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លខិិត្ថ្លែងអណំររុណ 
 

លយើងខាុ ំផ្ដេជ្ញប្កុម្យុវជនមានលសេកដីរលំភើរ និងរកីរយយ៉ា ងខាៃ ងំផ្ដេបនទ្ទួ្េនូវឱកាសសិកាលរៀន
សូប្ត និងេូេរមួ្សកម្មភាពលនសងៗលដើម្បរីលងេើនេំលេេះដឹង និងរទ្ពិលស្តធន។៍ លយើងខាុ ំសូម្ផ្លៃងអំេរគុ្េ
ដេ់អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ ផ្ដេបននដេ់ឱកាសលនេះដេ់ប្កុម្យុវជនលយើងខាុ ំបនេូេរមួ្កែុងសិកាា ស្តោ
សាីអំពីការេូេរមួ្ររស់កុមារ និងយុវជនលដើម្បទី្រស់្តេ ត ់និងប្រយុទ្ធប្រឆំងំលប្គ្ឿងល ៀន រមួ្ទាងំនាេ់រលេចកលទ្ស 
និងគាបំ្ទ្ដេ់ពួកលយើងលដើម្បអីាេលរៀរេំលធវើការសទងម់្តិលនេះល ើង។ ពួកលយើងពិតជ្ញទ្ទួ្េបនេំលេេះដឹងលមីៗ 
រទ្ពិលស្តធនេ៍អៗ ទ្ទួ្េបន ជួយ ឧរតថម្ភគាបំ្ទ្លដើម្បលីអាយស្តគ េ់តំរនល់នសងៗ ផ្លម្ទាងំបនស្តគ េ់ប្កុម្យុវ
ជនម្កពីលខតដលនសងលទ្ៀតនង។ 

សូម្អរគុ្េេំល េះ លោកនាយក លោកប្សីនាយកិា និងលោកប្គូ្-អែកប្គូ្ ផ្ដេបនអនុញ្ញា តឱយលយើងខាុ ំ
បនេុេះជួរ និងសមាភ សនកុ៍មារលៅកែុងស្តោលរៀនដអំពីការយេ់ដឹង រទ្ពិលស្តធន ៍ និងការប្ពួយបរម្ភររស់
ពួកលគ្អំពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន។ 

សូម្អរគុ្េដេ់អាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា នផ្ដេមានលម្ភូម្ ិ និងប្កុម្ប្រឹកស ុំផ្ដេបនអនុញ្ញា តឱយពួកលយើងអាេ
ជួរ និងសមាភ សនកុ៍មារកែុងសហ្គ្ម្នអំ៍ពីលប្គ្ឿងល ៀន។ 

សូម្អរគុ្េេំល េះ អាណាពាបេកុមារទាងំអស់ផ្ដេបនអនុញ្ញា តលអាយលយើងខាុ ំជ្ញប្កុម្យុវជនបន
ជួរសមាភ សនកូ៍នៗ និងរងេរររយិកាសរកីរយ។  

ជ្ញេុងលប្កាយ សូម្ជូនពររុគ្គេិកអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ លោកនាយក នាយិការ លោកប្គូ្អែកប្គូ្ 
អាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន ឪពុកមាា យ និងអាណាពាបេទាងំអស់មានសុខភាពេអ កំោំងមាមំ្នួ និងលជ្ញគ្ជយ័ប្គ្រ់
ភារកិេច។  
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មូលនយ័ស្ង្ងេប 

កម្ពុជ្ញបនកាៃ យជ្ញប្រលទ្សរងលប្គាេះលដ្ឋយស្តរការលកើនល ើង និងការហូ្រេូេលប្គ្ឿងល ៀនតាម្ប្េកប្ពំ
ផ្ដន និងតាម្រលណាា យទ្លនៃលម្គ្ងគ ផ្ដេលនេះ បនលធវើលអាយរ៉ាេះ េ់ខាៃ ងំដេ់ការអភវិឌឍធនធានម្នុសស លសដា
កិេច និងសងគម្។ ប្រជ្ញជនកម្ពុជ្ញ លដ្ឋយរមួ្ទាងំកុមារ យុវជន និងម្នុសសលព វយ័ ប្តូវបនលម្ើេល ើ ថា បន
រងលប្គាេះលដ្ឋយផាទ េ់ និងប្រលយេ ផ្ដេតាម្ការប្ស្តវប្ជ្ញវបនរញ្ញជ កថ់ា អែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនភាគ្
លប្េើនជ្ញ យុវជន និងម្នុសសលព វយ័ ផ្ដេមានអាយុេលនាៃ េះពី ១៨ ដេ់ ៣៥ ឆែ ។ំ ប្សរលពេជ្ញម្យួគាែ លនេះ 
រជរដ្ឋា ភបិេកម្ពុជ្ញបនដ្ឋកល់េ នូវលគាេការេ៍នានា រមួ្ទាងំរលងេើតប្កុម្ការងារអនារប្កសួងលដើម្បទី្រស់្តេ ត ់
និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន។  

ការសទងម់្តិលនេះ ប្តូវបនលធវើល ើងកែុងលគាេរំេងសិកាអំពីស្តថ នភាព និងនេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿង
ល ៀនលេើកុមារកែុងសហ្គ្ម្ន ៍កព់ន័ធនឹងការយេ់ដឹង សុវតថិភាព ការប្ពួយបរម្ភ និងសំេូម្ពរររស់ពួកលគ្
លដើម្បផី្សវងរកកិេចអនាររគ្ម្នទ៍ានល់ពេលវោ។ រនាទ រពី់ទ្ទួ្េបនវគ្គរេាុ េះរណាា េ ប្កុម្យុវជនសម័ប្គ្េិតា
ប្រមាេ ៤០នាកប់នលរៀរេំកប្ម្ងសំេួរ និងេុេះសមាភ សនកុ៍មារទាងំកែុងស្តោលរៀន និងសហ្គ្ម្នេំ៍នួន 
២៨៣នាក ់ សថិតកែុង ៨១ភូម្ ិ ១៩ ុំ-សងាេ ត ់ និង ៧ប្សុក-ខេឌ  ននរជធានីភែលំព  លខតារនាទ យមានជយ័       
បតដំ់រង ប្កលេេះ និងម្េឌ េគិ្រ។ី េទ្ធនេននការសិកាលនេះបនរងាា  ថា វតាមានននលប្គ្ឿងល ៀនបនស្តយ
ភាយដេ់សហ្គ្ម្នដ៍្ឋេប់្សយ៉ា េ លហ្ើយកុមារភាគ្លប្េើនបនរយការេ៍ថា ពួកលគ្បនល ើ ការជួ ដូរ និង
លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ពួកលគ្។ លសទើរផ្តទាងំអស់ននកុមារផ្ដេេូេរមួ្កែុងកិេចសមាភ សន ៍
បនរងាា  ថា លប្គ្ឿងល ៀនពិតជ្ញបនរ៉ាេះ េ់យ៉ា ងខាៃ ងំដេ់សុវតថិភាព សុខភាព និងការអររ់រំរស់ពួកលគ្។  
កុមារម្យួេំនួនធាៃ រប់្តូវបនលគ្ផ្េនា ំ និងេួងលោម្លអាយលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន និងកុមារខៃេះលទ្ៀតធាៃ រល់ប្រើ
ប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន។ អែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនបនរងេលអាយមានរញ្ញា អសនាិសុខ អំលពើេួេរៃន ់ អតាឃាត 
អំលពើហ្ឹងា និងផ្រកបកប់្គួ្ស្តរជ្ញលដើម្។ សប្មារកុ់មារផាទ េ់ ពួកលគ្ពិតជ្ញមានការភយ័ខាៃ េ លទាេះរីជ្ញលៅនទេះ
មាែ កឯ់ង ការលធវើដំលេើ រលៅទី្កផ្នៃងលនសង ការលៅស្តោលរៀន និងេូេរមួ្សកម្មភាពលនសងៗកែុងសហ្គ្ម្ន។៍ 
លនេះរងាា  ថា លប្គ្ឿងល ៀនបនរងេនេរ៉ាេះ េ់ដេ់សុវតថិភាព សុខភាព ការអររ់ ំនិងការអភវិឌឍកុមារ និងយុវ
ជនកម្ពុជ្ញ ផ្ដេតប្មូ្វលអាយមានកិេចអនារគ្ម្ន ៍ និងទ្រស់្តេ តជ់្ញរនាទ នពី់សំណាកអ់ាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន រជរដ្ឋា      
ភបិេ និងអែក កព់ន័ធ លដើម្បជី្ញប្រលយជនស៍ប្មារកុ់មារ ប្រជ្ញជន និងសងគម្ជ្ញតិទាងំមូ្េ។ 
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១. ង្ស្ចរតីង្្តើម 

ប្រលទ្សកម្ពុជ្ញម្និផ្ម្នសថិតកែុងតំរនប់្តីលកាេមាស ផ្ដេជ្ញរ ់កព់ន័ធនឹងការនេិតលប្គ្ឿងល ៀនលទ្ 
រ៉ាុផ្នាការជួ ដូរលប្គ្ឿងល ៀនលៅកែុងតំរនអ់ាសីុអាលគ្ែយ ៍េៃងកាតទ់្លនៃលម្គ្ងគ និងប្ពំផ្ដនពីប្រលទ្សនល ឡាវ និង
លវៀតណាម្េូេកែុងប្រលទ្សកម្ពុជ្ញ គ្៊ឺជ្ញលដើម្េម្ដសំ៏ខានផ់្ដេលធវើឱយេំហូ្រលប្គ្ឿងល ៀនមានការលកើនល ើងេូេ
កែុងប្រលទ្សកម្ពុជ្ញ1។ ការលកើនល ើងននលប្គ្ឿងល ៀនបនកាៃ យជ្ញរញ្ញា ប្រឈម្ដធំ៏ម្យួផ្ដេរងំសទេះដេ់ឱ
កាសទ្ទួ្េបនការអររ់ ំគុ្េភាពការសិការរស់សិសស ការអភវិឌឍយុវជន និងសងគម្កម្ពុជ្ញ ខេៈផ្ដេរជ
រដ្ឋា ភបិេកម្ពុជ្ញមានម្ហ្េិចិតាអភវិឌឍប្រលទ្ស ឱយមានការផាៃ ស់រាូរពីប្រលទ្សផ្ដេមានប្បកេំ់េូេម្ធយម្
កប្ម្តិទារលៅជ្ញប្រលទ្សមានប្បកេំ់េូេម្ធយម្កប្ម្តិខពស់លៅឆែ  ំ ២០៣០ និងជ្ញប្រលទ្សអភវិឌឍនល៍ៅឆែ  ំ
២០៥០។ 

