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្ប្បកោ�ផាសនុ្ភាព និងភាពរ ី្ រា�˝ 

រ្សាសិទ្ិកោ�៖ដៃគូទបស់្កា ត់
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មសចក្តីថែលៃងអំណរគុណ

 អ្្ៃិ�ៃ្ធ្ូតមដថលាង្អំ�រគពុ�ដ�់ពោ្ ពោ្ស្តើ ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត ម្�ើពខត្្ំ�ង់្ចាមដដ� 
បាៃចូ�រមួ ដច្រដំ�្ពមពរៀៃបទ�ិពរាធៃ៍ដ�់គពសរាង្ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្ត់ព�ើង្ ៖ ការអភិវឌ្ឍៃ៍  
ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�។ ព�ើង្្ូតមដថលាង្អំ�រគពុ�ផង្ដដរ ដ�់្ញ្ញា  ឃាង  
សតាថា បូរា៉ា រោ៉ា ណា អ្្្តមេស័គចិត្នៃមូៃិធិអង្្គការ្តហសបជាជាតិ ្តសរាប់សបជាជៃពៅ្ម្ពុជា ៃិង្ស្្តួង្

 ្ិច្ការនារ ើ្ ម្ពុជាដដ�បាៃជួ�្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្ការសបមូ�ទិៃ្ៃ័�្តសរាប់ការ្ិត្សាសរាវសជាវពៃោះ ។ ្ូតម
 អរគពុ�ស្រុមការងាររប្់ត ធីអិនមអស ខាន់ថាស បាៃសបមូ�ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា� ៃិង្ ្ញ្ញា   

្ស ី មអឿនថច្ ៃិង្ ឡាយ ហួមៅ បាៃសបមូ�ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�ពៅតាមមូ�ោឋា ៃ។ ខ្ពុ ំ្ូតមដថលាង្ 
អ�ំរគពុ�ដ�់្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សា ៃងិ្អង្្គការមូៃធិអិង្្គការ្តហសបជាជាតិ ្តសរាបស់បជាជៃ

 ពៅ្ម្ពុជា ដដ�បាៃផ្�់ការរាសំទដផ្្បពច្្ពទ្ត ្តសរាប់ការសបមូ�ទិៃ្ៃ័�ទាងំ្ពៃោះ ។ ្ូតមអរគពុ�ដ�់ 
ពោ្ស្តើ  Kathy Taylor ៃិង្ ផាន សធុា ដដ�បាៃផ្�ក់ារ      ប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃងិ្រាសំទដ�់ស រ្ុមសបមូ�ទិៃ្ៃ័�។ 
ស�មទាងំ្្ូតមអរគពុ�ដ�់ស្រុមការងារ នៃអង្្គការមូៃិធិអង្្គការ្តហសបជាជាតិ ្តសរាប់សបជាជៃពៅ្ម្ពុជា 
រមួរាៃ ពោ្ លឹ្  ស្គ ីពោ្ស្តើ អាងំ សេុមរ ើន ៃិង្្ញ្ញា  លឹម សេរីរត័្ន ៃិង្ស្រុមការងារនៃស្្តួង្
្ិច្ការនារ ើ ដដ�បាៃផ្�់មតិពយាប�់ដ៏រាៃតនមលាព�ើរបា�ការ�៍នៃការ្តិ្សាពៃោះ ។
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ពាក្យកាត់

ការអពង្កេតសបជារាស្ត្ ៃិង្្តពុខភា�រប្ត់្ម្ពុជា
CDHS 

ការ�ិភា្សាជាមួ�ស្រុមពរា�ពៅFGD

ពមពរាគពអដ្ត៍HIV

ការ្តរាភា ្តៃ៍្តពុើជពសរៅIDI

អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�IPV

អង្្គការមិៃដមៃរោឋា ភិបា�NGO

មូ�ៃិធិ្តហសបជាជាតិ្តសរាប់សបជាជៃUNFPA

ការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃិង្អំព�ើហងិ្សា UN MCS

អង្្គការអ្្្តមេ័សគចិត្្តហសបជាជាតិUNV

ភ្ា្់ងារ្តហសបជាជាតិព�ើ្្ម្្ត់្តមភា�ព�ៃឌ័រ ៃិង្�សង្រឹង្ភា�អង់្អាចដ�់ស្ត្ើUN Women

អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ  VAWG 

អង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្WHO
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មសចក្តីសមងខេប

បរបិទមនអំមពើហងិសាមលើសស្ត ីនិងមកមេង្សមីៅក្ពុជា

ពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្ អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ ព្ុរារ ពៅដតបៃ្ដដ�បាៃបង្កេឱ្យរាៃបញ្ហា ្តពុខភា�    
រាធារ�ៈ ្តទិ្ធមិៃពុ្ត្ស ៃងិ្បញ្ហា ្តង្្គមយា៉ា ង្ធ្ងៃធ់្ងរ ស�មទាងំ្ផ�់្ៃូវផ�វបិា្ដផ្្្តពុខភា�យា៉ា ង្ទូ�ទូំោ� 
ដ�់ស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ទាងំ្្្ពុង្រ�ៈព��ខលាើ ៃិង្រ�ៈព��ដវង្ ។

ការអពង្កេតសបជារាស្ត្រ ៃិង្្តពុខាភា�្ម្ពុជា ្្ ំ២០១៤ (CDHS) បាៃរ្ព�ើញថា   ស្ត្ើសបដហ�ជា 
២០%  (ដដ�រាៃអា�ពុចពនាលា ោះ�ើ ១៥ ្ ្  ំដ�់ ៤៩ ្ ្ )ំ បាៃទទួ�រង្ៃូវអំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា� យា៉ា ង្ពហាច 
ណា្ត់១ដង្្្ពុង្មួ�ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ ៃិង្ ៦% នៃស្ត្ើ បាៃទទួ�រង្ៃូវអំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវពភទពៅ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់

 �ួ្ ពគ ។ អពំ�ើហងិ្សាដដ�បង្កេ�ើនដគូ្ត្ទិ្ធរ្ា�្ក៏ាៃដ់តរាៃពសបវា៉ាឡង់្ខ្្តផ់ង្ដដរ1 ។  ពយាង្តាម�ទ្ធផ�នៃការ 
អពង្កេតថ្ា្់ជាតិរប្ត់អង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្្្២ំ០១៥ ្ត្ើ�ើបទ�ិពរាធៃ៍ជើវតិ ៃិង្្តពុខភា�ស្ត្ើ បាៃ

 បងាហា ញថា រាៃ ស្ត្ើ ២១% បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូព�ើផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ ៃិង្ ៣២% បាៃទទួ�រង្
 អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូព�ើផលាូវចិត្ ។

�ទ្ធផ�នៃការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់នៃអង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត 
 ៃងិ្អពំ�ើហងិ្សា (UN MCS) ្ ្ ២ំ០១៣ ពៅ្ម្ពុជា បាៃបងាហា ញថា បពុរ្តជាង្ពា្់្ណ្ា�បាៃសបស�រឹតអ្ពំ�ើហងិ្សា
 ពៅព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�រប្ត់ខលាួៃព�ើផលាូវចិត្ ៃិង្/ឬព�ើដផ្្ព្តដឋា្ិច្ ្្ពុង្អំឡពុង្ព��មួ�ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ ។ 

 បពុរ្ត ពសចើៃជាង្មួ�ភាគបើ បាៃសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូរប្ត់ខលាួៃដផ្្រាង្កា� ៃិង្ផលាូវពភទ ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់

 �ួ្ពគ ។ អសតាពសបវា៉ាឡង់្នៃបពុរ្តដដ�រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈព�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�រប្ត់ខលាួៃ្្ពុង្ 
មួ�ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគរាៃ ៨% ៃិង្ ៥% ពទៀត គឺការចាប់រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈជាស្រុមព�ើនារ ើរ្ា្់។ ពគបាៃរា� 
ការ�៍ផង្ដដរថា បពុរ្តពសចើៃជាង្ពា្់្ណ្ា� បាៃពធវែើការរពំោភដបបពៃោះ គឺពៅព��ដដ��ួ្ពគរាៃវ�័ជា
ព្មេង្ជំទង់្ ។

អន្តរាគ្ន៍៖ ការម ព្ ោះមៅកាន់អនាគតរបសម់យើង 

មូ�ៃិធិ្តហសបជាជាតិ្តសរាប់សបជាជៃ (UNFPA) ្្ពុង្ភា�ជានដគូជាមួ�ភ្ា្់ងារ្តហសបជាជាត ិ
ព�ើ្្ម្្ត់្តមភា�ព�ៃឌ័រ ៃិង្�សង្រឹង្ភា�អង់្អាចដ�់ស្ត្ើ (UN Women) ៃិង្អង្្គការអ្្្តមេ័សគចិត្ 
្តហសបជាជាតិ (UNV) ពៅ្ម្ពុជា រមួជាមួ�ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ ពោ�ទទួ�បាៃការរាសំទ�ើ្មមេវធិើ នដគូពដើម្ើ

 ទប់រាកេ ត់បាៃពរៀបចំបពង្កេើត ៃិង្អៃពុវត្រា្�្ង្អៃ្រាគមៃ៍តាម្តហគមៃ៍ពោ�រាៃការចូ�រមួ�ើព្មេង្ជំទង់្  
ៃងិ្អ្្ ចញ្ិរឹមបើបាច់ព្មេង្វ�័ជំទង្ ់តាមរ�ៈវធិើរាស្ត្ដដ�រាៃការចូ�រមួ ។ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្តព់�ើង្” 
គឺជាគពសរាង្ដដ�រាៃពរា�បំ�ង្ ពោោះសរា�្ត្ា  
មួ�ៃរឹង្ការបពង្កេើតបរយិាកា្តដដ�រាសំទ ៃិង្វធិើរាស្ត្សប្បពោ�ៃិរៃ្រភា� ពដើម្ើរាសំទដ�់ការផ្លា ្ត់ប្ូរ

 បទោឋា ៃ្តង្្គមដដ�មិៃ្តមស្តប ពោ�ពធវែើឱ្យរពងា្គ ោះរពង្្គើការទទួ��្ៃូវបញ្ហា ព�ៃឌ័រ ៃិង្អំព�ើហងិ្សាដដ�
 

ព្ើតរាៃពៅ្្ពុង្្តង្្គម។ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ រាៃពរា�បំ�ង្បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្អៃ្របពុគ្គ�រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្
សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ស�មទាងំ្ព�ើ្្ម្្ត់ឥរយិាបថ ៃិង្អា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�
្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ្៏ដូចជាបពង្កេើតឱ្យរាៃបរយិាកា្តរាសំទបដៃ្ថមពទៀត្តសរាប់ដំព�ើ រការផ្លា ្ត់ប្ូរទាងំ្ពៃោះ។ 
�ទ្ធផ�រ�ំរឹង្ទពុ្ជារមួនៃអៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះគឺ៖ ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត្្ពុង្វ�័ជំទង់្ដដ�រាៃអា�ពុចពនាលា ោះ�ើ ១២ 

  1  National Institute of Statistics. 2015. Cambodia Socio-Economic Survey. Ministry of Planning: Phnom Penh, Cambodia. 



7

ពៅ ១៤ ្្ ំ រាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្្សមិត
ទាប ស�មទាងំ្ទទួ�បាៃការរាសំទ�ើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ ។

ការវាយតម្លៃ
ការមរៀបចំតាក់ថតងការសកិសា

ការ្តិ្ សាពៃោះបាៃពរៀបចំពឡើង្ពដើម្ើវា�តនមលាទាងំ្ដបបបររិា� ៃងិ្គពុ�ភា�្្ពុង្ពរា�ប�ំង្្ំ�ត់
អំ�ើភា�បទដបៃ ការទទួ��្ �ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់�ើការពធវែើអៃ្រាគមៃព៍ៃោះ ពដើម្ើពធវែើជា 
ភ័្ត្ពុតាង្ជំៃួ�រាមេ រតើ្្ពុង្ការផ្�់ជូៃជា�័ត៌រាៃ ៃងិ្បៃ្ការអៃពុវត្ពរា�ៃពយាបា�ទប់រាកេ ត់បឋមចំពពាោះ 
អំព�ើហងិ្សាបដៃ្ថមពទៀតពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ។

គួរ្ត្់តរា្គ �់ថា ការវា�តនមលាមពុៃ ៃិង្ពសកា�ការអៃពុវតគ្ពសរាង្សតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្ តាមការសបមូ� 
ទិៃ្ៃ�័ដបបបររិា�ពោ�រាៃការ��់ស�មឯ្ភា��ើអ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់ រមួទាងំ្ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹម 
បើបាច់រប្ត់�ួ្ពគ។ ចំដ�្ឯ ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�្៏សតរូវបាៃសបមូ�ផង្ដដរដត្តសរាប់ការវា�តនមលាពសកា� 
ការអៃពុវត្គពសរាង្ប៉ាពុពណាណ ោះ តាមរ�ៈការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ៃិង្ការ្តរាភា ្ត៍្តពុើជពសរៅជាមួ�ស្រុមអ្្ ចូ� 
រមួអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ រមួទាងំ្អ្្្តសមប្តសមរួ�ការអៃពុវត្ ៃិង្អ្្សគប់សគង្្ិច្អៃ្រាគមៃ៍។

ថែនកំណត់ស្រោប់ការសកិសា

ការេិកសាថបបគុណភាព

្ំ�ត់សតា�ើការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមមិៃអាចផ្�់�័ត៌រាៃអំ�ើអត្្តញ្ញា �ព�ៃឌ័ររប្់តអ្្ 
ចូ�រមួសគប់សរាៃ់ពនាោះពទ។ ពហតពុដូពច្ោះ រប្គំពហើញដបបគពុ�ភា�មិៃអាចរា�ការ�៍តាមការដបង្ដច្ 
�្ខេ�ៈព�ៃឌ័របាៃពទ។ ការរ្ព�ើញដបបគពុ�ភា�គឺពផ្្តព�ើពៅការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ�បាៃរា�ការ�៍ ពោ�

 
រារមិៃរាៃការ្ិត្សាដបបគពុ�ភា�ពៅ្្ពុង្ការ្តិ្សាពដើមសរា ឬមពុៃការអៃពុវត្គពសរាង្ ពហើ�្៏រាមេ ៃ្តិ្សា

 ពៅព�ើស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្្តសរាប់ពសបៀបពធៀប (control group)។ ដដៃ្ំ�ត់អាចបណ្ា�ម្�ើពហតពុផ� 
ពផ្សង្ពទៀតដដររមួរាៃ៖ ការព្លាើ�តបរប្ត់អ្្ចូ�រមួអាចរាៃភា��ពមអៀង្ពោ�្ត្ាមួ�ចំៃួៃដូចជា ការ 
ព្លាើ�តបរប្ត់អ្្ចូ�រមួពដើម្ើបំព�ញចិត្រប្ត់អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ឬពដើម្ើបងាហា ញថាខលាួៃថា្៏ជាអ្្រាសំទ បាៃចូ�

 រមួ ៃិង្បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរជាវជិ្ជរាៃផង្ដដរ។

ការេិកសាថបបបរិមាណ

ពោ�រារការ្តិ្សាពៃោះមិៃបាៃពសបើសបា្ត់ការ្តិ្សាពៅព�ើស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្្តសរាប់ពសបៀបពធៀប 
(control group) ដូពច្ោះវាមិៃអាច្តៃ្ិោឋា ៃអំ�ើ�ទ្ធផ�នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរថាជាការរមួចំដ�្ទាងំ្ស្តរុង្នៃការ

 
អៃ្រាគមៃ៍។ ដដៃ្ំ�ត់មួ�ពទៀតនៃអំណាច្ត្ថិតិនៃការ្តិ្សាពៃោះគឺទំហនំៃ្តណំា្គរំរូាៃ�្ខេ�ៈតូច 
(ពោ�ដ្ស្តង្ព់ចញ�ើទ្ត្សៃៈរប្់តអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃពុវតអ្ៃរ្ាគមៃ៍)។ ពោ�រារដតវារាៃចៃួំៃតិចតចួ 
បំផពុតនៃ្រ�ើ ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈផ្គូរផ្គង្រ្ាបាៃ(៥៩នា្់នៃព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្៥៣ នា្់នៃអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់) 
ដូពចោ្ះ វាមិៃរាៃអត្ថៃ័�សគបស់រាៃ់្ ្ពុង្ការោ្ប់ញូ្�ៃូវរប្គពំហើញ�ើការអពង្កេតព�ើ្តណំា្គរំពូដើមសរាពធៀប

 ៃរឹង្រប្គំពហើញ�ើការអពង្កេតព�ើ្តំណា្គំរូចពុង្សរាពនាោះពឡើ�។ ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ ការវភិាគពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការ
 

�ទ្ធផ� (attrition) ្៏មិៃរាៃៃ័�ទូ�ំទូោ�ពដើម្ើោ្់បញូ្�ពៅ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះ ដដរ ។
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លទ្ធផល
ការផាលៃ សប់្តូរឥរយិាបែ និងការ្ប្ពឹត្តរបសម់កមេងជំទង់

ឥរិោប្ និងការបបបពរឹតប្បកបសដ្យេមធម៌សយនឌ័រ

ទិៃ្ៃ័�ដដ�ទទួ�បាៃ�ើការ�ិភា្សាជាមួ�ស្រុមពរា�ពៅ បាៃបងាហា ញថា ព្មេង្ជំទង់្បាៃពរៀៃ្ូតសត 
ឬរាៃការ��់ដរឹង្ថា ស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្ត រាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា ។ ព្មេង្ជំទង់្ជាពសចើៃបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា រាមេ ៃការដបង្ដច្

 ការងារពៅតាមតនួាទើព�ៃឌរ័ពនាោះពទ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ រាៃព ម្េង្ជទំង់្មួ�ចំៃួៃតូចបាៃបពញ្ញមតិពយាប�់ 
រប្់ត�ួ្ ពគអ�ំើការដបង្ដច្ការងារពៅតាមតួនាទើព�ៃឌរ័ ពោ�បងាហា ញថា�ួ្ពគមៃិទាៃទ់ទ�ួ�្បាៃព�ញ 
ព�ញពៅពឡើ�អំ�ើជំពៃឿ ៃិង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថទាងំ្ពៃោះ។ ្ ៏ប៉ាពុដៃ្រ រាៃព្មេង្សបរុ្តជំទង់្រ្ា្់បាៃៃិយា�អំ�ើ

 
ការផ្លា ្ត់ប្រូរតួនាទើរប្ត់រាត់ជា្់ដ្ត្ង្ពៅ្្ពុង្សគរួរារ ពោ�រារដត�ទ្ធផ�នៃការពរៀៃ្ូតសតរប្ត់រាត់�ើ្ិច ្
�ិភា្សា្តហគមៃ៍។

ការពសបៀបពធៀប្តំណា្គំរូ�ើការ្ិត្សាពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា បាៃបងាហា ញថា រាៃការព្ើៃពឡើង្គួរឱ្យ្ត់
 

្តរា្គ �់ៃូវចំៃួៃព្មេង្សបរុ្តដដ�រាៃឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ (្ិត្សាពដើមសរា M = ១,៦៣ ៃិង្ 
ចពុង្សរា M = ១,៧៧  p = 0.0២) ។

ការបាបបេ័យទាក់ទង និងការសដ្ះបោយជសមាលែ ះ

អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃព�ើ្ពឡើង្អំ�ើការផ្លា ្ត់បូ្រដដ��ួ្ពគបាៃអៃពុវត្ទា្់ទង្ៃរឹង្ការពសបើសបា្់ត
ភារា ៃិង្វធិើរាស្ត្ពផ្សង្ពទៀត ពដើម្ើពធវែើឱ្យ  សបព្តើរពឡើង្ៃូវការបាសស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ។

អ្្ចូ�រមួដដ�ជាព ម្េង្ជំទង្់មួ�ចំៃួៃបាៃៃិយា�យា៉ា ង្ពសចើៃអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគ
ពោ��យាយាមពសបើបាស្ត់ពា្្យព�ចៃ៍គួរ្តម ជា�ិព្ត្តគឺ ពា្្យ « ខ្ពុ ំ» ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ បង្បអូៃបពង្កេើត 
ៃិង្មិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគ។ ការ្តពង្កេតគឺរាៃ�្ខេ�ៈសចបូ្សចប�់បៃ្ិចអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថពោ�រារ

 ការពសបើបាស្ត់ភារាពៃោះ ពោ�រាររាៃការព្លាើ�តបខពុ្តៗរ្ា�ើអ្្ចូ�រមួ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះ ។ អ្្ចូ� 
រមួដដ�ជាព្មេង្ជំទង់្ខលាោះ បាៃពជឿថា រាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថខលាោះៗពៅ្្ពុង្ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគ ដូចជាការ 
រាៃអារមមេ�៍កាៃ់ដតជិត្ិ្តទ្ធជាមួ�ៃរឹង្មិតភ្ ្្រគិពឺោ�រារដតរាៃការផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថដបបវជិ្ជរាៃដដ��ួ្

 ពគបាៃសបាស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ�រ្ាពៅវញិពៅម្ ។

អ្្ចូ�រួមដដ�ជាព ម្េង្ជំទង្់ខលាោះពទៀតបាៃពរៀបរាប់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូ រការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាដដ�រាៃ 
�្ខេ�ៈបពំារបពំាៃ ៃងិ្ពសបើអំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា� ពៅជាការពសបើបាស្តភ់ារាគរួ្តម ៃងិ្វធិើ  រាស្ត្ ពោោះសរា�

 ជពរាលា ោះកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្។ �ួ្ពគបាៃអោះអាង្ថា ធាលា ប់បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរវធិើនៃការៃិយា� ៃិង្ការពោោះសរា�ការ
 ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្បង្បអូៃបពង្កេើតរប្ត់�ួ្ពគ។ ជាជាង្ការរមួចំដ�្្្ពុង្ការបពង្កេើៃជពរាលា ោះ �ួ្
 ពគម�ួចៃួំៃបាៃពសជើ្តពរ ើ្ត�្ការអៃពុវតអ្ា្ប្្ិរយិាដដ�អាចជួ�រ្សា ឬបពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្�អជៃំ្ួតវញិ ។

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

 ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រាៃភា��អ 
សបព្តើរពឡើង្ ពោ�រារដតបាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។ ព្មេង្ជំទង់្ជាពសចើៃ បាៃ�ៃ្យ�់ថា �ួ្ពគ
បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ិច្�ិភា្សាដដ�បាៃជួ��ួ្ពគឱ្យ�សង្រឹង្្ិច្្តហសបតិបត្ិការព្លាើ�តបពៅៃរឹង្្តំព�ើ ររប្ត់
អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគបាៃសបព្តើរពឡើង្។ ការព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃជាពសចើៃ ្ ៏បាៃ្ត់្តរា្គ �់�ើអ្្ចិញ្រឹម
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បើបាចរ់ប្តព់្មេង្ជំទង្់ទាងំ្ពនាោះផង្ដដរថា ព្មេង្ជំទង្់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច�ិ្ភា្សាបាៃចាបព់ផ្ើមទទ�ួ�្ 
ការទទួ�ខពុ្តសតរូវកាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្ពៅ្្ពុង្ការងារសគរួរារ។ ្តរពុបម្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ការពសបើបាស្ត់ភារាគួរ
្តមទទួ�បាៃៃូវការព្លាើ�តបសប្បពោ��ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃ ្តសរាប់ទាងំ្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្ 
ពហើ�វាបាៃនាមំ្ៃូវទំនា្់ទំៃង្កាៃ់ដត�អសបព្តើរពឡើង្ ។
ការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មធ្ងន់ធ្ងរ

ព្មេង្ជទំង់្ជាពសចើៃបាៃរា�ការ�៍ 
ថា �ួ្ ពគធាលា បវ់ា�តបប់អូៃៗបពង្កេើតរប្ត�ួ់្ 
ពគ ជាទសមង្ម់�ួនៃការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ។អ្្  
ព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្អ្ត់បាៃបាសប់ថា �ួ្ពគ 
បាៃកាត់បៃ្ថ�យា៉ា ង្ពសចើៃ (ពហើ�មួ� 
ចំៃួៃពទៀតបាៃបញ្្ជ ្់ថា បពា្ឈប់ដតម្ង្) 
ៃូវវធិើរាស្្តនៃការពសបើអំព�ើហិង្សាពដើម្ើ
ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ឬរាៃឥរយិាបថហងិ្សា 
ពៅព�ើបអូៃៗបពង្កេើតរប្ត�ួ់្ពគ។ អ្្ ព ល្ាើ� 
តបម�ួចៃួំៃតូចប៉ាពុពណាណ ោះអាច្ំ�ត់បាៃ 
ៃូវ�ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃ រមួទាងំ្ការ�សង្រឹង្ 
ទំនា្់ទំៃង្ ដដ�ជា�ទ្ធផ�ទទួ�បាៃ
�ើការពសបើមពធយាបា�អហងិ្សា្្ពុង្ការសគប់សគង្ឥរយិាបថបអូៃៗបពង្កេើតរប្ត់�ួ្ពគ ។

ព�ើ្ត�ើពៃោះ ទាងំ្ព្មេង្ស្តើ (M = ២,០៤ ពៅ M =១,៩៦ p = ០,០៣) ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត (M = ២,១២ ពៅ  
M =១,៩៥ p = ០,០៥) បាៃបងាហា ញ�ើការថ�ចពុោះគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ៃូវឥរយិាបថនៃការទទួ��្អំព�ើហងិ្សា 
ពបើពសបៀបពធៀបជាមធ្យមភាគរវាង្ការអពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា ។

ការសជៀេវាង ឬការសដ្ះបោយអំសពើហិងសា

្្ពុង្អំឡពុង្ព���ិភា្សាជាមួ�ស្រុមពរា�ពៅ ពគបាៃ្តពង្កេតព�ើញថាព្មេង្ជំទង់្ខលាោះបាៃបងាហា ញ�ើវធិើ
 រាស្ត្រប្ត�់ួ្ ពគ ពដើម្ើពជៀ្តវាង្�ើរា្ថ ៃភា�ដដ�អាចបង្កេពសរាោះថ្ា្់ដ�ខ់លាួៃ ជា�ពិ្ត្ត ដូចជា ការពជៀ្តវាង្
 

�ើរា្ថ ៃភា� ឬការពៅទើ្ដៃលាង្ណាមួ�ជាមួ�មិត្ភ្្ិ ឬការ្ត្ថិតពៅដតរ្ា្់ឯង្ដដ�អាចរាៃពសរាោះថ្ា្់ ។ 
 

ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ព្មេង្ជំទង់្បាៃពរៀៃ្ូតសត ៃិង្អាចដរឹង្អំ�ើទើ្ដៃលាង្ដដ�សតរូវដ្តវែង្រ្ជំៃួ�ពៅព���ួ្ពគជួប  
ឬសបទោះព�ើញអំព�ើហងិ្សា ។ ការពសបៀបពធៀប�ទ្ធផ�ទទួ�បាៃ�ើ្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា បាៃ

 
បងាហា ញ�ើការព ើ្ៃពឡើង្គួរ្ត់្តរា្គ �់ៃូវចំព�ោះដរឹង្អំ�ើព្តវា្មមេរាសំទ្តសរាប់ទាងំ្ព្មេង្ស្តើ (ការអពង្កេតពដើម

 
សរា M = ១,៣៨ ៃិង្អពង្កេតចពុង្សរា M = ២,០៦ p = 0,00) ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត (ការអពង្កេតពដើមសរា M = ១,៤៦ ៃិង្ 
អពង្កេតចពុង្សរា M = ២,១៣ p = 0,00 ) អ្្ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ។៍

ការសមេម្័ គចិត្ត

ព្មេង្ជំទង្់ជាពសចើៃបាៃរា�ការ�៍អំ�ើការដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ិច្�ិភា្សាជា 
មួ�អ្្ដនទ។ ដូចរ្ាពៃោះដដរ �ទ្ធផ�ទទួ�បាៃ�ើ្សមង្្តំ�ួរ្៏បាៃបងាហា ញថា ៦៨% នៃព្មេង្ស្តើ ៃិង្ ៥៨% 
នៃព្មេង្សបរុ្ត �ិតជារាៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត �ើ្ិច្�ិភា្សាជាមួ�

 មិត្ភ្្ិ ៃិង្ស្រុមសគរួរាររប្ត់�ួ្ពគ ។

ការ�ិភា្សា្្ពុង្ស្រុមព្មេង្វ�័ជំទង់្  ©PartnersforPrevention
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ដផអ្ ព�ើ�ទ្ធផ�នៃការអពង្កេតពដើមសរា ៥២%នៃព្មេង្សបរុ្ត ៃងិ្ ៤០% នៃព្មេង្ស្តើ បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្  
ពគបាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេស័គចតិ ្្ ្ពុង្រ�ៈព�� ៦ ដខ្ៃលាង្ម្ពៃោះ ដដ�្ត្មមេភា�ទាងំ្ពនាោះភាគពសចើៃពផ្្ត

 
ព�ើបញ្ហា ្តមភា�ព�ៃឌ័រ ការទំនា្់ទំៃង្អំ�ើ្តពុខភា� ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ទំនា្់ទំៃង្ដដ��្ចិត្ទពុ្ 
ោ្់ ៃិង្្ត្មមេភា�សប្ងំ្ៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ។ �ទ្ធផ�នៃការអពង្កេតចពុង្សរា បងាហា ញថា រាៃ
ព្មេង្សបរុ្តកាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្គួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ (៨៧%, p = .0១) ៃិង្ព្មេង្ស្តើ (៩៥%, p <.0១) បាៃចូ�រមួ 
្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដបបពៃោះ ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ព្មេង្សបរុ្ត ៤៨% ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ៥៧% បាៃរា�ការ�៍ថា 
�ួ្ពគបាៃៃរឹង្ជួ�ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគពដើម្ើជួ�ពោោះសរា�
បញ្ហា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ស�មទាងំ្ពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា�។

ការផាលៃ សប់្តូរឥរយិាបែ និងការ្ប្ពឹត្តរបសអ់្នកចិញ្ឹ្ បីបាច់

ឥរិោប្ និងការបបបពរឹតប្បកបសដ្យេមធម៌សយនឌ័រ

អ្្ចូ�រមួដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃយា៉ា ង្ពហាចណា្ត់បាៃពរៀៃ្ូតសត ៃិង្ 
��់ដរឹង្ តាមរ�ៈការចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ថា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ រាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា គឺជាពរា�គំៃិតដ៏�អ

 មួ� ។

រាៃ្រ�ើ មួ�ចំៃួៃពទៀតដដ�បពុរ្តៗ 
បាៃៃិយា�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ��ួ្ពគបាៃ 
សបតិបត្ិទា្់ទង្ ៃរឹង្ការអៃពុវត្ តាមដបប 
ព�ៃឌ័រ ដូចជា ការជួ�ពធវែើការងារផ្ោះមួ� 
ចំៃួៃដដ�្ៃលាង្ម្�ួ្ពគ��់ថា តាម 
ទំពៃៀមទំោប់សបន��ើ គឺជា “ការងាររប្ត់ 
ស្ត្ើ” ។

អ្្ចូ�រមួ ជាស្ត្ើមួ�ចំៃួៃ បាៃ 
រា�ការ�៍ថា �ួ្ពគបាៃសបាប់ប្ើ រប្ត់�ួ្ 
ពគអំ�ើខលារឹមរារនៃវគ្គ្តិ្សាខលាោះៗទា្់ទង្ៃរឹង្ 
ការដបង្ដច្ការងារតាមដបបព�ៃឌ័រ ពហើ� 

បន្ាប់ម្ រាវែ មើរប្ត់�ួ្រាត់ បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថម�ួចំៃួៃដដរ ។ ្ត្ាពៃោះ ្៏គួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ផង្ដដរថា 
ពោ�រារ ស្ត្ើរាៃអារមមេ�៍ថា សតរូវបាៃពគផ្�់ភា�អង់្អាចឱ្យរាៃការ�ិភា្សាដបបពៃោះជាមួ�រាវែ មើ បន្ាប់�ើ 
បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ពហើ�បពុរ្តទាងំ្ពនាោះ ថវែើបើមិៃបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា្៏ពោ� ដត�ួ្ពគបាៃ

 ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ ពោ�រារ�ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត ៃិង្ការដច្រដំ�្គំៃិត�ើភរយិារប្ត់�ួ្ពគ។

ការបាបបេ័យទាក់ទង និងការសដ្ះបោយជសមាលែ ះ

ព្ត្ើរដតសគប់ៗអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្វ�័ជំទង្់ដដ�ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សាជាមួ�ស រ្ុមពរា�ពៅបាៃ
 

ពរៀបរាប់អំ�ើការ�យាយាមរប្់ត�ួ្ពគ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការបាសស្ត័�ទា្់ទង្រ្ាពោ�ពសបើបាស្់តឥរយិាបថពរារ�
 

រ្ាពៅវញិពៅម្ ៃិង្អហងិ្សាដដ�ពៃោះគឺ្តំពៅព�ើការពសបើបាស្ត់ “ពា្្យព�ចៃ៍គួរ្តម”។ ជា�ិព្ត្ត អ្្ចូ�
 

រមួ បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគសតរូវបាៃពគបពសង្ៀៃឱ្យពសបើបាស្ត់ពា្្យគួរ្តម ដូចជាពា្្យ  «ខ្ពុ ំ» ។ ប៉ាពុដៃ្ �ួ្ពគ្៏បាៃ 

 ការ�ិភា្សារប្ត់ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់អំ�ើគពសរាង្្តហគមៃ៍

PartnersforPrevention©                     
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ៃយិា�យា៉ា ង្ទូ�ទូំោ�ផង្ដដរអ�ំើការអៃពុវត្ការពសបើសបា្ត ់“ពា្្យដផអមដ�ហាម” ឬ “ពា្្យគួរ្តម” ្ ្ពុង្ការសបាស្ត័�
 

ទា្់ទង្រ្ា ។

រ្ា្់ៗដដ�បាៃ�ិភា្សាអំ�ើការពសបើបាស្ត់ភារាគួរ្តម្្ពុង្អំឡពុង្ព���ិភា្សាជាមួ�ស រ្ុមពរា�ពៅ 
បាៃៃិយា�ថា ការពសបើបាស្ត់ភារាគួរ្តមពៃោះៃរឹង្ពធវែើឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថជាវជិ្ជរាៃ សប្តិៃ ពបើ�ួ្ពគ

 បៃ្អៃពុវត្វាពៅសគប់ព��ពវោទាងំ្អ្ត់ពនាោះ។ អ្្ចូ�រមួហា្់ដូចជាបាៃទទួ�រា្គ �់ៃូវអត្ថសបពយាជៃ៍នៃ
ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថតាមរ�ៈការពសបើបាស្ត់ភារាគួរ្តមពៃោះ ។ ទើមួ� អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្វ�័ជំទង់្មួ�

 
ចំៃួៃបាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ពៅព��ដដ��ួ្ពគ�យាយាមពសបើភារា្តមរម្យពៃោះ ជាពរឿ�ៗ អ្្ដ៏នទ្៏បាៃព្លាើ�
តបតាមរពបៀបដូចរ្ាពៃោះវញិដដរ ។ ទើ�ើរ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃពជឿថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរការពសបើបាស្ត់ភារារប្ត់
�ួ្ពគៃរឹង្នាមំ្ៃូវ�ទ្ធផ�នៃទំនា្់ទំៃង្កាៃ់ដតជិត្ត្ិទ្ធដថមពទៀត។ ទើបើ អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃ�ៃ្យ�់
ផង្ដដរថា �ួ្ពគរាៃជំពៃឿព�ើការពសបើបាស្ត់ភារាគួរ្តមអាចទប់រាកេ ត់ការៃិយា�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈបំពារ
បំពាៃ ៃិង្ជួ�កាត់បៃ្ថ�ជាមពុៃៃូវ្តក្ាៃពុ��នៃជពរាលា ោះ ព្ុំឱ្យកាលា �ជាអំព�ើហងិ្សា។

ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃៃិយា�អំ�ើវធិើរាស្ត្នានា ពដើម្ើបពា្ឈប់ការបង្កេឱ្យរាៃ
 ជពរាលា ោះ ៃិង្ការសគប់សគង្អារមមេ�៍ផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្ពគ ពដើម្ើបពា្ឈប់ ឬទប់រាកេ ត់ការបង្កេជពរាលា ោះ ។

ទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ និងការដ្ក់ពិន័យ

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃរា�ការ�៍យា៉ា ង្ទូ�ំទូោ�អំ�ើការផ្លា ្ត់បូ្ររពបៀបដដ��ួ្ពគបាៃទំនា្់
 

ទៃំង្ ៃងិ្ការោ្វ់ៃិ�័ពៅព�ើ្ ូៃៗរប្់ត�ួ្ ពគថាជា�ទ្ធផ�ម�ួនៃការចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ិច�្ភិា្សា្តហគមៃ៍។ 
 

អ្្ចូ�រមួបាៃៃិយា�អំ�ើការពរៀៃ្ូតសត្្ពុង្ការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យរាៃឥរយិាបថវជិ្ជរាៃរប្ត់ ព្ុរារ ៃិង្ផ្�់ការ
 ដ�នាដំ�់�ួ្ពគឱ្យពចោះពធវែើការ្តពសមចចិត្�្ជពសមើ្តដដ��អៗ  ៃិង្រាៃផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ពដើម្ើពធវែើឱ្យការ
 សបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ារាៃភា�សបព្តើរពឡើង្។

ព្ត្ើរដតសគប់អ្្ចូ�រមួដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃ�ៃ្យ�់ថា ពៅព��ដដ��ួ្ពគផ្លា ្ត់ប្ូរ�ើការោ្់
 ទ�្ឌ ្មមេពៅព�ើ ព្ុរារ ពោ�ជំៃួ្តម្វញិៃូវការពសបើបាស្ត់ «ពា្្យព�ចៃ៍ទៃ់ភលាៃ់» ជាធមមេតា ្ ពុរារបាៃព្លាើ�តប 

ជាវជិ្ជរាៃពៅៃរឹង្្តំព�ើ រប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់សបព្តើរជាង្មពុៃ ។

អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគរាៃភា��អសបព្តើរ
ពឡើង្ ពោ�រារដត�ទ្ធផ�នៃការអៃពុវត្វធិើរាស្ត្ដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។

ការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងអំសពើហិងសាសលើរាងកាយ

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សាជាមួ�ស្រុមពរា�ពៅ បាៃជដជ្រ្ាអំ�ើ
 ការកាត់បៃ្ថ� ឬការបពា្ឈប់ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរពៅព�ើ្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ ពោ�រារដត�ួ្ពគបាៃចូ�រមួ 

ពរៀៃ្ូតសត ៃិង្បាៃអៃពុវត្វធិើរាស្ត្្តមស្តបនានាដដ�ទទួ�បាៃ�ើ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ ពដើម្ើដ�នាដំ្
�មអឥរយិាបថ្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគជំៃួ្តវញិ។

ការសជៀេវាង និងការសដ្ះបោយអំសពើហិងសា

អ្្ ចូ�រមួជាស្ត្ើម�ួចៃំៃួ បាៃរា�ការ�៍អ�ំើការកាតប់ៃ្ថ�អពំ�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ ពោ�រារ�ួ្ ពគ
 

បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ ចិ�ិ្ភា្សា្តហគមៃ៍�ើរពបៀប្្ពុង្ការពជៀ្តវាង្ ឬការដ្ខលាួៃពចញ�ើការព្ើៃពឡើង្នៃជពរាលា ោះ។
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្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរាបាៃបងាហា ញផង្ដដរថា ជាមធ្យមស្ត្ើដដ�បាៃចូ�រមួ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍បាៃ 
បពង្កេើៃចពំ�ោះដរឹង្រប្ត�់ួ្ ពគគរួឱ្យ្ត្់តរា្គ �់អ�ំើព្តវា្មមេរាសំទ (ការអពង្កេតពដើមសរា M = ១,៦៥ ៃងិ្ការអពង្កេត 
ចពុង្សរា M = ២,០២ p = 0,00)។ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា ពោ�រារដត្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ ៍
�ួ្ ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត ៃងិ្បាៃបពង្កេើៃទំៃពុ្ចតិ្្ ្ពុង្ការពៅទូរ្ត�័ព្ៅប៉ាូ�ើ្ត ពៅព��រាៃអពំ�ើហងិ្សាព្ើតពឡើង្

 ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ ។

ការេ្គ័្រចិត្ត

ជាពរឿ�ៗ អ្្ចូ�រមួបាៃដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ជាមួ� 
សគរួរារ ជា�ិព្ត្តរាវែ មើ ៃិង្្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្ចូ�រមួហា្់ដូចជា បាៃដច្រដំ�្ៃូវខលារឹមរារ ភាគពសចើៃ 
ទា្់ទង្ៃរឹង្សបធាៃបទការចិញ្រឹម្ូៃ ការោ្់�ិៃ័� ការបាសស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ។

ថវែើពបើ ទិៃ្ៃ័�ទទួ�បាៃ�ើ្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា បាៃបងាហា ញថា ភាគពសចើៃទាងំ្ស្ត្ើ (៤៩%) ៃិង្បពុរ្ត
 

(៦៥%) បាៃបងាហា ញ�ើទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការដច្រដំ�្ពមពរៀៃចំព�ោះដរឹង្រប្ត់�ួ្ពគជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្ស្រុម
 សគរួរារ ការ�ិភា្សាជាមួ�ស រ្ុមពរា�ពៅបាៃផ្�់ៃូវចំណាប់អារមមេ�៍ថា ការដច្រដំ�្ដបបពៃោះ កាៃ់ដតសតរូវ 

បាៃពគពធវែើពសចើៃពឡើង្ៗ។

អ្្ ចូ�រមួបាៃរា�ការ�៍ពទៀតថា បទ�ិពរាធៃរ៍ប្តអ់្្ ្តមេស័គចិត្្ ប៏ាៃព្ើៃពឡើង្គរួឱ្យ្ត្់តរា្គ � ់
ផង្ដដរ គឺ�ើ ៦៧% នៃស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�អពង្កេតពដើមសរា ព្ើៃដ�់ ៩៧% នៃស្ត្ើ (p <.0១) ៃិង្ 
១00% នៃបពុរ្ត (p = .0១) ពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�អពង្កេតចពុង្សរា  ។

ពទាោះបើជា អ្្ ចូ�រមួមិៃរាៃគពសរាង្បៃ្ការបពសង្ៀៃពោ�ខលាួៃឯង្ផ្្�់ពៅដ�អ់្្ ដនទ្ព៏ោ�      ៦0%  
នៃបពុរ្តៃិង្ ៥៣% នៃស្ត្ើ បាៃគូ្តបញ្្ជ ្់ពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�អពង្កេតចពុង្សរាថា ពៅព��អនាគត �ួ្ពគៃរឹង្ជួ�

 
ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដដ�ពផ្្តព�ើការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ទំនា្់ទំៃង្ដដ��្ចិត្ទពុ្ោ្់ 
ៃិង្្ត្មមេភា�សប្ងំ្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ ។

ចណុំចថែលមរៀនសូ្ តបាន
ការមលើកទឹកចិត្តរបសអ់្នកចូលរ ួ្  និងការវាយតម្លៃមលើអន្តរាគ្ន៍

អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ភាគពសចើៃបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគចង់្បៃ្ចូ�រមួ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ដបប 
ពៃោះ �ើពសពាោះ�ួ្ពគពជឿថា ខលារឹមរារនៃ្ិច្�ិភា្សាទាងំ្ពៃោះៃរឹង្ផ្�់ផ�សបពយាជៃ៍ដ�់�ួ្ពគនាព��  អនាគត។ 

 
អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃព្លាើ�តបពៅៃរឹង្្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា បាៃបងាហា ញថា �ួ្ពគភាគ
ពសចើៃព�ញចិត្ៃរឹង្្ិច្�ិភា្សាពៃោះ ពហើ��ួ្ពគបាៃពមើ�ព�ើញថា្ិច្�ិភា្សាទាងំ្ពៃោះរាៃសបពយាជៃ៍បង្្គួរ 
ឬរាៃសបពយាជៃ៍បំផពុត ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃដដ�បាៃចូ�រួម្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍បាៃពមើ�ព�ើញថា្ិច្
 �ិភា្សាទាងំ្ពៃោះរាៃសបពយាជៃ៍ពៅ្្ពុង្ជើវតិរ្ត់ពៅជា្់ដ្ត្ង្ ជា�ិព្ត្ត្តសរាប់ការដថទាចំិញ្រឹមបើបាច់្ូៃៗ
 រប្ត់�ួ្ពគ។ តាមរ�ៈ្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃរ្ព�ើញថា្ិច្�ិភា្សាទាងំ្

ពៃោះ «រាៃអត្ថសបពយាជៃ៍ណា្ត់» ពហើ�ព្ត្ើរដតសគប់ៗរ្ា បាៃចូ�ចិត្ភាគពសចើៃ ឬពសចើៃបំផពុត្្ពុង្ការចូ�រមួ
្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ទាងំ្ពៃោះ ។
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អ្្្តសមប្តសមរួ�្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍មួ�រូបបាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើញថា្ិច្�ិភា្សា្ត្ើ�ើ «ការពធវែើ
 ជាបពុរ្ត�ិត ៃិង្នារ ើ�ិត» គឺរាៃការ�ំបា្្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ�។ ការ��់ព�ើញថា្ិច្�ិភា្សាអំ�ើ   ពមពរៀៃ
 ពៃោះរាៃភា��ំបា្ អាចបណ្ា�ម្�ើអវែើដដ��ួ្ពគ�យាយាម្តសមប្តសមរួ�៖ រាៃការពា្�័់ៃ្ធពៅៃរឹង្ពរា� 

គំៃិតអរូបើមួ�ចំៃួៃដដ�ព ើ្តពចញ�ើការ��់ដរឹង្ ចា្់ឫ្ត្តពុើជពសរៅពៅ្្ពុង្ពមពរៀៃពៃោះ។ សប្តិៃពបើ ការស�រួ�
 អារមមេ�៍រប្តអ្់្្តសមប្តសមរួ�របូពៃោះពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ពមពរៀៃ “ស្ត្ើ�តិ” ៃងិ្ “បពុរ្ត�ិត”ពៃោះ ព្ើៃរាៃផង្ដដរចពំពាោះ
 

អ្្្តសមប្តសមរួ�ដនទពទៀតពនាោះ ពមពរៀៃពៃោះអាចៃរឹង្សតរូវបាៃ្តសមប្តសមរួ�ខពុ្តៗរ្ា�ើអវែើដដ�បាៃពរៀបរាប់
ពៅ្្ពុង្ព្តៀវពៅដ�នា។ំ ពបើដូពច្ោះ ពមពរៀៃពៃោះគួរដតសតរូវបាៃពរៀបចំរារជាថមេើ ពហើ�ព��ពវោ ៃិង្្ត្មមេភា�
ជាពសចើៃពទៀត្៏គួរដតសតរូវបាៃវៃិិពយាគបដៃ្ថម ពដើម្ើធានាថា ការ��់ដរឹង្រប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ�អំ�ើព�ៃឌ័រ 
ៃិង្្តមភា�ព�ៃឌ័រ សតរូវបាៃពធវែើការផ្លា ្ត់ប្ូរជារូបរាង្ឱ្យកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ ។

វិធីសាសេ្តតាមបែែចលូរមួ

អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្�ើរឬបើនា្់ បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ភ័�ស�រួ�្តសរាប់ការ្ិត្សា�ើ  
២ ពៅ ៣ វគ្គដំបូង្ ។ យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ អារមមេ�៍ភ័�ស�រួ�មួ�ដផ្្អាចបណ្ា�ម្�ើការគិតថា �ួ្ពគផ្� ់
ចពមលាើ�ឱ្យបាៃ “សតរឹមសតរូវ”។ វធិើរាស្ត្នៃការពរៀៃ្ូតសតដដ�បាៃព�ើ្្ម្្ត់ការចូ�រមួយា៉ា ង្ ្ត្មមេ្្ពុង្ការ

 
�ិភា្សាតាមស្រុម គឺរាៃសប្ិតទ្ធិភា�្្ពុង្ការជួ�ឱ្យព្មេង្ជំទង់្ រាៃអារមមេ�៍ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួ ពហើ�អ្្

 ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្ដបបពៃោះ្្ពុង្ការពរៀៃ្ូតសត ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃ្៏ចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្គរពុពកា្ត�្យចសមរុោះដដ�បាៃពសបើបាស្ត់ពៅ្្ពុង្្ិច្
 �ិភា្សា្តហគមៃ៍ទាងំ្ពៃោះផង្ដដរ។ ខ�ៈព��ដដ�វធិើរាស្ត្បច្ពុប្ៃ្មួ�ចំៃួៃហា្់ដូចជាទទួ��្ 

បាៃយា៉ា ង្�អ�ើអ្្ចូ�រមួ វា្៏អាចរាៃអត្ថសបពយាជៃ៍បដៃ្ថមពទៀតផង្ដដរ្្ពុង្ការ�ៃ្យ�់�ើទំនា្់ទំៃង្រវាង្ 
ដ�្ង្បំផពុ្តគំៃិតនានាដដ�ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ខលារឹមរារនៃ្ិច្�ិភា្សា ស�មទាងំ្បពង្កេើតឱ្យរាៃ     ឱកា្តអៃពុវត្ជំនាញ 
ថមេើៗជា្់ដ្ត្ង្ពដើម្ើព�ើ្្ម្្ត់ការពរៀៃ្ូតសតរប្ត់អ្្ចូ�រមួ ។

េមាភា រៈ ឬភេ្តតុភាេគមាែវ់្រ្គេិក្សា

្ចិ�្ភិា្សាទាងំ្ពៃោះ បាៃពរៀបចំពធវែើពៅតាមព��ពវោ្តមស្តបដដ�មៃិប៉ាោះពា�់ដ�់កា�វភិាគរប្់ត 
រាោ ៃិង្ការងាររប្ត់សគរួរារ ដដ�អាចបង្កេ�្ខេ�ៈងា�ស្តរួ� ៃិង្អៃពុញ្ញា តឱ្យអ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ 
អ្្ ចិញ្រឹមបើបាច ់អាចចូ�ពរៀៃ្ូតសតពៅ្្ពុង្វគ្គ្តិ្សាទាងំ្ពៃោះបាៃ ។ ជាការ�ិតណា្ត ់អ្្ ្តសមប្តសមរួ� តសមរូវ

 ឱ្យពធវែើការ�ចិារណាពោ�សបរុង្សប�ត្័ថា ពតើអ្្ ណា ៃរឹង្សតរូវរាបប់ញូ្� ឬដ្ពចញ�ើបញ្ជ ើរអ្្ចូ�រមួ ពោ�ដផអ្
 ពៅព�ើព��ពវោរប្ត់អ្្ចូ�រមួដដ�ជាពរា�ពៅ ៃិង្ព��ពវោនៃវគ្គ្ិត្សាដដ�បាៃ្ំ�ត់ ។

អ្នក្ចលូរមួ និងការសគជើេសរីេ

អ្្ ចូ�រមួជាព្មេង្ជទំង្ ់ចង្ព់�ើញ្មមេវធិើរពបៀបពៃោះបៃព្ទៀត ប៉ាពុដៃ ្�ួ្ ពគមៃិបាៃផ�់្ពយាប�ជ់ា្់ោ្់ 
ឬការឯ្ភា�រ្ាជារមួណាមួ�ជពុំវញិទើ្ដៃលាង្នៃ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ដបបពៃោះ ថាពតើគួរពធវែើពៅទើតាងំ្បច្ពុប្ៃ្
ដដដ� ឬ�សង្ើ្វាពៅទើ្ដៃលាង្ពផ្សង្ៗពទៀតពនាោះពទ ។

ពៅព���ិភា្សាជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្វ�័ជំទង់្អំ�ើគំៃិត ៃិង្មតិពយាប�់ ពដើម្ើពធវែើឱ្យសបព្តើរ
 ពឡើង្ៃូវ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍នាព��អនាគត រារដ៏ទូ�ំទូោ�មួ�ដដ��ួ្ពគបាៃព�ើ្ពឡើង្គឺ ចង់្ 
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ព�ើញរាៃមៃពុ្ត្សកាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្ដថមពទៀតពៅជពុំវញិ�ួ្ពគទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដបបពៃោះ �ើពសពាោះ 
 

វាៃរឹង្ពធវែើឱ្យរាៃភា�កាៃ់ដតងា�ស្តរួ�ដថមពទៀត្្ពុង្ការអៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូ រឥរយិាបថ្្ពុង្ចំពណាមអ្្ដដ�
 បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើតនមលារមួទាងំ្ពៃោះ។ ្តសរាប់ពហតពុផ�ដូចរ្ាពៃោះដដរ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃផ្�់ពយាប�់ឱ្យ 

បពង្កេើៃការចូ�រមួរប្ត់បពុរ្តៗកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀត្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ សបពភទពៃោះ។ អ្្ចូ�រមួខលាោះ
 

ពជឿថា បពុរ្តៗមិៃ្ូតវរាៃព��សគប់សរាៃ់ ពដើម្ើចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដបបពៃោះពទ ពហើ�អ្្ដនទពទៀតគិតថា �ួ្
 ពគមិៃរាៃភា�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួពៅ្្ពុង្ស្រុមរប្ត់ស្ត្ើ ឬស្រុមរប្ត់បពុរ្តដដ�រាៃអា�ពុចា្ត់ជាង្�ួ្
 

ពគដដរ។ ្ ចិខ្តិខសំបរឹង្ដសបង្ពគៀង្គរ ៃងិ្ពសជើ្តពរ ើ្តអ្្ចូ�រមួដដ�ជាពរា�ពៅ ជា�ិព្ត្តពដើម្ើឱ្យរាៃបពុរ្តៗ
 ពសចើៃដថមពទៀតបាៃចូ�រមួសតរូវការចាបំាច់ៃូវការបពង្កេើត ៃងិ្អៃពុវតវ្ធិើរាស្ត្្តមស្តបម�ួចៃួំៃដថមពទៀតដដ� 

អាចព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យបពុរ្តៗកាៃ់ដតពសចើៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដបបពៃោះ  ។

អ្នក្េគមែេគមរួល និងការសគជើេសរីេ

ពយាង្តាមរបា�ការ�៍រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ផ្�់ការដថទារំប្ត់�ួ្ពគបាៃបងាហា ញថា អ្្្តសមប 
្តសមរួ�ការងារតាម្តហគមៃ៍ ជាទូពៅបំព�ញតួនាទើរប្ត់�ួ្ពគបាៃ�អ ។

ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះបាៃរា�ការ�៍ផង្ដដរថា ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប
 

្តសមរួ�តាម្តហគមៃ៍ដដ�រាៃ្តមត្ថភា� គឺជាបញ្ហា សបឈមមួ� ពហើ�ព��ខលាោះ្៏រាៃការដខវែង្គំៃិតរ្ាចពំពាោះ 
ចំៃួៃអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃ� ខ្េ�ៈ្តម្ត្ិដូចសតរូវកា្តសរាប់្តសមរួ�្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ហា្់មិៃ
រាៃសគប់សរាៃ់។  ដូពច្ោះ គួរដតបដៃ្ថមធៃធាៃពដើម្ើវៃិិពយាគ្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្ត ៃិង្ពគៀង្គរអ្្្តសមប្តសមរួ�
ដដ�រាៃ្តមត្ថភា� ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ ថ្ា្់ដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍ ្៏អាចជាសបភ�ធានាមួ�្្ពុង្ចំពណាមសបភ�ដ៏
នទពទៀតដដ�រាៃសបពយាជៃ៍្តសរាប់ជួ�ដ�់ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�។ រប្គំពហើញនៃការ្តិ្សា្ ៏
បាៃបងាហា ញផង្ដដរថា វារាៃរារៈ្តំខាៃ់ណា្ត់្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃជំនាញដផ្្ 
អ្ខេរ្មមេដ៏រ រឹង្រា ំ ៃិង្រាៃការពប្ជ្ាចិត្ខ្្ត់ចំពពាោះការងារពសតៀមពរៀបចំពមពរៀៃនានាដដ�ចាបំាច់្តសរាប់្ិច ្
�ិភា្សា្តហគមៃ៍ៃើមួ�ៗ។

ការែណ្តុ ុះែណ្្ល និងការគាំគ្រដលអ់្នក្េគមែេគមរួល

ការប�្រពុ ោះបណា្រ �ដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ�គឺទាមទារឱ្យពផ្្តបដៃ្ថមពៅព�ើជំនាញ ៃិង្ចំព�ោះដរឹង្
ជា�្ខេ�ៈបពុគ្គ�ដដ��ួ្ពគសតរូវពរៀៃ្ូតសត ពដើម្ើ្តសមប្តសមរួ�វគ្គ�ិភា្សា្តហគមៃ៍ឱ្យរាៃសប្ិតទ្ធ ភា�។ 
ទើមួ� ការ្តពសមចបាៃៃូវចំព�ោះដរឹង្ទូពៅសគប់សរាៃ់ដត្្ពុង្្ំឡពុង្ព��នៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដ�់អ្្្តសមប
្តសមរួ�បាៃបងាហា ញៃូវភា��ំបា្ ។ ទើ�ើរ ការប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថម ៃិង្ការដ�នាបំៃ្ជាសបចាបំាៃបងាហា ញៃូវ

 
រារសបពយាជៃ៍ខាលា ងំ្ចំពពាោះអ្្្តសមប្តសមរួ� ពហើ�គួរពរៀបចំឱ្យរាៃដផៃការចបា្ត់ោ្ត់្្ពុង្្ិច្អៃ្រាគមៃ៍  
ឬគពសរាង្្្ពុង្ការ�សង្ើ្្ិច្អៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ។ វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមទាងំ្ពៃោះពដើម្ើព្លាើ�
តបពៅៃរឹង្ការសបឈមរប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ� ពោ�បពង្កេើៃការ��់ដរឹង្អំ�ើការពរៀបចំដផៃការពមពរៀៃបាៃ 
ចបា្ត់ោ្ត់   ពនាោះ�ួ្ពគៃរឹង្អាច្តសមប្តសមរួ� បាៃ�អសបព្តើរ។ ការបៃ្បពង្កេើតឯ្រារអៃ្រាគមៃ៍្តមស្តប 
បដៃ្ថមពទៀតៃរឹង្រាៃសបពយាជៃ៍ពសចើៃ។



15

ការពិភាកសា
វា�ិតជាការព�ើ្ទរឹ្ចិត្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ ពៅព��ដដ�អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជា

 ពសចើៃនា្់រាៃអារមមេ�៍ចង្់ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគ បន្ាប់�ើបាៃពរៀៃ្ូតសតៃូវជពសមើ្តពផ្សង្ៗ្្ពុង្្ិច្
 �ិភា្សា្តហគមៃ៍។ ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់អ្្ចូ�រមួគឺរាៃការព្ើៃពឡើង្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ បន្ាប់�ើ្ិច្
 �ិភា្សា្តហគមៃ៍។ ពហើ�្៏ពៅរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរជាពសចើៃពទៀតដដ�សតរូវការពដើម្ើ្តពសមចបាៃៃូវការអៃពុម័ត

ទទួ��្ពោ�ព�ញព�ញៃូវបទោឋា ៃ្តង្្គមជាវជិ្ជរាៃ ស�មទាងំ្ការអៃពុវត្ ៃិង្�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ 
ៃិង្ព្មេង្ស្តើឱ្យបាៃទាងំ្ស្តរុង្។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ �ទ្ធផ�នៃការ្ិត្សាបាៃបងាហា ញថា អ្្ចូ�រមួរាៃ 
ចណំាបអ់ារមមេ�៍្្ពុង្ការអៃពុវតឥ្រយិាបថដដ�អាចផ្លា ្តប់្ូរបាៃ ពហើ��ួ្ ពគរាៃអារមមេ�៍ថារាៃភា�អង្អ់ាច

 
្្ពុង្ការពធវែើដូពចោ្ះជាមួ�ៃរឹង្វធិើរាស្ត្ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ្ ចិ�ិ្ភា្សា្តហគមៃ ៍ៃងិ្រាៃ�ទ្ធភា�អាច្តពសមច

 បាៃៃូវការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថមួ�ចំៃួៃ្្ពុង្រ�ៈព��ដ៏ខលាើ ពហើ�ពៃោះជាការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថដដ�រាៃវវិត្ៃ៍
ជាជំហាៃៗ ។

�ទ្ធផ�នៃអៃ្ររាគមៃ៍ពៃោះអាចពមើ�ព�ើញបាៃយា៉ា ង្ងា�ស្តរួ�បដៃ្ថមពទៀត ពៅព��ដដ�ព�ើង្ 
�ៃិតិ្យពមើ�វាពោ�ដផអ្ ព�ើសទរឹ្ត្ើនៃការផ្លា ្តប់្ូរដដ�ពផ្្តព�ើគរំពូអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គមដដ�រាៃពរា�ប�ំង្បពង្កេើត

 ៃូវបរយិាកា្តរាសំទដ�់ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់មៃពុ្ត្សជាវជិ្ជរាៃ។ ពោ�រាៃការចូ�រមួទាងំ្ព្មេង្សបរុ្ត 
ៃិង្ព្មេង្ស្តើ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃជោះឥទ្ធិ��ពៅព�ើបទោឋា ៃមិត្អប់រមិំត្ ្៏ដូចជាការបពង្កេើតបាៃៃូវគំៃិតសប្ប
ពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ស�មទាងំ្ជំនាញ ៃិង្បទោឋា ៃទំនា្់ទំៃង្សប្ប ពោ�ការពរារ�្្ពុង្ចំពណាម្តរាជិ្ 
ទាងំ្អ្ត់រប្ត់ស្រុមដដ�ទំៃង្ជារាៃទំនា្់ទំៃង្្ត្មមេជាមួ�រ្ាតាមរ�ៈ្ត្មមេភា�្្ពុង្រាោពរៀៃ ៃិង្ 
្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។ អាស្ត័�ពហតពុពៃោះ ្ិច្អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះរាៃពរា�បំ�ង្បពង្កេើត្តហគមៃ៍មួ�ដដ�
រាៃបទោឋា ៃ ៃិង្ឥរយិាបទសបព្តើរពឡើង្រមួរ្ា ពដើម្ើផ្�់�ទ្ធភា�ឱ្យព្មេង្ជំទង់្អាចពធវែើ្ត្មមេភា�ជាភ្ា្់ងារ
នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរពៅ្្ពុង្បរយិាកា្តង្្គមរប្ត់�ួ្ពគ ។

�ទ្ធផ�ជារមួបាៃបងាហា ញៃូវការ្តៃយា្តសរាប់ការផ្លា ្ត់ប្ូ រគំរូនៃសប�័ៃ្ធពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គមមួ�តាមវធិើ
ជាពសចើៃយា៉ា ង្ ។ ទើមួ� ការព ើ្ៃពឡើង្នៃការកាតប់ៃ្ថ�ការោ្ទ់�្ឌ ្មមេធ្ងៃធ់្ងរ�ើអ្្ ចិញ្រឹមបើបាចព់្មេង្វ�័ជទំង្ ់
ដដ�្ំ�ពុង្ោ្់ទ�្ឌ ្មមេពៅព�ើ្ូៃៗ ៃិង្្ូៃៗច្ង្ដដ�្ំ�ពុង្ោ្់ទ�្ឌ ្មមេពៅព�ើបអូៃៗបពង្កេើតរប្ត់ខលាួៃ មិៃ

 សតរឹមដតបាៃបពង្កេើតបរយិាកា្តមួ�ដដ�មិៃ្ូតវរាៃការទទួ��្ៃូវអំព�ើហងិ្សាប៉ាពុពណាណ ោះពទ ប៉ាពុដៃ្វដ្នៃអៃ្រ
 

មៃពុ្ត្សជំនាៃ់ពសកា�ៗពទៀតពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការ�យាបាទពៅព�ើ ព្ុរារពៅ្្ពុង្សគរួរារៃរឹង្សតរូវបាៃរារាងំ្។ ទើ�ើរ អ្្
ចូ�រមួ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ភាគពសចើៃបាៃ�ិ��៌នាអំ�ើទសមង់្នៃការជំរពុញឱ្យរាៃការអៃពុវត្ជាវជិ្ជរាៃមួ�
ចំៃួៃដដ�្ំ�ពុង្ព្ើតពឡើង្�ើមិត្រ្ា្់ពៅមិត្រ្ា្់ ឬ�ើ្តរាជិ្សគរួរារមួ�ពៅ្តរាជិ្សគរួរារមួ�ពទៀតតាម

 រ�ៈការផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថរប្ត�ួ់្ពគ។ ទើបើ អ្្ ចូ�រមួ្ចិ�ិ្ភា្សា្តហគមៃ ៍មិៃសតរឹមដតបាៃរា�ការ�៍�ើការ
 ព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃ�ើសគរួរារមួ�ពៅសគរួរារមួ� ៃិង្�ើមិត្ភ្្ិមួ�ពៅមិត្ភ្្ិមួ�អំ�ើការដសបសបរួ�ឥរយិាបថ
 រប្ត់�ួ្ពគប៉ាពុពណាណ ោះពទ ប៉ាពុដៃ្ជួៃកា� �ួ្ពគ្តពង្កេតព�ើញថា អ្្ដនទ្៏បាៃពធវែើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថផង្ដដរ។ 
 

ទើបួៃ អ្្ចូ�្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍បាៃពរៀបរាប់អំ�ើអារមមេ�៍ ្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគថាជា
 �ទ្ធផ�នៃវធិើរាស្ត្ដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ្តវែ័�សប្ិតទ្ធិភា� គឺជា្តរា្តធាតពុដ៏រាៃ 

រារៈ្តំខាៃ់មួ�នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថពៅ្សមិតបពុគ្គ� ។ ថវែើពបើ វារាៃវរិា�ភា�ដ៏្តំខាៃ់្តសរាប់ការផ្លា ្ត់ 
ប្ូរឥរយិាបថជាបៃ្បន្ាប់្៏ពោ� ្៏រាៃភ្ត្ពុតាង្បញ្្ជ ្់ថា ្តវែ័�សប្ិតទ្ធភា�ពដើម្ើបងាកេ រទប់រាកេ ត់ ៃិង្ពោោះ

 សរា�អំព�ើហងិ្សា អាចរាៃការព ើ្ៃពឡើង្ចំពពាោះស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើមួ�ចំៃួៃដដ�ជា�ទ្ធផ�នៃការចូ�រមួពៅ
្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។
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ការផ្លា ្ត់បូ្រឥរយិាបថដបបពៃោះពៅ្សមិតបពុគ្គ�បាៃបងាហា ញ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូ រឥរយិាបថបដៃ្ថមជាវជិ្ជរាៃ
  ប៉ាពុដៃ្មិៃទាៃ់រាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរទាងំ្ស្តរុង្ពនាោះ។ ថវែើពបើ ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថសប្បពោ�ព�ៃឌ័ររាៃការ�ំបា្
 ្្ពុង្ការវា�តនមលា ឬបងាហា ញជារបូភា�ជា្ដ់្្តង្ៃូវការអៃពុវតជ្ាបៃ្បន្ាបន់ៃការ��់ដរឹង្ជាសបន��ើ អ�ំើព�ៃឌរ័ 

្៏ពោ� វាហា្់បងាហា ញ្្ើ្តង្្រឹមតាមរ�ៈការបងាហា ញ់រប្ត់អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមនៃការ
 

្តិ្សាពៃោះ�ើ�ទ្ធភា�្្ពុង្ការ្ំ�ត់�ើឥរយិាបថ ៃិង្តួនាទើសប្ប ពោ� ្តមធម៌ព�ៃឌ័រយា៉ា ង្ចបា្ត់ោ្ត់។

ឧទាហរ�៍នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថដដ�សតរូវបាៃរា�ការ�៍ បងាហា ញឱ្យព�ើញថា អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្
 �ិភា្សា្តហគមៃ៍បាៃពសតៀម�្ខេ�ៈ(ឬបាៃ�យាយាម)ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ ឬអា្ប្្ិរយិាដដ� បាៃបងាហា ញ
 

តាមរ�ៈវធិើរាស្ត្ ឬពរា�គំៃិតជា្់ោ្់មួ�ចំៃួៃដដ��ួ្ពគ្ំ�ពុង្អៃពុវត្។ ្ ត្ាពៃោះ បាៃបងាហា ញថា ខ�ៈ 
ព��ដដ�ការផ្លា ្ត់ប្ូរព�ញព�ញមិៃទាៃ់បាៃ្តពសមចពៅពឡើ�ពនាោះ អ្្ចូ�រមួ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍បាៃ
ទទួ�រា្គ �់អំ�ើតនមលានៃវធិើរាស្ត្ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត ពហើ�បាៃោ្់បញូ្�ៃូវវធិើរាស្ត្ទាងំ្ពនាោះពៅ្្ពុង្ការ

 អៃពុវត្ជា្់ដ្ត្ង្រប្ត់�ួ្ពគ។ ព�ើង្្តង្្រឹមថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថមួ�ចំៃួៃពៃោះពៅ្្ពុង្ដំព�ើ រការនៃការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរៃរឹង្បៃ្ពធវែើឱ្យរាៃការដសបសបរួ�ៃូវតនមលា្្ពុរ�ៈព��ដវង្ ៃិង្ទូទាងំ្្តង្្គមពអ្ូឡូ្តពុើទាងំ្មូ� ។

តាមរ�ៈការ�ិភា្សាជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់អំ�ើគំៃិត្្ពុង្ការពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្ដដ��ួ្ពគចង់្
 ព�ើញពនាោះ �ួ្ពគបាៃព�ើ្ពឡើង្ដ៏រាៃសបពយាជៃ៍ជា្់ោ្់មួ�គឺ�ួ្ពគចង់្ព�ើញអ្្ពៅជពុំវញិខលាួៃកាៃ់ដត
 

ពសចើៃពឡើង្ដថមពទៀតបាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ចិ�ិ្ភា្សា្តហគមៃដ៍បបពៃោះ ។ ្ ត្ាពៃោះៃរឹង្បង្កេឱ្យរាៃភា�កាៃ់ដតងា�
 ស្តរួ�្្ពុង្ការអៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ្្ពុង្ចំពណាមអ្្ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើតនមលារមួដូចរ្ា ។ វធិើរាស្ត្
 ដបបពៃោះ សតរូវបាៃោ្់បញូ្�រចួពហើ�ពៅ្្ពុង្ការពរៀបចំអៃ្រាគមៃ៍ តាមរ�ៈការបពង្កេើតឱ្យរាៃ្ិច្�ិភា្សា
 ្តហគមៃ៍ស្តបរ្ា្តសរាប់ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគ ប៉ាពុដៃ្វា្៏អាចតសមរូវឱ្យរាៃការដ្�មអ 

បដៃ្ថមពទៀតពោ�ដផអ្ព�ើ�ទ្ធផ�នៃការ្ិត្សាពៃោះផង្ដដរ។

មសចក្តីសន្និោឋា ន
 “ការព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្តព់�ើង្៖ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� 
ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” រាៃពរា�បំ�ង្ព�ើ្ 
្ម្្់តការផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គម្្ពុង្ចំពណាម 
ព ម្េង្ជំទង្់ពៅ្្ពុង្បរយិាកា្តរាសំទដដ�អាច 
ជួ�ពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័�ដដ�ជំរពុញ 
បពុរ្ត្្ពុង្ការសប�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្

 ស្តើពៅមូ�ោឋា ៃ។ ការពសបើវធិើរាស្ត្ដបបចូ� 
រមួ ៃិង្អៃ្រាគមៃ៍ដដ�ពធវែើការជាមួ�ស្រុមព្មេង្ 
ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្្ពុង្រ�ៈព��១២ 
ដខ្ៃលាង្ម្ បាៃ្រាង្ៃូវជំនាញ ៃិង្ចំព�ោះ 
ដរឹង្មួ�ចំៃួៃពដើម្ើផ្�់�ទ្ធភា�ឱ្យព្មេង្ជំទង្ ់
អាចបពង្កេើតបាៃៃូវទំនា្់ទំៃង្អៃ្របពុគ្គ� 
សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ៃិង្ 

ឥឡូវ ព��រាៃភា�តាៃតរឹង្ ការបំពារបំពាៃពា្្យ្តំដើព្ើតពឡើង្្្ពុង្” 
សគរួរាររប្ត់ខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំបាៃពសបើ�ពុទ្ធរាស្ត្្្ពុង្ការទំនា្់ទំៃង្យា៉ា ង្ពជឿជា្់

 
ដដ�ខ្ពុ ំបាៃពរៀៃ�ើវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា� ពហើ�វាទទួ�បាៃពជាគជ័�ព��

 
 ខ្ពុ ំៃិយា�ជាមួ�ប្ើ ៃិង្្ូៃៗរប្ត់ខ្ពុ ំ។

                                ពោ្ស្តើ ្តពុភា អ្្្តសមប្តសមរួ�
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រាៃអា្ប្្ិរយិា ៃិង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ស�មទាងំ្ទទួ�បាៃៃូវការរាសំទ�ើមៃពុ្ត្សដដ�
រាៃឥទ្ធិ��ពៅ្្ពុង្ជើវតិ រប្ត់ �ួ្ពគ។

ការអៃ្រគមៃ៍ពៃោះបាៃបងាហា ញ�ើ�ទ្ធផ�យា៉ា ង្�អ្ ្ពុង្ការផ្ួចពផ្ើមឱ្យរាៃការផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថរប្់តព ម្េង្
 សបរុ្តពា្់�័ៃ្ធពៅៃរឹង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ការ�សង្រឹង្ការបាសស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្ជំនាញ 

ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ស្តើ ព្មេង្សបរុ្ត បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ្ ៏ដូចជាបពង្កេើៃឱ្យរាៃទំនា្់ទំៃង្កាៃ់ដតជិត
 ្ត្ទិ្ធដថមពទៀត្្ពុង្ចពំណាម្តរាជិ្ សគរួរារ។ រប្គពំហើញ្ប៏ាៃបងាហា ញ�ើកាតប់ៃ្ថ�គរួឱ្យព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតច្ពំពាោះ
 ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ�ើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ពៅព�ើ្ូៃៗ ៃិង្�ើ្ូៃច្ង្ពៅព�ើបអូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ ៃិង្អ្្ដដ�
 �ួ្ពគដថទា ំស�មទាងំ្បាៃបពង្កេើៃ្តវែ័�សគប់សគង្ព�ើអារមមេ�៍រប្ត់ខលាួៃឯង្ផង្ដដរ ។

�ទ្ធផ�នៃការផ្លា ្ត់ប្ូ រឥរយិាបថដដ�រាៃការព�ើ្ទរឹ្ចិត្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ពនាោះគឺទា្់ទង្ពៅៃរឹង្កាត់
 បៃ្ថ�ការដបង្ដច្ការងារពៅផ្ោះតាមដបបព�ៃឌ័រ ពហើ�្ត្ាពៃោះអាចបពង្កេើៃ ឱ្យរាៃឥរយិាបថសប្បពោ�

្តមធម៌ព�ៃឌ័រផង្ដដរ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មួ�ចំៃួៃ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្មួ�រូបបាៃរា�ការ�៍ថា បពុរ្តបាៃចូ� 
រមួពធវែើ្ិច្ការផ្ោះមួ�ចំៃួៃដដ�្ៃលាង្ម្សតរូវបាៃពគគិតតាមសបន��ើ ថាជា “្ិច្ការរប្ត់ស្ត្ើ” បន្ាប់�ើ�ួ្ពគ

 បាៃពរៀៃ្ូតសតៃូវពមពរៀៃជា្់ោ្់មួ�ចំៃួៃ�ើការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ការដច្រដំ�្�័ត៌រាៃជាពសចើៃសតរូវបាៃ 
រា�ការ�៍ពោ�អ្្ ចូ�រមួ។ ្ត្ាពៃោះបាៃពធវែើឱ្យ�ទ្ធផ�នៃការអៃរ្ាគមៃ៍រ ើ្ រា�ោ�កាៃដ់តសបព្តើរពឡើង្។  
ការផ្លា ្ត់ប្ូរវធិើរាស្ត្ចំពពាោះការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ៃិង្ការកាត់បៃ្ថ�ការោ្់�ិៃ័�

 
សតរូវបាៃពគ្តពង្កេតព�ើញថា ្ំ�ពុង្ព្ើតរាៃពឡើង្ពៅ្្ពុង្ចំពណាម្តរាជិ្សគរួរាររប្ត់អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃ 

 
ជា�ិព្ត្តរាវែ មើដដ�ពទើបដតបាៃដរឹង្ឮអំ�ើការ�ិភា្សា គំៃិតពយាប�់ ដ�្ង្បំផពុ្តគំៃិត ៃិង្ជំនាញពៅ្្ពុង្

 ការអៃ្រាគមៃ៍ តាមរ�ៈអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។ 

បញ្ហា សបឈមមួ�ចំៃួៃ្៏ពៅដតរាៃផង្ដដរ្្ពុង្ការ្តពសមចបាៃៃូវការផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គមពៅសគប់ 
្សមិតទាងំ្អ្តន់ៃទសមង្ព់អ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គម។ ឥរយិាបថមិៃសប្បពោ�្តមធមព៌�ៃឌរ័គពឺៅដតព្ើតរាៃ។ តាម

 �ទ្ធផ�នៃការ្ិត្សាពៃោះ រាៃមូ�ពហតពុមួ�ចំៃួៃអាចបណ្ា�ម្�ើ្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍្ត្ើ�ើព�ៃឌ័រមិៃ
 រាៃសគប់សរាៃ់ ្៏ប៉ាពុនៃ្តាម�ទ្ធផ�ដបបគពុ�ភា�បងាហា ញថាឥរយិាបថដបបពនាោះបាៃដ្់ជាប់ពៅ្្ពុង្ទ្ត្សៃៈ 

រប្ត់អ្្ចូ�រមួ  ដដ�ពធវែើឱ្យ�ួ្ពគរាៃភា��ំបា្ ៃិង្�តឺយា៉ា វ្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ។

ពោ�រាររាៃឧប្តគ្គមួ�ចៃួំៃទា្់ទង្ៃរឹង្ការពរៀបចំការ្តិ្ សាពៃោះ ការផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថគឺមៃិអាច
 វា្ត់បាៃទាងំ្ស្តរុង្ ឬ្តៃ្ិោឋា ៃថាការរមួចំដ�្ទាងំ្ស្តរុង្�ើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។  ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ រាៃៃិន្ាការ 

នៃ្្ើ្តង្្រឹមជាពសចើៃបាៃរ្ព�ើញថា អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះទំៃង្ជារាៃផ�ប៉ាោះពា�់យា៉ា ង្្តំខាៃ់ពៅព�ើការផ្លា ្ត់
 

ប្ូរឥរយិាបថ ៃិង្អា្ប្្ិរយិា្្ពុង្ចំពណាមអ្្ទទួ�ផ�ផ្្�់ ្៏ដូចជាសគរួរារ ៃិង្មិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគ ។

បទ�ិពរាធៃ៍ដដ�ទទួ�បាៃ�ើការពធវែើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ្៏ៃរឹង្ជួ�ផង្ដដរ្្ពុង្ការពរៀបចំដផៃការនាព��
អនាគត្តសរាប់អៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ ឬ្តសរាប់ការ�សង្ើ្វរិា�ភា�បដៃ្ថមពទៀត។ បទ�ិពរាធៃ៍�ើការប�្ពុ ោះ 
បណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃបងាហា ញថា ការប�្រពុ ោះបណា្រ � ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមពទៀត្តសរាប់អ្្្តសមប
្តសមរួ�ៃរឹង្រារៈសបពយាជៃ៍។ អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា្តហគមៃ៍ដដ�ជាបពុរ្តពៅរាៃចំៃួៃតិចតួចពៅ
ពឡើ�ដដ�បងាហា ញអំ�ើតសមរូវការឱ្យពរៀបចំដផៃការពោ�សបរុង្សប�ត័្្្ពុង្ការ ព�ើ្្ម្្ត់ការចូ�រមួរប្ត់បពុរ្ត
បដៃ្ថមពទៀត ពដើម្ើធានាថាបទោឋា ៃរមួបាៃបពង្កេើតពឡើង្។ ជារមួ ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃអៃពុវត្យា៉ា ង្រាៃសប្ិតទ្ធ
ភា� ៃិង្បាៃបពង្កេើតៃូវ�ទ្ធផ�ពជាគជ័�គួរជាទើពរាទៃៈ ៃិង្អាចសតរូវបាៃពសបើជាមូ�ោឋា ៃ្តសរាប់ការ�សង្ើ្ 
ការអៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ ពដើម្ើផ្�់សបពយាជៃ៍ដ�់សគរួរារ ៃិង្្តហគមៃ៍ជាពសចើៃពទៀតពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា 
្្ពុង្ពរា�ពៅ�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើឱ្យបាៃទាងំ្ស្តរុង្ នាព��អនាគត ។
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មសចក្តីមផ្តើ្

បរបិទមនអំមពើហងិសាមលើសស្ត ីនិងមកមេង្សី
ពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្ អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ្ ំ�ពុង្បៃ្ដដ�បង្កេជាបញ្ហា ្តពុខភា�រាធារ�ៈ 

បញ្ហា ្តទិ្ធមិៃពុ្ត្ស ៃងិ្បញ្ហា ្តង្្គមយា៉ា ង្ធ្ងៃ់ធ្ងរ។ បញ្ហា ទាងំ្ពៃោះរមួបញូ្�ទាងំ្អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ទិ្ធរ្ា� អពំ�ើ
 ហងិ្សាផលាូវពភទព�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ ការរពំោភបំពាៃផលាូវពភទព�ើព្មេង្ស្តើ ការកាត់សបោប់ពភទស្ត្ើ ការ
 ជួញដូរផលាូវពភទស្ត្ើ អាពាហ៍�ិពាហ៍ពៅវ�័ ព្ុរារ ៃិង្ការពធវែើអត្ឃាតពដើម្ើ្ ិត្ិ�្ត។ ពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្ 

ព្ត្ើរដត ១ ភាគ ៣ នៃស្ត្ើដដ�រាៃអា�ពុចាប់�ើ ១៥ ្ ្ ពំឡើង្ពៅ ជួបសបទោះៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ
 �ើនដគូ្ត្ទិ្ធរ្ា�្្ពុង្ជើវតិរប្់ត�ួ្ ពគ2។ ការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តរប្់តអង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្្្តើ�ើ្តពុខភា� 

ស្ត្ើ ៃិង្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ បាៃរ្ព�ើញថា អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃស្ត្ើដដ�ធាលា ប់រាៃនដគូទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា
ព�ើផលាូវកា�  ៃិង្ផលាូវពភទ្្ពុង្មួ�ជើវតិរាៃចពនាលា ោះ�ើ ១៥ ពៅ ៧១ ភាគរ� 3។ 

ផ�វបិា្ដផ្្្តពុខភា�បង្កេពឡើង្ពោ�អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើរាៃពសចើៃយា៉ា ង្។ ពៅទូទាងំ្
 �ិភ�ពោ្ ៣៨ ភាគរ�នៃឃាត្មមេទាងំ្អ្ត់ព�ើស្ត្ើសតរូវបាៃសបស�រឹត្ពោ�នដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�4។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ 

ពទៀត ស្ត្ើដដ�រង្ការរពំោភបំពាៃទំៃង្អាចរាៃ្ូៃដដ�មិៃសគប់ទម្ងៃ់១៦ ភាគរ� ៃិង្រ�ូំត្ូៃពសចើៃជាង្ 
�ើរដង្ ពហើ�សបឈមៃរឹង្ជំង្ឺធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ដ�់ជិត�ើរដង្ពសចើៃជាង្ស្ត្ើដដ�មិៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ

 ្ត្ិទ្ធរ្ា�5។  ពៅតំបៃ់មួ�ចំៃួៃ ស្ត្ើដដ�រង្ការរពំោភបពំាៃងា�ៃរឹង្សបឈមពៅៃរឹង្ការ្លាង្ពមពរាគពអដ្ត ៍
រាៃចំៃួៃ១.៥ ដង្ពសចើៃជាង្ស្ត្ើដដ�មិៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�។ ការ្ិត្សាសរាវសជាវ្៏បាៃ

 បងាហា ញពទៀតថា ការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈជារមួរាៃ�្ខេ�ៈមិៃ     ្តរារាសតរ្ាពឡើ�្តសរាប់ជៃរង្ពសរាោះដដ� 
្ំ�ពុង្ទទួ�ព្តវា្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ពហើ�អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃការរពំោភបំពាៃពោ�ពសបើរារធាតពុពញៀៃ ការធាលា ្ ់
ទរឹ្ចិត្ ការពធវែើអត្ឃាត ៃិង្ការថប់បារមភា្្ពុង្ចំពណាមស្ត្ើដដ�សតរូវបាៃពគចាប់រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ ឬជួញដូរ 

 គឺរាៃអសតាខ្្ត់ជាង្អ្្ដដ�មិៃសបឈមៃរឹង្ការរពំោភបំពាៃដបបពៃោះ 6 ។

 2  Devries, K.M., Mak, J.Y., Garcia-Moreno, C., Petzold, M., Child, J.C., Falder, G., Lim, S., Bacchus, L.J., Engell, R.E., Rosen-
feld, L., Pallitto, C., Vos, T., Abrahams, N. & Watts, C.H. 2013. Global health. The global prevalence of intimate partner 
violence against women. Science, 340: 1527–8.

