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ទស្សសនៈៈដែ�លបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះ គឺឺជាទស្សសនៈៈផ្ទាា ល់របស់្សអុក្នុនិៈពុនៈធ នៅ�ើយម្ពនិៈដែម្ពនៈត្ថំណាង
ឲ្យយទស្សសនៈៈរបស់្សអងគការ UNODC  អងគការ UN Women  អងគការស្ស�ប្របជាជាតិ្ថ ឬអងគការចំំណុះ� ះណាម្ពយួរបស់្ស
អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅ�ើយ។ 

(នៅនៈះម្ពនិៈដែម្ពនៈជាឯក្នុសារផ្សាូ�វការរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅទ។ ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងការបង្ហាា ញ
អំពីុឧបក្នុរណ៍ុះនានាក្នុុ�ងឯក្នុសារនៅនៈះ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការបង្ហាា ញនៈ�វទស្សសនៈៈយល់នៅ�ើញណាម្ពយួរបស់្សនៅលខាធិិការដ្ឋាា នៈនៃនៈ
ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (United Nations Office on Drugs and 
Crime) ឬអងគការ UN Women ទាក្នុទ់ងនឹៈងសាថ នៈភាពុគឺតិ្ថយ�ត្ថតនៃនៈប្របនៅទស្ស ដែ�នៈ�ី ប្រក្នុុង ឬត្ថំបនៈ ់អាជាា ធិរណាម្ពយួនៃនៈ
ត្ថំបនៈទ់ាងំនៅនាះ ឬទាក្នុទ់ងនឹៈងការក្នុំណុះត្ថដ់ែ�សបនាា ត្ថប់្រពុំដែ�នៈ និៈងប្រពុំដែ�នៈរបស់្ស�ូួនៈនៅនាះនៅ�ើយ)។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះចំំនៅ�ះសំ្សណុះ� ម្ពពុរ នៈិងការរមួ្ពវភិាគឺទានៈ�ន៏ៃ�ូថូ្លាពីុសំ្សណាក្នុ់
អុក្នុជំំនាញបនៅចំេក្នុនៅទស្ស នៈិងប�គឺគលិក្នុរបស់្ស UNODC នៈិង UN Women ដែ�លបានៈរមួ្ពចំំដែណុះក្នុក្នុុ�ងការផ្សាលិត្ថ នៈិង
ស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅរៀបចំំនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅ�ើង។

នៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Stephanie Hills ជាអុក្នុជំំនាញឯក្នុនៅទស្សដែផ្សាុក្នុក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុា  ពុិនៈិត្ថយ
ដែក្នុស្សប្រម្ពួល នៈិងនៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រម្ពូវនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Mary Ann Perkins ជាអុក្នុពិុនៈិត្ថយដែក្នុស្សប្រម្ពួល/នៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រម្ពូវម្គាត្ថិកា
បនៅចំេក្នុនៅទស្ស និៈងក្នុម្ពមវធិិីប្រគឺបប់្រគឺងប្រពុំដែ�នៈរបស់្ស UNODC ។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះយាា ងប្រជាលនៅប្រ�ចំំនៅ�ះការរមួ្ពវភិាគឺទានៈរបស់្សរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរ
��ត្ថនៅធិើើឱ្យយការនៅរៀបចំំនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះ�ំនៅណុះើ រការនៅ�បានៈ។

គឺនៅប្រម្គាងនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់�ិរញ្ញញ បបទានៈនៅប្រកាម្ពការឧបត្ថថម្ពភស្សបប�រស្សធិម្ពព៌ុីសំ្សណាក្នុរ់ដ្ឋាា ភិបិាលកាណាដ្ឋា។

© រក្នុាសិ្សទធិឆុ្នាំ២ំ០២១ នៅដ្ឋាយការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៈិងអងគការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី (UN Women)។ អត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះអាចំផ្សាលិត្ថនៅ�ើងវញិទាងំប្រស្សុង ឬម្ពយួដែផ្សាុក្នុ នៈិង
ក្នុុ�ងទប្រម្ពងណ់ាម្ពយួបានៈ ស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងអបរ់ ំ ឬម្ពនិៈដែស្សើងរក្នុប្របាក្នុក់្នុនៃប្រម្ព នៅដ្ឋាយម្ពនិៈចាំបំាចំម់្គានៈការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថពិុនៅស្សស្សពុីម្គាេ ស់្សសិ្សទធិអុក្នុនិៈពុនៈធ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈការបញ្ញាា ក្នុព់ុីប្របភិពុ។ អងគការ UNODC នៈិង UN Women រកី្នុរាយនឹៈងទទួលបានៈចំាបច់ំម្ពូងនៃនៈអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយណាម្ពយួ 
ដែ�លនៅប្របើអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះជាប្របភិពុ តាម្ពរយៈអ�ីដែម្ពលunodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

រ�ប�ត្ថនៅ�គឺប្រម្ពបនៅស្សៀវនៅ� UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng (ផ្សាូយ ភិ�ត្ថនៅផ្សាង)
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ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៅធិើើការជាម្ពយួរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុ
ទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុនៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា គឺំរាម្ពក្នុំដែ�ងនៅដ្ឋាយសារនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម នៈិងនៅភិរវក្នុម្ពម។ នៅ�ត្ថំបនៈអ់ាស្ស�ី
អានៅគឺុយ ៍ អងគការរបស់្សនៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ទីតាងំ�ព៏ុិនៅស្សស្សនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ អាសាា នៈក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ប្របឈម្ព
នានានៅដ្ឋាយសារឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈដែ�លម្គានៈអងគការចាំត្ថត់ាងំ នៈិងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សយ�ត្ថតិធិម្ព ៌នៈិងនីៈត្ថិរ�ា។ ក្នុិចំេ�ិត្ថ�ំប្របឹងដែប្របង
ពុ��ភាគីឺទាងំនៅនៈះបនៅងើើត្ថបានៈជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះម្ពយួស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅលើបញ្ញាា នៅស្ស�ាក្នុិចំេ ស្សងគម្ព 
នៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��។

ជាម្ពយួបទពិុនៅសាធិនៈក៍ារង្ហារ�ទ៏�លំទ��យរបស់្ស�ូួនៈសំ្សនៅ�ពុប្រងឹងកិ្នុចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការដែផ្សាុក្នុនៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��
ក្នុុ�ងត្ថំបនៈឲ់្យយកានៈដ់ែត្ថរងឹម្គា ំ អងគការ UNODC គឺឺជាជំនៅប្រម្ពើស្ស�ស័៏្សក្នុតិស្សម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាប�់ឹក្នុនាកំារអនៈ�វត្ថតនៅស្សចំក្នុតីប្របកាស្សរមួ្ពស្សតី
ពុីភាពុជានៃ�គឺ�ប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយរវាងអាសាា នៈ នៈិងអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ។ UNODC បានៈនៅធិើើការប្រសាវប្រជាវ នៈិងបនៅងើើត្ថ
ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ ជំំនៈួយបនៅចំេក្នុនៅទស្សសំ្សនៅ��បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៅលើការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ាសាា នៈ។ 

UNODC ទទួលសាគ ល់ថ្លា ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សនៈឹងរមួ្ពចំំដែណុះក្នុជាសារវនៈត
�ល់�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៅ�ប្រគឺបន់ៅ�លនៅ�អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុ។ តាម្ពរយៈស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើង 
នៅយើងបានៈ នៈិងក្នុំពុ�ងនៅធិើើការបនៅងើើនៈការចំ�លរមួ្ព នៈិងភាពុជាអុក្នុ�ឹក្នុនារំបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីជាស្ត្រីស្សតីនៅ�តាម្ពទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់ 
នៅលើស្សពីុនៅនៈះនៅទៀត្ថ ស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះជំួយឱ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព��អាចំបំនៅពុញត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សបានៈលអប្របនៅស្សើរ

អងគការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី (UN Women) គឺឺជាសាថ បន័ៈម្ពយួរបស់្សអងគការ 
ស្ស�ប្របជាជាត្ថិ ដែ�លនៅបតជាា ស្សនៅប្រម្ពចំឱ្យយបានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី។ អងគការ UN Women 
�បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ នៅដ្ឋាយបានៈក្នុំណុះត្ថប់ទដ្ឋាា នៈស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ ក្នុ�៏�ចំជានៅធិើើការជាម្ពយួរដ្ឋាា ភិបិាល នៈិងស្សងគម្ពស្ស�ីវលិក្នុុ�ងការនៅរៀបចំំបនៅងើើត្ថចំាប ់នៅ�លនៈនៅយាបាយ ក្នុម្ពមវធិិី 
នៈិងនៅស្សវាចាំបំាចំន់ានា សំ្សនៅ�ធានាបានៈនៈ�វការអនៈ�វត្ថតបទដ្ឋាា នៈប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៈិងផ្សាតល់ផ្សាលប្របនៅយាជំនៈព៍ុិត្ថ 
ប្របាក្នុ��ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុ។ អងគភាពុនៅនៈះនៅធិើើការជាស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយចំក្នុុ�វស័ិ្សយនៃនៈនៅ�លនៅ�
អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុកូាយនៅ�ជាការពុិត្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្ស នៈិង�បំ្រទ�ល់ការចំ�លរមួ្ពនៅដ្ឋាយនៅស្សមើភាពុរបស់្ស
ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុទាងំអស់្សនៃនៈជីំវតិ្ថ។ អងគការនៅប្របើប្របាស់្សបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅ�តាម្ពប្របនៅទស្សនានា នៅ�ើម្ពបជីាម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួ
នៃនៈការឯក្នុភាពុយល់ប្រពុម្ពនៅលើបទដ្ឋាា នៈស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័�មី នៅ�ើយតាម្ពរយៈទំនាក្នុទ់ំនៈងរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ទ�ទាងំអងគការ ស្ស� 
ប្របជាជាតិ្ថ បានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ជាធាត្ថ�ស្សុ�លម្ពយួនៃនៈស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈ�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៈជ៍ាស្សក្នុល នៅ�លគឺឺ
ស្សនៈតិភាពុនិៈងស្សនៈតិស្ស�� សិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការអភិវិឌ័ឍប្របក្នុបនៅដ្ឋាយចំីរភាពុ។ អងគការ UN Women ក្នុប៏ានៈស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល 
នៈិងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សការង្ហាររបស់្សប្របពុន័ៈធស្ស�ប្របជាជាត្ថិផ្សាងដែ�រ ក្នុុ�ងការជំំរ�ញស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុា នៈិង
ក្នុិចំេប្រពុម្ពនៅប្រពុៀងទាងំទាងំឡាយ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងរនៅបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ ។



មាាតិិកាា

ទិ�ាភាពុទ�នៅ�         ៥
ការនៅរៀបចំំក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល       ៧
ទប្រម្ពងន់ៃនៈក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល        ១២
នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល      ១៤
នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបអំពីុនៅម្ពនៅរៀនៈ        ២៤

ថ្ងៃ�ៃទីីមួួយ          ២៨
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័នៅយនៈឌ័រ័     ២៨
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ អាក្នុបបកិ្នុរយិា នៈិងលទធផ្សាលដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័   ៣៤
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័    ២៩
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ និៈងបិត្ថ�និៈយម្ព   ៤៣

ថ្ងៃ�ៃទីីពីីរ	          ៥០
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ និៈងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពមនៅភិទ    ៥០
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ អនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈង និៈងនៅយនៈឌ័រ័      ៥៥
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័       ៦២
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ បរបិទនៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើង      ៦៧

ថ្ងៃ�ៃទីីបីី	          ៧០
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការរនំៅ�ភិបំ�នៈ និៈងអំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័ ័    ៧០
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំដែ�លស្សថិត្ថនៅ�ពុីនៅប្រកាយការរនំៅ�ភិបំ�នៈ
/អំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័ (GBA/GBV)       ៧៧
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាប ់និៈង�ំនៅណាះប្រសាយស្សប្រម្គាបន់ៅយនៈឌ័រ័ដែផ្សាអក្នុ
នៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈសិ្សទធិ         ៨៥
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងការបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ 9៩   ៩៩

ឧបីសមួ័�ន្ធធ៖	សម្ភាា�រ�បីណ្តុះះ��បីណ្តាា�ល       ១០២
១.១.១ នៅយនៈឌ័រ័ និៈងនៅភិទ        ១០៣
១.១.២ ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុស្សតីពុី ស្សម្គាភ រៈ ស្សក្នុម្ពមភាពុ និៈងត្ថួអងគ    ១០៤
១.២.១ ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុស្សតីពុី គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ និៈងអាក្នុបបកិ្នុរយិានៃនៈនៅយនៈឌ័រ័  ១២០
១.៤.១ ផ្ទាា ងំកាត្ថឥទធិពុល        ១២៣
២.១.១  និៈយម្ពនៈយ័ អុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ឬ LGBTI+    ១២៨
២.២.១ កាត្ថត្ថួអងគ         ១២៩
២.២.២ ការក្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ�       ១៣០
៣.១.១ ប្របនៅភិទ�ិងានៅយនៈឌ័រ័       ១៣១
៣.២.១ កិ្នុចំេការ អំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតា      ១៣៩
៣.៣.១ CEDAW         ១៤០
៣.៤.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ    ១៤៤
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

ទីិដ្ឋឋភាាពទីូមេ�ា

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំ៣ ដែ�លស្សតិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់ចំំណាត្ថក់ារនានារបស់្សទីភុាក្នុង់្ហារ
អនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុទ�នៅ�របស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយតាម្ពប្រពុំដែ�នៈ នៈិងប្របសិ្សទធភាពុ នៅ�ក្នុុ�ង
ការនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងអំនៅពុើ�ិងាទាក្នុទ់ងនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការជំួញ��រស្ត្រីស្សតីនៈិងក្នុ�ម្គារ។ី �ូឹម្ពសារនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈបំណុះងនៅធិើើការបស្ត្រីញ្ញាា បនៅយនៈឌ័័រនៅ�រាល់ការបណុះត� ះបណាត លទាំងអស់្ស 
នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈចំំនៅណុះះ�ឹង និៈងជំំនាញនានា  ។

គោ�លបីំណ្តុះង

នៅ�លបំណុះងនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបីនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបត់ាម្ពវធិិីប្រគឺប់
ប្រជំុង នៅប្រជា យចំំនៈួនៈពីុរ៖

១. ផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ឱ្យយម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបប្របក្នុបនៅដ្ឋាយបរយិាបន័ៈុ
ចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការរាល់នៃ�ៃរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ទាងំក្នុុ�ងការយិាល័យ នៈិង
នៅប្រកាយនៅពុល នៅធិើើការ។

២. បនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតការង្ហារនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ ដែ�ល
នៅឆ្លូើយ ត្ថប នឹៈងបញ្ញាា    នៅយនៈឌ័រ័ ចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (THB) នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុ
ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម�នៃទនៅទៀត្ថ។
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វត្ថុុ�បីំណ្តុះងគោ�គោពីលបីញ្ចចបី់ការបីណ្តុះះ��បីណ្តាា�ល

វត្ថថ�បំណុះងជារមួ្ពនៅប្រកាយនៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត លនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះរមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. បនៅងើើនៈការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

២. ជំំរ�ញការអនៈ�វត្ថតការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថជាម្ពយួជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ (រមួ្ពម្គានៈជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស) ដែ�លប្របតិ្ថបត្ថតិការនៅនាះម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័

៣. បនៅងើើនៈបរយិាកាស្សការង្ហារដែ�លម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័នៅប្រចំើនៈជាងម្ព�នៈ។ ជាពុិនៅស្សស្ស
ផ្សាតល់  ការ�បំ្រទ�ល់ស្ស��ម្គាលភាពុរបស់្សប�គឺគលិក្នុ នៈិង នៅធិើើឲ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារប្រគឺបរ់�ប
ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការអភិវិឌ័ឍ នៈិងនៅធិើើឲ្យយម្គានៈភាពុរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ក្នុុ�ង
ត្ថួនាទីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

គោមួគោរៀន្ធ	

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបី រមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ១៖ ការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់១

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ២៖ ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាប ់ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើ
 ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស និៈងជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣៖ ការដែ�ទា�ំូួនៈ ការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ និៈងការបនៅងើើនៈការនៅធិើើការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថប
 ចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់  

សិកាា�កាមួគោ�លគោ� 

ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពអបបរមិ្គា 
២០ នាក្នុ ់ ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុប្រម្ពតិ្ថទាប �ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពធិយម្ព។ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វវត្ថថ�បំណុះងនៃនៈ
ការផូ្ទាស់្សបត�រ��ចំម្គានៈដែចំងនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះ នៅយើងដែណុះនាថំ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថម្គានៈ
សិ្សកុាកាម្ពជាប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី នៅ�ើយក្នុុ�ងនៅនាះគឺួរដែត្ថម្គានៈយាា ងនៅ�ចំណាស់្ស ៣៥%ជាស្ត្រីស្សតី ។ នៅពុលនៅវ� 
នៈិងទីក្នុដែនៈូងរបស់្សវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅ�ើម្ពបឲី្យយស្ត្រីស្សតីង្ហាយប្រស្សួលចំ�លរ�ម្ព 
ប្រស្សបតាម្ពកាលៈនៅទស្សៈ នៈិងបរបិទវបបធិម្ព។៌
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

 កាា�មេ�ៀបចំំក�មវិិធីី

បណ្តុះះ��បណ្តុះះ�ល

ក្នុម្ពមវធិិបីណុះត� ះបណាត លប្រត្ថវូបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបបីនំៅពុញត្ថប្រម្ពវូការរបស់្សអុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើវធិិី
សាស្ត្រីស្សត នៅរៀនៈចំំនៈនួៈ ៣ សំ្សខានៈ់ៗ  រមួ្ពម្គានៈ ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈចំក្នុុ�វញិ្ញាញ ណុះ នៅសាត្ថវញិ្ញាញ ណុះ នៈងិការនៅធិើើ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ ផ្សាូ�វកាយ (ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈកាយវញិ្ញាញ ណុះ)។ វធិិសីាស្ត្រីស្សតរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុម្ពយួប្រត្ថវូបានៈនៅប្របើ
ប្របាស់្ស នៅដ្ឋាយរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ (ផ្ទាា ល់ដែភិុក្នុ)
• ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
• ការសួ្សរសំ្សណួុះរដែ�លម្គានៈភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង
• ការង្ហារប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទង�ុជាប្រកុ្នុម្ពដែ�លអភិិវឌ័ឍបដែនៈថម្ពនៅលើជំំនាញជានៅប្រចំើនៈ��ស្សៗ�ុ

��ចំជាការវភិាគឺយាា ង�ិត្ថ�ល់ការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា  នៈិងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ/ការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុ។
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ការសម្រមួបីសម្រមួួលដែ�លគោ�ើ�យត្ថុបីន្ធឹងគោយន្ធឌ័�រ

ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៃនៈការចំ�លរមួ្ពដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ើយដែក្នុ
ស្សប្រម្ពួលនៅ�លការណ៍ុះសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ ��ចំប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយ 
«នៅ�ល  ការណ៍ុះ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័» របស់្ស Malcolm Knowles តាម្ពរយៈការពុិនៈិត្ថយ
នៅលើបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័។ នៅ�ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើចំំណុះ� ចំនានា��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

ម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ម្គានៈភាពុស្សើយត័្ថ នៈិងនៅចំះក្នុំណុះត្ថទ់ិស្សនៅ�នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង៖ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅ�ើរត្ថួ
ជាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៅដ្ឋាយ�បំ្រទឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព (អុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ) កូាយជានៃ�គឺ�ដែ�លស្សក្នុម្ពមនៅ�ក្នុុ�ង 
«�ំនៅណុះើ រនៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ» នៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនានាប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះអាចំអនៈ�វត្ថតនៅ�បានៈតាម្ពរយៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ជាប្រក្នុុម្ព ការវភិាគឺ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយ
ម្គានៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិតាម្ពរយៈការនៅធិើើបទបង្ហាា ញជាប្រក្នុុម្ព។

វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះត្ថប្រម្ពូវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុ
ទាងំនៅនាះ ដែ�លនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុ�ត្ថម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុ ម្ពនិៈភិយ័ខូាចំ នៈិងម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថ ទស្សសនៈៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិង�ា នៈសួ្សរសំ្សណួុះរ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៃនៈ
បស្ត្រីញ្ញាា បចំំនៅនៈះ�ឹងពីុស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ង បរបិទវបបធិម្ព ៌នៈិងវជិាា ជំីវៈ អាចំបង្ហាា ញថ្លា ប�គឺគល
ម្ពយួចំំនៈួនៈប្របដែ�លជាពុ�ំម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះនៅនាះនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�ក្នុុ�ង
បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លម្ពយួ ដែ�លភាគឺនៅប្រចំើនៈជាម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ 
នៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថអាចំជា នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទវបបធិម្ព ៌នៈិង
វជិាា ជំីវៈដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈបិត្ថ�និៈយម្ព សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាប�រស្សប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់
នៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុាអំពីុប្របធានៈបទនានា ដែ�លត្ថប្រម្ពូវឲ្យយការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុអារម្ពមណ៍ុះផ្ទាា ល់�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅធិើើការពុិចាំរណាអំពុីចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈទ់ាងំនៅនៈះម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈ៖

១. ការដែស្សើងយល់អំពីុប្របវត្ថតិរ �បរបស់្សប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ព

ក្នុ. ម្គានៈការយល់�ឹងពីុបរបិទវបបធិម្ពន៌ៅ�ទីតាងំដែ�លនឹៈងនៅធិើើការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុតាត ដែ�ល
អាចំជំះឥទធិពុល�ល់ការដែស្សើងយល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរ�ម្ព

�. ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំនៅធិើើបានៈ ការ�ំនៅណុះើ រការការបណុះត� ះបណាត ល ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ម្ពយួ
ត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការវាយត្ថនៃម្ពូ នៅ�ើម្ពបបី្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ�នៈិងការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ ប្រពុម្ពទាងំពុត័្ថម៌្គា នៈស្សតីពុីបទពិុនៅសាធិនៈក៍ាល
ពុីម្ព�នៈរមួ្ពទាងំលក្នុុណុះៈស្សម្ពបត្ថតិ។ល។ ផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ អាចំផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ
បដែនៈថម្ពក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈការដែក្នុស្សប្រម្ពួល�ូឹម្ព សារនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងការរនៅបៀបពុិនៈិត្ថយ នៈិងប្រគឺបប្រគឺងនៅលើ
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

ការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព។ ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរមួ្ព�មីវញិ អាចំជាក្នុតាត
បដែនៈថម្ពម្ពយួ�ល៏អក្នុុ�ងការនៅលើក្នុទឹក្នុ ចិំត្ថត សិ្សកុាកាម្ពដែ�លម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ�៍�ស្សៗ
�ុឲ្យយនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុកានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរជាងម្ព�នៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ កាលដែ�លប្របម្ព�ល
ពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ� នៈិងការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព ចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត ល
នៅនាះក្នុ ៏អាចំ នៅធិើើ ឲ្យយ អុក្នុចំ�លរមួ្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ដែ�ល�ូួនៈម្គានៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
ទទួលសាគ ល់ ដែ�លទាងំនៅនៈះគឺឺជាក្នុតាត �បំ្រទ�ល់ការបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ
បដែនៈថម្ព។

គឺ. ការប្របម្ព�លការរពំុឺងទ�ក្នុនិៈងនៅយាបល់នៅផ្សាសងៗរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅលើ វគឺគបណុះត� ះបណាត ល 
គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង នៈិងក្នុំនៈត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើម្ពបរីក្នុ�ំនៅណាះប្រសាយម្ព�នៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគ
បណុះត� ះ  បណាត លនៈីម្ពយួៗ។

២.បនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ

ក្នុ. នៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថម្គានៈ «វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ» ម្ពយួដែ�លយល់
ប្រស្សប នៅដ្ឋាយសិ្សកុាកាម្ព។២ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបញ្ញាា ក្នុអ់ំពីុសារៈសំ្សខានៈរ់បស់្សស្ត្រីស្សតី
នៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថ និៈងចំំនៅណុះះ�ឹងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះ បណាត លនៅនៈះ
ទាងំម្ព�ល។

�. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបនៈតនៅផ្ទាត ត្ថ នៈិងពិុនៈិត្ថយនៅលើប្របពុលភាពុនៅ�ទីក្នុដែនៈូងវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល ជាពិុនៅស្សស្សប្របពុលភាពុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័។ ការ�ឹងអំពីុប�គឺគលិក្នុ 
លក្នុុណុះៈ��ស្សៗ�ុ នៈិងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើប្របប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅ�ើម្ពប ី
អាចំឲ្យយង្ហាយស្សនៈុិដ្ឋាា នៈ បានៈថ្លានៅត្ថើម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអើី�ូះ ដែ�លអាចំប្រត្ថូវយក្នុម្ពក្នុ
នៅប្របើ ប្របាស់្ស។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈភាពុនៅស្សៃៀម្ព សាៃ ត្ថ់
ជាងនៅគឺឲ្យយម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួអុក្នុ�នៃទ នៅដ្ឋាយនៅប្របើ  �ក្នុយ ស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់តាម្ពរយៈ
ការសួ្សរសំ្សណួុះរនៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតថ្លា  ពុួ ក្នុ នៅគឺ នឹៈ ង អា ចំ
នៅធិើើ ការ នៅឆ្លូើយត្ថបនៈឹងសំ្សណួុះរនៅនាះបានៈ ឬក្នុអ៏ាចំផ្សាតល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វត្ថួនាទីណាម្ពយួ ��ចំជា
ការនៅធិើើជាអុក្នុក្នុត្ថប់្រតានៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុជាប្រក្នុុម្ព ជានៅ�ើម្ព។

គឺ. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងៗ នៅដ្ឋាយឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបនៅងើើត្ថ
ដែបងដែចំក្នុជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ ដែ�លផ្សាតល់ឱ្យកាស្ស�ល់ពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុ�ន៏ៃទ 
នៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះ បណាត ល ទាងំម្ព�ល។ ឧទា�រណ៍ុះ

 i.  ឲ្យយអុក្នុទាងំអស់្ស�ុរាបព់ុ ី១ នៅ� ៤ បនាា បម់្ពក្នុនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�១» ទាងំ
អស់្សនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ នៅ�ើយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�២»ទាងំអស់្សនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ។ល។

 ii. ឬឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅរៀបជាជំួរនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើក្នុតាត ��ចំជា នៅត្ថើផ្សាាះពុួក្នុ�ត្ថន់ៅ�ចំម្គាៃ យ
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២ នៅម្ពើល «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល» រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំ ចំាបន់ានានៃនៈការជំំរ�ញនៈិង
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត



បា�នាម នៈពីុទីតាងំវគឺគបណុះត� ះបណាត ល? (នៅរៀបជាជំួរពីុទីឆ្នាំៃ យម្ពក្នុទីជំិត្ថ) ឬក្នុឲ៏្យយនៅរៀបជាជំួរតាម្ព
នៃ�ៃដែ�ក្នុំនៅណុះើ ត្ថរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់ (ពីុដែ�ម្ពក្នុរា�ល់ដែ�ធិុ�)។ បនាា បម់្ពក្នុអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំ
ដែចំក្នុពុួក្នុ�ត្ថជ់ាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៅដ្ឋាយម្គានៈ�ុ៤នាក្នុ ់ នៅដ្ឋាយរាបច់ាំបព់ុីខាងម្ព��ម្ពក្នុ។ 
ឧទា�រណ៍ុះ អាចំចាំបប់្រក្នុុបនៅដ្ឋាយ ឲ្យយ៤នាក្នុ�់ំប�ងជាប្រក្នុុម្ពទី១ ៤នាក្នុប់នាា បជ់ាប្រក្នុុម្ពទី២ ។
ល។

�នុស្សសមេពញវិ័យ ពួកគាាតិ់មាានចំំមេណ្តុះ�ដ្ឋឹង និងបទីពិមេ�ាធីន៍ជីីវិិតិ ជាាមេ�ចំ�នដែដ្ឋលអាាចំដែចំក�ំដែលងមេ�ាកុ�ង

វិគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តុះះ�លមេន�៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
នៅធិើើការឆ្លូ�ះ បញ្ញាេ ំង នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ នៈិងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�ល ឬក្នុប៏្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍និៈងចំំនៅណុះះ�ឹងទាងំនៅនាះ។

�នុស្សសមេពញវិ័យ ពួកគាាតិ់គ្គឺមេ�ោាតិមេល�មេគាាលមេ�ា៖ រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗ ទិ�ាភាពុ
ទ�នៅ�នៈឹងបង្ហាា ញនៅ�ើងក្នុុ�ងនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ��ចំ�ុនៅនៈះដែ�រវត្ថថ�បំណុះងរបស់្ស
វគឺគសិ្សក្នុា គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈពុនៈយល់នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុ។ ការដែ�លនៅយើង
ដែត្ថងដែត្ថបង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ព ពុីអើីដែ�លពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំសិ្សក្នុាបដែនៈថម្ពពីុនៅម្ពនៅរៀនៈនៈីម្ពយួៗជាម្ព�នៈ វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយ
ពុួក្នុ�ត្ថ�់ឹងចំាស់្សថ្លាពុួក្នុ�ត្ថន់ៈឹងទទួលបានៈអើីនៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ។

�នុស្សសមេពញវិ័យ ពួកគាាតិ់គ្គឺមេ�ោាតិមេល�ភាាពពាាក់ព័នធគាុា៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់
នានារបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៈឹងបង្ហាា ញពុីភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងបដែនៈថម្ពអំពីុរនៅបៀប ដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការ
បណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ព ទាងំតាម្ពរយៈទស្សសនៈៈវស័ិ្សយនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
នៅ�ក្នុុ�ងត្ថួនាទីក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុវជិាា ជំីវៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថដែស្សើងរក្នុឱ្យកាស្សនៅផ្សាសងៗ
នៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបសីាក្នុសួ្សរសិ្សកុាកាម្ព អំពីុរនៅបៀបដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លអាចំនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុ ់ទំនៈង
នៈឹងការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ និៈងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងយក្នុ�ូឹម្ពសារទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតផ្សាងដែ�រ។

នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាការបណុះត� ះបណាត លសំ្សខានៈ ់ នៈិងម្គានៈត្ថនៃម្ពូស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងការចំំណាយ
នៅពុលនៅវ� ពុិនៅស្សស្សគឺឺការចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅយើងស្ស�ម្ពដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថ
ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វឱ្យកាស្ស ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប ់ (feedback) នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
ស្សប្រម្គាបន់ៃ�ៃនីៈម្ពយួៗ។.៣  ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះ  ផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅ�ក្នុុ�ងការពុិនៈិត្ថយ
តាម្ពដ្ឋានៈ និៈងដែក្នុស្សប្រម្ពួលវគឺគសិ្សក្នុា នៅ�ើម្ពបនីៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងត្ថប្រម្ពូវការបានៈយាា ងឆ្នាំបរ់�័ស្ស។

�នុស្សសមេពញវិ័យ ពួកគាាតិ់មាានមាានភាាពជាាក់ដែស្សោង៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
គឺិត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុ�ត្ថយ់ក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�អនៈ�វត្ថត។ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ
តាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរ ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៈិងការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព ប្រពុម្ពទាងំកិ្នុចំេការនានានៃនៈការនៅធិើើដែផ្សានៈការ
ស្សក្នុម្ពមភាពុផ្សាងដែ�រ។ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយគិឺត្ថអំពីុបញ្ញាា ប្របឈម្ពនៅ�ក្នុុ�ងការយក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ
ទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថត ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំរនៅបៀបដែ�លនៅយនៈឌ័រ័អាចំជំះឥទធិពុលនៅលើបញ្ញាា ប្របឈម្ពនានា

៣ ចំ�រនៅម្ពើលក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ស្សតីពុី «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល» ដែ�លបង្ហាា ញពីុវធិិីបិទក្នុម្ពមវធិិី
នៅរៀងរាល់នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។
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ស្សប្រម្គាបស់្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់និៈងវធិិីដែ�លអាចំយក្នុឈះុនៅលើបញ្ញាា ទាងំនៅនៈះបានៈផ្សាងដែ�រ។

ការបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថដែត្ថងទទួលបានៈការយល់នៅ�ើញថ្លាជាកាតាលីក្នុរ ស្សប្រម្គាបក់ារអភិវិឌ័ឍ
ស្សម្ពត្ថថភាពុ ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ ់ គឺឺនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ព ឲ្យយបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាបក់ារយក្នុ
ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ នៈិងនៅធិើើជាភុាក្នុង់្ហារនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រ។

អ្នុកមេ�ៀនស្សូ�តិដែដ្ឋលជាា�នុស្សសមេពញវិ័យ គ្គួ��តិូវិដែតិទីទីួលបាានកាា�មេគាា�ព៖ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះគឺួរប្រត្ថូវយក្នុចិំត្ថត
ទ�ក្នុដ្ឋាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៅប្រ�ះវគឺគនៅនៈះគឺឺនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបកីារផ្សាតល់ឱ្យកាស្សជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើការ
ដែចំក្នុ រដំែលក្នុ   ចំំនៅណុះះ�ឹង នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុ�ត្ថ។់ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះប្រត្ថូវ
បានៈ    នៅដ្ឋាះប្រសាយជាចំម្ពបងតាម្ពរយៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ក្នុុ�ងការដែស្សើងយល់អំពីុត្ថប្រម្ពូវការ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈូងបណុះត� ះបណាត ល នៈិងជំំនាញ ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយក្នុម្ពក្នុអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពប ី
ប្រគឺបប់្រគឺងសាថ នៈការណ៍ុះនានា។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពណាម្ពយួកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�នៃទ
ជាបនៈតបនាា ប ់នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅនាះ ពុួក្នុ�ត្ថគ់ឺួរដែត្ថទទួលបានៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយ
�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៅប្រចំើនៈជាងការស្សតីបនៅនាា ស្ស នៅ�លគឺឺ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំពុនៈយល់ថ្លា ចំំណុះ� ចំដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅនាះ ម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សប នៅ�ើយអុក្នុដែ�លកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�ន៏ៃទនឹៈងអាចំនៅលើក្នុនៅ�ើង
អំពីុចំំណុះ� ចំនៅនាះបនៈតនៅទៀត្ថបានៈ បនាា បព់ុីប�គឺគលដែ�លប្រត្ថូវបានៈពុួក្នុ�ត្ថក់ាត្ថស់្សម្ពតនីៅនាះ បានៈបញ្ញេបក់ារ
នៅលើក្នុនៅ�ើងរបស់្ស�ត្ថរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ។
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ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព នៈឹងបង្ហាា ញពុីចំំណុះ� ចំដែ�លនឹៈងបញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល៖

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោមួគោរៀន្ធ៖		ដែ�ែកគោន្ធ��តល់ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�អំំពីីគោមួគោរៀន្ធ	ដែ�លរួមួម្ភាន្ធ៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៅ�លនៅ�សំ្សខានៈរ់បស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ  
• វត្ថថ�បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបវ់គឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈរាល់វត្ថថ�បំណុះងតាម្ពនៅ�ល

បំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ(បនាា ប់ម្ពក្នុវត្ថថ�បំណុះងទាំងនៅនៈះនឹៈងប្រតូ្ថវបានៈវភិាគឺយាា ងលម្ពអិត្ថនៅ�កុ្នុ�ង
វត្ថថ�បំណុះងដែ�លអាចំអនៈ�វត្ថតបានៈនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ (នៅម្ពើលដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព)។

• រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងជ់ាតារាងនៅពុលនៅវ� ស្សតីពុី
រនៅបៀបដែ�លនៅម្ពនៅរៀនៈនីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈតាម្ពនៃ�ៃដែ�លបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ទី��ង់នៃនក�មវិិធីី
បណ្តុះះ��បណ្តុះះ�ល



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

កាា�ស្សមេងេបអ្នំពីមេមាោាងស្សិកា៖ កាា�ស្សមេងេបអំ្នពីមេមាោាងសិ្សកានី�ួយៗ គឺ្គជាាកាា�បំដែបកជាាដែ�ុកតូិចំៗនៃន�មេបៀប

ដែដ្ឋលមេមាោាងសិ្សកានឹង�តូិវិបាាន�ោល់ជូីនមេ�ាមេពលចាាប់មេ�ោ��ស្សមេងេប�តួិស្សៗអំ្នពីមេមាោាងសិ្សកានី�ួយៗ នឹងមាាន៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ ដែផ្សាអក្នុនៅលើវត្ថថ� បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត ល
របស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ។

• វត្ថថ�បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ វត្ថថ� បំណុះងនៃនៈការ នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថជានៅប្រចំើនៈ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
នៅ�ល បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទាងំម្ព�ល។
• ស្សម្គាភ រៈ៖ តារាងម្ពយួដែ�លពុនៈយល់អំពីុស្សម្គាភ រៈនានាដែ�លចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះ 

នៈិងក្នុំណុះត្ថ ់ស្សម្គាគ ល់ណាម្ពយួដែ�លជំួយ�ល់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលនៅ�កុ្នុ�ងការនៅប្រត្ថៀម្ពស្សម្គាភ រៈ
ទាងំនៅនាះម្ព�នៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• ស្សក្នុម្ពមភាពុ៖ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រត្ថូវបានៈបំដែបក្នុជាស្សក្នុម្ពមភាពុនានា ដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវ
បានៈបំដែបក្នុជាដែផ្សាុក្នុត្ថ�ចំៗបនៈតនៅទៀត្ថ ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖
+ នៅ�លបណំុះង៖ ពុនៈយល់អពំុនីៅ�លបណំុះងរបស់្សស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ (ជាម្ព�លដ្ឋាា នៈ គឺឺ

រនៅបៀបដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះម្គានៈទនំាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួនៈងឹវត្ថថ�បណំុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
+ នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះទាងំម្ព�ល
+ នៅស្សចំក្នុតដីែណុះនាសំ្សប្រម្គាបអុ់ក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួ៖ ដែណុះនាមំ្ពយួ�ណំាក្នុក់ាលម្ពតងៗ ស្សតីពុី

រនៅបៀបនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការកំ្នុណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាប់
ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៈមី្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុផ្សាងដែ�រ។

 +
កាា�កំណ្តុះតិ់មេលខ៖ រាល់ស្សម្គាភ រៈទាងំអស់្សប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល�ជំ�នៈតាម្ពលំដ្ឋាប ់ នៅយាងតាម្ពនៃ�ៃ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា 
នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅផ្សាសងៗនានា ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុនៅប្របើប្របាស់្ស ប្របសិ្សនៈនៅបើស្សម្គាភ រៈណាម្ពយួប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល� 
២.៣.៤ ម្គានៈនៈយ័ថ្លាស្សម្គាភ រ:នៅនាះគឺឺប្រសាបន់ៅប្របើនៅ�៖

• នៃ�ៃទី២
• នៅម្គាា ងទី៣
• ស្សក្នុម្ពមភាពុទី៤
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រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women

មេស្សចំកោដីែណ្តុះនាំាំ

ស្ស�មាាប់�ោល់កាា�បណ្តុះះ��បណ្តុះះ�ល



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់ការបីង្ហាា�ញអំំពីីបីញ្ហាា�គោយន្ធឌ័�រ

រនៅបៀបនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័នៈឹងម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុនៅ�តាម្ពបរបិទរបស់្សប្របនៅទស្សនីៈម្ពយួៗ។ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្របនៅទស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ សិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយប្រស្សួល ក្នុុ�ងការសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុនៅយនៈឌ័រ័
ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយការយល់ចំិត្ថត  នៅយាងតាម្ពទស្សសនៈៈវស័ិ្សយដែ�លម្ពនិៈដែបងដែចំក្នុនៅយនៈឌ័រ័ជាពីុរ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ក្នុរណីុះនៅនៈះនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុកុ្នុ�ងស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុិចំេពិុភាក្នុា �ត្ថន់ៈឹង
ទទួលបានៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយនៅធិើើដែបបនៅនៈះ ប្រពុម្ពទាងំអាចំដែក្នុស្សប្រមួ្ពល នៈិង បដែនៈថម្ពក្នុតាត នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៅ�ើម្ពបឱី្យយអាចំជំួយស្សប្រម្ពួលក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លបានៈកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

