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ការវិភាគយេនឌ័រ 
ចំណុចស្ខំាន់ គឺយតោ តយៅយ ើ
អំណាច  
 
គោលគៅរបស់គ ើង គឺថាគ្គប់ការងារទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គួរដែរមួ
ចាំដ កែល់ការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រ។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា គ្គប់គគគ្មាង
ទាំងអស់ដែលគ ើងោាំគ្រ គ្ែូវដែមាន៖ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ ជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា នរបស់គគគ្មាង 

• គោលបាំ ង គដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

• សកមមភាព គដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

• សូចនាករ វាស់ដវងអាំពីកគ្មិែដែលគគគ្មាងគនេះរមួចាំដ កគៅនឹង
ការបគងកើែសមភាពគ នឌ័រ 

• ការគ្ែួែពិនិែយ និងវា ែនមៃ គដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

ឯកសារគនេះនឹងគតោ ែគៅគលើការវភិាគគ នឌ័រ 



យតើអវីយៅ 
ជាការវិភាគយេនឌ័រ? 

 

• ការវភិាគគ នឌ័រ គឺជាឯកសារសគ្មាប់កាំ ែ់ និងចងគ្កងចាំ ុចខុសោែ អាំពី
អាំណាច ែួនារី ធនធាន បរដ្ឋា ន ែគ្មូវការ និងនលគ្បគោជន៍របស់ស្តសោី បុរស 
កុមារ ីនិងកុមារា គៅកែុងសហគមន៍ ឬគ្កមុណាមួ ។ 

• ែូគចែេះ ការវភិាគគនាេះនឹងជួ ែល់គ ើងកែុងការដសែង ល់អាំពីសងគមដែលគ ើង
កាំពុងរស់គៅសពែនងៃ។ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ គ្ែូវដែជាដនែកមួ ននសកមមភាពទាំងអស់ដែលគ ើងគធែើ។



យតើអនកអាចយ្បើ្ាស្ឯ់កសារយនេះតាម
រយបៀបណា? 

 
• ឯកសារគនេះនឹងនោល់ជូនគោកអែកនូវព័ែ៌មានដែលអែកគ្ែូវការ គែើមបដីសែង ល់គៅ
គពលដែលគ ើងគធែើការវភិាគគ នឌ័រ។ ព័ែ៌មានគនេះ គ្ែូវដែជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា ន
របស់គគគ្មាង គបើមិនែូគ ែ្ េះគរគគគ្មាងគនាេះនឹងមិនមាន ុរធសាស្តសោចាស់ោស់ ពាក់
ព័នធនឹងបរបិរសងគម និងមានគ្បសិរធភាពគនាេះគ ើ ។ 

• ឯកសារគនេះមិនមានបរដ្ឋា នែឹងរងឹ។ សាំ ួរទាំងអស់នឹងមិនពាក់ព័នធនឹងគគគ្មាង
គ្គប់ទាំងអស់គនាេះគ ើ  – អែកគ្ែូវសគគ្មចថាគែើសាំ ួរណាមួ ដែលសមស្សប
ជាមួ នឹងបរបិរ និងគ្បគេរគគគ្មាងដែលអែកនឹងគធែើការបគងកើែ។ 

• សូមគគ្បើគ្ាស់ឯកសារគនេះ៖ 

- គៅគពលដែោអែក វភិាគគ នឌ័រគៅកាន់គ្កុម គ្បជាជន ឬសហគមន៍ 

- គៅគពលដែលអែកវា ែនមៃការគសែើសុាំរបស់គគគ្មាងណាមួ  

• សូមកែ់សមាគ ល់ថាគៅកែុងឯកសារគនេះ ពាកយថា “សហគមន៍” សាំគៅគៅរកគ្កមុ
បុគគលដែលពាក់ព័នធនឹងគគគ្មាងរបស់អែក។ 



ស្ណួំរទូយៅននការវិភាគយេនឌ័រ 
 

1 គែើនរណាគធែើអែីខៃេះ? 

2 គែើនរណាមានអែីខៃេះ? 

3 គែើនរណា ល់ែឹងអាំពីគ្បធានបរអែីខៃេះ? 

4 គែើនរណាជាអែកសគគ្មចចិែោគលើអែីខៃេះ? 

5 គែើនរណាគ្ែវូការអែីខៃេះ? 

6 ស្តសោីមួ ណា? បុរសមួ ណា?



1 យតើនរណាយ្វើអវីខ្លេះ? 
ការបបងបចកការងារយៅតាមយេទ 

 
ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- គែើស្តសោី និងបុរសចាំណា គពលគវោរបស់ពួកគគោ៉ាងែូចគមេច? គែើសកមមភាព
គ្បគេរណាខៃេះដែលពួកគគគធែើ? គែើសកមមភាពដែលពួកគគគធែើែូចោែ គពញមួ ឆ្ែ ាំដែរ
ឬគរ (ឬ ជាគ្បគេរការងារតាមរែូវកាល) ? 

- គែើស្តសោី និងបុរសចាំណា គពលគវោរបស់ពួកគគគៅកដនៃងណា? គែើពួកគគគធែើ
សកមមភាពគៅកដនៃងណា? 

- គែើស្តសោី និងបុរស គៅកដនៃងណាមួ គៅគពលណាខៃេះ? គែើពួកគគគធែើសកមមភាពខុស
ោែ ទាំងគនាេះគៅគពលណា? 

- គែើនរណាគធែើការររួលគ្ាក់កាំនរ ៉ា គហើ នរណាដែលគធែើការងារមិនររួលគ្ាក់កាំនរ ៉ា? 

- គែើរគបៀប និងកដនៃងដែលកុមារ ី និងកុមារាចាំណា គពលគវោរបស់ពួកគគមាន
ចាំ ុចខុសោែ គ្ែង់ណាខៃេះ? 

- គែើសកមមភាពដែលពួកគគគធែើគនាេះ មានឥរធិពលអែីខៃេះែល់សមែថភាពរបស់ស្តសោី និង
បុរសកែុងការចូលរមួកែុងគគគ្មាងគនាេះ? 

- គែើសកមមភាពទាំងគនាេះមានឥរធិពលអែីខៃេះគៅគលើឱកាសរបស់ស្តសោី និងបុរសកែុងការ
ររួលានអែថគ្បគោជន៍ពីការចូលរមួកែុងគគគ្មាង? 

  



 

2 យតើនរណាមានអវី? ការទទួ ាន
្នធាន និងការ្គប់្គង ្នធាន 

 

ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- គែើនរណាជាមាា ស់កមមសិរធិគលើែីធៃី ឧបករ ៍ និងធនធានសាំខាន់ៗគនសងៗគរៀែ? 

- គែើនរណាជាអែកគគ្បើគ្ាស់ែីធៃី ឧបករ ៍ ដែលពួកគគមិនដមនជាមាា ស់? 

- គែើនរណាមានគ្ាក់? នរណាជាអែករកចាំ ូល? គែើនរណាជាអែកខាីគ្ាក់? គែើ
នរណាឱយខាីគ្ាក់? 

- គែើនរណាអាចររួលានគសវា (គសវាឥ ទន គសវាដងទាំសុខភាព ការអប់រ ាំ  
គសវាជាំនួ ដនែកកសិកមម ជាគែើម)? 

- គែើធនធានដែលពួកគគគ្គប់គ្គង និងអាចគគ្បើគ្ាស់ានគនេះ មានឥរធិពលអែីខៃេះែល់
សមែថភាពរបស់ស្តសោី និងបុរសកែុងការចូលរមួកែុងគគគ្មាង? 

- គែើវាជេះឥរធិពលោ៉ាងែូគមោចខៃេះែល់សមែថភាពរបស់អែកររួលនលគែើមបអីាចររួល
ពួកគគររួលនលពីគគគ្មាង? 

  



 

3 យតើនរណាដឹងអវីខ្លេះ? ការទទួ 
ានព័ត៌មាន 

 
ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- គែើនរណាានររួល និងមិនានររួលការអប់រ ាំជានៃូវការ? គែើនរណាអាចអាន  
សរគសរ និងរាប់គលខាន? 

- គែើនរណានិោ ភាសាអែី? 

- គែើនរណាអាចគគ្បើវរិយុ រូររសសន៍ និងអីុនធឺ ិែាន? 

