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សេចក្ត ីប្រកាេព័ត៌មាន 
 
គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គបញ្ជ្រា បន្េលឌ័រ កន ុង្ការងាររបស់ខ្ល លួ តាម្រេៈផែលការសកម្មភាពថ្មី   
 

ថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ទីប្ក្ងុស ៀងច័នទ - ថ្ថ្ៃន្លេះ សិកាា សាលាពិន្្រេះន្ោបល់ លិង្ក

សាង្សម្ត្ថភាពសត ីពីន្េលឌ័ររបស់គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ (MRC) ន្ ើម្បីបញ្ជ្រា បន្េលឌ័រន្ៅកន ុង្

សាថ ប័លន្លេះ  បាលអន្ ា្ ើញតំ្ណាង្ម្កពី្ បន្ទសជាសមាជិករបស់ខ្ល លួ អនកជំនាញម្កពីន្លខាធិការ

ដ្ឋា លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ លិង្ថ្ គូ ថ្ទន្ទៀត្ ន្ ើម្បីពភិាកាពីផែលការសកម្មភាពន្េលឌ័រ

របស ់ MRC ផ លន្រៀបចំន្ ើង្ន្ដ្ឋេន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មការមួ្េន្លេះ។ សិកាា សាលាន្លេះែតល់

ឳកាសឲ្យន្លខាធិការដ្ឋា លថ្លគណៈកមាម ធិការជាតិ្ទន្លេន្ម្គង្គ ន្ធវ ើការន្រៀបចំ លិង្ព្ងឹ្ង្ផែលការ

សកម្មភាពរបស់ខ្ល លួ ឲ្យ្សបតាម្ផែលការសកម្មភាពន្េលឌ័ររបស ់MRC។   

សិកាា សាលាផ លមាលរេៈន្ពល ២ ថ្ថ្ៃន្លេះ ែតល់លូវបទពិន្សាធល៍សម្បូ រផបប ផ លអនកចូលរមួ្

លឹង្មាលឳកាសសាត ប់អនកជនំាញ លិង្ន្ ត្ េះបត រូន្ោបលជ់ាមួ្េរន ពីន្េតុ្ែលផ លការបញ្ជ្រា បន្េលឌ័

រ មាលសារៈសំខាល់ចំន្ េះការអភិវឌឍល៍ លិង្ការ្គប់្គង្ធលធាលធម្មជាតិ្ លិង្ធលធាលទឹក។  

រណ្ឌ ិត Tien Truong Hong មន្តនត ីទទួលរនទ ុក្ថ្នសលខាធកិារដ្ឋា នររេ់ MRC មាល

្បសាសល៍ថា  “គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គចាត់្ទុក “ន្េលឌ័រ” ថាជាធាត្ុែស ំ៏សខំាល់មួ្េ ន្ ើម្បនី្ធវ ើ

ោ៉ា ង្ណាឲ្យតំ្បល់អាង្ទន្លេន្ម្គង្គសន្្ម្ចឲ្យបាលលូវ វ បបុលភាពផែនកន្ស ាកិច  េតុ្ត ិធម៌្សង្គម្ លិង្

មាលបរ បសាថ លលអ ្បន្សើរ។ ន្េើង្ទទួលសាគ ល់ថា បុរស លិង្ញ្ជ្សត ី មាលតួ្នាទីន្ែសង្ៗរន  កន ុង្ការអភិវឌឍល៍ 

លិង្មាលត្្មូ្វការ ែល្បន្ោជល៍ លិង្លទធភាពទទួលបាលធលធាលទឹក លិង្ធលធាលធម្មជាតិ្

នានាកន ុង្ក្មិ្ត្ខុ្សៗរន ផ រ។”  

ការន្បតជាា ចិត្តបញ្ជ្រា បន្េលឌ័ររបស ់ MRC ចាបកំ់ន្ណើត្តាំង្ពមួី្េទសវត្សរ៍មុ្លម្កន្ម្េ ៉ាេះ 

តាម្រេៈេុទធសាញ្ជ្សត ន្េលឌ័រ ផ ល្ត្វូបាលអលុម័្ត្កន ុង្ឆ្ន ំ ១៩៩៨ លិង្ន្រលលន្ោបាេន្េលឌ័រ

