
ព្រឹត្តិបព្ត្គម្ព្ោង PGM-WEE  

គម្រោងស្ដីពីការបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ម្ដី្ម្បបីម្ងកីនភាពអងអ់ាចផ្នែកម្ស្ដ្ឋកិចចដ្លញ់្ជ្ស្តី 
 

ខែមិថុនា 
២០២១ 

វធិីសាញ្ជ្ស្ត របម្េទននអែកចូលរមួ្ ចំននួ 
ញ្ជ្ស្ត ី បុរស្ 

ស្ោា ស្ន៍ម្ោេ
ម្របីបញ្ា ីសំ្ណួរ 

・រកមុ្ហ ុនឯកជន (តួនាទី អែករគប់រគង) 
・ស្ោជិកស្ហគម្ន៍ម្ទស្ចរណ៍ (CBT) 
・ថ្នែ ក់ដ្កឹនាសំ្ហគម្ន៍ម្ទស្ចរណ៍ 
・ម្ម្ឃុ ំម្ៅកែុងស្ហគម្នម៍្ទស្ចរណ៍ 
・ស្ហរគនិជាញ្ជ្ស្តមី្ៅកែុងវស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ 
・និម្ោជតិជាញ្ជ្ស្តីម្ធវីការម្ៅកែុងវស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍  

១១ 
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១២១ 
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១៣ 
៤៦ 
៥ 
៤ 
០ 
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ស្ោា ស្ន៍ផ្ទា ល់
ោត់ (សីុ្ជម្រៅ) 

・ម្ញ្ជ្នតីរោឋ េិបាល, នដ្គូអេវិឌឍន,៍ NGOs ។ល។ 
・ស្ហរគនិ/និម្ោជតិញ្ជ្ស្ត ីម្ធវីការម្ៅកែុងវស័ិ្េ 
ម្ទស្ចរណ៍ 

・សាវ ម្ី/នដ្គូ របស់្ស្ហរគនិញ្ជ្ស្តី/នមិ្ោជតិជាញ្ជ្ស្ត ី

១៦ 
៣០* 

 
0 

៥ 
០ 
 
១១ 

ស្រុប ៣៦៣ ៨៤ 
*ម្រជីស្ម្រសី្កែុងចំម្ោម្អែកនដល់ចម្ម្លីេស្រោប់ការសិ្ការសាវរជាវ 
 
 
 

ចំណុចពមិ្ស្ស្៖ របកគមំ្ហញីនលប ៉ះពាល់ននជងំឺកូវដី្-១៩ ម្ៅម្លីការបម្ងកនីភាពអង់អាចផ្នែកម្ស្ដ្ឋកិចច
ដ្ល់ញ្ជ្ស្តីម្ៅកែុងវស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ 
រកសួ្ងកចិចការនារ ីនងិគម្រោង PGM-WEE បានម្រៀបចំការសិ្ការសាវរជាវអពំីនលប ៉ះពាល់ននជងំឺកូវដី្-
១៩ ម្ៅម្លីការបម្ងកីនភាពអង់អាចផ្នែកម្ស្ដ្ឋកចិចដ្ល់ញ្ជ្ស្តី។ ការសិ្ការសាវរជាវម្ន៉ះ ម្ផ្ទត តសំ្ខានម់្ៅម្លី  
វស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ ម្ដ្មី្បកីំណតអ់ំពតីរម្ូវការរបស់្ពកួគាត ់ ម្ដ្មី្បផី្ស្វងរកការគារំទ ផ្ដ្លបោដ លម្កពី
នលប ៉ះពាល់ននជំងកូឺវដី្-១៩។ ការសិ្ការសាវរជាវម្ន៉ះម្ផ្ទដ តសំ្ខានម់្ៅម្លី នលប ៉ះពាល់ផ្ដ្លបានម្កីត
ម្ ងីពីផ្ែកុម្ាៈ រហូតដ្ល់ផ្ែវចិឆិកា ឆ្ែ ២ំ០២០ មុ្ន “រពឹតតិការណ៍ស្ហគម្ន”៍ ផ្ដ្លបានម្កីតម្ ងីម្ៅចុង
ផ្ែវចិឆិកា ឆ្ែ ២ំ០២០។ របាេការណ៍ចុងម្រកាេរតវូបានផ្កស្រម្ួល និងចងរកង ម្ៅកែុងផ្ែឧស្ភា ឆ្ែ ំ
២០២១។ រពតឹតិបរតម្ន៉ះនដល់នូវរបកគមំ្ហញីសំ្ខាន់ៗននការសិ្ការសាវរជាវ។  
◆រកមុ្ម្គាលម្ៅ នងិវធិីសាញ្ជ្ស្តកែុងការសិ្ការសាវរជាវ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

