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េគលនេយបយ 

ស្ដពី ី
េយនឌ័រ និងពិពធិភព 

ក. េសចក្តេីផ្តើម 
េ យមនយុទធ ្រស្ត ២០១១-២០២០ ជមគគុេទទសក ៍ កកបទ្រកហម

កមពុជអនុវត្តសកមមភពជេ្រចើន េផ្ត តេលើករងរសុខភព្រស្តី និងកុមរេន ម
សហគមន ៍ េ យេផ្ត តសំខនេ់លើករគ្ំរទសុខភពម  ទរក និងជួយ ដល់
កុមរកំ្រពែដលទទួលរងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស៍និងជំងឺ េអដស៍។ េលើស
ពីេនះេទៀត កកបទ្រកហមកមពុជ បនេធ្វើករងរេយនឌរ័ និងពិពិធភពជយូរ
មកេហើយ មរយៈកមមវធិីផ្ដល់ជំនយួមនុស ធមដ៌ល់្រកុមងយរងេ្រគះ ដូចជ
ករឧបតថមភដល់ជនពិករ កុមរកំ្រព ចស់ជ  អនករស់េនជមយួេមេ គេអដស៍
និងជំងឺេអដស៍ និង្រស្តីេមម៉យជេដើម។ 

នេពលកន្លងមក កកបទ្រកហមកមពុជ បនក ងេគលនេយបយ
េយនឌរ័ ែដលបនអនុមត័េនឆន  ំ២០០៣។ េគលនេយបយេយនឌរ័ និងពពិិធ
ភព នេពលបចចុបបននេនះ គឺជលទធផលែដលបនមកពីដំេណើ រករៃនករពិភក
ពិនិតយេឡើងវញិេដើមបេីធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយេយនឌរ័ ឆន  ំ ២០០៣ 
េ យគិតគូរ កប់ញចូ លពិពិធភពឱយបនកនែ់តេ្រចើន។ ដំេណើ រករៃនករពិនិតយ
េឡើងវញិេនះ មនករចូលរមួពីថន កដ់ឹកន ំ ម្រន្តី/បុគគលិកកកបទ្រកហមកមពុជ
ទងំេនថន កក់ ្ត ល និង ខ។ 
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កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមេដើមបកីំណតនូ់វវ ិ ល
ភពេយនឌរ័ និងពិពិធភព និងបនទ បព់ីពិភក ជមយួថន កដ់ឹកនកំកបទ
្រកហមកមពុជ បនឯកភពគន ថ កកបទ្រកហម កមពុជ ្រតូវមនអភ្ិរកមជយុទធ

្រស្តៃនករងរេយនឌរ័ និងពិពធិភព េដើមបជីមគគុេទទសកដ៍ល់េគលនេយបយ 
កមមវធិី និងឧបករណ៍នន។ អនុ សនជ៍េ្រចើន្រតូវបនេសនើេឡើង ដូចតេទ៖ 
កកបទ្រកហម កមពុជ ្រតូវែស្វងរកករគ្ំរទដល់ទស នទនេយនឌរ័ នងិពពិិធភព 
ឱយបនទូលំទូ យេនកនុងសងគម។ េគលនេយបយ នងិបទបបញញត្តិែដលមន
លកខណៈស្តង់ រស្ដីពីេយនឌរ័ នងិពិពិធភព គួរែតេធ្វើសមហរណកមមេទកនុង
សកមមភពករងររបស់កកបទ្រកហមកមពុជ។ កនុងនមជជនំួយករឱយ ជញ ធរ

ធរណៈកនុងវស័ិយមនុស ធម ៌កកបទ្រកហមកមពុជគួរែតជំរុញឱយមនករគ្ំរទ 
ករអនុវត្ត និងករេលើក កមពស់ករផ ព្វផ យេគលនេយបយស្ដីពីេយនឌរ័ និង
ពិពិធភព េនកនុងជួរគណៈអភបិល នងិ គណៈ្រគប្់រគង កដូ៏ចជម្រន្តី/បុគគលិក 
អនកសម័្រគចិត្ត យុវជនកកបទ្រកហមឱយបនកនែ់តទូលំទូ យ។ 

ខ. វិ លភព 
េយនឌរ័ គឺជភពខុសគន ែដលសងគមបេងកើតេឡើង រ ងបុរស និង្រស្តី េន

កនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ េយនឌរ័កណំតនូ់វតនួទី ករទទួលខុស
្រតូវ អំ ចនិងធនធនរបស់បុរស នងិ្រស្តី េនកនុងវបបធមន៌ីមយួៗ។ ភពខុសគន
ៃនេយនឌរ័ ចផ្ល ស់ប្តូរេរៀង ល់េពល េហើយភពខុសគន េនះ ចេកើតេឡើងេន
កនុងវបបធមែ៌តមយួនិងខុសៗគន ។ វសិមភពេយនឌរ័មនទ្រមងេ់្រចើនយ៉ង និងជ
បញសគល់ៃនទនំកទ់ំនងអំ ចមនិេសមើភពគន  “វសិមភពេយនឌរ័ និងកររេំ ភ
អំ ចគឺជបញសគល់ៃនបញ្ហ ែដលបងករអំេពើហិង ទកទ់ងនឹងផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័។ 
អំេពើហិង ទកទ់ងនឹងផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ គឺជ កយសពទែដល្រគបដណ្ត បនូ់វទេង្វើ
ចបងកេ្រគះថន ក់ មយួ ែដលជលទធផល ឬភពទំនងែដល ចេកើតេឡើង 
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បងកឱយមនេ្រគះថន កដ់ល់ ងកយ ផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្ត ឬបងកករឈចឺបដ់ល់
បុគគលេទេលើទំនកទ់ំនងេយនឌរ័របស់ពួកេគ។  េ្រកពីេនះរមួមន អំេពើហងិ ផ្លូវ
េភទ អំេពើហងិ កនុង្រគួ រ ករជួញដូរមនុស  ករចបប់ងខំឬករឆបេ់រៀប ពហ៍
ពិពហ៍ ករចបប់ងខឱំយេធ្វើេពសយចរ ករេកង្របវញ័ច និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ 
និងករបដិេសធនូវធនធន ឱកស និងេស កមមនន”។ 

