ជំរុញសមភាពយនឌ័រក្នុងសង្គមមួយ
ដល

្តីអាច

ស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនមាន
ើ

តុល្យភាព និងអាចកសាងសមត្ថភាពដើម្បី
កាយជាអ្នកមានភាពមាស់ការ

ឆាំទី ៖ ០១ លខ ៖ ០០៤

ចញផ យស

បទវិចរណកថ

គុណតម្លរបស់

ប់ខសីហា-ក

្ញ ឆាំ២០១០

សងគម និងករអភិវឌ្ឍន៍

្តីក្នុងការចូលរួមលើ

វិស័យធុរកិច្ចសង្គម

បើយើងពិនិត្យមើលលើសានភាព
ជាក់ស្ដង

ក្នុងសង្គមកម្ពុជា យើងសង្កត

ឃើញថា

្តីកាន់ត

ើនឡើងបាន

កប

មុខរបរ ឬក៏ថាចូលរួមក្នុងវិស័យធុរកិចស្ទ
្ច ើរត
ប់ផ្នក។
ការចូលរួមរបស់

្តីជាទូ

ក្នុងវិស័យ

ធុរកិច្ចគឺពិតជាមានតម្លដ៏ធំធង និងមិនអាចកាត់
ថ្លបានឡើយ។ ពាក្យមួយឃាដល

លថា ៉

្តី

គឺជាឆ្អឹងខ្នងនសដ្ឋកិច្ចជាតិ ៉ គឺពិតមានន័យ
ទូលំទូលាយ ហើយយើងពិតជា

តសរសើរ

ដល់អ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតពាក្យមួយឃានះ។
បើ

ះជា

ក្នុងកាលៈទសៈដ៏

កប

យឧបសគ្គបបណាក៏

លំបាកលំបិន
យ ក៏

ការពិភាក ក្នង
ុ សិកាសា
្ខ
លាស្តអំ
ី ពី "
រូបភាព៖ គហទំពរ័ ហ្វសប៊ក
ុ

កាលានុវត្តនភាព របស់

្តីខ្មរតងតបានតស៊ូយា៉ងស្វិតសាញ

អំណត់អត់ធន់

ក្នុងមុខរបរទាំងនះ។ ពួកគ

ពិតជាបាននិងកំពុងចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុង

ធុរកិច្ចផ្សងៗ ក៏ដូចជាកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋកិច្ច
(ត

ទំព័រទី ២)

ថ្វីបើ

ក្ដី ក៏កាលានុវត្តភាព
ក

ិត

នការរីសអើង ឆាំងនារីភទ
•

្តីកម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម

• វិធីសា

ពាក្យថា

្ត

ឲ្យបាន

ទំព័រទី៣

មាន

ស

្តី ។ តួលខនះ បាន ស ឲ្យ

្តី ជាធនធាន ពលកម្មមួយ ដ៏សំខាន់

ប់អភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ចជាតិ។
តជាក់ស្ដង អ
(ត

្តី និងបុរស

្កនមិនជុំ មិនអាចយកមកអនុវត្តស
នូវទព

ទំព័រទី៧

វិទ សាន ភាសាបរទស កាលពីឆាំ២០០៤

ណីតៗ ស

ទំព័រទី៧

រួចមក

ក

ី ហង ចិនា បានកាយជា

ខ្មរមួយរូបដល កប

យ ទព

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

្តី

សល្យខ្ពស់

ចូលរួមសកម្មភាព

្តី

ទំព័រទី ៦)

សម័យបច្ចុប្បន្នបានទ

សល្យដ៏បុិន

កន្ទល និងសូ

ប់

ផ្នកគណនយ្យ ពីវិទ សាន

ប់

ង និងផ្នកភាសាអង់គ្លស ពី

ជាតិ

្ញប

ឃើញថា

ជាពលរដ្ឋខ្មរជាង

ខាងផ្នកមុខជំនួញ។ អ្វីដលស្ដងឲ្យឃើញ
ឯកសារស

៥០% គឺជា

បនាប់ពីបានបញ្ចប់ថាក់ ឧត្ដមសិក
ិតបរិ

្តី ក្នុង វិស័យ សដ្ឋកិច្ច

ក

• ការណនាំអំពីកម្មវិធីការិយាល័យ
ភាសាខ្មរ

្តីបង្វិលច

កម្ព
ី ្ត ជា
ុ ក្នង
ុ អាជីវកម្ម

ទំព័រទី៥

ប់ ងមុខជំនួញធុនតូច
គជ័យ

ក្នុងសង្គម

ឡើយ។ លទ្ធផលជំរឿនក្នុងបណា្ខឆាំ

ទពកសលយ

្ញស្ដីពីការបំបាត់រាល់ទ ង់

ើន

្តីក្នុងសដ្ឋកិច្ច

កន្លងមកបានបងាញថា

មតិក
• អនុស

្តីមានចំនួន

ី ្ត កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ អាជីវកម្ម "

សព្វរបស់

ក

ី

ហង ចិនា គឺ ការបង្កើតនូវសិប្បកម្ម កច្ន

កប

យ

ខ្មរ ឲ្យកាយជាវត្ថុអនុស វរីយ៍
ប់នាំចញ

លក់

គជ័យ។ កពី

ថមទាំងធ្វើជាទី
(ត

ះ

បរទស
ក

ី

ឹក ក្នុងមុខជំនួញរបស់សាមី
ទំព័រទី ៤)

ុមករងរកមមវិធី

បទវិចរណកថ
(តពីទំព័រទី ១)

ទាបជាងកុមារា ហើយការបន្តចូលរៀនរបស់

និងការងារសង្គមផងដរ។
យើងពិតជាដឹងហើយថា សង្គម
កម្ពុជាមានចំនួន

្តី

ើនជាងបុរស ហើយបើ

តាមតួលខរបស់គ
ការបង្កើត

លន

ងប

បយនឌ័រ និង

បាយតាមរយៈការព

សមត្ថភាពផ្នកព័ត៌មាន និង

វ

ឹង

វ (PGM)

យុវតី

និពន្ធនាយក និងជានាយិកា

ក៏

មានចំនួនទាបជាងបុរសវ័យជំទង់ដរ

ក ឆាយ សុផល

បើ

ះជាកុមារី និងយុវតីមានសកានុពល

មានលទ្ធភាពក្នុងការសារនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
ួសារ និងសង្គមជាតិយា៉ងណាក៏

្តីមានចំនួន

ើនជាងបុរស។ ទាំងនះសុទ្ធត

ជាគុណតម្លដ៏ធំធងរបស់
នះគឺអាចប

្តីក្នុងការងារធុរកិច្ច។

ក់បានថា

្តីគឺពិតជាកមាំងស្នូល

នការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋកិច្ចទាំង
សង្គម ួសារ និង
ប៉ុន្ត

តម្លទាំងនះ

ក្នុង

សង្គមជាតិទាំងមូល។
ះបីជាយា៉ងនះក្ដី ក៏គុណ

ត

ូវបានគមើលរំលង

ក្នុង

សង្គមកម្ពុជា។ រាល់កិច្ចការទាំងពួង បើ

ះជា

្តីជាអ្នករាប់រងចញមុខក៏
និងជាមផ្ទះ

ូវតមានការយល់

សាមី ឬក៏ជាម
សចក្ដីស

យ ក៏

មពីបុរសជា

ួសារ។ ការដលមិនអាចធ្វើ

ចចិត្ត

យសារត

្តីជាភរិយា

យខ្លួនឯងបានបបនះ ក៏

មានឧបសគ្គពីរធំៗ។

ឧបសគ្គទីមួយគឺកម្ពុជា
ជ

ះ

មិនទាន់

លនូវផ្នត់គំនិតដលថា

មិនជុំ មុជមិន

្តីវិលច

្កន

មិនឆាយ ដលចាំបាច់

ូវតពឹងពាក់លើការស

ចចិត្តពីបុរសជាម

ួសារ។ ផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលនះជាប់ទាក់ទិន
នឹងវប្បធម៌ ពណី

