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ស្រកុ្ម្ការងារស្រាវស្រាវេូម្ណថលងអាំែរគុ្ែែល់ស្របាពលរែឋណែលម្ៃលាំសៅដ្ឋ្ៃសៅទីស្រកុ្ងភ្នាំសពញេស្រម្ប់ការចូលរួម្ របេ់ពួក្សគ្
ក្នុងការស្រាវស្រាវសៃោះ។ សេើងក៏្េូម្ណថលងអាំែរគុ្ែយា ្ងស្រាលសស្រៅែល់អនក្ផតល់ព័ត៌ម្ៃេាំខាៃ់ៗ រួម្ម្ៃ ៃគ្របាល េម្ជិក្
អាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃ ថ្្្ក់្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ ត្ពមទំងេម្ជិក្នៃអងគការេិទធិស្រេតីក្ម្ពុា ណែលបាៃចាំណាេសពលសវលារបេ់ពួក្សគ្
សែើម្្បីចូលរួម្ក្នុងកិ្ច្ចការស្រាវស្រាវសៃោះ។ 

  

ការសបាោះពុម្ពផ្ាេសៃោះស្រតូវបាៃផលិតស ើងសដ្េម្ៃការោាំស្រទមូ្លៃិធិពីេេភាពអឺរ ុបៃិងការិយាល័េ OHCHR។ អងគការភី្ព
ផលអីៃៃីត ាសាថសប័ៃផ្ែ ទទួ ខុសត្រូវទំងត្សុងចំ្លពាោះខលឹមសារៃិងម្រិការនៃរបាយការណ៍ត្សាវត្ាវលៃោះ សេើេការរក្ល ើញ 
ទំងអស់មិ្ៃបាៃ ល្ុោះបញ្្្ាំងពីទេ្សៃៈរបេ់េេភាពអឺរ ុបឬការិយាល័េ OHCHRល ើយ។ 
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១. សេចក្ដីណែនាំ 

១.១ បរិបទ 
កិ្ចចខិតខាំស្របឹងណស្របងក្នុងរេៈសពលប ុនម្ៃឆ្្ាំថមីៗសៃោះសែើម្្បី ុបបាំបាត់ៃូវអវីណែលសៅថ្ ‘គ្ម្ល្តេិទធិសេៃឌ័រ’ សៅក្ម្ពាុស្រតូវបាៃស ើញ
ថ្ម្ៃការរីក្ចសស្រម្ើៃក្នុងទស្រម្ង់សផ្សងៗែូចា ការពស្រងឹងអាំណាចសេែឋកិ្ចចរបេ់ស្រេតីតម្រេៈការបសងកើៃក្ម្ល្ាំងពលក្ម្ម1 ៃិងការដ្ក់្
សចញៃូវច្ាប់ៃិងសោលៃសយាបាេថមីៗក្នុងការលុបបាំបាត់អាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រ (GBV)2 ។ សទ្ោះបីាម្ៃការរីក្ចសស្រម្ើៃែ៏េាំខាៃ់ទ្ាំង
សៃោះក៏្សដ្េបញ្ហ្ស្របឈម្ាសស្រចើៃសៅណតបៃតសក្ើតស ើង។ ឧទ្េរែ៍សបើសទ្ោះបីាការចូលរួម្ក្ាំលាាំងពលក្ម្មរបេ់ស្រេតីបាៃសក្ើៃ
ស ើងណម្ៃ គុ្ែភាពនៃការងារណែលស្រេតីទទួលបាៃសៅណតម្ៃក្ស្រមឹ្ត - ាពិសេេស្រេតីចាំណាក្ស្រេុក្ស្រតូវបាៃបងខាំឱ្យសធវើការសដ្េ
ទទួលបាៃស្របាក់្ក្ាំនរតិចតួច ការងារមិ្ៃសទៀងទ្ត់ សែើម្្បីបាំសពញតស្រមូ្វការចាំបាច់របេ់ពួក្សគ្។3 ការទទួលបាៃស្របាក់្ឈនួលមិ្ៃសេមើោ្្
រវាងបុរេៃិងស្រេតីសៅណតសក្ើតម្ៃ ៃិងការខវោះៃូវកិ្ចចការ រេងគម្ៃិងសេវាាធារែៈណែលស ល្ើេតបៃិងតស្រមូ្វការសេៃឌ័របាៃ
បងាហ្ញអាំពីការរឹតត្បឹតសៅសលើ ឱកាេៃិងលទធភាពក្នុងការផ្ល្េ់បតូរទីលាំសៅរបេ់ស្រេតី។5 ការចូលរួម្របេ់ស្រេតីសៅក្នុងវិេ័េ
ៃសយាបាេសៅម្ៃក្ស្រមិ្តទ្ប - ាក់្ណេតងទិៃនៃ័េសៅថ្្្ក់្ាតិបាៃថេចុោះយា ្ងពិតស្របាក្ែតាំងពីឆ្្ាំ២០១៧ - សេើេសៅស្រក្ម្សៅ
ក្ម្ពុាម្ៃស្រតឹម្ណត ១៤% ប ុសន្្ោះណែលានរី។6 

 
ថវីត្បិតណតស្រេតីក្ម្ពុាម្ៃចាំៃួៃ៥១ភាគ្រេនៃស្របាជៃេរុម្ក្នុងស្របសទេក្ម្ពុាក៏្សដ្េ លទធភាពរបេ់ពួក្សគ្ក្នុងការចូលរួម្សៅក្នុង
កិ្ចចការេងគម្ ៃសយាបាេៃិងសេែឋកិ្ចចសៅណតម្ៃការររាំងយា ្ងខាល្ាំង។ បទដ្ឋ្ៃវប្បធម៌្ណែលម្ៃភាពលាំសអៀងបាៃជោះឥទធិពលៃិង
ក្ាំែត់តួនទីរបេ់ស្រេតី ឲ្យសគ្ាគ្ល់ថ្ស្រតឹម្ណតាស្រេតីសម្ផទោះៃិងាអនក្ណថទ្ាំទ្រក្ក្នុងេងគម្ក្ម្ពុា។ ែូសចនោះការផ្ល្េ់បតូរបទដ្ឋ្ៃៃិង
ឥរិយាបថេងគម្ណែលម្ៃផលប ោះ ល់ម្ៃារៈេាំខាៃ់ចាំបាច់សែើម្្បីអាចឱ្យ េងគម្ាតិេសស្រម្ចបាៃៃូវេម្ភាពេស្រម្ប់ស្រេតី។ 
ភាពខុេោ្្រវាងសេៃឌ័រសៅក្នុងវិេ័េសផ្សងៗ ែូចាទ្ក់្ទងសៅៃិងលទធផលនៃការអប់រំឬការទទួលបាៃធៃធាៃៃិងសែើម្ទុៃ គួ្រ
ណតស្រតូវបាៃសដ្ោះស្រាេ។ សលើេពីសៃោះសទៀតគ្ាំៃិតផតួចសផតើម្ “ការសលើក្ក្ម្ពេ់ស្រេតី” គួ្រណតធានថ្ស្រេតីម្ៃភ្្ាក់្ងារទ្ក់្ទងសៅៃិង
ែាំសែើរការនៃការេសស្រម្ចចិតតណែលអាចប ោះ ល់ែល់ការរេ់សៅក្នុងជីវិតរបេ់ពួក្សគ្។ 
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< https://focusweb.org/system/files/backbone_-_final_-3.2_-_high_quality_press.pdf > 
4 Mech Dara, “Putting a price on gender parity” The Phnom Penh Post ( March 9 2018) 

< https://www.phnompenhpost.com/national-post-depth/putting-price-gender-parity-cambodias-women-face-growing-pay-gap-limits > 
5 ActionAid International, (2014) From Reality to Rights 
< https://actionaid.ie/wp-content/uploads/2016/10/Safe-Cities-for-Women-From-Realities-to-Rights-1.pdf > 
6 Kijewski, Leonie, “In Cambodia’s courts, it’s a man’s world” The Phnom Penh Post (23 February 2018)  

< https://www.phnompenhpost.com/national-post-depth/cambodias-courts-its-mans-world-effects-felt-female-employees-and-victims-alike > 
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វិេម្ភាពសេៃឌ័រគឺ្ាមូ្លសេតុចម្្បងនៃអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ។ ឧទ្េរែ៍ ការេិក្្ាបងាហ្ញថ្ការរីក្រលដ្លក្នុង
េងគម្ណែលសគ្សៅថ្ "វប្បធម៌្រំសលាភ្សេពេៃធវៈ" បាៃសធវើឱ្យអាំសពើរំសលាភ្បាំ ៃផលូវសភ្ទកាល្េាបញ្ហ្ធម្មត ៃិងកាល្េាសលេ
សែើម្្បីស្របស្រពឹតតអាំសពើេិង្ាសលើស្រេតី។7 ផទុេសៅវិញអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័របៃតឱ្យម្ៃវិេម្ភាព   សេៃឌ័រពីសស្រ ោះស្រេតីសៅណតម្ៃ
េម្ព្ធក្នុងការចល័តទីតាំងរបេ់ពួក្សគ្សែើម្្បីសជៀេវាងាថ្ៃភាពណែលអាចសធវើឱ្យពួក្សគ្ស្របឈម្ៃឹងអាំសពើេិង្ា។ ទាំនក់្ទាំៃងរវាង
វិេម្ភាពសេៃឌ័រៃិងអាំសពើេិង្ាតស្រមូ្វឱ្យម្ៃវិធីាស្រេតរួម្ៃិងពេុវិេ័េសែើម្្បីស្របេុទធស្របឆាំងៃិងអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ។ វិធី
ាស្រេតណបបសៃោះគួ្រណតណេវងរក្ការផ្ល្េ់បតូរទ្ាំងអាក្ប្បកិ្រិយាបុរេៃិងស្រេដីចាំស ោះអាំសពើេិង្ា បសងកើៃភ្្ាក់្ងាររបេ់ស្រេតីសលើេវ័េភាពផលូវ
សភ្ទ ៃិងបូរណភាពរាងកាយផ្ទ្ល់ខលួៃៃិង  ុបបំបារ់ៃិទែឌភាពចាំស ោះជៃសលមើេ។ 
 
វាក៏្ម្ៃារៈេាំខាៃ់ផងណែរណែលវិធីាស្រេតសៃោះស្របេពវោ្្ ៃិងរា ់បទអៃតរគ្ម្ៃ៍ទ្ាំងអេ់គួ្រណតស្របុងស្របេ័តនៃិងគិ្តគូ្រចាំស ោះ
ទស្រម្ង់នៃការសគ្ៀបេងកត់ៃិងការដ្ក់្ក្ត្មឹតាសស្រចើៃណែលស្រកុ្ម្ស្រេតីសផ្សងៗោ្្កំ្ពុងជួបស្របឈម្។ សៅក្នុងបរិបទក្ម្ពុា អនក្ណែលជួប
ស្របទោះការសគ្ៀបេងកត់ក្នុងទស្រម្ង់ទ្ាំងសនោះ អាចសក្ើតសចញពីការសរីេសអើងសដ្េណផែក្សលើពូជាេៃ៍ ាតិាេៃ៍ ាេន សេែឋកិ្ចច
េងគម្ ឬ វិាជ្ជីវៈរបេ់ស្រេតី ាថ្ៃភាពសម្សរគ្សអែេ៍ ការរំសលាភ្បាំ ៃារធាតុសញៀៃ ឬ បញ្ហ្េុខភាពផលូវចិតត ពិការភាព អៃក្ខរភាព 
ឬ ៃិន្នសការលេទ/ឬ អតតេញ្ញ្ែសេៃឌ័រ។ ស្រេតីណែលស្របឈម្ៃិងទស្រម្ង់នៃការសគ្ៀបេងកត់ណែលសគ្សៅថ្ "ភាពងាេរងសស្រោោះស្រតួត
េីុោ្្"ស្រតូវការទស្រម្ង់ទូលាំទូលាេនៃជាំៃួេៃិងការធានៃូវេក្ម្មភាពអាទិភាព។8 

 
ាពិសេេេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅតម្ទីស្រកុ្ងស្រតូវបាៃក្ាំែត់សដ្េអក្ខរក្ម្មទ្បៃិងអស្រតភាពស្រកី្ស្រក្ខពេ់ាងម្ធ្យម្ ប ុណៃតក៏្ម្ៃបញ្ហ្
ទ្ក់្ទងៃិងវិេម្ភាពសេៃឌ័រណែរ។9 ការេិក្្ាពីឆ្្ាំ 2016 សដ្េ Urban Poor Women Development (UPWD) បាៃបងាហ្ញថ្
ស្រេតីភាគ្សស្រចើៃក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ណែលពួក្គ្បាៃេម្ភ្េៃ៍ ម្ៃទាំៃួលខុេស្រតូវចាំបងក្នុងការណថរក្្ាស្រគួ្ារ រួម្ម្ៃការសរៀបចាំអាហារៃិង
ការណថទ្ាំកុ្ម្រៃិងម្ៃុេ្សចេ់សៅក្នុងស្រគួ្ារ។10  

១៨ភាគ្រេនៃស្រេតីណែលស្រតូវបាៃេទង់ម្តិបាៃរេការែ៍ថ្រងទុក្ខសវទនពីទស្រម្ង់មួ្េចាំៃួៃក្នុងការរំសលាភ្បាំ ៃណផនក្រងកាេ 
 ក្្យេម្ដី ឬផលូវចិតតពីនែគូ្របេ់ពួក្សគ្ - អស្រតខពេ់ាងមួ្េភាគ្បីនៃម្ធ្យម្ភាគ្ាតិ ១២,៨%។11 សេទើរណតស្រគ្ប់ស្រេតីណែលបាៃេទង់ម្តិ
សដ្េ UPWD (៩០%) បាៃរេការែ៍ថ្ស្រតូវបាៃ 'ដ្ក់្ទែឌក្ម្ម' សៅក្នុងវិធីមួ្េចាំៃួៃសដ្េបតីរបេ់ពួក្សគ្េស្រម្ប់សេតុផលែូច
ា មិ្ៃចាំអិៃអាហារេស្រម្ប់ស្រកុ្ម្ស្រគួ្ារឬៃឹងសចញសៅសស្រៅទិញឥវា ្ៃ់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Equality Now (2017) “ The World's Shame: The Global Rape Epidemic” p31 
< https://www.equalitynow.org/the_global_rape_epidemic_campaign?locale=en > 
8 Asian Development Bank, (2014) Cambodia: Country Poverty Analysis , p 31 

< https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/151706/cambodia-country-poverty-analysis-2014.pdf > 
9 The ASIA Foundation, (2015) Intimate Partner Violence & Educational Attainment 
< https://asiafoundation.org/resources/pdfs/Brief4EDUCATIONATTAINMENT.pdf > 
10 Internal baseline survey of UPWD, 2016 
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ាលទធផលស្រេតីាសស្រចើៃបាៃរេការែ៍ថ្ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេម្ព្ធសៅសពលបាំសពញកាតពវកិ្ចចការងារណថទ្ាំណែលមិ្ៃបាៃស្របាក់្
ក្ាំនរៃិងម្ៃអាក្ប្បកិ្រិយាាត្ប់តម្បតីរបេ់ខលួៃសែើម្្បីសចៀេវាងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ។ អនក្ខលោះៃិយាេពីេម្ព្ធខាងសស្រៅណែលបាៃ
សែើរតួាក្តាតសជត្មុញឲសយលក្ើរម្ៃអាំសពើេិង្ាក្នងុស្រគួ្ារ ាពិសេេចាំស ោះេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅតម្ទីស្រកុ្ងែូចា  ក្្យចចម្អារ ្ម្ឬ
ការគ្ាំរម្ក្ាំណេងនៃការបសែេញសចញ។ ការគ្ាំរម្ក្ាំណេងទ្ាំងសនោះអាចនាំឱ្យម្ៃការខូចខាតធងៃ់ធងរសលើរចនេម្ព័ៃធស្រគួ្ារ ៃិង
ទាំនក់្ទាំៃងសធវើសអាេអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារងាេស្រេួលសក្ើតស ើង។ សៃោះស្រតូវបាៃោាំស្រទសដ្េការេិក្្ាណែលបាៃសធវើសដ្េម្ជ្ឈម្ 
ែឌលេិទធិម្ៃុេ្សក្ម្ពុាណែលក្នុងសនោះម្ៃស្រេតីាសស្រចើៃបាៃរេការែ៍ថ្ ស្រតូវស្របឈម្ៃិងបញ្ហ្ស្រគួ្ារណែលបណាត្លម្ក្ពីការ    
គ្ស្រម្ម្ក្ាំណេងបសែេញសចញៃិងទាំនេ់ែីធលី។12 ខែៈសពលណែលអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារស្រតូវបាៃសគ្ទទួលាគ្ល់ថ្ាអាំសពើេិង្ា
ទូសៅស្រេតីាសស្រចើៃសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្រកុ្ងក៏្ធាល្ប់ជួបអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រផងណែរ(រួម្ទ្ាំងការរំសលាភ្បាំ ៃផលូវសភ្ទ) សៅ
ក្ណៃលងាធារែៈណែលស្របស្រពឹតតសដ្េជៃចាំណលក្ឬអនក្ជិតខាងាញឹក្ញាប់។13 

ម្ៃុេ្សាសស្រចើៃសទៀតរេ់សៅសដ្េការភ័្េខាល្ចៃូវអាំសពើេិង្ាណបបសៃោះសក្ើតស ើង។ ការរីក្រលដ្លនៃទស្រម្ង់ណបបបទនៃអាំសពើេិង្ា
សៃោះនាំសអាេម្ៃការរឹតត្បិតនៃការចល័តទីតំាងរបេ់ស្រេតីសេើេែូសចនោះក្ាំែត់ស្រពាំណែៃរបេ់ពួក្សគ្ សៅក្នុងឱកាេេងគម្ៃិងសេែឋកិ្ចច 
ៃិងពស្រងឹងបទដ្ឋ្ៃេតីពី "ក្ណៃលងធម្មាតិ" ណែលស លថ្ក្ណៃលងធម្មាតិរបេ់ស្រេតីគឺ្សៅក្នុងផទោះ។ ការេិក្្ាសៃោះទទួលាគ្ល់ថ្ សទ្ោះបី
អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ ៃិងអាំសពើេិង្ាទូសៅសក្ើតស ើងពីបុគ្គលណែលមិ្ៃណម្ៃានែគូ្អាចស្របស្រពឹតតសៅសៅក្នុងតាំបៃ់ែូចោ្្ៃិងអាចប ោះ
 ល់ែល់ស្រេតីែូចោ្្ក៍្សដ្េ ប ុណៃតវាបងាហ្ញក្នុងវិធីៃិងក្ណៃលងសផ្សងៗោ្្សេើេស្រតូវបាៃសគ្ាគ្ល់ៃិងេល់ខុេៗោ្្។ 

សេតុផលាក់្លាក់្ណែលស្រតូវបាៃផតល់ឱ្យសដ្េអនក្ស ល្ើេតបេស្រម្ប់ក្តត្ណែលទ្ក់្ទងសៅៃិងអាំសពើេិង្ារួម្ម្ៃ "សភ្លចចាំអិៃ 
អាហារ" ៃិង "ការសលងណល្បងេីុេង" ខែៈសពលណែលសេតុផលនៃការសក្ើតស ើងអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រស្របស្រពឹតតសដ្េជៃ
ចណម្លក្សនោះគឺ្េថិតសៅសលើភាពស ម្ើងន ម្ របេ់ស្រេតី ែូចា "ភាពស្រេេ់ាអ្ត" "េាំពត់ខលី" "សែើរសៅ ក់្ ក្ណាត្លអស្រធាស្រត" ៃិង "ការ
សស្របៀៃស្របសៅមិ្ៃបាៃលែរបេ់ម្ត្េ"។ សៅក្នុងការរក្ស ើញសផ្សងៗទ្ាំងសៃោះ ការេិក្្ាបាៃទទួលាគ្ល់ថ្ "ទស្រម្ង់ខុេៗោ្្នៃអាំសពើ
េិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រស្រតូវបាៃជត្មុញសដ្េការរួម្បញ្ចូលោ្្នៃក្តត្ាសស្រចើៃែូចា បុគ្គល ទាំនក់្ទាំៃង េេគ្ម្ៃ៍ៃិងេងគម្ សេតុ
ែូសចនោះសេើេស្រតូវសស្របើការអៃតរគ្ម្ៃ៍ាសស្រចើៃសែើម្្បីសដ្ោះស្រាេបញ្ហ្សៃោះ។14 

ចុងបញ្ចប់ស្រសតីណែលរេ់រៃម្ៃជីវិតពីអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រផ្ែ រេ់លៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្ក្នុងទីស្រកុ្ងណតងណតរេការែ៍ថ្
បាៃជួបស្របទោះបញ្ហ្ធងៃ់ធងរក្នុងការទទួលបាៃសេវាផ្សងៗ។ ទ្ាំងសៃោះរួម្បញ្ចូលប ុណៃតមិ្ៃស្រតូវបាៃក្ាំែត់ចាំស ោះការខវោះទីជស្រម្ក្            
អេម្តថភាពក្នុងការបង់ស្របាក់្នថលសេវាសស្រៅផលូវការណែលស្រតូវបាៃសចទស្របកាៃ់ាញឹក្ញាប់សដ្េៃគបា  ៃិងអនក្ផតល់សេវាណថទ្ាំ
េុខភាព ខវោះលទធភាពទទួលបាៃជាំៃួេណផនក្ច្ាប់ងាេស្រេួលេស្រម្ប់អាាញ្ធរសែើម្្បីបណងវរ ក្្យបែេឹងសៅែាំសែើរការស្រេមុ្ោះ 
សត្មួ  ឬស្រចៃសចលរបាេការែ៍ទ្ាំងអេ់ ៃិងក្នុងក្រែីខលោះការសេើសរីស ើងវិញសដ្េអនក្ផតល់សេវាក្ម្ម។15  
11 Cambodia Demographic and Health Survey 2005 
12 (CCHR, Cambodia’s Woman in Land Conflict, 2016) 

13 WHO, Department of Reproductive Health and Research (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence 
and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, p.2. 
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ែូសចនោះវាតស្រមូ្វឲសយម្ៃអៃតរគ្ម្ៃ៍សែើម្្បីពស្រងឹងេម្តថភាពសេវាក្ម្មសែើម្្បីស ល្ើេតបយា ្ងម្ៃស្របេិទធិភាព សទ្ោះបីាទ្ាំងសៃោះគួ្រណតស្រតូវ
បាៃេស្រមួ្លាមួ្េការខិតខាំស្របឹងណស្របងផ្ែ បាៃល វ្ើរួចសេើេ។  ឧទ្េរែ៍ កិ្ចចខិតខាំស្របឹងណស្របងរួម្ោ្្របេ់ MoWA ស្រក្េួង ក់្
ព័ៃធ ៃិងេងគម្េីុវិលក្នុងការបសងកើតម្ជ្ឈម្ែឌលសេវាក្ម្មរួម្មួ្េេស្រម្ប់អនក្រេ់រៃម្ៃជីវិតពីអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រែូចម្ៃ
ណចងសៅក្នុងឯក្ារណផៃការេក្ម្មភាពាតិសែើម្្បីបញ្ចប់អាំសពើេិង្ាសលើស្រេតី (NAPVAW II)។16 

១.២. សេតុផលៃិងបញ្ហ្ស្រាវស្រាវ 

តម្រេៈគ្សស្រម្ងការសធវើណផៃការសរៀបចាំែីធលី ៃិងេិទធិម្ៃុេ្សសៅក្ម្ពុា ជាំហាៃទី២ណែលម្ៃរេៈសពល៣ឆ្្ាំ (ឧបតថម្ភថវិកាសដ្េ
េេភាពអឺរ ុប EU) ៃិងទីភ្្ាក់្ងារអភិ្វឌ្ឍៃ៍ស្របសទេស្ក្ (CZDA), អងគការភី្ពផលអីៃៃីត (PIN) ៃិង UPWD បាៃអភិ្វឌ្ឍគ្ាំៃិត
ផតួចសផតើម្ាសស្រចើៃសែើម្្បីសលើក្ក្ម្ពេ់េិទធិនរីក្នុងការទទួលបាៃេិទធិសេមើោ្្ៃិងេិទធិរបេ់ស្រេតីក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅតម្ទីស្របជុាំជៃ
ចាំៃួៃ២សៅរជធាៃីភ្នាំសពញ។ ទ្ាំងសៃោះរួម្បញ្ចូលការផតល់ៃូវែាំបូនម្ៃក្នុងការកាៃ់កាប់ែីស្រេបច្ាប់ ការសធវើណផៃទីៃិងការអត ់ចាំសែោះ
ែឹងៃិងសរៀបចាំេេគ្ម្ៃ៍។ 
 

ឱកាេស្រតូវបាៃបសងកើតស ើងេស្រម្ប់ស្រេតីណែលរេ់សៅាមួ្េការសក្ើៃស ើងនៃភាពងាេរងសស្រោោះ តម្រេៈការសលើក្ក្ម្ពេ់ការចូលរួម្
របេ់ពួក្សគ្សៅក្នុងគ្ែៈក្ម្ម្ធិការេេគ្ម្ៃ៍ ការរចនៃិងអៃុវតតការអភិ្វឌ្ឍសេដ្ឋ្រចនេម្ព័ៃធខ្្ាតតូច ៃិងបសងកើតេុទធាស្រេត
ស្រគ្ប់ស្រគ្ងៃិងអនម័្េ។ 

