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ជំំនាាន់ុឃើក្តីេងជំំទង់ នុងិយុវិវិយ័បចុ�បបនុនឃើ�ាឃើល់ើពីភិពីឃើ�ាក្តីដែ�ល់ឃើក្តីើត្តឃើ�ាចឃើនួាា�ឆ្នាំន ា� ១៩៩៥-២០១២។ ឃើ�ើយជំំនាាន់ុ
ឃើនុ�មាានុប្របដែ�ល់ជំតិ្ត២ពាាន់ុ�ានុនាាក់្តី ឃើស្សេើនឹុង ២៥% នៃនុប្របជាាជំនុស្សរបុឃើល់ើពីភិពីឃើ�ាក្តី។ ១ យុវិជំនុទាំា�ងឃើនុ�មាានុ
ទស្សសនុៈពីឃិើស្សស្សដែបកួ្តី នុងិចប្រម�ុ ដែ�ល់ជាាល់ទ�ិល់នៃនុបទពិីឃើសាាធជំើវិតិ្ត នុងិពីភិពីឃើ�ាក្តីដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំធំ�ងឹក្តីីើឃើ�ើង។ 

កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�បង្ហាា ាញពីើទមួាាប់ បញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ� ជំំឃើនុឿ នុងិឥទិពិីល់នៃនុជំំនាាន់ុឃើនុ�ឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី។ ទនិុននុយ័
ក៏្តីមាានុបង្ហាា ាញពីើទស្សសនុៈរបស់្សពីកួ្តីឃើគំស្សីើអំពីើប្រពី�ជាាមុាាស់្ស ប្រពី�ឃើយសូូ្ស ប្រពី�គំមីើរ និុងប្រក្តីមុជំំនុុំ ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័។ ឃើយើង
ឃើជំឿជាាក់្តីថាាកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ� មាានុល់ក្តីខណៈទូលំ់ទូ�ាយបំ�តុ្តទាំាក់្តីទងនុងឹកាារឃើមើល់យាា ាងសុ្សើជំឃើប្រ�ា ឃើល់ើជំំឃើនុឿរបស់្ស
មនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�ឃើ�ាទូទាំា�ងពិីភពីឃើ�ាក្តី។ តាាមកាារស្សឃើងេត្តឃើមើល់ទិនុននុយ័រាាប់រយដែ�ល់ឃើយើងបាានុប្របមលូ់ពីើឃើក្តីេង
ជំំទង់រាាប់ពាាន់ុនាាក់្តីឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី វាាបឃើងេើត្តនុវូិរបូភ្ជាាពីនៃនុជំំនាាន់ុឃើនុ� ដែ�ល់រមួបញ្ចូុ�ល់ទាំា�ងកាាររក្តីឃើ�ើញគំរួឱ្យយ
ភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់ នុងិឃើរឿងរាា ាវិដែ�ល់មិនុអាាចពីនុយល់់បាានុមយួចំនុនួុ។

សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម 

ប្របឃើទស្សឃើក្តីនុយាា ា នុើឃើ�សរយីាា ា អាាប្រ�ិិក្តីខាាងត្តប�ង (បាានុស្សះង់មត្តពិីើឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ១,២៧៥នាាក់្តី)
ប្របឃើទស្សចនិុ ឥណ្ឌាា ា ឥណា� ឃើនុសុ្សើ ជំបា នុុ ឃើវិៀត្តណ្ឌាាម (បាានុស្សះង់មត្តពិីើឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ២,១០០នាាក់្តី)
ប្របឃើទស្សឃើអសុ្សើប �ុល់ង់ួ ពីរ័ទុយកាាល់់ រ ាមូាា ានុើ រសូ្សសុ ីឃើអស្សាា ាញ ចប្រក្តីភពីអង់ឃើគំសួ្ស (បាានុស្សះង់មត្តិ
ពីើឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ២,៩៣៦នាាក់្តី)  
ប្របឃើទស្សអាា�សង់ទើនុ ឃើប្របសុ្សើល់ ក្តី�ូ�ំ បូើ មុកិ្តីសិុ្សក្តី (បាានុស្សះង់មត្តពិីើឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ១,៦៧៣នាាក់្តី)  
ស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តី (បាានុស្សះង់មត្តពិីើឃើក្តីេងជំំទង់ ចំនុនួុ៤១០នាាក់្តី)   
 

ទី្វី�បអាាហ្រ្វិ�ី�ក៖
ទ្វី�ីបអាាសី៊ី�៖

ទ្វី�ីបអី៊ឺ�រ៉ាា ាសី៊ី�៖

ទ្វី�ីបអាាមេ�រិកិឡាាទ្វី�ន៖ 
ទ្វី�ីបអាាមេ�រិកិខាាងមេ��ង៖

២០ ប្រ�សេ�� ១៤ ភាាសាា សេក្តីេងជំំ�ង់ដែ�លបាាន�ាា
ភាា ា�់តាាមប្រ�ព័ន័ធឌី�ជំ�ថល

ចំននួ ៨,៣៩៤ នាាក់្តី 

អាាយុុ
១៣-១៩ ឆំ្នាំា� 

�ំណួួរ�ទង់មតិ ិ
ចំននួ ៧០ 

១ កាារដែបងដែចក្តីប្របជាាជំនុរបស់្សអងគកាារស្ស�ប្របជាាជាាត្ត ិ https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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កាារស្សះង់មត្តឃិើនុ�ត្រូត្តវូិបាានុដែចក្តីចាាយតាាមអនុឡាាញ ឃើ�ាកាាន់ុឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់មាានុចឃើនួាា�អាាយុ ១៣-១៩ឆ្នាំន ា� ដែ�ល់
ឧស្សាា�៍ឃើប្របើអុើនុធណិឺត្ត។ សូ្សមចំណ្ឌាា�ថាា ល់ទ�ិល់ទាំា�ងអស់្សឃើនុ�មនិុដែមនុឃើ�ើមបបីង្ហាា ាញពីើទស្សសនុៈឃើក្តីេងជំំទង់
ទាំា�ងអស់្សឃើទ គំសឺ្សប្រមាាប់ដែត្តអស់្សអនក្តីដែ�ល់ទាំាក់្តីទងនុងឹប្របពីន័ុឌិីើជំើថល់បា ឃុើណ្ឌាះ ា�។ ទនិុននុយ័ត្រូត្តវូិបាានុប្របមលូ់ឃើ�ាចឃើនួាា�
នៃថៃទើ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០ មនុុឃើពីល់ដែ�ល់ជំមៃរឺាាត្តត្តាាត្តក្តីរូ ាណូ្ឌាាវិរីសុ្សបាានុរកី្តីរាាល់ដាាល់
ជំុំ វិញិពីភិពីឃើ�ាក្តី។ ជាាល់ទ�ិល់ កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�បាានុឆួ្លុះ��បញុ្ហាា�ងពីើជំំឃើនុឿរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ និុងឥរយិាាបថរបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំ មនុុមាានុបទបញ្ហាា ាឱ្យយឃើ�ាក្តីន�ង�ះ� នុងិកាារឃើធិើចតីាា�ើស្សក័្តី។

ពីើប្រក្តីមុប្រសាាវិប្រជាាវិ
ឃើយើងខ្លួា�ំស្សងឹ �មថាា អនក្តីមនិុប្រត្តមឹដែត្តឃើរៀនុបាានុអិើមយួថេើពីើរបាាយកាារណ៍ឃើនុ�បា ឃុើណ្ឌាះ ា�ឃើទ បា ដុែនុគំីំនុតិ្ត និុង�ងួចិត្តរីបស់្ស
អនក្តីចាាប់ឃើ�ីើមឃើធិើស្សក្តីមេភ្ជាាពីតំ្តណ្ឌាាងឱ្យយមនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ� ក៏្តី�ចូជាាជំំនាាន់ុឃើ�សងៗ ដែ�ល់ត្រូត្តវូិកាារ�ំណឹងល់ើក្តីន�ងជំើវិតិ្ត
របស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ ស្សិិត្តឃិើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�ទាំា�ងអស់្ស តំ្តណ្ឌាាងឱ្យយឃើក្តីេងជំំទង់ជាាឃើប្រចើនុដែ�ល់មាានុក្តីីើស្សងឹ �ម កាារភយ័ខួាាច  
នុងិបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�។ ឃើក្តីេងជំំទង់ទាំា�ងឃើនុ�មាានុឃើ�េ ា� ឃើរឿងរាា ាវិ នុងិឃើជាាគំវាាស្សនាារបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ អងគកាារ OneHope 
ឃើបជីាា ាថាានុងឹចលូ់រមួឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សយុវិជំនុទាំា�ងឃើនាា�រមួជាាមយួប្រពី�ឃើយសូូ្សតាាមរយៈប្រពី�បនុះ�ល់របស់្សប្រទង់។

រគិស�បរសិទ័ ៤៣%

�� �ន��ស��៖ ៣៤%

��ស��េផសងៗ៖ ២៣%
ម៉សូ�មី៖ ១២%     រពះពុទ� ៖ ៥%      ហិណូ ៖ ៤% 

មិនេជឿេលីរពះ៖ ១៥%     មិន��ន់��ស��៖ ១៣% 
មិនេជឿ����នរពះ៖ ៥% 

អាយុ៖ 
១៣
៥% ៤% ៦% ១៣% ១៥% ២៧% ៣០% 

១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩

របុស ៥១% 

រសី ៤៩% 
អំពីើឃើក្តីេងជំំទង់ 
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ចតិិគំីំនតិិ នងិឥរយិាា�ថ
សាា�នាា 
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េក�ងជំទង់ែដល��នជំេនឿស�ូលៃនរគិស	បរសិទ័ 
ែតងែត��នរពះគម�រី និង��នទ�� �ប់អធិ� �ន 
��យ��រណ៍�� ��នប�� ���ប់ស�ះ�� �ល់ខ�នួ
ក�ុងអរ	���ប។ 

េក�ងជំទង់ ៤៣% ែដល��នស�ង់
មតិ ��នេ��ខ�នួឯង����រគិស�
បរសិទ័។

��នែត ៧% ប៉េុ�� �ះែដលប�� �ញពីជំេនឿ 
និងទ�� �ប់��រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� �។

េក�ងជំទង់��ង��ក់ក�� �ល (៥២%) 
េ��ទូ��ងំពិភពេ£�កនិ¤�យ��  ពួកេគ
មិនែដល��នគម�រី��ស��េ��យខ�នួ
ឯងេទ។ 

៤០% ៃនេក�ងជំទង់ែដលេ��ខ�ួនឯង����
រគិស	បរសិទ័និ¤�យ�� ពួកេគមិនែដល
��នរពះគម�រី។ 

េក�ងជំទង់រគិស�បរសិទ័៖

េក�ងជំទង់ទូ��ងំពិភពេ��ក 

េក�ងជំទង់��ង��ក់ក�� �ល (៥២%) េជឿ
� ��ស��
��ងំអស់បេរងៀនពីេសចកពិីតែដលរតឹមរតូវដូចៗ
�� �។ រគិស�បរសិទ័ ក៏ដូច��អ�កមិនេជឿែដរ ែដល
និ �យែបបេនះ។ 

យុវវយ័ម៉សូ�មីេ��ក�ុង��រសិក��របស់
េយីង ��នវនិយ័��ង��ស��
��ៗ��ំងអស់ េបីនិ �យ
ព�ី�រចូលរមួ�� �យបង�ំ  ��រ
ចូលរមួ��នបទគម�រី 
និង��រអធិ�� �ន។

េក�ងជំទង់ពរី��គបីេ��េលីពិភពេ��កនិ �យ
� ជំេនឿ ឬ
ដំេណីរ��ងវញិ�ណរបស់ពួកេគ គ�ឺ�ែផ�កដ៏សំ��ន់មួយៃន
អតស�� �ណរបស់ពកួេគ។

េក�ងជំទង់��េរចីនែដលមិនេ¡�រកុមជំនុំ  
¢�យ��រណ៍
� ពួកេគេបីកចំហេ��ក�ុង
��រេ¡�ចលូរមួរបសិនេប�ី�នអ�កអេញ£ញី

ពួកេគ េហីយនិ �យ
� រគិស�បរសិទ័
ែដលពួកេគ�¥ �ល់��នចិតល¥ និង
យកចិតទុក§�ក់។ 

អ�ីែដលេយីងរកេឃីញ 

(សូមេមីលនិយមនយ័េ��ទំពរ័ទី៨)
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កាារសិ្សក្តីាាប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ� មាានុល់ក្តីខណៈទូលំ់ទូ�ាយពិីឃើស្សស្សឃើ�ាក្តីន�ងកាារត្រូត្តតួ្តពីនិិុត្តយឃើល់ើត្តនួាាទើជំំឃើនុឿ 
នុងិសាាស្សនាាដែ�ល់ឃើ�ើរត្តឃួើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តឃើក្តីេងជំំទង់ស្សពីនិៃថៃឃើនុ�។

ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំនិុយាាយថាា �ំឃើណើ រជំើវិតិ្តខាាងវិញិ្ហាា ាណសំ្សខាាន់ុបា នុុណ្ឌាាចំឃើពាា�ពីកួ្តីឃើគំ? ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំអនុវុិត្តជំីំឃើនុឿរបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំដែបបណ្ឌាា? កាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�ឃើមើល់ឃើ�ាឃើល់ើចតិ្តគំីំនុតិ្ត និុងឥរយិាាបថរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ស្សពីនិៃថៃ និុងឥទិពិីល់ឃើល់ើ
ដែ�នក្តីឃើ�សងៗឃើទៀត្តក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ 

ចិតិ្តតគំំនិតិ្ត និងិឥរិយិាាបថសាាសនាា

អត្តសី្សញ្ហាា ាណសាាស្សនាាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី 

ប្របដែ�ល់ជាា ២ ភ្ជាាគំ ៥ នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីបាានុឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងថាាជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ ឃើ�ើយ ១ ភ្ជាាគំ ៤ 
ឃើទៀត្តកាាន់ុសាាស្សនាាឃើ�សង ឃើ�ើយមាានុ ១ ភ្ជាាគំ ៣ ជាាអនក្តីមនិុកាាន់ុសាាស្សនាា មិនុឃើជំឿឃើល់ើប្រពី� ឬមនិុឃើជំឿថាាមាានុប្រពី�។ 
សាាស្សនាាទាំា�ងអស់្សដែ�ល់ឃើយើងបាានុសិ្សក្តីាា ឃើ�ាទិើបអាាប្រ�ិិក្តីមាានុប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ឃើប្រចើនុជាាងឃើគំ ឃើ�ើយឃើ�ាទិើបអាាសុ្សើ 
មាានុត្តចិជាាងឃើគំ។ 

ទូ��ងំពិភពេ��ក

ទ�បី��រហ�ិក

ទ�បី��សីុ  

ទ�ីបអ�៉ឺ�សីុ

ទ�បី��េមរកិ��ទីន 

ទ�បី��េមរកិ��ងេជីង 

៧៨% ១៦% ៧% 

១១% ៥០% ៣៩% 

៤១% ២០% ៣៩% 

៥៩% ៥% ៣៦% 

៥១% ១១% ៣៩% 

រគិស�បរសិទ័ �� �ន��ស�� ��ស��េផសង 

៤៣% ២៣% ៣៤% 
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មាានុកាាររក្តីឃើ�ើញមយួចំនុនួុដែ�ល់គំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍បំ�តុ្តទាំាក់្តីទងនុងឹជំំឃើនុឿ ឃើ�ាឃើពីល់ឃើយើងបត្រូងមួកាារ
យក្តីចតិ្តទុីក្តីដាាក់្តីរបស់្សឃើយើងចំឃើពាា�ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ បាានុឃើបជីាា ាចតិ្តចំីឃើពាា�ជំំឃើនុឿ នុងិកាារអនុវុិត្តី
ដែបបប្របនៃពីណើ របស់្សប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័។ ឃើយើងបាានុឃើរៀនុថាា ឃើត្តើវាាមាានុអត្តនិុយ័ដែបបណ្ឌាាដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងជាាប្រគំសិ្សី
បរសិ្សទ័ ឃើ�ើយអាាចខ្លួសុ្សគ្នាន ាខួាា�ងអាាប្រស្សយ័ឃើល់ើមនុសុ្សសមាន ាក់្តីៗ បរយិាាកាាស្សជំុំ វិញិ និុងបរបិទវិបបធម។៌ ស្សប្រមាាប់
ឃើគ្នាាល់បំណងនៃនុកាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ� អងគកាារ OneHope បាានុបឃើងេើត្តនុយិមនុយ័នៃនុជំំឃើនុឿ នុងិឥរយិាាបថដែ�ល់
បង្ហាា ាញថាាអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបគឺំជាាប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុកាារឃើបជីាា ា។

ល់ក្តីខណៈទាំា�ង៦ របស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាចតិ្ត ី

ឃើ�ាទូទាំា�ងពិីភពីឃើ�ាក្តី ប្របមាាណ១ភ្ជាាគំ១៤នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់គំមឺាានុល់ក្តីខណៈត្រូត្តវូិតាាមនុយិមនុយ័ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ 
ឃើបជីាា ាចតិ្ត។ី ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់គំំររូបស់្សឃើយើង ៤៣% ចាាត់្តទុក្តីខ្លួួ�នុឃើគំថាាកាាន់ុសាាស្សនាាប្រគំសិ្ស ីឃើ�ើយមាានុដែត្ត ៧%  
ដែ�ល់បង្ហាា ាញជំំឃើនុឿ និុងឥរយិាាបថដែ�ល់បង្ហាា ាញថាាពីកួ្តីឃើគំឃើបជីាា ាចតិ្តរីស់្សឃើ�ាជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័។ យុវិវិយ័ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុជាា
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា ជាាងឃើក្តីេងជំំទង់។ ៥%នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់មាានុអាាយុចឃើនួាា� ១៣-១៥ឆ្នាំន ា� ជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័
ដែ�ល់ឃើបជីាា ា ឃើ�ើយឃើក្តីេងជំំទង់អាាយុ១៦-១៧ឆ្នាំន ា�មាានុ៦% នុងិ១៨-១៩ឆ្នាំន ា�មាានុ៨%។

េជឿ��ពិត����នរពះ េហីយ
ពកួេគ��ច��នទំ��ក់ទំនង
�� �ល់��មួយរទង់��ន

េជឿ��រពះេយស៊ូគ�ឺ
បុរតរបស់រពះ���� �ស់ 

េជឿ�� ��រអត់េ��ស��ប��ច
េកីត��នេឡងី��មរយៈជំេនឿ
េលីរពះេយសូ៊រគិស�ប៉េុ�� �ះ

េជឿ��រពះគម�រី��រពះបន�ូល
របស់រពះ���� �ស់ ��នរពះគម�រីេ��យខ�ួនឯង�៉�ង

េ��ច��ស់��ល់ស�� �ហ៍
រ � �ួ �ួ

អធិ�� �ន�៉�ងេ��ច��ស់
��ល់ស�� �ហ៍ 

�

* សូមចំ���ំ� េក¡ងជំទង់ែដលេ¤�ខ�ួនឯង����រគិស�បរសិទ័េនះ មិនែមន��រកុមស¡រប�� �ល់ៃន
រពះេយហូ¨៉� ឬមរមនេទ។ រគិស�បរសិទ័ែដលេប��« ���ច����តូលិក េសវនិេដ��ត់េវនទីស� អុកតូដុក 

ួួ

ឬនិ��យ��េរចីនេទៀត។

មនិសុសចំិនិនួិតិ្តចិដែ�លមាានិកាារិប្តេបតជ្ញាា ា

១៦-១៧១៣-១៥ ១៨-១៩

៥% ៦% ៨%

ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាតាាមអាាយុ 
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៤២%ទ�បី��េមរកិ��ងតបងូ

៥៤%
ទ�បី��េមរកិ��ទីន

៤៩%ទ�បី��រហ�ិក

៣៩%
ទ�ីបអ�៉ឺ�សីុ

៩%ទ�បី��សុី

រគិស�បរសិទ័ែដល��នែតេ� �ះ

រគិស�បរសិទ័ែដលេប�
	 � 

៨%

៥%

២៨%

២%

២%

ទូ��ំងពិភពេ��ក
៣៦%

៧%

ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ឃើបជីាា ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី 

មាានមេកេង�ំទ្វីង់តិ�ចជាាង ១ភាាគ១៤ នាាក់
�ំីវិញិពិ�ភពិមេ�ាកដែ�លមេបេជាា ារិស់៊ីមេ�ាកុ�ង
�ំមេនឿ ន�ងមាានឥរិយិាាបថហ្រ្វិគ�ស៊ីេបរិសិ៊ីទ័្វី
�លូដ្ឋាា ាន។ 

ហ្រ្វិគ�ស៊ីេបរិសិ៊ីទ័្វីដែ�លមាានដែតិមេ�េ ា� គំជឺាាឃើក្តីេង
ជំំទង់ដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងថាាជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ 
ដែត្តមនិុបង្ហាា ាញពីើជំំឃើនុឿ ឬទមួាាប់ស្សន�ល់ 
ណ្ឌាាមយួនៃនុនិុយមនុយ័ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ឃើ�ា
ទំពីរ័៨ឃើទ។ 

៥០%

២៦%

២៧%

៨៩%

៨៥%

៦១%

ចូលរមួរកុមជំនុំ��ល់ស�� �ហ៍ 
ឬញឹក��ប់ 

េជឿ��េគ��នទំនលួខុសរតូវកុង��រ
ែចករែំលកពីជំេនឿរបស់េគ ឬជំេនឿ��ស��

��មួយអកដៃទ។ 

កំពុងែតនិ��យពី��ស�� ឬ��រសន�����ងរពលឹង
វ�ិ� �ណ��មួយមនុសសែដល��នជំេនឿខុសពីពួកេគ
�៉�ងេ��ច��ស់មួយែខម�ង ឬញឹក��ប់��ងេនះ

វត���នក�ុងរកុមជំនុំ  

ែចក��យជំេនឿរបស់េគ

រគិស�បរសិទ័ែដល��នែតេ¢£ �ះ

រគិស�បរសិទ័ែដលេប��¤ � 

ឥរយិាាបថសាាស្សនាា
ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់ដែ�ល់ឃើបជីាា ាបង្ហាា ាញពីើឥរយិាាបថសាាស្សនាាគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ និុងជំំឃើនុឿមតុ្តមាា�ជាាងឃើក្តីេងជំំទង់
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ឃើ�សងឃើទៀត្ត ដែ�ល់សំ្សឃើ�ាឃើល់ើប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា�ឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�។ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័
ដែ�ល់ឃើបជីាា ា នុងឹចលូ់រមួប្រក្តីមុជំំនុុំ ឃើប្រចើនុជាាងបើ�ង ឃើ�ើយយាា ាងឃើ�ាចណ្ឌាាស់្សឃើ�ាចលូ់រមួប្រក្តីមុជំំនុុំរាាល់់ស្សបីាា�៍ ឃើបើ
ឃើធៀបឃើ�ាឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា�។ ពីកួ្តីឃើគំឃើជំឿជាាក់្តីយាា ាងខួាា�ងថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុទំនុលួ់ខ្លួសុ្សត្រូត្តវូិ
ឃើ�ើមបដីែចក្តីរដំែល់ក្តីជំំឃើនុឿរបស់្សឃើគំជាាមយួអនក្តី�នៃទ ឃើ�ើយអនុវុិត្តតីាាមជំំឃើនុឿមតុ្តមាា�ឃើនាា�ឃើដាាយ�ាាយ�ំណឹងល់ើ។  
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា មាានុកាារស្សនុះនាាខាាងប្រពីលឹ់ងវិញិ្ហាា ាណជាាមយួអនក្តីមនិុឃើជំឿពីើរ�ង ឃើប្រចើនុជាាងប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័
ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា�។ 
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ឃើបើនុយិាាយតាាមភ្ជាាពីជាាក់្តីដែស្សងី ឃើត្តើកាារផួ្ទាាស់្សដែប្របដែបបណ្ឌាាដែ�ល់ឃើយើងឃើ�ើញឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា? 
ទនិុននុយ័បង្ហាា ាញថាា ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាមាានុអត្តបិ្របឃើយាាជំន៍ុវិជិំាមាានុដែ�ល់មនិុអាាចប្របដែក្តីក្តីបាានុ។

អត្តថប្របប្តេយាាជន៍ិនៃនិកាារិប្តេបតជ្ញាា ា 

ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា មិនុសូ្សវិនុយិាាយថាា ថេើៗ ឃើនុ�ពីកួ្តីឃើគំមាានុកាារធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត ីមាានុគំំនុតិ្តចង់ឃើធិើអត្តឃីាាត្ត ឬ
បា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តឃើ�ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួក្តីនុងួមក្តីឃើនុ� �ចូឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�សងឃើទៀត្តឃើទ។ ពីកួ្តីឃើគំមនិុសូ្សវិជាាមាានុកាារ
រាាយកាារណ៍ឃើប្រចើនុថាា ខ្លួួ�នុភ្ជាាន់ុប្រច�ំពីើអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ ឬកាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាឃើនាា�ឃើទ។ 

ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា បាានុរាាយកាារណ៍ថាាមាានុអប្រតាាទាំាបនៃនុឥរយិាាបថដែ�ល់មាានុ�ានុភិយ័ និុងបញ្ហាា ាទាំាក់្តីទង
នុងឹសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្ត ីសឹ្សងដែត្តប្រគំប់សំ្សណួរដែ�ល់ឃើយើងបាានុវាាស់្សដែវិង ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មាានុដែត្តឃើ�េ ា�
ត្រូត្តវូិបាានុស្សឃើងេត្តឃើ�ើញថាា មាានុល់ក្តីខណៈប្រស្សឃើ�ៀងនុងឹឃើក្តីេងជំំទង់ទូឃើ�ាទាំា�ងអស់្សដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុស្សះង់មត្តឃិើ�ាឃើល់ើ
ពីភិពីឃើ�ាក្តី។

េក�ងជំទង់��ំងអស់ រគិស�បរសិទ័ែដល��នែតេ�� �ះ រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 

៣៥%

៤២%
៤៥%

៥១%
៥៣%

៥៥%

១៥%

២៥%២៥%

៣%

៧%៧%
១២%

១៩%២០%

៦%

១០%១០%

��រ�� �ក់ទឹកចិត� ��រថប់��រម�
ខ�ស់

��រគិតចង់េធ�ី
អត���ត

��រប៉នុប៉ងេធ�ី
អត���ត

��ររស��ញ់
េភទដូច� �

��រ��ន់រចឡំ
អត�ស�� �ណេភទ

ឃើ�ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួមនុុ ខ្លួា�ំ ឆួ្លុះងកាាត់្ត៖ 

បញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ 
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រគិស�បរសិទ័ ��ស��េផសងេទៀត ម៉សូ�ីម