 3  Garcia-Moreno, C., Jansen, H.A.F.M., Ellsberg, M. & Watts, C. 2005. WHO Multi-country Study on Women’s Health 
and Domestic Violence Against Women: Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Ge-
neva, Switzerland: World Health Organization.

 4  Abrahams, N., Mathews, S., Martin, L.J., Lombard, C. & Jewkes, R. 2013. Intimate partner femicide in South Africa in 
1999 and 2009. PLoS Med, 10, e1001412.

 5  Jewkes, R., Dunkle K., Nduna M. & Shai N. 2010. Intimate partner violence, relationship gender power inequity, and 
incidence of HIV infection in young women in South Africa: a cohort study. The Lancet 367: 41–48.

 6  Filipas, H. & Ullman S. E. 2006. Child sexual abuse, coping responses, self-blame, posttraumatic stress disorder, and 
adult sexual revictimization. Journal of Interpersonal Violence, 21: 652–672. Kilpatrick, D.G., Acierno, R., Resnick, 
H.S., Saunders, B.E. & Best, C.L. 1997. A 2-year longitudinal analysis of the relationships between violent assault 
and substance abuse in women. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65: 834–847; Abrahams N., Jewkes 
R. & Mathews, S. 2013. Depressive symptomatology after a sexual assault: Understanding victim-perpetrator rela-
tionships and the role of social perceptions. African Journal of Psychiatry, 2013 Jul; 16(4): 288–93; Seedat, S., Stein, 
D.J. & Carey, P.D. 2005. Post-traumatic stress disorder in women: epidemiological and treatment issues. CNS Drugs, 
19, 411–27; Myer, L., Smit, J., Roux, L.L., Parker, S., Stein, D.J. & Seedat, S. 2008. Common mental disorders among 
HIV-infected individuals in South Africa: prevalence, predictors, and validation of brief psychiatric rating scales. AIDS 
Patient Care STDS, 22: 147–58; Smit, J., Myer, L., Middelkoop, K., Seedat, S., Wood, R., Bekker, L.G. & Stein, D.J. 2006. 
Mental health and sexual risk behaviours in a South African township: a community-based cross-sectional study. 
Public Health, 120: 534–42.
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ព្ុរារដដ�សតរូវបាៃពគរពំោភបំពាៃព�ើផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ រាៃហាៃិភ័�ខ្្ត់ចំពពាោះការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ 
 ការពធវែើអត្ឃាត រាៃជំង្ឺថប់បារមភាពសកា�ការប៉ាោះទង្្គិច ការរាៃនផ្ពពាោះដដ�មិៃចង់្បាៃ ការពសបើពសគឿង្ស្តវ រឹង្  

ៃិង្ការ្លាង្ជំង្ឺកាមពរាគនានា7។ ការប៉ាោះទង្្គិចពោ�ការរពំោភបំពាៃ ៃិង្ការមិៃពអើព�ើ្៏បពង្កេើតជាហាៃិភ័�នៃ
 

ឥរយិាបថសប្ងំ្ៃរឹង្្តង្្គម អំព�ើហងិ្សា ៃិង្ការចាប់រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈផង្ដដរ8។

បរបិទក្ពុជា៖  ឋានៈ និងឋានានុ្ក្សង្គ្
 សបជា��រដឋា្ម្ពុជាចំៃួៃ ១៥,៣ោៃ 
នា្់ ភាគពសចើៃគរឺាៃវ�័ព្មេង្ (៦0% រាៃអា�ពុ 
ពសកាម ៣0 ្ ្ )ំ ពហើ�រ្ត់ពៅតាមតំបៃ់ជៃបទ 
(៨0%)9។ វ្ិតមភា�ព�ៃឌរ័ដដ�បាៃបពង្កេើត 
ពឡើង្ពោ�វប្ធម ៌សបន��ើ សតរូវបាៃបងាហា ញយា៉ា ង្ 
ចបា្ត់ ៃិង្អាចពមើ�ព�ើញពៅ្្ពុង្្ូតចនា្រ

 
្តង្្គមមួ�ចំៃួៃ។ ឧទាហរ�៍៖ ជាទូពៅ ស្ត្ើ 
បាៃបញ្ប់ការ្តិ្សា ផលាូ វការតិចតួច ដដ� 
បណ្ា�ឱ្យអសតាអ្ខេរ្មមេរាៃចំៃួៃទាប ៃិង្ 
រ្សបា្់ចំ�ូ� បាៃតិចជាង្បពុរ្ត10។ តាម 
សបន��ើ  ស្ត្ើសតរូវពរារ�រាវែ មើរប្ត់�ួ្ពគ ដូចជា ការរ្សាភា�ស�ហមេចារ ើមពុៃព��អាពាហ៍�ិពាហ៍ បងាហា ញៃូវការ
ពរារ�សបតបិត្ពិោ�ព្ត្ងៀមរា្ង ត់ ៃងិ្មិៃដច្រដំ�្បញ្ហា ពៅខាង្ពសរៅផោ្ះ11។ ពយាង្តាមរបា�ការ�៍ម�ួដដ� 
បាៃបងាហា ញ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោជាមួ�អ្្ពា្់�័ៃ្ធពៅ្្ ំ ២០១៤ ្ត្ើ�ើការចិញ្រឹម្ូៃពៅ្ម្ពុជា12បាៃឱ្យដរឹង្ថា 
កា��ើអតើត សបជាជៃ្ម្ពុជាបាៃដរឹង្យា៉ា ង្ទូ�ំទូោ�ថា ឪ�ពុ្គឺជាអ្្ទទួ�បៃ្ពុ្រ្សបា្់ចំ�ូ� ជាអ្្

 ្តពសមចចិត្្្ពុង្សគរួរារ អប់រ ំ្ ូៃ ៃិង្ទទួ�ខពុ្តសតរូវចំពពាោះការ្តពសមចចិត្អំ�ើការ្តិ្សារប្ត់្ូៃៗ។ ចំដ�្
 ឯរ្ា�គឺពៅផ្ោះ ៃិង្ពធវែើ្ិច្ការផ្ោះ។

Pa
rt

ne
rs

fo
rP

re
ve

nt
io

n©
 7  Turner, H., Finkelhor D. & Ormrod R. 2006. The effect of lifetime victimization on the mental health of children and 

adolescents. Social Science & Medicine, 62: 13–27; Felitti, V., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, 
A.M. & Edwards, V. 1998. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes 
of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14: 
245–258; Koss, M.P., Yuan, N.P., Dightman, D., Prince R.J., Polacca M., Sanderson B., Et Al. 2003. Adverse childhood 
exposures and alcohol dependency among seven native American tribes. Am J Prev Med, 25:238–244; Jewkes, R., 
Dunkle K., Nduna M. & Shai N. 2010.

 8  Caspi, A., Mcclay, J., Moffitt, T.E., Mill, J., Martin, J., Craig, I.W., Taylor, A. & Poulton, R. 2002. Role of genotype in the 
cycle of violence in maltreated children. Science, 297: 851-854. Jewkes, R., Sikweyiya, Y., Morrell, R. & Dunkle, K. 
2011. Gender inequitable masculinity and sexual entitlement in rape perpetration South Africa: findings of a cross-
sectional study PloS One: 6.

 9 WHO and Cambodia Ministry of Women’s Affairs 2015. National Survey on Women’s Health and Life Experiences in 
Cambodia: 22.

  10 Nationally, 55 percent of women and 40 percent of men have not completed primary school. 12 percent of women 
and 21 percent of men have achieved a secondary or higher level of education. Women earn 30 percent less than 
men on average and 49 percent of married women earn less than their husband/partner. Educational achieve-
ments are lower in Kampong Chom when contrasted with national averages. Within Kampong Chom, 19.9 percent 
of women and 11.1 percent of men had no education, 51.9 percent of women and 54.2 percent of men attended 
some primary education, 6.6 percent of women and 7.5 percent of men completed primary, 19.2 percent of women 
and 23.2 percent of men attended some secondary education, and 1.3 percent of women and 1.7 percent of men 
completed secondary education (CDHS 2014, 14–15).

  11 WHO and Cambodia Ministry of Women’s Affairs 2015: 23.
  12 Seminar Report. Parenting in Cambodia. Friday 21 March, 2014. Phnom Penh. Available at: https://www.ics.nl/as-

sets/ReportParentingSeminar_March 21 Phnom Penh_ICS RUPP.pdf, accessed 10 November 2017.
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ពោ�រារជពរាលា ោះដផ្្ៃពយាបា�អ្ត់រ�ៈព��ជាពសចើៃទ្តវត្សម្ពៃោះ អំព�ើសប�័��ូជរា្តៃ ៍
ពសកាម របបដខមេរស្ហម ៃិង្ការពធវែើចំណា្ស្តរុ្ បាៃបណ្ា�ឱ្យសគរួរារសបដហ�ជា២៥% បាៃដរឹ្នាពំោ� 
ស្ត្ើ ពហើ�្៏នាឱំ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរតួនាទើព�ៃឌ័រម្�ើការចូ�រមួរប្ត់្្ពុង្តួនាទើថមេើពៃោះ13។ បច្ពុប្ៃ្ពៃោះ តួនាទើ 
រប្ត់រា្រ � ៃិង្ឪ�ពុ្ដតង្ដតរាៃភា�ខពុ្តរ្ារវាង្អ្្ រ្តព់ៅទើសបជពុំជៃ ឬទើស្រុង្  ឬជៃបទ �ើពសពាោះទាងំ្ឪ�ពុ្ ៃិង្ 
រា្រ �ទៃំង្ជាបាៃទទ�ួការអបរ់ពំសចើៃជាង្�ើអតើតកា� ៃងិ្ទទ�ួបាៃការងារពធវែើពៅតបំៃទ់ើស្រុង្ព ើ្ៃពឡើង្ផង្

 ដដរ។ ពៅតំបៃ់ទើស្រុង្ ឪ�ពុ្ដតង្ដតចូ�រមួពសចើៃ្្ពុង្ការចិញ្រឹមបើបាច់្ូៃ។ ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ សប្តិៃពបើរ្ា�
 ពធវែើការ ពហើ�ឪ�ពុ្មៃិពធវែើការ ព��ខលាោះឪ�ពុ្្ស៏តរូវពធវែើជាអ្្ពមើ�ដថទាំ្ ពុរារ14។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្ព៏ោ� វ្ិតមភា� 

ព�ៃឌ័រ ៃិង្បទោឋា ៃព�ៃឌ័រដបបបិតាធិបពត�្យពៅដតព្ើតរាៃពៅពឡើ� ។

តួនាទើទាបជាង្ជាទូពៅរប្ត់ស្ត្ើពៅ្្ពុង្្តង្្គម្ម្ពុជាពបើពសបៀបពធៀបជាមួ�បពុរ្ត គឺជាដផ្្មួ�នៃ
បញ្ហា សបឈមដ៏ធំពៅ្្ពុង្្តង្្គមដដ�រាៃបទោឋា ៃព�ៃឌ័រដបបបិតាធិបពត�្យ។ ពរា�គំៃិត្ត្ើ�ើឋាៃៈ ៃិង្

 ឋានាៃពុស្ម្តង្្គមបាៃព ើ្តរាៃជា�ូរម្ពហើ� ៃិង្វារាៃ�្ខេ�ៈ្តំខាៃ់្តសរាប់្តង្្គម្ម្ពុជា15។  ស�ោះ�ពុទ្ធ 
រា្តនា គឺជា្ត្ារមួចំដ�្ដ៏្តំខាៃ់មួ�ចំពពាោះឋានាៃពុស្មពៃោះ ពហើ�ស�ោះ�ពុទ្ធរា្តនា្៏រាៃតួនាទើ្តំខាៃ ់
្្ពុង្ការដរឹ្នា្ំតង្្គមឱ្យរាៃច�នារ្ត់រពវ ើ្ ផង្ដដរ។ រារៈ្តំខាៃ់នៃឋានាៃពុស្ម្តង្្គមបាៃោត្តៃ្ធរឹង្យា៉ា ង្ 
ទូ�ទូំោ�ពៅ្្ពុង្តនមលានៃការចិញ្រឹម្ូៃ ៃងិ្ការពសបើបាស្់តភារាពៅតាមឋាៃៈ្តង្្គមជាពរៀង្រា�ន់ថ្ង។ ឧទាហរ�៍៖

 ្ត�វែនាមម�ួចំៃៃួ ល្ាពុោះបញ្្ងំ្�ើដបបដផៃ្តង្្គម ចំដ�្ឯ អា�ពុបងាហា ញ�ើឋាៃៈ ៃងិ្្ិតទ្ធអិណំាចពៅ្្ពុង្្តង្្គម16។  
្ូតម្ើដតពៅ្្ពុង្សគរួរារមួ� ព្ុរាររ្ា្់សតរូវៃិយា�ពៅកាៃ់បង្ៗ ដដ�រាៃវ�័ចា្ត់ជាង្ខពុ្តរ្ាពៅៃរឹង្ការ 
ទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�បអូៃៗដដ�រាៃវ�័ព្មេង្ជាង្ ។

អំមពើហងិសាមលើសស្ត ីនិងមកមេង្សមីៅក្ពុជា
ការអពង្កេតសបជារាស្ត្ ៃិង្្តពុខភា�ពៅ្ម្ពុជា្្២ំ០១៤ បាៃោ្់បញូ្�ៃូវដផ្្មួ�្ត្ើ�ើអំព�ើហងិ្សា

 ្្ពុង្សគរួរារ ៃិង្ការអពង្កេតរប្ត់អង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្្្២ំ០១៥្ត្ើ�ើ្តពុខភា� ៃិង្បទ�ិពរាធៃ៍ជើវតិ
 រប្ត់ស្ត្ើ គឺជាការអពង្កេតពសបវា៉ាឡង់្ថ្ា្់ជាតិ្ត្ើ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ17។ ការអពង្កេតសបជារាស្ត្ ៃិង្្តពុខភា�ពៅ 

្ម្ពុជា្្ ំ២០១៤  បាៃរ្ព�ើញថា ស្ត្ើសបដហ� ២0% (រាៃអា�ពុ�ើ ១៥ ពៅ ៤៩ ្ ្ )ំ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា
 ព�ើរាង្កា�យា៉ា ង្ពហាចណា្ត១់ដង្្្ពុង្ជើវតិរប្ត�ួ់្ពគពហើ� ៦%នៃស្្តើ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវពភទ
 ពៅ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ។ ពៃោះបងាហា ញថា អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធ រ្ា�រាៃពសបវា៉ាឡង្់ខ្្ត់ជាង្អំព�ើហងិ្សា�ើអ្្
 ដនទ18។ការអពង្កេតរប្ត់អង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្ បាៃរ្ព�ើញថា ២១%នៃស្ត្ើដដ�ធាលា ប់រាៃនដគូ  

(អា�ពុ១៥-៦៤្្)ំ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា� ឬផលាូវពភទ�ើនដគូពហើ�ស្ត្ើ ៣២% គឺជាជៃរង្ពសរាោះ
 នៃអំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវចិត្�ើនដគូ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ស្ត្ើភាគពសចើៃដដ�ទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�

 រាៃ�្ខេ�ៈធ្ងៃ់ធ្ងរ រា៉ាំ នរ ៉ា ឬ្ំ�ពុង្បៃ1្9។ អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា� ៃងិ្ផលាូវពភទព្ើតរាៃពៅតំបៃ់ជៃបទរាៃអសតា
 ខ្្តជ់ាង្ពៅតបំៃ់ទើស រ្ុង្20។ ស្ត្ើចំៃួៃ១៤បាៃរា�ការ�៍ថាទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាផលាូវកា�ដដ�បង្កេពឡើង្�ើអ្្

ដដ�មិៃដមៃជានដគូរាៃ ៃិង្ ស្ត្ើចំៃួៃ ៤% បាៃរា�ការ�៍ថាទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវពភទ�ើអ្្ដដ�មិៃ
 ដមៃជានដគូ។

 13 WHO and Cambodia Ministry of Women’s Affairs 2015: 22.
 14 Seminar Report. Parenting in Cambodia. 
 15  Hinton, A.L. 2005, Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide. Berkeley and Los Angeles, California: 

University of California Press: 185–186.
 16  Ibid: 184.
 17  National Institute of Statistics. 2015. Cambodia Socio-Economic Survey. Ministry of Planning: Phnom Penh, Cambo-

dia. 
 18 For non-partner violence, the WHO report found 14 percent of women reported experiencing physical violence 

victimization by a non-partner and 4 percent experience sexual violence victimization by a non-partner.
 19 WHO and Cambodia Ministry of Women’s Affairs 2015: 50.
 20 WHO and Cambodia Ministry of Women’s Affairs 2015: 49.
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ការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃិង្អំព�ើហងិ្សា (UN MCS)នៃ្មមេវធិើនដ
 គូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ៃិង្បណ្ាសបពទ្តដនទពទៀត្្ពុង្តំបៃ់អា្តពុើ - បា៉ា ្តពុើហវែិ្  បាៃចង្ស្ង្ជា
 ឯ្រារអំព�ើហងិ្សាដដ�សបស�រឹត្ពោ�បពុរ្ត ៃិង្បាៃ្ំ�ត់្ត្ាហាៃិភ័�្តំខាៃ់ៗនៃការសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សា
 ព�ើស្ត្ើ ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ ពោ�ពផ្្តជា�ិព្ត្តព�ើអពំ�ើហងិ្សាបង្កេពឡើង្�ើនដគូ្ត្ទិ្ធរ្ា�21។ តាម�ទ្ធផ�ដដ�ទទ�ួ 

បាៃ�ើការ្តិ្ សាខាង្ព�ើពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា បាៃបងាហា ញថា ជាង្ពា្់្ណ្ា�នៃបពុរ្តបាៃសបស�រឹតអ្ពំ�ើហងិ្សា
 ព�ើផលាូវចិត្ ៃិង្/ឬផលាូវព្តដឋា្ិច្ពៅព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ។ ពសចើៃជាង្មួ�ភាគបើនៃបពុរ្តបាៃ

 សបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា�ៃិង្/ឬអំព�ើហងិ្សាផលាូវពភទព�ើនដគូ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ។ ការរា�ការ�៍អំព�ើ

 ហងិ្សាព�ើផលាូវពភទ (អសតាពសបវា៉ាឡង់្នៃការសបស�រឹត ្២១%) រាៃ� ខ្េ�ៈទូពៅពសចើៃជាង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរបូរាង្កា� 
 (ពសបវា៉ាឡង្ន់ៃការសបស�រឹត ្១៦%)។ អសតាពសបវា៉ាឡង្ន់ៃការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ�ើអ្្ ដដ�មៃិដមៃជានដគូ្្ពុង្ម�ួ 

ជើវតិរាៃ ៨ ៃងិ្ ៥% គកឺាររពំោភបូ្  ឬជាស្រុមពៅព�ើស្ត្ើរ្ា្់។  ការ្តិ្ សាបាៃរ្ព�ើញថា ការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ
 ដដ�សបស�រឹត្ពោ�បពុរ្ត ្ ្ពុង្មួ�ជើវតិរាៃចំៃួៃ ៤% ៃិង្ការរពំោភបូ្ ឬជាស្រុមរាៃចំៃួៃ ៣% ។ ការ្តិ្សា
 

្៏បាៃបងាហា ញថា បពុរ្តជាង្ពា្់្ណ្ា�បាៃរា�ការ�៍ថាសបស�រឹត្អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈគឺបាៃសបស�រឹត្ទពង្វែើ 
ដបបពៃោះពៅព��ដដ��ួ្ពគរាៃវ�័ជទំង់្ ៃងិ្បពុរ្ត ២៥% បាៃសបស�រឹតអ្ពំ�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ មពុៃព���ួ្ ពគ 
រាៃអា�ពុ ១៥ ្្ ំ។

ការវភិាគមួ�បាៃពធវែើការពសបៀបពធៀបរវាង្បពុរ្តដដ�បាៃសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា� ៃិង្
 បពុរ្តដដ�មិៃបាៃសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សា ពោ�បាៃបងាហា ញ�ើ្ត្ាហាៃិភ័�ជា្់ោ្់មួ�ចំៃួៃ។ ្ ត្ាហាៃិភ័�
 ទាងំ្ពៃោះ រមួរាៃ៖

•	 អា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររាៃ្សមិតទាប ។

•	 ជំនាញ្្ពុង្ការ្រាង្ទំនា្់ទំៃង្រាៃ្សមិតទាប (រាៃជពរាលា ោះជាញរឹ្ញាប់ជាមួ�នដគូ) ។

•	 សបឈមៃរឹង្បញ្ហា ដផ្្្តពុខភា�ផលាូវចិត្ (ឧទាហរ�៍៖ការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ ៃិង្បញ្ហា ពសគឿង្ស្តវ រឹង្) 

•	 បទ�ិពរាធៃរ៍ង្អំព�ើហងិ្សា�ើ្ ពុរារភា� (ឧទាហរ�៍៖ ធាលា បជ់បួសបទោះៃូវការរពំោភបពំាៃផលាូវកា� ឬផលាូវ
 ពភទ្្ពុង្អំឡពុង្ព�� ព្ុរារភា� បាៃព�ើញ ឬទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាដនទពទៀត) ។

•	 សប�ូ្្្ពុង្ឥរយិាបថដដ�រាៃហាៃិភ័�ខ្្ត់(ឧទាហរ�៍៖ការចូ�រមួ្្ពុង្ការវា�តប់រ្ាពោ�ពសបើ
អាវពុធ ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�រមួពភទ ៃិង្រាៃនដគូផលាូវពភទ�ើរ ឬពសចើៃ)។

•	 ្សមិតនៃការអប់រទំាប (ជា�ិព្ត្ត មិៃបាៃបញ្ប់ការ្តិ្សាថ្ា្់អៃពុវទិយា�័�) ។
•	 ្តសរាប់ការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈព�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ ្ត្ាហាៃិភ័�្តំខាៃ់ៗ រមួរាៃ៖
•	 សបឈមបញ្ហា ដផ្្្តពុខភា�ផលាូវចិត្ (ការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្) ។
•	 សប�ូ្្្ពុង្អំព�ើហងិ្សា ៃិង្អា្ប្្ិរយិាដដ�រាៃហាៃិភ័�ខ្្ត់ (ឧទាហរ�៍៖ ការពសបើពសគឿង្ពញៀៃ 

 ការចូ�រមួជាមួ�ស្រុមព្មេង្រ្ាវ ការចូ�រមួ្ត្មមេភា�វា�តប់រ្ាពោ�ពសបើអាវពុធ ចូ�រមួ្្ពុង្ 
្ត្មមេភា�រមួពភទ ៃិង្រាៃនដគូរមួពភទ�ើរ ឬពសចើៃ) ។

ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ្សមង្្តំ�ួរ្៏បាៃពផ្្តព�ើ្ក្ាដដ�ព�ើ្ទរឹ្ចិត្ដ�់បពុរ្ត្្ពុង្ការសបស�រឹត្អំព�ើ
 រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈដដ�បាៃរា�ការ�៍។ ្ក្ាទាងំ្ពនាោះរមួរាៃតាម�ំោប់ថ្ា្់�ើ្សមិតខ្្ត់បំផពុតពៅទាប 

បំផពុត៖

•	 ្តិទ្ធិទទួ�បាៃអាទិភា�ផលាូវពភទ 

 21  Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S. 2013. Men, gender and violence against women in Cambodia: findings from a 
household study with men on perpetration of violence. Phnom Penh: UN Women Cambodia.
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•	 ្ំហរឹង្ ឬការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ (ជា�ិព្ត្តការរពំោភនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�) ។

•	 ការអផ្សពុ្ ឬការចង់្្តបបា� (ជា�ិព្ត្តការរពំោភអ្្មិៃដមៃជានដគូ) ។

•	 ការផរឹ្ពសគឿង្ស្តវ រឹង្ (ម្ង្រាកេ � រា�់ការរពំោភសគប់សបពភទ) ។

បពុរ្តភាគពសចើៃបាៃរា�ការ�៍�ើអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររាៃ្សមិតមធ្យម ពហើ� 
ស្ត្ើជាទូពៅបាៃរា�ការ�៍ថាមិៃ្ូតវរាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ សបកាៃ់�្ឥរយិាបថ

 
ព�ៃឌ័រតាមដបបសបន��ើ  ៃិង្អភិរ្្ស។ រប្គំពហើញពៃោះ បាៃ្ត់្តរា្គ �់�ើរារៈ្តំខាៃ់នៃការពរៀបចំគពសរាង្

 
្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរទា្់ទង្ៃរឹង្ព�ៃឌ័រជាមួ�បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ពដើម្ើព�ើ្្ម្្ត់្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការ្រាង្ៃូវ

 ជពសមើ្តពផ្សង្ៗអំ�ើភា�ជាបពុរ្ត ៃិង្ភា�ជាស្ត្ើដដ�រាៃការពបើ្ចំហរជាង្មពុៃ ៃិង្រាៃភា�បត់ដបៃជាង្
 គំៃិតអាណាៃិគមៃ៍ដដ�ព�ើ្្ម្្ត់ភា�បំពារបំពាៃ ៃិង្ភា�សតរួតសតារប្ត់បពុរ្ត ៃិង្ភា�អ្ត្មមេ ៃិង្
 អៃពុពោមភា�រប្ត់ស្ត្ើ ។ �ទ្ធផ�នៃការ្ិត្សាបាៃបងាហា ញផង្ដដរថាអា្ប្្ិរយិាព�ៃឌ័ររប្ត់បពុគ្គ�រ្ា្់ៗ 

្៏បាៃទទួ�ឥទ្ធិ���ើអា្ប្្ិរយិា ៃិង្តួនាទើព�ៃឌ័ររប្ត់ឪ�ពុ្រ្ា�ពៅ្្ពុង្ផ្ោះ ៃិង្រពបៀបរបបដដ�បញ្ហា
 ទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃពោោះសរា�ពៅ្្ពុង្ការបពសង្ៀៃពៅរាោ។ ជារមួ មៃពុ្ត្សជាពសចើៃមិៃទទ�ួ�្អំព�ើហងិ្សាព�ើ
 ស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើពនាោះពទ។ ដតពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ បពុរ្តមួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ថា 

ចបាប់រាៃភា�តរឹង្រពុ រឹង្ខាលា ងំ្ព�្្្ពុង្ការោ្់�ិៃ័�ដ�់ជៃព�មេើ្តនៃអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ ពោ�ព�ើ្ពឡើង្�ើ
 ការរាសំទ ឬបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្�ើឥរយិាបថរប្ត�ួ់្ពគពៅរាៃ្សមិត។ ជាការ�ិតណា្ត ់ការអពង្កេតសបជារាស្ត្  

ៃិង្្តពុខភា� ្ ្ ២ំ០១៤ បាៃបងាហា ញថា សបដហ�ពា្់្ណ្ា�នៃស្ត្ើទាងំ្អ្ត់្្ពុង្ស្រុមអា�ពុៃើមួ�ៗ ៃិង្បពុរ្ត
 ចៃួំៃ�ើ២0% ពៅ ៣0% បាៃ��ស់្តបថា កា�ៈពទ្តៈខលាោះ រាៃភា�្តមពហតពុផ�ដដ�រាវែ មើពធវែើការវា�ដសំប�ៃ្ធ 

រប្ត់រាត់។ អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្ស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តបាៃបងាហា ញថា “ការទពុ្្ូៃពចា�” “ការពចញពៅពសរៅពោ�មិៃ 
សបាប់” ៃិង្ “ការតរាត់ជាមួ�ប្ើរប្ត់រាត់” គឺពហតពុផ�ដដ�បពុរ្តមួ�ចំៃួៃបាៃពសបើ្តសរាប់ការវា�ដំពៅ
ព�ើសប�ៃ្ធរប្ត់រាត់ ។

បពុរ្តភាគពសចើៃ (៩៥%) បាៃរា�ការ�៍�ើ្សមិតខ្្ត់នៃការធាលា ប់ទទួ�រង្ការភ័�រៃ្ធត់ ៃិង្បញ្ហា  
ធ្ងៃ់ធ្ងរ្្ពុង្អំឡពុង្ព�� ព្ុរារភា�រប្ត់�ួ្ពគ (ឧទាហរ�៍៖ រង្ការបំពារបំពាៃផលាូវចិត្ ការោ្់ទ�្ឌ  ្ មមេព�ើរាង្

 កា� ៃិង្អ្តៃ្ិ្តពុខព្ត្ៀង្)។ ៤៣% នៃបពុរ្តសតរូវបាៃពគចាត់ទពុ្ថារាៃជំង្ឺធាលា ្់ទរឹ្ចិត្តាមដផ្្វជិ្ជរាស្ត្ 
ៃិង្ ២៥% សតរូវបាៃពគចាត់ទពុ្ថារាៃជំង្ឺធាលា ្់ទរឹ្ចិត្្សមិតខ្្ត់ ។

សបពភទព្តវាពផ្សង្ៗដដ�សតរូវការពដើម្ើរាសំទដ�់ជៃរង្ពសរាោះ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ រាៃដូច
 ជា ព្តវា្តពុខភា� ព្តវា្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ជំៃួ�ដផ្្ចបាប់ ៃិង្ព្តវារាសំទ្ិតទ្ធិមៃពុ្ត្ស ជំរ្រ្ា្់ពៅ ៃិង្ព្តវា
 

្តង្្គមដដ�រាសំទដ�ជ់ៃរង្ពសរាោះ�ើអំព�ើហងិ្សាពៅថ្ា្ព់ខត។្ ការ�សង្រឹង្ទនំា្់ទៃំង្រវាង្អ្្ ទទ�ួផ� ៃងិ្អ្្  
ផ្�់ព្តវា្មមេទាងំ្ពៃោះ គឺចាបំាច់ពដើម្ើបពង្កេើៃ�ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ្តពុវត្ថិភា�រប្ត់ជៃរង្ពសរាោះ ។

មហតុផលស្រោប់ការអន្តរាគ្ន៍
រប្្ំពហើញនៃការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តរប្តអ់ង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃងិ្អំព�ើហងិ្សា (UN MCS) 

 ដដ�អៃពុវត្ពោ�្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ បាៃបងាហា ញ�ើឱកា្តមួ�ពដើម្ើចូ�រមួ្្ពុង្ការបពង្កេើតអៃ្រាគមៃ៍
ពោ�ដផអ្ព�ើភ្ត្ពុតាង្្តសរាប់ការបងាកេ រទប់រាកេ ត់បឋមនៃអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ។ ពោ�រាៃការ

 ��់ដរឹង្�ើ្ ត្ាជរំពុញដដ�អាចដ្ដសបបាៃពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អពំ�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ (្ត្ាហាៃិភ�័ដដ�បាៃ
 ពរៀបរាប់ខាង្ព�ើ) ការអៃ្រាគមៃ៍្តមស្តបមួ�អាចសតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្ពដើម្ើពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័�ទាងំ្

ពនាោះ។ ដូពច្ោះ អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើអាចបងាកេ រ ៃិង្ទប់រាកេ ត់បាៃមពុៃព��វាព ើ្តពឡើង្។
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ពហតពុដូពច្ោះ អង្្គការ UNFPA ្ ្ពុង្ភា�ជានដគូជាមួ�អង្្គការ UN Women ៃិង្ អង្្គការ UNV ពៅ្ម្ពុជា 
រមួជាមួ�ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ ៃិង្រាៃការរាសំទ�ើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (P4P) បាៃបពង្កេើត ៃិង្អៃពុវត្រា្�្ង្

 ការអៃរ្ាគមៃ៍តាម្តហគមៃ៍ពោ�រាៃការចូ�រមួ�ើព្មេង្ជំទង្់ ៃិង្អ្្ ចិញ្រឹមបើបាចព់្មេង្ជំទង្់ (រមួរាៃ ឪ�ពុ្ 
រ្ា� រាច់ញាតិពៅ្្ពុង្ផ្ោះ សគរូបពសង្ៀៃ ៃិង្អ្្ផ្�់ព្តវា�ពុវជៃពផ្សង្ៗពទៀតពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍)។

ការអន្តរាគ្ន៍៖ ម ព្ ោះមៅ 
កាន់អនាគតរបសម់យើង
 ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះរាៃពរា�បំ�ង្រាសំទ 
ដ�់ការផ្លា ្ត់បូ្របទោឋា ៃ្តង្្គមតាមរពបៀបដដ� 
សបឈមពៅៃរឹង្ការទទួ��្បញ្ហា ព�ៃឌ័រ ៃិង្ 
អំព�ើហងិ្សា ស�មទាងំ្ពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័� 
ដដ�អាចដ្ដសបបាៃដូចរាៃពរៀបរាប់ខាង្ពសកាម៖ 
•	 បទោឋា ៃដដ�មិៃរាៃ្តមធម៌     ព�ៃឌ័រ ៃិង្ 
ការ្ំ�ត់អត្្តញ្ញា �ព�ៃឌ័រ ជំនាញ្រាង្ 
ទំនា្់ទំៃង្រាៃ្សមិតទាប ការសបឈមបញ្ហា ដផ្្ 
្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ៃិង្ជំនាញដ្តវែង្រ្ជំៃួ�ពៅរាៃ 
្សមិតទាប ការធពុញសទាៃ់្្ពុង្ការ្ំរាៃ1្22 ៃិង្ការ 
ពបាោះបង់្ពចា�រាោពរៀៃ ការសបឈមពៅៃរឹង្ការ 
ោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរពៅផ្ោះ ឬពៅរាោពរៀៃ ៃិង្ 
ភា�ជាគំរូពៅរាៃ្សមិតទាប្្ពុង្ចំពណាមស្រុម 
ដដ�្តំខាៃ់(ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តដដ�រាៃ 
អា�ពុ ១២-១៤្្)ំ ពៅ្្ពុង្បរយិាកា្តរាសំទ (ការ 

ចូ�រមួជាម�ួអ្្ ចញ្ិរឹមបើបាចព់ ម្េង្វ�័ជទំង្ ់រមួទាងំ្រាតាបិតា/អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃ អ្្ ផ�់្ព្តវា�ពុវជៃ 
ៃងិ្អ្្ ពា្់�ៃ័្ធ្តហគមៃ្៍តខំាៃ់ៗ) ពោ�ពសបើវធិើសប្បពោ�ៃរិៃ្រភា� (ការព�ើ្ ្ម្្តក់ារងារ្តមេស័គចតិ ្ៃងិ្

 ការប�្រពុ ោះបណា្រ �អ្្្តសមប្តសមរួ�ថ្ា្់ជាតិ ៃិង្ថ្ា្់មូ�ោឋា ៃ ស�មទាងំ្អ្្សគប់សគង្្មមេវធិើ)។

ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត់រប្ត់ព�ើង្” បាៃផ្�់ឱកា្តដ�់ព្មេង្
ជំទង់្្្ពុង្ការបពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្អៃ្របពុគ្គ�ដដ�រាៃផ្្តពុ្ភា� ៃិង្រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ស�មទាងំ្អា្ប្្ិរយិា 
ៃិង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ទទួ�បាៃការរាសំទ ៃិង្ព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ើអ្្ដដ�រាៃឥទ្ធិ��

 ពៅ្្ពុង្ការរ្ត់ពៅរប្ត់�ួ្ពគ។ តាមរ�ៈការបពង្កេើៃ�ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវា្មមេរាសំទ្តសរាប ់
ព្មេង្ជំទង់្ ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្អ្្ ទទួ�ផ�ពផ្សង្ៗពទៀត�ើគពសរាង្ព�ើដផ្្្តពុខភា� ការសបរឹ្សា

 
ពយាប�់ ៃិង្ព្តវា្តពុខពុរា�ភា�្តង្្គមៃរឹង្បៃ្�សង្រឹង្បដៃ្ថមពទៀតៃូវបរយិាកា្តដដ�រាសំទដ�់អ្្ទទួ�ផ� 
្្ពុង្ការដ្តវែង្រ្ព្តវារាសំទពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការទប់រាកេ ត់ ៃិង្ព្លាើ�តបចំពពាោះអំព�ើហងិ្សា។

ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃពសបើបាស្ត់វធិើរាស្ត្តាមដបបចូ�រមួដដ�បាៃបងាហា ញៃូវគៃលារឹោះនៃការទប់រាកេ ត ់

22  Leisure boredom is boredom during free time. Boredom is the subjective view of the adolescent in that they feel thre 
are no available or accessible activities that would be of interest or be satisfying to them. Wegner, L., & Flisher, A. J. 
(2009). Leisure boredom and adolescent risk behaviour: A systematic literature review. Journal of Child and Adoles-
cent Mental Health, 21(1), 1-28.

 ពទាោះបើការវៃិិពយាគ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់បឋមទាមទារៃូវព��ពវោ”
 ៃិង្ការខិតខំសបរឹង្ដសបង្យា៉ា ង្ពសចើៃ ពហើ�ខ្ពុ ំពជឿថាការផ្លា ្ត់ប្ូរគំៃិត
ៃិង្ពបោះដូង្អាចៃរឹង្្ត្ថិតពៅ�ូរអដង្វែង្ ៃិង្នាមំ្ៃូវផ�វជិ្ជរាៃ 
្្ពុង្្តង្្គម។ ការអៃ្រាគមៃ៍បាៃជួ�ឱ្យខ្ពុ ំ��់្តពុើជពសរៅ�ើបញ្ហា អំព�ើ

 ហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ្តមភា�ព�ៃឌ័រ ៃិង្ជំនាញចិញ្រឹម្ូៃ
 ដបបវជិ្ជរាៃដដ�ខ្ពុ ំអាចអៃពុវត្ពៅផ្ោះ ៃិង្ដច្រដំ�្ជាមួ�អ្ ្

  ពផ្សង្ពទៀតជពុំវញិខលាួៃខ្ពុ ំ។

  ្ញ្ញា  ឃាង្ រាតា្ថ ប៉ាពុរា៉ារាណា

អ្្្តមេ័សគចិត្អង្្គការ្តហសបជាជាតិនៃ្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់
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បឋមសប្បពោ�សប្ិតទ្ធភា� តាមរ�ៈការ្ិត្សា�ើការអៃ្រាគមៃ៍្ៃលាង្ម្(ឧទាហរ�៍៖ PREPARE 23,  
Skhokho ការរាសំទភា�ពជាគជ័� 24  ៃិង្ SASA! 25) ស�មជាមួ�ការអៃពុវត្ពោ�អ្្្តសមប្តសមរួ�្តហគមៃ ៍
ដដ�បាៃប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ផ្�់ការរាសំទ្តសរាប់ការអៃ្រាគមៃ៍។

ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័�្សមិតខ្្ត់ដដ�អាចពមើ�ព�ើញ ៃិង្អាចដ្ដសប
បាៃដដ�បាៃរ្ព�ើញពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�នៃការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តហសបជាជាតិពៅសបពទ្ត

 
្ម្ពុជាដដ�រាសំទពោ�នដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ 26 ពោ�សតរូវអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍តាមរពបៀបពផ្សង្រ្ាៗជាពសចើៃ។ 
(ឧទាហរ�៍៖ PREPARE ៃិង្ Skhokho ការរាសំទភា�ពជាគជ័�)។

ខាង្ពសកាមពៃោះគឺជាតារាង្្តពង្ខេបអ�ំើពរា�ប�ំង្រប្់តអៃ្រាគមៃ៍ដដ�ពា្�័់ៃ្ធពៅៃរឹង្្ត្ាហាៃភ័ិ�ៃើមួ�ៗ។

តារាងទជី ១៖ កត្ាហានិភ័យថែលពាក់ព័ន្ធនរឹងការបបបពរឹតអ្ំសពើហិងសាសលើសេ្ជី និងសក្មងបេជី និងការអនរ្ាគមន៍ថែលនរឹង
សដ្ះបោយកត្ាហានិភ័យទាងំសនះ

កត្ាហានិភ័យថែលរកស�ើញសៅក្ នុងលទ្្ធ លមនការេិ
កសាពហុបបសទេរបេ់អង្គការេហបបជាជាតិ (MCS) 
សៅកម្ នុជា

ការអនរ្ាគមន៍ក្ នុងការសដ្ះបោយកត្ាហានិភ័យ

ឥរយិាបថវ្ិតមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការបពង្កេើតភា�ជា 
បពុរ្តដដ�រាៃបញ្ហា

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការបពង្កេើតភា�ជា
បពុរ្តតាមជពសមើ្តពផ្សង្ រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ៃិង្ការ 
បពង្កេើតភា�ជាស្ត្ើរាៃភា�រ រឹង្រាពុ ចំបា្ត់ោ្ត់

•	 ពោោះសរា�បញ្ហា ផលាូវពភទ 
ៃិង្្ិតទ្ធិទទួ�បាៃអាទិភា�ផលាូវពភទ

•	 ពោោះសរា�បញ្ហា នៃការសតរួតសតា ៃិង្អំណា
ចៃិង្ឥរយិាបថដដ�សគប់ដ�្ប់រប្ត់បពុរ្ត 
ៃិង្ព�ើ្្ម្្ត់ការពរារ� ៃិង្្តប ព្ុរ្តធម៌ចំពពាោះ
មៃពុ្ត្សសគប់ៗរូបពោ�ព្តមេើភា�រ្ា

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការអា�ិតអា្ូតរ ការ��់ចិត្រ្ាៃិង្ 
ការរាពំារ្តង្្គម្តសរាប់ស្្តើ/ព ម្េង្ស្តើ ៃងិ្ការបពង្កេើត 
តួនាទើព�ៃឌ័រតាមជពសមើ្តពផ្សង្ដដ�្តមស្តប

ការសគប់សគង្្ំហរឹង្ ៃិង្អារមមេ�៍រាៃ្សមិតទាប 
(ឧទាហរ�៍៖ ពរាគ្តញ្ញា ធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ 
ឬការធពុញថប់អារមមេ�៍ ឬ្ប់ខរឹង្)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្តពុខភា�ផលាូវចិត្

•	 បពង្កេើៃ្តមត្ថភា�្្ពុង្ការសគប់សគង្ភា�តាៃតរឹង្ 
ៃិង្ជំនាញពោោះសរា�បញ្ហា

23 Mathews, C., Eggers, S.M., Townsend, L., Aarø, L.E., de Vries, P.J., Mason-Jones, A.J., ... De Vries, H. (2016). Effects of 
PREPARE, a Multi-component, School-Based HIV and Intimate Partner Violence (IPV) Prevention Programme on Ado-
lescent Sexual Risk Behaviour and IPV: Cluster Randomised Controlled Trial. AIDS and behavior, 20(9): 1821–1840.

24 Jama Shai, N., Mahlangu, P., Gevers, A., Shamu, S., & Jewkes, R. 2015. The effectiveness of a parent-teenager rela-
tionship strengthening programme in South Africa. SVRI Forum 2015: Stellenbosch, South Africa. 

25 Abramsky, T., Devries, K., Kiss, L., Nakuti, J., Kyegombe, N., Starmann, E., ... Watts, C. 2014. Findings from the SASA! 
Study: a cluster randomized controlled trial to assess the impact of a community mobilization intervention to pre-
vent violence against women and reduce HIV risk in Kampala, Uganda. BMC medicine 12(1): 122 

26  Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S. 2013.
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មិៃបាៃបញ្ប់ការ្តិ្សាថ្ា្់មធ្យម

ការធពុញសទាៃ់្្ពុង្ការ្ំរាៃ ្(ឧទាហរ�៍៖ 
ការចាប់រពំោភពដើម្ើ្តបបា�)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ភា�ជារ្ា្ត់ ៃិង្ពផ្្តព�ើពរា� 
បំ�ង្ ដូចជាតាមរ�ៈការងារ្តមេ័សគចិត្

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការបញ្ប់ការ្តិ្សា (ជា�ិព្ត្តតាម 
រ�ៈការព�ើ្្ម្្ត់អំ�ើពរា�បំ�ង្ ៃិង្ភា�ជា 
រ្ា្ត់ ៃិង្ការ្ំ�ត់ពរា�គំៃិត ៃិង្ការ្តពសមច 
ចិត្ពោ�ពសបើ្្ើ្តង្្រឹម ៃិង្្្ើ្តពុបិៃ្្តសរាប់

 អនាគតរប្ត់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្ការ្ំ�ត់�ើ្ត្ា
ពដើម្ើជួ��ួ្ពគឱ្យទទួ�បាៃពជាគជ័�នាព�� 
អនាគត)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្ិតទិ្ធមៃពុ្ត្ស រាប់បញូ្�ទាងំ្តនមលានៃ
 

ការពរារ� ការ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ដថទា/ំរាៃចិត ្
្តប ព្ុរ្តធម៌ ៃិង្ដច្រដំ�្ការស�រួ�បារមភា

ការព ល្ា ោះរ្ាញរឹ្ញាប់ជាមួ�នដគូ 
ឬការវា�តប់រ្ាជាមួ�មិត្ភ្្រិ

•	 ្រាង្ជំនាញទំនា្់ទំៃង្ (រមួទាងំ្ការពសបើ 
ភារា គួរ្តម)

•	 បពង្កេើតជំនាញពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

•	 ព�ើ្ ្ម្្តក់ារទំនា្ទំ់ៃង្សប្បពោ�ផ្្តព្ុ ភា�

ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ •	 បពសង្ៀៃជំនាញ្្ពុង្ការោ្់�ិៃ័�ដបបវជិ្ជរាៃដ�់
អ្្អប់រ ំៃិង្ឳ�ពុ្រ្ា�

•	 ្រាង្ជំនាញទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ 
ដ�់�ពុ្រ្ា�

គំរូមិៃ�អ •	 បពង្កេើតគំៃិតដដ���់ដរឹង្�ើ្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការរាសំទ  ទំនា្់ទំៃង្ដដ��្ចិត ្
ទពុ្ោ្់រវាង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ភា�ជារ្ា្ត់ ៃិង្ពផ្្តព�ើពរា� 
បំ�ង្្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ជំទង់្

•	 ��់ដរឹង្ ៃិង្រាសំទដ�់ពរា�ពៅ ៃិង្តនមលានៃការ 
អៃ្រាគមៃ ៍(្្ពុង្ចំពណាមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ដូច

 
ជាឪ�ពុ្រ្ា� អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃអ្្ 
ផ្�់ព្តវា�ពុវជៃ ៃិង្្តរាជិ្្តហគមៃ ៍
្តំខាៃ់ៗដនទពទៀត)
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�ទ្ធផ�រ�ំរឹង្ទពុ្�ើអៃ្រាគមៃ៍ជារមួគឺ៖ ព្មេង្ស្តើ ៃងិ្ព្មេង្សបរុ្តវ�័ជទំង់្ទាងំ្អ្់តដដ�រាៃអា�ពុចពនាលា ោះ 
�ើ ១២ពៅ១៤្្ ំរាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ឥរយិាបថទទួ��្អពំ�ើហងិ្សារាៃ្សមិត
ទាប5 27 ពហើ�ទទ�ួបាៃការរាសំទ�ើអ្្ ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្្តហគមៃរ៍ប្ត�ួ់្ពគ ។

ស្្តងួ្្ិចក្ារនារ ើ គជឺានដគូអៃពុវត្្្ពុង្សបពទ្តដដ�សតរូវបាៃរាសំទពោ�ភ្ា្ង់ារអង្្គការ្តហសបជាជាតិ
 

ជាពសចើៃពដើម្ើអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ព្តៀវពៅដ�នា្ំត្ើ�ើការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍សតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្
ពោ�រាៃការ�ិពសរាោះពយាប�់ជាមួ�អ្្ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្អ្្ជំនាញ្្ពុង្ស្តរុ្។ ព្តៀវពៅដ�នាពំៃោះសតរូវបាៃ 
អៃពុមត័ពោ�ស្្ួតង្្ិចក្ារនារ ើដដ�បាៃប្ដសប ៃងិ្អាចរ្បាៃជាភារាដខមេរ ៃងិ្ភារាអង្ព់គលា្ត ពហើ�បន្ាប ់
ម្សតរូវបាៃពសបើសបា្ត់្តសរាប់វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃរ�ៈព�� ១0 នថ្ង។  អ្្្តសមប
្តសមរួ�តាម្តហគមៃ៍សតរូវបាៃពសជើ្តពរ ើ្តផ្�់ការដ�នា ំៃិង្ការរាសំទពោ�ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ ។

តារាងទជី ២៖ វិធជីោសេច្បមនុះេបមាប់ការអនរ្ាគមន៍

បកនុមយុវវ័យ បកនុមមនុេ្សសពញវ័យ/េហគមន៍

អៃ្រាគមៃ៍ •	 ២២ វគ្គ  ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍ 
ឬពរៀង្រា�់�ើរ្តប្ាហ៍ (សបដហ� 
២ ពរា៉ា ង្្្ពុង្មួ�វគ្គៗ) ពរៀបចំពឡើង្ 
ពសរៅពរា៉ា ង្្ិត្សាពៅរាោ ឬចពុង្ 
្តប្ាហ៍្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ ដខ

•	 ១២ វគ្គ ពរៀង្រា�់�ើរ្តប្ាហ៍ ឬសបចាដំខ 
(សបដហ� ៣ ពរា៉ា ង្្្ពុង្មួ�វគ្គ) 
ពរៀបចំពឡើង្ពៅចពុង្្តបា្រ ហ៍ 
ឬព��ោ្ង ច្្ពុង្   រ�ៈព�� ១២ ដខ

ទើតាងំ្ៃិង្ 
ចំៃួៃស្រុម

•	 ពខត្្ំ�ង់្ចាម  28

•	 ស្តរុ្ ១ ្្ពុង្ពខត្្ំ�ង់្ចាម 
ពហើ�១ ស្រុម្្ពុង្១�ពុ ំ
ដដ�រាៃចំៃួៃ ៥ �ពុ ំ29

•	 ចំៃួៃស្រុម្តរពុប៖ ៥

•	 ពខត្្ំ�ង់្ចាម

•	 ស្តរុ្ ១ ្្ពុង្ពខត្្ំ�ង់្ចាមពហើ� ១ 
ស្រុម្្ពុង្១�ពុ ំរាៃចំៃួៃ ៥ �ពុំ

•	 ចំៃួៃស្រុម្តរពុប៖៥

27  Violence acceptance attitudes were measured on a 13-item scale, with statements about the acceptability of the use 
of violence in a range of situations. Questions were adapted from the Skhokho Supporting Success Study  (Shamu, 
S., Gevers, A., Mahlangu, P., Jama Shai, N., Chirwa, E., & Jewkes, R. (2016). Prevalence and risk factors for intimate 
partner violence among Grade eight learners in urban South Africa: Baseline analysis from the Skhokho Support-
ing Success cluster randomised controlled trial. International Health, 8, 18-26.; Jewkes, R., Gevers, A., Shamu, S., 
Mahlangu, P., Shai, N., Lombard, C. & Chirwa, E. (2017). Outcome of the randomised controlled trial to evaluate the 
Skhokho violence prevention intervention in South African schools. Presentation at the Sexual Violence Research 
Initiative Forum. Rio de Janiero, Brazil.) the Skhokho Supporting Success cluster randomised controlled trial. Inter-
national Health, 8, 18-26.; Jewkes, R., Gevers, A., Shamu, S., Mahlangu, P., Shai, N., Lombard, C. & Chirwa, E. (2017). 
Outcome of the randomised controlled trial to evaluate the Skhokho violence prevention intervention in South Afri-
can schools. Presentation at the Sexual Violence Research Initiative Forum. Rio de Janiero, Brazil.)

28 According to the CDHS, Kampong Cham had the highest reported lifetime rate of physical violence at 33.2 percent, 
the highest rate of physical or sexual violence by a husband/partner in the last 12 months at 20 percent, and 5.5 
percent had experienced sexual violence in their lifetimes (2014).

29 Violence against women in the targeted district and communes is lower than other districts. However, the Provincial 
Department of Women’s Affairs suggested these locations because there had not been any programme implement-
ed here pertaining to violence against women and collaborations with local authorities were considered favorable 
(UNFPA Travel Report to Kampong Cham Province, 26 March 2016). 
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អ្្ចូ�រមួ •	 ព្មេង្ជំទង់្អា�ពុ ១២ ពៅ 
១៤ ្្ ំ(ស្តើ ៃិង្សបរុ្ត) 
ពៅ្្ពុង្�ពុៃំើមួ�ៗ

•	 ទំហសំ្រុម�ើ ២០-២៥ 
នៃព្មេង្វ�័ជំទង់្

•	 ចំៃួៃអ្្ចូ�រមួ្តរពុប៖ 
ព្មេង្ជំទង់្សបដហ� ៣៥២ នា្់ ។ 
៣២%នៃព្មេង្ជំទង់្បាៃចូ�រមួយា៉ា
ង្ពហាចណា្ត ់៥០% ឬពសចើៃជាង្
ពៃោះ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។

•	 អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្ជំទង់្ 
រមួរាៃឪ�ពុ្រ្ា� /អាណា�យាបា� 
សគរូបពសង្ៀៃ អ្្ផ្�ព់្តវា�ពុវជៃ ្តរាជិ្  
្តហគមៃ៍្តំខាៃ់ៗពៅ្្ពុង្�ពុៃំើមួ�ៗ

•	 ទំហសំ្រុម៖ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់�ើ ២០-២៥ 
នា្់

•	 ចំៃួៃអ្្ចូ�រមួ្តរពុប៖ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ 
សបរា� ៣៤៦ នា្់។ ២៣% 
នៃអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃចូ�រមួ 
យា៉ា ង្ពហាចណា្ត ់៥០% ឬពសចើៃជាង្
ពៃោះ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍។

អ្្្តសមប 
្តសមរួ�

•	 អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ៣ នា្់ 
្តសរាប់ស្រុមៃើមួ�ៗ

•	 ្តរពុប៖ អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ 
១៥ នា្់

•	 អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ៣ 
នា្់្តសរាប់ស្រុមៃើមួ�ៗ

•	 ្តរពុប៖អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ១៥ 
នា្់

ការភា្ជ ប់ពៅៃរឹង្ 
ព្តវារាសំទ

•	 ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវារាសំទ សតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្ ៃិង្ភា្ជ ប់ពៅៃរឹង្ព្តៀវពៅ
 

ដ�នា្ំតសរាប់ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។ អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវបាៃប�្ពុ ោះ 
បណ្ា��ើការបញ្ជូ ៃអ្្ចូ�រមួពៅរ្ព្តវារាសំទ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ផ្�់ព្តវា
ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ្៏សតរូវបាៃបសញ្្ជ បអំ�ើគពសរាង្ពៃោះដដរ 

ការ្តមេ័សគចិត្ •	 អ្្្តសមប្តសមរួ�្តមេ័សគចិត្ សតរូវបាៃប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ទទួ�បាៃការរាសំទពដើម្ើ
អៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ ជាមួ�ៃរឹង្ការពសបើសបា្ត់ព្តៀវពៅដ�នា។ំ

•	 ភា�ជានដគូរវាង្ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្មៃពុ្ត្សព�ញវ�័្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្តាម្តហគមៃ៍ 
សតរូវបាៃព�ើ្្ម្្ត់ ។
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ការវាយតម្លៃ

ការមរៀបចំការសកិសា
ការ្តិ្សាពៃោះរាៃពរា�បំ�ង្វា�តនមលា ពដើម្ើ្ ំ�ត់�ទ្ធភា� ការទទួ��្ �ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ 

ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់រ�ំរឹង្ទពុ្្តំខាៃ់ៗ�ើការអៃ្រាគមៃ៍ដដ�ៃរឹង្ផ្�់ជាភ័្្តពុតាង្្្ពុង្ការផ្�់�័ត៌រាៃបដៃ្ថមពៅ
ព�ើពរា�ៃពយាបា� ៃិង្ការបៃ្អៃពុវត្ការទប់រាកេ ត់បថមពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ។

ពរា�បំ�ង្រមួនៃការ្ិត្សាពៃោះ គឺតាមោៃ ៃិង្វា�តនមលា្ត្មមេភា� ពដើម្ើដ្តវែង្��់�ើការពរៀបចំ បទ
 

�ពិរាធៃ ៍ៃងិ្ផ�ប៉ាោះពា�់នៃការអៃ្រាគមៃ៍្តសរាបក់ារទបរ់ាកេ តប់ឋមចពំពាោះអពំ�ើហងិ្សាព�ើស្្តើ ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ ។

ពរា�បំ�ង្ជា្់ោ្់ រមួរាៃ៖

១) ចង្ស្ង្ជាឯ្រារៃូវផ�ប៉ាោះពា�់នៃការអៃ្រាគមៃ៍្ត្ើ�ើ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត់រប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ ៍
ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” តាមដផ្្ដូចខាង្ពសកាម៖

  ្) ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើវ�័ជំទង់្៖

i) ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

ii) ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សារាៃ្សមិតទាប

iii) គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�ឳ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

iv) ឥរយិាបថ្្ពុង្ការទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

v) ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្

  ខ) អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាមៃពុ្ត្សព�ញវ�័/ឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្៖

i) ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

ii) ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សារាៃ្សមិតទាប

iii) គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�ព្មេង្ជំទង់្

iv) ឥរយិាបថនៃការទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

v) ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្

vi) ការកាត់បៃ្ថ�ការពសបើទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ

២) ការអពង្កេតព�ើបទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ ៃិង្របា�ការ�៍�មអិតនៃការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរទា្់ទង្ៃរឹង្បទ�ិពរាធៃ៍ពៅ្្ពុង្បរបិទនៃជើវតិសបចានំថ្ងរប្ត់�ួ្ពគ ពដើម្ើដ្តវែង្��់ �ើការទទួ��្ 
ភា�ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់ផ្្�់�ើការអៃ្រាគមៃ៍ ។

៣) ផ្�់អៃពុរា្តៃ៍ពដើម្ើ�សង្រឹង្ ៃិង្�សង្ើ្្តក្ាៃពុ��នៃការអៃ្រាគមៃ៍នាព��អនាគត 
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ការ្តិ្សាពៃោះបាៃវា�តនមលាជាដបបគពុ�ភា� ៃិង្ដបបបររិា�នៃការអៃ្រាគមៃ៖៍ “ព្្ោះពៅកាៃ ់
អនាគត់រប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពោ� (្) ពធវែើការពសបៀប 
ពធៀបទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា�តាមស្រុម្ត្ើ�ើការដសបសបរួ� ពោ�ពសបើ្សមង្្តំ�ួរពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា្តួរពៅអ្្ 
ចូ�រមួ្្ពុង្្ការអៃរ្ាគមៃ៍ (ខ) ការ្ត់សតាមតិពយាប�់សតឡប់ដបបគពុ�ភា�អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ផ� 
ប៉ាោះពា�ន់ៃការអៃរ្ាគមៃ៍�ើអ្្ ចូ�រមួអៃរ្ាគមៃ៍ពៅចពុង្បញ្បន់ៃការអៃ្រាគមៃ៍ ៃងិ្ (គ) ការដ្តវែង្រ្មតិពយាប�់ 
សតឡបដ់បបគពុ�ភា��ើអ្្ ពា្់�ៃ័្ធ / អ្្ផ្��់ត៌័រាៃ្តខំាៃ់ៗ រមួទាងំ្អ្្ ្តសមប្តសមរួ�អៃ្រាគមៃ៍ (n = ១៤)
ៃិង្អ្្សគប់សគង្ (n = ៤)ពៅតាម្តហគមៃ៍ៃើមួ�ៗដដ�បាៃអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍។

តារាងទជី ៣៖ ការចូលរួមក្ នុងការវាយតមមលែការេិកសា

ការអពង្កេតពដើមសរា ការអពង្កេតចពុង្សរា ដបបគពុ�ភា�

ព្មេង្វ�័ជំទង់្

ព្មេង្ស្តើ n =១០០ n=១00 n=៤១

ព្មេង្សបរុ្ត n=៤២ n=៣១ n=១៤

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

ស្ត្ើ n=១១៦ n=១០៧ n=៤៥

បពុរ្ត n=២៤ n=២០ n=៧

វធិើរាស្ត្ចសមរុោះសតរូវបាៃពសបើពៅ្្ពុង្ការពសបៀបពធៀបតាមស្រុម ៃិង្ការផ្�់មតិពយាប�ស់តឡប់ដបប 
គពុ�ភា�ដដ�អាចដរឹង្ជាបឋម�ើផ�ប៉ាោះពា� ់ការទទួ��្ ៃងិ្ភា�បទដបៃ ពហើ�ពោ�រារ ធៃធាៃថវកិា 
រាៃ្ំ�ត់្្ពុង្ការសតរួត�ិៃិត្យ ៃិង្វា�តនមលា ការ្តិ្សាពៃោះមិៃអាចពធវែើការវា្ត់ដវង្ឱ្យបាៃព�ញព�ញតាមរ�ៈ
ការវា�តនមលាដដ�ពសបៀបពធៀបជាមួ�ស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្ពទៀត ឬវភិាគ�ើទំនា្់ទំៃង្នៃផ�ប៉ាោះពា�់ពៅស្រុម
ពរា�ពៅនៃការអៃ្រាគមៃព៍នាោះពទ ។

នតីិវិធីក្នងុការសកិសា និងការ្ប្ូលទិន្ននម័យ
ទៃិៃ្�័ដបបបររិា�សតរូវបាៃសបមូ��ើអ្្ ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃរ្ាគមៃ៍ទាងំ្អ្់តដដ�បាៃ��់ស�មចូ�

រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវ។ ្សមង្្តំ�ួររសតរូវបាៃដ្ស្តង់្�ើការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តហ 
សបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃិង្អំព�ើហងិ្សា (UN MCS)  ្តសរាប់សបពទ្ត្ម្ពុជា630   ពហើ�វធិើរាស្ត្វា្ត់ដវង្គឺធាលា បប់ាៃ 
ពសបើសបា្ត់្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាអៃ្រាគមៃដូ៍ចរ្ាពៃោះ31 (្ូតមពមើ�ឧប្តម្័ៃ្ធ X)។ ដផ្្្តំខាៃ់ៗនៃ�័ត៌រាៃ
ដដ�បាៃសបមូ�រាៃដូចខាង្ពសកាម៖

១)  �័ត៌រាៃរាវតារ រមួរាៃ ពភទ អា�ពុ ការអប់រ ំរា្ថ ៃភា�សគរួរារ រា្ថ ៃភា�ព្តដឋា្ិច្ ៃិង្្តង្្គម 
 បទ�ិពរាធៃ៍អំឡពុង្ព�� ព្ុរារភា�

២) ឥរយិាបថព�ៃឌ័រ

៣) ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សា

30 Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S. 2013.
31 Mathews, C., Eggers, S.M., Townsend, L., Aarø, L.E., de Vries, P.J., Mason-Jones, A.J., ... De Vries, H. 2016; Jama Shai, 

N., Mahlangu, P., Gevers, A., Shamu, S., & Jewkes, R. 2015.
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៤) គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទៃំង្ (រវាង្ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាចជ់ាមួ�ព្មេង្ជំទង់្   ឬរវាង្ព្មេង្ជំទង់្ជាមួ� 

 ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់)

៥) ឥរយិាបថនៃការទនំា្់ទំៃង្ ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

៦) ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្

៧) ឥរយិាបថចំពពាោះការ្ិត្សាពរៀៃ្ូតសត

៨) ការសគប់សគង្ទំនា្់ទៃំង្ (្តសរាប់ដតព្មេង្ជំទង់្)

៩) ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ (្តសរាប់ដតអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់)

១០) ចំព�ោះដរឹង្អំ�ើព្តវារាសំទ

១១) ការចូ�រមួ ៃិង្ការទទួ�រា្គ �់ការអៃ្រាគមៃ៍។

�ទ្ធផ�ទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃ្ំ�ត់ពៅ្្ពុង្សទរឹ្ត្ើនៃការផ្លា ្តប់្ូររប្តអ់ៃរ្ាគមៃ៍ ពហើ�វាគឺជាដផ្្ ្ំតខាៃ់
ដដ�អៃ្រាគមៃ៍រាៃពរា�បំ�ង្ចង់្ព�ើញ�ើនៃឥទ្ធិ��នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ។ សគប់ចំ�ពុ ចទាងំ្អ្តព់ៅ្្ពុង្្សមង្ 
្តំ�ួរសតរូវបាៃផ្�់្តពុ��ភា�តាមរ�ៈការ្ិត្សាវា�តនមលាដូចរ្ាពៃោះ732 (ដូចបាៃពរៀបរាប់ខាង្ព�ើ)។ ពហតពុ 
ដូពច្ោះ វាចំ�ពុ ច�អរប្ត់្សមង្្តំ�ួរដដ�ទទួ�បាៃការផ្�់្តពុ��ភា� ៃិង្ការទទួ�រា្គ �់។ ្ សមង្្តំ�ួរ 
ទាងំ្អ្ត់សតរូវបាៃប្ដសបជាភារាដខមេរ ពហើ�ការប្ដសបសតរូវបាៃសតរួត       �ិៃតិ្យពោ��្ចិត្ទពុ្ោ្់ ពដើម្ើធានា 
ថា្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះរាៃ�្ខេ�ៈងា���់ពោ�អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សា ពហើ�ពៅដតរ្សាភា�សតរឹមសតរូវ ៃិង្ 
ស្តបជាមួ�ៃរឹង្ចំ�ពុ ចពដើម ។

 ្សមង្្តំ�ួរពៃោះបាៃពធវែើពឡើង្មពុៃព��អៃពុវត្ (ពដើមសរា) ៃិង្បន្ាប់�ើការបញ្ប់ការអៃ្រាគមៃ៍ 
(ចពុង្សរា)  ជាមួ�អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ដដ�ជាព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។

ពសកា��ើបាៃទទួ�ការ��់ស�មឯ្ភា�ព�ញព�ញ �ើអ្្ពា្់�័ៃ្ធសតរឹមសតរូវ ស្តបពៅតាមៃិតិវធិើ 
រចួម្ ស្រុមការងារនៃការ្តិ្ សាវា�តនមលាបាៃដ�នាអំំ�ើ្ សមង្្ំត�ួរ ៃងិ្រពបៀបបពំ�ញ្សមង្្ត�ួំរ។ ្ត�ួំរ 
សតរូវបំព�ញពោ�អ្្ចូ�រមួពរៀង្ៗខលាួៃ ដដ�អង្្គពុ��្ខេ�ៈជាស្រុមដដ�រាៃអ្្ ចូ�រមួ សបរា��ើ ២៥ ពៅ  
៣០ នា្។់ អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការសបមូ�ទិៃៃ្័�ជាព្មេង្ជំទង់្រាៃចំៃួៃ្តរពុប ១៤២ នា្់ ៃិង្ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច ់
រាៃចំៃួៃ ១៤០។  ចំពពាោះស្រុមព្មេង្ជំទង់្ ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តសតរូវបាៃអង្្គពុ�ជាស្រុមោច់ពោ�ដឡ្�ើរ្ា។ 
ស្រុមការងារនៃការ្ិត្សាវា�តនមលា បាៃអាៃ្សមង្្តំ�ួរ្តសរាប់ស្រុមៃើមួ�ៗម�ួចំៃពុចម្ង្ៗ ពដើម្ើជួ�អ្្
ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់ឱ្យបាៃ��់ចបា្ត់�ើ្តំ�ួរ ៃិង្�ហពុចពមលាើ� ពោ�រារដតបញ្ហា សបឈមពា្់�័ៃ្ធអ្ខេរ្មមេ។ 
ស្រុមការងារនៃការ្ិត្សាវា�តនមលាពៃោះបាៃផ្�់ការរាសំទសគប់សរាៃ់ដ�់អ្្ចូ�រួមទាងំ្ឡា�ណាដដ�មិៃ
ពចោះអ្្សរដដ�បាៃចូ�រមួព្លាើ�ពៅៃរឹង្្សមង្្តំ�ួរ ។

ពៅចពុង្បញ្ប់នៃ្តំ�ួរ (សបរា� ១,៥ ពរា៉ា ង្) អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់សតរូវទទួ�បាៃព្តៀវពៅ�័ត៌
រាៃ្ត្ើ�ើទើ្ដៃលាង្ ឬអង្្គការនានាដដ�ជៃរង្ពសរាោះអាចដ្តវែង្រ្ជំៃួ�្តសរាប់ពោោះសរា�បញ្ហា ទា្់ទង្ៃរឹង្

32  Mathews, C., Eggers, S. M., Townsend, L., Aarø, L.E., de Vries, P.J., Mason-Jones, A. J., . . . De Vries, H. 2016; Jewkes, 
R., Nduna, M., Levin, J., Jama, N., Dunkle, K., Puren, A., & Duvvury, N. 2008. Impact of Stepping Stones on incidence 
of HIV and HSV-2 and sexual behaviour in rural South Africa: cluster randomised controlled trial. BMJ 337: a506; 
Jewkes, R., Gevers, A., Shamu, S., Mahlangu, P., Shai, N., Lombard, C. & Chirwa, E. 2017. Outcome of the randomized 
controlled trial to evaluate the Skhokho violence prevention intervention in South African schools. SVRI 2017.
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អំព�ើហងិ្សា ឬការរពំោភបំពាៃ បញ្ហា ភា�តាៃតរឹង្ ឬបញ្ហា ្តពុខភា�ផលាូវចិត្ បញ្ហា ពញៀៃសរា ឬពសគឿង្ពញៀៃ 
ៃិង្ព្តវា្តពុខភា� ស�មទាងំ្ព្តវា្តពុខពុរា�ភា�្តង្្គមទូពៅ។ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ៗ្៏ទទួ�បាៃៃូវប័�ណ�័ត៌រាៃ 
ដូចរ្ា ពដើម្ើ�ពុបបំបាត់ការ្តង្្ស�័ ឬការរា្់ងា�ណាមួ� �ើពសពាោះស្រុមការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលាមិៃបាៃ 
ដរឹង្�ើអវែើដដ�ជាបញ្ហា រប្់តអ្្ចូ�រួមព ល្ាើ�្តំ�ួរដដ�បាៃរា�ការ�៍ពៅ្្ពុង្្សមង្្ំត�ួររប្ត់�ួ្ពគ 
(្តំ�ួរអនាមិ្)ពនាោះពទ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ស្រុមការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលាដដ�ទទ�ួបាៃការប�្ពុ ោះ 
បណ្ា��ើការបញូ្ៃ ឬផ្�់�ត័៌រាៃអំ�ើព្តវារាសំទបាៃពៅបៃ្បន្ាប់ការបញ្ប់្ សមង្្តំ�ួរ ពដើម្ើឱ្យអ្្ចូ� 
រមួអាច�ិភា្សាអំ�ើបញ្ហា ជា្់ោ្់ណាមួ�ដដ�បាៃព ើ្តពឡើង្  ។

បន្ាប់ម្ អ្្ចូ�រមួបាៃបៃ្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ ពហើ�ស្រុមការងារអៃពុវត្ការ 
អៃរ្ាគមៃ៍សតរូវបាៃប�្ពុ ោះបណ្ា�ពដើម្ើផ្�ក់ាររាសំទ ៃិង្ព្តវាបញ្ជូ ៃពៅដ�់អ្្ចូ�រមួពៅតាមតសមរូវការ  
្្ពុង្ការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍រ�ៈព�� ១២ដខ។ បន្ាប់�ើរ�ៈព��នៃការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ព្មេង្ជំទង់្ចំៃួៃ 

១៣១នា្់ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ចំៃួៃ១២៧នា្់ បាៃចូ�រមួព្លាើ�្តំ�ួរការអពង្កេតចពុង្សរា។

ស្រុមការងារសរាវសជាវបាៃសបមូ�ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�្្ពុង្ការ�ិភា្សាជា�្ខេ�ៈស្រុម ៃិង្ការ 
្តរាភា ្តៃ៍្តពុើជពសរៅ�ើអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ (ព្មេង្ជំទង់្ ៥ ស្រុម ៃិង្ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៥ ស្រុម) ៃិង្ការ 
�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមជួ�អ្្្តសមប្តសមរួ�្តហគមៃ៍(១ស្រុម) ៃិង្ការ្តរាភា ្តៃ៍្តពុើជពសរៅ ជាមួ�អ្្
សគប់សគង្គពសរាង្អៃ្រាគមៃ៍ (៤ស្រុម)។ ស្រុមការងារសរាវសជាវបាៃចង្ស្ង្ជាឯ្រារៃូវ្រ�ើ ្តិ្សា�ើអ្្ 
ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្ដដ��ួ្ពគដថទា(ំោច់ពោ�ដឡ្�ើរ្ា)្្ពុង្អំឡពុង្ព��នៃការធវែើ្តរាភា ្តៃ៍្តពុើ 
ជពសរៅ។ អ្្ចូ�រមួដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ជាពទៀង្ទាត ់្ ៏សតរូវបាៃអពញ្ជ ើញឱ្យចូ�រមួដច្ 
រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍�ើការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ រមួទាងំ្ឧប្តគ្គ ៃងិ្/ឬអត្ថសបពយាជៃ៍ពផ្សង្ៗពទៀត។ ឯ្រារ 
ដ�នា្ំត្ើ�ើការ្ួតរ្តំ�ួរសតរូវបាៃពសបើបាស្់តពដើម្ើសបមូ�មតិពយាប�់សតឡប់�ើអ្្ចូ�រួមទាងំ្ពៃោះពៅ្្ពុង្ 
ការ�ិភា្សាជា�្ខេ�ៈស្រុមផង្ដដរ។ បពុគ្គ� ឬស្រុមអាចព្ត្ើ្តពុំឱ្យពធវែើការ្ត់សតា ឬមិៃ្ត់សតាៃូវមតិពយាប� ់
រប្ត�ួ់្ពគ្តសរាបព់សបើសបា្ត់្ ្ពុង្ការ្ិត្សាពៃោះ។ ជាទូពៅ ស្រុមការងារនៃការ្ិត្សាវា�តនមលាបាៃ្តស់តាព្តច្្រើ
្តពង្ខេបមតិពយាប�់សតឡប់រប្ត់អ្្ចូ�រមួ ពហើ�សតរូវបាៃប្ដសបពៅជាភារាអង់្ពគលា្ត្តសរាប់ពធវែើការវភិាគ 
ពោ�ស្រុមអ្្សរាវសជាវបរពទ្ត។ អ្្្តសមប្តសមរួ�មិៃរាៃវត្រាៃពៅ្្ពុង្វគ្គ   ផ្�់មតិពយាប�់សតឡប់ទាងំ្ 
ពៃោះពទ ពហើ�ការពធវែើដបបពៃោះ ពដើម្ើអៃពុញ្ញា តឱ្យអ្្ចូ�រមួរាៃឱកា្តដច្រដំ�្មតិពយាប�់សតឡប់ពោ� 
ពរាមេ ោះសតង្់ ៃិង្រាមេ ៃការបារមភា។

ពសកា��ើការអៃពុវតអ្ៃ្ររាគមៃ៍សតរូវបាៃបញ្ប ់អ្្្តសមប្តសមរួ�អៃរ្ាគមៃ៍ (n=១៤) ៃងិ្អ្្អភ ិបា�     
អៃ្រាគមៃ ៍ (n=៤) បាៃ��់ស�មដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ�ើការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ ការផ្លា ្ត់ប្ូរ
ដដ��ួ្ពគបាៃ្ត្់តរា្គ �់ព�ើញ �្ខេ�ៈផ្្�់ខលាួៃ ឬ្្ពុង្ចំពណាមអ្្ចូ�រមួ ៃិង្្តហគមៃ៍ទាងំ្មូ� ស�ម 
ទាងំ្ផ្�់ៃូវអៃពុរា្តៃ៍្្ពុង្ការ�សង្រឹង្ ឬ�សង្ើ្ការពធវែើអៃ្រាគមៃ8៍33 ។

ការពិចារណាអំពី្ក្សលីធ្៌
ការ្តិ្សាអពង្កេតពដើមសរា/ចពុង្សរាដបបបររិា� ៃិង្ការ្តិ្សាអពង្កេតចពុង្សរាដបបគពុ�ភា�សតរូវបាៃពធវែើ

ពឡើង្ស្តបតាមស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្ការអៃពុវត្�អៗ ្ត្ើ�ើការសរាវសជាវអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ពរា�
 ការ�៍ដ�នា្ំត្ើ�ើគំៃិតផ្ួចពផ្ើមការសរាវសជាវអពំ�ើហងិ្សាផលាូវពភទ ៃងិ្ពរា�ការ�៍ដ�នារំប្តអ់ង្្គការ្តពុខភា�
 

33 30 facilitators and 5 Focal Points from the Commune Committees for Women and Children who acted as community 
liaisons were invited to participate in the qualitative component of the study; 14 were able to do so.
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�ភិ�ពោ្934។ ស្រុមការងារ្ិត្សាវា�តនមលាបាៃទទួ�ការ��ស់�ម�ើ គ�ៈ្រាមេ ធកិារស្ម្តើ�ធម៌ជាតិ
 

្តសរាបក់ារសរាវសជាវ្តពុខភា��ើស្្តួង្្តពុខាភិបា�នៃសបពទ្ត្ម្ពុជា ។

ការចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះគឺជាការ្តមេ័សគចិត្។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ចូ�រមួអាចពសជើ្តពរ ើ្ត 
បពា្ឈប់ការចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវណាមួ�ពៅសគប់ព��្្ពុង្អំឡពុង្ព��នៃការសបមូ�ទិៃ្ៃ័� ៃិង្/

 ឬ អាចបដពិ្តធមៃិព ល្ាើ�តបពៅៃរឹង្ច�ំពុ ចជា្ោ់្់ណាម�ួពោ�រាមេ ៃការ�ៃិ�័។ មៃិរាៃផ�វបិា្អវជិ្ជរាៃ
 

ណាម�ួ្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្តមៃិចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវវា�តនមលាណាម�ួ ឬការដ្ខលាួៃ ឬការរ�ំង្្ត�ួំរ
 ណាមួ�ពនាោះពទ។ អ្្ចូ�រមួដដ�រាៃ្តក្ាៃពុ��ទាងំ្អ្ត់បាៃ្លាង្កាត់ៃើតិវធិើការ��់ស�មតាម្ត្ង់្ោរជា 

មួ�ៃរឹង្ស្រុមការងារសរាវសជាវ មពុៃព��ពធវែើការសបមូ�ទិៃ្ៃ័�សតរូវបាៃចាប់ពផ្ើម។ ការរ្សាការ្តរា្ង ត់រប្ត់អ្្ 
ចូ�រមួវា�តនមលាសតរូវបាៃការពារពោ�មិៃ្ត់សតាព ម្េ ោះ អត្្តញ្ញា � ឬ្ដៃលាង្ជា្់ោ្់ណាមួ� ពៅ្្ពុង្ 
របា�ការ�៍សរាវសជាវវា�តនមលាពៃោះពទ។ ្ត�ំពុំ ដបបបទនៃការ��់ស�មដដ�ទទ�ួ�ើអ្្ ចូ�រមួបាៃ ទពុ្ោ្់ 
សប្បពោ�្តពុវត្ថិភា�ោច់ពោ�ដឡ្�ើទិៃ្ៃ័�ដដ�សបមូ�បាៃ ឬរបា�ការ�៍។ អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់បាៃ 
ទទួ�ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវារាសំទ ឬសបភ�ជំៃួ�នានា។ បពុគ្គ�រ្ា្់ៗពៅដតអាចចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា
្តហគមៃ៍  ពទាោះបើរាត់មិៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះ្៏ពោ�។