សទ្ោះាយា ្ងណាក៏្សដ្េ វាស្រតូវបាៃសគ្ទទួលាគ្ល់ថ្គ្ាំៃិតផតួចសផតើម្ទ្ាំងសៃោះៃិងគ្ាំៃិតផតួចសផតើម្នសពលអនគ្តៃឹងទទួលបាៃអតថ
ស្របសយាជៃ៍ពីការេល់ែឹងទូលាំទូលាេបណៃថម្សទៀតពីភាពខុេោ្្រវាងអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រខុេៗោ្្ក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ជៃបទៃិង
ផលប ោះ ល់អាំសពើេិង្ាសៅសលើស្រេតីណែលរេ់សៅាមួ្េពួក្សគ្។ ស្រេសែៀងោ្្សៃោះណែរ ការវិភាគ្ណែលស្រតូវបាៃទទួលព័រ៌ម្ៃសដ្េ
ផ្ទ្ល់ពីការស្រាវស្រាវបឋម្ពិៃិត្យសម្ើលថ្សតើអាំសពើហិងសាផ្អែក្ល ើលយៃឌ័រប ោះ ល់ែល់លទធភាពរបេ់ស្រេតីក្នុងការចូលរួម្ក្នុងគ្ាំៃិតផតួច
សផតើម្ក្ម្មវិធី ស្រតូវបាៃសគ្េង្ឃឹម្ថ្ៃឹងម្ៃការស្របសេើរស ើងសែើម្្បីធានថ្ក្ម្មវិធីទ្ាំងសនោះៃិងម្ៃស្របេិទធិភាពស ល្ើេតបយា ្ងស្រតឹម្ស្រតូវ
ែល់សេៃឌ័រៃិងភាពស្របេពវោ្្ក្នុងការរចនៃិងការបញ្ជូៃ។ 

 

 

 

 
14 MoWA, National Action Plan to End Violence Against Women, (NAPVAW II) p3 (2014) 
< https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAPVAW2014-2018%28Eng%29.pdf > 
15 ActionAid International (2014) ibid. 
16 NAPVAW II, ibid. 
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១.៣.  សោលសៅស្រាវស្រាវ 

សដ្េពិចរណាសលើអតថបទណែលម្ៃស្រាប់ៃិងចសនល្ោះស្របសហាងណែលបាៃក្ត់េាំោល់សៅក្នុងសនោះការស្រាវស្រាវៃឹងស្រតូវអៃុវតតក្នុង
សោលបាំែងែូចខាងសស្រកាម្: 

១. សែើម្្បីេល់ពីអស្រតនៃការសក្ើតស ើងអាំពីអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រខុេៗោ្្សៅក្នុងបៃទប់ជួលតម្េេគ្ម្ស្រកី្ស្រក្ក្នុងទីស្រកុ្ង 

២. សែើម្្បីពិៃិត្យសម្ើលការេល់ែឹងអាំពីេុវតថិភាពេស្រម្ប់ស្រេតី17 សៅក្នុងតាំបៃ់ណែលសធវើការស្រាវស្រាវក្នុងសនោះម្ៃទ្ាំង
អនក្ជួលផទោះៃិងអនក្ម្ៃកាតពវកិ្ចចទទួលខុេស្រតូវចាំស ោះការផតល់សេវា 

៣. សែើម្្បីេល់ពីឥរិយាបថរបេ់េម្ជិក្េេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្របជុាំជៃៃិងអនក្ម្ៃកាតពវកិ្ចចចាំស ោះអាំសពើេិង្ា
ស្របឆាំងៃិងសភ្ទ ៃិងវិភាគ្ពីការណែ អាក្ប្បកិ្រិយាទ្ាំងសៃោះអាចរួម្ចាំណែក្ែល់ការសធវើឱ្យអាំសពើេិង្ាៃិងការរំសលាព
បាំ ៃម្ៃលក្ខែៈធម្មត 

៤.   សែើម្្បីសធវើឱ្យម្ៃអៃុាេៃ៍ច្ាេ់លាេ់ៃិងេក្ម្មភាព ទ្ក់្ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្ក្នុងទី
ស្រកុ្ង 

១.៤.  លាំេូរនៃការស្រាវស្រាវ 

 

 
 
 
 
 
 

17 In this study, ‘woman’ refers to non-specifically to both cis and trans women. It is a limitation of this research that the SOGIE status of 
participants was not gathered and so the data cannot be disaggregated between gender identity or sexual orientation. 

ការបសងកើតក្ិចច
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៖ បរិបទ 
សោលបាំែង 
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ស្រេត។ល។ 

ការស្រតួត
ពិៃិត្យ 
ឯក្ារ
 ក្់ព័ៃធ 

ទិៃនៃ័េបឋម្៖ 
ក្ិចចពិភាក្្ាស្រក្ុម្ 
ក្ិចចេម្ភ្េៃ៍
លក្ខែៈបុគ្គល 
ការាទ្ប់េទង់ម្តិ
តម្ផទោះ 

ការ 
ត្បមូ  
ទិៃនៃ័យ 

ទិៃនៃ័យបផ្ៃែម 
របាយការណ៍
ត្សាវត្ាវ ៃិង  
របាយការណ៍
លអសេងៗ 

ការ 
វិភាគ 
ៃិងការ 
រក្ 
ល ើញ 

ភាពញឹក្ញាប់នៃអាំសពើ
េិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ
សៅតាំបៃ់ស្រាវស្រាវ 

ភាពងាេ
រក្បាៃនៃលសវាល្លើ
យរប 

បទដ្ឋសៃៃិង
ឥរិយាបថ 
សហគមៃ៍ច្ំ
លពាោះអំលពើហិ
ងសាផ្អែក្ល ើ
លយៃឌ័រ 
ការយ ់ល ើញអំ
ពីបញ្ហសសុវរែិភាព
លៅក្នុងៃិងជុំវិញ
របំៃ់បៃទប់ជួ  

ែំល ោះត្សាយ
ល្លើយរប 
ៃិងអៃុសាសៃ៍
លអសេងៗ 
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១.៥. ទីតាំងនៃការស្រាវស្រាវ 

ការេិក្្ាស្រាវស្រាវសផ្ត្តសលើស្របធាៃបទាក់្លាក់្ ក់្ព័ៃធៃិងអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រសៅក្នុងផទោះជួលសៅក្នុងខែឌ
ចាំៃួៃ៣ណែលស្រតូវបាៃសស្រជើេសរីេ (ខែឌឬេ្សីណក្វ ខែឌម្ៃជ័េៃិង ខែឌែសងាក្) សៅរជធាៃីភ្នាំសពញ។ សៅក្នុងទីតាំង
ស្រាវស្រាវទ្ាំងសៃោះអងគការភី្ៃ ៃិង/ឬ UPWD ធាល្ប់ម្ៃទាំនក់្ទាំៃងាមួ្េេេគ្ម្ៃ៍។ សេតុផលេស្រម្ប់ការសស្រជើេសរីេ
តាំបៃ់ណែលម្ៃផទោះឫបៃទប់ជួលេស្រម្ប់ការេិក្្ាសៃោះគឺ្ែូចណែលបាៃសរៀបរប់សដ្េលៅក្នុងរបាេការែ៍ថមីមួ្េរបស់
េម្គ្ម្ធាងសត្្តបាៃល ើក្ល ើងថ្ "សល្បឿៃនៃការលូតលាេ់ក្នុងរជធាៃីភ្នាំសពញបាៃនាំម្ក្ៃូវភាពស្រកី្ស្រក្កាៃ់ណតសស្រចើៃ
សៅតម្ទីស្រកុ្ងសដ្េារណតភាពខវោះខាតែីធលីៃិងលាំសៅដ្ឋ្ៃេម្រម្្យៃិងសេដ្ឋ្រចនេម្ព័ៃធទីស្រកុ្ង ជត្មុញស្របាពលរែឋឱ្យ
េថិតក្នុងការជួលផទោះ'18 ស្រេតីរេ់សៅក្នុងភាពស្រកី្ស្រក្ៃិងាពិសេេស្រេតីណែលបាៃសធវើចាំណាក្ស្រេុក្ស្រតូវបាៃសគ្ចត់ទុក្ថ្ងាេរង
សស្រោោះ  ាពិសេេពីអាំសពើេិង្ា    ផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រៃិងការភ័្េខាល្ចពីអាំសពើេិង្ាៃិងការសបៀតសបៀៃស្រតូវបាៃស ើញថ្រឹតត្បិត
ការចល័តទីតំាងរបេ់ពួក្សគ្។19 ែូសចនោះការស្រាវស្រាវសផ្តត្សលើតាំបៃ់ណែលម្ៃស្រេតីចំ្ណាក្ស្រេុក្សេើេម្ៃស្របាក់្ចាំែូល
ទ្បៃិងពិៃិត្យសម្ើលបទពិសាធាក់្លាក់្នៃអាំសពើេិង្ាៃិងការេល់ែឹងពីភាពភ័្េខាល្ចសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្។ 

 

ខែឌ េងាក្ត់ ភូ្មិ្ 
ឬេ្សីណក្វ ស្រចាំងចាំរោះ ២ ភូ្មិ្ក្រ 
ម្ៃជ័េ ចក់្ បឹងទាំពៃ់ 
ខែឌែសងាក្ សជើងឯក្ សជើងឯក្ 

 

២. វិធីាស្រេតស្រាវស្រាវ 

២.១. ការត្រួរពិៃិត្យឯក្សារត្សាវត្ាវពាក្់ព័ៃធ 

២.១.១. ឯក្សារពាក្់ព័ៃធៃិងអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រក្នុងបច្ចុបសបៃនភាពលៅក្ម្ពុា 

ឥ ូវសៃោះម្ៃអតថបទកាៃ់ណតសស្រចើៃណែលសធវើស ើងសដ្េអនក្អៃុវតត (អងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភិ្បាល/អងគការេងគម្េីុវិល) ៃិងាថ្ប័
ៃនន (ភ្្ាក់្ងាររបេ់អងគការេេស្របាាតិភ្្ាក់្ងារ IFIs) ពិៃិត្យសម្ើលអស្រតនៃការសក្ើតអាំសពើេិង្ា ផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រសៅ
ក្នុងស្របសទេក្ម្ពុា។ សគ្េង្ឃឹម្ថ្ការេិក្្ាសៃោះៃឹងបណៃថសៅល ើឯក្សារត្សាវត្ាវទំងសនោះលដ្យការពិៃិរសយសម្ើលក្ាំរិតមី្ស្រកូ្
មួ្េចូលសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅតម្ទីស្រកុ្ងចាំៃួៃ ៣ ៃិងវិភាគ្បទពិសាធៃ៍ៃិងការេល់ែឹងពីស្របសភ្ទសផ្សងៗនៃអនក្
 ក់្ព័ៃធ ក់្ព័ៃធៃឹងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារៃិងនែគូ្ណែលមិ្ៃម្ៃភាពជិតេនិទធ អាំសពើេិង្ារួម្ទ្ាំងការយាេីទីសាធារណៈ 
(តាមែងផលវូ)។ វាក៏្ព្ាយាម្បាំសពញគ្ម្ល្តណែលបាៃក្ត់េម្គ្ល់សៅក្នុងឯក្សារត្សាវត្ាវសដ្េគូ្េណផៃទីផងណែរ 
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ឥរិយាបថឌីសផរ ង់ណេ្យលសៅៃឹងភាពស្រគ្ប់ស្រោៃ់នៃការផតល់សេវាស ល្ើេតប រវាងអនក្ណែលសៅក្ស្រមិ្តអនក្សស្របើ (ស្រេតី) ៃិងអនក្ផត
ល់សេវាខលួៃឯង (អាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃ ៃគ្របាល អងគការមិៃផ្មៃរដ្ឋ្ភិ្បាល) ។ 

២.១.២. ស្រក្បខ័ែឌច្ាប់ពាក្់ព័ៃធៃិងGBV សៅក្ម្ពុាក្នុងបចចុប្បៃនភាព 

ស្រក្បខ័ែឌច្ាប់ៃិងសោលៃសយាបាេថ្្្ក់្ាតិក្នុងបចចុប្បៃនភាពេស្រម្ប់ការការ រេិទធិស្រេតីសៅក្នុងស្របសទេ  ក្ម្ពុាគឺ្ស ើញ
ថ្ម្ៃភាពទូលាំទូលាេ។20 ម្ៃបញ្ញសរិតមួ្េចាំៃួៃសៅក្នុងរែឋធម្មៃុញ្ញនៃស្រពោះរាណាចស្រក្ក្ម្ពុាណែលោាំស្រទែល់េម្ភាព
សេៃឌ័រ។21 

ច្ាប់េតីពីអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារស្រតូវបាៃអៃុម័្តកាលពីឆ្្ាំ ២០០៥ សដ្េស្រគ្បែែេប់សលើទាំរង់មួ្េចាំៃួៃនៃ អាំសពើេិង្ាសលើ
រងកាេ អាំសពើេិង្ាផលូវចិតត ៃិងការរំសលាភ្សេពេៃថវៈ។22 ការចប់រំសលាភ្ៃិងការប ុៃប ងរំសលាភ្ស្រតូវបាៃផតនទ្សទ្េពី ៥ 
សៅ ១៥ ឆ្្ាំក្នុងពៃធនោរតម្ស្រក្ម្ស្រពេមទែឌថ្្្ក់្ាតិ។23 

 
 
 
 

ឯក្ារេុទធាស្រេតេនូលេស្រម្ប់ស្រក្េួង ក់្ព័ៃធៃិងអងគការេងគម្េីុវិលណែលសធវើការាពិសេេសែើម្្បីបញ្ចប់អាំសពើ
េិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រគឺ្ាណផៃការេក្ម្មភាពាតិទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងស្រសតី (NAPVAW II) ណែលាសោលសៅ
ចម្្បងក្នុងការជស្រមុ្ញសអាេការអៃុវតតច្ាប់ម្ៃភាពស្របសេើរស ើង សែើម្្បីទប់ាក្ត់ៃិងកាត់បៃថេរល់ទស្រម្ង់នៃអាំសពើេិង្ា
ស្របឆាំងៃឹងស្រេតី។ "ណផៃការសៃោះេងកត់ធងៃ់សលើតស្រមូ្វការស្របព័ៃធេតង់ដ្រេស្រម្ប់ការស្របមូ្លទិៃនៃ័េពីស្របភ្ពសផ្សងៗោ្្សែើម្្បី
តម្ដ្ៃសស្របក្ង់ៃិងវិាលភាពនៃអាំសពើេិងសាផ្អែក្ល ើលយៃឌ័រ។24 ការណក្លម្ែគឺ្ស្រតូវការាចាំបាច់សៅក្នុងច្ាប់មួ្េចាំៃួៃ
សែើម្្បីធានថ្ច្ាប់ទ្ាំងសនោះអាចការ រស្រេតីឱ្យបាៃសពញសលញ។ 

ឧទ្េរែ៍ ៃិេម្ៃ័េនៃការលបៀរលបៀៃផលូវសភ្ទសៅក្នុងស្រក្ម្ស្រពេមទែឌម្ៃហាក់្ែូចាបញ្ហ្មិៃច្សាស់លាស់ ណែលេាំសៅ
សៅសលើការរសំលាភ្េិទធិអាំណាចាផលូវការស លគឺ្ៃិសយាជក្ / ទាំនក់្ទាំៃងបុគ្គលិក្។25 ការកំ្ណរ់ថា មុខរបរផលូវសភ្ទគឺាបទ
សលមើេស្រពេមទែឌ ទ្ាំងលៅក្នុងច្ាប់ស្របឆាំងការជួញែូរម្ៃុេ្ស (២០០៨) ៃិងភូ្មិ្ ុាំេុវតថិភាពសោលៃសយាបាេ បាៃរេ
ការែ៍ថ្នាំឱ្យម្ៃការរងសស្រោោះកាៃ់ណតខាល្ាំងស ើងេស្រម្ប់អនក្ត្បក្បរបរផលូវសភ្ទៃិងការសក្ើៃស ើងអាំពីអាំសពើេិង្ា ក៍្ែូចា
ការសរីេសអើងស្របឆាំងៃឹងពួក្សគ្ពីសំ ក់្អាាញធ្រ។ ច្ាប់ស្របឆាំងការជួញែូរម្ៃុេ្សស្រតូវបាៃពិពែ៌នសៅក្នុងឆ្្ាំ២០១៦ 
សដ្េអងគការេិទធិម្ៃុេ្សថ្ា "ច្ាប់ផ្ែ េរសេរមិ្ៃបាៃលែ ... ណែលសធវើសអាេប ោះ ល់ែល់េិទធិស្រេតីណែលរក្េីុផលូវសភ្ទ
តម្ផលូវ។"26 អងគការេងគម្េីុវិលបាៃៃឹងក្ាំពុងតេ ូម្តិសែើម្្បីសធវើវិសាធៃក្ម្មច្ាប់នៃច្ាប់សោលៃសយាបាេ ក់្ព័ៃធ ប ុណៃត
ការស្របឹងណស្របងសៅណតម្ៃភាពេឺតយា ្វរេូតម្ក្ែល់បចចុប្បៃន។27 

18 STT, (2014) The Phnom Penh Rental Housing Survey: A Study on Urban Poor Rental Housing in Phnom Penh 
< https://kh.boell.org/sites/default/files/stt-rental-housing-survey_2014_final.pdf > 
19 ActionAid International (2014), ibid. 

20 Cambodian Centre for Human Rights ‘ Fact Sheet: Violence Against Women in Cambodia’ (December 2018) 

< https://cchrcambodia.org/admin/media/factsheet/factsheet/english/CCHR%20Factsheet_Violence%20Against%20Women_ENG.pdf > 
21 National Constitution of Cambodia, Arts 31, 35, 36, 38, 43, 45, 46, 72 and 73 
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២.២. វិធីាស្រេតស្របម្ូលទិៃនៃ័េ 

ទិៃនៃ័េបនត្ប់បៃ្សាំបាៃស្របមូ្លៃិងវិភាគ្តម្រេៈែាំសែើរការវាេតនម្លឯក្សារពាក់្ព័ៃធ  រីឯទិៃនៃ័េបឋម្ស្រតូវបាៃស្របមូ្លតម្រយៈ
ការស្រាវស្រាវផ្ទ្ល់សលើតម្លាំសៅដ្ឋសៃសៅតម្េេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្របជុាំជៃៃីមួ្េៗ។ ណផនក្នៃែាំសែើរការស្រាវស្រាវសៃោះគឺ្សែើម្្បី
ស្របមូ្លផតុាំរបាេការែ៍ពីបទពិសាធផ្ទ្ល់របេ់បុគ្គលម្្្ក់្ៗណែលធាល្ប់ជួបស្របទោះអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ ក៏្ែូចាការេល់
ស ើញរបេ់ពួក្សគ្អាំពីភាពស្រគ្ប់ស្រោៃ់នៃការផតល់សេវា ក់្ព័ៃធសៅតម្តាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្។ ការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ៃិងកិ្ច្ចសម្ភសសៃ៍ 
ា ក្ខណៈបុគ្គល ាវិធីាស្រេតស្រាវស្រាវចម្្បងសដ្េារណតភាពេម្្បូរណបបនៃទិៃនៃ័េណែលបាៃម្ក្ពីវិធីទ្ាំង២សៃោះ។ សទ្ោះា
យា ្ងណាទិៃនៃ័េសៃោះស្រតូវបាៃសគ្បូក្បញ្ចូលាមួ្េការេទង់ម្តិតម្ស្រគួ្ារក្នុងវិធីាស្រេតចស្រមុ្ោះ។ 

២.២.១ ការពិភាក្្ាសផ្ត្តសលើស្រក្ុម្ 

• ស្រេតី (អនក្ស ល្ើេេាំែួរចាំៃួៃ ៣ ស្រកុ្ម្) 
ការេម្ភ្េផ្បប ក់្ក្ណាត្លរចនេម្ព័ៃធណែលស្រេតីបាៃចូលរួម្ក្នុងក្ណៃលងឯក្ជៃែ៏ាង្ត់មួ្េ សែើម្្បីសអាេពួក្សគ្ម្ៃ

អារម្មែ៍សុវរែិភាពបាំផុត។ អនក្ចូលរួម្ស្រតូវបាៃសគ្អសញ្ជើញឱ្យណចក្រំណលក្បទពិសាធៃ៍របេ់ខលួៃអាំពីអាំសពើេិង្ាណែល
ជួបស្របទោះឬសគ្ែឹងថ្បាៃសក្ើតស ើងសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្។ 

 
• បុរេ  (អនក្ស ល្ើេេាំែួរចាំៃួៃ ៣ ស្រកុ្ម្) 

សៅសពលណេវងរក្ការស្របេុទធស្របឆាំងៃិងអាំសពើេិង្ាផ្ែ បុរេបងកសលើស្រេតី ធាតុមួ្េេាំខាៃ់ណែលចាំបាច់គឺ្ការផ្ល្ស់បតូរ
ឥរិយាបថៃិងអាក្ប្បកិ្រិយារបេ់បុរេ។ការស្រាវស្រាវបងាហ្ញថ្ថវីរសបិតណតទីស្រកុ្ងម្ៃេុវតថិភាពណែលបងាហ្ញតម្រេៈ ការ
រីក្ចសស្រម្ើៃនៃសេដ្ឋ្រចនេម្ព័ៃធ ប ណុៃតស្របេិៃសបើអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារស្រតូវបាៃសគ្សម្ើលស ើញថ្ "ធម្មត" សេើេបុរេម្ៃ
អារម្មែ៏ថ្ខលួៃម្ៃេិទធសលើរងកាេរបេ់ស្រេតីាឧទ្េរែ៍សៅទីាធារែៈសៅសពលេប់ - សេតុែួចសៃោះអាំសពើេិង្ា 
ផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រៃឹងលៅផ្របៃតសក្ើតស ើង។28  ណផែក្សលើចាំៃុចសៃោះពូក្សេើងបាៃសស្របើស្របាេ់ការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្សែើម្្បីអសញ្ជើញ 
បុរេឱ្យណចក្រំណលក្បទពិសាធៃ៍ផ្ទ្ល់ខលួៃរបេ់ពួក្សគ្សលើអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ ការេល់ស ើញរបេ់ពួក្សគ្អាំពី 
"េុវតថិភាព" សៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្ សេើេសែើម្្បីបងាហ្ញពីអាក្ប្បកិ្រិយារបេ់ពួក្សគ្ចាំស ោះក្ស្រមិ្តនៃការទទួលខុេ
ស្រតូវសលើអនក្រេ់រៃម្ៃជីវិតពីអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើលយៃឌ័រគួ្រណតស្រតូវបាៃណបងណចក្។ 
 

22 The Law on The Prevention of Domestic Violence The Protection of Victims (2005) 
< https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/Cambodia_dv_victims2005.pdf > 
23 Cambodian Criminal Code, Arts. 239 and 240 < http://sithi.org/admin/upload/law/Criminal_Code_Book_with_cover_Jan_2014.pdf > 

24 ActionAid International, (2013) Women and the City II , < http://www.actionaid.org/publications/women-and-city-2 > 
25 “Sexual harassment” shall mean the abuse by one person of the authority conferred by his or her functions against another person for 
the purpose of applying pressure repeatedly in order to obtain sexual favours.” Cambodian Criminal Code, Art. 250 

26 Kong Meta, “Phnom Penh sex workers stuck between Prey Speu and the street,” The Phnom Penh Post (26 August 2016) 
< https://www.phnompenhpost.com/post-weekend/phnom-penh-sex-workers-stuck-between-prey-speu-and-street > 
27 CCHR, ‘ Factsheet: VCSP’ (2012) < https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=27&id=5 > 

28 ActionAid International (2014) ibid. 



10 

 

២.២.២ ក្ិច្ចសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល 

o ស្របធាៃភូ្មិ្ (៤ នក់្) 
ត្បធាៃភូ្មិ្ម្ៃតួនទីេាំខាៃ់ក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ាសស្រចើៃក្នុងការផតល់សេវាស ល្ើេតបែល់អនក្រេ់រៃម្ៃជីវិត។ សៅសស្រកាម្
ច្ាប់េតីពីការទប់សាកសរ់អំលពើហិងសាក្នុងត្គួសារ ឆ្្ាំ២០០៥ ស្របធាៃភូ្មិ្ក៏្ស្រតូវបាៃផតល់អាំណាចឱ្យេស្រមុ្ោះេស្រមួ្លរវាងបតី
ស្របពៃធក្នុងែាំសែើរការ 'ការផ្សោះផ្ា' សទ្ោះបីាការអៃុវតតសៃោះស្រតូវបាៃអៃុញ្ញ្តផ្រក្នុងក្រែីណែលភាគី្ ក់្ព័ៃធស្រតូវការ
ជាំៃួេៃិងបទសលមើេប ោះ ល់ផលូវចិតតឬសេែឋកិ្ចច ឬអាំសពើេិង្ាស្រតូវបាៃក្ាំែត់ាបទសលមើេ ហុប ុល ្សោះ។29 ការសស្របើ
ស្របាេ់ខុេនៃអាំណាចក្នុងការការេស្រម្បេស្រមួ្លសធវើសអាេម្ៃស្រពឹតតិក្ម្មយា ្ងខាល្ាំងក្នុងរបាេការែ៍របេ់េងគម្េីុវិល
30 ៃិងឃាតក្ម្មសលើស្រេតីម្្្ក់្សៅសខតតតណក្វសដ្េបតីណែលរំសលាភ្បាំ ៃផលូវចិតតរបេ់នងសស្រកាេការផ្សោះផ្ាពីអាាញ្ធរ
ៃិងេម្តថកិ្ចចក្នុងស្រេុក្សនោះ ស្រតូវបាៃទទួលការេក្ចិតតទុក្ដ្ក់្ពីស្របព័ៃធផ្សពវផ្ាេផងណែរ។31 សដ្េារណតតួនទីែ៍
េាំខាៃ់របេ់ស្របធាៃភូ្មិ្ក្នុងការជួេេស្រមួ្លអនក្ណែ រេ់រៃម្ៃជីវិតសអាេទទួលបាៃេុតតិធម្មសនោះ ែូសចនោះពូក្សគ្ក៍្
បាៃដ្ក់្បញ្ចូលក្នុងការេិក្្ាសៃោះ។ ការេល់ែឹងអាំពីឥរិយាបថរបេ់ពួក្សគ្ចាំស ោះការរីក្រលដ្លនៃអាំសពើេិង្ា
ស្របឆាំងៃិងសភ្ទសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្គឺ្េាំខាៃ់បាំផុត។ 

