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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

ការពិព័ណ៌នារឿងទាំងអស់ន្រក្នុងសៀវភ្រន្រះ បានចងក្រងឡើង ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយ អំពីសម្ល្រងរបស់សហគមន៍។  
យ្រនឌ័រ និងការអភិវឌ្រឍន៍ចាំបាច់ត្រូវដ្រះស្រ្រយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរគឺ «ការអនុវត្តពីក្រ្រមឡើងទ្រ  
និងពីលើចុះក្រ្រម»។ លើសពីន្រះត្រូវត្របំព្រញបន្ថ្រមដ្រយយន្តការត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រដើម្របីលើកកម្ពស ់
សមភាពយ្រនឌ័រ និងសុខុមាលភាពសង្គម។

ក្រុមការងារគម្រ្រងសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់អ្នកសហការណ៍ ដូចបានរាយនាមខាងក្រ្រម សម្រ្រប់ការគាំទ្រ 
របស់ពួកគាត់ ក្នុងការធ្វើឱ្រយការចងក្រងឯកសារន្រះអាចសម្រ្រចបាន៖

អង្គការដ្រគូ៖ អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ
ល្រកស្រី ថាក់ សុជាតិ ប្រធានគ្រប់គ្រង់កម្មវិធី
ល្រក ធង ជ្រឿន មន្ត្រីសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់
ល្រក ឆាំ ប៊ុនថាត មន្ត្រីគម្រ្រង

សិល្របករថតរូប៖ ល្រក សុវណ្ណ ភីឡុង
រចនាសៀវភ្រ៖  ស្រី   អូន 

ការគាំទ្រន្រក្នុងប្រទ្រស៖
ល្រកស្រី ខៀវ រតនា កញ្ញ្រ ប៉្រង សុខឃីម
អ្នកនិពន្ធ និងអ្នករួមចំណ្រក៖
កញ្ញ្រ ញាណ មុនីវណ្ណ កញ្ញ្រ កាជីណូ មា៉្រយូណា ល្រក ហាស្រហា្គ្រវា៉្រ ស៊ូហ្រ

អ្នកក្រសម្រួល៖ ល្រកស្រី វីលាម ខារ៉ូល  
អ្នកនិពន្ធក៏សូមអរគុណ៖

•   កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ The Asian Peacebuilders Scholarship (APS) ឧបត្ថម្ភថវិកាដ្រយមូលនិធិ  
Nippon Foundation សម្រ្រប់ការរួមចំណ្រកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការប្រះពុម្ពផ្រសាយសៀវភ្រន្រះ។

• `សម្រ្រប់ក្រុមពិភាក្រសា និងការសមា្ភ្រសន៍ និងកា្ល្រហានក្នុងការច្រករំល្រករឿងរបស់ពួកគ្រ។

កាលបរិច្ឆ្រទន្រការប្រះពុម្ពផ្រសាយ៖ ខ្រ ធ្នូ ឆា្ន្រំ ២០២១
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មាតិកា

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ  ៣

ទស្សនៈឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីសៀវភៅ  ៥

១. ព័ត៌មានសង្ខ្បអំពីគម្្ង  ៧

២. ស្ចក្តីផ្តើម ៨

៣.ការអនុវត្តរយៈព្ល៣ឆ្ន្ំ និងសមិទ្ធផលរបស់គម្្ង ១០
៣.១. ឥទ្ធិពលន្រគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រីលើការសម្រ្រចចិត្តរបស់ស្ត្រី ១១

៣.២. សមិទ្ធិផលន្រគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីន្រក្នុងភូមិ  ១៥

៣.៣. ផ្តើមពីចំណុចសូន្រយ កា្ល្រយទ្រជាស្ត្រីដ្រលឯករាជ្រយដ្រយខ្លួនឯង ១៦

៣.៤. គម្រ្រងពង្រងឹអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្របីានផ្ល្រស់ប្តរូស្ត្រដី្រលមានភាពភ័យខា្ល្រចឱ្រយកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនំា ១៩

៣.៥. គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីបង្កើតឱកាសសម្រ្រប់ក្រុមចម្រុះ  ២១

៣.៦. ទស្រសនៈរបស់សមាជិកបុរសចំព្រះគម្រ្រងពង្រឹងសមត្ថភាពស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី ២៣

៤. ការផ្តល់អនុសាសន៍សម្្ប់គម្្ងនាព្លអនាគត ២៥
៤.១. ការកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ និងក្រុមសហព័ន្ធស្រុក ២៥

៤.២. ការគាំទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសដល់ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ និងក្រុមសហព័ន្ធស្រុក ២៥

៥. ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន ២៦

៦. វិសាលភាព និងដ្នកំណត់   ២៦

៧. ឯកសារយោង៖  ២៧
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ទស្សនៈឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីសៀវភៅ

លោក ស្ី ប៉ុក បញ្ញ្វិចិត្ នាយិការអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ

«ការចងក្រងករណីសិក្រសាន្រក្នុងសៀវភ្រន្រះ គឺជាគំនិតដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ  
(CWCC) អាចយកទ្រផ្រសព្វផ្រសាយ និងច្រករំល្រកជាមួយ អង្គការដ្រគូ និង សហគមន៍ ឲ្រយបានយល់ច្របាស់អំពី 
សារៈសំខាន់ន្រ ការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្ន្រកស្រដ្នកិច្ចរបស់ស្រ្តី។ សៀវភ្រន្រះបានឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រ្រង 
របស់បុគ្គលិកអង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ក្នុងការធ្វើការក្នុងសហគមន៍ ការចូលរូមរបស់ស្រ្តីក្នុងសហគមន៍  
ហើយក៏បានឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីតថភាព ន្រក្នុងសហគមន៍ផងដ្ររ។ អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ បានអនុវត្ត 
សកម្មភាពជាច្រើន ដើម្របីរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលុបបំបាត់អំពើហិង្រសាលើស្ត្រី និងកុមារ និងបង្កើន 
ការងារក្នុងសហគមន៍ ដើម្របីធ្វើឱ្រយមានការអភិវឌ្រឍន៍ដ៏ពិតប្រ្រកដមួយដល់សហគមន៍ ជាពិស្រសដល់ស្រ្តី។ រាល់ 
គម្រ្រងរបស់អង្កការ CWCC ដ្រលបានអនុវត្តន៍កន្លងមក បានធ្វើឱ្រយសហគមមន៍ជា ពិស្រសស្រ្ត ីយល់ដឹង ចូលរួម 
អនុវត្តន៍ ដើម្របីជាផលប្រយ្រជន៍របស់ពួកគាត់ និងសហគមន៍។ សៀភ្រន្រះចងក្រងឡើង ដើម្របីបងា្ហ្រញពីការអនុវត្ត 
ល្អរបស់ អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ក្នុងការពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តតាមរយៈការសន្រសំប្រ្រក់។ 

អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ សូមថ្ល្រងអំណគុណដល់ក្រុមនិសិត្រស ដ្រលបានធ្វើការ ចងក្រងករណីសិក្រសា 
និងធ្វើការប្រះពុម្ពសៀវភ្រន្រះជា ភាសារខ្ម្ររ និងជា ភាសារអង់គ្ល្រស ដ្រលធ្វើឲ្រយអង្គការ CWCC អាចផ្រសព្វផ្រសាយ 
និងច្រករំល្រក បានទួលំទួលាយដល់ មា្ច្រស់ជំនួយ ជាពិស្រស អង្គការ  Action of Poverty (AOP) អង្គការ 
ដ្រគូជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកគាំទ្រ និងប្រជាជនន្រក្នុងសហគមន៍ បានយល់ដឹង អំពីការវិវឌ្រឍន៍ន្រសហគមន ៍
និងវិធីសាស្ត្រ ពង្រឹងភាពអង់អាចផ្ន្រកស្រដ្នកិច្ចរបស់ស្រ្តី។ រាល់កិច្ចការដ្រលក្រុមនិសិត្រសបានអនុវត្តន៍ គឺជាការ 
បំព្រញបន្ថ្រមដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការកម្ពជុាដើម្របីជួយស្រ្តមីានវិបត្ត ិ ដ្រលផ្ត្រត់សំខាន់លើគម្រ្រងពង្រងឹអំណាច 
ស្រដ្ឋកិច្ចស្រ្តីន្រខ្រត្តកំពង់ធំ។ 

ឆ្លៀតក្នុងឪកាសន្រះ នាងខ្ញុំសូមអរគុណអង្គការដល់ Australian NGO Cooperation Program (ANCP)   
បានផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ (CWCC) តាមរយៈ Action of Poverty (AOP)  
ដើម្របីអនុវត្តគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី (WEP) ន្រខ្រត្តកំពង់ធំ។»
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សាស្្តាចារ្យបណ្ឌិត ANNA MARIE KARAOS នាយកដ្ឋ្នសង្គមវិទ្យា និងសាលាមនុស្ស
សាស្្តន្វិទ្យាសាស្ត្សង្គម ន្សាកលវិទ្យាល័យ អាត្ណ្អូ ដឺមា៉្នីឡា

«ការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់សហគមន៍ជាច្រើនន្រតំបន់ជនបទន្រទ្វីបអាសុីត្រូវបានទទួល និងគាំទ្រ  
តាមរយៈការផ្តល់អំណាច និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី។ ន្រះត្រូវបានបងា្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់ន្រក្នុងរឿងរា៉្រវដ៏អសា្ច្ររ្រយ ដ្រល 
ត្រូវបានសរស្ររន្រក្នុងសៀវភ្រន្រះ ដូចដ្រលបានរៀបរាប់ដ្រយអ្នកចូលរួម និងអ្នកអនុវត្តគម្រ្រងពង្រឹងអំណាច 
ស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី ន្រអង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ។ សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធសៀវភ្រន្រះ ស្ត្រី និងបុរសដ្រល 
បានច្រករំល្រករឿងរា៉្រវរបស់ពួកគ្រ យើងអាចដឹងកាន់ត្រច្របាស់ អំពីការតស៊ូរបស់ស្ត្រីដ្រលប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រ 
និងអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងភាពជ្រគជ័យដ្រលពួកគ្រសម្រ្រចបាន ន្រព្រលពួកគ្រត្រូវបងា្ហ្រញអំពីភាព 
កា្ល្រហាន ដើម្របីរៀនជំនាញ និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្របីផ្តល់អំណាចដល់ខ្លួនឯង។ ការបងា្ហ្រញពីការយល់ដឹងដ្រលបាន 
បញ្ជ្រក់ច្របាស់ដ្រយអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី ដូចបានរៀបរាប់លម្អិតន្រក្នុងសៀវភ្រន្រះ 
 គឺជាសក្ខីភាពមួយន្រអំណាចផ្ល្រស់ប្តូរសមត្ថភាពស្ត្រីដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងការលើកស្ទួយសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច 
គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។»

សាស្្តាចារ្យ CLARISSA CECILIA R. MIJARES នាយកដ្ឋ្នសង្គមវិទ្យា និងសាលា 
មនុស្សសាស្្តន្វិទ្យាសាស្ត្សង្គម ន្សាកលវិទ្យាល័យ អាត្ណ្អូ ដឺមា៉្នីឡា។
អ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ «ASIAN PEACEBUILDERS  
SCHOLARSHIP PROGRAMME»

«ការងាររបស់ស្ត្រីភាគច្រើនមិនត្រូវបានគ្រផ្តល់តម្ល្រក្នុងសង្គម និងជាពិស្រសសំណងរូបិយវត្ថុ។ រឿងរា៉្រវដ្រល 
បានរៀបរាប់ន្រក្នុងសៀវភ្ររូបថតបានបញ្ជ្រក់ ប៉ុន្ត្រគួរកត់សំគាល់ថា រឿងរា៉្រវដ្រលបានបងា្ហ្រញន្រះ បញ្ជ្រក់ពី 
ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់សហគមន៍យ៉្រងសកម្មឆ្ព្រះទ្ររកសកម្មភាពដ៏ពិតប្រ្រកដ និងការអភិវឌ្រឍន៍។ ខ្ញុំសូមសរសើរ 
ដល់អ្នកអនុវត្តន៍ន្រគម្រ្រងពង្រឹងស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី ន្រអង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្ត សម្រ្រប់ការលើកកម្ពស់ 
សីលធម៌ និងការរស់ន្ររបស់ស្ត្រី និងក្រុមគ្រួសារពួកគាត់។ សូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំព្រះអ្នកនិពន្ធ 
និងអ្នកសម្របសម្រួលន្រគម្រ្រងន្រះ។ អរគុណចំព្រះការ ផ្តល់នូវកន្ល្រងមួយដ្រលអាចច្រករំល្រករឿងរា៉្រវ  
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ ដ្រលបានបងា្ហ្រញថាជាការផ្ល្រស់ប្តូរ និងជាជំហានឆ្ព្រះទ្ររកជីវិតកាន់ត្រប្រសើរ។ រឿងរា៉្រវទាំងអស់ 
ន្រះ សមនឹងយកមកពិពណ៌នាឱ្រយគ្របានដឹង។ សង្រឃឹមថា អ្នកចូលរួមន្រគម្រ្រងពង្រឹងស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី មានអារម្មណ៍ 
ន្រកមា្ល្រំងចិត្តតស៊ូ និងការទទួលសា្គ្រល់ចំព្រះភាពកា្ល្រហានក្នុងការឆ្ព្រះទ្រមុខជាមួយនឹងជ័យជំនះផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ 
ពួកគ្រលើការលំបាក។ បើគ្រ្រន់ត្រនិយយ ពីគម្រ្រង គម្រ្រងទទួលបានជ្រគជ័យរួចទ្រហើយ វាជាការរំលឹកដ្ររ 
ថា ការជំនះ ជម្ល្រះ និងការតស៊ូផ្ទ្រល់ខ្លួន វានឹងមានមនុស្រសដ្រលយកចិត្តទុកដាក់ និងមានក្តីសង្រឃឹមច្រើន។»
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១.
ព័ត៌មានសង្ខ្បអំពីគម្្ង

ប្ធានបទបណ្តុះបណ្ត្ល 
ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ មូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រង 
អាជីវកម្ម និងខ្រស្រសងា្វ្រក់ផលិតកម្ម មូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រសហគ្រិនភាព ការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ  
និងការចិញ្ចឹមជីវិត ការបញ្ជ្រ្របអំពើហិង្រសាទាក់ទងយ្រនឌ័រ ការជួញដូរមនុស្រស និងការធ្វើចំណាក 
ស្រុកប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាព។

ក្ុមសន្សំ
ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ២៤នាក់ សមាជិក ៨៧៩នាក់ សមាជិកស្រី ៧៨៩នាក់ សមាជិកប្រុស ៩០នាក់  
សហព័ន្ធស្រុក ៣កុ្រម មានសមាជិកគណៈកម្មធិការចំនួន ២៤នាក់ (ស្ត្រី ២០នាក់)

ប្ភ្ទអាជីវកម្មខ្ន្តតូច និងការប្កបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ដាំដំឡូងឈើ ដាំផ្រសិត ធ្វើស្រ្រ ចិញ្ចឹមជ្រូក ចិញ្ចឹមមាន់ លក់ដើមសា្វ្រយចន្ទី លក់ជី លក់ទឹកអំព្រ 
លក់ត្រី លក់គ្រឿងទ្រស ហាងនំដុត

អ�កទទួលផល
��យ����ល

ចំនួនសរុបអ�កទទួលផល
��ង��ក�ម��នឌ័រ

អ�កទទួលផល��ល
�ជន�តិ�ើម�គតិច

អ�កទទួលផល���ល់
�នពិ�រ�ព

បុរស

អ�កទទួល
ផល���ល់

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

អ�ក ទទួល ផល ��យ ����ល  សរុប ២៥០០

អ�ក ទទួល ផល ���ល់សរុប ៨៧៩

���ី

���ង��ុស (�យុ���ម ១៨ ���ំ)

���ង��ី (�យុ���ម ១៨ ���ំ)

ចំនួនអ្នកទទួលផល
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២.
ស្ចក្តីផ្តើម 

ន្រប្រទ្រសកម្ពុជាមានប្រជាជនជាង ១៥ លាននាក់។ ស្ត្រីមានចំនួន ៥១.៣ ភាគរយ ហើយបុរសមានចំនួន 
៤៨.៧ ភាគរយ ន្រប្រជាជនសរុប។ ស្ត្រីចាប់ពីអាយុ ១៥ ទ្រ ៥៩ ឆា្ន្រំ ប្រហ្រល ៨១.៩ ភាគរយ តំណាងន្រក្នុង 
កមា្ល្រំងពលកម្ម ន្រជនបទ (ក្រសួងផ្រនការ ឆា្ន្រំ២០១៩) ។

យ្រងតាមធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី (២០១៤) បញ្ជ្រក់ថាប្រទ្រសកម្ពុជាមានប្រជាជនចំនួន ១៣.៥ ភាគរយ 
ដ្រលរស់ន្រក្រ្រមបនា្ទ្រត់ភាពក្រីក្រ។ លើសពីន្រះប្រទ្រសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថា្ន្រក់ល្រខ ១១៧ ក្នុងចំណ្រម 
១៦២ ប្រទ្រសសម្រ្រប់សន្ទស្រសន៍វិសមភាពយ្រនឌ័រ។ ទាក់ទងនឹងគមា្ល្រតរវាងស្ត្រី និងបុរសដ្រលចូលរួមក្នុង 
កមា្ល្រំងពលកម្ម ហើយមានស្ត្រីសរុបចំនួន ៧៦.៣ ភាគរយ ហើយបុរសសរុបចំនួន ៨៨.៩ ភាគរយ (យូអិនឌីភ ី
ឆា្ន្រំ២០២០)។ ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចន្រត្រមានកម្រិត ទាក់ទងនឹងជំនាញ សមត្ថភាព និង 
ការគ្រប់គ្រងធនធាន ឱកាសដ្រលមានសម្រ្រប់ពួកគ្រន្រត្រមានតិចជាង ឱកាសដ្រលបុរសមាន។ ដ្រយស្ត្រីមាន 
ឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមទាំងព្រលវ្រលា និងលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានធនធានផលិតកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ច្រកវិទ្រយា 
(ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆា្ន្រំ២០២០)។ ទន្ទឹមនឹងន្រះអំពើហិង្រសាលើស្ត្រីគឺជាបញ្ហ្រកង្វល់មួយន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 
ស្ត្រីមានប្រមាណ ១៨ ភាគរយ ដ្រលធា្ល្រប់រៀបការហើយ មានអាយុពី ១៥ ទ្រ ៤៩ ឆា្ន្រំ បានរាយការណ៍ថាបាន 
ជួបប្រទះការរំល្រភបំពានលើរាងកាយ ឬផ្លូវភ្រទពីដ្រគូជិតស្និទ្ធ (ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆា្ន្រំ២០២០)

ខ្រត្តកំពង់ធំមានប្រជាជនសរុបចំនួន ៧៩៥.៦១៥ នាក់ក្នុងន្រះមានស្ត្រីមានចំនួនសរុប ៤០៣.៧២១ នាក់  
(៥០.៧%)។ ការរស់ន្ររបស់ប្រជាជនពឹងផ្អ្រកលើវិស័យសំខាន់បីគឺ កសិកម្ម សិប្របកម្ម និងស្រវាកម្ម។ ប្រជាជន 
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ភាគច្រើនពឹងផ្អ្រកលើកសិកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្វ។ ទ្រះយ៉្រងណាក៏ដ្រយមានការធ្វើចំណាកស្រុក ដ្រយសារ 
ប្រជាជនស្វ្រងរកឱកាសការងារន្រតំបន់ទីក្រុង និងន្រក្រ្រប្រទ្រស។ លើសពីន្រះភាគរយន្រការធ្វើចំណាកស្រុក 
ក្នុងស្រុក គឺខ្ពស់ជាងការចំណាកស្រុកទ្រប្រទ្រសក្រ្រ (ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆា្ន្រំ២០២០)