តាម្រយៈរទ្រញ្ញជ លេខ ០១ រ រ េុេះនលៃទី្០១  ផ្ខកុម្ភៈ ឆែ ២ំ០១៦ សដីពីការពប្ងឹងវធិានការប្រយុទ្ធ
ប្រឆងំលគ្ឿងល ៀន បនរងាា  ពីការប្ពួយបរម្ភររស់រជរដ្ឋា ភបិេកម្ពុជ្ញេំល េះការលកើនល ើងននរញ្ញា លប្គ្ឿង
ល ៀន លដ្ឋយបនដ្ឋកល់េ នូវលគាេការេ៍ដតឹ៏ងរងឹលដើម្បទី្រស់្តេ ត ់ និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀនលៅកែុង
ប្រលទ្សកម្ពុជ្ញ2។ កែុងផ្ននការជ្ញតិសាីពីការប្តួតពិនិតយលប្គ្ឿងល ៀនឆែ  ំ ២០១៦-២០១៨ បនរងាា  ពីការលរា
ជ្ញា េិតាររស់រជរដ្ឋា ភបិេកម្ពុជ្ញកែុងការទ្រស់្តេ ត ់ និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀនលដើម្បសុីវតថិភាព និងការ
អភវិឌឍលៅកម្ពុជ្ញ។ ផ្ននការយុទ្ធស្តន្តសាផ្ដេមាន ៨ េំនុេសំខាន់ៗ  បនសងេតធ់ៃនល់េើកិេចសហ្ការអនារ
ប្កសួងលដើម្បអីនារគ្ម្ន ៍ និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន លដ្ឋយរមួ្សរុរម្កមានប្កសួងសំខាន់ៗ េំនួន ១៣។ 
ផ្ននការផ្េនាសំាីពីការចាតត់ាងំអនុវតាលគាេនលយបយ “ភូម្ ិ ុំមានសុវតថិភាព” ផ្ដេបនរលងេើតល ើងផ្ដេ 
េកាេៈសម្បតិា ៩យ៉ា ង កប៏នសងេតធ់ៃនម់្និលអាយមាន “ការដ្ឋដុំេះ ការនេិត ការេរេរ ការជួ ដូរ ការផ្េក
ចាយ និងការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនខុសេារ”់ ។ យ៉ា ងណាកាី ប្រជ្ញពេរដាផ្ខមរ ជ្ញពិលសសកុមារ និងយុវជន
លៅផ្តខាៃ េ និងរងនេរ៉ាេះ េ់ពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនផ្ដេលកើតល ើងទាងំលៅរជធានីភែលំព  តាម្រណាា លខតា 
និងលៅតាម្សហ្គ្ម្នន៍ានា។ 

 
1 របាយការប្រចាំប្រីមាសទី៣ ររស់អាជ្ញា ធរជ្ញរិប្រយុទធប្រឆាំងគប្រឿងគ ៀន 

2 អាជ្ញា ធរជ្ញរិ សហការជ្ញមួយរណ:កមាា ធិការប្រួរពិនិរយគប្រឿងគ ៀនគេរតគសៀមរារ ប្បារពធទិវា អនតរជ្ញរិ ប្រយុទធប្រឆាំង គប្រឿងគ ៀន(www.nacd.gov.kh) 
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លយងតាម្ការេុេះនាយររស់អគ្គសែងការនគ្របេជ្ញតិបនឲ្យដឹងថា យុទ្ធនាការរន្តងាេ រលប្គ្ឿងល ៀន
កែុងរយៈលពេ៦ផ្ខ លដើម្ឆែ ២ំ០១៩លនេះ អាជ្ញា ធរបនរន្តងាេ ររទ្លេមើសលប្គ្ឿងល ៀនបនេំនួន ៣ ៦៧៦ ករេី 
ឃាតខ់ៃួនម្នុសសបនជ្ញង ៧ ៦០០នាក ់កែុងលនាេះប្សី ៥៤៥នាក ់ និងចារប់នលប្គ្ឿងល ៀនសរុរជ្ញង ៣១២ 
គី្ ូប្កាម្3។ ម្នុសសជ្ញង ៧១១ នាកផ់្ដេភាគ្លប្េើនជ្ញយុវជនប្តូវបនចារខ់ៃួនលៅឯម្ជឈម្េឌ េកម្ានា រ ៉ាក ់
(Rock) និងេុេស្តរ ី(Luxury) លៅកណាា េរជធានីភែលំព កែុងឆែ  ំ២០១៩ ជ្ញម្យួនឹងលប្គ្ឿងល ៀនជ្ញង ៥០ 
គី្ ូប្កាម្។ ម្នុសសប្រមាេ ៤០០ នាកក់ែុងេំលណាម្ពួកលគ្ប្តូវបនរកល ើ ថាមាននទុកស្តរធាតុល ៀន។ 

ការសិការរស់ររស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន (NACD) កែុងឆែ  ំ២០១៥ បនរងាា  ថា
រញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនបនជេះឥទ្ធិពេយ៉ា ងខាៃ ងំដេ់ការសិកា និងការអភវិឌឍកុមារ និងយុវជនលៅកម្ពុជ្ញ។ អែក
លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនប្រមាេជ្ញ ៨៧,៨៩ % ជ្ញយុវជនមានអាយុេលនាៃ េះពី ១៨ លៅ ៣៥ ឆែ  ំផ្ដេ ៤៦.៣៣ 
% ននពួកលគ្ម្និមានជំនា  និងការងារជ្ញកោ់ក ់ លហ្ើយ ១៨.៣% ជ្ញសិសសស្តោ និងនិសសតិលរៀនលៅ
ស្តកេវទិ្ាេ័យ។ លប្គ្ឿងល ៀន គ្៊ឺជ្ញស្តរធាតុគី្ម្ ី ឬរុកាជ្ញតិ រងេរឥទ្ធិពេខាៃ ងំលៅលេើនៃូវេិតា និងនៃូវកាយ 
ផ្ដេលធវើឱយអែកលប្រើប្បស់មានអារម្មេ៍រលវ ើរវាយ អផ្េដ តអេដូ ង ឬ កាៃ ហានខុសពីេកាេៈធម្មតា លធវើលអាយសពឹក
ប្សពន ់បតក់ារឈ៊ឺេុកចារ ់និងភាពអស់កមាៃ ងំ រងេររញ្ញា អសនាិសុខ ការប្រប្ពិតាអំលពើហ្ិងា អំលពើេួេរៃន ់អំលពើ
ម្នុសសឃាត ផ្រកបកប់្គួ្ស្តរ បតរ់ងស់ម្តថភាពកែុងការលរៀនសូប្ត សម្តថភាពកែុងការរំលព ការងារ បតរ់ង់
អាជីព និងលធវើឱយសីេធម្ស៌ងគម្មានការធាៃ កេុ់េះជ្ញលដើម្។ 

ការសិការឋម្អំពីសុវតថិភាព និងការប្ពួយបរម្ភររស់កុមារ និងយុវជនកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ប្តូវបនលធវើល ើង
លៅលដើម្ឆែ  ំ២០១៩ ជ្ញម្យួប្រធាន និងតំណាងប្កុម្កុមារ និងយុវជនសម័ប្គ្េិតា កែុងសហ្គ្ម្នក៍ែុង ៧ ប្សុក-
ខេឌ  និង ៥ រជធានី-លខតា រមួ្មានប្សុកអូរលប្ៅ និងសិរលីស្តភេ័លខតារនាទ យមានជយ័ ប្សុកលមលគាេ និងឯក
ភែ ំលខតាបតដំ់រង ប្សុកសែួេ លខតាប្កលេេះ ប្សុកលកាេះផ្ កលខតាម្េឌ េគិ្រ ីនិង ខេឌ ដលងាេ  រជធានីភែលំព ។ ពួក
លគ្បនលេើកល ើងថា រញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនជ្ញរញ្ញា េម្បងជ្ញងលគ្ផ្ដេបនលកើតល ើងកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ លហ្ើយវាបន
ជេះឥទ្ធិពេយ៉ា ងខាៃ ងំដេ់ការលរៀនសូប្ត សនាិសុខ និងអនាគ្តររស់ពួកលគ្។  

 
3 ស្តរពត៌មាន VOD «អាជ្ញា ធរ ចារប់នថាែ លំ ៀន៣១២គ្ី ូប្កាម្កែុងរយៈលពេ៦ផ្ខននឆែ ២ំ០១៩» េុេះនលៃទ្ី ១៦ កកាដ្ឋ 
២០១៩  
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កែុងនាម្ជ្ញប្កុម្កុមារ និងយុវជនសម័ប្គ្េិតាកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ពួកលយើងលម្ើេល ើ ថា រញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន គ្៊ឺ
ជ្ញរញ្ញា េំរងរំនុតផ្ដេជេះឥទ្ធិពេយ៉ា ងខាៃ ងំដេ់សុវតថិភាព ការអររ់ ំ និងអនាគ្តររស់លយើងខាុ ំផាទ េ់ កដូ៏េជ្ញ
កុមារ និងយុវជនលនសងលទ្ៀតកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ផ្ដេទាម្ទារឱយមានការសិកាេាស់ោស់អំពីនេរ៉ាេះ េ់ លដើម្បី
ផ្សវងរកកិេចអនារគ្ម្ន ៍និងលដ្ឋេះប្ស្តយជ្ញរនាទ ន។់ វាបនកាៃ យជ្ញការចារល់នាើម្ដេ៏អម្យួ រនាទ រពី់មានការគាបំ្ទ្ 
ពីអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺកម្ពុជ្ញ (GNC) និងអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន (NACD) តាម្រយៈការរេាុ េះ
រណាា េ ការនាេ់រលេចកលទ្ស និងធនធានជ្ញលដើម្។ លយើងខាុ ំសងឃមឹ្ថា ការសិកាអំពីស្តថ នភាពននការលប្រើប្បស់
លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នល៍នេះ នឹងកាៃ យជ្ញកិេចចារល់នាើម្ដេ៏អម្យួលដើម្បេូីេរមួ្េំផ្េកកែុងការទ្រស់្តេ ត ់ និង
ប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀនលដើម្បភីាពប្រលសើរល ើងនន សុវតថិភាព ការអររ់ ំនិងការអភវិឌឍកុមារ និងយុវជន។ 