ស្រុមការងារដដ�ចូ�រួម្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាទាងំ្អ្ត់គឺបាៃទទួ�ការប�្រពុ ោះបណា្រ �អំ�ើការ 
ពសបើបាស្ត់ឧប្រ�៍សរាវសជាវ �ិធើការ ៃិង្វធិើរាស្ត្សប្បពោ�ស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្ការសរាវសជាវព�ើបញ្ហា ដដ� 
រាៃ�្ខេ�ៈរព្តើប រមួទាងំ្ការមិៃវៃិិច្�័ ៃិង្ការរ្សាការ្តរា្ង ត់តរឹង្រ រឹង្្តសរាប់អ្្ ចូ�រមួ ៃិង្�័ត៌រាៃរប្ត ់
�ួ្ ពគ ការផ្រ�ព់្តវារាសំទ ៃងិ្ការរាសំទដ�់អ្្ ចូ�រមួដដ�រាៃការ�ំបា្ជាម�ួៃរឹង្្ំត�ួរដដ�រាៃ� ខ្េ�ៈ 
រព្តើប ឬ�ិបា្��ដ់រឹង្អំ�ើឧប្រ�៍សរាវសជាវ ។

ែំមណើ រការ និងការវិភាគទិន្ននម័យ
ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា�សតរូវបាៃសបមូ��ើអ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ្ិត្សាវា�តនមលា 

ពដើមសរាៃិង្/ឬចពុង្សរា។ ្ត្ថិតិដបប�ិ��៌នាសតរូវបាៃវភិាគពឡើង្ពោ�ពសបើសបា្ត់ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា� រមួទាងំ្ 
ការវភិាគជា្តរារាសត ៃងិ្មធ្យមភាគ។ ការពសបៀបពធៀបរវាង្ទិៃៃ្�័អពង្កេតពដើមសរា ៃងិ្ចពុង្សរាសតរូវបាៃពធវែើពឡើង្ 
ពោ�ពសបើវធិើរាស្ត្វភិាគរប្ត់វ�ិ្ូ្តពុង្ ពោ�ការពសបៀបពធៀបរ្គរាលា តនៃ�ំោប់ព�ខពរៀង្ (Wilcoxon 
signed rank test) ពហើ�ចពនាលា ោះនៃភា�ពជឿជា្់ ៩៥ ភាគរ� ។

ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�សតរូវបាៃវភិាគតាមដផ្្នៃខលារឹមរារៃើមួ�ៗ។ ការរ្ព�ើញដបបគពុ�ភា�បាៃ 
�សង្ើ្ព�ើការរ្ព�ើញដបបបររិា� ៃងិ្បាៃបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្បដៃ្ថម�ើបរបិទ ៃងិ្ផ្��់ត័រ៌ាៃ�មអតិពា្់�ៃ័្ធ
ៃរឹង្បទ�ិពរាធៃ៍នៃការអៃ្រាគមៃ៍ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�ព់�ើជើវតិរប្ត់បពុគ្គ� ្៏ដូចជាការ��់ដរឹង្�ើផ�ប៉ាោះពា�់
្្ពុង្្សមិត្តហគមៃ៍ ៃិង្អៃពុរា្តៃ៍្តសរាប់ការ�សង្រឹង្ ឬការបពង្កេើៃ្សមិតអៃរ្ាគមៃ៍ពៅព��អនាគត ។

ការរ្ព�ើញដបបបររិា� ៃងិ្ដបបគពុ�ភា�សតរូវបាៃ�ភិា្សា ៃងិ្ប្សរា�បញ្្ជ ្់ជាម�ួស្រុមការងារ 
្តិ្សាវា�តនមលា រមួទាងំ្ស្រុមការងារនៃ្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (P4P) ស្រុមគពសរាង្អង្្គការ UNFPA សបចា ំ
សបពទ្ត្ម្ពុជា  ស្រុមការងាររប្តស់្្តងួ្្ចិក្ារនារ ើ (MoWA) ៃងិ្ស្រុមហ៊ពុៃ Kantar TNS ដដ�ជាទើភ្ា្់ងាសរាវ

 សជាវពៅសបពទ្ត្ម្ពុជា។ �ទ្ធផ�នៃការសរាវសជាវពៃោះៃរឹង្សតរូវផ្ស�វែផសា�តាមរ�ៈស្រុមការងារ្ិត្សាវា�តនមលា
្្ពុង្ស្តរុ្ ៃិង្ផ្ស�វែផសា�ពៅកាៃ់អ្្ពា្់�័ៃ្ធជា្ត្�តាមរ�ៈការដច្រដំ�្របា�ការ�៍បពច្្ពទ្តពៃោះ។
34  Jewkes, R., Dartnall, E. & Sikweyiya, Y. 2012. Ethical and Safety Recommendations for Research on the Perpetration 

of Sexual Violence. Sexual Violence Rresearch Initiative, and Medical Research Council, Pretoria, South Africa,; World 
Health Organization. 2003. Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic 
Violence against Women,2nd ed. World Health Organization, Geneva. 
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ថែនកំណត់ស្រោប់ការសកិសា
ការសកិសាថបបគុណភាព

ការ្ត់សតា�ើការ�ិភា្សា� ខ្េ�ៈជាស រ្ុមមិៃបាៃផ្�់�័ត៌រាៃសគប់សរាៃ់�ើអត្្តញ្ញា �ព�ៃឌ័រ 
រប្ត់អ្្ចូ�រមួ។ ពហតពុដូពច្ោះ ការរ្ព�ើញដបបគពុ�ភា�មិៃអាចសតរូវបាៃរា�ការ�៍តាមតួនាទើព�ៃឌ័រ បាៃ 
ពទ។ ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមសតរូវបាៃពសបើពៅ្្ពុង្ការវា�តនមលា ពសពាោះអ្្ចូ�រមួរាៃទរាលា ប់ៃិយា�ជាមួ�
រ្ាជាស្រុម ្ ្ពុង្អំឡពុង្ព��អៃរ្ាគមៃ៍ ៃិង្ពោ�រារដតថវកិារាៃ្ំ�ត់។ វាហា្់រាៃភា��ំបា្្្ពុង្ការ្ត់
សតាការ�ិភា្សា�ើអត្្តញ្ញា �ព�ៃឌ័ររប្ត់អ្្ដដ�ចូ�រមួគំៃិតពយាប�់។

ពោ�រារដតអត្្តញ្ញា �រប្ត់អ្្ចូ�រមួគំៃិតពយាប�់មិៃសតរូវបាៃោ្់បញូ្�្្ពុង្្ំ�ត់សតា វា្៏
 

មិៃអាច្ំ�ត់អត្្តញ្ញា � ឬ្តណាឋា ៃនៃការព្លាើ�តបរប្ត់បពុគ្គ�រ្ា្់ៗពនាោះដដរ ឬ្ូតម្ើដតផ្�់ៃូវភា� 
ផ្គូរផ្គង្្តពុើរ្ាពៅៃរឹង្ចពមលាើ�្្ពុង្បរបិទណាមួ�ជាមួ�ៃរឹង្ចពមលាើ�ដដ�បងាហា ញ�ើការដសបសបរួ�ពនាោះ។  ជាការ�ិត

 ណា្ត់ វាមិៃរាៃភា�ចបា្ត់ោ្ត់ថាពតើអ្្ចូ�រមួប៉ាពុនាមេ ៃនា្់ព្លាើ�តបយា៉ា ង្ដូចពម្ចចំពពាោះ្តំ�ួរដដ�បាៃ
ផ�់្ឱ្យ�ួ្ពគ។ ដូពចោ្ះ ភា�មៃិសបា្ដសបជាពៃោះសតរូវបាៃ�ិចារណាោ្ប់ញូ្�ពៅ្្ពុង្ការប្សរា� ៃងិ្ការវភិាគ

 ្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះ។

រប្្ំពហើញដបបគពុ�ភា�គឺ�រឹង្ដផអ្ព�ើការរា�ការ�៍អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ ពោ�រារមិៃរាៃទិៃ្ៃ័�
្្ពុង្ការអពង្កេតពដើមសរា ៃិង្មិៃបាៃ្ិត្សាពៅព�ើស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្្តសរាប់ពសបៀបពធៀប (control group)។ 
ដូពច្ោះ រប្្ំពហើញសតរូវ�រឹង្ដផអ្ព�ើទ្ត្សៃៈផ្្�់ខលាួៃរប្ត់អ្្ចូ�រមួ អ្្្តសមប្តសមរួ�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ�
�ួ្ពគ្លាង្កាត់។

ពោ�រារពហតពុផ�ជាពសចើៃ ការព្លាើ�តបរប្ត់អ្្ចូ�រមួអាចរាៃ�្ខេ�ៈ�ពមអៀង្ពោ�រារ្ត្ា 
មួ�ចំៃួៃ ដូចជាការចង់្បំព�ញចិត្រប្ត់អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពដើម្ើឱ្យខលាួៃសតរូវបាៃពគពមើ�ព�ើញថាជាអ្្រាសំទ បាៃ

 
ចូ�រមួ ៃិង្ជាអ្្ចង់្បាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរពៃោះ។ ឥទ្ធិ��ទាងំ្ពៃោះបាៃកាត់បៃ្ថ� តាមរ�ៈការចូ�រមួរប្ត់អ្្
្តរាភា ្តៃ៍ឯ្រាជ្យដដ�រាៃជំនាញវជិា្ជ ជើវៈពៅ្្ពុង្ស្រុមការងារសរាវសជាវវា�តនមលា ។

ការសកិសាថបបបររិោណ

ពោ�រារការ្តិ្សាពៃោះមិៃបាៃពសបើសបា្ត់ការ្តិ្សាពៅព�ើស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្្តសរាប់ពសបៀបពធៀប 
(control group) ដូពច្ោះវាមិៃអាច្តៃ្ិោឋា ៃអំ�ើ�ទ្ធផ�នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរថាជាការរមួចំដ�្ទាងំ្ស្តរុង្នៃការ
អៃ្រាគមៃ៍។ ដដៃ្ំ�ត់មួ�ពទៀតនៃអំណាច្ត្ថិតិនៃការ្តិ្សាពៃោះគឺទំហនំៃ្តំណា្គំរូរាៃ�្ខេ�ៈតូច។ 
ពោ�រារដត្តំណា្គំរូគឺជាចំៃួៃអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្ ស្រុមអ្្សរាវសជាវមិៃអាចសគប់សគង្ 
ព�ើការពសជើ្តពរ ើ្ត្តំណា្គំរូ។ ឧទាហរ�៍៖ ព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ ៤២ នា្់ ៃិង្ព្មេង្ស្តើចំៃួៃ ១០០នា្់បាៃចូ� 
រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពដើមសរា ្៏ប៉ាពុនៃ្ព្មេង្សបរុ្តរាៃចំៃួៃដត៣១នា្់ ៃិង្ព្មេង្ស្តើរាៃចំៃួៃដត១០០នា្់ប៉ាពុពណាណ ោះ
ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាចពុង្សរាពៃោះដដ�ជា�ទ្ធផ�នៃការចូ�រមួរប្ត់ព្មេង្សបរុ្ត។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ពោ�រារ

 
ដតចំៃួៃ្តំណា្គំរូតិចតួចបំផពុតនៃ្រ�ើ ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈផ្គូរផ្គង្រ្ាបាៃ(ព្មេង្ជំទង់្រាៃចំៃួៃដត៥៩នា្់  
ៃងិ្អ្្ចិញ្រឹមបើបាចរ់ាៃចៃួំៃដត៥៣នា្់) ដូពចោ្ះ វាមិៃរាៃអត្ថៃ័�សគបស់រាៃ់្ ្ពុង្ការោ្់បញូ្�ៃូវរប្គពំហើញ

 �ើការអពង្កេតព�ើ្តំណា្គំរូពដើម សរាពធៀបៃរឹង្រប្គំពហើញ �ើការអពង្កេតព�ើ្តំណា្គំរូចពុង្សរាពនាោះពឡើ�។ 
ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ ការវភិាគពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការរមួចំដ�្ (attrition) ្៏មិៃរាៃៃ័�ទូ�ំទូោ�ផង្ ដដរ ។
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លទ្ធផល35

មកមេងវម័យជំទង់

ការមរៀបរាប់អំពីអ្នកចូលរ ួ្ ក្នងុការសកិសា

ថវែើពបើការ្តិ្សាពៃោះ សតរូវបាៃរ�ំរឹង្ទពុ្�ើដំបូង្ថាៃរឹង្ពផ្្តព�ើព្មេង្ជំទង់្ដដ�រាៃអា�ពុ�ើ ១២ ពៅ ១៤ ្ ្ ំ
 

្៏ពោ� អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្្្ពុង្ការវា�តនមលាចពុង្សរាពៃោះរាៃ�ំោប់អា�ពុ�ើ ១0 ពៅ ១៧ ្្ ំពោ�រារ 
បញ្ហា សបឈម្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្ចូ�រមួជាព្មេង្វ�័ជំទង់្ពៅ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្។  ដូចរ្ា 
ពៃោះដដរ ព្មេង្ស្តើចំៃួៃ១០០នា្់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្ សាចពុង្សរាពៃោះរាៃអា�ពុជាមធ្យម ១៤,១្្ ំចដំ�្ 
ឯព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ៣១នា្់ រាៃអា�ពុជាមធ្យម ១៣,៦្្បំ៉ាពុពណាណ ោះដដ�រាៃភា�ខពុ្តរ្ា�ើពរា�បំ�ង្ដំបូង្ 
ដដ�ពសរាង្ចង់្បាៃអ្្ចូ�រមួ�ើ១០០ ពៅ ១២៥ នា្់ដដ�រាៃ ៥០% ជាព្មេង្ស្តើ ៃិង្ ៥០%ជាព្មេង្សបរុ្ត។

រូបភាពទជី ១៖ លំដ្ប់អាយុមនអ្កចូលរួមសៅការអសងកេតចុងបរា

្្ពុង្ចពំណាម្ិច�្ភិា្សា្តហគមៃ៍ចំៃៃួ២២វគ្គ ព ម្េង្ស្តើចំៃួៃចំៃួៃ ៧៤% ៃងិ្ព ម្េង្សបរុ្តចំៃួៃ ៦៧% 
 

បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សាចពនាលា ោះ�ើ១៣-២២ វគ្គ (៥៩-១០០% នៃវគ្គ្ិត្សា្តរពុប)1036។  អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃ 
បាៃចូ�រមួយា៉ា ង្ពហាចណា្តព់ា្់្ ណ្ា�នៃវគ្គ្តិ្ សា ឬខលារឹមរារពៅ្្ពុង្ការអៃរ្ាគមៃ ៍្ ្ពុង្ពនាោះព្មេង្ស្តើចំៃៃួ

 ៦២% ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ ៣៥% បាៃចូ�រមួយា៉ា ង្ពហាចណា្ត់១៧ ពៅ ២០ វគ្គ (៧៧% នៃចំៃួៃ្តរពុប)។

ពបើពសបៀបពធៀបពៅៃរឹង្ការ្តិ្សាស្តពដៀង្រ្ាពៃោះ អសតានៃការចូ�ពរៀៃពៃោះរាៃ្សមិតខ្្ត់៖ ការ្តិ្សា
 

្ត្ើ�ើ្មមេវធិើបងាកេ រការ្លាង្ជំង្ឺពអដ្ត៍ (HIV) ៃិង្ទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�ព្មេង្វ�័ជំទង់្ពៅ
 

អាសហវែិ្ ខាង្ត្ូង្បាៃបងាហា ញថា អសតាចូ�រមួជាមធ្យមសតរឹមដត ៨,០២ ្ ្ពុង្ចំពណាម ២១ វគ្គ ្ ្ពុង្ពនាោះ ការចូ�
 រមួរប្់តព្មេង្ស្តើរាៃចៃួំៃ៨,៨ ពសចើៃជាង្ការចូ�រមួរប្់តព ម្េង្សបរុ្តដដ�រាៃចំៃួៃដត៦,៩ ពហើ�ព ម្េង្ស្តើ ៣១% 

ៃងិ្ព្មេង្សបរុ្ត ២២% បាៃចូ�រមួយា៉ា ង្ពហាចណា្់តដត ១៥ វគ្គ (ព្តមេើៃរឹង្៦៨%នៃចៃួំៃ្តរពុប)37។ ការ្តិ្ សាពៃោះ 

35 For further baseline and endline data on all participants, see Appendices.
36  Data on attrition bias were not reported due to very small sample sizes for matched cases.
37  Mathews, C., Eggers, S.M., Townsend, L., Aarø, L.E., de Vries, P.J., Mason-Jones, A.J., ... De Vries, H. 2016.
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បាៃបងាហា ញថា អ្្ចូ�រមួៃរឹង្ទទួ�បាៃអត្ថសបពយាជៃ៍ចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្ឥរយិាបថកាៃ់សបព្តើរពឡើង្ សប្តិៃ�ួ្
 ពគចូ�រមួវគ្គបាៃកាៃ់ដតពសចើៃ។ 38

រូបភាពទជី ២៖ ចំនួនសក្មងបបនុេ និងសកង្បេជីចូលរួមក្ នុងវគ្គេិកសា

អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ដដ�ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៅសបពទ្ត្ម្ពុជាពៃោះ គឺជាអ្្្ំ�ពុង្ដត្ិត្សា 
ពៅរាោពរៀៃ (ព្មេង្ស្តើចំៃួៃ៩២% ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ ៩៤% បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការអពង្កេតចពុង្សរា)។  �ួ្ពគ 
បាៃពរៀបរាប់អំ�ើខលាួៃឯង្ថា ជា្ិត្ត្សដដ�ទទួ�បាៃ�ទ្ធផ�ការ្ិត្សា្សមិតមធ្យម ឬខ្្ត់ជាង្មធ្យម (្្ពុង្

 ពនាោះព្មេង្ស្តើចំៃួៃដត ១% ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ ១៣% បាៃៃិយា�ថា �ទ្ធផ�្ិត្សារប្ត់�ួ្ពគគឺរាៃ្សមិត
 

ទាបជាង្មធ្យម) ពហើ��ួ្ពគរ�ំរឹង្ថាៃរឹង្បញ្ប់ថ្ា្់វទិយា�័� (្្ពុង្ពនាោះព្មេង្ស្តើចំៃួៃ១២% ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត
 ចៃំៃួ ៧% មៃិរាៃការរ�ំរឹង្ថាៃរឹង្អាចបញ្បថ្់ា្់វទិយា��័ ពឡើ�)។ អ្្ ចូ�រមួភាគពសចើៃពៅ្្ពុង្ការអពង្កេតចពុង្
 សរាគឺរ្ត់ពៅជាមួ�មៃពុ្ត្សព�ញវ�័សបដហ� ៣ នា្់ រមួរាៃ រ្ា� ឪ�ពុ្ ៃិង្/ឬរាច់ញាតិពផ្សង្ពទៀតរប្ត ់

�ួ្ពគ។ 39

បទពិសោធន៍ជាមួយនរឹងអំសពើហិងសា

សប្តៃិពបើអ្្ ចូ�រមួធាលា បរ់ាៃបទ�ិពរាធៃ៍ពា្�់ៃ័្ធៃរឹង្អពំ�ើហងិ្សាកា��ើអតើតកា�ពនាោះ អ្្្តរាភា ្តៃ៍
 បាៃព្ត្ើ្តពុឱំ្យ�ួ្ពគដច្រដំ�្បទ�ពិរាធៃន៍ៃអពំ�ើហងិ្សាទាងំ្ពនាោះពៅ្្ពុង្្តហគមៃរ៍ប្ត�ួ់្ពគ។ អ្្ ចូ�រមួ
 

ជាព្មេង្ជទំង្ម់�ួចៃំៃួបាៃពរៀបរាបអ់�ំើឧប្ត្ពិហតពុនៃអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារដដ�បាៃព្ើតពឡើង្ពៅ្្ពុង្សគរួរារ
 អ្្ជិតខាង្រប្ត់�ួ្ពគ ដូចជា “ការពជររ្ា” “ការកាប់ចា្់រ្ា” ៃិង្ “ការវា�តប់រ្ា”ពៅវញិពៅម្។ ខាង្ពសកាម 

ពៃោះគឺជាអវែើដដ�ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់បាៃពរៀបរាប់អំ�ើអំព�ើហងិ្សាដដ�បាៃព ើ្តពឡើង្ពៅ្្ពុង្ភូមិរប្ត់រាត់៖

38  Ibid.
39  84 percent of girls lived with their mother, 82 percent with their father, and 76 percent with other adults who are 

caregivers. 84 percent of boys lived with their mother, 71 percent with their father, and 77 percent with other adults 
who are caregivers
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ជាការ�ិតណា្ត់ ការពសបើសបា្ត់ពសគឿង្ស្តវ រឹង្ជាពរឿ�ៗសតរូវបាៃព�ើ្ពឡើង្រមួជាមួ�ៃរឹង្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្
 សគរួរារ។ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ពទៀតបាៃពរៀបរាប់អំព�ើហងិ្សាដដ�ព ើ្តពឡើង្ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍ថា ជាទ្ត្សៃើ�ភា�

មួ�ដដ�្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើអវែើដដ�អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃៃិយា�ពៅ្្ពុង្បរបិទពផ្សង្ៗរ្ា ពហើ��ួ្ពគអារមមេ�៍
ថារាៃការ�ំបា្្្ពុង្ការចូ�ពធវែើអៃ្រាគមៃ៍ចំពពាោះអំព�ើហងិ្សាដដ�ព ើ្តពឡើង្ពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្ត់អ្្ដនទ។

ការផាលៃ សប់្តូរឥរយិាបែ និងការ្ប្ពឹត្ត

ឥរិោប្ និងការបបបពរឹតប្បកបសដ្យេមធម៌សយនឌ័រ

ការ�ភិា្សា�្ខេ�ៈជាស រ្ុមអំ�ើអា្ប្្រិយិា ៃងិ្ការសបស�រឹតត្ាមដបបព�ៃឌរ័ភាគពសចើៃបាៃព ើ្តពឡើង្
 ពៅ្្ពុង្ការ�ភិា្សាពា្់�ៃ័្ធៃរឹង្ការដបង្ដច្តនួាទើព�ៃឌរ័ ឬអ�ំើ “បពុរ្ត�ិត” ៃងិ្“ស្ត្ើ�តិ”។ ប៉ាពុដៃជ្ាពរឿ�ៗ ចពមលាើ�
 រប្ត់អ្្ចូ�រមួហា្់មិៃរាៃភា�ចបា្ត់ោ្ត់ថា ពតើព្មេង្ជំទង់្្ំ�ពុង្ដតៃិយា�ពឡើង្វញិអំ�ើខលារឹមរារដដ�

�ួ្ពគបាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តិ្សា ឬ្៏្ំ�ពុង្បងាហា ញអំ�ើការ្តពង្កេតផ្្�់ខលាួៃ (ឬ�ើវប្ធម៌) ឬថាពតើ�ួ្ពគបាៃផ្លា ្ត់
 ប្ូរការ��ដ់រឹង្អ�ំើបញ្ហា ព�ៃឌរ័ ៃិង្ការអៃពុវត្តាមដបបព�ៃឌរ័។ ដូពចោ្ះ រប្គពំហើញដដ�បងាហា ញពៅ្្ពុង្ដផ្្
 ពៃោះ្ូតមរ្សាដបបហ្រឹង្។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ រប្គំពហើញបាៃបងាហា ញ�ើ្្ើ្តង្្រឹមមួ�ចំៃួៃពា្់�័ៃ្ធពៅៃរឹង្
 ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ជំទង់្ដដ�បាៃចូ�រមួ។

ទិៃ្ៃ័�ទទួ�បាៃ�ើការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមបាៃបងាហា ញថា ព្មេង្ជំទង់្ភាគពសចើៃបាៃពរៀៃ្ូតសត 
ឬ��់ដរឹង្ថាស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា។

ខាង្ពសកាមពៃោះ គឺជាការដ្ស្តង់្ៃូវពា្្យ្តំដើមួ�ចំៃួៃរប្ត់អ្្ចូ�រមួ៖

ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃព�ើ្ពឡើង្ផង្ដដរថា រាមេ ៃការដបង្ដច្ការងារតាមព�ៃឌ័រ (�ើ្ំព�ើ តពនាោះ 
ពទ)។ ពៅព��រា្្តួរបដៃ្ថម អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់បាៃៃិយា�ថា រាមេ ៃការងារណាដដ�សតរូវបាៃពធវែើ 
ពោ�ស្ត្ើដតរ្ា្់ឯង្ ឬពោ�បពុរ្តដតរ្ា្់ឯង្ពនាោះពទ។ ពយាង្តាមការព្លាើ�តបរប្ត់អ្្ចូ�រមួបាៃឱ្យដរឹង្ថា 
ការពធវែើការងារជាទូពៅរប្ត់អ្្ដដ�រាៃពភទផ្ពុ�រ្ា មិៃបាៃពធវែើឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ ព�ៃឌ័រ/ពភទរប្ត់បពុគ្គ�

 ទាងំ្ពនាោះពឡើ�។

ប្ើបាៃវា�តប់សប�ៃ្ធ  ៃិង្្ូៃៗរប្់តរាត់។ រាត់បាៃវា�ពធវែើបាបពៅព�ើ្ូៃៗ ្្សប�ពុទ្ធបាៃព ើ្ត 
ពឡើង្ រវាង្ស្រុមព្មេង្ជំទង់្។ ពរឿង្វាវ គឺវាព ើ្តពឡើង្ដូពច្ោះ។ ជួៃកា� [ប្ើ] ម្�ើ្តពុើផរ្ឹ  ស្តវ រឹង្ ពហើ�រាត់្៏

 បាៃវា�តប់សប�ៃ្ធ ៃិង្្ូៃៗ រប្់តកាត់។

�ួ្ពគបាៃពធវែើការវា�តប់រ្ា ពហើ�មៃពុ្ត្សមួ�ចំៃួៃបាៃពៅពមើ��ួ្ពគព ល្ា ោះរ្ា។ អ្្ខលាោះបាៃថត 
រូបភា�វា�តប់រ្ារប្ត់�ួ្ពគ។ វាពមើ�ពៅដូចជាព�ើង្្ំ�ពុង្នារ្ំាពៅពមើ�ការសបគពុំតសៃ្ើអញ្រឹង្។ បន្ាប់ 
ម្សបធាៃភូមិបាៃម្ដ�់ ពហើ�្៏បាៃៃិយា�្តសមរុោះ្តសមរួ�ជាមួ��ួ្ពគ។ �ួ្ពគហា្់ដូចជាបាៃ 
្ត្ងប់រា្ង ត់អ្ត់រ�ៈព���ើរ ឬបើនថ្ង។ បន្ាប់ម្�ួ្ពគបាៃចាប់ពផ្ើមពជររ្ាជាថមេើពទៀត។ ឧប្ទ្ធវពហតពុដូច 
ពៃោះបាៃព ើ្តពឡើង្ព្្តើរជាពរៀង្រា�់នថ្ង។

�ើមពុៃម្ ពគដតង្ដតៃិយា�ថា  “ស្តើវ�ិចសងាកេ ៃមិៃជពុំ” គឺរាៃៃ័�ថាស្ត្ើមិៃទាៃ់អាចបំព�ញការងារ 
ផ្ោះបាៃសតរឹមសតរូវសគប់សជរុង្ពសជា�ផង្ ពហតពុអវែើស្្តើពៅពធវែើការពៅខាង្ពសរៅផ្ោះបាៃ។ ប៉ាពុដៃ្បច្ពុប្ៃ្ស្្តើ ៃិង្ 
បពុរ្តរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា។ ព�ើង្បាៃពរៀៃ្ូតសតថា ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា។ ព្មេង្ស្តើអាចពធវែើ 
បាៃដដរ។



37

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើរាត់ពៅដតជាបពុរ្តដដរពទ សប្តិៃពបើរាត់ជួ�ចមអិៃអាហារពៅផ្ោះ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ចា្ត/បាទ រាត់ពៅដតជាបពុរ្ត ពោ�រារដតវាគឺជាការ�អដដ�រាត់ជាប្ើពចោះជួ�
ការងារសប�ៃ្ធរប្ត់រាត់ ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ចពុោះយា៉ា ង្ពមចដដរ ពបើស្ត្ើរ្ា្់ពៅ�ពុោះអពុ្ត ឬពធវែើការពៅខាង្ពសរៅផ្ោះ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ រាត់្៏ពៅដតជាស្ត្ើ ។

ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់ពទៀតបាៃអោះអាង្ថា ពៃោះមិៃដមៃជាការ��់ដរឹង្អវែើថមេើពនាោះពទ។ អ្្សរាវសជាវព�ើង្បាៃ
ដ្ស្តង់្្តំដើរប្ត់រាត់៖

ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ព្មេង្ជំទង់្�ើរ ឬបើនា្់បាៃផ្�់ពយាប�់ព�ើការ��់ព�ើញរប្ត់�ួ្ពគអំ�ើការ 
ដបង្ដច្ការងារពៅតាមតួនាទើព�ៃឌ័រ ពោ�បញ្្ជ ្់ថា អវែើដដ�បាៃរា�ការ�៍ពៅទើពៃោះ ឬការផ្លា ្ត់ប្ូរ 
ឥរយិាបថ ៃិង្ជំពៃឿទាងំ្ពៃោះពៅមិៃទាៃ់សតរូវបាៃទទួ��្ព�ញព�ញពៅ្្ពុង្្តង្្គមពៅពឡើ� ដូពោ�រារ
ពៅដតរាៃការដបង្ដច្ថា្ិច្ការ ឬការងារមួ�ចំៃួៃ្តសរាប់ដត “ស្ត្ើ” ឬ “បពុរ្ត” ពហើ�្៏រាៃការបៃ្អៃពុវត្
ៃូវការដបង្ដច្ការងារពៅតាមពភទ។ ខាង្ពសកាមពៃោះ គឺជាការដ្ស្តង់្្តំដើរប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពៃោះ ៖

ខ�ៈដដ�រាៃការ�ិភា្សារ្ាពសចើៃគួរ្តមអំ�ើការដបង្ដច្ការងារពៅ្្ពុង្សគរួរារ រាៃព្មេង្ជំទង់្ 
រ្ា្់ បាៃៃិយា�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរតួនាទើ រប្ត់រាត់ផ្្�់ពៅ្្ពុង្សគរួរារពោ�រារដតអវែើដដ�រាត់បាៃពរៀៃ�ើ

 វគ្គ្តិ្សា។  

គំៃិតអំ�ើការដបង្ដច្ការងារគឺជាទិដឋាភា�មួ�នៃការ��់ដរឹង្រប្ត់អ្្ចូ�រមួអំ�ើព�ៃឌ័រ។ មយា៉ាង្
 

ពទៀត វាហា្់ដូចជាមិៃដរឹង្ចបា្ត់ថា ពតើចពមលាើ�ទាងំ្ពៃោះរាៃភា�ជា្់ោ្់្សមិតណា ពបើពសបៀបពធៀបជាមួ�
ៃរឹង្វធិើរាស្ត្ដដ�បាៃដ�នាពំោ�អ្្្តសមប្តសមរួ�ពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ដដ�ការដ�នាពំៃោះអាចមិៃ��់

 
ចបា្ត់�ើពរា�បំ�ង្នៃវគ្គ្ិត្សាពៃោះ (ដូចបាៃរា�ការ�៍ពៅ្ដៃលាង្ពផ្សង្ពទៀតពៅ្្ពុង្របា�ការ�៍ពៃោះ)។

តាមការពសបៀបពធៀប�ទ្ធផ�ដដ�បាៃ�ើការអពង្កេត្ំតណា្គរំពូដើមសរា ៃងិ្ចពុង្សរា បាៃបងាហា ញថា ព្មេង្ 
សបរុ្តដដ�រាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័របាៃព ើ្ៃពឡើង្ (ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា M = ១,៦៣ ៃិង្

 
ទិៃ្ៃ័�ចពុង្សរា M = ១,៧៧ p = 0.0២) ។ 40

40  There were no statistically significant changes for girls.

ព�ើង្មិៃដដ�ដបង្ដច្ថា ការងារពៃោះ្តសរាប់ព្មេង្ស្តើ ពហើ�ការងារពនាោះគឺ្តសរាប់ព្មេង្សបរុ្តពនាោះ 
ពឡើ�។ មិៃដដ�ពទ។

បពុរ្តអាចពធវែើការ ៃិង្ជាអ្្រ្្តើពុចិញ្រឹមសគរួរារ។ ស្ត្ើ្៏អាចពធវែើបាៃដូចរ្ាពៃោះដដរ។ ពៅព��ស្្តើរាៃ 
នផ្ពពាោះបពុរ្ត្៏អាចជួ�ពធវែើ្ិច្ការងារផ្ោះបាៃដូចជាស្្តើដដរ។

ស្្តើអាចពធវែើការងាររប្ត់បពុរ្ត ប៉ាពុដៃ្បពុរ្តអាចពធវែើការងារដដ�សតរូវការភា�រ រឹង្រាខំាង្រាង្កា�បាៃ 
សបព្តើរជាង្ស្្តើ។
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រូបភាពទជី ៣៖ ឥរិោប្បបកបសដ្យេមធម៌សយនឌ័រ

ចំណា ំ*បងាហា ញ�ើភា�ខពុ្តរ្ាខាលា ងំ្រវាង្ទិៃ្ៃ័�អពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា (p <.0៥)

ស្រុម�ិភា្សាៃើមួ�ៗ្៏បាៃ�ិភា្សាព�ើសបធាៃបទមួ�រប្ត់វគ្គ្ិត្សាគឺ “ភា�ជាបពុរ្ត ៃិង្ភា�ជាស្ត្ើ” 
ឬ “បពុរ្ត�ិត ៃិង្ស្ត្ើ�ិត”។ ភាគពសចើៃការ�ិភា្សាទាងំ្ពៃោះបាៃបងាហា ញ�ើ្តញ្ញា �ព�ៃឌ័រថាជា្ត្ាជើវរាស្ត្ 

 ៃិង្ពភទស្តើ ឬពភទសបរុ្ត។ ឧទាហរ�៍៖ ខាង្ពសកាមពៃោះ គឺជាការព្លាើ�តបមួ�ចំៃួៃពៅកាៃ់អ្្្តរាភា ្តៃ៍រប្ត ់
ព�ើង្ដដ�បាៃ្ួតរអ�ំើ “�្ខេ�ៈ” នៃ “បពុរ្ត�តិ” ឬ “ស្ត្ើ�តិ” ឬ�ើរពបៀបពដើម្ើឱ្យកាលា �ជា “បពុរ្ត�អ” ឬ “ស្្តើ�អ”។

“បុរេ ពិត” “សេ្ជីពិត”

•	 រាៃវៃិ័� ៃិង្រាង្កា�រ រឹង្រា។ំ ពដើរ 
ៃិង្ៃិយា�ដូចបពុរ្ត�ិតៗ

•	 ពធវែើការងារដដ�ពសបើថាម�� 
ៃិង្្រាលា ងំ្រាង្កា�ខាលា ងំ្

•	 �ពុោះអពុ្ត ដរ្ទរឹ្ 

•	 បពុរ្តរាៃ្ត្់ខលាើ 

•	 បពុរ្តរាៃរាច់ដពុំធំៗ 

•	 បពុរ្តអាចពធវែើការងារធ្ងៃ់ៗ 

•	 ៃិយា�្តពមលាង្ឮចបា្ត់ ៃិង្ធ្ងៃ់ជាង្ 

•	 រាៃឥរយិាបថទៃ់ភលាៃ់ គួរ្តម ៃិង្អំ�ត់

•	 មិៃវា�តប់រ្ាជាមួ�អ្្ដនទ 

•	 ស្ត្ើ�ិត មិៃគួរបងាហា ញការទា្់ទាញ�ើបពុរ្ត 

•	 ពចោះដថរ្សា្ូៃ, ្តរាអ តផ្ោះ, ចមអិៃអាហារ 

•	 ជួ�រាសំទជើវភា�រ្ត់ពៅរប្ត់សគរួរារ 

•	 ស្ត្ើរាៃ្ត្់ដវង្ 

•	 ស្ត្ើមិៃអាចពធវែើការងារធ្ងៃ់ពទ 

•	 ស្ត្ើអាចរាៃនផ្ពពាោះ 

•	 ្តសរាប់ស្ត្ើ នាង្អាចចមអិៃអាហារ 
ៃិង្រាសំទប្ើរប្ត់នាង្យា៉ា ង្ព�ញព�ញ 

•	 ពចោះៃិយា�គួរ្តម

•	 រាៃឥរយិាបថ្តពុភា� ៃិង្អា្ប្្ិរយិា�អ

•	 មិៃព�ង្ដ�្ង្

•	 ផ្�់អាហាររូបត្ថមភាសគប់សរាៃ់ដ�់្ូៃ

•	 មិៃខរឹង្ៃរឹង្្ូៃ

•	 �យាយាមៃិយា�ពា្្យ�អៗ ពៅកាៃ់្ូៃ

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

1.55

���ង��ុស

�ើម�� ចុង��

���ង��ី
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•	 អៃពុញ្ញា តឱ្យ្ូៃពៅរាោពរៀៃ

•	 អប់រ ំ្ ូៃដដ�រាៃអា�ពុចាប់�ើ 6 ្្ ំៃិង្បពសង្ៀៃ 
�ួ្ ពគ ព្ុឱំ្យពដើរព�ង្ពសចើៃ ឬពបាោះបង់្ពចា�រាោ ។

ចពមលាើ�ខាង្ព�ើពៃោះបងាហា ញអំ�ើការរា្ថ បនាព�ៃឌ័រតាមដបប្តង្្គមបិតាធិបពត�្យដដ�្ត្ថិតពៅ្្ពុង្
 ្តង្្គមដខមេរជា�ូរ�ង្់ណា្ត់ម្ពហើ� ពបើពយាង្តាមទ្ត្សៃៈរប្ត់ព្មេង្ជំទង់្។ �ួ្ពគអាច្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើចពនាលា ោះ 

ខវែោះខាតពៅ្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ�នៃវគ្គ្ិត្សា ឬ្ង្វែោះខាតពៅ្្ពុង្វធិើរាស្ត្ ឬការពសបើបាស្ត់្តរាភា រៈបពសង្ៀៃ។ 
អ្្្តសមប្តសមរួ�រ្ា្់ដដ�បាៃ្តរាភា ្តៃ៍បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគមិៃ��់ចបា្ត់អំ�ើពរា�បំ�ង្រប្ត ់
ពមពរៀៃនៃវគ្គ្ត្ើ�ើព�ៃឌ័រ។ ការព�ើ្ពឡើង្ជា�ិព្ត្តពៃោះបាៃបងាហា ញឱ្យព�ើញថា អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវការ

 
ព��ពវោ ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមពទៀត្្ពុង្ការបំដបលាង្ការ��់ដរឹង្ផ្្�់រប្ត់�ួ្ពគអំ�ើពរា�គំៃិតព�ៃឌ័រ ៃិង្

 
អ�ំើឥរយិាបថ ៃងិ្ការអៃពុវតៃ៍្សប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌរ័ ពហើ�វធិើរាស្ត្ ៃងិ្្តរាភា រៈបពសង្ៀៃ្ស៏តរូវការ�ៃិតិ្យ

 ពមើ� ៃិង្ដ្្តសមរួ�ពឡើង្វញិឱ្យបាៃ្តមស្តប ពដើម្ើព្លាើ�តបពៅៃរឹង្តសមរូវការជា្់ដ្ត្ង្ ៃិង្ពោោះសរា�បញ្ហា
 ្តមេពុគរាមេ ញពៃោះឱ្យរាៃ�្ខេ�ៈសបព្តើរជាង្ពៃោះ។ ថវែើពបើ ស្រុមការងាររប្ត់អង្្គការ UNFPA មួ�រូប បាៃចំណា� 

ព��ពសចើៃគរួ្តមជាមួ�អ្្ ្តសមប្តសមរួ� ៃងិ្បាៃជ�ួដ្្តសមរួ�ព�ើឯ្រារ្តរាភា រៈបពសង្ៀៃ្៏ពោ� វាចបា្ត់ 
ណា្ត់ថាការវៃិិពយាគបដៃ្ថមពទៀត្្ពុង្ការដ្�មអចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្វធិើរាស្ត្បពសង្ៀៃរប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ�ជពុំ
វញិសបធាៃបទព�ៃឌ័រ ៃិង្្តមភា�ព�ៃឌ័រ ដដ�ជាការចាបំាច់ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគអាចពធវែើជាគំរូដ៏�អបំផពុត ៃិង្ជួ� 
្តសមប្តសមរួ�ដ�់ការផ្លា ្តប់្ូរពៅ្្ពុង្្តហគមៃ។៍ វាអាចពៅរចួពៅព��ដដ�អ្្ ្តសមប្តសមរួ�ព�ើង្សបឈម

 
ពៅៃរឹង្ការភ័ៃ្សចឡ ំឬ��់ដរឹង្មិៃចបា្ត់ោ្ត់ ឬ្៏រាៃភា��ពមអៀង្ពោ�្តរ្ាធ�ើវប្ធម៌រប្ត់�ួ្ពគ។ ្ ្ពុង្ 
ការដ្ស្តង្្់តម្ើរប្់តអ្្្តសមប្តសមរួ�វគ្គ១របូ បាៃ��ិ�៌នាអ�ំើភា�មិៃសបា្ដសបជារប្តរ់ាតអ់�ំើខលារឹមរារ

 
ខលាោះៗនៃវគ្គ ដូចខាង្ពសកាម៖

ការបបាបេ័យទាក់ទង និងការសដ្ះបោយជសមាលែ ះ

ពសរៅ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរទាងំ្អ្ត់ដដ�អ្្ចូ�រមួបាៃរា�ការ�៍  តាមរ�ៈការចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។  ជា
 

ខលារឹមរារពនាោះគឺទា្់ទង្ៃរឹង្សបធាៃបទ “បពុរ្ត�ិត ៃិង្ស្ត្ើ�ិត”។ ខ្ពុ ំមិៃសបា្ដពទថាពតើខលារឹមរារពៃោះ 
្តំពៅពៅព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដផ្្រូបរាង្កា�រប្់តស្្តើ ៃិង្បពុរ្ត ឬយា៉ា ង្ណា?។ ខ្ពុ ំបាៃគិតថាពមពរៀៃពៃោះ 
គឺ្តមេពុគរាមេ ញបៃ្ិចដដ��ិបា្��់។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ពមពរៀៃពនាោះគឺចង់្ៃិយា�អំ�ើអវែើដដ�ស្ត្ើ ៃិង្ 
បពុរ្ត�ិត្ំ�ពុង្ពធវែើ។ បពុរ្ត�ិតរ្ា្់ៃរឹង្ជួ�សប�ៃ្ធរប្ត់រាត់ចមអិៃអាហារ ្តរាអ តផ្ោះ ោង្ចាៃ្្ងំ្ ៃិង្ដថ 
ទាំ្ ូៃឺ ជាពដើម។ ពមពរៀៃពនាោះ ហា្់ដូចជាសចប�់បញូ្�រ្ា ដូពច្ោះវារាៃភា�្តមេពុ្រាមេ ញណា្់ត........។ 
ខលារឹមរារដូចជាទូ�ំទូោ�ព�្។ វា�ិបា្្្ពុង្ការ�ៃ្យ�់�ើអត្ថៃ័��ិតសបា្ដរប្ត់វា។ ឧទាហរ�៍ខ្ពុ ំ 
បាៃព្្តើ្តពុំឲ្យចូ�រមួពរៀបរាប់អំ�ើរពបៀបដដ�ដដ�ព�ើង្គួរ�ិចារណាថាពតើបពុរ្ត ៃិង្ស្្តើ�ិតសតរូវរាៃ 
�្ខេ�ៈដូចពម្ចខលាោះ ពហើ��ួ្ពគបាៃព្លាើ�តបថា បពុរ្ត�ិតសតរូវដតរាៃរាច់ដពុំធំៗ ៃិង្រ រឹង្រាសំតរូវរាៃ្ូៃ 
ពហើ�អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើៗ ្ ៏បាៃព្លាើ�តបតាមរពបៀបដូចរ្ាពៃោះដដរ។ ចំពពាោះស្ត្ើៗវញិ �ួ្ពគបាៃៃិយា� 
ថាស្្តើ�ិតសតរូវដតរាៃ្តពុដៃ់ធំៗ ។�។ តាមការ�ិតពមពរៀៃពៃោះ រាៃពរា�បំ�ង្្ំ�ត់អត្្តញ្ញា � 
្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ារវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្្តើ។ យា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ខ្ពុ ំ្៏បាៃព្្តើ្តពុំឲ្យអង្្គការផ្�់ការប�្ពុ ោះបណ្ា�ពៃោះ 
ពឡើង្វញិពដើម្ើឲ្យព�ើង្��់ចបា្់តអំ�ើពមពរៀៃពៃោះ។



40

ពរឿ�ៗ �ួ្ពគបាៃព�ើ្ពឡើង្អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្ការពសបើភារា ៃិង្វធិើរាស្ត្ពផ្សង្ពទៀតពដើម្ើដ្
�មអការបាសស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា។

េទាទា នុបកមមនពាក្យថែលបតរូវបានសបបើសដ្យអ្កចូលរួម

ដហអង្/ឯង្៖ គឺជាពា្្យអ្តពុរ្ត ឬជាពា្្យមួ�ដដ�ពគពសបើធមមេតាដតជាមួ�មិត្ភ្្ិជិតដិតបំផពុត្្ពុង្ទសមង់្
 មិៃផលាូវការ។  ពា្្យពៃោះរាៃៃ័�ថា “អ្្” ។

ហ�ឺ ! ជាពា្្យឧទាៃតមអូញដដ�បងាហា ញថាបពុគ្គ�រ្ា្់ដដ�ខ្ជិ� រាៃអារមមេ�៍ថាសតរូវបាៃពគរខំាៃ ឬមិៃ
 

ចង់្ពធវែើតាមការបងា្គ ប់ ឬបញ្្ជ រប្ត់អ្្ណារ្ា្់ ។

ហង្៖ ជាពា្្យមួ�មិៃ្តមរម្យដដ�ពគពៅមៃពុ្ត្សស្តើ។ វាអាចសតរូវបាៃពគពសបើពដើម្ើជំៃួ្តពា្្យ “អ្្” ។

ខ្ពុ ំ” ជាពា្្យគួរ្តម ្តំពៅចំពពាោះបពុគ្គ�រ្ា្់ពៅខលាួៃឯង្ ឬ្តដម្ង្ពៅកាៃ់អ្្ដនទ។ ពា្្យ “ព�ើង្” ្តំពៅ” 
 ព�ើខលាួៃឯង្ ៃិង្អ្្ពផ្សង្ពទៀត (ឧទាហរ�៍៖ អ្្ៃិយា�រ្ា្់្តំពៅពៅព�ើខលាួៃរាត់ រមួជាមួ�នដគូរ្ា្់
(ឬពសចើៃពទៀត

អញ” គឺជាពា្្យអ្តពុរ្តដដ�ពា្្យពៃោះរាៃៃ័�ថា “ខ្ពុ ំ” ។ ពៅ្្ពុង្បរបិទមួ�ចំៃួៃ វា្៏សតរូវបាៃពគពសបើពដើ” 
ម្ើបងាហា ញចរ ិ្ បំពារបំពាៃ បងាហា ញ�ើ្តិទ្ធ ៃិង្អំណាច ។

ការបបា បេ័យទាក់ទងបបកបការសរារព

អ្្ ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្បាៃៃិយា�ពសចើៃអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ ពោ�ការ�យាយាមពសបើពា្្យគួរ្តម ជា 
�ពិ្ត្ត គឺពា្្យ “ខ្ពុ”ំ41  ជាម�ួឪ�ពុ្រ្ា� បង្បអូៃ ៃងិ្មតិភ្្្រិប្់ត�ួ្ ពគ។ ពៅព��ដដ�អ្្ ្តរាភា ្តៃប៍ាៃ្តរួ

 
ពៅកាៃ់ព្មេង្ជំទង់្អំ�ើការពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ” អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្អ្ត់បាៃបងាហា ញថា�ួ្ពគ�យាយាមផ្លា ្ត់ប្ូរពៃោះ
ពោ�ពសបើពា្្យពៃោះពៅ្្ពុង្ការទំនា្់ទំៃង្ជាពរៀង្រា�់នថ្ងរប្ត់�ួ្ពគ។ ពៃោះជាការផ្លា ្ត់ប្ូរមួ�ដដ�ព្មេង្ជំទង់្ 
រ្ា្់បាៃ�ិ��៌នាថា ជាការផ្លា ្ត់ប្ូរឱ្យរាៃទរាលា ប់�អ។ ការ�ិភា្សា�ើ�ទ្ធផ�ខាង្ពសកាមពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អ្្

 
ចិញ្រឹមបើបាច់ៃរឹង្បងាហា ញ�ើពហតពុផ�ជា�ូរ�ង្់ម្ទា្់ទង្ៃរឹង្បទោឋា ៃ នៃពសបើបាស្ត់ភារាមួ�ចំៃួៃដដ�

 
បញ្្ជ ្់ពៅ្្ពុង្ការ្ត់សតា ពហើ�ដដ�ខលារឹមរារនៃវគ្គ្ិត្សា ្៏បាៃ�ិភា្សាអំ�ើចំ�ពុ ចទាងំ្ពៃោះ។

ការ្តពង្កេតរាៃ�្ខេ�ៈសចប�់បញូ្�រ្ាអំ�ើថាពតើការផ្លា ្ត់ប្ូរនៃការពសបើបាស្ត់ភារាពៃោះ បាៃបពង្កេើៃ
ឱ្យរាៃការព្លាើ�តបខពុ្តដបលា្រ្ាអវែើខលាោះ�ើមិត្ភ្្ិ ។ យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់បាៃអោះអាង្ថា មិត្រាត់
រ្ា្់មិៃបាៃផ្លា ្ត់ប្ូរពនាោះពទ។ ព្មេង្ជំទង់្�ើរ ឬបើនា្់ បាៃ្ត់្តរា្គ �់អំ�ើបញ្ហា សបឈមដផ្្្តង្្គមទា្់ទង្ៃរឹង្ 
ការផ្លា ្ត់ប្ូរការពសបើភារាពៃោះ។

 អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ប៉ាពុដៃ្វា�ិបា្ពៅព��ព�ើង្ៃិយា�វា។ មិត្ភ្្ិភាគពសចើៃ្សមៃិយា�ពា្្យថា “ខ្ពុ ំ” 
ណា្់ត។ ជាទូពៅ ពគពសបើពា្្យ “អញ ដហអង្ [សរាមភារា្តសរាប់ជំៃួ្តឱ្យ “ខ្ពុ ំ”]។ 
ព�ើង្ៃិយា�ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” សប្តិៃពបើព�ើង្ៃិយា�ជាមួ�ៃរណារ្ា្់ដដ�មិៃ្ូតវ
ជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�ៃរឹង្ព�ើង្ប៉ាពុពណាណ ោះ។ សប្ិតៃពបើអ្្ដដ�ជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�ៃរឹង្ព�ើង្ 
ព�ើង្សរាៃ់ដតៃិយា�ថា “អញ ហង្ ដហអង្” ។

41  In Khmer language, there are two “I”: Khnhom and Anh. Khnhom is polite and respectful and used specially to ad-
dress older or senior people. Anh has been historically used more commonly. However, now it is promoted to not to 
use Anh even with their peers, younger people or children. 
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អ្្្តរាភា ្តៃ៍ បន្ាប់�ើអ្្បាៃបញ្ប់ពមពរៀៃពៃោះ ពតើអ្្បាៃ�យាយាមៃិយា�ពា្្យពៃោះពៅកាៃ ់
ៃរណារ្ា្់ជិត្ត្ិទ្ធៃរឹង្អ្្ដដរ ឬពទ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ បាទ ប៉ាពុដៃ្វាមិៃរាៃ�្ខេ�ៈងា�ស្តរួ�ពទ។ ខ្ពុ ំបាៃរា្�្ង្ជាមួ�ពា្្យដត�ើរ 
ប៉ាពុពណាណ ោះ។ ពសរៅ�ើពៃោះពា្្យ�ើរពៃោះ ខ្ពុ ំៃរឹង្ពៅព ម្េ ោះរប្ត់�ួ្ពគ ។ ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំ ពសបើពា្្យ “ខ្ពុ” មៃពុ្ត្សមួ�ចំៃួៃៃរឹង្ៃិយា�ថាពហតពុអវែើបាៃជានថ្ងពៃោះអ្្ឯង្្តមរម្យ

 
ពមលា៉ាោះ។ ញាពុ ថ្ំាខំពុ្តដមៃពទ?

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ដូពច្ោះអ្្ពៅដតពសបើពា្្យ អញ ដហអង្ ដមៃពទ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ព�ើង្បាៃ�យាយាមផ្លា ្ត់ប្ូរ ។ ភាគពសចើៃព�ើង្ពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ” ។ ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍ថាវាគួរ
្តមជាង្ពសបើពា្្យ “អញ ហង្ ឬដហអង្” ។

អ្្ ចូ�រមួពផ្សង្ពទៀតបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ ពគរង្ការព្តើចចអំ្�ើមិតភ្្្រិពៅព��ដដ�ចាបព់ផ្ើមពសបើ 
ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” ។ ជា�ទ្ធផ� អ្្ខលាោះបាៃឈប់ពសបើពា្្យពៃោះ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ្ ្ពុង្ចំពណាមអ្្ដដ�ពៅ្្ពុង្ស្រុម 
រាៃដតរ្ា្់ប៉ាពុពណាណ ោះដដ�បាៃបៃ្ពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ” ពហើ�ទទួ�បាៃការព្លាើ�តបវជិ្ជរាៃ្តសរាប់ការពធវែើដូពច្ោះ ។

អ្្ចូ�រមួវ�័ជំទង់្មួ�ចំៃួៃពទៀតបាៃពជឿជា្់ថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរខលាោះពៅ្្ពុង្ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគ 
ដូចជា រាៃអារមមេ�៍កាៃ់ដតជិត្ត្ិទ្ធពៅៃរឹង្មិត្ភ្្រិ គឺពោ�រារដតរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្រពបៀបដដ��ួ្ពគ
ពៅរ្ាពៅវញិពៅម្ ។

ការសដ្ះបោយជសមាលែ ះ

អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្បាៃពរៀបរាប់�ើការផ្លា ្ត់បូ្រ�ើការព ល្ា ោះសបដ្្ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈបំពារបំពាៃ
ៃិង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា�ពៅជាវធិើរាស្ត្ពសបើសបា្ត់ភារាគួរ្តម្យ ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ។

�ួ្ពគបាៃអោះអាង្ថាបាៃផ្លា ្ត់ប្ូរវធិើ្្ពុង្ការៃិយា� ៃិង្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្បអូៃៗ
 

រាៃការផ្លា ្ត់បូ្រមួ�ចំៃួៃ [បន្ាប់�ើខ្ពុ ំបាៃចាប់ពផ្ើមពសបើពា្្យ  “ខ្ពុ ំ˝]។ �ួ្ពគ (មិត្ភ្្ិរប្ត់ខ្ពុ ំ) បាៃ 
ញញរឹមពហើ�បាៃពសបើ “ខ្ពុ ំ˝ [ពា្្យគួរ្តម] ពៅព���ួ្ពគបាៃព្លាើ�តបម្ខ្ពុ ំវញិ។

�ួ្ពគ្តបបា�ចិត្។ ជាធមមេតា ខ្ពុ ំបាៃពសបើពា្្យថា “អញ˝ [សរាមភារា្តសរាប់ជំៃួ្តពា្្យខ្ពុ ំ] ជា 
មួ��ួ្ពគ ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ˝ [ពា្្យ្តមរម្យ] ដូពច្ោះ�ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ថា ខ្ពុ ំឲ្យតនមលាៃិង្ 
ពរារ��ួ្ពគ។

សប្ិតៃពបើអ្្រាៃអា�ពុតិចជាង្មិត្រប្់តអ្្ ពហើ�ពសបើ 
ពា្្យថា “អញ˝ [សរាមភារា្តសរាប់ពា្្យ “ខ្ពុ ំ˝] �ួ្ពគៃរឹង្ខរឹង្ 
ប៉ាពុ ដៃ្សប្ិតៃពបើអ្្រាៃអា�ពុដូចរ្ាពនាោះវាមិៃដមៃជាបញ្ហា
ពទ។ យា៉ា ង្ណាមិពុញ សប្ិតៃពបើអ្្ពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ˝ [ពា្្យគួរ្តម] 
វាអាចពធវែើឲ្យ�ួ្ពគ្តបបា�ចិត្ ៃិង្ចូ�ចិត្អ្្កាៃ់ដតខាលា ងំ្ 
ដូច ពៃោះទំនា្់ទំៃង្រប្ត់អ្្្៏កាៃ់ដតជិត្ិ្តទ្ធផង្ដដរ។

្ៃលាង្ម្ ខ្ពុ ំពោោះសរា�ជពរាលា ោះ 
ពោ�ពសបើ្រាលា ងំ្បា� ៃិង្អំព�ើ 
ហងិ្សាដតឥឡូវពៃោះ  ខ្ពុ ំពោោះសរា� 
ជពរាលា ោះពោ�ពសបើគំៃិតរប្់តខ្ពុ ំ។
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បពង្កេើត។ តាមឧទាហរ�៍ភាគពសចើៃអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ��ួ្ពគបាៃពធវែើពឡើង្ជាមួ�មិត្ភ្្ិ ព្មេង្ជំទង់្បាៃ
 ពរៀបរាប់�ើវធិើដដ��ួ្ពគបាៃពោោះសរា�ជាមួ�ៃរឹង្ការដខវែង្គំៃិតរ្ា។ ្ ្ពុង្ការ�ិភា្សា ព្មេង្ជំទង់្្៏ព�ើ្�ើការ
 �យាយាមផ្លា ្តបូ្់រអា្ប្្ិរយិាជាមួ�បង្បអូៃបពង្កេើតរប្់ត�ួ្ ពគ ពា្់�ៃ័្ធៃរឹង្ការោ្�់ៃិ�័ ឬការោ្ទ់�្ឌ ្មមេ
 បអូៃៗបពង្កេើត ។

ព្មេង្ជំទង់្បាៃរ្ព�ើញវធិើ�ើរពផ្សង្រ្ា ្ ្ពុង្ការដំពណាោះសរា�ជពរាលា ោះជាម�ួមតិភ្្្ឱិ្យបាៃសបព្តើរពឡើង្។ 
 ទើម�ួ ព្មេង្ជទំង្ម់�ួចៃួំៃបាៃ�ៃ្យ�ថ់ា �ួ្ ពគបាៃ�យាយាមបពា្ឈប់ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាដដ�្ំ�ពុង្រាៃភា�តាៃ 

តរឹង្ ជាបឋមពោ� “ការពដើរពចញ” ដូពច្ោះការព ល្ា ោះសបដ្្មិៃអាចបៃ្ ពដើម្ើពជៀ្តវាង្ការសបឈមមពុខោ្់រ្ា 
ៃិង្កាត់បៃ្ថ�អារមមេ�៍តាៃតរឹង្ ។

ឥរយិាបថទាងំ្ពៃោះរប្ត់ព ម្េង្ជំទង់្្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើការដ្តវែង្រ្មពធយាបា�្្ពុង្ការកាត់បៃ្ថ�ការប៉ាោះទង្្គិច 
រ្ា ដដ�ច�ំពុ ចពៃោះបងាហា ញថា�ួ្ ពគៃើម�ួៗ��អ់�ំើអវែើដដ�ពធវែើឱ្យជពរាលា ោះកាៃ់ដតរាៃភា�តាៃតរឹង្ ពហើ�អាចបង្កេ

 
ឱ្យរាៃអពំ�ើហងិ្សា។ ្តសមង់្្តម្ើទាងំ្ពៃោះ្៏បងាហា ញ�ើការផ្លា ្តប់្ូរដដ�សតរូវបាៃរា�ការ�៍ទាងំ្្្ពុង្ការសគបស់គង្

 អារមមេ�៍រប្ត់បពុគ្គ�រ្ា្់ៗ ៃិង្ការទទួ�រា្គ �់តនមលានៃការដ្តវែង្រ្ដំពណាោះសរា�ចំពពាោះការដខវែង្គំៃិតរ្ា។  
ព្មេង្ជំទង់្�ើរ ឬបើនា្់ បាៃព�ើ្ពឡើង្ថា �ួ្ពគទទួ�រា្គ �់ៃូវតសមរូវការ្តសរាប់ការសគប់សគង្អារមមេ�៍រប្ត់ 
ខលាួៃឯង្។

អ្្ខលាោះបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា ពៅព��សបឈមៃរឹង្ការដខវែង្គំៃិតរ្ាជា្់ដ្ត្ង្ �ួ្ពគៃរឹង្�យាយាមដ្តវែង្
 

��់ថាពហតពុអវែើបាៃជាមិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគពធវែើដបបពនាោះ មពុៃៃរឹង្ពធវែើការ្តៃ្ិោឋា ៃ។

ពៅព��ដដ�ព�ើង្រាៃអារមមេ�៍តាៃតរឹង្ ព�ើង្មិៃគួរពសបើអារមមេ�៍ខរឹង្្តមបាររប្់តព�ើង្ ឬជោះ
 ្ំហរឹង្រប្់តព�ើង្ពៅកាៃ់មិត្រប្់តព�ើង្ពទ។ ព�ើង្គួរដតដ្តវែង្រ្ដំពណាោះសរា�ពោ�ខលាួៃឯង្។

ព�ើង្ពរៀៃដ្តវែង្រ្ដំពណាោះសរា� 
្តសរាប់ជពរាលា ោះ ដដ�ព្ើតពឡើង្ 
រវាង្មិត្ភស្្។

ខ្ពុ ំបាៃអៃពុវត្ពមពរៀៃដដ�ៃិយា�អំ�ើ “ការអភ័�ពទា្ត 
ឲ្យរ្ាពៅវញិពៅម្˝ ជាមួ�មិត្ភ្្ិ។ ដួចជាព��ដដ�ព�ើង្ 
ខរឹង្្តមបារៃរឹង្រ្ា ព�ើង្ពរៀៃពចោះអត់ធមេត់ ដ្តវែង្��់�ើរ្ាពៅវញិ 
ពៅម្ បញ្ប់វាពោ�រាមេ ៃការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា។

្ៃលាង្ម្ព�ើង្ដតង្ដតវា�តប់�ួ្ពគ [បអូៃៗបពង្កេើត] ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះព�ើង្�យាយាមពជៀ្តវាង្ការវា� 
តប់ទាងំ្ពនាោះ។ ព�ើង្ពសបើពា្្យ�អៗ  ពដើម្ើពោោះសរា�ជាមួ��ួ្ពគ។ រាមេ ៃការវា�តប់ពទៀតពទ។

ព�ើង្ពរៀៃបពញ្ជ ៀ្តអំព�ើហងិ្សា...វាដូចជាព�ើង្ពធវែើឲ្យខលាួៃ 
ព�ើង្្ត្ងប់អារមមេ�៍...ឧទាហរ�៍ ព�ើង្ព ល្ា ោះសបដ្្ពោ� 
រារពា្្យ្តំដើដដ�ព�ើង្ៃិយា� [ពា្្យ្តម្ើសរា� ដតអ្្ 
ខលាោះគិតថាវាជាការពមើ�ងា�]។ សប្ិតៃពបើព�ើង្ពៅដតចង់្ឈោ្ះ 
ឬចង់្ចាញ់ រា្ថ ៃភា�ៃរឹង្កាៃ់ដតអាស្្់។ ព�ើង្អាចពដើរពចញ 
ពហើ�ពៅព��ព�ើង្្ត្ងប់អារមមេ�៍ ព�ើង្អាចៃិយា�រ្ាម្ង្ 
ពតៀត។

្ៃលាង្ម្ព�ើង្រាៃជពរាលា ោះ ។ 
ព�ើង្ទាងំ្អ្ត់រ្ា រ រឹង្រ្ួត ពហើ�ចង់្ 
ឈោ្ះចង់្ចាញ់។ ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ 
សប្ិតៃពបើព�ើង្ រាៃការព ល្ា ោះ 
សបដ្្រ្ា ព�ើង្មិៃៃិយា�អវែើទាងំ្ 
អ្ត់ ពហើ��្ជពសមើ្តពដើរពចញ។ 
ពៅព��ព�ើង្្ត្ងប់អារមមេ�៍ ពនាោះ 
ព�ើង្ៃរឹង្ៃិយា�រ្ាម្ង្ពទៀត។
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្តសមង់្ពា្្យ្តម្ើពៃោះ (ៃិង្ការអោះអាង្ពផ្សង្ពទៀតដូចបាៃពរៀបរាប់ខាង្ព�ើ) ជាថមេើម្ង្ពទៀត បាៃបងាហា ញ 
�ើការផ្លា ្តបូ្់រម�ួពៅ្្ពុង្រពបៀបដដ�ជពរាលា ោះសតរូវបាៃវភិាគ។ ចដំ�្ឯ ការព ល្ា ោះសបដ្្្ៃលាង្ម្សតរូវបាៃ��់

 
ថា ជាការសប្ួត�្ឈោ្ះ�្ចាញ់ ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃចាប់ពផ្ើមពមើ�ព�ើញ�ទ្ធផ�ពផ្សង្ពទៀតដដ�
រាៃតនមលាពសចើៃជាង្ ដូចជាការបពង្កេើៃការពយាគ��់រ្ា ៃិង្ការដ្តវែង្រ្ដំពណាោះសរា�រមួរ្ា ។

្្ពុង្រា្ថ ៃភា�ទាងំ្ពៃោះ �ួ្ពគរ្ា្់ៗបាៃពសជើ្តពរ ើ្ត�្ការអៃពុវត្អា្ប្្ិរយិាដដ�អាចជួ�រ្សា ឬ
 

បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគឱ្យកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្។

ខ�ៈព��ដដ�ព្មេង្ជំទង់្ខលាោះមិៃបាៃព�ើ្ពឡើង្�ើការ�យាយាមដដ�បរាជ័� ឬបញ្ហា សបឈមនានា 
្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សា ពៅព��រាៃការដខវែង្គំៃិតរ្ាជាមួ�មិត្ភ្្ិពនាោះ ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃពផ្សង្ពទៀត

 
បាៃព�ើ្ ពឡើង្ថា �ួ្ ពគបាៃកាត់បៃ្ថ� ប៉ាពុដៃមិ្ៃទាៃ់បាៃបពា្ឈបទ់ាងំ្ស្តរុង្ៃូវការពសបើសបា្តអ់ពំ�ើហងិ្សាជាម�ួ

 
បង្បអូៃបពង្កេើតរប្ត់�ួ្ពគពនាោះពទ។

វារាៃការព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតយ្ា៉ា ង្ខាលា ងំ្ដដ�ព ម្េង្ជំទង់្ជាពសចើៃបាៃសបកាៃ�់្ៃូវការផ្លា ្តបូ្់រ ពោ�ពសបើសបា្ត់
 

ភារាគួរ្តមដដ�អាចជួ�បងាកេ រជពរាលា ោះ ៃិង្បាៃ�យាយាមពសបើវធិើរាស្ត្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្
 

្តរាជិ្សគរួរាររប្ត់�ួ្ពគពោ�្តៃ្ិវធិើពសចើៃជាង្មពុៃ ។

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ្៏រាៃការ 
សបព្តើរពឡើង្ដដរ ដដ�ជា�ទ្ធផ�នៃការចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ ពៃោះរាៃៃ័�ថា �ួ្ពគបាៃពសជើ្តពរ ើ្តផ្លា ្ត់ប្ូរ
អា្ប្្ិរយិារប្ត់�ួ្ពគចំពពាោះអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។ ព្មេង្ជំទង់្ជាពសចើៃបាៃ�ៃ្យ�់ថា �ួ្ពគ បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើ
វគ្គ្តិ្សាដដ�បពសង្ៀៃ�ួ្ពគ ឱ្យពចោះដ្�មអ្ិច្្តហការព្លាើ�តបពៅៃរឹង្្តំព�ើ ររប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់
�ួ្ពគបាៃសបព្តើរជាង្មពុៃ។ ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះបាៃៃិយា�ថា ឥឡូវពៃោះ�ួ្ពគរាៃ្ៃ្ៈពសចើៃជាង្មពុៃ្្ពុង្
ការជួ�ដ�់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគបាៃទាៃ់ព��ពវោជាជាង្ការតវា៉ា  ឬ�ៃយារព��ជួ�ដ�់�ួ្រាត់។ 
ពៃោះជាការអៃពុវត្មួ�ដដ��ើមពុៃម្ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះដតង្ពសបើពា្្យថា “ខ្ជិ�” ។ មយា៉ាង្ពទៀត ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ 
ពៃោះបាៃអោះអាង្ថា �ួ្ពគរាៃតួនាទើ្តំខាៃ់្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរទំនា្់ទំៃង្ឱ្យកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ ។

ពៅព��ពនាោះ ពៅព��ដដ��ួ្ពគពធវែើអវែើមួ�ខពុ្ត ព�ើង្ទំៃង្ជាដស្ត្គំហ្ោ្់�ួ្ពគ។ ព�ើង្ៃិង្ 
បង្បអូៃបពង្កេើតរប្់ត�ួ្ព�ើង្រាៃអារមមេ�៍្ប់ខរឹង្្តមបារ។ ពៅព��ដដ�រាៃរា្ថ ៃភា�ដូពច្ោះព ើ្ត 
ពឡើង្ ព�ើង្បាៃពធវែើឲ្យឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់ព�ើង្ខ្ចិត្។ ពោ�រារដត្ូៃៗមិៃចពុោះ្តសមរុង្រ្ា។ ប៉ាពុដៃ្ពៅ 
ព��ដដ�ព�ើង្បាៃ្ិត្សាពរៀៃ្ូតសត ៃិង្រាៃការ��់ដរឹង្ពសចើៃ ពៅព��ដដ��ួ្ពគពធវែើអវែើមួ�ខពុ្ត 

 ព�ើង្គួរៃិយា�ពា្្យ្តម្ើទៃ់ភលាៃ់ពៅកាៃ់�ួ្ពគ។ ពៅព��ដដ�ព�ើង្រាៃការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាកាៃ់ដត 
ចិត ឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់ព�ើង្្៏ដ�ង្�ិបា្ចិត្ពទៀតដដរ។ ្ូៃៗរាៃការចពុោះ្តសមរុង្រ្ាបាៃ�អ។ ដូពច្ោះការ 
ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា្៏កាៃ់ដតតិច។

ព�ើង្មិៃ្ួតររ្ពហតពុផ�ពទ 
[្្ពុង្ព��្ៃលាង្ម្] ព�ើង្សរាៃ់ដត 
ព ល្ា ោះសបដ្្ពោ�ពា្្យ្តម្ើ ៃិង្ 
�យាយាម�្ឈោ្ះ។

ឥរយិាបថគួរ្តម្យរាៃៃ័�ថា ពៅព��ព�ើង្រាៃបញ្ហា  
ជាមួ�រ្ាព�ើង្គួរដត្តសមរុោះ្តសមរួ�រ្ា...ពដើម្ើរ្សាមិត្ភា� 
រប្ត់ព�ើង្។
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ពៅព��ដដ�អ្្្តរាភា ្តៃ៍បាៃ្ួតរពៅព្មេង្ជំទង់្មួ�ស្រុមអំ�ើរពបៀបដដ�ព្មេង្ៗទាងំ្ពនាោះបាៃ 
អៃពុវត្ពមពរៀៃមួ�្ត្ើអំ�ើតួនាទើរប្ត់ឪ�ពុ្រ្ា� ៃិង្្ូៃៗ ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់បាៃៃិយា�ថា ពគបាៃចាប់ពផ្ើមជួ� 
អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគពៅផ្ោះបាៃកាៃ់ដតពសចើៃតាងំ្�ើមពុៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពមលា៉ាោះ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ខ្ពុ ំបាៃជួ� ប៉ាពុដៃ្ មិៃពសចើៃពទ។ ខ្ពុ ំបាៃជួ� ប៉ាពុដៃ្្៏បាៃចំណា�ព��ពសចើៃពៅពមើ�
ព្ុៃ ពោខេ ៃ ដដរ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើរាៃអវែើព្ើតពឡើង្ពៅព��អ្្បាៃជួ��ួ្ពគពសចើៃ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ខ្ពុ ំមិៃសតរូវបាៃ�ួ្រាត់្ត្ើបពន្ា្តពសចើៃ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ �ួ្រាត់សបដហ�ជាគិតថា វគ្គ្តិ្សាពៃោះបាៃផ្�់ចំព�ោះដរឹង្�អ។ ពហតពុដូពច្ោះ 
ពៅព��ដដ�ព�ើង្សតឡប់ម្ផ្ោះវញិ ព�ើង្បាៃជួ��ួ្រាត់ពសចើៃជាង្មពុៃ ។

អ្្ ចូ�រមួរ្ា្់ពៃោះបាៃ្ត្់តរា្គ �់ថាឪ�ពុ្រ្ា�រប្តរ់ាត់បាៃអៃពុញ្ញា តឱ្យរាត់ចូ�រមួវគ្គ្តិ្ សាទាងំ្ 
ពៃោះ ពោ�រាររាតប់ាៃដ្�មអអា្ប្្ិរយិារប្តរ់ាតព់ៅផ្ោះ។ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃពផ្សង្ពទៀត ្ ប៏ាៃ្ត់្តរា្គ �់ 
ៃូវការព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃ�ើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគផង្ដដរ ពៅព��ដដ��ួ្ពគ បាៃចាប់ពផ្ើមទទួ��្

 
ការទទួ�ខពុ្តសតរូវបដៃ្ថមព�ើការងារផ្ោះ។

អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ពផ្សង្ពទៀត បាៃ�ៃ្យ�់ថា  
កា��ើមពុៃ រាតប់ាៃ“ៃិយា�តរាត”់ ពៅកាៃរ្់ា� 
រប្ត់រាត់ ពហើ�រាត់មិៃបាៃរា្រ ប់អវែើទាងំ្អ្ត់ ឬ

ខ្ពុ ំមិៃខ្ជិ�ដូច�ើមពុៃពទៀតពទ។ ខ្ពុ ំអាចជួ��ួ្រាត់បាៃពសចើៃជាង្មពុៃ។ ្ ៃលាង្ម្ ព���ួ្ពគបាៃពសបើ
 ឬបញ្្ជ ឱ្យខ្ពុ ំពធវែើអវែើមួ� ខ្ពុ ំដតង្ដតៃិយា�ថា “ហពុ�ឺ! ខ្ជិ�ណា្ត់ !” ប៉ាពុដៃ្ ឥឡូវពៃោះខ្ពុ ំឈប់ពសបើពា្្យទាងំ្

ពនាោះពទៀតពហើ� ។

�ួ្ពគ “ឳ�ពុ្រ្ា�” ្តរព្តើរខ្ពុ ំ។ �ើមពុៃ 
ព���ួ្រាត់ពសបើខ្ពុ ំឱ្យពធវែើការងារអវែើមួ� ខ្ពុ ំ បាៃតវា៉ា  ឬមិៃពធវែើតាមបញ្្ជ ររប្ត់�ួ្រាត់  
ពហើ��ួ្រាត់បាៃ្ត្ើបពន្ា្តខ្ពុ ំជាពរឿ�ៗ។ 
�ួ្រាត់ៃិយា�ថា ខ្ពុ ំខ្ជិ� ។ ឥឡូវពៃោះ ព��

 �ួ្រាត់ពសបើខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំពធវែើភាលា ម។ �ួ្រាត់បាៃ
 ្តរព្តើរថា ខ្ពុ ំជាព្មេង្ឧ្តសាហ៍។

កា��ើមពុៃ ពោ�រារព�ើង្ដតង្ដតរាៃចរតិ 
ខ្ជិ�សចអូ្ត ពៅព���ួ្រាត់ព្ត្ើ្តពុំឱ្យព�ើង្ពធវែើអវែើមួ� 
ព�ើង្មិៃបាៃពធវែើតាម្ំតព�ើ ររប្តរ់ាត់ ពហតពុពៃោះពហើ� 
ពទើប�ួ្រាត់ដតង្ដត្ត្ើបពន្ា្ត�ួ្ព�ើង្។ ឥឡូវពៃោះ  
ពោ�រារ�ួ្ ព�ើង្ជាមៃពុ្ត្សឧ្តសាហ៍ ដូពចោ្ះពៅព�� 
ដដ��ួ្រាត់្តពុំឱ្យព�ើង្ពធវែើអវែើមួ� �ួ្រាត់ដតង្ដតពសបើ 
ពា្្យដផអមដ�ហាមជាមួ�ព�ើង្ជំៃួ្តវញិ ។

កា��ើមពុៃ ព��ព�ើង្បាៃជួបមពុខ�ួ្ 
រាត់ ព�ើង្រាៃអារមមេ�៍តាៃតរឹង្ធពុញថប់ 
ព��ខលាោះព�ើង្្៏បាៃៃិយា�ពា្្យ្តំដើមិៃ 
្តមរម្យ ឬបងាហា ញៃូវចរ ិ្ ពកាង្កាចពៅកាៃ ់
�ួ្រាត់។ ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្អាចៃិយា� 
ពោ�ពា្្យទៃ់ភលាៃ់ ៃិង្គួរ្តមជាមួ��ួ្ 
រាត់។ ព��ខលាោះ �ួ្រាត់្៏បាៃ្តរព្តើរថា៖ 
ព�ើង្រាៃអត្ចរ ិ្ �អជាង្�ើមពុៃ ។

កា��ើមពុៃ ព���ួ្រាត់ពសបើខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ថា 
 ឱ្យចា្ិំតៃ។ ខ្ពុ ំដតង្ដតតវា៉ាជាមួ��ួ្រាត់។ ឥឡូវពៃោះ  

ពៅព��ដដ��ួ្រាត់ពសបើព�ើង្ ព�ើង្ពធវែើភាលា ម។ សប្ិតៃ ពបើព�ើង្មិៃពធវែើពទ ពនាោះរាតៃ់រឹង្មិៃឱ្យសបា្ព់�ើង្ចា�
 ពទ។ ព��មពុៃ “ឱ្យរាត់រង់្ចា”ំ ។ ឥឡូវពៃោះ រាមេ ៃពា្្យរង់្ 

ចាពំទៀតពទ ។ �ើមពុៃ �ួ្ រាតប់ាៃកាតប់ៃ្ថ�សបា្់ឧបត្ថមភា 
រប្ត់ខ្ពុ ំ ។ ឥឡូវពៃោះ �ួ្រាត់ឱ្យខ្ពុ ំពសចើៃជាង្មពុៃ។  ដូច

 �ើព��មពុៃដដរ ពៅព���ួ្រាត់ពសបើ្ូៃៗរប្់តរាត់ 
ពហើ�្ូៃៗរប្់ត�ួ្រាត់មិៃពធវែើតាម �ួ្រាត់ដតង្ដត 
គំរាម្ំដហង្ ឬ្្តើបពន្ា្ត ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ រាមេ ៃពា្្យ្ំតដើ  
ៃិង្ឥរយិាបថដបបពៃោះពទៀតពទ។ ឥឡូវពៃោះ ពៅព��ដដ� 
�ួ្ រាត់ពសបើ្ ៃូៗរប្់ត�ួ្រាត់ �ួ្ រាត់ដតង្ដតៃិយា� 
ពា្្យដផអមដ�ហាម ៃិង្�ួង្ពោមដ�់្ូៃៗរប្់តរាត់ 
ជំៃួ្តវញិ ។
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សរាៃ់ដតព្លាើ�តបថា “ៃរឹង្ពធវែើ្ិច្ការដដ�រ្ា�រាត់ពសបើពនាោះពៅព��ពសកា�” ប៉ាពុពណាណ ោះ ។ ការពធវែើដបបពៃោះបាៃពធវែើ
 ឱ្យរា្រ �រាត់វា�ពធវែើបាបរាត់ព��ខលាោះ។ ឥឡូវពៃោះ អ្្ចូ�រមួបាៃៃិយា�ថា រាត់ពរារ�តាម្តំព�ើ រប្ត់រ្ា�
 

ឳ�ពុ្រាត់ភាលា មៗ។ ប៉ាពុដៃ្ អ្្ចូ�រមួរូបពៃោះបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា រា្រ �រប្ត់រាត់ពៅដតបៃ្វា�ដំរាត់ ពៅព�� 
ដដ�រាត់ព្លាើ�តបថា  “្តពុំឱ្យរង់្ចា”ំ ។ ដូពច្ោះ ជារមួ ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថជាវជិ្ជរាៃ្ំ�ពុង្ព្ើៃពឡើង្។ ពៃោះបងាហា ញ

 
ៃូវរារៈ្តំខាៃ់អំ�ើតសមរូវការ្្ពុង្ការពធវែើការជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្្ពុង្ព��ដំណា�រ្ាជាមួ�ៃរឹង្ការផ្�់

 វគ្គ្តិ្សាដ�់ព្មេង្ជំទង់្។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃ ្៏បាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សាទាងំ្ពៃោះផង្ដដរ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់
រ្ា្់បាៃរា�ការ�៍អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរជពសមើ្ត ពោ�ការពសបើសបា្ត់ភារាទៃ់ភលាៃ់៖

អ្្ចូ�រមួរូបពៃោះបាៃៃិយា�ថា ពដើម្ើព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ភា�្ត្ងប ់
រា្ង ត់រប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ រាត់្៏បាៃប្ូរទរាលា ប់ម្ៃិយា�្្ពុង្

 ្តំព�ង្ “ធមមេតា” ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់រាត់វញិដដរ ។ ព�ើង្ 
អាចៃិយា�បាៃមយា៉ាង្ពទៀតថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរនៃការពសបើសបា្ត់ភារា 
បាៃផ្�់ៃូវ�ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃ្តសរាប់ទាងំ្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្ 
ព្មេង្ជទំង្ ់ពហើ�វាៃរឹង្ពធវែើឱ្យរាៃទនំា្់ទៃំង្ភាគើទាងំ្្តង្ខាង្កាៃ់ 
ដត�អសបព្តើរពឡើង្។

ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់ពទៀតបាៃរា�ការ�៍ថា ជើតារប្ត់នាង្ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាជាមួ�ស្រុមអ្្
ចញ្ិរឹមបើបាច់្ ប៏ាៃផ្លា ្តប់្ូររពបៀបរបបនៃការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រប្់តរាត់ជាមួ�នាង្ផង្ដដរ។

ចំ�ពុ ចពៃោះ ហា្់ដូចជារាៃការរាវែ គមៃ៍ចំពពាោះការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ការ 
ពសបើភារាដដ�នាឱំ្យរាៃភា�សបព្តើរពឡើង្្្ពុង្ការសបាស្ត័�ទា្់