ដូច្ន្រះអង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ (CWCC) បានធ្វើទំនាក់ទំនងទ្រអង្គការ Action on Poverty  
(AOP) សម្រ្រប់ការផ្តល់ថវិកា ដើម្របីផ្តួចផ្តើមអនុវត្តន៍គម្រ្រងរយៈព្រលបីឆា្ន្រំ ដ្រលមានឈ្ម្រះថាគម្រ្រងពង្រឹង 
អំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី (WEP) ហើយបានដាក់ដំណើរការន្រ ស្រុកសន្ទុក ស្រុកប្រ្រសាទសំបូរ និងស្រុក 
ប្រ្រសាទបល្ល័ង្គ ខ្រត្តកំពង់ធំ។ គម្រ្រងន្រះផ្ត្រតលើការអភិវឌ្រឍន៍ ក្នុងសហគមន៍ ជាពិស្រសជួយអ្នកភូមិ ឱ្រយច្រញពី 
ក្រ្រមបនា្ទ្រត់ ន្រភាពក្រីក្រ។ «សន្រសំដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរ» គឺជាវិធីសាស្រ្តផ្ត្រតសំខាន់ទ្រលើសហគមន៍ សម្រ្រប់ការ 
ផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី។ វាមិនត្រឹមត្រផ្តល់អំណាចដល់ពួកគ្រចូលរួមក្នុងគម្រ្រងន្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងបង្កើតជា  
«វ្រទិកា» សម្រ្រប់ពួកគ្រដើម្របីពិភាក្រសាក្នុងចំណ្រមបណា្ត្រញរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីស្វ្រងរកដំណ្រះស្រ្រយ ឬបញ្ហ្រ 
ប្រឈមដ្រលពួកគ្រជួបប្រទះ (CWCC ឆា្ន្រំ២០១៨) ។

គ្រលបំណងរួមរបស់ គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី (WEP) គឺដើម្របីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើ 
ឱ្រយខ្លួនឯងមានស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រ្រន់ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ និងអាជីវកម្មខា្ន្រតតូចរបស់ស្ត្រី។ មាន 
លទ្ធផលរំពឹងចំនួនបីដ្រលស្ថិតន្រក្រ្រមវិសាលភាពន្រគ្រលបំណងរបស់គម្រ្រងន្រះ៖

 y គម្រ្រងសន្រសំត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដំណើរការជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមសម្រ្រប់ស្ត្រីដ្រលងាយរងគ្រ្រះ 
ន្រក្នុងតំបន់គ្រលដ្រ ដើម្របីដ្រះស្រ្រយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងអំពើហិង្រសាគ្រប់ទម្រង់។

 y សមាជិកស្ត្រីន្រក្រុមជំនួញមានសមត្ថភាព និងទំនុកចិត្តក្នុងការដំណើរការ/ ធ្វើអាជីវកម្ម/ ដំណើរការសកម្មភាព 
បង្កើតប្រ្រក់ចំណូលដ្រលបានជ្រើសរីស។

 y កុមារីន្រគ្រួសារក្រីក្រដ្រលរស់ន្រក្នុងតំបន់គ្រលដ្រ ត្រូវបានផ្តល់អំណាចតាមរយៈការទទួលបានការបណ្តុះ- 
បណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងជំនាញ

ប្រភពៈ https://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/06com_rd.pdf
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៣.
ការអនុវត្តរយៈព្ល៣ឆ្ន្ំ  
និងសមិទ្ធផលរបស់គម្្ង

គម្រ្រងន្រះបានគំាទ្រ និងបានចងក្រងក្រមុសន្រសំចំនួន ២៤ក្រមុ ន្រក្នងុសហគមន៍។ មានសមាជិកចំនួន ៨៧៩នាក់  
(ស្ត្រី ៧៨៧ នាក់ និងកុមារី ២នាក់) ន្រក្នុងក្រុមសន្រសំ ២៤ក្រុម ន្រស្រុកបីផ្រស្រងគា្ន្រ។ មានសមាជិកដ្រលមាន 
ពិការភាពចំនួន ៥នាក់ (ស្ត្រី ២នាក់) និង ៧៧នាក់ ជាជនជាតិភាគតិច (ស្ត្រី ៦៨នាក់)។ ទ្រះបីជាគម្រ្រង 
ន្រះមានការពិបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្រយ និងបន្តពង្រឹងចំណ្រះដឹង ចំព្រលមានជំងឺរាតត្របាតកាលពីឆា្ន្រំមុនក៏ដ្រយ ក ៏
គម្រ្រងកៀងគងអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្រ និងប្រចាំឆា្ន្រំតាមរយៈបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលដូចជាកម្មវិធី Zoom ឬ 
Google Meet។ ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ប្រហ្រល ១៩ ក្នុងចំណ្រម ២៤ក្រុម អាចគ្រប់គ្រងការសន្រសំក៏ដូចជាផ្តល់ 
ការគាំទ្រជាចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋ្រនដល់សមាជិកក្រុម។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ៥ក្រុមទាមទារបន្តជំនួយបច្ច្រកទ្រសពី 
គម្រ្រងន្រះ។ ក្រ្រពីក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ មានសហព័ន្ធស្រុកចំនួន ៣ក្រុម ដ្រលមានសមាជិក គណៈកម្មធិការសរុប 
ចំនួន ២៤នាក់ (ស្ត្រី ២០នាក់) ដ្រលតាមដានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ ជាងន្រះទ្រទៀត គម្រ្រងន្រះ 
បានផ្តល់មូលនិធិ ដើម្របីជួយដល់ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច របស់អាជីវកម្មជាបុគ្គលដ្រលមានចំនួន ២១នាក់  
និងអាជីវកម្មជាក្រុមមានចំនួន ១២ក្រុម ។

គម្រ្រងក៏មានការសហការជាមួយអាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការលើកទឹកចិត្តក្នងុចំណ្រម 
សមាជិកក្រុមសន្រសំ ដ្រលជាពុកមា្ត្រយន្រក្នុងសហគមន៍អំពីការផ្តល់អាទិភាព និងឱកាសទទួលបានការអប់រំ 
ទ្រដល់ក្ម្រងស្រី និងក្ម្រងប្រុស។ លើសពីន្រះគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី (WEP) បានផ្រសព្វផ្រសាយអំព ី
អាហារូបបករណ៍ និងជំនាញបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ របស់អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ (CWCC) និង 
អង្គការដទ្រទៀតដល់អ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ (CWCC ឆា្ន្រំ២០២១)។
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លោក ឆំ ប៊ុនថាត

ល្រក ឆាំ ប៊ុនថាត មានអាយុ ៣៧ឆា្ន្រំ។ គាត់បានធ្វើការជាមួយអង្គការ 
កម្ពុជាដើម្របីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ (CWCC) តាំងពីឆា្ន្រំ២០១៥។ គាត់បាន 
បងា្ហ្រញពីសកា្ត្រនុពល និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការជម្រុញសមភាព 
យ្រនឌ័រន្រក្នុងសហគមន៍។ ដូចន្រះគាត់បានទទួលតួនាទីជាមន្ត្រីគម្រ្រង 
ន្រឆា្ន្រ២ំ០១៦។ ន្រឆា្ន្របំនា្ទ្រប់គាត់ទទួលបានឱកាសចូលរួមជាមួយគម្រ្រង 
មួយចំនួនផ្រស្រងទៀត រួមទាំងគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីន្រខ្រត្តកំពង់ធំ។  
គម្រ្រងន្រះត្រូវបានដាក់ឱ្រយដំណើរការន្រស្រុកចំនួនបី ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ  
ចាប់តាំងពីឆា្ន្រំ២០១៨មកម្ល៉េះ។

មុនការអនុវត្តគម្រ្រងន្រក្នុងសហគមន៍ គឺមានបទដា្ឋ្រនយ្រនឌ័រ និងការប្រងច្រកតួនាទីរវាងស្រ្តី និងបុរស ន្រក្នុង 
សហគមន៍។ ស្ត្រីមិនមានមុខរបរជាក់លាក់ទ្រ ដូច្ន្រះពួកគ្រពឹងផ្អ្រកលើប្តីរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីរកប្រ្រក់ចំណូលសម្រ្រប់ 
គ្រួសារ។ ជាលទ្ធផល ព្រលខ្លះវានាំឱ្រយមានអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ ជាពិស្រសអំពើហិង្រសាផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងមាន 
ទំនាស់ពាក្រយសម្ដីន្រក្នុងគ្រួសារខ្លះ។ លើសពីន្រះ ពួកគ្រន្រត្រប្រើវិធីសាស្រ្តចាស់ៗ ដើម្របីរក្រសាទុកប្រ្រក់របស់ 
ពួកគ្រន្រក្នុងកូនជ្រូក។ ប៉ុន្ត្រ វាប្រហ្រលជាមានហានិភ័យ ក្នុងការរក្រសាទុកប្រ្រក់ន្រក្នុងកូនជ្រូក។ «ឧទាហរណ ៍
វាអាចមាននរណាមា្ន្រក់លួចយ៉្រងងាយស្រួល បើមិនអញ្ចឹងទ្រប្តីនឹងយកលុយ ហើយប្រើអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ 
ប្រពន្ធ ព្រលដ្រលប្រពន្ធព្រយាយមការពារលុយន្រះ»។

តាមទស្សសនៈៈរបស់្សខ្ញុំំ� � បើបើបើ�ះជាគបើ��ងបើ�ោ តស្ស�ខានៈ ់
បើ�បើ�ើការចង��ុមស្ត្រីស្សោ� បើ�ើមី �និៈរនៈោភាពបើស្ស�ឋ�ិចច�គួសារ