យបានចាត់ទុក

្តីថា ជា

មនុស្សមានកមាំងទន់ខ យ មាន

ជាសារតី

មិនរឹងបុឹងដូចបុរស

ចកិច្ចការ

យមិនអាចស

ធំៗបានដូចបុរសឡើយ

ក្នុងសង្គមជាតិ។

ឧបសគ្គទីពីរគឺ

ទាន់មានសចក្ដីកាហាន
សចក្ដីស

្តីខ្លួនឯង

ប់

ចចិត្តនានា។

មិន

ន់ក្នុងការធ្វើ
ង់ចំណុច

នះ វាអាចបណា្ខលមកពីការចាប់ផ្ដើមដំបូង
របស់ពួកគតាំងពីកុមារភាពមក គឺថា កុមារី
បានទទួលការរៀនសូ

២

និងចំណះដឹងទូ

ក

្ញ

យ។

ស្នូលពិត

ះ ដើម្បីឲ្យ

កដក្នុងការ
ជាងនះ

យចំ

អ្នក

ះ

សល្យដ៏បុិន

្តី

និង

ក

សប់របស់

ូវផ្ដល់ការលើក

ការលើកទឹកចិត្ត ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់
ការអប់រំ បណ្ណុះបណា្ខល ផ្ដល់

ឹក

បល់

ធន៍ ចំណះដឹង មរៀន

ទទួលបាន និងការអនុវត្តល្អៗ ផ្ដល់ឧកាស
និងសិទ្ធិការធ្វើសចក្ដីស
ក

ិតក្នុង

ចចិត្ត

ប់

ប់វិស័យ។ សង្គមទាំងមូល

ូវត

លុបបំបាត់រាល់ការរីសអើង ការមាក់ងាយ
និងការ

ឹត្តអំពើហិង លើ

ក់ សុខាយុ
ង

្ញ សូ ចាន់នីម

អ្នកវាយអត្ថបទ

្តីខ្មរឲ្យ

យផ្ដល់ឲ្យពួកគនូវការការពារ ផ្ដល់

ចកជូនបទពិ

ី

ជំនួយការបច្ចកទសទូ

ទឹកចិត្ត និងជួយបង្កើនសមត្ថភាពដល់កុមារី
និង

ក

ក ម៉ក់ តារា

ង់សដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ស្ថិតស្ថរ សង្គមទាំងមូល

ងតំបន់បណា្ខញ

អ្នកជំនួយការគ

លើកស្ទួយគុណតម្លដលជាសាដ និងជា
ទព

ប់

្តីកាយជាកមាំង

ទៀត ដើម្បីរក

្តី

ក អង វណ្ណៈ

គុណតម្លនះ យើងទាំងអស់គា ូវតជំរុញ និង
ឧបសគ្គទាំង

ងកម្មវិធី

អ្នករចនាទំព័រ និង និពន្ធ

ឧបសគ្គផ្សងៗដលនាំឲ្យមានការបនាបនូវ
ះ

ប់

អាន សុប៉ូលី

ក្នុងសង្គម និង

លើកស្ទួយ ហើយស្វងរកដំ

លក្ខិណា

ជំនួយការអ្នក

យមើលឃើញពីគុណតម្លរបស់
្តីក្នុងការបំពញធុរកិច្ចនានា

តិបត្តិ

អ្នកនិពន្ធ

ក្នុងការទទួលយកការអប់រំជាន់ខ្ពស់ និងអាច

បងាញដរថា ការលក់ដុំនិងលក់រាយ ការងារ
គឺ

ី ជឹម មា៉ណាវី

តាមវិទ ល័យ និងសាកលវិទ ល័យ

របស់កសួងកិច្ចការនារីក្នុងឆាំ២០០៧ ក៏បាន
ផលិត ការងារកសិកម្ម រុកា្ខ មាញ់ និងនសាទ

ក

្តី

្តី ប៉ុន្ត

ូវធ្វើឲ្យ

កម្មវិធី

្តីនអង្គការវិទ សានបើកទូលាយ

សូមថ្លងអំណរគុណចំ
ដលបានគាំ
្តី និង

ើ

ឹត្តិប

ះមិត្តអ្នកអាន

ស់វិបផតថលស្ដីអំពី

ព័ត៌មានអំពី

្តី។ កុម

ការងារយើងខ្ញុំ សូមសាគមន៍នូវរាល់មតិ
បល់ ការរិះគន់ក្នុងន័យសាបនា និង
ការផ្ដល់ជាអត្ថបទ ឬបទសមាសន៍របស់
មិត្តអ្នកអាន ដលមានខ្លឹមសារសម
នឹង

ប

លបំណងរបស់កម្មវិធី

្តី ដើម្បី

ចុះផ យលើវិបផតថលស្ដីអំពី

្តី និង

ឹត្តិប

ព័ត៌មានអំពី

្តី ។

សើរឡើងនូវសានភាពសុខភាព បង្កើនការ
ចូលរួម

ក្នុងវិស័យអប់រំ និងការលើកកម្ពស់

សមត្ថភាពរបស់ពួកគបន្ថមទៀត។
រួមគាលើកកម្ពស់គុណតម្លរបស់

្តី

ក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យធុរកិច្ច ដើម្បីសង្គម
រីកច
ស

ើន៕
ប់ឯកសារនះជាអឡិច ូនិក៖

http://women.open.org.kh/km/editerialwomen-in-business

ឹត្តិប័

ព័ត៌មានអំពី

ច ប់អនុ

្តី ទទួលបាន

្ញតិចញផ យពីកសួង

ព័ត៌មាន តាមលិខិតលខ ៤៨៥ ចុះថ្ង
ទី០៥ ខសីហា ឆាំ២០០៩។
ឯកសារស

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

ចបប់ និងសិទធិ

អនុស

្ញស្ដីពីការបំបាត់រាល់ទ

នការរីសអើង

ឆាំងនឹង

(តពីលខមុន)

មា

្តីភទ

៤

១. ការអនុម័ត
ពិសសប

ង់

យរដ្ឋភាគី នូវវិធានការ

្ខះអាសន្ន ដើម្បីពន្លឿនការ

កសាងសមភាពរវាងបុរសនិង

្តី មិន

ូវចាត់

ទុកជាការរីសអើងដូចបានចងក្នុងអនុស
នះទ ប៉ុន្ត
មិន

ះតាមបបណាមួយក៏

្ញ
យ

ឬដាច់

ដើម្បីអនុស

យឡកឡើយ វិធានការទាំងនះ

ូវដាក់ឱ្យនិរាករណ៍

ពល

សមភាពនឱកាស និងនការ
្តីបានស

ល

ខាង
សម

យរដ្ឋភាគីនូវវិធានការ

ពិសស រួមមានវិធានការទាំងឡាយដលមាន
ក្នុង អនុស

រដ្ឋភាគី

ដើម្បីប

្កប

ូវ

អាជីវកម្មពស កម្មលើ

រដ្ឋភាគី

បទាំងអស់ ដើម្បី៖
(ក) ក

ផ្នត់ឥរិយាបថសង្គម និងវប្បធម៌

របស់បុរសនិង
បំបាត់

្តី ដើម្បីស

ចបាននូវការលប់

លសចក្ដលំ
ី អៀង និងទមាប់ និងការ

អនុវត្តជាទមាប់ផ្សងៗទៀត ផ្អកលើគំនិតស្ដី
ពីភាពទាបជាង ឬខ្ពស់ជាងរបស់ភទណាមួយ
ឬលើតួនាទីជាទមាប់ស
ឹម

