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អងគការស�គ�ធាងនៅ�ុត
      
 អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត (STT) ត្រូតូវបានបចេង្គើ�តកុំុង្គឆំ្នាំ�២០០៥  និង្គត្រូតូវបាន�ុ�បញី្ជី�ជាអង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាលកុំុង្គត្រូសកុុ 
ជួួយគាំ�ត្រូ�ដល់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គរាជួធាន�ភំិ�ចេ�ញចេ�ឆំ្នាំ�២០០៦។ អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំតចាបច់េផ្សាើ�ម្ភៈជាអង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល
កុំុង្គត្រូសកុុខែដលចេ�ើ តចេល�ការជួួយចេល�កុកុម្ភៈពស់ខែផ្សាំកុបចេ�េកុចេ�សដល់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុ និង្គបន្ទាា បម់្ភៈកុលូតលាស់�ួួន ចេដ្ឋាយផ្សាលិតជាខែផ្សាន��
សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុ ការសិកុាត្រូ�វត្រូជាវ និង្គការតសូូម្ភៈតិ ចេដ�ម្ភៈី�សចេត្រូម្ភៈ�ចេគាំលចេ�របស់�ួួនកុំុង្គការជួួយដល់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុ និង្គងាយ
រង្គចេត្រូគាំ�ឱ្យយ��ួលបានសិ�ិិដ�ធ្លីួ� និង្គសិ�ិិល�ចេ�ឋាន។

សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបខែនែម្ភៈ សូម្ភៈទាកុ�់ង្គ៖សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបខែនែម្ភៈ សូម្ភៈទាកុ�់ង្គ៖
�ូរស័�ាចេល�៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤

អុ�ខែម្ភៈែល៖ info@teangtnaut.org 
ចេគហ���រ័៖ www.teangtnaut.org 

ចេហេសបូុកុ៖ https://www.facebook.com/sttcambodia

ធ្លីេ��រ័៖ https://twitter.com/STTCambodia

ការត្រូ�វត្រូជាវ��ួលបានម្ភៈូលនិធ្លីិត្រូគាំ�ត្រូ�ចេដ្ឋាយ៖ការត្រូ�វត្រូជាវ��ួលបានម្ភៈូលនិធ្លីិត្រូគាំ�ត្រូ�ចេដ្ឋាយ៖



     ប់ញី្ជីពីា�យកាត់

 ទីី� �ងសហគ�ន៍៍ក្រី�ីក្រី��ុ�ងទីីក្រី�ុង
 �ែ នភា�រស់ចេ�របស់ត្រូបជាសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�ត្រូបឡាយបឹង្គត្រូតខែបកុភិូម្ភៈ៤ិន្ទាចេ�លប�េុបីនំ



     ប់ញី្ជីពីា�យកាត់
EBA                                            ត្រូប�ន័ិអនុចេត្រូគាំ��និចេល�ផ្សាលិតផ្សាលត្រូគបយ់៉ាែ ង្គចេល�កុខែលង្គខែតអាវុធ្លី     

EU                                              សហភា�អឺរ ែុប

FGD                                            ការ�ិភាកុាជាត្រូកុុម្ភៈ 

GDP                                           ផ្សាលិតផ្សាលកុំុង្គត្រូសុកុសរុប 

GSP                                            ត្រូប�ន័ិអនុចេត្រូគាំ��ូចេ� 

HHS                                      ការសាង្គម់្ភៈតិ�ម្ភៈត្រូគួ�រ 

MoT                                           ត្រូកុសួង្គចេ�ស�រណ៍៍ 

NGO                                           អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល 

SUPF                                          សម្ភៈពន័ិអំកុ��ង្គ��ល�ចេ�ត្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ 

STT                                             អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត 

TOR                                            លកុខ�ណ៍ឌ ចេយ៉ាង្គ

UNICEF                                       ម្ភៈូលនិធ្លីិសហត្រូបជាជាតិចេដ�ម្ភៈី�កុុមារ 

WB                                             ធ្លីន្ទាគាំរ�ិភិ�ចេលាកុ 

WFP                                           កុម្ភៈមវធិ្លី�ចេសី�ង្គអាហារ�ិភិ�ចេលាកុ 
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ចេត្រូជួ�សចេរ �សសត្រូមាបក់ារសិកុាចេន� ចេត្រូពា��ួកុចេគត្រូតូវបានចាត់
ជាសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គការត្រូ�វត្រូជាវរបស់អង្គគការសមាគម្ភៈ
ធាង្គចេ�ំត។ ការសមាៈ សត្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គជាម្ភៈយួនឹង្គត្រូគួ�រ
��នួន ៩៥៨ ត្រូគួ�រ។ ��នួនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
ចេន�ត�ណាង្គឱ្យយ ១៤% នៃន��នួនត្រូគួ�រសរុបចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន៍
ទា�ង្គ ៤២ ខែដលបានចេត្រូជួ�សចេរ �សសត្រូមាបក់ារត្រូ�វត្រូជាវ។
  មានការសិកុាជាចេត្រូ��នបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល
២០ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន�ចេដ�ម្ភៈី�វាយតនៃម្ភៈួភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ និង្គ�ែ នភា�
រស់ចេ�របស់ត្រូបជា�លរដាចេ�កុំុង្គ����ង្គល�ចេ�ឋានត្រូកុ�ត្រូកុចេ�
�ូទា�ង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ ការសិកុាទា�ង្គចេន�បងាា ញឱ្យយចេ��ញ
ថា��នួនសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ មានការចេឡុ�ង្គ
�ុ�ចាប�់�ង្គ��ឆំ្នាំ� ១៩៩៧ ម្ភៈកុ។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ១៩៩៧  ����ង្គ
ល�ចេ�ឋានត្រូកុ�ត្រូកុមាន��នួន ៣៧៩����ង្គ  ឆំ្នាំ� ២០០៩ មាន
��នួន ៤១០����ង្គ  ឆំ្នាំ� ២០១៣ មាន��នួន ៣៤០ ����ង្គ
និង្គ�ុង្គចេត្រូកាយ����ង្គល�ចេ�ឋានត្រូកុ�ត្រូកុមាន��នួន ២៧៧ គិត
ត្រូតឹម្ភៈឆំ្នាំ� ២០១៨។ ការត្រូ�វត្រូជាវ�ួ�បងាា ញថាសហគម្ភៈន៍
ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គអា�នឹង្គចេកុ�នចេឡុ�ង្គម្ភៈើង្គចេ�ៀត ចេដ្ឋាយ�រ
ការចេធ្លីេ���ណាកុត្រូសុកុ��ជួនប�ម្ភៈកុ��ត្រូកុុង្គខែដលបណាើ លម្ភៈកុ��
ប�ខែរប�រលួអាកាសធាតុ ការជួ�ពាកុប់�ណុ៍លត្រូគឹ��ែ នម្ភៈ�ត្រូកុូហិរញ្ជីញ វតែុ 
និង្គជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩។១

   កុង្គេ�ខាតចេសវាកុម្ភៈមចា�បា� ់ រមួ្ភៈមាន�ែ នភា�ផ្សាួូវម្ភៈនិលិ 
កុង្គេ��ឹកុ�ិត និង្គការម្ភៈនិមានអគគិសន�រដាចេត្រូប�ត្រូបាស់ គឺជាបញ្ហាា
�ម្ភៈីង្គៗខែដលសហគម្ភៈន៍ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញជួួប
ត្រូប��។ របាយការណ៍៍ម្ភៈយួរបស់�លារាជួធាន�ភំិ�ចេ�ញឆំ្នាំ�
២០១២ បានរកុចេ��ញថា ៦០% នៃនត្រូគួ�រកុ��ុង្គរស់ចេ�
ចេត្រូកាម្ភៈខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុ។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៩ ការសិកុា

ត្រូ�វត្រូជាវម្ភៈយួខែដលមានចេ�ម �ថា “ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ចេ�
កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ ” ខែដលបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយកុម្ភៈមវធិ្លី�ចេសី�ង្គ
អាហារ�ិភិ�ចេលាកុ បានបងាា ញនូវការវវិឌ្ឍឍដគួ៏រឱ្យយកុតស់មាគ ល់
ម្ភៈយួអ���ល�ិភា�របស់ត្រូបជា�លរដាកុំុង្គការ��ួលបានចេសវា
អគគិសន� និង្គ�ឹកុ�ិត។ បែុខែនើ បញ្ហាា ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតដូ�ជាប�ណុ៍ល
ចេ�ខែតជាបញ្ហាា ស�ខានស់ត្រូមាបត់្រូបជា�លរដាចេ��ូទា�ង្គរាជួធាន�
ភិំ�ចេ�ញ ខែដលបាន�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការសិកុាចេន�។
     ��ចេពា�ភា�អយុតើិធ្លីម្ភៈខ៌ែដលសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ
បានជួួបត្រូប��ដូ�គំាំចេន្ទា� គឺការគ�រាម្ភៈកុ�ខែហង្គ��ការបចេណ៍ើ ញ
ចេ�ញ។ ការសិកុាចេសា�រខែតទា�ង្គអស់បានរាយការណ៍៍��បញ្ហាា
ចេន�ថាជាការរារា�ង្គដធ៏្លី�ម្ភៈយួដល់សហគម្ភៈនក៍ុំុង្គការ��ួលបាន
ជួ�វភា�ភា�ត្រូបចេស�រ និង្គមានសនើិសុ�កុំុង្គជួ�វតិរបស់�ួកុចេគ។
  ចេទា�ជាយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� ការសិកុាចេន�បានបញី្ហាកុប់ខែនែម្ភៈ
ចេ�ចេល�វឌ្ឍឍនភា� និង្គបញ្ហាា ត្រូបឈម្ភៈស�ខាន់ៗ ខែដលជួួបត្រូប��
ចេដ្ឋាយសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ ប�េុបីនំចេន�
សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញចេសា�រខែតទា�ង្គអស់មាន
ល�ិភា���ួលបាន�ឹកុ�ិត (៨៧%) និង្គអគគិសន�រដា (៩៨%)។ 
ភា�ដល៏ិត្រូបចេស�រម្ភៈយួកុច៏េ��ញមាន�ម្ភៈរយ�សម្ភៈតែភា�របស់
ត្រូបជា�លរដាកុំុង្គ��ួលបានការខែ�ទា�សុ�ភា�ផ្សាង្គខែដរ។ 
ឧទាហរណ៍៍ត្រូបមាណ៍ជា ៨២% នៃនកុុមារចេត្រូកាម្ភៈអាយុ ១២ ខែ�
បាន��ួលការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គចេ�ញចេលញ �ណ៍�ខែដល ៨២% 
នៃនស្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា���ួលបានការ�ិនិតយសុ�ភា�ជាចេ�ៀង្គទាត។់ 
កុំុង្គចេ�លជាម្ភៈយួគំាំចេន�ខែដរ មានរហូតដល់ ៨៥% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈ
ផ្សាើល់ប�សមាៈ ស��ួលបានការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គការពារចេម្ភៈចេរាគ
កូុវ �ដ-១៩ កុំុង្គចេន្ទា� ៨៤% បានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ��នួន ��រចេល�កុ 
ចេហ�យ ១១% បានចាកុ�់�នួន ៣ ចេល�កុ និង្គ៦% ��ួលបានការ
ចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គខែតម្ភៈយួចេល�កុបែុចេណាះ �។  ភា�លិត្រូបចេស�រ�ម្ភៈីង្គ
ម្ភៈយួចេ�ៀតកុម៏ានចេ�កុំុង្គការអបរ់ �របស់កុុមារផ្សាង្គខែដរ ខែដលកុុមារ
ត្រូគបអ់ាយុចេសា�រខែតទា�ង្គអស់បានចេ�ចេរៀនចេ��លា (៩០% 
��ចេពា�កុុមារអាយុ�ចេនួ្ទា��� ៦ ចេ� ១២ ឆំ្នាំ� និង្គ ៩៣% ��ចេពា�

១១

១�ិនំនយ័របស់អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត



២២

កុុមារអាយុ�ចេនួ្ទា��� ១២ ឆំ្នាំ� ចេ� ១៤ ឆំ្នាំ�)។
       វវិឌ្ឍឍនដ៍ស៏�ខានម់្ភៈយួចេ�ៀតកុម៏ានទាកុ�់ង្គនឹង្គល�ចេ�ឋាន
របស់ត្រូគួ�រផ្សាង្គខែដរ ចេហ�យត្រូបជា�លរដាខែដលបាន�ូលរមួ្ភៈ
កុំុង្គការសិកុាចេន� ភាគចេត្រូ��នមានល�ចេ�ឋាន�ា ល់�ួួន(៧៥%)។ 
ការរកុចេ��ញចេន�អា�បណាើ លម្ភៈកុ��ការចេត្រូជួ�សចេរ �សមានលកុខណ៍:
លចេម្ភៈិ�ង្គ ខែដលបញ្ហាា ចេន�នឹង្គមានការ�ិភាកុាបខែនែម្ភៈចេ�ៀតចេ�
ខែផ្សាំកុខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ។ ល�ចេ�ឋានជាចេត្រូ��នត្រូតូវបានសចេង្គើតចេ��ញ
ថាមានសុវតែិភា� និង្គ�ង្គសង្គប់ានលិ បែុខែនើ ៥០% នៃនអំកុ
�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមានផ្សាា�ចេឈ� និង្គដ�បូលស័ង្គើស� និង្គ 
២០% មានផ្សាា�ចេធ្លីេ���ឥដា។
       ចេទា�ប�ជាមានភា�ត្រូបចេស�រចេឡុ�ង្គទា�ង្គចេន�កុើ� បញ្ហាា ជាចេត្រូ��ន
ចេ�ខែតបនើចេកុ�តមាន។ ឧទាហរណ៍៍ សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ
��ត្រូកុុង្គជាចេត្រូ��នបនើត្រូបឈម្ភៈនឹង្គហានិភិយ័��ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ 
ឬរស់ចេ�កុំុង្គត�បនខ់ែដល�ាបម់្ភៈនិអនុញ្ហាញ តឱ្យយ�ួកុចេគរស់ចេ� 
ដូ�ជាការរស់ចេ��ម្ភៈមាត�់ចេនួ ផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ និង្គ�ម្ភៈមាតប់ឹង្គ។ 
ជាការ�ិតណាស់ ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញចេដ្ឋាយបង្គខ� គឺជាការភិយ័
ខួា�ម្ភៈយួខែដលត្រូតវូបានរាយការណ៍៍ចេដ្ឋាយសហគម្ភៈនជ៍ាចេត្រូ��ន។ 
បញ្ហាា ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�ខែតម្ភៈនិទានម់ានភា�ត្រូបចេស�រ។ ត្រូគួ�រជាចេត្រូ��ន
បនើរស់ចេ�យ៉ាែ ង្គល�បាកុជាម្ភៈយួនឹង្គត្រូបាកុ�់�ណូ៍លទាប និង្គការ
ជួ�ពាកុប់�ណុ៍ល �ណ៍�ខែដលតនៃម្ភៈអួគគិសន� និង្គចេត្រូបង្គ��ង្គចេ�
ខែត�ពស់ និង្គបនើចេកុ�នចេឡុ�ង្គ។ សហគម្ភៈនក៍ុប៏ានតិូញខែតិ��ការ
ម្ភៈនិ��ួលបានបណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ ៌និង្គកុម្ភៈេ�ត្រូបាកុច់េដ�ម្ភៈី���ណាយចេល�
នៃ�ួថំា�ចេ��យ។
       ជា�ុង្គចេត្រូកាយ បញ្ហាា ទា�ង្គអស់ចេន�មានសភា�កានខ់ែត
ធ្លីងនធ់្លីងរចេឡុ�ង្គចេត្រូពា�ខែតកុង្គេ�ខាតសកុម្ភៈមភា�រមួ្ភៈគំាំរបស់សហគម្ភៈន៍
ចេដ�ម្ភៈី�ចេដ្ឋា�ត្រូ�យ និង្គតសូូម្ភៈតិត្រូបកុបចេដ្ឋាយត្រូបសិ�ិភា�។ កុង្គេ�
ការ�ង្គត្រូកុង្គ និង្គចេកុៀរគរ សហគម្ភៈនឱ៍្យយរងឹ្គមា� ចេធ្លីេ�ឱ្យយសកុម្ភៈមភា�
រមួ្ភៈគំាំត្រូបកុបចេដ្ឋាយត្រូបសិ�ិភា�ចេន�ម្ភៈនិអា�ចេកុ�តចេឡុ�ង្គបាន។ 
អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន ៍ និង្គសមាជួិកុសហគម្ភៈនប៍ាននិយ៉ាយ
ថា �ួកុចេគម្ភៈនិទាន�់�ួលបានវគគបណ៍ើុ �បណាើ ល ឬការគាំ�ត្រូ�
ត្រូគបត់្រូគាំនច់េ�កុំុង្គការចេល�កុចេឡុ�ង្គ��បញ្ហាា របស់�ួកុចេគចេ�កាន់
រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលត្រូបកុបចេដ្ឋាយត្រូបសិ�ិិភា�ចេ�ចេឡុ�យចេ�។ ខែផ្សាិកុ
�ម្ភៈការរកុចេ��ញនៃនការត្រូ�វត្រូជាវចេន� អនុ�សនស៍�ខាន់ៗ
ម្ភៈយួ��នួនអា�ត្រូតូវបានផ្សាើល់ដូ�ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ៖   

ការតសូូម្ភៈតិរមួ្ភៈគំាំ៖ការតសូូម្ភៈតិរមួ្ភៈគំាំ៖ ខែផ្សាិកុចេល��ែ នភា�ភិូម្ភៈ�ិស្រ្តសើ
របស់សហគម្ភៈនជ៍ាចេត្រូ��នខែដលបានរមួ្ភៈបញ្ជីេូ លចេ�
កុំុង្គការសិកុាចេន� ចេគអា�សនមតបានថាសហគម្ភៈន៍
ភាគចេត្រូ��នម្ភៈនិអា�បនើរស់ចេ�កុំុង្គ����ង្គរបស់�ួួន
បានរហូតចេន្ទា�ចេ�។ សហគម្ភៈនទ៍ា�ង្គចេន�រមួ្ភៈមាន
ដូ�ជាសហគម្ភៈនខ៍ែដលរស់ចេ��ម្ភៈដង្គផ្សាួូវ ខែកុីរមាត់
�ចេនួ�ម្ភៈ ផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ ជាចេដ�ម្ភៈ។ ម្ភៈុននិង្គចេត្រូកាយ 
សហគម្ភៈនទ៍ា�ង្គ ចេន�នឹង្គត្រូតូវចេគបង្គខ�ឱ្យយ�ួស់��ល�ចេ�
�ម�ចេដ�ម្ភៈី�អភិវិឌ្ឍឍ��ត្រូកុុង្គ។ ដូ�ចេន� ជាអនុ�សន ៍
អង្គគការម្ភៈិនខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិិបាលគួរជួួយដល់សហគម្ភៈន៍
ទា�ង្គចេន�ជាអា�ិភា� និង្គឱ្យយ�ួកុចេគ��ួលបាន
�័ត៌មានទាកុ់�ង្គនឹង្គចេគាំលនចេយ៉ាបាយស�ខាន់
ៗរបស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល តត្រូម្ភៈូវការ និង្គន�តិវធិ្លី�ខែផ្សាំកុ
�ាបន់្ទាន្ទា។ បខែនែម្ភៈ��ចេន�ចេ�ចេ�ៀត វានឹង្គជួួយ
ឱ្យយសហគម្ភៈនច៍េត្រូត�ម្ភៈ�ួួនជាចេត្រូស� និង្គធាន្ទាថា
ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ ឬការ�ួស់��ល�ចេ��ម�ត្រូតូវបាន
អនុវតើ�ម្ភៈវធិានការខែដលមានតមួាភា� និង្គ
គណ៍ចេនយយភា�។
ចេសដាកិុ�េត្រូគួ�រ៖ ចេសដាកិុ�េត្រូគួ�រ៖ ដូ�ខែដលការសិកុាចេន�បាន
បងាា ញ ប�ណុ៍លត្រូគួ�រត្រូតូវបានចេល�កុចេឡុ�ង្គថាជា
បញ្ហាា ដ៏ស�ខាន់ម្ភៈួយរបស់អំកុ�ូលរួម្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ ស។ ប�ណុ៍លភាគចេត្រូ��នចេកុ�នចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយ
�រត្រូ�ត្រូ�ង្គ�់�ណូ៍ល�ម្ភៈរយ�ការចេធ្លីេ�អាជួ�វកុម្ភៈមខំាត
តូ� បញ្ហាា ខែផ្សាំកុចេសដាកិុ�េចេន�គួរចេដ្ឋា�ត្រូ�យចេដ្ឋាយ
អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាលខែដលមាន ជួ�ន្ទាញចេល�
ខែផំ្សាកុសហត្រូគិនសង្គគម្ភៈ និង្គអភិវិឌ្ឍឍនស៍ហត្រូគិនភា� 
ជាជាង្គចេដ្ឋា�ត្រូ�យចេដ្ឋាយ�ា ល់ចេដ្ឋាយអង្គគការម្ភៈិន
ខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាលខែដលចេធ្លីេ�ខែតការតសូូម្ភៈតិ។      

• sjdf

១. តួន្ទា��របស់អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល១. តួន្ទា��របស់អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល

• sjdf



៣៣

     តួន្ទា��របស់ត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយឯកុរាជួយចេ�ខែតមាន�រ�
ស�ខានស់ត្រូមាបឱ់្យយត្រូបជា�លរដា និង្គសហគម្ភៈន ៍ សខែម្ភៈើង្គ
អ���កុើ�បារម្ភៈៈ និង្គបញ្ហាា របស់�ួកុចេគចេ�កាន�់ធារណ៍�ជួន។ 
កុំុង្គកុរណ៍� ចេន� អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈនត៍្រូតូវយល់ដឹង្គអ���ត្រូប�ន័ិ
ផ្សាស�េផ្សាាយ និង្គ�ែ បន័�រ�ត័ម៌ានឯកុរាជួយទា�ង្គអស់ ចេហ�យ
ចេធ្លីេ�ការទាកុ�់ង្គ �ួកុចេគចេដ�ម្ភៈី�សមាៈ សចេ�ចេ�លចា�បា�។់

    ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញចេដ្ឋាយបង្គខ�ជាចេរឿយៗមានពាកុ�់ន័ិនឹង្គ
ស�ណ៍ង្គហិរញ្ជីញ វតែុម្ភៈយួ��នួន ឬការ��ង្គ��ល�ចេ��ម�។ ការ
សចេង្គើតជាចេត្រូ��នបានបងាា ញឱ្យយដឹង្គថាដ�ចេណ៍� រការទា�ង្គចេន�
ជា�ូចេ�ចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយគាំម នការ�ិភាកុាជាម្ភៈយួត្រូបជា�លរដា
កុំុង្គសហគម្ភៈន ៍ ផ្សាាុយចេ�វញិខែតង្គខែតចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ�ម្ភៈរយ�ការ
គ�រាម្ភៈកុ�ខែហង្គម្ភៈនិផ្សាើល់ស�ណ៍ង្គអេ�ទា�ង្គអស់ជាជាង្គការ�រចារ 
និង្គ�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់ជាម្ភៈយួសហគម្ភៈនត៍្រូបកុបចេដ្ឋាយតមួាភា� 
និង្គអភិបិាលកុិ�េល។ិ ការ�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់រវាង្គសហគម្ភៈន ៍
និង្គ�ែ បន័រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលអ���ស�ណ៍ង្គ និង្គការ��ង្គ��ល�ចេ�
�ម� គឺជាអនុ�សនម៍្ភៈយួ ចេដ�ម្ភៈី�ធាន្ទាថាជួ�វភា�របស់ត្រូគួ�រ
ខែដលរង្គផ្សាលបែ�ពាល់នឹង្គម្ភៈិនរង្គផ្សាលល�បាកុកាន់ខែតខួា�ង្គ
ខែដលន្ទា�ឱ្យយ�ួកុចេគកានខ់ែតជួ�ពាកុប់�ណុ៍ល និង្គធួាកុក់ុំុង្គភា�
ត្រូកុ�ត្រូកុកានខ់ែតខួា�ង្គ។

២. ��ន្ទាកុ�់�នង្គជាម្ភៈយួនឹង្គត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយ២. ��ន្ទាកុ�់�នង្គជាម្ភៈយួនឹង្គត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយ

៣. រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ឬ�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ៣. រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ឬ�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ



៤៤



៥៥

     ១. នៅសច�ីីនៅ�ី�� 
     កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល ២០ ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន� កុម្ភៈពុជាមានការ
វវិឌ្ឍឍយ៉ាែ ង្គខួា�ង្គខែផ្សាំកុចេសដាកិុ�េរបស់�ួួន។ ចេដ្ឋាយមានកុ�ចេណ៍� ន
ចេ�រ��នួន ៧,៧% កុំុង្គម្ភៈយួឆំ្នាំ� ចាប�់�ង្គ��ឆំ្នាំ� ១៩៩៨ ដល់ ឆំ្នាំ�
២០១៩ ម្ភៈកុ។ កុម្ភៈពុជាបានកួាយជា “ត្រូបចេ�សខែដលមាន
��ណូ៍លម្ភៈធ្លីយម្ភៈកុត្រូម្ភៈតិទាប” កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៥ ចេហ�យត្រូតូវបាន
ចេគ�ាកុរថានឹង្គកួាយជា “ត្រូបចេ�សខែដលមាន��ណូ៍លម្ភៈធ្លីយម្ភៈ
កុត្រូម្ភៈតិ�ពស់” ត្រូតឹម្ភៈឆំ្នាំ� ២០៣០២។វស័ិយកុសិកុម្ភៈម វស័ិយន្ទា�
ចេ�ញសចេម្ភៈួ�កុប�ពាកុ ់វស័ិយចេសវាកុម្ភៈម និង្គវស័ិយចេ�ស�រណ៍៍ 
គឺជាឧសាហកុម្ភៈមស�ខាន់ៗ សត្រូមាបវ់ឌ្ឍឍនភា�ខែផំ្សាកុចេសដាកិុ�េ
ទា�ង្គចេន្ទា�។ វស័ិយកុសិកុម្ភៈមត�ណាង្គឱ្យយ ២២,៨៤% នៃនកុ�ចេណ៍� ន
ផ្សាលិតផ្សាលកុំុង្គត្រូសុកុសរុប ចេហ�យ ៣៤,៦៧% បានម្ភៈកុ��
វស័ិយឧសាហកុម្ភៈមន្ទា�ចេ�ញរមួ្ភៈបញ្ជីេូ លគំាំទា�ង្គអស់ និង្គចេ�
ចេសសសល់��ចេន� ៣៦,២១% បានម្ភៈកុ��វស័ិយចេសវាកុម្ភៈម៣។
  កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�លនៃនការវវិឌ្ឍឍចេសដាកិុ�េចេន� និង្គចេយ៉ាង្គ
�ម្ភៈរបាយការណ៍៍ប�េុបីនំភា�ម្ភៈួយរបស់ត្រូកុសួង្គខែផ្សានការ
(ឆំ្នាំ� ២០២១) កុម្ភៈពុជា��ួលបានចេជាគជួយ័កុំុង្គការកាតប់នែយ
អត្រូ�នៃនភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ ��ជិួត ៥០% ចេ�ពាកុក់ុណាើ ល�សសវតសរ ៍
ឆំ្នាំ� ១៩៩០ �ុ�ម្ភៈកុចេ� ១៧,៨% ត្រូតឹម្ភៈឆំ្នាំ� ២០១៩៤។ �េ�តីតិ
ខែតយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� ការសាង្គម់្ភៈតិខែផ្សាំកុសង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េ��ឆំ្នាំ� ២០១៩
-២០២០ �ម�ៗ ចេន� បានរកុចេ��ញថាកុត្រូម្ភៈតិត្រូបជា�លរដាខែដល
រស់ចេ�ចេត្រូកាម្ភៈខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុបានចេកុ�នចេឡុ�ង្គជា�ម�ម្ភៈើង្គចេ�ៀត
ដល់ចេ� ១៧,៨% ចេដ្ឋាយ�រការផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃន
ជួ�ងឺ្គកូុវ �ដ-១៩៥។ 

       ការផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ បានបែ�ពាល់
យ៉ាែ ង្គខួា�ង្គដល់ចេសដាកិុ�េរបស់ត្រូបចេ�សកុម្ភៈពុជា។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០២០ 
ផ្សាលិតផ្សាលកុំុង្គត្រូសុកុសរុបបានធួាកុ�ុ់�យ៉ាែ ង្គគ�ហុកុម្ភៈកុត្រូតឹម្ភៈ 
២,២%៦។ វស័ិយចេ�ស�រណ៍៍បាន��ួលផ្សាលបែ�ពាល់យ៉ាែ ង្គ
ខួា�ង្គផ្សាង្គខែដរ។ ម្ភៈុនចេ�លមានការផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺ
កូុវ �ដ-១៩ មានត្រូកុុម្ភៈហុូនកុំុង្គវស័ិយចេ�ស�រណ៍៍ត្រូបមាណ៍ 
១៥ ៩៩០ បាន�ុ�បញី្ជី�ជាម្ភៈយួត្រូកុសួង្គចេ�ស�រណ៍៍៧។ ចេ�កុំុង្គ
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២០ ត្រូបមាណ៍ជា ៥០% នៃនត្រូកុុម្ភៈហុូន
ទា�ង្គចេន�ត្រូតូវបានបិ�អាជួ�វកុម្ភៈម៨។ 
      វស័ិយន្ទា�ចេ�ញផ្សាលិតផ្សាលកាតច់េដរ កុ�៏�ួលរង្គផ្សាល
បែ�ពាល់ដធ៏្លីងនធ់្លីងរចេដ្ឋាយ�រការរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ 
និង្គចេហតុផ្សាលខែផ្សាំកុនចេយ៉ាបាយផ្សាង្គខែដរ។ ចេ�កុំុង្គខែ�ស�ហា ឆំ្នាំ�
២០២០ ចេត្រូកាយ��រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលបានរ �លាយចេចាលគណ៍បកុស
ត្រូបឆ្នាំ�ង្គស�ខាន ់សហភា�អឺរ ែបុបានសចេត្រូម្ភៈ�ដកុហូតការចេល�កុ
ខែលង្គ�និដល់ចេ� ២០% នៃនការន្ទា�ចេ�ញសចេម្ភៈួ�កុប�ពាកុច់េ�
កានត់្រូបចេ�សកុំុង្គសហភា�អឺរ ែបុ។ ផ្សាលិតផ្សាលន្ទា�ចេ�ញខែដល
បានរង្គផ្សាលបែ�ពាល់ចេដ្ឋាយ�រការកាតប់នែយ ឬការដកុហូត
ចេន�រមួ្ភៈមានសចេម្ភៈ�ួកុប�ពាកុ ់ខែសីកុចេជួ�ង្គ ផ្សាលិតផ្សាលសត្រូមាបច់េធ្លីេ�
ដ�ចេណ៍� រ និង្គឧសាហកុម្ភៈមសើរ ខែដលអា�មានតនៃម្ភៈួត្រូបខែហលម្ភៈយួ
ភាគត្រូបា� (១ ពានល់ានអឺរ ែ)ូ នៃនការន្ទា�ចេ�ញត្រូបចា�ឆំ្នាំ�របស់ត្រូបចេ�ស
កុម្ភៈពុជាចេ�កានស់ហភា�អឺរ ែបុ៩។  ការន្ទា�ចេ�ញផ្សាលិតផ្សាលកាត់
ចេដរកុ៏��ួលផ្សាលបែ�ពាល់ចេ�ចេ�លខែដលចេរាង្គ�ត្រូកុជាចេត្រូ��ន
បានបិ�អាជួ�វកុម្ភៈមចេដ្ឋាយ�រខែតជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ ឬកុង្គេ�ការ
បញី្ហា�ិញ��ត្រូបចេ�សន្ទា���និញ�ូល។ 

