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លលាក សពុរឹង សពុភា បា្ផតាេ់ ល្ូវជំ្ួយ�៏សំខា្់ក្ពុងការលរៀេចំការស្ង់មតិ សពមេសពមរួេ ្ ិងធានា ល្ូវ្រពុណភាេន្ការស្ង់មតិល្ទះ។ 

កញ្ញា �ួង េកិ្ខណា ្ិងកញ្ញា សង្វែ  ភួងវណីា បា្េកបពេរបាយការណ៍ស្ង់មតិល្ទះយ៉ា ងស្ាត់ជំនាញ។ លលាក េ៉ាលូច េិសាេ ្ិង 
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លសចកតាីបណនា ំ្ ិងមតិបកេម្អប�េលយងីទទួេបា្េីលេខា្ិការោឋា ្ ន្អង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិ បា្រមួចំបណកយ៉ា ងសំខា្់

ក្ពុងការធានា ល្ូវភាេរ រឹងមា ំ ្រពុណភាេ ្ិងសពុចរតិភាេក្ពុងការពសាវពជាវល្ទះ។ ជាេិលសស លយងីសលូមបថ្ងអំណរ្រពុណ �េ់ កញ្ញា  

Ana Thayenthal សពមាេ់�ំេលូនា្ម ្�៏មា្ពេលយជ្៍ ្ិងទា្់លេេលវលា ្ិងចំលោទះការេិ្ិត្យល�ងីវញិ ល្ូវលសចកតាីពោងន្

របាយការណ៍ល្ទះ។

លយងីក៏សលូមសបមតាង ល្ូវការបថ្ងអំណរ្រពុណយ៉ា ងពជាេលពរៅផងប�រ �េ់ពករុមអ្កជំនាញពេមលូេទិ្្្័យរេស់លយងីប�េបា្

ល្វែីការសម្ាសលៅក្ពុងភលូមិចំ្ួ្១៥០ លៅទលូទាងំពេលទស។ លយងីក៏សលូមអរ្រពុណ�េ់ យពុវជ្ចំ្ួ្ ១២០០នាក់ប�េបា្េទះេង់

ល្ូវលេេលវលារេស់េួកោត់ ចលូេរមួក្ពុងការស្ង់មតិល្ទះ ក៏�លូចជាអ្កប�េបា្ចលូេរមួក្ពុងការសម្ាសសពមាេ់ករណីសិកសា េន្ាេ់

េីការស្ង់មតិបា្េញ្ចេ់ ។

លយងីក៏សលូមលកាតសរលសីរ ្ិងទទួេសា្គ េ់ ល្ូវការរមួចំបណក េីសំណាក់អ្កបកសពមរួេរបាយការណ៍ទាងំភាសាអង់ល្រ្ស ្ិង

ភាសាបខ្មរ អ្កេកបពេ ្ិងអ្ករចនាពកាហវែកិ ប�េបា្ល្វែីការរមួោ្ (ក៏�លូចជាេពុ្រ្គេិករេស់លយងី) ក្ពុងការលរៀេចំរបាយការណ៍

សពមាេ់ការលបាទះេពុម្។

ជាចពុងលពកាយ ការសិកសាល្ទះ អាចល្វែីល�ងីលៅបា្ លោយមា្ការោពំទបផ្កហរិញញាវត្ថពុេីមា្ច ស់ជំ្ួយរេស់លយងី រមួមា្ ពកសួងការ

េរលទស្ិងោណិជ្ជកម្មន្ពេលទសអលូពសាតា េី (DFAT) ្ិងទីភ្ាក់ង្រសហពេតិេតតាិការអភិវឌ្ឍ្៍អ្តារជាតិស៊ពុយបអ� (SIDA)។ 

ពេសិ្លេីោ្ម ្ការឧេត្ថម្េីសា្ថ េ័្ទាងំល្ទះលទ លយងី រ្ឹងមិ្អាចល្វែីការស្ង់មតិល្ទះ ឬផសេេវែផសាយរេក្រំលហញីន្ការស្ង់មតិ

ល្ទះបា្លទ។





អារម្កថា៖ សពុទិ�ឋាិ្ិយម្ិងឧេស្រ្គ

េពុេវែកថា៖ យពុវជ្លៅលេីផ្លូវេំបេក

លសចកតាីសលង្ខេ
 រេក្រំលហញីសំខា្់ៗ

 អ ព្ុសាស្៍្រ្្រឹទះ

ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ
 លសចកតាីលផតាីម

 វ ិ្ ីសានសតា

 រេក្រំលហញីសំខា្់ៗ

  លោេ្រំ្ិត្ិងជំល្ឿ

  ្រពុណតនម្្ិងឥរយិេថ

   ករណីសិកសា៖ ការជលូ្អំលណាយក្ពុងវសិ័យបថទាសំពុខភាេសាធារណទៈ

   ការយេ់�រឹងេីអំលេីេពុករេួយ

  េទេិលសា្្៏ន្អំលេីេពុករេួយ

  សពុចរតិភាេបសតាងលចញតាមរយទៈឥរយិេថ

   ករណីសិកសា៖  ការមិ្អ ព្ុវតតាចបាេ់ល�ីម្ទីទួេបា្េ័ណ្ណលេីកេរ

   ករណីសិកសា៖ ការទិញការង្រ

 ឥទ្ិេេលៅលេីយពុវជ្

 ការេិភាកសា

 លសចកតាីស្្ិោឋា ្្ិងអ ព្ុសាស្៍

ឧេសម្័្្១៖ កពមងសំណួរ

១០

១២

១៤

១៤

១៧

១៩

២០

២១

២៤

២៤

២៦

២៧

២៨

៣១

៣១

៣៤

៣៦

៣៦

៤០

៤១

៤៥

មតិកា



10  |  ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ

្ុេ្វកថា

សុទិដ្ិៃិយម ៃិង ឧ្សគ្គ

ក្ពុងចំលណាមយពុវជ្្ិងម ព្ុសសេវយ័លក្មងទាងំ ១២០០ នាក់ប�េពតរូវបា្ល្វែីការស្ង់មតិសពមាេ់របាយការណ៍ល្ទះ សរឹងបតព្រេ់ោ្យេ់ពសេ
ថា អំលេីេពុករេួយជាឧេស្រ្គ្ំមួយ�េ់ការអភិវឌ្ឍជាតិ។ ភា្រលពចី្ន្យពុវជ្ទាងំលនាទះបា្អទះអាងថា ជំនា្់េួកល្រអាចល�ីរតួយ៉ា ង
សំខា្់ក្ពុងការពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ លហយីជាងេីរភា្រេីក្ពុងចំលណាមលនាទះ្ិយយថា េួកល្រមា្ឆ្្ទៈ រ្ឹងរាយការណ៍អំេី
ករណីេពុករេួយលៅនថ្ងមពុខ។

យពុវជ្ទាងំលនាទះក៏បា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងប�រអំេីកពមិតខ្ស់ន្េទេិលសា្្៍ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយ លោយក្ពុងលនាទះមា្ចំ្ួ្ពកាស់បពកេ
ប�រប�េ្ិយយថា េួកល្រមា្លចតនា្រឹងចលូេរមួពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយល�ីម្ជីាផេចំលណញ�េ់ខ្ួ្ ព្ររួសារ ្ិងមិតតាភ័នកតារេស់ល្រ។ 
រេក្រំលហញីទាងំល្ទះពតរូវបា្ោក់េង្ហា ញ្ិងវភិា្រយ៉ា ងេិសាតា រលៅក្ពុងទំេ័រេន្ាេ់ៗល្ទះ។ សាធារណទៈជ្ប�េបា្សិកសាអំេីទិ្្្័យ
ល្ទះ រ្ឹងទទួេបា្ ល្ូវេ័ត៌មា្លពចី្សពមាេ់យកលៅពតិទះរទិះេិចារណា។ ជាកតាីសង្រឹមរេស់លយងី របាយការណ៍ល្ទះ រ្ឹងនាមំក ល្ូវសកម្មភាេ
ោពំទលផសេងៗបថមលទៀត។

តាមទសសេ្ទៈរេស់លយងី អវែីប�េសំខា្់ជាងល្រ្ឺរលៅពតង់ថា លេីលទាទះជាអ្កប�េបា្ល្វែីអលងកាតល្ទះ កំេពុងរស់លៅក្ពុងពេលទសមួយក្ពុង
ចំលណាមពេលទសប�េមា្អំលេីេពុករេួយខ្ស់កតាី - �លូចការសិកសា ជាលពចី្លទៀតបា្រកលឃញីក្្ងមក - សពុទិ�ឋាិ្ិយម ្ិង ឧតតាម្រតិ
្ិយមកំេពុងបតរកី្ំធាត់។

ការសិកសាល្ទះផតាេ់ ល្ូវភសតាពុតាងបថមលទៀតថា ជំនា្់មួយប�េលោរលេញលោយសពុទិ�ឋាិជាងល្រក្ពុង ពេវតតាិសានសតាេច្ចពុេ្្្រេស់កម្ពុជា 
កំេពុងបតលេចលចញជារលូេរាងលហយី។ ការពសាវពជាវរេស់លយងីក៏រកលឃញីប�រថា យពុវជ្ជំនា្់ល្ទះលពតៀមជាលពសចក្ពុងការពេឈមជាមួយ
្រឹងឧេស្រ្គនានាល�ីម្ចីលូេរមួក្ពុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ្៍ពេលទសរេស់ល្រ។ ភាេពេលងីយកល្តាីយមិ្រវរីវេ់ហក់�លូចជាបេងមា្វតតាមា្លទៀតលហយី 
រឯីភាេស្ាក់លស្ីរក៏កំេពុងបតចពុទះថមថយលៅៗប�រ។

ក៏េ៉ាពុប្តា េួកយពុវជ្លៅបតជួេពេទទះ រ្ឹងឧេស្រ្គលពចី្ស្្រឹកសន្ាេ់លៅល�យី រមួមា្កងវែទះការអេ់រ។ំ ភា្រលពចី្ន្េួកល្រមិ្ទាងំ�រឹង
ផងថាកម្ពុជាមា្ចបាេ់ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ ភាេពកីពក ជាេិលសសលៅតាមទីជ្េទ ក៏ជាកតាតា មួយរេំរឹកពបាេ់ល្រថា ភាេរស់រា្
បផ្កលស�ឋាកិច្ច្ឺរជាអាទិភាេរេស់េួកល្រ។ លេីសេីលនាទះ ការេំលេញកាតេវែកិច្ចព្ររួសារ ្ិងចំណងព្ររួសារជាការេំបាក លេីមិ្មា្ការ
េទះេង់ឧតតាម្រតិផ្្េ់ខ្ួ្ ពសេលេេប�េកងវែទះឱកាសការង្រមា្កនពមសមរម្យ ទំ្ងជាកំេពុងក្ាយជាកតាតា ជពមរុញឲ្យយពុវជ្ ពេពេរឹតតា
អំលេីសលូកបា៉ា ្់ល�ីម្ទីទួេបា្ការង្រល្វែី។

អំលេីេពុករេួយរកី្ំធាត់ក្ពុងេរសិា្ថ ្បេេល្ទះ េ៉ាពុប្តាយពុវជ្ជំនា្់ថ្មីល្ទះក៏ទទួេសា្គ េ់ប�រថា អំលេីេពុករេួយក៏កំេពុងបតចិញ្ច រឹមសា្ថ ្ភាេ
េច្ចពុេ្្្ប�េេួកល្រកំេពុងស្ថិតលៅប�រ។ ជាលរឿងសំខា្់ក្ពុងការរម្រឹកមតាងលទៀតថា េីរភា្រេីន្អ្កប�េពតរូវបា្ល្វែីការអលងកាត មា្លចតនា
្រឹងរាយការណ៍អំេីករណីេពុករេួយ។ អ្កប�េមិ្ទទួេយក ល្ូវ្រំ្ិតរេស់យពុវជ្ទាងំល្ទះ អាច រ្ឹងនាឲំ្យមា្ ល្ូវ្រម្ាតសង្គមកា្់បត
រកី្ំបថមលទៀត។ រឯីអ្កឯលទៀតប�េលពតៀមខ្ួ្ហពុចន�ជួយ េួកល្រអាចជួយ�េ់ការលេចរលូេរាងល�ងីរេស់អ្កជំនា្់ថ្មី “លពកាយសម័យ
បខ្មរពកហម” មួយល្ទះក្ពុង�ំលណីរលឆ្្ទះលៅមពុខ។

លយងីសលូមសាវែ ្រម្៍្រំ្ិតផតាួចលផតាីមនានារេស់រាជរោឋា ភិបាេកម្ពុជាល�ីម្េីពុេេំបាត់អំលេីេពុករេួយ ប�េរមួមា្ការេលងកាីតពកេខណ្ឌ
ចបាេ់ អង្គភាេពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ពេមទាងំសកម្មភាេនានាប�េបា្ ល្វែីក្្ងមកក្ពុងជំហ្លឆ្្ទះលៅសលពមចឲ្យបា្ ល្ូវសង្គម
មួយកា្់បតមា្តម្ាភាេបផ្អកលេី្ីតិរ�ឋា។ ្រំ្ិតផតាួចលផតាីមរេស់ ឯកឧតតាម ស៊ពុ្ ចា្់ថពុេ រ�ឋាមន្តាីពកសួងោណិជ្ជកម្ម ក្ពុងការេពុេេំបាត់
អំលេីេពុករេួយក្ពុង�ំលណីរការចពុទះេញ្ជ ី ព្ុរកិច្ចថ្មីតាមរយទៈការេលងកាីតពេេ័្្ចពុទះេញ្ជ ីតាមអពុី្្ឺណិត ជាឧទាហរណ៍មួយក្ពុងជំហ្ប�េ
អាចនាមំក ល្ូវផេពេលយជ្៍បវងឆ្្ង យ លោយវាអាចជួយទាក់ទាញបា្ ល្ូវការវ ិ្ ិលយ្រេរលទសលពចី្បថមលទៀត1។ 

េណាតា ន�្រលូអភិវឌ្ឍ្៍ សមា្រម ព្ុរកិច្ច ្រណេកសេ្លយបាយ ្ិងសហ្រម្៍អ្កការទលូត ក៏កំេពុងបតល�ីរតួនាទី មួយក្ពុងការតស៊លូមតិឲ្យ
មា្ការកាត់េ្្ថយអំលេីេពុករេួយលៅកម្ពុជាប�រ។

1 George Styllis and Kang Sothear, “Commerce Minister Promotes Investment”. The Cambodia Daily. 8 October 
2014.

 https://www.cambodiadaily.com/business/commerce-minister-promotes-investment-69399/
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លយងីទាងំអស់បា្�រឹងលហយីថា �ំលណីរការលៅមពុខមា្ភាេស្មពុព្រសា្ម ញលពចី្ពសទាេ់ណាស់ លហយីវាពតរូវការកំបណទពមង់បេេ
្វា ព្ុវតតា្៍មួយ អមលោយសកម្មភាេ ្ិងការអេ់រជំាពេចាលំៅព្រេ់ពសទាេ់ សង្គមទាងំអស់។ ការសិកសាថ្មីៗល្ទះបា្ឲ្យ�រឹងថាយពុវជ្មា្
ចំលណទះ�រឹងកពមិតទាេបម្បទ្សតាីអំេីព្ររឹទះរេស់រោឋា ភិបាេ ្ិង សា្ថ េ័្រ�ឋានានា។ �លូលច្ទះ វាទាមទារឲ្យមា្សកម្មភាេជាសលមាហភាេ 
្ិងលោយរល្្ថី្ លទីេមា្ការផ្្ស់េតាលូរបា្។

លៅអង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា លយងីលជឿថា ការេលងកាីតឲ្យមា្បផ្ការសកម្មភាេជាតិមួយ - ប�េក្ពុងលនាទះពតរូវមា្លោេវាស់បវង ពកេខណ្ឌ
លេេលវលា ្ិងលោេលៅចបាស់លាស់ - ល�ីម្លីោទះពសាយេញ្ហា សពុចរតិភាេក្ពុងចំលណាមយពុវជ្ ជាជំហ្មួយ្ំលឆ្្ទះលៅមពុខ។ 
ការេលងកាីតឲ្យមា្កម្មវ ិ្ ីសិកសាចបាស់លាស់មួយសតាីេីការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិងេញ្ចលូ េកម្មវ ិ្ ីទាងំល្ទះលៅក្ពុងព្រេ់កពមិតទាងំអស់ន្
ពេេ័្្អេ់រ ំក៏ រ្ឹងជួយ�េ់ការសលពមចលោេេំណងយលូរអបងវែងរេស់រោឋា ភិបាេប�រ។

ការធានាថាពេេ័្្អេ់រជំាតិ - ប�េជាកតាតា មា្ឥទ្ិេេមួយក្ពុងចំលណាមឥទ្ិេេ្ំៗមកលេីសពុចរតិភាេ ប�េពតរូវលេីកល�ងីលោយ
អ្កទាងំឡាយប�េបា្ចលូេរមួក្ពុងការអលងកាតល្ទះ - ោ្ម ្អំលេីេពុករេួយ លោយេលងកាី្ លេៀវតសេរេស់ព្ររូ បកេំអ�ំលណីរការលរសីេពុ្រ្គេិក 
្ិងបកទពមង់ពេេ័្្ព្រេ់ព្រងសាលាលរៀ្ ជាជំហ្្ំមួយលទៀតក្ពុង�ំលណីរលឆ្្ទះលៅមពុខប�រ។ �ំលណីរការល្ទះបា្ចាេ់លផតាីមរចួលៅលហយី។

លយងីមា្សពុទិ�ឋាិថាពេលទសកម្ពុជាស្ថិតលៅលេី្រ្្ងពតរូវមួយលឆ្្ទះលៅេពុេេំបាត់អំលេីេពុករេួយ លហយីការ អលងកាតល្ទះផតាេ់ភសតាពុតាងថា
ល្រអាចេលងកាី្ស្្ពុទះរេស់វាបថមលទៀតបា្។ ទិ្្្័យទាងំឡាយលៅក្ពុងការសិកសាល្ទះ ចង្អពុេេង្ហា ញថា យពុវជ្កា្់បតមា្ភាេសាវែ ហេ់
ចង់ចលូេរមួក្ពុងការជំ្ទះរបារឧេស្រ្គ�េ់ការអភិវឌ្ឍ - លហយី តាមេិតលៅ េួកល្រពេបហេជាកតាតា ្រ្្រឹទះផងក្ពុងលេសកកម្មល្ទះ។ 

ពោេ កពុេ
នាយកពេតិេតតាិ
អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា



12  |  ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ

កម្ពុជាមា្ពេជាជ្វយ័លក្មងជាងល្រលៅតំេ្់អាសពុីអាល្រ្យ1៍  លោយក្ពុងលនាទះជាង៣០ ភា្ររយន្ េេរ�ឋាទាងំអស់មា្អាយពុេី១៥ លៅ 
៣០ ឆ្្2ំ ។  ការេិតសតាីេីពេជាសានសតាមួយល្ទះមា្អត្ថ្័យសំខា្់េិលសស លោយសារពេវតតាិវវិាទប�េកម្ពុជាធ្ាេ់ឆ្ងកាត់ក្្ងមក។ 
ការប�េ ៦៥ ភា្ររយន្ពេជាជ្មា្អាយពុ លពកាម ៣០ ឆ្្ ំមា្្័យថា ភា្រលពចី្ន្ពេជាជ្បា្លកីតលពកាយរេេបខ្មរពកហម លហយី
មួយភា្រ្ំក្ពុងលនាទះមិ្បា្ឆ្ងកាត់ផ្្េ់ ល្ូវេទេិលសា្្៍�៏អាពកក់េំផពុតន្វវិាទប�េលកីតមា្លពកាយេីការផតាួេរេំំរេេ េ៉ាពុេ េត 
លទ។ ជាផេវបិាក ្រម្ាតរវាងជំនា្់ពតរូវបា្ល្រលមីេលឃញីថាជាការោច់លចញេីោ្រវាងជំនា្់3 ប�េញពុ ងំឲ្យមា្ភាេចាបំាច់ក្ពុងការ
សិកសា្ិងវភិា្រទសសេ្ទៈទា្ ្ិងេទេិលសា្្៍រេស់យពុវជ្ លោយប�កេីអ្កជំនា្់មពុ្។

យពុវជ្ជួេពេទទះ ល្ូវឧេស្រ្គជាលពចី្លៅកម្ពុជា រមួមា្ភាេោ្ម ្ការង្រល្វែី កងវែទះការអេ់រ ំ របាររារាងំមិ្ឲ្យចលូេរមួក្ពុងជីវភាេ្លយបាយ។
កងវែេ់្ំរេស់េួកល្រ្ឺរកងវែទះការង្រល្វែី។  អពតាភាេោ្ម ្ការង្រល្វែីលៅមា្ខ្ស់។ លៅភ្ំលេញអពតាភាេោ្ម ្ការង្រល្វែីសពមាេ់អ្កមា្
អាយពុ១៥ លៅ ២៤ ឆ្្ ំមា្�េ់លៅ ២០ ភា្ររយ4 ។ ការទទួេបា្ការអេ់រលំៅមិ្ទា្់មា្ភាេលស្មីោ្ លហយីនថ្ចំណាយ រមួមា្
ចំណាយលពរៅផ្លូវការ លៅបតជាឧេស្រ្គ�េ់ពេជាជ្ជាលពចី្នាក់លៅល�យី5។ មា្បតពេបហេោក់កណាតា េន្េេរ�ឋាកម្ពុជាអាយពុ
លពកាម ៣០ ឆ្្េំ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េលរៀ្ចេ់េឋមសិកសា លយងតាម Asian Barometer Survey6 ។ ជិត ៤៤ ភា្ររយ បា្លរៀ្ចេ់
អ ព្ុវទិយាេ័យ លហយី ៨ ភា្ររយ លរៀ្ចេ់កពមិតវទិយាេ័យ ប�េជាេទ្ផេនាឲំ្យមា្ ល្ូវការ បញកខណ្ឌ ោច់េីោ្ពស�ទះក្ពុងបផ្កអេ់រ ំ
សពមាេ់ពករុមេេរ�ឋាមួយល្ទះ7។

វាជាតថ្ិយមប�េថា យពុវជ្តំណាងឲ្យអនា្រត ក៏េ៉ាពុប្តាក្ពុងសា្ថ ្ភាេប�េមា្ការបញកខណ្ឌ ោច់េីោ្ពស�ទះរវាងជំនា្់មពុ្ រ្ឹង
ជំនា្់លពកាយបេេល្ទះលៅកម្ពុជា មា្ទាងំឱកាស្ំៗសពមាេ់ការបពេពេរួេជាវជិ្ជមា្ឆ្េ់រហ័ស ្ិងហ្ិភ័យេណាតា េមកេីការខក
ចិតតាកា្់បតខ្ាងំល�ងី លោយសារមួយបផ្ក មកេីវសិមភាេក្ពុងការទទួេបា្ការអេ់រ ំ្ ិងការង្រ។ ល�ីម្ធីានាឲ្យមា្ការបពេពេរួេជា
វជិ្ជមា្ យពុវជ្ពតរូវ បតមា្េទ្ភាេលេញលេញល�ីម្ី
ចលូេរមួក្ពុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ្៍ េ៉ាពុប្តាល�ីម្អីាចល្វែីលៅបា្ 
េួកល្រពតរូវបតពជរួតពជាេ អំេីថាលតីពតរូវល្វែីយ៉ា ង�លូចលមតាច
ជាវជិ្ជមា្។ 

មា្បត ៣៦ ភា្ររយន្យពុវជ្េ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ�រឹងថា
លតីេទ្ិពេជា្ិេលតយ្យ ឬ សភាជាតិ ជាអវែី លហយី
មា្បត ៤០ ភា្ររយេ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ�រឹងថាពករុមពេរឹកសា
ឃពុសំង្កា ត់ជាអវែី ល្ទះលេីលយងតាមការពសាវពជាវមួយ 
រេស់ United Nations Development 
Programme ្ិង BBC Media Action8។ 
លទាទះជាការសិកសាលនាទះ ផតាេ់ទ�ហាកីរណ៍ថាយពុវជ្
មា្ចំណាេ់អារម្មណ៍លពចី្ជាងមពុ្ក្ពុងការចលូេរមួក្ពុង
ជីវភាេសង្គម ្ិងលេីកកម្ស់ឲ្យមា្អនា្រតពេកេ

1 BBC Media Action and UNDP, Reaching and Engaging the Cambodian Youth on Issues of Civic Participation, Febru-
ary 2014, pg.10

2 Royal Government of Cambodia, National Policy on Cambodian Youth Development, June 2011, p.1
3 United Nations Country Team, Situation Analysis of Youth in Cambodia, May 2009, p iii
4 Ibid. pg.2
5 Ibid. pg.4
6 UNDP, Youth and Democratic Citizenship in East and South-East Asia, August 2014, pg.7
7 Ibid.
8 BBC Media Action and UNDP, Reaching and Engaging the Cambodian Youth on Issues of Civic Participation, Febru-

ary 2014, pg.20

អារម្ភកថា

យុវជៃ ចៅចលីផលែលូវ្ំ ថ្ក

៦៥.៣%

៣៣%អាយពុលពកាម ៣០ ឆ្្1ំ

យពុវជ្ (អាយពុេី ១៥ លៅ ៣០ ឆ្្)ំ មា្

ពេភេេ័ត៌មា្ទៈ 
1  United Nations Development Programme, About Cambodia, Available at: http://

www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/countryinfo/(Accessed: February 
2015).

2  Royal Government of Cambodia, National Policy on Cambodian Youth 
Development, June 2011, p.1

ន្ចំ្ួ្ពេជាជ្សរពុេ 2

ទិដ្ឋភាពសង ខ្េបនៃបបជាសាសស្រកម្ពុជា
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លោយវឌ្ឍ្ភាេ ្ិងសមភាេមួយសពមាេ់ពេលទសខ្ួ្កតាី ទិ្្្័យបា្េង្ហា ញថា េួកល្រមិ្ទទួេបា្ ល្ូវការអេ់រចំាបំាច់នានាប�េ
អាចជួយេួកល្រឲ្យសលពមចលោេេំណងលនាទះបា្លៅល�យីលទ។

លៅក្ពុងការអលងកាតមួយលេី ១២ ពេលទសក្ពុងតំេ្់អាសពុីេលូោ៌ ្ិង អាសពុីអាល្រ្យ ៍ ពេជាជ្កម្ពុជាអាយពុ ១៨-៣០ ឆ្្ ំ ពតរូវបា្ល្ររក 
លឃញីថាជាអ្កតាមោ្េ័ត៌មា្្លយបាយក្ពុងេរមិាណតិចជាងល្រ9។ លេីសេីលនាទះ លៅក្ពុងពេលទស ពេជាជ្ក្ពុងពករុមវយ័ល្ទះ 
្ិយយថាេួកល្រតាមោ្េ័ត៌មា្្លយបាយតិចជាងេេរ�ឋាវយ័ចាស់ៗលៅលទៀត។ មា្បត ២៦ ភា្ររយន្ពេជាជ្កម្ពុជាលទក្ពុង 
រងវែង់វយ័ល្ទះប�េតាមោ្េ័ត៌មា្្លយបាយ លពេៀេល្ៀេលៅ្រឹង ៤១ ភា្ររយន្អ្កមា្អាយពុេី ៣០ លៅ ៥៩ ឆ្្ ំ ្ិង ៥៤ 
ភា្ររយន្អ្កមា្អាយពុ ៦០ ឆ្្ំ្ ិង ចាស់ជាងល្ទះប�េតាមោ្េ័ត៌មា្្លយបាយ10។ េ៉ាពុប្តា ការោពំទ្រណេកសេ្លយបាយមា្
កពមិត�េ់លៅ ៩០ ភា្ររយឯលណាទះក្ពុងចំលណាមយពុវជ្11 លហយី ២៥ ភា្ររយ្ិយយថាេួកល្រធ្ាេ់ពេ�លូកក្ពុងសកម្មភាេ្លយបាយ
តាមរលូេភាេលផសេងៗោ្12។

ការសិកសាទលូទាងំពេលទសមួយកាេេីលេេថ្មីៗល្ទះអំេីេទេិលសា្្៍ ឥរយិេថ ្ិងអាកេ្កិរយិរេស់ យពុវជ្កម្ពុជាលៅមា្កពមិត
លៅល�យី។ េ៉ាពុប្តា ទិ្្្័យប�េមា្បា្េង្ហា ញថា ពករុមេេរ�ឋាល្ទះមា្ចំណាេ់ អារម្មណ៍្លយបាយ េ៉ាពុប្តាេួកល្រខវែទះេ័ត៌មា្្ិង
្្ធា្ចាបំាច់នានាល�ីម្ចីលូេរមួឲ្យបា្លេញលេញក្ពុងសកម្មភាេសង្គមនានា។ េប្្ថមលេីល្ទះ ភាេោ្ម ្ការង្រល្វែី កងវែទះការអេ់រ ំ
សិកសា ្ិងសម្ា្លផសេងៗលទៀត មា្្័យថា តពមរូវការរស់រា្ពេចានំថ្ង ្ិង ស្តាិសពុខបផ្កហរិញញាវត្ថពុ បតងបតជាេញ្ហា មា្សម្ា្ខ្ាងំជាង
ល្រប�េ េួកល្រជួេពេទទះលហយីពតរូវលោទះពសាយមពុ្។

មពុ្ រ្ឹងមា្ការស្ង់មតិល្ទះ មិ្ទា្់មា្ការពសាវពជាវណាមួយពតរូវបា្ល្វែីល�ងីជាក់លាក់ល�ីម្ស្ីាេស្ង់លមីេអំេីផេេ៉ាទះោេ់
ន្អំលេីេពុករេួយមកលេីេេរ�ឋាវយ័លក្មងលៅកម្ពុជាលទ។ លទាទះជាអំលេីេពុករេួយមា្ ទំនាក់ទំ្ងលៅ រ្ឹងភាេពកីពក ភាេមា្ការង្រល្វែី 
វសិ័យអេ់រ ំ ្ិងការចលូេរមួ្លយបាយកតាី ការស្ង់មតិល្ទះជាការស្ង់មតិលេីក�ំេលូងប�េលផ្តា តលៅលេីអំលេីេពុករេួយ ល�ីម្បីសវែងយេ់
អំេីផេេ៉ាទះោេ់រេស់វាមកលេីយពុវជ្កម្ពុជា។

9 UNDP, Youth and Democratic Citizenship in East and South-East Asia, August 2014, pg.22
10 UNDP, Youth and Democratic Citizenship in East and South-East Asia, August 2014, pg.22
11 Ibid. pg.56
12 Ibid. pg.59
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របាយការណ៍ ករណីសិកសានានា ្ិងសលូចនាករអ្តារជាតិជាលពចី្ បា្េង្ហា ញជាេ្តាេន្ាេ់ អំេីអំលេីេពុករេួយកពមិតខ្ស់មួយលៅកម្ពុជា។ 
រាជរោឋា ភិបាេកម្ពុជា សមា្រម ព្ុរកិច្ច អង្គការសង្គមសពុីវេិ ្ិងសមាជិក រេស់សហ្រម្៍អ្កផតាេ់ជំ្ួយ ទាងំអស់ោ្សពុទ្បតបា្
សបមតាងមតិ ្ិងអ ព្ុវតតា្៍ ល្ូវកិច្ចផតាួចលផតាីមពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយមួយចំ្ួ្ប�េ្រួរឲ្យលស្ងីចសរលសីរ។ េ៉ាពុប្តា ល�ីម្សីលពមចបា្លជា្រជ័យ
ក្ពុងការលេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ ្ិងទេ់សាកា ត់អំលេីេពុករេួយ ការល្វែីការជាមួយយពុវជ្ឲ្យបា្កា្់បតលពចី្ ្ឺរជាលរឿងមួយប�េចាបំាច់។

លៅកម្ពុជា ៦៥ ភា្ររយន្ពេជាជ្ មា្អាយពុលពកាម ៣០ ឆ្្ ំលហយីជាង ៣០ ភា្ររយន្េេរ�ឋាពតរូវបា្ល្រចាត់ទពុកថាជាយពុវជ្។ 
ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេល្ទះល្វែីល�ងីល�ីម្បីសវែងយេ់្ិងបា៉ា ្់ពេមាណ ឥរយិេថ ្ិងការយេ់លឃញីអំេីសពុចរតិភាេ ្ិង
អំលេីេពុករេួយក្ពុងចំលណាមពករុមពេជាជ្�៏សំខា្់ល្ទះ។ ការស្ង់មតិតាមរលូេភាេតំណាងថ្ាក់ជាតិ លេីក�ំេលូងល្រលៅពេលទសកម្ពុជាល្ទះ 
បា្សម្ាសយពុវជ្ ១២០០ នាក់អាយពុេី១៥ �េ់៣០ឆ្្លំៅទលូទាងំពេលទស។ េទ្ផេន្ការអលងកាតល្ទះអាចផតាេ់ភសតាពុតាង្ិងទិ្្្័យ
សពមាេ់អង្គភាេរោឋា ភិបាេ ្ិង អង្គការនានា ប�េមា្េំណងបសវែងយេឲ់្យកា្់បតសពុីជលពរៅអំេីយពុវជ្ ្ិង ល�ីម្កីំណត់វសិ័យ
សំខា្់ៗសពមាេ់តពមង់ទិសកិច្ចផតាួចលផតាីមសកម្មភាេពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។

