
 
វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល  
ទ១ី ស្្ីអពំយីេឌរ័  

 
យស្ចក្្យី្្ើមអពំីវធិសីាស្តស្រផ្្ែក្យេនឌរ័៖ 
បញ្ញត្រ ិនងិយោលការណ៍ផ្ណនំមលូដ្ឋា ន 



ការរពំងឹទដក្ 
1. ស្ក្មមភាពឬស្ភាព នន ការ រពំឹងទដក្ឬស្ភាព ផ្ែល ត្ត្ូវ បាន រពំឹង

ទដក្ 
 

2. (តាមធមមតាមានយត្ចើន) អវីមយ៉ា ងផ្ែល ត្ត្ូវ បាន ស្មលឹងយៅរក្មិន ថា ជា 
ការ ខ្លល ចបារមភ  ឬជា ក្្ីស្ងឃឹមធំៗផ្ែល យគ្ មាន ស្ត្មាប់ អនគ្ត្ របស្់
យគ្ ឬ ការ រពំឹងទដក្ អាត្ក្ក្់ បំ្ដត្របស្់ពួក្យគ្។  

 
3. ឥរយិាបទ នន ការ រពំឹង ទដក្ ឬឥរយិាបទនន ការ ស្ងឃឹម ជាមដនការ គ្ិត្

ទដក្ជាមដនអំពី អវីមួេ។  
 



 
យត្ើយពលយនុះយេើងមានក្្រីពំងឹទដក្អវី
ខ្លុះអពំីវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលយនុះ? 
        
...ការរពំឹងទដក្លអៗ  និង ការរពំឹងទដក្ អាត្ក្ក្់ៗ 



យត្ើយេើងរពំងឹចងប់ានអវីពីការបណ្ដ ុះបណ្្ដលផ្បប
យនុះ?... យ ើេយត្ើយេើងខ្លល ចអវីខ្លុះ? 



ស្មូចងចំថាអែក្ត្តូ្វឆលដុះបញ្ច ំងយលើ៖ 
 

• យត្ើការយរៀនស្តូ្ត្យៅក្ែដងវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលយនុះអាចជុះ
ឥទធពិលយលើឥរយិាបទនងិជយំនឿរបស្់អែក្ផ្ទា ល់យដ្ឋេ
រយបៀបណ្ដ?  
 

• យត្ើយេើងអាចយធវើអវីបានខ្លុះ យៅក្ត្មតិ្ផ្ទា លខ់្លួន នងិក្ត្មិត្
វជិាា ជវីៈ យែើមបីយលើក្ក្ពំស្់ស្មភាពយេនឌ័រ? 



ជាការពតិ្ណ្ដស្ ់ពកួ្យេើងភាគ្យត្ចើនមក្ទយីនុះយត្រុះយេើងយជឿជាក្ថ់ាយេើង    ត្តូ្វ
ការេល់ឲ្យកានផ់្ត្ចាស្់ផ្ែមយទៀត្អពំីអត្ថនេ័របស្យ់េនឌរ័យែើមបីឲ្យយេើងអាច
យធវើការមេួចនំនួយៅក្ែដងការងារបចចដបបនែនងិការងារនយពលអនគ្ត្របស្់  យេើង។ 

យ ត្ដយនុះស្នំរួស្ខំ្លន់ៗ ផ្ែលត្តូ្វស្រួមាន…. 



... យ ត្ដអវីបានជាត្តូ្វស្កិ្ាអពំីយេនឌរ័? ឬយបើនយិាេ
ឲ្យចយំៅ... 

យត្ើយ ត្ដអវីបានជាយេើងគ្រួបញ្ចូ លស្ព័ាយេនឌរ័យៅក្ែដងវធិី
ផ្ែលយេើងពិនតិ្យយមើលយៅក្ែដងត្ែភាពស្ងគម?  
 

យត្ើបញ្ា យេនឌ័រមានទំនក្់ទនំងអវីជាមេួជវីតិ្ផ្ទា លខ់្លួន/
បទពយិសាធន៍ផ្ទា លខ់្លួនរបស្់ខ្្ដ ?ំ 
 



យបើនយិាេឲ្យចំយៅ វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលយត្កាមចណំងយជើង
ថា យស្ចក្្យី្្ើមស្្អីពំីវធិសីាស្តស្រផ្្ែក្យេនឌរ័៖ បញ្ញត្រិ នងិ

យោលការណ៍ផ្ណនំមលូដ្ឋា ន របស្់យេើងយនុះ មាន
បណំងស្យត្មចឲ្យបាននវូវត្ថដបណំងខ្លងយត្កាម 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១ 
យែើមបីពនយល់អពំីស្មាស្ធាត្ដផ្្ែក្ស្ងគមផ្ែលបងករឲ្យមាន

វសិ្មភាពរវាងស្តស្រ ីនងិបដរស្ 



២ 
យែើមបីយធវើបទបងាា ញអពំីបញ្ញត្រ ិនងិខ្លមឹសារ
នន ផ្ែលយេើងត្តូ្វការ យែើមបីលដបបបំាត្់នវូ
ការយរ ើស្យអើង យែើមបីក្សាងស្មភាពយេនឌរ័ 

យដ្ឋេឈរយលើទស្សនវសិ្េ័ស្មធម ៌



មានបញ្ញត្រ ិឬគ្នំតិ្ជាយត្ចើនផ្ែលមនដស្សឬ
ត្គ្បោ់ែ យត្ចើនផ្ត្យលើក្យ ើងយៅយពលយេើង

នយិាេអពំីយេនឌរ័ 

 

 

 



បញ្ញត្រិស្ខំ្លន់ៗ  
យេទ/យេនឌរ័ 

ត្នួទ ីនងិ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម 
បផំ្ណងផ្ចក្ពលក្មមយៅតាមយេទ 

ស្មភាព/ស្មធម ៌
លក័្ខខ្ណ័ឌ /ែផំ្ណង 

យស្ចក្្ីត្តូ្វការ នងិ្លត្បយយាជន៍ចយំរុះមដខ្ នងិជាេដទធសាស្តស្រ 
ការបស្តញ្ា ប នងិការ្ល្់អណំ្ដច 



ឥ ូវស្មូពនិតិ្យយមើលថាយត្ើមានការរពំងឹទដក្អវីខ្លុះផ្ែល
ទាក្ទ់ងនងឹបញ្ញត្រិទំាងអស្យ់នុះ? 



យត្ើរបូរាងកាេនយិាេ
ែចូយមច្...? 

 

 



យេទ 
ភាពខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្ ជវីសាស្តស្ររវាង ស្តស្រ ី
នងិ បដរស្ ផ្ែលមាន លក្ខណៈ ជា

សាក្ល ជាក្ច់ាស្ ់យ ើេ ជា ទយូៅ 
មាន លក្ខណៈ ជាអចិនស្តនរ។ 



យៅ យពល យេើងយក្ើត្ មក្ភាល ម វត្ថដ ែបំងូបំ្ ដត្ ផ្ែល ក្ណំត្់អត្រស្ញ្ញ ណ 
របស្់យេើង គ្ឺអវៈេវៈយេទ របស្់យេើង... 
 
 

យ ើេក្ែដងយនុះមានការ 
រពំងឹទដក្ពីមដន នងិការ 
រពំងឹទដក្បចចដបបនែអពំី 
អវៈេវៈយេទទំាងយនុះ... 

 
 

សាចញ់ាត្ិរបស្់យេើងចាស្់ជា ទញិ 
ស្យមលៀក្បរំក្់ផ្ែល ពកួ្យគ្ គ្តិ្ថា  

ស្មត្ស្បជាមេួ យេទរបស្់យេើង យ ើេ
ចបយ់្្ើមគ្តិ្អពំីអនគ្ត្របស្់យេើង... 

 

ទារក្យក្ើត្មក្…ជាត្បុស្ ឬជាត្ស្?ី 



តំាងពី យេើង យក្ើត្ មក្ ញាណ ស្្ពីី ជវីតិ្ 
របស្់យេើង ត្ត្ូវ បាន បយងកើត្យ ើង។ 

ត្បស្និ យបើ យេើង ជា ត្ស្ ីយគ្ ចប់យ្្ើម ឲ្យ 
ត្ដក្កតា ក្ូនត្ក្មដំ មក្ យេើង យលង យ ើេ
បនរិចម្ងៗ យេើង ចបយ់្្ើម យរៀនយធវើ 

ការងារ ែូចជា យបាស្្ាុះ ជូត្្ាុះ លាង
ចន យរៀបចំ មាូប ឲ្យ ឪពដក្ ជាយែើម។ 

ក្រណីផ្ទា លខ់្លួនរបស្់ខ្្ដគំ្ជឺាបញ្ា ស្ងគម… 



.. 

. ត្បស្និយបើយេើងជាត្បុស្ យេើង ចាស្់ជាមានក្ូនឡាន បាល ់
យ ើេ បនរមិ្ងៗ យេើង យរៀនយៅ ផ្ត្ស្ ជាមេួ ឪពដក្ យែើមបី ជួេយធវើ
ការងារោត្់ យ ើេ យត្កាេមក្យេើងក្៏ត្សាបផ់្ត្ យចុះយៅក្ផ្នលង 
្កឹ្ស្ដ។ី 



ជាការ ពតិ្ណ្ដស្ ់យនុះមនិផ្មនជា របូភាពជាក្ផ់្ស្ង្នន 
អត្រស្ញ្ញ ណរបស្់មនដស្សទំាងអស្់យនុះយ ើេ.... 

 
 

 
 

ប៉ាដផ្នរអវីផ្ែលស្ខំ្លន់យនុះគ្ថឺា ភាពខ្ដស្ោែ យៅក្ែដងលក្ខណៈស្មបត្រិ
ផ្្ែក្រាងកាេ មានត្នមល ផ្ែលក្ណំត្់យដ្ឋេ ត្កុ្មស្ងគម ចបតំ់ាង
ពីយពលែបំងូបំ្ ដត្ផ្ែលយគ្ែងឹថា យេទរបស្់យេើងគ្ឺជា ត្បុស្ ឬជា

ត្ស្ីមក្យមលុះ។  



ទនំក្ទ់នំងរវាងយេនឌរ័នងិយេទ 
មនដស្សមាែ ក្់ៗ មានយេទយេនឌរ័នងិអត្រស្ញ្ញ ណផ្្ែក្យេនឌរ័។  

ទំាងអស្យ់នុះគ្ឺជា ទែិាភាពផ្្ែក្ យេទ របស្់យេើង។ ទែិាភាពទំាងអស្់យនុះគ្ឺ
ស្្អីពំីថាយត្ើខ្លួនយេើងជា នរណ្ដយ ើេទែិាភាព ទំាងអស្់យនុះ 

ស្ដទធផ្ត្ខ្ដស្ៗោែ ប៉ាដផ្នរ ទាក្ទ់ងោែ ។ 
 
 

យេទគ្ឺជាលក្ខណៈផ្្ែក្ជវីសាស្តស្រ។ លក្ខណៈទំាងអស្់យនុះរមួមាន ស្មាស្
ធាត្ដផ្្ែក្យស្យនទចិអរ័ម៉ានូនិង ផ្្ែក្ ននននរាងកាេរបស្់យេើងរមួទំាងស្រី

រាងគយេទនងិ ស្ររីាងគ បនរពជូរបស្់យេើង្ងផ្ែរ។ 

 

                                        ប៉ាដផ្នរ… 
 



ចផំ្ណក្យេនឌរ័... 

• ស្យំៅយៅយលើការ រពំឹងទដក្ របស្់ស្ងគមអំពីរយបៀប ផ្ែល យេើង គ្ួរ គ្ិត្
និង គ្ួរ យធវើ ស្ក្មមភាព ក្ែដងនម ជា ក្ដមារនីិង ក្ដមារាស្តស្រនីិង បដរស្។ យនុះ 
គ្ឺជា  ឋានៈ ផ្្ែក្ជីវសាស្តស្រស្ងគមនិងចាប់របស្់យេើង ក្ែដងនម ជា 
ស្តស្រនីិង បដរស្។ 

• គ្ជឺាត្ូនទី និងការ ទទលួខ្ដស្ត្ត្ូវ ផ្ែល ស្ងគមបយងកើត្ យ ើងផ្ែល 
ត្បគ្ល់យៅ ឲ្យ ស្តស្រនីិង បដរស្យៅ ក្ែដង ស្ងគម ឬ ទីក្ផ្នលង ជាក្់លាក្ណ់្ដ
មួេត្ពមទំាង រចនស្មព័នធ ស្ងគមផ្ែល ោំត្ទ ឲ្យមាន ត្ួនទីនងិ ការ 
ទទួលខ្ដស្ត្ត្ូវ ទំាងអស្់យនុះ។ 

 



 
 
 
 
 
 
 

អត្រស្ញ្ញ ណផ្្ែក្យេនឌរ័គ្ឺរយបៀប ផ្ែល យេើង មាន អារមមណ៍ និង
បងាា ញ យចញមក្ នូវ យេនឌ័រនិង ត្ួនទី យេនឌ័រ របស្់យេើងរមួមាន 
តំាងពីស្យមលៀក្ បំរក្ ់អាក្បបក្ិរយិានិង របូរាង ផ្ទា លខ់្លួន។ យនុះគ្ឺ ជា 
អារមមណ៍ ផ្ែល យេើង ចប់មាន តំាងពីយេើង យៅ ត្ូចអាេដពីរ ឬ បីឆ្ែ ំ 

មក្យមលុះ។  
 

 
 
. 
 