២. ង្ោលបណំងននការស្ទង់មត្ ិ

- សិកាអំពីការយេ់ដឹង នេរ៉ាេះ េ់ និងសំេូម្ពរររស់កុមារអំពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនលកើតល ើងកែុងសហ្
គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្រស់លៅ។  

- េងប្កងជ្ញឯកស្តរលដើម្បផី្េករផំ្េក និងនាេ់ជូនអាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន ម្ន្តនាីរដ្ឋា ភបិេ និងអែក កព់ន័ធលដើម្បី
េូេរមួ្អនារគ្ម្ន ៍ និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀនកានផ់្តមានប្រសិទ្ធិភាពទាងំកែុងស្តោលរៀន និងសហ្
គ្ម្ន។៍  

៣. វធិីសាស្រស្តននការស្ទង់មត្ ិ

៣.១  ទម្រង់ននការសទង់រតិ និងការកំណត់សំណាក 
ការសិកាលនេះប្តូវបនលធវើល ើងកែុងទ្ប្ម្ងជ់្ញររមិាេវស័ិយលដ្ឋយការកំេតយ់ក ២៨៣ សំណាកសថិត

កែុង ៨១ភូម្ ិ១៩  ុំ-សងាេ ត ់៧ប្សុក-ខេឌ  ននរជធានីភែលំព  លខតារនាទ យមានជយ័ បតដំ់រង លប្កលេេះ និង
ម្េឌ េគិ្រ ីផ្ដេជ្ញទី្តាងំអនុវតាកម្មវធីិររស់អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ និងកជ៏្ញទី្តាងំផ្ដេប្កុម្កុមារ និងយុវ
ជនសម័ប្គ្េិតារស់លៅ។ កុមារទាងំកែុង និងលប្ៅស្តោផ្ដេមានអាយុេលនាៃ េះពី ១៣ លៅ ១៨ ឆែ គំ្៊ឺជ្ញប្កុម្លគាេ
លៅសប្មារកិ់េចសមាភ សនផ៍្ដេពួកលគ្ប្តូវបនលប្ជើសតាម្ទ្ប្ម្ងគំ់្រូតាម្លគាេរំេង (Purposive Sampling) 

និងធានាអំពីសម្ភាពរវាងកុមារ និងកុមារ។ី ការេុេះប្រមូ្េទិ្នែនយ័ប្តូវបនលធវើល ើងចារពី់នលៃទី្ ១៣ ផ្ខឧសភា 
ដេ់នលៃទី្ ៦ ផ្ខកកេដ្ឋ ឆែ ២ំ០១៩។ 
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៣.២  កម្រងសំណួរ និងការចុុះម្បរូលទិននន័យ 

កប្ម្ងសំេួរប្តូវកំេត ់ និងសលប្ម្េលដ្ឋយតំណាងប្កុម្យុវជនរនាទ រពី់ការពលប្ងៀងលដ្ឋយរុគ្គេិក     
រលេចកលទ្សអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ កែុងលពេលរៀរេំសិកាា ស្តោសាីពីការេូេរមួ្ររស់កុមារ និងយុវជនកែុង
ការទ្រស់្តេ ត ់ និងប្រយុទ្ធប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន ផ្ដេបនលរៀរេំល ើងលដ្ឋយអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ លៅរជ
ធានីភែលំព  កាេពីលដើម្ផ្ខឧសភា ឆែ ២ំ០១៩ និងបនពិនិតយលដ្ឋយម្ន្តនាីរលេចកលទ្សអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធ
ប្រឆងំលប្គ្ឿងល ៀន (NACD)។ រនាទ រពី់ការលធវើលតសាកប្ម្ងសំេួរ តំណាងប្កុម្យុវជន សម័ប្គ្េិតាផ្ដេទ្ទួ្េ
បនការរេាុ េះរណាា េ បនេុេះប្រមូ្េទិ្នែនយ័លៅកែុងស្តោលរៀន និងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្រស់លៅ លហ្ើយ
ការលប្ជើសទី្តាងំ និងតំរនល់នសងៗ គ្៊ឺប្តូវធានាអំពីសុវតថិភាពផាទ េ់ខៃួនជ្ញេំរង។ ការប្រមូ្េទិ្នែនយ័កែុងស្តោ
លរៀន បនលធវើល ើងលដ្ឋយមានការអនុញ្ញា តពីនាយកស្តោ ប្គូ្រលប្ងៀន និងយេ់ប្ពម្ពីកុមារផាទ េ់ ខេៈការ
ប្រមូ្េទិ្នែនយ័កែុងសហ្គ្ម្នប៍្តូវមានការអនុញ្ញា តពីអាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន អាណាពាបេ និងកុមារផាទ េ់ ផ្ដេ
ការយេ់ប្ពម្លនេះលធើវល ើងលដ្ឋយលប្រើទ្ប្ម្ងក់ារយេ់ប្ពម្ររស់កុមារ (ដូេមានកែុងឯកស្តរភាជ រ ់ ២)។ ប្កុម្េុេះ
ប្រមូ្េទិ្នែនយ័ បនផ្រងផ្េកជ្ញប្រធានប្កុម្ និងសមាជិកលដើម្បងីាយប្សួេកែុងការេុេះសមាភ សន ៍ ពិនិតយលម្ើេ
េទ្ធនេននការសមាភ សន ៍ និងផ្សវករកការគាបំ្ទ្ពីរុគ្គេិក អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ ប្រចាកំម្មវធីិអភវិឌឍន៍
សហ្គ្ម្ន ៍            នីម្យួៗ។ 
៣.៣  ការបញ្ចូលទិនននន័យ ការវិភាគ និងការសរដសររបាយការណ៍ 

 ការរញ្ចូ េទិ្នែនយ័ប្តូវបនលធវើល ើងលដ្ឋយយុវជនសម័ប្គ្េិតាផាទ េ់តាម្ប្រពន័ធលអ ិេប្តូនិេ (Google 

Form) ផ្ដេរលងេើតល ើងលដ្ឋយរុគ្គេិករលេចកលទ្សររស់អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ។ េទ្ធនេននការរញ្ចូ េ
និនែនយ័លនេះប្តូវបនវភិាគ្លនេះលដ្ឋយសវ័យប្រវតាិ ខេៈផ្ដេការប្តួតពិនិតយ និងការរញ្ញជ ករ់ផ្នថម្លេើគុ្េភាព
ប្តូវបនលធវើល ើងកែុងលពេដំណាេគាែ ។  

 ការសរលសររបយការេ៍ ប្តូវបនលធវើល ើងលដ្ឋយតំណាងប្កុម្យុវជនសម័ប្គ្េិតាលៅតំរនល់គាេលៅ
នីម្យួៗ លដ្ឋយផ្រងផ្េកតាម្ផ្នែកលដ្ឋយលយងលៅលេើទ្ប្ម្ងស់រលសររបយការេ៍ផ្ដេមានលប្សេ។ រនាទ រពី់
តំណាងប្កុម្នីម្យួៗសរលសរ និងរញ្ចរត់ាម្ផ្នែកផ្ដេទ្ទួ្េខុសប្តូវ ពួកលគ្រញ្ជូ នេទ្ធនេលនេះលៅរុគ្គេិក
រលេចកលទ្សអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញប្រចាកំម្មវធីិអភវិឌឍនស៍ហ្គ្ម្ននី៍ម្យួៗលដើម្បបី្តួតពិនិតយគុ្េភាព មុ្ន
លពេលនាើរម្កកានប់្កុម្យុវជនសម័ប្គ្េិតាលៅខេឌ ដលងាេ រកែុងរជធានីភែលំព  លដើម្បដី្ឋករ់ញ្ចូ េកែុងរបយការេ៍   
រមួ្។  
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៣.៤ ការម្តួតពិនិត្យបដចចកដទស និងគុណភាព 
ប្កុម្នាេ់រលេចកលទ្ស និងប្តួតពិនិតយប្តូវបនរលងេើតល ើងកែុងេំលណាម្រុគ្គេិកអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុ

ជ្ញ ទាងំលៅរជធានីភែលំព  និងលៅកម្មវធីិអភវិឌឍនស៍ហ្គ្ម្នត៍ាម្រណាា លខតានានា។ ប្កុម្លនេះ រលងេើតល ើងកែុង
លគាេរំេងជួយ រេាុ េះរណាា េ នាេ់រលេចកលទ្ស និងសប្ម្រសប្មួ្េដេ់ប្កុម្យុវជនសម័ប្គ្េិតាលដើម្បលីអាយ
ពួកមានសម្តថភាព និងអាេសលប្ម្េេិតាលេើកប្ម្ងសំេួរ ការេុេះប្រមូ្េទ្នែនយ័ និងសរលសររបយការេ៍    
បន។ ជ្ញេទ្ធនេ ប្កុម្នាេ់រលេចកលទ្ស និងប្តួតពិនិតយជ្ញអែកពលប្ងៀងកប្ម្ងសំេួរ រលងេើតទ្ប្ម្ងរ់ញ្ចូ េ
ទិ្នែនយ័ (Google Form) និងទ្ប្ម្ងស់រលសររបយការេ៍ នាេ់រលេចកលទ្សលពេយុវជនេុេះប្រមូ្េទិ្នែនយ័     
ពិនិតយ និងជួយ សប្មួ្េលេើរបយការេ៍ផ្ដេសរលសរលដ្ឋយប្កុម្យុវជន មុ្នលពេដ្ឋកជូ់នប្កុម្ប្រឹកា
លយរេ់លដើម្បពិីនិតយខៃឹម្ស្តរ និងគុ្េភាព។ 

៤. វិសាលភាព នងិថ្ែនរំណត្ ់

ការសិកាលនេះេៃុេះរញ្ញច ំង និងមានវសិ្តេភាពប្គ្រដេា រល់េើតំរនល់គាេលៅផ្ដេបនេុេះប្រមូ្េ
ទិ្នែនយ័ គ្៊ឺសថិតកែុង ៨១ភូម្ ិ ១៩  ុំ-សងាេ ត ់ និង៧ ប្សុក-ខេឌ  ននរជធានីភែលំព  លខតារនាទ យមានជយ័         
បតដំ់រង ប្កលេេះ និងម្េឌ េគិ្រ។ី លនេះគ្៊ឺជ្ញការដកប្សង ់និងរងាា  នូវរទ្ពិលស្តធនជ៍្ញកផ់្សាងផ្ដេកុមារបន
ល ើ  ជួរប្រទ្េះ និងការប្ពួយបរម្ភររស់លគ្ផាទ េ់ជំុវ ិរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្រស់លៅ។ 
ដូលេែេះ េទ្ធនេននការសិកាលនេះ មានសុពេភាព និងសុប្កឹតយភាពប្គ្រប់្គានស់ប្មារក់ារលប្រើប្បស់។ យ៉ា ង
ណាកាី ការសិកាលនេះ ម្និេៃុេះរញ្ញច ំង ឬ តំណាងលអាយថាែ កជ់្ញតិទាងំមូ្េលនាេះលទ្។ 