១. ព្បម្េទនៃការព្បឈមមុែ បនាា ប់រីការរកីរាលដាលនៃជំងឺ កវីូដ-១៩ 
បរា របឈម្ទូម្ៅផ្ដ្លញ្ជ្ស្តី 
បានជបួរបទ៉ះម្ោេសារផ្តការ
រកីរាលោលននជំងកូឺវដី្-១៩ 
ោនដូ្ចជា “ហរិញ្ញវតថុរគួសារ” 
បនាា បម់្កគឺ “បរា សុ្ែភាព” 
និង “ហរិញ្ញវតថុអាជីវកម្ម” (រកា
ហវកិ១)។ ម្លីស្ពីម្នា៉ះម្ៅ
ម្ទៀត ជាង៩០%ននអែកនដល់
ចម្ម្លីេ បានម្្លីេថ្ន របាក់
ចំណូលរបស់្ពួកគាត់
ោនការថេចុ៉ះ។ កែុង
ម្នា៉ះ របោណ១០% 
បាននោិេថ្ន ពួកគាតពុ់ំអាច
រករបាកច់ំណូលបានទាល់ផ្ត
ម្សា៉ះ។ ការថេចុ៉ះននចនំួនម្េញៀវ
ម្ទស្ចរ ម្ោេសារវបិតតកូិវដី្-
១៩ បានបោដ លឱ្យហាងលក់
ដូ្រម្ួេចនំួនម្និអាចដ្ំម្ណីរការ 
នងិលក់នលិតនលបាន (រកា
ហវកិ២)។  
សាថ នភាពម្ន៉ះបានបង្ហា ញថ្ន 
ពួកគាត់កពុំងរបឈម្នងឹ
វបិតតិហរិញ្ញវតថុោ ងធងន់ធងរ។ កែុងម្នា៉ះនងផ្ដ្រ ជាង៩០%  
ននអែកនដល់ចម្ម្លីេោនការរពួេបារម្ាអពំីនថងអនាគត។

ោតិកា 
 របកគមំ្ហញីនលប ៉ះពាល់ននជំងកូឺវដី្-១៩          

ម្ៅម្លីការបម្ងកនីភាពអង់អាចផ្នែកម្ស្ដ្ឋកចិច 
ដ្ល់ញ្ជ្ស្ត ី

ស្កម្មភាព 
ផ្ែម្ករា ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 ការម្រៀបចវំគគបណដុ ៉ះបោដ លម្ម្ម្រៀនទ១ី២ ម្ៅកែុង

ម្ែតតម្ស្ៀម្រាប។ ការម្រៀបចំស្កម្មភាពសាកលបង
ម្ៅកែុងម្ែតតកពំងធ់ំ និងម្ែតតតបូងឃមុ។ំ 

 ការស្រម្ស្ររបាេការណ៍អំពនីលប ៉ះពាល់ននជងំ ឺ
កូវដី្-១៩ 

 សិ្កាា សាលាស្ដីពីការរគបរ់គងអនាម្័េ តាម្រេៈ
របព័នធអនឡាញ 

 ការផ្កស្រម្ួលវមី្ដ្អូនសពវនាេអំពវីស័ិ្េ 
ម្ទស្ចរណ៍ 

ផ្ែកុម្ាៈ ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 ពិភាកាស្កម្មភាពបនាា បម់្ៅកែុងម្ែតតម្ស្ៀម្រាប 

