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ការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពយេនឌ័រ
បេើបេស់សមេប់ការវាយតម្លេហេតុ ប៉ះពាល់
យេនឌ័រក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនី
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អុកស្វេម អូស្តេលី
132 Leicester Street
Carlton, Victoria 3053 
Australia
Tel +61 3 9289 9444 
Fax +61 3 9347 1983 
www.oxfam.org.au

គមេងថ្នេក់តំបន់របស់ អុកស្វេម លើផ្នេកអភិបាលកិច្ចទឹក
អគារលេខ៩៤ មហាវិថីសហព័ន្ធរុសេស៊ី
សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ព៊ជា
ទូរសព្ទ ៈ +855 (0) 23885424 
ទូរសារ ៈ +855 23 885452 

អ្នកនិពន្ធ ៈ លោក ម៉េឃឹល សាយមឹន
អ្នកតេួតពិនិតេយ ៈ លោក ជេន ឃុនស៍ធ្ល័រ
អ្នករចនា ៈ លោក ដានីញេល ខតន័រ និង លោក ម៉ហ្គឹន វ៉ាយ
បោះពុម្ពផេសាយ លើកទី១ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៣
បោះពុម្ពផេសាយ លើកទី២ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១៤
អនុម័ត ចេញពី សៀវភៅ ណេនាំ លើ កទីមួយ ដេល បាន បោះផេសាយ ក្ន៊ង ខេតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ មានផ្លាកសញ្ញាថ្មី របស់ អង្គការឌីហា្វាត និង អង្គការ អុកសា្វាម ។

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
 អុកសា្វាមសូមថ្លេងអំណរគុណដល់អ្នកដេលបានរួមចំណេកក្ន៊ងការរៀបចំសៀវភៅណេនាំនេះ   រួមមានសហសេវិករបស់អុកសា្វាម   មានលោក 
បេីយាជិត សមយេយា នលិនិ  កាសុីណាថន ជេសេស៊ិកា   រូសៀន  ហា្ការី លី  អេលីណា  លេ្រដា្តា  និង   កេុមការងររបស់កម្មវិធីតំបន់ផ្នេកអភិបាលកិច្ចទឹកទន្លេ 
មេគង្គ អុកសា្វាម។    យើងខ្ញ៊ំសូមថ្លេងអំណរគុណផងដេរចំពោះលោកសេី   វជីនា  សុីមសឹន  ដេលបានផ្តល់ការេរៀបចំការវយតម្លេដ៏មានសារៈសំខាន់លើ
គោលនយោបាយយេនឌ័រថ្នាក់ជាតិទន្លេមេគង្គនិងសិទ្ធិសេ្តី។
 យើងខ្ញ៊ំសូមអរគុណជាពិសេសដល់លោក ដន់ណា បេន លោក វេរីធី ប៉រ៉ូ  លោកសេី ខេត ឡាហេសារុស និង លោកសេី គេីស្ទីណា ហុីល 
ដេលបានផ្តល់មតិយោបល់ និងការជួយតេួតពិនិតេយក្ន៊ងលក្ខណៈជាអ្នកជំនាញ។    យើងខ្ញ៊ំសូមថ្លេងអំណរចំពោះការឧបត្ថម្ភនិងការណេនាំរបស់អង្គការជា
ដេគូផ្នេកគមេង ៈ 
 Green ID វៀតណាម  វេទិកានេអង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាល  ស្តីពីកម្ព៊ជា ពេមទាំង កេុមការងរអុកសា្វាម  សាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិត
ឡាវ។ យើងខ្ញ៊ំក៏សូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះកេុមការងរ CPWF នៅណាហា្កាហៅស៍ ផងដេរ។
 
រូបថតកេបមុខ ៈ លោក ជេរី ហ្គេលា/អុកសា្វាម អូស្តាេលី
កសិករស្តេី នៅទីកេុងវៀងចន្ទ សាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិតឡាវ។

អុកស្វេម 
 អុកសា្វាម គឺជាអង្គការផ្តល់ជំនួយនិងអភិឌេឍន៍ ឯករាជេយ មិនមេនរដា្ឋាភិបាល។  អង្គការនេះមានកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍រយៈពេលវេងផ្តល់ការឆ្លើយតបផ្នេក
មនុសេសធម៌ក្ន៊ងពេលមានគេះមហន្តរាយនិងជម្លាះក្ន៊ងសង្គម និង គាំទេការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដេលលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុសេសនិងយុត្តិ
ធម៌។ កម្មវិធី  បេជាជន  ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង បរិសា្ថាន  និង   កម្មវិធីអភិបាលកិច្ចទឹកតំបន់ទន្លេមេគង្គរបស់អុកសា្វាមធ្វើការដើមេបីធ្វើឲេយមានឥទ្ធិពលដល់
គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់កេុមហ៊ុនធ្វើទំនប់វរអីគ្គិសនី  និង    អ្នកផ្តល់ថវិកា  ពេមទាំងសា្ថាប័នទ្វេភាគីឬពហុភាគីដេលគាំទេសកម្មភាពទំនប់វរី
អគ្គិសនីនិងការគេប់គេងទឹក។     កម្មវិធទីន្លេមេគង្គរបស់អុកសា្វាមធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដើមេបីឲេយពួកគាត់មានការយល់ដឹង
ពសីទិ្ធរិបសខ់្លនួក្នង៊គមេងអភវិឌេឍនហ៍េដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ។ កម្មវធិនីេះផ្តាតលើ សិទ្ធមិនសុេស យេនឌរ័, ទនំាកទ់នំងរវងសហគមន-៍កេមុហ៊នុ នងិ លើកកម្ពសក់ារ 
អនុវត្តល្អក្ន៊ងអភិបាលកិច្ចទឹកឆ្លងពេំដេន និង ការយល់ពេម ដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំ ដោយបេប់ជាមុន និង ដោយបានផេសព្វផេសាយមានបើកទូលាយ។
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 www.oxfam.org.au/giamanual និង at www.wle-mekong.cgiar.org/gender-impact-manual/



របៀបបេើបេស់សៀវភេណេនាំ

១ លំនាំដើម
១.១. ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រពីវារីអគ្គិសនី
១.២. ភាពលម្អៀងផ្នេកយេនឌ័រក្នុងឧស្សាហកម្មវារីអគ្គិសនី
១.៣ បរិបទ ៈ ហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហេយេនឌ័រ?

២ ហេតុអ្វីបានជាសៀវភេណេនាំនេះមានសរៈសំខាន់ហើយហេតុអ្វីតេូវមានពេលនេះ? 
២.១ តើអ្នកណាដេលគួរបេើសៀវភេណេនាំ
២.២ តើសៀវភេណេនាំនេះមានសរៈបេយេជន៍ដូចម្តេចខ្លះ? 
២.៣ ការធ្វើច្បាប់ជាតិនិងបរិបទគេលនយេបាយនេតំបន់ទន្លេមេគង្គកេម 

៣ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ជារឿងល្អ ៈ បរិបទនិងឱកាសនានាដេលកំពុងមាន 
៣.១ យេនឌ័រ ៈ រចនាសម្ព័ន្ធទឹក ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ភាពងាយរងគេះ និង ផលប៉ះពាល់
៣.២ វារីអគ្គិសនីនិងយេនឌ័រ ៈ ឱកាស

៤ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់យេនឌ័រ ៖ ឧបករណ៍វាយតម្លេសំខាន់សមេប់អ្នកអភិវឌ្ឍ 

៤.១ តើអ្វីជាការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់យេនឌ័រ? 
៤.២ ហេតុអ្វីបានជាធ្វើការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ?  
៤.៣ តើពេលណាគេគួរធ្វើការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់?
៤.៤ អ្វីជាការអនុវត្តល្អនេពេលមានការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ?
៤.៥ ការជាប់ទាក់ទងនិងការចូលរួម

៥ យេនឌ័រក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ៈ មុនគមេង
ដំណាក់កាលមុនគមេង ៈ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ - ការបេមូលទិន្នន័យនិងការបង្កើតមូលដ្ឋេនយេនឌ័រ
យេនឌ័រក្នុងការធ្វើការសមេចចិត្ត

៦ ដំណើរការ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់យេនឌ័រ
៦.១ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនេក្នុងដំណាក់ការលទ្ធភាពបេពេឹត្តទេរបស់គមេង ដំណាក់កាល
កសងគមេង និងដំណាក់កាលធ្វើផេនការ
ជំហានទី១ ៈ ការបេមូលទិន្នន័យ - ការបង្កើតទិន្នន័យបឋមជាក់លាក់ដេលអាចវិភាគយេនឌ័របាន
ជំហានទី២ ៈ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ
ជំហានទី៣  ៈ ការកំណត់រកបញ្ហេដេលកើតឡើងដេយសរទំនប់
ជំហានទី៤ ៈ ការយល់ដឹងអំពីតមេូវការនិងសេចក្តីបេថ្នេរបស់ស្តេី (និងបុរស)
ជំហានទី៥ ៈ យុទ្ធសស្តេយេនឌ័រ និង ផេនការសកម្មភាព
ជំហានទី៦ ៈ ការតេួតពិនិត្យឡើងវិញ ការធ្វើសវនកម្ម និងការឆ្លើយតប

សេចក្តីសន្និដ្ឋេន
សេចក្តីបន្ថេម ៖ ពិធីសរបា៉េន់បេមាណនិរន្តរភាពវារីអគ្គីសនី (HSAP) និង ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណ
ដេយឆាប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវារីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT)
សទា្ទេនុកេមពាក្យនិងបញ្ញតិ្ត
ឯកសរយេង
ធនធាននានា

៤
៧
៧
៧
៩

១១
១១
១១
១១
១៥
១៧
២១
២៣
២៣
២៣
២៤
២៦
២៦
២៨
២៨
៣១
៣៤

៣៥
៣៦
៣៦
៤៥
៥១
៥៧
៥៩
៦១

៦៣
៦៨
៦៩
៧១
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របៀបបេើបេស់សៀវភេណេនាំ
 គោលបំណងនេសៀវភៅនេះគឹផ្តល់បេភពសាមញ្ញនិងឧបករណ៍មូលដា្ឋានសមេប់អ្នកអភិវឌេឍន៍ទំនប់វរអីគិ្គសនីនិងរដា្ឋាភិបាល

ដើមេបីបញ្ចូលក្ន៊ងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់យេនឌ័រ  (GIA)  ឲេយបានកាន់តេពេញលេញក្ន៊ងវដ្តគមេងរបស់ខ្លួន។

 ក្ន៊ងការបញ្ចូលការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ងដំណើរការសាងសង់ទំនប់វរីអគ្គិសនី កេុមហ៊ុនមានឱកាសធ្វើឲេយបេសើរ

ឡើងនូវសា្ថានភាពចំពោះសេ្តីក៏ដូចជាបុរស។     ការបេើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រនឹងជួយកេុមហ៊ុនឲេយរកឃើញ និងគេប់គេង

ហានិភ័យ ដោយចៀសផុតពីលទ្ធភាពដេលគមេងអភិវឌេឍន៍របស់ខ្លួនមានលក្ខណៈរីសអើងចំពោះស្តេី និងការធ្វើឲេយស្តេីកាន់តេមាន

សំឡេងតិចទៅ។

 អង្គគោលដៅដំបូងរបស់សៀវភៅណេនាំនេះមាន    បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន    បុគ្គលិកពិគេះយោបល់និង  សា្ថាប័នរដ្ឋដេលមាន

ការទទួលខុសតេូវចំពោះការគេប់គេងទន្លេ  ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់រ   និង   ការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគិ្គសនី។

 សៀវភៅណេនាំនេះនឹងជួយលោកអ្នក ស្វេងរក ស្វេងយល់ អាចសា្មានបាន និង ឆ្លើយតប ទៅនឹងភាពផេសេងគា្នាផ្នេក យេនឌ័រ

 ឱកាស និង សេចក្តីតេូវការ ទាក់ទងនឹងគមេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វរីអគ្គិសនី។   សៀវភៅនេះបានបញ្ចូលសំណួរណេនាំសមេប់បុគ្គលិក

ដេលធ្វើការទាក់ទងនឹងគមេងនិងផេនការអភិវឌេឍនិងគេប់គេងទំនប់វរីអគ្គិសនី។     ខ្លឹមសារទូទៅនេសៀវភៅគឺអាចជួយកេុមហ៊ុនឲេយ

ពិចារណាការអនុវត្តរបស់ខ្លួនលើសពីកមេិតគមេងទៅទៀត    ជាពិសេសនោះ     គឺគោលនយោបាយបេតិបត្តិនិងកេបខណ្ឌគេប់គេង

គមេងរបស់កេុមហ៊ុនតាមរយៈការធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវសមភាពយេនឌ័រនិងសិទ្ធិស្តេី។

 សៀវភៅមានលក្ខណៈជាបេភពមួយដេលអាចបត់បេនបាន តេូវយកកន្លេងណា តេូវចោលកន្លេងណា តាមការចាំបាច់ ដោយ

មិនតមេូវឲេយយកជាគោលនយោបាយលម្អិតឬការណេនាំដេលតេូវបំពេញតាំងពីដើមដលច់ប់នោះឡើយ។ វមិនមេនជាសៀវភៅដេលធ្វើ

តាមកេបខណ្ឌតក្កភាពដេលមានជំហានសំខាន់៦សេបគា្នានឹងរបៀបរៀបចំគមេងមួយដេលល្អនិងសេបតាមគោលការណ៍គេប់គេង

ដេលបេើបេស់ដោយកេុមហ៊ុនភាគចេើននោះទេ។

 ជំពូកចំនួន៥ដំបូងបង្ហាញពីបេវត្តិនិងមូលហេតុថ ហេតុអ្វីបានជាយេនឌ័រមានសារៈសំខាន់  តើការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់

លើយេនឌ័រអាចផ្តល់បេយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកអភិវឌេឍន៍វរីអគ្គិសនី និង ហេតុអ្វីបានជាការពិចារណាលើសេចក្តីតេូវការនិងអត្ថបេយោជន៍

ផេសេងគា្នារបស់បុរសនិងស្តេីជារឿងល្អ។

 ជំពូកទី៦និយាយពីសៀវភៅណេនាំដំណើរការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនិងបង្ហាញពី ឧបករណ៍ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ និង 

សំណួរណេនាំ ដេលអាចជួយលោកអ្នកឲេយធ្វើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនៅក្ន៊ងវដ្តការងររបស់ខ្លួន។

 នៅផ្នេកចុងកេយ គឺជំពូកឧបសម្ព័ន្ធបង្ហាញពីរបៀបដេលយេនឌ័រតេូវបានបញ្ចូលក្ន៊ងឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណលើនិរន្តរភាព

ទំនប់វរីអគ្គិសនីចំនួន២ ពេមទាំង មានអនុសាសន៍ដើមេបីកេសមេួលធ្វើឲេយបេសើរឡើង។

 បេភពព័ពត៌មាន ឯកសារយោង និង សទា្ទានុកេម  នេពាកេយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ  មាននៅផ្នេកខាងកេយនេះ។

ខាងកេមជាព័ត៌មានពិសា្តារនេសៀវភៅណេនាំ ៈ

ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់លើយេនឌ័រនៅក្ន៊ងវដ្តគមេង
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សៀវភៅណេនាំនេះមានជំពូកដូចខាងកេម ៈ 

១. លំនាំដើម
 ជំពូកដំបូងបង្ហាញពីបញ្ញត្តិរបស់ពាកេយយេនឌ័រនិងទំនប់វរីអគ្គិ

សនីនិងបរិបទរបស់ពាកេយទាំងពីរក្ន៊ងឧសេសាហកម្មវរីអគ្គិសនី។

២. ហេតុអ្វីបានជាមានសៀវភេណេនាំនេះនិង
ហេតុអ្វីបានជាមាននេពេលនេះ? 
 ជំពូកនេះបង្ហាញថ តើសៀវភៅនេះបង្កើតឡើងសមេប់នរណា  

 តើមានអ្វីខ្លះក្ន៊ងសៀវភៅនេះ និង តើសៀវភៅនេះមានបេយោជន៍ដូចម្តេច

ខ្លះក្នង៊ការអភវិឌេឍគមេងទនំបវ់រអីគ្គសិន។ី សៀវភៅនេះបង្ហាញផងដេរពី

ការពិនិតេយមើលសា្ថានភាពយេនឌ័រនៅអាងទន្លេមេគង្គកេម។      វជាការ

វិភាគបរិបទនេសិទ្ធិនិងយេនឌ័ររបស់ស្តេីក្ន៊ងបរិបទការធ្វើចេបាប់ និង គោល

នយោបាយនៅពេះរាជាណាចកេកម្ព៊ជា បេទេសឡាវ និង បេទេសវៀតណាម

ដោយផ្តាតលើយុត្តិធម៌ផ្នេកយេនឌ័រនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកេម។ 

៣. ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រជារឿងល្អ 
បរិបទនិងឱកាសដេលកំពុងមាន
 ជំពូកនេះពិនិតេយមើលថ   តើយេនឌ័រនិងសិទ្ធិរបស់ស្តេីតេូវបាន

ដោះសេយយា៉ាងដូចម្តេចទាក់ទងនឹងផ្នេកឯកជននិងដំណើរការឧសេសាហ

កម្មវរីអគ្គិសនី។ យើងនឹងពិនិតេយបរិបទទាក់ទងនឹងជនជាតិដើមភាគតិច

ឬនិគមជនជាតិពន្ធ៊នានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងរបៀបដេលគំនិតផ្តួច

ផ្តើមនេឧសេសាហកម្មវរីអគ្គិសនីអាចអង្គ៊យពិភាកេសាគា្នាលើវិធីសាស្តេរបស់

ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានិងឧសេសាហកម្មវរីអគ្គិសនី។ 

៤. ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ 
ឧបករណ៍ដេលសំខាន់សមេប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ 
 ជំពូកនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពលម្អិតនេការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

យេនឌ័រនិងវិធីដេលគេអាចបញ្ចូលវយតម្លេនេះទៅក្ន៊ងដំណើរការគេប់គេង

គមេងនិងវដ្តការងរ។  ជំពូកនេះក៏បង្ហាញពីឱកាសនានាក្ន៊ងការបេើការ

វយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់លើបរិសា្ថាន   និងសង្គមដើមេបីជាឧទាហរណ៍    និង

 វិធីសាស្តេអនុវត្តល្អៗជាមូលដា្ឋាន។ 

៥. យេនឌ័រនេតាមអាងទន្លេមេគង្គដំណាក់
កាលមុនគមេង
 ជំពូកនេះពិនិតេយពីសារៈសំខាន់នេការសិកេសាមូលដា្ឋានយេនឌ័រ

ដើមេបីធ្វើផេនការយុទ្ធសាស្តេ   ដោយពិចារណាពីកតា្តា បរិសា្ថាន សង្គម និង

សេដ្ឋកិច្ច។ យើងនឹងពិនិតេយមើលសារៈសំខាន់នេការបង្កើតមូលដា្ឋានយេនឌ័រ

សមេប់ទន្លេ មុននឹងមានការសមេចជាចុងកេយថនឹងសាងសង់ទំនប់។

ការសិកេសានេះនឹងអនុញ្ញាតឲេយមានការវយតម្លេពីជមេើសនានាបេើសមេប់

ការបេើទន្លេនិងទឹកទន្លេ   ដោយគិតពីភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងៗផ្អេកលើការវិភាគ

បេបសុីជមេពីយេនឌ័រ និងការយោគយល់រួមគា្នា។  ការសិកេសានឹងធានា

ថ   រាល់ការដោះដូរផលបេយោជន៍គា្នាដេលបានពិភាកេសានោះជាផ្នេកមួយ

នេការធ្វើសេចក្តីការសមេចចិត្ត និងពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ផ្នេកយេនឌ័រ

និងឱកាសនានា។ 

៦. ដំណើរការការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើ
យេនឌ័រ៖ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រ
ក្នុងដំណាកក់ាលគមេង
 ជំពូកនេះបង្ហាញពីដំណើរការការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់លើ

យេនឌ័រ។   យើងនឹងឃើញពីវិធីសាស្តេជាជំហានៗក្ន៊ងការវយតម្លេហេតុ

ប៉ះពាល់់លើយេនឌ័រ   ដោយផ្តាតលើវិធីសាស្តេដេលបេើនេះក្ន៊ងបរិបទនេ

ការបង្កើតគមេង។     ជំពូកនេះសមេួលឧបករណ៍វិភាគយេនឌ័រសមេប់

បរិបទទំនប់វរីអគ្គិសនីដេលរួមមាន  ឧបករណ៍សមេប់ទាញយកនិងបា៉ាន់

បេមាណទិន្នន័យដោយចេកតាមភេទដើមេបីបង្កើតមូលដា្ឋានគមេងដោយ

មានបញ្ចូលយេនឌ័រ  និង  ដើមេបីឲេយមានការយោគយល់កាន់តេខា្លាំងពីបរិបទ

យេនឌ័រនិងផលប៉ះពាល់របស់គមេង។      លើសពីនេះជំពូកក៏បង្ហាញពី

សំណួរណេនាំនៅជំហាននីមួយៗដើមេបីធានាថ មានការយល់់ចេបាស់លាស់

ទិដ្ឋភាពសំខាន់នេ ទំនាក់ទំនង តួនាទី ការទទួលខុសតេូវ   និង   អំណាច

របស់យេនឌ័រ។     នៅខាងចុងជំពូក     មាននិយាយពីការបង្កើតផេនការ

សកម្មភាពយេនឌ័រ និង ដំណើរការនេ ការតេួតពិនិតេយ សវនកម្ម ពេមទាំង 

ការធ្វើរបាយការណ៍ ចំពោះលទ្ធផលការងរនានា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋេនឧបសម្ព័ន្ធ១ - HSAP និង RSAT ៈ 
តើឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណឧស្សាហកម្មវារី
អគ្គិសនីទាំងពីរនេះវាយតម្លេយេនឌ័រយ៉េង
ដូចម្តេច?
 ជំពូកចុងកេយនេះពិនិតេយមើលទិដ្ឋភាពរួមពីរបៀបដេលយេនឌ័រ

តេូវបានដោះសេយដោយឧបករណ៍វិភាគឧសេសាហកម្មនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ចំនួនពីរដេលយកមកបេើក្ន៊ងការសិកេសាទន្លេមេគង្គនាពេលសព្វថ្ងេ  នោះគឺ 

HSAP (ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនី)និង RSAT(ឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីលើអាងទន្លេទាំង

មូល)។ ជំពូកនេះមានបញ្ចូលអនុសាសន៍ដើមេបីបេើឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ

ទាំងនេះឲេយបានកាន់តេបេសើរក្ន៊ងការដោះសេយបញ្ហាយេនឌ័រទាក់ទង

នឹងទំនប់វរីអគ្គិសនី។
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ចមា្ការតាមដងទន្លេជាបេភពចំណូលចមេបង

និងផ្តល់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសមេប់គេួសារ។

 ជាទូទៅ ស្តេីតេងថេទាំចមា្ការទាំងនេះ។  

រូបថត ៖ លោក ធីម៉ូធី ហ៊័រប៊ឺត/អុកសា្វាម អូស្តាេលី



១ លំនាំដើម
១.១. ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនេវារីអគ្គិសនី
 ការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងកើនឡើង

យា៉ាងឆប់រហ័ស។ បេទេសថេ និងបេទេសវៀតណាមបានអភិវឌេឍធនធាន

វរីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនយា៉ាងខា្លាំង  និងបានគិតគូរពីផលបេយោជន៍ផេសេងៗទាក់

ទងនឹងការអភិវឌេឍក្ន៊ងតំបន់។ បេទេសកម្ព៊ជា សាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយ

បេជាមានិតឡាវ និង បេទេសភូមាវិញក៏មានផេនការទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍ

លើដងទន្លេរបស់ខ្លួនដេរ។  សាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិតឡាវ

បានបញ្ជាក់ឲេយឃើញយា៉ាងចេបាស់ថនឹងយកការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី

ដើមេបីបង្កើតជា  ធុងអាគុយសមេប់អាសុីអាគ្នេយ៍។  ការអភិវឌេឍដេលមាន

ក្ន៊ងផេនការជាចេើនក្ន៊ងតំបន់ទន្លេមេគង្គ  គឺស្ថិតនៅដងទន្លេដេលឆ្លង

ពេំដេនរបស់បេទេស។ 

 នៅពេលមានគមេងថ្មីស្នើឡើងនិងបង្កើតឡើង   គេហាក់មិន

សូវគិតគូរពីសារៈសំខាន់នេអភិបាលកិច្ចល្អនេធនធានទន្លេ ការធ្វើផេនការ

ឆ្លងពេំដេនបេទេសនិងថ្នាក់ជាតិនិងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់នានា។

 វរីអគ្គិសនីបានរួមចំណេកធ្វើឲេយមានការអភិវឌេឍជាតិនៅបេទេស

ជាចេើនក្ន៊ងសកលលោក។ ទោះបីវជាបច្ចេកវិទេយាជាចាស់បើបេៀបធៀប

នឹងបច្ចេកវិទេយាជាថមពលកកើតឡើងវិញក្តី   វនៅមានតួនាទីសំខាន់ក្ន៊ង

បេព័ន្ធថមពលជាចេើន។ ទោះជាយា៉ាងណាក្តី ឧសេសាហកម្មវរីអគ្គិសនីនិង

បេទេសក្ន៊ងតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ទទួលសា្គាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វរីអគ្គិសនី

ដេលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើទន្លេនិងបរិសា្ថាន។

 ទាក់ទងនឹងការប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ទំនប់វរីអគ្គិសនីក៏បានប៉ះពាល់

ផងដេរលើសហគមន៍ និងបេជាជនដេលបេើទន្លេនិងរស់នៅជុំវិញដងទន្លេ។ 

ទំនប់អាចធ្វើឲេយការបេើបេស់ធនធានធម្មជាតិរបស់បេជាជនមានការបេ

បេួល ដូចជា ដី និង ទឹក តំបន់ដីសើម ពេឈើ និង ធនធានក្ន៊ងទឹក។ 

ទំនប់វរីអគ្គិសនី ជារឿយៗ   ធ្វើឲេយមានការផ្លាស់ទីលំនៅសហគមន៍ដោយ

បង្ខំហើយដេលបណា្តាលឲេយមានបញ្ហាសង្គមនិងផ្លូវចិត្តធំធេងណាស់ចំពោះ

បុគ្គលមា្នាក់ៗក៏ដូចជាចំពោះសហគមន៍ទាំងមូលដេរ។

 ការប៉ះពាល់នេះមានចំពោះ បុរសនិងសេី្ត ក្មេងសេីនិង  ក្មេងបេុស

មនុសេសក្មេងនិងមនុសេសចាស់ មនុសេសពិការ និងជនជាតិដើមភាគតិចផេសេងៗ។

ផលប៉ះពាល់នេះបានធ្វើឲេយខ្ទេចខា្ទាំរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍និងជីវិតរស់នៅ។

សហគមន៍និងកេុមគេួសារដេលមានតួនាទីយេនឌ័រនិងការទទួលខុសតេូវ

នានាសុទ្ធតេតេូវរងផលប៉ះពាល់។

 ក្ន៊ងសង្គមជាចេើន    ស្តេីជាអ្នកដេលទទួលអំរេកក្ន៊ងការងរផ្ទះ

សំបេងនិងកេុមគេួសារ ពេមទាំងតួនាទីនិងកិច្ចការជាចេើនទៀតក្ន៊ងសហ

គមន៍។ ចំពោះសហគមន៍ដេលចំណងទាក់ទងរបស់  សង្គម, វបេបធម៌ និង 

សេដ្ឋកិច្ច មានលក្ខណៈស្អិតរមួតជាមួយនឹង   ដីធ្លី   ទន្លេ   និង   ទីកន្លេង

ការផ្លាស់ប្តូរដេលបណា្តាលមកពីទំនប់វរីអគ្គិសនីពិតជាមានទំហំធំធេង

ណាស់។ ជាពិសេសទៀតនោះ ការផ្លាស់ទីលំនៅគឺធ្វើឲេយមានភាពកេីកេ 

ដោយសារថ វបានធ្វើឲេយបាត់បង់ធនធាន សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វបេបធម៌ 

នៅពេលផ្លាស់ទីលំនៅនោះ (Koenig 2002 តេូវបានដកសេង់ក្ន៊ង Scud

der 2005)។   ស្ទើរតេគេប់ករណី  នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរបណា្តាលមក

ពីទំនប់ គឺស្តេីជាជនដេលរងផលប៉ះពាលអវិជ្ជមានខា្លាំងជាងគេ។ 

 ការសាងសង់ទំនប់និងការអភិវឌេឍវរីអគ្គិសនីជាចំណេកដ៏សំខាន់

ដេលនាំមកនូវការរីកចមេើនទូទាំងពិភពលោក។ ប៉ុន្តេ គេមិនតេូវមើលរំលង

ផលប៉ះបាល់អវិជ្ជមានរបស់វឡើយ ហើយ ជារឿយៗ ផលប៉ះពាល់ទាំង

នេះមិនសូវគេធ្វើរបាយការណ៍ឬមិនសូវគេផ្តល់សារៈសំខាន់ក្ន៊ងការបា៉ាន់

បេមាណពីតម្លេនិងនិរន្តរភាពនេគមេងទេ។

 ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ  ជាទូទៅ  ជាប់ទាក់ទិននឹងការអភិវឌេឍ

ទំនប់វរីអគ្គិសនីនៅទូទាំងពិភពលោក ហើយ វិធីសាស្តេជាដំណោះសេយ

ក្ន៊ងសៀវភៅណេនាំនេះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះឯង។     ទោះយា៉ាងណាក្តី 

ដើមេបីលើកបញ្ហានេផលប៉ះពាល់ និងបង្ហាញពីឱកាសសមភាពយេនឌ័រ

សៀវភៅណេនាំនេះផ្តាតលើបរិបទយេនឌ័រលើការអភិវឌេឍវរីអគ្គិសនីក្ន៊ង

តំបន់ទន្លេមេគង្គ។

១.២. ភាពលម្អៀងផ្នេកយេនឌ័រក្នុងឧស្សាហកម្មវារីអគ្គិសនី
 ដូចគា្នានឹងវិស័យវិស្វកម្មនិងហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាចេើន តាមបេវត្តិ

សាស្តេ     វិស័យវរីអគ្គិសនីជាឧសេសាហកម្មដេលគេប់គេងដោយបុរស។

ដំណើរការជាចេើនក្ន៊ងការផលិតវរីអគ្គិសនី គិតតាំងពីវិស្វកម្មរហូតដល់

ការផ្លាស់ទីលំនៅនោះសុទ្ធតេគេប់គេងដោយបុរសហើយលទ្ធផលដេលបាន

មកភាគចេើនគឺមានបេយោជន៍ដល់មនុសេសបេុស។

 គេសងេឃឹមថនងឹមានការបេបេួលពីបញ្ហានេះទោះបីការបេបេួល

នោះយឺតយា៉ាងណាក៏ដោយចុះ។  នាពេលបច្ច៊បេបន្ន   ស្តេីបានលេចមុខក្ន៊ង

បញ្ហាសង្គមនិងបរិសា្ថាននេអាជីវកម្មវរីអគ្គិសនី  ឬ  ក្ន៊ងផ្នេកនិរន្តរភាព  ឬ 

ការទទួលខុសតេូវសង្គមរបស់កេុមហ៊ុន។    ប៉ុន្តេ    ជាទូទៅ   សេ្តីនិងផល

បេយោជន៍របស់ស្តេីនៅតេគេមិនសូវឃើញមានក្ន៊ងការសមេចចិត្តកមេិត

ខ្ពស់ក្ន៊ងគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនីនិងក្ន៊ងកេុមហ៊ុនវរីអគ្គិសនី។ 

 ឧទាហរណ៍   សមាគមវរីអគ្គិសនីអន្តរជាតិ   (IHA)   ដេលជា

អង្គការកំពូលក្ន៊ងវិស័យវរីអគ្គីសនី     មានសមាជិកគណៈកម្មការនាយក

ចំនួន២២រូប តេ មានស្តេីចំនួនតេ៣រូបប៉ុណោ្ណោះ។ បេធានសមាគម នាយក

បេតិបត្តិ និង នាយករង សុទ្ធតេជាបុរស។    នៅក្ន៊ងកេុមហ៊ុនជាសមាជិក 

បញ្ហានេះក៏បេហាក់បេហេលគា្នាដេរ។
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អាងស្ត៊កទឹកទំនប់ណាំធៀន២និងតំបន់ពេឈើដេល

តេូវលិចលង់, សាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិតឡាវ។

រូបថត ៖ ម៉េឃើល សាយមឹន/អុកសា្វាម អូស្តាេលី 



 -   សាជីវកម្មថមពលទឹកជេះ៣នៅបេទេសចិនមានសមាជិក

គណៈកម្មការនាយក៩រូបសុទ្ធតេជាបុរសទាំងអស់។១ 

 -    សមាជិកជាន់ខ្ពស់នេគណៈកម្មការនាយកនិងនាយកបេតិ

បត្តិរបស់កេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គិសនីតាស់សា្មាញារបស់បេទេសអូស្តាេលីមាន

តំណេងទាំងអស់១៧កន្លេង ក្ន៊ងនោះ   ១២តំណេងគេប់គេងដោយបុរស

 និង ៥តំណេងគេប់គេងដោយស្តេី។២ 

 -    កេុមហ៊ុន   សា្តាតកេហ្វថ៍   របស់បេទេសណ័រវេសមានសមា

ជិកគណៈកម្មការនាយក បុរស៦នាក់ សេី្ត៦នាក់ ស្នើគា្នា ប៉ុន្តេកេុមអ្នកគេប់

គេងមានបុរស៦នាក់ស្តេី១នាក់ប៉ុណោ្ណោះ។៣ រីឯ  កេុមហ៊ុន ទំនប់វរីអគ្គិសនី

បារាំង មានគណៈកម្មការនាយក បុរស១៤នាក់ និង ស្តេី៤នាក់  ហើយ 

គណៈកម្មការបេតិបត្តិមាន បុរស៨នាក់ និង ស្តេី១នាក់។៤ 

 ការមានស្តេីតំណាងនៅក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មជាជំហានមួយ

ក្ន៊ងការផ្តល់អំណាចដល់ស្តេី។  លើសពីរឿងតំណាងនេះទៀតនោះគឺមាន

គោលនយោបាយដេលលើកតម្កើងសិទ្ធិនិងណេនាំសេចក្តីសមេចជាយុទ្ធ

សាស្តេដោយផ្អេកលើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រនិងឱកាសនានា

នឹងមានន័យថ បុគ្គលិកគមេងមានបរិបទគោលនយោបាយចេបាស់លាស់

ដើមេបីបេតិបត្តិការងរ។  វជាការចាំបាច់ដេលបុគ្គលិកទទួលបានការបណ្តុះ

បណា្តាល   តេូវបានផ្តល់ធនធាន  និង  អាចបេតិបត្តិគោលនយោបាយនៅ

កមេិតគមេងមូលដា្ឋាន។   សៀវភៅណេនាំនេះផ្តល់តមេុយដល់កេុមហ៊ុន

វរីអគ្គិសនីដើមេបីធ្វើឲេយទាំងបុរសទាំងស្តេីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន។

១.៣ បរិបទ ៈ ហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហេយេនឌ័រ
 តើវពិតជាមានបញ្ហាឬដេលបុរសគេប់គេងផ្តាច់មុខក្ន៊ងឧសេសាហ

កម្មនិងកមេិតនេការសមេចចិត្តក្ន៊ងកេុមហ៊ុនសាជីវកម្ម?កម្មការិនីមានចំនួន

៤០ភាគរយនេកមា្លាំងពលកម្មក្ន៊ងពិភពលោក    ប៉ុន្តេ   ក្ន៊ងវិស័យជាចេើន

ដូចជា រ៉េ សំណង់ និង ថមពល ជាដើម ស្តេីមានចំនួនតិចតួចប៉ុណោ្ណោះ 

ហើយ   ស្ទើរតេគេប់វិស័យ  គេកមេឃើញស្តេីមានតំណេងជាអ្នកគេប់គេង

ដូចបុរសណាស់។  ស្តេីនៅតេជួបបញ្ហាជាចេើនក្ន៊ងការចូលរួមដោយពេញ

លេញ និងបេកបដោយផ្លេផ្កាក្ន៊ងទីផេសារការងរ ក្ន៊ងនោះ មានការរីសអើង

និងគំនិតចាស់គំរិលទាក់ទងតួនាទីយេនឌ័រ ហើយ ការចូលរួមរបស់ស្តេី

ទៀតសោតក៏មិនសូវគេឲេយតម្លេជានិច្ចកាលដេរ។ [IFC 2013, p. 2.]

 អ្នកគេប់គេងកេុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងកេបខណ្ឌគោលនយោបាយ

នឹងបញ្ជាក់ពីគមេងនានាដេលតេូវបានបង្កើតឡើងនិងគេប់គេងមាន

លក្ខណៈយា៉ាងណា ហើយ ក្ន៊ងករណីនេះ បើខ្វះការចូលរួមនិងមានតំណាង

របស់ស្តេីតិចតួចនោះ គេពិបាកនឹងនិយាយថគមេងមួយបានពិចារណា

និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិសេ្តីរួមទាំងសេចក្តីតេូវការរបស់យេនឌ័រ

និងឱកាសនានាបានពេញលេញណាស់។ 

 តាមបេវត្តិកន្លងមក គមេងទំនប់វរីអគ្គិសនីធ្វើឲេយមានបញ្ហាធ្ងន់

ធ្ងរថេមទៀតដលភ់ាពលម្អៀងផ្នេកយេនឌរ័ដេលកំពងុមានហើយបានជះ

ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាដល់តួនាទីនិងឋានៈរបស់ស្តេីក្ន៊ងគេួសារនិងសហគមន៍

ចំពោះគមេងទាក់ទង នឹងបេជាជនដេលរងផលប៉ះពាល់។  លទ្ធផលអវិជ្ជ

មានចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ស្តេីនៅកមេិតមូលដា្ឋាន  និង  ភាពកេីកេ 

ផលប៉ះពាល់លើសុខភាព    និង  អារម្មណ៍តក់ស្ល៊ត  ដេលកើតដោយសារ

ការផ្លាស់ទីលំនៅនិងការដកហូតយកដីរបស់ពួកគាត់ដោយជាប់ទាក់ទង

នឹងការសង់ទំនប់វរីអគ្គិសនី គឺមានការចងកេងឯកសារទុកចេបាស់លាស់

ដេលបង្ហាញពីការប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ស្តេីជាខា្លាំង។(WCD 2000, p.114)

 ប៉ុន្តេ ទំនប់វរីអគ្គិសនី ក៏ដូចគមេងហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯទៀត

ដេរអាចធ្វើឲេយមានតួនាទីវិជ្ជមានក្ន៊ងទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ។  គណៈកម្មការ

ពិភពលោកស្តីពីទំនប់បានកត់សមា្គាល់ថ ៖

"... ដោយសារយេនឌ័រជាបញ្ញតិ្តជាប់ទាក់ទងនឹងការសាងសង់ទំនប់ ការ

ទទួលបានផលបេយោជន៍ដោយស្តេីដេលកើតឡើងពីទំនប់គឺជារឿងចាំបាច់ 

ប៉ុន្តេ នៅមិនទាន់ជាលក្ខខណ្ឌគេប់គេន់សមេប់ធ្វើឲេយមានផលប៉ះពាល់

លើយេនឌ័រដោយវិជ្ជមាននោះទេ" (WCD 2000, p.114-115) 

 WCD បានបញ្ជាក់ថ បេសិនបើទំនប់បង្កើតឡើងដោយគោរព

សិទ្ធិនិងផលបេយោជន៍ស្តេី   រួមទាំងបុរសផង  ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកមាន

លទ្ធភាពអាចឲេយស្តេីនិងបុរសសមេចផលបេយោជន៍បានស្មើគា្នា។ បេសិន

បើរឿងនេះបេពេឹត្តទៅបានតេឹមតេូវនោះ      គមេងនានាអាចមានតួនាទី

ដេលនាំមកនូវការផ្លាប់ប្តូរក្ន៊ងទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ។

9

1.  China Three Gorges Power Corporation 2002-2010, Corporation Information, Management Team, viewed 14 August 2013, http://www.ctgpc.com/information/information_b.php
2. Hydro Tasmania 2013, About us, viewed 14 August 2013, http://www.hydro.com.au/about-us/governance
3. Statkraft n.d., Group management, viewed 14 August 2013, http://www.statkraft.com/about-statkraft/organisation/group-management/
4. EDF 2013, Board of directors, viewed 14 August 2013, http://about-us.edf.com/governance/board-of-directors-43708.html
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ការអប់រំពីការអភិរកេសតេីនិងសហគមន៍នេសាទជារឿងសំខាន់

ក្ន៊ងជីវភាពរស់នៅបេកបដោយនិរន្តភាព, បេទេសឡាវ។

រូបថត ៖ ជេរី ហ្គេលា/អុកសា្វាម អូស្តាេលី



២ ហេតុអ្វីបានជាសៀវភេណេនាំនេះមាន
សរៈសំខាន់ហើយហេតុអ្វីតេូវមានពេលនេះ?              
២.១ តើអ្នកណាដេលគួរបេើសៀវភេណេនា ំ

 សៀវភៅណេនាំសរសេរឡើងដើមេបីលើកតម្កើងការពិចារណាឲេយ

ចេើនឡើងលើយេនឌ័រក្ន៊ងការអភិវឌេឍវរីអគ្គិសនី។ គោលបំណងសៀវភៅ

នឹងជួយបុគ្គលិកកេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គិសនីក្ន៊ងការងរពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ

ដើមេបីបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់និងគេប់គេងហានិភ័យក្ន៊ងការអភិវឌេឍវរី

អគ្គិសនី។ ដូច្នេះគេគួរផ្តល់ដំណឹងការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តនិងការអនុវត្ត

គមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី    ដើមេបីឲេយមានការគិតគូរស្មើគា្នានូវ ផលប៉ះពាល់ 

សិទ្ធិ  និង  ឱកាសចំពោះសេ្តីនិងបុរស។   សៀវភៅនេះបង្ហាញពីឧបករណ៍

វយតម្លេដេលមានសារៈសំខាន់ចំពោះបុគ្គលិកគមេងក្ន៊ងកេុមហ៊ុនទំនប់

វរីអគ្គិសនី និង ចំពោះបុគ្គលិករដា្ឋាភិបាលដេលទទួលខុសតេូវក្ន៊ងការបង្កើត

គមេងនិងបេតិបត្តិគមេង។

 សៀវភៅនេះរៀបចំឡើងដើមេបីបង្ហាញឲេយឃើញចេបាស់ពីផលប៉ះ

ពាល់សង្គមនិងបរិសា្ថាននិងដំណើរការគេប់គេង។ គោលបំណងគឺថសៀវ

ភៅនេះអាចបេើដោយភាគពីាកព់ន័្ធផេសេងៗក្ន៊ងកេមុហ៊នុទនំប់វរអីគ្គសិនី

ពោលគឺមិនចំពោះតេបុគ្គលិកដេលធ្វើការទំនាក់ទំនងនឹងសហគមន៍ឬផ្នេក

គេប់គេងបរិសា្ថានឬសង្គមនោះឡើយ។

២.២ តើសៀវភេណេនាំនេះមានសរៈបេយេជន៍
ដូចម្តេចខ្លះ? 
 សៀវភៅណេនាំនេះបង្ហាញហេតុផលថ ៖ 

  ហេតុអ្វីការបញ្ចូលការពិចារណាបន្ថេមទៀតលើ

  ផលប៉ះបាល់យេនឌ័រនឹងធ្វើឲេយមានគមេងនិង

  លទ្ធផលបេកបដោយនិរន្តរភាព 

  តើការធ្វើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់យេនឌ័រនឹងធ្វើ

  ឲេយគមេងកាន់តេបេសើរឡើង 

  ហេតុអ្វីការបញ្ចូលស្តេីឲេយកាន់តេជេនិងឲេយបានជាប់

  លាប់ក្ន៊ងដំណើរការ  ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ការ

  ធ្វើផេនការ និង ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្ត នឹងនាំឲេយ

  មានគមេងកាន់តេបេសើរឡើង។  

 សៀវភៅណេនាំនេះផ្តល់ការពិចារណា"ចំៗ"លើយេនឌ័រក្ន៊ងការ

ធ្វើផេនការនិងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក។ ហេតុផលមូលដា្ឋាននេចំណុច

នេះគឺការធានាថ ទាំងសំឡេងសេ្តីទាំងសំឡេងបុរសតេូវបានយកចិត្តទុក

ដាក់  ហើយ ផលបេយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេតេូវបានពិចារណា  ដេល

នឹងចៀសផុតឬបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើស្តេី។ការចូលរួមដេលមាន

សារៈសខំានក់្ន៊ងដណំើរការនានានងិការធ្វើសេចក្តសីមេចចតិ្តគជឺាកត្តា

សំខាន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ។ 

 នៅក្ន៊ងករណីជាចេើន   កេយពីការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់

យេនឌ័រនិងការធ្វើផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ  គមេងនានាអាចមានការ

កេបេ។  ចំណុចនេះអាចជួយសមេួលការបេងចេកធនធានបន្ថេមទៀតក្ន៊ង

ការកាត់បន្ថយ  ការសមេួល   ឬ   ដំណើរការចេករំលេកផលបេយោជន៍ 

សំដៅឲេយលទ្ធផលដល់ស្តេីជាពិសេស។   នៅក្ន៊ងករណីខ្លះទៀតនោះបញ្ហា

នេះបង្កឲេយគមេងនានាតេូវផ្អាកឬឈប់ដំណើរការដោយសារមានការរក

ឃើញនានាក្ន៊ងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រ។ រាល់ជមេើសទាំង

នេះការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់់លើយេនឌ័រតេូវបានគេមើលឃើញថ   ជា

ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណការគេប់គេងហានិភ័យ។ នៅពេលបេើឲេយបានសព្វ

គេប់ទៅ   ការបា៉ាន់បេមាណនេះអាចជួយឲេយគមេងរួមចំណេកក្ន៊ងការធ្វើ

របៀបវរៈដេលនាំឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសហគមន៍ដេលទទួលរងគេះ

ដេលនឹងបង្ហាញឲេយឃើញពីលទ្ធផលបេកបដោយនិរន្តរភាពថេមទៀត។

 សៀវភៅនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងអត្ថបេយោជន៍នេឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណជាចេើនដេលបេើរួចហើយដោយកេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គិសនី

និងសា្ថាប័ននានារបស់រដា្ឋាភិបាល។ សៀវភៅនេះជាធនធានមួយសមេប់

កេុមហ៊ុនពិគេះយោបល់ដេលលទ្ធផលការងរអាចធ្វើឲេយគមេងទទួល

បានពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្ន៊ងការយល់ពេម។ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណជា

ចេើនក្ន៊ងចំណោមនេះតេូវបានបេើបេស់យា៉ាងទូលំទូលាយនិងមានការ

ទទួលសា្គាល់ចេើន។ ឧបករណ៍ទាំងនេះតេូវបានសមេចយកនិងលើកតម្កើង

ដោយអ្នកផ្តល់ថវិកាចំពោះគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី ហើយ ជាលទ្ធផល  

មានភស្ត៊តាងបញ្ជាក់ពីការបេើបេស់និងតម្លេក្ន៊ងគមេងនានា។

 សៀវភៅនេះក៏ពិនិតេយមើលផងដេរពីឧបករណ៍វិភាគថ្មីៗដេល

បង្កើតឡើងដើមេបីវស់និរន្តរភាពក្ន៊ងគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនីនិងរបៀបដេល

គមេងទាំងនេះពិចារណាលើយេនឌ័រនិងធ្វើសំណូមពរដើមេបីធ្វើយា៉ាងណា

ឲេយយេនឌ័រកាន់តេរឹងមាំឡើង។

 សៀវភៅណេនាំនេះបង្ហាញពីចំណុចបន្ថេមនេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

និងសំណួរដេលផ្តាតលើ យេនឌ័រចំពោះឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណទាំងនេះ

ដេលបង្ហាញពីបរិបទការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី។  យើងសងេឃឹមថ សៀវ

ភៅណេនាំនេះផ្តល់តម្លេបន្ថេម ដល់ការធ្វើគមេងអភិវឌេឍន៍ និង ដល់ដំណើរ

ការតេួតពិនិតេយនិងការអនុវត្តតាមរបស់រដា្ឋាភិបាលនានា។

២.៣ ការធ្វើច្បាប់ជាតិនិងបរិបទគេលនយេបាយនេតំបន់
ទន្លេមេគង្គកេម 
 ការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីមានការរីកចមេើនខា្លាំងកា្លាណាស់នៅ

តំបន់ទន្លេមេគង្គកេម។  សេបពេលនឹងការធ្វើឲេយការអនុវត្តយេនឌ័ររបស់

អ្នកអភិវឌេឍវិស័យឯកជន      និងអ្នកផ្តល់ថវិកាកាន់តេបេសើរឡើងជារឿង

សំខាន់គោលនយោបាយ  និងការធ្វើចេបាប់របស់រដា្ឋាភិបាលនឹងតេូវបញ្ជាក់

ពីការរំពឹងទុកចំពោះគមេងមួយ។     នៅផ្នេកខាងកេមយើងនឹងពិនិតេយ

បរិបទនេះ។

 បេទេសកម្ព៊ជា បេទេសវៀតណាម និង បេទេសឡាវសុទ្ធតេមាន

ការចេងក្ន៊ង ចេបាបរ់ដ្ឋធម្មនុញ និង កេបខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ ថ      

លើកតម្កើងយុត្តិធម៌យេនឌ័រនិងជំរុញសមភាពភេទនៅក្ន៊ងការអភិវឌេឍជាតិ។ 

ជាមួយគា្នានេះដេរ    បេទេសទាំងនេះបានប្តេជា្ញាអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាសិទ្ធិ

មនុសេសអន្តរជាតិនិងសេចក្តីថ្លេងការសំខាន់ៗ ដេលបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់

រដ្ឋនីមួយៗ។  ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទន្លេមេគង្គដេលហូរឆ្លងពេំដេនបេទេសវ

មានសារៈសំខាន់ណាស់ដេលគេតេូវពិចារណាលើអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋា
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ភិបាល ការរំពឹងទុកក្ន៊ងការគេប់គេង និង ការប្តេជា្ញាចិត្ត ជាបន្ថេមទៀត។

 ការពិភាកេសាខាងកេមនេះពិនិតេយលើបរិបទចេបាប់  និងគោល

នយោបាយក្ន៊ងការបញ្ចូលនិងវិភាគយេនឌ័រនៅកមេិតជាតិ។    បរិបទនេះ

បង្ហាញការរំពឹងទុករបស់រដា្ឋាភិបាលចំពោះសា្ថាប័នអនុវត្តចេបាប់នានានិងអ្នក

អភិវឌេឍវិស័យឯកជនក្ន៊ងការបញ្ចូលយេនឌ័រនិងលទ្ធផលដេលបានមក។ 

ផ្នេកដេលយើងសិកេសានេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបការវិភាគដ៏វេងស្តីពីបរិបទជាតិ

នេបេទេសនីមួយៗ (Simpson 2013)។៥

 សេបពេលដេលរដា្ឋាភិបាលបេទេសទាំងបីបានប្តេជា្ញាចិត្តចំពោះ

យេនឌ័រនិងសមភាពនេឱកាសក្ន៊ងការអភិវឌេឍដល់បេជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន

នោះ បញ្ហាបេឈមចាំបាច់គឺការអនុវត្តនិងការតេួតពិនិតេយគោលនយោបាយ

និងចេបាប់នានាក្ន៊ងការអភិវឌេឍគមេងវរីអគ្គិសនី។ ចំណុចបេសព្វគា្នារវង 

កាតព្វកិច្ចនិងសេចក្តីតេូវការរបស់រដ្ឋ   និង   ការបេតិបត្តិការងរនិងកាតព្វ

កិច្ចរបស់កេុមហ៊ុនម៉ាការឯកជន គឺជាចំណុចរួមបំផុតមួយដេលផលប៉ះ

ពាល់អវិជ្ជមានលើយេនឌ័រ  (និង ផលប៉ះពាល់ដទេទៀត)  ទាក់ទងយា៉ាង

ខា្លាំងជាមួយសហគមន៍ដេលរងគេះដោយការគមេង។     នេះជាបរិបទ

សមេប់អ្នកអភិវឌេឍវិស័យឯកជននៅតាមដងទន្លមេគង្គ។

សង្គមយេនឌ័រនិងទន្លេមេគង្គ
 ដើមេបីនឹងបា៉ាន់បេមាណពីរបៀបនិងមូលហេតុការធ្វើចេបាប់និង

គោលនយោបាយជាតិបេបេួលយា៉ាងដូចម្តេចក្ន៊ងបេទេសនានាវមានសារៈ

សំខាន់ដេលគេតេូវយល់ពីផ្នត់គំនិតជាបេពេណីក្ន៊ងបេទេសនីមួយៗ។

 គេអាចនិយាយបានថ បេទេសវៀតណាមនិងបេទេសកម្ព៊ជា

មានចំណុចរួមដូចគា្នា   គឺបេទេសទាំងពីរឲេយតម្លេបុរសជាធំ។   ចំណុចនេះ

មានន័យថ តាមបេវត្តិសាស្តេ បុរសតេូវបានគេចាត់ទុកជាមេគេួសារចំណេក

ឯស្តេីមានឋានៈទាបជាង  ហើយ គេគិតថ   ស្តេីគួរសនេសំកមា្លាំងថេទាំសា្វាមី

និងកេុមគេួសារ។ ជាលទ្ធផល គេឃើញថ សេ្តី ទទួលបានចំណេះដឹងតិច

តួច មានសិទ្ធិតិចតួច ហើយ ហាក់ដូចជាមិនសូវបានរួមចំណេកក្ន៊ងដំណើរ

ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តអ្វីកេក្ន៊ងផ្ទះនោះទេ(ADB  2012; Tran 2001)។

 នៅបេទេសវៀតណាម អាកបេបកិរិយាទាំងនេះមានឫសគល់ចេញ

ពីទេឹស្តីចរិយាធម៌របស់ទសេសនវិទូ ខុង ជឺ   នៅបេទេសចិន។   នៅបេទេស

កម្ព៊ជាមានចេបាប់សេី និង ចេបាប់បេុស។

 ផ្ទ៊យទៅវិញ ជនជាតិតេ នៅបេទេសឡាវ ដេលមាន ៦៧%នេ

បេជាជនឡាវនោះ ជាទូទៅ គោរពមាតាធិបតេយេយ (ADB 2012)។ 

ចំណុចនេះមានន័យថ ស្តេីមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេក្ន៊ងគេួសារហើយជាអ្នក

តេូវទទួលកេរមរតកជាដីនិងទេពេយសមេបត្តិ   (FAO 2012) ។   ទោះយា៉ាង

ណាក្តី    និគមជនជាជាតិពន្ធ៊ភាគចេើននៅបេទេសឡាវអនុវត្តការឲេយតម្លេ

បុរសជាធំបេហាក់បេហេលនឹងបេទេសវៀតណាមនិងបេទេសកម្ព៊ជាដេរ

ហើយជនជាតិភាគតិចខ្លះទៀតកាន់ទំនៀមពហុពន្ធភាព (មានប្តីឬបេពន្ធ

ចេើន) និង ស្តេីរៀបការនៅវ័យក្មេង (FAO 2012) ពោលគឺ បេជាជនឡាវ

ទាំងមូលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៣៩ក្ន៊ងចំណោម១៨៦បេទេស យោងតាម

តារាងវិសមភាពយេនឌ័ររបស់កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍អង្គការសហបេជាជាតិឆ្នាំ

២០១២៦ (UNDP 2012)។ បេទេសកម្ព៊ជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៣៨ 

ហើយ បេទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១២៧ (UNDP 2012)។

ការធ្វើច្បាប់និងកេបខណ្ឌគេលនយេបាយជាតិ 
 រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងបីបេទេសលើកតម្កើងសិទ្ធិនេពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន

ថមានភាពស្មើគា្នាចំពោះមុខចេបាប់។  ក្ន៊ងនោះមានការនិយាយពីការលើក

តម្កើងឋានៈស្តេីក្ន៊ងគេួសារ។    រដ្ឋធម្មនុញ្ញបេទេសកម្ព៊ជានិងបេទេសឡាវ

ប្តេជា្ញាធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវការអភិវឌេឍ និងសុខមាលភាពស្តេី ហើយបេទេស

វៀតណាមនិងបេទេសកម្ព៊ជាបានហាមបេមដាច់ខាតមិនឲេយមានការរីស

អើងចំពោះស្តេី។  បេទេសវៀតណាម និងបេទេសឡាវបានបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិ

របស់ស្តេីចំពោះសមភាពក្ន៊ងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ។

 បេទេសទាំងបីបានកំណត់យកយុទ្ធសាស្តេបញ្ជាេបយេនឌ័រក្ន៊ង

បរិបទអភិវឌេឍន៍ជាតិ ដោយឲេយមានការទទួលខុសតេូវលើការបញ្ជាេបនិង

ការរំពឹងទុកចេបាស់លាស់មួយចំនួនចំពោះកេសួងសំខាន់នានាដេលជាប់

ទាក់នឹងបញ្ហាទំនប់វរីអគ្គិសនី។  ឧទាហរណ៍, នៅបេទេសកម្ព៊ជា កេសួង

 រ៉េ និង ថមពល មានកេុមការងរនិងផេនការបញ្ជាេបយេនឌ័រនៅ បេទេស 

វៀតណាម  កេសួងធនធានធម្មជាតិ  និងបរិសា្ថានមានផេនការសកម្មភាព

ស្តីពីសមភាពយេនឌ័រនិងការលើកតម្កើងស្តេី ដេលរួមមានការប្តេជា្ញាក្ន៊ង 

ការបញ្ជាេបយេនឌ័រក្ន៊ងការធ្វើផេនការ និងការគេប់គេងធនធានទឹក។  

ជាទូទៅ   ការបកសេយវិធីសាស្ត្រក្ន៊ងការបញ្ជាេបយេនឌ័រ និងការអនុវត្តនេ

ការបញ្ជាេបនេះខុសពីបេទេសមួយទៅបេទេសមួយ ហើយបញ្ហាដេលថ  

តើយន្តការទាំងនេះមានបេសិទ្ធភាពបេបណាក្ន៊ងបរិបទនេការអភិវឌេឍវរី

អគ្គិសនីនោះជាចំណុចដេលយើងតេូវសិកេសា។៧

ការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិស្តេី
 ក្ន៊ងចំណោមបេទេសទាំងបី      មានតេបេទេសកម្ព៊ជាប៉ុណោ្ណោះ

ដេលមិនមានចេបាប់មួយដេលប្តេជា្ញាថ នឹងការពារនិងលើកតម្កើងសមភាព

យេនឌ័រ។       បេទេសវៀតណាមមានចេបាប់សមភាពយេនឌ័រ(២០០៦)

ដេលមានខ្លឹមសារថ  "ធានាថ  មានសមភាពយេនឌ័រនៅគេប់វិស័យទាំង

អស់នេ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វបេបធម៌ សង្គម និង គេួសារ គាំទេនិងបង្កើត

លក្ខខណ្ឌដល់បុរសនិងស្តេីក្ន៊ងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និង ផ្តល់

ឲេយពកួគេនវូឱកាសស្មើភាពក្នង៊ការចូលរួមក្នង៊ដណំើរការអភវិឌេឍនងិទទលួ

ផលពីការអភិវឌេឍ" ។ ទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌យេនឌ័រខ្លឹមសារចុងកេយនេះ

ជាចំណុចទាក់ទងសំខាន់។     បេទេសឡាវមានចេបាប់ស្តីពីការអភិវឌេឍនិង

ការពារស្តេី (ឆ្នាំ២០០៤) លើកតម្កើងសមភាពក្ន៊ង "ស្វ័យអភិវឌេឍន៍" 

ដេលស្តេីនិងបុរស     មានតម្លេនិងឱកាសដូចគា្នាក្ន៊ងវិស័យ       នយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វបេបធម៌ [កិច្ចការ]គេួសារ ការការពារនិងសន្តិសុខជាតិ 

និង ការបរទេស ..."។     បេទេសទាំងបីមានយុទ្ធសាស្តេជាតិនិងគមេង

ទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍសេ្តី។   បេទេសវៀតណាមមាន    យុទ្ធសាស្តេជាតិ

៥. របាយការណ៍នេ បេទេសឡាវ, បេទេសវៀតណាម និង បេទេសកម្ព៊ជា អាចទាញយកចេញគេហទំព័រ  www.oxfam.org.au/giamanual
៦. គណនាដោយផ្អេកលើតារាងបង្ហាញ ការផ្តល់អំណាច, សុខភាពបន្តពូជ និង ការងរ។
 ៧. គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ សហការណ៍ជាមួយ GIZ កំពុងដោះសេយថ តើតេូវជំរុញយា៉ាងដូចម្តេចដើមេបីឲេយមានការពិចារណាពីយេនឌ័រតាមការពិភាកេសានិងកម្មវិធីការងរនេគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីនិរន្តរភាពទំនប់វរីអគ្គិសនី និរន្តរភាព។
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ស្តីពីសមភាពយេនឌ័រសមេប់ឆ្នាំ២០១១-២០២០។     បេទេសឡាវមាន

យុទ្ធសាស្តេជាតិជាតិ ដើមេបីការលើកតម្កើងស្តេី (២០១១-២០១៥) 

(NSAW) ហើយ បេទេសកម្ព៊ជា មាន នារីរតនៈលើកទី៣ (២០០៩-

២០១៣)៨ ជាទូទៅ មានគោលដៅរួម ដូចជា ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវ 

ការអប់រំ សុខភាព ការងរ ការចូលរួមផ្នេកនយោបាយ និង ការលើកកម្ពស់

សា្មារតីយេនឌ័រ ការបញ្ជាេបយេនឌ័រ ពេមទាំង យន្តការ នៅក្ន៊ងរដា្ឋាភិបាល

នីមួយៗ។  បេទេសវៀតណាមមាន     យុទ្ធសាស្តេយេនឌ័រដើមេបីអភិវឌេឍន៍

វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ (២០០៥) ដើមេបីធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវ "ការទទួល

បាននិងការចូលរួមក្ន៊ងការគេប់គេងធនធានសំខាន់ ដេលរួមមាន  ទឹក  ដី 

ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវឥណទាន និង សេវសាធារណៈ នៅក្ន៊ងវិស័យនេះ   

[ការអភិវឌេឍកសិកម្មនិងជនបទ]"។   លើសពីនេះយុទ្ធសាស្តេនេះបានលើក

អនុសាសន៍ថ "ផ្តាតចមេបងលើយេនឌ័រ[និង] ពិនិតេយលើការបេងចេកតាម

ភេទ និង ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណក្ន៊ង គោលនយោបាយ ផេនការ កម្មវិធី 

និង   កម្មវិធី អភិវឌេឍន៍នានា"។    ចំណុចនេះបេហេលជាយុទ្ធសាស្តេដេល

ទាក់ទងផ្ទាល់ក្ន៊ងការកំណត់សេចក្តីតេូវការរបស់ស្តេីដេលរងផលប៉ះពាល់

ដោយសារទំនប់វរីអគ្គិសនី។ 

ការអភិវឌ្ឍ   និងជនជាតិដើមភាគតិច និងនិគមជនជាតិ
ពន្ធុ
 នៅបេទេសឡាវ មាន គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការសងសំណង

និងការដោះសេយលើគមេងអភិវឌេឍន៍ (២០០៥) តមេូវឲេយធ្វើ ផេនការ

អភិវឌេឍនិគមជនជាតិពន្ធ៊នៅគេប់គមេងអភិវឌេឍន៍ដេលនិគមជនជាតិ

ពន្ធ៊ទំនងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌេឍ។ គោលនយោ

បាយនិងការធ្វើចេបាប់ខ្លះក្ន៊ងបេទេសទាំងបីដេលដោះសេយចំពោះនិគម

ជនជាតិពន្ធ៊ផ្តាតលើការលុបបំបាត់ការរីសអើងនិងការធ្វើឲេយបេសើរឡើង

ជាទូទៅនូវសេវកម្មនានានិងគាំទេនិគមជនជាតិពន្ធ៊។    ទាំងយុទ្ធសាស្តេ

កំណើនជាតិនិងការលុបបំបាត់ភាពកេីកេ របស់បេទេសឡាវ ទាំង ចេបាប់ស្តី

ពីសមភាពយេនឌ័រ (២០០៦) របស់បេទេសវៀតណាម សុទ្ធតេទទួល

សា្គាល់ពីការលំបាកដេលស្តេីនិគមជនជាតិពន្ធ៊ជួបបេទះ។   ប៉ុន្តេ  ជាទូទៅ

មានគោលនយោបាយនិងការធ្វើចេបាប់ជាក់លាក់មានកំណត់ណេនាំពីលទ្ធ

ផលយេនឌ័រក្ន៊ងបរិបទនេផលប៉ះពាល់លើបេជាជនជាជនជាតិដើមនៅ

ក្ន៊ងការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី។

សិទ្ធិលើដីនិងធនធានធម្មជាតិ
 សិទ្ធរបស់ស្តេីលើដី ទាំងការទទួលមរតកនិងភាពជាមា្ចាស់ តេូវ

ទទួលការការពារនៅបេទេសទាំងបីដោយចេងក្ន៊ងមាតេនានានេចេបាប់  ដី 

ទេពេយសមេបត្តិ ធនធាន។៩ បេទេសទាំងបីទទួលសា្គាល់ តាមផ្លូវចេបាប់របស់ខ្លួន 

ថ ដីដេលទទួលបានគូសា្វាមីភរិយា (ដោយរួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅថ្មី)

ជារបស់បេពន្ធក៏ដូចជារបស់សា្វាមី ហើយបណ្ណកម្មសិទ្ធិតេូវមានឈ្មាះទាំង

ពីរនាក់។ 

 បេទេសកម្ព៊ជាមាន អនុកេឹតេយស្តីពីសមេបទានដីសង្គមកិច្ច(២០០៣)    

ធានាសិទ្ធិគេប់គេងផ្ទះសំបេងរបស់ស្តេីដើមេបីចូលរួមក្ន៊ងកម្មវិធីសមេបទានដី

សង្គមកិច្ច១០ ដេលគាំទេការទទួលបានរបស់សេ្តីដេលងយរងគេះក្ន៊ងការ

បេើបេស់ដីនិងធនធានធម្មជាតិ ដេលរបស់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់

ជាពិសេសនៅក្ន៊ងបរិបទនេការដកហូតយកដី ទឹក ទេពេយសមេបត្តិ និង 

ធនធាននានា ទាក់ទងនឹងគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី។ 

ផេនការអភិវឌ្ឍជាតិ
 បណា្តាបេទេសទាំងបី យុទ្ធសាស្តេការធ្វើផេនការជាតិរបស់បេទេស

ឡាវបានបញ្ចូលដោយគេបដណ្តប់លើបញ្ហាសមភាពយេនឌ័រចេើនជាងគេ។

ផេនការអភិវឌេឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិលើកទី៧ (២០១១-២០១៥) ដេល

បញ្ចូលទំនប់វរីអគ្គិសនីជាចំណុចអាទិភាពនេការអភិវឌេឍនោះ បង្ហាញពី

សកម្មភាពជាចេើនទាក់ទងនឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ស្តេីក្ន៊ងការ

ពិភាកេសានយោបាយនិងការអភិវឌេឍសង្គមបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្តេីក្ន៊ងការ

ធ្វើផេនការនៅថ្នាក់ខេត្តខ័ណ្ឌនិងការបញ្ចូលការពិចារណាលើយេនឌ័រទៅ

ក្ន៊ងនោះ   ធានាថ   ស្តេីអាចទទួលបានសិទ្ធិរបស់គេ និង បង្កើនការសេវ

ជេវទាក់ទងនឹងយេនឌ័រឲេយកាន់សុីជមេដើមេបីដោះសេយបញ្ហាទាំងឡាយ

ខាងលើ។

 យុទ្ធសាស្តេកំណើនជាតិនិងការលុបបំបាត់ភាពកេីកេរបស់បេទេស

ឡាវ  ក៏បានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់លើទំនប់វរីអគ្គិសនីដេលជាមធេយាបាយទាក់

ទាញការវិនិយោគពីបរទេស   និង  មានផ្នេកនិយាយលម្អិតពី យុទ្ធសាស្តេ

យេនឌ័រដើមេបីកាត់បន្ថយភាពកេីកេ ដេលរួមមានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពចេបាស់

លាស់ក្ន៊ងការបញ្ជាេបយេនឌ័រនៅគេប់វិស័យ កសិកម្ម  អប់រំ សុខភាព  ការ

ដឹក        ជញ្ជូន និង  នយោបាយ។    ទោះយា៉ាងណាក្តី  ផេនការអភិវឌេឍន៍ជាតិ

នានារបស់បេទេសវៀតណាមនិងបេទេសកម្ព៊ជាមាននិយាយទូទៅពីបំណង

បេថ្នាក្ន៊ងការមានសមភាពយេនឌ័រ ប៉ុន្តេ មិនបានបញ្ចូលវិធីសាស្តេឬគោល

ដៅជាក់លាក់ដើមេបីធ្វើឲេយសមេចបាននោះទេ។

ការអភិវឌ្ឍវិស័យថមពល
 ដោយមានចក្ខ៊វិស័យទូលំទូលាយក្ន៊ងការអភិវឌេឍវិស័យថមពល

(វរីអគ្គិសនី) បេទេសឡាវបានបង្ហាញជំហរយា៉ាងចេបាស់ក្ន៊ងការបេើបេស់

ការវិនិយោគនិងការធ្វើគមេងដើមេបីសមេចលទ្ធផលផ្នេកយេនឌ័រនានា។

 ចំណុចជាពិសេសនោះ គឺ យុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍថមពលកកើតឡើង

វិញ (២០១១) របស់បេទេសឡាវមានបញ្ចូលការធ្វើឲេយកើនឡើងសមភាព

យេនឌ័រជាវត្ថ៊បំណងដ៏ចមេបង ក៏ដូចជា           "ការអភិវឌេឍដេលគិតគូរដល់និរន្តរ

ភាពបរិសា្ថាននិងសង្គមតាមរយៈការពងេឹងការការពារគេប់គេន់ដើមេបី

ធានា ... សហគមន៍មូលដា្ឋាននូវសុវត្ថិភាពសេបៀង និងធ្វើឲេយពួកគាត់ទទួល

បានដីគេប់គេន់ដើមេបីបំពេញនិងអភិវឌេឍជីវភាពរស់នៅសមេប់រាល់កេុម

ជនជាតិដើមភាគតិច   ដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើសេី្ត"។  យុទ្ធសាស្តេ

នេះមិនបាននិយាយលម្អិតពីរបៀបថ តើតេូវសមេចវត្ថ៊បំណងទាំងនេះ

៨.   នារីរតនៈ ជា "ស្តេីជាតេបូងមានតម្លេ" ជាផ្នេកមួយនេសមភាពយេនឌ័រនិងផេនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ដំណាចដល់ស្តេី របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ព៊ជា រៀបចំដោយដោយកេសួងកិច្ចការនារី។ 

៩.   ជាឧទាហរណ៍ មាតេ៤៣នេចេបាប់ភូមិបាល(២០០៣)របស់បេទេសឡាវចេងថ ប័ណ្ណចុះបញ្ជីដី ដេលជាទេពេយសមេបត្តិពីខាងមាតា តេូវមានឈ្មាះទាំងសា្វាមីទាំងភរិយា។ នៅបេទេសវៀតណាម មាតេ២៧នេចេបាប់ស្តីពីអាពាហណ៍ពិពាហ៍និងគេួសារ(ឆ្នាំ១៩៨៦, ធ្វើវិសោធនកម្មឆ្នាំ២០០០)និយាយថ រាល់ដីទាំងអស់ដេលទទួលបាន

        អំឡ៊ងពេលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាទេពេយសមេបត្តិរួម ហើយ ទេពេយសមេបត្តិដេលគេប់គេងដោយសា្វាមីនិងភរិយាតេូវចុះឈ្មាះទាំងសា្វាមីទាំងភរិយា។ តមេូវការនេះបញ្ជាក់ក្ន៊ងមាតេ៤៨នេចេបាប់ភូមិបាល(២០០៣)ផងដេរ។

១០. សមេបទានដីសង្គមកិច្ចជាយន្តការដេលដីតេូវបានផ្តល់ដល់សហគមន៍ដេលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការអភិវឌេឍនៅបេទេសកម្ព៊ជា។
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យា៉ាងណានោះទេ ប៉ុន្តេ ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់សង្គម និងគោលការណ៍

បច្ចេកទេស លើការសងសំណងនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីក្ន៊ងគមេងអភិវឌេឍ 

(២០០៥) បានបញ្ជាក់យា៉ាងចេបាស់ពីការរំពឹងទុកចំពោះការបេមូលទិន្នន័យ

មានប៉ះពាលដ់ល់យេនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិតាំងទីលំនៅថ្មី។ គោលការណ៍

ដេលកំពុងរៀបចំសមេប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្ន៊ងការវយតម្លេហេតុ

ប៉ះពាល់់បរិសា្ថានសងេឃឹមថនឹងបន្តដោយមានការពិចារណាឲេយបានដិតដល់

ពីយេនឌ័រ។

 ចេបាប់និងយុទ្ធសាស្តេទូលំទូលាយរបស់បេទេសវៀតណាមសមេប់

ការធ្វើផេនការនិងការអភិវឌេឍ ថមពល អគ្គិសនី និង ការវិនិយោគ ហាក់់ដូចជា

មិនឃើញនិយាយពីយេនឌ័រសោះ។   ការធ្វើផេនការថមពលនិងអគ្គិសនី

របស់បេទេសកម្ព៊ជាក៏ហាក់ដូចជាខ្វះការសមេចចិត្តឬការបញ្ចូលការពិចារ

ណាពីយេនឌ័របានចេបាស់លាស់។

កិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិសំខាន់ៗនិងរដ្ឋេភិបាលក្នុងតំបន់
ទន្លេមេគង្គ 
 បេទេសវៀតណាម បេទេសកម្ព៊ជា និង បេទេសឡាវ បានចុះផ្តល់

សចា្ចាប័ន  ឬ  យល់ពេមលើកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិដេលពាក់ព័ន្ធជាចេើន

ដូចដេលមានក្ន៊ងតារាងខាងកេម។ 

 មាតេនៅក្ន៊ងកិច្ចពេមពេៀងណាដេលទំនងជាលើកតម្កើងយុត្តិធម៌

យេនឌ័រការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីតេូវបានរំលេចខាងកេម។ រាល់ការ

ពេយាយាមការធ្វើគោលនយោបាយនេបេទេសទាំងបីមានពិភាកេសានៅខាង

កេមជាបនា្ទាប់។

បេទេសវៀតណាម

កិច្ចពេមពេៀងទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌យេនឌ័រក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនី 

CEDAW: កតិកាសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់
រាល់ទមេង់នេការរីសអើងបេឆំងនឹងនារី 
(អនុម័តនាថ្ងេ១៨ខេធ្នូឆ្នាំ១៩៧៩)

CEDAW-OP: ពិធីសារបន្ថេមនេអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំ
បាត់រាល់ទមេង់នេការរីសអើងទៅលើស្តេីភេទ (អនុម័ត
នាថ្ងេទី៦ខេតុលាឆ្នាំ១៩៩៩) 

ICESCR: កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ សេដ្ឋកិច្ច, 
សង្គមកិច្ច និង វបេបធម៌ (អនុម័តពីថ្ងេពី១៦ខេធ្នូឆ្នាំ
១៩៦៦)

ICESCR-OP: ពិធីសារបន្ថេមនេកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តី
ពីសិទ្ធិ សេដ្ឋកិច្ច, សង្គមកិច្ច និង វបេបធម៌ (អនុម័តពីថ្ងេពី
១៦ខេធ្នូឆ្នាំ១៩៦៦)

ICCPR: កតិកសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិ
នយោបាយ(អនុម័តថ្ងេទី១៦ខេធ្នូឆ្នាំ១៩៦៦)

ICCPR-OP: ពិធីសារបន្ថេមនេកតិកញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី
សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ(អនុម័តថ្ងេទី១៦
ខេធ្នូឆ្នាំ១៩៦៦)

សេចក្តីបេកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី២៩
ខេកក្កដាឆ្នាំ១៩៨០
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី១៧
ខេកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៨២

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

ផ្តល់សចា្ចាប័ននៅថ្ងេទី២៤
ខេកញ្ញាឆ្នាំ១៩៨២

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

ផ្តល់សចា្ចាប័ននៅថ្ងេទី២៤
ខេកញ្ញាឆ្នាំ១៩៨២

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

បោះឆ្នាតគាំទេនៅក្ន៊ងស
មាជអង្គការសហបេជាជាតិ 
ថ្ងេទី១៣ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០០៧

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី១៧ខេ
តុលាឆ្នាំ១៩៨០
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី១៥ខេ
តុលាឆ្នាំ១៩៩២

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី១១ខេ
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០១
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី១៣ខេ
តុលាឆ្នាំ២០១០

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី១៧
ខេតុលាឆ្នាំ១៩៨០
យល់ពេមថ្ងេទី២៦
ខេឧសភាឆ្នាំ១៩៩២

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី១៧
ខេតុលាឆ្នាំ១៩៨០
យល់ពេមថ្ងេទី២៦
ខេឧសភាឆ្នាំ១៩៩២

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី២៧
ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០០៤

បោះឆ្នាតគាំទេនៅក្ន៊ងស
មាជអង្គការសហបេជាជាតិ 
ថ្ងេទី១៣ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០០៧

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី១៧ខេ
កក្កដាឆ្នាំ១៩៨០
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី១៤ខេ
សីហាឆ្នាំ១៩៨១

មិនទាន់ចុះហត្ថលេខា

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី៧
ខេធ្នូឆ្នាំ២០០០
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី១៣
ខេកុម្ភៈឆ្នាំ២០០៧

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

ចុះហត្ថលេខាថ្ងេទី៧
ខេធ្នូឆ្នាំ២០០០
ផ្តល់សចា្ចាប័នថ្ងេទី២៥
ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០០៩

មិនទាន់បានចុះហត្ថលេខា

បោះឆ្នាតគាំទេនៅក្ន៊ងស
មាជអង្គការសហបេជាជាតិ, 
ថ្ងេទី១៣ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០០៧

បេទេសកម្ព៊ជា បេទេសឡាវ
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កតិកាសញ្ញេស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទមេង់នេការរីស
អើងបេឆាំងនឹងស្តេីភេទ       តមេូវឲេយមានការលុបបំបាតរាល់ទមេង់

បេឆំងនឹងស្តេីភេទ។ ដោយមានចេងក្ន៊ងរដ្ឋធម្មនុញ  ហើយ មិនមានចេបាប់

ណាឬគោលនយោបាយណាដេលបង្ហាញក្ន៊ងរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈ

រីសអើងខា្លាំងនោះ វចាំបាច់សមេប់ការបន្តអនុវត្តយា៉ាងសកម្មនូវសមភាព

យេនឌ័រដើមេបីឲេយសមេចក្ន៊ងភាពជាក់ស្តេង។         បេទេសវៀតណាមនិង

បេទេសឡាវទាំងពីរមានចេបាប់ដេលផ្តាតលើយេនឌ័រដេលបោះជំហាន

ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនេះ  បេទេសកម្ព៊ជាហាក់ដូចជាមិនទាន់បោះជំហាន

នៅឡើយ។    មាតេ១៤នេកតិកាសញ្ញាខាងលើចេងពីសិទ្ធិរបស់ស្តេីក្ន៊ង

ការចូលរួមដោយពេញលេញក្ន៊ងការអភិវឌេឍហើយ  គោលការណ៍បច្ចេក

ទេសស្តីពីការសងសំណង        និងការតាំងទីលំនៅថ្មីក្ន៊ងគមេងអភិវឌេឍ

(២០០៥) របស់បេទេសឡាវ  និង  យុទ្ធសាស្តេយេនឌ័រសមេប់ការអភិវឌេឍ

កសិកម្មនិងជនបទ(២០០៥) ផ្តល់លក្ខណៈយា៉ាងល្អបេសើរបំផុតក្ន៊ងបរិបទ

នេគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី។

កតិកាសញ្ញេអន្តរជាតិស្តីពី    សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង
វប្បធម៌  ធានាថក្ន៊ងមាតេ១ពីសិទ្ធិក្ន៊ងការចិញ្ចឹមជីវិតហើយ មាតេ៧

ចេងពីសិទ្ធិក្ន៊ងការរស់នៅសមរមេយ។  វមិនចេបាស់ថលក្ខណៈនេការធ្វើផេន

ការជាតិមានកមេិតល្អយា៉ាងណាទាក់ទងនឹងការជេើសរីសដី   ដើមេបីតាំង

ទីលំនៅថ្មីក្ន៊ងបេទេសនានាដេលបេកាន់ខា្ជាប់កាតព្វកិច្ចនេះ។     ទោះយា៉ាង

ណាក្តី ការពិគេះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ដេលរងផលប៉ះពាល់ រួមមាន

ស្តេីផង ដេលតេូវការជាចាំបាច់នូវឧបករណ៍នយោបាយនានាសមេប់បេទេស

ទាំងបីនោះគួររួមចំណេកដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមាន។

កតិកាសញ្ញេអន្តរជាតិស្តីពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងនយេបាយ
ចេងក្ន៊ងមាតេ៣ថ ការលើកតម្កើងនិងការអភិវឌេឍស្តេីជាអាទិភាព។ 

មាតេ២៣ចេងថ   រដ្ឋខិតខំដើមេបីធានាថ        មានសមភាពយេនឌ័រក្ន៊ង

អាពាហ៍ពិពាហ៍។    មាតេ២៥ចេងថ   បេជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបាន

ការចូលរួមដោយស្មើភាពគា្នាក្ន៊ងកិច្ចការសាធារណៈ   និងទទួលបានសេវ

សាធារណៈ។   មាតេ២៦ចេងថ បេជាពលរដ្ឋគេប់រូបមានសិទ្ធិស្មើភាពគា្នា

ចំពោះមុខចេបាប់។ សមភាពចំពោះមុខចេបាប់និងក្ន៊ងអាពាហ៍ពិពាហ៍តេូវបាន

ទទួលសា្គាល់ដោយបេទេសទាំងបី    និង    ការអភិវឌេឍស្តេីតេូវបានបញ្ជាក់

ក្ន៊ងកតិកាសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទមេង់នេការរីសអើងទៅលើស្តេី

ភេទ ។      សេបគា្នានឹងបេទេសទាំងបីបញ្ជាក់ពីគោលបំណងធ្វើឲេយបេសើរ

ឡើងការចូលរួមរបស់ស្តេីក្ន៊ងការសមេចចិត្តជាសាធារណៈផេនការអភិវឌេឍ

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិលើកទី៧   (២០១១-២០១៥) របស់បេទេសឡាវ 

បានបញ្ជាក់យា៉ាងចេបាស់ពីគោលបំណងបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្តេីក្ន៊ងការធ្វើ

ផេនការថ្នាក់ខេត្តនិងខណ្ឌនិងការពិភាកេសាផ្នេកនយោបាយ។

សេចក្តីថ្លេងការណ៍ស្តីពី  សិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការ 
សហបេជាជាតិ      រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេបេទេសទាំងបីលើកតម្កើងសមភាព

ជនជាតិដើមភាគតិច ដូចមានបញ្ជាក់ក្ន៊ងមាតេ១។     ទោះយា៉ាងជាណា

ក្តី បេទេសទាំងនេះមិនមានសេចក្តីចេងជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ដូច

ខាងកេម ៈ    ការការពារការដកហូតយកដីធ្លី និងធនធានរបស់ជនជាតិ

ដើមភាគតិច ឬ ការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយបង្ខំ (មាតេ៨និងមាតេ១០)។  

សិទ្ធិដីធ្លីមានចេងក្ន៊ងមាតេ២៧-២៩ និងមាតេ៣២ ឬ មាតេ១៣ ១៨ និង  

មាតេ១៩     ដេលតមេូវឲេយរដ្ឋនានាជួយជនជាតិដើមភាគតិចយល់និងចូល

រួមក្ន៊ងបញ្ហានយោបាយនិងចេបាប់   ជាពិសេសបញ្ហាដេលប៉ះពាល់ពួកគេ។

ការអនុវត្តការងារ
 បេទេសកម្ព៊ជា បេទេសឡាវ  និង  បេទេសវៀតណាម  មានការ

ប្តេជា្ញាចិត្តបេហាក់បេហេលគា្នាលើសិទ្ធិនិងសមភាពសេ្តីកេមសន្ធិសញ្ញាអន្តរ

ជាតិ។ មានការលាយគា្នារវងចេបាប់និងគោលនយោបាយ។   បេទេសឡាវ

បង្ហាញពីការភា្ជាប់ការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីទៅនឹងលទ្ធផលយេនឌ័រ។

 គេប់បេទេសមានសេចក្តីចេងក្ន៊ងកេបខណ្ឌគោលនយោបាយ

របស់ខ្លួនដោយបង្កឲេយមានឱកាស ដើមេបីសមេចយុត្តិធម៌យេនឌ័រក្ន៊ងការ

អភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី។ ទោះជាយា៉ាងណាក្តី ការបំពេញចនោ្លាះបេហោង

ក្ន៊ងគោលនយោបាយចំពោះការពិចារណាលើយេនឌ័រនឹងមានសារៈសំខាន់ 

ក៏ដូចគា្នានឹងការអនុវត្តយា៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននេគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍

ណេនាំក្ន៊ង   ការរៀបចំគមេង ដំណើរការនេការអនុវត្តនិងការតាមដាន។

 គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដេលជាសា្ថាប័នអន្តររដា្ឋាភិបាលមានការ

ទទួលខុសតេូវចំពោះការបេើនិងការគេប់គេងអាងទន្លេបេកបដោយនិរន្តរ

ភាពនេ   មានឱកាសធ្វើខ្លួនជាយានសមេប់រៀបចំវិធានទូទៅដើមេបីពងេឹង

ការវយតម្លេយេនឌ័រ     និងការពិចារណាលើយេនឌ័រកាន់តេខា្លាំងឡើង។ 

គណៈកម្មការនេះ ក៏ដូចរដា្ឋាភិបាលជាសមាជិករបស់ខ្លួន បានកំណត់យក

យុទ្ធសាស្តេបញ្ជាេបយេនឌ័រនៅក្ន៊ងគោលនយោបាយនេអាណត្តិរបស់ខ្លួន។

 តេង់ចំណុចនេះ គណៈកម្មការបានបង្កើត គោលនយោបាយ បណ្តុំព័ត៌មាន  

និង   បញ្ជីតេួតពិនិតេយ  សមេប់ការបញ្ចូលយេនឌ័រ។   គំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី

ទំនប់វរីអគ្គិសនីបេកបដោយនិរន្តរភាព        កំពុងធ្វើឲេយការពិចារណាលើ

យេនឌ័រកាន់តេសកម្មឡើងក្ន៊ងផ្នេកនេការទទួលខុសតេូវ និង ជាពិសេស 

អាចទាក់ទាញការវិនិយោគនិងសមិទ្ធផលក្ន៊ងផ្នេកឯទៀតនេគណៈកម្មការ

នេះ ដូចជា ជលផល បរិសា្ថាននិង កសិកម្ម។ ខណៈពេលយើងកំពុងសរសេរ

នេះ បណ្តុំព័ត៌មានក្ន៊ងការបញ្ជាេបយេនឌ័រក្ន៊ងវិស័យទំនប់វរីអគ្គិសនីកំពុង

តេូវបានតេួតពិនិតេយ។ ប៉ុន្តេ នៅផ្នេកឯទៀត ដូចជាការងរដើមេបីទទួលបាន

ការរំពឹងទុករួមគា្នាចំពោះការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាននិងសង្គមជា

ពិសេស បរិបទនេការអភិវឌេឍឆ្លងពេំដេនបេទេស ផ្តល់ឱកាសមានបេយោជន៍

និងជាក់ស្តេងដើមេបីលើកតម្កើងតម្លេនិងសារៈសំខាន់នេវយតម្លេហេតុប៉ះ

ពាល់យេនឌ័រសមេប់បេទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។
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រូបថត ៖ សាយមឹន ប៊ូស



៣ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ជារឿងល្អ 
បរិបទនិងឱកាសនានាដេលកំពុងមាន 
 នៅពេលដេលការវិភាគយេនឌ័រ និងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

យេនឌ័រតេូវបានបេើក្ន៊ងការធ្វើការសមេចចិត្ត        វអាចឲេយកេុមហ៊ុននិង

គមេងរបស់លោកអ្នកចៀសផុតពីការបន្ថេមឬការបន្តការរីសអើង ហើយ 

ផ្ទ៊យទៅវិញ វធ្វើឲេយគមេងមួយអាចតួនាទីយា៉ាងសកម្មក្ន៊ងការជួយឲេយការ

ផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្តេីនិងសិទ្ធិស្តេីកើតមានឡើង។ វិធីសាស្តេដោះសេយដោយ

គិតគូរពីយេនឌ័រនៅគេប់កមេិតក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូល ការធ្វើនិងការគេប់

គេងគមេង គឺជារឿងល្អសមេប់អាជីវកម្ម។ ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកេុមហ៊ុនមួយ

ចំនួនដេលធ្វើការងរគេប់គេងទឹក  និងការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីបាន

បង្កើនការផ្តាតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ និង មួយចំនួន

កំពុងខិតខំដាក់គមេងហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខា្នាតធំឲេយកា្លាយជាភា្នាក់ងរក្ន៊ង

ការធ្វើឲេយសមេចលទ្ធផលសង្គមជាវិជ្ជមាន។

 សា្ថាប័ននានាក្ន៊ងអង្គការសហបេជាជាតិបានបង្កើតគមេង

យេនឌ័រជាចេើនដើមេបីបេើ ក្ន៊ងការបង្កើតគោលនយោបាយនិងគមេង 

និង ក្ន៊ងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ៊អន្តរជាតិនានា ដេលរួមមាន ធនាគារពិភពលោក 

និង ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី  បានបង្កើត  បណ្តុំព័ពត៌មាន ការណេនាំផ្នេក

គោលនយោបាយ និង ធនធាននានា ដើមេបីធានាថ យេនឌ័រតេូវបានបញ្ចូល

ក្ន៊ងការផ្តល់ការយល់ពេមលើគមេងនិងលក្ខខណ្ឌអនុវត្តន៍។ សម្ព័ន្ធភាព

សា្ថាប័នក៏បានបង្កើតធនធានដេលមានបរិបទវិស័យជាក់លាក់ទាក់ទងនឹង

ឧសេសាហកម្មវរីអគ្គិសនី។១១ ចំណុចដេលទាក់ទងបំផុតមានពិភាកេសាដូច

ខាងកេម ៖

៣.១ យេនឌ័រ ៈ រចនាសម្ព័ន្ធទឹក ការវាយតម្លេទំនប់វារី 
អគ្គិសនី ភាពងាយរងគេះ និង ផលប៉ះពាល់
      គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់ ៈទំនប់និងរបាយការណអ៍ភិវឌេឍន៍ 

ក្ន៊ងឆ្នាំ២០០០   គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់បានចេញរបាយ

ការណ៍ចុងកេយដេលបានបង្ហាញវិធីសាស្តេដោះសេយថ្មីចំពោះការធ្វើ

ការសមេចចិត្តលើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹក។  គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពី

ទំនប់ជាដំណើរការពហុភាគីពាក់ព័ន្ធដេលពិចារណាលើមូលដា្ឋានទិន្នន័យ

ជាបទពិសោធន៍និងភស្ត៊តាងជាចេើនក្ន៊ងការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី។

កេបខណ្ឌការងរថ្មីរបស់គណៈកម្មការនេះបានបង្ហាញគុណតម្លេចំនួន៥

ខាងកេម ៈ

   ១.   សមភាព

   ២.   បេសិទ្ធិភាព

   ៣.   ការធ្វើការសមេចចិត្តដោយមានការចូលរួម

   ៤.   និរន្តរភាព

   ៥.   ការទទួលខុសតេូវ

គណៈកម្មការក៏បានបង្ហាញអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្តេចំនួន៧ដេលអាទិភាព

នីមួយៗឈរលើគោលការណ៍គោលនយោបាយ។ អាទិភាពទាំង៧នោះគឺ ៈ

   i.    ការធ្វើឲេយមានការទទួលសា្គាល់ជាសាធារណៈ

   ii.   ការបា៉ាន់បេមាណជមេើសដេលគេប់ជេុងជេយ

   iii.  ការដោះសេយបញ្ហាទំនប់ដេលកំពុងមាន

   iv.  ការធ្វើឲេយមាននិរន្តរភាពទន្លេនិងជីវភាព

    v.  ការទទួលសា្គាល់ការផ្តល់សិទ្ធិនិងការបេងចេកផលបេយោជន៍

   vi.  ការធានាថ មានការអនុវត្តដោយមានការទទួលខុសតេូវ

  vii.    ការចេកទន្លេបេើបេស់រួមគា្នាដើមេបី សន្តិភាព ការអភិវឌេឍ និង សុវត្ថិភាព

 ដើមេបីអភិវឌេឍគុណតម្លេទាំង៥ គណៈកម្មការបានស្នើនូវវិធីសាស្តេ

ដោះសេយថ្មីដេលសេបតាមចំណុចនេការសមេចចិត្តសំខាន់ៗនិងដំណើរ

ការ ក្ន៊ងការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនីក្ន៊ងនោះ មាន២ចំណុចស្ថិតក្ន៊ងអភិបាល

កិច្ចជាយុទ្ធសាស្តេនិងដំណាក់កាលធ្វើផេនការសមេប់ការធ្វើផេនការទឹក

និងថមពល  ៈ ការបា៉ាន់បេមាណសេចក្តីតេូវការសមេប់ទឹកនិងថមពល 

និង ជមេើសនានាសមេប់ពិចារណា។   ចំណុចចំនួន៣ទៀតទាក់ទងនឹង

ជមេើសដេលបានកំណត់យកនិងផ្តាតលើដំណាក់កាលសំខាន់២ក្ន៊ងការ

រៀបចំ ការអនុវត្ត និង ការបេតិបត្តិគមេង។ តាមរយៈចំណុចទាំងនេះគណៈ

កម្មការបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ក្ន៊ងការកំណត់យកវិធីសាស្តេដោះសេយ

ដេល ទទួលសា្គាល់សិទ្ធិ និង បា៉ាន់បេមាណហានិភ័យក្ន៊ងការផ្តល់មូលដា្ឋាន

សមេប់ការចរចារលើលទ្ធផលនានាដេលកំពុងពិភាកេសាក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធទឹក។

 មេយា៉ាងទៀតគណៈកម្មការបង្ហាញសារៈសំខាន់ក្ន៊ងការពិចារណា

ពី យេនឌ័រក្ន៊ងហានិភ័យ សង្គម វបេបធម៌ និង សេដ្ឋកិច្ច ក្ន៊ងន័យទូលំទូលាយ 

និងតម្លេ និងផលបេយោជន៍ទាក់ទងនឹងការសាងសង់ទំនប់(WCD 2000)។

ការឆ្លើយតបផ្នេកទំនប់វារីអគ្គិសនី 
 សេបពេលដេលវិស័យវរីអគ្គិសនីទទួលគុណតម្លេនិងអាទិភាព

នានាដេលផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដោយគណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់

(HSAF 2011) កេុមហ៊ុននិងសមាគមឧសេសាហកម្មសំខាន់ៗនេវិស័យនេះ

បានបដិសេធចំណុចនានានេសិទ្ធិនិងកេបខណ្ឌហានិភ័យថ      មិនមាន

លក្ខណៈជាក់ស្តេង។

 ក្ន៊ងផ្នេកណាមួយនោះ      ក្ន៊ងការឆ្លើយតបនឹងភាពបេឈមនេ

លក្ខណៈជាក់ស្តេងនេះ វិស័យវរីអគ្គិសនី បានផ្តួចផ្តើមគំនិតដំណើរការ

ដោយខ្លួនឯង ឬ បានចូលរួមក្ន៊ងគំនិតផ្តួចផ្តើមដទេទៀតដើមេបីបង្កើតឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណរបស់ខ្លួនដើមេបីវយតម្លេនិរន្តរភាព។ នៅខាងកេមមានបង្ហាញ

ពីឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណទាំងនេះហើយមានពិភាកេសាសីុជមេថេមទៀត

ក្ន៊ងផ្នេកឧបសម្ព័ន្ធ។

 ភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀតក្ន៊ងការអភិវឌេឍវិស័យវរីអគ្គិសនី ដូចជា 

សហគមន៍អឺរ៉ុប និង រដា្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ពិតជាបានបេើអនុសាសន៍របស់

គណៈកម្មការស្តីពីទំនប់ក្ន៊ងការសមេចចិត្តរបស់ខ្លួនថតើតេូវគាំទេឬមិន

គាំទេគមេងមួយ។

១១. ឧទាហរណ៍, ធនាគារពិភពលោកមើលការខុសតេូវ កម្មវិធីជំនួយផ្នេកគេប់គេងវិស័យថមពល ជាមូលនិធិជំនួយបច្ចេកទេសមានមា្ចាស់ជំនួយចេើន។កម្មវិធីនេះមានបញ្ចូលគមេងយេនឌ័រមានបេយោជន៍ដេលផ្តល់ការណេនាំនិងឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រសមេប់កេុមហ៊ុន
ថមពលនានា។ សូមមើល ESMAP 2013, Gender: Social Inclusion in the Energy Sector: Online Resources, viewed 14 August 2013, http://www.esmap.org/node/2757
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ទន្លេគឺជាជីវិត។ ការធ្វើចមា្ការតាមដងទន្លេជាសកម្មភាព

ទេទេង់ជីវភាពនៅក្ន៊ងតំបន់ទន្លេមេគង្គ។

រូបថត ៖ មា៉ាក ឌីសុី



ពិធីសរការបា៉េន់បេមាណនិរន្តរភាពវារីអគ្គិសនី 
 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តភាពវរីអគ្គិសនី(HSAP)ឆ្នាំ២០១១របស់សមាគមវរីអគ្គិសនីអន្តរជាតិទទួលសា្គាល់យេនឌ័រថជាបញ្ហាដេលបេទាក់

កេឡាគា្នាមានសារៈសំខាន់ក្ន៊ងការវស់វេងនិរន្តភាព។ 

បេធានបទនិរន្តរភាពនេពិធីសរបា៉េន់បេមាណនិរន្តភាពវារីអគ្គិសនីបានស្នើយេបល់ថយេនឌ័រមាន
សរៈសំខាន់
ដើម្បីបា៉េន់បេមាណការអនុវត្តល្អការបា៉ាន់បេមាណនាដំណាក់កាលដំបូង

បញ្ហាសង្គមនិងហានិភ័យ
(បេធានបទ ៧)

ទំនាក់ទំនងនិងការពិគេះយោបល់

ការតាំងទីលំនៅថ្មី

លក្ខខណ្ឌការងរនិងការធ្វើការ

សុខភាពសាធារណៈ

សមេួលនិងសេង់ចេញពី (HSAP 2011)

សុខភាពសាធារណៈ សុខភាពសាធារណៈ

លក្ខខណ្ឌការងរនិងការធ្វើការ លក្ខខណ្ឌការងរនិងការធ្វើការ

ការតាំងទីលំនៅថ្មី ការតាំងទីលំនៅថ្មី

ការវយតម្លេនិងការគេប់គេងហេតុ

ប៉ះពាល់បរិសា្ថាននិងសង្គម

គមេងបានប៉ះពាល់សហគមន៍

និងជីវភាពរស់នៅ

គមេងបានប៉ះពាល់សហគមន៍

និងជីវភាពរស់នៅ

គមេងបានប៉ះពាល់សហគមន៍

និងជីវភាពរស់នៅ

ទំនាក់ទំនងនិងការពិគេះយោបល់

ការគេប់គេងបញ្ហាសង្គមនិងបរិសា្ថាន ការគេប់គេងបញ្ហាសង្គមនិងបរិសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងនិងការពិគេះយោបល់

ការបា៉ាន់បេមាណដំណាក់កាលរៀបចំ ការបា៉ាន់បេមាណដំណាក់កាលអនុវត្ត
ការបា៉ាន់បេមាណដំណាក់កាល
បេតិបត្តិការ

 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តភាពវរីអគ្គិសនីនេះតេូវបានបេើដើមេបី

វស់និរន្តរភាពក្ន៊ងគមេងនីមួយៗឬបណ្តុំគមេង គឺថ  វមិនមេនរៀបចំ

ឡើងសមេប់តេការបា៉ាន់បេមាណនៅទូទាំងតំបន់ទន្លេមេគង្គនោះទេហើយ

ពិធីសារនេះបង្ហាញបញ្ហាដេលជាបេធានបទនិរន្តរភាពមួយចំនួនដេលក្ន៊ង

នោះ យេនឌ័រតេូវបានគេពិចារណា។  ទោះជាយា៉ាងនេះក្តីបញ្ហានេះនៅមិន

ទាន់ហៅថ លើកកម្ពស់យេនឌ័រដេលជាបញ្ហាអាទិភាពទោលតេឯងសមេប់

និរន្តរភាពឡើយ។   ផ្ទ៊យទៅវិញនោះ   ពិធីសារនេះមានលក្ខណៈបេហាក់

បេហេលនឹង របៀបណេនាំ សមេប់អ្នកបេើបេស់ពិធីសារដេលថ បញ្ហា

សង្គមនានាតេូវគិតយេនឌ័រទៅវិញ។ ពិធីសារនេះបេើបេព័ន្ធដាក់ពិន្ទ៊ដើមេបី

វស់ការអនុវត្តនិរន្តរភាព ប៉ុន្តេ វមិនមានមូលដា្ឋានចេបាស់លាស់ក្ន៊ងសេចក្តី

ថ្លេងការណ៍ដេលគេដាក់ពិន្ទ៊ឲេយឬក្ន៊ងវិធីសាស្តេបា៉ាន់បេមាណសមេប់បេង

ចេកពិន្ទ៊ ដោយផ្អេកលើមូលដា្ឋាននេចំណុចចនោ្លាះបេហោងក្ន៊ងការអនុវត្ត

យេនឌ័រនោះទេ។

ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណឆាប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវារី
អគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ 
 ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំង

អាងទន្លេ (RSAT)  តេូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសមេប់ការបេើបេស់

នៅទូទាំងអាងទន្លេមេគង្គ (ដេលខុសពី HSAP) ក្ន៊ងតំបន់ទន្លេមេគង្គ 

ហើយ បង្កើតជាវិធីសាស្តេបញ្ជាេបដើមេបីបញ្ចូលយេនឌ័រ។ RSAT តេូវបាន

បង្កើតឡើងដើមេបីសមេួលការពិភាកេសាជាពហុភាគីពាក់ព័ន្ធដោយពិចារណា

លើបេធានបទនានានិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយលើនិរន្តរភាព។  RSAT 

ផ្តាតជាទូទៅលើកិច្ចការជាពហុភាគីពាក់ព័ន្ធដេលនាំមានការជួបជុំគា្នារវង

អ្នកអភិវឌេឍ និង ខាងរដា្ឋាភិបាល ធនាគារ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ គណៈ

កម្មការនានានេអាងទន្លេមេគង្គ និង គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាតិ។លក្ខណៈ

វិនិច្ឆ័យដេលបេើដើមេបីបញ្ជាក់ពីការបា៉ាន់បេមាណដោយសង្កត់ធ្ងន់លើ

យេនឌ័រ។     RSAT តេូវបានធ្វើបច្ច៊បេបន្នកម្មជាចេើនលើកចេើនសារហើយ

បច្ច៊បេបន្នកំពុងពេយាយាមដាក់បញ្ចូលសង្គមសុីវិលជាសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដេរ។

បេធានបទ  RSAT មានភាពសុីគា្នាជាមួយ  HSAP  ។  ប៉ុន្តេវផ្តាតខា្លាំង

ចំពោះបរិបទទន្លេមេគង្គ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការផ្តាត ទៅលើការវយតម្លេ