- គែើនរណា ល់ែឹងអាំពីសាថ នភាពកែុងនទេះ? គែើនរណា ល់ែឹងអាំពីសហគមន៍? គែើ
នរណា ល់ែឹងអាំពីពិេពគោកខាងគគ្ៅ? គែើនរណា ល់ែឹងអាំពីរគបៀបគធែើការ
សគគ្មចចិែោគៅកែុងសាថ នភាព និងកគ្មិែគនសងៗ (កែុងនទេះ សហគមន៍ ការសគគ្មចចិែោ
កែុងនគោា  កែុងគ្បគរស)? 

- គែើនរណាមានជាំនាញអែីខៃេះ? 

- គែើកុមារ ីនិងកុមារាររួលានព័ែ៌មានែូចោែ ដែរឬគរ? 

- គែើការររួលានព័ែ៌មានគនេះ មានឥរធិពលគៅគលើសមែថភាពរបស់ស្តសោី និងបុរស
កែុងការចូលរមួគៅកែុងគគគ្មាងដែរឬគរ? 

- គែើការររួលានព័ែ៌មានគនេះមានឥរធិភាពដបបណាខៃេះគៅគលើឱកាសដែលពួកោែ់
អាចររួលនលពីគគគ្មាង? 

 
 
 
 
 

 



4 យតើនរណាជាអនកស្យ្មចអវី? ការ
ស្យ្មចចិតោយៅកនងុផ្ទេះ និងស្ហគមន៍ 
 
ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- គែើនរណាគធែើការសគគ្មចចិែោអែីខៃេះគៅកែុងនទេះ? 

- គែើនរណាគធែើការសគគ្មចចិែោអែីខៃេះគៅកែុងគ្កុម ឬសហគមន៍ដែលមានបុគគលមាន
សិរធិទាំងគនេះ? 

- គែើនរណាមានសមែថភាពកែុងការជេះឥរធិពលែល់ការសគគ្មចចិែោរបស់អែកែនរ 
(គទេះបីជាពួកគគមិនមានអាំណាចកែុងការសគគ្មចចិែោគដ្ឋ ខៃួនឯងកោី)?



 

5 យតើនរណា្តូវការអវីខ្លេះ? ត្មូវការ
តទ   ់និង្បយោជន៍បបបេទុធសាញ្ជ្ស្ោ 

 
ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- គែើស្តសោី និងបុរសគៅកែុងគ្កុមគនេះមានែគ្មវូការ និងបាំ ងគ្ាថាែ អែីខៃេះ? 

- គែើស្តសោី និងបុរសមានបញ្ហា សុខភាពខុសោែ ដែរឬគរ? 

- គែើមានការអប់រ ាំ ចាំគ េះែឹង និងជាំនាញខុសោែ ដែរឬគរ? 

- គែើកុមារ ីនិងកុមារាមានែគ្មូវការ និងបាំ ងគ្ាថាែ ខុសោែ ដែរឬគរ? 

- គែើអែីខៃេះជាឧបសគគសគ្មាប់ស្តសោីគៅកែុងការអនុវែោសិរធិរបស់ខៃួន? គែើអែីខៃេះជាឧបសគគ
សគ្មាប់បុរសកែុងការអនុវែោសិរធិរបស់ខៃួន? 

- គែើនរណាធាៃ ប់រងគគ្ោេះនឹងអាំគពើហិងាគៅកែុងនទេះ និងសហគមន៍? គែើនរណាជាអែក
បងកឱយមានអាំគពើហិងាគៅកែុងនទេះ និងសហគមន៍?



 

6 យតើញ្ជ្ស្ោមីួេណា?បុរស្មួេណា?  
ភាព្បស្ពវគ្នន  

 
ឧទហរ ៍ននសាំ ួរដែលគ្ែវូសួរ៖ 

- ស្តសោីទាំងអស់គៅកែុងសហគមន៍ ឬគ្កុមណាមួ មិនមានសាថ នភាពឬគសចកោី
សនែិដ្ឋា នែូចោែ គរ។ បុរសទាំងអស់គៅកែុងសហគមន៍ ឬគ្កុមមិនមានសាថ នភាព ឬ
លកខខ ឌ ែូចោែ គរ។ 

- គែើកតាោ អែីគនសងគរៀែដែលរមួបញ្ាូ លោែ រវាងគ នឌ័រគែើមបីកាំ ែ់សាថ នភាពស្តសោី និង
បុរសគៅកែុងគ្កុមគនេះ? តាមរគបៀបណា? ឧទហរ ៍៖ 

- គែើអែីជាភាពខុសោែ គៅកែុងជីវែិរបស់ស្តសោី និងកុមារដីែលជាជនជាែិភាគែិចគបើ
គគ្បៀបគធៀបគៅនឹងស្តសោី និងកុមារដីែលមិនដមនជាជនជាែិភាគែិច? 

- គែើអែីជាភាពខុសោែ គៅកែុងជីវែិរបស់បុរស និងកុមារាដែលមានពិការភាព និងបុរស
និងកុមារាដែលមិនមានពិការភាព? 

- គែើអែីជាភាពខុសោែ គៅកែុងជីវែិរបស់ស្តសោីដែលមានធនធានគសែាកិចា និងស្តសោីដែល
មិនមាន? 

- គែើជីវែិរបស់បុរសចាំណាស់ និង ុវជនមាែ ក់មានអែីខុសោែ ? 

- គែើកតាោ អែីគនសងគរៀែដែលគធែើឱយស្តសោីខុសោែ ? គែើមុខងារណាគនសងគរៀែដែលគធែើឱយ
មានភាពខុសោែ រវាងបុរស? គែើកតាោ អែីគនសងគរៀែដែលគធែើឱយមានភាពខុសោែ រវាង
កុមារ?ី គែើកតាោ អែីគនសងគរៀែដែលគធែើឱយកុមារាខុសោែ ? 

 
 

  



យៅយព បដ អនក្បមូ ទិននន័េ និង
ព័ត៌មាន 

 
ដបងដចក និងវភិាគរិនែន័ ដែលអែកគ្បមូលគៅតាម គេរ/គ នឌ័រ។ 

ឧទហរ ៍៖ អែកចូលគៅកាន់សហគមន៍ដែលមានស្តសោី ១២% និងបុរស ៦៣% គចេះ
អានអកសរ។ គ្បសិនគបើអែកនិោ ថា ៣៧,៥% ននគ្បជាជនសរបុគៅកែុងសហគមន៍
គចេះអាន គនាេះគ ើងនឹងមិនអាចគមើលគ ើញវសិមភាពរវាងស្តសោី និងបុរសគៅកែុងសហ
គមន៍គនេះគ ើ ។ 

សូមរាប់បញ្ាូ ល ស្តសោី បុរស កុមារ ីនិងកុមារាគៅកែុងការគ្បមូលរិនែន័  គែើមបីធានាថា
គ ើងានែឹងអាំពីមែិគោបល់របស់អែកទាំងអស់។ 

គ្បសិនគបើអាច សូមធានាឱយានថា ស្តសោីជាអែកសមាា សន៍ស្តសោីែូចោែ  គដ្ឋ សារស្តសោី
មានគរឿងខាម ស់គអៀនជាគគ្ចើនដែលមិនអាចពិភាកាជាមួ នឹងបុរសាន។ គហើ សូម
ពិ្រណាគៅគលើបញ្ហា ដែលបុរសអាចពិភាកាានដែជាមួ នឹងអែកសមាា សន៍បុរស
នងដែរ។ 

សូមកាំ ែ់ គ្បេពព័ែ៌មានសពែនងៃ សគ្មាប់ការដសែងរកព័ែ៌មាន និងការវភិាគ 
(ឧ. អងគភាពសិរធិស្តសោីគៅកែុងមូលដ្ឋា ន គ្កុមស្តសោីគៅកែុងមូលដ្ឋា ន និងការវា ែនមៃពីមុន
មក)។ សូមរាប់បញ្ាូ លការវភិាគគ នឌ័រគៅកែុង លកខខ ឌ គោង គហើ ធានាឱយាន
ថារាល់អែកស្សាវគ្ជាវ និងអែកវា ែនមៃទាំងអស់មានជាំនាញ និងបរពិគសាធន៍គ្គប់
គ្ោន់គែើមបីគធែើការជាមួ នឹងរសសនៈគ នឌ័រ។ 

 

  



យតើមានអវបីន្ទទ ប់? 
 

