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្ំិយំិតយ ែដាបនេ្រ សេី ស ីំសនអង�កីរប យិតៃដៃ�ថី េដម្បែស�ងសាន់ឲបនសុបរេ្ជអំពប្កំ
ខណ�ច្ំន នយងំិំ�� ិយតននែដាមននកនិងនង ងសយិយិកននកំនដបទបដ

កីិិរ ាបនដបទបដ

នយង

ដំេណាះ�ស យវិដបទបដ ជពយេសសេនិបរនំិ។
កីសយក្្ិោបនេទ�េឡងេនកថុង ១១ឃុំ នយង២៦ភ�មយ ែដា្ិោបនេ្រ សេី សេចសពប ២៣ឃុំ
នយង៨៥ភ�មយ

ែដាជិំំននេគាេេីំសនអង�កីរប  យិតៃដៃ�ី។
ថ សំណក្្រ�ីសីុំកថុងភ�មយនំង

អសនមនចំ នរន ៣៨២្្រ�ី េដសេ្ំ  យទបេ្រសេី សសំណកកស នយងេដសតចដនឲ (Simple
Random Sample) នយងសមម្ិ្មិំហំែដាសកេចសពប ំ��ប្្រ�ីីងេ្គា។ កីសយក្េនាកន
មនកីសមាសននអថកក�ានចេមដសសំខនន់មយនេីៀំីស្ពមនំងកីពយ ិក្្កសមេគាេេ។
ាិិកាីកេឃសពបកីសយក្សំខនន មនដ�ចខងេ្កម
•

អថកក�ានចេមដសនំងអសនសុិិែិជកសយកីែខែី្កប ្ក េហស ៦៧% តនអថកនំងេនាចំន
េក�មីសនេនកថុងភ�មយមុនឆថំ២០០១។ ិ្េ្ចនតនអថកក�ានចេមដសមនក្មយិំ្ទមប នំ

៧១.៦%តនអថកក�ានចេមដសជំុីស នយង ៨៧.២%តនអថកក�ានចេមដសជាសតប មយនែដាច�ា
�េីៀន ឬមយនបនំ��ំនក្មយិំតមសយក្េឡស។

•

 យវិិ្េ្ចនេកិេឡងនកន ិងនងងដបកសយកមែ ឬដបត្ពែដាបនកនន កំនេដសអថកភ� មយ
នយង ដបត្ពសហ្មនន ីំសនពរកេ្។

•

កថុងំណ
� ភ�មយសំណកនំង២៦ េសងសេង�ិេឃសមនកីណប យវិដបទបដចំនរន ២៨ីវងអថក
ភ�មយ នយងិ្បិបពបី។ េនេខិតកំពងនសឺ� េពទធ�ិន នយងកំពងនឆថំង ិ្បិបពបីជ្កសមហ�ុន
ឯករន(៦៥.២%) នយងីដ(៧.៦%) ្ិោបនំ�
� កន ថជិ្បិបពបី ចំែណកេនេខិតបិន
ដំំង ិ្បិបពបីជ្ំជពាីដមកពបភ�មយេក្ងេិៀិ (១៨.៨%) នយងឈែរស(៤.២%)។

•

េ្ចនជង៤០% តន្ំជពាីដែដាបនសយក្បន្សកីណនថ ពរកគិនមនក្ា
ដបែះស ឬដបត្ពែដាកំពុងមន យវិ ចំែណកឯ ១០.២% នយង១២.៨% តនអថកក�ានចេមដស
បន្បំន ថ ដបចំកី នយងដបត្ពសហ្មននីំសនពរកគិនកំពុងមន យវិ ។

iii

•

 យវិចំនរន ១៩កថុងចំេណម យវិដបទបច
ដ ំនរន ២៨េនកថុងភ�មយសំណកតនេខិតនំងំរ នែដា

បនសយក្្ិោបនេដាះ�សីរចេហស

្មីសយកីិិរាសកសំណងមយនសមីមឲ

នយង យវិដបទបច
ដ ំ នរន៩េិៀិ មយ ននននមនដំេណាះ�សេនេឡស។
•

េដមេហិុចម្ងចំនរន ំប ែដាំណ
� ា់ឲមន យវិដបទប្
ដ ឺ  កីនមនីដប េដសេយង
្មច្ំនភ�មយបាឆថំ២០០១ ែដាក�ុសេទនង ង  យធនច្ំន្មែំំ្ំតពណបតនកីកនន
កំនដបិពមយនសុបសក�កនតនកីេទ�េសចក�បសេ្មចេនក្មយិេក្ង់
ពយេ្គាេយំានគថែដាអចំង�់ឲមន យវិ

េដសមយនបន

េហសដំ េណីកីដនសឺិយា កថុងកីកតាន

ំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ បទបដ ំាុែនតសម្នន ដបមនេា្្នេាេនកន ជក្ត ំង�ាក�ណយ់ឲមន យវិ
ដបទបក
ដ ងែដី។
•

ចំនរនិយចជងពកនកណ
� ាតនអថកភ�មយ(៤៨.១%) ែដាមនែះស នយង៥៧.១% ែដាមនដប
ាំេនដនែដាកំពុងមន យវិ មយនមនឯក�ីណមរស ស្មំនំ�
� កនកមែសយិយិីំសន
ខដរនេិ េហស ៧៦.៩%តនម�សនដបចំកី ៧២.១%តនម�សន ដបត្ព នយង ៦៧.៣%តនអថក
ិំណងដប សហ្មនន កនមយនមនឯក�ី ណំ�
� កនកមែសយិយិីំសនខរនែដី។
ដ
ិ្េ្ច ន
តនឯក�ីំ�
� កនកមែសយិយស
ិ ្មំនដបចំកី ដបត្ព នយងដបត្ពសហ្មននមនាយខយិំ�
� កន

ដបទបដែដាេចសេដសេមភ�មយ ាយខយិេក�ីសយិយក
ិ ីកនន កំនដបែដាេចសេដសេមឃុំ ឬ្កសម
្ំងក្ឃុំ នយងពកឲេសស
ថ ុំកននកំន នយងេ្ំ្បសនដប

ែដាេចសេដសេមឃុំ

ឬ្កសម

្ំងក្ឃុំ។
•

្ំជពាីដបន្� សំ�
� កន ថ សម្ននដប េសដកយច�(៧៣.២%) នយងសម្ននដប សង�ម
កយច�(២៦.៨%)

្ឺជម�ាេហិុចម្ងែដានំ់ឲដប ីំសនពរកគិនេក ិមន យវិ។

ចំែណកិ�ចតនអថកក�ានចេមដស(៧.១%)បនំ�
� កនថ

មរ ស

មនម� ាេហិុ េក្ង់េិៀិដ�ច

ជ កីីុកីកែី ា/ អរប កមែែី ា នយងីដមនិ្មោកីេទ�ជិំំននអភយអភនន ជេដម។
•

មនសកមែិពមរ សចំនរនែដាអថកភ�មយបន្បំន

អំពបីេំៀំែដាិ្បិបពបីបននមនី

កននកំនដប យវិ។ អថកក�ានចេមដសចំនរន ២៨.៦%

បននយ យសអំពបកី្ំ្មមកេាអថក

កននកំនដបដំំ�ង

កថុងខណយែដាេ្ចនជងមរសិ្ំប (៣៦.៣%)

សកមែិពែដាិ្បិបពបីនមនីកនន កំនដបេឡស។

iv

មយនបនដងងអំពប

•

អថកភ�មយអចេទីកអជទីម� ាដនថភ�មយ ឃុំ ៨៩% េដម្បីឲររ សេដាះ�សំ�
  យវិ
ដបទបដ

ិយនថន័សបនំកសថ អជទីម� ាដន្្ំន ជនន ថថកន (ពបថថកនភ�មយីហ�ិដានថថកន

ះសសក) បនច� ាីរមេដាះ�ស យវិរ�ន្ំជពាីដីម
រ នំង យវិដបទបក
ដ ងែដី។
•

ិរអង�ែដាសកមែជងេ្ំំកុិេនកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបដ

្ឺជ្កសម្ំងក្ឃុំ

នយង

អជទីះសសក។ មន យវិចំនរន ៦ កថុងចំេណម យវិនំង២៨ពកនព័និនងង្កសមហ�ុន ែដា
បនេដាះ�សេនថថកនឃុំ។ មន យវិទដបចំនរន៥េិៀិកថុងចំេណម យវិនំង២៨្ិោបន
េដាះ�សេដស្ណយកមែកីីដបា េនថថកនះសសក នយងេខិតេនកថុងេខិតកំពងន ឆថំង

ស�ម្បែិមនអថកភ�មយមរសចំនរនិ�ចមយនមនកីេពសចយិតនងងដំេណាះ�សេនាក�ប។ មន
ែិ យវិចំនរនមរស្ិន េនភ�មយ្ិពំងេ្ក ស ( យវិិប៩) កថុងះសសកៃ�ង េខិតកំពងន សឺ� ែដា
អជទីេខិតបនេទ�អនត្្មនន។

•

េសងសេង�ិេឃសថ

មនក្តចំ នរនំបែដាអចររ ស់ឲដំ េណីកីេដាះ�ស យវិ

អចេទ�េទបន ែដាអចេទ�េអសមនសុិយទ
ត មបិយច ឬេ្ច ន

ឬ អចិិរាសកបន។

១) ិ្ប  យវិនំងសងខង្ំ្បមនសុនន�យ នយងមនកីេយ្សានគថ
កា

នយងមយនមនកយច�

នយងនសសកកា្ំេយរននេនកថុងកយច�ចីចេនាេឡស។ ២) វកនដ�ចជមន

ាំនំតន្ំព័និអំណចែំំែខ្-ខថង
ះ�ស យវិេនេឡស។

ែដាេនែិមនអិអយិពេនកថុងសនតកីេដា

វកនដ�ចជថដំេណីកីេដាះ�ស យវិអចិិរ ាបន

េជ្រ័ សបន េំសយនជ�អំ័នេដាះ�ស យវិដបទបដ្្ំន ជនន ថថកន មនអំណចកថុងកី
ំំេពសិរ និប ិីកយច�ីំសនខរដន
៣)

េដសអនុេម្ម្កំខណ�ច្ំន ែដាមនះ�ំន ។

កីះសសាះសរាគថយា ងី ងងមំកុថងចំ េណមអថកភ�មយេនកថុងីង�ងនសហ្មនន

អចជ

កមដំងមរសយា ងី ងងំុងងស្មំនកីពីសយិយិេាដបទបដីំសនខរដន។
•

«ដបជរប យិេសង» មនាក�ណយិ�េទស្មំនអថកភ�មយែដាដបីំសនព�កេ្កំពុងមន យវិ។
េនកថុង្្ំន កីណប យវិ ែដាេសងបនសយក្កថុងេខិតេគាេេ អថកភ�មយមនេចិនីរម
កមដំងគថេដម្បិវា ជចំហ

ស�ម្បរំនសននងងអថកមនអំណចយា ងណកនេដសពបេ្ពា

ពរកគិនមនអីមែណនថ េ្បនដកហ�ិដបពបពរកគិន េដសអសុិយទ
ត មប។ ភសតុ្ងំកស
ថ ៧៣.៨% ពរកគិន បនេទ�អប�់ជកីិវា រំនសននងងកីដកហ�ិដប ពបពរកគិន។

•

វមនសំខនន ែដា្ិោកិនសម�ានថ

េ្ចនជងពកនកណ
� ាំនតយចតនអថកក�ានចេមដស

(៥២.១%) បនសានដងងអំពបសយិយិីំសនខរនកថ
ដ ុងកីមនមយិត េមធ ប ឬអថកិំណងពបអង�កី
v

ម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយបា
អថកកតាចេមដស

៥៦.២%

េដម្បររសខដរនេនកថុងដំេណីកីស្មសាស្មរា។

បននយយសថ

ពរកេ្មនអថកររសេនកថុងអំ ឡុងេពាតន

ដំេណីកីក្ាក្ី។ េ្ចនជង ៦០% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំនថ ពរកគិនបន

ិិរាព័ិបមន នយងមនកីសានដងង ្មីសយអជទីម�ាដន នយងអង�កីម� ាដន /
អង�កីមយនែមនីដភយ បា។ អថកដងកនំភ�មយ នយងសមរយ កសហ្មនន (៣៨.៧%) នយង
្ំព័និក្ព�ក្ស

(២២.៦%)

បនេដីិរនិបកងែដីកថុងកីក្ព�ក្សអំពបសយិយិកុថងកី

មនអថកណមថកន េដម្បររសអថកភ�មយេនកថុងដំេណីកីស្មសាស្មរា។
•

អថកភ�មយបនេមាេឃសថ មនែិ្កសមមរ សចំនរនិ�ចំាុ េណ�ាែដាសកមែខដំងជងេ្ ្ឺ
មន្កសមររ សខដរនឯង ្កសមដប ទបដ ្កសមាសតប ្កសមសុ ័ស នយង្កសមត្ពសហ្មនន។ េនាជ
យា ងណកន េដស ពកនកណ
� ាតនអថកភ�មយ (៥០%) ្យិថ សមិអិពីំសន្កសមនំង

េនាមនក្មយិមទឲម កថុងខណយែដា៤២%េក្ងេិៀិ្យិថ ្កសមមនសមិអិពនំ។

្រីសម�ានថ ៤០.៦% មយនបនដងងថ
េឡស។
•

េនកថុងសហ្មននីំសនខរដនមន្កសមនំងេនា

៨០.៦% តនអថកក�ានចេមដសបនំ�
� កន ថ ិ្បិបពបីកំពុងកននកំន ដប យវិមកិានេពា
េនា។

៨២.៥%

េិៀិបន្បំន ថាិិកាតនដំេណាះ�ស យវិមយ នសុិយទ
ត មប េិ។

េ្ចនជងពកនកណ
� ាតនអថកក�ានចេមដស(៥៧.៧%)

កំពុងំនតីងនចំដំេណាះ�ស

កថុងខណយែដា ២៥.៨%េិៀិចងនដកន ំណង� ងេន�អំ័នេក្ងេិៀិ។ អថកក�ានចេមដស

៩.៧% អសនសង្ងម នយងបនសេ្មចថនងងេបាំងនំណង� ង។ អថកក�ានចេមដសមរ សចំនរន
ិ�ចបន្បំន ថ ពរេ្នង ងេចសេទេទ�ក�ដកមែ ឬកន យា្ិឡំនមកកនន កំនដបីំសនខរន
ដ យស។

•

ជំតម កីំ្រ័ ស មនិំ នកនិំនងេទនងងកីកតានសំណងគែនស�ងនដីច្សនសន
ដានអថកភ�មយែដាដប ីំសនពរកេ្

្ិោបនី ងំអ�សសក្មីសយកីកតានសម្ននដប េសដ

កយច� នយងសង�មកយច� ។
•

េំ្មិស្នយីំសនអថកស្មំស្មរា

អថកភ�មយ្ិោបនេ្សង្័សថ

មនខថងជ

្ណំក្នេយបស ឬ�ចនញិយ ែដាមនអំណចេទ�ីឲំ្រ័សកថុងកីកីស្មំ
យវិនំងេនា។
ស្មរាេដសេភដចខដរនថពរកេ្ខដរនឯងខ�ាកីេំតជចយិតកុងកីេដាះ�ស
ថ

•

េនាំបជមនកីច�ាីរមីំសនាសតបេនថថកន ជិយ
ែដាអចេទ�កីសេ្មចចយិត

vi

នយងថថកនេ្កមជិយ េនកថុងមុខិំែណង

បនមនកីេកនេឡងជាំដំន េនកថុង យស័សជេ្ចនកន

េដស ំាុែនតចំនរនាសតបច�ាីរមេនកថុងកីេដាះ�ស យវិដប ទដបេនកថុងេខិតេគាេេនំង
ំរនេនមនក្មយិេនេឡស។

េន្្ំន ក្មយិនំងអសនតនអជទីម�ាដនពបថថកន ះសសក

ីហ�ិដានថថកន ភ�មយ សមម្ិតនអថកដងកនំជាសតបមនចំនរនិយចេនេឡសេំ េ្ំបំេទៀំ
េទនងងំុីស។

ចំនរនិយចីំសនាសតប នយងិរនិប ីំសនពរកេ្បនី ងិិ្យិេនកថុងកីេដា

ះ�សំ�
  យវិដបទបដ ។
•

េគាំំណងជកនកន តនសម្ននដប េសដកយច� ្ឺេដម្បអភយអភសកមែិពកសយកមែ នយង
កសយឧស្ហកមែ ីឲបនខដំងកដ។ េគាំំណងសម្នន ្ឺ េដម្បំេង�ិ្បកន ចំណ�ា
ីំសនីដ

ឬេខិត្មីសយពនិដបសម្ននេសដកយច� នយងំេង�នកីកីេនិំំនន រនំិ

ស្មំន កីកិន ំនអសិព្កប្ក។ វ្ឺជកីពយិែដាថ ្កសមហ�ុនបនក�ានន�ីកស
កីកីស្មំន អថកភ�មយ។ ំាុ ែនតកីកីែដាកតានីឲេនា្ឺមនាក�ណយមតងម�ា្មីដ�
កាំាុេណ�ា មយនែមនកីកីីសយេពាែងេដសមនកីចុាកយច�សន្េនាេិ។
•

ដបស្មំន ប�ាសិ�ពហនយ កីបិន ំងន

ជាិិកាតនកីបិនំងន តនដបកសយកមែ
ដំណំ

នយងកីមយនអចេ្ំ្បសនទនធនត្ពេឈ

បនររំនងងអេសអីិព

្ំជពាីដែដាីងកាំាាពាន

នយង្ំឈមនងងអសុិអយិពេស្បងអី។ អថកកតានចេមដ៨២%

បននយយសថ ចំន្ំងពប មន យវិដប ទបដមក

ពរកគិន មយនអចេទ�សកមែិពដំដុាបន

េិ។ ី បឯ ៧៣,៣% េិៀិនយ យសថ ពរកគិនមយនអចេ្ំ្បសនទនធនទមែជិយ េនេា
ដបិំនសនេនាបនេិ។
•

 យវិដបទបែដ ដាបនេទ�ីឲំាាពានដាន្បកន ចំណ�ាីំសនអថកភ�មយ។

អថកេនដស៥៥,៨%

បនីឲដងងថ ្បកន ចំណ�ា្្រ�ីីំសនពរកេ្បនធដកន ចុាជងមុន។ ៧៥,៧% បន
នយយសថ

្កសម្្រ�ីីំសនពរកេ្មយនមន្បកន ចំណ�ា្្ំន្គននស្មំន ្ិ្ិងន

េសចកតប្ិោកីជម�ាដនស្មំន កីចយ��ងមរប យិេពសមរសឆថំេនាេិ។

ចំែណកឯ

៧៤,៦% នយយសថ ពរកេ្ខ�ា្បកន េដមិុនស្មំនសកេទីកសុបចយ��ងមរប យិ។ ្ំកី
ែដាអថកភ�មយមយនអចេ្ំ្បសនដបកសយកមែ

៦៣.៨%

នយងមយនអចេ្ំ ្បសនទនធន

ទមែជិយ ៣៣.៨% ្ឺ ជម�ាេហិុ ចម្ងតន្បកន ចំណ�ា្្រ�ីីំសនអថកភ�មយបនៃស
ចុា។ ៤៥% តនអថកភ�មយបននយយសថ ពរកេ្មយនអចេដីកិន ដបមនរេមដា េដស�ី
ែិីំងីំសន្កសមហ�ុន�ងសងន ព័ិិរុំ យស។

ដ�ចគថកងែដី

អថកភ�មយកនមយនអចែាងេគ

្កំបីំសនេ្េដសេសី បដ�ចពប មុនបនេឡស។

vii

•

អថកកតានចេមដស ៧៣,៣%បននយយសថ ពរកេ្មយនអចេ្ំ ្បសនទនធនទមែជិយ បន
េិៀិេិ ំន�ំន ពបដបីំសនពរកេ្មន យវិ។ រេមដាដបទបក
ដ នបនំាាពានដានកីអំនី ំីំសន
កុមី។ អថកភ�មយ១៩,១% បនេីៀំ្ំនថ កុមីមយនបនេទ�េីៀនេិេ្ពាថ ពរក
េ្្ិោររសឪពុកមតសេដម្បីក្បកន ឬេនក�ាររសេមាំ��នីំសនពរកេ្។

•

កីណប យវិនំងអសនេនកថុងេខិតចំនរនំរនំកសពបំ�

មនជិ� េទេនកថុងរេមដាដបទប។
ដ

តនអិុាឲិពអំណចែដា

េស�ីែិ្្ំន កីណបនំងអសនបន្�សំ�
� កនអំពបកី

ំ្រ័សតនសនតកីេដាះ�ស យវិ ែដាមនះ�ំនកុងកីកត
ថ
ានជដំេណាះ�សដាន

សហ្មនន ែដាបិនដបទប្
ដ មីសយសម្ននដបសង�មកយច� នយងេសដកយច�ដាន្កសមហ�ុន ឬ
ំុ្�ាមនអំណច។

viii

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ
កីសយក្ះ�្ជេនាអចេទ�េទបនអះស័សេដសមនកីគំ្ិពបំុ្�ា �អំ័ន នយងអង�កី
ជេ្ច នែដាបនច� ាីរមចំែណកក�ានន�ព័ិបមន កីែណនំ នយងកីររ សឧំិអមាដនមនិតមដ។ ។
ជំតម

េសងខំុស�មែៃដងអំ ណី្ុ ណយា ង្ជាេ្លចំ េពាេិយ កតនអង�កីមយ នែមនីដភយ បា

ស�បពបកម�ុជ អង�កីរប  យិតៃដៃ�ថី នយងFinn Church Aid (FCA) ែដាបនររ សក�ានន�កីឧំិអមាគំ្ិ

នយងែណនំ។

េសងខំុកនស�មសំែដងន� កីដង ង្ុណជពនដងក

អង�កីននេនថថកនម�ាដថន

ចំេពាិំ ណងអង�កីមយនែមនីដភយ បា

ដ�ចជអង�កីរប យិតៃដៃ�ថី

អដហុក

នយងាបកដ�

នយង

ែដាបនីរម

សហកីក�ានន�ព័ិបមន នយងចំណសេពាេីំសនខរន។
ដ
េសងខំុកនស�មែៃដងន�អំ ណី្ុ ណជអេនក

ចំេពាិំ ណងអជទីម�ាដថន

្ណយកមែកី

សុី យេយដប ីដបាត្ពេឈ នយងំី យ�អនេន្្ំនកំី យិ េនកថុងេខិតេគាេេ ីរមមនកំពងនសឺ�
កំពងនឆថំង េពទធ�ិន នយងបិនដំំង ែដាបនចំ ណសេពាេក�ានន�្ំនយិយា ងសុបរេ្ជ។

េសងខំុកនស�មសំែដងន� កីដង ង្ុណែដី ចំេពាិំណងអថកភ�មយ ចសន្ពង និចីឲ េហសនងង្ំជ
ពាីដីងេ្គានំងងសេនកថុងិំំនន េគាេេែដាបនចំណសេពាេក�ានន�ព័ិបមន
េនអំ ឡុងេពាែដាេសងខំុចុា សយក្េនម� ាដថន។

ជចុងេ្កសែិកនសំខនន ែដី េសងខំុ ស�មែៃដងន� អំណី្ុ ណជពយេសស ចំេពា្កសមសយក្ះ�
្ជ នំងែកថក្ុណ យស័ស កនដ�ចជំី យមណ យស័សីំសនមរ្មណ�ាសំ្ំន កីសយក្ះ�្ជ
ជនន ខ�សន ែដាបនច�ាីរមចំែណកយា ងសកមែេនកថុងកីសយក្េនា។

ix

ពកក្យក
AC

្ណយកមែកីីដបា

ADB

ទនគីអភយ អភនន អសុប

ADHOC

អង�កីអដហុក

CAS

មរ្មណ�ាសំ្ំន កីសយក្ះ�្ជជននខ�សន

CBO

អង�កីម� ាដន

CCHR

មរ្មណ�ាសយិយិមនុ ស្កម�ុជ

CDC
DKCC

្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកនះសសក/ខណ�

ELC

សម្ននដប េសដកយច�

FGD

្កសមពយិក្

FUNCINPEC

្ណំក្ហ�ុនសុ
�
យនំុយច

GIZ

អង�កី GIZ

INGO

អង�កីមយនែមនីដភយ បាអនតីជិយ

KSS

្កសមហ�ុនកំ ពងនសឺ�ស��ហ�
 ័ី

LASSP

កមែ យទបអនុ យស័សីដបាដបទបដ

LICADHO

អង�កីសម�័និែខែីរំេីេន នយងកីពីសយិយិមនុស្ ាបកដ� )

LMAP

្េ្មងេីៀំចំែដនដប នយង ីដបាដបទបដ

LNGO

អង�កីមយនែមនីដភយ បាកថុងះសសក

LWD
MLMUPC

អង�កីរប  យិតៃដៃ�ថី

្កសរងេីៀំចំ ែដនដប ន្ី�ំនប សកមែ នយងសំណងន

NARLD

អជទីជិយេដាះ�សិំនសនដបទបដ

NCC

្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកន ជិយ

NGOF

េិយ កតនអង�កីមយនែមនីដភយបាស�បពបកម�ុជ

NTFP
ODC
PMCC
RGC
SLC

x

្កសម្ំងក្អភយអភននកម�ុជ

អនុកាត្ពេឈ

អង�កីិយនថន័សអំពបកីអភយអភ កម�ុជ (Open Development Cambodia)
្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកនេខិត/្កសង
្រីដភយ បាកម�ុជ

សម្ននដប សង�មកយច�

SNEC

ឧិតម្កសម្ំងក្េសដកយច�ជិយ

WB

ទនគីពយភពេក

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្រសសកកស�ព
ី ីវសវដីធ�ីេនក�ងេខយ�
ចំនួនបួនេនកម�ជ៖
ុ
ុ

្រេដេេលែផនី ផេប៉ះពេក នសងដំេណះះ្រែដេអចេធ�លបន
១.េសចក�េី ផ�លម
១.១ ្វវរ
្ំេិសកម�ុជ្ឺជសង�មកសយកមែ េដសែក�កេាត្ពេឈ ដបកសយកមែ នយង្ំភពទនធនិងកេ្ចន

ត្កែាង។ ដប ្ឺជ្ិពឲដនសំខនន ស្មំន្ំជរនកម�ុជ ៧០% ែដា្ំកំកីកីកសយកមែេដម្ប
ចយ��ងមរប យិ។ កាយិកាកសយកមែចម្ង្ឺះសោែដាេ្ដំដុាស្មំន កីេ្ំ្បសនកុង្ំេិសនយ
ថ
ង

កីនំេចស។ កាយិកាេក្ងេិៀិីរមមនេកស�� ដំឡ�ងមប េពិ �ចន នយងិងកេដា ំែនដ

នយងអំេព។ សម�ទចំនរន្ំជរនបនំណ
ត ាីឲមនកំេណន ិំី� កីដប កសយកមែ នយងកាយិកមែ

េស្បងអី។

េនាំបកសយកីបនិិរ ាសកនយ ងអនុិតកីំេង�នំេច�កេិសកសយកមែ

ំេង�នកាយិិពកសយកមែកនេដស

េដម្ប

ំាុែនតជាិិកាកាយិិពមយនបន្ំេសីេឡងេ្ចនេឡស។

ពរកកសយកី ជពយេសសអថកគែនដបទបប
ដ នេទចំន សកដប ត្ព (USAID, 2011).។
កំេណនេសដកយច�ដនេាេន្ំនចំន្ំងពប ឆថំ1990

បនំង�ីឲមនកំេណនិតមដ នយងនកននសកី

 យនយេយ្ឯករនេទ ្មិំំននរនំិ។ ្ំកីេនានំីឲមនកីំេង�ិ្ំព័និច្ំន សម័សិំេនំ
មរស ែដាំណ
ត ាីឲមនកីិនន ្ចឡំ

នយងមនកីសានខុសអំពបិពជម�សនដបះសំច្ំន

ែដានំីឲេកិមនរេមដាដបទបជ
ដ េ្ចន (Sekiguchi នយង Hatsukano, 2013) ។ ដ�ចគថេនាែដី សយិយិ
ដបទបដ

នយងអចានិអុ្ឺជសយិយិមនុស្ជម�ាដនកថុងកីកីពីកា្ំេយរនន េសដកយច�ីំសន

សហ្មនន ។ កីសាន្ចឡំអំពបេគានេយបសដបទបដ ិពេខ្សតនកីអនុិតច្ំន កង�ានន�យ
នេយបសដនពយិ្បកដបនរំីស
ុ កីេកនេឡងតនរេមដាីវង្កសមហ�ុន នយងសហ្មនន ម�ាដន
(CCHR, 2012)។
េ្េមាេឃសថ រេមដាដបទបដ ្ឺជំ�
 ្ំឈមដនទំមរសស្មំន ្ំេិសកម�ុជ។ មនកីណប យវិ
ដបទបម
ដ រសចំនរននំីឲមនកីបិនំងនកីេ្ំ ្បសនដបនយងទនធនទមែជិយ ។
កីណនីំសនេិយកតនអង�កី

េយង្មីបស

មយនែមនីដភយ បាសតបពបកម�ុជកថុងឆថំ2014

េនកថុងឆថំ2012បនេក នខ�សនេំ េ្ំបំេទៀំេទនងងឆថំមុន់

ចំនរនតនរេមដាដបទបដៃបែ

ែិចំនរន យវិបនធដកនចុាកថុងអំឡុង

េពាឆថំ2013។ ចំនរនសីុំតនរេមដាដបទបេដ នកថុងឆថំ2013 ្ឺមន 311 កីណបែដាកថុងេនាមន 80
ែដាំង�េឡងេដសសម្ននដបេសដកយច�។ ្រីកិនសម�ានកងែដីថ

កីណប យវិដបទបន
ដ ំងអសន

បនេទ�ីឲមនកាំាាពានដាន 65867្្រ�ី ែដាពកន ព័នេិ ទនងងដបកសយកមែ ាំេនដន នយង

1

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ត្ពេឈ េហសចំនរនខ�សនំំកុិបនេកិេឡងេនកថុង្រធនប ភំេថ ពស េខិតីិន្បី ប នយងេខិតកំពងន

ស�ឺ។ េនឆថំ2014 អង�កី ាបកដ� បន្ំកសីឲដងងថ  យវិដបទបដ េនកថុង្ំេិសកម�ុជមនកនដា
នកីណបបនេកិេឡង

េដស្ំន ចំន ពបេពាែដាពរកេ្បនចំន េកតមកី្ំម� ាិយនថន័ស

(អង�កីាបកដ� ឆថំ2014)។ េំេយង្មសម្មអដហុក មន្ំជពាីដជង 770.000នកន
េស�ីែិេសែនងង 6% តន្ំជរនសីុំ) ្ិោបនីងកាំាាពានេដសកីី ំេភដបទបដពបឆថំ2000
ដានឆថំ2013

អដហុក 2013)។ ៧៧%ិ្ីសតន យវិដបទបដ ែដាបនកិន្្ិុកមយននននបន

េដាះ�ស េនេឡសកថុងឆថំ2013។ េដមចមតនរេមដាដបទបីដ ម
រ មន្េ្មងអភយអភនន េហដីចន

សម�័និ សម្ននដប េសដកយច�/សម្ននដបដតិេិៀិ នយងកីី ំេភសកដប ែដាមន ាក�ណយជ
ំុ្�ា(NGOF, 2014) ។
ះសេដៀងគថេនាែដី េនកថុងកីវសិតមដំតម នយងឆំនីហ័សមរ ស េារេមដាដបទបេដ និំំននេគា
េេអង�កីរប យិតៃដៃ�ីថ LWD)បនីកេឃសថរេមដាេនាបនេកិមន េដសសមរយ កសហ្មនន

្កសមហ�ុនឯករនកថុងះសសកនយងំីេិស អជទីម�ាដន នន នយងកង្រអុទហិអ។ ្រីកិន

សម�ានកងែដីថរេមដាដបទបដ នយងកីី ំេភសកដបទប្ដ ិោបនេកិេឡងិ្េ្ចនេនិ្ឦ�ន

តន្ំេិសកម�ុជ ្ឺសម្ននដបេសដកយច� នយងែី ា។ កាំាាពានេនាមយន្គនន ែិេកិ មនេទេា
្ំព័និេអក�ឡ�សុបំាុេណ�ាេិ

ំាុែនតកនំាាពានំ្ទមប ្ំតពណប

នយងរបិពីសនេនីំសន្កសមរន

ជិយ េដមិ្ិយចែដី (Men, 2011) ។
មនិ្ប ជេ្ចនែដាបនជំន នកនិងកថុងរេមដាដបទប។
ដ
េនាជយា ងណកនេដស
ជំ�
 ្ំឈមមរសស្មំន ្កសម្្រ�ី្កប្ក

រេមដាដប ្ឺ

េដស�ីែិពរកគិន មនកីាំបកកថុងកី

ដកនពកឲំណងត ង ិវា ជកដ�កីេទិុកី។ ជសងកញំន្្រ�ី្កប្កមយនអចេទ�ពកឲំណងត ង
េទិុកីបនេិ

េដស�ីតៃដេសវ្ំព័និ
ិ ុកី ្ឺ ហរសពបាិិិពីំសនពរកគិន ។ ជ

ដ ឺជេ្គាថថកន
ាិិកាិពិននេខ្សីំសន្កំខណ��អំ័នស្មំន េដាះ�សរេមដាដបទប្
ំែនអមមរសេិៀិស្មំន ្កសម្្រ�ីនបមរស់
(SNEC 2007) ។

េដម្បច�ាីរមកថុងកីដកន ពកឲំណងត ងជកដ�កី

១.២ េំន ំបប
�
�អនិពំច�ុំ្នថតនរេមដាដបទបេដ នកថុង្ំេិសកម�ុជមន�ីយសំខនន ខដំងណសន។ មនក្តជ
េ្ចនែដាបនំណ
ត ាីឲមនរេមដាែដាីរមមនិបកែនដងរេមដា ្ំិតយដបទបដ នយង�អនិពនេយ

បសែដាេទ�ីឲវពយបកខដំងកថុងកីេដាះ�ស។ េាសពបេនាេទេិៀិ រេមដាដបទបម
ដ នកីី បក
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្ាដា នយង្ិោបនេ្េមាេឃស ថជំ�
 ដនទ�ននទ�ីស្មំន េសអីិព នយងសុខុមាិព
ីំសន្ំេិស េដស�ីែិមនក្ត នយងកា្ំេយរនន ពកនព័នជ
ិ េ្ចន ែដាេ្មយនអចេដា
ះ�សបនយា ងកសះសរាេនាេិ។

កី្ពរសបីមាអំពបរេមដាដបទបស
ដ ្មំន ្ំេិសេនា

្ិោ

បនំណ
ត សក្ព�ក្សជិយនយងអនតីជិយេាកេឡងិ� េទ។ េនាំបំ�
 ដបទបជ
ដ ំ�
 ំន�នន មរស
ែដា្ិោរំ នយេអសបនកនេដស

កនេ្្ិោ កីេពាេ

នយងកីខំ្ំងងែ្ំងជេ្ចន េដម្ប

េដាះ�សជំេណត ី កថុងេំសកមែ េដម្បែស�ងីក យធនកី នយង យទប�ាសតនន ស្មំន េដា

ះ�ស (Schwedersky, 2010)។ មនិរេាខខុស់គថអំពបចំនរនតនរេមដាដបទបេដ នកថុង្ំេិសកម�ុ

ជ េដសេហិុ ថ �អំ័ន/អង�កីេ្កីដភយ បាេក្ងគថបនអាអងថ ិរ េាខខុសគថេដស
�ីកីេ្ំ  យទប �ាសតេក្ងគថ។

មនរេមដាជេ្ចនមយនែដាឈនដានិុកី

រេមដានំងេនា្ិោបនអជទីម�ាដន

េដស�ី

ឬ្ណយកមែកីសុី យេយដប បនេដាះ�ស

េដស�ីេហិុកាថ ្្រ�ីែដាពកនព័និកុងរេម
ថ
ដ ាខ�ាចំេណាដងង
ពកឲំណងត ងេទិុកី SNEC 2007)។

ឬ

នយងទនធនកថុងកីដកន

េដម្បច�ាីរមចំែណកកថុងកីេដាះ�សំ�
 ិំនសនដបទបដ អង�កី LWD នយង NGOF បនេទ�កី
សយក្េាំ�
 រេមដាដបទបេដ នកថុងិំំនន្ំិយ ំិ�យកីែដាបនេ្រ សេី សីំសនអង�កី LWD េដម្ប

ិិរាបនន�កីសានដងងកថុង្កំខណ�ច្ំន នយងំិំ្�� ិយតែដាមនះ�ំនេទេាកមែសយិយិដបទបដ
កីិយសសកដបទបដ នយងកីេដាះ�ស យវិដបទបដ
ភយបានំងេនា

ជពយេសសេនិបរនំិ។ អង�កីមយនែមនីដ

ីរមជមរសសមរយកំណ
ត សីំសនពរកេ្នងងំនតេដ ីិរនិបយាងសំខនន កុងកី
ថ

្ំសុិិ្ំឆំងនងងំ�
 េនា នយងររសដាន្ំជរន

េដម្បនមនីសយិយិដបទបីដ ំសនពរកេ្្ពមនំង

េទ�េអស្ំេសីេឡងន�សមិអិពស្មំន នំងសហ្មនន នយងអជទី
្ិោបន េទ�េឡង។ េនាជយា ងណកនេដស

ំន�ំន ពបីបសកីណន

វអចនងងមនិ្មោកីេកនេឡងីរមំ��� ាគថ

នងងកីខយិខំ ្ំងងែ្ំងនយង យទប�ាសតពបសំណកនអង�កីសយិយម
ិ នុស្ នយងអង�កីមយនែមនីដភយបា
ែកថកអភយអភនន កថុងេគាំំណងេដម្បសេ្មចបនន�កីស្មំស្មរា

នយងាិិកាតន

្េ្មងា�្ំេសីជងមុន ។

១.៣ េគេេដ នសងេគេបំណង
េគាេេីរមតនកីះ�្ជេនា ្ឺ េដម្បេីៀំចំែកនកីាំអយិអំពបរេមដាដបទបដ ែដាបនេកិេឡង
េនកថុងិំំនន េគាេេីំសនអង�កី LWD នយងកំណិនកីអនុិតសន�កីេដាះ�ស យវិេ្ក

្ំព័និិុកែដាមនះ�ំន។ េាសពប េនាេិៀិ កីះ�្ជេនា ក�ានន�កីសានដងងអំពប
កាំាាពានតនំ�
 រេមដាដបទបេដ ទេារបិពីសនេនីំសនសហ្មននម�ាដនជពយេសសេាាសតប។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េគេបំណងជកក់កក
កីះ�្ជេនាមនំំណងេដាះ�សេគាំំណងដ�ចខងេ្កម
•

េដម្បេទ�ែកនិប  យវិដបទបេដ នកថុងិំំននេគាេេីំសនអង�កី LWD (េខិតបិនដំំង
េពទធ�ិន កំពងនឆថំង នយងកំពងនសឺ)� ។

•

េដម្បសានពបដំេណាះ�សែដាបនក�ានីឲ េដម្បេដាះ�ស យវិដប ទបដ នយង�អន
ិពីំសន យវិដបទប។
ដ

•

េដម្បសានពបកាំាាពានតន យវិដបទបេដ ទេារបិពីសនេនីំសនសហ្មនន េនម�ា
ដន ជពយេសសេាាសតប។

•

េដម្បចង្កងឯក�ីកីណបសយក្អំពបកីណប យវិ ែដាិិរាបនេជ្រ័ស
េដស�ីកីិស��មិយកុង
ថ យវិដបទប។
ដ

១.៤ សំណួរសះរបក្រវរយៃម�
កីះ�្ជេនាេទ�េឡង េដ ម្បេនដសសំណរីដ�ចខងេ្កម
•
•

•

េិ អបខ
� ដាជក្តដនសំខនន ែដានំីឲមន យវិដបទបដ?

េិ សនតកីេដាះ�ស យវិដបទបក
ដ ុងិំ
ថ
ំននេគាេេមនអ�បខដាះ េិ សនតកីមរ សណ

ែដាមន្ំសយិិិពជង នយងមនកីេពសចយិតជងពប សំណកនសហ្មនន ?

េិិ្ប ណខដា ែដាពកនព័និេនកថុង យវិនំងេនា នយងថ េិ យវិនំងេនា្ិោបនេ្
េដាះ�សយា ងដ�ចេម�ចះ

•

េិកីច�ាីរមីំសនិ្ប ពកន ព័និ

•

មនអ�បខដា?

•

ពាីដមនអ�បខដា?

•

នយងិរនិប ីំសនាសតបកុងកីេដាះ�សំ�
ថ
  យវិដបទបដ

េិ កាំាាពានែដាបនេក ិេឡងេដស�ី យវិដប ទបេដ ារបិពីសនេនីំសន្ំជ
េិអប�ខដាជក្តែដាំណ
ត ាីឲដំេណាះ�ស យវិដបទបេដ នាំ្រ័ស ?

េិមនអនុ �សនន អប�ខដាស្មំន ិ្បពកនព័និែដាបនច� ាីរមេនកថុងដំេណីកី

ដំេណាះ�ស ថេិ្ិោ ពេនដ្ន ំេង�ន នយងដកនេចសន�ដំ េណាះ�សិំនសនដបទបដ
េអសិិរ ាបនេជ្រ័សយា ងដ�ចេមតច។

២. វសធី្�ស�កង្រេះ្ល
�ុ
សេរ លសសំណកគំរ គ
អង�កី NGOF នយង LWD បនេសថ យទប�ាសតចំនរនំរនេដម្បអនុិតកីះ�្ជេនាីរមមន កី
ពយនយិឲឯក�ីែដាមនះ�ំន កីសមាសនននំងេីៀំីស នយងមយនេីៀំីស កីណបសយក្ នយងកី
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សេង�ិេ្កកដ�កី។ ដ�េចថាមរ្មណ�ាសំ្ំន កីសយក្ះ�្ជជននខ�សន CAS) ិិរាសកន�
 យទប�ាសតនំងេនា

េដស�ីវមនាក�ណយច្សនសនជងែដាជឧំកីណនចំីា
ុ តន្ុណ

ិពតនកីសយក្េដម្បេក�បងផ�ិន

កីសមាសនន ្មែំំំី យមណ យស័សែដាបនេទ�េឡងជ

េាកដំំ�ង។

 យទបនំងេនានងងកតានជមេទ្បសកនន ែិេ្ច នស្មំន កីេទ�

េាសពបេនាេិៀិ

ែកនិប រេមដាដបទបេដ និំំននេគាេេីំសនអង�កី
ិយនថន័ស

LWD

។កីះ�្ជេនានងងពងងែក�កនំង

ែដា្ំម�ាបនដានិបកែនដង នយងិយនថន័សែដាមនះ�ំន។ កីេផតិសំខនន តនកី

សយក្េនា ្ឺែក�កេាកីះ�្ជជកន ែស�ងដានិបកែនដង េដសេ្ំ  យទប�ាសត្ុណ យស័ស នយង
ំី យមណ យស័ស េដម្បសេ្មចេគាំំណងនំងអសនេនា។
២.១ វសធីេះ្លសេរ លសសំណកគំរ គីវ ំងះ្វះជវ
កីសយក្េនា បន្្ំដណតំនែិំរនេខិតេគាេេីំសនអង�កី LWD ំាុេណ�ា្ឺ េខិតកំពងន
ស�ឺ

កំពងន ឆថំងេពទយ �ិន នយងបិនដំំង ែដា យវិដបទបព
ដ កនព័និិ្បចំនរនពបីនកន េឡងេទ នយង

មយននននបនេដាះ�សេនេឡស។ ិំំនន េគាេេតនកីសយក្េនា ្ិោបនេ្រ សេី សេនកថុង
ិប្ំងជកនកន េដសេយង្មាិិកាតនកីវសិតមដយាងឆំន ីហ័សែដាបនេទ�េឡង
េដសអង�កី LWD េនកថុងេពាកនដងមកៃែប់េនា

េនកថុងភ�មយចំនរន 85 នយង 23 ឃុំតនេខិតនំង

ំរនខងេា។ កីសយក្េនា្�សែកនិប តន យវិដបទបដ េហសវមនកាំាាពានេាករបិពីសនេន
ថថកនម�ាដនេនកថុងេខិតែដាបនេ្រ សេី សេនាំបមនរេមដាៃែប ឬចសនកនេដស។ ជមរសនងង
ំណ
ត េខិតែដាបនេ្រសេី ស ិយនថន័ស នយងព័ិបមនែដា្ំម�ាបនមយនិំណង យវិដបទបេដ និ�
នំង្ំេិសកម�ុជេនាេិ។ េនាជយា ងណកនេដស កីះ�្ជេនាកនបនំកសអំពប
ព័ិបមនសំខនន់ិុកជម�ាដនស្មំនកីពយនយិឲពយចីណ

េដម្បនុាំ�
ដ
� ំងដានកីណបដនតិ

េិៀិសំ្ំនដំេណាះ�សនេពាអន្ិ នយងេីៀំចំ េទ�ែកនកីកីណប យវិដប ទបដ នយ ងរបិពីសន
េនថថកនម�ាដន។
២.២ វសធីេះ្លសេរ លសសំណកគំរ គ
ិំហំតនសំណក្ំីត� ន្្រ�ីែដាិិរ ាីងកាំាាពានចំនរន 382 ្ឺជសំណក្ំីិ
� ំ ណងីឲ

្្រ�ីនំងអសនចំនរន 8896 ែដាីងកាំាាពានពប យវិដបទបេដ នកថុងេខិតេគាេេនំង៤។ កថុង

ចំេណម 23ឃុំ នយង ៨៥ភ�មយ មនែិ 50% តនឃុំ នយង 30% តនភ�មយ 11 ឃុំនយង 26 ភ�មយ)េិ ែដា្ិោ

បនេ្រសេី សស្មំន កីសយក្េនា។ ដ�េចថាេហសេនកថុងេខិតកំពងនសឺម
� នភ�មយចំនរន 16 េន

កថុងឃុំចំនរន 5 ែដាេនេ្កិំំននេគាេេ ។ េនកថុងេខិតកំពងនឆថំងមនភ�មយចំនរន 4 កថុងឃុំ

5

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ចំនរន 3 ចំែនកឯេនេខិតេពទយ �ិនមនភ�មយចំនរន 3 កថុងឃុំចំនរន2 នយងេខិតបិនដំំងមនភ�មយ
ចំនរន 3េនកថុងឃុំចំនរន 1 េម ា្្ងិប 1) ។

េខយ�ែដេបនេះ្លសសះរបក
វងីទ១: យំបនកេគេេដរបសកអងអ្រ LWD េនក�ងទ៤
ុ
្រះ្វះជវ
េខិត

ឃុំ

1-កំពងនសឺ�

ភ�មយ

េគាេេ

េ្រសេី ស

េគាេេ

េ្រសេី ស

ះសសកភថំះសរច

2

1

4

1

ះសសកី្ា ាន

5

2

27

8

ះសសកៃ�ង

4

2

21

7

សីុំ

11

5

52

16

6

3

14

4

5

2

11

3

ះសសកំេា

1

1

8

3

សីុំ

23

11

85

26

2-កំពងនឆថំង
ះសសក�ម្�បមនរ័ស
3-េខិតេពទធ�ិន
ះសសកភថំ្កវស
4- បិនដំំង

ភ�មយសំណក្ំីច
� ំនរន 26 ែដាបនេ្រ ស្ិោបនេ្ចិន ិុកជឯក្សំណក្ំ ីំ
� តម (PSU) ។
េសងេ្ំ  យទប �ាសតតចដនឲស្មំនកីេ្រ សេី សភ�មយសំណក្ំីន
� ំងេនា េដម្បីឲមនាក�ណយ
 យិ្�ាសត។ ភ�មយែដាបនេ្រសេី សមនដ�ចខងេ្កម
វងីទ២: សំណកគំរ គូគមស
ា.ី

ិំហំ
សំណក

6

1

33

2

39

3
4

18
5

5

2

6
7

5
2

ភ�មយ

ឃុំ

ះសសក

េខិត

Ou Russey
Yuti Thor
Kropéu Sésep
Chrok Kov
Taing Krous
keut***
Srésa
Mean Nork Lech

Boeng Pram

Bavel

Battambang

Sameakki Mean
Chey

Kampong
Chhnang

Peam
Krang Lvea
Tbaeng Khpos

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
14
5
2
7

Taing Sroeung
Taming
Trapaing Kong
Kouk
Chumneap
Dambang Vinh
Kess
Kriel Pong
Kraing Boeng

10
1
2
13
24
5

Krovak
Sya
Prich Khposs
Rumchek
Tropeang Kreunh
Thnal Kéng

14
1
67
24
6
21

Thbeng Prachaop
Sré Popeay
Kset Borey
Say

43
17

Sangkae Satob
Aoral

Ta Sal
Tang Samraong

Phnom Sruoch

Kampong
Speu

Yea Angk
Thporng
Prambei Mom
Santreae

Phnom Kravanh

Pursat

Prongil

*** ភ�មយេនា្ិោបនរំនរសេដស�ីែិអជទីម�ាដនមយនអនុ��ិីឲច� ាេទ�កីសយក្
្មទមែ្ចំនរនតន្កសម្្រ�ីសំណក្ំ ីរេនកថុងភ�មយនបមរស់្ិោបន្ណន្មីសយី�ំមនត ni
= n(Ni/N); ni = ចំនរនតនសំណក្ំីត� នភ�មយនបមរស; Ni = ចំនរន្្រ�ីែដាីងកាំាាពានេនកថុង
ភ�មយនបមរស់; N = ចំនរនតន្្រ�ីែដាីងកាំាាពានេនកថុងភ�មយនំងអសន; េហស n = ចំនរនតន

សំណក្ំី�សីុំ។ សំណក្ំី�្្រ�ីសីុំកថុងភ�មយនំងអសនមនចំនរន 382។ ចំនរនតនសំណក
្ំី�េនកថុងភ�មយនបមរស់្ឺសមម្ិេទនងងិំហំតន្្រ�ីសីុំ
រេមដា។

ែដាីងកាំាាពានេដស

ចំនរនតនសំណក្ំី�េនកថុងភ�មយនបមរស់អច្ិោបន្ណន

ះសងន េទ�ំ��ប្្រ�ី។

ំន�ំន ពបដំេណីកីចុា

សំណក្ំី�្្រ�ីតនភ�មយនបមរស្ិោបនេ្រ សេី សេដសេ្ំ  យទបតចដនឲ

នសេចសពប ំ��ប្្រ�ី ែដាីងកាំាាពាន ។
្កសមះ�្ជ

បនេទ�កីសំិសននមយនេីៀំីសជមរ សនងងអថកកតានព័ិបមនសំខននែដាបន

េ្រ សេី សចំនរន 92 នកន កថុងេនាីរមមនអជទីម�ាដន
សុី យេយដប

ិំ ណងអថកភ�មយ

ិំណងតនអង�កីមយនែមនីដភយ បាកថុងះសសក/អង�កីសហ្មនន

ែមនីដភយ បាអន�ីជិយែដាពកនព័និេនកថុងិំំននេគាេេ។
ីចនសម�័និ្ិោបនេ្ំ េដម្បេក�បងផ�ិនីំក្ំេហស

ីចនសម�័និ។

្ណយកមែកី
នយងអង�កីមយន

្ុណិតមដតនកីសមាសននែំំ

ែដាបនមកពបពបកីសមាសនន្មែំំ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្កសមះ�្ជបនេទ�កីពយិក្្កសមេគាេេចំ នរនមរ សេនកថុងេខិតនបមរស់

េដសមនអថក

ច�ាីរម៥០%ជះសប នយង៥០%េិៀិជ្ំសសកថុងចំ េណម្្រ�ីែដាីងកាំាាពាន នយងជអថក
ែដាសកមែកុងកីិវា
ថ
នយង/ឬកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទប។
ដ

២.៣ វសធ្
ី �ស�ះបមគេសន�នរ
�
២.៣.១ វសធី្�ស�ះបមគេសន�ន�របយមវមែបបគុណវសសរ
�
ំ��បសំណរីមយនេីៀំីស្មែំំ្ុណ យស័សចំនរន៥

្ិោបនេីៀំចំ េឡងស្មំន កីសមាសនន

អថកក�ានចេមដសសំខនន ់មថកន ិានមថកន។ េាសពបេនាេិៀិ ំ��បសំណរីស្មំនកីពយិក្្កសម
េគាេេ

្ិោបនេីៀំចំ េឡងស្មំន អថកែដាដងងេ្ច នអំពបំ�
 ជកនកននយងកមែិអុេន្ម

្ំធនំិ ឬ្មេគាំំ ណង។ ចំែណកឯកីណបសយក្ែដាជកីអនុ ិតា�់្ិោបនេទ�េឡង
សំ្ំន កី្ំម�ាព័ ិបមនសុបរេ្ជេនកថុង�អនិពជកនកនមរស។ េាសពបេនាេិៀិ

កី

សេង�ិមយនកដ�កីេន្មេគាេេនងង្ិោបនីរមំ��� ាកថុងកីសយក្េនាែដី េដសេហិុថ យទប
េនា្ឺជឧំកីណនដនសំខនន មរសស្មំន អថកះ�្ជ

េដម្បិិរាបនកីសានដងងកននែិ

ច្សនអំពប�អនិពជកន ែសតងេន្មភ�មយ។
២.៣.២ វសធី្�ស�ះបមគេសន�ន�របយមវមែបបបរ សរណវសសរ
�
្្ងសំណរីះ�្ជេីៀំីស្មែំំំី យមណ យស័សមរ ស

្ិោបនេីៀំចំ េឡងស្មំន កី

សមាសនន ្្រ�ី។ ដំណកនកាដំំ�ងតនកីះ�្ជ្មែំំំី យមណ យស័ស ្កសមះ�្ជ
បនេទ�ំ��ប្្រ�ីែដាីងកាំាាពានេនកថុងភ�មយេគាេេនំង២៦ េនកថុងេខិតនំង៤។
េពាែដាកីេទ�ំ��ប្្រ�ីបនចំនសព�្្ំន េហស

េន

្កសមះ�្ជបនេទ�កីសមាសនន មថកន

ិានមថកន ជមរ សនងង្្រ�ីីងេ្គា ែដាបនេទ�កីេ្រ សេី សេនកថុងភ�មយ្មែំំតចដនឲេចស
ពបំ��ប្្រ�ី ។

8

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

២.៣.៣ វសធី្�ស�ះបមគេសន�ន�រែដេរនះ្បកវមែបបបរ សរណវសសរ
�
នសង
គុណវសសរ
�

សកមែិពេនា្ឺជកីពយនយិឲឯក�ីសយក្
េនា

នយងីបសកីណនែដានកនិងេទនងង្ំធនំិ

ែដាមនះ�ំន ែដាបនសីេសីេឡងេដស្រីដភយបាកម�ុជ

ីំសនីដភយ បា ីរមនំងអជទីជិយ េដាះ�ស យវិដបទបដ អង�កីអនតីជិយ

នយងិប ិថកនកីនន
អង�កីមយនែមនីដ

ភយបាអន�ីជិយ នយងអង�កីមយនែមនីដភយ បាកថុងះសសក។ ឯក�ីែដាពកនព័ន្ិ ិោបន្ំម�ា

នយងពយនយិឲេឡង យស េដម្បំកសពបព័ិបមនពកនព័និេដម្បអចររសីឲ្កសមអថកះ�្ជេេិប្ំង
ះ�្ជ។

២.៤ វសធី្�ស�វិ
ស គសនន
� �រ
២.៤.១ វសធី្�ស�វសិគសន�ន�រវមែបបគុណវសសរ
�
ំិសមាសនន ជមរសនង ងអថកក�ានចេមដសសំខនន់នយ ង្កសមពយិក្្ិោបនៃិិុក េដសមា សុបន
ៃិសេមដងអបរបៃា នយងសីេសីេឡង យសដ�ចែដាេ្បននយយស។ ំិសមាសនន ែដាសីេសី
េឡង យស្ិោបនសកេទចំ្សន

នយង យិ្ព័ិបមនែដាចំបចន សំ្ំន េនដសសំណរីះ�្ជ។

ចេមដសមរ សចំនរនែដាបនពបអថកក�ានចេមដសសំខនន ់នយង្កសមពយ ិក្្ិោបនសកេទេ្ំ
្បសនសំ្ំនំកសេនកថុងីបសកីណន។
�
២.៤.២ វសធី្�ស�វសិគសន�ន�រវមែបបបរ សរណវសសរ
កី យិ្ិយ នថន័ស្មែំំំី យមណ យស័ស្ិោបនេទ�្ម្ំព័និកុំពឲ�ិ័ ី។ កមែ យទប SPSS ្ិោបន

េ្ំ ្បសនស្មំន្ណនិ្ីស

នយងស្មំន ្ណនែខ�ងកថុងកីេក�បងផ�ិនិយនថន័សីឲបន

្ិងម្ិោ។ ី បឯកមែ យទប Excel ្ិោបនេ្ំ ្បសនស្មំន ំេង�ិិរេាខ។

9

10

3

2

1

គំ

១-ឱរ គ់

៣-្តពំងកង

២-សែង�ិវដ

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

១-ឱរ គ់

៣-េគក

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

្ំសិកក

្ដេភវទំ

២-សែង�ិវដ

១-ឱរ គ់

ភូាិ= ៣

ឃុំ = ២

�សនក = ១

1-ង�កភូាិ

2-កំពង់សឺស
� រូ្ស
� ័ំ

1-ង�កភូាិ

2-កំពង់សឺស
� រូ្ស
� ័ំ

1-ង�កភូាិ

2=ងកទវទពទំ

1=ងកទវទានយ

ទំងកទន ិិវ

ិំងពសងសា

ទទ្ពំដស់ភូាិ

្ិកត)

ទដំ ំ ណំ (៧៥

(៨០្ិកត) ំិង

ទទ្ពំដស់ភូាិ

(៧០្ិកត)

ទទ្ព/ទ ដំ ំណំ

ាូគេ្តុទំន ិិវ

ទ្ពស្កាំនំិងទ មក

្កនា្រុំវំ្ំ់្ដ់ ទ

ជំដស់ខនីំ។

៊ំែគង�កភូាិវំុាុំ

យកទ

េនេាឆ�ំ២០១២្កនា្រុំវំ

ពនកគត់។

្កគិំវំុាុំជំដស់

ទែគង�កភូាិ្ដែ្គ២០

េនឆ�ំ២០១០្កនា្រុំវំរំ

១-េខត�កំពង់សឺ�

្ដេភវទន ិិវ

ពទភូាិេផ្ងេវទត (១៨.៨%) ំិ ងឈ�នញ (៤.២%)។ ខងេ្្ាេំមកឺជកំណទន ិិវទដទេី នក�ុងេខត�ុំងដនំទ

៣៧.៥០េទ

វវន គ្វក់ សំណង

្កគិំ

េនឆ�ំ២០១៤ ្កនា្រុំវំផនគ់

ស្មដ់ក់គទំដស់ខនីំ។

េនាិំុំ់ វំវវនគងួទេវ

ទ្ព។ ែត ជង១០្កគិំេវទត

ចំំនំ២៥០.០០ុលីំ ស្មដ់ទ

ំទានយៗ

េ្រពទ៧០្កគិំ

ានយ្កគិំេនេពគចុងេ្្យ។

វវនគ្វក់១០០០ុ លីំក�ុង

មំែត្កគិំំងេ្គមខីមវំ

៥០.០០ុលីំក�ុងាន យ្កគិំ។

្វក់ សំណងពទ

េនឆ�ំ២០១១ ្កនា្រុំវំផនគ់

គវ�ផគ

ក�ុងចំេណាភូាិសំណកកំ ំូចំំនំ២៦ េយងសេង�តេឃញមំន ិិវទដទច
ី ំំនំ២៨កំណទំិងង�កភូាិ ំិងងកទវទ២។ េនក�ុងេខត�កំពង់ សឺ� េខត�េពដធិត់
ំិងកំពង់ឆ�ំង ងកទវទ២្តតនវំេកេគកេកងមំ ្កនា្រុំមក៊ំ (៦៥.២%) ំិងំ� (៧.៦%)។ ចំ ែណកមេនេខត�វត់ំដង ងកទវទ២កឺជងអកភូាិាក