 និៈងកា��បប�បាត់អំ�បើពើហិិងា��់ទងបើ�នៈឌ័័រ បើ��ុ�ង 
ស្សហិគមនៈ៍ បុ�ន្តែនៈោប�រស្ស�៏�តូវបើ�ើរតួយុ៉ាងស្ស�ខានៈ់ជាមួ�ស្ត្រីស្សោ� 
បើ�ើមី � ជួួ��គួសារឱ្យយរួចផុ�តអំ�ព�ភាព����� និៈងស្ស�ភមងគ�

 �ុ�ង�គួសារ ។  

៣.១. ឥទ្ធិពលន្គម្្ងពង្ឹងអំណច 
ស្ដ្ឋកិច្ចស្ត្ីលើការសម្្ចចិត្តរបស់ស្ត្ី
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ព្រលដំបូងគម្រ្រងន្រះ បានអញ្ជើញស្ត្រីពីភូមិនីមួយៗ មកប្រជុំគា្ន្រដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការសន្រសំ ដើម្របី 
ការផ្ល្រស់ប្តរូ និងបង្កើតក្រមុសន្រសំប្រ្រក់។ ដូច្ន្រះពួកគ្រមានឱកាសបង្កើនចំណ្រះដឹងរបស់ពួកគ្រថា តើក្រមុសន្រសំប្រ្រក់ 
មានភាពចាំបាច់ប៉ុណា្ណ្រ។ ល្រក ប៊ុន ថាត បាននិយយថា៖ «ខ្ញុំបានឃើញថាឥរិយបថ និងចំណ្រះដឹងរបស់ស្ត្រ ី
បានប្រសើរឡើង ដ្រយផ្ល្រស់ប្តូរពីផ្នត់គំនិតបុរាណក្នុងការសន្រសំប្រ្រក់ក្នុងកូនជ្រូក ទ្រជាការដាក់ប្រ្រក់របស់ពួកគ្រ 
ន្រក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ដូច្ន្រះពួកគ្រអាចទទួលបានការប្រ្រក់ និងប្រមូលប្រ្រក់មកវិញន្រចុងឆា្ន្រំ»។
 
លើសពីន្រះ គម្រ្រងបានផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រល ទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់ន្រ ដល់សមាជិកទាំងអស់ន្រក្នុង 
ក្រុមសន្រសំដ្រយមិនរីសអើង អត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ ពិការភាព និងជនជាតិ។ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលន្រះរួមមាន 
ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច ការដាំបន្ល្រ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។ ជាលទ្ធផលស្ត្រីអាចទទួលបាន អត្ថប្រយ្រជន៍ពី 

គម្រ្រងដូចជា ពួកគ្រមានភាពកា្ល្រហាន និងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបរបរ និងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច 
របស់ពួកគ្រ។ គម្រ្រងន្រះក៏បានរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាទាក់ទងយ្រនឌ័រ ការជួញដូរមនុស្រស និងអំពើ 
ហិង្រសាលើកុមារន្រក្នុងភូមិផងដ្ររ។ វាក៏បន្តពង្រឹងឥរិយបថ របស់សមាជិកមា្ន្រក់ៗ អំពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ន្រអំពើហិង្រសា 
ទាក់ទង យ្រនឌ័រ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចកមា្ល្រំងពលកម្ម ការធ្វើចំណាកស្រុកដ្រយសុវត្ថិភាព និងការការពារសិទ្ធិកុមារ។  
«ន្រក្នុងកិច្ចប្រជុំ ខ្ញុ ំបានកំណត់សមា្គ្រល់ថា ស្ត្រីមួយចំនួនបានច្រករំល្រកបញ្ហ្រអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារទ្រកាន់ 
សមាជិកបណា្ត្រញរបស់ពួកគ្រ» ។

រូបថតន្រះត្រូវបានថតមុនព្រលវិបត្តិជំងឺកូវិដ១៩ ដ្រយបុគ្គលិករបស់អង្គការ CWCC ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ។
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គម្រ្រងន្រះក៏ជួយពង្រឹងភាពជឿជាក់របស់ស្ត្រី ទើបពួកគ្រអាចដឹកនាំគ្រួសារបាន។ «ខ្ញុំបានរកឃើញថាមាន  
ការវិវឌ្រឍខ្លះក្នុងការសម្រ្រចចិត្តរបស់ស្ត្រីលើការគ្រប់គ្រងផ្រនការប្រ្រក់ចំណូលរបស់គ្រួសារ។ ព្រលខ្លះខ្ញុំទទួល 
សា្គ្រល់ថា សមត្ថភាពពួកគ្រក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុន្រក្នុងគ្រួសារគឺ ខា្ល្រំងជាងប្តីរបស់ពួកគ្រទ្រទៀត។ លើស 
ពីន្រះទៀត ស្ត្រីមួយចំនួនបានកា្ល្រយជាគំរូន្រក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ»។ ជាលទ្ធផល ភាពជា 
អ្នកដឹកនាំប្រកបដ្រយសកា្ត្រនុពលរបស់ពួកគ្រត្រូវបានគ្ររំពឹងថានឹងបន្ត និងគាំទ្រដល់ភូមិឃុំរបស់ពួកគ្រ។ «ខ្ញុំ
ជឿថា នាព្រលអនាគត ស្ត្រីមួយចំនួនអាចនឹងមានឱកាស ធ្វើការន្រថា្ន្រក់ឃុំ ឬស្រុក។ ស្រដៀងគា្ន្រន្រះដ្ររ ពួកគ្រ 
ប្រហ្រលនឹងអាចទទួលបានតំណ្រង ក្នុងការសម្រ្រចចិត្តន្រថា្ន្រក់ឃុំ»។

ន្រក្នុងគម្រ្រងមានក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ប្រមាណ ២៤ក្រុម ដ្រលន្រត្រសកម្ម ន្រក្នុងស្រុកចំនួនបី ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ។ 
«តាមការសង្ក្រតរបស់ខ្ញុំ ស្ត្រីមួយចំនួនបានប្រះបង់គំនិតពួកគ្រ ក្នុងការយកប្រ្រក់កម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីព្រ្រះ 
ពួកគ្រដឹងថា ពួកគ្របង់អត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងដំណើរការស្មគុសា្ម្រញន្រការស្នើសំុប្រ្រក់កម្ច ី ដ្រយត្រវូបញ្ជ្រក់ 
ឯកសារ និងមានវត្ថុបញ្ច្រំ។ យ៉្រងណាមិញ ចំព្រះក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ អនុញ្ញ្រតឱ្រយពួកគ្រចំណាយព្រលតិច ក្នុងការ 
ទទួលបានប្រ្រក់កម្ចី ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ទាបបំផុត»។

សន្រសំប្រ្រក់ដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរនាព្រលអនាគត គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី
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លោកស្ី ជួប រៀម

ល្រកស្រី ជួប រៀម អាយុ ៥៦ឆា្ន្រំ ជាម្រភូមិ ឈូកស្ទឹង ខ្រត្តកំពង់ធំ។  
ល្រកស្របីានជាប់ឆ្ន្រតជាម្រភូមិចំនួន ៤ អាណត្តចិាប់តំាងពីការប្រះឆ្ន្រត 
ឃុំសងា្ក្រត់ឆា្ន្រំ ២០១២ មក។ 
 
គម្រ្រងន្រះខុសពីគម្រ្រងដ៏ទ្រទៀត វាបានរៀបចំឡើងក្នុងគ្រលបំណង 
ជម្រុញការអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ និងរួមចំណ្រកដល់ការបង្កើតនិរន្តរភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់គ្រួសារ តាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារ ន្រក្នុង 

សហគមន៍។ លើសពីន្រះ គម្រ្រងបានបង្កើតបរិយកាស ដ្រយអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការចូលរួមទាំងស្ត្រី និងបុរស 
ក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់សហគមន៍។ វាបានផ្តល់ឱ្រយអ្នកភូមិនូវការយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយ្រជន៍ន្រការសន្រសំប្រ្រក់ ដ្រល 
ឱ្រយពួកគ្រទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញ។ «បុគ្គលិកគម្រ្រងបានផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីឱ្រយមានភាពកា្ល្រហានជាពិស្រស 
ទទួលបានប្រ្រក់ចំណូលដ្រលធ្វើឱ្រយក្រុមស្ត្រី អាចពឹងផ្អ្រកលើខ្លួនឯង ហើយថ្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងប្រ្រក់ចំណូល 
និងចំណាយក្នុងគ្រួសារបានទៀតផង។ លើសពីន្រះទៀត ពួកគ្រអាចទទួលបាន អត្ថប្រយ្រជន៍ន្រព្រលដ្រល 
ពួកគ្រ បានចូលរួមជាមួយនឹងគម្រ្រង ដ្រពួកគ្រទទួលបានចំណ្រះដឹងជុំវិញការប្រកបរបរអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច   
បច្ច្រកទ្រស និងជំនាញផ្រស្រងទៀត ដើម្របីចិញ្ចឹមមាន់ កង្ក្រប និងជ្រូក» ។

៣.២. សមិទ្ធិផលន្គម្្ងពង្ឹងអំណចស្ត្ីនៅក្នុងភូមិ
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ជាងន្រះទ្រទៀត ម្រភូមិក៏មានការសប្របាយចិត្ត ដ្រលទទួលបានឱកាសការសហការជាមួយអង្គការកម្ពុជាដើម្របី 
ជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ ដាក់ច្រញនូវគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី។ វាផ្តល់អំណាចដល់អ្នករាល់គា្ន្រន្រក្នុង  
សហគមន៍ហើយ សំខាន់ស្ត្រី និងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ អាចយល់ពីបញ្ហ្រប្រឈមន្រការទទួលប្រ្រក់កម្ចី ពីគ្រឹះសា្ថ្រន 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធី និងវិធីសាស្រ្តស្មុគសា្ម្រញ និងគិតអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់។ «ខ្ញុំមានអារម្មណ ៍
សប្របាយចិត្តន្រព្រលដ្រលអ្នកភូមិសា្គ្រល់គម្រ្រង ដូច្ន្រះពួកគ្រក៏សកម្មក្នុងការចូលរួមគម្រ្រង និងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ 
ដូច្ន្រះពួកគ្រកាត់បន្ថយ ការខ្ចីប្រ្រក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដូចគា្ន្រផងដ្ររជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ប័ណ្ណ 
កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងឯកសារផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពីអាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន» ។