េរៀង��ល់ៃថ�
េរៀង��ល់ស�� �ហ៍     

េរៀង��ល់ែខ ឬបីបួនដងក�ុងមួយ�� �ំ 
មិនែដល     

ចូលរមួ�� �យបង�ំ
��ស�� 

��រ��នបទគម�ីរ
េ �យខ�នួឯង

��រអធ�ិ� �ន

៤០% ២១% ២៩% ១០%

Lorem ipsum

៤% ៣២% ៤២% ២២% ១១% ១៣% ៣៩% ៣៨%

៣៦% ២៣% ៣២% ៩% ១១% ១៥% ៣៥% ៤០% ១១% ៩% ៣៤% ៤៦%

៧២% ១១% ១៣% ៤% ៤១% ១៥% ៣០% ១៥% ៣៣% ១៣% ៣៤% ២១%

ឃើយើងបាានុវាាស់្សដែវិងទមួាាប់សាាស្សនាារបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ �ចូជាាកាារជំបួជំុំជាាមយួស្ស�គំមន៍ុជំំឃើនុឿ កាារអាានុប្រពី�គំមីើរ នុងិ
កាារអធសិាឋ ានុ។ សូ្សមប្រក្តីឃើ�ក្តីឃើមើល់អិើដែ�ល់មាសូ្សួើម១ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័  និុងឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់កាាន់ុសាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្ត២  
កំ្តីពីងុឃើធិើឃើ�ាក្តីន�ងដែ�នក្តីទាំា�ងឃើនុ�។

ទមាា ាប់សាាសនាារិបស់ប្តេ�េងជំទង់ទូទាំា�ងពិភិពិប្តេ�ា�

១ សូ្សមចំណ្ឌាា�ថាា ប្របជាាជំនុមាសូ្សួើមគំំរវូិភិ្ជាាគំ បាានុប្របមលូ់�ី�ំគ្នាន ាឃើ�ាប្របឃើទស្សឥណា� ឃើនុសុ្សើ នុងិឃើអសុ្សើប ឃើ�ើយចំដែណក្តី
ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សនុើឃើ�សរយីាា ា ឥណ្ឌាា ា និុងឃើក្តីនុយាា ាមាានុចំនុនួុត្តចិ។ 
២ សូ្សមឃើមើល់ទំពីរ័៧ ស្សប្រមាាប់អប្រតាាដែបងដែចក្តីឃើក្តីេងជំំទង់ទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីតាាមសាាស្សនាា
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៧៨%

៨០%

របេទសជបុ៉ន

របេទសេអស��ញ 

របេទសហុល�ង់ 

របេទសែដលចូលរមួេ��ក�ុង	�រ��នរពះគម�រីតិច��ងេគ 

៨៧%១

២

៣

ទ�បី��រហ�ិក 

ទ�បី��សីុ 

ទ�បីអឺ�៉�សីុ 

ទ�បី��េមរកិ
�ទីន 

ទ�បី��េមរកិ��ងេជីង 

��ល់ស�� �ហ៍ ឬ��ញឹក��ប់
��ល់ែខ 
បីបួនដងក�ុងមួយ�� �ំ 

៥៧%

១០%

៣៣%

២៦%

៧%

៦៧%

១៧%

៧%

៧៦%

២១%

១០%

៦៩%

២៦%

៨%

៦៧%

មេកេង�ំទ្វីង់ ៥២%  
ន�យាាយថាាពិកួមេគ
��នដែ�លអាាន
គ�ី�រិសាាស៊ីនាា
មេដ្ឋាាយខួ្លួ�នឯងមេទ្វី។

វិត្តមីាានុក្តីន�ងប្រក្តីមុជំំនុុំ  

កាារចលូ់រមួឃើ�ាក្តីន�ងបទគំមីើរ 

% who say they never read it

ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងជំំទង់ទាំា�ងអស់្សដែ�ល់ឃើយើងបាានុសិ្សក្តីាា ឃើក្តីេង 
ជំំទង់មាសូ្សួើមកាាន់ុសាាស្សនាាខួាា�ងជាាងឃើគំ២។ ឃើក្តីេងជំំទង់មាសូ្សួើម ៩  
ភ្ជាាគំ ១០ បាានុនុយិាាយថាាជំំឃើនុឿរបស់្សពីកួ្តីឃើគំគំជឺាាដែ�នក្តី�៏សំ្សខាាន់ុនៃនុ
អត្តសី្សញ្ហាា ាណរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ ដែ�ល់មាានុភ្ជាាគំរយខ្លួស់ី្សជាាងឃើក្តីេងជំំទង់
កាាន់ុសាាស្សនាាឃើ�សង។៣ យុវិវិយ័មាសូ្សួើមក៏្តីបង្ហាា ាញថាាមាានុវិនិុយ័
ជាាងឃើគំ ឃើបើនិុយាាយពីើទមួាាប់សាាស្សនាា។ ឃើក្តីេងជំំទង់មាសូ្សួើម៦១%
នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំឃើ�ាប្រពី�វិ�ិាររាាល់់នៃថៃ ឬរាាល់់ស្សបីាា�៍ ខ្លួណៈ 
ឃើពីល់ដែ�ល់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មាានុដែត្ត៣៦%បា ឃុើណ្ឌាះ ា� ដែ�ល់នុយិាាយថាា 
ពីកួ្តីឃើគំចលូ់រមួឃើវិនុថិាាយបងគំក្តីន�ងប្រក្តីមុជំំនុុំញកឹ្តីញាាប់�ចូគ្នាន ាឃើនុ�។  
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័១ភ្ជាាគំ៥ នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមនិុដែ�ល់ 
ឃើ�ាប្រក្តីមុជំំនុុំ។ 

ឃើក្តីេងជំំទង់មាសូ្សួើមឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាារបស់្សឃើយើងក៏្តីជាាអនក្តីដែ�ល់មាានុ
វិនិុយ័ខ្លួស់ី្សក្តីន�ងកាារអាានុគំមីើរសាាស្សនាារបស់្សពីកួ្តីឃើគំ នុងិអធសិាឋ ានុ។  
ឃើក្តីេងជំំទង់មសូ្សួើម (៣៦%) អាានុគំមីើរក្តីរូាា ានុ ដែ�ល់មាានុចំនុនួុបើ�ង
ឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់អាានុប្រពី�គំមីើរ (១១%)។  
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័២ភ្ជាាគំ៥នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមនិុដែ�ល់
អាានុគំមីើរឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងឃើទ។ 

ឃើបើឃើប្របៀបឃើធៀបពីើភ្ជាាពីញកឹ្តីញាាប់ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំអាានុបទគំមីើរ ឃើក្តីេង 
ជំំទង់ដែត្តងនុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមាានុទមួាាប់អធិសាឋ ានុ។ ឃើបើនុយិាាយ 
មនិុសំ្សឃើ�ាឃើល់ើសាាស្សនាាជាាក់្តី�ាក់្តីណ្ឌាាមយួ មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ ៤២%  
នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំអធសិាឋ ានុរាាល់់នៃថៃ ឬរាាល់់ស្សបីាា�៍។ មាសូ្សួើមមាានុ 
វិនិុយ័ជាាងឃើគំរ�ូត្ត�ល់់ ៧២% ឃើដាាយរាាយកាារណ៍ថាាពីកួ្តីឃើគំ
អធិសាឋ ានុរាាល់់នៃថៃ ឃើបើឃើធៀបឃើ�ានឹុងប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុ ៤១% 
នុងិសាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្ត ៣៣%។ 
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គំរួឱ្យយភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់ ឃើក្តីេងជំំទង់ទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីឃើបើក្តីចំ�ចំឃើពាា� 
ឃើគ្នាាល់គំំនុតិ្តខាាងវិញិ្ហាា ាណ មនិុថាាពីកួ្តីឃើគំចលូ់រមួនឹុងសាាស្សនាា 
ណ្ឌាាមយួក្តីីើ។ ឃើក្តីេងជំំទង់២ភ្ជាាគំ៣ឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី 
នុយិាាយថាា ជំំឃើនុឿ នុងិ�ំឃើណើ រខាាងវិញិ្ហាា ាណរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ គំជឺាា 
ដែ�នក្តី�៏សំ្សខាាន់ុមយួនៃនុអត្តសី្សញ្ហាា ាណរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ សូ្សមចំណ្ឌាា� 
ថាា ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៤%) នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់មិនុកាាន់ុ 
សាាស្សនាានុយិាាយដែបបឃើនុ�។ 

ឃើក្តីេងជំំទង់ក៏្តីនុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំនុងឹប្រពីមទទួល់កាារអឃើញ្ចូាើញឃើ�ា 
ប្រក្តីមុជំំនុុំ។ មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ ៤១% ដែ�ល់មិនុចលូ់រមួប្រក្តីមុជំំនុុំ  
នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំនុងឹមក្តី ប្របសិ្សនុឃើបើមាានុកាារអឃើញ្ចូាើញ ឃើ�ើយ 
មាានុ ៣៤% នុយិាាយថាាមនិុចាាស់្សឃើទ។ មាានុដែត្ត ១ ភ្ជាាគំ ៤  
ដែ�ល់នុយិាាយថាាមនិុមក្តី។ ឃើនុ��ាក់្តី�ចូជាាឃើក្តីេងជំំទង់ស្សពីនិៃថៃ 
ឃើនុ�ជាាអនក្តីដែស្សងិរក្តី ដែ�ល់ឃើបើក្តីចំ�ចិត្តចំីឃើពាា�បទពីឃិើសាាធ 
ខាាងវិញិ្ហាា ាណឃើ�ាក្តីដែនុងួណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំអាាចរក្តីឃើ�ើញ 
នុវូិបទពីឃិើសាាធទាំា�ងឃើនាា�។ 

ទនិុននុយ័ក៏្តីបង្ហាា ាញថាាឃើក្តីេងជំំទង់មាានុកាារយល់់ឃើ�ើញវិជិំាមាានុ 
ចំឃើពាា�អនក្តីឃើជំឿឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ ៧១%នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ 
ដែ�ល់មនិុដែមនុជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័បាានុនុយិាាយថាា ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ 
ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំសាគ ាល់់ មាានុចតិ្តលី់ើ នុងិយក្តីចតិ្តទុីក្តី 
ដាាក់្តី។ ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សមយួចំនុនួុឃើ�ា
អាាសុ្សើ ឃើក្តីេងជំំទង់មយួចំនុនួុបាានុនុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមនិុសាគ ាល់់
ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ណ្ឌាាឃើទ។

ទ�បី��រហ�ិក 

ទ�បី��សីុ 

ទ�បីអឺ�៉�សីុ 

ទ�បី��េមរកិ
�ទីន 

ទ�បី��េមរកិ��ងេជីង 

៦៦% ២៤%

ចូលរមួ របែហល 

៣១% ៣៤%

៣៧% ៣៥%

៤៦% ៣៧%

៤៥% ៣៣%

៤១%                        ៃនេក�ងជំទង់ែដលមិន�ន់មក
រកុមជំនុំន
ិយ� ពួកេគនឹងមករបសិនេបី
�ន�រអេញ ញី។ 

៣៤% និ
យ�ពួកេគមិនរ�កដ។ 

ឃើបើក្តីចំ�ចតិ្តនីុងឹកាារចលូ់រមួប្រក្តីមុជំំនុុំ

របេទសជបុ៉ន

របេទសចិន

របេទសឥ�� � ២៧%

៣៨%

៥៧%

ខ�ុំ មនិ�� �ល់រគិស�បរសិទ័
�េទ 

១

២

៣

អត្តតសញ្ញាា ាណខាាងវិញិ្ញាា ាណ 
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រគិស�បរសិទ័
��ស��
េផសងេទៀតម៉សូ	ីមេក�ងជំទង់��ំងអស់

២៨% ៣២% ៤៦% ៣៥%

ស្សពីនិៃថៃឃើនុ� ឃើក្តីេងជំំទង់មនិុចង់នុយិាាយថាា ឃើស្សចក្តីីើពិីត្តអាាចរក្តីឃើ�ើញឃើ�ាក្តីន�ងសាាស្សនាាដែត្តមយួឃើទ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ 
ជាាងពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៥២%) នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីឃើជំឿថាា ប្រគំប់សាាស្សនាាទាំា�ងអស់្សបឃើប្រងៀនុពីើឃើស្សចក្តីីើ 
ពីតិ្តប្រប�ាក់្តីប្របដែ�ល់គ្នាន ា។ ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ អប្រតាាយល់់ប្រស្សបគ្នាន ាគំ ឺ៥៣%។ ឃើក្តីេងជំំទង់ 
ឃើ�ាក្តីន�ងសាាស្សនាាមយួចំនុនួុ�ចូជាាឥសួាាម ប្រពី�ពីទុ ិនុងិ�ិណា� ឃើជំឿឃើល់ើកាារឃើនុ�កាាន់ុដែត្តខួាា�ងឃើទៀត្ត។ 

ប្របដែ�ល់ឃើនុ�ជាាល់ទ�ិល់នៃនុចិត្តគំីំនុតិ្តឃើបើក្តីចំ�ដែ�នក្តីខាាងប្រពីលឹ់ងវិញិ្ហាា ាណរបស់្សមនុសុ្សស 
ជំំនាាន់ុឃើនុ� ឃើប្រពាា�ប្រក្តីមុយុវិវិយ័ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមសាាស្សនាា និុងតំ្តបន់ុឃើ�សងៗ�ចូជាាមាានុ�នត់្ត 
គំំនុតិ្ត�ចូគ្នាន ាឃើនុ�។ ជាាក់្តីដែស្សងី ប្របសិ្សនុឃើបើជំំឃើនុឿគំជឺាាដែ�នក្តី�៏សំ្សខាាន់ុនៃនុអត្តសី្សញ្ហាា ាណរបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំ ឃើក្តីេងជំំទង់ទំនុងជាា ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុ (មនិុត្តចិឃើទ) គំនឹឺុងប្របកាាន់ុជំំ�រឃើនុ� (៦៧%)។  
ឃើនុ�ចងើ�ល់បង្ហាា ាញពីើភ្ជាាពី�ះ�យគ្នាន ាគំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍នៃនុមនុសុ្សសជំំនាាន់ុបចុ�បបនុន។ យុវិវិយ័

 អ�អាាងថាា �ំឃើណើ រជំើវិតិ្តខាាងវិញិ្ហាា ាណគំជឺាាដែ�នក្តីសំ្សខាាន់ុមយួនៃនុអត្តសី្សញ្ហាា ាណរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ  
ឃើដាាយមនិុខ្លួល់ិ់ថាាអាាចរក្តីឃើ�ើញឃើស្សចក្តីីើពិីត្តឃើ�ាក្តីដែនុងួណ្ឌាាឃើទ។ សូ្សមបដីែត្តឃើក្តីេងជំំទង់ 
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ក៏្តី�ាក់្តី�ចូជាាទទួល់ឥទិពិីល់ពីើកាារគិំត្តដែបបឃើនុ�ដែ�រ។ ជំនុជាាត្តភិ្ជាាគំត្តចិ 
ជាាឃើប្រចើនុ (៣០%) មិនុយល់់ប្រស្សបនុងឹឃើស្សចក្តីីើដែថងួថាា កាារឃើល់ើក្តីដែល់ងឃើទាំាស្សបាាបអាាច 
ឃើធិើឃើ�ាបាានុតាាមរយៈជំំឃើនុឿឃើល់ើប្រពី�ឃើយសូូ្សប្រគិំស្សឃីើទ។

ជំំឃើនុឿខាាងវិញិ្ហាា ាណ ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុជាាឃើរឿងផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ មនិុដែមនុជាាឃើរឿងដែបបស្ស�គំមន៍ុឃើទ។  
ឃើក្តីេងជំំទង់ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៦%) នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំមនិុដែ�ល់នុយិាាយអំពីើឃើរឿងសាាស្សនាា ឬក្តីចិកុាារ
ខាាងវិញិ្ហាា ាណជាាមយួអនក្តី�នៃទ ដែ�ល់មិនុមាានុជំំឃើនុឿ�ចូឃើគំឃើ�ើយ។ ប្របដែ�ល់ជាា៣ភ្ជាាគំ១០ នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំ
មាានុកាារស្សនុះនាាខាាងវិញិ្ហាា ាណទាំា�ងឃើនុ�ជាាឃើរៀងរាាល់់ដែខ្លួ ឬញកឹ្តីញាាប់ ឃើ�ើយឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មនិុឃើធិើកាារ
�ាាយ�ំណឹងល់ើ ឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងជំំទង់ទូឃើ�ាឃើទ។

ឃើត្តើឃើក្តីេងជំំទង់នុយិាាយពីើជំំឃើនុឿ ឬកិ្តីចកុាារខាាងវិញិ្ហាា ាណជាាមយួមនុសុ្សសដែ�ល់មិនុមាានុជំំឃើនុឿ�ចូជាា
ឃើគំញកឹ្តីញាាប់បា នុុណ្ឌាា (រាាល់់ដែខ្លួ ឬញឹក្តីញាាប់) 

៥២% នៃនសេក្តីេងជំំ�ង់�ូទាំា�ង
ព័ភិព័សេ�ាក្តីសេជំឿថាា ប្រគំ�់
សាា�នាាទាំា�ងអ�់�សេប្រងៀន
សេ�ចក្តីី�ព័តិិប្រតឹិមត្រូតិវូសេ�េ�គំ្នាា។
 
៤៦% នៃនសេក្តីេងជំំ�ង់នយិាាយុ
ថាា ព័កួ្តីសេគំមិនដែ�លនយិាាយុ
អំព័�សាា�នាា ឬប្រ�ធាាន��
ខាាងវញិ្ញាា ាណួជាាមយួុអំក្តី�នៃ�  
ដែ�លមនិមាានជំំសេនឿ�ចូជាា
ព័កួ្តីសេគំសេ�។ 

កាារស្សនុះនាាខាាងវិញិ្ហាា ាណ

កាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�បាានុរក្តីឃើ�ើញថាា មេកេង�ំទ្វីង់ហ្រ្វិគ�ស៊ីេបរិសិ៊ីទ័្វី ៤៤% មនិុឃើជំឿថាាពីកួ្តីឃើគំ
មាានុទំនុលួ់ខ្លួសុ្សត្រូត្តវូិក្តីន�ងកាារដែចក្តីរដំែល់ក្តីជំំឃើនុឿរបស់្សឃើគំជាាមយួអនក្តី�នៃទឃើទ។

ប្តេ�ាប្តេពិលដែ�លអី�ប្រគំប់យាា ាងជ្ញាាកាារិពិតិ្ត 
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កាារចាា�់យុក្តីឱកាា�ចំសេ�ា�កាារសេ��ក្តីចំហចតិិខីាាងប្រព័លងឹវញិ្ញាា ាណួរ��់ 
មន�ុសជំំនាាន់សេន�។
មនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�បង្ហាា ាញពីើកាារឃើបើក្តីចំ�ចិត្តចំីឃើពាា�គំំនុតិ្តនៃនុកាារអនុវុិត្តកិី្តីចកុាារខាាងវិញិ្ហាា ាណ  
ឃើ�ើយអនក្តីមនិុឃើជំឿជាាឃើប្រចើនុនុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំសុ្សខ្លួចតិ្តឃីើ�ាឃើល់ងប្រក្តីមុជំំនុុំ។ ឃើល់ើស្សពីើឃើនុ�ឃើ�ា 
ឃើទៀត្ត ពីកួ្តីឃើគំមាានុកាារយល់់ឃើ�ើញវិជិំាមាានុថាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មាានុចតិ្តលី់ើ នុងិយក្តីចិត្តទុីក្តីដាាក់្តី។  
កាារស្សនុះនាាដែ�ល់ចាាប់ឃើ�ីើមឃើដាាយកាារស្សនុេត្តជាារមួថាា មនុសុ្សសមាានុឃើគ្នាាល់បំណងពាាក់្តីពីន័ុនឹិុង
ក្តីចិកុាារខាាងវិញិ្ហាា ាណ អាាចឃើបើក្តីទិាំារឃើ�ាកាាន់ុកាារដែស្សងិយល់់កាាន់ុដែត្តសុ្សើជំឃើប្រ�ាពីើជំំឃើនុឿ។ 

កាារសេ��រតាាមប្រព័�ប្រគំ�ិ ីគំ�ំឺសេ�ាសេល�អតិ�ីញ្ញាា ាណួ នងិកាារដាាក់្តីវនិយ័ុ។ 
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ប្របកាាន់ុខាា ាប់នុវូិជំំឃើនុឿស្សន�ល់នៃនុជំំឃើនុឿប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ នុងិអនក្តីដែ�ល់មាានុទមួាាប់
អាានុបទគំមីើរ នុងិអធសិាឋ ានុ ឃើមើល់ឃើ�ើញពីើភ្ជាាពីខ្លួសុ្សដែបកួ្តីវិជិំាមាានុជាាឃើប្រចើនុឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំ ឃើបើឃើធៀបឃើ�ានឹុងជំើវិតិ្តរស់្សឃើ�ារបស់្សប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា� ឬឃើក្តីេងជំំទង់
ឃើ�សងឃើទៀត្ត។ កាារបឃើងេើត្តសិ្សស្សសនៃនុជំំនាាន់ុឃើនុ� ដែ�ល់ឃើផី្ទាាត្តឃើល់ើជំំឃើនុឿ នុងិកាារអនុវុិត្តសី្សន�ល់
ទាំា�ងឃើនុ� ដែ�ល់អាាចនាា�ឱ្យយដែ�នក្តីជាាឃើប្រចើនុនៃនុជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំមាានុស្សណី្ឌាាប់ធ្លាន ាប់។

សេ�ចកី្តី�ព័តិិមួយុចំននួគំជឺាាសេ�ចក្តីី�ព័តិិដាាច់ខាាតិ
ឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ� �ាក់្តី�ចូជាាមនិុចង់ឃើបជីាា ាចំឃើពាា�ទស្សសនុៈនៃនុ
ឃើស្សចក្តីីើពីតិ្តដាាច់ខាាត្ត ឬប្របកាាន់ុយក្តីទំនុលួ់ខ្លួសុ្សត្រូត្តវូិក្តីន�ងកាារដែចក្តីរដំែល់ក្តីឃើស្សចក្តីីើពិីត្តជាាមយួ
អនក្តី�នៃទឃើទ។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចជំយួឱ្យយឃើក្តីេងជំំទង់យល់់ពីើកាារប្របកាាស្ស�ំណឹងល់ើដាាច់ខាាត្ត នុងិ
ឃើដាា�ប្រសាាយជាាមយួនុងឹភ្ជាាពីតាានុត្តងឹក្តីន�ងកាាររស់្សឃើ�ាតាាមឃើស្សចក្តីីើឃើនុ� ឃើ�ាក្តីន�ងវិបបធមម៌យួ
ដែ�ល់បឃើប្រងៀនុពីើកាារអនុឃុើប្រគ្នាា�មនិុប្របឆ្នាំា�ង នុងិកាាររាាប់បញ្ចូុ�ល់ឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា?

ជាាកាារសំ្សខាាន់ុដែ�ល់ត្រូត្តវូិចាា�ថាា របូភ្ជាាពីនៃនុចិត្តគំីំនុតិ្ត និុងឥរយិាាបថខាាងសាាស្សនាារបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ គឺំ�ចូជាាកាារ�ីតិ្តយក្តីនុវូិ
របូភ្ជាាពីមយួ។ ទមួាាប់ទាំា�ងឃើនុ� គឺំមនិុទាំាន់ុឃើ�ាជាាប់ក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សយុវិវិយ័ ឃើ�ើយអាាចខ្លួសុ្សគ្នាន ាខួាា�ងឃើ�ាឃើពីល់ពីកួ្តីឃើគំចាាស់្ស
ឃើ�ា។ បា ដុែនុសី្សប្រមាាប់ឃើពីល់ឃើនុ� កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ��ល់ី់ឱ្យយឃើយើងនុវូិកាារយល់់�ងឹ�៏មាានុត្តនៃមចំួឃើពាា�ឃើក្តីេងជំំទង់ នុងិចំណុច
ឃើឆី្នាំា�ឃើ�ារក្តីកាារអនុវុិត្តជីាាក់្តីដែស្សងីមយួចំនុនួុ។

ប្តេសចិ�ត�សនិិដិ្ឋាា ានិ 
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��ព័សិេសាាធ នងិ�ញ្ញាា ា 
ជាា�់�ទ�ផ្ទាទ ាល់ខ្លួួ�ន 
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េក�ងជំទង់��េរចីនកំពុងែតរបឈមនឹងប	� �សុខ��ពផ�ូវចិត� ឯេ�� ��រ � �ក់ទឹកចិត�
��រថប់��រម��� �ងំ និង ��រគិតចង់នងិបុ៉នប៉ងេធ�អីត���ត។

េក�ងជំទង់ ១ ��គ ១៤
និ��យ� ពួកេគ
�នប៉នុប៉ង
េធ�ីអត���តេ��ក�ុងរយៈេពលបី
ែខចុងេរ��យេនះ។

េក�ងជំទង់១ ��គ ១៤
ទូ��ំងពិភពេ��ក
�ន��យ��រណ៍
� ��ន��រគិតចង់េធ�អីត���តេ��
ក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេរ��យេនះ។ 

េក�ងរសីជួបប�� �របឈម��ងេក�ងរបុស 
េបីនិ��យពីសុខ��ពផ�វូចិត� េហីយសឹងែត
ពីរដង (េរចីន��ងេក�ងរបុស) និ��យ� 
ពួកេគ
�នប៉នុប៉ងេធ�អីត���ត។

េក�ងជំទង់ ១ ��គ ៥
��ន��យ��រណ៍�� ��ន��រ
��ប់��រម�ណ៍រស��ញ់អ�ក
ែដល��នេភទដូច�� �េ¡�ក�ុង
រយៈេពលបីែខចុងេរ��យ។ 

��រថប់��រម��� �ំង ��រគិតចង់េធ�អីត���ត 

��រប៉នុប៉ងេធ�អីត���ត

��ពឯេ�� 

េក�ងជំទង់ទូ¤�ំងពិភពេ��ក
៣ ��គ ១០ ��យ��រណ៍��
របលូកក�ុងផ�ូវេភទក�ុងរយៈេពល

៣ ែខចុងេរ��យ។ 

អរ¦�េនះ��ន់ែតខ§ស់េ��ក�ុង
ចំេ �̈មរគិស�បរសិទ័

(១ ��គ ៣)។ 

េក�ងជំទង់ទូ��ងំពិភពេ��ក រគិស�បរសិទ័

ចំ��៖ំ ��រេនះឆ�ុះប�� �ងំពីេក�ងជំទង់ែដលមិន��ន់េរៀប��រ 

អ�ែីដលេយីង��នរកេឃីញ

��រ�� �ក់ទឹកចិត� 
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វិយ័ជំំទង់ គំជឺាាឃើពីល់ឃើវិ�ានៃនុជំើវិតិ្តដែ�ល់អាាចបំឃើពីញឃើដាាយកាារលំ់បាាក្តីៗឃើ�ាក្តីប្រមតិ្តជាាឃើប្រចើនុ។ ឃើក្តីេងជំំទង់អាាច 
នុងឹពីាាយាាមដែស្សងិយល់់ថាាពីកួ្តីឃើគំជាានុរណ្ឌាា ឃើ�ើយពីកួ្តីឃើគំនុងឹកួាាយជាានុរណ្ឌាា អិើដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំពីដូែក្តី នុងិអិើដែ�ល់ 
ពីកួ្តីឃើគំចង់ឃើធិើក្តីន�ងជំើវិតិ្ត រមួទាំា�ងកាារដែស្សងិរក្តីទំនាាក់្តីទំនុងឃើស្សន�ាដែ�ល់អាាចឃើក្តីើត្តមាានុ នុងិដែស្សងិរក្តីក្តីដែនុងួរបស់្ស 
ពីកួ្តីឃើគំឃើ�ាក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមប្រក្តីមុមតិ្តភីក្តីី។ិ មាានុឃើរឿងជាាឃើប្រចើនុកំ្តីពីងុឃើក្តីើត្តឃើ�ើងស្សប្រមាាប់យុវិវិយ័ ឃើ�ើយឃើក្តីេងជំំទង់ 
ឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�បាានុប្របាាប់ឃើយើងប្រត្តង់ៗថាា ពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុប្របឈមមខុ្លួនុងឹបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុធំៗ 
មយួចំនុនួុ។