លម្អិតលើធនធានជលផល។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដេលបេើសំរាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន

អំពីការវយតម្លេជាក់លាក់លើយេនឌ័រ។

 ខុសពីគា្នាពី  HSAP   អ្នកបេើបេស់  RSAT  តេូវបានណេនាំឲេយ

ពិចារណាលើភាពខុសគា្នានេយេនឌ័រនិង "ការអនុវត្ត" យេនឌ័រ ក្ន៊ងការដាក់

ពិន្ទ៊ឲេយទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដេលមានសេប់ ។ RSAT ឈរលើនិយមន័យ

របស់វិទេយាសា្ថានដទេទៀត ដូចជា ធនាគារអភិវឌេឍអាសុី ជាដើមដេលបង្ហាញ

ពីយេនឌ័រនិងបញ្ហាងយរងគេះរបស់ស្តេី ដូចមានក្ន៊ងនិយមន័យពី "ការ

ពិគេះយោបល់ដេលមានអត្ថបេយោជន៍" ជាដើម។១២

មានការនិយាយសុីជមេថេមទៀតពី RSAT ក្ន៊ងឧបសម្ព័ន្ធ។
១២. ការពិគេះយោបល់ដេលមានអត្ថបេយោជន៍ជាដំណើរការដេល  "(i) មាននៅក្ន៊ងដំណាក់កាលដំបូងៗនេវដ្តគមេង; (ii) ផ្តល់ព័ត៌មានដេលពាក់ព័ន្ធនិងមានភាពគេប់គេន់ទាន់ពេលវេលាដេលជាព័ត៌មានងយយល់ងយទទួលយកបានចំពោះបេជាពលរដ្ឋដេលរងផល
ប៉ះពាល់ (iii)កើតឡើងក្ន៊ងបរិយាកាសមិនមានការគំរាមកំហេងឬការបង្ខិតបង្ខំ និង   (v) បង្កឲេយមានការបញ្ចូលគំនិតយោបល់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់បេជាពលរដ្ឋដេលរងផលប៉ះពាល់និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀតក្ន៊ងការសមេចចិត្ត ដូចជា គមេងកម្មវិធី, វិធានការកាត់បន្ថយបញ្ហា, 
ការបេងចេកឱកាសនិងអត្ថបេយោជន៍នេការអភិវឌេឍ និង បញ្ហាអនុវត្តនានា។ ការពិគេះយោបល់នេះផ្តាតការពិចារណាលើសេចក្តីតេូវការនេកេុមមនុសេសដេលបាត់បង់ផលបេយោជន៍ឬងយរងគេះ ជាពិសេសនោះ គឺអ្នកដេលរស់នៅកេមបនា្ទាត់នេភាពកេីកេ, អ្នកគា្មានដីធ្លី, 
មនុសេសចាស់ជរា, កេុមគេួសារដេលមានសេ្តីជាមេគេួសារ, ស្តេីនិងកុមារ, ជនជាតិដើមភាគតិច និង អ្នកគា្មានបណ្ណកម្មសិទ្ធិដី"។ (ADB 2009, p. 26)
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យេនឌ័រនិងជនជាតិដើមភាគតិច
 បញ្ហាសំខាន់ក្ន៊ងបរិបទតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងក្ន៊ងបេទេសកំពុង

អភិវឌេឍជាចេើនទៀត   គឺថតើទំនប់វរីអគ្គិសនីសាងសង់ដោយបេើបេស់

ធនធាននានា ដីនិងទឹក របស់ជនជាតិដើមភាគតិចយា៉ាងដូចម្តេច។ ការយល់

ចេបាស់និងការចូលរួមក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់យេនឌ័រពីជនជាតិ

ដើមភាគតិចគឺជាឱកាសសំខាន់ដើមេបីទទួលបានការយល់ពេមពីសហគមន៍

ចំពោះគមេងនិងការធានាថ គមេងដេលបង្កើតឡើងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍

និងសិទ្ធិស្មើគា្នាចំពោះបុរសនិងស្តេី។ នៅក្ន៊ងបរិបទនេះ កេុមហ៊ុនអាចចៀស

ផុតនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនេការបង្កបញ្ហាបន្ថេមទៀតលើតួនាទីនិង

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រដេលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានកើតឡើងដោយសារ

គមេង។

 ជនជាតិដើមភាគតិចជាបេជាពលរដ្ឋកេីកេនិងនៅឆ្ងាយពីគេ

ក្ន៊ងពិភពលោក។  លើសពីនេះ   ក្ន៊ងសហគមន៍ខ្លះដេលជួបបេទះការដក

ហូតយកដីធ្លីនិងធនធាននានាដោយបង្ខំនោះ សេ្តីជាជនជាតិដើមភាគតិច

ជួបបេទះការរីសអើងជាបន្ថេមទៀត   ហើយ   ពួកគាត់តេូវធ្វើឲេយបាត់បង់

ឱកាសដើមេបីទទួលសិទ្ធិមនុសេសបានពេញលេញ។    ស្តេីជនជាតិដើមភាគ

តិចចេើនតេ  មានការអប់រំទាបទទួលសេវសុខភាពបានតិច និង យកចិត្ត

ទុកដាក់តិចតួចពីសង្គម។ ទាក់ទងនឹងការសង់ទំនប់វរីអគ្គិសនីដេលដក

ហូតយកធនធាននងិដដីូនតាពីជនជាតដិើមភាគតចិនងិប៉ះពាលល់ើរចនា

សម្ព័ន្ធសង្គមនោះ ជារឿយៗ មនុសេសបេុសទេដេលពិភាកេសាការពេមពេៀង

និងការគេប់គេងចំណូលនិងអត្ថបេយោជន៍ដទេទៀតចំពោះគេួសារនិង

សហគមន៍។

 នៅក្ន៊ងបរិបទនេះ  គេឃើញមានកេុមហ៊ុនជាចេើនអាចជួយឲេយ

គេចផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាបាន។  ការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើម

ភាគតិចក្ន៊ងការផ្តល់ឬមិនផ្តល់ ការយល់ពេមដោយសេរី ជាបឋម និង 

ដោយបានជូនដំណឹង (FPIC) គឺជាសេចក្តី     ថ្លេងការណ៍មួយជាក់លាក់

ដេលបង្ហាញពីបំណងរបស់គមេងកេុមហ៊ុន។ កេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គិសនី

មិនតេូវអនុគេះ អត់ឱន ឬ រីសអើងចំពោះស្តេីភេទ ហើយ តេូវចៀសវង

ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រពីទំនប់វរីអគ្គិសនី ដោយធានាថមានការចូលរួម

របស់ស្តេីជនជាតិដើមភាគតិចក្ន៊ងដំណើរការ FPIC។ រឿងនេះអាចបេពេឹត្ត

ទៅបានដោយមានការទទួលសា្គាល់និងគាំទេការខំបេឹងបេងរបស់ស្តេីជន

ជាតិដើមភាគតិចក្ន៊ងការធ្វើឲេយមានការយល់ពេមដោយភា្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិ

របស់សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់។ វគួរតេស្តេីជនជាតិដើមភាគតិច 

(មិនមេនលើកទៅឲេយអ្នកដទេទេ) ដេលជាអ្នកសមេចចិត្តថ តើខ្លួនគួរចូល

រួមក្ន៊ងដំណើរការសមេចចិត្តដោយរបៀបណានិងនៅពេលណា  ក៏ដូចគា្នា

និងការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក្ន៊ងដំណើរការ   FPIC   ដោយផ្អេកលើគោល

ការណ៍ សមភាព ការមិនមានការរីសអើង និង ភាពស្មើគា្នា។

 សៀវភៅណេនាំនេះអាចបេើដើមេបីជួយកេុមហ៊ុននានាមានភាព

បេកដថ សេី្តនិងបុរសមានភាពស្មើគា្នាក្ន៊ងការធ្វើការសមេចចិត្ត និង ថ 

នៅពេលមានគមេងមួយចេញមក គមេងនេះមានការជេួតជេបពីបញ្ហា

យេនឌ័រក្ន៊ងបរិបទដេលគមេងដំណើរការ។ 

អង្គការសហបេជាជាតិ,ធុរកិច្ចនិងសិទ្្ធិមនុស្ស ៖
បរិបទទំនប់វារីអគ្គិសនី 
 សិទ្ធិរបស់ស្តេីជាបញ្ហាស្នូលនេកេបខណ្ឌសិទ្ធិមនុសេសអន្តរជាតិនិង

តេូវទទួលសា្គាល់ក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងការណ៍និងអនុសញ្ញានានា។     ចំណុច៦

ពិនិតេយមើលពីរបៀបដេលរដា្ឋាភិបាលនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនានាបានគាំទេ

ឧបករណ៍ទាំងនេះនិងពីរបៀបដេលរដា្ឋាភិបាលទាំងនេះសមេចបាន។នៅ

ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ តាមរយៈការគាំទេរបស់អង្គការសហបេជាជាតិ  មានការ

ពិភាកេសាដិតដល់ជាមួយផ្នេកឯកជនដើមេបីកំណត់ថ      តើឧបករណ៍សិទ្ធិ

មនុសេសអនុវត្តក្ន៊ងវិស័យអាជីវកម្មយា៉ាងដូចម្តេច។ កេបខណ្ឌ ការពារ គោរព 

និង ដំណោះសេយលើបញ្ហាធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុសេស   បញ្ជាក់ពីតួនាទីនិង

ការទទួលខុសតេូវរបស់រដា្ឋាភិបាលនិងកេុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងការទប់សា្កាត់

និងដោះសេយការរំលោភសិទ្ធិមនុសេសទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។   កេបខណ្ឌ

នេះទទួលបានការគាំទេពី រដា្ឋាភិបាល កេុមហ៊ុន និង សង្គមសុីវិល។ កេបខណ្ឌ

នេះមានគោលគំនិត៣ដេលបេទាក់កេឡាគា្នា ៈ

 រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចការពារបេឆំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុសេសដោយ

ភាគីទីបី រួមមាន កេុមហ៊ុន តាមរយៈ គោលនយោបាយ   និយ័តកម្ម និង 

ការដាក់ទោស។

 ការទទួលខុសតេូវនេសាជីវកម្មចំពោះសិទ្ធិមនុសេសមានន័យថ

កេុមហ៊ុននានាតេូវធ្វើការដោយបេយ័ត្នបេយេងដើមេបីចៀសវងការរំលោភ

បំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទេនិងតេូវដោះសេយផលប៉ះពាល់មិនល្អនៅក្ន៊ង

ការងរដេលកេុមហ៊ុននោះធ្វើ។

 សេចក្តីតេូវការដើមេបីទទួលបានដោយជនរងគេះដោយការរំលោភ

សិទ្ធិមនុសេសទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មក្ន៊ងដោះសេយទាំងតាមផ្លូវតុលាការនិង

កេតុលាការ។

គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុសេស 

 បង្កើតឡើងដើមេបីគាំទេកេបខណ្ឌ ការពារ គោរព និង ដំណោះសេយ 

លើបញ្ហាអាជីវកម្មនិងសិទ្ធិមនុសេសដើមេបីពនេយល់ថ ការទទួលខុសតេូវនេ

សាជីវកម្មគោរពសិទ្ធិមនុសេសមានន័យថកេុមហ៊ុនតេូវចៀសវងធ្វើអី្វដេល

មានផលប៉ះពាល់មិនល្អផ្នេកសិទ្ធិមនុសេស ដោយរួមបញ្ជូលទំនាក់ទងនានា 

របស់កេុមហ៊ុននោះផង។ និយាយមេយា៉ាងទៀត កេុមហ៊ុន យា៉ាងហោចណាស់ 

មិនតេូវប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុសេស។

 តាមការជាក់ស្តេង បញ្ហានេះតមេូវឲេយកេុមហ៊ុននានាមានគោល

នយោបាយសិទ្ធិមនុសេសដេលតមេូវឲេយពួកគេ គោរពសិទ្ធិមនុសេស អនុវត្តសិទ្ធិ

មនុសេស   ដោយដំណើរការបេយ័ត្នបេយេងដេលពិចារណាយា៉ាងដិតដល់ពី

បញ្ហាយេនឌ័រដើមេបីសា្គាល់និងបង្ហាញថ កេុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិមនុសេស (ដោយ

តមេូវឲេយមានការបង្ហាញនិងការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់ ការបញ្ចូលការ

រកឃើញតាមការបា៉ាន់បេមាណទូទាំងដំណើរការរបស់សាជីវកម្ម ពេមទាំង 

តាមដាននិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុសេស)  ហើយ    ធ្វើការ

ដើមេបីដោះសេយផលប៉ះពាល់មិនល្អដេលកេុមហ៊ុនអាចបង្កឲេយមានឡើង

ឬនាំឲេយមាន ដូចជាយន្តការដោះសេយការមិនសុខចិត្តជាដើម។
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៣.២ ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងយេនឌ័រ ៈ ឱកាស
 នៅសតវតេសរ៍ទី២១ ការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី ជារឿយៗ មាន

លក្ខណៈជា   ការអភិវឌេឍបេបអន្តរាគមន៍។   នេះជាផ្លូវកាត់ក្ន៊ងការពនេយល់

លក្ខណៈសមហេតុសមផលរបស់គមេងដេលបង្ហាញការវិនិយោគលើ

ទំនប់ជាឱកាសនាំមកនូវលទ្ធផលនេការអភិវឌេឍទូលំទូលាយចំពោះបេទេស

ជាតិឬអាងទន្លេ។   វមានន័យថ    គឺទំនប់ផ្ទាល់តេម្តងជាទ័ពសេួចសមេប់

ការអភិវឌេឍនិងការវិនិយោគទូលំទូលាយ ដូចជា ផ្លូវ សេវកម្ម និង មន្ទីរពេទេយ

ជាដើម។  បេសិនបើការអភិវឌេឍនេះសមេចបាននោះ ការផ្តល់អំណាចដល់

សេី្តបេកដជាគោលបំណងសំខាន់មួយយា៉ាងបេកដ។

 ការស្វេងយល់និងការយកចិត្តទុកដាក់លើយេនឌ័រជារឿងចាំបាច់

សមេប់រដា្ឋាភិបាលជាចេើនតាមរយៈការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចពេម

ពេៀងសិទ្ធិមនុសេសអន្តរជាតិ។ រដា្ឋាភិបាលទាំងអស់នេដងទន្លេមេគង្គកេម

បានប្តេជា្ញាចិត្តធ្វើតាមយន្តការអនុវត្តសិទ្ធិមនុសេសសំខាន់ៗដេលទទួលសា្គាល់

និងលើកតម្កើងសិទ្ធិស្តេី។

 ជាកំណើន គេឃើញថ ការគោរពសិទ្ធិមនុសេសជាការទទួលខុស

តេូវរបស់កេុមហ៊ុនក៏ដូចជាររបស់រដា្ឋាភិបាល។    និយាយឲេយងយសា្តាប់ទៅ

ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវលទ្ធផលយេនឌ័រក្ន៊ងដំណើរការអភិវឌេឍនិងការ

បេតិបត្តិទៅនេទំនប់វរីអគ្គិសនីជាការអនុវត្តក្ន៊ងអាជីវកម្មដ៏ល្អ។ រឿងនេះ

អាចសមេចបាននៅក្ន៊ងការបេតិបត្តិការគេប់គេងគមេងដេលកំពុងមាន

និងអាចជួយកេុមហ៊ុនឲេយចៀសផុតពីហានិភ័យនិងថ្លេចំណាយដេលមិន

ចង់បាន។

 

ឧសេសាហកម្មរ៉េដោះសេយបញ្ហាបេឈមដូចគា្នាជាចេើន ដេលកេុមហ៊ុន

ទំនប់វរីអគ្គិសនីជួបក្ន៊ងទំហំនេផលប៉ះពាល់និងសារៈសំខាន់នេការចំណេញ

និងរកេសាអាជា្ញាបណ្ណដើមេបីបេតិបត្តិការងរ។

 នៅឆ្នាំ២០០៩ កេុមហ៊ុនរ៉េពហុជាតិ រីយ៉ូ ទិនតូ បានបង្កើត 

ហេតុអ្វីក៏យេនឌ័រមានបញ្ហា        ជាការណេនាំលើធនធានដើមេបីបញ្ចូលការ

ពិចារណាយេនឌ័រទៅក្ន៊ងការងរសហគមន៍នៅ រីយ៉ូ ទិនតូ។

 ចំណុចនេះបញ្ចូលគោលការណ៍ណេនាំដល់បុគ្គលិករីយ៉ូលើគោល

នយោបាយនិងតមេូវការរបស់កេុមហ៊ុនរីយ៉ូស្តីពីឧបករណ៍និងឯកសារយោង

ចាំបាច់។ វជាសេចក្តីថ្លេងការណ៍នេសាជីវកម្មរបស់សារៈសំខាន់យេនឌ័រ

នៅក្ន៊ងបេតិបត្តិការនានារបស់កេុមហ៊ុន។

រីយ៉ូ ទិនតូ បញ្ជាក់ថ ៈ

       "នៅ រីយ៉ូ ទិនតូ យើងមានការទទួលខុសតេូវដើមេបីធានាថ 

       ទង្វើទំាងឡាយរបស់យើងមិនបង្កឲេយអសមភាពដេលមាន

       សេប់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្ន៊ងសហគមន៍ដេលយើង

             បេតិបត្តិការងរ។ ការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ រីយ៉ូ ទិនតូ ចំពោះការ

       អភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តភាពនិងសិទ្ធិមនុសេសក៏តមេូវផង

      ដេរថ យើងតេូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សា្ថានភាពដេលយើងបាន

      លើកតម្កើងគុណភាពជីវិតនិងលក្ខខណ្ឌសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនេ

                    សហគមន៍ដេលរងផលប៉ះពាល់និងរងគេះ    ចំពោះសេ្តី

                    និងបុរស ក្មេងសេីនិងក្មេងបេុស នៅគេប់ទីកន្លេងទាំងអស់

       ដេលកេុមហ៊ុនយើងមាននៅ"។

         (Rio Tinto 2009, ទំ. 22)

      "កេុមហ៊ុន  រីយ៉ូ  ទិនតូមានការទទួលខុសតេូវដើមេបីធានាថ 

                    ផលប៉ះពាល់មិនល្អនិងហានិភ័យសង្គមតេូវបានកាត់បន្ថយ

                   ឲេយបានតិចបំផុត  ហើយ   មិនឲេយមានបេងចេកផលមិនស្មើ 

       ចំពោះកេុមណាមួយនេបេជាជន។ មានភស្ត៊តាងចេបាស់លាស់

                    ថ    នៅក្ន៊ងបរិបទមួយចំនួនស្តេីងយរងគេះដោយសារ

      ការអភិវឌេឍផ្នេករុករករ៉េណាស់" (Rio Tinto 2009, p 81)

       "វសំខាន់ដេលគេតេូវទទួលសា្គាល់ថ    ភាពបេឈមនានា

       ដេលយើងជួបបេទះក្ន៊ងលក្ខណៈជាកេុមហ៊ុនធ្វើការ ដើមេបី

                    បញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្ន៊ងគមេងនិងកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ និងការ

                    អនុវត្ត នៅគេប់ដំណាក់កាលរុករករ៉េទាំងអស់។  យើងតេូវ

       បន្តផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ចូលការពិចារណា

      យេនឌ័រទៅក្ន៊ងដំណើរការការងរ ..." (Rio Tinto 2009, p. 72)

 វិធីសាស្តេនេះដេលអនុម័តដោយកេុមហ៊ុនរ៉េ រីយ៉ូ ទិនតូ នេះផ្តល់

គមេូមួយសមេប់កេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គិសនីដើមេបីអនុវត្តវិធីសាស្តេទូលំទូលាយ

និងបេកាន់ភា្ជាប់នូវគោលនយោបាយក្ន៊ងការបញ្ចូលយេនឌ័រ។   វិធីសាស្តេ

នេះអាចទាញយកបានពី http://www.riotinto.com/documents/re-

portspublications/rio_tinto_gender_guide.pdf
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ស្តេីនៅក្ន៊ងផេសារតេី, ខេត្តអាងយា៉ាង, 
បេទេសវៀតណាម។
រូបថត ៖ ហ្គេរី លី/អុកសា្វាម



៤ ការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ ៈ 
ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណសំខាន់សមេប់អ្នកអភិវឌ្ឍ 
៤.១ តើអ្វីជាការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់យេនឌ័រ? 
 ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រគឺជាដំណើរការដេលអនុញ្ញាត

ឲេយអ្នកធ្វើការសមេចចិត្តនៅក្ន៊ងគមេងយល់ពី   សា្ថានភាពនិងបរិបទបច្ច៊បេបន្ន

ដេលតេវូប៉ះពាលដ់ោយសារគមេង នងិ អ្វដីេលផ្លាសប់្តរូពេមទាងំលទ្ធផល

នានាដេលអាចកើតឡើងដោយសារគមេងនេះ។    ការវយតម្លេនេះបេើ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើមេបីបញ្ជាក់ថ មានការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ដេលបាន

សា្មានទុកនិងដេលកើតមានឡើង។

 ការវយតម្លេហេតុផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនឹងអនុញ្ញាតឲេយអ្នកអភិវឌេឍ

គមេង (រួមទាំង រដា្ឋាភិបាល អ្នកផ្តល់ថវិកា និង កេុមហ៊ុន នានា) ពិចារណា

ទំនាក់ទំនងរវងបុរសនិងស្តេី និង របៀបដេលគមេងនេះនឹងប៉ះពាល់សេ្តី

និងបុរស។ វយតម្លេហេតុនឹងធានាថ អំណាចរវងបុរសនិងស្តេី ចំណុច

ជាចេើននឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារគមេងនោះ តេូវបានយល់ 

និង ថ មានសមភាពក្ន៊ងលទ្ធផលដេលបានមក។ ដូច្នេះ សេ្តី ជាពិសេស 

ដោយយោងលើភាពងយរងគេះពេះផលប៉ះពាល់របស់គមេង អាច

មានសា្ថានភាពល្អបេសើរជាងមុនគមេង។ 

 ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនិង

ព័ត៌មានពីការដេលបុរស និងស្តេីទាក់ទងនិងមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅ

មកជាមួយគា្នានៅគេប់ឋានៈសង្គមទាំងអស់ ហើយ អាចបេើដើមេបីធានាថ 

សកម្មភាពនានាមិនធ្វើឲេយខាតបេយោជន៍បុរសឬស្តេីនោះទេ។    ការវិភាគ

យេនឌ័រនឹងធានាថ ការសមេចចិត្តក្ន៊ងការអភិវឌេឍឈរលើមូលដា្ឋាននេហេតុ

ការណ៍នានាពីទំនាក់ទំនងរវងបុរសនិងស្តេីនិងបរិបទនិងសេចក្តីតេូវការ

ផេសេងគា្នារៀងខ្លួន។ 

 ការបេើការវយតម្លេហេតុបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់យេនឌ័រ

អនុញ្ញាតឲេយអ្នកអភិវឌេឍបា៉ាន់បេមាណហានិភ័យនិងឱកាសរបស់បុរស  និង

ស្តេី  និង ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ  ការប្តេជា្ញាចិត្ត និង ការសមេចចិត្តចៀសវងធ្វើឲេយ

មានផលប៉ះពាល់ ពេមទាំង លើកតម្កើងសមភាពយេនឌ័រ។ 

៤.២ ហេតុអ្វីបានជាធ្វើការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់
យេនឌ័រ?  

 "ការពិចារណាលើបញ្ហាយេនឌ័រក្ន៊ងការអនុវត្តគមេងទំនប់វរី

អគ្គិសនីគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះនិរន្តភាពរបស់គមេង។ គមេងអភិវឌេឍ

ទំនប់វរីអគ្គិសនីមានទំនងថនឹងអាចធ្វើឲេយមានផលវិបាកផ្នេកបរិសា្ថាន។ 

ទោះបីមានឥទ្ធិពលល្អឬមិនល្អ ឥទ្ធិពលនេះនឹងប៉ះពាល់ជីវិតគេប់សេទាប់

បេជាជន ពោលគឺ ស្តេីនិងបុរសនៅគេប់វណ្ណៈសង្គមនិងជាតិសាសន៍ដេល

កំពុងរស់នៅក្ន៊ងតំបន់គមេង ... ឥទ្ធិពលមិនល្អនេការអនុវត្តគមេងជះ

ឥទ្ធិពល ជាពិសេសលើជីវិតរបស់ស្តេីនិងកេុមដេលងយរងគេះនិងកេុម

ជាតិពន្ធ៊ ដេលបុរសហាក់ដូចជាទទួលផលបេយោជន៍ចេើនបំផុត"។  

(Department of Electricity Development 2005, p. 1)

 គោលដៅនេការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនឹងខុសគា្នាអាសេ័យ

លើបរិបទនិងការកំណត់ពេលវេលា។ ជាធម្មតា ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

យេនឌ័រតេូវធ្វើឡើងរួមគា្នានឹងការសិកេសាលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់គមេង

និងការវយតម្លេហេតុគមេងដំណាក់កាលដំបូង។ ចំណុចនេះនឹងបញ្ជាក់

ពីផេនការគេប់និងថវិកា។ តាមរបៀបនេះ លទ្ធផលដេលចេញមករួមមាន ៖

      ការយល់ដឹងរបស់អ្នកអភិវឌេឍគមេងពីរបៀបដេលគមេង

      នឹងមានផលប៉ះពាល់ផេសេងគា្នាលើបុរសនិងស្តេី និង តាមរយៈ

                   ការយល់ដឹងនេះ ...

                   អ្នកអភិវឌេឍគមេងពងេីកការពិចារណារបស់ខ្លួនលើផលប៉ះ

      ពាល់យេនឌ័រនិងការចូលរួមរបស់ស្តេីក្ន៊ងដំណើរការសំខាន់ៗ 

        ដើមេបីបញ្ជាក់ការសមេចចិត្តលើគមេងនាពេល អនាគត 

        (រួមមាន ការបា៉ាន់បេមាណហានិភ័យ, ទាក់ទងនឹង ការពិនិតេយ

        មើលនិងការរៀបចំការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ដទេទៀត

        ដូចជា  សមេប់ជនជាតិដើមភាគតិចឬទីដេលតេូវមាន

      ការតាំងទីលំនៅថ្មី  លើការបេងចេកថវិកា  ការផ្តល់ធនធាន

                   ការកំណត់ពេលវេលា ទំហំការងរ ជាដើម) និង តាមរយៈ

                    ការពិចារណានេះ ... 

      អ្នកអភិវឌេឍធានាថ ការសមេចចិត្តរបស់គមេងធ្វើឲេយបេសើរ

                   ឡើងនូវសមភាពយេនឌ័រ 

       ការបា៉ាន់បេមាណនិងការវិភាគតម្លេ/ផលបេយោជន៍គឺឆ្ល៊ះ

                    បញ្ចាំងគេប់ជេុងជេយនិងពិតបេកដពីការដេលគមេង

                    នឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រនាពេលបច្ច៊បេបន្ន  និង

                    អនាគត     រួមមានការយល់ដឹងពីយេនឌ័ររបស់សហគមន៍ 

                    និង    បេើសេវបេព័ន្ធអេកូដេលនឹងតេូវប៉ះពាល់ដោយសារ

      គមេង ហើយ កិច្ចការនេះនឹងជួយក្ន៊ង ... 

      សមេួលឱកាសឲេយមានការចូលរួមឲេយបានចេើនបំផុតចំពោះ

                    សេ្តីនិងបុរសនៅក្ន៊ងគមេង ហើយ ជួយឲេយទទួលបានស្មើ

                    គា្នានូវផលបេយោជន៍នានា។ 

  អ្នកអភិវឌេឍគមេង ពេមទាំង អ្នកផ្តល់ថវិកានិងដេគូជារដា្ឋាភិបាល

នឹងទទួលបានគុណតម្លេក្ន៊ងគមេងរបស់ខ្លួនដោយសារការវយតម្លេហេតុ

ប៉ះពាល់យេនឌ័រ។ ការពិចារណាលើយេនឌ័រនិងផលប៉ះពាល់នេគមេង
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លើយេនឌ័រ និង បនា្ទាប់មក សមេបសមេួលគមេងយា៉ាងណាឲេយបានដោះ

សេយសមភាពយេនឌ័រនោះ ជាចំណុចសំខាន់ក្ន៊ងការពិចារណានិរន្តភាព

នេគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី។ 

 ក្ន៊ងការធានាថ គមេងបេើការវយតម្លេហេតបុ៉ះពាល់ និង បន្ត

ឲេយតម្លេនងិពនិតិេយមើលទនំាកទ់នំងយេនឌរ័ក្នង៊ការអភវិឌេឍរបស់គមេងនងិ

បរិបទនេបេតិបត្តិការងរ អ្នកស្នើគមេងនឹងអាចគេប់គេងហានិភ័យដេល

កើតមានដល់គមេងរបស់ខ្លួន។ អ្នកគាំទេគមេងគួរពិចារណារបៀបដេល

ផលប៉ះពាល់អាចជួយបេទះផេសេងគា្នារវងបុរសនិងស្តេីនិងរបៀបដេលផល

ប៉ះពាល់ទាំងនេះជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងសហគមន៍និងក្ន៊ងកេុមគេួសារ

នីមួយៗ។

 ការសមេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបេកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះ

ស្តេីដេលជាផ្នេកមួយនេវិធីសាស្តេអនុវត្តល្អនឹងតមេូវឲេយផ្តាតការពិចារណា

លើការផ្តល់អំណាចដល់ស្តេី។

 បេសិនបើគមេងនឹងផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូរឬការផ្តល់អំណាចដល់

ស្តេី វមានសារៈសំខាន់ណាស់ដេលគេតេូវទទួលសា្គាល់ថ ស្តេីមិនគេន់តេ

ជាកេុមមនុសេសមួយកេុមក្ន៊ងចំណោមកេុមមនុសេសគា្មានអំណាចឬនៅឆ្ងាយ

ពីគេក្ន៊ងសង្គម (ដូចជា ជនជាតិដើមភាគតិច អ្នកកេនិង ជនពិការ) នោះទេ 

ប៉ុន្តេ ស្តេីស្ថិតនៅគេប់កេុមមនុសេសទាំងនេះក្ន៊ងសង្គម។ លើសពីនេះទៀត 

កេុមគេួសារជាចំណុចដេលធ្វើឲេយស្តេីបាត់បង់អំណាច។

 ដោយពិចារណាលើចំណុចនេះ យុទ្ធសាស្តេគេប់គេងដើមេបីដោះ

សេយគមេងដេលនាំឲេយមានផលប៉ះពាលន់ឹងមានឥទ្ធពិលលើទនំាក់

ទំនងទៅវិញទៅមករវងស្តេីនិងបុរស នៅគេប់ដំណាក់កាលនេគមេង។ 

វនឹងមានភាពខុសគា្នាចំពោះកេុមមនុសេសដេលមានវបេបធម៌និងភាសាផេសេង

គា្នា ភាពខុសគា្នាផ្នេកសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និង ជាតិសាសន៍ថេមទៀត។ គមេង

នឹងប៉ះពាល់សង្គម រចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ការងរនិងគេួសារ ហើយ 

តាមរយៈចំណុចទាំងនេះ   នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ស្តេី  និង

បុរស។   ការពិចារណាគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពគមេងដេលជះ

ឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងក្ន៊ងកេុមគេួសារនិងការទទួលខុសតេូវនានាគឺជា

រឿងសំខាន់។   លើសពីនេះ   ការពិនិតេយលើការសមេចក្ន៊ងការផ្តល់សំណង

ឬការបេងចេកផលបេយោជន៍របស់គមេងអាចបា៉ាន់បេមាណបានពីអំណាច

និងការគេប់គេងធនធាននិងទេពេយសមេបត្តិ ក៏ដូចជាឱកាសរបស់សា្ថាប័នរដ្ឋ

ក្ន៊ងការធ្វើឲេយមានឥទ្ធិពលដល់ការផ្តល់អំណាចដល់ស្តេី។

      គមេងគួរពិចារណាណលើចំណុចទាំងនេះពេលកំពុងធ្វើ ៈ 

     យន្តការបណ្តឹងឬដំណើរការដោះសេយការកើតទុក្ខមិន

                   សុខចិត្ត 

      សិទ្ធិ ធនធាន ដី និង ទឹក ដេលកំពុងចរចារសមេប់សហគមន៍

                   ដេលតាំងទីលំនៅថ្មី 

     ការជំនួសធនធាននិងរចនាសម្ព័ន្ធន្ថដេលបាត់បង់    ដូចជា

                   សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និង ផេសារ  

     ការកំណត់ការបេើបេស់សិទ្ធិដើមេបីសហគមន៍ដេលជីវភាព

                   រស់នៅរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគមេង 

     ការពិគេះយោបល់គមេងនិងដំណើរការធ្វើការសមេច

                   ចិត្តរបស់សហគមន៍ 

     ការរៀបចំគមេងនិងផេនការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់(ដូច

                   ជា ចំពោះ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ការគេប់គេងបរិសា្ថាន) 

      កិច្ចពេមពេៀងបេងចេកផលបេយោជន៍  

      គមេងអភិវឌេឍសហគមន៍។ 

៤.៣ តើពេលណាគេគួរធ្វើការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់?
 ការវិភាគនិងការវយតម្លេហេតុផលប៉ះពាល់យេនឌ័រគួរតេូវ

បញ្ចូលជាផ្នេកមួយក្ន៊ងការនាំឲេយភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្ន៊ងការធ្វើផេនការ

យុទ្ធសាស្តេរបស់អាងទន្លេមេគង្គ ដេលតាមរយៈកិច្ចការនេះនឹងមានជមេើស

នានាសមេប់គមេងអភិវឌេឍន៍លើទន្លេ។ ការចៀសពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ

មានលើយេនឌ័រគួរជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចាំបាច់ដើមេបីបា៉ាន់បេមាណថ 

ជមេើសរបស់គមេងអាចធ្វើបាននិងមាននិរន្តរភាពឬអត់។ 

 នៅក្ន៊ងបរិបទដេលមានគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី ការវយតម្លេ

ហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រនិងជំនាញការខាងផេ្នកយេនឌ័រជារឿងចាំបាច់

នៅពេលក្ន៊ងដំណាក់កាលដំបូងៗនេការអភិវឌេឍរបស់គមេង។ មុនមាន 

ការសមេចចិត្តជាក់លាក់ ដើមេបីឲេយការរៀបចំគមេងនិងផេនការគេបគ់េង

អាចយកមកសមេបសមេួល ដោយឈរលើការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

ហើយ   ដើមេបីឲេយការរៀបចំថវិកានិងការវិនិយោគបានល្អដោយផ្អេកលើការ

វិភាគយេនឌ័រ។ ការវិភាគផលប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណផល

ប៉ះពាល់បរិសា្ថាន/សង្គមជាជមេើសសំខាន់។ 

 គំនូសតាងខាងកេមបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗក្ន៊ងការចូលរួម

របស់ជំនាញការផ្នេកយេនឌ័រ  របស់ស្តេី និង របស់ការបា៉ាន់បេមាណផល

ប៉ះពាល់យេនឌ័រ អាចកើតនិងគួរមាននៅពេលបង្កើតគមេង។ ចំណុច

នេះផ្តាតលើការដំណើរការវយតម្លេការអនុវត្តល្អ សង្គម និង បរិសា្ថាន 

ជាគមេូ។ 
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៤.៤ អ្វីជាការអនុវត្តល្អនេពេលមានការវាយតម្លេ
ពីយេនឌ័រ?
 ចំណុចចាប់ផ្តើមសំខាន់គឺអ្នកអភិវឌេឍនេគមេងមើលងយផល

ប៉ះពាល់លើយេនឌ័រថជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេស។ ស្តេីនិងបុរសមានសិទ្ធិដូចគា្នា។ 

សិទ្ធិទាំងនេះកើតឡើងនៅក្ន៊ងតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវក្ន៊ងផ្ទះនិងក្ន៊ង

សង្គម។ សិទ្ធិទាំងនេះអាចមានក្ន៊ងទំនៀមទមា្លាប់បេពេណី។ 

 ការវយតម្លេពីយេនឌ័រអាចជាការជួយសា្ថាបនាដើមេបីធានាថ  

គា្មានបុរសឬស្តេីណាខាតបង់ផលបេយោជន៍ដោយសារមានអន្តរាគមន៍នេ

ការអភិវឌេឍឡើយ ហើយ គេគួរបេប់ពី គមេងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 

សំណង និង កម្មវិធីនានាទាក់ទងនឹងការបេងចេកផលបេយោជន៍។

 ការបង្កើតគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនីតេងមានផលប៉ះពាល់ជានិច្ច

លើយេនឌ័រ។ វអាសេ័យលើថ តើផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចចៀសបាននិង

អាចគេប់គេងបានយា៉ាងដូចម្តេច ទើបគេដឹងថ ផលប៉ះពាល់នេះគឺវិជ្ជមានឬ

ក៏អវិជ្ជមាន។

 នៅពេលដេលរឿងមួយចំនួនអាចសា្មានទុកបាននោះផលប៉ះពាល់

មួយចំនួន    ជាធម្មតា     នឹងមានលក្ខណៈពិសេសទៅតាមចំពោះបរិបទនេ

គមេងនីមួយៗ។ ដើមេបីស្វេងយល់និងគេប់គេងផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យ 

លោកអ្នកតេូវទទួលបាននិងសិកេសាទិន្នន័យដោយបេងចេកតាមភេទនិងតេូវ

សួរសំណួរដេលតេឹមតេូវខាងកេម ៖ 

          តើគមេងនេះជាប់ទាក់ទងឬទេដល់ សហគមន៍ដេលរងផល

      ប៉ះពាល់  និង ការបេើបេស់ទន្លេ ពេមទាំង មូលដា្ឋានធនធាន

      ធម្មជាតិ របស់ពួកគេ?

                     តើគមេងនេះជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរស់នៅបេចាំថ្ងេនេសេទាប់

                    បេជាជននានាឬទេ?

          តើភាពខុសគា្នារវងស្តេីនិងបុរសជួបបេទះមានលក្ខណៈយា៉ាង

                ដូចម្តេច ដោយគិតពីតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវ ការទទួល

                    បាននិងការគេប់គេងធនធាន   សេចក្តីតេូវការ     និងផល

      បេយោជន៍ ពេមទាំង លទ្ធភាពចូលរួមធ្វើការសមេចចិត្ត។

 

៤.៥ ការជាប់ទាក់ទងនិងការចូលរួម
 លក្ខណៈដេលជនទទួលរងផលប៉ះពាល់ មាន បុរស ស្តេី ក្មេង 

ចាស់  ក្ន៊ងដំណើរការស្វេងយល់    និងវយតម្លេយេនឌ័រជាចំណុចសំខាន់

ក្ន៊ងការអនុវត្តការងរល្អ។ ការបេមូលទិន្នន័យគួរធ្វើដោយបេងចេកតាមភេទ

និងអនុវត្តដោយមានជាប់ទាក់ទងនឹងកេុមមនុសេសផេសេងៗគា្នា    មានបុរស

មានស្តេី។គេគួរបញ្ចូលកេុមផេសេងៗគា្នាទាំងនេះឲេយបានល្អទៅក្ន៊ងការរៀបចំ

និងដំណើរការបេមូលទិន្នន័យនិងការបា៉ាន់បេមាណ។    គេគួរពិចារណាពី

ការបេើភាសា  និងការទទួលបានព័ត៌មាននិងឱកាស     នៅដំណាក់កាល

ដំបូងនេការរៀបចំផេនការសមេប់គមេង  ដើមេបីឲេយជនពិការ   ភាពខុស

គា្នាផ្នេកភាសា និង ភាពខុសគា្នាក្ន៊ងការអប់រំ ទាំងអស់គា្នាមានឱកាសស្មើគា្នា

ដើមេបីចូលរួមនិងឲេយគេសា្តាប់ពីយោបល់របស់ខ្លួន។ 

 

ចំណុចខាងកេមជាបញ្ជីតេួតពិនិត្យដើម្បី
បញ្ចូលការអនុវត្តការងារល្អ ៈ 
គេគួរពិចារណាដូចខាងកេម ៈ

 តេូវធានាថ  ការបេជុំនិងដំណើរការការងរនានាផ្តល់ពេល

               សមរមេយដើមេបីឲេយមានការចូលរួមរបស់បុរសនិងស្តេី 

    តេូវធានាថ  ការសមា្ភាសនិងកេុមមនុសេសដេលអញ្ជើញមក

              ចូលរួមបេជុំមានបុរសមានស្តេី ប៉ុន្តេ ស្តេីតេូវបានសមេួលឲេយ

              ជួបដាច់ដោយឡេក 

                តេូវធានាថ ភាសាដេលបេើអាចឲេយស្តេីងយសា្តាប់ងយយល់

 បញ្ចូលអ្នកសមេបសមេួលជាស្តេី និងអ្នកបកបេជាស្តេីទៅ

              ក្ន៊ងកេុមដេលធ្វើគមេង

 តេូវធានា ថ  ស្តេីមានក្ន៊ងកេុមដេលធ្វើគមេង  និង    ថ

               សមាជិកកេុមដេលធ្វើគមេងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្ន៊ងការ

               វិភាគយេនឌ័រ

 តេូវធានាថ មានការបេមូលគំនិតយោបល់របស់មនុសេសក្មេង

              និងចាស់ស្មើគា្នានៅក្ន៊ងទិន្នន័យ

 តេូវសមេបសមេួលនៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានតេឡប់ដោយជា

              កេុមឲេយ មានតេស្តេីដាច់ដោយឡេក និង   មានបុរសសេ្តីរួម

 គា្នា ហើយ តេូវធានាថ មានការតេួតពិនិតេយទិន្នន័យដើមេបីឲេយ

              មានការយល់ដឹងរួមគា្នាលើការវិភាគ

 តេូវបេកដថ បានទាក់ទងស្តេីឲេយចូលរួមក្ន៊ងការតេួតពិនិតេយ

              និងរបាយការណ៍ស្តីពីការរកឃើញនានា និងការវិភាគ 

 តេូវឲេយមានតំណាងកេុមមនុសេសដេលមាន វបេបធម៌ ជាតិពន្ធ៊ 

              ឬ សង្គមសេដ្ឋកិច្ច ផេសេងគា្នា ពីក្ន៊ងសហគមន៍នោះ

  បញ្ចូលស្តេីនិងបុរសពីបេជាជនជាជនជាតិដើមភាគតិច ឬ

 និគមជនជាតិពន្ធ៊នៅក្ន៊ងដំណើរការការងរនិងធានាថអ្នក

              ទាំងនោះបានបញ្ចូលមតិយោបល់គេស្មើគា្នា និង

 រករបាំងវបេបធម៌ដេលរារាំងការចូលរួមរបស់ស្តេីហើយរកវិធី

 ដោះសេយ។ 

                                                                                 

                                                                ទំព័រ ១/១

នេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយគមេូ។ តារាងបញ្ជីអាចទាញយកពី 
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កសិករស្ទូងសេូវ, ខេត្តវៀងចន្ទ បេទេសឡាវ។ 
រូបថត ៖ ជេរី ហ្គេលា/អុកសា្វាម អូស្តាេលី



៥ យេនឌ័រក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ៈ មុនគមេង
 មុនមានទំនប់ គឺមានទន្លេ និង មានមនុសេសដេលបេើទន្លេនោះ។ 

បុរសនិងសេ្តីនឹងបេើទន្លេក្ន៊ងរបៀបផេសេងគា្នា។ ពួកគេនឹងឲេយតម្លេ ទន្លេនិង 

ធនធានរបស់វផេសេងៗគា្នា។   ពួកគេនឹងមានតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវ

ផេសេងគា្នាទាក់ទងនឹងការទទួលបាននិងការគេប់គេងផេសេងគា្នាលើធនធាន

របស់ទន្លេ។ វខុសគា្នាផងដេរក្ន៊ងការដេលពួកគេទាក់ទងគា្នា  ក្ន៊ងកេុមភាសា

ក្ន៊ងសហគមន៍ និង តាមសហគមន៍ផេសេងៗ។ ការយល់ពីបរិបទនេះគឺមាន

សារៈសំខាន់ចំពោះកេសួងដេលទទួលខុសតេូវ ការគេប់គេងទឹក ការគេប់

គេងកសិកម្ម ដី និង ធនធាន មចា្ឆាជាតិ អ្នកធ្វើផេនការនានា។ល។

 ការធ្វើផេនការអាងទន្លេមេគង្គជាយុទ្ធសាស្តេ រួមមានការវយ

តម្លេហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថានជាយុទ្ធសាស្តេនិងការបា៉ាន់បេមាណផលវយ

តម្លេហេតុប៉ះពាល់ដេលកើតឡើងជាបណ្តុំអាចផ្តល់ឱកាសសំខាន់ដើមេបី

ធានាឲេយមានទិន្នន័យដោយបេងចេកតាមភេទកាន់តេបេសើរ និងការយល់

ដឹងយេនឌ័ររបស់សហគមន៍   ជីវភាពរស់នៅ  និង  របៀបរស់នៅតាមដង

ទន្លេមេគង្គ។ នៅពេលរដា្ឋាភិបាលនិងអាជា្ញាធរនេអាងទន្លេយកគំនិតយោបល់

ផេសេងៗមុនការសមេចចិត្តលើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគ វចេបាស់

ណាស់ថ គេអាចចៀសផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ហើយ ឱកាសយេនឌ័រ

ដេលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនោះអាចកើតមានឡើង។ 

 "ការអភិវឌេឍក្ន៊ងលេបឿនដ៏លឿននៅអាងទន្លេមេគង្គកេមបង្ហាញ

ឲេយឃើញពីការបេឈមសំខាន់ចំពោះរដា្ឋាភិបាលនានាដេលទទួលខុសតេូវ

ការគេប់គេងអាងទន្លេថ ស្ថិតកេមសមា្ពោធនេសេចក្តីតេូវការដេលចាំបាច់

ជាចេើន។ អាងទន្លេដេលមិនសូវអភិវឌេឍចេើនមានកមេិតកេីកេខ្ពស់និងការ

ពឹងផ្អេកខ្ពស់លើធនធានទន្លេដើមេបីជីវភាពរស់នៅនេបេជាជននៅតាមអាង

ទន្លេទាំងនោះ។   សេបពេលដេលទំនប់វរីអគ្គិសនីផ្តល់ឱកាសសំខាន់ក្ន៊ង

ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេនិងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះ គេទទួលសា្គាល់

យា៉ាងទូលំទូលាយថ វក៏នាំមកនូវហានិភ័យសង្គមនិងបរិសា្ថានខា្លាំងកា្លា

ណាស់ដេរ។

 ការអភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាពទាមទារឲេយពិចារណាលើបញ្ហា

រួមនិងការដោះដូរគា្នាក្ន៊ងតម្លេជាសេដ្ឋកិច្ច  សង្គម  និង  បរិសា្ថាន។  លំនឹង

តម្លេរវងសហគមន៍  បរិសា្ថាន  និង  សេដ្ឋកិច្ច តេូវសមេចឲេយបាននិងតេូវ

ធានាឲេយបានក្ន៊ងលក្ខណៈចេបាស់លាស់និងមានការទទួលខុសតេូវ   ដោយ

ទាញយកផលបេយោជន៍នេ ការពងេីកចំណេះដឹង គំនិតយោបល់នានា 

និង គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី"(RSAT 2010, p. 7)។

ដំណាក់កាលមុនគមេង ៈ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ - ការ
បេមូលទិន្នន័យនិងការអង្កេត យេនឌ័របឋម
 ការអនុវត្តការងរល្អគឺថអាងទន្លេមានផេនការគេប់គេងជាកមេិត

យុទ្ធសាស្តេ ដោយមានការយល់ដឹងឆ្លងពេំដេន បេសិនបើទន្លេនោះហូរឆ្លង

កាត់ពីបេទេសមួយទៅបេទេសមួយទៀត។ ប៉ុន្តេ ផេនការជាចេើនខ្វះការ

ពេមពេៀងកមេិតខ្ពស់បេបនេះ    ឬ    មានដេរតេកេយពីការសមេចចិត្ត

វិនិយោគនិងអភិវឌេឍន៍។ សមេប់កេុមហ៊ុនដេលចាប់អារម្មណ៍បង្កើតគមេង 

ឬ  អ្នកដេលគេជួលឲេយបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់បរិសា្ថានឬសង្គមសមេប់

គមេង ដោយធានាថ អ្នកទាំងនេះបានយល់ដឹងពីយេនឌ័របានពេញ

លេញចំពោះ សហគមន៍ អ្នកបេើបេស់ទន្លេ និង បរិបទទូទាំងអាងទន្លេ 

ជារឿងសំខាន់។ នៅពេលដេលមានការយល់ដឹងពីយេនឌ័រហើយ ការសមេច

ចិត្តនាពេលអនាគតលើការធ្វើផេនការនិងការគេប់គេងនឹងបង្ហាញពីការ

ពិចារណាពីលទ្ធផលនិងទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ។ 

 ដោយបញ្ចូលការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់យេនឌ័រទៅក្ន៊ងវិធី

អង្កេតមូលដា្ឋាននិងបច្ចេកទេសបេមូលទិន្នន័យសមេប់ការគេប់គេងអាង

ទន្លេ វអាចនាំឲេយការយល់ដឹងពីយេនឌ័រនឹងតេូវគេបញ្ចូលទៅក្ន៊ងការសមេច

ចិត្តលើលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់គមេងនិងការធ្វើផេនការ។   នេះជាការ

អនុវត្តការងរល្អ។

 ជំពូកនេះផ្តល់ការពិនិតេយលើសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនគួរពិចារ

ណាក្ន៊ងការបង្កើតការអង្កេត យេនឌ័របឋមនេអាងទន្លេនិងបេជាជនដេល

រស់នៅនោះ។

 ជំពូកនេះបង្ហាញផងដេរ លើឱកាសធំៗក្ន៊ងការពិចារណាយេនឌ័រ

ក្ន៊ងការសមេចចិត្តលើការធ្វើផេនការអនុវត្តការងរល្អ  និង   លើបរិបទនេ

ការធ្វើការសមេចចិត្ត។នៅផ្នេកចុងកេយ ជំពូកបង្ហាញពីបរិបទកមេិតខ្ពស់

ចំពោះផលប៉ះពាល់យេនឌ័របណា្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរនៅអាងទន្លេ ហើយ 

ស្នើជាយោបល់លើចំណុចដេលគេអាចជួបនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ។
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បេើការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើយេនឌ័រ ដើម្បីណេនាំ
ការបង្កើតគមេងនិងការឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 
 ចូរពិចារណាសំណួរខាងកេមក្ន៊ងការបង្កើតការយល់ដឹងពីទន្លេ

និងបរិបទចំពោះផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វរីអគ្គិសនី ៈ

      តើមានការយល់ដឹងចេបាស់លាស់ទេពីរបៀបដេលទន្លេនិង

                    ធនធានរបស់តេូវបានបេើដោយសហគមន៍រស់នៅតាមដង

                    ទន្ល?   តើចំណុចនេះបញ្ចូលការយល់ដឹងពីតួនាទីនិង

                    សកម្មភាពផេសេងគា្នារបស់បុរសនិងស្តេីឬទេ?

      តើការបា៉ាន់បេមាណការអង្កេតបឋមសិកេសានរណារស់នៅលើ

                   និងនៅកេបេរទន្លេ ហើយ បេើបេស់ទន្លេ ដើមេបីជីវភាពរស់នៅ

                    របស់ខ្លួនឬទេ?  តើមានការយល់ដឹងពីការបេើបេស់ផេសេង

                   គា្នាចំពោះទន្លេនិងធនធានរបស់វដោយបុរសនិងសេ្តីឬទេ?