 
 មនដស្សប្ូរយេទ 

 
មនដស្ស មួេចនំួនេល់

យ ើញ ថាអត្រស្ញ្ញ ណ ផ្្ែក្
យេនឌរ័ របស្់ខ្លួនមិនត្ស្ប
ោែ ជាមេួ យេទជវីសាស្តស្រ
របស្់ខ្លួន។ យៅយពល មាន
យរឿងផ្បបយនុះយក្ើត្យ ើងយគ្ 
ក្ំណត្់អត្រស្ញ្ញ ណ មនដស្ស 
ត្បយេទយនុះថាជាមនដស្ស ប្ូ រ

យេទ។  



 
ការក្ណំត្់ទំាងអស្់យនុះជុះឥទធពិលែល់រយបៀបផ្ែល
យេើងរស្យ់ៅក្ែដងនមជាមនដស្សត្ស្នីងិមនដស្សត្បុស្

តំាងពីយេើងយនុះជាក្ដមារ...  



ប៉ាដផ្នរជាក្ផ់្ស្ង្ យបើនយិាេអពំីរាងកាេរបស្់យេើង... 
ទាក្ទ់ងនងឹចណំដ ចយនុះនេិមនេ័របស្់អងគការស្ដខ្ភាព
ពេិពយលាក្ផ្ែលយេើងបានែក្ត្ស្ង់យៅវគ្គខ្លងយែើមបាន
នយិាេែចូខ្លងយត្កាម៖ 
 
. ឧទា រណ៍មេួចនំនួអពំីលក្ខណៈស្មបត្រិផ្្ែក្យេទ៖ 

 
មនដស្សត្ស្ីអាច មាន រែូវប៉ាដផ្នរ មនដស្សត្បុស្ មិន អាច មាន 

រែូវយទ។  
មនដស្សត្បុស្ មាន ពងសាវ ស្ ប៉ាដផ្នរ មនដស្ស ត្ស្ីមិនមាន 

ពងសាវ ស្ យទ។  
មនដស្សស្តស្រីមាន យែើមត្ទូង លតូ្លាស្់ផ្ែលតាមធមមតា 

ផ្ត្ង មាន ស្មត្ថភាព ក្ែដង ការបយញ្ចញ ទឹក្យដ្ឋុះ (្លតិ្ ទឹក្
យដ្ឋុះ) ឯ មនដស្សត្បុស្ មិន មាន យែើមត្ទូង ផ្បប យនុះ យទ។ 
តាមធមមតា មនដស្ស ត្បុស្ មាន ឆអឹង ធំជាង មនដស្សត្ស្។ី 



យត្ើស្ងគមនយិាេែចូយមច្ខ្លុះអពំីរាងកាេរបស្់យេើង... 
ការបក្ត្សាេផ្្ែក្ស្ងគមនងិផ្្ែក្ចាប់អពំីរាងកាេរបស្់ស្តស្រ ី 

• ការ យត្បើត្បាស្់
ស្យមលៀក្បរំក្ ់
purdha 
 

• ការ យចៀរ ត្បដ្ឋប់
យេទ 
 

• ការ ចងរដ ំបនថេ
ទ ំ យំជើង 



 
ឧទា រណ៍មេួយទៀត្អពំីការការក្ណំត្់របស្់ស្ងគមយៅ

យលើយេទ... 
  

• យៅ ត្បយេទ ភាគ្យត្ចើនស្តស្រីរក្ ចំណូល បាន ត្ិចជា បដរស្ យា៉ាង ខ្លល ំង  យលើការងារ ែូច
ោែ  
 

• យៅ ត្បយទស្ យវៀត្ណ្ដម ឬ ក្មពដជា មាន បដរស្ យត្ចើន ជាង ស្តស្រ ី ផ្ែល ជក្់បារ ី យត្រុះ 
ការ ជក្់បារ ី មិន ត្ត្ូវ បាន ចយត្ើទដក្ថា ជា យរឿង ស្មត្ស្ប យៅតាម ត្បនពណី យនុះ 
យទ។ យរឿង ការ ្កឹ្ត្សា ក្៏ែូចោែ យនុះផ្ែរ។  
 

• យៅ ត្បយទស្  អារា៉ាប ី សាអូឌ ី យគ្ អនដញ្ញ ត្ ឲ្យ បដរស្ យបើក្ រែេនរ ផ្ត្ យគ្ មិន 
អនដញ្ញ ត្ ឲ្យ ស្តស្រីយបើក្ រែេនរ យទ។ 



 
 
 
 

 
យេទ នងិយេនឌរ័ 

 

 
 
              
 
              យេទ  

 
 

ជវីសាស្តស្រ  
 

មានមក្ពីក្ំយណើ ត្ 
 

មិនមានការ ផ្ទល ស្ប់្ូ រ 

     យេនឌរ័  
      

ស្ងគមបយងកើត្យ ើង 
 

   មិនផ្មនមក្ពីក្ំយណើ ត្ 
 

អាចផ្ទល ស្ប់្ូ រ បាន 

 
 
 
  ការរពំងឹទដក្ 

 
 





ការរពំងឹទដក្របស្់ស្ងគមអពំីស្តស្រនីងិបដរស្ 

• ទយំនរផ្ទា លខ់្លួន៖ មនដស្ស ត្ស្មីាន លក្ខណៈអក្មមនងិ ស្ថតិ្យៅ យត្កាមយគ្  / 
បដរស្  មានទនំដក្ចតិ្រយលើខ្លួនឯងនងិត្ចយងងត្ចងាង។ 
 

• អាក្បបក្រិយិាយៅក្ែដង្ា៖ ការផ្ែទំា គ្ឺស្ត្មាប់ស្តស្រ ី/ ការជសួ្ជដល ្ាុះគ្ឺ
ស្ត្មាបប់ដរស្។ 
 

• មដខ្របរ៖ គ្លិានដបដ្ឋា ក្នងិ យលខ្លយត្ចើនផ្ត្ ជាមដខ្របរ របស្ស់្តស្រ ី/ វសិ្វក្រនងិ 
ក្មមក្រ ស្ណំង ់យត្ចើន ផ្ត្ ជារបយស្ើបដរស្។ 
 

• របូរាងខ្លងយត្ៅ៖ យគ្យត្ចើន រពំងឹ ថា មនដស្ស ត្ស្ីមាឌត្ចូនងិទនេ់លន/់ បដរស្ 
យត្ចើនផ្ត្ ខ្ពស្ ់នងិមានសាម ទលូាេ។ 
 



 
 
 
 
 

ប៉ាដផ្នរ…  
 

ភាពខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្ ជវីសាស្តស្រមនិអាចពនយល់បានថាយត្ើ យ ត្ដអវីបានជាស្តស្រនីងិ
បដរស្ យែើរត្នួទីខ្ដស្ោែ យៅ ក្ែដ ងស្ងគម។ ភាពខ្ដស្ោែ ទំាងអស្់យនុះមនិអាច

ពនយល់បានថាយត្ើ យ ត្ដអវីបានជា  ជាទយូៅ មានការ្ល្់ត្នមលខ្ដស្ោែ ចយំរុះ ត្ួ
នទីស្តស្រនីងិត្នួទីរបយស្ើបដរស្។  

 



        ចណំដ ចគ្រួឲ្យ គ្តិ្... 



 
 

យចញពីបរដិ្ឋា នយេនឌរ័យនុះ...  
យត្ើអវីខ្លុះ ផ្ែល ស្តស្រ ីនងិបដរស្ អាច/ត្ត្ូវ យធវើ 
រកី្រាេ យស្លៀក្រក្ ់យៅ ឬ ស្ផ្មង្
អាក្បបក្រិយិា យៅ ក្ែដងស្ងគម របស្់

យេើង?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ត្នួទីផ្្ែក្យេនឌរ័ 
 
•រយបៀបផ្ែល មនដស្ស មានស្ក្មមភាពយធវើនិងនយិាេយែើមបី 
បងាា ញ យចញ មក្នូវលក្ខណៈ ផ្ែល ខ្លួនជាក្ដមារ ីឬក្ដមារា
មនដស្ស ត្ស្ ីឬមនដស្ស ត្បុស្។  
 
• មានលក្ខណៈ ខ្ដស្ោែ យា៉ាង ខ្លល ំង ពីវបបធម៌មួេយៅវបបធម៌
មួេ ពីត្ក្ុម ជាត្ពិនធដ មួេ យៅ ត្ក្ុមជាត្ពិនធដ មួេយទៀត្ និងពី វ
ណណៈ ស្ងគម មួេ យៅ វណណៈ ស្ងគម មួេយទៀត្។ 
 
•វបបធម៌និមេួៗ មាន ក្ំណត្់ត្ួនទីផ្្ែក្យេនឌរ័ យរលគ្ឺ 
វបបធម៌ទំាងអស្់ស្ដទធផ្ត្មានការ រពំឹងទដក្ អំពី រយបៀបផ្ែល
មនដស្ស ត្ស្ ីនិងមនដស្ស ត្បុស្ ក្ដមារ ីនិងក្ដមារា គ្ួរយស្លៀក្រក្ ់
មានអាក្បបក្រិយិា និងស្មលងឹ យមើល។ 



យេនឌរ័យៅក្ែដងស្ងគម៖ យត្ើយេើងយរៀនអពំីត្នួទី
យេនឌរ័របស្់យេើងយដ្ឋេរយបៀបណ្ដ? 

•យេនឌរ័ផ្ែលក្ណំត្់ របូរាងយដ្ឋេស្ងគម៖ ក្ដមារយរៀនអំពីត្ួនទីយេនឌរ័តំាងពី
យៅត្ូចៗ ព៖ី 

 ឪពដក្ម្ាេនងិត្គ្ួសាររបស្់ខ្លួន 
 សាស្នរបស្់ខ្លួន 
 វបបធម៌របស្់ខ្លួន 
 ពិេពខ្លងយត្ៅ 
 ទូរទស្សន ៍ទស្សនវែ្នីិងត្បព័នធ្សពវ្ាេែនទយទៀត្។  

 
 



យ ត្ដយនុះ... ត្នួទីផ្្ែក្យេនឌរ័គ្ជឺា 
 

អាក្បបក្រិយិាផ្ែលបានយរៀនស្តូ្ត្យៅ ក្ែដងស្ងគម/ស្ គ្មន៍ជាក្់
លាក្់ណ្ដមេួយដ្ឋេ រមួមានស្ក្មមភាពការងារអាក្បបក្រិយិា
ការ ទទលួខ្ដស្ត្ត្ូវផ្ែលត្ត្ូវ បានចត្តំ់ាងស្ត្មាប់បដរស្នងិ

ស្តស្រ។ី  
 
 

ការចត្តំ់ាង នូវត្ួនទីផ្្ែក្យេនឌរ័រងឥទធិពល ពីក្តារ នន ែូច
ជាអាេដវណណៈជាត្ពិនធដជាត្សិាស្ន ៍សាស្ន។ 

 



អាក្បបក្រិយិាស្ងគមផ្ែលរក្ព់ន័ធនងឹយេនឌរ័។គ្ឺជា
គ្ំរូអាក្បបក្រិយិាផ្ែល យគ្រពំឹងទដក្ផ្ែល ត្ត្ូវ បានយរៀន
ស្តូ្ត្យ ើេ ផ្ែលខ្ដស្ៗោែ ពីស្ងគមមេួយៅស្ងគម

មេួ ឬពីវបបធម៌មេួយៅវបបធម៌មេួ។  
 

ត្ួនទយីេនឌ័រ មានការអេវិឌឍ ជាបនរបនា ប់ យ ត្ដយនុះ
ត្ួនទីយេនឌ័រ គ្ឺជា្លតិ្្ល ផ្ែលយក្ើត្យចញយៅ 

ក្ែដងមេ័ កាលជាក្់លាក្់... 



... យ ើេ មាន ចណំង ទាក្់ទង ជា ចំបាច់ជាមេួ 
បំផ្ណងផ្ចក្ ពលក្មមយៅ ក្ែដង ស្ គ្មន ៍និង ស្

ងគម។ 

យេើងអាចផ្បងផ្ចក្ការងារទំាងអស្់យនុះ យៅ 
ជា ស្ក្មមភាពក្ែដងវសិ្េ័ចំនួន ប៖ី ្លតិ្យ ើង

វញិ្លតិ្នងិការងារស្ គ្មន ៍



ត្នួទីការងារបីរបស្់ស្តស្រ ី
ការងារ្លតិ្ គ្ឺជា ការងារបយងកើត្ចណូំលផ្្ែក្យស្ែាក្ចិច ស្ត្មាប់ត្គ្ួសារ 

 
ការងារផ្ែទំា-ការងារ្ាុះ    ការងារផ្ែទំាត្គ្ួសារ និងស្ គ្មន ៍យដ្ឋេោម នចណូំល 

 

ការងារស្ គ្មន ៍ោំត្ទ ក្មមវធិ ីនងិយស្វាស្ងគម៖ ពិធីបដណយ ការផ្ក្លអំរស្ គ្មន៍ 
ស្ក្មមភាពនយយាបាេ... 