ឃើក្តីេងជំំទង់ជំតិ្ត ២ភ្ជាាគំ៣ បាានុរាាយកាារណ៍ថាាមាានុអាារមេណ៍ឯក្តីឃើកាា ឃើ�ើយជាាងពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់បាានុរាាយកាារណ៍ 
ថាាមាានុកាារថប់បាារមៈខួាា�ង នុងិជិំត្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ឃើទៀត្តបាានុរាាយកាារណ៍អំពីើកាារធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត។ី១ ឃើក្តីេងជំំទង់បាានុ 
រាាយកាារណ៍ពីើបទពីឃិើសាាធ និុងបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុក្តីន�ងជំើវិតិ្តឃើ�ារយៈឃើពីល់បើដែខ្លួឃើនុ� ឃើ�ើយទិនុននុយ័ទាំា�ងឃើនុ� 
ត្រូត្តវូិបាានុប្របមលូ់ឃើ�ាក្តីន�ងដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់ដែខ្លួមើនាាឆ្នាំន ា�២០២០។ ឃើនុ�មាានុនុយ័ថាា ឃើក្តីេងជំំទង់កំ្តីពីងុដែត្តឆួ្លុះ��បញុ្ហាា�ងឃើល់ើ 
ជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ មនុុឃើពីល់ទទួល់រង�ល់បា�ពាាល់់រកី្តីរាាល់ដាាល់ពីើជំមៃរឺាាត្តត្តាាត្តក្តីរូ ាណូ្ឌាាវិរីសុ្ស ដែ�ល់បណី្ឌាាល់ឱ្យយ 
មាានុកាារបទិខ្លួះប់ នុងិកាារឃើធិើចតីាា�ើស្សក័្តីទូទាំា�ងប្របឃើទស្ស។

��រ�� �ក់ទឹកចិត� 

��ពថប់�រម�
� �ំង 

ភាពឯកោ

ចរកភពអង់េគ�ស 

��រហ�ិក�ងតបងូ

សហរដ���មិរក ៧៤%

៧៥%

៧៩%

៦៦%

៦៦%

៦៨%

៧១%

៦២%

៦៨%

៨១%

១

២

៣
៦៣%

៥៥%

៤៥%

ជប៉ុន

ចរកភពអង់េគ�ស

េរបសីុល

សហរដ���េមរកិ

១

២

៣

១

២

៣

៤

ជប៉ុន

ចរកភពអង់េគ�ស

ឥ�� �

កាារិពិនិិតិ្តយប្តេម�លប្តេល�សុខភាាពិផ្លូា�វិចិតិ្តត�៏គំរួិឱ្យយព្រួពិយួបាារិមភ

ឃើ�ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយ ខ្លួា�ំ ឆួ្លុះងកាាត់្ត៖ 

សុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចិត្តទូីទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី 

១ សូ្សមចំណ្ឌាា�ថាា៖ ទាំា�ងឃើនុ�មិនុដែមនុជាាក្តីប្រមតិ្តជំំងធួឺ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត ីឬថប់បាារមៈ ដែ�ល់ឃើចញឃើដាាយគំួើនុកិ្តីឃើទ។  
ឃើក្តីេងជំំទង់បក្តីប្រសាាយឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងចំឃើពាា�ល់ក្តីខខ្លួណា ឃើ�សងៗដែ�ល់បាានុ�ល់ី់ជំនូុ នុងិរាាយកាារណ៍ឃើដាាយខ្លួួ�នុឯង ថាាពីកួ្តីឃើគំមាានុ�ឃូើចាន ា�ដែមនុ។ 
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ប្របឃើទស្សដែ�ល់នាា�មខុ្លួឃើគំ 

ឃើយើងបាានុសំុ្សឱ្យយឃើក្តីេងជំំទង់រាាយកាារណ៍ឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងប្របសិ្សនុឃើបើពីកួ្តីឃើគំ
ធួ្លាាប់មាានុគំំនុតិ្តចង់ឃើធិើអត្តឃីាាត្ត ឬបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តឃើ�ាក្តីន�ងឃើពីល់បើដែខ្លួ
ចងុឃើប្រកាាយឃើនុ�។

មាានុឃើក្តីេងជំំទង់មយួភ្ជាាគំបនួុជំុំ វិញិពីភិពីឃើ�ាក្តីបាានុរាាយកាារណ៍ពីើកាារគិំត្ត
ចង់ស្សមួាាប់ខ្លួួ�នុ ឃើ�ាក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមបនួុប្របឃើទស្សដែ�ល់មាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្សជាាងគំឺ
(ឃើក្តីេងជំំទង់) ១ភ្ជាាគំបើ ឬឃើប្រចើនុជាាងឃើនុ�។ កាារគិំត្តចង់ឃើធិើអត្តឃីាាត្ត អាាច
មាានុឃើប្រចើនុទប្រមង់ពីើកាារគំតិ្តធមេតាា ឃើ�ាកាារគំតិ្តដែបបល់មើតិ្ត និុងមាានុកាារ
ឃើរៀបចំឃើទៀត្ត�ង។

ក្មេ�េងជំំទង់ទូទាំា�ង
ពិភិពិក្មេ�ា� 1 ភាាគ 4 
បាានរាាយកាារណ៍៍ថាាធ្លាា ាប់ 
គតិិចង់ក្មេ�ើ�អតិតឃាាតិ។

��េមរកិ

មិុចសិុក

ចរកភពអង់េគស ៣៥%

៣៥%

៣៥%
1

2

3

ឥ�
 �

មិុចសិុក

��ហសង់ទនី

1

2

3

��រគិតចង់េធ�អីត���ត ��រប៉នុប៉ងេធ�អីត���ត 

កឡូុំ ប៊ី
3េរបសីុល ៣៣%

១២%

១៤%

១៧%

១១%4

ដែមនុឃើ�ើយ មនិុដែមនុកាារគិំត្តចង់ឃើធិើអត្តឃីាាត្តទាំា�ងអស់្ស ដែត្តងនាា�ឱ្យយមាានុកាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តពីតិ្តប្របាាក្តី�ឃើទ។  
ឃើទាំា�ជាាយាា ាងណ្ឌាា ឃើក្តីេងជំំទង់៧% (១ភ្ជាាគំ១៤) ទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីបាានុរាាយកាារណ៍ពីើកាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្ត
ឃើ�ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយ ឃើ�ាក្តីន�ងបនួុប្របឃើទស្សដែ�ល់មាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្សជាាង១ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាម១០។១

កាារស្សឃើងេត្តគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់មយួឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�ជំុំ វិញិកាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្ត គំថឺាាឃើក្តីេងជំំទង់មាានុកាារ
រាាយកាារណ៍ឃើប្រចើនុជាាងយុវិវិយ័។

១៦-១៧១៣-១៥ ១៨-១៩

៨% ៧% ៦%

កាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តតាាមអាាយុ 

១ វាាជាាកាារសំ្សខាាន់ុដែ�ល់ត្រូត្តវូិចងចាា�ថាា ទនិុននុយ័ឃើនុ�ជាាទនិុននុយ័ដែ�ល់រាាយកាារណ៍ឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងឃើដាាយឃើក្តីេងជំំទង់  
មនិុបាានុ�ក្តីប្រស្សង់ឃើចញពីើកំ្តីណត់្តប្រតាាមនុះើរឃើពីទយ ឬឧបបត្តីឃិើ�ត្តឃុើ�ាប្របឃើទស្ស ដែ�ល់ក្តីន�ងក្តីរណើ ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុបឃើងេើត្តជាា
មលូ់ដាឋ ានុនៃនុកាារសិ្សក្តីាាប្រសាាវិប្រជាាវិឃើ�សងឃើទៀត្តឃើល់ើប្របធ្លាានុបទឃើនុ�។
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ប្តេ�េងជំទង់ដែ�លសថិត្តប្តេ�ា�ិ�ង�ដែនិាងងងតឹ្ត
កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើល់ើពីត័្តម៌ាានុដែ�ល់បាានុឃើបាា�ពីមុ�ីាាយឃើល់ើប្របធ្លាានុបទឃើនុ� ចងើ�ល់បង្ហាា ាញឃើល់ើក្តីតីាាជាាឃើប្រចើនុដែ�ល់អាាច
ទាំាក់្តីទងនឹុង�ានុភិយ័របស់្សយុវិជំនុចំឃើពាា�កាារឃើធិើអត្តឃីាាត្ត រមួមាានុបញ្ហាា ា LGBTQ កាារឃើប្របើប្របាាស់្សសាារធ្លាាត្តឃុើ�សងៗ  
កាារឃើធិើបាាប នុងិឃើរាាគំស្សញ្ហាា ានៃនុកាារថប់បាារមៈ ឬកាារធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត។ី១ កាារប្រសាាវិប្រជាាវិរបស់្សឃើយើងបាានុបង្ហាា ាញពីើកាារត្តភ្ជាា ាប់
ប្រស្សឃើ�ៀងគ្នាន ា។ ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់កំ្តីពីងុប្របឈមជាាមយួនឹុងអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទ ឬកាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ា គំមឺាានុ
�ានុភិយ័ខ្លួស់ី្សក្តីន�ងកាារឃើធិើអត្តឃីាាត្ត រមួជាាមយួឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់រាាយកាារណ៍ថាាជាាជំនុរងឃើប្រគ្នាា�នៃនុកាារឃើធិើបាាបតាាមអនុ
ឡាាញ និុងអនក្តីដែ�ល់កំ្តីពីងុប្របឈមនឹុងបញ្ហាា ាសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្ត។ី កាារឃើស្សពីឃើប្រគំឿងប្រស្សវិ �ង នុងិកាារឃើប្របើប្របាាស់្សឃើប្រគំឿងឃើញៀនុ
ត្រូត្តវូិបាានុឃើគំស្សឃើងេត្តឃើ�ើញថាាមាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្សជាាងកាារគិំត្តចង់ ឬបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្ត។

��រគិតចង់េធ�អីត���ត ��រប៉នុប៉ងេធ�អីត���ត មធយម��គពិភពេ��ក

��រ��ន់រចឡំ
អត�ស�� �ណេភទ 

ជនរងេរ��ះពី��រេធ�ី
��ប��មអន��ញ 

��ររស��ញ់េភទ
ដូច� � 

��រ�� �ក់ទឹកចិត� ��រថប់��រម�
�� �ំង 

��ររសវងឹ ��រេរបីរ��ស់
េរគឿងេញៀន 

២៤%

៥២%

២១%

៤៧%

១៦%

៤៦%

១៣%

៤៤%

១៨%

៤៣%

១១%

៣៦%

១២%
៧%

៣៤%

២៥%

ក្តីតីាាទាំា�ង៧ដែ�ល់ដែ�ល់ទាំាក់្តីទងនឹុងអប្រតាា�ានុភិយ័ឃើធិើអត្តឃីាាត្តខ្លួស់ី្ស 

កាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្ត �ចូជាាគំំនុតិ្តឃើធិើអត្តឃីាាត្តដែ�រ គំឃឺើក្តីើត្តឃើចញពីើកាារបនុមីាានុឥរយិាាបថមនិុប្របងុប្របយត័្តន ដែ�ល់
បង្ហាា ាញពីើគំណុត្តនៃមទួាំាបឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្ត រ�ូត្ត�ល់់កាារបា នុុបាងដែ�ល់បាានុឃើប្រគ្នាាងទុក្តី នុងិមាានុកាារចងើ�ល់បង្ហាា ាញ។ វាាមនិុ
ចាា�បាាច់ជាាប្រពឹីត្តីកិាារណ៍មយួដែ�ល់ជំំរញុឱ្យយយុវិវិយ័ពីាាយាាមយក្តីជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំឃើនាា�ឃើទ បា ដុែនុវីាាអាាចជាាឃើសូ្សរនីៃនុជំំ�ានុ  
នុងិគំំនុតិ្តត្តចូៗដែ�ល់ក្តីឃើក្តីើត្តមងីមយួៗបនុបីនាះ ាប់គ្នាន ា។ កាារបា នុុបាងមយួចំនុនួុដែ�ល់ឃើក្តីេងជំំទង់បាានុរាាយកាារណ៍ឃើ�ាក្តីន�ង
កាារសិ្សក្តីាារបស់្សឃើយើង ប្របដែ�ល់ជាាមនិុមាានុភ្ជាាពីធៃន់ុធៃរប្រគំប់ប្រគ្នាាន់ុឃើ�ើមបទីាំាមទាំារកាារឃើធិើអនុរីាាគំមន៍ុដែ�នក្តីឃើវិជំាសាាប្រស្សឃីើទ។

ឃើបើមនិុគិំត្តពីើកាាល់ៈឃើទស្សៈជាាក់្តី�ាក់្តីឃើទ ទនិុននុយ័ឃើនុ�បង្ហាា ាញថាាឃើក្តីេងជំំទង់ខ្លួ�ួស្សិិត្តឃើ�ាក្តីដែនុងួងងតឹ្តខួាា�ង ដែ�ល់កំ្តីពីងុ
ជំំរញុពីកួ្តីឃើគំឃើឆី្នាំា�ឃើ�ារក្តីស្សក្តីមេភ្ជាាពីអស់្សស្សងឹ �ម។ ទនិុននុយ័ឃើនុ��ល់ី់បពុីឃិើ�ត្តឃុើធិើឱ្យយផ្ទាើ ាក្តី និុងឆួ្លុះ��បញុ្ហាា�ងពីើល់ក្តីខណៈ�៏
ធៃន់ុធៃរ នុងិស្សមាាមាាប្រត្តនៃនុកាាររាាល់ដាាល់បញ្ហាា ាឃើនុ�ឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់។ ឃើ�ាឃើពីល់នុយិាាយអំពីើកាារឃើធិើអត្តឃីាាត្ត  
ឃើយើងមិនុស្សមួងឹឃើមើល់ឃើល់ខ្លួឃើ�ាឃើល់ើទំពីរ័ ឬភ្ជាាគំរយនៃនុគំំរសិូ្សក្តីាាឃើទ បា ដុែនុឃីើយើងគំតិ្តអំពីើជំើវិតិ្តរបស់្សមនុសុ្សសពិីត្តប្របាាក្តី�។ 
ដែ�ល់មាានុនុយ័ថាាចំនុនួុណ្ឌាាមយួ គំដឺែត្តងដែត្តជាាចំនុនួុ�៏ឃើប្រចើនុដែ�ល់មនិុគំរួឃើក្តីើត្តមាានុឃើ�ើង។

១ ទិនុននុយ័អនុឡាាញរបស់្ស CDC WONDER ស្សងេត់្តធៃន់ុឃើ�ាឃើល់ើក្តីតីាានៃនុកាារសួាាប់ ឯក្តីសាារ មលូ់ឃើ�ត្តនុៃនុកាារ
សួាាប់ជាាឃើប្រចើនុឃើ�ាឆ្នាំន ា�២០១៥-២០១៧។ AmerciasHealthRankings.org បាានុចលូ់ឃើមើល់ឃើ�ាឆ្នាំន ា�២០២០។
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ឃើក្តីេងប្រស្សើៗមាានុបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ឃើប្រចើនុជាាង 

��ពឯេ�� ��រថប់��រម��� �ំង ��រ� �ក់ទឹកចិត� ��រគិតចង់េធ�ី
អត���ត 

��ររស��ញ់
េភទដូច�� � 

��រ��ន់រចឡំ
អត�ស�� �ណេភទ

��រប៉នុប៉ងេធ�ី
អត���ត

េក�ងរសី េក�ងរបុស ៦៩%

៥៧%
៦២%

៤៨% ៥២%

៣៩%
៣១%

១៩%

៩%
៥%

២៨%

១៣% ១២%
៩%

ឃើក្តីេងប្រស្សើជំំទង់កំ្តីពីងុដែត្តមាានុបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងប្របសុ្សជំំទង់ ឃើ�ាឃើពីល់និុយាាយអំពីើសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្តរីបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំ។ វាាអាាចឃើ�ារចួដែ�ល់ថាា ឃើក្តីេងប្រស្សើអាាចមាានុអាារមេណ៍ថាាមាានុឃើស្សរភី្ជាាពីជាាង ក្តីន�ងកាារនុយិាាយពីើបញ្ហាា ាជាាប់
ស្សះ�ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុជំបួប្របទ�។ ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាា ភ្ជាាពីខ្លួសុ្សគ្នាន ាប្រស្ស��រវាាងឃើក្តីេងប្រស្សើ នុងិឃើក្តីេងប្របសុ្ស ត្រូត្តវូិបាានុឃើគំ
ស្សឃើងេត្តឃើ�ើញឃើ�ាទូទាំា�ងតំ្តបន់ុ នុងិសាាស្សនាានាានាា។ 

វិយ័ជំំទង់អាាចជាាឃើពីល់នៃនុកាារឃើធិើពិីឃើសាាធ�ួ�វិឃើភទ។ ឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីមាានុឃើក្តីេងជំំទង់៣ភ្ជាាគំ១០ បាានុរាាយកាារណ៍
ថាាកំ្តីពីងុប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង�ួ�វិឃើភទក្តីន�ងរយៈឃើពីល់៣ដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយឃើនុ�។ ឃើនុ�អាាចតំ្តណ្ឌាាងឱ្យយវិសិាាល់ភ្ជាាពីទូលំ់ទូ�ាយនៃនុ
ឥរយិាាបទស្សកីាានុពុីល់ បា ដុែនុកី្តីន�ងកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបឃើ�ានឹុងសំ្សណួរឃើនុ� ឃើក្តីេងជំំទង់បាានុកំ្តីណត់្តនុយិមនុយ័ឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងថាា
ឃើត្តើវាាមាានុនុយ័យាា ាង�ចូឃើមចីចំឃើពាា�កាារប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង�ួ�វិឃើភទ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ណ្ឌាាដែ�ល់បាានុរាាយកាារណ៍ថាាបាានុឃើរៀបកាារ  
មនិុបាានុរាាប់បញ្ចូុ�ល់ឃើទ គំឃឺើ�ើមបធី្លាានាាថាា ស្សិិត្តឃិើនុ�តំ្តណ្ឌាាងឱ្យយកាាររមួឃើភទខាាងឃើប្រ�ាបរបិទអាាពាា�៍ពីពិាា�៍បា ឃុើណ្ឌាះ ា�។  
ឃើក្តីេងជំំទង់ជំនុជាាត្តអិាាប្រ�ិិក្តីង្ហាាយនុងឹរាាយកាារណ៍ពីើស្សក្តីមេភ្ជាាពី�ួ�វិឃើភទ ឃើ�ើយឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាអាាសុ្សើទំនុងជាាមាានុត្តចិ
បំ�តុ្ត។

េកន�៉�

េអស�៉�ញ

នីេហសរ�៉ី� ៤២%

៤៧%

៥៦%
1

2

3

៨%

៨%

៩%

1

2

3

�បេទសែដល��មុំខេគ �បេទសែដល��ប��ងេគ
ចិន 

េវៀត
�ម 

ជប៉នុ 

កាារប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង�ួ�វិឃើភទតាាមប្របឃើទស្ស

យុវិវិយ័ និងិផ្លូា�វិប្តេភទ

វាាគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ថាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាចតិ្ត ីមនិុខ្លួសុ្សដែបកួ្តីអិើឃើ�ាទើឃើនុ�ឃើទ។ អប្រតាានៃនុបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ
ត្រូត្តវូិបាានុឃើគំស្សឃើងេត្តឃើ�ើញថាាទាំាបក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា បា ដុែនុមីាានុគំមួាាត្ត�៏គំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់រវាាង
ឃើក្តីេងប្របសុ្ស នុងិឃើក្តីេងប្រស្សើ ចំឃើពាា�ចំណុចទាំា�ងឃើនុ�។ 
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១០%
១៣%១២%

េក�ងជំទង់��ំងអស់

�គិស�បរសិទ័
�នែតេ�� �ះ
�គិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 

១៣-១៥ ១៦-១៧ ១៨-១៩

២៤%

៣០%

១២%

៤០%៤១%
៣៦%

��យុ

កាារប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង�ួ�វិឃើភទតាាមអាាយុ

កាារចលូ់រមួក្តីន�ងស្សក្តីមេភ្ជាាពី�ួ�វិឃើភទ�ាក់្តី�ចូជាាឥរយិាាបថដែ�ល់ឃើក្តីេងជំំទង់មយួចំនុនួុបាានុប្របលូ់ក្តី ឃើ�ើយផី្ទាាច់ខ្លួួ�នុ
ឃើចញពីើជំំឃើនុឿខាាងស្សើល់ធម៌របស់្សពីកួ្តីឃើគំអំពីើប្របធ្លាានុបទឃើនុ�។ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មាានុរបាាយកាារណ៍មធយមពីើស្សក្តីមេភ្ជាាពី 
�ួ�វិឃើភទថេើៗ ជាាងឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់កាាន់ុសាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្ត។ ឃើទាំា�បើជាាពីកួ្តីឃើគំបញ្ហាា ាក់្តីពីើឃើគ្នាាល់ជំំ�រប្រពី�គំមីើរថាា  
កាាររមួឃើភទគំរួដែត្តត្រូត្តវូិបាានុរក្តីាាទុក្តីស្សប្រមាាប់អាាពាា�៍ពីពិាា�៍ក្តីីើ ក៏្តីឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា �ាក់្តី�ចូជាា 
បាានុចលូ់រមួក្តីន�ងស្សក្តីមេភ្ជាាពី�ួ�វិឃើភទ�ចូគ្នាន ានុងឹប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា�ដែ�រ។

៥៧%
��មិនអីក�ុង��ររមួេភទ

មុនេរៀប��រ 

ខ	ុំ��នរបលូកក�ុង
ផ�ូវេភទថ�ីៗ េនះ

១៨%

៣៣%

៣៣%

េក�ងជំទង់��ំងអស់ ២៩%

កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័

៥១% ២១%

យល់រសប របែហល មិនយល់រសប

២៨%

  ព័
រទយុ

កាល់

  ឥ

ណ� ូ េនសីុ

របេទសែដល��មុំខេគ 

៨៦%
យល់រសប ៥%

យល់រសប

របេទសែដល��ប��ងេគ 

ឃើត្តើវាាពីតិ្តជាាមនិុអើដែមនុឬ ដែ�ល់រមួឃើភទមនុុឃើរៀបកាារឃើនាា�? 

ភ្ជាាពីស្សក្តីមេ�ួ�វិឃើភទខ្លួស់ី្សជាាងមនុុបើ�ងក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាម 
យុវិវិយ័ (១៨-១៩ឆ្នាំន ា�) ឃើប្របើឃើប្របៀបឃើធៀបឃើ�ានឹុងឃើក្តីេង 
ជំំទង់ (១៣-១៥ឆ្នាំន ា�)។   

ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ឃើប្រចើនុជាាង 
១ភ្ជាាគំ១០ដែ�ល់មាានុអាាយុឃើប្រកាាម១៦ឆ្នាំន ា� ឃើ�ាដែត្ត 
រាាយកាារណ៍អំពីើភ្ជាាពីស្សក្តីមេ�ួ�វិឃើភទថេើៗ ឃើនុ�។  
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា� មាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្ស 
ជាាងឃើ�ាប្រគំប់វិយ័ទាំា�ងអស់្ស។ ឃើក្តីេងប្របសុ្ស និុងឃើក្តីេង 
ប្រស្សើទំនុងជាាបាានុរាាយកាារណ៍ថាាកំ្តីពីងុប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង
�ួ�វិឃើភទប្រប�ាក់្តីប្របដែ�ល់គ្នាន ា។
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ឃើក្តីេងជំំទង់ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៨%) បាានុសាារភ្ជាាពីថាាបាានុ
ឃើមើល់ឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្ស។

មាានុឃើក្តីេងប្របសុ្សដែ�ល់ឃើមើល់ឃើល់ើស្សមាៈ ារៈអាាស្សអាាភ្ជាាស្សឃើប្រចើនុ 
ជាាងឃើក្តីេងប្រស្សើក្តីន�ងរយៈឃើពីល់៣ដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយឃើនុ� (៥៦%  
នុងិ ៤០%)។ 

ទនិុននុយ័ឃើនុ�ក៏្តីមាានុទំឃើនាារតាាមអាាយុ ដែ�ល់យុវិវិយ័ឃើប្របើប្របាាស់្ស 
ឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្សឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងជំំទង់។ បា ដុែនុអីាាយុឃើ�ាឃើក្តីេង 
មនិុដែមនុធ្លាានាាថាា មនុសុ្សសមាន ាក់្តីមនិុពាាក់្តីពីន័ុនឹិុងឃើរឿងឃើនុ�ឃើទ។  
ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងជំំទង់អាាយុ ១៣-១៥ឆ្នាំន ា� មាានុ ២ ភ្ជាាគំ ៥ 
នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំបាានុឃើមើល់ឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្សថេើៗ ឃើនុ�។

កាារឃើប្របើប្របាាស់្សឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្សតាាមអាាយុ 

១៦-១៧១៣-១៥ ១៨-១៩

៤០% ៤៥% ៥២%

៥២%

ថ�ីៗ េនះខ�ុំ��នេមីលស�� �រៈ
��ស��
�ស 

៤២%

រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 
រគិស�បរសិទ័ែដល�នែតេ
	 �ះ

កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ 

ប្តេរិឿងអាាសអាាភាាសគំជឺ្ញាាបញ្ញាា ាប្របឈមមយួ

មាានក្មេ�េងជំំទង់4៨% បាាន
នយិាាយថាាពិ�ួក្មេគបាាន
ក្មេ��លក្មេរឿងអាាសអាាភាាស 
ថ្មីេ�ៗ ក្មេនះ។ 
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សេក្តីេងជំំ�ង់ប្រគំ�ិ�ីរ�ិ�័ត្រូតិវូកាារកាារ�សេងើ�តិ�ិ�សសេ�ាសេល�ដែ�ំក្តី�ួ�វសេភ�។
យុវិវិយ័ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុស្សពីនិៃថៃឃើនុ� កំ្តីពីងុដែញក្តីកាាររមួឃើភទឃើចញពីើបរបិទ�៏ពីសិិ្ស�ឋនៃនុអាាពាា�៍
ពីពិាា�៍ ឃើ�ើយចាាត់្តទុក្តីវាាប្រគ្នាាន់ុដែត្តជាាស្សក្តីមេភ្ជាាពីស្សប្រមាាប់កាារស្សបាាយផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុបា ឃុើណ្ឌាះ ា�។  
ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា បង្ហាា ាញពីើកាារយល់់�ងឹថាា កាាររមួឃើភទមនុុឃើរៀបកាារគំជឺាាកាារខ្លួសុ្សឆ្លុះគង  
បា ដុែនុឃីើគ្នាាល់កាារណ៍ស្សើល់ធម៌របស់្សពីកួ្តីឃើគំ មនិុបាានុរាារាា�ងពីកួ្តីឃើគំពីើកាាររមួឃើភទឃើទ។ វាាមនិុ
ប្រគំប់ប្រគ្នាាន់ុឃើទក្តីន�ងកាារបឃើប្រងៀនុឃើក្តីេងជំំទង់នុវូិអិើដែ�ល់ប្រពី�គំមីើរដែចង។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចដែណនាា�
យុវិវិយ័ឱ្យយរស់្សឃើ�ាតាាមប្រពី�គំមីើរ ដែ�ល់ឱ្យយត្តនៃម ួនុងិរាា ាប់រង់នុវូិអំឃើណ្ឌាាយនៃនុ�ួ�វិឃើភទបាានុឃើដាាយ
រឃើបៀបណ្ឌាា?