កាម្រៀបចំស្កម្មភាពសាកលបងម្ៅកែុងម្ែតតកំពង់ធ ំ
និងម្ែតតតបូងឃមុ ំ

 ការម្រៀបចំស្កម្មភាពរតតួពនិិតយម្ៅថ្នែ ក់ម្ែតត 
 ការផ្កស្រម្ួលវមី្ដ្អូនសពវនាេអំពវីស័ិ្េ

ម្ទស្ចរណ៍ 

ផ្ែម្ីនា ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 កិចចពិភាកាអពំសិី្កាា សាលា នងិកចិចរបជុំស្រោប់

ស្កម្មភាពម្ៅម្ែតតម្គាលម្ៅ 
 ការម្រៀបចែំិតតប័ណណ និងម្ស្ៀវម្ៅស្ថតិមិ្េនឌរ័ 
ផ្ែម្ម្សា ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 កិចចពិភាកាអពំសិី្កាា សាលា នងិកចិចរបជុំស្រោប់

ស្កម្មភាពម្ៅម្ែតតម្គាលម្ៅ 
 ការរតួតពិនតិយម្លីកចុងម្រកាេម្ៅម្លីែិតតប័ណណ 

និងម្ស្ៀវម្ៅស្ថតិិម្េនឌរ័ 
ផ្ែឧស្ភា ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 កិចចពិភាកាអពំសិី្កាា សាលា នងិកចិចរបជុំស្រោប់

ស្កម្មភាពម្ៅម្ែតតម្គាលម្ៅ 
 ម្រៀបចំការម្បា៉ះពុម្ពែិតតប័ណណ និងម្ស្ៀវម្ៅស្ថិតិ 

ម្េនឌ័រ 
 ផ្កស្រម្ួលម្លីកចុងម្រកាេម្ៅម្លីរបាេការណ៍

អំពនីលប ៉ះពាល់ននជំងកូឺវដី្-១៩ នងិវមី្ដ្អូ
នសពវនាេអពំវីស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ 

សូ្ម្ចូលម្ៅកាន់ម្គហទពំ័រ នងិទពំ័រម្ហវស្ប ុកនលូវការ
របស់្ការោិល័េ JICA Cambodia ម្ដ្មី្បទីទួលបាន
ព័ត៌ោនបផ្នថម្អំពីស្កម្មភាពរបស់្ម្េងីែញុ ំ៖ 
https://www.jica.go.jp/project/cambodi

a/023/index.html 

https://www.facebook.com/JICACambodia/ 

រពួេបារម្ា
៩១%

ម្ិនចាស្ ់៤% ម្ិនរពួេបារម្ា ៥%

 រកាហវកិ ១៖ នលប ៉ះពាលន់នជំងកូឺវដី្-១៩ (ចំនួន ២៨២នាក)់ 

 រកាហវកិ ៣៖ រពេួបារម្ាអពំីនថងអនាគត 
(ចំននួ ៣០៤នាក)់ 

៧%
៤%
៦%
៨%

១៣%
២២%

២៩%
៣៤%

ម្នសងៗ
រតូវម្ៅនា៉ះម្ម្ីលផ្ថកូន

រតូវម្ៅនា៉ះម្ម្ីលផ្ថរគួសារ
ម្ិនអាចលក់នលិតនលបាន

បផ្នលែូចគុណភាព
កផ្នលងម្ធវីការរតូវបានបិទ

រតូវសាែ ក់ម្ៅនា៉ះ
គាម នអតិថិជន

២%
៤%
៦%
១០%

២០%
២៧%

៤៣%
៥៨%

ម្នសងៗ
បរា របឈម្ទាក់ទងនឹងបដីរបពនធ
ការនគត់នគង់ឳពុកោដ េ/សាច់ញាតិ

បរា ននការផ្ថទាកុំោរ
សុ្ែភាពនលូវចិតត

ហរិញ្ញវតថុអាជីវកម្ម
បរា សុ្ែភាព
ហរិញ្ញវតថុរគួសារ

 រកាហវកិ ២៖ នលប ៉ះពាលម់្ៅម្លីអាជវីកម្ម (ចំននួ ២៨២នាក)់ 

https://www.jica.go.jp/project/cambodia/023/index.html
https://www.jica.go.jp/project/cambodia/023/index.html
https://www.facebook.com/JICACambodia/