សូមចង ា្ំថា ព័ែ៌មានដែលគ ើងររួលានពី ការវភិាគគ នឌ័រនឹងមានឥរធិពលដែ
គៅគពលដែលគ ើងគគ្បើវាដែប៉ាុគណាណ េះ។ 

ែូគចែេះ សូមធានាឱយានថាព័ែ៌មានដែលអែកររួលានពីការវភិាគគ នឌ័រគ្ែូវានឆៃុេះ
បញ្ហា ាំងគៅកែុងលរធនលរបស់គោលបាំ ង និងសកមមភាព គហើ បគងកើែសូចនាករ 
និងការគ្ែួែពិនិែយ និងវា ែនមៃដែលអាចជួ អែកកែុងការកាំ ែ់ថាគែើគគគ្មាងគនាេះ
ានរមួចាំដ កកែុងការជួ គលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រដមន ឬអែ់។ សូមពិនិែយគមើល
ឯកសារគនសងៗគរៀែគៅកែុងកគ្មងឯកសារបញ្ជ្ញ្ហា បគ នឌ័រគែើមបីដសែង ល់អាំពី
រគបៀបបាំគពញកិចាការគនេះ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បយេនឌ័រ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

យគ្ន បំណង និង ទធផ្ យោេ
បផ្ែកយ ើទស្សនៈយេនឌ័រ 

 



យគ្ន បំណង និង ទធផ្  
យោេបផ្ែកយ ើទស្សនៈយេនឌ័រ 

 
ការវភិាគ → សកមមភាព 

គោលគៅរបស់គ ើង គឺថាគ្គប់ការងារទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គួរដែរមួ
ចាំដ កែល់ការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រ។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា គ្គប់គគគ្មាង
ទាំងអស់ដែលគ ើងោាំគ្រ គ្ែូវដែមាន៖ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ ជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា នរបស់គគគ្មាង 

• គោលបាំ ង គដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

• សកមមភាព គដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

• សូចនាករ វាស់ដវងអាំពីកគ្មិែដែលគគគ្មាងគនេះរមួចាំដ កគៅនឹងការបគងកើែ
សមភាពគ នឌ័រ 

• ការគ្ែួែពិនិែយ និងវា ែនមៃ គដ្ឋ ដនែកគលើគគ្បើរសសនៈគ នឌ័រ 

ឯកសារគនេះនឹងគតោ ែគៅគលើគោលបាំ ង 



 
 

ស្យំណើស្ុគំយ្មាង ្តូវបតផ្ោ ព់័ត៌មាន
ចាស្ល់ាស្ ់

 
រគបៀបដែលគគគ្មាងនឹងចូលរមួចាំដ កគៅកែុងការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រ 

- គែើគ ើងអាចគធែើឱយវាគកើែគ ើងតាមរគបៀបណា? 

- គែើគ ើងអាចោាំគ្រនែគូរបស់គ ើងដបបណាខៃេះគែើមបីឱយវាគកើែគ ើង? 



 
 
 
 

ស្យំណើស្ុទំងំអស្់្ តូវបតមាន៖ 
 

1 គោលបាំ ង/លរធនលទក់រងជាមួ នឹងគ នឌ័រចាស់ោស់មួ  និង/ឬ 

2 រសសនៈគ នឌ័រគៅកែុងគោលបាំ ង/លរធនលគនសងៗ  

គបើមិនែូគ ែ្ េះគរ ការវភិាគគ នឌ័ររបស់គ ើងនឹងមិនកាៃ  ជាសកមមភាពានគ ើ ។ 



 

យៅយព បដ អនកស្រយស្រ ឬវាេតនមល
ស្យំណើស្ុណំាមួេ ស្មូស្រួខ្លួនឯងនូវ 
ស្ណួំរអំពីយគ្ន បំណង និង ទធផ្ 
បដ រពំឹងទុក៖ 



• គែើគ ើងានែឹងអាំពីសាថ នភាពសពែនងៃរបស់សមភាពគ នឌ័រដែរឬគរ? 
- គ្បសិនគបើគ ើងចង់ឱយគគគ្មាងគនេះានចូលរមួចាំដ កកែុងការគលើកកមពស់

សមភាពគ នឌ័រ គ ើងគ្ែូវដែែឹងថាការរមួចាំដ កគនេះ ្ប់គនោើមពីចាំ ុច
ណា។ បនាទ ែ់មូលដ្ឋា ន និងការវភិាគគ នឌ័រែាំបូងគួរដែនោល់ជូនអែកនូវ
ព័ែ៌មានអាំពីសាថ នភាពសមភាពគ នឌ័រសពែនងៃ និងឧបសគគដែលរារាាំងការ
អនុវែោសិរធរបស់ស្តសោី និងបុគគលដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ LGBT។  

• គែើគគគ្មាងគនេះនឹងចូលរមួចាំដ កកែុងការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រតាមរគបៀប
ណា? 

- គែើគ ើងអាចរកចគមៃើ ានគដ្ឋ គ្ោន់ដែអានការគសែើសុាំដែរឬគរ? 
គ្បសិនគបើមិនាន សូមសួរសាំ ួរ៖ 
គែើគោលបាំ ងជារមួរបស់គគគ្មាងពាក់ព័នធនឹងរិែាភាពណាមួ ននគ នឌ័រ
ដែរឬគរ (មិនថាពាក់ព័នធជាមួ នឹងគ្បជាធិបគែ យ សិរធិមនុសស  ុែោិធម៌
គសែាកិចា ឬកតាោ គនសងណាមួ គ ើ )? 

- គែើគគគ្មាងគនេះអាចគដ្ឋេះស្សា បញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងរិែាភាពគ នឌ័រគនាេះ
គដ្ឋ សកមម និងគដ្ឋ តទ ល់ានគដ្ឋ រគបៀបណា? 

• គែើស្តសោី និងបុរសនឹងររួលាននលគ្បគោជន៍គសមើោែ ពីគគគ្មាងគនេះដែរឬគរ (ទាំង
គដ្ឋ តទ ល់ និងគ្បគោល)? 

- គែើគ ើងអាចរកចគមៃើ ានគដ្ឋ គ្ោន់ដែអានការគសែើសុាំដែរឬគរ? 
គ្បសិនគបើមិនាន សូមសួរសាំ ួរ៖ 
គែើគោលបាំ ងជារមួរបស់គគគ្មាងពាក់ព័នធនឹងរិែាភាពណាមួ ននគ នឌ័រ
ដែរឬគរ (មិនថាពាក់ព័នធជាមួ នឹងគ្បជាធិបគែ យ សិរធិមនុសស  ុែោិធម៌
គសែាកិចា ឬកតាោ គនសងណាមួ គ ើ )? 

- គែើគគគ្មាងគនេះអាចគដ្ឋេះស្សា បញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងរិែាភាពគ នឌ័រគនាេះ
គដ្ឋ សកមម និងគដ្ឋ តទ ល់ានគដ្ឋ រគបៀបណា? 

• គែើគៅកែុងការគសែើសុាំគនេះមានការវភិាគគ នឌ័រដែរឬគរ? គ្បសិនគបើមាន គែើការ
វភិាគគ នឌ័រគនេះមានឆៃុេះបញ្ហា ាំងគៅកែុងគោលបាំ ង និងលរធនលដែរឬគរ? 

- គៅកគ្មិែគ្កុមគោលគៅ / សហគមន៍? 
- គៅកគ្មិែសាថ ប័ន? 
- គៅកគ្មិែគោលនគោា  និងគ្កបខ័ ឌ គែិ ុែោិ? 