*  *  * 

ជាយរឿេៗ យគ្ផ្ត្ងផ្ត្អាចយមើលយ ើញវសិ្មភាពរវាងស្តស្រ ីនងិបដរស្យា៉ាងចាស្់ យៅក្ែដង
បផំ្ណងផ្ចក្ពលក្មមក្ែដងស្ងគមនន។  

 



ត្ួនទីផ្្ែក្្លតិ្
យ ើងវញិ 

 
 

ការទទួលខ្ដស្ត្ត្ូវយត្ចើន៖ 
ការរពំងឹទដក្ផ្្ែក្ស្ងគម 

កាល េជាញាណ មួេយៅក្ែដង
ខ្លួនផ្ត្ម្ង 

 
 
 
 

យពលយវលា 
ការគ្តិ្ 
ក្្បីារមភ 

ថាមពលផ្្ែក្ សាម រត្ ី
  

ត្ួនទីផ្្ែក្្លតិ្ 
 

ឋានៈទាប 
ត្បាក្់ឈែួលទាប 
លទធភាពត្ិច យែើមបី
អេវិឌឍអាជីព 

ការអេវិឌឍខ្លួនឯង 
ទាប 

ត្ួនទីស្ គ្មន ៍
 

ការចូលរមួត្ិច 
ចូលរមួវភិាគ្ទាន
ត្ិច ក្ែដងការអេិវឌឍ
ស្ គ្មនផ៍្ែល
ស្ងគម្្ល់ត្នមល 

 
ោម នស្យមលង ោម ន 

ជយត្មើស្ 

យគ្យមើលមនិយ ើញ/មានត្នមល
ផ្្ែក្ស្ងគមទាប ឬ ោម នត្នមល 

ោម នយពលយវលាយែើមបីយៅសាលា យរៀន 
ឬ យែើមបីបនរការស្កិ្ា ោម នជំនញ 
ោម នមយធយបាេ ោម នទំនដក្ចិត្រ

ចំយរុះខ្លួនឯង.... ជាយ ត្ដយធវើឲ្យោម ន
ការទដក្ចតិ្រពីស្ងគមផ្ែរ   

ការផ្បងផ្ចក្ការងារ 



 
“ស្ដបនិរមនិអាចកាល េជាការពតិ្...” (IMPOSSIBLE 

DREAM)  

 
http://www.youtube.com/watch?v=
F-UGCDSXpww 



  
្ែត្គ់្នំតិ្ ស្ងគម អពំីយេនឌរ័ 

 
 

ត្បុស្ 

ត្ស្ ី



 
   យត្ើ្ែត្់គ្នំតិ្ស្ងគមអពំីយេនឌរ័គ្ឺជាអវ?ី 

  
• ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម គ្ឺជាការវនិចិឆេ័ ឬភាពលយំអៀង ផ្ែលត្តូ្វបានយគ្ទទលួសាគ ល ់

នងិចត្ទ់ដក្ថាជាយរឿងសាមញ្ញ ទាក្ទ់ងនងឹមនដស្សមាែ ក្ ់ឬមនដស្សមេួត្កុ្ម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម បងករ ឲ្យ មាន ការ ត្បត្ពឹត្រិ យដ្ឋេ មិន យស្មើរភាព និង មិនេដត្រិធម៌ 
អាត្ស្េ័ យដ្ឋេ យេនឌ័រ របស្់មនដស្ស ណ្ដ មាែ ក្់។ 

                                                     - ទយងវើ យនុះ យៅថា ការត្បកាន់ យេទ។  
 

               ត្ក្ុមស្ងគម 

្ែត្់គ្នំិត្
ស្ងគម 



ការបយងកើត្្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគមអពំីយេនឌរ័ 
គ្ឺ ជា ការបងាា ញជា ត្បចំ អំពី ស្តស្រ ីនិង បដរស្ ថា កានក់ាប់ ត្ួ
នទី នន យដ្ឋេ ផ្្អក្ យលើបញ្ញត្រិ ផ្បប ត្បនពណី អំពី ភាព 
ជា បដរស្ និង ភាពជា ស្តស្រ។ី ជា យរឿេៗ ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម
ជេួជត្មុញនវូវបបធម៌ននវសិ្មភាពយេនឌរ័ និង យធវើឲ្យ
ស្ក្មមភាពយរ ើស្យអើង ត្បឆំ្ង បដគ្គល នន ជាពិយស្ស្ គ្ឺ

ស្តស្រ ីកាល េជាយរឿងត្ស្បចាប។់  



ក្ូនត្បុស្មាែ ក្ ់យស្មើរ នឹងក្ូនមាែ ក្់ ក្ូនត្ស្ីពីរនក្់យស្មើរ នឹងោម ន
ក្ូន (យវៀត្ណ្ដម) 

 
 

មនដស្ស ត្បុស្យត្បៀបែូចមាស្ ទឹក្ែប ់មនដស្ស ត្ស្ីយត្បៀបែចូជា 
ត្ក្ណ្ដត្់ស្ (ក្មពដជា) 

 
 

ស្តស្រីមានស្ក្់ខ្ល ីផ្ត្មាន គ្ំនតិ្ខ្ល ី(ម៉ាដងយគគ ល)  
 

ឧទា រណ៍មេួចនំនួ… 



 
 

លក្ខណៈស្មបត្រិរបស្់ស្តស្រ/ីបដរស្  
 
 

...នងិ  
 

្ែត្គ់្នំតិ្ចស្គ់្រំលិអពំីត្នួទីយេនឌរ័ 
 
 



  
 
 

 
យត្ើអវីជាភាពជាស្តស្រ?ី យត្ើអវីជាភាពជាបដរស្?  

 
 
និនែ ការ របស្ស់្តស្រ ីគ្ឺជា ផ្បបបទ នន អាក្បបក្ិរយិា 
ផ្ែល ស្ងគម របស្់យេើង យត្ចើន ផ្ត្ ្ារភាា ប់ យៅ នឹង 
ភាព ជាក្ដមារ ីឬ ស្តស្រ។ី  
 
និនែ ការ របស្ប់ដរស្ គ្ឺជា វធិីនន ការ ស្ផ្ម្ង អាក្បប
ក្ិរយិា ផ្ែល វបបធម៌ របស្់យេើង យត្ចើន ផ្ត្ ្ាភាា ប់ 
ជាមេួ នឹង ភាព ជាក្ដមារា ឬ មនដស្សត្បុស្។ 



 
រក្យផ្ែលយគ្យត្ចើនយត្បើយែើមបីពពិណ៌នអពំីភាពជាស្តស្រ ី

 • អាត្ស្េ័យលើយគ្ 
• អផ្ណ្ត្ អណូ្ង 
• អក្មម 
• ឆ្ប់រជំួល ចិត្រ 
• សាា ត្់យស្ាៀម 
• ទន់េលន់ 
• ស្លូត្បូត្មិន ែឹងអ ី
• យខ្ាេ 
• ចូលចិត្រយលងយស្ើច 
• ពូផ្ក្ផ្ែទំា 
• រុិះគ្ន់ ខ្លួនឯង 
• ទន់ត្ជាេ 
• អស្ក្មមផ្្ែក្យេទ  
• ទទួលេក្ 

 



 
រក្យផ្ែលយគ្ផ្ត្ងយត្បើយែើមបីពពិណ៌នភាពជាបដរស្ 

 
• ឯក្រាជយ 
• មិនអផ្ណ្ត្អណូ្ង 
• ត្ចយងងត្ចងាង 
• ត្បក្ួត្ត្បផ្ជង 
• ជាអែក្្គត្់្ គងយ់គ្ 
• មានបទពយិសាធន៍ យត្ចើន 
• ខ្លល ំង 
• ស្ក្មម 
• មានទំនដក្ចិត្រយលើខ្លួនឯង 
• រងឹបដឹង 
• ជាអែក្នំមដខ្ផ្្ែក្ យេទ 
• ចូលចតិ្រត្បឆំ្ង 



 
ស្មូចងចំ... 

• ចាស្ណ់្ដស្់ថា ការផ្បងផ្ចក្របស្់ស្ងគមយៅជាភាព ជា បដរស្ និង ភាពជា ស្តស្រ ីគ្ឺមិន មានលក្ខណៈ
ជាក្់ផ្ស្ង្យ ើេ។ បំផ្ណង ផ្ចក្ទំាងយនុះ មិនបាន ត្ក្យសាបេក្នូវ អាមមណ៍ ពិត្ អាក្បបក្ិរយិា ពតិ្ 
ឬ និេមនេ័ពិត្ របស្់ខ្លួនយេើង យ ើេ។  
 

• បដរស្ទំាងអស្់ស្ដទធ ផ្ត្ មាននិនែ ការផ្ែលយគ្យៅថា ជានិនែ ការរបស្់ស្តស្រ ីយ ើេស្តស្រីទំាងអស្់ស្ដទធផ្ត្
មាននិនែ ការផ្ែល យគ្ យៅថា ជា និនែ ការរបស្់បដរស្។  
 

• ជាងយនុះ យៅយទៀត្ យេើងអាច នឹងបងាា ញ និនែ ការខ្ដស្ោែ  ក្ែដង យពលយ្សងោែ ។ វបបធម៌ របស្់យេើង 
បយត្ងៀនមនដស្សត្ស្ ីនិង មនដស្សត្បុស្ឲ្យមានលក្ខណៈ ្ាដេ ពីោែ  យលើចំណដ ច ជាយត្ចើន។ ប៉ាដផ្នរតាមពតិ្ 
ពួក្យេើងមានចំណដ ច ែូចោែ  យត្ចើន ជាងចំណដ ច ខ្ដស្ោែ ។  



 
 

មនដស្សជាត្ិធធំាត្យ់ ើងយៅក្ែដងអាក្បបក្រិយិាស្ងគម 
ផ្ែលត្តូ្វបានយ្ារ នងិអនដវត្រតាមពីមេួជនំន់យៅមេួ

ជនំនម់េួ…  
 
 



           ប៉ាដផ្នរ យត្ើនងឹមានអវីយក្ើត្យ ើងត្បស្និយបើ… 

ពិនិត្យយ ើងវញិយលើត្ួនទីផ្្ែក្
យេនឌរ័ 



 
យត្ើបផំ្ណងផ្ចក្រវាងស្តស្រី នងិបដរស្ទំាងយនុះ មាន

ត្បេពមក្ពីណ្ដ? 
 
មនដស្សមាែ ក្់ មិន ផ្មន 
យក្ើត្ មក្ ជា ត្ស្ីយទ 
ប៉ាដផ្នរ យគ្ កាល េ ជាត្ស្ ី 
 

ស្ដមី៉ាូន ែឺ ប ូវរ័ 
 
 



ការចលូរមួក្ែដងស្ងគម នងិការយរៀនស្តូ្ត្អពំីយេនឌរ័ 
      

អវី ផ្ែលយេើងមាន ក្ែដងនមជាបដរស្ 
និងជាស្តស្រ ីត្ួនទី ផ្ែលយេើងអេវិឌឍ ទី
តំាងផ្ែលយេើងកាន់កាប ់គ្ឺ មនិផ្មនជា
អវីផ្ែលបានមក្ពីធមមជាត្ិយនុះយទ ប៉ាដផ្នរ
យនុះជាអវីផ្ែលយេើងបានយរៀនមក្។  

                           *** 
ទំាងអស្យ់នុះ ត្ត្វូបានក្ណំត្់យដ្ឋេ
ការងារ នងិការទទលួខ្ដស្ត្តូ្វផ្ែល

ត្តូ្វបានក្ណំត្់យៅឲ្យយេនឌរ័នមិេួៗ 
(ត្បុស្ និងត្ស្)ី 



 
  ត្នួទីផ្្ែក្យេនឌរ័ នងិ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម មនិផ្មនជាអវីផ្ែលមនិផ្ត្ប

ត្បួល មនិផ្មនជាអវីផ្ែលស្ថតិ្យៅជាយរៀងរ តូ្យនុះយទ…  
 

ត្ួនទីផ្្ែក្យេនឌ័រនិង្ ែត្គ់្ំនិត្ស្ងគម ផ្ត្ង មាន ការ ផ្ទល ស្ប់្ូ រ 
ពីយពលមួេ យៅ យពល មួេ យ ើេផ្ត្ង អាត្ស្េ័ យលើវណណៈ 

ជាត្ពិនធដ  វបបធម៌...  
*   *   * 

ត្ួនទីផ្្ែក្យេនឌ័រនិង្ ែត្គ់្ំនិត្ស្ងគម ត្ត្ូវ បាន បយងកើត្យ ើង 
យដ្ឋេ ស្ងគម និងជា អវីផ្ែល យេើង យរៀនស្តូ្ត្ ត្ ៗោែ មក្។ 



ភាពខ្ដស្ោែ  មិនបងករឲ្យ មានវសិ្មភាពយដ្ឋេខ្លួនឯង 
យនុះយទ ប៉ាដផ្នរ ចបព់ីយពលផ្ែលត្ក្ុមស្ងគមចបយ់្្ើម
ក្ំណត្់ត្នមល ឬក្ំណត្់យេនឌ័រ ឲ្យភាពខ្ដស្ោែ ទំាង
អស្យ់នុះ យធវើឲ្យសាថ នភាពផ្ទល ស្ប់្ូ រ យ ើេ វសិ្មភាព

ក្៏យក្ើត្មានយ ើង និងជុះឥទធិពលយៅ យលើការ 
អេិវឌឍ និងស្ដខ្មាលភាព របស្់ស្តស្រ ីនិងបដរស្។ 

 



 វសិ្មភាពយលើត្នមលផ្្ែក្ស្ងគម រារាងំ
មនដស្សក្ែដងយេនឌរ័ទំាងពីមនិឲ្យមាន
លទធភាពយស្មើរោែ ក្ែដងការទទលួបាន