៥. លទ្ធ្លននការស្ទង់មត្ ិ

៥.១ ព័ត៌មានទូដៅ 
ការសទងម់្តិលនេះ បនលធវើល ើងកែុងេំលណាម្កុមារេំនួន ២៨៣នាក ់(ប្សី១៦៦នាក)់ ផ្ដេពួកលគ្មានអាយុ

េលនាៃ េះពី ១៣ ដេ់ ១៨ឆែ  ំសថិតកែុង ១៩  ុំ និង ៧ ប្សុក-ខេឌ ននលខតារនាទ យមានជយ័ បតដំ់រង ប្កលេេះ 
ម្េឌ េគិ្រ ីនិងរជធានីភែលំព ។ កុមារផ្ដេេូេរមួ្កែុងកិេចសមាភ សនភ៍ាគ្លប្េើនម្កពីប្សុកអូលប្ៅ និងប្សុកសិរ ី
លស្តភេ័លខតារនាទ យមានជយ័មានេំនួន ៣៨.៨០% ប្សុកលមលគាេ និងប្សុកឯកភែលំខតាបតដំ់រងមានេំនួន 
២៥.៨០% ប្សុកសែួេលខតាប្កលេេះមានេំនួន ១៣.៨០ % ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគិ្រមីានេំនួន 
១៣.៨០% និងខេឌ ដលងាេ  រជធានីភែលំព មានេំនួន ១៧.៧ %។  
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រូរភាពទី្ 1: សំណាកកុមារេូេរមួ្សមាភ សនល៍ៅតាម្តំរននី់ម្យួៗ 

កែុងេំលណាម្កុមារលេៃើយសំេួរទាងំអស់ មាន ១៩.១% ឬ ៥៤នាក ់ជ្ញកុមារលប្ៅស្តោ ផ្ដេពួកលគ្ភាគ្
លប្េើនឈរល់រៀនលៅថាែ កទី់្ ៥ និងថាែ កទី់្ ៧ មានប្រមាេ ២៥.៥ និង ២៩.៤ %។ កុមារកែុងស្តោ ភាគ្លប្េើន
លរៀនលៅថាែ កវ់ទិ្ាេ័យ ផ្ដេថាែ កទី់្ ១០ មាន ១៩% ថាែ កទី់្ ១១ មាន ១៧.៣% និងថាែ កទី់្ ១២ មានេំនួន 
១៣.៤ %។ លប្ៅពីលនេះ ពួកលគ្លរៀនលៅកប្ម្តិអនុវទិ្ាេ័យ និងរឋម្សិកា។  

៥.២. ការយល់ដឹងពីដម្គឿងដ ៀន 

កុមារេំនួន ៩២.២% ឬ លសមើនឹង ២៦១ នាក ់ផ្ដេបនេូេរមួ្លេៃើយសំេួរបនរយការេ៍ថា ពួកគាត់
ធាៃ រេ់៊ឺពត័ម៌ានអំពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន។ ប្រភពពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ផ្ដេពួកលគ្ទ្ទួ្េបន គ្៊ឺតាម្រយៈ ទូ្រទ្សសន៏
មានេំននួន ៦៨.៤ % រណាា  សងគម្លហ្វសរ ុក (Facebook) មានេំនួន ៦២ % និងប្គូ្រលប្ងៀនមានេំនួន 
៤៩%។  

រូរភាពទី្ 2: ប្រភពពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ផ្ដេនសពវនាយអពីំលប្គ្ឿងល ៀន 
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ការេរេរ និងការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន ពិតជ្ញមាននេរ៉ាេះ េ់ដេ់កុមារ យុវជន និងសហ្គ្ម្ន៍
ទាងំមូ្េ។ កុមារេំនួន ៩៥.៧% ននអែកផ្ដេបនេូេរមួ្លេៃើយសំេួរបននិយថា លប្គ្ឿងល ៀនរងេឱយមាន
អំលពើេួេរៃនម់ានេំនួន ៦៤ % អំលពើហ្ឹងាកែុងប្គួ្ស្តរេំនួន ៤៦.៦% អំលពើហ្ឹងាលេើអែកដន៏ទ្ ៥០.៤០ % 
លកមងទំ្លនើងមានេំនួន ៤៨.៩% រញ្ញា អសនាិសុខសងគម្មាន ៤២ % និងរញ្ញា លនសងលទ្ៀតមានផ្រកបកប់្គួ្ស្តរ 
ការលធវើអតាឃាត និងប្រប្ពឹតាអំលពើលពសាចារជ្ញលដើម្ 

 

រូរភាពទ្ី 3: នេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿងល ៀន 

៥.៣: ការអដងេតអំពីការដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដ ៀនកនុងរយៈដពល ១២ ខែចុងដម្កាយ 
ការសិកាបនរងាា  ថា កុមារេំនួន ៨៤.១% ធាៃ រល់ ើ ការជួ ដូរលប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេ

ពួកលគ្រស់លៅ។ លទាេះយ៉ា ងលនេះកាី កុមារភាគ្លប្េើនម្និហា នរយការេ៍ ឬ លធវើអវីទាងំអស់ ផ្ដេទិ្នែនយ័លនេះមាន
ប្រមាេ ៤៧%។ មានភាគ្រយតិេណាស់ផ្ដេកុមារហា នរយការេ៍លៅកានឪ់ពុកមាា យ និងអាជ្ញា ធរ។  

 

រូរភាពទី្ 4:  កុមារធាៃ រល់ ើ ការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុ ងសហ្គ្ម្ន ៍
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ដូេមានរងាា  កែុងរូរភាពទី្ ៤ កុមារប្រមាេ ៨១.១ % រយការេ៍ថា ពួកលគ្ធាៃ រល់ ើ លគ្លប្រើប្បស់
លប្គ្ឿងល ៀន ផ្ដេកែុងលនាេះ មាន ៧០.២%រញ្ញជ កថ់ា ធាៃ រល់ ើ លគ្លប្រើលប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្
រស់លៅ ។ លរើតាម្ការរញ្ញជ ក ់កុមារ ៧៥% រងាា  ថា អែកផ្ដេលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនភាគ្លប្េើនជ្ញម្នុសសមាន
អាយុេលនាៃ េះពី ១៨ លៅ ៣០ ឆែ  ំនិងកុមារេំនួន ២៦.៥ %រយការេ៍ថា ធាៃ រប់នល ើ កុមារផ្ដេមានអាយុ
លប្កាម្ ១៨ ឆែ លំប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀននងផ្ដរ។ តាម្ការអលងេតររស់កុមារផាទ េ់ អែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនទាងំ
លនាេះមានសភាពសគម្ស្តគ ំង ភយ័កាៃ េ រលវ ើរវាយ លេវឆវ បតរ់ងមាច ស់ការលេើខៃួនឯង និងរងេហ្ឹងាលេើអែកដន៏ទ្
ជ្ញលដើម្។  

 
រូរភាពទី្ 5: ប្កុម្អាយុអែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុ ងសហ្គ្ម្ន ៍

 កុមារភាគ្លប្េើនម្និបនដឹងថាលប្គ្ឿងល ៀនផ្ដេលប្រើទាងំលនាេះ មានប្រភពម្កពីណាលនាេះលទ្ រ៉ាុផ្នាអែក
ផ្ដេបនដឹងប្រមាេជ្ញ ១៥.៤០% រងាា  ថា  ភាគ្លប្េើនជនពីខាងលប្ៅជ្ញអែកនាេូំេលប្គ្ឿងល ៀន ផ្ដេកែុង
លនាេះកម៏ានម្តិាភកាិ និងអែកជិតខាងររស់គាតផ់្ដរ។ មានកុមារផ្តមាែ កគ់្តរ់យការេ៍ថា អាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា នជ្ញរ់
 កព់ន័ធនឹងការនាេូំេនូវលប្គ្ឿងល ៀន។  

៥.៤. សុវតតិភាពកុមារ  
លដ្ឋយផ្នអកលៅលេើស្តថ នភាពសុវតាិភាពលៅកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ កុមារេំនួន ៧២.៤% រយការេ៍ថាពួកលគ្

ភយ័ខាៃ េមានលគ្ផ្េនា ំេួងលោម្ ឬរងាំលអាយលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន។ លដ្ឋយស្តរមានអែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿង
កែុងសហ្គ្ម្ន ៍កុមារេំនួន ៨៩.៧% ភយ័ខាៃ េអែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនប្រប្ពឹតាអំលពើអវីម្យួម្កលេើពួកលគ្ រមួាន 
៧៣.៨% ខាៃ េការលប្រើហ្ឹងា ៥៣ % ខាៃ េមានអំលពើេួេរៃន ់៤៤.១% ខាៃ េមានការលធវើឃាត និង ៣៩% ប្រប្ពឹតា
លពសាចារម្កលេើពួកលគ្ជ្ញលដើម្។   
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រូរភាពទី្ 6:កុមាររងនេរ៉ាេះ េ់លដ្ឋយស្តរេរេរ និងការលប្រើលប្គ្ឿងល ៀនកែុ ងសហ្គ្ម្ន ៍

ដូេមានរងាា  កែុងរូរភាពទី្ ៦ កុមារផ្ដេបនេូេរមួ្លេៃើយសំេួររញ្ញជ កថ់ា ពួកលគ្ពិតជ្ញបនរងនេ
រ៉ាេះ េ់លដ្ឋយស្តរផ្តេរេរ និងមានលគ្លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្រស់លៅ។ កុមារ 
៤៤.៨០% និយយថា ពួកលគ្ម្និហា នលៅនទេះផ្តមាែ កឯ់ង ៤២.៥% ម្និហា នលៅស្តោលរៀន ៤១.៨% ម្និ
ហា នលធវើដំលេើ រលៅទី្កផ្នៃងលនសងៗជ្ញលដើម្។  