េសចក�ស
ី េង�បៃនករណីវសវ

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

9

8

7

6

5

4

ញំិង

៣-្តពំងេ្ក

២-្វំដទាុា

១-ថ�ង

៣-េ្កកគពង

២-តិគ

១-ឱរ គ់

៣-េកម

២-តិគ

១-ឱរ គ់

៣-ំដងេនញ

២-សែង�ិវដ

១-ឱរ គ់

៣-៊ំនដ់

២-សែង�ិវដ

១-ឱរ គ់

៣-តំង�សសង

២-សែង�ិវដ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

១-ឱរ គ់

៣-តាុិញ

កុណងព

២-សែង�ិវដ

2-សុទដទមត

1-ង�កភូាិ

2-្កនា្រុំចិ ំ

1-ង�កភូាិ

2-្កនា្រុំចិ ំ

1-ង�កភូាិ

2-េងកងិគេងក

1-ង�កភូាិ

2-េងកងិគេងក

1-ង�កភូាិ

2-េងកងិគេងក

1-ង�កភូាិ

2-កំពង់សឺស
� ូរ្ស
� ័ំ

(២៩៤៥្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(១៣០្ិកត)

ទំដស់ភូាិ

(២៤្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(២៩៣្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(២៣៥្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(១៦្ិកត)

ទកសិកាអ

(៧៣្ិកត)

/ទដំំណំ

កំពុង្ំ់ ្ដ់។

ទែគង�កភូាិ៥៥៥្កគិំ

េនឆ�ំ២០០៦្កនា្រុំវំយក

ំសងង�កភូាិ១១ ្កគិំ។

ំ ំេលភទ ំដស់ភូាិ ែគ៊ំុស់

េនឆ�ំ២០១១្កនា្រុំវំ

កំពុង្ំ់ ្ដ់។

យកទ ែគង�កភូាិ៨្កគិំ

េនឆ�ំ២០១៣្កនា្រុំវំ

ុាុំជ ំដស់ពនកគត់ ។

ទែគង�កភូាិ៥០្កគិំវំ

េនឆ�ំ២០១១្កនា្រុំវំយក

្ំ់្ដ់។

ទែគង�កភូាិ៣២្កគិំកំ ពុង

េនឆ�ំ២០១១្កនា្រុំវំយក

វំុាុំជំដស់ខនំ។
ី

្កនា្រុំវំ

យកទែគង�កភូាិ៩្កគិំ

េនឆ�ំ២០០៦

ស្កាំន េនឆ�ំ២០១២

ខង។ទវំ្ំ
ំដស់ង�កភូ ាិំងេ្គម

្តតនវំ

១៥០០្ិកតែគជចំែណក

ឲ្ងកទ ុំងសង

េនឆ�ំ២០១២ទ ្តតនវំែដងែចក

ានយែផ�កតូ ច។ ន ិិវ្តតនវំដានដ់។

្កនា្រុំនច្ំ់្ដ់ ទវំែត

េគកែគងានយ្កគិំ។

ិញ
វំវវនគទំដស់ខនំាកន
ី

េនឆ�ំ២០១៤ ្កគិំំងេ្គម

ន ិិវកំពុងដំ�។

ន ិិវកំពុងដំ�។

េពក។

គត់វំកិ តមំចំំនំតិចតនច

សំណងំដស់្កនា្រុំែគពនក

្កគិំងេ្គមវំដិេសដ

្កគិំ។

ចំំនំ៧៥.០០ុលីំ េ្រពទ ៧៣

្វក់គ់្កគិំំងេ្គមេ្គម

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

11

13

12

11

10

12

៣-េ្ពចខ�ស់

២-្វំដទាុា

១-ថ�ង

៣-ស្

២-យងងស

១-ថ�ង

៣-្កេនទក

២-យងងស

១-ថ�ង

៣-ែត្ង្ដជដ់

២-្វំដទាុា

១-ថ�ង

ថ�គ់ែកង

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

2-សុទដទមត

1-ង�កភូាិ

2-សុទដទមត

1-ង�កភូាិ

2-សុទដទមត

1-ង�កភូាិ

ែ្ពកលដ

កសិកាអ

2-ិល

1-ង�កភូាិ

(៤២១្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(៩៦្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(ជង១០០្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(៣០០្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

្កគិំែគ

ង�កភូាិចំំនំ ១២៣្កគិំ។

េនឆ�ំ ២០០៧ ែគ៊ំុស់ំសង

ុាុំជំដស់ ខីនំ។
្កនា្រុំវំយកទំដស់ភូាិ

ទែគង�កភូាិ២៨្កគិំ

េនឆ�ំ២០០៥្កនា្រុំវំយក

១២០្កគិំវំុាុំ។

ទំដស់ភូាិនំឲ្ង�កភូាិជង

េនឆ�ំ២០០៦្កនា្រុំវំយក

កំពុងដំំណំេនវទេនម។

ង�កភូាិជង៣០

តំដំ់ េំមក�ុងឆ�ំ២០០៧ ែគ
ដង�ឲ្មំ កងួគ់កុងចំ
�
េណា

វវនគ្ំងំុ��តឲ្ងភិ និវំន

ិលែ្ពកលដេនភ�ំេពញវំ

ុលីំ

េគកែគង

្វក់ ជសំណងេទឲ្តំណង

ពទេ្ពម្កនា្រុំវំ្ដកគ់ វសក

វំុាុំចំែណកំដស់ខនីំ

្វក់ ដុែំ�្កគិំែគេនសគ់

ង�កភូាិខីមវំវវន គសំណងជ

វំវវនគងួទេិម។

្វក់ចំែណកង�កទវេវទតាិ ំ

ង�កភូាិខីមវំវវន គសំណងជ

ំទានយៗ។

២៦២.៥០ុលីំគ់្កគិំ

្កនា្រុំវំផនគ់សំណងចំ ំនំ

ងនកត។

ចំេពមក់គទំដស់ខនំេនទថន
ី

ង�កភូាិេនែតមំ្ំវំាប

ទចុងេ្្យក�ុងតទាីខ�ស់។

ន ិ��ដំដ្ត្ំ់ ្ដ់ទវំគក់

៊ិតស�ិវ�ំដស់គត់ខីមែគមំ

តំណងង�កភូាិំិងិច់់ត់

៣០០.០០

សំណងជាដ្ាមំចំំនំ

គក់ឲ្្កនា្រុំភ�ំេពញសរូ្ស
� ័ំ។

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

18

17

16

15

14

៣-្ចកកូន

២-ពា

៊័យ

១-ិាកសទមំ

មំកគិច

៣-ែ�សិំិង

២-ែត្ងខ�ស់

៊័យ

១-ិាកសទមំ

៣-ែ�សិ

២-ែត្ងខ�ស់

៊័យ

១-ិាកសទមំ

៣-្្ំងដសង

២-តំងសំេរង

១-ភ�ំ�សគច

៣-ំ ំេចក

២-្វំដទាុា

១-ថ�ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

ដំ ិមណ

ដំ ិមណ

សងសាកិចន

2-សា្ុំទ

1-ង�កភូាិ

្ត

2-កងរ៊ននុដ

1-ង�កភូាិ

សងសាកិចន

2-សា្ុំទ

1-ង�កភូាិ

ំណស្ូណគ់

2-ម ស�័ំ នំងែវ

1-ង�កភូាិ

2-សុទដទមត

1-ង�កភូាិ

កិចន២៧២៧្ិ

សា្ុំទ សងសា

(៧០្ិកត ទំ

ទទ្ព/កសិកាអ

្ិកត)

សងសាកិចន៤៨០

តទំសា្ុំទ

ទកសិកាអ(៥០្ិក

(៣០្ិកត)

ទកសិកាអ

កត)

ុាុំជទ ែ�សំដស់ខនីំ។

ទែគ ង�កភូាិ៧៤្កគិំវំ

េនឆ�ំ២០១០្កនា្រុំវំយក

វំុាុំ ជំដស់ខនីំ។

យកទ ែគង�កភូាិ១០្កគិំ

េនឆ�ំ២០០៥ ្កនា្រុំវំ

ដមពគ់ង�កភូាិ

សា្ុំទស

េនតំដំ់ េំម។

១២្កគិំ ែគ មំក់គទ

ងសាកិចន វំ

េនឆ�ំ២០១១

ំដស់ខនីំ។

ជង១០្កគិំុាុំជ

េនតំដំ់ភំ�ានយែគង�កភូាិ

ដណុន ម ដណ
ន គេនឆ�ំ២០១៣
កងរ៊ននុដ
្តវំយកទ

េា្ទែ្ដ្ីយជា៊្ាណណគ

េនតំដំ់ េំម។

៣០្កគិំែគមំក់គទ

ងសាកិចន វំដមពគ់ង�កភូាិ

េនឆ�ំ២០១៣ សា្ុំទស

២-េខត�កំពង់ឆ�ំង

្ិកត)

ទេស�កិចន៩៥០

កតទំសា្ុំ

ទែ�ស (៣៧៥ ្ិ

(២៣្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

ក់គទ េនកែំីង
ំ ទមង�កខីមេវទត

េកយ ។

ាិំវំ

កំណទន ិិវេំមេនកំពុងំងចំេន

វវនគងួទេិម។

េផ្ង

ឬេដមូ ំជ

ង�កខីមវំវវនគសំណងជ្វក់

សេ្ាច។

ាិំមំំេណម�ិយ្តតនវំ

សេ្ាច។

ាិំមំំេណម�ិយ្តតនវំ

េស�ំែត្កដ់ ្កគិំំងេ្គម។

្កនា្រុំវំផនគ់សំណងជ្វក់

ង�កភូាិ។

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

13

14

22

21

20

19

៣-ែ�សពពយ

២-សែ�ំ�

១-ភ�ំ្កិញ

៣-ែ�សពពយ

២-សែ�ំ�

១-ភ�ំ្កិញ

សេកត

៣-តំង្កគ

២-្្ំងលួ

៊័យ

១-ិាកសទមំ

៣-្ចកកូន

២-ពា

៊័យ

១-ិាកសទមំ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

ដំ ិមណ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

សងសាកិចន

2-សា្ុំទ

1-ង�កភូាិ

2-ងពទាុិច

1-ង�កភូាិ

2-ងូេ៊�

1-ង�កភូាិ

ដ�ំ

2-នជជដំាូ គ

1-ង�កភូាិ

១០្កគិំ។

ជកាអសិវិ�ំដស់ង�កភូាិ ជង

្តគតសុទគ�េទេគ ទែ�សែគ

កំណត់ ្ពំទសា្ុំេស�កិចន

េនឆ�ំ២០១២ ្កនា្រុំវំ

េនម។

្កគិំែគមំ ក់គទេនវទ

វំដម ពគ់គ់ ង�កភូាិ១៤

េនឆ�ំ២០០៨ទ្ពស្កាំន

៦០០្ិកត)

សងសាកិចន៊ិត

ទំទសា្ុំ

(២០៦្ិកត

ទទ្ពស្កាំន

(៧៥្ិកត)

ន ិិវកកវំចដ់ េផនាេនឆ�ំ

្ំ់្ដ់ទេនែក្ំេនម េ្យ

ឆ�ំ២០០៣ ំិង្កគិំខីម ែគ

ទ្ពេឈ ែគ្តតនវំដេង�តក�ុង

ជសម៊ិកំដស់ ស្កាំន

ំសងង�កភូាិ ១១៣ ្កគិំែគ

កិចនេន ឆ�ំ២០១០ វំ្ដឈា

្ំងំុា័តសា្ុំទ សងសា

ុាុំជ ំដស់ខនំ។
ី

ទែគ ង�កភូាិ២៥្កគិំវំ

េនឆ�ំ២០១១ ្កនា្រុំវំរំ

៣-េខត�េពដធិត់

ទទ្ព/ដំំណំ

ទែ�ស (៧្ិកត)

្ិកត)

ស្កាំន ៦៨២

្ិកតេនក�ុងទ្ព

ទកសិកាអ (២៥

សេ្ាច។

ាិំមំកិចន្ពាេ្ពកង្តតនវំ

ឆ�ំ២០១២។

យុវ�ន្ំំដស់ យុន៊ំសអ័្កចិត�

ា្ ុំទេស�កិចនកុងងំ
�
កុង

វំិស់ែនងំិងេឆួកគេចញពទស

ង�កខីមែគមំ ក់គទ ្តតន

ន ិិវាិំុំ់ចដ់េវ េគកែគង

ង�កភូាិមំកងួគ់ងំពទទំដស់ខនីំ។

កំពុងេនមំន ិិវេនេកយ។

េចញ េ្យេនសគ់ ៦្កគិំ

ក់គទខីម្តតនវំេកេឆួកគ

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

26

25

24

23

៣-ដសង្វំ

េា

២-ងំពិគ្វំ

១-ដេនគ

៣-ិយ

២-្ពងិគ

១-ភ�ំ្កិញ

២-េក្្តដុំ ទ

១-សែ�ំ�

១-ភ�ំ្កិញ

៣-េក្្តដុំ ទ

២-សែ�ំ�

១-ភ�ំ្កិញ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

ដំ ិមណ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

ដ�ំ

2-ឈអនញំិង
នជជដំាូ គ

1-ង�កភូាិ

2-ងពទាុិច

1-ង�កភូាិ

2-ងពទាុិច

1-ង�កភូាិ

2-ងពទាុិច

1-ង�កភូាិ

ុាុំ ជំដស់ខនំ។
ី

យកទ ែគង�កភូាិ ៩២្កគិំ

េនឆ�ំ២០១២ ្កនា្រុំវំ

ែគជសម៊ិកស្កាំន។

ន ិិវជានយង�កភូាិ ១១១ ្កគិំ

េនឆ�ំ២០០៦ជេ្តុ នំឲ្មំ

ស្កាំន ែគ្តតនវំដេង�ត

ឈូស ឆយចំ ែណកទទំទ្ព

េនឆ�ំ២០១២ ្កនា្រុំវំ

ុាុំជំដស់ខនីំ។

ង�ក ភូាិជង២០្កគិំវំ

្កនា្រុំវំរំក់គទ ែគ

្ិកត)

(ជង៣០០០

ទទ្ព/កសិកាអ

ថអទាកពទេខត�

េផ្ងៗ
(ែគវំវិញទពទនយ

វំ្ដឈាំសង្កនាឈអនញ

ចំណូគ

តំដំ់ដសង្វំែគជង�ក

ង�កភូាិជង៣០០០្កគិំេន

៤-េខត�វត់ំដង

(៦០្ិកត)

ទទ្ព/កសិកាអ

(២៣០្ិកត)

ទទ្ពស្កាំន

(ជង១០០្ិកត)

ទទ្ព/ដំ ំ ណំ

២០១២។

្កនា ឈអនញ្តតនវំចកេចញពទ
តំដំ់េំម។

ស្កាំន េនឆ�ំ២០០៧ េ្យ

េដយ្ំេដមែគង ង�កសកនំ

គវ�ផគ្តតនវំកត់ សមសគ់

ំដស់ខនីំ។

វត់ដង់ទុំងងស់ ឬទានយែផ�ក

ន ិញ ដុែំ�ង�កខីមេវទតវំ

ង�កខីមវំវវនគទ ំដស់ខនីំាក

ដ�ំ។

វំដា្ដ់ េដយនជជដំាូ គ

សកាអងពំដស់្កនា្រុំ្តតន

វត់ដង់ក់គទុំងងស់។

ទខីមែគខីនំ ្ំ់្ដ់ ឬកក

េ្គមខីម នច ្ំពំ ចំែណក

៊ំសអ័្កចិ ត�។ដុែំ�្កគិំំង

េ្យ្តតនវំិស់ែនងេដយ យុន

េចញពទ សា្ ុំទេស�កិចន

ក់គទានយចំំនំ្តតនវំេឆួកគ

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន
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ែសសិដ

៣-្កេព

២-ដសង្វំ

១-ដេនគ

ងូំដជស្ទ

៣-យុតិ�ដា៌ ំិង

២-ដសង្វំ

១-ដេនគ

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

កុណងព

ដំ ិមណំិ ង

2-ឈអនញ

1-ង�កភូាិ

ឃុំេផ្ង

2-ង�កភូាិាកពទ

សងសាកិចន

1-សា្ុំទ

(ជង៥០០្ិកត)

ទកសិកាអ/ទ្ព

ក�ុងឃុំដសង្វំ
(៨០០្ិកត)

ទកសិកាអ/ទ្ពេន

ង�កសកនំស្កាំន

ដុែំ�ាិំនចយកទពទ្កនា

ឈអនញានយំូដវំ ុាុំទេំម
ជតំដំ់ងភិនិវំន ំដស់ខនំ។
ី

ន ិិវវំចដ់ េផនាេនេពគែគ

ជយូំាក េ្យ។ េនឆ�ំ២០០៤

កំពុង ្ំ់្ដ់ទន ិិវងស់េពគ

ង�កភូាិជង៩០្កគិំវំ ំិង

េពគយ ងយូំេនេគទន ិិវ។

វទគំេនឬេដួកសិកាអងស់ំយៈ

ពទ ឃុំ/ �សនក៊ិតខងវំាកតំង

១៩២្កគិំែគងកេ្ចំាក

ទដទី

្កគិំ) វំវវន គដ័ណណកាអសិវិ�

ចិត� ង�កភូាដសង្វំ(ជង១៧០០

ក�ុងងំកុងឆ�ំ២០១១-២០១២
យុវ�ន្ំំដស់យុន៊ំសអ័្ក

ឃំងងស់ំយៈេពគ១៤ែខ។

្តតនវំចដ់ខនំំិ
ី
ងជដ់ឃុំ

២០០៦

ដ�ំ

ក�ុងងំកុងឆ�ំ២០០៥២០០៧។ េនពក់ កណ
ន គឆ�ំ

ខ�ស់ែខអំ្ក្ា

េនឆ�ំ១៩៩៦)ំិងនជជដំាូ គ

ុំជំ់

ដណសន ងេនតុល្ំ។

ទន ិិវ ចំែណកមឈអនញវំដក់

ង�កភូាិដំ�េដួកសិកាអេនកែំីង

សិតេនក�ុង្ំេសុដងេង�ត។

ំិងងងស្ំងំ�ំជតិ។ ន ិិវកំពុង

្ំាិំែាំំដ�ភិវគក�ុង�សនក

្ំគំ្វេនិដ័ំជតិ ំិងងងស

្កនា១៩២្កគិំវំែសួងំក

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

៣. ្រពសនយ
ស កេមលេឯក្រះ្វះជវកន�ងមក
៣.១ ះបវយ�សៃនកម�ស
ស �សដីធ�ីេនកម�ុជ
េនេ្កមច្ំន្ំតពណបំុ្ណ,

ដបទបន
ដ ំងអសនេនកថុង្ំេិសកម�ុជ្ិោបនេ្ិិរា��ានថ

ជកមែសយិយិីំសន្ពាមក្្ិ។ ្ំជពាីដិិរាបនសយិយិកុងកីកនន
ថ
កំន

្ឺ មនន័សថ

ពរកេ្អចដំដុាេាដបេដសេសី ប។ ្ំសយនេំ ពរកេ្បនដំដុាជំនតំន�ំនេាដបេនា សយិយិកនន
កំនីំសនពរកេ្្ិោបនេ្ិិរា��ាន។ ្ំសយនេំ ដបេនាមយន្ិោបនដំដុាអសនីសយេពាំបឆថំ
េនាេិ្ប ្ិោបនបិន ំងនសយិយក
ិ ននកំន ។ ច្ំន េនាអនុិតអសនជេ្ច ន សិិ្ីហ�ិដានប្ំង
បនដកន អណនយ្មេនសិិ្ិប២០ (Rendall et al, 2003; Pel et al, 2005) ។
កមែសយិយិឯករនេាដបទបដ្ិោបនេ្ិិរា��ានជេាកដំំ�ងេនកថុងច្ំន

េនអំ ឡុងេពា

អណនយ្មប្ំងេដសអនុម័ិសក្ម្កមីដំ្េណបប្ំង។ ្ំព័និកមែសយិយិេា្ិពឲសម្ិតយ

ពប្ំេិសេកខងាយចបនំនតីហ�ិដានេ្កសេពាែដាិិរាបនឯក្រឲពប្ំេិស
ប្ំងេនឆថំ1953។

េនេពាជមរសគថេនាែដីកនមនិំំននែដាជកែនដងែដាច្ំន្ំតពណប

េនែិ្ិោបនេ្អនុ ិតេនេឡស។

ាំនំេនានំីឲមនសហអិអយិពនំងិពជម�សនដបែំំ

ិំេនំ នយងសយិយតិ នកីកនន កំនែដាមន្ំងពប េពាេនាមក។
ីំំែខែី្កហមពបែខេម�ឆថំ1975 ដានែខមក្ឆថំ1979 បនាុំេចាកមែសយិយិឯករននំងអសន។
ំន�ំន ពបកីដរាីាំតនីំំែខែី្កហម
នយសម

ីំំែដាដងកនំំនតបនំេង�ិេសដកយច�្មែំំសង�ម

្ឺថិងកដបនំងអសនជកមែសយិយីិ ំសនីដ

េហសំនតដានិសិ្ឆថំ1980។

េនេ្កម

្ំព័និែចកចសដបែដាេ្េហថ ្កសម�ម្�ប ្ឺថកសយកី្ិោបនេ្ែំងែចកជ្កសម េដម្បែចក
ី ំែាកដបទបដ កមដំងពាកមែ នយងសិ�ពហណយ េហសដបែដា្ិោបនែំងែចកដាន្កសមនំងេនា
េដសមយន្យិពបកមែសយិយិឬកីកននកំន មុនឆថំ1979 េិ (Amakawa, 2001a, 2001b) ។
៣.២ ះកបខ�ណណច្បកសព
ី � ីដីធ�ី
ីដទមែនុ��តន្ំេិសកម�ុជបនែចងថរនណកនេដស េនាជំុ្�ាកតប ជសម�ហិពកតប មន
សយិយិិិរាបនកមែសយិយិ

ដ្ំណមយនមនិំនសនកា្ំេយរនន �ធីណយ។ នបិយំុ្�ាែខែី

នយងពាីដែដាមនស�
� ិយ ជែខែីនំងអសន

េិំមនសយិយិជម�សនកមែសយិយិេាដបទប។
ដ

រន

ំីេិសមយន្ិោបនអនុ��ិជម�សនកមែសយិយេិ ាដបទបេដ នកម�ុជេឡស ំាុែនតអចជម�សនតនាំេន
ដនមរសចំនរនកថុងអគីសហកមែសយិយម
ិ រ ស ែដាេនពបេាជននផ�ានដប

េហសអគីេនាមយន្ិោ

�ងសងនេាដបែដាមនចម�ស 30្ប ឡ�ែមា ្ិ ពប្ពំែដនេឡស។ រនំីេិសអចកននកំន បន
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ីហ�ិដានេទ 49% តនកាចំេណសកថុងកី�របកមែកម�ុជ(RGC, 1993; RGC, 2010; RGC Land
Law, 2001a)។
កថុងឆថំ1989 ីដភយបាៃែបមរសបនចំន េកតមេសដកយច�ិបក្ី ែដាសអយិេ្កមីដទមែនុ��ៃបែ នយង

កមែ យទប កំែណិ្មងនដបទប។
ដ
េនឆថំ1989 េសចកតបែណនំសបព
ត បកីអនុិតេគានេយបស្្ំន្្ង
នយងេ្ំ ្បសនដបទបដ ្ិោបនអនុម័ិ េហសកមែសយិយិេាដបាំេនដន្ិោបនេ្ិិរា��ាន។ េស
ចកតបែណនំេនាកនបនិិរា��ានកមែសយិយិេាដបែដាបនដំដុាកងែដី។ ច្ំន ភ�មយបាឆថំ1992
បនឈនមរសរំនេទមុ ខេិៀិ េដសិិរា��ានកមែសយិយិេាដបាំេនដន។ េនែខសប
ឆថំ2001 ីដសិបនអនុម័ិច្ំនភ�មយបាឆថំ2001 ។
ច្ំនភ�មយបាឆថំ2001

កំ ណិនអំពបីំំកមែសយិយិេាអចានិអុ នយងំេង�ិ្កំខ័ណ�ស្មំន ក�ាន

កមែសយិយិដបទបដ។ ច្ំន េនាិិរ ា��ានដប្បំ្ំេភិសំខនន ់: i)ដបឯករន; (ii)ដប�ធីណយីំសនីដ
ែដាំេ្ម កា្ំេយរនន �ធីណយ); (iii) ដបឯករនីំសនីដ; (iv) ដប សម�ហិព; នយង v) ដប
ីំសនសហ្មនន រនជិយ េដមិ្ិយច ម្្ 4-28, ច្ំនភ�មយបាឆថំ2001)។ េនេ្កមច្ំន

ភ�មយបាឆថំ2001 ំុ្�ានំងងសែដាបនអះស័សកាតនេិ្យ េដសសនតយ យទប នយងមយនមន
កីរំ នសន - េាកែាងែិដប �ធីណយីំសនីដ-ចំនពប ៥ ្បំ)ឆថំយាងិយច
ំី យេច�ិតនកី្ំកសីឲេ្ំ ច្ំនេនាេាអចានិអុ

្យិមកដានកា

ែដាមនាក�ណយ្ិងម្ិោ្មច្ំនកុង
ថ

កីកននកំនជឯករនមនសយិយិេសថសុំំ័ណ�កមែសយិយ�
ិ អ ពី ម្្ 30 ច្ំន ភ�មយបា 2001)។
ច្ំនភ�មយបាឆថំ2001បនព្ងបកកមែ សយិយិឯករនេាដបទបដាំេនដន នយងកសយកមែ នយងបនំេង�ិ
្ំព័និស្មំន កីក�ានកមែសយិយជ
ិ ាក�ណយ្ំព័និេាដបទបដ

នយងំេង�ិ្ំព័និេដាះ�សរេមដាដន

ិ�ាំិ�សមរស។ ច្ំន េនាកនបន្្ំន្្ងេាសយិយរ
ិ រាែដី (RGC, 2001a) ។
ច្ំនភ�មយបាឆថំ2001

បនិិរា��ានសយិយីិ ំសនសហ្មនន រនជិយ េដមិ្ិយចេាកមែសយិយិ

សម�ហិពេាដបីំសនពរកគិន
្ំឆំងនងងិ្ប ិបំប។

នយងសយិយិកុងកីនមនី
ថ
នយងព្ងងងកា្ំេយរនន ីំសនពរកេ្

ដប សហ្មនន រនជិយ េដមិ្ិយចមនីរមំ��� ានំងដបាំេនដននយង

កសយកមែ នយងីរមំ��� ានំងដបំ្មសងិុកស្មំនកីដំដុាែំំ យារុំ។ េនេ្កមច្ំនេនាសហ្មនន

រនជិយ េដមិ្ិយ ចអចនងងំនតកី្្ំន ្្ងដបសហ្មនន ីំសនខរន្ម្ំតពណ
ដ
ប ីំសនខរន។
ដ

េនឆថំ2003 េនា្រីដភយ បាបនំេង�ិអនុ្កងិឲសតបពបសម្ននដបសង�មកយច� SLC) ះសំេពា
នងងដំេណីកីអនុិតកីែំងែចកដបទបដែដាដងកនំេដសទនគីពយភពេក ស្មំន្េ្មងកី
អភយអភេសដកយច� នយងសង�ម LASED)។ សម្ននដបសង�មកយច� ្ឺជសន�កីមរសកថុងកីកតានដប
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឯករនីំសនីដេទដាន្កសម្្រ�ី្កប្កគែនដបទបស
ដ ្មំន ាំេនដន នយងកសយកមែ

Thiel 2009;

UNHCR 2007; GTZ 2009)។
េំ េយង្មសម្មអដហុក កថុងឆថំ2013 ិរ េាខតនសម្ននដប សង�មកយច� ្ិោបនំេង�ន
ីហ�ិដានេទ 485 ែដាបនកតានជដបសីុំចំនរន 626,823.26ហយក្ កថុងេគាំំ ណងេទ�ីឲ
្ំេសីេឡងន�កីអភយអភេសដកយច�

នយងកិន ំនអសិព្កប្ក្មីសយកីេក�ី្ិពឲសម្ិតយ

ឯករនីំសនីដស្មំន េគាំំណងសង�មកតានដានរន្កប្កែដាខ�ាដបទបា
ដ ំេនដនឬ/

នយងដប

កសយកមែ្្រ�ី ។
កីបា នន ្ំមណីំសនអង�កីមយនែមនីដភយបាកថុងះសសក

្ឺ ខ�សនជងកីបា នន្ំមណែដា

បនេចសក្សេដស្កសរងកសយកមែ ីុក�្ំមា សន នយងេន�ិ។ អង�កីិយនថន័សអំពបកីអភយអភ
ែដាជេ្ហិំព័ី

"ិយនថន័សេំកចំហ”

ែដាររស្ំែមា្ំម� ាកីិិរាបនព័ិបមនននន

េហិុ កីអំពប្ំេិសកម�ុជ បន្សកីណនថ េនកថុងែខក�� ឆថំ2012 មនដបសម្ននេសដ

កយច�ចំនរន 337 សម្ននីុកីកែី ា 87 នយងិំំននេសដកយច�ពយេសសចំនរន 23 ។ េនចុងែខទថ� ឆថំ2012
ីដភយ បាបនំ្មសងិុក ឬកតានេទីឲ្កសមហ�ុនឯករនយា ងេចណសន 2,657,470 ហយក្
អដហុក 2013) ។ េំ េយង្មអង�កីសម�័និែខែីរំេីេន នយងកីពីសយិយិមនុស្
ិំហំតនិំំនន សម្ននដប េសដកយច�្ឺមន

2.119.082 ហយក្

ាបកដ� ),

ស្មំនដបសម្ននចំ នរន 272។

(http://www.licadho- cambodia.org/topic/land) ។
វងីទ៣: សន�ន�រមួរចំនួនស�ព
ី ីសម្បនដី
្ំភព

ិយនន
ថ ័ស្កសរង

ទនគី

អង�កី

អង�កី

អង�កី

អង�កី

កសយកមែក�កី
ដ

ពយភពេក

អដហុក

អដហុក

ាបកដ�

ាបកដ�

ែខ/ឆថំ

04/2010

02/2012

06/2012

2004-2009

12/2011

12/2012

03/2012

03/2015

ិំហដ
ំ ប

956,690

1,190,000

1,181,522

958,000

2,276,349

2,657,470

2,036,170

2,119,082

សីុំ

ហយក្

ហយក្

ហយក្

ហយក្

ហយក្

ហយក្

ហយក្

ហយក្

85

118

117

61

225

ះ

227

272

ចំនរន
្កសមហ�ុន

េ្កសមកេិៀិ េនកថុងឆថំ2005 អនុ ្កងិឲេាខ 146 សតបពបសម្ននដបេសដកយច�បនំេង�ិ្កំ
ខណ�ច្ំន នយងំិំ្�� ិយស
ត ្មំន ក�ាន នយង្្ំន្្ងសម្ននដប្ិងន ្នសទំ កីអភយអភែដា

េផតិេទីកិបក្ី ីរមំ��� ានំងិ្មោកី េដម្បេទ�កីពយេ្គាេយំានជ�ធីណយ ្ពមនំង
កីវសិតមដកាំាាពានសង�ម នយងំី យ�អន (Grimditch et al, 2009; RGC, 2005b)។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េនឆថំដែដាេនាែដី អនុ្កងិឲេាខ118សតបពបកី្្ំន្្ងដបីដ្ិោបនំេង�ិេឡងសំេេកីី ងិ
ំនតងងសម្នន ដបេសដកយច�មក្ិងមដប ឯករនីំសនីដ។
�ធីណយីំសនីដ, ីដ្ិោែិចិនថថកន េឡង យស

្ំសយនេំ ដបេនា្ិោបនចិនថថកន ជដប

ថជដបឯករនីំសនីដមុនេពាកតានដបសម្

ននណមរស។ អនុ ្កងិឲេាខ 118 ំេង�ិអជទី នយង�អំ័នជកនកន

ែដាិិរាខុស្ិោ

ចំេពាកីកំណិនអិតស��ណ កីេទ�ចំណិន ថថកន កីំែមដង នយងកីចុាំ��បដបីដ កតានន�ម�ា
ដនស្មំន កីសហ្ំិយំិតយកីអនតី្កសរងសតបពប កីកំ ណិនកីេ្ំ្បសន នយង្្ំន ្្ងដបីំសន
ីដ នយងីរមំ��� ានំងនបិយ យទប មរសចំនរនស្មំន សុំកីអ្អទយំ្សពប�ធីណរន (RGC, 2001a;
RGC, 2005a)។
េនែខឧសិឆថំ2012 សេម�ចនសកីដម�នតប ហ�ុន ែសន បនេចស�្ចីេាខ ០០១

ឬ

ំិំ�
� ០១ ំំ) សតបពប " យធនកីេដម្បព្ងងង នយងំេង�ន្ំសយិិិពតនកី្្ំន្្ងសម្ននដប
េសដកយច� ELCs)” ែដាបន្ំកសពបកីផ�កំេណ
ត ាអសនថេាកីកតានដបសម្ននេសដកយច�
ៃែប់

ពយនយិឲេឡង យសន�សម្ននដប េសដកយច�ែដាមនះ�ំន នយងកីអនុិតេគានេយបស

មរសែដាេ្េហថ "ែស្កខដ" កថុងេគាំំណងអនុ ��ិីឲសហ្មនន ីសនេនបនកថុងីង�ងនដប

សម្នននំងេនា។ េនកថុង្កំខណ�តនកីអនុិតំិំ�
� 001 មនសុិិនកីចុាំ��បដបទបដៃបែ
មរស

េគានេយបសចសនសកមែិពៃែប) ្ិោបនអនុិតេដសសុរនសែ័្្ចយិត េដម្បំេង�ន

េា្្នដំេណីកីតនកីចុាំ��បដប

ែដា្ិោបនេទ�កាពបេពាមុន្មីសយ្ំព័និចុាំ��បជ

ាក�ណយដចន េដសដុំ ឬជាក�ណយ្ំព័និ។ សុិិនកីេនា្ិោបនេីៀំចំ

នយងកតានហយី�� ំ្

នននំងះសសង េដសសេម�ចនសកីដម�នតប ហ�ុន ែសន េដសគែនម�សនរំនរសពប ខងេ្កច�ា
ីរមេនកថុងកីអនុិតេឡស (ADHOC, 2014)។
ំន�ំន ពបមនកីេចសំិំ�
�
001 ចំនរនសម្ននដបេសដកយច�ៃបែបនធដកន ចុាយា ងខដំង។ េំ
េយងេទ្ម្រកយច� មនដបសម្ននេសដកយច�ៃបែែ ិ 15 ំាុេណ�ា ្ិោបនក�ានពបែខឧសិដាន
ែខទថ�ឆថំ2012 នយងមយនមនចំន្ំងពបែខទថ�។ េំ ្មព័ិបមនីំសនអដហុកឆថំ 2012 បនំកស

ថយា ងេចណសនសម្ននដបេសដកយច�ចំនរន 33 ្ិោបនកតាន ំន�ំន ពបកី្ំកស�្ចី
េាខ 001

េហសិរ េាខេឡងកននែិខ�សនជងមុ ន

អង�កីិយនថន័សអំពបកីអភយអភនន

(ODC)

េនាេំេយង្ម្ំភពេក្ងេិៀិដ�ចជ

ែដាបនេចសក្សិយនថន័សែដានកនិងេទនងងដប

សម្ននេសដកយច�ែដាេិំែិក�ានចំនរន 38 កថុងេនាមនពបីែដាបនកតានេនឆថំ2013។ ្ំព័និ

ក្ព�ក្សបន្សកីណនកងែដី ស�បពបសម្នន "មយ នកដ�កី" កនដងមកៃែប់េនា
រ្មកសិ�ត្ពាំផិន េខិតីិន្យី ប (ADHOC, 2014)។
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េនកថុងែដន

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

៣.៣ បប
� វសវដីធ�ី
មរ្មណ�ាសំ្ំនកីសយក្ះ�្ជជននខ�សន

បនចិន ចំណិន ថថកន្ំេភិសំខនន ំបតន

រេមដាដបទបេដ នកថុង្ំេិសកម�ុជ េដសេ្ំចំណិន ថថកន យវិដបទបីដ ំសនេក Ashley ែក�កេទេា
ំិពយេ�ទនន ីំសនគិន កុងំ�
ថ
 ដប ទបដ កថុងនមេកជិប្ំងក្ីំសន្ណយកមែកីសយិយិមនុស្
ីំសនីដសិេនពកន កណ
ត ាិសិ្ី នឆថំ1990 (Ashley, 1999)។ េកAshley បនពយពណបន
អំពបរេមដាដបទប្ដ បំមរស្ំេភិែដាសកមកក�ំុ ីឲេទជំប្ំេភិទំ់
១.  យវិីវងីដ នយងពាីដទមែ្:  យវិ្ំេភិេនា្ិោបនពយពណបនថ មនពបី្ំេភិ
ិ�ច់េិៀិ។ ិប១ មន " យវិែដាអថកភ�មយកននកំន ដបែដាជេគាកីណន្ឺ ជដប ីំសនីដ-ែដា
ីរមនំងត្ព...ដប សម្នន ឬដបែដា្ិោបនេ្ំ ្បសន ឬតាិុកស្មំន េ្ំ្បសនជ�ធីណយ
ដ�ចជ កដ�ៃថាន

ឬ�េីៀនជេដម។ កីំេណតស្ំជរនេចសពបដប្ំេភិេនា្ិោបនេ្

ពយពណបនថេកិមនេឡង េំស�ម្បអថកភ�មយបនិិរាដបេនាេដស សុចី យិ នយង/ឬបននងងកំពុង
េ្ំ ្បសនដបេនាអសនីសយេពាជេ្ចនឆថំកនេដស។ ិប២ កីណបែដាីដដកហ�ិសកដបស្មំន
កីេ្ំ ្បសនជ�ធីណយ។ កថុងកីណបេនា  យវិេក ិេឡងេដស�ីអថកកំពុងកនន កំនដប េនា
ំដយេសទមយន្ពមាាំងន ដបីំសនេ្េទីឲីដ

ឬេដស�ីែិពរកេ្មនកីមយនេពសចយិតនងង

សំណងែដា ីដបនកតានីឲ។
២.  យវិីវង្ំជពាីដ នយងអថកិំណងីំសនីដ ែដាេទ�សំ្ំនកា្ំេយរននផ�ានខរន
ដ
ជអនតី កី បីឲ យស័សឯករន: េក Ashley បនកិនសម�ានថ ពកឲំណងត ងជេ្ច នដកនេទ
សិជិយ ពកនព័និនងងំុ្�ាែដាជេយធ ឬកង្ំដំន អុទេក្ង់េិៀិ

ីំសនីដភយបា

ែដាបនដកហ�ិដបេដសំង�ំស្មំន កា្ំេយរនន ផ�ានខរន។
ដ
កថុងកីណបែំំេនា ិពខុស
គថីវងែកថកឯករន នយងីដមយនមនិពច្សនសនេិ េដស�ីម�នតបីំសនីដភយបាបនច�ា
ីរមេដសផ�ានេនកថុងសកមែិពីំសន យស័សឯករន

ឬេដីិរកុងី�
ថ ំិពសហកីយា ងរយិសថយិិ

ជមរស យនយេយ្យន (CAS/WB, 2006)។ ្ំេភិ យវិនំងពបីខងេដមេនា កនមនិព្ិរិសុប
គថេ្ចនេ្ពាថ យវិែដាបនពណបនកថុង្ំេភិិប ១

នង ងេកិេឡងេដស�ីកា្ំេយរនន

ែកថកហយី�� ិអុបនេទដានម�នតបីដភយ បា្មីសយដំ េណីកីែដាពកនព័និ។ េនកថុង្ំេភិិប១
នយងិប២ េក Ashley បនពយពណបនអំពបកីណបជេ្ច ន ីរមមននំងកីណបែដាំណង� ងះសំ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ច្ំនីំសនអថកភ�មយមនិពច្សនសនជងំណង� ងដតិេិៀិ

ីហ�ិដានកីណប

ែដា្ចំ�ក

្ចំានេដស�ីស�ក�មនយងិព្កប្ក។
ិ ងងិ្បឯករន: េក Ashley ពណបនអំពប យវិទំ់ពប ី
៣.  យវិពកនព័នន

ែដាពកនព័និ

នងងិ្ប ឯករន។ ្ំេភិិប១ ្ឺនកនិយនេទនងងកីំាុនំាងនមនីសក យសន�្ិពឲសម្ិតយ ែដា
ធដំនមនពប មុនសម័ សីំំែខែី្កហម ជកន ែសតងណសន  យវិនំងេនា្ឺមនាក�ណយិ�េទេន
េដមិសិ្ី នឆថំ1990

ំាុែនតមនិពស�ំនេស�បមីរចេហសេនកថុងេពាេីំសនេក។

 យវិ

្ំេភិិប ពបី អចេហបនថជ " យវិិ�ច្ចេក្ងេិៀិ" ែដាកថុង្ំេភិេនាមន យវិិ�ច់ ជ
ធត
េ្ចនអំពបំ�
 ្ពំ ដប េកីមីិក,
នយងកីកនន កំនដបជេដម។
េនកថុងឆថំ២០១៣ សម្មអដហុកបនេដាះ�សកីណបិំនសនដបទបដសីុំចំនរន ១៣៥ ែដា
ំាាពានេាដបសីុំចំនរន៣៦៨៦៥ហយក្ នយង ៦៤៨៨្្រ�ី។  យវិនំងេនា្ំម� ាកតំុេនកថុង
ិ្ខងេរង នយងិ្ឦ�នតន្ំេិសីរមមន េខិតីិន្យី ប ្ពា យី

នយងេខិតេសៀម្ំ

ែដាីងកាំាាពានេ្ចនំំកុិ។ កថុងចំេណម ១៣៥កីណបមន ៩៧កីណបជកីណបី ំេភ
សកដបទបដ នយង២៩កីណបនកនិងេទនងងសម្ននដប េសដកយច�
ង�មកយច� ៦កីណបនកនិងេទនងងកីំេណតសេចសេដសំង�ំ

២កីណបនកនិងនងងសម្ននដប ស
នយងមនមរ សកីណបែដានកនិង

េទនងងកីេន�ិ។ សម្មអដហុកបនកិនសំគានេឃសមនកីេកនេឡង ៤៨ិ្ីស េំ
េទៀំេទនងងរេមដាដប ទបដេនឆថំ២០១២

(េនេពាែដាអដហុកបនេដាះ�ស

៧០

កីណប

រេមដាដបទបដ ែដាំាាពានេាតក�ដបចំនរនសីុំ ១០១៤០៨ហយក្ នយង១០៦៨៩្្រ�ី)។ េនកថុងំប
ែខដំំ�ងតនឆថំ ២០១៤ េនាសម្មអដហុកបនកិន្្រេមដាដបទបៃ
ដ បច
ែ ំនរន ៣៧ ែដាំាាពាន
ដាន ២៦១៧្្រ�ីេសែនងងយា ងេចណសន 6.470នកន េាិំហំដបសីុំចំនរន ៥,៤៥១.៥១៦
ហយក្ (ADHOC, 2014)។
េយង្មកីះ�្ជីំសនមរ្មណ�ាព័ិបមនីំសន NGOF កីណប យវិដបៃបែចំនរន ២៨ ្ិោ
បនកិន្្េនេដមឆថំ២០១៣។ ចំនរនេនាមនក្មយិនំេំ េ្ំបំេទៀំេទនងងកីណបែដាមន
កថុងអំឡុងេពាឆថំ២០១០មន៣៩កីណបឆថំ២០១១ មន៣៩កីណបនយងឆថំ២០១២មន៤៦កីណប។
ចំនរនសីុំតនរេមដាដបទបេដ នឆថំ២០១៣ មន ៤០៥ កីណប េដស្ំន នំងកីណបេសសសានកុង
ថ
អំឡុងេពាំាុនែនឆថំមុនេនា។
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កថុងេនាមន

៨១កីណប្ិោបនេដាះ�សេនកថុងឆថំ២០១៣

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

នយង១៣ កីណបិំនសនដបទប្ដ ិោបនេ្េបាំងនេចា។ ជាិិកាកថុងចំេណម ៤០៥ កីណបតន
រេមដាដបសីុំេនាបនកិន្្មន ៧៧ិ្ីស េសថនងង ៣១១កីណបមយន្ិោបនេ្េដាះ�ស
យា ងេពស េាសេនឆថំ ២០១៣ េិ (NGO Forum 2014) ។
៣.៤ រន�្រេដះះ្រវសវដីធ�ី
កាពបែខកក�ដ ឆថំ2009 ្រីដភយ បាកម�ុជបនេចស "េសចកតប្ំកសីំសន្រីដភយបាសតប
ពបេគានេយបសទដប"។

ចក�ុ យស័សតនេគានេយបសដបទបេដ នកថុង្ំេិសកម�ុជ្ឺ

្្ំន្្ង េ្ំ ្បសននយងែំងែចកដប្ំកំេដសសមទមប

មនិមដិព មន្ំសយិយិិព

"េដម្ប
នយង

្ំកំេដសនយីនតីិព េនកថុងេគាំំណងីរមចំែណកកថុងកីសេ្មចបនេគាេេតនកីកិន
ំនអសិព្កប ្កថថកនជិយ

កថុងកីធនសនតយសុខេស្បង ទនធនទមែជិយ នយងកីពីំី យ�អន

កីពីជិយ នយងអភយអភនន េសដកយច�នយងសង�មកថុងំី យំិេសដកយច�ិបក្ី »។
្កសម្ំងក្ស្មំន េគានេយបសដបទបដ

មនកិព�កយច�េាកកម�សន នយង្ិរិពយនយិឲកីអនុិត

េគា នេយបសដបទបដេដសអនុេម្មិយសេេតនឧិតម្កសម្ំងក្ កំែណិ្មងនីំសនីដកន
ដ�ចជ

កីស្មំស្មរាកថុងចំេណមអនុ្ណយកមែកីនំងំប ីដបាដបទប,ដ កី្្ំន្្ងដបទបដ

នយងកីែចកចសដប) េដម្បព្ងងងកីអនុិតច្ំនដបទបដ

នយងច្ំនេក្ងេិៀិែដានកន ិងេទនងង

ំី យ�អន ត្ពេឈ រាកា ទនធនិងក ្កមីដំ្េណប  យមរ្កី នយងសហ យមរ្កី(RGC, 2009)។
សុិិ�ាសតចិុេកណដំណកនកាិប 3 ីំសន្រីដភយ បាតន្ំេិសកម�ុជបនសង�ិនទ�ននេា
កីេំតជចយិតីំសនីដភយ បាកថុងកីំនតកមែ យទបកំែណិ្មងនដបទបដ កថុងេគាំំណងព្ងង ង្ំព័និតន
កី្្ំន ្្ងដបទបដ កីែចកែចក

នយងកីេ្ំ ្បសនដប, កីធនបនន� សុិអយិពកថុងកីក�ានកមែ

សយិយិ កីាុំំំបិន កីិ�ន�នសកដបេដសខុសច្ំននយងអនទយំេិសឲ នយងកីិំន ��ិនកីេ្ំ
្បសនមយន្ិងម្ិោតនកីកននកំន
េដម្បកាចំ េណស

កីកននកំនដបសម្ននស្មំន េគាំំណងិុកាកនដ�ី

ឬគែនេគាំំណងកាយិិពណមរសច្សនសន។

សុិិ�ាសតេនាកន

កតានន�សកមែិពននស្មំន កីសេ្មចបនន�េគាំំណងែដាបនេីៀំ្ំន ខងេាេនា។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

« រុ�្�ស�ចយុេ្ណទ» េដលម្ ីកំេណលន ្រររ សមធម៌ទ នសងះបសស�ិព
េនកម�ុជដំណកក្េីទ៣ របសក្រដដូសបេនីយស្េី៥ ៃនរដដសិ

មុំិប៣. កីែកិ្មងនដបទបដ កីេបសសម�ិ មបន នយងសំណានជិយកុាពប
� ស�ក�ម
៦២- េគាេេជសុិិ�ាសតីំសន្រីដភយ បានបិយកាិប៤ ្ឺកីំនតេទ�កំែណិ្មងនដបទបដ
េដម្បព្ងងង្ំព័និ្្ំន ្្ង, ែំងែចក នយងេ្ំ្បសនដបទប,ដ ធនសុិអយិពតនកមែសយិយិដប, ាុំ

ំំបិន ិពអនទយំេិសឲ កថុងកីកនន កំន ដបេដសខុសច្ំន នយងិំន�តិន កី្ំម� ាដបិុក
េដសមយនបនេ្ំ្បសន

នយងមយនកាយិ្ពមនំងំនតេបសសម�ិមបននយងសំណានជិយ កុាពប
�

ស�ក�ម ែដា្ិោបនកំ ណិនជេគាេេិប៩ តនេគាេេអភយអភននសហស្ិ្ី នកម�ុជ។
៦៣-កថុងនបិយកាកនដងេទ្រីដភយបាសេ្មចបនសមយិិកាទំ់ ជេ្ចន្រី់ឲកិនសម�ាន
មនជអិធ កីអនុម័ិច្ំនសបព
ត ប អស្មយកីណន នយងាយខយិំិដន្ិយសុិតសំខនន់ពកន

ព័និនងង យស័សន្ី�ំនប សកមែសំណងន នយង យស័សដបទប,ដ កីកតានំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ បទបដចំនរនជង ៣
នំ័ណ�

្មីសយកីចុ ាំ��បេនកថុង្កំខណ�ែកនកីិ�េទ

នេយបសចសនសកមែិពៃែបេា យស័សដបទប»ដ
កយច� នយងកីេទ�្ំននកមែ

នយងកីអនុិត

«េគា

កីែំងែចកដបេ្កមី�ំិពសម្ននដបសង�ម

ែដាមនចំនរនសីុំជង ៥៣ពនន ្្រ�ី, កីចុាំ��បដបីដិំហំ

ទំ់, កីចុាំ��បសយិយិសម្ននដបេសដកយច�, កីចុាំ��បសយិយរ
ិ រាីសយេពាែង នយងកីចុាំ��ប
ដបសហ្មនន រនជិយេដមិ្ិយច។ ម្ា ង យសេិៀិ ្រីដភយ បាបនសកចយិតិុកដកន េដា
ះ�ស យវិដបទបេដ ្ក្ំព័និិុកី នយងកិនំនអស យវិដបទប្
ដ មីសយសនតកីែដាមនះ�ំន
នយងកថុង្កំខណ� «េគានេយបសចសនសកមែិពៃែបេា យស័សដបទបដ»។ េដសែឡកាិិកា
កថុងកីេបសសម�ិមបន

នយ ងសំណានជិយ កុាពប
� ស�ក�ម

េដ ម្បេគាេេតនកីំេង�នតក�ដប

ស្មំន កីអភយ អភ្ិោបនី ំេាច្មីសយកីេកនេឡង្រី់ឲកិនសម�ានតនិំហំតក�ដប
្ិោបនេបសសម�ិីរចពបមបន

ែដា

នយងសំណានជិយ កុាពប
� ស�ក�មស្មំន ្េ្មង យនយេយ្

�ធីណយេា យស័សេហដីចនសម�័និីំ
� នត

នយង្េ្មង យនយេយ្ពកនព័នេិ ក្ងេិៀិ។

៦៤- ិន�ងមនងងកីសេ្មចបនសមយិិកា ដ�ចខងេាកម�ុជេនមនិពចំបចន កុងកីំនត
ថ
េដាះ�សំ�
 ្ំឈមមរសចំនរនជអិធិព

មយនននន សុបសក�កន គថេាកីេទ�ំច�ុំ្នថកមែ

្ំព័និព័ិបមនដបទប,ដ កីស្មំស្មរាខង�អំ័ន, កីេដាះ�ស យវិដបទប,ដ េសចកតប្ិោកី

កថុងកីំេង�នមេទ្បស នយ ងទនធនមនុ ស្ស្មំន កីវសនែងដបទបដ្ពមនំងេសចកតប្ិោកី
កថុងកីំនតេបសសម�ិមបន នយងសំណានជិយកុាពប
� ស�ក�ម។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

៦៥- េាម�ាដនេនា ្រីដភយបានបិយកាិប៥ នយងំនតអនុិតកននែិសកមែ នយងសុបរេ្ជ
ែៃមេិៀិន�កីែកិ្មងន ដបទបដ

េដសេផតិេាកីព្ងងងកី្្ំន្្ង,

កីេីៀំចំ ,

កីេ្ំ

្បសន នយងកីែំងែចកដបទបដ េដម្បីម
រ ចំែណកេទ�់ឲសេ្មចេគាេេជិយ កថុងកីកិនំនអស

ិព្កប ្ក, កីធនសនតយសុខេស្បង, កីកីពីំី យ�អន នយងទនធនទមែជិយ នយងកីអភយអភ
សង�មេសដកយច�កុងំី
ថ
យកីណនតនេសដកយច�ិបក្ី។
៦៦-េដម្បសេ្មចេគាេេេនា ្រ ីដភយ បានងងេផតិអិយិពេទេា
ិប១- កីរំីុសេីៀំចំ េគានេយបសដប ទដបិ�ាំិ�ស «េសៀេភសដបទប»ដ ។

ិប២- កីរំ ីុសេីៀំចំ ច្ំន សបព
ត បកីេីៀំចំ ែដនដប នយងន្ី�ំនបសកមែ នយ ងច្ំនសបព
ត បដបកសយកមែ។
ិប៣-កីំនតរំីុសេា្្នតនកីចុាំ��ប នយងកីកតានំ័ណ�កមែសយិយិដបទបដ នំងដបីដ ដប ឯករន នយង
ដបសហ្មនន រនជិយេដមិ្ិយច

្មីសយកីចុាំ��បេនកថុង្កំខណ�ែកនកីិ�េទ

នយង

កីំនតអនុិត «េគានេយបសចសនសកមែិពៃែបេា យស័សដបទបដ» េដសកតានអិយិពេា
ិំំននែដាគែន យវិ េដម្បធន សុិអយិព នយ ងិំនុកចយិតកុងកីកនន
ថ
កំន ដបទប។
ដ

ិប៤-កីំនតរំីស
ុ ក�ងិយនថន័សអំពបកី្្ំន្្ង នយងេ្ំ្បសនដបទបដ េដម្បជម�ាដនច្សន
សនកុងកីេីៀំចំ
ថ
ែកនកីេ្ំ្បសន

នយងែំងែចកដបទប់
ដ ឲបន្ិងម្ិោជអិធដបស្មំន

កសយកមែ, ឧស្ហកមែ, េិសចីណន, រនំិ, ិប្កសង, ាំេនន នយងិំំនន អភយីក្ សំេេេទ�
 យចីណកមែតនកីេ្ំ្បសនដប, េចៀសវងកីេ្ំ ្បសនដប នយងកីំំែំដង កីេ្ំ្បសនដបមយនចំ
សកតនុពា។

កីសកចយ ិតិុកដកន នងង្ិោេផតិេទេាកីំនតរំីុសកយច�ះ�្ជ

នយងកី

េីៀំចំ ចំណិន ថថកនដបេទ្ម្ំេភិមនសកតនុពាអំេណសកាដានកាយិកមែកសយកមែ
្មិំំននភ�មយ�ាសតនបមរស់។
ិប៥-កីំនតធនកី្្ំន ្្ង,

កីកីពី

នយងកីេ្ំ្បសនដបទបដ

នយងទនធនទមែជិយ

្ំកំេដសិមដិព នយង្ំសយិិិព េដម្បីក្ចបីិពំី យ�អន នយងកីអភយ អភសង�ម េសដ
កយច� ្ពមនំងកីិំន��ិន ្ានកីកំន ិ�ន�នដបត្ព នយងកីចិន យធនកីិងងី ងង ចំេពាំុ្�ា
ែដាី ំេភកននកំន ដប្្ំន ្ំេភិេដសខុសច្ំន នយង្ំម�ាដបិុកមយនកាយិ ីរមនំងកី
ំនតដកហ�ិមក យសន�សម្ននដបេសដកយច�ែដា្កសមហ�ុនមយនេគីព្មកយច�សន្

នយង

ំិដន្ិយសុិតជទីមនិន�ងមនងងកីឈំន កតានែៃមេិៀិន�សម្ននដបេសដកយច�។
ិប៦-កីំនតែំងែចកនយងេ្ំ្បសនដបីដ ជពយេសសដបសម្ននេសដកយច�ែដា្ិោបនដកហ�ិ
មក យស នយងតក�ដបែដា្ិោបនេបសសម�ិីរចពបមបន នយងសំណានជិយកុាពប
� ស�ក�ម េដ ម្ប

ំេ្ម ្ំេយរនន តនកីអភយអភ្ំកំេដសិមដិព នយងសមទមប េនដសិំេទនងងេសចកតប្ិោ
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កីីំសន្ំជរន្កប្ក, េយទយនពយកី, ្្រ�ីេយធពាប នយងមីណយ នយងអិបិកងកមដំង
្ំដំន អុទ

ែដាគែន ឬខ�ាដបពយិ្បកដ

្មីសយកីអនុ ិតកមែ យទប សម្ននដបសង�មកយច�

នយងកីេទ�្ំននកមែ។
ិប៧-

កីំនតអនុិតេគានេយបសមយនសកពនិេាដបកសយកមែជាក�ណយ្្រ�ី

នយងកី

ំនតររស្ំជកសយកី កថុងកីេាកកម�សនកាយិិពតនកីេ្ំ ្បសនដប ្មីសយកី�ងសងន
្ំព័និ្មន្មនន ក�ៃថ
ដ ាន, ធ្�ាសត នយងេហដីចនសម�័និចំបចន េក្ងេិៀិ។

ិប៨- កីំនតេដាះ�ស យវិដបទប្ដ ំកំេដស្ំសយិិិព, ិមដិព នយងសុិយទ
ត មប ះសំ្ម
ច្ំន នយងំិំ្�� ិយតជទីមន ្មីសយសនតកីេដាះ�ស យវិដបទបន
ដ ំងកថុង នយងេ្ក្ំព័និ
ិុកី។

ិប៩- កីំនតរំីុសអនុិត « ែកនកីសុិិ�ាសត ជិយ សកមែិពមបន២០១០-២០១៩» ជ
ពយេសសកីំនតេបសសម�ិមបន នយងសំណានជិយកុាពប
� ស�ក�ម េដម្បំេង�នតក�ដបដំដុាធន
សុិអយិពកថុងកីអភយ អភេហដីចនសម�័និ

្ពមនំងកិន ំនអសំែនអមេិៀិន�អ្្េ្គា

ថថកន េដស�ីមបននយងសំណានជិយកុាពប
� ស�ក�ម។

ចំន្ំងពប ឆថំ1985

ីដភយបាតន្ំេិសកម�ុជបន្ំងងែ្ំងអនុិត យស័សអិយ ិពចំនរនំប

សំខនន ស្មំន កីេទ�កំែណិ្មងន ដបទប:ដ កីកីីដបាដបទប,ដ កី្្ំន្្ងដបទបដ នយងកីែំងែចកដប
ទដប។ េនែខមយៃុនឆថំ2002 ្កសរងេីៀំចំ ែដនដប

ន្ី�ំនបសកមែ នយងសំណងន (MLMUPC)

បន

ំេង�ិ្េ្មងេីៀំចំ ែដនដបនយងីដបាដបទបដ (LMAP) ំច�ុំ្នថេហថ កមែ យទបអនុ  យស័សីដបាដបទបដ
(LASSP) េដសមនេគាេេតនកីេទ�ីឲ្ំេសីេឡងន�សុិអយិពកមែសយិយិដបទបដ នយង រំីស
ុ កី
អភយអភិបក្ីដបទប្ដ ំកំេដស្ំសយិយិកា។ LMAP ែចកេចសជ្បំែកថក។ កថុងចំេណមេនាមន
ែកថកិប៤