                    ចំណុចនេះគួរបញ្ចូលការពិចារណាលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

                    ផ្ទាល់រួមគា្នារបស់បុរសនិងរបស់ស្តេី (ឧទាហរណ៍ ការលាង

                    ចានឆ្នាំង ការដងទឹក ការដឹកជញ្ចូន ការលេងកមេសាន្ត)   ក៏

                    ដូចជាសកម្មភាពសង្គមនិងវបេបធម៌   (ដូចជា ពិធីសាសនា

      ឬពេលឹងដូនតានិងកន្លេងនានាដេលសំខាន់សមេប់សហគមន៍

                    គោរពបូជា)។ 

      តើមានការបា៉ាន់បេមាណ     ការអង្កេតបឋមបញ្ចូលអ្នកបេើ

                    បេស់ទន្លេនៅតាមរដូវផេសេងឬទេ?

      តើការបា៉ាន់បេមាណការអង្កេតបឋមពិចារណាពីអ្នកបេើបេស់

                   ទន្លេមកពីកន្លេងឆ្ងាយៗ  ដូចជា   សហគមន៍ដេលទៅទន្លេ

                   ដើមេបីរកតេីតាមរដូវ កេពីអ្នករស់នៅនឹងទន្លេឬទេ? 

                   តើចំណុចនេះបញ្ចូលការយល់ដឹងពីការទទួលខុសតេូវនិង

                   ការបេើបេស់និងធនធានរបស់ទន្លេដោយបុរសនិងស្តេីឬទេ?

      តើការបា៉ាន់បេមាណការអង្កេតបឋមពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌ

                   និងសា្ថានភាពផេសេងគា្នានៅគេប់ទិដ្ឋភាពនេសហគមន៍និង

                   បេព័ន្ធអេកូដេលរងផលប៉ះពាល់ឬទេ?   គឺថ   តើការបា៉ាន់

                    បេមាណការអង្កេតបឋមនេះបញ្ចូលសហគមន៍ឆ្លងពេំដេន

                   ទន្លេនិងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ឬទេ? ហើយតេង់ចំណុចនេះ

                   គេមានទទួលទិន្នន័យដេលមានការបេងចេកតាមភេទឬទេ?

                                                                                   

នេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយគមេូ តារាងនេបញ្ជីនេះអាចទាញយកពី www.oxfam.org.au/giamanual

 ទំព័រ ១/១
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នេកមេិតការធ្វើផេនការយុទ្ធសស្តេសមេប់អាងទន្លេ វា
មានសរៈសំខាន់ដើម្បីពិចារណាលើផលប៉ះពាល់យេនឌ័រ
និងសេចក្តីតេូវរបស់យេនឌ័របេើបេស់ដំណើរការនិង
អន្តរាគមន៍ខាងកេម
ការបា៉ាន់បេមាណជមេើស ៈ ការបា៉ាន់បេមាណជមេើសដោយមានពិចារណា

សព្វគេប់របស់ផេនការអភិវឌេឍលើតមេូវការទន្លេតេូវពិចារណាការបេើបេស់

ទឹកសមេប់សុខភាពបេព័ន្ធអេកូ   សមេប់ជីវភាពរស់នៅ  និងសកម្មភាព

វបេបធម៌របស់សហគមន៍  ក៏ដូចជាពិចារណាពីសេវអគ្គិសនីដេលអាចមាន

សមេប់ការបេើបេស់នានា។ នៅដំណាក់កាលនេះ ជមេើសកេពីទំនប់

ជាផ្នេកសំខាន់មួយនេផេនការអភិវឌេឍ។ គេអាចធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវរចនា

សម្ព័ន្ធដេលកំពុងមានដើមេបីផ្គត់ផ្គង់តមេូវការថមពលនិងទឹក។

ការគេប់គេងលើតមេូវការ ៈ ដោយពិចារណាលើផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនិង

ឱកាសក្ន៊ងការកាត់បន្ថយការបេើបេស់ បេសិទ្ធភាពនេការបេើបេស់ឡើង

វិញនិងថមពលអាចជួយឲេយសមេចបានផលបេយោជន៍យុទ្ធសាស្តេយេនឌ័រ។

ការគេប់គេងលើការផ្គត់ផ្គង់ ៈ ការពិចារណាលើជមេើសដេលផ្តល់់តមេូវទឹក

និងថមសមេប់អ្នកបេើបេស់នានាជារឿងចាំបាច់។ ឧទាហរណ៍ តមេូវការ

របស់ភូមិនៅឆ្ងាយដាច់សេយាល ជាធម្មតា តេូវការថមពលខា្នាតតូច កកើត

ឡើងវិញដេលបេើបានទាំងអស់គា្នាក្ន៊ងភូមិ ជាជាងបេព័ន្ធថមពលទំហំធំ។

លំហូរបរិសា្ថាន/លំហូរទឹកខាងកេម ៈ   ពិនិតេយមើលតមេូវការយេនឌ័រក្ន៊ង

ការបញ្ជូននេលំហូរបរិសា្ថានដើមេបីស្វេងយល់ពី បមេបមេួលលំហូរទឹកធារ

ទឹក  និង   ការកំណត់ពេលបង្ហូរទឹកភា្ជាប់ទៅនឹងដំណើរការបរិសា្ថាននិង

ទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៅផ្លូវទឹកខាងកេមជាមួយទន្លេនិងដំបន់ដីលិចទឹក

ពិចារណាលើតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវយេនឌ័រ និង  បរិបទទឹកហូរឆ្លង

ពេំដេនបេទេស។

ការតាំងទី និង ការរៀបចំ ៈ ពិចារណាលើផលប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ងការបា៉ាន់

បេមាណថ ជមេើសនោះទៅរួចឬអត់ដើមេបីការតាំងទីរបស់ទំនប់និងការរៀប

ចំអាចជាយុទ្ធសាស្តេមួយក្ន៊ងចំណោមយុទ្ធសាស្តេឯទៀតដើមេបីចៀសឬ

បន្ថយឲេយបានតិចបំផុតនូវផលប៉ះពាល់លើយេនឌ័រដោយសារទំនប់វរី

អគ្គិសនី។

ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់សង្គម ៈ ការរៀបចំនិងការអនុវត្តការបា៉ាន់បេមាណ

សង្គមនៅលទ្ធផលបេពេឹត្តទៅរបស់គមេងដំណាក់កាលដំបូងជាចំណុច

ងយ និងមានបេសិទ្ធភាពបំផុត ដើមេបីឲេយមានការចូលរួមពីស្តេី និងមានកា

រពិចារណាពីផលប៉ះពាល់លើយេនឌ័រ។ បញ្ហាទាំងនេះជារឿយៗ នឹងមាន

នៅពេលមានការវយតម្លេហេតុផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន។

ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ៈ  ដូចគា្នានឹងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

សង្គម   ការរៀបចំនិងការអនុវត្តការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថានផ្តល់

ឱកាសសំខាន់ ដើមេបីសា្តាប់គំនិតយោបល់របស់ស្តេី  និងបង្ហាញតមេូវការ

យេនឌ័រជាយុទ្ធសាស្តេ។ ពិចារណាផលប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ង ការវយតម្លេ

ហេតុប៉ះពាល់សង្គម/បរិសា្ថាន  ជាចំណុចសំខាន់  ក៏ដូចជាសមេបសមេួល

ឱកាសដ៏សំខាន់ដើមេបីឲេយមានការចូលរួមរបស់ស្តេី។

ទាំងការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ទាំងការបា៉ាន់បេមាណផល

ប៉ះពាល់សង្គម គួរពិចារណាផលប៉ះពាល់ទូទាំងអាងទន្លេ ដេលតំបន់

ទន្លេមេគង្គអាច ជារឿយៗជាការឆ្លងកាត់ពេំដេនបេទេស។

មុនគម
េង



នេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយគមេូ; តារាងនេបញ្ជីនេះអាចទាញយកពី www.oxfam.org.au/giamanual

យេនឌ័រក្នុងការធ្វើការសមេចចិត្ត
តើអ្នកណាដេលកំពុងធ្វើការសមេចចិត្ត?

 ការសមេចចិត្តនៅដំណាក់កាលដំបូងនេការអភិវឌេឍទន្លេ

នឹងធ្វើឡើងដោយភា្នាក់ងររដា្ឋាភិបាលដេលទទួលខុសតេូវលើធនធាន

ទឹក។  ក្ន៊ងករណីខ្លះ អាជា្ញាធរអាងទន្លេអាចនឹងបង្កើតឡើងនិងឲេយទទួល

យកការទទួលខុសតេូវទាំងនេះ ប៉ុន្តេ ក្ន៊ងករណីចេើនបំផុតរដា្ឋាភិបាល

នឹងគេប់គេង   ជាចុងកេយ  លើសមេចចិត្តនានា។    គេឃើញភាគ

ចេើនបំផុតបញ្ហានេះនឹងបញ្ចូលកេសួងធនធានទឹក បរិសា្ថាននិងអភិវឌេឍន៍

ជនបទ ឬ  ធនធានធម្មជាតិ។ បញ្ជីតេួតពិនិតេយនិងសៀវភៅណេនាំ

លើយេនឌ័រអាចផ្តល់ចំណុចចាប់ផ្តើមមានបេយោជន៍សមេប់ភា្នាក់ងរ

រដា្ឋាភិបាលដើមេបីធានាថ យេនឌ័រមានបញ្ចូលក្ន៊ងបរិបទខាងកេមក្ន៊ង

ការធ្វើផេនការអាងទន្លេនិងការធ្វើការសមេចចិត្ត។

  ការយល់ពីបរិបទចេបាប់ជារឿងសំខាន់។  អ្វីដេលចេបាប់ និង

 បទបញ្ញាតិគេបដណ្តប់លើការគេប់គេង និងការបេើបេស់ 

 និង  ការដេលចំណុចទាំងនេះដូចគា្នាឬខុសគា្នាតាមពេំដេន

 បេទេសនោះគឺជាការពិចារណាសំខាន់មួយ។

 បរិបទចេបាប់នេះអនុញ្ញាតឲេយអ្នកបេើបេស់ឬអ្នកអភិវឌេឍរបស់

 ទន្លេមានភាពបេកដបេជាលើធនធាន   (ដូចជាលំហូរទឹក

 និង គុណភាពទឹក) ដើមេបីឲេយពួកគេអាចរៀបចំផេនការតាម

 នេះ។ បើដូច្នេះ ការបេបេួល ឬ ការដេលនឹងបេបេួលចំពោះ

 ធនធានទាំងនោះនៅខេសេទឹកខាងលើឬខាងកេម ភា្នាក់ងរ

 ឬអាជា្ញាធរបង្ហាញនូវហានិភ័យនានាចំពោះការអភិវឌេឍ ឬការ

 វិនិយោគលើទន្លេ ឬ អ្នកដេលរស់នៅអាសេ័យធនធានទន្លេ។

 នេះជាបរិបទសមេប់ទំនប់វរីអគ្គិសនី។

បេភេទនេការសមេចចិត្តមានសារៈសំខាន់សមេប់អនាគតទន្លេនឹង

បញ្ចូល ៈ

 តើអ្វីទៅជាសា្ថានភាពទន្លេ និងអាងរបស់ទន្លេ     (បរិសា្ថាន

 សេដ្ឋកិច្ច សង្គម នយោបាយ)?

 តើវស្ថិតកេមអាជា្ញាធរមួយឬវហូរកាត់ពេំដេនបេទេស?

 តើការបេើបេស់ទន្លេនិងធនធានរបស់វនៅបន្ត      ហើយ 

 តើអ្វីជាបរិបទសមេប់ការបេើបេស់ (តើអ្នកបេើបេស់ទន្លេ

 និងធនធានរបស់ទន្លេមានសិទ្ធិក្ន៊ងការទទួលបានការបេើ

               បេស់ឬទេ)?

 អ្វីជាផេនការឬយុទ្ធសាស្តេកំពុងអនុវត្តក្ន៊ងការណេនាំការ

 បេើបេស់ទន្លេនិងធនធានរបស់ទន្លេ?

 នៅថ្ងេអនាគត តើធនធានធម្មជាតិ (ដូចជា ពេរងទឹកភ្លៀង

 មាត់ទន្លេ  តំបន់ដីសើម វលភក់ ឬ  តួទន្លេ) តេូវបានបេង

                ចេកជាតំបន់គេប់គេងឬទេ?

  តើតេូវគេប់គេងធនធានទាំងនោះយា៉ាងដូចម្តេច? រួមមាន

      ទិដ្ឋភាពនានានេការគេប់គេង ដូចជាការបេើបេស់ធនធាន

    រួម  និង ការបេើបេស់ជាឯកជនសមេប់អ្នកបេើបេស់ខ្លះ 

  (ដូចជា  ការអភិវឌេឍ  ការទាញយកការ សេចសេពដីសេ

    ចមា្ការនិងការយកទៅចេកចាយបន្ត  ការរុករករ៉េ  ទំនប់វរី

                អគ្គិសនី) 

  សិទ្ធិទាំងឡាយក្ន៊ងចេបាប់ៈ   តើទន្លេនិងធនធានផ្ទេរងទឹក

  ភ្លៀងតេូវបានការពារយា៉ាងដូចម្តេចក្ន៊ងចេបាប់?   តើវមាន

  លក្ខណៈឯកជន  តើវអាចឲេយសហគមន៍បេើបេស់ឬទេ

                      តើអ្វីជាបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការទទួលបានការបេើបេស់

                   និងសិទ្ធិបេើបេស់សមេប់សហគមន៍?

  ការបេើបេស់និងសិទ្ធិទទួលបានការបេើបេស់ ៈ

   តើអ្នកមានសិទ្ធទទួលបាន  និងបេើបេស់ធនធានទាំង

  នោះពីទន្លេ?

                                                                                 

                                                                              ទំព័រ ១/១ 
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មុនគម
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តារាងខាងកេមបង្ហាញពីបរិបទកមេិតខ្ពស់ដេលការបេបេួលទន្លេអាចជះឥទ្ធិពលដល់បុរសនិងសេ្តីផេសេងពីគា្នា។ ការបេបេួលមួយចំនួនកើតឡើងដោយ

សារការអភិវឌេឍទំនប់វរីអគ្គិសនី មួយចំនួនបណា្តាលមកពីកតា្តាឯទៀតដេលជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅនេគមេងទំនប់វរីអគ្គិសនី។ 

បរិបទសមេប់យេនឌ័រកើតឡើងពីការបេបេួលដេលអាចកើតមានចំពេះទន្លេនិងអ្វីដេលមានន័យចំពេះ
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
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ការបេបេួលចំពោះបេព័ន្ធធម្មជាតិ

ការទាញយកចេញពីខេសេទឹកខាង
លើទន្លេ(ឧទាហរណ៍  ដោយទំនប់
ផេសេងទៀតសមេប់ការសេចសេព
សមេប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក)

គុណភាពទឹកប៉ះពាល់នៅខេសេទឹក
ខាងលើដោយសកម្មភាពឧសេសាហ
កម្មផេសេងទៀត

ពេឈើតេូវកាប់សមា្អាតចេញ

ទំនប់ឃាំងទឹកនិងបង្ហូរសមេប់
បង្កើតវរីអគ្គិសនី 

ទឹកដេលយកចេញពីបេព័ន្ធមួយ
ទៅបេព័ន្ធមួយទៀតដើមេបីបង្កើតវរី
អគ្គិសនី

តំបន់ដីសើមខេសេទឹកខាងកេមមិន
បានទទួលទឹកជំនន់គេប់គេន់
ដើមេបីរកេសាជីវៈចមេុះ

បេព័ន្ធអេកូដីសណ្តរតេូវប៉ះពាល់ធ្វើ
ឲេយបេបេួលលំនឹងទឹកសាប/ទឹកបេ

តំបន់នានាកា្លាយជាមានដីបេចេើន
/តិច។ កំណលេបាប់ដីសណ្តរនិងផ្នូក
ខេសាច់បេបេួល

ដូចគា្នានឹងខាងលើគឺប៉ះពាល់ដល់
សកម្មភាពផលិតកម្ម។   អាចប៉ះ
ពាល់ដល់ភូមិករឬផ្ទះសំបេង និង
ការបេកបរបចិញ្ចឹមជីវិត

តំបន់ដីសើមស្ងួតទៅៗ, តំបន់ពេ
លិចទឹកអត់មាន"ទឹកចូលបំពេញ" 
តេីនិងបេភេទសត្វរុក្ខជាតិទឹកដទេ
ទៀតតេូវប៉ះពាល់/ងប់

ឧសេសាហកម្មផលិតកម្មរបស់បុរស
និងស្តេីទាក់ទងនឹងតំបន់ដីសើមតេូវ
ប៉ះពាល់ តេីនិងផេសារតេីបេបេួល 
ជីវភាពតេូវប៉ះពាល់

លំហូរទឹកតិចក្ន៊ងបេព័ន្ធមួយ,
លំហូរទឹកតាមរដូវ ឬ លំហូរទឹកខ្ពស់
រហូតក្ន៊ងបេព័ន្ធផេសេងទៀត

អាចកេសមេួលទំនប់លើបេព័ន្ធទន្ល
េដេលមានលំហូរកើនឡើង អាច
ធ្វើឲេយគមេងមិនអាចទៅរួច
 បេសិនបើនៅតេមានលំហូរទាប

ដូចគា្នានឹងខាងលើគឺប៉ះពាល់ដល់
សកម្មភាពផលិតកម្ម។ លំហូរទឹក
កើនឡើងឬថយចុះអាចប៉ះពាល់
ដល់ភូមិករឬផ្ទះសំបេង

ទន្លេបេបេួល; លំហូរ ទឹកទន្លេ 
ឡើងចុះមិនតាមរដូវ  ទឹកខេសាះ
អុកសុីហេសេន

អាចប៉ះពាល់ដល់មា៉ាសុីនបើកបិទ
ទឹកនៅខេសេទឹកខាងកេមបេសិន
បើលំហូរទឹកមិនអាចសា្មានបាន

អាចប៉ះពាល់ដល់របៀបបេើបេស់
ទឹករបស់បុរសនិងស្តេីសមេប់កេុម
គេួសារនិងការទទួលខុសតេូវផ្នេក
សេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស ប៉ះពាល់ដល់
ស្តេីដេលបេើទន្លេដើមេបី មុជទឹកដុស
លាង, ការស្វេងរកម្ហូប

គុណភាពទឹកចុះថយ អាចប៉ះពាល់ដល់ទួប៊ីននិងសកម្ម
ភាពសេដ្ឋកិច្ច

ការបេើបេស់ពេសមេប់ឈើរករុក្ខ
ជាតិនិងសត្វអាចនឹងតេូវប៉ះពាល់

គុណភាពទឹកថយចុះឬបេបេួល
ដោយសារសកម្មភាពនៅខេសេទឹក
ខាងលើ

អាចប៉ះពាល់ដល់ទួប៊ីននិងសកម្ម
ភាពសេដ្ឋកិច្ច

អាចមានផលប៉ះពាល់ជាបណ្តុំ
 ដូចជា ចំពោះ ការបេើបេស់ទឹក
របស់គេួសារ ការមុជទឹក ការដុះ
លាង ការបេើបេស់ទឹកសមេប់
ចមា្ការចេបារដំណាំ

ទឹកមានចំនួនតិច អាចប៉ះពាល់លទ្ធភាពបេពេឹត្ត
ទៅរបស់គមេងឬលទ្ធភាព
សេដ្ឋកិច្ចនេទំនប់វរីអគ្គិសនី
ដេលបានគេងទុក

អាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម
របស់ បុរស, ស្តេី និង សហគមន៍

ផលប៉ះពាល់លើធនធាន ផលប៉ះពាល់ចំពោះទំនប់វរី
អគ្គិសនី

ការពិចារណាអំពីយេនឌ័រ

មុនគម
េង



ការបេើបេស់ទិនន័យដើមដើម្បីបញ្ជេក់ពីការសមេចចិត្ត
និងការគេប់គេងទន្លេនិងធនធានធម្មជាតិ
 នៅពេលមានទិន្នន័យបានបេងចេកតាមភេទជាក់លាក់មាំហើយ 

តើទិន្នន័យទាំងនេះបេើនៅក្ន៊ងបញ្ហាអ្វីនិងបេើបេបណា? 

 ការសិកេសាមូលដា្ឋាននេះផ្តល់ការយល់ដឹងពីការបេើបេស់ទន្លេនិង

ធនធានរបស់ទន្លេផេសេងគា្នាចំពោះ បុរស ស្តេី និង សហគមន៍។ វផ្តល់ផង

ដេរនូវគំនិតបង្ហាញថហេតុអ្វីបានជាវដូចគា្នាឬខុសគា្នាតាមសហគន៍ផេសេងៗ

ក្ន៊ងបរិបទផេសេងៗ។ បរិបទខុសគា្នាទាំងនេះអាចមាន ៈ

      ទីតាំងក្ន៊ងទន្លេនិងបេព័ន្ធអាង

      ការសិកេសាពីបេជាជននេសហគមន៍

      ឋានៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេសហគមន៍

      ទំនាក់ទំនងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការដេលសហគមន៍ទាំងនោះ

                   ដេលមានជាមួយទន្លេនិងធនធានរបស់ទន្លេ

      បញ្ហាចេបាប់នេទំនាក់ទំនងទាំងនេះនិងការពឹងផ្អេកលើទន្លេ

                   និងធនធានរបស់ទន្លេ

      ការដេលទំនាក់ទំនងនិងការពឹងផ្អេកលើទន្លេនិងធនធាន

                    របស់ទន្លេបេបេួលឬផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលាតាមរដូវនិងពី

                    មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 

      ការដេលអ្នកបេើបេស់ទន្លេនិងធនធានរបស់ទន្លេផេសេងទៀត

                    ប៉ះពាល់ដល់ការបេើបេស់និងការទទួលបានការបេើបេស់

                   ទន្លេរបស់សហគមន៍

 ការសមេចចិត្តទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចនិងការគេប់គេងទន្លេ

គួរពិចារណាចំណុចទាំងនេះ។ 
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សា្ថានភាពទន្លេ 
និងសហគមន៍ទន្លេ

ការស្វេងយល់ពីយេនឌ័រនៅក្ន៊ងបរិបទគមេង ការស្វេងយល់ពីយេនឌ័រក្ន៊ងបរិបទមុនគមេងអាងទន្លេ

ចេបាប់, បទបញ្ញត្តិ, 
ផេនការ និង សិទ្ធិ 
លើអាងទន្លេ។

ការវិភាគថមពលវរីអគ្គិសនីគមេងៈ 
ការជេើសរីសទីតាំង ទំហំការងរ 
ការកំណត់ពេលវេលាលទ្ធភាពបេពេឹត្ត
ទៅរបស់គមេង ការវយតម្លេ។ល។ 
ទិដ្ឋភាព សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិសា្ថាន 
ហិរញ្ញវត្ថ៊ បច្ចេកទេស។

ពិពណ៌នាផលប៉ះពាល់
យេនឌ័រនេគមេងនេះ
លើសា្ថានភាពបច្ច៊បេបន្ន
និងអនាគតដេលអាច
សា្មានទុកបាន។

ពិភាកេសាលើផលប៉ះពាល់
និងការគេប់គេងដេលបាន
រៀបចំ។ចៀសវងកាត់
បន្ថយធ្វើឲេយមានបញ្ហាតិច
បំផុត សងសំណង។
ការគេប់គេងដោយមាន
ការចូលរួមនិងការវយតម្លេ។

មុនគម
េង
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រូបរូប

៦   ដំណើរការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ
 ជំពូកនេះនឹងរៀបរាប់អំពីដំណើរការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ។    ជំពូកនេះនឹងណេនាំជូននូវឧបករណ៍

ជាឧទាហរណ៍និងបញ្ជីតេួតពិនិតេយមួយចំនួន សមេប់ជួយដល់អ្នករៀបចំអភិវឌេឍន៍គមេងនិងភា្នាក់ងររដា្ឋាភិបាល  ក្ន៊ង

ការបេមូលទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទ  ពេមទាំងជួយគូសបញ្ជាក់បង្ហាញរបៀបបេើទិន្នន័យនេះសមេប់ផ្តល់ព័ត៌មាន

សមេប់ការសមេចចិត្តថ្នាក់គមេង ការរៀបចំផេនការគេប់គេងគមេង  និងការអនុវត្តគមេង។  ដំណើរការនេះតេូវ

បានរចនាបង្កើតឡើង  ឲេយមានភាពជាក់ទាក់ទងក្ន៊ងវដ្តគមេងទាំងមូល  ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនេការសិកេសា

អំពីលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់គមេង រហូតដល់ដំណាក់កាលធ្វើផេនការគមេង  ការអនុវត្តគមេង  និងបេតិបត្តិការ

គមេង។ 

 ដំណើរការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនេះ តេូវបានរៀបចំក្ន៊ងទមេង់ជាការណេនាំមួយជំហានម្តងៗ។

 

             សៀវភៅនេះអាចផ្តល់ឲេយបុគ្គលិកណេនាំវដ្តរបស់គំរោង  ការបា៉ាន់បេមាណ  ធ្វើផេនការ និងតេួតពិនិតេយ

១ ២ ៣ ៤

៥៦

p
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៦.១ ការបា៉េន់បេមាណអំពីយេនឌ័រនេក្នុងដំណាក់ការ
លទ្ធភាពបេពេឹត្តទេរបស់គមេងដំណាក់កាលកសង
គមេង និងដំណាក់កាលធ្វើផេនការ
 នៅពេលដេលគមេងមួយតេូវបានបង្កើតឡើង និងទទួលបាន

ការអនុញ្ញាតិឲេយចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលសិកេសាលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់

គមេង និងដំណាក់កាលធ្វើផេនការ នេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតមួយ

ក្នង៊ការធានាថការបា៉ានប់េមាណអពីំយេនឌរ័តេវូបានធ្វើឡើងបេកបដោយ

ភាពពេញចិត្ត។ ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រទាក់ទងផលប៉ះពាល់គមេង

នៅដំណាក់កាលនេះ   គេនឹងអាចធានាថ   ការសមេចក្ន៊ងពេលអនាគត

អំពីការរចនា អំពីថវិកា និងអំពីបេតិបតិ្តការរបស់គមេងនឹងកើតចេញមក

ពីចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដេលមានការយល់ជេួតជេតអំពីបញ្ហាយេនឌ័រ។

បេការនេះនឹងធ្វើឲេយហានិភ័យក្ន៊ងគមេងនេះស្ថិតក្ន៊ងកមេិតទាបបំផុត។

ការដេះសេយផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនេក្នុងគមេង
 គោលបំណងគឺសមេប់ឲេយមានការដាក់ដំណាក់កាលទាំងនេះ 

និងដាក់មតិយោបល់ក្ន៊ងដំណាក់កាលទាំងនេះចូលទៅក្ន៊ងផេនការគេប់

គេងផេសេងទៀត។ តេទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតេមានសារៈសំខាន់

ណាស់ដេលគមេងតេវូរៀបចំឲេយមានការយលដ់ងឹបានល្អអពំសីា្ថានភាព

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រនៅពេលបច្ច៊បេបន្ន និងបរិបទយេនឌ័រ នៅក្ន៊ងសហគមន៍

ដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគមេង និងតំបន់ដទេទៀតដេល

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគមេង។ ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រនេះ អាចតេូវ

គេយកមកបេើ   ដើមេបីផ្តល់ជាព័ត៌មានសមេប់ធ្វើផេនការដោះសេយផល

ប៉ះពាល់ និងសមេប់ការសមេចបាននូវឱកាសសមេប់ការផ្លាស់ប្តូរយេនឌ័រ។

 ផ្នេកបន្តនេះ    នឹងណេនាំអំពីវិធីសាស្តេកេបខណ្ឌសាមញ្ញមួយ

ក្ន៊ងការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នេគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនីទៅលើយេន

ឌ័រ។ ផ្នេកនេះនឹងផ្តល់ជាអនុសាសន៍អំពីវិធីសាស្តេដេលតេូវធ្វើជាជំហានៗ

និងបេើបេស់ឧបករណ៍និងកេបខណ្ឌមានសេប់ដេលអ្នកបេឹកេសាយោបល់

និងកេុមហ៊ុនមួយចំនួនបានគេបេើរួចហើយនៅជុំវិញពិភពលោក   នៅក្ន៊ង

វិស័យវរីអគ្គីសនី និងវិស័យពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត។ 

 ការជំរុញឲេយកេុមហ៊ុនមួយចំនួនបេើបេស់សៀវភៅណេនាំនេះ 

គឺដោយសារតេឧបករណ៍ទាំងនេះតេូវបានបង្កើតឡើងយា៉ាងល្អរួចរាល់

ហើយ។  ចំណុចផេសេងៗគា្នានេឧបករណ៍ទាំងនេះ  កំពុងតេូវបានគេបេើក្ន៊ង

តំបន់មេគង្គ  និងក្ន៊ងវិស័យផេសេងៗទៀត  ដូចជា  វិស័យជលផល   វិស័យ

កសិកម្ម ឬ វិស័យទឹក និងវិស័យអនាម័យ។ ខាងកេមនេះជាកេបខណ្ឌ

យេនឌ័រដេលតេូវបានគេអនមុត័ដោយមានការដាកប់ញ្ចូលឧទាហរណ៍នងិ

សំណួរណេនាំមួយចំនួនដេលមានភាពជាក់លាក់     សមេប់ការអភិវឌេឍន៍

ទំនប់វរីអគ្គីសនីក្ន៊ងតំបន់មេគង្គ។ 

ការពិភាកេសារបស់សេ្តីក្ន៊ងអំឡ៊ងពេលធ្វើការ
វយតម្លេហេតុប៉ះពាល់ បេទេសឡាវ
រូបថត៖ Lee Fitzroy/OxfamAUS
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ជំហានទី១ ៈ ការបេមូលទិន្នន័យ - ការបង្កើតទិន្នន័យ
បឋមជាក់លាក់ដេលអាចវិភាគយេនឌ័របាន
 តេូវពិនិតេយដើមេបីមើលថតើទិន្នន័យបឋមទាំងឡាយដេលមាន

កន្លងមកនៅក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណអំពីលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់គមេង 

មានភាពរឹងមាំល្មមសមេប់ឲេយមានការយល់ដឹងអំពីបរិបទយេនឌ័រដេរឬទេ។

បេសិនបើមានភាពខ្វះខាតក្ន៊ងការរៀបចំគមេង ដំណើរការបេមូលទិន្នន័យ

ដេលមានរៀបរាប់ក្ន៊ងផ្នេកមុន  តេូវយកមកបេើ ឬ កេសមេួល ឬធ្វើបច្ច៊បេបន្ន

ភាពឡើងវិញ។ 

 នៅក្ន៊ងបរិបទដេលការបា៉ាន់បេមាណផ្នេកសង្គមនិងបរិសា្ថាន

លម្អិតតេូវបានពិនិតេយពិច្ច័យរួច ហើយលក្ខខណ្ឌការងរតេូវបានពងេងរួច

ហើយនោះ ការបញ្ចូលការវិភាគយេនឌ័រនិងជំនាញយេនឌ័រនឹងរឹតតេមាន

តម្លេ។ ជំហានខាងកេមនេះ បង្ហាញអំពីឧបករណ៍ដេលតេូវបានគេបេើភាគ

ចេើន  សមេប់ការបេមូលនិងរៀបចំទិន្នន័យយេនឌ័រ   ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មាន

សមេប់ការវិភាគនិងការធ្វើផេនការ នៅក្ន៊ងដំណាក់កាលដំបូងនេការរៀប

ចំគមេងនេះ។ 

 ដើមេបីរៀបចំឲេយមានការយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនេភាព

អនុវត្តបានរបស់គមេងមួយ ការរៀបចំឲេយមានទិន្នន័យបឋមអំពីទន្លេនិង

បេជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេដេលរួមមានទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទផង

នោះ ការជូនដំណឹងអំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងការសមេចចិត្តក្ន៊ង

គមេង គឺជាបេការចាំបាច់។ 

 បន្ថេមទៅលើការយល់ដឹងអំពីបរិបទយេនឌ័រ កតា្តាបេជាសាស្តេ

ជាចេើនផេសេងទៀតនៅក្ន៊ងអាងទន្លេនិងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ពីគមេងក៏

គួរពិចារណាដេរ រួមមាន កេុមជនជាតិដើមនិងកេុមបេើបេស់ភាសាផេសេងៗ

គា្នា សា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការអប់រំ អក្ខរភាព ទំនៀមទមា្លាប់វបេបធម៌ 

និង ដំណើរការសមេចចិត្ត ការមិនសូវទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីសង្គម 

ទំនៀមសង្គម  និងអំពើហិងេសា   ពិការភាព   ពេមទាំងភាពភព្វបេសប់រវង

យេនឌ័រនិងទមេង់ផេសេងៗទៀតនេភាពងយរងគេះ។ 

 នៅពេលដេលគមេងតេូវបានអនុញ្ញាតឲេយដំណើរការសិកេសា

អំពីលទ្ធភាពបេពេឹត្តទៅរបស់គមេង និងការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់កាន់

តេទូលំទូលាយហើយនោះ គេគួរពិចារណាអំពីការរបៀបបញ្ចូលយេនឌ័រ

ទៅក្ន៊ងដំណើរការនិងទៅក្ន៊ងការសមេចចិត្ត។

 តារាងអំពីដំណើរការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់សង្គម/បរិសា្ថាន

នៅទំព័រ២៥ ផ្តល់នូវការណេនាំអំពីឱកាសនេដំណើរការសំខាន់ៗសមេប់

ដាក់បញ្ចូលជំនាញផ្នេកយេនឌ័រនិងការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ។ 

ជំហានទី២ ៈ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ
 ការវិភាគបរិបទរួមសមេប់គមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី នឹងជួយ

កេុមហ៊ុន  ពេមទាំងអ្នកគាំទេហិរញ្ញវត្ថ៊និង   រដា្ឋាភិបាល   ឲេយបានយល់ដឹង

អំពីសហគមន៍ដេលនឹងតេូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់ យល់ដឹង

អំពីរបៀបដេលសហគមន៍តេូវបានរៀបចំបង្កើតឡើង របៀបដេលសហគមន៍

ដំណើរការបេពេឹត្តទៅ  និងរបៀបដេលសហគមន៍ទាំងឡាយមាន   ទំនាក់

ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយសហគមន៍ដទេទៀត និង  ទំនាក់ទំនងទៅវិញ

ទៅមកជាមួយបរិសា្ថានធម្មជាតិដេលនឹងតេូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់។

ការអនុវត្តល្អមានន័យថ តេូវមានការយល់ដឹងចេបាស់អំពីតួនាទីការទទួល

ខុសតេូវ  និងទំនាក់ទំនងរវងបុរស និងស្តេីនៅក្ន៊ងសហគមន៍ដេលទទួល

រងផលប៉ះពាល់និងកេុមអ្នកបេើបេស់ទឹក។

 ការវិភាគបរិបទនេះ គឺពិចារណាអំពីតមេូវការនិងផលបេយោជន៍

ជាក់ស្តេងរបស់សេ្តីនិងបុរស។ ទំព័រខាងកេមនេះ បង្ហាញនូវឧបករណ៍មួយ

ចំនួនដេលនឹងជួយឲេយកេុមហ៊ុនយល់អំពីបរិបទដេលគមេងនឹងជះឥទ្ធិពល

ទៅលើសហគមន៍ទាំងនោះ។ 

តួនាទីសេ្តីនិងតួនាទីបុរស ពេមទាំងការបេងចេកការងរតាមយេនឌ័រ

 ដំណើរការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់សង្គមបង្កើតជាការពណ៌នា

អំពីសកម្មភាព ដេលជួយអ្នករៀបចំបង្កើតគមេងឲេយមានការយល់ដឹងអំពី

អ្វីដេលស្តេីនិងបុរសធ្វើ នៅក្ន៊ងផ្ទះ ក្ន៊ងភូមិ នៅលើទន្លេ និងនៅលើដីរបស់

ពួកគេ។  ការពណ៌នាអំពីសកម្មភាពទាំងនេះ   ជួយបកសេយពនេយល់អំពី

សកម្មភាពក្ន៊ងភូមិ បេចាំថ្ងេ បេចាំរដូវ និងពេញមួយឆ្នាំ។  គេអាចបេើវជា

ឧបករណ៍សមេប់បេសេ័យទាក់ទងរវងអ្នករៀបចំបង្កើតគមេងនិង

សហគមន៍ទាំងឡាយបាន។ ដូចនេះហើយ វជាការសំខាន់ពិសេសក្ន៊ងការ

បេមូលព័ត៌មានទូទៅយា៉ាងទូលំទូលាយអំពីសកម្មភាពរបស់បុរសនិងស្តេី។ 

 ពេលធ្វើការស្ទង់មតិអំពីសកម្មភាព សូមពិចារណាចំណុចខាង

កេម ៈ

      ភាពខុសគា្នាតាមរដូវ

      ការកំណត់ពេលវេលា (ការងរមួយបេើរយៈពេលប៉ុនា្មានហើយ

                   ការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ/តេឡប់មកពីធ្វើការនោះតេូវចំណាយ

                    ពេលប៉ុនា្មាន)

      តួនាទីយេនឌ័រ  តាមវ័យ (ក្មេងបេុស/សេី  ធ្វើអ្វី  សេ្តី/បុរស 

                   ធ្វើអ្វី, មនុសេសចាស់ ធ្វើអ្វី)

      សកម្មភាពនោះធ្វើនៅកន្លេងណា

      ពិការភាព  (តើមានតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវជាក់លាក់

                   ណាខ្លះ   ឬ   ឧបសគ្គរារាំងអ្វីខ្លះក្ន៊ងការធ្វើការងរទាំងនោះ

                   សមេប់ជនពិការដេរឬទេ)

      ភាសានិងអក្ខរភាព៖  ចំណុចនេះអាចជាឧបសគ្គ ឬ   កតា្តា

                   រារាំងមួយសមេប់សកម្មភាពមួយចំនួន ពេមទាំងអាចជះឥទ្ធិ

                   ពលដល់របៀបដេលកេុមហ៊ុននិងរដា្ឋាភិបាលទាក់ទងជាមួយ

                   តំណាងសហគមន៍។ អ្នកណានិយាយភាសាណា ហើយតេូវ

                   កំណត់ឲេយបានថកេុមណាបេើភាសាណា។

                   ការបា៉ាន់បេមាណអំពីសមត្ថភាពភាសារបស់សេ្តីនិងបុរសមាន

                   សារសំខាន់ណាស់ ដោយសារតេវអាចផ្តល់រូបភាពយា៉ាង

                   ចេបាស់ថអ្នកណាចេះអាននិងចេះសរសេរភាសាអ្វីខ្លះ។ 
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បញ្ជីតេួតពិនិត្យដំណើរការសមេប់ដំណាក់កាលស្វេង
យល់អំពីបរិបទ
 តើអ្នកមានរៀបចកំារពិគេះយោបល់ជាមយួសេ្តនីងិ

               បុរស(ដាច់ដោយឡេកពីគា្នា ឬ រួមគា្នា)នៅក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធ

              សហគមន៍ឬទេ? 

 តើអ្នកមានរកបានទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទសមេប់

              សហគមន៍ដេរឬទេ?

 តើអ្នកមានរកបានព័ត៌មាន  (និងកត់តេទសេសនៈនិង

              ការយល់ឃើញ)  របស់បុរសនិងស្តេី  កុមារា  និងកុមារី

              ដេរឬទេ? 

 តើអ្នកមានបានចេករំលេកព័ត៌មានអំពីគមេងនេះជា

              មួយសហគមន៍ទាំងឡាយដេរឬទេ?    តើអ្នកមានបាន

              ផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនេះ តាមទមេង់ដេលបុរសនិងស្តេីអាច

              រកបានដោយស្មើភាពគា្នា   និងសមេប់អ្នកចេះ/មិនចេះ

              អានឬសរសេរដេរឬទេ? 

 តើអ្នកមានបានឆ្លើយតបទៅកានក់េមុជនជាតដិើមភាគ  

              តិច  ឬ  កេុមនិគមជនផេសេងគា្នា  នៅក្ន៊ងដំណើរការវយ

               តម្លេហេតុប៉ះពាល់សង្គម និងដំណើរការបេមូលទិន្នន័យ

              ដេរឬទេ? 

 តើមានបានរកឃើញនវូឧបសគ្គរារាងំដល់ការចលូរមួ   

               ដេរឬទេ ហើយតើយុទ្ធសាស្តេសមេប់កាត់បន្ថយឧបសគ្គ

              ទាំងនេះមានទទួលការយល់ពេមជាមួយបុរសនិងស្តេី

              ដេរឬទេ ហើយតើមានយុទ្ធសាស្តេសមេប់បុរសនិងស្តេី

              ដេលមានតមេូវការពិសេសដេរឬទេ?

 តើអ្នកមានបានបញ្ចូលបញ្ហាសា្ថាប័ន  (នៅថ្នាក់សហគមន ៍

              ថ្នាក់ផេសារ ថ្នាក់រដ្ឋ) ដេលមានការគិតគូរអំពីយេនឌ័រ និង

              ទសេសនៈយេនឌ័រ របស់បុរសនិងស្តេីដេរឬទេ? 

                                                                         ទំព័រ ១/១ 

នេពេលធ្វើការស្ទង់មតិអំពីសកម្មភាព សូម
ពិចារណាចំណុចដូចខាងកេម ៈ
 ភាពខុសគា្នាតាមរដូវ

 ការកំណត់ពេលវេលា  (ការងរមួយបេើរយៈពេលប៉ុនា្មាន       

              ហើយការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ/តេឡប់មកពីធ្វើការនោះ

              តេូវចំណាយពេលប៉ុនា្មាន)

 តួនាទីយេនឌ័រ តាមវ័យ (ក្មេងបេុស/សេី ធ្វើអ្វី សេ្តី/បុរស

               ធ្វើអ្វី មនុសេសចាស់ ធ្វើអ្វី)

 សកម្មភាពនោះធ្វើនៅកន្លេងណា

 ពកិារភាព    (តើមានតនួាទនិីងការទទលួខសុតេវូជាក់  

 លាក់ណាខ្លះ ឬ ឧបសគ្គរារាំងអ្វីខ្លះក្ន៊ងការធ្វើការងរ

              ទាំងនោះសមេប់ជនពិការដេរឬទេ)

 ភាសានិងអក្ខរភាពៈ   (ចំណុចនេះអាចជាឧបសគ្គ   ឬ  

              កតា្តារារាំងមួយសមេប់សកម្មភាពមួយចំនួន  ពេមទាំង

              អាចជះឥទ្ធិពលដល់របៀបដេលកេុមហ៊ុននិងរដា្ឋាភិបាល

              ទាក់ទងជាមួយតំណាងសហគមន៍។  អ្នកណានិយាយ

               ភាសាណា ហើយតេូវកំណត់ឲេយបានថកេុមណាបេើភាសា

              ណា។  ការបា៉ាន់បេមាណអំពីសមត្ថភាពភាសារបស់សេ្តី

              និងបុរសមានសារសំខាន់ណាស់    ដោយសារតេវអាច

               ផ្តល់រូបភាពយា៉ាងចេបាស់ថអ្នកណាចេះអាននិងចេះសរសេរ

              ភាសាអ្វីខ្លះ)។

                                                                         ទំព័រ ១/១ 

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួនដេលគមេូនេះអាច

ទាញយកពីគេហទំព័រ    www.oxfam.org.au/giamanual
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ឧបករណ៍សមេប់ព័ណ៌នាសកម្មភាព
គោលបំណងៈ  ឧបករណ៍នេះនឹងជួយឲេយអ្នកយល់អំពីការងរផេសេងគា្នាដេលបុរសនិងស្តេីធ្វើ ជួយឲេយពិចារណាអំពីកន្លេងធ្វើការងរនិងពេលវេលា

ធ្វើការងរ ដើមេបីឲេយរាល់ទមេង់ការងរនិងសកម្មភាពទាំងអស់ (ទាំងសកម្មភាពទទួលបានបេក់កមេនិងមិនទទួលបានបេក់កមេ) តេូវបាន

វភិាគយា៉ាងចេបាស។់ តេវូមានការយកចតិ្តទកុដាកក់្នង៊ការបេមលូទនិ្ននយ័ និងក្ន៊ងការពចិារណាអពំភីាពខសុគា្នាតាមរដវូ ហើយសមូកតស់មា្គាលថ់ 

នៅពេលធ្វើការបា៉ាន់បេមាណនេះ ក៏ដូចនៅក្ន៊ងករណីជាចេើនទៀតដេរ គឺ អាចមានភាពមិនសេបគា្នាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការងររបស់បុរស

និងស្តេីនៅរដូវផេសេងគា្នា និងនៅពេលវេលាផេសេងគា្នាក្ន៊ងឆ្នាំទាំងមូល។ 

សំណួរគន្លឹះ ៈ   តើបុរសនិងស្តេីធ្វើអ្វីក្ន៊ងសហគមន៍របស់ពួកគាត់?    តើពួកគាត់មានការទទួលខុសតេូវអ្វីខ្លះនៅផ្ទះ?   តើពួកគាត់ធ្វើអ្វីរួមគា្នា

សមេប់សហគមន៍? 

សកម្មភាព

ការពណ៌នាសកម្មភាពៈ
ឈ្មាះភូមិៈ ........................   

 កាលបរិច្ឆេទៈ ..................

សេ្តី/កុមារី បុរស/កុមារា ទីកន្លេង ពេលណា និងរយៈពេល

សកម្មភាពផលិតកម្ម

ការនេសាទ

ការលក់តេី

ដំណាំសមេប់លក់

មើលថេទាំសត្វ

សកម្មភាពចិញ្ចឹម

មើលថេកូន

ដាំស្លសមេប់គេួសារ

ទៅដង/រេកទឹក

ការចិញ្ចឹមជីវិត/ការផលិតសេបៀង

ការថេទាំសុខភាពគេួសារ

ការងរសហគមន៍

សកម្មភាពសហគមន៍តាមរដូវ

គោលនយោបាយសហគមន៍

សកម្មភាពសាសនាឬជំនឿក្ន៊ងសហគមន៍

ពលកម្មក្ន៊ងសហគមន៍

ការអប់រំនិងសកម្មភាពផេសេងៗ

សាលារៀនឬមហាវិទេយាល័យ

ការបណ្តុះបណា្តាល

យកមកពី កេបខណ្ឌវិភាគរបស់ Harvard

ទាំងនេះជាឧបករណ៍ជាគមេូមួយ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

ការចូលរួមជាមួយអ្នកជិតខាង 
និងអ្នកមកពីកេសហគមន៍

សកម្មភាពគេប់គេងសហគមន៍

ការគេប់គេងសកម្មភាពសហគមន៍

ទំព័រ ១/១

ជំហា
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ទំព័រ ១/១

ឧបករណ៍សមេប់ពណ៌នាការបេើបេស់និងការគេប់គេង
គោលបំណងៈ ឧបករណ៍នេះនឹងសមេួលឲេយមានការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តនាពេលបច្ច៊បេបន្ន និងយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់សេ្តីនិងបុរស ក្ន៊ងការ

ទទួលបានការបេើបេស់ធនធាន។ ឧបករណ៍នេះនឹងផ្តល់នូវព័ត៌មានទូទៅអំពីសហគមន៍ ប៉ុន្តេវក៏ជួយបង្កើតទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទដេរ។

វក៏អាចឲេយយើងមើលឃើញថអ្នកណាខ្លះគេប់គេងលើធនធានទាំងនោះ នេះមានន័យថ  តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើការសមេចចិត្តអំពីធនធានទាំង

នោះនិងសមេចចិត្តអំពីការបេើធនធានទាំងនោះ ហើយតើអ្នកណាមានសិទ្ធិតាមចេបាប់ និង/ឬ មានសិទ្ធិនៅផ្ទះ  និង មានសិទ្ធិតាមការអនុវត្ត

ក្ន៊ងសហគមន៍។

សំណួរគន្លឹះៈ     តើអ្នកណាបេើធនធានក្ន៊ងសហគមន៍?    អ្នកណាគេប់គេងការសមេចចិត្តលើធនធានធម្មជាតិនិងធនធានដេលកើតឡើង

ដោយបេជាជន?  តើអ្នកណាគេប់គេងផលបេយោជន៍  (ដូចជាលុយ)  ដេលបានមកពីការបេើបេស់ ការលក់ ឬ ការទាញយកបេយោជន៍ពី

ធនធានទាំងនោះ? 

ការពណ៌នាការបេើបេស់និងការតេួតពិនិតេយ

ការបេើបេស់ ការតេួតពិនិតេយ

ស្តេី បុរស បុរសស្តេី 

ធនធានក្ន៊ងសហគមន៍ និង/ឬ ក្ន៊ងផ្ទះ

ផលបេយោជន៍បានមកពីការបេើបេស់ធនធាន

ដីសមេប់ធ្វើកសិកម្មសមេប់ហូប

ចំណូលមកពីការលក់ដំណាំ

ចណំលូមកពកីារលកត់េនីងិសត្វក្ន៊ងទកឹផេសេងទៀត

ចំណូលមកពីផលិតផលបេមូលផលបាន

កម្មសិទ្ធិលើរបស់ទេពេយសមេបត្តិ

ឱកាសទទួលបានការអប់រំ

ដីសមេប់ដំណាំទុកលក់

កមា្លាំងពលកម្ម

ទូកនេសាទ និងឧបករណ៍នេសាទ

របស់ទេពេយក្ន៊ងផ្ទះ ដូចជា សមា្ភារៈ បច្ចេកវិទេយា

របស់ទេពេយសមេប់ថេទាំសុខភាព

ការបេើបេស់និងការអាចរកបាននូវធនធានទូទៅ៖
       ពេ
       ទន្លេដីសើម

ទាំងនេះជាឧបករណ៍ជាគមេូមួយ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual
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ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

បញ្ជីតារាងសំណួរដេលអាចបញ្ចូលជាការណេនាំសមេប់
ការបេមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគទិន្នន័យ
 សំណួរដ៏សំខាន់ទាំងអស់នេះ គួរតេូវបានអនុវត្តឲេយបានសុីសង្វាក់

គា្នាតាមគេប់សហគមន៍ ដោយសារថសហគមន៍នីមួយៗនឹងមានទសេសនៈ

ផេសេងគា្នានិងមានសា្ថានភាពផេសេងគា្នា ហើយបេការទាំងនេះនឹងមានបទពិសោធន៍

ទាក់ទងផលប៉ះពាល់យេនឌ័រតាមលក្ខណៈ ដោយឡេកពីគា្នាដេរ។

ការធ្វើបេបនេះនឹងជួយអ្នកឲេយយល់អំពីផលប៉ះពាល់ផេសេងគា្នា ការចំណាយ

ផេសេងគា្នា ផលបេយោជន៍ផេសេងគា្នា ដេលអាចកើតចេញពីគមេងនេះ។ ចំណុច

ទាំងអស់នេះអាចតេូវបេើជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយមួយសមេប់ការបេមូល

ទិន្នន័យ។ សំណួរទាំងឡាយតេូវមានការកេសមេួល ដើមេបីឲេយតេូវតាមបរិបទ

មូលដា្ឋាននីមួយៗ។ 

សំណួរណេនាំ
 តើសហគមនទ៍ាងំឡាយបានលើកឡើងអពំអីាទភិាពអ្វខី្លះ  
 របស់ពួកគេ?
 តើអាទិភាពទាំងនេះតេូវបានកត់តេ  និងតេូវគេដឹងដោយ
               វិធីណា? 
 តើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកអ្វីខ្លះដេលសហគមន៍(ទាំង
 បុរសនិងសេ្តី)  មាន  ជាមួយភូមិជិតខាង  ជាមួយទីបេជុំ
 ជនតាមមូលដា្ឋាន និងជាមួយទីផេសារ? 
 តើមានជមេើសពលកម្មអ្វីខ្លះក្ន៊ងភូមិនាពេលបច្ច៊បេបន្ន? តើ
 ទំនប់នឹងជះឥទ្ធិពលយា៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលើកមា្លាំងពល
 កម្មក្ន៊ងសហគមន៍នាពេលបច្ច៊បេបន្ន?      តើនឹងមានផល
 ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើកមា្លាំងពលកម្មរបស់ស្តេីនិងបុរស?
  តើអ្នករកឃើញចំណុចទាំងអស់នេះដោយរបៀបណា? 
 តើគមេងអាចផ្តល់អ្វីខ្លះដល់សហគមន៍ទទួលរងផល
              ប៉ះពាល់?     តើគេនឹងតេូវការធនធានអ្វីខ្លះដើមេបីផ្តល់នូវ
              លទ្ធផលនោះ?
 តើគេកំពុងគិតពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដេរឬទេ 
  (បើមាន  ផេនការសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅតេូវបង្កើត
 ឡើងសមេប់គមេងនេះ      ហើយនេះជាដំណាក់កាល
              សំខាន់ណាស់ក្ន៊ងការធានាឲេយមានអ្នកជំនាញផ្នេកយេនឌ័រ
              និងមានធនធានដេលតេូវការ)?
 តើមានជមេើសអ្វខី្លះសមេបក់ារផ្តលក់ារងរនៅក្នង៊ទនំប ់ 
               នេះ? តើពេលវេលាសមេប់ផ្តល់ការងរមានលក្ខណៈយា៉ាង
              ដូចម្តេច?  គឺថ  តើនឹងមានឱកាសការងរជាបន្តបនា្ទាប់ 
               ឬ នឹងមានការងរផ្តល់ឲេយតេនៅក្ន៊ងដំណាក់កាលសាងសង់?
 តើមានការជួយគាំទេដល់កម្មករយា៉ាងដូចម្តេច  (ផ្តល់ជា
              ផ្ទះសមេបេង   ការធ្វើដំណើរពីសហគមន៍មូលដា្ឋាន   ចំណី
              អាហារ)?  
 តើមានការជយួគាទំេដលស់ហគមនយ៍ា៉ាងដចូម្តេច(មណ្ឌល
              សុខភាព  ការជួសជុលផ្លូវ សាលារៀន  អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផេសារ 
              វិធាននិងបទបញ្ញតិ្តអំពីរបៀបដេលកម្មករនឹងទាក់ទងជា
              មួយសហគមន៍ និងកន្លេងដេលពួកគាត់នឹងបាន ឬ មិន
              បានទទួលបានការបេើបេស់ធនធានផេសេងៗ)?
 តើទំនប់នេះ (ការសាងសង់ ទីតាំងទំនប់ និងផលប៉ះពាល់
              ចំពោះទន្លេ និងទីជមេល ក្ន៊ងពេលបេតិបត្តិការ) នឹងប៉ះ
              ពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនៅតាមមូលដា្ឋានដេរឬទេ? 
 តើតួនាទីបុរសនិងតួនាទីស្តេី តួនាទីក្មេងបេុសនិង តួនាទី

              ក្មេងសេី ក្ន៊ងការនេសាទនិងការបេមូលផល នឹងទទួលរង
               ផលប៉ះពាល់ដេរឬទេ? 
 តើទេពេយរបស់ (ផ្ទះសមេបេង សហគមន៍) អ្វីខ្លះនឹងតេូវទទួល
               រងផលប៉ះពាល់?
 តើដីណាខ្លះដេលគេតេូវការសមេប់គមេងនេះ?  តើ
              មានជមេើសអ្វីខ្លះ   ហើយថតើ    សហគមន៍តេូវបានគេ
              ពនេយល់អំពីជមេើសទាំងនេះដេរឬទេ? 
 តើបេតិបត្តិការរបស់ទំបន់នេះ នឹងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទាក់
              ទងនឹងបេព័ន្ធធម្មជាតិ ទាក់ទងនឹងការបេើទន្លេនិងចេំង
              ទន្លេ ទាក់ទងនឹងទំនាបលិចទឹក? 
 តើមានការសន្មតយា៉ាងដចូម្តេចខ្លះចពំោះបរុសនងិស្តេ?ី    
 តើអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្ន៊ងការរារាំងមិនឲេយសមេច      
              បានលទ្ធផលវិជ្ជមានទាំងឡាយ? 

ទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គ
 តើការនេសាទនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
              ដោយសារទំនប់នេះ?
 តើការបេមូលផលរុក្ខជាតិក្ន៊ងទឹកនិងសត្វក្ន៊ងទឹក     មាន
              ទទួលរងផលប៉ះពាល់យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ (សូមគិតអំពី  ក្ន៊ង
              ខេសេទឹក ក្ន៊ងវលសេ ការបេើដីសើម ការបេើបេស់ទន្លេ? 
 តើចេំងទន្លេនិង ការធ្វើកសិកម្មបេដេញទឹក ទទួលរងផល
              ប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
 តើការចិញ្ចឹមជីវិតដោយទាញយកផលចេញពីក្ន៊ងទន្លេតេូវ
               រងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ     (ការរុករករ៉េ
               ដើមេបីចិញ្ចឹមជីវិត ការបូមខេសាច់ និងការបេមូលផលរុក្ខជាតិ
              ក្ន៊ងទន្លេ ។ល។)?
 តើសកម្មភាពនៅផ្ទះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារអ្វីខ្លះដេល
              ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់ (ការបោកសមា្អាត ការងូត
              ទឹក ទឹកផឹក)?
 តើការចិញ្ចឹមជីវិតមិនទាក់ទងនឹងការទាញផលពីទន្លេអ្វី
               ខ្លះដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់ (សេវដឹកជញ្ជូន         
 ការចិញ្ចឹមសត្វដេលតេូវការទឹក)?
 តើការទទួលបានការបេើបេស់ទឹកនិងការបេើបេស់ពេ
              នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
              តើការប៉ះពាល់នេះនឹងផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវដេរឬទេ? តើនឹង
               មានរបបទឹកហូរដេរឬទេ? 

ទំព័រ ១/១

ជំហា
នទី១-៤
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កតា្តេដេលជះឥទ្ធិពលលើតួនាទីយេនឌ័រ ការបេងចេក
ការងារ និង ការបេើបេស់និងគេប់គេងធនធាន

សំណួរណេនាំដេលអាចបញ្ចូលជាការណេនាំសមេប់
ការបេមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគទិន្នន័យ
 សំណួរខាងកេមនេះ គួរតេូវបានសួរឲេយបានសុីសង្វាក់
គា្នាតាមគេប់សហគមន៍ផេសេងៗគា្នា ដោយសារថសហគមន៍នីមួយៗ
នឹងផ្តល់នូវបរិបទនិងការឆ្លើយតបផេសេងៗគា្នា។ ក្ន៊ងការស្ទង់មតិថ្នាក់
ភូមិដើមេបីកំណត់អំពីការពណ៌នាអំពីសកម្មភាព និង ការពណ៌នាអំពី
ការបេើបេស់និងគេប់គេងនេះ ក៏តេូវពិចារណាអំពីកតា្តាផេសេងទៀត
ដេលកំណត់ ឬ ជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងនិងតួនាទីយេនឌ័រដេរ។ 
 ភាពខុសគា្នារវងការបេើបេស់និងការគេប់គេងធនធាន
របស់បុរសនិងស្តេី គឺជាការសញ្ញាបង្ហាញអំពីអតុលេយភាពអំណាច
រវងបុរសនិងស្តេី។ 
 ដើមេបីធានាឲេយមានការយល់ដឹងតេឹមតេូវអំពីតួនាទីនិង
ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រនៅក្ន៊ងសហគមន៍និងរវងសហគមន៍ គេតេូវការ
ពិចារណាលើកតា្តាកំណត់ផេសេងៗទៀត រួមមាន៖
             តើសហគមន៍តេូវបានដាក់បញ្ចូលក្ន៊ងសេដ្ឋកិច្ចទីផេសារឬ
              បេក់កាសតេឹមកមេិតណា? ហើយតើមានទំនាក់ទំនងទៅ
              វិញទៅមករវងសហគមន៍និងអ្នកដទេដេរឬទេ?   តើអ្នក
              ណាមានការទទួលខុសតេូវសមេប់សកម្មភាពអ្វីខ្លះ  (គឺថ
              អ្នកណាយកទំនិញទៅផេសារ?  អ្នកណាចេញពីសហគមន៍
              ដើមេបីធ្វើការដេលទទួលបានបេក់ឈ្នួល?)

             តើជនជាតិអ្វីដេលមាននៅក្ន៊ងសហគមន៍នេះ? 
              តើមានភាពខុសគា្នារវងសហគមន៍ជិតខាង ឬកេុមបេជាជន
            ទូទៅយា៉ាងដូចម្តេច? 
             តើសហគមន៍នេះជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច?
             ឬ មានបញ្ចូលកេុមជនជាតិដើមបេើភាសាចមេុះដេរ? 
              ដាក់សា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដេលមាននៅក្ន៊ងសហគមន៍
             ឲេយដាច់ដោយឡេកពីគា្នា 
             ការយល់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធក្ន៊ងផ្ទះ រួមមានទាំងផ្ទះដេល
             មានស្តេីជាមេផ្ទះ មេមា៉ាយ កេុម ឬ គេួសារដេលអាចមាន
             មនុសេសចេើនជំនាន់
             ការយល់ដឹងអំពីអាយុ និងការទទួលខុសតេូវ
             ការគិតពិចារណាលើការទទួលបានការបេើបេស់ទាក់ទង
             នឹងពិការភាព
 ជាលទ្ធផលនេការវិភាគនេះ     យើងគួរមានការយល់ដឹង
អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្ន៊ងផ្ទះ   និងនៅក្ន៊ងសហគមន៍។ តើអ្នកណាមាន
អំណាចអូសទាញ  (Power) និង  សមត្ថកិច្ច (authority)?   ការ
យល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនង និងការយល់ដឹងអំពីអ្នកណាមានអំណាច
អូសទាញនិងសមត្ថកិច្ច  នៅក្ន៊ងទំនាក់ទំនងទាំងនោះ  គឺជាជំហាន
ដ៏សំខាន់ក្ន៊ងការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់យេនឌ័រ។  ការវិភាគនឹង
ទទួលសា្គាល់ថមូលហេតុដើមនេវិសមភាពយេនឌ័រកើតមានទាំង
នៅក្ន៊ងផ្ទះនិងក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍។ 
                                                                          
                                                                            ទំព័រ ១/១

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

 ឧបករណ៍ស្តីពីការបេើបេស់និងការគេប់គេងនេះ អាចបេើសមេប់

ពិចារណាថតើអ្នកណាទទួលបានការបេើបេស់និងគេប់គេងទៅលើផល

បេយោជន៍ដេលអាចកើតចេញមកពីគមេងទំនប់នេះ។ ការអនុវត្តល្អនឹង

ទទួលបានការពេមពេៀងក្ន៊ងការចេករំលេកផលបេយោជន៍ ដេលអាចរួម

មានដូចជាការពេមពេៀងទៅលើភាគរយសមេប់ការចំណាយទៅលើមូល

និធិសហគមន៍ ពីបេក់ចំណូល ពីគមេងកេលម្អជីវភាព ពីឱកាសការងរ 

និងពីគមេងសមេប់កេលម្អសហគមន៍ជាចេើនទៀត។

 ជាការសំខាន់ក្ន៊ងការទទួលសា្គាល់ថសំណងសមេប់ការបាត់បង់

ទេពេយ  ដីធ្លី  និងសិទ្ធិផេសេងៗដោយសារតេទំនប់នេះ    គឺជាសកម្មភាពផ្តល់

តេឡប់មកវិញជាលក្ខណៈស្តង់ដារសមេប់ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយ។ គេ

ក៏តេូវធ្វើការបេងចេកផលបេយោជន៍ បន្ថេមលើការផ្តល់នេះសំណងនេះ

ទៀតផង។ 

 ការទទួលបានដីធ្លី ការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពទឹកនិងការរកទឹកបាន

ពេមទាំងការបំផ្លាញបរិសា្ថាន    ដេលកើតចេញពីទំនប់នេះ   អាចធ្វើឲេយចុះ

ខេសាយដល់សមត្ថភាពរបស់ស្តេីក្ន៊ងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារនិងទឹកសា្អាត

សមេប់គេួសាររបស់ពួកគាត់។ នេះមានន័យថ ការងររបស់ស្តេីនឹងកាន់

តេមានចេើនឡើង។ ការជំនួសការទទួលបានការបេើបេស់ធនធានទូទៅ 

(ដូចជាទឹកនិងចេំងទន្លេ)  ដោយសេវកម្មដេលតមេូវឲេយមានការបង់លុយ

 ក៏អាចបន្ថេមបន្ទ៊កនិងការចំណាយលើថវិការគេួសារដេរ។

 បេសិនបើបុរសគេប់គេងការចំណាយដេលបានមកពីសំណង 

និងគេប់គេងលើមូលនិធិដេលបានមកពីចំណូលនោះ   ស្តេីអាចនឹងតេូវគេ

បដិសធមិនឲេយមានការទទួលបានការបេើបេស់និងការគេប់គេងទៅលើផល

បេយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថ៊ដេលនឹងបានមកពីទំនប់វរីអគ្គីសនីនេះឡើយ។ 

បេការនេះអាចនឹងនាំទៅរកការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ និង

ធ្វើឲេយស្តេីកាន់តេពឹងផ្អេកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនេះទៅលើបុរសចេើនឡើង។ ដូច្នេះ 

ការបេើទាំងឧបរកណ៍ពណ៌នាសកម្មភាព   និង   ឧបករណ៍បេើបេស់និង

គេប់គេង នឹងជួយជំរុញឲេយផេនការដេលបានបង្កើតឡើង មានការផ្តាតទៅ

លើការធានាឲេយមានការចេករំលេកផលបេយោជន៍និងសំណងដោយសារ

ទំនប់វរីអគ្គីសនីដោយស្មើភាពគា្នារវងបុរសនិងស្តេី។ 
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តួនាទីដេលអាចជះឥទ្ធិពលពីរដ្ឋ ពីទីផ្សារ និងពី
ស្ថេប័នសហគមន៍
 ការយល់ដឹងអំពីសា្ថាប័ននិងរចនាសម្ព័ន្ធនេទំនាក់ទំនងសង្គម ផ្តល់

នូវគេឹះសមេប់ពិចារណាថតើគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី អាចជះឥទ្ធិពល

ទៅលើសហគមន៍និងទៅលើទំនាក់ទំនងយេនឌ័រយា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។ ជា

ការសំខាន់ណាស់ដេលតេូវពិចារណាថតើសហគមន៍មួយភប់បេសប់នឹង

សា្ថាប័ននិងដំណើរការផេសេងៗរបស់រដា្ឋាភិបាលយា៉ាងដូចម្តេច។    លទ្ធភាព

និងឱកាសរបស់ស្តេីនិងបុរសនឹងមានភាពខុសប្លេកគា្នា សមេប់ការចូលរួម

ជាមួយដំណើរការនិងសា្ថាប័នខាងកេ  ទោះជាសា្ថាប័នរដ្ឋ  ទីផេសារ ឬ សេដ្ឋ

កិច្ចក៏ដោយ។     តើអ្នកណាតំណាងឲេយផលបេយោជន៍សហគមន៍និងការ

សមេចចិត្តរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងតួអង្គមកពីសា្ថាប័ន? តើជាបុរស? 

ឬ ជាសេ្តី? ឬ ជាកេុមចមេុះ?

 ក្ន៊ងបរិបទដេលដំណើរការរដា្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយមាន

ភាពទន់ខេសាយ ឬមិនមានភាពសុីសង្វាក់គា្នានោះ អ្នករៀបចំអភិវឌេឍន៍គមេង

គួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដើមេបីឲេយយល់អំពីវិធីដេលដំណើរការនិង

គោលនយោបាយទាំងនោះ ភាភពបេសព្វជាមួយសហគមន៍និងដំណើរការ

សង្គម។ បេការទាំងនេះអាចបង្កឲេយមានវិសមភាពយេនឌ័រចេើន ដេលអាច

ងយសេួលធ្វើឲេយសា្ថានភាពកាន់តេល្អក់កករដោយសារតេការដាក់គមេង

ថ្មីចូលទៅ។ ផ្ទ៊យទៅវិញ បេការទាំងនេះក៏ជាឱកាសសមេប់គមេងធ្វើឲេយ

ទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានអំពីយេនឌ័រ។ 

សំណួរសំខាន់ៗសមេប់ណេនាំឲ្យមានការយល់ដឹង
អំពីចំណុចនេះគួររួមបញ្ចូលៈ 
 តើសា្ថាប័នណាខ្លះដេលមានទាក់ទងនឹងតមេូវការរបស់

              សហគមន៍?    តើសា្ថាប័នណាមានទំនាក់ទំនងនាពេល

               បច្ច៊បេបន្នជាមួយសហគមន៍? តើអ្នកណាពាក់ព័ន្ធក្ន៊ងការ

              បេើបេស់  ការទទួលបានការបេើបេស់  និងការណេនាំ

              ទំនាក់ទំនងនេះ?

 តើផ្នេកណា  ឬសា្ថាប័នណារបស់រដា្ឋាភិបាលមានសមត្ថ

              កិច្ចលើសកម្មភាពសហគមន៍?  ឧទាហរណ៍  តុលាការ

              កងទ័ព ប៉ូលីស មន្ទីរកសិកម្មនិងជលផល មន្ទីរអភិវឌេឍន៍

              ជនបទ សហជីពស្តេីនិងយុវជន។ 

 តើរដា្ឋាភិបាលថ្នាក់ណាដេលសកម្មជាងគេក្ន៊ងសហគមន៍ 

              ឬ ក្ន៊ងកមេិតអាងទន្លេ ថ្នាក់សេុក ថ្នាក់ខេត្ត ឬ ថ្នាក់ជាតិ?

  តើគេបេើលុយនិងគេប់គេងលុយដោយរបៀបណានក្ន៊ង

              សហគមន៍នេះ?  តើអ្នកណាគេប់គេងធនធនហិរញ្ញវត្ថ៊

              ហើយតើអ្នកណាជាអ្នក  "រក"  លុយ?  តើសហគមន៍

              មានបេើសា្ថាប័នធនាគារ ឬ សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ៊ ដេរឬទេ? 

 តើសហគមន៍មានទំនាក់ទំនងជាមួយទីផេសារ    ដូចជា               

              ការលក់និងការទិញទំនិញកសិកម្ម   ការរកទីផេសារសមេប់

               លក់តេី ឬ ទំនិញកសិកម្មយា៉ាងដូចម្តេច?  តើមានសា្ថាប័ន

                សហគមន៍អ្វីខ្លះ? ឧទាហរណ៍ សហគមន ៍សហករណ៍

                អង្គការតាមសហគមន៍មូលដា្ឋាន  គណៈកម្មការសហ

 គមន៍នេសាទ និងកេុមអ្នកបេើបេស់ទឹក និង បេើបេស់

 ដី។

                                                              

                                                                          ទំព័រ ១/១  

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយ
ចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ 
www.oxfam.org.au/giamanual
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ការអនុវត្តនូវឧបករណ៍វិភាគស្ថេប័ន
 ការបេើបេស់ការវិភាគសា្ថាប័នជាផ្នេកមួយនេការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់សង្គម     នឹងអាចឲេយអ្នករៀបចំអភិវឌេឍនគ៍មេង  កំណត់

រកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធអំណាច វិធាន ការអនុវត្ត គោលនយោបាយ សកម្មភាព និងឥទ្ធិពលសា្ថាប័ននានា។ ការវិភាគសា្ថាប័ន នឹងបង្ហាញឲេយឃើញ

អំពីវិធីដេលភា្នាក់ងរសា្ថាប័នឬយន្តការផេសេងគា្នា បង្កើតនិងជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ  និងបង្ហាញឲេយឃើញពីវិធីដេលគេអាចរួមចំណេក

បេកបដោយបេសិទ្ធភាពក្ន៊ងការសមេចឲេយបានសមភាពយេនឌ័រ ឬ ធ្វើឲេយវិសមភាពយេនឌ័រកាន់តេមានភាពល្អក់កករ។  អ្នករៀបចំអភិវឌេឍន៍

គមេង អាចបា៉ាន់បេមាណ ថតើទំនប់អាចរួមចំណេកក្ន៊ងបរិបទនេះយា៉ាងដូចម្តេច ហើយការធ្វើដូចនេះ អាចជាការផ្តល់ព័ត៌មានសមេប់ការ

សមេចចិត្តក្ន៊ងគមេងដើមេបីធានាឲេយមានការចៀសវងឬកាត់បន្ថយវិសមភាពយេនឌ័របាន។

គោលបំណងៈ ឧបករណ៍នេះអាចបេើសមេប់ស្វេងយល់អំពីសា្ថាប័ន ដំណើរការ  ឬ  យន្តការសំខាន់ៗ  ដេលជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍និង

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ។ ការពណ៌នាសកម្មភាព អាចបេើជាជំនួយនិងជាបញ្ជីសំណួរ ដើមេបីធានាថសា្ថាប័នទាំងអស់តេូវបានគេរកឃើញនូវចំណុច

ដេលមានការទាក់ទងនឹងបុរស ស្តេី និងសហគមន៍។ 

សំណួរគន្លឹះៈ តើមានសេវកម្មអ្វីខ្លះដេលអ្នកទទួលបាន ដើមេបីជួយដល់អ្នកពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ? អ្នកណាផ្តល់សេវកម្មទាំងនោះ?  តើមាន

មនសុេសឬសា្ថាបន័ណាដេលបានចលូរមួជាមួយអ្នកក្ន៊ងការអនវុត្តសកម្មភាពទាងំនោះដេរឬទេ? តើអ្នកទទលួរងការប៉ះពាលដ់ោយសារតេវធិាន ឬ 

ចេបាប់នៅពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះដេរឬទេ? តើមានវិធាន និងចេបាប់អ្វីខ្លះ ហើយតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?  តើគេមានអនុវត្តវិធាន

ឬចេបាប់ទាំងនោះឬទេ? តើសា្ថាប័នទាំងនោះមានបណា្តាលឲេយកើតមានវិសមភាពយេនឌ័រដេរឬទេ?

ឧបករណ៍៖ ការវិភាគសា្ថាប័ន

សា្ថាប័ន នាយកដា្ឋាន ឬ ភា្នាក់ងរ គោលនយោបាយ ឬ យន្តការ

បុរស        ស្តេី           សហគមន៍

ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍

ទំព័រ ១/២

រដ្ឋ និង តំបន់

មន្ទីរកសិកម្ម 

មន្ទីរសុខាភិបាល

មន្ទីរជលផល

កេសួងធនធានធម្មជាតិ 
និងបរិសា្ថាន

គណៈកមា្មាធិការទន្លេមេគង្គ

ប៉ូលីស

ផ្នេកវយតម្លេហេតុ
ប៉ះពាល់សង្គម/បរិសា្ថាន

គណៈកមា្មាធិការជាតិ
ទន្លេមេគង្គ

ការអនុវត្តចេបាប់

      កម្មវិធីជលផលគមេងស្តី
   ពីទំនប់វរីអគ្គីសនីបេកបដោយ
   និរន្តរភាព 
   នីតិវិធីសមេប់ជូនដំណឹង ការ
   ពិគេះយោបល់និងការពេម
   ពេៀងជាមុន

ចេបាប់ស្តីពីការវយតម្លេហេតុប៉ះ
ពាល់បរិសា្ថាន គោលការណ៍
ណេនាំអំពីការចូលរួមជា
សាធារណៈ

មន្តេីផេសព្វផេសាយកសិកម្ម

បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព, 
បុគ្គលិកមន្ទីរពេទេយ

ការសេវជេវជលផល, 
បទបញ្ញត្តិជលផល

   គោលនយោបាយសមេប់
   តាមដាន
   ពូជសេូវ បវស

        យុទ្ធនាការសុខភាពសាធារណៈ
   សមេប់ជម្ងឺគេុនចាញ់

            អនុកេឹតេយសហគមន៍នេសាទ 
       តំបន់ការពារសត្វផេសាត

ជំហា
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ទំព័រ ២/២

សហគមន៍

គណៈកម្មការសហគមន៍
នេសាទ

កេុមអ្នកបេើបេស់ទឹក

សា្ថាប័នសាសនា

សហករណ៍កសិករ

សហជីពឥណទាន

ធនាគារ

កេុមហ៊ុនជំនួញផ្នេកកសិកម្ម

កេុមហ៊ុនទំបន់វរីអគ្គីសនី
ផេសេងទៀត

កេុមហ៊ុនរុករករ៉េ

អ្នកឲេយខ្ចីលុយ

យន្តការខ្ចីបុលក្ន៊ងសហគមន៍
ការបេក់លើបេក់កម្ចី

កិច្ចពេមពេៀងជាមួយកសិករ

ផេនការសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ
គណៈកម្មការអាងទន្លេ
វិធានគេប់គេប់ទីជមេល
យន្តការដោះសេយបណ្តឹង/ទំនាស់

យន្តការដោះសេយបណ្តឹងទំនាស់
គណៈកម្មការមូលនិធិសហគមន៍

ផេសារ

ធនាគារពូជ

អាតេនៅថ្នាក់ភូមិ
យន្តការឥណទានតាម
ទូរសព្ទចល័ត

នាយកដា្ឋានជលផល

កេសួងធនធាន
ធម្មជាតិ និងបរិសា្ថាន

វត្ត ពេះសងេឃ
និង ដូនជី

អ្នកធ្វើការផ្នេកទំនាក់
ទំនងក្ន៊ងសហគមន៍

អ្នកធ្វើការផ្នេកទំនាក់
ទំនងក្ន៊ងសហគមន៍

សមាជិកសហគមន៍
អ្នកឲេយខ្ចីលុយពីកេ

ការបេើវត្តជាកន្លេងបេជុំ
សកម្មភាពសាសនាការបេមូល
ផល ឬ សកម្មភាពតាមរដូវ

ការបេើបេស់់បង្គន់សហគមន៍ 
និងអនាម័យ 
ការទទួលបានទឹកសា្អាតបេើបេស់ 
ឬ ការបេើបេស់អណ្តូងស្នប់ក្ន៊ងភូមិ   
កេុមគេប់គេងអណ្តូងស្នប់  និង
បេព័ន្ធសេចសេព

កិច្ចពេមពេៀងតំបន់ការពារ   
កម្មវិធីឃា្លាំមើល និងលេបាតការ 
នេសាទខុសចេបាប់ 
បទបញ្ញត្តិ នេសាទ  និងការចូល 
នេសាទតាមរដូវ

ទាំងនេះជាឧបករណ៍គមេូ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual
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ជំហានទី៣ ៈ ការកំណត់រកបញ្ហេដេលកើតឡើង
ដេយសរទំនប់វារីអគ្គិសនី
 ជាលទ្ធផលនេការវិភាគបរិបទ   អ្នករៀបចំគមេងគួរយល់ដឹង

ឲេយបានចេបាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់ស្តេីនិងសមត្ថភាពបុរសក្ន៊ងការឆ្លើយតប

នឹងការបេបេួលដេលកើតចេញមកពីទំនប់នេះ។ ជាដំបូង ចេញពីការពិគេះ

យោបល់និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍    គេអាចបង្កើតបាននូវកមេងនេ

ការសន្មតមួយចំនួនអំពីទេពេយ អំពីធនធាន  ចំណុចខា្លាំង  និងភាពងយរង

គេះ  របស់បុរស  របស់ស្តេី    និងរបស់សហគមន៍។    បនា្ទាប់មកដំណើរ

ការសារចុះឡើងម្តងហើយម្តងទៀតដេលមានការចូលរួមពីសហគមន៍តេូវ

រៀបចំឡើង ដោយមានការសមេបសមេួលឲេយបានសមរមេយដើមេបីឲេយសហគមន៍

ពេមទាំងកេុមបុរសនិងកេុមស្តេីធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើការសន្មតទាំងនោះ។ 

 ជារឿយៗ  ទំនប់វរីអគ្គីសនីមានទេង់ទេយធំ      ពីពេះវនឹង

បណា្តាលឲេយមានការបេបេួលធម្មជាតិរបស់បេព័ន្ធទន្លេមួយ ហើយជារឿយៗ 

ផលប៉ះពាល់នឹងជះទៅលើសង្គមក្ន៊ងទេង់ទេយលើសពីតំបន់ដេលនៅជុំ

វិញទំនប់ឬអាងស្ត៊កទឹកនោះ។ ដូចដេលបានពិភាកេសានៅក្ន៊ងផ្នេកផេសេង

នោះ គឺថផលប៉ះពាល់មួយចំនួនអាចមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន ក្ន៊ងខណៈពេល

ដេលផលប៉ះពាល់មួយចំនួនផេសេងទៀត នឹងមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់

និងជាបណ្តុំដល់សហគមន៍ទាំងឡាយណាដេលជីវិតនិងសុខមាលភាព

របស់ពួកគេពឹងផ្អេកទៅលើទន្លេនិងធនធានទីជមេលទន្លេ។

 ការយល់ដឹងនិងការកាត់បន្ថយវិសាលភាពនេបញ្ហាទាំងអស់

នេះគឺជាកតា្តាដ៏សំខាន់មួយក្ន៊ងដំណើរការអនុញ្ញាតឲេយមានការសាងសង់

ទំនប់។ ការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដេលមានការជាប់

ទាកទ់ងជាមយួនងិតនួាទនីងិទនំាកទ់នំងយេនឌរ័ក្នង៊សហគមនទ៍ាងំឡាយ

ដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគមេងនេះគឺជាជំហានបនា្ទាប់ក្ន៊ង

ការធ្វើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ។ 

 ទោះបីជាយើងបង្កើតជាជំហានមួយដាច់ដោយឡេកតេឯងក្ន៊ង

ជំហាននេះក៏ដោយ ក៏ដំណើរការនេះតេូវធ្វើសេបជាមួយនឹងជំហានទី២ 

ដេរ។ 

 បញ្ហាទូទៅដេលកើតចេញមកពីគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនីជាចេើន

ហើយដេលសេ្តីនិងបុរសនឹងជួបបេទះផេសេងគា្នា រួមមានៈ

 ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយបង្ខំ ឬ ដោយស្ម័គេចិត្ត

 ការបាតប់ងទ់េពេយសមេបត្ត ិ ដចូជាផ្ទះសមេបេង   ដើមឈើហបូផ្លេ   

 សួនបន្លេ ធនាគារសេូវ អាគារសហគមន៍

 ការបាត់បង់ដីនិងធនធានសមេប់ផលិត

 ការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពទឹក

 ការបំពុល (ខេយល់ សំឡេង ទឹក ដី)

 ការបាត់បង់ផ្នេកជលផលៈ      ទំនប់នឹងកា្លាយជារបាំងក្ន៊ងទន្លេ

                 ដេលអាចបញេឈប់ការបមា្លាស់ទីរបស់តេី ដេលជាកតា្តានាំឲេយបាត់

               បាត់ជមេកតេីដោយសារការលិចជមេកតាមមាត់ពាម ការកាត់

               បន្ថយទឹកក្ន៊ងទន្លេដោយសារតេការបង្វេរទឹកទៅសា្ថានីយ៍

               អគ្គីសនីវិញ។ 

 បញ្ហាសុខភាព  អាចកើតមានចេើន រួមមាន  ផលប៉ះពាល់ផ្នេក

               លើបរិសា្ថាន ក៏ដូចជា បញ្ហាទាំងឡាយដេលកើតចេញពី កមា្លាំង

               ការងរដេលនឹងតេូវចូលមកថ្មី ដូចជា ជម្ងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ                 

 ជាដើម

 ហានិភ័យដោយការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងអំពើហិងេសា

 ការបាត់បង់ដីវបេបធម៌ ទីតាំងវបេបធម៌ និងចំណងវបេបធម៌ទៅនឹង

               កន្លេងនោះ

 នៅក្ន៊ងទន្លេមេគង្គ ហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់  

ក៏អាចកើតឡើងនៅក្ន៊ងបេទេសជិតខាងដេលនៅពីខេសេទឹកខាងលើនិងខេសេ

ទឹកខាងកេមនេទីតាំងទំនប់។ ហានិភ័យមួយចំនួនដេលមានភាពលេច

ធ្លារួមមានៈ

 ការផ្លាសប់្តរូនវី៉ទូកឹនងិបរមិាណទកឹ នងិការប៉ះពាល់ដល់បេពន័្ធ  

              ធម្មជាតិ ដូចជាទន្លេសាប  ដីសណ្តរ  ឬ  កន្លេងនេសាទតេីក្ន៊ង

               បេទេសថេភាគខាងជើង

 ការផ្លាស់ប្តូរកករបាតទន្លេ    និងការផ្លាស់ប្តូរលំហូរជីវជាតិតាម

               បេព័ន្ធ និងការប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដីសើម ដល់កសិកម្មនៅខេសេ

               ទឹកខាងកេម និងបេព័ន្ធអេកូឡូសុីតំបន់ដីសណ្តរ និងកសិកម្ម

               នៅតំបន់ដីសណ្តរ

 មានឥទ្ធិពលរារាំងដល់ការបមា្លាស់ទីរបស់តេី និងការបង្កកំណើត

 របស់តេី ដេលនៅចនោ្លាះ ទន្លេសាប និង បេព័ន្ធដេទន្លេផ្នេកខាង

              លើផេសេងៗទៀត។ 

ជំហា
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 នៅក្ន៊ងដំណាក់កាលនេះ អ្នកតេូវការយល់ដឹងអំពីកតា្តាផេសេងៗ

ដេលជះឥទ្ធិពលទៅលើគមេង ពេមទាំងទំនោរដេលនឹងប៉ះពាល់បរិបទ

គមេង ជាពិសេស គឺថតើសហគមន៍នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់បេបណា

ខ្លះដោយសារគមេងនេះ។

 ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះតេូវគេរំពឹងថនឹងកើតមានដល់សហគមន៍

នៅពេលចាប់ផ្តើមគមេង។ តាមវិធីនេះ គេអាចមើលឃើញថសហគមន៍

នឹងមានហានិភ័យកើតចេញពីគមេងដេលគេនឹងដាក់ដំណើរការ (WCD 

2000)។  ការផ្លាស់ប្តូរ ដេលមកជាមួយគមេងនេះមានការប៉ះពាល់ដល់

ទំនាក់ទំនងនិងតួនាទីក្ន៊ងសង្គមនៅក្ន៊ងសហគមន៍និងរវងសហគមន៍នានា។

រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់សហគមន៍ នឹងចុះខេសាយដោយសារតេគមេង 

សមេប់សហគមន៍នៅតាមមាត់ពាមនៅតាមទន្លេមេគង្គវិញ គមេងនេះ

នឹងជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់លើយុទ្ធសាស្តេចិញ្ចឹមជីវិតនិងលើសា្ថានភាព

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ជារឿយៗ បាននាំបេជាជន

ចេញពីដីដូនតារបស់ខ្លួន និងបានធ្វើឲេយបាត់បង់ចំណងវបេបធម៌ទៅលើទី

តាំងនិងទេពេយសមេបត្តិទាំងនោះ។ 

 តាមពិតទៅ ការពិនិតេយមើលទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធគា្នានេការ

ផ្លាសប់្តូរដោយសារគមេងទាំងនេះនងឹជយួឲេយរកឃើញអំពវីិធដីើមេបីចៀស

វង ឬ កាត់បន្ថយ ហានិភ័យដេលគេរំពឹងថនឹងកើតចេញមកពីគមេង

នោះ។ ទង្វើនេះគួរបញ្ចូល ការពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យ

ដោយផ្ទាល់ និងដោយបេយោល    ដេលអាចកើតលើតំបន់ផេសេងកេតេពី

តំបន់ដេលនៅជុំវិញទំនប់។ 

 ការចូលរួមរបស់បុរសនិងសេ្តីមកពីគេប់សហគមន៍ដេលទទួលរង

ផលប៉ះពាល់    គួរធ្វើឡើងដើមេបីធានាឲេយមានការយល់ដឹងពេញលេញអំពី

បញ្ហាឆ្លងផ្នេក ដេលកើតចេញមកពីគមេងនេះ។ 

 គួរផ្តល់ការពិចារណាអំពី របៀបដេលគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី                  

              ទាក់ទងជាមួយ និងជះឥទ្ធិពលទៅលើ ៈ 

 ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រនិងអំណាចក្ន៊ងសហគមន៍

 តួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវយេនឌ័រ

 ការបេងចេកការងរផ្អេកលើយេនឌ័រ និងបន្ទ៊កការងររបស់ស្តេី 

               (ពិចារណាអំពីការងរដេលមានកមេនិងគា្មានកមេ)

 ការបេើបេស់និងការគេប់គេងរបស់ស្តេីលើធនធាន  ដោយរាប់

               បញ្ចូលទាំង    ផលបេយោជន៍ដេលអាចទទួលបានពីគមេង

               ទំនប់វរីអគ្គីសនី (ការបេងចេកផលបេយោជន៍) 

  រចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការគេប់គេងក្ន៊ងសហគមន៍  និងរបៀប

              ដេលសេ្តីចូលរួមឬអាចចូលរួមជាទូទៅ និងចូលរួមទាក់ទង នឹង

               ការបា៉ាន់បេមាណ និងការសមេចចិត្តទៅលើគមេងទំនប់វរី

               អគ្គីសនីនេះ

 សុខមាលភាពសហគមន៍  ការចិញ្ចឹមជីវិត  និងសេវកម្មដូចជា       

               ការអប់រំនិងសុខាភិបាល

ជំហា
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ទំព័រ ១/១

តារាងផលប៉ះពាល់និងបញ្ហា

ឧបករណ៍ៈ តារាងផលប៉ះពាល់និងបញ្ហេ

បញ្ហា/ផលប៉ះពាល់

បរិសា្ថាន

សង្គម

សេដ្ឋកិច្ច

ផេសេងៗ

បរិបទ

បុរស សេ្តី សហគមន៍

សកម្មភាព/ការឆ្លើយតប

ទាំងនេះជាឧបករណ៍គមេូ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

ជំហា
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ទំព័រ ១/៣

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual
១៣."បេហុក" គឺជាបេភពបេូតេអ៊ីនយា៉ាងសំខាន់សមេប់បេជាជនកម្ព៊ជាទាំងអស់ ជាពិសេសសមេប់អ្នកកេ។

ភាពងាយរងគេះខា្លេំងក្នុងទន្លេមេគង្គ[យេនឌ័រការចិញ្ចឹម
ជីវិត និង សុខភាពបរិស្ថេនក្នុងទន្លេមេគង្គ]
 ការបេើបេស់បញ្ជីតេួតពិនិតេយដើមេបីធ្វើការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ

អាចមានបេយោជន៍សមេប់បុគ្គលិកគមេងក្ន៊ងដំណើរផេសេងៗរបស់គមេង។

ឧទាហរណ៍ ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី បានរៀបចំបង្កើតបញ្ជីតេួតពិនិតេយផ្នេក

យេនឌ័រផ្តាតតាមវិស័យដ៏មានបេយោជន៍ខា្លាំងមេនទេនមួយ សមេប់ជួយ

ដល់បុគ្គលិកនិងអ្នកបេឹកេសាយោបល់ក្ន៊ងការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ

និងគោលបំណងរបស់គេលើបញ្ហាយេនឌ័រ     និងក្ន៊ងការធានាថគមេង

របស់ពួកគេ " មិនបង្កការលំបាក " និងបង្កើនឱកាសជាអតិបរមាសមេប់

ឲេយទទួលបានលទ្ធផលយេនឌ័រវិជ្ជមាន។ បញ្ជីតេួតពិនិតេយខាងកេមនេះ 

បានបេើបេស់គមេូនេះ      ដើមេបីគេបដណ្តប់លើបរិបទភាពងយរងគេះ

សំខាន់ៗសមេប់គមេងវរីអគ្គីសនីក្ន៊ងទន្លេមេគង្គ។ 

ជលផល
 ការសេវជេវថ្មីមួយដោយវិទេយាសា្ថានសេវជេវនិងអភិវឌេឍន៍ជល

ផលទឹកសាបរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ព៊ជា   បានបញ្ជាក់អះអាងថ  " សារៈ

សំខាន់ខា្លាំងនេធនធានក្ន៊ងទឹក ជាពិសេសតេី សមេប់សុវត្ថិភាពសេបៀងនិង

អាហារូបត្ថម្ភសមេប់បេជាជនកម្ព៊ជា។ ការសេវជេវបានរកឃើញថធន

ធានតេីនិងធនធានក្ន៊ងទឹកបានផ្តល់ជាតិសាច់៧៦% ជាតិបេូតេអ៊ីន៣៧% 

ជាតិដេក៣៧%  និងជាតិខា្លាញ់២៨%  សមេប់បេជាជនកម្ព៊ជា។  ដូច្នេះ

វិស័យជលផលជាបេភពដ៏សំខាន់ក្ន៊ងការផ្តល់ថមពល ផ្តល់ជាតិបេូតេអ៊ីន

និងជាតិដេក សមេប់បេជាជនក្ន៊ងបេទេសកម្ព៊ជា។  ...  ការកសាងទំនប់

ក្ន៊ងទន្លេនឹងមានផលប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងបំផុតលើអាហារូបត្ថម្ភ ...កុមារនិង

ស្តេីមានគភ៌ គឺជាកេុមដេលងយរងគេះបំផុតចំពោះកង្វះបេូតេអី៊នដោយ

សារតេពួកគេតេូវការថមពល បេូតេអ៊ីន និងជាតិដេក ក្ន៊ងកមេិតខ្ពស់ បើ

បេៀបធៀបទៅនឹងរាងកាយរបស់ពួកគេ"។ (IFREDI 2013, p.1-2)

 នៅក្នង៊ទន្លេមេគង្គ ជលផលជាចណំចុសខំានស់មេបស់ខុមាល

ភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពគេប់គេន់បេចាំថ្ងេ។ ការនេសាទមានសារៈសំខាន់

ណាស់ខាងផ្នេកអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខសេបៀង។     នៅក្ន៊ងបេព័ន្ធទន្លេ

មេគង្គ     ការបមា្លាស់ទីមានសារៈសំខាន់ណាស់សមេប់វដ្តជីវិតតេីជាចេើន

បេភេទ។ ទំនប់នឹងទប់សា្កាត់ការបមា្លាស់ទីនេះ ហើយបេសិទ្ធភាពនេចេក

សមេប់តេីផ្លាស់ទីដើមេបីដោះសេយបញ្ហាទាក់ទងនឹងបេភេទតេីជាចេើន

បេភេទនិងមានចំនួនដ៏ចេើននេះ     តេូវបានគូសបញ្ជាក់យា៉ាងចេបាស់ថជា

បញ្ហាបេឈមមួយក្ន៊ងចំណោមបញ្ហាបេឈមជាចេើនដេលកើតឡើង

ដោយសារទំនប់នៅទន្លេមេគង្គនេះ ជាពិសេសនៅតួទន្លេមេនេទន្លេមេគង្គ

មេ    ហើយក៏ជាបញ្ហានៅទីតាំងសំខាន់ៗក្ន៊ងបេព័ន្ធដេទន្លេជាចេើនដូចជា

បេព័ន្ធទន្លេសេសានខាងកេមក្ន៊ងភាគឦសាននេបេទេសកម្ព៊ជាជាដើម។

តើគមេងនេះនឹងមានជះឥទ្ធិពលទៅលើការបេើបេស់និងការគេប់គេង

របស់សហគមន៍ក្ន៊ងការបេើបេស់ទឹកនិងធនធានក្ន៊ងទឹកទាំងនោះដេរ

ឬទេ? អ្នករៀបចំអភិវឌេឍន៍គមេង គួរពិចារណាទៅលើចំណុចអំពីតួនាទី

និងការទទួលខុសតេូវយេនឌ័រ និងថតើទំនប់ទាំងនោះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅ

លើពួកគេយា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ៖ 

 ការបេើបេស់និងការគេប់គេងទឹកទន្លេសមេប់ការនេសាទ

 ការបេើបេស់និងការគេប់គេងពេលិចទឹកនិងដីសើមសមេប់

 ការនេសាទ

 តួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវក្ន៊ងការកេច្នេតេី (ដូចជាការធ្វើបេហុក១៣)

 ការរកទីផេសារលក់តេី

 ការចាប់តេី ការបេមូលផលតេីនិងសត្វក្ន៊ងទឹកដទេទៀត រួមមាន

               នៅលើ ដីសើម សេ និង សេះចិញ្ចឹមតេី

 ការចិញ្ចឹមតេី សត្វក្ន៊ងទឹក

 អ្នកណាជាអ្នកគេប់គេងការបេើបេស់ទេពេយសមេបត្តិរួមក្ន៊ងផ្នេក

              ជលផល

 ការសមេបតាមបរិសា្ថានក្ន៊ងតំបន់សមេប់ការចាប់តេី   និងការ

               បង្កាត់ពូជតេី 
ជំហា

នទី១-៤
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ទំព័រ ២/៣

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

កសិកម្ម
 ផលិតកម្មកសិកម្មជាចេើនទមេង់បានគាំទេដល់ការចិញ្ចឹមជីវិត

នៅតាមទីជនបទ។ ជាញឹកញាប់ទមេង់ផលិតកម្មទាំងនេះតេូវបានបំផ្លាញ

ដល់ឫសគល់  ឬ   តេូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយសារតេការដាក់ឲេយមានទំនប់និង

ការបេតិបត្តិការនេទំនប់។ គេតេូវមានការយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងការទទួល

ខុសតេូវពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រ   ដើមេបីឲេយមានការចៀសវងឬកាត់បន្ថយផលប៉ះ

ពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ   ដោយផ្តាតសំខាន់ទៅលើរបៀបដេលគមេង

ជះឥទ្ធិពលដល់ការចូលរួមរបស់ស្តេី ដល់ការគេប់គេង ឬ ឥទ្ធិពលក្ន៊ងផលិត

កម្មកសិកម្ម។ ឧទាហរណ៍ គួរពិចារណាទៅលើ៖

 ការបេើបេស់ដីមានជីជាតិនិងដីមានសុវត្ថិភាពសមេប់ការដាំ

 ដំណាំនៅតាមផ្ទះ

 ការបេើបេស់ចេំងទន្លេពេលទឹកសេកនៅរដូវបេំងសមេប់

 បង្កើតជាសួនបន្លេ

 ការបេើបេស់ដីសមេប់ឲេយសត្វសុីស្មា

 ការបេើបេស់ដីសមេប់ដាំដុះ

 ការបេើបេស់ដីសើមនិងទំនាបលិចទឹកសមេប់ផលិតកម្មនិង

 ការបេមូលផលកសិកម្ម

 ការបេើបេស់ដីសមេប់ការធ្វើការដាំដុះលើដី   ដាំដុះឆ្លាស់រដូវ

 កាល ពេមទាំងតួនាទីយេនឌ័រក្ន៊ងការឆ្ការដី ក្ន៊ងការដាំដុះ ក្ន៊ង

 ការថេទាំសត្វ និងក្ន៊ងការបេមូលផលដំណាំ

 តួនាទីក្ន៊ងការដាំដំណាំក្ន៊ងផ្ទះ    ដើមឈើហូបផ្លេ   និងបេភេទ

 ដំណាំបង្កាត់ពូជផេសេងទៀត ពេមទាំងការបេមូលផល

 ការចិញ្ចឹមសត្វ

 ទំនៀមនិងរចនាសម្ព័ន្ធវបេបធម៌ ក្ន៊ងការបេើបេស់បេព័ន្ធអេកូឡូ 

 សុីសមេប់ផលិតកម្មកសិកម្ម

 ការរកទីផេសារ និងការលក់ផលិតផលកសិកម្ម

តំបន់ទីជមេល
 ទនំបទ់កឹទនំងជានឹងទាមទារឲេយមានការបទិការចូលទៅកាន់និង

ការបេើបេស់តំបន់ទីជមេលខាងលើទំនប់ គឺថដើមេបី   "ការពារ" ទីជមេល

ពីការកាប់ឈើ និងការទាញផលបេយោជន៍ហួសបេមាណ ដេលការធ្វើដូច

នេះនឹងនាំឲេយមានការហូរចេះជីជាតិ  និង  កុំឲេយជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់

គុណភាពទឹកនៅក្ន៊ងអាងនិងរោងចកេអគ្គីសនី។ តើមានការជះឥទ្ធិពល

យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលើស្តេី បុរស និងសហគមន៍ ក្ន៊ងការចូលទៅកាន់និង

ការបេើបេស់ពេ ធនធាន និងដី?      គួរមានការពិចារណាទៅលើទំហំ

ការងរដេលបានបេក់កមេនិងដេលមិនមានបេក់កមេ។ ឧទាហរណ៍ៈ 

 ការបេមូលចំណីអាហារចេញពីក្ន៊ងពេ

 ការបរបាញ់និងការចាប់សត្វចេញពីក្ន៊ងពេ 

 ការបេមលូផលិតផលកសិផលសមេបល់ក ់សមេបប់េើបេស ់ 

 និងសមេប់ធ្វើជំនួញ

 ការបេមូលអុស

 សកម្មភាពបេពេណី  ឬ វបេបធម៌ដេលបេើបេស់ដីពេ  ឬ  តំបន់

 ជាក់លាក់ណាមួយក្ន៊ងតំបន់អាងស្ត៊កទឹក

 ការធ្វើការកសកិម្មឆ្លាសត់ាមរដវូកាល     ដោយរាបប់ញ្ចលូទាងំ  

 តួនាទីក្ន៊ងការឆ្ការដី ការដាំដុះ  ការថេទាំ  ការបេមូលផលលើដី

 ទាំងនោះ ពេមទាំង

 ការបេើបេស់តាមរដូវកាលទៅលើទីតាំង ដើមឈើ និងសរីរាង្គ

 ផេសេងៗពេមការ ការដាំំបេបវិលជុំជាចេើនឆ្នាំទៅលើដីដាំដុះ និង 

 ការបេើដីសមេប់ផលិតផលពេឈើ។

អាងស្តុកទឹក
 ជាធម្មតា ការដាក់ទំនប់លើបេព័ន្ធទន្លេ គឺការបង្កើតឲេយមានអាង

ស្ត៊កទឹកមួយដេលអាចធ្វើឲេយលិចបេព័ន្ធទន្លេទាំងសេុង។ (យោងតាមរបប

បេតិបត្តិការ   វអាចបណា្តាលឲេយមានលំហូរមានការធា្លាក់ចុះនៅខាងកេម

ទំនប់   ឬ  បណា្តាលឲេយមានការបាត់បង់សន្ទ៊ះជំនន់តាមរដូវ ដោយសារតេ

កមេិតនេការរំដោះទឹកចេញ)។  នេះមានន័យថបរិសា្ថានក្ន៊ងទឹកទាំងខាង

លើទំនប់និងខាងកេមទំនប់នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ     នឹងមានការបាត់បង់

ភាពចមេុះដេលកើតមានក្ន៊ងទន្លេតាមរដូវ ដោយសារតេភាពរាក់ ភាពឆប់

រហ័ស គំនរខេសាច់ អាងជេៗ ទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួត ពេលិចទឹកនិងដី

សើមតាមរដូវ។ អាងស្ត៊កទឹកបង្កើតថ្មី នឹងផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈជលធារ ហើយ

ជារឿយៗនឹងបង្កើតឲេយមានទឹកតេជាក់ (ដោយសារតេជមេរបស់វ)  ឲេយ

មានទឹកគា្មានអុកសុីហេសេន ហើយលំហូរទឹកក៏នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ

សារតេកាលវិភាគបេតិបត្តិការរបស់ទំនប់នេះ។  ឧទាហរណ៍  ការស្ត៊កទឹក

ទុកសមេប់ផលិតអគ្គីសនី និងការរំដោះទឹកចេញ "ខុសរដូវ" ការបង្វេរទឹក

ទៅកន្លេងផលិតថមពល ហើយបនា្ទាប់មកផ្ទេរទឹកទៅក្ន៊ងទន្លេឬទីជមេល

ផេសេងទៀត (ដេលធ្វើឲេយទឹកឡើងនៅក្ន៊ងបេព័ន្ធទាំងនោះ ពេមទាំងបន្ថយ

ទឹកនៅក្ន៊ងទន្លេដើម)។ ដំណើរតេីទៅខេសេទឹកខាងលើនិងខេសេទឹកខាងកេម

នឹងតេូវបង្អាក់ ខណៈពេលដេលបរិសា្ថានទឹកជេ នៅនឹងថ្កល់ថ្មី ក្ន៊ងអាង

ស្ត៊កទឹកនេះនឹងមិនមានភាពអំណោយផលសមេប់បេភេទសត្វក្ន៊ងទឹកជា

ចេើន។ ដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចហើយថ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នេះ 

អាចប៉ះពាល់ដល់កសិកម្ម ជលផល ពេមទាំង ការទទួលបាននិងការបេើ

បេស់បរិសា្ថានទីជមេលជាចេើន។ ការយល់ដឹងអំពីការបេើបេស់  ការគេប់

ជំហា
នទី១-៤
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ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

គេងនិងការទទួលខុសតេូវផេសេងៗគា្នាទៅលើទន្លេនិងធនធានទន្លេទាំងនោះ 

សមេប់ស្តេី បុរស និង សហគមន៍ អាចកំណត់បានដូចខាងកេម៖ 

 តើទំនប់នេះនឹងផ្លាស់ប្តូរបេព័ន្ធអេកូឡូសុីតាមមាត់ជេលងធម្ម

 ជាតិយា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ហើយថតើបុរសនិងស្តេីនឹងទាញយក

 បេយោជន៍ពីបេព័ន្ធអេកូឡូសុីទាំងនោះ យា៉ាងដូចម្តេច? 