របសស់ាថ ប័លខ្ល លួ ផ ល្ត្វូបាលអលុម័្ត្ កន ុង្ឆ្ន ំ ២០០០។ ន្ដ្ឋេទទួលសាគ ល់ “ន្េលឌ័រ” ថាជាអាទិភាព

មួ្េរបសជ់ាតិ្ កន ុង្ការបន្ង្ក ើលលទធែលថ្លការអភិវឌឍល៍ន្ស ាកិច  លិង្សង្គម្្បកបន្ដ្ឋេសម្ធម៌្ ប

ណាត ្បន្ទសជាសមាជិកទងំ្អស់ ក៏បាលន្រៀបចំេុទធសាញ្ជ្សត  លិង្ផែលការជាតិ្សត ពីីន្េលឌ័រន្រៀង្ៗខ្ល លួ

ែង្ផ រ។  

ផែលការសកម្មភាពន្េលឌរ័របស ់MRC ្ត្វូបាលន្រៀបចំន្ ើង្ផែអកន្ៅតាម្ន្រលលន្ោបាេ 

លិង្េុទធសាញ្ជ្សតទងំ្ន្លេះ ន្ ើម្បីធានាោ៉ា ង្ណាឲ្យមាលការបញ្ជ្រា បន្េលឌ័រ ន្ៅក្មិ្ត្បន្ច កន្ទសែង្ 

លិង្ក្មិ្ត្សាថ ប័លែង្។ មាលល័េថា វាជាការព្ងឹ្ង្សម្ត្ថភាពបន្ច កន្ទស លិង្្បព័លធគន្ណល

េយភាព ស្មាប់បញ្ជ្រា បន្េលឌ័រ កន ុង្ការងារបន្ច កន្ទសរបសM់RC ការន្លើកកម្ពស់វបបធម៌្សាថ ប័ល

លិង្បរ បោកាសការងារផ លគិត្គូរពីន្េលឌ័រ ន្េើេកន ុង្ន្ពលជាមួ្េរន  ជ្ម្ញុឲ្យមាលការន្បតជាា ចិត្ត

ពីថាន ក់ ឹកនា។ំ ឧទេរណ៍ផ លបងាា ញពីការបញ្ជ្រា បន្េលឌ័រ ន្ៅកន ុង្សកម្មភាពសំខាល់ៗរបស់MRC 

រមួ្មាល ការ្បមូ្លទិលនល័េផបង្ផចកតាម្ន្ភទ ការពិលិត្យតាម្ដ្ឋល  ការន្រៀបចំន្រលការណផ៍ណនា ំ   

លិង្      េុទធសាញ្ជ្សតនានា ន្ ើម្បនី្ េ្ ើេត្បន្ៅលឹង្ែលប៉ាេះ លផ់ លន្កើត្មាលខុ្សៗរន ម្កន្លើបុរស 

លិង្ញ្ជ្សត ី។  

ន្ដ្ឋេមាលការស្ម្បស្មួ្លពីអនកជំនាញបន្ច កន្ទសម្កពី អងគការចងប្ក្ងន្តេត ីស ើមបកីារ

ផ្លា េរ់ត រូក្ន ុង  សេ័ ក្េកិ្មម និងប្ររ់ប្រងធនធានធមមជាតិ (WOCAN) អនកចូលរមួ្លឹង្ទទួលបាល

ការផណនាំអំពឧីបករណ៍វាេត្ថ្ម្េសាថ ប័ល ផ ល្ត្វូន្្បើ្បាស់ន្ ើម្បីកំណត់្រកឳកាសលិង្ចំណុចខ្វេះ

ខាត្សំខាល់ៗ     ស្មាប់ បញ្ជ្រា បន្េលឌ័រ កន ុង្អង្គការសាថ ប័លរបស់ខ្ល លួ។ ការវាេត្ថ្ម្េទងំ្ន្លេះ ក៏

 ូចជាផែលការសកម្មភាពន្េលឌ័ររបស ់MRC លឹង្ែតលជ់ាឧបករណជ៍ំលួេសាម រតី្ លអ់នកចូលរមួ្កន ុង្