សេក្តីេងជំំ�ង់ប្រគំ�ិ�ីរ�ិ�័ត្រូតិវូកាារកាារ�សេងើ�តិ�ិ�សសេ�ាសេល�ដែ�ំក្តី�ួ�វសេភ�។
ទនិុននុយ័បង្ហាា ាញថាា ឃើយើងមនិុអាាចស្សនុេត្តថាាអាាយុ ឬសាាស្សនាាអាាចកាារពាារឃើក្តីេងជំំទង់ពីើកាារ
ឃើមើល់ឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្សបាានុឃើទ។ សូ្សមបដីែត្តឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់កាាន់ុជំំឃើនុឿប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ នុងិ
ចលូ់រមួក្តីន�ងកាារដាាក់្តីវិនិុយ័ប្រគិំស្សបិីរស្សទ័ ក៏្តីកំ្តីពីងុដែត្តប្របឈមនុងឹដែ�នក្តីឃើនុ�ដែ�រ។

សេក្តីេងប្រ��ប្រ�ដែហលជាាត្រូតូិវកាារគ្នាា�ប្រ��ដែនែម
ភ្ជាាពីខ្លួសុ្សគ្នាន ានៃនុអប្រតាាបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុតាាមឃើភទ គំមិឺនុអាាចប្របដែក្តីក្តីបាានុឃើទ ឃើ�ើយក៏្តី
មាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្សក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងប្រស្សើៗ ដែ�ល់មិនុអាាចប្រពីឃើងើយក្តីឃើនុីើយបាានុដែ�រ។ កាាររស់្សឃើ�ា
ជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាគំជឺំយួបាានុឃើប្រចើនុ បា ដុែនុវីាាបាានុបទិគំមួាាត្តរវាាងឃើភទឃើទ។ សូ្សម
ពីចិាារណ្ឌាាអំពីើបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ដែ�ល់ឃើក្តីេងប្រស្សើៗអាាចនុងឹជំបួប្របទ� នុងិរឃើបៀបដែ�ល់ឃើយើងអាាច
ជំយួ�ល់ី់អំណ្ឌាាច�ល់់ប្រស្សីើដែ�ល់មាានុភ្ជាាពីចាាស់្សទំុខាាងជំំឃើនុឿឱ្យយបឃើងេើត្តសិ្សស្សស�ល់់មនុសុ្សស
ជំំនាាន់ុបនាះ ាប់។

ឃើយើងគំរួដែត្តយក្តីចតិ្តទុីក្តីដាាក់្តីឃើល់ើបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ដែ�ល់ឃើក្តីេងជំំទង់កំ្តីពីងុរាាយកាារណ៍។ សិាានុភ្ជាាពីរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់
ប្រគំប់របូគឺំខ្លួសុ្សៗគ្នាន ា ឃើ�ើយគ្នាេ ានុនុរណ្ឌាាមាន ាក់្តីអាាចមាានុ�ំឃើណ្ឌាា�ប្រសាាយចំឃើពាា�បញ្ហាា ាដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុជំបួប្របទ�
ឃើនាា�ឃើទ។ បា ដុែនុវីាាជាាកាារសំ្សខាាន់ុដែ�ល់ឃើយើងត្រូត្តវូិ�ងឹអំពីើល់ក្តីខណៈ និុងភ្ជាាពីធៃន់ុធៃរនៃនុត្តថភ្ជាាពីជាាក់្តីដែស្សងី ដែ�ល់
ឃើក្តីេងជំំទង់កំ្តីពីងុដែត្តជំបួប្របទ�។ ឃើនុ�ជាាចំណុចបដែនុមិមយួចំនុនួុដែ�ល់ត្រូត្តវូិពីចិាារណ្ឌាាឃើ�ាឃើពីល់ឃើយើងផួ្ទាាស់្សបី�រពីើ
កាារយល់់ចតិ្តឃីើ�ាជាាស្សក្តីមេភ្ជាាពី៖

ប្តេសចិ�ត�សនិិដិ្ឋាា ានិ៖
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កាារ�ាារភាា ា�់
នងិឥ�ធពិ័លនៃនប្រ�ព័ន័ធ
ឌី�ជំ�ថល
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េក�ងជំទង់កំពងុចំ��យេពល
អន��ញ��មធយម ៧េ�៉�ង
២៣��ទី ��េរៀង��ល់ៃថ�។

េក�ងជំទង់ែដល េរបីរ��ស់អុនីធឺណិតេរចនី
(េរចីន��ង១០េ៉�ងេរៀង��ល់ៃថ�) កំពុងែត��ន

ប�� �សុខ��ពផ�វូចិតេរចីន។

េក�ងជំទង់ ៩៤%
និ��យ��ពួកេគេមីល
វេីដអូេរៀង��ល់ៃថ�

េក�ងជំទង់��គេរចនី
និ��យ�� ប� �ញ
សង�មរមួចំែណក
េ��ក�ុង��របំេពញ
ចិតក�ុងជីវតិរបស់
ពួកេគ។

េក�ងជំទង់

៦៤%
កំពុងែតេរបីរ��ស់

ប�� �ញសង�ម
មួយេ�៉�ង ឬតិច

¤�ងេនះេរៀង��ល់
ៃថ�។

��រថប់��រម¦
§� �ំង

��រ©� �ក់
ទឹកចិត��រគិតចង់

េធ«ីអត¬�ត 

��រប៉នុប៉ងេធ«ី
អត¬�ត 

៩៤%

អ�ែីដលេយីង��នរកេឃីញ
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ឃើនុ�គំជឺាាជំំនាាន់ុដែ�ល់មាានុកាារ�ាាភ្ជាា ាប់ឃើល់ើប្របពីន័ុឌិីើជំើថល់ឃើប្រចើនុបំ�តុ្តដែ�ល់
ពីភិពីឃើ�ាក្តីពីុំ ធួ្លាាប់មាានុ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ស្សពីនិៃថៃធំ�ងឹក្តីីើឃើដាាយឃើប្របើអុើនុធឺណិត្ត  
មាានុទូរស្សព័ីះសាេ ាត្ត�ិ�នុប្រគំប់នៃ�តាា�ងពីើឃើក្តីេង ឃើ�ើយមិនុដែ�ល់សាគ ាល់់
ពីភិពីឃើ�ាក្តីដែ�ល់គ្នាេ ានុបណី្ឌាាញស្សងគមឃើទ។

កាារ�ាារភ្ជាា ាប់អុើនុធណិឺត្ត គឺំជាាត្តត្រូមវូិកាារជាាមនុុស្សប្រមាាប់កាារចលូ់រមួក្តីន�ង
កាារសិ្សក្តីាាប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�។ ឃើគ្នាាល់បំណងសំ្សខាាន់ុមយួនៃនុគំំនុតិ្ត�ី�ចឃើ�ីើម
កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ� គំឃឺើ�ើមបឃីើសុ្សើបអឃើងេត្ត�ល់បា�ពាាល់់នៃនុកាារ�ាារភ្ជាា ាប់ឃើល់ើ
ប្របពីន័ុឌិីើជំើថល់ឃើ�ាឃើល់ើទស្សសនុៈ ជំំឃើនុឿ នុងិឥរយិាាបថរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់។

ឃើត្តើឃើក្តីេងជំំទង់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់បានុាេ ានុឃើល់ើអុើនុធឺណិត្ត? ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំឃើធិើអិើឃើ�ាឃើពីល់
ឃើប្របើអុើនុធណិឺត្តឃើនុ�? ឃើត្តើកាារឃើប្របើប្របាាស់្សបឃើចកុ្តីវិទិាារបស់្សពីកួ្តីឃើគំ មាានុឥទិពិីល់
ឃើល់ើអិើឃើ�សងឃើទៀត្តឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំយាា ាង�ចូឃើមចី? ទាំា�ងឃើនុ�គំជឺាា
សំ្សណួរមយួចំនុនួុដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុឃើល់ើក្តីឃើ�ើងឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�។

ឃើក្តីេងជំំទង់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ជាាមធយម៧ឃើមាា ាងនុងិ២៣នាាទើអនុឡាាញជាា
ឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ ឃើ�ាចំឃើណ្ឌាាម២០ប្របឃើទស្សដែ�ល់បាានុឃើធិើកាារស្សះង់មត្ត។ិ យុវិវិយ័
ឃើ�ាប្របឃើទស្សឃើប្របសុ្សើល់មាានុឃើពីល់ឃើវិ�ាឃើប្រចើនុបំ�តុ្តជំតិ្ត៩.៥ឃើមាា ាងអនុឡាាញជាា
ឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ ឃើ�ើយ�ះ�យមក្តីវិញិ ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាប្របឃើទស្សចនិុបាានុរាាយកាារណ៍
ពីើចំនុនួុឃើពីល់ឃើវិ�ាអនុឡាាញតិ្តចបំ�តុ្តគំ៥ឺ.៥ឃើមាា ាងឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ។

៧:២៣ រយៈេពលអន��ញ
��មធយមេរៀង��ល់ៃថ


៨:១០

៧:៥០

៦:៥៩

ទ�បី��េមរកិ��ងេជីង

ទ�បី��េមរកិ��ទីន

ទ�បី��រហ�ិក

ទ�ីបអ
៉ឺ�សីុ

ទ�បី��សុី

៧:៣៥

៧:០០

េរបសីុល
ឥណ�ូ េនសីុ
��ហសង់ទនី
នីេហសរ
៉ី�
រសុុីស
េកន
៉�
សហរដ���េមរកិ
ឥ�� � 
មិុកសិុក
��េមរកិ��ងតបងូ
កឡំូប៊ី
ចរកភពអង់េគ�ស
ពរ័ទុយ��ល់
េវៀត��ម
េអស�៉�ញ
េអសុីប
ហុល�ង់
រ ៉�៉ូ�នី
ជប៉នុ
ចនិ 

៩:២៩
៩:០៧
៨:២៩
៨:២៨
៧:៥៤
៧:៤០
៧:៣៥
៧:៣៤
៧:២២
៧:២២
៧:១៩
៧:១៩
៧:០៨
៦:៥០
៦:៤៥
៦:៤៣
៦:៤២
៦:២៩
៦:០៣
៥:២៤

របេទស

ក្មេ�េងជំំទង់�ំពិងុ
ចំណាាយក្មេពិល 
អនឡាាញក្មេ�ច�ន 
ជាាង៧ក្មេមាោ ាងជាា 
ក្មេរៀងរាាល់ថ្ងៃថ្មីៃ

កាារិចំិណាាយប្តេពិលអនិឡាាញ
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ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សមយួចំនុនួុ ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ជាាឃើប្រចើងជាាងឃើពីល់ដែ�ល់ប្របឃើទស្សឃើ�សងៗ 
ឃើទៀត្តឃើ�ាឃើល់ើពីភិពីឃើ�ាក្តីចំណ្ឌាាយជាាមធយម ឃើ�ាឃើល់ើស្សក្តីមេភ្ជាាពីទាំា�ងឃើនុ�។ 

ស្សក្តីមេភ្ជាាពីដែ�ល់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ជំុំ វិញិពីភិពីឃើ�ាក្តី

ប្របឃើទស្សដែ�ល់នាា�មខុ្លួឃើគំ

ជែជកកម��ន�
២:២២

វេីដអូ
១:៥៩

ប�� �ញសង�ម
២:០៧

េលងេហ�ម
១:៣០

ជែជកកម��ន� 

ប�� �ញសង�ម 

េមីលវេីដអូ 

េហ�ម

របេទសេកន�៉�                                      ៣:៤៥

របេទសនីេហសរ�៉ី�                                         ៤:០០

សហរដ	��េមរកិ              ២:៤៧ 

របេទស��ហសង់ទនី          ២:៣៨

កាារិចូិលរិមួអនិឡាាញ

ឃើត្តើឃើក្តីេងជំំទង់កំ្តីពីងុឃើធិើអិើខ្លួ�ួឃើ�ាក្តីន�ងឃើមាា ាងទាំា�ងអស់្សដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំឃើប្របើអុើនុធឺណិត្ត? ឃើក្តីេងជំំទង់នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំ
ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ឃើប្រចើនុបំ�តុ្តក្តីន�ងកាារនុយិាាយ ឃើ�ាើសាារ ឬជំដែជំក្តីតាាមវិឃីើ�អ។ូ បណី្ឌាាញស្សងគមអ�អាាងថាាមាានុចំនុនួុ
ឃើមាា ាងខ្លួស់ី្សបំ�តុ្តទើ២ បនាះ ាប់មក្តីឃើទៀត្តគំកឺាារឃើមើល់វិឃីើ�អ ូឬឃើរឿងតាាមអនុឡាាញ ឃើ�ើយចងុឃើប្រកាាយគឺំកាារឃើល់ង
ឃើ�គម។ 
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ករម
ឬមិនែដល 

��ញឹក��ប់ 

េពលខ�ះ

៨%

៤៩%

៤៣%

បណី្ឌាាញស្សងគមឃើធិើឱ្យយខ្លួា�ំមាានុអាារមេណ៍ឃើសាាក្តីឃើ�ា 
ថប់បាារមៈ ឬធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្តី

ឃើក្តីេងជំំទង់ ៩៤% ឃើមើល់វិឃីើ�អូ
ជាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ 

ឃើពីល់ឃើវិ�ាចំណ្ឌាាយស្សរបុមិនុដែមនុជាាមឃើធាាបាាយដែត្ត 
មយួឃើ�ើមបវីាាស់្សស្សះង់នុវូិអិើដែ�ល់យុវិវិយ័ចាាប់អាារមេណ៍ 
ឃើទ។ ស្សក្តីមេភ្ជាាពីតាាមអុើនុធណិឺត្តដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំប្រត្តល់ប់ 
មក្តីឃើធិើវិញិ បឃើងេើត្តជាារបូភ្ជាាពីនៃនុកាារចលូ់រមួឃើល់ើប្របពីន័ុ ិ
ឌីើជំើថល់របស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ ស្សក្តីមេភ្ជាាពីប្របចាា�នៃថៃដែ�ល់
ឃើពីញនុយិមបំ�តុ្តក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមយុវិវិយ័ គំឃឺើមើល់ 
វិឃីើ�អ។ូ

៩៤ភ្ជាាគំរយនៃនុអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបនិុយាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំឃើមើល់
វិឃីើ�អជូាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ។ ស្សក្តីមេភ្ជាាពីដែ�ល់ឃើពីញនុយិម 
បំ�តុ្តទើ២ឃើនាា�គឺំបណី្ឌាាញស្សងគម។ ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើស្សះើរដែត្ត 
ទាំា�ងអស់្សកំ្តីពីងុឃើប្របើបណី្ឌាាញស្សងគមជាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ  
ឃើទាំា�ជាាយាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ មាានុ៦៤ភ្ជាាគំរយនិុយាាយ 
ថាា ពីកួ្តីឃើគំចំណ្ឌាាយឃើពីល់មយួឃើមាា ាង ឬតិ្តចជាាងឃើនុ�ឃើ�ា
ឃើល់ើឃើវិទិកាាទាំា�ងឃើនុ�។

ឃើក្តីេងជំំទង់មាានុចឃើមួើយចប្រម�ុគ្នាន ាចំឃើពាា�បណី្ឌាាញស្សងគម 
ទាំា�ងមលូ់។ មនុសុ្សសជាាឃើប្រចើនុយល់់ថាា វាាជាាវិត្តមីាានុ 
វិជិំាមាានុមយួដែ�ល់ក្តីន�ងឃើនាា�មាានុឃើក្តីេងជំំទង់បើភ្ជាាគំប្របាា� 
យល់់ប្រស្សបថាា បណី្ឌាាញស្សងគមជំយួពីកួ្តីឃើគំឱ្យយឃើពីញ 
ចតិ្តនីុងឹជំើវិតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ ឃើទាំា�ជាាយាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ  
ឃើក្តីេងជំំទង់ជាាងពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់បាានុនុយិាាយថាា ជំនួុ 
កាាល់ ឬជាាញកឹ្តីញាាប់ វាាឃើធិើឱ្យយពីកួ្តីឃើគំមាានុអាារមេណ៍
ឃើសាាក្តីឃើ�ា ថប់បាារមៈ ឬធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចិត្ត។ី

ឃើក្តីេងជំំទង់៦៤%នុយិាាយថាា
ពីកួ្តីឃើគំចំណ្ឌាាយឃើពីល់មយួឃើមាា ាង 

ឬត្តចិជាាងឃើនុ�ឃើល់ើបណី្ឌាាញស្សងគម
ជាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ។ 
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៧៨%

ខ�ុំ ចង់��ប់េផ�មី��ជីវកម� ឬ	�ន
រកុមហុ៊ន�� �ល់ខ�នួេ��ៃថ�អ�គត។ 

អ�ែីដលសំ��ន់បំផតុេ��ក�ុង
��ជីពអ�គតរបស់ខ�ុំ គ ឺ����ន
រ��ក់ចំណូលេរចីនប៉នុ��។

និ��យ��រមួ បទពិេ��ធរគួ��រ
របស់ខ�ុំល¢។ 

ខ�ុំ ន�ិ�យ��មួយឪពុក	� �យរបស់
ខ�ុំ អំពបី¥¦ �សំ��ន់ៗចំេ �̈ះខ�ុំ ។ 

ខ�ុំ េជឿ«� ��មិនអីេទក�ុង¬�ររមួេភទ
មុនេរៀប¬�រ ។ 

��មិនអីក�ុង¬�រែដលនរ��	� �ក់
�� �ស់ប�ូរ±�ង¬�យរបស់ពកួេគ 
េដីមប	ី�នេភទេផសង។

៨៤%

៧៨%

១៨%

៧១%

៨៦%

៤៤%

េ��លេ�� 

រគួ��រ 

ជំេនឿ

៣៥%

៧៩%

៥៦%

៤៤%

២៥%

អ�កេរបីរ��ស់អីុនធឺណិតករមិតរ��ល អ�កេរបីរ��ស់អុនីធឺណិតករមិតធ�ន់

(េរចីន��ង១០េ�៉�ង អន��ញ��េរៀង��ល់ៃថ�) (០-៤េ�៉�ង អន��ញ��េរៀង��ល់ៃថ�)

កាារឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធណិឺត្ត នុងិបទពិីឃើសាាធជំើវិតិ្ត 

ឥទិពិិលប្តេល�អុ�និធឺណិឺត្ត

ឃើយើងទទួល់បាានុកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបជាាឃើប្រចើនុខ្លួសុ្សៗគ្នាន ាពីើឃើក្តីេងជំំទង់ទាំាក់្តីទងនុងឹទមួាាប់ឃើប្របើប្របាាស់្ស និុងឃើពីល់ឃើវិ�ាអនុឡាាញ 
របស់្សពីកួ្តីឃើគំ ដែ�ល់ជំំរញុឱ្យយឃើយើងចាាត់្តប្របឃើភទអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបជាា អនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្តប្រសាាល់ (០-៤ ឃើមាា ាង 
អនុឡាាញប្របចាា�នៃថៃ) នុងិអនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្តធៃន់ុ (១០ឃើមាា ាងឃើ�ើង អនុឡាាញប្របចាា�នៃថៃ)។ តាាមរយៈកាារ 
ប្រក្តីឃើ�ក្តីឃើមើល់ទនិុននុយ័តាាមរយៈក្តីញ្ចូក់ុ្តីដែ�នុឃើនុ� បង្ហាា ាញពីើកាាររក្តីឃើ�ើញគំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍មយួចំនុនួុ។

ឃើបើនុយិាាយអំពីើឃើគ្នាាល់ឃើ�ាជំើវិតិ្ត ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ជាាអនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្តធៃន់ុទំនុងជាាបង្ហាា ាញឥរយិាាបថ 
ស្ស�ប្រគំនិុ ឃើ�ើយឃើផី្ទាាត្តឃើល់ើកាាររក្តីលុ់យបាានុឃើប្រចើនុក្តីន�ងឃើគ្នាាល់ឃើ�ាអាាជំើពីកាារង្ហាារ ជាាងឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ជាាអនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្ស 
អុនិុធណិឺត្តក្តីប្រមតិ្តប្រសាាល់។ ឃើក្តីេងជំំទង់ក៏្តីបង្ហាា ាញពីើភ្ជាាពីខ្លួសុ្សគ្នាន ាឃើ�ាក្តីន�ងបទពីឃិើសាាធត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំដែ�រ។ អនក្តីឃើប្របើ 
ប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្តធៃន់ុ មនិុសូ្សវិជាាមាានុបទពីឃិើសាាធត្រូគំសួាារល់ើឃើទ ឃើ�ើយភ្ជាាគំឃើប្រចើនុពីកួ្តីឃើគំមនិុសូ្សវិ ឬមនិុដែ�ល់ 
នុយិាាយពីើបញ្ហាា ាសំ្សខាាន់ុៗជាាមយួនុងឹឪពីកុ្តីមីាាយរបស់្សពីកួ្តីឃើគំឃើទ។
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កាារទាំាក់្តីទងគ្នាន ាគំរួឱ្យយភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់បំ�តុ្តឃើ�ាក្តីន�ងទនិុននុយ័បាានុឃើល់ចឃើ�ើង ឃើ�ាឃើពីល់ដែ�ល់កាារឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តរបស់្ស
ឃើក្តីេងជំំទង់ មាានុល់ក្តីខណៈឃើប្រចើនុប្រជំលុ់ជាាមយួនឹុងបទពីឃិើសាាធរស់្សឃើ�ារបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ អនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្ត
ធៃន់ុ�ាក់្តី�ចូជាាប្របឈមនឹុងសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចិត្តខួីាា�ង។ ឃើក្តីេងជំំទង់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់១០ឃើមាា ាង ឬឃើប្រចើនុជាាងឃើនុ�អនុឡាាញជាា
ឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ បាានុរាាយកាារណ៍ថាា មាានុអប្រតាាខ្លួស់ី្សនៃនុកាារថប់បាារមៈ នុងិកាារធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត ីឃើបើឃើប្របៀបឃើធៀបនុងឹអនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្ស
អុើនុធណិឺត្តក្តីប្រមតិ្តប្រសាាល់។ ពីកួ្តីឃើគំទំនុងជាារាាយកាារណ៍ខ្លួួ�នុឯងឃើប្រចើនុជាាងឃើទ�ិងថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុកាារគំតិ្តចង់ឃើធិើអត្តឃីាាត្ត 
ឃើ�ើយដែថមទាំា�ងបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយឃើនុ�។

ជាាក់្តីដែស្សងី កាាររក្តីឃើ�ើញទាំា�ងឃើនុ�គំរួឱ្យយត្រូពីយួបាារមៈជាាខួាា�ង។ ឃើទាំា�ជាាយាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ ល់ក្តីខណៈនៃនុទំនាាក់្តីទំនុងរវាាង
ឃើពីល់ឃើវិ�ាអនុឡាាញ និុងបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុមនិុបាានុបង្ហាា ាញយាា ាងចាាស់្សឃើទ។ ទនិុននុយ័ឃើនុ�បង្ហាា ាញថាាចំណុចទាំា�ងពីើរ
ឃើនុ�មាានុកាារ�ាារភ្ជាា ាប់គ្នាន ាមយួចំនុនួុ បា ដុែនុវីាាមនិុបាានុបង្ហាា ាញថាាមយួណ្ឌាានាា�ឃើ�ាកាាន់ុមយួណ្ឌាាឃើទ។ វាាអាាចឃើ�ារចួដែ�ល់
អនក្តីឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធណិឺត្តក្តីប្រមិត្តធៃន់ុមាានុភ្ជាាពីអស់្សស្សងឹ �មឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តជាាឃើក្តីេងជំំទង់។ មាា ាងវិញិឃើទៀត្ត ឃើក្តីេងជំំទង់កំ្តីពីងុដែត្ត
ប្របឈមនឹុងសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្តរីចួឃើ�ាឃើ�ើយ អាាចង្ហាាក្តីឃើ�ាឧបក្តីរណ៍ឌីើជំើថល់ឃើ�ើមបឃីើគំចឃើចញពីើបញ្ហាា ាឃើនុ�។ ឃើ�ើយចំណុច
ទាំា�ងពីើរឃើនុ�អាាចត្រូត្តវូិខ្លួ�ួដែ�រ។    

៥៣%
៥៣%

៦២%
៧០%

៣៥%

១២%

៣៨%
៤៧%

១៧%
៥%

��រ�� �ក់ទឹកចិត� ��រថប់��រម�� �ំង ��រគិតចង់េធ�ី
អត���ត

��រប៉នុប៉ងេធ�ី
អត���ត 

��ពឯេ�� 

េ��ក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេរ��យេនះ ខ�ុំ ឆ�ង��ត់៖

អ�កេរបីរ�ស់អុនីធឺណិតករមិតរ�ល អ�កេរបីរ�ស់អុនីធឺណិតករមិតធ�ន់

(េរចីន��ង១០េ�៉�ង អន �ញ��េរៀង��ល់ៃថ�) (០-៤េ�៉�ង អន �ញ��េរៀង��ល់ៃថ�)

កាារឃើប្របើប្របាាស់្សអុើនុធណិឺត្ត នុងិបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ 

ទំឃើនាារឃើ�ាក្តីន�ងទិនុននុយ័ក៏្តីបង្ហាា ាញដែ�នុទើភ្ជាា ាប់ទំនាាក់្តីទំនុងឃើ�ានុងឹទស្សសនុៈវិបបធមជ៌ាាក់្តី�ាក់្តី និុងឃើគ្នាាល់គំំនុតិ្តឃើ�សងៗ 
ដែ�រ។ ឧទាំា�រណ៍៖ ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ជាាអនក្តីឃើប្របើអុើនុធឺណិត្តក្តីប្រមតិ្តធៃន់ុទំនុងជាានុយិាាយថាា វាាមនិុអើឃើទក្តីន�ងកាាររមួឃើភទ 
មនុុឃើរៀបកាារ ឃើ�ើយវាាអាាចទទួល់យក្តីបាានុក្តីន�ងកាារផួ្ទាាស់្សបី�ររាាងកាាយរបស់្សអនក្តីឱ្យយកួាាយជាាឃើភទឃើ�សង។ ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាម

 ឃើនុ� ក៏្តីមាានុឃើរឿងមិនុគំរួឱ្យយភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់ដែ�រ គឺំថាាឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ឃើប្រចើនុអនុឡាាញប្របដែ�ល់ទំនុងជាាមាានុ
ទស្សសនុៈធំទូលំ់ទូ�ាយអំពីើពីភិពីឃើ�ាក្តី នុងិស្សើល់ធម៌។
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វសីេ�អូសេព័ញនយិុមជាាងសេគំសេ�ាក្តីំ�ងចំសេ�ាមសេក្តីេងជំំ�ង់
វាាជាាមឃើធាាបាាយ�៏មាានុឥទិពិីល់ក្តីន�ងកាារឃើ�ាងចាាប់ឃើក្តីេងជំំទង់។ សូ្សមចាា�ថាា ឃើក្តីេងជំំទង់៩៤% 
ឃើមើល់វិឃីើ�អជូាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចឃើប្របើឧបក្តីរណ៍ទាំាក់្តីទាំាញឃើនុ� ឃើ�ើមបឃីើ�ាងចាាប់
ឃើក្តីេងជំំទង់ស្សប្រមាាប់ប្រពី�ប្រគំសិ្សបីាានុឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា?