ពិពិធភព គជឺភពខុសគន រ ងមនុស  ែដលរមួមន ភពខុសគន រ ង យុ 
ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវេភទ 
ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកចិច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួទងំ

្រកុមជនជតិភគតិច នងិអេន្ត ្របេវសន)៍។ 
េគលនេយបយេនះ បេងកើតេឡើងនូវមលូ ្ឋ នស្រមបក់កបទ្រកហមកមពុជ

េដើមបធីនថភពខុសគន រ ងេយនឌរ័ និងពិពិធភព ្រតូវបនយកមកពិចរ  
និងេឆ្លើយតបជលកខណៈ្របពន័ធ េទនឹងវស័ិយសនូលដូចបនកំណតេ់នកនុងយុទធ ្រស្ត
កកបទ្រកហមកមពុជ ២០១១-២០២០ មនដូចជ ករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ 
សុខភព នងិករែថទសុំខភពកនុងសហគមន ៍ករេលើកកមពស់េគលករណ៍្រគឹះ
និងតៃម្លមនុស ធមរ៌បស់ចលន និងករអភវិឌ ថ បន័ និងអភវិឌ ធនធន។ 

គ. កតព្វកិចច និងករេប្តជញ ចិត្ត 
េសចក្តែីថ្លង 
ទកទ់ិននឹងបញ្ហ េយនឌរ័ និងពិពិធភព កកបទ្រកហមកមពុជ្រតូវធនថ 

ល់សកមមភពកមមវធិ ី និងគេ្រមងទងំអស់ ្រតូវផ្តល់ផល្របេយជនេ៍សមើភព
ចំេពះបុរស និង្រស្តី េទ មត្រមូវករខុសៗគន  រមួទងំករផ្ដល់មតិេយបល់ និងករ
ចូលរមួេសមើភពគន របស់បុរស និង្រស្តី េន្រគបក់្រមតិទងំអស់កនុងសមគមជតិ។  
កកបទ្រកហមកមពុជធនថ មនិមនករេរ ើសេអើង និងផ្តល់ឱកស ទកទ់ិននឹង
យុ ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវ
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េភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួ
ទងំ្រកុមជនជតិភគតិច និងអេន្ត ្របេវសន)៍។ 

េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ ខងេលើេនះ កកបទ្រកហមកមពុជ េប្តជញ
ចិត្តអនុវត្តដូចតេទ ៖ 

 េ្រគះមហន្ត យធមមជត ិជេម្ល ះ អេសថរភពសងគមនិងនេយបយ ច
ជះឥទធពិលខុសៗគន ចំេពះបុរស ្រស្តី េកមង្របុសនិងេកមង្រសី ្រពមទងំ
បេងកើតឱយមនផលបះ៉ពល់ខុសៗគន  េទេលើមនុស ែដលមន យុខុស
គន  ជនពិករ ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរ
ផ្លូវេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើម
ភគតចិ (រមួទងំ្រកុមជនជតិភគតិច និងអេន្ត ្របេវសន)៍។ ភព្របទក់
្រក រ ងេយនឌរ័ និងពិពិធភព កដូ៏ចជករងរេឆ្លើយតប្រគ សនន 
និងជំនួយមនុស ធម ៌រយៈេពលខ្លី នងិរយៈេពលែវងរបស់កកបទ្រកហម
កមពុជ ចមនផលបះ៉ពល់ខុសៗគន  ្រស័យេលើេយនឌរ័របស់បុគគល
មន ក់ៗ  និងទដិ្ឋភពទូេទៃន ពិពធិភពរបស់ពួកេគ។ 

 ករេធ្វើសមហរណកមមទស នៈេយនឌរ័ និងពិពិធភពេទកនុងសកមមភព
ករងរកកបទ្រកហមកមពុជគឺជយុទធ ្រស្តដសំ៏ខនម់យួេឆព ះេទរក
ករបំេពញ ណត្តិកកបទ្រកហមកមពុជ េដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ
ជីវភពរស់េនរបស់ជនងយរងេ្រគះបំផុត។  

 កកបទ្រកហមកមពុជ េធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងបរបិទវបបធមច៌្រមុះ យ៉ង
ទូលំទូ យ ែដលត្រមូវឱយទទួលយកនូវអភ្ិរកមេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ រេសើប
ែផនកវបបធម ៌េ យេធ្វើករប្រញជ បទស នៈេយនឌរ័ និងពិពិធភពេទកនុង
ករងរេនះ។ 
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 ករចូលរមួយ៉ងេពញេលញទងំបុរសនិង្រស្តី និងករ កប់ញចូ លទងំ
យុ ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ 