គម្រ្រងន្រះមានតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងសហគមន៍។ វាជួយដល ់
អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន ដ្រយសារការកាត់បន្ថយបញ្ហ្រទាំងអស់ន្រះ ហើយមានន័យថា វាមិនចាំបាច់ធ្វើអន្តរាគមន៍ 
ក្នងុករណីជាច្រើនចាប់តំាងពីគម្រ្រងន្រះបានចាប់ផ្តើម។ «ខ្ញុបំានកត់សមា្គ្រល់ថា សមាជិកបានក្រប្រ្រអាកប្របកិរិយ 
របស់ពួកគ្រន្រព្រលដ្រលពួកគ្របានចូលរួមក្នងុគម្រ្រង។ ពីមុនមានជម្ល្រះពាក្រយសម្តជីាច្រើនរវាងប្តបី្រពន្ធ ឧទាហរណ៍  
ពួកគ្របានប្រើពាក្រយប្រមាថមើលងាយគា្ន្រទ្រវិញទ្រមកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ» ។

យ្រងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្ន្រំ (២០២១) របស់អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ មានសមាជិកន្រក្រុម 
សន្រសំ ដ្រលបានរាយការណ៍ករណីចំនួន ២៥ ដល់អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន (ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ៖ ២ ករណី និងអំពើ 
ហឹង្រសាក្នុងគ្រួសារ៖ ២៣ ករណី) លើសពីន្រះករណីចំនួន ៧ ត្រូវបានរាយការណ៍ទ្រ អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្ត្រី 
មានវិបត្តិ ខណៈព្រលដ្រលមានករណីចំនួន ១៨ ករណី ជាអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ ហើយត្រូវបានដ្រះស្រ្រយ 
តាមរយៈការសម្របសម្រួលឃុំ។
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ល្រកស្រី ពិន ស្រីប៉ុស មានអាយុ ២៨ឆា្ន្រំ ហើយគាត់គឺជាស្រ្តីវ័យក្ម្រង  
ដ្រលបានចូលរួមយ៉្រងសកម្ម ជាមួយក្រមុសន្រសំប្រ្រក់អស់រយៈព្រល ៣ឆា្ន្រ។ំ  
គាត់គឺជាម្រដឹកនាំមា្ន្រក់ន្រក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ហើយថ្មីៗន្រះ គាត់ក៏ត្រូវ 
បានគ្រប្រះឆ្ន្រតជ្រើសរីសជាល្រខាន្រសហព័ន្ធស្រុក ប្រចាំន្រក្នុងស្រុក 
សន្ទកុ។ គម្រ្រងពង្រងឹអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រ ី បានបង្កើតក្រមុសហព័ន្ធប្រចំា 
ន្រក្នងុស្រកុចំនួនបី ដ្រលន្រតាមស្រកុនីមួយៗមានសមាជិក គណៈកមា្ម្រការ 
បីនាក់។ តួនាទីរបស់ពួកគ្រ គឺត្រូវត្រួតពិនិត្រយ ផ្ដល់ចំណ្រះដឹង និងផ្តល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមសន្រសំចំនួន  
២៤ក្រមុ ន្រក្នងុខ្រត្តកំពង់ធំ។ គាត់អនុវត្តការដឹកនំា និងការទទួលខុសត្រវូរបស់គាត់ប្រកបដ្រយភាពច្របាស់លាស់ 
ន្រក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ លើសពីន្រះ គាត់ដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ តាមរយៈការបងា្ហ្រញជា ឧទាហណ៍ ទ្រកាន់ 
សមាជិកមា្ន្រក់ៗ។ «ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ ខ្ញុំបងា្ហ្រញពីភាពស្ម្រះត្រង់ តមា្ល្រភាព និងដើរតួជាគំរូដល់សមាជិកមា្ន្រក់ៗ 
ន្រក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ លើសពីន្រះទ្រទៀត ប្រសិនបើមានជម្ល្រះឬបញ្ហ្រន្រក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ 
សមាជិកមា្ន្រក់ៗឱ្រយដ្រះស្រ្រយបញ្ហ្ររួមគា្ន្រដ្រយគា្ម្រនការរិះគន់ឬការនិយយដើមគ្រ។ ដូច្ន្រះអ្នកគ្រប់គា្ន្រមាន 
អារម្មណ៍ទុកចិត្ត និងជឿជាក់គា្ន្រទ្រវិញទ្រមក»។

ល្រកស្រ ីស្របុ៉ីស បានរៀបការហើយមានកូនពីរនាក់។ មុនព្រលចូលរួមក្នងុគម្រ្រងន្រះគាត់ និងសា្វ្រមីបានរស់ន្រ 
ជាមួយឪពុកមា្ត្រយរបស់ពួកគ្រ។ ប្តីរបស់គាត់ជាកសិករ ប៉ុន្ត្រគាត់មិនមានការងារជាក់លាក់ណាមួយត្រូវធ្វើទ្រ។  
«កាលពីមុន ខ្ញុំលំបាកណាស់ក្នុងការរកប្រ្រក់ ដូច្ន្រះខ្ញុំពឹងផ្អ្រកលើប្តី ដើម្របីចិញ្ចឹមគ្រួសារ។ ទ្រះយ៉្រងណាក៏ដ្រយ 
ព្រលខ្លះ ខ្ញុំ និងប្ដីមានការឈ្ល្រះប្រក្រកគា្ន្រដ្រយពាក្រយសម្ដី ពីមួយថ្ង្រទ្រមួយថ្ង្រពួកយើងមានអារម្មណ៍ធុញថប់  
នាំឱ្រយមានការឈ្ល្រះប្រក្រកគា្ន្រកាន់ត្រខា្ល្រំងទ្រៗ ព្រ្រះត្រខ្ញុំមិនមានការងារជាក់លាក់អ្វីត្រូវធ្វើ»។

�គប់ការងារ� �ងអំស់្ស�តូវន្តែតចាប់បើផុោើមព�បើ�កាមបើ�ើងបើ�ើ 
បើហិើ��រាបណាបើ�ើងបើសាះ ះ�តង់ វានឹៈងផុោ�់ន្តែផុែ�ា ��់ 
បើ�ើង�ុ�ងបើព�ជា�់លា�់ណាមួ� បើ�ះប�ជាវា�តូវ

 
ច�ណា�បើព��ូរបនៈោិច �ុ�ងការរង់ចា � ន្តែតបើព�បើវលា 
បើ�ះនឹៈងម���់។

លោកស្ី ពិន ស្ីប៉ុស

៣.៣. ផ្តើមពីចំណុចសូន្យ កា្ល្យទៅជា 
ស្ត្ីដ្លឯករាជ្យដោយខ្លួនឯង



សន្សំប្្ក់ដើម្បីការផ្ល្ស់ប្តូរនាព្លអនាគត គម្្ងពង្ឹងអំណាចស្ដ្ឋកិច្ចស្ត្ី 17

គម្រ្រងន្រះផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីមិនត្រឹមត្រជាមួយនឹងជីវភាពរស់ន្រ និងស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រម 
ទាំងមានការលើកទឹកចិត្តផងដ្ររ។ ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររស្ត្រីមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការជម្នះឧបសគ្គ ដើម្របីឈានទ្រដល់ 
គ្រលដ្ររបស់ពួកគ្រ។ «ប្តីខ្ញុំមានការអប់រំទាប ហើយខ្ញុំវិញមិនមានអាជីពពិតប្រ្រកដទ្រ។ ដូច្ន្រះខ្ញុំអស់សង្រឃឹម 
ដ្រលព្រលខ្លះខ្ញុំមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រ្រន់ មិនមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្រយ ឬសូម្របីត្រទ្រព្រយសម្របត្តិ។ ខ្ញុំគិត 
ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវរស់ន្រក្នុងភាពក្រីក្រជារៀងរហូត ដូច្ន្រះខ្ញុំក៏បានចូលរួមគម្រ្រងន្រះ ជាពិស្រសជាមួយក្រុម 
សន្រសំ។ ខ្ញុំមិននឹកសា្ម្រនថាជីវិតខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ប្របន្រះន្រះទ្រ»។

