ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

រណៈរម្មាធិការជាតិព្រប់ព្រងគព្ោះម្ហនតរាេ

គោលការណ៍ណណនា ាំ
ការបញ្ជ្រ
ា បគេនឌ័ររនង
ុ

ការព្រប់ព្រងគព្ោះម្ហនតរាេ
ព្បរបគោេបរ ិយាប័នន
បប

អារម្ភកថា
បច្ចុ បបន្ន មុ ខ សញ្ញាគ្រោះថ្នន ក់ គ្រោះមហន្ត រាយកាន្់ តែគកើ ែ មាន្គ្ច្ើ ន្ ន្ិ ង គកើ ែ គ

ើង ថ្មើ ប តន្ែ ម គ ៀែគៅគ ើ

ពិភពគោកតែ មន្ុសសជាែក
ិ ំពុងជួប្ប ោះ។ ច្ំគ ោះ្ពោះរាជាណាច្្កកមពុជាគ្រោះមហន្តរាយបងកគ ង
ើ គោយធមមជាែិ

ន្ិងគោយមន្ុសសគកើែមាន្គ ៀងរា ់ឆ្ន ំ គហយ
ើ កា ្បឈម បស់្បជាជន្ែិច្ឬគ្ច្ើន្គៅន្ង
ឹ គ្រោះមហន្តរាយ អា្ស័យ
គៅគ ើកត្តតសងគម គសែឋកច្
ិ ច សមាា ៈន្ិងភូមសា
ិ ស្តសតន្ម
ើ ួយៗ។

កា គ្លយ
ើ ែបគៅន្ង
ឹ គ្រោះមហន្តរាយ គ្កាមកា ែឹកនំ្បកបគោយគែប
ិ ណ្ឌិែ បស់ សគមេច្អគគមហាគសនបែើ

គែគជា ហ៊ុន សែន នយក ែឋមស្តន្នតើ ន្្ពោះរាជាណាច្្កកមពុជា ្បធាន្គណ្ៈកមាមធកា
ិ ជាែ្ិ គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ
បាន្កសាងន្ូវសមិ ផ
ធ
ជាគ្ច្ន្
ើ តែ ជាវ ិធាន្កា កនុងកា គ្ែៀមបង្កក គ្រោះមហន្តរាយ ត្តមតបប ច្នសមព័ន្ធ ន្ង
ិ មន្
ិ
តមន្ ច្នសមព័ន្ធ គែើមបធា
ើ នសុវែែភា
ិ ព សុខុមា ភាព ជើវភាព ស់គៅ បស់្បជាជន្ ន្ង
ិ កា អភវិ ឌ្ឍគជៀសផុែពើ គ្រោះ
មហន្ត រាយ។

គហើយ គៅគព

ុ ក ោក់ ខពស់ ន្ឹង មិន្ ុ ក គោ

គូ ស្តសេើ កុ មា

គកើ ែ មាន្គ្រោះមហន្ត រាយ

កា គ្លើ យ ែប

្បជាជន្ណាមានក់ គោយមិន្មាន្កា

ោស់ ជ រា ជន្មាន្ពិកា ភាព តែ

ួ

សគស្តង្កគោះបនា ន្់ ្ែូ វ បាន្កា យកច្ិ ែត

ខុ ស ្ែូ វ គ

យ
ើ ។ ជាច្មបង្ែូ វបាន្គិែ

ជា្កុមង្កយ ងគ្រោះ គហយ
ើ ស្តសតើក៏មាន្ខលោះ

ធង ន្់ធង គៅគ ើ ្កុមង្កយ ងគ្រោះគន្ោះគ ៀែផង ទំង គៅមុ ន្គព

កនុងគព

ន្ិង គ្កាយគព

ួ

បន្ាុករា៉ា ប់ ង

គ្រោះមហន្ត រាយ។

កា បស្តញ្ញាបគយន្ឌ្័ គៅកនុងកា ្គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ្បកបគោយប យាប័
ន្ន គគឺ ដេែសំខាន្់គៅគ វើ ែេនន្
ិ

កា ្គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ តែ បាន្កំណ្ែ់កុ ងគរ
ន
កា ណ្៍តណ្នំគន្ោះ គស
ឺ ្មាប់្គប់អនក ក់ព័ន្ធគធវកា
ើ ង្ក
្គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ យកគធវជា
ើ ជំន្ួយសាម ែើពន្
ិ ែ
ិ យពោ
ិ ណាកនុងកា ោក់បញ្ចូ
យាប័ន្នគៅកនុងគរ ន្គយាបាយតផន្កា ន្ង
ិ កមមវ ិធ្ើ គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ។
គយើងខ្ុំមាន្កេើស ងឃម
ឹ ថ្ន

សសន្គយន្ឌ្័ ្បកបគោយប ិ

គរ

កា ណ្៍ តណ្នំកា បស្តញ្ញា បគយន្ឌ្័ គៅកនុងកា ្គប់ ្គងគ្រោះមហន្ត រាយ
ំ ច្ូ ម
្បកបគោយប យាប័
ន្គ
ន ជា
ួ គធវក
ិ
ឺ ឧបក ណ្៍ជួយស្មបស្មួ ្បមូ ផេុកា
ើ ច្
ិ ចសហ្បែប
ិ ែតកា
ិ គ កា
ើ ្គប់
្គងន្ង
ិ កា កាែ់បន្ែយហាន្ភ
ិ ័យគ្រោះមហន្តរាយឱ្យកាន្់តែមាន្្បសិ ធភាព។
្ជា

ខ្ុំសូមគ្លៀែយកឱ្កាសគន្ោះកនុងនមគណ្ៈកមាមធកា
ិ ជាែ្ិ គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ តថ្លងអំណ្ គុណ្យា៉ាង

គ្ៅច្ំ គ ោះ្កសួង សាែប័ ន្ អងគ កា ជាែិ ន្ិងអន្ត ជាែិ ន្ិង អន ក

ឱ្យគរ

ក់ ព័ន្ធទង
ំ អស់ តែ

បាន្ច្ូ

ួមច្ំ តណ្ក គធវើ

កា ណ្៍ តណ្នំកា បស្តញ្ញា បគយន្ឌ្័ កនុ ងកា ្គប់ ្គងគ្រោះមហន្ត រាយ្បកបគោយប យាប័
ន្ន បា ន្
ិ

សគ្មច្ ោក់ គច្ញគ្បើ្បាស់ ្សបត្តមែ្មូ វកា ជាក់ តសេង។
នថ្ង

តខ

ឆ្ន្
ំ ូ វល ្ែស
ើ ័ក ព.ស.២៥៦៥

គធវើគៅរាជធាន្ើភនំគពញ នថ្ង ើ

តខ

ឆ្ន២
ំ ០២១

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្គប់គ្គងគគ្រោះម្ហនតរាយ
អន៊ុគ្បធានទី១

i

គោលការណ៍ណណន ាំការបញ្រ្ជ
ា បគេនឌ័រ
ក្នងការគ្រប់
គ្រងគគ្ោោះមហនតរាេ គ្បក្បគោេបរ ិយាប័នន
ុ
អារម្កកថា
មាតិ កា

ទំព័រ

ពាកយបំព្ពួញ
ពាកយគន្លឹះ
១. សេចកតីស្តើម្

១

២. សោលការណ៍ណណនំ

២

៣. ព្កបខ័ ណឌចាប់ និងសោលនសោបាយ

២

៤. ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រកនុងវដ្តននការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

៥

៤.១.សយនឌ័រកនុងការសព្តៀម្បង្កករ ការកាត់ បនថយសព្ោឹះថានក់ និងការសព្តៀម្សរៀបចំ
៤.១.១.ការត្រៀមបង្ការ

៤.១.១.១.ការបា៉ា ន់ ព្បមាណម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះ និ ងេម្តថភាព

១១
១២
១២

៤.១.១.២.ការសរៀបចំ ណ្នការសព្តៀម្បព្ម្ុង និងការស្វើលំហាត់សាកលបងស្្ើយតបសព្ោឹះ
អាេនន

១៤

៤.១.២.ការការ់បន្ថយត្រោះថ្នាក់

១៦

៤.១.២.១.ការ្បកាសឱ្យដឹ ងមុ ន្ ន្ិ ងបណ្ត
ា ញ្ាស្ស័យទាក់ ទង

១៦

៤.១.២.២.ការបសងកើត និងព្គប់ ព្គងទី ទួលេុវតថិភាព

១៧

៤.១.៣.ការត្រៀមតរៀបចំ

១៨

៤.១.៣.១.ការព្បជុំ សព្តៀម្បព្ម្ុងម្ុនរដ្ូ វសកើតមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ
៤.១.៣.២.ការបណុត ឹះបណ្ត
ត ល និងអនតរាគម្ន៍ អភិវឌឍន៏ េម្តថភាពស្េងៗ
៤.២.សយនឌ័ រកនុងការស្្ើយតបេសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់
៤.២.១.ការេព្ម្បេព្ម្ួលជាម្ួ យអនកពាក់ព័នក
ធ ុងព្ោអាេនន
ន

១៨
១៩
២០
២០

៤.២.២.ការបា៉ា ន់ ព្បមាណតព្ម្ូវការកនុងសព្ោឹះអាេនន ការព្បម្ូ លទិននន័យ ការវ ិភាគ និ ងការស្វើ
របាយការណ៍ពីសព្ោឹះម្ហនតរាយ

២១

៤.២.៣.ការ្តល់ជំនួយេសញ្ជ្ង្ករឹះ

២៣

៤.២.៤.ព្បតិ បតតិការរុករក េសញ្ជ្ង្ករឹះ និងការជសម្្ៀេ

២៤

៤.៣.សយនឌ័រកនុងការសាតរស

ើងវ ិញពី សព្ោឹះម្ហនតរាយ

២៤

៤.៣.១.ការបា៉ា ន់ព្បមាណតព្ម្ូវការសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ

២៥

៤.៣.២.កម្មវ ិ្ី សាតរស

២៦

ើងវ ិញ

៥.ឧបេម្ព័នធ៖ ឯកសារបណនថម្េព្មាប់ ការដាក់ បញ្ូច លេម្ភាពសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័នន
សងគមកាុងការស្តារត

ើងវ ិញ

២៨

ii

ពាក្យបាំគ្រួញ
AADMER

កិ ចព្ច ពម្សព្ពៀងអាសា៊ានេតីពីការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ និងការស្្ើយតបសព្ោឹះអាេនន

AAR

ការពិ និតយស

ABU

េហភាព្េពវ្ាយអាេុីបា៉ាេុីហិក
វ

ADB

្នោរអភិ វឌឍន៍ អាេុី

ADPC

ម្ជឈម្ណឌលសព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយអាេុី

ASEAN

េមាគម្ព្បជាជាតិ អាេុីអាសគនយ៍ (អាសា៊ាន)

CCCSP

ណ្នការយុទសា
ធ
ស្រេតការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ កម្ពុជា

CEDAW

អនុ េរាេតីពីការលុបបំបាត់ រាល់ទព្ម្ង់ននការសរ ើេសអើងព្បឆំងសៅនល ងស្រេតីសភទ

CEDAW

គណៈកមាម្ិ ការលុបបំ បាត់ រាល់ទព្ម្ង់ននការសរ ើេសអើងព្បឆំងនល ងស្រេតីសភទ

ើងវ ិញនូ វេកម្មភាពបនាប់

Committee
CSO

អងរការេងរម្េុីវ ិល

CVA

ការវាយតនម្្េម្តថភាព និងភាពង្កយរងសព្ោឹះ

DM Law

ចាប់ ព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

DRR

ការកាត់ បនថយហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ

EPRP

ណ្នការសព្តៀម្បង្កករ និ ងស្្ើយតបសព្ោឹះអាេនន

GAATES

េម្ព័នធេកលេតីពីបសចចកវ ិទាណដ្លង្កយស្េួលសព្បើព្បាេ់ និ ងបរ ិសាថន

GBV

អំ សពើ ហិងាពាក់ព័នណធ ្នកសយនឌ័ រ

GCCC

គណៈកមាម្ិ ការការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ និងសយនឌ័ រ

GCCSP

ណ្នការយុទសា
ធ
ស្រេតសយនឌ័ រ និ ងការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ

GDP

្លិត្លកនុងស្េុកេរុប (្េេ)

GFDRR

ម្ូ លនិ្ិេកលេព្មាប់ ការកាត់ បនថយសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងការសាតរស

ើងវ ិញ

iii
GGCA

េម្ព័នធភាពអាកាេធាតុ ជាេកល និងសយនឌ័រ

GR37

អនុ សាេន៍ទូសៅសលខ ៣៧ របេ់គណៈកមាម្ិការអងរការេហព្បជាជាតិេីព
ត ី ការលុប
បំ បាត់ ការសរ ើេសអើ ងព្បឆំងនិ ងស្រេតីសភទ

HRF

សវទិ កាស្្ើយតបម្នុ េេ្ម្៌

HVCA

ការវាយតនម្្ម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះ និ ងេម្តថភាព

IFRC

េហព័ នអ
ធ នតរជាតិ ននេមាគម្កាកបាទព្កហម្ និ ងអឌឍចនាព្កហម្

LGBTI

ព្កុម្ម្នុ េេស្េឡាញ់សភទដ្ូ ចោន

(ស្េីស្េឡាញ់ស្េី

ព្បុេស្េឡាញ់ព្បុេ

ម្នុ េេ

ស្េឡាញ់ទំងពី រសភទ អនកបតូរសយនឌ័រ អនតរសភទ)
MISP

កញ្ចប់ សេវាបឋម្អបបបរមា

MoWA

ព្កេួងកិចចការនរ ី

NAPDRR

ណ្នការេកម្មភាពជាតិ េព្មាប់ ការកាត់ បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ

NCDM

គណៈកមាម្ិ ការជាតិ ព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

PDNA

ការវាយតនម្្តព្ម្ូវការសព្កាយសព្ោឹះម្ហនតរាយ

RGC

រាជរដាាភិ បាលកម្ពុជា

SADDD

ទិ នន
ន ័ យលម្អិត ការណបងណចកតាម្សភទ និងអាយុ

SDG

សោលសៅអភិ វឌឍន៍ព្បកបសដាយចី រភាព

UNDP

កម្មវ ិ្ីអភិវឌឍន៍ េហព្បជាជាតិ

UNDRR

ការ ិោល័យអងរការេហព្បជាជាតិ េព្មាប់ ការកាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ

UNESCAP គណៈកម្មការសេដ្ាកិចច និងេងរម្ននអងរការេហព្បជាជាតិ ព្បចំសៅតំបន់ អាេុីបា៉ាេុីហិក
វ
UNFPA

ម្ូ លនិ្ិេហព្បជាជាតិ េព្មាប់ ព្បជាជន

UNICEF

ម្ូ លនិ្ិេហព្បជាជាតិ សដ្ើម្បីកុមារ

USAID

ទី ភានក់ ង្ករេហរដ្ាអាសម្រ ិកេព្មាប់ ការអភិវឌឍអនតរជាតិ

WASH

ទល កសាអត និ ងអនម្័ យ

iv
ពាក្យរន្លោះ
ពាកយ

និយម្ន័យ

ពិការភាព

ពិ ការភាពជាទេេនទនណដ្លវ ិវដ្តម្ិនឈប់ ឈរ និងបណ្ត
ត លម្កពី អនតរកម្ម
រវាងជនមានកសម្ាយ និងឧបេគរណ្នកឥរ ិោបថ និងបរ ិសាថន ណដ្លរារាំងម្ិន
ឱ្យពួ កសគចូ លរួម្សពញសលញ និ ងព្បកបសដាយព្បេិទធភាពកនុងេងរម្ សដាយ
សេមើភាពោនជាម្ួ យអនកដ្នទ។

សព្ោឹះម្ហនតរាយ

ការរ ំខាន្ងន់្ងរននដ្ំ សណើរការរបេ់េហគម្ន៍

ឬេងរម្ណដ្លស្វើឱ្យមានការ

បាត់ បង់ និងប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរដ្ល់ម្នុ េេ េមាារៈ សេដ្ាកិចច ឬបរ ិសាថន សហើយ
កព្ម្ិ តននការប៉ា ឹះពាល់ហួេពី លទធភាពរបេ់េហគម្ន៍

ឬេងរម្ណដ្លទទួ ល

រងការប៉ា ឹះពាល់កុងការសព្បើ
ន
ព្បាេ់នលលកសដាឹះស្សាយសដាយ្នធានខ្ួនឯង។
ការព្គប់ព្គង
សព្ោឹះម្ហនតរាយ

េកម្ម ភាពម្ួ យចំ នួន ម្ុ នសពល កនុងសពល និ ង សព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ
សដ្ើ ម្បី ណថរកាការព្តួតពិ និតយតាម្ដានពី សព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ង ្ត ល់ព្កបខ័ ណឌ
ការង្ករេព្មាប់ ជួយដ្ល់ម្នុ េេណដ្លេថិតកនុងហានិភ័យ ឬេហគម្ន៍ ណ្តម្ួ យ
សដ្ើ ម្បីប សញ្ចៀេកាត់ បនថយជាអបបបរមា ឬស្វើឱ្យមានព្បព្កតី ភាពស

ិ ពី
ើ ងវញ

្លប៉ា ឹះ ពាល់ ននសព្ោឹះម្ហនត រា យ។
ហានិភ័យសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ

អានុ ភាពននការបាត់ បង់ សដាយសព្ោឹះម្ហនតរាយសលើអាយុជីវ ិត េុខភាព ជី វភាព
រេ់សៅ ព្ទពយេម្បតតិ និ ងសេវាកម្មនន ណដ្លអាចសកើ តស

ើងចំ សពាឹះេហគម្ន៍

និ ងេងរម្ សៅសពលម្ួ យកនុងសពលអនគត។
ការកាត់បនថយ

ទេេនទន និងការអនុ វតតតាម្រយៈការខិតខំព្បលងណព្បងជាព្បព័ នធ សដ្ើម្បីវ ិភាគ

ហានិភ័យសព្ោឹះ

និ ងព្គប់ ព្គងកតាតណដ្លអាចសកើ តមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ រួម្ទំងការកាត់បនថយ

ម្ហនតរាយ

កព្ម្ិ តសព្ោឹះថានក់ននម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ស្វើឱ្យតិ ចនូវភាពង្កយរងសព្ោឹះរបេ់
ម្នុ េេ និងព្ទពយេម្បតតិ រសបៀបព្គប់ ព្គងដ្ី្ី ្ បរ ិសាថន និ ងពព្ងល ងការសព្តៀម្ខ្ួន
សរៀបចំ េព្មាប់ ព្ពល តិ កា
ត រណ៍អាព្កក់ នន។

ព្បព័នព្ធ បកាេ

េម្តថ ភាពណដ្លតព្ម្ូ វឱ្យមានការបសងកើនេព្មាប់ ព្បម្ូ ល និ ង្េពវ ្ាយទន់

ឱ្យដ្លងម្ុន

សពលសវលា និងព្បកាេព័ត៌មានណដ្លមានន័ យព្គប់ ព្ោន់ សៅដ្ល់ព្កុម្ម្នុ េេ
េហគម្ន៍ និងសាថប័នណដ្លគំរាម្កំ ណហងសដាយម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ សដ្ើម្បី
សព្តៀម្ស្វើឱ្យេម្ស្េប
អនតរាយ ឬបាត់បង់។

និ ងទន់ សពលសវលាពី ការកាត់ បនថយលទធភាពននការ

v
សព្ោឹះអាេនន

ការគំ រាម្កំ ណហងណដ្លតព្ម្ូវឱ្យមានេកម្មភាពបនាន់ ព្បកបសដាយព្បេិទធភាព
ណដ្លអាចបសញ្ចៀេនូ វ ការរ ក
ី ្ំ ស

ើ ង ននព្ពល តិ ត ការណ៍ ណដ្លឈានដ្ល់ សព្ោឹះ

ម្ហនតរាយ។
ការព្បឈម្

ព្ទពយេម្បតតិេំខាន់ៗព្បឈម្នលងហានិភ័យដ្ូចជា ព្បជាជន បរ ិសាថន សេដ្ាកិចច
េំណង់ អោរសៅកនុងតំ បន់រង្លប៉ា ឹះពាល់សដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

សយនឌ័រ

េំសៅសលើតួនទី ឥរ ិោបថ េកម្មភាព និងគុ ណលកខណៈណដ្លេងរម្ម្ួ យ
សៅសពលណ្តម្ួ យកំ ណត់ថាេម្ស្េបេព្មាប់បុរេ និ ងស្រេតី។ សព្ៅពី គុណ
លកខណៈ និងឱ្កាេកនុងេងរម្ណដ្លពាក់ ព័នធនិងភាពជាបុ រេ និងភាពជាស្រេតី
និ ងទំ នក់ទំនងរវាងស្រេតីនិងបុរេ និ ងទំ នក់ទំនងរវាងសកមងស្េី និងសកមងព្បុេ

សយនឌ័រក៏ េំសៅសលើទំនកទំ នងរវាងស្រេតី និងទំ នក់ទំនងរវាងបុ រេ្ងណដ្រ។
គុ ណលកខណៈ ឱ្កាេ និ ងទំ នក់ ទំនងទំងសនឹះព្តូវបានបសងកើតស

ើងកនុងេងរម្

និ ងសរៀនេូ ព្តតាម្រយៈដ្ំ សណើរការេងរម្នី យកម្ម។ គុ ណលកខណៈ ឱ្កាេ

និ ងទំ នក់ ទំនងទំ ង សនឹះមានភាពជាក់ លាក់ តាម្បរប
ិ ទ/សពលសវលា និ ង អាច
ណកណព្បបាន។ សយនឌ័ រកំ ណត់ ពីអី វណដ្លព្តូវ បានរំពលងទុ កអនុ រាត និ ង ឱ្យតនម្្
សលើ ស្រេតី ឬបុ រ េមានក់ កុនងបរប
ិ ទម្ួ យ។ កនុងេងរម្ ភាគសព្ចើ ន មានភាពខុ េ ោន
ិ ម្ភាពរវាងស្រេតី និ ង បុ រ េ កនុ ងការទទួ លខុ េព្តូ វ ណដ្លបានកំ ណត់
និ ង វ េ
េកម្មភាពណដ្លស្វើស

ើងការទទួ លបាន និងព្គប់ព្គង្នធានក៏ដ្ូចជាឱ្កាេ

ស្វើ សេចកតី េ សព្ម្ចចិ តត ។

សយនឌ័ រ គឺ ជា ណ្ន ក ម្ួ យ ននបរ ប
ិ ទេងរ ម្ វបប្ម្៌

ទូ លំទូលាយដ្ូចលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ េំខាន់ ៗស្េងសទៀតេព្មាប់ ការវ ិភាគេងរម្
វបប្ម្៌ណដ្រ ដ្ូចជាវណណ ៈ ជាតិ សាេន៍ កព្ម្ិតភាពព្កី ព្ក ព្កុម្ជាតិ ពនធុ ទំ សនរ្្ូវ
សភទ អាយុ។ល។

ការវ ិភាគសយនឌ័រ ការពិ និតយលអិតលអន់ថាសតើភាពខុ េោនននតួ នទី សយនឌ័ រ េកម្មភាព តព្ម្ូវការ
ឱ្កាេ និ ងេិទិ/ធ េិទិទ
ធ ទួលបានបងក្លប៉ា ឹះពាល់ដ្ូចសម្តចសលើបុរេ ស្រេតី សកមង
ស្េី និងសកមងព្បុេកនុងសាថនភាព ឬបរ ិបទម្ួ យចំនួន។ ការវ ិភាគសយនឌ័រពិនិតយ