រ្កគំ ចេីញសំខាៃ់ៗ
ភា្រលពចី្លេីសេពុេ លោេ្រឺ ៩៩ ភា្ររយន្យពុវជ្ ១២០០ នាក់ប�េពតរូវបា្ល្វែីការស្ង់មតិ យេ់ពសេថា អំលេីេពុករេួយជាឧេស្រ្គ
្ំមួយ�េ់ការអភិវឌ្ឍជាតិ។ ការយេ់�រឹងអំេីផេវបិាកនានាលោយសារបតកងវែទះសពុចរតិភាេ1 ក៏មា្ការសាយភាយទលូេំទលូលាយប�រ។ 
ក៏េ៉ាពុ ប្តា លេីលទាទះជាមា្ការលជឿជាក់ខ្ាងំថាសពុចរតិភាេេពុ្រ្គេ មា្សារទៈសំខា្់�េ់សង្គមកតាី យពុវជ្ក៏លពតៀមខ្ួ្េទះេង់សពុចរតិភាេ
ល�ីម្ទីាញផេចំលណញ សពមាេ់ខ្ួ្ល្រ ព្ររួសារ ្ិង មិតតារេស់ល្រប�រ។ យពុវជ្ក៏បា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងផងប�រអំេីេទេិលសា្្៍ផ្្េ់
ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយ ក្ពុងកពមិតខ្ស់មួយ។ យ៉ា ងណាកតាី េួកល្រក៏េង្ហា ញលចតនា ខ្ាងំប�រក្ពុងការចលូេរមួពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលនាទះ។ 
ខាងលពកាមល្ទះលយងីសលូមសលង្ខេរេក្រំលហញីសំខា្់ៗ មួយចំ្ួ្ប�េជាេទ្ផេន្ការស្ង់មតិល្ទះ ជាពបាេំីរបផ្កលៅតាមេំហលូរ
រេស់ការស្ង់មតិ៖ ការយេ់ជាពទរឹសតាី, ឥរយិេថអំេីអាកេ្កិរយិជាក់លាក់មួយចំ្ួ្, ការយេ់�រឹងជាទលូលៅអំេីេញ្ហា េពុករេួយ, 
ទសសេ្ទៈអំេីសា្ថ េ័្សាធារណទៈ, េទេិលសា្្៍ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយ, ឥទ្ិេេមកលេីការយេ់�រឹងអំេីសពុចរតិភាេ, ្ិងការលេតាជាញា ចិតតា
ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។

ការយេ់ជាពទរឹសតាីអំេីសពុចរតិភាេ ្ិង ជំល្ឿោក់េ័្្លផសេងៗ

ក្ពុងកពមិតជាពទរឹសតាី “សពុចរតិភាេ” ពតរូវបា្ការទទួេសា្គ េ់ខ្ាងំក្ពុងចំលណាមអ្កប�េពតរូវបា្ ស្ង់មតិ េ៉ាពុប្តាល្រអាចកត់សមា្គ េ់លឃញី
ល្ូវភាេរាបរកក្ពុងសា្ម រតីភ្ាមកាេណាោក្យល្ទះពតរូវបា្ល្រចាត់ទពុកថាវា េនញ្្ច សលៅ្រឹងផេពេលយជ្៍េពុ្រ្គេឬព្ររួសាររេស់ល្រ៖

 ៩៨ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាត ចាត់ទពុកថាម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេ្ឺរជាអ្កប�េមិ្រលំលាភចបាេ់ (ក្ពុងកាេទៈលទសទៈ
 ណាក៏លោយ)។

 េ៉ាពុប្តា ១៩ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតចាត់ទពុកថាម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេក៏លៅបតអាចរលំលាភចបាេ់បា្ប�រ លេីសិ្ជាការល្វែី
�លូលច្ាទះនាមំក ល្ូវផេចំលណញ�េ់ព្ររួសារឬមិតតាភ័នកតារេស់ល្រ។ កពមិតន្អំលេីេពុករេួយក៏ជទះឥទ្ិេេលៅលេីជំល្ឿអំេីសពុចរតិភាេ
ប�រ៖ ៣៤ ភា្ររយន្អ្កប�េ ពតរូវបា្អលងកាតលជឿថា ម ព្ុសសេសពុចរតិម្ាក់អាចចលូេរមួក្ពុងអំលេីេពុករេួយ កាេណាទរឹកពបាក់ប�េ 
ោក់េ័្្មា្ចំ្ួ្សតាួចលសតាីង។ ការេិចារណាអំេីផេេទះោេ់លោយផ្្េ់រេស់អំលេីេពុករេួយក៏ជា កតាតា មួយប�រ៖ ៤០ ភា្ររយ
ន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតបា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថា ម ព្ុសសេសពុចរតិ ម្ាក់អាចចលូេរមួពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយក្ពុងទពមង់លផសេងៗ

 ប�េពតរូវបា្ល្រលពេីពបាស់ទលូេំទលូលាយ សពមាេ់លោទះពសាយការេំបាករេស់េពុ្រ្គេ។ 
 មួយភា្រេួ្ន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតលមីេលឃញីភាេពេទាក់ពេទងោ្រវាងអំលេីេពុករេួយ ្ិងភាេលជា្រជ័យេពុ្រ្គេ លោយយេ់ពសេ

 ថាអ្កទាងំឡាយប�េមា្លចតនាចលូេរមួពេពេរឹតតាអំលេេីពុករេួយ ទំ្ងជា រ្ឹងមា្លជា្រជ័យជាងអ្កប�េមិ្ពេពេរឹតតា�លូលច្ាទះ។

1 “សពុចរតិភាេ”  ពតរូវបា្ឲ្យ្ិយម្័យថាជាភាេលសា្ម ទះពតង់។ សពមាេ់លសចកតាីេ្្យេ ់សលូមលមីេទំេ័រ ២១

ចសចក្ីស ចងខេ្
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ពបាក់ស្រពុណ ្ិង ទពមង់លផសេងៗន្អំលេីេពុករេួយប�េ “អាចទទួេយកបា្”

យពុវជ្យេ់លឃញីថា ទលងវែីេពុករេួយខ្ទះ រមួទាងំពបាក់ស្រពុណល�ីម្បីា្ការង្រ ជាទលងវែីអាចទទួេយកបា្ លហយីេួកល្រក៏លពតៀមខ្ួ្
្រឹងចលូេរមួពេពេរឹតតា�លូលច្ាទះប�រ៖

  ជិត ៦០ ភា្ររយន្យពុវជ្សពុខចិតតាេង់ពបាក់ស្រពុណេី ១០ លៅ ២០ ភា្ររយន្លេៀវតសេររ៍េស់ខ្ួ្ លៅឲ្យអ្កប�េអាចជួយរក
ការង្រឲ្យរលូេល្របា្។

  ោក់កណាតា េន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតលជឿថា ការេង់េពុយបថមលពរៅផ្លូវការលៅឲ្យលវជ្ជេណ្ឌិ ត ឬ ្រិលា ព្ុេោឋា កយកិាល�ីម្ទីទួេ
បា្ការេយាបាេបថទាេំ្អ ជាទលងវែីអាចទទួេយកបា្។

  ៣១ ភា្ររយ យេ់ពសេថាវាជាពេការអាចទទួេយកបា្ក្ពុងការឲ្យសាច់ញតិជួយ ជាជាងឆ្ងកាត់�ំលណីរការលពជីសលរសីជា
 ផ្លូវការ ល�ីម្ចីលូេលរៀ្លៅសាលាេ្អមួយ ឬ បា្ចលូេល្វែីការលៅពករុមហ៊ពុ្េ្អមួយ។

  ២៤ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្ស្ង់មតិ្រិតថា ការឲ្យេពុយេប្្ថមលពរៅផ្លូវការលៅឲ្យមន្តាីសាធារណទៈ ល�ីម្េីល្្ឿ្ការចពុទះេញ្ជ ី
 យ្យ្តា ជាលរឿងមួយអាចទទួេយកបា្។

យេ់�រឹងអំេីេញ្ហា  បតអត់�រឹងអំេី�ំលណាទះពសាយ

យពុវជ្យេ់ថាអំលេីេពុករេួយជាលមលរា្រសពុីរលូងសង្គមមួយ េ៉ាពុប្តាេួកល្រ�រឹងតិចតួចណាស់អំេីអង្គភាេពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិងកិច្ចផតាួច
លផតាីមនានាល�ីម្លីេីកស្ួយសពុចរតិភាេ៖

  ៩៩ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតឯកភាេថា អំលេីេពុករេួយជាឧេស្រ្គ�៏្ំមួយ�េ់ការអភិវឌ្ឍជាតិ។
  ៧១ ភា្ររយរាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថាេួកល្រមិ្ទទួេបា្ ឬទទួេបា្តិចតួចបម្បទ្ ល្ូវេ័ត៌មា្អំេីវធិា្  ្ិងេញញាតតាិរេស់

 រោឋា ភិបាេក្ពុងការទេ់សាកា ត់អំលេីេពុករេួយ ្ិងលេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ។
  មា្បត ៣២ ភា្ររយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ្ិយយថាេួកល្រទទួេបា្ចំលណទះ�រឹងអំេីសពុចរតិភាេ ្ិងអំលេីេពុករេួយតាមរយទៈសាលាលរៀ្

 សាធារណទៈ (លៅព្រេ់កពមិត)។

លយេេ់អំេីកពមិតសពុចរតិភាេរេស់សា្ថ េ័្សាធារណទៈ

ទំ ព្ុកចិតតារេស់យពុវជ្លៅលេីលសវាកម្មសាធារណទៈ ្ិងសា្ថ េ័្រ�ឋា ទាងំលៅថ្ាក់ជាតិ្ិងថ្ាក់លពកាមជាតិ មា្កពមិតទាេ្រួរសម៖
  ៤៦ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្ស្ង់មតិលជឿថា ្្ររបាេ្ិងកងកម្ាងំស្តាិសពុខេពុករេួយណាស់ ឬក៏េពុករេួយ្រួរសមប�រ។
  ៣៨ ភា្ររយ្ិរតថារ�ឋាបាេថ្ាក់ជាតិេពុករេួយណាស់ ឬក៏េពុករេួយ្រួរសមប�រ។
  ៣៧ ភា្ររយ្ិយយថារ�ឋាបាេថ្ាក់មលូេោឋា ្រេស់ល្រេពុករេួយណាស់ ឬក៏េពុករេួយ្រួរសមប�រ។

ធ្ាេ់ឆ្ងកាត់េទេិលសា្្៍អំលេីេពុករេួយ

យពុវជ្មួយភា្រ្ំធ្ាេ់លេីេពេទទះអំលេីេពុករេួយ ក្ពុងលេេបសវែងរកលពេីពបាស់លសវាសាធារណទៈ។
  ជិត ៧០ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េធ្ាេ់លេីេពេទទះជាមួយ្្ររបាេ ១២ បខមពុ្ រ្ឹងមា្ការអលងកាតល្ទះ បា្ឆ្ងកាត់េទេិលសា្្៍

អំលេីេពុករេួយ។
 យពុវជ្ម្ាក់ក្ពុងចំលណាមេីរនាក់ធ្ាេ់ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយក្ពុងការសពុំឯកសារ ឬ េ័ណ្ណអ ព្ុញ្ញា ត ្ិងក្ពុងលេេពេេង

 នានាលៅសាលាលរៀ្។
  ជិត ៣០ ភា្ររយន្យពុវជ្ធ្ាេ់ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយក្ពុងលេេទទួេការបថទាសំពុខភាេ។
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ឥទ្ិេេលេីសពុចរតិភាេ

ព្ររួសារ្ិងពេេ័្្ផសេេវែផសាយជាពេភេចម្ងប�េយពុវជ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្អំេីសពុចរតិភាេ ្ិងកិច្ចពេរឹងបពេងពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ 
ក្ពុងចំលណាមពេភេពេេ័្្ផសេេវែផសាយ វទិ្យពុ្ិងទលូរទសសេ្៍មា្ឥទ្ិេេជាងល្រ។ 

  ព្ររួសារ្ំៗ សាលាលរៀ្ ្ិងពេេ័្ផ្សេេវែផសាយជាមលូេោឋា ្ចម្ងន្ពេភេេ័ត៌មា្ ្ិងមា្ ឥទ្ិេេខ្ាងំខាងបផ្កសពុចរតិភាេមក
លេីយពុវជ្។

  ១៤ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េពតរូវបា្ល្វែីអលងកាត្ិយយថា អាកេ្កិរយិរេស់លម�រឹកនា ំ- រមួមា្លម�រឹកនាំ្ លយបាយ លម�រឹកនាំ
 បផ្កសា្ម រតី ្ិងលម�រឹកនាសំាសនា - មិ្បា្ផតាេ់្រំរលូេ្អអំេីសពុចរតិភាេលទ។

ការលេតាជាញា ចិតតាពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ

អ្កលឆ្ីយបា្េង្ហា ញ ល្ូវលចតនាខ្ាងំក្ពុងការចលូេរមួពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ សបមតាងឲ្យលឃញី ល្ូវភាេលជឿជាក់ថាេួកល្រមា្អំណាច
ល�ីរតួនាទីសំខា្់មួយ ជាេពុ្រ្គេកតាី ្ិងជាពករុមកតាី។

 យពុវជ្ក្ពុងចំ្ួ្លពចី្លេីសេពុេលជឿថាេួកល្រអាចល�ីរតួសំខា្់មួយក្ពុងការពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេី េពុករេួយ។
  លេីសេីល្ទះលៅលទៀត ៦៧ ភា្ររយ្ិយយថាេួកល្រមា្លចតនា រ្ឹងរាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ។
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អៃុសាសៃ៍គៃលែរឹឹះ
ស កម្់រដ្លាភិបាល៖

ពកេខណ្ឌ ចបាេ់៖

 េលងកាីតេរយិកាសអំលណាយផេមួយសពមាេ់យពុវជ្រាយការណ៍អំេីអំលេីេពុករេួយ លោយបកេំអ យ្តាការ ឧេករណ៍ ្ិង្្ធា្ 
 នានាប�េអ ព្ុញ្ញា តេួកល្រចលូេរមួបា្ក្ពុងការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ ក្ពុងលនាទះ្ួររមា្ការអ ព្ុម័តចបាេ់សតាីេី”ការការោរអ្ក
 រាយការណ៍” អំេីអំលេីេពុករេួយ។ 

ការអេ់រ ំការទេ់សាកា ត់ ្ិងការលេីកកម្ស់ការយេ់�រឹង ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ៖ 

 ពកសួងអេ់រ ំ យពុវជ្ ្ិងកីឡា ្រួរលរៀេចំឲ្យមា្កម្មវ ិ្ ីសិកសាជាក់លាកស់តាីេីការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ លហយីេនញ្្ជ េកម្មវ ិ្ ីទាងំ
ល្ទះលៅក្ពុងព្រេ់កពមិតទាងំអស់ន្ពេេ័្្អេ់រ ំេីេឋមសិកសា រហលូត�េ់សាកេវទិយាេ័យ។

 ធានាឲ្យបា្ថាពេេ័្្អេ់រជំាតិ(ប�េជាកតាតា មួយក្ពុងចំលណាមកតាតា មា្ឥទ្ិេេខ្ាងំជាងល្រលេី សពុចរតិភាេ�លូចប�េអ្កលឆ្ីយ
បា្លេីកល�ងី) ោ្ម ្ភាេេពុករេួយ លោយតលម្ីងលេៀវតសេរជ៍លូ្ព្ររូេលពងៀ្ បកេំអ�ំលណីរការលពជីសលរសីេពុ្រ្គេិក ្ិងបកទពមង់

 ពេេ័្្ព្រេ់ព្រងសាលាលរៀ្។
 ល្វែីអាទិភាេកិច្ចខិតខំបកេំអវសិ័យសាធារណទៈសំខា្់ៗមួយចំ្ួ្ប�េយពុវជ្អាច រ្ឹងពេឈម មពុខ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ ជាេិលសស 

 បផ្កអ ព្ុវតតា្៍ចបាេ់ (េិលសស្្ររបាេចរាចរ) បផ្កសពុខាភិបាេ ្ិងភ្ាក់ង្ររ�ឋាលផសេងៗលទៀតប�េទទួេខពុសពតរូវក្ពុងការផតាេ់
 ឯកសារ �លូចជាសំេពុពតកំលណីត អតតាសញ្ញា ណេណ្ណ ្ិងេណ្ណលេីកេរ។

 េលងកាីតកម្មវ ិ្ ីជាតិមួយល�ីម្លីេីកកម្ស់្រំរលូសពុចរតិភាេសពមាេ់យពុវជ្ ឧទាហរណ៍ តាមរយទៈកម្មវ ិ្ ីរង្វែ ្់សពុចរតិសាធារណទៈ ្ិង
កិច្ចផតាួចលផតាីមេណតាពុ ទះេណាតា េយពុវជ្ជាលម�រឹកនា។ំ

 បកេំអយពុទ្សានសតានានាល�ីម្ឲី្យយពុវជ្បា្ពជាេអំេីចបាេ់ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ ិងេញញាតតាិោក់េ័្្នានា។ ជាេិលសស ្រួរេលងកាី្ 
្្ធា្េប្្ថមលទៀតសពមាេ់ការល្វែីយពុទ្នាការលេីកកម្ស់ការយេ់�រឹងតាមរយទៈពេេ័្្ផសេេវែផសាយ េិលសសវទិ្យពុ្ិងទលូរទសសេ្៍ ្ិងតាម

 េណាតា ញពេេ័្្ ផសេេវែផសាយសង្គមផងប�រ។
 លេីកទរឹកចិតតា េលងកាីត ្ិងលេីកស្ួយេណាតា ញយពុវជ្ ្ិងផតាេ់អំណាចលៅ�េ់េួកល្រ ក្ពុងការលេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្

 ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។

ស កម្់សា្លា្័ៃអ្់រំជាៃ់ខ្ស់ វិស័យឯកជៃ អង្គការសង្គមសុីវិល ៃិង នដគូអភិវឌលាឍៃ៍

 េប្្ថមលេីការផតាេ់ជំនាញ្ិងចំលណទះ�រឹងចាបំាច់�េ់្ិសសេតិ សា្ថ េ័្អេ់រជំា្់ខ្ស់ ្ិងសាលាអាជីេឯលទៀត្រួរលផ្តា តផងប�រលៅ
លេីការេលពងៀ្ហវែរឹកហត់្ិសសេតិអំេីភាេចាបំាច់ក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិង ពកមសីេ្ម៌ក្ពុងអាជីេរេស់ល្រលៅនថ្ងអនា្រត។

 សមាជិកវសិ័យឯកជ្ ្ិងសង្គមសពុីវេិ ្រួរធានាឲ្យបា្ថា �ំលណីរការលពជីសលរសីេពុ្រ្គេិកទាងំអស់ ពតរូវមា្តម្ាភាេ ោ្ម ្
 ការសលូកបា៉ា ្់ ោ្ម ្ការេង់ពបាក់ស្រពុណ ឬក៏ក្ពុងទពមង់លផសេងលទៀតន្អំលេីេពុករេួយលទ។

 អង្គការយពុវជ្ ទាងំថ្ាក់ជាតិ ្ិង ថ្ាក់មលូេោឋា ្ ្រួរេិចារណាផតាួចលផតាីមយពុទ្នាការសំលៅផ្្ស់េតាលូរ ផ្ត់្រំ្ិតប�េកំេពុងមា្ក្ពុង
 ចំលណាមយពុវជ្អំេីអំលេីេពុករេួយ ឲ្យចាត់ទពុកការពេពេរឹតតាេពុករេួយ ព្រេ់បេេ ក្ពុងទិ�ឋាភាេតលូចកតាី្ំកតាី ថាជាការអ ព្ុវតតាខពុសចបាេ់
 ប�េពតរូវបតលចៀសវាងឲ្យខា្បតបា្។

 អ្កផតាេជំ់្ួយ ទាងំលទវែភា្ីរ្ិងេហពុភា្រី ្រួរល្វែីអាទិភាេវធិា្ការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិងការពេ�លូកយពុវជ្ក្ពុងកម្មវ ិ្ ី
 យពុទ្សានសតារេស់ល្រ លហយីផតាេ់្្ធា្េប្្ថមលទៀតសពមាេ់អង្គការ សង្គមសពុីវេិក្ពុងការេលងកាី្ការទាមទារេីសំណាក់ពេជាេេរ�ឋា
 ្ិងយពុវជ្ ឲ្យបា្សង្គមមួយោ្ម ្អំលេីេពុករេួយ។
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ការស្ទង់មតិ

យុវជៃស្ីេីសុចរិតភាេ

េន្ាយមា្ជ័យ
ពេទះវហិរ

តាបកវ
១៨      ភលូមិ

សាវែ យលរៀង
១៨      ភលូមិ

កំេង់ចាម
១៨      ភលូមិ

រត្្ីររ ី
២១ ភលូមិ

ភ្ំលេញ
១៨      ភលូមិ

បាត់�ំេង
១៨      ភលូមិ

កំេង់ឆ្្ងំ

កំេត
២១      ភលូមិ

លសៀមរាេ
១៨      ភលូមិ

នេ៉ាេិ្

កណាតា េ

ស្រឹងបពតង

លោ្ិសាត់

កំេង់ស្ឺ

កំេង់្ំ
ពកលចទះ

លកាទះកពុង

ត ល្ូងឃ្មពុពុ ំ

ពេទះសីហ ព្ុ

ឧតតារមា្ជ័យ

មណ្ឌ េ្ីររ ី

បកេ

នពេបវង

តំ្ៃ់សិកលាសា
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ចសចក្ីចផ្ីម
រាជរោឋា ភិបាេកម្ពុជា មិ្ពតរឹមបតបា្ចាត់ទពុកថាអំលេីេពុករេួយជាឧេស្រ្គមួយក្ពុងការអភិវឌ្ឍលស�ឋាកិច្ច ្ីតិរ�ឋា េទ្ិពេជា្ិេលតយ្យ 
្ិងស្ថិរភាេសង្គមលនាទះលទ េ៉ាពុប្តាក៏បា្ទទួេសា្គ េ់ថាវាជាមលូេលហតពុចម្ងមួយន្ភាេពកីពកផងប�រ1 ។ េ៉ាពុប្តារបាយការណ៍ ករណី
សិកសា ្ិងសលូចនាករអ្្រជាតិនានា លៅបតេង្ហា ញជាេ្តាេន្ាេ់េីកពមិត�៏ខ្ស់ន្អំលេីេពុករេួយពទង់ពទាយ្ំ អំលេីេពុករេួយពទង់ពទាយ
តលូច ក៏�លូចជាអំលេីេពុករេួយបផ្ក្លយបាយ លៅក្ពុងពេលទសកម្ពុជា។ ស្្សសេ្៍ការយេ់លឃញីអំលេីេពុករេួយរេស់ អង្គការតម្ាភាេ
អ្តារជាតិ (CPI) បា្ចាត់ថ្ាក់ពេលទសកម្ពុជាលៅលេខលរៀងទី១៥៦  ក្ពុងចំលណាមរេស់ពេលទស១៧៥ លៅឆ្្២ំ០១៤2 ។ ពេលទស
កម្ពុជា ្ិងពេលទសភលូមា ពតរូវបា្ល្រយេ់លឃញីថា ជាពេលទសប�េមា្អំលេីេពុករេួយកពមិតខ្ស់េំផពុតក្ពុងចំលណាម១១ពេលទសសមាជិក
ន្សមា្រម ពេជាជាតិអាសពុីអាល្រ្យក៍្ពុងឆ្្២ំ០១៤ ខណទៈប�េពេលទសកម្ពុជាពតរូវបា្ចាត់ថ្ាក់ជាពេលទសមួយក្ពុងចំលណាមពេលទស 
េពុករេួយេំផពុតទាងំ២០លៅលេីេិភេលលាក3 ។

រាជរោឋា ភិបាេកម្ពុជា េ្តាផតាេ់អាទិភាេ�េ់ការពេយពុទ្ពេឆ្ងំ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ លៅក្ពុង�ំណាក់កាេទីេីន្ យពុទ្សានសតាចតពុលកាណ
រេស់ខ្ួ្4 ។ សពមាេ់េ៉ាពុនា្ម ្ឆ្្ចំពុងលពកាយល្ទះរាជរោឋា ភិបាេកម្ពុជាបា្អ ព្ុវតតា ល្ូវសកម្មភាេពេឆ្ងំ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយជាលពចី្ លោយ
បា្េង្ហា ញេីការវវិតតាលឆ្្ទះលៅរកការលេីកកម្ស់ការផសេេវែផសាយសពុចរតិភាេលៅក្ពុងពេលទស។ ក៏េ៉ាពុប្តាលោយសារពេជាជ្ពេមាណជាង 
៦៥ភា្ររយ មា្អាយពុលពកាម៣០ឆ្្5ំ  យពុវជ្ពតរូវបតជាអាទិភាេចម្ងក្ពុងសកម្មភាេពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។   យពុវជ្អាច 
ពេឈមមពុខ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយលពចី្ លោយសារេួកល្រមា្ចំ្ួ្លពចី្ មា្តួនាទីសម ល្ូរបេេ ្ិងមា្ការទាក់ទងជាពេចាជំាមួយ រ្ឹង 
រ�ឋា ្ិងសង្គម6 ។

បផ្ការយពុទ្សានស្អភិវឌ្ឍ្៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ទទួេសា្គ េ់ចំណពុ ចល្ទះ លោយបា្លេីកល�ងីថាការលេីកកម្ស់ការយេ់�រឹង 
អំេីចបាេ់ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិងផេវបិាកន្អំលេីេពុករេួយ រ្ឹងពតរូវោក់េញ្ចលូ េលៅក្ពុងកម្មវ ិ្ ីសិកសា ្ិងកម្មវ ិ្ ីលផសេងៗរេស់សាលា
ព្រេ់កពមិតទាងំអស។់ លោេេំណងរេស់បផ្ការល្ទះេញ្្ជ ក់យ៉ា ងចបាស់ លោេ្រឺ “ចង់ឲ្យយពុវជ្ប�េជាទំោងំស្ងឬសសេ ី ពេកា្់ខា្ជ េ់

ល្ូវ្រំ្ិតមិ្ចង់ពេពេរឹតតា ្ិងស្អេ់លខ្ីមអំលេីេពុករេួយ”7 ។
សកម្មភាេទាងំអស់ល្ទះ ជាទលងវែី្រួរឲ្យសាវែ ្រម្៍ ្ិងលកាតសរលសីរ។ ការផតាេ់ការអេ់រ�ំេ់យពុវជ្ ្ិងការផ្្ស់េតាលូរឥរយិេថ ្ិង

អាកេ្កិរយិរេស់េួកោត់ ជាការចាបំាច់ល�ីម្ធីានាថាលោេលៅន្ការេពុេេំបាត់អំលេីេពុករេួយ រ្ឹងពតរូវសលពមចបា្ ្ិងទទួេបា្ 
ការេពងរឹងលៅមពុខលទៀត ។ យ៉ា ងណាក៏លោយ កិច្ចផតាួចលផតាីមរយទៈលេេខ្ី ពតរូវល្វែីល�ងីេប្្ថមលទៀតល�ីម្ជីួយ�េ់យពុវជ្ប�េកំេពុងេយាយម
ពេកា្់យក ល្ូវសពុចរតិភាេក្ពុងពេេ័្្េច្ចពុេ្្្ េប្្ថមេីលេីការល្វែីការជាមួយយពុវជ្ ល�ីម្ធីានាបា្ ល្ូវការផ្្ស់េតាលូរឥរយិេទក្ពុងរយទៈលេេ
បវង។ ការលបាទះលឆ្្តឆ្្២ំ០១៣ បា្េង្ហា ញយ៉ា ងចបាស់ថា លយងីមិ្អាចលមីេពសាេសមត្ថភាេរេស់យពុវជ្ក្ពុងការល�ីរតួនាទីជា
ភ្ាក់ង្រន្េម្ាស់ េតាលូរសង្គមល�យី៖ យពុវជ្ មា្ចំ្ួ្មួយភា្រេីន្អ្កប�េមា្សិទ្ិលបាទះលឆ្្ត8 ។ 

មា្អង្គការសង្គមសពុីវេិជាលពចី្ប�េអ ព្ុវតតាកម្មវ ិ្ ីទាក់ទង រ្ឹងផតាេ់ការអេ់រ ំ ្ិងផតាេ់អំណាច�េ់យពុវជ្ ល្វែីយ៉ា ងណាឲ្យេួកល្រ
ចលូេរមួក្ពុង�ំលណីរការ្លយបាយកា្់បតលពចី្ជាងមពុ្។  អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា បា្លរៀេចំការលបាទះជំរពុយំពុវជ្ពេចាឆ្ំ្ ំ ល�ីម្អីេ់រ ំ
យពុវជ្អំេីសពុចរតិភាេ ្ិងផេខលូចខាតន្អំលេីេពុករេួយមកលេីសង្គម9 ។ ការលបាទះជំរពុយំពុវជ្ពតរូវបា្ពបារេ្ល្វែីល�ងីជាលទៀងទាត់ 
លៅតំេ្់លផសេងៗក្ពុងពេលទសកម្ពុជា ប�េក្ពុងលនាទះ អ្ក�រឹកនាវំយ័លក្មងៗទទួេបា្េណតាពុ ទះេណាតា េ ក្ពុងការ�រឹកនាកិំច្ចផតាួចលផតាីមទាក់ទង
្រឹងយពុវជ្នានា ល�ីម្អីេ់រេំ្តា�េ់យពុវជ្លផសេងលទៀតអំេីសពុចរតិភាេ តម្ាភាេ ្ិងការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយល្ទះ។ ជាេទ្ផេ
ន្ការលបាទះជំរពុយំពុវជ្ទាងំល្ទះ ្រលពមាងប�េ�រឹកនាលំោយយពុវជ្ចំ្ួ្២៦ពតរូវបា្អ ព្ុវតតា លោយមា្ការោពំទហរិញញាវត្ថពុេី អង្គការ

1 ពករុមពេរឹកសាជាតិពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ “បផ្ការយពុទ្សានសតា៥ឆ្្ ំ២០១១-២០១៥”
2 អង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិ, ស្្សសេ្៍ការយេ់លឃញីអំលេីេពុករេួយឆ្្ ំ២០១៤
3 Ibid.
4 សលមតាចហ៊ពុ្បស្នាយករ�ឋាមន្តាី យពុទ្សានសតាចតពុលកាណ�ំណាក់កាេទី III បា្ លៅបខកញ្ញា ឆ្្២ំ០១៣
5 វទិយាសា្ថ ្ជាតិស្ថិតិ, អ្រ្គនាយកោឋា ្េលច្ចកលទសសពុខាភិបាេ្ិងការវាស់ស្ង់មតិពេជាសានសតា្ិងសពុខភាេ, ការស្ង់មតិពេជាសានសតា្ិងសពុខភាេ

កម្ពុជា២០១០, បខកញ្ញា ឆ្្២ំ០១១, ទំេ័រទី១០
6 អង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិ,យពុវជ្្ិងអំលេីេពុករេួយ, ឯកសារ៦, ២០០៩, ទំេ័រទី២
7 ពកសួងបផ្ការ, បផ្ការយពុទ្សានស្អភិវឌ្ឍ្៍ជាតិ២០១៤-២០១៨, បខកញ្ញា ឆ្្ ំ២០១៤ ទំេ័រទី១៨០
8 http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/
9 http://ticambodia.org/index.php/whatwedo/event/international-youth-camp-2015



ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ  |  21

តម្ាភាេកម្ពុជា10 ។ អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា ក៏បា្ផតាេ់ ល្ូវការេណតាពុ ទះេណាតា េ�េ់អ្កកាបសតវយ័លក្មង ្ិងអង្គការន�្រលូមិ្បម្
រោឋា ភិបាេ�នទលទៀតល�ីម្េី្តាផតាេ់ការេណតាពុ ទះេណាតា េ�េ់សហ្រម្៍ ល�ីម្លីេីកកម្ស់អភិបាេកិច្ចេ្អ។

ការស្ង់មតិសពុចរតិភាេយពុវជ្កម្ពុជា ្រឹងជួយ�េ់អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជាល្វែីឲ្យកា្់បតពេលសីរល�ងី ល្ូវអភិពកមក្ពុងការល្វែីការជាមួយ 
យពុវជ្។ ការស្ង់មតិល្ទះក៏អាចយកលៅលពេីពបាស់ផងប�រ ល�ីម្ោពំទ�េ់អង្គការ ្ិងសា្ថ េ័្រោឋា ភិបាេនានា ក្ពុងការបសវែងយេ់ឲ្យ
កា្់បតសពុីជលពរៅអំេីការយេ់�រឹងរេស់យពុវជ្ ល�ីម្កីំណត់ឲ្យបា្ចបាស់ ល្ូវ កិច្ចផតាួចលផតាីមពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។