 

អនកអាចបញ្ចូ ទស្សនៈ 
យេនឌ័រចូ យៅកនងុយគ្ន បំណងបដ 
មាន្សាប់ាន៖ 

 

ឧទហរ ៍ ១៖ 

ពគ្ងឹងវបបធម៌ដែលមានរាំនួលខុសគ្ែូវ និងគ្បជាធិបគែ យ 

→ ពគ្ងឹងវបបធម៌ដែលមានរាំនួលខុសគ្ែូវ និងគ្បជាធិបគែ យគដ្ឋ ដនែកគលើ 
សគមៃង និងការចូលរមួគសមើោែ របស់ស្តសោី និងបុរស។ 

 
ឧទហរ ៍ ២៖ 

គធែើឱយសាថ នភាពបាំគពញការងារ និងសិរធិរបស់ពលករគ្បគសើរជាងមុន 

→ គធែើឱយសាថ នភាពបាំគពញការងារសគ្មាប់ស្តសោី និងបុរសគ្បគសើរជាងមុន គហើ 
ពគ្ងឹងសិរធិរបស់ពលករគដ្ឋ គតោ ែសាំខាន់គៅគលើរិែាភាពគ នឌ័រ 



  
ក៏ប៉ាុដនោការតៃ ស់បោូរគនេះអាចនឹងគ្ោន់ដែជាការតៃ ស់បោូរដែលមិនមានខៃឹមសារពិែគ្ាកែ
។ ែូគចែេះ វានឹងមានភាពងា ស្សួល និងមានឥរធិពលជាងមុន គ្បសិនគបើគ ើងមានរាប់
បញ្ាូ លគោលបាំ ងគ នឌ័រជាក់ោក់ណាមួ គៅកែុងគគគ្មាងគនេះ។ ឧទហរ ៍៖ 
អាស្ស័ គៅតាមគោលគៅរមួរបស់គគគ្មាង (និងថាគែើគោលគៅគនាេះទក់រងនឹង
គ្បជាធិបគែ យ សិរធិមនុសស ជគមាៃ េះ  ុែោិធម៌កែុងសងគម និងគសែាកិចាជាគែើម) អែកអាច
នឹងគ្ែូវការ គោលបាំ ងដែលែគ្មង់គៅរកការតៃ ស់បោូរ ឬគធែើឱយគ្បគសើរជាងមុន៖ 
• ការចូលរមួរបស់ស្តសោីកែុងការគធែើការសគគ្មចចិែោគៅកគ្មិែថាែ ក់ជាែិ (ឧ. កគ្មិែននការ
ចូលរមួរបស់ស្តសោីគៅកែុងនគោា  អងគភាពសាធារ ៈ ែុោការ ជាគែើម) ឬគៅ
កគ្មិែមូលដ្ឋា ន (សាោគ្កុង គ ៈកមាម ធិការេូមិ ជាគែើម) 

• ចាប់ និងគោលនគោា ដែលជេះឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ និងសិរធិរបស់
ស្តសោី (ឧ. ចាប់សោីពីអាំគពើហិងាគដ្ឋ សារគ នឌ័រ ចាប់ររួលមរែក ចាប់មាា ស់ែី/
គ្រពយ កូតាសគ្មាប់ការចូលរមួនគោា  គោលនគោា ជាែិទក់រងនឹង 
គ នឌ័រ ជាគែើម) 

• ឥរោិបងគៅកាន់ការនោល់ភាពអង់អាចដនែកគសែាកិចាែល់ស្តសោីគៅកគ្មិែសហគមន៍ 
គ្កុង អាជាា ធរជាែិ គៅកែុងដនែកនោល់គ្ាក់កមាីននធនាោរ គៅកែុងសហជីពពា ិជា
កមមតាមមូលដ្ឋា ន គៅកែុងនទេះ ជាគែើម។ 

• ការអនុវែោតាមគ្បនព ី និងរាំគនៀមរមាៃ ប់ ដែលមានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ 
(ការគរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ ័គកមង និងគដ្ឋ បងខាំ ការររួលានមរែករបស់គមមា៉ា  
ការកាែ់គ្បដ្ឋប់គេររបស់ស្តសោី ការមិនដ្ឋក់គទសគលើអាំគពើហិងានៃូវគេរ ជាគែើម។) 

• ការគបោជាា ចិែោចាំគពាេះសមភាពគ នឌ័រគៅកែុងគ្កបខ័ ឌ  និងងវកិាសគ្មាប់ភាពគ្កីគ្ក
កែុងគ្បគរស ឧ. ថាគែើសមភាពគ នឌ័រគ្ែវូានគលើកគ ើងគៅកែុង ុរធសាស្តសោកាែ់
បនថ ភាពគ្កីគ្ក ដននការអេិវឌឍវស័ិ  និងងវកិាជាែិ គហើ ានគលើកគ ើងតាម
រគបៀបណា។ 

• ការគបោជាា ចិែោរបស់សាថ ប័នជាែិ គ្កសួង និងែួអងគពាក់ព័នធ (ដែលរមួមានែូចជាអែក
ដែលមានភាពសកមមគលើសមភាពគ នឌ័រែូចជាគ្កសួងកិចាការនារ ី ឬគ្កមុការងារ
គ នឌ័រ ជាគែើម) 



 
 

 

ឧទហរណ៍នន ទធផ្ ពីការមិននិោេ
អំពីយេនឌ័រ និងរយបៀបបំប ង ទធផ្ ៖ 

 

លរធនលពីការមិននិោ អាំពីគ នឌ័ររី ១៖ 

រុកខកងែល់របស់សហគមន៍គ្ែវូាន្ប់ កគដ្ឋ អាជាា ធរតាមមូលដ្ឋា នតាមរ ៈការ
ពិគគ្ោេះគោបល់ដបបចូលរមួគៅកែុងកិចាគ្បជុាំកែុងេូមិ។ 
គែើនរណាជាអែកសគគ្មចគៅគលើ ”បញ្ហា គៅកែុងសហគមន៍”? គ្បសិនគបើគ ើងបក
ស្សា កមមវែថុតាមរគបៀបគនេះ វានឹងមិនជាំរញុគ ើងឱយធានាឱយានថាទាំងបញ្ហា របស់
ស្តសោី និងបុរសនឹងគ្ែូវ កមកពិភាកា និងគដ្ឋេះស្សា គៅកែុងការគ្បជុាំគ ើ ។ ប៉ាុដនោ 
អែកអាចនិោ ានថា៖ 
បញ្ហា របស់ស្តសោី និងបុរសគ្ែវូានគដ្ឋេះស្សា គដ្ឋ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នតាមរ ៈកិចា
គ្បជុាំកែុងេូមិដបបចូលរមួពិគគ្ោេះគោបល់។ 
គ្បដហលជាអែកែឹងថាគៅកែុងបរបិរគនេះ ឬគៅកែុងគ្កុមគនេះ គ ើងគ្ែូវគធែើកិចាការ 
ជាគគ្ចើនគែើមបធីានាឱយានថាស្តសោីអាចបគញ្ាញមែិអាំពីបញ្ហា របស់ោែ់ាន គហើ 
បញ្ហា ទាំងគនាេះនឹងមានអែកែឹងឮ។ គៅកែុងករ ីគនេះ អែកអាចនឹងចង់បញ្ហា ក់អាំពី
គោលបាំ ង ឬលរធនលដែលរ ាំពឹងរុកគែើមបីធានាឱយានថាវានឹងគកើែគ ើង៖ 
ស្តសោីគ្ែវូានោាំគ្រកែុងការបញ្ហា ក់ និងបគញ្ាញមែិអាំពីបញ្ហា របស់ពួកគគ គហើ ពួកគគ
មានរីកដនៃងជាក់ោក់មួ គែើមបដីចករ ាំដលកអាំពីការទមទររបស់ពួកគគគៅកែុងការ
គ្បជុាំកែុងេូមិដបបចូលរមួពិគគ្ោេះគោបល់ោែ ។