ទំ នក់ទំនងរវាងម្នុ េេព្បុេ និ ងម្នុ េេស្េី ព្ពម្ទំងការទទួ លបាន និងការ
ព្គប់ ព្គង្នធាន

និងបរ
ា ព្បឈម្របេ់ពួកសគ។

ការវ ិភាគសយនឌ័ រគួ រព្តូវ

បានដាក់បញ្ូច លកនុងការវាយតនម្្ ឬការវ ិភាគសាថនភាពព្គប់ វ ិេ័យសដ្ើម្បីធាន
ថាអយុតិ្
ត ម្៌ និ ងវ ិេម្ភាពណ្អកតាម្សយនឌ័ រម្ិនកាន់ ណតរ ីក្ំ ស

ើងសដាយសារ

អនតរាគម្ន៍ ពាក់ព័នធ និងព្បេិនសបើ អាចសលើកកម្ពេ់េម្ភាព និ ងយុតិ្
ត ម្៌កុង
ន
ទំ នក់ទំនងសយនឌ័រ។

េម្ភាពសយនឌ័រ េិទិ ធ ការទទួ លខុ េព្តូវ និ ងឱ្កាេសេមើភាពរវាងស្រេតី និ ងបុ រេ នលងរវាងសកមង
ស្េី និងសកមងព្បុេ។ េម្ភាពម្ិនមានន័ យថាស្រេតី និងបុរេ នលងមានលកខណៈ

vi
ដ្ូ ចោនសនឹះសទ ប៉ាុ ណនតេំសៅសលើថា េិទិ ធ ការទទួ លខុ េព្តូវ និងឱ្កាេរបេ់ស្រេតី
និ ងបុ រេ នល ងម្ិនអាស្េ័យសលើថាសតើពួកសគសកើតម្កមានសភទព្បុេ ឬសភទស្េី
សនឹះសទ។ េម្ភាពសយនឌ័ រមានន័ យថា ្លព្បសោជន៍ តព្ម្ូវការ និងអាទិ
ភាពរបេ់ស្រេតី និ ងបុ រេព្តូវបានសលើកម្កពិ ចរណ្ត សដាយកត់ េមារល់ពីលកខ
ណៈចព្ម្ុឹះននព្កុម្ស្រេតី
របេ់ស្រេតីណតមាខងស

និងព្កុម្បុ រេ។

េម្ភាពសយនឌ័ រម្ិនណម្នជាបរ
ា

ើយ ប៉ាុ ណនតបុរេ និ ងស្រេតីគួរពាក់ ព័នន
ធ ិ ងចូ លរួម្សពញឱ្យបាន

សពញសលញ។ េម្ភាពរវាងស្រេតី និ ងបុ រេព្តូវបានចត់ ទុកជាបរ
ា េិទិ ម្
ធ នុ េេ
និងជាបុសរលកខខណឌ និងេូចនករេព្មាប់ការអភិ វឌឍព្បកបសដាយចីរភាពណដ្ល
សតតតការយកចិ តតទុកដាក់ សលើម្នុ េេ្ងណដ្រ។
េម្ភាពសយនឌ័ ររួម្បញ្ូច លទំង េម្ភាព្្ូវការ (េម្ភាពតាម្្្ូវចាប់ ៖ ការ
ព្បព្ពលតតដ្ូចោនចំ សពាឹះបុ រេ និ ងស្រេតី) និ ងេម្ភាពជាក់លាក់ (េម្ភាពជាក់ណេតង៖
េម្ភាពននលទធ្លជាក់ ណេតងេព្មាប់ស្រេតី និងបុ រេ)។
េម្្ម្៌សយនឌ័រ

កនុងអងរការេហព្បជាជាតិ សគនិ យម្សព្បើ ពាកយ “េម្ភាពសយនឌ័ រ” ជាង “េម្្ម្៌
សយនឌ័ រ ”។ េម្្ម្៌ សយនឌ័ របរ
ា ក់ ពី ធាតុ ្េំម្ួយននការបកស្សាយយុ តិ ត្ ម្៌
េងរម្ណដ្លជាទូ សៅណ្អកសលើព្បនពណី ទំសនៀម្ទមា្ប់ សាេន ឬវបប្ម្៌ ណដ្ល
ជាញលកញាប់បងកអនតរាយដ្ល់ស្រេតី។ ការសព្បើ ព្បាេ់េម្្ម្៌ កុងការសលើ
ន
កកម្ពេ់
ស្រេតីព្តូវ បានកំ ណត់ ថាម្ិ នអាចទទួ លយកបាន។ េននិ េីទ ទី ព្កុងសប៉ា កាំង ឆនំ
១៩៩៥ បានេសព្ម្ចសព្បើ ព្បាេ់ ពា កយ េម្ភាព។ សព្កាយម្កសទៀតពាកយ
“េម្ភាព” ព្តូវបានអនុម្័តសដាយគណៈកមាម្ិ ការ CEDAW កនុងអនុ សាេន៍
ទូ សៅសលខ ២៨ ណដ្លសលើកស ើងថា “រដ្ាភាគី ព្តូវបានអំ ពាវនវឱ្យសព្បើ ព្បាេ់ណត
ទេេនទនននេម្ភាពរបេ់ស្រេតី និងបុ រេ ឬេម្ភាពសយនឌ័ រណតប៉ាុសណ្តណឹះ
និ ងម្ិ នព្តូវសព្បើ ព្បាេ់ទេេនទនននេម្្ម្៌ សយនឌ័ រកនុងការអនុ វតតកាតពវកិចច
របេ់ខួនសព្កាម្អនុ
្
េរាសនឹះស

ើយ។ ទេេនទនេម្្ម្៌ សយនឌ័រព្តូវបាន

សព្បើព្បាេ់កុងយុ
ន
តាត្ិ ការម្ួយចំ នួនសដ្ើ ម្បីេំសៅសលើការព្បព្ពលតតសដាយយុតិ្
ត ម្៌

ចំ សពាឹះស្រេតីនិងបុ រេសៅតាម្តព្ម្ូវការរបេ់យុតាត្ិ ការទំងសនឹះ។ ចំ ណុចសនឹះ
អាចរួម្មានការព្បព្ពល តច
ត ំ សពាឹះសដាយសេមើភាព ឬការព្បព្ពលតតចំសពាឹះណដ្លស្េងពីសនឹះ
ប៉ាុ ណនតព្តូវបានចត់ ទុកថាេម្ម្ូ លពាក់ ព័នន
ធ ិ ងេិទិ ធ អតថព្បសោជន៍ កាតពវកិចច
និ ងឱ្កាេ”។

ការបញ្ជ្រ
ា ប
សយនឌ័រ

ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រ ជាអភិ ព្កម្ណដ្លព្តូ វ បានសព្បើ ព្បាេ់ កុន ងព្បព័ នធ អងរ ការ

េហព្បជាជាតិ និ ងេហគម្ន៍ អនតរជាតិ េព្មាប់ការេសព្ម្ចបានវឌឍនភាព
ននេិទិ ធរបេ់ស្រេតី និ ងសកមងស្េី កនុងនម្ជាេំណុំរងននេិទិ ធម្នុ េេណដ្លអងរការ
េហព្បជាជាតិ សបតជាាេសព្ម្ចឱ្យបាន។ ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រម្ិ នណម្នជាសោលសៅ

vii
ឬវតថុ បំ ណងស ើ យ ប៉ាុ ណនតជា យុ ទធ សាស្រេតេព្មាប់ កា រអនុ វ តត េម្ភាពកាន់ ណត
ព្បសេើរេព្មាប់ស្រេតី និងសកមងស្េី ស្ៀបនលងបុរេ និងសកមងព្បុេ។ ការបញ្ជ្រ
ា ប
ទេេនសយនឌ័ រ
សព្ោងស

ជាដ្ំ សណើរការវាយតនម្្្លវ ិបាកននេកម្មភាពណដ្លបាន

ើងសលើស្រេតី និ ងបុ រេ ដ្ូ ចជា ចាប់ សោលនសោបាយ ឬកម្មវ ិ្ី សៅ

ព្គប់ ណ្នកនិ ងព្គប់ កព្ម្ិត។ ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រជាវ ិ្ី ម្ួយកនុងការដាក់បញ្ូច ល
ការព្ពួយបារម្ា

និងបទពិសសា្ន៍ របេ់ស្រេតី និងបុ រេជាចំ ណុចេនលននការ
ូ

សរៀបចំ ការអនុវតត ការពិ និតយតាម្ដាន និងការវាយតនម្្សោលនសោបាយ និង
កម្មវ ិ្ីកុងវ
ន ិេ័យនសោបាយ សេដ្ាកិចច និងេងរម្ទំងអេ់ សដ្ើម្បីឱ្យស្រេតី និង

បុ រេទទួ លបានអតថព្បសោជន៍ សេមើោន និ ងម្ិនជំ រញ
ុ ឱ្យមានវ ិេម្ភាព។ សោលសៅ
ចុ ងសព្កាយននការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រគឺ ការេសព្ម្ចបានេម្ភាពសយនឌ័ រ។
ស្្ើយតបនលង

ការកំ ណត់ នលងយល់ពីគមា្ត និ ងភាពលសម្អៀងសយនឌ័រ រួចចត់ វ ិធានការ តាម្

តព្ម្ូវការសយនឌ័រ រយៈបសងកើត និងអនុ វតតេកម្មភាពសដ្ើម្បីជម្នឹះបរ
ា ព្បឈម្ និងឧបេគរ ឈាន
សៅបសងកើនេម្ភាពសយនឌ័រ។ ស្ៀបនលងពាកយ “រ ំសញាចសយនឌ័ រ” ពាកយ “ស្្ើយ
តបនល ង តព្ម្ូ វ ការសយនឌ័ រ ” មានន័ យ សលើ េ ពី “ការម្ិ ន បងក សព្ោឹះថាន ក់ ” និ ង
េំសៅសលើ “ការស្វើឱ្យលអជាងម្ុ ន”។
រ ំសញាចសយនឌ័រ

ការយល់ និ ងការពិ ចរណ្តពី កតាតេងរម្វបប្ម្៌ ណដ្លជាឫេគល់ននការសរ ើេសអើង
ណ្អកតាម្សយនឌ័ រ។ កនុងការអនុវតត រ ំសញាចសយនឌ័រ េំសៅសលើ “ការម្ិនបងក
សព្ោឹះថានក់ ”។

ម្ុខេរា

ព្ពល តិ តការណ៍ម្ួ យ បាតុ ភូតម្ួ យ ឬេកម្ម ភាពរបេ់ ម្នុ េេណដ្លេកាតនុ ព ល

សព្ោឹះថានក់

អាចស្វើឱ្យខូចខាតជារូបវនត រួម្មានការបាត់បង់ អាយុជីវ ិត រងរបួ េ ខូចខាត និង
បាត់ បង់ ព្ទពយេម្បតតិ រាំងេាឹះដ្ល់េងរម្ និងសេដ្ាកិចច ឬខូចខាតបរ ិសាថន។

ការកាត់បនថយ

វ ិធានការណបបរចនេម្ព័នធ និ ងណបបម្ិ នណម្នរចនេម្ព័នសធ ដ្ើម្បីទទួ លស្វើ សដ្ើម្បី

សព្ោឹះថានក់

កព្ម្ិ ត្លប៉ា ឹះពាល់ម្ិនលអននម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ្ម្មជាតិ ការខូ ចខាតបរ ិសាថន
និ ងម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ខាងបសចចកសទេ។ ឧទហរណ៍ វ ិធានការណបបរចន
េម្ព័នធ ជាការង្ករវ ិេវកម្ម ការកសាងទប់ទល់ម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ ចំ ណណក
វ ិធានការណបបម្ិនណម្នរចនេម្ព័នធ រួម្មានការបសងកើនការយល់ដ្លង ការអភិ វឌឍ
ចំ សណឹះដ្ល ង សោលនសោបាយ ណ្នការសព្បើ ព្បាេ់ ដ្ី និ ង ព្គប់ ព្គង្នធាន
និ ងការអនុ វតតព្បតិបតតិការម្ស្ាបាយនន។

ការសព្តៀម្បង្កករ

េកម្មភាពសដ្ើ ម្បីបសញ្ចៀេទំងស្េុងពី្លប៉ា ឹះពាល់បណ្ត
ត លម្កពីម្ុខេរា
សព្ោឹះថានក់ និងជាម្ស្ាបាយ សដ្ើម្បីបនថយជាអតិបរមាទក់ទងនលងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ិ ា និ ងជី វសាស្រេត។
ននបរ ិសាថនបសចចកវទ

viii
ការសាតរស

ើងវ ិញ ដ្ំ សណើរការសព្កាយការេសញ្ជ្ង្ករឹះ និងការោំព្ទការត្េ់បូរសៅរកការកសាងស
ត
វ ិញ និ ងការអភិ វឌឍយូរអណងវង។ េកម្មភាពសាតរស

ើង

ើងវ ិញមានព្បេិទធភាពបំ ្ុត

ព្បេិនសបើ មានការបា៉ា ន់ ព្បមាណ និងេព្ម្បេព្ម្ួលតាំងពីដ្ំបូងកនុងការស្្ើយ
តបណ្នកម្នុ េេ្ម្៌។ ការសាតរស

ើងវ ិញពាក់ព័នន
ធ លងការសាតរជាថមី និ ងការណក

លម្អសហដាារចនេម្ព័នធ របរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិត និងសាថនភាពរេ់សៅរបេ់េហគម្ន៍
រង្លប៉ា ឹះពាល់សដាយសារវ ិបតតិ
ភ័ យណដ្លបងកស
ភាព្ន់

រួម្ទំងកិចចខិតខំ ព្បលងណព្បងកាត់បនថយហានិ

ើងសដាយវ ិបតតិសនឹះ។

េម្តថភាពរបេ់ព្បព័នធ េហគម្ន៍ ឬេងរម្ណដ្លព្បឈម្ម្ុខនល ងម្ុ ខេរា
សព្ោឹះថានក់ សដ្ើ ម្បីទប់ទល់េព្ម្បសៅតាម្ និ ងសាតរពី្លប៉ា ឹះពាល់ននម្ុ ខេរា
សព្ោឹះថានក់ ឱ្យបានទន់ សពល និ ង មានព្បេិ ទធភាពតាម្រយៈេកម្មភាពនន
សដាយេិកាពី សព្ោឹះម្ហនតរាយពីអតី កាលឱ្យមានការព្បុងព្បយ័តននសពល
អនគតនិ ងចត់ វ ិធានការឱ្យព្បសេើរស

ការស្្ើយតប

ើងនូ វការកាត់ បនថយហានិ ភ័យ។

ការ្តល់សេវាកម្មេសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់ និងជំនួយសាធារណៈសៅកនុងសពល និ ងសព្កាយ
សពលមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដ្ើ ម្បីេសញ្ជ្ង្ករឹះជី វ ិត កាត់ បនថយ្លប៉ា ឹះពាល់សលើ
េុខភាព ធានេុវតថិភាពសាធារណៈ និ ងសដាឹះស្សាយសេចកតីព្តូវការេព្មាប់
ការចិ ញ្ចលម្ជី វ ិតជាម្ូ លដាានរបេ់ព្បជាជនណដ្លទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់។

ហានិភ័យ

ភាពណដ្លអាចសកើ តមាននូ វ្លវ ិបាក

ការស្វើទុកសខ ទេ

ឬការបាត់ បង់ ណដ្ល

បានរ ំពលងទុ ក (សា្ប់ របួ េ ព្ទពយេម្បតតិ ជីវភាព េកម្មភាពសេដ្ាកិចចព្តូវបាន
រ ំខាន ឬបរ ិសាថនព្តូវបានខូចខាត) ណដ្លបណ្ត
ត លម្កពី អនតរកម្មរវាងម្ុ ខេរា
សព្ោឹះថានក់្ម្មជាតិ ឬម្នុេេ សៅនលងភាពង្កយរងសព្ោឹះ។
បរ ិោប័នេ
ន ងរម្

ដ្ំ សណើរការននការបសងកើនលកខខណឌននការចូ លរួម្កនុងេងរម្ ជាពិ សេេេព្មាប់

ជនណដ្លជួ បការលំបាក តាម្រយៈការបសងកើនឱ្កាេ ការទទួ លបាន្នធាន
េំស
ភាពង្កយរង
សព្ោឹះ

ង និ ងការសោរពេិទិ ។
ធ

លកខខណឌណដ្លកំ ណត់ សដាយកតាតរូបវនត េងរម្ សេដ្ាកិចច និងបរ ិសាថន ឬជា
ដ្ំ សណើរការណដ្លបសងកើនភាពចុ ឹះសខាយរបេ់េហគម្ន៍
ននម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់។

សៅនលង្លប៉ា ឹះពាល់

1
ើ
១.គេចក្តីគ្តម
កម្ពុជាជាព្បសទេម្ួ យកនុងចំ សណ្តម្បណ្ត
ត ព្បសទេសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក ណដ្លព្បឈម្សៅនល ង
្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូចជា ទល កជំនន់ ភាពរាំងេងត
ួ និងខយល់ពយុឹះ (ខយល់កញ្ជ្នតក់) សហើយ
្លប៉ា ឹះពាល់មានកព្ម្ិតខុេោនសៅទូ ទំងព្បសទេ។ ទល កជំ នន់ និ ងភាពរាំងេងត
ួ ជាម្ុ ខេរាសព្ោឹះ
ថានក់ ណដ្លសកើតស

ើងញលកញាប់ ក៏បណ្ត
ត លម្កពី ការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ្ងណដ្រ

បងកឲ្យមានការ

ខាតបង់ ការខូ ចខាតសព្ចើន និ ងប៉ា ឹះពាល់ដ្ល់អាយុជីវ ិតម្នុ េេ េតវជាសដ្ើ ម្សៅកម្ពុជា។

សព្ោឹះម្ហនតរាយបងក្លប៉ាឹះពាល់វ ិជាមានខា្ំងសៅសលើព្បជាជនណដ្លខវឹះលទធភាពព្គប់ ព្ោន់ និ ង

រេ់សៅតំ បន់ ជនបទដាច់ស្េោល សហើយសយនឌ័ រ និ ងកតាតេងរម្ស្េងសទៀត ដ្ូ ចជាសាថនភាពសេដ្ា
កិ ចន
ច ិ ងពិ ការភាព ក៏ ទទួ លឥទធិពល្ងណដ្រ។សព្ោឹះម្ហនតរាយបងក្លប៉ា ឹះពាល់សៅសលើេហគម្ន៍ ទំង
ម្ូ លក៏ ពិតណម្ន ប៉ាុណនតវាក៏ បងក្លប៉ា ឹះពាល់ខុេោនរសវៀងបុរេ និងស្រេតី សដាយសារភាពខុ េោនននតួ នទី
កនុងេងរម្របេ់បុរេ និងស្រេតី និងការបាត់បង់ ឱ្កាេកនុងេងរម្សេដ្ាកិចណច ដ្លជាបរ
ា ព្បឈម្របេ់
ស្រេតី។ ស្រេតី និ ង សកមង ស្េី ង្កយទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់ ្ងន់្ងរ កនុងសពលមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ ខណៈ

ណដ្លភាពង្កយរងសព្ោឹះរបេ់ពួកសគរងឥទធិពលពី កតាតស្េងសទៀត ដ្ូ ចជា អាយុ ពិ ការភាព សាថនភាព
សេដ្ាកិចច និ ងទំ សនរ្្ូវសភទ។

សព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ អាយុកាលម្្យម្េងឃលម្រេ់របេ់ស្រេតីង្កយនលងថយចុ ឹះ សហើយ

ស្រេតីង្កយបាត់ បង់ ការង្ករ និ ងព្ទពយេម្បតតិ ជាងបុ រេ។ តាម្ទំ សនៀម្ទមា្ប់ ជាញលកញាប់ស្រេតីជួប
ឧបេគរកុងការទទួ
ន
លបានគណនី្នោរហិរញ្ាវតថុ និ ងការង្ករកនុងការសាតរស

ើងវ ិញពីសព្ោឹះម្ហនត

រាយ។ ព្គួសារណដ្លមានសម្ព្គួសារស្រេតី ចេ់ជរា បុ រេពិ ការ និ ងអនក្ាុកសម្សរាគសអដ្េ៍/ជំងឺសអដ្េ៍
ទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរជាងសគ សដាយពួកោត់ម្ិនេូវមានព្ទពយេម្បតតិ ឬថវ ិកាេនេំេព្មាប់

ព្ទព្ទង់ជីវភាព។ សៅទូ ទំងេកលសលាក និ ងសៅកនុងព្បសទេកម្ពុជា សយនឌ័ រ និ ងវ ិេម្ភាពេងរម្
ស្េងសទៀតក៏ ជឹះឥទធិ ព លសលើ ភា ពង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារសព្ោឹះម្ហនត រា យ

និ ង ភាព្ន់ ណ្ន ក

េងរ ម្ សេដ្ា កិ ចច ។
ការដាក់ បញ្ូច លទេេនៈសយនឌ័ រកនុងការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ ជាកិចចការដ្៏ េំខាន់កុងការ
ន

សដាឹះស្សាយេម្តថភាព េិទធ និ ងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រ។ សោលនសោបាយ ណ្នការ និ ងកម្មវ ិ្ី ព្គប់ព្គង
ិ ម្
សព្ោឹះម្ហនតរាយព្តូវពិ ចរណ្តពី ្លប៉ា ឹះពាល់ ណ្នក សយនឌ័ រសដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងវេ
ភាពសយនឌ័ រ។ សព្ៅពី សនឹះវ ិធានការោំព្ទភាព្ន់ ណ្នកេងរម្សេដ្ាកិចច និងការចូ លរួម្របេ់ស្រេតីសៅ
ព្គប់ ដ្ំណ្តក់ កាលននការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ នលងសដាឹះស្សាយឫេគល់ននភាពង្កយរងសព្ោឹះ
របេ់ ស្រេតី

និ ង ្ត ល់ឱ្ កាេឱ្យស្រេតីសព្បើ ព្បាេ់ េិទធ សៅតាម្ភាពខា្ំង

និ ងេម្តថ ភាពរបេ់ ពួក សគ

ចំ ណុចសនឹះម្ិនព្តល ម្ណតសលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័រប៉ាុ សណ្តណឹះសទ ប៉ាុ ណនតណថម្ទំងបសងកើនលទធ្លណដ្ល
កាន់ ណតមានព្បេិទធភាពេព្មាប់ អក
ន ពាក់ ព័នធទំងអេ់

និ ងសព្តៀម្ខ្ួនតាម្េហគម្ន៍ កុងការបនា
ន
ុំ

សៅនល ង្លប៉ាឹះពាល់ ននការណព្បព្បួ លអាកាេធាតុ នសពលអនគតសទៀត្ង។

សៅសពលមានការ

ិ ី កា ត់ ប នថ យ ហានិ ភ័ យ
ពិ ច រណ្តពី ្ លប៉ា ឹះ ពាល់ ណ្ន ក សយនឌ័ រ សដាយសារសព្ោឹះម្ហនត រា យ កម្ម វ ្
សព្ោឹះម្ហនតរាយនល ងអាចបសងកើត សដាយអនុ វតតតាម្សោលនសោបាយ ណ្នការសព្តៀម្បព្ម្ុង និងកម្ម
វ ិ្ី ណដ្លជំរញ
ុ ការសាតរស