ឱកាស្ននជាយត្ចើន  
 

 មនិមានមនដស្សណ្ដមាែ ក្់យស្ែើស្ដំឲ្យ
មានភាពខ្ពស្ជ់ាង ឬភាពទាបជាង
យដ្ឋេខ្លួនឯងយ ើេ       យេនឌរ័

ក្ណំត្់ឲ្យយេើងស្ថតិ្យៅក្ែដងទតំីាងណ្ដ
មេួក្ែដងចយំណ្ដមទតំីាងទំាងពរីយនុះ។  

   



 
យ ត្ដយនុះ យត្ើយ ត្ដអវីបានជាយេើងចំបាច់
ត្តូ្វគ្តិ្អពំីការផ្ទល ស្ប់្ូរផ្្ែក្យេនឌរ័?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
ផ្ស្វងរក្លទធ្ លយក្ើត្យចញពីការបយងកើត្យ ើងរបស្់ស្ងគមយនុះ 

 
   

ភាពខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្យេទ   
  ≠    

វសិ្មភាពផ្្ែក្ស្ងគម 



     យត្ើសាថ នភាពអវខី្លុះផ្ែលយេើងអាចយមើលយ ើញ
ភាពខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្យេនឌរ័ 

 
• ស្ងគម៖ ការេល់យ ើញ  និង ការរពំឹងទដក្ យ្សងោែ  ស្ត្មាប់ស្តស្រ ីនិង បដរស្ 

 
• នយយាបាេ៖ ភាពខ្ដស្ោែ យៅ ក្ែដង វធិីផ្ែល ស្តស្រ ីនិង បដរស្ កាន់កាប់ និង ផ្ចក្រផំ្លក្ អំណ្ដច  និង 

ការចូលរមួ ក្ែដង ែំយណើ រការ នន ការស្យត្មចចិត្រ។  
 

• យស្ែាក្ចិច៖ ភាពខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្ លទធភាព របស្់បដរស្ និង ស្តស្រីក្ែដង ការទទួលបាន អាជីព ផ្ែល មាន 
ក្នត្ម យត្ចើន និង ការត្គ្ប់ត្គ្ង យលើធនធាន  រិញ្ញវត្ថដ។ 
 

• ការអបរ់៖ំ ភាព ខ្ដស្ោែ ផ្្ែក្ ឱកាស្ ទទួល បាន ការអប់រ ំនិង ការរពំឹងទដក្ របស្់ស្តស្រ ីនិង បដរស្។  



      
     បផំ្ណងផ្ចក្ការងារផ្្ែក្យេនឌរ័  

ត្ួនទ ីការ ទទលួខ្ដស្
ត្ត្ូវ និង ស្ក្មមភាព
នន ផ្ែលត្ត្ូវ បាន

ក្ំណត្់ 
យៅឲ្យ ស្តស្រ ីនិងបដរស្

យដ្ឋេ ផ្្អក្យលើយេនឌរ័   



 
 
  វសិ្េ័ខ្ដស្ោែ  វត្រមានមនិយស្មើរភាពោែ  
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 

បដរស្ 
្លតិ្-រក្ចណូំល នងិវសិ្េ័សាធារណៈ    

ផ្ែទំា នងិ្ាុះស្ផ្មបង 
 ស្តស្រ ី



ឧបស្គ្គផ្ែលយមើលមនិយ ើញ 
 

ឥរយិាបទ នីត្វិធិី និង កាលៈយទស្ៈ (ផ្ែល ជាលទធ្ល 
នន ការរពំឹងទដក្ វធិាន និង ត្នមល ផ្បប ត្បនពណី ផ្ែល 
ដ្ឋក្់ក្ំ តិ្ យលើការ អេិវឌឍ របស្់ស្តស្រ ីយៅ ក្ែដង ែយំណើ រ
ការ ែូចជា ការស្យត្មចចិត្រ និង ស្វេ័ភាព និង រារាំង 

មិន ឲ្យ ស្តស្រីអាច ចូលរមួ យា៉ាង យពញយលញ យៅ ក្ែដងស្ងគម 
ការរពំឹងទដក្ ត្នមល ស្ងគម។  

 
 



លក័្ខខ្ណ័ឌ /ទតំីាង 
លក័្ខខ្ណ័ឌ /សាថ នភាព ចំយរុះមដខ្ ផ្្ែក្ ស្មាភ រៈ 

 
ទតំីាង/ទីក្ផ្នលង របស្់បដរស្ និង ស្តស្រ ីយៅ ក្ែដងស្ងគម៖ អំណ្ដច 

ឋានៈ និងការ ត្គ្ប់ត្គ្ង យលើការ ស្យត្មចចិត្រ និងធនធាន។  
 
 

• ការត្គ្បត់្គ្ង/ ស្យំៅយៅយលើវសិ្េ័ ត្ទពយស្មបត្រិ និង 
អំណ្ដចការ ស្យត្មចចិត្រ។  

 



 
 

អត្ថត្បយយាជន/៍ ផ្្ែក្យស្ែាក្ិចច ស្ងគម នយយាបាេ និង ចិត្រ
សាស្តស្រ ផ្ែលយក្ើត្យចញពីការ យត្បើត្បាស្់ធនធាន។ 

 
ឱកាស្/ ឱកាស្ ក្ែដងការ មានស្មត្ថភាពទំាង្លូ វ កាេ និង្លូ វ

ចិត្រ យែើមបី ឈានយៅរក្យោលយៅ យៅ ក្ែដងជវីតិ្។ 



វបិាក្ស្ខំ្លន់ៗ  
 

ភាពត្ក្តី្ក្របស្់ស្តស្រីកានផ់្ត្យក្ើនយ ើង 
ការបរំនជាត្បពន័ធយៅយលើស្ទិធិមនដស្សរបស្់ស្តស្រ ីនងិ

ក្ដមារ ី 
ការយរ ើស្យអើងផ្្ែក្យេនឌរ័ 
អយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ 
អែក្ែនទយមើលមនិយ ើញ  

 



ការ យរ ើស្យអើង 
ផ្្ែក្ យេនឌរ័ 

 



ការយរ ើស្យអើងផ្្ែក្យេនឌរ័ គ្ឺជា ការ ត្បត្ពតឹ្រិ ជា

ត្បពន័ធ មនិអយំណ្ដេ្លចយំរុះបដគ្គល ណ្ដមេួ យដ្ឋេ ឈរយលើមលូដ្ឋា ន
នន យេនឌរ័របស្់បដគ្គលយនុះ ផ្ែល ជា ការបែយិស្ធនវូស្ទិធ ិឱកាស្ ឬ

ធនធាន របស្់ពកួ្យគ្។ យៅ ទទំូាង ពេិពយលាក្ ស្តស្រីបានទទលួ ការត្បត្ពតឹ្រិ 
យដ្ឋេ មនិយស្មើរភាព ចយំរុះខ្លួន យ ើេ មានការ្ល្់ត្នមលទាបចយំរុះជវីតិ្

របស្់ពកួ្យគ្ អាត្ស្េ័យដ្ឋេ យេនឌរ័របស្់ពកួ្យគ្។  
 

ភាពមនិែចូោែ នន លទធភាពរបស្់ស្តស្រ ីក្ែដងការទទលួ បានអណំ្ដច នងិ
ត្គ្បត់្គ្ង យលើធនធាន  គ្ឺជាចណំដ ចស្ែូលនន ការយរ ើស្យអើង យនុះ យៅ ក្ែដងវសិ្័

េ សាថ បន័ទំាងអស្ ់រមួមានត្គួ្សារ ស្ គ្មន ៍ទី្ ារ នងិរែា។ 



 
ឧទា រណ៍មេួចនំនួ…  

 ក្ងវុះ អាគរ របូត្ថមភ របស្់ស្តស្រ៖ី ទឹក្ជំនន់ យៅ 
ត្បយទស្ បងក់ាល យែស្។ 

 ការរលំតូ្ក្ូន យដ្ឋេ យត្ជើស្យរ ើស្យេទ៖ ត្បយទស្ ចិន 
និង យវៀត្ណ្ដម 

 ត្បាក្ឈ់ែួល មិន យស្មើរ ោែ  ស្ត្មាប់ ការងារ ែូចោែ  
និង គ្ដណវដឌឍ យស្មើរ ោែ ៖ ត្បយទស្ យអស្ា៉ាញ 



  យធវើឲ្យយគ្យមើលយ ើញអពំីលក័្ខខ្ណ័ឌ  នងិសាថ នភាពែ៏អាត្ក្ក្់របស្់ស្តស្រ ី
យៅក្ែដងវសិ្េ័ស្ងគមទំាងអស្ ់ែចូខ្លងយត្កាម... 

 ត្ែភាពននការយរ ើស្យអើងចយំរុះលទធភាពក្ែដងការទទលួបាន
យស្វាជាមលូដ្ឋា ន៖ អាគរ ស្ដខ្ភាព ការអបរ់ ំ

ការងារ្លតិ្យ ើងវញិរបស្់ស្តស្រ ី
ការងារ្លតិ្របស្់ស្តស្រ ី
ត្នួទីជាថាែ ក្ែ់កឹ្នំ 

ភាពជាពលរែា 
ការយមើលយ ើញពីអែក្ែនទ នងិការទទលួសាគ ល់ផ្្ែក្ស្ងគម 



សារៈស្ខំ្លន់ននការចលូរមួផ្្ែក្នយយាបាេ យៅក្ែដងស្ងគមផ្ែល
មានការទទលួសាគ ល។់  
ការទាមទារផ្្ែក្យេនឌរ័។  

អនររទនំក្ទ់នំងរវាងវត្ថដបណំងននស្មភាព។  
ការចលូរមួវភិាគ្ទានរបស្់ស្តស្រ ីយៅក្ែដងការអេវិឌឍ។ 

ស្ទិធិ្លូវយេទ នងិស្ទិធិផ្្ែក្ការបនរពជូ 
្ែត្គ់្នំតិ្ នងិឥរយិាបទរបស្់ស្ងគមចយំរុះស្តស្រ៖ី ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម

ផ្្ែក្យេនឌរ័។ 



 
 អយំពើ ងិាផ្្ែក្

យេនឌរ័ 
 
 
 
 
 



 
អយំពើ ងិាគ្ជឺា... 

ការ យត្បើត្បាស្់ក្ំលំាង ឬអំណ្ដច ្លូ វកាេ យដ្ឋេ យចត្ន ជា ការ គ្ត្មាម  ឬ 
ជា ទយងវើ ជាក្់ផ្ស្ង្ ត្បឆំ្ង នឹងខ្លួនឯង ឬ មនដស្ស យ្សងយទៀត្ ឬ ត្បឆំ្ង នឹង
ត្ក្ុម ឬ ស្ គ្មន៍មួេ ផ្ែល បងករ ជា លទធ្ល  ឬទំនងជា នឹងយធវើ ឲ្យមាន 
របួស្សាែ ម សាល ប់ យត្ោុះថាែ ក្់ ្លូ វចិត្រ ការអេិវឌឍ មិន លអ ឬ ការ ែក្ តូ្។  

 
(អងគការ ស្ដខ្ភាព ពិេពយលាក្ WHO) 



 
អយំពើ ងិាក្ែដងត្គួ្សារ  

… បយងកើត្ នូវ ការបំេិត្បំេេ័ ការ យធវើបាប ការ វាេែ ំ ការ
យធវើ បាប្លូ វយេទ ឬ អាក្បបក្ិរយិា រយំលាេ បំរន ែនទយទៀត្ 
ផ្ែល យធវើ យ ើងយដ្ឋេ ស្មាជកិ្ ណ្ដមាែ ក្់ យៅ ក្ែដង ត្គ្ួសារ 
ស្មាជកិ្ យៅ ក្ែដង ្ាុះ ឬ នែគ្រូ ជិត្ស្ែទិធ យៅយលើស្មាជកិ្
មាែ ក្យ់ទៀត្។ 



អយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ 
  

   “អំយពើ ងិា ផ្ែលរក្ព់័នធនឹងមនដស្ស ត្បុស្ និងមនដស្ស ត្ស្ ី យដ្ឋេ 
ក្ែដងយនុះ មនដស្សត្ស្ ី យត្ចើនផ្ត្ជាជនរងយត្ោុះ យ ើេ ផ្ែលមាន
ត្បេពយក្ើត្យចញពីទំនក្ទ់ំនង អណំ្ដចមនិយស្មើរោែ រវាងបដរស្ និង
ស្តស្រ។ី អំយពើ ងិា ត្ត្ូវ បានយធវើយ ើង ត្បឆំ្ងនឹងស្តស្រីយដ្ឋេ ផ្ទា ល ់
យដ្ឋេសារ ផ្ត្ពួក្យគ្ គ្ឺជាស្តស្រ ី ឬផ្ែល ជុះឥទធពិលយលើស្តស្រីក្ែដងទំ ំធំ
យធងជាង។  

     អំយពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ រមួមានការ បងករយត្ោុះថាែ ក្់ផ្្ែក្រាងកាេ 
្លូ វយេទ និង្លូ វចតិ្រ (រមួទំាងការ បំេតិ្បេំ័េ ការ រងទដក្ខ ការ បងខតិ្
បងខ ំ និង/ឬការ ែក្ តូ្យស្រភីាព យៅ ក្ែដងស្ គ្មន៍ទូយៅ)។ អំយពើ 
 ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ ក្៏រមួទំាងអំយពើ ងិាផ្ែល រែាជួេ យធវើឲ្យ សាេ
ភាេ ឬ ត្បត្ពឹត្រិយដ្ឋេ រែា្ងផ្ែរ។” 