ធាត្ថុុចូលបីដែន្ធុមួពីីអំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ វាផ្សាតល់នៈ�វការដែណុះនា ំនៈិង
ចំំនៅណុះះ�ឹងលម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ពនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយនៅយើង
រពំុឹងទ�ក្នុថ្លាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងយក្នុចំំនៈ�ចំ ឬក្នុតាត នៅផ្សាសងៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិី ដែ�លបនៅងើើត្ថនៅ�ើងប្រស្សបតាម្ព
ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុដែចំក្នុរដំែលក្នុ ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុនៃ�ៃនៃ�ៃទីម្ពយួ
• ក្នុិចំេការស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របចាំនំៃ�ៃ

+ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងជានៅរៀងរាល់ប្រពុកឹ្នុ (នៅលើក្នុដែលងដែត្ថនៃ�ៃ�ំប�ង) នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុ
នៅ�ើងវញិអពំុនីៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុនីៃ�ៃម្ព�នៈ

+ ស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពពុលនៅប្រកាយអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់ប្រត្ថវូបានៈដែណុះនាឲំ្យយអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈ
ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុល នៈងិការផ្សាេងដ់ែផុ្សាក្នុប្របាជាា សាម រត្ថសី្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល

+ នៅម្គាា ងសួ្សរសំ្សណួុះរជានៅរៀងរាល់នៃ�ៃ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃនៈនៃ�ៃនីៈម្ពយួៗ (នៅលើក្នុ
ដែលង ដែត្ថនៅពុលចំ�ងនៅប្រកាយ  ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការវាយត្ថនៃមូ្ពនៅលើវគឺគបណុះត� ះបណាត ល)

ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព ផ្សាតល់ការដែណុះនា ំនិៈងគឺនៈូឹះអំពីុការអនៈ�វត្ថតចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ

កមួមវិធីីគោបី�កវគ្គគ

ក្នុុ�ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត ល (នៃ�ៃទីម្ពយួ) ប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិជំ�នៈអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលជាអុក្នុ
នៅរៀបចំំនៅ�ើង បា�ដែនៈតវាគឺួរដែត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លធាត្ថ�នានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១.	សកមួមភាពីបីំដែបីកទីឹកកក	

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួដែ�លបងើភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ នៈិងនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុនៅ�ក្នុុ�ងការដែណុះនា�ំូួនៈ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។
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ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះគឺួរដែត្ថបានៈអនៈ�វត្ថត នៅទាះបីជាសិ្សកុាកាម្ពបានៈសាគ ល់�ុនៅ�ើយក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ពុីនៅប្រ�ះវាជំួយបនៅងើើត្ថ
បរយិាកាស្សនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លឲ្យយម្គានៈភាពុជំិត្ថស្សុិត្ថ នៈិងស្ស�វត្ថថិភាពុជាងម្ព�នៈ។ អុក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល 
អាចំដែស្សើងរក្នុគឺំនិៈត្ថជានៅប្រចំើនៈនៅផ្សាសងៗនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុបំដែបក្នុទឹក្នុក្នុក្នុនៅនៈះ 
នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ ដែ�លម្ពនិៈសាគ ល់�ុ នៈិង សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ
ជាម្ពយួ�ុប្រសាប ់ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ដែលបង��ម្ពណីុះ� ៖
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្ស A4 មុ្គាក្នុម់្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ នៈងិបាចិំមុ្គាក្នុម់្ពយួ

នៅ�ើម្ព។ ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយបត្ថប់្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះជាពុរី នៅ�ើយពុនូារវានៅ�ើងវញិ នៅធិើើ
��នៅចុំះនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈបនាា ត្ថព់ុ�ះក្នុណាត លម្ពយួ។ ឲ្យយពុកួ្នុនៅគឺយក្នុបាចិំ
គឺ�ស្សបនាា ត្ថម់្ពយួតាម្ពសុាម្ពបត្ថន់ៅនាះ នៅធិើើ��នៅចុំះប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈពីុរក្នុណំាត្ថ់
យាា ងចំាស់្ស�ស់្ស ��ចំជា��ម្ពណីុះ� ម្ពយួដែ�រ ។

+ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺ�ររ�បភាពុម្ពយួ (ម្ពនិៈដែម្ពនៈជា�ក្នុយនៅនាះនៅទ) នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ
ក្នុណំាត្ថ ់ ដែ�លត្ថណំាងឲ្យយការង្ហាររបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិរ�បភាពុម្ពយួ នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស
ម្ពយួក្នុណំាត្ថន់ៅទៀត្ថ ដែ�លតំ្ថណាងឲ្យយជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ួូនៈរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ បនាា បម់្ពក្នុ ឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពឈរជារងើង។់

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួ គឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្ព�នៈនៅគឺបងអស់្ស នៈងិដែណុះនាអំពំុ�ួូីនៈពួុក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយ
នៅប្របើ��ម្ពណីុះ�  របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុ�់�ម្ពណីុះ� នៅនាះនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល។

+ សាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លអាចំម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅ�នៈឹង
ជំវីតិ្ថការង្ហារ ឬជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ួូនៈរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុន់ៅនាះដែ�រឬនៅទ នៅ�ើយនៅធិើើការត្ថភាា ប់
��ម្ពណីុះ� របស់្សពុកួ្នុនៅគឺនៅ�តាម្ពនៅនាះ នៈងិនៅធិើើការដែណុះនាអំពំុ�ួូីនៈពួុក្នុនៅគឺ។

+ នៅធិើើដែបបនៅនៈះជាបនៈតបនាា បរ់��ត្ថទាល់ដែត្ថសិ្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សបានៈនៅធិើើការត្ថភាា ប�់�ម្ពី
ណុះ� របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិបានៈដែណុះនា�ួូំនៈពុកួ្នុនៅគឺរចួំរាល់នៅ�ើយ។

• ដែលបងដែស្សើងរក្នុការពុិត្ថ
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូបានៈដែណុះនាឲំ្យយស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� ឬឃូ្លាចំំនួៈនៈ ៣ នៅរៀបរាបអ់ពំុ�ួូីនៈ

ពុកួ្នុនៅគឺនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ។ ការស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� គឺរួដែត្ថជាអើ ីដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈ
ជានៅរឿងទ�នៅ� ង្ហាយប្រស្សលួទាយ ដែត្ថអាចំអើកី្នុដំែបូងក្នុប៏ានៈ បា�ដែនៈតប្រត្ថវូចាំថំ្លា កុ្នុ�ងអងគនៅ�ត្ថ�
ទាងំ៣៖

  •  អងគនៅ�ត្ថ� ១ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការពុិត្ថ

  •  អងគនៅ�ត្ថ� ២ នៅទៀត្ថ គឺឺជាការពុិត្ថ

+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុអានៈ «អងគនៅ�ត្ថ�» ទាងំនៅនាះ នៅ�ើយសិ្សកុាកាម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ
នៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយថ្លានៅត្ថើអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួណា នៅ�កុ្នុ�ងចំំនៅណាម្ពអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំបីនៅនៈះ 
គឺជឺាការពុតិ្ថ។
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

17

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

េ���ះ េ���ះ

េ���ះេ���ះ

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

+ ស្ស�ម្ពដែណុះនានំៅ�កានៈអុ់ក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជាម្ពយួនឹៈងអងគនៅ�ត្ថ�ចំំនួៈនៈបី
របស់្ស�ួូនៈឯងនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់សិ្សនៈ នៅទើបឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើម្ពតង។ 

+ បនាា បព់ុនីៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយអងគនៅ�ត្ថ�របស់្សសិ្សកុាកាម្ពម្ពយួចំបន់ៅ�ើយ �ល់នៅពុល
ម្គាេ ស់្សអងគនៅ�ត្ថ�ប្រត្ថវូប្របាបក់ារពុតិ្ថថ្លាអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួពុតិ្ថ ម្ពយួណាម្ពនិៈពិុត្ថ។ 



• ស្សម្គាភ រៈនៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាល
+ ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា ពុកួ្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ប្រតូ្ថវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ពស្សដែម្ពតងនៅ�កុ្នុ�ងក្នុម្ពមវធិិី

ទ�រទស្សសនៈ�៍មមី្ពយួដែ�លបង្ហាា ញអពំុតី្ថ�ភាពុនៃនៈជីំវតិ្ថរស់្សនៅ�ប្របចាំនំៃ�ៃ ដែ�លពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវដែត្ថ
ចំំណាយនៅពុល ៣ដែ� នៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាលម្ពយួដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង។

+ ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយយក្នុស្សម្គាភ រៈ «ប្របណិុះត្ថ» ម្ពយួ ដែត្ថម្ពនិៈអាចំជារ�ប�ត្ថរបស់្ស
ម្ពនៈ�ស្សសជាទបី្រស្ស�ញ់ ឬភាវរស់្សណាម្ពយួនៅនាះនៅទ។ នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
គឺតិ្ថពីុចំនៅមូ្ពើយរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពពីុ�ួូនៈឯង នៅដ្ឋាយការពុនៈយល់អពំុអីើដីែ�លជាស្សម្គាភ រៈ
�ប៏្របណីុះត្ថនិៈងនៅ�ត្ថ�ផ្សាលដែ�ល�ួូនៈបានៈនៅប្រជំើស្សយក្នុវា។ បនាា បម់្ពក្នុគឺឺ�ល់នៅវនៈ
សិ្សកុាកាម្ពជាអុក្នុបរយិាយពុវីត្ថថ�ដែ�លនៅគឺចំងយ់ក្នុនៅ�តាម្ព នៈងិម្ព�លនៅ�ត្ថ�របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ
បនៈត�ុ។

២.	គោសចកតីគោ�ត�មួអំំពីីគោមួគោរៀន្ធទីី	១	

នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សសូាយនៃនៈបទបង្ហាា ញនៅបើក្នុ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថផ្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងវគឺគ
បណុះត� ះបណាត ល នៈិង រនៅបៀបវារៈលម្ពអតិ្ថនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ គឺួរដែត្ថពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅស្សៀវនៅ�
ដែណុះនានំានានៈឹងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈ បា�ដែនៈតនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅចំៀស្សវាងការអានៈនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនាះនៅដ្ឋាយ
ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង ពុីនៅប្រ�ះ�ំនៅណុះើ រនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងលអប្របនៅស្សើរជាងនៅនៈះ ប្របសិ្សនៈនៅបើមុ្គាក្នុ់ៗ ឆ្លូងកាត្ថន់ៅម្ពនៅរៀនៈ
ត្ថំណាល�ុ �ណុះៈនៅពុលដែ�លវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈការវវិត្ថតនៅ�ម្ព��។

៣.	ការរំពីឹងទីុក	សង�ឃឹឹមួ	ន្ធិងកងវល់	

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈដ់ែ�លប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរ ដែត្ថ�ឹងអំពីុការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើ��នៅចំុះការរពំុឹង
ទា ំង នៅនាះ   អាចំនឹៈងស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លក្នុគ៏ឺួរដែត្ថ�ឹងអំពីុ
ក្នុងើល់នៅផ្សាសងៗដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះផ្សាងដែ�រ ពុិនៅស្សស្ស�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង
�ូឹម្ពសារ នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ចំំនៅណុះះ�ឹង។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ព ម្គានៈភាពុភិយ័ខូាចំដែ�រ
ឬនៅទ នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុពុត័្ថម៌្គានៈផ្ទាា ល់�ូួនៈ? ប្របសិ្សនៈនៅបើការរពំុឹងទ�ក្នុ នៈិង
ក្នុងើល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ព អាចំ�ឹងទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៃលលក្នុរក្នុវធិិី នៅ�ើម្ពបបី្រគឺបប់្រគឺង 
នៈិងបញ្ញាា ក្នុក់ាររពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅដ្ឋាយជា�ក្នុយស្សម្ពតផី្ទាា ល់ម្គាត្ថ ់ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ ក្នុ�៏�ចំជា
ធានាជំ�នៈថ្លានឹៈងនៅដ្ឋាះប្រសាយ ពុីការប្រពុួយបារម្ពភណាម្ពយួ ដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងពីុសិ្សកុាកាម្ព។

ការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�សិ្សកុាកាម្ពវញិ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយ�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៈិងជាអនាម្ពកិ្នុ 
នៅធិើើ��នៅចំុះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របដែ�លជា
អាចំទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនៈះនៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុ
ត្ថប្រម្ពូវការ។  

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួនៅទៀត្ថ គឺឺការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លម្គានៈការចំ�លរមួ្ព នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគ
បណុះត� ះបណាត ល  ��ចំជា ឧទា�រណ៍ុះខាងនៅប្រកាម្ព៖
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កតីសង�ឃឹឹមួ	ន្ធិងកងវល់	

• គឺ�ស្សបនាា ត្ថប់ញ្ញឈរម្ពយួនៅ�ចំំក្នុណាត លផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាប។់
• នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបងអស់្សនៃនៈក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» នៈិងនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ

បងអស់្សនៃនៈ  ក្នុ�នៅឡានៈ ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុងើល់»។
• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុត្ថប់្រតា ដែ�លម្គានៈភាពុស្សអិត្ថនៅ�ដែផ្សាុក្នុខា ងនៅប្រកាយ

(sticky note) ឬ អាចំជំំនៈួស្សនៅដ្ឋាយប្រក្នុដ្ឋាស្សដែ�លម្គានៈទំ�ំនៅស្សមើបា�ស្សត�កាត្ថ នៈិង ដ្ឋាក្នុប់ងស់្សអិត្ថ
នៅ�ដែក្នុបរកាត របញ្ញឈរផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៅធិើើ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺអាចំបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើ
ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះបានៈ។

• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សចំំនៈួនៈ ៤-៦ស្សនៈូឹក្នុ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សរនៅស្សរគឺំនិៈត្ថ
��ស្សៗ�ុនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុ គឺំនិៈត្ថម្ពយួ នៅប្របើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ។

• ស្សប្រម្គាប ់ «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពីុអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សងឹមឹ្ពថ្លានៈឹងទទួលបានៈពីុវគឺគ
បណុះត� ះ បណាត លនៅនាះ ឧទា�រណ៍ុះ ចំង�់ឹងពីុប្របធានៈបទណាម្ពយួ ឬនៅចំះនៅម្ពនៅរៀនៈអើីម្ពយួ អាចំ
ជាជំំនាញជាក្នុ ់�ក្នុណ់ាម្ពយួក្នុប៏ានៈ។

• ស្សប្រម្គាប ់ «ក្នុងើល់» ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពីុក្នុងើល់នានាដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគ
បណុះត� ះបណាត លនៅនាះ អាចំ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ូឹម្ពសារនៅម្ពនៅរៀនៈ ឬសិ្សលបៈក្នុុ�ងការបនៅប្រងៀនៈម្ពនៈ�ស្សស
នៅពុញវយ័/វធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈក្នុងើល់
ថ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងរមួ្ពបញ្ញេ� លការស្សដែម្ពតង ឬថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈទទួលបានៈចំំនៅណុះះ�ឹង
�មីៗនៅនាះនៅទ។ល។

• បញ្ញាា ក្នុជ់ំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនឹៈងរក្នុាជំ�នៈនៈ�វភាពុអនាម្ពកិ្នុ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
ពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សរនៅស្សរអើីក្នុន៏ៅដ្ឋាយដែ�លពុួក្នុនៅគឺគឺិត្ថនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។

• នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បបានៈបញ្ញេបក់ារបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅលើកាត របញ្ញឈរ
ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្ស ធិំ   នៅនាះរចួំរាល់នៅ�ើយ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថអានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សទាងំនៅនាះនៅដ្ឋាយ
នៅស្សៃៀម្ពសាៃ ត្ថន់ៈិងនៅម្ពើលថ្លាជារមួ្ព នៅត្ថើម្គានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លអាចំដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល�ុជាប្រក្នុុម្ព
បានៈដែ�រឬនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសពុីរឬបីនាក្នុប់ានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញ 
ប្របនៅភិទជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួនៃនៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈថ្លាជាក្នុងើល់ម្ពយួ។ល។

• អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួ ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិង ក្នុងើល់ទាងំនៅនាះ តាម្ពរយៈ
ការប្រគឺបប់្រគឺងការរពំុឹងទ�ក្នុការបញ្ញាា ក្នុអ់ំពីុក្នុតីស្សងឹមឹ្ពនៅ�ចំំណុះ� ចំដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ នៈិងការ
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ក្នុងើល់នានាដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង។



៤.	ការការពារសុវត្ថុុិភាពី

នៅ�នៅពុលនៅបើក្នុវគឺគនីៈម្ពយួៗ គឺួរដែត្ថរមួ្ពចំងចាំ ំ នៈិងទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈ«សុាក្នុសុាម្ពអតី្ថត្ថ
កាល» ��ស្សៗ�ុ។ បញ្ញាា ក្នុច់ំំនៅ�ះសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅ�ចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ង
នៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះ បណាត  លនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់នៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅចំញនៅ�នៅប្រ�បនៈាប ់នៈិង
ចំំណាយនៅពុលម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ខាងនៅប្រ�ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ងបានៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ ប្រពុម្ពទាងំនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺ
ឲ្យយនៅស្សុើស្ស�ំការជំំនៈួយពីុអុ ក្នុស្សប្រម្ព បស្សប្រម្ពួលផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការ។ វាក្នុជ៏ាទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថត�ល៏អម្ពយួ
ផ្សាងដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងការបង្ហាើ រជាម្ព�នៈ ចំំនៅ�ះសូាក្នុសុាម្ពនានាពីុអតី្ថត្ថកាល ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះ
សិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងដែស្សើងរក្នុពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុនៅស្សវា�បំ្រទ
នានា ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំរក្នុនៅ�ើញតាម្ពស្សញ្ញាញ ដែ�លប្របាបព់ុីទីតាងំក្នុដែនៈូងប្របឹក្នុានៅយាបល់ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ចាំបំាចំ។់ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅត្ថើម្គានៈនៅស្សវាផ្សាតល់ប្របឹក្នុានៅយាបល់នៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈណាម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំ
ទទួលបានៈការបង្ហាា ញផ្សាូ�វនៅ�កានៈទ់ីនៅនាះដែ�រឬនៅទ ប្របសិ្សនៈ នៅបើប្រត្ថូវការ?

៥.	ពី�ត្ថុ៌ម្ភាន្ធអំំពីីកដែន្ធើងបីណ្តុះះ��បីណ្តាា�ល

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលក្នុ៏គឺួរដែត្ថប្រគឺប�ណុះត ប់នៅលើចំំណុះ� ចំនានាដែ�ល�ក្នុ់ពុ័នៈធនឹៈងការបំនៅពុញតាម្ពត្ថប្រមូ្ពវការ
ម្ព�លដ្ឋាា នៈផ្សាងដែ�រ ��ចំជា៖

• ស្ស�វត្ថថិភាពុ នៈិងស្សនៈតិស្ស�� នៅ�លគឺឺ ប្រចំក្នុនៅចំញនៅ�នៅពុលម្គានៈអគឺគិភិយ័ នៈិងអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ 
ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈស្សញ្ញាញ ប្របកាស្សអាស្សនៈុ

• ទីតាងំបងគនៈ ់និៈងស្សម្គាភ រៈបនៈាបទ់ឹក្នុ
• នៅម្គាា ងទទួលទានៈអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់និៈងពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថណាម្ពយួដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ

៦.	វិធាន្ធមួូលដ្ឋាា�ន្ធ

នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថរមួ្ព�ុបនៅងើើត្ថវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួចំំនៈួនៈ 
ជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅធិើើ��នៅចំុះ នៈឹងម្គានៈវធិិីនៅធិើើការម្ពយួដែ�លទទួលបានៈការប្រពុម្ពនៅប្រពុៀង ដែ�លជា
ម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះស្សប្រម្គាបក់ារកាត្ថប់នៈថយក្នុតាត អវជិំាម្គានៈ នៈិងប្រគឺបប់្រគឺងឥរយិាប�នានា ��ចំជា ការនៅប្របើប្របាស់្ស
ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�អំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល ជានៅ�ើម្ព។

ស្សរនៅស្សរវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
នៅធិើើការសំ្សណុះ� ម្ពពុរអំពីុអើីដែ�លគឺួរដែត្ថជាវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� លចំំណុះ� ចំនានា 
��ចំជា៖
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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• ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងកាប�ប រ��ត្ថ�ល់នៅម្គាា ងស្សប្រម្គាក្នុ
• ពុ�ំម្គានៈការជំដែជំក្នុ�ុជាម្ពយួអុក្នុអងគ�យដែក្នុបរខាង នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លនៈរណាមុ្គាក្នុក់្នុំពុ�ងដែត្ថ

នៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ពនៅនាះនៅទ
• ផ្សាតល់ការនៅ�រពុចំំនៅ�ះទស្សសនៈៈ��ស្សៗ�ុ
• អើីដែ�លបានៈនៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុជាការស្សម្គាៃ ត្ថ់
• សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បគឺួរដែត្ថប្រត្ថ�បម់្ពក្នុពីុស្សប្រម្គាក្នុវញិឲ្យយបានៈទានៈន់ៅពុលនៅវ�។

៧.	ម្រកដ្ឋាសសួន្ធសំណ្តុះួរ	ន្ធិងធីន្ធធាន្ធ

បិត្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំពីុរស្សនៈូឹក្នុនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។ ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួស្សនៈូឹក្នុគឺួរដែត្ថបិត្ថ
សូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា «សួ្សនៈសំ្សណួុះរ» នៈិងផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួស្សនៈូឹក្នុនៅទៀត្ថគឺួរដែត្ថបិត្ថសូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា 
«ធិនៈធានៈ»។

• សួ្សនៈសំ្សណួុះរ៖ គឺឺស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំឡាយម្ពក្នុកានៈផ់្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៈិងស្សរនៅស្សរ
សំ្សណួុះរណា ម្ពយួជាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈទទួលបានៈ
ចំនៅម្ពូើយស្សប្រម្គាបសំ់្សណួុះរ ទាងំនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត លនៅនាះនៅទ។ ឬអុក្នុ
ស្សប្រម្ពប ស្សប្រមួ្ពលអាចំបដែនៈថម្ពសំ្សណួុះរ   ដែ�លអុក្នុចួំលរួម្ពបានៈសួ្សរ នៅ�កុ្នុ� ងអំ��ងនៅពុល
បណុះត� ះបណាត ល ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយល់ ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈអាចំនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរ
ទាងំនៅនាះបានៈនៅ�នៅពុលនៅនាះ។ បនាា បម់្ពក្នុ អុក្នុ ស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល អាចំប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិ 
នៈិងនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៅពុលណាម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លស្សម្ពប្រស្សប។

• ធិនៈធានៈ៖ ជាញឹក្នុញាប ់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ឬសិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថូវគឺិត្ថអំពីុធិនៈធានៈ (នៅស្សៀវនៅ� ឬ
នៅគឺ�ទំពុរ័។ល។) ដែ�លម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ 
អុ ក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្របើប្របាស់្សកាត រធិនៈធានៈ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការក្នុត្ថប់្រតាធិនៈធានៈដែ�លម្គានៈ
ប្របនៅយាជំនៈទ៍ាងំនៅនៈះ ជាបញ្ញា ីធិនៈធានៈបដែនៈថម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព។ នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈ
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំដែចំក្នុជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពនានា
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងជំ�នៈ�ល់សិ្សកុាកាម្ព។



22

កិិច្ចចការសម្រ�បសម្រ�ួលម្របចាំំថ្ងៃ�ៃ
ការរំឭកគោមួគោរៀន្ធគោ�គោពីលម្រពីឹក	

ជានៅរៀងរាល់ប្រពុឹក្នុនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយការរឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីចំំណុះ� ចំសំ្ស
ខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថកាល់ពុីនៃ�ៃម្ព�នៈ។ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះគឺួរដែត្ថបានៈនៅធិើើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅប្របើស្សក្នុម្ពម
ភាពុ ដែ�លបងើភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ នៈិងម្គានៈរយៈនៅពុលម្ពនិៈនៅលើស្សពុី ១៥ នាទីនៅនាះនៅទ។ ប្របនៅភិទនៃនៈ
ស្សក្នុម្ពមភាពុអាចំជា៖

• ការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព
• ដែលបងបាល់ ដែ�លត្ថប្រម្ពូវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅបាះបាល់នៅ�មុ្គាក្នុ ់ នៈិងសួ្សរ/នៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរ នៅដ្ឋាយ

ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុីនៃ�ៃម្ព�នៈ
• សំ្សណួុះរដែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងជាម្ព�នៈ ប្រត្ថូវបានៈស្សរនៅស្សរនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៈិងបត្ថទ់�ក្នុ

នៅ�ក្នុុ�ងម្ពកួ្នុម្ពយួ។ សិ្សកុាកាម្ពចាំបយ់ក្នុសំ្សណួុះរនៅដ្ឋាយនៃចំ�នៈយ។
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថធានាថ្លា សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�ប (ទាងំប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី) បានៈចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុនានាក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនាះ។

សកមួមភាពីបីគោងើ�ន្ធថាមួពីលគោម្រកាយអាហារថ្ងៃ�ៃម្រត្ថុង់	

ម្គានៈការទទួលសាគ ល់យាា ងទ�លំទ��យថ្លា ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុលនៃនៈការផ្សាេងអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងការចំ�លរមួ្ព
ចំំដែណុះក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងធូាក្នុច់ំ�ះនៅ�នៅប្រកាយអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា នៅពុលរនៅស្សៀលនៈី
ម្ពយួៗគឺួរដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពនៅពុលនៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល ដែ�លជាស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើត្ថ
ភាពុស្សបាយរកី្នុរាយម្ពយួ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការផូ្ទាស់្សទីនៃនៈរាងកាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ម្គានៈគឺំនិៈត្ថ
ជានៅប្រចំើនៈដែ�លអាចំដែស្សើងរក្នុបានៈនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ឬអាចំទទួលបានៈគឺំនិៈត្ថនៃចំុប្របឌិ័ត្ថ
តាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថនៅ�ើងវញិនៈ�វដែលបងនានាដែ�លអុក្នុធូាបន់ៅលងកាលពុីនៅក្នុមង។ ចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈក់្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ គឺឺនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការផូ្ទាស់្សទី ឬម្គានៈចំលនា។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំ�រប្របុងប្របយត័្ថុថ្លា ម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅធិើើអើីដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺ
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់ផ្សាូ�វកាយ ឬផ្សាូ�វចិំត្ថតនៅនាះនៅទ។ 

ការរំឭកម្របីចាំំថ្ងៃ�ៃ	(បីិទី)	

នៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃ�ៃនីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៃលលក្នុនៅពុល ១៥នាទី ស្សប្រម្គាបឲ់្យយសិ្សកុាកាម្ព 
សួ្សរសំ្សណួុះរ នៈិងផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បជ់ាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុផ្សាងដែ�រ។ ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បអ់ាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស
ស្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុរនៅបៀបដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនៅធិើើការបនៅប្រងៀនៈនៅ�នៃ�ៃបនាា ប។់

វធិិីម្ពយួក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅនៈះ គឺឺម្គានៈលក្នុុណុះៈប្រប�ក្នុប់្របដែ�ល�ុនៅ�នៈឹងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លបានៈ
ពុនៈយល់នៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សត «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ដែ�រ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបរាបន់ៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ។ 
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Module 1 
GENDER AWARENESS FOR FRONTLINE OFFICERS AND LAW ENFORCEMENT TEAMS

បា�ដែនៈតជំំនៈួស្សឲ្យយការនៅប្របើប្របាស់្ស «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ជាចំំណុះងនៅជំើងនៅនាះ ចំ�រនៅប្របើប្របាស់្សចំំណុះងនៅជំើង «នៅត្ថើ
ចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�ល�ំនៅណុះើ រការបានៈយាា ងលអជាងម្ព�នៈ?» នៈិង «នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លគឺួរដែត្ថនៅធិើើឲ្យយបានៈ
លអជាងនៅនៈះនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំ» (នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លអុក្នុចំងឲ់្យយអនៈ�វត្ថត��ស្សពីុនៅនៈះ)។ អុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួល ប្រត្ថូវធានាថ្លា កាត រនៅនាះដែបរម្ព��នៅ�រក្នុជំញ្ញាា ំងមុ្គាង នៅ�ើម្ពបរីក្នុាភាពុអនាម្ពកិ្នុ។

រនៅបៀបដែ�លនៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈនៅដ្ឋាះប្រសាយ នៈឹង��ស្ស�ុរវាងបរបិទរបស់្សប្របនៅទស្ស។ នៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស
ម្ពយួចំំនៈួនៈសិ្សកុាកាម្ពនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស��ប្រស្សួលជាម្ពយួនៈឹងការដែស្សើងយល់អំពុីនៅយនៈឌ័រ័នៅដ្ឋាយយល់ចំិត្ថត
ពុីទស្សសនៈៈដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈដែបងដែចំក្នុជា២។ ដែត្ថប្របសិ្សនៈនៅបើជាម្គានៈក្នុរណីុះដែបងដែចំក្នុជា២ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលការពុិភាក្នុា នៅដ្ឋាយនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺ ឲ្យយសាក្នុលបង
ដែបងដែចំក្នុនៅយនៈឌ័រ័ជា២ នៅដ្ឋាយស្សប្រម្ពប�ូួនៈនិៈងសាក្នុលបងស្សប្រម្ពបនៅ�តាម្ពក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុា ��នៅចំុះវាអាចំ
ស្សប្រម្ពបនឹៈងវាបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



មេស្សចំកោសី្សមេងេប

អំ្នពីមេ�មេ�ៀន

គោ�លបីំណ្តុះង

នៅ�លបណំុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ នៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ជំ�នៈម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់នៈ�វគឺំនៈិត្ថ នៃនៈទស្សសនាទានៈជារមួ្ព
អំពុី នៅយនៈ ឌ័រ័។    នៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ នៅនៈះផ្សាងដែ�រក្នុ�៏បំ្រទ�ល់ការបនៅងើើត្ថនៅប្រ�ងនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈបនាា ប ់ ដែ�លម្គានៈភាពុ
ចាំបំាចំចំ់ំនៅ�ះ  ការរមួ្ព  បញ្ញេ� លទាងំនៅម្ពនៅរៀនៈទី ២ និៈងនៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣ ជាបនៈតបនាា ប ់នៅ�កុ្នុ�ងវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះផ្សាងដែ�រ។
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វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ
១. ផ្សាតល់នៅស្សចំក្នុតីនៅផ្សាតើម្ពអំពីុទស្សសនាទានៈជារមួ្ពនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងរនៅបៀបដែ�លទស្សសនាទានៈ

ទាងំនៅនាះប្រត្ថូវ បានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង ប្រត្ថូវបានៈដែ�រក្នុា និៈងម្គានៈការវវិត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព

២. សិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុការជំះឥទធិពុលនៃនៈការប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងកុ្នុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ព
នៅយនៈឌ័រ័

៣. ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័អំពីុអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពមនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ និៈងទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ

៤. ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់អំពីុការនៅរ ើស្សនៅអើង នៅយនៈឌ័រ័

៥. ពិុភាក្នុាអំពីុនៅ�ើម្ពចំម្ពនៃនៈការបំ�នៈ/អំនៅពុើ�ិងាទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័

៦. ផ្សាតល់ការដែណុះនា�ំល់សិ្សកុាកាម្ពអពំុបី្រក្នុប�ណុះឌ ចំាប ់ នៈងិការនៅបតជាា ចំតិ្ថតជាស្សក្នុលដែ�ល
�ក្នុព់ុន័ៈធ នៈងិទស្សសនាទានៈនៃនៈការអនៈ�វត្ថតវធិិសីាស្ត្រីស្សតដែ�លដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅ�លការណ៍ុះសិ្សទធមិ្ពនៈ�ស្សស

កំណ្តុះត្ថុ់សម្រម្ភាល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះគឺឺបនៅងើើនៈការនៅឆូ្លើយត្ថបនឹៈងការដែប្របប្របួលនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ �ណុះៈនៅពុក្នុដែ�ល៖

• ម្ពស្ត្រីនៈតអីនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅធិើើការជាប្រក្នុមុ្ព កុ្នុ�ងនៅពុលនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ
• ម្ពស្ត្រីនៈតអីនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅធិើើការមុ្គាក្នុឯ់ង និៈងជាប្រក្នុមុ្ព។

រាល់ការផូ្ទាស់្សបត�រអើីម្ពយួ វាប្រត្ថូវការនៅពុលនៅវ� នៈិងភាពុស្ស�ីស្សង្ហាើ ក្នុ�ុ់ ��នៅចំុះនៅ�ើយនៅ�ើម្ពបវីគឺគសិ្សក្នុាប្រតឹ្ថម្ព
រយៈនៅពុលបា�នាម នៈនៃ�ៃពិុត្ថម្ពនិៈអាចំផូ្ទាស់្សបត�រអើីបានៈនៅប្រចំើនៈនៅទ។ នៅ�ត្ថ�នៅនៈះ វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពប ី
ផ្សាតល់ជំ�នៈ នៈិង�បំ្រទ�ល់សិ្សកុាកាម្ពក្នុុ�ងការសា� ំនៅ�នៈឹងការផូ្ទាស់្សបត�រ នៈិងការ�ិត្ថ�ំម្ពយួចំំនៈួនៈ��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• ស្សម្គាគ ល់ពុីត្ថប្រម្ពូការនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រ ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័
• ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុរនៅបៀបដែ�ល នៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈផ្សាល់បាះ�ល់នៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតរបស់្សប�គឺគលណាមុ្គាក្នុ ់

នៈិងភាពុនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្សនៅគឺ
• បនៅងើើនៈការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងការ�ិត្ថ�ំ

ក្នុុ�ងការផូ្ទាស់្សបត�រ
• បនៅងើើនៈចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សនានា ដែ�លអាចំនៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុ

ជាម្ពយួម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ�ន៏ៃទ
សិ្សកុាកាម្ពក្នុុ�ងវគឺគនៅនៈះគឺួរដែត្ថម្គានៈចំំនៅណុះះ�ឹងម្ព�លដ្ឋាា នៈពីុចំំនៈ�ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

• នៅភិទ
• បទដ្ឋាា នៈ និៈងក្នុតាត នៅផ្សាសងៗនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័
• បិត្ថ�និៈយម្ព
• ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័

25



26

រគោបីៀបីវារ�ថ្ងៃន្ធវគ្គគបីណ្តុះះ��បីណ្តាា�ល

ថ្ងៃ�ៃទីីមួួយ	 ថ្ងៃ�ៃទីីពីីរ ថ្ងៃ�ៃទីីបីី

កិចចស្វាា�គ្គមួន្ធ៍	ន្ធិងគោម្ភាោ�ងគោបី�កវគ្គគ គោម្ភាោ�ងរំឭកគោមួគោរៀន្ធគោពីលម្រពីឹក គោម្ភាោ�ងរំឭកគោមួគោរៀន្ធគោពីលម្រពីឹក

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីមួួយ៖

កំណ្តុះត្ថុ់ន្ធិយមួន្ធ�យគោយន្ធឌ័�រ

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីមួួយ៖

ទីំគោនាំរ�ើ�វគោ�ទី	 ន្ធិងការគោធីវ�អំត្ថុត	សញ្ហាា�

ណ្តុះកមួមគោ�ទី

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីមួួយ៖

ការរំគោ��បីំពាន្ធ	 ន្ធិងអំំគោពី�ហិិង�សា

គោយន្ធឌ័�រ

រយៈនៅពុល៖ ៨៥ នាទី

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីពីីរ៖	

អាកបី�បកិរិយា	 ន្ធិងលទីធ�លទាក់ទីងន្ធឹង	

គោយន្ធឌ័�រ	

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីពីីរ៖	

អំន្ធតរទីំនាំក់ទីំន្ធង		ន្ធិងគោយន្ធឌ័�រ	

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីពីីរ៖	

ការដែម្របីម្របីួលថ្ងៃន្ធអំំណ្តាចដែ�លគោ�

ពីីគោម្រកាយការរំគោ��បីំពាន្ធ	 ឬអំំគោពី�

ហិិង�សាគោយន្ធឌ័�រ	(GBA/GBV)
រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី)

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីបីី៖	

ការម្រ�ម្រស�យទាក់ទីងកែ�ងសងគមួគោ�តាមួ

គោយន្ធឌ័�រ	

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីបីី៖	

ការគោរ�សគោអំ�ង	គោយន្ធឌ័�រ

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីបីី៖	

ម្រកបីខណ្តុះឌច�បាបី់	 ន្ធិង

�ំគោណ្តា�ម្រស្វាយសម្រម្ភាបី់																	 គោយន្ធឌ័�រ		

គោដ្ឋាយដែ�ែកគោល�មួូលដ្ឋាា�ន្ធសិទីធិ

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីបីួន្ធ៖	  
ការម្រ�ម្រស�យទាក់ទីងកែ�ងសងគមួគោ�តាមួ
គោយន្ធឌ័�រ	ន្ធិងបីិត្ថុុន្ធិយមួ

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

គោម្ភាោ�ងសិក�សាទីីបីួន្ធ៖	
បីរិបីទី	ថ្ងៃន្ធការគោរ�សគោអំ�ង

រយៈនៅពុល៖ ៩០ នាទី

មោ�ងសិក�សាទីីបីួន្ធ៖	 
ការរំឭកគោមួគោរៀន្ធ	ន្ធិងការគោធីវ�ដែ�ន្ធការ
សកមួមភាពី(រួមួទាំងការវាយត្ថុថ្ងៃមួើ
វគ្គគបីណ្តុះះ��បីណ្តាា�ល)
រយៈនៅពុល៖ ៦០ នាទី

ការបីូកសរុបីគោមួគោរៀន្ធម្របីចាំំថ្ងៃ�ៃ ការបីូកសរុបីគោមួគោរៀន្ធម្របីចាំំថ្ងៃ�ៃ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

ការសគោងេបីម្រត្ថុួសៗអំំពីីគោម្ភាោ�ងសិក�សា

នៅស្សៀវនៅ�ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងបង្ហាា ញពុីការស្សនៅងុបប្រត្ថួស្សៗអំពុីនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា ស្សប្រម្គាបន់ៅម្ពនៅរៀនៈ      
ទី ១។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ពគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ
• ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅពុលប្រពឹុក្នុ
• ការប�ក្នុស្សរ�បនៅម្ពនៅរៀនៈប្របចាំនំៃ�ៃ

នៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបវ់គឺគបណុះត� ះបណាត ល ខាងនៅលើបានៈផ្សាតល់នៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈនៈិងចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ  
ស្សប្រម្គាបក់ារនៅរៀបចំំវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ។.
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រ�បភាពុ: UNODC/ UN Women
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មេមាោាងស្សិកាទីី�ួយ

កាា�កំណ្តុះតិ់និយ�ន័យមេយនឌ័័�

នៃ�ៃទីី ១

គោ�លបីំណ្តុះង៖		នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាសិំ្សកុាកាម្ពឲ្យយសាគ ល់អំពីុ «នៅយនៈឌ័រ័» នៅ�ក្នុុ�ងនាម្ពជាទស្សសនៈៈម្ពយួ។

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• ទទួលសាគ ល់ថ្លា «នៅយនៈឌ័រ័» គឺឺជាទស្សសនៈៈម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយស្សងគម្ព 
(ម្ពនិៈដែម្ពនៈ ដែ�លជីំវសាស្ត្រីស្សតនៅនាះនៅទ)

• អាចំស្សរនៅស្សរឧទា�រណ៍ុះយាា ងតិ្ថចំបី ស្សតីពុីភាពុ��ស្ស�ុរវាង «នៅយនៈឌ័រ័» និៈង «នៅភិទ»
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

គោសចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ គោសចកតីដែណ្តុះនាំំអំំពីីការគោម្រត្ថុៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ  

១.១.១៖ ភាពុ��ស្ស�ុរវាង «នៅយនៈឌ័រ័» នៈិង 
«នៅភិទ»

ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ ឲ្យយឯក្នុសារចំម្ពូងម្ពយួចំាប ់ នៈិង
កាត្ថក់ាត្ថជាដែផ្សាុក្នុៗ

១.១.២៖ ការដែបងដែចំក្នុក្នុញ្ញេបស់្សម្គាភ រៈ 
ស្សក្នុម្ពមភាពុ និៈងត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

កាត្ថស្សប្រម្គាបប់�រស្ស នៈិងកាត្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី

កាត្ថស្សប្រម្គាបប់�រស្ស នៈិងកាត្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីអាចំប្រត្ថូវបានៈ
នៅបាះពុ�ម្ពពនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សពុណ៌ុះ ស្ស ទនៅទរសាអ ត្ថ។

�ក្នុយ «ស្សម្គាភ រៈ» «ស្សក្នុម្ពមភាពុ» នៈិង «ត្ថួនាទី» គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវ
បានៈនៅបាះពុ�ម្ពពនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សបីពុណ៌ុះ��ស្សៗ�ុ នៅ�តាម្ព
ប្របនៅភិទនីៈម្ពយួ ៗ  ដែ�ល�ក្នុយស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពនៅនាះ ។

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៈិង�ើឺត្ថស្សប្រម្គាបក់ារង្ហារជា
ប្រក្នុុម្ព

ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងត្ថប្រម្ពូវឲ្យយ
នៅរៀបចំ�ះដែ�សដែវងចំំនៈួនៈពីុរដែ�សផ្សាងដែ�រ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថជាជារងើង់
នៅ�នៅលើឥ�ា។ 



គោមួគោរៀន្ធទីី	១
ការយល់�ឹងអំំពីីគោយន្ធឌ័�រសម្រម្ភាបី់ម្រកុមួមួន្ត្រីន្ធតីជួួរមួុខ	ន្ធិងម្រកុមួការង្ហារអំន្ធុវត្ថុតច�បាបី់
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សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	នៅយនៈឌ័រ័ នៅធិៀបនឹៈង នៅភិទ

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាង «នៅយនៈឌ័»័ នៈិង 
«នៅភិទ» នៈិងចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពបនៅងើើត្ថបរយិាកាស្ស ដែ�លម្គានៈការចំ�លរមួ្ពម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល ដែ�ល
�បំ្រទឲ្យយសិ្សកុា កាម្ព ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស��ប្រស្សួលនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ នៈិងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ។

រយ�គោពីល៖ ៤៥ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖	

១.១	ការង្ហារជាគ្គូ	(១០ នាទី)

ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ�ៗ និៈងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការពុិភាក្នុាអំពីុ៖

 «នៅត្ថើអើី�ូះគឺឺជាភាពុ��ស្ស�ុរវាង «នៅយនៈឌ័រ័» និៈង «នៅភិទ»?»