ើងវ ិញពីសព្ោឹះម្ហនតរាយព្បកបសដាយេម្្ម្៌ និងព្បេិទធភាព។

2
ការសបតជាាចិ តតរបេ់កម្ពុជាសព្កាម្រសបៀបវារៈឆនំ ២០៣០ កនុងការ “ម្ិ នទុ កនរណ្តមានក់ សចល” និ ងព្បយុទធ
ព្បឆំងការសរ ើេសអើង និ ងវ ិេម្ភាពណដ្លបងក្លប៉ា ឹះពាល់សលើព្កុម្ជួបការលំបាកកនុងេងរម្ ណដ្ល
តព្ម្ូវឱ្យយកចិតតទុកដាក់សលើតព្ម្ូវការរបេ់ស្រេតី កុ មារ ចេ់ជរា មានជនពិ ការភាព និ ងជនបាត់បង់
លទធភាពពលកម្មកុងការស្្
ន
ើ យតបសព្ោឹះម្ហនតរាយសហើ យ សយនឌ័ រ
សោលការណ៍ដ្៏ េំខាន់

ព្បកបសដាយបរិោប័ នន។

និ ងេម្្ម្៌ សយនឌ័ រ

គឺ ជា

ណដ្លព្តូ វឱ្យមានការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រ កនុងការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

២.គោលការណ៍ណណន ាំ
សោលការណ៍ណណនំសនឹះព្តូវបានបសងកើតស
េព្មាប់ អក
ន អនុវតតន៍

ើងតាម្តព្ម្ូវការចំបាច់ ននព្កុម្ជនង្កយរងសព្ោឹះ

និងអនកតាក់ណតងសោលនសោបាយសព្បើព្បាេ់ពីការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រកនុងការ

ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយកសៅព្ពឹះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា។
បំ ណងជួ យឱ្យតួ អងរ ទំង សនឹះយកសៅសព្បើ ព្បាេ់

សោលការណ៍ណណនំសនឹះមានសោល

និ ងបានយល់ ដ្លង ពី ្លប៉ាឹះពាល់ ណ្នក សយនឌ័រ

សដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ ្តល់ការណណនំ និ ងការអនុវតតេីព
ត ី ការកាត់ បនថយ្លប៉ា ឹះពាល់ ការ
ដាក់ បញ្ូច លទេេនសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័ននេងរម្សៅកនុងសោលនសោបាយ ណ្នការ និងកម្ម
វ ិ្ី ព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

សដាយព្គបដ្ណតប់សលើការដាក់ ប ញ្ូច លសយនឌ័ រ ព្បកបសដាយបរិោ

ប័ ននេងរម្ កនុងវដ្ត ននការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយទំ ងម្ូ ល ដ្ូ ច ជា ការសព្តៀម្បង្កករ ការកាត់ បនថយ
សព្ោឹះថានក់ ការសព្តៀម្សរៀបចំ ការស្្ើយតបេសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់ និងការសាតរស

ើងវ ិញ សហើយសដ្ើ ម្បីណេវង

យល់ពីសារៈេំខាន់ននការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័ នន សដាយមានតំ ណភាាប់ឯកសារពី
អងរការេហព្បជាជាតិ និងទី ភានក់ ង្ករឯកសទេព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយេព្មាប់ អំណ្តនបណនថម្។
៣.គ្ក្បខ័ណឌចាប់ និងគោលនគយាបាេ
រាជរដាាភិ បាលកម្ពុជាមានចាប់ យុទធសាស្រេតចតុសកាណ សោលនសោបាយ ព្កបខ័ ណឌការង្ករ

និ ងណ្នការជាសព្ចើនេព្មាប់ សលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័រ ណដ្លរដ្ា្ម្មនុញ្ាននព្ពឹះរាជាណ្តចព្កកម្ពុ

ជាបានណចងពី េិទិ សធ េមើភាពរវាងបុ រេ និងស្រេតីសៅចំ សពាឹះម្ុ ខចាប់ និ ងហាម្ឃាត់ ការសរ ើេសអើ ងស្រេតី
សព្កាម្ណ្នការយុទសា
ធ
ស្រេតអភិវឌឍន៍ ជាតិ កម្ពុជា ២០១៩-២០២៣។ ព្កេួងកិចចការនរ ី បាននល ងប

ញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រកនុងព្គប់ វ ិេ័យ និ ងកម្មវ ិ្ីអភិវឌឍទំងអេ់សដាយសតតតេំខាន់ សលើការោំព្ទរបរចិ ញ្ចលម្

ជី វ ិត និងេម្តថភាពរបេ់ស្រេតីមានពិ ការភាព និងស្រេតីជនជាតិ សដ្ើ ម្ភាគតិច។ ការអនុ វតតយុទធសាស្រេត
េតីពីសយនឌ័ រ និងការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងការអភិ វឌឍនបតង គឺ ជា
េកម្មភាពអាទិ ភាពសតតតសលើការអភិវឌឍ្នធានម្នុេេ ណដ្លកំណត់ យកេម្ភាពសយនឌ័ រ និ ងកិ ចច
ការពារេងរម្សតតតជាចំណុចេំខាន់។ វ ិធានការរបេ់រាជរដាាភិ បាលកម្ពុជា រួម្មានការបសងកើនការ

ចូ លរួម្របេ់ស្រេតីសៅថានក់ជាតិ និ ងថានក់ សព្កាម្ជាតិ និងការពព្ងីកកម្មវ ិ្ី ជំនួយេងរម្ ណ្នការនរ ីរត
នៈទី ៥(២០១៩-២០២៣)

ណដ្លព្តូវបានបសងកើតស

ើងនិ ងអនុ វតតសដាយព្កេួ ងកិ ចចការនរ ី ជាសោល

នសោបាយជាតិ េី ព
ត ី េម្ភាពសយនឌ័ រ សៅកម្ពុជា។ យុ ទធសាស្រេតទី ៦ ននណ្នការ(សយនឌ័ រ និ ង ការ

ណព្បព្បួលអាកាេធាតុ ) សតតតអាទិ ភាពសលើ ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រ និងកម្មវ ិ្ី ណដ្លោំព្ទស្រេតី សកមងស្េី
និ ងព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះស្េងសទៀតកនុងេងរម្

កនុងការបនាុន
ំ ល ងការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ កំ សណើន
នបតង និងការកាត់បនថយហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ ចំ ណុចសនឹះរួម្ម្បញ្ូច លការអនុ វតត និងណចក

រ ំណលកការស្សាវព្ជាវបណនថម្សទៀត និ ងការោំព្ទដ្ល់អនកពាក់ ព័នក
ធ ុងការកសាងេម្តថ
ន
ភាព និ ងការសបត

ជាាចិ តតរបេ់ពួកសគកនុងការអនុវតតវ ិធានការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយណដ្លមានរ ំសញាចសយនឌ័រ។

ណ្នការេម្ភាពសយនឌ័រ និ ងណ្នការអភិវឌឍរបេ់រាជរដាាភិ បាលកម្ពុជា មានបញ្ា តិ េ
ត ីព
ត ី ការបញ្ជ្រ
ា
បសយនឌ័ រ និងការពព្ងីកបរ ិោប័ ននេងរម្ ដ្ូចជា ការបញ្ជ្រ
ា ប និ ងការពព្ងីកកនុងកម្មវ ិ្ី ព្គប់ ព្គង
សព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ចាប់ េីព
ត ី ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

និងណ្នការេកម្មភាពជាតិ េព្មាប់ ការកាត់បនថយ

ហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ ២០១៩-២០២៣ េព្មាប់ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅកម្ពុជា បាន
បសងកើនការយល់ដ្លង
រាយ

និងភាព្ន់របេ់ព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះកនុងេងរម្សៅនលងហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនត

និ ងការបសងកើនលទធភាពរបេ់ព្កុម្ទំងសនឹះកនុងការសព្បើព្បាេ់ព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន

បាន

កំ ណត់ពីការចូ លរួម្ជាតំណ្តងរបេ់ព្កុម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនត
រាយ ដ្ូ ចជា ស្រេតី យុវជន កុ មារ ចេ់ជរា និ ងជនមានពិ ការភាព កនុងសវទិ កាជាតិ េីព
ត ី ការកាត់ បនថយហា
និ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ។ លទធ្លរ ំពល ងទុ កនន ណ្នការេកម្មភាពជាតិ េព្មាប់ ការកាត់ បនថយហានិ

ភ័ យសព្ោឹះម្ហនតរាយ ចំ សពាឹះព្កុម្ពាក់ ព័នធកុងេងរ
ន
ម្ រួម្មានការបសងកើនភាព្ន់នលងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
សាថនភាពរេ់សៅេម្រម្យកនុងទី ទួលេុវតថិភាព និ ងលទធភាពព្គប់ ព្ោន់កុងការទទួ
ន
លបានេំណ្តញ់

េុវតថិភាពេងរម្។ យុទសា
ធ
ស្រេតជាតិ េីព
ត ី ការព្គប់ព្គងហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយេព្មាប់ វ ិេ័យេុខា
ភិ បាលសៅកម្ពុជា ២០២០-២០២៤ ោំព្ទតព្ម្ូវការរបេ់ស្រេតី និ ងសកមងស្េីកុងសព្ោឹះម្ហនត
ន
រាយ តាម្រយៈ
ិ តតិ (MISP) ណដ្លសរៀបចំ
ការដាក់ បញ្ូច លសពញសលញនូ វកញ្ចប់ សេវាបឋម្អបបបរមាកនុងសពលមានវប
ស

ើងសដាយព្កុម្ការង្ករអនតរសាថប័ នទទួ លបនាុកេុខភាពបនតពូជ

(ដ្ូចជាការ្តល់សេវាេុខភាព

មាតា េុខភាព្្ូវសភទ និងេុខភាពបនតពូជ និងការទប់ សាកត់ និងព្គប់ ព្គង្លវ ិបាកននអំសពើ ហិងា
ទក់ ទងនលងសយនឌ័រកនុងសព្ោឹះអាេនន ) ។

ចាប់ េី ព
ត ី ការណព្បព្បួ លអាកាេធាតុ

បានកំ ណត់ សព្ោឹះម្ហនតរា យជា្លប៉ាឹះពាល់ ននការ

ណព្បព្បួលអាកាេធាតុ និ ងដាក់ បញ្ូច លទេេនៈសយនឌ័ រ និងបរ ិោប័ ននេងរម្។ ណ្នការយុទសា
ធ
ស្រេត
សយនឌ័រ និងការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ (GCCSP២០១៣-២០២៣)របេ់គណៈកមាម្ិ ការដ្លកនំ និង
េព្ម្បេព្ម្ួលការង្ករសយនឌ័រ និងការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ (GCCC) ននព្កេួងកិចចការនរ ី ោំព្ទ
ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រកនុងការតាក់ ណតងសោលនសោបាយទំងអេ់ណដ្លពាក់ព័នន
ធ ិ ងការណព្បព្បួល

អាកាេធាតុ និងបានគូ េបរ
ា ក់ ពី ការសលើ ក កម្ព េ់ការចូ លរួម្ របេ់ ស្រេតី ការកសាងេម្តថ ភាពេតី
ពី សយនឌ័ រ និ ង ការសរៀបចំ ថវ ិកាណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រ។
ព្កបខណឌអនតរជាតិ និងព្កបខណឌថានក់ តំបន់ ណដ្លមានរាជរដាាភិ បាលកម្ពុជាជាភាគី ក៏ បាន

គូ េបរ
ា ក់ពីសារៈេំខាន់ននេម្ភាពសយនឌ័រ

និ ងបរ ិោប័ននេងរម្េព្មាប់ ការព្គប់ព្គងសព្ោឹះ

ម្ហនតរាយព្បកបសដាយព្បេិទធភាព និ ងេម្្ម្៌្ងណដ្រ។ ព្កបខណឌសេនដាយេតីពីការកាត់បនថយ
ហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ ២០១៥-២០៣០ ណចងថា ៖

“ស្រេតី និងការចូលរួម្របេ់ស្រេតីសដ្ើ រតួ នទី ោ៉ាងេំខាន់កុ ងការព្គប់
ន
ព្គងហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ព្បកបសដាយព្បេិទធភាព និ ងការបសងកើត ការសកៀរគរ្នធាន និ ងការអនុ វតតសោលនសោបាយ
ណ្នការ និ ងកម្មវ ិ្ី កាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយណដ្លមានរ ំសញាចសយនឌ័រ។ ដ្ូ សចនឹះ
ិ នការព្គប់ ព្ោន់ េព្មាប់ កសាងេម្តថភាព និ ងបសងកើនភាពអង់ អាចរបេ់
ចំបាច់ ព្តូវមានវធា

3

ស្រេតីកុ ងការសព្តៀម្ខ្
ន
ួ ន ក៏ដ្ូចជាកសាងេម្តថភាពរបេ់ពួកសគេព្មាប់ ការព្បកបរបរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិត
ស្េងសទៀតកនុងសាថនភាពសព្កាយសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ទនាលម្នលងសនឹះបទដាាន និងព្កបខណឌអនតរជាតិ េព្មាប់ ការេសព្ម្ចបានេម្ភាពសយនឌ័ រ និ ង
សលើកកម្ពេ់េិទិ រធ បេ់ស្រេតី

ដ្ូ ចជាអនុ េរាេតីពីការលុបបំ បាត់រាល់ទព្ម្ង់ ននការសរ ើេសអើងព្បឆំង

នល ងស្រេតីសភទ (CEDAW) បានគូ េបរ
ា ក់ ពីសារៈេំខាន់ ននការ្ារភាាប់ កិចខ
ច ិតខំព្បលងណព្បងពព្ងលង
េម្ភាពសយនឌ័ រសៅនល ងការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

គណៈកមាម្ិ ការលុបបំ បាត់ ការសរ ើេសអើង

ព្បឆំងនលងស្រេតីសភទននអងរការេហព្បជាជាតិ (គណៈកមាម្ិការ CEDAW) បានដាក់ សចញអនុសាេន៍
ទូ សៅសលខ ៣៧ សៅឆនំ ២០១៨ ណដ្លបានគូ េបរ
ា ក់ ពីកាតពវកិចចរបេ់រដ្ាភាគីកុនងការទប់ សាកត់ ម្ិន
ឱ្យស្រេតី និងសកមងស្េីទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់អវ ិជាមាន្ងន់្រង សដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ និងការណព្ប
ព្បួលអាកាេធាតុ និងកាត់ បនថយ្លប៉ា ឹះពាល់ទំងសនឹះ។
តារាងពីការសបតជាាចិតណត ្នកសយនឌ័រកនុងព្កបខណឌថានក់តំបន់េព
ី ត ីការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅតំបន់
អាេុបា
ី ៉ា េុីហក
ិវ 1

ព្កបខ័ណឌកាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនត

ការសបតជាាចិតណត ្នកសយនឌ័រ

រាយកនុងតំបន់អាេុីបា៉ាេុីហិក
វ
សេចកតីព្បកាេទី ព្កុងមា៉ា នីលឆនំ

២០០៨

-

េព្មាប់េកម្មភាពជាេកលេតីពីការណព្ប

ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រកនុងដ្ំ សណើរការអនតរជាតិ និ ងដ្ំ សណើរ
ការថានក់ ជាតិ េីព
ត ី ការណព្បព្បួលអាកាេធាតុ និ ងការព្គប់

ព្បួលអាកាេធាតុ និងការកាត់បនថយ

ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

េព្មាប់ជាអាទិ ភាពថានក់តំបន់ ។

ហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

-

យុគភាពសយនឌ័រកនុងការស្វើសេចកតីេសព្ម្ចព្គប់កព្ម្ិត

រសបៀបវារៈទី ព្កុងសប៉ា កាំងឆនំ២០០៩េព្មាប់

-

កំណត់សោលសៅ ៩ េព្មាប់ការកាត់បនថយហានិភ័យ

េកម្មភាពជាេកលេតីពីការកាត់បនថយ

សព្ោឹះម្ហនតរាយ និងការបនាុំនលងការណព្បព្បួលអាកាេ

ហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយណដ្លមាន

ធាតុណដ្លស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រ ដ្ូ ចជា ការព្បម្ូ ល

រ ំសញាចសយនឌ័រ។

និងការព្តួតពិនិតយទិននន័យណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការ
សយនឌ័ រ។

សេចកតីព្បកាេទី ព្កុងញូវសដ្លី ឆនំ ២០១៦

-

អភិព្កម្សតតតការយកចិតតទុកដាក់ សលើម្នុ េេណដ្លសលើក

េតីពីការកាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនត

កម្ព េ់ កា រចូ ល រួ ម្ ព្បកបសដាយអតថ ន័ យ និ ង ភាពជា

រាយ។

តំណ្តងរបេ់ស្រេតី កុមារ យុវជននិងជនមានពិ ការភាព។

សេចកតីព្បកាេ Ulaanbaatar ឆនំ ២០១៨

-

ការចូ លរួម្សពញសលញ និងសេមើភាពរបេ់ស្រេតីកុងវដ្ត
ន
នន
ការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

-

ជំរញ
ុ ការចូ លរួម្ព្បកបសដាយអតថន័យ និងោំព្ទភាពជា
តំណ្តងរបេ់ស្រេតី យុវជន ចេ់ជរា និងជនមានពិការ
ភាពកនុងតួ នទីដ្លកនំការកាត់ បនថយហានិភ័យសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ។
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ណ្នការេកម្មភាព២០១៨-២០២០នន

-

អំពាវនវឱ្យមានការសលើកកម្ពេ់

និងោំព្ទេកម្មភាព

ណ្នការតំបន់ អាេុីេព្មាប់ ការអនុ វតតព្កប

កាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយណដ្លមានរ ំសញាច

ខណឌសេនដាយេព្មាប់ការកាត់បនថយ

សយនឌ័ រនិ ងស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រសៅថានក់តំបន់

ហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ២០១៥-

ថានក់ជាតិ និងថានក់ម្ូលដាាន រួម្ទំងលទធភាពជាេកល

២០៣០។

កនុងការទទួ លបានសេវាេុខភាព្្ូវសភទ និ ងេុខភាព
បនតពូជ ការទប់សាកត់ និងការស្្ើយតបនលងអំសពើ ហិងា
ទក់ទងនលងសយនឌ័ រ ភាពដ្ល កនំរបេ់ស្រេតី និងការចូ ល
រួម្ព្បកបសដាយអតថន័យរបេ់យុវជន។

កម្មវ ិ្ីការង្ករននកិចចព្ពម្សព្ពៀងអាសា៊ានេតី
ពី កា រព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនត រាយ

-

និ ង ការ

អភិព្កម្ទូ ទំងេងរម្េព្មាប់ ការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនត
រាយ សដាយកត់ េមារល់ពីតព្ម្ូវការ និងតួនទី េំខាន់ៗ

ស្្ើយតបសព្ោឹះអាេនន (AADMER) ២០២១-

របេ់ព្កុម្ណដ្លទទួ លរង្លប៉ាឹះពាល់ខា្ំងបំ្ុតសដាយ

២០២៥។

សារសព្ោឹះម្ហនតរាយ។
-

មានលទធ្លរ ំពលងទុកេតីពីការបសងកើនភាពអង់ អាចរបេ់
ព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះ ដ្ូ ចជា ស្រេតី និងសកមងស្េី។

-

បសងកើតព្កុម្ការង្ករបសចចកសទេណ្នកកិចចការពារ សយនឌ័រ
និងបរ ិោប័នន សដ្ើម្បីពព្ងលងកិ ចចេហការអនតរវ ិេ័យេតីពី
បរ ិោប័ននេងរម្។

សព្ៅពី សនឹះ ព្កបខ័ណឌអនតរជាតិ គូេបរ
ា ក់ ពីភាពចំបាច់ ននការពិនិតយតាម្ដាន និ ងការរាយ
ការណ៍ព្បកបសដាយេនិទព
ធ លេតីពីសយនឌ័រ និងបរ ិោប័ននេងរម្ សដាយណ្អកតាម្េូចនករេម្ស្េប
កនុងេកម្មភាពព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។ ដ្ូ សចនឹះ ចំបាច់ ព្តូវមានសវទិ កាព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ថានក់ ជាតិ សដ្ើម្បីពិនិតយតាម្ដាន និ ងរាយការណ៍សៅសវទិ កានសោបាយកព្ម្ិ តខពេ់េព្មាប់ ការអភិ វឌឍ
ព្បកបសដាយនិ រនតរភាព ម្ហាេននិបាតអងរការេហព្បជាជាតិ និងព្កុម្ព្បលកាសេដ្ាកិចច និងេងរម្ សដ្ើម្បី
េព្ម្ួលដ្ល់ការពិនិតយតាម្ដាន និងការរាយការណ៍សៅថានក់ ជាតិ សោលសៅអភិ វឌឍព្បកបសដាយចី រ
ភាព។
៤.ការបញ្រ្ជ
ា បគេនឌ័រក្នងវដ្ត
ននការគ្រប់គ្រងគគ្ោោះមហនតរាេ
ុ

ការបញ្ជ្រ
ា បេម្ភាពសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរិោប័ ននេងរម្ កនុងដ្ំ ណ្តក់ កាលនីម្ួយៗននវដ្ត
ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ វដ្តសនឹះ(រូប១) បំ ណបកដ្ំ សណើរការេមគសា
ម ញននការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនត
ុ
រាយជា ៣ ដ្ំ ណ្តក់ កាល ៖ ១-ដ្ំ ណ្តក់ កាលម្ុនសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ គឺ ការសព្តៀម្បង្កករ ការកាត់

បនថយសព្ោឹះថានក់ និ ងការសព្តៀម្សរៀបចំ ២-ដ្ំ ណ្តក់ កាលកនុងសពលមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ គឺ ការស្្ើយតប
េសង្ករឹះបនាន់ ៣-ដ្ំណ្តក់កាលសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ គឺ ការសាតរស

ើងវ ិញ។ដ្ូ សចនឹះ ជំ ពូ ក សនឹះ

នល ង ្ត ល់ កា រណណនំ េ ព្មាប់ កា របញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រ ព្បកបសដាយបរ ោ
ិ ប័ នន េ ងរ ម្ សៅដ្ំណ្តក់ កាល
នី ម្ួយៗ។ ណ្នកនីម្ួយៗមានបញ្ាីព្តួតពិនិតយករណីេិកា និងឧបករណ៍េព្មាប់ការ
ឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័នេ
ន ងរម្ព្ពម្ទំងតំ ណភាាប់ឯកសារបណនថម្។
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បញ្ជ្រ
ា បសយន

សព្ោឹះម្ហនតរាយ

ការសព្តៀម្បង្កករ ការកាត់
បនថយសព្ោឹះថានក់ និងការ

ការស្្ើយតប

សព្តៀម្សរៀបចំ

េសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់

វដ្តននការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

ការសាតរស

ើងវ ិញ

រូប១ ៖ ដ្ំណ្តក់ កាលទំង ៣ ននវដ្តព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
មានជំ ហានេំខាន់ៗជាសព្ចើនកនុងការដាក់ បញ្ូច លសយនឌ័រ

និងបរ ិោប័ ននេងរម្កនុងដ្ំណ្តក់

កាលទំង ៣ ននវដ្តព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូ ចជា សារៈេំខាន់ននការកំណត់ អតតេរាណព្កុម្
ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះបំ ្ុតកនុងេងរម្ ការព្បម្ូ លទិ នន
ន ័យលម្អិត ណបងណចកតាម្សភទ អាយុ និងភាពស្េ
ងៗ(SADDD)

និ ងការពិ និតយតាម្ដាន

ការវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវ ការសយនឌ័ រ ព្បកប

សដាយបរ ោ
ិ ប័ននេងរម្។ CamDi និ ង PRISMទី ២ ជាព្បព័នធព្គប់ ព្គងទិ នន
ន ័ យណដ្លមានស្សាប់ កុង
ន
ព្បសទេកម្ពុជា1 ណ្នកសនឹះក៏នលងសលើកស ើងពី ចំណុចអនតរវ ិេ័យទំងសនឹះ្ងណដ្រ។
សតើនរណ្តខ្ឹះព្តូវបានកំណត់ជាព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះកនងការព្គប់
ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ?
ុ
សដ្ើម្បីធានថា