ការន្រៀបចំ លិង្ផកលម្អផែលការសកម្មភាពរបសន់្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកមាម ធិការជាតិ្ទន្លេន្ម្គ

ង្គរបសខ់្ល លួ។  

សលាក្ Daniel Klasander ប្រធានេត ីទីថ្នទភី្នន ក្់ងារេហប្រតិរតតកិារអភ ិឌ្ឍន៍ប្រចាំតាំរន់

អាេុី      ប៉ា េុីហវ ិចររេេ់  ុខអត មាល្បសាសល៍ថា “កន ុង្នាម្ជាថ្ គូអភិវឌឍល៍មួ្េរបស់គណៈកម្ម

ការទន្លេន្ម្គង្គ លិង្ជាអនករំ្ទ លន់្រលន្ៅអភិវឌឍល៍្បកបន្ដ្ឋេចីរភាពកន ុង្តំ្បល់ន្លេះ ្ បន្ទស

ស ុេផអត្មាលជនំ្លឿោ៉ា ង្មុ្ត្មាំថា សម្ភាពន្េលឌរ័ គឺជាគលេ ឹេះ កន ុង្្គប់ វ បស័េការងារទងំ្អស”់។ 

“បរ បសាថ ល ម្លុសស លិង្អាង្ទន្លេ  លឹង្ទទួលបាល្បន្ោជល៍ពីការន្ ត្ ត្ការេកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាង្មុ្ល
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ន្លើសម្ភាពន្េលឌ័រ កន ុង្កិច សេ្បតិ្បត្ត ិការ លិង្ការ្គប់្គង្ទន្លេ  របស់្ បន្ទសទងំ្ន្លេះ។ សកិាា

សាលាន្េលឌ័រថាន ក់តំ្បល់ន្លេះ លឹង្រមួ្ចំផណក តាម្រេៈការែតលលូ់វន្ម្ន្រៀលសខំាល់ៗ ការផចករំផលក

បទពិន្សាធល៍ លិង្ការដ្ឋក់ន្ចញលូវមូ្លដ្ឋា ល ស្មាបក់ារអលុវត្តជំហាលបនាា ប់ន្ៅមុ្ខ្ន្ទៀត្។”  
ន្រៀបចំន្ ើង្ជាមួ្េលឹង្ការរំ្ទមួ្េផែនករបស់ GIZ លិង្ ទីភាន ក់ងារសេ្បតិ្បត្ត ិការ

អភិវឌឍល៍    អលត រជាតិ្របស់្បន្ទសស ុេផអត្ សិកាា សាលាលឹង្កំណត់្ជហំាលបនាា ប់ លិង្ ្កបខ័្ណឌ ពិ

លិត្យតាម្ដ្ឋល ស្មាប់ MRC ន្ ើម្បីធានាឲ្យមាលការែតលក់ាររំ្ទ លិង្ ការអលុវត្តផែលការ

សកម្មភាពន្េលឌ័រន្លេះ្បកបន្ដ្ឋេ្បសិទធភាព។ 

 

ព័ត៌មានពាក់្ព័នធ៖  

 

ន្រលលន្ោបាេ លិង្េុទធសាញ្ជ្សត ន្េលឌ័ររបស់ MRC៖ 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf 

 

 
 

-ចប់- 

 

ក្ាំណ្ត់េមាគ ល់ លន់ិពនធនា ក្ 

 

រណ្ៈក្មមការទសនាសមរងគ (MRC) គឺជាសាថ ប័លអលត ររដ្ឋា ភិបាលមួ្េ ផ ល្ត្វូបាលបន្ង្ក ើត្ន្ ើង្ ន្ ើម្បី

ន្លើកកម្ពស់កិច សេ្បត្ិបត្ត ិការ ន្ ើម្បី្គប់្គង្អាង្ទន្លេ ន្ម្គង្គ្បកបន្ដ្ឋេចីរភាព។ សមាជិករបស់សាថ ប័

លន្លេះ រមួ្មាល ្បន្ទសកម្បុ ជា ឡាវ ថ្ថ្ លិង្ន្វៀត្ណាម្។ MRC បំន្ពញនាទីជាន្វទិកាចរចា លិង្សេ្បត្ិបត្ត ិការ