ែដាស�បពប “កីព្ងងងសនតកីស្មំនេដាះ�ស យវិ”

េនដសិំេដសផ�ានេទនងងំ�

េគាំំណងដនសំខនន ីំសនែកថកេនា

្ិោបនំេង�ិេឡងជកី

តនដំេណាះ�ស យវិដបទបដែដាបនពណបនខងេដម។
្ឺេដម្បធនថ យវិដបទបដ “្ិោបនេដាះ�សយា ងឆំន

ីហ័ស នយងមនកីេពសចយិតីំសនិ្ប ពកនព័និ”។ េដម្បសេ្មចេគាំំណងេនា

ឯក�ីតន

្េ្មង LMAP េ្គងេីៀំចំសកមែិពែដាេផតិសំខននេាកីេីៀំចំ នយងកី្ំ្ពងិតេទតន
្ណយកមែកីសុី យេយដប Adler et al, 2006) ។
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អង�កី NGO Forum បន្�សំ�
� កនពបសនតកីេដាះ�ស យវិដបទបជ
ដ កដ�កីចំនរន្បំមនេន
កថុង្ំេិសកម�ុជីរមមន ្កសម្ំងក្ឃុំ/សក�ិន ្ណយកមែកីសុី យេយដប ្ណយកមែកីីដបា
អជទីជិយ េដាះ�សិំនសនដបទបដ នយងិុកី។ អណិតយីំសន្កសម្ំងក្ឃុំ/សក�ិន ្ឺេដម្ប
ក្ាក្ន�្ំនយិែដាក�ុសេនកថុងចំេណម្ំជពាីដេនកថុងឃុំ

ំាុែនតពុំមនអំណចេទ�េសចក�ប

សេ្មចចយិតណមរសេិ។ (Art. 6, No 47 ANK.BK /May 31, 2002 អនុ្កងិឲសតបពបកីេីៀំចំ នយង
កី្ំ្ពងិតេទតន្ណយកមែកីសុី យេយដប ។ ្ណយកមែកីសុី យេយដប

មនេំសកមែេដាះ�ស

 យវិេាដបែដាមយនបនចុាំ��ប។ ្ណយកមែកីសុី យេយដប មនេនក្មយិថថកន ះសសក/ខណ� "្ណយ
កមែកីសុី យេយដប ះសសក"(DKCC)",

េនក្មយិេខិ�/្កសង

"្ណយកមែកីសុី យេយដប េខិត/្កសង

"(PMCC)" នយងេនក្មយិថថកនជិយ "្ណយកមែកីសុី យេយដបថថកន ជិយ " (NCC) ។ ្ណយកមែកី
ីដបា មយនែមនជសន�កីេដាះ�សរេមដា អចយ ត�នតសនេនាេិ។
កីំេង�ិ្ណយកមែកីីដបាេនា

្ឺ មនាក�ណយំេណ
ត ាអសនថែិំាុេណ�ាកថុងអំឡុងេពា

ដំេណីកីចុាំ��បដបទបម
ដ នាក�ណយជ្ំព័និ។ ចំនរនតន្ណយកមែកីីដបា

េនាេនដសិំគថ

េទនងងចំនរនតនឃុំែដាជកែនដងែដាចុាំ��បដបទបម
ដ នាក�ណយជ្ំព័និ្ិោបនអនុិត។

អជទី

ជិយេដាះ�សិំនសនដបទបដ (NALDR) មនសុ្តទយ កីេាកីណបនំងងសែដា«សអយិេនេ្ក
សុ្តទយ កី» ីំសន្ណយកមែកីសុី យេយដប ឬិុកី។ ិុកី មនអណិតយេដាះ�ស យវិ
េាដបែដាមនំ័ណ�កមែសយិយិ។

មនសុ្តទយ កីំប ក្មយិតនកីេដាះ�ស្ម្ំព័និិុកី

េពា្ឺ �ដំំ�ង �ឧិិីណន នយងិុកីកំព�ា NGO Forum, 2014)។ េិយ កតនអង�
កីមយនែមនីដភយ បាស�បពប កម�ុជបនកិនសម�ានថ

ជកនែស�ងពកឲំណងត ង្ិោបនដកនរ�ន

េទអជទីជេ្ចន ែដាេនកថុង្ិងសបព
ត ុំមនែដនសុ្តទយកីកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទប។
ដ
កថុង
កីណបជេ្ចនពកឲំណងត ង្ិោបនំ��� ន្ពម់គថេទីឲអជទីខុស់គថ។
េយង្មីបសកីណនមរសពបែខក��

ឆថំ2013

ីំសនអង�កី

GIZ

កម�ុជ ្ណយកមែកី

សុី យេយដប បនិិរាំណង� ងរយិ 5,000 កីណប នយងបនេដាះ�សបនេ្ច នជង 2.500កីណប។
កថងចំេណមកីណបនំងេនា មនរយិ 400 កីណបជំន ពកនព័នន
ិ ងងិ្ប រេមដាែដាជសងកញំន ្ឺ
ីវង្កសមអថកភ�មយែដា្ំឆំងនងងអថកមនអំណច។ េដស�ី យវិដបទបដមនកីេកនេឡង េហស
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កីណបែដាដំ េណាះ�សបន្សកីណនមន្ំែហា

50ិ្ីស ។

ដ�ចេនាកំណិន្្

ីំសន្ណយកមែកីសុី យេយដប ំកសពបកីី បកចេ្មន (GIZ, 2013)។
កីសយក្ែដាេទ�េដសទនគីពយភពេក

មរ្មណ�ាសំ្ំនកីសយក្ះ�្ជជននខ�សន

នយងអង�កី GTZ បនីកេឃសថ ្ណយកមែកីសុី យេយដបមនកំណិន្្ា�្ំេសីជងមុនកថុង
កីកីេដាះ�សរេមដាដប ិ�ច់ ែិកនខំពុាពីេដម្បេដាះ�សកីណបសែុ្�ែស ជពយេសស
កីណបែដាពកនព័និនងងពហុិ្ប  យវិនងងិ្ប ែដាមនែខ្ជម�នតបីដភយ បា ឬេយធ។ ីបស
កីណនដែដាំ�
� កនថ

ខណយេពាែដាកីណប យវិអចនងងធដកន ចុាេទេ្កមសុ្តទយកីតន

្ណយកមែកីសុី យេយដប ិ្បិននេខ្សមយនអចដកន ពកឲំតងងេដស�ីែិកង�ាកីេរេជកន េន
កថុងដំេណីកី នយ ងាិិកាេដាះ�ស (CAS and WB, 2006)។ កីសយក្មរសេិៀិីំសន
ទនគីពយភពេកបនីកេឃសថ

មនុស្ែដាពកន ព័និេនកថុង យវិដបទបេដ រៀសវងពបកីដកន

ចជ្ណយកមែកីសុី យេយដប ឬិុកី
ពកឲំណងត ងេដស�ីែិ «�អំ័នសុិយតទមប ក�កីននដ�
ដ
េនា្ិោបនេ្សានថ

មនិតមដតៃដចំណសេពាេេ្ចន

នយងាំេអៀងេទខងអថកមន

" CAS / WB 2006a) ។
មរ្មណ�ាសយិយិមនុស្កម�ុជបនសនថយដនថ ្ំជរនកម�ុជែដាបនផដសនិបាំេន ឬមន
នយភ័សកថុងកីផដសនិបាំេនេដស�ីកីកតានដបសម្ននេសដកយច�

នយងកីី ងំអ�សដបទបដមយន

បនេ្ំ្បសន នយងិិរាកា្ំេយរនន ពបសនតកីេដាះ�ស យវិេិ។ ំ្រ័ សកថុងកីកីពី
នយងកតានីឲិ្ប  យវិិិរ ាបនន�កីេដាះ�ស្មកដ�ច្ំន

ជពយេសសស្មំន សហ្មនន

្កប្ក នយងចសនេ្ំបំេ្្ឺ ជកីី ំេភយា ងច្សនតនីដទមែនុ��ីំសនកម�ុជ។

អិ�មនតន

សន�កីស្មំន េដាះ�សរេមដាដបទបដ ែដា្ំកំេដស្ំសយិិិពឯក្រឲ នយងអចពងងពកន
បនសហ្មនន ្កប្កំំកុិ នយងែដាកសីងេ្គាំំកុិនងងេនែិ្ំឈមនយភ័សនងងកីែាង
មនកមែសយិយិេាដបីំសនពរកគិន េហស្ិោេ្ំ��ីិបាំេនេចសេដសនយិណ�ិព (CCHR,2014)។
្កសម្ំងក្អភយអភនន កម�ុជ CDC) ្ឺជ�អំ័នស្មំន ិំនកន ិំនងីវង្រីដភយបា នយងំណ
ត
្ំេិសម�សនរំនរស អង�កីអនតីជិយ នយងអង�កីមយនែមនីដភយ បា នយងជ�អំ័នស្មំនររស
សំីា
រ កីិំនកន ិំនងីវង្កសរង នយង�អំ័នីដភយ បាេក្ងេិៀិ េនកថុងកីស្មំស្មរា
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

តនរំនរសអភយអភនន ។ ្កសម្ំងក្អភយអភនន កម�ុជកនិិរាខុស្ិោចំេពា្េ្មង យនយេយ្នំងអសន
េនកថុង្ំេិសកម�ុជីរមមន យស័សកសយកមែ នយងកសយឧស្ហកមែ GTZ, 2009) ។
៣.៥ ផលប៉ះពលល
េនាំបជីដភយបាបនព្យម េដម្បក�ងេឡង យស នយងកីែកាម�កី្្ំន្្ងដបទប្
ដ យិចំន
្ំងពបឆថំ1989 កនេដស

ែិកមែសយិយិដបទបេដ នែិជំ�
 ច្មោងច្មសនយាងខដំងេនកថុង្ំេិស

កម�ុជ។ េនកថុងេពាជមរ សគថេនាែដី

កំេណនេសដកយច�យាងឆំន ីហ័សនំីឲមនកំេណន

ិ្មោកីដបទប។
ដ
ចំែណកឯេនកថុង្ំេិសកម�ុជចំនរនេនិំំននរនំិ្ំជរនជង80% ្ំកំ

ីំីកសយកមែេដម្បចយ��ងមរប  យិ ែដានំីឲអសនតយសុខកថុងកីកននកំន ដបទបដេនាបនេកនេឡង។

េាសពបេនាេទេិៀិ េំេយង្ម្រីដភយ បាកម�ុជីហ�ិមកដានែខក��ឆថំ2013 កមែ យទប ចុា
ំ��បដបទបប
ដ នេចសំ័ណ�កមែសយិយិដបទបេដ ្ចនជងំប ន
េជ ហ�ុន ែសន

សុន�ីកថីំសនសេមតចអ្�េសនំិបេិ

នសកីដម�នតបតន្ជណច្កកម�ុជស�បពប "សុិិ�ាសតចិុេកណ"

េដម្ប

កំេណន កីកី សមទមប នយ ង្ំសយិិិពេនកម�ុជ ដំណកនកាិប៣ ីំសន្រីដភយបានបិយ

កាិប៥ តនីដសិ(25 ក�� 2013), http://bit.ly/HxsV9U) ។ េនាយា ងណ មនក្ាដប ជ
េ្ចន្ិោបនដកេចស ពប កមែ យទប ចុាំ��បដបទបជ
ដ ាក�ណយ្ំព័នេិ នេ្កមេហិុ កា "មនិពសែុ្

�ែសេពក" ឬ "�អនិពមយនច្សនសន" ឧនហីណនក្ាដប ជំននងងដប ីដែដាមយ នននន បន
កំណិន្ពំែដនេនេឡស ឬមនេ្ចននកននមនីកមែសយិយេិ ាដបេនា)។

មយនមនំ�� ិយតកុងច្ំន
ថ

ែដាចិន ិុកិងកដបមរសថ: ”សែុ្្�ែសេពក” ឬ ”�អនិពមយនច្សនសន” េនាេិ។ ជាិិ
កា្្រ�ីកសីងេ្គាេដស

កីំេណតសេចសពកន ព័និ យវិដបទប្ដ ិោបនផិនេចសពបកមែ យទប

ក�ានកមែសយិយិ (CCHR, 2013) ។
ំ�
  យវិដបទបដំណ
ត ាីសមនិពគែនដបទប។
ដ
មយនមនិយនថន័សថថកនជិយ ែដាអចេរេិុកចយិត
បនអំពបចំនរន្ំជរនែដាគែនដបេនកថុង្ំេិសកម�ុជេិ

ំាុែនតេ្បា នន ្ំមណថិពគែនដប

ទដបបនេកនេឡងពប 20% េទ 40% តន្្រ�ីរនំិែដាគែនដបេនកថុងឆថំ 2009 GTZ, 2009)។
ិពគែនដបទបដេដសអេចិន
ំណ
� ាីឲមនិព្កប ្ក

នយងិពសងងែិគែនដបទប្ដ ិោបនចិន ិុកថ

ជេដមេហិុំតម

នយងកីអភយ អភននទនធនមនុ ស្េខ្សេនកថុង្ំេិសកម�ុជ។ ្កសម

្្រ�ី ័សេកែង នយងាសតបេម្្រ�ីិ្េ្ចនជអថកគែនដប ឬ សងងែិគែនដប(USAID, 2011) ។ កថុង
សំណក្ំ ី�តនកីស�ងនមិយ មរសីំសនអង�កី Oxfam, កថុងចំេណម ៨ ្្រ�ី មនមរស្្រ�ី
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ែដាគែនដប។ ចំែណកឯ 21% ឬាសតបេម្្រ�ីមថកនកុថងចំេណម៥នកន ្ឺគែនដបទបដ GTZ, 2009;
ADB, 2004) ។

ិបិថកនកី USAID បនេម ាេឃសពបម�ាេហិុ សំខនន ពបី តនកីេកនេឡងតនិពគែនដបទប។
ដ ិប១
កំេណនចំនរន្ំជរន ពប ្បំំបននកន េនចុងឆថំ1980 េទ 14ននកន នេពាំច�ុំ្នថេនា)
នំីឲមនកីេកនេឡងន�ិ្មោ

កីខងដបទបដែដី។

្្រ�ីមរសចំនរនបននសសក្ំេយរនន

កីេកនេឡងតនិតមដ នយងកីាកនដបីំសនពរកេ្េដម្បេទ�កី យនយេយ្កមដំងពាកមែ នយងេដមិុន
ីំសនខរនេទកថ
ដ
ុងសកមែិពកាយិ្បកន ចំណ�ាេក្ងេិៀិ។ ិបពបី មន កីណបជេ្ច ន ិពគែន
ដបទបដ្ឺជាិិកាតនអសុិអយិពកថុងកីកននកំនដប។

រន្កប្កជសងកញំន មយនមនឯក�ីកដ�

ច្ំន េដម្បគំ្ិកីអាអងកថុងកីិវា េីេងដបទបីដ ំសនពរកេ្ នយងកីខ�ារំេនេេា្ំព័និិុកី។

្្រ�ី្កប្កមរសចំនរនិ�ចបនំ��ំននបិយ យទបចុាេឈែាេទ�េអសពរកេ្កននែិកសីងេ្គាំែនអម
េិៀិពបកីិ�ន�ន សកដបទបន
ដ យងកីំេណតសេចសេដសំង�ំ។ េាសពបេនាេិៀិ
មរសចំនរនកមែ យទបែំងែចកដបទបម
ដ យន្ិោបនេ្អនុិតេិ។

េនកថុងិំំនន

កីគែនសុិអយិពេាដបទបេដ នា មនកីនកនិងេទនងង្ំិតយតនកីកននកំន ដបទបេដ នកម�ុជ។ ចំន
្ំងពបីំំែខែី្កហមបនី ំសកមែសយិយិឯករននំងអសនីហ�ិមកដានេពាេនា
ិ្េ្ចនតន្ំេិសកម�ុជ
ម�សន

េនិប រនំិ

េនែិំនតពងងែក�កេា យទប មរស្ឺេ្ំ ្បសនដបេដម្បសម�ានខរដនថជ

េដសសំអងេាកីិិរា��ានីម
រ គថីវងអថករយិខង េហសអថកភ�មយេរេថវ្្ំន ្គនន

េនកថុងកីកំណិន ្ពំដប។ ជាិិកាមនុស្្ំនននកនេនកម�ុជេនខ�ាឯក�ី នយងមនកី
ិិរា��ានសយិយិីំសនពរកគិនេពសេាសេដសមនំ័ណ�កមែសយិយិដបទប្ដ ិងម្ិោ (Surya, 2012)។
កីខ�ាខិ យ��ំនំ្ិតនិពជម�សនេាដបំេង�ិអសុិអយិព

នយងិពកសីងេ្គាេទនងង

កីី ំេភដបទបដ នយងកីំេណតសេចសេដសំង�ំ។ េដសគែនំ័ណ�កមែសយិយិដបទបដ ្ំជរនគែនអ�ប
អាអង

េដម្បសំគានថជដបីំសនពរកេ្េនេពាែដាអជទី

សម្ននដប េសដកយច�មនកាំាាពានជ យរ�មន

នយងអ យរ�មន

ឬ្កសមហ�ុនមកសកដបេនា។
។

្រីដភយ បាកម�ុជបន

អាអងថ សម្ននដប េសដកយច�មនកាំាាពានជ យរ�មនមកេា្ំេិសកម�ុជ េដសបនីរម

ចំែណកដានកីអភយអភដនសំខនន មរសីំសន្ំេិសកម�ុជ េនាំបជមយនមនភសតុ្ង ឬិយនថន័ស
ជកនែស�ងែដា្ិោបនេបាពុម�ក្សជកដ�កីអំពបអិអ្ំេយរននតនសម្ននដបេសដកយច�កនេដស។

ក�ុសេទ យសកាំាាពានជអ យរ�មនតនកីំេណតសេចសែដាជសងកញំន ំំកុិ ំណ
ត ាមកពប
សម្ននដប េសដកយច�្ិោបនេ្ចង្កងជឯក�ីេនិ�នំង្ំេិស(CCHR 2013)។
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កាំាាពានតនកីំេណតសេចសេនា
នីណមថកន េនាេិ។

មយន្ិោបនក្មយិ្ិងមកីបិនំងនក�ាសែម្ងីំសន

ជសងកញំន កីំេណតសេចសំណ
� ាីឲមនកំេណនិព្កប្ក

កីិិរាបន្បកន ចំណ�ាិយចជងមុន

កីរំ ពកនំំណុា

កីខ�ាាិិិពិិរាបនិងក

��ិ អនម័ស នយងកីចយ��ងមរប យិ ំ�
 កដ�កស នយងសុខិពកដ�ចយិត ែំកបកន ្កសម្្រ�ី�ដក
�ថមិុសបសសង�មំាាពានដាន�ម្�បិពកថុងសហ្មនន នយងកីដកនីឲេនឆ�សពបសង�មដតិ
េិៀិ។ មរ្មណ�ាសយិយម
ិ នុស្កម�ុជបនកតានន�ឧនហីណនមរសពបភ�មយឈ�ក ឃុំរបខេាះសសក
ែះសអំំយា េខិតេកាកុងថ ្បកន ចំណ�ា្ំចំឆថំជមទឲមីំសនរនីងេ្គា

ពប កីំេណតស

េចសេដសំង�ំបនធដកន ចុាពប $1,083 .82 េទ $484,92 េនកថុងភ�មយែ្ពករបក ឃុំរបខេ្កម ះសសក
ែះសអំំយា

េខិតេកាកុង

្បកន ចំណ�ាមទឲម្ំចំឆថំីំសនអថកភ�មយែដាេ្ំេណតសេចសេនា

បនធដកនចុាពប $2,070.31 េទ $315,89។ ដ�ចគថេនាែដី ចំេពាអថកែដាេ្ំេណតសេចសេនភ�មយ
អណ�ត ងកថុងសហ្មនន េនា មនកីៃសចុា្បកន ចំណ�ាយា ងេ្ចន មនកីំាាពានយាងខដំង
ដានកីែៃនំសុខិព

ែដាអចំណ
� ាីឲមនកង�ាអី�ំិអមា

នយងំ�
 េក្ងេិៀិជ

េ្ចន (CCHR 2013) ។
េនាំបជដបទបម
ដ ន�ីយសំខននែដាមយនអចវសនបនស្មំន នំងំុីស

នយងាសតបេនកថុង្ំេិស

កម�ុជ ាសតបែដាជអថកែៃនំដនសំខនន តន្្រ�ី ្ឺជែកថកមរសតន្កសមែដាកសីងេ្គាំំកុិ

េនកថុងំី យំិតនសយិយដ
ិ បទបដ នយងសយិយិាំេនដន នយងីងកាំាាពានយាងខដំងំំកុិ េដសកីនដង
ី បក្ាដាតនកីី ំេភសកដបទបេដ ន្ំេិសកម�ុជ។

េនកថុងឆថំ2013

កីះ�្ជែដាេទ�

េឡងេដសអង�កីាសតបែខែីបនីកេឃសថ ាសតបមនរបិពកនន ែិអ្កកន េឡង់េដស�ីកី
ំេណតសេចសពបដបីំសនខរន
ដ (Strey Khmer Organization 2013)។
កីំេណតសេចសេដសំង�ំេនាកនមនកាំាាពានយាងខដំងេាកុមីែដី។
្្រ�ី្ិោបនផដសនំ�តីេទកនន ិំំនន្ំងិបាំេនៃែប។

េនេពាែដា

កុមីជសងកញំន ្ិោបនេ្ំង�ំីឲចក

េចា�េីៀន ឬ្កសម្្រ�ីែដាចំបចន ្ិោ េនែំកគថេនកថុងេគាំំណង េដ ម្បីក្ិុក
កុមីីឲេនែក្ីកែនដងំេណតសេចស

ដ�េចថា

ពរកេ្អចំ��ំន ឆថំសយក្។

េនកថុងកីណបមរស

ចំនរន្កសម្្រ�ី្ិោចំ ណសាុស េដម្បអចេក�ីក�នេទ�េីៀនេក្ងេិៀិ ែដា ំណ
� ា

ីឲមនកាំាាពានំែនអមេិៀិដាន�អនិពេសដកយច�្្រ�ី( Surya, 2012)។ ពាកមែកុមី
កនជកតបបីមាដនទំមរស។ កុមី្ិោបនចកេចសពប�េីៀន មនេពាខដាេដស�ីែិេដម្បេទ�
កី នយងីក្បកន ស្មំន ្្រ�ីីំសនពរកេ្ ំន�ំន ពបកីំេណតសេចស េ្ពាថ្កសម្្រ�ីជ
សងកញំន មយនអចេដាំំណុាីំសនខរនបន
ដ
(Aprodev, 2011)។
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សម្ននដប រេមដាដបទបដ នយងកីំេណតសេចស្ំ្មកំែហងដានអិអយិព តនសហ្មននរនជិយ
េដមិ្ិយចេនកថុង្ំេិសកម�ុជ េទ�ីឲំាាពានដានរប យិីសនេន្មែំំ្ំតពណបីំសនពរកេ្
េ្ចនែំំេ្ចនយា ង។

េំ េយង្មអថក្សកីណនពយេសសីំសនអង�កីសហ្ំជជិយ មន

កីណបជេ្ច នែដាសម្ននកំពុង្ិោបនអភយ អភេដសផ�ានេនេាដបីំសនរនជិយ េដមិ្ិយច
ជេហិុេទ�ីឲសហ្មនន ព្យមចុាំ��បដបីំសនខរនីរ
ដ ចេទេហស,

វមនិយចិរចឬគែននីណ

មថកន បនចកេចស។ ឧនហីណនេនេដមឆថំ2013 កែសិភថំេពសំាុសធប
ត ន្សកីណនថ សហ
្មននច្ា សេនេខិតីិន្ប ី ប ្ំមណ 100 ្្រ�ីបនំដយេសទកីំាុនំាងីំសនអជទីម�ា
ដនេដម្បវសនដបទបដីំសនពរកេ្: «េនកថុងភ�មយីំសនេសងមយនមនត្ពេឈ េិៀិេិ ស្មំន្ពាងង

ំុព�ំុីសីំសនេសង ដ�េចថាេសងចងនីក្វិុកស្មំន ំុព�ំុីស នយងស្មំន កំណិនអិតស��ណ
រនជិយ ិ្ិយចីំសនេសង»។ Phak Seangly, 2013)

៤. ះបជ្�ស�
អថកក�ានចេមដសនំងអសនជរនជិយែខែី េហស ៦៧% តនអថកក�ានចេមដសនំងេនាបនចំនេក�ម
ីសនេនកថុងភ�មយមុនឆថំ២០០១។

កថុងចំេណមអថកក�ានចេមដសនំងអសន

ែដាេសងបនសមាស

មថកនិានមថកន្ឺ ៤០.៦% ជំុីស នយង៥៩.៤% ជាសតប។ ិ្េ្ចនតនអថកក�ានចេមដសមនក្មយិ
ំ្ទមប នំយ ៧១.៦% តនអថកក�ានចេមដស្ំសស នយង ៨៧.២% តនអថកក�ានចេមដសជាសតប មយនែដា
បនេទេីៀនេន�

ឬកនមយនបនេីៀនចំន �ំតមសយក្េិ។អថកក�ានចេមដសជាសតប

បិនំងនអិអ្ំេយរនន ខងសយក្ជងំុីស។ កថុងចំេណមអថកក�ានចេមដសជាសតបនំងអសន មន
ែិ៧.៥%ំាុេណ�ា ិាននងង១៩.៤%តនំុ ីស ែដាអចេីៀនដានអនុ យិ្ា័ស។ មយនមនអថកក�ាន
ចេមដសជាសតបណែដាបនេទេីៀនេន យិ្ា័ស

ឬេន�អំ័នក្មយិឧិតមសយក្េិ

ី បឯែដា

ំុីសយា ងេចណសនមរសចំនរនិ�ចបនសយក្ដានក្មយិនំងេនា (្ឺ១.៨% នយង១.៣% ្ម
ាំដំន )។
វងីទ៤ : អ�កផ�េច
ក េម�លរវមេូ នសងកះមសយវប្ធម៌
េភិ
ក្មយិំ្ទមប

2: ះសប

សីុំ

ចំនរន

%

ចំនរន

%

ចំនរន

%

111

71.6%

198

87.2%

309

80.9%

ំ��ំនំតមសយក្

8

5.2%

12

5.3%

20

5.2%

អនុ យិ្ា័ស

30

19.4%

17

7.5%

47

12.3%

មយនបនេីៀន/មយន
ំ��ំនំតមសយក្
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1: ្ំសស
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

 យិ្ា័ស

3

1.9%

0

0.0%

3

.8%

សកា យិ្ា័ស

2

1.3%

0

0.0%

2

.5%

មយនដងង

1

.6%

0

0.0%

1

.3%

155

100.0%

227

100.0%

382

100.0%

សីុំ

វងីទ៥: ចំណគេនសងចំណរ
ចំណ�ាមទឲម

ចំណសមទឲម

ចំនរន

%

ចំនរន

%

ិយចជង100,000 េីៀា

11

2.9

9

2.4

100,000 - 199,000 េីៀា

40

10.5

42

11.0

200,000 - 399,000 េីៀា

120

31.4

132

34.6

400,000 - 599,000 េីៀា

97

25.4

133

34.8

600,000 - 799,000េីៀា

52

13.6

47

12.3

800,000 - 999.000 េីៀា

26

6.8

9

2.4

1 ន - 1.2 នេីៀា

10

2.6

4

1.0

េាសពប 1.2 នេីៀា

26

6.8

6

1.6

382

100.0

382

100.0

សីុំ

ជសំុដង�កចូ គំនាេនក�ុង្ំស�ង់ាតិ េំម ជ៊ំ្កទ ្ក។ ងកេ្ចំជកសិកំ (៧៦.៤%) េ្យ

ានយចំំនំតូចជ ង�កសុទឈន�គេដួកសិកាអ (៦.៣%)។ ្ដែ្គ ៧០%មំចំ ណូគុដជង៤០០
០០០េំទគ (១៥០ុលីំ)ក�ុង១ែខ កឺ មំំ័ យ សម៊ិ កម�ក់ៗក�ុង្កគិំនចំកចំ ណូគវំ

្តសាែត ៣០ុលីំក�ុង១ែខ ឬ១ុលីំក�ុង១ទថន េដយកិតក�ុង១្កគិំមំសម៊ិ ក៥នក់ជ

ាដ្ាេនក�ុងេខត�សំណកកំ ំូ
េ្យេ្ដកដេដទដចំ ណូគេំមំសងចំណនគំដស់ាំុស្ម�ក់ៗ
ចំំនំ២.៧ុលីំក�ុង១ទថនេន�ក់ជតិ
(http://www.nis.gov.kh/nis/NA/NA2012.html)។
ក�ុង

ចំេណាង�កផនគ់ចេាីយ ែគមំចំណយេ្ចំជងចំ ណូគក�ុង្កគិំ កឺ៩០.៤% ្តតន្ំខនទ
គុយ ពទង�កទវ។ ង�កផនគ់ចេាីយេផ្ងេវទត (៩.៦%) ្តតន្ំវិ ញ�សតន/ងង�ំ េា្ទដ្ានងវុកេ្ដ

្វស់ េដយេ្ដ ្វក់ ែគសំ្ំវំ ឬកកេដយ្ំគក់សតួចិានសា។

៥. ីវ ំងូគម្
ស �ស�ទនសង្សនិពសងអម
ជិ�េទ យវិដបទបប
ដ នេកិេឡងេនកថុងិំ ំននែដាេ្��ានថ ជិបកែនដងតនកី្ំឈម

មុខដកនគថីវង កមដំងីំសនីដភយបា នយងិ្ប្ំសុិិែខែី្កហម ែដាែិងែិេកិេឡងជសងក
ញំនឬេស�ីែិនំងះសសងតនិំំនន្ំសុិិគថនំងេនា្ិោបន្្ំន្្ងេដសែខែី្កហម។
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឧនហីណនេនះសសកី្ា ានែដាេិំនង ងំេង�ិៃែប

តក�ដបនំងមរាេស�ីែិ្្ំន ្្ងេដសិ្ប ែខែី

្កហម។ ្ឺេិំែិេនេ្កសេពាេទ�សមហីណកមែីំសនិ្បែខែី្កហមេនកថុងឆថំ១៩៩៦េនា
េិ

ែដាសនតយិពបន យា្ិឡំនមកីក្ំជពាីដម�ាដន យស។

ចំន ្ំងពបេពាេនាមក

អថកភ�មយចសនែដាិ្េ្ចន្ិោបនរេមដបសេចសពប កី្ំឈមមុខដកន គថីវងិ្ប ្ំសុិិនំង
ពបី្កសម

េហសបនេចសេទីសនេនអសនីសយេពាជេ្ចនឆថំេនកថុងឃុំអ�ី្្ប ីតនះសសកសំេ្ង

ិង បន យា្ិឡំន មកិងកដប កំេណិីំសនខរន
ដ យស។ ្រីកិនសម�ានែដីថ មន្ំជពាីដែដា

មកពបិំំននេក្ង់តន្ំេិសកនបនមក្ំងិបាំេនកថុងិំំននេនា េដម្បក�ងរប ិពៃែបីំសនខរដន

កងែដី

ជពយេសសអិបិននមកពប ិ្បនំងពបី។

អះស័សនង ងក្ាដបែដាជេកីមីិកីំសនខរន
ដ

អថកភ�មយចសន្ំកំមុខីំីចយ��ងមរប យិ

េហសេំ សយនជដបេនាមយនសមាែមនងងកី

្ិ្ិងនរបិពេិ ពរកគិន្ិោ្នត្ពែដាេនរយិ់េនា។ ពរកគិន្ិោខយិខំ្ំងងែ្ំងយា ងខដំង

េដម្បសា
� ែស�ងីកក្ាដប ស្មំនដំះសោឬដំ ណំីម
រ ក្ំដតិេិៀិ

មនដ�ចជេពិ

ដំឡ�ង

សែណ�ក េចក នយង��សជេដម។ េនាជយា ងណកនេដស ជិ�េទ របិពពរកគិន បនពងង
អះស័សេាអនុកាត្ពេឈ មនដ�ចជាដយ ែកដេឈ សដងកនយងំសីុក�ជិយ ំែនដ ីុក�ជិយ ក្ំថថំ រ័ី
េឈ ឬេឈ ម�ា នយងសិ�ត្ពែៃមេិៀិ។ ិន�ងមនងងេនា ពរ កគិនកនសកេគ ្កំប មកប�ាេនេា
ដបែដាសម្�ីេដសេសែេនាកងែដី។

ខុសែំដកពបអថកភ� មយចសន

ិំំននដតិេិៀិតន្ំេិសបនច�ាមកកនន ិងកដបេនា

អថកចំណ�ាៃែបែដាេចសមកពប

េដម្ប្ិ្ិងនរបិពីសនេន់ឲា�្ំេសី

្មកីែស�ងីកីកស្ំកំមុខីំីររ សដ� ី ឬ្មកីស�ាែស�ងីកដបេដសកី្នត្ព ឬមរស
ិយសដបពបអថកភ�មយចសន។ េនេខិតេពទធ�ិន អថកចំណ�ាៃែបមនីកសេ្ចន េដម្បីកចំ ណ�ា្មី
សយកីរ�សដ�ីេឈ មនិតមដ ឬកន្នដប នយង/ឬិយសដប មនិំ ហំទំ់។
េនះសសកៃ�ង

អថកចំណ�ាះសសកមនចំ នរនិយចជង។

្មទមែ្អថកភ�មយចសនដំដំណំះសោ្ម

ដបែះសនន

ែដាពរកគិន បនកនន កំនកុងអំ
ថ
ឡុងឆថំដំំ�ង់

េ្កសេពាដរ ាីាំតនីំំែខែី

្កហមេនឆថំ១៩៧៩ ។ ំាុែនតេនឃុំអមំង ពរកែខែី្កហមបនំកសខដរនសងកញំនណសន។

េដម្បកីីសន្នីំសនខរដន្ំជពាីដម�ាដនបន យា្ិឡំនេទីកដប ែដាជេកីមិបកពបដ�ន្

ឬមរស្នត្ពេនែក្ីខងស្មំន េទ�ជែះសចំ កី្ពមនំងស�ាែស�ងីកដប ែដាមនេសែស្មំន
ចយ��ងមេគ ្កំបកងែដី។
េនកថុងេខិតកំពងន ឆថំង ះសសក�ម្�បមនរ័ សែដាជះសសកេិំនងងំេង�ិៃែបកងែដីេនា ្ឺជិងក

ដបែដា្្ំដណ�ំនេដសត្ពពកនកណ
� ាេះ�ង េនឆថំដំំ�ង់ំន�ំនពបកីដរ ាីាំតនីំំែខែី
្កហមកថុងឆថំ១៩៧៩

េហសកនជិំំននមរសកថុងចំ េណមិំំននែដាមនកី្ំឈមមុខដកនគថ

ែកថកអុទ។ េនាជយា ងណកនេដស េ្កស កីេបាេឆថិិ� េទែដាេីៀំចំ េដសអ�ុន្កន កុង
ថ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឆថំ១៩៩៣ នយនថកីមរ សែដាមនាក�ណយជចានមរន បននមនីសកដបែដាេ្េហ
ធ ត ដ�ន្ ឬដបេកីមីិកមកជីំសន
ធត
ថ ដបេកីពប
ខរដន យស ែដាជដប ែដាពរកគិន ធដំន បនេ្ំ ្បសន

កាពបីំំមុន់។ េហិុ កីណនេនា ្ឺវមនកីនកនិយនយា ងស�យិីមរិេទនងង្ណំក្ហ�ុន
�

សុយនំុយច ែដាសន្ថ នង ង្ំ្ានកមែសយិយដ
ិ បទបដនំងអសនេទ់ឲអថកកនន កំនដបេនកថុងីំំែដា

កនដងេទ េំសយនជ្ណំក្េនាឈថាេឆថិ។ េដស�ីចំនរន្ំជពាីដេចាែិេក នេឡង ្ឺ
មយនអចិំន��ិនពរកគិន មយន់ឲព្ងបកដប កសយកមែេនកថុងិំំននត្ពបនេឡស

េហសេនេពាខដា

ពរកគិនបនេទ�ហរសពប ្ពំ ្ំិានតនភ�មយ/ឃុំីំសនខរនេទេិៀិ។
ដ

េនេខិតបិនដំំង ិំំននំងង្បំជកន ែស�ង្ឺជត្ពស្ិ ែដាិ្េ្ចនដុាេដសេដមំស្ប នយង
្ំេភិេឈ ដនមនិតមដមរសចំ នរន

េហសកនជិបរ្មកតនពពរកសិ�ត្ពកងែដី។

មយនមន្ំជ

ពាីដណែដាមនក្ាដបដំដំណំេនិបេនាេិ ពបេ្ពាេ្កសេពាី ំេដាេចសពបីំំំាុា
ពិ ិងកដបេនាេនែិំនតកនន កំនេដសកមដំងែខែី្កហមដែដា ីហ�ិមកិាននងងសមហីណ
កមែកុងឆ
ថ
ថ ំ១៩៩៦។ េនាជយា ងណកន េដស កីំំកយច
ដ ំំផដស្្មំត្ពេឈ េនកថុងិំំននេនា
េដម្បែ្ំកដសវេទជិំំនន អភយអភននកសយកមែ មយនអចំន�ុចំក�កនវបនេឡស។

កថុង្កំខណ�តនេគានេយបសឈថា-ឈថាែដាមយនបនែចងជសាក�ណនអក្ី
ននជននខ�សនីំសនែខែី្កហមខដាបនាកនេស�ីែិនំងអសនតនិងកដប
កនដងមកេទ់ឲ្កសមឈែរស

មរសចំនរន

នស

ែដាខដរនបនកននកំន

្ឺ្ំកីេនាេហសនំ់ឲមនកី្ំឈមមុខនងងននែខែី្កហម

ែដាមយនបនិិរាចំែណកដប។ ម្ា ង យសេិៀិ ិំនសនកនេកិមនកងែដីីវងអថក

ចំណ�ាៃែបែដា្ិោបននកន នសចយិត

េដសអថកដងកនំសហ្មនន ំងង្បំ

ជមរសនងងអថកភ�មយ

ចសនែដាមកពបឃុំននេនរយិខងពកនព័និនងងកី្នដប ត្ពស្មំន ដំដំណំ។

៦. ្សនិពដីធ�ីេនក�ងេខយ�
ែដេបនសសកក
ុ
ជដំំ�ង វមន�ីយសំខនន ែដា្ិោី ំំកថ ភ�មយសំណក្ំី�នំង២៦មនិប ្ំងេនកថុងិំំនន
រនំិ

េហសម្ា ង យសេិៀិ

េដសត្ព។

ភ�មយេស�ីែិនំងអសនសយិ
អ េនិំំនន ដចន ះសយា្្ំដណ�ំនេទ

ិ្េ្ច នតនភ� មយសំណក្ំី�នំងេនាធដំន បនសអយិេនេ្កមកី្្ំន្្ង ឬកននដង

កិនេដសកងិ័ពែខែី្កហម

មុននងងេទ�សមហីណកមែ្មីសយេគានេយបសឈថា-ឈថា

ីំសន្រីដភយបាកម�ុជ។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េដម្បេគាំំណងជកនកន េនកថុងីបសកីណនេនា

ដបនងង្ិោបនែំងែចកជ្បំ្ំេភិ

េដសអនុេម្ម កីេ្ំ ្បសនីំសន្ំជពាីដ ្ឺមនដបាំេនដន ែះស ចំកី ដបត្ព នយង
ដបត្ពសហ្មនន។

ដបាំេនដនសំេេេាដបែដាអថកេ្ំ្បសនស្មំន ជិប ាំេនីំសនខរដន។

ែះសសំេេេាដបែដាេ្ំ ស្មំនដំះសោ។ ចំកីសំេេេា ដបែដាេ្ំ ្បសនកុថងេគាំំណង

េ្ចនយា ងស្មំន ដំដំណំេក្ង់ ររនកាកនមននំងដំណំះសោែដី។ ដបត្ពេនិប េនាសំេេ
េាក្ាដប ែដាមយនននន្នត្ព េហស្ិោបនកនន កំន េដសអថកភ�មយ

ស្មំនិុកេទ�កសយកមែ

ឬជាំេនដនេនេពាអន្ិ។ ដបត្ពសហ្មនន សំេេេាដបត្ពីរម ែដាសមរយកសហ្មនន
នំងងសអចេ្ំ ្បសនស្មំនកី្ំម�ាអនុកាត្ពេឈ ឬអុស។ ដបេនាអច្ិោែំងែចកេទ
់ឲអថកភ�មយ្កប្ក ែដាខ�ាខិដប ឬកនអចែចកេទ់ឲសមរយកនំងអសនីំសនសហ្មនន ស្មំន
ជដបំ្មសងិុកេនេពាអន្ិ។
រ គបី ១: ្សនិពដីធ�ីរបសកះបជពេរដដ

ចំេពាកីសយក្នំងម�ា ្ំជពាីដិិរ ាយា ងេចណសនបនដបមរសក្ាកថុងចំេណមដប
នំង្បំ្ំេភិខងេា។

មយនមនអថកណែដាមយនមនដបេនាេិ។

្ំជពាីដេស�ីែិនំង

អសនមនដប ស្មំន ាំេនដន (៩៨.៧%)។ េនាជយា ងណកនេដស េ្សេង�ិេឃសថ មន
ែិ្ំជពាីដិយចិរច(១.៣%)េិ ែដាមយនមនដបាំេនដន។ កថុងចំេណមអថកនំងេនា ្ឺមន
អថកចំណ�ាៃែបែដាមក្ំងក�ាសែម្ងេាដបអថកភ�មយែដាមនចយិតសំ្ុីស

េហសអថកខដាកនបន

សងនក�ាេាដបឪពុកម�ស េហសេស�ីែិនំងអសនជ្្រ�ី្កប្កែដាមនាសតបជេម្្រ�ី។
េំ្មំី យំិតនរនំិកម�ុជ ែដា្ំជពាីដិ្េ្ចនពងងអះស័សេាកាយិកមែះសោ េដម្ប

្គនន ែិចយ ��ងមរប យិ

ដ�េចថាវពយិេហសែដាថ

ិ្េ្ចនតន្ំជពាីដែដាបនសយក្

(៩៤.៨%)មនដបែះស។ កថុងចំេណមអថកនំងេនា េ្ចនជងពបីិ្ំប (៦៧.៥%) មនដបែះសមរស
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ក្ា ឬពបីក្ាេនកថុងេខិតេគាេេនំងំរន។ ជមទឲមអថក ក�ានចេមដសកថុងកីស�ងនមិយេនា

មនដបែះសចំនរនពបីក្ា។ េនាជយា ងណកន េដស ២៣.៦% តនអថកក�ានចេមដស ែដាិ្
េ្ចនមកពប េខិតកំពងន សឺន
� យងេពទធ�ិន

ែដាមនតក�ដបត្ពអចព្ងប កបនជដបែះសបននយយស

្បំន ថ បនិិរ ាដបែះសចំ នរន៣ក្ា ឬេាសពប េនា។ ជមទឲម្្រ�ីនបមរស់ េនកថុងកី

ស�ងនមិយិិរាបនដបែះស ្ំែហា២ហយក្។ េនាមនន័ សថិយនថកាះសោកថុង១ឆថំ ែដាកាយិ

េដស្្រ�ីែដាមនសមរយកជមទឲម ចំនរន្បំនកន មនចំនរនំប េ្ន ែដាអច្គនន ែិ
ំេ្ម ជិ្មោកីមរ ាដនីំសនពរកគិនែិំាុ េណ�ា។

មនែិ

២៩%តន្ំជពាីដែដាបន

សយក្ ែដាិ្េ្ចនមកពប េខិតកំពងនសឺ� នយងេពទធ�ិន មនដបចំកីជមទឲមចំនរន ២ហយក្។
្ំជពាីដេ្ំ្បសនដបចំកី

ស្មំន ដំដំណំីម
� ក្ំេ្កពបះសោ

មនដ�ចជ��ស

េចក

សែណ�ក នយង ំែនដំក�ីស្មំនជ្បកនចំណ�ាំែនអមេទេាកីកាយិះសោ។
វមន�ីយសំខនន្រីកិនសម�ានថ េំ្មកីសេង�ិេពាចុាសយក្្មម�ាដថន នយងសមាសនន
ជមរសនងងអថកក�ានព័ិបមនសំខនន់ ិំហំដបែះស នយងចំកីែដាអថកភ�មយបននយ យស្បំន ្ឺេសែ
នងងិំហំដបសីុំែដាពរ កគិន មន កថុងេនាមនែកថកតនដប ែដាពរកគិនបន្ន េដសេ្ំកមដំង
ពាកមែីំសនខរនឯងផ
ដ
� ាន

េដម្បដំដំណំេក្ង់

េហសដបត្ពែដាេនសានមយននននបនដំ

ដំណំេនេឡសេិ។ េនាមនន័សថ អថកភ�មយបនដំដំណំែិេនេាដបមរសែកថកែដាពរកគិន
បន្ំកសថ ជែះសឬចំ កីីំសនខរដន។
េ្កពបដបែះស ឬចំកី អថកភ�មយកនមនដបត្ពែដាពរកគិន បនកននកំន ស្មំនំ្មសងិុ កដំដំណំ
េនេពាអន្ិ។ ដបត្ព្ិោបនកនន កំន ្មីសយកីែំងែចក កី្នដប កីនមនីដបមយនននន
ធត
កននកំន េកីមីិក
នយងកីិយស។ េស�ីពកនកណ
� ាតន្ំជពាីដែដាបនសយក្ (៤៦.៣%)
បននយយស្បំនថ ពរកគិនមនដប យាងេចណសន១កែនដងេនកថុងដប ត្ព ចំែណកឯអថកដតិ
េិៀិ (១៣.១%) បន្បំន ថ ពរកេ្កនជម�សនដបមរសក្ាតនត្ព សហ្មនន ែដាបនែំង

ែចកជាក�ណយំុ្�ាេទ់ឲសមរយកសហ្មនន ឬកថុងី�ំិពជសហកមែសយិយ។
ិ ចំែណក ដបត្ព

មនិំហំជមទឲម ៣.៨ហយក្។ វមន�ីសំខនននងងកិនសម�ានថ អថកភ�មយជេ្ច ន (១៦.៨%)

មយនអចំកស្បំនអំពបិំហំតនដបត្ពីំសនខរដនបនេិ

េហសវកនពយបកនងងំកសពប ដបកុងត្ព
ថ

សហ្មនន ែដាអថកភ�មយនមនីថជកមែសយិយិីំសនខរដនបនិំហំំាុណ�ពបេ្ពាេនត្ពសហ្មនន

ខដា ដប្ិោបនែំងែចកេទេអសសមរយក ្្ំនគថេហស ចំែណកឯេនសហ្មនន េក្ងេិៀិ ដប
ត្ពេនជកមែសយិយិីម
រ េនេឡស។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឯករនិ�ំនបសកមែដបកុថងឆថំ១៩៨៩ មយនបន្ំ្ពងិតេទ់ឲិន�ងមនងងកីេទ�ែកនិប នយងកីចុាំ��ប
កមែសយិយដ
ិ ប ទបយ
ដ ា ងា�យិា�ននីំសនសុី យេយដបេនាេឡស
ីហ័ស

នយងិ្មោកីដប យាងខ�សនស្មំន កសយកមែែំំពណយរ�កមែ

សកមែិពននែដាមយនែមនំេ្ម ែកថកកសយកមែ
ចំេណស

ីរមក្ំនងងកំេណន្ំជពាីដយាងឆំន
អរបកមែេឈ ម�ា

កនដ�ចជ្ំ្ពងិតេទេនកថុងេគាំំ ណងេកង

ែដានំ់ឲេកិជកមដំងរំ ីុស់ឲមន យវិដប ទបេដ និំំនន រនំិ

េគាេេីំសនអង�កីរប យិតៃដៃ�ថីកងែដី។

នយង

កថុងេនាីរមនំងេខិត

 យវិបនេាចេឡងិ្េ្ចននកនិងនងងដបកសយកមែ

ឬជដបត្ពែដាបនកននកំន េដសអថកភ�មយ

កនដ�ចជដបត្ពសហ្មននីំសនពរកគិនកងែដី។

េ្ចនជង ៤០% តន្ំជពាីដែដា្ិោបនសយក្ បននយយស្បំនថ ពរកគិនមនក្ា
ដបែះសឬដបេនកថុងត្ពែដាមន យវិ ី បឯអថកក�ានចេមដសចំនរន ១០.២% នយង១២.៨% បន្បំន ថ
យវិ។
ដបចំកី នយងដប សហ្មនន ីំសនខរនេនមន
ដ

ិំហំដប យវិមនាក�ណយខុស់គថ េទ្ម្ំេភិតនដប ែដា្ំជពាីដេ្ំ ្បសន។ មរសចំនរន
ទំតន្ំជពាីដមនដបាំេនដន ដបែះសនយងដបចំកីមន យវិ កថុងិំហំអិយំីមចំនរន៥ហយក្។
េនាជយា ងណកន េដស

វមនកីពយ បកដងងអំពបិំហំដបត្ពែដាមន យវិេដសមកពប្ំជ

ពាីដមយនអចំកស្បំន ថដបេនាមនិំហំំាុណ�។
រ គបីទ២: ្សនិពៃនះបជពេរដដែដេបនសសកកបកកងនោងវសវដីធ�ី

 យវិចំនរន១៩ កថុងចំេណម យវិដបនំង ២៨េនកថុងភ� មយសំណក្ំី�ននតនេខិតែដាមនសយក្
ចំនរនំរនបនេដាះ�សីរច្ានេហស
េិៀិកំពុងីងន ចំដំេណាះ�ស។
ដំេណាះ�ស។

មន យវិចំនរន

៩

េហស យវិខដា

កថុង យវិនំង២៨េនពឲរីេនកំ ពុងីងនចំ

េដសអនុេម្មកី្ណនិំំននដបែដាមន យវិ

មនេសងអចនយយសបនថ
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្មីសយកីក�ានសំណងមយនសុិយទ
ត មប

នយងអ�បែដាពរកគិន

កថុងកីណប្ំជពាីដែដាបនសយក្មនដបកសយកមែមន យវិ

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ពរកគិន មយនអចនមនីដបេនាមក យសបនេិ។ ៨០្្រ�ី េសថនងង៥១.៩% ជអថកគែនដបែះស
នយង១៤្្រ�ីេិៀិ ឬ៩.១%

នងងេទជ អថកេស�ីែិគែនដប េហសេនិបំ��ំន ៩២.១% នងង

បិនំងនដបត្ពែដាខដរនបនកននកំន។

៧. េដលមេហយុចប
ំ ងៃនវសវ
៧.១ ្ររេកដោងពីរខុសគ�អំពីយថិពែយមួរ៖ ្របមបរដីអនុេ់មវមច្បក
ូគមសបេឆ� ំទ ២០០១ ផ�រនោ
ងរ�បកជះបៃពណីបកកងនោង្រ្នក្បកដីធ�ី
ុ

េនេពាែដាីដភយបាកម�ុជៃែបមរស្ិោបនំេង�ិេនកថុងឆថំ១៩៨៩

េសដកយច�ិបក្ី្ិោបន

េីៀំចំេឡងេនេ្កមីដទមែនុ��ៃបែ នយងកមែ យទបកមែ យទបកំែណិ្មងនដបទប។
ដ
េនឆថំ១៩៨៩ េសចក�ប
ែណនំសបអ
� ំពបកីអនុ ិតកីេ្ំ្បសន នយងេគានេយបស្្ំន ្្ងដបទបដ្ិសបនអនុម័ិ េហស
កមែសយិយិដបាំេនដនកន ្ិោបនិិរា��ាន។ េសចក�បែណនំេនា កនបនិិរា��ានសយិយិតនកី
កននកំនដបដំដំណំកងែដី។ ច្ំនភ�មយបាឆថំ១៩៩២ កនបនំ�
� កនំែនអមអំពបកីអនុ��ិ់ឲ
មនកមែសយិយដ
ិ បាំេនដនកងែដី។ េដស្យិដានដំេណីកីេនា េនកថុងេខិតែដាបនសយក្
នំងំរន

េសងអចសេង�ិេឃសថ

ដំេណីកីព្ងប កដបទបក
ដ ុថងចំេណម្ំជពាីដម�ាដន

េហសនង ងដំ េណីកីែស�ងីកីកសិិរ ាបនដបៃបែីំសនអថកចំណ�ាៃែបបនេក ិមនជសងកញំន។
ម្ា ងចំនរនដនេ្ចនតន្ំជពាីដកនជសម�ទនំ់ឲមនាំហ�ីមនុ ស្េចសពបំណ
� េខិត

ែដា

មនដងនសុបែិ្ំជរនខ�សន់ឲេចសេទកនន េខិតែដាមនដងនសុបេិនំកងែដី។ ជឧនហីណន
ចំន្ំងពប ឆថំ១៩៩៦េនាមក អថកចំណ�ាៃែបបនំ��ីិប ាំេនមកឃុំំងង្បំកុថងេខិតបិន ដំំង េទ

េនះសសកភថំ្កវសតនេខិតេពទធ�ិន ឬកនេទីសនេនកថុងះសសកី្ា ានតន េខិតកំពងន សឺ� េដម្បសា
�
ែស�ងីកដបកសយកមែៃបែ្មកីីុក្នដប

ឬមរស្មកីអាអងដបែដាមយនបនកនន កំនថជីំសន

ខដរន ិ្េ្ចនេកិមនេនកថុងិំំននែដាធដំន បន្្ំន្្ងេដសិ្បែខែី្កហម។
្ំធនកី យយា័សេីៀំចំែដនដប ន្ី�ំនប សកមែ សំណងន នយងភ�មយបាះសសកី្ា ានបននយយស
្បំន អំពបីេំៀំែដាអថកចំ ណ�ាៃែបមកកននកំនដប

«ពបមុនមកមយនជពយបកេិ មកីកដបេនិប េនា។ ពរកគិនខដាមកសុំឃុំ ររនកាខដាេិៀិមយននំងសុំ
កង។ ពរកគិន មកេទ�ែិិ�ំ ដុិែិទឲ�ង ដានេនស�ី់េទ គិន ថដបគិន ឯេណា់។ ខងអជទី

្យិថ មយនេបាំងនឬេដស គិនេចសេិ មកពបេយ្សានថ គិនេិំនងងនដងកិនស�ក�ម
េហស្ិោកីដប េដម្បចយ��ងមរប  យិិេទេិៀិ។»
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ម្ា ង យសេិៀិ

្ំជពាីដម�ាដនកនបនព្ងបកដប កសយកមែីំសនខរដន្មកីកននកំនដបត្ព

ិំេនី ែដាពរកគិន េ្ំ ្បសនស្មំន ដុិទឲ�ង ឬេទ�ជកែនដងប�ាេគ្កំប។ ពរកគិនបនែំង
ែចកដបនំងេនាជមរ សគថគិន ។

្ពំដប្ិោបនិិរ ា��ានបនែិជមរសគថគិនែដាជអថកីសន

េនកថុងភ�មយជមរ ស ឬេនភ�មយេក្ងេិៀិរយិគថ។ េ្កសមកេិំពរកគិនអាអងថ ជកមែសយិយិ

ីំសនខរនំន
ដ
� ំនពបក្ាដបខដា្ិោបនេ្ំ ្បសនស្មំន ដំដំណំ េហសររនកាបនិុ កវ់ឲេន
ដបត្ពដែដា។

អថកមកពបខងេ្កែដាជអថកមន

កនបនិយសដបពប្ំជពាីដម�ាដនស្មំន កីេកងចំេណស

កងែដី ជឧនហីណនេនះសសក�ម្�បមនរ័សកថុងេខិតកំពងនឆថំង។
េស�ីែិកថុងេពាជមរ សគថេនា ីដភយ បាកន បនចំនេក�ម្ំ្ានដបស្មំនសម្ននដប សង�មកយច�

់ឲ្កសមហ�ុនឯករន េហសេនកថុងកីសយក្នំងំរ នេខិតេនា វកនមយន្ិោបនដកេចសកងែដី។
វងី៦: សម្បនដីេសដដកសចិេនក�ងេខយ�
ប ំងបួនទ(ះបូពរបសកអងអ្រេី្ដគ)
ុ
េឈែា្កសមហ�ុន
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េខិត

កាំី យេច�ិ

ិំហំជ
ហយក្

កមែសយិយិ

ដំណំ

្ំេភិ

Leang Hour Hong

វត់ំដង

2000-06-07

8000.00

ែខអំ

ងំេព

elc

Rath Sambath

វត់ំដង

2009-04-03

5200.00

ែខអំ

េរសរូ

elc

Suon Mean Sambath

វត់ំដង

2011-04-06

4095.00

ែខអំ

ាិំសង

elc

OJI

កំពង់ឆ�ំង

៊ដុំ

ែផីេឈ

elc

CJ Cambodia 2

កំពង់សឺ�

1999-11-15

3000.00

កូេំ 

elc

CJ Cambodia 1

កំពង់សឺ�

1999-11-15

5000.00

កូេំ 

ំកូងាទ

Uk Khun

កំពង់សឺ�

2001-05-25

12506.00

ែខអំ

Golden Land

កំពង់សឺ�

2004-03-05

4900.00

ចិំ

City Mart

កំពង់សឺ�

2006-02-28

9853.00

�សទគង�

HLH

កំពង់សឺ�

2009-03-30

10492.00

Fortuna Plantation

កំពង់សឺ�

2009-10-12

Fortuna Plantation

កំពង់សឺ�

Grandis Timber

កំពង់សឺ�

10000.00

ំកូងាទ
ំណំ
ច្ានម
ំកូងាទ

elc
elc
elc

ាិំសង

elc

សិង�ដុំ ទ

េពត

elc

7100.00

ម េកសុទ

elc

2009-10-12

855.00

ម េកសុទ

ំកូងាទ

2009-12-31

9820.00

នេាំ ិក

ែផីេឈ

elc

ំកូងាទ

elc

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

Great Field

កំពង់សឺ�

2010-01-29

9059.00

ចិំ

ងំេព

ELC

Yellow Field

កំពង់សឺ�

2010-01-29

8591.00

ចិំ

ងំេព

ELC

កំពង់សឺ�

2010-02-04

8506.00

ែខអំ

ងំេព

ELC

កំពង់សឺ�

2010-02-04

8245.00

ែខអំ

ងំេព

ELC

កំពង់សឺ�

2010-12-07

290.00

ចិំ

ាិំសង

ELC

កំពង់សឺ�

2011-03-21

4700.00

ែខអំ

ងំេព

ELC

កំពង់សឺ�

2011-04-06

1400.00

ែខអំ

ងំេព

ELC

កំពង់សឺ�

2011-11-27

839.00

�សទគង�

ែផីេឈ

ELC

889.00

ចិំ

ំកូងាទ

ELC

Phnom Penh
Sugar
Kampong Speu
Sugar
Yun Khean
Minerals
Kampong Speu
Sugar
Reththy Kiri Sakor
Forestry
Investment
Master
International
Ratanak Visal
MDS Import
Export
MDS Import
Export
MDS SEZ

កំពង់សឺ�
េពដធិត់

1999-10-15

3000.00

ែខអំ

ំកូងាទ

ELC

េពដធិត់

2010-07-09

1950.00

ែខអំ

េរសរូ

ELC

េពដធិត់

2010-12-30

4402.00

ែខអំ

េរសរូ

ELC

2667.00

ែខអំ

គអំ

SEZ

េពដធិត់

រ ូបទ�៣: ម ូលេហតុបង��វទ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េពាសរី្ំជពាីដអំពបម�ាេហិុែដាដប ីំសនគិន មន យវិ