    (នេិមនេ័ ែក្ត្ស្ងព់ីត្កុ្មត្បធានបទយេនឌរ័ របស្់អងគការ UNFPA ឆ្ែ ំ1998) 
 
 



 
រាល់ទយងវើអយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ ទំាងឡាេ ណ្ដ ផ្ែល បងករ លទធ្ ល ឬទនំងជា 
នងឹបងករ លទធ្ ល ឲ្យមានយត្ោុះថាែ ក្់ផ្្ែក្ ្លូ វការ ្លូ វយេទ ឬ្លូ វ ចតិ្រ ចយំរុះស្តស្រី រមួ
ទំាងការ គ្ត្មាមយធវើ ទយងវើត្បយេទ យនុះ ការបងខតិ្បងខ ំឬការែក្ តូ្យស្រភីាព តាមអយំពើ
ចតិ្រ មនិ ថា យក្ើត្យ ើងយៅ ក្ែដងទសីាធារណៈ ឬក្ែដងជវីតិ្ ឯក្ជនយ ើេ។ 
យ ត្ដយនុះ អយំពើ  ងិាចយំរុះ ស្តស្រ ីរមួបញ្ចូ លនវូ ស្ក្មមភាពែចូខ្លងយត្កាម៖ 
ក្) អយំពើ  ងិា្លូ វកាេ ្លូ វយេទ នងិ្លូ វចតិ្រ ផ្ែល យក្ើត្មានយ ើងយៅ ក្ែដងត្គួ្សារ រមួ
ទំាងការ វាេែ ំការរយំលាេបរំន ្លូ វយេទ យៅ យលើក្ដមារ ីយៅ ក្ែដងត្គួ្សារ អយំពើ  ងិា
ទាក្ទ់ងនងឹបណ្ដណ ការ ការ រយំលាេយស្ពស្នធវៈក្ែដងចណំងអារ ព៍រិ  ៍ការយចៀរ 
ត្បដ្ឋបយ់េទ ស្តស្រ ីនងិការអនដវត្រ ផ្បបត្បនពណីែនទ យទៀត្ ផ្ែល បងករ យត្ោុះថាែ ក្់ែល់
ស្តស្រ ីអយំពើ  ងិាពីស្ណំ្ដក្់មនដស្ស មនិផ្មន ជាសាវ ម ីនងិអពំ ីងិា ទាក្ទ់ងនងឹការ 
យក្ងត្បវញ័្ច ន។៍  



ខ្) អយំពើ  ងិា្លូ វកាេ ្លូ វយេទ នងិ្លូ វចតិ្រ ផ្ែល យក្ើត្មានយ ើងយៅ ក្ែដងស្ 
គ្មន៍ទយូៅ រមួទំាងការរយំលាេយស្ពស្នធវៈ ការរយំលាេបរំន្លូ វយេទ ការ
យបៀត្យបៀន ្លូ វយេទ នងិការ បេំតិ្ បេំេ័ យៅ ក្ផ្នលង យធវើការ ក្ែដងសាថ បន័ស្កិ្ា 
នងិយៅ ក្ផ្នលង ែនទ យទៀត្ ការជញួែរូ ស្តស្រ ីអយំពើយពស្យចរយ យដ្ឋេ បងខំជា យែើម។ 
គ្) អយំពើ  ងិា្លូ វកាេ ្លូ វយេទ នងិ្លូ វចតិ្រ ផ្ែល រែាយធវើ ឲ្យសាេភាេ ឬ
ត្បត្ពតឹ្រិ យដ្ឋេ រែា មនិថា យរឿងយនុះ យក្ើត្យ ើង យៅ ទណី្ដ ក្្។ី 
 

(នេិមនេ័ ែក្ត្ស្ង់យចញ ព ីយស្ចក្្ីត្បកាស្អងគការស្ ត្បជាជាត្ិស្្ពីីការ
លដបបបំាត្់អយំពើ ងិាចយំរុះស្តស្រ)ី 

 



 
    ត្បយេទននអយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ 

 
អយំពើ ងិា្លូវកាេ៖ ការវាេែ ំការ ទុះត្ប ់ធាក្ ់ឬត្ចន 
 
អយំពើ ងិា្លូវចតិ្រ៖ ការបនរដុះបងាអ ប ់ការត្បមាែ ការយជរ ការផ្្ទច់ខ្លួនឲ្យយៅ ឯយកា 
 
អយំពើ ងិា្លូវយស្ែាក្ចិច៖ ការត្គ្បត់្គ្ង លដេកាក្ ់នងិការែក្ តូ្ធនធានផ្ែល 
ចំបាច់ស្ត្មាប់ស្ដខ្មាលភាពផ្្ែក្ ្លូ វកាេ នងិ្លូ វចតិ្រ (រមួទំាងការផ្ែទំា ស្ដខ្ភាព 
អាគររបូត្ថមភ ការអបរ់ ំមយធយបាេចញិ្ច មឹជវីតិ្) 
 
អយំពើ ងិា្លូវយេទ៖ ការរយំលាេយស្ពស្នធវៈ ការយធវើបាប ការ យធវើទដក្ខយទាស្ ឬការ
ប៉ាុះរល់យដ្ឋេ ោម នការេលត់្ពមពីបដគ្គល ផ្ែល រក្ព់ន័ធ។ 



 
 

អយំពើ ងិា ផ្្ែក្ យេនឌរ័ ក្ែដងបរបិទ ក្មពដជា 
 

DE IURE នងិសាថ នភាពជាក្ផ់្ស្ង្ 
 

CEDAW 
 

  ត្ក្បខ្័ណឌ ការងារ ផ្្ែក្ ចាប ់នងិ ផ្្ែក្ យោល
នយយាបាេ   

ចាប់ស្តស្រ/ីចាប់ត្បុស្ 



 
ែណំក្ត្ស្ង់យចញព ី“ចាប់ត្ស្”ី 

 
 
យេលើង មេួគ្ផ្ម្ងត្ក្ឡា            គ្ឺប្ីអាតាម            ឋតិ្យែររមួរក័្ស។ 
ឲ្យនងត្បណិបត័្ន៍យជៀងជាក្ ់  ក្ដយំធវើឲ្យអាក្ ់      ឲ្យអនច់តិ្របរ។ី 
អត្ឱ់នខ្លល ចខ្លួ នជា ត្ស្ ី            ក្ដំឲ្យត្ស្ែ ី       ទដក្យគ្ជាយស្មើ។  
យទាុះ យក្ើត្យ ត្ដយេទ សារយពើ      រក្យពដំត្បយស្ើរ   ជញ្ា ងឹចំស្ាប។់ 

 



  
យទាុះប្ីត្ស្ែីពដោំប ់           ពដគំ្រួឲ្យត្បាប់           បានែងឹែល់ម្ាេ។ 
យក្ើត្ ខ្ងឹផ្រង រងឹខ្ចរខ្លច េ      លរឺក្យ ពីម្ាេ       ខ្សឹបយខ្សៀវ ត្បាបប់្។ី  
មនិក្ានរផ្បក្បានពរីប ី     យក្ើត្ជា ស្ម្ ី          ស្រួចដុះស្រួយ ើង។  
ពដសំាា ត្យ់ស្ាៀម មាត្់ចយចើង   ជផ្ជក្ នំយ ើង       ចយចើងមនិបាត្។់ 
ត្តំាងរក្យខ្លល ំង មនិសាា ត្ ់  មនិយស្ាៀម ឲ្យបាត្ ់  ឲ្យ បានទសី្ដខ្។ 
ជផ្ជក្យស្ាើរផ្បក្ទំាងត្សុ្ក្   មនិមានយៅស្ដខ្    េរូលងយ់ ើេនន។   



 
 

 
       ក្តារ  ឬបដពវយ ត្ដផ្ែលបងករឲ្យមានអយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ 

 
-លក័្ខខ្ណ័ឌ ផ្្ែក្យេនឌរ័ 

-បរបិទត្គ្ួសារ 
-ភាពស្មដត្គ្សាម ញ ននទំនក្ទ់ំនងយស្ចក្្ីត្ស្លាញ ់្លូ វយេទ និងក្្ី 

យស្ែគ 
-ឥរយិាបទស្ គ្មន ៍

-ការ លបំាក្ ក្ែដងការ រក្ែយំណ្ដុះត្សាេ វវិាទយដ្ឋេ អ ងិា 
-ក្តារ បដគ្គល៖ បទពិយសាធន៍ក្នលងមក្ជាមេួ អំយពើ ងិា/ការ យត្បើ
ត្បាស្់យត្គ្ឿងត្ស្វងឹ និងថាែ ំយញៀន/ការ បាត្ប់ង់អត្រស្ញ្ញ ណ 



 
    អក័្សននអនររាគ្មន៍ចយំរុះអយំពើ ងិាផ្្ែក្យេនឌរ័ 

-យែើមបីពត្ងងឹស្វេ័ភាពរបស្់ស្តស្រ ី 
-ែយំណ្ដុះត្សាេ យត្ៅត្បពន័ធត្ដលាការ ជា េដទធសាស្តស្រយទាល 

-ការ ស្ត្មុុះស្ត្មួល ក្ែដងត្គ្ួសារ 
-ធនធានមនដស្ស 

-ការ ស្ារ ជនយលមើស្ 
-ការ ោំត្ទ ចំយរុះស្តស្រីផ្ែលបានរងនូវ ការ រយំលាេ បំរន 

-ពលរែាមានការ េក្ចតិ្រទដក្ដ្ឋក្់ចំយរុះយេនឌរ័ 
 



បញ្ា ត្បឈម 

ឥរយិាបទ ផ្ែលមានជាប់មក្៖ ក្មាល ំង វបបធម ៌និង្ែត្់
គ្នំតិ្ ស្ងគម 
 
                                   ត្បនពណី។  
 



បញ្ា ត្បឈម 
អាជ្ាធរ 

   
អាជ្ាធរនន ែចូជាយមេមូ ិ យម ដ ំនិង ប៉ាលូសី្ក្ែដងមលូដ្ឋា ន យៅផ្ត្បនរមានគ្ំនិត្ថា
អំយពើ ងិា ក្ែដងត្គ្ួសារ គ្ឺជាបទយលមើស្ត្សាល ផ្ែលនំឲ្យពួក្យគ្មានការអនដវត្រចាប់
មិន បានត្ត្ឹមត្ត្វូ និងយធវើឲ្យសាថ នភាពកាន់ផ្ត្អាត្ក្ក្់យ ើង។ 
 
 
 
 
                                                      

 
មលូដ្ឋា នត្បាក្់ឈែួល  

 
 
 
          



បញ្ា ត្បឈម 

ការយធវើឲ្យស្តស្រីកាល េជាជនរងយត្ោុះ 
 
  ស្តស្រីភាគ្យត្ចើនត្ត្ូវ ពឹងរក្់យលើការ ឧបត្ថមភរបស្់ប្ីខ្លួនទំាងត្ស្ុង 
 
 ស្តស្រីក្៏ត្បផ្ ល ជាខ្វុះទំនដក្ចតិ្រយលើអាជ្ាធរ ក្ែដងការ ្្ល់អនររាគ្មន៍
ត្បក្បយដ្ឋេត្បស្ទិធភាព 
 



បញ្ា ត្បឈមរបស្់ក្មពដជS 
 

- ខ្វុះខ្លត្ធនធានត្បក្បយដ្ឋេ ត្បស្ទិធភាព 
 

-ខ្វុះអែក្មានវជិាា ជវីៈ ជនំញ 
 

-ជត្មក្ស្ដវត្ថភិាព 
 

-េដទធសាស្តស្រយែើមបី ្សពវ្ ាេ និង អនដវត្រខ្លឹមសារ របស្់អនដស្ញ្ញ  
CEDAW និងស្ទិធិស្តស្រ ី 

 
-ការ ស្ត្មបស្ត្មួលថាែ ក្់ត្ក្ស្ងួ 



យត្ើេដត្រធិម៌ ឬយទ? 
 