 តើសេ្តីនិងបុរសទាំងឡាយនឹងតេូវគេអនុញ្ញាតឲេយចូលទៅកាន់

 តំបន់អាងស្ត៊កទឹកនោះដេរឬទេ ហើយថតើពួកគេមានសិទ្ធិក្ន៊ង

 ការបេើបេស់សត្វឬរុក្ខជាតិក្ន៊ងទឹកទាំងនោះដេរឬទេ? 

 តើបរិមាណទឹកនិងគុណភាពទឹក    នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់

 បេបណា  ហើយតើនិងមានផលប៉ះពាល់យា៉ាងដូចម្តេចទៅលើ

 ការបេើបេស់ទន្លេនិងទឹកទន្លេបច្ច៊បេបន្ននេះ? 

 តើបេជាជននឹងតេូវគេបង្ខំឲេយផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចេញពីតំបន់អាង

 ស្ត៊កទឹកនេះឬទេ? សេ្តីនិងបុរសពេមទាំងសហគមន៍ គួរទទួល

 បានការបេឹកេសាយោបល់អំពីការបេើបេស់និងការចូលទៅកាន់ដី 

 ទឹក និងដេនរបស់ពួកគេ។ ពួកគាត់មានសិទ្ធិក្ន៊ងការផ្តល់ឬមិន 

 ផ្តល់ការយល់ពេមដេលមានការជូនដំណឹងជាមុនអំពីធនធាន

               របស់ពួកគាត់។ 

ខ្សេទឹកខាងកេម
 បរិសា្ថាននៅកេមខេសេទឹកនិងផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់ទៅលើ

បេព័ន្ធធម្មជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន   ជាទូទៅ     តេូវបានគេ

ពេងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់   និងតេូវគេបា៉ាន់បេមាណមិនបានដិត

ដល់ឡើយ។  ទំនប់នឹងរារាំងដល់ការបមា្លាស់ទីដោយសេរីរបស់តេីនៅខាង

លើនិងខាងកេមខេសេទឹក    ហើយទំនប់នេះក៏នឹងរារាំងដល់រុញចេន និង

ការបមា្លាស់ទីនេកករបាតទន្លេ និងជីជាតិរវងតំបន់ខ្ពង់រាប និងដីសើមតាម

ខេសេទឹក និង តំបន់ដីសណ្តរ។ ទំនប់នេះក៏នឹងបញ្ចេញទឹកចេញមក និង 

កាត់បន្ថយទឹក ឬ  មិនមានសន្ទ៊ះទឹកជំនន់  ដេលជាការហូរតេឡប់នេបឹង

ទន្លេសាប  និង  ការផ្តល់ទឹកជំនន់រដូវភ្លៀងទៅលើដីតំបន់ទាបឡើយ។ 

ទាំងអស់នេះជាទិដ្ឋភាពយា៉ាងសំខាន់សមេប់ការរស់នៅតាមទន្លេមេគង្គ

ដេលក្នង៊នោះមានតនួាទីនងិការទទលួខុសតេូវពាកព់័ន្ធនឹងយេនឌរ័។យើង

គួរមានការយល់ដឹងអំពីរបៀបដេលគមេងនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើបរិសា្ថាន

តាមខេសេទឹក ហើយការយល់នេះក៏តេូវរួមទាំងការយល់ដឹងអំពីការជះឥទ្ធិពល

ឆ្លងពេំដេន   និងទៅលើកេុមដេលបេើភាសាផេសេងៗគា្នាដេរ។    បេការមួយ

ចំនួនដេលគួរពិចារណាៈ

តើការរៀបចំរចនាប្លង់នេទំនប់នេះនិងកាលវិភាគសមេប់បេតិ

បត្តិការនឹងជះឥទ្ធិពលដល់លំហូរផ្នេកទឹកខាងកេមយា៉ាង

ណាខ្លះ? តើការជះឥទ្ធិពលនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចទៅតាម

រដូវខុសគា្នា?   តើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការ

បេើបេស់និងការទទួលបានទឹក និងទន្លេសមេប់បុរស ស្តេី 

កុមារ មនុសេសចាស់ និងសហគមន៍  យា៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?   តើមាន

ការពិចារណាអំពីថតើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅ

លើតមេូវរបស់ជនពិការ ឬមនុសេសដេលមានតមេូវការពិសេសក្ន៊ង

ការបេើបេស់និងការគេប់គេងធនធាន និងពេទេយរបស់ទាំងនោះ

ដេរឬទេ? 

 តើបេជាជននឹងបាត់ការបេើបេស់ដី ឬ ធនធានផលិតកម្មដេរ

 ឬទេ? 

 តើលំហូរទន្លេទំនងជាផ្លាស់ប្តូររបៀបដេលបេជាជនបេើបេស់និង

 ចូលទៅកាន់ទឹកលេនៅពេលខុសគា្នាពេញមួយថ្ងេ  ឬ  នៅពេល

 ផេសេងៗគា្នាក្ន៊ងរដូវដេរឬទេ? 

 តើការគេប់គេងទំនប់នឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការបេបេួលលំហូរ 

 ទឹកទន្លេយា៉ាងណាខ្លះ ហើយថតើវនឹងមានជះឥទ្ធិពលទៅលើ

 ចំណុចបេសព្វរវងទន្លេ ជាមួយនិងចេំងទន្លេ និងដី សើម និង

  បេព័ន្ធធម្មជាតិនិងផលិតកម្មដេលទាក់ទងនឹងចំណុចទាំងនេះ

 យា៉ាងដូចម្តេច? 

 តើរបបទឹកដេលមានការផ្លាស់ប្តូរនេះ      ទំនងជានឹងបញេឈប់

 សកម្មភាពសង្គម ឬ វបេបធម៌  និងបញេឈប់ការបេើបេស់បរិសា្ថាន

 ធម្មជាតិ   ឬ   បរិសា្ថានដេលបានសាងសង់ឡើងរួចហើយនោះ

   (ដូចជា   ធ្វើឲេយទន្លេមិនមានសុវត្ថិភាពក្ន៊ងការដឹកជញ្ជូនដោយ

 សារតេលំហូរខ្ពស់)  ឬ លក្ខណៈមិនអាចទាយទុកមុននេសភាព

 ទន្លេនេះ  នឹងបង្កគេះថ្នាក់ចំពោះកុមារ  ចំពោះមនុសេសចាស់  

 និងចំពោះស្តេីធ្វើការងរផ្ទះ  ដោយសារតេការបេើបេស់

 ទឹកទន្លេនេះដេរឬទេ?

 តើរបបទន្លេនេះនងឹបង្កគេះថ្នាកដ់លក់ារបេើបេសច់េងំទន្លេ  

 សមេប់ការដាំដុះ សមេប់ស្ត៊កឧបករណ៍នេសាទ ឬ ទូក ដេរឬទេ? 

 តើបេជាជននឹងបាត់់ផ្ទះសមេបេង   ដីកសិកម្ម   ឬ   ដីសហគមន៍

  ដោយសារតេមានទំនប់ទឹកនេះ   និងដោយសារតេបេតិបត្តិការ

 របស់ទំនប់នេះ (ដូចជា  តាមរយៈការបង្កើនលំហូរទឹកនៅខាង

 កេមសា្ថានីយ៍ផលិតថមពល) ដេរឬទេ? 

ជំហា
នទី១-៤
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ជំហានទី៤ៈ ការយល់ដឹងអំពីតមេូវការ និង សេចក្តីបេថ្នេ
របស់ស្តេី (និងបុរស)
 "នៅទីណាដេលទំនប់ទាំងឡាយទទួលបានការកេលម្អស្តង់ដារ

រស់នៅក្ន៊ងតំបន់ដេលទទួលឥទ្ធិពលនោះ     ការកេលម្អនេះអាចមានផល

វិជ្ជមានទៅលើសមធម៌យេនឌ័រ" [គណៈកម្មការទំនប់ ទំព័រ១១៦]

 បនា្ទាប់ពីបានការបា៉ាន់បេមាណជាបឋម បានបេមូលទិន្នន័យបេង

ចេកតាមភេទ និងបានកំណត់រកឃើញបញ្ហាទាំងឡាយដេលគមេងនឹង

ធ្វើការណេនាំបង្ហាញតាមទសេសនៈយេនឌ័ររួមហើយ ពេលនេះជាឱកាសល្អ

ក្ន៊ងការចាប់ផ្តើមឲេយបានចេបាស់លាស់បំផុតនូវដំណើរការមួយក្ន៊ងការយល់

ដឹងអំពីតមេូវការនិងផលបេយោជន៍របស់ស្តេី។ បនា្ទាប់មក តេូវពិចារណា

ថតើគមេងនេះអាចឆ្លើយតបនឹងតមេូវការទាំងនេះយា៉ាងដូចម្តេច។ 

 បេការនេះតេូវមានការបា៉ាន់បេមាណអំពីតមេូវការរបស់ស្តេី និង

សកា្តានុពលដេលគមេងនេះមាន សមេប់ដោះសេយតមេូវការរបស់ស្តេី

និងសហគមន៍បេកបដោយភាពវិជ្ជមាន។ 

 តាមរយៈការបេើបេស់ការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ គមេងនេះ

នឹងបា៉ាន់បេមាណដូចតទៅៈ

 តើស្តេីតេូវការអ្វីដើមេបីជួយពួកគាត់ទាក់ទងនឹងតួនាទីនិងការ

 ទទួលខុសតេូវរបស់ពួកគាត់ (តមេូវការយេនឌ័រជាក់ស្តេង)។

 តើស្តេីតេូវការអ្វី ហើយតើតេូវការការផ្លាស់ប្តូរបេបណាខ្លះក្ន៊ងរចនា

 សម្ព័ន្ធនិងក្ន៊ងសា្ថាប័ន ដើមេបីសមេចបានសមភាពយេនឌ័រនៅក្ន៊ង

 សហគមន៍(តើអ្វីជាផលបេយោជន៍យេនឌ័រដេលមានលក្ខណៈ

 ជាយុទ្ធសាស្តេ?)។

 តាមវិធីនេះ ទំនប់ទាំងឡាយមានសកា្តានុពលក្ន៊ងការដើរតួនាទី

ផ្លាស់ប្តូរមួយ នៅក្ន៊ងទំនាក់ទំនងយេនឌ័រនិងទៅលើសមភាពស្តេី។ ប៉ុន្តេ 

ដើមេបីឲេយធានាឲេយមាននិរន្តរភាពនិងមានភាពសមសេបតាមបេបវបេបធម៌ 

បេការសំខាន់គឺតេូវកំណត់នូវផលបេយោជន៍និងតមេូវការលក្ខណៈ ជា

យុទ្ធសាស្តេ តាមរយៈវិធីសាស្តេមួយដេលមានលក្ខណៈពិគេះយោបល់

និងមានការចូលរួមដ៏ផុលផុសមួយ។        គមេងអាចធ្វើឲេយមានធនធាន

សមេប់ជួយជំរុញឲេយបានសមេចតាមសេចក្តីបេថ្នារបស់បេជាជនទទួល

រងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។ នៅពេលធ្វើការបា៉ាន់បេមាណចំពោះការចំណាយ

សមេប់គមេងទាំងមូល ការចំណាយនេះអាចជាចំនួនដ៏តិចតួចមួយ 

ក៏ប៉ុន្តេ   អាចមានការរួមចំណេកចេើនក្ន៊ងការសមេចបាននិងរកេសាបាននូវ

អាជា្ញាប័ណ្ណសង្គមក្ន៊ងការបេតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍ដេលទទួលរងផល

ប៉ះពាល់ដោយសារគមេង។ 

 គេមិនគួរទុកឲេយតេអ្នកបេឹកេសាយោបល់ ឬ តេអ្នកឯកទេស កំណត់

ជាមុនអំពីអ្វីដេលជាតមេូវការនិងជាការចង់បានរបស់ស្តេីនោះទេគឺ គមេង

នេះគួរតេជួយសមេួលដល់ដំណើរការនិងឱកាសដើមេបីឲេយគេបានឮសំឡេង

របស់ស្តេីទន្ទឹមគា្នានឹងសំឡេងរបស់បុរសដេរ។      រឿងនេះគួរធ្វើឡើងក្ន៊ង

បរិបទមួយដេលមានការទទួលសា្គាល់កេុមជាតិពន្ធ៊   ឬ   កេុមជនជាតិដើម

ភាគតិចផេសេងៗគា្នា ដើមេបីឲេយសំឡេងរបស់បុរសស្តេីជនជាតិដើមភាគតិចតេូវ

បានគេឮទន្ទឹមគា្នានឹងសំឡេងបេជាជនដេលមិនមេនជាជនជាតិដើមភាគ

តិចដេរ។ គួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្ន៊ងការបង្កើតដំណាក់កាលនេការ

បា៉ាន់បេមាណនេះ ដើមេបីធានាថនិគមជនឬកេុមបេជាជនឯទៀតដេលអាច

មានការលំបាកក្ន៊ងការចូលទៅក្ន៊ងការបេជុំសហគមន៍ឬការបេជំុសាធារណៈ

បានចូលរួមដោយសកម្មដេរ ដូចជា តាមរយៈការជួយសមេួលឲេយមានការ

បេជុំនៅតាមគេួសារជាមួយគេួសារដេលមានមេផ្ទះជាស្តេី ឬ ជាមួយគេួសារ

ដេលមានជនពិការរស់នៅជាមួយ។ 

បញ្ជីតារាងសំណួរមូលដ្ឋេនសមេប់ការចូលរួមរបស់ស្តេី
 តើអ្នកបានបកបេឯកសារទាំងឡាយជាភាសានិងទមេង់

 ដេលស្តេីអាចរកយកមកទទួលព័ត៌មានបានដូចបុរស

 ដេរឬទេ? 

 តើអ្នកបានបង្កើតឱកាសបេជុំដាច់ដោយឡេកជាមួយ

 កេុមស្តេីដេរឬទេ? 

 តើអ្នកបានបង្កើតឱកាសបេជុំសមេប់ស្តេីដេលមានសា្ថាន

 ភាព អាយុ ជនជាតិផេសេងគា្នាដេរឬទេ?     ហើយតើអ្នក

 បេកដទេ ថបានឮយោបល់របស់ស្តេីដេលមានសា្ថាន 

 ភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងសាវតាជនជាតិទាំងអស់នោះ?

 តើមានផ្តល់អ្នកសមេបសមេួលជាស្តេីដេរឬទេ?តើមាន 

 បានឲេយស្តេីដេលមានសាវតាជនជាតិផេសេងៗដេលមាន

 សមត្ថភាពផ្នេកភាសានិងវបេបធម៌ចូលរួមដេរឬទេ? 

 តើស្តេីបានចូលរួមក្ន៊ងការបេជុំសមេចចិត្តស្មើគា្នាដូច

 បុរសដេរឬទេ? 

 តើសេ្តីមានបានចូលរួមនៅ ក្ន៊ងដំណើរការរាយការណ៍  

 តេឡប់និងពិនិតេយឡើងវិញ នៅក្ន៊ងការវយតម្លេហេតុ

 ប៉ះពាល់បរិសា្ថាន ឬ ដំណើរការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

 យេនឌ័រដេរឬទេ?

 តើគេមានបានរៀបចំការបេជុំតាមពេលវេលាផេសេងៗគា្នា 

និងមានបានគិតអំពីពេលវេលាដេលបេជាជនតេូវរវល់តាមរដូវ 

ដើមេបីឲេយមានការគោរពដល់ការទទួលខុសតេូវលើការងរចមេុះរបស់

ស្តេីដេរឬទេ? 

ទំព័រ ១/១

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual
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 ការបា៉ាន់បេមាណអំពីតមេូវការ នឹងពិនិតេយមើលលើតមេូវការជាក់

ស្តេងរបស់ស្តេី    ប៉ុន្តេក៏តេូវពិនិតេយមើលសា្ថានភាពនិងអំណាចរបស់ស្តេីនៅ

ក្ន៊ងសង្គមដេរ។  តមេូវការជាក់ស្តេងជាតមេូវការដេលអនុញ្ញាតឲេយស្តេីអាច

ធ្វើបាននូវអ្វីដេលពួកគេកំពុងធ្វើនាពេលបច្ច៊បេបន្ននេះ។ ការបំពេញតាមតមេូវ

ការជាក់ស្តេងនឹងរកេសាបាននូវសា្ថានភាពបច្ច៊បេបន្ននេទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ។

 ផលបេយោជន៍យេនឌ័រជាយុទ្ធសាស្តេ នឹងកំណត់ឃើញថ អ្វី

ដេលនឹងជួយស្តេីឲេយទទួលបានអំណាចនិងការគេប់គេងកាន់តេចេើនជាង

មុនទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួននិងនៅក្ន៊ងសង្គម។    ផលបេយោជន៍យេនឌ័រជា

យុទ្ធសាស្តេ តេូវចាប់ចេញដំណើរ ពីចំណុចដេលស្តេីនៅក្ន៊ងបរិបទជាចេើន

ដេលស្តេីនឹងមានអំណាចតិចជាងបុរស ហើយស្តេីនឹងមានសា្ថានភាពសង្គម

ទាបជាងបុរស។ ការបេើបេស់វិធីសាស្តេយេនឌ័រយុទ្ធសាស្តេ គឺជាការទទួល

សា្គាល់សិទ្ធិស្តេីនិងផ្លាស់ប្តូរអតុលេយភាពអំណាចនៅក្ន៊ងសង្គម និងគេួសារ

ដេលបានរឹតបន្តឹងលើស្តេីមិនឲេយទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។ 

 ការបា៉ាន់បេមាណផលបេយោជន៍ជាក់ស្តេងរួមជាមួយនឹងតមេូវ

ការជាយុទ្ធសាស្តេរបស់សេ្តី   នឹងបណា្តាលឲេយមានការពិចារណាអំពីការជះ

ឥទ្ធិពលរបស់គមេងទៅលើស្តេី និងអំពីវិធីធ្វើឲេយគមេងចៀសផុតពីការ

ធ្វើឲេយវិសមភាពកាន់តេមានភាពអាកេក់ឡើងរវងបុរសនិងស្តេី   ពេមទាំង

អំពីការចូលរួមចំណេកក្ន៊ងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានទៅលើជីវិតរបស់ស្តេី។ 

 ហេតុដូចនេះហើយ ការដេលកេុមហ៊ុនមានការយល់ដឹងអំពីតមេូវ

ការជាក់ស្តេងនិងតមេូវការជាយុទ្ធសាស្តេរបស់ស្តេី    គឺជាបេការដេលមាន

បេយោជន៍មួយសមេប់ដំណើរការគមេង ដេលកំពុងធ្វើការបា៉ាន់បេមាណ

ផលប៉ះពាល់ដេលកើតចេញពីគមេង និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ 

 នៅពេលបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណសំខាន់ផេសេង

ទៀតដូចជាការពណ៌នាអំពីការបេើបេស់និងគេប់គេងនោះ ការបា៉ាន់បេមាណ

តមេូវការយេនឌ័រនេះនឹងជួយឲេយបុគ្គលិកគមេងរកឃើញឱកាសសមេប់

ផ្តល់អន្តរាគមន៍បេបយុទ្ធសាស្តេ។   ឧទាហរណ៍    គេអាចបេើសមេប់ការ

ចរចារនិងការបា៉ាន់បេមាណអំពីយន្តការចេករំលេកផលបេយោជន៍ដេល

អាចទៅរួចមួយ ឬ សមេប់ការកំណត់រកឲេយឃើញនូវជមេើសផេសេងៗក្ន៊ង

ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយស្ម័គេចិត្ត      និងរកឃើញគមេងសមេប់សា្តារ

ជីវភាពរស់នៅ។ 

 ការសមេចចិត្តជាចេើនក្ន៊ងគមេងដេលមានការចរចាររវងកេុម

ហ៊ុននិងសហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នឹងទទួលបាន

ផលបេយោជន៍ពីការបេើបេស់ការបា៉ាន់បេមាណតមេូវការយេនឌ័រ។ តាម

រយៈការធ្វើបេបនេះ កេុមហ៊ុននិងដេគូរដា្ឋាភិបាល អាចសមេចបានផល

ប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ងលក្ខណៈវិជ្ជមាន។ 
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ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណតមេូវការនិងផលបេយេជន៍បេបយុទ្ធសស្តេ 
គោលបំណងៈ  ឧបករណ៍នេះនឹងជួយឲេយអ្នកយល់អំពីតមេូវការរបស់ស្តេី ដេលមាននាពេលបច្ច៊បេបន្ននៅក្ន៊ងបរិបទបច្ច៊បេបន្ន។ ទន្ទឹមគា្នានេះដេរ 

សូមពិចារណាអំពីអ្វីនឹងតេូវការផ្លាស់ប្តូរ ឬ អ្វីដេលអាចផ្លាស់ប្តូរ ដើមេបីធ្វើឲេយរីកចមេើនដល់ផលបេយោជន៍ សា្ថានភាព និងអំណាចរបស់ស្តេីទាំង

នៅក្ន៊ងផ្ទះ ក្ន៊ងសហគមន៍ ឬ ក្ន៊ងសង្គម។ 

 ព័ត៌មានដំបូងអាចទាញយកចេញពីឧបករណ៍ដទេទៀតដូចជាការពណ៌នាសកម្មភាព និងការពណ៌នាការបេើបេស់និងការគេប់គេង

 ប៉ុន្តេ បនា្ទាប់មកគួរតេូវមានការពិភាកេសានិងចមេញ់ ដោយផ្អេកលើមតិយោបល់ទាំងឡាយពីបុរសនិងសេ្តី។ តមេូវការនិងផលបេយោជន៍បេប

យុទ្ធសាស្តេជាចេើន មានការសន្មតរួចជាសេចជាប់មកជាមួយ ដូចនេះ គួរមានការស្វេងរកនិងកំណត់និយមន័យបន្ថេមទៀត នៅកន្លេងដេល

សហគមន៍ជាតិពន្ធ៊ផេសេងគា្នា កេុមភាសានិងវបេបធម៌ផេសេងគា្នា មានវត្តមាននៅក្ន៊ងតំបន់ដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេង។ 

សំណួរគន្លឹះៈ តើបុរសនិងស្តេីតេូវការអ្វីដើមេបីបន្តការរស់នៅបច្ច៊បេបន្នឲេយមានស្ថិរភាព?   តើបុរសកំណត់អ្វីជាអាទិភាព?    តើស្តេីកំណត់អ្វីជា

អាទិភាព?

 តើអ្វីតេូវកំណត់ថជាតមេូវការរួម? តើមានអ្វីអាចជួយសេ្តីឲេយទទួលបានការគេប់គេងចេើនជាងមុន និងទទួលបានផលបេយោជន៍សមេប់ 

រយៈពេលកាន់តេវេងជាងមុន? តើស្តេីលើកឡើងអំពីអ្វីដេលជាសេចក្តីបេថ្នារបស់ខ្លួនក្ន៊ងពេលអនាគត? 

 ការបា៉ាន់បេមាណតមេូវការយេនឌ័រ អាចកត់តេនៅក្ន៊ងតារាងសាមញ្ញមួយ។ ព័ត៌មាននេះគួរបេមូលតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយស្តេី 

ជាមួយបុរស និងជាកេុមរួមគា្នា។ តារាងខាងកេមផ្តល់នូវឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីបេភេទតមេូវការដេលគេអាចបា៉ាន់បេមាណនិងសមេចបាន

ក្ន៊ងបរិបទទំនប់វរីអគ្គីសនី។ 

ការបា៉ាន់បេមាណតមេូវការយេនឌ័រ

តមេូវការយេនឌ័រជាក់ស្តេងសមេប់ស្តេី

 ការបេើបេស់ចេំងទន្លេសមេប់ដាំដុះដំណាំ

 ការចូលពេរកបេមូលអនុផលពេឈើ

 ការបេើបេស់ទន្លេនិងទឹកសា្អាត

 អុស

 សួនបន្លេនៅផ្ទះ

 ឧបករណ៍នេសាទ

 ធនធានសមេប់កេច្នេតេី

 គេប់ពូជនិងរុក្ខជាតិសមេប់់ផលិតកម្ម     

 (ក្ន៊ងការតាំងទីលំនៅថ្មី)

តមេវូការទាកទ់ងនងឹការគេបគ់េងទន្លេនងិអភបិាលកចិ្ច៖

 មានទីផេសារសមេប់លក់តេី

 មានទូក/អាចដឹកជញ្ជូន

 ការបណ្តុះបណា្តាលជាក់លាក់ទាក់ទងនឹង 

 ការផ្លាស់ប្តូរដេលកើតចេញមកពីគមេង 

 (ឧទា. ការធ្វើកសិកម្មដេលមានការផ្លាស់ 

 ប្តូរខុសពីមុន)

 ការងរមានបេក់កមេ

 កិច្ចពេមពេៀងលើធនធានសហគមន៍ដេលបានបញ្ចូល

 ស្តេីដោយស្មើភាព និងផ្តល់ឲេយស្តេីទទួលបានការបេើ

 បេស់ដីផលិតកម្ម

 ការតំណាងនិងការរៀបចំរួមក្ន៊ងគណៈកម្មការជលផល

 ការតំណាងនិងការរៀបចំរួមក្ន៊ងការសមេចចិត្តក្ន៊ងភូមិ

 សិទ្ធិក្ន៊ងការនិយាយស្តី

 ជំនាញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ 

 ក្ន៊ងគមេងឬសហគមន៍

 ឱកាសទទួលបានការអប់រំ

 សេ្តីទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

 បេស់កាស

តមេូវការយេនឌ័របេបយុទ្ធសាស្តេសមេប់ស្តេី

យកលំនាំតាម March, Smyth and Mukhopadhyay 1999, ទំ. ៦១

ទាំងនេះជាឧបករណ៍គមេូ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

ទំព័រ ១/១

ជំហា
នទី១-៤



54

ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី
 "តាមរយៈការមិនយល់ដឹងសោះអំពីយេនឌ័រនៅក្ន៊ងដំណើរការ

ធ្វើផេនការនោះ    គមេងទំនប់ធំៗតេងតេធ្វើឡើងនៅលើអតុលេយភាពនេ

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រដេលមានសេប់។  សមេប់សហគមន៍ដេលទទួលរង

ផលប៉ះពាល់ ទំនប់ទាំងនោះបានកាន់តេធ្វើឲេយមានគមា្លាតយេនឌ័រធំឡើង 

អាចតាមរយៈការចូលរួមចំណេកមិនមានសមាមាតេសមេប់ការចំណាយ

ផេសេងៗសមេប់ស្តេី   ឬ   តាមរយៈការបេងចេកដោយគា្មានសមធម៌ទៅលើ

ផលបេយោជន៍ដេលបានបង្កើតឡើង" (WCD 2000, ទំ ១១៤)។ យើង

បានយល់សេបថគមេងនឹងមានផលប៉ះពាល់លើយេនឌ័រ។ផលប៉ះពាល់

ទាំងនេះមានសកា្តានុពលវិជ្ជមាន ប៉ុន្តេដូចដេលគណៈកមា្មាធិការពិភពលោក

ស្តីពីទំនប់ និងអ្នកបេជ្ញផេសេងទៀត [Scudder, T. The Future of Large 

Dams, 2005],    បានគូសបញ្ជាក់យា៉ាងចេបាស់ថ  ជាញឹកញាប់មេនទេន

ដេលគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនីនឹងធ្វើឲេយគមា្លាតយេនឌ័រកាន់តេមានភាព

អាកេក់ឡើងទៅវិញ។ 

 ដើមេបីឲេយគមេងចៀសវងបេការនេះបាន សំខាន់តេូវមានការ

វិភាគអំពីការឆ្លើយតបយា៉ាងណាចំពោះតមេូវការនិងផលបេយោជន៍របស់

ស្តេី និងថតើការអភិវឌេឍន៍នឹងមានជះឥទ្ធិពលយា៉ាងណាដល់ទំនាក់ទំនង

យេនឌ័រក្ន៊ងតំបន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់និងតំបន់ដេលជះឥទ្ធិពលពីគមេង

ដេរឬទេ។ 

 ឧបករណ៍មានបេយោជន៍សមេប់ដំណើរការនេះគឺកេបខណ្ឌ

ពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី ដេលជាឧបករណ៍សមេប់បា៉ាន់បេមាណសា្ថានភាព

និងតមេូវការរបស់ស្តេី បេៀបធៀបនឹងសា្ថានភាពនិងតមេូវការរបស់បុរស។ 

ការបា៉ាន់បេមាណនេះផ្តល់ឲេយមានការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងលើកន្លេង

ដេលបុរសនិងស្តេីតេូវការវិធានការអភិវឌេឍន៍មួយចំនួន។ ឧបករណ៍ដេល

គេបេើញឹកញាប់ក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណអំពីភាពកេីកេមួយនេះ អនុញ្ញាតឲេយ

អ្នកអភិវឌេឍន៍គមេងបា៉ាន់បេមាណថតើគមេងនឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន

សមេប់ស្តេី បើបេៀបធៀបនឹងបុរសដេរឬទេ ហើយតេូវធ្វើយា៉ាងណា។ 

 កេបខណ្ឌពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី លើកឡើងថមានបេភេទ ឬ

កមេិតចំនួនបី ដេលគមេងមួយអាចបា៉ាន់បេមាណទៅលើ ៈ 

កមេិតអវិជ្ជមានៈ ចំណុចដេលគមេងនេះនឹងជះឥទ្ធិពល

អវិជ្ជមានលើសេ្តី

កមេិតអពេយាកេឹតេយៈ ចំណុចដេលគមេងនេះនឹងជះឥទ្ធិពល

លើស្តេីនិងបុរសស្មើគា្នា

កមេិតវិជ្ជមានៈ   ចំណុចដេលគមេងនេះនឹងជះឥទ្ធិពល

វិជ្ជមានលើតមេូវការនិងផលបេយោជន៍លើស្តេី    ពេមទាំង

នឹងកេលម្អសា្ថានភាពរបស់ស្តេីបេៀបនឹងសា្ថានភាពបុរស

 កេបខណ្ឌពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី   ផ្អេកទៅលើវិធីសាស្តេដេល

មានដាក់មាតេដា្ឋានសមេប់បា៉ាន់បេមាណសមភាពនិងសមេប់វស់ស្ទង់

ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាច។ ការបា៉ាន់បេមាណលើមាតេដា្ឋានបេំកមេិត  

ស្តីពីការពងេឹងសិទ្ធអិំណាច ដោយចាប់ផ្តើមពីកមេិតទាបបំផុត   (ឬមាន

ការផ្លាស់ប្តូរតិចតួច)នេះ តេូវគេបេើសមេប់បា៉ាន់បេមាណសា្ថានភាពសម

ភាពរបស់ស្តេីដេលជាលទ្ធផលរបស់គមេង។     កមេិតនេការពងេឹងសិទ្ធិ

អំណាចទាំងបេំគឺ ៈ

សុខមាលភាពៈ ស្តេីនឹងទទួលបានសំណងជាសមា្ភារៈ    ឬ 

ផលបេយោជន៍ពីគមេង

ការទទួលបានការបេើបេសៈ់  ស្តេីទទួលបានសា្ថានភាពផ្នេក

ផ្លូវចេបាប់ ការកេទមេង់ការទទួលបានសិទ្ធិបេើបេស់ធនធាន

ផលិតកម្ម និងកតា្តាដេលជះឥទ្ធិពលដល់ផលិតកម្ម   ដូចជា

កមា្លាំងពលកម្ម សមភាព និងធនធានស្មើបុរស

ការធ្វើឲេយមានការយល់ដឹងៈ   មានការយល់ដឹងអំពីភាពខុស

គា្នារវងតួនាទីភេទនិងតួនាទីយេនឌ័រ គឺថស្តេីនិងបុរសមាន

សមភាពទាក់ទងនឹងការបេងចេកកមា្លាំងពលកម្មយេនឌ័រ 

ហើយការមានបេៀបតេូវដកចេញ។ 

ការចូលរួមឬការបេមូលគៀងគរៈ     ស្តេីតេូវមានការចូលរួម

ដោយស្មើភាពក្ន៊ងការសមេចចិត្តកមេិតគមេងក្ន៊ងការរចនា

គមេង ការបា៉ាន់បេមាណ យន្តការគមេង និងដំណើរការ

គេប់គេង។

ការគេប់គេងៈ   ស្តេីតេូវមានការចូលរួមដោយស្មើភាពក្ន៊ងការ

សមេចចិត្ត ហើយការចូលរួមនេះជះឥទ្ធិពលដល់តុលេយភាព

នេការគេប់គេងលើតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវយេនឌ័រ

ផេសេងទៀត។ 

 នៅក្ន៊ងគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនីជាចេើន លទ្ធផលសមេប់ស្តេី

ហាក់ដូចជានៅតេឹមកមេិតសុខមាលភាព ដេល "ផលិតផល" មើលឃើញ

ជាក់ស្តេង តេូវបានគេផ្តល់ទៅឲេយស្តេី (និង បុរស) ដូចជា ផ្ទះថ្មី ទីតាំងផេសារថ្មី 

គេប់ពូជសមេប់បង្កើតសួនបន្លេនៅ ផ្ទះឡើងវិញបនា្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរ

ទីលំនៅដោយស្ម័គេចិត្តរួចមក។ ប៉ុន្តេសមេប់កន្លេងដេលមានការបញ្ចូល

យេនឌ័របានល្អបេសើរ ការចូលរួមរបស់ស្តេីនៅក្ន៊ងការធ្វើផេនការគមេង 

ពេមទាំងការសមេចចិត្តមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធនិងបេកបដោយអត្ថន័យ

នេះ     វជាឱកាសកាន់តេបេសើរដើមេបីសមេចបាននូវលទ្ធផលដេលមាន

លក្ខណៈធ្វើឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តេបេសើរ។ នេះមានន័យថគមេង

នេះបានដោះសេយផលបេយោជន៍បេបយុទ្ធសាស្តេសមេប់សេ្តី។ 

ជំហា
នទី១-៤
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ឧបករណ៍ពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី
គោលបំណងៈ  គោលបំណងរបស់ឧបករណ៍នេះគឺសមេប់កត់តេនូវសកម្មភាពនិងកម្មវិធីណាខ្លះដេលគមេងនេះបានបង្កើត     និងហេតុ

អ្វីបានជាបង្កើត។ ឧបករណ៍នេះ ជំរុញឲេយបុគ្គលិកគមេងធ្វើការបា៉ាន់បេមាណជាក់ស្តេង ថហេតុអ្វីបានជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាគមេងទាំងនោះ

មានសារៈសំខាន់ និងឲេយបុគ្គលិកគមេងគិតឲេយបានពេញលេញអំពីការពងេឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាគមេងទាំងនោះ ដើមេបីឲេយមានការរួមចំណេក

ជាវិជ្ជមានដល់ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី។ 

សំណួរគន្លឹះៈ តើមានការពិគេះយោបល់ជាមួយស្តេីអំពីការបង្កើតគមេងនិងសកម្មភាពទាំងនោះដេរឬទេ? តើសេ្តីមានបានចូលរួមនៅក្ន៊ង

ការសមេចចិត្តដេលផ្អេកលើព័ត៌មានពេញលេញនិងបេកបដោយជមេើសដេរឬទេ?  តើសេ្តីមានបានចូលរួមក្ន៊ងដំណើរការធ្វើផេនការសមេប់

សកម្មភាពនោះឬទេ? តើបុគ្គលិកគមេងមានពិចារណាអំពីរបៀបគាំទេសកម្មភាពជាបឋមពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើមេបីពងេឹងសិទ្ធិអំណាច

សេ្តីដេលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេងឲេយកាន់តេខា្លាំងកា្លាថេមទៀតដេរឬទេ? 

 តារាងខាងកេមនេះផ្តល់នូវឧទាហរណ៍មួយអំពីការអនុម័តវិធីសាស្តេកេបខណ្ឌពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេីនេះ នៅក្ន៊ងបរិបទទំនប់វរី

អគ្គីសនី។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះគួរតេពងេីកនិងសមេបទៅតាមបរិបទក្ន៊ងតំបន់នោះ។

ឧបករណ៍ការវិភាគសមេប់ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី

កមេិតនេការបារម្ភចចំពោះសុខមាលភាពស្តេី

ផ្នេក

សួនបន្លេនៅផ្ទះ

វរីវបេបកម្មតាមគេួសារ

សហករណ៍កសិករ
ស្តេីតេូវបានបង្កើត

ស្តេីមានតំណាងសើ្ម
គា្នានៅក្ន៊ងគណៈកម្ម
ការភូមិ

សាលារៀនតេូវបាន
សាងសង់

សា្ពោនតេូវបាន
សាងសង់

រថយន្តកេុង

មានកំណត់ក្ន៊ងផេនការ
ផ្លាស់ទីលំនៅ, ថវិកា

ផ្គត់ផ្គង់ដោយកេុមហ៊ុន

មានកំណត់ក្ន៊ងផេន
ការផ្លាស់ទីលំនៅ,ថវិកា

ពូជដេលផ្តល់ដោយ
កេុមហ៊ុនសមេប់
គេួសារផ្លាស់ប្តូរ
ទីលំនៅ

កូនតេីដេល
កេុមហ៊ុនផ្តល់ឲេយ

មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថ៊

ស្តេីអាចទទួលបាន
បេក់ឧបត្ថម្ភសមេប់
ពេលវេលារបស់គាត់ 
ធ្វើការជាមួយរដា្ឋា
ភិបាលដើមេបីធានា
ឲេយមានតំណាងស្មើគា្នា
សមេប់បុរសនិងស្តេី

ការឆ្លើយតប ឬ 
សកម្មភាពគមេង

សុខមាលភាព ការទទួលបាន
ការបេើបេស់

ការធ្វើឲេយមាន
ការយល់ដឹង

ការចូលរួមឬ ការ
បេមូលគៀងគរ

ការគេប់គេង

ការងរ/សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ការអប់រំ

ទំព័រ ១/២

ជំហា
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គេូនិយាយ
ភាសាអ្នក
សេុក និងរស់
នៅក្ន៊ងភូមិជាស្តេី

សិទ្ធិដីធ្លី

សិទ្ធិទឹក

សិទ្ធិចូលពេនិង
បេើបេស់ពេ

ការតភា្ជាប់អគ្គីសនី

ជើងរ៉ូប៊ីណេទឹក

ការសាងសង់ផ្ទះ

បេព័ន្ធសេចសេព

ធ្វើការជាមួយ
រដា្ឋាភិបាលដើមេបីធានា
ឲេយទទួលបានកម្មសិទ្ធិ
 ដោយមានដាក់
ឈ្មាះស្តេីនិងបុរស

បានផ្តល់ធនធាន
សមេប់បង្កើតកេុម
ស្តេីបេើបេស់ទឹក 
បានកំណត់អាទិភាព
ស្តេី

បានរៀបចំឲេយ
សហគមន៍អាចចូល
និងបេើបេស់ពេតាម
ទីជមេល បានបង្កើត    
គណៈកម្មការពេ
សហគមន៍ ដោយ
មានទាំងបុរសនិងស្តេី

បានផ្គត់ផ្គង់ថមពល
ដល់គេប់ផ្ទះនៅក្ន៊ង
សហគមន៍ដើមនិង
អ្នកផ្លាស់ទីលំនៅ

បានអភិវឌេឍគមេង
ដោយផ្អេកលើអាទិ
ភាពស្តេី

ការរចនានិងការ
សមេចចិត្តមានការ
ចូលរួមពីសេ្តី

មានស្តេីនិងបុរសចូល
រួមក្ន៊ងការកំណត់ចេក
ហូរ ចេកចាប់ផ្តើម 
និងសិទ្ធិ/ការបេើបេស់

ផ្ទះគេូតេូវបានសាង
សង់ជាមួយសាលា
ធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាល
ថ្នាក់ខេត្តដើមេបីធានា
ឲេយមានការគាំទេពីគេូ

ធនធាន

សេវសមេប់គេួសារ

ទំព័រ ២/២

ទាំងនេះជាឧបករណ៍គមេូ ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

ជំហា
នទី១-៤



57

ជំហានទី៥ ៈ យុទ្ធសស្តេយេនឌ័រ និង ផេនការសកម្មភាព
 មានការផ្តល់អនុសាសន៍ថគួររៀបចំបង្កើតផេនការសកម្មភាព

និងយុទ្ធសាស្តេយេនឌ័រដាច់ដោយឡេក។     គមេងជាចេើនអាចបញ្ចូល

ទិន្នន័យនិងការឆ្លើយតបយេនឌ័រទៅក្ន៊ងផេនការគេប់គេងផលប៉ះពាល់

សង្គម។ ការវិភាគនិងការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រ គួរតេូវបញ្ចូលទៅក្ន៊ង

ផេនការគេប់គេងដេរ បេសិនបើមានការបញ្ជាេបយេនឌ័រក្ន៊ងគមេងទាំង

មូល។ នៅកន្លេងដេលមិនមានការវិនិយោគក្ន៊ងការបញ្ជាេបយេនឌ័រ ឬ ការ

ចាប់ផ្តើមវិធីសាស្តេបញ្ជាេបនេះមិនពេញលេញទេនោះ គេផ្តល់អនុសាសន៍ 

ថគួរមានការរៀបចំបង្កើតផេនការគេប់គេងយេនឌ័រនេះដាច់ដោយឡេក

តេឯង ដេលមានកំណត់អំពីវិស័យគោលនយោបាយនិងគេប់គេងដេលតេូវ

កំណត់អាទិភាព តេូវអនុវត្ត តេូវផ្តល់ធនធាន និងតេូវតាមដានឃា្លាំមើល។ 

 ការបា៉ាន់បេមាណដេលបានធ្វើក្ន៊ងជំហាន ២-៤ នឹងបង្ហាញអំពី

ផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗទៅលើសមភាពបុរសនិងស្តេី   និង/ឬ  ឱកាសរបស់

បុរសនិងស្តេី ហើយ ការពិចារណាអំពីអនុសាសន៍សមេប់ចៀសវងឬកាត់

បន្ថយការប៉ះពាល់ជាអបេបបរមា  គឺជាការចាំបាច់។   មានជមេើសជាចេើន

សមេប់បញ្ហានេះ គឺមានចាប់តាំងពី ការបា៉ាន់បេមាណអំពីសំណងគេប់គេន់

សមេប់ផលប៉ះពាល់ ទាំងសេុង រហូតដល់ការបញេឈប់គមេងទាំងសេុង 

បេសិនបើផលប៉ះពាល់ឬហានិភ័យមានកមេិតធំធេងពេក។ គមេងភាគ

ចេើននឹងមានសមត្ថភាពក្ន៊ងរចនាឡើងវិញដើមេបីចៀសវង ឬ កាត់បន្ថយ 

ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រអវិជ្ជមាន ហើយបេការទាំងនេះចេើនតេូវគេអនុវត្តរួម

ជាមួយនឹងការផ្តល់សំណង និងការចរចារបេងចេកផលបេយោជន៍។

ការកេបេមួយក្ន៊ងគមេង ដេលផ្អេកលើលទ្ធផលនិងអនុសាសន៍ចេញពី

ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ គួរតេូវធ្វើដោយមានការពិគេះយោបល់

ជាមួយកេុមភាគីពាក់ព័ន្ធ ដោយមានការចូលរួមពីស្តេីដេរ។ 

 តាមរយៈការរៀបចបំង្កើតផេនការសកម្មភាពយេនឌរ័ជាកល់ាក់

តាមគមេង ដោយបេើព័ត៌មានពីការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនោះ

គមេងនឹងមានផេនទីបង្ហាញផ្លូវចេបាស់លាស់  អមជាមួយអន្តរាគមន៍ជាក់

លាក់  អាចវស់វេងបាន  និងផ្តាតចំគោលដៅ ដោយក្ន៊ងនោះរួមមានទាំង

សូចនាករ សមេប់ដោះសេយផលប៉ះពាល់អាចទាយទុកមុន ឬ  ផលប៉ះ

ពាល់ដេលអាចកើតដោយមិនបានគិតទុកជាមុន ទៅលើទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ

និងសិទ្ធិស្តេី។ 

 ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនិងផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ

 គឺជាការណេនាំសមេប់អ្នកធ្វើការសមេចចិត្តនៅក្ន៊ងគមេង។ ឯកសារ

ទាំងនេះនឹងមានរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្តេគេប់គេងយេនឌ័រ   ដេលអ្នករៀបចំ

បង្កើតគមេងនិងបេតិបត្តិករគមេងអាចបេើសមេប់ណេនាំដល់ការ

អនុវត្តគមេង។ ឯកសារទាំងនេះក៏ជាឧបករណ៍ដ៏មានបេយោជន៍សមេប់

រាយការណ៍ជូនដល់អង្គភាព កេលម្អរគុណភាពគេប់គេង ឬ អង្គភាពពិនិតេយ

មើលការអនុលោមតាម ហើយជារឿយៗ គឺជាតមេូវការរបស់ហិរញ្ញិកទៀត

ផង។ ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ គួរមានបញ្ចូលការប្តេជា្ញាផ្តល់ថវិកា  និង

ធនធាន ពេមទាំងមានតារាងពេលវេលាចេបាស់លាស់។ អង្គភាពមួយចំនួន

នឹងតេូវការរៀបចំឲេយមានផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ    ដើមេបីឆ្ល៊ះបញ្ចាំងអំពី

ដំណើរការនិងលទ្ធផលផេសេងៗរបស់គមេង ដេលនៅក្ន៊ងការរចនាបង្កើត

 គួរធានាថ គេមិនបានភ្លេច ឬ មិនបានផ្តល់អាទិភាពដល់យេនឌ័រ។១៤

 ជាចំណេកមួយនេផេនការសកម្មភាព កេុមហ៊ុនគួររៀបចំឲេយមាន

យុទ្ធសាស្តេយល់ដឹងអំពីហានិភ័យយេនឌ័រនិងការអនុលោម។  នេះជាការ

វិនិយោគបេកបដោយគុណសមេបត្តិមួយ ដោយសារតេគេអាចបេើវបាន

នៅពេញវដ្តគមេង។     គេក៏អាចទាញយកបេយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្តេនេះ

ដើមេបីជាព័ត៌មានសមេប់ការសមេចចិត្តក្ន៊ងពេលអនាគត ហើយការបញ្ចូល

បញ្ជីសំណួរតេួតពិនិតេយ   អាចជួយអ្នកគេប់គេងមកពីអង្គភាពផេសេងគា្នារក

ឃើញឱកាសនិងតមេូវការសមេប់បញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្ន៊ងដំណើរការជំនួញ

របស់ខ្លួន។ បញ្ជីសំណួរតេួតពិនិតេយ ក៏អាចតេូវគេបេើក្ន៊ងអំឡ៊ងពេល តាម

ដាន វយតម្លេ ការបា៉ាន់បេមាណអំពីនិរន្តរភាព ឬ ដំណើរការសវនកម្មការ

ទទួលខុសតេូវសង្គម ជាទៀងទាត់ដេរ។ គួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើមេបី

ធានាថបញ្ជីសំណួរតេួតពិនិតេយ តេូវបេើសមេប់វស់វេងលទ្ធផល និង 

សកម្មភាព ពេមទាំងតេូវបេើសមេប់ពិនិតេយបញ្ជាក់ការប្តេជា្ញាចិត្តដេលបាន

លើកឡើងតាមរយៈការវិភាគជាក់លាក់ដេលគេបានធ្វើឡើងសមេប់ទនំាក់

ទំនងយេនឌ័រ សមេប់តមេូវការសេ្តី និងសមេប់សិទ្ធិស្តេី។ 

១៤. ឧទាហរណ៍ ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី បេើវិធីសាស្តេមួយដេលបានបញ្ចូលផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រទៅក្ន៊ងឯកសារគមេងផេសេងៗទៀត។ ក្ន៊ងនោះរួមមាន "... កេុមគោលដៅចេបាស់លាស់ ចំនួនកូតា ចំណុចសំខាន់

ក្ន៊ងការរចនាយេនឌ័រ និងសូចនាករបំពេញការងរបេបបរិមាណវិស័យ ដើមេបីធានាឲេយមានការចូលរួមនិងផលបេយោជន៍សមេប់ស្តេី។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនេផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ តេូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្ន៊ងការធានា

គមេង ដើមេបីលើកទឹកចិត្តឲេយមានការជំនឿចិត្តពីភា្នាក់ងរអនុវត្តគមេងនិងដេគូគមេងផេសេងទៀត"។ (ADB 2013)

ជំហា
នទី៥
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ទំព័រ១/១

ទាំងនេះជាបញ្ជីតេួតពិនិតេយសមេប់ជាគមេូមួយចំនួន ដេលគមេូនេះអាចទាញយកពីគេហទំព័រ www.oxfam.org.au/giamanual

អ្វដីេលធ្វើឲ្យផេនការសកម្មភាពយេនឌរ័នងិយុទ្ធសស្តេមាន
បេសិទ្ធភាព? បញ្ជីតេួតពិនិត្យ
ការវិភាគសង្គមនិងយេនឌ័រដេលមានគុណភាពៈ

 ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់លើសិទ្ធិមនុសេស    និងសង្គមគួរធ្វើ

 ឡើងដោយមានរួមបញ្ចូលការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ។

 បញ្ហារារាំងក្ន៊ងការចូលរួមរបស់សេ្តីនិងបុរសតេូវបានរកឃើញ។

 ផលបេយោជន៍ដេលអាចមានសមេប់រយៈពេលខ្លីនិងសមេប់

 រយៈពេលវេងសមេប់ស្តេីនិងបុរស តេូវបានរកឃើញ។

 សកម្មភាពគមេងតេូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងដើមេបីជំរុញការ

 ចូលរួមរបស់សេ្តីនិងដើមេបីឲេយទទួលបានផលបេយោជន៍សមេប់

 បុរសនិងស្តេី។

កសាងផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និង ផេនការអនុវត្តៈ

 ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រនិងយុទ្ធសាស្តេនេះ ផ្តល់នូវទិសដៅ

 ចេបាសល់ាស់សមេបប់គុ្គលកិគមេងឲេយបានដងឹអពំកីាររពំងឹទកុ  

 អំពីឱកាស និងអំពីស្តង់ដារអបេបបរមា។ បេក់លើកទឹកចិត្ត និង

 រង្វាន់តេូវតមេឹមទៅតាមលទ្ធផលយេនឌ័រ។ 

 ផេនការសកម្មភាពយេនឌរ័    គរួអាចទាញយកជាសាធារណៈ  

 ដោយដាក់បញ្ចូលទៅក្ន៊ងផេនការគេប់គេងគមេង     និងតេូវ

 តាមដានដោយជាប់លាប់និងមុឺងមា៉ាត់ ។

 ផេនការអនុវត្តផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ ផ្តល់នូវការប្តេជា្ញាចិត្ត 

 អនុវត្តសកម្មភាពគមេងនិងគោលដៅ  តេូវមានថវិកាសមេប់

 អនុវត្ត និងកំណត់ឲេយមានការទទួលខុសតេូវរវងមណ្ឌលពាណិជ្ជ

 កម្មពាក់ព័ន្ធគមេង ផ្នេកផេសេងនេគមេង និងទីភា្នាក់ងរអនុវត្ត

 គមេង។ 

 សកម្មភាពគមេងតេូវកសាងឡើងដោយមានការចូលរួមពាក់ 

 ព័ន្ធយា៉ាងសកម្មពីបុរសនិងស្តេី ពេមទាំងទទួលបានព័ត៌មានអំពី

 ផេនការនិងអាទិភាពរបស់បុរស របស់ស្តេី និងរបស់សហគមន៍ 

 ការតាមដាននិងការតេួតពិនិតេយផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រឡើង