 
ទង្រ្ា ។ 

ការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មធ្ងន់ធ្ងរ

ការវា�តប់គឺជាទសមង់្នៃការោ្់ទ�្ឌ ្មមេពៅ្្ពុង្សគរួរារ ។ ព្មេង្ 
ជទំង់្បាៃរា�ការ�៍យា៉ា ង្ទូ�ទូំោ�ព�ើច�ំពុ ចពៃោះ។ អ្្ចូ�រមួ 
ជាពសចើៃបាៃពរៀបរាប់អំ�ើការោ្់ទ�្ឌ ្មមេថាជាមពធយាបា�ធមមេតា
មួ�ដដ�ឪ�ពុ្រ្ា� ឬអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដតង្ដតពសបើសបា្ត់ពដើម្ើព្លាើ
�តបចំពពាោះការមិៃរ្ាប់បងា្គ ប់ ឬការៃិយា�្ត្ើពោ�មិៃពរារ� 
ៃិង្អា្ប្្ិរយិាមិៃ្តមរម្យពផ្សង្ៗពទៀតរប្ត់្ូៃៗ ឬអ្្ពៅ្្ពុង្ 
បៃ្ពុ្សគរួរារ ។

អ្្ខលាោះ បាៃរា�ការ�៍ថា ឪ�ពុ្រា្រ �រប្ត់�ួ្ពគបាៃបពា្ឈប់ការវា�តប់ពៅព�ើ�ួ្ពគ ប៉ាពុដៃ្បន្ាប ់
ម្ បាៃ�ៃ្យ�់បដៃ្ថមថា ការវា�ពធវែើបាបទាងំ្ពនាោះភាគពសចើៃបាៃពសបើពដើម្ើោ្់ទ�្ឌ ្មមេដតពៅព�ើ្ូៃតូចៗ
ប៉ាពុពណាណ ោះ ។

កា��ើមពុៃ �ួ្ពគបាៃដស្ត្ 
គំហ្ោ្់ខ្ពុ ំ វ ញិយា៉ា ង្ ព សចើៃ។ 
ឥឡូវពៃោះ �ួ្ពគៃិយា�ភារា 
្តមរម្យ   �ិពរាោះពសចើៃ ។

�ើមពុៃ ព��រាត់ខរឹង្ម្ង្ៗ 
រាត់បាៃៃិយា�ពា្្យថា “ដង្៉ាង្” 
(ពា្្យមិៃ្តមរម្យដដ�ៃិយា�
ពៅកាៃ់នារ ើពភទ) បាៃពធវែើខពុ្តពៃោះ 
ដង្៉ាង្ ៃរឹង្សតរូវទទួ�ពទា្ត” ។ [ឥឡូវ 
ពៃោះ] រាត់ៃិយា�ថា “ពៅស្តើ 
ពៅឯង្បាៃពធវែើខពុ្ត គួរដតដ្�មអ 
...” ។

ពៅព��ខ្ពុ ំពៅព្មេង្ �ួ្រាត់ធាលា ប់បាៃវា�តប់ខ្ពុ ំដដរ។ ប៉ាពុដៃ្ព��ពៃោះ ខ្ពុ ំធំពហើ�  �ួ្រាត់បាៃឈប់
 វា�តប់ខ្ពុ ំពទៀតពហើ� ពសពាោះវាជាការអារា៉ា ្ត់មួ�្តសរាប់ខ្ពុ ំ។
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ការ្ត់សតាមិៃបាៃផ្�់ការ�ៃ្យ�់បដៃ្ថមណាមួ�ថា ពហតពុអវែើបាៃជា្ូៃធំៗមិៃបាៃទទួ�ការោ្ ់
ទ�្ឌ ្មមេព�ើរាង្កា��ើឪ�ពុ្រា្រ � ឬអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់�ួ្ពគពនាោះពទ។

ព្មេង្ជទំង្ភ់ាគពសចើៃ្ប៏ាៃរា�ការ�៍ផង្ដដរ �ួ្ ពគ្ោ៏្ទ់�្ឌ ្មមេពៅព�ើបអូៃៗបពង្កេើតរប្់ត�ួ្ ពគដូចរ្ា 
ពៅៃរឹង្ឳ�ពុ្រ្ា�រប្ត់�ួ្ពគដដរ។ ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះបាៃ�ៃ្យ�់ជាឧទាហរ�៍ថា សប្តៃិពបើបអូៃៗរប្ត�់ួ្  
ពគ  បង្កេរភា�រពញ៉ារនញ៉ា ឬបាៃពធវែើអវែើខពុ្ត្្គង្ ពនាោះបង្ៗដតង្ដតវា�ពធវែើបាបបអូៃៗ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួររ្ា្់ៗ បាៃ�ៃ្យ�់ថា �ួ្ពគបាៃកាត់បៃ្ថ�យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ (ពហើ�មួ�ចំៃួៃពទៀតបាៃ 
បពា្ឈប់ដតម្ង្) ៃូវការពសបើសបា្ត់មពធយាបា�ហងិ្សា្្ពុង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ឬរាៃឥរយិាបថមិៃគួរគប្ើជា

 មួ�បអូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ ។

អ្្ព្លាើ�្តៃួរមួ�ចំៃួតូច អាច្ំ�ត់�ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃ រមួទាងំ្ការ�សង្រឹង្ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគ
ថាជា�ទ្ធផ�នៃការដ្តវែង្រ្មពធយាបា�អហងិ្សា្្ពុង្ការសគប់សគង្ឥរយិាបថបអូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ។

តាមរ�ៈរបា�ការ�៍រប្ត់អ្្ចូ�រមួបាៃបងាហា ញថា ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ (“ការវា�តប់”) ពៅ 
ព�ើបអូៃៗរប្ត់ខលាួៃរាៃការថ�ចពុោះ ជា�ិព្ត្តពៅព��ពសបៀបពធៀបជាមួ�ៃរឹង្�ទ្ធផ�ទទួ�បាៃ�ើ្តំ�ួរ
ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការថ�ចពុោះ ឬព្ើៃពឡើង្នៃការទទួ��្អំព�ើហងិ្សា។ អា្ប្្ិរយិាទទួ��្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្

 ចំពណាមព្មេង្ស្តើបាៃថ�ចពុោះ�ើ (M = ២,០៤ ម្ M = ១,៩៦ p = 0.0៣) ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត �ើ(M = ២,១២ ម្  
M = ១,៩៥ p = 0,0៥)។ តួព�ខពៃោះ បាៃបងាហា ញ�ើការថ�ចពុោះយា៉ា ង្ខាលា ងំ្ចំពពាោះអា្ប្្ិរយិានៃការទទួ��្ 
អពំ�ើហងិ្សារវាង្មធ្យមភាគ្្ពុង្ព��ការអពង្កេតពដើមសរា ៃងិ្ចពុង្សរា (របូភា�ទើ ៤) ។ ពៃោះរាៃៃ័�ថា  បន្ាប�់ើបាៃ

 ចូ�រមួ្្ពុង្អៃរ្ាគមៃ៍ ព ម្េង្ជំទង់្ភាគពសចើៃបាៃរា�ការ�៍�ើការឯ្ភា�តិចជាង្មពុៃពៅព�ើសបពយាគម�ួដដ� 
ៃិយា�ថា “អាចទទួ��្បាៃ ្តសរាប់បពុរ្តរ្ា្់ដដ�វា�តប់នដគូរប្ត់រាត់” ឬថា “វាមិៃអើពទ្្ពុង្ការវា�
តប់ៃរណារ្ា្់ សប្តិៃពបើពគពធវែើឱ្យខ្ពុ ំខរឹង្ ឬ្៏�្អវែើមួ��ើខ្ពុ ំ ពោ�ខ្ពុ ំមិៃ��់ស�ម” ។

ដូចជាពៅព��ព�ើង្បាៃព្ត្ើ្តពុំឱ្យ�ួ្ 
ពគពធវែើអវែើមួ� ប៉ាពុដៃ្រ�ួ្ពគមិៃបាៃពធវែើតាម 
បញ្្ជ ររប្ត់ព�ើង្ពនាោះព�ើង្ៃរឹង្វា�ពធវែើបាប
�ួ្ពគ (បអូៃៗ)។

ពៅព��ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�អវែើមួ� ពហើ��ួ្ពគមិៃ
 បាៃរ្ាប់ខ្ពុ ំ ។ �ួ្ពគព�ង្ពសចើៃព�្ ៃិង្រាៃភា� 

រ រឹង្រូ្ត មិៃរ្ាប់បងា្គ ប់ ពនាោះ ខ្ពុ ំៃរឹង្វា�ពធវែើបាប�ួ្ពគ 
... បន្ាប់�ើវា�តប់�ួ្ពគ �ួ្ពគភ័�ខាលា ចមិៃហ៊ាៃ
ព�ង្ជាមួ�ខ្ពុ ំពទៀតពទ ។

កា��ើមពុៃ ខ្ពុ ំធាលា ប់្ត្ើបពន្ា្ត ៃិង្វា� 
បអូៃៗ ពោ�មិៃរ្ាប់�ើមូ�ពហតពុ ។ ឥឡូវ

 ពៃោះ ខ្ពុ ំចាប់ពផ្ើមរ្ាប់ៃូវមូ�ពហតពុមួ�ចំៃួៃ 
រប្ត់�ួ្ពគ ។ ប៉ាពុដៃ្ជួៃកា� �ួ្ពគ�ិតជាពធវែើ 
មិៃ�អ ដូពច្ោះ ខ្ពុ ំសតរូវដតវា��ួ្ពគ។

ព�ើង្ (បង្បអូៃបពង្កេើត) រាៃទំនា្់ទំៃង្យា៉ា ង្ 
�អជាមួ�រ្ា។ ប៉ាពុដៃ្ ជួៃកា� សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគពធវែើខពុ្ត 
ខ្ពុ ំបាៃ�យាយាមៃិយា��ៃ្យ�់។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ 
ជួៃកា� �ួ្ពគរាៃោះ្បា�រ រឹង្ មិៃរ្ាប់ ដូពច្ោះខ្ពុ ំ្ ៏
ពសបើការោ្់ទ�្ឌ ្មមេខលាោះៗ ពោ�សរាៃ់ដតវា��ួ្ពគ 
បៃ្ិចបៃ្ួច...[អំព�ើហងិ្សា ឬការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ] �ិតជា

 រាៃការកាត់បៃ្ថ� ។ សបរា�ជា ៥០ ភាគរ� ។

កា��ើមពុៃ ព�ើង្ធាលា ប់វា�ដំ�ួ្ពគ ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្�យាយាមពជៀ្តវាង្ការពធវែើដូពច្ោះ ។ ព�ើង្
 ពសជើ្តពរ ើ្ត�្ការពសបើពា្្យ�អៗ ពដើម្ើពោោះសរា�ជាមួ��ួ្ពគជំៃួ្តវញិ ។ រាមេ ៃការវា�តប់ពទៀតពទ ។
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រូបភាពទជី ៤៖ ការទទួលយកឥរិោប្ហិងសា

 

ចំណា:ំ *បងាហា ញថារាៃភា�ខពុ្តរ្ាខាលា ងំ្រវាង្ទិៃ្ៃ័�នៃការអពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា (p <.0៥)

ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ជំពៃឿព�ើការពសបើអំព�ើហងិ្សា 
ដូចជាការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ្តមស្តបពៅព�ើព្មេង្ៗសតរូវបាៃ 
ចា្់ឫ្តយា៉ា ង្ពសរៅពៅ្្ពុង្្តង្្គមដខមេរ្ៃលាង្ម្ផង្ដដរ។  
ដូចដដ�បាៃពរៀបរាប់ពៅ្្ពុង្ដផ្្បន្ាប់ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

 
បាៃ��់ថា វារាៃការ�ំបា្្្ពុង្ការពបាោះបង់្ពចា�ការ 
វា�តប់ទាងំ្ស្តរុង្   ភាលា មៗ ពហើ�្ូតម្ើដតព្មេង្ជំទង់្្៏មិៃ 
បាៃពមើ�ព�ើញជាៃិច្ជាកា�អំ�ើភា�ចាំបាច់្្ពុង្ការ

 
ពបាោះបង់្ពចា�ៃូវមពធយាបា�ដបបពៃោះ ពដើម្ើពធវែើការដ�នា ំ
ដ្�មអឥរយិាបថរប្ត់ព្មេង្ៗ។ ពៅ្្ពុង្ការដ្ស្តង់្្តំដើ 
ទាងំ្ពៃោះ  ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃទំៃង្ជាពៅដតរាសំទឱ្យរាៃ
ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ្្ពុង្្សមិតណាមួ� ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ដូពច្ោះ ពតើឪ�ពុ្រ្ា�គួរដតវា�្ូៃៗរប្់ត�ួ្រាត ់ប៉ាពុដៃ្ ព្ុ ំឱ្យរាៃរបួ្ត?
អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ វា�តិចៗ/ថ្មៗ

ការសជៀេវាង ឬការសដ្ះបោយអំសពើហិងសា

្្ពុង្អំឡពុង្ព��នៃការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃពរៀបរាប់អំ�ើវធិើរាស្ត្ខលាោះៗ
 

ដដ�អាចពជៀ្តវាង្�ើរា្ថ ៃភា�បង្កេឱ្យរាៃពសរាោះថ្ា្់។ �ួ្ ពគមួ�ចំៃួៃបាៃព�ើ្ �ើវធិើរាស្ត្ការពារខលាួៃឯង្�ើ
 ហាៃិភ័�នៃអំព�ើហងិ្សា ពហើ�អ្្ដនទពទៀតបាៃព�ើ្�ើវធិើរាស្ត្�្ចិត្�្ពថលាើមឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់�ួ្ពគ។ 

ការ�ិភា្សា�ើ្ត្ាពសរាោះថ្ា្់ហា្់ដូចជាមិៃពា្់�័ៃ្ធពៅៃរឹង្ជើវតិផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្ពគ ឬថា�ួ្ពគ��់ដរឹង្មិៃ
 បាៃ�អអំ�ើខលារឹមរារពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាផលាូវពភទ។

2.15

2.10

2.05

2.00

1.95

1.90

1.85

���ង��ុស

�ើម�� ចុង��

���ង��ី

ខ្ពុ ំឈប់វា�តប់ញរឹ្ញាប់ពទៀតពហើ� 
ប៉ាពុដៃ្ព��ខលាោះ ខ្ពុ ំ្៏ពៅដត្ត្ើឱ្យ�ួ្ពគដដរ។ 
នាង្ចង់្ៃិយា�ថា ព��ខលាោះ អំព�ើហងិ្សាសតរូវ 
បាៃជំៃួ្តពោ�ការពជរសបរាថ។ រាៃៃ័� 
ថាអំព�ើហងិ្សាសតរូវបាៃកាត់បៃ្ថ�។ ពទាោះ 
ជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ជាទូពៅទាងំ្ការពជរសបពទច 
ៃិង្អំព�ើហងិ្សាព ើ្តរាៃតិចជាង្មពុៃ ។
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ការការពារខលាួៃឯង្ពោ�ពៅឱ្យ ្្ង ��ើរា្ថ ៃភា�ដដ�អាចបង្កេពសរាោះថ្ា្់ គឺជាវធិើរាស្ត្មួ�ដដ�អ្្
 

្តសមប្តសមរួ�ម�ួរបូបាៃរា�ការ�៍ផង្ដដរថា  វធិើរាស្ត្ដបបពៃោះភាគពសចើៃទំៃង្ជាសតរូវបាៃពសបើសបា្តព់ោ� 
ព្មេង្ស្តើ។ �ួ្ ពគបាៃ�ៃ្យ��់ើរពបៀបដដ�ព្មេង្ស្តើខលាោះ�យាយាមរ្សាខលាួៃឯង្ឱ្យរាៃ្តពុវត្ថិភា�ពោ�ការ្ត្ថិតពៅ

 ជាមួ�ស្រុមដដ�រាៃមៃពុ្ត្សពសចើៃ ។

ការពសជើ្តពរ ើ្តរា្ថ ៃភា�ដដ�រាៃ្តពុវត្ថិភា�មិៃដមៃដតង្ដតរាៃភា�ងា�ស្តរួ�ពនាោះពទ។ អ្្ចូ�រមួ 
រ្ា្់បាៃៃិយា�ថា មិត្ភ្្ិខលាោះៃរឹង្ចំអ្ឱ្យ�ួ្ពគចំពពាោះការពសជើ្តពរ ើ្តមិៃពចញពៅពដើរព�ង្ពៅខាង្ពសរៅ  
ពហើ�រ្ា្់ពទៀតៃិយា�ថា មិត្ភ្្ិខលាួៃៃរឹង្ខរឹង្�ួ្ពគ សប្តិៃពបើ�ួ្ពគមិៃពៅពដើរព�ង្ខាង្ពសរៅជាមួ�មិត្ភ្្ិ

 ទាងំ្ពនាោះ។ ច�ំពុ ចពៃោះបងាហា ញយា៉ា ង្ចបា្តថា ្តរ្ាធ�ើមតិភ្័្ ប្ាៃជោះឥទ្ធ�ិ�ពៅព�ើការ្តពសមចចិតរ្ប្់តព្មេង្
 

ជំទង់្បដៃ្ថមពទៀត ពទាោះបើ�ួ្ពគរាៃការបារមភា�ើ្តពុវត្ថិភា�រប្ត់ខលាួៃ្៏ពោ� ។

ព�ើង្គួរ្ត់្តរា្គ �់ថា វធិើរាស្ត្ទាងំ្ឡា�ដដ�បាៃរា�ការ�៍ខាង្ព�ើពៃោះ គឺទទួ�បាៃ�ើការ
 

�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ៃិង្អាច្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថដបបព�ៃឌ័រដដ�សតរូវការព��ពវោ�ូរ
 អដង្វែង្។ សប្តិៃពបើ�ួ្ពគបាៃសបកាៃ់ភា្ជ ប់ៃូវពរា�គំៃិតនៃការទទួ�ខពុ្តសតរូវ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សាព�ើ
 ស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើគឺ្ត្ថិតពៅព�ើស្ត្ើខលាួៃឯង្  ចំ�ពុ ចពៃោះអាចរាៃៃ័�ថាព្មេង្ស្តើទទួ�រា្គ �់ថា  អំព�ើហងិ្សាព�ើ
 រាង្កា� ៃងិ្ផលាូវពភទគជឺាពរឿង្មៃិធមមេតា ពហើ��ួ្ពគរាៃ្តមត្ថភា�្្ពុង្ការពធវែើ្ត្មមេភា�តបតវញិពដើម្ើការពារ
 ខលាួៃ។

 ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ព្មេង្ជំទង់្បាៃដ្តវែង្��់អំ�ើទើ្ដៃលាង្ដដ�អាចដ្តវែង្រ្ជំៃួ� ពៅព���ួ្ពគជួប 
សបទោះ ឬបាៃព�ើញអំព�ើហងិ្សា។ ពៅព��ពធវែើការពសបៀបពធៀប�ទ្ធផ��ើ្សមង្្តំ�ួរនៃការអពង្កេតពដើម សរា 
ៃិង្ចពុង្សរា បាៃបងាហា ញថា  រាៃការព្ើៃពឡើង្ៃូវចំព�ោះដរឹង្អំ�ើព្តវារាសំទ្តសរាប់ទាងំ្ព្មេង្ស្តើ (M = ១,៣៨ 
M = ២,0៦ p = 0,00) ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត (M = ១,៤៦ M = ២,១៣ p = 0,00 ) ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា 
(រូបភា�ទើ ៥) ។42

42  These results reflect responses on a scale of 1 (definitely yes/yes I know) to 4 (definitely no/I don’t know).

សប្ិតៃពបើ ព�ើង្ព�ើញ 
�ួ្ព្មេង្ទំពៃើង្ ព�ើង្គួរដត 
ពដើរពចញឱ្យ ្្ង � ។

សប្ិតៃពបើ ព�ើង្ព�ើញឡាៃចដមលា្ ព�ើង្មិៃគួរពៅជិតវាពទ ពសពាោះ
 ព�ើង្ខាលា ចពគចាប់ជំរតិព�ើង្។ ជួៃ កា� ្ូតម្ើដតឡាៃព�ទ្យ ្ ៏អាចសតរូវ 

បាៃពគពសបើបាស្ត់ពដើម្ើចាប់ជំរតិផង្ដដរ ។

ព�ើង្អាចចរចាបាៃថា ព�ើង្ចង់្ឱ្យ 
មិត្ភ្្ិពផ្សង្ពទៀតពៅជាមួ�ព�ើង្ដដរ ឬខ្ពុ ំ 
អាចៃិយា�ថា ខ្ពុ ំមិៃ អាចពៅបាៃពទ ពសពាោះ 
ខ្ពុ ំសតរូវការពធវែើ្ិច្ការផ្ោះ ។

ពៅព��ខ្ពុ ំពៅរាោ អំឡពុង្ព��ពរា៉ា ង្្តសរា្ 
�ួ្ពគបាៃបបួ�ខ្ពុ ំពៅព�ង្ពៅទើវត្អារាម ។ ប៉ាពុដៃ្ ខ្ពុ ំ 
បាៃព្លាើ�ថា ខ្ពុ ំមិៃហ៊ាៃពៅពទ។ ខ្ពុ ំខាលា ចដស្ង្រាៃ

 ៃរណារ្ា្់ចាប់ជំរតិខ្ពុ ំ ឬពធវែើអវែើមួ�មិៃ�អចំពពាោះខ្ពុ ំ ។ 
 �ួ្ពគ បាៃៃិយា�ថាវាពៅមិៃ ្្ង ��ើផ្ោះរប្ត់ព�ើង្ 

ពទ។ បន្ាប់ម្ ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ថា “អ្្ទាងំ្�ើរអាចពៅ 
បាៃ ប៉ាពុដៃ្ខ្ពុ ំៃរឹង្មិៃពៅពទ”។
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រូបភាពទជី ៥៖ សក្មងជំទង់ថែលរាយការណ៍ថាបានែរឹងអំពជីសេវារាបំទ

ចំណា:ំ *បងាហា ញថារាៃភា�ខពុ្តរ្ាខាលា ងំ្រវាង្ទិៃ្ៃ័�នៃការអពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា (p <.0៥)

ការសមេម្័ គចិត្ត

ការ្តមេស័គចតិគឺ្ផ�ប៉ាោះពា�់មួ�នៃអៃរ្ាគមៃ៍ តាមរ�ៈការដច្រដំ�្អត្ថសបពយាជៃ៍ ៃងិ្ការពរៀៃ្ូតសត 
ជាមួ�អ្្ដនទពៅ្្ពុង្សគរួរារ រាោពរៀៃ ឬ្តហគមៃ៍ ៃិង្ការបៃ្ព�ើ្្ម្្ត់ឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរជាវជិ្ជរាៃ។ 

 
ព្មេង្ជទំង្ជ់ាពសចើៃនា្ព់ៅ្្ពុង្ការ�ភិា្សា� ខ្េ�ៈជាស រ្ុមបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្  ពគបាៃដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ� 
�ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�អ្្ដនទ។ ពៃោះជា្តញ្ញា សបាប់ថា  ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះ��់ ៃិង្ទទួ� 
រា្គ �់ថាវគ្គ្ិត្សាទាងំ្ពៃោះរាៃសបពយាជៃ៍ ៃិង្ទា្់ទង្ៃរឹង្ជើវតិរ្ត់ពៅផ្្�់រប្ត់�ួ្ពគ។ ពយាង្តាមការ 
�ភិា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ៃងិ្�ទ្ធផ�នៃការ្្តង់្មត ិបងាហា ញថា ៦៨%នៃព ម្េង្ស្តើ ៃងិ្៥៨%នៃព ម្េង្សបរុ្ត �តិជា

 
រាៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្ស្រុមសគរួរាររប្ត់�ួ្

 ពគ។ អ្្ ខលាោះបាៃរា�ការ�៍ថាបាៃសបាប់មិតភ្្ិ្អ�ំើវគ្គ្ិត្សា ៃងិ្ពហើ�មតិភ្្ិ្រប្ត�់ួ្ ពគបាៃចណំាបអ់ារមមេ�៍
 ការចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ។ ព្មេង្ជំទង់្ភាគពសចើៃបាៃដច្រដំ�្�័ត៌រាៃ ៃិង្ខលារឹមរារដដ�ពគទទួ�បាៃ�ើវគ្គ
 

្តិ្សាជាមួ�មិត្ភ្្ិ ឪ�ពុ្រ្ា� ៃិង្បង្បអូៃបពង្កេើតរប្ត់�ួ្ពគ។ រាតិកា ឬខលារឹមរារដដ��ួ្ពគបាៃដច្រដំ�្
 ជាមួ�អ្្ដនទ គឺតាមរ�ៈការផ្�់ជាដំបូនាមេ ៃ ឬការដ�នាដំដ�្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើរា្ថ ៃការ�៍ជា្់ោ្់ដដ�ព ើ្ត 

រាៃពៅ្្ពុង្្តង្្គម ឬជាចំព�ោះដរឹង្ទូពៅដដ�រាៃសបពយាជៃ៍។ ្តសរាប់អ្្ដដ�បាៃដច្រដំ�្រាតិកា ឬ 
ខលារឹមរាររប្ត់វគ្គ្ិត្សា �ួ្ពគបាៃរា�ការ�៍�ើព្លាើ�តបខពុ្តៗរ្ាដដ��ួ្ពគទទួ�បាៃ�ើ មិត្ភ្្រិ ៃិង្បង្បអូៃ

 រប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្ខលាោះបាៃអៃពុវត្តាមអើវែដដ�បាៃដច្រដំ�្ ពហើ�អ្្ខលាោះពទៀតមិៃអៃពុវត្តាម�័ត៌រាៃដដ�
បាៃដច្រដំ�្�ើវគ្គ្តិ្សាពនាោះពឡើ�។

2.5

2.

1.5

1

0.5

0

���ង��ុស

�ើម�� ចុង��

���ង��ី

ខ្ពុ ំបាៃសបាប់�ួ្ពគ (មិត្ភ្្ិ) ថា ព�ើង្ 
បាៃ្ិត្សាអំ�ើអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ ៃិង្

 ពរឿង្រា៉ា វពផ្សង្ៗពទៀត។

ខ្ពុ ំបាៃសបាប់បង្បអូៃរប្ត់ខ្ពុ ំ ព្ុ ំឱ្យៃិយា�ពា្្យ
 អ្តពុរ្តពៅកាៃ់អ្្ដនទ ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគមិៃរ្ាប់ខ្ពុ  ំ

ពឡើ�។
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ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃ បាៃ�យាយាមផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ រប្់តឪ�ពុ្រ្ា� ឬ្តរាជិ្សគរួរាររប្ត់�ួ្ពគ 
តាមរ�ៈការដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សា។

ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់ បាៃៃិយា�អំ�ើការដច្ 
រដំ�្�័ត៌រាៃ�ើវគ្គ្ិត្សាជាមួ�ឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត ់
�ួ្ពគ ពហើ�បាៃអោះអាង្ថា ជា�ទ្ធផ� ឪ�ពុ្ 
រ្ា�រប្ត់រាត់បាៃផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបដ�នា ំដ្�មអ 
ឥរយិាបថរប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ ពោ�ពសបើពា្្យ្តម្រើ 
ទៃ់ភលាៃ់ ជាជាង្ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ ។

អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃ��៌នាអំ�ើការព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃ ឬព��ខលាោះ្៏រាៃការ�ិភា្សាបដៃ្ថមពទៀត 
បាៃព្ើតពឡើង្ ពោ�រារដតរាៃការដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្  ៃិង្�ត៌រាៃ�ើវគ្គ្តិ្សា ។

វាគឺជាការព�ើ្ទរឹ្ចិត្មួ�ដដ�្តរាជិ្ 
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្សគរួរារមិៃសតរឹមដតទទួ�រា្គ �់ថា  
ខលារឹមរារនៃវគ្គ្ិត្សារាៃសបពយាជៃ៍ពនាោះពទ ប៉ាពុដៃ្  
�ួ្ពគបាៃរ្ាប់ ៃិង្ទទួ��្ចំព�ោះដរឹង្ដដ� 
បាៃដច្រដំ�្�ើ្តរាជិ្វ�័ព្មេង្។ ពៃោះបាៃ 
បងាហា ញថា យា៉ា ង្ពហាចណា្់ត ការដច្រដំ�្ចពំ�ោះ 
ដរឹង្ដបបពៃោះពៅ្្ពុង្សគរួរារអាចរាៃភា�ងា�ស្តរួ� 
្្ពុង្ការ្តពសមចបាៃ ពោ�មិៃចាបំាច់ពផ្្តព�ើ 
ឋានាៃពុស្មនៃ្ិតទ្ធអិណំាចដដ�អាចជា្ត្ាសបឈម 
្្ពុង្ការដច្រដំ�្ពសរៅ�ើសគរួរារ (ពពា�គឺ ព្មេង្ៗ
មិៃអាចផ្�់ពយាប�់ដ�់អ្្ចា្ត់ទពុំពនាោះពទ)។ 

ការ�ភិា្សា� ខ្េ�ៈជាស រ្ុមមិៃបាៃជដជ្រ្ាពសចើៃអ�ំើបញ្ហា ដដ�ព្មេង្ជទំង្អ់ាចៃរឹង្សបឈមពៅព�� 
ដច្រដំ�្គំៃិត ៃិង្ចំព�ោះដរឹង្�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�អ្្ដនទពនាោះពឡើ�។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ពៅព��ដដ�

 

ខ្ពុ ំបាៃសបាប់�ួ្ពគ (បអូៃៗ 
រប្ត់ខ្ពុ ំ) ព្ុ ំឱ្យពៅព�ង្ទើ្ដៃលាង្ 

្្ង �ៗព�្។ �ួ្ពគអាចៃរឹង្សតរូវ 
ចាញ់បពញ្្តពគ ៃិង្អាចសតរូវបាៃ 
ពគចាប់ជំរតិ ពោ�ៃរណារ្ា្់។

ដូចជាពៅព��ដដ�មិត្ភ្្ិរប្ត់ព�ើង្្ំ�ពុង្រាៃជពរាលា ោះ  
ព�ើង្បាៃសបាប់�ួ្ពគ ព្ុំឱ្យព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា ពហើ�គួរដតៃិយា�  
ៃិង្�ិភា្សាបញ្ហា ពោ�្តៃ្ិវធិើ ។ ព�ើង្បាៃជួ�ពោោះសរា� 
ជពរាលា ោះ្្ពុង្សគរួរាររប្់តព�ើង្ ពហើ�ជួ��ួ្ពគ ... ពៅព���ួ្ 
ពគរាៃការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាពៅវញិពៅម្ ព�ើង្បាៃជ�ួ�ៃ្យ� ់
�ួ្ពគ ព្ុំឱ្យព ល្ា ោះរ្ា ឬវា�តប់រ្ា ។

្្ពុង្អំឡពុង្ព��ពរៀៃ្ូតសត ខ្ពុ ំបាៃ្ត់សតាអំ�ើអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ រពបៀបទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្ 
សគរួរារ រពបៀបនៃការពរារ�រ្ាពៅវញិពៅម្ ការឱ្យតនមលាចំពពាោះរ្ាពៅវញិពៅម្ពរៀៃអភ័�ពទា្តឱ្យរ្ា 
ពៅវញិពៅម្ ... ពដើម្ើបងាហា ញឱ្យឪ�ពុ្រា្រ �ខ្ពុ ំពមើ�ព�ើញ ៃិង្ ព្ុំឱ្យ�ួ្រាត់ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា។ [អ្្ផ្�់

 ចពមលាើ� បាៃព�ើញរាតាបិតាអាៃ្ំ�ត់ពហតពុ�ើវគ្គ្ិត្សារប្ត់រាត់]

ព�ើង្នា�ំ្ម្ៃូវចពំ�ោះដរឹង្ ដដ�ព�ើង្បាៃ 
ពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្ិត្្សពៅដច្រដំ�្ជាមួ��ួ្ពគ ...  
�ួ្ពគបាៃៃិយា�ម្កាៃ់ព�ើង្វញិពោ�ពា្្យ 
�អៗ  ... ពោ�មិៃរាៃការវា�តប់ ឬពជរពទៀត 
ពឡើ� ។

ពៅព���ួ្ពគ (ឪ�ពុ្រា្រ �) ព�ើញខ្ពុ ំសត�ប់ 
ម្�ើពរៀៃវគ្គវញិ �ួ្ពគបាៃ្តួរខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃសបាប់�ួ្ 
រាត់ថា ខ្ពុ ំបាៃ��់ដរឹង្ពសចើៃអំ�ើអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្

 សគរួរារ ... អំ�ើការមិៃពសបើសបា្ត់ពសគឿង្ពញៀៃ។ ខ្ពុ  ំ
បាៃ្តរព្តរអវែើដដ�ខ្ពុ ំបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្ិត្សាពៅ 
ព�ើស្ោ្ត្ំ�ត់ពហតពុរប្ត់ខ្ពុ ំ ពហើ��្យរួ ឬបិទវា

 ពៅព�ើជញ្្ជ ងំ្។ រ្ា�រប្ត់ខ្ពុ ំ បាៃៃិយា�ថា “្ូៃ 
សតរូវដតអៃពុវតវ្ាជា្់ដ្្តង្ ...”  ខ្ពុ�ិំតជាបាៃអៃពុវតវ្ា។
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ព្មេង្ជំទង់្រា�ការ�៍អំ�ើរាៃភា�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការដច្រដំ�្អំ�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�មិត្ភ្្ិ ឪ�ពុ្រ្ា� ៃិង្ 
បង្បអូៃពៅ្្ពុង្សគរួរារ វាទំៃង្ជាបាៃបងាហា ញថា  អ្្ទាងំ្ពនាោះគឺជាទ្ត្សៃិ្ជៃដដ��ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ថា

 
រាៃភា�ងា�្្ពុង្ការដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្ដបបពៃោះជាមួ� ពហើ�វាជា�ទ្ធផ�ដ៏�អមួ�។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ពៃោះ 
្្ើ រាៃព្មេង្ជំទង់្�ើរ ឬបើនា្់ពផ្សង្ពទៀតបាៃបងាហា ញៃូវការស�រួ�បារមភាថាអ្្ខលាោះពគអាចរោិះគៃ់ថា ព�ើង្ជាព្មេង្
ជំទង់្មិៃអាចពធវែើជាអ្្ដ�នា ំឬ “អ្្ផ្�់ដំបូនាមេ ៃ” ដ�់មិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគពឡើ�។

ចំ�ពុ ចពៃោះហា្់បងាហា ញ�ើផ�ប៉ាោះពា�់នៃការអៃ្រាគមៃ៍ ដដ�មិៃសតរឹមដតស្រុមព្មេង្ជំទង់្ប៉ាពុពណាណ ោះពទ។ 
�ួ្ពគបាៃរា�ការ�៍�ើការដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�សគរួរារ ៃិង្ជួៃកា�ជាមួ�មិត្ភ្្ិ។ 

 
្តសរាបព់្មេង្ជំទង់្ ការដច្រដំ�្ចពំ�ោះដរឹង្ហា្ប់ើដូចជាវាសរាៃដ់តជាពហតពុការ�៍ម�ួដដ�ព ើ្តពឡើង្ពោ� 
នចដៃ្យ ឬ្៏វាអាស្ត័�ព�ើឥរយិាបថរប្់តបពុគ្គ�រ្ា្់ៗដដ�ចាបអ់ារមមេ�៍។ ច�ំពុ ចពៃោះបងាហា ញ�ើការដច្រដំ�្ 
�័ត៌រាៃដដ�រាៃសបពយាជៃ៍ប៉ាពុពណាណ ោះ។  មយា៉ាង្ពទៀត ពៃោះ្៏អាចជាដផ្្មួ�នៃផ្ត់គំៃិត ទរាលា ប់ ៃិង្ការអប់រអំំ�ើ 
វប្ធម៌នៃការដច្រដំ�្�័ត៌រាៃ ចំព�ោះដរឹង្ ថាអ្្ណារាៃឋាៃៈឬឥទិ្ធ��ពៅ្្ពុង្្តង្្គម ឬសគរួរារដដ�អាច 
ផ្�់ពយាប�់ដ�់អ្្ដនទ។ 

មពុៃព��ចាបព់ផ្ើមអៃរ្ាគមៃ ៍៥២% នៃព ម្េង្សបរុ្ត ៃងិ្ ៤០%នៃព ម្េង្ស្តើបាៃរា�ការ�៍ថា បាៃចូ�រមួ 
្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេស័គចតិ្្ ្ពុង្រ�ៈព�� ៦ ដខ ្ ៃលាង្ម្ ដដ�្ត្មមេភា�ទាងំ្ពនាោះពផ្្តព�ើបញ្ហា ្តមភា�ព�ៃឌរ័ 

 
ការទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�្តពុខភា��អ ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ការរ្សាទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្្ត្មមេភា�ទប់រាកេ ត ់
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ ពសកា��ើការអៃ្រាគមៃ៍ ព្មេង្សបរុ្តចំៃួៃ (៨៧%, p = <.0១) ៃិង្ព្មេង្ស្តើចំៃួៃ 
(៩៥% p = <.0១) ពសចើៃជាង្គួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដបបពៃោះ។

ព្មេង្ជំទង់្ខលាោះរាៃបទ�ិពរាធៃ៍ជាមួ�្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ ដូចជា្តរាអ តបររិា្ថ ៃ ពហើ�រាៃដតព្មេង្
ជំទង់្រ្ា្់ប៉ាពុពណាណ ោះបាៃរា�ការ�៍ថាបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា្ត្ើ�ើ  “ការពធវែើអពន្ាសបពវ្តៃ៍ ឬការជួញដូរស្ត្ើ”។

រូបភាពទជី ៦៖ ការចូលរួមក្ នុងេកម្មភាពេ្ម័បគចិតរ្យៈសពល ៦ ថែកនលែងមក

ចំណាៈំ*បងាហា ញ�ើភា�ខពុ្តរ្ាខាលា ងំ្វាង្ទិៃ្ៃ័�នៃការអពង្កេតពដើម
សរា ៃិង្ចពុង្សរា (p <.0៥)

ពៅព��្តួរថា ពតើ�ួ្ពគ្តមេ័សគចិត្ដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ� 
�ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសតដដរឬពទ?  ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់បាៃព្លាើ�ថារាត់ 
បាៃដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្រប្ត់រាត់ជាមួ�ឪ�ពុ្រ្ា� ៃិង្មិត ្
ភ្្ិរប្ត់រាត់។ រាមេ ៃៃរណារ្ា្់ពៅ្្ពុង្ស្រុមបាៃចាត់ទពុ្ ការ 
្តមេ័សគចិត្ដច្រដំ�្�័ត៌រាៃគឺជាការងារផលាូវការពនាោះពទ ពហើ� 
ទាងំ្អ្ត់រ្ាបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគៃរឹង្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដបប
ពៃោះម្ង្ពទៀត។

អ្្ចូ�រមួមួ�ស្រុមបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគរាៃគពសរាង្ 
ដច្រដំ�្អវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�អ្្ 
ដនទពទៀតព�ើ្ត�ើសគរួរារ ៃិង្មិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគ ។
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ថវែើពបើដផៃការរប្ត់�ួ្ពគទំៃង្ជារាៃសប្ិតទ្ធភា�តិចជាង្វធិើរាស្ត្តាមដបបចូ�រមួ វាបាៃបងាហា ញថា
�័ត៌រាៃដដ�បាៃផ្�់�ើការអៃ្រាគមៃ៍រាៃភា�ទា្់ទង្ ៃិង្រាៃរារៈ្តំខាៃ់ពៅ្្ពុង្ជើវតិផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្
ពគ ដដ��ួ្ពគចង់្ឱ្យរាៃការបពសង្ៀៃដបបពៃោះដ�់អ្្ដនទ។

ជាការ�ិតណា្ត់ ៤៨%នៃព ម្េង្សបរុ្ត ៃិង្ ៥៧%នៃព្មេង្ស្តើ បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគ�ិតជាៃរឹង្ជួ�
 

ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍អំ�ើបញ្ហា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ៃិង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្ដដ�
សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា�។

អ្នកចិញ្ឹ្ បីបាច់

ការមរៀបរាប់អំពីអ្នកចូលរ ួ្ ក្នងុការសកិសា

ជា្តរពុប ស្ត្ើចំៃួៃ ១០៧ នា្់ ដដ�រាៃអា�ពុជាមធ្យម ៤៩,៥ ្ ្  ំៃិង្បពុរ្ត ២០ នា្់ ដដ�រាៃអា�ពុ 
ជាមធ្យម ៤៩,៣ ្្ ំបាៃបំព�ញ្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា។ 

រូបភាពទជី ៧៖ ការថបងថចកអាយុមនអ្កចូលរួម

អ្្ ចូ�រមួភាគពសចើៃមិៃបាៃចូ�រមួសគបវ់គ្គ្ិត្សាទាងំ្អ្់តពនាោះពទ។ ជាមធ្យម ស្ត្ើបាៃចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា
 

ចំៃួៃ ៥,៣វគ្គ ខ�ៈដដ�បពុរ្តបាៃចូ�រមួចំៃួៃ ៥,៤ វគ្គ។ ពទាោះបើជាយា៉ា ង្ណា្្ើ សបដហ�ពា្់្ណ្ា�នៃស្ត្ើ 
ៃិង្បពុរ្តដដ�បាៃចូ�រមួវគ្គ យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ ៥៧%បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គទាងំ្អ្ត់ព�ញព�ញ ។

ព�ើង្បាៃព្្តើ្តពុ ំ(�ើអង្្គការ UNFPA) ឱ្យផ្�ឧ់ប្រ�៍បំ�ង្្តពមលាង្។ ព�ើង្បាៃព្្តើឱ្យរាៃ្ត្មមេភា� 
ពដើរជា្្ៃួពៅ្្ពុង្ភូមិ ... ពដើម្ើ�ពុបបំបាត់ការរពំោភបំពាៃព�ើស្ត្ើ ៃិង្ ព្ុរារ ៃិង្�ពុបបំបាត់ពសគឿង្ពញៀៃ 
... �ើពសពាោះរាៃដតអ្្ដដ�បាៃម្ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាប៉ាពុពណាណ ោះដដ�បាៃដរឹង្�ើបញ្ហា ទាងំ្ពៃោះ ។

40

35

30

25

20

15

10

5

0
១៨ - ២០ ឆ�ាំ ២១- ៣០ ឆ�ាំ ៣១- ៤០ ឆ�ាំ ៤១- ៥០ ឆ�ាំ ៥១- ៦០ ឆ�ាំ

ឆ�ាំ

៦១- ៧០ ឆ�ាំ

��ុស

��ី



53

រូបភាពទជី ៨៖ ចំនួនវគ្គេិកសាថែលបានចូលរួមសដ្យបុរេ និងសេ្ជី

អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់គឺជាឪ�ពុ្រ្ា� (៦៥%ជាស្ត្ើ  ៃិង្ ៩០%ជាបពុរ្ត)     
ខ�ៈដដ� ៣៧% នៃស្ត្ើ ៃិង្ ១0% នៃបពុរ្ត គឺជារាច់ញាតិជិត្ត្ិទ្ធរប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ដដ�បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្ 
វគ្គ្តិ្សា។ អ្្ចូ�រមួដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ស្ត្ើបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគរ្ត់ពៅជាមួ� ព្ុរារជាមធ្យម

 
ចំៃួៃ ១,៥៩ នា្់ ៃិង្មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ ៣ នា្់  ចំដ�្ឯ អ្្ចូ�រមួជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បពុរ្ត បាៃរា�ការ�៍ 
ថា �ួ្ពគរ្ត់ពៅជាមួ� ព្ុរារចំៃួៃជាមធ្យម ២,២ នា្់ ៃិង្មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ ៤,២ នា្់។ អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃ 
ពធវែើការពៅពសរៅផ្ោះ (៨៨%នៃស្ត្ើ ៃិង្ ៧០%នៃបពុរ្ត បាៃពធវែើការពៅ្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ ដខ្ៃលាង្ម្) ពហើ�អ្្

 ចូ�រមួភាគពសចើៃ (៥៦%នៃស្ត្ើ ៃិង្ ៤៥%នៃបពុរ្ត) បាៃពធវែើការតាមរដូវកា�។ �ួ្ពគភាគពសចើៃគឺជា្្ិត្រ 
(៦៥%នៃស្ត្ើ ៃិង្ ៤៥%នៃបពុរ្ត)។

បទពិសោធន៍ជាមួយនរឹងអំសពើហិងសា

អ្្ ចូ�រមួជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃបាៃ�ិ��៌នាអ�ំើ្តហគមៃ៍ ៃងិ្ផោ្ះរប្់ត�ួ្ ពគថាជាទើ្ ដៃលាង្
 ដដ�រាៃ្តៃ្ិ្តពុខ្តពុវត្ថិភា�បង្្គួរ។ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃ្តពង្កេតព�ើញអំព�ើហងិ្សាភាគពសចើៃគឺព្ើតពឡើង្ 
 ពោ�រារការ”ផរឹ្ពសគឿង្ស្តវ រឹង្” (ពសបើសបា្ត់ពសគឿង្ស្តវ រឹង្) ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្ខលាោះបាៃ 

ៃិយា�អំ�ើរដូវកា�នៃអំព�ើហងិ្សាពោ�រារដតការពសបើសបា្ត់ពសគឿង្ស្តវ រឹង្្្ពុង្�ិធើបពុ�្យទាៃនានា ៃិង្�ិធើ
 អាពាហ៍�ិពាហ៍។ �ួ្ពគបាៃៃិយា�ថា ជា�ទ្ធផ� �ិធើទាងំ្ពៃោះបាៃផ្�់   ឪកា្តឱ្យ�ពុវជៃព្មេង្ៗព្ត�ពសគឿង្ 

ស្តវ រឹង្ ៃិង្បង្កេអំព�ើហងិ្សាពៅទើរាធារ�ៈ ៃិង្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើធាលា ប់រាៃអំព�ើហងិ្សាជាពរឿ�ៗណាមួ�ព្ើតពឡើង្រវាង្ប្ើ ៃិង្សប�ៃ្ធដដរ ឬពទ? 
ឬការព ល្ា ោះទា្ត់ដទង្រ្ា ពៅ្្ពុង្ភូមិដដរ ឬពទ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ មិៃរាៃអវែើពសចើៃពនាោះពទ ពៅព��ពៃោះ ... ប៉ាពុដៃ្ ព ើ្តរាៃជាញរឹ្ញាប់ពៅ្្ពុង្ដខ 
ឧ្តភា ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពហតពុអវែើ? ពតើវាព ើ្តតាមរដូវកា�ឬ? 
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អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ពោ�រារ ដខឧ្តភា រាៃ�ិធើបពុ�្យពសចើៃ ដូពច្ោះ �ួ្ព្មេង្ៗ្៏រាៃការព ល្ា ោះ 
រ្ាពសចើៃដដរ ។ 

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ អូ!�ួ្ព ម្េង្ៗដដ�ផរ្ឹ ស្តវ រឹង្ ពហើ�វា�តប់រ្ាពៅ្្ពុង្�ិធើទាងំ្ពនាោះ ... ខ្ពុ ំបាត់
 ្្ង�់ពហើ� ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ្ូតម្ើដតបពុរ្តៗដដ�ជាប្ើខលាោះ ដដ�បាៃផរ្ឹ ស្តវ រឹង្ពហើ� ពៅព��ដដ�សត�ប់ 
ម្ដ�់ផ្ោះវញិ ្៏រាៃពសបើអំព�ើហងិ្សាដដរ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ្ូតម្ើដតព ម្េង្ៗ �ួ្ពគឥឡូវផរ្ឹ ពសចើៃណា្់ត ... អាផរ្ឹ តាមរដូវកា� ្៏រាៃពសចើៃ 
ដដរ ... ប៉ាពុដៃ្ព��ពៃោះមិៃ្ូតវរាៃពទ ... [្តពមលាង្រខំាៃរអូ៊ៗ] ... ជួៃកា� រាៃអំព�ើ 
ហងិ្សាពៅព��ស្តវ រឹង្ វាពៅដតរាៃអញ្រឹង្ ។

ការផាលៃ សប់្តូរឥរយិាបែ និងការ្ប្ពឹត្ត

ឥរិោប្ និងការបបបពរឹតប្បកបសដ្យេមធ៌មសយនឌ័រ 

រប្គំពហើញបាៃបងាហា ញ�ទ្ធផ�គួរឱ្យព�ើ្ទរឹ្ចិត្មួ�ចំៃួៃទា្់ទង្ៃរឹង្្តមភា�ព�ៃឌ័រ។ ពទាោះបើ
ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័របាៃចា្់ឫ្តយា៉ា ង្ពសរៅ ពហើ��ទ្ធផ�ដបបបររិា�មិៃបាៃបងាហា ញ
�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់អំ�ើឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្្ើ ការ្តិ្សា
ពៃោះបាៃបងាហា ញ�ើ្តញ្ញា �នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរមួ�ចំៃួៃ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា ថាជាគំៃិតមួ�សតរឹមសតរូវ យា៉ា ង្ពហាច
 ណា្ត់ពៃោះគឺជាផ�ប៉ាោះពា�់�អមួ�ដដ��ួ្រាត់បាៃពរៀៃតាមរ�ៈនៃវគ្គ្ិត្សា។ ្តិទ្ធិស្ត្ើ ព��ខលាោះសតរូវបាៃ
 

ពគ�ិ��៌នាថា ជាអវែើដដ�ថមេើ ៃិង្/ឬជាអវែើមួ�្តសរាប់មៃពុ្ត្ស “ជំនាៃ់ថមេើ”។ ការដ្ស្តង់្្តំដើមួ�ចំៃួៃដូចខាង្
ពសកាម៖

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ចពុោះចំដ�្ការងារផ្ោះវញិ ដូចជា ការចមអិៃអាហារ ការពមើ�ដថទាំ្ ូៃៗ ៃិង្ការ 
្តរាអ តផ្ោះ? ពតើវាជាការងាររប្ត់បពុរ្ត ឬរប្ត់ស្ត្ើ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ការងាររប្ត់ស្ត្ើ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ បពុរ្តពៅដតអាចជួ�ស្ត្ើពធវែើការងារផ្ោះទាងំ្ពនាោះបាៃ។ �ួ្ពគអាចជួ�រ្ាពៅវញិពៅ 
ម្ ។ វារាមេ ៃបញ្ហា អើពទ សប្ិតៃពបើអ្្ជាបពុរ្ត ឬ្៏ជាស្្តើ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ្តសរាប់មៃពុ្ត្សជំនាៃ់មពុៃ បាស្ដណា្ត់ �ួ្ពគៃរឹង្ព្លាើ�ថា ទាងំ្ពៃោះ 
គឺចាការងាររប្់តស្្តើពហើ� ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ព្ុំៃិយា�អំ�ើមៃពុ្ត្សជំនាៃ់មពុៃ។ ព�ើង្ជាអ្្ជំនាៃ់ថមេើ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្រាៃ្ិតទ្ធិដូចរ្ា ដូពច្ោះ ព�ើង្អាចពធវែើអវែើបាៃព្តមេើៗរ្ា។ សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគ 
អាចពធវែើវាបាៃ ព�ើង្្៏អាចពធវែើបាៃដូចរ្ាដដរ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ជាសបន��ើ  ្ូៃស្តើ មិៃសតរូវបាៃអៃពុញ្ញា តឱ្យពៅ្ដៃលាង្ ្្ង �ោច់ដតឯង្ពទ។ 
ព�ើង្ជាចា្់តទពុំ មិៃអៃពុញ្ញា តឱ្យពធវែើដបបពៃោះពឡើ� ។
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អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពហតពុអវែើបាៃជាស្ត្ើមិៃសតរូវបាៃអៃពុញ្ញា តឱ្យពចញពៅពសរៅដតរ្ា្់ឯង្ �ូ/អ៊?ំ

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ កា��ើមពុៃ រាមេ ៃពរឿង្ព�ៃឌ័រអើពនាោះពទ។ ពហើ�ព�ើង្ខាលា ចថា ្ូៃស្តើអាចរាៃព្ត្ហា 
ពហើ�វា្តរព្តរ្តំបពុសតព្្តហាពផ្ើរពៅសបរុ្ត។ ពនាោះពហើ� ជាមូ�ពហតពុដដ�ស្្តើ មិៃ 
សតរូវបាៃអៃពុញ្ញា តឱ្យពៅពរៀៃពៅថ្ា្់ខ្្ត់ៗ ។ 

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ឥឡូវពៃោះ ្ូតម្ើដតសប�័ៃ្ធផ្ស�វែផសា� ្៏បាៃផសា��ើពរឿង្ពៃោះដដរ។ 
ពគព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ើពរឿង្្តិទ្ធិស្្តើ ។ តាមសបន��ើ  ស្្តើមិៃអាចពៅទើណារា្ង ត់ៗដតរ្ា្់

 ឯង្បាៃពទ ដូចដដ�ពគដតង្ដតបាៃៃិយា�ថា “ស្្តើមិៃអាចពដើរជពុំវញិផ្ោះបា�បាៃ
ផង្”។ ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ ស្្តើអាចពធវែើអវែើៗបាៃដតទាងំ្អ្ត់ហ្រឹង្ ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ឥឡូវពៃោះ ស្្តើរប្ត់ព�ើង្ខលាោះ អាចរ្សបា្់ចំ�ូ�បាៃពសចើៃជាង្បពុរ្តផង្ ។

្តសមង្់្តំដើចពុង្ពសកា� ពៃោះបាៃបងាហា ញថាការ 
ផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ការអៃពុវត្តាម្តមធម៌ព�ៃឌ័រ្ំ�ពុង្ 
រាៃភា�រ ើ្ ចពំរ ើៃ។ ពហើ�ច�ំពុ ចៃរឹង្រាៃបញ្្ជ ្់ 
ពៅដផ្្ដនទពទៀត នៃការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជា 
ស្រុម  ។

ពៅព���ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមអំ�ើ “ស្ត្ើ�ិត” ៃិង្ “បពុរ្ត�ិត” ពដើម្ើដ្តវែង្រ្មតិពយាប�់សតឡប់អំ�ើ
 វគ្គ្តិ្សា អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃ្តរព្តរអំ�ើតួនាទើព�ៃឌ័រ ៃិង្ផ្ត់គំៃិតពៅតាមដបបសបន��ើ ពៅវញិ។

“ស្តើ្�ើត” “បពុរ្ត�ិត“

•	 ព្តលាៀ្្តំ�ត ់ោបដស្មរាត ់ផ្ត់ពមសៅ រាៃ 
្តរ ើរាង្្គពភទស្តើ ។

•	 រាៃការទទ�ួខពុ្តសតរូវ ដូចជា ការពមើ�ដថ្ូៃៗ 
រប្ត់�ួ្ពគ ពបា្គ្់្តពមលាៀ្បំពា្ ់ចមអិៃមហាូប 
ពបា្ត្តរាអ តផ្ោះ ពសបៀៃសបពៅ្ូៃៗ ។ ពនាោះ 
គឺជាស្ត្ើ�ិត ។

•	 ពៅព��ស�រឹ្ ផ្ត់មពុខ ោបពមសៅ ពហើ�ពបា្ត 
្តំអាតផ្ោះ ោង្ចាៃ្្ងំ្ [ព្តើច] ។

•	 អវែើដដ�នាង្បាៃបពសង្ៀៃព�ើង្គឺ ស្ត្ើ�ិត អាច
 

សគប់សគង្ចាត់ដចង្រា�់ការទទួ�ខពុ្តសតរូវរប្ត ់
�ួ្ពគ ដូចជា ការពមើ�ដថទាពំ្មេង្ៗ តាមរ�ៈ 
ការព្តលាៀ្ពា្ ់ៃិង្ ពរៀបចំឱ្យរាៃ អនាម័� 
ពៅផ្ោះ ជាពដើម ។

•	 បពុរ្ត�ិតរាៃ្ត្់ខលាើ ព្តលាៀ្ពខា ៃិង្មិៃព្តលាៀ្ 
្តំ�ត់ពទ រាៃ្តរ ើរាង្្គពភទសបរុ្ត រាៃសតពចៀ្  
សចមពុោះ មពុខរាត់ជាបពុរ្ត ប៉ាពុដៃ្ បពុរ្តមិៃពសបើសបា្ត់ 
វត្ថពុ ដូចជាទរឹ្អប ់ពសបង្ពមសៅពនាោះពទ ។

•	 បពុរ្ត�ិតគឺរាៃឥរយិាបថ�អ �ួ្ពគមិៃខវែ�់�ើ 
ការតពុបដតង្មពុខពទ ។ �ួ្ពគ�្ចិត្ទពុ្ោ្ ់
ពរៀៃ្ូតសត ។ រាៃពរា�ពៅចបា្ត់ោ្ត់ ។

•	 បពុរ្ត�ិតបាៃការពជឿជា្់ព�ើការងាររប្ត់ខលាួៃ

•	 ឧទាហរ�៍ ដូចជា ការ�ពុោះអពុ្ត ដង្ទរឹ្ រាៃ 
មពុខរបរ�ិតសបា្ដ ការងារចបា្ត់ោ្ត់្្ពុង្ 
សគរួរារ។ រាៃការទទួ�ខពុ្តសតរូវ ។

•	 ជាធមមេតា បពុរ្ត�ិត រាៃភារ្ិច្ពមើ�ដថទា ំ
សគរួរារទាងំ្មូ� ។

ព�ើង្គួរដតរាៃភា�ព្តមេើរ្ា។ ព�ើង្រាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើ រ្ា ។ ប៉ាពុដៃ្ ព�ើង្ពៅដតពរារ�ប្ើរប្ត់ព�ើង្។ រាត់គឺដូច 
ជាអ្្រ្�ពុ�ចិញ្រឹមសគរួរារ។ រាត់ពមើ�ដថទា ំ
សគរួរារ។ ព�ើង្សតរូវពមើ�ដថរាត់វញិពោ�ការពធវែើមហាូប
អាហារជូៃរាត់�ិរារវញិ ។ �។
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ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ភាលា មៗបន្ាប់�ើរាៃការ�ិភា្សាដបបពៃោះ អ្្ចូ�រមួ្៏បាៃអោះអាង្ថា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ 
បច្ពុប្ៃ្ រាៃការដច្រដំ�្ការទទួ�ខពុ្តសតរូវ រមួទាងំ្ការរ្�ពុ� យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ពៅ្្ពុង្្សមិតណាមួ�

 
ដដរ ។

ភា�មិៃស្តបរ្ាដដ�ដ្ត្ង្ពចញពៃោះអាច្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ
្្ពុង្�ំនាមំួ�ពៅរាៃ្សមិតពៅពឡើ�។ ពពា�គឺ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ៗអាចដថលាង្ ឬស្តពមើស្តនម៉ា�ើការដបង្ដច្

 ការងារសប្បពោ�្តមធម៌ឱ្យកាៃ់ដតសបព្តើរ ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគពៅដតពមើ�ព�ើញអំ�ើភា�ខពុ្តរ្ានៃព�ៃឌ័រ គឺរាៃ
 

�ើ្ំព�ើ ត។ ដូចដដ�បាៃ�ិភា្សាខាង្ពដើម វាអាចម្�ើអ្្្តសមប្តសមរួ�មិៃ��់ចបា្ត់អំ�ើពមពរៀៃពៃោះ 
ពហើ�ពោ�មិៃអាចពជៀ្តផពុត ្៏បាៃដរឹ្នាកំារ្តសមប្តសមរួ�ពៅរ្ផ្ត់គំៃិតជាជាង្ការបពសង្ៀៃពមពរៀៃអំ�ើ
្តមភា�ព�ៃឌ័រ ៃិង្ភា�បត់ដបៃ្្ពុង្ការបពង្កេើតពរា�គំៃិតព�ៃឌ័រ។ ភា�មិៃចបា្ត់ោ្ត់ពៃោះបាៃព ើ្តពឡើង្

 ពៅ្្ពុង្ស្រុម�ិភា្សារប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ដដរ។ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់បាៃពរៀបរាប់អំ�ើបញ្ហា នៃភា�មិៃចបា្ត់ោ្ត់នៃ 
ពមពរៀៃពៃោះ្្ពុង្ស្រុមរប្ត់នាង្៖

គួរឱ្យចាប់អារមមេ�៍ផង្ដដរ អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើមួ�រូបបាៃរា�ការ�៍ថា បច្ពុប្ៃ្នាង្្ំ�ពុង្ពធវែើការងារ 
មួ�ដដ�នាង្ធាលា ប់បាៃព្ត្ើ្តពុំឱ្យរាវែ មើរប្ត់នាង្ពធវែើម្ង្្្ពុង្ពរា�បំ�ង្ដច្រដំ�្ការងារតាមរពបៀប

 
្តមធម៌ 43 ។ ពៃោះអាច្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើការបពង្កេើៃសប្ិតទ្ធភា�រប្ត់ខលាួៃឯង្ ឬបំ�ង្ចង់្ដ្�មអទំនា្់ទំៃង្រប្ត់

 
�ួ្ពគ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ កា��ើមពុៃ ព��ដដ�ខ្ពុ ំៃិយា�ជាមួ�ប្ើខ្ពុ  ំ ដូចជា “្ូតមពៅជួ�ដង្ទរឹ្ផង្ វាធ្ងៃ់
 ណា្ត្់តសរាបខ្់ពុ”ំ។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុដំរឹង្ថា  សប្ិតៃពបើវាធ្ងៃ់ សរាៃដ់តពសបើដង្ដរ្តូចម�ួពដើម្ើ
 ដ្តង្ទរឹ្ពៅ វារាមេ ៃបញ្ហា អើពទ។ ព�ើង្អាចជួ�រ្ាពៅវញិពៅម្បាៃ។ ប៉ាពុដៃ ្សប្ិតៃពបើ វា 

ជាការពឡើង្ពដើមពត្ាតវញិ ពនាោះពទើបវាមិៃអាចពៅរចួដមៃ ។

43  It is unclear whether there are multiple women talking about helping their husbands or whether the transcription is 
incorrect and the conversation is between one interviewer and one woman.

ពៅស្តរុ្្ំព�ើ តរប្់តខ្ពុ ំ ស្ត្ើភាគពសចើៃពៅផ្ោះ ពហើ�បពុរ្តពៅពធវែើចំការពៅខាង្ពសរៅផ្ោះ ។ ការងាររប្ត់
 ស្្តើគឺដូចរ្ាៃរឹង្ការងាររប្ត់បពុរ្តដដរ។ �ួ្ពគបាៃពៅកាប់ដផលាពច្។ ស្្តើខលាោះមិៃពៅផ្ោះពនាោះពទ ទាងំ្ 

បពុរ្ត ៃិង្ស្្តើពៅពធវែើចំការ ពៅព���ួ្ពគរាៃ្រាលា ងំ្។ ព�ើ្ដ�ង្ដតការងារ�ើដ្តង្ធ្ងៃ់ៗ វា្តមស្តប 
្តសរាប់បពុរ្តជាង្ ប៉ាពុដៃ្ ស្្តើ្៏អាចជួ�ពធវែើការងាររប្ត់បពុរ្តបាៃខលាោះៗដដរ ។

ខ្ពុ ំបាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើញថា អ្្្តសមប្តសមរួ�ដូចជាបពសង្ៀៃមិៃសតរឹមសតរូវពៅនថ្ងពនាោះ។ ពមពរៀៃពៃោះ 
ៃិយា�អ�ំើ “ស្ត្ើ�ិត ៃិង្បពុរ្ត�ិត” ពតើដមៃពទ? នាង្ [អ្្សគបស់គង្រ្ា្់ម្�ើស្្ួតង្្ិចក្ារនារ ើ] បាៃរ្ាប់

 �ើការបពសង្ៀៃពមពរៀៃរប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ��ើខាង្ពសរៅបង្អួច ពហើ�បាៃពមើ�ព�ើញអ្្្តសមប្តសមរួ�
 បាៃបពសង្ៀៃពៅព��ពនាោះ គឺមិៃសតរឹមសតរូវ ។ ព��ពនាោះ រាត់ [អ្្សគប់សគង្ម្�ើស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ] បាៃ
 ចូ�ម្ជួ��ៃ្យ�់�ួ្ព�ើង្�ើគំៃិតនៃពមពរៀៃពនាោះ វារាៃភា�ងា�ស្តរួ���់ពសចើៃណា្់ត ។ នាង្បាៃ 

សបាបថ់ា អវែើដដ�អ្្ ្តសមប្តសមរួ�បាៃ�ៃ្យ�ព់នាោះ គឺមិៃ�ិត ។ ស្្តើ�ិត ៃិង្បពុរ្ត�តិ មិៃដមៃជាការ្ំ�ត់
 អត្្តញ្ញា �ពោ�ដផអ្ព�ើ្ត្់ ៃិង្្ត្ាពផ្សង្ៗដដ�បាៃពរៀបរាប់ទាងំ្ពនាោះពទ។ តាម�ិត អវែើដដ��ួ្ពគ 

សតរូវបពសង្ៀៃពនាោះ គឺថាស្្តើ�ិត ៃិង្បពុរ្ត�ិត សតរូវ�រឹង្ដផអ្ព�ើការទទួ�ខពុ្តសតរូវ ្ិតទ្ធិ ៃិង្ទួនាទើព្តមេើភា�រ្ា
 រវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្្តើពៅ្្ពុង្សគរួរារ ៃិង្ពៅ្្ពុង្្តង្្គម ។



57

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើរាៃអវែើពផ្សង្ពទៀតដដ�ប្ើរប្ត់អ្្បាៃជួ�អ្្?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ព�ើង្អាចជួ�រ្ាពៅវញិពៅម្។ ព�ើង្មិៃរង់្ចារំាត់ពធវែើអវែើដតរ្ា្់ឯង្ពនាោះពទ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ដច្រដំ�្ការងារអវែើ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ចា្ត៎ ដច្ការងាររ្ាពធវែើតាមដដ�អាចពធវែើពៅបាៃ ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើអ្្ដច្រដំ�្ការងារពោ�រពបៀបណា? ប្ើរប្ត់អ្្ពធវែើអវែើ? ឬ្៏ អ្្ ពធវែើអវែើ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ព�ើង្ជា្្ិត្រ ។ ដូពច្ោះ ប្ើរប្ត់ខ្ពុ ំអាចពៅពធវែើដស្ត។ ខ្ពុ ំចមអិៃមហាូបអាហារពៅផ្ោះ ពហើ�
 កាត់ព ម្េ ឱ្យពរា ៃិង្ពៅឃាវែ �ពរា ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ព�ើង្ពរៀៃដច្រដំ�្ការងាររ្ា។ ព�ើង្មិៃបាៃទពុ្ការងារ�ំបា្ៗឱ្យពៅប្ើទាងំ្អ្ត់
ពនាោះពទ សប្ិតៃពបើខ្ពុ ំអាចជួ�បាៃ ខ្ពុ ំៃរឹង្ជួ� ។

 ពទាោះបើជាការ្តិ្សាពៃោះមិៃអាច្ំ�ត់ថាពតើអ្្ៃិយា�ពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមគឺជាស្ត្ើ 
 ឬបពុរ្ត្៏ពោ�  រាៃ្រ�ើ ខលាោះបពុរ្តៃិយា�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ��ួ្ពគបាៃពធវែើទា្់ទង្ៃរឹង្ការអៃពុវត្តាមដបប
 ព�ៃឌរ័ ដូចជា ការងារផ្ោះម�ួចំៃួៃដដ�ពគ��់�ើមពុៃម្ថាជា “ការងាររប្់តស្ត្ើ” ។ បពុរ្តរ្ា្់ពផ្សង្ពទៀតបាៃ 

ៃិយា�ថា រាត់បាៃពធវែើ្ិច្ការផ្ោះ ខ�ៈព��សប�ៃ្ធរប្ត់រាត់្ំ�ពុង្្តសរា�្ូៃ ពហើ�ស្ត្ើរ្ា្់ពទៀត បាៃ
 

រា�ការ�៍ថា ប្ើរប្តរ់ាតប់ាៃជ�ួដូចរ្ាពៅព��ដដ�រាតរ់ាៃនផព្ពាោះ ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្ព៏ោ� រាៃការ 
ផ្លា ្ត់ប្ូរជាវជិ្ជរាៃជាពសចើៃពទៀតដដ�សតរូវបាៃរា�ការ�៍ថា រាៃ្តក្ាៃពុ��្្ពុង្ការបៃ្ព ើ្ៃពឡើង្ ។

ខាង្ពសកាមពៃោះជា្តសមង់្្តដំើរប្តប់ពុរ្តរ្ា្់ដដ�បាៃៃយិា��ើការ្តពសមចចតិរ្ប្តរ់ាតព់ដើម្ើបពា្ឈប ់
ការពសបើពសគឿង្ស្តវ រឹង្ ពហើ�បាៃព�ើ្ពឡើង្ថាវាគឺជាព��ដដ�រាត់ឈប់ពសបើអំព�ើហងិ្សាព�ើស្រុមសគរួរាររប្ត់
រាត ់ពហើ�រាត ់ៃងិ្ភរយិារប្តរ់ាត់អាចចរចារអ�ំើដច្រដំ�្តនួាទើបាៃកាៃ់ដតពសចើៃពៅ្្ពុង្ផោ្ះរប្់ត�ួ្ ពគ ។

កា��ើមពុៃ បពុរ្តៗបាៃពធវែើការងារធ្ងៃ់ៗ  
ខ�ៈព��ដដ�ស្្តើៗពធវែើការងារផ្ោះ ដូចជា 
ការពរៀបចអំាហារសបចានំថ្ងជាពដើម។ ប៉ាពុដៃ ្ឥឡូវ 
ពៃោះ រាមេ ៃការដបង្ដច្ដូពច្ោះពទៀតពទ។ ព�ើង្ 
សតរូវពចោះជួ�រ្ាពៅវញិពៅម្។ សប្ិតៃពបើខ្ពុ ំ 
រាៃព�� ខ្ពុ ំៃរឹង្ចមអិៃអាហារ។ ប៉ាពុដៃ្សប្ិតៃ 
ពបើខ្ពុរំវ�់ ពនាោះប្ើខ្ពុជំាអ្្ ជ�ួ។ ការពធវែើដូពចោ្ះ វា

 ៃរឹង្ជួ�ឱ្យ្ូៃៗបាៃពៅពរៀៃទាៃ់ព��ផង្
។សប្ិតៃពបើព�ើង្ពៅសបចារ្ំាពៅវញិពៅម្ 
ពនាោះព្មេង្ៗៃរឹង្ពៅពរៀៃ�តឺយា៉ា វពហើ� ។

បពុរ្តគួរដតជួ�ការងារសគប់យា៉ា ង្តាមដដ�អាច 
ពធវែើពៅបាៃ ពោ�រារសប�ៃ្ធអាចរវ�់ដូចរ្ា។ ដូពច្ោះ  
ព�ើង្គួរដតចំណា�ព��ពវោរប្ត់ព�ើង្ ពដើម្ើជួ� 
រ្ាពៅវញិពៅម្។ ដូចជា្ូៃស្តើរប្ត់ខ្ពុ ំនាង្ដតង្ដត
ពៅជួ�ការងារចំការ។ ពៅព��នាង្សត�ប់ម្វញិ  
នាង្ដតង្ដតអ្់ត្រាលា ងំ្។ ដូពចោ្ះ ខ្ពុសំតរូវជ�ួចមអៃិអាហារ 
ម្ង្ ពហើ�ព�ើង្ទាងំ្អ្ត់រ្ា អាចបរពិភាគបាៃ ្្ង ញ់ 
ទាងំ្អ្ត់រ្ា។ វាគឺដូពច្ាោះ ព�ើង្ជួ�ការងាររ្ាពៅវញិ 
ពៅម្។ ្ត�វែនថ្ង ខ្ពុជួំ�ោង្ចាៃ ោបំា� ។ ពហើ�្ូៃ 
ស្តើខ្ពុ ំ នាង្ដតង្ដតជួ�ពបា្គ្់្តំព�ៀ្បំពា្់។
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ពៃោះគឺជាការផ្លា ្ត់បូ្រឥរយិាបថគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់មួ� 
 ដដ�បងាហា ញអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ 
 កាៃ់ដតពសចើៃ រមួជាមួ�ការបញ្ប់អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ។ 

 
 អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើខលាោះបាៃសបាប់ថា �ួ្ពគបាៃសបាប់ប្ើរប្ត់ 
 �ួ្ពគអំ�ើខលារឹមរារនៃវគ្គ្ិត្សាមួ�ចំៃួៃទា្់ទង្ៃរឹង្ការ 
 ដបង្ដច្ការងារដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ្តមធមព៌�ៃឌរ័ បន្ាប ់
 ម្រាវែ មើរប្ត់�ួ្ពគបាៃផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ។ ពៃោះគឺជាការ

 
 ផ្លា ្ត់ប្ូរគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ផង្ដដរ ពោ�ពហតពុថា ស្ត្ើរាៃ

អារមមេ�៍ថា�ួ្ពគសតរូវបាៃផ្�់ភា�អង់្អាចឱ្យរាៃការ�ិភា្សាដបបពៃោះជាមួ�រាវែ មើ បន្ាប់�ើបាៃចូ�រមួ្្ពុង្
អៃ្រាគមៃ៍។ ពហើ�ចំពពាោះបពុរ្ត ពទាោះបើ�ួ្ពគមិៃបាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍្៏ពោ� ្៏�ួ្ពគបាៃពធវែើការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគតាមរ�ៈចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្គំៃិតដដ�បាៃដច្រដំ�្ពោ�សប�ៃ្ធរប្ត់�ួ្ពគ។

វាគឺជាការព�ើ្ទរឹ្ចិត្មួ�ដ៏�អ ពៅព��ដដ�បពុរ្ត 
 បាៃរា�ការ�៍ថាបាៃបំព�ញតួនាទើខពុ្តៗរ្ាពៅ្្ពុង្ 
 សគរួរារ  បន្ាប់�ើបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ពហើ�ស្ត្ើ្៏បាៃ

 
 រា�ការ�៍អំ�ើការផ្លា ្តបូ្់ររប្់តរាវែ មើ �ួ្ ពគផង្ដដរ។ តាម 
 រ�ៈចំ�ពុ ចទាងំ្ពៃោះ ការផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់�ួ្ពគព�ើ្ត�ើការ 
 បងាហា ញតាមរ�ៈឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ 
 ពៅពទៀត ពហើ�វាបាៃបងាហា ញថាបពុរ្តចាប់ពផ្ើមរាៃ្ៃៈ្ 

ផ្លា ្ត់ប្ូរ ទៃ្រឹង្ៃរឹង្ការទទួ�បាៃការអប់រ ំៃិង្ការរាសំទ្តមស្តប។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ការផ្លា ្ត់ប្ូរទាងំ្ពៃោះអាច 
ព្ើតពឡើង្ពៅ្្ពុង្បរបិទ្តង្្គមដដ�មិៃធាលា ប់រាសំទដ�់ការផ្លា ្ត់ប្ូរដបបពៃោះពឡើ�។ ឧទាហរ�៍៖ ពៅព��

 ដដ�អ្្្តរាភា ្តៃ៍រ្ា្់ បាៃ្តួរពៅស្ត្រើរ្ា្់ថា ពតើអ្្ជិតខាង្ៃិយា�យា៉ា ង្ណាព��ដដ�ព�ើញរាវែ មើជួ�
ការងារផ្ោះពនាោះ? អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរបាៃព្លាើ�តបថា មិៃដមៃអ្្ទាងំ្អ្ត់រ្ា្តពុទ្ធដតពមើ�ព�ើញ ពហើ�្តរព្តើរ
ចំពពាោះការជួ�ដបបពៃោះរប្ត់ប្ើរាត់ពនាោះពទ។

ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ពទៀតបាៃអោះអាង្ថា បពុរ្តខលាោះៃរឹង្បដិព្តធមិៃពធវែើការងាររប្ត់ស្ត្ើ
ពនាោះពឡើ�។

្ត្ាសបវត្រិាស្ត្ដនទពទៀត្៏អាចរមួចដំ�្ដ�់ការផ្លា ្តប់្ូរទាងំ្ពៃោះផង្ដដរដដ�មិៃសតរូវបាៃ�្ម្ 
�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ពហើ�ដដ�្ត្ាទាងំ្ពៃោះ្៏អាចរាៃឥទ្ធិ��ពៅព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថចំពពាោះការ

 ដបង្ដច្ការងារទាងំ្ពៃោះ។ ឧទាហរ�៍៖ ដូចជាការអោះអាង្ថា វាមិៃគួរឱ្យពជឿដដ�ប្ើរាត់បាៃជួ�សប�ៃ្ធពធវែើ 
្ិច្ការផ្ោះពនាោះ! អ្្ព្លាើ�្តំ�ួររ្ា្់បាៃព្លាើ�ថា ឥឡូវពៃោះបពុរ្តៗជាពសចើៃបាៃជួ�ពធវែើ្ិច្ការផ្ោះពោ�រារ

 ដតស្ត្ើៗបាៃពៅពធវែើការពៅពរាង្ចស្កាត់ពដរអ្ត់ពហើ�។

បន្ាប់�ើខ្ពុ ំបាៃឈប់ ព�ើង្បាៃពរៀៃ�ើ 
រពបៀបជួ�រ្ា ពៅវញិពៅម្។ អាច 
ៃិយា�ថា ពបើសប�ៃ្ធខ្ពុ ំពៅផសារ ខ្ពុ ំៃរឹង្ោំ

 បា� ោង្ចាៃ។ អវែើ្៏ពោ� ខ្ពុ ំអាចពធវែើបាៃ 
ទាងំ្អ្ត់។ ព�ើង្មិៃសតរូវរង់្ចា ំពហើ�រ�ំរឹង្ 
ថា អ្្ដនទៃរឹង្ពធវែើវាជំៃួ្តពនាោះពទ។ ពនាោះ 
ពៅថា ្តមភា�ព�ៃឌ័រ ។

ឧទាហរ�៍៖ កា��ើមពុៃ ព��ដដ� 
ខ្ពុជំាបរ់វ� ់រាត់មិៃបាៃជួ�ពធវែើអវែើខ្ពុពំរាោះ។

 ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ ពៅព��ដដ�រាត់ដរឹង្ថា 
ខ្ពុ ំរវ�់ រាត់ជួ�ខ្ពុ ំពធវែើអវែើដដ�រាត់អាចពធវែើ

 បាៃ។ ពៃោះអាចជ�ួកាត់បៃ្ថ�ចៃួំៃការងារ 
រប្ត់ខ្ពុ ំបាៃពសចើៃណា្់ត ។

 ប៉ាពុដៃ្រ �ួ្បពុរ្តៗគឺមិៃដូចរ្ាទាងំ្អ្ត់ពទ។ ពៅព���ួ្ពគព�ើញមៃពុ្ត្សសបរុ្តពធវែើ្ិច្ការផ្ោះទាងំ្អ្ត ់
ពៃោះ អ្្ ខលាោះពគរោិះគៃប់ពុរ្តទាងំ្ពនាោះថា “អ្្ ៃរឹង្សតរូវបាៃស្្តើពមើ�សរា� ពោ�រារពធវែើ្ ចិក្ារផ្ោះទាងំ្ពនាោះ”។

ពោ�រារដត�ួ្ ពគពៅដតសបកាៃផ្់តគំ់ៃិតថា ការងារទាងំ្ពនាោះជាការងាររប្តស់្្តើ ។ �ួ្ ពគពៅដតគិត 
ថា ការងាររប្ត់ស្ត្ើ គួរដតស្ត្ើជាអ្្ពធវែើ ការងាររប្ត់បពុរ្ត គួររដតបពុរ្តជាអ្្ពធវែើ ។
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្តហគមៃរ៍ប្តព់�ើង្ឥឡូវពៃោះ ពពារព�ញពៅពោ�បពុរ្តដដ�ពធវែើ្ ចិក្ារផោ្ះ ពោ�រារដត�ួ្ ស្ត្ើៗ 
ពៅពធវែើការពៅពរាង្ចស្។ បពុរ្តៗៃរឹង្សតរូវពមើ�ដថទាំ្ ូៃៗ ពហើ�ស្ត្ើៗពៅពធវែើការងារពៅខាង្ពសរៅផោ្ះ នាព��

 
បច្ពុប្ៃព្ៃោះ ។ ពៅព��ពៅដ�់ផោ្ះ រាៃអាហារ្អៃិរចួពស្តច ។

វាជាការគរួឱ្យ្ត្់តរា្គ �ដ់ដ�យា៉ា ង្ពហាចណា្តប់ពុរ្តម�ួចៃំៃួបាៃទទ�ួ�្តនួាទើថមេើទាងំ្ពៃោះពៅ 
្្ពុង្បរបិទព្តដឋា្ិច្ដដ�រាៃផ្លា ្ត់ប្ូរ សបព្តើរជាង្ការអោះអាង្ថា ស្ត្ើសតរូវដតបៃ្ការងារផ្ោះ្តដម្ង្ទាងំ្អ្ត់ ពសរៅ

 �ើពធវែើការងារពៅខាង្ពសរៅផ្ោះ។

ការបបាបេ័យទាក់ទង និងការសដ្ះបោយជសមាលែ ះ

ព្ត្ើរដតសគប់ៗរ្ាដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមនៃអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃពរៀបរាប់�ើ
ពចតនារប្ត់�ួ្ពគ្្ពុង្ការសបា្ត័�ទា្់ទង្សប្បពោ�ការពរារ� ៃិង្រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សាដដ��ួ្ពគ្តំពៅព�ើ
ការពសបើភារា ឬ “ពា្្យគួរ្តម”។ ជា�ិព្ត្ត អ្្ចូ�រមួបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគសតរូវបាៃដ�នាឱំ្យពសបើពា្្យ “ខ្ពុ ំ”  
(ពា្្យគួរ្តម) ប៉ាពុដៃ្ �ួ្ពគ្៏បាៃៃិយា�ពរៀបរាប់អំ�ើការអៃពុវត្ការពសបើសបា្ត់ពា្្យដផអមដ�ហាម ឬពា្្យគួរ្តម 
ពៃោះ។ �ួ្ពគបាៃពសបើភារាទៃ់ភលាៃ់ទាងំ្ពៃោះជាមួ�នដគូ ឬព្មេង្ៗដដ��ួ្ពគបាៃ�យាយាមចង់្ពធវែើការផ្លា ្ត់ប្ូរ  
ប៉ាពុដៃ្ អ្្ខលាោះពទៀតបាៃពសបើពា្្យគួរ្តមពៃោះជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្មៃពុ្ត្សចា្ត់។ “ពា្្យដផអមដ�ហាម” ជា�ិព្ត្តសតរូវ

 
បាៃពគពសបើពសចើៃបផំពុត្្ពុង្្រ�ើ ដដ�ស្្តើរ្ា្់បាៃៃយិា�ពៅកាៃប្់ើរប្តន់ាង្ ឬពៅព��ដដ�ឪ�ពុ្រ្ា�បាៃ

 ៃិយា�ពៅកាៃ់្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្្តរាភា ្តៃ៍ស្រុម�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមរ្ា្់បាៃ�ៃ្យ�់ថា រាៃពា្្យ 
្តម្ើខពុ្តៗរ្ា ៣ សបពភទ គឺភា�មិៃពចោះគួរ្តម ភា�គួរ្តម ៃិង្ពា្្យព�ចៃ៍ដផអមដ�ហាម។ ពៅព��ដដ�ពធវែើការ

 
្ត់សតា“ពា្្យដផអមដ�ហាម”្តំពៅព�ើពា្្យ�ើរខាង្ពសកា�គឺ “គួរ្តម” ៃិង្”ដផអមដ�ហាម” ដដ�រាៃសប្ិតទ្ធិភា�។44

អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា កា��ើដំបូង្ៗ�ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ចដមលា្្្ពុង្ការពសបើពា្្យ 
គួរ្តមដបបពៃោះ ឬថាអ្្ពផ្សង្ពទៀត្៏បាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរការពសបើភារារប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្ចូ�រមួ 
ជាពសចើៃបាៃពរៀបរាប់ថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរភារារប្ត់�ួ្ពគៃការ�ំបា្បៃ្ិចបៃ្ួច ព��ដំបូង្ៗ ពោ�រារ�ួ្ពគ

 
មិៃទរាលា ប់ ដតដ�់ពសបើ�ូរៗពៅ្៏មិៃជា�ំបា្អវែើពនាោះពទ។

44  Each of the ways in which “sweet words” were referenced in these transcripts – wife to husband, parent to child and 
never, for example, from peer to peer – begs the question of whether “sweet words” are used in particular hierarchi-
cal relations. The instances of use in these transcripts were too few to draw any conclusion. 