២ ធ្លីន្ទាគាំរ�ិភិ�ចេលាកុ �សសន�ចេ��ូចេល�ត្រូបចេ�ស ចេធ្លីេ�ប�េុបីនំភា�ចេ�នៃ�ង��២០ ខែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២១ 
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview#1 
៣ Statista: កុម្ភៈពុជា៖ ��ខែណ៍កុវស័ិយចេសដាកិុ�េកុំុង្គផ្សាលិតផ្សាលកុំុង្គត្រូសុកុសរុប ��ឆំ្នាំ� ២០១០ ដល់២០២០ ចេបា��ុម្ភៈពចេដ្ឋាយ Aaron O’Neill ចេ�នៃ�ង��២២ 
ខែ�កុកុើដ្ឋា ឆំ្នាំ�២០២១ https://www.statista.com/statistics/438728/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-cambodia/
៤ ខែ�មរថាម្ភៈស៍៖ ខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុរបស់កុម្ភៈពុជា ចេធ្លីេ�ប�េុបីនំភា�៖ ១៧,៨% នៃនត្រូបជាជួនកុម្ភៈពុជាសែិតចេ�ចេត្រូកាម្ភៈខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុ នៃ�ង��១៩ ខែ�វ�ិិិកា ឆំ្នាំ� 
២០២១ https://www.khmertimeskh.com/50973518/cambodias-poverty-line-updated-178-percent-cambodians-under-the-poverty-line/
៥ ខែ�មរថាម្ភៈស៍៖ ខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុរបស់កុម្ភៈពុជា ចេធ្លីេ�ប�េុបីនំភា�៖ ១៧,៨% នៃនត្រូបជាជួនកុម្ភៈពុជាសែិតចេ�ចេត្រូកាម្ភៈខែ�សបន្ទាា តភ់ា�ត្រូកុ�ត្រូកុ នៃ�ង��១៩ ខែ�វ�ិិិកា ឆំ្នាំ� 
២០២១ https://www.khmertimeskh.com/50973518/cambodias-poverty-line-updated-178-percent-cambodians-under-the-poverty-line/
៦ ធ្លីន្ទាគាំរ�ិភិ�ចេលាកុ �សសន�ចេ��ូចេល�ត្រូបចេ�ស ចេធ្លីេ�ប�េុបីនំភា�ចេ�នៃ�ង��២០ ខែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២១
៧ អង្គគការម្ភៈូលនិធ្លីិអាសុ�៖ �ិនិតយចេម្ភៈ�លជា�ម�ម្ភៈើង្គចេ�ៀតចេល�ការរ �កុរាលដ្ឋាលចេ�កុម្ភៈពុជា Rapid-Survey-on-the-Impact-of-Covid-19-on-MSMEs-in-the-Tou-
rism-Sector-and-Households-in-Cambodia ; Cited from  MOT (Ministry of Tourism) statistic 2020,  https://asiafoundation.org/wp-
៨ ដូ�ខាង្គចេល�
៩ The Diplomat: ចេត�កុម្ភៈពុជានឹង្គយកុ�ិតើ�ុកុដ្ឋាកុច់េ�ើ តចេល�ការងារកុសិកុម្ភៈមខំាតតូ�ឬចេ�? អតែប�សរចេសរចេដ្ឋាយ Len Ang នៃ�ង��២៩ ខែ�កុកុើដ្ឋា ឆំ្នាំ�២០២០ 
https://thediplomat.com/2020/07/will-cambodias-shift-in-focus-to-small-scale-farming-work/



       វស័ិយកុសិកុម្ភៈមចេ�ខែតមានសែិរភា�។ ផ្សាលិតផ្សាលកុសិកុម្ភៈម
ត្រូបមាណ៍ ៤ ២២១ ១៥៣ ចេ�ន ត្រូតូវបានន្ទា�ចេ�ញចេ�កាន់
��ផ្សាារបរចេ�សកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល ១០ ខែ�ដ�បូង្គកុំុង្គឆំ្នាំ� ២០២១ 
ចេទា�ប�ជាមានវបិតើសិកុលនៃនជួ�ងឺ្គកូុវ �ដ-១៩ កុច៏េដ្ឋាយ។  ផ្សាលិត
ផ្សាលទា�ង្គចេន� រមួ្ភៈមានដ�ឡូុង្គម្ភៈ� ត្រូគាំប�់េ យ�នា� ត្រូគាំបច់េពាត 
ខែផ្សាចួេ�កុត្រូសស់ ត្រូកុូ��ួុង្គ �េ យ ចេត្រូម្ភៈ� ចេម្ភៈាស១០។ ចេយ៉ាង្គ�ម្ភៈ
របាយការណ៍៍របស់ត្រូកុសួង្គកុសិកុម្ភៈម រុកាខ ត្រូបមាញ់ និង្គចេន�� 
តួចេល�ចេន�បងាា ញកុ�ចេណ៍� ន��នួន ៤៧,៧២ %ចេធ្លីៀបចេ�នឹង្គ
អ�ឡុុង្គចេ�លដខែដលកុំុង្គឆំ្នាំ� ២០២០១១។
   ចេទា�ប�ជាវស័ិយកុសិកុម្ភៈម ម្ភៈនិ��ួលផ្សាលបែ�ពាល់ខួា�ង្គ
ដូ�វស័ិយចេផ្សាសង្គចេ�ៀតកុច៏េដ្ឋាយ កុសិកុរលកុខណ៍�ត្រូគួ�រចេ�
ខែតជួួបការ�ិបាកុចេដ្ឋាយ�រ�េ�ល�ិភា�ន្ទា�កុសិផ្សាលរបស់�ួកុ
ចេគ�ូលចេ�កាន�់�ផ្សាារ។ កុង្គេ�ល�ភិា���ួលបាន�ត័ម៌ាន
អ�����ផ្សាារ និង្គការ�ិញម្ភៈនិចេ�ៀតទាត ់ គឺជាឧសគគរារា�ង្គដល់
កុសិកុរតូ���ទា�ង្គចេន�១២។ 
          

៦៦

១០ ខែ�មរថាម្ភៈស៍៖ ការន្ទា�ចេ�ញកុសិផ្សាលរបស់កុម្ភៈពុជាចេកុ�នដល់ ៤៧ ភាគរយកុំុង្គ ១០ខែ�ដ�បូង្គ នៃ�ង��២ ខែ�វ�ិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១   
https://www.khmertimeskh.com/50963305/cambodias-agricultural-exports-up-over-47-percent-in-first-10-months/
១១ ដូ�ខាង្គចេល�
១២ អង្គគការ�ិនំនយ័អ���ការអភិវិឌ្ឍឍ៖ វស័ិយកុសិកុម្ភៈមកុម្ភៈពុជាអ�ឡុុង្គចេ�លជួ�ង្គឺកូុវ �ដ ១៩ នៃ�ង��២៧ ខែ�ចេម្ភៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ 
https://opendevelopmentcambodia.net/cambodias-agriculture-sector-amid-covid-19/



៧៧

   អភិវិឌ្ឍឍន�៍�ត្រូកុុង្គគឺជាកុ�ើ ទាកុទ់ាញឱ្យយមានការចេធ្លីេ���ណាកុត្រូសុកុ��ត�បនជ់ួនប�ម្ភៈកុ��ត្រូកុុង្គ។ ភា�ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�ត�បនជ់ួនប�គឺជា
កុ�ើ ជួ�រុញឱ្យយត្រូបជា�លរដាម្ភៈកុ��ត្រូកុុង្គចេដ�ម្ភៈី�ខែសេង្គរកុការងារ និង្គចេធ្លីេ�ឱ្យយជួ�វភា�ត្រូបចេស�រជាង្គម្ភៈុន។ ��នួនត្រូបជា�លរដាចេ���ត្រូកុុង្គកុំុង្គ
ត្រូបចេ�សកុម្ភៈពុជាមានការចេកុ�នចេឡុ�ង្គរហូតជាចេរៀង្គរាល់ឆំ្នាំ�។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ១៩៩៥ មានត្រូបជា�លរដា��នួន ១ ៨៤៤ ៦៨៥ ន្ទាកុរ់ស់ចេ�កុំុង្គ
ត�បន�់�ត្រូកុុង្គ។ ចេ� ១០ ឆំ្នាំ�ចេត្រូកាយ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០០៥ ��នួនចេកុ�នចេឡុ�ង្គរហូតដល់ចេ� ២ ៥៤៥ ០៣៣ ន្ទាកុ។់ ត្រូតឹម្ភៈឆំ្នាំ� ២០២០ 
ចេដ្ឋាយមានកុ�ចេណ៍� នត្រូបជា�លរដាចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គចេល�ស�� ៣,២% កុំុង្គម្ភៈយួឆំ្នាំ� ស�េនៃ�ងចេន�ត្រូបជា�លរដា��នួន ៤ ០៥១ ៣៤១ ឬ
ត្រូបមាណ៍ម្ភៈយួភាគបនួនៃន��នួនត្រូបជា�លរដាសរុប កុ��ុង្គរស់ចេ�កុំុង្គត�បន�់�ត្រូកុុង្គ១៣។     

១៣ The Macrotrends៖ ��នួនត្រូបជាជួនកុម្ភៈពុជា��ឆំ្នាំ� ១៩៦០ ដល់ឆំ្នាំ� ២០២០

     ២. ន៍គរបូ់ន៍ីយ��ម៖ សាា ន៍ភាពប់របិ់ទី ន៍ិងន៍ិនុ្នាការ 



         ៣. សហគ�ន៍៍ក្រី�ីក្រី��ុ�ងរាជធាន៍ីភ្នំុ�នៅពញ ៖ ន៍ិនុ្នាការ ន៍ិងប់ញ្ហាា ក្រីប់ឈ�ន្នានៅពលអន្នាគត
       សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គត្រូតូវបានចេគសិកុាត្រូ�វត្រូជាវ
អស់ជាង្គ ២០ ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចេហ�យចេ�រាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ ការសិកុា
��ម្ភៈុនម្ភៈយួត្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយសម្ភៈពនិ័�ម្ភៈគគ�ភា�អំកុត្រូកុ�ត្រូកុ
កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ សើ��� “�ែ នភា�����ង្គល�ចេ�ឋានត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ
រាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញកុំុង្គត្រូបចេ�សកុម្ភៈពុជា” ។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០០៩ មានការ
សិកុាម្ភៈយួចេ�ៀតចេដ្ឋាយអង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត ខែដលមាន
��ណ៍ង្គចេជួ�ង្គថា “ការសាង្គម់្ភៈតិកុំុង្គ�ណ៍ឌ ទា�ង្គ ៨” ខែដល�ត្រូង្គ�កុ
បខែនែម្ភៈ��ចេល�របាយការណ៍៍របស់សម្ភៈពនិ័�ម្ភៈគគ�ភា�អំកុត្រូកុ�ត្រូកុ
កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១២ និង្គឆំ្នាំ� ២០១៣ មានការសិកុា
វាយតនៃមួ្ភៈ��រចេ�ៀតខែដលចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយ�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ
ខែដលមាន��ណ៍ង្គចេជួ�ង្គថា “ការវាយតនៃម្ភៈួភា�ត្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គរាជួធាន�
ភិំ�ចេ�ញ” និង្គចេដ្ឋាយអង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំតខែដលមាន��ណ៍ង្គ
ចេជួ�ង្គថា “ការសាង្គម់្ភៈតិកុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ”។ ជា�ុង្គចេត្រូកាយ 
ការត្រូ�វត្រូជាវខែដលមាន�ម�ប�ផុ្សាតចេន្ទា�គឺការវាយតនៃមួ្ភៈខែដលចេធ្លីេ�
ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយកុម្ភៈមវធិ្លី�ចេសី�ង្គអាហារ�ិភិ�ចេលាកុ កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៩
សើ��� “ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ”។  
       ការត្រូ�វត្រូជាវរបស់�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញកុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១២ 
បានបងាា ញថា ៦០% នៃនត្រូគួ�រកុ��ុង្គរស់ចេ�ចេត្រូកាម្ភៈខែ�សបន្ទាា ត់
ភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ។ ម្ភៈាែង្គចេ�ៀត វាកុប៏ងាា ញឱ្យយដឹង្គថា����ង្គល�ចេ�
ឋានជា�ូចេ��េ�ចេហដ្ឋាា រ�ន្ទាសម្ភៈពន័ិ និង្គចេសវាកុម្ភៈមចា�បា� ់ដូ�
ជាត្រូប�ន័ិលូបង្គាូរ�ឹកុសិុយត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវ (៣០%) និង្គការត្រូបម្ភៈូល
ស�រាម្ភៈ (៤០%)១៤។ �ណ៍�ខែដល�ែ នភា�ជួ�វភា�របស់
ត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គមានសភា�ត្រូតដ្ឋាបត្រូតដួស និង្គ
ល�បាកុ ការសិកុាជាចេត្រូ��នកុប៏ានរកុចេ��ញថាការបចេណ៍ើ ញ
ចេ�ញចេដ្ឋាយបង្គខ�កុក៏ានខ់ែតចេកុ�នចេឡុ�ង្គ។ ការ�ួស់��ល�ចេ��ម�
របស់សហគម្ភៈន�៍��ណ៍ឌ ខាង្គកុំុង្គចេ�ត�បនខ់ាង្គចេត្រូ�នៃន��ត្រូកុុង្គ
កុត៏្រូតូវបានអនុវតើ ចេដ្ឋាយមានការជួួយចេត្រូជាម្ភៈខែត្រូជួង្គតិ�តួ���
រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល។ របាយការណ៍៍ចេន��ិ�ណ៌៍ន្ទាអ����ែ នភា�
រស់ចេ�របស់សហគម្ភៈន៍ខែដលបាន�ួស់ចេ�����ង្គល�ចេ��ម�

ខែដលមានសភា�ល�បាកុកានខ់ែតខួា�ង្គជាង្គ����ង្គចាស់របស់
�ួកុចេគ១៥។  
   កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០០៩ ការត្រូ�វត្រូជាវរបស់អង្គគការសមាគម្ភៈ
ធាង្គចេ�ំតបានបងាា ញឱ្យយចេ��ញថា ចេសា�រខែត ៤០% នៃន����ង្គ
ល�ចេ�ឋានត្រូតូវបានរង្គការគ�រាម្ភៈកុ�ខែហង្គ��ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ 
និង្គគ�ន្ទាបសង្គើតឱ់្យយ�ួស់��ល�ចេ�១៦។ បញ្ហាា ម្ភៈយួចេ�ៀតខែដល
បានចេល�ចេឡុ�ង្គកុំុង្គការសិកុាទា�ង្គចេន� គឺថាចេទា�ប�ជាសហគម្ភៈន៍
ទា�ង្គចេន�កុ��ុង្គ�ិត��ការពារ��ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញកុើ� ��នុកុ�ិតើ
របស់�ួកុចេគចេល�ការគាំ�ត្រូ�ខែផំ្សាកុ�ាប់ចេ�ខែតមានកុត្រូម្ភៈិតទាប 
ដូ�ចេន�គាំម នជួចេត្រូម្ភៈ�សចេត្រូ���បនើតសូូចេដ�ម្ភៈី�ការពារដ�ធ្លីួ�របស់
�ួកុចេគ១៧។     
       កុំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៨ ធ្លីន្ទាគាំរ�ិភិ�ចេលាកុបានឱ្យយដឹង្គ��កុ�ចេណ៍� ន
ចេ�រនៃនផ្សាលិតផ្សាលកុំុង្គត្រូសុកុសរុបខែដលមាន��នួន ៦,៩%  កុប៏ែុខែនើ
��ចេពា�សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញវញិ បញ្ហាា ចេ�ខែត
មានទាកុ�់ង្គនឹង្គអន្ទាម្ភៈយ័ ��កុខែនួង្គរស់ចេ�មានភា�កុកុកុុញ 
និង្គកុង្គេ�ល�ចេ�ឋានសម្ភៈរម្ភៈយ និង្គមានសុវតែភិា�។ បញ្ហាា ចេផ្សាសង្គ
ចេ�ៀតរមួ្ភៈមានបញ្ហាា បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ និង្គបញ្ហាា ស�រាម្ភៈចេដ្ឋាយ�រ
កុង្គេ�ល�ិភា�កុំុង្គការ��ួលបានចេសវាត្រូបម្ភៈូលស�រាម្ភៈ១៨។ 
       ចេ�កុំុង្គការសិកុាត្រូ�វត្រូជាវ�ម�ប�ផុ្សាត “ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�
ចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ” ខែដលបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយកុម្ភៈមវធិ្លី�
ចេសី�ង្គអាហារ�ិភិ�ចេលាកុ កុំុង្គឆំ្នាំ�២០១៩ វឌ្ឍឍនភា�ស�ខាន់
នៃនល�ិភា�របស់ត្រូបជា�លរដាកុំុង្គការ��ួលបានចេសវាអគគិសន� 
និង្គ�ឹកុ�ិត ត្រូតូវបានសចេត្រូម្ភៈ�បាន។ អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ សចេសា�រខែតទា�ង្គអស់មានអគគិសន� និង្គ �ឹកុ�ិតចេត្រូប�ត្រូបាស់។ 
បែុខែនើការជួ�ពាកុប់�ណុ៍លត្រូតូវបានរាយការណ៍៍ថាជាបញ្ហាា �ម្ភៈីង្គ
ម្ភៈយួរបស់ត្រូគួ�រខែដលរស់ចេ�កុំុង្គត�បន�់ណ៍ឌ ខាង្គកុំុង្គ (៣៩%) 
និង្គ�ណ៍ឌ ខាង្គចេត្រូ� (១១%)។ កុត្រូម្ភៈតិប�ណុ៍លចេន�ចេ�ខែតទាប
ជាង្គកុត្រូម្ភៈតិប�ណុ៍លចេ�កុំុង្គត�បនជ់ួនប� (៥៥%)១៩។ 

១៤ យូន�ចេសហេ៖ រាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ �ហុសូ�ន្ទាកុរវាយតនៃម្ភៈភួា�ត្រូកុ�ត្រូកុចេ���ត្រូកុុង្គ ឆំ្នាំ�២០១២
១៥ អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត ការសាង្គម់្ភៈតិកុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ ការសិកុាអ�������ង្គល�ចេ�ឋានត្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភិំ�ចេ�ញ ឆំ្នាំ�២០១៤
១៦ ដូ�ខាង្គចេល�
១៧ ខែផិ្សាកុចេល�របាយការណ៍៍អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត ចេយ៉ាង្គចេដ្ឋាយ Cambodianess/Thmey Thmey៖ សហគម្ភៈនស៍ែិតកុំុង្គចេឡាម្ភៈ��័ិ៖ ការត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គការ
បចេណ៍ើ ញចេ�ញចេ�កុំុង្គភិំ�ចេ�ញ នៃ�ង��៨ ខែ�កុកុើដ្ឋា ឆំ្នាំ�២០២០  https://cambodianess.com/article/community-under-siege-fighting-eviction-in-phnom-
penh
១៨ ខែ�មរថាម្ភៈស៍៖ ត្រូបជាជួនត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភំិ�ចេ�ញ ចេដ្ឋាយ Hiezle Bual នៃ�ង��២១ ខែ�កុញ្ហាញ  ឆំ្នាំ�២០១៨
១៩ កុម្ភៈមវធិ្លី�ចេសី�ង្គអាហារ�ិភិ�ចេលាកុ៖ ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភំិ�ចេ�ញ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០១៩

៨៨



ការសិកុាចេន�មានប�ណ៍ង្គសចេត្រូម្ភៈ�ឱ្យយបាននូវចេគាំលប�ណ៍ង្គដូ�ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ៖
• ផ្សាើល់នូវ�ិដាភា��ូចេ�អ����ែ នភា�ប�េុបីនំរបស់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ  ចេដ្ឋាយខែផ្សាិកុចេ�ចេល�សមាសភាគប�

នៃនភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ ចេពាលគឺ សុ�ភា� ការអបរ់ � និង្គកុត្រូម្ភៈតិជួ�វភា�។ 
• �ិនិតយចេម្ភៈ�ល និង្គវាយតនៃម្ភៈួចេល�វធិានការការពារខែផ្សាំកុសង្គគម្ភៈខែដលមានសត្រូមាបត់្រូបជា�លរដាត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ 
• �ិនិតយចេម្ភៈ�ល និង្គវាយតនៃម្ភៈួចេល�គចេត្រូមាង្គជួ�នួយចេ�េភាគ� និង្គ�ហុភាគ� ខែដលចេ�ើ តចេល�ត្រូបជា�លរដាត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ 
• កុ�ណ៍តរ់កុហានិភិយ័ថំាកុច់េគាំលនចេយ៉ាបាយន្ទាន្ទាជាម្ភៈយួតួអង្គគពាកុ�់ន័ិទា�ង្គអស់ទាកុ�់ង្គនឹង្គភា�ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ 
• ចេឈេង្គយល់��ចេហតុផ្សាលនៃន��ណាកុត្រូសុកុ��ត�បនជ់ួនប�ម្ភៈកុរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ 
• ផ្សាើល់ជាអនុ�សនច៍េ�ឱ្យយភាគ�ពាកុ�់ន័ិអ���គចេត្រូមាង្គខែដលចេ�ើ តចេល�សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ ចេដ្ឋាយខែផ្សាិកុ�ម្ភៈការរកុចេ��ញ

នៃនការត្រូ�វត្រូជាវចេន�។ 
• ចេដ�ម្ភៈី�កុ�ណ៍តរ់កុ��ណុ៍�ជាកុល់ាកុអ់���ភា�ត្រូបចេស�រចេឡុ�ង្គ ឬឱ្យនភា�នៃន�ែ នភា�រស់ចេ�របស់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។

     ៤. នៅ�លប់�ណងម្លៃន៍ការស�ិា 

៩៩



     ៥. វិិធីីសាស្រ្តសកី្រីសាវិក្រី�វិ 
       វធិ្លី��ស្រ្តសើត្រូតូវបានចេរៀប��ចេឡុ�ង្គត្រូសចេដៀង្គគំាំនឹង្គសនាសសន៍
សកុលនៃនភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ�ហុសមាសភាគ។ ចេដ្ឋាយខែផិ្សាកុចេល�បរបិ�
នៃនត�បនច់េគាំលចេ� ត្រូកុុម្ភៈ��ត្រូបឹកុាបានសចេត្រូម្ភៈ�ចេត្រូជួ�សយកុ
វធិ្លី��ស្រ្តសើ��នួន ៣ សត្រូមាបច់េត្រូប�ត្រូបាស់ ខែដលរមួ្ភៈមានការសិកុា
ឯកុ�រពាកុ�់ន័ិ ការសាង្គម់្ភៈតិ�ម្ភៈត្រូគួ�រ និង្គការសមាៈ ស
ពាកុក់ុណាើ លចេរៀបរយ។

កុ. ការសិកុាឯកុ�រពាកុ�់ន័ិកុ. ការសិកុាឯកុ�រពាកុ�់ន័ិ
            ការសិកុាចេល�ឯកុ�រពាកុ�់ន័តិ្រូតូវបានចេត្រូប�ត្រូបាស់ជាខែផ្សាំកុ
ដ៏ស�ខាន់ម្ភៈួយចេ�កុំុង្គដ�ចេណ៍� រការនៃនការត្រូ�វត្រូជាវទា�ង្គមូ្ភៈល
ចេន�។ កុំុង្គបរបិ�នៃនការសិកុាចេន� ការសិកុាឯកុ�រពាកុ�់ន័ិ
មានម្ភៈុ�ងារជាចេត្រូ��នដូ�ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ៖ 

  ចេដ�ម្ភៈី�ឱ្យយមានការយល់ដឹង្គសុ�ជួចេត្រូ� អ���លកុខណ៍�នៃន
គចេត្រូមាង្គចេន� ត្រូកុុម្ភៈអំកុត្រូ�វត្រូជាវបាន�ិនិតយចេម្ភៈ�លចេល�ឯកុ�រ
ដូ�ជា៖  

�. ការសាង្គម់្ភៈតិ�ម្ភៈត្រូគួ�រ�. ការសាង្គម់្ភៈតិ�ម្ភៈត្រូគួ�រ
       ត្រូគួ�រ��នួន ៩៥៨ ត្រូតូវបានសាង្គម់្ភៈតិចេ�កុំុង្គការត្រូ�វត្រូជាវ
ចេន�។ ��នួនចេន�ត្រូបមាណ៍ជា ១០ ចេ� ១៥% នៃនត្រូបជា�លរដា
សរុបចេ�កុំុង្គត�បនខ់ែដលត្រូតូវបានចេត្រូជួ�សចេរ �សសត្រូមាបក់ារសិកុា
ចេន� ចេហ�យ��ហ�ស�ណាកុចេន�គឺមានលកុខណ៍�ត្រូគបត់្រូគាំនច់េដ�ម្ភៈី�
យកុចេ�ចេធ្លីេ�ការសិកុា។ 
       កុត្រូម្ភៈង្គស�ណួ៍រខែដលមានលកុខណ៍�ពាកុក់ុណាើ លចេរៀបរយ
ត្រូតូវបានចេរៀប��ចេឡុ�ង្គខែដលភាគចេត្រូ��នជាស�ណួ៍របិ�។ ស�ណួ៍រ 
ទា�ង្គចេន�មានចេគាំលប�ណ៍ង្គវាស់ខែវង្គអ����ែ នភា�ខែផ្សាំកុនចេយ៉ាបាយ 
និង្គសង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េរបស់សហគម្ភៈន ៍និង្គត្រូគួ�រដូ�ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ៖

  កុត្រូម្ភៈង្គស�ណួ៍រទា�ង្គចេន�ត្រូតូវបាន�កុលីង្គសួរ និង្គខែកុ
សត្រូម្ភៈួលចេដ�ម្ភៈី�ធាន្ទាថាអា�ចេត្រូប�ត្រូបាស់បាន ម្ភៈុនចេ�លយកុចេ�
ចេត្រូប�ជាម្ភៈយួនឹង្គអំកុផ្សាើល់ប�សមាៈ សខែដលត្រូតូវបានចេត្រូជួ�សចេរ �ស
កុំុង្គការសិកុាចេន�។ 

គ. ការចេត្រូជួ�សយកុស�ណាកុគ. ការចេត្រូជួ�សយកុស�ណាកុ
       អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប� សមាៈ ស��នួន ៩៥៨ ន្ទាកុត់្រូតូវបាន
ចេត្រូជួ�សចេរ �សសត្រូមាបច់េធ្លីេ�ការសមាៈ ស។ បុគគលិកុកុម្ភៈមវធិ្លី�របស់
អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំតបានផ្សាើល់ជួ�នួយចេដ�ម្ភៈី�ខែសេង្គរកុ និង្គ

• ●ជួួយកុ�ណ៍តឱ់្យយ�ាស់អ���បញ្ហាា ខែដលត្រូតូវចេធ្លីេ�ការសិកុា។  
• ●ជួួយឱ្យយការចេរៀប��បចេង្គើ�តវធិ្លី��ស្រ្តសើ និង្គកុត្រូម្ភៈង្គស�ណួ៍រ

មានមូ្ភៈលដ្ឋាា នត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវ និង្គសម្ភៈរម្ភៈយ។  
• ●ធាន្ទាថាល�ិផ្សាលរកុចេ��ញស�ខាន់ៗ ត្រូសបចេ�នឹង្គបរបិ� 

បងាា ញត�ភា��ិត និង្គ��ួលយកុបានចេដ្ឋាយ។
• ភាគ�ពាកុ�់ន័ិស�ខាន់ៗ ។ 

• ●របាយការណ៍៍ចេផ្សាសង្គៗជាចេត្រូ��នទាកុ�់ង្គនឹង្គសហគម្ភៈន ៍
ត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ 

• ●សនាសសនស៍កុលសើ���ភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ�ហុសមាសភាគ 
• ●របាយការណ៍៍សែិតិបានម្ភៈកុ��ត្រូបភិ�ចេផ្សាសង្គៗពាកុ�់ន័ិ

នឹង្គ�វ�រគចេត្រូមាង្គ។  
• ●របាយការណ៍៍ និង្គចេគាំលនចេយ៉ាបាយពាកុ�់ន័រិបស់

រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលកុម្ភៈពុជា។  

• ●●�វ�ររបស់ត្រូគួ�រ 
• ●��ណូ៍ល និង្គ�ែ នភា�ខែផ្សាំកុសង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េប�េុបីនំ