ថាន ក់ត្ំបល់ជុំ វ បញធលធាលទឹក ផ លកន ុង្ន្នាេះ្បន្ទសជាសមាជិក ផចករំផលកភាគែលពីធលធាលទឹករមួ្ ន្បើ

ន្ទេះបីជា្បន្ទសទងំ្ន្លេះមាលែល្បន្ោជល៍ជាត្ិខ្ុសរន ក៏ន្ដ្ឋេ ន្េើេ្បន្ទសទងំ្ន្លេះរមួ្រន ន្ េ្ ើេត្ប

ចំន្ េះសមាព ធ េ្ង្ផ ល កន ុង្អាង្ទន្លេន្លេះ។ MRC  ក៏បំន្ពញនាទីជាម្ជឈម្ណឌ លចំន្ណេះ ឹង្ ផ លន្លើកកម្ពស់

ក្រណ្ីេកិ្ា - ការរណ្ត ុ ុះរណ្តត លអាំពីស នឌ្រ័សធវ ើឲ្យជី សតររេ់ររុេ នងិន្តេត ី ក្ន ុងភូមិសនសាទ
ររេ់ប្រសទេឡា  មានការខប្រប្រួល* 
 
ជាផែនកមួ្េថ្លគន្្មាង្្គប់្គង្ធលធាលន្លសាទ ស្មាប់សេគម្ល៍ណានំ្ង្ើម្ (Nam Ngum) 
កន ុង្្បន្ទសឡាវ លិង្គន្្មាង្មួ្េន្ទៀត្ ផ លអលុវត្តកន ុង្ឆ្ន ំ២០០៧ ជាមួ្េលឹង្ម្ជឈម្ណឌ ល
្សាវ្ជាវវារសីត្វ អតី្ត្កម្ម វ បធីន្លសាទរបស ់MRC បាលែតលក់ារបណត ុ េះបណាត លអំពកីារេល់ ងឹ្ 
លិង្ ការគិត្គូរពីន្េលឌ័រ។ ន្លើសពីន្លេះ គន្្មាង្ទងំ្ពីរក៏បាលែតលក់ារបណត ុ េះបណាត ល
បន្ច កន្ទសអំពកីាររកាទុក លិង្ការផកថ្ចនធលធាលន្លសាទែង្ផ រ។  
 
ចាប់តាំង្ពីន្ពលន្នាេះម្ក ចំណូលរបស់្គួសារ បាលន្កើលន្ ើង្ ល់្ បមាណជាពីរ លុាេ រកន ុង្
មួ្េថ្ថ្ៃ ន្េើេការផបង្ផចកការងារ ក៏មាលការ េ្ សប់ត រូ។ បុរសជាបត ីជួេ្បពលធន្ធវ ើកិច ការែាេះ 
 ូចជា ផកថ្ចន្តី្ លិង្ន្ម្ើលផថ្កូល ជាន្ ើម្។ បចច ុបបលន ន្លេះ ញ្ជ្សត ីមាលន្ពលន្្ចើលជាង្មុ្ល ន្ ើម្បីន្ធវ ើ
ការងារផកថ្ចន្តី្ រកាទុក្តី្ លិង្រកា្តី្ឲ្យន្ៅ្សស់ជាន្ ើម្។ ជីវភាពរស់ន្ៅក៏មាលភាពលអ
្បន្សើរជាង្មុ្លែង្ផ រ ន្ដ្ឋេសារផត្ញ្ជ្សត បីាលទទួលការបណត ុ េះបណាត លឲ្យន្ចេះេកចិត្តទុកដ្ឋក់
បផលថម្ន្លើអនាម័្េ។  
 
 
* ក្សង្់ន្ចញពីករណីសិកា Catch & Culture, April 2015 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/newsletters/catch-and-culture-vol-21-no-1/


ទំព័រទ ី3 

 

កិច សេ្បត្ិបត្ត ិការថាន ក់ត្ំបល់ លិង្ការតាក់ផត្ង្ន្រលលន្ោបាេ ផែអកតាម្ភសត ុតាង្ផ លមាលលកាណៈ