្តសរាប់ខលាួៃខ្ពុ ំផ្្�់ ពៅព��ទំនា្ ់
ទំៃង្ជាមួ�មៃពុ្ត្សរ្ា្់ដដ�រាៃអា�ពុ 
សបហា្់សបដហ�រ្ា ឬចា្់តជាង្ ខ្ពុ ំ�យាយាម 
ពសបើពា្្យ�អគរួ្តមៗ ជាជាង្ពសបើពា្្យអាស្្់ 
ពដើម្ើបពង្កេើតការ្តៃ្នាដ៏�អ ។ �ើមពុៃ ខ្ពុ ំធាលា ប់ 
ពសបើទាងំ្ពា្្យអាស្្់ ៃិង្�អ ប៉ាពុដៃ្ឥឡូវពៃោះ  
ខ្ពុ ំបាៃផ្លា ្ត់ប្ូរ បន្ាប់�ើបាៃមចូ�រមួ្្ពុង្ វគ្គ។

ខ្ពុ ំបាៃផ្លា ្ត់ប្ូ រឥរយិាបថជាមួ�អ្្ជិតខាង្។ 
ការផ្លា ្ត់បូ្រពៃោះ បាៃចាប់ពផ្ើម�ើរពបៀបដដ�ព�ើង្ 
បាៃសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា តាម�្ខេ�ៈគួរ្តម ។ 
ឧទាហរ�៍៖ ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ពៅកាៃ់�ួ្ពគយា៉ា ង្ 
គួរ្តម ពៅព��ខ្ពុ ំ្តពុំពោ�រារ�ួ្ពគពៅវត្ ឬពៅ 
ទើ្ដៃលាង្ណាមួ� ។
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អ្្ចូ�រមួសគប់រ្ាបាៃ�ិភា្សាអំ�ើការពសបើភារា្តមរម្យ
្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគ
ៃរឹង្ពៅដតបៃ្ពសបើភារាគួរ្តមពៃោះឱ្យបាៃសគប់ព��។

អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់ហា្់ដូចជា ទទួ�រា្គ �់ៃូវ 
 អត្ថសបពយាជៃ៍នៃការផ្លា ្តបូ្់រពៃោះ ពហើ�ជាការ�តិណា្់ត  
 អ្្ខលាោះបាៃ្ត់្តរា្គ �់�ើបទ�ិពរាធៃ៍អវជិ្ជរាៃតិចតួច 
 មួ�ចំៃួៃព ើ្តពចញ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបរបប នៃការ 
 សបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ាដបបពៃោះ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាពសចើៃ 
 បាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ពៅព��ដដ��ួ្ពគ�យាយាមពសបើ 
 ភារាគរួ្តមពៃោះជាញរឹ្ញាប ់�ួ្ ពគទទ�ួបាៃការព្លាើ� 

តបម្វញិតាមរពបៀបដូចរ្ាពៃោះវញិដដរ  ឬអាចៃិយា�មយា៉ាង្ពទៀតថា អ្្ដនទ្៏បាៃផ្លា ្តប់្ូរការពសបើសបា្តព់ា្្យ 
្តម្រើគួរ្តមរប្ត់�ួ្ពគម្កាៃ់ព�ើង្វញិដដរ ពដើម្ើព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ពា្្យព�ចៃ៍្តមរម្យរប្ត់ព�ើង្ (ការផ្លា ្ត់
ប្ូររពបៀបពសបើភារាដដ�ព�ើ្ទរឹ្ចិត្រ្ាពៅវញិពៅម្) ។

វា�ំបា្្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ។ ប៉ាពុដៃ្ព�ើង្ 
បាៃ�យាយាមរហូត។

សប្ិតៃពបើព�ើង្ពសបើវាញរឹ្ញាប់ វាៃរឹង្កាលា �ជា
 ពរឿង្ធមមេតាពហើ�។ បន្ាប់�ើបាៃមួ�រ�ៈព��ពៅ 

ព�ើង្ៃរឹង្អាចទរាលា ប់បាៃពហើ� ។
្តរពុបម្ ព�ើង្មិៃអាចផ្លា ្ត់ប្ូរវាបាៃ 

ភាលា មៗពនាោះពទ ។ ប៉ាពុដៃ្ព�ើង្បាៃ�យាយាម 
ផ្លា ្តប់្ូរវាមង្្បៃិ្ចៗ។ �ើម�ួនថ្ងពៅម�ួនថ្ង។

ដំបូង្ ខ្ពុ ំរាៃការខាមេ ្ត់ពអៀៃ ... ឥឡូវ 
ព�ើង្ទរាលា ប់បាៃពហើ�។ ្តរពុបម្ វារាៃ 
�្ខេ�ៈសបព្តើរជាង្មពុៃ្្ពុង្ការពសបើភារា 
្តមរម្យ។ វារាៃៃ័�ថា ព�ើង្រាៃពរារ�អ្្ 
ដនទ ពហើ��ួ្ពគ្៏ពរារ�ព�ើង្វញិដដរ ។

ការផ្លា ្ត់បូ្រមួ�ចំៃួៃបាៃព ើ្តពឡើង្។ �ួ្ពគ បាៃញញរឹម ពហើ�បាៃពសបើពា្្យថា “ខ្ពុ ំ” [ពា្្យគួរ្តម] 
ពៅព���ួ្ពគបាៃព្លាើ�តបម្ខ្ពុ ំវញិ។

ប្ើខ្ពុ ំបាៃ្ួតរខ្ពុ ំ�ើអវែើដដ�ខ្ពុ ំបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្ិត្សា។ ្្ពុង្អំឡពុង្ព��្ិត្សា ... ខ្ពុ ំបាៃសបាប់រាត់ 
[រាវែ មើខ្ពុ ំ] ថា ខ្ពុ ំសតរូវបាៃពគបពសង្ៀៃឱ្យពសបើពា្្យគួរ្តម ដូចជាពា្្យ “ខ្ពុ ំ”។ រាៃនថ្ងមួ� ព��ខ្ពុ ំ្តសរា្�ើ

 ពរៀៃ ពហើ�ខ្ពុ ំបាៃ្តពុំឱ្យរាត់ជួ��ពុោះអពុ្ត។ ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ពៅកាៃ់រាត់ថា "ខ្ពុ ំមិៃអាចពធវែើបាៃពទ ពតើបង្អាច
 ជួ�ខ្ពុ ំបាៃពទ?" ប្ើរប្ត់ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ថា ខ្ពុ ំហា្់ដូចជាចដមលា្ណា្់ត្ត�វែនថ្ងពៃោះ (រាត់ព្តើច)។ បន្ាប់
 ម្ រាត់បាៃជួ�ខ្ពុ ំ�ពុោះអពុ្ត ដូពច្ោះពហើ� ខ្ពុ ំបាៃ�្ទរឹ្សតជា្់ម្ឱ្យរាត់ពហើ�សបាប់រាត់ថា “បង្ហូរ
 ពញើ្តពសចើៃណា្់ត ពហើ�ខ្ពុ ំ្ូតមអរគពុ�ចំពពាោះការជួ�រប្ត់រាត់”។ រាត់បាៃអោះអាង្ថា ខ្ពុ ំរាៃអាការៈ
 គួរឱ្យចង់្ព្តើចណា្់ត។ ខ្ពុ ំបាៃសបាប់រាត់វញិថា “ពៅនថ្ងចពុង្ពសកា�នៃវគ្គ្តិ្សា �ួ្ពគបាៃ្តពុំឱ្យព�ើង្ 

ៃិយា�រ្ាពោ�ពសបើពា្្យថា “ខ្ពុ ំ” ដូពច្ោះ ខ្ពុ ំគួរដតពសបើពា្្យដដ�គួរ្តមជាមួ�បង្ដូពច្ោះពហើ�។ ពហើ�
 “អរគពុ�”្តសរាប់ការជួ�រប្ត់បង្ ្ូតមអ្្ផរ្ឹ ទរឹ្សតជា្់ពៅពដើម្ើពធវែើឱ្យអារមមេ�៍រប្ត់អ្្សតជា្់�អ។  

បន្ាបម់្ ខ្ពុបំាៃ្ួតររាតថ់ា ពតើរាតរ់ាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ណាបន្ាប់�ើខ្ពុៃិំយា�ពា្្យដផអមៗ ពៅរ្រាត់ ពហើ�
 រាត់ៃិយា�ថា រាត់រាៃអារមមេ�៍ហា្់ចដមលា្ ។ ពសកា�ម្ រាត់្៏បាៃ�យាយាមផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបដដ�រាត់ 

ៃិយា�ម្កាៃ់ខ្ពុ ំវញិដដរ។ ឥឡូវពៃោះរាត់ដតង្ដតៃិយា�ម្រ្ខ្ពុ ំពោ�ឈប់ៃិយា�ថា “អញ” សរាម
 ភារា រាៃៃ័�ថា “ខ្ពុ ំ“ ។ ឧទហរ�៍៖ សបញាប់ពៅ “អញជតិរចួពហើ� ពតាោះហូបបា�នថ្ងសតង់្”។ រាត់្៏ 

ៃិយា�ពៅកាៃ់្ូៃៗរប្់តរាត់ពោ�ពា្្យដផអមដ�ហាមផង្ដដរ។ រាត់មិៃទាៃ់ពៅខ្ពុ ំថា អូៃ្តរាលា ញ់ពៅ 
ពឡើ�ពទ ប៉ាពុដៃ្ជំៃ្ួតពោ�ពា្្យរា៉ា ្ ់។ ឥឡូវពៃោះ រាតប់ាៃពៅខ្ពុពំោ�ពា្្យថា “រា៉ា ្”់ ពៅតាម្ូៃខ្ពុ ំដដ�

 �ើមពុៃរាត់ៃិយា�ថា “ពអ, អញសបញាប់”។ ឥឡូវពៃោះ រាត់បាៃផ្លា ្ត់បូ្ររពបៀបដដ�រាត់ៃិយា�ម្ជា 
“ខ្ពុ ំ” វញិ។ ចាប់តាងំ្�ើខ្ពុ ំចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ខ្ពុ ំបាៃដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្ដ�់រាត់ ពហើ�រាត់្៏បាៃ��់ 
ៃិង្ទទួ�បាៃចំព�ោះដរឹង្�ើខ្ពុ ំពសចើៃគួរ្តមដដរ។
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អ្្ ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃពជឿថា ការផ្លា ្តប់្ូរ្្ពុង្ការពសបើភារារប្ត�់ួ្ ពគបាៃនាមំ្ៃូវទនំា្់ទៃំង្កាៃ់
 

ដតជិត្ត្ិទ្ធជាង្មពុៃ។

អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃពទៀតបាៃ�ៃ្យ�់ផង្ដដរថា �ួ្ពគពជឿថាការពសបើភារាគួរ្តមបាៃទប់រាកេ ត់ការ
ៃិយា�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈបំពារបំពាៃ ៃិង្កាត់បៃ្ថ�្តក្ាៃពុ��នៃជពរាលា ោះដដ�អាចបង្កេពៅជាអំព�ើហងិ្សា ។

ស្តបជាមួ�ៃរឹង្រាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរពៅរ្ការពសបើភារាគួរ្តម  អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃៃិយា�អំ�ើវធិើ
 រាស្ត្ពដើម្ើបពា្ឈប់ជពរាលា ោះពា្្យ្តំដើរ្ា ដដ�បណ្ា�ម្�ើការ�ពុោះ្ពសញ្្ជ �នៃអារមមេ�៍ផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្ពគ  

ឬវធិើ្ ្ពុង្ការទបរ់ាកេ ត ់ឬបពា្ឈបក់ារដខវែង្គៃិំតរ្ា។ ពៅព��ដដ�អ្្ ្តរាភា ្តៃ៍្ួតរអ្្ចូ�រមួថា ពតើអ្្ ទាងំ្អ្ត់
 

រ្ាអាចសគប់សគង្អារមមេ�៍រប្ត់ខលាួៃឯង្បាៃ្សមិតណា? ចពមលាើ�រប្ត់�ួ្ពគគឺពផ្សង្ៗរ្ា។ អ្្ខលាោះៃិយា�ថា 
អាចសគប់សគង្អារមមេ�៍រប្ត់�ួ្ពគបាៃ “ម្ង្រាកេ �” អ្្ខលាោះពទៀតថា បាៃ “ពា្់្ណា្រ �” ពហើ�អ្្ខលាោះពទៀតថា 
“បាៃព្ត្ើរដតសគប់ព��ពវោ”។

្តសរាប់ខ្ពុ ំផ្្�់ ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍កាៃ់ដតជិត្ត្ិទ្ធ។ ពៅព��ខ្ពុ ំៃិយា�្តមរម្យយា៉ា ង្ព្ត្ងៀមរា្ង ត់ ៃិង្
 ជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�អ្្ដនទ ព��ខលាោះ �ួ្ពគម្�ិពសរាោះជាមួ�ខ្ពុ ំ ពសពាោះព�ើង្រាៃការ��់ដរឹង្ ៃិង្អាចទំនា្់

 ទំៃង្បាៃងា�ស្តរួ� ។

កា��ើមពុៃ ខ្ពុ ំមិៃដដ�្តួរ�ួ្ពគថា ពតើរាៃបញ្ហា អវែើខលាោះជាមួ�ៃរឹង្ការពរៀៃ្ូតសតរប្ត់�ួ្ពគ ពតើពគរាៃ
 ព ល្ា ោះរ្ាជាមួ�មិត្ភ្្ិឬអត់ ពហើ�ពតើ�ួ្ពគបាៃពធវែើអវែើខលាោះ្្ពុង្ព��ទំពៃរ។ ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំពសបើភារា

 កាៃ់ដត�អជាមួ��ួ្ពគ វារាៃភា�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ��ួ្ពគ ពសពាោះថាព�ើង្មិៃ 
ដមៃបញ្្ជ រពគពទ ។ ព�ើង្្៏សតរូវរាៃពហតពុផ�ផង្ដដរ ។

ខ្ពុ ំ្៏បាៃនាំ្ ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំម្ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាផង្ដដរ។ ការពសបើភារារប្ត់្ូៃៗ្៏រាៃ�្ខេ�ៈ�អ
 សបព្តើរជាង្មពុៃដដរ ។ ទាងំ្រ្ា� ៃិង្្ូៃ បាៃពរៀៃ្ូតសត ៃិង្��់ដរឹង្ ដូពច្ោះ វាងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការសបាស្ត័�

 
ទា្់ទង្រ្ា។ វាៃរឹង្កាៃ់ដតសបព្តើរដថមពទៀត សប្ិតៃពបើប្ើរប្ត់ខ្ពុ ំ អាចចូ�រមួផង្ដដរ ។

ខ្ពុ ំគិតថា បន្ាប់�ើខ្ពុ ំបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដដ�បាៃបពសង្ៀៃខ្ពុ ំអំ�ើរពបៀបៃិយា�ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” ជំៃួ្ត

 ឱ្យពា្្យមិៃ�អ ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្�អ ៃិង្រពបៀបពោោះសរា�បញ្ហា ពោ�្តៃ្ិភា� ខ្ពុ ំបាៃដរឹង្ថា សគរួរារ
 

រប្ត់ខ្ពុ ំឥឡូវពៃោះ រាៃ្តពុភមង្្គ� ពហើ�មិៃព ល្ា ោះរ្ាដូច�ើមពុៃពទៀតពទ ។

ព�ើង្បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ រពបៀបរបបដដ�ព�ើង្សបស�រឹត្ ៃិង្ៃិយា�។ រាមេ ៃការបំពាៃពទៀតពទ។

ព�ើង្បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរពសចើៃ។ ប៉ាពុដៃ្ ព�ើង្្៏ពៅរាៃការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាតិចតួចដដរ ពៅព��ខលាោះ ។

ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំបាៃផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបរបបដដ�ខ្ពុ ំៃិយា� ៃិង្ការអៃពុវត្។ ពៅព��ខរឹង្ ខ្ពុ ំពដើរពចញឱ្យ ្្ង �

 ពោ�មិៃបង្កេឱ្យរាៃការខូចខាតអវែើពទ។

ខ្ពុ ំធាលា ប់ព ល្ា ោះវា�តប់រ្ា�ើមពុៃម្ ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំខរឹង្ ប៉ាពុដៃ្ ឥឡូវពៃោះខ្ពុ ំឈប់ពហើ� ។

ព�ើង្បាៃ្្តើបពន្ា្ត [្ូៃៗរប្់តព�ើង្] ចពំពាោះរា�់្ំហពុ្តដដ�បាៃព ើ្តពឡើង្។ ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្អាច
 ទប់្ំហរឹង្្្ពុង្ចិត្បាៃ។
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ដូចដដ�អ្្ចូ�រមួរ្ា្់បាៃព�ើ្ពឡើង្ខាង្ព�ើ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាពសចើៃបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគអាច 
“ពដើរពចញ” ពដើម្ើកាតប់ៃ្ថ�ការទា្់ត្ំតដើរ្ាកាៃ់ដតធ្ងៃ់ធ្ងរ។  ពរា�ប�ំង្រប្ត�ួ់្ពគៃយិា�រ្ាពោ�្តៃ្វិធិើ 
ជាមួ�ភា គើរាខេ ង្ពទៀត ពៅព��ដដ�ពគរាៃអារមមេ�៍្ត្ងប់។

្តសរាប់អ្្ខលាោះវញិ �ួ្ពគបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា  វាគួរដតអាចពៅរចួ្្ពុង្ការព្ត្ើ្តពុំឱ្យ្តរាជិ្ដនទដដ�មិៃ
 ដមៃជាស្រុមសគរួរាររប្ត់�ួ្ពគផ្លា ្ត់ប្ូរការពសបើភារា។

កា��ើមពុៃ ខ្ពុ ំ្ បខ់រឹង្ណា្់ត។ បន្ាប�់ើបាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោ ខ្ពុដូំចជាទៃ់ភលាៃ់ជាង្មពុៃ។ ខ្ពុបំាៃ
 កាត់បៃ្ថ�្ំហរឹង្បាៃពសចើៃ។ ការផ្លា ្ត់បូ្រ�ើការពសបើពា្្យអាស្្់ៗជាពសចើៃ ពៅជាការពសបើដតពា្្យព�ចៃ៍

�អៗ ប៉ាពុពណាណ ោះ។

�ើមពុៃ ខ្ពុ ំ្ បខ់រឹង្ណា្់ត ទាងំ្ខ្ពុ ំៃិង្រាវែ មើរប្់តខ្ពុ។ំ ព�ើង្បាៃព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាជាញរឹ្ញាប។់ ប៉ាពុដៃឥ្ឡូវ

 ពៃោះ ពៅព��ដដ�រាត់ខរឹង្ ខ្ពុ ំពៅព្ត្ងៀម។ ពហើ�ពៅព��ដដ�រាត់ពៅព្ត្ងៀម ខ្ពុ ំៃិយា�ម្ង្ ... ឥឡូវពៃោះ 
ព�ើង្��់រ្ាពសចើៃ ដូពច្ោះ ព�ើង្អាចរ្សាភា�្ត្ងប់រា្ង ត់បាៃពសចើៃដដរ ។

ព�ើង្មិៃពសបើពា្្យអាស្្់ៗពទៀតពទ ពហើ�ព�ើង្ពោោះសរា�បញ្ហា ពោ�្តៃ្ិវធិើ។ ពៅព��ដដ�  
ភាគើមួ�ខរឹង្ ព�ើង្ទពុ្ឱ្យពគ្ត្ងប់អារមមេ�៍្ិតៃ មពុៃៃរឹង្ព�ើង្ចាប់ពផ្ើមៃិយា�រ្ដំពណាោះសរា� ។ ពបើមិៃ

 ដូពច្ាោះពទ ព�ើង្មិៃអាចបញ្ប់ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាពឡើ�។ ព�ើង្្៏រ្ាបរ្់ាពៅវញិពៅម្ពោ�ការពរារ� 
រ្ាផង្ដដរ ពដើម្ើទប់រាកេ ត់ជពរាលា ោះ ព្ុំឱ្យរ ើ្ រា�ោ�បដៃ្ថមពទៀត។

្ូៃៗ ្មេួ�សបរុ្ត ្មេួ�ស្តើរប្ត់ខ្ពុ ំ �ួ្ពគ�ិបា្សបពៅណា្់ត។ �ួ្ពគរាៃអា្ប្្ិរយិាបំពារបំពាៃ 
ប៉ាពុដៃ្ពៅព��ខ្ពុ ំបាៃដរឹង្ដបបពៃោះ ពៅ�ួ្ពគរាៃឥរយិាបថពឈលាើ�ោ្់ខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំបាៃពដើរពចញ។ ខ្ពុ ំមិៃបាៃព្លាើ�

 តបពទ។ រា្ថ ៃការ�៍ គឺវារាៃភា�សបព្តើរជាង្ ពហើ��ួ្ព�ើង្បាៃរ្ត់ពៅ្្ពុង្្តពុភមង្្គ�ដដ�មិៃធាលា ប់
រាៃ�ើមពុៃម្ ។

�ួ្ពគ (អ្្ភូមិ) ពៅដតពសបើពា្្យមិៃ្តមរម្យ ពហើ��ួ្ពគពៅដតៃិយា�ពៅកាៃ់រ្ាពៅវញិពៅម្ 
ពោ�ពសបើពា្្យអ្តពុរ្ត ្ូតម្ើដត្្ពុង្ចំពណាមស្្តើវ�័ចំណា្ត់្៏ពោ�។ ជាពរឿ�ៗ ខ្ពុ ំដតង្សបាប់�ួ្ពគ ព្ុំឱ្យ

 ពៅរ្ាពៅវញិពៅម្ពោ�ពា្្យមិៃ�ិពរាោះទាងំ្ពនាោះ ពោ�រារ�ួ្រាត់ចា្ត់ៗពហើ� ព�ើង្សតរូវរាៃការ 
ពរារ�រ្ា  ... ពរឿង្ដបបពៃោះ ពៅដតរាៃពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់ព�ើង្ ។ មិៃដមៃសគប់ៗរ្ា្តពុទ្ធដត��់ 
ពហើ�ពធវែើបាៃពនាោះពទ ។ រាៃដតព�ើង្ដដ�ជាអ្្ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាប៉ាពុពណាណ ោះដដ���់ ពហើ�អាចពធវែើបាៃ។

កា��ើមពុៃ អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារបាៃព ើ្តពឡើង្ជាពសចើៃពៅ្្ពុង្ភូមិរប្ត់ព�ើង្។ ប៉ាពុដៃ្ វាបាៃកាត់
 បៃ្ថ� បន្ាប់ម្�ើរាៃអង្្គការ ៃិង្អ្្ពា្់�័ៃ្ធបាៃចពុោះម្ជួ��ៃ្យ�់ដ�នា។ំ សបជាជៃពៅ្្ពុង្ភូមិទាងំ្

មូ�មិៃ្ូតវរាៃជពរាលា ោះពទៀតពទឥឡូវពៃោះ។ កា��ើមពុៃ ខ្ពុ ំមិៃអាចពគង្�្់បាៃស្តរួ�ពទ ពសពាោះជាពរឿ�ៗ 
ពគពៅខ្ពុ ំឱ្យពៅជួ�ពោោះសរា�ជពរាលា ោះរប្ត់�ួ្ពគ។ ព��ខលាោះ �ួ្ពគមិៃបាៃរា្រ ប់្ំតដើខ្ពុ ំពទ ពហើ�ពៅ

 ពបើ្វទិ្យពុរ្ាប់ពធវែើមិៃដរឹង្មិៃឮ។ ប៉ាពុដៃ្ ខ្ពុ ំបាៃសបាប់�ួ្ពគឱ្យឈប់រ្ាប់វទិ្យពុ ពហើ�ម្រ្ាប់ខ្ពុ ំវញិម្ង្។ ព��

 ខលាោះ �ួ្ពគខរឹង្ ប៉ាពុដៃ្រពសកា�ម្ �ួ្ពគបាៃរា្រ ប់ខ្ពុ ំ �ួ្ពគដរឹង្ថា ពា្្យ្តំដើរប្ត់ខ្ពុ ំគឺ្តមពហតពុផ�។

ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� អ្្ចូ�រមួខលាោះ��់ព�ើញថា ការផ្�់ដំបូនាមេ ៃដ�់អ្្ដនទអំ�ើការពសបើភារា  
ឬការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ គឺមិៃ្តមរម្យ ពហើ�ព��ខលាោះអ្្ទាងំ្ពនាោះមិៃបាៃព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃចំពពាោះការផ្រ�់

 
ពយាប�់រប្ត់អ្្ដដ�រាៃបំ�ង្�អពនាោះពឡើ� ។
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ពៅ្្ពុង្សគរួរារ ចំពពាោះអ្្ដដ�រាៃអា�ពុស្តបា�រ្ា ព��ដដ�ខ្ពុ ំៃិយា�អវែើមួ��ួ្ពគមិៃរ្ាប់ខ្ពុ ំ
 ពទ ។ ប៉ាពុដៃ្ ព�ើង្សតរូវ��់ថា សប្ិតៃពបើព�ើង្រាៃអារមមេ�៍�អ ព�ើង្ៃរឹង្ពោោះសរា�បញ្ហា ទាងំ្ពនាោះបាៃ�អ

 ដដរ។ សប្ិតៃពបើ �ួ្ ពគសប្ងំ្ៃរឹង្ព�ើង្ ឬពសបើអពំ�ើហងិ្សាម្ព�ើព�ើង្ ពនាោះព�ើង្សតរូវពដើរពចញ ពហើ�សប្ិតៃ
 ពបើ ព�ើង្�យាយាមៃិយា� �ួ្ពគៃរឹង្មិៃរ្ាប់ព�ើង្ពឡើ�។ ខ្ពុ ំមិៃ្តំពៅពៅព�ើព្មេង្ជំទង់្ ឬអ្្ដដ�្ត្ថិត
 ពៅពសកាមការសគបស់គង្រប្់តព�ើង្ពទ។ ខ្ពុចំង់្្តពំៅពៅព�ើមៃពុ្ត្សដដ�រាៃអា�ពុដូចរ្ាពៅខាង្ពសរៅសគរួរារ។

ជារមួ វា�ិតជារាៃការព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតយ្ា៉ា ង្ខាលា ងំ្ដដ�អ្្ ចូ�រមួជាពសចើៃ (ព្ត្ើរដតទាងំ្អ្់តដដ�បាៃៃិយា�
 ពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម) រាៃបំ�ង្ ៃិង្អាចអៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្
 ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ ពៅ្្ពុង្ផ្ោះផ្្�់រប្ត់�ួ្ពគ ពហើ�ជួៃកា� ពៅ្្ពុង្្តង្្គមរប្ត់�ួ្ពគ
 

ពទៀតផង្។ ផ�សបពយាជៃ៍ ឬការរ ើ្ ចពសមើៃជាពសចើៃដដ�ទទួ�បាៃ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់អ្្ចូ�រមួ អាចជួ�
 

បពង្កេើៃការផ្លា ្តបូ្់រដបបពៃោះបដៃ្ថមពទៀត ស�មទាងំ្�សង្ើ្ ៃងិ្ធានាៃូវផ�ប៉ាោះពា�់សប្បពោ�ចរិភា�ផង្ដដរ។

ការប៉ាពុៃប៉ាង្ផ្លា ្ត់ប្ូរ ៃិង្ភា�ពជាគជ័�ទាងំ្ពៃោះ គួរដតសតរូវបាៃ�្ម្�ិចារណាផង្ដដរពៅ្្ពុង្បរបិទ
 

ដដ�ភារាសតរូវបាៃពគពសបើ្្ពុង្ការពធវែើៃពយាបា�ពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជាកា��ើអតើតកា� ពហើ�ថាពតើការពសបើ
 ភារារាៃផ�ប៉ាោះពា�់ដ�់បទោឋា ៃ្តង្្គម ៃងិ្អារមមេ�៍រប្តម់ៃពុ្ត្សយា៉ា ង្ណា។ ពៅព��ដដ��ួ្ដខមេរស្ហម 

ពឡើង្កាៃ់អំណាច ភារាបាៃកាលា �ពៅជាបញ្ហា ៃពយាបា�  ពោ�រាររបបពៃោះ បាៃ្ំ�ត់ពរា�ពៅព្្ោះពៅ 
រ្គំៃិត្តង្្គមៃិ�ម ៃិង្ការបំផលាិចបំផ្លា ញឋានាៃពុស្ម្តង្្គម45 កា��ើព��្ៃលាង្ម្។ �ួ្ពគបាៃ�យាយាម 
ដ្ឋានាៃពុស្ម�ើភារាផង្ដដរ រមួទាងំ្តួនាទើ តំដ�ង្ ្ត�វែនាម វា្្យ្ត�្ ៃិង្ការពសបើពា្្យព�ចៃ4៍6 ពផ្សង្ៗ  
ឧទាហរ�៍៖ ភារាដដ�ពសបើសបា្ត់ពោ�សបជាជៃពៅតាមទើស្រុង្ដដ�រាៃចំព�ោះដរឹង្ខ្្ត់(ឧទាហរ�៍៖ 
ដូចជា “បា៉ា ” ៃិង្ “រា៉ា ្់” ្តសរាប់“ឪ�ពុ្” ៃិង្“រា្រ �”)សតរូវបាៃហាមឃាត់ពោ�តសមរូវឱ្យពសបើជំៃួ្តពោ�ពា្្យ 
ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្ជើវតិពៅតាមជៃបទ (ឧទាហរ�៍៖ “�ពុ្” ៃិង្“ដម៉ា” ្តសរាប់”ឪ�ពុ្”ៃិង្”រ្ា�”)47។ តាម�ិត 
ពា្្យ “�ពុ្” ៃិង្“ដម៉ា” ជាញរឹ្ ញាប់សតរូវបាៃជំៃួ្ត្្ពុង្ការ្តំពៅពៅអ្្ដដ�រាៃវ�័ចំណា្ត់ជាង្ ពទាោះបើជា 
មិៃសតរូវបាៃរាសំទពោ��ួ្ដខមេរស្ហមដដ�រាៃទំពនារពសបើ្ត�វែនាមដដ�បងាហា ញ�ើ្តមភា� ដូចជា “មិត្” ឬ  
“្តមមិត្”)។    ជាការ�ិតណា្ត់ ្ ្ពុង្្តម័�ដខមេរស្ហម ្ ពុរារសតរូវបាៃពគព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យពសបើពា្្យ “មិត្” ពដើម្ើ

 ៃិយា�ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់�ួ្ពគ។ ្តសរាប់សបជាជៃ្ម្ពុជាជាពសចើៃដដ�ព�ើង្បាៃ�ិពសរាោះពយាប�់ពៅ
 

្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា “រពបៀបដដ�ដខមេរស្ហមៃិយា�អំ�ើភា�ពរារ�48 ។ ពៅ្្ពុង្ការអៃពុវត្ជា្ ់
ដ្ត្ង្ ភា�ខពុ្តរ្ានៃភារាចំពពាោះអា�ពុ មិៃសតរូវបាៃពបាោះបង់្ពចា�ទាងំ្ស្តរុង្ពនាោះពទ ពហើ�ការពសបើបាស្ត់ភារា 
ដបបពៃោះគឺរាៃតិចតួចពៅ្្ពុង្ផ្ោះជា្ដៃលាង្ដដ�ការ្តរា្ង ត់អាចសតរូវបាៃធានា។ 

ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ ការពសបើសបា្ត់ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” ឬ ”អញ” មិៃសតរូវបាៃព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យពសបើ ដតពា្្យ
 បងាហា ញ�ើ�្ខេ�ៈសតរូវបាៃព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យពសបើជំៃួ្តបពុគ្គ�រ្ា្់ៗ។ ពហើ�ការពសបើពា្្យថា “អរគពុ�” “្ូតម” 
 

ៃិង្ “្តពុំពទា្ត” គឺមិៃចាបំាច់ �ើពសពាោះវាបង្កេប់ៃ័��ើការជាប់បំ�ពុ � ៃិង្្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើឋានាៃពុស្ម។ ្ត�វែនថ្ង
 ពៃោះ ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” មិៃសតរូវបាៃពគពសបើជាទូពៅពៅ្្ពុង្ការៃិយា�្ត្ើជាពរៀង្រា�់នថ្ងពនាោះពទ ពហើ�្ត្ាពៃោះ អាច
 បណ្ា�ម្�ើទទួ�រង្ឥទ្ធិ�� ឬទរាលា ប់�ើអតើតកា�។

45 Hinton, A.L. 2005: 189.
46 For changes in pronoun use see: Marston, J. 1997. Cambodia 1991–1994: hierarchy, neutrality and etiquettes of  

discourse. Doctoral Dissertation, University of Washington: 159–160.
47 Marston, J. 1997: 162–164. He also described the use of terms for people of the same age or younger: mitt (“friend”). 

Marston further states that these changes of terms were perceived as evidence that the state had some rights to 
determine parent–child relationships.

48 Marston, J. 1997: 165.
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ទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ និងការដ្ក់ពិន័យ

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដដ�ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃខលាោះៗអំ�ើខលារឹមរារ មពុៃៃរឹង្ចាប់ពផ្ើមវគ្គ្ិត្សា ឬអ្្ដដ�បាៃ
បៃ្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាបាៃរា�ការ�៍យា៉ា ង្ទូ�ំទូោ�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបដដ��ួ្រាត់ទំនា្់ទំៃង្ជា
មួ�្ូៃៗ ៃិង្រពបៀបោ្់�ិៃ័� ពសកា��ើការចូ�រមួពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃ្៏បាៃរា�ការ�៍
ថា  ខលារឹមរារវគ្គ្ិត្សាដដ�ទា្ទ់ង្ៃរឹង្សបធាៃបទ្ត្ើ�ើ “រពបៀបពោោះសរា�ជាមួ�ព្មេង្ជំទង់្” រាៃតនមលា�ិព្ត្ត 
ពហើ�ជាពរឿ�ៗពៃោះជាមូ�ពហតពុចម្ង្ដដ�ពធវែើឱ្យ�ួ្ពគរាៃចំណាប់អារមមេ�៍ចង្់ចូ�រមួ។

អ្្ ចូ�រមួមួ�ចំៃៃួបាៃៃិយា�អ�ំើការពរៀៃ្ូតសត្ត្ើ�ើការព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតចំ្ពពាោះឥរយិាបថវជិ្ជរាៃរប្់ត
 ព្ុរារ ពដើម្ើដ�នា�ំួ្ពគឱ្យពចោះពធវែើការ្តពសមចចិត្ដដ��អៗ  ៃិង្ពដើម្ើពធវែើឱ្យការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រប្ត់�ួ្ពគ

រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្។ 

ព�ើង្បាៃអៃពុវត្ជាបៃ្បន្ាប់ (ៃូវអវែើដដ�ព�ើង្បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្ិត្សា)។ ព�ើង្�យាយាមអៃពុវត្វា
មួ�ជំហាៃម្ង្ៗ។ ចំពពាោះពៅៗរប្់តព�ើង្ ព�ើង្សបាប់�ួ្ពគឱ្យខំពរៀៃ្ូតសត ពហើ� ព្ុំឱ្យពដើរព�ង្ពសចើៃ ។

វគ្គ្ិត្សាពៃោះបាៃជួ�ខ្ពុ ំឱ្យ��់�ើរពបៀប្្ពុង្ការព្ត្ើ្តពុំឱ្យ�ួ្ពគជួ�ខ្ពុ ំ ៃិង្រពបៀបពសបើសបា្ត់ភារា
 សតរឹមសតរូវពៅព��ៃិយា�ជាមួ�្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំ។ កា��ើមពុៃ ពទាោះបើជាខ្ពុ ំព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ួ្ពគ្៏ពោ� ព��

 ខលាោះខ្ពុ ំ្ ប៏ាៃគរំាម្ំដហង្�ួ្ពគដដរ។ អាចៃិយា�ថា ខ្ពុបំាៃពសបើការគំរាម្ំដហង្ម្ង្្្ពុង្ចំពណាមការៃិយា�
 បើដង្ ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំចង់្ឱ្យ�ួ្ពគជួ�ពធវែើអវែើមួ�។ ពហើ�ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំឈប់ពសបើការគំរាម្ំដហង្ពទៀត
 ពហើ� ... ខ្ពុ ំពសបើពា្្យព�ើ្ទរឹ្ចិត្ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគជួ�ការងាររប្ត់ព�ើង្ពធវែើយា៉ា ង្ណាឱ្យ�ួ្ពគ្តបបា�រ ើ្
 រា�ៃរឹង្ការជួ�ព�ើង្ ពហើ�ព�ើង្្៏សតរូវព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ួ្ពគវញិផង្ដដរ។ ឧទាហរ�៍៖ ពៅព��ខ្ពុ ំ្តពុំឱ្យ
 �ួ្ពគជួ�ដង្ទរឹ្ ខ្ពុ ំសបាប់�ួ្ពគថា  “ឥឡូវពៃោះ ្ូតមពធវែើតាមអវែើដដ�ខ្ពុ ំសបាប់ ពហើ�្ូតមពធវែើឱ្យបាៃ�អ ៃិង្
 សបព្តើរជាង្មពុៃ ពសពាោះអ្្គឺជា្ូៃ�អ” ។

ខ្ពុបំាៃវា�តប�ួ់្ពគ (កា��ើមពុៃ)។ ប៉ាពុដៃ ្ឥឡូវពៃោះខ្ពុមិំៃបាៃពធវែើដបបពៃោះពទៀតពទ។ កា��ើមពុៃ ខ្ពុវំា�
 ពៅៗរប្ត់ខ្ពុ ំខលាោះដដរ ដតព��ពៃោះខ្ពុ ំ្តពសមចចិត្ឈប់ពធវែើដូពច្ោះពទៀតពហើ�។ ខ្ពុ ំ�ួង្ពោម�ួ្ពគ។ �ួ្ពគ្៏

 រ្ាប់ព�ើង្ពសចើៃដដរ ពនាោះជាមូ�ពហតពុដដ�ព�ើង្ពៅចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។

�ើមពុៃ ខ្ពុ�ំពុរំាៃគៃលារឹោះអវែើពដើម្ើពោោះសរា�បញ្ហា ជាមួ�្ូៃៗរប្តខ្់ពុពំទ។ ជាធមមេតា ខ្ពុដំតង្ដតពដើរតួជារ្ា�
 រប្ត�់ួ្ ពគ ប៉ាពុដៃ្បន្ាប់�ើខ្ពុបំាៃចូ�រមួ្្ពុង្គពសរាង្ ពគបាៃផ្�ដំ់បូនាមេ ៃ�អៗ ដ�់ខ្ពុ។ំ ទនំា្់ទៃំង្រប្់តខ្ពុជំា

 មួ�្ូៃៗ ៃិង្រាវែ មើ គឺរាៃ�្ខេ�ៈសបព្តើរជាង្មពុៃ។ �ើមពុៃម្ ខ្ពុ ំសបាស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ��ួ្ពគ តាម
 ដបបរាមញញាៗ ប៉ាពុដៃ្រឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំរាៃវធិើ�អជាង្មពុៃពដើម្ើសបាស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ��ួ្ពគ។ ឧទាហរ�៍៖ 
 សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគចង់្ពចញពៅពដើរព�ង្ពៅខាង្ពសរៅ ខ្ពុ ំបាៃៃិយា�ថា “្ូៃមិៃអាចពដើរព�ង្បាៃពទ ឬ្ូៃ
 សតរូវដតសប�ត័ស្បដ�៉ាង្” ខ្ពុសំរាៃដ់តបនាលា ច្ូៃដតប៉ាពុពណាណ ោះ។ ខ្ពុឃំាត�ួ់្ពគឱ្យពៅផោ្ះ្៏មិៃ�អដដរ។ ការពដើរព�ង្
 

អាចជាបញ្ហា  ប៉ាពុដៃ្អាចបង្កេការរ ើ្ រា�ផង្ដដរ។ �ួ្ពគអាចរាៃបញ្ហា ផ្្�់ខលាួៃដដ�ខ្ពុ ំមិៃអាចដរឹង្បាៃ។ ខ្ពុ ំ
 បាៃៃិយា�ថា “្ូៃអាចពចញពៅពសរៅបាៃ១ ឬ២ពរា៉ា ង្។ ្ ូៃអាចញា៉ាំ អើពៅខាង្ពសរៅផង្ដដរ ប៉ាពុដៃស្តរូវសប�ត្័ 

អនាម័� ៃិង្្តពុខភា�ផង្”។ 
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ចំពពាោះ្ូៃសបរុ្តរប្ត់ខ្ពុ ំ ពទាោះបើរាត់មិៃដមៃជាព្មេង្សបរុ្ត�អ រាត់ពចញពដើរព�ង្ព���ប់ពសរៅ ឬមិៃ 
ទទ�ួទូរ្ត�័រ្ប្តខ់្ពុ ំ្ ព៏ោ� ដតរាត់ដតង្ដតជួ�ពបា្្តពមលាៀ្បំពា្រ់ប្តខ្់ពុ។ំ នថ្ងមួ� ព��ខ្ពុ ំ      សតឡប់ម្

 �ើសបជពុំពៅរាោ�ពុវំញិ ខ្ពុ ំបាៃ្ួតររាត់ថា “ពតើអ្្ណាបាៃពបា្្ំតព�ៀ្បំពា្់ហ្រឹង្?” ្ូៃសបរុ្តខ្ពុ ំបាៃ
 តបវញិថាគឺខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃអរគពុ�រាត់ដដ�បាៃពបា្គ្់្តំព�ៀ្បំពា្់រប្ត់ខ្ពុ ំ។ រាត់បាៃៃិយា�ថា 

“ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្អរគពុ�ខ្ពុ ំព��ពៃោះ ខ្ពុ ំដតង្ដតជួ�ពបា្គ្់សគប់ព��ពវោ?” ខ្ពុ ំបាៃសបាប់រាត់ថា ខ្ពុ ំ
 ទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា� ដូពច្ោះខ្ពុ ំដរឹង្ថា សតរូវអរគពុ�អ្្យា៉ា ង្ដូចពម្ច ។

ខ្ពុ ំធាលា ប់្ត្ើបពន្ា្ត្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំ ពៅព���ួ្ពគពចញពៅពដើរព�ង្ខាង្ពសរៅផ្ោះ ពហើ��ួ្ពគមិៃព្លាើ�
តបពៅៃរឹង្ការពៅទូរ្ត័�្រប្់តខ្ពុ ំ។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំបាៃផ្លា ្ត់បូ្រទរាលា ប់ពៃោះពហើ�។ ជំៃួ្តឱ្យការ្ត្ើបពន្ា្ត ខ្ពុ ំ
បាៃ�ួង្ពោមបញ្ពុ ោះបញូ្��ួ្ពគវញិ។ ខ្ពុ ំបាៃ�ៃ្យ�់ពហើ�ផ្�់ឱ្យ�ួ្ពគៃូវពហតពុផ�្តមស្តប។ ពៅ

 ព��ព�ើង្ផ្លា ្ត់បូ្រ �ួ្ពគ្៏ផ្លា ្ត់ប្ូរដដរ។ �ួ្ពគឈប់ពដើរព�ង្ពសចើៃដូច�ើមពុៃពទៀតពហើ�។ �ួ្ពគដរឹង្ថា 
ព��ណាគួរពៅ ឬមិៃគួរពៅ។ �ួ្ពគមិៃពចញពៅពសរៅពៅព��ណាដដ�មិត្ភ្្ិរប្ត់�ួ្ពគបបួ�ពទ។  
�ួ្ពគចូ�ចិត្ផរ្ឹ សរា ប៉ាពុដៃ្បន្ាប់�ើព�ើង្អប់រ�ំួ្ពគម្ �ួ្ពគរាៃការផ្លា ្ត់បូ្រ។ បន្ាប់�ើពធវែើការ �ួ្ពគ

 ផរ្ឹ សរាពបៀរមួ� ឬ�ើរដបពៅផ្ោះជាមួ�បង្បអូៃ ឬពៅព��អាហារព��ោ្ង ច ពហើ�ចូ�ពគង្ពៅ។ មយា៉ាង្ 
ពទៀត ពសកា��ើចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ ឪ�ពុ្រ្ា� ឬអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្ ប៏ាៃផ្លា ្តប់្ូរទរាលា បមិ់ៃ�អផង្ដដរ។ 

 ខ្ពុ ំធាលា ប់វា� ៃិង្ពធវែើបាប្ូៃៗ�ើមពុៃម្ ដតព��ពៃោះខ្ពុ ំកាត់បៃ្ថ�ពសចើៃពហើ�រហូតដ�់ ៥0 ភាគរ�។ ខ្ពុ ំធាលា ប ់
ដស្ត្ខាលា ងំ្ៗោ្់�ួ្ពគ�ើចរា្ង �។ ពៅព��ណាខ្ពុ ំចង់្វា�ដំ ឬ្ត្ើបពន្ា្ត្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំ ពមពរៀៃដតង្រឭំ្

ព្ុំឱ្យខ្ពុ ំពធវែើដូពច្ោះ។

�ើមពុៃ ព�ើង្ដស្ត្គំហគផង្ ពៅព��ដដ�ព�ើង្ៃិយា� ៃិង្មិៃ្តបបា�ចិត។្ អញ្រឹង្ �ួ្ ពគមិៃស�ម
 រា្រ ប់ ៃិង្ពធវែើតាមអវែើដដ�ព�ើង្ចង់្បាៃ។

ពៅព��ព�ើង្ៃិយា�ជាមួ�្តពមលាង្ទៃ់ភលាៃ់ ៃិង្�ួង្ពោម�ួ្ពគ �ួ្ពគរ្ាប់ព�ើង្កាៃ់ដតពសចើៃ។

ខ្ពុ ំធាលា ប់បាៃសបាប់អ្្ជិតខាង្ថា ្ ូៃសបរុ្តរប្ត់ខ្ពុ ំរ រឹង្រូ្តណា្់ត្ត�វែនថ្ងពៃោះ ប៉ាពុដៃ្ពបើខ្ពុ ំៃិយា�ពៅកាៃ់
 រាតថ់ា “្ូៃសបរុ្ត ្ូតម្ូៃជួ�ដង្ទរ្ឹ ោ្ធ់ពុង្ឱ្យបា៉ា ផង្ បា៉ា ជាបរ់វ�ក់ារងារពផ្សង្”។ ពៅព��ខ្ពុៃិំយា��អ 

ពនាោះរាត់ៃរឹង្ពធវែើភាលា ម។

ព្ត្ើរដតសគប់ៗរ្ានៃអ្្ចូ�រមួដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃ�ៃ្យ�់ថា ពៅព��ដដ��ួ្ពគផ្លា ្ត់ប្ូរ�ើ
ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ្ូៃៗជំៃួ្តពោ�ការពសបើ “ពា្្យទៃ់ភលាៃ់”ពនាោះ ្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគបាៃព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃពៅ
ៃរឹង្្តំព�ើ រប្ត់�ួ្ពគទាៃ់ព��ពវោ ៃិង្សបព្តើរជាង្មពុៃ។ អាចៃិយា�មយា៉ាង្ពទៀតថា វធិើរាស្ត្ដដ�បាៃ

 
បងាហា ញពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាបាៃផ្�ៃូ់វឧប្រ�៍ ៃងិ្វធិើរាស្ត្ ពដើម្ើជួ�ដ�់អ្្ចូ�រមួដដ�ជាអ្្ចញ្ិរឹមបើបាច់

 ្្ពុង្ការពោោះសរា�បញ្ហា ដដ��ួ្ពគជួបសបទោះ្ៃលាង្ម្ជាមួ�្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ឧទាហរ�៍៖ ពៅព��្ូៃៗរប្់តព�ើង្សតឡប់ម្�ើរាោពរៀៃ ពហើ��ួ្ពគអ្់ត 
្រាលា ងំ្ ខរឹង្ ឬរាៃបញ្ហា ណាមួ� ពតើវធិើរាស្ត្អវែើខលាោះដដ�ព�ើង្គួរពសបើ ពដើម្ើជួ��ួ្

 ពគពោោះសរា�បញ្ហា ? ព�ើង្មិៃគួរ្ប់សបរាថ�ួ្ពគពទ ប៉ាពុដៃ្       ព�ើង្គួរដតទពុ្ 
ព��ឱ្យពគ បាៃ្តសរា្ ៃិង្្ត្ងប់អារមមេ�៍្ិតៃ។ បន្ាប់ម្ ព�ើង្គួរដតដ្តវែង្រ្វធិើ 
ៃិង្ដំពណាោះសរា��អៗ ។
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អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើអ្្�យាយាមអៃពុវត្វធិើរាស្ត្�អៗ ដដរឬពទ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ខ្ពុ ំបាៃ�យាយាម ៃិង្អៃពុវត្។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើបាៃទទួ��ទ្ធផ�យា៉ា ង្ណាដដរ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ខ្ពុ ំទទួ�បាៃ�ទ្ធផ��អ ... ពជាគជ័� ... ចំពពាោះខ្ពុ ំផ្្�់ ខ្ពុ ំបាៃសបឈមៃរឹង្បញ្ហា
 ដបបពៃោះ�ើមពុៃម្។ ្ូៃរប្់តខ្ពុ ំ គឺដូចរ្ាអញ្រឹង្។ ពរឿង្រប្ត់ខ្ពុ ំ គឺដូចរ្ា្្ពុង្ពមពរៀៃ
 ពៃោះ។ ខ្ពុ ំបាៃពធវែើតាមអវែើដដ�ខ្ពុ ំបាៃពរៀៃ ខ្ពុ ំបាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើញថា ខ្ពុ ំទទួ�បាៃ

 �ទ្ធផ�ពជាគជ័�ពសចើៃ ។

ជួៃកា� អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មួ�ចំៃួៃបាៃពរៀបរាប់ថាការផ្លា ្ត់ប្ូរមួ�ដផ្្រប្ត់�ួ្ពគគឺពោ�រារដតវា
 

រាៃផ�សបពយាជៃ៍្តសរាប់្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ ។

្តសរាប់ខ្ពុ ំ �ើមពុៃម្ខ្ពុ ំធាលា ប់ពសបើពា្្យ “ដហអង្” ជាមួ�្ូៃៗ។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំផ្លា ្ត់ប្ូរពៅពសបើពា្្យ “្ូៃ
 ដអង្”  “្ូៃជាទើស្តឡាញ់”វញិម្ង្ ពោ�្តពុំឱ្យរាត់សបាប់ខ្ពុ ំអំ�ើទើ្ដៃលាង្ដដ�រាត់ចង់្ពៅ។ ចំពពាោះ   ្ូៃ  

ឬ្ូៃសបរាររប្់តខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំធាលា ប់ពសបើពា្្យ “ដហអង្” ពដើម្ើ្តួរនា�ំួ្ពគ ពហើ��ួ្ពគមិៃ្ូតវរ្ាប់ខ្ពុ ំពទ ពបើខ្ពុ ំពសបើ

 ពា្្យដបបពៃោះ។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំបាៃប្ូរម្ពសបើពា្្យទៃ់ភលាៃ់វញិម្ង្ �ួ្ពគរ្ាប់អវែើដដ�ខ្ពុ ំៃិយា�ពសចើៃជាង្
 មពុៃ ...។ ្ ូៃខ្ពុ ំ វាសរាៃ់ដតព្តើចញរឹមៗបៃ្ិច ្ ៏ពដើរពចញពៅ។ ្ ូៃខ្ពុ ំរាត់បាៃផ្លា ្ត់បូ្រពៅព��រាត់ៃិយា�
 ជាមួ�ព�ើង្។ រាត់ពៅរាៃការពអៀៃខាមេ ្ត់ណា្ត់ ដូពច្ោះរាត់មិៃទាៃ់ទរាលា ប់ពសបើពា្្យថា “ខ្ពុ ំ” [ពា្្យគួរ 

្តម] ពដើម្ើព្លាើ�តបវញិពៅពឡើ�ពទ ប៉ាពុដៃ្រាត់្៏មិៃពសបើពា្្យ “អញ” [ពា្្យមិៃ�ិពរាោះ] ដូច�ើមពុៃដដរ។ ពៅ
 ព��ណាដដ�រាត់ៃិយា� គឺរាត់ដតង្ដតរ�ំង្ពា្្យថា “អញ” ឬ “ខ្ពុ ំ” ។ រាត់ពៅដតខាមេ ្់តពអៀៃ ... ។ 

អ្្ជិតខាង្ ពគដតង្ពៅខ្ពុ ំថា “ដម៉ាអាអូៃ” (រ្ា�រប្ត់ ព្ុរារគួរឱ្យស្តោញ់) ។

ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំពសបើពា្្យ�អៗ ជាមួ�្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំ �ួ្ពគរ្ាប់។ ភាគពសចើៃ ្ូៃស្តើពធវែើតាមអវែើដដ�
ព�ើង្សបាប់បាៃ�អជាង្។

្តសរាប់ខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍�អជាមួ�្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំដដ�បាៃពរៀបការពហើ� ប៉ាពុដៃ្ខ្ពុ ំរាៃបញ្ហា ជាមួ�   
្ូៃៗដដ�ពៅ�ើវ។ យា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ខ្ពុ ំដរឹង្�ើវធិើពោោះសរា�បញ្ហា ពៃោះ។ ខ្ពុ ំដតង្ដតៃិយា�ជាមួ��ួ្ពគ

 ពោ�រាៃមូ�ពហតពុ។ ឧទាហរ�៍៖ ពៅព��្ូៃសបរុ្តខ្ពុ ំពដើរព�ង្ពសរៅព���ប់ ៃិង្ចូ�ផ្ោះ�តឺយា៉ា វ ខ្ពុ ំ ដតង្ដតសបាប់រាត់ថា “ទើ១ ដម៉ាមិៃតរឹង្ដតង្ជាមួ�្ូៃឯង្ពទ ប៉ាពុដៃ្្ូៃឯង្សតរូវគិតឱ្យបាៃ�អិត�អៃ់ថា សប្ិតៃ
 ពបើរាៃពសរាោះថ្ា្ច់រាចរ�៍ពៅព���ប់ព្ើតពឡើង្ពនាោះ រាមេ ៃៃរណារ្ា្់ពគដរឹង្ ពហើ�ពគអាចជ�ួ្ូៃឯង្ 

បាៃពនាោះពទ។ ទើ២ សប្ិតៃពបើ្ូៃឯង្ពចញពៅពសរៅពៅព���ប់អំឡពុង្ព��ប៉ាូ�ើ្តពធវែើពប្ត្្មមេពដើម្ើ
 ចាប់ស្រុមពញៀៃពសគឿង្ពញៀៃ �ួ្ពគអាចចាប់្ូៃឯង្ដដរ ពសពាោះ�ួ្ពគគិតថា ្ ូៃឯង្ម្�ើស្រុមដតមួ� ពទាោះ 

បើជា្ូៃឯង្ជា��រដឋា�អ្ ៏ពោ�។” ខ្ពុ ំសរាៃ់ដត�យាយាម�ៃ្យ�់្ូៃៗខ្ពុ ំដូពច្ាោះ។ យា៉ា ង្ណាមិញ ខ្ពុ ំដរឹង្�ើរ
 ពបៀបពសបើពា្្យដផអមដ�ហាមជាមួ�រាត់ ដូចជា ពា្្យ”្ូៃ្តរាលា ញ់” ៃិង្ដម៉ា ជាពដើម។ ឥឡូវពៃោះ រាត់�យាយាម 

កាត់បៃ្ថ�បាៃខលាោះៗពហើ� ពទាោះបើជាមិៃទាៃ់បាៃ ១០០ភាគរ�្៏ពោ� ្៏សបដហ�បាៃ ៧០ភាគរ� 
ដដរ ដដ�ពធវែើឱ្យខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍្តបបា�រ ើ្ រា� ។
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ព�ើង្ចង់្រាៃៃ័�ថា ឧទាហរ�៍៖ ពៅព��្ូៃៗរប្់តព�ើង្ពធវែើខពុ្ត ព�ើង្ជារា្រ �ដតង្ដត្្តើបពន្ា្ត 
�ួ្ពគ។ �ួ្ពគមិៃហ៊ាៃតរាត់ពទ ភាគពសចើៃ�ួ្ពគពៅព្ត្ងៀម។ ព��ខលាោះ �ួ្ពគបាៃសត�ប់ម្រាោពរៀៃ 
�តឺ ពោ�រារ�ួ្ពគបាៃពរៀៃបដៃ្ថមពរា៉ា ង្ ពហើ��ួ្ពគមិៃបាៃសបាប់ព�ើង្ជាមពុៃ ព�ើង្បាៃបពន្ា្ត�ួ្
ពគដដ�សត�បម់្ផោ្ះ�តឺ ពោ�មិៃរា្្ួតរ�ួ្ ពគថារាៃអវែើព ើ្តពឡើង្។ ពសកា�ម្ �ួ្ ពគសបាបព់�ើង្ថា 
�ួ្ពគបាៃពរៀៃថ្ា្់បដៃ្ថមមួ�ពរា៉ា ង្ពទៀត ប៉ាពុដៃ្ព�ើង្បាៃ្្តើបពន្ា្ត�ួ្ពគរចួពៅពហើ�។ ប៉ាពុដៃ្ ឥ�ូវពៃោះ 
បន្ាប់�ើព�ើង្បាៃពរៀៃពហើ�រាៃការ��់ដរឹង្ ព�ើង្មិៃបាៃ្្តើបពន្ា្ត�ួ្ពគពទៀតពទ។ ព�ើង្សតរូវ្តួរ�ួ្

 ពគអំ�ើមូ�ពហតពុជាមពុៃ្ិតៃ ។

ពៅព��ពនាោះ (មពុៃវគ្គ្ិត្សា) ខ្ពុ ំមិៃបាៃ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ខាលា ងំ្ចំពពាោះ�ួ្ពគពទ (្ូៃៗ)។ ឥឡូវពៃោះ 
ខ្ពុ ំ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ចំពពាោះ�ួ្ពគ។ សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគម្�តឺដដ�មិៃគួរម្�តឺ ខ្ពុ ំឱ្យពគអាៃពមពរៀៃ ឬ

 ពធវែើពមគពុ�គ�ិត ជំៃួ្តឱ្យការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ ឬ្្តើបពន្ា្ត។

ព�ើង្មិៃរាៃទំនា្់ទំៃង្ជិត្ត្ិទ្ធដូចពៃោះពទកា��ើមពុៃ។ នាង្មិៃហ៊ាៃ �ើពសពាោះនាង្មិៃ��់�ើ
 អារមមេ�៍រប្ត់ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំស្តឡាញ់នាង្ ប៉ាពុដៃ្នាង្មិៃដរឹង្។ ព��ពៃោះ ខ្ពុ ំដ�នានំាង្ម្ង្មួ�ជំហាៃៗ។ បន្ាប់

 ម្ព�ើង្កាៃ់ដតរាៃអារមមេ�៍ជតិ្ិ្តទ្ធ ... ខ្ពុ ំបាៃពសបើពា្្យ�អៗ  ពៅព��ខ្ពុ ំៃិយា�ជាមួ�នាង្ម្ង្ៗ។ ការ
 ពធវែើដបបពៃោះ នាង្រាៃអារមមេ�៍ជតិ្ិ្តទ្ធៃរឹង្ខ្ពុ ំ ពហើ�នាង្្៏ដរឹង្ថា ខ្ពុ ំ្ំ�ពុង្ពសបើពា្្យ�អៗ ជាមួ�នាង្ដដរ។ 
 ខ្ពុ ំ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ចំពពាោះនាង្ ដូពច្ោះនាង្រាៃអារមមេ�៍ជតិ្ត្ិទ្ធជាមួ�ខ្ពុ ំវញិ ពហើ�ដរឹង្ថា 

ខ្ពុ ំស្តឡាញ់នាង្។ 
 សប្ិតៃពបើអ្្ស្តឡាញ់មៃពុ្ត្សរ្ា្់ ពហើ�មិៃឱ្យពគដរឹង្ថាអ្្ស្តឡាញ់ពនាោះ  ពគៃរឹង្មិៃហ៊ាៃចូ�

 ជិតអ្្ពទ។ កា��ើមពុៃ �ួ្ពគពៅជិតខ្ពុ ំ ប៉ាពុដៃ្ព��ខលាោះ�ួ្ពគមិៃហ៊ាៃ ឬមិៃ្តបបា�ចិត្សបាប់ខ្ពុ ំអំ�ើបញ្ហា
 ផ្្�ខ់លាួៃរប្់ត�ួ្ ពគពទ។ ពៅព��ពៃោះ ព�ើង្រាៃភា�ជិត្ិ្តទ្ធ ដូចពៃោះ�ួ្ពគ្ត្ថតិពៅជិតខ្ពុពំហើ�ពៅព��
 រាៃអវែើព ើ្តពឡើង្ �ួ្ពគៃរឹង្សបាប់ខ្ពុ ំ។

ចំពពាោះខ្ពុ ំ បន្ាប់�ើបាៃចូ�រមួ្្ពុង្គពសរាង្ពៃោះ ខ្ពុ ំគិតថាខ្ពុ ំរាៃទំនា្់ទំៃង្�អជាមួ�្ូៃៗ ។ ខ្ពុ ំគិតថា
 វធិើដដ�ខ្ពុ ំៃិយា�ពៅកាៃ់�ួ្ពគរាៃភា�សបព្តើរជាង្មពុៃ។ ឧទាហរ�៍៖ �ើមពុៃ ្ ូៃរប្់តខ្ពុ ំមិៃដដ�សបាប់

 ខ្ពុ ំថា �ួ្ពគពដើរព�ង្ពទ ដតព��ពៃោះ�ួ្ពគសបាប់ការ�ិតដ�់ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃសបាប់្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំថា អ្ូៃអាច
 ពចញពៅពសរៅបាៃ ប៉ាពុដៃ្អ្្មិៃគួរពៅរ្ា្់ឯង្ពទ។ ្ូៃគួរពៅជាមួ�មិត្ភ្្ិមួ�ចំៃួៃពទៀត 

មពុៃព��ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាព�ើង្មិៃ��់ពទ ដតពសកា�ម្ព�ើង្��់ពសចើៃ។ វាជួ�ខ្ពុ ំសបដហ� ៧0 ពៅ 
៨0 ភាគរ� ទា្់ទង្ៃរឹង្រពបៀបដ�នាពំ្មេង្ៗ។ ្ ពុរារ្៏អាច��់�ើ ៧0 ឬ ៨0 ភាគរ�ដដរ។ ដូពច្ោះ សប្ិតៃពបើ 
ព�ើង្បូ្វាចូ�រ្ាវាពសចើៃណា្់ត។ កា��ើមពុៃ អាចៃិយា�បាៃថា ការ��់ដរឹង្រប្់តព�ើង្គឺសតរឹម ៣0 
ភាគរ�។ ប៉ាពុដៃ្ព��ពៃោះ វាបាៃព ើ្ៃពឡើង្ដ�់ ៧០ ឬ ៨០ ភាគរ�។ ដូពច្ោះ វាងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការសបាស្ត័� 
ទា្់ទង្រ្ាបាៃ�អជាង្មពុៃដដរ ។

អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគជាមួ�្ូៃៗរាៃ�្ខេ�ៈសបព្តើរ 
ពឡើង្ ពោ�រារ�ទ្ធផ�នៃការអៃពុវត្វធិើរាស្ត្ដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសតតាមរ�ៈវគ្គ្ិត្សា។ ការផ្លា ្តប់្ូរទាងំ្

 
ពៃោះ គជឺា�ទ្ធផ�បាៃម្�ើការពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្ៃូវការសបាស្ត័�ទា្់ទង្ ការរា្រ ប់្ ូៃៗ ្ ដូ៏ចជា ការៃយិា�

 
ពោ�ពា្្យ្តំដើគួរ្តម។
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ការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងអំសពើហិងសាសលើរាងកាយ

អ្្ចូ�រមួដដ�បាៃៃិយា�អំ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា�ពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម ពោ�
 ពរៀបរាប់ថា “ការវា�ដំ” ពៅព�ើ ព្ុរារគឺជាទសមង់្មួ�នៃការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ។ �ួ្ពគបាៃ្ត់្តរា្គ �់�ើ្រ�ើ មួ� 

ចៃួំៃដដ�មៃពុ្ត្សសបរុ្តវា�ពធវែើបាៃពៅព�ើនដគូរប្តរ់ាត ់(�ួ្ ពគ្ប៏ាៃព�ើ្ �ើស្្តើដដ�វា�រាវែ មើរប្តរ់ាតវ់ញិ
 

ដដរ)។ ្ ្ពុង្បរបិទដបបពៃោះ ស្្តើម�ួរបូបាៃពរៀបរាបអ់�ំើរពបៀបដដ�រាតព់រៀៃ�ើវធិើរាស្ត្ពដើម្ើការពារខលាួៃឯង្ (្ូតម
 ពមើ�ការ�ិ�័�៌នាខាង្ពសកាម) ។

 អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ទាងំ្អ្់តដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិច្�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមបាៃៃិយា�អំ�ើការកាត់
 បៃ្ថ� ឬបពា្ឈបក់ារោ្ទ់�្ឌ ្មមេធ្ងៃធ់្ងរពៅព�ើ្ ូៃៗ ពោ�រារបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ៃងិ្ការពរៀៃ�ើវធិើរាស្ត្
 ពផ្សង្ៗ ពដើម្ើដ�នា�ំើការសប�រឹត្ ឬឥរយិាបថ្ូៃៗរប្ត់�ួ្ពគ។

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ជាសបន��ើ  បពុរ្តរាៃទំពនារពសបើពា្្យពរាោះ្ពសកាោះ ឬធ្ងៃ់ៗចំពពាោះ្ូៃៗ ដដ�ពធវែើឱ្យ
ប៉ាោះពា�់ដ�់អារមមេ�៍រប្ត់្ូៃៗ។ ដូពច្ោះ ស្ត្ើគួរទទួ��្តួនាទើពៃោះពដើម្ើអប់រ ំ្ ូៃ។ 
ឧទាហរ�៍៖ ជាធមមេតា ព�ើង្ៃិយា�ជាមួ�ព្មេង្ៗថា “ ព្ុំៃិយា�អំ�ើ្ំហពុ្តពៃោះឱ្យ 
�ពុ្ឯង្បាៃដរឹង្”។ ្៏ប៉ាពុដៃ្រ ចាប់តាងំ្�ើបាៃទទួ�ការប�្ពុ ោះបណ្ា�ម្ បពុរ្ត្៏សតរូវ 
ពដើរតួនាទើជាអ្្អប់រ ំ្ ូៃ ពោ�មិៃពសបើអំព�ើហងិ្សា ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ ពតើ�ូ�ិតជាពសបើអំព�ើហងិ្សាដមៃពទ?

អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ បាទ  ខ្ពុ ំ ធាលា ប់ ។ ដតព��ពៃោះ ខ្ពុ ំមិៃដដ�ពធវែើដបបពៃោះពទៀតពទ។

ព្ុរារម�ួចៃំៃួដដ�មៃិបាៃព ល្ាើ�តបជាវជិ្ជរាៃចពំពាោះអ្្ចញ្ិរឹមបើបាច់ដដ��យាយាមផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថ
 រប្ត់�ួ្ពគពទ។  អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ទាងំ្ពៃោះបាៃ�ៃ្យ�់ថា ្ ូៃរ្ា្់ៗរាៃបញ្ហា សបឈមពផ្សង្ ៗ រ្ា ពហើ��ិបា្
 

្្ពុង្ការផ្លា ្តប់្ូរ�ួ្ ពគតាមការ�ៃិ�័ដបបវជិ្ជរាៃណា្់ត។ ជា�ពិ្ត្ត ព្មេង្សបរុ្តម�ួចៃំៃួសតរូវបាៃពគដរឹង្ថារាៃ
 ការដសបសបរួ�តចិតួច ពបើពទាោះជារាៃការ�យាយាមរប្់តអ្្ ចិញ្រឹមបើបាច់្ ្ពុង្ការពសបើសបា្តវ់ធិើរាស្ត្ថមេើៗ ្៏ពោ�។

ព្ុរារខលាោះរាៃចរ ិ្ រញារំញូវ។ ព��ព�ើង្ៃិយា�ជាមួ��ួ្ពគ ជួៃកា��ួ្ពគអាចខរឹង្ពោ�រាមេ ៃ
 មូ�ពហតពុ។

ព្ុរារខលាោះពទៀតរាៃការ្តសមប្តសមរួ� ៃិង្ពធវែើការផ្លា ្ត់បូ្រ។ ប៉ាពុដៃ្រ អ្្ដដ�រាៃចរ ិ្ មិៃ្ូតវរា្រ ប់
 បងា្គ ប់រាតាបិតារប្ត់�ួ្ពគ ទំៃង្ជាមិៃងា�ៃរឹង្ផ្លា ្ត់ប្រូរងា�ៗដដរ ។

�ើមពុៃ ្ូៃសបរុ្តៗមិៃបាៃរា្រ ប់ព�ើង្ពទ។ វាពធវែើឱ្យព�ើង្ខរឹង្ជាពរឿ�ៗ។ ្តសរាប់្ូៃស្តើ ព��ព�ើង្
 ៃិយា�ជាមួ��ួ្ពគ �ួ្ពគរ្ាប់ព�ើង្ពសចើៃជាង្។ ដតព��ពៃោះ ព�ើង្បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរវធិើរាស្ត្អប់រ។ំ ប៉ាពុដៃ្ 

 ការអប់រ ំ្ ូៃសបរុ្ត គឺ�ិបា្ជាង្ការអប់រ ំ្ ូៃស្តើ។

្តសរាប់ខលាួៃខ្ពុ ំផ្្�់ ពៅព��ដដ�្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំមិៃបាៃទទួ��ិៃ្ពុខ្្់ត ឬ�អ ខ្ពុ ំដតង្ដតវា�ពធវែើបាប�ួ្
 ពគ ប៉ាពុដៃ្ព��ពៃោះខ្ពុ ំបាៃផ្លា ្ត់ប្ូរពហើ�។ ខ្ពុ ំបាៃឈប់ពធវែើដូច្ោះពទៀតពហើ� ។
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បន្ាប់ម្ ព�ើង្ៃិយា�អំ�ើព្មេង្ជំទង់្ម្ង្។ �ើមពុៃ ព�ើង្ធាលា ប់បាៃពធវែើ្ំហពុ្តខលាោះៗ។ ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្
 បាៃផ្លា ្ត់បូ្រ ៃិង្្តសមបខលាួៃតាមរា្ថ ៃភា�មួ�ចំៃួៃ។ ព�ើង្មិៃអាចផ្លា ្ត់ប្ូរ ១០០ភាគរ�ពទ ប៉ាពុដៃ្ យា៉ា ង្

 ពហាចណា្ត់ ៥០ភាគរ�ដដរ។ �ើមពុៃ ព�ើង្ចង់្វា�ពធវែើបាប្ូៃ ពៅព��ព�ើង្បញ្្ជ រឱ្យ�ួ្ពគពធវែើអវែើមួ� 
ពហើ��ួ្ពគមិៃពធវែើតាមដូចអវែើដដ�ព�ើង្បាៃៃិយា�។ ប៉ាពុដៃឥ្ឡូវពៃោះ ព�ើង្បាៃពរៀៃរ្សាភា�្ត្ងប់រា្ង ត។់ 
ផ្ពុ�ពៅវញិ ព�ើង្ៃិយា�ពា្្យ�អៗ អប់រ�ំួ្ពគ ៃិង្�ួង្ពោម�ួ្ពគជំៃួ្តវញិ ។

រាតព់សបើអពំ�ើហងិ្សា ៃិង្រអ៊ូរទាតំចិជាង្មពុៃ បន្ាប�់ើព�ើង្បាៃដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ�ព�ើង្បាៃពរៀៃ្ូតសត
 ជាមួ�រាត់ ។

រាត់្៏បាៃៃិយា�ពៅកាៃ់្ូៃៗ ពោ�ពា្្យដផអមដ�ហាមផង្ដដរ ដូចជា “្ូៃ្តរាលា ញ់ ពតើ្ ូៃឯង្រចួរា�់ 
ពហើ�ឬពៅ? ខ្ពុ ំឃាលា ៃខាលា ងំ្ណា្់ត ្ូតមោង្នដ ពហើ�សបញាប់ម្ញា៉ាំ អាហារនថ្ងសតង្់រមួរ្ា ពសពាោះរ្ា�្ូ
ៃបាៃពរៀបចំរចួរា�់ពហើ�”។

�ើមពុៃ ព��ដដ�ខ្ពុ ំពៅ្ូៃៗឱ្យញា៉ាំ អាហារព��ស�រឹ្ �ួ្ពគមិៃបាៃម្ភាលា មៗពទ ប្ើរប្ត់ខ្ពុ ំបាៃ�្
 ដខ្សស្វា៉ា ត់រប្់តរាត់ម្វា�វាត់ព�ើវត្ថពុដ្្រពដើម្ើគំរាម្តំឡពុត�ួ្ពគ ។ រាត់សរាៃ់ដតវា�ពៅព�ើវត្ថពុ ដូចជា

 តពុពរៅអើ នផ្ជញ្្ជ ងំ្ ជាពដើមប៉ាពុពណាណ ោះ ពហើ�ពៅព��ដដ�្ូៃៗបាៃឮ្តពមលាង្្្ពុង្ក្ាងំ្ ពនាោះ�ួ្ពគទាងំ្អ្ត់ 
រ្ាបាៃពសកា្ពឡើង្យា៉ា ង្្ប់រហ័្ត។ ឥឡូវពៃោះ រាតឈ់បព់ធវែើដូពច្ាោះពទៀតពហើ�។ ខ្ពុបំាៃដច្រដំ�្ចពំ�ោះ

 ដរឹង្ជាមួ�រាតជ់ាពរៀង្រា�ន់ថ្ង បន្ាប់�ើបាៃចូ�ពរៀៃវគ្គ្តិ្ សារ�ៈព�� ១០ នថ្ង ្ ៃលាង្ម្។ ខ្ពុមិំៃដដ�រ�ំរឹង្
 ថា ប្ើរប្តខ់្ពុៃំរឹង្ផ្លា ្តប់្ូរទរាលា បរ់ប្តរ់ាតព់នាោះពទ។ ប៉ាពុដៃ ្ឥឡូវពៃោះរាត់បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរពសចើៃណា្់ត ពោ�រាត់
 បាៃឈប់សបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាខាង្ផលាូវចិត្ ៃិង្ផលាូវកា�ព្ត្ើរទាងំ្ស្តរុង្។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍ថារាៃ

 ្តពុភមង្្គ�ណា្ត់។ �ើមពុៃ រាត់រាៃចរតិស្អឺតស្ទមណា្ត់។

ដតព��ពៃោះ �ួ្ពគបាៃកាលា �ជាព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់ពហើ�។ �ួ្ពគអាចរ្ាប់ព�ើង្ ពហើ���់ដរឹង្ 
ពសចើៃ ពៅព��ព�ើង្ៃិយា�ពៅកាៃ់�ួ្ពគ។ ពសរៅ�ើពៃោះ ព�ើង្មិៃអាចវា�ដំ�ួ្ពគពទៀតពទ។

រាៃការរា�ការ�៍គួរឱ្យព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតម្�ួចៃួំៃពៅ្្ពុង្ការ�ភិា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមអំ�ើនដគូដដ�បាៃ
 ពរៀៃ្ូតសត�ើវធិើរាស្ត្ថមេើៗ�ើអ្្ដដ�បាៃពៅចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ៃិង្ដដ�បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរមិៃពសបើ អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្

 ការការដ�នាដំ�់្ូៃៗ។ ្្ពុង្រា្ថ ៃភា�ដបបពៃោះ នដគូរប្ត់អ្្ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាបាៃពសបើសបា្ត់
ៃូវអវែើដដ�រាត់បាៃពរៀៃ ពដើម្ើផ្លា ្ត់ប្ូរ�ើរពបៀបដដ�រាត់បាសស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ�្ូៃៗរប្ត់�ួ្រាត់។

យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ អ្្ចូ�រមួជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មួ�រូបបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា ្ូៃដដ�រាៃអា�ពុពសចើៃ 
មិៃអាចទទួ��្ការវា�ដំពទ ប៉ាពុដៃ្ អ្្ចូ�រមួរូបពនាោះ មិៃបាៃ�ៃ្យ�់បដៃ្ថមអំ�ើមូ�ពហតពុពនាោះពទ ។ ពរា� 
ការ�៍ដ�នាទំា្ទ់ង្ៃរឹង្ការវា�ដពំ�ើ្ ពុរារដដ�រាៃអា�ពុពសចើៃសតរូវបាៃ្ត្់តរា្គ �់ជាញរឹ្ញាប ់ព�ើ្ ពឡើង្ 
ពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមជាមួ�ព្មេង្ជំទង់្ ។ 

ពទាោះបើជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃរា�ការ�៍�ើការ�យាយាមពសបើវធិើរាស្ត្ ៃិង្ការ�ិៃ័�ដបបអហងិ្សា
ជាមួ� ព្ុរារ្៏ពោ� ្៏អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃៃិយា�អំ�ើបញ្ហា សបឈមនៃការ�យាយាមដ�នាពំៅព�ើការ 
សបស�រឹត្រប្ត់ ព្ុរារដដ�រ រឹង្រូ្តមិៃរ្ាប់បងា្គ ប់ ពហើ�ពៃោះគឺជា្រ�ើ ដដ�អ្្ចូ�រមួបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្
ពគពៅដតអាចវា�ដំ ព្ុរារដដ�រាៃចរ ិ្ រ រឹង្រូ្តដបបពៃោះបាៃ។
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 ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរអាចរាៃភា�ខពុ្តរ្ាពៅតាមពភទរប្ត់ ព្ុរារផង្ដដរ។ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃ
បាៃព�ើ្ពឡើង្្្ពុង្ការ�ិភា្សា�ើភា�ខពុ្តរ្ាខាង្ព�ៃឌ័រ្្ពុង្ការចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត។

ជា្់ដ្្តង្ ព��ខលាោះព្មេង្ៗរាៃការរ រឹង្រូ្ត។ ដូពច្ោះ ខ្ពុ ំសរាៃ់ដតវា�ដំ�ួ្វាសរា�ៗប៉ាពុពណ្ាោះ ប៉ាពុដៃ្រពៃោះ
មិៃដូចជាខ្ពុ ំោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ ឬពធវែើបាប�ួ្ពគពនាោះពទ។ ព�ើង្មិៃអាចកាត់បៃ្ថ�អំព�ើហងិ្សាព�ើព្មេង្

 សបពភទពនាោះបាៃមួ�រ�ភាគរ�ពនាោះពទ ។

ព្មេង្សបរុ្តរាៃអារមមេ�៍ព្វ្វ។ សប្ិតៃពបើ ព�ើង្មិៃៃិយា�ស្តរួ�ជាមួ��ួ្ពគ ពនាោះ�ួ្ពគៃរឹង្ផ្ពុោះ
 ្ំហរឹង្។ ចំពពាោះព ម្េង្ស្តើ �ួ្ពគមិៃ្ូតវព្វ្វ តរាត់ពសចើៃពទ ។

្្ពុង្អំឡពុង្ព��វគ្គទើ ៣ ខ្ពុ ំពៅដតផរ្ឹ សរាពសចើៃណា្់ត។ បន្ាប់ម្ពៅវគ្គទើ ៤ ឬ ៥ ខ្ពុ ំបាៃឈប់ទាងំ្
 ស្តរុង្។ ខ្ពុ ំបាៃចាប់ពផ្ើម��់�ើបញ្ហា ពៃោះបៃ្ិចម្ង្ៗ។ ខ្ពុ ំ��់ថា ការផរ្ឹ សរាពសចើៃព�្ គឺដូចជាការនាំ

ពភលាើង្ចូ�្្ពុង្សគរួរារខ្ពុ ំអញ្រឹង្។ អំព�ើហងិ្សាបាៃព ើ្តពឡើង្ពៅ្្ពុង្ខលាួៃខ្ពុ ំផ្្�់។ បន្ាប់�ើខ្ពុ ំបាៃឈប់ពហើ� 
ព�ើង្បាៃពរៀៃ�ើរពបៀបជួ�ការងាររ្ាពៅវញិពៅម្ ។

ៃិយា�ជាមួ�ព្មេង្សបរុ្ត រាៃការ�ំបា្
ជាង្ៃិយា�ជាមួ�ព្មេង្ស្តើ ។

ព្មេង្ស្តើ�្ចិត្ទពុ្ោ្់រ្ាប់បងា្គ ប់បាៃ
ពសចើៃ ៃិង្ព�ឿៃជាង្ព្មេង្សបរុ្ត ។

ពទាោះបើជា ពគមិៃបាៃពរៀបរាប់ពសចើៃពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម្៏ពោ� �ទ្ធផ�នៃការពសបើវធិើ
រាស្ត្ដដ�មិៃសប្បពោ�្តមធម៌្្ពុង្ការចិញ្រឹម ឬសបស�រឹត្ចំពពាោះ្ូៃសបរុ្ត ៃិង្្ូៃស្តើ បាៃបណ្ា�ឱ្យព្មេង្

 សបរុ្តទំៃង្ជាទទួ�រង្ៃូវការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ ឬពសចើៃជាង្ព្មេង្ស្តើ ពោ�រារពៃោះគឺជារពបៀបដដ�អ្្ 
ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃព្លាើ�តបពៅៃរឹង្រា្ថ ៃភា�នៃការោ្់�ិៃ័�ដដ�រាៃភា��ំបា្។

អ្្ចូ�រមួជាបពុរ្តមួ�រូបបាៃទទួ�រា្គ �់វគ្គ្ិត្សាពៃោះថា បាៃជួ�ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថហងិ្សារប្ត់
 

រាត់។ រាត់បាៃ��់ថា ពហតពុអវែើបាៃជារាត់មិៃគួរផរឹ្សរា ពហើ�រាត់បាៃដរឹង្ថា សរាបាៃរមួចំដ�្ពធវែើរាត់
ឱ្យពសជើ្តពរ ើ្តការពសបើអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរាររប្ត់រាត់។ ជា�ទ្ធផ� ការរា�ការ�៍បាៃបងាហា ញថាបពុរ្តរូបពៃោះ
អាចបពា្ឈប់ការពសបើពសគឿង្ស្តវ រឹង្បាៃពហើ�។

ការសជៀេវាង និងការសដ្ះបោយអំសពើហិងសា

អ្្ ចូ�រមួជាស្ត្ើ�ើរ ឬបើនា្ប់ាៃរា�ការ�៍�ើការកាតប់ៃ្ថ�អពំ�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ (ជាធមមេតា គឺហងិ្សា
 ជាពា្្យ្តម្រើ ប៉ាពុដៃ្ជួៃកា� ្ ៏ព្ើតហងិ្សាព�ើរូបរាង្កា�ផង្ដដរ) ពោ�រារ�ួ្ពគបាៃ��់ ៃិង្ពសបើវធិើដ្ខលាួៃ
 ពចញ�ើជពរាលា ោះដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សា ជា�ិព្ត្តពៅព��ដដ�រាវែ មើរប្ត់�ួ្ពគ្ត្ថិតពៅពសកាម
 

ឥទ្ធិ��នៃជាតិស្តវ រឹង្។ �ួ្ពគភាគពសចើៃបាៃៃិយា�អំ�ើការមិៃចូ�រមួព ល្ា ោះសបដ្្ ពៅព��ដដ�ប្ើរប្ត់
 �ួ្ រាត់ខរឹង្ ប៉ាពុដៃអ្្្ ខលាោះ្៏បាៃចា្ពចញ�ើផ្ោះម�ួរ�ៈព�� ពដើម្ើរង្ច់ាឱំ្យរាៃ្តពុវត្ថភិា�ពៅព��ដដ�ប្ើរប្់ត 

�ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍្ត្ងប់រា្ង ត់ពឡើង្វញិ ។

អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ពទៀតបាៃរា�ការ�៍ថា រាវែ មើរប្ត់រាត់ធាលា ប់បាៃបំផលាិចបំផ្លា ញសទ�្យ្តមប្ត្ិពៅ្្ពុង្ 
ផ្ោះ ពៅព��ដដ�ប្ើរាត់ស្តវ រឹង្។ តាមរ�ៈវគ្គ្ិត្សាដដ�រាត់បាៃចូ�រមួ រាត់បាៃដរឹង្ថារាត់សតរូវរាៃភា�អត ់
ធមេត ់ៃងិ្សតរូវពោោះសរា�បញ្ហា ពោ�្តៃ្វិធិើ ពដើម្ើទទ�ួបាៃ្តពុភមង្្គ�្្ពុង្សគរួរារ ជាជាង្សបតិ្ មមេតបវញិពោ�

 ្ំហរឹង្ ឬ�យាយាម�្ “ឈោ្ះចាញ់”។ 
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ចំ�ពុ ចពៃោះបងាហា ញឱ្យព�ើញថា វធិើរាស្ត្្្ពុង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះដដ�បាៃ�ិភា្សា្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា 
 អាចសតរូវបាៃអ្្ ចូ�រមួជាស្្តើម�ួចៃួំៃពសបើសបា្ត ់ពដើម្ើពគចពចញ�ើរា្ថ ៃភា�ដដ��ួ្ពគគតិថា អាចៃរឹង្កាលា �
 

ជាអំព�ើហងិ្សា។ ្ សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា ្ ៏បាៃ្ត់្តរា្គ �់ផង្ដដរថា ជាមធ្យម ស្ត្ើដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ
 

បាៃព្ើៃៃូវចំព�ោះដរឹង្រប្ត់�ួ្ពគអំ�ើព្តវារាសំទ (ជាមធ្យមទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា M = ១,៦៥ ៃិង្ទិៃ្ៃ័�ជា
 

មធ្យមចពុង្សរា M = ២,0២ p = 0.00)) (រូបភា�ទើ ៩) ។

រូបភាពទជី ៩៖ អ្កចិញ្រឹមបជីបាច់ថែលមានការយល់ែរឹងអំពជីសេវារាបំទ

ចពុង្ពសកា� អ្្ចូ�រមួ�ើរ ឬបើនា្់បាៃរា�ការ�៍ថា ពោ�រារដតវគ្គ្តិ្សាពៃោះ �ួ្ពគបាៃពរៀៃ ៃិង្ 
បពង្កេើៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការពៅទូរ្ត័�្ ពៅប៉ាូ�ើ្តឱ្យជួ�អៃ្រាគមៃ៍ ព��រាៃអំព�ើហងិ្សាព ើ្តពឡើង្ពៅ្្ពុង្

 ្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។

អ្្្តរាភា ្តៃ៍ �ើមពុៃ ពៅព��រាៃអំព�ើហងិ្សាព ើ្តពឡើង្ ពតើអ្្ពៅព្ត្ងៀម ៃិង្មិៃពៅរ្អាជ្ាធរ 
ឱ្យជួ�ពទ ឬ?