របស់ត្រូគួ�រ 
• ●ប�ណុ៍ល និង្គកុម្ភៈេ�របស់ត្រូគួ�រ 
• ●ការអបរ់ �របស់កុុមារ 
• ●�ែ នភា�រស់ចេ� 
• ●ការខែ�ទា�សុ�ភា� 
• ●��ណាកុត្រូសុកុ 
• ●ការជួួយចេត្រូជាម្ភៈខែត្រូជួង្គជួ�វភា�ត្រូបកុបចេដ្ឋាយ��រភា� 
• ●កុម្ភៈមវធិ្លី�សនើិសុ�សង្គគម្ភៈ 
• ●ការ��ួលបាន�ត័ម៌ាន 

១០១០



��ន្ទាកុ�់�នង្គជាម្ភៈយួសហគម្ភៈន ៍ និង្គអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ ស។ ការចេត្រូជួ�សយកុស�ណាកុ គឺជាដ�ចេណ៍� រការនៃនការ
ចេត្រូជួ�សចេរ �សម្ភៈនុសសម្ភៈយួ��នួនចេ�ញ��ត្រូកុុម្ភៈត្រូបជា�លរដាធ្លី�ម្ភៈយួ 
សត្រូមាបច់េធ្លីេ�ជាមូ្ភៈលដ្ឋាា នសនមត ឬ�ាកុរណ៍៍អ����ិដាភា��ូចេ�
នៃន�ត័ម៌ាន �ែ នភា� និង្គល�ិផ្សាលខែដលម្ភៈនិទានត់្រូតូវបាន
ចេគចេឈេង្គយល់អ���ត្រូកុុម្ភៈធ្លី�ម្ភៈយួចេន្ទា�២០។
       បញ្ហាា ដូ�ជាជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ និង្គ�ឹកុជួ�ននច់េ�កុំុង្គសហគម្ភៈន៍
បានចេធ្លីេ�ឱ្យយត្រូកុុម្ភៈអំកុត្រូ�វត្រូជាវសចេត្រូម្ភៈ�ចេត្រូប�ត្រូបាស់វធិ្លី��ស្រ្តសើ
ចេត្រូជួ�សចេរ �សស�ណាកុតគំាំ��មំាកុច់េ�មំាកុច់េ�ៀត។ វធិ្លី��ស្រ្តសើ
ចេន�ទាម្ភៈទារឱ្យយសមាជិួកុសហគម្ភៈន�៍ង្គិុលត្រូបាប�់� សមាជួិកុ
ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតខែដលអា�នឹង្គចាប់អារម្ភៈមណ៍៍�ូលរួម្ភៈការសាង្គ់ម្ភៈតិ 
ចេហ�យបានចេត្រូប�ត្រូបាស់ Transact Walk សត្រូមាបក់ារ�ិភាកុា
ជាម្ភៈយួនឹង្គអំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន ៍និង្គអាជាា ធ្លីរម្ភៈូលដ្ឋាា ន។ 

�. ការសមាៈ សខែបបពាកុក់ុណាើ លចេរៀបរយ�. ការសមាៈ សខែបបពាកុក់ុណាើ លចេរៀបរយ
         
      ១. ការសមាៈ សជាម្ភៈយួបុគគល       ១. ការសមាៈ សជាម្ភៈយួបុគគល 
       ខែផ្សាិកុ�ម្ភៈវ�ិលភា�នៃនការសិកុាត្រូ�វត្រូជាវ ការសមាៈ ស
ខែបបពាកុក់ុណាើ លចេរៀបរយត្រូតូវបានអនុវតើជាម្ភៈយួនឹង្គអំកុដឹកុ
ន្ទា�សហគម្ភៈន ៍ចេហ�យការ�ិភាកុាជាត្រូកុុម្ភៈម្ភៈយួ��នួនកុត៏្រូតូវបាន
ចេរៀប��ចេឡុ�ង្គ។ បែុខែនើចេដ្ឋាយ�រការផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃន
ជួ�ងឺ្គកូុវ �ដ-១៩ ចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ ការជួួបជុួ�ជាត្រូកុុម្ភៈត្រូតូវ
បានហាម្ភៈឃាត ់ ខែតការសមាៈ សជាម្ភៈយួបុគគលចេ�ខែតអា�ចេធ្លីេ� 
ចេឡុ�ង្គបាន�ម្ភៈរយ��ូរស័�ា។    

      ២. វធិ្លី��ស្រ្តសើនៃនការវភិាគ�ិនំនយ័      ២. វធិ្លី��ស្រ្តសើនៃនការវភិាគ�ិនំនយ័
       �ិនំនយ័ទា�ង្គអស់ខែដលត្រូបមូ្ភៈលបាន�ម្ភៈត្រូគួ�រត្រូតូវបាន
បញ្ជីេូ លចេ�កុំុង្គកុុ��យូ�រ័�ម្ភៈរយ� Excel Spreadsheet។ 
ការវភិាគត្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ�ម្ភៈវធិ្លី��ស្រ្តសើត្រូត�ចេកាណ៍ ខែដលការ
រកុចេ��ញទា�ង្គអស់ត្រូតូវមានការបញី្ហាកុ់��ត្រូបភិ�យ៉ាែ ង្គតិ�
��នួន ប�។

២០ Ranjit Kumar, វធិ្លី��ស្រ្តសើត្រូ�វត្រូជាវ ការខែណ៍ន្ទា�ជាជួ�ហានកុត្រូម្ភៈតិដ�បូង្គ
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     ៦. វិិសាលភាព ន៍ិងដែ�ន៍��ណត់    
  �ណ៍�ចេ�ល�ុ�សាង្គម់្ភៈតិចេ��ម្ភៈ����ង្គ�ា ល់ ត្រូកុុម្ភៈអំកុ
ត្រូ�វត្រូជាវបានជួួបត្រូប��នឹង្គបញ្ហាា ម្ភៈួយ��នួនខែដលអា�បង្គើ
ផ្សាលបែ�ពាល់ដល់គុណ៍ភា��ត័ម៌ានខែដលត្រូបម្ភៈូលបាន។ ត្រូកុុម្ភៈ
អំកុត្រូ�វត្រូជាវ�ួ�ម្ភៈនិត្រូតូវបានអនុញ្ហាញ តឱ្យយចេធ្លីេ�ការសមាៈ សជា
ម្ភៈយួអំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន។៍ កុំុង្គកុរណ៍� ចេន� សមាជិួកុត្រូកុុម្ភៈបាន
សចេត្រូម្ភៈ�ចេត្រូជួ�សយកុសហគម្ភៈន�៍ម�ជួ�នួស។ ចេល�ស��ចេន�ចេ�ៀត 
ចេដ្ឋាយ�រការវាយតនៃម្ភៈតួ្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ��ចេ�លផ្សាាុ� និង្គ
រ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ ការណាត់
ជួួបសមាៈ សជាចេត្រូ��នត្រូតូវបានលុបចេចាល។ ការលុបចេចាលទា�ង្គ
ចេន�កុរ៏មួ្ភៈមានការ�ិភាកុាជាត្រូកុុម្ភៈផ្សាង្គខែដរ។
   ការ�ួស់បើូរវធិ្លី��ស្រ្តសើនៃនការសិកុា ��ការ�ិភាកុាជា
ត្រូកុុម្ភៈម្ភៈកុការសមាៈ សជាបុគគលចេន� អា�ន្ទា�ឱ្យយ�េ�ការ�ូលរមួ្ភៈ
ចេ�ញចេលញ��សមាជួិកុសហគម្ភៈនច៍េផ្សាសង្គចេ�ៀត ចេហ�យជាការ
�ិតណាស់ ម្ភៈតិចេយ៉ាបល់ និង្គធាតុ�ូលរបស់�ួកុចេគអា�ត្រូតូវ
បានចេម្ភៈ�លរ �លង្គ។
     �ឹកុជួ�ននក់ុជ៏ាបញ្ហាា ត្រូបឈម្ភៈម្ភៈយួចេផ្សាសង្គចេ�ៀត ខែដលចេធ្លីេ�ឱ្យយ
ត្រូកុុម្ភៈអំកុត្រូ�វត្រូជាវបានសចេត្រូម្ភៈ�រ �លង្គសមាជិួកុត្រូគួ�រម្ភៈួយ
��នួន ចេត្រូពា�ខែតម្ភៈនិងាយត្រូសួល�ូលចេ�ដល់����ង្គ។ ដូ�ចេន� 
សមាជួិកុសហគម្ភៈនខ៍ែដលរង្គផ្សាលបែ�ពាល់ខួា�ង្គម្ភៈយួ��នួនអា�
ម្ភៈនិត្រូតូវបានត�ណាង្គចេ�កុំុង្គការរកុចេ��ញទា�ង្គចេន�។
       �ុង្គចេត្រូកាយ បញ្ហាា ត្រូបឈម្ភៈស�ខានម់្ភៈយួចេ�ៀត គឺ��នួននៃន
ការសមាៈ ស ខែដលម្ភៈនិមានភា�សមាមាត្រូតគំាំចេ�កុំុង្គត្រូបា�
សហគម្ភៈន ៍(សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ១ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។ ��នួនម្ភៈនិ
សមាមាត្រូតគំាំចេន�អា�ចេធ្លីេ�ឱ្យយការរកុចេ��ញម្ភៈយួ��នួនល�ចេអៀង្គ
ចេ�ចេល���ចេន្ទារចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនទ៍ា�ង្គចេន�ខែដលអា��ុស�� ឬ
ម្ភៈនិមានវតើមានចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនច៍េផ្សាសង្គចេ�ៀត។ ឧទាហរណ៍៍
ម្ភៈយួចេន្ទា�គឺបណ័៍ះ កុម្ភៈមសិ�ិិកានក់ាបដ់�ធួ្លី�។ ខែត្រូ�កុ�គង្គ ់១ គឺជា
សហគម្ភៈត៍្រូកុ�ត្រូកុម្ភៈយួចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ ខែដលជាង្គ ៥% នៃនអំកុ�ូល

រមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សម្ភៈកុ��សហគម្ភៈនច៍េន� ចេហ�យភាគចេត្រូ��ន
មានបណ័៍ះ កានក់ាបដ់�ធួ្លី�។ ចេន�អា�ចេធ្លីេ�ឱ្យយ�ិនំនយ័ល�ចេអៀង្គ
និង្គបងាា ញថាត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុភាគចេត្រូ��នចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភំិ�ចេ�ញ 
មានបណ័៍ះ កានក់ាបដ់�ធួ្លី�។     
       

១២១២



     ៧. ត�ប់ន៍់នៅ�លនៅ�សក្រី�ប់់ការស�ិានៅន៍ះ     
       ការសិកុាវាយតនៃម្ភៈួចេន�ត្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គកុំុង្គសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុ��នួន ៤២ ����ង្គ កុំុង្គ�ណ៍ឌ ទា�ង្គអស់ ចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ 
(សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ១)។ 
�រាង្គ�� ១៖ បញី្ជី�ចេ�ម �សហគម្ភៈនខ៍ែដលត្រូតូវបានចេត្រូជួ�សចេរ �សសត្រូមាបក់ារសិកុាចេន� 

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %% ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %%

១ ត្រូចា�ង្គ��ចេរ� ១១៤ ១១,៩ ២២ បឹង្គត្រូតខែបកុ ភិូម្ភៈ ិ៤ ១៦ ១,៦៧

២ សាឹង្គចេត្រូ� ៩៧ ១០,១៣ ២៣ �ម្ភៈគគ� ៣.១ ១៥ ១,៥៧

៣ សាឹង្គមានជួយ័ ៥៦ ៥,៨៥ ២៤ បុរ �សនើិភា� ១៥ ១,៥៧

៤ ខែត្រូ�កុ�គង្គ ់១ ៥៥ ៥,៧៤ ២៥ ឬសស�ត្រូសស់ ១៤ ១,៤៦

៥ ខែសនរ �កុរាយ ៤៥ ៤,៧ ២៦ �ម្ភៈគគ�រុង្គចេរឿង្គ ១៣ ១,៣៦

៦ សាឹង្គកុ�បុត ៤១ ៤,២៨ ២៧ រមួ្ភៈម្ភៈតិើ ១៣ ១,៣៦

៧ ភិូមិ្ភៈ ២៣ ៣៩ ៤,០៧ ២៨ បឹង្គឈូកុ ចេអ ១១ ១,១៥

៨ ត្រូតពា�ង្គរា�ង្គ ៣០ ៣,១៣ ២៩ រលួសចេជួ�ង្គឯកុ ១១ ១,១៥

៩ ��ចេរ �ន ២៨ ២,៩២ ៣០ បុរ �ម្ភៈតិើភា� ១១ ១,១៥

១០ ��ចេរ �នអភិវិឌ្ឍឍន ៍ ២៥ ២,៦១ ៣១ ចេកា�នរា ១០ ១,០៤

១១ សម�ន ២៤ ២,៥១ ៣២ ខែត្រូ�កុ�គង្គ ់៦០ខែម្ភៈែត្រូត ៩ ០,៩៤

១២ ស�ចេរាង្គតីូង្គ ២៣ ២,៤ ៣៣ ស្រ្តសើ�ឃួា�ង្គ��ង្គ ៩ ០,៩៤

១៣ ចេជួ�ង្គឯកុ ត្រូកុុម្ភៈ ៣ ២៣ ២,៤ ៣៤ រ �កុ��ចេរ �ន ៨ ០,៨៤

១៤ �ួល�ត្រូង្គខែសនជួយ័ ២២ ២,៣ ៣៥ រសម�ចេត្រូជាយ�ងាេ រ ៨ ០,៨៤

១៥ �ួល�េ យនៃត្រូ�ម្ភៈយួ ២១ ២,១៩ ៣៦ ចេជួ�ង្គឯកុត្រូកុុម្ភៈ ៤ ៧ ០,៧៣

១៦ ផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ ២០ ២,០៩ ៣៧ បឹង្គឈូកុ ៧ ០,៧៣

១៧ ចេដ�ម្ភៈត្រូសល់ ២០ ២,០៩ ៣៨ បឹកុឈូកុមានជួយ័ ៦ ០,៦៣

១៨ សហគម្ភៈន៍ ១០៤ ១៩ ១,៩៨ ៣៩ អភិវិឌ្ឍឍន�៍ម� ៦ ០,៦៣

១៩ សហគម្ភៈន៍ ១០៥ ១៨ ១,៨៨ ៤០ បុរ �កុ�ឡា ៦ ០,៦៣

២០ សហគម្ភៈន៍ ៩២ ១៨ ១,៨៨ ៤១ ខែត្រូសអ�បិល�ម� ៤ ០,៤២

២១ �ួលសខែង្គើ ចេអ ១៧ ១,៧៧ ៤២ ខែត្រូ�កុ�គង្គ ់៣ ៤ ០,៤២

សរុបសរុប ៩៥៨៩៥៨ ១០០១០០

១៣១៣





     ៨. ការរ�នៅ��ញស�ខាន៍់ៗ       
 ខែផ្សាំកុចេន� ផ្សាើល់នូវ�ត័ម៌ានលមិ្ភៈតិអ���ការរកុចេ��ញនៃនការ
សិកុាចេន�។ ការរកុចេ��ញត្រូតូវបានខែបង្គខែ�កុជាខែផ្សាំកុតូ�ៗដូ�
ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ៖  

កុ. �វ�ររបស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សកុ. �វ�ររបស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
    ដូ�បានបងាា ញចេ�កុំុង្គ�រាង្គ�� ១ ខាង្គចេល� មានអំកុ
�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស��នួន ៩៥៨ ន្ទាកុ ់បាន�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការ
សិកុាចេន�។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈចេន្ទា� ៧៧% ជាស្រ្តសើ� និង្គ ២៣% 
ជាបុរស (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ១)។ ចេប�ចេយ៉ាង្គ�ម្ភៈអំកុដឹកុន្ទា�
សហគម្ភៈន ៍ភាគចេត្រូ��នជាស្រ្តសើ�ខែដលមានចេ�ល�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ ស ចេត្រូពា�បុរសចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនភ៍ាគចេត្រូ��នជាបរ់វល់
ចេធ្លីេ�ការងារចេ�ចេត្រូ�សហគម្ភៈនច៍េ�អ�ឡុុង្គចេ�លនៃនការសមាៈ ស។ 
ការរកុចេ��ញម្ភៈយួចេន�បានឆួុ�បញ្ហាេ �ង្គ����ន្ទាកុ�់�នង្គចេយនឌ្ឍរ័
កុំុង្គសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ ខែដលបុរសចេ�ញចេ�ចេធ្លីេ�
ការចេត្រូ�ផ្សាា�ចេ�ចេ�លនៃ�ង ឬបានចេធ្លីេ���ណាកុត្រូសុកុ��សហគម្ភៈន៍
ចេដ�ម្ភៈី�ចេធ្លីេ�ការងារ។ អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈនក៍ុប៏ានត្រូបាបត់្រូកុុម្ភៈ
អំកុត្រូ�វត្រូជាវឱ្យយដឹង្គថាការរកុចេ��ញអា�ម្ភៈកុ��កុម្ភៈមកុរ (ភាគ
ចេត្រូ��នជាបុរស) ម្ភៈនិត្រូតូវបានអនុញ្ហាញ តឱ្យយចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រ��កុខែនួង្គ
ការងារចេ�ផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គចេដ្ឋាយចេសរ �ចេន្ទា�ចេ� ចេត្រូពា�ខែតការវធិាន
ការជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩។  

    ត្រូបមាណ៍ ៣៣% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមាន
អាយុ�ចេនួ្ទា��� ១៨ ចេ� ៣៩ឆំ្នាំ� ចេហ�យ ៤៧% មានអាយុ
�ចេនួ្ទា��� ៤០ ចេ� ៦០ឆំ្នាំ�។ ត្រូបមាណ៍ ២០% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់
ប�សមាៈ សមានអាយុចេល�ស�� ៦០ឆំ្នាំ� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���២)។ 
អំកុផ្សាើល់ប�សមាៈ សចេ�កុំុង្គការសិកុាចេន�ភាគចេត្រូ��ន (៨០%) 
មានអាយុខែដលអា�ចេ�ចេធ្លីេ�ការងារបាន (ឬម្ភៈនិទាន�ូ់លនិវតើន)៍។    

កុ. �វ�ររបស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស 
�. �ែ នភា�សង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េត្រូគួ�រ 
គ. ល�ចេ�ឋាន 
�. ឯកុ�រត្រូគួ�រ 
ង្គ. ការ��ួលបានចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�  
�. ការអបរ់ �របស់កុុមារ
ឆ. ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ 
ជួ. អន្ទាម្ភៈយ័ និង្គអន្ទាម្ភៈយ័�ួួនត្រូបាណ៍ 
ឈ. ត្រូ��យសម្ភៈីតើិរបស់ត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ 
ញ. ល�ិភា���ួលបានអគគិសន�របស់សហគម្ភៈន៍
 ដ. ថាម្ភៈ�លសត្រូមាប�់ម្ភៈិនិអាហារ   

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

១៥១៥

 ត្រូកាហេិ���១៖ ចេភិ�របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស

២៣%

៧៧%

បុរស ស្រ្តសើ�

 ត្រូកាហេិ���២៖ អាយុរបស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៣៣%

៤៧%

២០%

អាយុ ១៨ ចេ� ៣៩ ឆំ្នាំ� អាយុ ៤០ ចេ� ៦០ ឆំ្នាំ� ចេល�ស��អាយុ ៦០ ឆំ្នាំ�

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%



 ត្រូកាហេិ���៣៖ �ែ នភា�ត្រូគួ�រ 

២០.៧៧%

៧២.២៣%

៤.០៧% ២.៦១% ០.៣១%

ចេពា�មាែ យ ចេរៀបការ ចេ�ល�វ ខែលង្គល� ខែបកុគំាំ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

       គួរឱ្យយចាបអ់ារម្ភៈមណ៍៍ផ្សាង្គខែដរ ដូ�មានបងាា ញចេ�កុំុង្គត្រូកាហេិ�
ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ ជាង្គ ២០% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន
អ�អាង្គថាជាបុរសចេពា�មាែ យ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៣)។ តួ
ចេល�ចេន�អា�ជាបញ្ហាា ដល់កុត្រូម្ភៈតិ��ណូ៍លរបស់ត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុ
ចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គទា�ង្គអស់ ដូ�មាន�ិភាកុាខាង្គចេត្រូកាម្ភៈចេន�។ 
ចេល�ស��ចេន�ចេ�ៀត គួរបញី្ហាកុផ់្សាង្គខែដរថា សមាជួិកុត្រូគួ�រកុំុង្គ
ការសិកុាចេន�ជាម្ភៈធ្លីយម្ភៈមាន��នួន ៥ន្ទាកុ ់កុំុង្គម្ភៈយួត្រូគួ�រ។ 
តួចេល�ចេន�ត្រូសបនឹង្គ�ិនំនយ័រកុចេ��ញចេ�កុំុង្គ “ជួ�ចេរឿនជាតិ
ឆំ្នាំ� ២០១៩” ខែដលចេបា��ុម្ភៈពចេដ្ឋាយត្រូកុសួង្គខែផ្សានការ។   

 កុត្រូម្ភៈតិនៃនការអបរ់ �របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
បងាា ញថាជាង្គ ២១%  ម្ភៈនិ��ួលបានការអបរ់ �ផ្សាួូវការ។ ម្ភៈយួ
ភាគបនួ (២៥%) ចេ�ៀតបានចេឆួ�យថា �ួកុចេគបានបញ្ជីេបប់ឋម្ភៈ
សិកុាកុត្រូម្ភៈតិទាប �ណ៍�ខែដល ២២% បានចេរៀនដល់បឋម្ភៈ 
សិកុាកុត្រូម្ភៈតិ�ពស់។ កុំុង្គចេន្ទា�ផ្សាង្គខែដរ ២១% បានបញ្ជីេប់
អនុវ�ិាល័យ និង្គមានខែត ៧% បែុចេណាះ �ខែដលបានចេរៀនដល់
ថំាកុវ់�ិាល័យ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៥ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។
       កុត្រូម្ភៈតិនៃនការអបរ់ �មាន�រ�ស�ខានច់េ�ចេ�ល�ិចារណា
��ផ្សាលបែ�ពាល់នៃនការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ ឬការ�ួស់��ល�ចេ��ម� 
ឬអា�មានផ្សាលបែ�ពាល់អវជិួមីានចេល�ការងារ។ អំកុខែដលមាន
កុត្រូម្ភៈតិនៃនការអបរ់ �ទាបមានជួចេត្រូម្ភៈ�សតិ�កុំុង្គការខែសេង្គរកុការងារ
�ម�ចេធ្លីេ�។

�រាង្គ��២៖ កុត្រូម្ភៈតិនៃនការអបរ់ �របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស

       ជាង្គ ៦៩% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបានរាយការណ៍៍
ថារស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនរ៍បស់�ួកុចេគប�េុបីនំចេន�បានជាង្គ 
១០ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចេហ�យ។ ត្រូបមាណ៍ជាង្គ ១៣%  នៃនចេឆួ�យតបថាបាន
ចេកុ�តចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន ៍និង្គជាង្គ ៧% រស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន៍
បានចេត្រូកាម្ភៈ ១០ ឆំ្នាំ�។ មានជាង្គ ៣% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ ស ចេ��បខែត�ួស់ម្ភៈកុរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនក៍ុំុង្គអ�ឡុុង្គ
ចេ�ល ៤ ចេ� ៥ ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៤)។ 
តួចេល�ចេន�ត្រូសចេដៀង្គនឹង្គការសចេង្គើតចេម្ភៈ�លចេ��ញរបស់អំកុដឹកុ
ន្ទា�សហគម្ភៈនម៍្ភៈយួ��នួនខែដលបានផ្សាើល់ការសមាៈ ស។ អំកុដឹកុ
ន្ទា�សហគម្ភៈនទ៍ា�ង្គចេន្ទា�បានចេរៀបរាបត់្រូបាបថ់ាត្រូបជា�លរដា
កុំុង្គសហគម្ភៈនរ៍បស់�ួកុចេគជារមួ្ភៈម្ភៈនិសូវ�ួស់បើូរ��ល�ចេ�ចេន្ទា�

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %%

១ គាំម នការអបរ់ � ២០៨ ២១,៧៦%

២ ថំាកុ�់� ៣ ១១២ ១១,៧២%

៣ ថំាកុ�់� ៥ ៩៩ ១០,៣៦%

៤ ថំាកុ�់� ៧ ៨៦ ៩%

៥ ថំាកុ�់� ២ ៨១ ៨,៤៧%

៦ ថំាកុ�់� ៩ ៧៦ ៧,៩៥%

៧ ថំាកុ�់� ៦ ៥៤ ៥,៦៥%

៨ ថំាកុ�់� ៤ ៥៣ ៥,៥៤%

៩ ថំាកុ�់� ៨ ៤៩ ៥,១៣%

១០ ថំាកុ�់� ១ ៤៦ ៤,៨១%

១១ ថំាកុ�់� ១២ ៤៤ ៤,៦០%

១២ ថំាកុ�់� ១០ ២២ ២,៣០%

១៣ បញ្ជីេប�់កុលវ�ិាល័យ ១០ ១,០៥%

១៤ ថំាកុ�់� ១១ ៧ ០,៧៣%

១៥ ចេត្រូកាយឧតើម្ភៈសិកុា ៧ ០,៥២%

១៦ �កុលវ�ិាល័យឆំ្នាំ��� ៣ ៣ ០,៣១%

១៧ �កុលវ�ិាល័យឆំ្នាំ��� ១ ១ ០,១០%

សរុបសរុប ៩៥៨៩៥៨ ១០០%១០០%

១៦១៦



ចេ� ចេប�ចេធ្លីៀបចេ�នឹង្គ ១០ ឆំ្នាំ�ម្ភៈុន។ ផ្សាាុយចេ�វញិ ជាង្គ៧% នៃនអំកុរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនច៍េ��បខែតម្ភៈកុរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន ៍(កុំុង្គរយ�ចេ�លតិ�
ជាង្គ ៤ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន�) ខែដលជាភិសើុ�ង្គបងាា ញថាត្រូបជា�លរដាបនើ�ួស់��ម្ភៈកុរស់ចេ�ត�បនត់្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។   

 

       

អំកុ�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការសិកុាចេន�ចេសា�រខែតទា�ង្គអស់ ៩១% គឺចេម្ភៈត្រូគួ�រជាស្រ្តសើ� (ឬម្ភៈយួកុំុង្គ��ចេណាម្ភៈចេម្ភៈត្រូគួ�រ) (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៥ ខាង្គ
ចេត្រូកាម្ភៈ)។ តួចេល�ចេន�ត្រូតូវបានចេគរ ��ឹកុ�ុកុជាម្ភៈុន និង្គបញី្ហាកុម់្ភៈើង្គចេ�ៀតថាស្រ្តសើ�ជាចេរឿយៗគឺជាចេម្ភៈត្រូគួ�រ។ ម្ភៈែាង្គវញិចេ�ៀត អំកុ�ូលរមួ្ភៈ
ផ្សាើល់ប�សមាៈ សខែតង្គខែតអ�អាង្គថាអា�ចេឆួ�យនឹង្គស�ណួ៍រទា�ង្គអស់ចេដ្ឋាយមានភា�ចេជួឿជាកុប់ានចេត្រូពា�ខែតតួន្ទា��របស់�កួុចេគចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ។ 

 ត្រូកាហេិ���៤៖ រយ�ចេ�លនៃនការរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន ៍

 ត្រូកាហេិ���៥៖ ��ន្ទាកុ�់�នង្គកុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%
៤៩.៣៨%

៤២.៨០%

៤.៣៨%
១.៧៨% ១.២៥% ០.៣១% ០.១០%

ចេម្ភៈត្រូគួ�រ

ជាស្រ្តសើ� 

ចេម្ភៈត្រូគួ�រ

ជាបើ�/ត្រូប�និ

កូុនត្រូបុស/

កូុនត្រូស�

អាណា�ាបាល បង្គបូិនត្រូបុស/

បង្គបូិនត្រូស� 

��ន់ៃ�ួ ចេ�

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

១៧១៧

៦៩.២០%

១៣.១៥%
៧.០៩%

៤.០៧% ៣.២៣% ១.៧៧% ១.៤៦%

ចេល�ស�� 

១០ ឆំ្នាំ� 

�ាុ �ចេកុ�ត

ចេ���ចេន� 

�� ៦ 

ចេ� ១០ ឆំ្នាំ�

១ ចេ� ២ ឆំ្នាំ� ៤ ចេ� ៥ ឆំ្នាំ� ចេ��ប�ួស់ម្ភៈកុចេ�

��ចេន�បាន

ជិួត ១ ឆំ្នាំ� 

២ ចេ� ៣ ឆំ្នាំ�





�. �ែ នភា�សង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េកុំុង្គត្រូគួ�រ �. �ែ នភា�សង្គគម្ភៈ-ចេសដាកិុ�េកុំុង្គត្រូគួ�រ 
            ចេ�កុំុង្គការសមាៈ ស អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សត្រូតូវបាន
ចេសំ�ឱ្យយចេត្រូជួ�សយកុត្រូបភិ���ណូ៍ល�ម្ភៈីង្គ ៣ ខែដលត្រូគួ�ររបស់
�ួកុចេគមាន កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈត្រូបភិ���ណូ៍លទា�ង្គអស់កុំុង្គបញី្ជី� 
(សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៣)។ ការរកុចេ��ញបងាា ញថា ២១%នៃន
��ណូ៍ល�ម្ភៈីង្គបានម្ភៈកុ�� “តូបលកុដូ់រ” ដូ�ជាតូបលកុ�់�ណ៍�
អាហារ ឬ�ឹកុចេភិសជួី ចេ�កុំុង្គភិូម្ភៈ ិ ១៣% បានម្ភៈកុ��ត្រូបភិ�
មុ្ភៈ�របរចេផ្សាសង្គៗ �ណ៍�ខែដល ១៣% នៃន��ណូ៍ល�ម្ភៈីង្គបាន
ម្ភៈកុ��ការងារជាកុម្ភៈមកុរចេរាង្គ�ត្រូកុ។ ត្រូសចេដៀង្គគំាំផ្សាង្គខែដរ ១៣% 
បាន��ណូ៍លម្ភៈកុ��ការងារជាកុម្ភៈមកុរស�ណ៍ង្គ ់១១% បាន
��ណូ៍លម្ភៈកុ��ចេធ្លីេ�ការកុំុង្គត្រូកុុម្ភៈហុូន ចេហ�យ ៩.១៩% បាន
��ណូ៍ល��ការរត�់កុសុ់� ឬម្ភៈែូតូឌុ្ឍប និង្គរុមឺ្ភៈែកុចេ�ស�រណ៍៍។ 
��ណូ៍លបាន��ការចេធ្លីេ�ដ�ណា��មាើ រ ការងាររដា ការត្រូបម្ភៈូល
ស�ណ៍ល់ខែកុនៃ�ំ និង្គការងារសិបីកុម្ភៈម មាន��នួនតិ�តួ�ប�ផុ្សាត 
បែុខែនើកុត៏្រូតូវបានដ្ឋាកុប់ញ្ជីេូ លកុំុង្គបញី្ជី�ការងារផ្សាើល់��ណូ៍លផ្សាង្គខែដរ។
       គួរបញី្ហាកុផ់្សាង្គខែដរថាសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុម្ភៈយួ��នួនចេ�កុំុង្គ
��ត្រូកុុង្គខែដលត្រូតូវបានចេត្រូជួ�សចេរ �សកុំុង្គការត្រូ�វត្រូជាវចេន� ដូ�
ជាខែត្រូ�កុ�គង្គ ់ ១ មានភាគរយនៃនកុសិកុរ�ពស់ជាង្គម្ភៈធ្លីយម្ភៈ 
ចេដ្ឋាយ�រ����ង្គរបស់�ួកុចេគចេ�ខែកុីរដ�ដ�ណា�ចេ�ខែបែកុខាង្គ
តីូង្គនៃនរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ ចេន�អា�មាននយ័ថា��ណូ៍លបាន
��ការចេធ្លីេ�កុសិកុម្ភៈមអា�ម្ភៈនិមានភា�សមាមាត្រូតចេ�កុំុង្គការសិកុា
ចេន� បែុខែនើវាមានត្រូបចេយ៉ាជួនក៍ុំុង្គកុតស់មាគ ល់ថាសហគម្ភៈនជ៍ា
ចេត្រូ��នខែដលរស់ចេ�ចេល� ឬខែកុីរបឹង្គ ឬដ�ចេស�ម្ភៈ �ិញ្ជីេ ឹម្ភៈត្រូត� និង្គចេធ្លីេ�
វារ �វបីកុម្ភៈមជាត្រូបចា�កុំុង្គត�បនទ់ា�ង្គចេន្ទា�។