ត្ក្បខ្ណ័ឌ ការងារ
របស្់យេើង 

 
• េដត្រិធម៌ស្ងគម 

 
• ស្ទិធិមនដស្ស 

 
• CEDAW 



ស្មភាពរវាងស្តស្រ ី នងិបដរស្ គ្ឺជាបញ្ា ស្ទិធិ
មនដស្ស នងិជាលក័្ខខ្ណ័ឌ មេួស្ត្មាប់េដត្រធិម៌
ស្ងគម យ ើេក្៏ជាក្តារ ត្ត្មូវែ៏ចំបាច ់ នងិជាមលូ
ដ្ឋា នស្ត្មាប់ស្មភាព ការអេវិឌឍ នងិស្នរភិាព្ង
ផ្ែរ។ ភាពជានែគ្រូផ្ែលត្តូ្វបានផ្ក្ផ្ត្បយដ្ឋេឈរ
យលើស្មភាពរវាងស្តស្រ ីនងិបដរស្ គ្ជឺាលក័្ខខ្ណ័ឌ មេួ
ស្ត្មាប់ការអេវិឌឍត្បក្បយដ្ឋេនរិនររភាព ផ្ែល
េក្មនដស្សជាចណំដ ចក្ណ្្ដល។  

 
  ស្នែសិ្ទីធពេិពយលាក្ យលើក្ទីបនួ ស្្ពីីស្តស្រ ី

ឆ្ែ ំ ១៩៩៥ 



 
យដ្ឋេយ ត្ដថា ស្មភាពយេនឌរ័គ្ឺជាស្នំរួមេួស្្ី
អពំ ីស្ទិធិមនដស្ស នងិ េដត្រធិម៌ស្ងគម យ ើេយដ្ឋេ
ឈរយលើការស្ត្មុុះស្ត្មួលយធវើយ ើងយដ្ឋេភាគ្ីរែា 
នងិការទទលួខ្ដស្ត្តូ្វផ្ែលចំបាច់យែើមបីសាងនវូ
ស្ងគមមេួផ្ែលកានផ់្ត្មានស្មភាពខ្ពស្…់ 



ត្បនពណី ឬ ទយំនៀមទលំាប ់នងិ
ចាប់ស្លីធមអ៌ាក្បបក្រិយិា ផ្ែល
ផ្្អក្យលើសាស្ន នងិ ចាប់ែនទ
យទៀត្ មនិអាចកាល េជាយលស្ ឬជា
យ ត្ដ្ លត្បឆំ្ងនងឹ ការ ត្បេដទធ
ត្បឆំ្ងការយរ ើស្យអើងផ្្ែក្យេនឌរ័ 
នងិ អយំពើ ងិា ផ្្ែក្យេនឌរ័យទ។  



 
     បរបិទននភាពស្មត្ស្បផ្្ែក្អនររទនំក្ទ់នំង 

វបបធម ៌
 

សាស្ន 
 

ការ បងករបយងកើត្យ ើង នូវ ភាព ជា ពលរែា របស្់រែា 
 

្ែត្គ់្ំនតិ្ និងឥរយិាបទ ស្ គ្មន៍  
 

ត្គ្ួសារ 



វបបធម៌គ្ជឺា... 
   ការ យវញ ត្ត្បាញ់ចូលោែ នន លក្ខណៈ ផ្្ែក្សាម រត្ី ស្មាភ រៈ បញ្ញ  និង

មយនស្យញ្ច ត្ន ផ្ែល ជា លក្ខណៈស្មបត្រិ របស្់ស្ងគម ឬត្ក្ុម 
ស្ងគមមួេ។ វបបធម៌ មិនផ្មន មាន ត្ត្ឹមផ្ត្ ស្លិបៈ និង អក្សរផ្ត្ 
ប៉ាដយណ្ដណ ុះយទ ប៉ាដផ្នរ ក្៏រមួមាន  ផ្បបបទ ជវីតិ្ ស្ទិធិ មនដស្ស ជា មូលដ្ឋា ន 
ត្បព័នធត្នមល ត្បនពណី និងជំយនឿ ្ងផ្ែរ។ 
 

                                             ស្នែសិ្ទីធពេិពយលាក្ស្្អីពំីយោលនយយាបាេវបបធម ៌
ឆ្ែ ំ ១៩៨២ 

 



 វបបធម ៌
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 គ្ឺជា្លតិ្្ល ផ្ែល មនដស្ស បយងកើត្យ ើង និង រយបៀបយធវើ

អនររក្មម ទីក្ផ្នលង នយយាបាេ និងត្បវត្រសិាស្តស្រ។ 
 
    យឆលើេត្ប យៅនឹងត្ែភាពផ្ែល ផ្ទល ស្ប់្ូ រ របស្់មនដស្ស។  



• ជេួជត្មុញ នងិ/ឬ បងករឧបស្គ្គ 
 
• យគ្ៀបស្ងកត្ ់នងិ/ឬ រយំដ្ឋុះ 
 
• ្ល្់អណំ្ដច នងិ/ឬ ែក្ តូ្អណំ្ដច 

វបបធម ៌នងិត្បនពណីអាច៖ 



យត្ើយេនឌរ័ នងិការផ្ទល ស្ប់្ូរ មាន 
ទនំក្ទ់នំងោែ ែចូយមច្? 



 
 

  វបបធម៌មានចលនជានិចច។ វបបធម៌អាចរស្រ់ានបាន 
តាមរេៈ ការ យឆលើេត្បយៅ នឹងត្ែភាពផ្ែល មានការ ផ្ត្បត្បួ
ល។  

 
ត្ួនទីផ្្ែក្យេនឌរ័  ក្៏មានចលនជាបជ់ានចិច ផ្ែរ។ ត្ួនទី 

ផ្្ែក្យេនឌរ័ អាចផ្ទល ស្ប់្ូ រ យ ើេ ក្៏ក្ំពដងមានការ ផ្ទល ស្ប់្ូ រ ្ងផ្ែរ។  
 
ត្ួនទីយេនឌរ័ ផ្ែលមានការ វវិត្រ គ្ឺជាផ្្ែក្មួេែ៏ស្ខំ្លន់

ស្ត្មាប់ការ វវិត្រផ្ែលវបបធម៌និមេួ ៗត្ត្ូវ យធវើយ ើង យែើមបី 
អាចបនររស្រ់ានបាន។   

ចណំដ ចត្បស្ពវោែ រវាងវបបធម ៌
នងិយេនឌរ័ 



បលំាស្ប់្ូរផ្្ែក្យេនឌរ័៖ យត្ើយ ត្ដអវី
បានជាមានការត្បឆំ្ង? 
  ត្នួទីផ្្ែក្យេនឌរ័ ក្ណំត្រ់បូរាងជវីតិ្ត្បចំនែា។ យ ត្ដយនុះ 
បលំាស្ប់្ូរផ្្ែក្យេនឌរ័ អាចជុះឥទធពិលយលើមនដស្សជាយត្ចើន។  

 
បលំាស្ប់្ូរផ្្ែក្យេនឌរ័ ត្ត្បាញ់ចលូោែ  នងិមាន្លប៉ាុះ

រលយ់លើចលនផ្្ែក្អណំ្ដចយៅក្ែដងវណណៈ ជាត្សិាស្ន ៍សា
ស្ន។ល។  

 
 ទតំីាងននភាពស្ដខ្ត្សួ្ល ផ្ែលបយងកើត្យ ើងយដ្ឋេអត្រ

ស្ញ្ញ ណរបស្់បដគ្គល នងិត្កុ្ម អាចរងនវូការគ្ត្មាមក្ផំ្ ង។ 
 
 វបបធម ៌មានរចនស្មពន័ធអណំ្ដច ផ្ែលមានចណូំលចតិ្រយលើ 

“ភាពមនិផ្ត្បត្បួល” ផ្ែលផ្្អក្យលើភាពលយំអៀងផ្្ែក្យេនឌរ័។ 



 
.  

  បដគ្គល មួេ ចំនួន មាន ទស្សនវសិ្េ័ ចំណដ ចខ្លល ំង 
និង ភាពកាល គន យែើមបី បញ្ឈប់ ការយោរពតាម៖ បផំ្បក្
ត្នទីតាម្ែត្គ់្នំតិ្ចស្គ់្រំលិអពំីយេនឌរ័ 
 

 ពួក្យគ្ត្បផ្ម ត្បមលូ ស្មព័នធ ភាព  យៅ ក្ែដង បរដិ្ឋា ន របស្់
ខ្លួន ផ្ទា ល។់  
 

 មនដស្ស មួេ ចំនួន គ្ឺ ជា ចលក្រ នន ចលន ស្ខំ្លន់ៗ ៖ 
គ្នធី។ 

 
  វឌឍនភាពយេនឌរ័យបើយទាុះជាមាន

ការត្បឆំ្ងក្្ ី



យេនឌរ័ជាទនំស្ ់
យេនឌរ័ជាឱកាស្ 



 
បលំាស្ប់្ូរយេនឌរ័ អាចមានលក្ខណៈ
ជាក្ល់ាក្់យៅតាមទកី្ផ្នលង 
 
ការបក្ត្សាេ យ ើងវញិយលើស្យមលៀក្បំរក្ ់PURDHA

អាច អនដញ្ញត្ិឲ្យ ស្តស្រីបងក់ាល យែស្ យៅ យធវើការ យៅ យរាងចត្ក្ 
កាត្យ់ែរ បាន។  

 
ត្បជាជន បញ្ឈប់ការ រដយំជើង យៅ ត្បយទស្ ចិន។ 

 
ស្តស្រីទីមេួ បាន កាល េជា អែក្ យបើក្ រែេនរត្ក្ុង យៅ 

ត្បយទស្ បា៉ាព ួញវី  គយីណ។  



បដរស្ កាន់ផ្ត្ យត្ចើនមាន ការ 
ទទលួ ខ្ដស្ត្ត្ូវ យលើការងារ ្ាុះ 

និង ការយមើល ផ្ែ ក្ូន 
 

មនដស្ស ស្តស្រីកានផ់្ត្ យត្ចើន មាន ត្ួ
នទី សាធារណៈ និង ត្ួនទី 

ែឹក្នំ 

បលំាស្ប់្ូរយេនឌរ័ អាចមានលក្ខណៈ 
ជាសាក្ល 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការ្្ួចយ្្ើម មាន ការផ្ទល ស្ប់្ូ រ ផ្្ែក្ វបបធម៌ នំឲ្យ មាន ការ

ផ្ទល ស្ប់្ូ រ ផ្្ែក្ យេនឌ័រ។ 
 

ស្ក្មមភាព ផ្ែលផ្្អក្ យលើការវភិាគ្ យេនឌ័រ អាច បយងកើត្ 
ឲ្យ មានការ យបើក្ចំ រ យែើមបី ជួេ ែល់អែក្ ចញយ់ត្បៀប។ 

 
 

ស្ក្មមភាព យនុះ អាច នំ ឲ្យ មាន ស្មភាព យេនឌ័រ កានផ់្ត្ 
យត្ចើន យៅ ក្ែដង ននភាព។  

បលំាស្ប់្ូរ្ល្់ជយត្មើស្ 



 
 
 
 
 
 
 

ភាែ ក្់ងការ ផ្ទល ស្ប់្ូ រ ក្ែដង មូលដ្ឋា ន       ក្្ី កាល គន របស្់
មនដស្ស ក្ែដង មូលដ្ឋា ន។ 

 
ការផ្បងផ្ចក្៖ យៅ ក្ែដង ការវភិាគ្ យេនឌ័រ ផ្ែល យផ្្ទត្ 
យលើបរបិទ ជាក្ល់ាក្់       វបបធម៌ និមេួៗ មានបញ្ា 

ផ្្ែក្ យេនឌ័រ យដ្ឋេផ្ ក្ របស្់ខ្លួន។  

យត្ើនរណ្ដ ឬអវ ីផ្ែលគ្រួជាមគ្គដយទាស្ក្៍
របស្់យេើង? 



សាក្ល ភាវបូនេីក្មម 
 

បយចចក្វទិយ ICT និង បយចចវទិយ ែនទ យទៀត្ 
 

ការផ្ទល ស្ប់្ូ រ យៅ ក្ែដង ទី្ារ ការងារ ឬ ក្ែដង បរដិ្ឋា ន 
យស្ែាក្ិចច 

 
ជំយលាុះ ត្បដ្ឋប់ អាវដធ និង ជំយលាុះ នយយាបាេ 

 
គ្យត្មាង អេិវឌឍ នន 

  វបបធម ៌នងិយេនឌរ័រងឥទធពិលព…ី 



អត្តី្កាលជាអវីផ្ែលយេើង
ត្តូ្វយោរពបជូា ប៉ាដផ្នរ
អនគ្ត្ជាអវីផ្ែលយេើង
ត្តូ្វយោរពបជូាកានផ់្ត្ខ្លល ងំ
ផ្ែមយទៀត្។ 

Ngoni Makivaza, ការ អេិវឌឍយៅ អាស្ត វចិ៖ 
ទស្សនវសិ្េ័របស្់អាស្ត វចិ និង បញ្ា 

ត្បឈម យៅកាន់មជឈមណឌ ល ឆ្ែ ំ ១៩៩៨។ 



ផ្ស្វងរក្ែយំណ្ដុះត្សាេ 



 
ែបំងូត្តូ្វក្ណំត្់អពំីអវីផ្ែលយេើងត្តូ្វការ

ជាមដនស្និ...           
ស្មភាពយេនឌរ័ 



 
 

ស្មភាពយេនឌរ័៖ ស្តស្រ ីនិង បដរស្ មានលក័្ខខ្ណ័ឌ យស្មើរោែ  
ក្ែដង ការទទលួ បានស្ទិធិមនដស្ស យពញយលញរបស្់ខ្លួន 

និង យែើមបី ចលូរមួ វភិាគ្ទាន ត្ពមទំាង ទទួអត្ថត្បយយាជន៍
ពីការអេិវឌឍ យស្ែាក្ិចច ស្ងគម វបបធម ៌និង នយយាបាេ។  

 
ស្មភាពយេនឌរ័៖ ស្ងគម ្្ល់ត្នមលយស្មើរ ោែ ចយំរុះភាព 
ែូចោែ  និង ភាព ខ្ដស្ោែ រវាង បដរស្ និង ស្តស្រ ីនិង ត្ួនទី 

ផ្ែល បដរស្ និង ស្តស្រីបយំពញ។  
 



យត្ើបានមក្ពីណ្ដ?... ស្មធម ៌
  

ការត្បត្ពតឹ្រិយដ្ឋេេដត្រធិម ៌ចំយរុះ ស្តស្រ ីនិង បដរស្ យយាងយៅតាម យស្ចក្្ី ត្ត្ូវការរបស្់ពួក្យគ្ យរៀងៗ
ខ្លួន រមួទំាង ការត្បត្ពឹត្រិ យស្មើរោែ  ឬ ការត្បត្ពឹត្រិ ផ្ែល ត្ត្ូវបាន ចត្់ទដក្ ថា យស្មើរោែ  ក្ែដង ន័េ នន 