ពរកគិន បនំកស្បំន ថ

សម្ននដប េសដកយច� (៧៣.២%) នយងសម្ននដប សង�មកយច� (២៦.៨%) ជម�ាេហិុ សំខនន ែដា
នំ់ឲដប ីំសនពរកគិន េកិមន យវិ។ សម្ននដបេសដកយច� ែដាីដភយបាបន្ំ្ាន់ឲ្កសម
ហ�ុនភថំេពសស��ហ�
 ័ី (PPS) កំពងនសឺស
� ��ហ�័ី (KSS) េអកអយាេអក សុបទបមាិ នយងមា ស�័ីអុយនទ័ីណសឲ�
ណានេនេខិតកំពងន សឺ� នយង្កសមហ�ុនិពបមុយចេនេខិតេពទធ�ិន ីរមនំងសម្ននដប សង�មកយច�
េនេខិតកំពងន ឆថំង េពទធ�ិន នយងបិនដំំង េហសនយងត្ពសហ្មនន េនេខិតកំពងន ឆថំង នយង
េពទធ�ិន ។ មរសចំ ែណកិ� ចតនអថកក�ានចេមដស (៧.១%) បនំ�
� កន ថ

មនម�ាេហិុ េក្ង

េិៀិដ�ចជកីីុកីក ែី ា/អរបកមែែី ា េហសនងងិ្មោកីិំំននអភយអភនន ីំសនីដ។ វពយិេហស
ែដាថ ីដភយបាក�ានដបេទ់ឲ្កសមហ�ុន ស្មំន ដំដំណំ ដ�ចជអំ េព ដំឡ�ងមប េពិ េដមអ
កស្ ដំណំែកដេឈ េកស�� នយងដំណំដតិេិៀិ (ស�មអន ្្ងិប៦)។  យវិដប ទបែដ ដាំង�
េដសសម្ននដបេសដកយច�ិ្េ្ចនេកិមនេនេខិតកំពងនសឺ�
កំពងនសឺ�

 យវិចំនរន៤កថុងចំេណមកីណប យវិដបទបដនំង១៥

ហ�ុនចំនរន៥

េហសេនេខិតេពទធ�ិន

នយងេខិតេពទធ�ិន ។

េនេខិត

ំណ
� ាមកពបសម្ននដប ីំសន្កសម

 យវិចំនរន៤តន យវិដបនំង្បំបនេកិមនជមរស្កសម

ហ�ុនមរស។ សម្ននដប សង�មកយច� ិ្េ្ចនមនេនេខិតកំពងនឆថំង ែដាីដភយ បាបនំ្មសង
ិុកដបខដាេទ�ជសម្ននដប សង�មកយច�ស្មំន េយទយន ពយកី នយងម�នតប្រកីច�ានយ ិតនន ចំែណកឯ
ីដបាត្ពេឈ កនមនំំណងកីពីំី យ�អន ្មីសយកីំេង�ិត្ព សហ្មនន កនដ�ចជីក្
ិំំនន្្មំត្ពតំិងកងែដី។ េនាជយា ងណកន េដស កនតក�ដបនំងេនាមនកីជនន េា េាដប
ែដាកនន កំន េដសអថកភ�មយេិៀិកង។ កីណប យវិមរ សេិៀិ បនេកិេឡងេនេពាែដាីដភយ
បា្ិោកីិំហំដបស្មំនក�ងមរ្មណ�ាហ�ងកហ�ឺនស្មំន កង្រអុទហិអ
្ិរិេាដបីំសនអថកភ�មយកងែដី។

េសងបនសេង�ិេឃសថ

េហសបន

ំរនកីណបកថុងចំេណមកីណប យវិ

ចំនរន្បំ្ិោបនំង�េដសសម្ននដបសង�មកយច� នយងិ្មោកីីំសនីដភយបាេទ�ជត្ពសហ្មនន
នយងកីក�ងមរ្មណ�ាហ�ងកហ�ឺនីំសនីដភយបា។

ចំេពាកីណប

 យវិេនេខិតបិនដំំង

ីដភយបាបនសកដបែដាកំ ពុងកននកំនេដសអថកភ�មយមរស្កសមមកេទ�ជសម្ននដប សង�មកយច�
ស្មំនអថកភ�មយមរស្កសមេិៀិ ដ�េចថាេហសបនជ យវិេនែិំនតេិៀិេនិបេនា។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្មិស្នយីំសនអថកភ�មយ េដសមកពប ពរកគិន មនកីខ�ាចំេណាដងងែកថកច្ំនភ�មយបានយងំិ
ំ�� ិយតនននកន ិងនងងដបទបដ នយងទនធនទមែជិយ េិំបនជពរកគិនែិងែិមនចយិត្ំកននសក
 យធនច្ំន កនន កំនដបទបដ្មែំំ្ំតពណប េដម្បអាអងកមែសយិយិេាដបីំសនខរន។
ដ
កីសានដងង

ធត
អំពបកមែសយិយិ្មីសយេកីមីិកែដា្ិោ
បនំ��� នពប មរសរំននន េទមរសរំ ននន េនែិអនុិតេន

េឡស។ េំស�ម្បែិែខែី្កហមបនី ំសកមែសយិយឯ
ិ ករនេាដបទបយ
ដ ា ង ណក�ប េ្កសកីិិរ ា
��ានន�កមែសយិយិេាដបាំេនដន

នយងដបកសយកមែ

ភសតុ្ងបនំកស់ឲេឃសថ

េនកថុង

សហ្មនន ខដាតនេខិតចំនរនំប (កំពងនសឺ� កំពងនឆថំង នយង េពទធ�ិន) កថុងំណ
� េខិតនំងំរនអថកភ�មយ

ធ ត ែណាពបដ�ន្។ ចំេពាិស្នយ
បនខំព្យមយា ងាំបក េដម្បេទ�ជម�សនេាដបែដាជេកីិំ
េនា ពរកគិនជអថកកសីងេ្គាេដស�ី យវិដបទប។
ដ
ាសតបមរសី�ំេនភ�មយែះស� បននយយសថ
«េនភ�មយែះស�ឆថំ១៩៨២ អជទីបនែចកដប ្្ំន់្្រ�ី។ េ្កសឆថំ១៩៩៣ អថកភ�មយនំង

ធ ត ដ�ន្។
អសននំគថេទសកដបេកីពប

អថកខដាមនដប្ិោម�សនេដមសកដប េ្ យស

ម�ាដន់ឲដបិំេនីមរសកែនដងេទគិន។

េិំីដអំណច

ធ ត ន្េនិំំនន
អថកខដាេិៀិំង�ំចយិតេទសកដបេកីដ�

ធត
ដំណកន្ិសងង ែដាែខែី្កហមធដំន កនន កំនពបមុន។ ខុំ យសមនដប េកីែដី
អ�� ងងខុំកនចំនកនន
កំនដបេនិំំនន េនាេទ។»

អថកភ�មយមថកនមកពបភ�មយេក្្ិំុ ី ប ឃុំសែ�ន� តនេខិតេពទធ�ិនបនិ��សែិ�ីថ

«េ្(ិ្បិបពបី) មកេនាមយនែមនចយិឯ
ត ងេិ សុិិមនច្ំន មនិមដំន ្ិងម្ិោ េសងមយនខដចេ្ះ។

ធត
េ្មនច្ំន បនេ្�នេទ� េសង�នថេ្ះ។ ែិេសងះសំច្ំនែដីេហស ពប េ្ពាេកី្ាន
្ំងពបេដមមកីំសនយស្ ្ំងពប េដមមក មយនែមនេទចំន ដបៃបឯ
ែ ណ។»
េនកថុងសង�មែខែី ពកឲ «េកី»ធ ត េនាមនអិអន័សីំសនវ។ េំសយនអថកណមថកនមយនបនកីពីេកី ធ ត

មីិកពបដ�ន្េិ

គិន នងង្ិោេ្ចិនិុកថ

មនុស្មយ នបនេជ្រ័ ស។

ធត
ច្ំនេកីកាបន

ធត
េពាថ «ក�នេអ សេកីេមប
ច�ីីក្្នន ្យិ្្ង ែៃនំចំីរសីង ្ំសង្ំស័ិថ ្ំេយរននស�ី»។
ធត
បដេនាមនន័ សថ មនុស្រំននន េ្កស្ំ្ប្យិ្�ីអំពបេកីមីិកដ�
ន្

េហស្ិោេចាកីពី

េកីេនា់ឲបនហែិនចិនស្មំនិុកជ្ំេយរនន ស�ីអែង�ង។
ម្ា ង យសេិៀិ

អថកភ�មយខដាបនិ��សែិ�ីអំពបិពះសំច្ំនតនដបីំសនខរដន

េែដាពរកគិនបនកនន កំននយងេ្ំ ្បសនដបេនា

េដសែក�កេាេពា

្ឺ អថកភ�មយបនកននកំននយងេ្ំ្បសនដបមុន

េពាេចសអនុ្កយិឲអំពបសម្ននដប។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

អថកភ�មយមថកនមកពបភ�មយែះសពពស កថុងេខិតេពទធ�ិន បនិ��សែិ�ីថ
«េសងមនដបេនាមយនះសំច្ំន មកែិពបអថកកនន ច្ំនមយនែដាសុបេសាឯក�ី់ឲេសងេិ បន

េចិេសងថ ដំដំណំេាដបីដ។ ែិ្មពយ ិីដេិ ែដាេដាសកីរចខដរន ែិេសងមយនថ។ េសង
េទ�េាដបេនា្ំងពបដំំ�ងមក េិំីដមក្មេ្កស ្ឺីដេិែដាី ំេភេសង។»
អថកភ�មយមថកន េិៀិបន្បំន ថ
«េសងមយនបនី ំេភច្ំន េិ ក�ុសេទ យសច្ំន េិែដាី ំេភេសង េ្ពាេសងបនដំដំណំ

េហស េិំេ្មកមេសង្មេ្កស។ េ្្រីែិមេសង្ំងពបដំំ�ងមក។»
េំ្មិស្ន យស័សីំសនអជទី ច្ំន នយងំិំ�� ិយតននអំពបដបទបដ នយងទនធនទមែជិយ្ិោ
េីៀំចំេឡង់ឲមនកមែសយិយដ
ិ ប ទប។
ដ
ដបស្មំន សម្ននដប េសដកយច� នយងសម្ននដប សង�មកយច�កុថង
េខិតេគាេេនំងំរនិ្េ្ចនសអយិកថុងិំំននត្ព

ែដាអនុេម្មច្ំន ថជដបីំសនីដ។

េនាជយា ងេនាក�ប េនកថុងសម្ននដប នំងេនា្ំជពាីដបន
េគាំំណងកសយកមែ។

េនេពាែដា្កសមហ�ុន

នយងកំពុងកននកំនដប

េដម្ប

ឬអជទីអនុ ិតសកមែិពនកនិង

នងង

សម្ននដប អថកភ�មយច�ាមកនមនីដប នំងេនាថជដប ីំសនខរដន។
ម�នតបមរសី�ំកថុងះសសកភថំ្កវសបនបន្ំ�សនន ថ

«អថកភ�មយេនេក្្ិំុី បេនា ធដំនបនំ�ងងថ ្កសមហ�ុនី ំេភសកដបគិន។្មពយិដបេនាជដបត្ពេិ
ពរកគិន្គនន ែិ្បំន ថ កែនដងេនាជដប ីំសនគិន។ យា ងណកនេដស ដបេនាខងអជទីបន
ររា់ឲ្កសមហ�ុនីរចេហស ែិពរកគិន េនែិអាអងថ ជដប េនាសអយិេនកថុងភ�មយចសនពបដ�ន្គិន។ »
ី រ�កកគ�របសក្សប�នៃនកះមសយេផផងស
៧.២ េសចក�ីសេះមចមសនសុស
កីេទ�េសចក�បសេ្មចមយនសុបសក�កន គថីំសន�អំ័នកថុងក្មយិេក្ង់

េដសមយនបនពយេ្គា

េយំានគថអចំណ
� ា់ឲមន យវិ។ កថុងេខិតេគាេេែដាបនសយក្ េសងសេង�ិេឃស
មនកីេទ�េសចក�បសេ្មចេដសអជទីថថកនេ្កម

នយងអជទីថថកនេាអំពបកីែំងែចងដបនយង

ំិំ�� ិយតនកនិងដបទបដ ្ឺមយនសុបសក�កន គថេិ។ េ្សេង�ិេឃសមនាំនំេនាេន្្ំនិបកែនដងកថុង

ិំំននដបមន យវិ។ កីែំងែចកដប្ិោបនេទ�ីច
រ េហស ឬកនអជទីថថកនភ�មយនយងឃុំបនអនុ��ិ
់ឲអថកភ�មយេ្ំ ្បសនដបេនា

ស្មំនកីចយ ��ងមរប យិីំសនខរដន។

ែិេនាជយា ងេនាក�ប

េសចក�ប

សេ្មចីំសនីដបាថថកនេា ដ�ចជថថកនជិយ នយងថថកនេខិតជេដម បនាំន េាេសចក�បសេ្មច

44

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ីំសនថថកនេ្កម ដ�េចថាេហសបនជ យវិក�ុាេឡង។ ស្មំនជឧនហីណន េសងសកកីណប

 យវិដបទបច
ដ ំនរនំរនេនេខិតេពទធ�ិន កំពងនឆថំង នយងបិន ដំំង។

 យវិដបែដាំណ
� ាមកពបសម្ននដប សង�មកយច�េនភ�មយែះស� ឃុំែិ្ងខ�សន ះសសក�ម្�បមន
រ័ស

កថុងេខិតកំពងនឆថំង។

អថកភ�មយែះស�ែដាបនចំនេក�មមកីសនេនចំនពបចុងិសិ្ី ន

១៩៨០មក បនកដសជអថកគែនដបទបដ េដស�ី្ំជពាីដមកពប ភ�មយដតិ់េិៀិកថុងឆថំ១៩៩៣

ធត
បនេសថសុំដបែដាជេកីមីិកពប
រំនននមុនសកេទ�ជកមែសយិយិីំសនេ្ យស។

អថកភ�មយែដាគែនដប

នំងេនាកនិ្មោកនន កំនដបត្ពៃែប ែដាអជទីម� ាដនបនដងងឮែដី។ េ្កសមកកថុងអំឡុងឆថំ
២០០៨-២០០៩ ្ណយកមែកីច្មសាថថកន ះសសក នយងេខិតបនសេ្មចេទ�អិតស��ណកមែដប ែដា

អថកភ�មយនំងេនាីសនេន នយងេទ�កសយកមែ។ កីេទ�អិតស��ណកមែដបេនា ្ឺកុងេគាំំ
ថ
ណងក�ានដប

ដានម�នតប្រកីច�ានយ ិតនន សុិិរនកិន ី ំ�ស នយងពាបពយកីកថុង្កំខណ�សម្ននដបសង�មកយច�។

កីណប យវិេនំងង្បំ( យវិិប២៧)អចិុកជឧនហីណនមរសេិៀិ

ែដានដុាំកសន�ិពមយន

សុបសក�កន គថតនេសចក�បសេ្មចីំសនថថកនដងកនំក្មយ ិេក្ង់គថ។ ្ំជពាីដ១៩២្្រ�ីមក
ពបឃុំអំពយា្បំេដមេនរយិខងបនច�ាមកីសនេន ឬអះស័សកាកថុងិំំននំងង្បំ ចំន្ំងពប

េពាសមហីណកមែែខែី្កហម េដសមនកីដងងឮពបអជទីម� ាដន។ េនាជយា ងេនាក�ប
េនកថុងឆថំ២០១១ អនុ្កងិឲេាខ ២០២ េចសេដស្រីដភយបាបនសេ្មចេទ�អនុំេយ្

ិំំនន្្ំដណ�ំន េដសត្ពេនា ជដបឯករនីំសនីដ េនកថុងេគាំំណងែ្ំកដសិំំនន េនាេទ

ជសម្ននដបសង�មកយ ច�ស្មំន្ំជពាីដេនឃុំំងង្បំ

ជេហិុ នំ់ឲជននេទេាដបែដា

្កសម ១៩២ ្្រ�ីីសនេន ឬអះស័សកា។ ្ណយកមែកីសុី យេយដប បនេចសំ័ ណ�កមែសយិយិ
្ំជពាីដឃុំំងង្បំ េនាជយា ងេនាក�ប ្កសម១៩២្្រ�ីមកពបឃុំអំពយា្បំេដមមយ ន្ពមចក
េចសពបិំំននេនាេិ។ េមាដ ាេហសជាិិកា ្ំជពាីដឃុំំងង្បំមនំ័ណ�កមែសយិយិដប ំាុែនត
មយនអចិិរ ាបនដប េឡស។

ចំែណកឯ្កសម១៩២្្រ�ីមនំ័ណ�កនពយិែមន

កនំុាែនតបនកនន

កំនដបេនា នយងអាអងថ ពរកគិនបនច�ាកននកំនដបេនាអសនីសយេពាជស�ីមកេហស ដ�េចថា
្ំជពាីដេនិបេនាែិងនំគថនយយសេាងថ «មនំដងនអិនដប មនដប អិនំង
ដ ន »។
ត្ពសហ្មននភ�មយែះសពពស ( យវិិប២២) ្ិោបនំេង�ិេឡងកថុងឆថំ២០០៣

្ម្ំនយិក�រច

េក�មីំសនអថកភ�មយ នយងមនកីិិរ ា��ានពបសំណកន ីដបាត្ពេឈ ថថកនេខិត។ េនាជយា ង
ណកនេដស េនកថុងឆថំ២០១០ អជទីះសសកភថំ្កវសបន្ំកសអំពបកីដកនំ��� ាត្ពសហ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្មននេនា េទកថុងសម្ននដបសង�មកយច� ្ពមនំងមនកី ឯកិពសាន្ពមពបសេម�ចនសកីដ
ម�នតបកង។ (្ំធនភ�មយែះសពពស)
ដ�េចថា្្ំនកីណប យវិនកនិងនងងសម្ននដប េសដកយច� បនេកិេឡងមកពប េសចក�បសេ្មចីំសន
ីដបាថថកន ជិយ

ែដារំ នសននងងេសចក�បសេ្មចដំំ�ងីំសនថថកនភ�មយនយងឃុំ

ែដាអនុ��ិ់ឲ

្ំជពាីដមកីសនេនិំំនន  យវិេនា េដសមយនបនពយ េ្គាេយំានជមរ សគថ។
ី ីធ�ីទប៉ុែន�សម្បនដីរនេេ្េនេេ�ន
៧.៣ ដំេណលរ្ររយយៃន្រចុះប�� ដ
ចំន្ំងពប ឆថំ១៩៨៥

្រីដភយ បាកម�ុជបនខយិខំ អនុិត យស័សំបជអិយ ិពេដ ម្បកំែណ

ិ្មងនដបទប
ដ ីដបាដបទបដ កី្្ំន្្ងដប ទបដ នយងកីែំងែចកដបទប។
ដ េនែខមយ ៃុនឆថំ២០០២ ្កសរង
េីៀំចំែដនដប ន្ី�ំនប សកមែ នយងសំណងន បនំេង�ិ្េ្មងេីៀំចំ ែដនដប នយងីដបាដបទបដ ែដា
ំច�ុំ្នថេនាមនេឈែាថកមែ យទបអនុ យស័សីដបាដបទបដ

នកនិងសយិយក
ិ នន កំនដបទបដ នយងរំីស
ុ កីអភយអភិបក្ីដបទបដ

ីបសកីណនកថុងែខមយៃុន

ឆថំ២០១៣

េនកថុងេគាេេេាកកំ ពសនសនតយសុខ
្ំកំេដស្ំសយិិិព។

េំ ្ម

្ឺមរសែខមុ នកីេបាេឆថិថថកនជិយ េនដំណកនកាិប

មរសតនកមែ យទបចុាំ��បដបទបដ មនដបចំនរន ៦៦០ ០០០ក្ា ្ិោបនវសនែង នយងបនេចសំ័ណ�កមែ

សយិយិចំនរន ៣៨០.០០០ំ័ណ�។ ្រីដភយ បាបនរ�នដំ ណងងថ កថុងដំណកន កាិប ពបី ែដាចំន
េក�មអនុិតសកមែិពំនតកុថងែខ យច�យក

ឆថំ២០១៣

្កសមសុរនសែ័្្ចយិន
ត ងងចុាវសនែងដបិំហំ

៥០ ០០០ហយក្(អដហុក ឆថំ២០១៣)។ េំេយង្មព័ិបមនីំសន្កសរងេីៀំចំ ែដនដប ន្ី�ំ
នបសកមែ នយងសំណងនមកិាននងងតៃ�ិប២៩ែខ យច�យកឆថំ២០១៤ ជាិិកាតនកីអនុិតំិំ�
�
០០១ ្កសរងបនក�ានំ័ណ�កមែសយិយិដបចំនរន ៦១០.០០០ំ័ណ� រ�ន្ំជពាីដ។ ជាិិកា
សីុំមនំ័ណ�កមែសយិយិដបចំនរន ៣ ៨០០.០០០ ំ័ណ� ែដា្ិោបន្ំ្ានរ�ន្ំជពាីដេន
ិ�នំង្ំេិស(http://mlmupc.gov.kh/)។
េនាជយា ងណកន េដស ្ំជពាីដែដាមន យវិកថុងភ�មយសំណក្ំីក
� ុងេខិត
ថ
ែដាេសងបន

សយក្មយនែមនសុិិែិ្្ំនគថបនិិរាំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ បេនាេិ។

េមាដា ាេហសអថកភ�មយនំងេនា

មយនមនឯក�ីែដាមនសុពាិព ស្មំនជភសតុ្ងិិាននងងកីអនុ ិតសម្ននដបេសដ

កយច� ឬសង�មកយច�េឡស។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

វងី៧: ្សនិពវសវដីធ�ីបកកងនោងឯក្របប
� កកទ(%)
ទគំេនដ�ំ

ែ�ស

ចំ្ំ

ទទ្ព

ទទ្ពស្កាំន

(ចំំនំ =7)

(ចំំនំ =154)

(ចំំនំ =39)

(ចំំនំ =165)

(ចំំនំ =49)

ពិតែាំ

េវ

ពិតែាំ

េវ

ពិតែាំ

េវ

ពិតែាំ

េវ

ាិំសង

ពិតែាំ

េវ

ាិំសង

42.9

57.1

51.9

48.1

23.1

76.9

17

72.1

10.9

10.2

67.3

22.5

អថកភ�មយចំនរនិយចជងពកនកណ
� ា (៤៨.១%) មនែះស នយង៥៧.១% េិៀិ

ែដាមនដបាំេន

ដនមន យវិមយនមនឯក�ីអ�បស្មំន ំ�
� កនពបកមែសយិយីិ ំសនខរដនេិ។ ចំែណកឯ ៧៦.៩%តន
អថកែដាមនចំ កី ៧២.១% តនអថកែដាមនដបត្ព នយង៦៧.៣% តនអថកមនដបកុងត្ពសហ្មនន
ថ

កនមយនមនឯក�ីំ�
� កនកមែសយិយិែដី។

ិ្េ្ចនតនឯក�ីំ�
� កនកមែសយិយិេាដបចំកី

ដបត្ព

នយងដបត្ពសហ្មនន ជាយខយិំ�
� កនដបទបែដ ដាេចសេដសេមភ�មយ ាយខយិេក�ីកមែសយិយិ នយងពកឲសុំ
កននកំន េ្ំ្បសនដបទបដែដាេចសេដសេមឃុំឬ្កសម្ំងក្ឃុំ។ ឯក�ីនំងេនាមយនី ងងមំេិ េំ
េ្ំបំេទៀំនងង យ��ំនំ្ិសម�ានម�សនអចានិអុែដាេចសេដសមន�បីេីៀំចំ ែដនដប ន្ី�ំនប
សកមែ

សំណងន

នយងសុី យយដបេខិត។

មនែិ២៥%តនឯក�ីស្មំនដបត្ពនយង២០%តនដបត្ព

សហ្មនន ំាុេណ�ា ែដាបនក�ានេដស�អំ័នថថកនេខិតេនា។ ចំេពាកីណប យវិេនឃុំំងង្បំ
អថកភ�មយមរសចំនរនបនិិរាំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ បទបដ

ំាុែនតមយនអចសកដប បន

ពបេ្ពាិ្ប យវិម�ង

េិៀិមយន្ពម់ឲ េដសអាអងថ ពរកេ្បនកនន កំនដបេនាស�ីមកេហស។ «អថកឯងដំដំណំ

នងងំ័ណ�ហងង
ថ េទែិខុំដំដំណំេាដបខុំ»

(អថកីសនេនភ�មយសុិយទ
ត មប មថកន ឃុំំងង្បំបនដកះសងន

សំដបីំសនិ្បិបពបី)។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

៨. រុ�្�ស�រកដ/ី ្នក្បកដី
៨.១ យុទស
�
ា�សរប�ល់្រមហម៊
ុ
េដម្បអនុ ិតសម្ននដប េសដកយច�បន

្កសមហ�ុនឯករន្ិោិិរ ាបនន�កយច�សន្មរសស�បពប

សម្ននដប េសដកយច�ពប្រីដភយបា។ មុននងងចំន េក�មសកមែិព្កសមហ�ុន្ិោក�ានព័ិបមនរ�ន
អជទីម� ាដន។

ែិវមយនមយនច្សនថ

េិ្កសមហ�ុនបនក�ានព័ិបមនដានអថកភ� មយអំពបេពា

េែដា្កសមហ�ុនចំនេក�ម្នត្ព េដម្បដំដំណំែដីឬេិ។ អថកភ�មយិ្េ្ចនិ��សែិ�ីថ ពរក
គិនមយនបនិិរាព័ិបមននកនិងនងងេពាេែដា្កសមហ�ុនចំន េក�ម្នត្ពេនាេិ។

កីណប យវិខដា អជទីម�ាដនេនថថកននំជងកនមយនបនិិរាព័ិបមនអំពបំ�
 ហថងងែដី។
េនេពាសរីេមឃុំមរសី�ំថ

េិគិនបនិិរាព័ិបមនពប្កសមហ�ុនសុបទបមាិ

កថុង

ឬពបអជទីម� ា

ដនថថកនេាែដីឬេិ គិនកនបនំ�
� កន «ខុំអិនបនព័ ិបមនអបេិ។េកអច�កសរីព័ិបមន

េនាេទខងេកអភយបាះសសក។ »

អថកភ�មយបនំ�
� កន ្បំនពបសកមែិពមរ សចំនរននកន ិងនង ងីេំៀំ ែដាិ្បិបពបីបននមនីដប
 យវិថ

ជីំសនខរន។
ដ
២៨.៦%តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថ មនកី្ំ្មចំេពាអថកកនន

កំនដបដំំ�ង

ចំែណកឯអថក

ក�ានចេមដសេ្ចនជងមរ សិ្ំប

(៣៦.៣%)

មយនបនដងងអំពប

សកមែិពនមនីដប ីំសនិ្បិបពបីេិ។

វងី៨: រេបៀបែដេិគីីពីរបមបរដីវសវ
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កីនមនីីំសនិ្បិបពបី

ចំនរន

ិ្ីស

មយនដងង

139

36.2%

កី្ំ្មចំេពាអថកកននកំនដបដំំ�ង

110

28.6%

កីី ំេភអំណចីំសនម�នតបីដភយបានយងឈែសែដាមនិំ
នកនិំនងា�
រ

37

9.6%

កី្នដបេដសមយនបនំកសឯក�ី

33

8.6%

មនឯក�ីគំ្ិ/ាយខយិអនុ��ិពបអជទីម�ាដន

21

5.5%

អថកភ�មយបនាកនដប

13

3.4%

ិ្បិបពបី្បំនថបនិយសដបីដ (ពបីដភយបា)

12

3.1%

អំេពហយង្េាអក
ថ កននកំនដបដំំ�ង

8

2.1%

េក្ងេិៀិ

11

2.9%

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សុិិ�ាសត្កសមហ�ុន្ឺ «្ិោ្នត្ពជមុនសយន េិំេដាះ�សំ�
 ្មេ្កស»។ េស�ី្្ំន
កីណប យវិជមរ សសម្ននដបេសដកយច� ្កសមហ�ុនចំនេក�ម្នដបត្ព េដម្បកំណិន ្ពំ ដបសម្នន
្មកីេ្ំ ែកនិបីំសនខរដន េដស មយនបន្បំនអថកភ�មយ់ឲបនដងងជមុន ពបេ្ពាេ្បនអាអង

ថ បនក�ានព័ិបមនដានអជទីម� ាដនីរចេហស។ េនេពាែដាដំ េណីកីកំ ណិន្ពំដបស
ម្ននបនហរសច� ាដានដបអថកភ�មយ េិំិំណង្កសមហ�ុនេចសមកចីច។ កយច�ចីចជមរសអថក
ភ�មយ នយងដំេណីកីកំណិន ្ពំដបសម្ននបន្ំ្ពងិតេទេពាកថុងេពាជមរសគថ។ សុិិ�ាសត
េនានំ់ឲអថកភ�មយែដាមនដប យវិកសនង ងីងេ្គា។

ិំណង្ំជពាីដេនភ�មយេគកមថកននយយស្បំន អំពបីេំៀំ ែដាពរកគិនបនបិន ំងនដបកសយ
កមែីំសនខរដន េដស�ីដំេណីកីីកំ ណិន្ពំដបសម្ននេសដកយច�ីំសន្កសមហ�ុន

«ដំំ�ងេ្សកេ្្្ងច្កមកឈ�សឆសដបេនិំ េនី (េដម្បកំណិន្ពំដប្កសមហ�ុន)។ េសងេទិវា

់ឲេ្ំ�្ំន ីរចេ្់ឲេ្្្ងច្កផ�កសយន។ េ្់ឲេសងេទិវា គថ េដាះ�សេន�ឃុំ។
ែិ�ចមកពប�ឃុំ េ្ឈ�សអសនីាបង េមាែាង��ានដប ណជដបណ ្ពំ្ំិានពបណ
ិានណេិ។មថកន់បិនំងន អសនីាបង

មយនដងងីំសនអថកណេន្ិងនណេិ។

ហថងងជសុិិ

�ាសតីំសនេ្។»
ិំណងមថកនេិៀិមកពបភ�មយេគកែដីបននយយសថ «េសង្បំនកុំ់ឲេ្ឈ�ស ចំេដាះ�ស

សយន។ ្បំន េហសំបំរនតៃ�មកេ្េនែិឈ�ស។ េ្មកេនាដ�ចជមកសកដបេសងែិម�ង។»
ំន�ំនពប្នដប ីច
រ េហស ិំ ណង្កសមហ�ុនបនំនតចីចជមរសអថកភ�មយេិៀិ។ េដសបនិិរ ា
កយច�សន្ពប្រីដភយ បាកថុងដំេណីកីតនកយច�ចីចេនា

្កសមហ�ុនបននសសក្ំេយរននពប

អថកភ�មយែដាិ្េ្ចនមយនមនឯក�ីី ងងមំជភសតុ្ងថជដប ីំសនពរកគិន ែមន។
សុិិ�ាសត មរ សេិៀិ្ឺ ្កសមហ�ុនបនេ្ំអថក្រីេរី ឬអជទីម� ាដនស្មំនំ�ុ� ាំ��� ា
អថកភ�មយពបមថកន េទមថកន់ឲិិរ ាសកសំណងដនិយចិរ ចមយនសមះសំនងងមយន្រ ីិិរ ាសក

«េំសកឬមយនសក (សំណងជាុស) េ្េនែិសកដប។ អ�� ងងសកេទ ្គននេំ ជងអិន។ េំ
្ពមសក ឬមយន្ពមសក កនេ្េនែិឈ�សដប។» (ិំណងអថកភ�មយមថកន េនភ�មយេគក)។
្កសមហ�ុនបនំំភយិំំភ័សអថកភ�មយ េដសេ្ំច្ំន នកនិងនងងដបទបដ នយងទនធនទមែជិយ ែដាអថក
ភ�មយបនកននកំន មយនះសំច្ំន ពបេ្ពាដបត្ពនំងអសនជដបីដ។ កាចំេណសបនពប សុិិ�ាសត
េនា្ឺ អថកភ�មយស�ិ្ិងន
ដ
េ្ចននកនមុខជបនិិរ ាសំណង ពបេ្ពាពរកគិន ខដចបិន ំងនដបេដស
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

មយនបនអ�បេ�ា

េមាដ ាេហសកនកយ�ិេមតដ្ំ្ានដបេទ់ឲ្កសមហ�ុនេទ។

ស្មំន ្កសមហ�ុនេនកថុងកីនកនិងជមរស«អថកភ�មយី ងងី�ស»មរសចំនរនិ�ច

វកនកសះសរាកងែដី
ែដារំនសននងង

សកមែិពីំសន្កសមហ�ុន ឬកនិតៃដ់ឲបនិតមដដបសមះសំេ្ចន ឬិយចេទ ្មិបក្ីដបទប។
ដ
ជកីពយិែដាថ សុិិ�ាសតីំសនសមរយកសហ្មននកុថង�អនិពឯេកបនិិរាេជ្រ័ស។

អថកភ�មយ្្ំន គថបនសាន្ពមិិរាសំណងជំនតំន�ំន។ េនាជយា ងេនាក�ប សំណងពប្្រ�ី
មរសេទ្្រ�ីមរសមនចំនរនខុស់គថ

អះស័សេទ្មក្មយិតនកីស��្នំនមនីីំសន្្រ�ី

នបមរស់េនកថុងកីចីចិតមដសំណង។ អថកភ�មយ ែដា្ពមិិរាសំណងជ្បកន េនេពាែដា
្កសមហ�ុនបនេសថិតមដដំំ�ងបនិិរាសំណងិយចិរចណសន េំ េ្ំបំេទៀំនង ងអថកែដាខយ ិខំ

នមនីយា ងមុិមំ។ ជឧនហីណន េនភ�មយេគក អថកភ�មយមរសចំនរនបនិិរ ា សំណង្ិងមែិ
១៥មុឺនេីៀាេទ ២០មុឺនេីៀា ឬ ៣៦ េទ ៥០ដុដីំាុេណ�ា

ស្មំនដបមរសហយក្ែដា

បិនំងន េនេពាេកាេហ្ំរុំមកចីចេាកដំំ�ង េហសមនែិំប ឬំរន្្រ�ីជចំនរនយា ង
ិយចិរចណសន ែដាបន សុខចយិតិិរ ាសំណង កថុងចំ នរនិងក្បកនចំនរនពប ៩០០ េទ ១០០០
ដុដីកថុងដបមរសហយក្ េនេពាេកា្ំរុំ េាកិប ្បំែដាជេាកចុងេ្កស។

៨.២ រុ�្�ស�របសកអ�កូគមស
អថកភ�មយជអថកកសីងេ្គា នយងសអយិកថុង�អនិពិនន េខ្សជង េំេ្ំបំេទៀំនងង្កសមហ�ុន។

កថុងេខិតំរនែដាបនសយក្ មនអថកភ�មយិយចិរចំំកុិែដាបនិិរា យ��ំនំ្ិសម�ានកមែសយិយិ
ដបែដាមនសុពាិពេាកែាងែិេខិតបិនដំំង ែដាអថកភ�មយិ្េ្ចនមនឯក�ីស្មំន

ំ�
� កនថជដបែះសីំសនខរដន។ កង�ាខិឯក�ីំ�
� កន ស�ម្បែិដប ែះសែដាជ្ំេភិដបយាង
សំខនន ស្មំន កីក�ិនក�ងនកីចយ��ងមរប  យិកនេកិមនែដី ជពយេសសេនេខិតកំពងនសឺ។
�
ឯក�ី

ែដាពរកគិន មន ជឯក�ីែដាបនេចសេដសអជទីម�ាដនថថកន េ្កម ឬមរ ស ជាយខយិ
ិយសាកន ែដាិិរា��ានេដសេមភ�មយ ឬេមឃុំ។
ែំំែកនជ្ំតពណបតនកីេក�ីដបពបមរសរំននន េទមរ សរំ ននន េដសមន�ក្បិិរ ា��ាន្ពំដប
្ឺជសុិិ�ាសត ីរមស្មំន អថកភ�មយេនកថុងភ�មយសំណក្ំ ីត� នេខិតនំងំប (កំពងនសឺ� កំពងនឆថំង នយង

េពទធ�ិន )។ កថុងកីណប យវិខដា ពរកេ្បនអាអងថអជទីម� ាដនបនក�ានដបេទ់ឲពរកគិន

្មពកឲសំដប។ អថកភ�មយមនកីខ�ាខិចំេណាដងងអំពបិយដិពច្ំន ដ�ចជពរកគិនមយនបនដងង
ថច្ំនភ�មយបាឆថំ២០០១ ែដាមយនិិរា��ានកមែសយិយច
ិ សនមុនឆថំ១៩៧៩ជេដម
ម្្

៣០

កថុងច្ំនភ�មយបាស�បពបេិ្យមយនមនកីរំនសនជេដម។

កនដ�ចជ

ឥី យយំៃែំំេនាេទ�

់ឲពរកគិនមយនសកចយិតិុកដកន់ឲបនេ្ចន េដម្បនងងិិរ ាបនឯក�ីំ�
� កន អចានិអុីំសន
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ខដរន។ វជកីពយិេនេពាសរីពរកគិន ថ េិមនអថកស្មសាស្មរាណបនពនឲានពរកគិន ឬ
សហ្មនន អំពបអប�នកនិងនងងច្ំនភ�មយបា

ឬឯក�ីដតិេិៀិស�បពបដបទបែដ ដីឬេិ

្ឺមនែិ

៣៦.៩%េិ ែដាក�ានចេមដស យរ�មន។ េនាជយា ងណកនេដស កថុងចំេណមអថកក�ានចេមដស
នំងេនា៦២.៩%បនំ�
� កន ថ កីពនឲានមយនស�ច្សន ឬមរសមយនច្សនេ�ា។

«ម្្ ៣០: ំុ្�ានំងងសែដាបនអះស័សកាតនេិ្យ េដសសនតយ យទប នយងមយ នមនកី
រំនសនចំនពប ៥ឆថំ យា ងិយ ច្យិមកដានកាំី យេច�ិតនកី្ំកស់ឲេ្ំ្បសនច្ំនេនា េា
អចានិអុែដាមនាក�ណយ្ិងម្ិោ ្មច្ំនកុថងកីកននកំន ជឯករនមនសយិយិេសថសុំំ័ណ�

កមែសយិយប
ិ ន។ កថុងកីណបមនកីរំនសនដានកីក�ានកមែសយិយិ�អពីេនា អថកិវា ្ិោសកភសតុ្ង

មកំ�
� កនថ ខដរនឯងផ�ានបនំំេពសាក�ខណ�តនេិ្យ េដសសនតយ យទប នយងមយនមនកីរំ នសន
ចំនពប ៥ឆថំេនេាអចានិអុ ែដាមនរំនសន ឬសកភសតុ្ងែដាថ ខដរនបនិយសអចានិអុ

េនាពបេិ្ប េដម ឬសិិយនតះសំច្ំន ឬអថកិិរាេក�ីកមែសយិយិ ឬពបសនតយរនីំសនខរន។»(RGC
ដ
2001a)
្ំធនកី យយា័សេីៀំចំែដនដប ន្ី�ំនបសកមែ សំណងន នយងភ�មយបាះសសកមរ សី�ំបនមន
្ំ�សនន ថ
«កែនដងេនា ្ំជពាីដបន យា្ិឡំនមក យស េ្កសសមហីណកមែែខែី្កហម េហសគិន

ធត
ំីមំុ្ណ(...) ្ំជពាីដមយនស�ចំន អីមែណនំ័ ណ�កមែសយិយិ
មកីសនេន្មីេំៀំេកីអកីពប
ហថងងេិ ពបេ្ពាេនះសសកេនា្ំជពាីដអិនស�សានដងងពបិយដិពច្ំនពកនព័និនងងកមែសយិយដ
ិ ប។»
កង�ាចំេណាដងងអំពបិយដិពកដ�ច្ំននកនិងនងងកមែសយិយិដបទបដ
ំ�
� កនអចានិអុ

េទ�់ឲអថកភ�មយមនកសីងេ្គា។

េហសកីមយនមនឯក�ីស្មំន

ពរកគិនមយនមនអ�បជសំអង

េដម្បិវា

រំនសននងង្កសមហ�ុនេនាេិ នយងេំ ្មិស្ន យស័សស�បពបិយដិពច្ំន ែដាិ្បិបពបីតន យវិ ឬ
អថកស្មសាស្មរាបនពនឲាន

្ឺ្ិោិ្មោ់ឲពរកគិន ិិរាសកសំណងែដាអចិិរាសក

បនពប្កសមហ�ុនជៃថ�ីនង ងដបែដាបិនំងន ។

៩. ដំេណលរ្រេដះះ្រដីធ�ី
៩.១ រន�្រេដះះ្រវសវដីធ�ី
ដ�ចែដាបនំ�
� កន េនខងេា េន្ំេិសកម�ុជមនសនតកីេដាះ�ស យវិចំនរន្បំ ្កសម
្ំងក្ឃុំ/សក�ិន
ិំនសនដបទបដ

្ណយកមែកីសុី យេយដប

្ណយកមែកីីដបា

នយងិុកី។េនាជយា ងណកន េដស

អជទីជិយេដាះ�ស

�អំ័នែដាសកមែជងេ្កថុងកីេដា
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ះ�ស យវិ្ឺ ្កសម្ំងក្ឃុំ/សក�ិន នយងអជទីះសសក។ កថុងេខិតេគាេេនំងំរន មន យវិែិ

ពបីំាុេណ�ា ្ឺេនភ�មយេកា នយងភ�មយេ្កបាពង កថុងឃុំ្�ា ះសសកី្ា ានតនេខិតកំពងនសឺ� កថុង

ចំេណម យវិនំង២៨ ( យវិិប៧ នយងិប៨) ែដាបនេដាេះ�សេន្ិងមថថកនភ�មយ។ េមភ�មយ នយង
អនុ្ំធនភ�មយបនចិន ែចងកី្ំម�ាក�ំុអថកភ�មយេទររំចីចជមរស្កសមហ�ុន

េហសកនបន

សេ្មចកយច�្ពមេ្ពបង េដសមយនមនអំពបហយង្។

មន យវិចំ នរន៦េិៀិជមរស្កសមហ�ុន  យវិពប ីេនឃុំសែង��ិំ ( យវិិប២ នយងិប៣) នយង៤ យវិ
េនឃុំយអង� ( យវិិប១១ ១២ ១៣ នយង១៤) កថុងេខិតកំពងនសឺ� កថុងចំេណម យវិនំង២៨ ែដា
បនេដាះ�សេនថថកនឃុំ។

សងខង(ិំណង្កសមហ�ុននយ ងអថកភ�មយ)

្កសម្ំងក្ឃុំបនចិនែចងកីេកាអេ��សិ្ប យវិនំង
េដម្បររំចីចគថេន�ឃុំ។

កយច�្ពមេ្ពបងអច

សេ្មចេទបន្មកីក�ានសំណងំនតយចំនតរច េដសមនអថកេក្ងេិៀិ ែដាជអថក្រីេរី ឬ
ជអថកេីៀំដប ែដាបនររំរែរកជមរ សអថកភ�មយ េដសេ្ំ សុិិ�ាសត្ំ្មថ េំ អថកភ�មយ្ពម

សក ឬកនមយន្ពមសកសំណង កន្កសមហ�ុនេនែិសកដប ជដែដាេិ។
មនកីណប យវិចំនរន៥េិៀិកថុងចំេណម យវិ២៨ ែដាបនេដាះ�សេនថថកនះសសក កថុងេនា

កីណប យវិំរនេនឃុំសែង��ិំ ( យវិិប១ ិប៤ ិប៥ នយងិប៦) កថុងះសសកី្ា ាន េខិតកំពងន សឺ�
ែដាអជទីថថកនះសសកបនច�ាីរមកថុងកីេដាះ�ស យវិ

្ម យទប ស្មសាស្មរាំនតពបថថកនឃុំ

ែដាអថកភ� មយេនេសសសានពបីំបនកនមយនសុខចយិតិិរាសកសំណងិយចិរចពប្កសមហ�ុន។ ចំេពា
កីណប យវិមរសេនេខិតេពទធ�ិន ( យវិិប២៤) ែដា្កសមហ�ុនបន្នត្ព េហស្ិរិេាដបអថក
ភ�មយកុងមរ
ថ
ស្្រ�ី់ចំ នរន ២-៣ហយក្។ អនត្្មននីំសនថថកនះសសកអចំ��ំន បន្មីសយកី

វសនែងដប្កសមហ�ុនេឡង យស នយងកិនដបរ�នអថកភ�មយ យស។

ស�ម្បអថកភ�មយមរសចំនរនកនមយនបនសំ្សចយិតនងងកីេដាះ�ស យវិដបទបីដ ំសនខរនែដី
ដ
េំេនាំបជ
្ណយកមែកីច្មសាថថកនះសសកនយងេខិត

បនេដាះ�សំ��ំន យវិេនេខិតកំពងនឆថំង ( យវិិប

១៧ នយង ិប២០) េនេខិតបិនដំំង ( យវិិប២៦) នយងេនេខិតេពទធ�ិន ( យវិិប២៤ នយងិប២៥)។
េនាជយា ងណេនាក�ប កីណប យវិីវង្ំជពាីដេនភ�មយែះស� នយងភ�មយមនកាយច ( យវិិប
១៧) នយងកង្រអុទហិអ ែដា្ណយកមែកីច្មសាថថកនះសសកនយងេខិតបនេដាះ�ស យវិជៃថ�ី
នងងដបេនិំ ំននេក្ងេិៀិរ�នអថកភ�មយ

េហសកនមនអថកែដាបនិិរាសំណងជ្បកនសមីមឲ

កងែដី។ ចំេពាកីណប យវិេនភ�មយេក្្ិំុី ប ( យវិិប២៤) េដសអនុិត្មំិំ�
� ០០១ីំសន
សេម�ចនសកីដម�នតប ្ណយកមែកីីដបាថថកនេខិតបនេដាះ�ស យវិ ្មកីចុាវសនែងដប
អះស័សការ�ន្ំជពាីដ។ កីណប យវិីវង្ំជពាីដេនភ� មយ្ំង្្រសេកិ ( យវិិប២០)
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កថុងេខិតកំពងនឆថំងជមរ សនងង្កសមហ�ុនរំាុនមរស ម�នតបីដបាត្ពេឈ នយងអជទីះសសកបនេទ�
អនត្្មនន េហសអថកភ�មយកនេនំនតេ្ំ ្បសនដបីំសនខរនិេទេិៀិ។
ដ

មនែិ យវិមរ ស្ិនេនភ�មយ្ិពំងេ្ក ស ( យវិិប៩) កថុងះសសកៃ�ង េខិតកំពងន សឺ�

ែដាអជទី

េខិតបនេទ�អនត្្មនន េដសមនរំនរសពបអថកេីៀំដបនយង្កសមហ�ុនបន្ពមេ្ពបង្ំ្ានដបចំនរន
១៥០០ហយក្រ�នអថកភ�មយ យស េហសំន�ំនមកអថកភ�មយបនាកនដបេនាេទ់ឲ្កសមហ�ុនមរ សេិៀិ។
មនកីណប យវិចំនរន៩ ( យវិិប១០ ិប១៥ ិប១៦ ិប១៨ ិប១៩ ិប២១ ិប២២ ិប២៧ នយងិប២៨) កថុង
ចំេណម យវិនំង២៨ កំពុងពឲរីេនេឡស។ ចំេពាកីណប យវិមរ សេនភ�មយែិ្ង្ំជំន ( យវិិប

១០) អជទីះសសកបន្ពមនអថកភ�មយ់ឲ ផ�កកីេ្ំ ្បសនដបមន យវិេនាសយន ំាុែនតអថកភ�មយមរស
ចំនរនេនែិំនតេទ�កសយកមែ េនកថុងក�បបីមាចំេពាកីេដាះ�ស យវិេនេពាខងមុខ។ កីណប

 យវិមរសេិៀិេនភ�មយ្ំងសំេ្ង កថុងះសសកភថំះសរច( យវិិប១៥) ្ំជពាីដ បនេទ�ដំេណីេទ
េសថសុំកីេដាះ�សេន្កសរងមតក�

ិបសបក
� ី្ណយីដម�នតប

នយងិុកីេខិត។

 យវិ

នកនិងនងងសម្ននដប សង�មកយច�ីំសនអជទីះសសក នយ ងមនកីច� ាីរមពប សំណកន អង�កីរប យិ
តៃដៃ�ីកំ
ថ ពុងេនពឲរី ំាុែនតអថកភ� មយេនកនន កំនដបីំសនខរដនដែដា។ កីណប យវិមរ សេនឃុំពម ( យវិ

ិប១៨) េនពឲរីេនេឡស

ពបេ្ពាំណង� ងីំសនអថកភ�មយបនចំន េទ�្ំងពបអជទីថថកនម�ាដន

ីហ�ិដានថថកន ជិយ ីរមនំង្ពាំីម្រវំងកង។ កីណប យវិមរសេិៀិ កថុងិបកែនដងដែដា ( យវិ
ិប១៩) នកនិងនងងត្ពសហ្មននកនេនពឲរី្ិងមថថកន ឃុំកងែដី។ េហសកីណប យវិមរ សេិៀិេន
ភ�មយេក្្ិំុ ី បពកនព័និនងងសម្ននដប សង�មកយច� ( យវិិប២៣) កនកំពុងពឲរីេនថថកន េខិត។

កីណប យវិចំនរនំបេនឃុំំងង្បំមនិពសែុ្�ែសខដំងណសន។ សនតកីេដាះ�ស យវិនំង
អសនបនច�ាពកនព័និ

ីរមនំង�អំ័នថថកនជិយកងែដី។

មនែិកីណប យវិីវងសហ្មនន ំងង

្បំនយង្កសមឈែរសនយងអជទីម�ាដនេិ ែដាបនេដាះ�សីរចេហស។ កីណប យវិពបីេិៀិ
កំពុងពឲរីេនេឡស។

ជសីុំកីណប យវិចំនរន ១៩កថុងចំេណម ២៨

្ិោបនេដាះ�សេដសអថកស្មសាស្មរា

 យវិខុស់គថ។ េនាជយា ងេនាក�ប កថុងំណ
� កីណប យវិែដាបនេដាះ�សនំង១៩េនា មន
ែិកីណប យវិមរ ស្ិន

ែដាបនេដាះ�សីរច

េហសអថកភ� មយកនមនកីេពសចយិតេិៀិកង

ពបេ្ពាអជទីម� ាដនបនេដាះ�សយា ងសកមែន�កង�ានីំសនអថកភ�មយ។

ម្ា ង យសេិៀិ

ចំេពាកីណប យវិមរ សេនា កនមនកីពយ េ្គាេយំានជមរសអថកភ�មយ នយងិំណងអថកភ�មយមុននងង
េទ�េសចក�បសេ្មចណមរសកងែដី។

កីណប យវិដតិេិៀិ

្ិោបនេដាះ�សីរចកនពយិែមន
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ែិមយនមនកីេពសចយិតពបសំណកនអថកភ�មយេិ
សំណងជ្បកន មយនសមះសំ។

ពបេ្ពាជកយច�្ពមេ្ពបងេដសំង�ំ

នយងក�ាន

អថកភ�មយមរសចំនរនេនកថុង យវិជេ្ចនំណ
�  យវិនំងេនាែដា

បនេដាះ�សេហសមយននននបនិិរាសំណងេនេឡស

ពបេ្ពាមកពបអំពបពុកីារស ឬកន

អថកភ�មយខដាមយន្ពមិិរាសកសំណង។
េសងសេង�ិេឃសមនក្តចំនរនំប

ែដាអចររស់ឲកីេដាះ�ស យវិអចដំេណីកីេទ

កថុងាិិកាថ មនសុិយទ
ត មន ិយច ឬេ្ចន ឬកន្ិងមអចិិរាសកបន។ ជំតមិ្បនំងសងខង

្ំ្បមនសុនន�យ នយងកីេយ្សានគថ ំាុែនតមយនែមន្រីមនកយច�កា នយងនសសក្ំេយរនន

េនកថុងកយច�ចីចេនាេិ។ េស�ី្្ំន កីណប យវិ្កសមហ�ុនមនេគារំហីី ងងមំ នយងនសសកកា
្ំេយរនន ពបអថកភ�មយ េដស�ីបនិិរាកយច�សន្ស�បពបសម្ននពប្រីដភយ បា។ អះស័ស
េហិុ េនា េហសអថកភ� មយកនសយអិេនកថុង�អនិពិនន េខ្សិ្មោ់ឲិិរាសកសំណង ែដាបន
េសថេដស្កសមហ�ុន ស�ម្បែិជចំនរនដនិយចិរច នយងមយនសមាែមនងងិតមដដបីំសនអថកភ�មយយាងណ

ក�ប។ កនំាុែនតវកនដ�ចជអចេទ�កយច�្ពមេ្ពបងីវងិ្ប នំងសងខងបន ស�ម្បែិកយច�្ពមេ្ពបង
េហសកនំុា ែនតវនងងអច់ឲ យវិនំង

េនាាំេអៀងជ្ំេយរនន េទ់ឲខង្កសមហ�ុនយា ងណក�ប
េនាេងំេឡង យសេនេពាអន្ិ

ពបេ្ពាអថកភ�មយ្យិថកយច�្ពមេ្ពបងេនាមយនសុិយតទមប។ េន

េស�ី្្ំន  យវិែដាមយន្ិោបនេដាះ�សេ្អចេឃសមនភសតុ្ងំ�
� កនថ

្កសមហ�ុនបន

ំកសន�ឥី យយំៃយា ងិងងែិង េដសសំអងថ ពរកេ្មនកយច�សន្ស�បពបសម្ននដបេសដកយច�

នយងមនំំណងដកហ�ិសកដបពបអថកភ�មយិេិ

េដសមយនចំបចន ក�ានន�សំណងសមះសំេដស

អនុេម្មច្ំនភ�មយបាេនាេឡស។
េហិុ កីណនមរសេិៀិ្ឺថកីេដាះ�ស យវិដបទបដមនកនពយិែមន ំាុែនតមយនដំ េណីកីេទបនា�
េិ។ វកនដ�ចជមនាំនំអំណចែំំែខ្-ខថងកំពុងែិ្ំ្ពងិតេទេនកថុងសនតកីេដាះ�ស
 យវិ។

េដស្កេឡកេម ាដំេណីកីេដាះ�ស យវិ ចំេពា យវិែដាេដាះ�សមយនបន

កថុងេខិតេគាេេនន

អថកស្មសាស្មរា យវិេនថថកន េ្កម ែដាបនំ��� នសំណុំេីេង យវិ

េទ់ឲថថកន េា្មននុ្កមបនេាកេហិុកាថ

កីណប យវិេនា

«ហរសែដនសមិអកយច�

ីំសនខរន
ដ » ។ េដម្បំំភឺអ
ដ ំពបំ�
 េនា េសងសកកីណប យវិ( យវិិប៩)េនភ�មយ ្ិពំងេ្កស នយង

ភ�មយៃថានែកង។

ំណង� ងីំសនអថកភ�មយបននដងកិន កីេដាះ�សេនថថកន ឃុំីហ�ិដានថថកន េខិត

ែិេនាជយា ងេនាក�ប

កីេដាះ�សដ�ចជ��ិនឈងង។

អថកភ�មយកនបនេចសដំេណីេទររំ

ីដសិ េហសេដសិិរាបនេភដងតំិងពប ីដសិ អជទីេខិតកនបនចិន  យធនកី េិំ យវិ
្ិោបនំ��ំន េដស់ឲ្កសមហ�ុន្ំ្ានដបជងពកនកណ
� ាមក់ឲអថកភ�មយ យស។

ដំេណីកី

េដាះ�ស យវិកនដ�ចជអចបនេជ្រ័សបន េំសយនជ�អំ័នេដាះ�ស យវិ្មថថកន
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េក្ង់មនអំ ណចកថុងកីំំ េពសិីកយច�ីំសនខរដន

េនា។

ៃ�បិ្យិំកសេនចុងេ្កស

ែិវកន សំខនន ែដីថ

េដសអនុេម្ម្កំខណ�ច្ំនំច�ុំ្នថ

្ឺកីះសសាះសរាគថយា ងី ងងមំកុថងចំេណម

្ំជពាីដកុថងសហ្មនន អចជកមដំងមរ សយា ងី ងងំុង ង

ស្មំន កីពីសយិយិេាដបទបដីំសនខរដន។

កីះសសាះសរាគថដន ី ងងមំីំសន្ំជពាីដកុថងភ�មយ្ិពំងេ្ក ស
ីំសនខរនបន
ដ

នយងៃថានែកងអចកីពីដប

េហសេ្អចេឃសមនាំនំេនាែដីេនកថុងកីណប យវិដតិ់េិៀិ

្ិោបនេដាះ�សកថុងេខិតេគាេេស្មំន សយក្ះ�្ជ។

ែដាមយន

ិពិនន េខ្ស ែកថកទនធន

សង�មកថុងំណ
� សហ្មនន ជេ្ចនេនកថុងេខិតកំពងន សឺ� បននំេទីកកីបិន ំងនដបទប។
ដ
៩.២ សកម�ិពរបសកអ�កូគមស
«ដបជរប យិ» ជពកឲមរ សបដែដាអថកភ� មយ

ែដាមន យវិដបទបែដ ិងនយ សមេ្ំ្្ំន់គថ។

កថុង

កីណប យវិនំងអសនកុងេខិត
ថ
ែដាេសងបនសយក្ អថកភ�មយមនេចិនីរមគថ េដម្បនមនីេដស
ចំហ ស�ម្ប្ំឆំងនងងអថកមនអំណចយា ងណក�ប ពបេ្ពាពរកគិនមនអីមែណនថ កីដកហ�ិ

ដបទបដពបពរកគិនមយនសុិយទ
ត មប េិ។ជភសតុ្ង្ឺ ៧៣.៨% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថ ពរកគិនេទ�

អ�ប់េដម្បរំនសននងងកីដកហ�ិដបពបពរកគិន។ េនាជយា ងេនាក�ប កថុងកីណប យវិខដា ម�នតប្រកី

ែដាមនអីមែណនថ ដបីំសនខរន្ិោ
ដ
បនេ្ដកហ�ិេដសអសុិយទ
ត មប មនកី្ែីកចយ ិត កថុងកី
ិវា ពបេ្ពាពរកគិនមយនចងន «មនំ�
 » ឬកនមយនចងន «ំង�់ឲមនេីេង» ។

េនះសសកី្ា ាន

អថកភ�មយីងេ្គាមន�អនិពសង�មខុ ស់គថ

្ឺមនអថកភ�មយចសន

នយងអថក

ចំណ�ាៃែបែដាមកពបកែនដងេក្ង់គថតន្ំេិស ីរមនំងអថកែដាជអិបិេយទយននំងេនកថុងររ ី
ីដភយ បា កនដ�ចជកងកមដំងីំសនែខែី្កហម។ កីណប យវិេនភ�មយេគកែដាមនកីនកនិយន

នងងអថកភ�មយចសនែដាមនក្ាដបេ្ចន (ិ្េ្ចនស្មំនដំណំះសោ) នយងអថកចំណ�ាៃែបែដា
េិំនងងកននកំនដប ែដាបនមកពបកីែចកដប់ឲពប សំណកននសននជនន ខ�សនីំសនិ្ប ែខែី
្កហមមរ សី�ំ។ េមាដ ាេហស កីចង្កងជ្កសមីំសនអថកភ�មយីងេ្គាកនដ�ចជមយនី ងងមំេិ។
កថុងចំេណមិំណងអថកភ�មយ

មនពបី្កសមិ�ច់ែដាបនច�ាីរមយា ងសកមែកុថងកីិវា នមនី

ជចំហ (្កសមិប១ មនអិបិនសននជនននំមថកនកុថងររីីដភយ បាីរមគថជមរ ស�ចនញិយ

រយិសថយិិីំសនខរន
ដ
េហស្កសមិប២ជ្កសមែដាដងកនំេដសអិបិអថកីសនេនរំ ី ំជសែដន នយងជ
ំុ្�ាយកច� ានយិតននពបមណ�ាសុខិពះសសក។ ចំែណកឯអថកភ�មយខដាេិៀិ
ំកសថមយនស�សកមែកុងកីច�
ថ
ាីរមិវា េិ។