 
• គ្ណៈក្ម្ម្ធិការ ុាំសែើម្្បីស្រេតីៃិងកុ្ម្រ (CCWC) (អនក្ស ល្ើេ ៤ នក់្) 
CCWC សែើរតួន្ទីយា ្ងេាំខាៃ់ក្នុងេងាក្ត់ាសស្រចើៃក្នុងការសឃាេនការ រេិទធិស្រសតី។ CCWC ទទួលខុេស្រតូវក្នុងការ
ស ល្ើេតប ៃិងការបញ្ជូៃជៃរងសស្រោោះសដ្េអាំសពើេិង្ា(រួម្ទ្ាំងការលបៀរលបៀៃផលូវសភ្ទ)សៅ        ាថប័ៃរដ្ធ្ភិ្បាលឬ
េេគ្ម្ៃ៍សផ្សងសទៀត។32  បញ្ហ្ស្របឈម្ណែល CCWC បាៃជួបស្របទោះក្នុងការបាំសពញកាតពវកិ្ចចរបេ់ពួក្សគ្រួម្ម្ៃក្ងវោះ
មូ្លៃិធិៃិងការខវោះអាំណាចក្នុងការេសស្រម្ចចិតតទ្ាំងផលូវការៃិងមិៃផលូវការ ។ សទ្ោះបីាយា ្ងណាក៏្សដ្េពួក្សគ្សៅណត
ាអនក្ ក់្ព័ៃធែ៍េាំខាៃ់សៅក្នុងថ្្្ក់្មូ្លដ្ឋ្ៃៃិងការសម្ភសសៃ៍ាមួ្េអនក្ចូលរួម្ពី CCWC ផតល់ៃូវការេល់ែឹងែ៏
ម្ៃស្របសយាជៃ៍សលើឥរិយាបថរបេ់អនក្ម្ៃកាតពវកិ្ចចាស្រេតីាពិសេេការេល់ែឹងអាំពីការទទួលខុេស្រតូវរបេ់អនក្
រេ់រៃម្ៃជីវិតក្នុងក្រែីនៃអាំសពើេិង្ាឬេិង្ាពីនែគូ្ណែលមិ្ៃម្ៃភាពជិតេនិទធ។ 

 
 

• អនក្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ (អនក្ស ល្ើេចាំៃួៃ ៦ នក់្) 
តម្រសបៀបស្រេសែៀងោ្្សៅៃឹង CCWC ការេម្ភ្េៃ៍អនក្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ណែលាអនក្ផតល់ព័ត៌ម្ៃេាំខាៃ់ ផតល់ៃូវការេល់
ែឹងពីរសបៀបណែលស្រេតីសៅក្នុងមុ្ខតាំណែងែឹក្នាំ ណែលអនក្រេ់រៃម្ៃជីវិតអាចៃឹងងាក្សៅរក្អាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ
សដ្េខលួៃឯងេល់ែឹងពីតួនទីរបេ់ពួក្សគ្ៃិងភាពស្រគ្ប់ស្រោៃ់នៃសេវាក្ម្មណែលស្រេតីអាចទទួលបាៃសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់
ពួក្សគ្។ 

29 Article 1, Law on the Prevention of Domestic Violence and the Protection of Victims, 2005. 
30 LICADHO, (2017) “No Punishment, No Protection: Cambodia’s Reponse to Domestic Violence” 
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/225DV_Report_Eng_20171201.pdf 
31 Handley, Erin and Chheng, Niem, “Spousal killings call commune officials’ mediation role into question” The Phnom Penh Post, January 19, 2018 
< https://www.phnompenhpost.com/national-post-depth/spousal-killings-call-commune-officials-mediation-role-question > 

32 CARE Cambodia (2017) “ A guide to good practices in responding to violence against women at the Sangkat/ Commune level ” 
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• បុគ្គលិក្ អងគការសស្រៅរដ្ធ្ភិ្បាល (ចាំៃួៃ ៥ នក់្) 
សៅសពលសធវើការស្រាវស្រាវ ាពិសេេអងគការអៃតរាតិឬាអនក្ពិសស្រោោះសយាបល់ពីបរសទេ វាាការចាំបាច់ណាេ់ក្នុងការ
ចាំណាេសពលសវលាសែើម្្បីេល់ពីកិ្ចចខិតខាំស្របឹងណស្របងណែលបាៃអៃុវតតពីមុ្ៃម្ក្សៅក្នុងការងារមួ្េសនោះ។ េក្ម្មជៃេិទធិនរី
សៅក្នុងតាំបៃ់ៃិងអងគការមូ្លដ្ឋ្ៃ ចលនេងគម្ៃិងេេជីព ក្ាំពុងសធវើការសលើបញ្ហ្សៃោះអេ់រេៈសពលាសស្រចើៃទេវត្សក្នុង
ការចក់្ត្គឹោះណែលាមូ្លដ្ឋ្ៃេស្រម្ប់ការរីក្ចសស្រម្ើៃណែលសេើងបាៃស ើញក្នុងប ុនម្ៃឆ្្ាំសស្រកាេម្ក្សៃោះ។ សេតុែូចសៃោះ ក៏្ែូច
ាការពិៃិត្យសលើឯក្សារត្សាវត្ាវណែលសម្ើលសលើឧបក្រែែ៏៍េាំខាៃ់ណបបតេ ូម្តិែូចាេម្ព័ៃធមិ្តតនរី សោលៃសយាបាេ
ស្របាជៃ ការស្រាវស្រាវបឋម្ក៏្ស្រតូវបាៃអៃុវតតសែើម្្បីសរៀៃេូស្រតពីេម្ជិក្េាំខាៃ់របេ់េេគ្ម្ៃ៍េិទធនរីអាំពីរសបៀបណែលពួក្
សគ្េល់អាំពីបញ្ហ្អាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្រកុ្ងណែលពួក្សគ្សធវើការ ក៍្ែូចាតម្រេៈ
ម្សធ្ាបាេអវីណែលពួក្សគ្ស ើញការផ្ល្េ់បតូរ។ 

 
២.២.៣ ការេម្ភ្េស្រគ្ួារ (ចាំៃួៃ ១៦៧ នក្់) 

សែើម្្បីបងាហ្ញទិៃនៃ័េណែលបាៃស្របមូ្លផតុាំក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ៃិងការសម្ភសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល ការអសងកតតម្ផទោះបាៃសធវើ
ស ើងសៅក្នុងរំបៃ់សោលសៅ។ សដ្េារណតស្របធាៃបទសៃោះម្ៃភាពប ោះ ល់ ការេទង់ម្តិទ្ាំងសៃោះស្រតូវបាៃសធវើស ើងក្នុង
ស្រទង់ស្រទ្េបរិម្ែវិស័យេុទធាធសេើេមិ្ៃបាៃេួរលែញលដ្ លៅល ើច្លមលើយ របស់អនក្ស ល្ើេសនោះស ើេ។ ការេទង់
ម្តិសៃោះផតល់ៃូវស្របភ្ពទិៃនៃ័េែ៏ម្ៃស្របសយាជៃ៍ណែលបងាហ្ញពីេកាត្ៃុពលសៅតម្តាំបៃ់ភូ្មិ្ាស្រេតាក់្លាក់្ប ុណៃត
សដ្េារណតម្ៃការក្ាំែត់សលើទាំេាំគ្ាំរូនៃក្មមវរែុសិក្សា លទធផលគួ្រណតស្រតូវពិៃិត្យាមួ្េៃឹងការស ល្ើេតបណែលម្ៃលក្ខ
ែៈសក្្ាោះក្សាេពីការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ៃិងការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល ។ 

 

២.៣. វិធីាស្រេតវិភាគ្ 

សែើម្្បីសស្របើស្របាេ់ទិៃនៃ័េទ្ាំងអេ់ស្របក្បសដ្េស្របេិទធភាពៃិងសរៀបចាំរបាេការែ៍ស្រាវស្រាវយា ្ងេីុជសស្រៅ ទិៃនៃ័េគុ្ែ
ភាពស្រតូវបាៃបក្ណស្របៃិងវិភាគ្សដ្េសស្របើវិធីាស្រេតនៃការវិភាគ្របេ់ Braun ៃិង Clarke។33 សៃោះម្ៃៃ័េថ្ទៃិនៃ័យ 
ផ្ែ បាៃមក្ពីការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គលទ្ាំងអេ់ ត្រូវបាៃត្ច្បាច់្បញ្ចូលោ្្ លដ្យផ្អែក្ល ើស្របសភ្ទលអសេងៗគ្នសនៃអនក្
 ក់្ព័ៃធៃីមួ្េៗ (ែូចាប ូលីេ សម្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ាសែើម្) សេើេបនទ្ប់ម្ក្សធវើការស្រតួតពិៃិត្យយា ្ងែិតែល់ល ើទិៃនៃ័េ
ទំងលន្ោះសែើម្្បី ឲសយេល់ែឹងខលោះៗពីម្តិកាៃិងបសងកើតស្របធាៃបទែាំបូង។ តម្រយៈែាំសែើរការសៃោះទិៃនៃ័េស្រតូវបាៃស្រតួតពិៃិ
ត្យាសលើក្ទីពីរសេើេស្រតូវបាៃចងស្រក្ងតម្សញ្ញសសម្គស ់ៃីមួ្េៗសដ្េសយាងតម្ខលឹម្ារនៃទិៃនៃ័េណែលទទួលបាៃ។ 
ត្កុ្ម្ៃីមួ្េៗស្រតូវបាៃស្រេង់សចញសៅាឯក្ារដ្ច់សដ្េណ ក្មួ្េណែលតស្រម្ង់ទិេសៅេស្រម្ប់ភាពងាេស្រេួលៃិង 
សត្ម្ប់ការវិភាគ្យា ្ងម្ ត់ចត់។ ឧទ្េរែ៍ ស្របធាៃបទ "ការបសនទ្េជៃរងសស្រោោះ" ខលឹម្ារទំងឡាយណាណែលទទួល
បាៃពីទិៃនៃ័េសែើម្ណែល ក់្ព័ៃធៃិងស្របធាៃបទសនោះស្រតូវបាៃែក្ស្រេង់ៃិងវិភាគ្ាមួ្េោ្្មុ្ៃៃឹងែល់ែាំណាក់្កាលេរ
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សេររបាេការែ៍។ ទិៃនៃ័េាបរិម្ែណែលទទួលបាៃពីការេទង់ម្តិពីស្រគួ្ារស្របាព រែឋស្រតូវបាៃែក្ស្រេង់សចញពី 
Kobo ៃិងវិភាគ្សដ្េសស្របើ Google Sheets។ លសរីនៃេម្មតិក្ម្មស្រតូវបាៃេរសេរសដ្េណផែក្សលើការេិក្្ាពីែាំសែើរការវភិាគ្
គុ្ែភាពសេើេវិធីាស្រេតក្នុងការចស្រម្ញ់ទិៃនៃ័េស្រតូវបាៃសស្របើស្របាេ់សែើម្្បីាក្ល្បងេម្មតិក្ម្មទ្ាំងសនោះ។ ឧទ្េរែ៍ 
“ក្ម្មក្រកាត់សែរចត់ទុក្ថ្បៃទប់ជួលរបេ់ពួក្សគ្ម្ៃេុវតថិភាពតិចាងស្រេតីសម្ផទោះណែលរេ់សៅក្នុងតាំបៃ់ែូចោ្្សៃោះ” ណែ 
ស្រតូវបាៃសគ្សធវើសតេតសដ្េការស្រតងៃិងវិភាគ្ការស ល្ើេតបនៃការេទង់ម្តិសេើេស្រតូវបាៃសគ្រក្ស ើញថ្មិ្ៃអាចសផទៀងផ្ទ្ត់បា
ៃ។ ទិៃនៃ័េបាៃបងាហ្ញថ្ស្រកុ្ម្ស្រេតីទ្ាំងពីរម្ៃការេល់ស្រេសែៀងោ្្ទ្ក់្ទងៃិងេុវតថិភាព។ 

២.៤. ណែៃក្ាំែត់នៃការស្រាវស្រាវ 

● ណែៃក្ាំែត់េាំខាៃ់នៃការេិក្្ាគឺ្ម្ៃទាំេាំគ្ាំរូតូចៗាពិសេេការាទ្បេទង់មរិស្រគួ្ារណែលាបរិម្ែក្នុងលក្ខ
ែៈធម្មាតិតស្រម្ង់ឲសយបាៃចសម្លើេយា ្ងសស្រចើៃសែើម្្បីក្ាំែត់អតតេញ្ញ្ែច្ាេ់ៃិងអាចសផទៀងផ្ទ្ត់បាៃ។ 

● ការេួរេាំែួរមិ្ៃអាចស្រតូវបាៃេួរក្នុងក្ាំ ុងសពលសម្ភសសៃ៍ក្នុងស្រគួ្ារសដ្េារណតអនក្ស្រាវស្រាវម្ៃសពល
សវលាក្ស្រមិ្តៃិងក្ងវល់ខាងត្ក្មេីលធម៌្ណែលទ្ក់្ទងៃិងការេួរេាំៃួរអនក្ចូលរួម្អាំពីបញ្ហ្របេ់ពួក្ោត់សៅម្ត់
ទ្វ្រផទោះ។ ខែៈណែលមិ្ៃអាចសជៀេវាងបាៃលន្ោះ ទិៃនៃ័េបរិម្ែម្ៃការស ល្ើេតបេម្គួ្រសៅៃឹងេាំែួរណែល
បាៃសចទ - ប ុណៃតវាមិ្ៃណម្ៃាមូ្លសេតុណែលសៅពីសស្រកាេការស ល្ើេតបសនោះ។ ណែៃក្ាំែត់សៃោះស្រតូវបាៃសគ្ក្ាំែត់
អតតេញ្ញ្ែឱ្យបាៃឆប់រេ័េៃិងកាត់បៃថេតម្រេៈការសម្ភសសៃ៍ផ្បបគុ្ែភាពវិស័យ 

● ក្នុងចាំសណាម្១៦៧ នក់្ប ុសណា្្ោះផ្ែ បាៃចូ្ រួមម្ៃអនក្ល ល្ើយរបាបុរសត្រឹមផ្រ២ន្ក់្ប ុល ្សោះ ក្រណីបញ្ជសក់្ 
ថា ទិៃនៃ័េបរិម្ែវិស័យមិ្ៃអាចស្រតូវបាៃបាំណបក្សដ្េលយាងល ើលយៃឌ័រល ើយ។ 

២.៥. ការពិចរណាខាងស្រក្ម្េីលធម្៌ 

បញ្ហ្ស្រក្ម្េីលធម៌្ស្រតូវបាៃក្ាំែត់ៃិងពិចរណាតម្ស្រគ្ប់ែាំណាក់្កាលនៃែាំសែើរការស្រាវស្រាវ។ បនទ្ប់ពីការស្រពួេបារម្ភស្រតូវបាៃ
សលើក្ស ើងសៅក្នុងស្រកុ្ម្ការងារស្រាវស្រាវអាំពីហាៃិភ័្េណែលអាចសក្ើតម្ៃចាំស ោះអនក្ចូលរួម្ក្នុងការាក្េួរេាំែួរណែលម្ៃ
ទស្រម្ង់លបើក្ ៃិងពណ៌ន្ ំអិរអាំពីបទពិសាធៃ៍ផ្ទ្ល់ខលួៃនៃអាំសពើេិង្ាក្នុងការេទង់ម្តិស្រគួ្ារេាំែួរទ្ាំងសៃោះស្រតូវបាៃែក្សចញ
សេើេស្រតូវបាៃជាំៃួេសដ្េេាំែួរផ្បបបិទលបើក្(បាទ / សទ) អាំពីអាំសពើេិង្ាក្នុងតាំបៃ់សៃោះ។ អនក្សរៀបសរៀងបាៃេងកត់ធងៃ់សៅសលើអនក្
ចូលរួម្ៃិមួ្េៗថ្ពួក្សគ្បាៃេទង់សម្ើលតាំបៃ់សៃោះាទូសៅសេើេថ្ស្រគួ្ាររបេ់ពួក្សគ្មិ្ៃស្រតូវបាៃសគ្សស្រជើេសរីេ។ សលើេពីសៃោះ
សទៀតអនក្ចុោះស ម្ោះស្រតូវបាៃអៃុញ្ញ្តឱ្យស្រត ប់ម្ក្វិញសៅសពលសស្រកាេឬៃិយាេសៅក្ណៃលងសផ្សងពីផទោះស្របេិៃសបើអនក្ចូលរួម្ចង់បាៃ
សធវើណបបសនោះ។ 
 

 

33 Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 3, 77-101. 
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ការពិភាក្្ាសផ្ត្តសលើស្រកុ្ម្ ៃិង ការសម្ភសសៃ៍ផ្បប ក្ខណៈបុគ្គលេាំខាៃ់ៗស្រតូវបាៃសគ្សធវើស ើងសៅក្នុងទីតាំងេុវតថិភាពៃិងម្ៃ
ភាពឯក្ជៃណែលសរៀបចាំសដ្េ UPWD ។ អនក្ស ល្ើេតបស្រតូវបាៃសចញៃូវសេចក្តីណថលងការែ៍ព័ត៌ម្ៃអនក្ចូលរួម្ៃិងបញ្ជសក់្ការ 
ត្ពមលត្ពៀង (េូម្សម្ើលឧបេម្ព័ៃធ ៥.១ ៃិង ៥.២) ណែលសរៀបរប់លាំអិតពីការេម័ស្រគ្ចិតតនៃការចូលរួម្របេ់ពួក្សគ្សៅក្នុងការ
ស្រាវស្រាវៃិងេម្តថភាពរបេ់ពួក្សគ្ក្នុងការែក្សចញពីការេិក្្ាសៅសពលណាក៏្បាៃ។ អនក្ចូលរួម្ទ្ាំងអេ់ត្រូវបាៃរក្សា 
អរតសញ្ញសែអន្មិ្ក្សៅក្នុងរបាេការែ៍សែើម្្បីរក្្ាការេម្ង្ត់របេ់ពួក្សគ្។ 

 

៣. ការពិភាក្្ាៃិងការរក្ស ើញ 

៣.១ ការេល់ស ើញអាំពីេុវតថិភាពសៅក្នុងៃិងជុាំវិញបៃទប់ជួលសៅក្នុងតាំបៃ់ស្រាវស្រាវ 

សតើក្ណៃលងណាណែលស្រេតីម្ៃេុវតថិភាពសៅសពលេប់? 

អនក្ស ល្ើេេាំែួរភាគ្សស្រចើៃផ្ែ បាៃេម្ភ្េសៅក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ ៃិង ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈ បុគ្គលបាៃបងាហ្ញថ្ស្រេតី
សៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ោម្ៃេុវតថិភាពសៅក្នុងតាំបៃ់ជុាំវិញបៃទប់ជួលរបេ់ពួក្សគ្។ ទិៃនៃ័េសៃោះបាៃរួម្បញ្ចូល
ការេសងកតគួ្រឱ្យក្ត់េម្គ្ល់ែូចខាងសស្រកាម្: 

● អនក្ស ល្ើេតបាសស្រចើៃបាៃក្ត់េម្គល់្ថ្សៅក្ណៃលងណែលពួក្សគ្ជួលអទោះពួក្លគស្រតូវណតសស្របើបៃទប់ទឹក្រួម្ោ្្ ការេល់ស ើញពី
ការមិ្ៃម្ៃេុវតថិភាពស្រតូវបាៃសក្ើៃស ើងយា ្ងខាល្ាំង 

● អនក្ស ល្ើេេាំែួរមួ្េបាៃក្ត់េម្គ្ល់ថ្ស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ភ័្េខាល្ចសៅសពលពួក្សគ្សៅឯសកាសដ្េោម្ៃាវ្មី្ 

● អនក្ស ល្ើេេាំែួរាសស្រចើៃបាៃល ើក្ល ើងអាំពីការខវោះសភ្លើងអគ្គិេៃីតម្ចិសញ្ចើម្ផលូវៃិងផលូវថនល់តូចៗសធវើឱ្យស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្
មិ្ៃម្ៃេុវតថិភាពាពិសេេអនក្សធវើការសពលេប់ ៃិងអាចស្របឈម្ៃិងការាទ្ក់្ពីជៃែ៏នទសៅសពលពួក្សគ្សធវើែាំសែើរសៅផទោះ 

● អនក្ស ល្ើេតបាសស្រចើៃនក់្បាៃេណម្តងការភ័្េខាល្ចចាំស ោះអនក្សស្របើសស្រគ្ឿងសញៀៃៃិងសចរ។ 

អនក្ស ល្ើេតបមួ្េរូបបាៃសលើក្ស ើងថ្អនក្ខលោះស ល្ើេថ្តាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្ម្ៃេុវតថិភាពណាេ់។ អនក្ស ល្ើេរបម្្្ក់្ម្ក្ពីតាំបៃ់ស្រចាំងចាំ
សស្រម្ោះ បាៃៃិយាេថ្ "ភូ្មិ្របេ់សេើងម្ៃេុវតថិភាព - ពួក្រេ់សៅស្របក្បសដ្េភាពេុខែុម្រម្ន" ។ គួ្រឱ្យចប់អារម្មែ៍អងផ្ែរ អនក្
ស ល្ើេតបម្្្ក់្ណែលាបុគ្គលិក្អងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភិ្បាលម្ក្ពីចក់្អណស្រងសលើ បាៃណែនាំថ្ស្រេតសីៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់នងមិ្ៃម្ៃ
អារម្មែ៍ថ្គ្មសៃេុវតថិភាពសនោះសទ - សៃោះគឺ្សដ្េារណតពួក្សគ្បាៃទម្ល្ប់ខលួៃសៅាមួយាថ្ៃភាពណែលមិ្ៃម្ៃេុវតថិភាពសនោះសៅ
សេើេ។ 
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សតើស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេុវតថិភាពសៅក្នុងបៃទប់ជួលរបេ់ពួក្សគ្យា ្ងែូចសម្តច? 

អនក្ស ល្ើេរបតិចាង ក់្ក្ណាត្លណែលបាៃេម្ភ្េសៅក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ ៃិង ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល បាៃរេ
ការែ៍ថ្ស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្គ្មសៃេុវតថិភាពសៅក្នុងបៃទប់ជួលរបេ់ពួក្សគ្។ សេតុផលណែលបាៃផតល់ឱ្យសៃោះគឺ្សផ្ត្តេាំខាៃ់សៅសលើ
សចរោេ់ផទោះាាងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ។ 

● អនក្ស ល្ើេតបាសស្រចើៃ បាៃបង្ហសញពីលក្ខខែឌស្រទង់ស្រទ្េអៃ់នៃបៃទប់ ("ការខូចខាត" ៃិយាេសដ្េបុគ្គលម្្្ក់្) ណែលសធវើ
ឲ្យពួក្សគ្កាល្េាសោលសៅយា ្ងងាេស្រេួលសត្ម្ប់សចរ។ " គ្មសៃេុវតថិភាពសៅក្នុងបៃទប់សទ។អនក្ចប់រំសលាភ្ៃិងសចរអាច
លួចចូលផទោះរបេ់សេើងបាៃសស្រ ោះវាមិ្ៃស្រតូវបាៃាងេង់បាៃលែស្រតឹម្ស្រតូវ"។ 

● អនក្ស ល្ើេរបម្្្ក់្បាៃពែ៌នពីក្ងវោះេៃតិេុខសៅក្នុងតាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្សដ្េស្រចក្ទ្វ្រេាំខាៃ់បាៃសបើក្ទ្វ្រសពញមួ្េេប់។ 
ក្នុងក្រែីនៃការលួចោេ់បៃទប់ ម្្្េ់ផទោះមិ្ៃស ល្ើេតប៖ "ម្្្េ់ផទោះមិ្ៃា្្ក់្សៅក្នុងផទោះសៃោះសទពួក្សគ្ស្រោៃ់ណតម្ក្េក្នថលជួល
ម្តងក្នងុមួ្េណខ។ សៅសពលណែលសចរោេ់ចូលបៃទប់របេ់សេើងពួក្សគ្មិ្ៃជួេពិៃិត្យកាសម្រ ្េុវតថិភាពសទសេើេមិ្ៃណែល
ជួេរក្ែាំសណាោះស្រាេសៅសពលណែលស្រទព្យេម្្បតតិរបេ់សេើងស្រតូវបាៃសគ្លួចសចញពីបៃទប់ ... " 

● អនក្ស ល្ើេរបម្្្ក់្បាៃចត់ទុក្អនក្ជិតខាងស្រេវឹងម្្្ក់្ថ្ាសេតុផលមួ្េណែលសធវើឲ្យនងម្ៃការភ័្េខាល្ចសៅក្នុងបៃទប់
ជួលរបេ់នង 

● សស្រៅពីអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារៃិងការោេ់ផទោះ អនក្ស ល្ើេតបម្្្ក់្ក៏្បាៃរេការែ៍ផងណែរថ្ម្ៃអារម្មែ៍ថ្គ្មសៃេុវតថិភាព
សដ្េារណតខវោះចរៃតអគ្គិេៃីសេើេហាៃិភ័្េនៃការជៃ់លិចទឹក្ណែលពួក្សគ្បាៃផតល់សយាបល់ម្ៃសស្រោោះថ្្្ក់្ាពិសេេ
េស្រម្ប់ស្រេតីៃិងកុ្ម្រ។ 

 

ាថមីម្តងសទៀតអនក្ស ល្ើេេាំែួរមួ្េចាំៃួៃបាៃណែនាំថ្ពួក្សគ្ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេុវតថិភាពសៅក្នុងបៃទប់របេ់ពួក្សគ្
សេើេមិ្ៃម្ៃបញ្ហ្អវីសទ។ 

រូបភាពទី 1: ម្ៃសស្រោោះថ្្្ក់្សៅក្នុងបៃទប់: សដ្េារណតអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ ឬការលូចចួល? 