  
លរធនលពីការមិននិោ អាំពីគ នឌ័រ ២៖ 

សាថ នភាពររួលានគសវាមូលដ្ឋា នគៅកែុងសហគមន៍មួ ចាំនួនដែលនោល់ជូនគដ្ឋ 
សាថ ប័នកែុងមូលដ្ឋា ន និងសាថ ប័នជាែិមានភាពគ្បគសើរគ ើង។ 
គែើមានគសវាណាខៃេះ? នរណាខៃេះអាចគគ្បើគ្ាស់ាន? គ្បសិនគបើគ ើងបកស្សា 
គោលបាំ ងដបបគនេះ គ ើងនឹងមិនែឹងថាការររួលានគសវាលែជាងមុនគនាេះាន 
នោល់អែថគ្បគោជន៍ែល់ស្តសោី និងបុរស ឬអែ់គនាេះគរ ឬថាគែើស្តសោី និងបុរសគ្ែូវាន
ពិគគ្ោេះគោបល់អាំពីគសវាដែលពួកគគគ្ែូវការជាងគគគ ើ ។ នទុ គៅវញិ អែកអាច
និោ ថា៖ សាថ ប័នមូលដ្ឋា ន និងរដ្ឋា េិាលជាែិានគធែើឱយសាថ នភាពកែុងការររួល
ានគសវាមូលដ្ឋា នរបស់ស្តសោី និងបុរសមានភាពគ្បគសើរជាងមុនគៅកែុងសហគមន៍
មួ ចាំនួន។ 
គ្បដហលជាអែកែឹងថាគៅកែុងបរបិរគនេះ ឬគៅកែុងគ្កុមគនេះ គ ើងគ្ែូវគធែើកិចាការជា
គគ្ចើនគែើមបីធានាឱយានថាស្តសោីអាចបគញ្ាញមែិអាំពីបញ្ហា របស់ោែ់ាន គហើ បញ្ហា
ទាំងគនាេះនឹងមានអែកែឹងឮ។ គៅកែុងករ ីគនេះ អែកអាចនឹងចង់បញ្ហា ក់អាំពីគោល
បាំ ង ឬលរធនលដែលរ ាំពឹងរុកគែើមបធីានាឱយានថាវានឹងគកើែគ ើង៖ 
សាថ នភាពររួលានគសវាមូលដ្ឋា នដែលនោល់អែថគ្បគោជន៍ែល់ស្តសោី និងបុរសមាន
ភាពគ្បគសើរគ ើងជាងមុន គហើ ស្តសោី និងបុរសជាអែកដែលគសែើសុាំឱយមានសាថ នភាព
គនេះ។ 

 
លរធនលពីការមិននិោ អាំពីគ នឌ័រ ៣៖ 

គ្បជាពលរែា ល់ែឹង គហើ ចូលរមួគៅកែុងែាំគ ើ រការគ្បជាធិបគែ យ៖ 
គែើគ្បជាពលរែាមួ ណា? គែើនរណានឹងអាចរស់គៅកែុងលរធិគ្បជាធិបគែ យគនេះ? 
គ្បសិនគបើគ ើងបកស្សា គោលបាំ ងដបបគនេះ គ ើងនឹងមិនែឹងថាគែើស្តសោី និងបុរស
 ល់ និងចូលរមួគៅកែុងែាំគ ើ រការទាំងគនេះ ឬអែ់គនាេះគរ។ នទុ គៅវញិគ ើងអាច
និោ ថា៖ 
គ្បជាពលរែាស្តសោី និងបុរស ល់ និងចូលរមួគៅកែុងែាំគ ើ រការគ្បជាធិបគែ យគដ្ឋ 
គសមើភាពោែ ។ 
គ្បដហលជាអែកែឹងថាគៅកែុងបរបិរគនេះ ឬគៅកែុងគ្កុមគនេះ គ ើងគ្ែូវគធែើកិចាការជា
គគ្ចើនគែើមបីធានាឱយានថាស្តសោីអាចបគញ្ាញមែិអាំពីបញ្ហា របស់ោែ់ាន គហើ បញ្ហា
ទាំងគនាេះនឹងមានអែកែឹងឮ។ គៅកែុងករ ីគនេះ អែកអាចនឹងចង់បញ្ហា ក់អាំពីគោល



បាំ ង ឬលរធនលដែលរ ាំពឹងរុកគែើមបធីានាឱយានថាវានឹងគកើែគ ើង៖ 
ស្តសោីររួលានចាំគ េះែឹង និងឧបករ ៍ ា្ំាច់កែុងការដសែង ល់ និងចូលរមួគៅកែុង
ែាំគ ើ រការគ្បជាធិបគែ យគដ្ឋ គសមើភាពោែ  គហើ បុរសាន ល់ជាងមុនគៅគលើ
សារៈសាំខាន់ននការចូលរមួរបស់ស្តសោី។



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បយេនឌ័រ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ស្កមមភាពយោេយ្បើ្ាស្ ់
ទស្សនៈយេនឌ័រ 

 
 



 
ស្កមមភាពយោេបផ្ែកយ ើទស្សនៈយេនឌ័រ 
 
គោលគៅរបស់គ ើងគឺថា គ្គប់ការងារទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គួរដែរមួ
ចាំដ កែល់ការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រ។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា គ្គប់គគគ្មាងទាំង
អស់ដែលគ ើងោាំគ្រ គ្ែវូដែមាន៖ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ ជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា នរបស់គគគ្មាង 
• កមមវែថុគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សកមមភាពគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សូចនាករវាស់ដវងអាំពីកគ្មិែដែលគគគ្មាងគនេះរមួចាំដ កគៅនឹងការបគងកើែសមភាព

គ នឌ័រ 
• ការតាមដ្ឋន និងការវា ែនមៃគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

 
ដនែកគនេះ គឺគតោ ែគលើសកមមភាព។ 
 

  



យៅយព បដ អនកស្រស្រ ឬវាេតនមល
ស្យំណើ រ្តូវស្រួស្ណួំរអំពីស្កមមភាពន្ទន្ទ៖ 
 

• គែើស្តសោី និងបុរសអាចចូលរមួគដ្ឋ គសមើភាពោែ កែុងសកមមភាពទាំងគនេះដែរឬគរ? 
គ្បសិនគបើមិនអាច គែើអាចគធែើការដកដគ្បសកមមភាពគនេះគែើមបធីានាឱយមានការចូលរមួ
គសមើភាពោែ ានោ៉ាងែូចគមេច? 

• គែើសកមមភាពដែលានគគ្ោងរុក មានភាពសមស្សបគៅនឹងែួនារី និងរាំនួលខុស
គ្ែវូរបស់ស្តសោី និងបុរសឬគរ? 

• គែើពួកគគានគធែើការពិ្រណាអាំពីសមែថភាព និងលរធភាពរបស់ស្តសោី និងបុរសកែុង
ការចូលរមួគពញគលញឬគរ? គ្បសិនគបើមិនាន គែើអាចគធែើការដកដគ្បសកមមភាពគនេះ 
គែើមបធីានាឱយានអាំពីចាំ ុចគនេះានោ៉ាងែូចគមេច? 

• គែើមានសកមមភាពជាក់ោក់ណាមួ ដែលានគគ្ោងរុក ដែលគដ្ឋេះស្សា អាំពី
វសិមភាពគ នឌ័រដែលកាំពុងគកើែមាន ឬអាំគពើហិងាគ នឌ័រ ដែរឬគរ? គ្បសិនគបើ
មិនមាន គែើអាចគធែើការដកដគ្បសកមមភាពគនេះ គែើមបធីានាឱយានអាំពីចាំ ុចគនេះាន
ោ៉ាងែូចគមេច? 

• គែើស្តសោី និងបុរសមានគពលគវោគែើមបចូីលរមួកែុងសកមមភាពទាំងគនេះដែរឬគរ? 
• គែើកាលវភិាគសកមមភាពសគ្មាប់សមាជិកសហគមន៍ានគិែគូរអាំពីបនទុកការងារ

ឬគរ (ខាងកែុង និងខាងគគ្ៅនទេះ)? 
• គែើមាននលប៉ាេះពាល់អវជិាមានគដ្ឋ អគចែនាគៅគលើស្តសោី ឬបុរស គដ្ឋ សារដែ

គគគ្មាងគនេះដែរឬគរ? (ឧទហរ ៍៖ គែើបនទុកការងាររបស់ស្តសោីនឹងគកើនគ ើង
គដ្ឋ សារដែសកមមភាពគគគ្មាងដែរឬគរ?) គ្បសិនគបើមាន គែើគ្ែវូសគ្មាលនលប៉ាេះ
ពាល់គនេះោ៉ាងែូចគមេច? 