ែដាជអថកភ�មយចសន

ី�ំិពេនាបនំកស់ឲេឃសន�កីះសសា
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ះសរាគថកថុងសង�មេនកថុងភ� មយេនាមនក្មយិនំេិ

មយ នននន ្យិដានិំនកនិំនងីំសនពរកគិន

ជមរសនងងអជទីម� ាដនកង។ ចំែណកឯម�នតបម�ាដនមរសចំនរនែដាីងេ្គា (ថថកន ឃុំ នយង
ះសសក) ពរកគិន បនកននកំនក្ាដបេនកថុងិំំនន េនា ែដាអជទីម� ាដនបនែំងែចក់ឲ
េនឆថំដំំ�ង់

ំន�ំនពបកីេទ�សមហីណកមែីំសនែខែី្កហម។

សកដបេនាបនមក យស

ំាុែនតពរកគិនមយនអចនមនី

េដស�ីពរកគិនមនកីបីមាចំេពាម�នតបែដាមននយខ�សនជង។

ពកនព័និនងងកីណប យវិេនភ� មយ្ិពំង្ង

�ម្�បិពកថុងចំេណមអថកភ�មយីងេ្គាមយនអច

្ំ្ពងិតេទបនេិ េាកែាងែិកីណប យវិនកនិងនងងដបត្ពសហ្មននីំសនភ�មយ ែដាអថកភ�មយ
បនិិរាសំណងជ្បកន ្្ំន់គថ។ ំាុែនតអថកភ�មយខដា (ីរមនំងេមភ�មយកង) ែដាមនក្ាដបដំ
ដំណំមយនបនិិរាសំណងអ�បេ�ា

ី បឯអថកភ�មយខដាេិៀិបនិិរ ាសំណងជ្បកន េំស�ម្ប

សំណងេនាមយនសមាែមយា ងណក�ប ជពយេសសអថកភ�មយែដាមនម�នតបម�ាដន (្ំធនំាុសធត
ន្ីបាឃុំ)

ជអថកដងកនំ។

ម្ា ង យសេិៀិ

េនភ�មយ្មុយសចំ េពាដបីំសនភ�មយវជកីកស

ះសរាេិ ែដា្ំជពាីដម�ាដន្ពមិិរ ាសកសំណងែដាេសថេដស្កសមហ�ុន ំាុែនតមន
ែិអថកិវា រំនសនមថកន្ិន

ែដាជអិបិេមឃុំែដាបនីងសម�ទ

េហស្ិោបនចំន ដកន

ពនិនគីេដស�ីមនកីិវា រំនសនពបគិន ខដំងេពក។
េនេខិតកំពងន ឆថំង នយងេខិតេពទធ�ិន កីនមនីនយ ងកីិវា រំនសនីំសន្ំជពាីដម�ាដន
មនាក�ណយះសេដៀងគថ
កំពងនឆថំង

នយងេស�ីែិដ�ចគថ

ដ�ចបនំកសេនខងេាីច
រ េហស។

េនេខិត

ិំណងអថកភ� មយែះស�(ែដា្ិោបនេចិ្ំកនន េដសអជទីម� ាដន

ិំណង្កសមអង�កីសយិយម
ិ នុ ស្មរ សី�ំថ
ននមរ សី�ំ

បនកនន កំនដបេដសខុសច្ំន )

នយង

ែដាជនស

មយនអច្ំែម្ំម� ា្ំជពាីដីងេ្គាេដម្បនមនីដប ីំសនខរន់ឲបនខ
ដ
ដ ំង

កដេនាេឡស។ ររ នកាគិនបនច�ាីរមជមរសអថកដតិេិៀិ េដម្បដកន ំណង� ងេនកែនដងេដា
ះ�ស យវិខងេ្ក ដ�ចជេនិប�ថកន កីអដហុក្ំចំេខិតកំពងនឆថំង។ ម្ា ង យសេិៀិ

 យវិ

ែដាមនិំ ហំិ�ច់ (អថកភ�មយីងេ្គាមនចំនរនិយចិរច) អចជម�ាេហិុមរសកថុងចំ េណមម� ា
េហិុ ែដាអចេទ�់ឲសេមដងនមនីីំសនពរកគិន បនេ្ដងងឮ។ េនេខិតេពទធ�ិន េ្បនីក
េឃសថ មនិំ ណងខដា ែដាជអិបិម�នតបម�ាដន(េមភ�មយ ឬេមឃុំ)បនេចសិវា រំនសនដចន
េដសែឡក់ពប គថ។ េនាំកសថ ្្រ�ីនបមរស់បនព្យមកីពីដបីំសនខរដនមយនែមន្ម
ី�ំិពជ្កសមេនាេិ ែិជាក�ណយ្្រ�ី។ ម� ាេហិុ តនកីិវា រំនសនែំំេនាអចពកនព័និ

នងងិំនុកចយិតកុងីវងគ
ថ
ថ នងងគថ ក្មយិំឲទមប នយង�អនិពសង�មីំសនពរកគិន។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កីច� ាីរមីំសនអថកភ�មយយាងសកមែ្ិោបនំកស់ឲេឃស

េនកថុងកីណប យវិេនភ�មយ្ិពំង

េ្ក ស ( យវិិប៩) កថុងះសសកៃ�ងែដាពកនព័និនងង្ំជពាីដចំនរនជង ៥០០្្រ�ី នយងកីណប
 យវិមរសេិៀិេនិំំននំងង្បំកុងះសស
ថ
កំេា។
ដំណកនកាដំំ�ងបនចំនេក�មកថុងឆថំ២០០៦

កីណប យវិិបមរសមនពប ីដំ ណកនកា

េហសដំ ណកន កាិបពបីកថុងឆថំ២០១២។

្ឺ

េន

េពាដំំ�ងអថកភ�មយបនេចសិវា រំនសនេនិំំនន យវិ េដ ម្ប់ឲអថកំ�
� មា សុបនីំសន ្កសមហ�ុនសុប
ទបមាិំ�្ំន សកមែិពីំសនខរន។
ដ

េនាជយា ងណកនេដស

នយងស�ម្បពរកគិន បនេទររំ

េមឃុំ នយង អភយបាះសសក េដម្បែស�ងីកកីេដាះ�សយា ងណក�ប កនមយនបនសេ្មចាិិកា
អ�បែដី េហសេនអជទីថថកន េខិត ាិិកាមយនបនសេ្មចដ�ចគថ។ េមដាាេហស្មីសយអង�កី
អដហុក្ំចំេខិត ពរកគិន បនេចសេទររំសមរយកីដសិ្ំចំេខិត

េដម្បនងងរ�នដំេណី

ិំណងអថកភ�មយមរសចំនរន្មីៃសនតេឆ�ាេទកននីដសិេនភថំេពស។ េ្កសមកេិំអនុ្ំធន
ីដសិបន្ំ្ានរ�និំ ណងអថកភ�មយន�ាយខយិមរសច្ំនែដាបនំ�
� កនថ អជទីម� ាដន
្ិោ្ំ្ានដប យវិរ�ន្ំជពាីដម�ាដន យស។ េនាជយា ងេនាក�ប មយនមនេសចក�បសេ្មចណ
្ិោបនេទ�េនាេិ។

េិំែិេនកថុងឆថំ២០១២

្ំជពាីដែដាមនកំ ហងងបនេទ�កីិវា

រំនសនជៃែប ពប េ្ពា្កសមហ�ុនបនចំនេក�មេទ�សកមែិពមកេាដបដំដំណំីំសនពរកគិន េឡង យស។
េដម្បំ��ំន  យវិយា ងស�ីមរស កយច�្ពមេ្ពបង្ិោបនសេ្មចេន�េខិត េដសែំងែចកដប
 យវិ់ឲិ្ប នំងសងខង។ េនិំំននំងង្បំ យស អិបិនសននែខែី្កហមមរ សី�ំបន្ំែម
្ំម�ា្ំជពាីដ ែដាបិនំងន កា្ំេយរននមកពបេខិតេក្ង់តន្ំេិស េដម្បិិរាបន
ចំែណកដបេនិំំនន ំងង្បំ

ែដាអិបិនសននជននខ�សនែខែី្កហមពបីំបីំ
� បនាកនេទ់ឲ

្កសមឈែរសកថុងះសសក។ អះស័សេហិុេនា េហសេិ ំបនជេទ�់ឲមនកំេណន្ំជពាីដីហ�ិ
ដានជង ៣០០០ ្្រ�ីកថុងឆថំ២០០៦ េហសវកនំង�់ឲមនកី្ំឈមមុខជមរសនង ងអថកកនន
កំនដបដំំ�ងមកពបភ�មយឃុំរយិខង នយងជពយេសសជមរ សនងងអថកំេ្មកី់ឲ្កសមហ�ុន (ីំសនឈរស)។
ែ

ជាិិកាអថកដងកនំសហ្មននំងង្បំ្ិោបនចំនខរដនដកនពនិនគីេនពកន កណ
� ាឆថំ
២០០៦

េហសអថកដងកនំមរសចំនរនេិៀិកថុងម� ាដនកន្ិោបនចំនខរនជំន�
ដ
ំន�ំនកងែដី។

្ំជពាីដម�ាដនមយនអចេនេស�បមបនេិ ចំេពាកីចំនខរដនអថកដងកនំីំសនខរដនេនា។ ពរក
គិនបន្ំែម្ំម� ា្ថបគថមកររំរុំេនមុខិុកីេខិត
ភថំេពសេិៀិ

េហសកនំនតនំគថមកិវា រំនសនេនឯ

កថុងេពាែដាអថកដងកនំសហ្មនន ្ិោបនំ��� នមកពនិនគីត្ពស។

ិពកថុងចំេណមអថកភ� មយនំងេនា

�ម្�ប

អចេទ�់ឲសេមដងតនកីនមនីិវា ីំសនពរកគិនបនេាចឮ

េឡង។ ្កសមអង�កីសយិយិមនុ ស្នំង២៣អង�កី កថុងេនាមនអដហុក ាបកដ�  បរបែឡន អង�កី
សហ្ំជជិយ នយងអង�កីអនតីជិយ ពកនព័និដតិេិៀិ កន បនក�ានន�កីគំ្ិ់ឲមនេដាែាង
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

អថកដងកនំីំសនអថកភ�មយនំងេនា។ េដសែឡកដំ េណកីអនុិតសម្នដបសង�មកយច�កុថងអំឡុងឆថំ

២០១១-២០១៣ បនេទ�់ឲំាាពានដាន្ំជពាីដ ចំនរន១៩២្្រ�ីែដាបន្ំងិបាំេន
ឬអះស័សកាេនអសនីសយេពាជេ្ច នឆថំ េនេាតក�ដបិំហំ ៨០០ ហយក្ែដាំច�ុំ្នថជ
ែកថកមរសតនឃុំំងង្បំ។

មកិានេពាេនា

មយនននន មនេសចក�បសេ្មចណ្ិោបនេទ�េន

េឡសេិ។
វងី៩: ្ំហនននៃនបណ�ោងយវ៉របសកអ�កូគមស
រំនតនំណង� ង

អថកិិរាំណង� ង

ិ្ីស

រំនិបមរស

អជទីម�ាដន (ថថកនភ�មយនយងឃុំ)

89.0%

រំនិបពបី

�ះសសក

75.8%

រំនិបំប

�េខិត

71.6%

រំនិបំរន

សមរយកសិ/្ណំក្នេយបស

34.0%

រំនិប្បំ

អង�កីម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយបា ឬនសកីដម�នតប

18.2%

េនេពាសរីថ េិពរកគិន ឬសហ្មននបនេទ�អបម
� ុនេពាច�ាេទដាន្ណយកមែកីសុី យេយដប
ថថកនះសសក អថកភ�មយិំនងជេទីកអជទីម� ាដនថថកនភ�មយ ឬថថកនឃុំ េដម្ប់ឲេដាះ�សំ�

ដបទបដីំសនខរដន (៨៩%)។ េ្បនីកេឃសថ អជទីម� ាដន្្ំន ថថកន (ចំនពបថថកន ភ�មយដានថថកន

ះសសក)បនច�ាីរមកថុងកីេដាះ�ស យវិ ជពយេសស ិ្េ្ចនជកីណប យវិដប ទប។
ដ េដសែឡក
្ំជពាីដម�ាដន

យ ិីំសន ខរដនេនថថកន ភ�មយិ្េ្ច ន
បនស�ាែស�ងីកកីេដាះ�សវ

នកនិងនងងកីណប យវិមនិំ ហំិ�ច់ ដ�ចជអំ េពហយង្ កីែាងាា កីំំផដសដំណំ េហស
េំសយនជនកនិងនងងំ�
 ដប ទបដ មនដ�ចជកីំយិកដ� ឬំ�
 ្ពំដបជេដម។ ម�ាេហិុ្ឺ មកពប

េមភ�មយជិ� េទ (ំាុែនតមយនែមនជអនុ្ំធនភ�មយឬរំ នរសកីភ�មយេិ) កនដ�ចជមនកី្ំនអន
រយិសថយិិជមរសអថកភ�មយ េហសេមភ�មយិ្េ្ចនមនកំ េណិេនកថុងភ�មយេនា ឬកនមកពបភ�មយឬឃុំរយិ
ខង

ំាុែនតអថកភ�មយមយនិុកចយិេត មភ�មយចំេពាកីេដាះ�ស យវិែដាមនិំ ហំទំ់

ដ�ចជកីណប

សម្ននដប េសដកយច� សម្ននដបសង�មកយច� នយង យវិពកនព័នន
ិ ងងអថកមនអំណច(ឈែរសនយងម�នតប
ជននខ�សន)េនាេិ។ េមាដ ាេហសអថកភ�មយបនេទ្កសម្ំងក្ឃុំ េដសមនិំនុកចយិតេ្ច នថ អច

េដាះ�ស យវិដបទបដីំសនខរដនពកនព័និនងងិ្បិបពបីែដាបនេាកេឡងេនខងេា។
េំសយនជំ�
 េនែិមយនអចេដាះ�សបន

ជិ�េទ

ពរកគិននងងេទថថកន ះសសកេដម្ប់ឲេដាះ�ស

(៧៥.៨%) នយង/ឬេទថថកន េខិត (៧១.៦%) េដសី ំពងងថ ថថកនេនាែដាិុកដ� ចជជ «ឪពុកម�ស»
មុ ខជនង ងររ សពរ កគិន កុថងកីេដាះ�សំ�
 ដន សំខនន ំំកុិេនកថុងឆករប  យិីំសនពរកគិន ជ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

មយនខន។កថុងកីណបែដាកីេដាះ�សំ�
 េនាេនែិ��ិន
នេយបស

ពរកគិននងងេទីក្ណំក្

ឬសមរយកីដសិ់ឲេដាះ�ស (៣៤.០%)។ ពរកគិនកនអចេទីកអង�កីម�ា

ដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បា

(១៨.២%)

េដម្បររសពរកគិន កុថងកីំំេពសកយច�កីេក្ង់

ស្មំន ំនតំណង� ងនកន ិងនងងដបទប។
ដ េសចក�បសង្ងមចុងេ្កសស្មំន កីេដាះ�ស យវិីំសន
ពរកគិន

កនេផ�ិេទេាខុិ�កា័សនសកីដម�នតបកងែដី(១៨.២%)។

្ំជពាីដដ�ចជេនកថុងឃុំពមតនេខិតកំពងន ឆថំង

េនកថុងកីណប យវិខដា

នយងឃុំ្បំំបមុមនយងឃុំសែង��ិំកថុងេខិត

កំពងនសឺ� កនដ�ចជេនកថុងឃុំំងង្បំកុថងេខិតបិនដំំងបនដកនសិតយីំសនខរដនេន�អំ័នជននខ�សន
នន ដ�ចជេនីដសិ ិប សបក
� ី្ណយីដម�នតប ្កសរងមតក�

្ណយកមែទយ កីសយិយម
ិ នុស្

កម�ុជជេដម ពបេ្ពាពរកគិនមនកី្ពរសបីមាពបំ�
 ដបទបីដ ំសនខរន។
ដ
េំស�ម្បែិ្ណយកមែកី
សុី យេយដប មនសយិយអ
ិ ំណចកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបដែដាិ្ប  យវិនំងសងខងមយនមនំ័ណ�
កមែសយិយដ
ិ បកនពយិែមន កនំាុែនតអថកក�ានចេមដសខដា(២៤.៩%) ដងងថំណង� ងីំសនពរកគិន បនេទដាន

្ណយកមែកីសុី យេយដប។ េនះសសកភថំះសរចកថុងេខិតកំពងន សឺ� ិ្ប យវិនំងពបីបនដកន ំណង� ងេន

ិុកីេខិតដ�ចគថ។ អថកភ� មយបនេ្ំមេទ្បសេក្ង់កថុងកយច�្ំងងែ្ំងជសុិិ�ាសតីម
រ មរ ស
្ឺេទ�យាងដ�ចេម�ច់ឲអថកេទ�េសចក�បសេ្មច

ែដាមនអំណចមកអនត្្មននរំនរស់ឲពរកគិន

WB, 2006a)។
វមន�ីសំខនននងងកិន សម�ានថ មនែិអថកក�ានចេមដសេាសពកនកណ
� ាំនតយច (៥២.១%)
ែដាដងងថ ពរក គិន មនសយិយិមនមយិតភក�យ ឬេមធ ប ឬិំណងអង�កីម� ាដន/អង�កីមយនែមន
ីដភយ បាណមថកន

េដម្បររសពរកគិន េនកថុងដំេណីកីស្មសាស្មរា។ េ្ចនជង៦០% តន

អថកក�ានចេមដសបន្បំនថ ពរកគិនបនិិរាព័ិបមន េនា្មីសយអជទីម� ាដន ឬអង�កី
ម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយបា

កថុងេពាក្ព�ក្សចំេណាដងង។

អថកដងកនំភ�មយ

នយង

សមរយកសហ្មនន (៣៨.៧%) កនដ�ចជ្ំព័និក្ព�ក្ស (២២.៦%) បន េដីិរ និបកងែដីកថុង
កីក្ព�ក្សអំពបសយិយិ

ដំេណីកីស្មសាស្មរា។

ែដាអថកភ�មយអចមនអថកណមថកនស្មំនររសពរកគិន េនកថុងអំឡុង

អថកភ�មយបន្សកីណនថ ្កសមីំសន្ំជពាីដខដា ដ�ចជ្កសមររ សខដរនឯង ្កសមំ�
 ដបទបដ ្កសម

ាសតប ្កសមសុ ័ស ្កសមសយិយម
ិ នុស្ ្កសមកីពីត្ពសហ្មនន ្កសមែៃនំសុខិព ្កសមអំនី ំ ្កសម

កីពីកុ មី ្កសមិស��មិយ ្កសមសនតយសុខភ�មយ ្កសមអភយ អភននភ�មយ ្កសមទនគីះសោ (សហ្មនន )
្ិោបនំេង�ិេឡង េដសមនរំនរសឧំិអមា ពបសំណកនអង�កីមយ នែមនីដភយ បាែដាេទ�កី
កថុងិំំននេនា េដម្បររសសហ្មនន កុងកីេទ�
ថ
សកមែិពមរសចំនរននកនិងនងងកីព្ងងងកីះសសា
ះសរាែកថកសង�ម នយងកីចយ ��ងមរប យិ កនដ�ចជកយច�កីពីំី យ�អនកងែដី។ សកមែិពនំងេនាីរម
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

មនកីសន្ំ្បកន នយងទនគីះសោ កីក�ានអំណចដានាសតប កីអំនី ំអំពបសុខិព នយងសុខិព
ំនតព�រ សុិអយិពដបទបដ ចំេណាដងងអំពបសយិយម
ិ នុ ស្ជេដ ម។ អថកភ�មយបនសេង�ិេឃស្កសមខដា
ែដាសកមែជងេ្្ឺ មន ្កសមររសខដរនឯង ្កសមំ�
 ដបទបដ ្កសមាសតប ្កសមសុ ័ស នយង្កសមកីពី

ត្ពសហ្មនន។ េនាជយា ងេនាក�ប អថកភ�មយចំនរនពកនកណ
� ា (៥០%) ្យិថ ្កសមនំងេនាមន
សមិអិពមទឲម ចំែណកឯ៤២%េិៀិ្យិថ ្កសមមនសមិអិពនំ។ វមន�ីសំខនន នងង
កិនសម�ានថ ៤០.៦% មយនដងងថ មន្កសមីំសន្ំជពាីដេនកថុងសហ្មននីំសនខរនេនាកង។
ដ

េិេមភ�មយមនកីេនដសិំយា ងដ�ចេម�ច
តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថ
ដបទបដ

ចំេពាកីេដាះ�សំណង� ងីំសនអថកភ� មយះ ៥៧.១%

េមភ�មយចិន  យធនកីររ សសហ្មនន េនកថុងកីេដាះ�ស យវិ

មុនេពាែដាសំណុំេីេង យវិ្ិោបនំ��� នេទំនត

(៨៧.៦%) មនអីមែណន យរ�មនថ ពរកគិន

េហសអថកក�ានចេមដសិ្េ្ចន

ិុកចយិតេមភ�មយចំេពាអ�បមរសែដាេមភ�មយបនររស។

េនាជយា ងេនាក�ប មនែិ ៦១.៥% តនអថកភ�មយេិែដាមនអីមែណនថ េមភ�មយ នយង្ំជពាីដ
កថុងសហ្មននមនសេមដងដ� ចគថពកនព័និនងងកីេដាះ�សកីណប យវិដប ទប។
ដ

ភសតុ្ងបន

ំកស់ឲេឃសថ េនះសសកី្ា ាន អជទីម� ាដន កថុងេនាមនំុ្�ាែដាំេ្មកីកថុង្កសម
្ំងក្ឃុំបនំ�ុ� ាំ��� ាអថកភ�មយ់ឲិិរ ាសកសំណងីំសន្កសមហ�ុន។
៩.៣ កសចិចរច
កថុង្្ំនកីណប យវិែដាបនសយក្នកន ិងនងងសម្ននដបេសដកយច�

សមទមបែិងែិ

កយច�ចីចែដាមយនមន

េកិមនេឡងជនយច�ីវងិ្ប យវិជជងកីេ្ំអំេពហយង្។

ពកនព័និនងងសម្ននដប េសដកយច�

េ្កសពប បនិិរ ាំណង� ងពបអថកភ�មយ

កថុង្្ំនកីណប

�ឃុំែដាជអថក

ស្មសាស្មរាបនេសថសុំ់ឲិ្បនំងសងខងេទ�កីចីច។ េ្កពប�ឃុំ ចំេពាកីណប យវិ
ខដា ិំណង្កសមហ�ុនបន្បំន្ំជពាីដ់ឲេទ�ឃុំេដម្បចីចគថ។ កីណប យវិេនេខិត
េពទធ�ិន

កយច�ចីចែដា្ិោបនេីៀំចំ េទ�េដស្ណយកមែកីច្មសា

អំឡុងេពាអនុ ិតេគានេយបសចសន-សកមែិពៃែប

បន្ំ្ពងិតេទេនកថុង

្មីសយសុិិនកីីំសន្កសមសុរន

សែ័្្ចយិត ែដាបនចុាវសនែងដប នយងក�ានំ័ណ�កមែសយិយិរ�ន្ំជពាីដ។
ចំេពាកីណប យវិពកនព័និនងងសម្ននដប សង�មកយច�េនេខិតកំពងនឆថំងនយងបិនដំំង កនដ�ចជេន
េខិតេពទធ�ិន ( យវិិប២២) ្ឺមយនមនកយច�ចីចេិ។ អជទីម� ាដនបនេទ�អិតស��ណកមែដប
ទដប

នយងំយិក្សេសចក�បរ�នដំណងងពកនព័និនងងិយនថន័សដបទបីដ ំសនអថកភ�មយេន�ឃុំ

េដម្ប់ឲ

អថកភ�មយអចេទ�កីនមនីេនេពាែដាពរកគិនេមាេឃសព័ិបមនអំពបដបទបីដ ំសនខរនមយ
ដ ន្ិងម្ិោ។
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កថុងដំេណីកីតនកយច�ចីច ្កសមហ�ុនបនិិរាកា្ំេយរនន ពបេ្ពាេ្បនិិរ ាឯក�ីដន
ី ងងមំពប្រីដភយបា ែិអថកភ�មយ យសមយ នឯក�ីដ� ចេនាេិ។ ំណង� ង�ីិុក�ែដាពរ កគិនអច

េទ�បន ្ឺមនែិេទ�កីិវា ីម
រ គថរំនសននងងកីដកហ�ិដប ទបដីំសនពរកគិន។ ិពិនន េខ្សែំំ
េនា បនេទ�់ឲ្កសមហ�ុនិិរ ាបនដបទបដពបអថកភ�មយេដសេជ្រ័ស។ រេ្ម សែិមរ ស្ិនែដាអថក
ភ�មយ្ិោេទ� ្ឺ្ិោែិិិរ ាសកសំណងជ្បកនំន�យចំនតរចពប្កសមហ�ុន ពបេ្ពាពរកគិន ខដចែ្កង

្កសមហ�ុនសកដបពបពរកគិនិេិ េំស�ម្បពរកគិនិិរ ាសក្បកន សំណងេនា ឬមយនិិរាសកក�ប
«េះសចែិអថកឯងេិ េីេងសកាុសឬមយ នសកាុស ែិយា ងេមាចកន ្កសមហ�ុនសកដប ែដី ពបេ្ពា

អថក ឯងេទ�េាដបីដ េហស្កសមហ�ុនេទ�្មែិច្ំនេិ។»
កីមយនចីចគថដ�ចជកីណប យវិេនំងង្បំជេដម បននំ់ឲេកិជអំេព ហយង្ីវងអថកភ�មយនយង
អថកភ�មយ កនដ�ចជីវងអថកភ�មយ នយងកង្ំដំនអុទកងែដី ្ឺមនដ�ចជកីចំនមនុស្មរសចំនរន
េដម្បជៃថ�ីនងងកីមយនំំកយច
ដ ំំផដសដំណំ

ឬកនដកហ�ិដប ពបពរកគិន។

ាិិកាតនកីេ្ំអំេព

ហយង្េនា បនេទ�់ឲាសតបមថកនបិន ំងនរប យិ នយង ំុីសមថកនីងីំរ សជិម�នន

េ្្្ងច្កមរសចំនរន្ិោបនំំផដសេចា

េហសសមាីយ ឬ

ំាុែនត យវិេនែិេដាះ�សមយនេចសីហ�ិមកដាន

សព�តៃ�េនា (្ណយកមែកីច្មសាះសសកំេា ឆថំ២០១៤) ។
៩.៤ កសចិសះមមះសះមរេ
ដ�ចែដាបនំ�
� កន ខងេា អថកភ�មយែដាមនដប យវិិំនងជចងន់ឲំណង� ងីំសនខរដនេដាះ�ស
េនអជទីម�ាដនថថកន េ្កមេនដំ ណកនកាដំំ�ង។ កថុងកីណបែដាិ្ប យវិនំងសងខង

មយនសេ្មចកយច�្ពមេ្ពបងណមរស េិំពរកគិនសកំណង� ងេនាេទ់ឲថថកនំន�ំន ់េនខងេា
េដាះ�ស។ ៥៦.២% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថពរកគិនមនអថកណមថកន ដ�ចជអថកេន

អង�កីមយនែមនីដភយ បាែកថកសយិយិមនុ ស្ែដាររ សគិន េនកថុងដំេណីកីស្មសាស្មរា។ ជ

ឧនហីណន្្ំនកីណប យវិែដាំណ
� ាមកពប សម្ននដបេសដកយច� មនកីពយបកេដាះ�ស
ណសន។ អ�បែដាេមភ� មយ នយង្កសម្ំងក្ឃុំអចេទ�បន្ឺ «កីស្មសាស្មរា»ីវងិ្ប យវិនំង

សងខង េដសអនុេម្មិរនិប ិីកយច�ីំសនខរដន។ ចំេពាកីណប យវិពកនព័និនងងសម្នន

ដបេសដកយច� មនកីណបខដា ែដាអថកស្មសាស្មរាេសថសុំអថកភ�មយ់ឲិិរាសកសំណងំនតយចំនតរច

ជជងមយនិិរាបនអ�បេ�ា

ឬកន ់ឲេដាដ� ីនងងក្ាដបមរសកែនដងេិៀិ

េំសយនជមន។

េនាជយា ងេនាក�ប កីណបេដាដ�ីដបក្មេកិមនណសន។ េមឃុំកនដ�ចជ្កសម្ំងក្ឃុំដតិេិៀិ
ជពយេសសរំិំនិបមរសែិងែិច�ាីរមជនយច�កុងដំ
ថ
េណីកីស្មសាស្មរា។

វមនកីពយ បក

សានដងងន� ម� ាេហិុ ែដាអថកស្មសាស្មរា បនេសថសុំ់ឲអថកភ�មយិិរ ាសកសំណងដនិយចិរច
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េនា។

្ំែហាមកពបពរកគិនសយិ
អ េនកថុង�អនិពីវងសសរីនយងែដក្ិនំន

ឬមរសពរកគិន

មនកីអណយិអស�ីចំេពា្ំជពាីដ (េនកថុងមណ�ាេបាេឆថិ) ីំសនខរន។
ដ
អថកស្មសាស្មរាជកនែស�ងអចមនរំ នរសពបអថក្រ ីេរី (ជំុ្�ា ឬជ្កសមមនុ ស្ ែដាស្មសា
ស្មរាកី ិយស/ាកនដបីវង្កសមហ�ុននយ ងអថកភ�មយ ្មីសយ្ណយកមែកីមរ សេនេពាចុាអនុិត
កយច�កីេនា) នយង អថកេីៀំដប (អថកដងកនំមយនកដ�កីេនកថុងភ�មយ ែដាិំ ណង់ឲអថកភ�មយេនកថុងកី
ចីចជមរ ស្កសមហ�ុន)។ អថកេីៀំដបអចិិរាបនតៃដិងកែិពប្កសមហ�ុនកងែដី

ំាុែនតមយនែមនជ

្បកនចំេណសដ�ចែដាអថក្រ ីេរីបនិិរាេនាេិ។
ាិិកាតនកយច�ស្មសាស្មរា យវិេនភ�មយ្មុយ សេនដំ ណកនកាដំំ�ងំកសថ ្កសមហ�ុនបន
ក�ានដបត្ពមរសែកថកេទ់ឲអថកភ�មយចំនរន្ំមណជង ៧០្្រ�ី។ កីែំងែចកកថុងមរ ស្្រ�ី់
ិិរាបនក្ាដបិំហំេសែ់្ឺ៥០ម x ១០០ម។ េនាជយា ងណកន េដស ្កសមហ�ុនេនែិចងន

បនដបត្ពែដាបនែំងែចកីរចេទេហសេិៀិ។
មក្ំ្ម្ំជពាីដ់ឲាកន ដប់ឲ្កសមហ�ុន។

អថក្រីេរីេនកថុងភ�មយមនគថំប នកន បនេចស

ពរកេ្្ឺជម�នតប្រកីេនកថុងភ�មយ

នយងមកពបភ�មយ

ែក្ីខង។ សុិិ�ាសតែិមរ សែដាអថក្រ ីេរីេ្ំ ្ឺនសសក្ំេយរនន ពបកយច�សន្ែដា្កសម
ហ�ុនបនិិរាសម្ននដប េសដកយច�
កថុងិតមដេថក។

េដម្ប្ំ្មនយងំ�ុ� ាំ��� ាអថកភ�មយ់ឲាកនដបេនចុងំ��ំន

ាសតបមរសី�ំជរំនរសកីភ�មយបនមន្ំ�សនន
«េំនយយសជីរមេទ

េសងដ�ចជចសនេបក្កសមហ�ុនេហស។

េ្បនំ��ុ ាំ��� ានយង្ំ្ម

្ំជពាីដ អ�� ងងកននំគថាកនដបេទ។ េំ េសងិុកដប កនមយនមនអថកណំង�ំេសង់ឲាកនែដី។ »

កីណប យវិេនភ�មយ្ិពំង្ងកថុងះសសកី្ា ាន កនមនដំេណីកីេទដ�ចគថេនាែដី។ ខុសគថ្ឺ េន
្ិងនែដាថមនអថកភ�មយខដាមយនបនិិរ ាសំណងអ�បេ�ាពប្កសមហ�ុន

មយនមនិពេ�ែា្ិងន។
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្ឺមកែិពបអថក្រីេរីហថងង

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កំណទន ិិវវទ១ទ ន ិិវទដទេី នឃុំដសង្វំ ក�ុង�សនកដេនគ េខត�វត់ំដង
្គេាេកយតំដំ់ដសង្វំ្គំ់ ែតជែផ�កទំឃុំចំំនំដទ កុ�ង�សនកដេនគ
ែគ្តតនវំ្ំ់្ដ់ េដយងកទ

ែខអំ្ក្ាំ្ូតាកវគ់ំសង្ំងំុ នត�េគគំេយវយ

ឈ�ម-ឈ�មំដស់រ៊ំដ�ភិ វគកា�ុជ

ែគេកិសគ់ជសម្ំណកាអ្កនាែខអំ្ក្ា

ជានយរ៊ំដ�ភិវគេនក�ុងឆ�ំ១៩៩៧។
ច់ស់លស់

កឺជទ្ពេ�ិង

េដយាកពទេគគំេយវយេំមាិំមំងព

(ពទេ្ពមាិំមំវ្ាង់ ជលយគកាណនងក្ំ)

នយុំជំ់ ខ�ស់ែខអំ

្ក្ាខីម ែគវំ្កដ់្កងតំដំ់ េំមវំគក់ ទទ្ពេំមេទឲ្្កនាឈអនញក�ុង�សនក។ កឺ
្ដ្ំេំមេ្យែគេដួឲ្ង�កទវេវទត ែគកិតពនកខីនំមំចំែណកក�ុងេនមែំ

វំ

វត់ដង់ផគ្ដេយ៊ំន។

េមី មេ្យេនពក់ កណ
ន គែខកក�ដឆ�ំ២០០៥

ងតទតនយុំែខអំ្ក្ាានយំូដែគ

វំចូគេដួសម្ំណកាអេន ក�ុងកងពគតូចេគខ៥៣ ែគេវដដេង�តថអទកុងឋំៈជងំុ
�
េសំទ យមក
វំ្ដែា្ដាូគាំុស្្ដែ្គ៥០នក់កុងសេាី
�
កកដំ ពក់សុទន ិគពទ ងងសងព
េយាំដស់ខនីំចូគាកពិំិត្តំដំ់ដសង្វំេំម េ្យវំេាគេឃញ េាដ�
� ្ំំដស់
ពនកេក

វំគក់ទែគជចំែណកំដស់ខនំេទឲ្្កន
ី
ាឈអនញ។

្កគិំំទានយៗនចវវន គវំក់គទ

ស្មដ់ គំេនដ�ំ

ផ្ពួផកយេចញយ ងឆដ់ ំ្័សេចញពទតំដំ់េំម។

ូេច�មព័ត៌មំែគ

ំិងស្មដ់កសិកាអវំ

ព័ត៌មំេំមវំុក់ ុញាំុស្ជ

េ្ចំនក់ ងកេ្ចំជង�ក្កទ្កាកពទេខត�េផ្ងៗាកតំងវទគំេនេនកែំីងេំម ែគចំំនំ
វំេកំេកងំ្ូតគ់ជង ៣០០០្កគិំេនក�ុងឆ�ំ២០០៦ ។ ដុំសំូដេំមក�ុងឋំៈជង�ក
សកនំស្កាំន តាំូដងពេំម វំចដ់េផនាែ្ដ្ីយ្កនាាំុស្ែគចូគាកំស់េនក�ុង

៊ំំ ំុំងងស់តំងពទេគកំដូង ឲ្េទជសងសាាន យែគមំយំ�្ំ្កដ់ ្កង ូចជមំេា
ភូាិ ំិងកងសំ�ិសុខសួ័យ្ំពំជេា។ េុមជយ ងេំមកនទ ង�កែគេវដំសងចូ គាកំស់
េន្តតនចំ ណយ្វក់ េទឲ្ំ�ងំណចេំមស្មដ់ ្ំតំងវទគំេនក�ុងតំដំ់េំម
ែគ្តតនចំណយេគទដទី្ំ់ែតទថីេកងៗ
េនេាំដូងទំ្ំតំងវទគំេន

េ្យតទាី

ចំេពមង�កែគចូគាកំស់េនេ្្យៗេវទត។

្ដជពគំ�ែគគអំទដទុ
ី ំងេំម

្តតនរំទទ្ពស្មដ់

សង់ផ�មសែា្ង ំិង្ំដំុមំណំ ែគដង�ឲ្មំ្ំ្ដឈាាុខជាន យំសងកងកមីំងសំ�ិ
សុខំដស់្កនាឈអនញែគឈំេ៊ងេនតំដំ់េំម ំិងកសិកំាកពទឃុំុំងដទ ែគេន៊ិតខង។
េដេុមដទជង�កសកនំស្កាំនវំដុំដងជេ្ចំេគកក�ុង្ំដាុន មដាូន គនជជដំក្ាិត

េផ្ងៗឲ្មំ្ំវវន គិសគ់្ំ្កដ់ ្កងំដស់ខនីំេនតំដំ់ដសង្វំ ដុែំ�្ំដុំដ ងេំមាិំ
វំសេ្ាចេជក៊័យេវ។ ដ�
� េន្តង់ ដសង្វំ្តតនវំ ា�ំ�ទាូគដ�ំ ំិងងងស្ំាិំែាំ
ំដ�ភិ វគេពគេនមចត់វុកជតំដំ់ េ្គម�ក់។

ូេច�មេ្យង�កសកនំំដ
ូ េំមវំ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សង�ត់ដនំ់ទ
«េពគែគ្ដជពគំ�ឈឺចដ់

េពគេនមកំ្សងំដស់ខុំជាិំវំកិតគ់ដ�
� ខីនំមង

្ដឈាំសងំដ�ភិ វគេវ។ េពគខជុំេា គេឃញងពងយុតិ� ដា៌ស្មដ់កងកមីំង្ដដដ់ននុដ
ំិង្ដជ៊ំសីូត្តង់ែគគអំ៊្ាកេន ំិងគអំទកសិកាអ ្�សងេ្យវំជគត់សុខចិត�

ំនាសុខ ំនាវុកា ជានយខជុំ។ ដុែំ�នជជដំំិងំដ�ភិ វគ្គេនមគត់ាិំវវន គិសគ់េវ េក
េយងាកំស់េនែដដងនដិដេតយេយ។ ែាំាុំំសងែដដងនដិដេតយ្ ាកពទពនកគត់គក់
ទឲ្ពនកងនដិដេតយ្េដួឲ្េយងមំកំ ្សងឈឺចដ់។»

េនទថនវទ១ែខសទឆ�ំ២០០៦ ្កនាំកំវគ េដងសា ំិងុំ្ដមណជង ១០០នក់វំ
ចូគាកចដ់ខនំង�
ី
កសកនំតំដំ់ ដសង្វំ េនផ�មំដស់គត់េនែក្ំិលឃុំ ពក់ព័ំ�ំសងន ិិវ

ទដទង
ី ស់ំយៈេពគយ ងយូំជានយំសងា�ំ�ទាូគដ�ំ ំិង្កនា ឈអនញ។ េុមដទជង�កភូាិជង
១០០នក់ វំេដួំវំងររំងាិំឲ្ចដ់ ខនីំង�កសកនំំដ
ូ េំមកកេដយ
េនវទដានដ់ គត់កក្តតន
វំចដ់ខនីំ ំិងឃុំឃំងេនេខត�វត់ំដង។ គត់វំដ�
� ក់ គត់្តតនវំេចវ្ដ្ំ់ពទ
ដវេគអស្វំពទំកំណទខុសៗគ� ជសំខំ់ដវំ ំេលភកាអសិវិ�មក៊ំ។ េុមជយ ងេំមកនទ េដ

េយងតាា�ំ�ទាូគដ�ំានយំូដ គត់្តតនវំេចវ្ដ្ំ់ ពទដវងដកាំន ំិងដវវ�ន�ំទទ្ព
ែគជកាអសិវិ�ំដស់ំ�។ ក�ុងេពគជាន យគ�េំមែំ ាិំមំែតង�កសកនំតំដំ់ ដសង្វំ ម�ក់
េវែគ្តតនចដ់ខនំ
ី ដុែំ�មំង�កែគេដួ្ំជាន យគត់ ានយចំំនំេវទតកក ្តតនវំចដ់ខនីំជ
ដំ�ដន�ដ់ផងែំ

ំិង្តតនវំ្ត់ េុសជសំខំ់ ពក់ព័ំ�ំសងដវំ ំេលភកាអសិវិ�មក៊ំ។

មំ្ដជពគំ�ជេ្ចំនក់ាកពទតំដំ់ដសង្វំវំេស�សុំ

ជេ្ចំេគកឲ្មំ្ំេដម

ែគងង�កែគជដ់ ឃុំឃំងេនពំ�នគំេខត�វត់ំដង ជពិេសសង�កសកនំានយំូដំដស់ខនីំ។
េដយេ្តុ  ្ំុាុំតិ ំដស់ង�កភូាិូចជាិ ំនចដា្ដ់ វំ ង�កសកនំតំដំ់ ដសង្វំ
កក្តតនវំដាូ� ំេទពំ�នគំ េនមភ�ំេពញ។
េដេុមដទជង�កសកនំំដ
ូ េំម្តតនវំឃុំឃំងេនភ�ំេពញកក េដយ

ង�កតិ ៊ំុស់ាកពទតំដំ់

ដសង្វំវំ្ដាូគផនំុគ�េន រ៊ាំទ េា្ទសំែងំូន្ំគំ្វំដស់ខនីំឲ្មំ្ំេដមែគង
ង�កសកនំំូដេំម។ ង�កសកនំេំមកក វំវវនគិសគ់ែំ ពទាុំភំ ិយំដស់គត់ូចជាិំ
មំវំនក់ វំំងជាន យង�កេ្រេវ

ដុែំ�្ពសតិ�្ំណនេំមវំត្ាតនឲ្ភំ ិយគត់ ែសួងយគ់ពទ

្ំេំទដចំ ំិងសកនំ្ំុាុំតិ ជិាំណៈជាន យតំណង្ដជពគំ�ទវៗេវទត។
េនក�ុងេពគេនម មំងងស្ំាិំែាំំដ�ភិ វគក�ុង�សនក ំិងងងស្ំងំ�ំជតិជេ្ចំ ជ
ពិេសស្កនាងងស្ំសិវិា
� ំុ ស្វំដង�ញំូ ន្ំគំ្វយ ងាុតមំ ឲ្មំ្ំេដមែគងង�ក
សកនំំដ
ូ េំម។ េនវទដានដ់ ង�កសកនំតំដំ់ដសង្វំ្តតនវំេដមែគងេនែខន ិចនិ្ ឆ�ំ២០០៧
ដន�ដ់ពទវំឃុំឃំងក�ុងពំ�នគំងស់ំយៈេពគ១៤ែខាក។ គត់វំដង�ញខីនំេនិល
ឧវ�ំណនពក់ព័ំ�ំសងន ិិវជាន យ្កនាឈអនញ។
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ឈអនញុំងេំម្តតនវំសេ្ាចឲ្ចកេចញពទ

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

តំដំ់ដសង្វំ

េដយងំុ េលាតាកិចន្ពាេ្ពកងជាន យំដ�ភិវគ។

ន�ស័យេដយ្ដជ

្ដិយងព ំិង្ំគំ្វពទ សំណក់ំដ�ភិ វគ ង�កសកនំតំដំ់ដសង្វំំដ
ូ េំមវំ្ីយជេាឃុំ
ដសង្វំចដ់ តំងពទ េពគេវមេឆ�តឃុំឆ�ំ២០១២កំីងាក។
ន ិិវេនក�ុងឃុំដសង្វំាិំុំ់វំដានដ់េនេកយេវ។ ក�ុងឆ�ំ២០០៧-២០០៨ ្ំ្ដឈា
ាុខដក់គ�ដំៗចំំនំពទំេគកវំេកតេកងំិង្ដជពគំ�កុ�ងឃុំដសង្វំ ជាន យំសងង�កេន
ភូាិ៊ិតខង (េ្្យាកេកិសគ់ ្កនា១៩២្កគិំ) ដង�ឲ្មំ ង�កិីដ់ម�ក់ ំិងង�កំង
ំដនសាន យចំំនំេវទត។ ា្ ងន ិញេវទត

សា្ុំទសងសាកិចន្តតនវំងំុា័តេដយងំុ្កសត្

េគខ២០២ េចញេនឆ�ំ២០១១ ំិងដវដ�
� ០០១ែគវំេចញក�ុងឆ�ំ២០១២ េ ា្ទាន
សុនតិងពគ់្ំ្ំ់ ្ដ់ទដទីំដស់្ដជពគំ�េនឃុំដសង្វំ

ំិង្កគិំងតទតយុវ�៊ំ។

េុមជយ ងេំមកនទ ដ�
� េំមវំេដួឲ្មំផគដមពគ់ាកេគ្កនា១៩២្កគិំ ែគំស់
េនឬដំំណំេនេគទផ�ទវំ្ំ ៨០០្ិកត ែគជែផ�កានយទំឃុំដសង្វំ។ ្កនា ១៩២
្កគិំងកេ្ចំាកពទឃុំ/�សនក៊ិតខង

េមី មេ្យតំ ណងំដស់ពនកេកវំដុំដ ងុាុំ

កាអសិវិ�េគទន ិិវេនិដ័ំពក់ព័ំ�ននេនភ�ំេពញ។
កនំកត់សមសគ់ ក�ុងែខដ�ូ ឆ�ំ២០១១ ្ំ្ដយុវ�ានយវំេកតេកង េនេពគែគនជជដំឃុំ
េដយមំ្ំគំ្វពទ សំណក់ ំកំវគ កងរ៊ននុដ្ត ំិងេយាវំេំទដចំទស្មដ់
្កគិំងតទ តយុវ�៊ំ ក�ុងងំកុងេពគ្ចតត្ត់ �សតនំដស់ង�កភូាិ (្កនា១៩២្កគិំ)។ ្ំ
្ដឈាាុខដក់គ�េំម វំេដួឲ្មំ្ំំងេ្គមគ់ងកទុំងសងខងទ ង�កំងំដន ស ំិង
្ំខូច ខតំថយំ� ំិងសមបំៈ េ្យាំុ ស្ាន យចំំនំ្តតនវំចដ់ខនំ
ី ំិងង�កទវេវទត្តតន
វំេចវ្ដ្ំ់។ មំង�កភូាិជង ៣០០នក់ ្ដដដ់ េដយ្ំដិតំិងពូ េិវំេចញាកេដួ
្ំតិ ៊ំុស់។ ពនកេកវំេណន ាននុដពទកង្ដដដ់ននុដំដស់ំដ�ភិ វគ េមី មេ្យមំ
ង�កតិ ៊ំុស់ជេ្ចំនក់ ្តតនវំេចវ្ដ្ំ់ពទ «ដវដីំ់» ំិង «ដវដំផីញ្វព្សា្ត�ិំ�»
េ្យកក្តតនវំត្ាតនឲ្ពនកេក្ដកគ់ននុដេនមុំងងស់ាកន ិញ។

េវដែតេនក�ុងែខសទ

ឆ�ំ២០១៤េវ ែគពនកេក្តតនវំេដមែគង ឬ ដា្ដ់ ្ំេចវ្ដ្ំ់េវទត

េ្្យេពគ

ែគង�កភូាិវំែ្ក្នំាក៊នដ៊ុំគ�េនខងាុខិលេខត�។
ក�ុងងំកុងឆ�ំ២០១២-២០១៣ េនក�ុង្កដខណណសា្ុំទសងសាកិចន ្កនាយុន៊ំសអ័្កចិត�ំា
ន
ំសងកណៈកាអ្ំសុំ ិេយទ វំចុមិស់ែនងក់គទ ស្មដ់គំេនដ�ំ(វំ្ំ៤០ាx៤០ា) ំិង
កសិកាអ(វំ្ំ១្ិកត) ែគ្កដណនដ់ទផ�ទសំុដចំំនំ ៣៦៣៨្ិកតស្មដ់ ្ដជពគំ�
ចំំនំ១៧៣៦្កគិំក�ុងឃុំដសង្វំ។ េុមជយ ងេំមកនទ ្ដតិកាអតដកក វំេកតេកងេចញពទ

្កនា១៩២្កគិំែគវំំស់េនឬដំំណំេគទវំ្ំ៨០០្ិកត េនក�ុងខណៈែគ្កនា
្ំងំដេចនកេវសេំមកំពុងដំេពញងំកិចនំដស់ខនីំេនវទ េនម។ កឺមំែត្កគិង�កមំខីម
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េវ ែគមំទវំ្ំដំៗែគវំេឆួកគេចញ េ្យវវនគវំដ័ណណកាអសិវិ
� ទដទ។
ី
ូេច�ម
េ្យវំជដុ ំសម�ក់ វំំិយយ្វដ់ ទ

«ខងេកងត់ទ កកដុែំ�េកមំដីង់ ដុែំ�ខុំជាិំសងង�កណេដួឲ្។ ្ដជ៊ំខងេណមវំយកដី
ង់ េកាកដង�ញេយង េំមដីង់េក៣ទំ ៗម�ក់ េកាក ំកទ េកេន្តង់ ណ។េពគំិ ស្ិតចុម

ិស់ េកិស់ទខុំជែំ ែតេកងត់េចញដីង់ឲ្ ែតទង�កដំៗេកិស់ឲ្ េ្យេចញដីង់ឲ្េវទត។ េក
្វដ់ ដងដបូំមំទតិចៗាិំវច់ភ័យេវ ភ័យែតនទេកមំេ្ចំ។»
ងពាិំ្ដ្ដតទ

ំិង្ំ្ដឈាខីមពក់ព័ំ�ំសងសា្ុំទសងសាកិចនេនឃុំដសង្វំនចុក់វិំ

ំសង្ំ្កដ់ ្កងទដទី

ំិងតមីងពេនក�ុង្ំងំុនត�សា្ុំទ សងសាកិចន។

េនក�ុងខណៈ
ែគ្កនា១៩២្កគិំ្តតន្ំងព�សដច់ដ់ទំ្ំ្ំ់ ្ដ់ ទំដស់ខនីំ ូចែគពន កេកវំ
ុាុំងស់ំយៈេពគយ ងយូំាកេ្យ
នជជដំឃុំដសង្វំវំដិ េសដ្ំុាុំេំម
េ្យវំំិយយ
សា្ុំទ សងសាកិចន។

ពនកេកវំរំ ំិង្ំ់្ដ់ ទេំមេដយខុសច់ដ់ េដយេយងតា
តំណង

ំដស់្កនា១៩២្កគិំេនែតដំ�ដក់ដណសន ងំដស់ខនំេន
ី

ិដ័ំ ំិងងងស្ំពក់ព័ំ�ននេនភ�ំេពញ ុំង�ក់ ជតិ ំិងងំ�ំជតិ។ េនែខាិន ឆ�ំ

២០១៥ ពនកេកវំដក់ដណសន ងេនំ�សង េ្យំ�សងកក វំេចញគិខិតាន យច់ដ់េផជ៊ូំ
ិលេខត� េា្ទ៊ូំំណសងគ់្ដជពគំ�ែគំស់េនឃុំដសង្វំឲ្ផបកសកាអងពេគទ
ន ិិវេំមសិំ ពទេ្ពមេកកំពុងេដួ្ំេសុដងេង�ត។ ាកវគ់េពគេំម ្កនា១៩២្កគិំេនែត
មំកងួគ់ពក់ព័ំ�ំសង្ំុាុំទ ំដស់ខនីំ ចំែណកម្ដជពគំ�កុ�ងឃុំដសង្វំកកាិំំ ំពសង
ំសងវវនគវំទកសិកាអេវ ែគជេ្តុនំឲ្ពនកគត់នំគ�េដួចំណក�សនកយ ងេ្ចំ។

១០. មគេេហយុទនសងប្�រក�ង្រេដះះ្រវស
វ
ុ
េនកថុងេខិតេគាេេនំងំរ ន មយនែមនកីណប យវិនំងអសនសុិិែិបនេដាះ�សេនាេឡស។
៦៥.២% តនអថកក�ានចេមដសំកសថ  យវិមយនបនេដាះ�សេិមកិាននងងេពាេនា។ ជកន
ែស�ងដំ េណាះ�ស យវិ៩ កីណបមយនបនេជ្រ័ សេិ េហសកីណប យវិនំងេនាកំពុងពឲរីមក
ិាននងងេពាែដាេសងចុាសយក្្មម�ាដនេដសមយនមនកីេដាះ�ស់ឲបនច្សនសន។
កថុងខណយែដាកីណប យវិដតិ់េិៀិមនដំេណាះ�ស ែដាិ្ប  យវិនំងពបីអចិិរាសក
បន។  យវិេក្ងេិៀិចំនរន១៨កីណប្ិោបនេដាះ�សេហស ំាុែនតេនាជយា ងណ កនអថក
ភ�មយមនអីមែណនថ កីេដាះ�ស យវិមយនមនសមទមប ។

ាិិកាតនកីេដាះ�ស យវិ្ឺ

មន ៣៣.៨% ្ិោបនេដាះ�សំ��ំន េដសកីក�ានសំណង ៥៥.៥% មយន្ិោបនេដា
ះ�ស នយង ៨.៩%មយនដងងពបកីេដាះ�សេនាេិ។ ៨០.៦% តនអថកក�ានចេមដសបនំ�
� កនថ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ិ្បិបពបីកំ ពុងកនន កំនដប យវិមកិាននងងេពាេនា។ អថកក�ានចេមដសចំនរន ៨២.៥% បន្បំន
ថ ាិិកាតនកីេដាះ�សមយនសុិយតទមបេិ។ ចំនរនេ្ចនជងពកន កណ
� ាតនអថកក�ានចេមដស
(៥៧.៧%) កំពុងេនីងន ចំដំេណាះ�សកថុងខណយែដា ២៥.៨% ចងនដកន ំណង� ងេន�អំ័ន
េក្ង់េិៀិ។ អថកក�ានចេមដសចំនរន ៩.៧% ែដាអសនសង្ងម បន្យិថ ឈំនំនតំណង� ង
ចំែណកអថកក�ានចេមដសខដាបន្បំន ថ ពរកគិននងងេចសិវា រំនសន ឬកន យា្ិឡំនមកកននកំន
ដបីំសនខរន
ដ យស។
រ គបី៤: ែផន្រេដះះ្រវសវេនេពេេងមុខ

ម� ាេហិុ ជំតមតនំ្រ័ សកថុងដំ េណាះ�ស យវិនកន ិយននង ងកីមយ នមនសំណងះសំ្ម

ំិដនស្មំន ក�ាន់ឲអថកភ� មយ ែដាដបីំសនពរកគិន្ិោបនី ងំអ�ស្មីសយសម្ននដបេសដកយច�

នយងសម្ននដប សង�មកយច�។ ្្រ�ីីងេ្គាិ្េ្ចនបនិិរាសំណងយា ងិយចិរចណសន ្ឺ
មន្ំែហាពប ៣៥ េទ ៣០០ដុដី ដ�េចថាិងក្បកនេនា មយនអច់ឲគិន សកេទិយសដប ឬកន
ចំនេក�ម្ំកំមុខីំីៃែបស្មំន្ិ្ិងន កីចយ ��ងមរប  យិីំសនខរនបនេិ
ដ

កថុងខណយែដា្្រ�ី

មរសចំនរនិ�ចំាុ េណ
� ាេនិស��្កសនេនៀា េិំបនិិរា្បកន ពប ៩០០ េទ ១០០ដុដី។

េសងកន សេង�ិេឃសថ េនកថុងកីណប យវិខដា អថកភ�មយបននមនីសំណងមនិំហំទំេពក ែដា

្កសមហ�ុនមយនមនាិិិពក�ាន់ឲបន។ សំណង្ិោបនេទ�ជៃថ�ីនងងកីក�យិេមតដ ែដាជិឡប

កីណនដនី ងងមំ្មកដ�ច្ំន្ឺេទ�យាងដ�ចេនា កនេដម្បកុំ់ឲអថកភ�មយអចំ�ងងក�ានបនេនេពាេ្កស។
េនាជយា ងេនាក�ប េំ ្មិស្នយីំសនអថកភ�មយ ពរកគិន មនអីមែណនថ ដំេណាះ�ស យវិ

មយនមនសមទមបេិ។ ពរកគិនសុខចយិតិិរាសកសំណង ពបេ្ពាពរកគិនមយនមនរេ្មសអ�បេ្ក
ពបេនា ្ឺិិរាសកសំណងដនសរចេស�
�
ងេនា វ្គនន េំ ជងអិនបនិិរាអ�បេ�ា។ អថកភ�មយកន
បនិ��សែិ�ីកងែដីថ

ពរកគិន បនចំណសទនធនេ្ចនណសន

នំង្បកន កស

កនដ�ចជ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កមដំងពាកមែ េដម្ប្នដបកសយកមែ នយងដំដំណំ ែិសំណងយា ងិយចិរច េនាវមយនសមាែមនងង
អ�បែដាពរកគិន បនចំ ណសកនដងមក។
្មិស្ន យស័សីំសនអថកស្មសាស្មរា េ្មនកីសង្័សថ អថកភ�មយមន្ណំក្
នេយបស ឬ�ចនញិយ ីំសនខរនែដាជអថ
ដ
កមនអំ ណចជខថងំែង�ក ែដានំ់ឲកីស្មសា
ស្មរាំ្រ័ ស។ កីណប យវិេនភ�មយ្មុយ ស កថុងេខិតកំពងនសឺ� អថកស្មសាស្មរាបនំកសន� 

កីេដាះ�ស យវិែដាមយនអចដំេណីកីេទមុខបន្ឺ មកពបអថកភ�មយែិងែិមនអថក្រីេរីេន

ពបេ្កស។ ចំេពាកីណប យវិេនភ�មយែះស� កថុងះសសក�ម្�បមនរ័ ស កីេដាះ�ស យវិមយន
អចដំេណីកីេទបនយា ងីា�ន ពបេ្ពាអថកស្មសាស្មរាមនកីភ័ស្ពរសចំេពាម�នតបជនន
ខ�សនែដាមនដបេនកែនដងដប យវិកងែដី។
ក្តមរសេិៀិែដានំ់ឲំ្រ័សកថុងកីេដាះ�ស យវិ្ឺ កង�ាកីេំ�ជចយិតីំសនអជទីម� ា
ដន។ ចំេពាកីណប យវិដបទបដដំណកនកាិបមរសេនឃុំ្បំំបមុម កថុងេខិតកំពងន សឺ� អថកភ�មយបន
ិ��សែិ�ីអំពប្កសមហ�ុនសុបទបមាិបនសន្ថសកដបីំសនអថកភ�មយជៃថ�ីនងងសំណង

ែំីជេនេស�បមមយនបនក�ានសំណងដ�ចែដាេ្បនសន្េនាេឡស។
េន��ិន គែនដំ េណាះ�ស។
ខ�សនតនេខិតកំពងន ឆថំង

កីណប យវិមរ សេិៀិដ�ចគថេនាែដី

ំាុែនត្កសមហ�ុន

ំណង� ងីំសនអថកភ�មយ

្ឺ យវិដបទបដេនកថុងឃុំែិ្ង

ែដាអជទីបនក�យំិុកមយនមនដំេណាះ�ស។

េនាជយា ងេនាក�ប

អថកភ�មយបនីងកីំាាពានេាកីចយ��ងមរប យិីំសនពរកគិន ែដាពងងអះស័សេាកាដំណំ កន
េ្ពាែិេនិន�ងងីងន ចំកីេដាះ�ស យវិ។ កង�ាកីេំ�ជចយិតេនកថុងកីេដាះ�ស យវិីំសន
អថកស្មសាស្មរាជេហិុ នំ់ឲអថកភ�មយមនកីអសនសង្ងម
ដកនេនអជទីថថកន េា