 

 

 

 

ក្រណីអាំសពើ េិង្ាក្នុង
ស្រគួ្ារ 

 

       ក្រណីគ្ស់អទោះ 
 

      ទំងពីរក្រណ ី
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រូបភាពទី 2: បងគៃ់អនម័្េៃិងបងគៃ់អនម័្េរួម្ោ្្ក្នុងចាំសណាម្អនក្ស ល្ើេេាំែួរ HI 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនក្ស ល្ើេតបាសស្រចើៃលៅក្នុងការេទង់ម្តិស្រគួ្ារបាៃបងាហ្ញថ្ពួក្សគ្គិ្តថ្ស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ភ័្េខាល្ចសៅក្នុងបៃទប់របេ់ពួក្សគ្
សដ្េារណតសចរោេ់ផទោះាាងពីអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ។ សៃោះាការពិតណែល ៣៥% បាៃរេការែ៍ថ្បាៃស ើញឬែឹងអាំពី
អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារណែលស្រតូវបាៃស្របស្រពឹតតសៅក្នុងបៃទប់ជួលសៅក្នុងតាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្ (េូម្សម្ើលណផនក្៣.២) ។ សេតុផលេស្រម្ប់
ចាំៃួៃអនក្ស ល្ើេេាំែួរតិចតួចណែលបងាហ្ញថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារសៅក្នុងស្រកាេវសៃោះអាចទ្ក់្ទងៃិងការលត្បើត្បាស់ពាក្សយលពច្ៃ៍ សៅ
សពលសេើងេួរេាំែួរអាំពី ក្្យ "េុវតថិភាព" សេើងស្របណេលាគិ្តសៅែល់ ក្្យថ្ "សស្រោោះថ្្្ក់្" សស្រចើៃាងសស្រោោះថ្្្ក់្ណែលបណាត្
លម្ក្ពីនែគូ្េនិតា្្ល ថវីសបើការពិតគឺ្ថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារគឺ្ាទស្រម្ង់ទូសៅបាំផុតនៃអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ។ 

សៅក្នុងទិៃនៃ័េគុ្ែភាព (ការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ ៃិង ការេម្ភ្េៃ៍ាលក្ខែៈបុគ្គល) ម្ៃសេចក្តីសយាងាសស្រចើៃទ្ក់្ទងៃិងបៃទប់
ទឹក្រួម្ោ្្ណែលាមូ្លសេតុនៃការេល់ែឹងកាៃ់ណតច្ាេ់អាំពីេុវតថិភាព: "ស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្ោម្ៃេុវតថិភាពាពិសេេសៅសពល
េប់ពីសស្រ ោះពួក្សគ្ស្រតូវសស្របើបៃទប់ទឹក្រួម្ោ្្សៅាៃ់សផ្សងសទៀត" (អនក្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ស្រចាំងចាំសរោះ) ។ សទ្ោះាយា ង្ណាក៏្សដ្េ
សដ្េារណតទិៃនៃ័េេទង់ម្តិស្រគួ្ារម្ៃអនក្ស ល្ើេតបសេទើរណតទ្ាំងអេ់ណែលបាៃបញ្ជ្ក់្ថ្ម្ៃបៃទប់ទឹក្ឯក្ជៃណែលម្ៃគុ្ែ
ភាពមួ្េ។ែូសចនោះគួ្រណតម្ៃការការស្រាវស្រាវបៃតសទៀតពីបៃទប់ជួលណែលម្ៃបៃទប់ទឹក្មួ្េរួម្ោ្្ សែើម្្បីក្ាំែត់ថ្សតើអវីណែលបងាហ្ញពី
គុ្ែភាពណែលាក្តតហាៃិភ័្េចម្្បងចាំស ោះការេល់ែឹងអាំពីេុវតថិភាពសៅេេគ្ម្ៃ៍ជៃបទ។ 

ស្រេសែៀងោ្្ណែរអនក្ស ល្ើេតបាសស្រចើៃនក់្ក្នុងការេម្ភ្េៃ៍ាេូរម្ក្សេើេបាៃរក្ស ើញថ្ម្ៃក្ងវោះសភ្លើងបាំភ្លឺសៅតម្ែងផលូវាមូ្ល
សេតុណែលស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ភ័្េខាល្ចឬងាេរងសស្រោោះសៅក្នុងតាំបៃ់ជុាំវិញបៃទប់ជួលរបេ់ពួក្សគ្ឬសៅសពលសធវើែាំសែើរម្ក្ផទោះបនទ្ប់ពី
បញ្ចប់ការងារសៅសពលេប់។ សទ្ោះាយា ្ងណាក៏្សដ្េទិៃនៃ័េេទង់ម្តិតម្ស្រគួ្ារបាៃបងាហ្ញថ្អនក្ស ល្ើេេាំែួរភាគ្សស្រចើៃ 

ម្ៃទ្ាំងបងគៃ់ៃិងបៃទប់ទឹក្ទ្ាំងពីរ (៩២.៧៧%) 

ម្ៃណតបងគៃ់សៅក្នុងបៃទប់ (០.៦០%) 

សស្របើស្របាេ់បងគៃ់ៃិងបៃទប់ទឹក្រួម្ (០.៦៣%) 



16 

 

(៦៩ ភាគ្រេ) ពិតាម្ៃអារម្មែ៍ថ្បៃទប់សៅជុាំវិញបៃទប់របេ់ពួក្សគ្ម្ៃសភ្លើងបាំភ្លឺស្រគ្ប់ស្រោៃ់េស្រម្ប់សោលបាំែងេុវតថិភាព។ 
ម្ៃុេ្សាសស្រចើៃបាៃសរៀបរប់ពីការតាំស ើងសភ្លើងបាំភ្លឺនសពលថមីៗសៃោះសដ្េអងគការភី្ៃ ៃិងអាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃក្នុងការស ល្ើេតបរបេ់ពួក្
សគ្។ 

ចុងបញ្ចប់នៃការក្ត់េម្គ្ល់គឺ្ាការេល់ស ើញទូសៅថ្ម្ៃសស្រោោះថ្្្ក់្ខពេ់ាពិសេេេស្រម្ប់ស្រេតី ណែលព្ាយាម្អៃតរគ្ម្ៃ៍ក្នុង
ក្រែីេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ។ សស្រោោះថ្្្ក់្ណែលបងកសដ្េការប ុៃប ងសធវើអៃដគ្ម្ៃ៍ស្រតូវបាៃសលើក្ស ើងសៅក្នុងចសម្លើេមួ្េចាំៃួៃរួម្
ទ្ាំងស្រេតីម្្្ក់្ណែលស្រតូវបាៃសគ្វាេសធវើបាបរងកាេបនទ្ប់ពីបាៃព្ាយាម្ជួេអនក្ជិតខាងពីការរំសលាភ្បាំ ៃពីេាំណាក់្បដនីង។ 

 

៣.២. ការរតត្ាតនៃស្របសភ្ទអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រសផ្សងៗោ្្សៅក្នុងតាំបៃ់ស្រាវស្រាវ 

៣.២.១ ការសបៀតសបៀៃផលូវសភ្ទ 

រូបភាពទី 3: ការសបៀតសបៀៃផលូវសភ្ទសៅតម្ទីាធារែៈ - ទិៃនៃ័េេទង់ម្តិស្រគួ្ារ 

 

 

អនក្ស ល្ើេតបស្របម្ែ៦០% គិ្តថ្ការយាេីសក្ើតស ើងសៅតម្ទីក្ណៃលងាធារែៈណក្្បរៗ ថវីសបើសស្រេវក្ង់ណស្របស្របួលយា ្ងទូលាំ
ទូលាេ (២៦% ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ការសបៀតសបៀៃផលូវសភ្ទមិ្ៃបាៃសក្ើតស ើងញឹក្ញាប់សទ សេើេម្ៃណត ១៤% ប ុសណា្្ោះណែលេល់ថ្
ម្ៃការសក្ើតស ើងាញឹក្ញាប់)។ ស្របណេលអាចាការភាញក់្្សផែើលណែលម្ៃ មួ្េភាគ្បីនៃអនក្ស ល្ើេេាំែួរបាៃបងាហ្ញថ្ការយាេី
ផលូវសភ្ទមិ្ៃណែលសក្ើតស ើងសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្សទ។ 

 

ម្ិៃណែល (៣៣.៧៣%) ម្ិៃេូវញកឹ្ញាប ់(២៦.៥១%) 

ម្តងម្កល្់ (១៨.៦៧%) ញឹក្ញាប ់(១២.០៥%) 

ញឹក្ញាបណ់ាេ ់(១.៨១%) 
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រូបភាពទី 4: ការ ក់្ព័ៃធរវាងការរីក្រលដ្លនៃការរំសលាភ្បាំ ៃ/អាំសពើេិង្ាៃិងការេល់ែឹងពីេុវតថិភាព 

  

 

 

ការរក្ស ើញគ្ៃលឹោះ: ទិន្នន័្យស្ទង់មតិតាមផ្ទះដែលរ ៀបរាប់ក្នុងតារាងខាងរលើបង្ហាញថាកា  ីក្រាលដាលនន្កា យាយីខាងផ្លូវរេទក្នុង
តំបន់្មួយទាក់្ទងគ្នារដាយផ្ទាល់ជាមួយនិ្ងក្ដន្លងដែលអ្នក្ ស់្រៅមាន្សុ្វតថិភាព។ ការស្រាវស្រាវបណៃថម្គួ្រណតស្រតូវបាៃសធវើស ើង
សែើម្្បីណេវងេល់ពីតាំែភាជ្ប់ាក់្ណេតង (ៃិងមូ្លសេតុណាមួ្េ) រវាងការរីក្រលដ្លនៃការយាេីខាងផលូវសភ្ទក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ៃិង
ការេល់ែឹងកាៃ់ណតខាល្ាំងអាំពីសស្រោោះថ្្្ក់្ក្នុងចាំសណាម្អនក្ណែលរេ់សៅទីសនោះ។ 

 

៣.២.២ អាំសពើេិង្ាណែលស្របស្រពឹតតសដ្េបុគ្គលណែលម្ិៃណម្ៃានែគ្ូេនិតា្្ល 

● អនក្ស ល្ើេេាំែួរចាំៃួៃ ៤៨ នក់្ (២៩%) បាៃបងាហញថ្ពួក្ោត់ែឹងសដ្េផ្ទ្ល់ឬបាៃស ើញអាំសពើេិង្ាឬការរំខាៃសៅ
ក្នុងតាំបៃ់ាធារែៈសៅជុាំវិញបៃទប់ជួលក្នុងមូ្លដ្ឋ្ៃ (េូម្សម្ើលរូបភាពខាងសស្រកាម្) ។ សៃោះគឺ្ាអនក្ស ល្ើេតប ១០ នក់្
តិចាងអនក្ណែលបាៃរេការែ៍ថ្បាៃស ើញអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារម្ៃៃ័េថ្ខែៈណែលអនក្ជួលម្ៃការភ័្េខាល្ច
ចាំស ោះ "សស្រោោះថ្្្ក់្ចណម្លក្" (តម្រូបភាពទី ១) សនោះការពិតពួក្សគ្ហាក់្ែូចាសធវើាក្្សីពីអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារសៅក្នុង
េេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្។ 

 %នៃអនក្ស្លើេតបចងែុលបងាហ្ញ
ថ្ការបាំ ៃផលូវសភ្ទាបញ្ហ្
ម្ួេក្នងុតាំបៃ់របេ់ពកួ្សគ្ 

%នៃអនក្ស្លើេតបចងែុល
បងាហ្ញថ្ពួក្សគ្គ្តិថ្តាំបៃ់
របេ់ពកួ្សគ្ម្ៃិម្ៃេុវតថ
ភាពេស្រម្ប់ស្រេត ី

%នៃអនក្ស្លើេតបណែលគ្តិ
ថ្ស្រេតីជួលផទោះម្ៃអារម្មែ៍
ថ្ោម្ៃេុវតថភាពសៅក្នងុ
តាំបៃ់របេព់ួក្សគ្ 

%នៃអនក្ស្លើេតបណែលបាៃ
ស ើញ ឬក្៏េលែ់ឹងពី អាំសពើ
េិង្ាសៅសលើសេៃសឌើរសៅ
ក្នុងតាំបៃ់របេព់ួក្សគ្ 

ស្រចាំងចាំសរោះទី១ ២៦.៥ ២0.0 ១៧.1 ២០ 

ចក់្អណស្រងសលើ ២៦.៨ ២៣.២ ៣២.១ ៣០.៤ 

ឬេ្សីណក្វ ២៧.២ ៣៣.៣ ២២.២ ២២.២ 

សជើងឯក្ ៥២.៧ ៣៦.៣ ៤០.០ ៣២.៧ 

ស្រចាំងចាំសរោះទី ២ ៨០ ៤០.០ ៩០.០ ៤០ 
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● អនក្ស ល្ើេេាំែួរេូៃ្យនក់្សៅក្នុងទិៃនៃ័េគុ្ែភាព ៃិងបរិម្ែ ម្ៃអារម្មែ៍ថ្អនក្ជួលផទោះគឺ្ាអនក្ស្របស្រពឹតតអាំសពើេិង្ា
ណផែក្សលើសេៃឌ័រសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្ 

● អនក្ស ល្ើេេាំែួរាសស្រចើៃទ្ាំងក្នុងទិៃនៃ័េគុ្ែភាព ៃិង បរិម្ែ បាៃរេ
ការែ៍ថ្អាំសពើេិង្ាជុាំវិញបៃទប់ជួលស្រតូវបាៃសធវើស ើងសដ្េ "អនក្សស្របើស្របាេ់សស្រគ្ឿង
សញៀៃ" ៃិង "សចរ" ។ គួ្រក្ត់េម្គ្ល់ថ្ការេិក្្ាសៃោះក្ាំពុងចប់េក្ៃិងរេ
ការែ៍ពីទេ្សៃៈផ្ទ្ល់ខលួៃរបេ់អនក្ស ល្ើេេាំែួរខែៈណែលការពិតសនោះទិៃនៃ័េ
ណបបសៃោះមិ្ៃ ល្ុោះបញ្្្ាំងពីការពិតនៃអនក្ណែលស្របស្រពឹតតអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រ
សទ។ ម្ៃមូ្លសេតុាសស្រចើៃណែល ”អនក្សស្របើស្របាេ់សស្រគ្ឿងសញៀៃ” អាចស្រតូវបាៃរក្្ា
ទុក្ាស្របធាៃបទមួ្េសៅក្នុងទិៃនៃ័េស្រាវស្រាវ។ ការម្ក់្ងាេស្របឆាំងៃិងស្រកុ្ម្
ម្ៃុេ្សងាេរងសស្រោោះៃិងអនក្ណែលងាេរងសស្រោោះគឺ្ាការពៃ្យល់មួ្េ។ សលើេពី
សៃោះសៅសទៀតការស្រាវស្រាវគួ្រណតសធវើស ើងសែើម្្បីពិៃិត្យសម្ើលទាំនក់្ទាំៃងស្របេិៃសបើ
ម្ៃរវាងការសស្របើស្របាេ់ារធាតុសញៀៃៃិងការស្របស្រពឹតតឧស្រកិ្ែឋក្ម្មស្របឆាំងៃិងស្រេតី។ 

 

 

 

រូបភាពទី 5: ការេល់ែឹងអាំពីក្រែីនៃ អាំសពើេិង្ាឬការសបៀតសបៀៃណែលសក្ើតម្ៃសៅក្នុងតាំបៃ់ជុាំវិញបៃទប់ជួល 

បាទ/ចេ អត់សទ ម្ិៃែឹង 

ម្ៃម្ៃុេ្សម្ួេស្រក្ុម្ អនក្សស្របើស្របាេ់
សស្រគ្ឿងសញៀៃ ណែលបាៃម្ក្េុាំលុេពី
អនក្ភ្ូម្ិ សែើម្្បីទិញម្ហូប ៃិងសភ្េជជៈ 
សៅសពលណែលអនក្ភ្ូម្ិម្ិៃស្រពម្ឲ្យ ពួក្
សគ្ បាៃវាេស្របហារសលើអនក្ភ្ូម្ិ។ 

បនទ្ប់ម្ក្ៃគ្បាលបាៃម្ក្ររាំង 
សដ្ោះស្រាេៃិងនាំខលួៃជៃសលមើេសៅ
កាៃ់ប ុេតិ៍ៃគ្បាល។ 

ស្រេតីក្នុងស្រក្ុម្ពិភាក្្ាសៅ ចក្់អណស្រង
សលើ 
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៣.២.៣  អាំសពើេិង្ាពីនែគ្ូេនិតា្្ល/ក្នុងស្រគ្ួារ 

ទិៃនៃ័េផ្បបគុ្ែភាព (ការពិភាក្្ាាត្កុ្ម ៃិង ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល)    បាៃផតល់ៃូវរូបភាពយា ្ងសស្រចើៃអាំពីទិែឋភាព
ពិតនៃអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារសៅក្នុងតាំបៃ់ស្រាវស្រាវ។ ថវីសបើម្តិសយាបល់ែ៏លត្ច្ើៃសលើេ
លប់ក្នុងចាំសណាម្អនក្ស ល្ើេេាំែួរណែលថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារក្ាំពុងថេចុោះ (េូម្
សម្ើលណផនក្ ៣.៤)ក៏្លដ្យ អំលពើហិងសាក៏្លៅណតម្ៃវិាលភាពគួ្រឱ្យក្ត់េាំោល់សៅ
ក្នុងេេគ្ម្ៃ៍យា ្ងសហាចណាេ់មួ្េសហគមៃ៍ផ្ែរ។ ៃិន្្ការគួ្រឱ្យក្ត់េម្គ្ល់
ខលោះៗពីទិៃនៃ័េគុ្ែភាពស្រតូវបាៃចប់េក្ែូចខាងសស្រកាម្:  

● ចសម្លើេមួ្េចាំៃួៃធាំបាៃសលើក្ស ើងពីឥទធិពលរបេ់ស្រាៃិង / ឬថ្្្ាំសញៀៃសលើ
ជៃសលមើេ 

● ភាពម្ាំមួ្ៃនៃអាំណាចមិ្ៃសេមើរោ្្រវាងបុរេៃិងស្រេតី៖ អាំសពើេិង្ាក្នុងត្គួសារ
ស្រតូវបាៃលាបពែ៌សដ្េអនក្ស ល្ើេសំៃួរាសស្រចើៃថា វាាវិធីាស្រេតផ្ែ 
បុរេសស្របើត្បាស់សែើម្្បីស្រគ្ប់ស្រគ្ងសលើនែគូ្ររបេ់ពួក្សគ្ "បតីាធម្មតៃឹងវាេ
ស្របពៃធរបេ់ោត់សៅសពលោត់េុាំលុេពីោត់សែើម្្បីទិញសស្រគ្ឿងស្រេវឹងសេើេ
ោត់បែិសេធេាំសែើរបេ់ោត់ (ក្ម្មក្រ អងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភិ្បាលលៅចក់្
អណស្រងសលើ) ។ ការត្បច័្ណឌៃិងក្ាំេឹងក៏្បាៃបងាហ្ញសៅក្នុងចសម្លើេមួ្េចាំៃួៃ

ផងណែរ 

● អនក្ស ល្ើេតបខលោះបាៃៃិយាេសដ្េស្រតង់អាំពីផលប ោះ ល់អវិជជម្ៃនៃ
អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារក្នុងជីវិតផ្ទ្ល់របេ់ពួក្សគ្៖ អាំសពើេិង្ាគឺ្ាបញ្ហ្ធាំសស្រ ោះ
វាបងកឱ្យម្ៃផលវិបាក្បាំផលិចបាំផ្ល្ញសលើស្រគួ្ារ ែូចាការណបក្បាក់្ោ្្ ស្រគួ្ារ
ខវោះខាតណផនក្េិរញ្ញវតថុាសែើម្។ (បុរេសៅក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ អនក្ស ល្ើេ
េាំែួរម្ក្ពីចក់្អណស្រងសលើ) 

● ទិៃនៃ័េេទង់ម្តិបរិម្ែ (ការេទង់ម្តិស្រគួ្ារ) អនក្ស ល្ើេេាំែួរជិត 
៦០% គិ្តថ្បតីគឺ្ាអនក្ស្របស្រពឹតតអាំសពើេិង្ាក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្ (សម្ើលរូប
ភាពខាងសស្រកាម្) 

● ទិៃនៃ័េេទង់ម្តិបរិម្ែ (ាង ១ ភាគ្ ៣) (ាង ៥៨ នក់្) បាៃ
ៃិយាេថ្ពួក្សគ្បាៃស ើញសដ្េផ្ទ្ល់ឬបាៃែឹងអាំពីឧប្បតតិសេតុអាំសពើេិង្ា

ណែលបាៃសក្ើតស ើងសៅក្នុងតាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្សៅក្នុងបៃទប់ជួល (េូម្សម្ើលរូប

បុរេម្្ក្្ប់ាៃសស្របើេងិា្សលើស្របពៃធរ 
សេើេៃគ្បាលបាៃម្ក្ររាំង
េក្ម្មភាពរបេ់ោត។់ 

ប ុនម្ៃនថងសស្រកាេ ស្រេតីសនោះបាៃសេនើេុាំ
ឲ្យៃគ្បាលឲ្យសដ្ោះណលងបតីោត់ពី
ពៃធនោរសស្រ ោះបតីោត់ាអនក្រក្ស្របាក្់
ផគតផ់គង់ស្រគ្ួារ សេើេក្ៃូៗម្ៃិអាច
សៅាលាសរៀៃបាៃ។ 

 

ម្ស្រៃតីៃគ្បាល ក្នងុក្ចិចេម្ភេ្ៃា៍
លក្ខែៈបគុ្គល សៅចក្អ់ណស្រងសលើ 
 

អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារគ្ឺាសរឿងរ ្វរបេ់ខ្ុាំ
សដ្េផ្ទ្ល់ បតីខ្ុាំៃិងខ្ុាំធាល្ប់ស ល្ោះស្របណក្ក្
ោ្្។ ោត់បាៃដ្ល់ខ្ុាំ សេើេៃិងេតី
បសនទ្េខ្ុាំពីសស្រ ោះោត់គ្ឺាអនក្សស្របើស្របាេ់
សស្រគ្ឿង សញៀៃក្នុងសពលសនោះ។ ោត់ម្ិៃ
ណែលេក្ចិតតទុក្ដ្ក្់ចាំស ោះក្ូៃៗ 
សទ្ោះបីាខ្ុាំបាៃៃិយាេអវីក្៏សដ្េ ោត់
ណតងណតខឹងេម្្ារ។ វាគ្ឺាសរឿងអាស្រក្ក្់
ខាល្ាំងណាេ់ សេើេជួៃកាលម្ៃការសស្របើ
ស្របាេ់អាំសពើេិង្ាណែលអាចាការចងចាំ
ម្ិៃលែេស្រម្ប់ក្ូៃៗរបេ់ខ្ុាំ។ 

ស្រេតីក្នុងស្រក្ុម្ពិភាក្្ាសៅតាំបៃ់សជើងឯក្ 
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ភាពសលខ ៦ ខាងសស្រកាម្) ។ គួ្រក្ត់េម្គ្ល់ថ្អាំសពើេិង្ាសៃោះអាចស្រតូវបាៃសធវើស ើងសៅក្នុងបៃទប់សដ្េបុគ្គលម្្្ក់្សទៀត
សស្រៅពីាវ្មី្ - លៃោះគឺាផ្ែៃកំ្ហិរនៃទិៃនៃ័េលដ្យសារផ្រតួរសលខសៃោះមិ្ៃអាចផ្បងផ្ច្ក្បាៃពីជៃសលមើេ។ 

រូបភាពទី 6: សតើអនក្គិ្តថ្អនក្ស្របស្រពឹតតិបទសលមើេេិង្ាផលូវសភ្ទសលើស្រេតីណែលរេ់សៅក្នុងតាំបៃ់សៃោះាៃរណា? 