ក្រុមសន្រសំគឺជាបណា្ត្រញដ្រលផ្រសារភា្ជ្រប់ស្ត្រី និងបុរសន្រ 
ក្នុងសហគមន៍។ គម្រ្រងបានបង្កើតកន្ល្រង និងឱកាស 
សម្រ្រប់អ្នកភូមិ ដើម្របីឱ្រយស្ត្រអីាចច្រករំល្រកបទពិស្រធន៍  
ចំណ្រះដឹង ជំនាញ និងបង្កើតឱ្រយសមាជិកក្រមុបានសា្គ្រល់ 
គា្ន្រទ្រវិញទ្រមក។ «បងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំបានលើកទឹក 
ចិត្តខ្ញុំឱ្រយចូលរួមជាមួយក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ដំបូងឡើយខ្ញុំមិន 
ដឹងគ្រលបំណងន្រក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ន្រះទ្រ ម្រយា៉្រងទៀត 
ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីន្រះដ្ររ។ ខ្ញុំគិតអំពីការធ្វើការងារ 
សង្គមន្រក្នុងសហគមន៍។ ន្រព្រលខ្ញុំកា្ល្រយជាសមាជិក  
ខ្ញុំអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើន។ ស្រដៀងគា្ន្រ 
ដ្ររខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តន៍ក្នុងវគ្គបណ្តុះ- 
បណា្ត្រលទំាងអស់ ធ្វើឱ្រយខ្ញុយំល់ពីក្រមុសន្រសំប្រ្រក់ ចំណ្រះ 
ដឹងពីការចូលរួមវគ្គជំនាញ។ ទីបំផុតខ្ញុតំ្រវូបានគ្រជ្រើសរីស 
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អ្រយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុម ព្រ្រះខ្ញុ ំជាមនុស្រសពូក្រនិយយ។ ខ្ញុំពិតជាភ័យខា្ល្រំងណាស់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនា ំ
ពីព្រ្រះព្រញមួយជីវិតខ្ញុំន្រះ ខ្ញុំគ្រ្រន់ត្រន្រផ្ទះហើយមើលថ្រកូន។ ទ្រះយ៉្រងណាក៏ដ្រយខ្ញុំន្រត្របន្តទទួលបាន 
បទពិស្រធន៍ជាច្រើន ហើយមនុស្រសជាច្រើនទាក់ទងមកខ្ញុំឱ្រយធ្វើកិច្ចការផ្រស្រងទៀត។ ហើយមានគម្រ្រងផ្រស្រងទៀត  
ក៏បានស្វ្រងរកការគាំទ្រពីខ្ញុំ ឱ្រយត្រខ្ញុំមានភាពកា្ល្រហានធ្វើវា ដូច្ន្រះខ្ញុំគា្ម្រនព្រលទំន្ររទៀតទ្រ» ។
 
គម្រ្រងន្រះគំាទ្រសមាជិកក្រមុសន្រសំប្រ្រក់តាមរយៈការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថ ុ ភាពជាសហគ្រនិ 
ខា្ន្រតតូច និងការបណ្តះុបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ។ សមាជិកមា្ន្រក់ៗអាចយកទ្រសឹ្តទី្រអនុវត្តន៍ក្នងុជីវភាពរស់ន្ររបស់ពួកគ្រ។  
លើសពីន្រះវាជួយបង្កើននូវទំនុកចិត្តផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីឱ្រយចូលរួមយ៉្រងសកម្មន្រក្នុង សហគមន៍។ ល្រកស្រីពិន 
ស្រីប៉ុស គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ព្រ្រះគាត់មានភាពជឿជាក់ និងលើកទឹកចិត្តឱ្រយចូលរួមក្នុងគម្រ្រងន្រះ។ «គម្រ្រង 
ន្រះជម្រុញខ្ញុំឱ្រយនិយយឡើង ដ្រលនាំខ្ញុំប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្រសគ្រប់រូប។ ក្រ្រពីន្រះខ្ញុំ និងប្តីខ្ញុំ មាន 
ទំនាក់ទំនងល្អចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចូលរួមគម្រ្រងន្រះ។ យើងក៏មានចំការ និងស្រ្រ ហើយយើងបានដាំដុះសា្វ្រយចន្ទី 
និងធ្វើស្រ្រ ន្ររយៈព្រលបីឆា្ន្រំចុងក្រ្រយ។ លើសពីន្រះ អ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយខ្ញុំមានម្រទនភាពចំព្រះគម្រ្រងន្រះ គឺ 
គម្រ្រងបានយកចិត្តទុកដាក់លើការជួយស្ត្រី។ គម្រ្រងន្រះអាចឱ្រយស្ត្រីមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់ត្រច្រើន ហើយ 
ជាលទ្ធផលពួកគ្រអាចដឹកនាំគ្រួសាររបស់ពួកគ្របាន» ។
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៣.៤. គម្្ងពង្ឹងអំណចស្ដ្ឋកិច្ចស្ត្ីបានផ្ល្ស់ប្តូរស្ត្ ី
ដ្លមានភាពភ័យខ្ល្ចឱ្យកា្ល្យជាអ្នកដឹកនាំ

បើ�ះបើ�ើើអំើ��៏បើ�� �បសិ្សនៈបើបើបើ�ើង�នៈការតសូូ្ស�បឹងន្តែ�បង

 គ�និៈតច្នៃច�ុបឌ័ិត និៈងឆនៈៈៈ�ុ�ងការបើ�ើើ�ិចចការមួ� បើ�ើងនឹៈង

ទទួ�ផុ��ត�ប់ម�វញិ�បើព�អំ�គត។

ល្រកស្រី សុិន ថុល អាយុ ៣៨ឆា្ន្រំ បានដឹកនាំក្រុមសន្រសំប្រ្រក់បានពីរ 
អាណត្តិ។ លើសពីន្រះគាត់ ក៏ជាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រុក ន្រស្រុក 
ប្រ្រសាទសំបូរ ខ្រត្តកំពង់ធំ។ «ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ គឺជួយសម្រួល 
ដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្រ ប្រចាំត្រីមាស និងធ្វើរបាយការណ៍បនា្ទ្រប់ពីកិច្ចប្រជុំ។ 
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រុក ខ្ញុំត្រូវរក្រសាទុកកំណត់ត្រ្រត្រឹមត្រូវន្រ 
ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់កម្ចទំីាងអស់ន្រក្នងុសៀវភ្របញ្ជហិីរញ្ញវត្ថ។ុ ខ្ញុតំ្រងត្រ 
ពិនិត្រយមើលឯកសារភា្ជ្រប់ ប្រសិនបើសមាជិកត្រូវការខ្ចីប្រ្រក់ន្រក្នុងក្រុម 

សន្រសំប្រ្រក់។ ខ្ញុ ំបង្កើតកាលវិភាគ ក៏ដូចជាតាមដានជាមួយអ្នករាល់គា្ន្រដើម្របីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ។ ទ្រះយ៉្រងណា 
ក៏ដ្រយ ក៏មានបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការប្រមូលសមាជិកមកប្រជុំទាន់ព្រលន្រត្រមាន កំឡុងជំងឺកូវីដរាតត្របាត។  
ដូច្ន្រះយើងអាចជួបជាមួយសមាជិក ៥ ទ្រ ៦នាក់ក្នុងព្រលប្រជុំម្តងៗ» ។

លោកស្ី សុិន ថុល
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ល្រកស្រី សុិន ថុល មិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទ្រ គាត់បានរៀនត្រឹមត្របញ្ចប់ថា្ន្រក់បឋមសិក្រសា 
ប៉ុណ្ណ្រះ។ ទ្រះយ៉្រងន្រះក្តីគាត់ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ក្នុងទាញយកអត្ថប្រយ្រជន៍ពីវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលនីមួយៗរបស់គម្រ្រង។  
ដូចគា្ន្រដ្ររគាត់ត្រងត្របើកចំហដើម្របីទទួលបានចំណ្រះដឹងថ្មីៗពីគម្រ្រង និងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ «ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមាន 
ការអប់រំតិចតួច ដូច្ន្រះវាពិបាកក្នុងការដឹកនាំសមាជិកដ្រលមានការអប់រំខ្ពស់ជាងខ្ញុំន្រដើមដំបូង។ មិនថ្វីទ្រ ខ្ញុំបាន 
ប្រឹងរៀនបន្តិចម្តងៗ ពីរបៀបគ្រប់គ្រងសៀវភ្របញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ អស់រយៈព្រលបីឆា្ន្រំកន្លងមក  
ខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងវាបាន ព្រ្រះខ្ញុំបានទទួលបទពិស្រធន៍គ្រប់គ្រ្រប់ បនា្ទ្រប់ពីអនុវត្តការងារន្រះ»។
 
មានទស្រសនៈយ្រនឌ័រដ្រលបងា្ហ្រញថាស្ត្រីគា្ម្រនអ្វីត្រូវធ្វើន្រក្នុងសហគមន៍។ ជាងន្រះទ្រទៀត ស្ត្រីមិនដឹងពីរបៀប 
ឬកន្ល្រងដ្រលត្រូវច្រករំល្រកបទពិស្រធន៍ និងចំណ្រះដឹងរបស់ពួកគ្រ ជាពិស្រសមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រចំណ្រះដឹងផ្ន្រក 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិធីសន្រសំប្រ្រក់។ «ស្ត្រីបានជួបប្រទះការលំបាកមិនត្រឹមត្រក្នុងការបើកអាជីវកម្មខា្ន្រតតូចប៉ុណ្ណ្រះទ្រ  
ប៉ុន្ត្រព្រមទាំងដំណើរការន្រការទ្ររកស្រវាប្រ្រក់កម្ចី ពីគ្រិះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររ។ បន្ថ្រមពីន្រះមិនមាន 
ការផ្រសព្វផ្រសាយពីការសន្រសំប្រ្រក់ និងផ្តល់អត្ថប្រយ្រជន៍ដល់សហគមន៍ទ្រ។ ខ្ញុំសង្ក្រតឃើញថា ស្ត្រីខ្លះអាចចំណាយ 
ប្រ្រក់ច្រើនតាមដ្រលពួកគ្រអាចរកបាន»។

ល្រកស្រី សុិន ថុល ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីគម្រ្រង រួមទាំងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពី សុវត្ថិភាពន្រ 
ការគ្រប់គ្រងថវិកា ឱកាសជាអ្នកដឹកនាំ និងទំនុកចិត្តផ្ទ្រល់ខ្លួន។ «ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាព ព្រ្រះខ្ញុំអាច 
ដាក់ប្រ្រក់សន្រសំ និងទទួលបានការប្រ្រក់ពីក្រុមសន្រសំ។ ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររ ខ្ញុំក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ 
ទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើអាជីវកម្ម និងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ ជាពិស្រសខ្ញុំធា្ល្រប់ជាមនុស្រសអសកម្ម  
ត្រឥឡូវខ្ញុំបានកា្ល្រយជាមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលកា្ល្រហានក្នុងការនិយយ»។
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៣.៥. គម្្ងពងឹ្ងអំណចស្ត្បីង្កើតឱកាសសម្្ប់កុ្មចមុ្ះ