ទំេនរផ្លូវេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ នងិជនជតិ
េដើមភគតិច (រមួទងំ្រកមុជនជតិភគតិច នងិអេន្ត ្របេវសន)៍ េនកនុង
្រគបស់កមមភពកកបទ្រកហមកមពុជ មនិ្រតឹមែតធនបននូវសមភព
េយនឌរ័ និងពិពិធភពប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំបេងកើននូវ្របសិទធភព 
និង្របសិទធផលៃនករងររបស់ ថ បន័ែដរ។  

 េទះបីជភរកិចចចមបងរបស់កកបទ្រកហមកមពុជ ្រតូវធនឱយបននូវ
ករេឆ្លើយតប េយនឌរ័ នងិពិពិធភពេនកនុងសកមមភពកមមវធិី នងិគេ្រមង
ែដលមន្រ បរ់បស់កកបទ្រកហមកមពុជ មរយៈករប្រញជ បជ
លកខណៈយុទធ ្រស្ត និងជ្របពន័ធកេ៏ យ កច៏បំច្់រតូវមនករប៉ន់
្របមណនិងករេឆ្លើយតប ែដលជួយ ដល់្រកុមពិេសសៃនបុរសឬ្រស្តី េ យ
ែផ្អកេលើលទធផលេយនឌរ័  របស់ពកួេគ រមួមន យុ ពិករភព ថ ន
ភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវេភទ ថ ន
ភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួ
ទងំ្រកុមជនជតិភគតិច និងអេន្ត ្របេវសន)៍។ 

កកបទ្រកហមកមពុជធនថ មនវធិនករជេ្រសច ស្រមបសុ់វតថិភព 
និងករករពរ្រស្តី និងបុរស ម្រន្តី/បុគគលិក អនកសម័្រគចិត្ត និងយុវជនកកបទ
្រកហម ទងំអស់ ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទនិងកររេំ ភបំពន។ 

េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ របស់ខ្លួន កកបទ្រកហមកមពុជ ្រតូវ៖ 
 បេងកើតឱយមនទ្រមងក់រ និងនីតិវធិីេនកនុង ថ បន័ ែដលធនថ េសចក្ដី

្រតូវកររបស់េកមង្របុស េកមង្រសី បុរសនិង្រស្តី ្រតូវបនបំេពញេ យេសមើ
ភពគន  និងមនិមនករេរ ើសេអើង េ យែផ្អកេលើ យុ ពិករភព ថ ន
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ភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទេំនរផ្លូវេភទ ថ នភព
សងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួទងំ
្រកុមជនជតភិគតិច និងអេន្ត ្របេវសន)៍ កនុងករេឆ្លើយតបេ្រគះមហន្ត
យ ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះ ករែថទសុំខភព នងិេស កមម

េផ ងៗេទៀត។ 
 បេងកើតវធិនករែដលធនថ ភពងយរងេ្រគះនងិសមតថភពជក់ ក់

មេយនឌរ័របស់បុរស ្រស្តី ្រពមទងំ្រកុមជក់ ក ់ េទ ម យុ 
ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរ
ផ្លូវេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើម
ភគតិច (រមួទងំ្រកុមជនជតិភគតចិ និងអេន្ត ្របេវសន)៍ ្រតូវបន
កំណត ់និងេ ះ្រ យ ជលកខណៈ្របពន័ធ។ 

 ធនថ ទិនននយ័អនកទទលួផល ្រតូវបនែបងែចកេទ មេយនឌរ័ និង
ពិពិធភព េភទ នងិ យុ ( មស្តង់ រអបបបរម) នងិែបងែចកេទ ម
្រកុមជនពិករ និង្រកុមេផ ងៗ ែដលជលទធផល នឹងផ្តល់ផលបះ៉ពល់
ជវជិជមនេទេលើគុណភពសកមមភពកមមវធិីនិងគេ្រមង ស្រមបក់រប៉ន់
្របមណេសចក្ដី្រតូវករ និងករក ងែផនកររបស់សកមមភពកមមវធិី
គេ្រមង េហើយករវភិគ េយនឌរ័និងពិពិធភព ្រតូវបនសមហរណកមម
យ៉ងេពញេលញេទកនុងករេរៀបចំសកមមភពកមមវធិីនិងគេ្រមង ករអនុវត្ត 
ករពិនិតយ ករ យតៃម្ល នងិរបយករណ៍។  