PGM-WEE: Project on Gender Mainstreaming for Women’s Economic Empowerment 
 

រពឹតតិបរតម្ន៉ះបានម្រៀបម្រៀងម្ោេរកុម្ជំនាញការជប ុន ម្ដ្ីម្បីផ្ចករផំ្លកនូវវឌឍនភាពននការអនុវតតគម្រោង ម្ហេីម្ិនផ្ម្នជាតំោងឱ្យទស្សនៈរបស្់ JICA  
ឬទស្សនៈរបស្់ម្ញ្ជ្នតីនដ្គូគម្រោងម្ េី។ (រកាស្ិទធិរគប់ោ ង) 
ការោិល័េគម្រោង PGM-WEE៖ រកស្ួងកិចចការនារ ីនលូវរទុងោន់ េូម្ិដ្ំោក់ធំ ៣ ស្ង្ហក ត់ស្ាឹងោនជ័េ រាជធានីេែំម្ពញ 
 

២．ផលប ៉ះពាលម់្ៅម្លើទំនាក់ទំៃងជាមួយស្វា មី 
ោនអែកនតល់ចម្ម្លីេជាញ្ជ្ស្តីម្រៀបការរចួចនំួន ១៣% បានម្្លីេថ្នជងំកូឺវដី្-១៩ 
ជ៉ះឥទធិពលអវជិាោន ដ្ល់ទំនាកទ់ំនងរបស់្ពកួគាត់ជាម្ួេសាវ ម្(ីរកាហវកិ ៤)
។ ម្ ាងវញិម្ទៀត អែកនតល់ចម្ម្លីេចនំនួ ២៥% បានម្្លីេថ្ន ោនការផ្ទល ស់្បតូរ
ជាវជិាោន។ ទាកទ់ងនឹងការគារំទផ្ដ្លពួកគាត់ទទួលបានពីសាវ ម្ី ោន៤៦%
បានបង្ហា ញថ្នសាវ ម្រីបស់្ពួកគាតជ់ួេការង្ហរកែុងនា៉ះ ចផំ្ណក ៥៤% ម្ទៀតម្និ
ោនការជួេពីសាវ ម្មី្ទ (រកាហវកិ ៥)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ោនការរពួេបារម្ាជាស្កលអំពីការម្កនីម្ ងី នងិភាពធងនធ់ងរននអមំ្ពីហងិា
កែុងរគសួារម្ោេសារផ្តការថប់អារម្មណ៍ និងជវីតិផ្ដ្លម្ពារម្ពញម្ោេភាព
ស្មុគសាម ញផ្ដ្លបោត លម្កពីការរកីរាលោលននជងំកូឺវដី្-១៩ ។ ដូ្ម្ចែ៉ះម្ៅ
កែុងការសិ្ការសាវរជាវម្ន៉ះម្េងីបានសួ្រអំពកីារផ្ទល ស់្បតូរឥរោិបថរបស់្សាវ ម្ី
។ ម្ទា៉ះបីជាជាងពាកក់ោត លននអែកនតល់ចម្ម្លេីបានម្្លីេថ្ន “គាម នអវីផ្ទល ស់្បតូរ” 
ម្បមី្របៀបម្ធៀបម្ៅនងឹមុ្នម្ពលម្កីតម្ ងីននជងំឺកូវដី្-១៩។ ោនចនំនួអែក    
នតល់ចម្ម្លីេ ៣៦% បាន
ម្្លីេថ្ន ឥរោិបថរបស់្បត ី
“ផ្របជាម្្វឆ្វ” (ស្របុ
ទាងំ “ោនភាពម្្វឆ្វ នងិ
ផ្រស្កខាល ងំៗជាងមុ្ន” នងិ 
“ម្ពលែល៉ះោនភាពម្្វ
ឆ្វ”)។ លទធនលម្ន៉ះ ច ំ
បាច់រតូវោនការតាម្ោន
ម្ោេេកចតិតទុកោក។់ 
 