• គែើបុគគលិកអាចទក់រងគៅកាន់សមាជិកទាំងអស់របស់សហគមន៍ានដែរឬគរ? 
• គែើបុគគលិកស្តសោី ា្ំាច់គ្ែវូពិគគ្ោេះគោបល់ជាមួ នឹងស្តសោីដែរឬគរ? 
• គែើបុគគលិកបុរស ា្ំាច់គ្ែវូពិគគ្ោេះគោបល់ជាមួ នឹងបុរសដែរឬគរ? 
• គែើសកមមភាាំពគនេះមានពាក់ព័នធនឹងអងគការសិរធិនារដីែរឬគរ? គ្បសិនគបើមិនពាក់ព័នធ 

គែើគ ើងអាចកសាងរាំនាក់រាំនងានោ៉ាងែូចគមេច? 



• គដ្ឋ សារដែវសិមភាពគ នឌ័រ ស្តសោី និងបុរសមានភាពខុសោែ កែុងការររួលាន
អាំណាច និងធនធាន គ្បគេរខុសោែ ននព័ែ៌មាន ខុសោែ កែុងការររួលាន ុែោិធម៌ 
ជាគែើម។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា ជាគរឿ ៗ គ ើង្ាំាច់គ្ែវូគរៀបចាំសកមមភាពដែល
គតេ ែជាក់ោក់គៅគលើស្តសោី បងាា ញអាំពីការទមទរ បគងកើែរគបៀបវារៈ ជាគែើម 

• សគ្មាប់មូលគហែុែដែលគនេះ ា្ំាច់គ្ែវូគរៀបចាំសកមមភាពដែលគតេ ែគលើបុរស 
គែើមបឱីយពួកគគអាចបគងកើែការ ល់ែឹងអាំពីសារសាំខាន់ននសមភាពគ នឌ័រ។ 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បយេនឌ័រ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ស្ចូន្ទករវាស្ប់វងអំពកី្មិតបដ 
គយ្មាងយនេះរមួចំបណកយៅនឹងការ
បយងកើតស្មភាពយេនឌ័រ 

 

  



ស្ចូន្ទករវាស្ប់វងអំពីក្មិតបដ គយ្មាង
រមួចំបណកដ ស់្មភាពយេនឌ័រ 
 
គោលគៅរបស់គ ើង គឺថាគ្គប់ការងារទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គួរដែរមួ
ចាំដ កែល់ការគលើកកមពស់សមភាពគ នឌ័រ។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា គ្គប់គគគ្មាងទាំង
អស់ដែលគ ើងោាំគ្រ គ្ែវូដែមាន៖ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ ជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា នរបស់គគគ្មាង 
• កមមវែថុគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សកមមភាពគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សូចនាករវាស់ដវងអាំពីកគ្មិែដែលគគគ្មាងគនេះរមួចាំដ កគៅនឹងការបគងកើែសមភាព

គ នឌ័រ 
• ការតាមដ្ឋន និងការវា ែនមៃគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

 
ឯកសារគនេះ គឺគតោ ែគលើសូចនាករ។  



គយ្មាង្តូវបតមានស្ចូន្ទករបដ ... 
 
 
... អនុញ្ហា ែឱយគ ើង គធែើការវាស់ដវងថាគែើគគគ្មាងគនេះ ានរមួចាំដ កែល់ការគលើកកមពស់
សមភាពគ នឌ័រដែរឬគរ។ 
គ ើងនិោ ថា គ ើងចង់ឱយគគគ្មាងទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គ្ែូវរមួចាំដ ក
ែល់ការគលើកកមពស់គ នឌ័រ។ គែើគ ើងអាចែឹងថាគគគ្មាងគនាេះានរមួចាំដ កោ៉ាងែូច
គមេច? 
ស្តសោី និងបុរសមានែួនារី និងរាំនួលខុសគ្ែូវខុសោែ គៅគ្គប់សងគមទាំងអស់។ ែូគចែេះ ស្តសោី និង
បុរសគធែើកិចាការខុសោែ  មានការររួលានអាំណាញ និងធនធានខុសោែ  គ្បគេរព័ែ៌មាន
ខុសោែ  ររួលានខុសោែ នូវ ុែោិធម៌ ជាគែើម។ ចាំ ុចគនេះ មានន័ ថា គគគ្មាងដែងដែជេះ
ឥរធិពលខុសោែ គៅគលើស្តសោី និងបុរស គហើ ពួកគគនឹងមានលរធភាពខុសៗោែ កែុងការចូលរមួ។ 
ចាំ ុចគនេះក៏មានន័ ថា ស្តសោី និងបុរស មានែគ្មូវការ និងចាំណាប់អារមម ៍ខុសោែ នងដែរ។ 
ែូគចែេះ ធាែុគចញ/សមិរធនល/លរធនលដែលចង់ានគៅកែុងគគគ្មាងគនេះ គឺមានអែថន័ ខុស
ោែ សគ្មាប់បុរស និងស្តសោី។ 
គហែុែូគចែេះ គ្បសិនគបើគ ើងអាចែឹងថាលរធនលគនេះមានអែថគ្បគោជន៍សគ្មាប់ទាំងស្តសោី 
និងបុរស គ ើងគ្ែូវដែមានភាពគ្ាកែថាសូចនាកររបស់គ ើងអាចជួ ពួកគ ើងាន។ 
  



 ហំាត់បដ ជួេឱ្យអនកអាចស្រយស្រ 
អំពីស្ចូន្ទករាន៖ 
 

ពិនិែយគមើលធាែុគចញ/សមិរធនល/លរធនលដែលចង់ានគៅកែុងសាំគ ើ រ គហើ សួរខៃួនឯង
ថា៖ 
គែើខាុាំគ្ែូវសួរសាំ ួរដបបណា គែើមបីែឹងថាធាែុគចញ/សមិរធនល/លរធនលដែលចង់ានគនេះ
មានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ? 
ចគមៃើ សគ្មាប់សាំ ួរគនេះ គឺជាសូចនាកររបស់អែក។ 
  



ឧទហរ ៍៖ 
1 កមមវែថុមិនគិែគូរអាំពីគ នឌ័រ៖ អាជាា ធរកែុងស្សុក ានគរៀបចាំកិចាគ្បជុាំេូមិដែលគលើក

គ ើងអាំពីកេីារមារបស់សហគមន៍។ 
(សួរសាំ ួរ៖ គែើខាុាំគ្ែូវសួរសាំ ួរដបបណា គែើមបែឹីងថាធាែុគចញ/សមិរធនល/លរធ
នលដែលចង់ានគនេះមានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ?) 

 
ឧទហរ ៍អាំពីសូចនាករដែលអាចមាន៖ 

• ស្តសោី និងបុរសអាចចូលរមួកែុងកិចាគ្បជុាំពិគគ្ោេះគោបល់គនេះាន 
• ស្តសោី និងបុរស អាចសួរសាំ ួរ និងបគញ្ាញគោបល់គៅកែុងកិចាគ្បជុាំគនេះាន 
• កិចាគ្បជុាំជាក់ោក់ គ្ែវូានគធែើគ ើងជាមុន ដែលស្តសោីអាចគលើកគ ើងអាំពីកេីារមា

របស់ពួកោែ់ គហើ ហាែ់សមអាំពីរគបៀបគលើកអាំពីបញ្ហា គៅកែុងកិចាគ្បជុាំ 
• ទាំងកេីារមារបស់ស្តសោី និងបុរស គ្ែវូានគលើកគ ើងគៅកែុងកិចាគ្បជុាំ 
• កិចាគ្បជុាំគ្ែវូានគធែើគ ើងគៅកែុងគពលគវោ និងរីកដនៃងដែលអាចឱយស្តសោី និងបុរស

ចូលរមួាន 
• បុរសគ្ែវូមានការ កចិែោរុកដ្ឋក់ចាំគពាេះសារៈសាំខាន់ននការចូលរមួរបស់ស្តសោី គហើ 

បគងកើែកដនៃងសគ្មាប់ពួកគគ។  

  



2 កមមវែថុមិនគិែគូរអាំពីគ នឌ័រ៖ គ្បព័នធនសពែនា  និងអែកែឹកនាាំគ្បនព ី កាំពុងគលើក
កមពស់ោ៉ាងសកមមឱយមានការចូលរមួ និងការសនទនាដបបសាថ បនារវាងអាជាា ធរមូល
ដ្ឋា ន និងគ្បជាពលរែា។ 

 

(សួរសាំ ួរ៖ គែើខាុាំគ្ែូវសួរសាំ ួរដបបណា គែើមបែឹីងថាធាែុគចញ/សមិរធនល/លរធ
នលដែលចង់ានគនេះមានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ?) 