��ីាញ�ងគម�សេងើ�តិឱយមាានកាារសេ�ួ�យុតិ�ចប្រម�ុគំ្នាា
ឃើក្តីេងជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុពីនិិុត្តយឃើមើល់ពីត័្តម៌ាានុតាាមបណី្ឌាាញស្សងគមជាាឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ បា ដុែនុមិីនុ
ចំណ្ឌាាយឃើពីល់ឃើប្រចើនុឃើ�ាទើឃើនាា�ឃើទ (៦៤% ចំណ្ឌាាយឃើពីល់១ឃើមាា ាងឬត្តចិជាាងឃើនុ�រាាល់់នៃថៃ)។ 
ឃើល់ើស្សពីើឃើនុ�ឃើទៀត្ត ឃើក្តីេងជំំទង់បាានុដែបងដែចក្តីថាា ឃើត្តើបណី្ឌាាញស្សងគមកំ្តីពីងុជំយួ ឬឃើធិើបាាបពីកួ្តីឃើគំ
។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចជំយួមនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�ឃើដាា�ប្រសាាយតាាម�ល់បា�ពាាល់់នៃនុឥរយិាាបថឌីើជំើថល់
របស់្សពីកួ្តីឃើគំ នុងិក៏្តី�ចូជាាកាាត់្តបនុយិភ្ជាាពីតាានុត្តងឹដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុជំបួប្របទ�យាា ាង�ចូឃើមចី?

សេក្តីេងជំំ�ង់សេ�សងសេ�ៀតិដែ�លមនិអនឡាាញ ក៏្តីប្រ�ដែហលជាា 
ប្រ�ឈមនងឹ�ញ្ញាា ាជាាខួាា�ងដែ�រ។
អនក្តីដែ�ល់ចំណ្ឌាាយឃើពីល់អនុឡាាញជាាឃើប្រចើនុកំ្តីពីងុដែត្តឃើដាា�ប្រសាាយជាាមយួនឹុងបញ្ហាា ាសុ្សខ្លួភ្ជាាពី
�ួ�វិចតិ្ត ី�ឃូើចន�សូ្សមគិំត្តអំពីើរឃើបៀបដែ�ល់អនក្តីអាាចឃើប្រត្តៀមខ្លួួ�នុឃើឆួ្លុះើយត្តបឃើ�ាក្តីន�ងកាារស្សនុះនាាដែ�ល់
អាាចនុងឹឃើក្តីើត្តមាានុឃើ�ើង។

ឃើយើងមិនុអាាចឃើភចួបាានុឃើទថាាឃើ�ាវិយ័ជំំទង់អាាចមាានុកាារផួ្ទាាស់្សបី�រអរ័មា នូុ កាារត្តប់ប្របមល់់ក្តីន�ងស្សងគម និុងកាាររ ំ
ខាានុឃើ�សងៗឃើទៀត្តដែ�ល់អាាចរមួចំដែណក្តី�ល់់សុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្ត។ី កាារចំណ្ឌាាយឃើពីល់ឃើល់ើឧបក្តីរណ៍ឌីើជំើថល់  
គំបឺ្រគ្នាាន់ុដែត្តជាាធ្លាាត្ត�ុសមំយួក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមកាាររមួបញ្ចូុ�ល់គ្នាន ាយាា ាងស្សេ�គំសាេ ាញនៃនុក្តីតីាាដែ�ល់ជំ�ឥទិពិីល់�ល់់ជំើវិតិ្ត 

 នុងិបទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់បចុ�បបនុនឃើនុ�។ ឃើត្តើកាារទាំា�ងអស់្សឃើនុ�មាានុអត្តនិុយ័ដែបបណ្ឌាា ចំឃើពាា�
រឃើបៀបដែ�ល់ឃើយើង�ាាភ្ជាា ាប់គ្នាន ាតាាមឌីើជំើថល់ក្តីន�ងជំំនាាន់ុឃើនុ�? ទាំា�ងឃើនុ�ជាាគំំនុតិ្តគំរួពិីចាារណ្ឌាាមយួចំនុនួុ៖

ប្តេសចិ�ត�សនិិដិ្ឋាា ានិ
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អតិ�ីញ្ញាា ាណួ 
នងិ�ំនាាក់្តី�ំនង 
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របែហលេក�ងជំទង់��ង��ក់
ក�� �លេជឿ�� ��ទូេ�� 

េភទគឺែផ�ក
េលេីភទ

ែដល
មនុសស

េកីតមក
��មួយ។ 

េក�ងជំទង់��ក់ក�� �លេទៀត
េជឿ�� ����អ�ែីដលមនុសស�� �ក់
កំណត់សរ��ប់ខ�នួេគ េ��ង
េ����ម��រមណ៍�� �ល់
ខ�នួ ឬ��រ��ក់��ញ
��ងផ�វូេភទ។

េកងរសី ��ន
ទសសនៈែបបរបៃពណី
អំពី����ហ៍ពិ��ហ៍��ង
េក�ងរបុស។ េក�ងជំទង់ ៤៨%

ទូ��ងំពិភពេ��កេជឿ�� 
����ហ៍ពិ��ហ៍មិនគួរែត
�� �ច់មុខរ��ងបុរស�� �ក់ 
និងរស�ី�� �ក់េទ។   

េកងជំទង់េពញចិត�នឹងទំ��ក់ទំនងរបស់ពកួេគ េ��យ��ន៨២%
កំពុង��យ��រណ៍ពបីទពិេ��ធរគួ��ររបស់ពួកេគ¢� ��រមួល�
េហីយ��នតួេលខដូច�� �េ��យនិ��យ��ពួកេគ��នមិត�ភក�ជិិត

ស�ិទ¤ែដល�¥ �ល់ពួកេគច¦�ស់។

េក�ងជំទង់ ១ �̈គ១០
��ន់��មទសសនៈរពះគម«រីអំពី

����ហ៍ពិ��ហ៍។ 

អ�ែីដលេយីង��នរកេឃីញ



35

េភទែដលមនុសសេកីត
មក��មួយ

៤៥%
បំណងចិត� ឬ��រ��ក់��ញ
ផ�ូវេភទរបស់បគុ ល

១៣%

រេបៀបសង មេមីលេឃញី
ចំេ��ះបុគ ល

៥%

អ�ែីដលមនុសស��ន
��រម�ណ៍

៣៧%

ជាាទូឃើ�ា ឃើភទគំដឺែ�ើក្តីឃើល់ើ 

អត្តសី្សញ្ហាា ាណ នុងិទំនាាក់្តីទំនុងរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់គំមឺាានុភ្ជាាពីស្សេ�គំសាេ ាញ និុងដែបបផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុខ្លួស់ី្ស។ គ្នាេ ានុគំំនុតិ្ត�ី�ចឃើ�ីើមប្រសាាវិ
 ប្រជាាវិណ្ឌាាមយួអាាចវាាស់្សស្សះង់ប្រគំប់ទ�ិឋភ្ជាាពីដែ�ល់ពាាក់្តីពីន័ុបិាានុឃើទ �ឃូើចន�ឃើយើងបាានុឃើប្រជំើស្សឃើរសី្សឃើផី្ទាាត្តឃើល់ើចំណុចសំ្សខាាន់ុៗ 

មយួចំនុនួុទាំាក់្តីទងនុងឹទស្សសនុៈរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ និុងខ្លួួ�នុឯង។ ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំនុយិាាយអិើខ្លួ�ួអំពីើអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទ នុងិអត្តនិុយ័
ចំឃើពាា�ពីកួ្តីឃើគំ? ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំឃើពីញចិត្តនីុងឹទំនាាក់្តីទំនុងមតិ្តភីក្តីី ិនិុងប្រក្តីមុត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំយាា ាងណ្ឌាា? ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំនុងឹអនុវុិត្តី
នុវូិទស្សសនុៈអិើរ�ូត្ត�ល់់ឃើគំឃើពីញវិយ័ ចំឃើពាា�ប្របធ្លាានុបទ�ចូជាាកាាររមួឃើភទ នុងិអាាពាា�៍ពីពិាា�៍? កាារស្សនុះនាាទាំា�ងឃើនុ�មាានុ
ភ្ជាាពីស្សេ�គំសាេ ាញ បា ដុែនុឃីើនុ�ជាាអិើដែ�ល់ឃើយើងរក្តីឃើ�ើញឃើ�ាក្តីន�ងដែ�នក្តី�៏សំ្សខាាន់ុៗទាំា�ងឃើនុ�។ 

ប្របដែ�ល់ជាាងពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីប្របកាាន់ុខាា ាប់នុវូិទស្សសនុៈដែបបប្របនៃពីណើ ចំឃើពាា�ឃើភទ ដែ�ល់
នុយិាាយថាាជាាទូឃើ�ាឃើភទគឺំឃើផី្ទាាត្តឃើល់ើឃើភទរបស់្សបគុំគល់ដែ�ល់ឃើក្តីើត្តមក្តីជាាមយួ។ បា ដុែនុពីាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ឃើទៀត្តនៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ស្សពីនិៃថៃ
ឃើជំឿថាា ឃើភទគឺំជាាជំឃើប្រមើស្សមយួដែ�ល់អាាចកំ្តីណត់្តឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងឃើយាាងឃើ�ាតាាមអាារមេណ៍ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ ឬកាារទាំាក់្តីទាំាញដែបប
�ួ�វិឃើភទរបស់្សមនុសុ្សស។ ឃើនុ�គឺំជាាចំនុនួុ�៏ឃើប្រចើនុនៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើជំឿថាា ឃើភទមនិុដែមនុជាាត្តថភ្ជាាពីជាាក់្តីដែស្សងីឃើទ បា ដុែនុជីាា
ប្របធ្លាានុបទមយួ។

អត្តតសញ្ញាា ាណប្តេភទ គំជឺ្ញាាជប្តេប្រម�សមយួ

មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុឃើជំឿថាា ប្របសិ្សនុឃើបើបគុំគល់មាន ាក់្តីមាានុអាារមេណ៍
ថាាពីកួ្តីឃើគំមាានុឃើភទឃើ�សង ឃើនាា�ពីកួ្តីឃើគំគំរួដែត្តអាាចឃើធិើអិើមាា ាងពីើវាា។ 

ឃើក្តីេងជំំទង់២ភ្ជាាគំ៥នុយិាាយថាា វាាអាាចទទួល់យក្តីបាានុចំឃើពាា�នុរណ្ឌាា
មាន ាក់្តីដែ�ល់ផួ្ទាាស់្សបី�ររាាងកាាយរបស់្សពីកួ្តីឃើគំឱ្យយកួាាយជាាឃើភទឃើ�សង។ 

េតីមិនអីេទែមនេទ ក�ុង��រ
ែដលនរ���� �ក់	� �ស់ែរប

��ង��យរបស់ពួកេគឱយ��ន
េភទេផសង? 

យល់រសប     មិនយល់រសប    របែហល

៤២%

៣៤%

២៤%
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ទស្សសនុៈរបស់្សមនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�អំពីើឃើភទ គំខឺ្លួសុ្សគ្នាន ាយាា ាងខួាា�ងអាាប្រស្សយ័ឃើល់ើក្តីដែនុងួដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំស្សិិត្តឃើ�ា ឃើល់ើ
ពីភិពីឃើ�ាក្តី។ ឧទាំា�រណ៍ ឃើ�ាអាាឃើមរកិ្តីឡាាទើនុ មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ជាាឃើប្រចើនុដែ�ល់យល់់ឃើ�ើញថាា ឃើភទត្រូត្តវូិបាានុកំ្តីណត់្ត
ឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងគឺំមាានុចំនុនួុជិំត្តពីើរ�ងនៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើជំឿថាា ឃើភទត្រូត្តវូិបាានុកំ្តីណត់្តពីើកំ្តីឃើណើ ត្ត។ �ះ�យឃើ�ាវិញិ ឃើក្តីេង
ជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុឃើ�ាទិើបអាាប្រ�ិិក្តីឃើមើល់ឃើ�ើញថាាឃើភទមនិុដែមនុជាាជំឃើប្រមើស្សឃើទ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ជំតិ្ត៣ភ្ជាាគំ៤នាាក់្តីឃើ�ាទិើប
អាាប្រ�ិិក្តីឃើជំឿថាា ឃើភទគឺំដែ�ើក្តីឃើល់ើឃើភទរបស់្សមនុសុ្សសមាន ាក់្តីៗឃើ�ាឃើពីល់ឃើក្តីើត្ត។

ទស្សសនុៈចំឃើពាា�ឃើភទតាាមតំ្តបន់ុ 

េភទពីកំេណីត ��រម�ណ៍ ឬបំណងចិត
 

៧២%

២៣%

៥៣%
៤៥% ៤៥% ៥០%

៣៨%

៥៧%

៣៣%

៦១%
៤៥% ៥០%

ទ	បី��រហ	ិក ទ	បី��េមរកិ��ងេជីង ទ	បី��សីុ ទ	បីអឺ�៉�សីុ មធយម��គពិភពេ�ក ទ	បី��េមរកិ��ទីន

អត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទ នុងិកាារផួ្ទាាស់្សបី�រ 

ពរ័
ទុយ�ល់

នីេ

ហសរ�៉ី

��រេឆ�យីតប	�មរបេទស

៧៨%
មិនយល់រសប

៧៥%
យល់រសប

េតីមិនអីេទែមនេទ ក�ុង��រ�� �ស់
ប�ូរ �ង��យរបស់ពកួេគេដីមប ី

��នេភទេផសង?

៣២%

៥២%

��រេឆ�យីតប៖ យល់រសប 

ទសសនៈ	�មេភទ

របុស រសី

ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់ឃើក្តីេងជំំទង់ជាាឃើប្រចើនុយល់់ប្រស្សបថាា បញ្ហាា ាឃើភទគំជឺាាប្របធ្លាានុបទមយួ ឃើ�ើយតាាមកាារប្រសាាវិប្រជាាវិរបស់្ស
ឃើយើងបាានុបង្ហាា ាញថាា ឃើក្តីេងជំំទង់មាានុចំនុនួុត្តចិបំ�តុ្តដែ�ល់នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុមាានុកាារភ្ជាាន់ុប្រច�ំអត្តសី្សញ្ហាា ាណ
ឃើភទ ឬមាានុបំណងចង់ផួ្ទាាស់្សបី�រឃើភទរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។

មាានុឃើក្តីេងជំំទង់១០ភ្ជាាគំរយទូទាំា�ងពិីភពីឃើ�ាក្តីនុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុបទពីឃិើសាាធពីើកាារភ្ជាាន់ុប្រច�ំអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទ
ឃើ�ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់បើដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយឃើនុ� ឃើ�ើយមាានុ១៥%នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំចង់មាានុឃើភទឃើ�សង។ ឃើក្តីេងប្រស្សើៗទំនុងជាា
ឃើប្រចើនុជាាងបរុស្ស នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុជាាប់ស្សះ�នុងឹអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ (១២% នុងិ ៩%) ឃើ�ើយអិើ
ដែ�ល់គំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍ឃើនាា�ថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុកាារយល់់ឃើ�ើញខ្លួសុ្សពីើឃើក្តីេងប្របសុ្សៗឃើល់ើប្របធ្លាានុបទឃើនុ�ទាំា�ងមលូ់។ ឃើក្តីេង
ប្រស្សើៗភ្ជាាគំឃើប្រចើនុ (៥៩%) ឃើជំឿថាាជាាទូឃើ�ា ឃើភទគំអឺាាប្រស្សយ័ឃើ�ាឃើល់ើអាារមេណ៍ ឬបំណងចិត្តរីបស់្សបគុំគល់ ឃើបើឃើប្របៀបឃើធៀប
ឃើ�ានុងឹឃើក្តីេងប្របសុ្សដែ�ល់មាានុចំនុនួុត្តចិជាាង គំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ (៤២%) ដែ�ល់និុយាាយ�ចូគ្នាន ាឃើនុ�។ ឃើក្តីេងប្រស្សើៗឃើប្រចើនុ
ជាាឃើក្តីេងប្របសុ្សនុយិាាយថាាមនិុអើឃើទ ក្តីន�ងកាារដែ�ល់នុរណ្ឌាាមាន ាក់្តីផួ្ទាាស់្សបី�ររាាងកាាយឃើ�ើមបមីាានុឃើភទឃើ�សង (៥២% នុងិ  
៣២%)។
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��ទូេ��េភទគឺ��រសយ័
េ��េលេីភទពីកំេណីត

របស់បុគ�ល។

��មិនអីេទក�ុង��រែដល
នរ��� �ក់�� �ស់ប�ូរ��ង��យ
របស់េគេដីមប�ី�នេភទេផសង។

៧៧%

៤៥%

១១%

៤២%
រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 
រគិស�បរសិទ័ែដល�នែតេ
	 �ះ 

ខ�ុំ��ន��រម�ណ៍����ក់��ញ
ចំេ��ះនរ	��� �ក់ែដល��ន

េភទដូច�� �ថ�ីៗ េនះ។ 

១២%

១៩%

សាាស្សនាារបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់គំជឺាាក្តីតីាាមយួឃើ�សងឃើទៀត្តដែ�ល់មាានុឥទិពិីល់ឃើល់ើទស្សសនុៈរបស់្សពីកួ្តីឃើគំអំពីើអត្តសី្សញ្ហាា ាណ
ឃើភទ។ ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមសាាស្សនាាទាំា�ងអស់្ស មាសូ្សួើមប្របកាាន់ុខាា ាប់យាា ាងខួាា�ងចំឃើពាា�ទស្សសនុៈដែបបប្របនៃពីណើ នៃនុឃើភទ។  
៦២ភ្ជាាគំរយនៃនុឃើក្តីេងជំំទង់មសូ្សួើមនុយិាាយថាា ឃើភទអាាប្រស្សយ័ឃើល់ើឃើភទពីើកំ្តីឃើណើ ត្ត បនាះ ាប់មក្តីប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័មាានុ៥០% 
នុងិឃើក្តីេងជំំទង់កាាន់ុសាាស្សនាាឃើ�សងឃើទៀត្តមាានុ៤១%។ ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់មិនុកាាន់ុសាាស្សនាានាា�មខុ្លួឃើគំក្តីន�ងកាារឃើជំឿថាា  
ឃើភទគំកំឺ្តីណត់្តឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងឃើដាាយដែ�ើក្តីឃើល់ើអាារមេណ៍ និុងភ្ជាាពីទាំាក់្តីទាំាញដែ�នក្តី�ួ�វិឃើភទរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ (៦៣%)។ 

ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ ទស្សសនុៈឃើនុ�ខ្លួសុ្សគ្នាន ាឆ្នាំៃ ាយណ្ឌាាស់្សក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ជំំទង់ដែ�ល់កាាន់ុជំំឃើនុឿស្សន�ល់  
ក៏្តី�ចូជាានុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមាានុទមួាាប់អាានុប្រពី�គំមីើរ និុងអធិសាឋ ានុ។ មាានុប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ាវិយ័ជំំទង់ 
៧ភ្ជាាគំ១០ ដែ�ល់កាាន់ុដែត្តទស្សសនុៈប្របនៃពីណើ នៃនុឃើភទ ឃើ�ើយមាានុ១ភ្ជាាគំ១០ឃើជំឿថាា កាារផួ្ទាាស់្សបី�រឃើភទនៃនុរាាងកាាយ 
គំអឺាាចទទួល់យក្តីបាានុ។ 

កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់

កាារិប្រស�ាញ់ប្តេភទ�ចូិគិ្នាា
មាានុយុវិជំនុមយួចំនុនួុធំបាានុដែចក្តីរដំែល់ក្តីថាា កាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ា  
គំជឺាាអិើមយួដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំបាានុជំបួប្របទ�។ ឃើក្តីេងជំំទង់១ភ្ជាាគំ៥ បាានុ
រាាយកាារណ៍ថាាមាានុអាារមេណ៍ទាំាក់្តីទាំាញដែបប�ួ�វិឃើភទជាាមយួមនុសុ្សស
ឃើភទ�ចូគ្នាន ាក្តីន�ងរយៈឃើពីល់៣ដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយ។ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់
មាានុដែត្តឃើ�េ ា�ទំនុងជាាមាានុចំនុនួុឃើប្រចើនុជាាងប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា 
ដែ�ល់បាានុរាាយកាារណ៍អំពីើឃើរឿងឃើនុ�។

ឥទិពិិលសាាសនាា

ក្មេ�េងជំំទង់1ភាាគ 
៥ទូទាំា�ងពិភិពិក្មេ�ា� 
បាានរាាយកាារណ៍៍ពិ�កាារ
�ស�ាញ់ក្មេភទដូចូគ្នាា ា 
ថ្មីេ�ៗ ក្មេនះ 
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ក្តីតីាាទាំា�ង៤ ដែ�ល់ពាាក់្តីពីន័ុនិុងឹកាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ា

អ�កេរបីរ��ស់
េរគឿងេញៀន

��រ�� �ក់ទឹកចិត� ��រេមីលេរឿង
��ស����ស

��រថប់
��រម��� �ំង 

យល់រសប មិនយល់រសប

១៨%

៣៥%

១៣%

២៩%

១៤%

២៧%

១៣%

២៧%

២០%
មធយម��គពិភពេ��ក

��ររស��ញ់េភទដូច�� � 

កាារប្រស្សឡាាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាតាាមប្របឃើទស្ស 

ចរកភពអង់េគ�ស

��ហសង់ទនី

ឥ�
 � ២៩%

២៩%

២៩%
1

2

3

េវៀត��ម 

ជប៉នុ 

ឥណ
ូ េនសុី ៧%

១៤%

១៤%
1

2

3

របេទសែដល��ំមុខ របេទសែដល��ប��ងេគ

ឃើ�ាក្តីន�ងកាារពិីនុតិ្តយឃើមើល់ប្របធ្លាានុបទឃើនុ�ជាាមយួនឹុងប្របធ្លាានុបទឃើ�សងៗ ឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាារបស់្សឃើយើង មាានុកាារ�ាាភ្ជាា ាប់ 
គ្នាន ាបាានុបង្ហាា ាញឃើ�ើង។ ឧទាំា�រណ៍ ឃើក្តីេងប្រស្សើង្ហាាយនឹុងប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ា២�ងឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងប្របសុ្ស (២៨% និុង  
១៣%)។ បទពីឃិើសាាធរបស់្សយុវិវិយ័ ឃើ�ាក្តីន�ងត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំ�ាក់្តី�ចូជាាឃើ�ើរត្តយួាា ាងសំ្សខាាន់ុ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ 
នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុបទពិីឃើសាាធត្រូគំសួាារមិនុល់ើ គំទំឺនុងជាារាាយកាារណ៍អំពីើកាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាជាាងអនក្តីដែ�ល់ 
មាានុបទពិីឃើសាាធត្រូគំសួាារល់ើ (៣០% ទល់់នុងឹ ១៨%)។

សាាស្សនាា�ាក់្តី�ចូជាាក្តីតីាាបនុិ�របនុយិមយួ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់សាគ ាល់់អត្តសី្សញ្ហាា ាណជាាមយួនឹុងសាាស្សនាាណ្ឌាាមយួទំនុងជាា
មនិុត្រូត្តវូិបាានុទាំាក់្តីទាំាញចំឃើពាា�កាារប្រស្សឡាាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាឃើទ ឃើបើឃើប្របៀបឃើធៀបនុងឹឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់រាាយកាារណ៍ថាាពីកួ្តីឃើគំមនិុ
មាានុសាាស្សនាា (១៨% នុងិ ២៥%)។ កាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាក៏្តីមាានុអប្រតាាទាំាបឃើ�ាក្តីន�ងប្របជាាជំនុមាសូ្សួើម (១៣%) និុង
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា (១២%)។ 

ចងុឃើប្រកាាយ កាារចាាប់ចតិ្តនីុងឹឃើភទ�ចូគ្នាន ាក៏្តីត្រូត្តវូិបាានុឃើល់ចឃើ�ើងជាាចឃើង្ហាេ ាមរមួជាាមយួនឹុងឥរយិាាបថឃើ�សងឃើទៀត្ត។
ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់រាាយកាារណ៍ពីើកាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តថេើៗ ឃើនុ�ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៦%) ក៏្តីរាាយកាារណ៍ពីើ
កាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាដែ�រ។ កាារឃើប្របើឃើប្រគំឿងឃើញៀនុ កាារធួ្លាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត ីកាារថប់បាារមៈ ឬឃើមើល់ឃើរឿងអាាស្សអាាភ្ជាាស្ស ទាំា�ងអស់្ស
ឃើនុ�គំជឺាាក្តីតីាាដែ�ល់ជំំរញុឱ្យយមាានុកាារប្រស្ស�ាញ់ឃើភទ�ចូគ្នាន ាឃើទ�ិង។ 
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ទសសនិៈអាាពាាហ៍៍ពិពិាាហ៍៍

ឃើយើងក៏្តីបាានុអឃើងេត្តឃើមើល់ជំំឃើនុឿរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់
អំពីើអាាពាា�៍ពីពិាា�៍ដែ�រ ជាាទស្សសនុៈដែ�ល់
ពីកួ្តីឃើគំនុងឹយក្តីឃើ�ាជាាមយួពីកួ្តីឃើគំឃើ�ាឃើពីល់
ឃើពីញវិយ័ និុង ឃើ�ាក្តីន�ងទំនាាក់្តីទំនុងនាាឃើពីល់
អនាាគំត្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។

ឃើក្តីេងជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុ (៥៧%) ឃើជំឿថាាអាាពាា�៍
ពីពិាា�៍គំរួដែត្តជាាកាារឃើបជីាា ាអស់្សមយួជំើវិតិ្ត បា ដុែនុី
មាានុភ្ជាាគំរយឃើប្រចើនុគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ដែ�ល់
នុយិាាយថាាមនិុប្របាាក្តី� (២៧%) ឬនិុយាាយថាា
ពីកួ្តីឃើគំមនិុយល់់ប្រស្សប (១៦%)។ ឃើក្តីេងជំំទង់
មនិុសូ្សវិជាាយល់់ប្រស្សបថាាអាាពាា�៍ពីពិាា�៍គំរួដែត្ត
ផី្ទាាច់មខុ្លួរវាាងបរុស្សមាន ាក់្តី និុងប្រស្សីើមាន ាក់្តីឃើនាា�ឃើទ។  
មាានុយុវិវិយ័ជិំត្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៨%) 
មនិុយល់់ប្រស្សប ខ្លួណៈឃើពីល់មាានុ (៤០%) 
យល់់ប្រស្សប។ 

អិើដែ�ល់គំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍ឃើនាា�គំ ឺឃើក្តីេងប្រស្សើ
មាានុទស្សសនុៈខ្លួសុ្សគ្នាន ាអំពីើអាាពាា�៍ពីពិាា�៍
ជាាងឃើក្តីេងប្របសុ្ស។ ជាាមធយម ឃើក្តីេងប្រស្សើទំនុងជាា
មនិុសូ្សវិឃើជំឿថាាអាាពាា�៍ពីពិាា�៍គំរួដែត្តជាាកាារ
ឃើបជីាា ាឃើពីញមយួជំើវិតិ្តឃើទ (៥៣% នុងិ ៦១%) 
ឃើ�ើយភ្ជាាគំឃើប្រចើនុទំនុងជាានុយិាាយថាាអាាពាា�៍
ពីពិាា�៍មនិុចាា�បាាច់ផី្ទាាច់មខុ្លួរវាាងបរុស្សមាន ាក់្តី នុងិ
ប្រស្សីើមាន ាក់្តីឃើទ (៥៨% នុងិ ៣៨%) ។

កាារប្រក្តីឃើ�ក្តីឃើមើល់ឃើល់ើគំំនុតិ្តឃើ�ាក្តីន�ងវិបបធម៌
ឃើ�សងៗ យុវិជំនុមាានុកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបខ្លួសុ្សៗគ្នាន ា
ជាាឃើប្រចើនុ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាទិើបអាាប្រ�ិិក្តីទំនុងជាា
ឃើជំឿថាាអាាពាា�៍ពីពិាា�៍គំរួដែត្តជាាកាារឃើបជីាា ាចតិ្តី
ឃើពីញមយួជំើវិតិ្ត ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់យុវិវិយ័ឃើ�ា
អាាឃើមរកិ្តីឡាាទើនុមាានុកាារគំតិ្តដែបបឃើ�សងឃើទៀត្ត។ 

៦១%

៥៣%

��រេឆ�យីតប យល់រសប

៣៨%

៥៨%

��រេឆ�យីតប មិនយល់រសប

៩១%

នីហ

ស្េរីយ៉ា

	

ហសង់ទីន

២៦%

េអ
ស�៉ញ

ឥណ
� ូេនសីុ

៤%
៨១%

េតី	���ហ៍ព�ិ�ហ៍គួរែត����រ
េប��� �េពញមួយជីវតិឬ?