ស្ទិធិ អត្ថត្បយយាជន៍ កាត្ពវក្ិចច និង ឱកាស្។ 
 
 
    
 

 យែើមបីធាន បាន នូវ ភាព េដត្រិធម៌ ចំបាច់ ត្ត្ូវមាន វធិានការនន យែើមបី ប៉ាុះប៉ាវូស្ងវញិ នូវ ភាព 
ចញយ់ត្បៀប ផ្្ែ ក្ ត្បវត្រិសាស្តស្រ និង ស្ងគម ផ្ែល រារាំង មិន ឲ្យស្តស្រ ីនិង បដរស្ អាច ត្បត្ិបត្រិ 

ការងារខ្លួន យា៉ាង យពញយលញ។    
   

ស្ក្មមភាពជាវជិាមាន 



 
វត្ថដបណំងចបំងយៅក្ែដងការយលើក្ក្ពំស្់ស្មភាពយេនឌរ័

៖ ការបយងកើត្លក័្ខខ្ណ័ឌ ផ្ែលមានស្មធម ៌
 

ការផ្ទល ស្ប់្ូ រចាប់ ត្នមលផ្្ែក្វបបធម ៌និងសាស្នផ្ែលមាន លក្ខណៈយរ ើស្យអើង 
ការលដបបំបាត្់នូវការអនដវត្រផ្ែលមានលក្ខណៈយរ ើស្យអើង 

ការ្្លអ់ណំ្ដចែល់ស្តស្រ៖ី ស្វេ័ភាពផ្្ែក្យស្ែាក្ចិច ស្ងគម និងនយយាបាេ 
ការពត្ងឹងស្មត្ថភាព៖ ការចូលរមួ និង ភាព ជាអែក្ ែឹក្នំរបស្់ស្តស្រ ី

ការយលើក្ក្ំពស្់ការទទួលខ្ដស្ត្ត្ូវ ផ្្ែក្ស្ងគមរបស្់ស្តស្រ ីនិងបដរស្ និង រដ្ឋា េិបាល 
យែើមបីយលើក្ក្ពំស្់ស្មភាពយេនឌរ័ 



យដ្ឋេរយបៀបណ្ដ? 
 

               ពត័្ម៌ាន 
 
 

                  ការេលែ់ងឹ 
 
 

                   ស្ក្មមភាព 



ពត័្ម៌ាន/ការបយងកើត្ 



 
 

អវីផ្ែលយេើងត្តូ្វែងឹ...  
                     សាវតាផ្្ែក្យេនឌរ័ 
 
                          ស្តស្រីនេិម 

 
      យត្ើរក្យយេនឌ័រ មានត្បេពមក្ពីណ្ដ? 



 
ស្តស្រីនេិម 

  
     ចលនទទំូាង ពេិពយលាក្មេួ ផ្ែល ពយយាមយលើក្ក្ពំស្់ឋានៈផ្្ែក្ 

នយយាបាេ យស្ែាក្ចិច នងិស្ងគមរបស្់ស្តស្រ ីនងិត្ស្ ូយែើមបី ទាមទារ
ស្មភាពយេនឌរ័ យៅ ត្គ្បទ់ែិាភាព ទំាងអស្់ននជវីតិ្ យៅ ក្ែដងត្គ្បស់្ងគម

ទំាងអស្។់ 
 វវិត្រជដវំញិនងឹនកិាេគ្នំតិ្ នងិចលនស្ងគម 

 
បញ្ញត្ិផ្ែល យៅ ពីយត្កាមគ្នំតិ្ ស្តស្រីនេិម បនរវវិត្រ យៅមដខ្ យយាងយៅតាមប
របិទ ផ្្ែក្យស្ែាក្ចិចស្ងគម នយយាបាេ នងិវបបធម៌ ផ្ែល ចលនក្ពំដង 

យក្ើត្ យ ើង។ 
 



ត្ក្បខ្ណ័ឌ ការងារអនររជាត្ ិ
 

CEDAW 
យប៉ាកំាង 

យោលយៅអេវិឌឍស្ ស្វត្ស 



 
ត្ក្យលក្ យមើល យៅ យលើបរបិទ ស្ងគម 

របស្់ខ្្ដ .ំ.. ត្បយទស្ ក្មពដជា... 
 

យត្ើមានគ្មាល ត្ផ្្ែក្យេនឌរ័អវីខ្លុះ? 
យត្ើអវីជាបដពវយ ត្ដផ្ែលនំឲ្យមានគ្មាល ត្ទំាងអស្យ់នុះ? 

យត្ើអវីខ្លុះជាស្មាស្ធាត្ដស្ខំ្លន់ៗ ននវសិ្មភាពយេនឌរ័ យៅក្ែដង
ត្បយទស្/យខ្ត្រ/ស្ គ្មន៍របស្់ខ្្ដ  ំ

យត្ើយេើងត្តូ្វយធវើអវខី្លុះ យែើមបីលដបបបំាត្់នវូវបិាក្ទំាងអស្់យនុះ? 
 



 
 

ការេលែ់ងឹ នងិការទទលួខ្ដស្ត្តូ្វ 

• ការទទួលខ្ដស្ត្តូ្វរបស្់រដ្ឋា េិបាល 
• ការ ទទួលខ្ដស្ត្ត្ូវ របស្់ស្ងគម ស្ដវីលិ 
• ការ ទទួលខ្ដស្ត្ត្ូវ ផ្ទា លខ់្លួន/វជិាា ជវីៈ 



ការបស្តញ្ា បយេនឌរ័ 
ការស្ត្មុុះស្ត្មួលរបស្់រដ្ឋា េបិាល ការទទលួសាគ ល់

របស្់ស្ងគមស្ដវីលិ  

 

ការបស្តញ្ា បយេនឌរ័ គ្ជឺា វធិសីាស្តស្រគ្នលុឹះ ក្ែដងការជត្មុញ ការអនដវត្រ ក្ចិច
ខ្តិ្ខ្ំនន យែើមបី ស្យត្មចបាននវូស្មភាពយេនឌរ័។  

 

យនុះ មាននេ័ថាមានការេក្ចតិ្រទដក្ដ្ឋក្់យៅយលើ ទស្សនវសិ្េ័ បទ
ពយិសាធន ៍នងិយស្ចក្្ីត្តូ្វការរបស្់បដរស្ នងិស្តស្រ ីយៅ ក្ែដងស្ក្មមភាពទំាងអស្ ់

នងិ វសិ្េ័ ទំាងអស្់របស្់ស្ គ្មន ៍

 



 
យៅត្គ្ប់បរបិទទំាងអស្៖់ ការ បស្តញ្ា ប អាច ជុះឥទធពិលែល់

ស្ក្មមភាពរបស្់អងគការត្គ្បត់្បយេទទំាងអស្ ់ែចូជារែាបាល
សាធារណៈ អងគការ យត្ៅរដ្ឋា េបិាល គ្យត្មាង ស្ ត្បត្ិបត្រកិារ

អេវិឌឍ។ល។ 
ស្មាម  រណក្មម៖ ការ យលើក្ក្ំពស្់ស្មភាពយេនឌ័រ ផ្លងជា
ផ្្ែក្ដ្ឋចយ់ដ្ឋេផ្ ក្របស្់ការ ស្យត្មចចតិ្រត្យៅយទៀត្យ ើេ 
ប៉ាដផ្នរបានកាល េ ជាផ្្ែក្ែ៏ស្ខំ្លនម់េួ យៅ ក្ែដងត្គ្ប់ស្ក្មមភាព 

យៅត្គ្ប់ក្ត្មតិ្ទំាងអស្។់ 
 



ការបស្តញ្ា បគ្ឺមនិផ្មនជាយោលយៅចដងយត្កាេ
យនុះយទ ប៉ាដផ្នរគ្ជឺាមយធយបាេមេួយែើមបីស្យត្មច

យោលយៅចដងយត្កាេ។ 
  

យោលយៅចដងយត្កាេ ផ្ែលត្តូ្វស្យត្មចឲ្យបាន
យនុះគ្ឺស្មភាពយេនឌរ័។   



 
 
 

យត្ើយេើងយធវើការងារស្មភាពយេនឌរ័យដ្ឋេ
វធិណី្ដ?  

    1 
 

 វភិាគ្ត្នួទ ី្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម ទនំក្ទ់នំង និង ែយំណើ រការទំាង
អស្ ់ផ្ែល ជាេស្្ដតាងបងាា ញ នូវ អត្ដលយភាព យេនឌ័រ រវាង 
បដរស្ និង ស្តស្រ ីនិង ការអនដវត្រត្បក្បយដ្ឋេការយរ ើស្យអើងនន 

ផ្ែល មាន មូលដ្ឋា ន ផ្្អក្យលើយេនឌរ័។ 
     



 
2     

ផ្បងផ្ចក្យ ើងវញិ យដ្ឋេេដត្រិធម៌ នូវ ការចូលរមួ ក្ែដង 
ស្ក្មមភាព នន លទធភាពទទលួបាន នងិត្គ្បត់្គ្ង
យលើធនធាន និង អត្ថត្បយយាជន៍ ការ្្ល់ត្នមល ែូចោែ 

យៅយលើការងារយ្សងៗោែ   
ការយចទស្រួ និង ការពយយាម ផ្ទល ស្ប់្ូ រ ការអនដវត្រ 
ពត្ងឹង ស្វេ័ភាព នងិជនំញក្ែដងការស្យត្មចចតិ្រ

ស្ត្មាប់ស្តស្រ។ី 
 



3 
ការវាេត្នមលយលើ្លប៉ាុះរល់ជាក្ផ់្ស្ង្ ឬ
្លប៉ាុះរល់ផ្ែល អាចមាន ស្្ពីលីក័្ខខ្ណ័ឌ  

នងិ ទតំីាង របស្់បដរស្ នងិ ស្តស្រ។ី  



 
• ការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ គ្ឺជាឧបក្រណ៍មួេយែើមបី ក្ំណត្់នូវ ត្ួ

នទ ីនិង យស្ចក្្ីត្ត្ូវការ របស្់ស្តស្រ ីនិងបដរស្ យៅ ក្ែដងបរបិទ 
និងបរយិាកាស្គ្យត្មាងជាក្ល់ាក្់ណ្ដមេួ។ 
 

• ការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ អាចយធវើយ ើងយៅ ែណំ្ដក្ក់ាល ណ្ដក្៏
បាន ក្ែដង អ ំដងវែ្ននគ្យត្មាង ប៉ាដផ្នរត្បស្និយបើដ្ឋក្់យៅែណំ្ដក្់
កាល យធវើផ្្នការ ែបំងូ និងែណំ្ដក្ក់ាលតាក្ផ់្ត្ង គ្យត្មាង។ 

 

ការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ 



ការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ 
 

• យៅ ក្ែដងពិេពការងារ ការ វភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ រមួមាន
ការ ពិនតិ្យយមើល យៅយលើ៖ 
– បំផ្ណងផ្ចក្ពលក្មមរវាងស្តស្រ ីនិងបដរស្ 
– យស្ចក្្តី្ត្ូវការ យ្សងោែ  របស្់ស្តស្រ ីនិងបដរស្ យៅ 
ក្ែដងពិេពការងារ 

– បំផ្ណងផ្ចក្លទធភាព ទទលួបាន និងការ 
ត្គ្បត់្គ្ងយលើធនធាន និងអត្ថត្បយយាជន ៍ យដ្ឋេ 
ផ្្អក្យៅយលើយេទ  

– ឱកាស្ និងផ្ែនក្ណំត្់យៅក្ែដងបរដិ្ឋា ន ស្ងគម និង
យស្ែាក្ចិច 

– ស្មត្ថភាពរបស្់យេើងជា អងគការ និងអងគការ នែគ្រូ 
ែនទយទៀត្ ក្ែដងការ យលើក្ក្ពំស្់ស្មភាពរវាងស្តស្រ ី
និងបដរស្ យៅ ក្ែដងវសិ្េ័មដខ្របរ។  



 
យត្ើត្តូ្វចបយ់្្ើមយដ្ឋេរយបៀបណ្ដ?  
ក្ណំត្់ថាយត្ើយេើងយៅក្ផ្នលងណ្ដ នងិយត្ើយេើងមានអវីខ្លុះ? 