បនាា បព់ុីពុិភាក្នុា�ុបានៈ ៥ នាទីនៅ�ើយ បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពបញ្ញេ� ល�ុវញិ នៈិងទទួលយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បច់ំំនៅ�ះគឺំនិៈត្ថ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថក្នុត្ថប់្រតាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ នៅ�នៅលើកាត របញ្ញឈរផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ 
ដែ�លនៅ�ខាងម្ព��។

១.២	ការង្ហារជាម្រកុមួ (១៥ នាទី)

១. ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងប្របគឺល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វក្នុញ្ញេបស់្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុ 
១.១.១៖ នៅយនៈឌ័រ័ នៅធិៀបនឹៈង នៅភិទ។

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពី គោ�លបីំណ្តុះង រយគោពីល

១. ភាពុ��ស្ស�ុរវាង នៅយនៈឌ័រ័ 
នៈិង នៅភិទ

នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ពុីភាពុ
��ស្ស�ុរវាងនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងនៅភិទ នៅ�ើយនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈ
បរយិាកាស្សនៅ�ក្នុដែនូៈងវគឺគបណុះត� ះបណាត លឲ្យយ
�បំ្រទ �ល់សិ្សកុាកាម្ព�ន៏ៃទនៅទៀត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ដែចំក្នុរដំែលក្នុ នៈិងនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថប្របក្នុបនៅដ្ឋាយផ្ទាស្ស��
ភាពុ។

៤៥ នាទី

២. ការដែបងដែចំក្នុក្នុញ្ញេប់
ស្សម្គាភ រៈ ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិង
ត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

នៅធិើើជាគឺំ រ�តាម្ពការដែបងដែចំក្នុនៅយនៈឌ័័រ នៃនៈតួ្ថនាទី
នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។

៤៥ នាទី
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២. ពុនៈយល់ថ្លាប្រក្នុុម្ពទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថក្នុ�នៅឡានៈចំំនៈួនៈពីុរ ក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួនៅដ្ឋាយនៅប្របើកាត្ថ “នៅភិទ” 
ជាចំំណុះងនៅជំើង នៈិងក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ នៅដ្ឋាយនៅប្របើកាត្ថ “នៅយនៈឌ័រ័” ជាចំំណុះងនៅជំើង។ 
បនាា បម់្ពក្នុ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅរៀបចំំកាត្ថនៃនៈប្រគឺបប់្របនៅយាគឺទាងំអស់្សនៅ�ខាងនៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើង
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺយល់ថ្លាវាស័្សក្នុតិស្សម្ពជាទីបំផ្សា�ត្ថ។ ផ្សាតល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វនៅពុលនៅវ�រ��ត្ថ�ល់ ១៥ 
នាទី នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការង្ហារនៅនៈះ។

១.៣	គោយាបីល់ម្រត្ថុឡបី់/កិចចម្របីជួុំ	(២០ នាទី)

១. ១៥ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ (ឬបនាា បព់ុីប្រគឺបប់្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សបានៈបញ្ញេបក់ារដែបងដែចំក្នុកាត្ថនៅ�តាម្ព
ប្របនៅភិទនានានៅ�ើយនៅនាះ) បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពចំ�ល�ុវញិ នៈិងពិុភាក្នុាអំពីុជំនៅប្រម្ពើស្សនៃនៈការដែបងដែចំក្នុ
ប្របនៅភិទរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ តារាងខាងនៅប្រកាម្ពបង្ហាា ញអំពីុប្របនៅភិទនានា (លំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈការ
ដ្ឋាក្នុន់ៅស្សចំក្នុតីពុណ៌ុះនានៅផ្សាសងៗនៅ�ខាងនៅប្រកាម្ពប្របនៅភិទនីៈម្ពយួៗ គឺឺម្ពនិៈប្រត្ថូវការនៅនាះនៅទ)។

២.  សួ្សរនៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លាអើីជាចំំណុះ� ចំ��ស្ស�ុសំ្សខានៈ់ៗ រវាងប្របនៅភិទ
ទាងំនៅនៈះ? ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈប់្រត្ថងន់ៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ គឺឺក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញទស្សសនៈៈដែ�ល នៅភិទ ប្រត្ថូវបនៅងើើត្ថ
នៅ�ើងនៅដ្ឋាយជំីវសាស្ត្រីស្សត នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�ល   នៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយស្សងគម្ព។ 

មេ�ទី មេយនឌ័័�

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព X ២ នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លប�រស្ស
ម្គានៈប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព X ១ និៈងប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព Y ១

ស្ត្រីស្សតីង្ហាយរជំំួលចំិត្ថតជាងប�រស្ស

ស្ត្រីស្សតីផ្សាតល់ក្នុំនៅណុះើ ត្ថ�ល់ទារក្នុ ស្ត្រីស្សតីម្គានៈស្សក្នុដ់ែវងជាងប�រស្ស

ប�រស្សម្គានៈអរម្ពា�នៈនៅត្ថស្សត�នៅស្សតរ ានៈនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សជាងស្ត្រីស្សតី ប�រស្សពុ�ដែក្នុនៅបើក្នុបរជាងស្ត្រីស្សតី

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈអរម្ពា�នៈនៅអស្ត្រីស្សត�ដែជំនៈនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សជាងប�រស្ស ស្ត្រីស្សតីទទួល��ស្សប្រត្ថូវចំំនៅ�ះការដែ�ទាកំ្នុ�នៈ

ស្ត្រីស្សតីអាចំបំនៅ�នៅដ្ឋាះក្នុ�នៈបានៈស្ត្រីស្សតីអាចំបំនៅ�នៅដ្ឋាះក្នុ�នៈ
បានៈ

ប�រស្សកានៈត់្ថួនាទីដែ�លម្គានៈអំណាចំ�ពស់្សភាគឺនៅប្រចំើកុ្នុ�ង
ជំួររដ្ឋាា ភិបិាល

ប�រស្សដែបក្នុស្សនៅម្ពូងនៅ�នៅពុលនៅពុញវយ័ ក្នុ�ម្គារាចំ�លចំិត្ថតពុណ៌ុះនៅ�ៀវ នៅ�ើយក្នុ�ម្គារចីំ�លចំិត្ថតពុណ៌ុះ
ផ្ទាើ ឈ�ក្នុ

ស្ត្រីស្សតីចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្គានៈរ��វនៅ�អំ��ងនៅពុលនៅពុលវយ័ ស្ត្រីស្សតីពុ�ដែក្នុចំម្ពអនិៈម្ពា�ប នៈិងនៅធិើើការនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថ ជាងប�រស្ស



មេ�មេ�ៀនទីី ១
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ក្នុប្រម្គាលឥ�ា ដែ�លម្គានៈទីធូាប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាបក់ារនៅ�ើរនៅ�ចំនៅនូាះពុួក្នុនៅគឺ។ នៅ�ចំំណុះ� ចំ
ក្នុណាត លនៃនៈរងើងន់ៈីម្ពយួៗ ដ្ឋាក្នុក់ាត្ថស្សញ្ញាញ ប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី ដែ�លប្រត្ថូវបានៈរក្នុនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុញ្ញេបស់្សម្គាភ រៈស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ១.១.២៖ ការដែបងដែចំក្នុស្សម្គាភ រ ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងត្ថួនាទី
តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័។

២. ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ ឬជាគឺ�ៗ អាប្រស័្សយនៅលើទំ�ំប្រក្នុុម្ព (អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយប្រក្នុុម្ព ឬគឺ�នីៈ
ម្ពយួៗ ម្គានៈកាត្ថយាា ងតិ្ថចំ ៦)។

៣. ដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល�ុនៈ�វកាត្ថដែ�លនៅ�ស្សល់ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេប ់ ១.១.២៖ ការដែបងដែចំក្នុស្សម្គាភ រ 
ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ព/គឺ�នៈីម្ពយួៗនៈ�វការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សកាត្ថ
នានា រ��ត្ថទាល់ដែត្ថកាត្ថទាងំអស់្សប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថដ់ែចំងរចួំរាល់។

៤. ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុល ៥ នាទី នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំថ្លានៅត្ថើកាត្ថនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ង
ប្របនៅភិទណាម្ពយួ (ប�រស្ស/ស្ត្រីស្សតី) និៈងដ្ឋាក្នុវ់ានៅ�ក្នុុ�ងរងើងន់ៅរៀងៗ�ុ។

ប្រត្ថងក់្នុដែនៈូងនៅនៈះ គឺួរដែត្ថអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈការជំដែជំក្នុដែវក្នុដែញក្នុជំ�ំវញិចំំណុះ� ចំណាម្ពយួ
ដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង បា�ដែនៈតជំំនៈួស្សឲ្យយការប្របក្នុួត្ថប្របដែជំងនឹៈងគឺំនិៈត្ថនានារបស់្សសិ្សកុាកាម្ពដែ�ល
បានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថផ្សាតល់សំ្សណួុះរដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងវញិ។ 

ឧទា�រណ៍ុះ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុសួ់្សរថ្លា ប្របនៅយាគឺដែ�លនៅលើក្នុនៅ�ើងថ្លា៖ “ប�រស្សអាចំនៅធិើើការង្ហារ 
ដែ�លនៅប្របើប្របាស់្សក្នុមូ្គាងំកាយបានៈនៅប្រចំើនៈជាងស្ត្រីស្សតី” គឺួរដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅភិទ នៅភិទ ឬនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�នៅពុលនៅនាះ
សួ្សរនៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពទាងំម្ព�លវញិថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំគិឺត្ថ�ល់ការង្ហារណាម្ពយួដែ�លស្ត្រីស្សតីនៅធិើើ ដែ�ល
ប្រត្ថូវការនៅប្របើក្នុមូ្គាងំដែ�រឬនៅទ។

សកមួមភាពីទីីពីីរ៖	ការដែបងដែចំក្នុស្សម្គាភ រ ស្សក្នុម្ពមភាពុ និៈងត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើគឺំរ�តាម្ពការដែបងដែចំក្នុត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព

រយ�គោពីល៖	៤៥ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

២.១	ការង្ហារជាម្រកុមួ	(១០ នាទី)

១. នៅ�ចំំក្នុណាត លបនៈាប ់ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្របើប្របាស់្សដែ�សនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថរងើងធ់ិំពីុរនៅ�នៅលើ



៥. បញ្ញាា ក្នុជ់ាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ើងវញិថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺវាយត្ថនៃម្ពូនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ព
ការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតចំ�រនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពស្សភាវគឺត្ថិ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺអានៈកាត្ថទាងំនៅនាះ។

កាត្ថនៅ�កុ្នុ�ងក្នុញ្ញេប ់១.១.២៖ ការដែបងដែចំក្នុស្សម្គាភ រ ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈងិតួ្ថនាទតីាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ ម្គានៈ��ចំត្ថនៅ�៖

32
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នៅប្រគឺឿងផ្ទាត្ថម់្ព�� ការនៅបើក្នុបរ ប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈ

កាប�បនៃ� ការសាងស្សង់ គឺិ�នៈ�បបដ្ឋាា យិកា

កាដែស្សត្ថ ការចំម្ពអនិៈម្ពា�ប អុក្នុនៈនៅយាបាយ

ប្រក្នុវាាត្ថ ់ក្នុ ការនៅលងជាម្ពយួនៅក្នុមងៗ នៅម្ពប្រគឺួសារ

នៅខានៅជំើងដែវង ការនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថផ្សាាះ អុក្នុនៅម្ពើលដែ�ក្នុ�នៈ

ឆុ្នាំងំ�ាះ ការនៅ�រនៅខាអាវ អុក្នុនៅម្ពើលដែ�ទាមំ្ពនៈ�ស្សសចាំស់្សក្នុុ�ងផ្សាាះ

រនៅទះរ�ញទារក្នុ ការចាំក្នុសំ់ាងរ�យនៈត ក្នុសិ្សក្នុរ

ក្នុ�ំពុយ�ទរ័យួរនៃ� នៅ�ផ្សាារ អុក្នុនៅបើក្នុតាក្នុស់្ស�ី

រ�យនៈត ការរា ំ អុក្នុពុនៈូត្ថអ់គឺគិភិយ័

២.២	មួត្ថុិម្រត្ថុឡបី់/កិចចម្របីជួុ ំ(២០ នាទី)

១. នៅ�នៅពុលប្រក្នុុម្ព នីៈម្ពួយៗបានៈបញ្ញេ ប់ការ ដែបងដែចំក្នុកាត្ថរបស់្សពុួក្នុ នៅគឺ នៅ�តាម្ពរងើង់ នៅរៀងៗ�ុ នៅ�ើយនៅនាះ 
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថសួ្សរថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺ�ឹងអំពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈពុណ៌ុះ��ស្សៗ�ុដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�នៅលើ
កាត្ថទាងំនៅនាះដែ�រឬនៅទ។ ពុាយាម្ពទាញយក្នុពុត័្ថម៌្គានៈពុីសិ្សកុាកាម្ពថ្លា ម្គានៈប្របនៅភិទចំំនៈួនៈបី��ស្សៗ�ុ ដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈត្ថំណាងនៅដ្ឋាយ “ស្សម្គាភ រៈ” “ស្សក្នុម្ពមភាពុ” នៈិង “ត្ថួនាទី”។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

២. នៅ�នៅពុលនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត ឲ្យយម្គានៈការពិុភាក្នុា�ុជំ�ំវញិម្ព�លនៅ�ត្ថ�
ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយបានៈនៅធិើើការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�កុ្នុ�ងការដែបងដែចំក្នុប្របនៅភិទ
កាត្ថ តាម្ពប្របនៅភិទកាត្ថប�រស្ស នៈិងកាត្ថស្ត្រីស្សតី។ នៅ�លបំណុះង គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព�ឹងថ្លា 
ពុួក្នុនៅគឺបានៈជាបល់ក្នុុ�ណុះឌ  នៅ�ក្នុុ�ងការផ្សាារភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងស្សម្គាភ រៈ ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិង
ត្ថួនាទីនានាជាម្ពយួនៅយនៈឌ័រ័។

៣. ស្សប្រម្គាបជ់ំនៅប្រម្ពើស្សនៈីម្ពយួៗដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថសាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើ 
ម្គានៈម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែផ្សាុក្នុជីំវសាស្ត្រីស្សតណាម្ពយួដែ�លនៅធិើើឲ្យយស្សម្គាភ រៈ ស្សក្នុម្ពមភាពុ ឬត្ថួនាទីនៅនាះម្គានៈ
ទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួនៅយនៈឌ័រ័ដែ�រឬនៅទ បនាា បម់្ពក្នុនៅធិើើការសួ្សរនៅ�ញនៅដ្ឋាលបនៈតនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពប ី
ដែស្សើងរក្នុម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតទាងំនៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង សំ្សណួុះរអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ចំំណុះ� ចំនានា ��ចំជា៖

+ នៅត្ថើរ�បភាពុអើ�ូីះដែ�លនៅលចំនៅ�ើងនៅ�កុ្នុ�ងចិំត្ថតរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�លពុកួ្នុនៅគឺគិឺត្ថ
អពំុសី្សម្គាភ រៈ ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈងិតួ្ថនាទណីាម្ពយួដែ�លម្គានៈនៅ�នៅលើកាត្ថទាងំនៅនាះ។ 
នៅ�ត្ថ�អើបីានៈជាពុកួ្នុនៅគឺគិឺត្ថ�ល់ត្ថ�ភាពុទាងំនៅនាះ ដែ�លបានៈនៅលចំនៅ�ើងនៅ�កុ្នុ�ងចិំត្ថត
របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ?

+ សាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈសាគ ល់អុក្នុ�នៃទណាម្ពយួដែ�លម្គានៈនៅយនៈឌ័រ័ណាម្ពយួ 
នៅ�ើយម្គានៈត្ថនួាទកីារង្ហារជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួដែ�រឬនៅទ នៈងិថ្លានៅត្ថើត្ថនួាទនីៅនៈះប្រត្ថវូបានៈ
ផូ្ទាស់្សបត�រ/ក្នុពំុ�ងដែត្ថម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�កុ្នុ�ងស្សងគម្ពដែ�រឬនៅទ?

+ ថ្លានៅត្ថើពុកួ្នុនៅគឺធូាបប់្រត្ថវូបានៈនៅគឺបង្ហាអ ក្នុទ់កឹ្នុចិំត្ថត ឬនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតចំំនៅ�ះត្ថនួាទកីារង្ហារ
ជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួដែ�រឬនៅទ នៅ�នៅពុលដែ�លពុកួ្នុនៅគឺនៅ�នៅក្នុមង នៈងិថ្លានៅត្ថើពុកួ្នុនៅគឺយល់ថ្លា
ការបង្ហាអ ក្នុទ់កឹ្នុចិំត្ថត ឬការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅនាះបណាត លម្ពក្នុពីុនៅភិទរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ ដែម្ពនៈដែ�រ
ឬនៅទ។

+ ប្របសិ្សនៈនៅបើសិ្សកុាកាម្ពអាចំនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពួយចំំនួៈនៈដែ�លពួុក្នុនៅគឺបានៈស្សនៈមត្ថ់ថ្លា
ជាស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សនៅភិទនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅត្ថើស្សម្គាជំកិ្នុប្រកុ្នុម្ពដែ�លជា
ប�រស្សអាចំនៅ�រនៅខាអាវបានៈដែ�រឬនៅទ? នៅត្ថើពុកួ្នុនៅគឺធូាបប់្រត្ថវូបានៈនៅគឺបនៅប្រងៀនៈឲ្យយនៅធិើើ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៅនាះដែ�រឬនៅទ?

+ នៅត្ថើពុកួ្នុនៅគឺធូាបទ់ញិរបស់្សនៅក្នុមងនៅលងដែ�លតំ្ថណាងឲ្យយស្សម្គាភ រៈម្ពយួចំំនួៈនៈ នៅ�លគឺឺ 
រនៅទះរ�ញទារក្នុ នៈងិក្នុ�នៈប្រក្នុម្ព�ជំំរ័ ឬរ�យនៈត នៅ�នៅពុលដែ�លពុកួ្នុនៅគឺនៅ�នៅក្នុមង ដែ�រឬនៅទ?

៤. សំ្សណួុះរទាំងអស់្សនៅនៈះប្រតូ្ថវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់សិ្សកុាកាម្ពនៅ�កុ្នុ�ងចាំប់នៅផ្សាតើម្ពសួ្សរ
សំ្សណួុះរអំពីុទិ�ាភាពុនានានៃនៈការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័។

បិទនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅដ្ឋាយការសួ្សរសំ្សណួុះរណាម្ពយួ។
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មេមាោាងស្សិកាទីីពី�

អាាកបបកិ�ិយាា និងលទីធ�ល
ដែដ្ឋលទាាក់ទីងនឹងមេយនឌ័័�

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុរនៅបៀបដែ�លគឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិានានាប្រត្ថូវបានៈ
ក្នុំណុះត្ថន់ៅ�តាម្ពប្របនៅភិទនៅយនៈឌ័រ័។

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• អាចំផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះយាា ងតិ្ថចំបី ស្សតីពុីរនៅបៀបដែ�លគឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិា
នានាប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅ�តាម្ពប្របនៅភិទនៅយនៈឌ័រ័។

• អាចំផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះយាា ងតិ្ថចំបី អំពីុរនៅបៀបដែ�លផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈអាក្នុបបកិ្នុរយិាម្គានៈភាពុ
��ស្ស�ុរវាង         នៅយនៈឌ័រ័។

• បានៈពិុភាក្នុាថ្លានៅត្ថើ/រនៅបៀបដែ�លអាក្នុបបក្នុរយិា នៈិងលទធផ្សាលដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័
ម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�តាម្ពនៅពុលនៅវ�យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ។

គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

គោសចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ គោសចកតីដែណ្តុះនាំំអំំពីីការគោម្រត្ថុៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

១.២.១ ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៃនៈ គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ 
នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិាតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

ក្នុញ្ញេបសំ់្សនៈួរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងម្ពយួ នៈិងក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
ចំំនៈួនៈបី

ក្នុញ្ញេបស់្សម្គាភ រៈម្ពយួ ស្សប្រម្គាបម់្ពយួប្រក្នុុម្ព

34



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពីទីីមួួយ៖ គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ និៈងអាក្នុបបកិ្នុរយិា តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងផ្សាល
បាះ�ល់របស់្សវា

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើគឺំរ�តាម្ពការដែបងដែចំក្នុត្ថួនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព

រយ�គោពីល៖ ៩០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

១.១	ការង្ហារជាម្រកុមួ	(៤៥ នាទី)

១. បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ

២. ផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វសំ្សនៅ�ចំម្ពូងម្ពយួចំាបន់ៃនៈក្នុញ្ញេប ់ ១.២.១ គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ 
នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិាតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័។ ស្ស�ម្ពបញ្ញាា ក្នុន់ៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា នៅ�ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេបន់ៈីម្ពយួៗ 
ម្គានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុា�ូីៗ ចំំនៈួនៈ ៣ រមួ្ពជាម្ពយួប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការម្ពយួ ដែ�លម្គានៈសំ្សណួុះរនានា
ដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវនៅប្របើប្របាស់្សស្សប្រម្គាបក់្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវផ្សាតល់ជំ�នៈ
ប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំចំំនៈួនៈពីុរស្សនៈូឹក្នុ។

៣. ពុនៈយល់ប្របាបព់ុួក្នុ�ត្ថថ់្លា ក្នុិចំេការទាងំនៅនៈះម្គានៈស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចំំនៈួនៈពីុរដែ�លរត្ថក់្នុុ�ងទិស្សនៅ�
ប្រស្សប�ុ គឺឺការអានៈ នៈិងការវភិាគឺអំពីុក្នុរណីុះសិ្សក្នុា នៅ�ើយនៅនាះគឺឺជាម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
ទទួលបានៈផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំចំំនៈួនៈ២ស្សនៈូឹក្នុ៖

សកមួមភាពី គោ�លបីំណ្តុះង គោពីលគោវ�

គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងអាក្នុបប
ក្នុិ រ យិា នា នា ប្រតូ្ថ វ បា នៈ កំ្នុ ណុះ ត្ថ់
នៅ�តាម្ពប្របនៅភិទនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
ផ្សាលបាះ�ល់របស់្សវា 

បនៅងើើត្ថគំឺ រ�តាម្ពការដែបងដែចំក្នុតួ្ថនាទីតាម្ព
នៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។

៩០ នាទី៩០ នាទី



កំណ្តុះត្ថុ់បីង្ហាា�ញសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

កិចចការដែ�ែកទីី១	

១. ដែណុះនាឲំ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺ�ស្សបនាា ត្ថក់ាត្ថច់ំំក្នុណាត លផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ ពុ�ះប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំជា២ក្នុ�នៅឡានៈ 
ដែ�លដ្ឋាក្នុច់ំំណុះងនៅជំើងក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួថ្លា ប�រស្ស នៈិងក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួនៅទៀត្ថថ្លា ស្ត្រីស្សតី

២. ពុនៈយល់ប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុ�ត្ថអ់ានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ពុួក្នុ�ត្ថគ់ឺួរដែត្ថ
ក្នុត្ថសំ់្ស�ល់គឺ�ណុះនាម្ព អាចំជា�ក្នុក្នុយ ឬឃូ្លាបដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងកិ្នុចំេការ នៅ�ើយយក្នុ�ក្នុយ
ឬឃូ្លាទាងំនៅនាះដ្ឋាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងក្នុ�នៅឡានៈដែ�លពុួក្នុ�ត្ថគ់ឺិត្ថថ្លាសាក្នុស្សម្ព។ ឧទា�រណ៍ុះ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើក្នុរណីុះសិ្សក្នុាណាម្ពយួម្គានៈនៅប្របើគឺ�ណុះនាម្ព «ង្ហាយរងការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត»(នៅវទយិ
ក្នុ) នៅត្ថើ�ក្នុយនៅនៈះសាក្នុស្សម្ពស្សប្រម្គាបប់�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី? សិ្សកុាកាម្ពម្ពនិៈចាំបំាចំក់្នុត្ថសំ់្ស�ល់ថ្លា
�ក្នុយឬឃូ្លានៅនាះ�ក្នុប្រស្សងន់ៅចំញពុីក្នុរណីុះម្ពយួណានៅនាះនៅទ។ អើីដែ�លសំ្សខានៈគឺ់ឺការដែបងដែចំក្នុ
គឺ�ណុះនាម្ពស្សប្រម្គាបន់ៅភិទនីៈម្ពយួៗ

៣.  ទ�ក្នុរយៈនៅពុល៤៥នាទី ស្សប្រម្គាបក់ារង្ហារប្រក្នុុម្ពនៅនៈះ នៅ�ើយប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនឹៈងភិាួរប្រក្នុដ្ឋាស្សចំនៅម្ពូើយនៅ�
នៅលើជំញ្ញាា ំង

កិចចការដែ�ែកទីី២	

១. នៅ�ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេបក់្នុិចំេការនៈីម្ពយួៗម្គានៈសំ្សនៈួរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងស្សប្រម្គាបក់្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ ��ចំជា៖

• នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លានៅត្ថើត្ថួអងគក្នុុ�ងក្នុរណីុះសិ្សក្នុាជាប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី? ចំ�របក្នុប្រសាយ។

36



មេ�មេ�ៀនទីី ១
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• នៅត្ថើម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់អើី�ូះពីុស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ដែ�ល
រមួ្ពបញ្ញា� លទាងំប្របតិ្ថក្នុម្ពមរបស់្សប្រគឺួសារនៈិងស្ស�គឺម្ពនៈ ៍នៈិងផ្សាលបាះ�ល់តាម្ពផ្សាូ�វចំាប ់
ដែផ្សាុក្នុនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ និៈងក្នុុ�ងរយ:នៅពុលដែវងផ្សាងដែ�រ?

• នៅត្ថើផ្សាលបាះ�ល់ទាងំនៅនាះម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុដែ�រឬនៅទ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុប្របប្រពឹុត្ថត
ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៅនាះជាប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី? នៅបើម្គានៈ នៅត្ថើវា��ស្ស�ុយាា ង��ចំនៅម្ពតចំដែ�រ?

• នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លាផ្សាលបាះបាល់ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធអាប្រស័្សយនៅភិទក្នុុ�ងសំ្សណួុះរខាងនៅលើ អាចំ
ម្គានៈចំំនៈ�ចំ��ស្ស�ុនៅទស្សប្រម្គាបន់ៅពុលបចំេ�បបនៈុ នៅបើនៅធិៀបនៅ�នៈឹងជំំនានៈឪ់ពុ�ក្នុម្គាត យ ឬ
ជំី��នៈជីំតារបស់្សអុក្នុកាលពុីពុួក្នុ�ត្ថន់ៅ�នៅក្នុមង?

ផ្សាតល់នៅពុលនៅវ�ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ព ចំំនៈួនៈ ៤៥ នាទី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់្នុិចំេការទាងំ២នៅនៈះ។

១.២	វគ្គគម្រកុមួធីំ	(៤៥	នាំទីី)

១. បនាា បព់ុីបញ្ញេបក់្នុិចំេការនៅនាះនៅ�ើយ នៅស្សុើឲ្យយប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពម្ពយួបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្ស ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈ
ក្នុត្ថប់្រតាគឺ�ណុះនាម្ពនៅនាះ នៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងជាជំួរ។ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុគឺ�ណុះនាម្ព
ទាងំនៅនាះនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ។ បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗចំ�ល�ុវញិ នៅ�ើម្ពប�ីំនៅណុះើ រការវគឺគប្រក្នុុម្ពធិំនៅ�ើម្ពប ី
ពុិភាក្នុាបនៈតនៅលើ៖

• ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លប្រកុ្នុម្ពនានា  នៅធិើើការភាា ប់ទំនាក្នុ់ទំនៈងក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៈីម្ពួយជាម្ពួយ 
នៅភិទប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី?

• លក្នុុណុះៈនៃនៈលទធផ្សាលដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៈិងរនៅបៀប/ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លលទធផ្សាល
ទាងំនៅនាះអាចំម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុ?
+ នៅត្ថើលទធផ្សាលដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ វាម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុនៅ�តាម្ពនៅពុលនៅវ�ដែ�រឬនៅទ? 

ឬនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា? នៈិងនៅត្ថើភាពុ��ស្ស�ុនៅនៈះបានៈប្របាបអ់ើី�ូះ�ល់នៅយើង? 
(ការយល់នៅ�ើញអំពុីនៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈការដែប្របប្របួលនៅ�តាម្ពនៅពុលនៅវ�)

២. ទាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅផ្ទាត ត្ថនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំង ដែ�ល
ម្គានៈគឺ�ណុះនាម្ពដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញនៅនាះ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ
ពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុប្របនៅភិទ�ក្នុយ ដែ�លស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពនៅភិទនៈីម្ពយួៗ។ អុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួលអាចំទទួលបានៈចំនៅម្ពូើយ តាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរ��ចំជា៖

• នៅត្ថើអុក្នុនឹៈងពុណ៌ុះនាអំពីុប្របនៅភិទ�ក្នុយនានា ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�នៅប្រកាម្ព           



ក្នុ�នៅឡានៈនីៈម្ពយួៗយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ?
• ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុប្រតូ្ថវពុណ៌ុះនានៅដ្ឋាយនៈរណាមុ្គាក្នុ់ថ្លាម្គានៈចំរកិ្នុលកុ្នុណុះៈ��ចំគឺ�ណុះនាម្ព

ទាងំនៅនាះ នៅត្ថើវានឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំដែ�រ? (ការពុប្រងឹងភាពុអងគ
អាចំ ឬការបំបាក្នុភ់ាពុអងគអាចំ។ល។)

• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈឧទា�រណ៍ុះអើីនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លនៅធិើើឲ្យយប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីបនៅញ្ញេញអាក្នុបប
ក្នុិរយិា��ស្ស�ុដែ�រឬនៅទ? ឧទា�រណ៍ុះ៖
+ នៅ�នៅពុលប្របារពុើពុិធិីតាម្ពដែបបវបបធិម្ព/៌សាស្សនា?
+ នៅ�នៃ�ៃចំ�ងស្សបាត �៍
+ នៅ�នៅពុលជាយ�វវយ័

នៅ�ើយក្នុអ៏ាចំពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�ប្រពុឹក្នុនៅនៈះគឺួរដែត្ថនៅធិើើជាគឺំរ�ម្ពយួ ដែ�លថ្លានៅយនៈឌ័រ័ពុ�ំម្គានៈ
លក្នុុណុះៈជីំវសាស្ត្រីស្សតនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ វាប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយស្សងគម្ពម្ពយួដែ�លម្គានៈការ
ដែប្របប្របួលនៅ�តាម្ពនៅពុលនៅវ�។ នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ ស្សបញ្ញាា ក្នុព់ុីភាពុ��ស្ស�ុនៅលើ ការរពំុឹង
ទ�ក្នុពីុការបនៅញ្ញេញការវកិាររបស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  នៅ�ើយក្នុអ៏ាប្រស័្សយនៅ�តាម្ពនៅភិទនីៈម្ពយួផ្សាងដែ�រ។ នៅ�ក្នុុ�ង
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា ប ់ នៅយើងនឹៈងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុចំំណុះ� ចំនានា ដែ�លជំួយក្នុំណុះត្ថត់្ថួនាទីនៅយនៈឌ័រ័ 
ការយល់នៅ�ើញអំពីុនៅយនៈឌ័រ័។ល។ ឲ្យយកានៈដ់ែត្ថស្ស�ីជំនៅប្រ�ជាងនៅនៈះនៅទៀត្ថ។
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គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថរ់ក្នុប�ពុើនៅ�ត្ថ�នានា ដែ�លនៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង និៈងប្រត្ថូវបានៈរក្នុ
នៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• បានៈដែស្សើងយល់អំពុីត្ថួនាទីរបស់្ស�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះនៅ�កុ្នុ�ងការប្របកានៈ់ខាា ប់តាម្ពនិៈយាម្ព
នៅយនៈឌ័រ័

• បានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញភាពុជាប�រស្ស នៈិងភាពុជាស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទវបបធិម្ព។៌
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីបី

កាា��បាា�ស្ស័យទាាក់ទីងកុ�ងស្សងគ�មេ�ាតាា�មេយនឌ័័�

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

គោសចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ គោសចកតីដែណ្តុះនាំំអំំពីីការគោម្រត្ថុៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ នៅប្រជំើស្សយក្នុឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនួៈនៈទាក្នុទ់ងនៈឹង�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះ
ទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័��ចំជា «ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សរងឹម្គាមំ្ពនិៈប្រត្ថូវយំ« 
«ទីក្នុដែនៈូងរបស់្សស្ត្រីស្សតីគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាាះបាយ» ជានៅ�ើម្ព។

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួចំំនៈួនៈ ស្សប្រម្គាប់
ប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះ ដែណុះនាំអំពុីការប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងកុ្នុ�ងស្សងគម្ព 
នៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័  តាម្ពរយៈ�ក្នុយ នៅសូាក្នុ ប�រាណុះ

៩០ នាទី



រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women

សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះ

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.	១	សម្ភាា�ល់ពាក�យគោស្វាោ�ក	(២០ នាទី)

១. ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពជាម្ព�នៈនៈ�វឧទារណ៍ុះពុីរ ឬបី នៃនៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះដែ�លម្គានៈ
នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើនៅយនៈឌ័រ័ជាពុិនៅស្សស្ស ឧទា�រណ៍ុះ៖ «ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សរងឹម្គា ំម្ពនិៈយំ» «ទីក្នុដែនៈូង
របស់្សស្ត្រីស្សតីគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាាះបាយ»។

២. ដែណុះនាអំំពីុ�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនាះនៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ព នៈិងសួ្សរថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺសាគ ល់�ក្នុយនៅសូាក្នុ
ទាងំនៅនាះដែ�រឬនៅទ។

៣. ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងក្នុំណុះត្ថក់្នុិចំេការជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយឲ្យយពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថអំពីុ
�ក្នុយនៅសូាក្នុដែបបនៅនៈះ ដែ�លម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពរ៌បស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឲ្យយបានៈនៅប្រចំើនៈបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�ល
អាចំនៅធិើើបានៈ។ ឲ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សរនៅស្សរ�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនាះនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ។

៤. ២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយប្រក្នុុម្ពនានានៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុ�ក្នុយនៅសូាក្នុម្ពយួចំំនៈួនៈ នៈិង
អនៅញ្ញា ើញប្រកុ្នុម្ពនានាឲ្យយបដែនៈថម្ព�ក្នុយនៅសូាក្នុរបស់្សប្រកុ្នុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថនៅ�នៅលើផ្ទាា ំងប្រក្នុដ្ឋាស្សធំិរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈទានៈម់្គានៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនាះ។
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១.២	ការវិភាគ្គពាក�យគោស្វាោ�ក	(៤០ នាទី)

១. ផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួស្សនៈូឹក្នុ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺដែបងដែចំក្នុផ្ទាា ងំ
ប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះជាពុីរក្នុ�នៅឡានៈ នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបំផ្សា�ត្ថនៃនៈក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ ប�រស្ស 
នៈិងនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបំផ្សា�ត្ថនៃនៈក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ ស្ត្រីស្សតី។

២. ពុនៈយល់ថ្លា នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថអានៈប្រគឺប�់ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំអស់្ស នៈិងស្សនៅងុបអំពីុ
អត្ថថនៈយ័របស់្ស�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនាះជាប្របនៅយាគឺម្ពយួ ឬជា�ក្នុយនៅពុចំនៈព៍ុីរឬបីម្គាា ត្ថ ់ នៅ�ើយ
ស្សរនៅស្សរនៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ងក្នុ�នៅឡានៈដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ ឧទា�រណ៍ុះ ស្សប្រម្គាប់
�ក្នុយនៅសូាក្នុ៖

• “ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សរងឹម្គា ំម្ពនិៈយំ” ពុួក្នុនៅគឺអាចំស្សរនៅស្សរថ្លា - ប�រស្សម្ពនិៈគឺួរបង្ហាា ញអារម្ពមណ៍ុះ
នៅនាះនៅទ។

• “ទីក្នុដែនៈូងរបស់្សស្ត្រីស្សតីគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាាះបាយ” ពុួក្នុនៅគឺអាចំស្សរនៅស្សរថ្លា - ត្ថួនាទីរបស់្សស្ត្រីស្សតី គឺឺ
នៅម្ពើលដែ�ទាផំ្សាាះ។

 ប្របាបន់ៅ�ប្រក្នុុម្ពនៈីម្ពយួៗថ្លាពុួក្នុ�ត្ថម់្គានៈនៅពុល ២០នាទីស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការម្ពយួនៅនៈះ។

៣. ២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពចំ�ល�ុវញិម្ពតងនៅទៀត្ថ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា ជំំ�នៈបនាា បន់ៅ�ក្នុុ�ង
ការវភិាគឺ គឺឺការអានៈនៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបនានា នៈិងនៅធិើើបញ្ញា ីម្ពយួនៃនៈចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈជាទ�នៅ�ម្ពយួ
ដែ�លអាចំបញ្ញាា ក្នុថ់្លាជាប�គឺគលិក្នុលក្នុុណុះ:របស់្សប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី។ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើក្នុិចំេការនៅនៈះបានៈ 
សិ្សកុាកាម្ពគឺួរដែត្ថអានៈនៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបទាងំអស់្ស នៈិងក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ម្ព�លបទ នៈិងស្សម្គាគ ល់ថ្លា
នៅត្ថើម្ព�លបទទាងំនៅនាះបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពតងនៅ�ើយ ម្ពតងនៅទៀត្ថចំំនៈួនៈបា�នាម នៈ�ង។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ 
ម្ព�លបទម្ពយួប្របដែ�លជាអាចំនៅលើក្នុនៅ�ើងថ្លា ប�រស្សម្ពនិៈគឺួរបង្ហាា ញអារម្ពមណ៍ុះនៅនាះនៅទ នៅ�ើយវា
អាចំជាអត្ថថនៈយ័ដែ�លនៅ�ពុីនៅប្រកាយ�ក្នុយនៅសូាក្នុជានៅប្រចំើនៈ ��នៅចំុះវាគឺឺជាម្ព�លបទដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
ទទួលសាគ ល់យាា ងជាទ�នៅ� នៈិងគឺួរដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបំផ្សា�ត្ថនៃនៈបញ្ញា ីរបស់្សប�រស្ស។ អើី
ដែ�លនៅយើងនៅរៀនៈបានៈពីុក្នុិចំេការនៅនៈះគឺឺ នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈបញ្ញា ីចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សប�រស្ស នៈិង
បញ្ញា ីចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សស្ត្រីស្សតី។

១.៣	វគ្គគម្រកុមួធីំ	(៣០ នាទី)

១. នាបំ្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗឲ្យយប្រត្ថ�បម់្ពក្នុជាប្រក្នុុម្ពធិំវញិ នៈិងទទួលយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�នៅលើបញ្ញា ីរបស់្សប្រក្នុុម្ព
នៅនាះ បនៅងើើត្ថបញ្ញា ីប្របម្ព�លផ្សាត� ំម្ពយួ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល ស្សតីពុីចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ
របស់្សប�រស្ស នៅធិៀបនឹៈង ចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សស្ត្រីស្សតី។

២. សួ្សរសំ្សណួុះរ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅត្ថើអុក្នុយល់ប្រស្សបដែ�រឬនៅទថ្លា លក្នុុណុះៈពិុនៅស្សស្សឬចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈស្សប្រម្គាបប់�រស្សឬស្ត្រីស្សតី



ទាងំនៅនៈះ ប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សអុក្នុដែ�រឬនៅទ?
• នៅត្ថើតាម្ពវធិិីណា�ូះ ដែ�លលក្នុុណុះៈពុិនៅស្សស្សឬចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈដែ�លនៅយើងបានៈក្នុំណុះត្ថ់

រក្នុនៅ�ើញនៅនៈះបានៈនៅធិើើការរតឹ្ថត្ថបតិ្ថចំំនៅ�ះប�រស្សឬស្ត្រីស្សតី?
• នៅ�ក្នុុ�ងនាម្ពជាប�រស្សឬស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់នៅត្ថើម្គានៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុណាម្ពយួស្សតីពុីនៅយនៈឌ័រ័របស់្សអុក្នុ 

ដែ�លអុក្នុម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថតជាពុិនៅស្សស្សដែ�រឬនៅទ? នៅ�ត្ថ�អើី?
• នៅត្ថើតាម្ពវធិិីណា�ូះ ដែ�លលក្នុុណុះៈពុិនៅស្សស្សឬចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈដែ�លនៅយើងបានៈក្នុំណុះត្ថ់

រក្នុនៅ�ើញនៅនៈះបានៈបនៅងើើនៈភាពុអងអ់ាចំ�ល់ប�រស្សឬស្ត្រីស្សតី?
• នៅ�ក្នុុ�ងនាម្ពជាប�រស្ស/ស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់ នៅត្ថើម្គានៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុណាម្ពយួស្សតីពុីនៅយនៈឌ័រ័របស់្សអុក្នុ 

ដែ�លអុក្នុចំ�លចំិត្ថតជាពុិនៅស្សស្សដែ�រឬនៅទ? នៅ�ត្ថ�អើី?
• នៅត្ថើម្គានៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុណាម្ពយួដែ�លអុក្នុបានៈនៅម្ពើលនៅ�ើញ អាចំនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅយនៈឌ័រ័ 

ម្ពយួឲ្យយប្របប្រពឹុត្ថតិអវជិំាម្គានៈចំំនៅ�ះនៅយនៈឌ័រ័ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�រឬនៅទ?