 
 
៣. ត្ព្មូវការសព្ោប់ការគពំ្ទ 
ម្ោេសារផ្តោននលប ៉ះពាល់ដ្ល់ផ្នែកម្ស្ដ្ឋកចិច ផ្ដ្លបោត លម្កពជីំងកូឺវដី្
-១៩ ម្ធវឱី្យោនតរម្ូវការជាចបំាច់ស្រោប់ការគារំទផ្នែកហរិញ្ញវតថុម្ៅម្លី 
អាជីវកម្ម ការអប់ររំបស់្កុោរ និងការស្ងបំណុល។ ោនសំ្ណូម្ពរជាម្រចនី
នងផ្ដ្រ ស្រោប់ការបណដុ ៉ះបោដ លជនំាញអាជីវកម្ម នងិឱ្កាស្ការង្ហរថមីៗ ក៏

ដូ្ចជាការទទួលបានការគារំទនូវការរបកឹាម្ោបល់អំពបីរា ការង្ហរ និងបរា
រគួសារជាម្ដ្មី្។ 

 
 
នលប ៉ះពាល់ផ្ដ្លបោត លម្កពជីងំកូឺវដី្-១៩ បានម្ធវឱី្យផ្នែកម្ស្ដ្ឋកចិចកម្ពុជា
ជួបបរា ធងនធ់ងរ។ ម្ោងតាម្បទស្ោា ស្ន៍ជាម្ួេរកមុ្ហ ុនឯកជន នលប ៉ះ
ពាល់បោត លម្កពកីារធាល កចុ់៉ះរបស់្ម្េញៀវម្ទស្ចរោនលកាណៈធងនធ់ងរ ផ្ដ្ល
ម្ធវឱី្យោនការកាតប់នថេរបាក់ផ្ែបុគគលិកព ី៣០ ម្ៅ ៥០%។ ម្ៅកែុងស្ហគម្
ន៍ម្ទស្ចរណ៍ (CBT) ការធាល ក់ចុ៉ះននម្េញៀវម្ទស្ចរបរម្ទស្កប៏ងកការលំបាកកែុង
ការរបកបអាជីវកម្មនងផ្ដ្រ។ ម្រៅពមី្ន៉ះម្គបានរកម្ឃញីថ្ន ោនការរពួេបារម្ា
កែុងចំម្ោម្ស្ោជកិស្ហគម្នម៍្ទស្ចរណ៍ ផ្ដ្លពុំទានទ់ទួលបានពត័៌ោន
ទូលំទូលាេអពំីជងំឺកូវដី្-១៩ ម្ៅម្ េី។ 
 