កុមារេំនួន ៤.៩ % ឬ ១៤ នាកក់ែុងេំលណាម្អែកផ្ដេបនេូេរមួ្កែុងកិេចសមាភ សនរ៍ងាា  ថា ពួកលគ្
ធាៃ រប់្តូវបនលគ្ផ្េនា ំ និងេួងលោម្ឱយលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន លហ្ើយអែកផ្ដេផ្េនាលំនាេះ ភាគ្លប្េើនជ្ញម្តិា
ភកាិ និងអែកជិតខាងររស់ពួកលគ្។ 

 

រូរភាពទី្ 7: កុមារធាៃ រប់្តូវលគ្ផ្េនា ំេួងលោម្ ឬ រងាឱំយលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន 

 កុមារ ៩នាក ់ឬ ៣.៤ % រយការេ៍ថា ពួកលគ្ធាៃ រល់ប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន លហ្ើយលប្គ្ឿងល ៀនទាងំ
លនាេះជ្ញប្រលភទ្មា៉ា ទឹ្កកក ផ្ដេពួកលគ្ទ្ទួ្េបនពីម្តិាភកាិ និងអែកជិតខាង។  
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៥.៥. កិចចអនតរាគរន៍ 
 កុមារភាគ្លប្េើនលរៀរររថ់ា ធាៃ រល់ ើ អាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន (លម្ភូម្ ិ  ុំ/សងាេ ត ់ រ៉ាូេីស) េុេះអររ់ ំ និង
នសពវនាយអំពីនេរ៉ាេះ េ់ និងការរងាេ រខៃួនពីការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនលៅកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេពួកលគ្រស់លៅ 
ផ្ដេទិ្នែនយ័មានប្រមាេ ៨៤.៦% លដ្ឋយផ្ កកុមារេំនួន ១៥.៤% លនសងលទ្ៀតម្និធាៃ រល់ ើ ការ
នសពវនាយលនេះលទ្។ កុមារពនយេ់ថា ការនសពវនាយលធវើល ើងតាម្រយៈការេុេះរលប្ងៀនតាម្ភូម្ ិ រិទ្នាយផាទ ងំ
ប្កដ្ឋស ផាទ ងំប៉ា េូ នសពវនាយកែុងស្តោលរៀន និងរន្តញ្ញជ រកែុងកម្មវធីិអររ់លំនសងៗជ្ញលដើម្។  

 
របូ ភា ព ទ  ី 8 :  អា ជ្ញ ាធ រម លូ ដ្ឋ ាន ច  ុះអ ប រ់ ំ ន ងិ ផ្ ហព វផ្ ា យ អ ពំ ផី្ ល ប  ុះពា ល ន់ន គ្ រ ឿ ង គ ៀ ន  

 លរើតាម្ការរញ្ញជ ករ់រស់កុមារ ម្ន្តនាីរ៉ាូេីសរ៉ាុសាិ៍េុេះនសពវនាយលប្េើនជ្ញងលគ្ ផ្ដេេំនួនលនេះមានរហូ្ត
ដេ់ ៨២.២០ % ការអររ់លំដ្ឋយប្រធានភូម្មិាន ៥៧.២% និងរនាទ រម់្កលទ្ៀតមានម្ន្តនាីលៅ ុំ-សងាេ ត ់ និង
ប្កុម្កុមារ និងយុវជនសម័ប្គ្េិតាកែុងសហ្គ្ម្ន។៍  

កុមារ ៤៦.៨% រងាា  ថាពួកលគ្ធាៃ រល់ ើ អាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា នេុេះរន្តងាេ រ និងចារខ់ៃួនអែកផ្េកចាយ ឬ 
លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន ខេៈផ្ដេ ៥៣.២% លនសងលទ្ៀតរញ្ញជ កថ់ាពួកលគ្ម្និបនដឹង ឬ ល ើ អំពីការេុេះ
រន្តងាេ រ ឬ ចារខ់ៃួនអែកផ្េកចាយ ឬ លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនររស់អាជ្ញា ធរលនាេះលទ្។ កុមារផ្ដេបនដឹង ឬ ល ើ 
សកម្មភាពលនេះបនពនយេ់អំពីនិតិវធីិលនសងៗផ្ដេអាជ្ញា ធរបនលធវើ កែុងលនាេះរមួ្មាន ៤៩% ធាៃ រដឹ់ងថាអាជ្ញា ធរ
បនលធវើការអររ់មុំ្ននឹងលដ្ឋេះផ្េង ៤៥.៤០% ធាៃ រដឹ់ងថាអាជ្ញា ធររញ្ជូ នលៅពនធធនាគារ និងលប្ៅពីលនេះមាន
រញ្ជូ នលៅតុោការ និងផាកពិនយ័ជ្ញេុយកាក។់ 
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៦. ង្ស្ចរតីស្ននិដ្ឋា ន 

ការលកើនល ើងននេរេរ និងការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនបនកាៃ យជ្ញរញ្ញា ប្រឈម្ដធំ៏ម្យួរងំសទេះដេ់
ការអភវិឌឍនស៍ងគម្កម្ពុជ្ញលសទើរប្គ្រផ់្នែក។ រញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនបនរកីរយដ្ឋេទាងំលៅរជធានីភែលំព  តាម្      
រណាា លខតា និងកែុងសហ្គ្ម្នដ៍្ឋេប់្សយ៉ា េ លហ្ើយបនរងេភាពភយ័ខាៃ េ និងនេរ៉ាេះ េ់យ៉ា ងខាៃ ងំដេ់
សុវតថិភាព ជីវភាព សុខភាព សុខមាេភាព និងការអររ់រំរស់ប្រជ្ញជន ពិលសសកុមារ និងយុវជនទាងំលៅទី្ប្រជំុ
ជន និងតំរនដ់្ឋេប់្សយ៉ា េ។  

កុមារភាគ្លប្េើនបនរយការេ៍អំពីរទ្ពិលស្តធនផ៍្ដេពួកលគ្ជួរប្រទ្េះនូវទិ្ដាភាពននការជួ ដូរ និង
លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្ន ៍ ប្ពម្ទាងំនេរ៉ាេះ េ់ររស់វាលេើអែកលប្រើប្បស់ ប្កុម្ប្គួ្ស្តរ និងអែកលៅ
ជំុវ ិខៃួន។ អែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន ប្តូវបនរយការេ៍ថា មានសភាពសគម្ស្តគ ំង ភយ័ខាៃ េ រលវ ើរវាយ លេវឆវ 
បតរ់ងម់ាច ស់ការលេើខៃួនឯង រងេហ្ឹងាកែុងប្គួ្ស្តរ និងលេើអែកដន៏ទ្ ផ្រកបកប់្គួ្ស្តរ និងរងេសកម្មភាពេួេ    
រៃន។់ សប្មារកុ់មារផាទ េ់ ពួកលគ្ពិតជ្ញមានការភយ័ខាៃ េ លទាេះអំ ុងលពេលៅនទេះមាែ កឯ់ង ការលធវើដំលេើ រ ការ
លៅស្តោលរៀន និងេូេរមួ្សកម្មភាពលនសងៗកែុងសហ្គ្ម្ន។៍ វាជ្ញការប្ពួយបរម្ភរំនុត លៅលពេផ្ដេកុមារ
ជ្ញលប្េើននាកផ់្េករផំ្េកថា ពួកលគ្ធាៃ រប់្តូវបនផ្េនា ំ  និងេួងលោម្ឱយលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន និងអែកខៃេះ
លទ្ៀតបនលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនរេួលៅលហ្ើយ។ លនេះរងាា  ថា លប្គ្ឿងល ៀនបនរងេនេរ៉ាេះ េ់ដេ់         
សុវតថិភាព សុខភាព ការអររ់ ំនិងការអភវិឌឍកុមារ និងយុវជនកម្ពុជ្ញ ផ្ដេតប្មូ្វឱយមានកិេចអនារគ្ម្ន ៍និងទ្រ់
ស្តេ តជ់្ញរនាទ នពី់សំណាកអ់ាជ្ញា ធរមូ្េដ្ឋា ន រដ្ឋា ភបិេ និងអែក កព់ន័ធ លដើម្បជី្ញប្រលយជនស៍ប្មារកុ់មារ ប្រជ្ញ
ជន និងសងគម្ជ្ញតិទាងំមូ្េ។ 

៧. ស្ណូំមពរ 
េទ្ធនេននការសទងម់្តិបនរងាា  ឱយល ើ ថា កុមារ យុវជន និងប្រជ្ញជនកម្ពុជ្ញកំពុងរងនេរ៉ាេះ េ់

ពីការេរេរ និងការលកើនល ើងននលប្គ្ឿងល ៀន ផ្ដេលនេះបនកាៃ យជ្ញរញ្ញា ប្រឈម្យ៉ា ងធៃនធ់ៃរ និងរងំសទេះ 
ដេ់ការអភវិឌឍសងគម្ទាងំមូ្េ។ លដើម្បធីានាថា រញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនប្តូវបនទ្រស់្តេ ត ់ លហ្ើយទាងំកុមារ និងយុវ
ជន កដូ៏េជ្ញសហ្គ្ម្នទ៍ាងំមូ្េមានសុវតថិភាព លយើងខាុ ំជ្ញយុវជនសម័ប្គ្េិតាសូម្លធវើការសំេូម្ពរដូេខាង
លប្កាម្៖  

- ពប្ងឹងប្រសិទ្ធភាពននការអនុវតាលគាេនលយបយភូម្-ិ ុំ មានសុវតថិភាព 
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- រលងេើនកម្មវធីិអររ់ ំ នសពវនាយ និងេុេះអនុវតាជ្ញកផ់្សាងលអាយបនលទ្ៀងទាតពី់សំណាកអ់ាជ្ញា ធរ ប្គូ្
រលប្ងៀន និងអែក កព់ន័ធអំពីនេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿងល ៀន និងរលរៀររងាេ រខៃួនដេ់កុមារ យុវជន និង 
សហ្គ្ម្នទ៍ាងំមូ្េ 

- ពប្ងឹងការអនុវតាេារឱ់យបនតឹងរងឹលៅលេើអែកនេិត និងជួ ដូរលប្គ្ឿងល ៀន 

- រលងេើតរណាា  ទំ្នាកទំ់្នង និងលសុើរអលងេតផ្ដេមានតមាៃ ភាព និងប្រសិទ្ធភាពលដើម្បផី្សវងរក និងទ្រ់
ស្តេ តល់សពលប្គ្ឿងល ៀនកែុងស្តោលរៀន និងសហ្គ្ម្នល៍ដើម្បអីររ់ ំនិងអនារគ្ម្នទ៍ានល់ពេ 