េតី	���ហ៍ព�ិ�ហ៍គួរែត�� �ច់មខុ
រ��ងបុរស�� �ក់ និងរស�ី�� �ក់ែមនឬ? 

��រេឆ�យីតប យល់រសបែដល
ខ�ស់��ងេគ/��ប��ងេគ

��រេឆ�យីតប មិនយល់រសបែដល
ខ�ស់��ងេគ/��ប��ងេគ

��រេឆ�យីតប��មរបេទស 

ទសសនៈ��មេភទ

៥៧% ១៦% ២៧% ៤០% ៤៨% ១២%

េក�ងរបុស េក�ងរសី

យល់រសប     មិនយល់រសប    របែហល យល់រសប     មិនយល់រសប    របែហល

េក�ងរសីេក�ងរបុស
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����ហ៍ពិ��ហ៍គួរែត��
��រេប��� �េពញមួយជីវតិ 

����ហ៍ពិ��ហ៍គួរែត���� �ច់
មុខរ��ងបុរស�� �ក់ និងរស�ី�� �ក់ 

៨៦%
៥៩%

៧៥%
៣៩%

រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 
រគិស�បរសិទ័�នែតេ
	 �ះ 

កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់ 

ទស្សសនុៈប្រពី�គំមីើរអំពីើអាាពាា�៍ពីពិាា�៍គំជឺាាមត្តភិ្ជាាគំត្តចិ។ មាានុដែត្ត
ឃើក្តីេងជំំទង់១ភ្ជាាគំ១០បា ឃុើណ្ឌាះ ា�ដែ�ល់ឃើជំឿថាា អាាពាា�៍ពីពិាា�៍គំរួដែត្ត
ជាាកាារឃើបជីាា ាចតិ្តឃីើពីញមយួជំើវិតិ្តរវាាងបរុស្សមាន ាក់្តី និុងប្រស្សីើមាន ាក់្តី ឃើ�ើយ
កាាររមួឃើភទគំរួដែត្តត្រូត្តវូិបាានុរក្តីាាទុក្តីស្សប្រមាាប់បរបិទអាាពាា�៍ពីពិាា�៍
ដែត្តបា ឃុើណ្ឌាះ ា�។ 

៦០%េតីមិនអីេទែមនេទ ក�ុង��រ
ែដលរមួេភទមុនេរៀប��រ? 

ខ�ុំ របលូកក�ុងេរឿងផ�ូវ
េភទថ�ីៗ េនះ

២០%

៣៣%

៣៣%

េក�ងជំទង់��ំងអស់ ២៩% 

ឃើទាំា�បើជាាមាានុឃើស្សចក្តីីើបឃើប្រងៀនុក្តីន�ងប្រពី�គំមីើរអំពីើប្របធ្លាានុបទឃើនុ�ក៏្តី 
ឃើដាាយ ក៏្តីប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័គឺំ�ចូគ្នាន ាឃើ�ានុងឹមធយមភ្ជាាគំពីភិពីឃើ�ាក្តី  
(៥១%) ដែ�ល់ឃើជំឿថាាកាាររមួឃើភទមនុុឃើរៀបកាារគឺំអាាចទទួល់យក្តីបាានុ។  
តាាមពីតិ្តឃើ�ា ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់ ទំនុងជាាមាានុចំនុនួុឃើប្រចើនុជាាង
ឃើក្តីេងជំំទង់នៃនុសាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្តដែ�ល់និុយាាយថាាពីកួ្តីឃើគំប្របលូ់ក្តីក្តីន�ង
�ួ�វិឃើភទក្តីន�ងរយៈឃើពីល់៣ដែខ្លួចងុឃើប្រកាាយឃើនុ� (៣៤% នុងិ ២៦%)។

ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់ដែ�ល់ឃើបជីាា ា មាានុទស្សសនុៈប្រស្សបតាាមប្រពី�គំមីើរ
ឃើល់ើប្របធ្លាានុបទទាំា�ងឃើនុ� ដែត្តឃើទាំា�ជាាយាា ាងណ្ឌាា ពីកួ្តីឃើគំទំនុងជាា
រាាយកាារណ៍ពីើកាារប្របលូ់ក្តីក្តីន�ងស្សក្តីមេភ្ជាាពី�ួ�វិឃើភទថេើៗ ឃើនុ�។ 

ក្មេ�េងជំំទង់1ភាាគ1០ 
មាានទសសនៈបែបប 
�ពិះគ�ី�រអំពិ�អាាពាាហ៍៍
ពិពិាាហ៍៍ 
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ទំនាា�់ទំនិងមតិ្តតភ�ត ិនិងិព្រួគំសួាារិ
ឃើ�ាឃើពីល់នុយិាាយ�ល់់ស្ស�គំមន៍ុបចុ�បបនុនរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ ឃើក្តីេងជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុនុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំឃើពីញចតិ្ត ី
នុងឹទំនាាក់្តីទំនុងមិត្តភីក្តីី ិនិុងត្រូគំសួាាររបស់្សឃើគំ។ មាានុឃើក្តីេងជំំទង់៨២ភ្ជាាគំរយទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តីនុយិាាយថាា 
បទពីឃិើសាាធត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំមាានុល់ក្តីខណៈល់ើប្របឃើស្សើរជាារមួ។ ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ឃើដាាយ 
ពីចិាារណ្ឌាាឃើល់ើភ្ជាាពីខ្លួសុ្សគ្នាន ានៃនុត្រូគំសួាារ វិបបធម ៌នុងិកាាល់ៈឃើទស្សៈដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុតំ្តណ្ឌាាងឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាា។

ប្របឃើទស្សឥណ្ឌាា ា គឺំជាាប្របឃើទស្សដែត្តមយួគំត់្តឃើ�ាក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាារបស់្សឃើយើងដែ�ល់ស្សិិត្តទិាំា�ងឃើនុ�មាានុល់ក្តីខណៈ 
បប្រញុ្ហាាស្ស។ ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ (៤៧%) នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាប្របឃើទស្សឥណ្ឌាា ានុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំរស់្សឃើ�ាជាាមយួ 
ឪពីកុ្តី/មីាាយមាន ាក់្តី ឃើ�ើយមាានុដែត្ត២០%រស់្សឃើ�ាជាាមយួឪពីកុ្តីមីាាយ (ទាំា�ងពីើរ)។ ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយឃើក្តីេង
ជំំទង់ឥណ្ឌាា ាបាានុរាាយកាារណ៍ថាាឃើពីញចិត្តចំីឃើពាា�បទពីឃិើសាាធត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំបំ�តុ្ត ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាម ២០ 
ប្របឃើទស្សក្តីន�ងកាារសិ្សក្តីាារបស់្សឃើយើង។ ឃើក្តីេងជំំទង់ឥណ្ឌាា ាមាានុភ្ជាាគំរយឃើប្រចើនុគំរួឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់៩៣% បាានុ 
នុយិាាយថាាបទពិីឃើសាាធត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំមាានុល់ក្តីខណៈល់ើប្របឃើស្សើរ។ 

ឃើយើងក៏្តីបាានុប្របមលូ់កាារយល់់�ងឹជាាក់្តីដែស្សងីខ្លួ�ួៗពីើភ្ជាាពីស្សនិទសិាន ាល់របស់្សយុវិវិយ័ជាាមយួឪពីកុ្តីមីាាយឃើដាាយសួ្សរ
ពីកួ្តីឃើគំអំពីើភ្ជាាពីញកឹ្តីញាាប់នៃនុកាារស្សនុះនាាសំ្សខាាន់ុៗ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុឃើល់ើស្សល់ប់ឃើ�ាទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី
នុយិាាយថាា ឃើពីល់ខ្លួ�ួ ឬជាាញកឹ្តីញាាប់ ពីកួ្តីឃើគំនុយិាាយជាាមយួឪពីកុ្តីមីាាយអំពីើបញ្ហាា ាដែ�ល់ពីតិ្តជាាសំ្សខាាន់ុស្សប្រមាាប់
ពីកួ្តីឃើគំ។

េក�ងជំទង់៥៧%��ន��យ��រណ៍
េ��ក
ុងរគួ��រែដល��នឪពុក
�� �យ(��ងំពីរ)។

៣៥% និ��យ��ពួកេគរស់េ����
ឪពុក/�� �យ ឬស��ជិករគួ��រ។ 

េក�ងជំទង់ ៨១% េ��ទូ��ងំពិភពេ��ក
និ��យ�� េពលខ�ះ ឬ��ញឹក��ប់ ពួកេគ
និ��យ��មួយឪពុក�� �យអំពបី�¡ �ែដល
ពិត��សំ£�ន់សរ��ប់ពកួេគ។

េក�ងជំទង់១¥�គ៥និ��យ��ករម
ឬមិនែដលេធ§។ី  

េក�ងជំទង់៥៧%��ន��យ��រណ៍
េ��ក
ុងរគួ��រែដល��នឪពុក
�� �យ(��ងំពីរ)។

៣៥% និ��យ��ពួកេគរស់េ����
ឪពុក/�� �យ ឬស��ជិករគួ��រ។ 

េក�ងជំទង់ ៨១% េ��ទូ��ងំពិភពេ��ក
និ��យ�� េពលខ�ះ ឬ��ញឹក��ប់ ពួកេគ
និ��យ��មួយឪពុក�� �យអំពបី�¡ �ែដល
ពិត��សំ£�ន់សរ��ប់ពកួេគ។

េក�ងជំទង់១¥�គ៥និ��យ��ករម
ឬមិនែដលេធ§។ី  

េក�ងជំទង់៥៧%��ន��យ��រណ៍
េ��ក
ុងរគួ��រែដល��នឪពុក
�� �យ(��ងំពីរ)។

៣៥% និ��យ��ពួកេគរស់េ����
ឪពុក/�� �យ ឬស��ជិករគួ��រ។ 

េក�ងជំទង់ ៨១% េ��ទូ��ងំពិភពេ��ក
និ��យ�� េពលខ�ះ ឬ��ញឹក��ប់ ពួកេគ
និ��យ��មួយឪពុក�� �យអំពបី�¡ �ែដល
ពិត��សំ£�ន់សរ��ប់ពួកេគ។

េក�ងជំទង់១¥�គ៥និ��យ��ករម
ឬមិនែដលេធ§។ី  
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ជាាថេើមងីឃើទៀត្ត ប្របឃើទស្សឥណ្ឌាា ាគំជឺាាប្របឃើទស្សដែ�ល់ឃើល់ចឃើធួ្លាា 
ជាាងឃើគំ ដែ�ល់មាានុឃើក្តីេងជំំទង់៦៣%នុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំ 
ដែត្តងដែត្តនុយិាាយជាាមយួឪពីកុ្តីមីាាយរបស់្សឃើគំអំពីើបញ្ហាា ាដែ�ល់ 
ពីតិ្តជាាសំ្សខាាន់ុស្សប្រមាាប់ពីកួ្តីឃើគំ។ 

�ះ�យមក្តីវិញិ ឃើ�ាស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តី ឃើក្តីេងជំំទង់មនិុសូ្សវិជាា 
មាានុកាារស្សនុះនាាសំ្សខាាន់ុៗញកឹ្តីញាាប់ឃើទ។ ស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តី 
ក៏្តីស្សិិត្តឃើ�ាក្តីន�ងចំណ្ឌាាត់្តថាន ាក់្តីទាំាបជាាងឃើគំ ឃើបើនិុយាាយពីើកាារ 
ឃើពីញចតិ្តកី្តីន�ងត្រូគំសួាារ។ ឃើក្តីេងជំំទង់៣ភ្ជាាគំ១០ បាានុនុយិាាយ 
ថាា បទពិីឃើសាាធត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំមិនុសូ្សវិជាាល់ើបានុាេ ានុឃើទ។

ខ្លួា�ំមាានុមតិ្តជីំតិ្តស្សនិទដិែ�ល់សាគ ាល់់ខ្លួា�ំ ចាាស់្ស

��ញឹក��ប់       េពញខ�ះ

ករម ឬមិនែដល

របេទសឥ�� �

របេទសហលុ
�ង់

រប
េទ

សឥណ� ូ េនសីុ

របេទសនីេហ
សរ�ី៉

�

  
�រហ

�កិ��ងតបូង

សហរដ��េមរកិ

ខ�ុំ ន�ិ�យ��មួយឪពុក�� �យ/
���ព����ល អំពីប�� �ែដល

ពិត��សំ��ន់ចំេ��ះខ�ុំ  

២៩%

៦៣%

៥២%

៤៨%

៥៣%
៣០%

រប
េទសចិន

របេទសឥ�� �

៨៩%

របេទសជបុ៉ន 

២៨%

៨៨%

រប
េទសពរ័ទុយ��ល់

រប
េទសេវៀត��ម

៨៧%

២៦%

របេទសេអស�៉�ញ

៨៧%

របេទសរ៉សូសុ ី

៨៦%

សហរដ���េមរកិ 

២៣%

រប

េទសមិុកសិុក 

២១%

របេទសេរបសីុល 

២៦%

យល់រសប 

មិនយល់រសប 

ឃើក្តីេងជំំទង់ក៏្តីបាានុបង្ហាា ាញថាា ពីកួ្តីឃើគំមាានុមតិ្តភី្ជាាពីរ �ងមាា�ឃើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សឃើគំ។ ឃើក្តីេងជំំទង់៨២ភ្ជាាគំរយទូទាំា�ង
ពីភិពីឃើ�ាក្តីនុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំមាានុមិត្តភីក្តីីជិិំត្តស្សនិទដិែ�ល់សាគ ាល់់ពីកួ្តីឃើគំចាាស់្ស។ ឃើក្តីេងជំំទង់មយួភ្ជាាគំធំមនិុ
យល់់ប្រស្សបឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សមយួចំនុនួុត្តចូឃើ�ាឃើល់ើពីភិពីឃើ�ាក្តី។
 
អិើដែ�ល់គំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍ឃើនាា�គំថឺាា សាាស្សនាា និុងឃើភទមនិុមាានុត្តនួាាទើសំ្សខាាន់ុក្តីន�ងកាារឃើពីញចតិ្តរីបស់្សឃើក្តីេង
ជំំទង់ជាាមយួមតិ្តភីក្តីី ិឬប្រក្តីមុត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំឃើទ។ កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបមាានុល់ក្តីខណៈប្រស្សឃើ�ៀងគ្នាន ារវាាងឃើក្តីេងប្របសុ្ស  
នុងិឃើក្តីេងប្រស្សើក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់កាាន់ុសាាស្សនាាខ្លួសុ្សៗគ្នាន ា ឃើ�ាឃើពីល់ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំបាានុរាាយកាារណ៍
អំពីើមតិ្តភី្ជាាពីជំតិ្តស្សនិទ ិបទពិីឃើសាាធត្រូគំសួាារវិជិំាមាានុ នុងិថាាឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំកំ្តីពីងុស្សនុះនាាប្របក្តីបឃើដាាយអត្តនិុយ័ជាាមយួ
ឪពីកុ្តីមីាាយរបស់្សពីកួ្តីឃើគំដែ�រឬយាា ាងណ្ឌាា។ 

ក្មេ�េងជំំទង់ ៨២% ទូទាំា�ង
ពិភិពិក្មេ�ា�នយិាាយថាា  
ពិ�ួក្មេគមាាន�តិិតជំតិិសាិទធ
បែដូលស្គាា ាល់ពិ�ួក្មេគចាាស់។ 
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មន�ុសជំំនាាន់សេន�ត្រូតិវូបាានដែ�ងដែចក្តីសេ�ាតាាម��សនៈនៃនអតិ�ីញ្ញាា ាណួសេភ�។
ឃើក្តីេងជំំទង់ពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ឃើជំឿថាា ឃើភទត្រូត្តវូិបាានុកំ្តីណត់្តឃើដាាយឃើភទពីើកំ្តីឃើណើ ត្ត ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់ 
ពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់ឃើទៀត្តនុយិាាយថាា ឃើភទគំជឺាាអិើដែ�ល់កំ្តីណត់្តបាានុឃើដាាយខ្លួួ�នុឯង ឃើដាាយឃើយាាងឃើ�ា 
តាាមអាារមេណ៍ នុងិចំណង់�ួ�វិឃើភទផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចចលូ់រមួឃើ�ាក្តីន�ងកាារស្សនុះនាាប្រគំប់

 ប្រជំងុឃើប្រជាាយជាាមយួនុងឹឃើក្តីេងជំំទង់ពីើប្របធ្លាានុបទឃើនុ� នុងិកាារអនុវុិត្តនីៃនុជំឃើប្រមើស្សសំ្សខាាន់ុៗទាំា�ង 
ឃើនុ�ក្តីន�ងជំើវិតិ្តបាានុឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា? 

សេក្តីេងជំំ�ង់មាាន��សនៈផ្ទាទ ាល់ខ្លួួ�នសេល�អាា�ាហ៍ព័�ិាហ៍។
មនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ��ាក់្តី�ចូជាាកំ្តីពីងុង្ហាាក្តីឃើចញពីើទស្សសនុៈប្របនៃពីណើ នៃនុអាាពាា�៍ពីពិាា�៍ ដែ�ល់ 
ថាាវាាជាាកាារឃើបជីាា ាចតិ្តឃីើពីញមយួជំើវិតិ្តរវាាងបរុស្សមាន ាក់្តីនុងិប្រស្សីើមាន ាក់្តី។ ឃើល់ើស្សពីើឃើនុ�ឃើ�ាឃើទៀត្ត ឃើក្តីេង 
ជំំទង់ភ្ជាាគំឃើប្រចើនុមនិុបាានុឃើ�ើញត្តត្រូមវូិកាារក្តីន�ងកាាររក្តីាាកាាររមួឃើភទស្សប្រមាាប់អាាពាា�៍ពីពិាា�៍ឃើទ។  
ឃើត្តើឃើយើងអាាចជំយួឃើក្តីេងជំំទង់ឱ្យយយល់់ពីើដែ�នុកាាររបស់្សប្រពី�ជាាមុាាស់្សចំឃើពាា�អាាពាា�៍ពីពិាា�៍ 
ប្រពីមទាំា�ងអត្តបិ្របឃើយាាជំន៍ុនៃនុកាារឃើបជីាា ាឃើនុ�ឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា?

សេក្តីេងប្រ��ៗមាាន��សនៈ នងិ��ព័សិេសាាធខ្លួ�ុៗគំ្នាាព័�សេក្តីេងប្រ��ុ។
កាារសិ្សក្តីាាប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�បាានុបង្ហាា ាញថាា ឃើក្តីេងប្រស្សើមាានុទស្សសនុៈប្រស្សបតាាមប្រពី�គំមីើរតិ្តចជាាង
ឃើក្តីេងប្របសុ្ស ឃើ�ើយទំនុងជាាប្របឈមមខុ្លួនុងឹបញ្ហាា ាអត្តសី្សញ្ហាា ាណឃើភទជាាង។ ទនិុននុយ័បង្ហាា ាញពីើអិើ
ដែ�ល់កំ្តីពីងុឃើក្តីើត្តឃើ�ើង បា ដុែនុមិីនុដែមនុឃើ�ត្តអិុើវាាជាាកាារពិីត្ត ឬអិើដែ�ល់អាាចរមួចំដែណក្តី�ល់់នុនិាន ាកាារ
ឃើនុ�ឃើទ។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចចលូ់រមួជាាមយួឃើក្តីេងប្រស្សើឃើ�ើមបយីល់់ពីើគំំនុតិ្ត បទពីឃិើសាាធ នុងិបញ្ហាា ាជាាប់
ស្សះ�ឃើ�ាក្តីន�ងដែ�នក្តីទាំា�ងឃើនុ�បាានុឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា? 

សេក្តីេងជំំ�ង់ហាាក់្តី�ចូជាាសេព័ញចតិិជីាាមយួុនងឹ�ំនាាក់្តី�ំនងត្រូគំសួាាររ��់ព័កួ្តីសេគំ។
វាាគំរួឱ្យយចាាប់អាារមេណ៍ណ្ឌាាស់្សដែ�ល់ឃើ�ើញថាា ឃើក្តីេងជំំទង់ឥណ្ឌាា ារកី្តីរាាយបំ�តុ្តជាាមយួនឹុងបទ
ពីឃិើសាាធត្រូគំសួាារពីកួ្តីឃើគំ ឃើទាំា�បើជាាពីកួ្តីឃើគំភ្ជាាគំឃើប្រចើនុរស់្សឃើ�ាក្តីន�ងត្រូគំសួាារដែ�ល់មាានុឪពីកុ្តី/មីាាយ
ដែត្តមាន ាក់្តីក៏្តីឃើដាាយ។ កាារឃើនុ��ាក់្តី�ចូជាាបង្ហាា ាញថាា ជាាធមេតាាយុវិវិយ័ប្រស្សឡាាញ់ត្រូគំសួាាររបស់្ស
ពីកួ្តីឃើគំ មិនុថាាក្តីចិកុាារល់ើ ឬកាារលំ់បាាក្តីដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំអាាចជំបួប្របទ�ក្តីន�ង�ំឃើណើ រជំើវិតិ្តឃើនាា�ឃើទ។

ប្របធ្លាានុបទនៃនុអត្តសី្សញ្ហាា ាណ នុងិទំនាាក់្តីទំនុងអាាចមាានុល់ក្តីខណៈចប្រម�ុនុងិពីបិាាក្តីក្តីន�ងកាារដែស្សងិយល់់។ មនុសុ្សស
ប្រគំប់គ្នាន ាមាានុប្របវិត្តី ិបទពិីឃើសាាធ នុងិឃើយាាបល់់ឃើរៀងៗខ្លួួ�នុឃើ�ាក្តីន�ងកាារស្សនុះនាា។ ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់គ្នាេ ានុទស្សសនុៈ
ណ្ឌាាមយួដែ�ល់បង្ហាា ាញពីើល់ក្តីខណៈនៃនុមនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�ឃើ�ាឃើល់ើពីភិពីឃើ�ាក្តីទាំា�ងមលូ់ ទិនុននុយ័បង្ហាា ាញពីើ
នុនិាន ាកាារដែ�ល់កំ្តីពីងុរកី្តីចឃើប្រមើនុឃើ�ើង ដែ�ល់អាាចនាា�ឱ្យយកាារយល់់�ងឹ នុងិកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សឃើយើង។

ប្តេសចិ�ត�សនិិដិ្ឋាា ានិ
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�ំសេ�ងដែ�លមាាន 
ឥ�ធពិ័ល នងិដែណួនាា� 
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GENDER IDENTITY...