េហសកន សកំណង� ងីំសនខរនេទ
ដ

េដសី ំពងងថ�អំ័ននំងេនានងងេនដសិំេដសកីេដាះ�សំ�


េនារ�នពរកគិន។
អថកស្មសាស្មរាកថុងក្មយិេក្ង់

បនំ�
� កន អំពបំ�
 ាំបកេនកថុងកីេដាះ�ស យវិ

េដសមកពប អជទីថថកន េាបនេទ�េសចក�បសេ្មចក�ានសម្ននដបេសដកយច�

ឬសម្ននដបសង�ម

កយច�។ ពរកគិនបននយយស្បំនថ កីេដាះ�សកីណប យវិដបទបដ្ំេភិេនា

្ឺហរសពប ែដន

សមិអកយច�ីំសនគិន។ ដ�ចជកីណប យវិេនះសសកភថំះសរច កថុងេខិតកំពងន សឺជ
� ឧនហីណនះ�ំន
អថកស្មសាស្មរាិំនងជំ��� នសំណុំេីេង យវិេទអជទីថថកន េា្មននុ ្កម។
េនា

េ្កពប

ពរកគិនែដាជអថកស្មសាស្មរាេនថថកនេ្កមបនំកសពបកង�ាសមិអិពនំងែកថក

ច្ំនកនដ�ចជែកថកំេច�កេិស េដម្បេដាះ�ស យវិដប ទបេដ នា។ ពរកគិន ្ិោេចសេទពយនយិឲដាន
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ិបកែនដងដបែដាមន យវិេនកថុងដំេណីកីស្មសាស្មរា យវិដបទបេដ នា ំាុែនតជសងកញំនពរកគិន
បនំ�
� កន ថ មយនមនៃ យកស្មំន ំំេពសកយច�កីេនាេិ។

កីណប យវិិប២  យវិដបទបេដ នភ�មយមរសកថុងឃុំ្បំំបមុម ះសសកៃ�ង េខិតកំពងនសឺ�
េនកថុងសម័ សស�ក�ម (១៩៧០-១៩៧៥) នយងេនកថុងរំ នននីំំ ំាុា ពិ (១៩៧៥-១៩៧៩)
ិំំននដបខ�សន្្ំដណ�ំនេដសត្ព េឈ កុងិំ
ថ
ហំដប ២៩២៥ហយក្េនា ែដាជែកថកតនភ�មយមរស
្ិោបនកននកំន េដស្កសមែខែី្កហម

ែដាចំនសកិំំននេនាេទ�ជ្ំភពតនកីំង�ំេង�ន

កាដំណំ។ េ្កសកីដរ ាាំតនីំំែខែី្កហមកថុងឆថំ១៩៧៩ ិំំននេនាកនដ�ចជិំំនន

ដចនះសយាមរស នយងជិបកែនដងតនកី្ំឈមមុ ខដកន គថីវងននែខែី្កហម នយងកង
កមដំងីំសនីដភយ បា។ េនាជយា ងេនាក�ប េនកថុងេដ មិសិ្១៩៩០ ្្រ�ីមរ សចំនរនេន
កថុងភ�មយបនចំនេក�មដំដំណំកុថងិំំនន េនា េហសេ្កសកីេទ�សមហីណកមែីំសនិ្ប ែខែី
្កហមជមរ ស្រីដភយ បាកថុងឆថំ១៩៩៦

េិំ្ំជពាីដជេ្ចន្្រ�ីបនមកេទ�

កសយកមែេនេាិងកដប េនា។
េនឆថំ២០០៦

្កសមហ�ុនសុបទបមាិបនេ្ំ េ្្្ងច្កមកឈ�សឆសដបមរសែកថកតនិំំននេនា

ស្មំនដំេដមអកស្។ េនាជយា ងេនាក�ប េ្មយនបនរ�នដំណងងដាន្ំជពាីដកុងភ�
ថ
មយ
អំពបសម្ននដប េសដកយច�កុថងិំំននេនាេិ។

ដ�េចថាេហសបនជំង�់ឲមនជកី្ំឈមមុខ

ជេ្ចនេាកីវង្កសមសនតយសុខីំសន្កសមហ�ុន ជមរសនយ ង្ំជពាីដកននកំនដបែដា្ំដំន
េទេដសកំំយិនយងព�េថ ំាុែនតមយនែដាមនកីំាាិង�យចគថីវងិ្ប នំងសងខងេឡស។ េំ
េនាំប ជពរកគិន បនសុំ់ឲ្កសមហ�ុនំ�្ំន សកមែិពីំសនខរដនកនេដស
េនែិំនតឈ�សឆសដប ដំដំណំដែដា។

េ្្្ងច្កីំសនេ្

្កសមហ�ុនបនេយងសម្ននដបេសដកយច�ែដា

ីដភយ បាបនក�ាន់ឲកថុងខណយែដា្ំជពាីដកុថងភ� មយបនអាអងថ

ពរកគិនបនដំ

ដំណំេាដបេនាស�ីមកេហស។

េនឆថំ២០០៦ ជេាកដំំ�ងអថកភ�មយបនេចសេទររ ំេមភ� មយេដម្បសុំកីគំ្ិ ំាុែនតេមភ�មយបន
្បំនពរកគិន់ឲេទីកេមឃុំ េដម្បសរីគិន ថ េិយាងដ�ចេម�ចបនជ្កសមហ�ុនី ំេភដប្ំជ
ពាីដ។ អថកភ�មយ្ំមណជង ៤០នកនបនេទ�ដំេណី្មីៃសនតមរសេទររំេមឃុំ
បន្បំនពរកគិនថ់ឲីងនចំេមាេ្េដាះ�សសយន។

ពបីែខេ្កសមក

ជមរសនងងិំណងីំសនខរដនបនេចសេទររំអភយ បាះសសក

ែដា

អថកភ� មយមរស្កសម

ែដាបនក�ានចេមដសដ�ចែដា

េមឃុំបនេនដសែដី។
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េនាជយា ងណកន េដសអថកភ�មយីងេ្គាមយនបនំ�្ំនកីិវា រំនសននងង្កសមហ�ុនេឡស។ ៣
ែខេ្កសមកិំ ណងអថកភ�មយ ៦ី�ំ បន្ំម� ា�ថមេមតដពប្ំជពាីដជង៣០០នកន បន
េចសដំ េណីជេាកដំ ំ�ងេទកននិប�ថកន្ំចំេខិតីំសនអង�កី សយិយិមនុស្អដហុក ែដា
េនិប េនាាសតបជអថក្្ំន្្ងមរសី�ំបនែណនំពរកគិន់ឲេទ�ំណង� ង។

គិនកនបនែណនំ

ិំណងអថកភ�មយ់ឲសកំណង� ងេនាេទដកន េន�េខិត េហសពរកគិនបនេទររ ំអភយបា
េខិត ំាុែនតមយនមនេចសជេសចក�បសេ្មចអ�បេឡស។
កនដាែខេ្កសមក
េិៀិ

ិំណងអថកភ�មយបន្ិឡំនមកីកអថក្្ំន្្ងអង�កីសយិយិមនុស្េនាម�ង

េហសកននំិំណងអថកភ�មយេទររំិំណង្ាសតមណ�ាេខិតកំពងនសឺ�

ដំេណីពរកគិន ្មីៃសនតេទកនន ីដសិេដម្បដកន សិតយ។
ិិរាិ�ីសព�ពបីដសិ្បំន ថ

ពបីែខេ្កសមក

ែដាបនរ�ន
ពរកគិនបន

់ឲេទសកាយខយិកដ�កីមរសច្ំនែដាំ�
� កន ថ

អជទី

ះសសក នយងេខិត ្ិោែិ្ំ្ានដបេនិំំនន េនា់ឲ្ំជពាីដម�ាដន យស។

េនេពាក�ានឯក�ីេនាដានិំណងអថកភ�មយ ាសតបជិំ ណង្ាសតមរសី�ំកថុងមុខិំែណងជនន
ខ�សនេនីដសិបន្បំន ពរកគិនថ្ិោិុកឯក�ីេនាជំននងងខដរន

កនំុាែនតមយន្ិោសមាស

ជមរស យិឲុអនតីជិយេិ។

 យវិបនក�ុាម�ងេិៀិកថុងែខកុ មាយ ឆថំ២០១២ េនេពាែដា្កសមហ�ុនបនេទ�កីឈ�សឆសម�ង

េិៀិេាដប យវិ នយងដំេដមអកស្។ អថកភ�មយែដាមនកំហងង្ំដំន េដសកំំយិ នយងព�េថ
បនច�ាមកកែនដងដប  យវិេនាជេ្ចនេាកកថុងកីំាុ នំាងំ�្ំន សកមែិពីំសន្កសមហ�ុន
ែដាកីពីេដសកងសនតយសុខ្ំដំន អុទ។

េនកថុងរំ នេនា ិំណងខដាីំសន្ំជពាីដកុថងភ�មយចំនរន ៥៥៥្្រ�ី បនសកំណង� ង
េទដកនរ�នអភយ បាេខិត ្មីសយអជទីភ�មយ ឃុំ នយងះសសក។ េនតៃ�ិប១៩ ែខសប ឆថំ

២០១២ ្កសមកីកីច្មសាែដាមនសមសិពជម�នតបឃុំ ះសសក នយងេខិតបនចុាមកពយនយិឲ
េមាដប  យវិ។
េនតៃ�ិប១២ ែខិុ ឆថំ២០១២ �េខិតបនេកាអេ��ស្្ំនិ្បពកនព័និ់ឲច�ាមកចីច។
េនតៃ�ំន�ំនិំណងអថកភ�មយ ្បំមរសី�ំ ិំណង្កសមហ�ុនពបីី�ំ េមឃុំ នយង អភយបាីងះសសក
បនមនិតមនេនិបេនា កថុងកយច�្ំរុំមរសែដាេីៀំចំេឡងេដសអភយបាីងេខិត។ េនកថុង

ីកសេនា អភយបាីងេខិតបនសរីិំ ណង្កសមហ�ុនថ េិមនឯក�ីណែដាំ�
� កនថ
អថកភ�មយបនាកនដបេទ់ឲ្កសមហ�ុនែដីឬេិះ
េឡស។

70

ំាុែនត្កសមហ�ុនមយនមនឯក�ីែំំេនាំកស

កយច�្ំរុំេ្កសេិៀិបនេីៀំចំ េទ�ចំនរនពប ីេាកេន�ះសសក

ំាុែនតមយនបន

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សេ្មចកយច�្ពមេ្ពបងណមរ សេឡស។

េនេពាេនា

្កសមហ�ុនបនសន្ក�ាន្បកនចំនរន

៦២.៥០ដុដីកថុងមរសហយក្ ំាុែនតិំណងអថកភ�មយបនំដយេសទ។
កយច�្ំរុំេាកិបពបីេន�េខិតបនេផ�ិេាកីែំងែចកដប យវិស្មំនអថកភ�មយ នយង្កសមហ�ុន។
េនកថុងីកសេនា ិំណងអថកភ�មយបនេសថ់ឲ្កសមហ�ុនសកដបិំហំ១០០០ហយក្ េហសដប េន
សានចំនរន១៩២៥ហយក្ស្មំន អថកភ�មយ

ំាុែនត្កសមហ�ុនកនចងន បនិំហំដបែដាិំ ណងេសថ

ស្មំនអថកភ�មយែដី។ េមាដ ាេហសកថុងនយជអថកស្មសាស្មរា អភយបាីងេខិតបនសេ្មច
ចយិតថ់ឲ្្ំន ិ្បពកន ព័និច�ាមក្ំរុំ េនេាកេ្កស េដម្បេដាះ�ស យវិេនា។

េនតៃ�ិប៧ ែខ យច�យក ឆថំ២០១២ េនកថុងកយច�្ំរុំចុងេ្កសេនាែដាបនេីៀំចំ េន�េខិត
ិំណងអថកភ�មយបនសេ្មចចយិតសកដបិំហំែិ

១៥០០ហយក្េិស្មំនអថកភ�មយចំនរន

៥៥៥

្្រ�ី េហសដប េនសានិំហំ ១៤២៥ ហយក្នងងជីំសន្កសមហ�ុន។ កយច�្ពមេ្ពបងមរស្ិោ
បនសេ្មច េដម្បំ��ំន  យវិយា ងស�ីមរសីវង្កសមហ�ុន នយងអថកភ�មយីងេ្គា។ ិំណង្កសម
ហ�ុនពបីី�ំជិ្ប «ក» នយងិំ ណងអថកភ�មយ្បំីំ
� ជិ្ប «ខ» នយងេមឃុំជ�ក្បបនក�យិេមតដ
េាឯក�ីតនកយច�្ពមេ្ពបងេនា។
ំាុនែនតៃ�េ្កសមក

្កសមកីកីមកពបអជទីេខិត នយងិ្បពកនព័និបនចុាមកិំ ំនន យវិ

េដម្បេទ�កីែំងែចកដប ជពប ីចំែណក

ស្មំន ិ្ប នំងសងខងដ� ចែដាបន្ពមេ្ពបងគថ។

េនាជយា ងណកន េដស វមនកីពយបកេនកថុងកីែំងែចកដប ស្មំន្្រ�ីនបមរស់េន
កថុងភ�មយកនដ�ចជកី្្ំន ្្ងនយងកីពីដបេនា

េដសេហិុថ

្កសមហ�ុនែិងែិ្ំ្មពរកគិន

យា ងសងកញំន ដ�ចជកីំំ ពុាិងកេដស�ីធិុ្បមប កីក្មយិដប ស្មំនពរកគិន ប�ាេគ
្កំប ឬកនេចិ្ំកនន អថកភ�មយថបន ដុិចំកីដំ ណំីំសន្កសមហ�ុន។ ដ�េចថាេហសពបីសប�ហន
េ្កសមក េនកថុងកយច�្ំរុំមរស ពរកគិន បនសេ្មចាកនដបេនាេទ់ឲ្កសមហ�ុនមរសេិៀិ។ ជ

េគាកីណន ្្រ�ីនបមរស់ិិរាបន្បកនចំនរន៣០០ដុដី ំាុែនតជកីពយ ិអថកភ�មយខដាអច
ិិរាបនិងក្បកន ិយចជង ឬកនេ្ចនជងេនា។ ជឧនហីណនិំ ណងអថកភ�មយមរសី�ំ ្ពម
នំង �ចនញិយរយិសថយិិីំសនគិន ែដាមនក្ាដប សីុំជង៤០ហយក្ បនេន�បាេចសពប
ដបសហ្មនន

េហសបនាកនេ្កសេ្េនកថុងិតមដខ�សន។

នយយស្បំន ថ

ាសតបមរសី�ំកថុង្កសមពយ ិក្បន

«មថកន់បន ៣០០ដុដីមក យស មយនេសែនងងសកាុសពប េេេាចំណសេដម្បកីពីដបេសង

េិ។ េសងចសែិមរសតៃ�អសនេហស។ ំាុែនតដងងេទ�េមា ច េំសង�មវអ�� ងងេទេហស េសងំិន
ែំនេទ េទែិឯង វេទមយ នីរច។»
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្្រ�ីខដាបនិិរ ាក្ាដប េនរយិខងជៃថ�ីនងងដប ែដា្កសមហ�ុនសក។ ាសតប ័សេកែងមរសី�ំ
េនកថុងភ�មយបននយយសថិំណង្កសមហ�ុនបនមកីកគិន

េហសបន្បំន ថ់ឲគិនសក

សំណងជ្បកន ែិគិនមយនអចិិរាសក្បកន េនាបនេិ េដសបនំ�
� កនំែនអមថ
«មយនដ�ចេ្េិ ខុំចងនបនែិដប។ ខុំមនដប ែិមរ សកែនដងែដាឪែមាខុំែចក់ឲេទ�ែះស។ អ�� ងងខុំ

្បំន គិន ថ ចងនបនដប យស។ គិន ំកសដបមរសកែនដង ដបត្ពេនែក្ីេនា។ ដបេ្កសេនាមយន

ា�េិ ដបែះសមុនជដប ា�បនកាេ្ចន េសងេទ�ហ�ំចុក្្ំន្គនន។ ែិខុំសកដបាជ
� ង។ ដបដ�ចឪ
នយងែមា េទ�់ឲេសងហ�ំ្្ំន ្គនន។ េំមយនដ�ីដប់ឲវចំនេហស អិនបនអប េ�ា។ »

១១. េរនឌ�រទនសងទសដដិពៃនកម�ស
ស �សដីធ�ី
េ្កសកីំ្ងរំំ្ងរមជិយេនឆថំ១៩៩១ នយងកីេបាេឆថិែំំ្ំជទយំេិសឲេាកិបមរសេន
ឆថំ១៩៩៣

កីច�ាីរមីំសនាសតបកុងមុ
ថ
ខិំែណងជអថកេទ�េសចក�បសេ្មច

ាំដំន េនកថុង យស័សជេ្ចន។

មនកីេក នេឡងជ

ចំនរនាសតបេនីដសិបនំន�េក នេឡងជំន ីហ�ិេនកថុងំរន

អណិតយកនដងមក ្ឺពប ៥% េនឆថំ១៩៩៣ េទ ២០.៣% េនឆថំ២០១៣ (្កសរងែកនកី ឆថំ
២០១៣)។ សមម្ិតនចំ នរនាសតបជសមរយក្ពងិិសិមយ នមនកីែ្ំ្ំរាេិ ្ឺមន ១៤.៧%
ចេនដាឆថំ១៩៩៩ នយង២០១២ (្កសរងែកនកី ឆថំ២០១៣)។ ែិមនកំ េណនតនសមម្ិីំសន
ាសតបកុងមុ
ថ
ខ ិំែណងជននខ�សនេនកថុងីដភយ បា។ េនឆថំ២០១៣ េំេនាំបជកថុងចំេណមេិស
ីដម�នតបសីុំចំនរន ១៥ី�ំមយន មនាសតបណបនិិរ ាមុខិំែណងេនាយា ងណក�ប កនមនាសតបមរស

ី�ំែដាមននយជឧំនសកីដម�នតបកុង
ថ
ចំេណមឧំនសកីដម�នតបចំនរន៩ី�ំ។ អ្្ាសតបជ

ីដម�នតបបនេកនេឡងពប ៧.១៤% (ីដម�នតបជាសតបចំនរនពបីី�ំកថុង ចំេណមីដម�នតបសីុំ២៨ី�ំ)
កថុងឆថំ២០០៨ េទ ១១% (ាសតបីដម�នតបំបីំ
� កថុងចំនរនីដម�នតបសីុំ ២៧ី�ំ) េនឆថំ២០១៣ (្កសរង
កយច�កីនី ប ឆថំ២០១៤) ។

េន្្ំន្កសរងមនយា ងេចណសន ាសតបមរសី�ំជីដេាខទយ កី នយងមរសី�ំេិៀិជអនុ ីដ
េាខទយកី។

សមម្ិតនាសតបែដា្ិោបនែិង្ំងជីដេាខទយ កីបនេកនេឡងពប១៦ី�ំ

(៨%) កថុងឆថំ២០០៨ េទ ៣៨ី�ំ (២០.៥%)េនឆថំ២០១៣។ ចំែណកចំនរនាសតបែដាបនិិរា

ិំែណងជអនុីដេាខទយ កីបនេកនពប ៣៣ី�ំ(១៥%) េនឆថំ២០០៨េទ ៤៨ី�ំ (១៧.៥៨%)

េនឆថំ២០១៣។ សកមែិពជ យរ�មនកថុងកីេាកកំពសនាសតបេន កថុងមុខិំែណងីដបា�ធី
ណយេនា បនេទ�់ឲមនកីែ្ំ្ំរា។ ជាិិកាតនេគាកីណនែណនំីំសន ីដេាខទយ កី

72

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ដនមុខកី�ធីណយេនឆថំ២០០៧ ែដាបនកំណិន ថ េនកថុង្កសរងនបមរស់្ិោមន ាសតប
ចំនរនពប ២០ េទ ៥០% កថុងចំណមាសតបែដាេិំនងងេ្រសេី សៃែប ដ�េចថាសមម្ិតនាសតបជ
ម�នតប្រកី បនេកនេឡងពប ៣៤% េន ឆថំ២០០៨ េទ ៣៧% កថុងឆថំ២០១៣។ េដសែឡកេន

ិុកីកថុងឆថំ២០១០ ាសតប បនិំណង់ឲដានេទ ១៤% តនេច្កម ្ឺមនកំ េណនពប ៧.៧%
កថុងឆថំ២០០៨ (្កសរងែកនកីឆថំ២០១៣)។

េនថថកនេ្កមជិយ មនកី យអភយា ងខដំង េនកថុងិពជិំណងីំសនាសតបេនក្មយិអនុ្ំធន

ែដាមនាសតបចំនរន ១៦.៧៨% តនអភយបាីងេខិត/្រធនប (ាសតប២៤ី�ំតនចំនរនសីុំ១៤៣) នយង
រយិ ២៥%តនអភយបាីង្កសង/ះសសក/ខណ� (២៣.៧៩% ឬ១៩៦ី�ំជាសតបកុងចំ
ថ
នរនសីុំ៨២៨)

(្កសរងកយច�កីនី ប ២០១៤)។ សមម្ិតនាសតប ែដាបនជំន េឆថិជសមរយក្កសម្ំងក្ឃុំ/
សក�ិន មនចំនរនេាសពបពបីដង្ឺពប ៨% េនឆថំ២០០២ េទ ១៨% េនឆថំ២០១២

(្កសរងកយច�

កីនី ប ឆថំ២០១៤)។
កថុង្្ំនកីណប យវិាសតប នយងំុីសបនេចសេទេទ�កីិវា នមនីសយិយិេាដបទបីដ ំសនខរន។
ដ
េនាជ

យា ងេនាក�ប ាសតបែដាច�ាីរមកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបដកនដ�ចជមនចំនរនិយចជង េដសមក

ពបាសតបែដាេទ�កីកថុងររ ីីដភយបាមនចំនរនិយចជងំុ ីស េហសេសងកន សេង�ិេឃសថ ចំនរន

ាសតបមនកីេកនេឡង្មីសយកីេាកកំពសន ឬកីំ��
� ំាសតបេនកថុង្្ំន យស័សីំសនីដភយបា

កងែដី។

េនកថុង្្ំនក្មយិតនអជទីម�ាដន
ាសតបមនក្មយិនំជង

ចំនពបថថកនះសសកីហ�ិថថកនភ�មយ

សមម្ិតនអថកដងកនំ

េំ េ្ំបំេទៀំជមរសនងងំុីស។ េនកថុងះសសកនបមរស់តនេខិតនំងំរន

ែដាេសងបនសយក្មនែិាសតបមរសី�ំ្ិន ែដាបនំេ្មកីកីកថុង្ណយអភយ បាះសសក នយង
ាសតបមរសី�ំេិៀិ េនកថុង្កសម្ំងក្ះសសក េាកែាងេន ះសសកៃ�ង ែដាសមរយ ក្កសម្ំងក្

ះសសកមនចំនរនំប ីំ
� ។ េនថថកនឃុំ កនមនែិាសតបមរសី�ំកថុង្កសម្ំងក្ឃុំនបមរស់ ែដាិិរ ា
ំន�ុកកយច�កីនី បនយងកុ មី។ េនថថកនភ�មយេសងកន បនេឃសកងែដីថ មនែិាសតបមរសី�ំែដាជ
អនុ្ំធនភ�មយ ឬរំនរសកីភ� មយ េាកែាងេនភ�មយែះស�កថុងេខិតកំពងន ឆថំង ែដាាសតបជេមភ�មយ។
េសងមយនបនេឃសាសតបណេនថថកន ះសសក ែដាបនច� ាីរមយា ងសកមែេនកីេដាះ�ស យវិ
ដបទបេដ ឡស។ េសងសេង�ិេឃសថ មនាសតបមរសី�ំជរំ ិំន នយងាសតបមរសី�ំេិៀិជេមភ�មយ ែដា
យវិ។
បនររសអថកភ�មយយាងសកមែកុងកីេដាះ�ស
ថ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េនាជយា ងណកន េដស

មនាសតបជេ្ច នី�ំែដាបនច�ាីរមយា ងសកមែ

េនកថុងកីិវា

កីពីដប ីំសនខរដន។ េនកថុង្កសមពយិក្កថុងភ�មយមរស(ភ�មយ្ិពំងេក ស ឃុំ្បំំបមុម)តនះសសកៃ�ង

អថកច�ាីរមខដាបននយយស្បំនថ ្កសមហ�ុនបនឈ�សឆសក្ាដប ីំសនអថកភ�មយ េហសអថកភ� មយ

ណែដាបនេឃសេហិុកីណនេនាមុនេ្ បនេទេហអថកភ�មយេក្ង់េិៀិ់ឲមកកននកែនដងដប
 យវិ ្ឺកនេដម្ប្ំម� ាគថិវា រំនសននងងសកមែិពីំសន្កសមហ�ុន។ កថុងេពាជមរ សគថេនាែដី
ពរកគិនបនេទររំេមភ�មយ េដម្ប់ឲគំ្ិពរកគិន។ េមភ� មយបនេនដស្បំន ថ ពរកគិន ្ិោែិិស��
េឡង

កីពីដប ីំសនខរដន

ពបេ្ពាជដប ែដាអជទីម�ាដនបនែចក់ឲ។

ចំេណមអថកច�ាីរមកថុង្កសមពយិក្បននយយស្បំនថ

ាសតបមរសី�ំកថុង

«ខុំនយយស ខុំថអ្្កនកុំអាឈ�ស ដបហងង
ថ ដបិំំនន ្បំំបមុមេិ។ តិកុងអ្្កន ហងង
ថ ណ គិន

ថមយនបចនបិន អិន់ឲអ្្កន ឈ�សេិ អ្្កន ្ិោែិឈ�ស េ្ពាអ្្កន នំងអសនេនាសុប
ឈថរាេ្។ តិកុងេនាថ េ្អិនដងងេិ អិនមនឈំនេិ េំចងនេដាះ�ស េដាះ�សជមរ ស

ឃុំ ជមរសះសសកេទ។ អ�� ងងខុំេនដសថ ់ឲឈំនសយនេទ ែិេំអិនឈំន ខុំដុិអ្្កន ហងង
ថ េចា។

កាហថងងមនមនុស្្ំន ីសនកនមនកំំយិ មនព�េថ េពសិងកេពសដប មក្មេគសនត ដងកមប
ដងកិងកពបក�ា។ នំងតៃ�្ិងនជកន ពរកខុំនុងមបហ�ំេនហថងង ែិេ្ឈំន េ្ដងកសមាីយេ្អបេចសេទ។ »
គិនបនំ�
� កនំែនអមថ

«បិនេ្បនែិមរសីសយេិ។ អ្្កនច�ាមកមរ ស�េិៀិ េំ្ំជពាីដអិន េទបិន វ

ចំនឈ�សេិៀិ។ អ�� ងងនំគថ េទេម ាដបេនាជំន។ ដានេពា្ំជពាីដិយចមកដំនតមាមា�ិ�
បិនេ្អិន ��ំនេិ ដាន្ំជពាីដដកនេគសនតេទេ្ចននកន បនេ្ដកអ្្កនេចស។ េន
កថុងភ�មយ េសងកន បន្ំម�ាក�ុំគថ។ មុននងងេចសេទឃុំ េទះសសក េសង្ំរុំ គថ មនិំណង១៥
នកន េមភ�មយកនិំណងែដី នំគថក�យិេមតដ្មក�ា ិវា េទនំងអសនគថ។»

ភី យយីំសនអថកដងកនំេនេខិតបិនដំំងបនច�ាីរមយា ងសកមែេនកថុងកីិវា រំនសនេដសសនតយ

 យទប ជពយេសសីរមជមរសនងងអថកភ�មយ្ំនីសនកន គិនបនំេង�ិជីបំងកីពីកុំ់ឲេ្ចំន��មប
ីំសនគិន។ េមាដ ាេហសអថកដងកនំសហ្មនន េនបិនដំំងបនំកសេហិុកាថ ភី យយីំសន
គិនបនកដសេទជិំ ណងមរសី�ំកថុងចំេណម ិំណងអថកភ�មយនំងងស េ្កស្ពងិយក
ត ីណន
តនកីចំន ខរដនគិន បនេកិេឡង

«េដស�ី្ំជពាីដមយនេចសពបកែនដងិវា រំនសនេ�ា។ គិនេនែិែហ េចាែិ្ំរុំគថ េដក

េនេនាែិម�ង

េហសដ� ីគថេិៀិ

ររនកាអថកខងេនាមក អថកខងេនាេទររំគថ្មកដ�។

កាេនាមយននននមនិំណងអបេិ មនែិអង�កីេិ មនែិាបកដ� មនែិអដហុកអបហងង
ថ ឯង។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្្រ�ីខុំជមនុ ស្េនាសុិិ។ េពាមនេីេង ំងង្បំមក គិន េចាេទ�កីជមរសអង�កីមន

សម្មអង�កីេ្កីដភយបាេ្ចនណសន មនេ្គំ្ិេ្ចន ្ណយកមែទយកី្ំ្ពង ិយក
ត មែមន
២៣អង�កី។ កថុងេពាេនា ្្រ�ីខុំកនេចសេទដងកនំកីិវា ជមរស្ំជពាីដែដី។ »

េសងបនដកះសងនពប្កសមពយ ិក្េនភ�មយមរសកថុងេខិតេពទធ�ិនន�សំដបីំសនាសតបមរសី�ំ

ែដា

ំកសពប កីិវា រំនសនីំសនខរដនិាននងងសកមែិពីំសន្កសមហ�ុនេនកែនដងដប យវិ

«កថុងឆថំ២០១០ ្កសមហ�ុនិពប មុយចវឈ�សត្ព អិនមន្ំកសមុនេិ។ វឈ�សដបត្ពរុំ យសែះសខុំ

ំបដង ខុំេដីេទ្្ំង បិនបន ខុំេទេពាតៃែិមថកនឯង។ ដានេពាសំន ំ�បខុំក
 ននព�េថកីពី
ដបរំនរសខុំ។ »

ាសតបមរសី�ំេិៀិេនកថុង្កសមពយិក្ បនេីៀំ្ំនពបកីច�ាីរមីំសនខរដនេនកថុងកីិវា នមនីដបទប
ដ

«េនឆថំ២០១៤ សនតយសុខមថកន វសកកំេភដងមកភ�ងន្ំ្មខុំ មយន់ឲេទ�េាដបខុំ ែិខុំអិនចុាចសន។ វ

ិែាិយាេដៀាខុំថំងឯងក្ា ី ងងេមាដា។ ែិខុំ្បំន ថ ដបខុំពបដ�នពប្ខុំមក េមាចបនថខុំក្ាី ង
ង។

វបនសកកំេភដងមក្ំ្មខុំ�ចុា�េឡង

ក�នខុំេឡង

ស័ី�ចន ។

ែិខុំអិនខដចេិ

ពបេ្ពាេំខដចនំងអសនគថ អិនបនិស�� េមាចបនដប ែចកក�នេទ េំថខុំកំនេទ កនេនំ�បខុំែ ដី។ »
ំុីសេពាមា សីងេ្គាមថកន េនកថុងភ�មយមរសតនេខិតកំពងន ឆថំង

បនេកិសីេសីិពកដន

ីំសនាសតបចំណសនមរសី�ំ ែដាបនិស��នមនីដបីំសនខរដនីហ�ិិិរ ាបនសំណងយា ងសមះសំ

«គិនអិនខដចេ�ា។ គិនាបកំំយិ្ចេងង្ចកង គិន មយនខដចេំា អងម មយន់ឲេ្ដកកំំយិកង។

េពាេ្សកអ្្កនមក គសនកកស គិនអិនខដច។ េ្មកសុិិែិកំេភដង យសេនាអិនខដច
កំេភដងេិ អិនខដចីាបង នានែិបនាុសសមីមឲ។ គិនចងនបនាុសអិន ខដចេិ ខុំ យស ខុំខដច

េ្េពក េឃសេំាអងមេ្មនកំេភដងអបមក នាន ែិអិនបនអបេ�ា។ »
�ស�ទក្ីំម�ក់កុងឃុ
�
ំានយេនេខត�េពដធិត់

ង�ក�សទ «ក» មំនយុ៥៩ឆ�ំ សពួទថនំស់េនក�ុងឃុំានយទំ�សនកភ�ំ្កិញ។ គត់ មំ្កគិំ
ំិងមំកូំចំំនំ៦នក់។ គត់ វំដេ្ា្ំជេាឃុំកុ�ងងំកុងឆ�ំ២០០២-២០០៧។ េនក�ុង
ឆ�ំ២០០៧ គត់ វំវិញទ វំ្ំ ៣០្ិកតេនតំដំ់ទ្ពានយ ដុែំ�គត់ វំដំំណំូចជ

�សតន េពត ំកូង វំ្តសាែត៨្ិកតេវ។ គត់វំេចញាុខយ ង្ីំ ក�ុងនាជ�ស�ទ
េន្ដេវសកា�ុជ េា្ទតសរូុាុំទំដស់ខនីំាកន ិញ េដេុមដទ ជ្ំតសរូេំម្ដឈាំសង
្ំា្វាំដស់ិួាទ គត់ ែគាិំឲ្តិ ៊ំុស់ំសង្កនា្រុំកក េដយ ពទេ្ពមិួាទគត់
មំ្ំ្ពគយវំាបខីចេកចដ់ំដ
ូ គត់ ដក់ពំ�នគំ។

េនក�ុងឆ�ំ២០១០ ទំដស់គត់ានយ
ចំែណក្តតនវំឈូសឆយេដយេ្កយងច្កំដស់្កនា្រុំ ។ េនក�ុងសងសាកា�ុជដចនុដ្ំ�
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េំម េកក្ាំសងំកវំ�ស�ទណែគមំងព្ីំរំ្ដឈាាុខំសងន ិិវែដដេំមណស់។
ចំេពមំូដគត់ ន ិញ

គត់ រំេចញាុខតវគ់ជាន យ្កនា្រុំេំម

េដយវំ្វដ់ង�កដ�
�

េ្កយងច្កឲ្ដា្ដ់ សកាអងពែដដេំម។
េុមជយ ងណេដយ េំម្គំ់ ែតជ្ំដា្ដ់ សកាអងពដេណ
ន មនសំ�ដុេណណម េនឆ�ំ
២០១២្កនា្រុំវំចូគាក

ឈូសឆយទំដស់គត់ានងេវទត។

េពគេនមជំូ នស�ូងក

ដុំស៦នក់ ្ដដដ់ េដយ្ំេភីងែនងាកពទកងសំ�ិសុខំដស់ ្កនា្រុំវំដង�ញខីនំេនពទាុខ
ំូដគត់។

េដេុមជ៊នដំស ង្ំ្ដឈាាុខូចយ ងេំមកនទ

គត់ាិំមំ្ំភ័ យខីចំសង

៊ំុស់ជាន យ្កនា្រុំេកយ។ គត់វំកិត គត់វំដេានញពគកាអ េា្ទរំទេំមងស់
េពគជេ្ចំឆ�ំាកេ្យ េ្យកក ំ ំពសង ំសងវំែចកទេំមេទឲ្កូំៗំដស់គត់។ ងីា
េនម គត់វំ្វដ់េទពនកសំ�ិសុខុំងេនម េ្តុ ងទវ
ួ ំជពន កេកាកដំផិីចដំផីញ�សតន
សំ�ូងំដស់គត់ េ្យគត់វំក�សង់ ្ដិសំនំដស់សេានច ្រុំ ែសំ ែគវំ
ដ�
� ក់ ទែគវំំណំេ្យាិំនចក្ូតវំេវ។ ្គេនម ដុំសម�ក់កុងចំ
�
េណា

ពនកសំ�ិសុខេំមវំេឆីយ្វដ់ គត់ាិំកដ្ទេ៊េសេានចែគ្គំ់ែតំិយយេនមេកយ។
យ ងណកក េដយពនកសំ�ិសុខាិំវំដា្ដ់ សកាអងពេនេគទំដស់គត់េនមេវ។
េដយេា គេឃញំូនវិ �ងពូចេំម

គត់កកវំចូ គេទ៊នដេាឃុំ

ំិងវំុក់ វងតា

វូំស័ព�ជាន យងភិវគ�សនក េា្ទេស�សុំងំ�រកាំនឲ្្កនា្រុំដា្ដ់ សកាអងពំដស់ខនីំ។
ែតេុមជយ ងណកក េដយាិំមំចេាីយតដងួទេកយ។

េមី មេ្យគត់កកសេ្ាចចិត�ដក់

ដណសន ងេនិលេខត�។ ជគវ�ផគ កណៈកាអ្ំានយ្តតនវំដាូ� ំេទ្ំ់កែំីងទន ិិវ
ំិងវំិស់ែនងទចំំនំ ៨្ិកត៊ូំគត់ ពទទសំុដចំំនំ ៣០្ិកតែគគត់វំុាុំ។
ូចែគា�ំ�ទ�ក់�សនកាន យំូដ វំកូ សដ�
� ក់ គត់ វំងមនងវំ្ំ់្ដ់ទុំងងស់
ចំំនំ៣០្ិកតែាំ ដុែំ�ជ្ំពិតគត់វំន�ស័យផគែតចំែណកណទំទេំមេវ។ េដ
កិតជគកាណៈដេចនកេវស េកាិំនចិស់ែនងទគត់ ែគេនដច់ឆនយពទេកេនមវំេកយ
ដុែំ�េកវំិស់ែនងទេំមឲ្គត់

កកេដយិំែត្ំេយកយគ់ពទេ្ពមគត់វំាកដនសង

វវូចុាុំទញសក់ដ់ េពក។
េដេុមដទជន ិិវទដទីេំមក់ូចវំដានដ់េទយ ងណកនទ គត់ វំដក់ដណសន ងានងេវទត៊ូំ
នជជដំេខត� េា្ទុាុំយកទេសសសគ់ែគ្កនា្រុំវំក្ូត្ដកគ់ាកឲ្គត់ន ិញ។

េំ្មសអយិយ កីអំនី ំីំសនអថកក�ានចេមដស្ំសស នយងអថកក�ានចេមដសះសប មនកីខុ សគថេ្ចន ្ឺ
ំុីសមនកីអំនី ំ ្ំេសីជងាសតប (p=0.000) ។ េ្កន សេង�ិេឃស�អនិពដ�ចគថេនាែដី ីវង
ំុីសនយងាសតបជេម្្រ�ី (p=0.010) ។ អថកក�ានចេមដសាសតបែដាជេម្្រ�ី ��ានអំពបិំហំដប
ីំសនខរនបនច្សន
ដ
ជងអថកក�ានចេមដសែដាជភី យយ
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េំ

េនាំប ជាសតបមយនបនិិរាកា

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្ំេយរនន េ្ចនដ�ចំុីសកន េដស។ េនេពាសរីសំណរីអំពបិំហំដប ភី យយ/ាសតបេក្ង ែដាមយន
ែមនជេម្្រ�ី ពរកគិនែិងែិ្បំន ថ់ឲេទសរីំ�ប ឪពុក ឬំង/ំ��ន្ំសសជនយច�។
ជិ�េទ េ្បនសេង�ិេឃសថ

មន យសមិពីវងំុ ីសនយងាសតបេនកថុងាិិិពិិរាបនដប

នយងកមែសយិយដ
ិ បទបដ េនកថុងភ�មយននែដាបនេសងបនសយក្។ េនកថុងកីសយក្េនា េ្បនេម ា
េឃសយា ងច្សនថ មន្មដិែកថក េសនអ័ីីវងំុីសនយងាសតបែដាជេម្្រ�ី។ កី្្ំន្្ង
ីំសន្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ីេាក្ាដប្្ំន្ំេភិមនចំ នរនិយចជង្្រ�ី

ែដា

មនំុីសជេម្្រ�ី។ ម្ា ង យសេិៀិ េសងអចេម ាេឃសន�ិំនកនិំនង អ យរ�មនីវងិំហំ
ដប នយងចំនរន្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ី ្ឺដ្ំណិំហំដបែដា្្រ�ីបនិិរាកននែិទំ
ដ្ំេនា្្រ�ី ែដាមនាសតបជេម្្រ�ីកនន ែិមនចំនរនិយចជង្្រ�ីែដាមនំុីសជ
េម្្រ�ី។
ាសតបជេម្្រ�ីមនិរ និបពបី

្ឺដ�ចជំុ ីសកង

នយងជាសតបកង

េមាដ ាេហសពរកគិន មយនអច

ិិរាបនដបេ្ចនដ�ចជំុីសេិ។
វងី១០: េរនឌ�រេនក�ងកម�
ស
ស �សដីធ�ីទី១ទ(ចំនួនក្េដី)
ុ
គំេនដ�ំ
្ដនស
គអំ
1->2
ក់គទ
3 -> 5
ក់គទ
េគសពទ
5 ក់គទ

1

25.0%

ែ�ស

�សទ
3

ចំ្ំ

្ដនស

75.0%

5

�សទ

41.7%

7

្ដនស

ទទ្ព
�សទ

ទទ្ពស្កាំន

្ដនស

�សទ

្ដនស

�សទ

58.3% 102 68.5% 47 31.5% 82 71.3% 33 28.7% 133 73.1% 49 26.9%

148 73.3% 54 26.7% 104 70.3% 44

29.7% 42 80.8% 10 19.2% 65 73.0% 24 27.0% 16 66.7%

8

33.3%

0

0

0

0

33 84.6%

6

15.4%

5 100%

0

0.0%

1

100%

0

0.0%

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0.0%

0

0

0

1

100%

0

0.0%

0

0

0

0

100%

0

វងី១១: េរនឌ�រេនក�ងកម�
ស
ស �សដីធ�ីទី២ទ(ំហដ
ំ ី)
ុ
គំេនដ�ំ
្ដនស
គអំ
តិចជង
1 ្ិកត
1 េទ 5
្ិកត
េគសពទ
5 ្ិកត

1 25.0%

ែ�ស

�សទ
3

ចំ្ំ

្ដនស

75.0%

4

33.3%

�សទ
8

្ដនស

ទទ្ព
្ដនស

�សទ

ទទ្ពស្កាំន
្ដនស

�សទ

្ដនស

66.7% 102 68.5% 47 31.5% 82 71.3% 33 28.7% 133 73.1% 49 26.9%

140 72.2% 54 27.8% 42 66.7% 21 33.3% 14 70.0%

6

30.0%

6

46.2%

7

53.8%

6

60.0%

4

40.0%

8 100%

0

0

87 77.0% 26 23.0% 33 91.7%

3

8.3%

24 72.7%

9

27.3%

2

100%

0

0

0

0

0

15 88.2%

1

100%

10 76.9%

3

23.1%

4

80.0%

1

20.0%

0

2

11.8%

0

0
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ម្ា ង យសេិៀិ

 យវិដបទបដបនំាាពានមកេាាសតបែដាំំេពសកយច�កីេនកថុង្្រ�ីកន ដ�ចជេន

កថុងសហ្មនន កងែដី។ ៥៦.២%តនអថកក�ានចេមដសបនំ�
� កនថ

ំណ
� ាមកពបកីបិន ំងនដបទបដ។

ាសតបមនិពិងងែិងកដ�ចយិត

កីបិន ំងនដបេនាបនរំីស
ុ ់ឲាសតបកដសជអថកកសីងេ្គា

ពបេ្ពាពរកគិនមយនអចកាយិះសោ នយងដំណំដតិេិៀិ ស្មំនេ្ំ ្បសនកុថង្្រ�ីបន កនដ�ច
ជមយនអចមនចំណ�ាបនមកពបកីាកនកាដំ ណំ។
ិិរាបន្បកនឈរានំ
ថ

ពរកគិន ្ិោកីេទ�កី់ឲ្កសមហ�ុន

ែដាមយនអចក�ិនក�ងនរបិព្ំចំតៃ�កុថង្្រ�ីបន។

ែដាបនច�មីរមកថុង្កសមពយិក្េនភ�មយមរស

េនមនុស្ចំេពាកីបិនំងន ដប

«វំាាពានរបិពេសង អិនមនដបេទ�

នយង

ាសតបមរសី�ំ

(ែះសពពស) កថុងេខិតេពទធ�ិន បនសំែដងន�

អិនមនដបដំដំណំ

េអសេំេ្សកដបអសេហស អិនបសសុបេហស

េហសមនអីមែណន្យ ិថ

អស

េ្ពាដបេសងកំពុងែិេទ�ដានេពាេ្សកេទ

 យស វេ�ក��សមនអីមែណនអសនកមដំង នំងកដ�ចយិត នយងកមដំងេទ�។ »
ាសតបមរសី�ំកថុង្កសមពយ ិក្េនភ�មយមរស(ែះស�)កថុងេខិតកំពងនឆថំង បននយយស្បំន ថ

«ខុំបិនំងនដបទបដ

អ�� ងងមនអីមែណនមយ ននងងនី

កននែិអិន េទកង

េ្ពាខដចវមយនបនដបមក យសកង

េ្ពា្ានឆថំិយសអង�ីចយនដកនែខ

នយងេដីីកសុបឈរាេ្
ថ

នយងរបិព

េដម្បិយសអង�ី

ហ�ំ េទ�់ឲសុខិព្ិសអេ្នម នយងរំពកនាុសេ្។
វងី១២: ផេប៉ះពេកៃនវសវដីធ�ីមកេេលកសចិ្ររបសក�ស�េី នក�ងះគរ
្រនសង
ុ
សហគមន៍

ចំនរន

%កីណប

េកនិព្និងងកដ�ចយិត

123

56.2%

ាសតម
ប យនមនាិិិពិិរាបនដបដំដំណំ

82

37.4%

បិនំងនមុខីំី

48

21.9%

ាសតម
ប យនមនាិិិពេ្ំ្បសនទនធនទមែជិយ

19

8.7%

្ំឈមនងងំ�
 សុខិព

19

8.7%

មយនដងង/គែនចេមដស

9

4.1%

បិនំងនីកសច�ាីរមកថុងកីអភយអភសហ្មនន

4

1.8%

1

.5%

305

139.3%

ីងកីេ្ំអំេពហយង្ពប��មប
សីុំ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

កំណទសិកកវទ៣: �ស�ទកំសត់ានយំូដេនភូាិានយទំឃុស
ំ ែង�ិវដ �សនកឱរ គ់ េខត�កំពង់សឺ�
ក�ុងន ័យ៤០ឆ�ំវីយ ង�ក�សទ«ខ» មំិួាទ ំិងមំកូ ំចំំនំ៧នក់ សពួទថនំស់េនជាន យ
្កគិំគត់កុងភូ
�
ាិានយទំ�សនកឱរ គ់។ គត់មំកំ េណតេនភូ ាិានយក�ុងឃុំេំម េ្យវំ

ដំ�ំស់េនកែំីងេំមែគ ក�ុងងំកុងសា័យ ដុគ ពត។ េន ឆ�ំ១៩៧៩ គត់ វំដនូំវទគំេន
េទេនភូាិានយេវទត ដុែំ�្ំ្ដឈាាុខដក់គ�យ ងខីំង្ីំិងកងវ័ពែខអំ្ក្ា ំិងកង
កមីំងំដស់ំដ�ភិ វគវំដងាំឲ្គត់ េភទសខីនំេទំស់េនឃុំានយក�ុង�សនកសំេរងវង េ្យ
េពគេនមគត់វំេំទដ្ំ ជានយកេមីមានយំូដែគមំ�សនកកំ េណតេនវទ េនម។

គត់វំន ិគ្តកដ់ាក�សនកកំេណតំដស់គត់ន ិញេនឆ�ំ២០០០ េ្យកក វំរំទ្ពស្មដ់
យកទ សង់គំេនដ�ំ ែគ មំវំ្ំ១០០ាx១៦០ា។ េនឆ�ំ២០០១ ូចជ្ដជពគំ�កុ�ង
ភូាិែំ

គត់ំិង្កគិំវំសេ្ាចចិត�រំទ្ព

្កនាែខអំ្ក្ា

ែគាីដ់សិត
 េនេ្្ា្ំ្កដ់ ្កងំដស់

ំ្ូតាកគ់េពគសម្ំណកាអកុ�ងឆ�ំ១៩៩៧។ េពគេនមគត់ វំ ដំ

ំណំចំំនំ ៣្ិកត (ក�ុងវំ្ំទែគគត់្ំ់ ្ដ់ចំំនំ៥្ិកត) េ្យផគំ ណំុំងេំម
ជ្ដភពចំ ណូគយ ងសំខំ់កុង្កគ
�
ិំ។
េនឆ�ំ២០១១

េដយាិំវំផនគ់ំណសងជាុំគ់្ដជពគំ�ាូគដ�ំ

្កនា្រុំវំ

ឈូសឆយទតំដំ់ េំម ស្មដ់សា្ុំទេស�កិចន ែគដង�ឲ្មំផគដមពគ់ាកេគង�ក
ភូាិែគមំក់គទេនវទ េនម។ ូចជង�ក្ដ់្ដ់ទំដូងទវេវទតែំ

គត់ ំិ ង្កគិំ

វំេដួំេណំាកចំ្ំំដស់គត់ េនក�ុង្ំដុំដងដា្ដ់ សកាអងពំដស់្កនា្រុំ ដុែំ�ជ
គវ�ផគគត់ នចដា្ដ់ សកាអងពេំមវំ្តស ាែតាន យំយៈដុ េណណម។
េនែខកុាបៈ ឆ�ំ២០១២ �ស�ទានយំូដដេ្ា ្ំក�ុង្កនា្ដសកកឃុំវំាក្ំ់កែំីងេកតេ្តុេនម
េា្ទិស់ែនងទ ន ិិវ េ្យដន�ដ់ាកគត់វំេ្មងេា�ញ្កគិំពក់ព័ំ�ុំងងស់ឲ្ចូគំនា
ក�ុងកិចន្ដ៊ុំានយេនិលឃុំ។ េនក�ុងឱ្សេនម មំង�កភូាិជេ្ចំនក់ វំាក្ដ៊ុំ
េ្យ�ស�ទជតំណង្កនា្រុំានយំូដវំ្វដ់ ង�កភូាិទ
«ង�កមងេទគនចទំ�េដួ

ជទសា្ុំំដស់ំ�។

ឥកូនខជុំឲ្១្ិកត២០០ុលីំ
ំណំ។ េដយកគុយ កកយកេទ េដាិំយក ងត់េ្យ។»

ទមំ

ជគវ�ផគ ង�កភូាិំងេ្គមេស�ំែតុំងងស់វំយគ់្ពាវវនគយកសំណងែដដេំម េគក
ែគងែតដនំ្កគិំំនាុំង្កគិំគត់ផង។ ពនកគត់វំនំគ�ាកិល�សនក េា្ទេដួ្ំ
តិ ៊ំុស់ ដុែំ�កិចនចំចំិង្កគិំគត់ ំិងតំណង ្កនា្រុំក់ូចជាិំេចញជគវ�
ផគងួទេកយ។ គត់វំដ�
� ក់ូេច�មទ
«សា័យដុ គ ពត េកសមីដ់ ាំុស្�សស់ៗ ែតសា័ យសងសាេំម ាិំសមីដ់ ុំងំស់េវ េកេដួ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឲ្ងដ់ដំ�ិចានងៗ ាកពទវត់ ដង់ទ។ ខជុំ ខជុំមំទ ែតដុ ណស ណ ង ខជុំមំទមណចិានសាកូ ំេចំដស់

ខជុំ។ ចិត�ខុំជ ខជុំាិំចង់វំងទេវ ចង់ែតវំទាកន ិញ។ ្គណខជុំេំ្ត់េឃញទ ខុំជ ខជុំំសក
េឃញិនយទខុំជ ំណំខុំជ។ េដទខុំេជ ន ខជុំែចកកូំខជុំវំ។»
ំ ំគងពទ ំែខាក

�ស�ទាកពទ្កនា្ដសកកឃុំវំចូ គាកផ�មគត់

ំិងវំយកគុយចំំនំ១០០០

ុលីំាកដក់េគែ្កគត់ ែតាិំមំមកិំងួទស្មដ់ ឲ្គត់ផិត
ន េាទេកយ ្ពាុំងវំ
្វដ់ គត់  ឲ្យកវសក្វក់េំមេទ ពទេ្ពមាិំមំងទេដម�ិយេ្រពទ េំមេវទតេវ េដគត់
ាិំយកេវ មំែតងត់ដុណស ណ ង។
ជគវ�ផគ ្កនា្កគិំគត់ វំ្ីយជង�កគអំទ ដទ។
ី ងព្កទ ្កក�ុងំងួង់្កគិំវំ៊ំំញ
ុ ឲ្
ពនកគត់ េទសុទឈន�គេក។ ពនកគត់មំដ�
� សុខងព្វនិេ្ុា េ្យកូំៗំដស់គត់ វំ
េវមដង់ ្ំសិកក។

១២. ផេប៉ះពេកវសវដីធ�ី
េនកថុងែកថកេនា េ្ព្យមពយនយិឲេាកាំាាពាន យវិដប ទបម
ដ កេាិំំននេគាេេិ្េ្ចន ជ

កីំាាពានែដាំណ
� ាមកពបដំេណីកីេដាះ�ស យវិមកេាអថកភ�មយ សហ្មនន នយង�អំ័ន
ពកនព័និនន។ េំ េនាំប ជម�នតបម�ាដនបនំ�
� កន ថ ាិិកាតនដំ េណាះ�ស យវិដបទបំ
ដ ង�
ន�កាំាាពានិយចិរចមកេាកីចយ��ងម រប យិីំសន្ំជពាីដ នយងសហ្មនន នំងម�ាយា ង
ណកនេដស អថកភ�មយបនំកសេហិុ កាថ កីេដាះ�ស យវិេនា មនកីំាាពានយាង
ខដំងមកេារបិព្ំចំតៃ� នយងអន្ិក�នីំសនពរកគិន (ស�មេមា ្្ងិប១៣)។ កាំាា
ពានមនកីែ្ំ្ំរាេទ្មិប្ំងភ�មយ�ាសត

ចី ងកាក�ណយតន យវិ ្ំជពាីដពកនព័និ

េហសនងងាិិកាតនដំេណាះ�ស យវិកងែដី។
េគាំំណងជកនកន តនសម្ននដប េសដកយច� ្ឺអភយអភសកមែិពែកថកកសយកមែែំំ្ំពាំ្
កមែ នយងកសយ-ឧស្ហកមែ។ ្ឺមនិយ សេេំេង�ិៃ យកជិយ ឬថថកនេខិត ្មីសយកីំងនពនិដប
នយងកីំេង�នកីកីេនិំំននរនំិ េដម្បកិនំនអសិព្កប ្ក។ ពយិែមនេហសែដាថ ្កសម
ហ�ុនបនក�ានីកស់ឲអថកភ�មយមនកីកីេទ� ែិេនាជយា ងេនាក�ប ីកសកីកីេនាមន្ម
ីដ�កា ំាុែនតមយនែមនជកីកីកថុងីសយេពាស�ីអែង�ង នយងមន កយច�សន្េនាេឡស។ ្បកន
ឈថរាកថុង១តៃ�ស្មំន កមែកីមថកន់មនចំនរន្ំមណ ១៤០០០េីៀា ឬេសែនងង៣.៥០ដុដី។
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រ គបី៥: ចបកពីេពេចបកេផ�លមរនវសវទេយលអ�កូគមសអចដ ំដំណ ំេេលដីវសវបនីេ?