 េរៀបចំយុទធ ្រស្តស្រមបក់ ងសមតថភពប្រញជ បករងរេយនឌរ័ ែដល
ជែផនកមយួៃនករងរអភវិឌ ថ បន័ េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់
ពេិសសចំេពះវគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្ត/ីបុគគលិកស្តីពជីំនញវភិគេយនឌរ័ 
និងពិពិធភព។ 
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 ធនថ យន្តករៃនករពិនិតយ ម ន របយករណ៍ និងគណេនយយ
ភពស្រមបស់កមមភពកមមវធិីនិងគេ្រមង និងលទធផលៃនករប្រញជ ប
េយនឌរ័ ្រតូវបនបេងកើតនិងអនុវត្តយ៉ងសម្រសប។ ករងរេនះរមួ
បញចូ លទងំ ករ យតៃម្លអំពីករបំេពញករងរ វភិគអំពីករែបងែចក
ថវកិនិងធនធន និងសកមមភព េដើមបេីធ្វើឱយមនករចូលរមួេពញេលញ
របស់បុរសនិង្រស្តី េ យឈរេលើមូល ្ឋ នេសមើភពគន  និងមនអតថនយ័
្រគប្់រគនេ់ន្រគបស់កមមភពរបស់កកបទ្រកហម្រគបក់្រមតិ េហើយ ក់
បញចូ លទងំ យុ ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍
និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន 
សញជ តិ នងិជនជតិេដើមភគតិច (រមួទងំ្រកុមជនជតិភគតិច នងិ
អេន្ត ្របេវសន)៍។ 

ឃ. ករទទួលខុស្រតូវ 
េគលករណ៍េនះ អនុវត្តចំេពះ សមជិកគណៈអភបិល ម្រន្តី/បគុគលិក 

អនកសម័្រគចិត្តនិងយុវជន ៃដគូ, អនកែដលកំពុងផ្តល់េស កមម ចុះកិចចសនយ ឬសហ
្របតិបត្តិករជមយួកកបទ្រកហមកមពុជ។ល។ 

គណៈ្រគប្់រគង្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ ម្រន្តី/បុគគលិក អនកសម័្រគចិត្ដ និងយុវជន
កកបទ្រកហម ទទួលខុស្រតូវដូចតេទ៖  

 បេងកើនករយល់ដឹង និងជនំញរបស់ម្រន្តី/បុគគលិក និងអនកសម័្រគចិត្ត យុវ
ជនឱយគិតគូរដល់ភពខុសគន េនកនុងសងគមរ ង បុរស ្រស្តី េកមង្របុស 
េកមង្រសី និងដឹងពីភព្របទក្់រក គន ៃន យុ ពិករភព ថ នភព
រស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវេភទ ថ នភព
សងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួទងំ
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្រកុមជនជតភិគតិច និងអេន្ត ្របេវសន)៍ េពលេរៀបចំ អនុវត្ត ពនិតិយ ម
ន និង យតៃម្លសកមមភពកមមវធិនីិង គេ្រមង។ 

 េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិជលកខណៈ្របពន័ធនូវទ្រមងក់រ និងនតីិវធិីរបស់
ថ បន័ េដើមបវីភិគេយនឌរ័ និងពពិិធភពេទ មកែន្លងែដលសម្រសប 

ែដលជែផនកមយួៃនករេរៀបចំសកមមភពកមមវធិីនិងគេ្រមង ឬព្រងឹង្របពន័ធ
ែដលមន្រ ប។់  

 ព្រងឹងតុលយភពេយនឌរ័ េន មរចនសមពន័ធ្រគបក់្រមតិេនកនុង ថ បន័ 
ជពិេសសឱយមនករចូលរមួេ្រចើនពី្រស្តី និងពិពធិភព ៃន្រកមុជនជតិ
េដើមភគតិច កនុងករសេ្រមចចិត្តេន្រគបក់្រមតិ។ 

 ធនឱយមនឱកសេសមើគន រ ងបុរស និង្រស្តី កនុងចំេ មម្រន្តី/បុគគលិក 
អនកសម័្រគចិត្ត យុវជន កដូ៏ចជជនពកិរ និងអនករស់េនជមយួេមេ គ  
េអដស៍និងជងំឺេអដស៍ េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករេ្រជើសេរ ើស ករដំេឡើង នៈ 
ករទទួលផល្របេយជន ៍ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងលកខខណ្ឌ ៃនករបំេពញ
ករងរ។  

គណៈអភបិល និងគណៈ្រគប្់រគង របស់កកបទ្រកហមកមពុជ ទទួល
ខុស្រតូវ ៖ 

• ធនថ្រគបេ់គលនេយបយ ករសេ្រមចចិត្ត នងិកមមវធិីគេ្រមង គបឺន
េផ្ត តេលើករងរ េយនឌរ័ និងពិពិធភព មរយៈករប៉ន្់របមណដ៏
ចបស់ ស់អំពីផលបះ៉ពល់/លទ្ឋផល ស្រមបប់ុរស ្រស្តី និង្រកុម
មនុស  ែដលមន យុខុសគន  ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេម
េ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ទំេនរផ្លូវេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច 

សន សញជ តិ និងជនជតិេដើមភគតិច (រមួទងំ្រកុមជនជតិភគ
តិច នងិអេន្ត ្របេវសន)៍។ 
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ង. ករ ម ន នងិពិនិតយេឡើងវិញ 
ករ ម ន និងពិនិតយេឡើងវញិ េទេលើេគលនេយបយ េយនឌរ័ និង

ពិពិធភព គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈអភបិល គណៈ្រគប្់រគង ម្រន្តី/
បុគគលិក អនកសម័្រគចិត្ត យុវជនកកបទ្រកហមកមពុជ ជពិេសសជនបេងគ លេយន
ឌរ័ និង ពិពិធភព។ 

ករពិនិតយេឡើងវញិ ឬករេធ្វើបចចុបបននកមមេគលនេយបយេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង
េនេពលែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរបរបិទទូេទេនកនុងក្រមតិជត ិ ឬក្រមតិអន្តរជតិ 
និងកនុងករអនុវត្ត ។ 