្តី។

ធានាដល់

បាយ និង

ទស និងជាពិសស

ូវ

្តីនូវលក្ខខណស្មើភាពជាមួយ

បុរសនូវ សិទ្ធិ ៖
(ក)

ះ

ត

ប់ការ

ះ

ត និងការ

ជាមតិសាធារណៈ និងមានសិទ្ធិឈរ
ះ

ដល

ះ

ប់អង្គការសាធារណៈ

តស

ើសរីស

យ

ះ

ត។

របស់រដ្ឋ និងការអនុវត្ត

លន

បាយ

្តី ក្នុងការ

ូវមានការយល់ថា

ជន៍
ប់

ករណីទាំងអស់។
ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

កាន់មុខការ សាធារណៈ និងបំពញមុខងារ
សាធារណៈ

ធ្វើជាតំណាងរដាភិបាល

ប់ក

មា

លការរីសអើង

្តី ក្នុងជីវភាពន

សាធារណៈរបស់

បទាំងអស់ ដើម្បីធានាឱ្យ

កាន់យកវិធានការសម

ូវអំពីមាតុភាព ដលជា

របស់កុមារគឺជាលក្ខខណចម្បងក្នុង

ឯកសារស

ឆាំងនឹង

ិតជាន់ថាក់របស់

១. រដ្ឋភាគី

្តីមានឱកាស

ថាក់ អន្តរជាតិ និង
យ

(គ) ចូលរួមក្នុងអង្គការ និងសមាគម
ករដាភិបាល ដលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាព

បាយរបស់

ទស

៩
ូវផ្ដល់ឱ្យ

្តីនូវសិទ្ធិស្មើ

គានឹងបុរសក្នុងការទទួល ផាស់ប្ដូរ ឬរក ទុក
ស

តិរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋភាគី

ូវធានាជាពិសស

ថា ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទស
ឬការផាស់ប្ដូរស

តិរបស់ប្ដីក្នុងពលអាពាហ៍

ពិពាហ៍ មិនធ្វើឱ្យផាស់ប្ដូរជាស្វ័យ
ស

តិរបស់

ស

តិ ឬបង្ខំឱ្យ

ពន្ធ មិនធ្វើឱ្យ

វត្តិនូវ

ពន្ធគាន

ពន្ធយកស

តិរបស់ប្ដី

ូវផ្ដល់ឱ្យ

្តីនូវសិទ្ធិស្មើ

ឡើយ។
២. រដ្ឋភាគី

គានឹងបុរសក្នុងការស

ចពីស

តិរបស់

កូនផងដរ។
(មានត

រដាភិបាល។

សាធារណៈ និង ន

កាន់យកវិធានការសម

យគានការរីសអើង។

បាយ

ចិញ្ចឹមកូន និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កូន ហើយ
ការនះក៏

ូវ

ូវ

៨

ផ្អកលើលក្ខខណស្មើភាពជាមួយបុរស និង

លន

ូវរួមរបស់បុរសនិង

រដ្ឋភាគី

៧

ប ដើម្បីលប់បំបាត់

ធ្វើ

មា

ចូលរួមក្នុងកិចកា
្ច ររបស់អង្គការអន្តរជាតិ

(ខ) ចូលរួមតាក់តង

មុខងាររបស់សង្គម និងការទទួលសា្គល់ ការ
ទទួលខុស

្តី។

ួសារ មានរាប់បញ្ចូល

(ខ) ធានាថា ការអប់រំ

ការយល់ដឹង

ប់បុរសនិង

្តី និង

ផ្នកទី ២

៥

្តីេភទ (NGO-CEDAW)

៦

ង់នការជួញដូរ

មា

កាន់យកវិធានការសម

ង់នការរីសអើងលើ

យ៖ អង្គការវិទ សានបើកទូលាយ

កាន់យកវិធានការ

ប់ទ

ូវចាត់ទុកជាការរីសអើងឡើយ។

រដ្ឋភាគី

រូបភាព

បទាំងអស់ រួមមានការធ្វើច ប់ផង

្ញនះផង ដើម្បីការពារមាតុភាព

មា

ូវ

ជុំសមាជិកគណៈកម្មការនអង្គការមិនមនរដាភិបាលកម្ពុជា

្ញលុបបំបាត់រាល់ទ

មា

ឹត្តមកលើ

ចហើយ។

២. ការអនុម័ត

មិន

ទិដ្ឋភាពកិច្ច

ូវមានន័យថា រក ទុកបទដានវិសមភាព

ស

េលខកយ)

ប់ឯកសារនះជាអឡិច

ន
ូ ក
ិ ៖

http://women.open.org.kh/km/cedaw_kh

ជាតិ។

៣

ទពកសលយ

្តី និងបុរស

(តពីទំព័រទី ១)

ដលជាមាស់កុមហ៊ុនមួយដ៏ធំ

កម្ពុជា

ះ

៉ខអិនអិន ខមបូឌា ខូអិល ធី ឌី លីមីធីត ៉ដល
ជាកុម ហ៊ុននាំចូល

ឿងបនាស់រថយន្ត

ឿង

ចក សំណង់ សំលៀកបំពាក់ជជុះ និង ប

ើ

សវាកម្ម អចលន ព្យ។
យសង្កតឃើញអំពសកា
ី
នុពល
ខ្ពស់នកន្ទលខ្មរ រួមផ្សំ នឹងសូ ខ្មរ ដលពុទា
ំ ន់
វូ បានគយកមកកច្ន

ឡើយ និង

យចង់

បង្កត
ើ ការងារស

ប់ជនពិការក៏ដូចជា

ក្នុង

ី ហង ចិនា ក៏ផុសចញ

ុក

ក

ខ្ម
ី ្ត រ

នូវគំនត
ិ មួយដលចង់យកវត្ថសា
ុ
មញ្ញទាង
ំ ពីរ
ភទនះមកផ្គប
ំុ ញ្ចល
ូ គា ឲ្យកើតចញជាវត្ថុ
អនុស វរីយ៍ ដ៏

ណីត ហើយដលអាចទាក់

ទាញភ្នកអតិថជ
ិ នទាង
ំ ក្នង
ុ និងក

ក
ុ ។

ការផុសចញនូវគំនត
ិ មួយនះអនុ

តឲ្យ
្ញ

ក

ី បង្កត
ើ ឡើងជារូបរាងក្នង
ុ ឆា២
ំ ០០៤

នូវសិប្បកម្មខ្មរមួយ

ះថា ស
៉ ប
ិ ្បកម្ម ខ្មរ

ខ អិន អិន ៉ ឬ ជាភាសា អង់ គ្លស ថា K
៉ NN

Cambodia Arts and Crafts ៉ ដល ជាផ្នកមួយ
នកម
ុ ហ៊ន
ុ ខ អិន អិន ខមបូឌា ។

ទិដ្ឋភាព ហាងលក់ សិប្បកម្ម ខ្មរ ខ អិន អិន
រូបភាព

យ៖ សិប្បកម្ម ខ្មរ ខ អិន អិន

ើនជា

្តី និងជនពិការ ...