ពៅព��ដដ�រាត់ (ប្ើខ្ពុ ំ) សត�ប់ម្ផ្ោះវញិ ព�ើង្ពធវែើដូចជា “រាត់មិៃពៅផ្ោះ”។  មិៃចាបំាច់ៃិយា�
 រ្រ្ាពទ សរាៃ់ដតពធវែើអវែើដដ�ព�ើង្គិតថាចង់្ពធវែើ ដូចជាចំអិៃមហាូបអាហារ្តសរាប់រាត់ ។ រាត់ហូបបា�ពហើ�

 ្៏ពៅពដ្ពៅ។ មិៃចាបំាច់ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាអើពទៀតពទ។ ៃិយា�ឱ្យសតង់្ពៅ កា��ើមពុៃ ខ្ពុ ំសបតិ្មមេសតឡប់
 វញិភាលា មៗ ពបើ្ិតៃជារាត់ពរ ើ្ត�្ការព ល្ា ោះសបដ្្ជាមួ�ខ្ពុ ំ ។

្តសរាប់ខ្ពុ ំផ្្�់ ពៅព��ដដ�ប្ើរប្ត់ខ្ពុ ំហា្់ដូចជាមិៃស្តរួ�្្ពុង្ចិត្ជាមួ�ខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំៃរឹង្ពវចខ្ប់អើវា៉ា ៃ់

 បៃ្ិចបៃ្ួច ពហើ�ពចញពៅពសរៅផ្ោះមួ�រ�ៈព��ខលាើអញ្រឹង្ពៅ។ ព��រាត់សតជា្់ចិត្ ្ ៏សតឡប់ម្ផ្ោះពធវែើ
 ធមមេតាវញិពៅ ។

ពៅព��រាត់សតឡប់ម្ផ្ោះវញិជាមួ�ៃរឹង្ការស្តវ រឹង្សរា ខ្ពុ ំបាៃពបើ្ពភលាើង្ ពហើ�ពរៀបចំអាហារព��
 ោ្ង ចឱ្យរាត់។ រាត់ពៅដតបង្កេជពរាលា ោះដតអញ្រឹង្ឱ្យដតស្តវ រឹង្។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំដរឹង្ពហើ� ខ្ពុ ំអាចដ្តវែង្រ្ដំពណាោះ

 សរា�មួ�ពោ�ជោិះម៉ាូតូពចញពៅពសរៅផ្ោះ ពហើ�រង់្ចារំហូតដ�់រាត់វ�ិសតឡប់ម្្តភា�ធមមេតាវញិ 
ពទើបខ្ពុ ំសតឡប់ម្ផ្ោះវញិ មិៃពៅព ល្ា ោះជាមួ�រាត់ពទ ។
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អ្្ព្លាើ�្តំ�ួរ ពទ ... ខ្ពុ ំមិៃហ៊ាៃពៅពទ ... វាជាបញ្ហា រប្ត់សគរួរារពគ ខ្ពុ ំមិៃចង់្ ពហើ�្៏មិៃហ៊ាៃចូ�
 ពា្់�័ៃ្ធដដរ។ ប៉ាពុដៃ្ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំហ៊ាៃ ... ចាប់តាងំ្�ើខ្ពុ ំបាៃចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា្ៃលាង្ម្ 
 ខ្ពុ ំហ៊ាៃ�ៃ្យ�់ពរឿង្ពៃោះ ... ពហើ�បន្ាប់�ើ�ួ្ពគបាៃព�ើញប៉ាូ�ើ្តម្ចាត់វធិាៃការ

 �ួ្ពគ្៏ភ័�ខាលា ចខលាោះដដរ ...។ ឥឡូវពៃោះ អ្្ដដ�ពៅពៅប៉ាូ�ើ្ត ឬអាជ្ាធរ មិៃបាច ់
សបាប់ព ម្េ ោះ្៏បាៃ។ វាងា�ស្តរួ�ណា្់ត ឥឡូវពៃោះព�ើង្រាៃទូរ្ត័�្សគប់ដតរ្ាហ្រឹង្។

 អ្្ព្លាើ�្តំ�ួររ្ា្់ពៃោះបាៃពជឿថាអំព�ើហិង្សាសតរូវបាៃកាត់បៃ្ថ�ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍�ើពសពាោះជៃ
 

ព�មេើ្ត បាៃដរឹង្ថា អ្្ដនទអាចទូរ្ត័�្ពៅប៉ាូ�ើ្តឱ្យម្ពធវែើអៃ្រាគមៃ៍៖

បច្ពុប្ៃ ្�ួ្ ពគរាៃការភ័�ខាលា ច ចាប់តាងំ្�ើព�ើង្បាៃទា្ទ់ង្ពៅប៉ាូ�ើ្តឱ្យពធវែើការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ
 ្្ពុង្សគរួរាររប្់ត�ួ្ពគ។ ឥឡូវពៃោះ ដូចជាមិៃ្ូតវរាៃបញ្ហា ពទៀតពទ។

ព�ើង្អាចពសបើចំព�ោះដរឹង្ពដើម្ើសគប់សគង្ស្រុមសគរួរាររប្ត់ព�ើង្ ៃិង្ដច្រដំ�្វាជាមួ�អ្្ជិតខាង្
 មួ�ចំៃួៃរប្ត់ព�ើង្ដដរ ។

សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគ [អ្្ជិតខាង្] ្តួរ ព�ើង្ៃរឹង្សបាប់�ួ្ពគ។ ព�ើង្មិៃដដ�ចង់្បពសង្ៀៃអ្្ដនទពនាោះ
 ពទ។ ព�ើង្សរាៃ់ដតអាចៃិយា�បាៃ សប្ិតៃពបើៃរណារ្ា្់្ួតរ ។

ព�ើង្សតរូវពធវែើជាគំរូ�អពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្់តព�ើង្ជាមពុៃ្ិតៃ។ ដូពច្ោះ �ួ្ពគៃរឹង្មិៃរោិះគៃ់ព�ើង្ថា ព�ើង្
 បាៃដតៃិយា� ៃិង្បាៃដតផ្�់ដំបូនាមេ ៃឱ្យអ្្ដនទ ខ�ៈពៅរាៃពរឿង្្តមេពុគរាមេ ញពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្់ត

 
ព�ើង្ពៅពឡើ�។ ព�ើង្អាចផ្�់ដំបូនាមេ ៃដ�់អ្្ដនទបាៃ �ពុោះសតាដតសគរួរាររប្ត់ព�ើង្វា�អរ្ត់ពៅពោ� 
្តបបា�រ ើ្ រា�ជាមពុៃ្ិតៃ។

សប្ិតៃពបើ [ព�ើង្] មិៃ្ូតវជតិ្ត្ិទ្ធពទពនាោះ ព�ើង្មិៃគួរចូ�រមួពា្់�័ៃ្ធពទ។ វាជាពរឿង្រប្ត់�ួ្ពគ។ 
សប្ិតៃពបើ �ួ្ពគបាៃវា�ប្ម្ព�ើព�ើង្ ពនាោះវាៃរឹង្មិៃ�អពទ។

ការសមេម្័ គចិត្ត

ដូចដដ�បាៃពរៀបរាប់ខាង្ព�ើ អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃដតង្ដតដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត 
�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�សគរួរាររប្ត់�ួ្ពគ  ជា�ិព្ត្តប្រើ ៃិង្្ូៃៗ �ើពសពាោះ�ួ្ពគ��់ថា ខលារឹមរាររប្ត់វគ្គ្ិត្សារាៃ

 ការពា្់�័ៃ្ធខាលា ងំ្ៃរឹង្ជើវភា�រ្ត់ពៅសបចានំថ្ងរប្ត់�ួ្ពគ។ អ្្ចូ�រមួខលាោះបាៃរា�ការ�៍ថា ជួៃកា� រាវែ មើបាៃ 
្តួរ�ើអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ អ្្ចូ�រមួហា្់ដូចជាបាៃដច្រដំ�្ខលារឹមរារ ចំព�ោះដរឹង្ ភាគ
ពសចើៃទា្់ទង្ៃរឹង្ការចិញ្រឹមដថទាំ្ ូៃៗ ៃិង្ការអប់រវំៃិ័� ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ។

ពទាោះបើជា ទិៃៃ័្�អពង្កេតចពុង្សរាបាៃបងាហា ញថា ភាគពសចើៃនៃស្្តើ (៤៩%) ៃងិ្បពុរ្ត (៦៥%) រាៃអារមមេ�៍
 

ពជឿជា្់្្ពុង្ការដច្រដំ�្ពមពរៀៃ ៃងិ្ចពំ�ោះដរឹង្រប្់ត�ួ្ពគជាមួ�មិតភ្្ិ្ ៃងិ្ស រ្ុមសគរួរារ ្ ព៏ោ� ការ�ភិា្សា
 �្ខេ�ៈជាស្រុមបាៃផ្�់ៃូវចំណាប់អារមមេ�៍ថា រាៃការដច្រដំ�្កាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្ពៅ្្ពុង្សគរួរារ។ ពៃោះ 

សបដហ�ជា ពោ�រារដត្សមង្្តំ�ួរ្តួរដតអំ�ើការដច្រដំ�្�័ត៌រាៃជាមួ�មិត្ភ្្ិ  ចំដ�្ឯការ�ិភា្សា 
�្ខេ�ៈជាស្រុម អ្្ចូ�រមួអាចព�ើ្�ើអវែើដដ��ួ្ពគគិតថា្តមស្តប្្ពុង្ការពធវែើយា៉ា ង្ដូពច្ោះ។
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ព�ើង្មិៃអាចពៅផ្�់ការដ�នាឱំ្យ�ួ្ពគបាៃពទ។ ខ្ពុ ំអាចដ�នា�ំួ្ពគបាៃ ពោ�រារដតខ្ពុ ំជា អៃពុសបធាៃភូមិប៉ាពុពណាណ ោះ។ ពៅ្្ពុង្ភូមិរប្ត់ព�ើង្ សប្ិតៃពបើព�ើង្ពៅដ�នាអំ្្ដនទ �ួ្ពគៃរឹង្ៃិយា�
 ពដើមព�ើង្ ។  

 ព�ើង្មិៃហ៊ាៃៃិយា�ជាមួ�អ្្ដនទពទ ពសពាោះព�ើង្ខាលា ចរាៃពរឿង្ដ�់ព�ើង្។ �ួ្ពគអាចៃរឹង្ចំអ្
 ឱ្យព�ើង្ ពហើ�ៃិយា�ថា “អ្្គួរដតពធវែើខលាួៃឯង្ឱ្យ�អ្ិតៃពៅ”។ ដូពច្ោះ ព�ើង្មិៃចង់្ៃិយា�ជាមួ�អ្្

ខាង្ពសរៅពទ ពហើ�ព�ើង្សរាៃ់ដតៃិយា�ជាមួ�ដតសគរួរារព�ើង្ប៉ាពុពណាណ ោះ។

សប្ិតៃពបើរាៃដតសគរួរារខ្ពុ ំពទដដ���់�ើបញ្ហា  ... ឧទាហរ�៍៖ ខ្ពុ ំមិៃអាចពៅ�ៃ្យ�់សគរួរារដដ�
 មិៃជាប់រាច់រារពោហតិជាមួ�ខ្ពុ ំបាៃ។ ពៅ្្ពុង្ភូមិរាៃដត ២០ ពៅ ៣០ភាគរ� ប៉ាពុពណាណ ោះដដ���់

 �ើបញ្ហា ពៃោះ។ ៧០%ពទៀតមិៃ��់�ើវាពទ។ ពៅព��ដដ��ួ្ពគមិៃ��់ វា�ិបា្្្ពុង្ការសបាស្ត័�ទា្់
 ទង្រ្ា។ សប្ិតៃពបើ ព�ើង្ទាងំ្អ្ត់រ្ា��់�ើបញ្ហា  ពហើ�អង្្គការៃរឹង្ជួ�បពសង្ៀៃដ�់ មៃពុ្ត្សជាពសចើៃ
 ដថមពទៀត ពៅព��ពនាោះព�ើង្ទាងំ្អ្់តរ្ា���់ើបញ្ហា ពៃោះ ព�ើង្ៃរឹង្អាចរ្់តពៅពោ�្តៃ្ភិា�្តពុភមង្្គ� 

ជាមួ�រ្ា ។

មតិពយាប�់រប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃបងាហា ញថា រាៃដត្តរាជិ្រប្ត់្តហគមៃ៍ជា្់ោ្់ប៉ាពុពណាណ ោះ  
ពពា�គឺអ្្ដដ�ជាប់ពា្់�័ៃ្ធជាមួ�ពមភូមិ អាចរាៃឥទ្ធិ��ពៅព�ើអ្្ដនទពសរៅ�ើ្តរាជិ្សគរួរារជិត្ត្ិទ្ធ

 រប្តខ់លាួៃ។ ្តសមង់្្តដំើចពុង្ពសកា�ពៃោះ បាៃបងាហា ញថា សប្តៃិពបើរាៃការ��់ដរឹង្ជារមួម�ួចៃួំៃសតរូវបាៃបពង្កេើត 
ពឡើង្ពោ�អ្្ដរឹ្នា ំឬអង្្គការ្តង្្គមពនាោះ ្តរាជិ្នៃ្តហគមៃ៍អាចរាៃភា�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការបៃ្�សង្រឹង្
បរយិាកា្តអហងិ្សា។ ភា�ជានដគូជាមួ�អ្្ដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍ ឬអង្្គការ្តហគមៃ៍ គឺរាៃរារៈ្តំខាៃ់ណា្ត ់
្្ពុង្ការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់តិចតួចណា្់តដដ�បាៃរា�ការ�៍�ើបទ�ិពរាធៃ៍មពុៃៗជាមួ�ការងារ្តមេ័សគចិត្ 
 ្្ពុង្្ំឡពុង្ព���ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម។ ពទាោះបើជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ពៅ្្ពុង្ការអពង្កេតពដើមសរា ៦៧ ភាគរ�
 នៃស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តសតរូវបាៃរា�ការ�៍ថា បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្្្ពុង្រ�ៈព�� ៦ ដខ្ៃលាង្ម្ 

ដដ�្ត្មមេភា�ភាគពសចើៃពផ្្តព�ើការងារ្តមភា�រវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ៃិង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា។ ការចូ�
 

រមួការងារ្តមេ័សគចិត្បាៃព ើ្ៃពឡើង្គួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ បន្ាប់�ើការអៃ្រាគមៃ៍ ពោ�រាៃ ៩៧%នៃស្ត្ើ (p <.0១) 
 

ៃិង្ ១00% នៃបពុរ្ត (p = <.0១) បាៃរា�ការ�៍ថា បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេស័គចិត្ដបបពៃោះ (រូបភា�ទើ 
១0)។ ចំ�ពុ ចគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់គឺការអៃ្រាគមៃ៍មួ�ដផ្្បាៃផ្�់ឱកា្ត្តសរាប់អ្្ចូ�រមួបាៃសប�ូ្្្ពុង្ 
ការងារ្តមេ័សគចិត្ ពហើ�អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃចាប់�្ឱកា្តពៃោះ ស�មទាងំ្ទទួ�បាៃបទ�ិពរាធៃ៍�ើ 
ការងារ្តមេ័សគចិត្កាៃ់ ដតពសចើៃដថមពទៀត ។
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រូបភាពទជី ១០៖ ការចូលរួមសៅក្ នុងេកម្មភាពេ្ម័បគចិតរ្យៈសពល ៦ ថែកនលែងមក

ខ�ៈព��ដដ�អ្្ចូ�រួមទាងំ្អ្ត់ចង្់ព�ើញរាៃមៃពុ្ត្សកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀតបាៃពរៀៃ្ូតសត 
�ើវគ្គ្តិ្សាពៃោះ ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគមិៃរាៃអារមមេ�៍ថា �ួ្ពគរាៃចំព�ោះដរឹង្ដដ�អាចបៃ្ការបពសង្ៀៃដបបពៃោះពោ� 
ខលាួៃឯង្ដ�់អ្្ដនទ ពោ�មិៃចាបំាច់រាៃ្មមេវធិើ ឬអៃ្រាគមៃ៍ផលាូវការពនាោះពទ។ ពហើ�ដូចដដ�បាៃពរៀបរាប់

 ខាង្ព�ើ �ួ្ពគមិៃពជឿថា�ួ្ពគអាចរាៃឥទ្ធិ��ព�ើអ្្ណារ្ា្់ពសរៅ�ើសគរួរារផ្្�់រប្ត់�ួ្ពគពនាោះពឡើ�។ 
 

រាៃដតថ្ា្់ដរឹ្នាភូំមិដតប៉ាពុពណាណ ោះ ដដ�អាចរាៃ�ទ្ធភា�ដច្រដំ�្កាៃ់ដតទូ�ំទូោ�ជាង្ពៃោះ៖ ការពដើរ 
បពសង្ៀៃ�ើផ្ោះមួ�ពៅផ្ោះមួ� ពដើម្ើអប់រសំបជាជៃ ។

ពទាោះបើជា អ្្ចូ�រមួមិៃរាៃគពសរាង្បៃ្ការបពសង្ៀៃពោ�ខលាួៃឯង្្៏ពោ� ៦0 ភាគរ�នៃបពុរ្ត ៃិង្ 
៥៣ភាគរ�នៃស្ត្ើ បាៃបញ្្ជ ្់ថា ពៅព��អនាគត �ួ្ពគ�ិតជាៃរឹង្ជួ�ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគ
ចិត្ដដ�ពផ្្តព�ើដំពណាោះសរា�ជពរាលា ោះ ការរ្សាទំនា្់ទំៃង្ឱ្យ�អ ៃិង្្ត្មមេភា�ទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ 

 
ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ។

ម្មរៀនបទពិមស្ធន៍
ការមលើកទឹកចិត្ត និងការវាយតម្លៃរបសអ់្នកចូលរ ួ្ មលើអន្តរាគ្ន៍

សក្មងជំទង់

អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ភាគពសចើៃបាៃដរឹង្អំ�ើវគ្គ្តិ្សា�ើមៃពុ្ត្សព�ញវ�័ ពហើ��ួ្ពគជាពសចើៃនា្់ 
បាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សាជាព�ើ្ដំបូង្ ពោ�មិៃបាៃ��់ដរឹង្ពសចើៃអំ�ើខលារឹមរាររប្ត់វគ្គពនាោះពឡើ�។ ព្មេង្ជំទង់្

 
ជាពសចើៃបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគបាៃម្ចូ�រមួ “ពដើម្ើទទួ�ចំព�ោះដរឹង្”។ ពៅព��ដដ��ួ្ពគរាៃការ 
��់ដរឹង្កាៃ់ដតចបា្ត់អំ�ើ្មមេវធិើ/ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ �ួ្ពគបាៃបៃ្ម្ចូ�រមួដថមពទៀត ពោ�រារ�ួ្ពគ 
ពជឿថា ខលារឹមរារនៃវគ្គទាងំ្ពៃោះ ៃរឹង្ផ្�់ផ�សបពយាជៃ៍ដ�់�ួ្ពគនាព��អនាគត។ ព្មេង្ជំទង់្មួ�រូបបាៃ 
្តដម្ង្ចំណាប់អារមមេ�៍រប្ត់រាត់ដូចខាង្ពសកាម៖
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��ការអ���ត�ើម�� និងចុង�� (p <.0៥)

��ី

ពោ�រារដតអង្្គការពៃោះបាៃផ្�់ៃូវពមពរៀៃ�អៗ ជាពសចើៃទា្់ទង្ៃរឹង្ផ្ត់គំៃិត ឬការគិត ៃិង្ភា� 
កាលា ហាៃរប្ត់ព�ើង្។ �ួ្ពគបាៃបពសង្ៀៃព�ើង្�ើរពបៀបសបាស្័ត�ទា្់ទង្រ្ាពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍។ �ួ្ពគ
បាៃបពសង្ៀៃព�ើង្អំ�ើការរពំោភបំពាៃ ភា�កាលា ហាៃ្្ពុង្ការដ្តវែង្រ្ព្តវារាសំទ ពៅព��ព�ើង្ជួបបញ្ហា ។
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ពគបាៃបពសង្ៀៃព�ើង្ឱ្យ��់ដរឹង្�ើរពបៀបការពារខលាួៃព�ើង្ ៃិង្រពបៀបពរារ�រ្ាពៅវញិពៅម្ ផ្�់
 ្ិតទ្ធិឱ្យរ្ាពៅវញិពៅម្។

�ួ្ពគមិៃបាៃសបាប់ព�ើង្�ើអវែើពនាោះពទ។ �ួ្ពគសរាៃ់ដតៃិយា�ថា នថ្ងដ្តអ្ពៅចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាពៅ
 វត្អំ�ើការពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្ៃូវរា្ថ ៃភា�្្ពុង្សគរួរាររប្់តព�ើង្ ៃិង្រពបៀបដ�នាអំប់រពំ្មេង្ជំទង់្ៗ ។

្តរពុបម្ ព្មេង្ជំទង់្បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគទទួ�ការព�ើ្ទរឹ្ចិត្តាមរ�ៈការពរៀៃ្ូតសតអវែើដដ�ថមេើ  
ការពរៀៃ្ូតសតអវែើមួ�ដដ�រាៃសបពយាជៃ៍ពៅព��អនាគត ពហើ��ួ្ពគបាៃអៃពុវត្តាមការដ�នារំប្ត់ អ្្ 
ចា្ត់ទពុំ។

អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ពៅ្្ពុង្្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរាបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគព�ញចិត្វគ្គ
 

្តិ្សាភាគពសចើៃបំផពុត (៩៣% នៃព្មេង្ស្តើ ៃិង្ ៩៣% នៃព្មេង្សបរុ្ត) ពហើ��ួ្ពគបាៃពមើ�ព�ើញថា វគ្គទាងំ្
 ពនាោះរាៃសបពយាជៃ៍ ឬរាៃសបពយាជៃ៍បំផពុត(៩៩% នៃព្មេង្ស្តើ ៃិង្៩៧%នៃព្មេង្សបរុ្ត)។ ពៃោះបងាហា ញថា ពទាោះ

បើជារាៃការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ខពុ្តៗរ្ា្តសរាប់ការចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដំបូង្ៗ្៏ពោ� ្៏អ្្ដដ�បាៃបៃ្ចូ�
 

រមួ្្្ពុង្វគ្គ្ិត្សារាៃការ��់ដរឹង្ថា ខលារឹមរាររប្តវ់គ្គ្តិ្ សារាៃ    � ខ្េ�ៈ្តម ស្តប ៃងិ្ពា្់�័ៃ្ធពៅៃរឹង្ជើវភា�
 រ្ត់ពៅរប្ត់�ួ្ពគ។

 អ្្ចូ�រមួខលាោះបាៃពរៀបរាប់ថាធាលា ប់បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោស្តពដៀង្រ្ាដដរ ពហើ�្៏ធាលា ប់ពរៀៃ្ូតសត
អំ�ើខលារឹមរារមួ�ចំៃួៃដដ�ពា្់�័ៃ្ធជាមួ�ៃរឹង្្មមេវធិើ/អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ អ្្ចូ�រមួមួ�រូបបាៃរា�ការ�៍ថា 
ធាលា ប់បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោ្ត្ើ�ើ្តពុខភា�ម្ង្  ចំដ�្ឯអ្្ពផ្សង្ពទៀតធាលា ប់បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោ

 ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្ការជួញដូរមៃពុ្ត្ស ពហើ�បាៃដរឹង្អំ�ើអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ។ ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃព�ើ្
 ពឡើង្ថា �ួ្ពគបាៃដរឹង្�ើខលារឹមរាររប្ត់្មមេវធិើពៃោះ ដូចជា ្តិទ្ធិ ព្ុរារ ៃិង្អវែើមួ�ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាពៅ
 រាោពរៀៃ។ ពហើ�ខលារឹមរារជាពសចើៃពទៀតនៃវគ្គពៃោះគឺថមេើ្តសរាប់�ួ្ពគភាគពសចើៃ។

ពៅព��រា្្តួរអំ�ើអវែើថមេើ ដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសតពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ ព្មេង្ជំទង់្ជាពសចើៃបាៃ
 

ៃិយា� “អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ”។ អ្្ខលាោះបាៃព�ើ្ពឡើង្អំ�ើមូ�ពហតពុ ឬវធិើរាស្ត្ទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្

 សគរួរារឱ្យកាៃដ់តរាៃសប្តទិ្ធភិា�ដថមពទៀត។ សបធាៃបទពផ្សង្ពទៀតដដ�ព ម្េង្ជទំង្ប់ាៃ្ត់្តរា្គ �់ថាជា�័តរ៌ាៃ 
ថមេើៗ រមួរាៃ៖ ការសគប់សគង្ភា�តាៃតរឹង្ ការពសបើពា្្យ “ ខ្ពុ ំ”  ជាពា្្យគរួ្តម  ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះជាមួ�មិត្ភ័ស្្

 
ពោ�្តៃ្ិវធិើ ៃិង្ទំនា្់ទំៃង្ដដ�រាៃផ្្តពុ្ភា� (ការណាត់ជួប ៃិង្រពបៀបការពារខលាួៃ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវ
ពភទ ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្ជាមួ�នដគូ ការរពំោភបំពាៃផលាូវពភទ ៃិង្ទើ្ដៃលាង្ដដ�សតរូវដ្តវែង្រ្ព្តវារាសំទ)។ 
ព្មេង្ជំទង់្រ្ា្់បាៃ្តពង្ខេបៃូវអវែើដដ�ស្រុមរប្ត់�ួ្ពគបាៃពរៀៃ៖

អ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

អ្្ចូ�រមួបាៃអោះអាង្ថា �ួ្ពគបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះជាព�ើ្ដំបូង្ពោ�បាៃដរឹង្�័ត៌រាៃ 
តិចតួចអំ�ើវគ្គពៃោះ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សាដំបូង្ ថាជាឱកា្ត
ពដើម្ើបាៃពរៀៃ្ូតសតៃូវអវែើដដ�ថមេើ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ខលាោះពទៀត��់ថា វគ្គ្តិ្សាពៃោះបាៃបពសង្ៀៃ�ួ្រាត់ឱ្យពចោះ
ពមើ�ដថទា ំៃិង្អប់រ ំ្ ូៃៗជំទង់្រប្ត់�ួ្ពគ ពហើ��ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ថាវគ្គ្តិ្សាពៃោះ រាៃតនមលា្តសរាប់�ួ្ពគ 
ពបើពទាោះបើជា�ួ្ពគមិៃបាៃដរឹង្ជាមពុៃថា វគ្គ្ិត្សាពៃោះអាចបពសង្ៀៃ�ួ្ពគ�ើអវែើខលាោះ្៏ពោ�។
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ពទាោះបើការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមមិៃបាៃផ្�់
�័ត៌រាៃសគប់សរាៃ់ ពដើម្ើដ្តវែង្��់ឱ្យកាៃ់ដតចបា្ត់អំ�ើ 
មូ�ពហតពុដដ�មៃពុ្ត្សជាពសចើៃបាៃចូ�រួម្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា  
ពោ�សរាៃដ់តចង់្ពរៀៃ្ូតសតអវែើថមេើ ចំ�ពុ ចដដ�គួរ្ត់្តរា្គ �់ 
គឺថាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃ ដដ�ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា

 បាៃ្ិត្សាពៅរាោតិចតួច។ ្្ពុង្ពនាោះរាៃដតស្ត្ើ ៣%
 

ពោ�រារដតព�ើង្ចង់្ទទ�ួបាៃការអប់រ ំ
ៃិង្�ត៌រាៃចំព�ោះដរឹង្ ព�ើង្្៏បាៃ្តពសមច 
ចិត្ពៅចូ�រមួ ។

ព�ើង្រាៃការចង់្ដរឹង្ ចង់្ព�ើញ ពហើ� 
ចង់្ពរៀៃឱ្យរាៃការ��់ដរឹង្កាៃ់ដតពសចើៃ ។

ៃិង្បពុរ្ត ២០% (ដដ�បាៃបំព�ញ្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា) បាៃបញ្ប់វទិយា�័�។ ស្ត្ើជាមធ្យមបាៃ 
្តិ្សាពៅរាោសតរឹមរ�ៈព�� ៤,១ ្ ្  ំពហើ�បពុរ្តបាៃ្ិត្សាពៅរាោសតរឹមរ�ៈព�� ៥,៤ ្ ្  ំជាមធ្យម។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដដ�បាៃបៃ្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាបាៃ��់យា៉ា ង្ចបា្ត់ថា វគ្គ្ិត្សាពៃោះរាៃរារៈ
សបពយាជៃ៍ពៅ្្ពុង្ជើវតិផ្្�់រប្ត់�ួ្ពគ ្ូតម្ើដតពរា�បំ�នៃវគ្គ្ិត្សា្៏បាៃព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ួ្ពគផង្ដដរ។ 
ពយាង្តាម្សមង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរា ៨៤%នៃស្ត្ើ ៃិង្ ៨0%នៃបពុរ្តបាៃ��់ព�ើញថា វគ្គ្ិត្សាពៃោះ “រាៃ 
អត្ថសបពយាជៃ៍យា៉ា ង្ខាលា ងំ្” ខ�ៈដដ� ១៦%នៃស្ត្ើ ៃិង្ ១៥%នៃបពុរ្ត បាៃ��់ព�ើញថាវគ្គ្តិ្សាពៃោះ “រាៃ 
អត្ថសបពយាជៃ៍តិចតួច/រាៃសបពយាជៃ៍បង្្គួរ”។ អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ (៩៦%នៃស្ត្ើ ៃិង្៩៥%នៃបពុរ្ត) 
បាៃបងាហា ញការព�ញចិត្ចំពពាោះវគ្គ្ិត្សាពៃោះពសចើៃ ឬព�ញចិត្បំផពុត។

ខ្ពុ ំបាៃបង្ខេំចិត្ពៅចូ�រមួពោ�រារពគអពញ្ជ ើញខ្ពុ ំ។ ដូពច្ោះ ពបើខ្ពុ ំមិៃពៅរាៃៃ័�ថាខ្ពុ ំមិៃឱ្យ្ិត្ិ�្ត

 ពៅពគ ... សប្ិតៃពបើខ្ពុ ំមិៃពៅចូ�រមួពទ ពនាោះពគៃរឹង្ពឌៀ�ថា ខ្ពុ ំមិៃដមៃជាមៃពុ្ត្ស�អពទ។ ដូពច្ោះ ខ្ពុ ំ្៏បង្ខេំ
 ចិត្ពៅចូ�រមួដតម្ង្ពៅ ពហើ�ខ្ពុ ំបាៃតាងំ្ចិត្ថាៃរឹង្មិៃពៅចូ�រមួព�ើ្ពសកា�ពទៀតពទ ... ប៉ាពុដៃ្បន្ាប់�ើ
 បាៃចូ�រមួវគ្គ្ិត្សាមួ�វគ្គម្ ខ្ពុ ំបាៃដ្គំៃិត ពោ�រារពមពរៀៃដដ�ខ្ពុ ំទទួ�បាៃគឺរាៃសបពយាជៃ៍
 ្តសរាបខ់្ពុ ំៃិង្សគរួរាររប្តខ់្ពុ។ំ ដូពចោ្ះ ខ្ពុបំាៃ្តពសមចចិតថ្ាៃរឹង្ពៅចូ�រមួសគប់ព�� ពៅព��ដដ�ពគអពញ្ជ ើញ
 ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃរ�ំង្ដត�ើរវគ្គប៉ាពុពណាណ ោះ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ។

ខ្ពុចំង់្ពរៀៃបដៃ្ថមពទៀត។ ខ្ពុចំង់្ដរឹង្ថា ពតើៃរឹង្រាៃអវែើដដ�រាៃរារៈ្តខំាៃ់ជាង្ពៃោះ ៃិង្ដបល្ា �ើវគ្គ្ិត្សា
 ពៃោះ ពហើ�អវែើដដ�ដដ�រាៃសបពយាជៃ៍ ខ្ពុ ំ�្ម្អៃពុវត្រពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្់តខ្ពុ ំជា្់ដ្្តង្បៃ្ពទៀត។

ដំបូង្ព�ើង្គិតថា ព�ើង្មិៃដរឹង្អវែើទាងំ្អ្ត់។ ពហតពុពៃោះពហើ� ព�ើង្បាៃ្តពសមចចិត្ម្ចូ�រមួ្្ពុង្គ
ពសរាង្ពៃោះ។ បន្ាប់�ើវគ្គមួ�ពៅវគ្គមួ� ព�ើង្បាៃសបឡូ្កាៃ់ដតពសចើៃ។ ព�ើង្បាៃទទួ�ចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្

 ទទួ�បាៃបទ�ិពរាធៃ៍ពដើម្ើដច្រដំ�្ជាមួ�្ូៃៗ ៃិង្អ្្ជិតខាង្។ វារាៃការផ្លា ្ត់បូ្រដសបសបរួ�
 អាស្័ត�ព�ើកា�ៈពទ្តៈ។ �ើមពុៃ ព�ើង្បាៃៃិយា�ពា្្យ ដូចជា “អញ” ឬ “ដង្៉ាង្។ ឥឡូវពៃោះ ខ្ពុ ំៃិយា�ថា 
 “ពតើអ្្/្ូៃពៅណា? ពតើអ្្/្ូៃអាច�្វាពៅជាមួ�បាៃពទ? ពា្្យ “ខ្ពុ ំ” រាៃអត្ថៃ័��អជាង្ពសចើៃ 

ណា្់ត ។

ព�ើង្រាៃអារមមេ�៍្តបបា�រ ើ្ រា� ពៅព�� 
ដដ�ព�ើង្បាៃដច្រដំ�្ ៃិង្�ិភា្សាចំព�ោះ
ដរឹង្ដដ�ព�ើង្ទទួ�បាៃ�ើវគ្គ្ិត្សាជាមួ� 
អ្្ដនទ។ វាបាៃជួ�ព�ើង្ឱ្យដប្គំៃិតបដៃ្ថម 
ពទៀត។ ព�ើង្អាចផ្លា ្ត់បូ្រគំៃិតរប្់តព�ើង្។ ពៅ 
ព��ព�ើង្ព�ើញ្ហំពុ្ត ព�ើង្បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវា 
ពហើ�បាៃដ្�មអវាម្ង្បៃ្ិចៗ។

បន្ាបម់្ ព�ើង្បាៃម្ចូ�រមួពដើម្ើទទ�ួ 
�្ចំព�ោះដរឹង្ពៅជួ�អប់រដំ�នាំ្ ូៃៗរប្ត ់
ព�ើង្ឱ្យកាលា �ជាមៃពុ្ត្ស�អ។ ព�ើង្រា្រ ប់រ្ាពៅ 
វញិពៅម្ ពហើ�ពៅព��ដដ�ពមើ�ព�ើញអវែើ 
មួ�ដដ��អសតរឹមសតរូវ ព�ើង្�្ម្ដច្រដំ�្ 
រ្ាពៅវញិពៅម្ ដូពច្ោះ ព�ើង្អាចពរៀៃ្ូតសត�ើរ្ា 
ពៅវញិពៅម្ ៃិង្ដ្�មអជើវតិរ្ត់ពៅសបចានំថ្ង។
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មតិពយាប�់ភាគពសចើៃដដ�បាៃព�ើ្ពឡើង្ទា្់ទង្ៃរឹង្ការព�ើ្ទរឹ្ចិត្បៃ្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តិ្សាពៃោះ
 គឺ ពោ�រារអ្្ចូ�រមួបាៃ�្�័ត៌រាៃ ចំព�ោះដរឹង្ ឬជំនាញដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត្្ពុង្វគ្គ្ៃលាង្ម្ពៅ ពៅ 

អៃពុវត្ជា្់ដ្ត្ង្ ពហើ�បាៃពមើ�ព�ើញថាវារាៃអត្ថសបពយាជៃ៍។  អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃរាៃបំ�ង្ចង់្រា្
�្ង្អៃពុវត្ចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្វធិើរាស្ត្ថមេើៗពៃោះពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្ត់�ួ្ពគ ៃិង្្្ពុង្្តង្្គម ្ត្ាពៃោះជាចំ�ពុ ចគួរ

 ឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ជា�ិព្ត្ត �ើពសពាោះអ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគសរាៃ់ដតចូ�រមួ្្ពុង្ 
វគ្គ្តិ្សាពៃោះពដើម្ើទទួ�បាៃចំព�ោះដរឹង្ពោ�មិៃបាៃដរឹង្ជាមពុៃៃូវខលារឹមរារ�មអិតនៃវគ្គ្ិត្សាពៃោះពទ។ វា្៏
ជាការ្លាពុោះបញ្្ងំ្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ផង្ដដរអំ�ើភា�ពា្់�័ៃ្ធនៃវគ្គ្ិត្សាពៃោះជាមួ�ៃរឹង្ជើវតិរ្ត់ពៅជា្់ដ្្តង្រប្់តអ្្

 
ចូ�រមួ បញ្ហា សបឈម ៃិង្ការស�រួ�បារមភា�ើជើវភា�សបចានំថ្ងរប្ត់�ួ្ពគ។

អ្្ ចិញ្រឹមបើបាចម់�ួចៃួំៃបាៃបញ្្ជ ្ថ់ា �ួ្ ពគធាលា ប់បាៃចូ�រមួវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា� ឬ្ិតកាខេ រាោ្តមេស័គ
 

ចិត្្ៃលាង្ម្ខលាោះៗដដរ។ សបធាៃបទដដ��ួ្ពគបាៃរា�ការ�៍ថាធាលា ប់ពរៀៃ�ើមពុៃម្រមួរាៃ៖ បញ្ហា ព�ៃឌ័រ 
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ការដថទាំ្ ពុរារ បញ្ហា ្តពុខភា�អានាម័� ៃិង្្ិតទ្ធិមៃពុ្ត្ស។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� អ្្ចូ�

 រមួបាៃផ្�់ពយាប�់តិចតួចអំ�ើថាពតើការចូ�រមួរប្់ត�ួ្ពគ្្ពុង្វគ្គ្តិ្សា�ើមពុៃម្អាចរាៃឥទ្ធិ��ព�ើការ
��់ដរឹង្្្ពុង្្សមិតណា ពនាោះ។  

 អ្្ចូ�រមួជាទូពៅបាៃរា�ការ�៍ថា ខលារឹមរារនៃវគ្គ្ិត្សាទាងំ្អ្ត់ ឬព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់គឺថមេើ្តសរាប់�ួ្ 
ពគ។ អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃអធិបបា�អំ�ើការពរៀៃ្ូតសត�ើវធិើរាស្ត្អហងិ្សា្្ពុង្ការពោោះសរា�ជាមួ� ព្ុរារ 

 ឬ�ើរពបៀប “�ងួ្ពោម” ្ ូៃៗ។ ពហើ��ួ្ ពគពរៀៃពដើម្ើ�្ពៅអៃពុវត ្រមួរាៃ ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ ឬ�ិៃ�័សរា�ៗ  
ការបញ្ពុ ោះបញូ្� ព្ុរារជាម�ួការផ្�ស់បា្រ់ងាវែ ៃ់ ការពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្�ើការបាសស្័ត�ទា្ទ់ង្ជាមួ� ព្ុរារ។�។ 

 អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃៃិយា�ថា ការពរៀៃ្ូតសតអំ�ើពហតពុអវែើបាៃជាសតរូវពសបើ “ពា្្យព�ចៃ៍�អៗ ” ្៏ដូចជា ការ 
បពសង្ៀៃ ឬការផ្�់ដំបូនាមេ ៃដ�់្ូៃៗ គឺជាសបធាៃបទថមេើ្តសរាប់�ួ្ពគ។

 អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃ្៏បាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ការពសបើសបា្ត់ពា្្យ្តម្រើគួរ្តមគឺជាសបធាៃបទថមេើ្តសរាប់�ួ្ 
ពគ ។

អ្្ខលាោះបាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា �ួ្ពគបាៃពរៀៃឱ្យតនមលាព�ើរពបៀប្្ពុង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះដដ�មិៃ�្
ឈោ្ះ �្ចាញ់ចំពពាោះការដខវែង្គំៃិតរ្ាណាមួ� ។

ពៅព��្ូៃៗរប្់តព�ើង្រាៃ្ំហពុ្ត ព�ើង្សតរូវដ្�មអ ពហើ�ដ�នា�ំួ្ពគពោ�ពសបើពា្្យ�អៗ  ៃិង្ 
មិៃពសបើអំព�ើហងិ្សាព�ើ�ួ្ពគពទ ។

�ួ្ពគ�ិតជាបាៃបពសង្ៀៃព�ើង្ឱ្យពសបើពា្្យគួរ្តម “ខ្ពុ ំ” ពៅព��ៃិយា�ពៅកាៃ់អ្្ដនទ។ ពសបើពា្្យ 
 “បា៉ា ” ពៅព��ៃិយា�ពៅកាៃ់្ូៃៗរប្់តព�ើង្។ ពៃោះគឺ�ិតជាសបធាៃបទថមេើ ពសពាោះខ្ពុ ំមិៃធាលា ប់បាៃពសបើពា្្យ

 ដូពច្ោះ�ើមពុៃម្ពទ។ ពៃោះ្៏ជាចំ�ពុ ច�អដដរ ។

ពៅព��ដដ�ព�ើង្ទាងំ្អ្ត់រ្ាសបដ្្ទា្់តដទង្រ្ា វាមិៃរាៃ�ទ្ធផ��អ្តសរាប់សគរួរារពនាោះពទ ។  
ពៅព��ព�ើង្ពរៀៃពចោះអត់ធមេត់ ព�ើង្អាចពោោះសរា�បញ្ហា បាៃពោ�្តៃ្ិវធិើ ។
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ខ្ឹមសារមានគ្រសោជន៍

ដូចដដ�បាៃពរៀបរាប់ខាង្ព�ើ អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ពៅ្្ពុង្្តំ�ួរអពង្កេតចពុង្សរាបាៃបងាហា ញថា 
�ួ្ពគព�ញចិត្ៃរឹង្វគ្គ្ិត្សាភាគពសចើៃ ពហើ��ួ្ពគ��់ព�ើញថា វគ្គ្ិត្សាទាងំ្ពៃោះរាៃសបពយាជៃ៍ ឬរាៃ

 សបពយាជៃ៍បំផពុត (៩៩%នៃព ម្េង្ស្តើ ៃិង្៩៧%នៃព្មេង្សបរុ្ត  ស�មទាងំ្ ៨៤% នៃស្ត្ើ ៃិង្ ៨0% នៃបពុរ្ត)។ ពៅ 
្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម អ្្ចូ�រមួបាៃផ្�់�័ត៌រាៃ�មអិតតិចតួចអំ�ើអវែើដដ��ួ្ពគចូ�ចិត្ពៅ្្ពុង្

 វគ្គ្តិ្សាពៃោះ។

ខលារឹមរារមួ�ចំៃួៃរប្ត់វគ្គ្ិត្សាដដ�ព្មេង្ជំទង់្បាៃរា�ការ�៍ថា បាៃទា្់ទាញ�ួ្ពគឱ្យចូ�រមួ 
ៃិង្ចូ�ចិត្ រមួរាៃ៖

•	 ការអប់រអំំ�ើបញ្ហា ្តពុខភា�ផលាូវពភទ

•	 មូ�ពហតពុនៃការពសបើអំព�ើហងិ្សា

•	 ការពសបើពសគឿង្ស្តវ រឹង្ ៃិង្ថ្ាពំញៀៃ

•	 ការពរារ�្ិតទ្ធិរ្ាពៅវញិពៅម្

•	 ទំនា្់ទំៃង្�អពៅ្្ពុង្សគរួរារ

•	 អ្្រ្ាប់មិៃ�អ ៃិង្អ្្រ្ាប់�អ

•	 ការៃិយា�្ត្ើពោ�ពសបើពា្្យគួរ្តម៖  
ដូចជាពា្្យ “ខ្ពុ ំ” 

•	 ភា�ជាបពុរ្ត�ិត ៃិង្ជាស្ត្ើ�ិត

•	 ព�ៃឌ័រ ឬ្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

•	 ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្�អ្ ្ពុង្សគរួរារ

 ពយាង្តាមការពរៀបរាប់រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ខាង្ព�ើ វាហា្់ដូចជា�ពុំរាៃពមពរៀៃជា្់ោ្់�ិព្ត្តណាមួ� 
ដដ�បាៃទា្់ទាញចំណាប់អារមមេ�៍រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ពនាោះពទ។ �ួ្ពគ្៏មិៃបាៃផ្�់ពយាប�់ពៅព�ើខលារឹមរារ
ដដ�វគ្គ្ិត្សានាព��អនាគត�ិចារណាពនាោះ    ដដរ។ �ួ្ពគសតរូវបាៃព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ
ពោ�រារដតដំបូនាមេ ៃរប្ត់ចា្ត់ៗ ឬសរាៃ់ដតចង់្ទទួ�បាៃចំព�ោះដរឹង្្តសរាប់អនាគត “ដូពច្ោះ ព�ើង្មិៃសតរូវ
បាៃពគពបា្សបា្ត់ពទ”(រាៃៃ័�ថា�ួ្ពគមិៃចង់្បាត់បង់្ឱកា្តអប់រណំាមួ�ពឡើ�)។

ពទាោះបើជាព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃមិៃបាៃពរៀបរាប់ថា ឯ្រារ្តិ្សារាៃការ�ំបា្ មិៃពា្់�័ៃ្ធ ឬមិៃ 
ព�ញព�ញ្៏ពោ� ប៉ាពុដៃវ្ាអាចរាៃសបពយាជៃ៍្្ពុង្ការ�យាយាមដ្តវែង្��់�ើមូ�ពហតពុដដ��ួ្ ពគបាៃ�ិ��៌នា 
ថាវគ្គ្តិ្សាពៃោះរាៃសបពយាជៃ៍្តសរាប់ព��អនាគត ពោ�រារ�ួ្ពគមិៃបាៃព�ើ្ពឡើង្ថាវគ្គពៃោះបាៃជួ�
�ួ្ពគពោោះសរា�បញ្ហា សបឈម្្ពុង្ជើវតិនាព��បច្ពុប្ៃ្ (ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃព�ើ្�ើចំ�ពុ ចពៃោះ) ពៅ
្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម�ើចំ�ពុ ចជំរពុញ�ួ្ពគឱ្យចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។   ការចូ�រមួយា៉ា ង្្ត្មមេរប្ត់
�ួ្ពគ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាអាចសតរូវបាៃ�សង្រឹង្ សប្តិៃពបើ�ួ្ពគ��់ដរឹង្កាៃ់ដតចបា្ត់ដថមពទៀតអំ�ើខលារឹមរាររប្ត់វគ្គ
្តិ្សាដដ�អាចរាៃឥទ្ធិ��ដ�់ជើវភា�រ្ត់ពៅរប្ត់�ួ្ពគនាព��បច្ពុប្ៃ្។ 

ខ្ពុបំាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើញអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្្តហគមៃ៍ ពោ�” 
អ្្ភូមិបាៃកាត់បៃ្ថ�ការពសបើអំព�ើហងិ្សា។ ព�ើង្សតរូវទប់រាកេ ត់ការ
រាបពសពាោះឥរយិាបថ ៃិង្ការៃិយា�្ត្ើហងិ្សា�ើសគរួរារមួ�ពៅ

 សគរួរារមួ�ពទៀត។  ប្ើ ៃិង្សប�ៃ្ធ ស�មជាមួ�្ូៃសតរូវដតដ្តវែង្��់
ការពសបើសបា្ត់ពា្្យព�ចៃ៍ដបបវជិ្ជរាៃ ៃិង្ការទំនា្់ទំៃង្ឱ្យកាៃ់
  ដតសបព្តើរជាមួ�រ្ា។

               ពោ្ ប៊ពុៃថាត អ្្្តសមរួ�្តសមរួ�
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អ្្សគប់សគង្គពសរាង្�ើររូបបាៃបងាហា ញការស�រួ�បារមភាអំ�ើការោ្់បញូ្�បញ្ហា ្តពុខភា�ផលាូវពភទ ៃិង្
 ្តពុខភា�បៃ្�ូជជាសបធាៃបទពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា្តសរាប់ព្មេង្ជំទង់្។ �ួ្ពគរាៃការស�រួ�បារមភាថា ឪ�ពុ្រ្ា� 

រប្តព់្មេង្ជទំង់្ អាច��ខ់ពុ្តពៅព�ើវគ្គ្តិ្ សាពៃោះថាជាការបពសង្ៀៃ្ូៃរប្់ត�ួ្ ពគឱ្យពចោះសបស�រឹតក្ាររមួពភទ។  
ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� មៃិរាៃមតិរោិះគៃអ់វជិ្ជរាៃដដ�បាៃរា�ការ�៍ពៅ្្ពុង្ការ�ភិា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម

 
ជាម�ួអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់  ឬស រ្ុមព ម្េង្ជំទង់្អំ�ើសបធាៃបទពៃោះពទ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ពា្់�ៃ័្ធទាងំ្អ្់តពៅ្្ពុង្ គពសរាង្បាៃ��់ស�មព�ើ្មមេវធិើ្តិ្សាពៃោះយា៉ា ង្ព�ញព�ញ្្ពុង្ការពរៀបចំព្តៀវពៅដ�នា ំ ៃិង្្តរាភា រៈ្តិ្សា

 មពុៃព��ការអៃពុវត្រា្�្ង្ពៃោះ។

អ្្្តសមប្តសមរួ�មួ�រូប្៏បាៃ្ត់្តរា្គ �់ផង្ដដរថា វគ្គ្តិ្សា្ត្ើ�ើ “ភា�ជាបពុរ្ត�ិត ៃិង្ស្ត្រើ�ិត” 
រាៃការ�ំបា្។ ការ��់ព�ើញ�ើភា��ំបា្រប្ត់ពមពរៀៃពៃោះអាចបណ្ា�ម្�ើអវែើដដ�ពគ្ំ�ពុង្�យាយាម 
បពសង្ៀៃ៖ រាៃទ្ត្សៃៈអរូបើ�ម៍ួ�ចំៃួៃដដ�ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការ��់ព�ើញដដ�ចា្់ឫ្តយា៉ា ង្ពសរៅ។ សប្តិៃ 
ពបើ អ្្្តសមប្តសមរួ�ទាងំ្អ្ត់រាៃការបារមភាអំ�ើពមពរៀៃ “ភា�ជា បពុរ្ត�ិត” ៃិង្ “ជាស្ត្ើ�ិត” ដដ�រាត់្ំ�ពុង្

 
�យាយាមបពសង្ៀៃពៃោះ ពនាោះការបពសង្ៀៃអំ�ើពមពរៀៃពៃោះអាចរាៃភា�ខពុ្ត�ើអវែើដដ�បាៃដ�នាពំៅ្្ពុង្ព្តៀវពៅ
ដ�នា។ំ ជាការ�ិត ពៅព��ដដ�អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា    �្ខេ�ៈជាស្រុមបាៃពរៀបរាប់អំ�ើពមពរៀៃពៃោះ �ួ្

 
ពគទាងំ្អ្ត់បាៃ�ិ��៌នាអំ�ើភា�ខពុ្តរ្ារវាង្បទោឋា ៃព�ៃឌ័រ។ ពៃោះបងាហា ញថា �ួ្ពគមិៃ��់អំ�ើពរា� 
ប�ំង្នៃពមពរៀៃពៃោះ ដូចដដ�បាៃពសរាង្ទពុ្ពនាោះពទ។ ពយាប�រ់ប្តអ់្្ ្តសមប្តសមរួ�រូបពៃោះបាៃបងាហា ញថា  
ការ��់ដរឹង្រប្់តអ្្្តសមប្តសមរួ�អំ�ើអវែើដដ��ួ្ពគសតរូវបពសង្ៀៃអាចជា្ត្ារមួចំដ�្ដ�់ការ��់សចឡ ំ
ពៃោះ។ ការរមួផ្សជំាមួ�ៃរឹង្ការ��់ព�ើញដបបសបន��ើ ព�ើទ្ត្សៃៈព�ៃឌ័រដដ�បាៃព�ើ្ពឡើង្ពៅ្្ពុង្ការ

 �ភិា្សាអ�ំើសបធាៃបទពៃោះ ពមពរៀៃពៃោះគរួដតសតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្វញិ ពហើ�គួរដតចំណា�ព��ពវោ ៃងិ្្ត្មមេភា�
 

បដៃ្ថមពទៀត ពដើម្ើធានាថាអ្្្តសមប្តសមរួ���់ដរឹង្ចបា្ត់អំ�ើព�ៃឌ័រ ៃិង្្តមភា�ព�ៃឌ័រ។

ខ�ៈព��ដដ�ព ម្េង្ជំទង់្��ព់�ើញថា �ួ្ ពគ្ំ�ពុង្ពរៀៃអ�ំើ�ត័រ៌ាៃ្ំតខាៃ់ៗ  ៃងិ្វធិើរាស្ត្្តសរាប ់
ព��អនាគត អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ពជឿថា �ួ្ពគ្ំ�ពុង្ពរៀៃអំ�ើវធិើរាស្ត្ដដ�អាចជួ�ឱ្យជើវតិរប្ត់�ួ្ពគនាព��

 
បច្ពុប្ៃ្រាៃ�្ខេ�ៈកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្។

ខ្ពុអំាចពោោះសរា�ភា�តាៃតរឹង្បាៃកាៃ់ដត 
សបព្តើរពឡើង្ពសចើៃពៅ្្ពុង្សគរួរារខ្ពុ ំ ។

សប្ិតៃពបើ�ួ្ ពគសបាប់ព�ើង្ៃូវអវែើដដ�ព�ើង្សតរូវពរៀៃពនាោះ ព�ើង្ៃរឹង្ពរៀៃ។ សប្ិតៃពបើព�ើង្សតរូវព្លាើ�ៃូវអវែើ
 ដដ�ព�ើង្គួរពរៀៃនាព��ពសកា� ព�ើង្មិៃដរឹង្ថាសតរូវព្លាើ�យា៉ា ង្ពម៉ាចពទ។

ព�ើង្សរាៃ់ដតម្ចូ�រមួរ្ាប់ ពដើម្ើដរឹង្�ើ
រពបៀបអប់រ ំ្ ូៃៗរប្់តព�ើង្ឱ្យកាលា �ជា្ូៃ�អ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រ្ា្់បាៃព�ើ្ពឡើង្ថា សបធាៃបទអំ�ើពសគឿង្ពញៀៃហា្់រាៃសបពយាជៃ៍ដដ�គួរ
 

�ិចារណា្្ពុង្ការោ្់បញូ្�្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ប៉ាពុដៃ្អ្្ពផ្សង្ពទៀតមិៃរាៃ្តំ�ូម�រណាមួ� ពសរៅ�ើ�ួ្ពគពសតៀម
 ខលាួៃពដើម្ើចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពផ្សង្ៗពទៀតនាព��អនាគត ។

ខលារឹមរារនៃវគ្គ្តិ្សាដដ�អ្្ចូ�រមួបាៃស្តនមថាៃរឹង្�្ម្អៃពុវត្ពៅ្្ពុង្ជើវតិផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្ពគ 
គឺជាការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ដ៏ខាលា ងំ្បំផពុត្តសរាប់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ឱ្យបៃ្ចូ�រមួជាមួ�វគ្គ្តិ្សា ៃិង្ពដើម្ើដច្រដំ�្
ចំព�ោះដរឹង្ជាមួ�អ្្ដនទ។
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ពយាប�់រប្ត់អ្្សគប់សគង្ពៅថ្ា្់ពខត្អំ�ើការ�សង្ើ្្មមេវធិើពៃោះ្៏បាៃបងាហា ញ�ើការទទួ��្នៃវគ្គ
្តិ្សា ៃិង្ភា�ពា្់�័ៃ្ធនៃខលារឹមរាររប្ត់វាផង្ដដរ។

ខ្ពុ ំៃរឹង្ព្្តើ្តពុំឱ្យអង្្គការ UNFPA �សង្ើ្ ពៅពខត្ពផ្សង្ៗពទៀត ... ពោ�ពសបើគំរូដដដ� ... វាមិៃទាៃ់បាៃ
 ទូ�ំទូោ�ពៅពឡើ�ពទ ... ។  ពសកា��ើព�ើង្អៃពុវត្វា មសៃ្ើនៃស្្តួង្្ិច្ការនារ ើគិតថា វាជាការ�អ ដដ�ពគ

 អាចពសបើសបា្់តឯ្រារពៃោះ ពដើម្ើអៃពុវត្គពសរាង្រប្់ត�ួ្ពគនាព��អនាគត។

តាមរ�ៈការបំពា្់សប�័ៃ្ធបំ�ង្្តំពឡង្ ៃិង្វធិើរាស្ត្ពផ្សង្ពទៀតពដើម្ើពធវែើឱ្យវាបាៃឮជា             រាធារ�ៈ។   
ពហើ�ពៅព��រាៃស�រឹត្ិការ�៍ដបបពៃោះ អ្្ភូមិអាចៃិយា�ថា “អូ វាគឺជា្មមេវធិើដដ�្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំបាៃ

 ចូ�រមួ ពហើ�ឥឡូវពៃោះ �ួ្ពគរាៃ�ពុទ្ធនាការ ដូពច្ោះ សបជាជៃៃរឹង្បៃ្ៃិយា��ើគពសរាង្�ើមួ�ពៅមួ�
 តាមរ�ៈពា្្យ្តំដើរប្ត់�ួ្ពគ។”

ពៅព��ព�ើង្ម្ចូ�រមួវគ្គពសចើៃដង្ពៅ ព�ើង្្៏ឈប់រាៃអារមមេ�៍ញាប់ញ័រ ឬភ័�ខាលា ច។

វគ្គ្ិត្សាពៃោះ ផ្�់ចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្ពធវែើឱ្យអ្្ចូ�រមួរាៃភា�កាលា ហាៃ ពសពាោះអវែើដដ�ព�ើង្ៃិយា�មិៃសតរូវ 
ពហើ�្៏មិៃខពុ្ត។ �ួ្ពគ បាៃជំរពុញឱ្យ�ួ្ព�ើង្ៃិយា�អំ�ើអវែើដដ�ព�ើង្��់ព�ើញ ។

វាមិៃ�ិបា្ណា្់តណាពទ។ វាសរាៃ់ដតព��ខលាោះ ព�ើង្មិៃ្ូតវ��់ចបា្់ត។ អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃ 
�ៃ្យ�់�ួ្ព�ើង្ម្ង្ពហើ�ម្ង្ពទៀតពដើម្ើឱ្យកាៃ់ដតងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការ��់។

អ្្សគប់សគង្គពសរាង្រ្ា្់បាៃព�ើ្ពឡើង្ថា “�ពុទ្ធនាការផ្ស�វែផសា�ជារាធារ�ៈ” គួរដតសតរូវបាៃ 
អៃពុវត្ បន្ាប់�ើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះចប់ ពដើម្ើ�សង្ើ្វរិា�ភា�នៃគពសរាង្/្មមេវធិើ។

ខ�ៈព��ដដ��ពុទ្ធនាការរាធារ�ៈដបបពៃោះអាចរាៃសបពយាជៃ៍្្ពុង្ការបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្រប្ត់
្តហគមៃ៍�ើពរា�គំៃិត ឬខលារឹមរារ្តំខាៃ់ៗ ្ ៏ប៉ាពុដៃ្វាមិៃអាចជំៃួ្តឱ្យវគ្គ្ិត្សាតាមដបបចូ�រមួពនាោះ ពទ។ ការ 
ព�ើ្ពឡើង្ពៃោះបងាហា ញ�ើភា�ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្តនមលារប្ត់វគ្គ្ិត្សាពៅ្្ពុង្ដភ្្រប្ត់្តរាជិ្្តហគមៃ៍។

វិធីសាសេ្តតាមបែែចលូរមួ

ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍ភ័�ខាលា ចខលាោះៗពៅព��ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា២ ឬ 
៣ ព�ើ្ដំបូង្។ ពទាោះបើយា៉ា ង្ណា ភា�ភ័�ស�រួ�ពៃោះ ព្ើតរាៃពឡើង្ពោ�រារដត�ួ្ពគគិតថាសតរូវដតព្លាើ�ពៅ
ៃរឹង្្តំ�ួរឱ្យបាៃ “សតរឹមសតរូវ”។

ជាការ�តិណា្់ត វធិើរាស្្តនៃការពរៀៃ្ូតសតដដ�បាៃពផ្្តព�ើការចូ�រមួយា៉ា ង្្ត្មម្េ ្ពុង្ស្រុម�ិភា្សា 
 

រាៃសប្ិតទ្ធិភា�្្ពុង្ការជួ�ព្មេង្ជំទង់្ឱ្យរាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួ ។

ព្មេង្ជំទង់្បាៃៃិយា�ថា ពទាោះបើជាវគ្គ្តិ្ សាម�ួចៃួំៃរាៃភា��ិបា្��់ខលាោះៗ ដតអ្្ ្តសមប្តសមរួ� 
�ៃ្យ�់�ើចំ�ពុ ចទាងំ្ឡា�ណាដដ��ួ្ពគរាៃចម្ង�់។

អ្្ចូ�រមួដដ�ជា្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្ពផ្សង្ៗនៃការពរៀៃ្ូតសត  
ប៉ាពុដៃ្មិៃរាៃៃរណារ្ា្់�ៃ្យ�់�ើមូ�ពហតពុពទ។
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ពៅព��ដដ�ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍មិៃ�អ ខ្ពុ ំ្៏មិៃចង់្ពរៀៃដដរ។ ពៅព��ខ្ពុ ំចង់្ពចោះចង់្��់ ខ្ពុ ំដបរជារាៃ
 អារមមេ�៍តាៃតរឹង្។ ពៅព��ខ្ពុ ំព�ង្ដ�្ង្មួ�ចំៃួៃ ខ្ពុ ំ្៏រាៃអារមមេ�៍�អសបព្តើរពឡើង្វញិ។ ពសកា�ម្ខ្ពុ ំ

 អាចពផ្្តព�ើការប�្ពុ ោះបណ្ា�ជាថមេើម្ង្ពទៀត។

ព���ួ្ព�ើង្បាៃពរៀៃ ៃិង្��់ដរឹង្។ ប៉ាពុដៃ្ជួៃកា� ព��ព�ើង្ខរឹង្ ព�ើង្អាចពភលាច�ើអវែើដដ�ព�ើង្បាៃ
 ពរៀៃ។ ប៉ាពុដៃ្ ពៅព��ដដ�ព�ើង្ដ�នាំ្ ូៃៗ រប្ត់ព�ើង្ ព�ើង្ចង្ចា�ំើរពបៀបទូនាមេ ៃពឡើង្វញិម្ង្ពទៀត។

្តសរាប់ខ្ពុ ំ គឺចូ�ចិត្ការបពសង្ៀៃ ៃិង្ការព�ង្ដ�្ង្។ ដូចពៃោះ ព�ើង្អាចចាបំាៃពសចើៃជាង្។

ខ្ពុ ំចូ�ចិត្ការបពសង្ៀៃពោ�រាៃវធិើរាស្ត្ចសមរុោះរ្ា រាៃទាងំ្ពមពរៀៃ ៃិង្្ត្មមេភា�អៃពុវត្ផ្្�់ 
�ើពសពាោះ វាជាវធិើ្តបបា� ៃិង្ងា�ពចោះចាផំង្ដដរ។ 

ការព�ង្ដ�្ង្ ជ�ួព�ើង្បាៃពសចើៃ។ ពសរៅ�ើការបពសង្ៀៃដ៏ព្្ើមរប្់តសគរូបពសង្ៀៃ ការព�ង្ដ�្ង្្ំរាៃ្្៏
ជ�ួព�ើង្ឱ្យ��់បាៃយា៉ា ង្្បរ់ហ័្តផង្ដដរ។

ខ្ពុ ំចូ�ចិត្្តំ�ួរ ៃិង្ចពមលាើ�។ មិៃថាចពមលាើ�រប្ត់ខ្ពុ ំខពុ្ត ឬខ្ពុ ំមិៃចបា្ត់�ើចពមលាើ�រប្ត់ខ្ពុ ំ 
ពៅព��ខ្ពុ ំព្លាើ� ខ្ពុ ំៃរឹង្ទទួ�បាៃមតិពយាប�់សត�ប់�ើសគរូបពសង្ៀៃវញិពដើម្ើបញ្្ជ ្់ថា ខពុ្ត ឬ សតរូវ។

ខ្ពុចំង់្ឱ្យបៃ្ថ�ការព�ង្ដ�្ង្ខលាោះ។ ប៉ាពុដៃ ្ពៅ្្ពុង្្រ�ើ ដដ�ព�ើង្ព�ង្ដ�្ង្ គួរដតជាដ�្ង្ដបបអប់រ។ំ

ខ្ពុ ំមិៃចូ�ចិត្ដ�្ង្ពទ។ ប៉ាពុដៃ្ ខ្ពុ ំចូ�ចិត្ពរៀៃ ៃិង្អាៃព្តៀវពៅ ... ចំពពាោះខ្ពុ ំ ខ្ពុ ំមិៃសតរូវការពសចៀង្ 
ៃិង្រាពំទ ដូពច្ោះទពុ្ឱ្យអ្្ដនទចពុោះ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មិៃបាៃ្ំ�ត់បញ្ហា ជា្់ោ្់ណាមួ� ឬបញ្ហា ណាមួ�ដដ�រាៃការ�ំបា្ ពដើម្ើ
្តពុំឱ្យអ្្្តសមប្តសមរួ��ៃ្យ�់ពឡើង្វញិពនាោះពទ។ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃតូចប៉ាពុពណាណ ោះដដ�បាៃៃិយា�ថា រាៃ 
ការ�ិបា្្្ពុង្ការរ្សាចំព�ោះដរឹង្ ជា�ិព្ត្តព���ួ្ពគអៃពុវត្អវែើដដ�បាៃពរៀៃពៅរា្ថ ៃភា�ដ៏តាៃតរឹង្។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃ ្៏បាៃចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្គរពុពកា្ត�្យចសមរុោះដដ�បាៃពសបើបាស្ត់ពៅ្្ពុង្វគ្គ
 ្តិ្សាពៃោះដដរ។

អ្្ចូ�រមួ�ើររូបចូ�ចិត្ពរៀៃតាមដបបសបន��ើ ពសចើៃជាង្។ ចពមលាើ�ព�ើ្ដំបូង្បង្អ្ត់ខាង្ពសកាមពៃោះ 
បងាហា ញថា អ្្ចូ�រមួខលាោះអាចរាៃអារមមេ�៍មិៃ្ូតវពជឿជា្់ថា �ួ្ពគ្ំ�ពុង្ពរៀៃ ដូចដដ�បាៃពសរាង្ទពុ្ សប្តិៃ 
ពបើរាមេ ៃចពមលាើ� សតរូវ ៃិង្ខពុ្ត។

ជាទូពៅ វធិើរាស្ត្បច្ពុប្ៃ្ ហា្់ដូចជាសតរូវបាៃពគទទួ��្បាៃយា៉ា ង្�អ។ វាអាចរាៃអត្ថសបពយាជៃ៍ 
ពដើម្ើ�ៃ្យ�់�ើទំនា្់ទំៃង្រវាង្ការព�ង្ដ�្ង្ ៃិង្ខលារឹមរារ ពហើ�បពង្កេើៃឱកា្តពដើម្ើអៃពុវត្ជំនាញថមេើ ្្ពុង្ការ
ព�ើ្្ម្្ត់ការពរៀៃ្ូតសតរប្ត់អ្្ចូ�រមួ។

េមាភា រៈេគមាែវ់្រ្គេិក្សា

ពសរៅ�ើព្មេង្ជំទង់្សតរូវបំព�ញការងារពៅរាោ ៃិង្ជួ�ការងារផ្ោះរប្ត់�ួ្ពគ ដូចជា ការជួ�ពធវែើដស្តពធវែើ 
ការ ឬពមើ�ដថទាបំអូៃៗពៅផ្ោះ �ួ្ពគបាៃព្លាៀតចូ�រមួវគ្គ្តិ្សារ�ៈព���ើរពរា៉ា ង្។ ព��ស�រឹ្ ហា្់ដូចជារវ�់

 
ជាង្ព��ោ្ង ច្តសរាប់មៃពុ្ត្សជាពសចើៃ ។
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ព្មេង្ជំទង់្មួ�ស្រុមមិៃរាៃពរៅអើ ពហើ��ួ្ពគសតរូវអង្្គពុ�ផ្្�់ពៅព�ើឥដឋាការ ៉ាូ។ �ួ្ពគ្៏សតរូវការពសបើ 
ស្ោ្តផ្្ងំ្ធំៗសកា�ពៅព�ើឥដឋាការ ៉ាូ្្ពុង្រាោ្័ៃរប្ត់វត្ ពដើម្ើ្តរព្តរ្ត់សតា�័ត៌រាៃពផ្សង្ៗដដ�តសមរូវ
ពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ រា្ថ ៃភា�ឧប្តគ្គទាងំ្ពៃោះ្៏បាៃរខំាៃដ�់ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្ពនាោះខលាោះៗផង្ដដរ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្៏បាៃពរៀបចំព��ពវោពៅតាមកា�វភិាគការងារពៅផ្ោះរប្ត់�ួ្ពគផង្ដដរ ពហើ� 
ហា្់ដូចជា្តបបា�ចតិជ្ាមួ�ៃរឹង្ព��ពវោរ�ៈព��សបដហ� ២ ពរា៉ា ង្ ដដ�ពរៀបចពំោ�វគ្គ្តិ្ សាដដ��ួ្  
ពគបាៃចូ�រមួ។

ជាការ�ិតណា្ត់ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគបាៃ�្វគ្គ្ិត្សាពៃោះជាការ្តសរា្ផង្ 
ដដរ (ពសពាោះពៅឯដស្តចំការ ៃងិ្្ដៃលាង្ពធវែើការពរ្ៅណា្់ត) ពហើ��ួ្ ពគសតឡបព់ៅពធវែើដស្តចកំារវញិ បន្ាប�់ើបញ្ប់

 
វគ្គ្តិ្សា ។

អ្្ចូ�រមួរ្ា្់បាៃ�ៃ្យ�់ថា ព��ស�រឹ្ជាព���អ្តសរាប់វគ្គ្តិ្សាពៃោះ ជា�ិព្ត្ត្តសរាប់អ្្�្់
ដូរពៅទើផសារ។ ជាការ�ិតណា្ត់ អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវ�ិចារណាពោ�សបរុង្សប�ត័្ថា ពតើអ្្ណាអាចចូ�រមួ 
ឬមិៃអាចចូ�រមួ ដផអ្ព�ើព��ពវោដដ�បាៃពរៀបចំ្្ពុង្មួ�នថ្ងៗនៃកា�វភិាគរប្ត់វគ្គ្ិត្សា។ អ្្ខលាោះពទៀត

 
បាៃព�ើ្ពឡើង្ថា អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃទា្់ទង្ ឬអពញ្ជ ើញ�ួ្ពគ្្ពុង្រ�ៈព��ខលាើព�្ ដដ�នាឱំ្យ�ួ្ពគខលាោះ

 
រាៃការ�ំបា្ន�ព��ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ការ្ំ�ត់ព��ពវោ្តសរាប់វគ្គ្ិត្សាពៃោះ 

 
ហា្់ដូចជាអាចទទ�ួ�្បាៃ្តសរាបអ្់្ចញ្ិរឹមបើបាច់ភាគពសចើៃ។ អ្្ ខលាោះ បាៃព�ើ្ ពឡើង្ថា �ួ្ ពគចង្ប់ាៃការ

 
ជូៃដំ�រឹ ង្ឱ្យបាៃ�ើរនថ្ងមពុៃវគ្គ្តិ្សាចាប់ ពផ្ើម។

អ្នក្ចលូរមួ និងការសគជើេសរីេ

អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ចង់្ព�ើញ្មមេវធិើដបបពៃោះបៃ្ដំព�ើ រការ។ ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃបាៃគិតថា ្ មមេ 
វធិើ/ការអៃរ្ាគមៃព៍ៃោះគរួដតបៃឱ្្យសបជាជៃកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀតពៅ្្ពុង្�ពុបំាៃចូ�រមួ ពហើ�អ្្ ខលាោះពទៀតបាៃ

 
ផ្�់ពយាប�់ថា ្មមេវធិើ/ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះគួរដតអៃពុវត្ពៅ្្ពុង្�ពុដំនទពទៀតផង្ដដរ ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មួ�ចំៃួៃពទៀតបាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគមិៃព�ញចិត្ចំពពាោះអ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃដដ�
មិៃបាៃចូ�ពរៀៃវគ្គ្តិ្សាព�ញព�ញ ៃិង្មិៃបាៃចូ�ពរៀៃឱ្យទាៃ់ព��ពវោ។

ព�ើង្ទាងំ្អ្ត់រ្ា្តពុទ្ធដតរវ�់ ពហើ�រាៃ្ិច្ការជាពសចើៃដដ�សតរូវពធវែើព��ស�រឹ្។ ព�ើង្រាៃព��ទំពៃរ
 ខលាោះពៅព��រព្តៀ� បន្ាប់ឈប់្តសរា្បា�នថ្ងសតង់្ ។

វាជាការ�អដដរ សប្ិតៃពបើវគ្គ្ិត្សាបញ្ប់ពៅសបដហ�ពរា៉ា ង្ ៣ ។ ប៉ាពុដៃ ្ពបើហ្ួត�ើពរា៉ា ង្ ៣ វាអាចនាឱំ្យរាៃ 
ផ�វបិា្តិចតួច �ើពសពាោះខ្ពុ ំសតរូវពរៀបចំអាហារព��ោ្ង ច្តសរាប់ប្ើ ៃិង្្ូៃៗរប្់តខ្ពុ ំ ។ ពហើ�្្ពុង្អំឡពុង្

 ព��រដូវពភលាៀង្ ព�ើង្សតរូវពមើ�ដថទាដំំណាសំ្តរូវរប្ត់ព�ើង្ផង្ដដរ ។

វធិើរាស្ត្ ៃិង្្តរាភា រៈបពសង្ៀៃពរៀបចំបាៃ�អ។ ប៉ាពុដៃ្ អវែើដដ�ជាបញ្ហា ពនាោះ គឺអ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃមិៃបាៃ 
ចូ�រមួពទៀង្ទាត់ ៃិង្ព�ញព�ញ។ ការខ្ខាៃដបបពៃោះបាៃប៉ាោះពា�់ដ�់ដំព�ើ រនៃវគ្គ្តិ្សាខលាោះៗដដរ ។

អ្្ ចពុោះអភបិា�គពសរាង្មួ�របូបាៃព�ើ្ ពឡើង្ថា គួរដតអៃពុញ្ញា តឱ្យរាៃការផ្លា ្តប់្ូរអ្្ ចូ�រមួតាមវគ្គ
 

ៃើមួ�ៗ។ ចំ�ពុ ចពៃោះ ហា្់ដូចជាបងាហា ញៃូវការស�រួ�អារមមេ�៍ថា វគ្គ្តិ្សាពៃោះមិៃអាចរ្សាអ្្ចូ�រមួសគប ់
ចំៃួៃ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� វគ្គ្ិត្សាពៃោះសតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្ ពដើម្ើដ�នា�ំើដំព�ើ រផ្លា ្ត់ប្ូរដ�់អ្្ចូ�
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រមួ ពហតពុពៃោះពហើ�ការចូ�រមួដតវគ្គណាមួ�អាចពធវែើ     ឱ្យប៉ាោះពា�់ដ�់ដំព�ើ រការនៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ
 

ពទៀត ការផ្លា ្តប់្ូរ្តរាជិ្ ស្រុមញរឹ្ញាបអ់ាចបង្កេឱ្យការ�ិភា្សារប្់តស្រុមមិៃ្ូតវ្តពុើ្តងាវែ ្់រ្ា ពហើ�វារាៃភា�
 ចាបំាច់្្ពុង្ការជំរពុញឱ្យរាៃការទពុ្ចិត្រ្ា ៃិង្ការរាសំទ ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគចូ�រមួ�ិភា្សាបាៃព�ញព�ញង្ម�ើ
 បញ្ហា ជា�្ខេ�ៈបពុគ្គ� ឬសបធាៃបទណាដដ�រព្តើប ៃិង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរជា�្ខេ�ៈបពុគ្គ�។ ពហតពុពៃោះ ពសរៅ�ើការ