ខ្ញុំំ� �បានៈតសូូ្ស �នៈតា �ចិតោចូ�រួម�គប់វគគបណ្តុះោ� ះបណាោ � 

បើហិើ�ជា�ទធផុ� វាបានៈជួួ��ប់ប�បាត់ភាពខាះ ស់្សបើអំៀនៈ 

និៈងបើ�ើើឱ្យយខ្ញុំំ� �កាែ ហានៈហូានៈនិៈយ៉ា�បើ�ើង

លោកស្ី សា៊្ង វណ្ណ្

ល្រកស្រី សា៊្រង វណា្ណ្រ មានអាយុ ៣៧ឆា្ន្រំ ហើយគាត់គឺជាសមាជិកក្រុម 
សន្រសំ ន្រស្រកុប្រ្រសាទ សំបូរ តំាងពីឆា្ន្រ ំ២០១៦ មក។ គាត់បានបើកហាង 
ន្រលក់គ្រឿងទ្រសតូចមួយន្រផ្ទះ អស់រយៈព្រល ១០ ឆា្ន្រំហើយ។

ល្រកស្រី សា៊្រង វណា្ណ្រ បានអនុវត្តន៍អាជីវកម្មខា្ន្រតតូចតាមប្របបុរាណ 
ដ្រយសារត្រគាត់មានថវិកាតិចតួចក្នងុការបន្តមុខរបស់គាត់ ដូច្ន្រះវាពិបាក 
ក្នុងធ្វើឱ្រយប្រ្រក់ចំណូលមាននិរន្តរភាព។ «ខ្ញុំមានបញ្ហ្រក្នុងការបង្វិលថវិកា 

មិនទាន់ ដ្រលធ្វើឱ្រយអជីវកម្មខា្ន្រតតូចរបស់ខ្ញុមិំនមានការរីកចម្រើន។ លើសពីន្រះចំណូលពីការលក់ មិនអាចផ្គត់ផ្គង់ 
ជីវភាពរបស់ខ្ញុំបានទ្រ»។

គម្រ្រងន្រះបានបង្កើតក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ន្រក្នុងសហគមន៍គ្រលដ្រ។ មុនដំបូង គម្រ្រងបង្កើតក្រុមសន្រសំគំរូ ន្រក្នុង 
សហគមន៍ត្រមួយ បនា្ទ្រប់ពីន្រះវាបានពង្រីកទ្រសហគមន៍ផ្រស្រងទៀត។ «ការពីដំបូង ខ្ញុំមិនដឹងថា ក្រុមសន្រសំគឺជា 
អ្វទី្រដ្រយសារមន្ត្រគីម្រ្រង បានហ្រខ្ញុឱំ្រយចូលរួមក្នងុការប្រជំុ ហើយខ្ញុគំ្រ្រន់ត្រចូលរួមដ្រយមិនយកចិត្តទុកដាក់។  
ទ្រះយ៉្រងណា ខ្ញុំគ្រ្រន់ត្រធ្វើតាមការណ្រនាំ ដ្រយដាក់ប្រ្រក់ប្រចាំខ្រក្នុងក្រុមសន្រសំ។ អញ្ចឹងខ្ញុំបានសន្រសំប្រ្រក់ 
រហូតដល់ក្រុមរបស់យើងឈានដល់គ្រលដ្រ ហើយក្រុមនឹងសម្រ្រចចិត្តច្រកចាយប្រ្រក់វិញន្រចុងបញ្ចប់ឆា្ន្រំ។  
គួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើល ខ្ញុបំានរក្រសាទុកប្រ្រក់ខ្លះ ហើយខ្ញុអំាចប្រើប្រ្រក់ន្រះ ដើម្របីវិនិយ្រគទ្រក្នងុអាជីវកម្មខា្ន្រតតូចរបស់ខ្ញុ។ំ  
ទីបញ្ចប់ ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចទទួលបានចំណូលបន្ថ្រម»។
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ល្រកស្រី សា៊្រង វណា្ណ្រ បានចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍លើគម្រ្រងន្រះ ព្រ្រះគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយ្រជន ៍
ជាច្រើនពីគម្រ្រងន្រះ។ «បនា្ទ្រប់ពីចូលរួមក្នុងគម្រ្រង ខ្ញុំចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុងក្រុមសន្រសំប្រ្រក់ ព្រ្រះខ្ញុំទទួលបាន 
ម្ររៀនផ្រស្រងទៀត ក្រ្រពីចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា អំពើហិង្រសាទាក់ទងយ្រនឌ័រ ការជួញដូរមនុស្រស  
ការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈផ្រស្រងទៀត កាលពីមុនខ្ញុំមិនដឹងនិយមន័យអំពើហិង្រសាទាក់ទងយ្រនឌ័រ និងនិយមន័យ 
ផ្រស្រងទៀតទ្រ លើសពីន្រះខ្ញុំបានពង្រីកអាជីវកម្មខា្ន្រតតូចរបស់ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំអាចទិញស្រូវយកទ្រកិនជាអង្ករ
ដើម្របីយកវាលក់ទៀតផង»។
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ល្រក ហៀន ហឹុម មានអាយុ ៤០ឆា្ន្រ ំគាត់បានផ្ល្រស់មករស់ន្រខ្រត្តកំពង់ធំ 
បាន៣០ឆា្ន្រំហើយ។ គាត់បានបើកហាងលក់គ្រឿងទ្រសប្រហ្រលមួយឆា្ន្រំ 
ហើយ។ គាត់ក៏មានស្រ្រសម្រ្រប់ដាំដុះន្ររដូវវស្រសាផងដ្ររ។ គាត់បាន 
កា្ល្រយជាសមាជិកន្រក្រុមសន្រសំប្រ្រក់បានមួយឆា្ន្រំហើយ។

បើបើ�នៈឱ្យកាស្សបើហិើ� ន្តែតខ្ញុំើះការតសូូ្ស បើ�ះ�បា��ជាមិនៈទទួ�
 

បានៈនូៈវភាពបើជាគជួ័�។ បើហិើ�វាបើ�បៀបបានៈបើ�នឹៈងស្សហិគមនៈ ៍
មួ� ន្តែ���នៈន្តែតប�រស្សចូ�រួមអំភិវឌ័ឍនៈ ន្តែតស្ត្រីស្សោ�មិនៈទទួ�បានៈ

 
ឱ្យកាស្សឱ្យយចូ�រួម�ូចប�រស្ស បើ�ះស្សហិគមនៈ៍បើ�ះមិនៈ�៏អាច

ឈានៈបើ�រ�ការអំភិវឌ័ឍនៈ៍ពិត�បា��បើទ។

លោក ហៀន ហុឹម

៣.៦. ទស្សនៈរបស់សមាជិកបុរសចំពោះ
គម្្ងពង្ឹងសមត្ថភាពស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្ី
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មុននឹងចូលរួមគម្រ្រងគាត់មិនខុសពីសមាជិកស្រី្តទ្រ អំពីការលំបាកក្នុងការរកវិធីបង្កើតប្រ្រក់ចំណូលដើម្របីផ្គត់ផ្គង ់
គ្រួសារ។ «ខ្ញុំពិបាកក្នុងការស្វ្រងរកមូលនិធិ ឬទទួលបានប្រ្រក់កម្ចី ដើម្របីធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមាន និរន្តរភាព 
ណាស់។ លើសពីន្រះ ខ្ញុំន្រត្រប្រើបច្ច្រកទ្រសបុរាណដើម្របីទាក់ទាញអតិថិជន»។ យ៉្រងណាក៏ដ្រយគាត់បាន 
ព្រញចិត្ត បនា្ទ្រប់ពីបានចូលរួមក្នុងគម្រ្រងន្រះ។ «ខ្ញុំបានចូលរៀនអំពីវគ្គការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ជំនាញ និង 
ភាពជាសហគ្រិន។ ខ្ញុំចង់បងា្ហ្រញថា ខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដ្រយយកចំណ្រះដឹងន្រះមកប្រើប្រ្រស់។ 
សង្រឃឹមថាគម្រ្រងអាចបន្ត និងផ្តល់បទពិស្រធន៍ និងការអប់រំបន្ថ្រមដល់សហគមន»៍។
 
ល្រកហុឹមបានរកឃើញខ្លួនឯងន្រព្រលចូលរួមន្រក្នុងគម្រ្រងន្រះ ព្រ្រះគាត់ចង់រួមចំណ្រកគាំទ្រការបង្កើន 
សុខុមាលភាពសហគមន៍ ក្រ្រពីទទួលបានអត្ថប្រយ្រជន៍ពីក្រុមសន្រសំប្រ្រក់។ «ខ្ញុំស្រឡាញ់សហគមន៍ខ្ញុំដូច្ន្រះខ្ញុំ 
ត្រូវត្រសហការជាមួយស្ត្រី ដើម្របីបង្កើតប្រ្រក់ចំណូលប្រកបដ្រយនិរន្តរភាពន្រក្នុងក្រុមសន្រសំ ជាពិស្រសន្រក្នុង 
សហគមន៍។ ដូច្ន្រះយើងអាចបង្កើតឱកាសជាច្រើនតាមរយៈការដាក់ប្រ្រក់ជាមួយក្រុមសន្រសំ លើសពីន្រះយើង 
ក៏បានសហការជាមួយស្ត្រី ដ្រលកំពុងរស់ន្រក្នុងសហគមន៍ផ្រស្រងទៀត ដូច្ន្រះវាអាចផ្តល់អំណាចដល់យើងឆ្ព្រះ 
ទ្ររកអនាគតដ៏រុងរឿង»។
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៤. ការផ្តល់អនុសាសន៍សម្្ប់ 
គម្្ងនាព្លអនាគត

ក្រ្រពីការផ្តល់ព័ត៌មាន អំពីការវិវឌ្រឍន៍ និងសមិទ្ធផលរបស់គម្រ្រង ដ្រលបានផ្ត្រតលើការពិភាក្រសាជាក្រុម និងការ 
សមា្ភ្រសន៍ន្រះ ហើយអ្នកចូលរួមក៏បានគូសបញ្ជ្រក់ពីចំណុចមួយចំនួន ដើម្របីធ្វើការក្រលម្អគម្រ្រងនាព្រលអនាគត។