វិធីសាសស្ 
លោេ្រំ្ិតន្ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេល្ទះ ្រឺបផ្អកលេី្ិយម្័យន្ោក្យសពុចរតិភាេរេស់អង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិ។ 
សពុចរតិភាេពតរូវបា្កំណត់ថាជា ”អាកេ្កិរយិ្ិងសកម្មភាេ ពសេជាមួយ រ្ឹងលោេការណ៍្ិងេទោឋា ្សីេ្ម៌្ិងពកមសីេ្ម៌... 
ប�េេលងកាីតជាឧេស្រ្គរារាងំ អំលេីេពុករេួយ”។ ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេល្ទះ ្រឺជាឧេករណ៍វ ិ្ ិច្័យមួយ ប�េមា្លោេ
េំណងពេមលូេេ័ត៌មា្សតាីេីទសសេ្ទៈ មតិលយេេ់ េទេិលសា្្៍ ្ ិងអាកេ្កិរយិរេស់យពុវជ្ លៅលេេពេឈម មពុខ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ។ 
ការស្ង់មតិបេេល្ទះ ពតរូវបា្អ ព្ុវតតាលេីក�ំេលូងលោយអង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិលៅពេលទសលវៀតណាម  (“លឆ្្ទះលៅរកតម្ាភាេ”) 
លៅឆ្្២ំ០១១។ ចាេ់តាងំេីលេេលនាទះមកការស្ង់មតិបេេល្ទះពតរូវបា្ល វ្ែីល�ងី លៅក្ពុងេណាតា ពេលទសលផសេងៗជាលពចី្លទៀតក្ពុងតំេ្់
អាសពុីបា៉ា សពុីហវែកិ។

ការស្ង់មតិល្ទះពតរូវបា្លរៀេចំល�ងី ល�ីម្បីសវែងយេ់អំេីលោេ្រំ្ិត ្ិងជំល្ឿរេស់យពុវជ្អំេី អំលេីេពុករេួយ តនម្ ្ិងឥរយិេថ 
ក៏�លូចជាការយេ់�រឹង េទេិលសា្្៍ផ្្េ់ខ្ួ្ ្ិងឥរយិេថរេស់េួកល្រលៅលេេពេឈមមពុខ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ។ ការស្ង់មតិល្ទះមា្
េំណងកំណត់ផងប�រ ល្ូវ្រ្្រឹទះសំខា្់ៗ ប�េអាចជទះឥទ្ិេេលេី្រពុណតនម្្ិងឥរយិេថរេស់យពុវជ្  ្ិងល�ីម្វីាស់ស្ង់កពមិតន្ការ
លេតាជាញា ចិតតារេស់េួកល្រ ក្ពុងការតតាងំ ្ិងរាយការណ៍អំលេីេពុករេួយ។ 

សំណាក

ការស្ង់មតិរេស់យពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេល្ទះ ពតរូវបា្លរៀេចំល�ងីលោយបផ្អកលេីសំណាកតំណាងថ្ាក់ជាតិ។ ការសិកសាល្ទះបា្ស្ង់
មតិយពុវជ្ ប�េមា្អាយពុចាេ់េី ១៥�េ់៣០ឆ្្ ំ ចំ្ួ្១២០០នាក់ ក្ពុងលខតតាចំ្ួ្ពបាេំី។ វ ិ្ ីសានសតាលពជីសលរសីសំណាកេួ្
�ំណាក់កាេពតរូវបា្លពេីពបាស់ល�ីម្ធីានាថា សំណាកន្ការសិកសាល្ទះអាចតំណាងថ្ាក់ជាតិបា្។ ជាេទ្ផេន្ការលពេីពបាស់
វ ិ្ ីសានសតាទាញយកសំណាកបេេល្ទះ លខតតាចំ្ួ្ពបាេំីពតរូវបា្លពជីសលរសីជាសំណាកេឋម ភលូមិ១៥០ពតរូវបា្លពជីសលរសីជាសំណាក
េន្ាេ់ លហយីព្ររួសារ៨លៅក្ពុងភលូមិ្ីមួយៗពតរូវបា្លពជីសលរសីជាសំណាកន្�ំណាក់កាេទីេី ្ិងយពុវជ្ម្ាក់មា្អាយពុ េី១៥ លៅ
៣០ឆ្្ ំលៅក្ពុងព្ររួសារ្ីមួយៗពតរូវបា្លពជីសលរសីជាសំណាក�ំណាក់កាេទីេួ្។

លៅ�ំណាក់កាេ�ំេលូងន្ការល្វែីសំណាក អ្កសិកសាល្វែីការេិចារណាលៅលេីលខតតាទាងំ២៥។ លខតតា្ីមួយៗពតរូវបា្ោក់លេខកលូ�លៅ
តាមទីតាងំភលូមិសានសតា លហយីចំ្ួ្យពុវជ្ពតរូវបា្ពេមលូេមកតលពមៀេោ្លោយបផ្អកលៅលេីជំលរឿ្ចលន្ាទះពេជាជ្ម្ពុជាឆ្្២ំ០១៣។ 
វ ិ្ ីសានសតាពេរូបាេេ៊ីេីលតសមាមាពតលៅ រ្ឹងទំហ ំ្ិងវ ិ្ ីសានសតាចាេ់លផតាីមលោយនច�្្យពតរូវបា្លពេីពបាស់ ល�ីម្លីពជីសលខតតាទាងំពបាេំីលនាទះ។

�ំណាក់កាេទីេីរន្សំណាកពតរូវបា្ល្វែីល�ងីលៅតាមភលូមិ។ លោយលពេីវ ិ្ ីសានសតាពេរូបាេេ៊ីេីលតសមាមាពតលៅ រ្ឹងទំហ ំ ភលូមិចំ្ួ្
១៨ពតរូវបា្លពជីសលរសីលោយនច�្្យេីក្ពុងលខតតាប�េបា្លពជីសយកក្ពុងតំេ្់៤លផសេងោ្ ក៏�លូចជារាជធា្ីភ្ំលេញ។ ភលូមិចំ្ួ្១៥០ពតរូវ
បា្លពជីសលរសីេីលខតតាទាងំពបាេំី។

សំណាកលៅ�ំណាក់កាេទីេី ល្វែីល�ងីលៅកពមិតព្ររួសារ11។ ល�ីម្លី្វែីការសម្ាស ៨ព្ររួសារ ក្ពុងរាេ់ ១ភលូមិ សំណាកព្ររួសារមួយពករុម 

10 TI Cambodia Annual Report 2013, Section 4.3, pg.28

11 ព្ររួសារ ពតរូវបា្ល្រឲ្យ្ិយម្័យថា ជាម ព្ុសសេមួយពករុមប�េេច្ចពុេ្្្ញពុ ំបាយជាមួយោ្លពកាម�ំេលូេផ្ទះបតមួយ។ លយងតាម្ិយម្័យល្ទះ 
 ព្ររួសារមិ្រមួេញ្ចលូ េេពុ្រ្គេទាងំឡាយណា ប�េរស់លៅកប្្ងលផសេងយលូរជាង៦បខលនាទះលទ។ លៅក្ពុងព្ររួសារប�េមា្េហពុរចនាសម្័្្ ព្ររួសារ
 លនាទះពតរូវបា្បេងបចកជាសំណាកលោយប�ក។



22  |  ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ

ពតរូវបា្លពជីសលរសីល�ងីតាមរយទៈ វ ិ្ ីសានសតាល្វែីសំណាកជាពេេ័្្បេេេី្ីបអ៊រ (Linear, systematic sampling methodology)។ 
�ំណាក់កាេចពុងលពកាយ ល្វែីល�ងីលៅកពមិតអ្កលឆ្ីយតេ។ អ្កលឆ្ីយតេ ពតរូវបតមា្អាយពុចលន្ាទះេី ១៥ �េ់ ៣០ឆ្្ ំលហយីចំ្ួ្អ្ក
លឆ្ីយតេលភទពេរុស ្ិងលភទពសី ប�េពតរូវលពជីសលរសីល្វែីសម្ាស្៍ មា្ចំ្ួ្លស្មីៗោ្េីភលូមិ្ីមួយៗ។

ក កមងសំណួរ

�លូចលៅក្ពុងការស្ង់មតិសាកេ្ងលៅពេលទសលវៀតណាម កពមងសំណួរលផ្តា តលៅលេីទិ�ឋាភាេេួ្ន្សពុចរតិភាេ:

  សីេ្ម៌្ិងពកមសីេ្ម៌៖ លោេ្រំ្ិតន្ការយេ់�រឹងអំេីេទោឋា ្ន្ឥរយិេថ
   លោេការណ៍៖ សមត្ថភាេក្ពុងការបេងបចករវាងខពុស្ិងពតរូវ
   ការលោរេចបាេ់៖ កពមិតន្ការអ ព្ុលលាមតាមពកេខ័ណ្ឌ ចបាេ់
   ការតតាងំ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ៖ ឆ្្ទៈក្ពុងការពេឆ្ងំ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ

ការស្ង់មតិល្ទះរមួេញ្ចលូ េសំណួរ ប�េសួរអំេី្រពុណតនម្ ្ិងការយេ់លឃញីក៏�លូចជាេទេិលសា្្៍ ្ិងឥរយិេទរេស់យពុវជ្។ 
សំណួរលេី្រពុណតនម្ ្ិងការយេ់លឃញី ចង់េិ្ិត្យលៅលេីការយេ់�រឹងទលូលៅេីលោេ្រំ្ិតន្សពុចរតិភាេ។ សំណួរសតាីេីេទេិលសា្្៍ 
្ិងឥរយិេថមា្េំណងវាស់េីកពមិតន្ការអ ព្ុវតតាលោេ្រំ្ិតល្ទះជាក់បសតាងលៅក្ពុងជីវតិពេចានំថ្ងរេស់អ្កលឆ្ីយសំ្ួរ។

លេីលទាទះេីជាបផ្អកលេីកពមងសំណួរប�េពតរូវបា្លពេីពបាស់លៅក្ពុងការស្ង់មតិលៅពេលទសលវៀតណាមកតាី មា្ការបកបពេខ្ទះចំលោទះកពមង
សំ្ួរប�េល្វែីល�ងីលៅក្ពុងពេលទសកម្ពុជា។ ការបកបពេល្ទះល្វែីល�ងី េន្ាេ់េីមា្ការល្វែីលតសតាសាកេ្ងមួយ លៅក្ពុងបខកពុម្ទៈ ឆ្្២ំ០១៤។ 
េទ្ផេន្ការល្វែីលតសតាល្ទះពតរូវបា្លពេីពបាស់ ល�ីម្បីកេម្អកពមងសំណួរឲ្យសមពសេលៅ រ្ឹងេរេិទវេ្្ម៌កម្ពុជា។ ភា្រលពចី្ន្
ការផ្្ស់េតាលូរល្ទះ ្រឺជាេទ្ផេន្ការេកបពេេីភាសាអង់ល្រ្សមកភាសាបខ្មរមួយចំ្ួ្ ល�ីម្ចីាេ់យកអត្ថ្័យឲ្យេ្អេំផពុតឲ្យពតរូវ្រឹង
ទសសេ្ទៈ ្ិងេរេិទបខ្មរ។ លេីសេីល្ទះលទៀតលោយសារការស្ង់មតិល្ទះល្វែីល�ងីតាមរយទៈការសួរលោយផ្្េ់មាត់ (�លូចប�េបា្ល្វែី
លៅក្ពុងពេលទសលវៀតណាម) �លូលច្ទះពេលយ្របវងៗ ្ិងឃ្្ស្មពុ្រសា្ម ញមួយចំ្ួ្ពតរូវបា្េពងរួមឲ្យខ្ី ្ិងសាមញញាល�ីម្ធីានាបា្ ល្ូវ
ពេសិទ្ភាេក្ពុងការស្្នា។ េន្ាេ់េីការេិភាកសា ្ិងេិលពោទះលយេេ់ជាេ្តាេន្ាេ់មក្ិយម្័យន្ោក្យ “សពុចរតិភាេ” ប�េយក
មកលពេីលៅក្ពុងការស្ង់មតិលៅក្ពុងពេលទសកម្ពុជាពតរូវបា្េតាលូរលៅជា ”ភាេលសា្ម ទះពតង់” េីលពោទះវាមា្អត្ថ្័យចបាស់លាស់ជាង ្ិងអាច
ចាេ់យក ល្ូវខ្រឹមសារន្្រំ្ិតបា្េ្អេំផពុតទាងំលៅក្ពុងទីពករុង ្ិងទីជ្េទក្ពុងេរេិទន្ជីវភាេពេចានំថ្ង។

ការពេមលូេ ្ិងការេញ្ចលូ េទិ្្្័យ៖ ការស្ង់មតិល្ទះពតរូវបា្ល្វែីល�ងីជាង ២០នថ្ង ក្ពុងបខឧសភា ្ិងបខមិថពុនា ឆ្្ ំ២០១៤ លោយអ្ក
ពេមលូេទិ្្្័យមា្េទេិលសា្្៍ចំ្ួ្២០នាក់ ្ិងពេធា្ពករុមពបានំាក់ ប�េលពជីសលរសីលោយអង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា។ មពុ្លេេ
ចពុទះពេមលូេទិ្្្័យេួកោត់បា្ទទួេការេណតាពុ ទះេណាតា េរយទៈលេេេីនថ្ងេីទីពេរឹកសាពសាវពជាវប�េមកេី មជ្ឈមណ្ឌ េសពមាេ់ការសិកសា
ជា្់ខ្ស់ ្ិងេពុ្រ្គេិករេស់អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា។ អ្កពេមលូេទិ្្្័យពតរូវបា្បេងបចកជាពបាពំករុម ប�េមួយពករុមមា្សមាជិក
េួ្នាក់ ្ិងពេធា្ម្ាក់។ ពករុម្ីមួយៗបា្ល្វែីការស្ង់មតិលៅតាមលខតតាលផសេងៗោ្ ក៏�លូចជារាជធា្ីភ្ំលេញផងប�រ។ កិច្ចសម្ាស្៍ពតរូវ
បា្ល្វែីល�ងីលៅក្ពុងផ្ទះរេស់យពុវជ្ផ្្េ់។ ពេធា្ពករុមបា្េិ្ិត្យសារល�ងីវញិ ល្ូវកពមងសំណួរប�េបា្សាកសួររចួ ល�ីម្ធីានាថា
ចលម្ីយប�េទទួេបា្ មា្េក្ខណទៈលេញលេញ ្ិងសពុីសង្វែ ក់ោ្ លហយីេន្ាេ់មកចពុទះលេខលរៀងកពមងសំ្ួរទាងំល្ទះ  ល�ីម្មីា្
ភាេង្យពសរួេក្ពុងការបសវែងរក ្ិងទាញយកលៅលេេប�េពតរូវការ។ ការេញ្ចលូ េទិ្្្័យ ្ិងការវភិា្រេឋមពតរូវបា្ល្វែីល�ងីលោយ 
មជ្ឈមណ្ឌ េសពមាេ់ការសិកសាជា្់ខ្ស់ ក្ពុងបខកកកាោ ្ិងបខសីហ លោយលពេីពបាស់កម្មវ ិ្ ីពេេ័្្ជំលរឿ្ ្ិងអលងកាត�ំលណីរការ 
(CSPro) ្ិងពេេ័្្កម្មវ ិ្ ីកញ្ច េ់ស្ថិតិសពមាេ់វទិយាសានសតាសង្គម (SPSS)។

ករណីសិកសា៖ របាយការណ៍ល្ទះ ក៏មា្រមួេញ្ចលូ េផងប�រ ល្ូវករណីសិកសាសលង្ខេចំ្ួ្េីប�េផតាេ់ ល្ូវការយេ់�រឹងកា្់បតសពុីជលពរៅ
អំេីេញ្ហា េពុករេួយចម្ងៗ ប�េយពុវជ្ជួេពេទទះក្ពុងជីវតិពេចានំថ្ង �លូចប�េេទ្ផេន្ការស្ង់មតិបា្េង្ហា ញមក។ ករណីសិកសា
ទាងំល្ទះពតរូវបា្ល្វែីល�ងីលៅក្ពុងបខកញ្ញា  ្ិងបខតពុលា ឆ្្២ំ០១៤ លពកាយេីការវភិា្រទិ្្្័យេរមិាណពតរូវបា្េញ្ចេ់ លហយីេទ្ផេ
សំខា្់ៗន្ការសិកសាបា្លេចរលូេរាងល�ងី។ េពុ្រ្គេប�េជាពេធា្េទន្ករណីសិកសាទាងំល្ទះបា្យេ់ពេមចលូេរមួលៅក្ពុងករណី
សិកសា ក្ពុងេក្ខខណ្ឌ ប�េអតតាសញ្ញា ណរេស់េួកោត់មិ្ពតរូវបា្េលញ្ចញ។ លោយលហតពុល្ទះល ្្ម ទះរេស់េួកោត់ពតរូវបា្េតាលូរ។
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ពេំប�្ន្ការស្ង់មតិ៖ កិច្ចខិតខំព្រេ់បេេយ៉ា ងបា្ល្វែីល�ងីល�ីម្ធីានាថាទិ្្្័យប�េពតរូវបា្ពេមលូេមកល្ទះមា្េក្ខណទៈព្រេ់
ពជរុងលពជាយ។ បតលទាទះជាយ៉ា ងណាកតាី មា្េញ្ហា េីរប�េជទះឥទ្ិេេលៅលេីការសិកសាល្ទះ ្រឺលេេលវលាន្នថ្ងប�េ ទិ្្្័យពតរូវបា្ពេមលូេ 
្ិងចំណង់ចិតតារេស់អ្កលឆ្ីយលៅ រ្ឹងសំណួរលៅតាមរលេៀេមួយប�េសាតា េ់លៅេ្អ។ េញ្ហា ទាងំេីរល្ទះឆ្ពុទះេញ្្ច ងំឲ្យលឃញី ល្ូវការប�េថា
ទិ្្្័យពតរូវបា្ពេមលូេក្ពុងលេេសម្ាស្៍ទេ់មពុខ �លូលច្ទះវាកំហតិពេំប�្លេេលវលាន្នថ្ងប�េ ល្រអាចល្វែីសម្ាស្៍បា្ ្ិងឥទ្ិេេ
ប�េអ្កល្វែីសម្ាស្៍អាចមា្លៅលេីអ្កលឆ្ីយ។

លពរៅេីការេយាយមពេមលូេទិ្្្័យឲ្យចំនថ្ងឈេ់សពមាកជាតិ លៅមា្ការេំបាកមួយលទៀត ប�េពតរូវយកមក្ិរត្រលូរ លោយសារថា
មា្ចំ្ួ្យពុវជ្លពចី្លេីសេពុេប�េល្វែីចំណាកពសរុកលៅរកការង្រល្វែី ប�េល្វែីឲ្យេួកល្រអវតតាមា្មិ្លៅក្ពុងព្ររួសារលេញមួយឆ្្។ំ 
មួយចំ្ួ្ចាកលចាេេំលៅោឋា ្ មកភ្ំលេញឬទីពេជពុំជ្នានាល�ីម្ពីេកេរេរចិញ្ច រឹមជិវតិ រឯីមួយចំ្ួ្លទៀតចាកលចញេីពេលទសលៅល្វែី
ការលៅ ពេលទសនថ ឬពេលទសលផសេងៗលទៀត។ លេីសេីល្ទះ កម្មករកាត់ល�រលពចី្បតល្វែីការយលូរលមា៉ា ងក្ពុងលរាងចពក កពមពត�េ់លៅផ្ទះរេស់
ខ្ួ្លេេនថ្ងណាស់។ លោយលហតពុល្ទះ ចំ្ួ្អ្កលឆ្ីយប�េល្វែីការក្ពុងវសិ័យលស�ឋាកិច្ចផ្លូវការ អាចខវែទះេក្ខណទៈតំណាងឲ្យបា្ព្រេ់ពោ្់។

វាជាលរឿងមួយេិបាក រ្ឹងជំ្ទះប�រការប�េអ្កពតរូវបា្សម្ាស្៍ទេ់មពុខ មា្ទំលនារផតាេ់ចលម្ីយ ល្វែីយ៉ា ងណាសាតា េ់លៅេ្អ េិលសស
លេេណាសំណួរលឈច្ចំេញ្ហា រលសីេៗ �លូចជាអំលេីេពុករេួយ ្ិងសពុចរតិភាេេពុ្រ្គេ ជាល�ីម។ យ៉ា ងណាក៏លោយ ពករុមសម្ាស្៍បា្
ខិតខំព្រេ់បេេយ៉ា ងល្វែីយ៉ា ងណាឲ្យ អ្កលឆ្ីយស្ងេ់្ិង ល្ូរពសាេក្ពុងអារម្មណ៍ក្ពុងលេេសម្ាស្៍។ េក្ខណទៈវ ិ្ ិច្័យមួយសពមាេ់អ្ក
ពេមលូេទិ្្្័យ ្រឺលៅពតង់ថា េួកល្រពតរូវមា្វយ័ពេបហេ រ្ឹងអ្កលឆ្ីយប�រ (េួកល្រស្ថិតក្ពុងចលន្ាទះអាយពុ េី ២១ �េ់ ៣៤ឆ្្)ំ។ អ្ក
ពេមលូេទិ្្្័យទាងំអស់បា្ទទួេការេណតាពុ ទះេណាតា េេីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌ េសិកសាជា្់ខ្ស់ (Centre for Advanced Study) ្ិង 
អង្គការតម្ាភាេអ្តារជាតិពេចាកំម្ពុជា (TI Cambodia) លហយីពេធា្ពករុមជាអ្ក តាមោ្ការង្ររេស់េួកល្រ។ អ្កប�េជាកម្មវត្ថពុន្
ការល្វែីអលងកាត ពតរូវបា្ទទួេការធានាអទះអាងថា ចលម្ីយរេស់េួកល្រ រ្ឹងពតរូវបា្ទពុកជាលាក់ការណ៍សមា្ង ត់ទាងំអស់។

េក្ខណទៈពេជាសានសតា៖ ក្ពុងចំលណាមយពុវជ្ ១២០០ នាក់ប�េពតរូវបា្ល វ្ែីអលងកាតលេីល្ទះ ចំបណកតំណាងលយ្ឌ័រសរឹងបតមា្ភាេលស្មី
ោ្ ្រឺក្ពុងលនាទះមា្នសតាីចំ្ួ្ ៦០៣ នាក់ ្ិងេពុរស ៥៩៧ នាក់។ ជិតមួយភា្រេី ឬ ៣២ ភា្ររយ មា្អាយពុរវាង ១៥ ្ិង ១៩ ឆ្្,ំ 
៣២ ភា្ររយ រវាង ២០ ្ិង ២៤ ឆ្្ ំ្ិង ៣៦ ភា្ររយលទៀត រវាង ២៥ ្ិង ៣០ ឆ្្។ំ សំណាកចលម្ីយសពមាេ់វភិា្រមា្យពុវជ្
ជិតពបាេំីនាក់ សពមាេ់មួយភលូមិន្ ១៥០ ភលូមិក្ពុងលខតតា ចំ្ួ្ពបាេំី៖ បាត់�ំេង កំេង់ចាម កំេត ភ្ំលេញ រត្ទៈ្ីររ ីលសៀមរាេ សាវែ យលរៀង 
្ិង តាបកវ។

ភាសា៖ ការអលងកាតល្ទះពតរូវបា្ល្វែីជាភាសាបខ្មរ។ ការេកបពេការអលងកាតល្ទះលៅជាភាសារេស់ជ្ជាតិល�ីម ភា្រតិចមិ្អាចល្វែីលៅរចួ
លទលោយសារថវកិាមា្កំហតិ។ លេីលទាទះជាយពុវជ្ជ្ជាតិល�ីមភា្រតិចមួយចំ្ួ្ លៅលខតតារត្ទៈ្ីររជីួេការេំបាកក្ពុងការយេ់សំណួរ
ទាងំអស់កតាី មា្បតពបានំាក់េ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េល្រមិ្អាចល្វែីអលងកាតជាមួយបា្លោយសារបតឧេស្រ្គបផ្កភាសា12។

សាសនា ្ិង ជាតិេ្្៖ ភា្រលពចី្លេីសេពុេន្យពុវជ្ ្រឺ ៩២ ភា្ររយ មា្ជាតិេ្្ជាបខ្មរ ្ិងជាអ្កពេណិេ័ត្៍តាមពេទះេពុទ្
សាសនា។ ពេបហេេួ្ភា្ររយ ជាជ្ជាតិល�ីមភា្រតិច។ មា្ពេបហេជាេួ្ភា្ររយ ប�េផតាេ់អតតាសញ្ញា ណខ្ួ្ល្រថាមិ្បម្ជា
អ្កមា្ជំល្ឿសាសនាអវែីទាងំអស់។

សា្ថ ្ភាេការង្រ៖ មួយភា្រ្ំន្សំណាកអលងកាតល្ទះ្ឺរជាម ព្ុសសេោ្ម ្អាជីេឬកំេពុងសិកសា។ ល្ទះមកេីការ អលងកាតល្ទះពតរូវបា្ល្វែីល�ងី
ក្ពុងអំ�ពុងលេេនថ្ងប�េជាលេេយពុវជ្កំេពុងជាេ់រវេ់ការង្រ។ ចំ្ួ្ ១០ ភា្ររយ ន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាត្ិយយថាេួកល្រោ្ម ្
ការង្រល្វែី ជាមួយ រ្ឹង ១១ ភា្ររយលទៀតប�េ្ិយយថា ជាម ព្ុសសេ “អសកម្ម” (ជាលមផ្ទះ ឬ ជាម ព្ុសសេក្ពុងេ្្ពុក)។ លពចី្ជាង
មួយភា្រពបា ំឬ ២២ ភា្ររយ ជាសិសសេ លហយី ៥៧ ភា្ររយ េង្ហា ញខ្ួ្ថាជាម ព្ុសសេោ្ម ្អាជីេ។ យ៉ា ងណាកតាី ៧៨ ភា្ររយន្េួកល្រ
្ិយយថាេួកល្រ ល្វែីការក្ពុងវសិ័យលស�ឋាកិច្ចលពរៅផ្លូវការ។ ក្ពុងលនាទះមា្យពុវជ្ប�េកំេពុងល្វែីការក្ពុង ចំការេស់ព្ររួសារ េេករ ពេចាំ
នថ្ងលៅតាមការោឋា ្សំណង់្ិងចំការ្ំៗ អ្កេក់�លូរតលូចតាច ជាងតាមចិលញ្ច ីមផ្លូវ ្ិងនសតាីេលពមីតាមផ្ទះ។

12 សំណាកជួសពតរូវបា្លពជីសលរសីតាមវ ិ្ ីសានសតា�ប�េ
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រ្កគំហើញគៃលែរឹឹះ ៃិង ការេិភាកលាសា

ចោលគំៃិត ៃិង ជំ ចៃឿ
ចំណពុ ចចាេ់លផតាីមន្ការស្ង់មតិល្ទះ្ឺរកំណត់លោេ្រំ្ិត ្ិងជំល្ឿអំេីអំលេីេពុករេួយ។ សំណួរលៅក្ពុងបផ្កល្ទះមា្លោេេំណងស្ាេ
ស្ង់ការយេ់�រឹង អំេីសពុចរតិភាេេពុ្រ្គេ។ េប្្ថមលេីលនាទះ សំណួរអំេីជំល្ឿរេស់យពុវជ្អំេីពបាក់ចំណលូ េ ្ិងសពុចរតិភាេរេស់ព្ររួសារ 
ពេមោ្ជាមួយ រ្ឹងទំនាក់ទំ្ងរវាងភាេលជា្រជ័យ្ិងអំលេីេពុករេួយ ក៏ពតរូវបា្លចាទសួរប�រ។

លេីលទាទះជាយពុវជ្មា្លោេ្រំ្ិតសីេ្ម៌ខ្ស់អំេីសពុចរតិភាេកតាី ជំហរល្ទះមា្ភាេរលង្្គ ទះរលង្គីភ្ាម មួយរលំេចកាេណាសពុចរតិភាេ
ពតរូវបា្ល្រលមីេលឃញីថាវាផ្ពុយលៅ្រឹងភកតាីភាេជាមួយព្ររួសារ។ លេីសេីល្ទះ លោេ្រំ្ិតសពុចរតិភាេហក់�លូចជាពតរូវអស់ខ្រឹមសារ កាេណា
ការពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយពតរូវបា្ល្រចាត់ទពុកថាជា “ទលងវែីជាទលូលៅ” ឬមួយលៅលេេប�េទរឹកពបាក់ប�េោក់េ័្្មា្ចំ្ួ្ “តិចតួច”។ 
រេក្រំលហញីទាងំល្ទះសេញ្្ជ ក់ថា លោេ្រំ្ិតអំេីសពុចរតិភាេេពុ្រ្គេ រងឥទ្ិេេេីការទទួេយកយ៉ា ងទលូេំទលូលាយរេស់សង្គម ល្ូវការ
ពេពេរឹតតាបេេេពុករេួយមួយចំ្ួ្។

តាមរយទៈរេក្រំលហញីទាងំល្ទះ លេីលទាទះជា ៩៨ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េបា្អលងកាតចាត់ទពុកថា ម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេជាេពុ្រ្គេប�េ
មិ្ប�េេំោ្ចបាេ់លទាទះក្ពុងលទសកាេណាក៏លោយ ក៏ក្ពុងលនាទះ ១៩ ភា្ររយ ចាត់ទពុកថាម ព្ុសសេសពុចរតិ្ឺរជាម ព្ុសសេប�េមា្សាម្រ្គី
ភាេ្ិងការោពំទ�េ់ព្ររួសារ ្ិងមិតតាភ័នកតាក្ពុងព្រេ់កាេទៈលទសទៈ លទាទះជាមា្្័យថាពតរូវេំោ្ចបាេ់ក៏លោយ។

សាមសិេេួ្ (៣៤) ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េពតរូវបា្អលងកាត ្ិយយថាេួកល្រចាត់ទពុកថាម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេ្ឺរជាេពុ្រ្គេប�េ
មិ្ចលូេរមួក្ពុងអំលេីេពុករេួយ លេីកបេងទំហបំ�េោក់េ័្្វាតិចតួច។ ល្ទះអាចរាេ់េញ្ចលូ េទរឹកពបាក់ ឬអំលណាយប�េមា្ចំ្ួ្
តិចតួច។ េប្្ថមលេីលនាទះ ៤០ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយ្ិយយថា ម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេេ�ិលស្មិ្ចលូេរមួក្ពុងអំលេីេពុករេួយ លេីក
បេងវាជាទលងវែីជាទលូលៅសពមាេ់លោទះពសាយេញ្ហា  ឬ សា្ថ ្ភាេេំបាកនានា។

ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េឯកភាេថាម ព្ុសសេមា្សពុចរតិភាេ...