 
ឧទហរ ៍អាំពីសូចនាករដែលអាចមាន៖ 

• ការ ល់ែឹងអាំពីបញ្ហា គ នឌ័ររបស់អែកែឹកនាាំគ្បព័នធនសពែនា  និងគ្បនព ី មាន
ការគកើនគ ើង គហើ ពួកគគានគលើកគ ើងអាំពីបញ្ហា ទាំងគនេះ 

• ស្តសោី និងបុរស មានជាំនាញ និងរាំនុកចិែោកែុងការគលើកគ ើងអាំពីកេីារមាតាមគ្បព័នធ
នសពែនា  និងអែកែឹកនាាំគ្បនព ី 

• អែកែឹកនាាំគ្បព័នធនសពែនា  និងអែកែឹកនាាំគ្បនព ី ានគធែើការងារោ៉ាងសកមម 
គែើមបពីគ្ងឹងសមភាពគ នឌ័រ។ 

  



3 កមមវែថុមិនគិែគូរអាំពីគ នឌ័រ៖ គ្បជាពលរែា ល់ែឹង និងចូលរមួកែុងែាំគ ើ រការ
គ្បជាធិបគែ យ 

(សួរសាំ ួរ៖ គែើខាុាំគ្ែូវសួរសាំ ួរដបបណា គែើមបែឹីងថាធាែុគចញ/សមិរធនល/ 
លរធនលដែលចង់ានគនេះមានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ?) 

 
ឧទហរ ៍អាំពីសូចនាករ ដែលអាចមាន៖ 

• ស្តសោី និងបុរសអាចររួលានព័ែ៌មាន ដែលពួកគគគ្ែវូការ គែើមបចូីលរមួកែុងែាំគ ើ រការ
គ្បជាធិបគែ យ។ 

• (គ្បសិនគបើបុរសនិោ ភាសានៃូវការ ឬគចេះអកសរ៖) ព័ែ៌មានដែលគ្ែវូការ គ្ែវូដែបក
ដគ្បគៅជាភាសាកែុងស្សកុ ឬគ្ែវូដែនិោ ជាសមេីគៅកែុងភាសាកែុងស្សកុ។ 

• កិចាគ្បជុាំស្តសោីជាក់ោក់ គ្ែវូានគធែើគ ើង ដែលស្តសោីអាចបងាា ញអាំពីកេីារមារបស់ពួកគគ 
គហើ ែឹងអាំពីរគបៀបកែុងការែស ូមែិសគ្មាប់បញ្ហា គនេះ។ 

• ស្តសោីររួលានការោាំគ្រ គែើមបកីសាងរាំនុកចិែោ គែើមបែីស ូមែិអាំពីបញ្ហា ទាំងគនេះ។ 
• បុរសគ្ែវូដែែឹងអាំពីសារៈសាំខាន់ននការចូលរមួរបស់ស្តសោី គហើ បគងកើែលាំហរសគ្មាប់

ពួកគគ។ 

  



4 កមមវែថុមិនគិែគូរអាំពីគ នឌ័រ ៤៖ សហគ្គិន គ្ែវូានគរៀបចាំគ ើងចូលគៅកែុង
សមាគមពា ិជាកមមដែលការពារអែថគ្បគោជន៍ 

(សួរសាំ ួរ៖ គែើខាុាំគ្ែូវសួរសាំ ួរដបបណា គែើមបែឹីងថាធាែុគចញ/សមិរធនល/ 
លរធនលដែលចង់ានគនេះមានឥរធិពលគលើសមភាពគ នឌ័រ?) 

 
ឧទហរ ៍អាំពីសូចនាករដែលអាចមាន៖ 

• ស្តសោី និងបុរស មានព័ែ៌មាន និងជាំនាញ ា្ំាច់ដែលអាចចូលរមួកែុងសមាគម
គ្បកបគដ្ឋ ភាពគសមើោែ ។ 

• សមាគម កាំ ែ់រកបញ្ហា  ែគ្មវូការ និងអែថគ្បគោជន៍ទាំងស្តសោី និងបុរស 
• បុរសគ្ែវូដែែឹងអាំពីសារៈសាំខាន់ននការចូលរមួរបស់ស្តសោី គហើ បគងកើែលាំហរសគ្មាប់

ពួកគគ។ 
• សមាគម គ្ែវូកាំ ែ់រកបញ្ហា គ នឌ័រ និងគធែើការងារគែើមបពីគ្ងឹងសមភាពគ នឌ័រ។ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បយេនឌ័រ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ការតាមោន និងការវាេតនមល
យោេបផ្ែកយ ើទស្សនៈយេនឌ័រ 

 
 

  



ការតាមោន នងិការវាេតនមល 
យោេយ្បើទស្សនៈយេនឌ័រ 
 
គោលគៅរបស់គ ើង គឺថាគ្គប់ការងារទាំងអស់ដែលអងគការគែៀកូគ ៀោាំគ្រ គួរដែរមួ
ចាំដ កែល់ការបគងកើនសមភាពគ នឌ័រ។ ចាំ ុចគនេះមានន័ ថា គ្គប់គគគ្មាងទាំងអស់
ដែលគ ើងោាំគ្រ គ្ែូវដែមាន៖ 

• ការវភិាគគ នឌ័រ ជាដនែកមួ ននមូលដ្ឋា នរបស់គគគ្មាង 
• កមមវែថុគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សកមមភាពគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 
• សូចនាករវាស់ដវងអាំពីកគ្មិែដែលគគគ្មាងគនេះរមួចាំដ កគៅនឹងការបគងកើែសមភាព

គ នឌ័រ 
• ការតាមដ្ឋន និងការវា ែនមៃគដ្ឋ ដនែកគលើរសសនៈគ នឌ័រ 

 
ដនែកគនេះ គឺគតោ ែគលើការតាមដ្ឋន និងការវា ែនមៃ។ 
  



ការតាមោនយោេបផ្ែកយ ើទស្សនៈយេនឌ័រ 
 
គៅគពលអែកអនុវែោការចុេះពិនិែយតាមដ្ឋន សូមចង្ាំថាគ្ែូវ៖ 

• និោ គៅកាន់បុរស និងស្តសោី ជាមួ ោែ  និងដ្ឋច់គដ្ឋ ដ កពីោែ  
• គរៀបចាំកាលវភិាគចុេះពិនិែយ គែើមបអីាចឱយបុរស និងស្តសោីអាចមានគពលនិោ 

ជាមួ អែក 
• គ្គប់រិនែន័ ទាំងអស់ដែលអែកគ្បមូលាន គ្ែវូដែបាំដបកគៅតាមគេរ 

 
សួរសាំ ួរគែើមបីែឹងថា៖ 

• គែើស្តសោី និងបុរសកាំពុងចូលរមួកែុងគគគ្មាងគនេះដមនដែរឬគរ? គ្បសិនគបើមិនានចូល
រមួ គហែុអែី? 

• គែើស្តសោី និងបុរសររួលានអែថគ្បគោជន៍ពីគគគ្មាងគនេះដែរឬគរ? គ្បសិនគបើមិន
ររួលាន គហែុអែី? 

• គែើគគគ្មាងគនេះ ានគលើកគ ើងបងាា ញអាំពីបញ្ហា វសិមភាពគ នឌ័រគៅកែុង 
សហគមន៍ឬគរ? គែើគលើកគ ើងោ៉ាងែូចគមេច? 

• គែើគគគ្មាងគនេះ ានជេះឥរធិពលអវជិាមានែល់សមភាពគ នឌ័រដែរឬគរ? 
• គែើគគគ្មាងគនេះ ានរមួចាំដ កែល់ភាពតានែឹង ឬអាំគពើហិងាកែុងគ្គសួារ ឬកគ្មិែ

សហគមន៍ដែរឬគរ? គ្បសិនគបើមាន គែើគ ើងគួរគដ្ឋេះស្សា ោ៉ាងែូចគមេច? 