យមិន កាន់ពូជ

សាសន៍

យសារថាមាន

្តីជនជាតិអ៊ីសាមក៏

ចូលរួមដរ... ៉។
សិប្បកម្មខ្មរមួយនះ បាននិងកំពុង
ទទួលបាន

គជ័យគួរឲ្យកត់សមា្គល់

យ

ហតុថាបណា្ខផលិតផលរបស់សិប្បកម្ម

ូវ

បានអតិថិជនទទួលសា្គល់ថា មានគុណភាព

ខ្ពស់ និងថា

ូវបានធ្វើឡើង

និយាម ពាណិជ្ជកម្ម

Trade)

ប

គជ័យនះ

រពតាម

យយុត្តិធម៌ (Fair

ល គឺផ្ដល់

ការងារសម

យ

ក់ក

និងលក្ខខណ

ដល់សិប្បករ សិប្បការិនី។
ូវបាន

ក

ី បក

យ

ពន្យល់ថា មានមូលហតុ សំខាន់ៗពីរយា៉ងគឺ
ការពិនិត្យគុណភាពជា ចាំ និង ការក ិតតម្ល
សមរម្យ ។
សិប្បកម្ម ខ្មរ ខ អិនអិន បាន និង
កំពុងផ្តល់នូវ ឱកាសការងារជូនដល់ ជាពលរដ្ឋ

បុគ្គលិកសិប្បកម្ម ខ្មរ ខ អិន អិន

រូបភាព

ទីទ័លក ចំនួន២៥ រូប ដលជាង៨០ភាគរយ

យ៖ សិប្បកម្ម ខ្មរ ខ អិន អិន

ក

ី បានមាន

សាសន៍

គឺជា
ប់

ក្នង
ុ បទសមាសន៍ថា៖ .៉ ..នាងខ្ញំុ បានឃើញផលិត

ផលសូ
អាចយក

និងកន្ទលរបស់ខរយើ
្ម
ង ...ដល
ច្នជាផលិតផល

ើ

ស់ជា

ើន

ភទ... នាងខ្ញុំក៏បកគំនិត ក្នុងការបង្កើត
អាជីវកម្មហ្នឹងឡើង ...

បពលដលខ្ញុំបង្កើត

អាជីវកម្មហ្នឹង គឺ

លបំណងខ្ញុំមួយទៀត គឺជួយ

ផ្ដល់ ការងារ ជូន

ដល់ ជនពិការ...ដលភាគ

៤

្តី ក្នុង

ះមាន១៤ រូប មកពីខត្តដាច់

យាល ចំនួន៧រូបមកពីតំបន់មាន

ប់មីន

និងចំនួន២រូប គឺជាជនពិការ។
ទន្ទឹមនឹង
បានជួប

គជ័យនះ

ក

ីក៏

ទះនឹងឧបសគ្គតិចតួចដរ ពិសស

ពាក់ពន
័ នឹ
្ធ ងនីតវិ ធ
ិ នា
ី ច
ំ ញផលិតផលសិប្បកម្ម

របស់
របស់

ក

ី។

ក

ី បាន

ប់ថា ៖ ៉...ពួកខ្ញុំមានរៀបចំ

ជាដើមទុនប ុងមួយ... ស

ប់ការងារហ្នឹង

យ

សារពួកខ្ញុំជាកុមហ៊ុន មិនមនជាងខាងអង្គការ
ទ...គឺយើង

ើ

ពួកខ្ញុំអត់មានប

ស់ដើមទុនកុមហ៊ុន ...អញ្ចឹង
អ្វីទ ... ៉។

ជារួម

ក

ីបានសម្ដង

ទនភាព

អំពីការបង្កើតសិប្បកម្មខ្មរ មួយនះ

ក

យ

ីបានមាន សាសន៍ថា ៖ ៉...ធ្វើឲ្យភ្ញៀវ

អន្តរជាតិ គាត់ទទួលសា្គល់អំពី ...សិប្បកម្មមួយ
ន

ទសកម្ពុជា ដលថា យើងបានផលិត

កប

យគុណភាពខ្ពស់...។

បទសមាសន៍
របស់

ក

ក
ី

ី បាន

ចុងបញ្ចប់ន
ប់អំពីមហិច្ឆតា

អនាគតថា៖ ៉តាមពិត

ល

បំណងរបស់ខ្ញុំ គឺថា ខ្ញុំចង់អិចស្បូ៉ស (បងាញ)
ខ្លួនឯង

លើឆាកអន្តរជាតិថា យើងពិតជាមាន

សមត្ថភាពផលិតបាន ផលិតផល ដលមាន
គុណភាពល្អ ដលអន្តរជាតិ គទទួលសា្គល់... ៉
។ ជាអនុសាសន៍ ស
សាសន៍ថា៖

ប់

៉ខ្ញុំគិតថា...

្តី

ក

ី មាន

្តីយើង ឲ្យតមាន

លបំណងមួយច ស់លាស់ជាមួយនឹងឆន្ទៈពិត
កដរបស់យើង ថាយើងពិតជាអាចធ្វើការងារ
ហ្នឹងបាន ការងារហ្នឹង យូរនិងឆាប់
ទទួលបាន
ស

កដជាអាច

គជ័យ ៉៕
ប់ឯកសារនះជាអឡិច

ន
ូ ក
ិ ៖

ទាក់ទងនឹងដើមទុនបង្វិលវិញ សិប្បកម្ម

http://women.open.org.kh/km/women-

ក

economic-cambodia

ី ពុំជួបនិងការ ឈមអ្វីទ

យ

ឯកសារស

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

ប

្ដញ និង អងគករ

្តី
ដឹងថា

្តីកម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម
នាខវិច្ឆិកា ឆាំ២០០៩ កន្លង
មួយ ូវបានបង្កើតឡើង

សមាគមធុរកិច្ច

វទិកា

យ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងធនធាន

តួនាទី ជាកន្លងស
ចំណះដឹង

ធន៍និង

មទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្ម

ដល់កុម

្តីខ្មរ ដលកំពុងធ្វើជំនួញ។

ដើម្បីស្វងយល់ពីវទិកានះ ឲ្យបានច ស់
អង្គការវិទ សានបើកទូលាយ បានធ្វើបទសមាសន៍
មួយជាមួយ
ធានគ

ក

ី លីលី សុីសម្បត្តិ ដលជា

ងវទិកា រវាងរាជរដាភិបាលនិងផ្នក

ឯកជននសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងជាអ្នកផ្ដើម
គំនិតបង្កើតវទិកានះឡើង។ បទសមាសន៍

ះ មាន

ខ្លឹមសារសង្ខបដូចខាងកម ៖
សំណួរ ៖ តើមូលហតុអ្វី បានជាវទិកានះ ូវបាន
ផ្ដួចផ្ដើមឡើង ?
ក

ី លីលី សុីសម្បត្តិ៖ មូលហតុដល

នាងខ្ញុំ ផ្ដើមគំនិតបង្កើតវទិកានះឡើងគឺថា កន្លង
មកមានមិត្តភ័ក្ដិទាំងខ្មរនិងបរទស បានបើករបរ
អាជីវកម្ម ដូចជាបើកហាងជាដើម

ក្នុង ទស

កម្ពុជា។ នាងខ្ញុំបានមើលឃើញថា ពួកគហាក់មាន
អារម្មណ៍ឯ

ក្នុងការចាប់ផ្ដើម

រកនរណាមាក់ឲ្យជួយដល់ខ្លួន

លគឺពុំដឹងថា
ពលដលខ្លួន ូវ

ការជំនួយ ដូចជាថាតើធ្វើយា៉ងណាដើម្បីឲ្យអាចចូល
ក្នុងទីផ របាន។ល។ នាងខ្ញុំ ក៏ខំរិះរកគំនិតថាតើធ្វើ
ដូចម្ដចដើម្បីឲ្យអាចផ្សព្វផ យពីការលំបាកនះ
ដល់មនុស្សពីរពាន់នាក់ភាមៗ ហើយអ្នកទាំង
អាចជួយ

ះ

យប

ះ

លំបាកនះបានភាមៗ

ដរ។ ម ៉ងទៀត នាងខ្ញុំចង់ស្វងយល់ថាតើមាន
ប

អ្វីខ្លះដលសហ ិន

លើកយកប

្តីបាន ឈម បំណង

ឈមទាំង

ះ

ក្នុងវទិកា

រវាងរាជរដាភិបាល និងផ្នកឯកជន។ នាងខ្ញុំក៏នឹក
ឃើញ

ដល់គហទំព័រសង្គមមួយ

អីុនធឺណិត ដលមាន

លើ ព័ន្ធ

ះថា ហ្វសប៊ុក។

សារតវាជាគហទំព័រសង្គម យើងពុំត

យ

ូវឲ្យបង់

ក់ឡើយ។ ជាងនះទៀត គអាចលើកយកប
ឯកសារស

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

ះឡើយ

ះនះទាមទារ

្តី និងទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។

ឧបសគ្គទាំងនះ ?