តា
រាង

ទី១

មិ្ពេពេរឹតតាេពុករេួយលេីក

បេងបតករណីណាចំ្ួ្

េពុយតិច

មិ្ពេពេរឹតតាេពុករេួយលេីកបេង

កាេណាវាជាទម្ាេ់ទលូលៅប�េ

លពេីល�ីម្លីោទះពសាយេញ្ហា

លពតៀមខ្ួ្ជាលពសច រ្ឹង

រលំលាភចបាេ់ល�ីម្ពី្ររួសារ

្ិងមិតតាភ័នកតា

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

១៩

៣៤
៤០
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ជំ ចៃឿ 
សំណួរប�េមា្លោេេំណងស្ាេស្ង់ជំល្ឿរេស់យពុវជ្អំេីអំលេីេពុករេួយ បា្លស្ីឲ្យេួកល្រោក់េិ្្ពុអំណទះអំណាងមួយចំ្ួ្តាម
េំោេ់កពមិតប�េេួកល្រឯកភាេជាមួយ រ្ឹងចលម្ីយទាងំលនាទះ។ ភា្រលពចី្ន្អ្កផតាេ់ចលម្ីយ បា្េង្ហា ញ ល្ូវជំល្ឿមពុតមាលំៅលេីភាេ
លទៀងពតង់ ្ិងសពុចរតិភាេ។

តារាងទី ២  បា្េង្ហា ញឲ្យលឃញីថា ៨៤  ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េពតរូវបា្ល្វែីអលងកាតបា្យេ់ពសេជាមួយ ្រឹងអំណទះអំណាង
ប�េថា “ លសចកតាីលសា្ម ទះពតង់ ្ិងការលោរេចបាេ់្ិងេទេញញាតតាិនានា មា្សារទៈសំខា្់ខ្ាងំណាស់ ល្ៀេ្រឹងការេលងកាី្ពបាក់ចំណលូ េ
ព្ររួសារ”។ ពតង់ល្ទះមា្្័យថា យពុវជ្ឲ្យតនម្សពុចរតិភាេេពុ្រ្គេ លេីសេីផេពេលយជ្៍ហរិញញាវត្ថពុន្ព្ររួសាររេស់ល្រលៅលទៀត។

�លូចតារាងទី៣ បា្េង្ហា ញ ៧៥ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្ស្ង់មតិ មិ្យេ់ពសេជាមួយ រ្ឹង អំណទះអំណាងប�េថា៖ 
“ម ព្ុសសេប�េសពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេ្មីស ្ិងពេពេរឹតតា អំលេីេពុករេួយ មា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ជាងម ព្ុសសេ 
ប�េមិ្ពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំអស់ល្ទះ”។ េ៉ាពុប្តាអវែីប�េ ្រួរឲ្យកត់សមា្គ េ់លនាទះ្ឺរថាអ្ក�នទេីល្ទះយេ់ពសេថា ម ព្ុសសេប�េចលូេរមួពេពេរឹតតា 
អំលេីេពុករេួយ មា្លជា្រជ័យក្ពុងជីវតិជាងអ្កប�េមិ្ពេពេរឹតតាទលងវែីល្ទះ។

ម ព្ុសសេប�េសពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេី្មស
្ិងពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយមា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ជាងម ព្ុសសេ

ប�េមិ្បា្ពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំអស់ល្ទះ

មិ្យេ់ពសេទាេ់បតលសាទះ

មិ្សលូវយេ់ពសេ

យេ់ពសេខ្ទះប�រ

យេ់ពសេខ្ាងំ

លសចកតាីលសា្ម ទះពតង់ ្ិងការលោរេចបាេ់េញញាតតាិមា្សារទៈសំខា្់
ជាងការេលងកាី្ពបាក់ចំណលូ េព្ររួសារ

មិ្យេ់ពសេទាេ់បតលសាទះ

មិ្សលូវយេ់ពសេ

យេ់ពសេខ្ទះប�រ
យេ់ពសេខ្ាងំ

៤%

៥៣%
៣១%

១២%

១២%

៥៧%

១៨%

១៣%

តា
រាង

ទី២
តា

រាង
ទី៣
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គុណត នមលែ ៃិងឥរិោ្្
បផ្កន្ការសិកសាល្ទះមា្លោេេំណងសិកសាសពុីជលពរៅបថមលទៀតលៅក្ពុងលោេ្ំរ្ិត ្ិងជំល្ឿជារមួរេស់យពុវជ្ �លូចប�េបា្េង្ហា ញ
រចួមកលហយីលៅក្ពុងបផ្កមពុ្ល្ទះ។ ក្ពុងលនាទះមា្សំណួរសំលៅស្ាេស្ង់លមីេ ឥរយិេថចំលោទះភាេ “ពតរូវ”  ្ិង “ខពុស” ប�េមិ្សលូវជា
ខពុសពស�ទះេីោ្េ៉ាពុនា្ម ្លទ។ អ្កលឆ្ីយតេពតរូវបា្េង្ហា ញ ល្ូវអាកេ្កិរយិជាក់លាក់មួយចំ្ួ្ លហយីលស្ីឲ្យលពជីសលរសីថាលតីអាកេ្កិរយិ 
ទាងំលនាទះខពុស ឬមិ្ខពុស លហយីថាលតីវាអាចទទួេយកបា្ឬលទ។ លចតនាន្សំណួរទាងំលនាទះ្ឺរល�ីម្សីិកសាអំេីភាេខពុសោ្រវាង
ការយេ់�រឹងអំេីភាេពតរូវ្ិងខពុសក្ពុង្័យចបាេ់ ្ិងការអ ព្ុវតតាេ្អ ្ិងការទទួេយកអាកេ្កិរយិទាងំលនាទះក្ពុងជីវភាេរស់ពេចានំថ្ង។

�លូចបា្េង្ហា ញជលូ្ខាងលពកាម េទ្ផេបា្េង្ហា ញថាការពេពេរឹតតាេពុករេួយជាលពចី្ពតរូវបា្យពុវជ្ ចាត់ទពុកថាអាចទទួេយកបា្ 
លេីលទាទះជាេួកល្រលជឿថាអាកេ្កិរយិទាងំលនាទះវាខពុសក៏លោយ។ ក្ពុងសំណួរ្ីមួយៗ ចំ្ួ្អ្ក្ិយយថាអាកេ្កិរយិបេេលនាទះអាច
ទទួេយកបា្ មា្ចំ្ួ្ខ្ស់ជាងអ្កប�េ្ិយយថា អាកេ្កិរយិទាងំល្ទះវាខពុស។ ពតង់ល្ទះទំ្ងជាសេញ្្ជ ក់ថា លេីលទាទះជា 
យពុវជ្ឲ្យតនម្សពុចរតិភាេកតាី ឥរយិេថរេស់េួកល្រចំលោទះទលងវែីេពុករេួយក្ពុងជីវភាេពេចានំថ្ងក៏កា្់បតចពុទះសពមរុងជាមួយវាប�រ។

គុណត នមលែ
សំណួរទាក់ទង រ្ឹង្រពុណតនម្លចាទសួរលោយជាក់លាក់ថាលតីអាកេ្កិរយិបេេណាខ្ទះប�េខពុសឬពតរូវ។ សំណួរទាងំល្ទះរមួេញ្ចលូ េទិ�ឋាភាេ 
លផសេងៗោ្ន្អាកេ្កិរយិ រមួទាងំសំណួរប�េលេីកល�ងីលោយចំៗ ថាទលងវែីលនាទះវាខពុសចបាេ់។ លេីលទាទះជាភា្រលពចី្ន្ចលម្ីយតេ ្រឺ
ពសេោ្លៅ រ្ឹងទសសេ្ទៈទលូលៅរេស់សង្គមអំេីភាេខពុស ្ិងពតរូវកតាី អាកេ្កិរយិមួយចំ្ួ្ទាក់ទិ្ រ្ឹងេណាតា ទលងវែីប�េល្របតងលឃញីក្ពុង
សង្គមកម្ពុជា បា្នាឲំ្យមា្ពេតិកម្មចពមរុទះ។ 

ទាក់ទងលៅ រ្ឹងការយេ់ចបាស់អំេីភាេពតរូវ ្ិងខពុស ចលម្ីយលេចលធ្ាជាងល្រលពចី្បតមា្ទំលនារ ោក់េ័្្ជាមួយ រ្ឹងអាកេ្កិរយិ
ខពុសចបាេ់។ ឧទាហរណ៍ ៩០ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយយេ់ពសេថាវាជាទលងវែីខពុស កាេណាជ្ណាម្ាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ ល�ីម្ចីិញ្ច រឹម
ជីវតិព្ររួសាររេស់ខ្ួ្ លហយីជាមួយោ្លនាទះប�រ ៩១ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយតេយេ់ពសេថាវាជាទលងវែីខពុសកាេណាមន្តាីរ�ឋាម្ាក់ទាមទារ
េង់ពបាក់េប្្ថមលពរៅផ្លូវការសពមាេ់ការផតាេ់លសវា ឬ្ីតិវ ិ្ ីរ�ឋាបាេណាមួយប�េជាបផ្កន្ការង្ររេស់មន្តាីរលូេលនាទះ។

មិ្បម្សំណួរបផ្អកលេី្រពុណតនម្ទាងំអស់សពុទ្បតទទួេចលម្ីយខ្ាងំ�លូចខាងលេីលនាទះលទ េីលពោទះថា ១៧ ភា្ររយន្អ្កប�េ
ពតរូវបា្អលងកាត មិ្ឯកភាេលទជាមួយការប�េថាវាជាទលងវែីខពុសក្ពុងការផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការេប្្ថម (ឬអំលណាយ) លៅឲ្យមន្តាីរ�ឋា
ល�ីម្េីល្្ឿ្ ឬសពមេសពមរួេ្ីតិវ ិ្ ីក្ពុងការចពុទះេញ្ជ ីរថយ្តា ឬលទាចពកយ្យ្តាជាល�ីម។ មលូេលហតពុប�េនាឲំ្យេិ្្ពុទាេអំេីអំណទះ
អំណាងល្ទះ ពេបហេការអ ព្ុវតតាទលងវែីបេេល្ទះមា្ភាេទលូេំទលូលាយ ឬមួយមកេីល្រចាត់ទពុកថាវាមិ្ជាលរឿង្ំ�ពុំអវែីលទ។ ចំណពុ ចចពុងលពកាយ
ល្ទះពេបហេអាចេ្្យេ់បា្ថាលហតពុអវែីបា្ជាមា្បត ៤០ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េមិ្ឯកភាេជាមួយ រ្ឹងការប�េថា វាខពុស
ក្ពុងការផតាេ់ពបាក់េប្្ថមលពរៅផ្លូវការ (ឬឲ្យអំលណាយ) �េ់លវជ្ជេណ្ឌិ ត ឬ្ិរលា ព្ុេោឋា កយកិាជាថ្លូរលៅ្រឹងការទទួេបា្លសវាេយាបាេេ្អ
ពេលសីរ។ ការឲ្យ “អំលណាយ” ឬការេង់នថ្លពរៅផ្លូវការេប្្ថម�េ់អ្កផតាេ់លសវាសពុខាភិបាេ ជាទម្ាេ់អ ព្ុវតតា្៍ទលូលៅលៅពេលទសកម្ពុជា។ 
ក្ពុងពេលទសមួយប�េពបាក់ឈ្ួេរេស់អ្កផតាេ់លសវាសពុខាភិបាេលៅទាេជាងកពមិតលេៀវតសេសមរម្យមួយប�េអាចរស់បា្ ការឲ្យ
អំលណាយឬេង់ពបាក់េប្្ថមលពរៅផ្លូវការ�េ់អ្កទាងំលនាទះ បតងពតរូវបា្ល្រចាត់ទពុកថាជាកាយវកិារ�រឹង្រពុណជាជាងការសលូកបា៉ា ្់លៅវញិ។

លតីឥរយិេទខាងលពកាមល្ទះខពុសប�រឬលទ?
០ ២០ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០

េពុ្រ្គេម្ាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីីវភាេពេចានំថ្ងរេស់ពករុមព្ររួសារ

ខពុស មិ្ខពុស

អ្ក�រឹកនាម្ំាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីួយ�េ់ ជីវភាេព្ររួសាររេស់អ្កឲ្យពេលសីរ 

មន្តាីរ�ឋាម្ាក់ទាមទារពបាក់លពរៅផ្លូវការ (េប្្ថម) 

េពុ្រ្គេិកក្ពុងអង្គភាេមួយបា្ផតាេ់ការង្រលៅឲ្យេងេ្អលូ្រេស់ខ្ួ្ប�េមិ្មា្សមត្ថភាេព្រេ់ពោ្់ 

េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់េប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅមន្តាីរាជការល�ីម្ទីទួេបា្លសវាកម្មចពុទះផ្្កលេខម៉ាលូតលូ ឬឡា្រហ័ស 

េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការេប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅលអាយព្ររូលេទ្យល�ីម្ទីទួេបា្ការេយាបាេេ្អពេលសីរ

ឪេពុកមាតា យសិសសេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការ (ឬកា�លូ)លៅព្ររូេលពងៀ្ល�ីម្ឲី្យព្ររូផតាេ់េិ្្ពុ ្ិងចំណាត់ថ្ាក់េ្អ�េ់កលូ្ខ្ួ្

៩០ ១០

១០

១០

៩

៩០

៩១

៩០

៨៣ ១៧

៦០ ៤០

៩៧ ៣

តា
រាង

ទី៤
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ឥរិោ្្
លោយលពេីពបាស់លសណារលីយ�លូចោ្លៅ្រឹងសំណួរអំេី្រពុណតនម្ សំណួរទាក់ទិ្ រ្ឹងឥរយិេថបា្លចាទសួរយពុវជ្ថាលតីអាកេ្កិរយិ
ទាងំលនាទះអាចទទួេយកបា្ឬអត់។ ចលម្ីយលៅ្រឹងសំណួរបផ្អកលេីឥរយិេថ េង្ហា ញឲ្យលឃញី ល្ូវការទទួេយកកា្់បតទលូេំទលូលាយ
ជាងមពុ្ ល្ូវអាកេ្កិរយិប�េេួកយពុវជ្លជឿថា ជាទលងវែីខពុស។ ក្ពុងសំណួរទាងំអស់ អពតាន្អ្កយេ់ថាអាកេ្កិរយិទាងំលនាទះទទួេ
យកបា្ មា្ខ្ស់ជាងអពតាន្អ្កប�េ្ិយយថាអាកេ្កិរយិទាងំលនាទះវាខពុស។

ខណទៈប�េ៩០ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយឯកភាេថាវាខពុសកាេណាេពុ្រ្គេម្ាក់ពេពេរឹតតាខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីីវភាេពេចានំថ្ងរេស់ពករុមព្ររួសារ 
មា្ជិតមួយក្ពុងចំលណាមពបានំាក់ប�េ្ិយយថាទលងវែីបេេលនាទះអាចទទួេយកបា្។ ជាងល្ទះលៅលទៀត លេីលទាទះជា ៩២ ភា្ររយ
ឯកភាេថាវាខពុសកាេណាមន្តាីរ�ឋាម្ាក់ទារពបាក់បថមលពរៅផ្លូវការសពមាេ់លសវា ឬ្ីតិវ ិ្ ីរ�ឋាបាេប�េជាបផ្កន្ការង្ររេស់េួកល្រ មា្ 
១៦ ភា្ររយប�េ្ិយយថាអាកេ្កិរយិរេស់មន្តាីរ�ឋាលនាទះ អាចទទួេយកបា្។ សំណួរបតមួយ្រត់ប�េមា្ភាេ្រលូទរឹមខ្ទះៗ រវាង
កពមិតន្ការយេ់ពសេ ្ិងថាលតីអាកេ្កិរយិបេេលនាទះវាខពុសឬពតរូវយ៉ា ងណាលនាទះ្រឺ៖ “ឪេពុកមាតា យសិសសេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់េប្្ថមលពរៅផ្លូវការ 
(ឬឲ្យអំលណាយ) �េ់ព្ររូម្ាក់ល�ីម្ជីួយឲ្យកលូ្ទទួេបា្េិ្្ពុេ្អពេលសីរ”។ ក្ពុងករណីបេេល្ទះ ៩៧ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយ្ិយយថា 
អាកេ្កិរយិបេេល្ទះវាខពុស ជាមួយោ្លនាទះ ៩៥ ភា្ររយ ្ិយយថាអាកេ្កិរយិបេេល្ទះមិ្អាចទទួេយកបា្លទ។ វាជាការមួយ
្រួរឲ្យភាញា ក់លផ្អីេប�រលៅលេេប�េលឃញីថាមា្បត ៣ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េបា្អលងកាតេ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ្ិយយថាវាជាលរឿងមួយប�េ
អាចទទួេយកបា្ កាេណាអាណាេយាបាេឲ្យអំលណាយលៅព្ររូល�ីម្បីា្ពេលយជ្៍�េ់កលូ្រេស់ខ្ួ្។ វាជាលរឿងទលូលៅលហយីសពមាេ់
ព្ររូៗ លេីកថ្ាក់េលពងៀ្េប្្ថមលពរៅលមា៉ា ង�េ់សិសសេល�ីម្យីកលសាហ៊ពុយ ប�េល្រលពចី្លៅថាលរៀ្្រួរ លហយីល្របតងបតស្្មតថាសិសសេ
ទាងំឡាយណាប�េលរៀ្េប្្ថមលពរៅលមា៉ា ងបេេល្ទះ លពចី្បតទទួេបា្េិ្្ពុខ្ស់េីព្ររូជាសវែ័យពេវតតាិ។

កពមិតខ្ស់េំផពុតន្ការទទួេយកបា្ល្ទះ មា្សង្គតិភាេជាមួយ រ្ឹងអាកេ្កិរយិ ប�េមា្ចំ្ួ្យពុវជ្លពចី្លេីសេពុេ្ិយយ
ថា អាកេ្កិរយិបេេល្ទះមិ្ខពុសលទ។ ជិតមួយភា្រពបា ំឬ ២៤ ភា្ររយ ្ិយយថាវាអាចទទួេយកបា្ចំលោទះការផតាេ់ពបាក់េប្្ថម 
(ឬឲ្យអំលណាយ) �េ់មន្តាីរ�ឋាល�ីម្ឲី្យល្រេល្្ឿ្ ្ ិង សពមរួេ�ំលណីរការចពុទះេញ្ជ ីការរថយ្តា ឬលទាចពកយ្យ្តា ្រឺ៧ភា្ររយ ខ្ស់ជាង
ចំ្ួ្អ្កប�េ្ិយយថាអាកេ្កិរយិបេេល្ទះមិ្ខពុសលទ។ េទ្ផេល្ទះ មិ្្រួរឲ្យភាញា ក់លផ្អីេលទ លោយសារថាការេង់េពុយបថមឲ្យ
លៅេណាតា មន្តាីរ�ឋាល�ីម្ទីទួេបា្ឯកសារនានាបា្ឆ្េ់រហ័ស មិ្បម្ជាលរឿងចបម្កលនាទះល�យី។

ករណីសិកលាសាទី ១: ការផ្ល់អំ ចណាយក្ពុងវិស័យ ថ្ទាំសុខាភិបាល
"ចរឿងអាយុជីវិត"

សពមាេ់ មករា ប�េមា្អាយពុ២៨ឆ្្ ំការផតាេ់ពបាក់លៅឲ្យេពុ្រ្គេិកម្្ីរលេទ្យ ជួយនាងឲ្យទទួេបា្លសវាពេលសីរ ្ិងឆ្េ់រហ័ស។
លៅឆ្្ ំ២០១៣ នាងបា្សពមាេកលូ្លៅម្្ីរលេទ្យរ�ឋាមួយក្ពុងទីពករុងភ្ំលេញ។

មករា្ិយយថាសមាជិកព្ររួសារនាងបា្ឲ្យេពុយលៅេពុ្រ្គេិកម្្ីរលេទ្យមួយចំ្ួ្រមួមា្លវជ្ជេណ្ឌិ ត ្រិលា ព្ុេោឋា កយកិា 
លេឡាការ ិ្ ី ្ិងអ្កលបាសជលូតក្ពុងអំ�ពុងលេេប�េនាងស្ាក់លៅក្ពុងម្្ីរលេទ្យអស់មួយសបាតា ហ៍។

នាងបា្្ិយយេ្្យេ់�លូលច្ទះថា“ល្រអត់បា្សពុំអំលណាយអវែីលទ។ លយងីពោ្់បតឲ្យល្រលៅ ល�ីម្ឲី្យល្រយកចិតតាទពុកោក់។ លយងីធ្ាេ់
េឺថាលសវាយតឺសពមាេ់អ្កមិ្ឲ្យេពុយល្រ”។

នាងេិេណ៌នាអំេីការេង់េពុយបេេលនាទះថាជា“លរឿងអាយពុជីវតិសពមាេ់ខញាពុ ំ ្ិងកលូ្រេស់ខញាពុ ំ”។ េួកលយងីមិ្្ិរតថាវាជាេញ្ហា
្ំ�ពុំលទ”។

នាងេ្្យេ់បថមលទៀតថា លេីលទាទះជាេពុ្រ្គេិកម្្ីរលេទ្យមិ្បា្ទាមទារេពុយកតាី ោ្ម ្្រណាម្ាក់ក្ពុង ចំលណាមលនាទះេ�ិលស្ 
ឬក៏សបមតាងការភាញា ក់លផ្អីេ រ្ឹងទទួេេពុយប�េឲ្យលនាទះប�រ។ 
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ការយល់ដរឹងេីអំ ចេីេុករលួយ
បផ្កន្ការសិកសាល្ទះមា្លោេលៅស្ាេស្ង់ការយេ់�រឹងរេស់យពុវជ្អំេីអំលេីេពុករេួយ ទាងំក្ពុងបផ្កមា៉ា ពករូ ្ិងក្ពុងសា្ថ េ័្ជាក់លាក់
មួយចំ្ួ្។ លោយល្វែីការបា៉ា ្់ពេមាណការយេ់�រឹងរេស់េួកល្រអំេី អំលេីេពុករេួយ ការពសាវពជាវល្ទះអាចផតាេ់េរេិទទលូេំទលូលាយមួយ
សតាីេីទំនាក់ទំ្ងេួកល្រជាមួយអំលេីេពុករេួយលៅក្ពុងសង្គម។

េទ្ផេេង្ហា ញ ល្ូវ្រម្ាត�៏្ំមួយរវាងការយេ់លឃញីអំេីអំលេីេពុករេួយកពមិតមា៉ា ពករូ ្ិងការយេ់�រឹងេីអំលេីេពុករេួយលៅតាមសា្ថ េ័្
ជាក់លាក់មួយចំ្ួ្។ លេីលទាទះជាយពុវជ្លពចី្លេីសេពុេ្ិយយថា កងវែទះសពុចរតិភាេ្ិងអំលេីេពុករេួយជាេញ្ហា �េ់ការអភិវឌ្ឍពេលទស 
លស�ឋាកិច្ច ្ិង�េ់េពុ្រ្គេកតាី បតលៅលេេប�េល្រលចាទសួរេីអំលេីេពុករេួយលៅតាមសា្ថ េ័្ជាក់លាក់មួយចំ្ួ្ យពុវជ្ទាងំលនាទះមិ្សលូវជា 
មា្េទ្ភាេចង្អពុេេង្ហា ញថាកប្្ងណាេិតពបាក�លទប�េអំលេីេពុករេួយេងកាេញ្ហា ។ ពតង់ល្ទះ ពេបហេជាឆ្ពុទះេញ្្ច ងំឲ្យលឃញី ល្ូវកងវែទះ
ចំលណទះ�រឹងអំេីសា្ថ េ័្ជាក់លាក់មួយចំ្ួ្លហយី។ �លូចបា្លេីកល�ងី មពុ្ល្ទះ មា្បត ៣៦ ភា្ររយន្យពុវជ្េ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ្ិយយថា
េួកល្រ�រឹងថាអវែីលៅជាពេជា្ិេលតយ្យឬសភាជាតិ លហយី ៤០ ភា្ររយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ�រឹងថាពករុមពេរឹកសាឃពុជំាអវែី1 ។

លេីសេីល្ទះ ទិ្្្័យេីការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេបា្េង្ហា ញថា មា្បត ២៩ ភា្ររយ ន្យពុវជ្ប�េបា្ស្ង់មតិេ៉ាពុលណា្ណ ទះ
ប�េ្ិយយថា េួកល្រទទួេបា្េ័ត៌មា្ខ្ទះៗ ឬលពចី្អំេីចបាេ់្ិងេទេញញាតតាិរោឋា ភិបាេល�ីម្ទីេ់សាកា ត់អំលេីេពុករេួយ្ិងលេីកស្ួយ
សពុចរតិភាេ។ កាេណាមិ្មា្េ័ត៌មា្ឬចំលណទះ�រឹង ចាបំាច់មួយចំ្ួ្ វាេិបាកណាស់សពមាេ់េួកល្រក្ពុងការចង្អពុេេង្ហា ញឲ្យចំ ល្ូវ
អំលេីេពុករេួយក្ពុងរងវែង់សា្ថ េ័្រ�ឋា ្ិងសង្គម។ ្រួរកត់សមា្គ េ់ប�រថា កម្មវ ិ្ ីសិកសាតាមសាលាលរៀ្មិ្មា្េញ្ចលូ េការេ្្យេ់អំេីេទ្ិ
ពេជា្ិេលតយ្យ ឬលេីកល�ងីអំេីសភាជាតិល�យី។

�លូចតារាងទី ៦ បា្េង្ហា ញ ៩៧ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយ្ិយយថា កងវែទះសពុចរតិភាេជាេញ្ហា ្ំមួយក្ពុងព្រេ់កំរតិន្សង្គម។ ក្ពុង
ចំលណាមយពុវជ្ប�េលឆ្ីយ “បាទ/ចាស” ឬ “លទ” លៅ្រឹងសំណួរ មា្ ៩៩ ភា្ររយ ប�េ ្ិយយថាកងវែទះសពុចរតិភាេ្ឺរជាេញ្ហា ចម្ង
មួយរារាងំ�េ់�េ់ការអភិវឌ្ឍពេលទស។ ល្ទះេង្ហា ញថា ក្ពុងកពមិតជាពទរឹសតាីទលូេំទលូលាយ យពុវជ្�រឹងថាអំលេីេពុករេួយជាេញ្ហា សង្គម
មួយ។ វាសេញ្្ជ ក់ថាម ព្ុសសេជំនា្់ថ្មីមា្ការយេ់�រឹងអំេីផេវបិាកនានាន្កងវែទះសពុចរតិភាេក្ពុងសង្គម លេីលទាទះជាវាមិ្មា្្័យថា
េួកល្រពបាថ្ាពេកា្់យកផ្លូវជីវតិពេកេលោយសពុចរតិ លេីលទាទះជាវាអាច រ្ឹងមា្ផេេ៉ាទះោេ់មកលេីសតាង់ោររស់លៅរេស់េួកល្រ ្ិងអ្ក
លៅជពុំវញិខ្ួ្ល្រកតាី។

1 BBC Media Action and UNDP, Reaching and Engaging the Cambodian Youth on Issues of Civic Participation, 
February 2014, pg.20

លតីឥរយិេទខាងលពកាមល្ទះអាចទទួេយកបា្ឬលទ?

េពុ្រ្គេម្ាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីីវភាេពេចានំថ្ងរេស់ពករុមព្ររួសារ

អ្ក�រឹកនាម្ំាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីួយ�េ់ ជីវភាេព្ររួសាររេស់អ្កឲ្យពេលសីរ 

មន្តាីរ�ឋាម្ាក់ទាមទារពបាក់លពរៅផ្លូវការ (េប្្ថម) 

េពុ្រ្គេិកក្ពុងអង្គភាេមួយបា្ផតាេ់ការង្រលៅឲ្យេងេ្អលូ្រេស់ខ្ួ្ប�េមិ្មា្សមត្ថភាេព្រេ់ពោ្់ 

េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់េប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅមន្តាីរាជការល�ីម្ទីទួេបា្លសវាកម្មចពុទះផ្្កលេខម៉ាលូតលូ ឬឡា្រហ័ស

េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការេប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅលអាយព្ររូលេទ្យល�ីម្ទីទួេបា្ការេយាបាេេ្អពេលសីរ

ឪេពុកមាតា យសិសសេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការ (ឬកា�លូ)លៅព្ររូេលពងៀ្ល�ីម្ឲី្យព្ររូផតាេ់េិ្្ពុ
្ិងចំណាត់ថ្ាក់េ្អ�េ់កលូ្ខ្ួ្
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លេេប�េពតរូវបា្ល្រសួរឲ្យចង្អពុេេង្ហា ញអំលេីេពុករេួយក្ពុងរងវែង់សា្ថ េ័្ជាក់លាក់មួយចំ្ួ្ យពុវជ្មិ្សលូវជាមា្ភាេលជឿជាក់ចង្អពុេ
ឲ្យចំសា្ថ េ័្មួយណាណាស់។ យ៉ា ងណាកតាី �លូចលយងី រ្ឹងលឃញីក្ពុងតារាងទី៧ ចំ្ួ្ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េ្ិយយថាកពមិតសពុចរតិភាេ
ក្ពុងសា្ថ េ័្នានា“មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ” ្ឺរមា្ពកាស់បពកេ្រួរសម2 ។

ក្ពុងចំលណាមអ្កប�េពតរូវបា្អលងកាត ៤៦ ភា្ររយ ្ិយយថាកពមិតសពុចរតិភាេក្ពុងជួរ្្ររបាេ្ិងកម្ាងំស្តាិសពុខ មិ្េ្អ
ទាេ់បតលសាទះ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ”។ សាមសិេពបាេំីភា្ររយ ្ិយយថាកពមិតសពុចរតិភាេ ក្ពុងរងវែង់រ�ឋាបាេជាតិក៏ “មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ” 
ឬ “មិ្សលូវេ្អ” រឯី ១៦ ភា្ររយលទៀត្ិយយថាមិ្�រឹង។ សាមសិេពបាេំីរភា្ររយ្ិយយថាកពមិតសពុចរតិភាេក្ពុងរងវែង់រ�ឋាបាេថ្ាក់
លពកាម “មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ”។

រេក្រំលហញីទាងំល្ទះមា្សង្គតិភាេជាមួយ រ្ឹងរង្វែ ស់អំលេីេពុករេួយសកេឆ្្ ំ ២០១៣ (Global Corruption Barometer 
2013) ប�េបា្ឲ្យ�រឹងថាពេេ័្្តពុលាការ ្្ររបាេ ្ិងវសិ័យសាធារណទៈ ជាសា្ថ េ័្េពុករេួយជាងល្រលៅពេលទសកម្ពុជា3 ។ 
យពុវជ្ហក់េី�លូចជា្ិរតថា បផ្កអេ់រសិំកសារេស់រ�ឋាមា្សពុចរតិភាេខ្ស់ជាងសា្ថ េ័្រេស់រ�ឋា�នទលទៀត លោយក្ពុងលនាទះ ៧០ ភា្ររយ
្ិយយថាកពមិតសពុចរតិភាេក្ពុងបផ្កអេ់រ ំសិកសារេស់រ�ឋា្ឺរ “េ្អ្រួរសម” ឬ “េ្អ”។ ពតង់ល្ទះវាហក់�លូចជាផ្ពុយលៅ្រឹងអាកេ្កិរយិរេស់
េួកល្រ ពតង់ថាការស្ង់មតិមួយលៅឆ្្ ំ២០១២ រកលឃញីថា ៩៣,២ ភា្ររយន្សិសសេប�េបា្អលងកាតបា្្ិយយថាេួកល្រធ្ាេ់េេ
លមីេចលម្ីយ ឬសលូកព្ររូក្ពុងអំ�ពុងលេេពេ�ងលៅវទិយាេ័យ4 ។

2 ការោក់េិ្្ពុ “មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ” ្ិង“មិ្សលូវេ្អ” ពតរូវបា្េ្្យេ់ក្ពុងកពមងសំណួរថាវាមា្្័យថា ឬមួយអំលេីេពុករេួយមា្ 
េក្ខណទៈសាយភាយ ឬមួយអំលេីេពុករេួយមា្លពចី្ករណី។ រឯីចលម្ីយ “េ្អ្រួរសម” ឬ “េ្អណាស់” មា្្័យថាមា្អំលេីេពុករេួយ តិចតួច 
ឬោ្ម ្លសាទះបតមតាង។ 

3 http://www.transparency.org/gcb2013/report
4 Art and Youth Employment Support, Turning a Blind Eye, 2012, pg.2or http://blog.seuksa.com/2012/08/cam-

bodia-2012-bacii-exam-survey/

លតីអ្ក្ិរតថាកងវែទះសពុចរតិភាេ (រមួទាងំអំលេីេពុករេួយ)្ឺរជាេញ្ហា ្ំ 
(ផតាេ់ផេេ៉ាទះោេ់ខ្ាងំ)ចំលោទះ.... ឬលទ??