  យផ្្ទត្ការ េក្ចតិ្រ
ទដក្ដ្ឋក្់ល់យោល
ការណ៍ ជាមូលដ្ឋា ន 
 
ពិនតិ្យ រក្យមើល 
ទិនែន័េផ្ែល ផ្បង
ផ្ចក្យៅតាម យេនឌរ័ 

 
 េក្វធិសីាស្តស្រផ្្ែក្

យេនឌរ័ យៅ អនដវត្រ 
 
 

 ឧបក្រណ៍ ផ្្ែក្ ចាប ់
(បទដ្ឋា នអនររជាត្)ិ 
 

  
ឧបក្រណ៍ ផ្្ែក្ ស្ថតិ្ ិ
 
 
 
ឧបក្រណ៍ ផ្្ែក្ វធិសីាស្តស្រ 



• ការបា៉ានត់្បមាណត្ត្មូវការផ្្ែក្យេនឌរ័ ្ារភាា ប់យា៉ាងជតិ្ស្ែទិធ 
ជាមេួនងឹបញ្ញត្រិការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័៖ ទំាងពរី យនុះ ស្ដទធផ្ត្ ជា
ឧបក្រណ៍ វភិាគ្ែ៏មានត្នមលស្ត្មាប់ពត្ងងឹស្ក្ានដពលរបស្់គ្យត្មាង 
យែើមបី យឆលើេត្បយៅនងឹយស្ចក្្ីត្តូ្វការ នងិ្លត្បយយាជន៍យ្សងោែ  
របស្់ស្តស្រ ីនងិបដរស្ យៅ ក្ែដងវែ្នន គ្យត្មាងទំាងមលូ។    

 
• ការបា៉ានត់្បមាណ យស្ចក្្ីត្តូ្វការ ផ្្ែក្ យេនឌរ័ ជេួបងាា ញ ឲ្យយ ើញ 

យស្ចក្្ីត្តូ្វការ ផ្្ែក្ យេនឌរ័ចយំរុះមដខ្ នងិជាេដទធសាស្តស្រ។  

 
     ការបា៉ានត់្បមាណត្ត្មូវការផ្្ែក្យេនឌរ័ 



 
 
 
 
 

 
 

យស្ចក្្ីត្តូ្វការចយំរុះមដខ្៖ គ្ជឺា យស្ចក្្ីត្តូ្វ ការផ្្ែក្ ស្មាភ រៈ ផ្ែល ចំបាច់ត្ត្ូវ 
យឆលើេត្ប យែើមបី បយំពញ ត្ត្មូវការជាមលូដ្ឋា ន របស្់ជវីតិ្។  

 
យស្ចក្្ីត្តូ្វការចយំរុះមដខ្ គ្ឺជាយស្ចក្្ីត្ត្វូការរក្ព់ន័ធនងឹយេនឌរ័ យៅយពលណ្ដផ្ែល

ការបំយពញត្ត្មូវការយនុះ គ្ឺជាការងាររបស្់យេនឌរ័ជាក្់លាក្់ណ្ដមួេ។   
 
 

ការយដ្ឋុះត្សាេបញ្ា ទាក្ទ់ងនងឹយស្ចក្្តី្តូ្វការផ្្ែក្យេនឌរ័ចយំរុះមដខ្ មនិ
ផ្ទល ស្ប់្ូរនវូទនំក្អណំ្ដចរវាងស្តស្រ ីនងិបដរស្ យៅក្ែដងស្ គ្មន៍យ ើេ។ 

យស្ចក្្ីត្តូ្វការរក្ព់ន័ធនងឹយេនឌរ័ 
 

យស្ចក្្តី្តូ្វការចយំរុះមដខ្/យស្ចក្្តី្តូ្វការជាេដទធសាស្តស្រ  



 
យស្ចក្្ីត្តូ្វការជាេដទធសាស្តស្រ ទាក្ទ់ងនងឹយេនឌរ័ គ្ឺទាក្ទ់ងជាមេួនងឹឋា
នៈរបស្់ស្តស្រ ីនងិបដរស្ នងិរចនស្មពន័ធអណំ្ដចយៅក្ែដងស្ គ្មន។៍  
 
 
 

 
 

 

េដទធសាស្តស្រ បំផ្បក្្ែត្គ់្ំនិត្ស្ងគម យចទស្រួយៅយលើទំនក្ទនំង 
យេនឌរ័៖ ផ្ទល ស្ប់្ូ រ្ែត្គ់្ំនតិ្ 



 
យស្ចក្្ីត្តូ្វការចយំរុះមដខ្ 

 
ចំយរុះមដខ្ និង រេៈយពល ខ្លី។ 

 
មាន លក្ខណៈ ពិយស្ស្ យដ្ឋេផ្ ក្ ស្ត្មាប់ 

ស្តស្រីមាែ ក្់ៗ។ 
 

ស្តស្រីចូលរមួ ក្ែដងនម ជា អែក្ ទទួល អត្ថ
ត្បយយាជន៍ យត្ចើនជាង ជា អែក្ ចូលរមួ ែ៏

ស្ក្មម។  
 

ទាក្់ទង នឹង លក័្ខខ្័ណឌ នន ជីវតិ្ ត្បចំនែា៖ 
អាគរ ្ាុះស្ផ្មបង ចំណូល 

 
ស្តស្រីអាច ក្ំណត្់ យ ើញ យស្ចក្្ី ត្ត្ូវការយនុះ 

យដ្ឋេងាេ។  
 

អាច យឆលើេត្ប បាន តាមរេៈ ទដនចូល ផ្្ែក្    
ស្មាភ រៈជាក្់លាក្់។  

 
តាមធមមតា យត្ចើន ផ្ត្ អាច យឆលើេត្ប បាន យដ្ឋេ

មិន ចំបាច់ ផ្ទល ស្ប់្ូ រត្ួនទី  និង ទំនក្់
ទំនង ផ្្ែក្យេនឌ័រ ផ្បបត្បនពណី 

 
យស្ចក្្ីត្តូ្វការជាេដទធសាស្តស្រ 

 
យត្ចើន ផ្ត្ មាន រេៈយពល ផ្វង។  

 
ជា យស្ចក្្ីត្ត្ូវការផ្ែល ស្តស្រីភាគ្យត្ចើន មាន ែូចៗោែ ។ 

 
ស្តស្រីចូលរមួ ក្ែដងនម ជា ភាែ ក្់ងារ ឬ ជួេ ជត្មុញ ស្តស្រីឲ្យ

កាល េជា ភាែ ក្់ងារ។  
 

ទាក្់ទង នឹង ទីតំាង ចញយ់ត្បៀប  ភាព ត្ូចទាប ក្ងវុះ
ខ្លត្ ធនធាន និង ការអប់រ ំភាពងាេរងយត្ោុះ ចំយរុះ 
ភាព ត្ក្ីត្ក្ និង អំយពើ  ងិា របស្់ស្តស្រ ីយៅ ក្ែដង ស្ងគម។ 

 
ស្តស្រីមិន អាច ក្ំណត្់ យ ើញ យដ្ឋេ ងាេ។  

 
អាច យឆលើេត្ប បាន តាមរេៈការយលើក្ក្ំពស្់ការេល់
ែឹង ផ្្ែក្ យេនឌ័រ ការបយងកើន ការ្្លត់្នមល ចំយរុះ ខ្លួនឯង និង ទំនដក្ចិត្រ យលើខ្លួន ឯង របស្់ស្តស្រ ីការអប់រ ំនិង 

ការបណ្ដ ុះបណ្្ដល ជំនញ ការយគ្ៀងគ្រ ផ្្ែក្ 
នយយាបាេ និង ការ្្លអ់ំណ្ដច។  

 
អាច ្្លអ់ំណ្ដច ែលស់្តស្រ ីនិង ផ្ត្បកាល េ ទំនក្់ទំនង 

ផ្្ែក្ យេនឌ័រ 



 
 
• ការរក្យ ើញរបស្់ការវភិាគ្ផ្្ែក្យេនឌរ័ និង ការបា៉ាន់ត្បមាណយស្ចក្្ីត្ត្វូការផ្្ែក្ 

យេនឌរ័ គ្ួរត្ត្វូបានយត្បើត្បាស្់យែើមបី្្លព់័ត្៌មាន ែល់ការយធវើផ្្នការេដទធសាស្តស្រ
របស្់ត្គ្បគ់្យត្មាង អនររាគ្មន។៍  

• ការយធវើផ្្នការផ្្ែក្យេនឌរ័ ្ាដក្យៅយដ្ឋេការបយងកើត្េដទធសាស្តស្រ ផ្ែលពិពណ៌ន
អំពីរយបៀបយែើមបីយលើក្ក្ពំស្់ស្មភាពយេនឌ័រ យៅក្ែដងស្ក្មមភាព គ្យត្មាង តាមរ
េៈវធិានការជាក្់លាក្ ់និងការយរៀបចំផ្្ែក្សាថ ប័ន ែូចជា៖  

 –  យប្ជ្ាឲ្យមាន ត្ដលយភាពននត្ំណ្ដងរបស្់ស្តស្រ ីនិងបដរស្ យៅក្ែដង ស្ក្មមភាព
គ្យត្មាង 

  – ធានឲ្យមាន ធនធាន និងជំនញការត្គ្ប់ត្ោន់។ 

ការយធវើផ្្នការផ្្ែក្យេនឌរ័ 



 
ស្ក្មមភាពផ្ែលយផ្្ទត្

ជាក្ល់ាក្់យៅយលើយេនឌរ័ 



 
   ការ្ល្់អណំ្ដចែល់ស្តស្រ ីនងិការបស្តញ្ា ប

ការេលែ់ងឹែល់ស្ងគម 



 
 
 ការ្ល្់អណំ្ដចផ្្ែក្យេនឌរ័  

 
គ្ជឺាែយំណើ រការននការក្សាងមនដស្ស យរលគ្ឺស្តស្រ ី

នងិបដរស្ ឲ្យត្គ្បត់្គ្ងយលើជវីតិ្របស្់ខ្លួន ទទលួបាន
ជនំញ ក្សាងទនំដក្ចតិ្រ យដ្ឋុះត្សាេបញ្ា  នងិ

អេវិឌឍស្វេ័ពងឹផ្្អក្ 
 



 
 
 
 

ការ ្្ល់អំណ្ដចផ្្ែក្យេនឌរ័ ជេួជត្មុញស្មត្ថភាព
របស្់ត្កុ្មផ្ែលកាលពីមដនធាល បផ់្ត្ស្ថតិ្យៅក្ែដងទតំីាងទន់
យខ្ាេ (ឧទា រណ៍ ស្តស្រ ីឬអែក្ មានពិការភាព) យែើមបីឲ្យ
អាចយត្ត្ៀមខ្លួនបានកានផ់្ត្ត្បយស្ើរ នងិមានស្មត្ថភាព

ចលូរមួយៅក្ែដងការស្យត្មចចតិ្រផ្ែលជុះឥទធិពល យលើរបូពួក្
យគ្ និងស្ គ្មន។៍   

 



ការ្ល្អ់ណំ្ដចែល់ស្តស្រ ីយែើរត្នួទីយា៉ាង
ចំបាច់យៅក្ែដង ការ កាត្ប់នថេ វសិ្មភាព យេនឌ័រ  

ទនំក្ទ់នំង 
 
 

យស្ចក្្តី្តូ្វការជាេដទធសាស្តស្រផ្្ែក្យេនឌរ័ ផ្ែល
ចំបាច់ត្តូ្វយឆលើេត្ប។ 



  វត្រមាន នងិការចលូរមួ៖ មានយគ្យមើលយ ើញ 
នយិាេយត្ចើន ស្ក្មម នងិមានទនំដក្ចតិ្រយលើខ្លួនឯង 



       ភាពសាា ត្់យស្ាៀមមផិ្មនជាជយត្មើស្យនុះយទ... 

ភាពសាា ត្់យស្ាៀម ជា អវីផ្ែល
យេើងទំាងអស្់ខ្លល ច។ 
ស្យមលង ជួេឲ្យ យេើងមាន
ត្នមល ប៉ាដផ្នរ ភាពសាា ត្់យស្ាៀម 
មានទំ ំធំលវងឹយលវើេ។ 
ខ្លួនោត្់ផ្ទា ល់មិនមានមដខ្
មាត្។់  

យអមលី ីឌីយខ្នស្និ 



   ការបស្តញ្ា បយេនឌរ័ យែើមបីឲ្យមាន
ការផ្ទល ស្ប់្ូរ្ែត្គ់្នំតិ្ស្ងគម  

 
 

• បងាា ញនូវការេលែ់ឹងអំពីវសិ្មភាពយេនឌ័រ៖ អំយពើ ងិា ផ្្ែក្យេនឌរ័/ការយរ ើស្យអើង ផ្្ែក្យេនឌរ័ 
 

• បំផ្បក្្ែត្គ់្ំនិត្ស្ងគមផ្្ែក្យេនឌ័រ 
 
• ការផ្ទល ស្ប់្ូ រ្ែត្គ់្ំនិត្ ស្ងគម និងស្ គ្មន៍អំពីយេនឌរ័  

 
 ការអេវិឌឍេដទធសាស្តស្រទាក្ទ់ងនងឹការយធវើឲ្យស្ងគមយមើលយ ើញ នងិការ
្សពវ្ ាេទនិែនេ័ នងិពត័្ម៌ានផ្ែលរក្ព់ន័ធ នងិការយធវើការងារយែើមបីសាង
ការទទលួសាគ ល់របស្់ស្ងគមចយំរុះការចលូរមួវភិាគ្ទានរបស្់ស្តស្រីយៅក្ែដង
ស្ងគម 

តាមវធិណី្ដ 



  
 ការយមើលយ ើញ នងិ ការទទលួសាគ ល ់



 
   ការយមើលយ ើញ នងិការទទលួសាគ ល់៖ 

ស្តស្រីជនជាត្ិយែើមភាគ្ត្ចិ 



យធវើឲ្យអវីផ្ែលយគ្យមើលមនិយ ើញ
កាល េជាអវីផ្ែលយគ្យមើលយ ើញ 

វែិីជវីតិ្ពតិ្របស្់ស្តស្រីក្មពដជាជាយត្ចើនបានបផំ្បក្
ត្នួទីផ្បបត្បនពណី នងិយចទស្រួយៅយលើ្ែត្់

គ្នំតិ្ស្ងគមអពំីយេនឌរ័ 