 

 ៣.៣  លទធភាពទទួលបាៃសេវាាធារែៈស្លើេតបៃងិសេៃឌ័រ 

រូបភាពទី 7: ការេល់ែឹងអាំពីក្រែីណាមួ្េនៃអាំសពើេិង្ាឬការសបៀតសបៀៃណែលសក្ើតស ើងសៅក្នុងបៃទប់ជួលសៅក្នុងតាំបៃ់សៃោះ 

 
អត់សទ បាទ/ចេ មិ្ៃែឹង 

បតី (៥៩.៧២%) ជៃម្ិៃាគ្លអ់តតេញ្ញ្ែ ឬសក្មងាទ្វ (២៦.៨៥%) 

ម្ិៃែឹង(៩.២៦%) ស្របពៃធ(៣.២៤%) 

អនក្ជិតខាង(០.៩៣%) ម្្្េ់ផទោះ(០%) 
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សតើម្ៃសេវាក្ម្មអវីខលោះណែលបាៃផតល់ឲសយ? សេើេៃរណាាអនក្ផតល់ឲ្យ? លរើទិៃនៃ័េណែលទទួលបាៃស្រគ្ប់ស្រោៃ់ណែរឬសទ? 

● មួ្េភាគ្បីនៃអនក្ស ល្ើេតបបាៃស្របាប់ឲ្យែឹងថ្ៃគបា បាៃសែើរល្ាតលៅតាមតាំបៃ់ជិរខាងជុាំវិញ។ សទ្ោះាយា ្ងណាក៏្
សដ្េភាគ្សស្រចើៃនៃអនក្ទ្ាំងសនោះម្ៃអារម្មែ៍ថ្ការសែើរល្ាតណបបសៃោះម្ៃស្របេិទធភាពក្នុងការទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាស្របឆាំង
ៃិងសភ្ទសៅតាមទីាធារែៈ។ សស្រចើៃាង៨៧% នៃអនក្ល ល្ើយរបបាៃដ្ក់្បញ្ជសក់្ថ្ សក្មមភាពលៃោះម្ៃស្របេិទធភាពខលោះ 
(សម្ើលរូបភាព ៨ ៃិង ៩) 

● ឥរិយាបថចាំស ោះស្របេិទធភាពរបេ់ៃគបា សៅក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ៃិងការសម្ភសសៃ៍ាបុគ្គលម្ៃលក្ខែៈ ខុេៗោ្្។ 
ស្របធាៃភូ្មិ្ម្្្ក់្បាៃរេការែ៍ថ្"ស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេុវតថិភាពសដ្េារណតៃគ្របាលបាៃ យាម្ល្ាតតាំបៃ់សនោះ
២៤សម្ ្ងក្នុងមួ្េនថង។" អនក្ស ល្ើេតបម្្្ក់្ម្ក្ពីស្រចាំងចាំសរោះ២ បាៃណចក្រំណលក្បទពិសាធសៃោះសៅសពលេួរថ្អំពីការល្ាត
របស់ៃគបា បាៃជួេនងឱ្យម្ៃអារម្មែ៍េុវតថិភាពាង។ សក្មមភាពលៃោះផតល់ៃូវអារម្មែ៍េុវតថិភាពែល់ោត់។
ស្របេិៃសបើម្ៃអវីសក្ើតស ើងែល់ពួក្សេើងពួក្សគ្អាចជួេសេើងភាល្ម្។ ម្ស្រៃតី ៃគបា បាៃផតល់ឱ្យសេើងៃូវសលខទំន្ក់្ទំៃង
របេ់ពួក្សគ្ែូសចនោះសេើងអាចសៅទូរេ័ពទសៅពួក្សគ្សៅសពលម្ៃអវីមួ្េមិ្ៃលែសក្ើតស ើង»។ ផទុេសៅវិញអនក្ស ល្ើេរបា
បុរេម្ក្ពីចក់្អណស្រងសលើបាៃរេការែ៍ថា៖ "ៃគបា ម្ៃសោលបាំែងសផ្សងៗោ្្ ាទូសៅសែើម្្បីស្របេុទធស្របឆាំងៃិងការ
សលងណល្បងេីុេង ... សេើេក្នុងក្ាំ ុងសពលនថងណតប ុសណា្ោ្ះ។ ពួក្សគ្ស្រតូវបាៃសលើក្ទឹក្ចិតតសដ្េលុេាាងសដ្េេុវតថិ
ភាពរបេ់ស្របាពលរែឋ។ ស្របេិៃសបើម្ៃក្រណីេាំលាប់ម្ៃុេ្សលគមិៃ បាៃល ើញវរតម្ៃរបស់ៃគ្របាលលន្ោះសទ 
ពីសស្រ ោះថាលៅជំុវិញរំបៃ់លៃោះោម្ៃប ុសតិ៍ៃគបា លទ»។ ស្រេតីម្្្ក់្ម្ក្ពីចក់្អណស្រងសលើបាៃគិ្តថ្ "[ៃគបា ] មិ្ៃខវល់សស្រចើៃអាំពី
អនក្ស្រក្សទ" ។ ទិៃនៃ័េសៃោះបងាហ្ញថ្អាក្ប្បកិ្រិយា ៃិងការយ ់ល ើញចំ្លពាោះៃគបា ស្រតូវបាៃរងឥទធិពលនៃទីតាំងភូ្មិ្ា
ស្រេតាក់្លាក់្ៃិងការទាំនក់្ទាំៃងផ្ទ្ល់ខលួៃរវាងអនក្ស ល្ើេតប ៃិងម្ស្រៃតី ។ 

● ការស ល្ើេតបរបេ់ៃគបា ក្នុងក្ាំ ុងសពលសម្ភសស ក្នុងការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គលបាៃបងាហ្ញពីទិៃនៃ័េគួ្រឱ្យចប់
អារម្មែ៍មួ្េចាំៃួៃ៖ សដ្េម្ៃការសលើក្ទឹក្ចិតត ស្របធាៃបទ "ការឃាត់ឃាាំងេេគ្ម្ៃ៍" បាៃសលចស ើងាមួ្េអនក្ស ល្ើេ
េាំែួរណែលសលើក្ស ើងពីតួនទីរបេ់ពួក្សគ្ក្នុងការកាត់បៃថេអាំសពើេិង្ាតម្រេៈវតតម្ៃេេគ្ម្ៃ៍េក្ម្មាងមុ្ៃ។ ការ
សៃោះរួម្បញ្ចូលការល្ាតតាំបៃ់សោលសៅៃិងទាំនក់្ទាំៃងាមួ្េអងគការមិ្ៃណម្ៃរដ្ឋ្ភិ្បាលៃិងអាាញ្ធរសែើម្្បីអប់រំេេគ្ម្ៃ៍
អាំពីេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ 

● ការេល់ែឹងអាំពីក្ណៃលងា្្ក់្សៅស្រតូវបាៃលាេបញ្ចូលោ្្សៅតម្តាំបៃ់ៃីមួ្េៗ។ សៃោះអាចាលទធផលនៃការេល់ស្រច ាំ
មួ្េចាំៃួៃអាំពីអវីណែលេាំែួរស្រតូវបាៃេួរាពិសេេ៖ ឧទ្េរែ៍អនក្ស ល្ើេរបាសស្រចើៃបាៃបញ្ជ្ក់្ថ្ពួក្លគម្ៃទីជាំរក្
ប ុណៃតពួក្សគ្បាៃពៃ្យល់ថ្ទីជាំរក្ណែលពួក្លគម្ៃលន្ោះគឺ្សែិរសៅក្នុងផទោះរបេ់ស្របធាៃភូ្មិ្ាច់ញាតិឬ ផទោះអនក្ជិតខាងឬសៅ
តម្ផទោះរបេ់អនក្រេ់រៃម្ៃជីវិត។ ការេិក្្ាស្រាវស្រាវបណៃថម្សទៀតគួ្រណតស្រតូវបាៃសធវើស ើងសែើម្្បីពិៃិត្យលទធភាពរក្ទីជស្រម្ក្
េម្ស្រេបេស្រម្ប់អនក្រេ់រៃម្ៃជីវិតនៃអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងលយៃឌ័រ 
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● អនក្ស ល្ើេេាំែួរាង ក់្ក្ណាត្លក្នុងទិៃនៃ័េការេទង់ម្តិស្រគួ្ារបាៃរេការែ៍ថ្បាៃែឹងអំពីអវីណែលាលាំដ្ប់នៃការ
ការ រសេើេៃិងក្ណៃលងណែលស្រេតីអាចទទួលបាៃការពារ។ លទធផលសៃោះគឺ្ខពេ់គួ្រឱ្យភាញ្ក់្សផែើលសដ្េពិចរណាសលើទិៃនៃ័េ
ផ្ទ្ល់របេ់រដ្ឋ្ភិ្បាលណែលបងាហ្ញថ្ក្ស្រមិ្តនៃស្រេតីផ្ែ ទទួ បាៃការពារ តាម រយៈែីកាការពារម្ៃក្ស្រមិ្តទ្បបាំផុត។ 
ការស្រាវស្រាវបណៃថម្គួ្រណតសធវើការសេុើបអសងកតអំពីការេល់ែឹងរបស់អនក្ស ល្ើេតបអំពីែីការការពារទ្ាំងសៃោះៃិង
បទពិលសា្ៃ៍នៃការលត្បើត្បាស់ែីកាការពារលន្ោះ។ 

រូបភាពទី 8: សតើៃគ្របាលយាម្ល្ាតតាំបៃ់សៃោះសៅសពលេប់ណែរឬសទ? 

 

រូបភាពទី 9: ស្របេិៃសបើ សតើការយាម សារលន្ោះម្ៃស្របេិទធភាពយា ្ងណាក្នុងការទប់ាក្ត់អាំសពើេិងសាផ្អែក្ល ើលយៃឌ័រ 

ចេ (៣៧.៥៨%) អត់សទ (៥២.១២%) ម្ិៃច្ាេ(់១០.៣០%) 

ម្ិៃេូវម្ៃស្របេទិធិភាព ោម្ៃស្របេទិធិភាព
សាោះ 

ម្ៃស្របេទិធិភាពសពញ
សលញ 

ម្ៃស្របេិទធិភាពខលោះណែរ 
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៣.៤.  បទដ្ឋៃ្េេគ្ម្ៃ៍ៃិងឥរិយាបថចាំស ោះអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើលយៃឌ័រ 

● ការស្រាវស្រាវផ្បបគុ្ែភាពបាៃបងាហ្ញថ្ភាគ្សស្រចើៃនៃអនក្ស ល្ើេតបម្ៃការេល់ែឹងច្ាេ់លាេ់អាំពីអវីណែលាអាំសពើ
េិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ រួម្បញ្ចូលទ្ាំងការសបៀតសបៀៃៃិងអាំសពើេិង្ាផលូវចិតត។ 

● ភាពចលាចលៃិងវិសមភាពនៃអាំណាចេងគម្ៃិងវប្បធម៌្ណែលម្ៃស្រាប់អាចបសងកើតភាពលាំបាក្ក្នុងការសដ្ោះស្រាេ
ក្រែីអំលពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ។ ក្នុងឧប្បតតិសេតុអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារណែលស្របស្រពឹតតសដ្េម្ស្រៃតីៃគ្របាលចរចរែ៍
ស្របឆាំងៃឹងភ្រិយា សម្ភូ្មិ្ស្រេតីម្្្ក់្បាៃរេការែ៍ថ្ម្ៃការពិបាក្ក្នុងការផតល់ការស្របឹក្្ាពីសស្រ ោះជៃសលមើេ "ម្ៃអាំណាច
សស្រចើៃាងនង"។ ក្នុងក្រែីមួ្េសទៀតស្រេតីម្្្ក់្មិ្ៃបាៃរេការែ៍អំពីអាំសពើេិង្ាសទសស្រ ោះនងខាល្ច "អនក្សផ្សងសទៀតៃឹង
សម្ើលស្រាលសលើនងៃិងស្រគួ្ាររបេ់នងទ្ាំងមូ្ល" ។ 

● ការរក្ស ើញេាំខាៃ់ៗ៖ សេទើរណតស្រគ្ប់អនក្ស ល្ើេរបទ្ាំងអស់លៅក្នុងការស្រាវស្រាវផ្បបគុ្ែភាពៃិងអនក្ស ល្ើេេាំែួរេទង់ម្តិ 
តាមស្រគួ្ារបាៃណែនាំថ្អាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រម្ៃការថេចុោះសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍របេ់ពួក្សគ្ (េូម្សម្ើលរូបភាពទី 
១០) ។ ាក់្ផ្សតងអនក្ស ល្ើេតបការេទង់ម្តិចាំៃួៃ ១៤២នក់្ ម្ៃអារម្មែ៍ថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ ក្ាំពុងថេចុោះលត្បៀប
សធៀបៃឹងចាំៃួៃ៦នក់្ណែលម្ៃអារម្មែ៍ថ្ក្ាំពុងផ្រសក្ើៃស ើង។ សេតុផលមួ្េចាំៃួៃណែលបាៃផតល់ឱ្យលែើមសបីបញ្ជសក់្ពីការ
ថេចុោះសៃោះរួម្ម្ៃែូចខាងសស្រកាម្: 

○ "វាក្ាំពុងថេចុោះ។ ពីសស្រ ោះសេើងទទួលបាៃការេល់ែឹងកាៃ់ណតសស្រចើៃៃិងែឹងបណៃថម្អាំពីច្ាប់។ អងគការមិ្ៃណម្ៃរដ្ឋ្ភិ្បាល 
អាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃ ៃិងអនក្ ក់្ព័ៃធននបាៃផតល់ឱ្យសេើងៃូវការអប់រំ"។ (បុរេលៅក្នុងត្កុ្ម ពិភាក្សា) 

○ "វាថេចុោះក្នុងរេៈសពល១០ ឆ្្ាំចុងសស្រកាេ។ ម្ៃអងគការមិ្ៃណម្ៃរដ្ឋ្ភិ្បាលមួ្េចាំៃួៃ ក់្ពៃធ័ៃឹងេិទធិម្ៃុេ្ស បាៃជួេ
ែល់េេគ្ម្ៃ៍ៃិងបែេតោះបណាត្លពួក្សគ្អាំពីអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ។ ែូសចនោះស្របាពលរែឋ [ឥ ូវ] េល់សស្រចើៃអាំពីច្ាប់"
។ (ស្រេតសីៅក្នុងស្រកុ្ម្ពិភាក្សា) 

○ "វាបាៃថេចុោះតាំងពីឆ្្ាំ២០១០ ម្ក្សដ្េារណតសេើងនាំបញ្ហ្របេ់សេើងម្ក្ពិភាក្្ាៃិងអត់ធមត់ោ្្។ សម្ភូ្មិ្ក៏្េក្ម្ម
ក្នុងការេស្រម្បេស្រមួ្លបញ្ហ្សៃោះណែរ " (ស្រេតីសៅក្នុងត្កុ្មពិភាក្្ា) 

○ "សៅឆ្្ាំ ២០១៦ ៃិង២០១៧ ម្ៃអាំសពើេិង្ាាសស្រចើៃ។ ចាំៃួៃសៃោះក្ាំពុងថេចុោះសដ្េារណតអងគការមិ្ៃណម្ៃរដ្ឋ្ភិ្បាល 
បាៃជួេែល់េេគ្ម្ៃ៍ែូសចនោះវាងាេស្រេួលក្នុងការសៅអនក្ភូ្មិ្ម្ក្ជួបជុាំោ្្ពិភាក្សាអាំពីអាំសពើេិង្ា"(ថានសក់្ែឹក្នាំេេគ្ម្
ៃ៍ ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល) 

○ "វាបាៃថេចុោះតាំងពីឆ្្ាំ២០១៨ សដ្េារណតគ្ែៈក្ម្ម្ធិការស្រេតីៃិងកុ្ម្របាៃអប់រំស្របាជៃអាំពីអាំសពើេិង្ាក្នុង
ស្រគួ្ារ" ។ (សម្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍, ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល) 

○ "វាម្ៃការថេចុោះសដ្េារណតបៃទប់ជួល ម្ៃបៃទប់ទឹក្សៅខាងក្នុង" (ប ូលីេ, ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល) 
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○ "វាម្ៃការថេចុោះ។ អងគការមិ្ៃផ្មៃរដ្ភិ្បាលធាល្ប់សធវើការងារក្នុងតាំបៃ់ទ្ក់្ទងៃិងអាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រ។ 
ប ូលិេក៏្បាៃជួេអប់រំអនក្ភូ្មិ្ផងណែរ។ អស្រតអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារបាៃធាល្ក់្ចុោះតាំងពីឆ្្ាំ ២០១៥/២០១៦ ។ "(ប លីូេ 
ការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល) 

 

រូបភាពទី 10: សតើអនក្គិ្តថ្អាំសពើេិង្ាផ្អែក្ល ើសេៃឌ័រក្ាំពុងសក្ើៃស ើងឬថេចុោះ? (ការេទង់ម្តិស្រគួ្ារ) 

 

 

សតើស្រេតីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាណែលស្របស្រពឹតតចាំស ោះពួក្សគ្ណែរឬសទ? 

សទ្ោះបីាម្ៃការកាត់បៃថេអស្រតអាំសពើេិង្ាផលូវសភ្ទក៏្សដ្េក៏្ស្រេតីណែលទទួលរងៃូវអាំសពើេិង្ាសៅណតស្របឈម្មុ្ខៃឹងការសចទ
ស្របកាៃ់យា ្ងធងៃ់ធងរពីេម្ជិក្មួ្េចាំៃួៃលៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍រួម្ទ្ាំងអនក្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ៃិងអនក្ម្ៃ កាតពវកិ្ចចផងណែរ។ ក្នុង
ទិៃនៃ័យផ្បបបរិម្ែ (ទិៃនៃ័េេទង់ម្តិស្រគួ្ារ) សេទើរណត ក់្ក្ណាត្លនៃអនក្ស ល្ើេតប (៤៦%) េល់ថ្ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវេតី
បសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាណែលបណាត្លម្ក្ពីបតីរបេ់ពួក្សគ្។ 

 

ការស ល្ើេតបគួ្រឲសយក្ត់េាំោល់ាពិសេេសៅក្នុងការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល ៃិងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ រួម្ម្ៃ៖ 

 

អាំសពើេងិ្ាក្នុងស្រគ្ួារ អាំសពើេងិ្ាណផែក្សលើសភ្ទសៅតម្ទីាធារែៈ 

 

សក្ើៃស ើង ថេចុោះ ម្ិៃច្ាេ់ សក្ើៃស ើង ថេចុោះ ម្ិៃច្ាេ ់
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ជួៃកាលស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េ 

●ម្ស្រៃតីប ូលីេ៖ ជួៃកាលនរីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ ស្របេិៃសបើ 'ស្រេតីក្ាំពុងសលងណល្បង។  

●ម្ស្រៃតីប ូលីេ៖ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសៅក្នុងស្រគួ្ារសៅតាមទីាធារែៈស្របេិៃសបើ "ស្រេតម្្ី្ក់្
ក្ាំពុងសែើរណតម្្្ក់្ឯងសៅ ក់្ក្ណាត្លអាស្រធាត" ។ 

●ស្រេតីណែលស ល្ើេេាំែួរក្នុងត្កុ្មពិភាក្្ា៖ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារ  ឧទ្េរែ ៍សៅសពល
ស្រេតីមិ្ៃសធវើកិ្ចចការផទោះ។ ប ុណៃតភាគ្សស្រចើៃបាំផុតស្រេតីមិ្ៃស្រតូវេតីបសនទ្េសទ។ ាពិសេេសៅសពលបតីបាៃសបាក្ស្របាេ់សេើងសេើេ
បាៃរំសលាភ្បាំ ៃសេើង។ 

●សម្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ក្នុងការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល៖ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះ អាំសពើេិង្ាសៅក្នុង
ស្រគួ្ារ "ស្រេតីមួ្េចាំៃួៃមិ្ៃែឹងៃិងមិៃសធវើតួនទីរបេ់ពួក្សគ្ (ឧទ្េរែ៍ការចម្ែិៃអាហារឬណថរក្្ាកុ្ម្រ)" ។ 

●សម្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍៖ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសៅតាមទីាធារែៈ "ជួៃកាលម្ត្េមិ្ៃេក្
ចិតតទុក្ដ្ក់្ចំ្លពាោះកូ្ៃស្រេីរបេ់ពួក្សគ្ឲសយបាៃលែសេើេកូ្ៃស្រេីរបេ់ពួក្សគ្បាៃកាល្េាជៃរងសស្រោោះលដ្យអំលពើរំសលាភ្
លសពសៃធវៈ" ។ 

●អនក្ែឹក្នាំេេគ្ម្ៃ៍ក្នុងការសម្ភសសៃ៍ា ក្ខណៈបុគ្គល៖ ជួៃកាលស្រេតីស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសៅតាមទី
ក្ណៃលងាធារែៈ "ជួៃកាលសដ្េារណតរសបៀបណែលស្រេតីសេលៀក្ ក់្ (េិចេីុសពក្ឬបងាហ្ញលិចសលើលិចសស្រកាម្)" ។ 

មិ្ៃស្រតូវេតីបសនទ្េ 

●អនក្ស ល្ើេរបាបុរេក្នុងការពិភាក្្ាស្រកុ្ម្៖ ស្រេតីមិ្ៃណែលស្រតូវេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសៅក្នុងស្រគួ្ារសទ "សេើងមិ្ៃគួ្រ
បសនទ្េស្រេតីសទ។ សដ្េារណតនងាជៃរងសស្រោោះសេើងមិ្ៃអាចបសនទ្េនងសទ។ សេើេាវ្មី្គួ្រណតម្ក្រក្ស្របពៃធសេើេេុាំ
សទ្េនង។ " 

●អនក្ស ល្ើេតបម្ក្ពី CCWC៖ ស្រេតីមិ្ៃស្រតូវេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសៅតាមទីក្ណៃលងាធារែៈលទ ពីសស្រ ោះ "សេើងមិ្ៃ
អាចបសនទ្េសៅសពលសក្មងស្រេីសេលៀក្ ក់្សខាអាវណែលបងាហញ្ភាពសិុច្សីុផងណែរ។ វាគឺ្ារូបកាេរបេ់នងផ្ទ្ល់ "។ 

●អនក្ស ល្ើេាស្រេតីក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្៖ ស្រេតីមិ្ៃណែលស្រតូវបាៃេតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាលៅតាមទី ក្ណៃលងាធារែៈ 
"ស្រេតីមិ្ៃស្រតូវបាៃសគ្បសនទ្េសនោះសទសទ្ោះបីក្នុងក្រែីណាក៏្សដ្េ” ការរំសលាភ្បាំ ៃសលើរូបរងកាេស្រេតីគឺ្ណតងណតខុេ។ " 
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៤. អៃុាេៃ៍ ៃិងសេចក្តីេៃនិដ្ឋ្ៃ 

៤.១.  អៃុាេៃ៍ 

● សៅទីក្ណៃលងេិក្្ាស្រាវស្រាវសៃោះបាៃរក្ស ើញបញ្ហ្ណែលតស្រមូ្វឱ្យម្ៃការសេុើបអសងកតបណៃថម្សនោះ ការ ស្រាវស្រាវគួ្រណតស្រតូវ
បាៃសធវើស ើង សដ្េរួម្បញ្ចូលកិ្ចចការមួ្េចាំៃួៃែូចខាងសស្រកាម្៖ 

○ ការស្រាវស្រាវសផ្ត្តសៅសលើស្រកុ្ម្ស្រេតីណែលងាេរងសស្រោោះៃិងបទពិសាធៃ៍របេ់ពួក្សគ្អាំពីអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិង
សភ្ទសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្ក្នុងទីស្រកុ្ងែូចាអនក្រក្េីុផលូវសភ្ទឬស្រេតីបតូរសភ្ទ។ 

○ ការេិក្្ាស្រាវស្រាវអាំពីទាំនក់្ទាំៃងរវាងបៃទប់ទឹក្រួម្ៃិងការរតត្ាតនៃអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសេៃឌ័រ 

○ ស្រាវស្រាវស្រាវស្រាវអាំពីស្របេិទធភាពនៃការបាំ ក់្សភ្លើងអគ្គិេៃីតម្ែងផលូវ សែើម្្បីការកាត់បៃថេអស្រតការរតត្ាត
នៃអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ 

○ ការស្រាវស្រាវណេវងរក្តាំែភាជ្ប់ាក់្ណេតង (ៃិងមូ្លសេតុណាមួ្េ) រវាងការរីក្រលដ្លនៃការយាេីខាងផលូវ
សភ្ទសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ៃិងការេល់ែឹងកាៃ់ណតខាល្ាំងអាំពីសស្រោោះថ្្្ក់្ក្នុងចាំសណាម្អនក្ណែលរេ់សៅទីសនោះ 

● ការបញ្ចប់ៃិទែឌភាពចាំស ោះបទសលមើេស្រពេមទែឌគឺ្ាចាំែុចេនូលនៃការបញ្ចប់អាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទៃិងៃិទែឌភាព
ចាំស ោះជៃសលមើេៃិងលទធផលណែលបាៃរក្ស ើញសៅក្នុងណផនក្ទី ៣.៤ (បទដ្ឋ្ៃ ៃិងឥរិយាបថេេគ្ម្ៃ៍ចាំស ោះអាំសពើេិង្ា
ស្របឆាំងៃិងសភ្ទ)។  រល់ក្ម្មវិធីអៃតរគ្ម្ៃ៍នសពលអនគ្តគួ្រណតរប់បញ្ចូលសោលសៅផ្ល្េ់បតូរាក់្ណេតងាក់្លាក់្ ៃិងផតល់
ការអប់រំ ៃិងការសផ្ើរារែ៏រឹងម្ាំសលើេវ័េភាពផលូវសភ្ទ ៃិងបូរែភាពរងកាេរបេ់ស្រេតី 