ព្ររួសារ ្ិងមិតតាភកតាិ ការអភិវឌ្ឍវសិ័យឯកជ្/

លស�ឋាកិច្ច

ការអភិវឌ្ឍពេលទសយពុវជ្�លូចជារលូេអ្កផ្្េ់

១០០

៨០

៦០

៤០

២០

០

៩៩ ៩៧ ៩៧ ៩៩

តា
រាង

ទី៦
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ការវភិា្រេប្្ថមលទៀតេង្ហា ញថា យពុវជ្លៅតាមទីពេជពុំជ្មា្ទំលនារខ្ាងំជាងយពុវជ្រស់លៅតាមទីជ្េទ ក្ពុងការយេ់លឃញីថា
លសវាសាធារណទៈ “េពុករេួយ” ឬ “េពុករេួយខ្ាងំ”។ ភាេខពុសោ្ល្ទះមា្ជាេិលសសលៅពតង់ការវាយតនម្អំេីលសវាបថទាសំពុខាភិបាេ
សាធារណទៈ (៤៧ ភា្ររយន្យពុវជ្លៅទីពេជពុំជ្្ិរតថាវា “មិ្េ្អ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ” ល្ៀេលៅ្រឹង ២៣ ភា្ររយប�េជាចលម្ីយរេស់
យពុវជ្លៅជ្េទ), វសិ័យអេ់រសំាធារណទៈ (៤៤ ភា្ររយ ល្ៀេលៅ្រឹង ២៤ ភា្ររយ) លហយី្ិង្្ររបាេ្ិងកម្ាងំស្តាិសពុខ (៥៩ 
ភា្ររយ ល្ៀេលៅ្រឹង ៤៥ ភា្ររយ)។

យពុវជ្ោក់េិ្្ពុ លសវាសាធារណទៈថា”មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ”៖ បេងបចកតាមទីតាងំភលូមិសានសតា

រ�ឋាបាេថ្ាក់មលូេោឋា ្ សា្ថ េ័្េ៉ាលូេីស វសិ័យអេ់ររំេស់រ�ឋា សា្ថ េ័្សពុខភាេរ�ឋារ�ឋាបាេថ្ាក់ជាតិ

៦០

៤០

២០

០

៥៥
៥០

៥៩

៤៤ ៤៧
៤២

៣៦
៤៥

២៤ ២៣

ទីពេជពុំជ្ ទីជ្េទ

ការវាយតនម្រេស់យពុវជ្លេីសពុចរតិភាេក្ពុងវសិ័យសាធារណទៈ្ិងឯកជ្

០ ២០ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០

រ�ឋាបាេថ្ាក់ជាតិ

រ�ឋាបាេថ្ាក់មលូេោឋា ្

សា្ថ េ័្េ៉ាលូេីស

វសិ័យអេ់ររំេស់រ�ឋា 

វសិ័យអេ់រឯំកជ្ 

សា្ថ េ័្សពុខភាេរ�ឋា

សា្ថ េ័្សពុខភាេឯកជ្

អាជីវកម្មរេស់រ�ឋា

អាជីវកម្មឯកជ្

េ្អ្រួរសម/េ្អ មិ្�រឹងមិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ/មិ្សលូវេ្អ

៤៦

៦០

៧០

៦៣

៦៨

៥៣

៥៨

៣៨

៣៧

៤៦

២៧

២៦

១៣

១៩

៣០

២២

៥០

៧០

១៧

២០

១៣

៤

២៤

៣

៣

៤

១៦

តា
រាង

ទី៧
តា

រាង
ទី៨
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ជួ្ ក្ទឹះអំ ចេីេុករលួយ
ក្ពុងបផ្កល្ទះ ការពសាវពជាវមា្លោេលៅបា៉ា ្់ពេមាណេទេិលសា្្៍ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយ។  យពុវជ្ពតរូវបា្លចាទសួរថាលតីេួកល្រ
ធ្ាេ់ឆ្ងកាត់េទេិលសា្្៍ន្អំលេីេពុករេួយបេេណាខ្ទះ ក្ពុងរយទៈលេេ ១២ បខមពុ្ការល្វែីអលងកាត តាមលសណារលីយពបាមំួយខពុសៗោ្៖ 
១) ល�ីម្ទីទួេបា្ឯកសារ; ២) ល�ីម្ពីេ�ងលៅសាលា; ៣) ល�ីម្ទីទួេបា្លសវាសពុខាភិបាេ; ៤) ល�ីម្េីលញ្ច ៀស េញ្ហា ជាមួយ
្្ររបាេ; ៥) ល�ីម្ទីទួេបា្ការង្រល្វែី;  ្ិង ៦) ល�ីម្េីលងកាី្អតិថិជ្រេស់ពករុមហ៊ពុ្/សហពោស។ ក្ពុងលសណារលីយ ្ីមួយៗ 
អ្កលឆ្ីយមា្ជលពមីសេី៖ ១) េួកល្រធ្ាេ់ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយ; ២) េួកល្រមិ្ធ្ាេ់ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយ; ឬ ៣) េួកល្រមិ្
ប�េមា្ទំនាក់ទំ្ងជាមួយលសវាលនាទះក្ពុងរយទៈលេេ ១២ បខក្្ងលៅ។ ទិ្្្័យប�េបា្មកេីបផ្កន្ការពសាវពជាវល្ទះ ផតាេ់ ល្ូវការ
លពេៀេល្ៀេមា្ពេលយជ្៍មួយ ល្ៀេជាមួយ រ្ឹងការោក់េិ្្ពុសពុចរតិភាេអំេីសា្ថ េ័្ជាក់លាក់មួយចំ្ួ្�លូចប�េបា្លេីកល�ងីរចួ
មកលហយី។ 

�លូចបា្េង្ហា ញក្ពុងតារាង ៩  កំរតិខ្ស់េំផពុតន្ការជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយ ្រឺបា្មកេីយពុវជ្ ប�េេយាយមលចៀសវាងេញ្ហា ជាមួយ
្្ររបាេ។ សរឹងបតពបាេំីរក្ពុងចំលណាម�េ់នាក់ប�េធ្ាេ់មា្េញ្ហា  ជាមួយ្្ររបាេក្ពុងរយទៈលេេ ១ ២  បខមពុ្ការល្វែីអលងកាត ធ្ាេ់
លេីេពេទទះជាមួយអំលេីេពុករេួយ។ តួលេខល្ទះ ចង្អពុេេង្ហា ញថា អំលេីេពុករេួយជាេញ្ហា ្្ង្់្្ងរបម្បទ្ក្ពុងរងវែង់កងកម្ាងំ្្ររបាេ។

ជិតោក់កណាតា េន្យពុវជ្ទាងំឡាយប�េបា្េយាយមសពុំឯកសារ ឬ េណ្ណអ ព្ុញ្ញា តបា្ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយ លហយីយពុវជ្ក្ពុង
ភា្ររយពេហក់ពេបហេោ្ល្ទះបា្លេីេពេទទះអំលេីេពុករេួយក្ពុងការពេេង (ឬក្ពុងការបា្ទទួេឲ្យចលូេលរៀ្)។ លេីលទាទះជាការស្ង់
មតិមិ្េយាយមកំណត់ ល្ូវភាេញរឹកញេ់ក្ពុងការជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយកតាី ទិ្្្័យប�េពេមលូេបា្ចង្អពុេពបាេ់ថា អំលេីេពុករេួយជា
េញ្ហា ្្ង្់្្ងរមួយប�េយពុវជ្ កម្ពុជាជួេពេទទះក្ពុងជីវភាេពេចានំថ្ងរេស់ល្រ។

ការស្ង់មតិល្ទះក៏ចង្អពុេេង្ហា ញប�រថា យពុវជ្លៅទីពេជពុំជ្ជាលរឿយៗជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយលពចី្ជាងយពុវជ្ លៅជ្េទក្ពុង
លសណារលីយពបាកំ្ពុងចំលណាមលសណារលីយទាងំពបាមំួយ។ ភាេខពុសោ្្រួរឲ្យកត់សមា្គ េ់លនាទះ ្រឺលៅពតង់ការពេ�ង (២១ ភា្ររយ
ន្យពុវជ្លៅទីពេជពុំជ្ល្ៀេលៅ រ្ឹង ១៣ ភា្ររយន្យពុវជ្ លៅជ្េទ), ការទទួេបា្លសវាសពុខាភិបាេ(១៨ ភា្ររយល្ៀេ រ្ឹង 
១២ ភា្ររយ), ្ិងក្ពុងការលោទះពសាយេញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេ(២៨ ភា្ររយល្ៀេ្រឹង ២០ ភា្ររយ)។ ្ិយយេីបផ្កលយ្ឌ័រវញិ 
មា្យពុវជ្លពចី្ជាងយពុវនារ ី ប�េបា្រាយការណ៍ថាខ្ួ្បា្លេីេពេទទះអំលេីេពុករេួយក្ពុងរយទៈលេេ ១២ បខមពុ្ការល្វែីអលងកាត 
លេីកបេងបតក្ពុងលសណារលីយមួយ លនាទះ្ឺរលសណារលីយសតាីេីការេលងកាី្រេរសពមាេ់ ពករុមហ៊ពុ្ឬសហពោស។ 

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០

ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយ*

សពុំឯកសារ ឬ េណ្ណអ ព្ុញ្ញា ត

ពេ�ងជាេ់ការសិកសា

ទទួេបា្ថ្ា ំឬការ
បថទាេំយាបាេ 

លចៀសវាងេញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេ

ទទួេបា្ការង្រ

េលងកាី្ ព្ុរកិច្ចពករុមហ៊ពុ្/សហពោស

*ក្ពុងចំលណាមអ្កទាងំឡាយប�េមា្ការទាក់ទងជាមួយទីភ្ាក់ង្រ/លសវាកម្មនានាក្ពុងអំ�ពុងលេេ ១២ បខក្្ងលៅល្ទះ

៤៩%

៥០%

២៧%

៦៩%

៣៣%

២៩%

តា
រាង

ទី៩
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សុចរិតភាេ ថផអែក ចលីអាក្លាបកិរិោ
េប្្ថមលេីការេយាយមបសវែងយេ់អំេីេទេិលសា្្៍ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយ ការសិកសាល្ទះមា្ លោេេំណងបសវែងយេ់ផងប�រ ល្ូវការ
លេតាជាញា ចិតតារេស់យពុវជ្ ក្ពុងការពេកា្់យក ល្ូវសពុចរតិភាេ លេេណាខ្ួ្លេីេពេទទះជាមួយ សា្ថ ្ភាេបេេសម្មតិកម្មមួយចំ្ួ្។ អំលេី
េពុករេួយមិ្បម្សពុទ្បតជា�ំលណីរទលងវែីេីលេីចពុទះលពកាមរហលូតលនាទះលទ។ �លូចលយងី រ្ឹងេង្ហា ញេ្តាិចលទៀតក្ពុងរបាយការណ៍ល្ទះ ការទទួេ
យកអំលេីេពុករេួយ លហយី្ិងការចលូេរមួក្ពុងការពេពេរឹតតាេពុករេួយល្ទះ ទំ្ងជាេញ្ហា ទម្ាេ់សង្គមកម្ពុជាបតមតាង។ លេីលទាទះជាថាយពុវជ្
ពេបហេជាយេ់�រឹងអំេីេពុករេួយកតាី លហយីមា្ទសសេ្ទា្សីេ្ម៌រ រឹងមាអំំេីសពុចរតិភាេកតាី លចតនារេស់េួកល្រចលូេរមួក្ពុងអំលេី
េពុករេួយក៏ជាចំណពុ ចមួយសំខា្់្រួរឲ្យកត់សមា្គ េ់ប�រ។ សំណួរថាលតីេួកល្រយេ់ថាមា្ជលពមីសណាលផសេង មកជំ្ួសការពេពេរឹតតាបេេ
េពុករេួយ បា្ឬយ៉ា ងណាលនាទះ វាជាលរឿងមួយលទៀតប�េទាមទារឲ្យមា្ការពសាវពជាវេប្្ថម។ បផ្កល្ទះន្ទិ្្្័យមា្លោេេំណង
ពោ្់បតល្វែីេរមិាណកម្មចំ្ួ្យពុវជ្ប�េបា្ទទួេសា្គ េ់ថា ខ្ួ្មា្លចតនាេំោ្សពុចរតិភាេក្ពុងលសណារលីយជាក់លាក់ណាមួយ
បតេ៉ាពុលណា្ណ ទះ។ លសណារលីយេួ្លផសេងៗោ្ពតរូវបា្េង្ហា ញ�េ់អ្កលឆ្ីយសំណួរ លហយីេួកល្រពតរូវបា្អ ព្ុញ្ញា តឲ្យលពជីសយកចលម្ីយ
បតមួយលទ។ កពមងចលម្ីយមា្ចាេ់េីមា្សីេ្ម៌ខ្ស់ រហលូត�េ់អាកេ្កិរយិេពុករេួយ។

ទទួលបាៃេិៃ្ទពុលអែក្ពុងថា្លាក់
លសណារលីយទីមួយលផ្តា តលេីការលពតៀមខ្ួ្រេស់យពុវជ្ក្ពុងការេួចចម្ងក្ពុងលេេពេ�ង។ �លូចប�េ រ្ឹងេិភាកសាេ្តាិចលទៀតល្ទះក្ពុង
របាយការណ៍ល្ទះ េញ្ហា ល្ទះធ្ាេ់ជាចំណពុ ចចាេ់អារម្មណ៍រេស់ពេេ័្្ផសេេវែផសាយលពចី្ស្្រឹកសន្ាេ់ណាស់ប�រមកលហយីលៅឆ្្ ំ ២០១៤ 
លហយីវាក៏ជាកម្មវត្ថពុមួយន្ចំណាត់ការលោយផ្្េ់ េីសំណាក់អង្គភាេពេឆ្ងំេពុករេួយប�រ។ េទ្ផេេីការស្ង់មតិល្ទះរកលឃញីថា 
មា្បត ១ ៤  ភា្ររយន្អ្ក លឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ្ិយយថាេួកល្រមា្លចតនាេួចចម្ងក្ពុងលេេពេ�ង។ តួលេខល្ទះទាេលេីល្ៀេ 
លៅ្រឹងចំណាេ់អារម្មណ៍ពេេ័្្ផសេេវែផសាយមកលេីពេធា្េទល្ទះ ្ិងការយេ់លឃញីជាទលូលៅថា ការេួចចម្ងមា្េក្ខណទៈសពុទះសាយ
ក្ពុងលេេពេ�ង។ ការសិកសាមួយកាេេីឆ្្ ំ២០១២ លេីសិសសេលៅភ្ំលេញប�េពតរូវ ពេ�ងេញ្ចេ់ថ្ាក់ទី ១២ បា្រកលឃញីថា ៧០
ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយបា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថា េួកល្របា្េង់េពុយឲ្យលមពេលយ្រល�ីម្មីា្េទ្ភាេេួចចម្ងចលម្ីយវញិ្ញា សារពេ�ង5 ។

 

5 http://blog.seuksa.com/2012/08/cambodia-2012-bacii-exam-survey/

លតីអ្ក រ្ឹងល្វែី�លូចលមតាចល�ីម្ឲី្យបា្េិ្្ពុេ្អល�ីម្ពីេ�ងជាេ់ ្ិងរកបា្ការង្រេ្អ?

អ្ក រ្ឹងសពុំឲ្យមិតតាជិត
ស្ិទ្រេស់អ្កជួយ 

អ្ក រ្ឹងេយាយមឲ្យអស់
េីសមត្ថភាេខ្ួ្ 
លោយមិ្េួចចម្ង

អ្ក រ្ឹងល្វែីអវែីព្រេ់យ៉ា ងរមួទាងំ
េួចចម្ងឬ សលូកសំណលូ ក�េ់ព្ររូ/
អ្កប�េជួយអ្ក
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េិ្្ពុទាេក្ពុងការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេបា្េង្ហា ញថា លេីលទាទះជាការេួចចម្ងជា បាតពុភលូតសពុទះសាយមួយបម្ក្ពុងលេេ
ពេ�ង យពុវជ្មិ្សលូវជាពសរួេចិតតាេ៉ាពុនា្ម ្លទក្ពុងការសារភាេថាបា្ ពេពេរឹតតាបេេលនាទះ។ ចំណពុ ចល្ទះអាចយកលៅេកពសាយបា្ថា 
លេីលទាទះជាវាសពុទះសាយបម្ ការេួចចម្ង លៅសាលាមិ្ពតរូវបា្ល្រលមីេលឃញីថាជាទលងវែីទទួេយកបា្លនាទះលទ។ ការេួចចម្ង
្ិងការសលូកបា៉ា ្់ បា្ក្ាយលៅជាមល្យាបាយមួយល�ីម្ធីានាភាេលជឿជាក់ក្ពុងខ្ួ្រេស់សិសសេលឆ្្ទះលៅពេេងជាេ់ មកទេ់ រ្ឹង ឆ្្ ំ
២០១៣។ លៅឆ្្ ំ ២០១៤ ពកសួងអេ់រ ំ យពុវជ្ ្ិងកីឡា (លោយរមួសហការជាមួយអង្គភាេពេឆ្ងំេពុករេួយ) បា្ផតាួចលផតាីម្ិង
ោក់ឲ្យអ ព្ុវតតា្៍ ល្ូវកម្មវ ិ្ ីពតរួតេិ្ិត្យតាមោ្ការពេ�ងទលូទាងំពេលទសមួយ ល�ីម្េីេ់េំបាត់ ការេួចចម្ង ្ិងការសលូកបា៉ា ្់ក្ពុងលេេ
ពេ�ងវញិ្ញា សារេញ្ចេ់វទិយាេ័យ ប�េេទ្ផេរេស់វាជាកតាតា កំណត់ ថាលតីអ្កប�េចលូេពេ�ងអាច រ្ឹងចលូេលៅេ្តាការសិកសា
លៅតាមសាកេវទិយាេ័យឬអត់។ ជាេទ្ផេន្្រំ្ិត ផតាួចលផតាីមល្ទះ មា្បត ២៥,៧៣ ភា្ររយេ៉ាពុលណា្ណ ទះន្សិសសេ ២៣.១២៦ នាក់
ប�េចលូេពេ�ង បា្ពេ�ងជាេ់6 ។

ការសុំឯកសារ
លសណារលីយេន្ាេ់លផ្តា តលេីការសពុំឯកសារ។ យពុវជ្ពតរូវបា្ល្រសួរថា ក្ពុងករណីប�េអ្កពតរូវល្វែីឯកសារ �លូចជាេណ្ណលេីកេរជាល�ីម 
លហយីអ្កទទួេេ្្ពុកលរឿងល្ទះ្ិយយថាវាសពុីលេេយលូរទពមាលំ្វែីេណ្ណលនាទះបា្ លតីេួកល្រ រ្ឹងលឆ្ីយយ៉ា ងលម៉ាចពត�េ់លៅវញិ។ អំលេី
េពុករេួយក្ពុងការផតាេ់លសវាកម្មសាធារណទៈជាេញ្ហា មួយលៅ ពេលទសកម្ពុជា ប�េពតរូវបា្សិកសាលមីេប�រលៅកប្្ងលផសេងលទៀតន្
របាយការណ៍ល្ទះ លហយីការល្វែីេណ្ណលេីកេរក៏ជាេញ្ហា មួយប�េល្រចមិ្ផពុតេីលរឿងអំលេីេពុករេួយប�រ។ �េ់មួយភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយបា្ 
រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថា េួកល្រ រ្ឹងេង់លោយផ្្េ់បតមតាង ល្ូវពបាក់េប្្ថមលពរៅផ្លូវការល�ីម្េីល្្ឿ្�ំលណីរការទទួេបា្ឯកសារមួយ។ 
េប្្ថមលេីលនាទះ ១៦ ភា្ររយ្ិយយថា េួកល្រ រ្ឹងលៅមិតតាភ័នកតា ឬសាច់ញតិ ឲ្យជួយអ្តារា្រម្៍ក្ពុង�ំលណីរការល្ទះ។ មា្បត ២២ 
ភា្ររយលទប�េ្ិយយថាេួកល្រ រ្ឹងរង់ចា។ំ អ្កប�េចាត់ទពុកខ្ួ្ឯងថាមា្ពោ្់លេីរប�រលនាទះ មា្ទំលនារឆ្េ់ចលូេពេ�លូកក្ពុងសកម្ម
េពុករេួយល�ីម្េីល្្ឿ្ �ំលណីរការចពុទះេញ្ជ ី លពចី្ជាងអ្កប�េមា្ការេំបាកបផ្កហរិញញាវត្ថពុ។

 

6 http://www.moeys.gov.kh/kh/press-releases.html

លតីអ្ក រ្ឹងល្វែី�លូចលមតាចលេីសិ្អ្កពតរូវការល្វែីឯកសារ លហយីអ្កទទួេេ្្ពុកពបាេ់ថា
េិបាកល្វែីឯកសារ លហយីពតរូវការរយទៈលេេលពចី្សបាតា ហ៍?  

អ្ក រ្ឹងសួរឲ្យចបាស់េី
រយទៈលេេប�េពតរូវការ 
លហយីសួរេី�ំលណីរការល្វែី
ឯកសារល�ីម្�ីរឹងេីមលូេលហតពុ

អ្ក រ្ឹងរកមិតតាភកតាិ/
េងេ្អលូ្ឲ្យជួយល�ីម្លី្វែី
ឯកសារបា្លេឿ្

អ្ក រ្ឹងចំណាយពបាក់
េប្្ថមល�ីម្ទីទួេ
ឯកសារបា្លេឿ្

អ្ក រ្ឹងរង់ចាំ

៦០

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០
១០

១៦

៥២

២២

តា
រាង

ទី១
១
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ចូល ចរៀៃ ចៅសាលាឬសាកលវិទលាយាល័យលអែ ឬចធ្វីការ ចៅកកុមេ៊ុៃលអែ
យពុវជ្ពតរូវបា្ល្រេង្ហា ញ ល្ូវលសណារលីយ�លូចតលៅ៖  “េលូរេស់អ្កពបាេ់ថាោត់មា្មិតតាេ្អម្ាក់ប�េអាចជួយឲ្យអ្កចលូេលរៀ្លៅ
សាលា/សាកេវទិយាេ័យ ឬចលូេល្វែីការក្ពុងពករុមហ៊ពុ្�៏េ្អមួយយ៉ា ងង្យពសរួេ លោយមិ្ចាបំាច់ឆ្ងកាត់�ំណាក់លពជីសលរសី”។ តារាង
ទី ៧  េង្ហា ញថា ២១ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយ្ិយយថាេួកល្រ រ្ឹង ្ិយយថា “ លទ”  បតមតាងលៅលេេប�េ ៣១ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយ
្ិយយថា េួកល្រ រ្ឹងទទួេយកសំលណីរលនាទះ។ ការសិកសាេប្្ថមលទៀតអាចមា្ពេលយជ្៍ល�ីម្ឲី្យយេ់ថា លហតពុអវែីបា្ជាមា្យពុវជ្
លពចី្នាក់លម៉ា្ទះប�េសពុខចិតតាេទះេង់សពុចរតិភាេរេស់ខ្ួ្ក្ពុងលសណារលីយបេេល្ទះ។ មលូេលហតពុ្ឺរអាចមកេីភាេោ្ម ្ការង្រល្វែីលពចី្
លេក ្ិងការ្ិយមសនាតា ្បសពសឡាយប�េសាយភាយព្រេ់ទីកប្្ងលនាទះ។ �លូចបា្លេីកល�ងីមពុ្ល្ទះ ភាេោ្ម ្ការង្រល្វែីសពមាេ់
យពុវជ្វយ័ ១៥-២០ ឆ្្ ំ្ឺរមា្រហលូតលៅ�េ់ ២០  ភា្ររយលៅទីពករុងភ្ំលេញ7 ។

 

7 Ibid pg.2

ករណីសិកលាសាទី ២៖ រំលងចលាបា្់ ចដីមលាបីបាៃ្័ណ្ណ  ច្ី ក្រ
"ច្ីមិៃសូកលុយ ចគ ក្ឡង្៉ុន្លាៃដងក៏ ក្ ថេលជាមិៃជា្់ ថដរ"

លៅកម្ពុជា មពុ្�ំេលូងល្រពតរូវឆ្ងកាត់វ្រ្គលរៀ្លេីកេរ លហយីេន្ាេ់មកល្រពតរូវពេេងលតសតាឲ្យជាេ់សិ្ ល�ីម្ទីទួេបា្េ័ណ្ណលេីកេរ
លទាចពកយ្យ្តា ឬរថយ្តា។ េ៉ាពុប្តាជាក់បសតាង មិ្បម្អ្កលេីកេរទាងំអស់សពុទ្បតឆ្ងកាត់�ំលណីរការបេេល្ទះលទ។ អ្កខ្ទះពោ្់បត
ទិញេ័ណ្ណលេីកេរលនាទះបតមតាង។

េញ្ហា ល្ទះ ពតរូវបា្លេីកយកចពុទះផសាយយ៉ា ងសពុទះសាយលោយពេេ័្្ផសេេវែផសាយនានា។ លយងតាមកាបសត Phnom Penh 
Post ល្រអាចទិញេ័ណ្ណលេីកេររថយ្តាមួយេីមន្តាីទទួេេ្្ពុកលរឿងល្ទះក្ពុងតនម្េី ២២០ �ពុល្ារ លៅ ២៥០ �ពុល្ារ អាលមរកិ 
ក្ពុងឆ្្ ំ ២០០៧។ សំណលូ កបេេល្ទះល្វែីឲ្យអ្កទិញអាចរេំងសាលាលរៀ្លេីកេរ ្ិងការល្វែីលតសតា1 ។ “សពុំបតរលូេថតមួយស្្រឹក 
្ិងេពុយមកបា្លហយី។ លយងី រ្ឹងលរៀេចំឲ្យមួយចេ់បតមតាង” មន្តាីម្ាក់លៅអ្រ្គនាយកោឋា ្ �រឹកជញ្ជលូ ្ន្ពកសួងសាធារណទៈការ
្ិង�រឹកជញ្ជលូ ្ ពតរូវបា្កាបសត�កពសង់សមតាី្ិយយ�លូលច្ទះ2 ។

ការអ ព្ុវតតាបេេល្ទះទំ្ងជាមិ្បា្ផ្្ស់េតាលូរេ៉ាពុនា្ម ្លទតាងំេីលេេលនាទះមក។ លៅឆ្្ ំ ២០១១កាបសត�ប�េល្ទះបា្សម្ាស្៍
យពុវជ្មួយចំ្ួ្ប�េ្ិយយថាេួកល្របា្ “ទិញ” េ័ណ្ណលេីកេររេស់េួកល្រ។ សិសសេម្ាក់អាយពុ ២១  ឆ្្ ំបា្សារភាេថា
ោត់មិ្សលូវ�រឹងចបាេ់ចរាចរណ៍លទ ជាមួយ រ្ឹងលហតពុផេថា “ខញាពុ ំមិ្បម្ជាម ព្ុសសេបតម្ាក់លទ (ប�េទិញេ័ណ្ណលេីកេរលនាទះ)”។ 
ោត់្ិយយថា មិតតារេស់ោត់ក៏ទិញប�រ3 ។

លៅឆ្្ ំ ២០១៤ ពករុមពសាវពជាវមួយរេស់តម្ាភាេកម្ពុជាបា្រកលឃញីថាការទិញេ័ណ្ណលេីកេរលៅបតលកីតមា្�ប�េ។ 
លពចី្នាក់ន្អ្កប�េពតរូវបា្សម្ាស្៍ ្ ិយយថាេួកល្រ�រឹងថាការល្វែីបេេល្ទះវាខពុស លហយីថាពេេ័្្ល្វែីេ័ណ្ណ ល្ទះវាេពុករេួយ
�លូលច្ទះប�េេួកល្រោ្ម ្ជលពមីសលទ។ យពុវនារម្ីាក់្ិយយថា “ខញាពុ ំទិញេ័ណ្ណលេីកេរកាេេីេ៉ាពុនា្ម ្បខមពុ្ លហយីេតាីខញាពុ ំទិញកាេេី
េ៉ាពុនា្ម ្ឆ្្មំពុ្។ លេីមិ្សលូកេពុយល្រ ពេ�ងេ៉ាពុនា្ម ្�ងក៏ពេបហេជាមិ្ជាេ់ប�រ ឬលេីមិ្អញ្ច រឹងលទពេបហេជាពតរូវរង់ចារំាេ់ឆ្្ ំ
លទីេបា្”។

1 Cheang Sokha. “Express service’ skirts new driving license law”. The Phnom Penh Post. 1 November 
2007. http://www.phnompenhpost.com/national/express-service-skirts-new-driving-license-law

2 Ibid
3 Kim Samath and Ngor Menghourng.”Driving school difficulties”. The Phnom Penh Post. 11 May 2011. 

http://www.phnompenhpost.com/lift/driving-school-difficulties  
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ដក់ពាកលាយរកការងារ ចធ្វី
ជាចពុងលពកាយ យពុវជ្ពតរូវបា្សួរថាេួកសពុខចិតតាកាត់ ១០-២០ ភា្ររយន្ពបាក់បខរេស់ល្រលៅឲ្យអ្កសម្ាស្៍ការង្រលទ លេីសិ្ជា
ជ្លនាទះទារ�លូលច្ទះ។ ក្ពុងសា្ថ ្ភាេបេេល្ទះ សរឹងបតជិតពបាមំួយនាក់ក្ពុងចំលណាម យពុវជ្ ១០ នាក់ ្ិយយថាេួកល្រ រ្ឹងយេ់ពសេលៅ
តាមេក្ខខណ្ឌ ល្ទះ។ ការកាត់ពបាក់បខមួយ�ពុំឲ្យល្រជាថ្លូរ ទទួេបា្ការង្រ ជាលរឿងទលូលៅៗលហយីលៅពេលទសកម្ពុជា ជាេិលសសក្ពុងវសិ័យ
ការង្របេេពេេេវេ្កម្ម តួយ៉ា ងលរាងចពកកាត់ល�រជាល�ីម។ ភា្រលពចី្ន្កម្មករលៅទីលនាទះទទួេបា្ការង្រ�ំេលូងតាមរយទៈអ្តារការ ី
ឬអ្ករត់ការ ប�េស្យារកការង្រឲ្យេួកល្រជាថ្លូរេពុយខ្ទះ ឬភា្រណាមួយន្ពបាក់បខរេស់េួកល្រ លហយីមា្លេេខ្ទះ្ឺរពបាក់លេៀវតសេ
មួយបខ�ំេលូងរេស់កម្មករបតមតាង លេីសិ្ជាកម្មករទាងំលនាទះមិ្មា្េពុយេង់ឲ្យ អ្ករត់ការមពុ្បា្ការង្រ។

�លូចបា្េិភាកសាក្ពុងករណីសិកសាខាងលពកាម ការពសាវពជាវល្ទះេលងហាីេឲ្យ�រឹងអំេីេញ្ហា ្ំេីរ៖ ការលកងពេវញ័្ច លេីយពុវជ្េីសំណាក់្ិលយជក 
្ិងការទទួេយករេស់សង្គម ល្ូវទលងវែីេពុករេួយ។ ការពសាវពជាវេប្្ថម អាច រ្ឹងជួយពសាយេំភ្ឺថាលតីល្ទះជាេញ្ហា ជាមួយយពុវជ្បតមួយ
មពុខ ឬក៏ជាទម្ាេ់អ ព្ុវតតា្៍ទលូលៅ។ ពេការប�េថា ជិត ៦០ ភា្ររយន្យពុវជ្្ិយយថាេួកល្រសពុខចិតតាយេ់ពសេេំលេញេក្ខខណ្ឌ បេេ
លនាទះ ជាលរឿងមួយ្រួរឲ្យបារម្បម្បទ្។

េលូរេស់អ្កពបាេ់អ្កថាោត់មា្មិតតាេ្អប�េអាចជួយឲ្យអ្កចលូេលរៀ្លៅសាលា/សាកេវទិយាេ័យ/
ពករុមហ៊ពុ្លោយង្យពសរួេ លោយមិ្បាច់ឆ្ងកាត់�ំណាក់កាេលពជីសលរសី

អ្កស្ាក់លស្ីរយ៉ា ងយលូរ លហយី
សលពមចចិតតាេ�ិលស�លោយ
យកលហតពុផេលោទះសារ
កពុំឲ្យោត់អ្់ចិតតា

អ្កមា្អារម្មណ៍មិ្សលូវពសរួេ 
េ៉ាពុប្តាអ្កលៅបតមិ្យេ់ពេម
លពោទះម ព្ុសសេព្រេ់រលូេសពុទ្បតល្វែី
អញ្ច រឹងលទីេអ្កយេ់ពេម 

អ្ក្ិយយថាេ្អណាស់ 
លហយីយេ់ពេមភ្ាមៗ

អ្ក រ្ឹងលឆ្ីយថាលទភ្ាម 
អ្កមិ្ចង់ពេពេរឹតតា
អំលេីល្ទះល�យី

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

២១

៤៨

១៨ ១៣

អ្ក រ្ឹងល្វែី�លូចលមតាចពេសិ្លេីអ្កប�េសម្ាសអ្កទាមទារ១០–២០% ន្ពបាក់បខអនា្រតរេស់អ្ក?