៤.១. ការកសាងសមត្ថភាពដល់
ក្ុមសន្សំប្្ក់ និងក្ុមសហព័ន្ធស្ុក

 y អ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមពិភាក្រសាចំនួន៣ក្រុម បងា្ហ្រញនូវតម្រូវការចាំបាច់ ត្រូវត្រមានការគាំទ្រជាបន្តបនា្ទ្រប់ពី  
អង្គការកម្ពុជាដើម្របីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ដើម្របីធ្វើឱ្រយមុខងាររបស់ក្រុមសន្រសំមានភាពប្រសើរឡើង។

 y សមាជិកស្ត្រីក៏បានស្នើសុំឱ្រយបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថ្រម អំពីអត្ថន័យន្រការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈ 
គម្រ្រងន្រះ។ ហើយវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលន្រះ គួរត្រផ្ត្រតបន្ថ្រមលើការការពារអំពើហិង្រសាទាក់ទង យ្រនឌ័រ  
ការជួញដូរមនុស្រស និងការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ។

 y ក្រុមការងារគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី បានធ្វើការគ្រប់គ្រងគម្រ្រង និងសកម្មភាពរបស់ 
គម្រ្រង ហើយបានជំនះរាល់ការលំបាកក្នុងកំឡុងព្រលមានជំងឺរាតត្របាត ដើម្របីអនុវត្តគម្រ្រងដ្រយប្រើ 
បច្ច្រកវិទ្រយា។ យ៉្រងណាក៏ដ្រយអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ក៏កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការចូលប្រជុំ ដ្រយប្រើប្រ្រស់ 
កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ដូច្ន្រះគម្រ្រងន្រះគួរត្របន្តរិះរកមធ្រយាបាយដើម្របីអភិវឌ្រឍ និងបង្កើនសមា្ភ្ររៈ 
បណ្តុះបណា្ត្រលអំពី បច្ច្រកវិទ្រយា សារគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្រយា (អាយសុីធី) ដើម្របីផ្តល់បណ្តុះបណា្ត្រល 
ដល់សិកា្ខ្រកាម។

 y គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី គួរត្របន្តពង្រឹងចំណ្រះដឹងរបស់អ្នកចូលរួមជាមួយនឹងអ្វីដ្រល 
ពួកគ្របានរៀនពីគម្រ្រងន្រះ។ ដូច្ន្រះក្រុមការងារគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី គួរត្របន្ត ផ្តល់វគ្គ 
រំលឹក លើម្ររៀនដ្រលបានបណ្តុះបណា្ត្រលរួច ជារៀងរាល់ឆា្ន្រំ ដល់សមាជិកន្រក្រុមសន្រសំ។

៤.២. ការគាំទ្ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស
ដល់ក្ុមសន្សំប្្ក់ និងក្ុមសហព័ន្ធស្ុក

 y ការប្រើប្រ្រស់យុទ្ធសាស្រ្ត «សន្រសំប្រ្រក់ដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរ» ដើម្របីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ន្រក្នុងសហគមន៍ 
គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី ត្រូវបានគ្ររកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍ 
សហគមន៍។ ដើម្របីគាំទ្រដល់ការក្រលម្អន្រះ វានឹងមានប្រយ្រជន៍ក្នុងការចងក្រង និងបង្កើតជាសៀវភ្រ 
ណ្រនំាបណ្តះុបណា្ត្រល ដ្រលជាធនធាន និងមានរក្រសាទុករាល់ឯកសារគម្រ្រងទំាងអស់ន្រក្នងុសៀវភ្រន្រះ។

 y គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី គួរបន្ត កៀងគងបុរសឱ្រយចូលរួមបន្ថ្រមទៀតក្នុងគម្រ្រងន្រះ។ 
ពិស្រសជាងន្រះទ្រទៀតគម្រ្រងន្រះ គួរត្រផ្តល់អំណាចដល់ពួកគ្រក្នងុការយល់ដឹងពីវិធីការពារអំពើហិង្រសា 
ទាក់ទងយ្រនឌ័រ លើកកម្ពស់សមភាពយ្រនឌ័រដើម្របីសុខុមាលភាពសង្គមរបស់ប្រជាជនទំាងអស់ន្រក្នងុភូមិ។
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៥. ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន
ទ្រះបីប្រទ្រសកម្ពុជាមានភាគរយខ្ពស់ន្រស្ត្រីដ្រលចូលរួមក្នុងកមា្ល្រំងពលកម្មន្រតំបន់ជនបទក៏ដ្រយក៏ប្រទ្រស 
ន្រះត្រមានភាពលំបាក ដើម្របីលើកកម្ពស់សមភាពយ្រនឌ័រ។ ជាពិស្រសអំពើហិង្រសាទាក់ទងយ្រនឌ័រ ន្រត្រកើតមាន  
ហើយប្រជាជនបន្តរស់ន្រក្រ្រមបនា្ទ្រត់ភាពក្រីក្រ។

ដូច្ន្រះគម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចស្ត្រី បានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ «សន្រសំដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរ» សម្រ្រប់ការផ្តល់ 
អំណាចដល់ស្ត្រី។ វាក៏រួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ សហគមន៍ដ្រយបង្កើតឱ្រយមានឱកាសការងារដល់អ្នកភូមិ។  
ពិស្រសជាងន្រះទ្រទៀតគម្រ្រងបានគាំទ្រឱ្រយមានក្រុមសន្រសំទ្រដល់ ចំនួន ២៤ក្រុម ន្រក្នុងស្រុកសន្ទុក ស្រុក 
ប្រ្រសាទសំបូរ និងស្រុកប្រ្រសាទបល្ល័ង្គ ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ។ គម្រ្រងន្រះបានជួយដល់អ្នកភូមិ ដ្រយគា្ម្រន 
ការរីសអើងទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ ជនជាតិដើមភាគតិច ឬពិការភាព ដើម្របីផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគ 
េបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល់គ្រប់វគ្គ។ លើសពីន្រះវាក៏ផ្តល់នូវកញ្ចប់ថវិការតូចៗ ដល់ស្រ្តីជាលក្ខណៈបុគ្គល និង 
ជាក្រុម ដើម្របីដំណើរការអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច បនា្ទ្រប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលរួច។

ការពិពណ៌នារឿងក្នុងសៀវភ្រន្រះ បានឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសមិទ្ធផលន្រគម្រ្រង ទ្រលើរូបភាពផ្រស្រងៗគា្ន្រ។ វាពិពណ៌នា 
អំពីផលជះវិជ្ជមាន របស់គម្រ្រងទ្រលើការអភិវឌ្រឍន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រី ការសហការរវាងស្ត្រី និងបុរសន្រក្នុងក្រុម 
សន្រសំប្រ្រក់ និងការសម្រ្រចចិត្តរបស់ស្ត្រីន្រក្នុងគ្រួសារ និងអនាគតរបស់ពួកគ្រ។ លើសពីន្រះវាក៏រួមចំណ្រកដល់ 
ការអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ ដ្រយធ្វើការសហការជាមួយអាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន ដើម្របីកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ។

៦. វិសាលភាព និងដ្នកំណត់
ការវាយតម្ល្រលើគម្រ្រងន្រះមានគ្រលបំណងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង និងលើកកម្ពស់គម្រ្រងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ច 
ស្ត្រី (WEP) ន្រអង្គការមជ្រឈមណ្ឌលវិបត្តិស្ត្រីកម្ពុជា (CWCC) តាមរយៈការវាយតម្ល្រប្រកបដ្រយការចូលរួម  
ដ្រលបន្ថ្រមជាមួយការអភិវឌ្រឍន៍ សមត្ថភាពបុគ្គលិកន្រអង្គការមជ្រឈមណ្ឌលវិបត្តិស្ត្រី កម្ពុជា (CWCC)។ លទ្ធផល 
ន្រការវាយតម្ល្ររួមមានការផលិតសៀវភ្ររូបថត និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់ អង្គការមជ្រឈមណ្ឌលវិបត្តិស្ត្រីកម្ពុជា 
(CWCC)។ លើសពីន្រះគម្រ្រង បានធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក(CWCC) ដើម្របីពិនិត្រយឡើងវិញនូវកម្រងសំណួរ 
និងធ្វើការកត់សមា្គ្រល់អ្នកចូលរួម។ មានវិធីសាស្រ្តពីរសម្រ្រប់ស្វ្រងរកផលប៉ះពាល់លើគម្រ្រង វាគឺជាការពិភាក្រសា  
ជាក្រុម និងបទសមា្ភ្រសន៍ ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតដ្រយប្រើកម្មវិធី GoogleMeet។ គម្រ្រងន្រះ 
អាចកៀងគងអ្នកចូលរួមដ្រយបានពិនិត្រយលើ អត្តសញ្ញ្រណ យ្រនឌ័រ ជនជាតិភាគតិច ពិការភាព និងអំណាច 
ចូលរួមក្នុងការពិភាក្រសាជាក្រុម និងការសមា្ភ្រសន៍ ដ្រយអនុវត្តទ្រតាមទ្រឹស្តី ការប្រើប្រ្រស់កញ្ចក់របស់ យ្រនឌ័រ  
«និងលក្ខណៈអន្តរកម្មន្រការចាត់ថា្ន្រក់សង្គមដូចជា ពូជសាសន៍ វណ្ណៈ និងភ្រទដូចដ្រលបានអនុវត្តចំព្រះបុគ្គល ឬ 
ក្រុមដ្រលបានផ្តល់ឱ្រយដ្រយចាត់ទុកថាជាការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតសុីគា្ន្រ និងពឹងផ្អ្រកគា្ន្រទ្រវិញទ្រមកន្រការរីសអើង 
ឬការបាត់បងអត្ថប្រយ្រជន៍ (UN Women ២០២១)» (Gender and Intersectionality lens)។ 
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