● ការេល់ស ើញរបេ់ស្រកុ្ម្ពិភាក្្ា អាំពីអាំសពើេិង្ាៃិងស្របេិទធភាពនៃេៃដការស ល្ើេតបម្ៃភាពខុេោ្្យា ្ងខាល្ាំងរវាងទីតាំង
ភូ្មិ្ាស្រេតៃិមួ្េៗ។ ខែៈណែលអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័របាៃសក្ើតម្ៃស ើងសៅស្រគ្ប់េេគ្ម្ៃ៍សនោះ ែាំសណាោះស្រាេ
េស្រម្ប់េេគ្ម្ៃ៍ស្រតូវណតម្ៃភាពបៃ់ណបៃ ៃិងេម្ស្រេបតម្តាំបៃ់ សេើេមិ្ៃអាច សស្របើែាំសណាោះស្រាេណតមួ្េេស្រម្ប់
ស្រគ្ប់េេគ្ម្ៃ៍សនោះសទ។ អៃតរគ្ម្ៃ៍ណាមួ្េគួ្រណតស្រតូវបាៃសរៀបចាំសៅតម្ាថ្ៃភាពាក់្លាក់្ក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ បនទ្ប់ពីការ
វាេតនម្លតស្រមូ្វការរួម្ណែលម្ៃលក្ខែៈទូលាំទូលាេៃិងស្រតូវបាៃសរៀបចាំស ើងតម្រេៈការពិសស្រោោះសយាបល់ណែលក្ាំពុងណត
បៃតាមួ្េេម្ជិក្េេគ្ម្ៃ៍ 

● សធវើការាមួ្េៃគ្បាល ៃិងអាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃសែើម្្បីបសងកើៃេក្ម្មភាពល្ាតេេគ្ម្ៃ៍ (ការផ្សពវផ្ាេេេគ្ម្ៃ៍ៃិងការ
សែើរសលងសៅសពលេប់) ណែលស្រតូវបាៃចត់ទុក្ថ្ម្ៃស្របេិទធភាពក្នុងការកាត់បៃថេអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ។ 
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៤.២ សេចក្តីេៃនិដ្ឋ្ៃ 

 សទ្ោះបីារបាេការែ៍សៃោះម្ៃទាំេាំតូចក្តី េង្ឃឹម្ថ្របាេការែ៍សៃោះៃឹងរួម្ចាំណែក្ែល់ការរីក្លូតលាេ់នៃការេិក្្ាស្រាវស្រាវ
ណែលក្ាំពុងណតពិៃិត្យសម្ើលៃូវអស្រតៃិងឥរិយាបថនៃអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅក្នុងទីស្រកុ្ងសៅស្របសទេក្ម្ពុ
ា។ ការេិក្្ាសៃោះបាៃបងាហ្ញពីៃិន្្ការេាំខាៃ់ៗមួ្េចាំៃួៃណែលអាចស្រតូវបាៃសស្របើស្របាេ់សែើម្្បីផតល់ការណែនាំក្ម្មវិធីអៃតរគ្ម្ៃ៍ រួម្
បញ្ចូលទ្ាំងការសលើក្ស ើងពីក្ងវោះសេវាាធារែៈណែលស ល្ើេតបៃិងសេៃឌ័រ សៅថ្្្ក់្មូ្លដ្ឋ្ៃែូចាសភ្លើងអគ្គិេៃីបាំភ្លឺតម្ែងផលូវ
ៃិងក្ណៃលងា្្ក់្សៅ។ 

ការក្ត់េម្គ្ល់ាវិជជម្ៃមួ្េសនោះគឺ្ថ្ការស្រាវស្រាវសៃោះក៏្បាៃបងាហ្ញពីការរីក្រលដ្លកាៃ់ណតខាល្ាំងស ើងសៅក្នុងតាំបៃ់មួ្េចាំៃួៃ
នៃេក្ម្មភាពប ូលីេេេគ្ម្ៃ៍ េក្ម្មភាពសៃោះរួម្បញ្ចូលេក្ម្មភាពសែើម្្បីក្ាងទាំៃុក្ចិតតាមួ្េេម្ជិក្េេគ្ម្ៃ៍ែូចាការផត
ល់សលខទូរេ័ពទែល់ស្រគួ្ារៃិងការចត់វិធាៃការការ រេក្ម្មភាពឧស្រកិ្ែឋក្ម្មែូចាការសែើរយាម្ល្ាតសពលេប់ាសែើម្។ 
េក្ម្មភាពទ្ាំងសៃោះស្រតូវបាៃទទួលយា ្ងលែសដ្េេេគ្ម្ៃ៍ទ្ាំងសនោះ។ អនក្ស ល្ើេតបភាគ្សស្រចើៃ (ាង៨០ភាគ្រេ) បាៃបងាហ្ញថ្
ការល្ាតបាៃសក្ើតស ើងសៅក្នុងតាំបៃ់របេ់ពួក្សគ្ ក៏្បាៃរេការែ៍ថ្វាម្ៃស្របេិទធភាពក្នុងការកាត់បៃថេអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិង
សភ្ទ។ 

ចាំែុចទីពីរគឺ្ការរក្ស ើញថ្អាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រម្ៃការថេចុោះសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍សោលសៅ។ ការរក្ស ើញសៃោះគួ្រណតស្រតូវ
បាៃសេុើបអសងកតបណៃថម្សទៀតែូចចសម្លើេណែលម្ៃទស្រម្ង់សបើក្ៃិងលាំអិតណែលបាៃផតល់ឱ្យមូ្លសេតុនៃការថេចុោះសៃោះ។ គួ្រឱ្យចប់
អារម្មែ៍ភាគ្សស្រចើៃនៃការស ល្ើេតបបាៃពៃ្យល់ថ្មូ្លសេតុនៃអាំសពើេិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រម្ៃការធាល្ក់្ចុោះសដ្េារណតអៃតរគ្ម្ៃ៍
ណែលបាៃសធវើស ើងសដ្េអងគការមិ្ៃណម្ៃរដ្ឋ្ភិ្បាលក្នុងភាពានែគូ្ាមួ្េអាាញ្ធរមូ្លដ្ឋ្ៃ។ ការរក្ស ើញសៃោះគឺ្ម្ៃស្របសយាជៃ៍
ពីសស្រ ោះវាបងាហ្ញថ្េម្ជិក្េេគ្ម្ៃ៍សម្ើលស ើញពីតនម្លនៃការចូលរួម្ថ្្្ក់្មូ្លដ្ឋ្ៃស្របក្បសដ្េៃិរៃតរភាពសដ្េអងគការមិ្ៃណម្ៃរ
ដ្ឋ្ភិ្បាលសៅក្នុងការកាត់បៃថេអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ។ សេតុែូសចនោះការផតល់អៃតរគ្ម្ៃ៍ទ្ាំងសៃោះគួ្រណតស្រតូវបាៃវាេតនម្លៃិង
បសងកើៃតម្ណែលេម្ស្រេប។ 

សៅចុងបញ្ចប់ការេិក្្ាបាៃរក្ស ើញៃិន្្ការែ៏រឹងម្ាំមួ្េសឆព្ោះសៅរក្ការេល់ែឹងពីការេតីបសនទ្េរបេ់េងគម្ចាំស ោះអនក្រេ់រៃ
ម្ៃជីវិតពីអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទ។ អាស្រេ័េសេតុសៃោះការផ្ល្េ់បតូរឥរិយាបថគួ្រណតាសោលសៅេនូលនៃការេរសេរក្ម្មវិធី ការ
សធវើេុទធនការ ឬការខិតខាំស្របឹងណស្របងសែើម្្បីតេ ូម្តិក្នុងសោលបាំែងបញ្ចប់ៃូវភាពធម្មតនៃអាំសពើេិង្ាស្របឆាំងៃិងសភ្ទៃិងវប្បធម៌្នៃ
ៃិទែឌភាពេស្រម្ប់ជៃសលមើេ។ 
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ឧបេម្ព័ៃធ 

៥.១ សេចក្តីណថលងការែ៍អាំពីព័តម្ៃការចូលរួម្ (ភាាណខមរាច្ាប់សែើម្) 

 

រស្ចក្តីដលលងកា ណ៍អំ្ពីព័តមាន្កា ចូល ួម 
 

 

 

“បញ្ហ្សេៃឌ័រៃិងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្រកុ្ងភ្នាំសពញ។” 

 
(១)   រតើកា សិ្ក្ាារន្ះរផ្តាតរៅរលើអ្វី? 

អនក្ស្រតូវបាៃអសញ្ជើញឱ្យចូលរួម្ក្នុងការេិក្្ាអាំពីអាំសពើេិង្ាទ្ក់្ទងៃឹងសេៃឌ័រសៅតម្បណាត្េេគ្ម្ៃ៍ក្នុងទី
ស្រកុ្ងភ្នាំសពញ។ 

 
(២)  រតើអ្នក្ណាជាអ្នក្រ ច្ើកា សិ្ក្ាារន្ះ? 

ការេិក្្ាសៃោះស្រតូវបាៃសធវើស ើងសដ្េស្រកុ្ម្ការងារ ម្ក្ពីអងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភិ្បាលចាំៃួៃពីរ គឺ្អងគការ ភី្ពផល អ ៊ីៃ 
ៃីត (People in Need) ៃិង អងគការអភិ្វឌ្ឍៃ៍ស្រេតីស្រកី្ស្រក្ក្នុងទីស្រកុ្ង (UPWD) ។ 

 
(៣)  រតើកា ចូល ួម បស់្ខំុ្រៅក្នុងកា សិ្ក្ាារន្ះមាន្ យៈរពលប ុន្មាន្? 

ការេម្ភ្េៃ៍សៃោះៃឹងម្ៃរេៈសពលស្របណេល 60 នទី។ 
 

(៤)   រតើខំុ្អាចចាក្រចញពីកា សិ្ក្ាារន្ះបាន្ដែ ឬរទ? 

ការចូលរួម្ក្នុងការេិក្្ាសៃោះគឺ្ាការេម័ស្រគ្ចិតតទ្ាំងស្រេុង - អនក្មិ្ៃសៅសស្រកាម្កាតពវកិ្ចចណាមួ្េក្នុងការេល់
ស្រពម្ស ើេ - សេើេស្របេិៃសបើអនក្អៃុញ្ញ្ត - អនក្អាចចក្សចញពីការេម្ភ្េៃ៍ស្រគ្ប់សពលសដ្េមិ្ៃម្ៃការប ោះ
 ល់ែល់ទាំនក់្ទាំៃងរបេ់អនក្ាមួ្េ ៃឹងអងគការ ភី្ពផល អ ៊ីៃ ៃីត ឬ អងគការអភិ្វឌ្ឍៃ៍ស្រេតីស្រកី្ស្រក្ក្នុងទីស្រកុ្ង។ 
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(៥)   រតើមាន្អ្នក្ណាមានាក់្ែឹងពីលទធផ្លរន្ះដែ ឬរទ? 

លទធផលៃឹងស្រតូវបាៃរក្្ាាការេម្ង្ត់យា ្ងតឹងរឹង សេើេម្ៃណតស្រកុ្ម្ការងារប ុសណា្្ោះណែលអាចទទួលបាៃព័ត
ម្ៃអាំពីអនក្ចូលរួម្។ របាេការែ៍នៃការេិក្្ាអាចស្រតូវបាៃេក្សៅផ្សពវផ្ាេប ុណៃតអតតេញ្ញ្ែអនក្ចូលរួម្
ម្្្ក់្ៗៃឹងមិ្ៃស្រតូវដ្ក់្ សៅក្នុងរបាេការែ៍សនោះសទ។ 

 
 (៦) រតើកា សិ្ក្ាារន្ះមាន្អ្តថប្បរយាជន៍្ែល់ខំុ្ដែ ឬរទ? 

ការស្រាវស្រាវសៃោះៃឹងផតល់អតថស្របសយាជៃ៍ែល់អនក្ៃិងេេគ្ម្ៃ៍របេ់អនក្ក្នុងៃ័េថ្ការស្រាវស្រាវណបបសៃោះម្ៃ
ារៈេាំខាៃ់ក្នុងការក្ាំែត់ថ្សតើអងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភិ្បាល ៃិងអនក្បាំសពញកាតពវកិ្ចចអាចសធវើការសែើម្្បីទប់ាក្ត់អាំសពើ
េិង្ាណផែក្សលើសេៃឌ័រតម្រសបៀបណា។ សទ្ោះាយា ្ងណាក៏្សដ្េសេើងមិ្ៃធានថ្អនក្ឬេេគ្ម្ៃ៍របេ់អនក្
ៃឹងទទួលបាៃអតថស្របសយាជៃ៍សដ្េផ្ទ្ល់ ឬទទួលបាៃការផតល់សេវាក្ម្ម ពីលទធផលនៃការេិក្្ាមួ្េសៃោះ។ 

 
(៧)   រតើខំុ្អាចប្បាប់អ្នក្ែនទអំ្ពីកា សិ្ក្ាារន្ះបាន្ដែ ឬរទ? 

អនក្អាចណចក្រំណលក្បាៃ។ សទ្ោះាយា ្ងណាក៏្សដ្េស្របេិៃសបើអនក្បាៃចូលរួម្ក្នុងការពិភាក្្ាាស្រកុ្ម្ាមួ្េ
អនក្ចូលរួម្ែនទសទៀត អនក្ស្រតូវរក្្ាព័តម្ៃណែលពួក្សគ្ណចក្រំណលក្ាការេម្ង្ត់។ 

 
(៨)   រតើខំុ្អាចែឹងពីព័តមាន្បដន្ថមអំ្ពីកា សិ្ក្ាាមួយរន្ះ ឬកា ចូល ួម បស់្ខំុ្តាម យៈណាដែ ? 

ស្របេិៃសបើអនក្ចង់ែឹងបណៃថម្សៅក្ាំ ុងសពលណាមួ្េ េូម្ទាំនក់្ទាំៃងម្ក្កាៃ់សលាក្ ដ្ណញ ល ស្រកូ្ែឺ ម្ក្ពីអងគ
ការ ភី្ពផល អ ៊ីៃ ៃីត on XXXXXXXX 

 
ស្ន្លកឹ្ព័ត៌មាន្រន្ះគឺស្ប្មាប់ដចក្ជួន្ែល់អ្នក្រែើមាបី ក្ាាទុក្ 
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៥.២ លិខិតេូម្អៃុញ្ញ្ត (ភាាណខមរាច្ាប់សែើម្) 

លិខិតស្ូមអ្ន្ុញ្ញាតកា ចូល ួម  
 

 
ខុ្ាំ ...................................................................................[ស ម្ោះ], បាៃផតល់ការអៃុញ្ញ្តចាំស ោះការចូលរួម្របេ់ខុ្ាំ
ក្នុងគ្សស្រម្ងស្រាវស្រាវ "បញ្ហ្សេៃឌ័រៃិងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគួ្ារសៅក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ស្រកី្ស្រក្សៅទីស្រកុ្ងភ្នាំសពញ" ។ 

            
          ក្នុងការផតល់ការេល់ស្រពម្របេ់ខុ្ាំសៃោះ ខុ្ាំទទួលាគ្ល់ថ្: 
 

១.          ៃីតិវិធីណែលគ្សស្រម្ងស្រតូវការ ៃិងសពលសវលាណែលស្រតូវចូលរួម្ ស្រតូវបាៃពៃ្យល់ សេើេរល់េាំែួរ
ណែលខុ្ាំម្ៃអាំពីគ្សស្រម្ងសៃោះ   ស្រតូវបាៃស ល្ើេតបសៅៃឹងការសពញចិតតរបេ់ខុ្ាំ។ 
២.         ខុ្ាំបាៃអាៃសេចក្តីណថលងការែ៍ព័តម្ៃអាំពីការចូលរួម្ៃិងស្រតូវបាៃផតល់ឱកាេសែើម្្បីពិភាក្្ាពីព័ត
ម្ៃ ៃិងការចូលរួម្របេ់ខុ្ាំសៅក្នុងគ្សស្រម្ងសៃោះាមួ្េស្រកុ្ម្ការងារ ។ 
៣. ខុ្ាំេល់ថ្ការចូលរួម្ក្នុងការេិក្្ាសៃោះគឺ្ាការេម័ស្រគ្ចិតតទ្ាំងស្រេុង - ខុ្ាំមិ្ៃេថិតសស្រកាម្កាតពវកិ្ចច
ណាមួ្េណែលសគ្បងខិតបងខាំសែើម្្បីសធវើការេល់ស្រពម្សនោះសទ។ 
៤.         ខុ្ាំែឹងថ្ការចូលរួម្របេ់ខុ្ាំគឺ្ស្រតូវបាៃរក្្ាាការេាំងាត់។ ខុ្ាំេល់ថ្រល់ទិៃនៃ័េស្រាវស្រាវណែល
ស្របមូ្លបាៃពីលទធផលនៃការេិក្្ាអាចស្រតូវបាៃសបាោះពុម្ពផ្ាេ ប ុណៃតោម្ៃព័តម្ៃអាំពីខុ្ាំៃឹងស្រតូវបាៃសស្របើក្នុង
វិធីណាមួ្េណែលអាចក្ាំែត់អតតេញ្ញ្ែបាៃសទ។ 
៥.  ខុ្ាំែឹងថ្ខុ្ាំអាចបញ្្ឈប់ការេម្ភ្េៃ៏សៅសពលណាមួ្េស្របេិៃសបើខុ្ាំមិ្ៃចង់បៃត សេើេព័តម្ៃណែល
បាៃផតល់ៃឹងមិ្ៃស្រតូវបាៃបញ្ចូលក្នុងការេិក្្ាសទ 
៦.         ខុ្ាំអៃុញ្ញ្តក្នុងការថតេាំសលងបទេម្ភ្េៃ៍។ 

 
េតថសលខា៖ ................................................................. 

 
កាលបរិសចេទ៖.......................................................................... 
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៥.៣ ក្ស្រម្ងេាំែួរេម្ភ្េៃ៍ជៃបសងាគ្ល 

 
ក្ប្មងសំ្ណួ ស្ប្មាប់ស្មាភាស្ន៍្ជន្បរង្គាល 

សេចក្តីណថលងការែ៍អាំពីការអៃុញ្ញ្ត។ ក្ថ្ខែឌែាំបូងស្រតូវបាៃសរៀបរប់ែូចខាងសស្រកាម្។ 

 
ជាំរបេួរ នងខ្ុាំ /ខ្ុាំបាទស ម្ោះ…………………………. ខ្ុាំាអនក្េម្ភ្េៃ៍ម្្្ក្់ម្ក្ពីអងគការ ភ្ីពផល អ ៊ីៃ ៃីត ។ "ខ្ុាំម្ក្ទីសៃោះ
សែើម្្បីសធវើការស្រាវស្រាវ ណែលវាាណផនក្ម្ួេនៃការេិក្្ាអាំពីអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រ សធវើស ើងសៅក្នុងៃិងសៅជុាំវិញក្ណៃលងផទោះជួលសៅក្នុង
តាំបៃ់សៃោះ សែើម្្បីផតល់ឱ្យសេើងៃូវសយាបល់េស្រម្ប់នសពលអនគ្តពីរសបៀបអៃតរគ្ម្ៃ៍ឬសដ្ោះស្រាេបញ្ហ្ណែលបាៃសក្ើតស ើង។ ការ
ពិភាក្្ាៃឹងចាំណាេសពលតិចាងម្ួេសម្ ្ង។ រល់ព័តម្ៃណែលអនក្ផតល់គ្ឺរក្្ាាការេម្ង្ត់។ ការេម្ភ្េៃ៍សៃោះគ្ឺាការេម័ស្រគ្ចិតត
សេើេអនក្ម្ិៃេថិតសៅសស្រកាម្ការបងខិតបងខាំសែើម្្បីចូលរួម្ស ើេ។ ស្របេិៃសបើអនក្េសស្រម្ចចិតតចូលរួម្ អនក្អាចផ្អ្ក្ឬបញ្្ឈប់ការេម្ភ្េៃ៍
សៅសពលណាក្៏បាៃ។ សតើអនក្េល់ស្រពម្ក្នុងការបៃតេម្ភ្េៃ៍ណែរឬសទ? 

 
ព័តមាន្លមអិត បស្់អ្នក្រ្លើយតប 

(បាំសពញព័តម្ៃសៅខាងសស្រកាម្សស្រកាេការេល់ស្រពម្ផដល់ក្ិចចេម្ភ្េៃព៍អីនក្ស្លើេ) 

 

 ុាំ/េងាក្ត់៖      ស្រេុក្/ខ័ែឌ៖                    ទីតាំង(សលខផទោះ

ៃិងសលខផលូវ)៖ 

ស ម្ោះអនក្ស្លើេ៖                       សភ្ទ៖         អាេុ៖ ម្ុខតាំណែង                 ាថ្ប័ៃ៖ 

កាលបរិសចេទការេម្ភ្េៃ៍: 

ចប់សផតើម្សម្ ្ងេម្ភ្េៃ៍៖               សម្ ្ងបញ្ចប់េម្ភ្េៃ៍៖ 

 

           ដផ្នក្ ក្៖ ព័តមាន្ទូរៅអ្ំពីផ្ទះជួលរៅក្នុងស្ង្កាត់ 

             ១. សតើក្ណៃលងណាណែលាតាំបៃ់ផទោះជួលសៅក្នុងេងាក្ត់របេ់អនក្? េូម្ចងែុលបងាហ្ញក្នុងណផៃទ ី

             ២. សតើអនក្េល់យា ្ងណាណែរចាំស ោះាថៃ្ភាពផទោះជួលសៅក្នុងតាំបៃ់សៃោះ? (េួរសែញ៖ លែ ម្ិៃលែ តូចចសងែៀត ម្ិៃម្ៃេុវតតិភាព) 

             ៣. សតើបៃទប់ទឹក្របេ់ផទោះជួលទ្ាំងអេ់េថិតសៅក្នុងបៃទប់ណែរឬសទ? (សស្រជើេសរីេចសម្លើេបាៃណតម្ូេ) 

             បាទ/ចេ៎  / សទ /  ម្ៃភាគ្សស្រចើៃ  /  ក្ស្រម្ 

              ៤.សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីណែលរេ់សៅជុាំវិញតាំបៃ់ផទោះជួលម្ិៃម្ៃអារម្មែ៍េុវតថិភាពណែរRសទ? (ស្រចក្ផលូវ បៃទប់ទឹក្រួម្ ជសែេើរ  ។ល។) 

             បាទ/ចេ៎  /  សទ  /  ម្ិៃច្ាេ់ 

             ស្របេិៃសបើ បាទ/ចេ៖៎ សេតុអវីបាៃាអនក្េល់ថ្វាោម្ៃេុវតថិភាព? 

          ៥. សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីណែលរេ់សៅផទោះជួលទ្ាំងសនោះម្ៃអារម្មែ៍េុវតថិភាពសៅក្នុងបៃទប់ជួលរបេ់់សគ្ណែរឫសទ? 
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            (បញ្្្ក្់៖ ចសម្លើេអាចរួម្បញ្ចូលពី អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ការោេ់ផទោះ....) 

            បាទ/ចេ៎ /  សទ  /  ម្ិៃច្ាេ់ 

             ស្របេិៃសបើ បាទ/ចេ៖៎ សេតុអវីបាៃាអនក្េល់ថ្វាោម្ៃេុវតថិភាព? 

            ៦. សតើេល់យា ្ងណាចាំស ោះការបាំភ្លឺផលូវសៅជុាំវិញតាំបៃ់បៃទប់ជួលេស្រម្ប់េុវតថិភាព?(សភ្លើងបាំភ្លឺផលូវ សភ្លើងជសែេើរ....។ល។) 

            ៧. សតើបៃទប់ជួលទ្ាំងសនោះម្ៃសារចក្់ណែរឬសទ?  

            សស្រជើេសរីេចសម្លើេបាៃណតម្ូេ៖ បាទ/ចេ៎ /  ម្ៃភាគ្សស្រចើៃ /  ក្ស្រម្ /  ម្ិៃច្ាេ់ 

           ៨. សតើស្រេតីណែលរេ់សៅក្នុងផទោះជួលភាគ្សស្រចើៃស្របក្បម្ុខរបរអវីខលោះ? 

           ៩. សតើបុរេណែលរេ់សៅក្នុងផទោះជួលភាគ្សស្រចើៃស្របក្បម្ុខរបរអវីខលោះ? 

            ១០. សតើម្ៃប ូលិេយាម្ល្ាតសៅក្នុងេងាក្ត់ណែរឬសទ? 

            បាទ/ចេ៎ / សទ  / ម្ិៃច្ាេ់ 

            ស្របេិៃសបើសទ៖ សេតុអវីម្ិៃម្ៃ?  

            ស្របេិៃសបើ បាទ/ចេ៎ ៖ 

            ក្) សតើការល្ាតសៃោះម្ៃស្របេិទធភាពប ុណ្្ាអាចឲ្យស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ម្ៃេុវតថិភាព? 

            ខ) សតើការល្ាតសៃោះម្ៃស្របេិទធភាពប ុណ្្ាក្នុងការការ រម្ិៃឲ្យម្ៃអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងទាីរធារែៈ? 