អ្ក រ្ឹងេ�ិលស្ភ្ាម លហយី
េំលភ្ចការង្រលនាទះលចាេ

អ្កស្ាក់លស្ីរ បតលពកាយេី
្រិត្រលូរអ្កយេ់ពេម

អ្កយេ់ពេម លពោទះវាជាវ ិ្ ីបតមួយ
ប�េអាចបា្ការង្រ

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

៤១ ៤២

១៧

តា
រាង

ទី១
២

តា
រាង

ទី១
៣
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ឥទ្ិេល ចលីយុវជៃ
ការស្ង់មតិល្ទះសួរអ្កលឆ្ីយថាលតី្រណាមា្ឥទ្ិេេលេីទសសេ្ទៈរេស់េួកល្រអំេីសពុចរតិភាេ។ សំណួរពតរូវបា្េំបេកជាបផ្ក ថាលតីមា្
អ្កណាផតាេ់េ័ត៌មា្្ិងសារល�ីម្លីេីកស្ួយសពុចរតិភាេ អ្កណាប�េជា្រំរលូេ្ៗអ សតាីេីសពុចរតិភាេ ្ិងអ្កណាជាទលូលៅប�េមា្
ឥទ្ិេេមកលេីទសសេ្ទៈរេស់ល្រសតាីេីសពុចរតិភាេ។ សំណួរតាមោ្េ្តាមកលទៀតសួរេួកល្រថាលតីេួកល្រធ្ាេ់ទទួេបា្ការអេ់រសំតាីេី
សពុចរតិភាេលទ ឬសតាីេីកិច្ចពេរឹងបពេងពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលៅសាលា ឬលៅកប្្ងណាមួយលទ។

ពករុមព្ររួសារពតរូវបា្ល្រលមីេលឃញីថាជាឧទាហរណ៍េ្អមួយន្សពុចរតិភាេ ្ិងមា្ឥទ្ិេេខ្ាងំេំផពុតមកលេីយពុវជ្។ សរឹងបត
ទាងំអស់្ឺរ ៩៩ ភា្ររយន្យពុវជ្្ិយយថាពករុមព្ររួសាររេស់ល្រជាអ្កផតាេ់្រំរលូេ្ៗអ  សតាីេីសពុចរតិភាេ លហយី ៩៤ ភា្ររយ្ិយយថា 
ពករុមព្ររួសាររេស់ល្រផតាេ់េ័ត៌មា្ ្ិងសារប�េលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ។ ពករុមព្ររួសារលៅកម្ពុជាមា្េក្ខណទៈចាក់លពសទះខ្ាងំណាស់ 
លហយីការទពុកចិតតាក្ពុងរងវែង់ព្ររួសារ ក៏ខ្ាងំណាស់ប�រ។

ករណីសិកលាសាទី ៣: ទិញការងារ
"ច្ីខ្ពុំមិៃ ចធ្វីអញ្រឹង អ្កឯចទៀត គលា្្វើ"។

សពុភាេ អាយពុ ២៣ ឆ្្ ំប�េជាអ្ករត់តពុលៅលភាជ្ីយោឋា ្មួយលៅភ្ំលេញ សពុខចិតតាកាត់ ១០-២០ ភា្ររយ ន្លេៀវតសេប�េ
នាង រ្ឹងទទួេបា្ល�ីម្ឲី្យបា្ការង្រពបាក់បខេ្អជាងការង្រល្ទះ។ ភាេពកីពក កពមិតសិកសាតិចតួចរេស់នាង ្ិងកងវែទះជលពមីស
ការង្រ ជាមលូេលហតពុលៅេីលពកាយលចតនារេស់នាងក្ពុងការចលូេរមួពេពេរឹតតាទលងវែីបេេល្ទះ។

នាងេ្្យេ់ថា “ពេសិ្លេីខញាពុ ំបា្ការង្រលផសេងលទៀតប�េមា្ពបាក់បខពោ្់លេីជាងល្ទះ ខញាពុ ំ្រឹងមិ្រញួរា រ្ឹងកាត់ឲ្យល្រ ១០ 
ឬ ២ ០  ភា្ររយន្ពបាក់បខខញាពុ ំលទ។ ខញាពុ ំមិ្�រឹងថាអា រ្ឹងល្រចាត់ទពុកថាជាការសលូកបា៉ា ្់ឬេពុករេួយលទ េ៉ាពុប្តាអ្កណាក៏លោយក្ពុង
សា្ថ ្ភាេ�លូចខញាពុ ំ្រឹងលេញចិតតា រ្ឹងល្វែី�លូចបតោ្ហ្រឹង” ។ នាងបា្ល្វែីការជាអ្ករត់តពុអស់េីឆ្្ ំ លហយី្ិយយថាលេៀវតសេទាេណាស់ 
លហយីថាេទ្ភាេរេស់នាងក្ពុងការបា្ការង្រ ពោ្់លេីជាងល្ទះវាមា្កពមិតណាស់លោយសារថា នាងអត់មា្សញ្ញា េពត
ម្្យមសិកសាផង កពុំថាល�យី សញ្ញា េពតសាកេវទិយាេ័យ។

ភារា៉ា  អាយពុ ៣០ ឆ្្ ំ ប�េបា្េញ្ច េ់ការសិកសាកពមិតសាកេវទិយាេ័យ ្ិយយថាោត់ធ្ាេ់សលូកល្រល�ីម្បីា្ការង្រល្វែី។ 
“េិតលហយីខញាពុ ំ�រឹងថាវាខពុសពកមសីេ្ម៌ េ៉ាពុប្តាការង្រលនាទះបា្ពបាក់បខលពចី្បម្បទ្ លហយីលេីខញាពុ ំមិ្ល្វែីអញ្ច រឹង អ្កឯលទៀតល្រល្វែី”។

សពមាេ់សពុភាេ្ិងភារា៉ា  វាមិ្សំខា្់លទថាលតីទលងវែីបេេល្ទះ្ួររចាត់ទពុកថាជាការសលូកបា៉ា ្់ ឬក៏អត់ សីេ្ម៌ ឬអសីេ្ម៌លនាទះ។ 
ផ្ពុយលៅវញិ អវែីប�េសំខា្់សពមាេ់េួកល្រ្ឺរលៅពតង់ថា វាជាទម្ាេ់សង្គម ទទួេយកបា្ លហយីអ្កពេពេរឹតតារចួខ្ួ្រហលូត។

ពេភេេ័ត៌មា្សតាីេីសពុចរភិាេ  

ព្ររួសា
រ

ពេេ័្្ផសេេវែផសាយ
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យពុវជ្ក៏្ិយយប�រថា ពេេ័្្ផសេេវែផសាយមា្ឥទ្ិេេខ្ាងំមកលេីេួកល្រ៖ ក្ពុង្័យល្ទះទិ្្្័យបា្េង្ហា ញថា ៩៤ ភា្ររយន្អ្ក
ប�េពតរូវបា្អលងកាតយេ់ពសេថា ពេេ័្្ផសេេវែផសាយបា្ផតាេ់េ័ត៌មា្្ិងេញ្ជលូ ្សារល�ីម្លីេីកស្ួយសពុចរតិភាេ។ ចំ្ួ្�លូចោ្ល្ទះ
ក៏បា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងប�រថា ពេេ័្្ផសេេវែផសាយបា្ផតាេ់ ល្ូវ្រំរលូេ្ៗអ សតាីេីសពុចរតិភាេ។ លទាទះជា�លូលច្ាទះបម្ ១៦ ភា្ររយ្ិយយថា
ពេេ័្្ផសេេវែផសាយមិ្បា្មា្ឥទ្ិេេ អវែីមកលេីទសសេ្ទៈរេស់េួកល្រអំេីសពុចរតិភាេល�យី។ កាេណាលយងីេំបេកពេេ័្្ផសេេវែផសាយ
លៅជា សមាសភា្រលរៀងៗខ្ួ្ វទិ្យពុ្ិងទលូរទសសេ្៍្ឺរមា្ឥទ្ិេេជាងល្រ។ សរឹងបត ៥០ ភា្ររយន្យពុវជ្ទាងំអស់ប�េពតរូវបា្
ស្ង់មតិ្ិយយថាេួកល្រមិ្ប�េអា្កាបសតលទ ពសេជាមួយលនាទះ ៧០ ភា្ររយមិ្ប�េលពេីពបាស់អពុី្្ឺណិតលទ។ ការលពេីពបាស់
អពុិ្្ឺណិតលៅមា្កំហតិណាស់ក្ពុងពេលទស ជាេិលសសលៅតាមតំេ្់ជ្េទ។

លម�រឹកនាកំា្់បតមា្ឥទ្ិេេតិចលៅលទៀតមកលេីយពុវជ្ ្រឺតិចជាងេីសំណាក់ពករុមព្ររួសារ្ំៗរេស់ល្រ ឬក៏ពេេ័្្ផសេេវែផសាយ
លៅលទៀត។ ក្ពុង្័យល្ទះ ១៤ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េពតរូវបា្អលងកាត្ិយយថា អាកេ្កិរយិរេស់លម�រឹកនា ំ រមួមា្ទាងំឥសសេរជ្
្លយបាយ ្ិងសាសនា មិ្បា្ផតាេ់្រំរលូេ្អអំេីសពុចរតិភាេលទ។ េប្្ថមលេីលនាទះ ១៩ ភា្ររយន្អ្កប�េបា្អលងកាត ្ិយយថា
េណាតា លម�រឹកនាមិំ្បា្ជទះឥទ្ិេេមកលេី ទសសេ្ទៈរេស់ល្រសតាីេីសពុចរតិភាេលទ។

ការអ្់រំអំេីសុចរិតភាេ
យពុវជ្ពតរូវបា្លចាទសួរអំេីឥទ្ិេេន្ពេេ័្្អេ់រ។ំ សំណួរលោយប�កមួយបា្សួរថាលតីអ្កលឆ្ីយ ធ្ាេ់បា្ទទួេការអេ់រអំវែីលទ 
ឬក៏ធ្ាេ់បា្ចលូេរមួក្ពុងកម្មវ ិ្ ីជាក់លាក់អវែីមួយសតាីេីសពុចរតិភាេ ឬកិច្ចខិតខំពេឆ្ងំេពុករេួយលៅតាមសាលាលរៀ្ ឬសា្ថ េ័្ណាមួយ 
ឬអត់។ ភា្រលពចី្លេីសេពុេ ្រឺ ៩២ ភា្ររយ ្ិយយថាពេេ័្្អេ់របំា្ផតាេ់េ័ត៌មា្្ិងេញ្ជលូ ្សារប�េលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ។ 
េ៉ាពុប្តាកាេណាពតរូវបា្ល្រលឈច្សួរឲ្យបា្ជាក់លាក់េ្តាិចជាងល្ទះ មា្បត ៣២ ភា្ររយន្អ្កលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ្ិយយថា េួក
ល្របា្ទទួេការអេ់រកំ្ពុងកពមិតណាមួយ ឬក៏តាមោ្ពតងពតាេ់េីកម្មវ ិ្ ីណាមួយសតាីេីសពុចរតិភាេ ឬកិច្ចពេរឹងបពេងពេឆ្ងំេពុករេួយ
លៅសាលាលរៀ្។ លេីលទាទះជាេទ្ផេទាងំល្ទះទំ្ងជាេនញ្្ច សោ្កតាី ល្ទះពេបហេមកេីការបពេជាភាសាបខ្មរន្ោក្យ “សពុចរតិភាេ” 
ក្ពុងការស្ង់មតិ ប�េោក្យល្ទះអាចពតរូវល្រេកពសាយលៅជាមា្្័យថា យពុវជ្កំេពុងទទួេបា្េ័ត៌មា្អំេីសីេ្ម៌ក្ពុងសាលាលរៀ្
លៅវញិ លោេ្ឺរមិ្បម្អំេីការល្វែីទលងវែីពេកេលោយសពុចរតិភាេ ក្ពុង្័យពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលទ។ 

ក្ពុងសំណួរេន្ាេ់មកលទៀត យពុវជ្ក៏ពតរូវបា្សួរប�រថា លតីេ័ត៌មា្េ៉ាពុនា្ម ្ប�េេួកល្របា្ទទួេអំេី ចបាេ់្ិងេទេ្ញញាតិតានានារេស់
រោឋា ភិបាេល�ីម្លីេីកស្ួយសពុចរតិភាេ្ិងទេ់សាកា ត់អំលេីេពុករេួយ។ ក្ពុង្័យល្ទះ ៧១ ភា្ររយរាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថាេួកល្រមិ្ទទួេ
បា្ ឬទទួេបា្តិចតួចេំផពុតេ័ត៌មា្អំេីចំណពុ ចទាងំល្ទះ។

ចំលណទះ�រឹងអំេីចបាេ់្ិងេទេញញាតតាិរេស់រោឋា ភិបាេក្ពុងការ
លេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិងេង្កា រអំលេីេពុករេួយ

មិ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្

�រឹងេ្តាិចេ្តាួច

�រឹងខ្ទះៗ

�រឹងលពចី្

២%

៣៦%

៣៥%២៧%

តា
រាង

ទី១
៥
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ក កមិតការ ច្្ជា្លាចិត្ ក្ឆាំងអំ ចេីេុករលួយ
សពមាេ់ការង្រតស៊លូមតិជាមួយយពុវជ្លៅនថ្ងមពុខ វាមា្សារទៈសំខា្់ជាសារវ ័្ តាក្ពុងការបសវែងយេ់ ល្ូវលចតនា្ិងការលេតាជាញា ចិតតារេស់េួកល្រ
ក្ពុងការពេឆ្ងំេពុករេួយ។ មពុ្�ំេលូង យពុវជ្ពតរូវបា្លចាទសួរថាលតីេួកល្រមា្លចតនារាយកាណ៍េីអំលេីេពុករេួយឬលទ។ េន្ាេ់មក េួក
ល្រពតរូវបា្លស្ីឲ្យលរសីយកថាលតីតួនាទី ណាមួយប�េេួកល្រលជឿថាយពុវជ្អាចល្វែីបា្ក្ពុងសកម្មភាេកសាងសពុចរតិភាេ។ ជាចលម្ីយ 
៦៧  ភា្ររយន្ អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាតបា្រាយការណ៍ថាេួកល្រមា្លចតនារាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ។  ក្ពុងចំលណាមល្ទះពបាេំី
ភា្ររយ្ិយយថា េួកល្រមិ្ពតរឹមបត រ្ឹងរាយការណ៍អំលេីេពុករេួយលទ បតេួកល្របា្ចាេ់លផតាីមល្វែីរចួមកលហយី។ កពមិតលេតាជាញា ចិតតាខ្ស់បេេ
ល្ទះក្ពុងការពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយជាសញ្ញា មួយ្រួរឲ្យលេីកទរឹកចិតតា។ េប្្ថមលេីលនាទះ ៩០ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្ស្ង់មតិ 
្ិយយថាេួកល្រលជឿថា  យពុវជ្អាចល�ីរតួយ៉ា ងសំខា្់ក្ពុងការកសាងសពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ 

លេីសេីល្ទះ �លូចបា្េង្ហា ញក្ពុងតារាង ១ ៥  ជិតោក់កណាតា េន្អ្កប�េ្ិយយថាមិ្ទទួេបា្ ឬក៏ទទួេបា្តិចតួចេំផពុត
េ័ត៌មា្សតាីេីេពុករេួយ មិ្បា្លរៀ្ចេ់កពមិតេឋមសិកសាលទ។ លេីេិចារណាលៅលេីសំណាកល�ីមប�េក្ពុងលនាទះ ៤១ ភា្ររយន្យពុវជ្
មិ្បា្លរៀ្ហួសកពមិតេឋមសិកសា វាជាលរឿងមួយ្រួរឲ្យពេរួយបារម្ការប�េយពុវជ្ជាលពចី្មិ្បា្�រឹងអំេីកិច្ចខិតខំរេស់រោឋា ភិបាេ
ល�ីម្លីេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។

កពមិតន្េ័ត៌មា្េីចបាេ់្ិងេទេញញាតតាិរេស់រោឋា ភិបាេក្ពុងការលេីកស្ួយ ្ិងេង្កា រអំលេីេពុករេួយ

�រឹងេ្តាិចេ្តាួច �រឹងខ្ទះៗ �រឹងលពចី្មិ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្

៦០

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

វទិយាេ័យ

អ ព្ុវទិយាេ័យ មហវទិយាេ័យ

េឋមសិកសា
៥៤

៣២

១២
១

៤០

៣១

២២

៦

២៤

៣៣
២៧

១៦
២៣ ២៣ ២៣

២៧

តា
រាង

ទី១
៦

ការលេតាជាញា ចិតតាក្ពុងការ
ពេយពុទ្ពេឆ្ងំ រ្ឹង
អំលេីេពុករេួយ

បាទ/ចាស ខញាពុ ំ្រឹងរាយការណ៍

មិ្ជា្ិច្ចកាេលទ 
វាអាពស័យលេីសា្ថ ្ការណ៍

លទ ខញាពុ ំមិ្រាយការណ៍លទ

បាទ/ចាស ខញាពុ ំធ្ាេ់បា្រាយការណ៍េីមពុ្មក

២១%

តា
រាង

ទី១
៧

១២%

៥៩%

៨%
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សពមាេ់ ៣៣ ភា្ររយន្យពុវជ្ប�េ្ិយយថាេួកល្រចបាស់ជា រ្ឹង ឬពេបហេជា រ្ឹងមិ្រាយការណ៍ អំេីអំលេីេពុករេួយលទលនាទះ 
លហតពុផេមា្លផសេងៗោ្។ ការភ័យខ្ាចថាមា្ការល្វែីទពុកេពុកលម្ញជាមលូេលហតពុចម្ងមួយ លោយក្ពុងលនាទះ ៣០ ភា្ររយ្ិយយថា េួក
ល្រខ្ាចអត់មា្អវែីការោរខ្ួ្ល្រ។ នម្ពបាភំា្ររយលទៀត្ិយយ ថាេួកល្រ រ្ឹងមិ្រាយការណ៍អំេីេពុករេួយលទលោយសារថា រាយការណ៍
លៅអត់បា្ពេសិទ្ភាេអវែីលទ ជាមួយលនាទះភា្ររយពេហក់ពេបហេោ្ល្ទះប�រ (២៤ ភា្ររយ) ្ិយយថាកងវែទះចំលណទះ�រឹងអំេី្ីតិវ ិ្ ី
ល្វែីលសចកតាីរាយការណ៍ជាមលូេលហតពុចម្ង។ នម្មួយភា្ររយលផសេងលទៀត្ិយយថា វាមិ្បម្ជាកាតេវែកិច្ចរេស់េួកល្រលទប�េពតរូវរាយ
ការណ៍េីអំលេីេពុករេួយលនាទះ។ ទំ ព្ុកចិតតាទាេលៅលេីរោឋា ភិបាេ ្ិងអវតតាមា្ចបាេ់ សពមាេ់ការោរអ្ករាយការណ៍អំេីអំលេីេពុករេួយ 

 អាចជាមលូេលហតពុមួយក្ពុងចំលណាម មលូេលហតពុនានាលៅេីលពកាយការភ័យខ្ាចរេស់យពុវជ្ក្ពុងការរាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ ឬក៏ល្វែី
ជាសាកសេ ីក្ពុងករណីអំលេីេពុករេួយណាមួយ។

លហតពុផេប�េមិ្រាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ

តា
រាង

ទី១
៨ ខ្ាចមិ្ទទួេបា្

ការការោរេន្ាេ់េី
រាយការណ៍

ការរាយការណ៍
មិ្មា្ពេសិទ្ភាេ

មិ្�រឹងេី្ីតិវ ិ្ ី
ក្ពុងការរាយការណ៍

មិ្បម្ជា
កាតេវែកិច្ចផ្្េ់ខ្ួ្

៤០

៣០

២០

១០

០

៣០
២៥ ២៤ ២១
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ការេិភាកលាសា៖  ការ ចក្�្ចធៀ្ជាលកខេណៈតំ្ៃ់

ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេពតរូវបា្ល្វែីល�ងីលៅ១ ០ ពេលទសលផសេងលទៀតជពុំវញិេិភេលលាក។ ថ្មីៗល្ទះ លេខា្ិការោឋា ្អង្គការ
តម្ាភាេអ្តារជាតិបា្េលញ្ច ញរបាយការណ៍តំេ្់សតាីេីការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេយពុវជ្សពមាេ់ពេលទស ហវែ៊ីជី ឥណ្ឌលូ ល្សពុី 
កលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង ្ិងពសីេង្កា ។ លេីលទាទះជាពេលទសទាងំល្ទះមា្វេ្្ម៌លោយប�កេីោ្ក្ពុងព្រេ់កពមិតអភិវឌ្ឍ្៍លស�ឋាកិច្ច ្ិងសង្គម
យ៉ា ងណាក៏លោយ ក៏ពេលទសទាងំល្ទះមា្ទិ�ឋាភាេរមួមួយ លនាទះ្រឺពករុមពេជាជ្ប�េជាយពុវជ្មា្ចំ្ួ្លពចី្ លហយីលកី្ល�ងី
ជាេំោេ់ (លេីកបេងបតកលូលរ ៉ាខាងត ល្ូងលចញប�េមា្ចំ្ួ្ពេជាជ្ជាយពុវវយ័លពចី្ បតចំ្ួ្លនាទះមិ្បម្កំេពុងបតលកី្លទ)។ ជាេទ្ផេ 
ល្រអាចល្វែីការលពេៀេល្ៀេទិ្្្័យលៅកម្ពុជាជាមួយេណាតា ពេលទសទាងំល្ទះបា្។ វាមា្សារទៈសំខា្់ផងប�រក្ពុងការកត់សមា្គ េ់ថា 
ទពមង់សំណួរប�េលពេីលៅកម្ពុជាខពុសោ្លៅ រ្ឹងទពមង់ប�េលពេីលៅពេលទសលផសេងលទៀត មា្្័យថាេទ្ផេមិ្អាចល្ៀេោ្តាមសំណួរ
្ីមួយៗបា្លទ។ ក៏េ៉ាពុប្តា ល្រអាចទាញយកបា្ ល្ូវការលពេៀេល្ៀេជាទលូលៅមួយប�េមា្តនម្សពមាេ់បសវែងយេ់េ្តាលទៀតប�រ។

កម្ពុជាមា្ពេជាជ្វយ័លក្មងលពចី្ជាងល្រ លោយក្ពុងលនាទះ ៣៣ ភា្ររយន្ពេជាជ្មា្អាយពុរវាង ១៥ ្ិង ៣០ ឆ្្។ំ ពេលទស
ហវែ៊ីជីលៅលេខលរៀងទីេីរ លោយក្ពុងលនាទះ ២៨ ភា្ររយន្ពេជាជ្ រេស់ខ្ួ្មា្អាយពុក្ពុងចលន្ាទះ�លូចោ្ល្ទះ។ ពេលទសឥណ្ឌលូ ល្សពុីមា្
យពុវជ្ ២៥ ភា្ររយ លៅពសីេង្កា  ២៣ ភា្ររយ លហយីលៅកលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង ១៩ ភា្ររយ។ េទ្ផេេីទលូទាងំតំេ្់ចង្អពុេថា លេីលទាទះជា
យពុវជ្កម្ពុជាលេីេពេទទះ អំលេីេពុករេួយលពចី្ជាងក្ពុងជីវភាេពេចានំថ្ងរេស់េួកល្របម្ េួកល្រក៏មា្សពុទិ�ឋាិ្ិយមលពចី្ជាងលៅលេី 
សមត្ថភាេរេស់េួកល្រក្ពុងការនាមំក ល្ូវការផ្្ស់េតាលូរ លហយីក៏មិ្សលូវជាឲ្យេិ្្ពុ “មិ្េ្អ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ” េ៉ាពុនា្ម ្លទ លៅលេីសសរសតាម្
ន្សង្គមនានា ទាក់ទិ្លៅ រ្ឹងេញ្ហា អំេីអំលេីេពុករេួយលៅក្ពុងសា្ថ េ័្ទាងំលនាទះ ។ 

លៅឥណ្ឌលូ ល្សពុី ៥៧ ភា្ររយន្ពេជាជ្វយ័លក្មងធ្ាេ់ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយល�ីម្េីលញ្ច ៀសេញ្ហា  ជាមួយ្្ររបាេ លហយីលពចី្ជាង
មួយក្ពុងចំលណាមពបានំាក់លៅពេលទសហវែ៊ីជី កលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង ្ិងពសីេង្កា  ក៏ធ្ាេ់ឆ្ងេទេិលសា្្៍អំលេីេពុករេួយក្ពុងការលោទះពសាយ
េញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេ។ លៅកម្ពុជា ក្ពុងចំលណាមអ្កប�េធ្ាេ់មា្េញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេក្ពុងអំ�ពុង ១២ បខមពុ្លេេល្វែីស្ង់មតិល្ទះ 
ចំ្ួ្លេចលធ្ា ៦៩ ភា្ររយបា្ ្ ិយយថាេួកល្រធ្ាេ់ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយល�ីម្លីចៀសវាងេញ្ហា ។ លេីសេីលនាទះ លេីលទាទះជាភា្ររយន្ 
ពេជាជ្វយ័លក្មងប�េធ្ាេ់ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយជាមួយ្្ររបាេលៅកលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង ្ិងពសីេង្កា  មា្តិចជាង លៅកម្ពុជាកតាី ៦០ 
ភា្ររយន្យពុវជ្លៅពេលទសទាងំេីរល្ទះលជឿថា ្្ររបាេ្ិងកងកម្ាងំស្តាិសពុខ “េ្អ” ឬ “មិ្សលូវេ្អ” លេី្រិតអំេីេញ្ហា េពុករេួយ 
លេីល្ៀេលៅ្រឹង ៤៨ ភា្ររយលៅពេលទសកម្ពុជា។ លេីលទាទះជាមា្យពុវជ្កម្ពុជាលពចី្នាក់ជាងប�េធ្ាេ់ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយក្ពុង
លោទះពសាយេញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេកតាី េួកល្រហក់េី�លូចជាមិ្សលូវមា្ទំលនារេិេណ៌នាេួក្្ររបាេថាេពុករេួយ�លូចយពុវជ្លៅពេលទស
�នទលទៀតលទ។ មលូេលហតពុមួយពេបហេជាមកេីថា យពុវជ្ខ្ទះលៅកម្ពុជា្រិតថា ទពមង់ខ្ទះន្អំលេីេពុករេួយក្ពុងជួរ្្ររបាេ ជាមល្យាបាយ
មា្ពេលយជ្៍មួយសពមាេ់លោទះពសាយេញ្ហា  ជាជាង្ិរតថាការអ ព្ុវតតាបេេល្ទះវាជាេញ្ហា លៅវញិ។

យពុវជ្កម្ពុជាមា្សពុទិ�ឋាិខ្ាងំអំេីេទ្ភាេរេស់េួកល្រក្ពុងការនាមំក ល្ូវការបពេពេរួេ លហយី្ិយយថា េួកល្រមា្លចតនា រ្ឹងរាយការណ៍
េីអំលេីេពុករេួយ។ ក្ពុងលនាទះ ៩០ ភា្ររយន្អ្កប�េពតរូវបា្អលងកាត្ិយយថា យពុវជ្អាចល�ីរតួសំខា្់មួយក្ពុងការកសាងសពុចរតិភាេ 
្ិងពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ តួលេខល្ទះមា្សង្គតិភាេ ជាមួយ រ្ឹងតួលេខលៅពេលទស�នទក្ពុងតំេ្់ប�រ៖ ៩២ ភា្ររយន្យពុវជ្
ពសីេង្កា យេ់ពសេថាេួកល្រអាចល�ីរតួសំខា្់មួយក្ពុងការលេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ លហយីលៅពេលទសហវែ៊ីជីមា្ ៨៩ ភា្ររយ 
ឥណ្ឌលូ ល្សពុី ៨៩ ភា្ររយ ្ិងកលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង ៨១ ភា្ររយ។ មា្បតពេលទសហវែ៊ីជីលទប�េឲ្យ�រឹងថាមា្ភា្ររយខ្ស់ន្យពុវជ្ប�េ រ្ឹង
មា្ លចតនារាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ (៧៥ភា្ររយ) លពចី្ជាងលៅកម្ពុជា (៦៩ ភា្ររយ)។ លៅកលូលរ ៉ាខាងត ល្ូង មា្ ៥៩ ភា្ររយ 
លហយីពសីេង្កា មា្បត ៣៩ ភា្ររយបតេ៉ាពុលណា្ណ ទះ។

លទាទះជាយពុវជ្កម្ពុជាមា្សពុទិ�ឋាិ្ិងរកីរាយសាទរអំេីការកសាងសពុចរតិភាេកតាី ៧១ ភា្ររយន្អ្កប�េ ពតរូវបា្អលងកាត្ិយយថា 
េួកល្រមិ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្ ឬទទួេបា្េ័ត៌មា្តិចតួចបម្បទ្អំេីចបាេ់្ិងេទេ្ញញាតតាិនានារេស់ រោឋា ភិបាេល�ីម្លីេីកកម្ស់
សពុចរតិភាេ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ ល្ទះជាបាតពុភលូតមួយទលូទាងំតំេ្់បតមតាង លោយក្ពុងលនាទះ ៧៤ ភា្ររយន្យពុវជ្កលូលរ ៉ា
ខាងត ល្ូង្ិយយថាេួកល្រមិ្មា្េ័ត៌មា្ ឬមា្េ័ត៌មា្តិចតួចបម្បទ្ េន្ាេ់មក ៦៦ ភា្ររយលៅហវែ៊ីជី ៥៥ ភា្ររយលៅពសីេង្កា  
្ិង ៥០ ភា្ររយលៅឥណ្ឌលូ ល្សពុី។ លេីចង់ឲ្យយពុវជ្ក្ាយខ្ួ្ជាភ្ាក់ង្រសពមាេ់ការផ្្ស់េតាលូរក្ពុងសង្គមបា្ េួកល្រចាបំាច់ពតរូវបតទទួេ
េ័ត៌មា្អំេីវធិា្ ្ិងេញញាតតាិនានាប�េកំេពុងមា្អត្ថិភាេឲ្យបា្ព្រេ់ពោ្់។
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មា្លសចកតាីស្្ិោឋា ្មួយចំ្ួ្ប�េអាចទាញលចញបា្េីការស្ង់មតិល្ទះ។
ទីមួយ លេីលទាទះជាយពុវជ្ហក់�លូចជាយេ់ចបាស់ថាទម្ាេ់េពុករេួយជាលពចី្ជាទលងវែីខពុសក៏លោយ េួកល្រលៅបតចាត់ទពុកថាអាកេ្កិរយិ

បេេលនាទះអាចទទួេយកបា្ លហយីេួកល្រក៏លពតៀមខ្ួ្ជាលពសចប�រ ថា រ្ឹងចលូេពេ�លូកោក់េ័្្ក្ពុងទលងវែីទាងំលនាទះ។ យពុវជ្មា្ទំលនារ
លៅរកការេទះេង់សពុចរតិភាេរេស់ខួ្្ ្ិង ពេ�លូកក្ពុងការអ ព្ុវតតាបេេេពុករេយួប�រ លៅលេេណាល្រចាត់ទពុកថាទលងវែីទាងំលនាទះវាតលូចតាច 
ឬជាទម្ាេ់ទលូលៅ។ ការលពតៀមខ្ួ្ជាលពសចរេស់េួកល្រក្ពុងការេំោ្សពុចរតិភាេល�ីម្ផីេពេលយជ្៍ផ្្េ់ខួ្្ ពេបហេជាទទួេឥទ្ិេេ
េីសង្គមកម្ពុជាប�េទទួេយកយ៉ា ងសាយភាយ ល្ូវអំលេីេពុករេួយ។

ទីេីរ យពុវជ្ចាត់ទពុកថាអំលេីេពុករេួយជាេញ្ហា ្ំមួយសពមាេ់ការអភិវឌ្ឍពេលទសជាតិ។ េួកល្រក៏្ិរតប�រថា អំលេីេពុករេួយលកីតមា្
លៅក្ពុងសា្ថ េ័្នានារេស់រ�ឋា ទាងំលៅកពមិតថ្ាក់ជាតិ ្ិងថ្ាក់លពកាមជាតិ។ មួយភា្រ្ំន្យពុវជ្បា្រាយការណ៍ឲ្យ�រឹងថាធ្ាេ់បា្
ឆ្ងកាត់អំលេីេពុករេួយក្ពុងអំ�ពុងឆ្្មំពុ្ រ្ឹងមា្ ការអលងកាតល្ទះ ជាេិលសសញរឹកញេ់លៅលេេប�េពតរូវលោទះពសាយេញ្ហា ជាមួយ្្ររបាេ 
សពុំឯកសារ ឬេណ្ណអ ព្ុញ្ញា ត ឬមួយក្ពុងលេេពេេងលៅសាលា។

ទីេី ពករុមព្ររួសារ ពេេ័្្អេ់រ ំ ្ិងពេេ័្្ផសេេវែផសាយ ជាពេភេចម្ងន្េ័ត៌មា្សតាីេីសពុចរតិភាេសពមាេ់យពុវជ្ ្ិងមា្ឥទ្ិេេ្ំ
ជាងល្រលៅលេីេួកល្រ។ បតយ៉ា ងណាកតាី ភា្រលពចី្ន្យពុវជ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្តិចតួច ឬមិ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្ទាេ់បតលសាទះអំេីវធិា្
្ិងេញញាតតាិនានារេស់រោឋា ភិបាេសពមាេ់លេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ ្ិងទេ់សាកា ត់អំលេីេពុករេួយ។ មា្ពេបហេបតមួយភា្រេីន្យពុវជ្
េ៉ាពុលណា្ណ ទះប�េ្ិយយថា េួក្រទទួេបា្ការអេ់រ ំជាក់លាក់អំេីសពុចរតិភាេ ឬ អំេីកិច្ចខិតខំពេឆ្ងំេពុករេួយ លៅតាមសាលាលរៀ្។

ចពុងលពកាយេង្អស់ យពុវជ្លជឿថាេួកល្រអាចល�ីរតួនាទីសំខា្់មួយក្ពុងការកសាងសពុចរតិភាេ ្ិង ពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ 
តាមរយទៈការតស៊លូមតិ ្ិងការផ្្ស់េតាលូរឥរយិេថ។ ភា្រលពចី្ន្េួកល្រមា្លចតនាលពតៀម ខ្ួ្ជាលពសច រ្ឹងរាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ 
កាេណាេួកល្រជួេពេទទះ រ្ឹងទលងវែីបេេលនាទះ។ លទាទះជាយ៉ា ងណា មា្មួយភា្រតលូចបពកេប�រប�េបា្េង្ហា ញ ល្ូវភាេអេ់បអក រ្ឹង
រាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ។ ការភ័យខ្ាចថា អត់មា្អវែីការោរខ្ួ្ ទសសេ្ទៈថារាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ រ្ឹងមិ្នាផំេអវែីលទ ្ិង
កងវែទះចំលណទះ�រឹងអំេី្ីតិវ ិ្ ីរាយការណ៍ ទាងំអស់ល្ទះសពុទ្បតជារបាររារាងំយពុវជ្មិ្ឲ្យរាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយបា្។