�រាង្គ�� ៣៖ ត្រូបភិ�ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លរបស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�
សមាៈ ស

លល.រ.រ បរិយាយបរិយាយ ��.ម្ភៈុ�របរ��.ម្ភៈុ�របរ %%

១ លកុដូ់រ�ម្ភៈតូបចេ�កុំុង្គភិូម្ភៈិ ២៨០ ២១.០៨

២ ត្រូបចេភិ�ម្ភៈុ�របរចេផ្សាសង្គៗ* ១៨៥ ១៣.៩៣

៣ កុម្ភៈមកុរចេរាង្គ�ត្រូកុ ១៨១ ១៣.៦៣

៤ កុម្ភៈមកុរស�ណ៍ង្គ់ ១៨០ ១៣.៥៥

៥ បុគគលិកុត្រូកុុម្ភៈហុូន ១៤៨ ១១.១៤

៦ រតឡ់ាន�កុសុ់� ឬម្ភៈែូតូឌុ្ឍប ១២២ ៩.១៩

៧ កុសិកុរ ៨០ ៦.០២

៨ បុគគលិកុរដា/ម្ភៈស្រ្តនើ�រាជួការ ៥៧ ៤.២៩

៩ អំកុត្រូបម្ភៈូលស�ណ៍ល់ខែកុនៃ�ំចេឡុ�ង្គវញិ ៣៧ ២.៧៩

១០ សិបីកុម្ភៈម ២១ ១.៥៨

១១ ចេសវាកុម្ភៈមកុ��នើ ១៦ ១.២០

១២ បុគគលិកុអង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល ១៤ ១.០៥

១៣ ចេសវាកុម្ភៈមចេបាកុអូតុ ៧ ០.៥៣

សរុបសរុប ១៣២៨១៣២៨ ១០០%១០០%

*កុម្ភៈមកុរល�ខែសង្គ កាតច់េដរនិង្គចេប�កុបរ កូុនផ្សាដល់ឱ្យយ គាំម នការងារ
ចេ�ចាស់ជួរាចេហ�យ �ុង្គចេ� ចា�ដ�ចេអាយចេគ ជាង្គឡាន  ចេធ្លីេ�ន�លកុ់
ចេន��ត្រូត�  រតតុ់ និង្គចេប�ត្រូតកួុន  រតរ់ម្ភៈែកុម្ភៈែូតូ  លកុ ់online  លកុ់
�ង្គទា �ង្គមានល់កុច់េលៀសហាល  លាង្គចានឲ្យយចេគ  សុ�ឈំួលចេគ

អន្ទាម្ភៈយ័។

       ត្រូកាហេិ��� ៦ ផ្សាើល់នូវការយល់ដឹង្គ��អំកុរកុ��ណូ៍លកុំុង្គ
ត្រូគួ�រន�ម្ភៈយួៗម្ភៈុនចេ�លជួ�ងឺ្គកូុវ �ដ-១៩។ ការរកុចេ��ញស�ខាន់
ម្ភៈយួគឺ ត្រូបមាណ៍ ៤៤% នៃន��នួនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
សរុបមានអំកុរកុ��ណូ៍ល��នួន ២ន្ទាកុ ់យ៉ាែ ង្គតិ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ
របស់�ួកុចេគ។ �រាង្គកុប៏ងាា ញថាយ៉ាែ ង្គចេហា�ណាស់ មាន 
៣% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតមានអំកុរកុត្រូបាកុ�់�ណូ៍ល���ចេនួ្ទា� ៥ ចេ� 
១០ ន្ទាកុច់េ�កុំុង្គត្រូគួ�រ។ ខែផ្សាិកុ�ម្ភៈការសមាៈ សជាម្ភៈយួអំកុ
ដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន ៍ត្រូគួ�រទា�ង្គចេន�ម្ភៈនិខែម្ភៈនជាត្រូបចេភិ�ត្រូគួ�រ
�ម្ភៈញ្ជីញ ចេន្ទា�ចេ� ខែតជាត្រូគួ�រខែដលមានសមាជិួកុជា�លកុរ 
ជា�ូចេ�ជាជួន��ណាកុត្រូសុកុវយ័ចេកុមង្គ ត្រូ�ម្ភៈទា�ង្គរស់ចេ�ជុួ�គំាំ
កុំុង្គផ្សាា�ខែតម្ភៈយួចេដ�ម្ភៈី�សនស�ស�នៃ�ដូ�ជានៃ�ួជួួលផ្សាា�។ 

       ដូ�ខែដលត្រូកាហេិ��� ៧ បានបងាា ញ ជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩បាន
បែ�ពាល់ដល់ការរកុាបាននូវការងារ។ ចេល�ស�� ៣២% នៃន
អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សថាបានបាតប់ង្គក់ារងារកុំុង្គអ�ឡុុង្គ
ចេ�លផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ �ណ៍�ខែដល ៦៨% 
ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតអ�អាង្គថាម្ភៈនិធួាបប់ាតប់ង្គក់ារងារ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល
ត្រូកាហេិ��� ៧ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។ តួចេល�ចេន�បញី្ហាកុថ់ាជាង្គម្ភៈយួ
ភាគប� នៃនត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គបានបាតប់ង្គត់្រូបភិ���ណូ៍ល
�ម្ភៈីង្គម្ភៈយួកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�លរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩។    

 ត្រូកាហេិ���៦៖ អំកុរកុ��ណូ៍លចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រម្ភៈុនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៣៤.៨៤%

២៥.៥៨%

១៧.១២%

៨.៣៥%

២.០៩% ១.៣៦% ១.២៥%
០.២១% ០.១០% ០.១០%

��រន្ទាកុ់ មំាកុ ់ ប�ន្ទាកុ ់ បនួន្ទាកុ់ ត្រូបា�ន្ទាកុ ់ ត្រូបា�ម្ភៈយួ

ន្ទាកុ់

គាំម នអំកុ

រកុ��ណូ៍ល

ត្រូបា���រ

ន្ទាកុ់

ត្រូបា�ប�
ន្ទាកុ់

ត្រូបា�បនួ

ន្ទាកុ ់

១៩១៩



      
       កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រខែដលបានបាតប់ង្គក់ារងារ ជាង្គ
ពាកុក់ុណាើ ល (៥៦%) មានសមាជួិកុត្រូគួ�រមំាកុប់ាតប់ង្គ់
ការងារ។ ខែកុីរម្ភៈយួភាគប� (៣២%) នៃនត្រូគួ�រ មានសមាជិួកុ 
២ន្ទាកុប់ាតប់ង្គក់ារងារ និង្គ ៨% បានត្រូបាបថ់ាមានសមាជួិកុ
ត្រូគួ�រ ៣ ន្ទាកុប់ានបាតប់ង្គក់ារងាររបស់�ួកុចេគ។

       
       
   �រាង្គ�� ៤ បងាា ញ��តនៃម្ភៈួចេសដាកិុ�េនៃនការបាតប់ង្គក់ារងារ
ខែដលបាន�ិភាកុាចេ�កុំុង្គ�រាង្គ�� ១១។ ៣១% នៃនអំកុ�ូល
រមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស បានបាតប់ង្គ�់�ណូ៍លបាន�ចេនួ្ទា�
�� ១ ០០០ ០០០ ចេ� ២ ០០០ ០០០ ចេរៀល (ឬ�ចេនួ្ទា��� 

២៥០ ដុលួារអាចេម្ភៈរកិុ ចេ� ៥០០ ដុលួារអាចេម្ភៈរកិុ) កុំុង្គម្ភៈយួខែ� 
ចេដ្ឋាយ�របាតប់ង្គក់ារងារចេត្រូពា�ខែតជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩។ ជួិត 
៣១ % បានរាយការណ៍៍ថា បាតប់ង្គត់្រូបាកុ�់�ណូ៍លចេល�ស�� 
២ ០០០ ០០០ ចេរៀល (ចេល�ស�� ៥០០ ដុលួារអាចេម្ភៈរកិុ) កុំុង្គម្ភៈយួខែ�។

�រាង្គ�� ៤៖ ការបាតប់ង្គ�់�ណូ៍ល��ការងារកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល
ជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %%

១ �ចេនួ្ទា��� ១ ០០០ ០០០ ចេ� 

២ ០០០ ០០០ ចេរៀល
៣០១ ៣១.៤២

២ ចេល�ស ២ ០០០ ០០០ ចេរៀល ២៩៣ ៣០.៥៨

៣ �ចេនួ្ទា��� ៨០០ ០០០ ចេ� 
១ ០០០ ០០០ ចេរៀល

១១៨ ១២.៣២

៤ �ចេនួ្ទា��� ៧០០ ០០០ ចេ� 

៨០០ ០០០ ចេរៀល
៧៤ ៧.៧២

៥ �ចេនួ្ទា��� ៦០០ ០០០ ចេ� 

៧០០ ០០០ ចេរៀល
៥៥ ៥.៧៤

៦ �ចេនួ្ទា��� ៥០០ ០០០ ចេ� 

៦០០ ០០០ ចេរៀល 
៤២ ៤.៣៨

៧ �ចេនួ្ទា��� ៤០០ ០០០ ចេ� 

៥០០ ០០០ ចេរៀល
២៤ ២.៥១

៨ �ចេនួ្ទា��� ៣០០ ០០០ ចេ� 

៤០០ ០០០ ចេរៀល 
២១ ២.១៩

៩ �ចេនួ្ទា��� ២០០ ០០០ ចេ� 

៣០០ ០០០ ចេរៀល 
១៣ ១.៣៦

១០ �ចេនួ្ទា��� ១០០ ០០០ ចេ� 

២០០ ០០០ ចេរៀល 
៧ ០.៧៣

១១ តិ�ជាង្គ ១០០ ០០០ ចេរៀល ៦ ០.៦៣

១២ គាំម ន��ណូ៍ល ៤ ០.៤២

សរុបសរុប ៩៥៨៩៥៨ ១០០%១០០%

២០២០

 ត្រូកាហេិ���៧៖ ភាគរយនៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សអ���
                    ការបាតប់ង្គក់ារងារបន្ទាា ប�់�មានជួ�ង្គឺកូុវ �ដ  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%
៦៧.៦៤%

៣២.៣៦%

ម្ភៈនិធួាប់ ធួាប់

 ត្រូកាហេិ���៨៖ ��នួនសមាជិួកុត្រូគួ�រខែដលបានបាតប់ង្គក់ារងារ
                    អ�ឡុុង្គចេ�លជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៦.៤៥%

៣២.៥៨%

៨.០៧%
២.៥៨% ០.៣២%

មំាកុ់ ��រន្ទាកុ់ ប�ន្ទាកុ់ បនួន្ទាកុ់ ត្រូបា�ម្ភៈយួ

ន្ទាកុ់



   បន្ទាា ប�់�មានការផ្សាាុ� និង្គរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ 
ជាង្គ ប�ភាគបនួ នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សកុំុង្គការសិកុា
ចេន� (ឬ ៨១%) បាននិយ៉ាយត្រូបាបថ់ា��ណូ៍លត្រូគួ�ររបស់
�ួកុចេគរង្គផ្សាលបែ�ពាល់យ៉ាែ ង្គខួា�ង្គ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៩)។

       
    ការសាង្គម់្ភៈតិចេន� បងាា ញយ៉ាែ ង្គ�ាស់ថាត្រូបភិ���ណូ៍ល
កុំុង្គត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គបានធួាកុ�ុ់�ជារមួ្ភៈ បែុខែនើម្ភៈនិ
��ចេពា�ត្រូគបត់្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រចេឡុ�យ។ ដូ�មានបងាា ញកុំុង្គ�រាង្គ
�� ១៤ ខែដលធួាបរ់កុ��ណូ៍លបានចេល�ស ២ លានចេរៀលកុំុង្គ
ម្ភៈយួខែ� មាន��ណូ៍លធួាកុ�ុ់��� ជិួត៣១% ម្ភៈុនចេ�លមាន
ជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ សល់ត្រូតឹម្ភៈជាង្គ ៥% ចាប�់�ង្គ��ចេ�លចេន្ទា�ម្ភៈកុ។ 
ដូ�គំាំចេន�ផ្សាង្គខែដរ សត្រូមាបត់្រូគួ�រខែដលរកុ��ណូ៍លបាន�ចេនួ្ទា�
�� ១ លាន ចេ� ២ លានចេរៀលកុំុង្គម្ភៈយួខែ�ចេន្ទា� ម្ភៈុនមានជួ�ង្គឺ
កូុវ �ដ ��ណូ៍លរបស់�ួកុចេគបានធួាកុ�ុ់��� ជាង្គ ៣១% សល់
ត្រូតឹម្ភៈខែតជាង្គ ២១% បែុចេណាះ �។
       ចេទា�ជាយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� ��ចេពា�ត្រូគួ�រខែដលរកុ��ណូ៍លបាន
�� ៨០០ ០០០ ចេ� ១ ០០០ ០០០ ចេរៀលកុំុង្គម្ភៈយួខែ� ��មុ្ភៈន
ចេ��ញមាន��នួនចេកុ�នចេឡុ�ង្គ��ជាង្គ ១២% ដល់ជាង្គ១៨%។ 
�ណ៍�ខែដលត្រូគួ�រខែដលធួាបរ់កុ��ណូ៍លបាន�� ៧០០ ០០០ 
ចេ� ៨០០ ០០០ ចេរៀល កុំុង្គម្ភៈយួខែ� កុម៏ាន��នួនចេកុ�នចេឡុ�ង្គ��
ជាង្គ ៨% ចេ�ជិួត ១១%។
       ការសមាៈ សជាម្ភៈយួអំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈនម៍្ភៈយួ��នួនបាន

ឱ្យយដឹង្គថា បុគគលិកុរដា និង្គកុម្ភៈមកុរចេរាង្គ�ត្រូកុអា�ម្ភៈនិរង្គផ្សាល
បែ�ពាល់ ឬរង្គផ្សាលបែ�ពាល់តិ�តួ�ចេល�ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លកុំុង្គអ�ឡុុង្គ
ចេ�លនៃនការរ �កុរាលដ្ឋាលជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩។

�រាង្គ�� ៥៖ កុត្រូម្ភៈតិ��ណូ៍លកុំុង្គម្ភៈយួខែ�ចេ�កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល
ផ្សាាុ�ចេឡុ�ង្គនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %%

១ �ចេនួ្ទា��� ១ ០០០ ០០០ ចេ� 

២ ០០០ ០០០ ចេរៀល
១៦៦ ២១.១៧

២ �ចេនួ្ទា��� ៨០០ ០០០ ចេ� 

១ ០០០ ០០០ ចេរៀល
១៤២ ១៨.១១

៣ �ចេនួ្ទា��� ៧០០ ០០០ ចេ� 

៨០០ ០០០ ចេរៀល
៨៦ ១០.៩៧

៤ គាំម ន��ណូ៍ល ៨២ ១០.៤៦

៥ �ចេនួ្ទា��� ៥០០ ០០០ ចេ� 

៦០០ ០០០ ចេរៀល 
៥៧ ៧.២៧

៦ �ចេនួ្ទា��� ៦០០ ០០០ ចេ� 

៧០០ ០០០ ចេរៀល 
៥៩ ៧.៥៣

៧ �ចេនួ្ទា��� ៣០០ ០០០ ចេ� 

៤០០ ០០០ ចេរៀល  
៤៤ ៥.៦១

៨ �ចេនួ្ទា��� ១០០ ០០០ ចេ� 

២០០ ០០០ ចេរៀល 
៣៦ ៤.៥៩

៩ �ចេនួ្ទា��� ៤០០ ០០០ ចេ� 

៥០០ ០០០ ចេរៀល
៣៨ ៤.៨៥

១០ ចេល�ស ២ ០០០ ០០០ ចេរៀល ៤២ ៥.៣៦

១១ �ចេនួ្ទា��� ២០០ ០០០ ចេ� 

៣០០ ០០០ ចេរៀល 
២៧ ៣.៤៤

១២ តិ�ជាង្គ ១០០ ០០០ ចេរៀល ៥ ០.៦៤

សរុបសរុប ៧៨៤៧៨៤ ១០០%១០០%

២១២១

 ត្រូកាហេិ���៩៖ ��ណូ៍លត្រូគួ�រខែដលរង្គផ្សាលបែ�ពាល់��ជួ�ងឺ្គ
                   កូុវ �ដ-១៩

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

៨១.៨៤%

១៨.១៦%

បែ�ពាល់ ម្ភៈនិបែ�ពាល់ ចេ�ដខែដល 



       កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈត្រូគួ�រខែដលត្រូតូវបានសមាៈ ស មានត្រូបមាណ៍ 
៣០% រស់ចេ��ម្ភៈបចេណាើ យផ្សាួូវចេ�កុំុង្គ ឬជុួ�វញិរាជួធាន�
ភំិ�ចេ�ញ។ កានខ់ែតគួរឱ្យយចាបអ់ារម្ភៈមណ៍៍ចេន្ទា� មានជាង្គ ១៧% 
រស់ចេ��ម្ភៈមាត�់ចេនួជិួត ១៤% រស់ចេ��ម្ភៈផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ និង្គ
ជាង្គ ១៣% រស់ចេ��ម្ភៈបចេណាើ យត្រូបឡាយបង្គាូរ�ឹកុសិុយ។

�រាង្គ�� ៦៖ ����ង្គត្រូគួ�រចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈន២៍១ 

       ជិួត ៨៣% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សម្ភៈនិបាន
�ួស់����ល�ចេ�ចេគាំលរបស់�ួកុចេគកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល ៥ ឆំ្នាំ�កុនួង្គ
ម្ភៈកុចេន�ចេន្ទា�ចេ�(សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ១៦)។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈអំកុ
ខែដលធួាបប់ាន�ួស់��ល�ចេ�ទា�ង្គចេន្ទា� មានជិួត ៦១% ធួាប់
�ួស់��ល�ចេ�ខែតម្ភៈើង្គគត ់ជាង្គ៣២% ធួាប�ួ់ស់��ល�ចេ���រដង្គ 
និង្គជាង្គង្គ ៤% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន�ួស់បើូរ
��ល�ចេ�ចេល�ស�� ប�ដង្គ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ�១០)។ មូ្ភៈលចេហតុ
នៃនការ�ួស់��ល�ចេ�មានសិកុាបខែនែម្ភៈចេ�ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ។ 

     

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ��នួន��នួន %%

១ �ម្ភៈបចេណាើ យផ្សាួូវ ២៨៦ ២៩.៨៥

២ �ម្ភៈមាត�់ចេន ួ ១៦៤ ១៧.១២

៣ �ម្ភៈផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ ១៣១ ១៣.៦៧

៤ �ម្ភៈត្រូបឡាយបង្គាូរ�ឹកុសិុយ ១២៦ ១៣.១៥

៥ ចេ�ចេល�ដ�រដា ១១៩ ១២.៤២

៦ ចេ�ចេល�បឹង្គ ៩៧ ១០.១៣

៧ ចេ�ចេល�ដ�ជាកុម្ភៈមសិ�ិិរបស់អំកុចេផ្សាសង្គ ៣១ ៣.២៤

៨ ចេត្រូកាម្ភៈដ�បូង្គអាគាំរ ៣ ០.៣១

៩ កុំុង្គចេ�តិយវតើ ១ ០.១០

សរុបសរុប ៩៥៨៩៥៨ ១០០%១០០%

២១ បញី្ជី�ចេ�ម �ចេ�កុំុង្គ�រាង្គស�ចេ�ចេល�����ង្គសហគម្ភៈនខ៍ែតបែុចេណាះ � និង្គម្ភៈនិខែម្ភៈនជា��ណាតថំ់ាកុន់ៃនត្រូបចេភិ�ដ�ចេន្ទា�ចេ� (ដូ�ជាដ�រដា ឬដ�ឯកុជួន ជាចេដ�ម្ភៈ) 

 ត្រូកាហេិ���១១៖ ចេត�ត្រូគួ�របាន�ួស់បើូរផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គរបស់�ួកុចេគ
               ញឹកុញាបប់ែុណាះ កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល ៥ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន�?

៦០.៦១%

៣២.១២%

៤.២៤% ៣.០៣%

ខែតម្ភៈើង្គគត់ ��រដង្គ ចេល�ស�� ៣ ដង្គ ៣ ដង្គ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

២២២២

 ត្រូកាហេិ���១០៖ ការ�ួស់��ល�ចេ�របស់ត្រូគួ�រកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�ល 
                      ៥ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០% ៨២.៧៨%

១៧.២២%

ម្ភៈនិធួាប់ ធួាប់



       កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស��នួន ១៦៥ ន្ទាកុ ់ខែដលធួាប�ួ់ស់��ល�ចេ�កុំុង្គរយ�ចេ�លត្រូបា�ឆំ្នាំ�កុនួង្គម្ភៈកុចេន� មាន
ជាង្គ ៣៥% បាននិយ៉ាយថា�ួកុចេគត្រូតូវបានអាជាា ធ្លីរបង្គខ�ឱ្យយចេ�ញ។ ចេន�បងាា ញថាការអនុវតើការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ និង្គការ�ួស់��ល�ចេ�
អា��ូលរមួ្ភៈ��ខែណ៍កុ�ួស់បើូរ��នួននៃនត្រូបជា�លរដាកុំុង្គសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ ជួិត២៧% ចេ�ៀតបានសចេត្រូម្ភៈ�ចាកុចេ�ញ
ចេដ្ឋាយ�រកុ�ើ ចេសដាកិុ�េដូ�ជាចេដ�ម្ភៈី�ខែសេង្គរកុការងារ  ចេហ�យ ៣៨% បាន�ួស់��ល�ចេ�ចេត្រូពា�ខែតចេហតុផ្សាល“ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត“ រមួ្ភៈទា�ង្គ
ចេដ�ម្ភៈី�រស់ចេ�ជុួ�គំាំជាម្ភៈយួសមាជួិកុត្រូគួ�ររបស់�ួកុចេគ។ 

 ត្រូកាហេិ���១២៖ ចេហតុផ្សាលនៃនការ�ួស់��ល�ចេ� (សត្រូមាបក់ារ�ួស់��ល�ចេ�ចេល�កុ�ុង្គចេត្រូកាយខែតបែុចេណាះ �)  

៣៥.១៥%

២៦.៦៧%

១៦.៣៦%
១៣.៩៤%

៤.៨៥%

១.២១% ១.២១% ០.៦១%

អាជាា ធ្លីរបង្គខ�

ឱ្យយ�ួស់��ល�ចេ�

ចេដ្ឋាយ�រ

កុ�ើ ចេសដាកិុ�េ 

�ង្គ�ួ់ស់ចេ�

ចេ���កុខែនួង្គ�ម� 

�ង្គសង្គ

ល�ចេ�ឋាន�ម�

�ង្គរ់ស់ចេ�

ជិួតត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ 

�ឹកុលិ� ចេភួិ�ង្គចេឆ�ផ្សាា� ខែលង្គល�

ត្រូគួ�រ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

២៣២៣





គ. ល�ចេ�ឋាន
      របាយការណ៍៍ចេន�កុអ៏ចេង្គើតចេម្ភៈ�លចេល��ែ នភា�ល�ចេ�ឋាន
របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សផ្សាង្គខែដរ។ ភាគចេត្រូ��ន ជាង្គ 
៧៥% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស បានអ�អាង្គថាមាន
ផ្សាា�ជារបស់�ា ល់�ួួន២២  �ណ៍�ខែដល ជួិត ២២% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត
ជួួលផ្សាា��ំកុច់េ� ឬ�ំកុច់េ�ជាម្ភៈយួ��ញ់ាតិ ឬម្ភៈតិើភិកុើិ 
(សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���១៣)។ ស�ណួ៍រត្រូ�វត្រូជាវម្ភៈយួកុត៏្រូតូវបាន
បចេង្គើ�តចេឡុ�ង្គចេដ�ម្ភៈី�សិកុាចេឈេង្គយល់បខែនែម្ភៈ��ត្រូបភិ�ត្រូបាកុ់
សត្រូមាបស់ង្គល់�ចេ�ឋាន។ កុំុង្គបរបិ�ចេន� ជាង្គ ៥៣% បាន
និយ៉ាយថាបានចេត្រូប�ត្រូបាស់ត្រូបាកុ់�ា ល់�ួួនចេដ�ម្ភៈី��ិញសមាៈ រ� 
និង្គសង្គល់�ចេ�ឋានរបស់�ួកុចេគ។ ជាង្គ៣១% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត
បានរាយការណ៍៍ថា�េ�ត្រូបាកុ�់�ធ្លីន្ទាគាំរ ឬ�ែ បន័ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត។ 
�ុង្គចេត្រូកាយ មាន ជួិត ១១% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
បានយកុត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ�����ញ់ាតិរបស់�ួកុចេគ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល  
ត្រូកាហេិ��� ១៤ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។ 

   �ែ នភា�ផ្សាា�របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការសិកុាចេន� ទា�ង្គ
សត្រូមាបត់្រូគួ�រខែដលមានផ្សាា��ា ល់�ួួន និង្គត្រូគួ�រខែដល
�ំកុច់េ�ផ្សាា�ជួួល កុត៏្រូតូវបានសចេង្គើតចេម្ភៈ�លផ្សាង្គខែដរ។ �ម្ភៈការ
សចេង្គើត និង្គការ�ិភាកុាជាម្ភៈយួអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
ស�ខានប់ានឱ្យយដឹង្គថាត្រូបមាណ៍ជាពាកុក់ុណាើ ល (ឬ ៥០%) 
នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សរស់ចេ�កុំុង្គផ្សាា�ខែដលសង្គ�់�ចេឈ� 
និង្គមានដ�បូលត្រូបកុស័់ង្គើស�។ 

  ត្រូបខែហលជា ��រភាគប�នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស 
ជួិត ៦២% ចេ�ញ�ិតើនឹង្គ��ហ�ផ្សាា� ខែដលធ្លី��ូលាយសត្រូមាប់
សមាជួិកុត្រូគួ�រទា�ង្គអស់។ ជួិត ៣០% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតបាន
ចេឆួ�យត្រូបាបថ់ាមានអារម្ភៈមណ៍៍�ចេង្គិ�ត ចេហ�យតិ�ជាង្គ ៩% មាន
អារម្ភៈមណ៍៍ថា�ួកុចេគរស់ចេ�កុំុង្គភា��ចេង្គិ�តខួា�ង្គ។

 
 

 ត្រូកាហេិ���១៥៖ �ែ នភា�ល�ចេ�ឋានរបស់ត្រូគួ�រ 

៥០.០៧%

២៨.១៦%

២០.១១%

០.៨៣% ០.៨៣%

សង្គ�់�ចេឈ� និង្គ

ដ�បូលត្រូបកុស័់ង្គើស�

ផ្សាា��ម្ភៈញ្ជីញ មាន

ការការពារត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវ 

ផ្សាា�ចេធ្លីេ���ឥដា សង្គ�់�ចេឈ�តូ� និង្គ

មានដ�បូលត្រូបកុស់ីូវ 

ផ្សាា�បចេណាើ �អាសនំ

ចេត្រូកាម្ភៈតង្គច់េ�សូូ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

 ត្រូកាហេិ���១៦៖ ��ហ� ឬ��កុខែនួង្គកុំុង្គល�ចេ�ឋាន  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០% ៦១.៨០%

២៩.៥៤%

៨.៦៦%

�ូលាយ �ចេងិ្គ�ត �ចេងិ្គ�តខួា�ង្គ
២៣

២២ មានផ្សាា��ា ល់�ួួនម្ភៈនិស�ចេ�ថាមានបណ័៍ះ កុម្ភៈមសិ�ិិកានក់ាបដ់�ធ្លីួ�ចេន្ទា�ចេ�។ �ួកុចេគមានផ្សាា�ខែដលសង្គច់េល�ដ�រដា។  
២៣ ស�ចេ�ចេល�ការ�ចេង្គិ�ត

២៥២៥

 ត្រូកាហេិ���១៣៖ �ែ នភា��ំកុច់េ�របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ 
                       ប�សមាៈ ស 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%
៧៥.២៦%