 វិញ គួរបញ្ចូលការបា៉ាន់បេមាណអំពីលទ្ធផល គឺមិនមេនបញ្ចូល

 តេសកម្មភាពប៉ុណោ្ណោះទេ។ 

គោលដៅមានភាពជាក់ស្តេងនិងការតាមដានទៀងទាតៈ់

 គួរកំណត់រកឲេយឃើញនូវឱកាសសមេប់ជាបេយោជន៍ស្មើគា្នារវង

 បុរសនិងស្តេី។ ជាដំបូង ចំណុចនេះតេូវអភិវឌេឍនៅក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធ

 និងដំណើរការដេលមានសេប់   ហើយនិងកំណត់ឲេយឃើញនូវ

 ឱកាសសមេប់ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវេង។ 

 កំណត់ឲេយបាននូវគោលដៅដេលសហគមន៍មានការយល់ដឹងនិង

 មានការចូលរួមចំណេក    ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគោលដៅជាក់

 លាក់មួយចំនួនសមេប់បុរស ស្តេី និងកេុមតូចៗក្ន៊ងសហគមន៍។

 ការតាមដានជាបេចាំទៅលើគោលដៅនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ

 នឹងយេនឌ័រ។

 ការកសាងសមត្ថភាពយេនឌ័រនិងជំនាញឯកទេសយេនឌ័រនៅ

ក្ន៊ងកេុមគមេងនិងនៅក្ន៊ងចំណោមភា្នាក់ងរអនុវត្តរបស់រដា្ឋាភិបាលអ្នកម៉ៅ

ការឯកជន និងអង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាល

 ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាលជាផ្លូវការស្តីពីគោលនយោបាយសាជីវកម្ម

  (នៅកន្លេងដេលមានសាជីវកម្ម)       និងស្តីពីការយល់ដឹងអំពី

 យេនឌ័រឲេយបានជាទូទៅ។   តេូវបញ្ចូលការបណ្តុះបណា្តាលស្តីពី

 ការបា៉ាន់បេមាណនងិលទ្ធផលអពំីផលប៉ះពាលយ់េនឌរ័ពេមទាំង

 របៀបបេើលទ្ធផលទាំងនោះ នៅក្ន៊ងវដ្តអាជីវកម្មនិងការគេប់គេង

 គមេង 

 ធានាថមានការគាំទេជាបន្តបនា្ទាប់      ពេមទាំងផ្តល់ការបង្ហាត់

 បង្ហាញដល់បុគ្គលិកគមេង ដល់ភាគីរដា្ឋាភិបាល  ដល់អ្នកម៉ា

 ការឯកជន និងអ្នកអនុវត្តគមេងជាអង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាល

 នានា 

 ធានាឲេយមានជំនាញផ្នេកយេនឌ័រនៅក្ន៊ងកេុមគមេង ហើយធានា

 ថបុគ្គលិកគមេងទាំងនេះមានអាណត្តិ និងអាជា្ញាធរ  សមេប់

 បំពេញការងរសមេប់ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រក្ន៊ងតំបន់

 គេប់គេងផេសេងៗទៀត 

 រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ការបំពេញការងរយេនឌ័របានល្អ តេូវ 

 ដាក់ចូលក្ន៊ងកញ្ចប់ការងរសមេប់បុគ្គលិកគមេង។

 យកលំនាំតាម Hunt, Thomas and Lateef 2007ទំ. ៥១។

ជំហា
នទី៥
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ជំហានទី៦ ៈ  ការតេួតពិនិត្យឡើងវិញ   ការធ្វើ
សវនកម្ម និងការឆ្លើយតប
 ជំពូកនេះពិនិតេយអំពីសារៈសំខាន់នេការតាមដាននិងការរាយ

ការណ៍ អំពីការផ្តាតលើសារៈសំខាន់នេដំណើរការបេបចូលរួមដើមេបីធានា

ថលទ្ធផលដេលបានដាក់ជាផេនការនិងលទ្ធផលទាយទុកមុនបានសមេច

តាមការគេងទុក   ហើយសមេប់កន្លេងណាដេលមិនតេូវគន្លង តេូវមាន

ការកេសមេួលនិងមានការវិនិយោគដើមេបីធានាថគមេងមួយនោះតេូវនាំ

តេឡប់មកតេូវតាមគន្លងនេលទ្ធផលដេលបានពេមពេៀងគា្នា  ឬ  តាមការ

ចរចារឡើងវិញ ពេមទាំង តាមដានទៅលើផលប៉ះពាល់យេនឌ័រដេលកើត

ឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក។      ក្ន៊ងការធ្វើតាមបេបមានការចូលរួមនិង

បេកបដោយតមា្លាភាព អ្នករៀបចំគមេង/បេតិបត្តិករគមេង ទំនងជានឹង

ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាអតិបរមាពីបុរសនិងស្តេី នៅគេប់តំបន់ដេល

រងការប៉ះពាល់ដោយសារគមេង។ 

ការបា៉ាន់បេមាណគមេងដោយបេើសវនកម្មយេនឌ័រ

 បនា្ទាប់ពីការធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋានទៅលើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់

យេនឌ័រ និងមានការពេមពេៀងលើផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រជាមួយកេុម

បុរស  កេុមស្តេី  និងកេុមសហគមន៍រួចហើយ  គេតេូវការតាមដាននិងតេួត

ពិនិតេយឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់និងលទ្ធផលជាក់ស្តេង។ 

 ឧបករណ៍ដ៏មានតម្លេមួយសមេប់ការបា៉ាន់បេមាណផេនការនិង

យុទ្ធសាស្តេទាំងនោះ គឺការធ្វើសវនកម្មយេនឌ័រ។ គេអាចធ្វើបានតាមទមេង់

ពីរ ដេលអាចធ្វើឡើងដាច់ដោយឡេកតេឯង   ឬតាមដំណើរការជាប់ពាក់

ព័ន្ធគា្នា។ 

    សវនកម្មឯករាជេយដោយអ្នកឯកទេសយេនឌ័រៈ ដំណើរការនេះ

អាចធ្វើឡើងជាផ្នេកមួយនេការរាយការណ៍បេចាំឆ្នាំ ឬ ការរាយការណ៍តាម

ការសមេចពេឹត្តិការណ៍គោលណាមួយ។ ជមេើសមួយទៀតគឺតេូវផ្តួចផ្តើម

បង្កើតវជាផ្នេកមួយនេដំណើរពិនិតេយដ៏តេឹមតេូវ មុនពេលនាំគមេងឆ្លងកាត់

ការសមេចចិត្តអំពីពេឹត្តិការណ៍គោលជាក់លាក់ណាមួយនោះ។ ការធ្វើបេប

នោះនឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកគេប់គេងគមេងនិងហិរញ្ញិកគមេង ថ  

ហានិភ័យយេនឌ័រតេូវបានគេបា៉ាន់បេមាណរួចហើយ និងថ មានយុទ្ធសាស្តេ

និងធនធានសមរមេយរួចជាសេច សមេប់ចៀសវង កាត់បន្ថយលុបបំបាត់ 

និងផ្តល់សំណងសមេប់ហានិភ័យ។ 

      សវនកម្មយេនឌ័រតាមបេបចូលរួមៈ ការធ្វើបេបនេះ តេូវដឹកនាំ

និងគេប់គេងដោយស្តេីទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេង។ ការធ្វើបេបនេះ 

គួរសមេបសមេួលដោយកេុមហ៊ុន ប៉ុន្តេ តេូវចាត់ចេងដោយឯករាជេយមិនមាន

ការបង្ខិតបង្ខំឬការតេួតតេណាមួយឡើយ។  តាមពិតទៅ ការធ្វើវជាផ្នេក

មួយដ៏សំខាន់នេការធ្វើសវនកម្មឯករាជេយនេះ         គឺជាយុទ្ធសាស្តេដ៏មាន

បេយោជន៍មួយ។ ក៏ប៉ុន្តេ គេក៏អាចសមេបសមេួលជាដំណើរការដាច់ដោយ

ឡេកតេឯងបាន នៅទីណាដេលសេ្តីសហគមន៍បានទទួលឧបករណ៍និង

ការបណ្តុះបណា្តាលដើមេបីធ្វើសវនកម្មនេះដោយខ្លួនឯង។ ការធ្វើបេបនេះ

អាចជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយក្ន៊ងសហគមន៍/ក្ន៊ងទំនាក់ទំនងកេុមហ៊ុន

ពេមទាំងអាចជួយផ្តល់ព័ត៌មានសមេប់ការពិភាកេសា និងសមេប់ការកំណត់

រកបញ្ហាទៀតផង។ 

ការធ្វើសវនកម្ម បមេើឲេយគោលបំណងមួយចំនួនៈ

 ពិនិតេយមើលផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តេង

 វស់ស្ទង់កមេិតនេភាពតេឹមតេូវនេផលប៉ះពាល់និងលទ្ធផល

 ដេលបានគិតទុកជាមុន

 ផ្តល់ដំណើរការមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយ ដើមេបីសា្តាប់មតិយោបល់ពី 

 ស្តេីនិងបុរសដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងដើមេបីបានយល់ដឹង

 អំពីបទពិសោធន៍ចេញពីទសេសនៈផេសេងៗរបស់ពួកគាត់

 វស់ស្ទង់បេសិទ្ធភាពនេវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់   និង

 បា៉ាន់បេមាណអំពីកមេិតនេភាពគេប់គេន់ទាក់ទងនឹងសំណង

 ដេលជាចំណុចសំខាន់ជាពិសេស      នៅក្ន៊ងបរិបទសហគមន៍

 ដេលបានផ្លាស់ទីលំនៅ និងកម្មវិធីកេលម្អជីវភាព។ 

 ការពិសោធន៍បេសិទ្ធភាពនិងបេសិទ្ធផលនេយន្តការចេករំលេក 

 ផលបេយោជន៍  ជាពិសេសទៅលើសមភាពនិងការពងេឹងសិទ្ធិ

 អំណាចសេ្តី

 កំណត់រកឲេយឃើញដំណើរការសមេប់ចេករំលេកផលបេយោជន៍

 និងយន្តការដោះសេយទំនាស់     ទាក់ទងនឹងផលបេយោជន៍

 របស់បុរសនិងស្តេី

តើគួរធ្វើសវនកម្មនៅពេលណា?

 គមេងទំនប់វរីអគ្គីសនីមានពេលវេលាវេងចាប់ពីការចាប់ផ្តើម

រហូតដល់ពេលបេតិបត្តិការចុងកេយ។     ក្ន៊ងខណៈពេលដេលវតេូវការ

ពេលវេលាចេើនឆ្នាំមុនពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តនោះ   ផលប៉ះពាល់អាចចាប់

ផ្តើមមានតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនេសកម្មភាពលើទីតាំង។ ក៏ប៉ុន្តេ 

លទ្ធផលនិងផលប៉ះពាល់បេហេលជាមិនផុសឡើងភា្លាមៗនោះទេ  ហើយ

គេទំនងជាតេូវការការតាមដានជានិច្ចក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណអំពីបេសិទ្ធភាព

ឲេយបានតេឹមតេូវ។   នៅក្ន៊ងបរិបទនេះ  លទ្ធផលនិងផលប៉ះពាល់សមេប់

យេនឌ័រ គួរតេូវបានតាមដានពេញវដ្តគមេង និងកេយពេលចាប់ផ្តើម

បេតិបត្តិការ។១៥

 ចំណុចងយរងគេះសំខាន់ៗសមេប់ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រកើត

មាន នៅពេលៈ

 មានការដកហូតយកដីធ្លី និងមានការចរចារអំពីការបន្ធូរបន្ថយ 

 ឬអំពីសំណង

 មានការរុះរីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ

 អ្នកម៉ាការ  និងបុគ្គលិកសំណង់  ចូលមកក្ន៊ងទីតាំង និងសា្នាក់

 នៅក្ន៊ងតំបន់នោះ។

ជំហា
នទី៦

១៥. ក្ន៊ង បរិបទ នេ លក្ខខណ្ឌតមេូវ ផ្នេក គោល នយោបាយ  តាមរយៈ  IFI។ ការ ធ្វើ សវនកម្ម អាច ជា ការ ពិនិតេយ ដ៏ មាន បេយោជន៍  កេយ ថ្ងេ បញ្ចប់ គមេង ឬ ការ បញ្ចេញ សាច់ បេក់ កម្ចី ពេញលេញ។

១.

២.
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 នៅពេលផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រតេូវគេចរចារនិងពេមពេៀង

ជាមួយសហគមន៍ហើយ បេការសំខាន់គឺតេូវពិចារណាថតើមានគេយក

ចិត្តទុកដាក់គេប់គេន់សមេប់បរិបទទាំងនោះដេរឬទេ។

 នៅពេលសហគមន៍តេូវផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយសារទំនប់  កម្មវិធី

កេលម្អជីវភាព  ឬ  កម្មវិធីសា្តារជីវភាព   គឺជាអន្តរាគមន៍សាមញ្ញបំផុតមួយ

ចំនួន   ដើមេបីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់។    ចំណុចនេះគួរតេជាការផ្តាតជា

ពិសេស  នៅក្ន៊ងដំណើរការតាមដាននិងសវនកម្ម។  ការធ្វើសវនកម្មបេប

ចូលរួមឬ បេបគេប់គេងដោយសហគមន៍ គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្ន៊ងការ

ជួយឲេយយល់ដឹងអំពីរបៀបតាមដានបេៀបទៅនឹងលទ្ធផលដេលបានពេម

ពេៀងជាមួយគា្នាដេលគេបានដាក់ចូលទៅក្ន៊ងផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ។

ការធ្វើសវនកម្មអាចធ្វើឡើងដោយសុទ្ធតេមានបេយោជន៍នៅគេប់ដំណាក់

កាលផេសេងៗគា្នានេការអភិវឌេឍន៍គមេង។  ការធ្វើសវនកម្មយេនឌ័រ  បង្ហាញ

នូវឱកាសមួយសមេប់អ្នករៀបចំបង្កើតគមេងឲេយបានពិនិតេយទៅលើលទ្ធផល

ដេលទទួលបានសមេប់បុរសនិងស្តេី។ ការធ្វើសវនកម្មឡើងវិញនឹងជួយអ្នក

គេប់គេងគមេងឲេយអាចតាមដានការរីកចមេើននិងការផ្លាស់ប្តូរ    ពេមទាំង

រកឃើញគមា្លាតជាលក្ខណៈបេព័ន្ធ ក៏ដូចជារកឃើញឱកាសទទួលបានលទ្ធ

ផលបេកបដោយនិរន្តរភាព។ 

ការបេើបេស់សេវកម្មដើមេបីកេលម្អការបំពេញការងរ

 សវនកម្មនឹងតមេូវឲេយមានការបា៉ាន់បេមាណមួយជិតស្និទ្ធទៅនឹង

លក្ខខណ្ឌការសង្កេតបឋមសមេប់ស្តេីនិងបុរស ពេមទាំងពិនិតេយមើលការផ្លាស់

ប្តូរយេនឌ័រក្ន៊ងចំណោមបេជាជនផេសេងៗគា្នា      និងកេុមតូចៗផេសេងៗគា្នាក្ន៊ង

សហគមន៍។ នៅក្ន៊ងបរិបទវរីអគ្គីសនីនៅទន្លេមេគង្គ រួមជាមួយនឹងផលប៉ះ

ពាល់លើស្តេីនិងបុរសនោះ ខាងកេមនេះគឺជាកេុមសូចនាការសំខាន់ៗមួយ

ចំនួនដេលគួរពិចារណាក្ន៊ងការធ្វើសវនកម្មយេនឌ័រៈ

 គួរពិនិតេយចំណុចទាំងនេះសមេប់សហគមន៍ដើមជាទីដេលមាន

ការបមា្លាស់ទីចូលមក ជាពិសេសសមេប់សហគមន៍ទើប"បង្កើត" ថ្មីៗ ជាទី

ដេលមនុសេសបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្ន៊ងទីតាំងភូមិថ្មី ។

 ការបេើបេសន់ងិការគេបគ់េងចេងំទន្លេ    ដកីសកិម្មនងិដពីេ  

 ពេមទាំងធនធានជាសត្វ

 ការបេើបេស់ទឹក ធនធានទន្លេនិងសរីរាង្គក្ន៊ងទឹក សុខភាពនិង 

 ចំនួនបេភេទរស់នៅក្ន៊ងទឹកទន្លេ និងធនធានទឹក

 គុណភាពទឹក

 ការចូលទៅកាន់និងការបេើបេស់ដេលអាចដឹងមុន

 ការទទួលបានសេវកម្មថ្មីៗរួមមាន អគ្គីសនី ផេសារ សេវសុខភាព 

 ទឹក ការអប់រំ (សាលារៀននិងការបណ្តុះបណា្តាល) ជាពិសេស 

 ពិនិតេយមើលថតើបេជាជនអាចរកបាននិងបេើបេស់ដោយរបៀប

 ណាដើមេបីជាបេយោជន៍បេបយុទ្ធសាស្តេសមេប់ស្តេី បេៀបធៀប

 នឹងតមេូវការជាក់ស្តេង

 ការអភិវឌេឍហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  ដូចជា   តើគេបេើយា៉ាងដូចម្តេច  

 អ្នកណាជាអ្នកបេើ និងបេើក្ន៊ងគោលបំណងអ្វី?  អ្នកណាតេួត 

 ពិនិតេយការបេើបេស់នោះ? 

 ឱកាសការងរនិងលក្ខខណ្ឌការងរ     ដូចជាការធ្វើការបន្ថេម

 ម៉ាង នៅពេលបច្ច៊បេបន្ន និងរំពឹងទុកទៅថ្ងេអនាគត។ 

 សា្ថាប័នសុខាភិបាល ដូចជា រូមបញ្ចូលទាំងសុខភាពមាតា   និង

 កុមារ ការរីករាលដាលនេជម្ងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ ដោយបេៀប

 ធៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យអង្កេតបឋម

 ការបមា្លាស់ទីរបស់បេជាជន ដូចជា តាមរដូវ និងជាទូទៅ

 អំពើហិងេសាយេនឌ័រ

 សខុភាពសាធារណៈ   នងិសខុមាលភាពសហគមន ៍    ដចូជា  

 តើគមេងជះឥទ្ធិពលដោយរបៀបណា? 

 ការបំពុល និងការរំខាន ដូចជា ខេយល់ ទឹក  សំឡេង  ដីកសិកម្ម

 និងដាំដំណាំ។

 

ជំហា
នទី៦



សេចក្តីសន្និដ្ឋេន
 ឱកាសសំខាន់ៗពិតជាមានសមេប់កេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គីសនី

ក្ន៊ងការបេើបេស់ការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនៅក្ន៊ងវដ្តអាជីវកម្ម

របស់ពួកគេ។   សៀវភៅណេនាំនេះ   ផ្តល់នូវឧបករណ៍សាមញ្ញមួយចំនួន

សមេប់ជួយកេុមហ៊ុនឲេយមានការអនុវត្តតាមលក្ខណៈស្តង់ដារទៅលើការ

វយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនៅក្ន៊ងបេតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។    មានការ

ស្នើឡើងថ គេអាចធ្វើបេបនេះបានតេឹមតេូវតាមតក្កភាពបំផុត គឺនៅពេល

វជាចំណេកមួយនេការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុសេសនិងសង្គម និង

ដំណើរពិនិតេយដ៏តេឹមតេូវបំផុត។

 តាមរយៈការធ្វើបេបនេះ កេុមហ៊ុនអាចជួយបង្កើនសំឡេងអំពី

ទសេសនៈរបស់ស្តេី អំពីតមេូវការនិងផលបេយោជន៍របស់ស្តេី។

 ក្ន៊ងការបេើការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ    ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌

មានសមេប់វិធីសាស្តេគេប់គេងនិងការសមេចចិត្តលើធនធាន  កេុមហ៊ុន

អាចរៀបចំគមេងឲេយកាន់តេមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការនិងផល

បេយោជន៍ស្តេី។ ជាលទ្ធផល កេុមហ៊ុនអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងក៏អាច

កំណត់រកឃើញលទ្ធផលដេលកាន់តេមាននិរន្តរភាពសមេប់មនុសេសដេល

ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេងនេះបានកាន់តេចេើនថេមទៀត។ កេុមហ៊ុន

អាចបេើបេស់ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រនេះ ដើមេបីបង្ហាញអំពីការ

ប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិស្តេី   សមភាពយេនឌ័រ    និងការពងេឹងសិទ្ធិ

អំណាចរបស់សេ្តី        ហើយដេលទង្វើនេះនឹងបង្កើតឲេយបានជាការអនុវត្ត

អាជីវកម្មនិងការទទួលខុសតេូវសាជីវកម្មបេកបដោយនិរន្តរភាព។ 

 ដើមេបីឲេយកេុមហ៊ុនទំនប់វរីអគ្គីសនីអាចចៀសវងនិងបន្ធូរបន្ថយ

ផលប៉ះពាល់យេនឌ័រពីគមេងរបស់ខ្លួន  ខាងកេមជាការផ្តល់អនុសាសន៍

អំពីការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រៈ

 តេូវផ្អេកទៅលើការយល់ចេបាស់ទៅលើទិន្នន័យសង្កេតបឋមនេ 

 បេព័ន្ធទន្លេ   និងបេជាជន  មុនពេលគមេងចាប់ផ្តើម  ហើយ

 ទិន្នន័យនោះតេូវមានទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទផងដេរ។

 តេូវយល់អំពីតមេូវការនិងផលបេយោជន៍យេនឌ័ររបស់បុរសនិង

 ស្តេីនៅក្ន៊ងសហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេង

 តេូវមានការយល់លម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនៅពេលណេនំា

 អំពីគមេងនេះទៅដល់សហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពាល់ ពេម

 ទាំងបង្ហាញអំពីវិធីចៀសវងនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ

 តេូវរកឲេយឃើញឱកាសក្ន៊ងការជំរុញអភិវឌេឍតមេូវការជាក់ស្តេង

 របស់ស្តេី     ទន្ទឹមនឹងតមេូវការរបស់បុរស ហើយនិងតេូវលើក

 កម្ពស់ផលបេយោជន៍បេបយុទ្ធសាស្តេរបស់ស្តេីទៀតផង

 នៅពេលពិភាកេសាជាមួយស្តេី  តេូវកំណត់រកឲេយឃើញនូវឱកាស

 របស់គមេងក្ន៊ងការរួមចំណេកដល់សមភាពយេនឌ័រនិងការ

 ពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី។    ការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ

 គួរផ្តល់ព័ត៌មានសមេប់ការរៀបចំផេនការសកម្មភាពនិងយុទ្ធ

 សាស្តេយេនឌ័រ ដេលតេូវបង្កើតឡើងតាមរយៈការពិគេះយោបល់

យា៉ាងជិតស្និទ្ធនិងដោយមានការចូលរួមពីស្តេីនិងបុរសដេលទទួលរងផល

ប៉ះពាល់។    ទង្វើនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ដំណើរការសំខាន់ៗដូចជាការ

កំណត់វិសាលភាព         និងការចរចារអំពីកិច្ចពេមពេៀងចេករំលេកផល

បេយោជន៍ កញ្ចប់សំណង ពេមទាំងមូលនិធិនិងគមេងធនធានសហគមន៍។ 

តាមពិតទៅ ការធានាឲេយផេនការយេនឌ័រតេូវបានបញ្ជាេបទៅក្ន៊ងផេនការ

គេប់គេងនិងដំណើរការតាមដានផេសេងៗ  មានន័យថ  ការអនុវត្តទំនងជា

នឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលបេកបដោយនិរន្តរភាពសមេប់គមេង និងសមេប់

ស្តេីនិងបុរសដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេង។
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នុយ សុជាតា (ឈ្មាះតេូវបានដូរដើមេបីការពារអត្តសញ្ញាណ)

សម្លឹងមើលទន្លេមេគង្គកេបេរតំបន់ទំនប់សមេបូរ ដេលតេូវបាន

ស្នើជាគមេងឡើង ក្ន៊ងបេទេសកម្ព៊ជា។ ភូមិរបស់គាត់នឹង

ទទួលរងផលប៉ះពាល់បេសិនបើទំនប់នឹងចាប់ដំណើរការ

រូបថត៖ John Sones/OxfamAUS



សេចក្តីបន្ថេម ៈ ពិធីសរបា៉េន់បេមាណនិរន្តរភាពវារីអគ្គីសនី 
HSAP និង ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណលឿនពីនិរន្តរភាពវារី
អគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ RSAT: តើឧបករណ៍ក្នុងវិស័យ
ឧស្សាហកម្មវារីអគ្គីសនីទាំងនេះបញ្ចូលយេនឌ័រយ៉េងដូច
ម្តេច? 
 ជំពូកនេះពិនិតេយមើលថតើឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណអំពីនិរន្តរ

ភាពវរីអគ្គីសនី គឺពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី (HSAP) 

និង ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនី

សមេប់អាងទន្លេទាំងមូល(RSAT) បញ្ចូលយេនឌ័រដោយវិធីណា។ ឥឡូវ

នេះ ឧបករណ៍ថ្មីទាំងពីរនេះតេូវគេបេើក្ន៊ងវិស័យសាធារណៈហើយ ហើយ

កំពុងតេតេូវបានកេុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងរដា្ឋាភិបាលជាចេើនក្ន៊ងតំបន់

ទន្លេមេគង្គយកមកពិចារណា។

កេុមគោលដៅ និង ភាពខុសគា្នា

 ឧបករណ៍ទាំងពីរនេះមានភាពសេដៀងគា្នា ក៏ប៉ុន្តេវក៏មានភាព

ខុសប្លេកសំខាន់ៗមួយចំនួនដេរ  ទាក់ទងនឹងចំណុចផ្តាតលើរបៀបបេតិ

បត្តិការ។

 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី តេូវបានសរសេរ

ឡើងសមេប់គោលដៅចមេបងជាឧសេសាហកម្មវរីអគ្គីសនី។ ពិធីសារនេះ

ផ្តាតទៅលើការបា៉ាន់បេមាណគមេងមួយៗ ឬ ចំណេករបស់គមេង 

(ដូចជាកន្លេងទឹកធា្លាក់)។ ពិធីសារនេះបា៉ាន់បេមាណគមេងដោយពិនិតេយ

មើលលើការពិចារណាអំពីនិរន្តរភាពសមេប់គមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី ហើយ

ពិធីសារនេះជួយឲេយមានការបង្កើតការពណ៌នាអំពីនិរន្តរភាពសមេប់គមេង

នោះ។ ពិធីសារនេះ រួមមានឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដាច់ដោយឡេកដេល

គេរចនាឡើងសមេប់ការអនុវត្តការអភិវឌេឍគមេងនៅដំណាក់កាលផេសេងៗ

គា្នា ដូចជា ដំណាក់កាលដំបូង ដំណាក់កាលរៀបចំ ដំណាក់កាលអនុវត្ត 

និងដំណាក់កាលបេតិបត្តិការ។

 ផ្ទ៊យទៅវិញ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរ

ភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល   (RSAT)   តេូវបានបង្កើត

ឡើងសមេប់បា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពនៅលើវិមាតេអាងទន្លេ  គឺមិនពិចារ

ណាអំពីគមេងនីមួយៗនោះទេ។ គេបង្កើតឡើងក្ន៊ងវិធីសាស្តេ  ការគេប់

គេងធនធានទឹកសមាហរណកម្ម (IWRM) សមេប់ការអភិវឌេឍ ហើយតេូវ

បានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចសហការដោយគណៈកម្មធិការទន្លេមេគង្គ 

មូលនិធិសត្វពេពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី។ មានការតមេឹម

ដ៏សុីសង្វាក់គា្នាអំពីបេធានបទនិងវិធីសាស្តេដាក់ពិន្ទ៊រវងកេបខណ្ឌទាំងពីរ

នេះ ប៉ុន្តេ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិ

សនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT) មានភាពជាក់លាក់ជាង ចំពោះ

បញ្ហានិរន្តរភាពនៅក្ន៊ងបរិបទទន្លេមេគង្គ (បេសិនបើនេះជាបរិបទសមេប់

ការអភិវឌេឍ) ដោយមានការផ្តាតទៅលើការបា៉ាន់បេមាណឆ្លងពេំដេន និង

សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិស័យដូចជាជលផល ជាបេធានបទក្ន៊ងកមេិតខ្ពស់។ 

 នៅក្ន៊ងការចាប់ផ្តើមដំបូង ឧបករណ៍ទាំងពីរតេូវគេបេើជាមធេយា

បាយសមេប់លើកទឹកចិត្តឲេយមានការពិភាកេសាក្ន៊ងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ 

និងបង្កើតឲេយមានការយល់ដឹងអំពីគមេងជាក់លាក់និងអាងទន្លេមួយចំនួន 

ដោយធ្វើការពិចារណាទៅលើវិសាលភាពដ៏ទូលាយនេបេធានបទជាចេើន

ទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាព។ ឧបករណ៍ទាំងពីរនេះបេើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យមួយ

សំណុំ  និងណេនាំ  "ការដាក់ពិន្ទ៊អំពីនិរន្តរភាព"   ទៅលើបេធានបទនានា

 តាមរយៈការបង្ហាញអំពីការរំពឹងទុកសមេប់ការអនុវត្តល្អនិងការអនុវត្តល្អ

បំផុត ឬ ការបំពេញការងរដ៏អន់ថយ។ មកទល់នឹងពេលបច្ច៊បេបន្ននេះ ភាគ

ចេើន អ្នកដេលបេើឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាព

នេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT)  គឺ ដេគូរដា្ឋាភិបាល 

ខណៈពេលដេល ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី (HSAP) កំពុង

តេូវពិចារណាភាគចេើនដោយកេុមហ៊ុនជាសមាជិករបស់សមាគមវរីអគ្គីសនី

អន្តរជាតិ។ 

ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី (HSAP)
តើពិធីសារនេះជាអ្វី? វដំណើរការយា៉ាងដូចម្តេច?  

ហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតវឡើង? 

 វេទិកាបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី តេូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង

កេមកិច្ចសហការមួយរបស់  សមាគមវរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិ មូលនិធិសត្វ

ពេពិភពលោក និង អង្គការអភិរកេសធម្មជាតិ។ ជាមួយនឹងសមាជិកចំនួន 

១៣ ចេញមកពីវិស័យផេសេងៗគា្នា និងកេុមភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងៗគា្នា១៦ ពេមទាំង

អ្នកសមេបសមេួលនិងបេធានមួយរូប វេទិកានេះបេតិបត្តិការក្ន៊ងរូបភាព

ជាគមេងផ្តួចផ្តើមអ្នកពាក់ព័ន្ធចមេុះ។ វេទិកានេះតេូវរងការរិះគន់ ដោយ

សារតេមិនបានបញ្ចូលសមាជិកមកពីអង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាលមកពី

បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ បេជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់គមេង ឬ សមាជិក

មកពីអង្គភាពឯកទេស ដូចជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយ

មិនស្ម័គេចិត្ត។

 លទ្ធផលបឋមចេញពីការចរចាក្ន៊ងវេទិកានោះ គឺពិធីសារបា៉ាន់

បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី។ ពិធិសារនេះអនុម័តវិធីសាស្តេបញ្ជាេបមួយ 

ដើមេបីបញ្ចូលយេនឌ័រ ដូចជាការបញ្ចូលវិស័យសំខាន់ដទេទៀតទាក់ទងនឹង

និរន្តរភាពសមេប់គមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី ដូចជា ការបេបេួលអាកាស

ធាតុនិងសិទ្ធិមនុសេស។ ផ្នេកខាងកេមនេះនឹងពនេយល់អំពីវិធីសាស្តេនេះ 

និងកំណត់រកគមា្លាត ពេមទាំងរកវិធីដើមេបីកេលម្អ។ 

 លទ្ធផលដ៏មានបេយោជន៍នេដំណើរការវេទិកានេះ  បានទទួល

ការចាប់អារម្មណ៍ដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់សមាគមវរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិ

តេង់ផ្នេកមូលដា្ឋានចំណេះដឹង ពិធីសារអំពីនិរន្តរភាព (IHA 2011a)។ 

ប៉ុន្តេ   អ្វីដេលសំខាន់នោះគឹថ វិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួននៅមិនមានការ

ឯកភាពគា្នាក្ន៊ង  ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីនេះនៅឡើយ

គឺចំណុចទាក់ទងនឹងការរំពឹងទុកជុំវិញការកំណត់អំពីអ្វីដេលជា "ការអនុវត្ត

ល្អជាមូលដា្ឋាន" សមេប់ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយមិនស្ម័គេចិត្ត  ដោយសេរី

និងមានការយល់ពេមជាមុននោះ។ 

 ពិធីសារនេះ ជាកេបខណ្ឌបា៉ាន់បេមាណដេលបេើបាននៅដំណាក់

កាលផេសេងគា្នាក្ន៊ងគមេង។ ពិធីសារនេះអាចផ្តល់នូវការពណ៌នាអំពីនិរន្តរ

ភាពសមេប់គមេងដោយផ្អេកទៅលើការបំពេញការងររបស់គមេង

និងលទ្ធផលមកពីគេប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាព។  គេហៅថ  "បេធាន

បទអំពីនិរន្តរភាព" ក្ន៊ងពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី(HSAP)។ 

 សំណុំបេធានបទអំពីនិរន្តរភាពសមេប់ពិធីសារនេះ    តេូវបាន

១៦. សមាជិកវេទិកាតេូវបានអញ្ជើញមកពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចខាងកេម៖ រដា្ឋាភិបាលបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ រដា្ឋាភិបាលបេទេសអភិវឌេឍន៍ ឧសេសាហកម្មវរីអគ្គីសនី អង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាលផ្នេក

សង្គមនិងបរិសា្ថាន និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ៊។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅណេនាំនេះតំណាងឲេយអង្គការអុកសា្វាមនៅក្ន៊ងវេទិកានេះ។
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បង្ហាញទាំងសេុងនៅទំព័រ ៤១។ ទសេសនៈអំពីបរិសា្ថាន សង្គម បច្ចេកទេស 

សេដ្ឋកិច្ច/ហិរញ្ញវត្ថ៊  និងការចេបាច់់បញ្ចូលគា្នា  មាននៅក្ន៊ងបេធានបទពិធី

សារជាក់លាក់បន្ថេមទៀត។ បេធានបទទាំងអស់នេះតេូវបានកំណត់ឡើង

ដោយបេើវិធីសាស្តេសាមញ្ញមួយ ដេលមានដាក់បញ្ចូលសេចក្តីថ្លេងការណ៍

អំពីការពណ៌នានិងគោលបំណង   សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការដាក់ពិន្ទ៊ក្ន៊ង

កមេិតទាំងបេំ គឺ "៥" តំណាងឲេយ ការអនុវត្តល្អបំផុត "៣" តំណាងឲេយការ

អនុវត្តល្អ និង  "១"   តំណាងឲេយការមិនបំពេញការងរ   ឬ   ការងរអន់។ 

សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការដាក់ពិន្ទ៊  បានទទួលព័ត៌មានពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ

ជាក់លាក់តាមបេធានបទនោះ       នៅក្ន៊ងដំណាក់កាលអភិវឌេឍន៍គមេង

នោះ។ ជាចុងកេយ ការណេនាំអំពីការបា៉ា់ន់បេមាណនេះតេូវបានគេផ្តល់

មក ដោយមានការបង្ហាញសមេប់អ្នកបា៉ាន់បេមាណនិងកេុមហ៊ុនអំពីនិយម

ន័យគន្លឹះសមេប់អ្នកបេើបេស់ ឧទាហរណ៍ និងបញ្ញត្តិមួយចំនួន  ដេល

មានយោងនៅក្ន៊ងបេធានបទនិងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ច័យ។  ការផ្តល់ឲេយខាងលើ

នេះគួរអាចណេនាំអ្នកបា៉ាន់បេមាណឲេយធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើការដាក់ពិន្ទ៊។ 

 ពិធីសារនេះ តេូវបានរៀបចំឡើងជាបណ្តុំឧបករណ៍ដាច់ដោយ

ឡេកតេឯងសមេប់ការបេើបេស់នៅដំណាក់កាលផេសេងៗនេការអភិវឌេឍន៍

ទន្លេនិងគមេង ៈ ដំណាក់កាលដំបូង (មុនពេលមានគមេង) បនា្ទាប់មក

ដំណាក់កាលតេៀមរៀបចំ ដំណាក់កាលអនុវត្តគមេង និងដំណាក់កាល

បេតិបត្តិការ។ ឧបករណ៍តមេង់ទិសគមេងបីចុងកេយនេះ មានបេព័ន្ធ

ដាក់ពិន្ទ៊ដេលគេកមេិតមកសមេប់បា៉ាន់បេមាណការអនុវត្តការងរធៀបនឹង

សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការអនុវត្តល្អ ដល់ការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្ន៊ងវិស័យ

ឧសេសាហកម្មនេះ។ 

 ដំណើរការការធ្វើការបា៉ាន់បេមាណ ទាមទារឲេយមានការវស់វេង

ធៀបនឹងភស្ត៊តាងជាក់ស្តេងនិងឯកសារជាក់ស្តេង។ ការដាក់ពិន្ទ៊ឆ្ល៊ះបញ្ចាំង

ទៅលើមូលដា្ឋាននេភស្ត៊តាង ហើយការដាក់ពិន្ទ៊នេះគួរផ្អេកលើហេតុការណ៍

ពិត អាចធ្វើឡើងវិញដូចគា្នា មិនលំអៀង និង អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។ ទោះបី

ជាមានបញ្ហាក្ន៊ងការបង្កើតការអនុវត្តឧបករណ៍នេះក៏ដោយ ក៏ឧបករណ៍នេះ

ទទួលសា្គាល់សុពលភាពនេភស្ត៊តាងតាមពាកេយសម្តីដេលទទួលបានមក

ពីបេជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគមេងដេរ ជាសំខាន់គឺសមេប់ព័ត៌មាន

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។  មានវិស័យសមេប់ធ្វើលក្ខណវិនិច្ឆ័យនេះចំនួន

បេំមួយ គឺៈ ការបា៉ាន់បេមាណ ការគេប់គេង ការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 

ការគាំទេភាគីពាក់ព័ន្ធ ការអនុលោមតាម និងលទ្ធផល។

 ដូចបានពិភាកេសារួចមកហើយ ពិធីសារនេះតេូវបានរៀបចំឡើង

ជាឧបករណ៍មួយសមេប់ឧសេសាហកម្មនេះបា៉ាន់បេមាណគមេងដើមេបីឲេយ

មាននិរន្តរភាព។ មុននេះ គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់ បានបង្កើត

កេបខណ្ឌថ្មីមួយសមេប់អភិវឌេឍហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹក តាមការផ្តល់អនុសាសន៍

អំពីវិធីសាស្តេអំពីសិទ្ធិ ហានិភ័យ និងលទ្ធផលចេញពីការចរចារ ក៏ប៉ុន្តេ 

សមាគមវរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិ និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់មួយចំនួនផេសេងទៀត

បានឆ្លើយតបមកវិញចំពោះកេបខណ្ឌនេះ ដោយបានអះអាងថ វមិនបាន

ផ្តល់នូវឧបករណ៍អនុវត្តជាក់ស្តេងមួយសមេប់អ្នករៀចចំអភិវឌេឍន៍គមេង

ទេ។១៧ ដោយសារតេបរិបទនេឧបករណ៍អនុវត្តជាក់ស្តេងនេះហើយ បាន

ជាវេទិកាបានបង្កើតពិធីសារនេះ។ 

វិធីសាស្តេរបស់ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី ចំពោះយេនឌរ័  

  ពិធីសារនេះដោះសេយបញ្ហាយេនឌ័រដោយវិធីណាពិធីសារបា៉ាន់

បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី បានអនុម័តតាមវិធីសាស្តេកាត់ទទឹងសមេប់

 យេនឌ័រ។ យេនឌ័រ រួមជាមួយនឹង ការបេបេួលអាកាសធាតុ អំពើពុករលួយ 

និងយន្តការដោះសេយទំនាស់  ការគេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ បញ្ហាឆ្លង

ពេំដេន និង តមា្លាភាព ជាបញ្ហាមួយចំនួនក្ន៊ងចំណោម "បញ្ហាដេលមានការ

ចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង" ដេលពិធីសារនេះបានរកឃើញ។ ទោះបីជាបញ្ហាទាំង

នេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំងយា៉ាងណាក៏ដោយ  ក៏បញ្ហាទាំងនេះមិនតេូវ

បានគេកំណត់ថជាបេធានបទអំពីនិរន្តរភាពឡើយ ប៉ុន្តេ ពិធីសារនេះបាន

បញ្ចូលការពិចារណាលើបញ្ហាទាំងនេះក្ន៊ងវិស័យផេសេងៗពាសពេញក្ន៊ង

កេបខណ្ឌនេះ។ សេចក្តីសង្ខេបអំពីកន្លេងដេលមានលើកឡើងទាក់ទងនឹង

យេនឌ័រនៅក្ន៊ងពិធីសារនេះ មានបង្ហាញនៅទំព័រ ១៩។ 

 អត្ថន័យនៅក្ន៊ងការអនុវត្តជាក់ស្តេងគឹថ យេនឌ័រនេះអាច 

"បាត់បង់"   យា៉ាងងយនៅក្ន៊ងដំណើរការពិចារណាអំពីអ្វីដេលសំខាន់នៅ

ពេលកំណត់ពិន្ទ៊សមេប់ការអនុវត្តការងរ។   បេការដេលថតើបញ្ហាកាត់

ទទឹងនៅក្ន៊ងពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីនេះ    តេូវបានឆ្ល៊ះ

បញ្ចាំងយា៉ាងដូចម្តេចនៅក្ន៊ងការសមេចចិត្តដាក់ពិន្ទ៊នេះ      មិនមានភាព

ចេបាស់លាស់នៅទេ។ បេសិនបើបញ្ហាកាត់ទទឹងនេះមិនតេូវបានឆ្ល៊ះបញ្ចាំង

ក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការដាក់ពិន្ទ៊ ប៉ុន្តេមានតេនៅក្ន៊ងកំណត់ចំណាំ

សេចក្តីណេនាំ  ដូចក្ន៊ងករណីយេនឌ័រដេរនោះ  មានន័យថ មិនទាន់មាន

មូលដា្ឋានចេបាស់លាស់សមេប់អ្នកបា៉ាន់បេមាណក្ន៊ងការបញ្ចូលយេនឌ័រទៅ

ក្ន៊ងការសមេចចិត្តក្ន៊ងការដាក់ពិន្ទ៊នៅឡើយទេ។ បេការនេះធ្វើឲេយមានការ

លើកសំណួរចោទឡើងទាក់ទងនឹងវិធីសាស្តេថ          តើបញ្ហាកាត់ទទឹង

ទាំងឡាយនេះតេូវបានគេបា៉ាន់បេមាណនិងឆ្ល៊ះបញ្ចាំងជាពិន្ទ៊យា៉ាងដូចម្តេច

 បេសិនបើមិនមានបញ្ជាក់ចេបាស់នៅក្ន៊ងសេចក្តី   ថ្លេងការណ៍អំពីការដាក់

ពិន្ទ៊នោះ។ 

 ឧទាហរណ៍ ក្ន៊ងបេធានបទ P5 អំពី ការវយតម្លេនិងការគេប់

គេងហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាននិងសង្គមនៅក្ន៊ងដំណាក់កាលតេៀមរៀបចំ 

យើងមិនឃើញមានការលើកឡើងដោះសេយបញ្ហាយេនឌ័របន្តិចណាទាល់

តេសោះនៅក្ន៊ងការពណ៌នាអំពីបេធានបទនិងគោលបំណង   ហើយក៏មិន

មានឃើញចេងនៅក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងអំពីការដាក់ពិន្ទ៊ក្ន៊ងកមេិតណាមួយសោះ

ឡើយ។ កន្លេងដេលយើងរកឃើញថមានចេងអំពីយេនឌ័រនេះ គឺនៅក្ន៊ង

កំណត់ចំណាំការណេនាំសមេប់បេធានបទនោះ ដេលនេះជាឧទាហរណ៍

នេភស្ត៊តាងមួយក្ន៊ងចំណោមឧទាហរណ៍ជាចេើនសមេប់អ្នកបា៉ាន់បេមាណ

យកមកពិចារណា។ 

 "បញ្ហាសង្គមសំខាន់ៗរួមមាន សហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពាល់

ពីគមេងបេជាជនជនជាតិដើមភាគតិច  និគមជនភាគតិច  ការតាំងទីលំ

នៅថ្មី បេតិកភណ្ឌវបេបធម៌ (ទាំងជាលក្ខណៈរូបវ័ន្តនិងអរូបវ័ន្ត) និងសុខភាព

សាធារណៈ។    បញ្ហាទាំងនេះតេូវវិភាគដោយគិតអំពីសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម (ដោយគិតទាំង  កមេិតស្តង់ដារជីវភាព  ការចិញ្ចឹមជីវិត  និងស្ថិតិ

សុខភាព) និង   យេនឌ័រដេរ។   ផលប៉ះពាល់សង្គមពីគមេងដេលលាត

សន្ធឹងហួសពីពេំដេនកំណត់របស់គមេង តេូវមានការបា៉ាន់បេមាណ និង

បញ្ចូលទៅក្ន៊ងផេនការគេប់គេងដេរ (IHA 2011a, ទំ. ៦០)។

១៧. អង្គការអុកសា្វាមគាំទេកេបខណ្ឌគណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់ជាឧបករណ៍សំខាន់មួយសមេប់សមេចបានការអភិវឌេឍទន្លេបេកបដោយនិរន្តរភាព សេបពេលដេលមានការការពារបរិសា្ថាននិងធ្វើឲេយមានការរីកចមេើនដល់សិទ្ធិ   ឬ  សហគមន៍
តាមទន្លេ។ អង្គការអុកសា្វាមចូលរួមក្ន៊ងដំណើរការពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី ក្ន៊ងគោលបំណងធានាឲេយមានការឆ្ល៊ះបញ្ចាំងវិធីសាស្តេរបស់គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់នៅក្ន៊ងពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី។ ចំណុច
មិនមានការឯកភាពគា្នាក្ន៊ងពិធីសារនេះ ជាការបង្ហាញអំពីចំណុចដេលមិនបានសមេចតាមគោលបំណង។ ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី បានរកឃើញចំណុចទាំងនេះជាវិស័យអាទិភាពសមេប់ការតេួតពិនិតេយឡើងវិញនិងការកេ
សមេួលឡើងវិញក្ន៊ងពេលអនាគត។ 
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ការអនុវត្ត ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីៈ របៀបវស់វេងការ

បា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ  តើអ្នកបា៉ាន់បេមាណតេូវបា៉ាន់បេមាណនិងវស់វេង

ផលប៉ះពាល់គមេងលើសេ្តីនិងបុរសដោយរបៀបណា

 ពិធីសារនេះគឺជាឯកសារសាធារណៈ អាចទាញយកដោយសេរី 

ប៉ុន្តេស្ថិតនៅកេមការតេួតតេដោយលក្ខខណ្ឌសមេប់បេើបេស់។ ការ

បេើបេស់ជាផ្លូវការតេូវកំណត់ដោយអាជា្ញាប័ណ្ណចេញពីសមាគមវរីអគ្គីសនី

អន្តរជាតិ និងគណៈកម្មការអភិបាលកិច្ចសមេប់ការបា៉ាន់បេមាណពិធីសារ

ជាផ្លូវការ។  សំណុំលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ជាការណេនាំសមេប់ការបេើបេស់

ពិធីសារនេះ និងអំពីការអះអាងណាខ្លះដេលអាចផ្អេកទៅលើការបេើបេស់

ជាផ្លូវការ។ គេអាចបេើវបានសមេប់ការបា៉ាន់បេមាណមិនផ្លូវការដេលមក

ទល់ពេលបច្ច៊បេបន្ននេះ      ចំណាប់អារម្មណ៍ភាគចេើនចេញមកពីការបា៉ាន់

បេមាណដោយខ្លួនឯងដេលបេតិបត្តិករវរីអគ្គីសនីនិងអ្នករៀបចំអភិវឌេឍន៍

គមេងបេើបេស់ជាការរៀនសូតេប៉ុណោ្ណោះ។ 

 ការបេើបេស់អ្នកបា៉ាន់បេមាណដេលមានការទទួលសា្គាល់គឺជា

តមេូវការចាំបាច់ពីសមាគមវរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិ ដើមេបីធ្វើ     ការងរបា៉ាន់បេ

មាណពិធីសារនេះជាផ្លូវការ។  សមាគមវរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិ   បានសន្មត់

តួនាទីរបស់អង្គភាពគេប់គេងក្ន៊ងការពិនិតេយលើពិធីសារនេះ ខណៈពេល

ដេលការងរអភិបាលកិច្ចស្ថិតក្ន៊ងដេរបស់កេុមបេឹកេសាបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរ

ភាពវរីអគ្គីសនី បង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការអភិបាលកិច្ចកណា្តាលជា

មួយនឹងសភាផ្នេកផេសេងៗទៀត។ 

ចំណុចខ្វះខាតក្ន៊ងការទទួលបានជាសាធារណៈនិងតមា្លាភាព

 ទោះបីជាពិធីសារនេះអាចឲេយគេរកបានជាសាធារណៈនិងបើក

ចំហរក្ន៊ងការពិនិតេយពិច័យអំពីរបៀបនិងកន្លេងលើកឡើងនិងមិនលើកឡើង

អំពីផលប៉ះពាល់និងឱកាសយេនឌ័រក៏ដោយ     ក៏ការទទួលសា្គាល់អ្នកបា៉ាន់

បេមាណនិងការធ្វើការបា៉ាន់បេមាណមានលក្ខណៈបិទបាំងចេើន។ សមាគម

វរីអគ្គីសនីអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថ     គេប់ការបា៉ាន់បេមាណទាំងអស់ តេូវ

បេើវិធីសាស្តេនិងសមា្ភារៈមានលក្ខណៈស្តង់ដារ      ដេលរចនាបង្កើតឡើង

សមេប់ភាពជាដេគូធ្វើការលើបញ្ហានិរន្តរភាព ប៉ុន្តេ  ឯកសារទាំងនេះមិនអាច

ទាញយកជាសាធារណៈនោះទេ។ លក្ខខណ្ឌតមេូវ ការបណ្តុះបណា្តាល 

តារាងបា៉ាន់បេមាណ និងតារាងដាក់ពិន្ទ៊សមេប់អ្នកបា៉ាន់បេមាណក៏មិនអាច

ទាញយកជាសាធារណៈនោះដេរ។ ខណៈពេលដេលមានវិន័យនិងវិស័យ

ជំនាញជាចេើនដេលគេតេូវការដើមេបីបង្កើតជាកេុមបា៉ាន់បេមាណនោះ ការ

ធានាឲេយមានសមត្ថភាពគេប់គេន់របស់អ្នកបា៉ាន់បេមាណដេលទទួលបាន

ការបណ្តុះបណា្តាលផ្នេកវិភាគយេនឌ័រនិងបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ គួរជាវិធី

គន្លឹះមួយដេលពិធីសារអាចជួយលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយេនឌ័រកាន់តេ

បេសើរនៅក្ន៊ងវិស័យវរីអគ្គីសនីនេះ។ 

ឧបសគ្គ

 ការបា៉ាន់បេមាណអំពីនិរន្តរភាពតេូវបានធ្វើឡើងដោយបេើដេយាកេម

ពីងពាងដើមេបីតំណាងឲេយពិន្ទ៊។ ដោយសារតេយេនឌ័រមិនតេូវបានយកមក

ពិចារណាក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងការណ៍ក្ន៊ងការដាក់ពិន្ទ៊នោះ យើងមិនឃើញមាន

ការពិចារណាអំពីតំណាងអំពីយេនឌ័រថជាកតា្តាសំខាន់ សមេប់បញ្ហានិរន្ត

រភាពនៅក្ន៊ងឧបករណ៍បេសេ័យទាក់ទងដ៏សំខាន់នេះទេ។

 អ្នកបា៉ាន់បេមាណដាក់ពិន្ទ៊ដោយបេើវិធីសាស្តេតារាងមា៉ាទេិច 

ដោយមានការពនេយល់ហេតុផលបេៀបធៀបនឹងការពិចារណាអំពីភស្ត៊តាង។

ដូចបានរៀបរាប់ពីមុនហើយ ការអនុវត្តការងរឬវិធីសាស្តេពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រ

មិនមេនជាលក្ខខណ្ឌតមេូវដេលចេងចេបាស់នៅក្ន៊ងសេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពី

ការដាក់ពិន្ទ៊នៅក្ន៊ងពិធីសារនេះទេ ដូច្នេះ     វមានចនោ្លាះបេហោងក្ន៊ងការ

អនុវត្តយេនឌ័រ ហើយវមិនអាចឆ្ល៊ះបញ្ចាំងក្ន៊ងការសមេចក្ន៊ងការដាក់ពិន្ទ៊

នោះទេ។ 

 មិនមានទិសដៅសមេប់ការពិចារណាអំពីបញ្ហាដេលមាន

ចំណាប់អារម្មណ៍ខា្លាំងនិងកាត់ទទឹងនេះនៅក្ន៊ងការរាយការណ៍និងការដាក់

ពិន្ទ៊សមេប់បញ្ហានិរន្តរភាពនេះទេ។

អនុសសន៍សមេប់ ពិធីសរបា៉េន់បេមាណ
និរន្តរភាពវារីអគ្គីសនី 
 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី  គួរមានការពិនិតេយនិង

 សរសេរឡើងវិញ  ដើមេបីដាក់បញ្ចូលយេនឌ័រនិងសិទ្ធិស្តេីជាសំខាន់

 និងទូលំទូលាយ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបា៉ាន់បេមាណអំពីបេសិទ្ធ

 ភាពនេវិធីសាស្តេកាត់ទទឹងទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (ពេមទាំងវិស័យ

 ទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាពសំខាន់ៗផេសេងទៀតផង)។ 

 ក្ន៊ងរចនាសម្ព័ន្ធបច្ច៊បេបន្ននេពិធីសារនេះ   យើងអាចសមេចបាន

 យា៉ាងបេសើរបំផុត តាមរយះៈ 

 ការលើកយេនឌ័រឲេយទៅជាបេធានបទមួយ ហើយការធ្វើបេបនេះ 

 នឹងធានាថការអនុវត្តការងរពាក់ព័ន្ធយេនឌ័រតេូវបានវស់វេងនិង

 រាយការណ៍ក្ន៊ងនាមជាវិស័យនិរន្តរភាពដ៏សំខាន់មួយ

 ការបញ្ចូលការពិចារណាអំពីយេនឌ័រឲេយកាន់តេមានលក្ខណៈសុី 

 សង្វាក់គា្នានៅពាសពេញសេចក្តីណេនាំអំពីការបា៉ាន់បេមាណនេះ

 ដាក់បញ្ចូលយេនឌ័រនិងការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេីទៅក្ន៊ងសេចក្តី

 ថ្លេងការណ៍អំពីការដាក់ពិន្ទ៊សមេប់ការអនុវត្តល្អជាមូលដា្ឋាន

 ហើយបនា្ទាប់មក តេូវមានការឆ្ល៊ះបញ្ចាំងការអនុវត្តការងរឲេយបាន

 កាន់តេបេសើរនៅក្ន៊ងការសមេចចិត្តដាក់ពិន្ទ៊។

 អ្នកបា៉ាន់បេមាណដេលទទួលសា្គាល់ដោយពិធីសារបា៉ាន់បេមាណ 

 និរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីនេះ គួរមានសមត្ថភាពក្ន៊ងការវិភាគយេនឌ័រ

 និងការបា៉ាន់បេមាណផលវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រ និង/ឬ

 កេុមអ្នកបា៉ាន់បេមាណគួរតមេូវយា៉ាងហោចណាស់ឲេយមានសមាជិក

 មា្នាក់ដេលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញនេះ។ 

 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី  គួរពិនិតេយមើលដើមេបី 

 បញ្ចូលការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រឲេយឃើញចេបាស់នៅក្ន៊ង

 ការរំពឹងទុកសមេប់ ការអនុវត្តល្អទាក់ទងនឹង "ការបា៉ាន់បេមាណ" 

 និង  "ការគេប់គេង"  ក្ន៊ងការដាក់ពិន្ទ៊ជាបន្តបនា្ទាប់។

 តេូវធានាថការវយតម្លេហេតុប៉ះពាល់យេនឌ័រតេូវបានដាក់បញ្ចូល

 ទៅក្ន៊ងការបណ្តុះបណា្តាលនិងការបា៉ាន់បេមាណសមត្ថភាពសមេប់

 អ្នកបា៉ាន់បេមាណពិធីសារនេះ។

 ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី    គួរតេជាឧបករណ៍

 ធនធានបើកចំហរទាំងសេុងមួយ រួមទាំងការដាក់សេចក្តីណេនាំ

 សមេប់អ្នកបា៉ាន់បេមាណពិធីសារ និងឧបករណ៍សមេប់បា៉ាន់

 បេមាណទាំងនេះ ឲេយអាចទាញយកជាសាធារណៈផង។ 

 នៅពេលដេលឧបករណ៍ទាំងអស់នេះតេូវបានដាក់ឲ្រកបានជា

 សាធារណៈហើយ គេគួរដំណើរការ តេួតពិនិតេយឡើងវិញទាក់ទង

 នឹងបញ្ហាយេនឌ័រក្ន៊ងឧបករណ៍ទាំងនោះនេះ ក្ន៊ងការបណ្តុះបណា្តាល 

 និងក្ន៊ងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជេើសរីសអ្នកបា៉ាន់បេមាណ និងកេុម

 បា៉ាន់បេមាណ។
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ឧបករណ៍បា៉េន់បេមាណដេយឆាប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេ
វារីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT)

 តើឧបករណ៍នេះជាអ្វី? វដំណើរការយា៉ាងដូចម្តេច? ហេតុអ្វី

បានជាគេបង្កើតវឡើង? 

 ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរី

អគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT) បានកំណត់ចេញបេធានបទ

ចំនួន១០ អំពីនិរន្តរភាព និងបេធានបទរងចំនួន២៧។ បេធានបទរងនីមួយៗ

មានលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចគា្នាចំនួនបួន      ដេលតេូវគេបា៉ាន់បេមាណនៅគេប់

បេធានបទទាំងអស់។  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងបួននេះ ផ្តល់នូវកេបខណ្ឌមួយ

សមេប់ការបា៉ាន់បេមាណបេធានបទទាំងនេះដោយបេៀបទៅនឹងវិស័យ

ទទួលខុសតេូវសំខាន់ៗចំនួនបួនសមេប់ការគេប់គេងធនធានទឹកសមា

ហរណកម្ម (IWRM) និងការអភិវឌេឍវរីអគ្គីសនី។ បេធានបទនីមួយៗមាន

សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការអនុវត្តការងរមួយចំនួន   ដេលមានបង្ហាញនៅ

ក្ន៊ងការរំពឹងទុកនិងចំណុចផ្តាតនេបេធានបទ   ដើមេបីធ្វើឲេយមានតុលេយភាព

រវងទិដ្ឋភាពការគេប់គេងធនធានទឹកសមាហរណកម្ម   (IWRM)    និង

ទិដ្ឋភាពវរីអគ្គីសនី។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងបួន គឺៈ

 ការធ្វើផេនការនិងការគេប់គេងអាងទន្លេៈ ដេលពិនិតេយលើវិស័យ

 និងផលបេយោជន៍ផេសេងៗពាក់ព័ន្ធក្ន៊ងទន្លេ និងពិនិតេយលើរបៀប

 តំណាងនិងរបៀបពិចារណានៅក្ន៊ងការធ្វើផេនការនិងគេប់គេង

 អាងទន្លេ  ពេមទាំង  ពិនិតេយលើគុណភាពទិន្នន័យអង្កេតបឋម

 គេប់វិស័យក្ន៊ងអាងទាំងមូល។ 

 ការធ្វើផេនការនិងបទបញ្ជាក្ន៊ងវិស័យថមពល/អគ្គីសនៈី ដេល 

 ពិនិតេយលើគោលនយោបាយ និងការធ្វើផេនការសមេប់ផ្នេក

 ថមពល និង អគ្គីសនី  ក្ន៊ងអាង  ដោយផ្តាតលើវរីអគ្គីសនី។

 ផ្នេកនេះក៏ពិចារណាអំពីរបៀបរៀបចំបង្កើតផេនការវរីអគ្គីសនី

 និងផេនការបេើបេស់ទឹកដេរ។ 

 គមេងទំនប់វរីអគ្គីសនៈី ពិនិតេយលើផេនការមួយៗនិងផេនការ

 រួម លើសកម្មភាពសេវជេវនិងការគេប់គេងរបស់អ្នកអភិវឌេឍន៍

 និងបេតិបត្តិករវរីអគ្គីសនីទាំងអស់ក្ន៊ងអាងទន្លេ។   ផ្នេកនេះក៏

 ពិចារណាអំពីរបៀបសមេបសមេួលកតា្តាទាំងនេះ ពេមទាំងអំពី

 របៀបពិចារណាទៅលើអ្នកបេើបេស់ទឹកផេសេងទៀត និងរបៀប

 ចូលរួមរបស់អ្នកបេើបេស់ទឹកផេសេងទៀតនៅក្ន៊ងអាងទន្លេនេះ។

 ផ្នេកនេះពិចារណាអំពីគមេងនៅគេប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ 

 នេការអភិវឌេឍនិងបេតិបតិ្តការ។ 

 និយ័តកម្មនិងអភិបាលកិច្ចៈ ពិចារណាអំពីកេបខណ្ឌនិយ័តកម្ម

 និងកេបខណ្ឌផេនការសមេប់ការគេប់គេងវរីអគ្គីសនីនិងធន

 ធានទឹក។  ផ្នេកនេះពិនិតេយគេប់កមេិត គឺចាប់ពីកមេិតមូលដា្ឋាន

 ដល់កមេិតអន្តរជាតិ និងពិនិតេយអំពីរបៀបនេការពងេឹងនិងអនុវត្ត

 ក្ន៊ងការងរជាក់ស្តេង (RSAT 2013)។ 

វិធីសាស្តេរបស់ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេ

វរីអគ្គិសនី សមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT) ចំពោះយេនឌ័រ - របៀប

ដោះសេយបញ្ហាយេនឌ័រ តាមកេបខណ្ឌឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ដោយ 

ឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល(RSAT)

 នៅក្ន៊ងពងេងចុងកេយនេឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់

រហ័ស អំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនី សមេប់អាងទន្លេទាំងមូល(RSAT) 

នេះ១៩ ការវិភាគយេនឌ័រ និងការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រ តេូវគេរំពឹងថមាន

នៅក្ន៊ងវិស័យសំខាន់ពីរៈ

 នៅក្ន៊ងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យក្ន៊ងបេធានបទរងទាំងបួន។ ឧទាហរណ៍

 បេធានបទរង ៤.២ ការបេងចេកផលបេយោជន៍ពីថ្នាក់ជាតិទៅ

 ថ្នាក់មូលដា្ឋាន   ៥.៣  សុវត្ថិភាពសេបៀងនិងការកាត់បន្ថយភាព 

 កេីកេ និង ៥.៤ ជនជាតិដើមភាគតិចនិងនិគមជនជាតិពន្ធ៊។

 ចំណុចទាំងអស់នេះកំណត់សារៈសំខាន់ណាស់ ក្ន៊ងការពិចារណា

 អំពីយេនឌ័រនិងផលបេយោជនស្តេីនៅក្ន៊ងដំណើរការឧបករណ៍

 បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់

 អាងទន្លេទាំងមូលនេះ។ 

 នៅក្ន៊ងកំណត់សមា្គាល់សេចក្តីណេនាំនិងនិយមន័យនេបេធាន

 បទ។ ឧទាហរណ៍ កំណត់សមា្គាល់សេចក្តីណេនាំនិងនិយមន័យ

 សមេប់ បេធានបទ៥ បញ្ហាសង្គមនិងការពិគេះយោបល់របស់

 ភាគីពាក់ព័ន្ធ កំណត់អំពីសារៈសំខាន់នេទិន្នន័យបេងចេកតាម

 ភេទដោយមានការបេមូលទិន្នន័យផ្នេកសង្គម។  ហើយនៅក្ន៊ង

 ការពិចារណាអំពីហានិភ័យសង្គមនិងការកំណត់អំពីការពិគេះ

 យោបល់បេកបដោយជោគជ័យនោះ   ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ

 ដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេ

 ទាំងមូល (RSAT) នេះបានកំណត់អំពីសារៈសំខាន់នេដំណើរ

 ដាក់បញ្ចូលយេនឌ័រនិងឆ្លើយតបយេនឌ័រ។ 

 ឯកសារណេនាំការបា៉ាន់បេមាណឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយ

ឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេទាំងមូល (RSAT)

ដេលផ្តល់ពត័ម៌ានអពំកីាររពំងឹទកុនងិដណំើរការសមេបក់ារធ្វើការបា៉ាន់

បេមាណឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរី

អគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេនេះមិនតមេូវឲេយមានទិន្នន័យយេនឌ័រ ឬ ឯកទេស

យេនឌ័រទេ។ 

ការអនុវត្តឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាព

នេវរីអគ្គិសនី

សមេប់អាងទន្លេទាំងមូល ៈ     របៀបវស់វេងការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ 

តើអ្នកបា៉ាន់បេមាណតេូវបា៉ាន់បេមាណនិងវស់វេងផលប៉ះពាល់គមេងលើ

សេ្តនីងិបរុសដោយរបៀបណាចណំចុសខំានន់េការបា៉ានប់េមាណឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេវរីអគ្គិសនីសមេប់អាង

ទន្លេទាំងមូលនេះមានលក្ខណៈសេដៀងទៅនឹង      ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណ

និរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីដេរ គឺការបេមូលភស្ត៊តាងនិងទិន្នន័យ។ តាមពិតទៅ

គេអាចបេមូលនិងពិចារណាលើទិន្នន័យយេនឌ័រ   និង  ទិន្នន័យបេងចេក

តាមភេទ នៅក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណ ប៉ុន្តេ នៅក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណនេះ គេ

មិនតមេូវឲេយតេូវតេធ្វើនោះទេ។  ក៏ប៉ុន្តេ   សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការអនុវត្ត

ការងរ ដេលបានកំណត់ការពិចារណាអំពីយេនឌ័រនោះ តមេូវឲេយអ្នកបា៉ាន់
១៨. ខណៈពេលដេលមានភាពខុសប្លេកគា្នាមួយចំនួន ដេលមានលក្ខណៈជាក់លាក់សមេប់បរិបទទន្លេមេគង្គទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍក្ន៊ងឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេនេះ  គេក៏ឃើញមានការតមេឹមដោយចេតនាមួយក្ន៊ងបេធានបទ
ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណលឿនពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេនេះ ឲេយសេបនឹង ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនីដេរ។
១៩. នៅពេលកំពុងសរសេរនោះ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេឆ្នាំ២០១០ បានដាក់ចេញជាសាធារណៈរួចហើយ។ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ តេូវបានផលិតឡើងជាឯកសារធនធានបើក
ចំហរមួយ ដោយកំពុងមានការរៀបចំពងេងថ្មីៗជាន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្តេ ពងេងឆ្នាំ២០១៣ ដេលមានដាក់បញ្ចូលយេនឌ័រចេើនជាងឯកសារក្ន៊ងឆ្នាំ២០១០នោះ មិនទាន់តេូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅឡើយទេ។ ដូច្នេះការវិភាគនិងអនុវត្តក្ន៊ងនេះតេូវផ្អេកលើពងេងឆ្នាំ២០១៣នេះ
 បេសិនបើមិនមានការបញ្ជាក់កេពីនេះ។ ឯកសារនេះតេូវដាក់បេភពក្ន៊ងខេសីហា ឆ្នាំ២០១៣។
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ii.



បេមាណបេមូលទិន្នន័យយេនឌ័រ។ ដូចក្ន៊ងបេធានបទដេលបានលើកឡើង

មុននោះ យើងអាចកំណត់ថ នេះជាចនោ្លាះបេហោងក្ន៊ងអំឡ៊ងពេលធ្វើការ

បា៉ាន់បេមាណ។ សេដៀងគា្នានឹងពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តរភាពវរីអគ្គីសនី

ដេរ ជំនាញយេនឌ័រមិនតេូវបានតមេូវឲេយមានជាផ្នេកមួយនេដំណើរការបា៉ាន់

បេមាណនិងការចូលរួមរបស់ស្តេីនោះទេ ហើយការចូលរួមរបស់ស្តេីក្ន៊ងកេុម

ភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងៗគា្នានោះ ក៏មិនបានតមេូវឲេយមានដេរ។

 ដំណើរការធ្វើការបា៉ាន់បេមាណ   បង្ហាញនូវឱកាសសមេប់ការ

បា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រនិងការដាក់បញ្ចូលយេនឌ័រ។      ការជេើសរីសអ្នក

សមេបសមេួលសមេប់  ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ   ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាព

វរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេនេះ តេូវបានកំណត់ថជាការសំខាន់ខា្លាំង  ប៉ុន្តេ

មិនមានការបញ្ជាក់អំពីឯកទេសយេនឌ័រជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសមេប់ជេើស

រីសអ្នកសមេបសមេួលឡើយ។ សេដៀងគា្នានេះដេរ ការធ្វើទសេសនកិច្ចទៅ

ទីតាំងអាងទន្លេ   តេូវបានកំណត់ថជាឱកាសដ៏សំខាន់ក្ន៊ងការទទួលបាន

ការយល់ដឹងពី  មូលដា្ឋានជាក់ស្តេងអំពីអាងទន្លេ និងការកំណត់រកឲេយឃើញ

បញ្ហាសំខាន់ៗ ប៉ុន្តេ មិនមានការកំណត់អំពីការពិចារណាយេនឌ័រក្ន៊ងការ

ពនេយល់បរិបទសមេប់ការជេើសរីសទីតាំងនិងបញ្ហាឡើយ។ 

 បេសិនបើកតា្តាទាំងនេះតេូវបានយកមកបេើបេស់ដោយចេដនេយ

នោះ វនឹងកា្លាយជាលទ្ធភាពពិតបេកដមួយដេលការបា៉ាន់បេមាណឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេនេះអាច

ពិចារណាយេនឌ័រក្ន៊ងការពិភាកេសានិងក្ន៊ងការបា៉ាន់បេមាណរហ័សបេកប

ដោយអត្ថន័យ។ ប៉ុន្តេ ដោយសារតេវជាការចេដនេយចេើនជាងការយកចិត្ត

ទុកដាក់ដោយចេតនានោះ ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាព

វរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេនេះ         ក៏អាចបាត់បង់ឱកាសដ៏សំខាន់ក្ន៊ងការ

ពិចារណាយេនឌ័រ  ពេមទាំងបទពិសោធន៍  តមេូវការ  និងផលបេយោជន៍

របស់ស្តេីដេរ។

អនុសាសន៍សមេប់ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដោយឆប់រហ័សអំពីនិរន្តរភាពនេ

វរីអគ្គិសនីសមេប់អាងទន្លេ (RSAT)

 លើកឡើងដោះសេយទិដ្ឋភាពនេឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណឆប់រហ័ស

ពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ   តេង់ចំណុចដេលមិនមានការកំណត់

ចេបាស់អំពីយេនឌ័រ ដោយសារវនឹងអាចធ្វើឲេយចុះខេសាយដល់ការបញ្ចូលយេនឌ័រ

នៅក្ន៊ងវិស័យផេសេងៗទៀតនេឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរី

អគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ នេះ។ ឧទាហរណ៍ ការពិចារណាយេនឌ័រអាចតេូវបាន

គេបញ្ចូលកាន់តេចេបាស់នៅក្ន៊ងគោលកាណ៍គន្លឹះសមេប់ការគេប់គេងធនធាន

ទឹកចមេុះ   (IWRM)   និងវរីអគ្គីសនី ដេលបានសមេួលដល់ឧបករណ៍បា៉ាន់

បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ។ ជាងនេះទៅទៀត 

ការកំណត់ចេបាស់លាស់អំពីយេនឌ័រ គួរបញ្ចូលទៅក្ន៊ងគោលការណ៍ដូចតទៅៈ 

 ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការការពារសិទ្ធិនិងសិទ្ធិទទួលបាន

 ការចេករំលេកផលបេយោជន៍និងការចំណាយសមេប់ការអភិវឌេឍ 

 ដោយសើ្មភាពគា្នា

 ការដោះសេយភាពកេីកេ និងសុវត្ថិភាពសេបៀងក្ន៊ងអាងទន្លេសមេប់

 ទំនប់វរីអគ្គីសនី

 ពិចារណាអំពីការពងេឹងបេធានបទទី៥   អំពី   បញ្ហាសង្គមនិងការ

ពិគេះយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ   ដោយបញ្ចូលបេធានបទរងថ្មីមួយអំពី 

យេនឌ័រនិងតមេូវការរបស់ស្តេី  ពេមទាំងកំណត់ឲេយចេបាស់អំពីយេនឌ័រនៅក្ន៊ង

សេចក្តីថ្លេងការណ៍អំពីការអនុវត្តការងរនិងគោលបំណងសមេប់បេធានបទទី

៥នេះ។ បេធានបទរង ៥.៣ អំពីសុវត្ថិភាពសេបៀងនិងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ

និង ៥.៤ ជនជាតិដើមភាគតិចនិងនិគមជនភាគតិច បង្ហាញអំពីវិធីសាស្តេដ៏រឹង

មាំមួយក្ន៊ងការពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនិងការពិគេះយោបល់ជាមួយ

បុរសនិងស្តេី។

 ពងេឹងវិធីសាស្តេបញ្ជាេប ៈ ដាក់បញ្ចូលវិធីសាស្តេដេលកាន់តេមាន

លក្ខណៈជាបេព័ន្ធនិងសុីសង្វាក់គា្នាបន្ថេមទៀត   ដោយបញ្ចូលយា៉ាងចេបាស់អំពី

យេនឌ័រទៅក្ន៊ងការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមេប់ការធ្វើការអាងទន្លេ

និងគមេងទំនប់វរីអគ្គីសនី។ វិធីសាស្តេដេលបានអនុម័តនៅក្ន៊ងបេធានបទរង

 ៤.២ ការចេករំលេកផលបេយោជន៍ពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់មូលដា្ឋាន    ក្ន៊ងបេធាន

បទទី៤ៈ ការបេងចេកការចំណាយនិងផលបេយោជន៍ពីទំនប់វរីអគ្គិសនីដោយ

សមភាព ជាការបង្ហាញអំពីគមេូល្អមួយ។ "ការធ្វើផេនការអាងទន្លេ ទាំងមូល គួរ

បញ្ចូលបញ្ញត្តិអំពីការបេងចេកការចំណាយនិងផលបេយោជន៍វរីអគ្គិសនីគេប់

វិស័យនិងគេប់សហគមន៍នៅក្ន៊ងអាងតូចៗផេសេងទៀត។ តេូវមានផេនការជាក់

លាក់សមេប់សេ្តី កេុមជនជាតិ និងកេុមតូចៗដើមេបីទទួលបានផលបេយោជន៍" 

(RSAT 2013  ទំព័រ ២១)។  

 ឯកសារណេនាំអំពីការបា៉ាន់បេមាណឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់

រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ  ផ្តល់ឱកាសមួយចំនួនសមេប់ការ

ពិចារណាបញ្ហាយេនឌ័រនិងផលប៉ះពាល់យេនឌ័រក្ន៊ងដំណើរការឧបករណ៍

បា៉ាន់បេមាណឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ នេះឲេយបានកាន់

តេបេសើរ ដូចជាៈ

     - ធានាថការពិចារណាអំពីយេនឌ័រតេូវបានបញ្ចូលក្ន៊ងការតេៀមរៀប

 ចំដោយកេុមបា៉ាន់បេមាណ   ជាផ្នេកមួយនេការសេវជេវបឋមលើ

 ឯកសារដេលមានសេប់

     - កំណត់អត្តសញ្ញាណភាគីពាក់ព័ន្ធជាស្តេីនិងអ្នកឯកទេសយេនឌ័រ

 ជាផ្នេកសំខាន់ក្ន៊ងការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការជេើសរីសអ្នក

 ចូលរួមសមេប់ការបា៉ាន់បេមាណ

     - ធានាឲេយមានជំនាញយេនឌ័រ       ជាសមត្ថភាពសំខាន់សមេប់អ្នក

 សមេបសមេួល

     - កំណត់រកឱកាសដើមេបីបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងផ្នេកយេនឌ័រក្ន៊ង

 ពេលធ្វើទសេសនកិច្ចនៅទីតាំង សមេប់ការបា៉ាន់បេមាណ

     - ធ្វើឲេយការទទួលបានទិន្នន័យយេនឌ័រនិងទិន្នន័យបេងចេកតាមភេទ

  ជាការរំពឹងទុកស្តង់ដាមួយ នៅក្ន៊ងកំណត់តេផ្តល់យោបល់

 ពិចារណាបញ្ចូលឧបករណ៍មួយចំនួនចេញពីសៀវភៅណេនាំនេះ 

ដូចជា ការពណ៌នាអំពីការបេើបេស់និងការគេប់គេង     ទៅក្ន៊ងសេចក្តីណេនាំ

ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ។

 បនា្ទាប់ពីសមេចចុងកេយនិងបេើបេស់ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ 

ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាពវរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ នេះ ចំនួនពីរបីឆ្នាំ តេូវពិនិតេយ

ឡើងវិញអំពីបេសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភាព

វរីអគ្គិសនីទូទាំងអាងទន្លេ នេះ ដោយពិចារណាលើបញ្ហាយេនឌ័រ។ 
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សទា្ទេនុកេមពាក្យនិងបញ្ញតិ្ត
យេនឌ័រ

 តួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវផេសេងគា្នារបស់សេ្តីនិងបុរស។ តួនាទី

និងការទទួលខុសតេូវនេះ   តេូវបានចេះដឹងតាំងពីបឋមវ័យនិងពេញមួយ

ជីវិត ពីមនុសេសនៅជំុវិញខ្លួនយើង គឺមិនមេនចេះមកពី "ធម្មជាតិ" នោះទេ។ 

តួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវនេះ មានភាពខុសគា្នាតាមវបេបធម៌និងតំបន់ 

ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា។

យេនឌ័រនិងភេទ

 ភេទ សំដៅទៅលើភាពខុសគា្នាផ្នេកជីវសាស្តេរវងបុរសនិងស្តេី

យេនឌ័រ  សំដៅទៅលើតួនាទី  ការទទួលខុសតេូវ  និងទំនាក់ទំនង  របស់

សេ្តីនិងបុរស ពេមទាំងភាពខុសគា្នាផ្នេកសង្គមដេលកើតឡើងលើបុរសនិង

ស្តេីក្ន៊ងសង្គមនិងរវងសង្គមផេសេងគា្នា។

ការមិនយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រ

 ការខកខានមិនបានពិចារណាភាពខុសគា្នារវងតមេូវការបុរសនិង

ស្តេី ទៅលើ តមេូវការ ផលបេយោជន៍ ពេមទាំង ការទទួលបានការបេើបេស់

ធនធាន អំណាច និងសា្ថានភាពសង្គម។

សមភាពយេនឌ័រ

 សិទ្ធិ សា្ថានភាព ឱកាស និងលទ្ធផលស្មើភាពគា្នាសមេប់បុរសនិងស្តេី

សមធម៌យេនឌ័រ

 គឺជាការទទួលបានការបេពេឹត្តមកលើខ្លួនបេកបដោយភាពយុត្តិ

ធម៌សមេប់សេ្តីនិងបុរស។ ជារឿយៗ គេតេូវការយុទ្ធសាស្តេនិងវិធានការ

ពិសេស ដើមេបីផ្តល់សំណងដល់ការដេលស្តេីមិនបានទទួលបេយោជន៍ផ្នេក

សង្គមនិងបេវត្តិសាស្តេ។ ការរីសអើងបេបវិជ្ជមាន អាចជាតមេូវការសមេប់

ជួយស្តេីទទួលបានឱកាសស្មើភាពគា្នា។ ដើមេបីទទួលបានសមធម៌ តេូវធ្វើឲេយ

សមភាពកើតឡើងជាមុនសិន។

ការបញ្ជាេបយេនឌ័រ

 ដំណើរការដេលធានាថការងរដេលធ្វើតាមគេប់វិធីទាំងអស់

តេូវរួមចំណេកជួយឲេយសេ្តីទទួលបានចំណេកធនធាននិងអំណាចសើ្មភាព

គា្នា។ គេប់យា៉ាងដេលកេុមហ៊ុនឬអង្គភាពធ្វើ រាប់បញ្ចូលទាំង  ការធ្វើគោល

នយោបាយ  ការរៀបចំរបៀបវរៈ   ការធ្វើផេនការ    ការគេប់គេងធនធាន

មនុសេសការគេប់គេងកម្មវិធី ការគេប់គេងព័ត៌មាន និងការបេងចេកធនធាន 

តេូវទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការវិភាគយេនឌ័រ។ 

អពេយាកេឹតេយយេនឌ័រ

 ទាក់ទងនឹងមនុសេសឬសហគមន៍  ហើយ  មិនកំណត់ជាក់លាក់

លើបុរសឬសេ្តីនោះទេ។ អាចបេឈមនឹងការមើលរំលងចំណុចខុសគា្នាដេល

មានភាពសំខាន់។

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ

 ទំនាក់ទំនងទាំងនេះ គឺជាទំនាក់ទំនងសង្គមរវងសេី្តនិងបុរស 

ពេមទាំងមានការពាក់ពន័្ធនងឹការបេងចេកអំណាចរបសភ់េទទាំងពរីនេះ។

ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រ  កំណត់អំពីរបៀបបេងចេកការទទួលខុសតេូវនិងការ

រំពឹងទុករបស់សង្គម និងរបៀបនេការឲេយតម្លេភេទនីមួយៗ។   ទំនាក់ទំនង

យេនឌ័រ មានភាពផេសេងគា្នាទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លេង  និងខុសគា្នាទៅ

តាមកេុមមនុសេសផេសេងគា្នាដេរ។ នេះមានន័យថ ទំនាក់ទំនងយេនឌ័រមាន

ភាពផេសេងគា្នា ដោយយោងតាមទំនាក់ទំនងសង្គមផ្នេកផេសេងទៀត ដូចជា 

វណ្ណៈ ពូជសាសន៍ ជនជាតិ ពិការភាព អាយុ និង វបេបធម៌ (យកលំនាំចេញពី 

ការិយាល័យស្តេី និងសាកលវិទេយាល័យអាដឺឡេត ២០០៥)។ 

ការផ្លាស់ប្តូរយេនឌ័រ

 គឺនៅពេលគេចាត់ទុកយេនឌ័រថជាចំណុចស្នូលក្ន៊ងការលើក

កម្ពស់សមភាព និងក្ន៊ងការសមេចបានលទ្ធផលអភិវឌេឍន៍វិជ្ជមាន។ ការ

ផ្លាស់ប្តូរយេនឌ័រ ចាប់ផ្តើមលើការងរផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងយេនឌ័រដេលមិន

ទាន់មានសមភាព  ដើមេបីលើកកម្ពស់ការចេករំលេកអំណាច  លើកកម្ពស់

ការគេប់គេងធនធាន លើកកម្ពស់ការធ្វើការសមេចចិត្ត និងលើកកម្ពស់

ការគាំទេដល់ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី។

ចំណុចបេសព្វ

 នៅកន្លេងដេលមានការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ   រួមជាមួយកតា្តា

ផេសេងទៀតដេលជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងអំណាចនិងភាពងយរងគេះ

រួមមាន វណ្ណៈ ពូជសាសន៍ សាសនា ជនជាតិ និង ពិការភាព។ 

ចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស នៅពេលពិនិតេយមើលបញ្ហាកំណត់

អត្តសញ្ញាណនិងបញ្ហាអំណាច ដើមេបីឲេយបានយល់ដឹងអំពីថតើការផ្លាស់ប្តូរ

នឹងជះឥទ្ធិពលយា៉ាងណាខ្លះចំពោះអ្នកដេលតេូវគេផត់ចេញពីសង្គម។

ការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចស្តេី

 ដំណើរការ "ពីកេមទៅលើ" នេការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងអំណាច

រវងបុរសនិងស្តេី។  កតា្តានេះអាចសមេចបានតាមរយៈបុគ្គល   ឬ   កេុម

មនុសេស ជាពិសេសស្តេី តាមរយៈការដឹងអំពីសា្ថានភាពអន់ទាបនិងអំណាច

តិចតួចរបស់ស្តេី ឬ តាមរយៈឧបសគ្គនិងឱកាសតិចតួច និងកសាងសមត្ថ

ភាពឬជួយសមេួលក្ន៊ងការជំនះនិងផ្លាស់ប្តូរ។

សិទ្ធិស្តេី

 សេចក្តីបេកាសជាសាកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុសេស របស់អង្គការ

សហបេជាជាតិឆ្នាំ១៩៤៨ បានចេងអំពីសិទ្ធិមនុសេសរបស់ស្តេីនិងបុរសទាំង

អស់។ ប៉ុន្តេ បេពេណី បុរេនិច្ឆ័យ ផលបេយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោ

បាយ បានបេមូលផ្ត៊ំដើមេបីដកស្តេីចេញពីសិទ្ធិទាំងអស់នេះ។ ដូចនេះ សិទ្ធិ

មនុសេសរបស់ស្តេីតេូវទទួលបានការពិចារណាដាច់ដោយឡេកនិងទទួលបាន

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។ 

(យកលំនាំពី Kilsby,  D 2013  បញ្ញតិ្តនិងនិយមន័យយេនឌ័រ   ឯកសារ

ផ្ទេក្ន៊ងអង្គការអុកសា្វាម)
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ឯកសរយេង
 ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី  (អេឌីប៊ី)  ២០០៦    បញ្ជីតេួតពិនិតេយ

យេនឌ័រកសិកម្ម ទំ. ៧ ចូលមើលខេតុលាឆ្នាំ២០១៣ http://www.adb.

org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/Agriculture/de-

fault.asp?p=genchck   

 អេឌីប៊ី ២០០៩ សេចក្តីថ្លេងការណ៍គោលនយោបាយការពារ,

ទំ.៣៣ ចូលមើលខេមេសាឆ្នាំ២០១៣, http://www.adb.org/sites/de-

fault/files/pub/2009/Safeguard-Policy-Statement-June2009.pdf

 អេឌីប៊ី ២០១២ "កម្ព៊ជា ៈ ការវិភាគយេនឌ័រក្ន៊ងបេទេស" 

ចូលមើលថ្ងេទី២៤ខេឧសភាឆ្នាំ ២០១៣ http://www.adb.org/docu-

ments/cambodia-country-gender-analysis

 អេឌីប៊ី ២០១៣  ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រគមេង  ចូលមើល

ថ្ងេទី៣១  ខេកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៣  http://www.adb.orងg/themes/

gender/project-action-plans

 នាយកដា្ឋានអភិវឌេឍន៍អគ្គិសនី  ២០០៥   ការដោះសេយបញ្ហា

យេនឌ័រ ៈ សៀវភៅណេនាំ  ទំ.១  ចូលមើលថ្ងេទី៨ ខេសីហាឆ្នាំ២០១៣

http://www.doed.gov.np/documents/Manual-for-Addressing-

Gender-Issues.pdf

 អង្គការហា្វាវ ២០១២ទិន្នន័យអំពីយេនឌ័រនិងសិទ្ធិដីធ្លីៈសាធារណ

រដ្ឋបេជាមានិតបេជាធិបតេយេយឡាវ  ចូលមើលថ្ងេទី១៨    ខេឧសភា    ឆ្នាំ

២០១៣   http://www.fao.org/gender/landrights/report/en/ 

 ហុីល ខ. ២០០៩ ស្តេី សហគមន៍ និង ការរុករករ៉េ ៖ ផលប៉ះ

ពាល់យេនឌ័រនេការរុករករ៉េនិងការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាល់តួនាទីយេនឌ័រ 

អុកសា្វាម អូស្តាេលី កេុងមេលប៊័ន។

 ហាន់  ជ  ថូមា៉ាស  ហ  និង  ឡាធិហ្វ ស ២០០៧ ផេនការសកម្ម

ភាពយេនឌ័រ និង លទ្ធផលសមភាពយេនឌ័រ ៈ  ការបា៉ាន់បេមាណយេនឌ័រ

ឆប់រហ័សនេគមេងអេឌីប៊ី របាយការណ៍សំយោគ អេឌីប៊ី កេុងមា៉ានីល 

ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧។ 

 សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថ៊អន្តរជាតិ (IFC) ២០១៣  ការវិនិយោគលើ

ការងររបស់ស្តេី ៈ ល្អសមេប់អាជីវកម្ម  ល្អសមេប់ការអភិវឌេឍ សាជីវកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថ៊អន្តរជាតិ  កេុងវ៉ាសុីនតោនឌីសុី IFReDI ២០១៣ គោលនយោបាយ 

IFReDI សង្ខេប  រដ្ឋបាលជលផល  រាជធានីភ្នំពេញ  ទំ.២-៣។ 

               សមាគមវរីអគ្គិសនី (IHA) ២០១១a  ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណ

និរន្តភាពវរីអគ្គិសនី--ឯកសារ ៈ  ពិធីសារបា៉ាន់បេមាណនិរន្តភាពវរីអគ្គិសនី

ឯកសារមូលដា្ឋាន       ឯកសារឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណដំណាក់កាលដំបូង 

ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណការរៀបចំ  ឧបករណ៍បា៉ានបេមាណការអនុវត្ត និង

ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណការបេតិបត្តិការងរ  ចូលមើលថ្ងេទី១៣  ខេសីហា

ឆ្នាំ២០១៣       http://www.hydrosustainability.org/Document-Li

brary.aspx  សមាគមវរីអគ្គិសនីអន្តរជាតិ  (IHA)២០១៣b    ពិធីសារ

បា៉ាន់បេមាណនិរន្តភាពវរីអគ្គិសនី--ការបា៉ាន់បេមាណពិធីសារ   ចូលមើល

ថ្ងេទី៩ខេសីហាឆ្នាំ២០១៣ http://www.hydrosustainability.org/Pro-

tocol-Assessments.aspx

 ឃីលស៍បាយ  ដ  ២០១៣  បច្ចេកសព្ទនិងនិយមន័យយេនឌ័រ

ឯកសារការងរផ្ទេក្ន៊ង  អុកសា្វាម  អូស្តាេលី កេុងមេលប៊័ន។ 

ខឺនីក, ឌ និង ឌីអារា ត ២០០២  "ឥទ្ធិពលនេការតាំងទីលំនៅថ្មីលើធនធាន

ទេពេយសមេបត្តិរួម"  ដកសេង់ក្ន៊ង ស្ក៊តឌ័រ ធ ២០០៥ អនាគតទំនប់ធំៗ 

ការដោះសេយជាមួយនឹងតម្លេ សង្គម  បរិសា្ថាន  សា្ថាប័ន និង នយោបាយ

អ៊័រស្កេន រាជធានីឡ៊ងដុង។

 មា៉ាល់ហោតេ អ ស៊ូល័រ  ស  និង ប៊័នឌ័រ  ស  ២០០២ វស់ការ

ផ្តល់ដំណាចរបស់ស្តេីជាអថេរក្ន៊ងការអភិវឌេឍអន្តរជាតិ ធនាគារពិភពលោក

កេុងវ៉ាសុីនតោន ឌីសុី។ 

 មា៉ាច  ស ស្មីត អាយ និង មុខោបាធេយាយ  ម ១៩៩៩ ការណេនាំ

លើកេបខណ្ឌវិភាគយេនឌ័រ អុកសា្វាម ចកេភពអង់គ្លេសអក់ស្វ៊័ត។

 មេហតា ល និង សេីវិណាសាន ប ២០០០ ការធ្វើឲេយមានលំនឹង

សេចក្តីទុក្ខនិងផលចំណេញ ៈ អត្ថបទទសេសនៈស្តីពីយេនឌ័រនិងទំនប់ធំៗ 

គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទន្លេ អគ្គលេខាធិការដា្ឋានគណៈកម្មការពិភព

លោកស្តីពីទន្លេ។

 គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ ២០១០  ឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណយា៉ាង

ឆប់រហ័សអំពីនិរន្តភាពនេវរីអគ្គិសនីលើអាងទន្លេទាំងមូល (RSAT)ចូល

មើលថ្ងេទី១៣ខេសីហាឆ្នាំ២០១៣, http://www.mrcmekong.org/as-

sets/Publications/Reports/RSAT-Revision-3-for-printingOCT-3-

2010-Corrected-FINAL.PDF

 ម៉ូស៊័រ ឃ  ១៩៩៣  ការធ្វើផេនការនិងការអភិវឌេឍ ៈ  ទេឹស្តីការ

អនុវត្ត និង ការហ្វឹកហាត់  រូតលេតជ៍  រាជធានីឡ៊ងដុង   ការិយាល័យស្តេី

និងសកលវិទេយាល័យអាដឺលេត ២០០៥  ការបា៉ាន់បេមាណផលប៉ះពាលល់ើ

យេនឌ័រ ៈ ការអនុវត្តគមេូរបស់បេទេសហុលឡង់  ចូលមើលថ្ងេទី៨    ខេ

សីហា ឆ្នាំ២០១៣  http://www.officeforwomen.sa.gov.au/__data/

assets/pdf_file/0013/445/Gender-Analysis-NETHERLANDS.pdf

 តេួតពិនិតេយ អូវ័រហូល ឃ អេនឌ័រសឹន ម.ប ខោ្លាត ឃ អស្ទីន ជ 

១៩៨៥ សៀវភៅករណីសិកេសា ៈ តួនាទីយេនឌ័រក្ន៊ងគមេងអភិវឌេឍន៍ 

រោងពុម្ព កុមារិយ័ន កេុងវ៉ាសុីនតោន ឌីសុី។ 

 អុកសា្វាម ២០១៣ សៀវភៅណេនាំការគេប់គេងកម្មវិធី 

អុកសា្វាម អូស្តាេលី កេុងមេលប៊័ន។ 

 រីយ៉ូ  ទិនតូ  ហេតុអ្វីយេនឌ័រមានបញ្ហា  រីយ៉ូ ទិនតូ   ចំកាត់កេុង

មេលប៊័ន។ 

 RSAT  ២០១០   គំនិតផ្តួចផ្តើមរួមស្តីពីឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណ

យា៉ាងឆប់រហ័សអំពីនិរន្តភាពនេវរីអគ្គិសនីលើអាងទន្លេទាំងមូលគណៈ

កម្មការទន្លេមេគង្គ  អេឌីប៊ី  ដាប់ប៊េយូប៊េយូអេហ្វ  រដ្ឋធានីវៀងចន្ទ។ 

អ៊េសាត ២០១៣  គំនិតផ្តួចផ្តើមរួមស្តីពីឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណយា៉ាងឆប់

រហ័សអំពីនិរន្តភាពនេវរីអគ្គិសនីលើអាងទន្លេទាំងមូល គណៈកម្មការទន្លេ  

មេគង្គ, អេឌីប៊ី  ដាប់ប៊េយូប៊េយូអេហ្វ  រដ្ឋធានីវៀងចន្ទ។ (នឹងបោះពុម្ពផេសាយ)

 សា្កាដ្ត័រ  ថ  ២០០៥  អនាគតទន្លេធំៗ ៈ     ការដោះសេយជា

មួយតម្លេ សង្គម បរិសា្ថាន សា្ថាប័ន និង នយោបាយ អ៊័រស្កេន រាជធានី 

ឡ៊ងដុង។ 
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 សុីមសឹន  វ ២០១៣  យុត្តិធម៌យេនឌ័រក្ន៊ងវរីអគ្គិសនី " របាយ

ការណ៍សំយោគការពិនិតេយលើនយោបាយនិងនីតិកម្ម អុកសា្វាម អូស្តាេលី 

រដ្ឋធានីមេលប៊័ន។ 

 តេឹង   ត  ក ២០០១.  ការកេទមេង់ដីនិងនិងសិទ្ធិទេពេយសមេបតិ្ត

ស្តេីនៅបេទេសវៀតណាម។  មជេឈមណ្ឌលសមេប់យេនឌ័រ   បរិសា្ថាន និង

 ការអភិឌេឍបេកបដោយនិរន្តភាព  រដ្ឋធានីហាណូយ  ចូលមើលថ្ងេ១៧ ខេ

ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣  http://www.pdfio.com/k-1783628.html.

 អង្គការសហបេជាជាតិ ២០០៨ ការពារ គោរព និង ដោះសេយៈ 

កេបខណ្ឌចេបាប់សមេប់អាជីវកម្មនិងសិទ្ធិមនុសេស       របាយការណ៍នេអ្នក

តំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេសនិងសាជីវកម្មឆ្លង

បេទេសនិងសហគេសអាជីវកម្មផេសេងទៀត A/HRC/8/5  ខេមេសា    ឆ្នាំ

២០០៨។

 អង្គការសហបេជាជាតិ ២០១០  យេនឌ័រនិងសិទ្ធិជនជាតិដើម

ភាគតិច  ចូលមើលថ្ងេទី១៣ខេសីហាឆ្នាំ២០១៣ http://www.un.org/

esa/socdev/unpfii/documents/Briefing%20Notes%20Gen-

der%20and%20Indigenous%20Women.pdf

 អង្គការសហបេជាជាតិ  ២០១១      គោលការណ៍ណេនាំស្តីពី

អាជីវកម្មនិងសិទ្ធិមនុសេស ចូលមើលថ្ងេទី២០ខេសីហាឆ្នាំ២០១៣  www.

ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusi-

nessHR_EN.pdf

 កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍អង្គការសហបេជាជាតិ (យូអិនឌីភី) ២០១២  

សន្ទសេសន៍វិសមភាពយេនឌ័រ ចូលមើលថ្ងេទី២០ខេឧសភាឆ្នាំ២០១៣ 

http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=HDI and id=332 

ធនាគារពិភពលោក ២០០៧, ឧបករណ៍សមេប់ការវិភាគការកេទមេង់

គោលនយោបាយ សា្ថាប័ន  នយោបាយ និង សង្គម ៖    សៀវភៅធនធាន

សមេប់អ្នកអនុវត្តការអភិវឌេឍ  ចូលមើលឆ្នាំ២០០៧    http://siteresour

ces.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-

1185304794278/TIPs_Sourcebook_English.pdf

 ធនាគារពិភពលោក ២០១៣  ការពិនិតេយមើលវរីអគ្គិសនី 

ចូលមើលថ្ងេទី១៥សីហាឆ្នាំ២០១៣  http://www.worldbank.org/en/

topic/hydropower/overview

 គណៈកម្មការពិភពលោកស្តីពីទន្លេ  (WEA) ២០០០   ទំនប់

និងការអភិវឌេឍ - កេបខណ្ឌចេបាប់ថ្មីសមេប់ការសមេចចិត្តក្ន៊ងហេដា្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធ  អ៊័រស្កេន  រាជធានីឡ៊ងដុង។ 

70



ធនធាននានា
 របាយការណ៍នេះ យោងលើកេបខណ្ឌដេលមានសេប់ខាង

កេមនងិស្នើជាវិធសីាស្តេដេលកេបខណ្ឌទាងំនេះអាចបេើបានរបៀបណា

ខ្លះក្ន៊ងបរិបទវរីអគ្គិសនី។ 

 បញ្ជីពេញលេញនេកេបខណ្ឌទាំងនេះមានក្ន៊ង ហីល(២០០៩) 

ការវយតម្លេយេនឌ័រក្ន៊ងការរុករករ៉េ  ចំណេក  ចំណុចខា្លាំងចំណុចខេសាយ

និងបរិបទដើមេបីបេើនោះ មាននិយាយក្ន៊ងអត្ថបទ មា៉ាច ស្មីត និង 

មុក្ខោបាធេយាយ   បោះពុម្ពផេសាយដោយ  អុកសា្វាម    ការណេនាំចំពោះកេប

ខណ្ឌវិភាគយេនឌ័រ (១៩៩៩)។ 

 

កេបខណ្ឌសមេប់ការវិភាគហាវឹត

 កេបខណ្ឌវិភាគហាវឹតពិនិតេយមើលការបេងចេកយេនឌ័រក្ន៊ងការ

ងរ   និង   បង្ហាញការងរនិងធនធានរបស់បុរសនិងសេ្តីក្ន៊ងសហគមន៍។ 

កេបខណ្ឌនេះឆ្ល៊ះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្តេមានបេសិទ្ធភាពក្ន៊ងការបញ្ចូលស្តេី

ទៅក្ន៊ងការអភិវឌេឍនិងបង្ហាញពីករណីសេដ្ឋកិច្ចដេលលេធនធានសមេប់

ស្តេីក៏ដូចជាសមេប់បុរស។

 

កេបខណ្ឌម៉ូស៊័រ

 កេបខណ្ឌម៉ូស៊័របង្កើតឡើងដោយលោកសេី ឃេរ៉ូលីន ម៉ូស៊័រ នា

ដើមឆ្នាំ១៩៨០ ជាវិធីនេការធ្វើផេនការនិងវិភាគយេនឌ័រនៅក្ន៊ងវិធីសាស្តេ

ផ្តល់អំណាចរបស់ស្តេី។  លោកសេី  ម៉ូស៊័រ បានទាមទារឲេយមានការបញ្ចូល

ការធ្វើផេនការយេនឌ័រនៅគេប់ការងរអភិវឌេឍន៍ទាំងអស់ក្ន៊ងគោលដៅ

រំដោះស្តេីចេញពីការបនា្ទាបបនោ្ថាក និង ការទទួលបាន សមភាព  ភាពស្មើ

មុខស្មើមាត់ និង  ការផ្តល់អំណាច។ 

កេបខណ្ឌការផ្តល់អំណាចស្តេី (ឡ៊ងវី)

 កេបខណ្ឌការផ្តល់អំណាចស្តេីបង្កើតឡើងដោយលោកសេី 

សារា៉ា លូភីខាល ឡ៊ងវី ក្ន៊ងបរិបទនេវិធីសាស្ត្រផ្តល់អំណាចចោទសួរ និង 

ចោទសួរលើការផ្តល់អំណាចអ្វី ដល់សេ្តីនិងសមភាពពេលអនុវត្តជាក់ស្តេង

លោកសេីវយតម្លេយា៉ាងជេលើទំហំនេអន្តរាគមន៍ការអភិវឌេឍដេលគាំទេ

ការផ្តល់អំណាចនេះ។ 

អន្តរភាគភាព 

 ដោយបង្កើតឡើងមិនសមេប់កេបខណ្ឌវិភាគសមេប់ការ

យេនឌ័រ បញ្ញត្តិកម្មរបស់លោកសេីលើ "(អន្តរភាគភាព) intersectio 

nality"២០ គឺជាឧបករណ៍បា៉ាន់បេមាណតម្លេមានសារៈសំខាន់ក្ន៊ងការវិភាគ

យេនឌ័រ ពីពេះ វវិភាគអន្តរភាគនេទមេង់ទាំងឡាយនេការរីសអើងនិង

ការដកសិទ្ធិស្តេីភេទ។ វិធីសាស្តេនេះពិនិតេយលើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក

នេផ្នេកផេសេងៗនេការរីសអើងនិងការបនា្ទាបបនោ្ថាកដេលចងកេងជារចនា

សម្ព័ន្ធឋានៈរបស់ស្តេីនិងបុរស។ 

២០. សូមមើល កេន-ស, ឃ ១៩៩១, "ធ្វើផេនទីជនទទួលការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួច ៖ អន្តរភាគភាព, នយោបាយអត្តសញ្ញាណ និង អំពើពេផេស ចំពោះស្តេីដេលមិនមេនសេបេកស", ទសេសនាវដ្តីស្តេនហ្វត, លេខ៤៣, ទំ.១២៤១-៩៩; និង កេន-ស, ឃ ២០០០, អត្ថបទគោល

សមេប់ការបេជុំកេុមអ្នកជំនាញលើទិដ្ឋភាពនេការរីសអើងពូជសាសន៍ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ, រៀបចំនៅរដ្ឋធានីហេសាគេប, បេទេសកេូអាត, ថ្ងេទី២១-២៤ ២០០០។ 
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