កថុងេខិតេគាេេនំងំរន ្ំជពាីដម�ាដនបនដងង នយងបនេឃសយា ងជកនែស�ងន�កា
ំាាពានអ យរ�មនំណ
� ាមកពប យវិដបទប។
ដ
ជាិិកាតនកីបិនំងនដបដំដំណំ នយងដបស្មំន

ប�ាេគ្កំប នយងមយនមនាិិិពេ្ំ ្បសនទនធនត្ពេឈ ្ំជពាីដីងេ្គាបនេទជ
សអយិកថុង�អនិពមយននងងនី

េហស្ំឈមនងងអសនតយសុខេស្បងេិៀិកង។

្្រ�ីីងេ្គា

យា ងេ្ចនបន់ឲក�នឈំន េីៀន េដម្បេទ�ចំណកះសសកេទីកកីកីេទ� េហសកនមន្្រ�ីជ
េ្ចនែដាមយនមនរេ្មសអ�បេ្កពបេទ�កី់ឲ្កសមហ�ុន
រេ្ម សចុងេ្កសេនាស្មំនកីចយ��ងមរប យិីំសនខរន
ដ

េហសមនមនុ ស្ជេ្ចននកនបនសក
ចំន្ំងពប េពាបិនំងនទនធន

កាយិកមែេនាមក។

ដ�ចែដាបនំ�
� កន េនខងេា កីណប យវិជេ្ចនមយន្ិោបនេដាះ�សេនេឡស េហស
្ំជពាីដម�ាដថនបនេាកេឡងពបកង�ានីំសនខរដនពកនព័និនងងដបកសយកមែ។

េនាមនន័សថ

ដបីំសនពរកគិន ែដាមន យវិមយន្ិោបន េ្ធនថ អច់ឲពរកគិនំនតេ្ំ្បសនបនស្មំន
កីដំដុាដំណំេិៀិេឡស។ ៨២% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថ ចំន្ំងពប េពាចំន េក�ម
 យវិេនាមក ពរកគិនមយនអចេទ�សកមែិពដំដុាដំណំបនេិៀិេិ េហស ៧៣.៣% ្បំនថ
មយនអចមនាិិិពេ្ំ ្បសនទនធនទមែជិយកុងដប
ថ
 យវិបន។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

រ គបី៦: ះបកកចំណគេែះបះបរេទេះ្រេពេចបកេផ�លមវសវ

ម�នតបម�ាដនមរ សី�ំ (អភយបាីងះសសកៃ�ង) េនេខិតកំពងនសឺ� បនំកសអំពបកាំាាពានតន
 យវិដបទបម
ដ កេា្ំជពាីដម�ាដន
«ទមែ្កីេដាះ�សំ�
  យវិនបមរស់មយនែមនេ្ំេពាែិមរ សតៃ�ពបីតៃ�ចំនេិ វ្ិោកីេពា

េ្ចន។ ្ិោកីះ�្ជ ្ិោកីំេង�ិ្ណយកមែកី ្ិោកីអ�បសព�ែំំយា ង។ អ�� ងងគិន
(្ំជពាីដ) ខិេពាីានែិេីេងដប អិនស�បនីកសុបេិ។ ររនកាេពាែដាគិន េដាះ�ស
ដបហងង
ថ បនេហស គិនាកនដបអបអ�� ងង អហថងងគិនអច ខ�ាដបេទ�ែះស ែដាជចំណ�ាយា ងសំខនន។
អហថងងជកាំាាពាន ជពយេសសអថកែដាមនដប ែិមរ សកែនដង េហសមនក�នេ្ចន។»
អិបិម�នតបម�ាដនេនកថុងភ� មយមរស(្ិពំង្ង)តនេខិតកំពងនសឺប
� នំ�
� កន្បំន ថ គិនមនកី
អកនអនន ចយិតនងង

កីបិនំងនដបែដាំាាពានដានកីចយ ��ងមរប យិីំសនគិននយងអថកភ� មយដតិេិៀិ

េនា
«នងកេឃសថ េនាំបជេសងមកពបរំី ំកន េដស កន ្គនន េំ ែដី កថុងមរសរប  យិេនាេំបនដបំាុណង � ងកន

អចែចកក� ន ែចកេចបនេហស ែិឥឡ�េនាមយនមនសង្ងមេិ។ ខុំនងកេឃសេពាររាេ្កំន

ត្ព សកាុសេទេាកភដឺែះស េាករុំ យសនំងអសន។ មន្្រ�ី មរសេនាមយនមនែះសឯណ

មនែិចំ កីេចកក�ិនក�ងន្្រ�ី ។ ឥឡ�េទតៃ េិនណសនេ្ពាអិនមនដប។ »
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វងី១៣: ផេប៉ះពេកមកពី្របយកបងកដីធ�ី
ពយិែមន

កាំាាពានតនកីបិនំងនដបទបដ
េ្កសេពា យវិចំនេក�ម េិអក
ថ អចដំដំណំេាដប យវិបនឬេិះ
េ្កសេពា យវិចំនេក�ម េិអក
ថ អចេ្ំ្បសនទនធនទមែជិយេន
ដប យវិបនឬេិះ
េ្កសេពា យវិចំនេក�ម េិអក
ថ មន្បកន្្ំន្គននស្មំន្ំកំ
មុខីំីចយ��ងមរប យិឬេិះ

េិ

ចំនរន

%

ចំនរន

%

68

17.8

314

82.2

102

26.7

280

73.3

97

25.4

285

74.6

93

24.3

289

75.7

208

54.5

174

45.5

េ្កសេពា យវិចំនេក�ម េិ្្រ�ីអថកមនចំណ�ា្្ំន្គនន
ស្មំនំំេពសិ្មោកីម�ាដនតនកីចយ��ងមរប យិកថងេពា១ឆ
ថំ
ុ
ឬេិះ

េ្កសេពា យវិចំនេក�ម េិអក
ថ ភ�មយ នយង្្រ�ីអថកអចេ្ំ្បសន
កដ�ិបក្ី នយងេសវ នយងមេទ្បសដតិេិៀិបនឬេិះ

 យវិដបទបប
ដ នំាាពានចំណ�ាីំសនអថកភ� មយ។ ៥៥.៨% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំន ថ ចំណ�ា
កថុង្្រ�ីីំសនគិនររំ្ំិានងង�អនិពមយនា� េំេ្ំបំេទៀំនងងេពាមុន។ ៧៥.៧% តន
អថកក�ានចេមដសបនំ�
� កន ថ

្្រ�ីីំសនខរដនមយនមន្បកនចំណ�ា្្ំន្គនន ស្មំនំំេពស

តនកីចយ��ងមរប  យិស្មំន ីសយេពាមរ សឆថំេឡស។ ៧៤.៦% បន្បំន ថ

ិ្មោកីម� ាដន

ពរកគិនខ�ា្បកនស្មំន្ំកំមុខីំីចយ ��ងមរប  យិ។

អថកភ�មយែដាមយនមនាិិិពិិរាបនដប

ដំដំណំ(៦៣.៨%)នយងអថកែដាមយនមនាិិិពេ្ំ ្បសនទនធនទមែជិយ (៣៣.៨%) ជម� ា
េហិុ សំខនននំ់ឲចំណ�ាកថុង្្រ�ីីំសនអថកភ�មយធដកនចុា។

សែង��ិំ

អថកភ�មយមថកន

(្ិពំង្ង)

តនឃុំ

បននយយស្បំនេសងអំពបកាំាាពានតនកីបិនំងនដបមកេាកីចយ��ងមរប  យិ

ីំសន្្រ�ីគិន
«ក�ានសំណងំាុណង � ងអិនសមកមដំងេសសឈមខុំេិ។

កីែដាេ្សកដបខុំមនកាំាាពាន

េហស េ្ពាកែនដងហ�ំចុកីំសន ្្រ�ីខុំេនកែនដងហថងងេហស ចំ កីខុំមនដំដ�ចជះសោ េចក
នយង��ស។

ខុំេិំែិមកីសនេនកែនដងេនា ពឺងេាដបែិំាុណង � ង ដានេពាឥឡ�្្រ�ីខុំវដុន

ដំណសន អិនមនអប េិ។ អ�� ងងេទេទ�កី់ឲ្កសមហ�ុនបនាុសំនតយចំនតរច េពាណេ្្ិោ
កីេសង។ េំ អិនេហសេចាែិេទ�េទ។ »

៤៥%តនអថកចេមដសបន្បំន ថ

ពរកគិនមយនអចេទ�ដំេណីនដងកិនដប យវិបនេិ

ពបេ្ពា

្កសមហ�ុនបនេទ�ីំងំយិកដ�។ អថកភ�មយកនអចែាងេគ្កំប ីំសនគិនេដសេសី បបនដ�ចមុនេិៀិ
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េឡស។ អចីឲមរ សី�ំេនិតមរស (កថុងភ�មយ ្ិពំងេ្ក ស) តនឃុំ្បំំបមុមបនសំអងថមន

កាំាាពានំី យ�អន

«ពបមុនេសងមយនខ�ានពបេគ្កំបេិ។ េនះសសកហថងង េ្ែាងេគ្កំបេចារយិមរសឆថំ។ េហស

ឥឡ�ហថងង វអសនកែនដងេគ ្កំបសុប េសែេហស េំ េ្(្កសមហ�ុន)សុិិែិេទ�ីំងព័ិិអសនេហស។

អសនដប អសនត្ព កនអសនិបរ្មកសិ�ត្ព ំាាពានេាសុខិពមនុស្ េទជមនខឲានពឲុា េហស
អកសធិុកនន ែិេក�េឡង់។ »

ាសតបមរសី�ំមកពបភ�មយមរសកថុងឃុំ្បំំបមុមបននយយសថ

គិន្ិោេ្ំង�ំ់ឲឈំន ិវា

េហស

្ំ្ានដបេទ់ឲ្កសមហ�ុន ពប េ្ពាដប្កសមហ�ុនហ�ុមព័ិិដបីំសនគិនអសន េហសេ្ំយិកដ�ែៃមេិៀិ
ែដាមយនអច់ឲគិន េទ�ដំេណីនដងកិន្មេនាេទដប គិនបន

«ខុំ្ិោែិ់ឲដប េទ្កសមហ�ុន េហសសកសំណងមក។ េំ មយនអ�� ងង ដ�ចិំ ណង្កសមហ�ុន្បំនខុំ

ថ ាុា្្ែិខុំមនអកន�ុំីុសចុា េទបនេទដានដបហងង
ថ បន។»

ជកីពយិែដាថ ចំនពបេពាែដា យវិបនចំនេក�ម ្ំជពាីដមយនមនាិិិពេ្ំ ្បសន
ទនធនទមែជិយបន។ ៧៣.៣% តនអថកក�ានចេមដសបន្បំនថ ពរកគិនែាងមនាិិិពេ្ំ
្បសនទនធនទមែជិយ េនដបែដាេកិមន យវិ។

ម�នតបម�ាដនមរសី�ំ(េមឃុំ្បំំបមុម)បន

ំកសេហិុកាថ សំណងជ្បកន មនចំនរនិយចិរច េដសបនំ�
� កនកាំាាពានមកេា
កីចយ��ងមរប  យិីំសន្ំជពាីដ ែដាអះស័សេាកីចយ ��ងមសិ� នយងកី្ំម�ាអនុកាត្ពេឈ 
«េំនយយសពបកត្មឬិតមដ (សំណង)  យស វិយចិរចណសន។ វពយិ្បកដេហស ិបមរសំាាពាន

របិពីសនេនីំសន ្ំជពាីដ ិបពបីំាាពានត្ពែដាគិន ្ិោកីីកឧសីកអប នយងសិ�េគ
្កំបពបេដមប�ាេសី ប ឥឡ�នានែិប�ា ែិំាាពានដំណំេ្ េ្ចំន សកាុស។»
ចសន្ពងនិចីឲមរ សី�ំេនភ� មយេគកបនសំែដងន� កីខកចយិតនងងសំណង

ែដាគិន បនិិរា

មនចំនរនិយចិរច េហសបនំ�
� កនំែនអមថ
«បិនំងនដបទបវ
ដ ំាាពានក�ដចយ ិត ្យិវមយនេាចថ មយនដងង្យិអប។ ខុំសព�តៃ�េទិតអបឯេណា ដ�ចជ

គែនសង្ងមកីកីដបអប មយនបន េទ�អបេ�ា។ ពប េដមវមនដបមនទដប េចាែិេទ�េទ េហសឥឡ�វ

គែនបនអប េទ� ែិាេ្ា េំេទសុបឈរថាេ្ កនេ្មយនសក ចសនំាុេណ� ាេហស។ ម្ា ងវខ�ានចយិត
េ្ពាសង�មជិយេសងមនទមែជិយហងង
ថ េដម្ប់ឲបនិងក េដមេឈ េនិំន ិងកអប មនធដកនេភដបង
ែិសព�តៃ�វអសនេហស អសននំងវាះសោ វមយនដងងមនអបិំន អសនីាបងេហស។»
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 យវិដបទបក
ដ នំាាពានដានកីអំនី ំីំសនកុមីកងែដី។ ១៩.១%តនអថកភ�មយបនំ�
� កន ថ កុមីមយន
អចេទេីៀនបន

មកពបពរកេ្្ិោររសឪពុកម�សែស�ងីកចំណ�ា

ាសតបមរសី�ំែដាិំណងអង�កីមយនែមនីដភយ បាម�ាដន

ឬកន្ិោររ សេម ាែៃំ��ន់។

(អថកស្មំស្មរាសហ្មនន

ីំសនអង�កីរប យិតៃដៃ�ថី ្ំចំឃុំ្បំំបមុម) បន្បំន ថ

«េនេពាបិនដប គិន ្ិោចំ ណកះសសក អ�� ងងំាាពានដានក�ន់ អិន បនេីៀនស�្ិេិ ្ឺ្ិោេទ

្មឪពុកម�ស ឬមនក�ន កំពុងេីៀនសកេទ់ឲេម ាំ��ន។ ្ឺនំងេនាេហសែដានំ់ឲក�នគិន

មយនបនេទេីៀន ឬកនែាងមកេីៀន។ មរស យសេិៀិ គិន េទ ឆ�ស គិនអច្ំឈមនងងរម�ឺនយង
ំ�
 សុខិពេ្ចន។»

ាសតបេមមា សមថកនេនភ�មយមរស (្ិពំងេ្ក ស) កថុងះសសកៃ�ង បនេីៀំ្ំនអំពបកាំាាពានែដា
ំណ
� ាមកពប ាិិកាតនកីេដាះ�ស យវិដប ទប
ដ

«មុនេនា ខុំបនដបមរសកែនដងេនដបរេមដាេនា ្្រ�ីខុំកនបនដំដំណំ។ េពារេមដាដបចំនេទ ខុំ

បនិិរាាុស ែិាុសេនា សកេទិយ សដប ែះសកនវមយន្្ំនែដី។ េនេពាេនា ខុំនយងំ�បខុំប
 ន

នំគថេទេទ�កីេនចំ កីអំេព។ េ្់ឲតៃដឈរថាិយចេពក មយនអច ចយ��ងម្្រ�ីបនេិ។ េ្កស
មកំ�បខុំេ ចសពបក�ាេទជសែដន េហសេនជមរសះសប េនតំា ាយនីហ�ិមក។ ក�នះសបេពខុំ កន
ឈំន េីៀនេិៀិ មកពបអិនមនកងនរយាេទេីៀននងងេ្។ សព�តៃ� ក�នខុំំរននកន េចសអសនេហស ំប

នកនេទេទ�កីេនេ្ងច្កែស្កេរង េនភថំេពស។ ខុំឥឡ�េនក�ា េមាែិេចំរននកនហងង
ថ ។»
ចសន្ពឺនិចីឲេពាមា សមរ សី�ំ

េនភ�មយមរស(ែះស�)កថុងះសសក�ម្�បមនរ័ សបនេីៀំ្ំន

អំពបរបិពយា ងាំបកីំសនខរនែដាជាិិ
ដ
កាតន យវិដបទប
ដ

«េំកាណអិនដបវេិនណសន

សព�តៃ�ហងង
ថ ខុំផ�ានដចន បសេហស។ េពាែដាេសងេទ�

(ែះស) េ្មកបិនេសង ដានេពាេ្ អិនមកបិន េទ�បនះសោ្កំបមកសុបអសន េ្ពាខុំីានមក
ិត។ ម្ា ងេិៀិវំាាពាន្ំងពបក�នេីៀន ខុំមនក�ន៣នកន មយនបនេីៀន ស�្ិេិ ពបេ្ពាខុំេននងង
ត្ព ែិ�េីៀនេនឆ�ស វមនចំកស្ំែហា១០្បឡ�ែមា ្ិ េហសក�នវខ�ានំងសំេាៀក
ំំពកន េិៀិកង។ េពាណខុំេទេទ�កីនានែិេកក�ននង ងេ្ សព�តៃ�េនា របិពខុំកននែិធដកន
ចុាែមនែិនេហស។»
ិំណងអថកភ�មយមរសី�ំេនភ� មយមរស (្ចកក�) កថុងេខិតកំពងនឆថំង ំកសន� កង�ានពកន ព័និនងងកី
បិនំងនដបទប
ដ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

«មននំងកដ�ចយិត

នយងកដ�កស េសងខ�ានខ�សេទ�កីកីហថងងមយនេនមរសកែនដងេិ េដស�ី

ំ�
 របិពេនា។ ចំេពាកដ�ចយិត្ឺ មនកីិ�ចចយ ិត្ិងន ថេសងជ្ំជពាីដនងងេ្ែដី្ិោេ្
ដកដបពបេសងសកេទ់ឲអថកដតិែដាមយនសក�យសម។ នយនថកីនេយបស អិន្ិោេិ េ្ពាេសី បព
ហុំក្។ ្ំពនិខុំ្
 ំងពប េីេងដបហងង
ថ
មកគិនឈឺដានសព�តៃ� ។

េំ េសងបិនំងន ដបទបដបិនំងន

អន្ិ វកដស ខដរនជអេនត្ំេសនន េនេាដបីំសនខរដន េហសក�នបិន ំងនកីសយក្ េដស
គែនិបកែនដងពយិ្បកដ។»
ាសតបមរសី�ំជិំ ណងអង�កីមយនែមនីដភយ បាកថុងះសសក (ថថកនឃុំ) បនំ�
� កន ថ

«មកពបអិនមនដបំង�ំេង�នកា គិន ្ិោាកនកមដំង សកាុសេទិយ សអង�ីហ�ំ យសេទ។ អថកខដា

េទជរំពកនេ្ អសនេនា អសនេនា។ ែិកនដងមកខុំបនឮថ កីបិន ំងនដបេនាបនំាាពានក�ដ
ចយិត គិន្យិែិពបកងក ីកអបអិនបនេទជអំេព ហយង្េកិេឡងកនមនែដី។»

ម�នតបម�ាដនមរ សី�ំ (េមភ�មយែះស�) េនេខិតកំពងន ឆថំងបនេីៀំ្ំនអំពបរបិពីំសនអថកភ�មយីង
េ្គា

«គិនមនដប

គិនមនសង្ងមដបថពប មរសឆថំេទមរ សឆថំរបិពគិនទ�ីធី ។

ដានឥឡ�គិន

បិនំងនដបេទ គិន គែនអីមែណនគែនិងក ចយិតេទ�អប គិន អសនសង្ងម អិនមនអបិបពងង មយនដងងពងង
អប ពងងំ�ងងនមនីចងនបន ែំីជមយនបន។របិពគិន េចាែិ្កេទ់ គិន ចំន េក�មខ�បាុស
ទនគី

រំពកនេ្។

គិន េទ�ចំណកះសសកេទីកសុបះសសកឆ�ស

ីហ�ិដានតៃ

ខដាេទមា េឡ

េដស�ីែិអិនដបេទ�ែះសហថងង។»
ាសតបែំក��មបមរសី�ំែដាបនច�ាីរមកថុង្កសមពយ ិក្េនេខិតបិនដំំងបននយ យស្បំនអំពប
របិពយា ងាំបកីំសនគិនំណ
� ាមកពបកីគែនដបទបេដ ទ�

«េសងអិន មនដបេទ�ែះស េសង្ិោេចសេទចំណកះសសក។ ដ�ចកនដងមក ំ�បខុំេចសេទ្ំេិសតៃ

េ្មនះសប មនសប ីហ�ិដាន សព�តៃ�។ ក�នខុំេដ ីចំ ណកះសសក វ្្ំន ែខ មណ�ាសុខិពកនអិន

មយនដងងេទណីរច េកិ្មទមែ្នងងនែំំុ្ណ ីហ�ិដាន បិនំងនរប យិ។ អីមែណនខុំ្ានតៃ�

អិនេពក សព�តៃ�ពយបកណសន ចងន េកិសីតស្ំ�ិេហស ណ្យ ិេទំ�ប ណ្យិេទក�នេីៀន

អិនាុសអប អិនបនេីៀនេិ។ មរសេិៀិេចាេទះសសកេ្អ�� ងង ែមាឪេចសអសនេទសកក�នេទេក
នងងម�សេនេពាទធ�ិន។»
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ាសតបេមមា សមថកនេនភ�មយមរស(េក្្ិំុី ប)កថុងេខិតេពទធ�ិន បននយយស្បំនអំពប កាំា ាពានតន
កីបិនំងនដបទបដមក េា្្រ�ីីំសនគិន

« បនអប េិៀិ បនែះសពប ណអះស័សកាហ�ំេិៀិ អិនដបចំកី។ របិពខ�ាខិ នំងសព�នំង
្្ំន នំងាុសកកន អសនដបអសនទបដ នំងាុស។ ំាាពានអន្ិក�នេច អិនបនេីៀនបនស�្ិ។ េំ
ែមាឪ្កេហសសកក�នមកររសីកកំនដំឡ�ងចយន។េគ្កំបកនយាំន េគ្កំបកនែាងអិន បន។»
កំណទសិកកវទ៤ទ

ដុំសេពមម យម�ក់េនភូាិានយទំឃុំែត្ងខ�ស់

�សនកិាកសទមំ៊័យ

េខត�កំពង់ឆ�ំង
េលក«ក»មំនយុ៤៨ឆ�ំ សពួទថនំស់េនក�ុងខ�ាាន យក�ុងដំ ិេនណទវំ្ំ២០ាx២០ា។ គត់មំ

កំេណតេនភូាិានយក�ុងឃុំ េំមែំ េ្យេនឆ�ំ១៩៨៦ កកូចជង�កភូាិទវេវទត គត់វំដនូំ
វទគំេនាកំស់េនក�ុងភូាិដចនុដ្ំ�េំម។ ចេនីមឆ�ំ១៩៧៩ ំិង១៩៨៧ គត់ វំដេ្ា ្ំជ
ំកំវគេនក�ុង�សនកានយ។ េ្្យេពគសុំលឈដ់ពទំកំវគាក គត់ វំេំទដ្ំជានយ
ជានយនំ ទម�ក់ ែគំស់េនឃុំានយ ំិងមំកូំចំំនំ៥នក់។
េនឆ�ំ១៩៨៧

គត់ំិង្កគិំគត់ វំាកតំងវទ គំេនេនតំដំ់ភំ�ានយ

ចំែណកទំវសកទ ឃុំចំំនំដទេនក�ុង

�សនកេំម។

ែគ្កដណ�ដ់

េនវទ េនមគត់ វំសង់ផ�មពទ ំខ�ង

ំនាំសងេរង

ម សុទំ�សតនាន យេនេគទផ�ទដទ្ិកត។ េ្្យាកេនក�ុងឆ�ំ២០១១ តំដំ់េំមវំ្តតនកងរ៊
ននុដ្តេំទដចំេដួជាូ គដ�ំ្ួសក្ួឺំវ័ព ែគវំេដួឲ្ដមពគ់គ់្ដជពគំ�ជង ១០
្កគិំាកពទពទំភូាិ។ េនទថនានយេនម េដងិាវំ្វដ់ គត់ ទែគគត់ កំពុងែត្ំ់្ដ់ េំម
ជកាអសិវិ�ំដស់កងរ៊ននុដ្ត េ្យគត់កកេឆីយតដេទន ិញ គត់វំ្ំ់ ្ដ់ ទេំមតំង
ពទឆ�ំ១៩៨៧ាកេាីម។ េុមជយ ងណកកេដយ េដងិា វំដិ េសដ្ំុាុំទ ំដស់គត់
េ្យកកវំឲ្គត់ផិត
ន េាទេគមកិំាន យ ្ពាុំងវំដ�
� ក់ដែំា េដេុមជ គត់ផិត
ន
េាទឬាន យាិ ំផនិត កកេកេនែតយកទេំម េ្យេដ គត់ាិំយគ់្ពា កកេកឈូសទ ុំងងស់ែំ។
ជងកុសគ

គត់ វំវវន គទានយកែំីងជកាអសិវិំ� ដស់ង�កភូាិម�ក់េនក�ុងវសកទ ទំ�សនកជដ់

្ពំ្ដវគ់។ េមី មេ្យគត់ កកវំ្តកដ់ េទសង់ខ�ាាន យេគទំដស់កងរ៊ននុដ្ត។ ដុនអំ
ែខេ្្យាក េដងិាកកវំែសងខ�ាេំមយកេទដក់កុ�ង ែំសា្ុំទ សងសាកិចន។ េុមដទជ
គត់ខំងងួំេដងិា េា្ទ្វដ់ំូនេំេងរ នុំងដុនអំ ែគវំេកតេកងយ ងណកនទ េដងិាាិំ
វំេដម�ិយដ�
� ំដស់គត់េកយ។
ូេច�មេ្យេវដគត់ិកគ្ងសួមែសួងំក្ំគំ្វពទ សំណក់ េាភូាិ
ដណសន ងឲ្គត់ យកេទដក់ ៊ូំេាឃុំ។

ែគវំេំទដចំពក្

េាឃុំកកវំដក់ ដណសន ងេំមេននជជដំ�សនកេា្ទេដម

�ិយ។ ុំង�ក់ ឃុំ កកូចជ�ក់�សនកវំ្វដ់ គត់  ឲ្ំង់ ចំេកេដម�ិយ។ ជពិេសស
េនេពគគត់ េទ៊នដងភិវគ�សនកថអទ កកគត់ វំវវនគចេាីយូចពទាុំែគ។ សពួទថនជង�ក
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េំសុទឈន�គេក គត់វំំិ យយ្វដ់ េដយវសកាុខយ ងេ្កកា្កំៈ

«ពទាុំ ខជុំំស់េនយ ងដូំាំជានយ្កគិំ។ តំងពទេដងិាកយកទខុំជេទ ងត់វំសងងទាកន ិញ
្ដពំ�ខុំជេទេចគខជុំេវទត។ ុំង្ដពំ� ុំងកូំុំងងស់ េកនំគ�េចញេទេដួ្ំេនទថវត់។
សពួទថនខុំជំស់េនែតមង ាកពទទស្មដ់ចិានសា៊ទន ិត្�សង េកយកងស់េ្យ។ ខជុំងត់មំងទសគ់េវ
សសងែតំកទកដ់ខនំមងាិ
ី
ំវំផង។ »

១៣. េសចក�ីសន�សដដន
ជាិិកាតនកីសយក្េនា ីំក្ំេហសកថុងីបសកីណនេនាមយនជិំ ណងេិ។ ្ឺីំក្ំេហ

សនំងេនាបន មកពបកីសយក្នំងែកថក្ុណ យស័សកង នយងំី យមណ យស័សកង ែដានកនិង
នងង យវិដបទបដ

សនតកីេដាះ�ស យវិ

ីំសនខរន
ដ

្ពមនំងកាំាាពានេនកថុងេខិតេគាេេនំងំរនីំសនអង�កីរប  យិតៃដៃ�ីថ

សកមែិពីំសនអថកភ�មយេនកថុងកីនមនីសយិយេិ ាដបទបដ

កថុង

ចំេណម២៥េខិត/្រធនប តន្ំេិសកម�ុជ។ េ្កនបនេ្ំបំេទៀំីំក្ំេហសនំងេនាកងែដី
ំាុែនតររនកាវខុ សពបអប�ែដាេ្បនីកេឃសកថុងកីសយក្ះ�្ជេាកមុនេនកថុងិំំននេនា។

េ្បនីកេឃសថ  យវិិំហំទំ់ពកនព័និនងងសម្ននដប េសដកយច� សម្ននដប សង�មកយ ច� នយងត្ព
សហ្មនន

េហសកថុងចំ េណម យវិដបទបច
ដ ំនរន២៨ែដាបនេកិេឡង

មនែិ១៨កីណប យវិ

ំាុេណ�ា ែដា្ិោបនេដាះ�ស េហស យវិសានពបេនាកំពុងពឲរីេនេឡស។ នំងកីណប យវិ
ែដាបនេដាះ�សេហសនយង យវិកំពុងពឲរី ្ំែហានងងំង�ំ�
 េនេពាអន្ិ

េដស

េហិុ ថសំណងជ្បកន ឬដ�ីជដបកនដ�ចជមយនសមះសំ នយងដ�ចជមនកីដកន សម�ទមក
េាអថកភ�មយ់ឲិិរ ាសកសំណងនំងេនា។ េ្មនកីសម�ានន�ចំណុចសំខនន់ដ� ចេទ
• ដំេណីកីតនកីចុាំ��បដបទបដជាក�ណយ្ំព័និបន្ំ្ពង ិតេទយា ងសឺិ់
េទៀំនងងកី្ំ្ានសម្ននដបេសដកយច�េដស្រីដភយ បា។
កាំាាពានដាន្ំជពាីដម�ាដន

េំេ្ំបំ

ដ�េចថាេហសវមន

ែដា្ិោកីំ័ ណ�កមែសយិយិដបទបដ

េដម្បធនន�

សយិយេិ ាដបទបដីំសនខរន។
ដ
• ំ�
 បនំាាពានេា្ំជពាីដម�ាដន

កថុងខណយែដាមយនមនកីវសិតមដេា

កាំាាពានំី យ�អនេនកថុងិំំននេគាេេីំសនសម្ននដបេសដកយច�

កនដ�ចជសុិិ

�ាសតីំសន្កសមហ�ុន ែដាបនេ្ំ្បសនេ្្្ងច្កមកឈ�សឆសដប  យវិែដាអថកភ� មយ
បននមនីជមុនសយន េិំច�ាមកចីចជមរសពរកគិន ជេ្កស េំសយនជ្ិោកី
ចំបចន។
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

• េដសេហិុ ថ កីណប យវិកនដ�ចជមនិពសែុ្�ែស អះស័សេដស យវិមនិំហំ
ទំ់ ្មទមែ្អថកភ�មយបនំាុនំាងច�ាេទីកកីេដាះ�សេនថថកននំំំកុិសយន ្ឺ

េទររំេមភ�មយមុននងងេទីកថថកន េា ចំនពបឃុំដានះសសក។ េនកថុងិពអសនសង្ងម កា

េំមយនមនកីេនដសិំ េិំគិន�កា្ងដកនំណង� ងេនអជទីេខិត ឬកនំនតដកន
ំណង� ងរ�នអថកែដាមនអំ ណច េទីដសិ ខុិ�កា័សនសកីដម�នតប

នយង្កសរង

ពកនព័និមរសចំនរន ដ�ចជ្កសរងមតក�ជេដម។
• សនតកីេដាះ�ស យវិថថកន ម�ាដន ចំនពបថថកនភ�មយដានថថកនេខិត មយ នំកសន� សុនន�យ
កថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបដ េដស្យិថវហរសពប ែដនសមិអិពីំសនពរកគិន
េហស្ិោីងនចំេសចក�បសេ្មចពបថថកនេា។

េមាដ ា

េនកថុង្កំខណ�តនិពាំន េាតន្ំព័ និ

អំណចែំំំែខ្-ខថងេាអំណចែំំកី យយទយំេិសឲ

អថកភ�មយបនខយិខំ នកន ិង

ជមរសអថកេទ�េសចក�បសេ្មចែកថកីដបា ែដាមនអំណច េា្ទេដួ ងំ�រកាំន៊ំំនស
ពនកគត់។ ា្ ងន ិញេវទត ដវដ�
� ០០១ំដស់សេានចនយកំ�ា�ំ�ទ ែគជ្ំ្ដកគ់
េដយំដ�ភិ វគំូ នសា្ុំទេស�កិចន ឬសា្ុំទ សងសាកិចនវំំងជមំងពគដ់
េគេសចកនទសេ្ាចំដស់ង�ក�ក់េ្្ា។
• ្ណយកមែកីសុី យេយដប ែដា�អំ័នេដាះ�សនំងពបីក្មយិ ្ិោបនដកនំ��� ាេន

សនតកីស្មសាស្មរាច្មសាថថកនះសសក/េខិត េដ ម្បេដាះ�ស យវិីរមពកនព័និនងងដបទបដ។
េំសយនជមនកីណបណ្ិោ

បនដកនរ�នមកសន�កីេនា

កនវនងង្ិោំ��� នេទថថកន

ះសសក/េខិតែដី ពបេ្ពាពរកគិន្យិថ វហរសពប សមិអិពីំសនខរដន។

• មនែិមរ សកីណប យវិំាុេណ�ាេនកថុងចំេណម យវិែដាេសងបនសយក្

្ឺអថកភ�មយ

បនដកនំណង� ងេនិុកីេខិត។ ម� ាេហិុមកពប ្ំជពាីដម�ាដនជអថកំ�ងង មយ ន

មនាិិិពដកនំណង� ងេនសនតកីេនា ែដានមនីេពាេ នយងចំ ណស្បកន
កសេ្ចន នយងមនកីសានដងងែកថកច្ំនកង េហសជពយេសសពរកគិន ី ំពងងថ ាិិ
កាតនកីេដាះ�សនងងមយ នបនជ្ំេយរននដានអថកបិន ំងន្ំេយរនន ដ�ចពរកគិន
េនាេិ។
• ច្ំនភ�មយបាឆថំ២០០១ នយ ងំិំ�� ិយតពកនព័និនងងដបទបដ េនកថុង្កំខណ�ច្ំនីំសនីដ
ភយបារំ នសន នងងិមដំនអនុ ិតែំំ្ំតពណបែដាអថកភ�មយសានថជដបេកី/ដបដ�ន្។

• ្ំជពាីដម�ាដនបនចិនិុក «ដប» ថជរប យិីំសនខរដន (ឬជឆថំងបស) េមាដ ាេហស
ពរកគិនបនេំ�ជ

ិស��នមនីដប ែដាពរកគិនកំពុងកននកំន។

សកមែិពីំសនអក
ថ ភ�មយំកសថ

េនាជយា ងេនាក�ប

បន្ំ្ពង ិតេទដចន េដសែឡកពបគថជមរសនងងសុិិ

89

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

�ាសតិនន េខ្ស នយងមយនច្សនសនីំសនខរន
ដ ចំ ែណកឯិំណងីំសនពរកគិន  យសជ

ិ�េទបនំកសថ មយនសកមែ ឬមយនមនសមិអិពកថុងកី្ំែម្ំម� ា្ំជពាីដ ឬ
ច�ាេទដកនំណង� ងេនសនតកីេដាះ�ស យវិ។ ម្ា ង យសេិៀិ ចំេណាដងងែកថកច្ំន

ីំសន្ំជពាីដម�ាដនេនមនក្មយិ ិ្េ្ចនច្ំនភ�មយបា េហសមនអីមែណន
្ពេង សកេនតស

ចំេពាំ័ ណ�កមែសយិយិដបទបដ

ែដាជេហិុនំ់ឲពរកគិនររំនយភ័សតន

ិពគែនដបទប។
ដ
• ាសតបែដាំេ្មកីកីកថុងអជទីម� ាដនមនិ្ីសនំជងេ្ចន
នងងំុីស។

េំ េ្ំបំេទៀំ

េមាដ ាេហសកីច� ាីរមីំសនាសតបេនកថុងដំ េណីកីេដាះ�ស យវិបន

ំកសថ េនែិមនចំនរនិយ ចិរចេនេឡស។ ែិេនាមយនមនន័សថ ាសតបមយនស�សកមែ
កថុង យវិដបទបដេនាេិ។ េយង្មកីណប យវិែដាបនសយក្ េំ េនាំបជមនចំនរនិយ ច
យា ងណក�ប េនេពាខដាាសតបបនំកសថ េទ�បន្ំេសីជងំុីសមរសចំនរនេទេិៀិ
ពកនព័និនងងកីិវា យាងចំហ នយងកីច�ាេទដកនំណង� ងេនសនតកីេដាះ�ស យវិ។
• េនាជយា ងណកន េដស ្ំជពាីដម�ាដនែដានមនីដប ីំសនខរន
ដ
កន្ិោកីន� 
កីគំ្ិពប សំណកនអជទីម�ាដនកងែដី

េដម្ប់ឲកីិវា ្មសនតយ យទប ីំសនខរដននងង

ិិរាបនេជ្រ័ស ដ�ចែដាមនេនកថុងកីសយក្េនា។ ក�ុសេទ យស កីសកចយ ិត
ិុកដកនដនិយចិរចីំសនអជទីម�ាដន ចំេពាកីេដាះ�ស យវិដបទបីដ ំសន្ំជពាីដ

ម�ាដន អចនំ់ឲអថកភ�មយសយិ
អ កថុង�អនិពអសនសង្ងម នយងឈនេទីកកីេ្ំ ្បសន
អំេពហយង្។

• េ្បនីកេឃសថ

េ្កពប ថថកនជិយ

្ំជពាីដម�ាដនបនែស�ងីកអថកខងេ្ក

ដ�ចជអង�កីមយនែមនីដភយ បា នយងអង�កីអនតីជិយ ែដាពកនព័និ ិ្េ្ចន្កសមអង�
កីសយិយម
ិ នុ ស្ ែដាបនររសពរកគិន កុងកីេទ�
ថ
ំណង� ង នយងកីែណនំអំពបិបកែនដង នយ ង
ីេំៀំដកន ំណង� ងជំនត

េំសយនជំណង� ងីំសនពរកគិនមយនបនេដាះ�សេនថថកន

ម�ាដន។ អង�កីមយនែមនីដភយបាខដា កនបនច�ាីរមកថុងកីពនឲាន្ំជពាីដ់ឲ

សានដងងអំ ពបកីិស��មិយ ច្ំនែដាមនសព�តៃ� នយងសយិយម
ិ នុស្ ្ពមនំងររ សំេង�ិ
្កសមររសខដរនឯងដានពរកគិន កងែដី។ េនាជយា ងណកនេដស នយនថកីតនកីែស�ង
ីកកីគំ្ិពប សំណកន ្ណំក្នេយបសននកនដ�ចជមនឥិិយពាិយចិរ ច។

• កាំាាពានែដាំណ
� ាមកពបដំេណាះ�ស យវិីរមពកនព័និនងងដបទបដ

េនកថុងកី

អនុិតសម្ននដប េសដកយច� នយងសម្ននដប សង�មកយច� បនេទ�់ឲអថកភ�មយីងេ្គាកនន ែិ
្កប្កេឡង។ េហិុដ�េចថាេហស កីបិនំងនដបទបដ ែដាជ្ំភពសំខនន តនចំណ�ាីំសន
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

គិន បនំេណ
� ស់ឲពរកគិនីសនេនេដសគែន សនតយសុខដបទបដ ពរកគិនអចំ��ីិបកែនដង
េទ�កីេនខងេ្កជរនចំ ណកះសសក ែដាមនកីកីមយនជំនំន។ ម្ា ង យសេិៀិ
ក�នីំសនគិន ្ិោបនេបាំងនកីសយក្ ឬអចពកនព័និនងងពាកមែកុមី េនាមយនននន
្យិដានំ�
 សុខិពីំសនពរកេ្កង។

ិព្កប្កកន ំង�ជអំេព ហយង្

ឧ្កយដកមែកុង
ថ

សង�មកងែដី។ កថុង្គេនាែដី ំែ្មំ្មរាអកសធិុ កនអចេកិមន េដស�ីកី
ំំកយច
ដ ំំផដសត្ពេឈ ។

១៤. ្រេស�ស
ល ំ
ំ ុ ករនដំេណះះ្របនះបេសលរទវមសផនរសហគមន៍
ិពសែុ្�ែសតនក្តនន ែដាច� ាពកនព័និនងង�អនិពំច�ុំ្នថ ដ�ចជិប ្ំងេ្កស យវិ
្ំិតយតនកមែសយិយិ នយង�អនិពនេយបសំច�ុំ្នថេទ�់ឲមនកីពយ បកេដាះ�សយា ងខដំង។
្្ំនកីណប យវិកថុងេខិតនំងំរន
ទដប។

េស�ី្្ំន កីណប

ំច�ុំ្នថ

ំកសន� អិុាឲិពតនអំណចែដាេកិេឡងេនកថុង យវិដប

 យវិបនេាកេឡងពប ិពមយនបនសេ្មចតនសនតកីេដាះ�ស យវិ

េនកថុងកីររ សេដាះ�សសហ្មនន

ែដាដបីំសនខរន្ិោ
ដ
បនដកហ�ិ្មីសយ

សម្ននសង�មកយច� ឬសម្ននដប េសដកយច�ីំសន្កសមហ�ុន ឬកនេដសំុ្�ាមនអំ ណច។ ១៨

កីណបកថុងចំ េណម យវិចំនរន ២៨ ជ យវិដបទបដីវងសហ្មននកសយកី នយង្កសមហ�ុន។ ៣កីណប
 យវិពកនព័និនងងសម្ននដប សង�មកយច� ២កីណប យវិីវងអថកភ�មយ នយងឈែរស នយ ង១កីណប យវិ ពកន
ព័និនងងីដភយបាបននដុាំ�
� ំងន�ិពមយនសុបសក�កនគថតនអំណចីវងិ្បនន

េហសនយងអ

្ំសយិិិព តន្កសម្ំងក្ឃុំ ្ណយកមែកីសុី យេយដប នយងអភយបាះសសក កនដ�ចជិុកីេន
កថុងកីេដាះ�ស យវិ។

�អនិពរុំ  យសដំ េណីកីេដាះ�ស យវិ

្ិោបនំកស់ឲ

េឃស្មីសយកីំំភយិំំភ័ស នយងអំេព ពុកីារស។ េ្កពបកីេសថសុំីដភយបា នយ ង�អំ័ននបិយ

ំ�� ិយន
ត ន់ឲររសកីពីដប ទបន
ដ យង្ំភពតន កីចយ ��ងមរប យិីំសនខរន
ដ សហ្មនន ពកន ព័និនងង យវិ

ដបទបដបនែំីេទកីពី នយងចិនែចងសកមែិព្ំឈមនងង្កសមហ�ុន នយងអជទីម�ាដន េដម្ប

នមនីិពះសំច្ំន ីំសនខរដន។
្ំជពាីដកម�ុជែដា្ិោបនបិនំងនដបទបដ ឬកនររំនយភ័សតនកីដកហ�ិ្មីសយសម្នន
ដបេសដកយច�

នយងសម្ននដបសង�មកយច�មយនបនិិរ ាកា្ំេយរនន េពសេាសពប សនតកីេដា

ះ�ស យវិដបទបដេឡស។ កីខកខនកថុងកីកីពី នយ ងក�ានាិិិពេដាះ�ស្មកដ�ច្ំន

ជពយេសសស្មំនរន្កប ្ក នយងសហ្មនន អថកបិនំងន្ំេយរនន ជសំខននាសតប ្ឺ ជភសតុ្ង
តនកីី ំេភីដទមែនុ��ីំសន្ំេិសកម�ុជែដាធនថ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

«្ំជពាីដ ែខែីមនិពេសែគថចំ េពាមុខច្ំន មនសយិយេិ សី បិព នយងកីណបសកយ ច�ដ�ចគថនំង

អសន េដសឥិ ្ំកននព�រ�សនន ពណបសម្ុី េភិ ិ� រំេនេ �សន នយ នថកីនេយបស
េដមកំេណិជិយ នយសង�ម ទនធន ឬ�អនិពឯេិៀិេឡស។»

េដសេហិុ ថ

កីេកិមន យវិដបទបដមនក្មយិខ�សន

នយងកង�ាសុិអយិពចំ េពាកមែសយិយដ
ិ បទបក
ដ ង

សនតកីេដាះ�ស យវិដបទបំ
ដ ំេពសមុខកី្ំកំេដស្ំសយិិិព

អថកភ�មយែដាមន យវិដប ទបដ

បនច�ាីរមំេ��ស្ំនយិ េដ ម្ប់ឲមន ដំ េណាះ�ស យវិដបទបប
ដ នា� ែដាមនដ�ចិេទ


េដសេឃសថ កីណប យវិដបទបជ
ដ េ្ចនកំពុងពឲរីេនេឡស អថកភ�មយីងនចំ នយងចងន់ឲ�អំ័ ន
ពកនព័និនងង កីេដាះ�ស យវិដបទបដ មនកីេំ�ជយា ងមំ ចិន យធនកី នយងពេនដ្ន

ដំេណីកីេដាះ�ស េំពុំដ�េចថាេិ �អំ័ននំងេនានងងែាងជិំនុកចយិតីំសនអថកភ�មយ
េិៀិ េហស្ំជពាីដអចនងងេចសេទ�កីិវា រំនសន។


អថកភ�មយចងនបន្ណយកមែកីស្មំនេដាះ�ស យវិដបទបដ ែដាំំ េពសិរនិប ីំសនខរដន
្ំកំេដស ិមដិព នយង្ណេនសឲិព។



អថកភ�មយចងនបនអថកស្មសាស្មរាឯក្រឲ នយងមនកីំណុ� ាំណ
� ាបនា� ែដាមយ ន
ាំេអៀងីក

ឬេនេ្កមឥិិយពាីំសនអជទីថថកនេាឬិ្បិបពបី

្ពមនំងសកចយិត

ិុកដកនចំេពារន្កប្ក់ឲបនដ�ចអថកមននយងអថកមនអំ ណចកងែដី។


អថកភ�មយចងនបនដំ េណាះ�សែដាសុិយទ
ត មប
េនាេឡស
្ំេិស។

ពប េ្ពាអថកភ�មយជិ្បិនន េខ្ស

ំាុែនតមយនែមនជកយ ច�្ពមេ្ពបងែំំំង�ំ
េនកថុងំី យំិតន្កំខណ�ច្ំនីំសន

អថកភ�មយចងន បនអថកស្មសាស្មរាែដាេសុំអេង�ិយា ង្ំស័ិថ្ំែសង

នកនិងនងង្ំិតយតនកីកំន កំនដបីំសនពរកគិន យាងដ�ចេម�ច

ពប េ្ពាកាណពរ ក

គិនសមដងងេម ាំី យំិតន្កំខណ�ច្ំន ីំសន្ំេិស ្ំិតយតនកមែសយិយដ
ិ បទបដ េហសនង ង
ដំេណីកីំច�ុំ្នថតនកីចុាំ��បដបទបដ
កីនមនីដប ីំសនខរដនមក យស

ពរកគិន្យិថ

ពរកគិនមនិពះសំច្ំន កុង
ថ

ឬកីិិរ ាបនន�សំណងយា ងសមះសំ។

កយច�្ពម

េ្ពបងែំំំង�ំ់ឲិិរ ាសកសំណង ែដាមយនសមះសំអចនងងនំេទីកកីកេកិ យវិ
ដបទបដជៃែបេឡង យស។



អថកភ�មយជេ្ចននកនបនិ��សែិ�ីថ ដបកសយកមែីំសនខរដនមយ ននននមនំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ ប េន
េឡសេិ។

ពរ កគិនចងន់ឲីដភយបាពេនដ្នដំ េណីកីចុាំ��បដបទបដ

េដម្ប់ឲ្ំជ

ពាីដមនំណ័�កមែសយិយិដបទបដ្្ំន់គថ កនេដ ម្បកីពីកុំ ់ឲមន ឬកិនំនអស យវិដបទប។
ដ


ិពាំន េាតន្ំព័និអំណចែំំែខ្-ខថងេាអំណចែំំកី យយទយ ំេិសឲ ្ិោបនេ្
េមាេឃសេនកថុងកីេចស«ស.រ.ណ.»(ំិំ�
� ) េដម្ប្ំ្ានសម្ននដប េសដកយច�ពប
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ីេំៀំេនា កននងងររ សំេ��បស យវិដបទបដកងែដី។

មេទ្បស

េនាជយា ងណកនេដស កថុងកីណប

 យវិែដាេសងបនសយក្ «ី�ំមនតែស្កខដ» ្ិោបនេចស្មីសយំិំ�
�
០០១
េ្កសេពាអនុិតសម្ននដបេសដកយច�ីច
រ េហស។
្មិស្ន យស័សីំសនអថកះ�្ជ អនុ�សននមនដ� ចិេទ


្រីមនកីអំនី ំ្ំជពាីដេនិ�នំង្ំេិស់ឲសានដងងន�សនតកីេដាះ�ស យវិ
នន ្ពមនំងិរនិប ិីកយច� នយងកីិិរាខុស្ិោីំសនអជទី្្ំនថថកន។



េដសេឃសថ

មនសនតកីេដាះ�ស យវិដបទបដេន្ំេិសកម�ុជែមន

េដស កន សនតកីនំងេនាមយនមនដំេណីកីបនីា�នេិ

យា ងណកន

េដសមកពបិពាំន េាតន

្ំព័និអំណចែំំែខ្-ខថងេាអំណចែំំកី យយទយំេិសឲ។

ដ�េចថាេសងេសថសុំ់ឲ

ក�ានអំណចេពសេាសដានសនតកីនន េដសអនុេម្ម្កំខណ�ច្ំន។


្រីមនកីអំនី ំ្ំជពាីដអំពប�ីសំខនន តន យ��ំនំ្ិស�បពបអចានិអុ

ជពយ េសស

ដបទបដ ពបេ្ពាដប ជរប យិ។



េដសេឃសថ ្មកីអនុ ិតំិំ�
� ០០១ ្ឺ មនែិដបែដាអះស័សកាែដា្ិោ
បនវសនែង

នយង្ំ្ានរ�នអថកភ�មយ

ំាុែនតមយនែមនំ��� ាចំែណកដបត្ពែដាគិនកនន

កំនេនាេិ។ ដ� េចថាេសងេសថសុំ់ឲវសនែងដប នំងម�ាែដាគិន មន ពប េ្ពាេដម្បពរក
គិនអច្នដបបនំនតយចម�ង់ស្មំនព្ងបកដប កសយកមែីំសនខរន
ដ
ឬកនអចែចកដបេនាេទ
់ឲអថករំនននេ្កស។
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ឧប�ម�៊
័ �
ឧប�ម�៊
័ ១
� :

ករ�ស្ក�អំ��ដ��រធ ប�ល LWD / NGOF
្់មង�អណួរ�់របល់់្សរ
េាខេីៀងអថកក�ានចេមដស:
កាំី យេច�ិសមាសនន :

េខិត:

េាខក�ដអថកសមាសនន :

ះសសក:

េមា ងចំនេក�មសមាសនន :

ឃុំ:

េមា ងំ��ំន សមាសនន :

ភ�មយ:

GPS-Code: ….……………… Waypoint ID:… ……………… X-6:__ __ __ __ __ __
Y-7:__ __ __ __ __ __ __
ខដងម�ីអំពបកី្ពមេ្ពបង(ស�មអនខងេ្កម):
ខំុបិ/នងខ�ំុេឈែា_____________________________។

ខំុបិ/នងខំុ សព�តៃ�េទ�កីេអស

្េ្មងសយក្ះ�្ជមរសីំសន អង�កីរប យិតៃដៃ�ថី នយងេិយ កតនអង�កីមយនែមនីដភយបាសតប
ពបកម�ុជ េហសេសងកំពុង្ំម�ាព័ិបមនេនកថុង្ំេិសកម�ុជនកន ិងនងងដំេណា ះ�ស យវិ
ដបទបដ នយងរបិពីំសន្ំជពាីដ។ ខំុបិ/នងខំុ សុំ់ឲអថកច�ាីរមកថុងសមាសនន មថកនិានមថកន។
ស�មអថកេនដស់ឲបនពយ ិ្បកដន�្ានសំណរីែដាខំុនងងសរី។

មយនមនចេមដសណែដាខុ ស

េនាេិ។

ព័ិបមនែដាអថកក�ាន់ឲ

េសងខុំនងង្ិោេ្ំ្បសនស្មំន សីេសីីបសកីណនអំពបដំេណា

ះ�ស យវិដបទបដ នយងសយិយិេាដបទបេដ ន្ំេិសកម�ុជ។ ្កសមអថកះ�្ជនងងីក្ ចេមដសីំសនអថក

ជសម�ិន េហសមនែិ្កសមអថកះ�្ជំាុ េណ�ាែដា��ានអិតស��ណីំសនេក អថក។
េឈែាីំសនេក អថកនងងមយន្ិោំ��� ាកថុងីបសកីណនេនាេិ េហសេនាជ្ម យទប ណកន
េដសអិតស��ណីំសនេក អថកមយន្ិោេ្ំកសេនាេិ ។

មយនមនកា្ំេយរនន ផ�ានបនមកពប កីច� ាីរម កថុងកីសយក្ះ�្ជេនាេិ។ េនាជយា ង

ណកនេដសេសងខំុសង្ងមថ កីសយក្េនានងងក�ានកា្ំេយរនន ដាន្ំជពាីដេនរនំិ
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នយងអថកច�ាីរមនំងអសន
កម�ុជ។

ែដាបនររ សេសងខំុ់ឲសានអំពបដំេណាះ�ស យវិដបទបដេន្ំេិស

កីច� ាីរមីំសនេក អថកជកីសែ័្្ចយិត។ អថកអចំដយេសទចំ េពាចេមដសណមរ ស េហសអថក
អចេ្រសេី សកី ំ�្ំន កយច�ពយិក្េនេពាណមរ ស។ កីំដយ េសទមយនចរាីរមនងងមយនមន
ំាាពានដាន្្រ�ីេក អថកេនាេិេនា្ម យទបណកនេដស។ េិ េក អថក មនសំណរីណ
ស្មំនសរីដានអថកណមថកន កុថង្កសមីំសនេសងខំុ ែដីេិះ អថកអចសរីសំណរី អំពបកីសយក្េនា
េនេពាណមរ សកនបនះ េិឥឡ�េនា ខំុអចចំនេក�មសមាសនន បនែដីឬេិះ
[_____] អចបន
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[_____ ] េិ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2. ះសប

េាខក�ដិប ១)

(ស�មេម ា

កថុងេពាសមាសនន

ែិំាុេណ�ា)

()

នងងេម្្រ�ី

ិំនកនិំនង

A4

ស��ណ

កំណិនអិត

1. ្ំសស

េភិ

អសុ

េឈែា

(េ្ំស្មំនែិកី

A3

A2

A1

ព័ិបមនអំពប្្រ�ី:

េាខក�ដិប ២)

(ស�មេម ា

ចម្ង

88. មយនដងង

5. សកា យិ្ា័ស
88. មយនដងង

2. េិ

1. បិ/ចស

ណមរស)ះ

បន (ជិ�

អចអនកែសិ

A7

4.  យិ្ា័ស

3. មទឲមសយក្

2. ំតមសយក្

1. គែន/មយនចំនតមសយក្

ខ�សនំំកុិែដាបនំ��ំន

ក្មយិតនកីសយក្អំន ី ំ

សកមែិព
េសដកយច�

A6

A5

2. េិ

1. បិ/ចស

ឬេិះ

េិជរនពយ កី

A8

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

101
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សំ្ំនេាខក�ដិប ១ នកនិងនងងេម្្រ�ី)
១> ជេម្្រ�ី ២. ំតប្ំពនិ ៣. ក�ន្ំសស/ក�នះសប ៤. ក�ន្ំ�ី្ំសស/ក�ន្ំ�ីះសប ៥.េច
៦.ឪពុក ឬមតស ៧.ឪពុក ឬមតសេកថក ៨. ំងំ��ន្ំសស/ះសប ៩. កថរស្ំសស/កថរសះសប្មែខ្

េហយិ ១០. កថរស្ំសស/កថរសះសបេកិពបចំណងអពហនពយពហន ១១.�ចនញិយ ១២. ក�ន
ចយ��ងម/ក�នចុង ១៣. េក្ង់ ស�មំ�
� កន

សំ្ំនេាខក�ដិប២ ្ំេភិតនមុខីំីេគាីំសនសមរយ ក្្រ�ី)
១. ្្រ�ីកសយកី ២. កមែកីកសយកមែ ៣. អថកេន�ិ ៤. អថក្ំម�ាទនធនទមែជិយ ៥.
ំុ្�ាយកីដភយ បា ៦. កមែកីរំនស ៧. កមែកីគែនរំ នស េ្ំកមដំងពាកមែ) ៨. កីកី
េនក�ាសែម្ង ៩. មយនមនកីកីេទ� ១០. សយស្/នយ ស្យិ ១១.នយិតននរន ១២. កមែកីសំណងន
១៣. អថកីិនមា�ិ�អុំ ១៤. ំុ្�ាយកអង�កី ១៥. ំុ្�ាយក្កសមហ�ុនឯករន ១៦. អរបកមែផ�ាន
ខដរន ១៧. េនក�ា ១៨. េក្ង់ ស�មំ�
� កន.......................) ៩៩. អិនដងង
1. អថកក�ានចេមដស: _____________________________ េឈែា _____________________
ិ�ីស័ព�:_____________________________
2. រនជិយ : ស�ម្�ីីង�ងនមរស)
ែខែី

=

1

ែខែីកម�ុជេ្កម

=

2

េៀិណម

=

3

ចយន

=

4

ចម

=

5

តៃ

=

6

ង

=

7

រនជិយេដ មិ្ិយច

=

8

3. េិអថកមកីសនេនកថុងភ� មយេនា ចំន ្ំងពបេពាណះ
ឆថំ__________

ែខ__________

4. េិ្បកនចំណ�ា ្ំចំែខជមទឲមីំសន្្រ�ីចំនរនំាុនថន (ីរមមនេម្្រ�ី នយងសមរយក
្្រ�ីនំងអសន)ះ េដសីរមំ��� ា(កាយិកាះសោ េន�ិនយងអ�បនំងអសន ែដាអចាកន

102

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

បនជ្បកន

្បកនែដាសមរយក្្រ�ីេកមក)។

ស�ម្ំស័ិថចំេពាកី្ំម� ា

្ំភព

ចំណ�ានំងអសន ែដាអចមនិពាំេអៀងយា ងកស ច�ី្�សីង�ងនសកមរ ស)
a. ិយចជង 100,000 Riel

=1

e. 600,000 - 799,000 Riel

=5

b. 100,000 - 199,000 Riel

=2

f.

800,000 –999.000 Riel

=6

c.

200,000 - 399,000 Riel

=3

g. 1 ន - 1.2 ន Riel

=7

d. 400,000 - 599,000 Riel

=4

h. េាស 1.2 million Riel

=8

5. េិចំណសជមទឲម្ំចំែខីំសន្្រ�ីចំនរនំាុនថនះ ំ�កសីុំចំ ណសនំងអសន) ស�ម
្�សីង�ងនសកមរ ស)
a. ិយចជង 100,000 Riel

=1

e. 600,000 - 799,000 Riel

=5

b. 100,000 - 199,000 Riel

=2

f.

800,000 –999.000 Riel

=6

c.

200,000 - 399,000 Riel

=3

g. 1 ន - 1.2 ន Riel

=7

d. 400,000 - 599,000 Riel

=4

h. េាស 1.2 million Riel

=8

6. េំកីចំ ណសីំសន្្រ�ីខ�សនជងចំ ណ�ា េិអថកនងងេដាះ�សំ�
 េនាយា ងដ�ច
េម�ចះ ចេមដសអចមនេ្ចន)
ខ�ប្បកនពបអថកដតិ

=

1

ាកនីំសនមនិតមដ

=

2

េ្ំ ្បកន សន្ំ/្បកនំ្មសងិុ ក(្បកន សន្ំពបមុន)

=

3

ាកនះសោែដាិុកស្មំនហ�ំចុក

=

4

ិិរា្បកនពប្្រ�ីែដាេទ�កីេនភថំេពស

=

5

ិិរា្បកនពប្្រ�ីែដាីសនេនេ្ក្ំេិស

=

6

េក្ង់ (ស�មំ�
� កន ......................)