ឥទធិពុលរបស់្ស�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនាះ គឺឺជា�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះ ដែ�លបានៈចាំក្នុឫ់ស្សយាា ងនៅប្រ�ពុីម្ពយួជំំនានៈ់
នៅ�ម្ពយួជំំនានៈ។់

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល គឺួរដែត្ថផ្សាតល់ការដែណុះនាអំំពីុការអនៈ�វត្ថតកិ្នុចំេការនៅនៈះតាម្ពរយៈវធិិីម្ពយួ ដែ�លនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
សិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង អំពីុផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈ�ក្នុយនៅសូាក្នុទាងំនៅនៈះ ចំំនៅ�ះរនៅបៀបដែ�លអុក្នុ�នៃទ
ម្គានៈការយល់នៅ�ើញចំំនៅ�ះនៅយនៈឌ័រ័��ស្សៗ�ុ។ ជាទ�នៅ� �ំណាក្នុក់ាលនៃនៈការវភិាគឺនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ព ឲ្យយចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ នៈិយាម្ពនៃនៈភាពុជាប�រស្សដែ�លជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ ��ចំជា 
នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ព�ក្នុយនៅសូាក្នុនានា៖

• ប�រស្សម្ពនិៈអាចំបង្ហាា ញអារម្ពមណ៍ុះបានៈនៅនាះនៅទ
• ស្ត្រីស្សតីគឺួរដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការង្ហារផ្សាាះ និៈងប្រគឺួសារនៅប្រចំើនៈជាងការង្ហាររក្នុល�យ
• ស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្របៀប��ចំជាវត្ថថ� តាម្ពរយៈរ�បរាងខាងនៅប្រ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ
• ស្សម្គាព ធិនៅលើប�រស្ស ដែ�លប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈភាពុរងឹម្គាដំែផ្សាុក្នុរាងកាយ និៈងនៅធិើើជាអុក្នុរាបរ់ងបនៈា�ក្នុ។

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយម្គានៈការយល់�ឹង នៈិងប្រជំួត្ថប្រជាបចំំនៅ�ះការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ព
នៅ�តាម្ព នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងរនៅបៀបដែ�លបទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈចាំក្នុឫ់ក្នុ នៈិងប្រត្ថូវបានៈពុប្រងឹងកានៈដ់ែត្ថខូាងំ គឺឺវា
ម្គានៈសារៈសំ្សខានៈខូ់ាងំណាស់្ស ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសជានៅប្រចំើនៈនៅ�ម្គានៈចំម្ពៃល់ជានៅប្រចំើនៈជំ�ំវញិបញ្ញាា នៅនៈះ។ ការយល់
�ឹងពីុការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ គឺឺជាជំំ�នៈ�ំប�ងនៅ�ក្នុុ�ងការបនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើម្ពបចីំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងប្របធានៈបទនានាដែ�លប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា ប់ៗ
នៅទៀត្ថ។
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថរ់ក្នុប�ពុើនៅ�ត្ថ�នានា ដែ�លនៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង និៈង ប្រត្ថូវបានៈរក្នុ
នៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពីុទិ�ាភាពុនានានៃនៈទស្សសនៈ:ស្សតីពុីការប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ព
នៅយនៈឌ័រ័

• ពុនៈយល់ថ្លានៅត្ថើ «បិត្ថ�និៈយម្ព» ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ
• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុក្នុតាត ��ស្សៗ�ុនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពដែ�លជំះឥទធិពុល នៈិង បនៅងើើត្ថប្រទងប់្រទាយនៃនៈ

ការយល់នៅ�ើញរបស់្សនៅយើងអំពីុ នៅយនៈឌ័រ័។
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីបួន

កាា��បាា�ស្ស័យទាាក់ទីងកុ�ងស្សងគ�មេ�ាតាា�
មេយនឌ័័� និងបិតិុនិយ�

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ក្នុិចំេការទាក្នុ់ទងនៈឹងស្សងគម្ពដែបបបិត្ថ�
នៈិយម្ព ស្សក្នុម្ពមភាពុ១.៤.១

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំប្រសាបប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ

ផ្ទាា ងំកាត្ថឥទធពិុលស្សប្រម្គាបប់្រកុ្នុម្ពនៈមី្ពយួៗ

១.៤.១ ផ្ទាា ងំកាត្ថឥទធិពុល៖ ស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះ 
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រជំើស្សរ�ប�ត្ថ ឬរ�បភាពុម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�ល
ម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងវបបធិម្ព ៌ ដែ�លស្សម្ពប្រស្សបនឹៈងបរបិទរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ព។



សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ និៈងបិត្ថ�និៈយម្ព

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុបិត្ថ�និៈយម្ព នៈិងនិៈយាម្ពនៃនៈភាពុជាប�រស្សដែ�លជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ នៈិង
សិ្សក្នុាដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថអំពីុការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.១	ការគោធីវ�បីទីបីង្ហាា�ញជាស្វាោ�យ	(១៥ នាទី)

១. ពុនៈយល់ថ្លា នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះពុប្រងឹងបដែនៈថម្ពពីុនៅលើនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈសិ្សក្នុា
ដែស្សើងយល់អំពីុ�ក្នុយនៅសូាក្នុប�រាណុះដែ�លប្របកានៈខ់ាា បត់ាម្ពនិៈយាម្ពនៅយនៈឌ័រ័។

២. បង្ហាា ញនៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពនៈ�វសូាយ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺពិុភាក្នុា�ុ៖

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�
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សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងកុ្នុ�ង    
ស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័                    
នៈិងបិត្ថ�និៈយម្ព

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុបិត្ថ�និៈយម្ព នៈិងនិៈយាម្ពនៃនៈភាពុជាប�រស្សដែ�ល
ជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ នៈិងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថអំពីុ
ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័

៩០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

៤ https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.
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៣. សាើ គឺម្ពនៈក៍ារផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប ់ នៈិងដ្ឋាក្នុរ់មួ្ពបញ្ញេ� ល�ុជាម្ពយួសូាយនៅនាះNow show the 

៤. នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ចំ�របង្ហាា ញសូាយដែ�លស្សតីពុីបិត្ថ�និៈយម្ព នៈិងពុនៈយល់អំពីុទស្សសនាទានៈនៅនាះ
នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព៖ 



៥ https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=

៥. អាចំពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លាថ្លា ស្សងគម្ពបិត្ថ�និៈយម្ពប្រត្ថូវបានៈប្របកានៈខ់ាា បន់ៅដ្ឋាយម្គានៈវត្ថតម្គានៈ
នៈិយាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង នៈិងប្រត្ថូវបានៈប្របកានៈខ់ាា ប។់ ��ចំដែ�លបានៈសិ្សក្នុា
ដែស្សើងយល់កាលពុីម្ពសលិម្ពញិ តាម្ពរយៈរនៅបៀបដែ�ល�ក្នុយនៅសូាក្នុបានៈផ្សាតល់បង្ហាា ញពីុអត្ថថនៈយ័
ជាស្ត្រីស្សតី ឬប�រស្សនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅនៈះ។

៦. អាចំពុនៈយល់បដែនៈថម្ពថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុចំំណុះ� ចំនៅនៈះបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ តាម្ពរយៈ
ការនៅធិើើក្នុិចំេការជាប្រក្នុុម្ព។

១.២	ការង្ហារជាម្រកុមួ៖	កាត្ថុកតាា�ជួ�ឥទីធិពីល	(៥០	នាំទីី)

ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅ�ក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថធិនៈធានៈ

ធិនៈធានៈ ១.៤.១ កាត្ថឥទធិពុលស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
ម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល ពុីនៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺនឹៈងចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងវបបធិម្ពស៌្សប្រម្គាបប់របិទ
ប្របនៅទស្ស។ ក្នុិចំេការនៅនៈះអាចំ�ំនៅណុះើ រការបានៈនៅដ្ឋាយម្ពនិៈចាំបំាចំម់្គានៈកាត្ថឥទធិពុលនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតការនៅប្របើ
ប្របាស់្សរ�ប�ត្ថដែ�លជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងវបបធិម្ព ៌នឹៈងជំួយជំប្រម្ពុញឲ្យយការពិុភាក្នុាជាប្រក្នុុម្ពលអជាងម្ព�នៈ។៥

កាត្ថក្នុតាត ជំះឥទធិពុល ១.៤.១ គឺួរដែត្ថម្គានៈចំំណុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. កាត្ថទំ�ំ A៤ ម្ពយួក្នុញ្ញេប ់ ដែ�លនៅ�នៅលើកាត្ថនៈីម្ពយួៗម្គានៈ�ក្នុយក្នុតាត ជំះឥទធិពុល��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• សាស្សនា
• នៈនៅយាបាយ
• ការអបរ់ ំ
• ការង្ហារ
• ប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយ/ប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយស្សងគម្ព

២. រមួ្ពជាម្ពយួ�ក្នុយ “ក្នុតាត ជំះឥទធិពុល” អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវបានៈដែណុះនាថំ្លា កាត្ថនីៈម្ពយួៗ
គឺួរដែត្ថម្គានៈរ�បភាពុនៅផ្សាសងៗ ដែ�លបនៅងើើត្ថឲ្យយម្គានៈការពុិភាក្នុាអំពីុរនៅបៀបដែ�លបិត្ថ�និៈយម្ព នៈិង
ភាពុជាប�រស្សដែ�លជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈប្រតូ្ថវបានៈប្របកានៈ់ខាា ប់នៅដ្ឋាយក្នុតាត ជំះឥទធិពុល
ខាងនៅលើទាងំនៅនាះ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំទទួលបានៈ�ក្នុយក្នុតាត ជំះឥទធិពុលទាងំនៅនៈះ 
តាម្ពរយៈការ�ត្ថចំម្ពូង�ក្នុយក្នុតាត ជំះឥទធិពុលទាងំនៅនៈះពីុអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ នៈិងប្របភិពុនៅផ្សាសងៗ
នៅទៀត្ថ។ គឺំនិៈត្ថម្ពយួចំំនៈួនៈ អំពីុអើី ដែ�លប្រត្ថូវអាចំដ់្ឋាបញ្ញេ� លក្នុុ�ងកាត្ថទាងំនៅនាះ រមួ្ពម្គានៈ��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• សាស្សនា៖ វធិានៈ រ�បភាពុរបស់្សបពុើជិំត្ថដែ�លជាប�រស្ស (ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថ
នៅនាះនៅទ) ស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុស់ាស្សនា
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• នៈនៅយាបាយ៖ ស្សថិត្ថិអុក្នុត្ថំណាងដែ�លជាស្ត្រីស្សតីឬប�រស្ស រ�ប�ត្ថ ចំំណុះងនៅជំើងកាដែស្សត្ថ
• ការអបរ់៖ំ ឯក្នុស្សណាា នៈ រ�ប�ត្ថនៃនៈការប្រប�ង ស្សថិត្ថិ
• ការង្ហារ៖ ស្សថិត្ថិអុក្នុត្ថំណាងដែ�លជាស្ត្រីស្សតីឬប�រស្សនៅ�ក្នុុ�ងថុ្លាក្នុ�់ឹក្នុនា ំ រ�ប�ត្ថ 

ចំំណុះងនៅជំើងកាដែស្សត្ថ
• ប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយ/ប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយស្សងគម្ព៖ ការត្ថំណាងឲ្យយ “រាងកាយដែ�ល

លអឥត្ថនៅខាេ ះ” ក្នុម្ពមវធិិីដែបងដែចំក្នុប្របនៅភិទនៃនៈការចំ�លនៅម្ពើលពុត័្ថម៌្គានៈណាម្ពយួតាម្ពប្របពុន័ៈធ
អ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ (filter) នៅគឺ�ទំពុរ័��ស្សៗ�ុនៅ�នៅលើប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយស្សងគម្ព ការផ្សាាយ
�ណិុះជំាក្នុម្ពមអំពុីផ្សាលិត្ថផ្សាលម្ពយួចំំនួៈនៈដែ�លម្គានៈបំណុះងសំ្សនៅ�នៅ�រក្នុនៅយនៈឌ័រ័��ស្ស
ៗ�ុ និៈង សារដែ�លនៅ�ពុីនៅប្រកាយការផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពមទាងំនៅនាះ។

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១. ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួស្សនៈូឹក្នុ 
នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺបនៅងើើត្ថសំ្សនៅ�ចំមូ្ពងម្ពួយចំាប់នៃនៈគំឺរ��ាប្រកាម្ពពុីង�ងនៅ�នៅលើសូាយ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

២. ពុនៈយល់ថ្លា ស្សប្រម្គាបប់្របនៅភិទនីៈម្ពយួៗនៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពក្នុតាត ជំះឥទធិពុលទាងំប្របាបំ្របនៅភិទ 
ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថពិុភាក្នុា�ុអំពីុសំ្សណួុះរនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព នៈិងក្នុត្ថប់្រតានៅ�នៅលើ�ាប្រកាម្ព
ពុីង�ងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងនៅរៀបនៅរៀងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺតាម្ពវធិិីដែ�ល ឧទា�រណ៍ុះស្សប្រម្គាបក់្នុតាត
សាស្សនា ប្រត្ថូវបានៈបញ្ញេបរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ។

• នៅត្ថើ “ក្នុតាត ជំះឥទធិពុល” ទាងំនៅនៈះបងើឱ្យយម្គានៈការរពំុឹងទ�ក្នុអើី�ូះនៅ�នៅលើប�រស្ស នៈិង ស្ត្រីស្សតី?
• នៅត្ថើម្គានៈវធិានៈ (ផ្សាលបាះ�ល់ដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចំាប ់ នៈិងដែផ្សាុក្នុវបបធិម្ព)៌ អើីដែ�រឬនៅទ ដែ�ល

�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�នៈឹងក្នុតាត ជំះឥទធិពុលនៅនៈះ ដែ�លបនៅងើើត្ថឲ្យយម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុរវាងនៅយនៈឌ័រ័
នៅផ្សាសង�ុ? (ឧទា�រណ៍ុះ ចំាបដ់ែ�លម្ពនិៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយស្ត្រីស្សតីនៅធិើើការនៅបើក្នុបរ)។



ប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗគឺួរដែត្ថចំំណាយនៅពុល ១០ នាទី នៅលើក្នុតាត ជំះឥទធិពុលនៈីម្ពយួៗ នៅដ្ឋាយពុិភាក្នុាអំពីុសំ្សណួុះរ
នានាដែ�លស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈក្នុតាត ជំះឥទធិពុលនៅនាះ នៈិងនៅរៀបនៅរៀងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើ�ាប្រកាម្ព
ពុីង�ង។ (៥០ នាទី)

១.៣	វគ្គគម្រកុមួធីំ	(២៥	នាំទីី)

១. ជំួយស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របម្ព�លផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប ់ ទាញយក្នុចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លប្រក្នុុម្ពនានា
បានៈពិុភាក្នុាអំពីុក្នុតាត ជំះឥទធិពុលនៈីម្ពយួៗ ឧទា�រណ៍ុះអាចំរមួ្ពម្គានៈ (ជាអាទ�)៖

ស្វាសនាំ៖

• ម្គានៈប្រក្នុម្ពនៃនៈការនៅស្សូៀក្នុ�ក្នុត់ាម្ពដែបបសាស្សនាស្សប្រម្គាបប់�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី
• នៅស្សចំក្នុតីរពំុឹងទ�ក្នុម្ពយួចំំនៈួនៈប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅលើនៅយនៈឌ័រ័ តាម្ពរយៈប្រក្នុម្ពឬវធិានៈស្សតីពុីការនៅរៀប

អា��៍ពុិ��៍
• ប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវបានៈរពំុឹងទ�ក្នុឲ្យយអនៈ�វត្ថតតាម្ពទមូ្គាបម់្ពយួចំំនៈួនៈ ឧទា�រណ៍ុះ ការកាត្ថប់្របដ្ឋាប់

នៅភិទស្ត្រីស្សតី ((FGM/C) ការត្ថម្ពអា�រ ការនៅ�ឆ្នាំៃ យពុីអុក្នុ�នៃទក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលម្ពក្នុរ��វ។ល។
• ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយអនៈ�វត្ថតត្ថួនាទីម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ក្នុុ�ងសាស្សនានៅនាះនៅទ នៅ�លគឺឺ 

ថុ្លាក្នុ�់ឹក្នុនាំ
• ភាសាដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ក្នុុ�ងលទធិសាស្សនាម្គានៈលក្នុុណុះៈបិត្ថ�និៈយម្ព �ក្នុយ 

«�ត្ថ»់ ជាញឹក្នុញាប ់ប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញអំពុីឧត្ថតម្ពភាពុ។
ន្ធគោយា�យ

• វត្ថតម្គានៈរបស់្សស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនៈនៅយាបាយម្គានៈតិ្ថចំ ជាពិុនៅស្សស្សនៅ�ក្នុុ�ងត្ថួនាទីនៅធិើើនៅស្សចំក្នុតី
ស្សនៅប្រម្ពចំ

• នៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពម៌្ពយួចំំនៈួនៈ ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយ ចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើនៅស្សចំក្នុតី
ស្សនៅប្រម្ពចំដែផ្សាុក្នុនៈនៅយាបាយនៅនាះនៅទ។

ការង្ហារ៖

• ម្គានៈការពុិបាក្នុនៅ�ក្នុុ�ងវវិត្ថតនៅ�កានៈម់្ព��ត្ថំដែណុះងជាថុ្លាក្នុ�់ឹក្នុនាំ
• ការង្ហារម្ពយួចំំនៈួនៈម្គានៈភាពុអំនៅណាយផ្សាលចំំនៅ�ះនៅភិទណាម្ពយួជាពុិនៅស្សស្ស ឧទា�រណ៍ុះ 

ត្ថួនាទីនៃនៈវជិាា ជំីវៈដែផ្សាុក្នុការដែ�ទាភំាគឺនៅប្រចំើនៈជាស្ត្រីស្សតី នៈិងវជិាា ជំីវៈដែផ្សាុក្នុសាងស្សងភ់ាគឺនៅប្រចំើនៈជា
ប�រស្ស

• ត្ថ�លយភាពុនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងអងគភាពុអនៈ�វត្ថតចំាប់
• ស្ត្រីស្សតីភាគឺនៅប្រចំើនៈម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវនៅធិើើការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរវាងការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងការ

នៅម្ពើលដែ�ទាបំ្រគឺូសារ។
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៦ នៅម្ពើលនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំណុះភាា បន់ៅនៈះស្សប្រម្គាបឧ់ទា�រណ៍ុះតាម្ពត្ថំបនៈ.់ http://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2019/03/women-in-politics-2019-map



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ម្របីពី�ន្ធធ��សពីវ��សាយ/ម្របីពី�ន្ធធ��សពីវ��សាយសងគមួ៖

• រ�បភាពុនៃនៈផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅយនៈឌ័រ័
• ការដែក្នុដែប្របពុណ៌ុះរ�ប�ត្ថ (photograph filters) នៅ�នៅលើប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយស្សងគម្ព នៅធិើើឲ្យយ

ផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅយនៈឌ័រ័កានៈដ់ែត្ថខូាងំជាងម្ព�នៈ
• ភាសាដែ�លនៅធិើើឲ្យយរជំំួលចំិត្ថត ឬភាសាដែ�លម្គានៈការដែបងដែចំក្នុ
• ស្សម្គាភ ធិពីុការរពំុឹងទ�ក្នុនៅលើរ�បភាពុ នៅយនៈឌ័រ័ ��ចំជាការបង្ហាា ញពីុប្របនៅភិទជិំវតិ្ថដែ�លលអឥត្ថនៅខាេ ះ
• អាចំនៅធិើើការចំ�លនៅប្របើប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយកានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរជាម្ពយួនៈឹងបនៅចំេក្នុវទិា

ការអំបី់រំ៖

• សារដែ�លប្រត្ថូវបានៈបញ្ញា� នៈនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុាអាចំប្របកានៈខ់ាា បន់ៈ�វផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅយនៈឌ័រ័
• ជំំនៅនៈឿរបស់្សប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈ អាចំបនៅងើើត្ថឱ្យយម្គានៈនៈ�វការពុាក្នុរណ៍ុះទ�ក្នុម្ព�នៈដែ�លស្សនៅប្រម្ពចំនៅដ្ឋាយប្រគឺូ

�ូួនៈឯង នៅ�នៅលើការរពំុឹងទ�ក្នុ អាក្នុបបកិ្នុរយិា នៈិងលទធផ្សាលសិ្សក្នុារបស់្សក្នុ�នៈសិ្សស្សស�ូួនៈ ឬនៅ�
ថ្លាឥទធិពុលនៃនៈនៅស្សចំក្នុតីរពំុឹងទ�ក្នុ(the Pygmalion Effect)

• ក្នុ�ម្គារ ី ជាញឹក្នុញាបប់្រត្ថូវបានៈបងុំឲ្យយឈបន់ៅរៀនៈម្ព�នៈក្នុ�ម្គារា ជាពិុនៅស្សស្សនៅ�ត្ថំបនៈដ់ែ�លភាពុ
ប្រកី្នុប្រក្នុម្គានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្ស

• ម្ព��វទិាម្ពយួចំំនៈួនៈម្គានៈទំនៅនារនៅ�កានៈន់ៅ�រក្នុក្នុ�ម្គារ ី នៅធិៀបនឹៈង ក្នុ�ម្គារា ឧ. ថុ្លាក្នុន់ៅគឺ�ក្នុិចំេ
ម្គានៈបំណុះងសំ្សនៅ�នៅ�រក្នុក្នុ�ម្គារ ី

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ឲ្យយបានៈចំាស់្ស�ស់្សអំពីុត្ថប្រម្ពូវការ
ក្នុុ�ងការប្របក្នុួត្ថប្របដែជំង នៈិងផូ្ទាស់្សបត�រផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតការនៅរ ើស្សនៅអើងនានា នៅដ្ឋាយ
នៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុស្សនៈធិស្សញ្ញាញ អនៈតរជាតិ្ថដែ�លប្រត្ថូវបានៈប្រគឺប�ណុះត បន់ៅលើ ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាយនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទី 
១នៅនៈះ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

៧ https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-and-
learning/pygmalion



គោ�លបីំណ្តុះង៖	សិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុអត្ថថនៈយ័របស់្សទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ និៈងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• អាចំក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័�ក្នុយបនៅចំេក្នុនៅទស្សគឺនៈូឹះរបស់្សអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ឬ LGBTI
• បានៈពិុភាក្នុាអំពីុឥរយិាប�តាម្ពផ្សាូ�វចំាប ់ ឥរយិាប�នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព នៈិងវបបធិម្ពដ៌ែ�លម្គានៈ

ចំំនៅ�ះស្ស�គឺម្ពនៈL៍GBTIនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទត្ថំបនៈ ់ឬប្របនៅទស្ស
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីី�ួយ

ទីំមេនាំា��ូ�វិមេ�ទី និងអ្នតិោស្សញ្ញាាាណ្តុះក�មមេ�ទី

នៃ�ៃទីី ២
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ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

២.៤.១៖ នៈិយម្ពនៈយ័របស់្សអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ 
ឬ LGBTI

�ត្ថចំម្ពូង១ស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបគ់ឺ�នីៈម្ពយួៗ

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

គឺ�ណុះភាពុ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងអាក្នុបប
ក្នុិ រ យិា នា នា ប្រតូ្ថ វ បា នៈ កំ្នុ ណុះ ត្ថ់
នៅ�តាម្ពប្របនៅភិទនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
ផ្សាលបាះ�ល់របស់្សវា 

បនៅងើើត្ថគំឺ រ�តាម្ពការដែបងដែចំក្នុតួ្ថនាទីតាម្ពនៅយនៈឌ័័រ
នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។

៩០ នាទី
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កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

ប្របធានៈបទនៅនៈះត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការអនៈ�វត្ថតនៅដ្ឋាយយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ�់ពស់្ស នៅ�ើយវធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈនៅ�ក្នុុ�ង
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ពថ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនៅ�ដែក្នុបរពុួក្នុ នៈិង
នៅធិើើជាទីប្របឹក្នុា។ ចំំណុះ� ចំពិុភាក្នុាគឺួរដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ដែក្នុបរអងគនៅ�ត្ថ�ដែ�លង្ហាយប្រស្សួលចាំបប់ានៈ ជាជាងនៅផ្ទាត ត្ថ
នៅលើក្នុតាត ទ�នៅ� ដែ�លធិំនៈិងទ�លំទ��យ។

នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈប្របនៅទស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ ម្គានៈការដែណុះនាថំ្លា ម្ពនិៈគឺួរអនៈ�វត្ថតនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅនាះនៅទ។ 
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង ឬនៃ�គឺ�ក្នុម្ពមវធិិីប្របចាំបំ្របនៅទស្សម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
វគឺគបណុះត� ះបណាត ល។

សកមួមភាពីទីីមួួយ	៖	នៈិយម្ពនៈយ័របស់្សអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ឬLGBTI

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបពីុនៈយល់�ក្នុយគឺនៈូឹះរបស់្សអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ឬLGBTI នៈិងដែណុះនាអំំពីុ
ស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ឬLGBTIនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទត្ថំបនៈ ់ឬប្របនៅទស្ស។

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.១	ការង្ហារជាគ្គូ៖	ន្ធិយមួន្ធ�យពាក�យគ្គន្ធើឹ�	(១៥ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ�ៗ នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វក្នុញ្ញេប ់ ២.១.១៖ នៈិយម្ពនៈយ័របស់្សអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ
��ចំ�ុឬLGBTI

ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុល ១៥ នាទីនៅ�ើម្ពបភីាា ប�់ក្នុយគឺនៈូឹះទាងំនៅនាះនៅ�នៈឹងនិៈយម្ពនៈយ័នានា។

នៈិយម្ពនៈយ័ប្រត្ថូវបានៈយក្នុនៅចំញពុីប្របនៅភិទដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅយាង�ល់នៅ�ក្នុុ�ងនៅជំើងទំពុរ័ ខាងនៅប្រកាម្ព។
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ពាក�យគ្គន្ធើឹ� ន្ធិយមួន្ធ�យ

ប�រស្សប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុ
ម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬ ទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស។ វាក្នុ៏
ជា�ក្នុយទ�នៅ�ស្សប្រម្គាបក់្នុតាត ផូ្សា�វនៅភិទរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ
��ចំ�ុ នៈិង ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុដែ�រ - ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្ស
ម្ពយួចំំនួៈនៈកំ្នុណុះត្ថ�ួូ់នៈឯងថ្លាជាម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ 
នៅប្រចំើនៈជាង ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ

នារបី្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុ
ម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្ស។

ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ* ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ (នៅ�នៅពុល�ូះប្រត្ថូវបានៈនៅ�កាត្ថថ់្លា “trans”) គឺឺជា
ក្នុប្រម្ពង�ក្នុយ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបបីក្នុប្រសាយអំពីុអត្ថត-
ស្សញ្ញាញ ណុះនៅភិទជានៅប្រចំើនៈរបស់្សអុក្នុដែ�លម្គានៈរ�បរាង នៈិងចំរកិ្នុ
លក្នុុណុះៈ��ស្សដែបូក្នុពីុនៅភិទធិម្ពមតា — ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ
បនាា បព់ុីវះកាត្ថ ់អុក្នុនៅស្សូៀក្នុ�ក្នុស់្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុផ់្សាា�យពុីនៅភិទរបស់្ស�ូួនៈ 
(ជំួនៈកាលប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅ�ថ្លា “ម្ពនៈ�ស្សសនៅស្សូៀក្នុ�ក្នុដ់ែក្នុូង�ូួនៈនៅភិទ
ផ្សាា�យ”) នៈិងម្ពនៈ�ស្សសដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាម្ពនៈ�ស្សសនៅភិទ
ទីបី។ ម្ពនៈ�ស្សសស្ត្រីស្សតីបត�រនៅភិទប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាស្ត្រីស្សតី បា�ដែនៈតប្រត្ថូវ
បានៈនៅគឺចាំត្ថថុ់្លាក្នុថ់្លាជាប�រស្សនៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ។ ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សបត�រនៅភិទ
ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាប�រស្ស បា�ដែនៈតប្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំត្ថថុ់្លាក្នុថ់្លាជាស្ត្រីស្សតី
នៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ។ ប្រស្សបនៅពុលជាម្ពយួ�ុនៅនៈះ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ
�នៃទនៅទៀត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លា�ម នៈនៅភិទទាងំពីុរ។ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រ
នៅភិទម្ពយួចំំនៈួនៈដែស្សើងរក្នុការវះកាត្ថ ់ ឬចាំក្នុអ់រ័ម្ពា�នៈនៅ�ើម្ពបរីាងកាយ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺប្រស្សបតាម្ពអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅយនៈឌ័រ័របស់្សពុួក្នុនៅគឺ ម្ពនៈ�ស្សស
បត�រនៅភិទម្ពយួចំំនៈួនៈនៅទៀត្ថម្ពនិៈដែស្សើងរក្នុនៅស្សវាទាងំនៅនាះនៅទ។

ម្ពនៈ�ស្សសប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ នៅនៈះអាចំប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាជា�ក្នុយនៅវជំាសាស្ត្រីស្សតនៅប្រចំើនៈជាង ដែ�ល
ប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស នៅ�ើម្ពបបីក្នុប្រសាយអំពីុនៈរណាមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈ
ទំនៅនារផ្សាូ�វចិំត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ
ចំំនៅ�ះនៈរណាមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈនៅភិទ��ចំ�ុ។ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ �ក្នុយ 
“ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ” ប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើជាទ�នៅ�ជាង។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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១.២	វគ្គគម្រកុមួធីំ/មួត្ថុិម្រត្ថុឡបី់	(១៥ នាទី)

ពុិភាក្នុាជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ព សួ្សរសំ្សណួុះរ និៈងផ្សាតល់ចំនៅម្ពូើយ

«នៅត្ថើទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ និៈងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពមនៅភិទម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុ��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ?»

ម្ពនៈ�ស្សសប្រស្សឡាញ់នៅភិទផ្សាា�យ�ុ សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុ
ម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្ស ឬម្ពនៈ�ស្សស
ប្រសី្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/
ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស។

ចំនៅនូាះនៅភិទ** ម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លម្គានៈចំនៅនូាះ នៅភិទបានៈនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុជាម្ពួយនឹៈងចំរ កិ្នុ
លក្នុុណុះៈនៅភិទផ្សាូ�វកាយ ឬតាម្ពជីំវសាស្ត្រីស្សត ��ចំជាការវភិាគឺអំពីុ
សារ�ងគកាយ ផ្សាូ�វនៅភិទ ស្សររីាងគបនៈតពុ�ជំ រចំនាបទអរ័ម្ពា�នៈ នៈិង/ឬ
រចំនាបទប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព ដែ�លម្ពនិៈស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងនិៈយម្ពនៈយ័ធិម្ពមតានៃនៈ
ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស ឬម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្ស។ ចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈទាងំនៅនៈះអាចំ
នៅម្ពើលនៅ�ើញនៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ ឬអាចំនៅលចំនៅ�ើងនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ
នៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ ជាញឹក្នុញាប ់នៅ�នៅពុលនៅពុញវយ័។ ម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈ
ចំនៅនូាះនៅភិទអាចំម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ នៈិងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅភិទ
ណាម្ពយួ។

�ក្នុប្រស្សងពីុ https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms

*https://www.unfe.org/definitions/

**https://www.unfe.org/definitions/



១.៣	កិចចពីិភាក�សា (៣០ នាទី)

ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងបង្ហាា ញសូាយនៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ។ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុល៣០នាទីក្នុុ�ង
ការពុិភាក្នុាសំ្សណួុះរនៅ�ក្នុុ�ងសូាយ៖

១.៤	វគ្គគម្រកុមួធី ំ(៣០ នាទី)

បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពចំ�ល�ុវញិ នៈិងពិុភាក្នុាអំពីុចំនៅម្ពូើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះសំ្សណួុះរទាងំនៅនាះ នៅ�នៅពុល�ល់សំ្សណួុះរ 
នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាវាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈច់ំំនៅ�ះប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៈិងនៅត្ថើវាអាចំផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់
ការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណានៅនាះ ចំ�រក្នុត្ថប់្រតានៅ�ខាងម្ព��បនៈាប ់ នៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួ 
នៈិងប្របម្ព�លផ្សាត� ំគឺំនិៈត្ថនានា ស្សប្រម្គាបវ់ធិិីដែ�លនៅយើងអាចំនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយម្គានៈវបបធិម្ពន៌ៃនៈការទទួលយក្នុ នៈិង
ការអត្ថឱ់្យនៈចំំនៅ�ះពិុពុិធិភាពុ ឬភាពុចំប្រម្ពុះ��ស្សដែបូក្នុ�ុ។

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

វត្ថថ�បំណុះងចំម្ពបង គឺឺនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបានៈសាគ ល់អំពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈការយល់�ឹង អំពីុនៈិយម្ពនៈយ័��ស្សៗ
�ុ នៈិងពិុពុិធិភាពុ ឬភាពុចំប្រម្ពុះ�ុ។ នៅ�ើយការយល់�ឹងបដែនៈថម្ពពីុការនៅប្របើប្របាស់្សចំំនៅនៈះ�ឹងទាងំនៅនាះ វា
នៈឹងជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះនៅ�ើម្ពបនីាផំ្សាូ�វពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅធិើើការវភិាគឺនៅលើត្ថប្រម្ពូវការ។ ការពុិចាំរណាទាងំនៅនាះ អាចំ
រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំរនៅបៀបនៃនៈប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ នៈិងអុក្នុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ
នៈឹងស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ �់យនិៈង�ឹងថ្លានៅត្ថើប្រក្នុុម្ពអុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុនៅគឺនៅប្របើស្សពុា
នាម្ពអើីនៅ�ក្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង រមួ្ពជាម្ពយួត្ថប្រម្ពូវការនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថផ្សាងដែ�រ។ ឧទា�រណ៍ុះ��ចំជា 
ការដែស្សើងរក្នុផ្សាលិត្ថផ្សាលដែ�រក្នុាអនាម្ពយ័ផ្ទាា ល់�ូួនៈ នៈិងស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ។់ល។ ជានៅ�ើម្ព។ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះនឹៈង
ប្រត្ថូវបានៈសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទីពុីរ។
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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មេមាោាងស្សិកាទីីពី�

អ្ននោ�ទីំនាំាក់ទីំនង និងមេយនឌ័័�

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុអនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈង និៈងនៅយនៈឌ័រ័តាម្ពរយៈស្សក្នុម្ពមភានៅផ្សាសងៗពុដែ�ល
នៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការយល់ចំិត្ថត

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• បានៈសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុអនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅ�ក្នុុ�ងនៅយនៈឌ័រ័
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

២.២.១៖ ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព
បិត្ថ�និៈយម្ព

 ប្រពុីនៈកាត្ថត្ថួអងគ នៅ�ើយកាត្ថក់ាត្ថនៅនាះ

២.២.២ ការនៅប្រត្ថៀម្ពនៅ�លនៅ� ប្រពុីនៈឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គាម ក្នុម់្ពយួ

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

១. អនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈង បង្ហាា ញពុីគឺំរ�អនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ ៣០ នាទី

២. ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុការយក្នុចំិត្ថត      
ទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ់

បនៅងើើត្ថការយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ់ចំំនៅ�ះការនៅរ ើស្សនៅអើងតាម្ព
រយ:ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

៦០ នៈាទី



សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	ទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័

គោ�លបីំណ្តុះង៖	បនៅងើើត្ថគឺំរ�នៃនៈអនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័

គោពីលគោវ�៖	៣០ នាទី

១.១	ការគោ��រគោដ្ឋាយម្ភាន្ធអំំណ្តាច	(៣០ នាទី)

១. ឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពត្ថប្រម្ពងជ់ំួរតាម្ពចំំនៅ�ៀង�ូួនៈកាត្ថដ់ែផ្សាុក្នុមុ្គាងនៃនៈបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល នៅធិើើ��នៅចំុះ
សាម របស់្សពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅ�ជាប�ុ់ នៅ�ើយ�ុងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺដែបរនៅ�រក្នុជំញ្ញាា ំង។ ��នៅចំុះនៅ�ម្ព��
ពុួក្នុនៅគឺគឺឺគឺួរដែត្ថម្គានៈផ្សាូ�វ ឬគឺមូ្គាត្ថម្ពយួដែ�លប្រស្ស�ះ ដែ�លអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់
នៅបាះជំំ�នៈនៅ�ម្ព��បានៈរ��ត្ថ�ល់ ១០ ជំំ�នៈ ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំ។់

២. ប្របគឺល់កាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ(ពីុ ២.២.១ ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ កាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះ�ម្ពយួនៅ�ឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ។់ ប្របាបន់ៅ�សិ្សកុាកាម្ពឲ្យយទ�ក្នុកាត្ថនៅនាះ នៅប្រ�ះពុួក្នុ�ត្ថន់ៈឹងនៅប្របើកាត្ថនៅនាះម្ពតង
នៅទៀត្ថនៅ�ស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា ប។់

៣. ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងអានៈប្របនៅយាគឺជានៅប្រចំើនៈ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅធិើើការស្សនៈមត្ថអ់ំពីុចំនៅម្ពូើយ 
នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈដែ�លបានៈប្របគឺល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៅនាះ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើប្របនៅយាគឺដែ�ល
បានៈអានៈ ប្រត្ថូវនឹៈងចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅបាះជំំ�នៈម្ពក្នុខាងម្ព��ម្ពយួ
ជំំ�នៈ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើប្របនៅយាគឺនៅនាះម្ពនិៈប្រត្ថូវនឹៈងចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅទនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺ
គឺួរដែត្ថឈរនៅ�ក្នុដែនៈូង�ដែ�ល។