“ម្ិនទុកនរណ្តមានក់សចល”

ចំបាច់ ព្តូវកំណត់អតតេរាណព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្ល

ង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ។ កនុងបរ ិបទកម្ពុជា ណ្នការេកម្មភាព
ជាតិ េីព
ត ី ការកាត់ បនថយហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ កំណត់ ថា ព្កុម្ទំងសនឹះរួម្មានស្រេតី កុ មារ យុវជន

ចេ់ជរា ជនមានពិ ការភាព ជាពិ សេេេមាជិ កព្កី ព្កននព្កុម្ទំងសនឹះ ព្កុម្ពាក់ ព័នធស្េងសទៀតរួម្
មានជនជាតិ ភាគតិច អនក្ាុកសម្សរាគសអដ្េ៍/ជំងឺសអដ្េ៍ និ ងព្កុម្ LBGTI។ បុគរលមានក់ អាចជា
េមាជិ កននព្កុម្ទំងសនឹះ (បង្កាញកនុងរូប ២, ព្បអប់ ១) និងទទួ លរងការលំបាកព្បេពវោន។
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ព្បអប់ 1 ៖ ភាពង្កយរងសព្ោឹះព្បេពវោន

ស្រេតីណដ្លជាសម្ព្គួសារ

និងជនមានពិការភាពសៅកម្ពុជា

ង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារភាពព្កីព្ក។ សទឹះជាោ៉ា ងណ្ត
ស្រេតីពិការណដ្លជាសម្ព្គួសារព្កីព្ក

ព្បឈម្នលងភាពង្កយ

រងសព្ោឹះព្បេពវោន។ ជាញលកញាប់ ព្កុម្ទំងសនឹះព្បឈម្

ស្រេតី

នលងការសរ ើេសអើងសដាយតាល់ និ ងសដាយព្បសោលណដ្លស្វើ
ឱ្យប៉ាឹះ ពាល់ ដ្ ល់ េ ម្តថភា ពរបេ់ ពួក សគ

ចេ់ជរា

កនុងការកសាង
ភាព្ន់ណ្នកេងរម្សេដ្ាកិចច ការទទួលបានព័ត៌មានព្បកាេ

ជនមានពិការភាព

ឱ្យដ្លងម្ុន និងសេវាសាតរស

ើងវ ិញពីសព្ោឹះម្ហនតរាយ និង

ចូលរួម្ និងដ្លកនំកិចចខិតខំព្បលងណព្បងព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនត
រាយ។ ចំបាច់ព្តូវមានកិចចខិតខំព្បលងណព្បងជាក់លាក់ កនុង
ការណេវងយល់ពីភាពង្កយរងសព្ោឹះព្បេពវោន សដ្ើម្បីធាន

ជនព្កីព្ក

ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ តាម្ណបបបរ ិោប័ នន និ ង
លទធ្លព្បកបសដាយេម្ភាព។

រូប២ ៖ ឧទហរណ៍ននភាពង្កយរងសព្ោឹះព្បេពវោនសដាយសារ្លប៉ាឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅកម្ពុជា

កិ ចចខិតខំ ព្បលងណព្បងជំរញ
ុ ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅកម្ពុជាឱ្យកាន់ ណតមានបរ ិោប័នន

សលើកស

ើងពី េម្តថភាព

គួ រ

និ ងតព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះ

ពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដាយណ្អកតាម្ទិ នន
ន ័ យពីបរ ិបទម្ូ លដាាន (េូម្សម្ើ លព្បអប់ ២)។

ទិនន
ន ័យលម្អិតណបងណចកតាម្សភទ អាយុ
ព្បអប់២៖ ការសលើកស

ើងពី េម្តថភាព និងតព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្

កនុងេងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះ សដាយសារ្លប៉ាឹះពាល់ននសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ


្ត ល់ ជំនួយ ម្ូ ល និ ្ិ និ ង អនុ វតត េ កម្ម ភាពព្គប់ ព្គងសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ ណដ្លបសងកើនភាព្ន់របេ់ស្រេតី និងព្កុម្ពាក់ព័នធ



ស្េងសទៀតកនុងេងរម្។
ធានការោំព្ទពីបុរេ និងអនកកាន់អំណ្តចណបបព្បនពណីកនុង
េហគម្ន៍េព្មាប់េកម្មភាពព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

ណដ្លសលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័រ និងបរ ិោប័ននេងរម្។


បសងកើនការចូលរួម្ និងភាពដ្លកនំរបេ់ស្រេតី និងព្កុម្ពាក់ព័នធ
ស្េងសទៀតកនុងេងរម្ កនុងការស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិតតសៅព្គប់
កព្ម្ិតននការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។



ធានថា

សាថប័នជាតិទទួលបនាុកសយនឌ័រ

និងបរ ិោប័នន

េងរម្ មាន្នធាន និងេម្តថភាពព្គប់ព្ោន់ និងេហការ
ជាម្ួយពួកសគសលើការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

និងភាពស្េងៗ
ទិ នន
ន ័ យលម្អិតណបងណចកតាម្សភទព្តូវបាន
សព្បើព្បាេ់េព្មាប់ ការរាប់ និ ងពិ និតយ្ល
ប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ

សៅតាម្

ព្បសភទស្េងៗកនុងេងរម្។ តាម្រយៈការ
្ត ល់ចំ សណឹះដ្ល ង េំ ខាន់ ៗ េតីពី្លប៉ា ឹះ
ពាល់ស្េងៗកនុងេងរម្សដាយសារសព្ោឹះ

ម្ហនតរាយ ទិននន័យណបងណចកតាម្សភទនលង

ជួ យដ្ល់តួអងរព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
កនុងការសរៀបចំជំនួយណដ្លស្្ើយតបនលង
តព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះកនុងេងរ

ម្

និ ង បសងកើ ន ការចូ ល រួ ម្ របេ់ ពួ ក សគ។

អនុ សា េន៍ ទូ សៅសលខ ៣៧ សេនើ ឱ្យមាន
ការព្បម្ូ ល និ ង សព្បើ ព្បាេ់ “ទិ ននន័យ ណបង
ណចកតាម្សភទ អាយុ ពិ ការភាព ជាតិ ព នធុ

និ ងតំ បន់ ។
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លអបំ្ុត ទិ ននន័យណបងណចក

តាម្សភទគួ រ រួម្បញ្ូច លកតាត េងរម្ឱ្យបានសព្ចើ ន។

កនុងសពលសរៀបសរៀងឯកសារសនឹះទិ ននន័យ លម្អិត
ណបងណចកតាម្សភទ និ ងអាយុ កំ ពុងព្តូវបានព្បម្ូ លតាម្រយៈព្បព័ នធព្គប់ ព្គងទិ ននន័យ CamDi និង
PRISMទី២។ ទនាលម្នលងសនឹះ ណ្នការេកម្មភាពជាតិេីព
ត ី ការកាត់បនថយហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ
២០១៩-២០២៣ បានគូ េបរ
ា ក់ពីសារៈេំខាន់ និ ងេកម្មភាពវ ិជាមានសឆពឹះសៅរកការព្បម្ូ លទិ ននន័យ
ណបងណចកតាម្ពិ ការភាព និ ងថវ ិការចំ ណូល/ព្ទពយេម្បតតិ។ ចំ ណុចេំខាន់គឺសគអាចណបងណចកពិ ការ
ភាពជា ៦ ណ្នក ៖ ការសដ្ើរ គំ សហើញ ការសាតប់ ការសារល់/ដ្លង ការណថទំខួនឯង
្
និ ងទំ នក់ទំនង។ សគ
អាចសព្បើ ក ព្ម្ងេំ ណួ រ្ម្ម តា ឬកព្ម្ងេំ ណួ រខ្ី េី តពី ពិការភាព សដ្ើ ម្បីកំណត់េង
ត ់ ដារននការព្បម្ូ ល
ទិ នន
ន ័ យតាម្រសបៀបណដ្លសតតតេំខាន់ សលើបទពិ សសា្ន៍របេ់ម្នុ េេ

ពាក់ ព័នធនលងកព្ម្ិ តននការ

បំ សពញម្ុខង្ករតាល់ខួន
្
អវីណដ្លេំខាន់គឺបុគរលព្គប់ រប
ូ គួ រមានជសព្ម្ើ េកនុងការបង្កាញ ឬលាក់ ទុក
ព័ តមានេតីពីលកខណៈតាល់ខួន។
្

គួ រព្បម្ូ ល SADDD តាម្ណបបបរ ិោប័នន និ ងគិ តគូ រពីវបប្ម្៌ ។ សព្កាយការកំ ណត់ អតតេរាណ

ព្កុម្ជាក់ លាក់កុងេងរ
ន
ម្ជាព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះកនុងបរ ិបទសព្ោឹះម្ហនតរាយ

េមាជិ កននេហគម្ន៍

ទំងសនឹះអាចព្តូវបានសព្ជើេសរ ើេឱ្យស្វើជាអនកព្បម្ូ លទិ នន
ន ័ យ និ ងអនកចូ លរួម្កនុងការអសងកត។េមាជិ
កននេហគម្ន៍ ង្កយរងសព្ោឹះដ្ូ ចជា

ព្កុម្ជាតិពនធុម្ួ យចំនួនអាចមានភាពង្កយស្េួលកនុងការ

បង្កាញព័ត៌មានដ្ល់អក
ន ព្បម្ូ លទិននន័យណដ្លម្កពី េហគម្ន៍ ណតម្ួ យសព្ពាឹះពួកសគមានបទពិ សសា្ន៍
ភាសា

និងការយល់ដ្លងណ្នកវបប្ម្៌ដ្ូចោន

សដ្ើម្បីធានថាទិ នន
ន ័ យ្្ុឹះបរ
ច ង
ំ ោ៉ា ងេុព្កលតពី បទ

ពិ សសា្ន៍របេ់ស្រេតី និងកុមារ គួ រព្បម្ូ លទិននន័យទំងសនឹះសៅកព្ម្ិតបុ គរលជាជាងសៅកព្ម្ិតព្គួសារ
។ អនកព្បម្ូ លទិនន
ន ័ យគួរគិតគូរពីបទដាានសយនឌ័រកនុងម្ូ លដាាន ដ្ូ ចជាការណដ្លអនកព្បម្ូ លទិនន
ន ័យ
ជាបុ រេ

និ ោយតទល់ជាម្ួ យស្រេតីកុងកណន្
ន
ងឯកជន

អាចជាទសងវើម្ិនេម្ស្េប។

អនកព្បម្ូ ល

ទិ នន
ន ័ យអាចសលើកកម្ព េ់ការចូ លរួម្ ព្បកបសដាយេម្ភាពសយនឌ័ រ តាម្រយៈការសរៀបចំ ការណ្តត់
ជួ បសៅតាម្ទី តាំង េម្ស្េបេព្មាប់ អនកចូ លរួម្ទំងអេ់ កនុងសពលសវលាេម្ស្េបទំងេព្មាប់ ស្រេតី
និ ងបុ រេ ខណៈណដ្លកនុងបរ ិបទជាសព្ចើន ស្រេតីអាចអាចនិ ោយសដាយសេរ ីសៅសពលោមនវតតមានរបេ់
បុ រេ ព្តូវមានភាពបុិ នព្បេប់ កុ នងការណេវងរកការយល់ ព្ពម្ពី េមាជិ កព្គួសារជាបុ រ េ សដាយម្ិ ន
ស្វើឱ្យប៉ាឹះពាល់ ដ្ល់ភាពឯកជន ការរកាការេមាងត់ និងេុវតថិភាពននទិ នន
ន ័ យណដ្លបានព្បម្ូ ល។
ម្ិ នគួ របញ្ូច លេំណួរពាក់ព័នន
ធ ល ងអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រកនុងឧបករណ៍ព្បម្ូ លទិ នន
ន ័យ
ស

ើយ សហើយអនកព្បម្ូ លទិននន័យគួ រទទួ លបានការបណុត ឹះបណ្ត
ត លេម្ស្េបេតីពីព្កម្េីល្ម្៌ និង

ការពិ ចរណ្តពី េុវតថិភាពេព្មាប់ ការស្សាវព្ជាវអំ សពើហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ។
អនកចូ លរួម្បង្កាញបទពិ សសា្ន៍ទទួ លរងអំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រ
ទទួ លបានការបំ ពាក់បំប៉ាន

កនុងករណីណដ្ល
អនកព្បម្ូ លទិនន
ន ័ យព្តូវ

និ ងការបណុត ឹះបណ្ត
ត លព្គប់ព្ោន់ េីព
ត ី វ ិ្ី ណដ្លមានេុវតថិភាពកនុងការ

បញ្ូា នពួ កសគសៅរកសេវាណដ្លមាន និ ងអាចទុ កចិ តបា
ត ន។ SADDD ជាឧបករណ៍ដ្៏ េំខាន់ េព្មាប់ ការ
ព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយណបបបរ ិោប័នន ណដ្លព្តូវព្បម្ូ លជាសទៀងទត់ និ ងោ៉ា ងយកចិ តទ
ត ុកដាក់។
ការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័រ
SADDD គូ េបរ
ា ក់ពី្លប៉ា ឹះពាល់ខុេៗោនននសព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូ សចនឹះទិនន
ន ័ យព្បសភទសនឹះ
ជាបុ សរលកខខ័ណឌដ្៏ េំខាន់ម្ួយេព្មាប់ ការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្ណបបបរ ិោប័នន។ សដ្ើ ម្បីចាម្
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យកលទធ្លណព្បព្បួលេព្មាប់ ព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ គួ រព្បម្ូ ល SADDD កនុងអំ
សព្កាម្ ៖

ុងសពលដ្ូ ចខាង

● សពលសព្តៀម្ខ្ួនបង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយ (ការវាយតនម្្បឋម្កនុងអំ ុងសពលព្បព្កតី )។
● សពលវាយតនម្្តព្ម្ូវការកនុងសព្ោឹះអាេនន (ការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ)។

● សពលចប់ស្តើម្វ ិធានការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដាយសព្បើ ព្បាេ់ការវាយតនម្្តព្ម្ូវការ
សព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ (PDNA) ឬការវាយតនម្្េម្តថភាព និងភាពង្កយរងសព្ោឹះ
(CVA) (សដ្ើម្បីបសងកើត “ទិននន័យសដ្ើ ម្ព្ោ”)។
● សពលអនុ វតតកម្មវ ិ្ី ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ (ការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងការសាតរ
ស

ើងវ ិញ) ។

សគអាចសព្បើ ព្បាេ់ទិនន
ន ័ យទំងសនឹះសដ្ើម្បីបសងកើតទិននន័យសដ្ើ ម្ព្ោ និ ងម្ូ លដាានទិននន័យសៅថានក់
ម្ូ លដាាន ថានក់ សព្កាម្ជាតិ និ ងថានក់ ជាតិ េព្មាប់ ការពិនិតយតាម្ដាន្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ
សលើព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្។ សគអាចសព្បើព្បាេ់ការវ ិភាគ SADDD សដ្ើ ម្បីបសងកើតសាវតាននភាពង្កយរង
សព្ោឹះេព្មាប់ េហគម្ន៍ ស្េងៗ និងបសងកើតេូចនករសយនឌ័ រ និ ងបរ ិោប័ននេងរម្េព្មាប់ ការពិ
និ តយ តាម្ដាន និ ងវាយតនម្្។
ព្បអប់ ៣ ្តល់គំរប
ូ ញ្ាីព្តួតពិ និតយការពិនិតយតាម្ដាន និ ងវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយន
ឌ័ រ និ ងមានបរ ិោប័ ននេងរម្។
ព្បអប់៣

៖

គំរប
ូ ញ្ាីព្តួតពិនិតយការពិនិតយតាម្ដាន

និងវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័រ

ព្បកបសដាយបរ ិោប័ននេងរម្ ៖


ព្បម្ូលទិននន័យសៅកព្ម្ិតបុគរល ជាជាងសៅកព្ម្ិតព្គួសារ។



ព្បម្ូលទិននន័យលម្អិត ណបងណចកតាម្សភទ អាយុ ពិ ការភាព ជាតិពនធុ តំបន់ និងកតាតេងរម្ពាក់ ព័នធ






ស្េងសទៀត (សទឹះបីជាបុគរលព្គប់រប
ូ មានេិទិធបង្កាញ ឬលាក់ទុកព័ត៌មានេតីពីលកខណៈតាល់ខួនកត
្ ី )។
ធានដាក់បញ្ូច លស្រេតី និងេមាជិកននព្កុម្ពាក់ព័នធស្េងសទៀតកនុងេងរម្ កនុងព្កុម្អសងកត។

បណុត ឹះបណ្ត
ត លអនកព្បម្ូ លទិ ននន័យ េតីពីវ ិ្ីណដ្លមានេុវតថិភាពកនុងការបញ្ូា នជនរងសព្ោឹះសដាយសារ
អំសពើហិងាទក់ទងនិ ងសយនឌ័រសៅរកសេវាណដ្លមាន និងអាចទុកចិតតបាន។
ធានថា ស្រេតី បុ រេ និងេមាជិកននព្កុម្ ពាក់ព័នធកុងេងរ
ន
ម្ ព្តូវបានេមាាេន៍ េព្មាប់ការវាយតនម្្
ដ្ូ ច ជា ការសរៀបចំ កា រណ្តត់ ជួ ប សៅទី តាំ ង និ ង សពលសវលាេម្ស្េប និ ង ស្វើ កា រណកេព្ម្ួ ល ចំ បា ច់
សដ្ើម្បីធានភាពអាចចូ លរួម្បាន ( ការេមាាេន៍ ជាភាសាស្េង)។




បណុត ឹះបណ្ត
ត លព្កុម្ព្បម្ូលទិ ននន័យ និងព្កុម្ពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្េីព
ត ី ការវ ិភាគសយនឌ័ រ។
បសងកើតម្ូលដាានទិននន័យសដ្ើម្ព្ោសៅថានក់ ម្ូលដាាន ថានក់ តំបន់ និងថានក់ ជាតិ និងបសងកើតសាវតាននភាព
ង្កយរងសព្ោឹះេព្មាប់ េហគម្ន៍ស្េងៗ។



បសងកើត និងសព្បើព្បាេ់ទិននន័យសដ្ើម្ព្ោ និងេូចនករពិនិតយតាម្ដាន ណបងណចកតាម្សភទ អាយុ ពិ ការភាព
ជាតិពនធុ តំបន់ និ ងកតាតពាក់ ព័នធស្េងសទៀតកនុងេងរម្ សដ្ើ ម្បីពិនិតយ្លប៉ាឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ
សលើព្កុម្ទំងអេ់កុងេងរ
ន
ម្។
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េូចនករពិនិតយតាម្ដានណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រ និងមានបរ ិោប័នេ
ន ងរម្វាេ់ណវង
ការណព្បព្បួលទំនក់ទំនងកនុងេងរម្ពីសពលម្ួ យសៅសពលម្ួ យ ណដ្លអាចបរ
ា ក់ ពីបុពសវ ហតុននលទធ្ល
ខុ េោនេព្មាប់ ព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្។

េូចនករសដ្ើ ម្ព្ោវាេ់ណវងសាថនភាពននទំ នក់ ទំនងេងរម្

ម្ុ នសពលមានអនតរាគម្ន៍ ចំ ណណកេូចនករពិ និតយតាម្ដាន វាេ់ណវងការណព្បព្បួលទំ នក់ទំនងកនុង
េងរម្ មានេូចនករកនុងណ្នក A វាេ់ ណវង្លប៉ាឹះពាល់ ស្េងៗននសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅតាម្ព្បសភទ

ស្េងៗកនុងេងរម្ សគអាចសព្បើ ព្បាេ់េូចនករទំងសនឹះសដ្ើ ម្បីវាយតនម្្បរ ិោប័ននននវ ិធានការស្្ើយ
តបសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងវ ិធានការសាតរស ើងវ ិញ និងកំ ណត់អតតេរាណព្កុម្ណដ្លទទួ លរង្ល
ប៉ា ឹះពាល់្ន
ង ់ ្រង ណដ្លអាចព្តូវការការោំព្ទបណនថម្ ព្បេិនសបើ មានសព្ោឹះម្ហនតរាយសកើ តស

ើងនសពល

អនគត។ េូចនករកនុងណ្នក B វាេ់ណវងការចូ លរួម្របេ់ស្រេតីកុងការព្គប់
ន
ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ង
អាចសព្បើ ព្បាេ់េព្មាប់ ព្តួតពិនិតយវឌឍនភាពននការេសព្ម្ចបានេម្ភាពសយនឌ័រកនុងណ្នកសនឹះ។
តារាងននេូចនករពិនិតយតាម្ដាន

និងេូចនករសដ្ើម្ព្ោណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័រ និង

មានបរ ិោប័នេ
ន ងរម្ កនងការព្គប់
ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ុ
េូចនករសដ្ើម្ព្ោ

េូចនករពិនិតយតាម្ដាន

ណ្នក A ៖ ្លប៉ាឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ព្បជាជនណបងណចកតាម្សភទ និអាយុ រួម្ទំងភាគរយ
ននទរក យុ វ ជន (សព្កាម្ ១៥ ឆនំ ) និ ង ចេ់ ជ រា

ចំនួនព្បជាជនបាត់បង់ ទីលំសៅកនុងព្បសទេ សព្កាយ
សពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ ណបងណចកតាម្សភទ អាយុ និង

(អាយុសលើេ ៦៥ ឆនំ)។

ភាពស្េងៗ។

ចំនួនព្បជាជនណដ្លជាេមាជិកព្កុម្ជួបការលំបាក

ភាគរយអនកសា្ប់ និងរបួ េសដាយសារសព្ោឹះម្ហនត

ណបងណចកតាម្សភទ អាយុ និងនភាពស្េងៗ។

រាយកនុងចំសណ្តម្ព្បជាជនជួ បលំបាក ណបងណចកតាម្
សភទ អាយុ និងភាពស្េងៗ។

ណ្នក B ៖ កតាតនសោបាយ និ ងកតាតសាថប័នេព្មាប់ ការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ការចូ លរួម្របេ់ស្រេតីកុងដ្ំ
ន
សណើរការព្គប់ព្គងសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ។

ភាគរយននស្រេតី ណដ្លចូលរួម្កនុងការស្្ើយតបសព្ោឹះ

ម្ហនតរាយ ចំនួនព្បជាជនណដ្លពាក់ព័នធកុងការង្ករ
ន
សាត រស

ិ
ើ ងវញ
ណបងណចកតាម្សយនឌ័ រ អាយុ និ ង

ភាពស្េងៗ។
ភាគរយននស្រេតី និងបុ រេកនុងសាថប័នស្វើសេចកតីេសព្ម្ច ភាគរយននស្រេតីកុនងគណៈកមាម្ិការម្ូ លដាានព្គប់ព្គង
ចិតតកុងេហគម្ន៍
ន
។
សព្ោឹះម្ហនតរាយ ណបងណចកតាម្សយនឌ័ រ អាយុ និង
ភាពស្េងៗ។
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ការរួម្បញ្ូច ល SADDD និងេូចនករសយនឌ័រ និងបរ ិោប័ននេងរម្ មានសារៈេំខាន់ ណ្តេ់

េព្មាប់ ការពិ និតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្ព្បកបសដាយព្បេិទធភាព និ ងេម្្ម្៌ ។ ឧបករណ៍ទំងសនឹះ
រ ំសលច្លប៉ា ឹះពាល់ស្េងៗកនុងេងរម្សដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ

និងវ ិធានការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះ

ម្ហនតរាយ (ទំងសចតន និងអសចតន) ណដ្លអាចឱ្យអនកអនុ វតតន៍កំណត់ រកគមា្តកនុងបទបញ្ាតិ ត
េព្មាប់ យកម្កវ ិភាគកនុងដ្ំ សណើរការពិនិតយស

ើងវ ិញសព្កាយបញ្ចប់ េកម្មភាព (AAR) ។ សគអាចសព្បើ

ព្បាេ់ដ្ំសណើរការសនឹះសដ្ើ ម្បីកំណត់ពីការអនុ វតតលប
អ ំ្ុត និ ងសម្សរៀនេព្មាប់ សព្ោឹះម្ហនតរាយនសពល
អនគត សដ្ើម្បី្តល់ម្ូលដាានព័ត៌មានដ្ល់ការចត់ វ ិធានការភា្ម្ៗ កនុងការសដាឹះស្សាយបរ
ា វ ិេម្
ភាពណដ្លសលចស ើងកនុងការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ
និ ងការត្េ់បូរយូ
ត រអណងវងសលើការអនុ វតតកុង
ន
សាថប័ ន។ ការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័រ និងមានបរ ិោប័ននេងរម្
្ារភាាប់ ដ្ំណ្តក់ កាលសាតរស

ើងវ ិញ សៅនលងដ្ំណ្តក់កាលស្្ើយតបននវដ្តព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរា យ។

ដ្ំ សណើ រការទំ ង សនឹះនល ង្ត ល់ម្ូ លដាានព័ ត៌ មានេព្មាប់ ការសរៀបចំ រ បាយការណ៍វឌឍនភាព
ខ័ ណឌសេនដាយ

ព្កប

និងសវទិកានសោបាយកព្ម្ិតខពេ់េព្មាប់ ការអភិវឌឍព្បកបសដាយចី រភាព

(កនុង
សោលសៅអភិ វឌឍព្បកបសដាយចី រភាព) សដ្ើម្បីបង្កាញវឌឍនភាពននេម្ភាពសយនឌ័ រ និងបរ ិោប័នន
េងរម្កនុងសោលនសោបាយ និ ងកម្មវ ិ្ីព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

បញ្ចីព្តួតពិនិតយការសព្បើព្បាេ់ SADDD និងេូចនករសយនឌ័រ និងបរ ិោប័នេ
ន ងរម្ ៖
● ព្បម្ូ ល SADDD សដ្ើ ម្បីបសងកើតទិននន័យសដ្ើម្ព្ោ និងម្ូ លដាានទិ នន
ន ័ យថានក់ម្ូលដាាន ថានក់
សព្កាម្ជាតិ និងថានក់ ជាតិ។
● សព្បើព្បាេ់ SADDD េព្មាប់ ជួយដ្ល់ការវ ិភាគសយនឌ័ រ សដ្ើម្បី្តល់ព័ត៌មានេតីពី ៖
o សាវតាននភាពង្កយរងសព្ោឹះេព្មាប់ េហគម្ន៍ស្េងៗ។
o ការបសងកើត និងអនុ វតតសោលនសោបាយ និ ងកម្មវ ិ្ីព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។
● សព្បើព្បាេ់ SADDD សដ្ើ ម្បីបសងកើតេូចនករសយនឌ័រ និ ងបរ ិោប័ ននេងរម្ េព្មាប់ ពិនិតយ
តាម្ដានវឌឍនភាពននការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយតាម្ណបបបរ ិោប័ ន។
ន
● ្តល់ការកសាងេម្តថភាពព្គប់ ព្ោន់ និ ងណបងណចកជំនួយម្ូ លនិ ្ិេព្មាប់ ការព្បម្ូ ល ការ
ព្គប់ ព្គង និ ងការសព្បើ ព្បាេ់ SADDD សៅថានក់ ម្ូលដាាន ថានក់សព្កាម្ជាតិ និ ងថានក់ ជាតិ ។
● សព្បើព្បាេ់ SADDD និ ងេូចនករសយនឌ័ រ និងបរ ិោប័ ននេងរម្សដ្ើម្បី ៖
o

វាយតនម្្ និងបសងកើតសោលនសោបាយ និងកម្មវ ិ្ី ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយស

ើងវ ិញ។

o

រាយការណ៍ពី វឌឍនភាពសៅព្កបខណឌព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ ថានក់ តំបន់ និ ង ថានក់
អនតរជាតិ។

៤.១.គេនឌ័រក្នងការគគ្រៀមបង្ក
ា រ ការការ់បនថេគគ្ោោះថ្ននក្់ និងការគគ្រៀមគរៀបចាំ
ុ

ការសព្តៀម្បង្កកការ ការ់ បន្ថ យត្រោះថ្នាក់ ន្ិ ង ការត្រៀមតរៀបចំ ្ត ល់ឱ្កាេឱ្យេហគម្ន៍

ស្វើ ការវាយតនម្្ជាេម្ូ ហភាពសលើភាពង្កយរងសព្ោឹះ េម្តថភាព និងការព្បឈម្របេ់ពួកសគសៅ
នល ងហានិភ័យ។ ចំ ណុចសនឹះជួ យឱ្យេហគម្ន៍ ចត់វ ិធានការជាជំហានៗកនុងការទប់ សាកត់កុំឱ្យសព្ោឹះ
ថានក់ សលើ ព្កុម្ ង្កយរងសព្ោឹះបំ ្ុត កនុងេងរម្។

11

ជំ ហានរួម្ មានការោំ ព្ទលទធ ភាពសេមើភាពកនុងការទទួ លបាន្នធាន និ ងការសលើកកម្ពេ់ការចូ ល

រួម្សពញសលញ និងសេមើភាពរបេ់ម្នុ េេព្គប់រប
ូ កនុងការវាយតនម្្េហគម្ន៍ ណដ្លម្ិនព្តល ម្ណតកសាង
ភាព្ន់ ប៉ាុសណ្តណឹះសទ ប៉ាុ ណនតណថម្ទំងបសងកើតេហគម្ន៍ ណដ្លកាន់ ណតមានលកខណៈបរ ិោប័ នសន ទៀត្ង។
ព្បអប់៤ ៖ ការវ ិភាគសយនឌ័រ
ការវ ិភាគសយនឌ័រជាម្ស្ាបាយ ជាព្បព័នធសដ្ើម្បីណេវងយល់ពីទំនក់ទំនង និងវ ិេម្ភាពសយនឌ័រកនុងបរ ិបទម្ួយ។

ការវ ិភាគសយនឌ័រម្ិនព្តលម្ណតពាក់ ព័នធនលងស្រេតីប៉ាុសណ្តណឹះសទ ប៉ាុណនតណថម្ទំងពាក់ព័នធនលងតួនទី និងទំនក់ទំនងសយនឌ័រ
សទៀត្ង (ដ្ូចជា បរ
ា សយនឌ័រពាក់ព័នធនលងបុរេ ណដ្លបសងកើនភាពង្កយរងសព្ោឹះរបេ់បុរេ និងសកមងព្បុេ ឬ្នត់
គំនិតចំសពាឹះស្រេតីណដ្លរ លតតបិតឱ្កាេរបេ់ស្រេតី)។

ការវ ិភាគសយនឌ័រអាចរួម្មានការស្សាវព្ជាវបឋម្

និង/ឬការ

ស្សាវព្ជាវបនាប់បនេំ។ េំណួរខាងសព្កាម្អាចជួយកំណត់រកបរ
ា និងកតាតណដ្លជឹះឥទធិពលសលើវ ិេម្ភាពសយនឌ័រ
កនុងបរ ិបទម្ួ យ ៖

សតើនរណ្តស្វើអីវ និងសហតុអីវ?


សដាយរសបៀបណ្ត? និងជាម្ួយអវី?



សតើនរណ្តកាន់កាប់អីវ?



សតើនរណ្តទទួលខុេព្តូវសលើអីវ?



សតើនរណ្តមានេិទិធទទួលបានអវី?



សតើនរណ្តព្គប់ព្គងអវី?



សតើនរណ្តេសព្ម្ចចិតតសលើអីវ?



សតើនរណ្តទទួលបានអវី?



សតើនរណ្តចំសណញ? សតើនរណ្តខាត?



សហតុអីវ?

៤.១.១.ការគគ្រៀមបង្ការ
្រូវកស្តងយុទធស្តស្រសាតដើ មបីរកអរាសញ្ញាណការការ់ បន្ថយហាន្ិ ភ័យ
បន្ថយន្ូ វការារ់ បង់ ការខូ ចខារទាំ ងឡាយតោយត្រោះមហន្ារា យ

ត្រៀមបង្ការតដើមបីការ់

តាមរយៈបទោាន្គរិ យុរា

តរលន្តោាយ ផែន្ការ ន្ិ ងកមមវ ិធី តែេងៗតោយបតងាើន្ចំ តណោះដឹង សមរថភាព អាទិ ភាព ន្ិ ងការ
យកចិរារុកោក់ ពីរ្មូវការរបស់ស្រសាី។

៤.១.១.១.ការបា៉ាន់គ្បមាណមុខេជ
ា គគ្ោោះថ្ននក្់ ភារង្កេរងគគ្ោោះ និងេមរថភារ
ការបា៉ា ន់ ព្បមាណម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះ និងេម្តថភាព(HVCAs) ជាការ
ព្បម្ូ លព័ត៌មានេតីពីម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់កន្ងម្ក ការគំ រាម្កំ ណហង និងភាពង្កយរងសព្ោឹះបចចុបបនន
កនុងេហគម្ន៍ និង្នធានណដ្លមានកនុងេហគម្ន៍សដ្ើម្បីព្បឈម្ម្ុខជាម្ួ យ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ។
ការវ ិភាគសនឹះសព្បើ ព្បាេ់វ ិ្ី សាស្រេតវាយតនម្្ហានិភ័យណបបចូលរួម្ណដ្លេហគម្ន៍
ព្បម្ូ ល ទិ ននន័ យ សដ្ើ ម្បី ទទួ លបានព័ ត៌ មានេុ ព្កល ត និ ង បសងកើ ន ការយល់ ដ្ល ង និ ង ការចូ លរួម្ របេ់
េហគម្ន៍ កុងការព្គប់
ន
ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ិ គសនឹះជាគន្លឹះេព្មាប់ ការបសងកើតការស្្ើយតប
ការវភា

ណដ្លម្ិ នទុ កនរណ្តមានក់ សចល និ ងជាការកំ ណត់ រកម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់កុងេហគម្ន៍
ន
ព្កុម្ស្េងៗ

ដ្ូ ចជា បុ រេ និងស្រេតី កំណត់ និងេនមតខុ េៗោនសលើហានិ ភ័យ សហើយព្កុម្ពាក់ ព័នធកុងេងរ
ន
ម្អាច
ទទួ លរងហានិភ័យស្េងៗោន។
បញ្ូ ច លទេេនចព្ម្ុឹះ

ដ្ូ សចនឹះការវាយតនម្្ម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់កុងេហគម្ន៍
ន
ព្តូវ រួម្

តាម្រយៈការធានភាពជាតំ ណ្តងេម្ស្េបរបេ់ ព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្លរង
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្លប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរសដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

កនុងការវាយតនម្្ភាពង្កយរងសព្ោឹះេមាជិ ក
េហគម្ន៍ កំណត់ ថាសតើនរណ្តខ្ឹះ របរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិតអវីខ្ឹះ និងរចនេម្ព័នធណ្តខ្ឹះណដ្លង្កយព្បឈម្
នល ងម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ស្េងៗ។

កនុងការវាយតនម្្េម្តថភាព
្នធានណដ្លពួ ក សគសព្បើ ព្បាេ់ សដ្ើ ម្បី ព្បឈម្ជាម្ួ យ និ ងសាតរស
សព្ោឹះម្ហនតរាយ។

េមាជិ កេហគម្ន៍ នលង្តល់ទេេនៈយល់ស

េមាជិកេហគម្ន៍ កំណត់ រក
ិ ពី ្លប៉ាឹះពាល់ វជ
ិ ា មាននន
ើ ង វញ
ើញចព្ម្ុឹះសៅតាម្អតតេរាណ

និ ងបទពិ សសា្ន៍ របេ់ពួកសគ ដ្ូ សចនឹះគួ រស្វើការវ ិភាគម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះ និ ង
េម្តថភាពតាម្ណបបចូ លរួម្ព្បកបសដាយបរ ិោប័ នេ
ន ងរម្។

ព្បអប់៥ ៖ បញ្ាីព្តួតពិនិតយការវ ិភាគម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះ និ ងេម្តថភាពព្បកបសដាយបរ ិោប័នន


សលើកកម្ពេ់ការចូលរួម្សដាយសេមើភាពរបេ់ព្កុម្ទំងអេ់កុងេងរ
ន
ម្ កនុងការគូេណ្នទីហានិភ័យ និងម្ុខ
េរាសព្ោឹះថានក់ ។





សព្ជើ េ សរ េ
ើ ម្នុ េេម្ួ យ ព្កុម្ តូ ច ណដ្លតំ ណ្តងឱ្យេមាជិ ក ចព្ម្ុឹះកនុ ងេហគម្ន៍ សដ្ើ ម្បី សដ្ើ រេសងកត សម្ើ ល
សាថនភាពកនុងេហគម្ន៍។

បណុត ឹះបណ្ត
ត លេមាជិកចព្ម្ុឹះកនុងេហគម្ន៍េីព
ត ីការវាយតនម្្ហានិភ័យ និងម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ ។
េមាាេន៍េមាជិកេហគម្ន៍ចព្ម្ុឹះសៅសពលស្វើបទេមាាេន៍ពាក់កណ្ត
ត លរចនេម្ព័នធ ដ្ូចជា ការស្វើ
េំណ្តកេមាជិកេហគម្ន៍ ពីទិននន័យណបងណចកតាម្អាយុ សយនឌ័រ និងរបរចិញ្ចលម្ជីវ ិត។




សរៀបចំវគរដាច់សដាយណ

កជាម្ួយស្រេតី និងបុរេ សៅសពលកំណត់រកការណបងណចកកមា្ំងពលកម្មណ្អកតាម្

សយនឌ័រកនុងព្បតិទិនតាម្រដ្ូវកាល ឬស្វើការវ ិភាគរបរចិញ្ចលម្ជីវ ិត។

ស្វើការណបងណចកជាព្បសភទកនុងព្គួសារសៅសពលគូេណ្នទី្នធាន សដាយេួរថាសតើេមាជិកព្គួសារណ្ត
សព្បើព្បាេ់ និងព្គប់ព្គង្នធានអវី។



សតត តការយកចិ តត ទុ ក ដាក់ សលើ ឌី ណ្ត ម្ិ ក ព្កុ ម្ កនុ ងព្កុ ម្ សោលសៅ និ ង សលើ ក ទល ក ចិ តត អន ក ណដ្លម្ិ ន បាន
បសញ្ចញម្តិ ឱ្យរួម្ចំណណក ឬពិសព្ោឹះជាម្ួយពួកសគដាច់សដាយណ ក (ព្បេិនសបើេម្ស្េប)។



កំណត់រកទិដ្ាភាពននហានិភ័យណដ្លណព្បព្បួលសៅតាម្សយនឌ័រ អាយុ ពិការភាព និងកតាតេងរម្ស្េង
សទៀត។



សព្បើព្បាេ់ SADDD កនុងសាវតាហានិភ័យ និងណ្នទីម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់ រួចវ ិភាគ្លប៉ាឹះពាល់ននកតាត
េងរម្សលើកព្ម្ិតននការព្បឈម្នលងហានិភ័យ។
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េំណួរកនងគំ
ុ រូ

HVCA

ណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័នេ
ន ងរម្េព្មាប់

ព្បសភទស្េងៗននេម្តថភាព និងភាពង្កយរងសព្ោឹះ
ព្បសភទននេម្តថភាព

គំរេ
ូ ំណួរណដ្លស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័នន
េងរម្

កាយេម្បទ ឬេមាារ

-

បរ ិសាថនរូបវនតរបេ់បុគរល លទធភាព
ទទួលបានម្ូល្ន េមាារ និង

សតើព្កុម្ស្េងៗកនុងេហគម្ន៍ មានេម្តថភាពអវីខ្ឹះ ( ជនមាន
ពិការភាព)? សតើ េម្តថភាពទំងសនឹះខុ េោន ឬសទ?

-

សតើ មា ន្នធាន្លិ ត ភាព ជំ ន ញ និ ង បរ
ា ព្បឈម្ណ្ន ក

ព្ទពយេម្បតតិេំខាន់ៗ ជំ នញ និង

សេដ្ាកិចច និងេងរម្អវីខ្ឹះ? សតើ ព្កុម្ណ្តខ្ឹះណដ្លព្គប់ព្គង្នធាន

របរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិត

ទំងសនឹះ?

និងយុទធសាស្រេត

សដាឹះស្សាយ។

-

សតើព្កុម្កនុងេងរម្មានលទធភាពខុ េោនកនុងការទទួ លបានសេវា
និងព្ទពយេម្បតតិ ឬសទ?

េងរម្ ឬសាថប័ន

-

េមាេភាគេងរម្របេ់

សតើស្រេតី និងបុ រេសព្បើ ព្បាេ់រចនេម្ព័នធ្ូ្វការ និងសព្ៅ្្ូវការអវី
ខ្ឹះសដ្ើម្បីស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិ តត

និងសរៀបចំេកម្មភាពេងរម្

េហគម្ន៍ ម្ួយ ដ្ូចជា ព្បព័ នធស្វើ

និងសេដ្ាកិចច ម្ុ នសពលមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ? សតើសព្ោឹះម្ហនតរាយ

សេចកតីេសព្ម្ចចិតត្ូ្វការ និ ង

នសពលអនគតអាចបងក្លប៉ាឹះពាល់ដ្ូចសម្តចសលើរចនេម្ព័នធ

សព្ៅ្្ូវការ។

និងព្បព័នធេងរម្ទំងសនឹះ?
-

សតើព្កុម្ជួបការលំបាកកនុងេងរម្ ដ្ូចជាស្រេតី ចូ លរួម្កព្ម្ិតណ្ត
កនុងរចនេម្ព័នធ្ូ្វការ និងព្បព័នធសព្ៅ្្ូវការ ណដ្លមានការស្វើ
សេចកតីេសព្ម្ចចិតតេីព
ត ី េកម្មភាពេងរម្ និងសេដ្ាកិចច?

-

សតើមានឧបេគរណ្នកេងរម្ និ ងវបប្ម្៌ ណដ្លរារាំងការចូ លរួម្
របេ់ពួកសគ ឬសទ?

កមា្ំងចិតត និងឥរ ិោបថ

-

កតាតវបប្ម្៌ និ ងចិតតសាស្រេត

សតើព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ ( ស្រេតី និងបុ រេ) យល់ោ៉ាងណ្ត
ចំសពាឹះខ្ួ នឯង និ ង េម្តថ ភា ពរបេ់ ខួ្ នកនុ ងការព្បឈម្ម្ុ ខ
សដាយព្បេិទធភាពជាម្ួយបរ ិសាថនេងរម្ និ ងការណព្បព្បួល?

-

សតើ មានតួ នទី និ ងឱ្កាេអវីខ្ឹះ ( តួ នទី និ ងទំ នក់ទំនងសយនឌ័ រ)
េព្មាប់េមាជិកេហគម្ន៍ ? សតើ សព្ោឹះម្ហនតរាយបងក្លប៉ាឹះ
ពាល់ដ្ូចសម្តចសលើតួនទី និ ងឱ្កាេទំងសនឹះ?

៤.១.១.២.ការគរៀបចាំណ្នការគគ្រៀមបគ្មុង

និងការគ្វើលហា
ាំ
រ់សាក្លបងគ្្ើេរបគគ្ោោះ

អាេនន
បនាប់ ពីបានកំ ណត់ ភាពង្កយរងសព្ោឹះរបេ់ ព្កុម្ ស្េងៗកនុងេងរម្កនុង HVCAs និ ង ការស្វើ

លំហាត់ សាកលបងស្្ើយតបសព្ោឹះអាេនន កាសរៀបចំ ណ្នការសព្តៀម្បព្ម្ុងស្្ើយតបជាឱ្កាេេព្មាប់
ការកសាងភាព្ន់ របេ់េហគម្ន៍ ។ ធាតុ ្េំដ្៏េំខាន់ ម្ួយននការសរៀបចំណ្នការសនឹះគឺ ការធានថា
ព្កុម្ទំងអេ់កុងេងរ
ន
ម្មានលទធភាពសពញសលញ
ហិរញ្ា វតថុ។

និ ងសេមើភាពកនុងការទទួ លបានការការពារណ្នក

សព្ៅពីសនឹះ ស្រេតីអាចមានការលំបាកកនុងការសបើ កគណនី ្នោរតាល់ខួន
្ ការកសាង
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ភាព្ន់ របេ់ស្រេតី សៅនល ង សព្ោឹះម្ហនត រា យ

រួ ម្ មានការបសងកើ ន លទធ ភា ពរបេ់ ស្រេតី កុន ងការទទួ ល

បានឥណទន ព្ទពយេម្បតតិ និ ង្នធានហិរញ្ាវតថុ តាម្រយៈ ៖

● ការសព្បើព្បាេ់ការវាយតនម្្សៅកព្ម្ិ តបុគរលណដ្លណបងណចកជាព្បសភទ ឬបា៉ា រា៉ា ណម្៉ា ព្ត ដ្ូចជា
ព្គួសារមានស្រេតីជាសម្ព្គួសារព្គួសាររេ់សៅកនុង្ាឹះណតម្ួ យ និងស្រេតីសម្មា៉ា យ កនុងណ្នការ និង
កម្មវ ិ្ី ការពារហិរញ្ា វតថុ។

● ការបសងកើតព្បព័នធកិចចការពារេងរម្ណដ្លមានភាពបត់ ណបន

ណដ្លព្គបដ្ណតប់ សលើព្កុម្កនុង

េងរម្ណដ្លកំ ពុងព្បឈម្នល ងបរ
ា លទធភាពសព្បើព្បាេ់/លទធភាពទទួ លបាន (ដ្ូ ចជា ស្រេតី
ចំ ណ្តេ់ និ ងស្រេតីមានពិ ការភាព)។
● ការខិ តខំបសងកើនលទធភាពទទួ លបានហិរញ្ាវតថុេព្មាប់ស្រេតីណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ

្លប៉ា ឹះពាល់ ននសព្ោឹះម្ហនត រា យ តាម្រយៈយនត ការនន ដ្ូ ច ជា ម្ី ព្កូ ឥ ណទន ម្ី ព្កូ
ហិរញ្ា វតថុ និ ងរបបព្បាក់ េនេំ។

● ការោំព្ទដ្ល់ស្រេតីណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយឱ្យបសងកើន
ព្បភពព្បាក់ចំណូល និ ងរបរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិតរបេ់ពួកសគ។
បញ្ាីព្តួតពិនិតយការសរៀបចំណ្នការត្រៀមប្មុងត្លើយរបសៅកព្ម្ិតេហគម្ន៍ព្បកបសដាយបរ ិោប័ន៖
ន
● ដាក់ បញ្ូច លេកម្មភាពព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ កនុងកម្មវ ិ្ីកិចចការពារេងរម្តាម្េហគម្ន៍
ជាពិ សេេេព្មាប់ព្កុម្ពាក់ ព័នធ។
● បសងកើតគំ និត្តួចស្តើម្អប់ រ ំ និ ងកសាងការយល់ដ្លងកនុងេហគម្ន៍ េីព
ត ី ហានិ ភ័យសព្ោឹះម្ហនត
រាយ និងភាព្ន់ណដ្លសតតតសលើព្កុម្ពាក់ ព័នក
ធ ុងេងរ
ន
ម្ដ្ូ ចជាេហគម្ន៍ជនជាតិ ភាគតិច
ិ ី សាស្រេតបណុត ឹះបណ្ត
វ្
ត លព្គូបសង្ករល ឬយុ ទធនការបណ្ត
ត ញ្េពវ្ាយ អាចជួ យពព្ងី ក
គំ និត្តួចស្តើម្សនឹះ។