 វ បទសាសាញ្ជ្សត ។ គណៈកម្មការន្លេះ សម្េ ឹង្ន្ម្ើល្គប់វ បស័េទងំ្អស់  ូចជា ការធានាលិរលត រភាពធលធាលន្លសាទ 

ការកំណត្់ពីឳកាសស្មាប់ វ បស័េកសិកម្ម ការរកាន្សរភីាពការន្ធវ ើនាវាចរណ៍ ការ្គប់្គង្ទឹកជំលល់ លិង្ការ

រកា្បព័លធបរ បសាថ ល ៏មាលសារៈសំខាល់របស់ត្ំបល់អាង្ទន្លេន្លេះ។ ែលប៉ាេះ លផ់ លអាចន្កើត្មាល នាន្ពល

អនាគត្ រមួ្មាលន្្រេះទឹកជំលល់កាល់ផត្ធៃល់ធៃរ ន្្រេះរងំ្សង តួ្កាល់ផត្អូសបនាេ េន្ពលផវង្ លិង្ការន្ ើង្

កម្ពស់ទឹកសម្ុទា ន្ដ្ឋេសារការផ្ប្បួលអាកាសធាត្ុ។ 

 

ទីភ្នន ក់្ងារេហប្រតិរតតិការអភិ ឌ្ឍន៍អនតរជាតិររេ់ប្រសទេេ ុ ខអត៖ ទីភាន ក់ងារន្លេះ មាលន្រល

បំណង្បន្ង្ក ើត្លូវឳកាសន្លើកម្ពស់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់្បជាពលរ ា ផ លរស់ន្ៅកន ុង្ភាព្កី្ក លិង្ន្្កាម្ការ

របសង្កត្់។ 

 

អងគការចងប្ក្ងន្តេត ីស ើមបីការផ្លា េ់រត រូក្ន ុង  សេ័ ក្េិក្មម និងប្ររ់ប្រងធនធានធមមជាតិ (WOCAN)  

គឺជា      បណាត ញអង្គការអលតរជាត្ិ ឹកនំាន្ដ្ឋេញ្ជ្សត ី ផ លមាលសមាជិកជាអនកជំនាញការជាញ្ជ្សត ី លិង្បុរស លិង្

សមាគម្ញ្ជ្សត ី។ ្ទឹសត ីសត ីពីការ េ្ ស់បត រូរបស់ WOCAN ន្រៀបរប់ថា ការេល់ ឹង្របស់ន្េើង្អំពីវឌឍលភាពថ្លការែត

ល់ភាពអង្់អាច ល់ញ្ជ្សត ី លិង្សម្ភាពន្េលឌ័រ ទម្ទរឲ្យមាលការ េ្ ស់បត រូន្ៅពីរក្ម្ិត្៖ ញ្ជ្សត ីមាន ក់ៗ លិង្្កមុ្

ញ្ជ្សត ី ន្ៅថាន ក់សេគម្ល៍ ផ លជួប្បទេះលឹង្ការ េ្ ស់បត រូលកាខ្ណឌ  លិង្សាថ លភាពរបស់ខ្ល លួ, អង្គការផ លអាច

មាលឥទធិពល លិង្ែតល់ការរំ្ទ ល់ការែតល់ភាពអង្់អាច ល់ញ្ជ្សត ី លិង្សម្ភាពន្េលឌ័រ តាម្រេៈន្រល

លន្ោបាេ ការ វ បភាជល៍ថ្វ បកា លិង្ផែលការរបស់ខ្ល លួ (ការបន្ង្ក ើត្លូវបរ បោកាសអំន្ណាេែល)។ 

 

 

េប្មារ់ព័ត៌មានរខនែម េូមទាក់្ទង៖ 

 

អនក្ស ីSouridahak Sakonhninhom ម្ញ្ជ្លត ីទំនាក់ទំលង្ 

ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មការទន្លេ ន្ម្គង្គ ទី្កងុ្ន្វៀង្ច័លា  ្បន្ទសឡាវ 

souridahak@mrcmekong.org  mrcmedia@mrcmekong.org  

T +856-21 263 263 M +856-20 2222 2207 
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