២១.៦១%

៣.១៣%

ផ្សាា��ា ល់�ួួន ផ្សាា�ជួលួ �ំកុច់េ�

ជាម្ភៈយួម្ភៈតិើភិកុើិ/

��ញ់ាតិ 

 ត្រូកាហេិ���១៤៖ ត្រូបភិ�ត្រូបាកុស់ត្រូមាប�់ង្គសង្គល់�ចេ�ឋាន  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៥២.៩៨%

៣១.៩០%

១០.៩៦%

២.៩១% ០.៦៩% ០.៥៦%

ត្រូបាកុ�់ា ល់�ួួន �េ���ធ្លីន្ទាគាំរ កុម្ភៈេ�����ញ់ាតិ ជួ�នួយអង្គគការ

សង្គើម្ភៈសុ�វលិ

ជួ�នួយ��
�សន្ទាត្រូគិសើ

ស�ណ៍ង្គ

��ការអភិវិឌ្ឍឍ





�. ឯកុ�រត្រូគួ�រ�. ឯកុ�រត្រូគួ�រ
            ឯកុ�រត្រូគួ�រមាន�រ�ស�ខានច់ា�បា�ប់�ផុ្សាតសត្រូមាប់
ត្រូបជា�លរដាកុម្ភៈពុជាត្រូគបរ់ូប។ ជា�ូចេ� ឯកុ�រត្រូគួ�ររមួ្ភៈមាន
ចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រ ចេសៀវចេ��ំកុច់េ� និង្គអតើសញ្ហាញ ណ៍បណ័៍ះ ។ 
ត្រូបសិនចេប�គាំម នឯកុ�រទា�ង្គចេន�ចេ� ត្រូគួ�រនឹង្គម្ភៈនិអា�ចេបា�
ចេឆំ្នាំត ឬ�ុ�ចេ�ម �ចេសំ�សុ�បណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ ៌និង្គចេធ្លីេ�អេ�ស�ខានច់េផ្សាសង្គ
ចេ�ៀតបានចេឡុ�យ។ បែុខែនើ ខែផ្សាិកុចេល�ល�ិផ្សាលនៃនការសាង្គម់្ភៈតិចេន�
មានត្រូតឹម្ភៈខែតជាង្គ ៥៣% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបែុចេណាះ � 
មានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រ។ ជាង្គ៤៧% ចេ�ៀតបានត្រូបាបថ់ាម្ភៈនិ
ទានម់ានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រចេ�ចេឡុ�យ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���១៧)។ 
មាន�ម្ភៈងល់ចេផ្សាសង្គៗជុួ�វញិភាគរយដ�៏ពស់នៃន��នួនត្រូបជា�លរដា
ខែដលម្ភៈនិមានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រចេន�២៤។ 

       ការចេឆួ�យតបរបស់ត្រូបជា�លរដាខែដលគាំម នចេសៀវចេ�
ត្រូគួ�រទា�ង្គចេន្ទា�បានបងាា ញឱ្យយដឹង្គបខែនែម្ភៈចេ�ៀតថា ភាគចេត្រូ��ន 
ជាង្គ ៧៥%  ចេ�ម្ភៈនិទានប់ានចេ�រកុម្ភៈស្រ្តនើ�ពាកុ�់ន័ិចេដ�ម្ភៈី��ុ�
ចេ�ម �ចេសំ�សុ�ចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រចេ�ចេឡុ�យ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ�១៨)។

      ត្រូសចេដៀង្គគំាំនឹង្គចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រខែដរ មានត្រូបមាណ៍ ២៣% 
នៃនអំកុ�ូលរួម្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សគាំម នចេសៀវចេ��ំកុ់សត្រូមាប់
ត្រូគួ�រ  (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ២៥ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។ តួចេល�ចេន�
ម្ភៈនិត្រូសបចេ�នឹង្គការរកុចេ��ញខាង្គចេល���ចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រចេន្ទា�
ចេ�។ គួរបញី្ហាកុផ់្សាង្គខែដរថា ត្រូបសិនជាគាំម នចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រ
ចេ� ត្រូគួ�រម្ភៈយួម្ភៈនិអា�ចេធ្លីេ�ចេសៀវចេ��ំកុច់េ�បានចេឡុ�យ។ 
ចេល�ស��ចេន�ចេ�ៀត ត្រូបសិនចេប�គាំម នចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រ ត្រូគួ�រ
ម្ភៈនិអា���ួលបានបណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ ៌ ឬប�ចេ�ញត្រូគបត់ត្រូម្ភៈូវការ
ខែផ្សាំកុរដាបាលរបស់រដាបានចេឡុ�យ។២៥ ជាម្ភៈយួគំាំចេន�ផ្សាង្គខែដរ 
ចេសៀវចេ��ំកុច់េ�ម្ភៈនិខែម្ភៈនជាតត្រូមូ្ភៈវការចា�បា�ស់ត្រូមាបត់ម្ភៈើល់
ចេដ�ម្ភៈី�ធាន្ទាកុម្ភៈេ�ចេឡុ�យ ដូចេ�ំ�ឯកុ�រចេន�អា�មានចេ�ជាម្ភៈយួ
ត្រូគួ�រ។ ចេប�សិនជាការសនមតអ���កុម្ភៈេ�ខាង្គចេល�ចេន��ិតជាត្រូតឹម្ភៈ
ត្រូតូវចេន្ទា� ចេគអា�សនមតបានថាអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
ភាគចេត្រូ��ននឹង្គមានចេសៀវចេ��ំកុច់េ�ចេ�កុំុង្គនៃដរបស់�ួកុចេគ។ 
ចេន�បងាា ញថា�ិនំនយ័នៃនត្រូគួ�រមានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រអា�
ម្ភៈនិត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវចេត្រូពា�ខែតការម្ភៈនិចេជួឿ�ុកុ�ិតើ ចេដ្ឋាយ�រចេសៀវចេ�
ត្រូគួ�រទា�ង្គចេន�ត្រូតូវបានចេត្រូប�ត្រូបាស់ចេដ�ម្ភៈី�យកុកុម្ភៈេ�។   

 ត្រូកាហេិ���១៧៖ ចេត�ត្រូគួ�រអំកុមានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រខែដរឬអត?់    

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៣.៣៤%

៤៦.៦៦%

មាន ម្ភៈនិមាន

 ត្រូកាហេិ���១៨៖ ម្ភៈូលចេហតុខែដលម្ភៈនិមានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រ   

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%
៧៥.១៧%

១៤.០៩%

៤.៤៧% ៤.២៥%
១.៥៧% ០.៤៥%

�ាុ �ម្ភៈនិទាន់

បានចេធ្លីេ�វា 

អាជាា ធ្លីរ

ម្ភៈនិចេធ្លីេ�ឱ្យយ

មានខែតត្រូតូវ

បានបាត ់

�ាុ �បានចេធ្លីេ�វាចេហ�យ 

ខែតកុ��ុង្គរង្គចា�

អាជាា ធ្លីរត្រូបគល់ឱ្យយ 

មានខែតវា�ូ�

ចេដ្ឋាយ�រ�េ�

ការខែ�ទា� 

ដ្ឋាកុប់ញ្ហាេ �ជា

ម្ភៈយួធ្លីន្ទាគាំរ 

២៤ កុត្រូម្ភៈតិភាគរយនៃនអំកុចេឆួ�យតបថាគាំម នចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រចេន�ដូ�ជា�ពស់និង្គអា�ចេល�ស��ការ�ិតចេដ្ឋាយ�រ�ួកុចេគម្ភៈនិ�ង្គត់្រូបាបក់ារ�ិតទាកុ�់ង្គនឹង្គការ
ដ្ឋាកុប់ញ្ហាេ �ចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រជា�ំូរយកុត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ�របស់�ួកុចេគ
២៥ ជាធ្លីម្ភៈម�ចេសៀវចេ��ំកុច់េ�ម្ភៈនិត្រូតូវការសត្រូមាបត់ម្ភៈើល់ធាន្ទាកុម្ភៈេ�ចេ� ដូ�ចេន�វាអា�មានចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ 

 ត្រូកាហេិ���១៩៖ ចេត�អំកុមានចេសៀវចេ��ំកុច់េ�ខែដរឬអត?់    

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%
៧៦.៨៣%

២៣.១៧%

មាន ម្ភៈនិមាន

២៧២៧



២៨២៨



ង្គ. ការ��ួលបានចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�ង្គ. ការ��ួលបានចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�
       ការ��ួលបានចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�កុត៏្រូតូវបានសិកុា
ចេដ្ឋាយការសាង្គម់្ភៈតិចេន�ផ្សាង្គខែដរ។ ដូ�អេ�ខែដលបានរកុចេ��ញ 
១៤% នៃន��នួនអកំុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សសរបុបានត្រូបាបថ់ា 
�ួកុចេគមានកូុនអាយុចេត្រូកាម្ភៈ ១២ ខែ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ (សូម្ភៈ
ចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ១៩)។ ត្រូបមាណ៍ ៨២% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់
ប�សមាៈ សបានបញី្ហាកុថ់ាកូុនរបស់�ួកុចេគ��ួលបានការចាកុ់
វាែ កុ�់�ង្គត្រូគបត់្រូគាំន ់ �ណ៍�ខែដលជាង្គ ១៦% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត
�កុខានម្ភៈនិបានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គម្ភៈយួ��នួន ចេហ�យត្រូបខែហលជា
មានខែត ១,៤៨% ខែតបែុចេណាះ � ខែដលម្ភៈនិ��ួលបានការចាកុ់
វាែ កុ�់�ង្គទាល់ខែតចេ�� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ២០)។ ដូ�បាន
បញី្ហាកុ�់�អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន ៍ កុុមារខែដលម្ភៈនិ��ួលបាន
ការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ ឬ��ួលបានការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គម្ភៈនិត្រូគប់
��នួនចេន្ទា� អា�ម្ភៈកុ��ត្រូគួ�រខែដលម្ភៈនិ�ំកុច់េ�ជាអ�ិនៃស្រ្តនើយ៍
កុំុង្គភូិម្ភៈ ិឬត្រូគួ�រខែដលសចេត្រូម្ភៈ��ិតើម្ភៈនិចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ។២៦ 

       ត្រូគួ�រចេសា�រខែតទា�ង្គអស់ (៩៦%) បានបញី្ហាកុត់្រូបាបថ់ា
�ួកុចេគរកុា�ុកុប័ណ៍ះ ចាកុ់វាែ កុ់��ង្គ�ណ៌៍ចេលឿង្គរបស់�ួកុចេគ
ចេ�ឯផ្សាា� (សូម្ភៈម្ភៈចេល�ត្រូកាហេិ��� ២២)។

            
     មានខែតជិួត ៤% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបែុចេណាះ �
មានស្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រកុំុង្គចេ�លនៃនការសាង្គម់្ភៈតិ
ចេន� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ២៣)។ អា�និយ៉ាយបានថា តួចេល�
ចេន�មានកុត្រូម្ភៈតិទាបសត្រូមាបស់្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា�។ ចេន�ត្រូបខែហល
ជាល�ិផ្សាលនៃនការអនុវតើការ�នារកុ�ចេណ៍� តបានលិ។ ការ
សមាៈ សជាម្ភៈួយអំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន៍បញី្ហាកុ់ឱ្យយដឹង្គថាស្រ្តសើ�
�ចេពា�ភាគចេត្រូ��ន�គ ល់�ាស់��វធិ្លី��ស្រ្តសើ�នារកុ�ចេណ៍� ត
�ម្ភៈរយ�ការអប់រ �ខែផំ្សាកុសុ�ភា�ខែដលផ្សាើល់ចេដ្ឋាយម្ភៈណ៍ឌ ល
សុ�ភា�កុំុង្គម្ភៈូលដ្ឋាា ន ឬអង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល។
       ចេទា�ប�ជាយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� ចេ�ចេ�ល�កុសួរថាចេត�ស្រ្តសើ�មាន
នៃផ្សាាចេពា���ួលបានការខែ�ទា�សុ�ភា�ខែដរឬចេ� ត្រូបមាណ៍ជា 
ជួតិ ៨២% បាន�នយល់ត្រូបាបថ់ា�កួុចេគចេ�ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�ជា
ត្រូបចា� �ណ៍�ខែដលមានជាង្គ ១៣% ចេ�ម្ភៈនិសូវជាចេ�ៀង្គទាត។់  

២៦ កុំុង្គត្រូកាហេិ��� ៣១ បានបងាា ញឱ្យយដឹង្គថា ត្រូបមាណ៍ ២២% នៃនអំកុចេឆួ�យតបម្ភៈនិបានចេ��លាចេរៀន ចេហ�យភិសើុ�ង្គចេផ្សាសង្គចេ�ៀតបាន�ង្គិុលបងាា ញថា
��ន្ទាកុ�់�នង្គរវាង្គត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេ���ត្រូកុុង្គនិង្គចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�របស់រដាចេ�ល�ួ�ចេ�មានភា��េ�ខាត

  ត្រូកាហេិ���២២៖ ចេត�ចេ�រកុា�ុកុកាតចេលឿង្គកុំុង្គត្រូគួ�រខែដរឬចេ�?    

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០% ៩៦.៣០%

២.៩៦% ០.៧៤%

បា�/ចាស បាត់ គាំម ន 

 ត្រូកាហេិ���២០៖ ត្រូគួ�រមានកូុនអាយុចេត្រូកាម្ភៈ ១២ខែ� 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨៥.៩១%

១៤.០៩%

ម្ភៈនិមាន មាន

 ត្រូកាហេិ���២១៖ ចេត�ចេកុមង្គទា�ង្គចេន�បានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គចេហ�យឬចេ�? 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨២.២២%

១៦.៣០%

១.៤៨%

��លួបានវាែ កុ់

��ង្គត្រូគប�់�ននួ 

ខានម្ភៈនិបានចាកុ់

វាែ កុ�់�ង្គម្ភៈយួ��ននួ

គាំម នអំកុ��លួ

បានវាែ កុ�់�ង្គ 

 ត្រូកាហេិ���២៣៖ ចេត�មានស្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា�កុំុង្គត្រូគួ�រខែដរឬចេ�?    

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០% ៩៦.១៤%

៣.៨៦%

ម្ភៈនិមាន មាន

២៩២៩



 ត្រូកាហេិ���២៤៖ ភា�ញឹកុញាបន់ៃនការចេ�ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�របស់ត្រូស�ើមាននៃផ្សាាចេពា� 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០%

៨៣.៧៩%

១៣.៥១%
២.៧០%

ចេ�ជាចេ�ៀង្គទាត ់ ចេ�ញឹកុញាប ់

ខែតម្ភៈនិចេ�ៀង្គទាត ់

ចេ�ម្ភៈើង្គមាើ ល 

       ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�រដាត្រូតូវបានចេជួឿ�ុកុ�ិតើចេដ្ឋាយសហគម្ភៈន៍
��ចេពា�ចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា�មា� និង្គកុុមារ។ ដូ�ខែដលការ
សាង្គម់្ភៈតិចេន�បានកុ�ណ៍តច់េ��ញ រហូតដល់ជិួត ៧៣% នៃនអំកុ
�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបានចេរៀបរាបត់្រូបាបល់ម្ភៈិតិថាស្រ្តសើ�ចេ�
ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�កុំុង្គម្ភៈូលដ្ឋាា នចេត្រូ��នជាង្គចេ�ម្ភៈនា�រចេ��យឯកុជួន២៧  
(១៣%)។ ចេន�ត្រូបខែហលជាម្ភៈកុ��ភា��ុសគំាំកុំុង្គតនៃម្ភៈួ ចេហ�យ
អា�ម្ភៈនិឆុួ�បញ្ហាេ �ង្គអ�����នុកុ�ិតើចេល�ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�រដាចេន្ទា�ចេ�។  

       ចេត្រូពា�ខែតការរ �កុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ ការសាង្គម់្ភៈតិ
កុ៏បាន�ិនិតយចេម្ភៈ�លកុត្រូម្ភៈិតនៃនការចាកុ់វាែ កុ់��ង្គកុំុង្គ��ចេណាម្ភៈ
អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សផ្សាង្គខែដរ។ ជួិត ៨៥% នៃនអំកុ�ូល
រមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន��ួលបានការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ (សូម្ភៈ
ចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ២៦)។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈអំកុទា�ង្គចេន្ទា� ជួិត៨៤% 
បានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ��នួន��រដង្គ ចេហ�យ ជួិត១១% បាន��នួន
ប�ដង្គ។ មានខែត ជួិត ៦% បែុចេណាះ �បានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គបាន
ម្ភៈើង្គគត ់(សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���២៧)។២៨ តួចេល�ចេន�ហាកុដូ់�ជា
ត្រូសបនឹង្គកុិ�េ�ិត��របស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលកុំុង្គការជួ�រុញឱ្យយមានការ
ចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។

២៧ កុំុង្គភា�ជាកុខ់ែសើង្គ ស្រ្តសើ�ម្ភៈកុ��ត្រូគួ�រមានចេសដាកិុ�េលិត្រូបចេស�រហាកុដូ់�ជាចេធ្លីេ�ការ�ិនិតយចេម្ភៈ�លគភិ ៍និង្គបចេង្គើ�តកូុនចេ�ចេ��យឯកុជួន/សម្ភៈព�ចេត្រូ��នជាង្គចេ�
ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�រដា
២៨ ��នួនត្រូបជាជួនខែដលម្ភៈនិ��ួលបានការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គអា�ខែត្រូបត្រូបួលចេត្រូកាយការ�ុ�សាង្គម់្ភៈតិបានបញ្ជីេប ់ចេដ្ឋាយ�ររដ្ឋាា ភិបិាលបនើជួ�រុញការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ
ដល់ត្រូបជា�លរដាកុម្ភៈពុជាទា�ង្គអស់ខែដលរស់ចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភិំ�ចេ�ញ និង្គចេ��ូទា�ង្គត្រូបចេ�ស 

  ត្រូកាហេិ���២៥៖ ចេត�ស្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា�ទា�ង្គចេន�ចេ��ិនិតយសុ�ភា�ចេ�កុខែនួង្គណា?

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០%

៧២.៩៧%

១៣.៥១% ១៣.៥១%

ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា� ម្ភៈនា�រចេ��យឯកុជួន ម្ភៈនា�ចេ��យរដា

 ត្រូកាហេិ���២៦៖ ចេត�អំកុបានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គការពារជួ�ងឺ្គកូុវ �ដ-១៩ ចេហ�យឬចេ�?

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០% ៨៤.៨៦%

១៥.១៤%

បាន ម្ភៈនិបាន

ត្រូកាហេិ���២៧៖ ចេត�អំកុបានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គការពារចេម្ភៈចេរាគកូុវ �ដ-១៩ បែុន្ទាម នដង្គចេហ�យ? 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០% ៨៣.៦៤%

១០.៧០%
៥.៦៦%

��រដង្គ ៣ ដង្គ ម្ភៈើង្គ

៣០៣០



      ម្ភៈូលចេហតុនៃនការម្ភៈនិ��ួលបានការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គការពារជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ កុត៏្រូតូវបានត្រូ�វត្រូជាវផ្សាង្គខែដរ។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈ
អំកុខែដលម្ភៈនិបានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គ ជាង្គ ៩២% បានចេល�កុចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយ�របញ្ហាា សុ�ភា� �ណ៍�ខែដលត្រូបមាណ៍ ៦% មាន
ការភិយ័ខួា� ចេហ�យជាង្គ ២% និយ៉ាយថា�ួកុចេគមានការម្ភៈមាញឹកុខួា�ង្គ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ២៨)។ 

 ត្រូកាហេិ���២៨៖ ម្ភៈូលចេហតុខែដលម្ភៈនិបានចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គការពារជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០%
៩២.៤១%

៥.៥២% ២.០៧%

ចេដ្ឋាយ�រ

បញ្ហាា សុ�ភា��ា ល់�ួួន 

�ាុ �ខួា�មាន

ចេត្រូគាំ�ថំាកុ ់

រវល់ខួា�ង្គចេ�កុ 

៣១៣១



�. ការអបរ់ �របស់កុុមារ �. ការអបរ់ �របស់កុុមារ 
      ការសាង្គម់្ភៈតិ�ាយ៉ាម្ភៈវាយតនៃម្ភៈួកុត្រូម្ភៈតិនៃនការអបរ់ �
របស់កុុមារចេ�ត្រូគបក់ុត្រូម្ភៈតិ រមួ្ភៈមានថំាកុម់្ភៈចេតើយយ បឋម្ភៈ
សិកុា និង្គវ�ិាល័យ។ ត្រូបមាណ៍ ៣០% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈ
ផ្សាើល់ប�សមាៈ សមានកូុនអាយុ�ចេនួ្ទា��� ៣ ចេ� ៥ ឆំ្នាំ� 
កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ២៩)។ កុំុង្គចេន្ទា� 
ជួិត ១៤% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សទា�ង្គចេន្ទា�បាន
បញូី្ជីនកូុនចេ��លាម្ភៈចេតើយយ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៣៦)។ 
អំកុ�ូលរួម្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន�នយល់��ចេហតុផ្សាល
ខែដលម្ភៈនិបានបញូី្ជីនចេកុមង្គចេ��លាម្ភៈចេតើយយ ខែដល 
ជាង្គ ៧៦% បានចេល�កុចេឡុ�ង្គថាកូុនរបស់�ួកុចេគចេ�តូ�
ចេ�កុម្ភៈនិគួរចេ�ឆ្នាំង យ��ត្រូគួ�រ �ណ៍�ខែដល ជួិត ៣% 
បាននិយ៉ាយថា�ួកុចេគម្ភៈមាញឹកុចេ�កុ ឬម្ភៈនិមានល�ិភា�
បញូី្ជីនចេកុមង្គចេ�ចេរៀនចេ��លាម្ភៈចេតើយយ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៣០)។ 

    
      ត្រូបខែហលជាង្គ ៤៥% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
មានកូុនអាយុ�� ៦ ចេ� ១១ ឆំ្នាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ។ ចេល�ស
�� ៩០% នៃនកុុមារទា�ង្គចេន�ចេ�ចេរៀនចេ��លាជាត្រូបចា� 
�ណ៍�ខែដលមានតិ�ជាង្គ ១% បានចេបា�បង្គក់ារសិកុា
ចេត្រូកាយ���ុ�ចេ�ម �ចេហ�យ និង្គជិួត ៩% ចេ�ៀតម្ភៈនិធួាប់
ចេ�ចេរៀនចេ��លា (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៣៩)។ គួរឱ្យយ
ចាបអ់ារម្ភៈមណ៍៍ផ្សាង្គខែដរ។
      �ណ៍�ខែដលមានកុុមារជាចេត្រូ��នចេ�ចេរៀនចេ��លារដា 
មានជាង្គ  ៨% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបញូី្ជីន
កូុនរបស់�ួកុចេគចេ�ចេរៀនចេ��លាឯកុជួន (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល
�រាង្គ�� ៣៩ និង្គ ៤០)។ ការ�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់ជាម្ភៈយួ
អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈនប៍ានឱ្យយចេ��ញថាត្រូគួ�រ�ួ�ជាអំកុ
មានត្រូ��យត្រូគបត់្រូគាំនឱ់្យយកូុនរបស់�ួកុចេគចេរៀនចេ��លា
ឯកុជួនបាន �ណ៍�ខែដលកុុមារខែដលម្ភៈនិចេ�ចេរៀនភាគ
ចេត្រូ��នម្ភៈកុ��ត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុខែដល�ួស់��ល�ចេ�ញឹកុញាប។់     

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%
៦៩.៥២%

៣០.៤៨%

ម្ភៈនិមាន មាន

 ត្រូកាហេិ���៣០៖ ចេកុមង្គអាយុ�� ៣ ចេ� ៥ឆំ្នាំ�ខែដលចេ��លាម្ភៈចេតើយយ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨៣.២២%

១៣.៣៦%
៣.៤២%

ម្ភៈនិមានកូុនចេ�

�លាម្ភៈចេតើយយ

កូុនទា�ង្គអស់

ចេ��លាម្ភៈចេតើយយ 

កូុនម្ភៈយួ��នួន

 ត្រូកាហេិ���៣១៖ ចេហតុផ្សាលខែដលម្ភៈនិបញូី្ជីនចេកុមង្គចេ��លាម្ភៈចេតើយយ? 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៧៦.២៨%

១១.០៧% ៩.៤៩%
១.៩៨% ០.៧៩ ០.៣៩%

ចេ�តូ�ចេ�កុ ចេដ្ឋាយ�រកូុវ �ដ

�លាបិ�

ចា�ដល់កូុន

មានអាយុ ៦ឆំ្នាំ� 

គាំម នត្រូបាកុប់ង្គ់

នៃ�ួ�លាចេរៀន

ម្ភៈមាញឹកុម្ភៈនិមាន

ចេ�លបញូី្ជីនកូុន

ចេ��លា

ផ្សាា�ចេ�ឆ្នាំង យ

���លា

 ត្រូកាហេិ���៣២៖ មានចេកុមង្គខែដលមានអាយុ�ចេនួ្ទា��� ៦ ចេ� ១១ ឆំ្នាំ� 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៤.៨០%

៤៥.២០%

ម្ភៈនិមាន មាន

៣៣៣៣

 ត្រូកាហេិ���២៩៖ ត្រូគួ�រខែដលមានចេកុមង្គអាយុ�� ៣ ចេ� ៥ឆំ្នាំ�



       ត្រូបមាណ៍ ៣០% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សខែដល
មានកូុនអាយុ�� ១២ ចេ� ១៤ឆំ្នាំ� ចេន្ទា� មាន ៩៣% នៃនកុុមារ
កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈអាយុចេន�បានចេ��លាចេរៀនជាចេ�ៀង្គទាត ់ �ណ៍�
ខែដលត្រូបមាណ៍ ៦% បានចេបា�បង្គក់ារសិកុា ចេហ�យចេត្រូកាម្ភៈ 
២% ម្ភៈនិខែដលចេ�ចេរៀនចេ��លា (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៣៥ 
និង្គត្រូកាហេិ� ៣៦)។ ចេហតុផ្សាលចេផ្សាសង្គៗជាចេត្រូ��នត្រូតូវបានចេល�កុ
ចេឡុ�ង្គអ���ការម្ភៈនិបញូី្ជីនកូុនចេ��លាចេរៀន ខែដលរមួ្ភៈមានការ
ម្ភៈនិមានត្រូបាកុត់្រូគបត់្រូគាំនស់ត្រូមាបន់ៃ�ួសិកុា (៥០%) និង្គការ
ចេរៀនម្ភៈនិទានច់េកុមង្គដនៃ�ចេ�ៀត (១១%) (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៣៧)។

 ត្រូកាហេិ���៣៤៖ ចេត��លាម្ភៈយួណាខែដលកូុនរបស់�ួកុចេគ 
                      ចេ�ចេរៀន?