៤. អានៈប្របនៅយាគឺខាងនៅប្រកាម្ពយឺត្ថៗ នៅ�នៅពុលអានៈប្របនៅយាគឺនៈីម្ពយួៗ អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
នៅបាះជំំ�នៈម្ពក្នុខាងម្ព�� ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំន់ៈឹងសាក្នុស្សម្ពជាម្ពយួពុួក្នុ�ត្ថ៖់

ប្របនៅយាគឺ

• �ា� ំអាចំអានៈបានៈ
• �ា� ំនៅ�សា�នៅរៀនៈ
• �ា� ំបានៈទទួលការអបរ់កំ្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពធិយម្ពសិ្សក្នុា
• ម្គានៈឱ្យកាស្សការង្ហារជានៅប្រចំើនៈស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈអាយ�ប្រស្សបាល�ា� ំ
• �ា� ំម្គានៈការង្ហារដែ�លម្គានៈប្របាក្នុឈ់ុួលម្ពយួ
• ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ា� ំឃូ្លានៈ �ា� ំដែត្ថងដែត្ថអាចំទិញចំំណីុះអា�របានៈ
• �ា� ំ ដែត្ថងដែត្ថម្គានៈប្របាក្នុ់ស្សនៈសបំ្រគឺប់ប្រ�នៈ់នៅ�ើម្ពបរីាា ប់រងចំំណាយនៅ�នៅពុលប្រ�អាស្សនៈុ
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ត្ថ�ចំតាចំ ឬស្សម្គាភ រៈប្របណិុះត្ថៗ
• �ា� ំម្គានៈក្នុដែនៈូងដែ�លម្គានៈស្ស�វត្ថថិភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបរ់ស់្សនៅ�
• �ា� ំទំនៈងជានៈឹងទទួលរងការបំ�របំ�នៈផ្សាូ� វនៅភិទនៅ�នៅពុលណាម្ពួយនៅ�កុ្នុ�ងជីំវតិ្ថ

របស់្ស�ា� ំ
• ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុរ់នំៅ�ភិបំ�នៈនៅលើ�ា� ំ �ា� ំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ង

ការរាយការណ៍ុះអំពីុបទឧប្រកិ្នុ�ានៅនាះ
• �ា� ំម្គានៈម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ នៈិងប្រគឺួសារដែ�ល�បំ្រទ�ា� ំ
• �ា� ំម្គានៈឱ្យកាស្សចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព និៈងបនៅងើើត្ថម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ
• �ា� ំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្គានៈលំនៈឹងផ្សាូ�វចំិត្ថត
• �ា� ំម្ពនិៈធូាបម់្គានៈជំំងឺផ្សាូ�វចំិត្ថតពីុម្ព�នៈម្ពក្នុនៅទ
• ស្សប្រម្គាប�់ា� ំ ការដែលងលះ គឺឺអាចំទទួលយក្នុបានៈនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព
• ស្សប្រម្គាប�់ា� ំ ការម្គានៈនៃ�គឺ�រមួ្ពនៅភិទនៅលើស្សពុីមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្ស�ា� ំ គឺឺអាចំទទួលយក្នុ

បានៈតាម្ពដែផ្សាុក្នុវបបធិម្ព៌
• ជាក្នុដ់ែស្សតង �ា� ំអាចំនៅម្ពើលដែ�ត្ថប្រម្ពូវចាំបំាចំប់្របចាំនំៃ�ៃរបស់្ស�ា� ំបានៈនៅដ្ឋាយឯក្នុរាជំយ
• �ា� ំអាចំប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសទាងំឡាយដែ�លរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈរ់បស់្ស�ា� ំ
• ជាក្នុដ់ែស្សតង �ា� ំអាចំចាំក្នុនៅចំញពុីផ្សាាះរបស់្ស�ា� ំ នៈិងនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រជំ�ំវញិភិ�ម្ព/ិទីប្របជំ�ំជំនៈរបស់្ស�ា� ំ

បានៈនៅដ្ឋាយឯក្នុរាជំយ
• ជាក្នុដ់ែស្សតង �ា� ំអាចំចំ�លនៅ�កានៈអ់�រប្រគឺបប់្របនៅភិទទាងំអស់្ស រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំអ�រ

ដែ�លម្គានៈនៅប្រចំើនៈជានៈផ់្សាងដែ�រ។
៥. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពឈរនៅ�ក្នុដែនៈូងដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈឈបន់ៅនាះ នៅ�ើយឲ្យយពុួក្នុនៅគឺប្រគឺបរ់�ប

ឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុអានៈកាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ វានឹៈងរតឹ្ថដែត្ថគឺួរឲ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះនៅ�នៅពុល
នៅ�ើញ អុក្នុដែ�លម្គានៈកាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ��ចំ�ុក្នុំពុ�ងដែត្ថឈរនៅ�ក្នុដែនៈូង��ចំ�ុ ឬ��ស្ស�ុ។ 
សួ្សរពុួក្នុនៅគឺពីុសំ្សណួុះរនៅ�ញនៅដ្ឋាលម្ពយួចំំនៈួនៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅត្ថើសំ្សណួុះរប្របនៅភិទណា�ូះដែ�លបានៈជំួយ�ល់អុក្នុឲ្យយផូ្ទាស់្សទីម្ពក្នុខាងម្ព��? នៈិងនៅត្ថើ
សំ្សណួុះរប្របនៅភិទណា�ូះដែ�លសាា ក្នុផ់្សាូ�វអុក្នុម្ពនិៈឲ្យយផូ្ទាស់្សទីបានៈ? (នៅ�នៅពុលដែ�ល
សិ្សកុាកាម្ពក្នុំពុ�ងដែត្ថដែចំក្នុរដំែលក្នុគំឺនៈិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអំពុីក្នុតាត ដែ�លបញ្ញឈបន់ៈរណាមុ្គាក្នុ់
ម្ពនិៈឲ្យយផូ្ទាស់្សទីម្ពក្នុខាងម្ព��បានៈនៅនាះ ចំ�រស្សរនៅស្សរចំនៅម្ពូើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ខាងនៅលើកាត រ
បញ្ញឈរប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួផ្ទាា ងំ។)

• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំដែ�រ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្ពនិៈអាចំផូ្ទាស់្សទីនៅ�ខាង 
ម្ព��បានៈ? (ជា�មីម្ពតងនៅទៀត្ថ ក្នុត្ថប់្រតាគឺំនៈិត្ថនានានៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួផ្ទាា ងំនៅទៀត្ថ)



៦. ពុនៈយល់ថ្លា នៅយើងនឹៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុនិៈយាយអំពុីលំ�ត្ថន់ៅនៈះម្ពតងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
បនាា ប។់ ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺឲ្យយរក្នុាទ�ក្នុកាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈនៅ�ជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺ ពុីនៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ប្រត្ថូវការវានៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា ប។់

សកមួមភាពីទីីពីិរ៖ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការយល់ចំិត្ថត

គោ�លបីំណ្តុះង៖	បនៅងើើត្ថការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះការនៅរ ើស្សនៅអើងតាម្ពរយៈការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

គោពីលគោវ�៖ ៦០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

២.១	ការកំណ្តុះត្ថុ់គោ�លគោ�	(២០ នាទី)

១. ដែចំក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ២.២.២ ការក្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ� នៈិងពុនៈយល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា 
ពុួក្នុ�ត្ថន់ៈឹងម្ពនិៈបង្ហាា ញអើីដែ�លពុួក្នុ�ត្ថប់ានៈស្សរនៅស្សរនៅ�កានៈអ់ុក្នុ�ន៏ៃទ នៅបើ�ត្ថម់្ពនិៈចំង់

២. ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វរយៈនៅពុល ២០ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុនៅ�លនៅ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
នៈិងនៅ�លនៅ�របស់្សលំ�ត្ថ។់

២.២	ការបីគោងើ�ត្ថុរូបីភាពីម្រសគោមួ�ម្រសថ្ងៃមួ	គោដ្ឋាយម្ភាន្ធការដែណ្តុះនាំំ...	(១០	នាំទីី)

ពុនៈយល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា ក្នុិចំេការបនាា បគឺ់ឺ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅប្របើកាត្ថចំរកិ្នុលក្នុុណុះ:ម្ពតងនៅទៀត្ថ ដែ�លបានៈពីុ
ស្សក្នុម្ពមនៅលើក្នុម្ព�នៈ។

ស្សប្រម្គាប់លំ�ត្ថ់នៅនៈះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលនឹៈងប្រតូ្ថវនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយពុាយាម្ពយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ ់
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
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នៈិងយល់ពុីអារម្ពមណ៍ុះនៃនៈចំរកិ្នុលក្នុុណុះ:ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៅ�ក្នុុ�ងនៃ�។ នៅ�លនៅ�នៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពប ីឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពអាចំសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់ពុីអារម្ពមណ៍ុះ��ស្សៗ�ុនៅ�នៅពុលប្រត្ថូវបានៈពុប្រងឹងអំណាចំ ឬនៅពុល�ម នៈ 
អំណាចំនៅត្ថើពុួក្នុ�ត្ថន់ៈឹងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណា ក្នុប៏ា�ដែនៈតអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្ពនិៈប្រត្ថូវពុនៈយល់ថ្លានៅ�ល នៅ� នៃនៈ
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះចំងប់ានៈអើីនៅទ។ 

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅធិើើការពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពតាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ព ដែ�លម្គានៈការ
ដែណុះនាមំ្ពយួ ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយអុក្នុចំ�លរសិួ្សកុាកាម្ពផូ្ទាស់្សទីនៅ�អីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�កានៈ់ទីធូាម្ពួយនៅ�កុ្នុ�ងបនៈាប ់
ដែ�លម្គានៈគឺមូ្គាត្ថនៅ�ជំ�ំវញិ�ូួនៈ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺអាចំដែបរម្ព��នៅ�រក្នុដែផ្សាុក្នុខាងម្ព��នៃនៈបនៈាប។់

២. ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺឲ្យយបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងបិទដែភិុក្នុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយដ្ឋាក្នុន់ៃ�នៅ�នៅលើនៅ�ូរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ។

៣. ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយ�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ ឲ្យយពុួក្នុនៅគឺ�ក្នុ�នៅងាើម្ពបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ ដែ�លនៈឹងបំនៅពុញ
�យល់នៅ�ក្នុុ�ងនៅ�ះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ បនាា បម់្ពក្នុ�ក្នុ�នៅងាើម្ពនៅចំញវញិ។ ឬនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺ�ក្នុ�នៅងាើម្ព
ចំ�ល នៅ�ើយរាប ់១ ២ ៣ បនាា បម់្ពក្នុ�ក្នុ�នៅងាើម្ពនៅចំញវញិ នៅ�ើយរាប ់១ ២ ៣ វញិ នៅធិើើដែបបនៅនៈះ
ពុីរបី�ង រ��ត្ថទាល់ដែត្ថអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាអុក្នុនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបក់្នុំពុ�ងដែត្ថបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ។

៤. នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លា អុក្នុនឹៈងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ពអំពុីចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ
នៅ�នៅលើកាត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយពុាយាម្ពប្រស្សនៃម្ពចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈនៅនៈះឲ្យយបានៈរស់្សរនៅវ ើក្នុបំផ្សា�ត្ថតាម្ព
ដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ។ នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើលំ�ត្ថន់ៅនៈះ អុក្នុនឹៈងផ្សាតល់ជំ�នៈ
ពុួក្នុនៅគឺនៈ�វជំំនៈួយម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ើម្ពបជីំប្រម្ពុញឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ពអំពុីចំនៅម្ពូើយ។ អានៈ
សំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពយឺត្ថៗ៖

• នៅត្ថើត្ថួអងគរបស់្សអុក្នុម្គានៈលក្នុុណុះៈយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ? (�ពស់្ស ទាប ធិំ ត្ថ�ចំ ម្គានៈស្សក្នុ់
ពុណ៌ុះអើី នៈិងនៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនៅស្សូៀក្នុស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុអ់ើី�ូះ?។ល។)

• នៅត្ថើត្ថួអងគរបស់្សអុក្នុម្គានៈអាយ�បា�នាម នៈដែ�រ?
• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺរស់្សនៅ�ក្នុដែនៈូងណា?
• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺរស់្សនៅ�ជាម្ពយួនៈរណា?
• ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺរស់្សនៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ�នៃទនៅទៀត្ថ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈលក្នុុណុះៈយាា ង��ចំ

នៅម្ពតចំ?
• នៅត្ថើម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅនៈះម្គានៈក្នុ�ម្គារភាពុ�រ៏កី្នុរាយម្ពយួដែ�រឬនៅទ? (នៅ�ត្ថ�អើីម្គានៈ? នៅ�ត្ថ�អើី

�ម នៈ?)
• នៅត្ថើការរស់្សនៅ�ប្របចាំនំៃ�ៃស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅនៈះ ជាម្ពធិយម្ព ម្គានៈលក្នុុណុះៈយាា ង��ចំ

នៅម្ពតចំ�ូះ?
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+ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការនៅ�នៅប្រ� ឬនៅ�ផ្សាាះ?
+ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើអើី�ូះ?
+ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺចំ�លចំិត្ថតអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើដែ�រឬនៅទ?
+ នៅត្ថើត្ថប្រមូ្ព វការចាំំបាចំ់ប្របចាំំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថ វបានៈបំនៅពុញតាម្ពដែ�រឬនៅទ? 

(ស្ស�វត្ថថិភាពុ ចំំណីុះអា�រ។ល។?)
• • នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះចំំនៅ�ះជីំវតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ?
• • នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះចំំនៅ�ះអនាគឺត្ថ និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?

៥. ពីុរបីនាទីបនាា បព់ុីនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងរចួំរាល់នៅ�ើយនៅនាះ នៅប្របើនៅដ្ឋាយ�ក្នុយស្សម្ពត�ីុម្ពៗយឺត្ថៗ 
នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ព ឲ្យយនៅបើក្នុដែភិុក្នុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺវញិ រ។

២.៣	ម្របីសិន្ធគោបី�ខំ�ំជាអំែក...	(១៥ នាទី)

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់របីស់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ក្នុិចំេការនៅនៈះនឹៈងជំួយ�ល់សិ្សកុាកាម្ពឲ្យយទទួលបានៈបទពិុនៅសាធិនៈព៍ុីអារម្ពមណ៍ុះ��ស្សៗ�ុ នៈិងការឆ្លូ�ះបញ្ញាា ំងពីុ
ជំីវតិ្ថរបស់្សអុក្នុ�ន៏ៃទ។ សិ្សកុាកាម្ព�ូះអាចំនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ��ចំ�ម នៈភាពុអងអ់ាចំតាម្ពរយ:ត្ថួអងគរបស់្ស�ូួនៈ 
ឬក្នុន៏ៅ�នៅពុល ដែ�លគិឺត្ថនៅ��ល់ស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស�ូួនៈក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ�ដែ�ល�ូួនៈឯងបានៈនៅរៀបចំំ។ 
�ូះនៅទៀត្ថអាចំនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាភាពុអងអ់ាចំរបស់្ស�ូួនៈឯងម្គានៈនៅប្រចំើនៈជាងម្ព�នៈ នៅ�នៅពុលដែ�លដ្ឋាក្នុ់
អារម្ពមណ៍ុះ�ូួនៈឯងជាម្ពយួត្ថួអងគ ដែ�ល�ូួនៈក្នុំពុ�ងប្រស្សនៃម្ព�ល់។

អើីដែ�លចំងប់ានៈពីុការនៅធិើើលំ�ត្ថម់្ពយួនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពពីុអើីនៅ�ជា ភាពុ��ស្សដែបូក្នុ�ុនៅ�នៅពុល
ដែ�លម្គានៈ នៈិង�ម នៈអំណាចំ ឬភាពុអងអ់ាចំ នៅ�ើយក្នុតាត ស្សម�គឺសាម ញនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថផ្សាងដែ�រ ដែ�លអាចំ
ជំះឥទធិពុល ឬនៅធិើើឲ្យយម្គានៈការដែប្របប្របួលនៅ�តាម្ពម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ។ ក្នុរណីុះនៅនៈះនឹៈងនៅធិើើការបក្នុប្រសាយបដែនៈថម្ពនៅ�
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា ប ់ដែ�លនឹៈងនៅធិើើការបក្នុប្រសាយល់ការនៅរ ើស្សនៅអើង៖

១. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពយក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅទើបដែត្ថបានៈនៅធិើើ ម្ពក្នុពិុនៈិត្ថយ
នៅ�ើងវញិ។ ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺឲ្យយអានៈនៅ�ើងវញិ នៅ�ើយនៅលើក្នុសាក្នុប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ពថ្លាពុួក្នុ�ត្ថគឺ់ឺជា
ត្ថួអងគរបស់្ស�ូួនៈ ដែ�លបានៈប្រស្សនៃម្ពនៅ�ើងម្ពតង។

២. ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ពថ្លា នៅទាះបីជានៅពុលនៅនៈះពុួក្នុនៅគឺគឺឺជាត្ថួអងគទាងំនៅនាះក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុ៏
ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ដែត្ថម្គានៈនៅ�លនៅ���ចំ�ុនឹៈងនៅ�លនៅ�ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈស្សរនៅស្សរម្ព�នៈនៅនៈះដែ�រ។

៣. ក្នុុ�ងនាម្ពជាត្ថួអងគរបស់្ស�ូួនៈ នៅ�ើយអាចំនៅ�លនៅ�របស់្សត្ថួអងគរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ើងវញិ នៈិង
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរ នៅ�នៅលើសូាយខាងនៅប្រកាម្ព៖ 



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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២.៤	វគ្គគម្រកុមួធី ំ(១៥ នាទី)

១. បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗចំ�ល�ុវញិនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប។់ ប្របសិ្សនៈនៅបើសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស��ប្រស្សួលនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុនៅ�លនៅ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ ចំ�រនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
ពុួក្នុនៅគឺឲ្យយនៅធិើើដែបបនៅនាះ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺបរយិាយអំពុីការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយ
នៅប្របើសំ្សណួុះរនៅ�ញនៅដ្ឋាលនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

 ក្នុ. នៅត្ថើក្នុតាត  និៈងបញ្ញាា ប្របឈម្ពអើី�ូះដែ�លអុក្នុបានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញ ស្សប្រម្គាបន់ៅ�លនៅ� 
 របស់្សអុក្នុ និៈងនៅត្ថើក្នុតាត  នៈិងបញ្ញាា ប្របឈម្ពទាងំនៅនាះនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំ
 នៅម្ពតចំ�ូះ?

 �. នៅត្ថើក្នុតាត  និៈងបញ្ញាា ប្របឈម្ពទាងំនៅនៈះម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុ��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុ
 ស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលនៅ�លនៅ�របស់្សអុក្នុក្នុុ�ងនាម្ពជាត្ថួអងគទាងំនៅនាះ? និៈងនៅត្ថើវានៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈ
 អារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ?

 គឺ. នៅត្ថើអើីដែ�លបណាត លឲ្យយម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុទាងំនៅនាះ?

២. ពុនៈយល់ថ្លា នៅយើងនឹៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុអនៈ�វត្ថតលំ�ត្ថន់ៅនៈះម្ពតងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា ប។់



62

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័ និៈងថ្លាម្ពវនៈតនៃនៈអំណាចំនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សងគម្ពបិត្ថ�និៈយម្ព នៈិងលក្នុុណុះៈស្សម�គឺសាម ញនៃនៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• អាចំក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័អំពីុទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័

• បានៈវភិាគឺអំពីុឧទា�រណ៍ុះនានានៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើង

គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីបី

កាា�មេ��ស្សមេអ្ន�ងមេយនឌ័័�

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួចំំនៈួនៈ

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

១. ការនៅរ ើស្សនៅអើង ដែណុះ នាំ ឲ្យយ សាគ ល់ ពុី ទ ស្សស នៈ : ដែប ប ប្រទឹ ស្សតី នៃនៈ អ នៈត រ
ទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័ និៈងការនៅរ ើស្សនៅអើង

៣០ នាទី

២. នៅរឿងទាក្នុទ់ាងនឹៈង
ការនៅរ ើស្សនៅអើង

ដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពពីុចំំនៈ�ចំ��ស្សៗ�ុនៃនៈប្របនៅភិទនៃនៈ
ការនៅរ ើស្សនៅអើងទាងំក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថត នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈ៍
ផ្ទាា ល់�ួូនៈ

៦០ នៈាទី
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សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	ការនៅរ ើស្សនៅអើង

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាឲំ្យយសាគ ល់ពុីទស្សសនៈ:ដែបបប្រទឹស្សតីនៃនៈអនៈតរទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅយនៈឌ័រ័ និៈងការនៅរ ើស្សនៅអើង

គោពីលគោវ�៖ ៣០ នាទី

១.២	ការគោធីវ�បីទីបីង្ហាា�ញ		(៣០ នាទី)

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

នៅប្របើប្របាស់្សសូាយនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពបពីុិចាំរណាអំពុីនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗ នៈិង ដែណុះនាអំំពីុទស្សសនៈ:នៅផ្សាសង
ៗ ដែ�លបនៅងើើត្ថជាម្ព�លដ្ឋាា នៈ�ល់ស្សក្នុម្ពមភាពុនានា។

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល



៨  https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Minimum Height 
Requirement

1m60
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8



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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នៅ�លបំណុះងនៅ�ក្នុដែនៈូង គឺឺនៅ�ើម្ពបគីឺ�ស្សបញ្ញាា ក្នុថ់្លា នៅទាះបីជានៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពជានៅប្រចំើនៈ��ស្សៗ�ុ
ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុន៏ៅយើងនៅ�ដែត្ថអាចំទទួលរងការនៅរ ើស្សនៅអើស្សពុីប្រជំុងជានៅប្រចំើនៈរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុបានៈដែ�រ។ ��នៅចំុះ ស្ត្រីស្សតីពុីរ
នាក្នុដ់ែ�លម្ពក្នុពីុប្របនៅទស្សដែត្ថម្ពយួ ម្ពនិៈប្របាក្នុ�ថ្លានឹៈងប្រត្ថូវប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងក្នុតាត ការនៅរ ើស្សនៅអើង��ចំ�ុនៅនាះនៅទ។

សកមួមភាពីទីីពីីរ៖	សាចំន់ៅរឿងនៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើង

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅ�ក្នុុ�ងទមូ្គាបន់ៃនៈការអនៈ�វត្ថត 
តាម្ព   រយៈបទពិុនៅសាធិនៈផ៍្ទាា ល់�ូួនៈ។

គោពីលគោវ�៖	៦០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

២.១	ការដែចករំដែលកបីទីពីិគោស្វាធីន្ធ៍	(២០ នាទី)

១. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការជាគឺ� ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។

២. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺពិុភាក្នុាជាម្ពយួនៃ�គឺ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ អំពីុឧទា�រណ៍ុះណាម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
ម្គានៈ ដែ�លស្សតីពុីការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈឆ្លូងកាត្ថន់ៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ឬបានៈ
នៅម្ពើលនៅ�ើញនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។

៣. ទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពចំំនៈួនៈ ១៥ នាទី នៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុាជាគឺ� បនាា បម់្ពក្នុបប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ព
ចំ�ល�ុវញិ នៅ�ើយនៅប្របើនៅពុល៥នាទី នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅលើក្នុនៅ�ើងនៈ�វឧទា�រណ៍ុះពុីរបី(ក្នុ�ំ
នៅប្រចំើនៈនៅពុក្នុពីុនៅប្រ�ះពួុក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈឱ្យកាស្សនៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុនៅប្រកាយនៅពុលបញ្ញេ ប់ដែផុ្សាក្នុបនាា ប់
នៅទៀត្ថនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ)។



66

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ នៈឹងផ្សាតនៅលើឱ្យកាស្ស�ល់សិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើការនៅរ ើស្សនៅអើងក្នុុ�ងបរបិទក្នុុ�ងប្រស្សុក្នុ។ គឺំនិៈត្ថ
ទាងំនៅនៈះ នៈឹងបនៈតនៅ�ក្នុុ�ងនៃ�ៃទី នៅម្គាា ងទី៣ នៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល នៅ�នៅពុលនៅនាះសិ្សកុាកាម្ពនៈិងប្រត្ថូវបានៈសួ្សរ
ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅ�លការណ៍ុះសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស។

២.២	 វិភាគ្គអំំពីីបីទីពីិគោស្វាធីន្ធ៍គោ�កែ�ងបីរិបីទីន្ធគោយា�យ	ន្ធិងសងគមួ	(២០ នាទី)

នៅ�នៅពុលនៅនៈះ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺិត្ថ�ល់ឧទា�រណ៍ុះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈពិុភាក្នុាម្ព�នៈនៅនៈះ នៈិងស្សម្គាគ
លនៅម្ពើលថ្លា អើីដែ�លបានៈបណាត ល ឬអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយការនៅរ ើស្សនៅអើងប្របនៅភិទនៅនាះនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
គឺួរដែត្ថនៅធិើើជាគឺំរ�នៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ តាម្ពរយៈការផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួ។ ពុួក្នុនៅគឺក្នុអ៏ាចំនៅប្របើប្របាស់្សឧទា�រណ៍ុះ
ម្ពយួនៃនៈសាចំន់ៅរឿងនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈ នៈិងពុនៈយល់អំពីុរនៅបៀប ដែ�លការរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុនៃនៈក្នុងើះខាត្ថរបស់្ស
ចំាបរ់ដ្ឋាា ភិបិាល ដែ�លម្ពនិៈបានៈផ្សាតល់ការការ�រ នៈិងនៅ�លនៈនៅយាបាយប្រគឺបប់្រគឺង បានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយ
ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅនាះនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៈិងទាញនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈុិដ្ឋាា នៈអំពីុម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លនៅ�ពុីនៅប្រកាយការដែ�លនៈរណា
មុ្គាក្នុម់្គានៈអាក្នុបបកិ្នុរយិា ឬនៅធិើើអំនៅពុើជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ។

២.៣	ការម្របីជួុំម្រកុមួ	(២០ នាទី)

ប្របម្ព�លយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ព នៈិងក្នុត្ថប់្រតាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ នៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ។ ពុនៈយល់ថ្លា ចំំណុះ� ចំ
ទាងំអស់្សនៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅយាងនៅប្របើ សារជា�មីម្ពតងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៃ�ៃទី ៣។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័ និៈងការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំនៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទនៃនៈប្របនៅទស្សម្ពយួ

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• បានៈពុិភាក្នុាអំពីុឧទា�រណ៍ុះនៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើងរបស់្ស�ូួនៈផ្ទាា ល់ នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈប្របនៅទស្សរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ

• បានៈ�ឹង “ចំំណុះ� ចំដ្ឋាក្នុស់្សម្គាព ធិ” ម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយម្គានៈការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងវជិាា ជំីវៈនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាប់

គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីបួន

ប�ិបទីនៃនកាា�មេ��ស្សមេអ្ន�ង

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

Activity

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

នៅរ ើស្សនៅអើង សិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំនៅ�កុ្នុ�ងបរបិទនៃនៈប្របនៅទស្ស
ម្ពយួ

៩០ នាទី
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សកមួមភាពីទីី	មួួយ៖	ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 គោ��មួ�បីសិក�សាដែសវងយល់អំំពីីការគោរ�សគោអំ�ងគោយន្ធឌ័�រ	 ន្ធិងការដែម្របីម្របីួលថ្ងៃន្ធអំំណ្តាចគោ�កែ�ង

បីរិបីទីថ្ងៃន្ធម្របីគោទីសមួួយ

១.១	សុិត្ថុិ	(២០ នាទី)

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅរ ើស្សយក្នុទិនៈុនៈយ័ស្សថិត្ថិម្ពយួដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ
នៈឹងការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្សជាម្ព�នៈសិ្សនៈ។ ស្សថិត្ថិទាងំនៅនៈះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើបទបង្ហាា នៅ�
នៅលើសូាយ ដែត្ថបង្ហាា ញដែត្ថចំំនៈួនៈនៅល�ជាម្ព�នៈសិ្សនៈ នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថអានៈស្សថិត្ថិនៅនាះនៅ�ើង 
(��ចំជា ចំំនៈួនៈក្នុរណីុះ�ិងាក្នុុ�ងប្រគឺួសារ ក្នុុ�ងម្ពយួឆុ្នាំំៗ ជានៅ�ើម្ព)។ នៅពុលអានៈនៅ�ើយសាក្នុឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
នៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយថ្លានៅត្ថើស្សថិត្ថិម្ពយួណាដែ�លប្រត្ថូវនៈឹងអំណុះះអំណានៈនៅនាះ។

១.២	សម្ភាា�ល់	»ចំណ្តុះុចដ្ឋាក់សម្ភាា�ធី»	(៤០	នាំទីី)

១. ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ និៈងប្របគឺល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ។

២. ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពស្សក្នុម្ពមភាពុតាម្ពរយៈការពុនៈយល់ថ្លា តាម្ពប្របវត្ថតិសាស្ត្រីស្សត ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបភ់ាគឺនៅប្រចំើនៈ
នៅដ្ឋាយប�រស្ស នៅ�ើយនៅទាះបីជាម្គានៈនៅក្នុើនៈនៅ�ើងនៈ�វចំំនៈួនៈស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងអងគភាពុអនៈ�វត្ថតចំចំាបក់្នុន៏ៅដ្ឋាយ 
ក្នុន៏ៅ�ម្គានៈផ្សាូ�វ�ដ៏ែវងឆ្នាំៃ យនៅទៀត្ថដែ�លប្រត្ថូវនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង (ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំក្នុម្ពមវធិិី ដែ�ល
ក្នុម្ពមសិ្សក្នុានៃនៈការបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈនៅរឿងនៅនាះផ្សាងដែ�រ)។ ��ចំដែ�លនៅយើង
បានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈនៅនៈះរចួំនៅ�ើយ គឺឺម្គានៈទាងំឧទា�រណ៍ុះនៃនៈការនៅរ ើស្ស
នៅអើងនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ នៈិងនៅដ្ឋាយប្របនៅយាល។ ក្នុិចំេការដែ�លប្រត្ថូវអនៈ�វត្ថតជាប្រក្នុុម្ព គឺឺនៅ�ើម្ពបកី្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ 
«ចំំណុះ� ចំដ្ឋាក្នុស់្សម្គាព ធិ» អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈនៅ�ក្នុុ�ងប្របពុន័ៈធនៅដ្ឋាយចំំ�រចំំនៅ�ះការនៅរ ើស្សនៅអើង
នៅយនៈឌ័រ័ចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតី ដែ�លបនៅងើើត្ថជាឧបស្សគឺគ/ការបង្ហាអ ក្នុស់្ត្រីស្សតីកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ ក្នុុ�ងការម្ពនិៈឲ្យយ
ចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងវស័ិ្សយវជិាា ជំីវៈ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនៈួនៈ 
��ចំជា៖

• �ការរតឹ្ថត្ថបតិ្ថដែផ្សាុក្នុក្នុម្ពពស់្សចំំនៅ�ះត្ថួនាទីម្ពយួចំំនៈួនៈ
• �ម្ពស្ត្រីនៈតីដែ�លស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវបានៈត្ថប្រម្ពូវឲ្យយនៅស្សូៀក្នុឯក្នុស្សណាា នៈជាសំ្សពុត្ថ ់ ដែ�លរតឹ្ថត្ថបតិ្ថ�ល់ការ

ផូ្ទាស់្សទីនៃនៈរាងកាយ
• �ក្នុងើះនៅ�លនៈនៅយាបាយស្សតីពុីម្គាត្ថ�ភាពុ
• �វសិាលភាពុនៃនៈប្របាក្នុឈ់ុួលម្ពនិៈនៅស្សមើភាពុ
• �ម្គានៈភាពុជាប�រស្សដែ�លជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ដែ�ល

បងើផ្សាលបាះ�ល់�ល់ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប�គឺគលិក្នុនៅដ្ឋាយនៅស្សមើភាពុ ឬស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្ស
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារ។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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១.៣	ការម្របីជួុំម្រកុមួ

១. បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពចំ�ល�ុវញិ នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុឧទា�រណ៍ុះនានា។

២. ពិុភាក្នុាអំពុគីឺនំៈតិ្ថម្ពយួចំំនួៈនៈ កុ្នុ�ងក្នុរណីុះដែ�លការ�ងឹអំពុចំីំណុះ� ចំដ្ឋាក្នុស់្សម្គាព ធិទាងំនៅនៈះ គឺឺ
អាចំជំយួនៅយើង�ឹងយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅ�ើម្ពបបីនៈធ�របនៈថយការនៅរ ើស្សនៅអើង។ នៅទាះបជីាយាា ងណា ក្នុ ៏នៅដ្ឋាយ 
ស្សក្នុម្ពមភាពុជានៅប្រចំើនៈនៅទៀត្ថនឹៈងប្រតូ្ថវបានៈអនៈ�វត្ថតចំំនៅ�ះចំំណុះ� ចំនៅនៈះនៅ�កុ្នុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា ៣.៣។

៣. បិទការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព នៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល នៅ�ើម្ពបទី�ក្នុនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�នៃ�ៃបនាា ប់
នៅទៀត្ថ។

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ឧទា�រណ៍ុះនានា នៈងឹអាប្រស័្សយនៅលើនៅ�លនៈនៅយាបាយ ទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថត នៈងិវបបធិម្ពន៌ៅ�កុ្នុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស 
��នៅចុំះនៅគឺដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺរួដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពឧទា�រណ៍ុះកុ្នុ�ងបរបិទជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួចំំនួៈនៈទ�ក្នុជាម្ព�នៈ។

Photo: UNODC/ UN Women



គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពអាចំយល់�ឹងអំពីុការរនំៅ�ភិបំ�នៈ និៈងអំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• • ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការរនំៅ�ភិបំ�នៈ និៈងអំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័ ឬ(GBV/CBA)
• • ផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះយាា ងតិ្ថចំបី អំពីុ GBV/CBA

គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

*ពុនៈយល់ថ្លានៅម្ពនៅរៀនៈទី ពុីរ៖ ការអនៈ�វត្ថតការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅយនៈឌ័រ័នៅដ្ឋាយម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ ់ ជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ
នៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងជំនៈដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ៖ �េឹក្នុ�ត្ថស់្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� នៈិង
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើរនៅបៀបដ្ឋាក្នុឲ់្យយ�ំនៅណុះើ រការនៈ�វវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថប
នៈឹងនៅយនៈឌ័រ័។ នៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់ថ្លានៅត្ថើ GBV/ GBA ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៈិង
ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ឫស្សគឺល់របស់្សវា។ 

មេមាោាងស្សិកាទីី�ួយ

កាា��ំមេ�ា�បំពាាន និងអ្នំមេព�ហិិងាមេយនឌ័័ 

នៃ�ៃទីី ៣
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ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៣.១.១ កាត្ថប្របនៅភិទការរនំៅ�ភិបំ�នៈ 
នៈិងអំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័

នៅរៀបចំំ២ក្នុញ្ញេប ់នៅ�ើយប្រពុីនៈនៅចំញ រចួំកាត្ថឲ់្យយនៅ�ើយ
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ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	អំនៅពុើ�ិងាប្របឆ្នាំងំនឹៈង...

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈអំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័

គោពីលគោវ�៖	៥០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.	១	ការង្ហារជាម្រកុមួ	(២០ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាពុីរប្រក្នុុម្ព នៅ�ើយប្របគឺល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វឯក្នុសារ ៣.១.១ ប្របនៅភិទអំនៅពុើ�ិងា
នៅយនៈឌ័រ័។

ពុនៈយល់�ល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅដ្ឋាះប្រសាយចំំនៅណាទបញ្ញាា នៅ�ក្នុប្រម្គាលឥ�ា នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួល នឹៈងបង្ហាា ញសូាយក្នុិចំេការនៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ៖

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

1. អំនៅពុើ�ិងាប្របឆ្នាំងំនឹៈង សិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈអំនៅពុើ�ិងា
នៅយនៈឌ័រ័

៥០ នាទី

2. ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់– 
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ម្ពយួចំំនៈួនៈ

បនៅងើើនៈការយល់�ឹងពីុ ទំ�ំនៃនៈបញ្ញាា  និៈងបនៅងើើត្ថ
ការពុិភាក្នុាអំពីុត្ថួនាទី នៃនៈប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់

៤០ នាទី



ប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនឹៈងទទួលបានៈកាត្ថម្ពយួ��ំ ដែ�លកាត្ថទាងំនៅនាះទាក្នុទ់ងនៅ��ុឹងអំនៅពុើ�ិងា ឬការរនំៅ�ពុបំ
�នៈនៅយនៈឌ័រ័ បនាា បម់្ពក្នុប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗប្រត្ថុវត្ថំនៅរៀបកាត្ថទាងំនៅនាះ នៅ�តាម្ពក្នុដែនៈូងដែ�លអុក្នុគិឺត្ថថ្លា ស័្សក្នុតិស្សម្ព
នៈឹងកាត្ថទាងំនៅនាះបំផ្សា�ត្ថ។

១.២	វគ្គគម្រកុមួធីំ	(៣០ នាទី)

បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពទាងំ២ចំ�ល�ុវញិ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយប្រក្នុុម្ពនានានៅ�ើរនៅ�នៅម្ពើលរនៅបៀបដែ�លប្រក្នុុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថបានៈត្ថំនៅរៀប
កាត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលងគឺំនិៈត្ថដែ�លពុួក្នុនៅគឺយល់នៅ�ើញ នៈិងឲ្យយពុួក្នុនៅគឺ
សួ្សរសំ្សណួុះរ។

បនាា បម់្ពក្នុនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សម្ពយួប្រក្នុុម្ព នៅ�ើយឈរនៅ�ជំ�ំវញិចំនៅម្ពូើយស្សក្នុម្ពមភាពុដែលបងត្ថំនៅរៀបកាត្ថនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឧទា�រណ៍ុះ��ស្សៗ�ុនៃនៈ ការរនំៅ�ភិបំ�នៈ នៈិង�ិងានៅយនៈឌ័រ័ (GBA នៈិង GBV) 
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ប្របម្ព�លកាត្ថស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ៣.១.១នៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាលឥ�ា នៅ�ើយបនៅងើើត្ថតារាងម្ពយួ ��ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

បីុរស ស�តី	 ទាំងពីីរ	



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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នៈិងសួ្សរសំ្សណួុះរនៅ�ញនៅដ្ឋាល ��ចំជា៖

• នៅត្ថើនៅនៈះស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅភិទណាម្ពយួនៃនៈអំនៅពុើ�ិងា? នៅត្ថើវាអាចំនឹៈងជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធជាម្ពយួអើី
ណា�ូះ?