បទពិេ��ធ�� �ល់ខ�នួ គឺ��េហតុផលទី
មួយែដលេកងជំទង់និ��យ�� ពកួេគនឹង
�� �ស់បរូគំនិតរបស់ពួកេគអំពជំីេនឿ
��ស��។

អត�នយ័ៃនជីវតិ 

េភទ និងផូវេភទ 

េកងជំទង់ន�ិ�យ��រគួ��រ គឺ��ឥទ�ិពល
ចមបងរបស់ពកួេគសរ�ប់��រែណ��េំលីសំណួរ
សំ��ន់ៗមួយចំនួនក�ុងជីវតិដូច��អ�ែីដលរតូវ 
និងអ�ីែដលខុស រពម��ំងអត�នយ័ៃនជីវតិ។

ប� �ញសង ម និងមិតភកគឺិ��ឥទ�ពិល
ចមបងរបស់េកងជំទង់ េ��េពលនិ��យ

អំពី��រសន���អំពីេភទ និងផ�ូវេភទ។

រគិស�បរសិទ័វយ័ជំទង់តចិបំផតុ
និ��យ�� ��របេរងៀនរបស់រគូ

គ�� �ល¡�ច��មូលេហតុចមបង
ែដលពួកេគ¢� �ស់ប�ូរគំនតិរបស់ពកួ

េគអំពជំីេនឿ¤�ស��។

េក�ងជំទង់រគិសបរសិទ័ែដល
េប�� � ទំនង���នចំននួបួនដង
េរចីន��ងេកងជំទង់រគសិ�បរសិទ័
ែដល�នែតេ¥ �ះ ែដល��ក
េ��រករគូគ�� �ល ឬរពះគម�រី
សរ�ប់��រែណ��។ំ

អ�ែីដលេយីង��នរកេឃីញ
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សំប្តេ�ងដែ�លមាានិឥទិពិិល និងិដែណនាា�

ឃើក្តីេងជំំទង់មាានុឃើយាាបល់់ឃើល់ើឃើរឿងជាាឃើប្រចើនុ បា ដុែនុទីស្សសនុៈទាំា�ងឃើនុ�ក្តីប្រមត្រូត្តវូិបាានុឃើល់ើក្តីឃើ�ើង គឺំត្រូត្តវូិបាានុឃើ�ាកាារដាាច់
ឃើចញពីើឃើគំ។ ឃើយើងចង់�ងឹអំពីើឥទិពិីល់ធំបំ�តុ្តរបស់្សមនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើនុ�។

ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំទុក្តីចិត្តនីុរណ្ឌាាស្សប្រមាាប់កាារដែណនាា� នុងិ�ំបនូាេ ានុ? ឃើ�ាឃើពីល់នុយិាាយអំពីើសំ្សណួរសំ្សខាាន់ុបំ�តុ្តក្តីន�ងជំើវិតិ្ត 
ឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំសីាាប់សំ្សឃើ�ង (ស្សមីើ) អិើខ្លួ�ួ? ឃើត្តើអិើនឹុងផួ្ទាាស់្សបី�រគំំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំអំពីើជំំឃើនុឿសំ្សខាាន់ុមយួ?

ឃើដាាយឃើយាាងតាាមស្សមាាស្សធ្លាាត្តទុាំា�ងអស់្ស ទិនុននុយ័ឃើនុ�បាានុ�ល់ី់ឱ្យយឃើយើងនុវូិកាារយល់់�ងឹខ្លួ�ួៗអំពីើរឃើបៀបដែ�ល់ឃើក្តីេង
ជំំទង់ស្សពីនិៃថៃឃើនុ�បឃើងេើត្តទស្សសនុៈរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។

��រសន���ពី
អត�នយ័ៃន

ជវីតិ 

ស��ជិករគួ��រ  ៤១%១

ប� �ញសង	ម/អន��ញ   ២០%២

មិត�ភក�ិ/អ�ក��ន��នៈេស�ី�� �  ១៩%៣

រគូបេរងៀន/អ�ករបឹក��េ��បល់  ៧%៤

ប� �ញសង	ម�� �ល់  ៧%៥

អ�កដឹក��ំ��ស��/អត�បទ  ៧%៦

ឃើក្តីេងជំំទង់ប្របាាប់ឃើយើងថាា ពីកួ្តីឃើគំង្ហាាក្តីមក្តីរក្តី
ត្រូគំសួាារជាាញកឹ្តីញាាប់បំ�តុ្តស្សប្រមាាប់កាារដែណនាា�
ឃើល់ើប្របធ្លាានុបទសំ្សខាាន់ុៗមយួចំនុនួុក្តីន�ងជំើវិតិ្ត។ 
ស្សមាាជំកិ្តីត្រូគំសួាារគំជឺាាឥទិពិីល់ចមបងមយួ ឃើ�ា 
ឃើពីល់នុយិាាយអំពីើសំ្សណួរជំុំ វិញិអត្តនិុយ័នៃនុជំើវិតិ្ត 
ឬអិើដែ�ល់ត្រូត្តវូិ និុងអិើដែ�ល់ខ្លួសុ្ស។

មតិ្តភីក្តីី ិឬអនក្តីមាានុឋាានុៈឃើស្សេើគ្នាន ា និុងបណី្ឌាាញ
ស្សងគម បឃើងេើត្តឱ្យយមាានុឥទិពិីល់ធំៗបើ�ល់់ឃើក្តីេង
ជំំទង់ ដែ�ល់មាានុត្រូគំបូឃើប្រងៀនុ ឬអនក្តីប្របឹក្តីាាឃើយាាបល់់  
អនក្តី�កឹ្តីនាា�សាាស្សនាា ឬអត្តបិទ ឬបណី្ឌាាញស្សងគម
ផ្ទាះ ាល់់មាានុក្តីប្រមិត្តទាំាបឃើ�ាក្តីន�ងបញ្ចូាើរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។
 
ពីតិ្តណ្ឌាាស់្ស មាានុដែ�នក្តីជាាឃើប្រចើនុឃើទៀត្តដែ�ល់ឃើយើង
អាាចសួ្សរឃើក្តីេងជំំទង់។ បា ដុែនុអិីើដែ�ល់អនក្តីឃើជំឿជាាក់្តីអំពីើ
ឃើគ្នាាល់បំណងចងុឃើប្រកាាយនៃនុជំើវិតិ្ត នុងិស្សើល់ធម៌  
គំឃឺើក្តីើត្តមក្តីពីើកាារអនុវុិត្តយីាា ាងប្រជាាល់ឃើប្រ�ា ស្សប្រមាាប់
រឃើបៀបដែ�ល់អនក្តីនុងឹប្របប្រពឹីត្ត។ី

ទំនុកុ្តីចតិ្តកី្តីន�ងត្រូគំសួាាររបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់
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សំ្សណួរប្រគឹំ�ទាំា�ងពីើរឃើនុ�មាានុ 
សាារៈសំ្សខាាន់ុណ្ឌាាស់្សឃើ�ាក្តីន�ងវិយ័ 
ជំំទង់ ឃើ�ាឃើពីល់យុវិវិយ័កំ្តីពីងុ 
ចងប្រក្តីងនុវូិគំត្តឃិើ�ាក្តីរបស់្សឃើគំ  
ដែ�ល់ជាាសំ្សណំុនៃនុជំំឃើនុឿដែណនាា�  
ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំនុងឹនាា�យក្តីឃើ�ា
អនុវុិត្តឃីើ�ាឃើពីល់ឃើគំកួាាយជាា
មនុសុ្សសឃើពីញវិយ័។

��រសន���ពី
អ�ែីដលរតូវ

និងខុស

ស��ជិករគួ��រ  ៥០%១

មិត�ភក�ិ/អ�ក��ន��នៈេស�ី�� �   ១៦%២

ប�� �ញសង�ម/អន��ញ  ១៤%៣

រគូបេរងៀន/អ�ករបឹក��េ��បល់  ៩%៤

អ�កដឹក��ំ��ស��/អត�បទ  ៧%៥

ប�� �ញសង�ម�� �ល់  ៥%៦

ឃើ�ាឃើពីល់នុយិាាយអំពីើស្សើល់ធម ៌ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាអាាឃើមរកិ្តីឡាាទើនុពីងឹដែ�ើក្តីយាា ាងខួាា�ងឃើល់ើត្រូគំសួាារជាាងឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាក្តីន�ង
តំ្តបន់ុឃើ�សងឃើទៀត្តនៃនុពិីភពីឃើ�ាក្តី។ ឃើក្តីេងជំំទង់៣ភ្ជាាគំ៥ឃើ�ាអាាឃើមរកិ្តីឡាាទើនុនុយិាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំនុងឹឃើ�ារក្តីត្រូគំសួាារ
ឃើ�ាឃើពីល់ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំត្រូត្តវូិកាារពីត័្តម៌ាានុ ឬកាារដែណនាា�ស្សប្រមាាប់អិើដែ�ល់ប្រតឹ្តមត្រូត្តវូិ នុងិអិើដែ�ល់ខ្លួសុ្ស។
 
បា ដុែនុ ីសូ្សមបដីែត្តឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សដែ�ល់អប្រតាានៃនុយល់់ប្រស្សបទាំាបជាាងក៏្តីឃើដាាយ ក៏្តីត្រូគំសួាារឃើ�ាដែត្តជាាជំឃើប្រមើស្សចឃើមួើយខ្លួស់ី្ស
បំ�តុ្តក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបទាំា�ងអស់្ស។

៦៥%

រប
េទសមិុចសិុក

របេទសេអសីុប

 រប
េទសកឡំុូបី៊

៦៣%

របេទសចិន

២៩% ៣៣%

ឥទិពិីល់ត្រូគំសួាារតាាមប្របឃើទស្ស

ប្រ�សេ��ដែ�លនាា�មខុ្លួសេគំ ប្រ�សេ��ដែ�លទាំា�ជាាងសេគំ

ខ្លួា�ំ ដែត្តងដែត្តឃើ�ារក្តីត្រូគំួសាារស្សប្រមាាប់ពីត៌័្តមាានុ ឬកាារដែណនាា�ពីើអិើដែ�ល់ត្រូត្តូវិ ឃើ�ើយ នុិងខ្លួុស្ស៖
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�� �ន��ស�� ������ដៃទ រគិស�បរសិទ័ 

៤៥%
៤០%

៣៦%

១៨%២០%២២%

១៦%១៦%

២៥%

៨%
១១%

១%

រគួ��រ អន��ញ/
ប�� �ញសង�ម 

មិត�ភក� ិនិង
មនសុសែដល��ន

��នៈេស�ី�� � 

អ�កដឹក �ំ
��ស � និង

អត�បទ 

ឥទិពិីល់ឃើ�ាតាាមសាាស្សនាា

ត្រូគំសួាារឃើ�ាដែត្តជាាសំ្សឃើ�ងដែណនាា��៏សំ្សខាាន់ុស្សប្រមាាប់ឃើក្តីេងជំំទង់ ឃើទាំា�បើជាា
ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សដែ�ល់យុវិវិយ័រាាយកាារណ៍ពីើបទពីឃិើសាាធត្រូគំសួាារអវិជិំាមាានុ
ក៏្តីឃើដាាយ។ ឧទាំា�រណ៍ ស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តីគំជឺាាប្របឃើទស្សដែ�ល់មាានុចំណ្ឌាាត់្ត 
ថាន ាក់្តីទាំាបបំ�តុ្តទាំាក់្តីទងនឹុងកាារឃើពីញចតិ្តកី្តីន�ងត្រូគំសួាាររបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់។ ឃើទាំា�
យាា ាងណ្ឌាា ឃើក្តីេងជំំទង់ស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តីឃើប្រចើនុជាាងមធយម នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំ
ឃើ�ារក្តីប្រក្តីមុត្រូគំសួាារជាាញកឹ្តីញាាប់ស្សប្រមាាប់ពីត័្តម៌ាានុឬកាារដែណនាា�អំពីើអិើដែ�ល់ត្រូត្តវូិ 
នុងិខ្លួសុ្ស (៥២%) ឬអត្តនិុយ័នៃនុជំើវិតិ្ត (៤២%) ។ វាាអាាចមាានុបញ្ហាា ាមយួចំនុនួុ
ឃើ�ាតាាម�ំឃើណើ រជំើវិតិ្ត ឪពីកុ្តីមីាាយ នុងិស្សមាាជំកិ្តីត្រូគំសួាារដែ�ល់ត្រូត្តវូិបនុមីាានុ
ឥទិពិីល់គំរួឱ្យយទុក្តីចិត្តឃីើ�ាក្តីន�ងជំើវិតិ្តរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់។

ប្របដែ�ល់ជាាមនិុគំរួឱ្យយភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់ឃើទ ដែ�ល់ឥទិពិីល់របស់្សយុវិវិយ័ឃើមើល់ឃើ�ា
�ាក់្តី�ចូជាាខ្លួសុ្សគ្នាន ាបនុីចិបនុី�ចអាាប្រស្សយ័ឃើល់ើសាាស្សនាារបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។  
ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ ទំនុងជាាមាានុឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងជំំទង់�នៃទឃើទៀត្ត គំកំឺ្តីពីងុង្ហាាក្តីឃើ�ា
រក្តីប្រក្តីមុត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំស្សប្រមាាប់កាារដែណនាា�អំពីើអត្តនិុយ័នៃនុជំើវិតិ្ត ឃើ�ើយ
�ចូជាាមនិុសូ្សវិទំនុងជាាឃើមើល់ឃើ�ាបណី្ឌាាញស្សងគម ឬមិត្តភីក្តីី ិនិុងអនក្តីដែ�ល់ 
មាានុឋាានុៈឃើស្សេើគ្នាន ា។

ក្តីដែនុួងដែ�ល់ខ្លួា�ំ ឃើ�ាភ្ជាាគំឃើប្រចើនុ ឃើ�ើមបទីទួល់បាានុពីត៌័្តមាានុ ឬកាារដែណនាា�អំពីើអត្តិនុយ័នៃនុជំើវិតិ្ត៖

មាានុប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័វិយ័ 
ជំំទង់ត្តចិជាាង ១ ភាាគ 
១០ និុយាាយថាាពីកួ្តីឃើគំ 
ឃើ�ារក្តីត្រូគំគូំងិ្ហាាល់ ឬប្រពី� 
គំមីើររបស់្សពីកួ្តីឃើគំជាា 
ញកឹ្តីញាាប់បំ�តុ្ត  
ស្សប្រមាាប់កាារដែណនាា� 
អំពីើអត្តនិុយ័នៃនុជំើវិតិ្ត។
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��រសន���ពី
េភទ និងផ�វូេភទ 

ស��ជិករគួ��រ   ២០%

អន��ញ/ប�� �ញសង�ម   ៣៦%

មិត�ភក�/ិអ�ក��ន��នៈេស�ី�� �   ២៣%

រគូបេរងៀន/អ�ករបឹក��េ��បល់   ១១%

ប�� �ញសង�ម�� �ល់   ៦%

អ�កដឹក���ំ�ស��/អត�បទ   ៤%

១

២

៣

៤

៥

៦

កាារិសនិទនាាមយួដែ�លខសុដែបា�
ដែ�នក្តីមយួឃើទៀត្តដែ�ល់ឃើយើងបាានុសួ្សរឃើក្តីេងជំំទង់អំពីើប្របធ្លាានុបទ
ទាំាក់្តីទងនុងឹឃើភទ �ួ�វិឃើភទ និុងបញ្ហាា ា�ួ�វិឃើភទ។ កាារស្សនុះនាាឃើនុ�
ឃើមើល់ឃើ�ាមាានុល់ក្តីខណៈខ្លួសុ្សគ្នាន ាខួាា�ងណ្ឌាាស់្សជាាមយួឃើក្តីេងជំំទង់
ដែ�ល់រាាយកាារណ៍អំពីើឥទិពិីល់ឃើ�សងៗគ្នាន ា។

អុើនុធណិឺត្ត គំជឺាាសំ្សឃើ�ងដែណនាា�ឃើ�ាទើឃើនុ�ឃើដាាយមាានុឃើក្តីេង
ជំំទង់ជាាង១ភ្ជាាគំ៣និុយាាយថាា ពីកួ្តីឃើគំង្ហាាក្តីឃើ�ារក្តីបណី្ឌាាញ
ស្សងគមជាាញកឹ្តីញាាប់បំ�តុ្តស្សប្រមាាប់ពីត័្តម៌ាានុ ឬកាារដែណនាា�ឃើល់ើ
ប្របធ្លាានុបទទាំា�ងឃើនុ�។ មិត្តភីក្តីី ិឬអនក្តីដែ�ល់មាានុឋាានុៈឃើស្សេើគ្នាន ា
អ�អាាងថាាជាាចំណុចដែ�ល់មាានុឥទិពិីល់បំ�តុ្តទើពីើរ ឃើដាាយមាានុ
ស្សមាាជំកិ្តីត្រូគំសួាារប្របមលូ់�ី�ំគ្នាន ាឃើ�ាចំណុចកំ្តីពីលូ់ទាំា�ងបើ។ 
អនក្តី�កឹ្តីនាា�សាាស្សនាា ឬអត្តបិទស្សិិត្តឃើ�ាបាាត្តតាារាាង។  

សូ្សមបដីែត្តក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ ប្របភពីតាាមអនុឡាាញ ឬ 
បណី្ឌាាញស្សងគមផួ្ទាាស់្សបី�រត្រូគំសួាារជាាឥទិពិីល់កំ្តីពីលូ់របស់្សឃើក្តីេង 
ជំំទង់ឃើល់ើប្របធ្លាានុបទទាំា�ងឃើនុ�។ ឃើ�ាឃើពីល់ដែ�ល់និុយាាយអំពីើ
ឃើភទ នុងិ�ួ�វិឃើភទ សំ្សឃើ�ងនៃនុវិបបធម៌�ាក់្តី�ចូជាាកំ្តីពីងុខួាា�ង
ឃើល់ើស្សល់ប់ឃើល់ើសំ្សឃើ�ងឃើ�សងៗឃើទៀត្ត�ចូជាាបទគំមីើរ  
ឬប្រក្តីមុជំំនុុំ។

ឃើទាំា�យាា ាងណ្ឌាាក៏្តីឃើដាាយ ឃើយើងឃើ�ើញមាានុភ្ជាាពីខ្លួសុ្សដែបកួ្តីគ្នាន ាយាា ាងខួាា�ងក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា ក្តីន�ងកាារ
ប្របកាាន់ុខាា ាប់នុវូិជំំឃើនុឿស្សន�ល់ជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ និុងមាានុទមួាាប់អាានុប្រពី�គំមីើរ និុងអធិសាឋ ានុ។ ឃើក្តីេងជំំទង់ទាំា�ងឃើនុ�យក្តីចតិ្តី
ទុក្តីដាាក់្តីកាាន់ុដែត្តខួាា�ងឃើ�ាឃើល់ើអនក្តី�ឹក្តីនាា�ខាាងវិញិ្ហាា ាណរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ នុងិប្រពី�បនុះ�ល់របស់្សប្រពី�។ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់
ដែ�ល់ឃើបជីាា ា មាានុចំនុនួុបនួុ�ងឃើប្រចើនុជាាងពីកួ្តីប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់មាានុដែត្តឃើ�េ ា� ដែ�ល់នុយិាាយថាាពីកួ្តីឃើគំឃើប្រចើនុដែត្តឃើ�ារក្តី
អនក្តី�កឹ្តីនាា�សាាស្សនាា ឬអត្តបិទស្សប្រមាាប់កាារដែណនាា�។

រគិស�បរសិទ័ែដលេប��� � 
រគិស�បរសិទ័ែដល�នែតេ
	 �ះ 

��គេរចីនេ��រកអ�កដឹក���ំ�ស�� ឬអត�បទ
សរ�ប់ពត័៌�ន ឬ��រែណ��អំំពី

២៣%

៦%

២៤%

៦%

១២%

៣%

អត�នយ័ៃនជីវតិ

រតូវ ឬខុស

េភទ និងផ�ូវេភទ
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េតីអ�ែីដលនឹងេធ�ឱីយអ�ក�� ស់ប	ូរចិត	
គំនិតរបស់អ�កអំពជំីេនឿ

�ស��ងេគ?

បទពិេ�ធ�  ល់ខ�ួន ដូច��រេឆ�យីតប�កយអធិ�� ន៖ ៣៧%១

�រអេង�តេមីលេ�យ�  ល់�មអន�ញ ឬេ�ក�ុងេសៀវេ�៖ ២៦%២

�រស�  ��មួយឪពុក�	 យរបស់ខ�ុំ ៖ ១៨%៣

៤ �របេរងៀនពីអ�កដឹក�ំ�ស�៖ ១២%

៥ �រសន ��មួយមិត	ភក	៖ិ ៨%

ឥទិពិីល់ជំយួ�ល់ី់ពីត័្តម៌ាានុ និុងឃើរៀបចំគំំនុតិ្ត បា ដុែនុឃីើ�ាចងុបញ្ចូប់ុ មនុសុ្សសមាន ាក់្តីៗស្សឃើប្រមចចតិ្តឃីើដាាយខ្លួួ�នុឯងនុវូិអិើ
ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំនឹុងឃើជំឿ នុងិរឃើបៀបដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំប្របកាាន់ុខាា ាប់នុវូិជំំឃើនុឿឃើនាា�។

ឃើយើងចង់ជំើក្តីឱ្យយកាាន់ុដែត្តឃើប្រ�ា ឃើ�ើមបដីែស្សងិយល់់ពីើអិើដែ�ល់នឹុងឃើធិើឃើក្តីេងជំំទង់ផួ្ទាាស់្សបី�រគំំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ អំពីើជំំឃើនុឿ
សាាស្សនាាដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំមាានុរចួឃើ�ើយ។

បទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ �ចូជាាកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបពាាក្តីយអធសិាឋ ានុ គឺំជាាជំឃើប្រមើស្សចឃើមួើយដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុឃើប្រជំើស្សឃើរសី្សឃើប្រចើនុ
បំ�តុ្ត។ ឃើក្តីេងជំំទង់ក៏្តីឃើពីញចតិ្តកី្តីន�ងកាារឃើសុ្សើបអឃើងេត្តឃើល់ើបញ្ហាា ាឃើនុ�ស្សប្រមាាប់ខ្លួួ�នុឃើគំ ជាាជាាងកាារពីឃិើប្រគ្នាា�ជាាមយួ
អនក្តី�នៃទ។ កាារស្សនុះនាាជាាមយួអនក្តីដែ�ល់មាានុសិ្សទិអំិណ្ឌាាច�ចូជាា ឪពីកុ្តីមីាាយ ឬត្រូគំគូំងិ្ហាាល់ មាានុចំណ្ឌាាត់្តថាន ាក់្តីទាំាប
ឃើ�ាក្តីន�ងបញ្ចូាើ ឃើ�ើយកាារស្សនុះនាាជាាមយួមតិ្តភីក្តីីឃិើ�ាចងុឃើប្រកាាយឃើគំ។

ប្របឃើទស្សឥណ្ឌាា ាគំជឺាាប្របឃើទស្សដែត្តមយួគំត់្តដែ�ល់កាារឃើឆួ្លុះើយត្តបឃើ�ានុងឹសំ្សណួរឃើនុ� មាានុភ្ជាាពី�ះ�យខួាា�ង។  
ជំតិ្តពាាក់្តីក្តីណី្ឌាាល់(៤៦%) នៃនុឃើក្តីេងជំំទង់ឥណ្ឌាា ាបាានុនុយិាាយថាា កាារស្សនុះនាាជាាមយួឪពីកុ្តីមីាាយរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ
ទំនុងជាានុងឹផួ្ទាាស់្សបី�រចតិ្តគំីំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ ឃើ�ើយពីកួ្តីឃើគំបាានុដាាក់្តីចំណ្ឌាាត់្តថាន ាក់្តីបទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុទាំាប
ជាាងឃើគំ (១៥%) ។

អី�ដែ�លនិងឹផ្លាា ាស់ដែប្របគំំនិតិ្តរិបស់ពិ�ួប្តេគំ
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ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់គ្នាេ ានុសាាស្សនាា ពីងឹដែ�ើក្តីខួាា�ងឃើ�ាឃើល់ើកាារអឃើងេត្តផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ បា ដុែនុឃីើទាំា�បើជាាយាា ាងឃើនុ�
ក៏្តីឃើដាាយ ពីកួ្តីឃើគំនិុយាាយថាាពីកួ្តីឃើគំនឹុងត្រូត្តវូិផួ្ទាាស់្សបី�រឃើដាាយបទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ។ ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ឃើប្រចើនុជាាងឃើក្តីេងជំំទង់
សាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្តនិុយាាយថាា បទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុនុងឹផួ្ទាាស់្សបី�រគំំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ ក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមសាាស្សនាា
ទាំា�ងអស់្ស ប្របជាាជំនុមាសូ្សួើមឃើផី្ទាាត្តត្តចិបំ�តុ្តឃើល់ើកាារយក្តីចិត្តទុីក្តីដាាក់្តីឃើល់ើបទពីឃិើសាាធផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ នុងិឃើផី្ទាាត្តឃើ�ាឃើល់ើ
កាារបឃើប្រងៀនុពីើអនក្តី�កឹ្តីនាា�សាាស្សនាាភ្ជាាគំឃើប្រចើនុ។ (សូ្សមក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ថាាប្របជាាជំនុមាសូ្សួើមគំជឺាាប្រក្តីមុធំជាាងឃើគំដែ�ល់បាានុ
រមួបញ្ចូុ�ល់ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើភទ «សាាស្សនាា�នៃទឃើទៀត្ត»ខាាងឃើប្រកាាម) ។

៤២%

២៥%

៣៨%

២៣%

៣៣%

២៣% ២២%២៣%

៣៣%

១៣%

១៩%

៦%

បទពិេ��ធ
�� �ល់ខ�នួ

��រសន�����មួយ
រគួ��រ ឬមិត�ភក�ិ

��រអេង�ត
�� �ល់ខ�នួ

��របេរងៀនពីអ�ក
ដឹក��ំ��ស��

េផសងេទៀត

�� �ន��ស�� ������ដៃទ រគិស�បរសិទ័ 

ង្ហាាយនុងឹផួ្ទាាស់្សបី�រចិត្តគំីំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំអំពីើជំំឃើនុឿសាាស្សនាា
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ឥ�ធពិ័លត្រូគំសួាារ�ំខាាន់ជាាងសេគំ 
កាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�បង្ហាា ាញថាា ឃើ�ាឃើពីល់និុយាាយអំពីើសំ្សណួរសំ្សខាាន់ុៗបំ�តុ្តក្តីន�ងជំើវិតិ្ត ឃើក្តីេងជំំទង់
ទុក្តីចិត្ត ីឃើ�ើយង្ហាាក្តីឃើ�ារក្តីត្រូគំសួាាររបស់្សពីកួ្តីឃើគំខួាា�ង ឃើ�ើមបទីទួល់បាានុកាារដែណនាា�។ ឪពីកុ្តីមីាាយ
មាានុត្តនួាាទើសំ្សខាាន់ុបំ�តុ្តក្តីន�ងកាារកំ្តីណត់្តនុវូិអិើដែ�ល់ក្តីនូុៗរបស់្សពីកួ្តីឃើគំឃើជំឿ។

��គំមី�រ និងប្រក្តីមុជំំនុំមាានឥ�ធពិ័លតិចិជាាងប្រ�ភព័សេ�សងៗសេ�ៀតិ។
ឃើនុ�ជាាកាារពីតិ្ត ជាាពីឃិើស្សស្សឃើ�ាឃើពីល់និុយាាយអំពីើឃើភទ នុងិ�ួ�វិឃើភទ។ សំ្សឃើ�ងនៃនុវិបបធមគ៌ំមឺាានុ
ឥទិពិីល់ខួាា�ង �ចូដែ�ល់បាានុបង្ហាា ាញតាាមរយៈបណី្ឌាាញស្សងគម និុងតាាមរយៈអនក្តីដែ�ល់មាានុឋាានុៈ
ឃើស្សេើគ្នាន ា ឃើ�ើយវាាកំ្តីពីងុកំ្តីណត់្តស្សង់ីដាាស្សប្រមាាប់ឃើក្តីេងជំំទង់ក្តីន�ងប្របធ្លាានុបទសំ្សខាាន់ុៗទាំា�ងឃើនុ�។
 ឃើត្តើប្រក្តីមុជំំនុុំអាាចទទួល់យក្តីត្តនួាាទើៗ ក្តីន�ងកាារចលូ់រមួជាាមយួឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាក្តីន�ងដែ�នក្តីសំ្សខាាន់ុៗ
ទាំា�ងឃើនុ�យាា ាង�ចូឃើមចី?