 

   ដផ្នក្ ខ៖ អ្ំរពើហិងាាទាក្់ទងន្ឹងរយន្ឌ័ រៅក្នុង ន្ងិជុំវិញផ្ទះជួល 

            ១១. សតើ ក្្យ អាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រ ម្ៃៃ័េយា ្ងែូចសម្ដចចាំស ោះអនក្? ( េួរសែញ៖ េិង្ាសលើរងកាេ េិង្ាសលើ 
             ផលូវសភ្ទ ការរំសលាភ្បាំ ៃ ស្របម្ថសដ្េ ក្្យេាំែី េិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ) 

             ១២. សតើអនក្ធាល្ប់ែឹងអាំពីក្រែីេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រ សៅក្នុងតាំបៃ់បៃទប់ជួលសៅេងាក្ត់សៃោះណែរឫសទ?  

             (ស្រចក្ផលូវ  បៃទប់ទឹក្រួម្ោ្្ ជសែេើរ...។ល។) 

             បាទ/ចេ៎ /  សទ 

             ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎៖ ក្) សតើម្ៃអវីសក្ើតស ើង? 

             ខ) សតើអនក្គ្ិតថ្វាសក្ើតស ើងញឹក្ញាប់ប ុណ្្ា? 
            ១៣. សតើអនក្ធាល្ប់ែឹងអាំពីក្រែីេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័សៅក្នុងបៃទប់ជលួសៅក្នុងេងាក្ត់សៃោះណែរឫសទ?  

            (ឩ. េិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ឫ ការោេ់ផទោះ) 

            បាទ/ចេ៎ /  សទ 

            ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎៖ ក្) សតើម្ៃអវីសក្ើតស ើង? 

            ខ) សតើអនក្គ្ិតថ្វាសក្ើតស ើងញឹក្ញាប់ប ុណ្្ា?  

            ១៤. សតើអនក្គ្ិតថ្ការរំសលាភ្បាំ ៃសៅសលើស្រេតីគ្ឺាបញ្ហ្ាធារែៈសៅជុាំវិញតាំបៃ់បៃទប់ជួលសៅក្នុងេងាក្ត់ណែរឬសទ?  

             (េួច   ចាំអៃ់ សែើរតម្ ប ោះ ល់) 

            បាទ/ចេ៎  / សទ  / ម្ិៃច្ាេ់ 
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             ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎ សតើតម្ម្ៃរំសលាភ្បាំ ៃរណបបណាខលោះ?  

            ១៥. សតើេិង្ាណបបណាណែលអនក្គ្ិតថ្វាសក្ើតម្ៃសស្រចើៃែងសៅក្នុងៃិង ជុាំវិញតាំបៃ់ផទោះជួល? 

            ក្) េិង្ាក្នុងស្រគ្ួារសក្ើតម្ៃសៅក្នុងបៃទប់ 

            ខ) បាំ ៃសៅសលើផលូវសភ្ទ ៃិងរងកាេសៅទីារធារែៈណែលសៅជុាំវិញបៃទប់ជួល 

            គ្) ការបាំ ៃផលូវសភ្ទ (េួច សែើរតម្ ប ោះ ល់ ការសស្របើ ក្្យម្ិៃេម្រម្្យនន) 

             ) សផ្សងៗ 

            បញ្្្ក្់ចាំស ោះសយាបល់សៅសលើចសម្លើេណែលបាៃសស្រជើេសរីេ៖_______________________________ 

            ១៦. សតើអនក្គ្ិតថ្ការសស្របើេិង្ាសៅសលើសេៃឌ័រឩេ្ាេ៍សក្ើតម្ៃសៅក្នុងផទោះជួលណែរឫសទ?(សស្រជើេសរីេចសម្លើេបាៃណតម្ូេ) 

            ម្ិៃណែរម្ៃ /  ក្ស្រម្ណាេ់  /  ក្ស្រម្  /  ម្ដងម្ក្រ /  ឩេ្ាេ៍សក្ើតម្ៃ /  ញឹក្ញាប់ 

            េាំែួរសែញ៖ សតើេិង្ាសៃោះសក្ើតស ើតសៅក្នុងបៃទប់បងករសដ្េ នែគ្ូរ ឫ ក្៏ក្ាំ ុងសពលោេ់ផទោះ ឬទ្ាំងពីរ? 

            ១៧. សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាសៅសលើសេៃឌ័រឩេ្ាេ៍សក្ើតម្ៃសៅាធារែៈជុាំវិញតាំបៃ់ផទោះជួលណែរឬសទ?  

            (ឩ. ស្រចក្ផលូវ ផលូវារធារែៈ បៃទប់ទឹក្រួម្ ជសែេើរ...។ល។) (សស្រជើេសរីេចសម្លើេបាៃណតម្ូេ) 

            ម្ិៃណែរម្ៃ /   ក្ស្រម្ណាេ់   / ក្ស្រម្  /  ម្ដងម្ក្រ /  ឩេ្ាេ៍សក្ើតម្ៃ /  ញឹក្ញាប់ 

           ១៨. សតើអនក្េល់ថ្អស្រតេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ទ្បាងតាំបៃ់សផ្សងសទៀតសៅក្នុងេងាក្ត់ណែរឬសទ? (ម្ិៃេាំសៅសៅបៃទប់ជួល) 

            បាទ/ចេ៎  / សទ /  ម្ិៃច្ាេ់ 

           ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎៖ សេតុអវី? 

             ១៩. សតើអនក្េល់ថ្អស្រតេិង្ាសៅសលើស្រេតីសៅទីាធារែៈទ្បាងតាំបៃ់សផ្សងសទៀតសៅក្នុងេងាក្ត់ណែរឫសទ?  

             (ម្ិៃេាំសៅសៅសលើបៃទប់ជលួ) 

             បាទ/ចេ៎  / សទ /  ម្ិៃច្ាេ់ 

             ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎៖ សេតុអវី?  

             ២០. សតើអនក្គ្ិតថ្អស្រតេិង្ាសៅក្នុងបៃទប់ជួលសក្ើៃស ើង ឫថេចុោះ? (សេតុអវី? តាំងពីសពលណា?) 

             ២១. សតើអនក្គ្ិតថ្អស្រតេិង្ា ៃិងការបាំ ៃសៅសលើស្រេតីសៅក្នុងទាីរធារែៈជុាំវិញបៃទប់ជួលសក្ើៃស ើង ឫថេចុោះ?  

             (ផលូវ ជសែេើរ បៃទប់ទឺក្រួម្....។ល។) 

             (សេតុអវី? តាំងពីសពលណា?) 

ដផ្នក្ គ៖ កា រាយកា ណ៍ 

            ២២. សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីណែលរេ់សៅក្នុងបៃទប់ជួលណែលជួបស្របទោះៃូវេិង្ាសេៃឌ័រធាល្ប់រេការែ៍ណែរឬសទ? 

            សទ /  ក្ស្រម្  /  ម្ដងម្ក្រ  /  ញឹក្ញាប់  / បាទ/ចេ៎ 

            សតើអនក្គ្ិតថ្ការរេការែ៍ម្ៃអស្រតសក្ើៃស ើង ឫថេចុោះ? ចប់តាំងពីសពលណា ៃិងសេតុអវី? 

            ២៣. សតើស្រេតីទ្ាំងសៃោះសធវើការរេការែ៍អាំពីក្រែីេិង្ាសេៃឌ័រសៅាថ្បៃ័ណា? 
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         ក្) េងាក្ត់? សេតុអវី? _________________________________________________________ 

         ខ) ប ុេដិ៍ប ូលិេ? សេតុអវី? ______________________________________________________ 

         គ្) អងគការ េម្គ្ម្ (បញ្ជ្ក្់ស ម្ោះ)។ សេតុអវី? ____________________________________ 

          ) សផ្សងៗ៖____________________សេតុអវី?________________________________________ 

            ២៤. សតើអនក្គ្ិតថ្ការស្លើេតបរបេ់ប ូលិេ ៃិងអាាញ្ធរម្ូលដ្ឋ្ៃសៅៃឹងេិង្ាសេៃឌ័រណែលសក្ើតម្ៃសៅក្នុង  

            ៃិងជុាំវិញ     បៃទប់ជួលម្ៃស្របេិទធភាពណែរឬសទ? 

            ម្ិៃម្ៃស្របេិទធភាព  /  ស្រតូវការណក្តស្រម្ូវ /   ម្ៃស្របេិទធភាពណែរ /  ម្ៃស្របេិទធភាពណាេ់ 

            េូម្បញ្្្ក្់បណៃថម្៖_________________________________________________________________________ 

            ២៥.សតើអនក្គ្ិតថ្ការទប់ាក្ត់របេ់ប ូលិេ ៃិងអាាញ្ធរម្ូលដ្ឋ្ៃសៅៃឹងេិង្ាសេៃឌ៍រណែលសក្ើតម្ៃសៅក្នុង  

            ៃិងជុាំវិញ  បៃទប់ជួលម្ៃស្របេិទធភាពណែរឬសទ? 

            ម្ិៃម្ៃស្របេិទធភាព  /  ស្រតូវការណក្តស្រម្ូវ  /  ម្ៃស្របេិទធភាពណែរ  /  ម្ៃស្របេិទធភាពណាេ់ 

            េូម្បញ្្្ក្់បណៃថម្៖_________________________________________________________________________ 

           ២៦. សតើអនក្គ្ិតថ្ ម្ូលសេតុចម្្បងណែលបងកសអាេម្ៃអាំសពើេិង្ាសលើសេៃឌ័ររសៅក្នុងតាំបៃ់ផទោះជួលម្ៃអវីខលោះ?  

           សតើម្ៃក្តត្អវីខលោះណែលជោះឥទធិពល ឬ បៃតឲ្យសក្ើតម្ៃស ើង ចាំស ោះអាំសពើេិង្ាសលើសេៃឌ័រ? (ឩ. ភាពស្រក្ីស្រក្ ក្ស្រម្ិតទ្ប 

           នៃការេិក្្ា ជាំសៃឿៃិងគ្ុែតនម្លនៃវប្បធម្៏  សស្រគ្ឿងស្រេវឹង ឥទធិពលពីស្របព័ៃធផ្សពវផ្ាេឫម្ៃបុគ្គលគ្ាំរូម្ិៃលែ ។ល។) 

          ២៧. សតើអនក្គ្ិតថ្សតើអនក្ណាាជៃសលមើេណែលាបុគ្គលចម្្បង បងកេិង្ាសេៃឌ័រ សៅសលើស្រេតីណែលរេ់សៅផទោះជួល?  

          (ឩ. បដី   សក្មងទាំសៃើង ម្្្េ់ផទោះជួល ម្ៃុេ្សណបលក្ម្ុខ...។ល។) 

          ២៨. សតើអនក្គ្ិតថ្អនក្ណាាជៃងាេរងសស្រោោះសដ្េារអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងផទោះជួល?  

          (ណផែក្សលើ អាេុ សេៃឌ័រ  ាថ្ៃភាពេងគម្-សេែឋក្ិចច ។ល។) 

          ២៩. សតើម្ៃ ជាំសៃឿៃិងគ្ុែតនម្លនៃវប្បធម្៏ អវីខលោះណែលជោះឥទធិពលឲ្យម្ៃអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងផទោះជួល? 

          ក្) សតើពួក្សគ្ផ្ល្េ់បតូរអវីសទ? សេតុអវី?  

          ខ) សតើអនក្ណាណែលរក្្ាទម្ល្ប់ ៃិងគ្ុែតនម្លទ្ាំងសៃោះ? 

ដផ្នក្ ឃ៖ ព័តមាន្ទាក្់ទងជាមូយន្ឹងហងិាារយន្ឌ័  ន្ិងរស្វារផ្ាសងៗរៅក្នុងស្ង្កាត់រន្ះដែលអាចឲាយស្តស្តីដែល ស្់
រៅក្នុងផ្ទះជួលអាចរប្បើប្បាស្់បាន្ 

          ៣០. សតើម្ៃសេវាសដ្ោះស្រាេេិង្ាសេៃឌរ័ណែរឬសទ ស្របេិៃសបើេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងផទោះជួលសក្ើតស ើង? 

        ក្. េងាក្ត់៖ សេវា 

        ខ. ប ុេដិ៍ប ូលិេ៖ សេវា 

        គ្. អងគការម្ិៃម្ៃរដ្ឋ្ភ្ិបាល េម្គ្ម្ (បញ្ជ្ក្់ស ម្ោះ ៃិងសេវា) 

         . េេគ្ម្ៃ៍ (បញ្ជ្ក្់ស ម្ោះ ៃិងសេវា) 
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        ង. សផ្សងៗ 

          ៣១. សតើម្ៃក្ណៃលងា្្ក្់សៅ (ជស្រម្ក្) េស្រម្ប់ស្រេតីណែលស្រតូវការា្្ក្អាស្រេ័េ សែើម្្បីេុវតថិភាពណែរឬសទ? 

          បាទ/ចេ៎ /  សទ  /  ម្ិៃច្ាេ់ 

          ស្របេិៃសបើ បាទ/ចេ៖៎ សតើក្ណៃលងា្្ក្់សៅសៃោះស្រតូវបាៃែាំសែើរការសដ្េអងគការម្ិៃណម្ៃរដ្ឋ្ភ្ិបាល ឬសដ្េរដ្ឋ្ភ្ិបាល  

          ឬក្៏ាថ្ប័ៃសផ្សងសទៀត? 

          ស្របេិៃសបើ សទ៖ សតើាទូសៅស្រេតីសៅរក្ទីជស្រម្ក្សៅក្ណៃលងណា ណែលសចញឆង្េពីនែគ្ូណែលរំសលាភ្បាំ ៃ? 

          ៣២. សតើអនក្គ្ិតថ្េុទធាស្រេត ៃិងសេវាផដល់ជូៃជៃរងសស្រោោះពីេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងេងាក្ត់សៃោះម្ៃស្របេិទធភាព 

          ណែរឫសទ (ស្របេិៃសបើម្ៃ)? (សស្រជើេសរីេចសម្លើេណតម្ួេ) 

         ម្ិៃម្ៃស្របេិទធភាព  /  ស្រតូវការណក្តស្រម្ូវ  /  ម្ៃស្របេិទធភាពណែរ  /  ម្ៃស្របេិទធភាពណាេ់ /  ម្ិៃស្របាក្ែ /   

         ម្ិៃម្ៃសេវា   ែូចខាងសលើ 

         ម្តិសយាបល់ស្របេិៃសបើម្ៃ៖ 

         ៣៣. ចាំស ោះការេល់ែឹងរបេ់អនក្ សតើអនក្ជលួផទោះ ម្ៃចូលរួម្ចាំណែក្បងាក្រអាំពីេិង្ាសេៃឌ័រ េក្ម្មភាពស្លើេតប  

        បសងកើៃការេល់ែឹង...។ល។ ណែរឫសទ? សតើម្ៃបណាត្ញណាម្ួេ ទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រក្នុង 

        េងាក្ត់សៃោះណែរសទ? (ស្របេិៃសបើម្ៃណម្ៃ៖ សតើអនក្ណាណែល ក្់ពៃធ័? សតើពួក្សគ្សធវើអវីខលោះ? ល។ ) 

        ៣៤. សតើម្ៃម្សធ្ាបាេផលូវច្ាប់ ឬបុគ្គលណាម្្្ក្់ណែលចាំជួេជៃរងសស្រោោះ/អនក្រួចពីការបាំ ៃ ពីអាំពីេិង្ាសេៃឌ័រសៅ 

         ក្នុងតាំបៃ់សៃោះ សែើម្្បីដ្ក្់ទែឌក្ម្មែល់ជៃសលមើេណែរឬសទ? (ឩ. ការការ រ ឬែីការតុលាការ / េងាក្ត់/ប ូលិេ  

         វិធីសដ្ោះស្រាេ  / តម្តាំបៃ់) 

         ៣៥. សតើអនក្ែឹងថ្អវីាែីការការ រណែរឬសទ? សេើេសតើស្រេតីអាចដ្ក្់ ក្្យសេនើែីការការ រសៃោះ សៅឯណាៃិងតម្រេៈណា?  

         បាទ/ចេ៎  / សទ  /  ម្ិៃស្របាក្ែ 

         ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎ េូម្បញ្្្ក្់៖ 

         ៣៦.សតើអនក្ ៃិងេម្ជិក្របេ់អនក្ចូលរួម្សដ្ោះស្រាេក្រែីេិង្ាសេៃឌ័រណែរឫសទ? 

         បាទ/ចេ៎ /  សទ 

         ស្របេិៃសបើបាទ/ចេ៎ ក្) សតើអនក្សដ្ោះស្រាេក្រែីេិង្ាសេៃឌ័រសៅក្នុងផទោះជួល ចាំៃូៃប ុនម្ៃែងក្នុងម្ួេ េបាត្េ៍/ណខ/ឆ្្ាំ? 

            ខ) សតើអនក្សស្របើវិធីាស្រេតអវីក្នុងការសដ្ោះស្រាេក្រែីទ្ាំងសនោះ? (េស្រម្បបស្រម្ួល បញ្ចូៃសៅសដ្ោះស្រាេាម្ួេ 

         អងគភាពសផ្សង   រេការែ៍សៅប ូលិេ ។ល។) 

         ៣៧. សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្បសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាណែលបងកស ើងសដ្េបតីរបេ់ោត់ប ុណ្្ា? 

         ម្ិៃណែរេដីបសនទ្េសទ /  េដីបសនទ្េដ្ក្់ម្ដងម្ក្ល  / េដីបសនទ្េដ្ក្់ាសរឿេៗ 

         សតើម្ៃអវីចងប់ណៃថម្ពសីៃោះសទៀត៖ 

        ៣៨. សតើអនក្គ្ិតថ្ ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្េតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ា ៃិងការយាេីណែលម្ៃុេ្សណបលក្ម្ុខស្របស្រពឺតតសលើពួក្សគ្ 
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        សៅតម្   ទីារធារែៈជុាំវិញផទោះរបេ់ោត់ែល់ក្ស្រម្ិតណា? 

        ម្ិៃណែរេដីបសនទ្េសទ /  េដីបសនទ្េដ្ក្់ម្ដងម្ក្ល /  េដីបសនទ្េដ្ក្់ាសរឿេៗ 

        សតើម្ៃអវីចងប់ណៃថម្ពីសៃោះសទៀត៖ 

        ៣៩. សតើអវីខលោះាឧបេគ្គណែលអនក្ស្របឈម្ម្ុខក្នុងការការ រៃិងស្លើេតបសៅៃឹងអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រ? 

        ៤០. សតើអនក្គ្ិតថ្បញ្ហ្ស្របឈម្ក្នុងការទប់ាក្ត់ៃិងស្លើេតបសៅៃឹងអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រអាចស្រតូវបាៃសដ្ោះស្រាេ 

        សដ្េរសបៀបណា? 
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៥.៤ ក្ស្រម្ងេាំែួរពិភាក្្ាស្រកុ្ម្ 

 
កា ពិភាក្ាាជាប្កុ្ម - បុ ស្ 

ស្មាគាល់៖ អ្នក្ស្មាភាស្ន្៍ប្តូវដស្វង ក្អ្នក្ជួលផ្ទះដែល ស្់រៅផ្ទះជួលរប្ចើន្ជាង ៣ដខ ដែល គ្ត់អាចផ្តល់ព័តមាន្ទាក្់ទងន្ឹងអ្ំរពើហិងាា
រយន្ឌ័ រៅផ្ទះជួល។ ចំន្ួន្អ្នក្ចូល ួមអាចចាប់ពី ៥ រៅ ១០ ន្ក្់។ 

 
         

        ព័តមាន្អ្នក្រ្លើយ  

(ដផ្នក្រន្ះគួ បំរពញភាលាមៗបន្ទាប់ពីមាន្កា ប្ពមរប្ពៀង)  
សខតត/ស្រកុ្ង៖ ខ័ែឌ/ស្រេុក្៖ ទីក្ណៃលង៖                             

េេគ្ម្ៃ៍៖ 

ស ម្ោះៃិងអាេុនៃអនក្ចូលរួម្ស ល្ើេ៖ ៃឹងបាំសពញសលើក្នុងលិខិតអៃុញ្ញ្ត  

         កាលបរិសចេទនៃកិ្ចចពិភាក្្ា៖  
         អនក្េស្រម្បេស្រមួ្ល៖  
 

ដផ្នក្ ក្ៈ ព័តមាន្ទូរៅអំ្ពីផ្ទះជួលក្នុងស្ង្កាត់រន្ះ 

        ១ .សតើម្ៃប ុនម្ៃនក្់ណែលរេ់សៅណតម្្្ក្់ឯង? សតើម្ៃប ុនម្ៃនក្់ណែលរេ់សៅាម្ួេអនក្រួម្បៃទប់?សតើម្ៃប ុនម្ៃ 

              នក្់ណែលរេ់សៅាម្ួេេង្ារឬស្របពៃធ? 

 

 

សួសដី នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទឈ ម្ ោះ ..............................ខ្ញ ុំជាអ្នកចញោះមកសមាា សមកពីខាងអ្ងគការភីពផលអ្ញីននីត។ ខ្ញ ុំមកថ្ងៃឈនោះឈ ើមបីសិការអ្ុំពីអ្ុំឈពើហិងា
ទាក់ទងនឹងឈេនឌ័រ ដ លធ្លា ប់ឈកើតមានឈ ើងឈៅកនញ ង និងឈៅជញុំវញិតុំបន់ផទោះជួលឈនោះ សម្រមាប់ជាព័តមាន ល់ម្រកុមការងាររបស់ឈេើងខ្ញ ុំបានអ្នញវតតន៍
នូវគឈម្រមាងដ លអាចជូេ ឫឈ ោះស្រាេបញ្ហា នានាដ លធ្លា ប់ឈកើតមានឈ ើង។   

កិចចពិភាកាឈនោះនឹងចុំណាេឈពលតិចជាងមួេឈមា៉ោង។រាល់ចឈមាើេរបស់អ្នកទាុំងអ្ស់នឹងម្រតូវរកាទញកជាការសមាៃ ត់ ឈហើេឈ ម្ ោះរបស់អ្នកមិនម្រតូវ
បានបងាា ញកនញងរបាេការណ៍ឈ ើេ។កិចចសមាា សឈនោះឈ្វើឈ ើងឈ េការសម័ម្រគចិតត ឈហើេមិនមានការបងខិតបងខុំឈៅកនញ ងការចូលរមួឈនាោះឈទ។ម្របសិនឈបើ
អ្នកសុំឈរចចិតតចូលរមួកនញ ងកិចចសមាា សន៍អ្នកក៏អាចមានសិទធិកនញ ងការផ្អា ក ឫបញ្ឈប់កិចចសមាា សឈនោះបានម្រគប់ឈពល។  

ឈ ើមបីបានព័ត៌មានម្រតឹមម្រតូវឈេើងសងឃឹមថាអ្នកទាុំងអ្ស់គ្នន នឹងអ្នញញ្ហា តឲ្យឈម្របើម្រប ប់ងតសុំឈលងកុំ ញងឈពលសមាា សន៍ ប៉ោញដនតវាមិនម្រតូវបានដចក
ចាេឈៅម្របភពឈម្រៅឈទ។ 

អ្នករកីរាេនឹងចូលរមួបទសមាា សន៍ឈនោះឈទ ? ឈបើឈ្ាើេបាទឬចាស៎ សូមចញោះហតថឈលខាឈលើទុំរង់ឈនោះ។ 

អ្នកចូលរមួកិចចសមាា សន៍ម្រតូវមានអាេញឈលើសពី១៨ឆ្ន ុំ 
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ម្្្ក្់ឯង សៅាម្ួេអនក្រួម្បៃទប់ រេ់សៅាម្ួេនែគ្ូរ/ស្របពៃធ 

# # # 

 

        ២ .សតើអនក្គ្ិតយា ្ងសម្ ចណែរចាំស ោះាថ្ៃភាពផទោះជួលតាំបៃ់សៃោះ ?(េួរសែញ៖ លែ អាស្រក្ក្់ តូច ម្ិៃម្ៃេុវតថិភាព ( 
 

               ៣. សតើអនក្ធាល្ប់ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ស្រេតីម្ិៃម្ៃេុវតថិភាពសៅខាងសស្រៅសៅជុាំវិញបៃទប់ជួលក្នុងតាំបៃ់សៃោះណែរឬសទ? (ស្រចក្ផលូវ  
               បៃទប់ទឹក្សស្របើរួម្ ជសែេើរ ។ល។) សេតុអវី?   

 

        ៤ .សតើអនក្ធាល្ប់ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ស្រេតីម្ិៃម្ៃេុវតថិភាពសៅខាងក្នុងបៃទប់ជួលណែរឬសទ ? (ចាំណាាំ៖ ចសម្លើេអាចរួម្បញ្ចូលទ្ាំង  

        អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ការស្រពួេបារម្ភពីការោេ់ផទោះ ឬសេតុផលសផ្សងសទៀត(។  សេតុអវី? 

 

       ៥ .សតើអនក្គ្ិតថ្សៅជុាំវិញបៃទប់ជួលម្ៃសភ្លើងបាំភ្លឺសែើម្្បីេុវតថិភាពសពលេប់ស្រគ្ប់ស្រោៃ់ឬសទ ? ) សភ្លើងបាំភ្លឺផលូវ  

       សភ្លើងបាំភ្លឺជសែេើរ ។ល។( 

       ៦ .សតើម្ៃប ូលីេចុោះល្ាតសម្ើលសៅេងាក្ត់សៃោះឬសទ? 