- ពប្ងឹងការប្តួតពិនិតយស្តរធាតុល ៀនកែុងេំលណាម្សិសស និសសតិ និងអាជ្ញា ធរខៃួនឯងផាទ េ់ឱយមាន
ប្រសិទ្ធភាព និងតមាៃ ភាព 

- លេើកទឹ្កេិតាដេ់យុវជន និងប្រជ្ញជនកែុងសហ្គ្ម្នេូ៍េរមួ្រយការេ៍អំពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀនដេ់
សម្តថកិេច ឫជនរលងាគ េលដើម្បអីនារគ្ម្នទ៍ានល់ពេលវោ និងប្រករលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព។ 
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៨. ឯរសារភាជ ប ់

ឯកសារភាជ្ប់ទី ១៖ កម្រងសំណួរ 

រក្មងស្ណួំរអំពីសាា ពភាពននការង្ក្បើក្ាស្ថ់្ន ងំ្ ៀនង្ៅរនងុស្ហរមន៍ 

សួសាី ខាុ ំល ម្ េះ…………………។ ខាុ ំជ្ញកុមារ / យុវជនសម័ប្គ្េិតាអងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ កំពុងលធវើការសិកាអំពីការយេ់
ដឹង និងស្តថ នភាពននការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្ន។៍ ពត័ម៌ាននានាផ្ដេអែកនាេ់ឱយតាម្រយៈការសមាភ សនល៍នេះ គ្៊ឺពិតជ្ញ
មានស្តរៈសំខានណ់ាស់ លដើម្បបីនជ្ញម្ូេដ្ឋា នប្គ្ឹេះកែុងការលរៀរេំផ្ននការជ្ញកោ់កល់េើកកម្ពស់ការយេ់ដឹងដេ់កុមារ យុវជន 
អាណាពាបេ និងអែក កព់ន័ធអំពីនេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿងល ៀន េូេរមួ្ទ្រស់្តេ ត ់ និងេុររំបតក់ារលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងស
គ្ម្នម៍ានប្រសិទ្ធភាព។ ល ម្ េះ និងពតម៌ានលនសងៗផ្ដេអែកនាេ់លអាយ នឹងរកាទុ្កជ្ញការសមាៃ ត ់លហ្ើយរទ្សមាភ ស៍លនេះ នឹងប្តូវការ
លពេលវោប្រផ្ហ្េ ១៥នាទ្ី។ លតើអែកអាេេូេរមួ្បនឬ លទ្?  

សូរគូសចដរលើយៈ បទ្/ចាស លទ្ 

កំណត់សមាគ្ល់៖ ប្រសិនលរើលេៃើយថាលទ្ េូរនិយយអរគុ្េលៅកានគ់ាត ់លហ្ើយរនាសួរលៅកានអ់ែកលនសងលទ្ៀត 

Code: ……………… ល ម្ េះអែកសមាភ សនៈ៍……………………....លេខទូ្រស័ពទ…………...……….កាេ
ររលិេេទ្………/……/2019 

ល ម្ េះអែកប្តូវសមាភ សន…៍……..………………………….លភទ្ៈ…….……អាយុៈ……………ឆែ  ំ  លៅភូម្…ិ………………………...  ំុ/
សងាេ ត…់……………….….ប្សុក/ខេឌ ………..……………….....លខតា/រជធានី………..……………………………………… 

ស្តថ នភាពសិកាៈ   លរៀន           (ថាែ កទ់្ី………………) 

                         ឈរល់រៀន     (ថាែ កទ់្ី …………..…ឈររ់យៈលពេ…………….…….ឆែ  ំ 

ស្តថ នភាពប្គ្ួស្តរៈ  ប្កីប្ក    ម្ធយម្      ធូរធារ  េំនួនសមាជិកកែុងប្គ្ួរស្តរ.…….នាក ់ រងរអូនរលងេើត….នាក ់(……លៅលរៀន) 

ខននកទ ី១៖ ការយលដ់ឹងពីប្រឿងប ៀន 

ល.រ សំណួរ ចដរលើយ 
S1Q1 លតើអែកធាៃ រេ់៊ឺពត័ម៌ាន ឬ េ៊ឺលគ្និយយអំពីលប្គ្ឿងល ៀនផ្ដរ ឬ 

លទ្? 
 បទ្/ ចាស           អតល់ទ្ (រេំងលៅ S1Q3) 

S1Q2 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើអែកេ៊ឺតាម្រយៈប្រភពអវីខៃេះ? 
 ទូ្រទ្សសន ៍
 វទិ្យុ 
 រណាា  សងគម្ Facebook 
 កាផ្សត 
 ទ្សសនាវដាី 
 ប្គ្ូរលប្ងៀន 
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 ឪពុកមាា យ អាណាពាបេ 
 ម្នុសសចាស់កែុងភូម្ ិ
 យុវជនកែុងសហ្គ្ម្ន ៍
 កុមារកែុងសហ្គ្ម្ន ៍
 អាជ្ញា ធរ (រ៉ាូេីស លម្ភូម្ ិ ំុ….) 
 លនសងៗ…………………………………………………… 

S1Q3 លតើការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន មាននេរ៉ាេះ េ់ដេ់កុមារ  
យុវជន ប្កុម្ប្គ្ួស្តរ និងសហ្គ្ម្ន ៍ឬលទ្? 

 បទ្ / ចាស           អតល់ទ្ (រេំងលៅ S2Q1) 

S1Q4 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើរ៉ាេះ េ់អវីខៃេះ?  អំលពើេួេរៃន ់

 អំលពើហឹ្ងាលេើអែកដនទ្ (វាយ សម្ៃុត គ្ប្មាម្) 
 អតាឃាត (សមាៃ រខ់ៃួន) 
 អំលពើេួេរៃន ់

 លកមងទ្ំលនើង 
 ប្រប្ពឹតាអំលពើហិ្ងាកែុងប្គ្ួស្តរ 
 ផ្រកបកប់្គ្ួស្តរ 
 ប្រប្ពឹតាលពសាចារ (រលំោភ) 
 េួងលោម្ ឬ រងាំឱយលគ្លប្រើថាែ លំ ៀន 
 អសនាិសុខកែុងសងគម្ 
 លនស
ងៗ………………………………………………………. 

ខននកទ ី២៖ ការអបងេតអពំីការប្បើ្បាស្់ប្រឿងប ៀនកនងុរយៈបពល ១២ ខែចុងប្កាយ 
S2Q1 លតើអែកធាៃ រល់ ើ លគ្ជួ ដូរលប្គ្ឿងល ៀនលៅកែុងសហ្គ្ម្ន៍

ររស់អែកផ្ដរ ឬ លទ្? 
 បទ្ ចាស           អតល់ទ្ (រេំងលៅ S2Q3) 

S2Q2 លប្រើសិនលរើបទ្ ឬ ចាស លតើអែកបនលធវើដូេលម្ាេ?  ម្និលធវើអវីទាងំអស់ 
 ផ្េករផំ្េកពត័ម៌ានលៅប្គ្ួស្តរ (ឪពុកមាា យ រងរអូន 
….) 
 រយការេ៍លៅអាជ្ញា ធរម្ូេដ្ឋា ន(លម្ភូម្ ិ ំុ រ៉ាូេីស  
    ប្រជ្ញការ រ) 
 រយការលៅប្គ្ូរលប្ងៀន នាយកស្តោរ គ្េៈកម្មការ 
    ប្ទ្ប្ទ្ងស់្តោ 
 នសពវនាយតាម្រណាា  សងគម្ (លហ្វសរ ុក) 
 លនសងៗ……………………………………………… 

S2Q3 លតើអែកធាៃ រល់ ើ លគ្លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនផ្ដរឬលទ្?  បទ្ ចាស           អតល់ទ្ (រេំងលៅ S3Q1) 
S2Q4 លរើបទ្ឬ ចាស    លតើអែកធាៃ រល់ ើ លៅកផ្នៃងណាខៃេះ?  លខតា ឬ ប្កុងលនសង (រេំងលៅ S3Q1) 
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 កែុងលខតាផ្ដេអែករស់លៅ (ប្សុកលនសង) (រេំងលៅ 
S3Q1) 
 កែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេអែករស់លៅ (ភូម្ ិ ំុ ប្សុក-ខេឌ ) 
 លនសងៗ……………………………………………… 

S2Q5 លរើមានលៅកែុងសហ្គ្ម្ន ៍លតើជ្ញម្នុសសវយ័ណាខៃេះ?   កុមារ (អាយុលប្កាម្ ១៨ ឆែ )ំ 
 យុវជន (១៨ - ៣០ ឆែ )ំ 
 ម្នុសសវយ័កណាា េ 
 ម្នុសសចាស់ 
 លនសងៗ…………………………………………. 

S2Q6 លតើអែកធាៃ រស់្តគ េ់អែកផ្ដេលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនលនាេះឬលទ្?  បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S2Q8) 
S2Q7 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើគាតម់ានស្តថ នភាពដូេលម្ាេរនាទ រព់ីលប្រើ

លប្គ្ឿងល ៀន? 
 ភយ័ខាៃ េ 
 លេវឆយ 
 រលវ ើរវាយ 
 សគម្ស្តគ ំង 
 លដកម្និេក ់
 បតរ់ងម់ាច ស់ការលេើខៃួនឯង 
 រងេរហឹ្ងាលេើអែកដន៏ទ្ 
 េួេ រៃន ់
 លធវើអតថឃាត (សមាៃ រខ់ៃួនឯង) 
 លនសងៗ……………………………………… 

S2Q8 លតើអែកដឹងថា លប្គ្ឿងល ៀនទាងំលនាេះ មានប្រភពម្កពីណា 
ឬលទ្? 

 បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S3Q1) 

S2Q9 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើជ្ញអែកណា?  ម្និដឹង 
 ម្តិភភប្កររស់គាត ់
 រងរអូន (ពូ ម្ងី អ  ំឪពុកមាា យ រងរអូនរលងេើត) 
 អែកជិតខាងររស់គាត ់
 អាជ្ញា ធរ (លម្ភូម្ ិ ំុ រ៉ាូេីស សនាិសុខភូម្)ិ 
 ជនម្កពីខាងលប្ៅ 
 លនសងៗ………………………………………… 
 

ខននកទ ី៣៖ ស្វុតតភិាពរបស្ក់ុមារ 
S3Q1 លតើអែកខាៃ េមានលគ្ផ្េនា ំឬ េួងលោម្ ឬ រងាំឱយលប្រើប្បស់

លប្គ្ឿងល ៀនឬលទ្?  
 បទ្ ចាស          អតល់ទ្ 

S3Q2 លតើអែកខាៃ េអែកលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនប្រប្ពឹតាអវីម្យួម្កលេើ
អែកឬលទ្? 

 បទ្ ចាស           អតល់ទ្ (រេំងលៅ S3Q4) 
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S3Q3 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើខាៃ េអវីខៃេះ?  អំលពើហឹ្ងា (វាយ សម្ៃុត គ្ប្មាម្) 
 លធវើឃាត  
 េួេ រៃន ់ 
 ប្រប្ពឹតាលពសាចារ (រលំោភ) 
 េួងលោម្ ឬ រងាំឱយលប្រើថាែ លំ ៀន 
 លនសងៗ…………………………………………… 

S3S4 លតើអែករងនេរ៉ាេះ េ់អវីខៃេះលដ្ឋយស្តរការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿង
ល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់អែក? 

 ម្និមាននេ់រ៉ាេះ េ់អវីទាងំអស់ 
 ម្និហា នលៅស្តោលរៀន 
 ម្និហា នលៅលរៀនម្ុខវជិ្ញជ លនសងៗរផ្នថម្ 
 បតរ់ងឱ់កាសេូេរមួ្សកម្មភាពលនសងៗកែុងសងគម្ 
 ម្និហា នលធវើដំលេើ រលៅទ្ីកផ្នៃងលនសងៗ 
 ម្និហា នលៅនទេះមាែ កឯ់ង 
 លនសងៗ…………………………………………… 

S3Q5 លតើអែកធាៃ រប់្តូវបនលគ្ផ្េនា ំឬ េួងលោម្ ឬ រងាំឱយលប្រើ
ប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនឬលទ្? 

 បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S3Q7) 

S3Q6 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើអែកស្តគ េ់អែកផ្ដេផ្េនាអំែកឬលទ្?  ម្និដឹង 
 ម្តិភភប្ក 
 រងរអូន (រងរអូនរលងេើត ជីដូនម្យួ) 
 ពូ ម្ងី ឬ អ  ំ
 ឪពុកមាា យ 
 អែកជិតខាង 
 អាជ្ញា ធរ (លម្ភូម្ ិ ំុ រ៉ាូេីស សនាិសុខភូម្)ិ 
 លកមងទ្ំលនើង 
 លនសងៗ……………………………………………… 

S3Q7 លតើអែកធាៃ រល់ប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនឬលទ្?   បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S4Q1) 
S3Q8 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើជ្ញលប្គ្ឿងល ៀនប្រលភទ្អវីខៃេះ? 1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………… 
S3Q9 លតើលប្គ្ឿងទាងំលនាេះបនម្កពីណា?   ម្និដឹង 

 ម្តិភភប្ក 
 រងរអូន (រងរអូនរលងេើត ជីដូនម្យួ) 
 ពូ ម្ងី ឬ អ  ំ
 ឪពុកមាា យ 
 អែកជិតខាង 
 អាជ្ញា ធរ (លម្ភូម្ ិ ំុ រ៉ាូេីស សនាិសុខភូម្)ិ 
 លនសងៗ……………………………………………. 
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ខននកទ ី៤៖ កចិចអនតរារមន៍ 
S4Q1 លតើអែកធាៃ រល់ ើ អាជ្ញា ធរម្ូេដ្ឋា ន (លម្ភូម្ ិ ំុ/សងាេ ត ់រ៉ាូេី

ស) េុេះអររ់ ំនិងនសពវនាយអំពីនេរ៉ាេះ េ់ និងការរងាេ រខៃួន
ពីការលប្រើប្បស់ថាែ លំ ៀនកែុងសហ្គ្ម្នផ៍្ដេអែករស់លៅឬលទ្? 

 បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S4Q4) 

S4Q2 លរើបទ្ ឬ ចាស លតើការអររ់ ំនសពវនាយលធវើល ើងដូេលម្ាេ?  េុេះរលប្ងៀនតាម្ភូម្ ិ
 ការរិតនាយជ្ញប្កដ្ឋស ឬ ខិតារេឌ  
 ការនសពវនាយលដ្ឋយលប្រើផាទ ងំប៉ា េូធំៗ 
 រលន្តញ្ជ ៀរកែុងកម្មវធិីអររ់លំនសងៗ (ទ្ិវាសិទ្ធិកុមារ..) 
 នសពវនាយតាម្ស្តោលរៀន 
 លនសងៗ……………………………………………… 

S4Q3 លតើអែកណាខៃេះជ្ញអែកេុេះអររ់នំសពវនាយ?    លម្ភូម្ ិ
 រុគ្គេិក ឬ ប្កុម្ប្រឹកា ំុ 
 រ៉ាូេីសរ៉ាុសាិ៍ 
 ប្កុម្កុមារ និងយុវជនសមប្គ្េិតា 
 លនសងៗ……………………………………….. 

S4Q4 លតើអែកធាៃ រល់ ើ អាជ្ញា ធរម្ូេដ្ឋា នេុេះរន្តងាេ រ ឬ ចារខ់ៃួនអែក
ផ្េកចាយ ឬ លប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនឬលទ្?  

 បទ្ ចាស          អតល់ទ្ (រេំងលៅ S5Q1) 

S4Q5 លរើបទ្ ឬ ចាស អាជ្ញា ធរបនលធវើអវីខៃេះេំល េះពួកលគ្?  ម្និដឹង 
 ម្និលធវើអវីទាងំអស់ (លដ្ឋេះផ្េង) 
 អររ់ ំផ្េនា ំ(ម្ុនលដ្ឋេះផ្េង) 
 ផាកពិនយ័ជ្ញេុយកាក ់
 រញ្ជូ នលៅតុោកា 
 ដ្ឋកព់នធនាគារ 
 លនសងៗ…………………………………………. 

ខននកទ ី៥៖ ស្ំណមូពរ 
S5Q1 លតើអែកមានសំេូម្ពរអវីខៃេះ? 

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 
6. ......................................................................................................................................................... 
7. ......................................................................................................................................................... 
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ឯកសារភាជ្ប់ទី ២៖ ទម្រង់យល់ម្ពរកុមារអនកចុុះសមាភ្សន៍ 

ទ្ក្មង់ការយលក់្ពមរបស្រ់មុារ 
ការស្ទង់មត្ិរមុារអំពីសាា នភាពននការង្ក្បើក្ាស្ង់្ក្រឿងង្ ៀនរនងុស្ហរមន៍ 

ខននកទី ១: អំពីអនកសមាភ្សន៍ 

ខាុ ំជ្ញកុមារ/យុវជនសមប្គ្េិ័តា អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ កំពុងលធវើការសិកាអំពីការយេ់ដឹង និងស្តថ ន
ភាពននការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្ន។៍ ខាុ ំបទ្/នាងខាុ ំ បនទ្ទួ្េការរេាុ េះរណាា េេំលេេះដឹងអំពី
លប្គ្ឿងល ៀន ការរងាេ រខៃួន និងការេូេរមួ្ទ្រស់្តេ តក់ារលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំ ប្ពម្ទាងំ
ទ្ទួ្េបនការសប្ម្រសប្មួ្េលអាយរលងេើតកប្ម្ងសំេួរសប្មារស់មាភ សនទ៍ាងំលនេះលដ្ឋយខៃួនឯង តាម្រយៈ
សិកាា ស្តោរយៈលពេពីរនលៃលៅនលៃទី្៧ និង៨ ផ្ខឧសភា ឆែ ២ំ០១៩។ ខាុ ំយេ់េាស់ និងលជឿជ្ញកថ់ា ការសម័ប្គ្
េិតាររស់ខាុ ំកែុងការេុេះលធវើការសទងម់្តិលនេះ ពិតជ្ញមានស្តរៈសំខាន ់ និងបនេូេរមួ្កែុងការទ្រស់្តេ តក់ារលប្រើ
ប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំលអាយកានផ់្តមានប្រសិទ្ធិភាព។ 
ខននកទី ១: អំពីកុមារខដលម្តូវបានសមាភ្សន៍ 
 ខាុ ំបទ្/នាងខាុ ំបនយេ់ពីលគាេរំេង និងយេ់ប្ពម្េូេរមួ្ការសមាភ សនល៍ដើម្បនីាេ់ពត័ម៌ានអំពីការ
យេ់ដឹង រទ្ពិលស្តធន ៍ និងស្តថ នភាពននការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំ។ ខាុ ំលជឿជ្ញកថ់ាការ
េូេរមួ្ររស់ខាុ ំ គ្៊ឺជ្ញេំផ្េកម្យួដសំ៏ខានល់ដើម្បទី្រស់្តេ តក់ារលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងស្តោលរៀន និងសហ្
គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។ ខាុ ំលជឿជ្ញកថ់ា ពត័ម៌ាននានាអំពីខាុ ំ ផ្ដេនាេ់ឱយតាម្រយៈការសមាភ សនល៍នេះ 
នឹងរកាទុ្កជ្ញការសមាៃ ត ់និងលប្រើប្បស់បនប្តឹម្ប្តូវ។ 

កាេររលិេេទ្: នលៃទី្............... ផ្ខ............. ឆែ  ំ២០១៩ 
ហ្តថលេខា និងល ម្ េះអែកសមាភ សន ៍     ហ្តថលេខា និងល ម្ េះកុមារផ្ដេប្តូវ
សមាភ សន ៍
.................................................          ............................................................ 