លបំណងដើរ

ប់ចករំលកបទពិ

ជា

សំណួរ ៖ តើមានផនការយា៉ងដូចម្ដចដើម្បីជំនះលើ

ះថា ហ្វសប៊ុក (Facebook) កមចំណងជើង
្តីកម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម ៉ ក្នុង

កាយវទិកានះឲ្យ

ះ ថាតើវានឹងអាចដំណើរការ

បានឆាយប៉ុណា

អន្តរជាតិតាមរយៈគហទំព័របណា្ខញសង្គមមួយ
ថា ៉

ពលដល

សកម្មភាពក្នុងសិកា្ខលាសាស្តីអំពី ៉

រូបភាព៖ គហទំពរ័ ហ្វសប៊ក
ុ

ផ្សងៗមកពិភាក ឬប

ក

្តីកម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម ៉

មួយ ពិបាកឆ្លើយ ។ នាងខ្ញុំគិតថា យើងគួរ

កម្ព
ី ្ត ជា
ុ ក្នង
ុ អាជីវកម្ម

្ចញ

រីស

បល់ បានភាម

ៗ ។ សរុបសចក្ដីមកវិញ នាងខ្ញុំបង្កើតវទិកា "

្តី

កម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម" តាម ព័ន្ធអីុនធឺណិតនះ ក្នុង
លបំណងពីរសំខាន់ ទីមួយ បង្កើតជាបណា្ខញ
សហ ិន
នឹង

្តី និងទីពីរ ស្វងយល់ ពីប

លន

ពាក់ព័ន្ធ

បាយរដាភិបាល ដលសហ ិន

្តី

បាន ឈម។
គជ័យ និង

សមិទ្ធិផលយា៉ងដូចម្ដចខ្លះ ?
ី លីលី សុីសម្បត្តិ៖ មកដល់ថ្ងនះ

ដលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ធ្វើកិច្ចការខាងផ្នក
នះ។ នាងខ្ញុំចង់ឲ្យបណា្ខ
សកានុពលទាំង

្តីវ័យក្មងៗ ដលមាន

ះ សហការគាក្នុងការដំណើរការ

សមាគមបបនះ។
សំណួរ ៖ តើកុមបណា្ខញនះមានទំនាក់ទំនងជា
មួយសាប័នពាក់ព័ន្ធណាខ្លះ?
ី លីលី សុសម្ប
ី
ត្ត៖ិ សមាគមសហ ន
ិ

ី្ត ក៏ជាសមាជិកមួយក្នង
ុ បណា្ខញរបស់យើងផងដរ។
រាល់អនុសាសន៍ និងកិចពិ
្ច ភាក តាមហ្វសប៊ក
ុ វូ បាន
លើកយកមកពិភាក ក្នង
ុ កិច្ច ជុសហ
ំ
ន
ិ នានា និង

វទិកានះមានសមាជិកចូលរួមចំនួន៥០០នាក់ ។

ដាក់

នាងខ្ញុំ ភាក់ផ្អើលលើតួរលខនះ

សំណួរ ៖ ជាចុងកយ តើ

សូវមានសហ ិន
ទៀត

យសារតពុំ

្តីខ្មរ ចូលរួម ហើយជាងនះ

ះគឺថា មានបុរសមួយចំនួនធំ ក៏បានចូលរួម

ដរ។ ជាសមិទ្ធផលវិញ នាងខ្ញុំឃើញថា យើងទទួល
បានព័ត៌មានដលមាន
សហ ិន
ជា

ជន៍ជា

ើន ស

ប់

្តី ហើយបានធានាឲ្យមានកិច្ចពិភាក គា

ើនដលសុទ្ធសឹងតល្អៗ។

ក

ី លីលី សុសម្ប
ី
ត្តិ ៖ វទិកាតាម

រយៈហ្វសប៊ុកនះ

ះ។ ដូច្នះ

ដើម្បីផ រភាប់ការពិភាក តាម ព័ន្ធអីុនធឺណិត
នឹងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដង យើង

កាយវទិកានះ ឲ្យ
ដលជាប

ូវ

ជាសមាគមធុរកិច្ចវិញ។ អ្វី

ចម្បង

ះគឺថាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាតិ ពុំអាចផ្ដល់ការគាំ ជាអចិ
ូវមានកុមសហ ិន

្តយ៍ទ

ល

្តីណាមួយ មក ប់ ង

ដំណើរការសមាគមធុរកិច្ចនះ។ នាងខ្ញុំបារម្ភថា មិន

ក

ី មានសារអ្វី

ប់សាធារណៈជន និងជាពិសស

្តីក្នុងការ

កបអាជីវកម្ម?
ក

ី លីលី សុីសម្បត្តិ៖ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថា

នឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតឲមាន សមាគម
ធុរកិច្ចមួយដលអាចធ្វើឲបណា្ខញនះ រឹតតមាន
ដលអាចផ្ដល់
្តីទូ

ន់តជាការពិភាក មួយ តាម

ព័ន្ធអីុនធឺណិត ឬកផ្លូវការតប៉ុ
នះ

ស

ជូនដល់កសួងកិចកា
្ច រនារី។

សិទ្ធភាពនិងផ រភាប់

សំណរួ ៖តើវទិកានះ ឈមនឹងឧបសគ្គចម្បងៗអ្វខ្ល
ី ះ?

ើស

្តីវ័យក្មងៗ ដលមានសកានុពលខ្ពស់ និង

ក

សំណួរ ៖ តើវទិកានះ បានទទួល
ក

ី លីលី សុីសម្បត្តិ ៖ នះជាសំណួរ

នឹងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដង

ជន៍ដល់

្តីជាសហ ិន និង

បានទូលាយ។
ព័ត៌មានបន្ថម ទាក់ទងនឹងវទិកា "

្តីកម្ពុជា

ក្នុងអាជីវកម្ម " នះ អាចទទួលបានពីគហទំព័រហ្វស
ប៊ុក ដលមានអាស័យដាន www.facebook.com
យ

ន់តវាយពាក្យ Cambodia Women in

Business រួចចុចប៊ូតុង Search ។
ស

ប់ឯកសារនះជាអឡិច

ូនិក៖

http://women.open.org.kh/km/womenin-business-cambodia

៥

សងគម និងករអភិវឌ្ឍន៍
(តពីទំព័រទី ១)