       បាទ/ចេ៎  / សទ / ម្ិៃស្របាក្ែ 
              សបើស្លើេបាទ/ចេ៎៖ 

       ក្ . សតើការណែលប ូលីេចុោះល្ាតក្នុងេេគ្ម្ៃ៍សធវើឲ្យអនក្ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេុវតថិភាពាងម្ុៃណែរឬសទ ?  

       ) សបើេិៃម្ិៃម្ៃ េួរថ្សតើម្ៃអវីសផ្សងសទៀតណែលសធវើឲ្យពួក្ោត់ម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ៃេុវតថិភាពាងម្ុៃ( 

       ខ . សតើអនក្គ្ិតថ្ម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ាការណែលប ូលីេចុោះល្ាតសែើម្្បីការទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រសៅទីាធារែៈ? 

 

ដផ្នក្ខ៖ អំ្រពើហិងាាទាក់្ទងនឹ្ងរយន្ឌ័ ក្នុងនិ្ងរៅជំុវិញផ្ទះជួល  

   ៧ . សតើ ក្្យអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃងឹសេៃឌ័រម្ៃៃ័េែូចសម្តចចាំស ោះអនក្ ?(េួរសែញ៖ អាំសពើេិង្ាផលូវកាេ  
     អាំសពើេិង្ា   ផលូវសភ្ទ ការរំសលាភ្បាំ ៃ ការសជរស្របម្ថ អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ( 

   ៨ .សតើអនក្ធាល្ប់ជួបក្រែីទ្ក្់ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រឬការរំសលាភ្បាំ ៃសៅកាៃ់ស្រេតីសក្ើតស ើងសៅជិតបៃទប់ជួលអនក្ឬសទ ? 

   ) ឧ ស្រចក្ផលូវ បៃទប់ទឹក្សស្របើរួម្ ជសែេើរាសែើម្ ។ល។( 

    េូម្ក្ត់ចាំៃួៃអនក្ងក្់ក្្ាល ឬសលើក្នែ )ឧ ៤/១០(៖ _______ 

     សបើស្លើេបាទ/ចេ៎ សតើម្ៃអនក្ណាអាចៃិយាេពីក្រែីសនោះបាៃឬសទ? 

   ៩ .សតើអនក្គ្ិតថ្ អាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្បាំ ៃសក្ើតស ើងសៅទីាធារែៈ ែូចា ផលូវសែើរ បៃទប់ទឹក្ ។ល។ ញឹក្ញាប់ប ុណ្្ា?  

   ១០ .សតើអនក្ធាល្ប់លឺ ឬជួបក្រែីទ្ក្់ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារសៅក្ណៃលងអនក្ឬសទ ? 

      េូម្ក្ត់ចាំៃួៃអនក្ងក្ក់្្ាល ឬសលើក្នែ )ឧ ៤/១០(៖ _______ 

      សបើស្លើេបាទ/ចេ៎ សតើម្ៃអនក្ណាអាចៃិយាេពីក្រែីសនោះបាៃឬសទ? 

    ១១ .សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារាបញ្ហ្ធាំក្នុងតាំបៃ់អនក្ឬសទ? 
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    ១២ .សតើអនក្គ្ិតថ្បញ្ហ្ម្ូេណាធងៃ់ធងរ ណែលស្រេតីជួបស្របទោះក្នុងេេគ្ម្ៃ៍ ៖ អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារណែលបងកសដ្េបតីឬនែគ្ូ  

    ឬ    អាំសពើេិង្ា ឬការរំសលាភ្បាំ ៃ សៅទីាធារែៈសៅជិតបៃទប់ជួល? 

                ១៣ .សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារក្នុងបៃទប់ជួលសក្ើៃស ើងឬថេចុោះ ?(សេតុអវី ?តាំងពីសពលណា?)  
 

   ១៤ .សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្បាំ ៃស្រេតីសៅទីាធារែៈសៅជិតបៃទប់ជួល)តម្ផលូវ ជសែេើរ បៃទប់ទឹក្សស្របើរួម្ 

   ។ល។    (សក្ើៃស ើងឬថេចុោះ ?(សេតុអវី ?តាំងពីសពលណា?)  

ដផ្នក្គ៖ កា រាយកា ណ ៍

  ១៥ .សតើស្រេតីណែលរេ់សៅក្នុងបៃទប់ជួលធាល្ប់្លងកាត់អាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃងឹសេៃឌ័រម្ៃរេការែ៍សេតុការែ៍ទ្ាំងសនោះឬសទ?              ) េួរស្របសែ
ញៈ សបើសទ សេតុអវី ?សបើបាទឬចេ៎ រេការែ៍សៅកាៃ់ៃរណា?(េងាក្ត់ ប ុេតិ៍ប ូលីេ តុលាការ អងគការសស្រៅរដ្ឋ្ភ្ិបាលតាំណាងេេគ្ម្ៃ៍ ។ល។( 

 ១៦ .សតើអនក្គ្ិតថ្ប ូលីេឬអាាញ្ធរក្នុងតាំបៃ់ជួេទប់ាក្ត់ឬស្លើេតបៃឹងអាំសពើេងិ្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រណែលសក្ើតស ើង 

 ក្នុងតាំបៃ់អនក្ម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ាណែរ? 

 ១៧ . ាសយាបល់អនក្ សតើអវីសៅាម្ូលសេតុចាំបងណែលនាំឲ្យសក្ើតម្ៃអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រសៅផទោះជួល ?អវីសៅាក្តត្ជោះ ឥទធិពលឬនាំឲ្យសក្ើត
ម្ៃអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័ររេូត? )េួរស្របសែញ ឧៈ ភាពស្រក្ីស្រក្ ក្ាំរិតការេិក្្ាទ្ប តនម្លៃិងជាំសៃឿនៃវប្បធម្៌ម្ួេចាំៃួៃ សស្រគ្ឿងស្រេវឹង ការសស្របើស្របាេ់ស្របព័ៃធ
ផ្សពវផ្ាេឬសម្ើលគ្ាំរូម្ិៃលែាសែើម្( 

១៨ . សតើអនក្គ្ិតថ្អនក្ណាាជៃសលមើេចម្្បងណែលនាំឲ្យសក្ើតម្ៃអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រសលើស្រេតីណែលរេ់សៅផទោះជួល ? (បដី សក្មងាទ្វ ម្្្េ់ផទោះ ជៃណបលក្
ម្ុខាសែើម្( 

១៩ . សតើអនក្គ្ិតថ្អនក្ណាាជៃងាេរងសស្រោោះសដ្េារអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រ សៅផទោះជួល ?(ណផែក្សលើអាេុ សេៃឌ័រ ក្ាំរិតជីវភាពាសែើម្( 

 

២០ . សតើតនម្លៃិងជាំសៃឿនៃវប្បធម្៌ ណាខលោះណែលម្ៃឥទធិពលសលើអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រ សៅផទោះជួល ?សតើពួក្សគ្ម្ៃការផ្ល្េ់បដូរណែរឫសទ ?សតើ
ៃរណាខលោះណែលសៅណតរក្្ាតនម្លៃិងជាំសៃឿនៃវប្បធម្៌ទ្ាំងសៃោះ? 

 

ដផ្នក្ឃ៖ ព័តមាន្និ្ងរស្វាក្មមទាក់្ទងនឹ្ងអំ្រពើហិងាារយន្ឌ័ ក្នុងស្ង្កាត់រន្ះដែលមាន្ស្ប្មាប់ស្តស្តី ស់្រៅ
បន្ទប់ជួល 

២១ . សតើសេវាក្ម្មណែលម្ៃស្រាប់ ណាខលោះណែលម្ៃក្នុងេងាក្ត់សៃោះសពលណែលម្ៃអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រសៅផទោះជួល ?  

២២ . សតើម្ៃក្ណៃលងា្្ក្់សៅេាំរប់ស្រេតីណែល សពលណែលណេវងរក្ា្្ក្់សៅសែើម្្បីេុវតថិភាពឬសទ ? 

២៣ . សតើអនក្គ្ិតថ្ េុទធាស្រាត្ៃិងសេវាក្ម្មណែលផតល់ជូៃជៃរងសស្រោោះពីអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រក្នុងេងាក្ត់សៃោះម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ា  ) ស្របេិៃសបើម្ៃ (?   

២៤ . សតើអនក្សៅផទោះជួលណែលាស្រេតីម្ៃបាៃចូលរួម្ក្នុងការទប់ាក្ត់ ស្លើេតប សលើក្ក្ម្ពេ់ការេល់ែឹងាសែើម្ ទ្ក្់ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាសេៃឌ័រឬសទ ?
សតើម្ៃបណាត្ញទាំនក្់ទាំៃងណាជួេទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រក្នុងេងាក្ត់សៃោះឬសទ  ?) សបើស្លើេបាទឬចេ៎ េូម្េួរបៃត ៃរណាខលោះណែល
 ក្់ព័ៃធ ?សតើពួក្សគ្សធវើអវីខលោះ ?(   

២៥ . សតើម្ៃសេវាផលូវច្ាប់េាំរប់ជៃរងសស្រោោះឬជៃរួចផុតពីអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រក្នុងតាំបៃ់សៃោះៃិងេាំរប់ដ្ក្់សទ្េជៃសលមើេឬសទ?(ឧៈ ែីកា
រការ រពឬ តុលាការ / េងាក្ត់ឬប ូលីេ / វិធីាស្រេតក្នុងតាំបៃ់ឬណបបស្របនពែី( 
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 ២៦. សតើអនក្ែឹងថ្ម្ៃែីការការ រឬសទ? សេើេៃិងទីក្ណៃលងឬវិធីណាណែលអនក្អាចទទួលបាៃ? 
        ២៧. សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្េតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាណែលបងកស ើងសដ្េបតីរបេ់ោត់ប ុណ្្ា? 
        ២៨.សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្េតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្បាំ ៃណែលបងកស ើងសដ្េជៃណបលក្ម្ុខសៅទីាធារែៈសៅជិតផទោះរបេ់ពួក្

ោតប់ ុណ្្ា? 
 

 ២៩ . សតើអនក្គ្ិតថ្ម្ៃឧបេគ្គអវីខលោះក្នុងការទប់ាក្ត់ៃិងស្លើេតបសៅៃឹងអាំសពើេិងា្ទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រណែលអាចស្រតូវបាៃសដ្ោះស្រាេ?  
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៥.៥ ក្ស្រម្ងេាំែួរេម្ភ្េៃ៍តម្ស្រគួ្ារ 

 
កា ស្មាភាស្ន្៍តាមប្គួសា  - អ្នក្តាំងទីលំរៅបន្ទប់ជួល 

 
        េួេដី នងខ្ុាំ/ខ្ុាំបាទស ម្ោះ ..............................ខ្ុាំាអនក្ចុោះម្ក្េម្ភ្េម្ក្ពីខាងអងគការភ្ីពផលអ ៊ីៃៃតី។ ខ្ុាំម្ក្នថងសៃោះសែើម្្បីេិក្្ាអាំពីអាំសពើ
េិង្ា 

        ទ្ក្់ទង   ៃឹងសេៃឌ័រ ណែលធាល្ប់សក្ើតម្ៃស ើងសៅក្នុង ៃិងសៅជុាំវិញតាំបៃ់ផទោះជួលសៃោះ េស្រម្ប់ាព័ត៌ម្ៃែល់ស្រក្ុម្ការងាររបេ់សេើងខ្ុាំថ្សតើស្រតូវ 

       សធវើែូចសម្តចសែើម្្បីសធវើឲ្យតាំបៃ់សៃោះម្ៃេុវតថិភាពាងម្ុៃេាំរប់ស្រេតី។ រល់ចសម្លើេរបេ់អនក្ទ្ាំងអេ់ៃឹងស្រតូវរក្្ាទុក្ាការស្មាងាត់។ ក្ិចចេម្ភ្េៃ៍
សៃោះ 

       សធវើស ើងសដ្េការេម័ស្រគ្ចិតត សេើេម្ិៃម្ៃការបងខិតបងខាំសៅក្នុងការចូលរួម្សនោះសទ។ អនក្ក្៏អាចម្ៃេិទធិផ្អ្ក្ ឫបញ្្ឈប់ក្ិចចេម្ភ្េសៃោះបាៃស្រគ្ប់សព
ល។ 

     រតើអ្នក្ កី្រាយន្ឹងចូល ួមបទស្មាភាស្ន្៍រន្ះរទ? របើរ្លើយបាទឬចាស្ ៎ស្ូមចះុហតថរលខារលើទំ ង់រន្ះ៖__________________ 
 

 
ពត័មាន្អ្នក្រ្លើយ 

 ុាំ/េងាក្ត់៖      ស្រេុក្/ខ័ែឌ៖                    ទីតាំង(សលខផទោះ 

ៃិងសលខផលូវ)៖ 

ស ម្ោះអនក្ស្លើេ៖                       សភ្ទ៖            អាេុ៖      ម្ខុរបរ៖                        

កាលបរិសចេទការេម្ភ្េៃ៍៖                               ចប់សផតើម្សម្ ្ងេម្ភ្េៃ៍៖                

  ដផ្នក្ក្៖ ព័តមាន្ទូរៅពីផ្ទះជួលក្នុងស្ង្កាត់ 

១. 

សតើអនក្គ្ិតថ្តាំបៃ់សៃោះម្ៃេុវតថិភាពប ុណ្្ាេាំរប់ស្រេតីសៅសពលេប់? ម្ិៃេុវតថិភាព េុវតថិភាពខលោះ េុវតថិភាព េុវតថិភាពណាេ់ 

២. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អនក្ជួលផទោះាស្រេដីម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ិៃម្ៃេុវតថិភាពសៅតាំបៃ់ជិតបៃទប់
ជួលក្នុងតាំបៃ់សៃោះណែរឬសទ? (តម្ស្រចក្ផលូវ បៃទប់ទឹក្សស្របើរួម្ ជសែេើរាសែើម្) : 

បាទឬចេ៎ សទ ម្ិៃស្របាក្ែ 

៣. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អនក្ជួលផទោះាស្រេដីម្ៃអារម្មែ៍ថ្ម្ិៃម្ៃេុវតថិភាពក្នុងបៃទប់ជួលរបេ់
ពួក្ោត់ណែរឬសទ? (ចាំណាាំ៖ ចសម្លើេអាចរួម្បញ្ចូលទ្ាំង អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ការ
ោេ់ផទោះ) 

បាទឬចេ៎ សទ ម្ិៃស្របាក្ែ 
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៣ខ: 

សបើស្លើេបាទឬចេ សតើអនក្គ្ិតថ្ពួក្ោត់ម្ៃអារម្មែ៍ម្ិៃម្ៃេុវតថិភាព
សដ្េារណតអាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារ ឬហាៃិភ្័េការោេ់ផទោះ? 

អាំសពើេិង្ា
ក្នុងស្រគ្ួារ 

ការោេ់ផទោះ ទ្ាំងពីរ សផ្សងៗ៖ 

 
៤. 

សតើអនក្គ្ិតថ្សៅតាំបៃ់សៃោះម្ៃសភ្លើងបាំភ្លឺសែើម្្បីេុវតថិភាពសពលេប់ស្រគ្ប់ស្រោៃ់ឬសទ?(សភ្លើ
ងបាំភ្លឺផលូវ សភ្លើងបាំភ្លឺជសែេើរ ។ល។) 

បាទឬចេ៎ សទ សផ្សងៗ៖ 

៥. 

សតើបងគៃ់ៃិងក្ណៃលងងតូទឹក្អនក្េថតិក្នុងបៃទប់អនក្ឬអនក្សស្របើរួម្ោ្្? 
(េូម្គ្ូេចសម្លើេម្ួេ) 

បងគៃ់ៃិងក្ណៃលងងូតទឹក្សៅ
ក្នុងបៃទប ់

ម្ៃណតបងគៃ់សទ ក្នុងបៃទប ់ បងគៃ់ៃិងក្ណៃលងងូតទឹក្សស្របើរួម្ោ្្ 

៦. 

សតើបៃទប់ជួលអនក្ម្ៃសារចក្់ស្រតឹម្ស្រតូវណែរឬសទ? បាទឬចេ៎ សទ សផ្សងៗ៖ 
៧ក្. 

សតើម្ៃប ូលីេចុោះល្ាតសម្ើលសៅតាំបៃ់សៃោះសពលេប់ឬសទ បាទឬចេ៎ សទ ម្ិៃស្របាក្ែ សផ្សងៗ៖ 

 
   ៧ខ: សបើស្លើេបាទឬចេ សតើអនក្គ្ិតថ្ការសធវើណបបសៃោះម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ា សែើម្្បីឲ្យស្រេតីម្ៃអារម្មែ៍ថ្េុវតថិភាព 

   ាងម្ុៃ?      (េូម្គ្ូេចសម្លើេម្ួេ( 

ម្ិៃម្ៃស្របេិទធិភាព ម្ៃស្របេិទធិភាពតិច ម្ៃស្របេិទធិភាពខលោះណែរ ម្ៃស្របេិទធិភាពណាេ់ 

 

  ៧គ្: សតើអនក្គ្ិតថ្ការសធវើណបបសៃោះម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ា សែើម្្បីទប់ាក្ត់អាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រសៅទីាធារែៈ? 

ម្ិៃម្ៃស្របេិទធិភាព ម្ៃស្របេិទធិភាពតិច ម្ៃស្របេិទធិភាពខលោះណែរ ម្ៃស្របេិទធិភាពណាេ់ 

 

 ដផ្នក្ខ៖ អំ្រពើហិងាាទាក់្ទងនឹ្ងរយន្ឌ័ ក្នុងនិ្ងរៅជំុវិញផ្ទះជួល  
៨. 

សតើអនក្ធាល្ប់ែឹងពីក្រែីណាម្ួេ ទ្ក្់ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្បាំ ៃសក្ើតស ើងសៅតាំបៃ់
ជិតបៃទប់ជួលក្នងុតាំបៃ់សៃោះសទ? (ឧ ស្រចក្ផលូវ បៃទប់ទឹក្សស្របើរួម្ ជសែេើរាសែើម្) 

បាទឬចេ៎ សទ សផ្សងៗ៖ 
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៩. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្
បាំ ៃសក្ើតម្ៃស ើងញឹក្ញាប់ប ុណ្្ា
សៅទីាធារែៈ? 

ម្ិៃណែលសាោះ 

 

ម្ិៃញឹក្ញាប់សទ 

 

ជួៃកាល 

 

ញឹក្ញាប់ 

 

ញឹក្ញាប់ណាេ់ 

 

 

១០. 

សតើអនក្ធាល្ប់ែឹងពីក្រែីណាម្ួេ ទ្ក្់ទងៃឹងអាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្បាំ ៃសក្ើតស ើងសៅក្នុង 
បៃទប់ជួលក្នុងតាំបៃ់សៃោះសទ? 

បាទឬចេ៎ សទ សផ្សងៗ៖ 

 

១១. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារសក្ើត
ម្ៃស ើងញឹក្ញាប់ប ុណ្្ាក្នុងតាំបៃ់
សៃោះ? 

ម្ិៃណែលសាោះ 

 

ម្ិៃញឹក្ញាប់សទ 

 

ជួៃកាល 

 

ញឹក្ញាប់ 

 

ញឹក្ញាប់ណាេ់ 

 

 

១២. 

សតើអនក្គ្ិតថ្កា  ំរោេបំពាន្សលើស្រេតីសចទាបញ្ហ្
ក្នុងតាំបៃ់សៃោះឬសទ?(ការចាំអៃ់ សែើរតម្ ការប ៈ ល់) 

សទ បាទឬចេ៎ ម្ិៃស្របាក្ែ សផ្សងៗ៖ 

 
១៣. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាក្នុងស្រគ្ួារសក្ើតស ើងក្នុង
តាំបៃ់សៃោះសក្ើៃស ើងឬថេចុោះ? 

សក្ើៃស ើង 

 

ថេចុោះ 

 

ម្ិៃស្របាក្ែ 

 

សផ្សងៗ 

 
 
 

១៤. 

សតើអនក្គ្ិតថ្អាំសពើេិង្ាៃិងការបាំ ៃស្រេតីសៅទី
ាធារែៈក្នុងតាំបៃ់សៃោះសក្ើៃស ើងឬថេចុោះ? 

សក្ើៃស ើង 

 

ថេចុោះ 

 

ម្ិៃស្របាក្ែ 

 

សផ្សងៗ 

 

 
 
 
 
 



34 

 

ដផ្នក្គ៖ កា រាយកា ណ៍  
១៥. 

សតើក្ណៃលងណាណែលស្រេតីអាចសៅរេការែ៍ក្រែីអាំសពើ
េិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រក្នុងតាំបៃ់សៃោះបាៃ? 
)ចសម្លើេអាចម្ៃសស្រចើៃ( 

ប ុេតិ៍ប ូលីេ 

 

េងាក្ត់ 

 

អងគការក្ិចចការនរី
េងាក្ត់ 

 

អងគការសស្រៅ 

រដ្ឋ្ភ្ិបាល 

 

ម្ិៃស្របាក្ែ 

 

សផ្សងៗ 

 

១៦.  

អនក្គ្ិតថ្ប ូលីេៃិងអាាញ្ធរក្នុងតាំបៃ់ជួេទប់ាក្ត់
ៃឹងអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃងឹសេៃឌ័រណែលសក្ើតស ើង

ក្នុងតាំបៃ់ម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ាណែរ? 

 

ម្ិៃម្ៃស្របេិទធិភាព ម្ៃស្របេិទធិភាពតិច ម្ៃស្របេិទធិភាពខលោះណែរ ម្ៃស្របេិទធិភាពណាេ់ 

១៧. 

អនក្គ្ិតថ្ប ូលីេៃិងអាាញ្ធរក្នុងតាំបៃ់ស្លើេតបៃឹង
អាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រណែលសក្ើតស ើងក្នុង
តាំបៃ់ម្ៃស្របេិទធិភាពប ុណ្្ាណែរ? 

 

ម្ិៃម្ៃស្របេិទធិភាព ម្ៃស្របេិទធិភាពតិច ម្ៃស្របេិទធិភាពខលោះ
ណែរ 

ម្ៃស្របេិទធិភាពណាេ់ 

១៨. 

សតើអនក្គ្ិតថ្ៃរណាាជៃសលមើេេាំខាៃ់ណែលនាំឲ្យសក្ើត
ម្ៃអាំសពើេិង្ាទ្ក្់ទងៃឹងសេៃឌ័រសលើស្រេតីណែលរេ់សៅ
តាំបៃ់សៃោះ? (ចសម្លើេអាចម្ៃសស្រចើៃ) 

បតី ម្្្េ់ផទោះ ជៃណបលក្មុ្ខ សក្មងាទ្វ សផ្សងៗ 

 
 

ដផ្នក្ឃ៖ ព័ត៌មាន្និ្ងរស្វារដាះប្សាយទាក់្ទងនឹ្ងអំ្រពើហិងាារយន្ឌ័ ក្នុងស្ង្កាត់រន្ះដែលមាន្ជូន្ែល់ស្តស្តី
 ស់្រៅបន្ទប់ជួល 

១៩. 

សតើក្ណៃលងណាខលោះណែលស្រេតីអាចទទលួបាៃសេ
វាសដ្ោះស្រាេៃិងការជេួ ទ្ក្់ទងៃងឹអាំសពើ
េិង្ាសេៃ 

ប ុេតិ៍ប លូីេ 

 

េងាក្ត ់

 

អងគការក្ិចចការ
នរីេងាក្ត ់

 

អងគការសស្រៅ 

រដ្ឋ្ភ្បិាល 

 

ម្ិៃស្របាក្ែ 

 

សផ្សងៗ 

 

 

២០. 

សតើម្ៃក្ណៃលងា្្ក្់សៅ េាំរប់ស្រេតីណែលស្រតូវការណេវងរក្ផទោះឬក្ណៃលងា្្ក្់សៅ
សែើម្្បីេុវតថិភាពឬសទ? 

បាទឬចេ៎ សទ ម្ិៃស្របាក្ែ សផ្សងៗ៖ 
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២១. 

សតើអនក្ែឹងថ្ម្ៃែីការការ រណែរឬសទ? សេើេទីក្ណៃលងណាឬវិធីណាណែលស្រេតី
អាចទទួលបាៃសទ? 

បាទឬចេ៎ សទ ម្ិៃស្របាក្ែ សផ្សងៗ៖ 

 
 

២២. 

សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្េតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ា
ណែលបងកស ើងសដ្េបតីរបេ់ោត់ប ុណ្្ាណែរ? 

ម្ិៃគ្ួរបសនទ្េសទ 

 

បសនទ្េសពលខលោះ 

 

បសនទ្េាញឹក្
ញាប់ 

 

សផ្សងៗ 

 

២៣. 

សតើអនក្គ្ិតថ្ស្រេតីស្រតូវបាៃសគ្េតីបសនទ្េចាំស ោះអាំសពើេិង្ាឬការរំសលាភ្
បាំ ៃណែលបងកស ើងសដ្េជៃណបលក្ម្ុខសៅទីាធារែៈសៅជិតផទោះរបេ់
ពួក្ោត់ប ុណ្្ាណែរ? 

ម្ិៃគ្ួរបសនទ្េសទ 

 

បសនទ្េសពលខលោះ 

 

បសនទ្េា 

ញឹក្ញាប់ 

 

សផ្សងៗ 

 

 

 

 

 

 