=
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7. េិអថកមនំាុនែនក្ាដបះ ចេមដសអចមនេ្ចនជមរស) =____________
ដបាំេនដន

=___________

ដបែះស

=___________

ដបចំកី

=___________

ដបត្ព

=___________
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ដបត្ពសហ្មនន

=___________

ដបដំណំសហ្មនន

=___________

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

=___________

8. េិក្ាដប នំងេនាមនិំហំំាុនែនះ ច�ីំំេពសចំនរនិំហែំ ដាពកនព័ន)ិ
ដបាំេនដន

=___________

ដបែះស

=___________

ដបចំកី

=___________

ដបត្ព

=___________

ដបត្ពសហ្មនន

=___________

ដបដំណំសហ្មនន

=___________

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

=___________

9. េិដប យវិមនិំ ហំំាុនែនះ ច�ីំំេពសចំណុចែដាពកនព័និ)
ដបាំេនដន

=___________

ដបែះស

=___________

ដបចំកី

=___________

ដបត្ព

=___________

ដបត្ពសហ្មនន

=___________

ដបដំណំសហ្មនន

=___________

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

=___________

10. េិដប យវិ្ិោបនកនន កំនេដសអថក/សហ្មននអថកចំន ្ំងពបេពាណះ ច� ីំំេពស
ចំណុចែដាពកនព័និ)
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ដបាំេនដន

=___________ កាំី យេច�ិ ឧ.2009)

ដបែះស

=___________

ដបចំកី

=___________

ដបត្ព

=___________

ដបត្ពសហ្មនន

=___________

ដបដំណំសហ្មនន

=___________

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

=___________

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

11. េិដបមន យវិ្ិោបនកននកំនេដសអថក/សហ្មននអថក្មីេំៀំណះ
្នដបសក/នមនីដប

ជេកី ធ ត

ែដាមយនបនកននកំន

មីិក

ដបាំេនដន

1

2

ដបែះស

1

ដបចំកី

ិយសដ�ី

េ្ែចក

េក្ងេិៀិ

់ឲ

(ស�មំ�
� កន )

3

4

99

2

3

4

99

1

2

3

4

99

ដបត្ព

1

2

3

4

99

ដបត្ពសហ្មនន

1

2

3

4

99

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

1

2

3

4

99

12. េិអថកមនឯក�ីណមរសែដាជភសតុ្ងំ�
� កនថ ដប  យវិេនាអថកបនកននកំន ែដីឬេិះ

ដបាំេនដន

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបែះស

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបចំកី

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបត្ព

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបត្ពសហ្មនន

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបដំណំសហ្មនន

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

បិ/ចស = 1

េិ =2

មយនដងង =88

13. េំសយនមនឯក�ីែមន េិ អថកននកំន ដបេនាចំន្ំងពប េពាណះ
មុនឆថំ1992

ចេនដាឆថំ 1992 នយង

េ្កសឆថំ 2001

2001
ដបាំេនដន

1

2

3

ដបែះស

1

2

3

ដបចំកី

1

2

3

ដបត្ព

1

2

3

ដបត្ពសហ្មនន

1

2

3

ដបដំណំសហ្មនន

1

2

3

ដបរនជិយេដមិ្ិយច

1

2

3
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

14. េំសយនមនឯក�ីែមន េិ ឯក�ីេនាេចសេដសអថកណះ ចេមដសអចមនេ្ចន)
ក�ដ
ដបាំេនដន
ដបែះស
ដបចំកី
ដបត្ព
ដបត្ពសហ្មនន
ដបដំណំសហ្មនន
ដបរនជិយេដមិ្ិយច

ក�ដសំ្ំន សំណរីិប ១៤
្កសរងេីៀំចំ ែដនដប ន្ី�ំនប សកមែ នយងសំណងន

=១

នសកដនថថកនេខិត តន្កសរងេីៀំចំ ែដនដប ន្ី�ំនប សកមែ នយងសំណងន

=២

កី យយា័សះសសក តន្កសរងេីៀំចំែដនដប ន្ី�ំនបសកមែ នយងសំណងន

=៣

្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកន ជិយ

=៤

្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកនេខិត

=៥

្ណយកមែកីសុី យេយដប ថថកនះសសក

=៦

្ំធនភ�មយ

=៧

្ំធនឃុំ

=៨

្កសម្ំងក្ឃុំ

=៩

អភយបាះសសក

= ១០

អភយបាេខិត

= ១១

េក្ង់ ស�មំ�
� កន)

= ៩៩

15. េិម�ាេហិុអប�បនជដប េនាេកិជ យវិះ
ក�ដ
ដបាំេនដន
ដបែះស
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ដបចំកី
ដបត្ព
ដបត្ពសហ្មនន
ដបដំណំសហ្មនន
ដបរនជិយេដមិ្ិយច
ក�ដសំ្ំន សំណរីិប១៥
ាំេនដន

១

កសយកមែ/ដំដំណំ

២

សម្ននដប េសដកយច�

៣

សម្ននដប សង�មកយច�

៤

កីីុកីកែី ា/អរប កមែែី ា

៥

សំ្ំនេគាំំណងេយធ

៦

ដបីដ

៧

ិំំននអភយអភននីំសនីដ

៨

េក្ង់ ស�មំ�
� កន)

៩

16. េិអថកណជិ្បិបពបីះ
អថកភ�មយេក្ងេិៀិ

=

1

្កសមហ�ុនឯករន

=

2

េយធ/អុទហិអ

=

3

ម�នតបជននខ�សន

=

4

ីដ

=

5

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )………………

=

99

17. េិិ្បិបពបីនមនីដប យវិេនាថ ជីំសនខរដនយា ងដ�ចេម�ចះ

ឯក�ីគំ្ិ/ាយខយិអនុ��ិពបអជទីម� ាដន

=

1

ស�មេទសំណរីិប ១៨

=

2

ស�មេទសំណរីិប១៨

=

3

ស�មេទសំណរីិប១៨

កីី ំេភអំណចពប សំណកនម�នតបីដភយ បានយង
ិំនកនិំនងា�ជមរ សឈែរស

កី្ំ្មកំ ែហងដានម�សនដបេដម
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

អំេពហយង្េាម�សនដបេដម

=

4

ស�មេទសំណរីិប១៨

ម�សនដបេដមជំនឃុំខរន
ដ

=

5

ស�មេទសំណរីិប១៨

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប១៨

េក្ង់ ស�មំ�
� កន)

=

99

ស�មេទសំណរីិប១៨

18. េិឯក�ី ឬាយខយិអនុ��ិ្ំេភិណ ែដាិ្បិបពបីបនិិរ ាពប អជទីម� ាដនះ
ាយខយិពបអជទីម�ាដនអនុ ��ិ់ឲ�ថកន េនំេណ
� ាអសនថ(េាដប�ធីណយីំសនីដ)=
 យ��ំនំ្ិកនន កំនដបេចសេដសអជទីេនចុងិសិ្ឆថំ១៩៨០

=

2

ាយខយិិិរ ា��ានពបអជទី

=

3

ំ័ណ�កមែសយិយដ
ិ បក�ដកី

=

4

កយច�សន្សម្ននដប សង�មកយច�

=

5

កយច�សន្សម្ននដបេសដកយច�

=

6

កយច�សន្សម្ននអំពបកីីុកីកែី ា

=

7

ឯក�ីាកនដបឯករន

=

8

មយនដងង

=

88

េក្ងេិៀិ (Specify)_________________________________________ =

99

1

19. េិ យវិបនចំនេក�មេនេពាណះ
ែខ:_________ ឆថំ:_________
20. េិំាុនែន្្រ�ីពកនព័និនងង យវិេនាះ
_______________________________
21. េិាសតបែដាជិំណង្្រ�ីមន យវិនំងអសនមនចំនរនំាុនែននកន ះ
_______________________________
22. (េំសយនជមនាសតបជិំ ណងកថុងសំណរីិប
ំណ
� ាពប

២១),

សំណកនអថកពកនព័នអ
ិ ំពបកីសានដងង

េិាសតបនំងេនា

ែកថកដំេណាះ�ស យវិ

ីំសនវដ�ចជំុ ីសែដីីឬេិះ

108

បនិិរ ាកីំណុ� ា

បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

នយងសនតកី

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

23. េិមន្កសម្ំជពាីដេនកថុងសហ្មននអថកែដីឬេិះ ចេមដសអចមនេ្ចន)
្កសមសុរន

=

1

្កសមាសតប

=

2

្កសមអំនី ំ

=

3

្កសមកីពីកុ មី

=

4

្កសមពកនព័និដបទបដ

=

5

្កសមររសខដរនឯង

=

6

្កសមសយិយម
ិ នុស្

=

7

្កសមសុខិព

=

8

គែន

=

77

េក្ងេិៀិ________________

=

99

ស�មេទសំណរីិប ២៧

24. េិ្កសមនំងេនាមនិរ និបអប�ខដាះ
ធនសុិអយិពសហ្មនន

=

1

េាកកំពសនសមិអិពាសតប

=

2

អំនី ំសហ្មននអំពបសុខិពំនតព�រនយងសុខិពកុ មី

=

3

កតានកីសានដងងអំពបកីេដាះ�សរេមដា នយងសនតកី

=

4

ព្ងងងកីិស��មិយ ជពយេសសអំពបកីី ំេភដបនយងសំណង

=

5

ចងនរែរកឬពយ ិក្ជមរស

=

6

ំេង�នកីសានដងងអំពបសយិយម
ិ នុស្នយងសយិយម
ិ � ាដថន

=

7

ច�ាីរមជមរ ស្កសមិស��មិយ

=

8

េក្ងេិៀិ________________________________________________

=

9

េទ�ជិំ ណងរនីងេ្គាកថុងសហ្មនន េនេពាែដាិុ កីឬ្កសមហ�ុន

25. េិ្កសមណខដា ែដាសកមែជងេ្ះ

_______1

_______2

្កសមសុរន

=

1

្កសមាសតប

=

2

្កសមអំនី ំ

=

3

្កសមកីពីកុ មី

=

4

្កសមពកនព័និដបទបដ

=

5

្កសមររសខដរនឯង

=

6

______3
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

្កសមសយិយម
ិ នុស្

=

7

្កសមសុខិព

=

8

គែន

=

77

េក្ងេិៀិ_______________________

=

99

26. េិ្កសមនំងេនាមនសមិអិពក្មយិណកថុងកីិស��មិយអំពបសយិយិដបទបះ
ដ
ខ�សន

=

1

មទឲម

=

2

នំ

=

៤

27. េិអថក/សហ្មននអថកបនេទ�អបែ� ដីឬេិ មុននងងច�ាេទររ ំ្ណយកមែកីសុី យេយដប ះសសកះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៣១

មយនិវា

=

3

ស�មេទសំណរីិប ៣១

28. ្ំសយនេំ បនេទ�

េិអថក/សហ្មនន បនអនុ ិត្មរំ នណកថុងចំ េណមរំន

តន

ដំេណាះ�ស យវិខងេ្កមេនាះ (Multiple answers possible: Use codes)

រំន 1_______ រំន 2_______ រំន 3_______ រំន 4_______ រំន 5_______
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េទរែរកជមរសិ្ប ម�ងេិៀិ

=

01

េទ�កសរីចសនិុំ

=

02

េទររំអង�កីមយនែមនីដភយ បា/អង�កីម�ាដន

=

03

េទររំអជទីម� ាដន

=

04

េទររំសមរយកសិ/្ណំក្នេយបស

=

05

េទររំអជទីជិយេដាះ�ស យវិដបទបដ

=

06

េទររំិុ កីេខិត/្កសង

=

07

េទ្ពាំីម្រវំង

=

08

េទ្កសរងមតក�

=

09

េទិប សបក
� ី្ណយីដម�នតប

=

10

េទខុិ�កា័សនសកីដម�នតប

=

11

េទ�េខិត

=

12

េទ្កសរងិំនកនិំនងីដសិ ្ពងិិសិនយងអទយ កីកយ ច�

=

13

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េទ�អនិ� ិំីេិស

=

14

េទ�ះសសក

=

15

មយនដងង

=

88 ស�មេទសំណរីិប ៣១

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )__________________________=
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29. េិរំននំងេនា បនអនុ ិតេទេនេពាណះ (Multiple answers possible) ចេមដសអច

មនេ្ចន)
ឆថំ

ែខ

េទរែរកជមរសិ្ប ម�ងេិៀិ
�កសរីចសនិុំ
េទររំអង�កីមយនែមនីដភយ បា/អង�កីម�ាដន
េទររំអជទីម� ាដន
េទររំសមរយកសិ/្ណំក្នេយបស
េទររំអជទីជិយេដាះ�ស យវិដបទបដ
េទររំិុ កីេខិត
េទ្ពាំីម្រវំង
េទ្កសរងមតក�
េទិប សបក
� ី្ណយីដម�នតប
េទខុិ�កា័សនសកីដម�នតប
េទ�េខិត
េទ្កសរងិំនកនិំនងីដសិ្ពងិិសិនយងអទយកីកយច�
េទ�អនិ� ិំីេិស
េទ�ះសសក
េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )………………………..
30. េិេហិុអប�បនជអថក/សហ្មននអថកបនសេ្មចចយិតេទររ ំ ...............................................
មុនេ្ះ
គិនជអថកែដា្រីិុកចយិតជងេ្

=

1

គិនជ�ចនញិយ/មយិតភក�យខំុ

=

2

=

3

គិនជអថកកសនកនិង
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

គិនមនិរ និប ជអថកស្មសាស្មរា/េដាះ�ស

=

4

គិនព្យមេដាះ�ស យវិីវងិ្ប នំងពប ី

=

5

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )_________________________

=

99

31. េិអថក/សហ្មននដងងថ

អថកមនសយិយិមនមយិតភក�យ

ែមនីដភយ បា/អង�កីម�ាដន
ស្មសាស្មរា ែដី ឬេិះ

េមធ ប ឬអថក ិំ ណងជអង�កី មយន

េដម្ប់ឲររ សអថក/សហ្មននអថកេនកថុងដំ េណីកី

បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

សរមេទសំណរីិប ៣៣

32. េិអថកដងងថ អថកមនសយិយដ
ិ � ចេនាពបអថកណះ ចេមដសមនេ្ចន)
កីសានដងង្មីសយ អជទីម�ាដន/អង�កីមយនែមន
ីដភយ បា/អង�កីម� ាដន

=

1

្ណយកមែកីសុី យេយដប

=

2

េមឃុំ/អភយបាះសសក

=

3

សមរយកសហ្មនន

=

4

េនេពា យវិបនេកិេឡង

=

5

្មកីេម ាីចនសម�និីំសនអថកមនិរនិប ិីកយ ច�

=

6

េមភ�មយ/សមរយកសហ្មនន

=

7

្ំព័និក្ព�ក្ស

=

8

េក្ងេិៀិ(ស�មំ�
� កន )____________________________

=

99

្មកីចុាមកពយនយិឲសហ្មននផ�ានីំសនពរកគិន

33. េិមនអថកណមថកនែដាបនររសកថុងដំ េណីកីស្មសាស្មរា យវិីំសនអថក/សហ្មនន
អថកែដីឬេិះ

បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

34. ្ំសយនេំមយនមនេិ
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ស�មេទសំណរីិប ៣៥

េិអថក/សហ្មននអថកចងន បនអថកណមថកន ែដាររសអថក/សហ្មនន

កថុងដំេណីកីស្មសាស្មរាែដីឬេិះ
បិ/ចស

ស�មេទសំណរីិប ៣៥

=

1

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

35. េិអថក/សហ្មននអថកមនីកសេ្រ សេី សអថកស្មសាស្មរាបនែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៣៧

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៣៧

36. ្ំសយនេំ មន េិអថកស្មសាស្មរាេនាអចិុ កចយិតបនកំី យិណែដីះ
ិុកចយិតនំងះសសង

=

1

ិុកចយិខ
ត ដា់ែដី

=

2

មយនិុកចយិតមរសចំនរន

=

3

មយនិុកចយិតេ�ា

=

4

មយនដងង

=

88

37. េិមនអថកស្មសាស្មរាណមថកន បនពនឲានអថក/សហ្មននអថកអំពបអបខ
� ដា តនច្ំនភ�មយបា
ឬកន ឯក�ីច្ំនដនតិេិៀិនកនិងនងងដបទបដែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេម ាសំណរីិប ៣៩

មយនដងង

=

88

ស�មេម ាសំណរីិប ៣៩

38. ្ំសយនេំ មនអថកពនឲានែមន េិអថក/សហ្មននអថកបនសានដងងអំ ពបកីពនឲានេនាកំី យិ
ណែដីះ
បនសានច្សនសនណសន

=

1

សានេ្ចនែដី

=

2

សានមយនស�ច្សនេិ

=

3

សានមយនច្សនេ�ា

=

4

មយនដងង

=

88

39. កថុងចំេណមអថកស្មសាស្មរានំងអសនែដាអថកបនែស�ងីកេដម្ប់ឲររសអថក េិ មនាសតប
ជអថកស្មសា ស្មរាែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

40. េិសំណុំេីេង យវិេនា បនច� ាដាន្ណយកមែកីសុី យេយដបែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៦៤

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៦៤

41. េិិ្ប ណបនដកន ពកឲំណង� ងេទ្ណយកមែកីសុី យេយដបះ
អថក/ិំណង្ំជពាីដ/សហ្មនន

=

1

ិ្បិបពបី

=

2

ិ្បនំងពប ី

=

3

មយនដងង

=

88 ស�មេទសំណរីិប ៤៣

42. េិពកឲំណង� ងេនាបនដកនេន្ណយកមែកីសុី យេយដបេនេពាណះ
ែខ:_________ ឆថំ: _________
43. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនចុាមកពយនយិឲិប្ំងដប យវិែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៤៧

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៤៧

44. េិេនេពាណែដាំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបចុាមកជេាកដំំ�ងះ
ែខ:_________ ឆថំ: _________
45. េិេនេពាណែដាំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបចុាមកជេាកិបពបីះ
ែខ:_________ ឆថំ: _________
46. េិេនេពាណែដាំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបចុាមកជេាកិបំបះ
ែខ:_________ ឆថំ: _________
47. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនសមាសអថក/ិំ ណង្ំជពាីដ/សហ្មនន ែដី
ឬេិះ
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បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

48. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនេទ�កីវសនែងដប យវិែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

49. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនសមាសអថកេក្ងេិៀិេ្កពប ្កសមីំសនអថកែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

50. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនពនឲានអថក/ិំណង្ំជពាីដ/សហ្មននអថកអំពប
ដំេណីកីស្មសាស្មរាែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៥៣ មយន

ដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៥៣

51. ្ំសយនេំ បនពនឲានែមន

េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនពនឲានអថក/ិំណង្ំជ

ពាីដ/សហ្មនន អថកអំពបដំេណីកីស្មសាស្មរាបនច្សនសនែដីឬេិះ
បនសានច្សនសនណសន

=

1

សានេ្ចនែដី

=

2

សានមយនស�ច្សនេិ

=

3

សានមយនច្សនេ�ា

=

4

មយនដងង

=

88

52. េិអថក/សហ្មននអថកមនអីមែណនថ បនសានអំពបដំេណីកីេដាះ�ស យវិេនាែដី
ឬេិះ
បនសានច្សនសនណសន

=

1

សានេ្ចនែដី

=

2

សានមយនស�ច្សនេិ

=

3

សានមយនច្សនេ�ា

=

4

មយនដងង

=

88
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

53. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនពនឲានអថក/សហ្មននអថកអំពបខងម
ដ �ីខដា តនច្ំន
ភ�មយបា ឬកន ឯក�ី ច្ំន ដនតិេិៀិនកនិងនងងដបទបដែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៥៥

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៥៥

54. េំបនពនឲានែមន េិអថក/សហ្មនន អថកសានអំពបកីពនឲានេនាែដីឬេិះ
បនសានច្សនសនណសន

=

1

សានច្សនខដា់ែដី

=

2

សានមយនស�ច្សនេិ

=

3

សានមយនច្សនេ�ា

=

4

មយនដងង

=

88

55. េិអថក/សហ្មននអថកមនអីមែណនថ

ំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យេយដបបនេទ�កីេសុំ

អេង�ិអំពបេីេង យវិេនា បន្ិងម្ិោែដី ឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

៣

ំដយេសទេនដស

=

៤

56. េិអថក/សហ្មននអថកបនក�ានអប�ខដាដានំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដប េ្កពបព័ិបមននយង
ឯក�ីចំបចន េនាះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៥៩

មយនដងង

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៥៩

ាុសកកន

=

1

ិអុេក្ង់េិៀិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប ៥៩

=

88

ស�មេទសំណរីិប ៥៩

57. ្ំសយនេំ បនក�ានែមន េិអថក បនក�ានជអ�បះ

មយនដងង

58. េំសយនជក�ានជាុសកកន េិមនចំនរនំាុ នែនះ
ិយចជង 5$
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=

1

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

5 - 20$

=

2

21 - 50$

=

3

េាស 50$

=

4

59. េិអថក/សហ្មននអថកមនអីមែណនថ ្ិោែិ ំង�ំចយិត) ក�ានាុសកកនេទ់ឲំុ្�ាយក្ណយ
កមែកី សុី យយដប ែដី ឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

មយនដងង

=

88

ំដយេសទេនដស

=

66

60. េិំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យយដបបនសុំអបខ
� ដាេិៀិែដីឬេិ េ្កពបព័ិបមននយងឯក�ី
ចំបចន េនាះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

សុំេទសំណរីិប 63

មយនដងង

=

88

សុំេទសំណរីិប 63

61. េំសយនជបនសុំ េិពរកេ្បនសុំាុសែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ិយចជង 5$

=

1

5 - 20$

=

2

21 - 50$

=

3

េាស 50$

=

4

សុំេទសំណរីិប 63

62. េំសយនបនសុំាុស េិ មនចំនរនំាុនែនះ

63. េិអថក/សហ្មននអថកមនអីមែណនថ ំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យេយដប បន្ំ្ពងិតចំេពាី�ំ
អថក/សហ្មនន អថកេដសសុិយទ
ត មបែដី ឬេិះ
សុិយទ
ត មប ណសន

=

1

សុិយទ
ត មបេ្ចនជងអសុិយតទមប

=

2

សុិយទ
ត មបនយងអសុិយតទមប មនដ� ចគថ

=

3

អសុិយទ
ត មបេ្ចនជងសុិយតទមប

=

4
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

មយនសុិយទ
ត មប េ�ា

=

5

មយនដងង

=

88

64. ីហ�ិមកិានេពាេនា េិ យវិបនេដាះ�សេហសឬេនះ
េដាះ�សេហស

=

1

េនេិ

=

2

ែខេនា

=

1

ំបែខកនដងមក

=

2

ឆថំមុន

=

3

ពបីឆថំកនដងមក

=

4

សុំេទសំណរីិប 67

65. េំេដាះ�សីរចេហស េិ េនេពាណះ

66. េំមយនននន េដាះ�សេិ េិពកឲំណង� ងីំសនអថក/សហ្មននអថកសអយិេន�អំ័នណេន
េពាេនាះ
សមរយកសិ/្ណំក្នេយបស

=

01

អជទីជិយេដាះ�ស យវិដបទបដ

=

02

�ដំំ�ង្រធនប /េខិត

=

03

�ឧិិីណន

=

04

ិុកីកំ ព�ា

=

05

្ពាំីម្រវំង

=

06

្កសរងមតក�

=

07

ិបសបក
� ី្ណយីដម�នតប

=

08

ខុិ�កា័សនសកីដម�នតប

=

09

�េខិត

=

10

្កសរងិំ នកនិំនងីដសិ ្ពងិិសិ នយង អទយកីកយច�

=

11

�ះសសក

=

12

មយនដងង

=

88

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )____________________________

=

99

=

1

67. េិដំេណាះ�ស យវិេនាបនាិិកាយា ងណេហសះ
មយនដងង

118

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

មយនបនេដាះ�ស

=

2

បនេដាះ�សមរ សែកថក

=

3

បនេដាះ�សាំេអៀងេទីកិ្បិបពបី

=

4

បនេដាះ�សាំេអៀងេទីកអថកកនន កំនដបេដម

=

5

បនេដាះ�សេដសកី្ពមេ្ពបងីវងិ្ប នំងសងខង

=

6

បនេដាះ�សេដសក�ានសំណង

=

7

បនេបាំងនកីនមនី

=

8

អថកក�ានចេមដស/ិំ ណង្ំជពាីដ

=

1

ិ្បិបពបី

=

2

ិ្បនំងពប ី

=

3

មយនមនិ្បណកនន កំន

=

4

ិ្បនំងសងខងកនន កំនមរសែកថក េហសមរសែកថកេិៀិេនសាន =

5

68. េិអថកណកំន កំនដប យវិមកិានេពាេនាះ

អថកក�ានចេមដស/ិំ ណង្ំជពាីដកននកំនមរសែកថក
េហសមរសែកថកេិៀិេនសាន

=

6

ិ្បិបពបីកនន កំនមរសែកថក េហសមរ សែកថកេិៀិេនសាន

=

7

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )…………………………………………… =

99

69. េិអថក/សហ្មននអថកមនអីមែណនថ ាិិកាតនដំេណាះ�សេីេង យវិេនាមនសុិយតទមប
ែដីឬេិះ
សុិយទ
ត មប ណសន

=

1

សុិយទ
ត មបេ្ចនជងអសុិយតទមប

=

2

សុិយទ
ត មបនយងអសុិយតទមប មនដ� ចគថ

=

3

អសុិយទ
ត មបេ្ចនជងសុិយតទមប

=

4

មយនសុិយទ
ត មប េ�ា

=

5

មយនដងង

=

88

70. មនិ្ប  យវិខដាមនអីមែណនថ

គិន្ិោបនំង�ំចយិត់ឲមនកី្ពមេ្ពបងចំ េពាអ�បមរស

ខដាេិៀិបននយយសថ ពរ កគិនមយនមនអីមែណនថ

គិន្ិោបនំង�ំចយិត់ឲមនកី្ពម

119

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េ្ពបងអ�បេ�ា។ ចំ េពាកី្ពមេ្ពបងគថ ែដាបនសេ្មចេហស េិអថកមនអីមែណនយា ង
ដ�ចេម�ចែដី កាេំគិន បនឈន ដានកី្ពមេ្ពបងេហសេនាះ
មនកីំង�ំចយិតខដំងណសន

=

1

មនកីំង�ំចយិខ
ត ដា់

=

2

មនេសី បិពចំ េពាកី្ពមេ្ពបងខដាែដី

=

3

េសី បិពមនេពសេាសចំ េពាកី្ពមេ្ពបង

=

4

71. ្ំសយនេំ យវិមយនននន បនេដាះ�សេនេឡស េិអថក/សហ្មននីំសនអថកមនែកនកី
អ�បេិៀិ េដម្បេដាះ�ស យវិេនាះ (ស�មេមាចេមដសតនសំណរី ិប67)
េបាំងន េចា

=

1

ំនតីងចំដំេណាះ�ស

=

2

ដកនពកឲំណង� ងេទ�អំ័នដតិេិៀិ

=

3

េទ�បិុកមែិវា

=

4

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )…………………………….……

=

99

72. ្ំសយនេំ យវិមយនននន បនេដាះ�សេនេឡស េហសសំណុំេីេង្ិោេ្ំ��� នេទ
ិុកី េិអថក/សហ្មនន ីំសនអថកអចមន ាិិិពំនតេិៀិែដីី ឺេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

73. េិអថកេពសចយិតចំេពារប ិពំច�ុំ្នថីំសនអថកេដសេ្ំបំេទៀំនងងរបិពមុនេពាមន
 យវិ ដបទបដែដីឬេិះ

េពសចយិតខដំងណសន

=

1

េពសចយិខ
ត ដា់ែដី

=

2

មយនស�េពសចយិេត ិ

=

3

មយនេពសចយ ិតេ�ា

=

4

មយនដងង/គែនចេមដស

=

88

74. េិអថក/សហ្មននអថកបនិិរាសំណងណមរ ស េ្កសាិិកាតនកីស្មសាស្មរា
ែដីឬេិះ

(ស�មេមាសំណរីិប 67 េំសយនចំេាសេាខ 3 ដាន 7 បនសរី)
បិ/ចស

120

=

1

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប 76

75. េិអថកេពសចយិតសំណងែដាអថកបនិិរ ាឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

76. េហិុអប�បនជេពសចយិ/ត េហិុអបប
� នជមយនេពសចយិតះ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
77. េិអថក្យិថ សំណងររ សេាកកំពសនរបិពីសនេនីំសនអថកែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

78. ចំន្ំងពប  យវិបនចំនេក�មមក េិអថកអចំង�ំេង�នកាេាដប យវិេនាបនឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

79. េិ យវិដបទបដបនំាាពានេទេាិរនិប ាសតបេនកថង្្រ�ីនយ ងសហ្មននឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2 ស�មេទសំណរីិប 80

ាសតបមយនអចំង�ំេង�នកាេាដប យវិ

=

1

ាសតបមយនអចអះស័សកាេាទនធនទមែជិយ

=

2

បិនំងនកីកី

=

3

មនំ�
 សុខិព

=

4

មនអីមែណន្និងងកននែិខដំង

=

5

មនកីំំ ពនពបសំណកន��មប

=

6

បិនំងនីកសច� ាីរមអភយអភននសហ្មនន

=

7

មយនដងង/គែនចេមដស

=

88

80. ចំន្ំងពប  យវិបនចំនេក�មមក េិអថកអចេ្ំ ្បសនទនធនទមែជិយេាដប យវិេនាបន
ែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

121

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

េិ

=

2

81. េិ្បកនចំណ�ាីំសន្្រ�ីអថកមនកីែ្ំ្ំោាឬេិចំនពបអថកមន យវិដបទបះ
ដ
្ំេសីជងមុន

=

1

ស�មេទសំណរីិប 83

ិយចជងមុន

=

2

ស�មេទសំណរីិប 82

េនដែដា

=

3

ស�មេទសំណរីិប 83

82. េហិុអប�បនជ្បកនចំណ�ាីំសន្្រ�ីអថកមនកីៃសចុាះ
្្រ�ីមយនអចំង�ំេង�នកាេាដបដំដុា/ដបចំកី

=

1

្្រ�ីមយនអចអះស័សកាេាទនធនទមែជិយ

=

2

្្រ�ីីានេីេង យវិដប ទបដ

=

3

្្រ�ីបិនំងន សយិយក
ិ ននកំន ដប

=

4

្្រ�ីមនំំណុា

=

5

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )……………………….…

=

99

83. ចំន្ំងពប  យវិបនចំនេក�មមក េិអថកមន្បកន កស្្ំន្គនន េដម្ប យនយ េយ្េារបិព
ីសនេនកថុង្្រ�ីបនែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

84. ចំន្ំងពប  យវិបនចំនេក�មមក េិ ្្រ�ីអថកមនចំ ណ�ា្្ំន ្គនន េដម្បំំេពសិ្មោ
កីម� ាដនតន របិពីសនេនកថុង្្រ�ី អថកកថុងីសយេពាមរសឆថំែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

85. ចំន្ំងពប  យវិបនចំនេក�មមក េិ្ំជពាីដកុងភ�
ថ
មយអថក នយង្្រ�ីអថកអចេ្ំ ្បសន
កដ�ក្ី េសវដតិេិៀិ នយងមេទ្បសេក្ង់ដ�ចពបេពាមុនែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

86. េិ យវិដបទបដំង�ំ�
 អ�បខដាដានកុមីះ
កុមីមយនអចេទ�េីៀនែិររស្្រ�ីេដម្បីកាុស

122

=

1

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

គែន�េីៀនស្មំនកុមីេនកែនដងៃែប

=

2

កុមីេបាំងន កីសយក្េដស�ី�េនឆ�ស

=

3

=

4

មយនមនកាំាាពានេិ

=

5

េក្ងេិៀិ (ស�មំ�
� កន )……………………………….…

=

99

កុមីសអយិេនកថុងមរ្ដនី ំេភំំពន
អចពបសំណកន្្រ�ី ឬសហ្មនន)

87. េិ យវិដបទបដំណ
ត ាីឲមនក� ដកមែ ែដីឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ម�ង

=

1

ពបីដង

=

2

េ្ចនជងពប ីដង

=

3

ស�មេទសំណរីិប 89

88. េំមន េិ មនំាុ នែនដងះ

89. េិ យវិដបទបដំណ
� ាីឲមនកីី ំេភំំពនឬេិះ
សហ្មនន ំំពនេទេាិ្ប  យវិ

=

1

ិ្ប យវិំំ ពនេទេាសហ្មនន

=

2

ិ្ប យវិនំងពប ីេឈដាគថ

=

3

ំា�ាបស/អជទីេឈដាគថជមរសសហ្មនន

=

4

សហ្មនន េឈដាគថជមរសំា� ាបស/អជទី

=

5

គែនកីី ំេភំំ ពន

=

6

90. េិ្ំធនភ�មយមនេទ�សកមែិពណមរ សឬេិ េដម្បររសសហ្មនន េដាះ�ស យវិដបទបម
ដ ុន
នងង ំ��� នសំណុំេីេងំនតះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

ស�មេទសំណរីិប 92

91. េិសហ្មនន្យិថពរកគិនេរេជកន េទេា្ំធនភ�មយែដាបនររ សឬេិះ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

123

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

92. េិ្ំធនភ�មយជមរសនង ងសហ្មននមនសេមដងែិមរសឬេិអំពបកីេដាះ�ស យវិដប ទបះ
ដ
បិ/ចស

=

1

េិ

=

2

93. េិអថកមនសំណ�មពីឬអនុ �សននអប� េដម្បីឲកីេដាះ�ស យវិដបទប្ដ ំកំេដស
េជ្រ័ សះ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ស�មអី្ុណ!

124

ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

ឧប�ម�៊
័ ២
� :
�អណួរេគល�់របល�រ់�់ា�៊្�៊ុ់ា�៊ន ូមស�់្រម់ា�្ករុអ្់�រ្
1-ព័ិបមនផ�ានខរន
ដ (េឈែា អសុ េភិ េាខិ�ីស័ព�។ ឆថំំេ្មកីកីេន្កសម្ំងក្ឃុំ/ះសសក ឬ
កថុងនយជ្ំធន/អនុ្ំធនភ�មយ។ គិន បនិិរ ាកីំណុ� ាំណ
� ាអំពបកីស្មំស្មរា/

កីស្មសាស្មរា ែដាបនេីៀំចំេដសអថកណ/�អំ័ នណ នយងំិពយេ�ទននំំេពសកីកី
ជអថកស្មំស្មរា/អថកស្មសាស្មរា)។
2-្ំិតយសេង�ំីំសនភ�មយ ឃុឫ
ំ ះសសក)
• ិប្ំងភ�មយ�ាសត ដចន ះសយា ទនធនទមែជិយ នយងេហដីចនសម�័និ)
• ្ំជ�ាសត (្ំជពាីដកុថងេនាមនាសតប អថកភ�មយចសននយងអថកចំណ�ាៃែប របិព/មុ ខ
ីំីសំខនន ីំសន្ំជពាីដ ិពអចេ្ំ្បសនេសវននេនម�ាដន)
3-្កសម្ំងក្ឃុំ (្កសម្ំងក្ះសសក, អជទីភ�មយ)
• ីចនសម�័និ មុ ខកី កី្្ំន ្្ង ិំ នកនិំនង នំងខងកថុងនយងខងេ្ក)

• ំ�
 ាសតប នយងេំសយនជមនំុ្�ាយកជាសតប េិគិន មនិរ និបអបខ
� ដាេនកថុង្កសម្ំងក្ឃុំ
្កសម្ំងក្ ះសសក ឬ អជទីភ�មយ)

• អង�កីម� ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បានន នយងិរ និបអភយអភនន ីំសនេ្
4-  យវិដបទបដ
• ្ំិតយសេង�ំតនដប េនកែនដងេនា (កីែំងែចកដបទបដ/កីកននកំនដប សយិយិកននកំនដបះសំ
ច្ំន/កមែសយិយិដប)
• �អនិពដបនយង ីដបា/កី្្ំន្្ងដប ទបេដ នេពាំច�ុំ្នថ
• សនតកីេដាះ�សិំ នសនែំំិំេនៀមិមដំន/្ំតពណប
•  យវិីរមនកនិងនងងដបទបដេនកថុងភ�មយ/ឃុំ/ះសសក


ាក�ណយ តន យវិដបទបដ េិ យវិដបទបដបនកននកំន េដសអថកណ នយងយា ងដ�ចេម�ចះ ិប

កែនដង នយងិំហំដប យវិ)


ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ (ិព្និងងែកថកសង�ម ្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុាេឡង
អថកណំង�់ឲមន យវិ កាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)



អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ

(ិ្ប យវិចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិនបមរស់

អជទីម� ាដន អង�កីម� ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា នយងអថកពកន ព័នដតិេិៀិ)
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន



ដំេណីកីច�ាីរមេដាះ�ស យវិ (ិ្ប យវិនំងសងខង ្កសម្ំជពាីដ ែដា
េទ�កីនមនី ិរ និប ីំសនាសតបជិំ ណង្ំជពាីដ/អង�កីម� ាដន/អង�កីមយន
ែមនីដភយ បា នយងអថកពកន ព័និដតិេិៀិ)



ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ (រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកនព័និ
នំងអសនីម
រ នំងាសតបកង បនេដាះ�ស យវិយា ងដ�ចេម�ច)



ាិិកា (ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ សឬកន ំ្រ័ស នយ ងម�ាេហិុ ីំសន
វ)។ េនកថុងិំំននីំសនអថក េិអថកមនែកនកីយា ងណជំន�ំន េិៀិ េដម្ប់ឲ
កីេដាះ�ស យវិដបទបដនងងមន្ំសយិិិពះ



កាំាាពាន (េាិ្ប យវិ អថកពកនព័និដតិេិៀិ នយងេារបិពីំសន្ំជពាីដ
កថុងសហ្មនននំងម� ា ជសំខនន ្កសមអថកភ�មយ ែដាមនក្មយិំ្ទមប/រប ិពនំ

នយង្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ី)

5-កីេដាះ�ស យវិដបទបេដ ដស្កសម្ំងក្ឃុំ/ះសសក
• ចំនរនកីណបដបទបដ ែដា្កសម្ំង ក្ឃុំ/ះសសកបនិិរ ាកថុងីសយេពា៥ឆថំ។ ាក�ណយ តន
 យវិ នយង្ំេភិតនំណង� ងនំងេនា។

• ចំនរនំណង� ងនកនិងនង ងដបទបដែដាបនដកន េន្កសម្ំងក្ឃុំ/ះសសកេនកថុងឆថំេនា:


ាក�ណយតន យវិដបទបដ នយង ្ំេភិតនដប យវិនំងេនា



កីណប ែដាបនេដាះ�ស កំពុងដំេណកីេដាះ�ស បនេបាំងនេចា ឬ កន
មយនិិរា េហស នយងម�ាេហិុីំសនវ។



េិអថក្យិថមនចំណុចយា ងដ�ចេម�ចអំពបិពិននេខ្សកថុងកីេដាះ�ស យវិដប

ទដបែដីេិះ
6- សំណរី ចុងេ្កស

េិអថកក�ានចេមដស្យិយា ងដ� ចេម�ចអំពប:
• ក្តែដានំ់ឲេដាះ�ស យវិដបទបដ
• ំ�
 ្ំឈម នយងក្តែដាំណ
� ា់ឲកីេដាះ�ស យវិដបទបំ
ដ ្រ័ស
• កាំាាពានតន យវិដបទបដកុងឃុ
ថ
ំ

ភ�មយ ះសសក) ជិ� េទមកេារបិពីំសន្ំជពាីដ

ម�ាដន ជពយ េសស ្កសម្ំជពាីដែដាមនក្មយិំ្ទមប/របិពនំ នយងាសតប្កប ្ក

សំណ�មពីីំសនអថកក�ានចេមដសពកនព័និនងងកីេទ�់ឲមនិព្ំេសីដានកីេដាះ�ស យវិដបទបដ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

�អណួរេគល�់របល�រ់�់ណ�្មណករ�ុរាេេ�ដ់�រ្ដេ្តស�
េឈែាអថកក�ានចេមដសយ........................................... េភិ.................
េាខិ�ីស័ព:� .....................................មុខិំែណង: ......................................
េឈែាះសសក/េខិត: .....................................
1- ព័ិបមនម�ាដន
• ំិពយេ�ទនននយងឆថំំំេពសកីកីេនកថុង្ណយកមែកីសុី យេយដបកុងះសស
ថ
កេនា

• ចំនរនំុ្�ាយកំេ្ម កីកីជអចយត�នតសនេន្ណយកមែកីសុី យេយដបះសសក។ េំសយនជ
មនំុ្�ាយកជាសតបិរនិប ីំសនគិន េន្ណយកមែកីសុី យេយដបះសសក
• អថកក�ានចេមដស នយង/ំ ំុ្�ាយក្ណយកមែកីសុី យេយដបេក្ងេិៀិែដាបនិិរ ាកី
ំណុ� ាំណ
� ាអំពបច្ំនភ�មយបា អនុ្កងិឲ/្ំកសនំងងសែដាពកនព័និ េហសនយ ង

 យទបស្មសាស្មរា យវិ

• ិីកយច�នយងកីិិរ ាខុ ស្ិោីំសនគិនកុថងនយជំុ ្�ាយកេន្ណយកមែកីសុី យេយដបះសសក
2- ីដបានយងកី្្ំន្្ងដបទបក
ដ ុងះសស
ថ
ក

• ្ំិតយសេង�ំតនកី្្ំន ្្ងដបទបដ ( (សយិយក
ិ នន កំនដបះសំច្ំន កីកនន កំនដប កីែំង
ែចកដបទប.ដ ..)

• េិ្យ/កមែសយិយិេាដបទបដីំសន្ំជពាីដម�ាដន

នយ ងំ�
 ដបទបព
ដ កនព័និនងងអថកភ� មយ

្កសមហ�ុន អជទី នយងអថកដតិេិៀិ
•  យវិីរមនកនិយននងងដបទបដេនកថុងះសសក:


ាក�ណយតន យវិដបទបដ េិ យវិដបទបដបនកននកំន េដសអថកណនយងយា ងដ�ចេម�ចះ

ិបកែនដង នយងិំហំដប យវិ)


ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ(ិព្និងងែកថកសង�ម

្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុា

េឡងអថកណំង� ់ឲមន យវិកាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)


អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ(ិ្ប យវិចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិ

អជទី

ម�ាដន អង�កី ម�ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា នយងអថកពកនព័នដ
ិ តិេិៀិ)


ដំេណីកីច�ាីរមេដាះ�ស យវិ
ែដាេទ�កីនមនី

(ិ្ប យវិនំងសងខង្កសម្ំជពាីដ

ិរនិបីំសនាសតបជិំ ណង្ំជពាីដ/អង�កីម�ាដន/

អង�កីេ្កីដភយ បា នយងអថកពកនព័និ ដតិេិៀិ)
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន



ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ (រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកន
ព័និនំងអសនីម
រ នំងាសតបកង បនេដាះ�ស យវិយា ងដ� ចេម�ច)



ាិិកា(ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ ស ឬកនំ្រ័ស នយងម� ាេហិុ
ីំសនវ)។

េនកថុងែដនសមិអកយច�ីំសនអក
ថ

េិអថកមនែកនកីយា ងណជ

ំន�ំនេិៀិ េដម្ប់ឲកីេដាះ�ស  យវិដបទបន
ដ ងងមន្ំសយិិិពះ


កាំាាពាន(េាិ្ប  យវិ

អថកពកនព័និដតិេិៀិ

នយងេារបិពីំសន្ំជ

ពាីដកុងសហ្មនន
ថ
នំងម� ាជសំខនន្កសមអថកភ� មយែដាមនក្មយិំ្ទមប /

របិពនំ នយង្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ី)
3- កីេដាះ�ស យវិដបទបេដ ដស្ណយកមែកីសុី យេយដប

• ំិពយេ�ទនន ីំសនអថកក�ានចេមដសកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបដ

• ចំនរនំណង� ងែដា្ណយកមែកីសុី យេយដប ះសសកបនិិរ ាកថុងីសយេពា៥ឆថំ។

ចី ងក

ាក�ណយតន យវិ នយង្ំេភិតនំណង� ងនំងេនា។

• ចំនរនំណង� ងនកនិងនងងដបទបដែដាបនដកន េន្ណយកមែកីសុី យេយដប ះសសកេនកថុងឆថំេនា


ាក�ណយតន យវិដបទបដ នយង ្ំេភិតនំណង� ងនំងេនា



 យទប/មេទ្បសជកន កនតនកីេដាះ�ស យវិីំសន្ណយកមែកីសុី យេយដប



ំណង� ងែដាបនេដាះ�ស កំពុងដំេណកីេដាះ�ស បនេបាំងនេចា ី ឺកន
មយនិិរាេហសនងងម� ាេហិុីំសនវ



េិអថក្យិយា ងដ�ចេម�ចអំពបិពិននេខ្សតនកីេដាះ�ស យវិដបទបះ
ដ

4-សំណរីចុងេ្កស
េិអថកក�ានចេមដស្យិយា ងដ�ចេម�ចអំពប
• ក្តែដានំ់ឲេដាះ�ស យវិដបទបដបន
• ំ�
 ្ំឈមនយងក្តែដាំណ
� ា់ឲកីេដាះ�ស យវិដបទបំ
ដ ្រ័ស
• កាំាាពានតន យវិដបទបដកុងះសស
ថ
កជិ� េទមកេារបិពីំសន្ំជពាីដម�ាដន
សំណ�មពីីំសនអថកក�ានចេមដសពកនព័និនងងកីេទ�់ឲ្ំេសីដានកីេដាះ�ស យវិីរមនកនិង
នងងដបទបដ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សំណួរេគេសះរបកសរ់សយំណងអងអ្រមគេដដនអងអ្រមសនែមនរដដូសបេ
ដ
ំ
1-ព័ិបមនផ�ានខរនសេង�

• េឈែា អសុ េភិ េាខិ�ីស័ព�
• កីអំន ី ំ (ីរមនងងកីំណុ� ាំណ
� ាែដាគិន បនិិរ ាកង)

• ិរនិបីំសនគិនេនអង�កីម� ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បា ឬ េន�អំ័នដតិេិៀិ
• ឆថំែដាគិនំេ្មកីកីេនកថុងសហ្មនន ភ�មយ ឃុំ ះសសក េខិត) កថុងនយ ជំុ្�ាយក
អង�កីម� ាដន /អង�កីមយនែមនីដភយ បា

2- ្ំិតយសេង�ំីំសនអង�កីម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយបា
• េឈែាីំសនអង�កីម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បា េាខិ�ីស័ព�
• ឆថំែដាអង�កីម� ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បាំេ្ម កីកីេនសហ្មនន ភ�មយ ឃុំ
ះសសក េខិត)
• ីចនសម�័និីំសនអង�កីម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បា។ កមែ យទបិ�េទ នយងកមែ យទប /
កីំណុ� ាំណ
� ាីំសនអង�កីស្មំន ្កសមេគាេេ ីរមនំង្កសមអថកែដាមន
ក្មយិំ្ទមប/រប ិពនំ នយងាសតប្កប្ក)

• ិរនិបីំសនអង�កីម� ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បាអំ ពបកីកិនំនអសឫេដាះ�ស
 យវិដបទប។
ដ េំ សយនជមនាសតបជំុ្�ាយក េិ គិន មនិរ និបដ�ចេម�ចះ
3-  យវិដបទបដ
• ្ំិតយសេង�ំតនដប េនកែនដងេនា (កីែំងែចកដបទប/ដ កីកននកំនដប សយិយិកននកំនដបះសំ
ច្ំន/កមែសយិយិដប)
• �អនិពដប នយ ង ីដបា/កី្្ំន្្ងដប ទបេដ នេពាំច�ុំ្នថ
•  យវិីរមនកនិងនងងដបទបដេនកថុងសហ្មនន


ចី ងកាក�ណយ តន យវិដបទបដ េិ យវិដបទបដបនកនន កំន េដសអថកណ នយងយា ងដ�ច

េម�ចះ ិប ្ំងនយងិំ ហំតនដប យវិ)


ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ (ិព្និងងែកថកសង�ម ្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុាេឡង
អថកណំង�់ឲមន យវិ កាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)



អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ (ិ្ប យវិ ចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិនបមរស់
អជទីម�ាដន អង�កីម�ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយបា នយងអថកពកនព័នេិៀិ)
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន



ដំេណីកីច�ាីរមេដាះ�ស យវិ (ិ្ប  យវិនំងសងខង ្កសម្ំជពាីដ ែដា
េទ�កីនមនីិរនិប ីំសនាសតបជិំ ណង្ំជពាីដ/អង�កីម� ាដន/អង�កីេ្ក
ីដភយ បា នយងអថកពកនព័និដតិេិៀិ)



ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ (រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកនព័និ
នំងអសន ីរមនំងាសតបកង បនេដាះ�ស យវិយា ងដ�ចេម�ច)



ាិិកា (ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ សឫកន ំ្រ័ស នយងម� ាេហិុ ីំសន
វ)។ េំ សយនជ យវិេនាេដាះ�សេនា េដាះ�សមយននននបនេិនងងមន
ែកនកីិស��មិយយាង ដ�ចេម�ចជំន�ំន មកេិៀិះ



កាំាាពាន (េាិ្ប យវិ អថកពកនព័និដតិេិៀិ នយងេារបិពីំសន្ំជពាីដ
កថុង សហ្មនននំងម� ា ជសំខនន ្កសមអថកភ�មយែដាមនក្មយិំ្ទមប/រប ិពនំ

នយង្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ី)

កីច�ាីរមជអថកស្មំស្មរាេនកថុងដំេណីកីេដាះ�ស យវិដបទបដ

• េំសយនជធដំនេទ�ជអថកស្មំស្មរា ំិពយេ�ទននអថកកថុងីសយេពា៥ឆថំ
• ចំនរន/្ំេភិតនំណង� ង ីរមនំង យវិដប ទប)ដ ែដាអង�កីេនាបនិិរា

• ចំនរនំណង� ងែដាបនេដាះ�ស ឫមយនបនេដាះ�ស នយងម�ាេហិុ តនំ្រ័ សកថុង
កី េដាះ�ស

• េិអថក្យិយា ងដ�ចេម�ចអំពបិពិននេខ្សកថុងកីេដាះ�ស យវិដបទបះ
ដ
5- សំណរីចុងេ្កស
េិអថកក�ានចេមដស្យិយា ងដ� ចេម�ចអំពប:
• ក្តែដានំ់ឲេដាះ�ស យវិដបទបដបន
• ំ�
 ្ំឈមនយងក្តែដាំណ
� ា់ឲកីេដាះ�ស យវិដបទបំ
ដ ្រ័ស
• កាំាាពានតន យវិដបទបដកុងភ�
ថ
មយ

ឃុំ ះសសក េខិត) ជិ�េទមកេារបិពីំសន្ំជ

ពាីដម�ាដន ជពយេសស្កសមអថកភ�មយ ែដាមនក្មយិំ្ទមប/របិពនំ នយងាសតប្កប្ក

សំណ�មពីីំសនអថកក�ានចេមដសពកនព័និនងងកីេទ�់ឲ្ំេសីដានកីេដាះ�ស យវិីរមនកនិង
នងងដបទបដ
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖
ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សំណួរេគេសះរបកសរ់សន៍យំណងអ�កូគមស
ដ
ំ
1- ពនិបមនផ�ានខរនសេង�
•

េឈែា អសុ េភិ េាខិ� ីស័ព�

•

�អនិព្្រ�ី មនក�នំាុនែននកន នយង�ចនញិយ េនកថុង្្រ�ីះ

•

មុខីំីសំខនន

•

កីអំន ី ំនយងកីំណុ� ាំណ
� ាែដាគិនបនិិរ ា កថុងេនា្�ំណុ� ាំណ
� ា
អំពបដំេណាះ�ស យវិដបទបដ ឬ សនតកីីំសនវ)

•

េំសយនជមនមុខិំែណងីំសនគិន េនអជទីម�ាដន ឬ េនអង�កីម�ាដន/
អង�កីេ្កីដភយ បា ី ឺេន�អំ័នដតិេិៀិ)

•

ចំនរនក្ាដប ែដាគិន មន (ិបកែនដង ិំ ហំនយងកីេ្ំ ្បសនដបេនា)

•

ិបកែនដង ិំ ហំនយងកីេ្ំ ្បសនដប យវិីំសនគិន

•

ឆថំតនកីីសនេនកថុងភ�មយ (េិដំេណីរប  យិគិនេនិបេនាយា ងដ�ចេម�ច គិន ជអថក
ភ�មយចសន ឬ អថកចំណ�ាៃែប ិំនកនិំនងជមរសអជទីម� ាដន នយងអថក/�អំ័ន

ដតិេិៀិ...)
2- ព័ិបមនសេង�ំអំពបភ�មយ
• ិប្ំងភ�មយ�ាសត នយង ្ំជ�ាសតសេង�ំ
• កីកននកំនដប កីែំងែចកដបស្មំន្ំជពាីដ នយងកី្្ំន្្ងដបទបេដ នអិបិ
កា)
• �អនិពដប នយ ងីដបា/កី្្ំន្្ងដប ទបេដ នេពាំច�ុំ្នថ
• សនតកីេដាះ�សិំ នសនែំំិំេនៀមិមដំន/្ំតពណប
3-  យវិដបទបដ
•

ទមែជិយ ាក�ណយ) តន យវិដបទបដ េិ  យវិដបទបប
ដ នកនន កំនេដសអថកណនយងយា ង
ដ�ចេម�ចះ ិបកែនដង នយងិំហំតនដប យវិ)

•

ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ

(ិព្និងងែកថកសង�ម

្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុា

េឡង អថកណំង�់ឲមន យវិ កាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)
•

អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ (ិ្ប យវិ ចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិនបមរស់
អជទីម�ាដន អង�កីម�ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា នយ ងអថកពកនព័នដតិេិៀិ)
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•

ដំេណីកីច�ាីរមេដាះ�ស យវិ


កីំេង�ិ្កសម្ំជពាីដែដាេទ�កីនមនី



ិំណងអថកភ�មយ ីរមនំងអថកក�ានចេមដសកង) ែស�ងីកអថកណែដាគំ្ិកី
នមនីីំសនខរដន



ិរនិបីំសនអជទីម� ាដន នយងអថកេនខងេ្ក ដ�ចជចសនិុំ អង�កី
ម�ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា



េំសយនជមនិរនិប ីំសនាសតបជិំ ណង្ំជពាីដ/អង�កីម� ាដន/
អង�កីមយនែមនីដភយ បា...)


•

ិ្បិបពបី

ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ (រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកន
ព័និនំងអសនីម
រ នំង ាសតបកង បនេដាះ�ស យវិយា ងដ� ចេម�ច)

•

ាិិកា (ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ ស ឬ កនំ្រ័ស នយងម�ាេហិុ
ីំសនវ)។ េិែកនកីីំសនសហ្មនន ជំន�ំននកនិងនងង យវិដបទបដមនយា ងដ�ច
េម�ចះ

• កាំាាពាន(េាិ្ប  យវិ អថកពកនព័និដតិេិៀិ នយងេារបិពីំសន្ំជពាីដ
កថុងសហ្មនន នំងម�ាជសំខនន ្កសមអថកភ�មយែដាមនក្មយិំ្ទមប/របិពនំ

នយង្្រ�ីែដាមនាសតបជេម្្រ�ី)
4- សំណរីចុងេ្កស
•

េិអថកក�ានចេមដស្យិអំពបាិិកានយងីេំៀំេដាះ�ស យវិដបទបយ
ដ ា ងដ�ចេម�ចះ

•

សំណ�មពីីំសនអថកក�ានចេមដស េដម្បេទ�់ឲមនិព្ំេសីដានកីេដាះ�ស
 យវិីរមនកនិង នងងដបទបដ
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

សំណួរេគេសះរបកសរ់សន៍ិគីីពីរ (ះកមមហហុនទេេយទនគរបេ…)
ដ
ំ
1. a) ព័ិបមនផ�ានខរនសេង�
•

េឈែា អសុ េភិ េាខិ� ីសព�

•

�អនិព្្រ�ី

•

កីអំន ី ំ

•

មុខីំីសំខនន

•

េំសយនជមន ិរ និបីំសនគិនេនអជទីម�ាដន ឬ �អំ័នដតិេិៀិ

•

ិបកែនដង ិំ ហំនយងកីេ្ំ ្បសនដប យវិីំសនគិន

•

ឆថំែដាគិនីសនេនកថុងសហ្មនន (េិដំេណីរប  យិីំសនគិនេនិបេនាយា ងដ�ច
េម�ចះ ិំ នកនិំនងជមរ សអជទីម� ាដន នយងអថក/�អំ័ នដតិេិៀិ…)

b) ព័ិបមនអំពប្កសមហ�ន
ុ
•

េឈែា្កសមហ�ុន

•

្ំេភិតន្កសមហ�ុន នយងអសសដនំច�ុំ្នថ

•

ដប យវិែដា្កសមហ�ុននមនី ិបកែនដងនយងិំហំដប នយងេគាំំណងតនកី េ្ំ

្បសនដបេនា)
•

ឆថំែដា្កសមហ�ុនេទ�អរបកមែេនកថុងិំំននេនា(ិំនកនិំនងជមរស្ំជពាីដ
ម�ាដន នយងអថក/�អំ័នដតិេិៀិ...)

2.  យវិដប
•

កីកននកំនដប

កីែំងែចកដបស្មំន ្ំជពាីដ

នយងកី្្ំន ្្ងដបទបេដ ន

អិបិកា)
•
•

�អនិពដប នយ ងីដបា/កី្្ំន្្ងដប ទបេដ នេពាំច�ុំ្នថ
ចី ងកាក�ណយតន យវិដប ទបដ

េិ យវិដបទបដបនកនន កំន េដសអថកណ នយងយា ងដ�ច

េម�ចះ ិបកែនដងនយងិំ ហំដប យវិ)
•

ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ

(ិព្និងងែកថកសង�ម

្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុា

េឡង អថកណំង�់ឲមន យវិ កាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)
•

អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ (ិ្ប យវិចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិនបមរស់
អជទីម�ាដន អង�កីម� ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា នយ ងអថកពកនព័នដតិេិៀិ)
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ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

•

ដំេណីកីច�ាីរមេដាះ�ស យវិ (ិ្ប យវិនំងសងខង ិរនិប ាសតប) ិំណង
្ំជពាីដ

/អង�កីម� ាដន/អង�កីមយនែមនីដភយ បា នយ ងអថកពកនព័និដតិ

េិៀិ)
•

េិ្កសមហ�ុនបននកនិងជមរ ស្ំជពាីដម�ាដនយា ងដ�ចេម�ចពកនព័និនងង
 យវិដបទបដះ េិ ្ំជពាីដេទ�សកមែិពយា ងណេនកថុង យវិដបេនាះ

• ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ (រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកន
ព័និនំងអសនីម
រ នំងាសតបកង បនេដាះ�ស យវិយា ងដ� ចេម�ច)
• ាិិកា (ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ ស ឬ កនំ្រ័ស នយងម�ាេហិុ
ីំសនវ)។ េិអថកមនែកនកីយា ងណជំន�ំន េិៀិេដម្បេដាះ�ស យវិេនា
ជមរស្ំជពាីដះ
• កាំាាពាន (េាិ្ប  យវិ អថកពកនព័និដតិេិៀិ នយងេារបិពីំសន្ំជពាីដ
កថុងសហ្មនន នំងម� ា-ជសំខនន ្កសមអថកភ�មយែដាមនក្មយិំ្ទមប/រប ិពនំ
នយង្្រ�ីែដាមនាសតប ជេម្្រ�ី)

3. សំណរីចុងេ្កស
•

េិអថកក�ានចេមដស្យិអំពបាិិកានយងីេំៀំេដាះ�ស យវិដបទបយ
ដ ា ងដ�ចេម�ចះ

•

សំណ�មពីីំសនអថកក�ានចេមដស េដម្បេទ�់ឲមនិព្ំេសីដានកីេដាះ�ស
 យវិីរមនកនិង នងងដបទបដ
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�អណួរេគល�់របល់្រមំស�្ក
1. កីែណនំខរនីំសន
ដ
អក
ថ ច�ាីរម
•

េឈែា

អសុ

េភិ

មុខីំីសំខនន

មកពបភ�មយ/ឃុំណ

•

ិបកែនដងនយងិំ ហំដប យវិីំសនគិន នយងេិគិនេ្ំដប យវិេនាយា ងដ�ចេម�ចះ

2. ព័ិបមនម�ាដនអំពបភ�មយ
•

ិប្ំងភ�មយ�ាសត នយង ្ំជ�ាសតសេង�ំ

•

កីកននកំនដប កីែំងែចកដបស្មំន្ំជពាីដម�ាដន នយ ងកី្្ំន ្្ង ដប
េនអិបិកា

•
•

�អនិពដប នយ ង ីដបា/កី្្ំន្្ងដប េនេពាំច�ុំ្នថ
សនតកីេដាះ�សិំ នសនែំំិំេនៀមិមដំន/្ំតពណប

3. ្ំិតយដប យវិ
•

ាក�ណយ តន យវិដបទបដ េិ យវិដបទបប
ដ នកននកំនេដសអថកណ នយងយា ងដ� ចេម�ចះ)

•

ម�ាេហិុតន យវិដបទបដ (ិព្និងងែកថកសង�ម ្នដងាែដាំណ
� ា់ឲ យវិក�ុាេឡង
អថកណ ំង�់ឲមន យវិ កាំី យេច�ិតនកីេកិ យវិ)

•

អថកច�ាពកនព័និនងង យវិ (ិ្ប យវិ ចំនរន្្រ�ីីងេ្គាេដស�ី យវិនបមរស់
អជទីម�ាដន អង�កីម� ាដន/អង�កីេ្កីដភយ បា នយ ងអថកពកនព័និដតិេិៀិ)

•

ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ


េិសកមែិពណែដា្ំជពាីដម�ាដនបនេទ�នកន ិងនងងកីិស��មិយ
អំពប យវិដបទបដ



កីំេង�ិ្កសមអថកភ�មយ េដម្បេទ�កីនមនី



ិំណងីំសនអថកភ�មយ (ីរមនំងអថកក�ានចេមដសកង)ែស�ងីកអថកណែដាគំ្ិ
កីនមនីីំសនខរដន



ិរនិបីំសនអជទីម� ាដននយងអថកេនខងេ្កដ�ចជចសនិុំ អង�កីម� ា
ដន ឫអង�កីេ្កីដភយ បា



េំសយនជមនាសតបជិំ ណងេិាសតបជិំ ណងីំសនអថកភ� មយ/អង�កីម�ាដថន/
អង�កីេ្កីដភយ បាមនិរ និបដ�ចេម�ចះ



ិ្បិបពបី
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ការសិក្សាស្ដីពីវ ិវាទដីធលីន្ ៅក្នុងខេត្ដចំនួន ៤ នៃប្រទេសកម្ពុជា៖

ការដៅល�ើផែនទី ផលប៉ះពាល់ និងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន

• ដំេណីកីេដាះ�ស យវិ(រំននបមរស់តនកីេដាះ�ស នយងេិអថកពកនព័និ
នំងអសនីម
រ នំង ាសតបកងបនេដាះ�ស យវិយា ងដ�ចេម�ច)
• ាិិកា (ដំេណកីេដាះ�ស យវិបនេជ្រ័ ស ឬ កនំ្រ័ស នយងម�ាេហិុ
ីំសនវ)។ េិ ែកន កីិស��មិយជំន�ំន មកេិៀិមនយា ងដ�ចេម�ចេដម្បេដា
ះ�ស យវិដបទបដេនាះ
4. សំណរីចុងេ្កស
•

េិអថកក�ានចេមដស្យិអំពបាិិកានយងីេំៀំេដាះ�ស យវិយា ងដ�ចេម�ចះ

•

ិស្នយីំសនអថកក�ានចេមដសអំពបម�ាេហិុ តនំ្រ័ សនយងសំណ�មពីីំសនគិន
េដម្ប់ឲកី េដាះ�ស យវិីរមនកនិងនងងដបទបម
ដ និព្ំេសី

•

កាំាាពាន (េាិ្ប យវិ អថកពកនព័និដតិេិៀិ នយងេារបិពីំសន្ំជ
ពាីដកុង
ថ សហ្មនន នំងម�ា ជសំខនន ្កសមអថកភ�មយែដាមនក្មយិំ្ទមប /

របិពនំ នយង្្រ�ី ែដាមនាសតបជេម្្រ�ី)
•

សំណ�មពីនយងអនុ�សនន េដម្ប់ឲកីេដាះ�ស យវិដប ទបម
ដ ន្ំសយិិិព្ម
ិស្ន យស័ស ីំសនសហ្មនន
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