សដ្ឋកិច្ចរបស់
គឺទាបជាងអ

្តីខ្មរមានត៧០% ប៉ុ

ះ

ពិន្ទុចំនួន៣៩,២ លើពិន្ទុ១០០។

លគឺ កា

របស់បុរសចំនួន១០% នះបើ

លានុវត្តនភាពក្នុងសដ្ឋកិច្ចរបស់

្តីខ្មរ មាន

ងតាមលទ្ធផលនការសាបស្ទង់ សង្គម

សដ្ឋកិច្ចខ្មរ

កាត់ថា CSES (Cambodian

ភាព សើរជាង
នឹង

វិទ សានជាតិស្ថិតិ ។

កាលានុវត្តភាព
ង

យ ទសឡាវ ទទួល

បានចំណាត់ថាក់ទី១០០។ ក៏ប៉ុន្ត បើ

Socio-Economic Survey) ឆាំ ២០០៧ របស់
ះជាយា៉ងនះក្ដី កមកិច្ច ឹង

្តីឡាវ

ៀបធៀប

្តីថ និងវៀតណាមវិញ គបានឃើញថា
្តីក្នុងសដ្ឋកិច្ចរបស់

ភាពអន់ថយខាំងណាស់

្តីខ្មរ មាន

យ ទសទាំងពីរ

ះ

ជំរុញឲ្យមាន សមភាពយនឌ័រ ពីសំណាក់

ទទួលបានចំណាត់លខរៀង គា ទី ៤៨ និង ៧៩ គឺ

រាជរដាភិបាល និងអង្គការ សង្គមសុីវិល សាន

ខ្ពស់ដាច់ឆាយជាង ទសកម្ពុជា ។

ភាព

្តីចូលរួមក្នុងសដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើង។

ភពពី អាយឡូ - ILO (២០០០) និង ពី វិទ សាន
ជាតិស្ថិតិ (២០០៧) បានឲ្យដឹងថា ភាគរយ

្តីជា

មផ្ទះបានធាក់ចុះ៧% ធៀបនឹងឆាំ២០០០ មក

សន្ទស្សន៍ស្ដីពីកាលានុវត្តភាព

សដ្ឋកិច្ចនអង្គភាពសុើបអង្កតសដ្ឋកិច្ច (EIU)
(១)

លន

បាយការងារ និង ការអនុវត្ត

ឆាំ២០០៧។ ទន្ទឹមនឹងនះ ភាគរយ

(២) លទ្ធភាពទទួលបាន

្តី ជានិ

ជក បានកើន៨% ធៀបនឹងឆាំ

និងការបណ្ណុះបណា្ខល (៤)ឋានៈ

ដល់ ២០% ក្នុងឆាំ ២០០៧។ បនាស់

ប្ដូរបំណងចក

្តីធ្វើការតាមអាជីពសំខាន់ៗ

ក់ កម្ចី (៣)ការអប់រំ
្តីទាំងក្នុង

ផ្លូវច ប់ និងក្នុងសង្គម និង (៥)បរិយាកាស
ធុរកិច្ចទូ

ទាំងនះអាចឲ្យគសន្និដានបានថា វិសមភាព
យនឌ័រ ក្នុងសង្គមខ្មរ ូវបានកាត់បន្ថយ។

។
ចំ

នឹង លទ្ធភាពទទួលបាន

ក់កម្ចី អង្គភាពសុើប

ះ ។ នះ មានន័យថាលទ្ធភាពដល

អាចទទួលបាន

ក់កម្ចី គឺ

មានក ិតទាប

គ
ឹងសម្ថភាព

្តីដើម្បី បង្កើនវិស័យសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

រូបភាព៖ គហទំពរ័ ហ្វសប៊ក
ុ

តបើ

កម្ព
ី ្ត ជា
ុ ក្នង
ុ អាជីវកម្ម

ៀបធៀបជាអន្តរជាតិវិញ ឃើញ

ថា ភាព សើរឡើងនកាលានុវត្តភាព
សដ្ឋកិច្ច

្តីខ្មរក្នុង

មានក ិត។ តាមសន្ទស្សន៍ ស្ដីពី

កាលានុវត្តភាព

្តីក្នុងសដ្ឋកិច្ច

យ អង្គភាពសុើប

ី លីលី សុី សម្បត្តិ

ធាន

ងវទិការវាងរាជរដាភិបាល និងផ្នកឯកជន

នសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងជាអ្នកផ្ដើម
គំនិតបង្កើតវទិកា "

្តី កម្ពុជា ក្នុង អាជីវកម្ម"

បានសម្ដងការមិនយល់
ពិន្ទុដល់
នះ
របស់

បចំ

ះការផ្ដល់

ទសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងសូចនាករទី២
យបានផ្ដល់ទឡីករថា បើតាមការសង្កត
ក

ី

ក្នុងការទទួលបាន

្តីខ្មរហាក់ពុំមានការលំបាក
ក់កម្ចីឡើយ។

ក

្តី

អង្កតសដ្ឋកិច្ច (Economic Intelligence Unit)