បពង្កេើតស្រុម្ត្ូ�នៃអ្្ចូ�រមួដដ�សតរូវពធវែើការជាមួ�រ្ាពោ�្តពុើ្តងាវែ ្់រ្ាពៅ្្ពុង្្មមេវធិើទាងំ្មូ� ្មមេវធិើអាច
�ិចារណា្្ពុង្ពគៀង្គរ្តរាជិ្្តហគមៃ៍្្ពុង្ការបពង្កេើតស្រុមមួ�ពទៀត ពហើ��ួ្ពគអាច្ំ�ត់�ើព��ពវោ 
ឬកា�វភិាគដដ��ួ្ពគអាចចូ�រមួបាៃទាងំ្អ្ត់រ្ា។ ដូពច្ោះ �ួ្ពគអាចចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាបាៃព�ញព�ញ 
ៃិង្ទទួ�ផ�សបពយាជៃ៍�ើវគ្គបាៃសគប់សជរុង្ពសជា�។

ពៅព��ៃិយា�ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់អំ�ើគំៃិតពដើម្ើពធវែើឱ្យកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ៃូវវគ្គ្តិ្សាពៃោះ �ួ្
 ពគបាៃព�ើ្ពឡើង្ថា ចង់្ព�ើញមៃពុ្ត្សកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀតពៅ្្ពុង្�ពុរំប្ត់�ួ្ពគទទួ�បាៃវគ្គ្ិត្សាដូច
 

រ្ាពៃោះ ពហើ�វាៃរឹង្រាៃភា�កាៃ់ដតងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការអៃពុវត្ការផ្លា ្តប់្ូរពោ�រារ�ួ្ពគបាៃពរៀៃ ៃងិ្��ដ់រឹង្
 ជារមួអំ�ើខលារឹមរារ ៃិង្តនមលានៃវគ្គ្ិត្សា។

្តពំ�ើ រពៃោះ បាៃ្លាពុោះបញ្្ងំ្�ើដដៃ្ំ�តន់ៃការដច្រដំ�្ចពំ�ោះដរឹង្ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គជាម�ួ
 

អ្្ដនទ។ អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់មិៃរ�ំរឹង្ថា �ួ្ពគៃរឹង្អាចបពសង្ៀៃអ្្ណារ្ា្់ពផ្សង្ពទៀតពសរៅ�ើសគរួរារ
 

រប្ត់�ួ្ពគពឡើ�។

្តសរាប់ពហតពុផ�ស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃព្ត្ើឱ្យរាៃបពុរ្តកាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្ 
បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ ជាការ�ិតណា្ត់ ព�ើង្បាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា  បពុរ្តរាៃចំៃួៃតិចតួចដដ�បាៃចូ�
រមួពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាទាងំ្ពៃោះ។

្តសរាប់ខ្ពុ ំ សប្ិតៃពបើអង្្គការម្បពសង្ៀៃព�ើង្ម្ង្ពទៀត ខ្ពុ ំចង់្ឱ្យអង្្គការបពសង្ៀៃអ្្ដនទជាពសចើៃពទៀត
 ពៅ្្ពុង្ភូមិ ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគអាចពចោះដូចព�ើង្ដដរ ៃិង្ងា�ស្តរួ�ពធវែើការជាមួ�រ្ា ពហើ�ពនាោះ ព�ើង្ៃរឹង្រ្ត់
 ពៅជាមួ�រ្ាពោ�្តពុភមង្្គ� ។

ខ្ពុ ំផ្្�់ ចង់្ពៅសបរុ្តៗចាប់�ើអា�ពុ ៣០ ្្ដំ�់ ៤០ ្្ ំឱ្យចូ�រមួពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្ិត្សាដបបពៃោះ ។ 
សប្ិតៃពបើ �ួ្ពគអាចទទួ�បាៃការអប់រដំបបពៃោះ �ួ្ពគៃរឹង្ចូ�រមួពធវែើឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរកាៃ់ដតពសចើៃ ។ 
ពហើ�ភូមិរប្ត់ព�ើង្ៃរឹង្រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្ ... �ួ្បពុរ្តៗទាងំ្ពនាោះពសចើៃដតសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាពៅ្្ពុង្

 សគរួរារ។ �ួ្ពគរាៃការ��់សចឡពំសចើៃជាង្ស្ត្ើ។ ដូពច្ោះ ព�ើង្ចង់្ឱ្យ�ួ្ពគចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គដបបពៃោះឱ្យបាៃ 
ពសចើៃ ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគអាច��់ ៃិង្ដ្�មអខលាួៃ ពហើ�ភូមិព�ើង្បាៃ្តពុខទាងំ្អ្ត់រ្ា។

ពោ�រារដតរាត់មិៃរាៃការអប់រខំ្ង់្ខ្្់ត ពៅព��ដដ�រាត់បាៃផរ្ឹ បៃ្ិចបៃ្ួច រាត់រាៃទំពនារពសបើ 
អំព�ើហងិ្សា ពហើ�រាត់មិៃ��់�ើផ�ប៉ាោះពា�់នៃអំព�ើហងិ្សាពទ។ រាត់គិតដត�ើអារមមេ�៍រប្ត់ខលាួៃរាត់

 ប៉ាពុពណាណ ោះ។ រាត់�យាយាមពសបើ្រាលា ងំ្បា� ពសពាោះរាត់ជាពមសគរួរារដដ�ទទួ�ខពុ្តសតរូវរ្សបា្់ចំ�ូ�។  
សប្ិតៃពបើទទួ�បាៃការអប់រ ំ្តង្្រឹមថារាត់ៃរឹង្��់ ពហើ�ដ្ដសបទរាលា ប់អាស្្់ពៃោះ។ ការអប់រ្ំតសរាប ់
រាត់ គួរដតពផ្្តព�ើសបធាៃបទបពុរ្ត�ិត។ ពទាោះបើរាត់ ជាពមសគរួរារ ឬជាអ្្រ្សបា្់ចំ�ូ� រាត់្៏រាៃ
កាត�វែ្ិច្សគប់សគង្សគរួរារឱ្យរាៃ្តពុភមង្្គ�ដដរ ។ 
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អ្្ ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃពមើ�ព�ើញថា បពុរ្តរវ�ណ់ា្់ត សបដហ�ជាមិៃអាចចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដបប
 ពៃោះបាៃពទ។

ព�ើង្ជាស្ត្ើភាគពសចើៃពធវែើព្តច្្ើ្តពសមចចិត្ ពោ��រឹង្ដផអ្ព�ើរាវែ មើរប្ត់ព�ើង្។ សប្ិតៃពបើរាត់ជា
 មៃពុ្ត្សរ្ា្់ដដ�មិៃអាចសគប់សគង្គំៃិតរប្់តរាត់បាៃសតរឹមសតរូវ ពនាោះការ្តពសមចចិត្អាចៃរឹង្ខពុ្ត។ ពទាោះ 

ជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� សប្ិតៃពបើរាត់ទទួ�បាៃការអប់រសំតរឹមសតរូវ ពនាោះស្រុមសគរួរារៃរឹង្អាចពធវែើការ្តពសមច
ចិត្បាៃកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ ។

រាត់ៃិយា�ថា រាត់រវ�់ណា្់ត។ រាត់បាៃ 
ៃិយា�ថា “ឯង្ពៅចពុោះ”។ ចា្ត៎ រាត់�ិតជារវ� ់
ដមៃ។ បន្ាប់�ើខ្ពុ ំសតឡប់ម្ផ្ោះវញិពសកា��ើចូ�
រមួវគ្គ្ិត្សាៃើមួ�ៗ រាត់បាៃ្តួរ ពហើ�ខ្ពុ ំសរាៃ់
ដតសបាប់រាត់�ើអវែើដដ�ព�ើង្បាៃពរៀៃពៅ្្ពុង្វគ្គ
្ិត្សាពនាោះ។

រាត់បាៃៃិយា�ថា ព�ើង្សរាៃ់ដតចូ�រមួ ៃិង្ 
ដច្រដំ�្ពមពរៀៃជាមួ�រាត់ពៅបាៃពហើ�។ 
រាត់ៃិយា�ថា រាត់មិៃចាបំាច់ពៅចូ�រមួពទ។

រាត់បាៃៃិយា�ថា បពុរ្តៗពៅទើពៃោះភាគ 
ពសចើៃ្តពុទ្ធដតចា្ត់ជាង្រាត់ ពហើ�ថា រាត់ពៅ 
ព្មេង្ដតរ្ា្់ឯង្ មិៃហ៊ាៃពៅចូ�ពរៀៃជាមួ� 
�ួ្រាត់ពទ។

រាត់បាៃៃិយា�ថា ការពៅពរៀៃជាមួ�ស្ត្ើៗ
គឺខាមេ ្ត់ពគណា្់ត។ រាត់មិៃហ៊ាៃពៅពរៀៃពទ។

អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើ�ើររូបបាៃអោះអាង្ថា រាវែ មើរប្ត់�ួ្ពគមិៃរាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួ
ជាមួ�ស្រុមដដ�រាៃស្ត្ើៗ ៃិង្បពុរ្តវ�័ចំណា្ត់ពនាោះពទ។

ស្រុមការងារសរាវសជាវបាៃ្តួរអំ�ើគំៃិត្្ពុង្ការបពង្កេើតឱ្យរាៃវគ្គ្ិត្សា្តសរាប់ដតស្រុមបពុរ្ត ឬ្៏ពរៀបចំ
 

ខលារឹមរារពមពរៀៃបដៃ្ថមដដ�ទា្់ទាញចំណាប់រប្ត់បពុរ្ត ដូចជាសបធាៃបទ”ការចាត់ដចង្សគរួរារ” ្៏ប៉ាពុដៃ្មិៃ 
រាៃការព្លាើ�តប ឬការផ្�់ពយាប�់ថាពតើសតរូវពរៀបចំពសជើ្តពរ ើ្ត ឬរ្សាស្រុមបពុរ្តពោ�រពបៀបណាពឡើ�។ ពទាោះ 
ជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ការចូ�រមួ�ើបពុរ្តតិចតចួបាៃបងាហា ញៃូវគរាលា តយា៉ា ង្្ំតខាៃ់មួ� ដដ��ួ្ពគអាចៃរឹង្សបស�រឹតអ្ពំ�ើ

 
ហងិ្សាព�ើស្រុមសគរួរាររប្ត់�ួ្ពគ។ បពុរ្តអាចចូ�រមួកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ ពោ�សរាៃ់ដត�ិៃិត្យពមើ�ពឡើង្វញិ
ៃូវព��ពវោ  ៃិង្ការវភិាគនៃវគ្គ្ិត្សា ជា�ិព្ត្តពផ្្តព�ើរដូវកា�ដដ��ួ្ពគមិៃ្ូតវរវ�់ជាមួ�ការងារដស្ត

 
ចំការ ឬព��ដដ�ទំពៃរពសចើៃ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ចាបំាច់សតរូវពរៀបចំ  ៃិង្�្ចិត្ទពុ្ោ្់ព�ើការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្

 ចូ�រមួ ៃិង្ការពគៀង្គរឱ្យបពុរ្តចូ�រមួឱ្យបាៃពសចើៃដថមពទៀត្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា។ ដូពច្ោះ ការសរាវសជាវពដើម្ើដ្តវែង្
��់អំ�ើតសមរូវការ ៃិង្ការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យបពុរ្តចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាអាចរាៃរារៈសបពយាជៃ៍្្ពុង្ការពរៀបចំវធិើ
រាស្ត្នាព��អនាគត ។

អ្នក្េគមែេគមរួល និងការសគជើេសរីេ

 ពយាង្តាមរបា�ការ�៍រប្តព់ ម្េង្ជទំង្ ់ៃងិ្អ្្ ចញ្ិរឹមបើបាចប់ាៃបងាហា ញថា អ្្្តសមប្តសមរួ�ជាទូពៅ 
ពធវែើបាៃ�អពៅ្្ពុង្តួនាទើរប្ត់�ួ្ពគ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� គពសរាង្បាៃរា�ការ�៍អំ�ើការសបឈមមួ�
ចំៃួៃ្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃ្តមត្ថភា�។ អ្្សគប់សគង្មួ�រូប បាៃ្តដម្ង្ការស�រួ� 
បារមភាព�ើ�្ខេ�ៈវៃិិច្័�នៃការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ� ពោ�រារមិៃរាៃអ្្្តមេ័សគចិត្ដដ�មិៃរាៃ
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�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិសគប់សរាៃ់ដូចសតរូវការ។ ពយាង្តាមការ្ត់សតា ឬឯ្រារ្ិត្សាពផ្សង្ពទៀត វាមិៃបាៃបញ្្ជ ្់ឱ្យ 
ចបា្់តថា ពោ�រារអ្្្តមេស័គចតិជ្ាអ្្ ្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃ� ខ្េ�ៈ្តម្ត្ពិ�ញព�ញមិៃរាៃចំៃួៃសគប ់
សរាៃ់ ឬមិៃរាៃព��ពវោសគប់សរាៃ់ពដើម្ើពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ពនាោះពឡើ� (ពយាង្តាមរបា�ការ�៍ 
រាៃទ្ត្ស្ិច្ចំៃួៃ ៣ ព�ើ្ សតរូវបាៃពធវែើពឡើង្ ពដើម្ើពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ម្�ើ្តហគមៃ៍ចំៃួៃ៥)។ 
អ្្្តសមប្តសមរួ�គឺជា្តរា្តភាគដ៏្តំខាៃ់ពៅ្្ពុង្ដំព�ើ រការនៃវគ្គ្តិ្សាពៃោះ។ គួរវៃិិពយាគធៃធាៃបដៃ្ថម
ពទៀត្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្ត ៃិង្ពគៀង្គរអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិ ៃិង្្តមត្ថភា�្តមស្តប 

 
ពសពាោះវាអាចជាបញ្ហា សបឈម្្ពុង្ការដ្តវែង្រ្មៃពុ្ត្សរាៃជំនាញព្លាើ�តបៃរឹង្តសមរូវការរប្ត់វគ្គ្ិត្សា។ ការងារ 
ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការទប់រាកេ ត់បញ្ហា អំព�ើហងិ្សាគឺទាមទារឱ្យរាៃការសគប់សគង្រាមេ រតើ ៃិង្អារមមេ�៍។ ការ្តសមប

 
្តសមរួ�ជាមួ�ស្រុមព្មេង្ជំទង់្ពោ�អ្្្តសមប្តសមរួ�ជាព្មេង្ជំទង់្គឺអាចរាៃភា��ំបា្ ៃិង្អាចបង្កេជា 
បញ្ហា ស្ម្តើ�ធម៌ផង្ដដរ។ មយា៉ាង្វញិពទៀត មិៃរាៃការសរាវសជាវណាមួ�ដដ�បងាហា ញថា ការពរៀៃ្ូតសតតាម 
រ�ៈមិត្អប់រមំិត្រាៃសប្ិតទ្ធភា� ចំពពាោះការអៃ្រាគមៃ៍ដដ�ពផ្្តព�ើបញ្ហា អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា� ឬ

 អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ពនាោះពឡើ�។
អ្្ សគបស់គង្ម�ួរបូបាៃព�ើ្ ពឡើង្ថា ការ�ិៃតិ្យពមើ�� ខ្េ�ៈ្តម្តិ្រប្តអ្់្្តសមប្តសមរួ�ៃើម�ួៗ

 គួរដត�ិភា្សាជាមួ�អាជ្ាធរភូមិ�ពុ ំពពា�គឺអាជ្ាធរភូមិ�ពុ ំគួរដតជាអ្្បញ្្ជ ្់ថាអ្្្តសមប្តសមរួ�ៃើមួ�ៗ
រាៃ�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិសគប់សរាៃ់ព្លាើ�តបៃរឹង្ពរា�ការ�៍នៃពសជើ្តពរ ើ្ត។ ចំ�ពុ ចពៃោះអាចជាសបភ�ពយាង្មួ�
ដ៏រាៃសបពយាជៃ៍្តសរាប់ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្ចំពណាម្ត្ាពផ្សង្ពទៀត។

ការែណ្តុ ុះែណ្្ល និងការគាំគ្រដលអ់្នក្េគមែេគមរួល

អ្្សគប់សគង្ ៃិង្អ្្្តសមប្តសមរួ� បាៃ 
្ត់្តរា្គ �់ៃូវបញ្ហា សបឈមមួ�ចំៃួៃពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ 
ការប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ការរាសំទដ�់អ្្្តសមប 
្តសមរួ�។ តាម�ិត វគ្គ្ិត្សាដបបពៃោះតសមរូវឱ្យរាៃ
បពុគ្គ�ិ្   � ខ្េ�ៈ្តមស្តបដៃ្ថម�ើព�ើជំនាញ ៃិង្ 
ចំព�ោះដរឹង្បពច្្ពទ្តរប្់តអ្្្តសមប្តសមរួ�។ 
ដូពច្ោះ ការប�្រពុ ោះបណា្រ �ដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ� 
សតរូវរាៃពរា�បំ�ង្ចំៃួៃបើគឺ (១) ជំរពុញឱ្យរាៃ
ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ចំពណាមអ្្្តសមប្តសមរួ� (២) 
អភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�រប្ត់�ួ្ពគព�ើជំនាញ្តសមប 

 វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ� ៃិង្អ្្សគប់សគង្ 
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្តសមរួ�ការ�ិភា្សា្តហគមៃ៍តាមដបបចូ�រមួ (វគ្គ្ិត្សា្តហគមៃ៍) ៃិង្ (៣) បពង្កេើៃការ��់ដរឹង្រប្ត់�ួ្ 
ពគអំ�ើខលារឹមរាររប្ត់វគ្គ្ិត្សា ជំនាញ ៃិង្វធិើរាស្ត្បពសង្ៀៃ។ ពដើម្ើ្តពសមចបាៃៃូវពរា�បំ�ង្ទាងំ្បើពៃោះ វគ្គ

 ប�្ពុ ោះបណ្ា�ដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវពរៀបចំពឡើង្ពោ�ពសបើវធិើរាស្ត្ចូ�រមួ ៃិង្បទ�ិពរាធៃ៍ដដ�្លាពុោះ
បញ្្ងំ្�ើសបពភទនៃវធិើរាស្ត្ៃើមួ�ៗដដ�អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវការពសបើពៅព��្តសមប្តសមរួ�វគ្គ្ិត្សា ។

 ថវែើពបើការប�្ពុ ោះបណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃពរៀបចំពឡើង្្្ពុង្រ�ៈព��  ៥ នថ្ង្តសរាប់ការដ�នាំ
ព្តៀវពៅពមពរៀៃៃើមួ�ៗ ្៏ពោ� ្៏វាជាបំ�ង្បាសថ្ារប្ត់អ្្ចូ�រមួផង្ដដរ។ 

ចំ�ពុ ចទើ១៖ ការទទួ�បាៃៃូវចំព�ោះដរឹង្ ជំនាញ វធិើរាស្ត្សគប់សរាៃ់្្ពុង្្ំឡពុង្ព��នៃវគ្គ   ប�្ពុ ោះ
 បណ្ា�អ្្ ្តសមប្តសមរួ�ពៃោះគ�ឺតិជារាៃការ�បំា្ �ើពសពាោះ ការប�្ពុ ោះបណ្ា�ព�ើព្តៀពៅដ�នាៃំើម�ួៗ
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្្ពុង្រ�ៈព�� ៥ នថ្ងពៃោះតសមរូវឱ្យសគប់ដ�្ប់ព�ើពមពរៀៃទាងំ្អ្ត់ដដ�រាៃទ្ត្សៃៈ ជំនាញ វធិើរាស្ត្បពសង្ៀៃ 
ៃិង្គំៃិតថមេើៗជាពសចើៃពនាោះ គឺវាមិៃអាចពៅរចួពនាោះពទ។ អ្្ចូ�រមួមួ�រូបពមើ�ព�ើញថារ�ៈព�� ១០ នថ្ងពៃោះ 
វាមិៃសគប់សរាៃ់្តសរាប់អ្្្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្ការពរៀៃ្ូតសតៃូវចំ�ពុ ចទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃពរៀបរាប់ពនាោះពទ។

អ្្ ចូ�រមួខលាោះបាៃផ្�ព់យាប�ប់ដៃ្ថមចៃួំៃនថ្្ង ្ពុង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�ពៅដ�់១២នថ្ង។ 
ពយាប�់មួ�ពទៀតគឺការប�្រពុ ោះបណា្រ �ដំបូង្គួរដតដបង្ដច្ជាដផ្្ៗ ឬពមពរៀៃមួ�ចំៃួៃប៉ាពុពណាណ ោះ ពដើម្ើផ្� ់
ព��ពវោសគបស់រាៃដ់�អ់្្ ្តសមប្តសមរួ�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការពរៀៃ្ូតសត ៃងិ្ទទួ�បាៃបទ�ពិរាធៃស៍គបស់រាៃ ់
តាមរ�ៈការអៃពុវត្ការ�ិភា្សា្តហគមៃ៍(វគ្គ្ិត្សា្តហគមៃ៍)។ អៃពុរា្តៃ៍ខាង្ព�ើពៃោះគួរដតអៃពុវត្ ពោ� 
អ្្ ្តសមប្តសមរួ�គួរទទ�ួបាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�ព�ើពមពរៀៃម�ួចៃំៃួ ពហើ��ួ្ ពគបពសង្ៀៃពមពរៀៃទាងំ្ពៃោះ 
ដ�់្តហគមៃ៍ បន្ាបម់្�ួ្ពគទទ�ួការប�្ពុ ោះបណ្ា��ើពមពរៀៃពផ្សង្ពទៀតពៅវគ្គបន្ាប់ �ួ្ រាត់បៃ្បពសង្ៀៃ 
ពមពរៀៃទាងំ្ពនាោះដ�់្តហគមៃ៍។ �។ ្តសមង់្្តម្ើខាង្ពសកាមពៃោះបងាហា ញថា អ្្្តសមប្តសមរួ�្តសរាប់ស្រុម 
ព្មេង្ជំទង់្ ៃងិ្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច ់គួរដតទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�រមួរ្ា ដូចដដ�បាៃអៃពុវត្រចួពហើ�។ ការពធវែើ

 ដបបពៃោះ �ួ្ពគអាចជួ�រ្ាពៅវញិពៅម្សប្ិតៃពបើចាបំាច់។

ច�ំពុ ចទើ�ើរ៖ ការប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថម ៃងិ្ការដ�នាបំៃជ្ាសបចាដំ�់អ្្ ្តសមប្តសមរួ�បាៃបងាហា ញ
 

ៃូវភ្ត្ពុតាង្ថា រាៃរារសបពយាជៃ៍ចំពពាោះការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ពហើ�គួរដតរាៃដផៃការពធវែើបៃ្ ឬ�សង្ើ្បដៃ្ថម។ 
ការប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ការរាសំទដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ�ទាងំ្ពៃោះជាដផ្្មួ�នៃអៃពុវត្ដផៃការ្្ពុង្គពសរាង្

 
រា្�្ង្ ប៉ាពុដៃ្មៃ្ើរ្ិច្ការនារ ើពខត្អាចពសជើ្តពរ ើ្តវធិើរាស្ត្្្ពុង្ការអៃពុវត្។ ្ ្ពុង្្រ�ើ ពៃោះ វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�

 បដៃ្ថមគរួសតរូវពធវែើពឡើង្ពៅមពុៃវគ្គ្ិត្សាៃើម�ួៗចាបព់ផ្ើម ពដើម្ើ�ៃិតិ្យពមើ�ពឡើង្វញិព�ើឯ្រារទាងំ្អ្់ត ៃងិ្ជ�ួ
 ដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ�រ្ា្់ៗឱ្យពរៀបចំដផៃការពមពរៀៃ ។

ចំ�ពុ ចទើបើ៖ វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថមទាងំ្ពៃោះគួរពផ្្តព�ើ្ត្ាសបឈមរប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្
 ការពរៀបចំដផៃការពមពរៀៃឱ្យបាៃសគប់សរាៃ់�អជាមពុៃ ពដើម្ើបពសង្ៀៃ្តហគមៃ៍បាៃ�អ។ អ្្សគប់សគង្ ៃិង្អ្្ 

្តសមប្តសមរួ� បាៃពជឿថាដផៃការពមពរៀៃពៅ្្ពុង្ព្តៀវពៅដ�នារំាៃភា�្តមេពុគរាមេ ញបៃ្ិច។ អ្្្តសមប
 

្តសមរួ�រ្ា្់បាៃព្ត្ើ្តពុំឱ្យរាៃការរាសំទដូចខាង្ពសកាម៖

ខ្ពុ ំគិតថា ១0 នថ្ងគឺព�ឿៃណា្ត់ �ើពសពាោះរាៃពមពរៀៃជាពសចើៃដដ�សតរូវពរៀៃ។ ពទាោះបើ រ�ៈព�� ១0 នថ្ង្៏
 ពោ� វារាៃការ�បំា្បៃិ្ច ្តសរាបអ្់្្ិត្សាពដើម្ើចាប់�្ចំព�ោះដរឹង្ទាងំ្ពៃោះ។ មិៃសតរឹមដតសបជា��រដឋា
 ពៅ្តហគមៃមូ៍�ោឋា ៃពទ ្ូតម្ើដតព�ើង្ដដ�ជាបពុគ្គ�ិ្រោឋា ភិបា�្ព៏�ើញថា វាព�ឿៃព�្្តសរាបព់�ើង្ ដដរ ... ឧទាហរ�៍៖ ពមពរៀៃរាៃចំៃៃួ ២២ វគ្គ ្តសរាបព់្មេង្ជំទង់្ ពហើ�ជួៃកា� ព�ើង្សតរូវពរៀៃ ២ ពមពរៀៃ្្ពុង្ 

មួ�នថ្ង ដូពច្ោះ រាៃៃ័�ថា ព�ើង្ពរៀៃ្ូតសតពសចើៃពរឿង្ណា្ត់្្ពុង្ព��ដតមួ� ។

ខ្ពុ ំ្ូតមៃិយា�ប្ពសកា�បៃ្ិច អំ�ើការដច្រដំ�្ចំព�ោះដរឹង្ពៅ្្ពុង្ភូមិនាព��បច្ពុប្ៃ្ពៃោះ។ សប្ិតៃ
 ពបើ អ្្ណារ្ា្់ឈ ឺ្្ពុង្ចំពណាមអ្្្តសមប្តសមរួ� ៣ នា្់ ឧទាហរ�៍៖ អ្្ដដ�សតរូវបពសង្ៀៃមៃពុ្ត្ស 

ព�ញវ�័ពនាោះ [ស រ្ុមអ្្្តសមប្តសមរួ�]ព ម្េង្ជំទង់្អាចម្ជំៃ្ួតបាៃ។ �ួ្ ពគពធវែើការងារជាស្រុមបាៃយា៉ា ង្ 
�អ។ បន្ាប់ម្ សប្ិតៃពបើអ្្្តសមប្តសមរួ�ស្រុមព្មេង្ជំទង់្រាៃជំងឺ្វញិម្ង្ ពនាោះ អ្្្តសមប្តសមរួ�ស្រុម 
មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ ្៏អាចម្ជួ��ួ្ពគវញិបាៃដដរ ។ 
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សប្ិតៃពបើ �ួ្ពគចង់្បពសង្ៀៃអ្្ដនទពទៀត �ួ្ពគមិៃចាបំាច់ផ្�់ព្តៀវពៅដដ�រាៃទំហសំកា្ត់ៗដូច 
ពៃោះពទ។ ខ្ពុ ំ្៏មិៃអាច��់ឯ្រារទាងំ្មូ�ពៃោះដដរ ។ សប្ិតៃពបើ ពគផ្�់ឯ្រារពៃោះរាៃ   �្ខេ�ៈ្តពង្ខេប  
ព�ើង្អាច��់វាបាៃយា៉ា ង្ងា�ស្តរួ�ជាង្។ ឯ្រារពៃោះរាៃពសចើៃទំ�័រណា្ត់។

អ្្ សគបស់គង្បាៃ�ៃ្យ�់�ើរពបៀប ៃងិ្ពហតពុអវែើបាៃជាវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថមសតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្្តសរាប់
 

អ្្្តសមប្តសមរួ�។ 

ពមពរៀៃទើ ១ ៃិង្ពមពរៀៃទើ ២ ដវង្ព�្ សតរូវ្តពង្ខេប 
ឱ្យខលាើបៃ្ិចពៅ ។ ពមពរៀៃទាងំ្ពៃោះ ថមេើ្តសរាប់ខ្ពុ ំ 
ដូពច្ោះខ្ពុ ំមិៃដរឹង្អវែើទាងំ្អ្ត់។

អង្្គការ [UNFPA] បាៃពផ្ើរពមពរៀៃទាងំ្ពៃោះឱ្យ 
�ួ្ ពគជាមពុៃ។ ពដើម្ើឱ្យ�ួ្ ពគបាៃពមើ�វាមពុៃព�� 
ចាប់ពផ្ើមវគ្គ្ិត្សា។ រាត់បាៃពផ្ើរដផៃការពមពរៀៃ 
្តពង្ខេបទាងំ្ពៃោះម្ឱ្យព�ើង្ បើ ឬបួៃនថ្ងមពុៃ។ ពហើ� 
ព�ើង្បាៃប�្ពុ ោះបណ្ា��ួ្ពគមពុៃព��ពៅ 
បពសង្ៀៃ្តហគមៃ៍។ វាជួ��ួ្ពគឱ្យ��់កាៃ់ 
ដតចបា្ត់ ។

ខ្ពុ ំចង់្ឱ្យ�ួ្ពគបពសង្ៀៃខ្ពុ ំឱ្យកាៃ់ដត្តពុើជំពៅ 
ពហើ� ព្ុំឱ្យព�ឿៃព�្ ។

អង្្គការ [UNFPA] បាៃជួ�ពរៀបចំ្តពង្ខេប 
ដផៃការពមពរៀៃ។ បន្ាប់�ើការពរៀបចំដផៃការ 
ពមពរៀៃខលាើៗបាៃបញ្ប់ ពគៃរឹង្ពផ្ើវាម្ឱ្យព�ើង្ 
តាមអពុើដម៉ា�។ បន្ាប់ម្ ព�ើង្ពសបើសបា្ត់ដផៃការ 
ពមពរៀៃខលាើៗទាងំ្ពនាោះ ្តសរាប់ការបពសង្ៀៃ។ �ួ្ 
ពគអាច��់វាបាៃកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ ពៅព��
ដដ��ួ្ពគពមើ�ពមពរៀៃ្តពង្ខេបខលាើៗទាងំ្ពៃោះ ។

ពមពរៀៃ្តពង្ខេបមិៃដមៃជាដំពណាោះសរា�ដ៏�អបំផពុតពនាោះពទ ពោ�រារដតឯ្រារពៃោះអាចមិៃបាៃ 
សគប់ដ�្ប់ចំ�ពុ ច ឬចំព�ោះដរឹង្្តំខាៃ់ៗដដ�អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវការ្តសរាប់្តសមប្តសមរួ�ការ�ិភា្សា 
បដៃ្ថមជាមួ�អ្្ចូ�រមួ។ មយា៉ាង្វញិពទៀត ដផៃការពមពរៀៃ្តពង្ខេបខលាើៗទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្ពោ�បពុគ្គ� 
�ើរនា្់ ពហើ�ពគមិៃបាៃដរឹង្ថា ពតើពមពរៀៃ្តពង្ខេបខលាើៗទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃសតរួត�ិៃិត្យឱ្យរាៃ�្ខេ�ៈ្តពុើ្តងាវែ ្់រ្ា

 ជាម�ួៃរឹង្ព្តៀវពៅដ�នាបំ�្ពុ ោះបណ្ា�ដដរឬយា៉ា ង្ណា។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ពយាង្តាមមតិពយាប�់ 
រប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ� ៃិង្ដំពណាោះសរា�បាៃបងាហា ញ�ើតសមរូវការ្តសរាប់វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថម ពដើម្ើ 
បំព�ញបដៃ្ថមព�ើការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដ�អ់្្ ្តសមប្តសមរួ� ស�មទាងំ្ជរំពុញឱ្យរាៃការ�ិៃតិ្យពឡើង្វញិព�ើឯ្រារ 

 ៃិង្្តរាភា រ្្ពុង្ការអៃពុវត្គពសរាង្/ការអៃ្រាគមៃ៍ ជា�ិព្ត្តការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�្តហគមៃ៍ដដ�
រាៃជំនាញអ្ខេរ្មមេរ រឹង្រា ំ្ ៏ដូចជា អ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃការពប្ជ្ាចិត្ខ្្ត់ ៃិង្ព��ពវោ្្ពុង្ការពរៀបច ំ
ដផៃការពមពរៀៃ ្តសរាប់វគ្គ្តិ្សាៃើមួ�ៗ។

អ្្សគប់សគង្មួ�រូបបាៃផ្�់អៃពុរា្តៃ៍ថា តួនាទើរប្ត់ស្រុមអ្្រាសំទដដ�ចូ�រមួ�ើរា្ថ ប័ៃជាពសចើៃ 
គួរដតសតរូវបាៃ្ំ�ត់ឱ្យចបា្ត់។ ការផ្�់ពយាប�់ពៃោះ្៏ចង្អពុ�បងាហា ញអំ�ើសបពភទពផ្សង្ៗរ្ានៃការរាសំទដដ�
អាចរាៃសបពយាជៃ៍ មិៃសតរឹមដតទទួ�បាៃៃូវរចនា្តម្័ៃ្ធរាសំទ្តមស្តប្តសរាប់អ្្្តសមប្តសមរួ�ប៉ាពុពណាណ ោះ
ពទប៉ាពុដៃ្ ដថមទាងំ្�សង្រឹង្សប្ិតទ្ធភា�នៃអៃ្រាគមៃ៍ ដូចជាការ្រាង្្តមត្ថភា� ៃិង្ការសបរឹ្សាពយាប�់ពៅសគប ់
្សមិតទាងំ្អ្ត់ផង្ដដរ។



88

ការពិភាកសា
អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃពរៀបរាប់អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរមួ�ចំៃួៃដដ�ការផ្លា ្ត់ប្ូរ

ម�ួចៃួំៃ្ំ�ពុង្បាៃអៃពុវត ្ពហើ�ម�ួចៃួំៃពទៀត្ំ�ពុង្ចាប់ពផ្ើមដំព�ើ រការ ដូចជា អា្ប្្រិយិា ៃងិ្ការសបស�រឹត្
 

ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្្តមភា�ព�ៃឌ័រ ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ការោ្់�ិៃ័�ព�ើ ព្ុរារ ៃិង្ 
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ ព្ុរារ។ ការរ្ព�ើញពៃោះសតរូវបាៃ្តពង្ខេបពៅខាង្ពសកាមដបង្ដច្តាមស្រុមអ្្ចូ�រមួ ៃិង្

 �ទ្ធផ�នៃការអៃ្រាគមៃ៍។

តារាងទជី ៤៖ ការេសងខេបពជីរបកគំសហើញរបេ់សក្មងជំទង់

្បមភទមនការអន្តរាគ្ន៍ ការផាលៃ សប់្តូរ

ឥរយិាបថ ៃិង្ការសបស�រឹត្សប្ប
ពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

•	 ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើបាៃ��់ថា �ួ្ពគរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា

•	 ទាងំ្ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើបាៃ��់ថា រាមេ ៃការដបង្ដច្ 
ការងារ ឬតួនាទើព�ៃឌ័រពទ

•	 យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ រាៃអ្្ចូ�រមួរ្ា្់ បាៃរា�ការ�៍�ើការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរតួនាទើរប្ត់ពគពៅ្្ពុង្សគរួរារ

•	 ព្មេង្សបរុ្តបាៃដ្ដសបពោ�សបកាៃ់�្ឥរយិាបថសប្បពោ�
្តមធ៌មព�ៃឌ័គួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់

•	 ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររប្ត់ព្មេង្ស្តើមិៃរាៃ 
ការផ្លា ្ត់ប្ូរគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ពទ ។

ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្ 
ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវការពសបើសបា្ត់ពា្្យ្តម្រើគួរ្តមជាមួ�ឪ�ពុ្រ្ា� 
បង្បអូៃបពង្កេើត ៃិង្មិតភ្្ិ្ដដ�នាឱំ្យរាៃអារមមេ�៍កាៃដ់តជតិ្ិ្តទ្ធ

 ជាមួ�ៃរឹង្បពុគ្គ�ទាងំ្អ្ត់ពនាោះ ។

•	 អ្្ ព្លាើ�្ត�ួំរទាងំ្អ្់តបាៃ�យាយាមពសបើពា្្យ “ខ្ពុ”ំ ្្ពុង្ការៃយិា�
 ជាពរៀង្រា�់នថ្ង ដដ�បងាហា ញការពរារ�រ្ាពសចើៃជាង្ព��មពុៃ 

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវការព្លាើ�តបពោ�ការពសបើភារាគួរ្តម�ើនដគូ មិត្ភ្្រិ 
បង្បអូៃ

•	 បពង្កេើៃភា�ជារ្ា្ត់ព�ើការសគប់សគង្អារមមេ�៍ ៃិង្ទំៃពុ្ចិត្រប្ត់�ួ្
ពគ្្ពុង្ការដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍ដដ�ពធវែើឱ្យការសបាស្ត័�ទា្់ទង្
រប្ត់�ួ្ពគរាៃភា�កាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្។

•	 បាៃពសបើវធិើរាស្ត្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ពដើម្ើបពា្ឈបក់ារព្ើៃពឡើង្ការ
ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាជាមួ�មិត្ភ្្ិ បង្បអូៃ នដគូ

•	 ការដ្តវែង្រ្្ិច្ស�មពស�ៀង្ពៅវញិពៅម្ពដើម្ើរ្សាទំនា្់ទំៃង្�អ
ពៅព��រាៃជពរាលា ោះ
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•	 កាត់បៃ្ថ�ការពសបើភារាអ្តពុរ្តជាមួ�បង្បអូៃបពង្កេើត

ទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើ
បាច់

•	 រាៃ្ៃ្ៈកាៃ់ដតពសចើៃពឡើង្ពដើម្ើជួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ឬការព្លាើ�ត
បជាវជិ្ជរាៃពៅៃរឹង្្តំព�ើ ររប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវឥរយិាបថវជិ្ជរាៃរប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

•	 ទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រាៃភា��អសបព្តើរ

ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ •	 កាតប់ៃ្ថ�ពសចើៃ ឬបពា្ឈបទ់ាងំ្ស្តរុង្ចពំពាោះមពធយាបា�ហងិ្សា្្ពុង្ការ 
ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ឬឥរយិាបថោ្់ទ�្ឌ ្មមេព�ើបង្បអូៃបពង្កេើត

•	 �ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃ រមួទាងំ្ការ�សង្រឹង្ទំនា្់ទំៃង្�អជាមួ�បអូៃៗ 
បពង្កេើត

•	 ថ�ចពុោះគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ៃូវអា្ប្្ិរយិាទទួ��្អំព�ើហងិ្សា 
្តសរាប់ទាងំ្ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្ត

•	 ទាងំ្ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តបាៃបពង្កេើៃចំព�ោះដរឹង្រប្ត់�ួ្ពគអំ�ើ
ព្តវារាសំទ

 ការពជៀ្តវាង្
ឬការពោោះសរា�អំព�ើហងិ្សា

•	 ពរៀៃ្ូតសត�ើវធិើរាស្ត្ ៃិង្ការពសបើវធិើរាស្ត្ទាងំ្ពៃោះ ពដើម្ើពជៀ្តវាង្
 រា្ថ ៃភា�ពសរាោះថ្ា្់ (ឧទាហរ�៍៖ការរពំោភបំពាៃផលាូវពភទ)

•	 ព្មេង្ស្តើ ៃិង្្មេង្សបរុ្តបាៃបពង្កេើៃចំព�ោះដរឹង្រប្ត់�ួ្ពគអំ�ើព្តវារាំ
សទ

ការងារ្តមេ័សគចិត្ •	 អ្្ ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃដច្រដំ�្ខលារឹមរារពមពរៀៃជាមួ�មិត្ភ្្ិ 
ឪ�ពុ្ រ្ា� ឬបង្បអូៃបពង្កេើត

•	 ៦៨%នៃព្មេង្ស្តើ ៃិង្៥៨%នៃព្មេង្សបរុ្ត �ិតជារាៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការ
ដច្រដំ�្អវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្ស្រុមសគរួរារ

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវការព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃចំពពាោះឥរយិាបថផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់ឪ
�ពុ្រ្ា�

•	 ព្មេង្សបរុ្ត (៨៧%, p = .0១) ៃិង្ព្មេង្ស្តើ (៩៥%, p <.0១) បាៃ 
បងាហា ញថា �ួ្ពគបាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពា្់�័ៃ្ធ 
បន្ាប់�ើវគ្គ្តិ្សា។ អ្្ចូ�រមួមួ�ស្រុម ពមើ�ព�ើញ�ើការពរៀបចំពធវែើ
�ពុទ្ធនាការត្ត៊ូមតិជារាធារ�ៈ

•	 ៤៨% នៃព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ ៥៧% នៃព្មេង្ស្តើ បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ 
ពគ�ិតជាៃរឹង្ជួ�ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពៅ្្ពុង្ 
្តហគមៃ៍ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្សបធាៃបទនៃវគ្គ្ិត្សា ។
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តារាងទជី ៥៖ ការេសងខេបពជីរបកគំសហើញរបេ់អ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

្បមភទមនការអន្តរាគ្ន៍ ការផាលៃ សប់្តូរ

ឥរយិាបថ ៃិង្ការសបស�រឹត្សប្ប
ពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

•	 ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធ៌មព�ៃឌ័រ្ំ�ពុង្ផ្លា ្ត់ប្ូរ

•	 ទាងំ្បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ បាៃ��់ថា�ួ្ពគរាៃ្ិតទ្ធិព្តមេើរ្ា

•	 អ្្ចូ�រមួបាៃអោះអាង្ថា បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ បាៃដច្រដំ�្ការទទួ� 
ខពុ្តសតរូវរ្ា (ឧទាហរ�៍៖ការរ្សបា្់ ៃិង្្ិច្ការងារផ្ោះ ដូចជាការ 
ចមអិៃអាហារ ជាពដើម)

•	 បពុរ្តមួ�ចំៃួៃ (ដដ�មិៃបាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ិច្អៃ្រាគមៃ៍) បាៃ 
ដរឹង្អំ�ើ្តមភា�ព�ៃឌ័រតាមរ�ៈនដគូ (ដដ�បាៃពៅចូ�រមួ្្ពុង្ 
្ិច្អៃ្រាគមៃ៍) ៃិង្បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគ

•	 ឥរយិាបថសប្បពោ�ព�ៃឌ័ររប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មិៃរាៃការ
 

ផ្លា ្ត់ប្ូរគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ពទ

ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា 
ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

•	 រ ើ្ រា�ោ�នៃការពសបើសបា្ត់ពា្្យគួរ្តម  ពទាោះបើការផ្លា ្ត់ប្ូរ្ំ�ពុង្
ព្ើតពឡើង្្តៃ្សរឹមៗ្៏ពោ�

•	 អ្្ពផ្សង្ពទៀតបាៃផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀប្តពុៃ្នារប្ត់�ួ្ពគពោ�ពសបើពា្្យ
ព�ចៃ៍គួរ្តមជំៃួ្តវញិ តាមអ្្ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា

•	 ព្ើៃពឡើង្ភា�ជារ្ា្ត់ព�ើការសគប់សគង្អារមមេ�៍ៃិង្ទំៃពុ្ចិត្រប្ត់
�ួ្ពគ្្ពុង្ការដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍ដដ�ពធវែើឱ្យការសបាស្ត័�ទា្់
ទង្រ្ារប្ត់�ួ្ពគកាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវទំនា្់ទំៃង្កាៃ់ដតជិត្ត្ិទ្ធជាមួ� ព្ុរារ ៃិង្នដគូ

•	 ដរឹង្�ើរពបៀបទប់រាកេ ត់ការ�ិភា្សាដដ�រាៃចរតិ ល្ា ៃពាៃ ៃិង្កាត់
បៃ្ថ�្តក្ាៃពុ��នៃជពរាលា ោះដដ�អាចបង្កេពៅជាអំព�ើហងិ្សា

•	 ពសបើវធិើរាស្ត្ពដើម្ើបពញ្ជ ៀ្តឬបពា្ឈបក់ារព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវការពចោះសគប់សគង្អារមមេ�៍

ទំនា្់ទំៃង្ជាមួ� ព្ុរារ 
ៃិង្ការោ្់�ិៃ័� 

•	 ពរៀៃ្ូតសត�ើការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ ព្ុរារឱ្យរាៃឥរយិាបទវជិ្ជរាៃៃិង្ 
ដ�នា�ំួ្ពគឱ្យ្តពសមចចិត្បាៃ�អ ៃិង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា�  
ៃិង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ាបាៃ�អសបព្តើរ

•	 អ្្ខលាោះបាៃចាប់ពផ្ើម�្ចិត្ទពុ្ោ្់ពៅព�ើ្ូៃៗ រប្ត់�ួ្ពគ

•	 បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្�អជាមួ� ព្ុរារ
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ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ 
ៃិង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា�

•	 បពា្ឈប ់ឬកាត់បៃ្ថ�ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរព�ើ ព្ុរារ

•	 នដគូខលាោះបាៃពរៀៃវធិើរាស្ត្ថមេើ�ើអ្្ចូ�រមួ ្៏បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរពោ�ពសបើ
ការោ្់�ិៃ័�ដបបអហងិ្សា

•	 រាៃរា�ការ�៍មួ�្ត្ើ�ើការបពា្ឈបក់ារផរឹ្សរា ដដ�នាឱំ្យរាៃ 
អំព�ើហងិ្សាតិចជាង្មពុៃ

ការពជៀ្តវាង្ 
ៃិង្ការពោោះសរា�អំព�ើហងិ្សា

•	 ព្ើៃពឡើង្នៃការពសបើសបា្ត់វធិើរាស្ត្ពដើម្ើបពញ្ជ ៀ្តអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្
 សគរួរារ (ឧទាហរ�៍៖ការចា្ពចញ�ើផ្ោះពៅព��ប្រើស្តវ រឹង្ៃិង្ខរឹង្)

•	 ចំព�ោះដរឹង្រប្ត់ស្ត្ើអំ�ើព្តវារាសំទព្ើៃពឡើង្

•	 ព្ើៃពឡើង្ៃូវទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការពៅទូរ្ត័�្ពៅប៉ាូ�ើ្តរា�ការ�៍អំ�ើ
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍

ការងារ្តមេ័សគចិត្ •	 អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃដច្រដំ�្ខលារឹមរាររប្ត់វគ្គជាមួ�នដគូ ៃិង្ 
្ូៃៗ ពហើ�បាៃរា�ការ�៍ថា នដគូបាៃ��់ស�មការអៃពុវត្ដបប 
វជិ្ជរាៃថមេើៗទាងំ្ពៃោះ

•	 �ួ្ពគគិតថាមិៃអាចដច្រដំ�្ៃូវខលារឹមរារពមពរៀៃពសរៅ�ើសគរួរារ 
រប្ត់�ួ្ពគ ពោ�រារ្ត្ាវប្ធម៌្តង្្គម

•	 ព្ើៃពឡើង្ការចូ�រមួរប្ត់ស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្
ដដ�ពា្់�័ៃ្ធ

•	 អ្្ចូ�រមួរាមេ ៃដផៃការផ្ួចពផ្ើម�សង្ើ្ ឬបពសង្ៀៃបៃ្វគ្គ្ិត្សា 
ពោ�្តមេ័សគចិត្ណាមួ�ពទ ។

•	 ៦%0នៃបពុរ្ត ៃិង្ ៥៣%នៃស្ត្ើ បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគ�ិតជាៃរឹង្ 
ជួ�ពរៀបចំដផៃការ ឬ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដដ�ពា្់�័ៃ្ធ ។

វាគឺជាការព�ើ្ទរឹ្ចិត្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ដដ�ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាពសចើៃរាៃបំ�ង្ ៃិង្គិតចង់្
 ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគ បន្ាប់�ើបាៃពរៀៃ្ូតសតៃូវជពសមើ្តពផ្សង្ៗ (ឧទាហរ�៍៖ ឥរយិាបថសប្បពោ�
 

្តមធ៌មព�ៃឌ័រ្្ពុង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ាសប្បពោ�ការពរារ� ការោ្់�ិៃ័�ដបបវជិ្ជរាៃ ៃិង្ការ្រាង្ 
ទនំា្់ទៃំង្�អ)។ ជាទូពៅ ការផ្លា ្តប់្ូរគពឺៅរាៃ�្ខេ�ៈជាដផ្្ ៗពៅពឡើ� ពហើ�ការផ្លា ្តប់្ូរចាបំាចជ់ាពសចើៃ

 ពទៀតដដ�សតរូវ��់ដរឹង្ ពដើម្ើអៃពុវត្បាៃព�ញព�ញៃូវ បទោឋា ៃ្តង្្គម ៃិង្ការសបស�រឹត្ដបបវជិ្ជរាៃ ស�មទាងំ្ការ 
�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ ចំ�ពុ ចពៃោះ បាៃបងាហា ញតាមរ�ៈរបា�ការ�៍ជា�្ខេ�ៈបពុគ្គ�

 
អំ�ើបញ្ហា សបឈមផ្្�់ខលាួៃរប្ត់�ួ្ពគ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូរឱ្យបាៃព�ញព�ញ ៃិង្ការ��់ព�ើញពផ្សង្

 រ្ាអំ�ើ្តមភា�ព�ៃឌ័រ ឧទាហរ�៍៖ អ្្ចូ�រមួអាចបញ្្ជ ្់ថា ស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្តរាៃ្ិតទ្ធព្តមេើរ្ា ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគរាៃ
 

ការ�ំបា្្្ពុង្ការដ្តវែង្��់�ើ ពរា�គំៃិត “ភា�ជាស្ត្ើ�ិត” ៃិង្ “បពុរ្ត�ិត” ពោ�មិៃចាបំាច់ពសបើបទោឋា ៃ
 តួនាទើ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ការសរាវសជាវបាៃបងាហា ញថា អ្្ចូ�រមួរាៃចណំាបអ់ារមមេ�៍្្ពុង្ការអៃពុវត្ ៃងិ្ 

ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ ៃិង្រាៃភា�អង់្អាច្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ ពោ�ពសបើវធិើរាស្ត្ថមេើដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសត្្ពុង្វគ្គពៃោះ 
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ៃិង្្តពសមចបាៃៃូវការផ្លា ្ត់ប្ូរមួ�ចំៃួៃ្្ពុង្រ�ៈព��ដ៏ខលាើ ៃិង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរពផ្សង្ពទៀតៗ្ំ�ពុង្ដតព្ើតពឡើង្
 បៃ្ិចម្ង្ៗ។

រូបភាពទជី ១១៖ ទបមង់សអកូឡរូេុជីេង្គម49

 ផ�ប៉ាោះពា�់នៃអៃ្ររាគមៃព៍ៃោះ អាចពមើ�ព�ើញបាៃកាៃ់ដតពសចើៃ ពៅព���ិៃតិ្យពមើ�តាមសទរឹ្ត្ើនៃការ
 ផ្លា ្ត់ប្ូរ ពោ�ដផអ្ព�ើទសមង់្ពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គម ដដ�រាៃពរា�បំ�ង្បពង្កេើតៃូវបរយិាកា្តមួ�ដដ�រាសំទ
 ដ�់ការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ។ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃពផ្្តពៅព�ើ្សមិតបពុគ្គ� ៃិង្អៃ្របពុគ្គ�។

ការអៃ្ររាគមៃ៍ពៃោះបាៃពផ្្តព�ើការជំរពុញឱ្យព្មេង្ជំទង់្បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់បឋមចំពពាោះ 
អំព�ើហងិ្សា ពដើម្ើផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គមសប្បពោ�ៃិរៃ្រភា� ពោ�ដផអ្ព�ើសប្តិទ្ធភា�នៃវធិើរាស្ត្ជា

 វជិ្ជរាៃពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្50។ ្្ពុង្វ�័ជំទង់្ ដំព�ើ រការអភិវឌ្ឍទំនា្់ទំៃង្្តង្្គមនៃព�ៃឌ័រ ការចង់្រា្ 
�្ង្បពង្កេើតទំនា្់ទំៃង្្ត្ិទ្ធរ្ា� ឬព្ត្ហាបាៃចាប់ពផ្ើម ពហើ��ួ្ពគរ្ា្់ៗចាប់ពផ្ើមអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ប្្ិរយិា 

 
ឥរយិាបថ ៃិង្ការ��់ដរឹង្តាមបទោឋា ៃ្តង្្គម ៃិង្ទទួ��្ចំ�ពុ ចទាងំ្ពៃោះ្្ពុង្ការវវិត្ពៅជាមៃពុ្ត្សព�ញ

 
វ�័។ ពយាង្តាមការរ្ព�ើញរប្តក់ារ្ិត្សា�ហពុសបពទ្តរប្តអ់ង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃងិ្អពំ�ើហងិ្សា

 49 Communication for Development (C4D), UNICEF, MODULE 1:  What are the Social Ecological Model (SEM), Commu-
nication for Development (C4D)?  https://www.unicef.org/cbsc/files/Module_1_SEM-C4D.docx. Accessed 6 January 
2018.

50 Amin, A., & Chandra-Mouli, V. 2014. Empowering adolescent girls: developing egalitarian gender norms and relations 
to end violence. Reproductive Health, 11, 75. http://doi.org/10.1186/1742-4755-11-75.

 Blum, R. W., Astone, N. M., Decker, M. R., & Mouli, C. 2014. A conceptual framework for early adolescence: a platform 
for research. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 26(3), 321–331. http://doi.org/10.1515/
ijamh-2013-0327. FULU, E. & KERR-WILSON, A. 2015. What works to prevent violence against women and girls evi-
dence reviews paper 2: Interventions to prevention violence against women and girls. Pretoria, South Africa: South 
African Medical Research Council. MATHEWS, C., EGGERS, S. M., TOWNSEND, L., AARØ, L. E., DE VRIES, P. J., MASON-
JONES, A. J., . . . DE VRIES, H. (2016). Effects of PREPARE, a Multi-component, School-Based HIV and Intimate Partner 
Violence (IPV) Prevention Programme on Adolescent Sexual Risk Behaviour and IPV: Cluster Randomised Controlled 
Trial. AIDS and behavior, 20(9), 1821-1840. doi:10.1007/s10461-016-1410-1
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ពៅ្ម្ពុជាដដ�បាៃអៃពុវត្ពោ�្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទបរ់ាកេ ត ់បាៃបងាហា ញថា វ�័ជទំង្ ់(�ពិ្ត្តចពនាលា ោះអា�ពុ�ើ ១២  
ៃិង្១៤ ្្)ំ គឺជាវ�័ដដ�បពុរ្តភាគពសចើៃសបស�រឹត្អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈជាព�ើ្ដំបូង្51 ។ដូពច្ោះវ�័ជំទង់្គ ឺ
ជាវ�័្តំខាៃ់្តសរាប់ពធវែើការ�ិចារណា្្ពុង្ការពរៀបចំអៃ្រាគមៃ៍ដដ�រាៃពរា�បំ�ង្ពធវែើឱ្យសបព្តើរពឡើង្ៃូវ

 
បទោឋា ៃ្តង្្គម ឥរយិាបថ ៃិង្អា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ ៃិង្ផ្្តពុ្ភា�។ តាមរ�ៈការចូ�រមួរប្ត់

 
ព្មេង្សបរុ្ត ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ ការអៃរ្ាគមៃ៍បាៃជោះឥទ្ធ�ិ�ព�ើបទោឋា ៃមិតអ្បរ់មិំត ្ស�មទាងំ្ការបពង្កេើតៃូវពរា�គៃំតិ

 ដដ�សប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌរ័ ៃងិ្បទោឋា ៃទនំា្់ទៃំង្សប្បពោ�ការពរារ� ៃងិ្ប�ិំៃជើវតិ្្ពុង្ចពំណាម
 

្តរាជិ្ទាងំ្អ្ត់នៃស្រុមព្មេង្ជំទង្់ដដ��ួ្ពគទំៃង្ជាបៃ្ទំនា្់ទំៃង្្្ពុង្្តង្្គមតាមរ�ៈ្ត្មមេភា�រាោ 
ៃិង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។

សទរឹ្ត្រើនៃការផ្លា ្តបូ្់រ្តសរាប់ការអៃ្រាគមៃព៍ៃោះរាៃពរា�ប�ំង្ពោោះសរា�្ត្ាហាៃភិ�័ដដ�អាច
 

ដ្ដសបបាៃចំពពាោះអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើដដ�បងាហា ញពៅ្្ពុង្របា�ការ�៍នៃការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្ត
 រប្តអ់ង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃងិ្អពំ�ើហងិ្សាពៅ្ម្ពុជាថា ព្មេង្ស្តើ ៃងិ្ព្មេង្សបរុ្តដដ�រាៃអា�ពុចពនាលា ោះ
 �ើ ១២ ពៅ ១៤ ្ ្  ំគឺជាស្រុមអា�ពុដ៏្តំខាៃ់ ចំពពាោះការផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គមពៅសគប់ទើ្ដៃលាង្។ ្ ត្ាហាៃិភ័�
 

ដដ�សតរូវពោោះសរា�តាមរ�ៈអៃ្រាគមៃ៍រមួរាៃ៖

(១)   ឥរយិាបថមិៃសប្បពោ�្តមធ៌មព�ៃឌ័រ ៃិង្ការ្រាង្ភា�ជាបពុរ្តដដ�រាៃបញ្ហា

(២) ការសគប់សគង្អារមមេ�៍ពស្វពសកាធ ៃិង្ការសគប់សគង្អារមមេ�៍ផ្្�់ខលាួៃពៅរាៃ្សមិត  
  (ឧទាហរ�៍៖ ្តញ្ញា �នៃអារមមេ�៍តាៃតរឹង្ ឬការថប់បារមភា ឬការ្ប់ខរឹង្្តមបា)

(៣)  មិៃបាៃបញ្ប់ការ្តិ្សាថ្ា្់មធ្យម, ការធពុញថប់ៃរឹង្ការ្ំរាៃ្�ំដហ (ឧទាហរ�៍៖ រាៃ 
  អារមមេ�៍ចង្់សបស�រឹត្អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈពដើម្ើការ្តបបា�)

(៤)   ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាញរឹ្ញាប់ជាមួ�នដគូ ឬការវា�តប់ជាមួ�មិត្ភ្្រិ

(៥)    ការទទួ�រង្ៃូវទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ

(៦)   ភា�ខវែោះខាតភា�ជាគំរូ�អ  52

តាមរ�ៈការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ អ្្ចូ�រមួបាៃបពង្កេើៃឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធ៌មព�ៃឌ័រ ឥរយិាបថ
ទទួ��្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្្សមិតទាប ៃិង្ទទួ�បាៃការរាសំទ�ើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។ 
ដូពច្ោះ ពរា�បំ�ង្នៃការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ�ិតជាបាៃបពង្កេើត្តហគមៃ៍ដដ�រាៃការដច្រដំ�្បទោឋា ៃ ៃិង្ 
អា្ប្្ិរយិារមួរ្ា ស�មទាងំ្ជំរពុញឱ្យព្មេង្ជំទង់្អាចពធវែើ្ត្មមេភា� ជាភ្ា្់ងារនៃការផ្លា ្ត់ប្ូរពៅ្្ពុង្្តង្្គម

 
រប្ត់�ួ្ពគ។

ព្មេង្សបរុ្តជំទង់្បាៃបពង្កេើៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រគួរឱ្យ្ត់្តរា្គ �់ ពហើ�ព្មេង្
ជំទង្់ទាងំ្អ្ត់ពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា� ខ្េ�ៈជាស្រុមបាៃអភិវឌ្ឍអា្ប្្ិរយិារប្ត់ខលាួៃសប្បពោ�្តមធម៌

 ព�ៃឌរ័បាៃម�ួចៃួំៃ។ វា្៏ជាច�ំពុ ចពជាគជ័�ដរ៏ាៃអត្ៃ័�មួ�ដដរចំពពាោះព ម្េង្ជំទង់្ដដ�បាៃ្ំ�ពុង្ចូ�រមួ 

ទបរ់ាកេ ត ់ៃងិ្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ពោ�ពសបើមពធយាបា�អហងិ្សា។ អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្់តបាៃខតិខសំបរឹង្ដសបង្សប្ប
 

ពោ�អត្ថៃ័�្្ពុង្ការកាត់បៃ្ថ� ឬបពា្ឈប់ទាងំ្ស្តរុង្ចំពពាោះការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរព�ើបអូៃៗបពង្កេើតរប្់ត�ួ្ពគ។ 
 

51 Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S. 2013.
52  Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S. 2013.
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ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ពគជាមួ�មិត្ភ្្រិ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្បង្បអូៃរប្ត់�ួ្ពគរាៃរ រឹង្រា ំៃិង្សបព្តើរពឡើង្។

្តរពុបម្�ទ្ធផ�នៃការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ្តសរាប់ព្មេង្ជំទង់្គឺរាៃផ�វជិ្ជរាៃ ៃិង្រាៃការព�ើ្ទរឹ្ 
ចិត្ដដ�បងាហា ញ�ើការចាប់ពផ្ើមនៃការផ្លា ្ត់ប្ូរជាចាបំាច់ ពដើម្ើ្តពសមចឱ្យបាៃៃូវការ�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើ

 ស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ53 ។ អ្្ចូ�រមួបាៃដច្រដំ�្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សាជាមួ�មិត្ភ្្ិ ៃិង្
 

្តរាជិ្សគរួរារដនទពទៀត ដដ�បាៃអៃពុញ្ញា តឱ្យរាៃការផ្ស�វែផសា�អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ្តង្្គមបាៃមួ� 
ចំៃួៃ។ ចំ�ពុ ចជា�ិព្ត្តមួ�ពទៀត ការរា�ការ�៍រអំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់្តរាជិ្សគរួរារ ៃិង្មិត្

 ភ្្ទិាងំ្ពនាោះ ពដើម្ើព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ឥរយិាបថរប្់តអ្្ ចូ�រមួ ។ ច�ំពុ ចពៃោះបងាហា ញថា ការដច្រដំ�្ការអៃពុវត្
 

ៃូវអវែើដដ�ថមេើទាងំ្ពៃោះ ៃរឹង្ជំរពុញឱ្យបពង្កេើតបាៃជាបទោឋា ៃថមេើ។ ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមមិៃរាៃការព�ើ្ពឡើង្
 អំ�ើ “ការធពុញថប់្្ពុង្ការ្ំរាៃ្�ំដហ” ដដ�ជា្ត្ាហាៃិភ័� ពហតពុពៃោះមិៃរាៃការវភិាគថាពតើវគ្គ្តិ្សាពៃោះ

បាៃជោះឥទិ្ធផ�អវែើខលាោះពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ចំ�ពុ ចពៃោះ។ 

ការអៃ្រាគមៃ៍្៏បាៃបង្កេ�្ខេ�ៈឱ្យរាៃការចូ�រមួរប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្្ពុង្ការជួ�រាសំទដ�់ការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់ព្មេង្ជំទង់្ដដ�ជាស្រុមពរា�ពៅ ពហើ�ពៃោះជាចំ�ពុ ច្ត្ូ�នៃទសមង់្ពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គម
ចំពពាោះការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ។  ការអៃ្រាគមៃ៍រាៃពរា�បំ�ង្ដូចខាង្ពសកាម៖

(១)    កាត់បៃ្ថ�ការពសបើសបា្ត់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ

(២)   បពង្កេើៃការរាសំទ ៃិង្ការចិញិ្មបើបាច់្ូៃជាវជិ្ជរាៃ

(៣)  ព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យរាៃគំរូ�អនៃឥរយិាបថ ៃិង្អា្ប្្ិរយិាជាវជិ្ជរាៃ

(៤) ផ្�់ការរាសំទ ៃិង្បពង្កេើតឱកា្តដបបវជិ្ជរាៃ ពដើម្ើបំបាត់ភា�ធពុញថប់្្ពុង្ការ្ំរាៃ្�ំដហរ
 

 ប្ត់�ពុវវ�័ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍។

រប្គំពហើញ�ើស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃបងាហា ញថា វធិើរាស្ត្នៃការពធវែើអៃ្ររាគមៃ៍ដដ�ពផ្្តព�ើអ្្
 ចញ្ិរឹមបើបាច ់ គរឺាៃសប្ិតទ្ធភា�គរួឱ្យ្ត្់តរា្គ �់។ អ្្ ចូ�រមួបាៃៃិយា�ថា �ួ្ ពគបាៃកាត់បៃ្ថ� ឬ�ពុបពចា�
 

ៃូវការោ្ទ់�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ។ �ួ្ ពគបាៃពរៀៃ�ើវធិើរាស្ត្រ្្ពុង្ការបើបាច់ចិញិ្ម្ូៃជាវជិ្ជរាៃ ពទាោះបើមៃិទាៃ់អៃពុវត្
 បាៃទូ�ទូំោ�្៏ពោ�  ្ អ្៏្ចញ្ិរឹមបើបាច់បាៃ�យាយាមអៃពុវត្           វធិើរាស្្តដបបពៃោះជាមួ�្ូៃៗ ឬពៅៗរប្ត ់

�ួ្ពគ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់បាៃដ្តវែង្រ្វធិើរាស្ត្�អ ៗ  ្តសរាប់ពោោះសរា�ជាមួ�្ូៃៗដដ�ជាព្មេង្ជំទង់្រប្ត់ 
�ួ្ ពគ ពហើ�អៃពុវតព្សបើវធិើរាស្ត្ពៃោះពៅ្្ពុង្សគរួរារជាម�ួ្ូៃ ៃងិ្នដគូរប្ត�ួ់្ពគ។ �ួ្ ពគ្៏បាៃដច្រដំ�្ជា

 
មួ�នដគូដដ�មិៃបាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា (យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់ អ្្ដដ�មិៃបាៃចូ�វគ្គ្ិត្សាមួ�ចំៃួៃបាៃ

 
ទទួ��័ត៌រាៃ�ើនដគូ ពហើ�បាៃ�យាយាមពសបើវធិើរាស្ត្ទាងំ្ពនាោះ្្ពុង្ការអៃពុវត្ជា្់ដ្ត្ង្) ។ ចំ�ពុ ចពៃោះបាៃ

 
បងាហា ញថា យា៉ា ង្ពហាចណា្់ត �ួ្ពគចាប់ពផ្ើមបងាហា ញភា�ជាគំរូតាមរ�ៈ ការសបស�រឹត្ ឥរយិាបថ ៃិង្ការអៃពុវត ្
សប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្ជំទង់្មួ�ចំៃួៃតូច

 បាៃអៃពុវត្តាមភា�ជាគំរ�ូើអ្្ ចូ�រមួជាព ម្េង្វ�័ជំទង្ ់ពហើ�ព្មេង្ជទំង្់្ ប៏ាៃអៃពុវត្តាមភា�ជាគរំ�ូើអ្្ ចញ្ិរឹម 
បើបាច់ផង្ដដរ ដដ�បងាហា ញ�ើការចាប់ពផ្ើមនៃបរយិាកា្តរាសំទ្តសរាប់ការផ្លា ្ត់ប្ូរការសបស�រឹត្រប្ត់�ួ្ពគ។

ពទាោះបើជាយា៉ា ង្ណា ចំ�ពុ ចខវែោះខាត្្ពុង្ការ្តពសមចបាៃ�ទ្ធផ�រ�ំរឹង្នៃការអៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្សប្ប 
ពោ�ពជាគជ័�ពនាោះគឺការចូ�រមួរប្ត់បពុរ្តរាៃចំៃួៃតិចតួច្្ពុង្ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។ ចំ�ពុ ចពៃោះបាៃ

 
53 Since the sample was reportedly comprised largely of average or above average students who were likely to finish 

high school, there was likely little direct impact by the intervention on the third risk factor listed above. 
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ព�ើ្ពឡើង្ពោ�អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម។ �ួ្ពគបាៃបញ្្ជ ្់ថា បពុរ្តគួរដតចូ�
 

រមួឱ្យបាៃកាៃ់ដតពសចើៃ �ើពសពាោះបពុរ្តគឺជាស្រុមដដ�ងា�ៃរឹង្សបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សា54 ។ ការអៃ្រាគមៃ៍្៏បាៃជោះ
ឥទិ្ធ��ដ�់បពុរ្តដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ពទាោះបើ�ួ្ពគរាៃចំៃួៃតិចតួច្៏ពោ�។ អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើ្៏
បាៃដច្រដំ�្ខលារឹមរារវគ្គ្ិត្សា ៃិង្វធិើរាស្ត្ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសតជាមួ�រាវែ មើ  ពហើ��ួ្ពគ(បពុរ្ត)្៏បាៃ

 
អៃពុវតវ្ធិើរាស្្តទាងំ្ពៃោះដដរ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត �ទ្ធផ�នៃការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តរប្តអ់ង្្គការ្តហសបជាជាតិ

 
្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃិង្អំព�ើហងិ្សាពៅ្ម្ពុជា ដដ�បាៃអៃពុវត្ពោ�្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់បាៃបងាហា ញថា ស្ត្ើរាៃ

 ឥរយិាបថមៃិសប្បពោ�្តមធមព៌�ៃឌរ័ពសចើៃជាង្បពុរ្ត ដូពច្ោះ ការផ្លា ្តបូ្់រ្្ពុង្ចំពណាមស្្តើ្រ៏ាៃរារៈ្តខំាៃ់ 
 ៃិង្រាៃតនមលា។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្៏ពោ� ការបពង្កេើៃបរយិាកា្តរាសំទកាៃ់ដតពសចើៃៃរឹង្ជំរពុញឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូ

របាៃ្ប់រហ័្ត ពហើ�សប្តិៃពបើ បពុរ្តចូ�រមួកាៃ់ដតពសចើៃ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។

្តរពុបម្ �ទ្ធផ�បាៃបងាហា ញ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូដដ�រ�ំរឹង្ទពុ្តាមដបបដផៃជាពសចើៃ  ពយាង្តាមទសមង់្ 
ពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គម។ ទើមួ� ពតើរាៃការរា�ការ�៍អំ�ើការកាត់បៃ្ថ�ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរដដរ ឬពទ? ទាងំ្អ្្

 
ចិញ្រឹមបើបាច់ដដ�ធាលា ប់ោ្់ទ�្ឌ ្មមេពៅព�ើ្ូៃ ៃិង្្ូៃច្ង្ដដ�ោ្់ទ�្ឌ ្មមេព�ើបអូៃបពង្កេើត្ំ�ពុង្កាត់បៃ្ថ�

 ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេដបបពៃោះ ពហើ�វាមិៃសរាៃ់ដតបពង្កេើតបរយិាកា្តដដ�មិៃទទួ��្អំព�ើហងិ្សាប៉ាពុពណាណ ោះពទ 
 ដតការបៃ�្ើមៃពុ្ត្សជំនាៃ ់ម្ព ម្េង្ៗជំនាៃព់សកា�ពា្់�ៃ័្ធៃរឹង្សបស�រឹតមិៃ�អម្ព�ើ្ ពុរារពៅ្្ពុង្សគរួរារៃរឹង្សតរូវ
 បាៃរខំាៃ។ ផ�សបពយាជៃ៍ដផ្្្តង្្គមនៃការ�ពុបបំបាត់ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរគឺរាៃជាពសចើៃផង្ដដរ រមួទាងំ្ 

ការថ�ចពុោះនៃទំពនាររប្ត់ព្មេង្សបរុ្ត្្ពុង្ការសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�ពៅព���ួ្ពគព�ញវ�័។55

 ទើ�ើរ អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃបាៃ�ិ��៌នាអំ�ើទសមង់្ពផ្សង្ៗនៃការជំរពុញឱ្យរាៃការអៃពុវត្ដបបវជិ្ជរាៃ�ើ
មិត្ភ្្រិ ឬ្តរាជិ្សគរួរារ ពោ�រារការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថរប្ត់អ្្ចូ�រមួ។ ជាពរឿ�ៗ �ួ្ពគបាៃទទួ�ការ

 
្តរព្តើរ ដដ�ពធវែើឱ្យ�ួ្ពគពជឿថា ការសបស�រឹត្ ឬឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគសតរូវបាៃពគឱ្យតនមលា ឬអ្្ដនទបាៃឱ្យតនមលា
ពៅព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់�ួ្ពគ។  ការ�សង្រឹង្កាអៃពុវត្គឺជាគៃលារឹោះ្្ពុង្ការបពង្កេើតការផ្លា ្ត់ប្ូរ�ូរអដង្វែង្56។  ដូចរ្ា 
ពៃោះដដរ អ្្ចូ�រមួបាៃ្ត់្តរា្គ �់ ៃិង្ពរៀបរាប់អំ�ើ�ទ្ធផ�ជាវជិ្ជរាៃដដ�ព ើ្តពចញ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូឥរយិាបថ

 រប្ត�់ួ្ ពគ ដដ�ជា្ត្ាម�ួ្្ពុង្ការជរំពុញឱ្យរាៃការផ្លា ្តបូ្់រ។ ឧទាហរ�៍៖ អ្្ ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃរា�ការ�៍ 
អំ�ើទំនា្់ទំៃង្កាៃ់ដតជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�ស្រុមសគរួរារ ឬមិត្ភ្្រិដដ�ព្ើតពឡើង្ពោ�រារដត�ួ្បាៃការផ្លា ្ត់ប្រូរ

 រពបៀបដដ��ួ្ពគបាៃសបស�រឹត្រពៅព�ើរ្ា។ អ្្ចូ�រមួពផ្សង្ពទៀតបាៃពរៀបរាប់អំ�ើ “សគរួរាររ ើ្ រា�” ដដ�ជា 
�ទ្ធផ�នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ�ើការពសបើភារា ឬការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ។

ទើបើ អ្្ចូ�រមួមិៃសតរឹមដតបាៃរា�ការ�៍�ើការព្លាើ�តបជាវជិ្ជរាៃ�ើសគរួរារ ៃិង្មិត្ភ្្ិចំពពាោះការ
 ដសបសបរួ�ឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគប៉ាពុពណាណ ោះពទ ប៉ាពុដៃ្ជួៃកា� អ្្ពផ្សង្ពទៀត្៏បាៃផ្លា ្ត់ប្ូឥរយិាបថផង្ដដរ។  

ឧទាហរ�៍៖ អ្្ចូ�រមួមួ�ចំៃួៃបាៃ្ត់្តរា្គ �់ថា ពៅព���ួ្ពគពសបើពា្្យ”គួរ្តម” អ្្ដនទ្៏បាៃព្លាើ� 
តបវញិពោ� ពា្្យគួរ្តមដូចរ្ា។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ចូ�រមួ្៏បាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគបាៃដច្រដំ�្អវែើ 

54 However, one 2017 study on corporal punishment found that women were more likely than men to support physical 
punishment. Nho, C.R. & Seng T. 2017. Predictors of Cambodian parents’ perceptions of corporal punishment. Asian 
Soc Work Pol Rev. 2017; 11: 168–180. 

55  Afifi, T.O., Mota, N., Sareen, J. & MacMillan, H.L. 2017. The relationships between harsh physical punishment and  
child maltreatment in childhood and intimate partner violence in adulthood. BMC Public Health, 17: 493

56 Elder, J. P., Ayala, G. X., & Harris, S. 1991. Theories and intervention approaches to health-behavior change in pri-
mary care. American Journal of Preventive Medicine, 17(4), 275-284; Barker, G. 2006. Engaging boys and men to 
empower girls: reflections from practice and evidence of impact. United Nations Division for the Advancement of 
Women (DAW) In collaboration with UNICEF Expert Group Meeting Elimination of all forms of discrimination and 
violence against the girl child. Florence: UNICEF Inneocenti Research Centre. 
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ដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃដ�់នដគូរប្ត់�ួ្ពគ ពហើ�នដគូរប្ត់�ួ្ពគបាៃទទួ��្ ៃិង្ការអៃពុវត្វធិើរាស្ត្ថមេើ 
ពៃោះផង្ដដរ។ តាមរ�ៈការពរៀបរាបព់ៃោះ អ្្ចូ�រមួបាៃបពង្កេើៃបរយិាកា្តរាសំទពៅ្្ពុង្្តង្្គមជពុវំញិខលាួៃ�ួ្ពគរតិ

 
ដតរាៃសប្ិតទ្ធភា�  ពោ�រាៃអ្្ពផ្សង្ពទៀត�្គំរូតាមអវែើដដ�អ្្ចូ�រមួបាៃអៃពុវត្ ពហើ�បពង្កេើតបាៃជា 
បរយិាកា្តដដ�រាសំទដ�់ការផ្លា ្តប់្ូរ្្ពុង្មិៃទទ�ួ�្អពំ�ើហងិ្សា ឬទទ�ួ�្តចិតចួបផំពុត ស�មទាងំ្បពង្កេើៃ

 អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធ៌មព�ៃឌ័របដៃ្ថមពទៀត។57

ទើបៃួ អ្្ ចូ�រមួបាៃពរៀបរាប់ថា�ួ្ពគអាចផ្លា ្តប់្ូរឥរយិាបថរប្ត�ួ់្ពគ តាមរ�ៈវធិើរាស្ត្ដដ��ួ្
 

ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ្តវែ័�សប្ិតទ្ធភា�គឺជាធាតពុដ៏្តំខាៃ់មួ� នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរពៅ្សមិត 
បពុគ្គ�។ ថវែើពបើជា ដំព�ើ រការផ្លា ្ត់ប្ូរ្តំខាៃ់ៗមិៃទាៃ់រាៃ�្ខេ�ៈទូ�ំទូោ�ពៅពឡើ� ្ ៏ប៉ាពុដៃ្កា្តិ្សាពៃោះ

 បាៃបងាហា ញ�ើការព ើ្ៃពឡើង្ៃូវ្តវែ័�សប្តិទ្ធ្្ពុង្ចំពណាមស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់ ៃិង្ព្លាើ�តបចំពពាោះ

 អំព�ើហងិ្សា តាមរ�ៈនៃការចូ�រមួពៅ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះ។ ព្មេង្ស្តើជំទង់្បាៃពរៀៃ�ើវធិើរាស្ត្មួ�ចំៃួៃពដើម្ើ
 ពជៀ្តវាង្�ើរា្ថ ៃភា�ដដ�អាចរាៃពសរាោះថ្ា្់ ជា�ិព្ត្តអ្្ដដ�រាៃ្តក្ាៃពុ��បង្កេអំព�ើហងិ្សាផលាូវពភទ។ 
 

អ្្ ចូ�រមួជាស្ត្ើជាពសចើៃបាៃ្ត្់តរា្គ �់ថា �ួ្ ពគបាៃពគចផពុតពោ�ពជាគជ័��ើអពំ�ើហងិ្សាដរ៏ាៃ្តក្ាៃពុ�� 
ពៅ្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់�ួ្ពគផ្្�់។ អ្្ខលាោះពទៀតបាៃបងាហា ញអំ�ើ្ៃ្ៈ្្ពុង្ការរា�ការ�៍អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើពៅ្្ពុង្

 ្តហគមៃ៍ពៅកាៃ់ប៉ាូ�ើ្ត។ ការរា�ការ�៍ ឬការពៅទូរ្ត័�្ពៅប៉ាូ�ើ្តបាៃពធវែើឱ្យអ្្សបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សារាៃ
 

ភា�ភ័�ខាលា ច  ពហើ�ពៃោះជាពហតពុផ�ដដ�អ្្ចូ�រមួជាស្ត្ើពជឿថាៃរឹង្ជួ�កាត់បៃ្ថ�អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើពៅ
 ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ។

57  Marcus, R., & Harper, C. 2014. Gender justice and social norms- processes of change for adolescent girls. Towards a 
conceptual framework, 2 Overseas Development Institute Research reports and studies. https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8831.pdf, accessed 3 December 2017; Raymond, L., Weldon, L., 
Kelly, D., Arriaga, X. and Clark, A.M. 2013. ‘Making Change: Norms and Informal Institutions as Solutions to “Intracta-
ble” Global Problems’. First published in Political Research Quarterly, 29 January; Lewis, M. A., McBride, C. M., Pollak, 
K. I., Puleo, E., Butterfield, R. M., & Emmons, K. M. 2006. Understanding health behaviour change among couples: An 
interdependence and communal coping approach. Social Science & Medicine, 62(6), 1369-1380.