បានដ ើ  យល់ពីដោលបំណង និងោំម្ទដលើសករមភាពននការសមាភ្សន៍ដនុះ 
ហ្តថលេខា និងល ម្ េះអែកទ្ទួ្េស្តគ េ់ និងដឹងេ៊ឺ 

................................................. 
តួនាទី្:……………………………………………… 
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ឯកសារភាជ្ប់ទី ៣៖ ដសចកតីខណនំអំពីការចុុះម្សាវម្ាវដោយកុមារ 

ទ្ក្មង់ការយលក់្ពមរបស្រ់មុារ 
ការស្ទង់មត្ិរមុារអំពីសាា នភាពននការង្ក្បើក្ាស្ង់្ក្រឿងង្ ៀនរនងុស្ហរមន៍ 

ខននកទី ១: អំពីអនកសមាភ្សន៍ 

ខាុ ំជ្ញកុមារ/យុវជនសមប្គ្េិ័តា អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញ កំពុងលធវើការសិកាអំពីការយេ់ដឹង និងស្តថ ន
ភាពននការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្ន។៍ ខាុ ំបទ្/នាងខាុ ំ បនទ្ទួ្េការរេាុ េះរណាា េេំលេេះដឹងអំពី
លប្គ្ឿងល ៀន ការរងាេ រខៃួន និងការេូេរមួ្ទ្រស់្តេ តក់ារលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំ ប្ពម្ទាងំ
ទ្ទួ្េបនការសប្ម្រសប្មួ្េលអាយរលងេើតកប្ម្ងសំេួរសប្មារស់មាភ សនទ៍ាងំលនេះលដ្ឋយខៃួនឯង តាម្រយៈ
សិកាា ស្តោរយៈលពេពីរនលៃលៅនលៃទី្៧ និង៨ ផ្ខឧសភា ឆែ ២ំ០១៩។ ខាុ ំយេ់េាស់ និងលជឿជ្ញកថ់ា ការសម័ប្គ្
េិតាររស់ខាុ ំកែុងការេុេះលធវើការសទងម់្តិលនេះ ពិតជ្ញមានស្តរៈសំខាន ់ និងបនេូេរមួ្កែុងការទ្រស់្តេ តក់ារលប្រើ
ប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំលអាយកានផ់្តមានប្រសិទ្ធិភាព។ 
ខននកទី ១: អំពីកុមារខដលម្តូវបានសមាភ្សន៍ 
 ខាុ ំបទ្/នាងខាុ ំបនយេ់ពីលគាេរំេង និងយេ់ប្ពម្េូេរមួ្ការសមាភ សនល៍ដើម្បនីាេ់ពត័ម៌ានអំពីការ
យេ់ដឹង រទ្ពិលស្តធន ៍ និងស្តថ នភាពននការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងសហ្គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំ។ ខាុ ំលជឿជ្ញកថ់ាការ
េូេរមួ្ររស់ខាុ ំ គ្៊ឺជ្ញេំផ្េកម្យួដសំ៏ខានល់ដើម្បទី្រស់្តេ តក់ារលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងស្តោលរៀន និងសហ្
គ្ម្នរ៍រស់ខាុ ំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។ ខាុ ំលជឿជ្ញកថ់ា ពត័ម៌ាននានាអំពីខាុ ំ ផ្ដេនាេ់ឱយតាម្រយៈការសមាភ សនល៍នេះ 
នឹងរកាទុ្កជ្ញការសមាៃ ត ់និងលប្រើប្បស់បនប្តឹម្ប្តូវ។ 

កាេររលិេេទ្: នលៃទី្............... ផ្ខ............. ឆែ  ំ២០១៩ 
ហ្តថលេខា និងល ម្ េះអែកសមាភ សន ៍     ហ្តថលេខា និងល ម្ េះកុមារផ្ដេប្តូវ
សមាភ សន ៍
.................................................   ............................................................... 

បានដ ើ  យល់ពីដោលបំណង និងោំម្ទដលើសករមភាពននការសមាភ្សន៍ដនុះ 
ហ្តថលេខា និងល ម្ េះអែកទ្ទួ្េស្តគ េ់ និងដឹងេ៊ឺ 

................................................. 
តួនាទី្:……………………………………………… 
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ឯកសារភាជ្ប់ទី ៤៖ សំណូររពរពីកុមារ 

ស្ណូំមពរពីរមុារ 

- សូម្លអាយមានការេុេះនសពវនាយអំពីការរងាេ រខៃួនពីលប្គ្ឿងល ៀនតាម្ភូម្ ិ  ុំ និងស្តោលរៀនលដើម្បឱីយយុវ
ជន និងសិសានុសិសសទាងំអស់បនយេ់ពីនេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿងល ៀនកានផ់្តេាស់ 

- សូម្អាជ្ញា ធរេុេះប្តួតពិនិតយកែុងសហ្គ្ម្នល៍ដើម្បរីន្តងាេ រកំុឱយមានការជួ ដូរ និងលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀន។ 
- សូម្ម្ន្តនារី៉ាូេីសេុេះរលប្ងៀន និងប្តួតពិនិតយលៅតាម្ភូម្ ិ ុំ និងស្តោលរៀនឱយបនលទ្ៀងទាតល់ដើម្បធីានាថា

ម្និមានការជួ ដូរ និងការលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនកែុងេំលណាម្សិសានុសិសស 
- សូម្មានការរិតជ្ញផាទ ងំប៉ា េូលៅតាម្ស្តោលរៀន និងកផ្នៃងលនសងៗលទ្ៀតកែុងសហ្គ្ម្នល៍ដើម្បរីលងេើនការ

យេ់ដឹងដេ់កុមារ និងអាណាពាបេអំពីនេរ៉ាេះ េ់ននលប្គ្ឿងល ៀន 
- សូម្ទ្រស់្តេ តកំុ់លអាយមានការហូ្រេូេននស្តរធាតុល ៀន និងលប្គ្ឿងល ៀនកែុងស្តោលរៀន និងសហ្គ្ម្ន ៍
- សូម្អាជ្ញា ធរេុេះរប្ងាេ រ និងចារអ់ែកនេិត ជួ ដូរ និងលប្រើប្បស់លប្គ្ឿងល ៀនឱយមានប្រសិទ្ធភាព និងតមាៃ

ភាព 
- សូម្អាជ្ញា ធររលងេើនការេុេះេាត និងលសើរអលងេតតាម្ភូម្ ិនិង ុំ-សងាេ តអំ់ពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន 
- សូម្មានការេុេះនសពវនាយរផ្នថម្ពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន និងេុេះប្តួតពិនិតយសនាិសុខលៅកែុងសងគម្ 
- សូម្អងគការហ្គូដលេរ ៊ឺសកម្ពុជ្ញជួយ រលប្ងៀនដេ់កុមារ និងយុវជនកែុងសហ្គ្ម្នអំ៍ពីរញ្ញា លប្គ្ឿងល ៀន 
- កុមារ និងយុវជនខៃួនឯងប្តូវផ្សវងយេ់រផ្នថម្ និងលជៀសឱយឆៃ យពីលប្គ្ឿងល ៀន 
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ឯកសារភាជ្ប់ទី ៥៖ បញ្ជីរដ ្្ុះកុមារ យុវជនចុុះម្បរូលទិននន័យ 

បញ្ជ រីង្ ម្ ោះរមុារ និងយវុជនចុោះក្បមូលទ្និនន័យ 

លរ ដ ្្ុះ ដេទ តួនទ ី ម្សុក-ែណឌ ដែតត-រាធធាន ី
១ វា៉ា  វា៉ា ន ់ ស ប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
២ ណាន ប្សីនាល ស អនុប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៣ វា៉ា ន ់េីលហ្ង ស ប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៤ អ ុន ប្សីម្៉ាុេ ស លរឡា ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៥ សួយ វុទ្ធ ី រ ប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៦ នុន កាឹរ រ អនុប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៧ េ៊ឺន អុីេីណា ស អរ ិិក ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៨ ស៊ឺង សុវណាា រ ី ស សមាជិក ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
៩ លអរ វេា ន ី ស ប្រធាន ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
១០  ុន េតាា វេា  ស ហិ្រញ្ា ិក ប្សុកអូលប្ៅ លខតារនាទ យមានជយ័ 
១១ លរៀម្ ប្សីហុ្ន ស ប្រធាន ប្សុកលមលគាេ លខតាបតដ់ំរង 
១២ លហ្ឿត ប្សីេីស ស ប្រធាន ប្សុកលមលគាេ លខតាបតដ់ំរង 
១៣ នុន ប្សលមាេប្កហ្ម្ ស ប្រធាន ប្សុកឯកភែ ំលខតាបតដ់ំរង 
១៤ លៅ សីុវន ស ប្រធាន ប្សុកឯកភែ ំលខតាបតដ់ំរង 
១៥ នុន យ៉ា រ៉ា ន ់ ស ប្រធាន ប្សុកឯកភែ ំលខតាបតដ់ំរង 
១៦ លុេ ប្បកច់ាន ់ ស សមាជិក ប្សុកឯកភែ ំលខតាបតដ់ំរង 
១៧ រទិ្ធ រដ្ឋា  ស ប្រធាន ប្សុកឯកភែ ំលខតាបតដ់ំរង 
១៨ ផាត សុភស័ា ស អនុប្រធាន ប្សុកសែួេ លខតាប្កលេេះ 
១៩ ប្ពិេ ផាេ ស ប្រធាន ប្សុកសែួេ លខតាប្កលេេះ 
២០ ហា ន លសងហ្ ួរ រ សមាជិក ប្សុកសែួេ លខតាប្កលេេះ 
២១ ស្តត ពិសី ស សមាជិក ប្សុកសែួេ លខតាប្កលេេះ 
២២ តុន ប្សីលទ្ៀង  ស ប្រធាន ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៣ លរន សុខនាង ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
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២៤ ធន ់អនារៈ រ សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៥ លហ្ឿង សីហួ្ រ សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៦ េី ប្សីេុេ ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៧ លលន ពិសី ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៨ រ ុនគ្ីសុខគ្ង័ ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
២៩ ឈនិ វេា លដត ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
៣០ សុខ ផ្សត រ ប្រធាន ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
៣១ ម្ុ ីប្សីលទ្ៀង ស សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
៣២ េូត េូេ រ សមាជិក ប្សុកលកាេះផ្ ក លខតាម្េឌ េគ្ិរ ី
៣៣ វរិុេ រូណា រ សមាជិក ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៣៤ អាន សុខប្សីោភ ស សមាជិក ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
២៥ សួង លសរវីឌឍនា រ ប្រធាន ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៣៦ គ្ង ់េន័ធម្ុនែីផ្កវ ស ប្រធាន ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៣៧ រនិ េងគា ស ប្រធាន ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៣៨ រនិ ទ្តិារកស រ ប្រធាន ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៣៩ ល ៀង េនធកនិកា ស សមាជិក ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  
៤០  ី ឧតាម្ រ ប្រធាន ខេឌ ដលងាេ រ រជធានីភែលំព  

 

 

 