• នៅ�ទីនៅនៈះ នៅត្ថើនៈរណាទំនៈងជាជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�/ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅប្រចំើនៈជាង និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?
• នៅត្ថើម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុដែ�រឬនៅទ រវាងប្របនៅភិទអំនៅពុើ�ិងាដែ�ល ស្ត្រីស្សតី គឺឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងប្របនៅភិទ

អំនៅពុើ�ិងាដែ�ល ប�រស្ស គឺឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ?
• នៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅភិទអំនៅពុើ�ិងាទាងំនៅនៈះ នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លាស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ុក្នុប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ (ឬ 

LGBTI)ង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើ�ិងាប្របនៅភិទម្ពយួណានៅប្រចំើនៈជាងនៅគឺ និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើប្របាស់្សវឌី័ីអ�នៅ�ក្នុុ�ងនៅជំើងទំពុរ័ខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់សូាយនៅនៈះ។១០

៩   https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
១០   http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women
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សកមួមភាពីទីីពីីរ៖	ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់នៅលើការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ចំំនៈួនៈ

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថការយល់�ឹងអំពីុវសិាលភាពុនៃនៈបញ្ញាា  នៈិងបនៅងើើត្ថកិ្នុចំេពិុភាក្នុាអំពីុត្ថួនាទី
របស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

គោពីលគោវ�៖	៤០ នាទី

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅរៀបចំំសូាយម្ពយួដែ�លស្សថិត្ថិ 
ទាក្នុទ់ងនឹៈងការរនំៅ�ភិបំ�នៈ ឬ�ិងានៅយនៈឌ័រ័ (GBA/GBV) សំ្សខានៈ់ៗ នៅ�នៅលើនៅនាះ ស្សថិត្ថិទាងំនៅនៈះគឺួរដែត្ថ
ជាការរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុនៃនៈស្សថិត្ថិជាក្នុ�់ក្នុត់ាម្ពប្របនៅទស្ស និៈងស្សថិត្ថិជាស្សក្នុល។

ធិនៈធានៈខាងនៅប្រកាម្ពអាចំប្រតូ្ថវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សស្សប្រម្គាបស់្សថិត្ថិជាស្សក្នុលម្ពយួចំំនួៈនៈ៖http://www.unwomen.
org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំបង្ហាា ញដែត្ថត្ថួនៅល�របស់្សស្សថិត្ថិម្ព�នៈសិ្សនៈ នៅ�ើយរក្នុាទ�ក្នុអងគនៅ�ត្ថ�ដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈង
ស្សថិត្ថិទាងំនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ងឯក្នុសារដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុម្ពយួ ដែ�លម្គានៈដែត្ថប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លបា�នៅណាះ ះដែ�លអាចំ
នៅម្ពើលបានៈ។

ការសម្រមួបីសម្រមួួលសកមួមភាពី

១. ពុនៈយល់ប្របាបសិ់្ស កុាកាម្ពថ្លា អកុ្នុនឹៈ ងអានៈអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួចំនំៈនួៈ នៅ�ើ យពុកួ្នុនៅគឺនៅធិើើ ការទស្សសនៈ៍ទាយ
ថ្លានៅត្ថើស្សថិត្ថិណា�ូះដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំនៅនាះ។

២. ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយម្គានៈការពុិភាក្នុា ជំ�ំវញិស្សថិត្ថិសំ្សខានៈ់ៗ ឧទា�រណ៍ុះ៖ 
សួ្សរសំ្សណួុះរ ��ចំជា៖

• នៅត្ថើម្គានៈប្របនៅភិទជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួនៃនៈ GBA/GBV ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្ស នៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈរ់បស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺដែ�រឬនៅទ?

• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លាបញ្ញាា ដែផ្សាុក្នុស្សងគម្ព នៈិងវបបធិម្ពអ៌ើី�ូះនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
ដែ�លនៅធិើើឲ្យយ GBA/GBV ម្គានៈការនៅក្នុើនៈនៅ�ើង?

• នៅត្ថើវាប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជាអាក្នុបបក្នុិរយិា “ធិម្ពមតា” នៅ�ក្នុុ�ងស្ស�គឺម្ពនៈ៍
ម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែម្ពនៈដែ�រឬនៅទ?

• នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជានៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះនានាដែត្ថងដែត្ថ ម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈរាយការណ៍ុះនៅ�កានៈ់
នៈគឺរបាល?
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នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុអំពីុបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយ GBA/
GBV

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈឧទា�រណ៍ុះណាម្ពយួស្សតីពុីទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតលអម្ពយួ របស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថត
ចំាប ់ដែ�លបំនៅពុញការង្ហារនៅ�ើម្ពបកីាត្ថប់នៈថយ GBA/GBV។ 

កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនៈួនៈស្សតីពុីទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតលអបំផ្សា�ត្ថ នៅ�ើម្ពប ី
ដែចំក្នុរដំែលក្នុជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�ើយវានៈឹងរតឹ្ថដែត្ថម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ
ជាពុិនៅស្សស្ស នៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលដែចំក្នុរដំែលក្នុរ�បភាពុ ឬ វឌី័ីអ�នៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ឧទា�រណ៍ុះ
ទាងំនៅនាះ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ GBA/GBV

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• បានៈយល់�ឹងអំពីុអំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតា
• បានៈពុិភាក្នុាអំពីុបញ្ញាា ប្របឈម្ពស្សប្រម្គាបជ់ំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ GBA/GBV ក្នុុ�ងការរាយការណ៍ុះ

អំពីុ GBA/GBV នៅ�ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីពី�

កាា�ដែ�ប�បួលនៃនអ្នំណាាចំ ដែដ្ឋលស្សិិតិមេ�ាពីមេ�កាាយ
កាា��ំមេ�ា�បំពាាន/អ្នំមេព�ហិិងាមេយនឌ័័� (GBA/GBV) 
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ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៣.២.១ ក្នុិចំេការស្សតីពុីអំណាចំ នៈិង
ការប្រត្ថួត្ថប្រតា 

នៅប្រត្ថៀម្ពទ�ក្នុជាម្ព�នៈនៈ�វក្នុិចំេការប្រស្សួលៗចំំនៈួនៈ ៣ ដែ�លកិ្នុចំេការម្ពយួៗ
ប្រត្ថូវការ១០នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ ជាម្ពយួនៈឹងប្រក្នុដ្ឋាស្សដែ�លម្គានៈការដែណុះនា ំ
នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើតាម្ព។ យក្នុស្សម្គាភ រ:ម្ពក្នុឲ្យយប្រ�នៈ ់ ចំឹងសិ្សកុា
កាម្ពម្ពយួៗអាចំនៅធិើើក្នុិចំេការប្រស្សួលៗនៅនាះយាា ងនៅ�ចំមុ្គាក្នុម់្ពយួ។



សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	អំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតា

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ នៈិងការប្រត្ថួត្ថប្រតាដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ង
ទំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈ GBA/GBV។

គោពីលគោវ�៖	៦០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.១	ការង្ហារជាម្រកុមួ	(៤៥ នាទី)

ការនៅរៀបចំំ

• ស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ព “កិ្នុចំេការ” ចំំនៈួនៈបី ជាម្ព�នៈ នៅ�ើយ
ក្នុិចំេការទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថជាកិ្នុចំេការសាម្ពញ្ញញ  នៈិងង្ហាយនៅដ្ឋាះប្រសាយ។ គឺួរដែត្ថនៅប្រជំើស្សយក្នុប្របនៅភិទ
នៅរឿងនៅ�ត្ថ�នៃនៈកិ្នុចំេការ ដែ�លដែត្ថងដែត្ថនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៈិងត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការផ្សាេងអ់ារម្ពមណ៍ុះ។ ក្នុិចំេការ
នៅនៈះគឺួរដែត្ថចំំណាយនៅពុលម្ពនិៈតិ្ថចំជាង ១០ នាទី នៈិងម្ពនិៈនៅលើស្សពុី ១៥ នាទី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេប។់ 
ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ព/ប្រពីុនៈនៅចំញពីុអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ នៈ�វក្នុប្រម្ពងនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាដំែ�ល
ប្រត្ថួស្សប្រតាយផ្សាូ�វស្សប្រម្គាបក់ារ�ំនៅណុះើ រការក្នុិចំេការនៅនៈះ។ ក្នុិចំេការទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� ល 
ឧទា�រណ៍ុះ៖
+ ១. បត្ថយ់នៈតនៅ�ះប្រក្នុដ្ឋាស្ស
+ ២. ចំងវត្ថថ�ពុរីជាម្ពយួ�ុ នៅដ្ឋាយនៅប្របើចំំណុះងពិុនៅស្សស្សម្ពយួ
+ ៣. កាត្ថប់្រក្នុដ្ឋាស្សរ�បស្សត្ថើ
+ ៤. នៅធិើើតាម្ពប្រក្នុដ្ឋាស្សដែណុះនា ំ នៅដ្ឋាយស្សងផ់្សាាះនៅដ្ឋាយប្របដ្ឋាបន់ៅលងរបស់្សក្នុ�នៈនៅក្នុមង ឬ

�ឥី�ា។

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�
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សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

១. អំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតា ដែស្សើងយល់ពុីការដែប្របប្របួលអំណាចំ នៈិងការប្រត្ថួត្ថប្រតា
ដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទំនាក្នុទ់ំនៈង ដែ�លការរនំៅ�ភិ
បំ�នៈ និៈង�ិងានៅយនៈឌ័រ័នៅក្នុើត្ថនៅ�ើង

៦០ នាទី

២. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នឹៈង
�ឹក្នុនាកំារនៅធិើើបទបង្ហាា ញ និៈង
ប្រក្នុុម្ពធិំ

បង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ពពុីវធិិី��ស្សៗ�ុដែ�លអំណាចំនិៈង
ការប្រត្ថួត្ថប្រតាប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើនៅដ្ឋាយជំនៈនៅលមើស្ស

៣០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

• ប្រក្នុដ្ឋាស្សដែណុះនា ំ របស់្សក្នុិចំេការគឺួរដែត្ថដ្ឋាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុជាម្ព�នៈ 
នៅធិើើ��នៅចំុះសិ្សកុាកាម្ពអាចំអានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការរបស់្សពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅនាះនៅទ រ��ត្ថទាល់ដែត្ថ�ល់
នៅពុលពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើក្នុិចំេការ។

វធិិីសាស្ត្រីស្សត៖
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Dragon

Dragon
Designed by Jo Nakashima

Date: 20/Feb/2015
Difficulty Level: low intermediate
Time to fold it: 30 minutes
Video: http://youtu.be/kUsxMXwCW8A

Standard paper
Tissue foil
Wet folding

Paper: 20cm x 20cm

http://jonakashima.com.br

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

http://youtube.com/jonakashima

Dragon

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

8-12

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

22-23

Dragon

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

25-28

34

Pleat-fold under the wings

Dragon

37. 38. 39.

40. 41. 42.

43. 44. 45.

46. 47. 48.

46-47

Release the trapped layers

Dragon

49. 50. 51.

52. 53. 54.

55. 56.
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

1
2

3

65

4

7
8

10

9

11 12

13
14

Turn over

Copyright: Fumiaki Shingu

បតឲ់យ ចេ ញ)* មដូចរបូ

បត$់ម&ន មចុចៗ នេ ះ ទ/េ ត

បត$់ម&ន មចុចៗ

ព ន#$េ ចេ ញមកវញិ
បត$់ម&ន ម
ចុចៗ

បត$់ម&ន មចុចៗ

គូរ ភនែ ក
បត$់ម&ន មចុចៗ

ត" លបខ់ង

បត$់ម&ន មចុចៗ

បត$់ម&ន មចុចៗ 
ហ,េ យ/ ចេ ញវញិ

បតចូ់ល
ត" លបខ់ង

រចួ$ល់

ច" បចន់ិងរញុ គែ មទងំសងខង ដ3េ មបបីិទ និង ប3េ ក ភនែ ក រូប$%ិច()%ក

• ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ ដែ�លក្នុុ�ងម្ពយួប្រក្នុុម្ពម្គានៈ�ុ ៣ នាក្នុ ់នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ
នៈ�វ     ឯក្នុសារ ៣.២.១ អំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតា 

• ពុនៈយល់ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លាជាម្ព�នៈថ្លា ក្នុុ�ងកិ្នុចំេការគឺីំម្គានៈត្ថួអងគ ៣ នៅផ្សាសង�ុ នៅ�ើយស្សម្គាជំិក្នុមុ្គា
ក្នុ់ៗ នឹៈងឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅ�ើរ ត្ថួ។ ��នៅចំុះមុ្គាក្នុ់ៗ នឹៈងប្រត្ថូវនៅធិើើក្នុិចំេការនៅ�ើរត្ថួ ៣ �ង��ចំ�ុ។

• ត្ថួអងគ ម្គានៈ��ចំត្ថនៅ�៖
+ ១. អំែករួចខើ�ន្ធ/ជួន្ធរងគោម្រ��៖ អុក្នុនឹៈងប្រតូ្ថវបនំៅពុញក្នុចិំេការជាក្នុដ់ែស្សតងមុ្គាក្នុម់្ពយួ។
+ ២.	 ជួន្ធបីងើគោហិតុ្ថុ៖ អុក្នុនឹៈងចំំណាយនៅពុល ៧ នាទ�ីបំ�ង នៈយិាយនៅរឿងអវជិំាម្គានៈ

នៅ�កានៈអុ់ក្នុរចួំ�ួូនៈ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈងិ ៣ នាទីបនាា បន់ៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ួូនៈ ដែ�លជាជំនៈ
បងើនៅ�ត្ថ�។
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នៅប្របើនៅពុលល ៥ នាទី នៅ�ើម្ពបបី្របម្ព�លម្ពតិ្ថប្រត្ថលបព់ុីសិ្សកុាកាម្ព។

+ ៣.	 អំែកអំគោងើត្ថុការណ៍្តុះ៖ អុក្នុនឹៈងប្រតូ្ថវនៅម្ពើលអនៈតរក្នុម្ពមរវាងអុក្នុរចួំ�ួូនៈឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ 
នៈងិជំនៈបងើនៅ�ត្ថ� នៈងិនៅធិើើការអនៅងើត្ថនៅលើឥរយិាបទរបស់្សអុក្នុទាងំ២នៅនាះ នៈងិសួ្សរ
�ួូនៈឯងថ្លាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំ នៅម្ពតចំ�ូះ នៅ�នៅពុលនៅម្ពើលនៅ�ើញអនៈត រក្នុម្ពម
ទាងំនៅនាះ។

• នៅ�ក្នុុ�ងការស្សដែម្ពតងនៈីម្ពយួៗ ក្នុិចំេការនៅនៈះនៈឹងចំំណាយនៅពុល ១០ នាទី នៅ�ើយ
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើលនៅពុលនៅវ� នៈិងឲ្យយស្សញ្ញាញ �ល់ ជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�ថ្លា
ពុួក្នុនៅគឺ�ល់នៅពុលដែ�លប្រត្ថូវចំំនាយ ៣ នាទីស្សប្រម្គាបន់ៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតជំនៈបងើនៅ�ត្ថ��ូួនៈឯង
នៅ�ើយ។

• ពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅចំត្ថនា នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈស្ស��ប្រស្សួល ��នៅចំុះការចំ�លត្ថួរបស់្សត្ថួអងគនឹៈងកានៈដ់ែត្ថស្សម្ពជាង
ម្ព�នៈ។

• បនាា បម់្ពក្នុនៅទៀត្ថ ឲ្យយប្រក្នុុម្ពម្ពយួៗនៈ�វ ក្នុញ្ញាបប់្រក្នុដ្ឋាស្សការដែណុះនា៣ំ��ំ ទ�ក្នុក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថ
បិទជិំត្ថ។ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅបើក្នុនៅម្ពើលនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថនៅនាះបានៈ ល�ះប្រតាដែត្ថម្គានៈការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថ 
ឬក្នុន៏ៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺ�ល់នៅវនៈនៅ�ើរត្ថួ អុក្នុរចួំនៅចំញ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ។

• នៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ ៣ �ង ចឹំងស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗអាចំឆ្លូងកាត្ថន់ៅ�ើរត្ថួទាងំអស់្ស។
១.២	ការពីិភាក�សា (១៥ នាទី)

នៅ�នៅពុលបញ្ញេបរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ បង្ហាា ញសូាយ នៈិងទ�ក្នុនៅពុលជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពចំំនៈួនៈ ១០ នាទី នៅ�ើម្ពបឲី្យយ
ពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការពុិភាក្នុា�ុអំពីុសំ្សណួុះរទាងំនៅនាះ។
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កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

នៅ�លបំណុះងរបស់្សក្នុិចំេការនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ នៈិង ការប្រត្ថួត្ថប្រតា
នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៃនៈ GBA/GBV ម្ពយួ។

ជាញឹក្នុញាប ់ ម្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈអាចំយល់អំពីុម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លប�គឺគលម្ពយួរ�ប អាចំរស់្សរានៈនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ
ដែ�លម្គានៈការរនំៅ�ភិបំ�នៈបានៈនៅនាះនៅទ។ ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ទាងំនៅនាះម្គានៈភាពុស្សម�គឺសាម ញ នៅ�ើយនៅ�នៅពុលនៅនៈះ
នៅយើងនឹៈងនៅធិើើការសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់តាម្ពរយៈសូាយទាងំនៅនៈះ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះម្គានៈបំណុះងនៅធិើើឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពគឺិត្ថអំពីុនៅរឿងជំះឥទធិពុលការរនំៅ�ភិបំ�នៈ នៈិង�ិងានៅយនៈឌ័រ័ GBA/GBV ម្ពក្នុនៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត
របស់្សម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ។ អាចំពុនៈយល់ដែ�ម្ពថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាប�់ដែ�លថ្លា នៅយើងម្ពនិៈទានៈល់អ
ប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅនាះនៅទ យ�រៗនៅ�នៅយើងនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ នៅ�ើយនៅជំឿថ្លានៅយើងពិុត្ថជាម្ពនិៈទានៈល់អប្រគឺបប់្រ�នៈ�់�ចំនៅគឺ
នៈិយាយដែម្ពនៈ ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងនៅ�ដែត្ថបនៈតរស់្សនៅ� នៅដ្ឋាយម្គានៈភាពុភិយ័ខូាចំចំំនៅ�ះអំនៅពុើ�ិងា
ជាបនៈតបនាា បន់ៅនាះ វានឹៈងជំះឥទធិពុលនៅលើរនៅបៀបដែ�លនៅយើងឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុ�ូួនៈឯង នៈិងនៅជំឿតាម្ពអើីដែ�ល
អុក្នុ�នៃទនៅម្ពើលម្ពក្នុនៅយើង នៅ�ើយសាថ នៈភាពុដែបបនៅនៈះក្នុជ៏ំះឥទធិពុលនៅលើស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតរបស់្សនៈរណាមុ្គាក្នុ ់នៅ�ក្នុុ�ង
ការនៅ�ជំួបប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបផ់្សាងដែ�រ។

សកមួមភាពីទីីពីីរ៖ ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ និៈងការប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ព ដែ�ល�ឹក្នុនានំៅដ្ឋាយ
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបពីុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពអំពីុយ�ទធសាស្ត្រីស្សត��ស្សៗ�ុនៃនៈអំណាចំ នៈិងការប្រត្ថួត្ថប្រតាដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅដ្ឋាយជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�

គោពីលគោវ�៖	៣០ នាទី

២.១	ការគោធីវ�បីទីបីង្ហាា�ញអំំពីីអំំណ្តាច	ន្ធិងការម្រត្ថុួត្ថុម្រតា (១៥ នាទី)

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពប ីពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពអំពុីយ� ទធសាស្ត្រីស្សត�� ស្សៗ�ុដែ�លជំនៈបងើ នៅ�ត្ថ� នៅប្របើ ប្របាស់្សនៅ�ើម្ពប ី
នៅប្របើអំណាចំ និៈងការប្រត្ថួត្ថប្រតានៅលើអុក្នុរចួំ�ូួនៈ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះ។
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២.២	ការម្របីជួុំម្រកុមួ (១៥ នាទី)

១. សួ្សរនៅ�កានៈប់្រក្នុមុ្ពទាងំម្ព�លថ្លា នៅត្ថើ ពុកួ្នុនៅគឺគិឺ ត្ថថ្លា ឧបស្សគឺគអើី �ូះដែ�លរារាងំម្ពិនៈឲ្យយអកុ្នុរចួំ�ូួនៈ ឬ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ ក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុជំនំៈយួពុី ប្រក្នុមុ្ពម្ពស្ត្រីនៈតី អនៈ�វត្ថតចំាប។់

២. សួ្សរនៅ�កានៈប់្រក្នុមុ្ពថ្លា នៅត្ថើ ពុកួ្នុនៅគឺគិឺ ត្ថថ្លាម្គានៈនៅយាបល់អើី �ូះ ស្សប្រម្គាបជ់ំយួឲ្យយប្រក្នុមុ្ពម្ពស្ត្រីនៈតី អនៈ�វត្ថត
ចំាប ់អាចំជំយួល�បបំបាត្ថ ់ឧបស្សគឺគទាងំនៅនាះបានៈ នៅ�ើ យដែ�ម្ពទាងំអាចំនៅធិើើ ឲ្យយអកុ្នុរចួំនៅគឺចំ�ូួនៈ 
ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ�ា នៈនៅចំញនៅ�ដែស្សើងជំំនៈយួ នៈិ ងប្រ�ំប្រទ ជាម្ពយួនៈឹ ងអារម្ពមណ៍ុះ ប្រត្ថវុបានៈនៅគឺ
សាើ គឺម្ពនៈ ៍និៈ ងទទលួសាគ ល់នៅដ្ឋាយវបបធិម្ព៌ស្សងគម្ព។

៣. អកុ្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពឧទា�រណ៍ុះជាក្នុ�់ក្នុក់្នុុ�ងប្របនៅទស្ស ដែ�លបង្ហាា ញពុី ប្រក្នុមុ្ពម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុំពុ�ងនៅធិើើ ស្សក្នុម្ពមភាពុ ដែ�លនៅធិើើ ឲ្យយម្គានៈរ�បភាពុដែបបវ ិជំាម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ព៌ស្សងគម្ព 
នៅធិើើ ឲ្យយអកុ្នុរចួំនៅគឺចំ�ូួនៈ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ�ា នៈនៅចំញនៅ�ដែស្សើងជំំនៈយួនៈិ ងប្រ�ំប្រទ ជាម្ពយួនៈឹ ង
អារម្ពមណ៍ុះ ប្រត្ថវូបានៈនៅគឺសាើ គឺម្ពនៈ៍។ ឧទា�រណ៍ុះ រមួ្ពម្គានៈ៖

• ការចំ�ះផ្សាតល់ នៅស្សវាសាធារណុះៈនៅ�តាម្ពស្ស�គឺម្ពនៈ៍នៅ�ើម្ពប ីអប់រសំ្សម្គាជិំក្នុរបស់្ស
ស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ំពីុ GBA/GBV និៈងនៅស្សវានានា

• យ�ទធនាការផ្សាសពុើផ្សាាយ
• ការនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុ�ឹក្នុនាសំ្ស�គឺម្ពនៈ៍
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មេមាោាងស្សិកាទីីបី

�កបខណ្តុះឌចំាប់ និងដ្ឋំមេណាា���ាយស្ស�មាាប់
មេយនឌ័័�ដែ�ែកមេល��ូលដ្ឋាឋានស្សិទីធិ 

គោ�លបីំណ្តុះង៖	គោធីវ�ឲ្�យសិកាា�កាមួម្ភាន្ធភាពីស្វាំជាមួួយន្ធឹងម្រកបីខណ្តុះឌច�បាបី់	ន្ធិង
�ំគោណ្តា�ម្រស្វាយសម្រម្ភាបី់គោយន្ធឌ័�រដែ�ែកគោល�មួូលដ្ឋាា�ន្ធសិទីធិ

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• �ឹងអំពីុអនៈ�ស្សញ្ញាញ  នៈិងប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបសំ់្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�ល�បំ្រទ�ល់ស្សម្ពភាពុ
នៅយនៈឌ័រ័

• ពុនៈយល់បដែនៈថម្ពថ្លានៅត្ថើ �ំនៅណាះប្រសាយស្សប្រម្គាបន់ៅយនៈឌ័រ័ដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈសិ្សទធិជាអើី
• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីប្របការយាា ងតិ្ថចំបី នៃនៈ CEDAW នៈិងរនៅបៀបដែ�លប្របការទាងំនៅនាះប្រត្ថូវបានៈ

យក្នុម្ពក្នុអនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាប់
គោពីលគោវ�៖	៩០ នាទី

ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៣.៣.១ ឯក្នុសារ CEDAW ប្រពុីនៈនៅចំញជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុម់្ពយួចំាប់
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ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាប់

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបសំ់្សខានៈ់ៗ អំពីុស្សម្ពភាពុ
នៅយនៈឌ័រ័។

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

១.១	ការគោធីវ�បីទីបីង្ហាា�ញ	(៣០ នាទី)

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើ “សិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស” ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

១. ទិ�ាភាពុទ�នៅ� នៃនៈប្រក្នុប�ណុះឌ
ចំាប់

បង្ហាា ញជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពពុីទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈអនៈ�ស្សញ្ញាញ  
នៈិងប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបសំ់្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�ល�បំ្រទ
�ល់ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័

៣០ នាទី

២. នៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយ
ដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស 
ជាម្ពយួ CEDAW

បនៅងើើត្ថគឺំនិៈត្ថនៃនៈការនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយ
ដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស តាម្ពរយ: CEDAW 
ក្នុុ�ងបរបិទប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់

៦០ នាទី
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កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

ពុនៈយល់ថ្លា ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័គឺឺជាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈរ់បស់្សសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៅ�ើយចំាបសិ់្សទធិម្ពនៈ�ស្សសអនៈតរជាត្ថិ 
ទាម្ពទារឲ្យយម្គានៈ «សិ្សទធិនៅស្សមើភាពុរវាងប�រស្ស និៈងស្ត្រីស្សតី»។

ប្រគឺបស់្សនៈធិស្សញ្ញាញ ទាងំអស់្សដែ�លនឹៈងនៅលើក្នុនៅ�ើងជាបនៈតបនាា បន់ៅ�ខាងនៅប្រកាម្ព ប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅដ្ឋាយ
ដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈទាម្ពទារឲ្យយម្គានៈស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ��ចំដែ�លនៅយើងបានៈនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះបណាត លទាងំម្ព�លរចួំនៅ�ើយ 
ទមូ្គាប ់ អនៈ�វត្ថតដែផ្សាុក្នុវបបធិម្ព ៌ នៈិងភាពុអយ�ត្ថតិធិម្ពន៌ៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពដែ�លបានៈចាំក្នុឫ់ស្សគឺល់យាា ងនៅប្រ� បានៈ
បង្ហាា ញថ្លា នៅ�នៅពុល�ូះ ស្ត្រីស្សតីបានៈទទួលរងការនៅរ ើស្សនៅអើង និៈងម្គានៈការរនំៅ�ភិបំ�នៈនៅលើសិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ឧទា�រណ៍ុះ៖

• អំនៅពុើ�ិងានៅយនៈឌ័រ័ ម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់នៅលើស្ត្រីស្សតីយាា ងតិ្ថចំ ៣០% នៅ�នៅលើស្សក្នុលនៅ�ក្នុ។១១

នៅ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ៖

• ចំាប ់ នៈិងនៅ�លនៈនៅយាបាយ�ម្ពឃ្លាត្ថស់្ត្រីស្សតីពុីការទទួលបានៈសិ្សទធិនៅស្សមើ�ុនៈ�វ�ីធិូី 
ប្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិ និៈងផ្សាាះ

• ការនៅរ ើស្សនៅអើងខាងនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ នៈិង ការនៅរ ើស្សនៅអើងខាងស្សងគម្ពបណាត លឲ្យយម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សនៅ�ក្នុុ�ង
ជំីវតិ្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី កានៈដ់ែត្ថតិ្ថចំតួ្ថចំ នៈិងកានៈដ់ែត្ថប្រក្នុីប្រក្នុដែ�ម្ពនៅទៀត្ថ ដែ�លនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារការជំួញ��រ

• ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយទទួលបានៈសិ្សទធិ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងស្ស��ភាពុផ្សាូ�វនៅភិទ នៈិងស្ស��ភាពុ
បនៈតពុ�ជំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ

• អុក្នុការ�រសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សសរបស់្សស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវបានៈបនៅណុះត ញនៅចំញពុីស្ស�គឺម្ពនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិង ប្រត្ថូវ
បានៈនៅគឺយល់ថ្លាជាអុក្នុបងើការគឺប្រម្គាម្ពក្នុំដែ�ង�ល់សាស្សនា ក្នុិត្ថតិយស្ស ឬវបបធិម្ព៌

• ត្ថួនាទី�សំ៏្សខានៈរ់បស់្សស្ត្រីស្សតីចំំនៅ�ះស្សនៈតិភាពុ នៈិងស្សនៈតិស្ស�� ជាញឹក្នុញាប ់ ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅម្ពើល
រលំង នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ�នៈិភិយ័ជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវប្របឈម្ពនៅ�ក្នុុ�ង
សាថ នៈភាពុដែ�លម្គានៈជំនៅមូ្គាះ

• នៅលើស្សពុីនៅនៈះនៅទៀត្ថ ប្រក្នុុម្ពស្ត្រីស្សតីម្ពយួចំំនៈួនៈ ប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងក្នុញ្ញេ� ំនៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើងរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ
ជានៅប្រចំើនៈ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថក្នុតាត នានា ��ចំជា អាយ� ជាតិ្ថសាស្សនៈ ៍ពុិការរភាពុ ឬសាថ នៈភាពុដែផ្សាុក្នុ
នៅស្ស�ាក្នុិចំេ និៈងស្សងគម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ��ចំជា ទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ បដែនៈថម្ពពីុនៅលើនៅយនៈឌ័រ័របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

១១   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx.
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• នៅ�ើម្ពបធីានាឲ្យយបានៈសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សសរបស់្សស្ត្រីស្សតីប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុនៅនាះ ជា�ំប�ង គឺឺត្ថប្រម្ពូវឲ្យយ
ម្គានៈការយល់�ឹងប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយអំពីុរចំនាស្សម្ពពន័ៈធស្សងគម្ព នៈិងទំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈអំណាចំដែ�ល
ម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពដែត្ថបនៅងើើត្ថជានៅប្រ�ងម្ពយួស្សប្រម្គាបច់ំាប ់ នៈិងនៈនៅយាបាយបា�នៅណាះ ះនៅទ បា�ដែនៈតវាក្នុប៏នៅងើើត្ថ
ជានៅប្រ�ងស្សប្រម្គាបដ់ែផ្សាុក្នុនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ ការដែប្របប្របួលនៃនៈស្សងគម្ព នៈិងជីំវតិ្ថប្រគឺួសារ នៈិងស្ស�គឺម្ពនៈផ៍្សាង
ដែ�រ។

• ផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅយនៈឌ័រ័ដែ�លបងើភាពុអនៈតរាយ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថល�បបំបាត្ថ ់ នៅធិើើ��នៅចំុះស្ត្រីស្សតីនៈឹងដែលង
ប្រត្ថូវបានៈនៅម្ពើលថ្លាក្នុុ�ងផ្សាូ�វ ដែ�លថ្លា «ស្ត្រីស្សតីគឺួរដែត្ថនៅធិើើដែបបនៅនៈះ ឬដែបបនៅនាះ» ដែត្ថបង្ហាា ញម្ពក្នុវញិថ្លា 
ស្ត្រីស្សតីគឺឺជាស្ត្រីស្សតី ស្ត្រីស្សតីគឺឺជាប�គឺគលមុ្គាក្នុ ់ដែ�លម្គានៈត្ថប្រម្ពូវការផ្ទាា ល់�ូួនៈ នៈិងម្គានៈអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថ
ទទួលបានៈ។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

សសមមភភពពជជសសំំខខនន់់
• ទទួលAគ ល់ថ មនិ(បដថមនុសp(គបរ់បូមនរបស់លJដូចគន 7ចទទួលបនលទធផលដូចគន
េហ$យសុទធែតទទួលបនឱកសដូចគន េនះេទ។ ឧទហរណ៍ ករ(បកួតេល$ទីធm (បកួតមនកមពស់
មនិេសម$គន ឬករមកពីសហគមនែ៍ដលេគមនិេអ$េព$ ឬមនពិករភពផmូវកយ។

• សមភពជសំខន(់Substantive Equality) ទទួលAគ ល់ថ (បែហលជចបំច(់តvវមនវធីិ
A3ស4ជកx់កម់យួចំនួន េដ$មបែីកត(មvវ អតុលយភពេនកនុង(បពន័ធ ដូេចនះបុគគល(គបរ់បូនឹង(តvវ
បនផ4ល់ឱកសទទួលេសម$ៗគន េនះ េហ$យនឹងមនសំOងដូចគន េនេដ$មបសីេ(មចបនអzីមយួ
ឬទទួលបនលទធផលដូចគន ផងែដរ។

•

សសមមភភពព  េេធធTTបបននឹឹងង  សសមមធធមម៌៌

«សមភពេយនឌរ័ ឬសមភពរáងបុរស និងÅសFី... មនិែមនមននយ័ថ ÅសFី និងបុរស

ចបំច<់តrវែតែ<បក̀យជដូចគន េនះេទ ប៉ុែនFáមននយ័ថ សិទធិ ទំនួលខុស<តrវ និងឱកស

របស់ពួកេគនឹងមនិf<ស័យេល& ថេត&ពួកេគ<តrវបនេក&តមកជបុរស ឬÅសFីេនះេទ។

សមភពេយនឌរ័ មននយ័ថ ភពយុតFិធមេ៌នកនុងករេគរពចំេពះបុរស និងÅសFី <សប.ម

ត<មrវកររបស់ពួកេគេរAងៗខួ̀ន។ ចំណុចេនះfចរមួបញចូ លករេគរពចំេពះពួកេគេសម&ៗគន កFី
ឬខុសគន កFី ប៉ុែនF<តrវបនពួកេគ<តrវបនេគផFល់ សិទធិ អតថ<បេយជន៍ កតពkកិចច និងឱកស

ដូចៗគន ។»- អងគករអបរ់ ំ វទិយYÅសF និង វបបធមៃ៌នអងគករសហ<បជជតិ (UNESDOC)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145

១២

១២   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145.
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១៣  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.

CEDAW 
• អនុសញញ ស^ីពីករលុបបំបតx់ល់ទTមងៃ់នករេរ #សេអ#ងTបឆងំនឹង]ស^ីេភទ

• TតVវបនបេងក#តេឡ#ងេនកនុងឆន ១ំ៩៧៩

• TតVវបនពណ៌នថជចបបសិ់ទធិ]ស^ីអន̂រជតិ

• មន ៣០ Tបករ

កំណតនិ់យមនយ័ ករេរ #សេអ#ង ថជ៖

«...ករែបងែចក ករផតេ់ចញ ឬកររតឹតបតិêមយួ ែផâកេល#េភទ ែដលមនអនុភព ឬមនបំណងេធj#ឲយខូចខត ឬេធj#េមឃៈ
ភពនូវករទទួល1គ ល់ ករ_Tស័យផល ឬករអនុវត̂េ[យ]ស^ី េ[យមនិគិតដល់1ថ នភព_ពហ៍ពិពហ៍របស់ពួកេគ 
េ[យឈរេល#មូល[~ នេសម#ភពគន រhងបុរស និង]ស^ី ៃនមូល[~ នសិទធិមនុសC និងេសរភីពមូល[~ នេនកនុងវស័ិយនេយបយ 
េសដ~កិចច សងគមកិចច វបបធម ៌ពលរដ~ ឬេនកនុងវស័ិយêមយួេផCងេទkត។»

កកររេេបបDDជជញញ ររបបសស់់ CCEEDDAAWW
តាមរយៈការចុះហត្ថេលខាេលើអនុស456េនះ រដា86ភិបាលេប្តជា?6ចិត្ត...
រមួបញចូ លេគលករណ៍ែដលមនសមភពរáងបុរស និងÅសFីេនកនុង<បពន័ធចបបរ់បស់ពួក
េគ េហ&យលុបេចលនូវàល់ចបបែ់ដលមនករេរ &សេអ&ងទងំអស់ និងអនុមតិ័ចបបែ់ដល
សម<សប ែដលöមឃតក់រេរ &សេអ&ង<បឆងំនឹងÅសFី

១. បេងក&តYxជ<មះកFី និងYថ បន័YធរណៈេផWងេទAត េដ&មបធីនចំេពះករ
ករពរÅសFី <បឆងំនឹងករេរ &សេអ&ង<បកបេ~យ<បសិទធភព និង

២. ធនឲយមនករលុបបំបត<់គបទ់េងk&ៃនករេរ &សេអ&ង<បឆងំ នឹងÅសFីទងំអស់
ែដលបងកេឡ&ងេ~យមនុសW អងគភព ឬសហ<គសនន។

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

ប្រគឺបរ់ដ្ឋាា ភិបិាលនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈអ់ាស្ស�ីអានៅគឺុយទ៍ាងំអស់្ស ស្ស�ទធដែត្ថបានៈនៅធិើើការនៅបតជាា ចំិត្ថតថ្លានៈឹងពុប្រងឹង
សិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សសរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងល�បបំបាត្ថក់ារនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងស្ត្រីស្សតី តាម្ពរយៈការផ្សាតល់ស្សចាំេ បន័ៈ ឬការចំ�ល
ជាស្សម្គាជំិក្នុ អនៈ�ស្សញ្ញាញ ស្សតីពុីការល�បបំបាត្ថរ់ាល់ទប្រម្ពងន់ៃនៈការនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងស្ត្រីស្សតីនៅភិទ (CEDAW) 
ប្រស្សបនៅពុលជាម្ពយួ�ុនៅនៈះ ប្របនៅទស្សនានា ��ចំជា ប្របនៅទស្សក្នុម្ពព�ជា ប្របនៅទស្ស�ើីលីពុីនៈ ប្របនៅទស្សនៃ� នៈិង
ប្របនៅទស្សទីម្ពរ័ខាងនៅក្នុើត្ថ ក្នុប៏ានៈបនៅងើើនៈវឌ័ឍនៈភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សចាំេ បន័ៈ ឬការចំ�លជាស្សម្គាជំិក្នុពិុធិីសារ
តាម្ពជំនៅប្រម្ពើស្សនៃនៈ CEDAW ។

បា�ដែនៈត នៅ�ដែត្ថម្គានៈ �ដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ  ចំំនៅ�ះ CEDAW នៅ�លគឺឺ៖

ប្របនៅទស្សឥណុះឌ� នៅនៈស្ស�ី ម្គាប្រតា ២៩ (១)

ប្របនៅទស្សម្គាា នៅ�ស្ស�ី ទ�នៅ�៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើ “ពុ�ំម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុពុីបញ្ញញ ត្ថតិនានានៃនៈចំាប ់ Is-
lamic sharia” នៈិងរ�ាធិម្ពមនៈ�ញ្ញញ នៅនាះនៅទ

ម្គាប្រតា ៥ (ក្នុ)

ម្គាប្រតា ៧ (�)

ម្គាប្រតា ៩ ៩២)

ម្គាប្រតា ១៦ (១) (ក្នុ)(គឺ)(ចំ)(ឆ្ល)

ម្គាប្រតា ១១ ប្រត្ថូវបានៈបក្នុប្រសាយថ្លា «�ម្ពឃ្លាត្ថដ់ែត្ថការនៅរ ើស្សនៅអើង
ដែ�លដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈស្សម្ពភាពុរវាងប�រស្ស និៈងស្ត្រីស្សតីបា�នៅណាះ ះ»

ប្របនៅទស្សម្ពយីាា នៈម់្គាា ម្គាប្រតា ២៩

ប្របនៅទស្សនៃ� ម្គាប្រតា ២៩(១)

ប្របនៅទស្សនៅវៀត្ថណាម្ព ម្គាប្រតា ២៩(១)



កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

នៅ�លនៅ�របស់្សសិ្សកុាកាម្ព គឺឺម្ពនិៈចាំបំាចំប់្រត្ថូវសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបឲ់្យយស្ស�ីជំនៅប្រ�ខូាងំនៅនាះ
នៅទ ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ។ នៅ�លបំណុះង គឺឺនៅ�ើម្ពបដីែណុះនានំៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ ឲ្យយសាគ ល់អំពីុប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបទ់ាងំនៅនាះ 
នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វទិ�ាភាពុទ�នៅ�អំពីុបរបិទ �ូឹម្ពសារ នៈិងនៅ�លបំណុះងនៃនៈប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបទ់ាងំនៅនាះ។ នៅធិើើ
��នៅចំុះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈង�ឹងអំពីុអើីដែ�ល�បំ្រទ នៈិងជំប្រម្ពុញ ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថអនៈតរជាតិ្ថ នៈិងក្នុប្រម្ពតិ្ថ
ជាត្ថិ។ ជាចំ�ងបញ្ញេប ់គឺឺនៅ�ើម្ពបជីំប្រមុ្ពញទឹក្នុចិំត្ថតប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពអនៈ�វត្ថតចំាប ់ឲ្យយចាំត្ថវ់ធិានៈការនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយម្គានៈ
នៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័បានៈកានៈដ់ែត្ថខូាងំ នៅ�ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ តាម្ពរយៈការ�ឹងអំពីុ
លក្នុុ�ណុះឌ ត្ថប្រម្ពូវដែផ្សាុក្នុចំាប ់ ប្រពុម្ពទាងំជំប្រម្ពុញទឹក្នុចិំត្ថតដែផ្សាុក្នុសី្សលធិម្ព ៌ នៈិងដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចំិត្ថតថ្លា។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ គឺឺជាកាតាលីក្នុរជំប្រម្ពុញបដែនៈថម្ព។

��នៅចំុះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថម្គានៈការយល់�ឹងអំពីុប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាប ់ដែ�លនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺអាចំផ្សាតល់ទិ�ាភាពុ
ទ�នៅ�អំពីុបរបិទ �ូឹម្ពសារ នៈិងនៅ�លបំណុះងនៃនៈប្រក្នុប�ណុះឌ ចំាបទ់ាងំនៅនាះ។ អាចំរក្នុត្ថំណុះភាា បន់ៅ�កានៈ់
ប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈនានាដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងទាងំអស់្ស ប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅល�នៅយាងនីៈម្ពយួៗ។

១៤   https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
១៥   http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
១៦   https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
១៧   https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women

==កកបបខខណណXX ចចបបបប់អ់អននDDររជជតតិិ

• េវទិកសកមមភព(ក{ងេបក៉ងំ

• េសចក4ីសេ(មចរបស់(ក{ម(បឹក|សន4ិសុខៃនអងគករសហ(បជជតិេលខ ១៣២៥ និង ១៨២០

• េគលេ@អភវិឌÜ(បកបេáយចីរភព

• ែផនករយុទធA3ស4ជតិេដ$មបភីពរកីចេ(ម$នរបស់3ស4ី (NSPAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women
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កំណ្តុះត្ថុ់សម្ភាា�ល់សម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល

សិ្សកុាកាម្ពភាគឺនៅប្រចំើនៈ ទំនៈងជានឹៈងពុ�ំម្គានៈត្ថួនាទីដែ�លពុួក្នុនៅគឺជាអុក្នុស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតនៅលើនៅ�លនៈនៅយាបាយ នៈិង
ទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតនៅនាះនៅទ នៅ�ើយនៅទាះបីជាពុួក្នុនៅគឺម្គានៈត្ថួនាទីក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុក៏ារ�បំ្រទចំំនៅ�ះការបនៅងើើត្ថវធិិីសាស្ត្រីស្សត
ដែ�លដែផ្សាអក្នុនៅលើសិ្សទធិ (RBA) នៅ�ក្នុុ�ងការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ អាចំនៈឹងត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈគឺំនិៈត្ថផ្សាតួចំនៅផ្សាតើម្ពនៅ�ក្នុុ�ងការ
អភិវិឌ័ឍស្សម្ពត្ថថភាពុ នៅប្រចំើនៈជាងវគឺគបណុះត� ះបណាត លដែ�លម្គានៈរយៈនៅពុលបីនៃ�ៃ។ នៅ�លបំណុះងនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុ
នៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាសិំ្សកុាកាម្ពអំពីុទស្សសនៈ:របស់្ស RBA នៈិង រនៅបៀបដែ�លសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សសនានាគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈ
ប្របម្ព�លផ្សាត� ំ�ុ នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ការដែណុះនាដំែ�លម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតលអម្ពយួ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបញ្ញាា ក្នុថ់្លា 
ជាក្នុដ់ែស្សតង ការបនៅងើើត្ថវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លដែផ្សាអក្នុនៅលើសិ្សទធិ ម្គានៈភាពុស្សម�គឺសាម ញ ពុីនៅប្រ�ះវាត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការវភិាគឺ
យាា ងនៅពុញនៅលញ នៈិងការយល់�ឹងអំពីុក្នុតាត ស្សងគម្ព នៈិងនៈនៅយាបាយដែ�លជំះឥទធិពុល�ល់ការបនៅងើើត្ថវធិិី
សាស្ត្រីស្សតនៅនាះ ជាពុិនៅស្សស្សនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទរបស់្សប្របនៅទស្សដែ�លវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះក្នុំពុ�ងដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង។១៩

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ គឺឺជាវធិិីសាស្ត្រីស្សត�ស៏ាម្ពញ្ញញ ម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងការដែណុះនាអំំពីុ RBA នៅ�ក្នុុ�ង
នាម្ពជា ទស្សសនៈ:ម្ពយួ។

១៨   https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.
១៩   https://www.un.org/womenwatch/daw/news/savitri.htm.