● សព្បើព្បាេ់ណលបងកំ សានតសព្ៅ្្ូវការ ការព្បកួតព្បណជង ឯកសារសបាឹះពុម្្
ព ាយ និ ងការហវលក
ហាត់ សព្តៀម្បង្កករ សដ្ើ ម្បីជំរុញការចូ លរួម្របេ់ េិេេសាលាទំងពី រសភទ កនុងយុ ទធសាស្រេត
សព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយ
រួម្ទំងបរ
ា ព្បឈម្របេ់សកមងស្េីកុងការស្្
ន
ើយតបសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ និងរសបៀបកាត់បនថយបរ
ា ព្បឈម្ទំងសនឹះ។

● ធានថា ព្កុម្ ទំ ងអេ់ កុនងេងរម្ រួម្ ទំ ងជនមានពិ ការភាព អាចសព្បើ ព្បាេ់ សហដាារចន

េម្ព័នធេំខាន់ៗដ្ូចជា ទី ទួលេុវតថិភាព និងលំសៅដាានេសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់សដាយ្តល់ព័ត៌មាន
ជាភាសាកនុងម្ូ លដាានេតីពីសហដាារចនេម្ព័នធេសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់ និ ងមានរូបភាពបង្កាញសលើកាតរ
ព្បកាេព័ត៌មានកនុងេហគម្ន៍ ។

● ោំព្ទវគរបណុត ឹះបណ្ត
ត លេតីពីយុទធសាស្រេតសដាឹះស្សាយកនុងម្ជឈដាានសព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូ ចជា

ការបសព្ងៀនណហលទល កកនុងតំបន់ ង្កយព្បឈម្នលងសព្ោឹះទល កជំ នន់ េព្មាប់ ព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្ល
ម្ិ នទន់ បានសរៀនេូព្តយុទធសាស្រេតទំងសនឹះ។

● ជួ យដ្ល់ស្រេតី សកមងស្េី និ ងព្កុម្ស្េងសទៀតកនុងេងរម្ឱ្យទទួ លបានអតតេរាណប័ ណណ និ ង
គណនី្នោរសដ្ើម្បីទទួលបានការោំព្ទកនុងការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ។
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● ព្បេិនសបើ អាច េហការជាម្ួ យវ ិេ័យស្េងៗសដ្ើម្បីបសងកើតយនតការបញ្ូា នករណីអំ សពើ ហិងា

ទក់ ទងនលងសយនឌ័រ និ ងនី តិវ ិ្ី ព្បតិ បតតិេង
ត ់ ដារណដ្លបរ
ា ក់ពីតួនទី និងការទទួ លខុ េ
ព្តូវសលើការស្្ើយតបអំសពើហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ។ ្តល់ និងបងកភាពង្កយស្េួលដ្ល់

ព្បជាជនកនុងការទទួ លបានព័ត៌មានេតីពីសេវាអំសពើហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ។
ការសរៀបចំណ្នការយថាសហតុ សៅកព្ម្ិតេហគម្ន៍ ្តល់ម្ូលដាានព័ត៌មានដ្ល់ការសរៀបចំណ្ន
ការសៅថាន ក់ តំ ប ន់ និ ង ថាន ក់ ជា តិ ។ ដ្ូ សចនឹះ សគអាចអនុ វ តត េត ង់ ដា រដ្ូ ច ោន េព្មាប់ ប រ ប
ិ ទេងរ ម្ កនុ ង

ណ្នការសព្តៀម្បង្កករ និ ងស្្ើយតបសព្ោឹះអាេននតាម្វ ិេ័យ និ ងការសរៀបចំ ណ្នការយថាសហតុ ននសវទិ កា
ស្្ើយតបម្នុ េេ្ម្៌ ។
៤.១.២.ការការ់បនថេគគ្ោោះថ្ននក្់
៤.១.២.១.ការគ្បកាេឱ្យដ្លងមុន និងបណ្ត
ត ញគ្បាគ្េ័េទាក្់ទង
ព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្ល ងម្ុ ន មានព្បេិទធភាពបំ ្ុតសៅសពលណដ្លព្បព័ នធទំងសនឹះកត់ េមារល់ និ ង
ដាក់ បញ្ូច លភាពស្េងៗរបេ់បុគរល និងព្កុម្កនុងេងរម្។ ចំបាច់ ព្តូវបសងកើតព្បព័នធទំងសនឹះសដាយ
ណ្អកតាម្ការេនមតថា ព្កុម្កនុងេងរម្មានកព្ម្ិតចំសណឹះដ្ល ងខុ េោន េតីពីហានិ ភ័យមានស្សាប់ កុង
ន
េហគម្ន៍ ដ្ូចជា កនុងេហគម្ន៍ ម្ួយចំ នួន្នត់គំនិត និ ងតួ នទីសយនឌ័ រអាចតត់ សចញលទធភាព
របេ់ស្រេតីកុងការទទួ
ន
លបានព័ត៌មាន ឬការចូ លរួម្កនុងវគរបណុត ឹះបណ្ត
ត ល។ HVCAs អាច្តល់
ព័ ត៌មានចំ បាច់ េី ព
ត ី ការយល់ ស

ើញ

និ ង ការវាយតនម្្ហានិ ភ័យសដាយព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្។

ណ្អកតាម្តួ នទីកុងេងរ
ន
ម្ និ ងសេដ្ាកិចច ព្កុម្កនុងេងរម្អាចកំណត់ខុេៗោនអំពីការចប់ស្តើម្ស

ើង

ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងសតតតអាទិ ភាពសលើទិដ្ាភាពស្េងៗននការសព្តៀម្ខ្ួនបង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ ដ្ូចជា បុ រេ និ ងស្រេតី ទទួ លបានព័ត៌មានព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុនពីព្បភព

ស្េងៗ រួចបកស្សាយ និងស្្ើយតបសៅនល ងព័ ត៌មានទំងសនឹះតាម្រសបៀបខុ េៗោន។ លំហូរព័ ត៌មាន
កនុងេហគម្ន៍ ទទួ លរងឥទធិពលពី ក តាតជាសព្ចើ ន ដ្ូ ចជា សយនឌ័ រ សាថនភាពេងរម្ េម្តថ ភាព និ ង
ទី តាំង និ ងជាញលកញាប់ ម្ិនបាន្េពវ្ាយដ្ល់ស្រេតីណដ្លរេ់សៅតំបន់ ដាច់ស្េោល។ ព្បព័នធ
ព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន ១២៩៤ របេ់កម្ពុជាតព្ម្ូវឱ្យអនកសព្បើ ព្បាេ់មានទូ រេ័ពាចល័តណដ្លបានចុ ឹះសឈាមឹះ
សព្បើព្បាេ់ សដ្ើ ម្បីទទួ លបានការព្បកាេឱ្យដ្លងពីម្ុខេរាសព្ោឹះថានក់្ម្មជាតិ។ ជនមានពិ ការភាព

អាចមានការលំបាកកនុងការទទួ លបានព័ ត៌មានព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន ដ្ូចជាការព្បកាេពី ការជសម្្ៀេ
សព្ចើនណតមានទព្ម្ង់ ជាេំស

ង ( តាម្រយៈេឺណរ ៉ាន និ ងឧបករណ៍បំពងេំស

ង) ណដ្លម្ិនបំសពញតព្ម្ូវ

ការរបេ់ជនពិ ការគថ្ង់ ឬជនមានកសម្ាយកនុងការសាតប់ ។ ដ្ំ សណ្តឹះស្សាយមានដ្ូចជាការស្ាើរអុី ណម្
លព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុនសៅជនមានពិ ការភាព ការសព្បើ ព្បាេ់បសចចកវ ិទា ដ្ូ ចជាការដាក់ ពាកយ/ឃា្
សរៀបរាប់ េព្មាប់ ការ្េពវ្ាយតាម្វ ិទយុ និងទូ រទេេន៍ និ ងការចុ ឹះជួ បតាម្ខនង្ាឹះសដាយអនកេម័ព្គចិ តត

េព្មាប់ អក
ន ណដ្លម្ិនបានទទួ លព័ ត៌មានព្បកាេឱ្យដ្ល ងម្ុ ន។ ការ្េពវ្ាយព័ ត៌មានព្បកាេឱ្យដ្ល ង
ម្ុ នតាម្រយៈម្ស្ាបាយស្េងៗសព្ៅពី វ ិ្ី សាស្រេតណដ្លសតតតសលើព្កុម្កនុងេងរម្

ដ្ូ ចជាជនមានពិ ការ

ភាពអាចធានបានថាេមាជិ កេហគម្ន៍ ទំងអេ់នលងទទួ លបានព័ ត៌មានដ្ូចោន។
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បញ្ាីព្តួតពិ និតយព្បព័ នធព្បកាេឱ្យដ្ល ងម្ុ ន

និ ងការ្េពវ្ាយពី ហានិ ភ័យណដ្លព្បកដ្សដាយ

បរោ
ិ ប័ន៖ន
● អាចឱ្យព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ នសតតតសលើស្រេតី និ ងបុ រេននព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ និ ងបរ ិបទ
ម្ុ ខេរាសព្ោឹះថានក់ និង្តល់លទធភាពសេមើភាពដ្ល់ព្កុម្ទំងអេ់កុងការសព្បើ
ន
ព្បាេ់ព្បព័នធ
ព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន។

● បសងកើត និ ង្េពវ្ាយការព្បកាេឱ្យដ្ល ង ណដ្លអាចឱ្យព្កុម្ ស្េងៗកនុងេងរម្យល់ បាន
(ស្រេតី និ ងសកមងស្េី និ ងជនមានពិ ការភាព)។

● សលើកកម្ពេ់ការចូ លរួម្របេ់ព្កុម្ជួ បការលំបាកកនុងការហវលកហាត់ សព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយ
និ ងការបសងកើតព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន និងការ្េពវ្ាយពី ហានិ ភ័យ។

● បណុត ឹះបណ្ត
ត លស្រេតី និ ងព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់
ននសព្ោឹះម្ហនតរាយអំ ពីរសបៀបដ្ំ ស ើង ដ្ំ សណើរការ និងណថទំព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុ ន។
● ដាក់ បញ្ូច លភាពង្កយរងសព្ោឹះ និ ងេម្តថភាពរបេ់ព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ ដ្ូ ចជា ស្រេតី និ ង
ជនមានពិ ការភាព កនុងណ្នការព្បព័ នធព្បកាេឱ្យដ្ល ងម្ុន និ ងការ្េពវ្ាយពី ហានិ ភ័យ។

៤.១.២.២.ការបគងារ
ើ និងគ្រប់គ្រងទីទល
ួ េុវរថិភារ

ស្រេតី និ ងព្កុម្ជួបការលំបាកស្េងសទៀតកនុងេងរម្ មានអាទិ ភាព និងតព្ម្ូវការចព្ម្ុឹះកនុងសាថន

ភាពសព្ោឹះម្ហនតរាយ ណដ្លចំបាច់ ព្តូវដាក់បញ្ូច លកនុងការសរៀបចំ ណ្នការ និងថវ ិកាេព្មាប់ទីទួល
េុវតថិភាព។ ព្កុម្ពាក់ព័នក
ធ ុងេងរ
ន
ម្គួ រណតអាចចូ លរួម្សពញសលញ និ ងសដាយសេមើភាពកនុងការបសងកើតទី
ទួ លេុវតថិភាព

ដ្ូ ចជាកនុងការស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិតតេីព
ត ី េនតិេុខ។

សេវាេនតិេុខគួ រព្តួតពិនិតយ

ព្គប់ សពលសលើណ្នកណដ្លមានហានិភ័យខពេ់កុងទី
ន
ទួលេុវតថិភាព ម្ញ្ជ្នី តសៅទីទួលេុវតថិភាពព្តូវយល់

ចាេ់ពីបរ ិោប័ ននេងរម្ និ ងេម្ភាពសយនឌ័ រ និ ងទទួ លបានការបណុត ឹះបណ្ត
ត លព្គប់ ព្ោន់ េីព
ត ី
ការបញ្ូា នជនរងសព្ោឹះសៅរកការោំព្ទណ្នកចិ តតេងរម្ សេវាស្្ើយតបអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនលងសយនឌ័រ
និ ងសេវាេុខភាព្្ូវសភទ និ ងេុខភាពបនតពូជ។

ទី ទួលេុវតថិភាព ព្តូវ្តល់សេវាចព្ម្ុឹះដ្ល់អក
ន សានក់ សៅកនុងទី តាំង ណដ្លសេវាជាសព្ចើនអាចព្តូវ

បាន្តល់ជូនសដាយអងរភាពកណ្ត
ត លកនុងទី តាំង ដ្ូ ចជាែាល់ការពិត្រោះតោបល់ផែាកចិរាសងគម ការ
រំ ្ទស្ាប់ ការបោះទងគិចែលូវចិ រា ជំ ន្ួយែលូវចាប់ ន្ិ ងការកស្តងការយល់ ដឹង សាីពីការរំ ្ទផែាក
តសដាកិចច ដូ ចជា ឱ្កាសតធវើការង្ករាន្្ាក់។

បញ្ាីព្តួតពិនិតយទីទួលេុវតថិភាពណដ្លមានលកខណៈបរ ិោប័ន៖ន
● សហដាារចនេម្ព័នធគួរស្្ើយតប តព្ម្ូវការ និ ងការចង់បានណ្នកេងរម្ វបប្ម្៌ និងសេដ្ាកិចច
របេ់បុរេ និងស្រេតី និ ងព្កុម្ស្េងៗកនុងេងរម្ ព្តូវសតតតការយកចិតតសលើកងវល់េុវតថិភាព
របេ់ពួកសគ ដ្ូ ចជាទី តាំងព្បភពទលក អគរីេនី និ ងម្ូលដាានអនម្័ យជាសដ្ើម្។
● ទី ទួលេុវតថិភាព ព្តូវមានម្ូ លដាានអនម្័ យដាច់ សដាយណ

កេព្មាប់ បុរេ-សកមងព្បុេ និង

ស្រេតី-សកមងស្េី និ ងគួ រេមារល់សដាយសា្កេរាចាេ់លាេ់។ ម្ូ លដាានអនម្័ យព្តូវមាន
ភាពេម្ស្េបកនុងវបប្ម្៌ េថិតកនុងទី តាំងេុវតថិភាព និ ង្តល់ភាពឯកជន ( មានគន្លឹះចក់
ពី ខាងកនុង)។
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● ទី ទួលេុវតថិភាព ព្តូវមានសហដាារចនេម្ព័នធណដ្លេម្ស្េបកនុងវបប្ម្៌ និ ង្តល់ភាពឯកជន
េព្មាប់ ស្រេតី និ ងសកមងស្េី ជាពិ សេេស្រេតីបំសៅសដាឹះកូន។

● សហដាារចនេម្ព័នធគួរ ្ត ល់េុវតថិភាពដ្ល់ ព្កុម្ ទំ ងអេ់ កុ នងេងរម្ ជាពិ សេេព្កុម្ណដ្ល

ព្បឈម្នលងហានិ ភ័យខពេ់ននអំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រ ( ការ្តល់សភ្ើងបំ ភឺព្្ គប់ ព្ោន់
សៅសពលយប់ )។

● សហដាារចនេម្ព័នធព្តូវណតអាចឱ្យម្នុ េេព្គប់ រប
ូ សចញចូលបាន ដ្ូ ចជា ចេ់ជរា និ ងជនមាន
ពិ ការភាពណ្នកចល័តភាព។
● ទី ទួលេុវតថិភាពព្តូវមានបុគរលិកេនតិេុខ និងម្ញ្ជ្នី ព្ត គប់ព្គងចាេ់លាេ់។
● ឱ្កាេសេមើភាពកនុ ងការទទួ លបានការបណុត ឹះបណ្ត
ត លេតីពី ការដ្ំ សណើ រការ និ ង ការណថទំ

ព្បព័ នទ
ធ ល កសាអត និងអនម្័ យ សដ្ើម្បីសលើកទលកចិ តឱ្
ត យមានការណចករ ំណលកការទទួ លខុ េព្តូវ
កនុងព្គួសារ។

៤.១.៣.ការគគ្រៀមគរៀបចាំ
ការត្រៀមតរៀបចំ ស្ាប់ការត្លើយរបសតគង្កគោះបន្ទាន្់ រម
ួ ាន្មតធោាយដឹ កជញ្ូជ ន្

សាារ

ឧបករណ៏សតគង្កគោះ តសបៀងប្មុង ទីទទួ លសុវរថិភាព សាារត្បើ្ាស់ ន្ិ ងរ្មូវការចំាច់ របស់ស្រសាី
ជាតដើ ម។

៤.១.៣.១.ការគ្បជុាំគគ្រៀមបគ្មុងមុនរដ្ូវគក្ើរមានគគ្ោោះមហនតរាេ
កិ ចព្ច បជុំ សព្តៀម្បព្ម្ុងម្ុ នរដ្ូ វសកើ តមានសព្ោឹះម្ហនតរាយ ជាឱ្កាេកនុងការវាយតនម្្បរ ិោប័ ននន ន

វ ិធានការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយបចចុបបនននិងស្វើ ការណកណព្បចំ បាច់ ចំ ណុចសនឹះ

អាចរួម្មានការ

វាយតនម្្ការចូ លរួម្របេ់ ព្កុម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ ននសព្ោឹះម្ហនតរា យ
ិ នការជាជំ ហានៗ
កនុងព្កុម្ ព្បតិ បតតិការ និ ងដ្ល ក នំ ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរា យ និ ង ការចត់ វធា
សដ្ើ ម្បីប សងកើនការចូ លរួម្ (ព្បេិ ន សបើ ពួកសគមានតំណ្តងតិ ចតួច)។
តារាង ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័នេ
ន ងរម្ កនុងការសរៀបចំណ្នការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនត
រាយ
ណ្នកននណ្នការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

ចំណុចចប់ស្តើម្េព្មាប់ការដាក់បញ្ូច លសយនឌ័រ
ព្បកបសដាយបរ ិោប័នេ
ន ងរម្

ការវ ិភាគសាថនភាព

 ្តល់េំអាងសលើភាពពាក់ព័នធននការសលើកស

ើងពី េម្

សេចកតីេសងខបបរ ិបទសោលនសោបាយ និ ងម្ុខ

ភាពសយនឌ័ រ និងបរ ិោប័ននេងរម្ រួម្ទំងការសោង

េរាសព្ោឹះថានក់ណដ្លបានសលើកស

តាម្ឯកសារសោលនសោបាយ និ ងព្កបខណឌពាក់ព័នធ

ើងកនុងណ្ន

ការ។ ឱ្កាេបសងកើតម្ូលដាានេព្មាប់អភិ ព្កម្
ណបបបរ ិោប័ន។
ន

 សលើកស

ើងពី ទិដ្ាភាពសយនឌ័រ និងេងរម្ននហានិភ័យ

ណដ្លបានកំណត់កុងណ្នការ។
ន
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ទេេនវ ិេ័យ សោលបំណង និងសោលការណ៍
ណណនំ

 រួម្ បញ្ូច លការសបត ជាា ចិ តត ប សងកើន េម្ភាពសយនឌ័ រ និ ង
បរ ិោប័ននេងរម្។

ការសបតជាាចិ តតជាក់លាក់ កុងណ្ន
ន
កសនឹះជួយជំ រញ
ុ

 កំណត់រកវ ិេម្ភាពេងរម្ជាក់លាក់ណដ្លព្តូវសលើក

សោលការណ៍ណណនំការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រ និង

ស

ើងសដាយណ្នការសនឹះ ទនាលម្នលងការកត់េមារល់ថា

បរ ិោប័ននេងរម្កនុងណ្នការសនឹះ។

ម្នុេេមានក់ អាចទទួលរងទព្ម្ង់ចព្ម្ុឹះននការតត់សចញ។

ចំណុចយុទសា
ធ ស្រេតកងេកម្ម
ភាព
ុន

 បញ្ូច លទិដ្ាភាពេងរម្ននហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយ

ស្ៀបនល ង ព្កបខណឌ សេនដាយ គួ រ កំ ណ ត់ រ កតួ

 សលើកកម្ពេ់េម្ភាពេងរម្កនុងដ្ំសណើរការពព្ងល ងសាថប័ ន

ជាញលកញាប់ណ្នការកំ ណត់ ចំណុចេកម្មភាព
នទី

និ ងេម្តថភាពរបេ់ព្កុម្ពាក់ព័នធស្េងៗ

កនុងេងរម្ និងណ្អកសលើទេេនចព្ម្ុឹះរបេ់ពួកសគ។

(ណ្អកតាម្ HVCAs ព្បកបសដាយបរ ិោប័ នន)។

ព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ ( ការជួ លបុគរលិកបណនថម្
សទៀតពីកុងចំ
ន
សណ្តម្ព្កុម្មានតំណ្តងតិចតួច)។

 ពិចរណ្តពីតួនទី របេ់ព្កុម្ចព្ម្ុឹះកនុងេងរម្កនុងការសរៀប
ចំណ្នការសព្តៀម្បព្ម្ុង និងព្បព័នធព្បកាេឱ្យដ្លងម្ុន។

ការអនុវតត និងព្បតិបតតិការ
គួរសតតតការយកចិតតទុកដាក់ សលើរសបៀបកាត់
បនថយបរ
ា សយនឌ័ រ និងបរ ិោប័ នេ
ន ងរម្។

 សលើកកម្ពេ់ការចូ លរួម្របេ់ស្រេតី និ ងព្កុម្មានតំ ណ្តង
តិចតួចស្េងសទៀតកនុងការស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិតត។

 ណបងណចក្នធានេព្មាប់ ការអនុវតតេកម្មភាពណដ្ល
ស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័នន
េងរម្។
 ស្វើការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្្ណដ្លស្្ើយតបនល ង
តព្ម្ូវការសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ននេងរម្ ដ្ូចជា
េូចនករសយនឌ័រ និងបរ ិោប័នេ
ន ងរម្ និងការព្បម្ូល
SADDD។

៤.១.៣.២.ការបណតុោះបណ្ត
ត ល និងអនតរារមន៍អភិវឌឍន៍េមរថភារគ្េងៗ

សដ្ើម្បីធានអភិ ព្កម្ព្បកបសដាយបរ ិោប័នន សៅព្គប់ដ្ំណ្តក់កាលននវដ្តព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

អនកតាក់ ណតងសោលនសោបាយ និ ងម្ញ្ជ្នី តកម្មវ ិ្ី ណដ្លស្វើការង្ករពាក់ព័នន
ធ ល ងការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនត
រាយ ព្តូវយល់ចាេ់ពីសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ ននេងរម្ (តាម្រយៈេកម្មភាពបសងកើនការយល់ដ្លង
និ ងកសាងេម្តថភាព)។ ខាងសព្កាម្សនឹះជាេម្តថភាពេំខាន់ ៗណដ្លព្តូវអភិ វឌឍតាម្រយៈការបណុត ឹះ
បណ្ត
ត ល៖