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨៦.៤៨%

៨.១៦% ៥.៣៦%

�លារដា �លាឯកុជួន �លារបស់អង្គគកា

រម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល 

 ត្រូកាហេិ���៣៥៖ ចេកុមង្គអាយុ�� ១២ ចេ� ១៤ ឆំ្នាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%
៨០%៨០%

៧០.១៥%

២៩.៤៥%

ម្ភៈនិមាន មាន

 ត្រូកាហេិ���៣៦៖ ចេត�មានចេកុមង្គចេ�ចេរៀនចេ�អនុវ�ិាល័យ ឬ
                       វ�ិាល័យខែដរឬអត?់

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០% ៩៣.៣៦%

៥.២៤% ១.៤០%

ចេកុមង្គទា�ង្គអស់ចេរៀន

ចេ��លា

បានចេបា�បង្គច់េចាល ម្ភៈនិខែដលធួាប់

ចេ��លា

 ត្រូកាហេិ���៣៧៖ ចេហតុផ្សាលខែដលម្ភៈនិអា�ចេ��លាចេរៀន  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%
៣៨.៨៩%

២៧.៧៨%

១១.១១% ១១.១១% ១១.១១%

គាំម នត្រូបាកុ់

ឧបតែម្ភៈៈចេកុមង្គៗ

ចេ�ល�ួកុចេគចេ�ចេរៀន

រកុ��ណូ៍ល

សត្រូមាបត់្រូគួ�រ

ចេ�ផ្សាា�ជួួយ 

ត្រូគួ�រ

គាំម នត្រូបាកុ់

បង្គន់ៃ�ួ�លា

ចេរៀនម្ភៈនិទានសិ់សស

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតចេ�

កុំុង្គថំាកុ់

៣៤៣៤

 ត្រូកាហេិ���៣៣៖ កុត្រូម្ភៈតិនៃនកុុមារអាយុ�� ៦ ចេ� ១១ ឆំ្នាំ�ខែដល
                       ចេ�ចេរៀនចេ��លាបឋម្ភៈ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
១០០%១០០%
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កូុនចេកុមង្គ

ទា�ង្គអស់ចេ�

ចេរៀនចេ��លា 

ម្ភៈនិធួាបច់េ�

ចេរៀនចេ��លា

កូុនចេកុមង្គធួាប់

ចេ��លាចេរៀន 

ខែតបានចេបា�បង្គ់

ចេចាលចេ�ចេ�លចេត្រូកាយ 





ឆ. ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ ឆ. ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ 
       ការសាង្គម់្ភៈតិចេន� កុប៏ានបងាា ញនូវភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�
ម្ភៈយួ��នួនចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ។ បញ្ហាា នៃនភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ទា�ង្គ 
ចេន� រមួ្ភៈមានដូ�ជាសមាជួិកុត្រូគួ�រចេធ្លីេ�ការងារខែដលមាន
ហានិភិយ័�ពស់ កុុមារកុ�ត្រូពា និង្គចេកុមង្គខែដលត្រូតូវបានចេគចេបា�បង្គ់
ចេចាល កុុមារខែដល�េ��រជាតិ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈកុំុង្គ�ួួន និង្គកុុមារខែដល
�ិការខែផ្សាំកុរូបរាង្គកាយ និង្គផ្សាួូវ�ិតើ។ ត្រូគួ�រត្រូបមាណ៍ជិួត ៣% 
មានសមាជិួកុចេធ្លីេ�ការងារមានហានិភិយ័�ពស់ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ�
�� ៣៨)។ ការងារទា�ង្គចេន� រមួ្ភៈមានការងារចេរ �សចេអតចាយ
ចេ�លយប ់(ខែដលត្រូបឈម្ភៈនឹង្គចេត្រូគាំ�ថំាកុ�់រា�រណ៍៍) និង្គចេប�
បខែនួចេ�កុំុង្គបឹង្គ (ខែដលត្រូបឈម្ភៈនឹង្គការលង្គ�់ឹកុ)។

       
       ត្រូគួ�រត្រូបមាណ៍ជាង្គ ៥% មានចេកុមង្គកុ�ត្រូពា និង្គចេកុមង្គ
ខែដលត្រូតូវបានចេគចេបា�បង្គច់េចាល រស់ចេ�ជាម្ភៈយួ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល
ត្រូកាហេិ��� ៣៩)។ ចេយ៉ាង្គ�ម្ភៈការ�ិភាកុាជាម្ភៈយួត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ 
និង្គអំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈន ៍កុុមារទា�ង្គចេន� គឺជាកូុនត្រូបុសឬត្រូស�
របស់បង្គបិូនរបស់�ួកុចេគ ខែដលឪ�ុកុមាើ យបាន�ួបច់េចាល 
ឬចេបា�បង្គ�ួ់កុចេគចេចាល។  

       ចេរាគសញ្ហាញ នៃនកុុមារខែដល�េ��រជាតិ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈ មានដូ�ជា
សកុច់េសើ�ង្គចេហ�យត្រូកុហម្ភៈ កុាលចេពា�ធ្លី� សគម្ភៈ�គ �ង្គ និង្គខែសីង្គ
ចេសួកុ�ួ�ង្គ។ បែុខែនើមានខែតជាង្គ ២% បែុចេណាះ � ខែដលបាន
និយ៉ាយថាមានកុុមារត្រូបចេភិ�ចេន�ចេ�កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�ររបស់
�ួកុចេគ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៤០)។ ការរកុចេ��ញចេន�បាន
បញី្ហាកុថ់ា កុុមារកានខ់ែតចេត្រូ��ន��ួលបាន�រជាតិ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈ
ត្រូគបត់្រូគាំន។់    

 ត្រូកាហេិ���៣៨៖ ចេត�មានសមាជួិកុត្រូគួ�រចេធ្លីេ�ការងារមានហានិភិយ័
                       �ពស់ឬចេ�? 
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គាំម ន មាន

ត្រូកាហេិ���៤០៖ចេត�មានចេកុមង្គខែដល�េ� ឬមាន�រជាតិ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈម្ភៈនិ  
                    ត្រូគបត់្រូគាំន ់ចេ�កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រអំកុឬចេ�?
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គាំម ន មាន

៣៦៣៦

 ត្រូកាហេិ���៣៩៖ ចេត�មានចេកុមង្គកុ�ត្រូពា ឬចេកុមង្គខែដលត្រូតូវបានចេគ
                      ចេបា�បង្គច់េចាល រស់ចេ�ជាម្ភៈយួកុំុង្គត្រូគួ�រឬចេ�?
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   ត្រូបមាណ៍ ៥% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមាន
សមាជួិកុត្រូគួ�រ (កុុមារ) ខែដលមាន�ិការភា� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល
ត្រូកាហេិ�៤១)។ 

       ជាង្គពាកុក់ុណាើ លនៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស (៥៤%) 
បាននិយ៉ាយថាធួាប់ចេ��ញម្ភៈនុសសចេត្រូប�ត្រូបាស់ថំា�ចេញ�នចេ�
កុំុង្គសហគម្ភៈនរ៍បស់�ួកុចេគ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៤២)។

       ជិួត ១៩% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមានសមាជួិកុ
ត្រូគួ�រខែដលមានជួ�ង្គឺរុា �នៃរ ែ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៤៣)។ អំកុ
ខែដលមានជួ�ងឺ្គរុា �នៃរ ែខែតង្គខែត��ួលបានការខែ�ទា� (៨១%)។ បែុខែនើ 
ជួិត ១៩% នៃនកុរណ៍� ទា�ង្គចេន� សមាជិួកុត្រូគួ�រគឺជាអំកុចេម្ភៈ�ល
ខែ�ទា� និង្គ�ាបាលចេដ្ឋាយ�ា ល់ ជួ�នួសអំកុជួ�ន្ទាញខែ�ទា�។
   
   

 ត្រូកាហេិ���៤១៖ ចេត�មានកុុមារខែដល�ិការរាង្គកាយ និង្គផ្សាួូវ�ិតើ    
                      ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រអំកុឬចេ�?
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គាំម ន មាន

 ត្រូកាហេិ���៤២៖ ចេត�អំកុធួាបច់េ��ញមានម្ភៈនុសសចេត្រូប�ត្រូបាស់ថំា�ចេញ�ន
                      ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនរ៍បស់អំកុឬចេ�?

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៤.៥០%

២៤.០០% ២១.៥០%

ធួាបច់េ��ញ ម្ភៈនិដឹង្គ ម្ភៈនិធួាបច់េ��ញ

 ត្រូកាហេិ���៤៣៖ ចេត�មានសមាជួិកុត្រូគួ�រមានជួ�ងឺ្គរុា �នៃរ ែឬចេ�?
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គាំម ន មាន

 ត្រូកាហេិ���៤៤៖ ត្រូបសិនចេប�មាន ចេត�អំកុមាន��ួលបានចេសវាកុម្ភៈម
                      ខែ�ទា� ឬ�ាបាលឬចេ�
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��ួលបាន ម្ភៈនិមាន

៣៧៣៧



       មានខែតអំកុផ្សាើល់សមាៈ ស��នួនខែតជិួត ៤២% បែុចេណាះ � 
ខែដលមានបណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ(៌សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៤៥)។ គួរខែត
មានការវភិាគបខែនែម្ភៈចេ�ចេល�ត្រូប�ន័ិនៃនការផ្សាើល់បណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ៌
ចេដ�ម្ភៈី�ចេឈេង្គយល់ថាចេត�ការរកុចេ��ញចេន�សុ��ងាេ កុ់គំាំនឹង្គ
កុង្គេ�ខាតនៃនឯកុ�រសមាគ ល់ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតដូ�ជាចេសៀវចេ�
ត្រូគួ�រ ឬពាកុ�់ន័ិនឹង្គបញ្ហាា ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត។

  ជាង្គ��រភាគប� (៦៤%) នៃនអំកុផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន
បងាា ញ��តត្រូមូ្ភៈវការឱ្យយមានការវាយតនៃមួ្ភៈបខែនែម្ភៈកុំុង្គដ�ចេណ៍� រការ
ផ្សាើល់បណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈ។៌ អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សជាចេត្រូ��ន
បានចេល�កុចេឡុ�ង្គថា�ួកុចេគចេជួឿថាត្រូគួ�រម្ភៈយួ��នួនខែដលមាន
លកុខណ៍�សម្ភៈីតើិត្រូគបត់្រូគាំនត់្រូតូវបានចេម្ភៈ�លរ �លង្គចេដ្ឋាយដ�ចេណ៍� រការ
ចេន�។ អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបានចេសំ�សុ�ឱ្យយកុ�ណ៍តរ់កុ
ត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុទា�ង្គអស់ ចេហ�យការគាំ�ត្រូ�គួរត្រូតូវបានផ្សាើល់ឱ្យយ��
ត្រូគួ�រខែដលត្រូកុ�ត្រូកុ�ិតត្រូបាកុដ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៤៦)។

       ប�ណុ៍លកុំុង្គត្រូគួ�រ កុជ៏ាបញ្ហាា ស�ខានម់្ភៈយួផ្សាង្គខែដរ ចេ� 
កុំុង្គសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ���ត្រូកុុង្គ។ យ៉ាែ ង្គចេហា�ណាស់មាន
អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សជាង្គ ៦៩% មានជាបជ់ួ�ពាកុក់ុម្ភៈេ� 
ទា�ង្គ��រត្រូគឹ��ែ នផ្សាើល់ត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ� និង្គអំកុផ្សាើល់កុម្ភៈេ�ឯកុជួន (សូម្ភៈ
ចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៤៧)។

       ជិួត ៣០% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស�េ�ត្រូបាកុច់េដ�ម្ភៈី�
ចេធ្លីេ�ជាចេដ�ម្ភៈ�ុនរកុសុ� ចេហ�យជាង្គ ២២% ចេ�ៀត យកុត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ�
ចេដ�ម្ភៈី��ង្គសង្គផ់្សាា�។ គួរឱ្យយត្រូ�ួយបារម្ភៈៈ ជាង្គ ១៨% ចេត្រូប�ត្រូបាស់
ត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ�ចេដ�ម្ភៈី��ិញ��ណ៍� អាហារ ចេហ�យជាង្គ ១១% ចេ�ៀត 
ចេត្រូប�ត្រូបាស់ត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ� ចេដ�ម្ភៈី���ណាយចេល�ការ�ាបាលជួ�ង្គឺ 
(សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ��៧)។ ការចេត្រូប�ត្រូបាស់ត្រូបាកុក់ុម្ភៈេ� ចេដ�ម្ភៈី�
�ិញម្ភៈាូបអាហារ និង្គ�ាបាលជួ�ង្គឺ គឺជាសញ្ហាញ ម្ភៈយួគួរឱ្យយត្រូ�ួយ
បារម្ភៈៈ។ ចេល�ស��ចេន� ចេ�ចេ�ល�កុសួរអ���ល�ិភា�កុំុង្គការ
សង្គត្រូតឡុបវ់ញិ ជាង្គពាកុក់ុណាើ លមានការ�ិបាកុកុំុង្គការ
សង្គត្រូតឡុប ់ចេហ�យជួិត ៥% បាននិយ៉ាយថា�ួកុចេគម្ភៈនិមាន
ល�ិភា�សង្គចេន្ទា�ចេ� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៤៨)។    

 ត្រូកាហេិ���៤៥៖ ចេត�ត្រូគួ�ររបស់អំកុ��ួលបានបណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈឬ៌ចេ�?

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៨.១៥%

៤១.៨៥%

ម្ភៈនិ��ួលបាន ��ួលបាន

 ត្រូកាហេិ���៤៦៖ �ម្ភៈការសចេង្គើតរបស់អំកុ ចេត�ត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុ
                      ទា�ង្គអស់��ួលបានបណ័៍ះ សម្ភៈធ្លីម្ភៈឬ៌ចេ�

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៧០%៧០%

៦៤.០៩%

២៥.៨៩%

១០.០២%

ម្ភៈនិ��ួលបាន

ត្រូគបត់្រូគាំន ់ 

ម្ភៈនិដឹង្គ ��ួលបាន

ត្រូគបត់្រូគាំន ់ 

 ត្រូកាហេិ���៤៧៖ ប�ណុ៍លកុំុង្គត្រូគួ�រ

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%
៦៩.៨៣%

៣០.១៧%

មាន ម្ភៈនិមាន

៣៨៣៨



�រាង្គ�� ៧៖ មូ្ភៈលចេហតុនៃនការ�េ�ត្រូបាកុ់

ល.រល.រ បរយិ៉ាយបរយិ៉ាយ ��នួនម្ភៈូលចេហតុកុម្ភៈេ���នួនម្ភៈូលចេហតុកុម្ភៈេ� %%

១ ជាចេដ�ម្ភៈ�ុនរកុសុ� ៣១២ ២៩.៦៦

២ �ង្គសង្គផ់្សាា� ២៣២ ២២.០៥

៣ �ិញម្ភៈាូប ១៩១ ១៨.១៦

៤ សត្រូមាបន់ៃ�ួ�ាបាលជួ�ង្គឺ ១១៨ ១១.២២

៥ �ិញសមាៈ រ�កុំុង្គផ្សាា� ១០៧ ១០.១៧

៦ បង្គន់ៃ�ួ�លាចេរៀនកូុន ២៩ ២.៧៦

៧ សត្រូមាលកូុន ១៤ ១.៣៣

៨ �ិញដ� ៩ ០.៨៦

៩ �ិញម្ភៈែូតូ ៧ ០.៦៧

១០ ជួួសជុួលផ្សាា� ៧ ០.៦៧

១១ ការកូុន ៧ ០.៦៧

១២ �ិញរុមឺ្ភៈែកុ ៥ ០.៤៨

១៣ បង្គរ់ �ចេលា�ម្ភៈែូតូ ៤ ០.៣៨

១៤ សង្គប�ណុ៍ល ៤ ០.៣៨

១៥ កូុនឈឺ ១ ០.១០

១៦ ចាកុដ់�ចេ�ត្រូសុកុ ១ ០.១០

១៧ បង្គន់ៃ�ួជួួលដ�ចេគ ១ ០.១០

១៨ ចេដ្ឋា�ត្រូ�យជួ�វភា�ត្រូបចា�នៃ�ង ១ ០.១០

១៩ �ិញឡានជួួលឱ្យយចេគ ១ ០.១០

២០ ចេធ្លីេ�បុណ៍យស� ១ ០.១០

សរុបសរុប ១០៥២១០៥២ ១០០%១០០%

 ត្រូកាហេិ���៤៨៖ ល�ិភា�សង្គប�ណុ៍ល

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៨.៣០%

៣៦.៩២%

៤.៧៨%

មានការ

ល�បាកុ�ួ�

អា�សង្គបាន

យ៉ាែ ង្គត្រូសួល

ម្ភៈនិអា�សង្គ

៣៩៣៩



ជួ.  អន្ទាម្ភៈយ័ និង្គអន្ទាម្ភៈយ័�ួួនត្រូបាណ៍ជួ.  អន្ទាម្ភៈយ័ និង្គអន្ទាម្ភៈយ័�ួួនត្រូបាណ៍ 
 ខែផំ្សាកុចេន�នឹង្គ�ិនិតយចេម្ភៈ�លចេ�ចេល�ការអនុវតើប�េុបីនំម្ភៈយួ
��នួនទាកុ�់ង្គនឹង្គអន្ទាម្ភៈយ័ ខែដលអា�ចេម្ភៈ�លចេ��ញ�ា ល់នឹង្គ
ខែភិំកុ និង្គ�ម្ភៈ�សសន�របស់សហគម្ភៈនខ៍ែដល�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការ
សិកុាចេន�។ ការវាយតនៃម្ភៈួចេ���ចេន�នឹង្គចេ�ើ តចេ�ចេល�  បង្គគន់
អន្ទាម្ភៈយ័កុំុង្គត្រូគួ�រ ការចេត្រូប�ត្រូបាស់�ឹកុ និង្គ�ែ នភា��ឹកុជួ�នន ់
ខែដលបានជួួបត្រូប��ចេដ្ឋាយសហគម្ភៈនខ៍ែដលត្រូតូវបានចេត្រូជួ�សចេរ �ស
ចេ�កុំុង្គការសិកុាចេន�។

បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ 
     ជួិត ៩១% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស បានចេល�កុ
ចេឡុ�ង្គថាមានបង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ចេ�កុំុង្គផ្សាា�របស់�ួកុចេគ។ ការរកុ
ចេ��ញចេន� បងាា ញនូវការរ �កុ��ចេរ �នធ្លី�ម្ភៈយួចេល�បញ្ហាា អន្ទាម្ភៈយ័
កុំុង្គត្រូគួ�រខែដលពាកុ�់ន័ិជាម្ភៈយួនឹង្គបញ្ហាា បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័កុំុង្គ
ផ្សាា�សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភំិ�ចេ�ញ។ 

 ត្រូគួ�រជាចេត្រូ��នខែដលម្ភៈនិមានបង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ចេ�កុំុង្គផ្សាា� 
ចេត្រូប�ត្រូបាស់បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័របស់អំកុជិួតខាង្គ ឬបង្គគន�់ធារណ៍�។ 
បែុខែនើត្រូគួ�រម្ភៈយួ��នួន បនើចេត្រូប�ត្រូបាស់កុខែនួង្គម្ភៈនិមានអន្ទាម្ភៈយ័
ចេធ្លីេ�ជាបង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័ដូ�ជាចេ�ចេល�នៃផ្សាា�ឹកុ (�ចេនួ ឬបឹង្គ) និង្គ
ចេ��ម្ភៈគុម្ភៈពនៃត្រូ�ខែកុីរផ្សាា� (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៥១)។ 

�ឹកុ�ឹកុ
       ការសិកុាបានរកុចេ��ញថា ����ង្គល�ចេ�ឋានភាគចេត្រូ��ន
��ួលបាន�ឹកុ�ិតចេត្រូប�ត្រូបាស់។ យ៉ាែ ង្គចេហា�ណាស់មាន
ជាង្គ ៨៧% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមានភីាបត់្រូប�ន័ិ
�ឹកុ�ិតរបស់រដាសត្រូមាបប់រចិេភាគ �ម្ភៈិនិអាហារ និង្គលាង្គ
សមិាត។ មានខែតជាង្គ ៥% បែុចេណាះ � ខែដលចេ�ចេត្រូប�ត្រូបាស់�ឹកុ
អណ៍ើូ ង្គចេត្រូកាម្ភៈដ� និង្គ ជាង្គ ១% ចេត្រូប�ត្រូបាស់�ឹកុចេភិួ�ង្គ (សូម្ភៈ
ចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៥២ និង្គត្រូកាហេិ��� ៥៣ ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈ)។ 
�េ�តីតិខែតយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� ការយល់ចេ��ញ��គុណ៍ភា��ឹកុមាន
លកុខណ៍��ុសៗគំាំ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៥៤)។   

 ត្រូកាហេិ���៤៩៖ ��នួនត្រូគួ�រខែដលមានបង្គគនក់ុំុង្គផ្សាា�

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០%
៩០.៦១%

៩.៣៩%

មាន ម្ភៈនិមាន

 ត្រូកាហេិ���៥០៖ ត្រូបចេភិ�នៃនបង្គគនច់េ�កុំុង្គផ្សាា�

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%

១០០%១០០%
៩៤.៥៩%

៥.៤១%

បង្គគនត់្រូតឹម្ភៈត្រូតូវ  បង្គគនប់ចេណាើ �អាសនំ

 ត្រូកាហេិ���៥១៖ ចេត�អំកុបចេន្ទាា របង្គច់េ�កុខែនួង្គណា (សត្រូមាបត់្រូគួ�រ
                      ខែដលម្ភៈនិមានបង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័)? 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៥៨.៨៩%

២៦.៦៧%

១៤.៤៤%

បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័

អំកុជួិតខាង្គ 

គុម្ភៈពនៃត្រូ� ឬចេល��ឹកុ បង្គគន�់ធារណ៍� 

 ត្រូកាហេិ���៥២៖ ត្រូបភិ��ឹកុសត្រូមាបប់រចិេភាគ និង្គ�ម្ភៈិនិអាហារ
                      ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%
៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%
៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
១០០%១០០%

៨៧.៤៣%

៦.២៤% ៥.១១%
១.០២% ០.២០%

�ឹកុ�ិត

របស់រដា

�ឹកុឯកុជួន អណ៍ើូ ង្គ�ឹកុ

ចេត្រូកាម្ភៈដ�

�ឹកុចេភួិ�ង្គ សាឹង្គ បឹង្គ 

ត្រូស� និង្គ�ចេនួ

៤០៤០



       
       ត្រូបជា�លរដាកុប៏ានសខែម្ភៈើង្គការយល់ដឹង្គអ���សុវតែិភា�
�ឹកុសត្រូមាបប់រចិេភាគផ្សាង្គខែដរ។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់
ប�សមាៈ សកុំុង្គការសិកុាចេន� ជាង្គ ៥៥% ដ្ឋា��ឹកុម្ភៈុននឹង្គ
បរចិេភាគ ជាង្គ ៣០% ចេត្រូប�ត្រូបាស់�ឹកុសុ� ិនិង្គ ជិួត ៨% បរចិេភាគ
�ឹកុ��ធុ្លីង្គ�ចេត្រូមា��ឹកុ�ិត។ មានខែត ជាង្គ ៦% បែុចេណាះ �
ខែដលបរចិេភាគ�ឹកុចេ�ញភួាម្ភៈៗ��ត្រូប�័និ�ឹកុ�ិតរបស់រដា 
(សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ���៥៥)។

�ឹកុជួ�នន់�ឹកុជួ�នន់
       ដូ�នឹង្គអេ�ខែដលបានរាយការណ៍៍ជា�ូចេ� ជា�ិចេសស
កុំុង្គរដូវចេភិួ�ង្គ មានត�បនល់�ចេ�ឋានជាចេត្រូ��នចេ�រាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ 
ជួនលិ់�។ �ឹកុជួន�់ួ�មានរយ�ចេ�លដល់ចេ�ចេត្រូ��នចេមាែ ង្គ �ណ៍�
ខែដល��ួចេ�ៀតអា��នដល់រាបខ់ែ�។ ចេដ្ឋាយ�រការសិកុា
ចេន�ត្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេ���រដូវចេភិួ�ង្គ ប��ិចេ�ធ្លីនជ៍ាកុខ់ែសើង្គ
ម្ភៈយួ��នួនត្រូតូវបានជួួបត្រូប��កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�លនៃនការ�ុ�សាង្គម់្ភៈតិ
ចេន�។ ជួិតពាកុក់ុណាើ ល (៤៤%) នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស
កុ��ុង្គជួួបត្រូប��នឹង្គ�ឹកុជួ�ននជ់ាត្រូបចា�ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនរ៍បស់
�ួកុចេគ។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈអំកុទា�ង្គចេន្ទា�ជិួត ២៨% បាន�នយល់
ត្រូបាបថ់ា�ឹកុជួ�ននត់្រូសកុ�ុ�ភួាម្ភៈៗ ចេត្រូកាយចេ�លចេម្ភៈ�រា�ង្គចេភិួ�ង្គ។ 
ជួិត១៧% ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតបាននិយ៉ាយថា�ឹកុចេ�ខែតជួនច់េសា�រខែត
ម្ភៈយួសបាើ ហ៍ ជួិត ១៥% ចេ�ៀតបានត្រូបាបថ់ា�ឹកុចេ�ជួនរ់យ�
ចេ�ល�� ១ សបាើ ហ៍ ចេ� ១ខែ�។ គួរឱ្យយភាា កុច់េផ្សាិ�លម្ភៈយួចេ�ៀត
ចេន្ទា�គឺមានជួិត ៤១% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សខែដល
ជួួបនឹង្គបញ្ហាា �ឹកុជួ�ននជ់ាត្រូបចា�ចេន� បាននិយ៉ាយថា�ឹកុជួន់
បនើចេ�មានរយ�ចេ�លចេល�ស��ម្ភៈយួខែ�។ ជាការកុតស់មាគ ល់ 
សហគម្ភៈនម៍្ភៈយួ��នួនចេ�កុំុង្គការសិកុាចេន�រស់ចេ�ចេល�ដ�បឹង្គ 
ឬត�បនដ់�ទាបចេ�កុំុង្គរាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។  

   

 ត្រូកាហេិ���៥៣៖ ត្រូបភិ��ឹកុសត្រូមាបច់េបាកុគកុ ់និង្គងូ្គត

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨៨.៣៥%

៥.៤៦% ៤.៩៥% ១.០៣% ០.២១%

�ឹកុ�ិត

របស់រដា

អណ៍ើូ ង្គ�ឹកុ

ចេត្រូកាម្ភៈដ�

�ឹកុឯកុជួន �ឹកុចេភួិ�ង្គ សាឹង្គ បឹង្គ ត្រូស� 

និង្គ�ចេនួ

 ត្រូកាហេិ���៥៤៖ ការយល់ចេ��ញ��គុណ៍ភា��ឹកុខែដលត្រូគួ�រចេត្រូប�ត្រូបាស់ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០%
៨២.៦៧%

១៤.២០%

២.៨២% ០.៣១%

�ិត និង្គ

មានអន្ទាម្ភៈយ័ 

�ិតលមម្ភៈ

ចេត្រូប�ត្រូបាស់បាន 

ម្ភៈនិ�ិត ម្ភៈនិដឹង្គ

 ត្រូកាហេិ���៥៥៖ �ឹកុសត្រូមាបប់រចិេភាគចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ  

០%០%
១០%១០%
២០%២០%
៣០%៣០%
៤០%៤០%
៥០%៥០%
៦០%៦០%

៥៥.១២៥

៣០.០៦%

៧.៨៨% ៦.១៨%
០.៧៦%

�ឹកុដ្ឋា��ុ� �ឹកុសុ�ិ ធុ្លីង្គ�ចេត្រូមា�

�ឹកុ�ិត 

ចេ�ញភួាម្ភៈៗ��
ត្រូប�និ័�ឹកុ�ិតរដា

�ឹកុចេភួិ�ង្គ

 ត្រូកាហេិ���៥៦៖ �ែ នភា��ឹកុជួ�នន�់�ចេពា�ផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គរបស់ត្រូគួ�រ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%
៥៥.៥៣%

២៥.៨៩%
១៨.៥៨%

ម្ភៈនិខែដល

ធួាបលិ់� 

លិ�ម្ភៈយួខែភិួត

ខែតត្រូសកុ�ុ�

វញិភួាម្ភៈៗ

�ឹកុជួនញឹ់កុ

ញាបខួ់ា�ង្គ 

 ត្រូកាហេិ���៥៧៖ ចេត�ផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គលិ��ឹកុរយ�ចេ�លយូរបែុនណាចេ�
                       ចេ�លមាន�ឹកុជួនម់្ភៈើង្គ?   

០%០%
១០%១០%
២០%២០%
៣០%៣០%

៤០%៤០%
៥០%៥០% ៤០.៨៥%

២៧.៧០%
១៦.៩% ១៤.៥៥%

លិ��ឹកុ

ចេល�ស�� ១ខែ� 

ត្រូសកុ�ុ�ភួាម្ភៈៗ

ចេត្រូកាយចេ�ល

ចេភួិ�ង្គរា�ង្គ 

�ឹកុជួនរ់យ�

ចេ�លតិ�ជាង្គ

ម្ភៈយួសបាើ ហ៍ 

លិ��ឹកុ�ចេនួ្ទា�

�� ១សបាើ ហ៍ 

ចេ� ១ខែ� 

៤១៤១



       �ណ៍�ខែដលមានការ�ិភាកុាអ����ឹកុជួ�នន ់ត្រូកុុម្ភៈអំកុត្រូ�វត្រូជាវកុប៏ាន�ាយ៉ាម្ភៈ�ើ ប�់��សសន�របស់អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ ស 
អ���សម្ភៈតែភា�របស់អាជាា ធ្លីរកុំុង្គការចេដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ហាា �ឹកុជួ�ននច់េន�ផ្សាង្គខែដរ។ ជាង្គ ១២% បែុចេណាះ �ចេ�ញ�ិតើនឹង្គដ�ចេណា�ត្រូ�យរបស់
អាជាា ធ្លីររាជួរដ្ឋាា ភិបិាល រ �ឯ ជាង្គ ៣៨% ម្ភៈនិចេ�ញ�ិតើចេន្ទា�ចេ�។ ចេសា�រខែតពាកុក់ុណាើ ល (៤៩%) នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សបាន
បដិចេសដម្ភៈនិបចេញ្ជីេញចេយ៉ាបល់ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៥៨)។

 ត្រូកាហេ�ិ��៥៨៖ ការ��ួល�ុសត្រូតូវរបស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលកុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�លមាន
                      �ឹកុជួ�នន ់    

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%
៤៩.៥៣%

៣៨.០៣%

១២.៤៤%

ម្ភៈនិមានម្ភៈតិចេយ៉ាបល់ ម្ភៈនិចេ�ញ�ិតើ ចេ�ញ�ិតើ 

៤២៤២





ឈ. ត្រូ��យសម្ភៈីតើិរបស់ត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ ឈ. ត្រូ��យសម្ភៈីតើិរបស់ត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ 
    ការវាយតនៃម្ភៈួអ���ត្រូ��យសម្ភៈីតើិ របស់ត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រកុត៏្រូតូវបានចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ ចេដ្ឋាយ�ិនិតយចេម្ភៈ�លជា�ិចេសសចេល�ម្ភៈចេធ្លីាបាយចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រ
កុំុង្គត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ និង្គសមាៈ រ�ខែដលត្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រចេត្រូប�ត្រូបាស់សត្រូមាប�់�ន្ទាកុ�់�នង្គ (សមាៈ រ� និង្គឧបកុរណ៍៍��ន្ទាកុ�់�នង្គ)។ ជួិត��រភាគប� 
(ជិួត ៦៩%) នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សមានម្ភៈែូតូម្ភៈយួចេត្រូគឿង្គ។ គួរឱ្យយចាបអ់ារម្ភៈមណ៍៍ចេន្ទា� ត្រូបមាណ៍ ០,០៦% នៃនត្រូបជា�លរដា
ចេ�កុំុង្គការសិកុាចេន�បានអ�អាង្គថាគាំម នម្ភៈចេធ្លីាបាយចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ។ អំកុទា�ង្គចេន��ឹង្គខែផ្សាិកុទា�ង្គត្រូសុង្គចេល�ម្ភៈចេធ្លីាបាយ
ចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រ�ធារណ៍� ឬចេដ្ឋាយចេ�ម�រចេជួ�ង្គសត្រូមាប�់មាង យជួិត (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ�� ៥៩)។

       សត្រូមាបក់ារ��ន្ទាកុ�់�នង្គវញិ ជាង្គ ៦៦% មាន�ូរស័�ា�ម តហេូន ចេហ�យ ជាង្គ ១៥% ចេត្រូប�ត្រូបចេភិ��ូរស័�ានៃដចេផ្សាសង្គចេ�ៀត។ ជាង្គ
១៥ មាន�ូរ�សសន ៍ចេហ�យ ជាង្គ ២% មានវ�ិយុ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�ល�រាង្គ��៦០)។
 

 ត្រូកាហេិ���៥៩៖ ម្ភៈចេធ្លីាបាយចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រសត្រូមាបត់្រូកុុម្ភៈត្រូគួ�រ  