បានលើកឡើងទៀតថា ភាគ

(EIU) ចញផ យខមិថុនា ឆាំ២០១០ នះបាន

របស់ធនាគារ អ.សុី. លី.ដា និងបណា្ខសាប័ន

ឲ្យដឹងថា កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថាក់ទី៩២

មីកូហិរញ្ញវត្ថុនានា គឺជា

ក្នុងចំ

ថា អ្វីដលជាឧបសគ្គស

៦

ម ទសចំនួន១១៣ និងទទួលបាន

្តីភទ។
ប់

ើននអតិថិជន
ក

ះ គឺ កង្វះលទ្ធភាពទទួល

លទ្ធផលពី ការសាបស្ទង់ សង្គម

សដ្ឋកិច្ច (CSES) របស់ វិទ សានជាតិ ស្ថិតិ
បានប

ក់ឲ្យឃើញថាភាគរយន

្តី ដលគាន

ឬទទួលបានការអប់រំខ្លះចូលរួមក្នុងសកម្មភាព
សដ្ឋកិច្ច មានក ិតរហូតដល់

២៥% គឺ ខ្ពស់

ជាងបុរស ចំនួន១៤%។ ផ្ទុយ

វិញ ភាគរយ

្តីដល បានបញ្ចប់មធ្យមសិក ឬខ្ពស់ជាងនះ

ហើយ ចូលរួមក្នុងសកម្ម ភាពសដ្ឋកិច្ច មានត
ះ គឺទាបជាងភាគរយរបស់បុរស

១២% ប៉ុ

តួលខទាំងនះអាចឲ្យគធ្វើការសន្និដាន

្តីខ្មរ

ខាំង ។
ក

កម្ព
ី ្ត ជា
ុ ក្នង
ុ អាជីវកម្ម

ចំនួន៨% ។

ទសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុត៦,៣ លើពិន្ទុ ១០០
ប៉ុ

្តីកម្ពុជាក្នុងអាជីវកម្ម

បានការអប់រំ។

ន

ះសូចនាករទី ២ ដល ទាក់ទង

អង្កតសដ្ឋកិច្ច ដដលខាងលើបានបងាញថា

ព

សកម្មភាពសដ្ឋកិច្ច

នះ ផ្អកលើសូចនាករសំខាន់ៗ ចំនួន ៥ ៖

ឹម ៥២%
២០០០

្តីក្នុង

ទិដ្ឋភាពសិកា្ខសាលា

រូបភាព៖ គហទំពរ័ ហ្វសប៊ក
ុ

ីបន្ត

្តីក្នុងការចូលរួម

បានថា កាលានុវត្តភាព

្តី ក្នុងសដ្ឋកិច្ច

សង្គម

ខ្មរបច្ចុប្បន្នមានក ិតខ្ពស់ ចំ

ះវិស័យសដ្ឋកិច្ច

ក

ូវឲ្យមានជំនាញ

ព័ន្ធ ឬ វិស័យដលត

វិជាជីវៈតិចតួច។ ចំ

ះវិស័យសដ្ឋកិច្ចក្នុង ព័ន្ធ

វិញ ឬ វិស័យ ដល ទាមទារនូវជំនាញវិជាជីវៈខ្ពស់
កាលានុវត្តភាព
ស្ដួចស្ដើង

្តីខ្មរ ក្នុង សដ្ឋកិច្ច

មានក ិត

ឡើយ ។
ផ្អកលើបរិបទដូចបានពិភាក មកខាង

លើ អ្វីដលជាកិច្ចសំខាន់បំផុត

ះ គឺការជំរុញ

សមភាព យនឌ័រ ខាងផ្នក អប់រំ ដលជា

កតាលិករដ៏មាន សិទ្ធភាព ស
កប

យចិរភាព និង

ប់ការអភិវឌ្ឍ

យសមភាពក្នុងសង្គម

អនាគត៕
ស

ប់ឯកសារនះជាអឡិច

ូនិក៖

http://women.open.org.kh/km/womenopportunity-economic
ឯកសារស

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

វិធីសា

្ត

ប់

ងមុខជំនួញ
វិធីសា

កិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់សហ
ទូ

គឺការបង្កើន

ស

ចកិច្ចការនះឲ្យបាន

ស

ក់ចំណូល។ ប៉ុន្ត ដើម្បី
គជ័យ សហ

ិន

្ត

ប់

ងមុខជំនួញធុនតូចឲ្យបាន

សម្បតិ្តដលអាចប្តូរជាសាច់
ភាមៗ ស

ប់យក

ើ

ក់និងដើមទុនបាន

ស់ក្នុងពលមានអាសន្ន

ជាដើម។

ចាំបាច់ ូវមានសមត្ថភាព ប់ ងអាជីវកម្មខ្លួន

ទី៣ ការ ប់ ងពលកម្ម គឺទាមទារនូវ

ឲ្យបានល្អ សើរ។ ដូចនះ តើសហ ិន ូវមាន

សារតីលះបង់និងភាពអត់ធ្មត់ខាង
ំ ។ ជាទូ

យុទ្ធសា

អាចនឹងមិនធ្វកា
ើ រឲ្យបានស

្តយា៉ងណាដើម្បី ប់ ងអាជីវកម្មខ្លួន?
សៀវ

ជាភាសាអង់គ្លសមួយដល

កម្មករ

ចមួយរយភាគរយ

ដូចដលមាស់កម
ុ ហ៊ន
ុ ចង់បាន

ះទ។ ដូចះ្ន

មានចំណងជើងថា "Secrets for Running

សមាជិកមាក់ៗ ចាបា
ំ ច់ វូ បំពញលើច

a Small Business " ឬ

ខាតរបស់សហសវិកខ្លន
ួ ហើយត វូ ឲ្យមាននូវ

"អាថ៌កំបាំងក្នុងការ
របស់

ប់

ជាភាសាខ្មរថា

ងមុខជំនួញធុនតូច"

ក តូស៊ុ ហ៊្វុកាមី ដលជាអ្នកនិពន្ធ

ការអធ

យ
័ និងការ

សិនបើកម្មករមិន វូ បានគយកចិតទុ
្ត កដាក់និង
ផ្តល់ផល

ចំ

យកចិតទុ
្ត កដាក់ក្នង
ុ ការងារទ ។

ះសៀវ

នះបានពន្យល់យា៉ងក ះក យ ទាំងតាមបបជា
ឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តងអំពីវិធីសា
ធ្វើអាជីវកម្មសហ
យទព

្តដើម្បី

សធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យ កប

បក

យ រួមមាន

ជន៍ទ

ះ ពួកគហាក់ដូចជាមិន
យសារកតានះ

ទាង
ំ

ការលក់ដរូ និងផលក

ំចំណុច

លើការរកសុជា
ី មួយធនាគារ ក្នង
ុ ករណីដលខ្វះដើម
ទុនឬ វូ ការដើមទុនបន្ថមស

ប់ព ក
ី មុខរបរ។

សំខាន់ៗ។ ទី១ ការ ប់ ងទីផ រគឺជាចំណុច

ដើម្បស
ី

ច

គន្លឹះស

ផ្តល់ជា

បល់ទាក់ទងនឹងកិចកា
្ច រសំខាន់ៗចំនន
ួ

ប់ញាុំងឲ្យពាណិជ្ជករ អាចបង្កើន

ការលក់ដូរផលិតផល ក៏ដូចជា

ក់ចំណញ

របស់ខ្លួនបានជាទីគាប់ សើរ។
ទី២ ការ
មន

ប់

ពីរបន្ថមទៀត។ កិចកា
្ច រទី១ គឺថាសហ ន
ិ
វូ ត
បងាញថាខ្លន
ួ ពិតជាមានគ

ងហិរញ្ញវត្ថុគឺមិន

ន់តជាការគិតគូរអំពីលម្ហូរសាច់

ឬដើមទុនប៉ុ

លការណ៍ទី៤នះ អ្នកនិពន្ធបាន

ក់

ះទ តទាក់ទងនឹងការវិភាគ

ះ

ដល់ធនាគារដលខ្លន
ួ ចង់សហការជា

ឲ្យបានវងឆាយនិងការពិនិត្យពិច័យនានា

មួយ។ កិច្ចការទី២វិញ គចាំបាច់ ូវ

រាប់ចាប់តាំងពីលើរបាយការណ៍ចំណញ

នូវភាពទៀងទាត់ចំ

ខាត លើសមតុល្យ រហូតដល់លើការចាប់ផ្តើម

នានាជាមួយធនាគារ ។ នះមានន័យថា គ

ប់

ងហិរញ្ញវត្ថុ ដលមានលម្អិតពីទំហំ

ចំណុចគន្លឹះកនុងករ

តើអ្វី

ើ

ព្យ

កម្មវិធីការិយាល័យខ្មរ (OpenOffice.org) គឺជា
ភទដលអាច

ើស

ប់

ការងារការិយាល័យ ដូចជា សរសរអត្ថបទ
ប់

ងសៀវ

បញ្ជី ឬទិន្នន័យលខ ធ្វើបទ

បងាញ គូររូបសាមញ្ញៗ ជាដើម ។
ឯកសារស

រពឲ្យបាន

ះបីជាមិនមានវត្ថុធានាក្តី ។
ទី៥ ដលជា
ះ គឺ

លន

ប៉ុនានដល

លការណ៍ចុងកយ

បាយពន្ធដារ

ដល់ការគិតគូរ ឬការ

ះ

លសំ

យ ថាតើចំនួនពន្ធ

ូវបង់ ហើយ

ូវបង់យា៉ងដូចម្តច

ដើម្បីឲ្យបាន ឹម ូវ។ ទង្វើនះនឹងផ្តល់ជាគន្លឹះក្នុង
ការបកជាគំនិតច្ន ឌិតព ីក រឺបង្កើនអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួនបាន
យ

យអាចកាត់បន្ថយ នូវការបង់ពន្ធ

បច ប់។
សរុបសចក្តីមក ការអនុវត្តតាម

លការណ៍

ំយា៉ងដូចបានរៀបរាប់ក្នុងសៀវ

នះ នឹងអាចផ្តល់ជាយុទ្ធសា

្តដល់សហ

ិន

ទាំងឡាយ ដើម្បី ប់ ងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន កប
យ

ះរាល់ តិបត្តិការអាជីវកម្ម

ូវទូទាត់សងលុយឲ្យបានទាន់ពលនិងទៀង

ក់កម្ចីលើកកយៗទៀត បើ

គជ័យនិងកិត្តិស័ព្ទជាអ្នក ប់ ងដ៏ល្អ ។
ស

ប់ឯកសារនះជាអឡិច

ូនិក៖

http://women.open.org.kh/km/secretsrunning-small-business

ស់បចចកវិទយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវិទយ

ជាកម្មវិធីការិយាល័យខ្មរ?