េេតត>>វវ ិធិធីី[[KKសសDDែែផផ̂̂កកេេលល>>សសិិទទធធិិមមននុុសសRR  ((HHRRBBAA)) គគឺឺជជអអbbីី??
េត$វធីិA3ស4ែផJកេល$សិទធិមនុសpគឺជអzី?

វធីិA3ស4ែផJកេល$សិទធិមនុសp គឺជ(កបខណâ ៃនទសpន:មយួ ស(មបដំ់េណ$ ករអភវិឌÜធនធនមនុសp
ែដលkមធមមk គឺែផJកេល$ស4ងá់រសិទធិមនុសpអន4រជតិ និង(តvវបនកំណតទិ់សេ@ៃន(បតិបត4ិករ
ចំេពះករេល$កកមពស់ និងករពរសិទធិមនុសp។ វធីិA3ស4េនះពយយមវភិគអំពីវសិមភពែដលជ
ចំណុចសំខនៃ់នបញç ននៃនករអភវិឌÜ និងែកត(មvវទមm បអ់នុវត4ែដលមនករេរ $សេអ$ង និងករែបង
ែចកអំOចេáយអយុត4ិធម៌ ែដលបងកឧបសគគដល់វឌÜនភពៃនករអភវិឌÜ។

https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.
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កកិិចចចចកកររអអំំពពីី  CCEEDDAAWW
ចូរfនេសចកFីសេងខបអំពី CEDAW និងពិភកoជមយួ<កüមរបស់អនកអំពីសំណួរខងេ<កម៖

• េត&ម<.Zខ̀ះែដល<តrវបនយកមកអនុវតFេនកនុងករងររបស់មÅនFីអនុវតFចបប?់

• េត&ម<.ទងំេនះបនែណនំ ឬជួយ ដល់ករបំេពញករងររបស់អនកយ៉ងដូចេមFចខ̀ះ?

• េត&ម<.Zខ̀ះែដល<កüមមÅនFីអនុវតFចបបយ់កមកេ<ប&<បស់េហ&យមនរបូភពដូចជ
និេយជកមន ក?់

• េត&ម<.េនះបនែណនំ ឬជួយ ដល់ករបំេពញករងររបស់អនកយ៉ងដូចេមFចខ̀ះ?

សកមួមភាពីទីីពីីរ៖	អនៈ�វត្ថត HRBA នៅដ្ឋាយនៅប្របើ CEDAW

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគឺំនិៈត្ថអំពីុការអនៈ�វត្ថត HBRA តាម្ពរយៈ CEDAW នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទរបស់្ស
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

គោពីលគោវ�៖	៦០	នាំទីី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

២.១	កិចចការ៖	ការអំន្ធុវត្ថុត CEDAW (៣០ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នៈ�វសំ្សនៅ�ចំម្ពូងម្ពយួចំាបន់ៃនៈ ឯក្នុសារ 
៣.៣.១ CEDAW (នៅម្ពើលក្នុុ�ងឧបស្សម្ពពន័ៈធ) នៅ�ើម្ពបឲី្យយពុួក្នុនៅគឺអានៈ និៈងផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំម្ពយួចំំនៈួនៈ។

 បង្ហាា ញសូាយកិ្នុចំេការ។

េេគគលលកកររណណ៍៍  PPAANNEELL  ៃៃនន HHRRBBAA
កកររចចូូលលររួមួម  ((PP  ==  PPaarrttiicciippaattiioonn))  

ជន#គបរ់បូគួរចូលរមួកនុងករសេ#មចចិត6នន េនេពលែដលមនផលបះ៉ពល់ចំេពះសិទធិរបស់ពួកេគ។

គគណណេេននយយយយភភពព ((AA  ==  AAccccoouunnttaabblliittyy))

គួរែតមនករពិនិតយFមGនអំពីរេបJបែដលសិទធិមនុសKកំពុងរងផលបះ៉ពល់ #ពមទងំករែកត#មMវននេនេពលែដលមនេហតុករណ៍ ែដលបR6 លឲយមនផលបះ៉ពល់
អវជិជមនេកUតេឡUង។

កកររមមិនិនេេររ 11សសេេអអ11ងង  ននិិងងសសមមភភពព ((NN  ==  NNoonn--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  EEqquuaalliittyy))

Wល់ទ#មងៃ់នករេរ UសេអUងទងំអស់#តMវYមឃត ់WWងំ និងលុបបំបត។់ ផ6ល់អទិភពដល់មនុសK ែដល#បឈមមុខនឹងឧបសគគដធ៏ំ កនុងរទទួលeគ ល់សិទធិរបស់ពួកេគ ។

កកររផផ66លល់់ភភពពអអងង់8់8ចច ((EE  ==  EEmmppoowweerrmmeenntt))

មនុសK#គបរ់បូគួរែតយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ និងគួរែតទទួលបនករគ#ំទទងំ#សhង ឲយចូលរមួេនកនុងករបេងកUតេគលនេយបយ និងទមk បអ់នុវត6នន ែដលមន
ទកទ់ងនឹងជីវតិរបស់ពួកេគ។

ភភពព99សសបបចចបបបប់់ ((LL  ==  LLeeggaalliittyy))

វធិីelស6ននគួរែតែផmកេលUមូលGn នៃនសិទធិ#សបចបប ់ែដល#តMវបនកំណតេ់នកនុងចបបរ់បស់#បេទស និងចបបអ់ន6រជតិ។

http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf
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២០   http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf.



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

95

២.២	ការម្របីជួុំម្រកុមួ	(៣០ នាទី)

ប្របម្ព�លម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បរ់បស់្សសិ្សកុាកាម្ព វាអាចំនឹៈងម្គានៈការបក្នុប្រសាយ��ស្សៗ�ុជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លអាចំនៅលើក្នុជា
អំណុះះអំណាងស្សប្រម្គាបសំ់្សណួុះរពីុរ�ំប�ង ខាងនៅប្រកាម្ពគឺឺជាចំំណុះ� ចំម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លកានៈដ់ែត្ថគឺួរឲ្យយក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់
ដែ�ម្ពនៅទៀត្ថ។

ម្ភាម្រតា ការអំន្ធុវត្ថុតគោ�កែ�ងម្រកុមួការង្ហារអំន្ធុវត្ថុតច�បាបី់

៣.	ធានាំចំគោពា�សិទីធិមួន្ធុស�ស	ន្ធិងគោសរ�ភាពី

មួូលដ្ឋាា�ន្ធ

រដ្ឋាា ភិិបាលប្រតូ្ថវចាំត្ថ់វធិានៈការនៅលើ ប្រគឺប់វស័ិ្សយទាំង
អស់្ស��ចំជា វស័ិ្សយនៈនៅយាបាយ ស្សងគម្ពកិ្នុចំេ នៅស្ស�ាក្នុិចំេ 
នៈិងវបបធិម្ព ៌ នៅ�ើម្ពបធីានាថ្លាក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីអាចំទទួល
បានៈសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស និៈងនៅស្សរភីាពុម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ 

ប្រកុ្នុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់ទទួល��ស្សប្រតូ្ថវចំំនៅ�ះការ
ប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយថ្លាសិ្សទធិនានាប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតតាម្ព នៈិង
ប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថត ទាងំនៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពប្របជាពុលរ�ា 
នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺផ្ទាា ល់ផ្សាងដែ�រ។

៥.	ត្ថុួនាំទីីដែ�លដែ�ែកគោល��ែត្ថុ់គ្គំន្ធិត្ថុ

រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវនៅធិើើការនៅ�ើម្ពបដីែក្នុដែប្របផុ្សាត្ថគ់ឺំនៈិត្ថនានាអំពុី
ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស ជាពិុនៅស្សស្ស 
ប្របសិ្សនៈនៅបើត្ថួនាទីទាំងនៅនៈះដែផ្សាអក្នុនៅលើគឺំនៈិត្ថដែ�លថ្លា
ក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាលអជាងស្ត្រីស្សតី 
នៈិងក្នុ�ម្គារនីៅនាះ។

ចំំ ណុះ� ចំ នៅនៈះ គឺួ រ ដែត្ថ ប្រត្ថូ វ បា នៈ ឆូ្ល�ះ ប ញ្ញាេ ំ ង នៅ� កុ្នុ� ង
នៅ�លនៈនៅយាបាយនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សម្ពស្ត្រីនៈតី របស់្សម្ពស្ត្រីនៈតី កុ្នុ� ង
ការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

៦.	ការជួួញ�ូរ	ន្ធិងគោពីស�យាកមួម

រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវចាំត្ថច់ំំណាត្ថក់ារ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ទាងំការបនៅងើើត្ថចំាប�់មីៗ ការបញ្ញឈបក់ារជំួញ��រ នៈិង
ការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ នៅលើនៅពុស្សាក្នុម្ពមក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីផ្សាង
ដែ�រ។

ប្រកុ្នុ ម្ព កា រ ង្ហា រ អ នៈ� វ ត្ថត ចំា ប់ ជំ ប្រមុ្ព ញ ឲ្យយ ម្គា នៈ កា រ
នៅឆ្លូើយត្ថប និៈងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ
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៧.	ជួីវិត្ថុន្ធគោយា�យ	ន្ធិងជួីវិត្ថុស្វាធារណ្តុះ�

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិនៅស្សមើ�ុនៅ�ក្នុុ�ងការនៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថ នៈិង
ទទួលបានៈ ការនៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅ�កុ្នុ�ងម្ព��
ត្ថំដែណុះងនានានៅ�ក្នុុ�ងជំួររដ្ឋាា ភិបិាល។ ក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតី
ម្គានៈសិ្សទធិចំ�លរួម្ពនៅ�កុ្នុ� ងការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថត របស់្ស
រដ្ឋាា ភិបិាល នៈិងវធិិីដែ�លរដ្ឋាា ភិបិាលនៅធិើើការស្សនៅប្រម្ពចំ
ចំិត្ថតទាងំ នៅនាះ។ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈសិ្សទធិចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ង
អងគការ ម្ពនិៈ ដែម្ពនៈ រដ្ឋាា -ភិបិាល (NGOs)។

នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថ នៅ�នៅពុល�ូះប្រក្នុុ ម្ពការ
ង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបអ់ាចំចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ង  ការរក្នុា
ស្សនៈតិភាពុ នៈិងធានាថ្លាប្របជាពុលរ�ាអាចំនៅ�កានៈ់
សាថ នីៈយន៍ៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថបានៈ។

១១.	ការង្ហារ

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិនៅធិើើការ��ចំប�រស្សដែ�រ។ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថអាចំ
ចំ�លរមួ្ពនៅ�កុ្នុ�ងការង្ហារណាម្ពួយតាម្ពជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ។ ស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈឱ្យកាស្សនៅស្សមើ�ុនៅ�ក្នុុ�ង
ការដែស្សើងរក្នុការង្ហារ ទទួលបានៈប្របាក្នុឈ់ុួលនៅស្សមើ�ុ 
ទទួលបានៈការត្ថនៅម្ពូើងត្ថំដែណុះង នៈិងការ
បណុះត� ះបណាត ល នៈិងទទួលបានៈលក្នុុ�ណុះឌ ការង្ហារ
ដែ�លនៅធិើើឲ្យយម្គានៈស្ស��ភាពុលអ នៈិងម្គានៈស្ស�វត្ថថិភាពុ។ 
ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈគឺួរទទួលបានៈការនៅរ ើស្សនៅអើង នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ
ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍រចួំនៅ�ើយ ពុួក្នុនៅគឺ
ម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ ពុួក្នុនៅគឺនៅទើបដែត្ថម្គានៈក្នុ�នៈ ឬពុួក្នុនៅគឺជា
អុក្នុនៅម្ពើលដែ�ទាកំ្នុ�នៈនៅនាះនៅទ។ ស្ត្រីស្សតីគឺួរដែត្ថទទួលបានៈ
ជំំនៈួយ��ចំ�ុពីុរដ្ឋាា ភិបិាល ស្សប្រម្គាបក់ារចំ�លនៈិវត្ថតនៈ ៍
ភាពុ�ម នៈការង្ហារនៅធិើើ ការពុាបាលជំំងឺ នៈិងជំរាភាពុ។

ចំំណុះ� ចំនៅនៈះចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថបានៈឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៅ�ក្នុុ�ង
នៅ�លនៈនៅយាបាយធិនៈធានៈម្ពនៈ�ស្សស ឲ្យយចំាស់្ស�ស់្ស 
នៈិងត្ថ�ណុះាី ភាពុ(ជាក្នុដ់ែស្សតង)។ នៅ�លគឺឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
នៅ�លនៈនៅយាបាយនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប�គឺគលិក្នុម្ពួយកំ្នុណុះត្ថ់
លក្នុុ�ណុះឌ ដែផ្សាុក្នុរាងកាយ ��ចំជា ក្នុម្ពពស់្ស ជានៅ�ើម្ព 
ដែ�លម្គានៈការពុិបាក្នុស្សប្រម្គាប់ស្ត្រីស្សតីភាគឺនៅប្រចំើនៈនៅ�កុ្នុ�ង
ការបំនៅពុញតាម្ព។

១២.	សុខភាពី

រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថនៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លា ក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈ
ទទួលរងការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅ�កុ្នុ�ងការដែ�ទាំស្ស��ភាពុ
នៅនាះនៅទ។ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវដែត្ថទទួលបានៈការដែ�ទាំ
នៅប្រកាម្ពលក្នុុ�ណុះឌ ��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សដែ�រ។ 
ជាពុិនៅស្សស្ស ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិទទួលបានៈនៅស្សវានានា
ដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈងការនៅធិើើដែផ្សានៈការប្រគឺួសារ នៈិងការ
ម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

ចំំ ណុះ� ចំ នៅនៈះ ម្គា នៈ ទំ នា ក្នុ់ ទំ នៈ ង នៅ� វ ិញ នៅ� ម្ព ក្នុ
ជាម្ពយួនៈឹងក្នុរណីុះជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការដែ�ទាំ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ (after care)។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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១៣.	ជួីវិត្ថុខាងគោស�ឋកិចច	ន្ធិងសងគមួកិចច

ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិ��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស 
នៅ�ប្រគឺបវ់ស័ិ្សយទាងំអស់្សនៃនៈជីំវតិ្ថ ទាងំខាងនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ 
នៈិងស្សងគម្ពកិ្នុចំេ ��ចំជា ការទទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈ៍
ដែផ្សាុក្នុប្រគឺួសារ ការទទួលបានៈក្នុម្ពេធីិនា�រ នៈិង
ការចំ�លរមួ្ពនៅលងកី្នុឡា នៈិងការចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ
តាម្ពដែបបវបបធិម្ពជ៌ានៅ�ើម្ព។ 

ធានាថ្លា ទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតការង្ហារប្របក្នុបនៅដ្ឋាយភាពុ
យ�ត្ថតិធិម្ពប៌្រត្ថូវបានៈប្របកានៈខ់ាា ប ់ នៈិងថ្លាស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារ ី
ម្ពនិៈស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតម្ពនិៈលអ  ឬម្ពនិៈប្រស្ស ប
ចំាបន់ៅនាះនៅទ។

១៥.	ច�បាបី់

ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស ម្គានៈឋានៈៈ
នៅស្សមើ�ុនៅ�ចំំនៅ�ះម្ព��ចំាប ់ រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំចំាបស់្សតី
ពុីនៅស្សរភីាពុនៅ�កុ្នុ�ងការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈ់ទីក្នុដែនូៈង
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សទីក្នុដែនៈូង
ស្សប្រម្គាបរ់ស់្សនៅ� ការចំ�ះ�ត្ថថនៅលខានៅលើក្នុិចំេស្សនៈា 
នៈិងការទិញ នៈិងលក្នុប់្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិ ផ្សាងដែ�រ។ ស្ត្រីស្សតី
ម្គានៈ “ស្សម្ពត្ថថភាពុតាម្ពផ្សាូ�វចំាប”់ ��ចំប�រស្សដែ�រ។ 

ម្គានៈសារៈសំ្សខានៈន់ៅ�ក្នុុ�ងការធានាថ្លា សិ្សទធិនានា
ប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតតាម្ព។

១៦.	ជួីវិត្ថុអាពាហិ៍ពីិពាហិ៍	ន្ធិងជួីវិត្ថុម្រគ្គួស្វារ

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិ��ចំ�ុនឹៈងប�រស្សដែ�រ នៅ�ក្នុុ�ងការ
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សអុក្នុដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍
ជាម្ពយួ ក្នុំណុះត្ថច់ំំនៈួនៈក្នុ�នៈដែ�លពុួក្នុនៅគឺចំងប់ានៈ នៈិង
នៅម្ពើលដែ� នៅ�នៅពុលដែ�លក្នុ�នៈៗនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុ។ ស្ត្រីស្សតីក្នុម៏្គានៈ
សិ្សទធិនៅស្សមើ�ុចំំនៅ�ះប្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិដែ�លពុួក្នុនៅគឺទទួល
បានៈជាម្ពយួសាើ ម្ពរីបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅពុលដែ�លពួុក្នុនៅគឺ
នៅរៀបអា��៍ពុិ��៍ផ្សាងដែ�រ។ នៅ�ើម្ពបបីញ្ញឈបក់ារនៅរៀប
អា��៍ពុិ��៍នៅ�វយ័នៅក្នុមង រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថ
ក្នុំណុះត្ថ់អាយ�ទាបបំផ្សា�ត្ថស្សប្រម្គាប់ការនៅរៀបអា��៍
ពុិ��៍ នៈិងនៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លា ការក្នុំណុះត្ថន់ៅនៈះប្រត្ថូវបានៈ
នៅគឺអនៈ�វត្ថតតាម្ព។ រាល់ការនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍
ទាងំអស់្សប្រត្ថូវដែត្ថបានៈចំ�ះបញ្ញា ី (ម្គានៈក្នុំណុះត្ថប់្រតាជា
ផ្សាូ�វការនៅ�ជាម្ពយួរដ្ឋាា ភិបិាល)។

ម្គានៈសារៈសំ្សខានៈន់ៅ�ក្នុុ�ងការធានាថ្លា សិ្សទធិនានា
ប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតតាម្ព ជាពុិនៅស្សស្សនៅ�ក្នុុ�ងក្នុរណីុះ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។



អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពឧទា�រណ៍ុះក្នុុ�ងប្រស្សុក្នុ ឬនៅប្រ�ប្រស្សុក្នុម្ពយួចំំនៈួនៈ នៅ�នៅពុល
ដែ�លម្គានៈការនៅប្របើប្របាស់្ស CEDAW នៈិងរនៅបៀបវាស់្សដែវងសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សសនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែផ្សាអក្នុនៅលើ 
HRBA ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការនៅ�ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតចំាប។់
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មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

គោ�លបីំណ្តុះង៖	នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ នៈិងបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួ
ស្សប្រម្គាបក់ារចំ�ះអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លនៅរៀនៈនៅ�ើយ

វត្ថុុ�បីំណ្តុះងថ្ងៃន្ធការគោរៀន្ធសូម្រត្ថុ៖

នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• រឭំក្នុម្គាតិ្ថការនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១នៅ�ើងវញិ
• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីចំំណុះ� ចំនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ
• បនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបក់ារចំ�ះអនៈ�វត្ថត

គោពីលគោវ�៖	៦០ នាទី

មេមាោាងស្សិកាទីីបួន

កាា��ំឭកមេ�មេ�ៀន និងកាា�បមេងើ�តិដែ�នកាា�
ស្សក�មភាាព 
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ស�ចកតីពីណ្តុះ៌នាំអំំពីីធីន្ធធាន្ធ ស�ចកតីណ�នាំំអំំពីីការត�ៀមួសម្ភាា�រ�

រឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ នៅរៀបចំំទ�ក្នុម្ព�នៈស្សប្រម្គាបក់ាររឭំក្នុស្សក្នុម្ពមភាពុ

សិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការវាយត្ថនៃមូ្ពនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈ
ទី ១

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅគឺចំងន់ៅធិើើ

៣.៤.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ
ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ

ប្រពុីនៈនៅចំញឲ្យយមុ្គាក្នុម់្ពយួចំាប់
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សកមួមភាពីទីីមួួយ៖	រឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងការវាយត្ថនៃម្ពូ

គោ�លបីំណ្តុះង៖	 នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីចំំណុះ� ចំនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុវគឺគបណុះត� ះបណាត ល
នៅនៈះ

គោពីលគោវ�៖	៣០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

១.១	រំឭកគោមួគោរៀន្ធទីី	១ (២០ នាទី)

ម្គានៈវធិិីជានៅប្រចំើនៈដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំចំ�លម្ពក្នុកានៈន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះបានៈ នៅ�ើយម្គានៈនៅយាបល់
ម្ពយួស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស់្សប្រម្ពួល គឺឺបនៅចំេក្នុនៅទស្ស «សំ្សណួុះរនៅចំញពីុម្ពកួ្នុ» ឬ «question out of the hat»។

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរសំ្សណួុះរអំពីុវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះនៅ�នៅលើ
ប្រក្នុដ្ឋាស្ស ត្ថ�ចំៗ (ប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុម់្ពយួសំ្សណួុះរ) នៈិងបត្ថប់្រក្នុដ្ឋាស្សទាងំនៅនាះ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុវ់ា
នៅ�ក្នុុ�ងម្ពកួ្នុ ឬចាំនៈនៅ�ម្ព។

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពឈរជារងើង ់យក្នុសំ្សណួុះរម្ពយួនៅចំញពុីម្ពកួ្នុ នៅ�ើយនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងសំ្សណួុះរនៅនាះ។

ទីិ�ឋភាពីទីូគោ�ថ្ងៃន្ធគោម្ភាោ�ងសិក�សាគោន្ធ�

សកមួមភាពី គោលបីំណ្តុះង ព�លវ��

១. រឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងការវាយត្ថនៃម្ពូ ពុិនៈិត្ថយនៅម្ពើលនៅ�ើងវញិនៈ�វ ចំំនៈ�ចំដែ�លបានៈនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់
ៗ នៅ�ក្នុុ�ងវគឺគ នៅ�ើយបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�ើម្ពប ី
ស្សប្រម្គាបក់ារចំ�ះអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�ើយ

៣០ នាទី

២. ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ បនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�ើម្ពបសី្សប្រម្គាបក់ារចំ�ះ
អនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�ើយ

៣០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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១.២	ការវាយត្ថុថ្ងៃមួើវគ្គគសិក�សា (១០ នាទី)

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ព នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ នៅនៈះតាម្ពរយៈ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតវាយត្ថនៃម្ពូនៈិងទប្រម្ពង ់ដែ�លបានៈដែណុះនានំៅដ្ឋាយសាថ បន័ៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឬនៅ�ក្នុុ�ងឧបស្សម្ពពន័ៈធ។

សកមួមភាពីទីីពីីរ៖	ការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ

គោ�លបីំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបក់ារចំ�ះអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�ើយ

គោពីលគោវ�៖ ៣០ នាទី

គោសចកតីដែណ្តុះនាំំសម្រម្ភាបី់អំែកសម្រមួបីសម្រមួួល៖

២.១	ការបីគោងើ�ត្ថុដែ�ន្ធការសកមួមភាពី

ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វ ៣.៤.១ ឯក្នុសារនៃនៈដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា នៅ�ក្នុុ�ងឯក្នុសារនៅនាះ ម្គានៈ
សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងជានៅប្រចំើនៈ និៈងគឺំរ�ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួ។

ទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពចំំនៈួនៈ ២០ នាទី នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ�ូួនៈឯង និៈងបំនៅពុញ។

២.២	ការម្របីជួុំម្រកុមួ

អនៅញ្ញេ ើញសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុ អំពីុដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះចំង់
នៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុ និៈងនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងសំ្សណួុះរចំ�ងនៅប្រកាយណាម្ពយួ។
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ស្សមាាា��បណ្តុះះ��បណ្តុះះ�ល

ឧបស្ស�័័ នធ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

103

១.១.១ មេយនឌ័័� និងមេ�ទី 

មេ�ទី មេយនឌ័័�

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព X ២ នៅ��ណុះៈនៅពុល
ដែ�លប�រស្សម្គានៈប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព X ១ និៈង
ប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព Y ១

ស្ត្រីស្សតីង្ហាយរជំំួលចំិត្ថតជាងប�រស្ស

ស្ត្រីស្សតីផ្សាតល់ក្នុំនៅណុះើ ត្ថ�ល់ទារក្នុ ស្ត្រីស្សតីម្គានៈស្សក្នុដ់ែវងជាងប�រស្ស

ប�រស្សម្គានៈអរម្ពា�នៈនៅត្ថស្សត�នៅស្សតរ ានៈនៅ�
ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សជាងស្ត្រីស្សតី

ប�រស្សពុ�ដែក្នុនៅបើក្នុបរជាងស្ត្រីស្សតី

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈអរម្ពា�នៈនៅអស្ត្រីស្សត�ដែជំនៈនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្ស
ជាងប�រស្ស ស្ត្រីស្សតីទទួល��ស្សប្រត្ថូវចំំនៅ�ះការដែ�ទាកំ្នុ�នៈ

ស្ត្រីស្សតីអាចំបំនៅ�នៅដ្ឋាះក្នុ�នៈបានៈស្ត្រីស្សតីអាចំបំនៅ�
នៅដ្ឋាះក្នុ�នៈបានៈ

ប�រស្សកានៈត់្ថួនាទីដែ�លម្គានៈអំណាចំ�ពស់្ស
ភាគឺនៅប្រចំើក្នុុ�ងជំួររដ្ឋាា ភិបិាល

ប�រស្សដែបក្នុស្សនៅម្ពូងនៅ�នៅពុលនៅពុញវយ័ ក្នុ�ម្គារាចំ�លចំិត្ថតពុណ៌ុះនៅ�ៀវ នៅ�ើយក្នុ�ម្គារ ី
ចំ�លចំិត្ថតពុណ៌ុះផ្ទាើ ឈ�ក្នុ



104

១.១.២ កញ្ចចប់ស្សក�មភាាពស្សោីពី ស្សមាាា�� ស្សក�មភាាព និងតិួអ្នងគ

ស្ត្រីស្សតី

ប�រស្ស



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

105

១.១.២ ស្សមាាា�:

នៅប្រគឺឿងផ្ទាត្ថម់្ព��

កាប�បនៃ�
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កាដែស្សត្ថ

ប្រក្នុវាាត្ថ ់ក្នុ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

107

នៅខានៅជំើងដែវង

ឆុ្នាំងំ�ាះ 



108

រនៅទះរ�ញក្នុ�នៈនៅក្នុមង

ក្នុ�ំពុយ�ទរ័យួរនៃ�



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

109

រ�យនៈត



110

ការនៅបើក្នុបរ

ការសាងស្សង់

១.១.២ ស្សក�មភាាព



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

111

ការចំម្ពអនិៈម្ពា�ប

នៅលងជាម្ពយួក្នុ�នៈៗ



112

ការស្សម្គាអ ត្ថផ្សាាះ

នៅ�រនៅខាអាវ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

113

ចាំក្នុសំ់ាងឡានៈ

នៅ�ផ្សាារ



114

ការរា ំ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

115

១.១.២ តិួនាំាទីី

ប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈ

គឺិ�នៈ�បបដ្ឋាា យិកា



116

អុក្នុនៈនៅយាបាយ

នៅម្ពប្រគឺួសារ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

117

អុក្នុនៅម្ពើលដែ�ទាកំ្នុ�នៈ

អុក្នុនៅម្ពើលដែ�

ម្ពនៈ�ស្សសចាំស់្សៗ



118

ក្នុសិ្សក្នុរ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់

119

អុក្នុពុនៈូត្ថអ់គឺគីភិយ័

អុក្នុនៅបើក្នុតាក្នុស់្ស�ី
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ស្ស�ម្ពពិុចាំរណានៅលើសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�នៅពុលអុក្នុអានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅ�ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។

១. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លាត្ថួអងគក្នុុ�ងក្នុរណីុះសិ្សក្នុាជាប�រស្សឬប្រសី្សនៅទ? ចំ�រពុនៈយល់ចំនៅម្ពូើយរបស់្សអុក្នុ។

២. នៅត្ថើផ្សាលបាះ�ល់អើី�ូះដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង ពុីស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�ក្នុុ�ងការសិ្សក្នុាក្នុរណីុះ 
រមួ្ពទាងំប្របតិ្ថក្នុម្ពមរបស់្សប្រក្នុុម្ពប្រគឺួសារនិៈងស្ស�គឺម្ពនៈ ៍ នៈិងផ្សាលបាះ�ល់ដែផ្សាុក្នុចំាបន់ៅស្ស�ាក្នុិចំេ ឬ
ផ្សាលបាះ�ល់រយៈនៅពុលដែវង?

៣. នៅត្ថើផ្សាលបាះ�ល់ នៈឹង��ស្ស�ុនៅទប្របសិ្សនៈនៅបើប�គឺគល ដែ�លនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះជាប�រស្សឬប្រសី្ស? 
នៅបើ��នៅចំុះ នៅត្ថើនៅធិើើ��ចំនៅម្ពតចំ?

៤. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លាផ្សាលបាះ�ល់ ដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈងនៃ�ៃនៅនៈះ��ស្ស�ុពីុជំំនានៈ ់ ដែ�លឪពុ�ក្នុម្គាត យ ឬ
ជំី��នៈជីំតារបស់្សអុក្នុនៅ�នៅក្នុមងនៅទ?

១.២.១ កញ្ចចប់ស្សក�មភាាពស្សោីពី គ្គុណ្តុះភាាព អាា��មណ្តុះ៍ និងអាាកបប
កិ�ិយាានៃនមេយនឌ័�័



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ករណ្តុះីសិក�សា	ក៖	ស្វាច់គោរឿងថ្ងៃន្ធពី�ត្ថុ៌ម្ភាន្ធ

នៈគឺរបាលក្នុំពុ�ងដែស្សើងរក្នុម្ពនៈ�ស្សសពុីរនាក្នុ ់ដែ�លម្គានៈវយ័ ១៦ឆុ្នាំ ំ នៅ�ម ះ ប្រក្នុ�ម្ព នៈិងនៅ�ៀវ។ ប�គឺគលទាងំពីុរ
នាក្នុប់្រត្ថូវបានៈជាបន់ៅចាំទពុី បទលួចំចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងសាលស្ស�គឺម្ពនៈម៍្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួ នៈិងបានៈចំំណាយនៅពុល
នៅ�ទីនៅនាះនៅពុញម្ពយួយប។់ នៈគឺរបាលក្នុប៏ានៈរក្នុនៅ�ើញ�បប្រសាម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លបានៈផឹ្សាក្នុអស់្ស នៈិងក្នុញ្ញេប់
នៅប្រសាម្ពអនាម្ពយ័ម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ផ្សាងដែ�រ។

អុក្នុប្រស្សុក្នុមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈបានៈនៅ�ើញម្ពនៈ�ស្សសវយ័នៅក្នុមងទាងំពីុរនាក្នុន់ៅនាះ នៅ�ក្នុុ�ង
ម្ពជំឈម្ពណុះឌ ល នៈិងបានៈសួ្សរនៅ�ញនៅដ្ឋាលពុួក្នុនៅគឺអំពីុ ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅ�ទីនៅនាះ។ នៅគឺបានៈរាយការណ៍ុះ
ថ្លា នៅ�ៀវ បានៈដែប្របជា�ឹងស្សម្ពារ នៈិងនៅប្របើ�ិងានៅលើអុក្នុប្រស្សុក្នុមុ្គាក្នុន់ៅនាះ រ��ត្ថទាល់ដែត្ថ ប្រក្នុ�ម្ព បានៈអងើរឲ្យយ 
នៅ�ៀវ ឲ្យយឈបន់ៅធិើើទនៅងើើដែបបនៅនាះ បនាា បម់្ពក្នុទាងំពីុរនាក្នុន់ៅនាះក្នុរ៏ត្ថន់ៅគឺចំ�ូួនៈនៅ�បាត្ថ។់

នៅគឺបានៈពុណ៌ុះនាថ្លា ប្រក្នុ�ម្ព ជាជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៈិងម្គានៈសាវតាប្រគឺួសារដែ�លម្គានៈការលំបាក្នុ នៅ��ណុះៈ
នៅពុលដែ�លសា�នៅរៀនៈរបស់្ស នៅ�ៀវ បានៈរាយការណ៍ុះថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុភាា ក្នុន់ៅផ្សាអើលយាា ងខូាងំចំំនៅ�ះ
អាក្នុបបកិ្នុរយិានៅនៈះ ពីុនៅប្រ�ះ នៅ�ៀវ គឺឺជាអុក្នុកី្នុឡាដែ�លម្គានៈនៅទពុនៅកាស្សលយ�ខូ៏ាងំពុ�ដែក្នុមុ្គាក្នុ។់

ករណ្តុះីសិក�សា	ខ៖	អំត្ថុុបីទីស្វារពី�ត្ថុ៌ម្ភាន្ធ

នៅភិរវក្នុរដែ�លប្រត្ថូវបានៈស្សងសយ័មុ្គាក្នុ ់ប្រត្ថូវបានៈចាំប�់ូួនៈបនាា បព់ុីបានៈស្សប្រម្ពុក្នុចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាារទំនៅនៈើបម្ពយួ នៈិង
បានៈ គឺប្រម្គាម្ពបាញ់អុក្នុទិញទំនៈិញដែ�ល�ម នៈក្នុំ��ស្សមុ្គាក្នុ ់កាលពុីរនៅស្សៀលនៃ�ៃនៅ�រ។៍

សាក្នុយមុី្គាក្នុប់ានៈនៅរៀបរាបអ់ំពីុនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះនៅនាះថ្លា៖

«�ា� ំបានៈត្ថក្នុស់្សូ�ត្ថយាា ងខូាងំ នៅ�ើយ�ា� ំបានៈរត្ថ ់ នៈិងដែប្រស្សក្នុនៅ�នៅពុលដែ�ល�ា� ំបានៈនៅ�ើញនៅភិរវក្នុរចំ�លនៅ�ក្នុុ�ង
ផ្សាារទំនៅនៈើបនៅនាះ។ ជាសំ្សណាងលអ ដែ�លម្គានៈផ្ទាា ងំសូាក្នុស្សញ្ញាញ ធិំម្ពយួនៅ�ទីនៅនាះ នៅ�ើយ�ា� ំបានៈ�ក្នុ�់ូួនៈ
នៅ�ខាងនៅប្រកាយផ្ទាា ងំសូាក្នុស្សញ្ញាញ ធិំនៅនាះ ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺនៅម្ពើលម្ពនិៈនៅ�ើញ�ា� ំនៅនាះនៅទ។»

នៅភិរវក្នុរប្រត្ថូវបានៈបញ្ញឈបស់្សក្នុម្ពមភាពុ នៅដ្ឋាយសារម្គានៈម្គាេ ស់្ស�ង�អ៏ងអ់ាចំកូា�នៈមុ្គាក្នុ ់ បានៈនៅបាះបាល់
នៅ�ប្រត្ថូវនឹៈងក្នុាលរបស់្សនៅភិរវក្នុរនៅនាះ នៈិងបានៈវាយពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សនៈូប។់

ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិម្ពយួប្រក្នុុម្ពបានៈប្របាបអ់ុក្នុកាដែស្សត្ថរបស់្សនៅយើងថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈការ�ឹងគឺ�ណុះយាា ងខូាងំចំំនៅ�ះទនៅងើើ�៏
អងអ់ាចំកូា�នៈរបស់្សម្គាេ ស់្ស�ងនៅនាះ។

«ពុួក្នុនៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងបារម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាារទំនៅនៈើបនៅនាះ នៅពុលក្នុំពុ�ងដែត្ថផឹ្សាក្នុប្រសានៅបៀរ នៈិងទស្សសនាការប្របក្នុួត្ថ
បាល់ទាត្ថ។់ នៅយើងបានៈនៅចំញនៅ�ខាងនៅប្រ�នៅ�ើម្ពបជីំក្នុប់ារ ី នៅពុលនៅនាះនៅយើងបានៈនៅ�ើញនៅភិរវក្នុរ ក្នុំពុ�ងដែត្ថរត្ថ់
សំ្សនៅ�ម្ពក្នុរក្នុនៅយើង។ នៃចំ�នៈយអី វាជានៅពុលដែ�លម្គាេ ស់្ស�ងមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈនៅបាះបាល់នៅ�ប្រត្ថូវនៈឹងក្នុាល
របស់្សនៅភិរវក្នុរ និៈងបានៈវាយពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សនៈូប។់»
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ករណ្តុះីសិក�សា	គ្គ៖	ការវាយត្ថុថ្ងៃមួើអំំពីីដែខ�សភាពីយន្ធត

សាចំន់ៅរឿងនៅស្សុ�បានៈនាតំ្ថួអងគពីុររ�ប ដែ�លម្គានៈនៅ�ម ះ នៃបត្ថង និៈងប្រក្នុ�ម្ព ឲ្យយម្ពក្នុជំួប�ុ។

«នៃបត្ថង» ជាម្ពនៈ�ស្សសដែ�ល ឪពុ�ក្នុម្គាត យម្ពនិៈនៅ�ជាម្ពយួ�ុ នៅប្រ�ះឪពុ�ក្នុម្គាត យនៅគឺដែត្ថងដែត្ថរស់្សនៅ�ម្ពនិៈចំ�ះស្សប្រម្ពុង 
នៈិងម្ពនិៈម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងលអនឹៈង�ុ នៅ�ើយក្នុស៏្សនៅប្រម្ពចំនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅផ្សាសងនៅ�ើម្ពបចីាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជីំវតិ្ថ�មីម្ពតងនៅទៀត្ថ។