ច. ឯក រេយង៖ 
េគលនេយបយេនះបេងកើតេឡើង្រសប មេគលនេយបយ េយនឌរ័និង

ពិពិធភព របស់សហពន្ឋអ័ន្តរជតិ និង្រសប មបរបិទជតិ។ 
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សទទ នុ្រកម GLOSSARY 
ពកយ ឬកេន មពកយ េសចក្តពីនយល ់
គណេនយយភព 
Accountability 

គណេនយយភពកនុងនយ័អភបិលកិចចល្អ មននយ័ថ ជករអនុវ
ត្ដតនួទី និងភរកិចច េនកនុងដំេណើ រករ និងអនុវត្ដេសចក្ដីសេ្រមច
ចិត្ដ េហើយទទលួខុស្រតូវចំេពះទេង្វើរបស់ខ្លួន េ យ យករណ៍ 
្រពមទងំបញជ កពី់មលូេហតុនូវអ្វែីដលខ្លួនបនសេ្រមចនិងអនុវត្ដ។ 

តុលយភពេយនឌរ័ ឬ 
សមភពេយនឌរ័ 
Gender Balance or 
gender equality 

សូមេមើលេសចក្ដីពនយល់ “សមភពេយនឌរ័” េនខងេ្រកម។ 
សមគ ល់ ៖ មនឯក រមយួចំននួសរេសរ “តុលយភពេយនឌរ័” 
មននយ័ខុសគន បន្តិចពី “សមភពេយនឌរ័”។ 

ទស នទន គំនិតឬេគលករណ៍ទក់ទងនឹងអ្វីែដលជអរូបី។ 
ទស នៈេយនឌរ័ ករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើរេបៀបខុសៗគន  ែដលទំនកទំ់នង

រ ងបរុស និង្រស្តីមនឥទធិពលេទេលើ្រពឹត្តកិរណ៍ និងដំេណើ រ
ករខងេសដ្ឋកិចច នេយបយ សងគម ចបប ់ និងវបបធម ៌ និងករ
ទទលួផលបះ៉ពល់ពីបរុស និង្រស្តី ពី្រពឹត្តករណ៍ និងដំេណើ រករ
ទងំេនះ។ 

ទស នៈេយនឌរ័និង 
ពិពិធភព 

សូមេមើល ទស នៈេយនឌរ័ (េនខងេលើ) និង ពិពិធភព (េន
ខងេ្រកម) 

ទំេនរផ្លូវេភទ (និនន ករ
េភទ) 
Gender orientation 

ករពនយល់អំពីទំេនរផ្លូវេភទ ឱយចំអតថនយ័េនះ គឺពិតជ ពិបក
បន្តិចេ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទមនលកខណៈខុសៗគន ស្រមប់
មនុស  មន កេ់ទមនុស មន ក។់ ករយល់អំពីទំេនរផ្លូវេភទរបស់
ខ្លួនមននយ័ថអនកដឹងអំពី រមមណ៍ផ្លូវេភទរបស់ខ្លួនមនភពេទរ
ទន្់រស ញ់េពញចិត្តចំេពះអនកដៃទ។ មនុស មន ក់ៗ មនទំេនរ
ផ្លូវេភទមនិដូចគន េទ េហើយអនក្រតូវែស្វងយល់អំពីេរឿងេនះេ យ
ខ្លួនឯងថអនកមនទំេនរេទេភទមយួ ។ ជទូេទកនុងកំឡុង
េពលែដលអនកសថិតកនុងវយ័ជំទងអ់នកពិតជចបេ់ផ្ដើមែស្វងយល់ពី
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ខ្លួនឯងថអនកមនចំ ប់ រមមណ៍ចំេពះមនុស ្របុសឬ មនុស
្រសី ឬេពញចិត្តទងំពីរេភទ។ 

បរបិទ ឬ បរកិរណ៍ 
Context 

មននយ័ដូច កលៈេទសៈ, លកខខណ្ឌ , ថ នភពៃនកិចចករ, 
ថ នភព 

្របសិទធផល 
Efficiency 

មននយ័ថ ជដំេណើ រករ និងរចនសមពន័ធ្រគប្់រគង កនុងករេ្របើ
្របស់ ធនធនឱយអស់លទធភពនិងសន សំំៃចខពស់ េដើមបបីេងកើត
លទធផល ែដលមនគុណភពខពស់ បរមិណេ្រចើន ចបេ្រមើផល
្របេយជនជ៍អតិបរម និងបនេឆ្លើយតបេទត្រមូវករពិតរបស់
សហគមន/៍សងគម។ េគលគំនិតៃន្របសិទធភពនិង្របសិទធផល 
េនកនុងបរបិទអភបិលកិចចល្អ កប៏នបញចូ លផងែដរ ចំេពះករ
េ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្ដរភព និងករករពរ
បរ ិ ថ ន។ បរមិណ +គុណភព 

្របសិទធភព 
Effectiveness 

ក្រមតិៃនករសេ្រមចបនេលើលទធផលរពឹំងទុក ទិសេ  និង
េគលេ  េ យេធ្វើករ យ តៃម្លេលើ ងំឌីករទរ័។ 