អៃុសាសៃ៍

េទ្ផេន្ការស្ង់មតិល្ទះចង្អពុេពបាេ់ថា អំលេីេពុករេួយ�៏សាយភាយលៅពេលទសកម្ពុជាបា្េ៉ាទះោេ់មកលេីជីវតិពេចានំថ្ងរេស់យពុវជ្។ 
អវែីប�េ្រួរឲ្យកា្់បតបារម្បថមលទៀតលនាទះ្ឺរថា វាកំេពុងបតេំផ្្ញការយេ់លឃញីរេស់េួកល្រអំេីសពុចរតិភាេ ប�េល្វែីឲ្យេួកល្រក្ាយ
ខ្ួ្ជាជ្រងលពោទះផង ្ិងជាអ្កចលូេរមួពេពេរឹតតាេពុករេួយផងប�រ។ យ៉ា ងណាកតាី យពុវជ្ក៏បា្េង្ហា ញចបាស់ប�រ ល្ូវេំណងចង់ឲ្យលឃញី
សា្ថ ្ភាេល្ទះមា្ការផ្្ស់េតាលូរ។ េួកល្រពបាថ្ាចង់បា្ ល្ូវសង្គមមួយប�េមា្តម្ាភាេ្ិងោ្ម ្អំលេីេពុករេួយ លហយីលពតៀមខ្ួ្ជាលពសច
ល�ីម្ចីលូេរមួក្ពុង�ំលណីរការលឆ្្ទះលៅរកលោេលៅល្ទះ។ ក៏េ៉ាពុប្តា ការផ្្ស់េតាលូរសា្ថ ្ភាេល្ទះមិ្អាចចាេ់លផតាីមេីយពុវជ្បតមួយមពុខបា្
លទ។ វាទាមទារឲ្យមា្កិច្ចខិតខំ្ំល្ង្ិងជាពេកេលោយចីរភាេ េីសំណាក់អ្កោក់េ័្្ទាងំអស់ ជាេិលសសេីសំណាក់រោឋា ភិបាេ 
សា្ថ េ័្អេ់រ ំ វសិ័យឯកជ្ សង្គមសពុីវេិ ្ិងន�្រលូអភិវឌ្ឍ្៍នានារេស់រោឋា ភិបាេ។ បផ្អកលេីរេក្រំលហញីល្ទះ អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា 
បា្េង្ហា ញជលូ្ ល្ូវអ ព្ុសាស្៍ទលូេំទលូលាយ ្ ិងជាក់លាក់មួយចំ្ួ្ល�ីម្ជីួយភា្ីរោក់េ័្្ទាងំអស់ ក្ពុងការតាក់បតងលោេ្លយបាយ 
កម្មវ ិ្ ី ្ិងយពុទ្សានសតា នានាល�ីម្លីេីកកម្ស់សពុចរតិភាេរេស់យពុវជ្ ្ិងោពំទកិច្ចពេរឹងបពេងរេស់េួកល្រក្ពុងការពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេី
េពុករេួយ។



42  |  ការស្ង់មតិយពុវជ្សតាីេីសពុចរតិភាេ

អៃុសាសៃ៍គៃលែរឹឹះ
ស កម្់រដ្លាភិបាល៖

ពកេខណ្ឌ ចបាេ់៖

 េលងកាីតេរយិកាសអំលណាយផេមួយសពមាេ់ឲ្យយពុវជ្រាយការណ៍េីអំលេីេពុករេួយ លោយបកេំអ យ ត្ាការ ឧេករណ៍ ្ ិង្្ធា្
 នានា ប�េល្វែីឲ្យេួកល្រអាចចលូេរមួបា្ក្ពុងការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។ ក្ពុងលនាទះ្រួរមា្ការអ ព្ុម័តចបាេ់សពមាេ់ ”ការោរអ្ក
 រាយការណ៍អំេីអំលេីេពុករេួយ”។

 លេីកកម្ស់អភិបាេកិច្ចប�េលេីកចំហ ្ិងមា្តម្ាភាេតាមរយទៈការទទួេបា្េ័ត៌មា្រ�ឋាលោយពេសិទ្ភាេ។ ចំណពុ ចល្ទះរមួ
មា្ការេលងកាីតចបាេ់សិទ្ិទទួេបា្េ័ត៌មា្ ប�េពសេលៅ រ្ឹងសតាង់ោរអ្តារជាតិ។

 លេីកកម្ស់ ្ិងេពងរឹងលសរភីាេេលញ្ច ញមតិ ជាេិលសសក្ពុងចំលណាមយពុវជ្ លោយធានាថាចបាេ់ឧពកិ�ឋាកម្មអពុិ្ល្ីណិត អ ព្ុលលាម
 លៅតាមសតាង់ោរអ្តារជាតិ លហយីមិ្េ៉ាទះោេ់�េ់លសរភីាេេលញ្ច ញមតិប�េការោរលោយរ�ឋា្ម្ម ព្ុញញា។  

ការអេ់រ ំការទេ់សាកា ត់ ្ិងការលេីកកម្ស់ការយេ់�រឹងសតាីេីអំលេីេពុករេួយ 

្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ៖ 

 ពកសួងអេ់រ ំ យពុវជ្ ្ិងកីឡា ្រួរលរៀេចំឲ្យមា្កម្មវ ិ្ ីសិកសាជាក់លាក់សតាីេីការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ លហយីេនញ្្ជ េកម្មវ ិ្ ីទាងំ
ល្ទះលៅក្ពុងព្រេ់កពមិតទាងំអស់ន្ពេេ័្្អេ់រ ំេីេឋមសិកសា រហលូត�េ់សាកេវទិយាេ័យ។

 ធានាឲ្យបា្ថាពេេ័្្អេ់រជំាតិ  (ប�េជាកតាតា មួយក្ពុងចំលណាមកតាតា មា្ឥទ្ិេេខ្ាងំជាងល្រលេី សពុចរតិភាេ�លូចប�េអ្កលឆ្ីយ
 បា្លេីកល�ងី) ោ្ម ្ភាេេពុករេួយ លោយតលម្ីងលេៀវតសេរព៍្ររូ បកេំអ �ំលណីរការលពជីសលរសីេពុ្រ្គេិក ្ិងបកទពមង់ពេេ័្្
 ព្រេ់ព្រងសាលាលរៀ្។

 ល្វែីអាទិភាេកិច្ចខិតខំបកេំអវសិ័យសាធារណទៈសំខា្់ៗមួយចំ្ួ្ប�េយពុវជ្អាច រ្ឹងពេឈមមពុខ រ្ឹងអំលេីេពុករេួយ �លូចជា 
បផ្កអ ព្ុវតតា្៍ចបាេ់ (េិលសស្្ររបាេចរាចរ) បផ្កសពុខាភិបាេ ្ិង ភ្ាក់ង្ររ�ឋាលផសេងៗលទៀតប�េទទួេខពុសពតរូវក្ពុងការផតាេ់

 ឯកសារ �លូចជា សំេពុពតកំលណីត អតតាសញ្ញា ណេណ្ណ ្ិងេណ្ណលេីកេរ។
 េលងកាីតកម្មវ ិ្ ីជាតិមួយល�ីម្លីេីកកម្ស់្រំរលូសពុចរតិភាេសពមាេ់យពុវជ្ ឧទាហរណ៍ តាមរយទៈ កម្មវ ិ្ ីរង្វែ ្់សពុចរតិសាធារណទៈ ្ិង
កិច្ចផតាួចលផតាីមេណតាពុ ទះេណាតា េយពុវជ្ជាលម�រឹកនា។ំ

 េលងកាី្យពុទ្នាការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលៅថ្ាក់ជាតិ ្ិងថ្ាក់លពកាមជាតិ លោយអេ់រេំេរ�ឋា ្ិងយពុវជ្អំេីមលូេលហតពុ ្ិងផេ
េ៉ាទះោេ់ន្អំលេីេពុករេួយមកលេីសង្គម។ លហយីេង្ហា ញពបាេ់េួកល្រ ល្ូវការលេតាជាញា ចិតតា ្ិងយពុទ្សានសតារេស់រោឋា ភិបាេក្ពុងការកាត់

 េ្្ថយអំលេីេពុករេួយ។
 បកេំអយពុទ្សានសតានានាល�ីម្ឲី្យយពុវជ្បា្ពជរួតពជាេអំេីចបាេ់ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិងេញញាតតាិ ោក់េ័្្នានា។ ជាេិលសស ្រួរ
េលងកាី្្្ធា្សពមាេ់ការល្វែីយពុទ្នាការលេីក កម្ស់ការយេ់�រឹងតាមរយទៈពេេ័្្ផសេេវែផសាយ េិលសសវទិ្យពុ្ិងទលូរទសសេ្៍ ្ិងតាម

 េណាតា ញពេេ័្្ ផសេេវែផសាយសង្គមផងប�រ។
 លេីកទរឹកចិតតា េលងកាីត ្ិងលេីកស្ួយេណាតា ញយពុវជ្ ្ិងផតាេ់អំណាចលៅ�េ់េួកល្រក្ពុងការលេីកកម្ស់ សពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្

 ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ។
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ស កម្់សា្លា្័ៃអ្់រំជាៃ់ខ្ស់  វិស័យឯកជៃ អង្គការសង្គមសុីវិល ៃិង នដគូអភិវឌលាឍៃ៍

 េប្្ថមលេីការផតាេ់ជំនាញ្ិងចំលណទះ�រឹងចាបំាច់�េ់្ិសសេតិ សា្ថ េ័្អេ់រជំា្់ខ្ស់ ្ិង សាលា អាជីេឯលទៀត្រួរលផ្តា តផងប�រលៅ
លេីការេលពងៀ្ហវែរឹកហត់្ិសសេតិអំេីភាេចាបំាច់ក្ពុងការលេីកស្ួយ សពុចរតិភាេ ្ ិង ពកមសីេ្ម៌ក្ពុងអាជីេរេស់ល្រលៅនថ្ងអនា្រត។

 សមាជិកវសិ័យឯកជ្ ្ិង សង្គមសពុីវេិ ្រួរធានាឲ្យបា្ថា �ំលណីរការលពជីសលរសីេពុ្រ្គេិកទាងំអស់ ពតរូវមា្តម្ាភាេ ោ្ម ្ការ
 សលូកបា៉ា ្់ ោ្ម ្ការេង់ពបាក់ស្រពុណ ឬក៏ក្ពុងទពមង់លផសេងលទៀតន្អំលេីេពុករេួយលទ។

 អង្គការយពុវជ្ ទាងំថ្ាក់ជាតិ ្ិង ថ្ាក់មលូេោឋា ្ ្រួរេិចារណាផតាួចលផតាីមយពុទ្នាការសំលៅផ្្ស់េតាលូរ ផ្ត់្រំ្ិតប�េកំេពុងមា្ក្ពុង
 ចំលណាមយពុវជ្អំេីអំលេីេពុករេួយ ឲ្យចាត់ទពុកការពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយព្រេ់បេេ ក្ពុងទិ�ឋាភាេតលូចកតាី្ំកតាី ថាជាការអ ព្ុវតតាខពុសចបាេ់
 ប�េពតរូវបតលចៀសវាងឲ្យខា្បតបា្។

 សង្គមសពុីវេិ្រួរល្វែីការជាមួយយពុវជ្ឲ្យកា្់បតសកម្មបថមលទៀត ក្ពុងកិច្ចពេរឹងបពេងល�ីម្លីេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ តម្ាភាេ ្ិងការ
 ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ លោយេញ្ចលូ េកិច្ចផតាួចលផតាីមពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលៅក្ពុងកម្មវ ិ្ ីល្វែីការោក់េ័្្ជាមួយ រ្ឹងេេរ�ឋា ្ិងយពុវជ្
  រេស់ខ្ួ្។

 អ្កផតាេ់ជំ្ួយ ទាងំលទវែភា្ីរ្ិងេហពុភា្ីរ ្រួរល្វែីអាទិភាេវធិា្ការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ្ិង ការល្វែីការជាមួយយពុវជ្ក្ពុងកម្មវ ិ្ ី
 យពុទ្សានសតារេស់ល្រ លហយីរបម្ក្្ធា្េប្្ថមលទៀតសពមាេ់អង្គការសង្គមសពុីវេិយកលៅោពំទ�េ់ការទាមទារប�េកា្់បតលកី្
 លពចី្ល�ងី ល�ីម្ឲី្យបា្សង្គមមួយោ្ម ្អំលេីេពុករេួយ។



ឧ្សម្័ៃ៖្

ក កមងសំណួរ



ឧ្សម្័ៃ៖្

ក កមងសំណួរ
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ក កមងសំណួរ

អំេីកម្មវិធីស្ទង់មតិរ្ស់យុវជៃស្ីេីសុចរិតភាេ

ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំល ្្ម ទះ........................................ មកេីអង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា។លយងីកំេពុងល្វែីការស្ង់មតិរេស់យពុវជ្ សតាីេីសពុចរតិភាេលៅ

លខតតាពករុងមួយចំ្ួ្លៅក្ពុងពេលទសកម្ពុជា។ ការស្ង់មតិល្ទះមា្លោេេំណង បសវែងយេ់ឲ្យបា្កា្់បតសពុីជលពរៅ អំេីេទេិលសា្្៍្ិង

ទសសេ្ទៈរេស់យពុវជ្សតាីេីេញ្ហា  តម្ាភាេ ្ិងសពុចរតិភាេ។ ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំ ្រឹងជបជកអំេីសំណួរមួយចំ្ួ្ លហយីសំណួរទាងំអស់ល្ទះមា្

ចលម្ីយប�េអាចឲ្យេង/េ្អលូ្លពជីសលរសីបា្ លោយចលម្ីយទាងំល្ទះេពុំមា្ចលម្ីយណាពតរូវ ឬចលម្ីយណាខពុសលទ។ ការជបជកល្ទះមា្រយទៈលេេ

ពេបហេជា៣០នាទី។

សលូមេញ្្ជ ក់ថារាេ់េ័ត៌មា្ទាងំអស់ប�េេង/េ្អលូ្បា្ផតាេ់ជលូ្ ្រឹងទពុកជាការសមា្ង ត់។ អតតាសញ្ញា ណរេស់េង/េ្អលូ្ រ្ឹងមិ្ពតរូវបា្េង្ហា ញ

លៅក្ពុងរបាយការណ៍ល�យី។ អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា្រឹងរកសាសិទ្ិក្ពុងការទពុកទិ្្្័យទាងំអស់ជាកម្មសិទ្រេស់អង្គការតម្ាភាេកម្ពុជា លពកាយ

លេេេញ្ចេ់្រលពមាងស្ង់មតិល្ទះ។

លមា៉ា ងចាេ់លផតាីមសម្ាស្៍: 

លមា៉ា ងេញ្ចេ់សម្ាស្៍: 

រយទៈលេេល្វែីសម្ាស្៍: 

នថ្ងបខឆ្្ ំល្វែីសម្ាស្៍:

លខតតា/ពករុង: 

ពសរុក/ខណ្ឌ :  

សង្កា ត់/ឃពុ:ំ  

ភលូមិ:   

 

ទីពករុង/ជ្េទ (ទីពករុង = ១; ជ្េទ = ២): 

ល ្្ម ទះអ្កសម្ាស្៍       ID

ល ្្ម ទះ អ្កពតរួតេិ្ិត្យ    ហត្ថលេខា

អតតាសញ្ញា ណព្ររួសារ

លមា៉ា ង

លមា៉ា ង

នថ្ងទី..............បខ...............ឆ្្២ំ០១៤                        

នាទី

នាទី
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ក២. លភទ

ក៣. នថ្ងបខឆ្្កំំលណីត 
 (អ្កសម្ាស្៍េំលេញពេអេ់
 អាយពុលៅលេេលពកាយ)

ក៤. កំរតិវេ្្ម៌

ក៥. ជ្ជាតិ
 (ចលម្ីយមា្បតមួយ្រត់)

ក៦. សាសនា (លេីមា្)
 (ចលម្ីយមា្បតមួយ្រត់)

១. ពេរុស

២. ពសី 

៣. លផសេងៗ…...............

បខ

ឆ្្ ំ                               អាយពុ     

កំេពុងសិកសា

១. ទាេជាងេឋមសិកសា 

២. េឋមសិកសា – (ថ្ាក់ទី ១ – ៦)

៣. អ ព្ុវទិយាេ័យ – (ថ្ាក់ទី ៧-៩)

៤. វទិយាេ័យ – (ថ្ាក់ទី ១០ – ១២)

៥. សាលាេណតាពុ ទះេណាតា េវជិា្ជ ជីវទៈ

៦. សាកេវទិយាេ័យ ្ិងកពមិតខ្ស់ជាងល្ទះ

ឈេ់លរៀ្

១. មិ្បា្លរៀ្/ទាេជាងេឋមសិកសា 

២. េឋមសិកសា – (ថ្ាក់ទី ១ – ៦)

៣. អ ព្ុវទិយាេ័យ – (ថ្ាក់ទី ៧-៩)

៤. វទិយាេ័យ – (ថ្ាក់ទី ១០ – ១២)

៥. សាលាេណតាពុ ទះេណាតា េវជិា្ជ ជីវទៈ

៦. សាកេវទិយាេ័យ ្ិងកពមិតខ្ស់ជាងល្ទះ

១. បខ្មរ             ២. ចិ្                ៣. លវៀតណាម            ៤. ឡាវ

៥. ភ្ង              ៦. ទំេលូ្              ៧. ចារា៉ាយ                ៨. ព្ររឹង

៩. ស្អលូច             ១០. សំបរ ៉ា             ១១. េ័រ                    ១២. កាបវ ៉ាត

១៣. កាចក់       ១៤. សួយ            ១៥. ្រួយ                  ១៦. លស្ៀង

១៧. លផសេងៗ.....................................

១. ពេទះេពុទ្

២. ព្ររឹសតា

៣. អពុីស្ាម

៤. លផសេងៗ..............................

ក១. ចំ្ួ្សមាជិកក្ពុងព្ររួសារ

កតាតា ពេជាសានសតា-សង្គមរេស់អ្កតេសម្ាស្៍

Household members

ក្ ចភទ កគរួសារ
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កតាតា ពេជាសានសតា-សង្គមរេស់អ្កតេសម្ាស្ ៍(continued)

ក៧. សា្ថ ្ភាេការង្រ 

ក៨. លេីមា្ការង្រ លតីកំេពុង
 ល្វែីការក្ពុងវសិ័យណា?

ក៩. មពុខរេររេស់ឪេពុក?  

១. មិ្មា្ការង្រល្វែី (សលូមរម្ងលៅសំណួរក៩)
 

២. មា្ការង្រល្វែី

៣. ជ្អសកម្ម៖ លមផ្ទះ ឬ អ្កក្ពុងេ្្ពុក 
(រស់លៅក្ពុងព្ររួសារលហយីេរឹងបផ្អកលេីចំណលូ េរេស់ឪេពុកមាតា យ)                       

៤. កំេពុងសិកសា (សលូមរម្ងលៅសំណួរក៩)
  

១. វសិ័យសាធារណទៈ

២. វសិ័យឯកជ្ (សហពោស្្់តលូច ម្្យម ្ិង្ំ) 

៣. វសិ័យមិ្រកពបាក់កនពម 

៤. វសិ័យលពរៅផ្លូវការ

៥.លផសេងៗ

១. វសិ័យសាធារណទៈ

២. វសិ័យឯកជ្ (សហពោស្្់តលូច ម្្យម ្ិង្ំ) 

៣. វសិ័យមិ្រកពបាក់កនពម 

៤. វសិ័យលពរៅផ្លូវការ

៥. មិ្ល្វែីការ

៦. លផសេងៗ....................................
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កតាតា ពេជាសានសតា-សង្គមរេស់អ្កតេសម្ាស្ ៍(continued)

ក១០. មពុខរេររេស់មាតា យ? 

ក១១. លតីអ្កជាសកម្មជ្ពករុមសង្គម
 សពុីវេិឬលទ?

លេីសិ្ជាសកម្មជ្ សលូមេញ្្ជ ក់ល ្្ម ទះពករុមការង្រ
សង្គមសពុីវេិ  (លេីសិ្ជាសកម្មជ្រេស់ពករុម
សង្គមសពុីវេិលពចី្ សលូមេញ្្ជ ក់េីពករុមសង្គមសពុីវេិ
ប�េអ្កលឆ្ីយ្រិតថាជាពករុមសំខា្់ជាងល្រ) 

១. វសិ័យសាធារណទៈ                   

២. វសិ័យឯកជ្ (សហពោស្្់តលូច ម្្យម ្ិង្ំ) 

៣. វសិ័យមិ្រកពបាក់កនពម 

៤. វសិ័យលពរៅផ្លូវការ

៥. មិ្ល្វែីការ

៦. លផសេងៗ....................................

១. ជាសកម្មជ្

២. មិ្បម្ជាសកម្មជ្

  លេីសិ្ជាសកម្មជ្ សលូមេញ្្ជ ក់ 
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ទសលាសៃៈ ៃិងឥរិោ្្

ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំ្រឹងអា្អំណទះអំណាងមួយចំ្ួ្�លូចខាងលពកាម។ សលូមេង/េ្អលូ្កំណត់ថាលតីទលងវែីល្ទះពតរូវឬខពុស លហយីទទួេយកបា្ 

ឬមិ្ទទួេយកបា្ តាមលយេេ់េង/េ្អលូ្ផ្្េ់។ 

លតីអ្ក្ិរតយ៉ា ង�លូចលមតាចចំលោទះទលងវែី�លូចខាងលពកាម?

ក. េពុ្រ្គេម្ាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីីវភាេពេចានំថ្ងរេស់ពករុមព្ររួសារ

ខ. អ្ក�រឹកនាម្ំាក់ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ល�ីម្ជីួយ�េ់ 

 ជីវភាេព្ររួសាររេស់អ្កឲ្យពេលសីរ  

្រ. មន្តាីរ�ឋាម្ាក់ទាមទារពបាក់លពរៅផ្លូវការ (េប្្ថម) សពមាេ់ លសវាកម្ម 

 ឬ្ីតិវ ិ្ ីរ�ឋាបាេប�េជាការង្ររេស់មន្តាីរលូេលនាទះ 

 (ឧទាហរណ៍ ការល្វែីេិខិត ឬេ័ណ្ណអ ព្ុញ្ញា តអវែីមួយ)   

ឃ. េពុ្រ្គេិកក្ពុងអង្គភាេមួយបា្ផតាេ់ការង្រលៅឲ្យេងេ្អលូ្រេស់ខ្ួ្ប�េ

 មិ្មា្សមត្ថភាេព្រេ់ពោ្់ (ល្វែីឲ្យអ្កលផសេងលទៀតប�េមា្

 សមត្ថភាេខ្ស់ជាងមិ្មា្ឱកាសទទួេបា្ការង្រ)

ង. េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់េប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅមន្តាីរាជការល�ីម្ី
 ទទួេបា្លសវាកម្មចពុទះផ្្កលេខម៉ាលូតលូ ឬឡា្រហ័ស 

ច. េពុ្រ្គេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការេប្្ថម(ឬកា�លូ)លៅលអាយព្ររូលេទ្យ

 ល�ីម្ទីទួេបា្ការេយាបាេេ្អពេលសីរ

ឆ. ឪេពុកមាតា យសិសសេម្ាក់ផតាេ់ពបាក់លពរៅផ្លូវការ (ឬកា�លូ) លៅព្ររូេលពងៀ្ល�ីម្ី
 ឲ្យព្ររូផតាេ់េិ្្ពុ ្ិងចំណាត់ថ្ាក់េ្អ�េ់កលូ្ខ្ួ្

ខ១. លតីទលងវែី 
ល្ទះខពុសឬលទ?

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

១. ទលងវែីខពុស    

២. មិ្ខពុសលទ

ខ២. លតីទលងវែីល្ទះ
អាចទទួេយក
បា្ ឬលទ?

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ

១. ទទួេយកបា្    

២. មិ្អាចទទួេយកបា្លទ
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ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំ្រឹងអា្សំណួរមួយចំ្ួ្�លូចខាងលពកាម។ តាមលយេេ់េង/េ្អលូ្ផ្្េ់ លតីេង/េ្អលូ្យេ់ពសេ ឬមិ្យេ់ពសេ? 

ខ៣. លតីអ្ក្ិរតថាម ព្ុសសេប�េមា្សពុចរតិភាេ្ឺរជាម ព្ុសសេបេេណា:

ក. មិ្ប�េ្ិយយកពុហក ឬលបាកពបាស់ ្ិងប�េអាចទពុកចិតតាបា្

ខ. មិ្្ិយយកពុហក ឬលបាកពបាស់ លេីកបេងបតលៅលេេប�េវាល្វែីឲ្យ
 ខាតេង់ពេលយជ្៍�េ់េពុ្រ្គេ/ព្ររួសារេពុ្រ្គេលនាទះ

្រ. មិ្ពេពេរឹតតាអំលេីខពុសចបាេ់ (លោរេេទេញញាតិតា) លទាទះក្ពុងសា្ថ ្ភាេណាក៏លោយ

ឃ. េង្ហា ញេីសាម្រ្គីភាេ ្ិងជួយោពំទ�េ់ពករុមព្ររួសារ ្ិងមិតតាភកតាិព្រេ់ កាេទៈលទសទៈ លទាទះេី 

ជាពតរូវពេពេរឹតតាអំលេីលេ្មីសចបាេ់ក៏លោយ

ង. មិ្ប�េពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយ (�លូចជាទទួេសំណលូ ក ឬផតាេ់សំណលូ ក)

ច. េ�ិលស្មិ្ចលូេរមួពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយព្រេ់រលូេភាេ លេីកបេងបតអំលេីេពុករេួយប�េ

 មា្េក្ខណទៈ្ិងពទង់ពទាយតលូច (ទរឹកពបាក់ ឬកា�លូេ្តាិចេ្តាួច)

ឆ. េ�ិលស្មិ្ចលូេរមួពេពេរឹតតាអំលេីេពុករេួយ លេីកបេងបតអំលេីេពុករេួយ ប�េម ព្ុសសេព្រេ់ោ្

ជាទលូលៅពេពេរឹតតាល�ីម្លីោទះពសាយេញ្ហា  ឬសា្ថ ្ការេំបាក 

ខ៤. លតីអ្ក្ិរតថាកងវែទះសពុចរតិភាេ (រមួទាងំអំលេីេពុករេួយ) 
្រឺជាេញ្ហា ្ំ (ផតាេ់ផេេ៉ាទះោេ់ខ្ាងំ)ចំលោទះ.... ឬលទ?

      ក. យពុវជ្�លូចជារលូេអ្កផ្្េ់ 

      ខ. ព្ររួសារ ្ិងមិតតាភកតាិ  

      ្រ. ការអភិវឌ្ឍវសិ័យឯកជ្/លស�ឋាកិច្ច  

      ឃ.ការអភិវឌ្ឍពេលទស  

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

១.យេ់ពសេ    ២. មិ្យេ់ពសេ

 ១.បាទ/ចាស    ២.អត់លទ    ៨. មិ្�រឹង* 

 ១.បាទ/ចាស    ២.អត់លទ    ៨. មិ្�រឹង* 

 ១.បាទ/ចាស    ២.អត់លទ    ៨. មិ្�រឹង* 

 ១.បាទ/ចាស    ២.អត់លទ    ៨. មិ្�រឹង* 

ការយេ់�រឹង

* កំណត់ចំណា:ំ មិ្ពតរូវអា្ ឬផតាេ់ជលពមីសចលម្ីយ “៨. មិ្�រឹង” លៅអ្កផតាេ់ចលម្ីយល�យី ។ ជលពមីសមួយល្ទះ្រួរលពជីសយកក្ពុងករណីប�េអ្កផតាេ់ចលម្ីយេិបាកលឆ្ីយបតេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។ 

កំណត់ចំណា:ំ ការរស់លៅពេចានំថ្ងសំលៅលេីការរស់លៅក្ពុងលេេ្ម្មតា (លោយមិ្្ិរតេីលេេមា្សនង្្គ មជាល�ីម) ។សំណួរល្ទះមា្លោេេំណងវាស់ស្ង់ការយេ់�រឹងអំេី

សពុចរតិភាេ ល�ីម្េីលងកាីតវ ិ្ ីសានសតាទលូេំទលូលាយមួយលោយមិ្បផ្អកលេីសា្ថ ្ភាេជាក់លាក់ណាមួយ ។ សា្ថ ្ភាេជាក់លាក់ ្ិងចបាស់លាស់មា្សួរលៅបផ្កលផសេងក្ពុងកពមងសំណួរ ។   
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្រពុណតនម្ ្ិង ការយេ់លឃញី 

ខ៥. តាមលយេេ់រេស់អ្ក លតីអ្កយេ់ពសេ រ្ឹងអំណទះអំណាងខាងលពកាមល្ទះកពមិតណា? 

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលរសីយកចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់ ។ មិ្ពតរូវអា្ ឬផតាេ់

ជលពមីស “៨. មិ្�រឹង” លៅអ្កលឆ្ីយសំណួរល�យី ។ ជលពមីសល្ទះ្រួរលពជីសយកលៅក្ពុងករណីប�េអ្កលឆ្ីយ

សំណួរេិបាកលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។

១. ការេលងកាី្ពបាក់ចំណលូ េព្ររួសារមា្សារទៈសំខា្់ខ្ាងំណាស់ លហយីវាមិ្ខពុសឆ្គង
 អវែីលទលេីសិ្ជាលយងីមិ្លោរេចបាេ់មួយចំ្ួ្ ឬលពេីពបាស់អំណាចរេស់លយងីល�ីម្ី
 សលពមចបា្ ល្ូវតពមរូវការរេស់ខ្ួ្ 

២. ការេលងកាី្ពបាក់ចំណលូ េព្ររួសារមា្សារទៈសំខា្់ជាងេ្តាិចល្ៀេ រ្ឹងលសចកតាីលសា្ម ទះពតង់ 
្ិងការលោរេចបាេ់ 

៣. លសចកតាីលសា្ម ទះពតង់ ្ិងការលោរេចបាេ់េញញាតិតាមា្សារទៈសំខា្់ជាងការេលងកាី្
 ពបាក់ចំណលូ េព្ររួសារ

៤. លសចកតាីលសា្ម ទះពតង់ ្ិងការលោរេចបាេ់េញញាតិតាមា្សារទៈសំខា្់លពចី្ជាងខ្ាងំណាស់ 

 ល្ៀេ រ្ឹងការេលងកាី្ពបាក់ចំណលូ េព្ររួសារ 

ខ៦. តាមលយេេ់អ្ក លតីអ្កយេ់ពសេ ឬមិ្យេ់ពសេជាមួយ រ្ឹងអំណទះអំណាង

ខាងលពកាមល្ទះកពមិតណាប�រ? 
* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលរសីយកចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់  ។មិ្ពតរូវអា្ ឬផតាេ់ជលពមីស “៨*. មិ្�រឹង” 

លៅអ្កលឆ្ីយសំណួរល�យី ។ ជលពមីសល្ទះ្រួរលពជីសយកលៅក្ពុងករណីប�េអ្កលឆ្ីយសំណួរេិបាកលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។

(អត្ថ្័យន្ភាេលជា្រជ័យ្រឺអាពស័យលៅតាមការយេ់លឃញីរេស់អ្កលឆ្ីយ្ីមួយៗ ប�េវាអាចមា្្័យខពុសោ្េី

ម ព្ុសសេម្ាក់លៅម ព្ុសសេម្ាក់លទៀត ។ ភាេលជា្រជ័យអាចមា្្័យថា ការមា្ពទេ្យសម្តតាិសតាពុកសតាម្ ឬលករ តា ិ៍ល ្្ម ទះ

េ្េីបាញ ឬការទទួេបា្ការលោរេសរលសីរ ជាល�ីម ។)

១. ម ព្ុសសេប�េសពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេ្មីស ្ិងពេពេរឹតតាអំលេី

 េពុករេួយ មា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ជាងម ព្ុសសេប�េមិ្ពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំអស់ល្ទះ 

២. ម ព្ុសសេប�េសពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេ្មីស ្ិងពេពេរឹតតាអំលេី

 េពុករេួយ មា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ជាងេ្តាិច ល្ៀេ រ្ឹងម ព្ុសសេប�េមិ្ពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំល្ទះ 

៣. ម ព្ុសសេប�េមិ្សពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេ្មីស ្ិងពេពេរឹតតាអំលេី

 េពុករេួយ មា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ជាងេ្តាិចល្ៀេ រ្ឹងម ព្ុសសេប�េពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំល្ទះ 

៤. ម ព្ុសសេប�េមិ្សពុខចិតតា្ិយយកពុហក លបាកពបាស់ ពេពេរឹតតាេទលេ្មីស ្ិងពេពេរឹតតាអំលេី

 េពុករេួយ មា្ឱកាសលជា្រជ័យលពចី្ខ្ាងំជាងម ព្ុសសេប�េពេពេរឹតតាទលងវែីទាងំល្ទះ

ចលម្ីយ*

សលូមល្វែីការឲ្យតនម្ េី ១ លៅ ៤ ប�េ 
១ = មិ្យេ់ពសេទាេ់បតលសាទះ

២ = មិ្សលូវយេ់ពសេ  

៣ = យេ់ពសេខ្ទះប�រ

៤ = យេ់ពសេខ្ាងំ  

៨* = មិ្�រឹង

១  ២  ៣  ៤   ៨*

១  ២  ៣  ៤   ៨*

១  ២  ៣  ៤   ៨*

១  ២  ៣  ៤   ៨*

ចលម្ីយ*

សលូមល្វែីការឲ្យតនម្ េី ១ លៅ ៤ ប�េ 
១ = មិ្យេ់ពសេទាេ់បតលសាទះ

២ = មិ្សលូវយេ់ពសេ  

៣ = យេ់ពសេខ្ទះប�រ

៤ = យេ់ពសេខ្ាងំ

៨* = មិ្�រឹង

១  ២  ៣  ៤  ៨*

១  ២  ៣  ៤  ៨*

១  ២  ៣  ៤  ៨*

១  ២  ៣  ៤  ៨*

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលរសីយកចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់ ។ មិ្ពតរូវអា្ ឬផតាេ់ជលពមីស “៨.មិ្�រឹង” លៅអ្កលឆ្ីយសំណួរល�យី។ ជលពមីសល្ទះ្រួរលពជីសយកលៅក្ពុង

ករណីប�េអ្កលឆ្ីយសំណួរេិបាកលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។

ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំសលូមអា្អំណទះអំណាងមួយចំ្ួ្�លូចខាងលពកាម។ សលូមេង/េ្អលូ្ល្វែីការឲ្យតនម្េី១លៅ៤ ប�េ ១ មា្្័យថា 

មិ្យេ់ពសេទាេ់បតលសាទះ, ២  មិ្សលូវយេ់ពសេ,   ៣  យេ់ពសេខ្ទះប�រ, ្ិង ៤  យេ់ពសេខ្ាងំ។  
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ក. លស្ីសពុំឯកសារ ឬអាជាញា េ័ណ្ណ?(ឧទាហរណ៍៖ សំេពុពតកំលណីត, 

 អតតាសញ្ញា ណេណ្ណ, សំេពុពតអាោហ៍េិោហ៍)

ខ. ពេ�ង (ចលូេលរៀ្) លៅសាលា?