«ប្រក្នុ�ម្ព» គឺឺជានៅម្ពធាវ�ីន៏ៅជាគឺជំយ័មុ្គាក្នុ ់ ដែ�លទំនៈងជាម្គានៈអើីៗប្រគឺបយ់ាា ង ដែ�លនៅគឺចំងប់ានៈនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ
របស់្សនៅគឺ បា�ដែនៈតនៅ�ពុីនៅប្រកាយអើីដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅនាះ ប្រក្នុ�ម្ព បានៈទទួលរងភាពុភិយ័ខូាចំ ដែ�ល
�ក្នុទ់�ក្នុយាា ងនៅប្រ�នៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថត ដែ�លបនៈសល់ទ�ក្នុពីុការរស់្សនៅ�ឆ្លូងកាត្ថស់្សស្ត្រីង្ហាគ ម្ព នៈិងជាលទធផ្សាល �ត្ថ់
ម្គានៈបញ្ញាា នៅញៀនៈស្ស�រា។

ត្ថួអងគទាងំពីុរបានៈជំួប�ុនៅ�យបធូ់ាក្នុប់្រពិុលម្ពយួ នៅ�នៅពុលដែ�ល នៃបត្ថង នៅ�ើរពុីក្នុដែនៈូងនៅធិើើការនៅ�ផ្សាាះ នៈិង
បានៈនៅ�ើញ ប្រក្នុ�ម្ព ក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅ�ើរនៅប្រទត្ថនៅប្រទាត្ថនៅចំញពីុបារនៈីយដ្ឋាា នៈម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងស្សភាពុប្រស្សវងឹប្រសា នៈិងប្រត្ថូវ
បានៈវាយបូនៈន់ៅដ្ឋាយម្ពនៈ�ស្សសវយ័នៅក្នុមង�ក្នុន់ៅប្រសាម្ពម្ព��ពីុរនាក្នុ។់ នៃបត្ថងបានៈចំ�លនៅ�ជំួយស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះ ប្រក្នុ�ម្ព 
នៅដ្ឋាយបានៈនៅរ ើស្ស�ំបងម្ពយួនៅ�ើម្ពពីុនៅលើក្នុប្រម្គាល នៈិងបានៈរត្ថត់្ថប្រម្ពងន់ៅ�រក្នុពុួក្នុនៅគឺ។

បនាា បព់ុីបានៈជំួយ ប្រក្នុ�ម្ព ឲ្យយសាើ ងប្រស្សវងឹ នៈិង�ងរបសួ្សរបស់្សនៅគឺរចួំនៅ�ើយ អុក្នុទាងំពីុរបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
ទំនាក្នុទ់ំនៈងម្ពតិ្ថតភាពុ ដែ�លម្ពនិៈទំនៈងនឹៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពយួ នៅ�ើយបនៅងើើត្ថបានៈជានៅស្សុ�។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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សាស្សនា  

១.៤.១ �ំាំងកាាតិឥទីធិពល
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នៈនៅយាបាយ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ការអបរ់ ំ
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ម្ព��របរ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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វស័ិ្សយពុត័្ថម៌្គានៈ/

បណាត ញស្សងគម្ព



២.១.១  និយ�ន័យ អ្នុក�ស្ស�ាញ់មេ�ទីដ្ឋូចំគាុា ឬ LLLLL
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ផ្សាគ�ផ្សាគង�ក្នុយនៅ�នៈឹងនិៈយម្ពនៈយ័ប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវខាងនៅប្រកាម្ព៖
 ប�រស្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ   ម្ពនៈ�ស្សសប្រស្ស�ញ់នៅភិទផ្សាា�យ�ុ
 ម្ពនៈ�ស្សសប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ  ចំនៅនូាះនៅភិទ**
 នារបី្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ   ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ*

ពាក�យគ្គន្ធើឹ� ន្ធិយមួន្ធ�យ

សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬ ទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះ
ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស។ វាក្នុជ៏ា�ក្នុយទ�នៅ�ស្សប្រម្គាបក់្នុតាត ផ្សាូ�វនៅភិទរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ នៈិង ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស
ប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុដែ�រ - ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សម្ពយួចំំនៈួនៈក្នុំណុះត្ថ�់ូួនៈឯងថ្លាជាម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ 
នៅប្រចំើនៈជាង ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ

សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សស
ប្រសី្ស។

ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ (នៅ�នៅពុល�ូះប្រត្ថូវបានៈនៅ�កាត្ថថ់្លា «trans») គឺឺជាក្នុប្រម្ពង�ក្នុយ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពប ី
បក្នុប្រសាយអំពីុអត្ថត-ស្សញ្ញាញ ណុះនៅភិទជានៅប្រចំើនៈរបស់្សអុក្នុដែ�លម្គានៈរ�បរាង នៈិងចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ��ស្សដែបូក្នុពីុនៅភិទធិម្ពមតា — 
ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទបនាា បព់ុីវះកាត្ថ ់អុក្នុនៅស្សូៀក្នុ�ក្នុស់្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុផ់្សាា�យពុីនៅភិទរបស់្ស�ូួនៈ (ជំួនៈកាលប្រត្ថូវបានៈ
នៅគឺនៅ�ថ្លា “ម្ពនៈ�ស្សសនៅស្សូៀក្នុ�ក្នុដ់ែក្នុូង�ូួនៈនៅភិទផ្សាា�យ”) នៈិងម្ពនៈ�ស្សសដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាម្ពនៈ�ស្សសនៅភិទទីបី។ 
ម្ពនៈ�ស្សសស្ត្រីស្សតីបត�រនៅភិទប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាស្ត្រីស្សតី បា�ដែនៈតប្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំត្ថថុ់្លាក្នុថ់្លាជាប�រស្សនៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ។ ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស
បត�រនៅភិទប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លាជាប�រស្ស បា�ដែនៈតប្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំត្ថថុ់្លាក្នុថ់្លាជាស្ត្រីស្សតីនៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ។ ប្រស្សបនៅពុលជាម្ពយួ�ុ
នៅនៈះ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ�នៃទនៅទៀត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាគ ល់ថ្លា�ម នៈនៅភិទទាងំពីុរ។ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទម្ពយួចំំនៈួនៈដែស្សើងរក្នុ
ការវះកាត្ថ ់ ឬចាំក្នុអ់រ័ម្ពា�នៈនៅ�ើម្ពបរីាងកាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺប្រស្សបតាម្ពអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅយនៈឌ័រ័របស់្សពុួក្នុនៅគឺ ម្ពនៈ�ស្សសបត�រនៅភិទ
ម្ពយួចំំនៈួនៈនៅទៀត្ថម្ពនិៈដែស្សើងរក្នុនៅស្សវាទាងំនៅនាះនៅទ។

នៅនៈះអាចំប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាជា�ក្នុយនៅវជំាសាស្ត្រីស្សតនៅប្រចំើនៈជាង ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស នៅ�ើម្ពបបីក្នុប្រសាយអំពីុនៈរណា
មុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈ ទំនៅនារផ្សាូ�វចិំត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះនៈរណាមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈនៅភិទ
��ចំ�ុ។ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ �ក្នុយ “ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សប្រស្ស�ញ់នៅភិទ��ចំ�ុ” ប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើជាទ�នៅ�ជាង។

សំ្សនៅ�នៅលើម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សស
ប្រសី្ស ឬម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វចំិត្ថត ទំនៅនារដែផ្សាុក្នុម្ពនៅនាស្សនៅញ្ញេត្ថនា នៈិង/ឬទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សស
ប្របុស្ស។

ម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈចំនៅនូាះនៅភិទបានៈនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុជាម្ពយួនៈឹងចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈនៅភិទផ្សាូ�វកាយ ឬតាម្ពជីំវសាស្ត្រីស្សត ��ចំជា
ការវភិាគឺអំពីុសារ�ងគកាយ ផ្សាូ�វនៅភិទ ស្សររីាងគបនៈតពុ�ជំ រចំនាបទអរ័ម្ពា�នៈ នៈិង/ឬរចំនាបទប្រក្នុូម្ពា�ស្ស�ម្ព ដែ�លម្ពនិៈស័្សក្នុតិស្សម្ព
នៈឹងនិៈយម្ពនៈយ័ធិម្ពមតានៃនៈម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស ឬម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្ស។ ចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈទាងំនៅនៈះអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅ�នៅពុលនៅក្នុើត្ថ ឬ
អាចំនៅលចំនៅ�ើងនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ ជាញឹក្នុញាប ់នៅ�នៅពុលនៅពុញវយ័។ ម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈចំនៅនូាះនៅភិទអាចំ
ម្គានៈទំនៅនារផ្សាូ�វនៅភិទ និៈងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅភិទណាម្ពយួ។

�ក្នុប្រស្សងពីុ https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms

*https://www.unfe.org/definitions/

**https://www.unfe.org/definitions/



មេ�មេ�ៀនទីី ១
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២.២.១ កាាតិតិួអ្នងគ

ក្នុ�ម្គារអីាយ� ១០ ឆុ្នាំ ំដែ�លម្ពក្នុប្រក្នុុម្ពជាតិ្ថជាត្ថិភាគឺត្ថិចំ 
រស់្សនៅ�តាម្ពទីជំនៈបទដ្ឋាចំប់្រស្សយាល នៃនៈប្របនៅទស្ស
ម្ពួយដែ�លនៅទើបដែត្ថរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារទឹក្នុជំំនៈនៈ់�៏
ធិៃនៈធ់ិៃរកាលពុី�មីៗនៅនៈះ។

ប�រស្សអាយ� ៣៥ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ ដែ�លប្រត្ថូវជំិះរនៅទះរ�ញ
បនាា បព់ុីជំួបឧបទាវនៅ�ត្ថ� នៅ�ក្នុុ�ងប្រគឹឺះសាថ នៈ
ឧស្សា�ក្នុម្ពមម្ពយួ (�ម នៈសំ្សណុះង)។ �ត្ថគឺ់ឺជាឪពុ�ក្នុ
របស់្សក្នុ�នៈប្របានំាក្នុ។់

ប�រស្សអាយ� ៤៥ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ ដែ�លជាប្របធានៈនាយក្នុ
ប្របតិ្ថបត្ថតិនៃនៈអាជំីវក្នុម្ពម�ន៏ៅជាគឺជំយ័ម្ពយួ។ �ត្ថ�់ម នៈ
ប្រគឺួសារនៅនាះនៅទ នៈិងម្គានៈម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិដែត្ថពីុរបីនាក្នុ់
បា�នៅណាះ ះ។

នារអីាយ� ២៥ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ ម្គានៈក្នុំនៅសាយដែផ្សាុក្នុ
នៅសាត្ថវញិ្ញាញ ណុះ នៈិងជំួបការលំបាក្នុនៅ�ក្នុុ�ង
ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ។ នាងគឺឺជាស្សម្គាជំិក្នុមុ្គាក្នុន់ៃនៈប្រគឺួសារ�៏
ធិំម្ពយួដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុប្រគឺួសារនៅប្រចំើនៈនាក្នុ។់

នៈិស្សសតិ្ថម្ព�វទិាល័យ នៅភិទប្រសី្ស វយ័ ២៥ឆុ្នាំ ំដែ�ល
ជាអុក្នុរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ។

នៅក្នុមងប្របុស្ស ក្នុំប្រ� វយ័ ១៥ ឆុ្នាំ ំ ដែ�លប្រត្ថូវដែ�ទាំ
បអ�នៈបនៅងើើត្ថរបស់្ស�ត្ថដ់ែ�លម្គានៈអាយ� ១០ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់
នៈិង ៨ ឆុ្នាំ ំមុ្គាក្នុ។់

ស្ត្រីស្សតីនៅម្ពម្គាា យ វយ័ ៨០ ឆុ្នាំ ំដែ�លរក្នុចំំណុះ� លបានៈត្ថិចំ
ជាង ១ ���ូរក្នុុ�ងម្ពយួនៃ�ៃ។

អុក្នុនៈនៅយាបាយជាស្ត្រីស្សតី វយ័ ៣៥ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ ដែ�ល
ម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ នៈិងនៅទើបដែត្ថកូាយជាស្ត្រីស្សតីនៅម្ពម្គាា យកាល
ពុី�មីៗនៅនៈះ។

នៅក្នុមងប្រសី្ស វយ័ ១៦ ឆុ្នាំ ំដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺជំួញ��រឲ្យយនៅ�
នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ង�ងម្គាា ស្សាម្ពយួក្នុដែនៈូង។

ប�រស្ស ដែ�លជាប្របធានៈនាយក្នុប្របត្ថិបត្ថតិនៃនៈប្រក្នុុម្ព�ា�នៈ
ម្ពយួដែ�លម្គានៈត្ថនៃម្ពូរាប�់នៈ។
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២.២.២ កាា�កំណ្តុះតិ់មេគាាលមេ�ា

ស្សម្គាគ ល់នៅ�លនៅ�ចំំនៈួនៈប្របា ំដែ�លអុក្នុម្គានៈបំណុះងស្សនៅប្រម្ពចំឲ្យយបានៈ នៅ�ក្នុុ�ងរយៈនៅពុលបីឆុ្នាំបំនាា បខ់ាងម្ព�� នៈិងដ្ឋាក្នុច់ំំណាត្ថថុ់្លាក្នុ ់
ថ្លានៅត្ថើអុក្នុម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថណាចំំនៅ�ះស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សអុក្នុនៅ�ក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំឲ្យយបានៈនៈ�វនៅ�លនៅ�នៈីម្ពយួៗ។

នៅស្សចំក្នុតីពុណ៌ុះនាអំពីុនៅ�លនៅ� ដ្ឋាក្នុច់ំំណាត្ថថុ់្លាក្នុ ់ ថ្លានៅត្ថើអុក្នុម្គានៈទំនៈ�ក្នុ
ចំិត្ថត�ល់ក្នុប្រម្ពិត្ថណានៅ�កុ្នុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំ
នៅ�លនៅ�។

១ = �ម នៈទាល់ដែត្ថនៅសាះ

៥ = ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតខូាងំណាស់្ស 

នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈរបស់្ស ឬក្នុតាត អើី�ូះនៅ�ើម្ពបជីំួយ
�ល់អុក្នុនៅ�កុ្នុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ�
របស់្សអុក្នុ? និៈងនៅត្ថើម្គានៈឧបស្សគឺគអើី�ូះ?

 

១      ២       ៣       ៤       ៥ របស់្ស ឬក្នុតាត ៖

ឧបស្សគឺគ៖ 

១      ២       ៣       ៤       ៥ របស់្ស ឬក្នុតាត ៖

ឧបស្សគឺគ៖ 

១      ២       ៣       ៤       ៥ របស់្ស ឬក្នុតាត ៖

ឧបស្សគឺគ៖ 

១      ២       ៣       ៤       ៥ របស់្ស ឬក្នុតាត ៖

ឧបស្សគឺគ៖ 

១      ២       ៣       ៤       ៥ របស់្ស ឬក្នុតាត ៖

ឧបស្សគឺគ៖ 



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ស្ត្រីស្សតី

ប�រស្ស

ទាងំ២នៅភិទ

៣.១.១ �បមេ�ទីហិិងាមេយនឌ័័�
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 គឺំរាម្ពគឺំដែ�ង

�ិងាផ្សាូ�វកាយ

រនំៅ�ភិបំ�ងខាងផ្សាូ�វចំិត្ថត
(Gas-lighting) 



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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នៅចំត្ថនានៅធិើើឲ្យយម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុខ់ាង
ផ្សាូ�វកាយ(��ចំជានៅបើក្នុឡានៈនៅលឿនៈខូាងំ និៈងប្របឈម្ព

នៈងឹនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ)់

ដែលបងផ្សាូ�វចំិត្ថត

រមួ្ពនៅភិទនៅដ្ឋាយបងុំ
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បងុ្ហាងំ ឬរារាងំម្ពនិៈឲ្យយជំួប
ជាម្ពយួប្រគឺួសារ នៈិងម្ពតិ្ថតភិក្នុតិ

�ក្នុសិ្សទធិនៃនៈការទទួល បានៈ
�ិរញ្ញញ វត្ថថ�

ក្នុ��ក្នុប្របពុន័ៈធយ�ត្ថតិធិម្ព៌
ប្រពុ�មទណុះឌ អំពីុជំនៈរងនៅប្រ�ះ



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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នៅប្របើប្របាស់្សល�យរបស់្សជំនៈ 
រងនៅប្រ�ះ

រារាងំម្ពនិៈឲ្យយជំួបក្នុ�នៈ

ក្នុ��ក្នុក្នុ�នៈ នៅ�ើម្ពបមី្ពនិៈឲ្យយបានៈ
ជំួបអាណាពុាបាល
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�ិងានៅលើផ្សាូ�វនៅភិទ

គឺំរាម្ពថ្លានឹៈងនៅធិើើបាបក្នុ�នៈ

ប្រគឺបប្រគឺងនៅលើការ

ពុនៈាក្នុំនៅណុះើ ត្ថ



Module 1 
GENDER AWARENESS FOR FRONTLINE OFFICERS AND LAW ENFORCEMENT TEAMS
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តាម្ពឃូ្លានំៅម្ពើល(Stalking) ទាងំ
តាម្ពផ្សាូ�វកាយ នៈិងផ្សាូ�វចំិត្ថត

បរ�ិរនៅក្នុរ ត�

បំផូ្ទាញនៅក្នុរ ត�នៅ�ម ះរបស់្ស

ជំនៈរងនៅប្រ�ះ
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ការប�ិនៅស្សធិសិ្សទធិទទួល
បានៈប្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិ នៈិងស្សត្ថើ

ចំិញ្ញេ ឹម្ព

បងើអនៈតរាយ�ល់
ប្រទពុយស្សម្ពបត្ថត ិឬស្សត្ថើចិំញ្ញេ ឹម្ព



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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ប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនឹៈងផូ្ទាស់្សនៅវនៈ�ុស្សដែម្ពតងជាត្ថួអងគនីៈម្ពយួៗ។

ជួន្ធបីងើគោហិត្ថុុ

វាគឺឺជាការង្ហាររបស់្សអុក្នុនៅ�ក្នុុ�ងពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើលក្នុិចំេការដែ�លអុក្នុរចួំ�ូួនៈ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅធិើើ។ នៅ�ក្នុុ�ង
រយៈនៅពុល ៧ នាទី�ំប�ងនៃនៈកិ្នុចំេការនៅនៈះ អុក្នុគឺួរដែត្ថផ្សាតល់នៅយាបល់ អវជិំាម្គានៈ នៅ�កានៈអ់ុក្នុរចួំ�ូួនៈ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះ 
ឧទា�រណ៍ុះ៖

• អុក្នុរាងយឺត្ថបនៈតិចំនៅ�ើយ នៅត្ថើអុក្នុនៅធិើើឲ្យយនៅលឿនៈជាងនៅនៈះបនៈតិចំម្ពនិៈបានៈនៅទឬ?
• �ា� ំម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថតរនៅបៀបដែ�លអុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅធិើើនៅនៈះនៅទ។
• នៅត្ថើអុក្នុម្ពនិៈអាចំនៅធិើើឲ្យយបានៈជាងនៅនៈះនៅទឬ?

អំែករួចខើ�ន្ធ/ជួន្ធរងគោម្រ��

អុក្នុម្គានៈនៅពុល ១០ នាទី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់្នុិចំេការដែ�លអុក្នុប្រត្ថូវបានៈប្របគឺល់ជំ�នៈ។ វាគឺឺជាទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្ស
អុក្នុបងើនៅ�ត្ថ�នៅ�ក្នុុ�ងការនៅម្ពើលអុក្នុនៅធិើើក្នុិចំេការ នៈិងនៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លា អុក្នុនៅធិើើវាបានៈលអ។

អំែកអំគោងើត្ថុការណ្តុះ៍

អុក្នុម្គានៈត្ថួនាទីនៅម្ពើលទំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងជំនៈបងើនៅ�ត្ថ� ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់អំពីុការដែប្របប្របួល នៈិង
ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ថ្លានៅត្ថើវាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំនៅ�ក្នុុ�ងនាម្ពនៅ�ើរត្ថួអុក្នុអនៅងើត្ថការណ៍ុះ។

៣.២.១ កិចំចកាា� អ្នំណាាចំ និងកាា��តិួតិ�តាា
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២១    www.unicef.org/gender/files/CEDAW_In_Brief_For_Adolescent-Web_Version.pdf.

៣.៣.១ LLLLL
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១.	ន្ធិយមួន្ធ�យ	 “ការនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី ម្គានៈនៈយ័ថ្លា ការប្របប្រពឹុត្ថតិ នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ឬ
នៅដ្ឋាយប្របនៅយាល ចំំនៅ�ះក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី ��ស្សពុីការប្របប្រពុឹត្ថតិចំំនៅ�ះក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស តាម្ពវធិិី
ម្ពយួដែ�លរារាងំពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈឲ្យយអាប្រស័្សយផ្សាលនៅលើសិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 

២.	វិធាន្ធការដែ�ែកគោ�លន្ធគោយា�យ រដ្ឋាា ភិបិាលម្ពនិៈប្រត្ថូវអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយម្គានៈការនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីនៅនាះនៅទ។ ប្រត្ថូវដែត្ថ
ម្គានៈចំាប ់នៈិងនៅ�លនៈនៅយាបាយនៅ�ើម្ពបកីារ�រពុួក្នុនៅគឺពុីការនៅរ ើស្សនៅអើងណាម្ពយួ។ ចំាប ់នៈិង
នៅ�លនៈនៅយាបាយជាត្ថិទាងំអស់្សប្រត្ថូវដែត្ថដែផ្សាអក្នុនៅលើស្សម្ពភាពុរវាងក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិង
ប�រស្ស។ គឺួរដែត្ថម្គានៈការដ្ឋាក្នុន់ៅទាស្សចំំនៅ�ះការម្ពនិៈអនៈ�វត្ថតតាម្ពចំាបទ់ាងំនៅនាះ។

៣.	 ធានាំចំគោពា�សិទីធិមួន្ធុស�ស	 ន្ធិង

គោសរ�ភាពីមួូលដ្ឋាា�ន្ធ

រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវចាំត្ថវ់ធិានៈការនៅលើប្រគឺបវ់ស័ិ្សយទាងំអស់្ស ��ចំជា វស័ិ្សយនៈនៅយាបាយ ស្សងគម្ពកិ្នុចំេ 
នៅស្ស�ាក្នុិចំេ នៈិងវបបធិម្ព ៌ នៅ�ើម្ពបធីានាថ្លាក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីអាចំទទួលបានៈសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិង
នៅស្សរភីាពុម្ព�លដ្ឋាា នៈ។

៤.	វិធាន្ធការពីិគោសសៗ រដ្ឋាា ភិបិាលគឺួរដែត្ថចាំត្ថវ់ធិានៈការពុិនៅស្សស្សៗ ឬចំំណាត្ថក់ារពុិនៅស្សស្សៗ នៅ�ើម្ពបបីញ្ញឈប់
ការនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតី។ ចំំណាត្ថក់ារពុិនៅស្សស្សៗ ដែ�លអំនៅណាយផ្សាលចំំនៅ�ះ
ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាវធិិីម្ពយួដែ�លនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សនៅនាះនៅទ។ ដែត្ថ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតពុិនៅស្សស្សៗទាងំនៅនាះសំ្សនៅ�នៅលើការបនៅងើើនៈនៅលបឿនៈនៃនៈស្សម្ពភាពុរវាងក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី 
នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស។ វធិិីសាស្ត្រីស្សតពុិនៅស្សស្សៗទាងំនៅនៈះគឺួរដែត្ថបនៈតអនៈ�វត្ថតរ��ត្ថទាល់ដែត្ថស្សនៅប្រម្ពចំ
បានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុរវាងក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា និៈងប�រស្ស។

៥.	ត្ថុួនាំទីីដែ�លដែ�ែកគោល��ែត្ថុ់គ្គំន្ធិត្ថុ រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវនៅធិើើការនៅ�ើម្ពបដីែក្នុដែប្របផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនានាអំពុីក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស។ 
ជាពុិនៅស្សស្ស ប្របសិ្សនៈនៅបើត្ថួនាទីទាងំនៅនៈះដែផ្សាអក្នុនៅលើគឺំនិៈត្ថដែ�លថ្លា ក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សប្រត្ថូវបានៈ
ចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាលអជាងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារនីៅនាះ។

៦.	ការជួួញ�ូរ	ន្ធិងគោពីស�យាកមួម រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវចាំត្ថច់ំំណាត្ថក់ារ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការបនៅងើើត្ថចំាប�់មីៗ ការបញ្ញឈបក់ារ
ជំួញ��រ និៈងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ នៅលើនៅពុស្សាក្នុម្ពមក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីផ្សាងដែ�រ។



មេ�មេ�ៀនទីី ១
កា�យល់់ដឹឹងអំំពីីមេយនឌ័័�សម្រា�ប់់ម្រា�ុ��ន្ត្រីនីីជួួ��ុខ និងម្រា�ុ�កា�ងា�អំនុវត្តីច្្បាប់់
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៧.	ជួីវិត្ថុន្ធគោយា�យ	ន្ធិង

ជួីវិត្ថុស្វាធារណ្តុះ�

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិនៅស្សមើ�ុនៅ�ក្នុុ�ងការនៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថ នៈិងទទួលបានៈការនៅបាះនៅឆុ្នាំត្ថនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅ�ក្នុុ�ង
ម្ព��ត្ថំដែណុះងនានាក្នុុ�ងជំួររដ្ឋាា ភិបិាល។ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថត
របស់្សរដ្ឋាា ភិបិាល នៈិងវធិិីដែ�លរដ្ឋាា ភិបិាលនៅធិើើការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតទាងំនៅនាះ។ ពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវម្គានៈ
សិ្សទធិចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងអងគការម្ពនិៈដែម្ពនៈរដ្ឋាា ភិបិាលផ្សាងដែ�រ។

៨.	ការចូលរួមួគោ�កម្រមួិត្ថុអំន្ធតរជាត្ថុិ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិត្ថំណាងឲ្យយប្របនៅទស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថអនៈតរជាតិ្ថ នៈិងចំ�ល
បនៅប្រម្ពើការង្ហារនៅ�ក្នុុ�ងអងគការអនៈតរជាតិ្ថ [��ចំជា អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ         ស្ស�ភាពុអឺរ ា�ប 
នៈិងគឺណុះៈក្នុម្គាម ធិិការអនៈតរជាត្ថិកាក្នុបាទប្រក្នុ�ម្ព និៈងអងគការអនៈតរជាតិ្ថជានៅប្រចំើនៈនៅទៀត្ថ]។

៩.	សញ្ហាា�ត្ថុិ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិទទួលបានៈស្សញ្ញាា ត្ថិម្ពយួ នៈិងផូ្ទាស់្សបត�រស្សញ្ញាា ត្ថិនៅនាះ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺចំងផូ់្ទាស់្សបត�រ។ ស្សញ្ញាា ត្ថិរបស់្សស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់ម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈផូ្ទាស់្សបត�រនៅដ្ឋាយស្សើ័យប្របវត្ថតិ នៅដ្ឋាយ
ប្រ�នៈដ់ែត្ថបនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅរៀបអា��៍-ពិុ��៍រចួំនៅនាះនៅទ ឬពីុនៅប្រ�ះដែត្ថសាើ ម្ពរីបស់្សនាង
បានៈផូ្ទាស់្សបត�រស្សញ្ញាា ត្ថិរបស់្ស�ត្ថន់ៅនាះនៅទ។ ស្ត្រីស្សតីអាចំបនៈតស្សញ្ញាា ត្ថិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ឲ្យយក្នុ�នៈរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺបានៈ ��ចំ�ុនឹៈងប�រស្សដែ�រ។

១០.	ការអំបី់រំ រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថបញ្ញឈបក់ារនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈងក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី នៅ�ក្នុុ�ងការអបរ់។ំ ក្នុ�ម្គារ ី
នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិទទួលបានៈការអបរ់ ំ��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សដែ�រ។ ក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីគឺួរដែត្ថ
ទទួលបានៈការដែណុះនាអំំពីុការង្ហារ នៈិងការបណុះត� ះបណាត លវជិាា ជំីវៈនៅ�ប្រគឺបក់្នុប្រម្ពតិ្ថទាងំអស់្ស 
ទទួលបានៈការសិ្សក្នុានៅ�សា�នៅរៀនៈ ការប្រប�ង ប�គឺគលិក្នុបនៅប្រងៀនៈ អ�រសិ្សក្នុា នៈិងបរកុិារ 
នៈិងឱ្យកាស្សទទួលបានៈអា�រ�បក្នុរណ៍ុះ នៈិងជំំនៈួយនានា ��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សដែ�រ។ 
ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី ម្គានៈសិ្សទធិចំ�លរមួ្ពនៅលងកី្នុឡា នៈិងការអបរ់កំាយ នៈិងទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈ
ជាក្នុ�់ក្នុន់ៅ�ើម្ពបធីានាចំំនៅ�ះស្ស��ភាពុ នៈិងស្ស��ម្គាលភាពុប្រគឺួសារ។ រដ្ឋាា ភិបិាលគឺួរដែត្ថនៅធិើើឲ្យយ
ប្របាក្នុ�ថ្លា ក្នុ�ម្គារមី្ពនិៈបានៈនៅបាះបងន់ៅចាំលការសិ្សក្នុានៅនាះនៅទ។ ពុួក្នុនៅគឺក្នុគ៏ឺួរដែត្ថជំួយក្នុ�ម្គារ ីនៈិង
ស្ត្រីស្សតីដែ�លឆ្នាំបន់ៅបាះបងន់ៅចាំលការសិ្សក្នុា ឲ្យយប្រត្ថ�បច់ំ�លសា�នៅរៀនៈវញិ នៈិងបញ្ញេប់
ការសិ្សក្នុារបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។
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១១.	ការង្ហារ ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិនៅធិើើការ��ចំប�រស្សដែ�រ។ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថអាចំចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងការង្ហារណាម្ពយួតាម្ព
ជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈឱ្យកាស្សនៅស្សមើ�ុក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុការង្ហារ ទទួលបានៈ
ប្របាក្នុឈ់ុួលនៅស្សមើ�ុ ទទួលបានៈការត្ថនៅម្ពូើងត្ថំដែណុះង នៈិងការបណុះត� ះ       បណាត ល នៈិងទទួល
បានៈលក្នុុ�ណុះឌ ការង្ហារដែ�លនៅធិើើឲ្យយលអ នៈិងម្គានៈស្ស�វត្ថថិភាពុ។ ស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈគឺួរទទួលបានៈការ
នៅរ ើស្សនៅអើង នៅដ្ឋាយសារដែត្ថពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍រចួំនៅ�ើយ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ 
ពុួក្នុនៅគឺនៅទើបដែត្ថម្គានៈក្នុ�នៈ ឬពុួក្នុនៅគឺជាអុក្នុដែ�ទាកំ្នុ�នៈនៅនាះនៅទ។ ស្ត្រីស្សតីគឺួរទទួលបានៈជំំនៈួយ��ចំ�ុពីុ
រដ្ឋាា ភិបិាល ស្សប្រម្គាបក់ារចំ�លនៈិវត្ថតនៈ ៍ភាពុ�ម នៈការង្ហារនៅធិើើ ការពុាបាលជំំងឺ នៈិងជំរាភាពុ។

១២.	សុខភាពី រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថនៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លា ក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈទទួលរងការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅ�ក្នុុ�ងការដែ�ទាំ
ស្ស��ភាពុនៅនាះនៅទ។ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីប្រត្ថូវដែត្ថទទួលបានៈការដែ�ទាសំ្ស��ភាពុនៅប្រកាម្ពលក្នុុ�ណុះឌ
��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្សដែ�រ។ ជាពុិនៅស្សស្ស ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិទទួលបានៈនៅស្សវានានាដែ�ល
ទាក្នុទ់ងនឹៈងការនៅធិើើដែផ្សានៈការប្រគឺួសារ នៈិងការម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៣.	 ជួីវិត្ថុខាងគោស�ឋកិចច	 ន្ធិង

សងគមួកិចច

ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិ��ចំ�ុនឹៈងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស នៅ�ប្រគឺបវ់ស័ិ្សយទាងំអស់្សនៃនៈជីំវតិ្ថ
ខាងនៅស្ស�ាក្នុិចំេ នៈិងស្សងគម្ពកិ្នុចំេ ��ចំជា ការទទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈដ៍ែផ្សាុក្នុប្រគឺួសារ ការទទួល
បានៈក្នុម្ពេធីិនា�រ នៈិងការចំ�លរមួ្ពនៅលងកី្នុឡា នៈិងការចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថតាម្ពដែបបវបបធិម្ព៌
ជានៅ�ើម្ព។

១៤.	កុម្ភារ�	ន្ធិងន្ត្រីសតីគោ�តាមួជួន្ធបីទី រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថនៅធិើើអើីម្ពយួនៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា របស់្សក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីដែ�លរស់្សនៅ�តាម្ពទី
ជំនៈបទ នៈិងជំួយ�ល់ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុុ�ងការនៅម្ពើលដែ�ទា ំ នៈិងរមួ្ពចំំដែណុះក្នុ�ល់ប្រគឺួសារ នៈិង
ស្ស�គឺម្ពនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីនៅ�តាម្ពទីជំនៈបទប្រត្ថូវដែត្ថទទួលបានៈការ�បំ្រទឲ្យយ
ចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ង នៈិងទទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈព៍ុីការអភិវិឌ័ឍជំនៈបទ ការដែ�ទាសំ្ស��ភាពុ 
ប្របាក្នុក់្នុម្ពេ ី ការអបរ់ ំ នៈិងសាថ នៈភាពុរស់្សនៅ�ដែ�លស្សម្ពប្រស្សប ��ចំ�ុនឹៈងអើីដែ�លក្នុ�ម្គារា នៈិង
ប�រស្សទទួលបានៈដែ�រ។ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីនៅ�តាម្ពជំនៈបទម្គានៈសិ្សទធិបនៅងើើត្ថប្រក្នុុម្ព នៈិងស្សម្គាគឺម្ព
ផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

១៥.	ច�បាបី់ ក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារា នៈិងប�រស្ស ម្គានៈឋានៈៈនៅស្សមើ�ុនៅ�ចំំនៅ�ះម្ព��ចំាប ់ រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំ
ចំាបស់្សតីពុីនៅស្សរភីាពុនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈទ់ីក្នុដែនៈូងដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស ការ
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សទីក្នុដែនៈូងស្សប្រម្គាបរ់ស់្សនៅ� ការចំ�ះ�ត្ថថនៅលខានៅលើក្នុិចំេស្សនៈា នៈិងការទិញ នៈិងលក្នុ់
ប្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិ ផ្សាងដែ�រ។ ស្ត្រីស្សតីម្គានៈ “ស្សម្ពត្ថថភាពុតាម្ពផ្សាូ�វចំាប”់ ��ចំប�រស្សដែ�រ។
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ល�ខម្ភាត�� ស�ចកតីសងេ�បី

១៦.	 ជួីវិត្ថុអាពាហិ៍ពីិពាហិ៍	 ន្ធិងជួីវិត្ថុ

ម្រគ្គួស្វារ

ស្ត្រីស្សតីម្គានៈសិ្សទធិ��ចំ�ុនឹៈងប�រស្សដែ�រ នៅ�ក្នុុ�ងការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សអុក្នុដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅរៀបអា��៍
ពុិ��៍ជាម្ពយួ ក្នុំណុះត្ថច់ំំនៈួនៈក្នុ�នៈដែ�លពុួក្នុនៅគឺចំងប់ានៈ នៈិងនៅម្ពើលដែ�       នៅ�នៅពុលដែ�
លក្នុ�នៈៗនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុ។ ស្ត្រីស្សតីក្នុម៏្គានៈសិ្សទធិនៅស្សមើ�ុចំំនៅ�ះប្រទពុយស្សម្ពបត្ថតិដែ�លពុួក្នុនៅគឺទទួលបានៈ
ជាម្ពយួសាើ ម្ពរីបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍ផ្សាងដែ�រ។ នៅ�ើម្ពបបីញ្ញឈប់
ការនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍នៅ�វយ័នៅក្នុមង រដ្ឋាា ភិបិាលប្រត្ថូវដែត្ថក្នុំណុះត្ថអ់ាយ�ទាបបំផ្សា�ត្ថស្សប្រម្គាបក់ារ
នៅរៀបអា��៍ពុិ��៍ នៈិងនៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លាការក្នុំណុះត្ថន់ៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺអនៈ�វត្ថតតាម្ព។ រាល់ការ
នៅរៀបអា��៍ពុិ��៍ទាងំអស់្សប្រត្ថូវដែត្ថបានៈចំ�ះបញ្ញា ី (ម្គានៈក្នុំណុះត្ថប់្រតាជាផ្សាូ�វការនៅ�ជាម្ពយួ
រដ្ឋាា ភិបិាល)។

ម្ភាម្រតា	១៧-២២ ម្គាប្រតាទាងំនៅនៈះបនៅងើើត្ថគឺណុះៈក្នុម្គាម ធិិការទទួលបនៈា�ក្នុការល�បបំបាត្ថក់ារនៅរ ើស្សនៅអើងប្របឆ្នាំងំនឹៈង
ស្ត្រីស្សតី (គឺណុះៈក្នុម្គាម ធិិការ CEDAW) នៅ�ើម្ពបបី្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិថ្លានៅត្ថើម្គានៈវឌ័ឍនៈភាពុអើី�ូះ
ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយប្របនៅទស្សនានា។ ម្គាប្រតាទាងំនៅនៈះនិៈយាយអំពុីរនៅបៀបនៅធិើើការរបស់្ស
គឺណុះៈក្នុម្គាម ធិិការនៅនៈះ។

ម្ភាម្រតា	២៣-៣០ ម្គាប្រតាទាងំនៅនៈះនៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួដែផ្សាុក្នុរ�ាបាល (ឬការប្រគឺបប់្រគឺង) របស់្សអនៈ�ស្សញ្ញាញ នៅនៈះ។ 
ម្គាប្រតាទាងំនៅនៈះនិៈយាយអំពុីរនៅបៀបដែ�លអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ នៈិងរដ្ឋាា ភិបិាលទាងំឡាយ
គឺួរដែត្ថនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយប្របាក្នុ�ថ្លា សិ្សទធិរបស់្សក្នុ�ម្គារ ី នៈិងស្ត្រីស្សតីទទួលបានៈការ
ការ�រ។ ម្គាប្រតាទាងំនៅនៈះក្នុន៏ៈិយាយអំពុីរនៅបៀបនៅដ្ឋាះប្រសាយភាពុម្ពនិៈចំ�ះស្សប្រម្ពុង�ុរវាង
រដ្ឋាា ភិបិាលទាងំឡាយ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងសិ្សទធិរបស់្សក្នុ�ម្គារ ីនៈិងស្ត្រីស្សតីផ្សាងដែ�រ។
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១. នៅត្ថើចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈច់ំំនៈួនៈ ៣ ណា�ូះ ដែ�លអុក្នុនឹៈងចំងចាំពំុីការបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ នៅ�ើយនៈឹង
នៅធិើើការសាក្នុលបង និៈងអនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការង្ហាររបស់្សអុក្នុម្គានៈអើី�ូះ?

ក្នុ. .

�. .

គឺ. .

២. នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈបំណុះងអនៈ�វត្ថតចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ  ដែ�លអុក្នុបានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណួុះរ
ខាងនៅលើនៅនៈះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ (ប្រត្ថូវការរយ:នៅពុលបា�នាម នៈស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថតចំំនៈ�ចំទាងំនៅនាះ)? 

ក្នុ. .

�. .

គឺ. .

៣. នៅត្ថើម្គានៈដែផ្សាុក្នុណា ឬចំំណុះ� ចំណាម្ពយួ ដែ�លអុក្នុម្គានៈបំណុះងចំងន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថដែ�រ ឬនៅទ?

៤. នៅត្ថើអុក្នុនឹៈងនៅធិើើដែផ្សានៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបដែនៈថម្ព អំពីុដែផ្សាុក្នុនានាដែ�លបានៈស្សរនៅស្សរនៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណួុះរទី ៣ 
នៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា?

៣.៤.១ ស្សំណ្តុះួ�ឆ្លុះូ��បញ្ញាចាំងអ្នំពីកាា�មេធីើ�ដែ�នកាា�ស្សក�មភាាព
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