ពិករភព 
Disability 

ជលកខខណ្ឌ ងកយឬផ្លូវចិត្ត ែដលក្រមតិករេធ្វើចលន (ឬផ្ល ស់
ទី) ករេ្របើវញិញ ណ ឬករេធ្វើសកមមភពរបស់មនុស មន ក ់ េនកនុង
ជីវភពរស់េន។ 

ពិពិធភព 
Diversity 
 

ជភពខុសគន រ ងមនុស  ែដលរមួមន ភពខុសគន រ ង យុ 
ពិករភព ថ នភពរស់េនជមយួេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ 
ទំេនរផ្លូ វេភទ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច សន សញជ តិ 
និងជនជតិេដើមភគតិច (រួមទំង្រកុមជនភគតិច និងជន
អេន្ត ្របេវសន)៍។ 

ភព្របទក្់រក រ ង 
េយនឌរ័និងពិពិធភព 
Intersections between 
gender and diversity 

ជទំនកទំ់នងេទវញិេទមក រ ងេយនឌរ័និងពិពិធភព។ 
ភព្របទក្់រក  (intersectionality) េលើកកមពស់ករយល់ដឹង
អំពីសុខុមលភពមនុស  ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង (េ យអន្តរ
កមម) ៃនសងគមេផ ងៗគន  (ឧ. ពូជ សន/៍ជតិពនធុ, ទុគគតភព, 
េយនឌរ័, វណ្ណ ៈ, េភទ, ភមូិ ្រស្ដ, យុពិករភព/សមតថភព, 
ថ នភពអេន្ត ្របេវសន,៍ សន)។ 
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មគគេទសក៍ ឬ 
មគគុេទទសក ៍

(ន.) (ប.) (ម័ក-គៈេទស) (--សក) អនកសែម្ដងផ្លូ វ គឺអនកនំ
ផ្លូ វ : េធ្វើជមគគេទសក៍, មនមគគុ េទទសក៍ ។  

េយនឌរ័ 
Gender 

ជភពខុសគន ែដលសងគមបេងកើតេឡើង រ ងបរុស និង្រស្តី េនកនុង
ជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់ពកួេគ។ េយនឌរ័កំណតនូ់វតនួទី ករ
ទទលួខុស្រតូវ អំ ច និងធនធនរបស់បរុស និង្រស្តី េនកនុង
វបបធមនី៌មយួៗ។ ភពខុសគន ៃនេយនឌរ័ ចផ្ល ស់ប្តូរេរៀង ល់
េពល េហើយភពខុសគន េនះ ចេកើតេឡើងេនកនុងវបបធមែ៌តមយួ
និងខុសៗគន ។ 

វសិមភពេយនឌរ័ 
Gender inequality 

អ្វីែដលផទុយពី សមភពេយនឌរ័ គឺជ វសិមភពេយនឌរ័ 

សមភពេយនឌរ័ 
Gender equality 

សមភពេយនឌរ័ មននយ័ថ ្រស្តី និងបរុស មនសិទធ ិ និង
ឱកសេសមើគន េន្រគបវ់ស័ិយទងំអស់កនុងជីវតិ។ សមភពេយនឌរ័ 
កម៏ននយ័ថ មនុស ទងំអស់មនេសរភីពកនុងករអភវិឌ សមតថ
ភពផទ ល់ខ្លួន និងេ្រជើសេរ ើស េ យគម នករ កកំ់ហិត ឬែដន
កំណត ់ ពីសំ កត់នួទីែផនកេយនឌរ័ដតឹ៏ងរុងឹេនះេឡើយ។ េន
កនុងសងគមមយួែដលេគរពសមភពេយនឌរ័ ភពខុសគន ែផនក
កបបកិរយិ បំណង្របថន  និងេសចក្ដី្រតូវកររបស់្រស្តី និង

បរុស ្រតូវបនេគទទលួ គ ល់ ឲយតៃម្ល និងផ្ដល់ករគ្ំរទ េ យ
ឈរេលើមលូ ្ឋ នសមភពេយនឌរ័។ 

អេន្ត ្របេវសន ៍
Migration 

ករចូលមកខងកនុង ។ ករចូលមកកនុង្របេទស មយួ េដើមបី
ងំលំេនជ្របកដេនទីេនះ េ យឥត្រតឡបេ់ទកន្់របេទស

របស់ខ្លួនវញិ, ដំេណើ រែដលជនបរេទសចូលមក ងំលំេនកនុង 
្របេទស។ 

អភ្ិរកម 
Approach 

គឺជវធីិ/រេបៀប/មេធយបយ ស្រមបេ់ ះ្រ យអ្វីមយួ។ 

អំេពើហិង កនុង្រគួ រ 
Domestic violence 

អំេពើហិង កនុង្រគួ រ គឺជកររេំ ភបំពន ឬករបងខិតបងខំផ្លូវ
កយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវេភទ (រមួបញចូ លទងំករ្របមថមកង់យ ករ
គំ មកំែហង និងករ កឱ់យេនឯេកពីេគឯងេនកនុងសងគមផង
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ែដរ) និងកររេំ ភបំពន ខងែផនកជីវភព េសដ្ឋកិចច ពីសំ ក់
បគុគលមន ក ់ (ឬេ្រចើននក)់ េដើមប្ីរតួត្រ េទេលើបគុគលេផ ងៗ
េទៀត ែដលរស់េនេ្រកមដំបលូែតមយួ ឬសមជិកកនុងបនទុក្រគួ