 

សួរសាំ ួរគៅែល់អងគការនែគូ គែើមបីែឹង៖ 
• ថាគែើពួកគគមានអារមម ៍ថា ជាំនាញគ នឌ័រខៃេះ អាចនឹងគ្ែវូការការអេិវឌឍន៍បដនថម 

គែើមបធីានានូវរសសនៈគ នឌ័រគៅកែុងគគគ្មាងគនេះ? 
• ថាគែើពួកគគមានឆនទៈ និងសមែថភាពកែុងការធានាឱយមានរសសនៈគ នឌ័រគៅកែុង

គគគ្មាងគនេះដែរឬគរ? 

 

ចង ា្ំ៖ អែកមិន្ាំាច់បញ្ហា ក់អាំពីពាកយថា “គ នឌ័រ” គែើមបីសួរសាំ ួរពាក់ព័នធនឹងគ នឌ័រ
គនាេះគរ។ គពលខៃេះ អែកររួលានព័ែ៌មានលែៗ គគ្ចើន គ្បសិនគបើអែកគ្ោន់ដែគគ្បើគ្ាស់ពាកយ
គពជន៍ខៃួនឯង។ 



ការវាេតនមលយោេយ្បើទស្សនៈយេនឌ័រ 
 
គៅកែុងលកខខ ឌ គោងសគ្មាប់ការវា ែនមៃ៖ 

• គ្ែវូគ្ាកថាមានសាំ ួរមួ គៅកែុងដនែកវា ែនមៃគនេះដែលសួរថា “គែើគគគ្មាងគនេះ 
ានរមួចាំដ កែល់សមភាពគ នឌ័រដែរឬគរ? គ្បសិនគបើមាន រមួចាំដ កដបប
ណា? គែើកតាោ អែីខៃេះានជាអាចគធែើឱយមានការរមួចាំដ កគនេះគកើែគ ើង? គ្បសិនគបើ
មិនមាន គហែុអែី? គែើអែីជាឧបសគគ? 

• គ្ែវូគ្ាកែថាការវា ែនមៃគនេះ កាំ ែ់អាំពីការសិកា និងអនុសាសន៍ដ នាាំគដ្ឋ 
ដនែកគលើចគមៃើ សគ្មាប់សាំ ួរខាងគលើ។ 

• “ការ ល់ែឹង និងបរពិគសាធន៍អាំពីការបញ្ជ្ញ្ហា នគ នឌ័រគៅកែុងការអេិវឌឍន៍” គួរដែ
ជាលកខខ ឌ ែគ្មវូសគ្មាប់អែកវា ែនមៃ។ 

 
គៅគពលអែកវា ែនមៃគរៀបចាំសមាា សន៍ និងគធែើការចុេះពិនិែយតទ ល់៖ 

• គ្ែវូគ្ាកែថាអែកវា ែនមៃគគ្ោងនឹងនិោ ជាមួ នឹងស្តសោី និងបុរស រមួោែ  និង
ដ្ឋច់គដ្ឋ ដ កពីោែ ។ ជាការលែ ស្តសោីគួរគ្ែូវានសមាា សន៍គដ្ឋ ស្តសោី។ បរបិរខៃេះក៏
គួរដែឱយបុរសសមាា សន៍បុរសនងដែរ។ 

• គ្ែវូគ្ាកែថាអែកវា ែនមៃានគរៀបចាំសាំ ួរអាំពីរគបៀបកែុងការបងាា ញអាំពីគគគ្មាង
ានរមួចាំដ កែល់សមភាពគ នឌ័រ 

• គ្ែវូគ្ាកែថាអែកវា ែនមៃានគរៀបចាំសាំ ួរអាំពីថាគែើស្តសោី និងបុរសានចូលរមួកែុង
គគគ្មាងគនេះដែរឬគរ និងថាគែើស្តសោី និងបុរសានររួលអែថគ្បគោជន៍ពីគគគ្មាងគនេះ
ដែរឬគរ។ 

• គសែើសុាំឱយអែកវា ែនមៃនិោ ជាមួ នឹងអងគការសិរធិស្តសោីកែុងស្សុកគែើមបរីរួលាន
ធាែុចូល 

• ជាការលែ គួរដែមានស្តសោី និងបុរសគៅកែុងគ្កមុវា ែនមៃ។ ការគធែើដបបគនេះ នឹងអាច
ទក់រងគៅកាន់អែកសមាា សន៍ានលែគ្បគសើរ គហើ ែូគចែេះររួលានព័ែ៌មានគុ 
ភាពលែ  

រ ៈគពលននការវា ែនមៃ 



1 អែកវា ែនមៃ មានរាំនួលខុសគ្ែូវកែុងការធានាថាោែ់អាចនិោ ជាមួ ស្តសោី និង
បុរសាន។ 

• គែើមបគីធែើដបបគនេះាន ោែ់គ្ែវូដែគ្ាកែជាមុនថា គពលគវោសគ្មាប់កិចា
គ្បជុាំ គឺមានភាពងា ស្សលួសគ្មាប់ស្តសោី និងបុរស ដែលទាំងស្តសោី និងបុរស 
អាចនិោ ភាសាននការសមាា សន៍ាន (គ្បសិនគបើមិនាន អែកវា ែនមៃ
គ្ែវូមានអែកបកដគ្ប។ គ្បសិនគបើអាច អែកបកដគ្បគួរដែមិនដមនជាសមាជិក
បុរសគៅកែុងសហគមន៍គនាេះគរ។) 

2 គ្គប់រិនែន័ ដែលគ្បមូលានទាំងអស់ ា្ំាច់គ្ែូវដែបាំដបកតាមគ នឌ័រ 
3 អែកវា ែនមៃគួរដែសួរសាំ ួរអាំពីវសិាលភាពដែលរសសនៈគ នឌ័រអាចគ្ែវូាន

ដ្ឋក់បញ្ាូ លគៅកែុងគគគ្មាង ែូចជា៖ 
4 គែើគគគ្មាងគនេះគឺដនែកគលើការវភិាគគ នឌ័រ? គដ្ឋ រគបៀបណា? 

• គែើកមមវែថុគគគ្មាងគនេះមានរសសនៈគ នឌ័រដែរឬគរ? គដ្ឋ រគបៀបណា? 
• គែើសកមមភាពគគគ្មាងគនេះមានរសសនៈគ នឌ័រដែរឬគរ? គដ្ឋ រគបៀបណា? 
• គែើគគគ្មាងគនេះមានគលើកគ ើងអាំពីមូលគហែុគែើមននវសិមភាពគ នឌ័រគរ? 

ោ៉ាងែូចគមេច? 
5 អែកវា ែនមៃគួរដែសួរសាំ ួរអាំពីសមភាពគ នឌ័រ គែើមបីែឹង៖ 

• ថាគែើសាថ ប័នអនុវែោមានឆនទៈ និងសមែថភាពកែុងការដ្ឋក់បញ្ាូ លរសសនៈ 
គ នឌ័រគៅកែុងគគគ្មាងដែរឬគរ 

• ថាគែើស្តសោី និងបុរសានចូលរមួកែុងសកមមភាពននគគគ្មាងដែរឬគរ 
• ថាគែើស្តសោី និងបុរសររួលានអែថគ្បគោជន៍ពីគគគ្មាងគនេះឬគរ 
• ថាគែើគគគ្មាងានគលើកគ ើងបងាា ញអាំពីវសិមភាពគ នឌ័រឬគរ (គ្បសិនគបើ

មាន គែើគធែើោ៉ាងែូចគមេច) 
• ថាគែើគគគ្មាងមានគលើកគ ើងអាំពីបញ្ហា ឬសគល់ននវសិមភាពគ នឌ័រ 

(គហើ គ្បសិនគបើមាន គែើគធែើោ៉ាងែូចគមេច?) 
 

  



យៅកនងុរាេការណ៍វាេតនមលសាា ពរ 
ជានិចាជាកា  គួរបតមាន៖ 
 

- ការពិភាកាថាគែើគគគ្មាងគ្ែវូានបញ្ាូ លរសសនៈគ នឌ័រចូលានលែប៉ាុណាណ  គដ្ឋ 
នេល់នូវឧទហរ ៍ោាំគ្រ 

- ការសិកា និងអនុសាសន៍ពាក់ព័នធនឹងរសសនៈគ នឌ័រអាំពីគគគ្មាង 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