● ការយល់ពីសយនឌ័ រ និងតួនទី សយនឌ័ រ។
● ការកត់ េមារល់រសបៀបណដ្លភាពង្កយរងសព្ោឹះបងកស

ើងសដាយវ ិេម្ភាពននទំនក់ ទំនង

កនុងេងរម្ និងសេដ្ាកិចច។
● ការបកស្សាយ SADDD និងេូចនករសយនឌ័រ និ ងបរ ិោប័ននេងរម្។
● ការសព្បើព្បាេ់ការវ ិភាគសយនឌ័រកព្ម្ិតម្ូ លដាាន។
● ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រ និ ងបរ ិោប័ នក
ន ុងណ្នការ
ន
សោលនសោបាយ និ ងព្បតិ បតតិការព្គប់ ព្គង
សព្ោឹះម្ហនតរាយ។
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ម្ញ្ជ្នី តណដ្លស្វើការង្ករស្េងៗពាក់ ព័នន
ធ ល ងការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ ព្តូវមានេម្តថភាពសព្ចើ ន
ជាងបុគរលស្េងសទៀត និងអាចទទួ លបានការអភិ វឌឍេម្តថភាព និងជំ នញ។
ការអភិវឌឍេម្តថភាពព្តូវរួម្បញ្ូច លគន្លឹះេតីពីអនតរាគម្ន៍ ត្េ់បូរេងរ
ត
ម្ ដ្ូ ចជាការចូ លរួម្ជា

ម្ួ យបុ រេ និងសកមងព្បុេ សដ្ើ ម្បីត្េ់បូរបទដា
ត
ា នសយនឌ័ រណបបសរ ើេសអើង។ បទដាានសយនឌ័ រតលងរុងម្ិ
ល ន

ព្តលម្ណតស្វើឱ្យស្រេតី និ ងសកមងស្េីជួបការលំបាកប៉ាុសណ្តណឹះសទ ប៉ាុ ណនតណថម្ទំងរារាំងបុរេ និងសកមងព្បុេម្ិ ន
ឱ្យេសព្ម្ចបានេកាតនុពលរបេ់ខួនសទៀត្ង
្
សព្ពាឹះេមាព្ណដ្លបងខំឱ្យពួកសគអនុ វតតតាម្ភាពជាបុរេ
អវ ិជាមាន សព្ចើ នណតស្វើឱ្យបុរេវ ័យសកមងព្ប

ូកកនុងឥរ ិោបថព្បថុ យព្បថាន និងសព្ោឹះថានក់ ។ កម្មវ ិ្ី
ណដ្លសលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័រ អាចណកេព្ម្ួលការកំ ណត់ ភាពជាបុ រេឱ្យមានលកខណៈសព្ជាម្
ណព្ជង េហការ និ ងអហិងាតាម្រយៈការោំព្ទឱ្យបុរេព្បព្ពលតតសដាយការទទួលខុ េព្តូវ និងការោំ

ព្ទកនុងតួ នទីព្គួសាររបេ់ពួកសគ។ សព្ៅពីសនឹះកម្មវ ិ្ីអាចជំ រញ
ុ ការចូ លរួម្របេ់បុរេស្នើម្ណដ្លសោរព
េិ ទិ ធស្រេតី និ ងោំ ព្ទការណបងណចកកិ ចចការព្គួសារណដ្លម្ិ នទទួ លបានព្បាក់ ឈួ នលសដាយសេមើភាពរវាង
បុ រេ និ ងស្រេតី។

ជាញលកញាប់ អនតរាគម្ន៍ ត្េ់បូរណដ្លបសងក
ត
ើ នអំ ណ្តចកនុងេងរម្ ឬលទធភាពទទួលបាន្នធាន

ិ ាមានពី ព្កុម្ណដ្លយល់ ថា ពួ កសគទទួ លរង
របេ់ ព្កុម្កនុងេងរម្អាចបសងកើតឱ្យមានការស្្ើយតបអវជ
ការគំ រាម្កំណហង។ ការេំខាន់ គឺព្តូវពិនិតយរក្លវ ិបាកអវ ិជាមានណដ្លសលចស

ើងសដាយអសចតន និង

សដ្ើម្បីស្វើការកាត់ បនថយ។ ជំ ហានកនុងការកាត់បនថយ្លប៉ា ឹះពាល់រម្
ួ មាន ការធាន ការចូ លរួម្សពញ

សលញរបេ់ព្កុម្ជួ បការលំបាកកនុងគសព្មាងសនឹះ ការរួម្បញ្ូច លអនកដ្ល កនំេហគម្ន៍ និ ងអនកដ្ល កនំសា
េនកនុងដ្ំ សណើរការសនឹះ និ ងការោំព្ទឱ្យេហគម្ន៍វាយតនម្្ខពេ់សលើអតថព្បសោជន៍ ននសយនឌ័ រ និ ង
ទព្ម្ង់ស្េងសទៀតននេម្ភាពេងរម្។
៤.២.គេនឌ័រក្នងការគ្្
ើេរបេគញ្រ្ង្ករោះបនាន់
ុ

កនុងសពលស្្ើយតបសតគង្កគោះបន្ទាន្់ ការេំខាន់ គឺព្តូវកំណត់ រក និ ងបំ សពញតព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្កនុង

េងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះបំ ្ុតសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដ្ើម្បីធានថា ពួ កសគម្ិ ន
ទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរ។ ស្រេតី និ ងសកមងស្េីង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនត
រាយ

និងង្កយទទួ លរងអំសពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រកនុងដ្ំណ្តក់ កាលស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

តាម្េថិតិប ង្កាញថាឧបបតតិសហតុ អំសពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ
រ សំ លាភបំ ពានសព្ចើនណតសកើនស

័ ច
រួម្ ទំ ងការសកងព្បវញ្

និ ងការ

ើងខា្ំងសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូ សចនឹះការទប់សាកត់ អំសពើ ហិងាទក់

ទងនល ងសយនឌ័ រ និ ងការោំព្ទដ្ល់ជនរងសព្ោឹះគួ រណតជាចំ ណុចអាទិ ភាពសៅដ្ំណ្តក់ កាលសនឹះ។
៤.២.១.ការេគ្មបេគ្មួលជាមួេអនក្ពាក្់រ័នក្
ធ ងគគ្ោោះអាេនន
នុ

ការេព្ម្បេព្ម្ួលអនកពាក់ ព័នធកុងការស្្
ន
ើ យតបសព្ោឹះអាេនននលងជួ យកំ ណត់ រក និងស្្ើយតប

តព្ម្ូវការស្េងៗរបេ់ព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះបំ ្ុត សដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់អវ ិជាមាននន

សព្ោឹះម្ហនតរាយ។ ចំ ណុចសនឹះទម្ទរការេព្ម្បេព្ម្ួលោ៉ា ងមានព្បេិទភា
ធ ពរវាងតួ អងរព្គប់ ព្គង
សព្ោឹះម្ហនតរាយ ដ្ូ ចជាអងរការេហព្បជាជាតិ អងរការម្ិ នណម្នរដាាភិ បាល និ ងអងរការម្នុ េេ្ម្៌
ជាតិ និ ងអនតរជាតិ (សវទិកាស្្ើយតបម្នុ េេ្ម្៌ សវទិ កាម្នុ េេ្ម្៌ កម្ពុជា និ ងនដ្គូសព្តៀម្បង្កករកម្ពុជា
ធានទំ នក់ទំនងព្បកបសដាយព្បេិទធភាពរវាងគណៈកមាម្ិ ការជាតិ ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ និង
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តួ អងរស្េងសទៀតកនុងការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ)។ គណៈកមាម្ិ ការ េហគម្ន៍ ព្គប់ព្គងសព្ោឹះ
ម្ហនតរា យអាចចូ លរួម្ កនុងការពិ សព្ោឹះសោបល់ និ ង ការ្ត ល់សោបល់ ព្ត

ប់ សដាយសដ្ើ រ តួ នទី ជា

បណ្ត
ត ញទំ នក់ ទំនងរវាងអនកស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិតតេីព
ត ី ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ និ ងេហគម្ន៍
រង្លប៉ា ឹះពាល់។
សដ្ើម្បីឱ្យការស្្ើយតបសព្ោឹះអាេននកាន់ ណតស្្ើយតបនលងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ នន
េងរម្ កនុងការពិ សព្ោឹះសោបល់ និងការេព្ម្បេព្ម្ួលអនកពាក់ ព័នធគួរខិតខំ ព្បល ងណព្បងសលើកកម្ពេ់
ការចូ លរួម្ព្បកបសដាយអតថន័យរបេ់ជនមានពិ ការភាព ណដ្លមានតំណ្តងតិចតួចកនុងអភិ បាលកិ ចច
និ ងការស្វើសេចកតីេសព្ម្ចចិ តត និងទទួ លរង្លប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរសដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដ្ើម្បី
ធានថា ម្នុ េេព្គប់ រូប អាចចូ លរួម្ ព្បកបសដាយអតថន័យ ឬការបកណព្បភាសាេរាេព្មាប់ ជន
ពិ ការគថ្ង់ ឬមានកសម្ាយកនុងការសាតប់។

៤.២.២.ការបា៉ាន់គ្បមាណរគ្មូវការក្នងគគ្ោោះអាេនន
ការគ្បមូលទិនន
ន ័េ ការវិភារ និង
ុ

ការគ្វើរបាេការណ៍រីគគ្ោោះមហនតរាេ
អំសពើហង
ិ ាទក់ទងនលងសយនឌ័រ


សោងតាម្អនុ សាេន៍ទូសៅសលខ ៣៧ អំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ររួម្បញ្ូច លអំ សពើ ហិងា
កនុងព្គួសារអំ សពើ ហិងា្្ូវសភទ អំ សពើ ហិងាណ្នក សេដ្ាកិចច ការជួ ញដ្ូ រម្នុ េេ
និ ង
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ សដាយបងខំ។ UNFPA បានកំ ណត់ េតង់ដារអបបបរមាចំ នួន ១៨ េព្មាប់

ការកាត់ បនថ យ ទប់ សាកត់ និ ង ស្្ើយតបអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនលងសយនឌ័ រកនុងសព្ោឹះអាេននដ្ូច
ខាងសព្កាម្ ៖


“ជនរងសព្ោឹះសដាយសារអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ ដ្ូចជា ស្រេតី សកមងស្េី សកមងព្បុេ និង
បុ រេអាចទទួ លបានសេវាណថទំេុខភាពណដ្លមានគុណភាព និ ងេសញ្ជ្ង្ករឹះអាយុជីវ ិត សដាយ
សតតតេំខាន់សលើការព្គប់ព្គងគ្ីនិកននអំ សពើ រ ំសលាភសេពេនថវៈ។



“ជនរងសព្ោឹះសដាយសារអំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រទទួ លបានការោំព្ទេុខភាព្្ូវចិ តត
និ ងចិ តេ
ត ងរម្ ណដ្លមានគុ ណភាពសដាយសតតតេំ ខាន់ សលើ ការពាបាល

ការបសងកើនភាព

អង់ អាច និ ង ការជាេឹះសេបើយ។


“សរៀបចំ វ ិធានការេុវតថិភាព និ ងេនតិេុខសដ្ើម្បីទប់សាកត់ និងកាត់ បនថយអំសពើហិងាទក់ទង
នល ងសយនឌ័ រនិងការពារជនរងសព្ោឹះ។



“មានព្បព័នធបញ្ូា នសដ្ើ ម្បី្ារភាាប់ស្រេតី សកមងស្េី និងព្កុម្ព្បឈម្នលងហានិភ័យស្េងសទៀត សៅ
នល ងសេវាទប់សាកត់ និងស្្ើយតបពហុវ ិេ័យសៅនល ងអំសពើ ហិងាទក់ ទងនលងសយនឌ័ រ ឱ្យបាន
ទន់ សពលសវលា និងមានេុវតថិភាព។



“ការោំព្ទជនរងសព្ោឹះ

និ ងការកាត់ បនថយហានិ ភ័យអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ ព្តូវ

បានដាក់ បញ្ូច លកនុងវ ិេ័យម្នុ េេ្ម្៌ សៅដ្ំណ្តក់កាលនី ម្ួយៗននវដ្តកម្មវ ិ្ី និងកនុងការស្្ើយ
តបសព្ោឹះអាេនន។

ការបា៉ា ន់ ព្បមាណតព្ម្ូវការកនុងសព្ោឹះអាេននពាក់ ព័នធនលងការកំ ណត់ រហ័េពី តព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្

ស្េងៗកនុងេងរម្សព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ សដ្ើម្បី្តល់ជំនួយេសញ្ជ្ង្ករឹះឱ្យបានព្គប់ ព្ោន់។ ការ
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ព្បម្ូ លទិននន័យណបងណចកតាម្សភទឱ្យបានព្តលម្ព្តូវកនុងដ្ំណ្តក់កាលទប់ សាកត់
ម្ហនតរាយ

និងសព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះ

ជួ យឱ្យព្កុម្ស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយកំ ណត់អតតេរាណព្កុម្ង្កយរងសព្ោឹះសដាយ

សារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ

និ ងទទួ លបានព័ត៌មានសដ្ើម្ព្ោេតីពីេហគម្ន៍ រងសព្ោឹះ។

ចំ ណុចទំងសនឹះបសងកើនព្បេិទធភាពននការវាយតនម្្តព្ម្ូវការកនុងសព្ោឹះអាេនន។ការរ ំសលច្លប៉ា ឹះពាល់
ននសព្ោឹះម្ហនតរាយសលើព្កុម្ពាក់ព័នក
ធ ុងេងរ
ន
ម្

ស្វើឱ្យការវ ិភាគ

និ ងការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ

ស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័រ និងមានបរ ិោប័ននេងរម្។
ព្កុម្បា៉ា ន់ ព្បមាណតព្ម្ូវការកនុងសព្ោឹះអាេនន គួ រមានតុ លយភាពសយនឌ័ រ តំណ្តងឱ្យព្បជាជន

ណដ្លពួ កសគកំ ពុង្តល់សេវាជូ ន និ ងទទួ លការបណុត ឹះបណ្ត
ត លេតីពីសយនឌ័ រ និ ងបរ ិោប័ ននេងរម្សដ្ើម្បី
កំ ណត់រកហានិភ័យ និ ងកតាតបងកភាពង្កយរងសព្ោឹះសលើេមាជិ កេហគម្ន៍ ទំងអេ់។ ស្រេតី និងសកមង

ស្េីណដ្លរង្លប៉ា ឹះពាល់ គួ រព្តូវបានេមាាេន៍ សដាយអនកព្បម្ូ លទិននន័យជាស្រេតី សដាយអនកព្ប ម្ូ ល
ទិ នន
ន ័ យគួរសតតតេំខាន់ សលើចំណុចខាងសព្កាម្ ៖
● ការព្បម្ូ ល SADDD េតីពីព្បជាជនរង្លប៉ា ឹះពាល់ និងព្បជាជនសោលសៅ។
● ការដាក់ បញ្ូច លព្គួសារមានស្រេតីជាសម្ព្គួសារ ជាព្កុម្េំខាន់ េព្មាប់ ការព្បម្ូ លព័ ត៌មាន និ ង
្តល់សេវា។

● ការស្វើេវនកម្មេុវតថិភាព និ ងភាពង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ
និ ងការដាក់បញ្ូច លេំណួរពាក់ ព័នធនលងហានិ ភ័យអំ សពើហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រកនុងវ ិេ័យ

ស្េងសទៀត (ដ្ូ ចជា សភ្ើងបំ ភឺទ
្ ី ទួលេុវតថិភាព ឬថាសតើ បុរេ និ ងស្រេតីមានបងរន់ដាច់ពីោនឬសទ)។
● ការេសងកតសម្ើ លហានិភ័យពាក់ ព័នល ន
ធ ងអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនលងសយនឌ័ រ សដាយណ្អកសលើការ
បណុត ឹះបណ្ត
ត លេតីពីចំណុចណដ្លព្តូវយកចិ តទ
ត ុកដាក់
(ម្ិ នគួ រេួរេំណួរតាល់េីព
ត ី បទ
ពិ សសា្ន៍ទទួ លរងអំ សពើ ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រស ើយ)។
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ាំ េ
៤.២.៣.ការ្តលជ
់ ន
ួ េគញ្រ្ង្ករោះ
ចំបាច់ ព្តូវពិ ចរណ្តពីតព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្ស្េងៗ
កនុងេងរម្ពាក់ព័នន
ធ ល ងជំ នួយេសញ្ជ្ង្ករឹះ ដ្ូ ចជាតព្ម្ូវការ
តាម្សភទ ដ្ូ ច ជា្លិ ត ្លរកាអនម្័ យសៅសពល
ម្ករដ្ូ វ និ ង តព្ម្ូ វ ការតាម្វបប្ម្៌
សាេន។

េសម្្ៀ កបំ ពាក់

េមាារជំនួយគួ ររួម្បញ្ូច ល

ីតេព្មាប់

េសញ្ជ្ង្ករឹះសព្កាយរងការរំសលាភបំ ពាន ណដ្លអាចជា
ចំ ណុចចប់ ស្តើម្េព្មាប់ការពាក់ ព័នធ ជាម្ួ យជនរង
សព្ោឹះសដាយសារអំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រ និង
ការ្តល់ព័ត៌មានេតីពីសេវាណដ្លមាន និងរសបៀបទទួ ល
បានសេវាទំងសនឹះ។

ីតេព្មាប់ េសញ្ជ្ង្ករឹះសព្កាយ

រងការរំសលាភបំ ពានអាចមានេមាារណដ្លជួ យកាត់

គន្លឹះេំខាន់ ៖ ការបសងកើនលទធភាពរបេ់ស្រេតីកុងការ
ន
ទទួលបានជំនួយកនុងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

កនុងព្បសទេជាសព្ចើន ស្រេតីម្ិនអាចទទួលបានជំនួយ
កនុ ងសព្ោឹះម្ហនតរា យបានស ើ យ សព្ពាឹះពួ ក សគោមន
ឯកសារអតត េ រា ណ

សហើ យ ឯកសារដ្ី ្ី្ និ ង

ព្ទពយេម្បតតិ អាចេថិតសព្កាម្សឈាមឹះរបេ់េមាជិក
ព្គួសារជាបុរេ។ ចំណុចសនឹះអាចបងកបរ
ា កាន់ណត
ខា្ំងេព្មាប់ស្រេតីជាសព្ចើន កនុងការសបើកគណនី្នោរ
និងសេវាស្ារហិរញ្ាវតថុ។ ដ្ូសចនឹះ ចំបាច់ព្តូវណកទព្ម្ង់
ព្បព័ នធចុឹះសឈាមឹះេព្មាប់ ការទទួ លបានជំ នួយកនុង

សព្ោឹះអាេនន សដ្ើម្បី្តល់ឱ្កាេ និងការោំព្ទដ្ល់
ស្រេតី និងព្កុម្ស្េងសទៀតកនុងេងរម្ កនុងការទទួល
បានឯកសារចំបាច់។ សព្ៅពីសនឹះ សគអាចណកទព្ម្ង់
សេវា្េពវ្ាយដ្ល់អតិថិជន សដ្ើម្បី្តល់ភាពង្កយ

បនថយហានិភ័យអំ សពើ ហិងាទក់ទងនលងសយនឌ័ រ ដ្ូ ច

ស្េួលដ្ល់អនក ណដ្លមានបរ
ា ចល័តភាព និងម្ិន

ជា វ ិទយុទក់ទង កណញ្ច និ ងពិ ល។ ការស្សាវព្ជាវេតីពី

ស្េោល។

ីតេព្មាប់ េសញ្ជ្ង្ករឹះសព្កាយរងការរ ំសលាភបំ ពានរក

ស

ើញថាេមាារទំងសនឹះមានព្បសោជន៍ ខា្ំងណ្តេ់។

ស្រេតីសលើកស

ើងថា ការទទួលបាន

ីតកនុងសពលខវឹះខាត

េូ វ មានសពលសវលា

និ ង អន ក រេ់ សៅតំ ប ន់ ដា ច់

្នោរពិភពសលាក ២០១១. សេចកតីណណនំសលខ
៧៖ ការស្វើឱ្យរបរចិញ្ចលម្ជីវ ិត និងកិចចការពារេងរម្
មានរ ំសញាចសយនឌ័រ ។

្តល់អតថព្បសោជន៍ និងស្វើឱ្យពួកសគយល់ថា ពួកសគ
ម្ិ នព្តូ វបានបំ សភ្ច សចល។ សព្ៅពី សនឹះ

ី ត គួ រ មាន

េមាារសរៀបចំណ្នការព្គួសារ ដ្ូចជា សស្សាម្អនម្័ យ ណដ្លការពារការមានន្ាសពាឹះនចដ្នយ និងជំ ងឺ
កាម្សរាគ និងមានភាពេម្ស្េបេព្មាប់ ព្កុម្ស្េងៗ ដ្ូ ចជាព្កុម្ LGBTI។ សោងតាម្កញ្ចប់ សេវា
បឋម្អបបបរមារបេ់

UNFPA

េហគម្ន៍គួរមានលទធភាពព្គប់ព្ោន់កុងការទទួ
ន
លបានការោំព្ទ

េព្មាប់ ការសរៀបចំ ណ្នការព្គួសារ និងេុខភាព្្ូវសភទ និងការោំព្ទណ្នកចិតតេងរម្ ជាពិ សេេអំ សពើ
ហិងាទក់ ទងនល ងសយនឌ័ រ។ បុ គរលិកព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយព្តូវចាម្យកសោបល់ព្ត

ប់ ពីព្កុម្

ស្េងៗកនុងេងរម្ សដ្ើម្បីធានថា កញ្ចប់ េមាារជំនួយបំ សពញតព្ម្ូវការរបេ់ព្កុម្ទំងសនឹះ និងមាន
ភាពពាក់ ព័នធ និ ងេម្ស្េបកនុងវបប្ម្៌ សដ្ើ ម្បី ជួយដ្ល់ ការសព្តៀម្បព្ម្ុង សព្ោឹះម្ហនតរា យនសពល
អនគត។

ស្រេតីមានតព្ម្ូវការេុខភាពជាក់ លាក់ ដ្ូចជា សេវាណថទំេុខភាពមាតា និងសេវាេព្មាលកូន។
កនុងវបប្ម្៌ ណដ្លកំ ណត់ ថា ស្រេតីគួរពិនិតយសដាយបុ គរលិកសវជាសាស្រេតជាស្រេតី និ ង/ឬកនុងករណីណដ្លស្រេតី
ព្តូវបានរ លតតបិតការសដ្ើ រសហើរ ការមានបុ គរលិកសវជាសាស្រេតជាស្រេតី និ ងបុ រេ មានសារៈេំខាន់ ណ្តេ់។
ព័ ត៌ មា នេតី ពី កា រ្ត ល់ និ ង ការណចកជំ នួ យ េសញ្ជ្ង្ករឹះគួ រ ្េពវ ្ាយដ្ល់ េ មាជិ ក េហគម្ន៍
ព្គប់ រប
ូ
សដាយនីតិវ ិ្ី េព្មាប់ ការចុ ឹះសឈាមឹះ និ ងការណចកជំនួយេសញ្ជ្ង្ករឹះ ព្តូវ្តល់ភាពង្កយស្េួល
ដ្ល់បុគរល និ ងព្គួសារទំងអេ់តាម្រយៈការសព្បើ ព្បាេ់នីតិវ ិ្ី រដ្ាបាលង្កយស្េួល។ របបស្វើការង្ករ
បានព្បាក់ គួរពិ ចរណ្តពីព្កុម្្េងៗកនុងេងរម្ ពាក់ ព័នធនលងអកខរភាព ចល័តភាព កិចចការព្គួសារ
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ណដ្លម្ិនទទួ លបានព្បាក់ឈួល
ន
និ ងការណបងណចកកិចចការ។ ណ្អកតាម្ឧបេគរណដ្លរារាំងស្រេតី និង
ព្កុម្ស្េងសទៀតកនុងការសព្បើព្បាេ់ព្គល ឹះសាថនហិរញ្ា វតថុ វ ិធានការជំនួយហិរញ្ា វតថុអាចរួម្មាន៖
● ការ្តល់ជំនួយម្ូ លនិ្ិតាម្រយៈព្គល ឹះសាថនម្ីព្កូហិរញ្ាវតថុ និ ងសាថប័នព្បាក់ េនេំ។
● ការសព្បើព្បាេ់ជសព្ម្ើ េស្ារព្បាក់ តាម្ទូ រេ័ពាចល័ត។