រ។ 
អំេពើហិង ទកទ់ងនឹង 
េយនឌរ័ 

អំេពើរេំ ភបំពនទងំ យេទេលើេភទ មយួ ែដលេគគិត
ថទន ់ េខ យជងខ្លួន េហើយែដលនឱំយមន ឬកទំ៏នងជនឱំយ
មនេសចក្តី អន្ត យេលើរបូ ងកយ ផ្លូវេភទ ផ្លូវចិត្ត ឬខងេសដ្ឋ
កិចច េ យែផ្អកេលើេយនឌរ័ៃនបគុគល មយួ។ មធមម  គឺេគ
សំេ េលើ្រស្តីនិងកុមរជអនករងេ្រគះ ែតក៏ ចជអំេពើហិង េលើ
េភទមយួេផ ងេទៀតែដរ។ អំេពើហិង េនះរមួមន ករគំ ម
កំែហង ករបងខតិបងខំ ករដកហូតេសរភីព កររេំ ភសិទធកិនុង
ករេធ្វើករងរេដើមបចិីញច ឹមជីវតិ កររេំ ភផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្ត ករ
លបចប ់ ឬកែ៏បបែផន មយួៃនករេបៀតេបៀនរខំន េទះជ
េកើតេឡើងកនុងជីវតិឯកជន ឬ ធរណៈកេ៏ យ។  

អំេពើហិង ផ្លូវេភទ  
Sexual violence 

អំេពើឈ្ល នពនទងំ យ  េធ្វើេទេលើផ្លូវេភទ េសរភីពផ្លូវេភទ 
របស់បគុគល មន កែ់ដលមនិ ចរេំ ភបន រមួមនអំេពើេផ ង
េទៀត ែដលមនចរតិលកខណៈខងផ្លូវេភទ ពកព់ន័ធេទេលើអនីតិ
ជនែដលេធ្វើឱយខូចដល់ករអភវិឌ ងកយរបស់េគ។ 

សមគ ល់ ៖ េសចក្ដីពនយល់ៃន កយសពទខងេលើេនះ ចខុសៗគន ពី ថ បន័/អងគភពមយួ 
និងេទ ម ថ នភពជកែ់ស្ដង
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Gender and Diversity Policy 

A. Introduction 
Guided by the Cambodian Red Cross 2011-2020 Strategy, CRC 

conducts various initiatives with a focus on (community-based) 
women’s and children’s health, with an emphasis on giving support to 
mothers, newborns, and assisting orphans vulnerable children with 
HIV/AIDS. In addition, CRC has a long history of addressing gender and 
diversity concerns through its Vulnerable Group Assistance program, 
which provides support to: people with disabilities, orphanages, the 
elderly, people living with HIV/AIDS and widows.  

Cambodian Red Cross previously developed a gender policy, 
which was enacted in 2003. This current gender and diversity policy is 
the result of undertaking a consultative review process to update the 
2003 gender policy whilst making it more inclusive of diversity 
considerations. The review process was conducted by CRC senior 
management and staff from both headquarter and branches.  

During a scoping mission in December 2014, after discussing the 
needs of a strategic gender and diversity approach to guide all 
policies, programs and tools with CRC senior management, it was 
agreed that such an approach is needed by CRC. The following 
recommendations were made: CRC needs to advocate for gender and 
diversity concepts more broadly in society; a standard Gender and 
Diversity regulation and policy should be integrated across CRC; as 
auxiliary to the public authority in humanitarian field, CRC should 
encourage the endorsement, implementation and promote 
awareness of the gender and diversity policy within governing and 
management boards as well as to staff, volunteers and Red Cross 
youth more widely. 
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B. Scope 
Gender refers to the socially-constructed differences between 

females and males throughout their life cycles. Gender determines 
the roles, responsibilities, power and resources for females and males 
in any culture. Gender differences can change over time and are 
different both within and between cultures. Gender inequality takes 
many forms and is rooted in unequal power relations “Gender 
inequality and abuse of power is one of the root causes of sexual and 
gender-based violence (SGBV). SGBV is an umbrella term for any 
harmful act that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 
psychological harm or suffering to a person on the basis of their 
gender. This includes but is not limited to sexual violence, domestic 
violence, trafficking, forced/early marriage, forced prostitution, 
sexual exploitation and abuse and denial of resources, opportunities 
and services”.  

Diversity refers to the difference between people, including but 
not limited to, differences in, age, disability, HIV status, sexual 
orientation, socio-economic status, religion, nationality and ethnic 
origin (including minority and migrant groups). 

This policy establishes the basis for the Cambodian Red Cross to 
ensure that the gender and diversity differences are taken into 
account and systematically addressed in relation to core areas as 
defined in CRC Strategy 2011 - 2020, such as disaster management, 
health and health care in the community, promotion of the 
movement’s fundamental principles and humanitarian values, and 
organizational development and resource development. 

C. Obligations and Commitments   
Statement  

With regard to gender and diversity issues, the Cambodian Red 
Cross is to ensure that all all activities, programmes and projects are 
benefiting men and women equally according to their different needs 
and with the input and equal participation of men and women at all 
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levels within the National Society. Cambodian Red Cross is to ensure 
non-discriminatory access and opportunities with regards to age, 
disability, HIV status, sexual orientation, socio-economic status, 
religion, nationality and ethnic origin (including minority and migrant 
groups).  