០%០%
១០%១០%
២០%២០%
៣០%៣០%
៤០%៤០%
៥០%៥០%
៦០%៦០%
៧០%៧០%

៦៨.៥០%

២៤.៧៨%

៣.៧១% ២.៩៥% ០.០៦%

ម្ភៈែូតូ កុង្គ់ ម្ភៈែូតូរម្ភៈែកុ

កុង្គប់� ឬម្ភៈែូតូ

កុង្គប់�ឥណាឌ  

ឡាន គាំម នយ៉ានជួ�និ�

៤៤៤៤

 ត្រូកាហេិ���៦០៖ សមាៈ រ� ឬឧបកុរណ៍៍សត្រូមាបក់ារ��ន្ទាកុ�់�នង្គ 

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%
៦៦.៤៦%

១៥.៥៥% ១៥.២៨%

២.៧១%

�ូរស័�ា

�ម តហេូន 

�ូរ�សសន ៍ �ូរស័�ានៃដ

ត្រូបចេភិ�ចាស់ 

វ�ិយុ



ញ. ល�ិភា���ួលបានអគគិសន�របស់សហគម្ភៈន៍ញ. ល�ិភា���ួលបានអគគិសន�របស់សហគម្ភៈន៍
     មានភា�ត្រូបចេស�រលិម្ភៈយួនូវល�ិភា� ��ួលបានអគគិសន�របស់សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។ ត្រូគួ�រចេសា�រខែតទា�ង្គអស់ចេ�កុំុង្គ
ការសិកុាចេន�មានអគគសិន�រដាចេត្រូប�ត្រូបាស់។ កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈចេន្ទា� ជួិត ៨៧% បានតភីាបអ់គគិសន�រដា�ា ល់ �ណ៍�ខែដលជាង្គ ១១% បាន
តភីាប�់ម្ភៈរយ�អំកុជិួតខាង្គ។ ត្រូគួ�រខែដលចេ�សល់ដនៃ�ចេ�ៀតចេ�ចេត្រូប�ត្រូបាស់អាគុយ ឬ�ឹង្គខែផ្សាិកុចេល�ថាម្ភៈ�ល�នួឺត្រូ��អា�ិតយ (សូម្ភៈ
ចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៦១)។  

ដ. ថាម្ភៈ�លសត្រូមាប�់ម្ភៈិនិអាហារ ដ. ថាម្ភៈ�លសត្រូមាប�់មិ្ភៈនិអាហារ 
      ដូ�ខែដលការសិកុាចេន�បងាា ញឱ្យយដឹង្គ អំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សភាគចេត្រូ��ន ជាង្គ ៥៧% ចេត្រូប�ត្រូបាស់ឧសម័នហាគ សសត្រូមាប�់ម្ភៈិនិ 
អាហារ។ យ៉ាែ ង្គចេហា�ណាស់ ជាង្គ ៩% នៃនអំកុ�ូលរមួ្ភៈកុំុង្គការសិកុាចេន�ចេ��ឹង្គខែផ្សាិកុចេល�អុសចេដ�ម្ភៈី��ម្ភៈិនិ
អាហារ (សូម្ភៈចេម្ភៈ�លត្រូកាហេិ��� ៦២)។

   

 ត្រូកាហេិ���៦១៖ អគគិសន�កុំុង្គផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គ  

០%០%

១០%១០%

២០%២០%

៣០%៣០%

៤០%៤០%

៥០%៥០%

៦០%៦០%

៧០%៧០%

៨០%៨០%

៩០%៩០% ៨៦.៧៤%

១១.៣៨%

១.២៦% ០.២១% ០.២១% ០.១០% ០.១០%

ភីាបច់េ�អគគិសន�
រដា�ា ល់ 

ភីាប�់ម្ភៈរយ�

ផ្សាា�អំកុជិួតខាង្គ 

(ចេ�ចេភួិ�ង្គរដា) 

អាគុយ ត្រូប�និ័ថាម្ភៈ�ល

ត្រូ��អា�ិតយ 

(សូឡា)

�ិល �ចេង្គើ�ង្គ

ប�ភួិបុឺរាណ៍ 

ចេ�ៀន

 ត្រូកាហេិ���៦២៖ ការចេត្រូប�ត្រូបាស់ថាម្ភៈ�លសត្រូមាប�់មិ្ភៈនិអាហារកុំុង្គត្រូគួ�រ

០%០%
១០%១០%
២០%២០%
៣០%៣០%
៤០%៤០%
៥០%៥០%
៦០%៦០%

៥៧.២៩%

២២.៥៧%
១១.០៥% ៩.០៩%

ឧសម័នហាគ ស

សត្រូមាប�់ម្ភៈិនិ

អាហារ 

អគគិសន� ធ្លីយូង្គ អុស

៤៥៤៥



       ខែផ្សាិកុ�ម្ភៈល�ិផ្សាលនៃនការវាយតនៃម្ភៈួចេន� សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�រាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ មានអគគិសន�រដាចេត្រូប�ត្រូបាស់ ចេហ�យត្រូគួ�រចេសា�រខែត
ទា�ង្គអស់បានតភីាបត់្រូប�ន័ិ�ឹកុ�ិតរបស់រដា។ សហគម្ភៈនក៍ុម៏ានល�ិភា���ួលបានចេសវាខែ�ទា�សុ�ភា� និង្គការអបរ់ �។ 
       ចេទា�ជាយ៉ាែ ង្គចេន�កុើ� សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គចេ�ខែតជួួបត្រូប��នឹង្គបញ្ហាា ជាចេត្រូ��នខែដលតត្រូម្ភៈូវឱ្យយមានដ�ចេណា�ត្រូ�យ និង្គ
ការជួួយចេត្រូជាម្ភៈខែត្រូជួង្គ។ �ែ នភា�ភិូម្ភៈ�ិស្រ្តសើខែដលមានត្រូគួ�ររស់ចេ��ម្ភៈបចេណាើ យផ្សាួូវ ត្រូបឡាយ�ឹកុសិុយ ផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ មាត�់ចេនួ 
និង្គបឹង្គ បងាា ញថាសហគម្ភៈនទ៍ា�ង្គចេន�ត្រូបឈម្ភៈនឹង្គហានិភិយ័�ពស់នៃនការបចេណ៍ើ ញចេ�ញ។
       �ឹកុជួ�ននជ់ាបញ្ហាា ខែដលមានសភា�ធ្លីងនធ់្លីងរ��ចេពា�សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គជាចេត្រូ��ន ជា�ិចេសសត�បនខ់ែដលមានចេហដ្ឋាា រ�ន្ទា
សម្ភៈពន័ិម្ភៈនិទានត់្រូគបត់្រូគាំន ់ រមួ្ភៈមានផ្សាួូវ ត្រូបឡាយបង្គាូរ�ឹកុ និង្គកុង្គេ�ត្រូប�ន័ិលូ�ឹកុសិុយ។ សហគម្ភៈនខ៍ែដលរស់ចេ�ចេល�បឹង្គ និង្គ
ត�បនដ់�ចេស�ម្ភៈខែដលកុ��ុង្គខែតត្រូតូវបានចេគចាកុប់�ចេ�ញ កុត៏្រូបឈម្ភៈនឹង្គហានិភិយ័កានខ់ែតចេត្រូ��នផ្សាង្គខែដរ។ 
       ភា�ត្រូកុ�ត្រូកុកុជ៏ាកុ�ើ គួរឱ្យយត្រូ�ួយបារម្ភៈៈម្ភៈយួខែដរ �ណ៍�ជួ�ង្គឺកូុវ �ដ-១៩ បាននិង្គកុ��ុង្គចេធ្លីេ�ឱ្យយបែ�ពាល់ដល់ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លរបស់�ួកុចេគ។ 
កុម្ភៈេ�ត្រូតូវបានយកុចេដ�ម្ភៈី��ិញ��ណ៍� អាហារ និង្គថំា�ចេ��យ ចេហ�យអំកុ�ូលរមួ្ភៈផ្សាើល់ប�សមាៈ សខែដលត្រូតូវបានសមាៈ សកុំុង្គការត្រូ�វត្រូជាវ
ចេន�បាននិយ៉ាយត្រូបាបថ់ាកុម្ភៈមវធិ្លី�អតើសញ្ហាញ ណ៍កុម្ភៈមត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេ�ម្ភៈនិទានអ់នុវតើបានត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវចេ�ចេឡុ�យ។  កុម្ភៈមវធិ្លី�អតើសញ្ហាញ ណ៍
កុម្ភៈមត្រូគួ�រត្រូកុ�ត្រូកុចេន� ត្រូបសិនចេប� អនុវតើបានត្រូតឹម្ភៈត្រូតូវ អា�ជួួយកាតប់នែយការ��ណាយចេល�នៃ�ួ�ាបាល និង្គការផ្សាើល់នូវចេសវាកុម្ភៈម
ចា�បា�ដ់ល់សមាជួិកុសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ។

     ៩. នៅសច�ីីសន៍ុិដ្ឋាា ន៍        

៤៦៤៦



១. តួន្ទា��របស់អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល១. តួន្ទា��របស់អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល
       សម្ភៈតែភា�កុំុង្គការតសូូម្ភៈតិ        សម្ភៈតែភា�កុំុង្គការតសូូម្ភៈតិ 

២. ការរមួ្ភៈបញ្ជីេូ លត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយកុំុង្គការតសូូម្ភៈតិ២. ការរមួ្ភៈបញ្ជីេូ លត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយកុំុង្គការតសូូម្ភៈតិ

៣. រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ឬ�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ៣. រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ឬ�លារាជួធាន�ភំិ�ចេ�ញ

• ដូ�ខែដលបានរកុចេ��ញកុំុង្គការសិកុាចេន� សហគម្ភៈនខ៍ែដលរស់ចេ�ខែកុីរដ�របស់រដាអា�នឹង្គត្រូតូវបានចេគបចេណ៍ើ ញចេ�ញចេដ្ឋាយបង្គខ�

ឱ្យយ�ួស់��ល�ចេ�ចេដ�ម្ភៈី�ការអភិវិឌ្ឍឍ��ត្រូកុុង្គ។ ដូ�ចេន� អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាលអា�មានតួន្ទា��យ៉ាែ ង្គស�ខាន ់ កុំុង្គការជួួយឱ្យយ
សហគម្ភៈន�៍�ួលបាន�ត័ម៌ាន អ���ចេគាំលនចេយ៉ាបាយស�ខាន់ៗ របស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ន�តិវធិ្លី� និង្គតត្រូមូ្ភៈវការខែផ្សាំកុ�ាបន់្ទាន្ទា 
ចេដ�ម្ភៈី�ធាន្ទាថាការអនុវតើជាកុខ់ែសើង្គមានតមួាភា� និង្គគណ៍ចេនយយភា�។    

• ការ�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់ និង្គការត្រូបជុួ�ជាចេ�ៀង្គទាតរ់វាង្គអង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាល ខែដលចេធ្លីេ�ការជាម្ភៈយួសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ���ត្រូកុុង្គ 
ចេ�ខែតមាន�រ�ស�ខានយ់៉ាែ ង្គខួា�ង្គ និង្គគួរត្រូតូវបានអនុវតើបនើចេ�ៀតចេដ�ម្ភៈី��ួស់បើូរ�ត័ម៌ាន ការគាំ�ត្រូ� ត្រូ�ម្ភៈទា�ង្គការសកុម្ភៈមភា�
រមួ្ភៈគំាំ�ម្ភៈការចា�បា�។់ 

• ការគាំ�ត្រូ���អង្គគការម្ភៈនិខែម្ភៈនរដ្ឋាា ភិបិាលកុំុង្គការកុ�ង្គសម្ភៈតែភា�បខែនែម្ភៈចេ�ៀតរបស់បណាើ ញសហគម្ភៈន ៍ដូ�មានចេ�កុំុង្គ
អនុ�សន�៍� ៥ខាង្គចេល�។

• ចេដ្ឋាយ�រចេ�កុំុង្គសិកុារកុចេ��ញថា ប�ណុ៍លភាគចេត្រូ��នពាកុ�់ន័ិនឹង្គការជួួយដល់អាជួ�វកុម្ភៈមខំាតតូ� ដូចេ�ំ�អង្គគការចេត្រូ�
រដ្ឋាា ភិបិាលគួរចេធ្លីេ�ការយ៉ាែ ង្គជិួតសំិ�ជិាម្ភៈយួអំកុជួ�ន្ទាញចេល�សហត្រូគាំសសង្គគម្ភៈ និង្គការអភិវិឌ្ឍឍនស៍ហត្រូគិនភា�។

• តួន្ទា��របស់ត្រូប�ន័ិផ្សាស�េផ្សាាយឯកុរាជួយចេ�ខែតមាន�រ�ស�ខានស់ត្រូមាបឱ់្យយត្រូបជា�លរដា និង្គសហគម្ភៈន ៍ សខែម្ភៈើង្គ��កុើ�
បារម្ភៈៈ និង្គបញ្ហាា  ��កុំុង្គសហគម្ភៈនច៍េ�កាន�់ធារណ៍�ជួន។ កុំុង្គកុរណ៍� ចេន� អំកុដឹកុន្ទា�សហគម្ភៈនយ៍ល់ដឹង្គអ���ត្រូប�ន័ិ
ផ្សាស�េផ្សាាយ និង្គ�ែ បន័�រ�ត័ម៌ានឯកុរាជួយទា�ង្គអស់ ចេហ�យចេធ្លីេ�ការទាកុ�់ង្គ ជាម្ភៈយួ�ួកុចេគចេដ�ម្ភៈី�ចេធ្លីេ�ការសមាៈ ស
ចេ�ចេ�លចា�បា�។់

• ការបចេណ៍ើ ញចេ�ញចេដ្ឋាយបង្គខ�ជាចេរឿយៗមានពាកុ�់ន័ិនឹង្គស�ណ៍ង្គហិរញ្ជីញ វតែុម្ភៈយួ��នួន ឬការ��ង្គ��ល�ចេ��ម�។ ការសចេង្គើត
ជាចេត្រូ��នបានបងាា ញឱ្យយដឹង្គថាដ�ចេណ៍� រការទា�ង្គចេន�ជា�ូចេ�ចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយគាំម នការ�ិភាកុាជាម្ភៈួយត្រូបជា�លរដាកុំុង្គ
សហគម្ភៈន ៍ផ្សាាុយចេ�វញិខែតង្គខែតចេធ្លីេ�ចេឡុ�ង្គ�ម្ភៈរយ�ការគ�រាម្ភៈកុ�ខែហង្គម្ភៈនិផ្សាើល់ស�ណ៍ង្គអេ�ទា�ង្គអស់ ជាជាង្គការ�រចារ និង្គ
�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់ជាម្ភៈយួសហគម្ភៈនត៍្រូបកុបចេដ្ឋាយតមួាភា� និង្គអភិបិាលកុិ�េល។ិ ការ�ិចេត្រូគាំ�ចេយ៉ាបល់រវាង្គសហគម្ភៈន ៍
និង្គ�ែ បន័រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលអ���ស�ណ៍ង្គ និង្គការ��ង្គ��ល�ចេ��ម� គឺជាអនុ�សនម៍្ភៈយួ ចេដ�ម្ភៈី�ធាន្ទាថាជួ�វភា�របស់ត្រូគួ�រ
ខែដលរង្គផ្សាលបែ�ពាល់នឹង្គម្ភៈនិរង្គផ្សាលល�បាកុកានខ់ែតខួា�ង្គខែដលន្ទា�ឱ្យយ�ួកុចេគកានខ់ែតជួ�ពាកុប់�ណុ៍ល និង្គធួាកុក់ុំុង្គភា�ត្រូកុ�ត្រូកុ
កានខ់ែតខួា�ង្គ។ 

• ដូ�បានចេឈេង្គយល់�ម្ភៈរយ�ការសិកុាចេន� សហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុចេ�កុំុង្គ��ត្រូកុុង្គជាចេត្រូ��នកុ��ុង្គជួួបត្រូប��នឹង្គបញ្ហាា �ឹកុជួ�នន់
ធ្លីងនធ់្លីងរ។ ផ្សាា�សខែម្ភៈីង្គ��ួលិ��ឹកុជាចេត្រូ��នខែ� ជា�ិចេសសកុំុង្គរដូវចេភិ�ួង្គ។ កុំុង្គកុរណ៍� ចេន� បញ្ហាា ម្ភៈយួចេន�គួរខែតចេដ្ឋា�ត្រូ�យ
ចេដ្ឋាយរាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ឬ�លារាជួធាន�ភិំ�ចេ�ញ។ 

៤៧៤៧

      ១០. អន៍�សាសន៍៍        



      ១១. ឧប់ស�័�ន៍ធ       

៤៨៤៨

ប់ញី្ជីសី�ណួរស�រាប់់នៅធីិ�ការប៉ាា ន៍់ក្រីប់�ណនៅល�ជីវិភាពរសន់ៅ�

រប់សព់លរ�ា�ុ�ងសហគ�ន៍៏ក្រី�ីក្រី�នៅ��ុ�ងរាជធាន៍ីភ្នំុ�នៅពញ

សូម្ភៈចេគាំរ�ចេលាកុ ចេលាកុត្រូស� អំកុន្ទាង្គ កុញ្ហាញ

                ការត្រូ�វត្រូជាវចេន�មានចេគាំលប�ណ៍ង្គ ចេដ�ម្ភៈី�ខែសេង្គយល់ នងិ្គបាែ នត់្រូបមាែ ណ៍ចេល��ែ នភា�ប�េុបីនំ នៃនជួ�វភា�រស់ចេ�របស់ត្រូគួ�រ
ខែដលកុ��ុង្គរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនន៍្ទាន្ទា កុំុង្គត�បនជ់ាយត្រូកុុង្គ ឬកុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភិំ�ចេ�ញ។ ល�ិផ្សាលរបស់របាយការណ៍៍ចេន�នឹង្គត្រូតូវ
យកុម្ភៈកុចេធ្លីេ�ជាចេស�កុដ�ចេត្រូ��ង្គគ�និត និង្គអនុ�សន ៍ចេដ�ម្ភៈី�ខែកុលម្ភៈិ�ែ នភា� និង្គជួ�វភា�រស់ចេ�របស់អំកុភិូម្ភៈ ិកុំុង្គចេគាំលប�ណ៍ង្គជួួយ�
ចេអាយ�លរដាខែដលកុ��ុង្គរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនត៍្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គ��ត្រូកុុង្គ ��ួលបាននូវការអភិវិឌ្ឍឍត្រូបកុបចេដ្ឋាយភា�គ�និត
ផ្សាើួ�ចេផ្សាើ�ម្ភៈចេដ្ឋាយ�ួួនឯង្គ និង្គមាននិរនើរភា�។
    ចេដ�ម្ភៈី�ចេអាយអា���ួលបាននូវល�ិផ្សាលដូ�បានរ ��ឹង្គ�ុកុខាង្គចេល� ចេយ�ង្គសូម្ភៈសួរអំកុនូវស�នួរម្ភៈយួ��នួនខែដលត្រូតូវ��ណាយចេ�ល
ត្រូបខែហលម្ភៈយួចេមាែ ង្គ។ ចេយ�ង្គមានការចេកាតសរចេស�រយ៉ាែ ង្គនៃត្រូកុខែលង្គស�រាបក់ារ�ូលរមួ្ភៈរបស់អំកុកុំុង្គការសមាៈ សនច៍េ�ចេ�លចេន�។

     ចេយ�ង្គនឹង្គរកុារាល់ការសមាង តនូ់វ�តម៌ាន�ា ល់�ួួនរបស់អំកុ ដូ�ជាចេ�ម �ចេលាកុអំកុ និង្គចេ�ម �សមាជួិកុត្រូគួ�រ។ �តម៌ានរបស់
អំកុនឹង្គម្ភៈនិត្រូតូវបងាា ញចេ�អំកុដន៏ៃ�ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតចេឡុ�យ។ ចេយ�ង្គសូម្ភៈអគុណ៍យ៉ាែ ង្គត្រូជាលចេត្រូ� ��ចេពា�ការសម័ត្រូគ�ិតើរបស់អំកុ។ ចេយ�ង្គ
ចេជួឿជាកុថ់ាម្ភៈតិរបស់អំកុនឹង្គផ្សាើល់ចេអាយចេយ�ង្គនូវ�តម៌ានដម៏ានតនៃម្ភៈួ។ ការត្រូ�វត្រូជាវចេន� ជាខែផ្សាំកុម្ភៈយួនៃនគចេត្រូមាង្គការអភិវិឌ្ឍឍ 
ខែដលផ្សាើួ�ចេផ្សាើ�ម្ភៈចេឡុ�ង្គចេដ្ឋាយអង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត(STT)  ចេហ�យនឹង្គត្រូតូវបានចេត្រូប�ជា�ិនំនយ័ម្ភៈូលដ្ឋាា នត្រូគឹ� សត្រូមាបក់ារជួួយ�ចេធ្លីេ�
ចេអាយបានត្រូបចេស�រចេឡុ�ង្គ ដល់ជួ�វភា�រស់ចេ�របស់�លរដាចេ�កុំុង្គត�បនត់្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គ��ត្រូកុុង្គភិំ�ចេ�ញ។

ត្រូបសិនចេប�អំកុមានស�នួរណាម្ភៈយួ ខែដលទាកុ�់ង្គនិង្គការសាង្គម់្ភៈតិចេន� សូម្ភៈ��ន្ទាកុ�់�នង្គចេ��ម្ភៈចេល��ូរស័�ា ខាង្គចេត្រូកាម្ភៈចេន�
អង្គគការសមាគម្ភៈធាង្គចេ�ំត:…………………………………………………………………………………………………

សូម្ភៈអគុណ៍��ចេពា�ការ�ូលរមួ្ភៈរបស់ចេលាកុ ចេលាកុត្រូស� អំកុន្ទាង្គ កុញ្ហាញ ។



ចេល�កូុដ___________________  
កាលបរចិេ�ិ�_______/________/___________ 
ចេ�លចាបច់េផ្សាើ�ម្ភៈ:______________________           ចេ�លបញ្ជីេប ់:________________________
ចេ�ម �ម្ភៈស្រ្តនើ�សមាៈ សន:៍ ________________________________________________________ 
��កុខែនួង្គសមាៈ សន:៍ សហគម្ភៈន:៍_______   ភិូម្ភៈ:ិ________   សងាើ ត:់  ________   ត្រូសុកុ: ________

១. ព�ត៌�ន៍ផ្ទាា លខ់្លឹៃួន៍
(កុំុង្គ�ណ៍�ចេ�លខែដលចេម្ភៈត្រូគួ�រអវតើមានម្ភៈនិបាន�ូលរមួ្ភៈចេ�ចេ�លសមាៈ សន ៍ចេយ�ង្គអា�ចេរ �សម្ភៈនុសស�ម�ម្ភៈកុជួ�នួសបាន��កុំុង្គត្រូគួ�រ
ចេន�បាន បែុខែនើត្រូតូវមានអាយុ��១៨ឆំ្នាំ�ចេឡុ�ង្គចេ�) 

១.១. ចេ�ម �_________________ចេល��ូរស័�ា_______________      
១.២. អាយុ__________________ឆំ្នាំ�          ចេភិ�:     ● ១. ត្រូបុស●  ២. ត្រូស�
១.៣. �ែ នភា�ត្រូគួ�រ  

១.៤. ��ន្ទាកុ�់�នង្គរបស់អំកុចេ�កុំុត្រូគួ�រចេន�៖

១.៥. ម្ភៈុ�របរប�េុបីន៖ំ ............................................
១.៦. សញី្ហាតិ

• ម្ភៈនិទានច់េរៀបការ    
• មានត្រូគួ�រ                
• �ំកុច់េ�ចេផ្សាសង្គគំាំ 
• ខែលង្គល�                              
• ចេពា�មាែ យ

• ●ចេម្ភៈត្រូគួ�រ           
• ●បដ�/ត្រូប�ន ិ                   ●
• បង្គត្រូបុសឬត្រូស� 
• ●កូុនត្រូបុសត្រូស�                        ●
• កូុនត្រូប�រ                  ●
• ចេ�
• ●អាណា�ាបាល        
• ��ន្ទាកុ�់�នង្គចេផ្សាសង្គចេ�ៀត

• ខែ�មរ   
• �ិន  
• ខែ�មរអ��ួម្ភៈ  
• ចេវៀតណាម្ភៈ        
• សញី្ហាតិដន័ៃ�ចេ�ៀត_______

៤៩៤៩



១.៧. �សន្ទា៖

១.៨. កុ�រតិវបីធ្លីម្ភៈ៖៌

១.៩. ចេត�អំកុ�ូលម្ភៈកុរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនច៍េន���ចេ�លណា?

២. សាា ន៍ភាពនៅស�ា�ិចចន៍ិងសងគ�រប់សក់្រីគួសារ

ល.រ ស�នួរ សរុប ត្រូស�

២.១ ចេ�កុំុង្គផ្សាា�ចេន�មានសមាជិួកុត្រូគួ�របែុន្ទាម នន្ទាកុ?់

២.២ មានសមាជួិកុបែុន្ទាម នន្ទាកុខ់ែដលមានអាយុចេត្រូកាម្ភៈ១៨ឆំ្នាំ�?

២.៣
ចេ�ម្ភៈុនការផ្សាាុ�ជួម្ភៈងកូឺុវ �តចេត�មានសមាជិួកុត្រូគួ�របែុន្ទាម នន្ទាកុខ់ែដលជាអំកុរកុ
ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លស�រាបជ់ួួយត្រូគួ�រចេន�?

• ត្រូ���ុ�ិ
• ត្រូគឹសើ
• ម្ភៈូសសួ�ម្ភៈ
• បាហាយ
• �សន្ទាដន៏ៃ�ចេ�ៀត សូម្ភៈបញី្ហាកុ_់____

• ●ចេ��បម្ភៈកុរស់ចេ�ជួិតម្ភៈយួឆំ្នាំ�
• ��១ឆំ្នាំ�ដល់២ឆំ្នាំ�
• ២ចេ�៣ឆំ្នាំ� 
• ●៤ចេ�៥ឆំ្នាំ�
• ៦ចេ�១០ឆំ្នាំ�
• ចេល�ស��១០ឆំ្នាំ�      ● 
• �ាុ �ចេកុ�តចេ���ចេន�

• ●គាំម ន      ●
• ថំាកុ�់�១
• ថំាកុ�់�២
• ថំាកុ�់�៣
• ថំាកុ�់�៤
• ថំាកុ�់�៥

• ●ថំាកុ�់�៦
• ថំាកុ�់�៧
• ថំាកុ�់�៨
• ថំាកុ�់�៩
• ថំាកុ�់�១០
• ថំាកុ�់�១១

• ថំាកុ�់�១២
• សកុលឆំ្នាំ���១     
• ●សកុលឆំ្នាំ���២
• ●សកុលឆំ្នាំ���៣    ●
• សកុលឆំ្នាំ���៤      ●
• បញី្ជីបស់កុលវ�ិាល័យ          ● 
• ចេផ្សាសង្គៗ_____

៥០៥០



២.៤

ចេត�នរណា�ួ�ជាន្ទាកុរ់កុត្រូបាកុ�់�ណូ៍លចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�? 
                                 បើ�

ត្រូប�និ
អំកុចេម្ភៈែមាែ យ

កូុន
ចេ�ត្រូបុស ត្រូស�

អំកុដន៏ៃ�ចេ�ៀត,សូម្ភៈបញី្ហាកុ់
........................

(��.អា�ចេល�ស�� ម្ភៈយួ)
១
២
៣
៤
៥
៦

២.៥

ចេ�កុំុង្គអ�ឡុុង្គចេ�លចេន�មានសមាជិួកុត្រូគួ�រ ខែដលត្រូតូវបាតប់ង្គក់ារងារ
ចេដ្ឋាយ�រខែតវបិតើិជួម្ភៈងកូឺុវ �តខែដរឬចេ�?

មាន
គាំម នចេ�

១
២(រ�លង្គស�នួរ 2.6)

២.៦ ចេប�មានចេត�បែុន្ទាម នន្ទាកុច់េហ�យខែដលត្រូតូវបានបាតប់ង្គក់ារងារចេដ្ឋាយ�រកូុវ �ត?

២.៧

កុ�រតិត្រូបាកុ�់�ណូ៍លត្រូបចា�ខែ�ស�រាបត់្រូគួ�រម្ភៈុនចេ�លផ្សាាុ�ជួម្ភៈងកូឺុវ �ត? 

គាំម ន��ណូ៍ល
តិ�ជាង្គ ១០០, ០០០ ចេរៀល

�ចេនួ្ទា� ១០០,០០០ �� ២០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ២០០,០០០ �� ៣០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៣០០,០០០ �� ៤០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៤០០,០០០ �� ៥០០,០០០ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៥០០,០០០ �� ៦០០,០០០ ចេរៀល

�ចេនួ្ទា� ៦០០,០០០ �� ៧០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៧០០,០០០ �� ៨០០,០០០ ចេរៀល

�ចេនួ្ទា� ៨០០,០០០ �� ១,០០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ១,០០០,០០០ �� ២,០០០,០០០ ចេរៀល

ចេត្រូ��នជាង្គ ២,០០០,០០០ ចេរៀល

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២

២.៨

ចេត�ជួម្ភៈងកូឺុវ �តមានផ្សាើល់ផ្សាលបែ�ពាល់ដល់ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លរបស់ត្រូគួ�រអំកុខែដរឬចេ�?
មាន 

គាំម នការខែត្រូបត្រូបួលចេ�

១
២ 
(ចេប�គាំម ន ត្រូតូវរ �លង្គ
ស�នួរ ២.៩)

៥១៥១



២.៩

ត្រូបសិនចេប�មាន ចេត�ធួាកុ�ុ់�ដល់កុ�រតិណាកុំុង្គម្ភៈយួខែ�?
គាំម ន��ណូ៍ល

តិ�ជាង្គ ១០០, ០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ១០០,០០០ �� ២០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ២០០,០០០ �� ៣០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៣០០,០០០ �� ៤០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៤០០,០០០ �� ៥០០,០០០ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៥០០,០០០ �� ៦០០,០០០ ចេរៀល

�ចេនួ្ទា� ៦០០,០០០ �� ៧០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ៧០០,០០០ �� ៨០០,០០០ ចេរៀល

�ចេនួ្ទា� ៨០០,០០០ �� ១,០០០,០០០ ចេរៀល
�ចេនួ្ទា� ១,០០០,០០០ �� ២,០០០,០០០ ចេរៀល

ចេត្រូ��នជាង្គ ២,០០០,០០០ ចេរៀល

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២

២.១០

ត្រូបភិ�ត្រូបាកុ�់�ណូ៍លធ្លី�ៗ��ម្ភៈុ�របរកុំុង្គ ត្រូគួ�ររបស់អំកុ?សូម្ភៈចេត្រូជួ�សចេរ �ស
កុម្ភៈមកុរចេរាង្គ�ត្រូកុ
កុម្ភៈមកុរស�ណ៍ង្គ់

ម្ភៈែូតូឌុ្ឍប
លកុដូ់រកុំុង្គភិូម្ភៈ ិ

ម្ភៈស្រ្តនើ�រាជួការ
បុគគលិកុត្រូកុុម្ភៈហុូន

បុគគលិកុអង្គគការ
របរកុសិកុម្ភៈម

សិបីកុម្ភៈម
ចេរ �សចេអតចាយ

ចេសវាកុម្ភៈមកុ��នើ
ចេសវាកុម្ភៈមចេបាកុអូុត

របរចេផ្សាសង្គចេ�ៀត,សូម្ភៈបញី្ហាកុ ់
.....................