្រ. ទទួេបា្ការេយាបាេ�េ់ព្ររួសារ ឬខ្ួ្អ្ក លៅមណ្ឌ េសពុខភាេ?

ឃ. េលញ្ច ៀសេញ្ហា ជាមួយេ៉ាលូេីស (�លូចជាការផ្កេិ្័យ)

ង. ទទួេបា្ការង្រ

ច. ទទួេបា្អតិថិជ្លពចី្ ឬ េពងីកទីផសារ សពមាេ់ពករុមហ៊ពុ្/សហពោសរេស់អ្ក

ខ៧. លតីអ្កផ្្េ់ធ្ាេ់ជួេពេទទះអំលេីេពុករេួយក្ពុងអំ�ពុងលេេ ១២បខក្្ងមកល្ទះប�រឬលទក្ពុងការទទួេបា្លសវាខាងលពកាម: 

(សលូមលឆ្ីយតាមការយេ់លឃញីរេស់អ្កអំេីអំលេីេពុករេួយ)

ខ៨. តាមលយេេ់អ្ក លតីេច្ចពុេ្្្កពមិតន្សពុចរតិភាេលៅ

ក្ពុងលសវាកម្មប�េផតាេ់លោយសា្ថ េ័្�លូចខាងលពកាមល្ទះមា្

េក្ខណទៈយ៉ា ង�លូចលមតាចប�រ? 
សលូមេលញ្ច ញលយេេ់រេស់អ្កបផ្អកលៅតាមេទេិលសា្្៍ 
ឬទសសេ្ទៈរេស់អ្កផ្្េ់។ 

* កំណត់ចំណា:ំ ជលពមីស “៨. មិ្�រឹង” មិ្ពតរូវអា្ 
ឬផតាេ់លៅអ្កលឆ្ីយសំណួរល�យី ។ ជលពមីសល្ទះ្រួរលពជីសយកលៅក្ពុងករណី
ប�េអ្កលឆ្ីយសំណួរេិបាកលឆ្ីយបតេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។

ក. រ�ឋាបាេថ្ាក់ជាតិ

ខ. រ�ឋាបាេថ្ាក់មលូេោឋា ្

្រ.  សា្ថ េ័្េ៉ាលូេីស 

ឃ. វសិ័យអេ់ររំេស់រ�ឋា (សាលា្ិងសាកេវទិយាេ័យ) 

ង. វសិ័យអេ់រឯំកជ្ (សាលា្ិងសាកេវទិយាេ័យ) 

ច. សា្ថ េ័្សពុខភាេរ�ឋា

ឆ. សា្ថ េ័្សពុខភាេឯកជ្

ជ. អាជីវកម្មរេស់រ�ឋា

ឈ. អាជីវកម្មឯកជ្

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១.បាទ/ចាស    ២.លទ    
៣. មិ្ធ្ាេ់បា្ោក់េ័្្ រ្ឹងលរឿងល្ទះលទ

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១       ២       ៣      ៤      ៨*  

១. មិ្េ្អទាេ់បតលសាទះ (អំលេីេពុករេួយ ្ិងទលងវែីមិ្ពតរឹមពតរូវមា្េក្ខណទៈសពុទះសាយ)

 ២. មិ្សលូវេ្អ (មា្ករណីមិ្ពតរឹមពតរូវ ្ិងអំលេីេពុករេួយលពចី្)

 ៣. េ្អ្រួរសម (មា្ករណីមិ្ពតរឹមពតរូវ ្ិងេពុករេួយមួយចំ្ួ្ខ្ទះប�រ)

 ៤. េ្អណាស់ (មា្តម្ាភាេ, ោ្ម ្អំលេី    េពុករេួយ, ោ្ម ្ការពេពេរឹតតាមិ្ពតរឹមពតរូវ)

៨. មិ្�រឹង*

្រលូសលេខប�េជាចលម្ីយរេស់អ្កលឆ្ីយ 

េទេិលសា្្៍េំបាក(ប�េធ្ាេ់ឆ្ងកាត់)ទាក់ទង រ្ឹងសពុចរតិភាេ  
* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីយកចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមចលម្ីយទាងំ ៣ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” លទ  

លយេេ់ចំលោទះកពមិតសពុចរតិភាេ  
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ខ៩. អ្កពតរូវពេ�ងឲ្យបា្េិ្្ពុេ្អល�ីម្ពីេ�ងជាេ់ 

្ិងរកបា្ការង្រេ្អ (វាជា�ំណាក់កាេ�៏សំខា្់មួយ

សពមាេ់អនា្រតអ្ក ្ិងពករុមព្ររួសារអ្ក)

ខ១០. លតីអ្ក រ្ឹងល្វែីយ៉ា ងលម៉ាចលេីសិ្ជាអ្កពតរូវការ

ល្វែីឯកសារ (ឧទាហរណ៍: េ័ណ្ណលេីកេរ) លហយីអ្ក

ប�េទទួេេ្្ពុកល្វែីឯកសារល្ទះពបាេ់ថាេិបាក រ្ឹង

ល្វែីឯកសារ លហយីពតរូវការរយទៈលេេលពចី្សបាតា ហ៍ 

(លពចី្បខ)

ខ១១.  ឧេមាថា េលូរេស់អ្កពបាេ់ថាោត់មា្មិតតា

េ្អម្ាក់ប�េអាចជួយឲ្យអ្កចលូេលរៀ្លៅសាលា/

សាកេវទិយាេ័យ ឬចលូេល្វែីការក្ពុងពករុមហ៊ពុ្�៏េ្អមួយ

យ៉ា ងង្យពសរួេ លោយមិ្ចាបំាច់ឆ្ងកាត់�ំណាក់

លពជីសលរសី ។ លតីអ្ក រ្ឹងលឆ្ីយលៅកា្់េលូអ្កយ៉ា ង

�លូចលម៉ាតាច? 

១. អ្ក រ្ឹងេយាយមឲ្យអស់េីសមត្ថភាេខ្ួ្ លហយី្រឹងមិ្េួចចម្ង

ជាោច់ខាតលេីលទាទះេីជាអ្ក�រឹងថា រ្ឹងល្វែីមិ្បា្េិ្្ពុេ្អក៏លោយ  

២. អ្ក រ្ឹងសពុំឲ្យមិតតាជិតស្ិទ្រេស់អ្កជួយ លហយីមិតតារេស់អ្ក រ្ឹង

 យេ់ពេមជួយេីលពោទះវា្រឺជាលរឿង្ម្មតា

៣. អ្ក រ្ឹងល្វែីអវែីព្រេ់យ៉ា ង រមួទាងំេួចចម្ង ្ិង/ឬ 

សលូកសំណលូ ក�េ់ព្ររូ/អ្កប�េជួយអ្ក

១. អ្ក រ្ឹងរង់ចាំ

២. អ្ក រ្ឹងសួរឲ្យចបាស់េីរយទៈលេេប�េពតរូវការ លហយីសាកសួរ

 េី�ំលណីរការល្វែីឯកសារល�ីម្ឲី្យ�រឹងេីមលូេលហតពុ

៣. អ្ក រ្ឹងរកមិតតាភកតាិ/េងេ្អលូ្ប�េអាចជួយសពមរួេ្ិងរត់ការល�ីម្ី
 ឲ្យ�ំលណីរការល្វែីឯកសារលេឿ្

៤. អ្ក រ្ឹងចំណាយពបាក់េប្្ថម (លពរៅផ្លូវការ) 

ល�ីម្ទីទួេបា្ឯកសារឆ្េ់

១. អ្ក រ្ឹងលឆ្ីយថា “លទ” ភ្ាម ។ អ្កមិ្ចង់ពេពេរឹតតាអំលេីពេលភទល្ទះល�យី

២. អ្កស្ាក់លស្ីរយ៉ា ងយលូរ លហយីសលពមចចិតតាេ�ិលស្លោយលេីកយក

 លហតពុផេលោទះសារល�ីម្កីពុំឲ្យេលូរេស់អ្កអ្់ចិតតា

៣. អ្កមា្អារម្មណ៍មិ្សលូវពសរួេ េ៉ាពុប្តាអ្កលៅបតយេ់ពេម េីលពោទះ

 ម ព្ុសសេព្រេ់រលូេសពុទ្បតល្វែីអញ្ច រឹង�លូចោ្

៤. អ្ក រ្ឹង្ិយយថាេ្អណាស់ លហយីយេ់ពេមភ្ាមមួយរលំេច

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីយកចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមចលម្ីយទាងំ ៣ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” លនាទះលទ ។ លេីសិ្ជាអ្កលឆ្ីយសំណួរលឆ្ីយថា 

“វាអាពស័យ/វាមិ្លទៀង”, អ្កសួរសំណួរ្រួរេយាយមសួរល�ញេប្្ថម (បតមិ្ពតរូវសួរសំណួរ្្ង្់្្ងរោក់េ័្្ រ្ឹងអាយពុជីវតិ) ល�ីម្បីសវែងយេ់េីអាកេ្កិរយិរេស់អ្កលឆ្ីយ ។  

ខញាពុ ំបាទ/នាងខញាពុ ំ្រឹងអា្សា្ថ ្ភាេមួយចំ្ួ្�លូចខាងលពកាម។ លយងី រ្ឹងមា្ជលពមីសមួយចំ្ួ្ល�ីម្ឲី្យេង/េ្អលូ្លពជីសលរសី។ លតីេង/

េ្អលូ្លពជីសលរសីយកមួយណា?

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីយកចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមចលម្ីយទាងំ ៤ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” លនាទះលទ ។ លេីសិ្ជាអ្កលឆ្ីយសំណួរលឆ្ីយថា 

“វាអាពស័យ/វាមិ្លទៀង”, អ្កសួរសំណួរ្រួរេយាយមសួរល�ញ (បតមិ្ពតរូវសួរសំណួរ្្ង្់្្ងរោក់េ័្្ រ្ឹងអាយពុជីវតិ) ល�ីម្បីសវែងយេ់េីអាកេ្កិរយិរេស់អ្កលឆ្ីយ ។  

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមជលពមីសទាងំ ៤ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” ល�យី ។ 

អាកេ្កិរយិប�េេង្ហា ញេីសពុចរតិភាេ 
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ខ១២. ឧេមាថាអ្កកំេពុងោក់ោក្យល្វែី
ការង្រលៅសហពោស(កប្្ងល្វែីការ)

មួយប�េផតាេ់ ល្ូវអវែីប�េអ្កចង់បា្ ។ 

ល�ីម្បីា្ការង្រលនាទះ អ្កប�េសម្ាសអ្កទាមទារ 

១០-២០%ន្ពបាក់បខរេស់អ្ក ។ លតីអ្ក រ្ឹងមា្

ពេតិកម្មយ៉ា ង�លូចលមតាច?

ខ១៣. លេីសិ្ជាអ្កពេឈមមពុខ រ្ឹងអំលេី

េពុករេួយ (ឧទាហរណ៍ ព្ររូេលពងៀ្/សានសាតា ចារ្យ

រេស់អ្កទាមទារពបាក់េីអ្កល�ីម្ឲី្យអ្កពេ�ង

ជាេ់) លតីអ្ក រ្ឹងរាយការណ៍ករណីេពុករេួយល្ទះ

ឬលទ?

ខ១៥. លតីអ្ក�រឹងលពចី្េ៉ាពុណា្ណ អំេីចបាេ់្ិងេទេញញាតិតារេស់

រោឋា ភិបាេសតាីេីការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំ

អំលេីេពុករេួយ?

ខ១៤. លេីសិ្ជាអ្កមិ្រាយការណ៍ 

លតីមកេីមលូេលហតពុអវែី?  (សំណួរល្ទះសពមាេ់

សួរអ្កលឆ្ីយសំណួរខ១៣ ប�េបា្លឆ្ីយថា 

មិ្រាយការណ៍ ឬ មិ្ជា្ិច្ចកាេ) 

(ជលពមីសទី ៣ ឬ ទី៤ ក្ពុងសំណួរ ខ១៣)

១. អ្ក រ្ឹងេ�ិលស្ភ្ាម លហយីសលពមចចិតតាេំលភ្ចការង្រលនាទះលចាេ 

២. អ្កស្ាក់លស្ីរ ។ េន្ាេ់េី្រិត្រលូររចួ អ្កក៏សលពមចចិតតាយេ់ពេម េ៉ាពុប្តា

អ្ក រ្ឹងេយាយមបកបពេទម្ាេ់ពេលភទល្ទះេន្ាេ់េីអ្កបា្ក្ាយជា

សមាជិកសហពោស 

៣. អ្កយេ់ពសេេីលពោទះវា្រឺជាវ ិ្ ីបតមួយ្រត់ល�ីម្បីា្ការង្រលនាទះ ។ 

១. បាទ/ចាស ខញាពុ ំក៏ធ្ាេ់បា្រាយការណ៍ករណីេពុករេួយេីមពុ្ប�រ(លេីលឆ្ីយ

បាទ/ចាស រម្ងលៅសួរសំ្ួរខ១៥)

 ២. បាទ/ចាស ខញាពុ ំ្រឹងរាយការណ៍(លេីលឆ្ីយបាទ/ចាស  រម្ងលៅសួរសំ្ួរខ១៥)  

 ៣. មិ្ជា្ិច្ច កាេលទ ខញាពុ ំរាយការណ៍អាពស័យលេីពេលភទន្

ករណីេពុករេួយបតេ៉ាពុលណា្ណ ទះ

 ៤. លទ ខញាពុ ំមិ្រាយការណ៍លទ  

១. មិ្ទទួេបា្េ័ត៌មា្

២. �រឹងេ្តាិចេ្តាួច

៣. �រឹងខ្ទះៗ

៤. �រឹងលពចី្ 

១. ខញាពុ ំខ្ាច េីលពោទះខញាពុ ំមិ្ទទួេបា្ការការោរេន្ាេ់េីរាយការណ៍លហយី

២. ខញាពុ ំ្រិតថាការរាយការណ៍មិ្មា្ពេសិទ្ភាេ 

(លពោទះោ្ម ្េទ្ផេឬ�ំលណាទះពសាយ)

 ៣. ខញាពុ ំមិ្�រឹងេី្ីតិវ ិ្ ីក្ពុងការរាយការណ៍

៤. ខញាពុ ំមិ្ចង់រាយការណ៍េីលពោទះវាមិ្បម្ជាកិច្ចការរេស់ខញាពុ ំ

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមជលពមីសទាងំ ៣ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” ល�យី ។  

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរពតរូវលពជីសលរសីចលម្ីយបតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមជលពមីសទាងំ ៤ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” ល�យី ។ 

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលពជីសលរសីចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមជលពមីសទាងំ ៤ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” លទ ។ 

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលពជីសលរសីចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់ក្ពុងចំលណាមជលពមីសទាងំ ៤ លហយីមិ្អាចលឆ្ីយថា “មិ្�រឹង” ល�យី ។

កពមិតន្ការលេតាជាញា ចិតតាពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ

េ័ត៌មា្ ្ិងឥទ្ិេេេីមជ្ឈោឋា ្
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ក. ពករុមព្ររួសាររេស់អ្ក 

ខ. ពេេ័្្អេ់រ/ំសាលារេស់អ្ក 

្រ. មិតតាភកតាិប�េមា្វយ័ពសបាេោ្

ឃ. តារាេ្ីៗ  

ង. ពករុមអ្ក អាជីវករ /លស�ឋាកិច្ច

ច. អ្ក�រឹកនា ំ(្លយបាយ ឬសាសនាជាល�ីម) 

ឆ. ពេេ័្្ផសេេវែផសាយជាទលូលៅ 

ជ. វទិ្យពុ
ឈ. ទលូរទសសេ្៍ 

ញ. កាបសត

�. េ័ត៌មា្តាមអពុិ្្ឺបណត

ឋ. េណាតា ញសង្គម(លហវែសេ៊ពុក, ្វែិត្ឺរ...)

ខ១៧. លយងីចង់�រឹងេីទសសេ្ទៈ/ការយេ់លឃញីរេស់អ្កខ្ទះ

អំេីសពុចរតិភាេ។ លតីអ្ក្ិរតថា....
េង្ហា ញេី្រំរលូេ្ៗអ អំេីសពុចរតិភាេ ប�រឬលទ?

ខ១៦. លយងីចង់�រឹងេីទសសេ្ទៈ/ការយេ់លឃញីរេស់អ្កខ្ទះ

អំេីសពុចរតិភាេ។ លតីអ្ក្ិរតថា....
ផតាេ់េ័ត៌មា្្ិងសារល�ីម្លីេីកស្ួយសពុចរតិភាេប�រឬលទ?

ក. ពករុមព្ររួសាររេស់អ្ក 

ខ. ពេេ័្្អេ់រ/ំសាលារេស់អ្ក 

្រ. មិតតាភកតាិប�េមា្វយ័ពសបាេោ្

ឃ. តារាេ្ ី

ង. ពករុមអ្ក អាជីវករ /លស�ឋាកិច្ច

ច. អ្ក�រឹកនា ំ(្លយបាយ ឬសាសនាជាល�ីម) 

ឆ. ពេេ័្្ផសេេវែផសាយជាទលូលៅ 

ជ. វទិ្យពុ
ឈ. ទលូរទសសេ្៍ 

ញ. កាបសត

�. េ័ត៌មា្តាមអពុិ្្ឺបណត

ឋ. េណាតា ញសង្គម(លហវែសេ៊ពុក, ្វែិត្ឺរ...)

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ

១.បាទ/ចាស   ២. លទ

១. បាទ/ចាស  ២. លទ

១. បាទ/ចាស  ២. លទ

១. បាទ/ចាស  ២. លទ
៣. មិ្ប�េអា្កាបសតលទ 

១. បាទ/ចាស  ២. លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់អពុិ្ល្ីបណតលទ

១. បាទ/ចាស   ២. លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់េណាតា ញសង្គមលទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ
៣. មិ្ប�េអា្កាបសតលទ 

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់អពុិ្ល្ីបណតលទ

១. ផតាេ់  ២. មិ្ផតាេ់លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់េណាតា ញសង្គមលទ
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ខ១៨. លយងីចង់�រឹងេីទសសេ្ទៈ/ការយេ់លឃញីរេស់អ្កខ្ទះ

អំេីសពុចរតិភាេ។ លតីអ្ក្ិរតថា...

មា្ឥទ្ិេេលៅលេីការយេ់លឃញីរេស់ 

អ្កអំេីសពុចរតិភាេប�រឬលទ?

ក. ពករុមព្ររួសាររេស់អ្ក 

ខ. ពេេ័្្អេ់រ/ំសាលារេស់អ្ក 

្រ. មិតតាភកតាិប�េមា្វយ័ពសបាេោ្

ឃ. តារាេ្ ី

ង. ពករុមអ្ក អាជីវករ /លស�ឋាកិច្ច

ច. អ្ក�រឹកនា ំ(្លយបាយ ឬសាសនាជាល�ីម) 

ឆ. ពេេ័្្ផសេេវែផសាយជាទលូលៅ 

ជ. វទិ្យពុ
ឈ. ទលូរទសសេ្៍ 

ញ. កាបសត

�. េ័ត៌មា្តាមអពុិ្្ឺបណត

ឋ. េណាតា ញសង្គម(លហវែសេ៊ពុក, ្វែិត្ឺរ...)

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ
៣. មិ្ប�េអា្កាបសតលទ 

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់អពុិ្ល្ីបណតលទ

១. មា្  ២. មិ្មា្លទ
៣. មិ្ប�េលពេីពបាស់េណាតា ញសង្គមលទ

តួនាទីយពុវជ្ក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ្ិងពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ  

ខ១៩. តាមលយេេ់រេស់អ្ក លតីយពុវជ្មា្តួនាទីសំខា្់េ៉ាពុណា្ណ ក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ

លៅក្ពុងពេលទស/សង្គម? (សលូមលពជីសយកចលម្ីយប�េអ្កយេ់ពសេខ្ាងំជាងល្រ)

១. យពុវជ្ោ្ម ្តួនាទីក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយលទ 
(ល្រមិ្ខវែេ់េីលយេេ់រេស់យពុវជ្ល�យី)

២. យពុវជ្មា្តួនាទីតិចតួចក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ 

(តាមរយទៈការតស៊លូមតិ ្ិងការបកបពេឥរយិេថ) 

៣. យពុវជ្មា្តួនាទីសំខា្់ណាស់ក្ពុងការលេីកស្ួយសពុចរតិភាេ ្ិងពេយពុទ្ពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ 

(តាមរយទៈការតស៊លូមតិ ្ិងការបកបពេឥរយិេថ)

 ៤. មិ្�រឹង

* កំណត់ចំណា:ំ អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលពជីសលរសីចលម្ីយបា្បតមួយ្រត់ ។ មិ្ពតរូវអា្ ឬផតាេ់ជលពមីស “៤.មិ្�រឹង” លៅអ្កលឆ្ីយសំណួរល�យី។ ជលពមីសល្ទះ្រួរលពជីសយកលៅក្ពុង

ករណីប�េអ្កលឆ្ីយសំណួរ េិបាកលឆ្ីយេ៉ាពុលណា្ណ ទះ ។

ចលម្ីយ*

១

២

៣

៨*
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ខ២០. លតីអ្កធ្ាេ់ទទួេបា្ការអេ់រ ំឬកម្មវ ិ្ ីសិកសាជាក់លាក់ 

ណាមួយអំេីសពុចរតិភាេ ឬការពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ ឬលទ?

លេីសិ្ជាធ្ាេ់, តាមលយេេ់រេស់អ្ក:  

ក. ការអេ់រ/ំកម្មវ ិ្ ីអេ់រលំ្ទះលរៀេចំលោយអ្កណា?

 (ចលម្ីយអាចមា្លេីសេីមួយ)

ខ. ការអេ់រ/ំកម្មវ ិ្ ីអេ់រលំ្ទះបា្ជួយអ្កឲ្យយេ់�រឹងេីសពុចរតិភាេ 

(្ិងអំលេីេពុករេួយ) ប�រឬលទ?  

្រ. ការអេ់រ/ំកម្មវ ិ្ ីអេ់រលំ្ទះបា្ល្វែីឲ្យអ្កចលូេរមួ្ិងល�ីរតួ

 ជាអ្កលេីកស្ួយសពុចរតិភាេក្ពុងសង្គម/ពេលទសប�រឬលទ?

១. បាទ/ចាស    

២. លទ(លេីលឆ្ីយលទ សលូមរម្ងលៅសំណួរ្រ១)

១. ព្ររឹទះសា្ថ ្អេ់រ ំ

២. អង្គការសង្គមសពុីវេិ

៣. អាជាញា ្រមលូេោឋា ្

៤. អង្គភាេពេឆ្ងំអំលេីេពុករេួយ

៥. លផសេងៗ...................................

១. បាទ/ចាស ពបាក�ណាស់

២. បាទ/ចាស េ៉ាពុប្តាមិ្ទា្់ព្រេ់ពោ្់លទ

៣. លទ

១. បាទ/ចាស ពបាក�ណាស់

២. បាទ/ចាស េ៉ាពុប្តាមិ្ទា្់ព្រេ់ពោ្់លទ

៣. លទ
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្រ១. ពទេ្យសម្តតាិ (ឧេករណ៍្ិងសម្ារទៈ) 

( វាយតនម្លោយបផ្អកលេីភាេជាក់បសតាង) 

លតីអ្កមា្

 ក. ពេភេទរឹកលពេីពបាស់

ខ. អ្រ្គិស្ីលពេីពបាស់ក្ពុងផ្ទះ

្រ. វទិ្យពុ 

ឃ. ទលូរស័េ្ 

ង. កង់ 

ច. ម៉ាលូតលូ 

ឆ. ទលូរទសសេ្៍

ជ. អពុិ្ល្ីបណតលពេីពបាស់

្រ២. លេី្រិតេីពបាក់ចំណលូ េរេស់ព្ររួសារអ្ក លតីអ្ក្ិរតថា

អ្ករស់លៅក្ពុងសា្ថ ្ភាេ�លូចលមតាច?

(សលូមអា្ចលម្ីយ។ អ្កលឆ្ីយពតរូវវាយតនម្លោយខ្ួ្ឯង)

សពុខពុមាេភាេរេស់អ្កតេសម្ាស្៍ 

្រ៣. ជារមួ លតីអ្កសេបាយចិតតា រ្ឹងជីវតិរេស់អ្កឬលទ? 

លតីអ្កអាច្ិយយបា្ថាអ្ក: 

្រ. សា្ថ ្ភាេជីវភាេ

ក. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

ខ. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

្រ. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

ឃ. មា្…….១         មិ្មា្ ......២ 

ង. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

ច. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

ឆ. មា្…….១         មិ្មា្ ......២ 

ជ. មា្…….១         មិ្មា្ ......២

េំបាក  .............................................. ១

្ម្មតាេ៉ាពុប្តាមា្ការ្ិរត្រលូរលពចី្................ ២

្ម្មតា................................................. ៣

បា្សពុខពសរួេ..................................... ៤

មិ្សេបាយចិតតាទាេ់បតលសាទះ ................ ១

មិ្សលូវសេបាយចិតតា  .............................. ២

្ម្មតា ................................................ ៣

សេបាយចិតតា្រួរសម .............................. ៤

សេបាយចិតតាណាស់  .............................. ៥

សំណួរលមអែិតស កម្់ កតរួតេិៃិតលាយ ចោលការណ៍/កម្មវិធីជាក់លាក់
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្រ៤. វទិ្យពុ 

្រ៥.  ទលូរទសសេ្៍

្រ៦. កាបសត

្រ៧. អពុិ្្ឺបណត

ឧេករណ៍សពមាេ់ទំនាក់ទំ្ង

្រ៨. លតីពេភេផតាេ់េ័ត៌មា្ ៣ពេលភទចម្ងណាខ្ទះប�រអ្កលពេីពបាស់

ល�ីម្ទីទួេេ័ត៌មា្ ឬទំនាក់ទំ្ង (វទិ្យពុ ទលូរទសសេ្៍, កាបសត 

កាតា រពេកាសេ័ត៌មា្ តាមរយទៈលមភលូមិ មិតតាភកតាិ ្ិងពករុមព្ររួសារ 

អពុិ្្ឺបណត សារទលូរស័េ្ ជាល�ីម) 

•  កំណត់ចំណាសំពមាេ់អ្កសួរសំណួរ: អ្កលឆ្ីយសំណួរអាចលឆ្ីយ

េីពេភេទទួេបា្េ័ត៌មា្លផសេងលទៀត លេីសិ្ជាោក់េ័្្ េ៉ាពុប្តា

អ្កសួរសំណួរមិ្ពតរូវផតាេ់ជលពមីសលផសេងលទៀត�េ់អ្កលឆ្ីយល�យី ។

េទ្ភាេទទួេបា្េ័ត៌មា្: លតីអ្កទទួេបា្េ័ត៌មា្េីពេភេខាងលពកាមល្ទះ
ញរឹកញេ់េ៉ាពុណា្ណ ប�រ? (លៅលេេ្ម្មតា ប�េមិ្មា្េពុណ្យទា្)   

មិ្ប�េលសាទះ ............................... ១

តិចជាងមួយ�ងក្ពុងមួយបខ ............... ២

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយបខ ....................... ៣

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយសបាតា ហ៍ ................ ៤

លរៀងរាេ់នថ្ង .................................... ៥

មិ្ប�េលសាទះ ................................ ១

តិចជាងមួយ�ងក្ពុងមួយបខ ............... ២

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយបខ ....................... ៣

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយសបាតា ហ៍ ................ ៤

លរៀងរាេ់នថ្ង .................................... ៥

មិ្ប�េលសាទះ ............................... ១

តិចជាងមួយ�ងក្ពុងមួយបខ .............. ២

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយបខ ....................... ៣

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយសបាតា ហ៍ ................ ៤

លរៀងរាេ់នថ្ង .................................... ៥

មិ្ប�េលសាទះ ............................... ១

តិចជាងមួយ�ងក្ពុងមួយបខ ..............  ២

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយបខ ....................... ៣

២ឬ៣�ងក្ពុងមួយសបាតា ហ៍ ................ ៤

លរៀងរាេ់នថ្ង .................................... ៥

________________________

________________________

________________________

(សលូមអ្កសួរសំណួរសរលសរចលម្ីយ)

..
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្រ៩. លតីអ្ក្ិរតយ៉ា ងណាប�រចំលោទះកពមងសំណួរសម្ាស្៍ល្ទះ?

*ការសលងកាតរេស់អ្កល្វែីសម្ាស្៍(មិ្ពតរូវសួរលៅអ្កតេសម្ាស្៍លទ)
អ្កតេសម្ាស្៍លឆ្ីយលោយ

ក. យកចិតតាទពុកោក់ខ្ាងំ

ខ. យកចិតតាទពុកោក់េង្គួរ

្រ. មិ្សលូវយកចិតតាទពុកោក់

សំណួរសម្ាស្៍

េិបាកលឆ្ីយខ្ាងំ ............................. ១

េិបាកលឆ្ីយ ................................... ២

មិ្សលូវង្យពសរួេ .......................... ៣
(មា្សំណួរខ្ទះេិបាកលឆ្ីយ)

ង្យពសរួេលឆ្ីយ ............................ ៤

..
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លៅកម្ពុជា ៦៥ភា្ររយន្ពេជាជ្ មា្អាយពុលពកាម ៣០ឆ្្ ំ លហយីជាង ៣០ ភា្ររយន្េេរ�ឋាពតរូវបា្

ល្រចាត់ទពុកថាជាយពុវជ្។ ល�ីម្សីលពមចបា្លជា្រជ័យក្ពុងការលេីកកម្ស់សពុចរតិភាេ ្ិងទេ់សាកា ត់អំលេី

េពុករេួយ ការល្វែីការជាមួយយពុវជ្ឲ្យបា្កា្់បតលពចី្ ្រឺជាលរឿងមួយប�េចាបំាច់។ ការស្ង់មតិយពុវជ្

សតាីេីសពុចរតិភាេល្ទះ ល្វែីល�ងីល�ីម្បីសវែងយេ់្ិងបា៉ា ្់ពេមាណ ឥរយិេថ ្ិងការយេ់លឃញីអំេី
 សពុចរតិភាេ ្ិងអំលេីេពុករេួយក្ពុងចំលណាមពករុមពេជាជ្�៏សំខា្់ល្ទះ។ ការស្ង់មតិតាមរលូេភាេតំណាង

ថ្ាក់ជាតិ លេីក�ំេលូងល្រលៅពេលទសកម្ពុជាល្ទះ បា្សម្ាសយពុវជ្ ១២០០នាក់ អាយពុេី ១៥ �េ់៣០ឆ្្ំ

លៅទលូទាងំពេលទស។ េទ្ផេន្ការអលងកាតល្ទះ អាចផតាេ់ ល្ូវភសតាពុតាង ្ ិងទិ្្្័យសពមាេ់អង្គភាេរោឋា ភិបាេ 
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