��ព័សិេសាាធផ្ទាទ ាល់ខួ្លួ�ន មាានឥ�ធពិ័លខួាា�ងសេល�ជំ�វតិិយុុវវយ័ុ។ 
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់បាានុឃើ�ើរជាាមយួប្រពី�ប្រគំសិ្ស ីឃើ�ាបនុឃីើប្រស្សក្តីឃួាានុបទពិីឃើសាាធជាាក់្តីដែស្សងីនៃនុជំំឃើនុឿ
របស់្សពីកួ្តីឃើគំ ឃើ�ើយសូ្សមបដីែត្តអនក្តីដែ�ល់នុយិាាយថាាគ្នាេ ានុប្រពី� ក៏្តីឃើបើក្តីកាារផួ្ទាាស់្សបី�រគំំនុតិ្តរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ
ដែ�រ ប្របសិ្សនុឃើបើពីកួ្តីឃើគំជំបួប្រទង់ផ្ទាះ ាល់់។ ឃើត្តើឃើយើងអាាចជំយួបឃើងេើត្តបរយិាាកាាស្ស និុងឱ្យកាាស្សស្សប្រមាាប់
បទពិីឃើសាាធទាំា�ងឃើនាា�ឱ្យយឃើក្តីើត្តឃើ�ើងយាា ាង�ចូឃើមចី?

វាាមាានុប្របឃើយាាជំន៍ុក្តីន�ងកាារសីាាប់ឮឃើដាាយផ្ទាះ ាល់់ពីើឃើក្តីេងជំំទង់ នុវូិអិើដែ�ល់មាានុឥទិពិីល់ និុងកាារដែណនាា�ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំ
កំ្តីពីងុសីាាប់ឃើ�ាក្តីន�ងពិីភពីដែ�ល់ស្សេ�គំសាេ ាញ នុងិកាាន់ុដែត្តប្រចបកូ្តីប្រចបល់់ដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំរស់្សឃើ�ា។ ឃើនុ�គំជឺាាអិើដែ�ល់ត្រូត្តវូិ
ពីចិាារណ្ឌាាអំពីើកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ៖

ប្តេសចិ�ត�សនិិដិ្ឋាា ានិ



53

ឃើយាាងតាាមកាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ� ឥ��វិឃើនុ�ឃើយើង�ងឹចាាស់្សថាាអនក្តីណ្ឌាា នុងិអិើដែ�ល់ជំ�ឥទិពិីល់�ល់់យុវិជំនុ
នាាឃើពីល់បចុ�បបនុនឃើនុ�។ ភ្ជាារកិ្តីចកុ្តីន�ងកាារបឃើងេើត្តជំំនាាន់ុដែ�ល់ប្រស្សបតាាមប្រពី�ជាាមុាាស់្ស ឃើ�ាក្តីន�ងវិបបធមឃ៌ើប្រកាាយ
ឃើស្សចក្តីីើពីតិ្តឃើនុ��ាក់្តី�ចូជាាមនិុអាាចឃើ�ារចួឃើទ បា ដុែនុបី្រពី�របស់្សឃើយើងមនិុដែមនុជាាប្រពី�ដែ�ល់មនិុអាាចឃើ�ារចួ
ឃើនាា�ឃើទ។ ប្រទង់ជាាប្រពី�ដែ�ល់គ្នាេ ានុនុរណ្ឌាាអាាចឃើគំច�តុ្ត។

ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់ឃើយើងប្របដែ�ល់ជាាមនិុបាានុជំបួប្របទ�នុវូិឃើរឿង�ចូៗគ្នាន ាក្តីន�ងកំ្តី��ងឃើពីល់ដែ�ល់ឃើយើងបាានុ 
ផួ្ទាាស់្សបី�រ ដែ�ល់យុវិវិយ័ឃើ�ាស្សមយ័របស់្សឃើយើងកំ្តីពីងុប្របឈមមខុ្លួស្សពីនិៃថៃឃើនុ� កាារប្រសាាវិប្រជាាវិ�ចូជាារបាាយ 
កាារណ៍ឃើនុ�គំបឺាានុឃើធិើឱ្យយឃើយើងសាគ ាល់់កាារទាំា�ងឃើនាា�។ ឃើចញពីើកាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�ឃើយើងអាាច�ងឹកាារពិីត្តនៃនុ 
អិើដែ�ល់យុវិវិយ័ស្សមយ័ឃើយើងកំ្តីពីងុជំបួប្របទ�ឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ។

ទំពីរ័ទាំា�ងឃើនុ�បង្ហាា ាញយាា ាងចាាស់្សថាា ឃើក្តីេងជំំទង់ប្របាាថាន ាចង់បាានុកាារប្របកឹ្តីាា�៏ឆួ្នាំាត្តនៃវិឃើល់ើឃើល់ើប្របធ្លាានុបទនាានាា
ដែ�ល់វិបបធមប៌ាានុឃើធិើឱ្យយល់ើក់្តីក្តីក្តីរ�ចូជាាឃើភទ នុងិ�ួ�វិឃើភទ។ អប្រតាា�៏គំរួឱ្យយភ្ជាា ាក់្តីឃើ�ើើល់ខួាា�ងនៃនុបញ្ហាា ាជាាប់ស្សះ�
ផ្ទាះ ាល់់ខ្លួួ�នុ នុងិកាារគំតិ្តចង់/កាារបា នុុបាងឃើធិើអត្តឃីាាត្តឃើ�ាក្តីន�ងចំឃើណ្ឌាាមយុវិវិយ័ គឺំបង្ហាា ាញយាា ាងចាាស់្សថាា
ពីកួ្តីឃើគំដែប្រស្សក្តីរក្តីជំំនុយួ។ ឃើ�ាក្តីន�ងស្សមបុ្រទនៃនុភ្ជាាពីវិ �ក្តីវិរឃើនុ� សូ្សមក្តីុំបាាក់្តីទកឹ្តីចតិ្ត ីឃើប្រពាា�ឃើ�ាមាានុ�ំណឹងល់ើ! 
ឃើក្តីេងជំំទង់ចាាត់្តទុក្តីត្រូគំសួាារទាំា�ងខាាងសាាច់�ាម ឬខាាងវិញិ្ហាា ាណជាាក្តីដែនុងួ�ំបងូដែ�ល់ពីកួ្តីឃើគំឃើ�ារក្តីជំំនុយួ 
ឃើ�ាឃើពីល់ពីកួ្តីឃើគំមាានុសំ្សណួរពីបិាាក្តីៗអំពីើជំើវិតិ្ត។

ជាាអក្តីសុ្សល់ វាា�ាក់្តី�ចូជាាជំំនុសួ្សឱ្យយកាារង្ហាាក្តីឃើ�ារក្តីប្របភពីនៃនុឃើស្សចក្តីីើពីតិ្តជាាក់្តីដែស្សងី ដែ�ល់មាានុឃើ�ាក្តីន�ង
ប្រពី�បនុះ�ល់របស់្សប្រពី� ត្រូគំគូំងិ្ហាាល់ និុងប្រក្តីមុជំំនុុំ  យុវិជំនុរបស់្សឃើយើងកំ្តីពីងុឃើធិើកាារដែស្សងិរក្តីឃើល់ើ Google នុងិ  
YouTube ឃើ�ើមបដីែស្សងិរក្តីចឃើមួើយថាាឃើត្តើពីកួ្តីឃើគំជាានុរណ្ឌាា នុងិពីើឃើគ្នាាល់បំណងរបស់្សពីកួ្តីឃើគំ។ កាារភ្ជាាន់ុប្រច�ំ
របស់្សពីកួ្តីឃើគំមនិុដែមនុជាាឃើរឿងថេើឃើទ។ ជាាក់្តីដែស្សងី ខ្លួា�ំ គិំត្តថាាយុវិវិយ័ស្សពីនិៃថៃឃើនុ��ាក់្តី�ចូជាាស្សងសយ័�ចូនឹុង
ឃើ�ាក្តីថមូាា ាស្សឃើ�ាក្តីន�ងយា ូ�ានុ ១៤:៥-៦ ឃើ�ាឃើពីល់គ្នាាត់្តសួ្សរសំ្សណួរជំើវិតិ្ត�៏ពីបិាាក្តីមយួ 
«ឃើត្តើឃើយើងសាគ ាល់់�ួ�វិឃើដាាយរឃើបៀបណ្ឌាា?» 

ខ្លួណៈឃើពីល់ដែ�ល់ឃើក្តីេងជំំទង់ឃើ�ាស្សមយ័ឃើយើងពីាាយាាមឃើធិើ�ំឃើណើ រឃើ�ាកាាន់ុពីភិពីមយួដែ�ល់មាានុវិបបធម ៌ 
ដែ�ល់រកី្តី�លុ់ដាាល់ នុងិទាំាក់្តីទាំាញ ឃើ�ើយវាាជាាកាារង្ហាាររបស់្សឃើយើង ឃើ�ើមបជីំយួដែណនាា�ពីកួ្តីឃើគំឃើ�ារក្តី
កាារពីតិ្តដែ�ល់មនិុឃើច�ចប់។ ឃើយើងត្រូត្តវូិដែត្តចងើ�ល់បង្ហាា ាញពីកួ្តីឃើគំឃើ�ាកាាន់ុប្រពី�ឃើយសូូ្ស ដែ�ល់ឃើឆួ្លុះើយត្តបឃើ�ានុងឹ
កាារស្សងសយ័ ឃើ�ើយឃើឆួ្លុះើយត្តបនឹុងសំ្សណួរដែ�ល់មាានុពាាក្តីយឃើពីចន៍ុពីតិ្ត�ចូស្សពីនិៃថៃឃើនុ� �ចូដែ�ល់បាានុឃើធិើ
ឃើ�ាក្តីន�ងជំំនាាន់ុរបស់្សថមូាា ាស្ស។ មនុសុ្សសជំំនាាន់ុឃើប្រកាាយត្រូត្តវូិ�ងឹថាាចឃើមួើយរបស់្សពីកួ្តីឃើគំមនិុមាានុឃើ�ាឃើល់ើអនុ
ឡាាញ ក៏្តីបា ដុែនុឃីើទាំា�បើជាាពីភិពីឃើ�ាក្តីឃើនុ�ស្សេ�គំសាេ ាញ ភ្ជាាន់ុប្រច�ំ និុងស្សមប�រឃើ�ាឃើដាាយបញ្ហាា ាក៏្តីឃើដាាយ ក៏្តី
ពីកួ្តីឃើគំដែត្តងដែត្តអាាចដែស្សងិរក្តីឃើស្សចក្តីីើពិីត្ត នុងិទទួល់បាានុកាារឃើឆួ្លុះើយត្តបរបស់្សប្រទង់ថាា៖ 

«ខ្លួា�ំជាា�ួ�វិ។» 

�ំ�បុ្រតិព័�សេ�ាក្តី ROB HOSKINS

ឃើត្តើឃើយើងកំ្តីពីងុសីាាប់ដែ�រឬឃើទ?
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A B O U T  O N E H O P E

ឃើធិើកាារជាានៃ�គំជូាាមយួប្រក្តីមុជំំនុុំ  ពីន័ុកិិ្តីចកុ្តីន�ងតំ្តបន់ុ និុងរដាឋ ាភិបាាល់ជំុំ វិញិពិីភពីឃើ�ាក្តី។ អងគកាារ OneHope 

បាានុឃើ�ាងចាាប់ក្តីមុាារ នុងិយុវិជំនុជាាង១.៦ពាាន់ុ�ានុនាាក់្តីជាាមយួនឹុងប្រពី�បនុះ�ល់របស់្សប្រពី�ជាាមុាាស់្ស។ ឃើដាាយ
ដែ�ើក្តីឃើល់ើកាារប្រសាាវិប្រជាាវិដែ�ល់អងគកាារ OneHope បាានុឃើធិើឃើ�ើង ក្តីមេវិធិើបទគំមីើរត្រូត្តវូិបាានុរចនាាឃើ�ើងប្រស្សបតាាម
អាាយុ និុងវិបបធម៌។ អងគកាារ OneHope បាានុជំយួ�ល់់ក្តីមុាារឱ្យយមាានុបទពីឃិើសាាធជាាមយួនឹុងឃើរឿងរាា ាវិរបស់្ស
ប្រពី�ជាាមុាាស់្សតាា�ងពីើឆ្នាំន ា�១៩៨៧ ឃើដាាយដែចក្តីរដំែល់ក្តីសាារដែ�ល់ផួ្ទាាស់្សដែប្របជំើវិតិ្តនៃនុក្តីីើស្សងឹ �មជាាមយួក្តីមុាារ និុងយុវិជំនុ
ប្រគំប់ប្របឃើទស្ស។ ឃើគំ�ទំពីរ័ onehope.net ។  

កាារសិ្សក្តីាាបាានុស្សះង់មត្តឃិើល់ើឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ ៨,៣៩៤នាាក់្តី ដែ�ល់មាានុអាាយុចឃើនួាា�ពីើ១៣-១៩ឆ្នាំន ា�ឃើ�ាក្តីន�ង 
២០ប្របឃើទស្ស។ ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សនុើមយួៗ បាា ាន់ុគំំរតំូ្តណ្ឌាាងឱ្យយឃើក្តីេងជំំទង់ប្របមាាណ៤០០នាាក់្តីបាានុ�ល់ី់អំណ្ឌាាច 
នៃនុកាារឃើជំឿជាាក់្តីដែបបស្សិិត្តរិ�ូត្ត�ល់់៩៥% ដែ�ល់ថាាល់ទ�ិល់ជាាភ្ជាាគំរយ គឺំស្សិិត្តក្តីន�ង៥%នៃនុចំនុនួុប្របជាាជំនុ 
ពីតិ្តស្សប្រមាាប់ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់មាានុអាាយុពីើ១៣ឃើ�ា១៩ឆ្នាំន ា� នុងិឃើធិើឃើត្តស្សសី្សិិត្តដិែ�ល់ត្រូត្តវូិគ្នាន ា។ ស្សប្រមាាប់តំ្តបន់ុពី�ុ 
ប្របឃើទស្ស នុងិទូទាំា�ងពីភិពីឃើ�ាក្តី ក្តីប្រមិត្តនៃនុទំនុកុ្តីចតិ្តគឺីំមាានុកាាន់ុដែត្តខ្លួស់ី្ស ឃើ�ើយក្តីប្រមិត្តនៃនុកំ្តី�ុស្សគឺំមាានុទាំាប។

ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សចំនុនួុ៥ (ប្របឃើទស្សចិនុ ឃើអ�សុបី ឥណ្ឌាា ា ជំបា នុុ និុងឃើវិៀត្តណ្ឌាាម) ក្តីតូាាត្រូត្តវូិបាានុឃើប្របើឃើ�ើមបធី្លាានាា 
ថាាយាា ាងឃើ�ាចណ្ឌាាស់្ស១០%នៃនុអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបជាាប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ ឃើ�ើមបមីាានុទំ�ំគំំរសូ្សប្រមាាប់កាារវិភិ្ជាាគំ នុងិ
កាារឃើប្របៀបឃើធៀបដែ�ើក្តីឃើល់ើសាាស្សនាាយាា ាងមាានុនុយ័។ ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សមយួចំនុនួុឃើទៀត្ត ទំ�ំគំំរអូបបបរមាា១០%  
ស្សប្រមាាប់ប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ ឬមាសូ្សួើមត្រូត្តវូិបាានុបំឃើពីញ ឬបាា ាន់ុសាេ ានុឃើដាាយមិនុឃើប្របើក្តីតូាា។ ក្តីតូាាគំំរក៏ូ្តីត្រូត្តវូិបាានុឃើប្របើ
ឃើ�ាក្តីន�ងប្របឃើទស្សឃើក្តីនុយាា ា ឃើ�ើមបធី្លាានាាថាាអនក្តីឃើឆួ្លុះើយត្តបយាា ាងត្តចិ៤០% ជាាប្រស្សីើ។

ឧបក្តីរណ៍ឃើនុ�ត្រូត្តវូិបាានុដែចក្តីចាាយតាាមរយៈមជំឈមណា ល់ប្រសាាវិប្រជាាវិ។ ក្តីន�ងនាាមជាាអនក្តីប្រគំប់ប្រគំងវាាស់្សស្សះង់ 
គំណុភ្ជាាពី អនក្តីឃើឆួ្លុះើយសំ្សណួរត្រូត្តវូិបាានុឃើគំ�ក្តីសិ្សទិ ិប្របសិ្សនុឃើបើពីកួ្តីឃើគំឃើឆួ្លុះើយមនិុប្រត្តមឹត្រូត្តវូិនុវូិសំ្សណួរស្សប្រមាា�ង 
ង្ហាាយៗ។ ឧបក្តីរណ៍ប្រសាាវិប្រជាាវិមាានុសំ្សណួរមលូ់ដាឋ ានុចំនុនួុ៧០ ឃើដាាយមាានុសំ្សណួរបដែនុមិជាាឃើប្រចើនុឃើទៀត្ត 
ដែ�ល់បាានុឃើរៀបចំស្សប្រមាាប់តំ្តបន់ុនុើមយួៗ ឃើ�ើមបដីែស្សងិរក្តីប្របធ្លាានុបទជាាក់្តី�ាក់្តីនៃនុចំណ្ឌាាប់អាារមេណ៍។

អំពីើអងគកាារ OneHope
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ទនិុននុយ័ស្សប្រមាាប់កាារសិ្សក្តីាាឃើនុ�ត្រូត្តវូិបាានុប្របមលូ់ចាាប់ពីើនៃថៃទើ ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ�ល់់នៃថៃទើ ២៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០។  
ឃើយើងឃើជំឿជាាក់្តីថាាកាារប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�ឆួ្លុះ��បញុ្ហាា�ងពីើជំំឃើនុឿ នុងិឥរយិាាបថរបស់្សឃើក្តីេងជំំទង់ មនុុឃើពីល់ពីកួ្តីឃើគំចាាប់ 
ឃើ�ីើមមាានុកាារអនុវុិត្តឃីើ�ា�ះ� នុងិកាារឃើធិើចតីាា�ើស្សក័្តី ដែ�ល់អាាចត្រូត្តវូិបាានុឃើគំរពំីងឹថាានុងឹបា �ពាាល់់�ល់់ទនិុននុយ័  
រមួទាំា�ងឃើពីល់ឃើវិ�ាស្សរបុដែ�ល់បាានុចំណ្ឌាាយឃើល់ើអនុឡាាញ និុងសូ្សចនាាក្តីរសុ្សខ្លួភ្ជាាពី�ួ�វិចតិ្ត ីរមួមាានុកាារធួ្លាាក់្តី 
ទកឹ្តីចតិ្ត ីថប់បាារមៈ និុងចំណុចឃើ�សងៗឃើទៀត្តដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុឃើល់ើក្តីយក្តីឃើធិើកាារត្រូត្តតួ្តពីនិិុត្តយ ជាាដែ�នក្តីនៃនុកាារសិ្សក្តីាា
ឃើនុ�។ ឃើ�ាប្រគំប់ប្របឃើទស្សទាំា�ងអស់្ស ឃើល់ើក្តីដែល់ងដែត្តប្របឃើទស្សចនិុ កាារប្របមលូ់ទិនុននុយ័ត្រូត្តវូិបាានុបញ្ចូប់ុមនុុឃើពីល់
មាានុកាារបទិខ្លួះប់ថាន ាក់្តីជាាត្តឃិើដាាយសាារដែត្តជំំងរឺាាត្តត្តាាត្តក្តីរូ ាណូ្ឌាាវិរីសុ្ស។ ប្របឃើទស្សចិនុ គឺំជាាក្តីរណើ ឃើល់ើក្តីដែល់ង�៏គំរួ
ឱ្យយក្តីត់្តស្សមាគ ាល់់ ដែ�ល់ជាាចំណុចក្តីណី្ឌាាល់នៃនុជំំងរឺាាត្តត្តាាត្តឃើនុ� ជាាមយួនឹុងកាារបិទខ្លួះប់មនុុ�ំបងូ។ 

ប្រ�សេ�� កាាល�រសិេចេ�នៃនកាារប្រ�មលូ�និនំយ័ុ�ំហំគំំរ ូ

ប្របឃើទស្សអាា�សង់ទើនុ
ប្របឃើទស្សឃើប្របសុ្សើល់
ប្របឃើទស្សចនិុ
ប្របឃើទស្សក្តី�ូ�ំបូើ
ប្របឃើទស្សឃើអសុ្សើប
ប្របឃើទស្សឥណ្ឌាា ា
ប្របឃើទស្សឥណា� ឃើនុសុ្សើ
ប្របឃើទស្សជំបា នុុ
ប្របឃើទស្សឃើក្តីនុយាា ា
ប្របឃើទស្សមុកិ្តីសិុ្សក្តី
ប្របឃើទស្ស�ុល់ង់ួ
ប្របឃើទស្សនុើឃើ�សរយីាា ា
ប្របឃើទស្សពីរ័ទុយកាាល់់
ប្របឃើទស្សរ ាមូាា ានុើ
ប្របឃើទស្សរសុ្សសុ ី
ប្របឃើទស្សអាាប្រ�ិិក្តីខាាងត្តប�ង
ប្របឃើទស្សឃើអស្សាា ាញ
ចប្រក្តីភពីអង់ឃើគំសួ្ស
ស្ស�រ�ឋអាាឃើមរកិ្តី
ប្របឃើទស្សឃើវិៀត្តណ្ឌាាម

មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១៣នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១២នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២៥នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤៣៥នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១៩នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១៩នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១៨នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤១០នាាក់្តី
មាានុឃើក្តីេងជំំទង់ចំនុនួុ៤២៣នាាក់្តី

នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ១១ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០  
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៦ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៩ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
ទើ២៨ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ១៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២៣ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៥ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៨ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២០ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ៧ ដែខ្លួមើនាា �ល់់នៃថៃទើ១៨ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៨ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ១៣ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៧ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៧ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ៧ ដែខ្លួមើនាា �ល់់នៃថៃទើ១៣ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ៣ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ២៤ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ �ល់់នៃថៃទើ២៩ ដែខ្លួក្តីមុៈៈ ឆ្នាំន ា�២០២០
នៃថៃទើ១៣ ដែខ្លួមើនាា �ល់់នៃថៃទើ២៦ ដែខ្លួមើនាា ឆ្នាំន ា�២០២០
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ហ្រ្វិគ�ស៊ីេបរិសិ៊ីទ័្វីដែ�លមេបេជាា ា
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងថាាជាាប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ បា ដុែនុមិីនុដែមនុជាាប្រក្តីមុស្សេរបនាះ ាល់់ប្រពី�ឃើយ�ូវាា ា ឬមរមនុ ឃើ�ើយជាា 
អនក្តីដែ�ល់មាានុល់ក្តីខណៈ�ចូខាាងឃើប្រកាាម៖ 

 •    ឃើជំឿថាាមាានុប្រពី�ជាាមុាាស់្ស ឃើ�ើយពីកួ្តីឃើគំមាានុទំនាាក់្តីទំនុងផ្ទាះ ាល់់ជាាមយួប្រទង់
 •    ឃើជំឿឃើល់ើប្រពី�ឃើយសូូ្សថាាជាាប្រពី�បបុ្រតាារបស់្សប្រពី�
 •    ឃើជំឿថាាកាារឃើល់ើក្តីដែល់ងឃើទាំាស្សបាាបអាាចឃើក្តីើត្តឃើ�ើងបាានុមាានុដែត្តតាាមកាារឃើជំឿឃើល់ើប្រពី�ឃើយសូូ្សប្រគិំស្ស ី
 •    ឃើជំឿឃើល់ើប្រពី�គំមីើរ ថាាជាាប្រពី�បនុះ�ល់របស់្សប្រពី� 
 •    អាានុប្រពី�គំមីើរឃើដាាយខ្លួួ�នុឯងឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ ឬរាាល់់ស្សបីាា�៍ 
 •    អធសិាឋ ានុឃើរៀងរាាល់់នៃថៃ ឬរាាល់់ស្សបីាា�៍

សូ្សមស្សមាគ ាល់់ថាា ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័វិយ័ជំំទង់ដែ�ល់ឃើបជីាា ាចតិ្តអីាាចជាាកាាត្តលិូ់ក្តី ឃើស្សវិនិុឃើ�អាាត់្តវិនិុទើស្សះ អតូ្ត�ូកុ្តី  
ឬប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័នុកិាាយឃើ�សងៗ។ 

ហ្រ្វិគ�ស៊ីេបរិសិ៊ីទ័្វីដែ�លមាានដែតិមេ�េ ា�
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងជាាប្រគិំស្សបីរសិ្សទ័ បា ដុែនុមិីនុដែមនុជាាប្រក្តីមុស្សេរបនាះ ាល់់ប្រពី�ឃើយ�ូវាា ា ឬមរមនុ ឃើ�ើយជាាអនក្តី 
ដែ�ល់មិនុមាានុល់ក្តីខណៈនៃនុជំំឃើនុឿស្សន�ល់ ឬទមួាាប់ដែ�ល់ត្រូត្តវូិបាានុបឃើងេើត្តឃើ�ើងស្សប្រមាាប់ប្រគំសិ្សបីរសិ្សទ័ដែ�ល់ឃើបជីាា ា។

សាាស៊ីនាាមេ�េងៗ
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងថាាអនក្តីកាាន់ុសាាស្សនាាប្រពី�ពីទុ ិ�ិណា�  យូដាា មាសូ្សួើម ឬសាាស្សនាាឃើ�សងៗឃើទៀត្ត។ 

គ្មាេ ានសាាស៊ីនាា
ឃើក្តីេងជំំទង់ដែ�ល់ឃើ�ាខ្លួួ�នុឯងថាាជាាអនក្តីមនិុឃើជំឿឃើល់ើប្រពី� មនិុឃើជំឿថាាមាានុប្រពី� ឬមនិុចលូ់ក្តីន�ងចំណុចខាាងឃើល់ើ។

មាាន�ំណួួរ�ដែនែម? 
ឃើត្តើអនក្តីមាានុសំ្សណួរអំពីើកាារសិ្សក្តីាាប្រសាាវិប្រជាាវិឃើនុ�? 
សូ្សមទាំាក់្តីទងមក្តីកាាន់ុ research@onehope.net 
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ឯក្តីសាារឃើយាាងដែ�ល់បាានុឃើស្សនើ៖
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