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយ

ួលទទួលបាន

ដលអាចផ្តល់នូវផលចំណញខ្ពស់ តាមរយៈ ការ
ងអាជីវកម្ម

ងមុខជំនូញធុនតូច

បានការជឿទុកចិត្តពីធនាគារដលនឹងនាំឲ្យងាយ

ងអាជីវកម្មមួយ

ដាក់របាយការណហរិ
៍ ញវត្ថ
្ញ របស
ុ
គ
់

ប់

វត្តិល្អដល់អ្នកខ្ចី ហើយជាលទ្ធផលនឹងទទួល

ះឡើយ។
លគឺសំ

អាថ៌កំបាំងក្នុងការ

រូបភាព៖ អង្គការវិទ សានបើកទូលាយ

តាមកាលកំណត់ ដលការណ៍នះនឹងជួយសាង

ះ ប៉ន
ុ ក៏
្ត មន
ិ
វូ ភ្លចពីកម្មវត្ថន
ុ ការចង់បង្កន
ើ
ទី៤ ការផ្គត់ផ្គង់ទុន

លការណ៍

សៀវ

ហើយ សហ ន
ិ
វូ ផ្តល់ជាការសរសើរដល់កម្មករ

សល្យខ្ពស់។

អ្នកនិពន្ធជនជាតិជប៉ុនរូបនះបាន

ះខ្វះ

រពវិនយ
័ ច ស់លាស់។

ជនជាតិជប៉ុនមួយរូប ពិតជាអាចផ្តល់ចម្លើយ
ះសំណួរខាងលើនះបាន ពី

គជ័យ

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

កម្មវិធីការិយាល័យមានគុណសម្បត្តិ
ជា

ើនដូចជា ៖

- គានការបង់ថ្លលើអាជាប័ណ្ណ ៖ អ្នក
មានសិទ្ធិ

ើ

ស់ និងចកចាយ

ើទាំងអស់
យសរី ។

- កូដចំហ ៖ អ្នកអាចចកចាយ ចម្លង និង
កស ួលកម្មវិធីនះ

យសរី ។

-

ើបាន

ើន

ព័ន្ធ (Cross Platform) ៖

កម្មវិធីនះ អាចដំណើរការលើសាបត្យកម្មផ្នក
រឹងជា

ើន និង

ព័ន្ធ

តិបត្តិការច

ុះដូចជា

ម៉កូសូហ្វវីនដូ (Microsoft Windows), Mac
OS X, Linux និង Sun Solaris ។
(ត

ទំព័រទី ៨)

៧

(តពីទំព័រទី ៧)

- មាន

ើនភាសា (ជាង ៤០ ភាសា ) ៖ វាមាន

ចំណុច ទាក់អ្នក

ើ (User Interface) ដល

អាចធ្វើការផាស់ប្ដូរបាន

ើនភាសា ។ ពិសស

ចំណុច ទាក់ជាភាសាខ្មរ ដលធ្វើឲ្យអ្នកងាយ
ួល

ើ ចងចាំបានយូរ សន្សំសំចពលវលា

និងថវិកាក្នុងការរៀន និង

ើ

ដលមានជំនាញទាក់ទងនឹងការគណនា បង្កើត
ទិន្នន័យ បង្កើតគំនូសតាងឲ្យទិន្នន័យ ធ្វើការ
គណនារូបមន្តជា

ើនស

ប់ការងារហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ថិតិ គណិតវិទ ជាដើម ។ ល ។

ស់វា ។

ៀបអក្សរខ្មរតាមលំដាប់អក្ខរកម ។

ន

សមាសភាគនកម្មវិធីការិយាល័យខ្មរ
ើនដូចជា ៖

សរសរ និងរៀបចំអត្ថបទ បង្កើតសំបុ

ប់

សៀវ

ធ្វើរបាយការណ៍ សារព័ត៌មាន ប័ណ្ណផ យ
ពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។ ស្លឹករឹត អាចនាំចញ
ឯកសារជា

ង់

យផ្សងៗដូចជា HTML,

ះថា ៉ការ
្តីកម្ពុជាក្នុងការ

បាយ ៉

តំបន់ភូមិភាគឦសាន្ត រួមមាន
ង រតនគិរី និងមណលគិរី។

បច្ចុប្បន្នអង្គការសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍បាននិងកំពុង
អនុវត្តគ

ង ចំនួនបីគឺ៖

ពិព័រណ៍ (Impress) ជាកម្មវិធីមួយដលអាច

(១) គ

ងយនឌ័រ និងសិទ្ធិ

ឲ្យអ្នករចនាសាយស

(២) គ

ងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសដ្ឋកិច្ច

(៣) គ

ងសិទ្ធិផ្នកផ្លូវភទ និងសុខភាពបន្តពូជ

• កម្មវិធពិ
ី ពរ័ ណ៍ (OpenOffice.org Impress)

• កម្មវិធីស្លឹករឹត (OpenOffice.org Writer)

ទសអស ៉ញ

ក្នុងវិស័យសង្គម សដ្ឋកិច្ច និង

ខត្តកចះ ស្ទឹង

ក្នុងកម្មវិធីការិយាល័យ រួមមាន

ស្លឹករឹត (Writer) គឺជាកម្មវិធីមួយស

អន្តរជាតិករដាភិបាលមួយរបស់

រួមចំណក

ើន ។

សមាសភាគ (កម្មវិធី) ជា

អង្គការសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាអង្គការ

បង្កើនឳកាស និងលើកកម្ពស់

សរសរពាក្យខ្មរ ដលអាចជួយអ្នកមិនឲ្យ
- អាចត

និងអភិវឌ្ឍន៍៍ (PyD)

ដលមានកម្មវិធីរយៈពលបួនឆាំ

- មានបញ្ចូលនូវកម្មវិធីពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធនការ
សរសរពាក្យខុស

កមមវិធន
ី អងគករសន្តភ
ិ ព

តារាង និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាងវិភាគ

ប់ធ្វើការបងាញផ្សងៗ។

ជាមួយកម្មវិធីពិព័រណ៍ អ្នកអាចដាក់ចលនាឲ្យវត្ថុ
ដាក់សំឡង កំណត់ដំណើរផាស់ប្ដូរសាយ និង
កំណត់ការប

ំងសាយជាដើម ។

XHTML, PDF និង Microsoft Word ។ ល ។

្តី

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖
ការិយាល័យភ្នំពញ
ទូរស័ព្ទលខ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៧៤១/
០២៣ ៩៨៧ ៨៤១
ទូរសារលខ៖ ០២៣ ៩៨៧ ៨៤១

ការិយាល័យស្ទឹង
• កម្មវិធីនព្វន្ត (OpenOffice.org Calc)
នព្វន្ត (Calc) គឺជាកម្មវិធីសៀវ
រៀបចំ និង

ះពុម្ពផ យ

បញ្ជីមួយ

ង

ទូរស័ព្ទលខ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៦៣៣
(មានត

េលខកយ)

យ៖

ផ្ទះលខ ១៩ ផ្លូវ៣៧៤ (ទល់មុខសាលាសងា្កត់ទួលសាយ

ឧបត្ថម្ភ

យ៖

ទី១)

ទូរស័ព្ទលខ ៖ (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៨២១
Website: http://open.org.kh; Email: women@open.org.kh
ឯកសារស

ប់ការចកផ យឥតគិតថ្ល