● ការោំព្ទឱ្យស្រេតីបសងកើតគណនី ្នោរតាល់ខួន
្ ឬគណនីរម្
ួ ជាម្ួ យនដ្គូ/សាវម្ី ។

● ការ្តល់ជំនួយដ្ល់ស្រេតី និងព្កុម្ស្េងសទៀតកនុងេងរម្ កនុងការទម្ទរ ឬទទួលបានេិទិ ធ
និ ងការោំព្ទ្្ូវចាប់ ព្បេិនសបើ ពួកសគខវឹះឯកសារចំបាច់ ( ឯកសារបរ
ា ក់ កម្មេិទិ ដ្
ធ ី្ី )្ ។

៤.២.៤.គ្បរិបរតកា
ិ ររ ុក្រក្ េគញ្រ្ង្ករោះ និងការជគម្ៀេ

បញ្ាីព្តួតពិនិតយព្បតិបតតិការរុករក និងេសញ្ជ្ង្ករឹះ និងការជសម្្ៀេព្បកបសដាយបរ ិោប័នន ៖
● សព្បើព្បាេ់ SADDD កព្ម្ិ តបុ គរល(ម្ិ នណម្នកព្ម្ិ តព្គួសារ) េព្មាប់ ការកំ ណត់ អតតេរាណ
ជនណដ្លបាត់ ខួន។
្

● សព្បើព្បាេ់ម្ស្ាបាយស្េងៗសដ្ើម្បី្េពវ្ាយព័ត៌មាន េតីពីការជសម្្ៀេដ្ល់ជនមានពិ ការ
ភាព អនកនិ ោយភាសាស្េង និ ងអនកម្ិនេូវសចឹះអកេរ ។
● ធានថា េមាជិ កេហគម្ន៍ និ ងម្ញ្ជ្នី តព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយទទួ លបានការបណុត ឹះបណ្ត
ត ល
េតីពីការជួ យដ្ល់ជនមានពិ ការភាពណដ្លព្តូវជសម្្ៀេ សដាយសតតតេំខាន់សលើសារៈេំខាន់

ននការសាកេួរពួ កសគអំពីការោំព្ទណដ្លពួ កសគព្តូវការ/ចង់ បាន។ ការបណុត ឹះបណ្ត
ត លអាច
រួម្បញ្ូច លបសចចកសទេកនុងការសលើក និ ងបី/ពរជនមានពិ ការភាពណ្នកចល័តភាព។

● ធានថា មានជសព្ម្ើ េម្ស្ាបាយស្វើដ្ំសណើរណដ្ល្តល់ភាពង្កយស្េួលដ្ល់ជនមានពិ ការ
ភាពណ្នកចល័តភាពតាម្រសបៀបណដ្លមានេុវតថិភាព អាចទុកចិតតបាន និងទន់ សពលសវលា។
● ចត់ តាំង ព្កុម្ ណដ្លមានេមាេភាគចព្ម្ុឹះ (បុ រេ-ស្រេតី) េព្មាប់ ព្បតិ បតតិ ការរុករក និ ង
េសញ្ជ្ង្ករឹះសដាយពិ ចរណ្តពី ក តាតវបប្ម្៌ ដ្ូ ច ជា កនុងវបប្ម្៌ ខឹះ
្ ម្ញ្ជ្នី តរុករក និ ងេសញ្ជ្ង្ករឹះជា
បុ រេម្ិនគួ រនិ ោយជាលកខណៈឯកជនជាម្ួ យស្រេតីស ើយ។
● នី តិវ ិ្ីជសម្្ៀេសតតតអាទិភាពសលើព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះបំ ្ុត សដាយសារ្ល
ប៉ា ឹះ ពាល់ ននសព្ោឹះម្ហនត រា យ សដាយណ្អ ក តាម្បរ ប
ិ ទម្ូ ល ដាា ន និ ង ពិ ្ី សា ររបេ់ គ ណៈ
កមាម្ិ ការជាតិ ព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។
៤.៣.គេនឌ័រក្នងការសា
ត រគ
ុ
ការសាតរស

ង
ើ វិញរីគគ្ោោះមហនតរាេ

ើងវ ិញពីសព្ោឹះម្ហនតរាយ ជាឱ្កាេម្ួ យកនុងការត្េ់បូរវ
ត ិេម្ភាពននទំ នក់ ទំនង

េិទធ និ ងលទធភាពទទួ លបាន្នធាន និ ងសលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ ននេងរម្
កនុងេហគម្ន៍ ណដ្លចំណុចសនឹះពាក់ព័នន
ធ លងការកំណត់ ទេេនវ ិេ័យចាេ់លាេ់ េព្មាប់ ការសាតរ
ស ើងវ ិញពី សព្ោឹះម្ហនតរាយ ណដ្លសលើកកម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ ននោំព្ទសដាយ
ព្កបខ័ ណឌចាប់ និងសោលនសោបាយណបបបរ ិោប័ន។
ន បនាប់ពីបានកំ ណត់ បរ
ា ព្បឈម្របេ់ព្កុម្
ណដ្លង្កយរងសព្ោឹះសដាយសារ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ

កម្មវ ិ្ី សាតរស

ើងវ ិញអាច្តល់ការ

ោំព្ទចំសោលសៅសដ្ើ ម្បីបសងកើនភាព្ន់ របេ់ព្កុម្េំខាន់ ៗកនុងេងរម្សៅនលងសព្ោឹះម្ហនតរាយនសពល

24

អនគត

ដ្ូសចនឹះការសាតរស

ើងវ ិញពីសព្ោឹះម្ហនតរាយនល ងបសងកើនបរ ិោប័ននេងរម្យូរអណងវង

និងការ

អភិវឌឍព្បកបសដាយចីរភាព។
៤.៣.១.ការប៉ាន់ប្រមាណរគ្មូវការគគ្កាេគរលគគ្ោោះមហនតរាេ
ការបា៉ា ន់ ព្បមាណតព្ម្ូវការសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ (PDNA) ជាព្កបខណឌព្គប់ ព្ជុងសព្ជាយ
េព្មាប់ វាយតនម្្្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយម្ួយសលើព្គប់ វ ិេ័យ។

ការវាយតនម្្សនឹះណ្អកសលើ

ការព្បម្ូ លទិ នន
ន ័ យបឋម្ ដ្ូចជា តាម្រយៈព្កុម្ពិ ភាកា និងកិចចេមាាេន៍ និងព្បភពបនាប់បនេំ ដ្ូចជា
ជំ សរឿនរបេ់រដាាភិ បាល និងការអសងកតព្គួសារជាព្បចំ ណដ្លអាច្តល់ម្ូលដាានេព្មាប់ ការណេវងយល់
ពី ្លប៉ាឹះពាល់ ននសព្ោឹះម្ហនតរា យ។ ជាញល កញាប់ ការវាយតនម្្សនឹះស្វើស
សមា៉ា ងសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរា យ រួចសទើ ប ស្វើស

ើ ង កនុងរយៈសពល ៧២

ើ ង សៅចសន្ឹះសពលសវលាកំ ណត់ សៅសពលសព្កាយ

ម្កសទៀត។ ការវាយតនម្្សនឹះនលង្តល់ព័ត៌មានេំខាន់ៗេតីពី្លប៉ា ឹះពាល់ស្េងៗននសព្ោឹះម្ហនតរាយ
សលើព្កុម្ចព្ម្ុឹះកនុងេងរម្ណដ្លសគសព្បើ ព្បាេ់េព្មាប់កំណត់ អាទិ ភាពននវ ិធានការសាតរស

ើងវ ិញ។

បរ
ា ព្បឈម្ និងដ្ំសណ្តឹះស្សាយកនងការព្បម្ូ
លទិនន
ន ័យសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយ
ុ
បរ
ា ព្បឈម្

ដ្ំសណ្តឹះស្សាយ

ការពល ង ណ្អ ក ព្ជុ ល សលើ ទិ នន ន័យ កព្ម្ិ ត ព្គួ សា រ (ពី កា រ

-

អសងកតព្គួសារ) ស្វើឱ្យមានការបា៉ា ន់សាមនទបអំពីការ

អសងកត ដ្ូចជា ការអសងកតតាម្ទូរេ័ពា។

ខាតបង់ ព្ទពយេម្បតតិ របេ់ ស្រេតី ។ ជាញល ក ញាប់ កា រ

-

សព្បើ ព្បាេ់បុគរល (ម្ិនណម្នព្គួសារ) ជា
ឯកតាននការវ ិភាគ។

េមាាេន៍សម្ព្គួសារស្វើឱ្យមានភាពលសម្អៀងសលើបុរេ
និ ង ជាសរឿយៗ

សព្បើ ព្បាេ់បសចចកសទេស្េងៗកនុងការ

ម្ិ ន រួ ម្ បញ្ូច លជនោម ន្ាឹះ េណម្បង

-

ជនសទេនតរព្បសវេន៍ ឬអនករេ់សៅទី ដាច់ស្េោល។

កត់ព្តាការខាតបង់តិចតួចកនុងព្គួសារ

ណដ្លមានតនម្្ខពេ់ ( មា៉ា េុីនសដ្រ) សព្ពាឹះ
ការខាតបង់ ទំងសនឹះជាចំណណកដ្៏្ំនន
ព្ទពយេម្បតតិរបេ់ស្រេតី។

ទំនក់ទំនងរវាងភាពបនាន់ បនាុកសពលសវលាេព្មាប់

សព្បើ ព្បាេ់ការេិកាសេរ ីកាលសព្កាយសពលសព្ោឹះ

អន ក តបេមាា េន៍ និ ង គុ ណ ភាព និ ង បរ មា
ិ ណនន

ម្ហនតរាយ សដ្ើម្បីពិនិតយសម្ើល្លប៉ាឹះពាល់យូរអណងវង

ទិននន័យណដ្លព្បម្ូលបាន។

និងម្ិនថិតសថរននសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

កងវឹះទិននន័យសដ្ើម្ព្ោណដ្លណបងណចកជាព្បសភទ និង

បញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័ រព្បកបសដាយបរ ិោប័ននេងរម្

េុីេង្កវក់ ោនកនុងតំបន់រង្លប៉ាឹះពាល់សដាយសារ
សព្ោឹះម្ហនតរាយ រាំងេាឹះការវ ិភាគនិ ននការ។

កនុងការព្បម្ូ ល និងការសព្បើ ព្បាេ់ទិននន័យសៅថានក់
ម្ូលដាាន់ ថានក់ សព្កាម្ជាតិ និ ងថានក់ជាតិ ។

SADDD ណដ្លព្បម្ូ ល បានម្ិ ន ព្តូ វ បានលម្អិត ព្គប់

ព្បម្ូ ល SADDD លម្អិ ត សៅកព្ម្ិ ត េហគម្ន៍

ិ នការ
ព្ោន់ សៅកព្ម្ិ ត ម្ូ ល ដាា ន សដ្ើ ម្បី ជួ យ ដ្ល់ វ ធា

(ព្បេិនសបើអាច)។

សាតរស

ើងវ ិញ។
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អនកព្បម្ូលទិននន័យម្ិនេូវមានឯកសទេ ឬ្នាៈកនុង

សរៀបចំការបណុត ឹះបណ្ត
ត លេតីពីបរ ិោប័ននេងរម្

សភទ និងសម្សរាគសអដ្េ៍។

សព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ការព្បម្ូលទិននន័យេតីពីបរ
ា រសេើប ដ្ូចជាទំ សនរ្្ូវ

េព្មាប់អនកព្បម្ូលទិននន័យកនុងដ្ំណ្តក់ កាល

វ ិធានការពិ និតយតាម្ដាន និ ងវាយតនម្្ ដ្ូចជា PDNAs ជាណ្នកចុ ងសព្កាយននវដ្តព្គប់ ព្គងសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ។ ព្កុម្សៅថានក់ម្ូលដាាន ថានក់ សព្កាម្ជាតិ និ ងថានក់ ជាតិ អាចសព្បើ ព្បាេ់លទធ្លពី PDNAs
េព្មាប់ ជាម្ូ លដាានននកម្មវ ិ្ី សាតរស

ើងវ ិញ

និងវ ិធានការសព្តៀម្បង្កករសព្ោឹះម្ហនតរាយនសពល

អនគតដ្ូ ចជាព្កុម្អាចវ ិភាគលទធ្លននPDNAsសដ្ើ ម្បីកំណត់ រក្លប៉ា ឹះពាល់ននព្បតិ បតតិការ
េសញ្ជ្ង្ករឹះបនាន់ និ ងការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយសលើទំនក់ទំនងសយនឌ័រកនុងេហគម្ន៍ និ ង្តល់
ិ ី សាតរស
ម្ូ លដាានដ្ល់ ការសរៀបចំ កម្ម វ ្
៤.៣.២.ក្មមវិ្សា
ី ត រគ
កម្មវ ិ្ី សាតរស

ិ ណដ្លស្្ើ យតបនល ង តព្ម្ូ វ ការសយនឌ័ រ ។
ើងវញ

ង
ើ វិញ

ើងវ ិញជាគសព្មាងេងរម្ សេដ្ាកិចច និ ងបរ ិសាថនរយៈសពលណវងសដ្ើម្បីសាតរស

ើងវ ិញ

ពី ្លប៉ា ឹះពាល់ននសព្ោឹះម្ហនតរាយ និងកសាងេហគម្ន៍ ឱ្យមានភាព្ន់ ជាងម្ុន។ ការបសងកើតកម្ម
វ ិ្ី សនឹះគួរណ្អកតាម្ការវ ិភាគPDNAs

និងការពិ សព្ោឹះសោបល់ជាព្បចំនិងព្បកបសដាយអតថន័យ

ជាម្ួ យព្កុម្េហគម្ន៍ ណដ្លតំ ណ្តងឱ្យ្លព្បសោជន៍របេ់ព្កុម្េំខាន់ៗកនុងេងរម្ ដ្ូចជាគណៈ
កមាម្ិ ការស្រេតីកុងម្ូ
ន លដាាន។ ការសលើកកម្ពេ់ការចូ លរួម្របេ់ព្កុម្មានតំណ្តងភាគតិ ចកនុងការសរៀបចំ
ណ្នការសាតរស

ើងវ ិញពី សព្ោឹះម្ហនតរាយ ការសរៀបចំ ថវ ិកា និងការអនុវតតជាចំ ណុចេំខាន់កុងការ
ន

សរៀបចំ ការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយព្បកបសដាយបរ ិោប័ នន ណដ្លអាចស្វើឱ្យមានការត្េ់បូរេងរ
ត
ម្
យូរអណងវង។

បញ្ាីព្តួតពិនិតយកម្មវ ិ្ីសាតរស

ង
ើ វ ិញណដ្លព្បកបសដាយបរ ិោប័ន៖ន

● វ ិភាគ SADDD សដ្ើម្បីកំណត់ តព្ម្ូវការចព្ម្ុឹះរបេ់ព្កុម្កនុងេងរម្ និងបសងកើតបទបញ្ាតិ ត និ ង
ចំ ណុចអាទិ ភាពននកម្មវ ិ្ីសាតរស

ើងវ ិញ។

● ធានថា ជំ នួយលំសៅដាាន ព្បាក់ កាក់ និងសេបៀងអាហារព្តូវបាន្តល់ជូនព្បជាជនព្គប់ រប
ូ
រួម្ទំងអនកណដ្លោមនប័ ណណកម្មេិទិ ដ្
ធ ី្ី ្ ដ្ូចជា ជនអនថា ឬជនសទេនតរព្បសវេន៍ ណដ្ល
ោមនឯកសារបរ
ា ក់ ។
● បនត្តល់ការោំព្ទណ្នកចិតេ
ត ងរម្ និងសេវាេុខភាព្្ូវសភទ និងេុខភាពបនតពូជ។

● បនត្តល់េមាារ និ ងព័ត៌មានណដ្លបំ សពញតព្ម្ូវការេុខភាពបនតពូជរបេ់ព្កុម្ចព្ម្ុឹះរួម្ទំង
ព្កុម្ LGBTI។
● សលើកកម្ពេ់ការចូ លរួម្របេ់ព្កុម្ណដ្លរង្លប៉ា ឹះពាល់្ងន់្ងរសដាយសារសព្ោឹះម្ហនតរាយ
កនុងការបសងកើត និងអនុវតតណ្នការ និងកម្មវ ិ្ី សាតរស ើងវ ិញ។
● ជំ រញ
ុ ការចូ លរួម្របេ់ព្កុម្មានតំណ្តងតិ ចតួចកនុងេងរម្ ដ្ូចជា ស្រេតី កនុងការកសាងស

ើងវ ិញ

សដាយ្តល់េំណងជំងឺចិតេ
ត ម្ស្េប និងសតតតការយកចិ តទ
ត ុកដាក់ សលើកិចចការព្គួសារណដ្ល
ម្ិ នទទួ លបានព្បាក់ ឈួលរបេ់
ន
ពួកសគ។
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●

កម្មវ ិ្ី សាតរស

ើងវ ិញម្ិនព្តលម្ណតជួ យឱ្យេហគម្ន៍ កសាងរបរចិ ញ្ចលម្ជី វ ិត និ ងសហដាារចនេម្ព័នធ

េងរម្ និ ងសហដាារចនេម្ព័នរធ ប
ូ វនតស

ើងវ ិញសព្កាយសពលសព្ោឹះម្ហនតរាយប៉ាុសណ្តណឹះសទ ប៉ាុ ណនត

ណថម្ទំងបសងកើតឱ្កាេេព្មាប់ ការពព្ងល ងេហគម្ន៍ឱ្យកាន់ ណតមានបរ ិោប័ នសន ទៀត្ង។ ចំ ណុច
សនឹះពាក់ព័នធនលងការោំព្ទដ្ល់ព្កុម្កនុងេងរម្ណដ្លព្តូវបានតត់ សចញកន្ងម្កឱ្យទទួ លបាន

សេវាកសាងរបរចិ ញ្ចលម្ជីវ ិតណដ្លមាននិ រនតរភាព និងភាព្ន់ សដ្ើម្បីចូលរួម្កនុងការស្វើសេចកតី

េសព្ម្ចចិតក
ត ុងេហគម្ន៍
ន
។ េហគម្ន៍ ណបបបរ ិោប័ នណន ដ្លមានកម្មវ ិ្ី និងការស្វើសេចកតី

េសព្ម្ចចិតតសដាយមានការចូ លរួម្េតីពីការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ នលងសព្តៀម្ខ្ួនបានលអ
កនុងការកាត់បនថយសព្ោឹះថានក់ និងស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ។

ចំណុចព្តូវចងចំ ៖ ការបញ្ជ្រ
ា បសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័ ននកុងការព្គប់
ន
ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ


ការព្គប់ ព្គងសព្ោឹះម្ហនត រាយជាឱ្កាេកនុ ងការ “សាត រស

ិ ឱ្យព្បសេើ រ ជាងម្ុ ន ” សដាយធានថា
ើ ងវញ

ព្កុម្ទំងអេ់កុងេងរ
ន
ម្មានលទធភាពសេមើភាពកនុងការទទួ លបានសេវា និងចូ លរួម្កនុងការស្វើសេចកតី
េសព្ម្ចចិតត។


SADDD មានសារៈេំខាន់ េព្មាប់ការបសងកើនវ ិធានការណដ្លមានព្បេិទធភាពកនុងការស្្ើយតប និង
សាតរស



ើងវ ិញពី សព្ោឹះម្ហនតរាយ និងការពិនិតយតាម្ដាន និ ងវាយតនម្្ព្បកបសដាយបរ ិោប័នន។

ការយល់ ពី ភា ពង្កយរងសព្ោឹះ និ ង េម្តថ ភា ពរបេ់ ព្កុ ម្កនុ ងេងរម្ នល ង ្ត ល់ ម្ូ ល ដាា នេព្មាប់ យុ ទធ
សាស្រេត្េពវ្ាយ ការោំព្ទការស្្ើយតបសព្ោឹះម្ហនតរាយ និងកម្មវ ិ្ីសាតរស



ការកសាងេម្តាាពេតីពីបរ ិោប័ននេងរម្

និ ងេម្ភាពសយនឌ័ រជាគន្លឹះេព្មាប់ ម្ញ្ជ្នីតព្គប់កព្ម្ិតណដ្ល

ស្វើការង្ករពាក់ព័នធនលងការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ។
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ើងវ ិញ។

៥.ឧបេមព័ន
ឯកសារបណនថម្េព្មាប់ការដាក់បញ្ូច លេម្ភាពសយនឌ័រព្បកបសដាយបរ ិោប័នេ
ន ងរម្កនងវ
ុ ិធានការ

សាតរស

ង
ើ វ ិញ

ព័ត៌មានេតីពីវ ិធានការសាតរស

ឯកសារបណនថម្

ង
ើ វ ិញព្បកបសដាយបរ ិោប័នន

បញ្ាីព្តួតពិនិតយ
ADB. ២០១៤. គន្លឹះេតីពីសយនឌ័រ ៖

-

សហដាារចនេម្ព័នធេហគម្ន៍

ការព្គប់ព្គងសព្ោឹះម្ហនតរាយ

-

ការសាងេង់ លំសៅដាានស

ណដ្លមានបរ ិោប័នសន យនឌ័ រ។

-

ការសាតររបរចិ ញ្ចលម្ជីវ ិត

-

េុខភាព

-

ការអប់ រ ំ

UN Women & UNDP. ២០១៨

-

សហដាារចនេម្ព័នធេហគម្ន៍

សយនឌ័ រ និងការកាត់បនថយ

-

ការសាតររបរចិ ញ្ចលម្ជីវ ិត

ហានិភ័យសព្ោឹះម្ហនតរាយសៅ

-

បរ ិោប័ននហិរញ្ា វតថុ

-

ការពព្ងលងភាព្ន់ណ្នកហិរញ្ា វតថុរបេ់ព្បជាជនព្កីព្កបំ្ុត

អឺរប
៉ាុ និងអាេុីកណ្ត
ត ល។

ើងវ ិញ

ករណីេិកា
GFDRR ២០១៨ េម្ភាពសយនឌ័រ
និងការបសងកើនភាពអង់ អាចរបេ់
ស្រេតីកុងការសា
ន
ត រស

កនុងព្បសទេអ៊ាុ យហកង់ដាតាម្រយៈកិចចការពារេងរម្ណដ្ល
ស្្ើយតបនល ងតព្ម្ូវការសយនឌ័ រ។

ើងវ ិញពីសព្ោឹះ

ម្ហនតរាយ ។

World Bank & GFDRR. ២០២១.
ទិដ្ាភាពសយនឌ័រកនុងហានិភ័យ

សព្ោឹះម្ហនតរាយ និងភាព្ន់។

-

កិចចការពារេងរម្ណដ្លមានភាពបត់ ណបន ឬកម្មវ ិ្ីកិចចការពារ
េងរម្ថមីណដ្លអាចពព្ងី កបណនថម្សដ្ើម្បីស្្ើយតបនលងសព្ោឹះ
ម្ហនតរាយ។
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បរៀបច្ាំ បោយ គណៈកម្មាធិការជាតិ គ្គប់គ្គងបគ្រោះម្ហន្តរាយ
ឧបតថម្ភ ន្ិងរាំគ្របោយៈ

ប

ោះពុម្ពផ្សាយ បៅខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