(��ចេល�យ អា�ចេល�ស
��ម្ភៈយួ)
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣

៥២៥២



២.១១

�ែ នភា�����ង្គខែដលត្រូគួ�រអំកុកុ��ុង្គរស់ចេ�?
ចេ��ម្ភៈបចេណាើ យផ្សាួូវរ�ចេភិួ�ង្គ 

�ម្ភៈបចេណាើ យផ្សាួូវ�ធារណ៍�
�ម្ភៈបចេណាើ យលូ�ឹកុសិុយ

�ម្ភៈបចេណាើ យត្រូចា�ង្គដង្គ�ចេនួ
ផ្សាា�ចេល��ឹកុដង្គ�ចេនួ
ចេល�ដ�ចេគខែ�កុចេអាយ

ចេល�ដ�របស់រដា
ចេ�ចេត្រូកាម្ភៈដ�បូលអាគាំរ

ចេ�កុំុង្គវតើ/ចេ�តិយ
ចេល��ឹកុបឹង្គ

ចេល�ដ�ជាកុម្ភៈមសិ�ិអំកុដន៏ៃ� 
ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត, សូម្ភៈបញី្ហាកុ ់.........................

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២

២.១២

ចេត�កុំុង្គរយ�ចេ�ល៥ឆំ្នាំ�កុនួង្គចេ�ត្រូគួ�ររបស់អំកុមានបានរុ�ចេរ ���ល�ចេ�
ខែដរឬចេ�? 

បា�មាន
ម្ភៈនិមានចេ� 

១
២ (ចេប�ចេ� សូម្ភៈ�ូល
ចេ���ណុ៍��� ៣)

២.១៣

ត្រូបសិនចេប�មានចេត�បែុន្ទាម នដង្គកុំុង្គ៥ឆំ្នាំ��ុង្គចេត្រូកាយ?
ខែតម្ភៈើង្គគត់

២ដង្គ
៣ដង្គ

ចេល�ស��៣ដង្គ

១
២
៣
៤

២.១៤

ម្ភៈូលចេហតុនៃនការរុ�ចេរ �?(ម្ភៈូលចេហតុស�ខាន�ុ់ង្គចេត្រូកាយ)
ចេដ្ឋាយ�រខែតចេសដាកិុ�េ

�ង្គប់ើូរចេ�កុខែនួង្គ�ម�
ចេ�ចេ�ជួិតបង្គបិូនឬឪ�ុកុមាើ យ

ត្រូតូវអាជាា ធ្លីរបង្គខ�ចេអាយចាកុចេ�ញ
 ចេផ្សាសង្គៗ

………………………………… 

១
២
៣
៤
៥

៥៣៥៣



៣. សាា ន៍ភាពល�នៅ�ដ្ឋាា ន៍

៣.១

��ន្ទាកុ�់�នង្គជាម្ភៈយួល�ចេ�ដ្ឋាា នប�េុបីន?ំ
ជាកុម្ភៈមសិ�ិ�ា ល់�ួួន

ជាផ្សាា�ជួួល
�ំកុច់េ�ជាម្ភៈយួម្ភៈតិើភិកុើិឬបង្គបិូន   

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតសូម្ភៈបញី្ហាកុ.់..........................

១
២ (សូម្ភៈរ�លង្គស�នួរ  ៣.២)
៣ (សូម្ភៈរ�លង្គស�នួរ  ៣.២)
៤

៣.២

ចេត�អំកុបានត្រូបភិ�ត្រូបាកុម់្ភៈកុ��ណាកុំុង្គការ�ង្គសង្គល់�ចេ�ដ្ឋាា នចេន�? 
                                      ត្រូបាកុ�់ា ល់�ួួន 

�េ���ញ់ាតិឬបង្គបិូន
�េ�ធ្លីន្ទាគាំរ
  ចេផ្សាសង្គៗ

……………………………………

១
២
៣
៤

៣.៣

ត្រូបចេភិ�ផ្សាា�ខែដលត្រូគួ�រកុ��ុង្គរស់ចេ�?(សូម្ភៈចេត្រូជួ�សចេរ �ស)
ជាល�ចេ�បចេណាើ �អាសនំចេត្រូកាម្ភៈតង្គច់េ�សូូ
សង្គ�់�ចេឈ�តូ�ៗដ�បូលសួឹកុ ឬសីូវ ឬត្រូបកុ ់     

ត្រូកុណាត ់
សង្គ�់�ចេឈ�តូ�ៗត្រូបកុស័់ង្គើស�

ស�ណ៍ង្គស់ម្ភៈរម្ភៈយធ្លីម្ភៈម�
ស�ណ៍ង្គរ់ងឹ្គមា�សង្គ�់��ម 

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀតសូម្ភៈបញី្ហាកុ់
 ............................ 

១
២
៣
៤
៥
៦
៧

៣.៤

�ែ នភា�រស់ចេ�កុំុង្គល�ចេ�ដ្ឋាា ន?
លមម្ភៈសម្ភៈរម្ភៈយ
�ចេង្គ�ិតបនើិ�
�ចេង្គ�ិតខួា�ង្គ

១
២
៣

៣.៥ ចេត�អំកុយល់យ៉ាែ ង្គណា��ចេសែរភា�នៃនសហគម្ភៈនរ៍បស់អំកុ?
    
៤. ព�ត៌�ន៍ស�រាប់់ឯ�សារក្រីប់ចាំ�ក្រីគួសារ

៤.១

ចេត�ត្រូគួ�រអំកុមានចេសៀវចេ�ត្រូគួ�រខែដរឬចេ�? 
មាន

ម្ភៈនិមានចេ�
១(ចេប�មាន សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ ៤.២)
២

៥៤៥៤



៤.២

ចេប�គាំម នចេហតុអេ�?
ម្ភៈនិបានចេធ្លីេ�

ចេធ្លីេ�ចេហ�យខែតបាត់
ចេធ្លីេ�ចេហ�យខែត�ូ�

ចេធ្លីេ�ចេហ�យខែតម្ភៈនិទានប់ាន��ួល
ជាបប់ញ្ហាេ �ចេដ�ម្ភៈី��ី�ត្រូបាកុច់េគ

 ចេផ្សាសង្គៗ
……………………………………….

១
២
៣
៤
៥

៤.៣

ចេត�ត្រូគួ�រអំកុមានចេសៀវចេ��ំកុច់េ�ខែដរឬចេ�?
មាន

គាំម នចេ�
១(ចេប�មាន សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ 4.4)

២

៥. នៅសវា��មដែ�ទាំ �ស�ខ្លឹភាព

៥.១

��នួនចេកុមង្គអាយុចេត្រូកាម្ភៈ១២ខែ�ចេ�កុំុង្គបនាុកុ?
មាន

គាំម នចេ�
១
២ (ចេប�គាំម ន សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៥.២ & ៥.៣)

៥.២

ចេត�ចេកុមង្គកុំុង្គបនាុកុត្រូគួ�របាន��ួលការចាកុវ់ាែ កុ�់�ង្គត្រូគបគំ់ាំខែដរឬចេ�?
បានត្រូគបគំ់ាំ

បាន�ួ�
ម្ភៈនិមាននរណាបានចាកុច់េ�

ម្ភៈនិ�ាស់ 

១
២
៣
៤

៥.៣

ចេត�ចេកុមង្គអាយុចេត្រូកាម្ភៈ ១២ខែ�មានចេសៀវចេ��ម្ភៈដ្ឋាន
សុ�ភា�កុុមារឬចេ�?

                                        មាន
មានខែតបាត់

គាំម ន

១
២
៣

៥.៤

ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានស្រ្តសើ�មាននៃផ្សាាចេពា�ខែដរឬចេ�?
មាន

គាំម នចេ�
១
២ (ចេប�គាំម នសូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៥.៥ & ៥.៦)

៥៥៥៥



៥.៥

ចេប�មានចេត�គាំតប់ានចេ���ួលការខែ�ទា�សុ�ភា�ចេ�លមាននៃផ្សាាចេពា�ខែដរឬចេ�?
ចេ�ចេដ្ឋាយចេ�ៀង្គទាត់

ចេ�ញឹកុញាប់
ចេ�ម្ភៈើង្គមាើ ល

ម្ភៈនិខែដលចេ�ចេ�

១
២
៣
៤ (ចេប�ចេ� សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៥.៦ & ៥.៧)

៥.៦

ចេប�បាន��ួលចេត�គាំត�់�ួល��កុខែនួង្គណា?
ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�

ម្ភៈនា�រចេ��យរដា
គួ�និកុឯកុជួន

��ស�ណាកុឆ់មបបុរាណ៍
ចេសវាកុម្ភៈមផ្សាើល់ចេដ្ឋាយNGO

កុខែនួង្គចេផ្សាសង្គចេ�ៀត ...................................  

១
២
៣
៤
៥
៦

៥.៧

ចេត�គាំតច់េធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រចេ�កុខែនួង្គ�ិនិតយសុ�ភា�ចេដ្ឋាយរចេបៀបណា?
ចេដ្ឋាយម្ភៈចេធ្លីាបាយ�ា ល់�ួួន

�ម្ភៈរយ�ជួ�នួយ��អង្គគការ
�ម្ភៈរយ�ជួ�នួយ��អាជាា ធ្លីរម្ភៈូលដ្ឋាា ន 

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត…………………………………

១
២
៣
៤

៥.៨

ចេប�ម្ភៈនិបានចេ��ិនិតយសុ�ភា� ចេត�ចេហតុអេ�?
គិតថាម្ភៈនិចា�បា�់

ផ្សាា�ឆ្នាំង យ��ម្ភៈណ៍ឌ លសុ�ភា�
រវល់គាំម នចេ�លចេ�

ចេផ្សាសង្គៗ………………………………………

១
២
៣
៤

៥.៩

ចេត�អំកុបាន��ួលការចាកុវ់ាែ កុ��ង្គការពារជួ�ងឺ្គកូុវ �ត១៩ខែដរឫចេ�?
បានចាកុ់

ម្ភៈនិបានចាកុ់
១
២ (ចេប�ចេ� សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៥.១០)

៥.១០

ចេប�បាន,ចេត�បានបែុន្ទាម នចេល�កុ?
១ចេល�កុ
២ចេល�កុ
៣ចេល�កុ

១
២
៣

៥.១១

ចេប�ម្ភៈនិបានចាកុ ់ចេត�ចេហតុអេ�?
�េ��ត័ម៌ានចាកុវ់ាែ កុ��ង្គ

រវល់ចេ�កុ
កុ�ើ សុ�ភា��ា ល់�ួួន

ខួា�ចេត្រូគាំ�ថំាកុ់

១
២
៣
៤

៥៦៥៦



៦. ព�ត៌�ន៍ស�រាប់់ការអប់រ់ �

៦.១

��នួនចេកុមង្គអាយុ��៣ដល់៥ឆំ្នាំ�ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ?
មាន
គាំម ន

១
២ (ចេប�គាំម ន សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៦.២ & ៦.៣ )

៦.២ ចេប�មាន ចេត�មានបែុន្ទាម នន្ទាកុ?់ សរុប:......... 
ស្រ្តសើ�:..............

៦.៣

ចេត�កុំុង្គ��ចេណាម្ភៈចេកុមង្គអាយុ��៣ដល់៥ឆំ្នាំ�ខាង្គចេល�មានបាន�ូលចេរៀនថំាកុ់
ម្ភៈចេតើយយខែដរឬចេ�?

បាន�ូលទា�ង្គអស់
បាន�ូល�ួ�

ម្ភៈនិបាន�ូលចេ�

១ (សូម្ភៈរ�លង្គស�នួរ ៦.៤)
២
៣

៦.៤

ម្ភៈនិបាន�ូលថំាកុម់្ភៈចេតើយយ មូ្ភៈលចេហតុអេ�?
គាំតច់េ�តូ�ចេ�កុ

រវល់ចេ�កុម្ភៈនិមានចេ�លជូួនចេ��លា
ផ្សាា�សែិតចេ�ឆ្នាំែ យ���លាចេ�កុ

ម្ភៈនិមាន�វកិារបង្គន់ៃ�ួ�លា
រង្គច់ា�ដល់អាយុ៦ឆំ្នាំ�បានចេអាយ�ូល
ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត:................................

១
២
៣
៤
៥
៦

៦.៥

��នួនចេកុមង្គអាយុ��៦ដល់១១ឆំ្នាំ�ចេ�កុំុង្គបនាុកុត្រូគួ�រ?
មាន

គាំម នចេ�
១
២ (ចេប�ចេ�, សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ ៦.៦ ,៦.៧ & 
៦.៨)

៦.៦ ចេប�មាន��នួនបែុន្ទាម នន្ទាកុ?់ សរុប:............
ត្រូស�:............

៦.៧

��នួនចេកុមង្គអាយុ��៦ដល់១១ឆំ្នាំ�ខែដលបាន�ូលចេរៀន�លាបឋម្ភៈសិកុា?
បាន�ូលទា�ង្គអស់គំាំ

បាន�ូលខែតឈបច់េ�វញិចេហ�យ
ម្ភៈនិបាន�ូលចេរៀនចេ� 

១ (ចេប�បាន, សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ

��៦.៩)

២ ��នួន……..ត្រូស�……..(ចេប�ឈប,់ 

សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ�� ៦.៨)

៣ ��នួន……..ត្រូស�…….. (ចេប�ចេ�, 

សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ�� ៦.៨)

៦.៨

ចេប�បាន�ូលចេរៀនចេត��ូល�លាណាម្ភៈយួ?
�លារដា

�លាឯកុជួន
�លាគាំ�ត្រូ�ចេដ្ឋាយអង្គគការ

១ ��នួន………ត្រូស�………
២ ��នួន………ត្រូស�………
៣ ��នួន………ត្រូស�………

៥៧៥៧



៦.៩

ម្ភៈូលចេហតុខែដលម្ភៈនិបាន�ូលចេរៀនឬឈបច់េរៀន?
គាំម នលុយបង្គន់ៃ�ួ�លា

គាំម នលុយចេអាយចេ�ចេរៀន
ចេអាយចេ�ផ្សាា�ជួួយចេធ្លីេ�ការត្រូគួ�រ

ត្រូបកុបរបរ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈត្រូគួ�រ
ចេរៀនម្ភៈនិទានច់េគ

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត:…………………………………..

១
២
៣
៤
៥
៦

៦.១០

��នួនចេកុមង្គអាយុ��១២ដល់១៤ឆំ្នាំ�ចេ�កុំុង្គបនាុកុត្រូគួ�រ?
មាន

ម្ភៈនិមាន
១
២ (ចេប�គាំម ន, សូម្ភៈ�ូលចេ�
��នុ��� ៧ )

៦.១១ ចេប�មានបែុន្ទាម នន្ទាកុ?់ សរុប............
ត្រូស�.................

៦.១២

ចេត�ចេកុមង្គអាយុ១២ដល់១៤ឆំ្នាំ�ទា�ង្គចេន�បាន�ូលចេរៀន�លាឫអនុវ�ិាល័យ
ខែដរឬចេ�?

បាន�ូលទា�ង្គអស់
បាន�ូលខែតចេបា�បង្គវ់ញិចេហ�យ

ម្ភៈនិបាន�ូលចេរៀនចេ�

១ (សូម្ភៈ�ូលចេ���ណុ៍��� ៧)
២ ��នួន…………..ត្រូស�……….
៣ ��នួន………….ត្រូស�………..

៦.១៣

ចេប�ម្ភៈនិបាន�ូលចេរៀនឬឈបច់េរៀនចេដ្ឋាយ�រម្ភៈូលចេហតុអេ�?
គាំម នលុយបង្គន់ៃ�ួ�លា

គាំម នលុយចេអាយចេ�ចេរៀន
ចេអាយចេ�ផ្សាា�ជួួយចេធ្លីេ�ការត្រូកួុ�រ

ត្រូបកុបរបរ�ិញ្ជីេ ឹម្ភៈត្រូគួ�រ
ចេរៀនម្ភៈនិទានច់េគ

១ ��នួន…………..ត្រូស�……….
២ ��នួន…………..ត្រូស�……….
៣ ��នួន…………..ត្រូស�……….
៤ ��នួន…………..ត្រូស�……….
៥ ��នួន…………..ត្រូស�……….

៧. ស�ជិ�ក្រីគួសារ&នៅ�មងដែ�លងាយរងនៅក្រី�ះនៅ��ុ�ងប់ន៍ា�� 

៧.១

ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានចេកុមង្គខែដលកុ��ុង្គចេធ្លីេ�ការចេ�
កុំង្គ�ែ ភា�ងាយរង្គចេត្រូគាំ�ខួា�ង្គខែដរឬចេ�?
(ការងារធ្លីងន,ការងារចេ�លយប,់គាំម នចេ�លស�រាកុ,ត�បនច់េត្រូគាំ�ថំាកុ)់

មាន
គាំម នចេ�

១
២ (ចេប�ចេ�, ត្រូតូវរ �លង្គស�នួរ ៧.២)

៧.២
ចេប�មានចេត�គាំតក់ុ��ុង្គចេធ្លីេ�ត្រូបចេភិ�ការងារអេ�? 
(សរចេសរ��.)

៥៨៥៨



៧.៣

មានកុុមារកុ�ត្រូពាឬកុុមារខែដលត្រូតូវចេគចេបា�បង្គក់ុ��ុង្គរស់ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ
ចេន�ខែដរឬចេ�?

មាន
គាំម នចេ�

១ ��នួន…………..ត្រូស�……….
២

៧.៤

ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានចេកុមង្គខែដលកុ��ុង្គត្រូបឈម្ភៈនិង្គបញ្ហាា កុង្គេ�
��ណ៍� អាហារខែដរឬចេ�?
(�គ �ង្គសគម្ភៈ �ុង្គសកុត់្រូកុហម្ភៈ ចេពា�ធ្លី�)

មាន
គាំម នចេ�

១ ��នួន…………..ត្រូស�……….
២

៧.៥

ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានចេកុមង្គខែដលមានភា��ិការ�ួរកុាលឬ�ិការខែផ្សាំកុ
រាង្គកាយខែដរឬចេ�?

មាន
គាំម នចេ�

១ ��នួន…………..ត្រូស�……….
២

៧.៦

ចេត�កុំុង្គសហគម្ភៈនច៍េន�ធួាបច់េ��ញមានអំកុចេត្រូប�ត្រូបាស់ចេត្រូគឿង្គចេញ�នខែដរ
ឫចេ�?

                                   ធួាប់
    ម្ភៈនិធួាប់

១ 
២ (ចេប�ចេ�, សូម្ភៈរ �លង្គ
ស�នួរ៧.៧)

៧.៧ ចេប�មានចេត�គាំតធួ់ាបប់ានបង្គើរបញ្ហាា អេ��ួ�កុំុង្គសហគម្ភៈន?៍

៧.៨

ចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានសមាជិួកុណាមំាកុខ់ែដលកុ��ុង្គមានជួម្ភៈងរុឺា �នៃរ ែខែដរ
ឬចេ�?

មាន
គាំម នចេ�

១ ��នួន…………..ត្រូស�……….
២ (ចេប�ចេ�, សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ 
៧.៩)

៧.៩

ចេប�មានចេត�គាំតម់ានបាន��ួលការគាំ�ពារខែ�រទា�សុ�ភា�ឬការ�ាបាល
ខែដរឬចេ�?

មាន 
គាំម នចេ�

១  ��នួន……ត្រូស�… (ចេប�មាន, 
សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ ៧.១០)
២

៧.១០

ចេប�គាំម នចេហតុអេ�?
ជួរាចេ�កុម្ភៈនិត្រូតូវការ�ាបាលចេ�

ម្ភៈនិដឹង្គកុខែនួង្គខែដលត្រូតូវចេ��ាបាល
ម្ភៈនិមានចេសវាកុម្ភៈមជួួយគាំតច់េ�

ម្ភៈនិមានត្រូបាកុស់�រាបច់េ�ញនៃ�ួ�ាបាល
 ចេផ្សាសង្គៗ……………………..

១
២
៣
៤
៥

៥៩៥៩



៧.១១

ចេត�ត្រូគួ�រអំកុមានបាន��ួលបណ័៍ះ ត្រូកុ�ត្រូកុខែដរឬចេ�?
មាន

ម្ភៈនិមានចេ�
១
២ (ចេប�ចេ�, សូម្ភៈរ �លង្គស�នួរ 
៧.១២ & ៧.១៣)

៧.១២

ចេប�មានចេត�ផ្សាើល់ចេដ្ឋាយនរណា?
អាជាា ធ្លីរ�ុ�សងាើ ត់

អង្គគការចេត្រូ�រដ្ឋាា ភិបិាល
ម្ភៈនិដឹង្គ

១
២
៣

៧.១៣ ចេត�អំកុ��ួលបានផ្សាលត្រូបចេយ៉ាជួនអ៍េ��ួ���បណ័៍ះ ចេន�?

៧.១៤ �ម្ភៈការយល់ចេ��ញ របស់អំកុចេត�អំកុត្រូកុ�ត្រូកុកុំុង្គសហគម្ភៈនប៍ាន��ួល
បណ័៍ះ ត្រូកុ�ត្រូកុ ត្រូគបឫ់ចេ�?

ត្រូគប ់
ម្ភៈនិត្រូគប់
ម្ភៈនិដឹង្គ

១
២
៣

៧.១៥ ចេត�ត្រូគួ�រអំកុមានជាបប់�ណុ៍លខែដរឬចេ�ចេ�ចេ�លចេន�?
មាន

ម្ភៈនិមានចេ�
១
២ (ចេប�គាំម ន, សូម្ភៈ�ូលចេ���នុ�
�� ៨ )

៧.១៦ ចេប�មានចេត��េ�យកុម្ភៈកុចេធ្លីេ�អេ�? 
ចេធ្លីេ�ចេដ�ម្ភៈ�ុនរត្រូបកុបរបរ

ស�រាប�់ាបាលជួម្ភៈងឺ
ស�រាបស់្រ្តសើ�ឆួង្គ�ចេនួ

ស�រាបប់ង្គលុ់យចេអាយកូុនចេរៀន
�ិញចេសី�ង្គស�រាបត់្រូគាំអាសនំកុំុង្គត្រូគួ�រ

�ង្គសង្គល់�ចេ�ដ្ឋាា ន
�ិញសមាៈ រ�ចេត្រូប�ត្រូបាស់កុំង្គផ្សាា�

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត.............................................  

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨

៧.១៧ ចេត�អំកុនឹង្គមានល�ិភា�សង្គត់្រូបាកុច់េន�វញិបានឫចេ�?
សង្គបាន

�ិបាកុសង្គ
ម្ភៈនិមានល�ិភា�សង្គ

១
២
៣

៦០៦០



៨.១

កុំុង្គត្រូគួ�រចេន�មានបង្គគន ់ចេត្រូប�ត្រូបាស់ខែដឬចេ�?
មាន

គាំម នចេ�
១(ចេប�មាន,ត្រូតូវរ �លង្គស�នួរ ៨.៣)
២ (ចេប�គាំម ន, ត្រូតូវរ �លង្គស�នួរ ៨.៣)

៨.២

ចេប�មានចេត�ជាត្រូបចេភិ�បង្គគនអ់េ�?
បង្គគនអ់ន្ទាម្ភៈយ័

បង្គគនប់ចេណាដ �អាសនំ
១
២

៨.៣

ចេប�គាំម នចេត�ចេ�បចេន្ទាា របង្គច់េ�កុខែនួង្គណា?
ចេត្រូប�បង្គគន�់ធារណ៍�´´

ចេត្រូប�បង្គគនរ់បស់អំកុជិួតខាង្គឬបង្គបិូន
ចេត្រូប�បង្គគនជ់ួួល

ចេ�គចេមាព តនៃត្រូ�ចេ�ជិួតផ្សាា�/ចេ�វាល/ចេល��ឹកុ

១
២
៣
៤

៨.៤

ត្រូបភិ��ឹកុចេត្រូប�ត្រូបាស់កុំង្គត្រូគួ�រស�រាប�់�ួលទាននិង្គ�ម្ភៈិនិអាហារ?
�ឹកុ�ិតរបស់រដា

�ឹកុចេភិ�ួង្គ
�ឹកុសាឹង្គ

�ិញ�ឹកុ��ឡាន                                         
�ឹកុកុំុង្គបឹង្គ�ចេនឬួត្រូស�

�ឹកុ�ិតអណ៍ដូ ង្គចេត្រូកាម្ភៈដ�
�ឹកុអណ៍ើូ ង្គលូ��ហរ                       

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត:…………………………….

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨

៨.៥

ត្រូបភិ��ឹកុស�រាបច់េបាកុគគស់�ចេលៀលប�ពាកុន់ិង្គមុ្ភៈជួ
ស�រាបត់្រូគួ�រ? 

�ឹកុ�ិតរបស់រដា
�ឹកុចេភិ�ួង្គ
�ឹកុសាឹង្គ

�ិញ�ឹកុ��ឡាន                                         
�ឹកុកុំុង្គបឹង្គ �ចេនួឬត្រូស�

�ឹកុ�ិតអណ៍ដូ ង្គចេត្រូកាម្ភៈដ�
�ឹកុអណ៍ើូ ង្គលូ��ហរ

                     ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត:…………………………….

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨

៨. អន្នា��យផ្ទាា លខ់្លឹៃួន៍និ៍ងអន្នា��យទីូនៅ�

៦១៦១



៨.៦

ចេត�អំកុយល់ចេ��ញយ៉ាែ ង្គណាខែដរ��ចេពា�គុណ៍ភា��ឹកុខែដលអំកុកុ��ុង្គ
ចេត្រូប�ត្រូបាស់ប�េុបីន?ំ

�ឹកុ�ិតមានអន្ទាម្ភៈយ័លិ
�ិតម្ភៈធ្លីយម្ភៈអា�ចេត្រូប�ត្រូបាស់បាន

ម្ភៈនិ�ិតចេ�
ម្ភៈនិដឹង្គ

១
២
៣
៤

៨.៧

�ឹកុខែដលត្រូគួ�រអំកុចេត្រូប�ស�រាប�់�ួលទានប�េុបីន?ំ 
 �ឹកុដ្ឋា�ឆិិន

�ឹកុបរសុិ�ិដប
�ឹកុ��ធុ្លីង្គ��ចេរា�

�ឹកុរដា�ា ល់
�ឹកុចេភិ�ួង្គ
�ឹកុ�ចេនួ   

១
២
៣
៤
៥
៦

៨.៨

�ែ នភា��ឹកុជួ�ននក់ុំុង្គល�ចេ�ដ្ឋាា ន?
ម្ភៈនិខែដលលិ�
លិ�ម្ភៈដង្គមាើ ល

លិ�ញឹកុញាប់

១
២
៣

៨.៩

ចេប�លិ� រយ�ចេ�លបែុន្ទាម ន?
ចេត្រូកាយចេភិ�ួង្គរ�ួត្រូសកុវ់ញិ

តិ�ជាង្គ ១ សបាដ ហ៍
�� ១ សបាដ ហ៍ចេ� ១ខែ�

ចេល�ស�� ១ ខែ�

១
២
៣
៤

៩.ក្រីទីពយស�បតីិ���មសទិីធក្រីគួសារ

៩.១

ម្ភៈចេធ្លីាបាយចេធ្លីេ�ដ�ចេណ៍� រកុំុង្គត្រូគួ�រត្រូបចា�នៃ�ង?
រ�យនើ�ា ល់�ួួន

ម្ភៈែូតូ�ា ល់�ួួន
រម្ភៈែកុឬម្ភៈែូតូកុង្គប់��ា ល់�ួួន 

កុង្គ�់ា ល់�ួួន
គាំម ន

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត ...............................

១
២
៣
៤
៥
៦

៦២៦២



៩.២

សមាៈ រ�ចេត្រូប�ត្រូបាស់ស�រាប�់�ន្ទាកុ�់�នង្គខែដលមានចេ�កុំុង្គត្រូគួ�រ?សូម្ភៈ
ចេត្រូជួ�សចេរ �ស? 

�ូរ�សសន៏
វ�ិយុ

�ូរស័�ានៃដម្ភៈែូតចាស់
�ម តហេូន

ចេផ្សាសង្គចេ�ៀត ……………….......................

១
២
៣
៤
៥

១០. ការនៅក្រីប់�ក្រីប៉ាសន់ៅភ្នំៃ�ងអគគីសន៍ី

១១. ក្រីប់ភ្នំពថា�ពលស�រាប់់ច�អិន៍អាហារ

១២. សាា ន៍ភាពម្លៃន៍ការរសន់ៅ��ុ�ងសហគ�ន៍៍

១០.១

ចេភិួ�ង្គប�ភិួសឺ�រាបច់េត្រូប�ត្រូបាស់កុំុង្គត្រូគួ�រ? 
ភីាបច់េភិួ�ង្គរដា�ា ល់

ភីាបច់េភិួ�ង្គរដា�ម្ភៈរយ�ផ្សាា�អំកុជិួតខាង្គ
ចេត្រូប�មាែ សុ�នចេភិួ�ង្គឯកុជួនកុំុង្គភូិម្ភៈិ

ចេត្រូប�មាែ សុ�នចេភិួ�ង្គ�ា ល់�ួួន
ចេត្រូប�ចេភិួ�ង្គ�ចេង្គើ�ង្គ

អាគុយ
ថាម្ភៈ�លត្រូ��អា�ិតយ(សូឡា)

១
២
៣
៤
៥
៦
៧

១១.១

ត្រូបភិ�ថាម្ភៈ�លស�រាប�់�អិនអាហារ?
ចេត្រូប�ឆំ្នាំ�ខែ�សចេភិួ�ង្គ

ចេត្រូប�ហាគ ស
ចេត្រូប�អុសចេឈ�

ចេត្រូប�ធ្លីយូង្គ

១
២
៣
៤

១២.១
ការរស់ចេ�កុំុង្គសហគម្ភៈនជ៍ួួបត្រូប��បញ្ហាា អេ���ួ?

សូ�អរគ�ណ!

៦៣៦៣
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