The Cambodian Red Cross is committed to taking the necessary 
steps towards achieving this goal, in particular recognizing that: 

 Natural disasters, conflicts, social and political instability may 
affect men, women, boys and girls differently, as well as 
creating differential impacts on people of different ages, 
people with disability, HIV status, sexual orientation, socio-
economic status, religion, nationality and ethnic origin 
(including minority and migrant groups). That the 
intersections between gender and diversity, as well as the 
Cambodian Red Cross emergency response short and long-
term humanitarian assistance may also have a different 
impact depending on a person’s gender and aspects of their 
diversity;  

 The integration of gender and diversity perspective into 
Cambodian Red Cross action is an important strategy towards 
the fulfilment of the Cambodian Red Cross mandate to 
improve the lives of the most vulnerable; 

 The Cambodian Red Cross operates in a wide variety of 
cultures; as such it needs to take a culturally sensitive 
approach with regard to mainstreaming gender and diversity 
perspective in Cambodian Red Cross work  

 The full participation of both men and women, and being 
inclusive of age, disability status, HIV status, sexual 
orientation, socio-economic status, religion, nationality and 
ethnic origin (including minority and migrant groups) in all 
Red Cross  actions not only ensures gender and diversity 
equality but also increases the efficiency and effectiveness of 
the work of the organization; 
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 Although the primary task of Cambodian Red Cross is to 
ensure gender sensitivity and diversity in their existing 
programmes through strategic and systematic 
mainstreaming, it is also important to assess and respond 
when necessary and relevant to implement projects that 
assist special groups of men or women, as a result of their 
gender, age, disability status, HIV status, sexual orientation, 
socio-economic status, religion, nationality and ethnic origin 
(including minority and migrant groups)  if situations so 
require. 

 
Cambodia Red Cross will ensure measures are in place for the 

safety and protection of all women and men, staff, volunteers and 
youth from sexual exploitation and abuse.  

To achieve its goal, The Cambodian Red Cross shall: 
 Put in place institutional procedures which ensure that the 

needs of boys, girls, men and women, are all met equitably 
and are non-discriminatory based on age, disability status, 
HIV status, sexual orientation, socio-economic status, 
religion, nationality and ethnic origin (including minority and 
migrant groups) in disaster response, vulnerability reduction 
and the provision of health and other services; 

 Formulate measures to ensure that gender-specific 
vulnerabilities and capacities of men, women, as well as those 
specific to age, disability status, HIV status, sexual orientation, 
socio-economic status, religion, nationality and ethnic origin 
(including minority and migrant groups) are systematically 
identified and addressed; 

 Ensure that data on beneficiaries is disaggregated by gender 
and diversity sex and age (as a minimum standard) and where 
relevant disaggregate by disability and other groups – where 
results will have a positive impact on the quality of 
programmes for needs assessment and programme planning 
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and that gender and diversity analysis is fully integrated into 
programme design, delivery, monitoring and evaluation and 
reporting; 

 Design strategies for capacity building in gender 
mainstreaming as part of institutional development 
programmes with special attention to staff training on gender 
and diversity analysis skills; 

 Ensure that monitoring, reporting and accountability 
mechanisms for activities and results in gender 
mainstreaming are put in place. This includes performance 
evaluations, budget and resource allocation analysis and 
actions to enable the full participation of men and women on 
an equal and meaningful basis in all Red Cross activities at all 
levels, and being inclusive of age, disability, HIV status, sexual 
orientation, socio-economic status, religion, nationality and 
ethnic origin. 

D. Responsibility 
This policy applies to all those who work as board members, 

staff, volunteers and youth in CRC; partners to CRC; those providing 
services, contracted by or collaborating with CRC … 

The senior management, staff, volunteers and Red Cross youth 
is responsible for: 

 Increasing awareness and skills of staff, volunteers and youth 
in considering the social differences between men, women, 
boys and girls, and understanding the intersections with age, 
disability, HIV status, sexual orientation, socio-economic 
status, religion, nationality and ethnic origin when designing, 
implementing, monitoring and evaluating programmes; 

 Conducting a systematic review of the institution's 
procedures to put in place gender and diversity analysis as 
part of programming or improving the existing systems; 
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 Re-enabling a gender balance in the different levels of the 
structure within their organization, in particular to involve 
more women and diversity in ethnic origin in the decision-
making processes at all levels; 

 Ensure equal opportunities among female, male, staff 
members, volunteers, and youth as well as people with 
disability and HIV status, in the areas of recruitment, 
promotion, benefits, training and working conditions. 

The governing and management boards of the Cambodian Red 
Cross are responsible for: 

 Eensure all Red Cross policies, decisions and programmes are 
gender and diversity sensitive through a comprehensive 
assessment of the impacts/results for men, women, and 
people of different age groups, disability status, HIV status, 
sexual orientation, socio-economic status, religion, 
nationality and ethnic origin. 

E. Monitoring and Reviewing 
Monitoring the application of the Gender and Diversity policy is 

the responsibility of those who work as governing and management 
boards as well as staff, volunteers and Red Cross youth, in particular 
the National Society’s Gender and Diversity focal persons,  

The review and/ or an update of the present policy will be 
necessary whenever there is change in general context, nationally or 
internationally, in practical application. 

F. Reference  
This policy is created align to IFRC’s Gender and Diversity policy 

and based on the national context.
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