រកសួ្ងកចិចការនារ ី និង 
គម្រោង (PGM-WEE) បាន
ម្រៀបចំសិ្កាា សាលា ការ
រគប់រគងអនាម្័េ ស្តីពកីារ
ការពារការ្លងជំងកូឺវដី្-១៩ 
ម្ោេោនកចិចស្ហការ
ជាម្ួេរកសួ្ងម្ទស្ចរណ៍។ 
សិ្កាា សាលាម្ន៉ះ ម្ផ្ទត តសំ្ខាន់
ម្ៅម្លីញ្ជ្ស្តផី្ដ្លម្ធវីការម្ៅកែុង
វស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ម្ៅកែុងម្ែតត
ទាងំពរី ម្ដ្មី្បផី្កលម្អសាថ ន
ភាពឱ្យបានរបម្សី្រតាម្ផ្ដ្ល
អាចម្ធវីម្ៅបាន។ ម្ ាងវញិ
ម្ទៀត គម្រោងបានម្រៀបចំការ
ថតវមី្ដ្អូ ផ្ដ្លបង្ហា ញពីភាព
ទាក់ទាញននវស័ិ្េ 
ម្ទស្ចរណ៍ រមួ្ទាងំការចូល
រមួ្ោ ងស្កម្មរបស់្ញ្ជ្ស្តីម្ៅ
កែុងម្ែតតទាងំពរី ម្ដ្មី្បឱី្យម្េញៀវម្ទស្ចរទាងំកែុង និងម្រៅរបម្ទស្កម្ពុជារត ប់
ម្កវញិបានឆ្ប់តាម្ផ្ដ្លអាចម្ធវមី្ៅបាន បនាា បព់វីបិតតិននជងំកូឺវដី្-១៩ រតូវ
បានម្ោ៉ះរសាេរចួរាល់។ ម្េងីស្ងឃមឹ្ថ្នសាថ នភាពម្ន៉ះ នងឹរតូវបានម្ោ៉ះ
រសាេោ ងឆ្ប់រហ័ស្ នងិអាចរគបរ់គងបាន ម្ហេីជីវតិរស់្ម្ៅរបចនំថងរបស់្
ញ្ជ្ស្តី ផ្ដ្លម្ធវីការម្ៅកែុងវស័ិ្េម្ទស្ចរណ៍ម្ៅកម្ពុជានងឹោនភាពរស់្រម្វកីម្ ងី
វញិ។ គម្រោងនងឹបនតម្ធវមី្ទា៉ះបតីិចតួច ផ្តអាចរមួ្ចំផ្ណកកែុងការជួេ។ 

២៥%

១៣%
២០%

៣៥%

៧% ផ្ទល ស្ប់ដូរជាវជិាោន
ផ្ទល ស្ប់តូរអវជិាោន
ផ្ទល ស្ប់ដូរទាងំពីរ
ម្ិនោនការផ្ទល ស្ប់ដូរ
ម្ិនចាស្់

រកាហវកិ ៤៖ នលប ៉ះពាលម់្ៅម្លីទនំាកទ់ំនងជាម្ួេសាវ ម្ ី(ចំនួន ១៣១នាក)់  
 

រកាហវកិ ៥៖ ការគារំទពសីាវ ម្ីកែុងការជួេម្ធវីការង្ហរនា៉ះស្ផ្ម្បង (ចនំួន ១៣១នាក)់ 
 

៥១%

១៣%

២៣%

១៣%

គាម នអវីផ្ទល ស្់បដូរម្ទ
សាវ ម្ីែញុ ំោនភាពម្្វឆ្វ និងផ្រស្កខាល ងំៗជាងមុ្ន
ោនម្ពលែល៉ះ សាវ ម្ីែញុ ំោនភាពម្្វឆ្វ
ម្ិនចាស្់

៤៦%៥៤%

សាវ ម្ីបានជួេ

សាវ ម្ីម្ិនបានជួេ

រកាហវកិ ៦៖ ការផ្ទល ស្ប់ដូរឥរោិបថរបស្ស់ាវ ម្ ី
(ចំននួ ៣១៣នាក)់ 

 ស្ិកាា សាលាការរគប់រគងអនាម្័េ 
 

ស្កម្មភាពថតវមី្ដ្អូនសពវនាេវសិ្័េម្ទស្ចរណ៍ 
  

២៨%
២២%
២១%
២០%
១៩%
១៨%

១២%
៦%

២%
២%

៨%

របាក់ស្រោប់អាជីវកម្ម
ការបណតុ ៉ះបោត លជំនាញអាជីវកម្ម

របាក់ស្រោប់ការអប់រ ំ
របាក់ស្រោប់ស្ងបំណុល

របាក់ម្ដ្ីម្បទីិញអាហារនិងថ្នែ ំ
ការរបឹកាបរា អាជីវកម្ម

ទទួលបានការង្ហរថមី
ការរបឹកាបរា រគួសារ

ការគារំទម្ៅម្លីការផ្ថទាកុំោរ
ការគារំទសុ្ែភាពនលូវចិតត

ម្នសងៗ

រកាហវកិ ៧៖ តរម្វូការស្រោប់ការគារំទ (ចំនួន  ២៨៦នាក់) 
 