ចំណនុ ចខ្ោះខាត្្នុងការសក្មចបានលទ្ផលរពំឹងដនការអន្តរាគមន/៍គក្រោង្ប្បកោ�កោគជ�័កនាោះគឺ
ការចូលរមួរបស់បនុរសរោនចំនួនតិចតួច្្នុង្្រុមអ្្ចិញឹ្មបីបាច។់ ©PartnersforPrevention
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ការផ្លា ្តប់្ូរពៅ្សមិតបពុគ្គ� មិៃទាៃ់ជាផ្លា ្តប់្ូរទាងំ្ស្តរុង្ពទពនាោះ ប៉ាពុដៃវ្ាបាៃបងាហា ញ�ើការផ្លា ្តប់្ូរដបប
 វជិ្ជរាៃដដ�្ំ�ពុង្ចាប់ពផ្ើម។ ពទាោះបើជា រាៃការ�ំបា្្្ពុង្ការវា�តនមលាព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថព�ៃឌ័រ ឬ
 ការបៃ្អៃពុវត្ៃូវការ��់ដរឹង្ដបបសបន��ើ អំ�ើដ�ៃឌ័រ្៏ពោ� អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុម

អាច្ំ�ត់�ើឥរយិាបថ ៃិង្ការដបង្ដច្តួនាទើដដ�បងាហា ញ�ើការ��់ដរឹង្�ើព�ៃឌ័រ បាៃពសចើៃជាង្មពុៃ។ 
ឧទាហរ�៍៖ អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់បាៃព�ើ្ពឡើង្ថា ស្ត្ើ ៃិង្បពុរ្ត គឺ “ព្តមេើរ្ា” ឬ “រាៃ្តិទ្ធិព្តមេើរ្ា”។ ការ

 សបរឹង្ដសបបៃ្ពទៀ្្ពុង្ការជំរពុញ្្ពុង្ការបពង្កេើៃឥរយិាបថសប្បពោ� ្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការអៃពុវត្ៃ៍ឱ្យកាៃ់ដត
រាៃអត្ថៃ័� ៃិង្ព�ញព�ញ ្ ៏ប៉ាពុដៃ្ការផ្លា ្ត់ប្ូរបៃ្ិចបៃ្ួច្៏រាៃរារៈសបពយាជៃ៍ផង្ដដរ។ ជាការ�ិត ការផ្លា ្ត់

 ប្ូរបៃ្ិចម្ង្ៗទំៃង្ជាទទួ�បាៃពជាគជ័� ្្ពុង្ការព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ការរារាងំ្ចំពពាោះការផ្លា ្ត់ប្ូរ។58

 ពទាោះបើ រាៃការ�បំា្្្ពុង្ការផ្លា ្តបូ្់រគៃិំតអរបូ�ិអ�ំើទ្ត្សៃៈព�ៃឌរ័ ្ ប៏៉ាពុដៃត្ាមការរា�ការ�៍រប្ត់
 អ្្ចូ�រមួបាៃបងាហា ញថា �ួ្ពគពសតៀមខលាួៃការផ្លា ្ត់ប្ូរអា្ប្្ិរយិា ឬឥរយិាបថតាមរ�ៈវធិើរាស្ត្ ៃិង្ការ
 ��់ព�ើញរប្ត់�ួ្ពគ។ ដូចរ្ាផង្ដដរ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃបាៃពសបើពា្្យ “គួរ្តម” ្្ពុង្ការៃិយា�ពៅកាៃ
 

អ្្ដនទ ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគមួ�ចំៃួៃពៅរាៃភា��ិបា្្្ពុង្ការពជៀ្តវាង្ទាងំ្ស្តរុង្មិៃពសបើទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ។ ចំ�ពុ ច
 

ពៃោះបញ្្ជ ្់ថា វធិើរាស្ត្ពៃោះមិៃទាៃប់ាៃទទួ�ពជាគជ័�ទាងំ្ស្តរុង្ពនាោះពទ។ មយា៉ាង្វញិពទៀត �ួ្ ពគអាចសតរឹមដត
បាៃពោោះសរា�ចំ�ពុ ចជា្់ដ្ត្ង្មួ�ចំៃួៃប៉ាពុពណាណ ោះ ប៉ាពុដៃ្�ួ្ពគមិៃទាៃ់ផ្លា ្ត់ប្ូរចំ�ពុ ចគៃលារឹោះ្តំខាៃ់ៗដដ� 
ជួ��ួ្ពគព្លាើ�តបចំពពាោះបញ្ហា សបឈមជា្់ដ្ត្ង្ ។ ការ្តពង្កេតពៃោះបាៃបងាហា ញថា ពទាោះបើការផ្លា ្ត់ប្ូរព�ញ
ព�ញមិៃទាៃ់ទទួ�បាៃពជាគជ័�ពៅពឡើ� អ្្ចូ�រមួបាៃទទួ�រា្គ �់�ើតនមលានៃវធិើរាស្ត្ ពហើ�បាៃបៃ្
អៃពុវត្វ ើធិរាស្ត្ទាងំ្ពៃោះ។ ពោ�្តង្្រឹមថា ការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ�ព្ើតពឡើង្បៃ្ិចម្ង្ៗដដ�្ំ�ពុង្ដំព�ើ រការពៃោះ

58 Marcus, R., & Harper, C. 2014. Gender justice and social norms- processes of change for adolescent girls. Towards a 
conceptual framework, 2 Overseas Development Institute Research reports and studies. https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8831.pdf, accessed 3 December 2017  
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ៃរឹង្បៃ្ពធវែើឱ្យរាៃការដសបសបរួ�្្ពុង្រ�ៈព��ដវង្ ៃិង្សគប់ស្តទាប់នៃទសមង់្ពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គមទាងំ្មូ�59 ។ 

ដូចដដ�បាៃ្លាពុោះបញ្្ងំ្ពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�ទាងំ្ដបបបររិា� ៃិង្គពុ�ភា� អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់
 បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគព�ញចិត្ៃរឹង្វគ្គ្ិត្សា ៃិង្��់ព�ើញថា ខលារឹមរារពមពរៀៃរារៈសបពយាជៃ៍។ អ្្ចូ�រមួ
 មួ�ចំៃួៃបាៃអៃពុវត្ៃូវអវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃពៅ្្ពុង្ជើវភា�រ្ត់ពៅជា្់ដ្ត្ង្ ៃិង្បាៃដច្រដំ�្ជាមួ�អ្្ 

ដនទ។ អ្្ពា្់�័ៃ្ធ្តំខាៃ់ៗម្�ើស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ្ ៏ពជឿជា្់ថា ្មមេវធិើពៃោះគួរដតបៃ្អៃពុវត្ (ជាមួ�ៃរឹង្ការ
ផ្លា ្ត់ប្ូរបៃ្ិចបៃ្ួច) ពហើ�ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះគឺរាៃ�្ខេ�ៈ្តមស្តប្តសរាប់្តហគមៃ៍ពៅមូ�ោឋា ៃ។

ជាទូពៅ អ្្ចូ�រមួម្�ើស្រុមទាងំ្�ើរចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្ដបបចូ�រមួដដ�ពសបើ្តសរាប់វគ្គបពសង្ៀៃពៃោះ។ 
អ្្ចូ�រមួភាគពសចើៃគឺចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្ពរៀៃមិៃដមៃជា�្ខេ�ៈសបន��ើ ពៃោះ ខ�ៈព��ដដ�អ្្ចូ�រមួ

 
មួ�ចំៃួៃតូចប៉ាពុពណាណ ោះមិៃចូ�ចិត្ ឬសបដហ�ជាមិៃទាៃ់ទទួ�រា្គ �់តនមលាគរពុពកា្ត�្យនៃ”ការព�ង្ដ�្ង្ 
បផំពុ្តគៃំិត”។ អ្្ ចូ�រមួជាពសចើៃ្្ពុង្ស្រុមទាងំ្�ើរពជឿថា �ួ្ ពគ��ដ់រឹង្ពសចើៃតាមរ�ៈ ការពសបើវធិើរាស្ត្ចសមរុោះ

 ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា រមួទាងំ្ការ�ិភា្សាជាស្រុម ៃិង្ការពរៀៃតាមរ�ៈការអៃពុវត្ជា្់ដ្ត្ង្។ 

វគ្គ្ិត្សាពៃោះសតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្ពោ�រាៃ� ខ្េ�ៈបត់ដបៃពៅតាមកា�វភិាគនៃព��ពវោពោ� 
មិៃឱ្យជាៃ់រ្ាជាមួ�ៃរឹង្កា�វភិាគរប្ត់រាោ (ព្មេង្វ�័ជំទង់្) ៃិង្ការងាររប្ត់អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។ សប្តិៃ 
ពបើ អ្្ ចូ�រមួខ្ខាៃ្្ពុង្វគ្គ្តិ្ សាណាម�ួគពឺោ�រារដត�ួ្ពគជាប់រវ�ជ់ាមួ�្ិចក្ារ្្ពុង្សគរួរារ ដដ�ជាៃ់

 រ្ាជាមួ�កា�វភិាគនៃវគ្គ្ិត្សា។ អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្់តព�ញចិត្ៃរឹង្កា�វភិាគ ដដ�បាៃពរៀបចំតាម�ពុ ំ
ៃើមួ�ៗ។ វគ្គ្តិ្សាសតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្បត់ដបៃតាមការងារសបចានំថ្ងរប្ត់អ្្ចូ�រមួ ពហើ�ជួៃកា�សតរូវបាៃ 
ពគដ្្តសមរួ� តាមភា�ជា្់ដ្ត្ង្នៃព��ពវោដដ�ចូ�រមួភាគពសចើៃអាចចូ�រមួបាៃ។

ពយាប�់ដ៏សបពយាជៃ៍មួ�ដដ�ទទួ�បាៃអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្តសរាប់ដ្�មអការអៃ្រាគមៃ៍ពនាោះគឺ�ួ្ 
ពគចង់្ព�ើញមៃពុ្ត្សកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀតដដ�ពៅជពុំវញិ�ួ្ពគទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដបបពៃោះ។ ្ ត្ា 
ពៃោះៃរឹង្ពធវែើឱ្យរាៃភា�ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការអៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ចំពណាមអ្្ដដ�បាៃពរៀៃ �ើវគ្គ្តិ្សា។ ជា

 មួ�រ្ាពៃោះដដរ អ្្ចូ�រមួជាពសចើៃ្៏ចង់្ឱ្យរាវែ មើរប្ត់�ួ្ពគចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាពៃោះផង្ដដរ។ �ពុទ្ធរាស្ត្ដបប 
ពៃោះបាៃបញ្ជូ �ពៅ្្ពុង្ការពរៀបចំដផៃការការអៃ្រាគមៃ៍ ពោ�រាៃការ�ិភា្សា្តហគមៃ៍(វគ្គ្ិត្សា)ជាមួ�

 
ស្រុមព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ប៉ាពុដៃ្វាអាចសតរូវ�ិៃិត្យពឡើង្វញិ ឬដ្្តសមរួ�បដៃ្ថមពទៀត។

ការពសជើ្តពរ ើ្តបពុរ្តចូ�រមួ្្ពុង្ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់គឺជាបញ្ហា សបឈម ពហើ�វារាៃភា�មិៃចបា្់ត ោ្ត់
 អំ�ើមូ�ពហតពុដដ�បពុរ្តចូ�រមួតិចតួច្្ពុង្ស្រុមពៃោះ។ សប្តិៃពបើ ឧប្តគ្គគឺជាការខវែោះខាតព��ពវោពនាោះ  ការ
 អៃ្រាគមៃ៍អាចគិត�ើវធិើពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្្ំ�ត់ព��ពវោ្តសរាប់វគកេ្ិត្សា ពដើម្ើអាចឱ្យបពុរ្តចូ�រមួបាៃកាៃ់
 ដតពសចើៃ។ សប្តៃិពបើ ឧប្តគ្គពនាោះគឺថាបពុរ្តភាគពសចើៃមិៃរាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួ្្ពុង្ស្រុមដដ�
 រាៃចំៃៃួស្ត្ើព�ើ្ត�បព់នាោះ ្មមេវធិើអាចៃរឹង្សតរូវដ្្តសមរួ� ពដើម្ើឱ្យព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ការចង់្បាៃរប្តប់ពុរ្តៗ។ 
 ដផអ្ ព�ើភា�ពជាគជ�័ជា្ដ់្តង្្ពៅតាមសគរួរារមួ�ចំៃៃួ ការអៃ្រាគមៃអ៍ាច�ិចារណាអំ�ើតួនាទើរប្់តសប�ៃ្ធ  

ៃិង្ស្ត្ើជានដគូ  ្្ពុង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�បពុរ្តជានដគូ។ ការសរាវសជាវបដៃ្ថមព�ើវធិើរាស្ត្្្ពុង្ការបពង្កេើៃការចូ�
 រមួរប្ត់បពុរ្តពៅ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ ្្ពុង្បរបិទសបពទ្ត្ម្ពុជាអាចៃរឹង្រាៃសបពយាជៃ៍ពសចើៃ ពោ�្តិ្សា�ើ
 �ពុទ្ធរាស្ត្្្ពុង្ទា្់ទាញ ការចូ�រមួរប្ត់បពុរ្ត្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់បឋម ដូចជាការដ្តវែង្រ្ការរាសំទមតិរប្ត់
 

59 Munoz Boudet, A.M., Petesch, P. and Turk, C., with Thumala, A. 2012. On Norms and Agency. Conversations about 
Gender Equality with Women and Men in 20 Countries. Washington, DC: World Bank
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បពុរ្តពៅសបពទ្តពវៀតណាម60  គពសរាង្រារា (SASA)61 ៃិង្្មមេវធិើការអប់រ ំ្ ូៃពៅសបពទ្តអ៊ូហ្គង្់ោ62

ដដ�្មមេវធិើទាងំ្ពៃោះបាៃបងាហា ញអត្ថសបពយាជៃ៍ជាពសចើៃ្តសរាប់អ្្ចូ�រមួ រមួទាងំ្ការចូ�រមួរប្ត់បពុរ្តជា 
មួ�ស្រុមស្ត្ើ។

ថវែើពបើអ្្ចូ�រមួបាៃគិតថាអ្្្តសមប្តសមរួ� បាៃបំព�ញមពុខងាររប្ត់ខលាួៃបាៃយា៉ា ង្�អ្ ៏ពោ�ទាងំ្ 
អ្្្តសមប្តសមរួ� ៃិង្អ្្សគប់សគង្បាៃទទួ�រា្គ �់ថា�ួ្ពគសតរូវការរាសំទ ៃិង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�បដៃ្ថម 
ពទៀត។ អ្្្តសមប្តសមរួ�រាៃអារមមេ�៍ថា វគ្គប�្រពុ ោះបណា្រ �ពៃោះហា្់ដូចជា�យាយាមបពសង្ៀៃ�ួ្ពគពសចើៃ
ព�្ ពហើ�ព�ឿៃព�្ ពហើ�ការរាសំទ ៃិង្ការដ�នាបំដៃ្ថមគួរសតរូវបាៃផ្�់អទិភា� ៃិង្ោ្់បញូ្�ពៅ្្ពុង្
ដផៃការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍។ អ្្្តសមប្តសមរួ�្៏ជួបបញ្ហា សបឈម ពោ�រារ្តរាភា រៈ ៃិង្្តមត្ថភា�រប្ត់
�ួ្ពគ្្ពុង្ការបពសង្ៀៃពៅរាៃ្សមិត ពោ�រារខលារឹមរារពមពរៀៃរាៃ�្ខេ�ៈថមេើ្តសរាប់�ួ្ពគ។ ្ ៏ប៉ាពុដៃ្ �ួ្ពគ 
សតរូវការផ្លា ្ត់ប្ូរផង្ដដរចំពពាោះការ��់ដរឹង្ផ្្�់ខលាួៃ ពដើម្ើ�សង្ើ្ចំព�ោះដរឹង្ឱ្យកាៃ់ដតទូ�ំទូោ� ស�មទាងំ្

 អាច្តសមប្តសមរួ�ការ�ភិា្សា ៃងិ្្ត្មមេភា�ពរៀៃ្ូតសតចំពពាោះសបធាៃបទថមេើៗ ទាងំ្ពៃោះឱ្យបាៃ្តពុើជពសរៅ។ ដពំ�ើ រ 
ការដបបពៃោះ�ិតជាសតរូវការព��ពវោ ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមពទៀត ពដើម្ើជំរពុញឱ្យ�ួ្ពគរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ។ 

តារាងទជី ៦៖ ទំនាក់ទំនងមនរបកគំសហើញសលើការអនរ្ាគមន៍

របកគំសហើញ ភាពពាក់ព័ន្ធចំសពាះការអនរ្ាគមន៍

អ្្ចូ�រមួព្ត្ើរដតទាងំ្អ្ត់ព�ញចិត្ ៃិង្��់
ថាខលារឹមរារពមពរៀៃរាៃអត្ថសបពយាជៃ៍ប៉ាពុដៃ្បពុរ្ត
រាៃការ�ំបា្្្ពុង្ការចូ�រមួ។

•	 ការ្ំ�ត់�ើការស�រួ�បារមភា ៃិង្ចំ�ពុ ចដដ�ព�ើ្ទរឹ្
ចិត្ដ�់បពុរ្តចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ៃិង្ 
ពរៀបចំវធិើរាស្ត្ពដើម្ើពោោះសរា�បញ្ហា ពៃោះ។

•	 ពសបើស្បខ័�្ឌ ដដ�ពផ្្តព�ើរារៈសបពយាជៃ៍្្ពុង្ការ
ព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យបពុរ្តបាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍

•	 �ិៃិត្យពឡើង្វញិថាពតើព��ពវោ ៃិង្ទើតាងំ្្តមស្តប 
ពដើម្ើឱ្យបពុរ្តបាៃចូ�រមួដដរ ឬពទ។

•	 �ចិារណាអ�ំើមពធយាបា�ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្ត 
 

ឬព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យបពុរ្តរាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្
ការចូ�រមួ ។

60 Nguyen, H.T., Tran, P.K., Gevers, A. & Taylor, K. 2017. A Qualitative Endline Study of a Male Advocate Intervention to 
Prevent Violence against Women and Girls in Da Nang, Viet Nam. Available from: http://partners4prevention.org/
resource.

61  Raising Voices 2015. Stronger together: Engaging both women and men in SASA! to prevent violence against women. 
Learning From Practice Series, No. 4: Research Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices.

62  Siu, G.E., Wight, D., Seeley, J., Nametubi, C., Sekiwunga, R., Zalwango, F. & Kasule, S. 2017. Men’s Involvement in a 
Parenting Programme to Reduce Child Maltreatment and Gender-Based Violence: Formative Evaluation in Uganda. 
The European Journal of Development Research: 1–21.
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ការ�ិភា្សា�្ខេ�ៈជាស្រុមអំ�ើវគ្គ្តិ្សា្ត្ើ�ើ 
“ស្ត្ើ�ិត ៃិង្បពុរ្ត�ិត” បាៃបងាហា ញ�ើបញ្ជ ើ

 
អា្ប្្ិរយិាមិៃ��់ដរឹង្អំ�ើព�ៃឌ័រ ៃិង្ការ
��់សចឡរំប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ�

•	 សបធាៃបទអំ�ើព�ៃឌ័រគួរដត�ិៃិត្យពឡើង្វញិ ពដើម្ើ 
្តពសមចបាៃៃូវពរា�បំ�ង្នៃវគ្គ្ិត្សាកាៃ់ដត 
សបព្តើរពឡើង្ ។

•	 បពង្កេើៃការរាសំទដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ� ពសពាោះ�ួ្ពគ 
្៏សតរូវផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថដដ�មិៃ��់ដរឹង្អំ�ើ 
្តមធម៌ព�ៃឌ័រ។

វធិើរាស្ត្នៃការបពសង្ៀៃដដ�ពផ្្តពៅព�ើការ
�ិភា្សា គឺរាៃសប្ិតទ្ធភា�្្ពុង្ការជួ�ឱ្យព្មេង្
ជំទង្់រាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការចូ�រមួ។

•	 បៃក្ារ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ព�ើការ�ិភា្សាពោ�ចំហ 
ៃងិ្ការ្តៃ្នាពៅ្្ពុង្វគ្គ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ភាគពសចើៃចូ�ចិត្វធិើរាស្ត្
 

ដបបចូ�រមួ (ការ�ិភា្សា ការព�ង្ដ�្ង្ 
បំផពុ្តគំៃិត ៃិង្ការ្តដម្ង្តួ) ដដ�សតរូវបាៃ 
ពសបើ្្ពុង្វគ្គ្ិត្សា ពហើ�វធិើរាស្ត្ទាងំ្ពៃោះបាៃ
ជួ��ួ្ពគពរៀៃ្ូតសតកាៃ់ដតសបព្តើរ។

•	 បញ្្ជ ្់ពឡើង្វញិ�ើតនមលានៃ “ការព�ង្ដ�្ង្បំផពុ្ត 
គំៃិត” ពោ�្តួរអ្្ចូ�រមួអំ�ើអវែើដដ��ួ្ពគបាៃ
ពរៀៃ។

•	 បៃ្ការ្រាង្ជំនាញអ្្្តសមប្តសមរួ��ើវធិើ  
រាស្ត្ដបបចូ�រមួ ។

អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ចង់្ព�ើញមៃពុ្ត្សកាៃ់ដត
ពសចើៃពៅជពុំវញិ�ួ្ពគទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះ  
បណ្ា�។

•	 �ិចារណាព�ើការ�សង្ើ្តំបៃ់ពរា�ពៅ ឬដផៃការ 
�សង្ើ្ការអៃ្រាគមៃ៍ពោ�បញូ្�ការអៃពុវត្ការ 
អៃ្រាគមៃ៍ជាពសចើៃ្្ពុង្្តហគមៃ៍ ពដើម្ើ្តពសមចបាៃ
ៃូវការចូ�រមួកាៃ់ដតពសចើៃដថមពទៀត។

•	 �ិចារណាអំ�ើរពបៀបនៃការផ្ស�វែផសា�ចំព�ោះដរឹង្ 
ដដ�បាៃពរៀៃ្ូតសតពៅដ�់អ្្ពផ្សង្ពសរៅ�ើសគរួរារ 
ដដ�គួរដតបាៃរាសំទ ៃិង្ព�ើ្្ម្្ត់បដៃ្ថមពទៀត។

•	 �ិចារណា�ើ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ ពដើម្ើជំរពុញ្្ពុង្ការ
 

�សង្ើ្តំបៃ់ ៃិង្ការអៃ្រាគមៃ៍ឱ្យបាៃពសចើៃដថម 
ពទៀតពៅ្្ពុង្្តហគមៃ ៍។

ការពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ��អ 
ឬរាៃ្តមត្ថភា�គឺរាៃភា��ំបា្។ 

•	 ពសតៀមព��ពវោឱ្យសគប់សរាៃ់្្ពុង្ការពរៀបចំដផៃការ 
ពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ 
្តម្ត្ិសគប់សរាៃ់។

•	 វៃិិពយាគព�ើការ្រាង្្តមត្ថភា� ៃិង្ការប�្រពុ ោះ 
បណា្រ � ការរាសំទ ៃិង្ការដ�នាបំៃ្ដ�់អ្្ 
្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្្ំឡពុង្ព��អៃពុវត្វគ្គ្តិ្សា។
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ការប�្ពុ ោះបណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�មិៃបាៃ
ផ្�់ៃូវចំព�ោះដរឹង្សគប់សជរុង្ពសជា� ឬ  ងា�្ត្
រ�ួ្្ពុង្្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ�ខលារឹមរារពមពរៀៃ
ពនាោះពទ ។

•	 បពង្កេើៃរ�ៈព��្្ពុង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដំបូង្ 
ឬដបង្ដច្ពៅជាដផ្្ៗ ពដើម្ើផ្�់ព��ពវោដ�់អ្្
្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្ការដ្តវែង្��់កាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្ 
ៃិង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរផ្្�់ខលាួៃ។

•	 ការផ្�់ការប�្រពុ ោះបណា្រ � ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមដ�់
អ្្្តសមប្តសមរួ� ជា�ិព្ត្ត្ំឡពុង្ព��អៃពុវត្រ ។

•	 �ិៃិត្យពមើ��ើដំព�ើ រការ ៃិង្ការពរៀបចំដ្�មអ 
ខលារឹមរារ ពដើម្ើឱ្យរាៃភា�សតរឹមសតរូវ ៃិង្្តពុើ្តងាវែ ្់រ្ា
នៃពមពរៀៃ(ឧទាហរ�៍៖្តពង្ខេមពមពរៀៃឱ្យខលាើ)។

មសចក្តីសន្និោឋា ន
“ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្ត់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”  

រាៃពរា�ប�ំង្ព�ើ្ ្ម្្តក់ារផ្លា ្តបូ្់របទោឋា ៃ្តង្្គម្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ជំទង់្ពោ�រាៃបរយិាកា្តរាសំទ្្ពុង្ការ
 ពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័�ដដ�ជំរពុញឱ្យបពុរ្តសបស�រឹតអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ  ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ តាមរ�ៈវធិើរាស្ត្ដបប
 ចូ�រមួ ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃពធវែើការជាមួ� ស្រុម ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ដខ 

ពដើម្ើ្ រាង្ជំនាញ  ៃិង្ចំព�ោះដរឹង្ដព�ើព្មេង្ជំទង់្ពចោះបពង្កេើតទំនា្់ទំៃង្អៃ្របពុគ្គ�សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� 
ៃិង្រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា បពង្កេើៃអា្ប្្ិរយិា ៃិង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ពោ�រាៃការរាសំទ�ើ

 មៃពុ្ត្សដដ�រាៃឥទ្ធិ��្្ពុង្ជើវតិ រប្ត់ �ួ្ពគ។

ការអៃ្ររាគមៃ៍ពៃោះបាៃបងាហា ញ�ើ�ទ្ធផ�ដ៏�អ តាមរ�ៈការចាប់ពផ្ើមផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់ព្មេង្សបរុ្ត្្ពុង្ការ 
សបកាៃ់�្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ការ�សង្រឹង្ការសបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ៃិង្ការពោោះសរា� 
ជពរាលា ោះ្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ស្តើ ព្មេង្សបរុ្ត បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ៃិង្ការបពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្ជិត្ត្ិទ្ធ្្ពុង្ចំពណាម្តរាជិ្

 សគរួរារ។ ការរា�ការ�៍�ើការកាតប់ៃ្ថ�គួរឱ្យ្ត្់តរា្គ �់ៃូវការោ្ទ់�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរពៅព�ើ្ ពុរារ្្ពុង្ចពំណាម 
ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច ់ៃិង្អ្្ដនទពទៀតរមួទាងំ្ការបពង្កេើៃការសគបស់គង្អារមមេ�៍រប្តខ់លាួៃឯង្ផង្ដដរ។

 �ទ្ធផ�ៃនៃការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថគឺបាៃព�ើ្ទរឹ្ចិត្យា៉ា ង្ខាលា ងំ្ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការកាត់បៃ្ថ�ការដបង្
ដច្ការងារផ្ោះពៅតាមតួនាទើព�ៃឌ័រ ដដ�រាៃៃ័�ថាឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័របាៃព ើ្ៃពឡើង្
ផង្ដដរ។ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មួ�ចំៃួៃ ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្មួ�រូបបាៃរា�ការ�៍ថាបពុរ្តបាៃចូ�រមួពធវែើការងារមួ�
ចំៃួៃដដ�ពគគិតតាមដបបសបន��ើ ថា គឺជា “្ិច្ការស្ត្ើ” បន្ាប់�ើបាៃពរៀៃ្ូតសត ជា�ិព្ត្ត�ើការអៃ្រាគមៃ៍។ 
អ្្ចូ�រមួ្៏បាៃរា�ការ�៍អំ�ើការដច្រដំ�្�័ត៌រាៃជាពសចើៃផង្ដដរ ពហើ�ចំ�ពុ ចពៃោះបាៃពធវែើឱ្យ�ទ្ធផ�
នៃការអៃ្រាគមៃ៍រ ើ្ រា�ោ�កាៃ់ដតសបព្តើរពឡើង្។ អ្្ចូ�រមួ្៏្តពង្កេតព�ើញថាការផ្លា ្ត់ប្ូរវធិើរាស្ត្នៃការ

 សបាស្ត័�ទា្់ទង្រ្ា ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ ៃិង្ការោ្់�ិៃ័�្្ពុង្ចំពណាម្តរាជិ្សគរួរារ ជា�ិព្ត្តរាវែ មើ
ដដ�បាៃឮអំ�ើការ�ិភា្សា គំៃិត ៃិង្ដ�្ង្បំផពុ្តគំៃិត ៃិង្ជំនាញតាមរ�ៈអ្្ដដ�បាៃពៅចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ
្តិ្សានៃការអៃ្រាគមៃ៍។
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បញ្ហា សបឈមមួ�ចៃំៃួពៅដតព ើ្តរាៃ្្ពុង្ការ្តពសមចបាៃៃូវការផ្លា ្តប់្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គមពៅសគប់្ សមិត
 

ទាងំ្អ្ត់នៃទសមង់្ពអ្ូឡូ្តពុើ្តង្្គម។ ចំ�ពុ ចដដ�ពមើ�ព�ើញចបា្ត់បំផពុតគឺឥរយិាបថដដ�មិៃរាៃការ��់
 ដរឹង្អំ�ើ្តមធម៌ព�ៃឌ័រ។ បញ្ហា សបឈមពៃោះអាចបណ្ា�ម្�ើការទទួ�បាៃវគ្គ្ិត្សាអំ�ើព�ៃឌ័រមិៃសគប់

សរាៃ់ ដដ�បាៃបងាហា ញតាម�ទ្ធផ�ដបបគពុ�ភា�ថាឥរយិាបថទាងំ្ពៃោះគឺដ្់ជាប់ពៅ្្ពុង្ទ្ត្សៃៈ ឬការ 
��់ព�ើញអ្្ចូ�រមួដដ�រាៃភា��ំបា្ ៃិង្�តឺយា៉ា វ្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរ។

  ពោ�រាររាៃឧប្តគ្គម�ួចៃំៃួទា្ទ់ង្ៃរឹង្ការពរៀបចំការ្តិ្ សាពៃោះ ការផ្លា ្តបូ្់រឥរយិាបថគមឺៃិអាច
 វា្ត់ដវង្បាៃទាងំ្ស្តរុង្ ឬ្តៃ្ិោឋា ៃថាការរមួចំដ�្ទាងំ្ស្តរុង្�ើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ ៃិន្ាការ 

សប្បពោ�្្ើ្តង្្រឹមជាពសចើៃពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�ដដ�បងាហា ញថា អៃ្រាគមៃ៍ទំៃង្ជារាៃផ�ប៉ាោះពា�់យា៉ា ង្្ំតខាៃ់
 

ពៅព�ើឥរយិាបថ ៃិង្អា្ប្្ិរយិា្្ពុង្ចំពណាមអ្្ទទួ�ផ�ពោ�ផ្្�់ ្៏ដូចជា្្ពុង្ចំពណាមសគរួរារ ៃិង្
 មតិភ្្ិ្រប្ត�់ួ្ ពគ។ ជាការ�ិតណា្់ត អ្្ចូ�រមួជាពរឿ�ៗ បាៃពរៀបរាបអ់�ំើការផ្លា ្តប់្ូរដដ��ួ្ ពគបាៃអៃពុវត្ 
 

ពោ�ការ�យាយាមផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ្ូតសត�ើវគ្គ្តិ្សា ។

បទ�ិពរាធៃ៍ដដ�ទទួ�បាៃ�ើការពធវែើអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ្៏ៃរឹង្ជួ�ផង្ដដរ្្ពុង្ការពរៀបចំដផៃការនាព��
អនាគត្តសរាប់អៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ ឬ្តសរាប់ការ�សង្ើ្វរិា�ភា�បដៃ្ថមពទៀត។ បទ�ិពរាធៃ៍�ើការប�្ពុ ោះ 
បណ្ា�អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃបងាហា ញថា ការប�្រពុ ោះបណា្រ � ៃិង្ការរាសំទបដៃ្ថមពទៀត្តសរាប់អ្្្តសមប 
្តសមរួ�ៃរឹង្រារៈសបពយាជៃ៍។ អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សា្តហគមៃ៍ដដ�ជាបពុរ្តពៅរាៃចំៃួៃតិចតួចពៅ

 
ពឡើ�ដដ�បងាហា ញអ�ំើតសមរូវការឱ្យពរៀបចដំផៃការពោ�សបរុង្សប�ត្័្្ពុង្ការ ព�ើ្ ្ម្់្តការចូ�រមួរប្តប់ពុរ្តបដៃ្ថម

 
ពទៀត ពដើម្ើធានាថាបទោឋា ៃរមួបាៃបពង្កេើត   ពឡើង្។ ជារមួ ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃអៃពុវត្យា៉ា ង្រាៃសប្ិតទ្ធភា�  
ៃិង្បាៃបពង្កេើតៃូវ�ទ្ធផ�ពជាគជ័�គួរជាទើពរាទៃៈ ៃិង្អាចសតរូវបាៃពសបើជាមូ�ោឋា ៃ្តសរាប់ការ�សង្ើ្ការ 
អៃ្រាគមៃ៍ដបបពៃោះ ពដើម្ើផ្�់សបពយាជៃ៍ដ�់សគរួរារ ៃិង្្តហគមៃ៍ជាពសចើៃពទៀតពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា្្ពុង្
ពរា�ពៅ�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើឱ្យបាៃទាងំ្ស្តរុង្ នាព��អនាគត ។
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ឧបស្ពម័ន្ធ

ឧបស្ពម័ន្ធ ១៖ លទ្ធផលថបបពិពណ៌នាមនការអមង្គតមែើ្្រា និងចុង្រា

តារាងទជី ៧៖ លទ្្ធ លថបបពិពណ៌នាមនការអសង្គតសែើមបរា និងចុងបរាេបមាប់សក្មងជំទង់

សក្មងបបនុេ សក្មងបេជី 

ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា 

N= 
ទិៃ្ៃ័�ចពុង្សរា 
N=៣១

ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា 
N=១00

ទិៃ្ៃ័�ចពុង្សរា 
N=១00

អា�ពុ M=១៣.៧ 
SD=១.៣៥

 M=១៣.៦
SD=១.៥២

 M=១៣.៩
SD=1.27

M=១៤.១ 
SD=១.៤៦

អសតាចូ�ពរៀៃ ១00% ៩៤% ៩៦% ៩២%

្សមិតថ្ា្់្តិ្សា M=៧.២ 

SD=១.៥១

M=៧.១ 

SD=១.៧១
M=៧.៣ 
SD=១.២៧

M=៧.៥ 
SD=១.៧២

ធាលា ប់ពរៀៃសតរួតថ្ា្់ម្ង្្្ពុង្មួ�្្ំ ៧៣% ១៦% ៨៧% ១៤%

បាៃៃិយា�ថា �ួ្ពគបាៃទទួ��ិៃ្ពុ 
ពសកាមមធ្យមពៅរាោ

១២% ១៣% ២% ១%

 បាៃៃិយា�ថា សបដហ�ជាមិៃអាច
ឬ�ិតជាមិៃអាចបញ្ប់វទិយា�័�ពទ

១០% ៧% ១0% ១២%

ជា្តរាជិ្្លារឹប ឬស្រុម្តហគមៃ៍ ២៩% ៨១% ២២% ៨១%

រាៃមិត្ស្តើ ឬមិត្សបរុ្ត 0% ៣% ៦% ៥%

រ្ត់ពៅជាមួ�រ្ា� ៧៩% ៨៤% ៨៥% ៨៤%

រ្ត់ពៅជាមួ�ឪ�ពុ្ ៧៨% ៧១% ៧២%  ៨២%

រ្ត់ពៅជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ពផ្សង្ពទៀត
ដដ�មិៃដមៃជាឪ�ពុ្រ្ា�

៦២% ៧៧% ៧០% ៧៦%

មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ពៅ្្ពុង្សគរួរារ # M=៣.១ 
SD=១.១៧

M=៣.0 

SD=១.៨១
M=៣.២ 

SD=១.៥៦
M=៣.១ 
SD=១.៣៧

ព្មេង្ៗដនទពទៀតពៅ្្ពុង្ផ្ោះ # M=២.៥ 

SD=១.៩៥
M=២.៧ 

SD=១.៤៦
M=២.៣ 

SD=១.0៣
M=២.៥ 

SD=១.២១

មិៃរាៃអាហារសគប់សរាៃ់

២-៧ នថ្ង្្ពុង្មួ�្តប្ាហ៍ ១២% ៧% ៨% ៥%

(ម្ង្រាកេ � (មួ�នថ្ង្្ពុង្មួ�្តប្ាហ៍ ១២% ១០% ១១% ១៤%

មិៃដដ�ពរាោះ ៧៦% ៨៤% ៨១% ៨១%

�ិបា្្្ពុង្ការពធវែើដំព�ើ រពៅរាោពរៀៃ
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មិៃដដ�ពរាោះ ៥៨% ៥២% ៤៥% ៥១%

្សមណា្ត់ ៧% ៧% ១៨% ១៤%

 ព��ខលាោះ ២១% ៣៦% ៣២% ៣០%

ញរឹ្ញាប់ ១២% ៧% ៥% ៥%

ចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តហគមៃ៍ណា
មួ�ពទ?

៥២% ៨៧% ៤០% ៩៥%

ពតើ្តំ�ួរចពមលាើ�រាៃភា�ងា�ស្តរួ�យា៉ា ង្ដូចពម្ចដដរ?

ពតើរាៃភា�ងា�ស្តរួ� 
ឬងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការ��់ដដរ ឬពទ?

៨៦% ៩០% ៩៤% ៩៧%

ពតើអ្្រាៃភា�ពរាមេ ោះសតង់្្្ពុង្ការព្លាើ�ដូចពម្ច?

ពរាមេ ោះសតង់្បំផពុត ៩៣% ៩៧% ៩៦% ៩៨%

ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ណាចំពពាោះការព្លាើ�្តំ�ួរ?

ធមមេតា ៩៣% ៧៧% ៧៥% ៨៤%

ឈចឺាប់ ប៉ាពុដៃ្្តបបា�រ ើ្ រា�្្ពុង្ការព្លាើ� ៣៣% ១៣% ២៤% ១៥%

ឈចឺាប់ពហើ�ខ្ពុ ំ្តង្្រឹមថាខ្ពុ ំមិៃបាៃពធវែើវា
ពទ

0% ១0% ១% ១%

តារាងទជី ៨៖ លទ្្ធ លថបបពិពណ៌នាអសងកេតចុងបរាេបមាប់សក្មងជំទង់

សក្មងបបនុេ 
N=៣១

សក្មងបេជី
N=១០០

ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា/ចំៃួៃវគ្គ

 ១-៤ ១0% ៦%
៥-៩ ១៣% ៩%
១០–១២ ១0% ១១%
១៣–១៦ ៣២% ១២%
១៧–២០ ១៩% ៣៥%
ទាងំ្អ្ត់ ១៦% ២៧%
ពតើអ្្ចូ�ចិត្វគ្គពៃោះប៉ាពុណាណ ? 

អត់ពទ ៧% ៣%
តិចតួច 0% ៤%

ចូ�ចិត្ភាគពសចើៃ / ពសចើៃ ៩៣% ៩៣%
ពតើវគ្គ្តិ្សាពៃោះរាៃរារៈ្តំខាៃ់យា៉ា ង្ណាដដរ?

មិៃរាៃសបពយាជៃ ៍/ ខ្ជោះខា្ជ �ព��ពវោ ៣% ១%
រាៃសបពយាជៃ ៍/ រាៃសបពយាជៃ៍ខាលា ងំ្ណា្ត់ ៩៧% ៩៩%
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ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍ស្តរួ�្្ពុង្ការដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដដរ ឬពទ?

ចបា្ត់ជារាមេ ៃពទ ៣% ៥%
មិៃ សបា្ដ ពទ 0% ៤%
ព��ខលាោះ / ព��ពវោភាគពសចើៃ ២៩% ៣៤%
សបា្ដជា ��់ស�ម ៦៨% ៥៧%
ពតើការ�ៃ្យ�់ព�ើសបធាៃបទរាៃភា�ចបា្ត់ោ្ត់ឬពទ?

ចបា្ត់ជារាមេ ៃ / មិៃសបា្ដ 0% ៧%
ព��ខលាោះ / ព��ពវោភាគពសចើៃ ៣៩% ៣១%
សបា្ដជា ��់ស�ម ៥៨% ៦២%
ពតើអ្្រាៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការដច្រដំ�្ការពរៀៃជាមួ�មិត្ភ្្ិ / សគរួរារដដរ ឬពទ?

សបា្ដថាពទ / មិៃសបា្ដ ១0% ៣%
សបដហ� ២៩% ២៩% 
សបា្ដ 58% 68%

តារាងទជី ៩៖ លទ្្ធ លថបបពិពណ៌នាមនការអសងកេតសែើមបរា និងចុងបរាេបមាប់អ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

សេ្ជី បុរេ

ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា 
N=១១៦

ទិៃ្ៃ័�ចពុង្សរា 
N=១០៧

ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា 
N=២៤

ទិៃ្ៃ័�ចពុង្សរា 
N=២០

អា�ពុ M=៤៥.៣ 
SD=១០.៦៣

M=៤៩.៥ 
SD=១០.២៦

M=៤៨.១ 
SD=១៣.៧៤

M=៤៩.៣ 
SD=១៤.៨៥

បញ្ប់វទិយា�័� ៣% ១៥% ១៧% ២១%

ថ្ា្់ខ្្ត់បំផពុតដដ�បាៃពរៀៃចប់ពៅ 
រាោពរៀៃ

M=៤.២ 
SD=២.៦១

M=៤.១ 
SD=៣.0១

M=៤.៨ 
SD=៣.៦៤

M=៥.៣៥ 
SD=៣.៤៧

ពតើអ្្រាៃតួនាទើអវែើ្្ពុង្នាមជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

ឪ�ពុ្រ្ា� ៧៨%  ៦៥% ៨៨% ៩០%

រាច់ញាតិជិត្ត្ិទ្ធ ៣៥%  ៣៧% ៣៨% ១០%

រាច់ញាតិ ពផ្សង្ ពទៀត ៨%  ៧% ១៣% ៥%

បពុគ្គ�ិ្រាោពរៀៃ ៧%  0% ៤% 0%

បពុគ្គ�ិ្ដថទា្ំតពុខភា� ២%  0% ៤% 0%

អ្្ដរឹ្នា្ំតហគមៃ ៍ ២%  ១% ៨% 0%

ចំៃួៃមៃពុ្ត្សព�ញវ�័ពៅ្្ពុង្ផ្ោះ M=៣.១ 
SD=១.១៥

M=៣.0 
SD=១.៣៤

M=៣.៣ 
SD=១.៣៣

M=៤.២ 
SD=១.៤៦

ចំៃួៃ ព្ុរារពៅ្្ពុង្ផ្ោះ  M=១.៦
SD=១.0៦

 M=១.៥៩
SD=១.១៦

 M=១.៧
SD=១.២៣

 M=២.២
SD=១.៨២
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មិៃរាៃអាហារសគប់សរាៃ់

 ២-៧ នថ្ង្្ពុង្ ១ ្តប្ាហ៍ ៣៣% ៣៣% ២៥% ៣0%

ម្ង្រាកេ � មួ�នថ្ង្្ពុង្មួ�្តប្ាហ៍ ១៣% ២៣% ៨% ១៥%

មិៃដដ�ពរាោះ ៥៣% ៤៤% ៦៧% ៥៥%

បាៃពធវែើការរ្សបា្់្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ 
ដខ្ៃលាង្ម្

៨៣% ៨៨% ៨៣% ៧០%

ជាធមមេតា អ្្សប្បការងារអវែើដដរ?

មិៃដដ�បាៃពធវែើការ ៥% ៧% 0% ១៥%

ម្ង្រាកេ � ១១% ១៣% ១៧% ៥%

តាមរដូវកា� ៥២% ៥៦% ៣៣% ៤៥%

ព�ញមួ�្្ំ ៣២% ២៤% ៥០% ៣៥%

ធាលា ប់ចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តហគមៃ៍
ណាមួ�ដដរ ឬពទ?

៦១% ៩៦% ៧៥% ១00%

ធាលា ប់ចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត ្
ណាមួ�ដដ�ពផ្្តព�ើ្តមភា� ដដរ 
ឬពទ?

៦៧% ៩៧% ៦៧% ១00%

ពតើ្តំ�ួរចពមលាើ�រាៃភា�ងា�ស្តរួ�យា៉ា ង្ដូចពម្ចដដរ?

ពតើរាៃភា�ងា�ស្តរួ� 
ឬងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការ��់ដដរ ឬពទ?

៧0% ៧៣% ៥៨% ៨0%

ពតើអ្្រាៃភា�ពរាមេ ោះសតង់្្្ពុង្ការព្លាើ�្តំ�ួរយា៉ា ង្ដូចពម្ច?

ពរាមេ ោះសតង់្បំផពុត %៨៨ ៩៥% ៩៦% ៩៥%

ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ណាចំពពាោះការព្លាើ�្តំ�ួរ?

ធមមេតា ៥៦% ៦១% ៦៣% ៧៥% 
ឈចឺាប់ប៉ាពុដៃ្្តបបា�រ ើ្ រា�្្ពុង្
ការព្លាើ�

៣៨% ៣៧% ៣៣% ២0% 

ឈចឺាប់ពហើ�ខ្ពុ ំ្តង្្រឹមថា 
ខ្ពុ ំមិៃបាៃពធវែើវាពទ

៦% ២% ៤% ៥% 

តារាងទជី ១០៖  លទ្្ធ លថបបពិពណ៌នាមនការអសងកេតចុងបរាេបមាប់អ្កចិញ្រឹមបជីបាច់

សេ្ជី

N=១០៧

 បុរេ

N=២០

ចូ�រមួវគ្គ្ិត្សា / ចំៃួៃវគ្គ

១–២ ៤% 0%

៣-៤ ១៧% ១៥%
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៥-៦ ៨% ១៥%

៧-៨ ១៣% ២០%

៩–១០ ៣៣% ២០%

១១–១២ ២៥% ៣០%

ពតើអ្្ចូ�ចិត្វគ្គ្ិត្សាពៃោះប៉ាពុណាណ ?

មិៃចូ�ចិត្ទា�់ដតពរាោះ 0% 0%

 ចូ�ចិត្តិចតួច ៣% ០%

ភាគពសចើៃនៃវា / ពសចើៃ ៩៦% ៩៥%

មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សាពទ ១% ៥%

ពតើវគ្គ្តិ្សារាៃរារៈ្តំខាៃ់យា៉ា ង្ណាដដរ?

 មិៃរាៃសបពយាជៃ៍ / ខ្ជោះខា្ជ �ព��ពវោ 0% 0%

បៃ្ិចបៃ្ួច / រាៃសបពយាជៃ៍ណា្ត់ ១៦% ១៥%

រាៃសបពយាជៃ៍ខាលា ងំ្ណា្ត់ ៨៤% ៨០%

 មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សា 0% ៥%

ពតើរាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍្្ពុង្វគ្គ្ិត្សាដដរ ឬពទ?

ចបា្ត់ជារាមេ ៃពទ ៣% ៥%

មិៃ សបា្ដ ពទ ៦% 0%

មួ�ចំៃួៃ / ភាគពសចើៃ ៣២% ២០%

សបា្ដជា ��់ស�ម ៦០% ៧០%

មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សា 0% ១%

ពតើការ�ៃ្យ�់�ើសបធាៃបទរាៃភា�ចបា្ត់ោ្ត់ដដរ ឬពទ?

ចបា្ត់ជារាមេ ៃ / មិៃសបា្ដ ២% ៥%

មួ�ចំៃួៃ / ភាគពសចើៃ ៤០% ២៥%

សបា្ដជា ��់ស�ម ៤៨% ៦៥%

មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សា 0% ៥%

ពតើរាៃទំៃពុ្ចិត្្្ពុង្ការដច្រដំ�្ការពរៀៃជាមួ�មិត្ភ្្ិ / សគរួរារដដរ ឬពទ?

ចបា្ត់ជារាមេ ៃ / មិៃ�ិត ១០% ១០%

សបដហ�ជាបាទ ៤០% ២៥%

សបា្ដជា ��់ស�ម ៤៩% ៦៥%

មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តិ្សាពទ ១% 0%
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ឧបស្ពម័ន្ធ ២ ៖ ក្្ងសណួំរស្រោប់ការសកិសារ្ស្វ្ជាវថបបគុណ 
 វិសម័យ (អ្នកចូលរ ួ្  អ្នកស្្បស្្រួល និងអ្នក្គប់្គង 
 អន្តរាគ្ន៍)

សរាលបំណង៖ ពដើម្ើ្តពង្ខេបជំនាញៃិង្គំៃិតដដ�អ្្ចូ�រមួបាៃពរៀៃ្្ពុង្អំឡពុង្ព��្ិត្សាវគ្គ្តហគមៃ៍ ស�ម
 ទាងំ្ការជោះឥទ្ធិ��ពៅព�ើការ្តពសមចចិត្ អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ ឥរយិាបថរប្ត់អ្្ចូ�រមួនាព��អនាគត។

ការពិពណ៌នា៖ អ្្ចូ�រមួៃរឹង្សបមូ�ផ្ពុ ំគំៃិតពហើ�ពធវែើការដច្រដំ�្អវែើដដ�ពគបាៃ្ិត្សា�ើវគ្គ្តហគមៃ៍។

ែំសណើរការ៖

១. �ៃ្យ�់ដ�់អ្្ចូ�រមួ�ិភា្សាថា �ួ្ព�ើង្បាៃបញ្ប់ការ្តិ្សាវគ្គ្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ព�ើង្ពហើ� ដូចពៃោះ
 

ពដើម្ើបាៃ���់ើអារមមេ�៍ៃងិ្បទ�ពិរាធៃ�ិ៍តសបា្ដរប្តអ់្្ ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ ៍�ួ្ ព�ើង្ចង្់
 បាៃមតិពយាប�់វា�តនមលារប្ត់អ្្ដដ�បាៃចូ�រមួវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ ទាងំ្ការវា�តនមលា�អៃិង្មិៃ�អ។

 អ្្ ទាងំ្អ្់តរ្ាបាៃចូ�រមួការ�ិភា្សាជាស្រុមរមួរ្ាជាពសចើៃព�ើ្ ម្ពហើ�។ ការ�ភិា្សាស្រុមទាងំ្ពៃោះ
 

បាៃចាប់ពផ្ើម�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ�អ្្បាៃដច្រដំ�្ ដូចជាការ�សង្រឹង្ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់�ួ្ព�ើង្ សគរួរារ  
ៃិង្្តហគមៃ៍ ពោ�្តៃ្ិភា�។ 

 �ួ្ព�ើង្គួរដតចំណា�ព��បៃ្ិចពដើម្ើ្ លាពុោះបញ្្ងំ្ព�ើអវែើដដ��ួ្ព�ើង្បាៃ្លាង្កាត់ ដូចជា អវែើជាការ
 �ំបា្ អវែើដដ��ួ្ព�ើង្ទទួ�បាៃ ពហើ��ួ្ព�ើង្ៃិង្គិត�ើអវែើដដ�វគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះគួរដតពធវែើពដើម្ើពអា�កាៃ់
 ដត�អសបព្តើរពៅព��អនាគត។ �ួ្ ព�ើង្ចង់្��ឺើអវែើដដ� អ្្��់ព�ើញៃងិ្ �ើអវែើដដ�អ្្ គិតថារាៃសបពយាជៃ៍ 
 ឬ�អ ៃិង្អវែើដដ�រាមេ ៃសបពយាជៃ៍ឬមិៃ�អ�ើ ការអៃ្រាគមៃ៍រប្ត់វគ្គ្តហគមៃ៍។ �ួ្ព�ើង្ៃិង្ពសបើសបា្ត់�ត៌រាៃ
 ដដ�ទទ�ួបាៃ�ើអ្្ ពដើម្ើដ្�មអវគ្គ្តហគមៃព៍អា�កាៃដ់ត�អសបព្តើរពហើ�ៃងិ្ផ�់្អៃពុរា្តៃ៍/មតិពយាប�់ 
 

ព�ើអវែើដដ�គួរដត�្ម្ពសបើសបា្ត់បដៃ្ថមពទៀត។ ការ�ិភា្សារពៃោះកាៃ់ដត�អសបព្តើរពបើ្តិៃជាអ្្ទាងំ្អ្ត់រ្ា
 ចូ�រមួៃិយា�ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ពបើ្ទូោ�ៃូវអវែើដដ��ិតសបា្ដ ពហើ�ៃូវអវែើដដ�អ្្បាៃជួបសបទោះ។ ្ូតម
 ដច្រដំ�្ម្កាៃ់�ួ្ព�ើង្ទាងំ្អវែើដដ�វជិ្ជរាៃ ៃងិ្អវែើដដ�អវជិ្ជរាៃផង្ដដរ។ មតិពយាប�រ់ប្តអ្់្�តិជារាៃ
 

រារៈ្តំខាៃ់ណា្ត់្តសរាប់�ួ្ព�ើង្ដូពច្ោះពហើ�្ូតម ព្ុំរាៃការបារមមេ�៍  ៃិង្សបាប់ដតអវែើដដ��អៗ ពដើម្ើព�ើ្
ទរឹ្ចិត្ស្រុមការងារពនាោះពឡើ�។

<TNS ៃរឹង្ព�ង្ដ�្ង្ថាម��សប្ិតៃពបើរាៃការចាបំាច់>

១. សបធាៃបទ្តសរាប់ការ�ិភា្សា 

្បធានបទទី១៖ អារម្មណ៍ជាទូសៅរបេ់អ្កចំសពាះវគ្គេហគមន៍ 

្.  �ើដំបូង្ ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្្តពសមចចិត្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍?

ខ.  ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្ពៅដតបៃ្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ដនទពទៀតជាបៃ្បន្ាប់?

គ.  ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ដូចពម្ច្្ពុង្អំឡពុង្ព��្ំ�ពុង្ចូ�រមួវគ្គ្តហគមៃ៍? (្តួរបដៃ្ថម) 
ពហតពុអវែើបាៃជាពធវែើពអា�អ្្រាៃអារមមេ�៍ដូចពៃោះ?្ូតមពរៀបរាប់...

�. ពតើអវែើដដ�អ្្ចូ�ចិត្អំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍? 

(្តួរបដៃ្ថម៖ ពោ�បញ្្ជ ្់ពអា�ចបា្ត់�ើ អវែើដដ�រាត់ចូ�ចិត្�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ (ឧទាហរ�៍ៈ សបធាៃ 
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បទ/រាតិកា វ ើធើរាស្ត្ពរៀៃពោ�រាៃការចូ�រមួ�ើ្តំណា្់អ្្ចូ�រមួ ការ្តមេ័សគចិត្ ទើតាងំ្ ព��
 

ពវោ បររិា្ថ ៃ/បរយិាកា្ត ជាពដើម)  

- អវែើពៅដដ�ពធវែើពអា�អ្្ចូ�ចិត្�ើវា?

ង្.  ពតើរាៃអវែើដដ�អ្្មិៃចូ�ចិត្អំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍?្តួរបដៃ្ថមពោ�បញ្្ជ ្់ពអា�ចបា្ត់�ើ អវែើដដ�
 រាត់មិៃចូ�ចិត្�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ (ឧទាហរ�៍ សបធាៃបទ/រាតិកា វ ើធើរាស្ត្ពរៀៃពោ�រាៃការ
 

ចូ�រមួ�ើ្តំណា្់អ្្ចូ�រមួ ការ្តមេ័សគចិត្ ទើតាងំ្ ព��ពវោ បររិា្ថ ៃ/បរយិាកា្ត ជាពដើម)  
(្តួរបដៃ្ថម)៖ អវែើពៅដដ�ពធវែើពអា�អ្្មិៃចូ�ចិត្�ើវា?

្បធានបទទី២៖  ការឆលែ នុះបញ្្ងំ/មតិសោបល់ របេ់អ្កអំពជីមាតិកានិង វិធជីោសេប្សបងៀនរបេ់វគ្គេហគមន៍  
 (ពជីអ្ជីថែលអ្កបានសរៀន)

ច. ពតើអ្្ចង្ចាអំវែើជាង្ពគ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍? (្តួរបដៃ្ថម៖បញ្្្់ពអា�បាៃចបា្ត់�ើអវែើដដ�រាត់ចង្
 

ចា ំ(ឧទាហរ�៍ ពមពរៀៃឬវគ្គ, ដំព�ើ រការនៃការបពសង្ៀៃ រពបៀបបពសង្ៀៃៃិង្ការរាសំទដផ្្្តង្្គម
រប្ត់ស្រុម ជាពដើម)

្.  ពតើអវែើដដ�ថមេើពហើ� គួរពអា�ភ្ា្់ពផអើ�្តសរាប់អ្្្្ពុង្អំឡពុង្ព��ចូ�រមួវគ្គ្តហគមៃ៍?
 (្តួរបដៃ្ថម)៖អវែើពៅដដ�ពធវែើពអា�អ្្ៃិយា�ដូពច្ោះ?

ជ.  ពតើអវែើពៅជាផ��ំបា្បំផពុតរប្ត់អ្្្្ពុង្ការចូ�រមួពរៀៃវគ្គ្តហគមៃ៍?

(្តួរបដៃ្ថម)៖ ពតើរាៃអវែើដដ��ំបា្្្ពុង្ការ��់? ពតើរាៃអវែើពធវែើពអា�អ្្រាៃអារមមេ�៍
 មិៃស្ត�ពុ ្ស្តរួ� ឬ ខាលា ចឬ ភ័�? ពតើរាៃការ�ំបា្ណាដដ�ផ្�់ផ��អ្តសរាប់អ្្ 

ដដរឬពទ?

្បធានបទទី៣៖ ការផ្លែ េ់ប្រូរថែលអ្កនិង អ្កែមទបានជួបបបទះសដ្យោរថតការចូលរួមក្ នុងវគ្គេហគមន៍ 

ឈ. ពតើរាៃអវែើផ្លា ្ត់ប្ូរព្ើតពឡើង្ព�ើអ្្ឬពៅ្្ពុង្ជើវតិអ្្ ពោ�រារដតការចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ       ្តហគមៃ៍
 ពៃោះដដរឬពទ? ្ូតមអ្្ ដច្រដំ�្�ើអវែើដដ�បាៃផ្លា ្តប់្ូរពនាោះពហើ� វាផ្លា ្តប់្ូរពោ�រពបៀបណា? 

(្ូតមពរៀបរាប់) 

(្តួរបដៃ្ថម)៖

- ្តួរបដៃ្ថម�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ គំៃិតឬអា្ប្្ិរយិាអំ�ើ ព�ៃឌ័រ (ពតើពធវែើយា៉ា ង្ដូចពម្ចពដើម្ើ
 កាលា �ជាបពុរ្ត? ពហើ�ពធវែើយា៉ា ង្ដូចពម្ចពដើម្ើកាលា �ជាស្ត្ើ? ពតើសតរូវចិញ្រឹម្ូៃសបរុ្ត ៃិង្្ូៃ
 ស្តើពោ�រពបៀបណា?)

- ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ទំនា្់ទំៃង្រវាង្នដគូរ ស�មទាងំ្អ្្ដនទ

- ការផ្លា ្ត់ប្ូរគំៃិតៃិង្អា្ប្្ិរយិាព�ើអំព�ើហរឹង្សា ការពបៀតពបៀៃការសបស�រឹត្ខពុ្តព�ើ
 ព្ុរារ ើ ៃិង្ស្ត្ើ

- ការផ្លា ្ត់ប្ូរព�ើការសរា�ជពរាលា ោះ

- ការផ្លា ្ត់ប្ូរព�ើការោ្់វៃិ័�ឬ ការចូ�រមួរាសំទ

- ការផ្លា ្ត់ប្ូរព�ើ ការចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្



110

ញ. ពតើអ្្រាៃពរៀៃអវែើឬរា្�្ង្ពធវែើអវែើដដ�ថមេើ ពោ�រារដតការចូ�រមួពរៀៃវគ្គ្តហគមៃ៍ដដរឬពទ?
្ូតមពរៀបរាប់? ពតើអ្្ៃរឹង្គិតថាបៃ្អៃពុវត្ការផ្លា ្ត់ប្ូរពៃោះ ពៅ្្ពុង្ជើវតិអ្្ដដរឬពទ? ពហតពុអវែើបាៃ

 ជាបៃ្អៃពុវត្?ពហតពុអវែើបាៃជាមិៃបៃ្អៃពុវត្?

ដ.  ពតើអ្្ពរៀៃអវែើដដ�ថមេើៗពៃោះពោ�រពបៀបណា?

(្តួរបដៃ្ថម)៖ ពតើរពបៀបនៃការបពសង្ៀៃពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍រាៃភា�ខពុ្តរ្ា�ើ ការបពសង្ៀៃឬ្តិកាខេ  
្តិោដនទពទៀតដដរឬពទ? ខពុ្តរពបៀបពម៉ាចពៅ? ពតើអវែើពៅដដ�ជារពបៀបបពសង្ៀៃ�អ
បំផពុត្តសរាប់អ្្ពដើម្ើពអា�អ្្អាចពរៀៃអវែើដដ�ថមេើៗបាៃ? ពតើរាៃវធិើរាស្ត្ដដ�
�អជាង្ពៃោះពដើម្ើពរៀៃអវែើដដ�ថមេើៗដដរឬពទ?

ឋ.  ចាប់តាងំ្�ើ វគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះចាប់ពផ្ើម ពតើអ្្រាៃ្តពង្កេតព�ើញរាៃអវែើផ្លា ្ត់ប្ូរពៅ្្ពុង្ចំពណាម
មិត្ភ្្ិឬ ស្រុមសគរួរារ ឬពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់អ្្ដដរឬពទ? ពតើអ្្អាចពរៀបរាប់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ

 ទាងំ្ពនាោះបាៃដដរឬពទ? ពតើអ្្ដដ�មិៃបាៃចូ�រមួវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ បាៃរាៃសបតិ្មមេឬពធវែើ 
ទពង្វែើយា៉ា ង្ដូចពម្ច?

(្តួរបដៃ្ថម)៖ 

- ្តួរបដៃ្ថម�ើ អវែើដដ�អវជិ្ជរាៃឬ សបតិ្មមេសប្ងំ្�ើ មិត្ភ្្ិ សគរួរារ 
្តហគមៃ៍បន្ាប់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ រប្ត់អ្្ចូ�រមួ 

- ្តួរបដៃ្ថម�ើអវែើដដ�វជិ្ជរាៃ�ើមិត្ភ្្ិ សគរួរារ ្តហគមៃ៍បន្ាប់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូររប្ត់អ្្
 ចូ�រមួ

្បធានបទទី៤៖ ការេ្ម័បគចិត្

ឌ.  ពតើអ្្ ្តរាជិ្សគរួរារ មិត្ភ្្ិឬ អ្្ជិតខាង្រប្ត់អ្្បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្
 ណាដដ�ជា្ត្មមេភា�ដដ�ពធវែើពអា�្តហគមៃ៍កាលា �ជា្ដៃលាង្កាៃ់ដតរាៃ្តពុវត្ថិភា� ្តបបា� 

រ ើ្ រា� ្តសរាប់អ្្សគប់រ្ាដដរឬពទ?  ពតើអ្្បាៃពធវែើអវែើខលាោះ? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖

- ្តួរបដៃ្ថម�ើ ពដើម្ើបញ្្ជ ្់�ើ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដដ�រាត់បាៃពធវែើ? ពធវែើដតរ្ា្់ឯង្ឬ 
ជាស្រុម?

- ្ូតមជួ�ដច្រដំ�្�ើ បទ�ិពរាធៃ៍នៃការ្តមេ័សគចិត្ពនាោះផង្

ឍ. ពតើអ្្ធាលា ប់ទទួ�បាៃផ�សបពយាជៃ៍អវែើ �ើ្ត្មមេភា�ដដ�អ្្បាៃ្តមេ័សគចិត្ពនាោះដដរឬពទ? 
្ូតមពរៀបរាប់

�. ពតើអ្្គិតថា្ត្មមេភា�ពៃោះបាៃជួ�អ្្ដនទយា៉ា ង្ដូចពម្ចខលាោះ?

ត. ពតើអ្្រាៃគពសរាង្ៃរឹង្ ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពទៀតដដរឬពទពៅនថ្ងអនាគត? ចូ�រមួ
 

ពោ�រពបៀបពម៉ាចពៅ? ្ដៃលាង្ណា? ពធវែើ្ត្មមេភា�អវែើខលាោះពៅ? 
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្បធានបទទី៥៖ អនុោេន៍ឬ មតិសោបល់សែើម្ជីពបងរឹងនិង ពបងរឹកវគ្គេហគមន៍នាសពលអនាគត

ថ.  ពៅព��អនាគត ពតើវគ្គ្តហគមៃ៍ទាងំ្អ្ត់ពៃោះគួរដតដ្�មអរពអា�កាៃ់ដត�អសបព្តើរពោ� 
រពបៀបណា? (្ូតមបញ្្ជ ្់�មអិត...)

ទ.  ពតើអ្្គិតថា្តហគមៃ៍ដនទពទៀតគួរដតទទួ�បាៃឱកា្តចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ដដរឬពទ? 
ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្គិតថា�ួ្រាត់គួរដតទទួ�បាៃឱកា្តពៃោះ?

 (ពបើ្តិៃជាការ�ិភា្សាបាៃពធវែើពឡើង្ជា�្ខេ�ៈស្រុមតូច ្ូតមពអា�ស្រុមតូចៃើមួ�ៗ ដច្រដំ�្
 

ពយាប�់រប្ត់�ួ្ពគពៅកាៃ់្តរាជិ្ដនទពទៀត ពហើ�បពុគ្គ�ិ្គពសរាង្អាចថត ចពមលាើ�បាៃពបើ្តិៃជា�ួ្
 

រាត់អៃពុញ្ញា តិ)

េកម្មភាពបបមនុង ( ពសបើសបា្ត់បាៃ�ពុោះសតាដតអ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់មិៃស�មៃិយា�)៖

 ្តៃូំម�រពអា�អ្្ ចូ�រមួទាងំ្អ្តព់ធវែើការជាស្រុម ព�ើការងារនចស្បឌតិម�ួដដ�ទា្ទ់ង្ជាមួ�ការគតិ 
ឬ អារមមេ�៍ រប្់ត�ួ្រាតអ់�ំើ វគ្គ្តហគមៃ៍ ៃងិ្រពបៀបដដ��ួ្ រាតៃិ់ង្ដ្�្គៃិំត     ្តខំាៃ់ៗ ៃងិ្បទ�ិពរាធៃ៍

 
ដដ�បាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ពៅអៃពុវត្បៃ្។ អ្្ចូ�រមួអាចគូររូបឬ     ្តដម្ង្ឬ បងាហា ញតាម   រ�ៈចំពរៀង្ (អៃពុ
ញ្ញា តិពអា��ួ្រាត់បពង្កេើតការនច្សបឌិតៃិង្បងាហា ញអារមមេ�៍រប្ត់�ួ្រាត់)។ បពុគ្គ�ិ្គពសរាង្អាច្ត់សតា 
ការបងាហា ញបាៃពោ�រាៃការ��់ស�ម�ើអ្្ចូ�រមួ។
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ការថណនា ំស្រោប់ ការ ស្កសរួ (ស្រោប់អ្នកស្្បស្្រួល)

ស្រោប់ថតការអមងកាតចុង្រា

សរាលបំណង៖ ពដើម្ើដ្តវែង្��់អំ�ើ ការ��់ព�ើញរប្ត់អ្្្តសមប្តសមរួ�ព�ើវគ្គ្តហគមៃ៍។ 

ការពពិណន៌ា៖ អ្្ចូ�រមួ�ិភា្សា ៃរឹង្ពធវែើការសបមូ�ផ្ពុគំំៃិត ៃងិ្ដច្រដំ�្អវែើដដ��ួ្ ពគបាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍។ 
 អ្្្តសមប្តសមរួ�រមួរាៃ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ចំៃួៃ៣រូប ៃិង្ អ្្្តសមប្តសមរួ�ព្មេង្វ�័ជំទង់្ចំៃួៃ៣នា្់ ្្ពុង្ 

មួ��ពុ។ំ 

ែំសណើរការមនការពិភាកសាជាមួយ អ្កេបមបេបមរួល៖ 

១. �ៃ្យ�់៖ គពសរាង្ពៃោះពៅថាគពសរាង្ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្ត់ព�ើង្ៈ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្ 
សប្បពោ� ផ្្តពុខភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”  ដដ�បាៃអៃពុវត្្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់អ្្អ្ត់រ�ៈ
ព��មួ�រ�ៈម្ពហើ�។ ឥឡូវពៃោះ វាជាឱកា្ត�អរប្ត់អ្្ ្្ពុង្ការចូ�រមួដច្រដំ�្ៃូវមតិ
ពយាប�់ព�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ ពដើម្ើដ្�មអវគ្គពៃោះពអា�រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្។ 

 ឥឡូវពៃោះ �ួ្ព�ើង្ៃរឹង្ពធវែើការ្លាពុោះបញ្្ងំ្ឬគិតរមួរ្ា អំ�ើអវែើដដ�ព�ើង្បាៃចូ�រមួពធវែើទាងំ្អ្ត់រ្ា
្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ថាពតើអវែើដដ�ជាការ�ំបា្ឬឧប្តគ្គ្តសរាប់�ួ្ព�ើង្ អវែើដដ�ព�ើង្ទទួ�បាៃ 
ៃិង្វធិើ្្ពុង្ការដ្ដសបវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះពអា�រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្ពៅនថ្ងអនាគត។ �ួ្ព�ើង្ចង់្

 ទទួ�បាៃការ��់ព�ើញរប្ត់អ្្អំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ ថាពតើអវែើខលាោះដដ�អ្្��់ព�ើញថារាៃ
 

អត្ថសបពយាជៃ៍ឬ�អ  អវែើដដ�អ្្��់ថាមិៃ�អ ឬរាមេ ៃអត្ថសបពយាជៃ៍ ពហើ�ជួ�ពធវែើការដ�នាថំា 
ពតើអវែើដដ�គួរដតរ្សាទពុ្ពដើម្ើពសបើសបា្ត់បៃ្ពទៀត។ �ួ្ព�ើង្��់ថាវាជាការ�អសបព្តើរបំផពុត 

 
សប្តិៃពបើអ្្ទាងំ្អ្ត់រ្ាដច្រដំ�្គំៃិត ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ពបើ្ចិត្ទូោ� ្ូតមដច្រដំ�្ទាងំ្

 ចំ�ពុ ចវជិ្ជរាៃ ៃិង្ចំ�ពុ ចអវជិ្ជរាៃផង្ដដរ។ គំៃិតរប្ត់អ្្រាៃរារៈ្តំខាៃ់ខាលា ងំ្ណា្ត់ ដូពច្ោះ 
ពហើ�្ូតម ព្ុរំាៃការបារមមេ�៍ ៃងិ្សបាប់ដតអវែើដដ��អៗ ពដើម្ើព�ើ្ ទរ្ឹ ចិតស្ រ្ុមការងារពនាោះពឡើ�។ 

<TNS ៃរឹង្ព�ង្ដ�្ង្ថាម��សប្ិតៃពបើរាៃការចាបំាច់>

២.  សបធាៃបទ្តសរាប់ការ�ិភា្សា 

្បធានបទទី១៖ អារម្មណ៍ជាទូសៅរបេ់អ្កចំសពាះវគ្គេហគមន៍ 

្. �ើតំបូង្ ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្្តពសមចចិត្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត
 

រប្ត់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុខភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពៃោះ? 

្បធានបទទី២៖ វគ្គបណ្នុ ះបណ្្លនិងការសបតៀមែលែ រូន និង បទពិសោធន៍ក្ នុងការេបមបេបមរួល 

ខ.  អ្្ សតរូវបាៃបពំា្ប់បំ៉ាៃសគប់សរាៃ់្្ពុង្ការពសតៀមខលាួៃពអា�រចួរា�់្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ�វគ្គ
 

្តហគមៃ៍ដដរឬពទ? តាមរ�ៈអវែើខលាោះ? ពហតពុអវែើសគប់សរាៃ់? ពហតពុអវែើមិៃសគប់សរាៃ់? ពតើអវែើ
 

ដដ�រាៃរារៈសបពយាជៃច៍ពំពាោះអ្្ជាង្ពគ ពៅ្្ពុង្វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា� (ឬតាមរ�ៈការរាសំទ 
រប្ត់អ្្សតរួត�ិៃិត្យ) ដដ�ជួ�រាសំទអ្្្្ពុង្ការអភិវឌ្ឍជំនាញពផ្សង្ៗ ៃិង្្្ពុង្ការអៃពុវត្

 ការ្តសមប្តសមរួ�វគ្គ្តហគមៃ៍សប្បពោ�ភា�ពជាគជ័�?  (្ូតមពរៀបរាប់បដៃ្ថម......)  
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គ. ពតើវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�ពៃោះគរួដតដ្ដសបតាមរពបៀបណាពដើម្ើពអា�រាៃភា��អសបព្តើរពឡើង្? 
ពតើអ្្សតរួត�ិៃិត្យ គួររាៃការដ្ដសបអវែើខលាោះចំពពាោះការរាសំទរប្ត់រាត់ចំពពាោះអ្្? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖ អំ�ើចំ�ពុ ចជា្់ោ្់ដដ�ចង់្ពអា�រាៃការដ្ដសប (ឧទាហរ�៍ៈ រ�ៈព��នៃការ
ពរៀបចំពសតៀមខលាួៃ្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ� ឯ្រារពផ្សង្ៗ ជំនាញពផ្សង្ៗជាពដើម) 

�. ពតើអ្្ រាៃ្ង្វែ�់ឬបញ្ហា ដដរឬពទ ពៅព��ដដ�អ្្ពធវែើការ្តសមប្តសមរួ�្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖  ពតើអវែើដដ�ជា្ង្វែ�់ឬបញ្ហា ចំបង្បំផពុតរប្់តអ្្ ពៅមពុៃព��្តសមប្តសមរួ� ឬពៅ្្ពុង្ 
ព��្តសមប្តសមរួ�វគ្គ្តហគមៃ៍? 

ង្.  ពតើការ្តសមប្តសមរួ�វគ្គ្តហគមៃ៍រប្ត់អ្្ដំព�ើ រការយា៉ា ង្ដូចពម្ចដដរ? ពតើអវែើខលាោះដដ�
បាៃជួ�ពអា�អ្្្តសមប្តសមរួ�បាៃរ�ូៃ ៃិង្ អវែើខលាោះដដ�ជាឧប្តគ្គ ឬបញ្ហា រារាងំ្មិៃ
ពអា�ការ្តសមប្តសមរួ�សប្បពៅពោ�ភា�រ�ូៃ? (្ូតមពរៀបរាប់…)

្បធានបទទ៣ី ៖ ការផ្លែ េប់្រូរ ថែលអ្កនងិអ្កែមទសទៀតសៅក្ នុងេហគមន៍អ្កបានសធ្ើ សដ្យោរថតវគ្គេហគមន៍ 

ច.  ពតើអ្្ រាៃការផ្លា ្តប់្ូរអវែើខលាោះឬបាៃពរៀៃអំ�ើអវែើខលាោះ ពៅ្្ពុង្អំឡពុង្ព��ដដ�អ្្ ពធវែើជាអ្្ ្តសមប
 ្តសមរួ�ពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍? (្ូតមពធវែើការពរៀបរាប់បដៃ្ថម�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរទាងំ្ពនាោះ….)  

្. ពតើអ្្ ដនទពទៀតដដ�អ្្រា្គ �់្្ពុង្ជើវតិរប្់តអ្្  (ឧទាហរ�៍ៈស្រុមសគរួរារ មតិភ្្ិ្ អ្្ ជិត
 

ខាង្) រាៃសបតិ្ មមេ ឬបាៃពធវែើទពង្វែើអវែើចពំពាោះអ្្ ពៅព��ដដ�អ្្ កាលា �ជាអ្្ ្តសមប្តសមរួ� 
ពៅវគ្គ្តហគមៃ៍? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖  សបតិ្មមេ ឬទពង្វែើដដ�រាៃ�្ខេ�ៈវជិ្ជរាៃ ៃិង្អវជិ្ជរាៃចំពពាោះតួនាទើជាអ្្្តសមប
្តសមរួ�រប្ត់អ្្ 

ជ.  ពតើអ្្រាៃបាៃព�ើញការផ្លា ្ត់ប្ូរអវែើខលាោះពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់អ្្ ដដ�ព្ើតពឡើង្ពោ�
រារដតវគ្គ្តហគមៃ៍ដដរឬពទ? 

្បធានបទទី ៤៖ ការឆលែ នុះបញ្្ងំឬមតិសោបល់សលើមតិកា និងវិធជីោសេប្សបងៀនរបេ់វគ្គេហគមន៍  

ឈ. ពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ពតើអវែើដដ�ថមេើ ឬជាអវែើដដ�គួរពអា�ភ្ា្់ពផអើ� ្តសរាប់្តហគមៃ៍
 

រប្ត់អ្្?  

ដ.  ពតើវគ្គ្តហគមៃ៍រាៃអវែើខលាោះ ដដ��អឬរាៃរារៈសបពយាជៃ៍ ៃិង្រាៃតនមលា? 

ថ.  ពតើរាៃអវែើខលាោះដដ�ជាបញ្ហា ឬឧប្តគ្គ ្តសរាប់វគ្គ្តហគមៃ៍?  ពតើអ្្រាៃការស�រួ�បារមភាអវែើ
ខលាោះអំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍? (្ូតមដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្) 

ឌ. ពតើអ្្គិតថាអវែើដដ�ជារារឬជំនាញ្តំខាៃ់បំផពុត ដដ�វគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ�យាយាមផ្ស�វែ 
ផសា�? (ឧទាហរ�៍ៈ ពមពរៀៃដដ�្តខំាៃ់បំផពុត្តសរាប់ព ម្េង្វ�័ជទំង់្ ៃងិ្្តសរាប់អ្្ចិញ្រឹម 
បើបាច់?) 

ឍ. ពតើពមពរៀៃឬវគ្គណា ដដ�គួរពអា�ចាប់អារមមេ�៍ជាង្ពគ្តសរាប់អ្្ចូ�រមួពរៀៃ (ព្មេង្វ�័ 
ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់) ពហើ�ពមពរៀៃឬវគ្គណាដដ�រាៃការ�ំបា្ជាង្ពគ? ពហតពុអវែើ 
ខលាោះ? 
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្បធានបទទី៥៖ អនុោេន៍ឬមតិសោបល់ សែើម្ជីពបងរឹង និងពបងជីកវគ្គេហគមន៍នាសពលអនាគត 

�. ពតើអ្្គិតថា្តហគមៃ៍ពផ្សង្ពទៀតៃរឹង្ទទួ�បាៃរារៈសបពយាជៃ៍តាមរ�ៈវគ្គ្តហគមៃ៍
ពៃោះដដរឬពទ? ពហតពុអវែើវារាៃសបពយាជៃ៍?ពហតពុអវែើរាមេ ៃសបពយាជៃ៍? ពតើវគ្គ្តហគមៃ៍ៃរឹង្ផ្� ់
ផ�សបពយាជៃព៍ៅ្តហគមៃ៍ពោ�រពបៀបណា? 

ត. ពតើអ្្ គិតថាវគ្គ្តហគមៃ៍គរួដតសតរូវបាៃដ្ដសបតាមរពបៀបណា ពដើម្ើពអា�រាៃភា�សបព្តើរ 
ពឡើង្?

ថ. ពតើអ្្ រាៃគពសរាង្�្អវែើដដ�អ្្ បាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តហគមៃព៍ៃោះ ពៅពសបើនាព��អនាគតដដរ 
ឬពទ? ្ូតមពរៀបរាប…់

ទ.  តាមគំៃតិៃិង្បទ�ិពរាធៃរ៍ប្តអ់្្  ពតើ្តហគមៃ ៍ឬអង្្គការពផ្សង្ៗសតរូវការ (ឬសតរូវទទ�ួ) 
អវែើខលាោះពដើម្ើពអា�អៃពុវតវ្គ្គ្តហគមៃព៍ៃោះសប្បពោ�ភា�ពជាគជ័�? 

្បធានបទទី៦៖ ការេ្ម័បគចិត ្

ធ. ពតើ្ត្មមេភា�ការងារ្តមេស័គចតិ្្តហគមៃឬ៍ព្តវា្មមេ្តហគមៃ ៍ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្អពំ�ើហរឹង្សា
 

ចំពពាោះស្ត្ើៃងិ្ ព្ុរារ ើណាខលាោះ ដដ�អ្្ បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ ៍ឬ្្៏តហគមៃរ៍ប្់ត
 

អ្្ បាៃចូ�រមួ? ពតើអ្្ បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�ទាងំ្អ្់តពនាោះតាមរ�ៈអវែើខលាោះ? ពតើរាៃ
 

ការផ្លា ្តប់្ូរ ឬរារៈសបពយាជៃអ៍វែើខលាោះដដ�អ្្បាៃព�ើញព្ើតពឡើង្ពោ�រារដត្ត្មមេភា�
្តមេស័គចតិទ្ាងំ្ពនាោះ? ពតើអ្្ គិតថាអ្្ៃរឹង្ចូ�រមួពៅ្្ពុង្ការងារ្តមេស័គចតិព្ផ្សង្ៗដដរឬពទនា
ព��អនាគត? ពហតពុអវែើៃរឹង្ចូ�រមួ? ពហតពុអវែើៃរឹង្មិៃចូ�រមួ?   
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ការថណនា ំស្រោប ់ការ ស្កសរួ (អ្នក្គប់្ គងអន្តរាគ្ន)៍ 
ស្រោប់ថតការអមងកាត ចុង្រា

សរាលបំណង៖ ពដើម្ើដ្តវែង្��់អំ�ើ ការ��់ព�ើញរប្ត់អ្្សតរួត�ិៃិត្យរាសំទព�ើវគ្គ្តហគមៃ៍។ 

ការពពិណន៌ា៖ អ្្ ចូ�រមួ�ភិា្សា ៃរឹង្ពធវែើការសបមូ�ផ្ពុគំំៃិត ៃិង្ដច្រដំ�្អវែើដដ��ួ្ពគបាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍។
 អ្្ សតរួត�ិៃតិ្យរាសំទរមួរាៃ មសៃ្ើមៃ្ើរ្ចិក្ារនារ ើពខតចំ្ៃួៃ២របូ ៃិង្ គ�ៈ្មមេការ�ពុពំដើម្ើសទសទង្ស់្ត្ើៃងិ្ ព្ុរារ/
 ជៃបពងា្គ ��ពុ ំចំៃួៃ៥រូប ។ 

ែសំណើរការមនការពភិាកសាជាមយួ អ្កបតរួតពនិតិ្យរាបំទ៖ 

១. �ៃ្យ�់៖ គពសរាង្ពៃោះពៅថាគពសរាង្ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្ត់ព�ើង្ៈ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្ 
សប្បពោ� ផ្្តពុខភា� ៃងិ្ភា�រ ើ្ រា�”  ដដ�បាៃអៃពុវត្្ ្ពុង្្តហគមៃ៍រប្តអ់្្ អ្់តរ�ៈព�� 
មួ�រ�ៈម្ពហើ�។ ឥឡូវពៃោះ វាជាឱកា្ត�អរប្ត់អ្្ ្ ្ពុង្ការចូ�រមួដច្រដំ�្ៃូវមតិពយាប�់

 
ព�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ ពដើម្ើ�សង្រឹង្វគ្គពៃោះពអា�រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្។ 

 ឥឡូវពៃោះ �ួ្ព�ើង្ៃរឹង្ពធវែើការ្លាពុោះបញ្្ងំ្ឬគិតរមួរ្ា អំ�ើអវែើដដ�ព�ើង្បាៃចូ�រមួពធវែើទាងំ្អ្ត់រ្ា
្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ថាពតើអវែើដដ�ជាការ�ំបា្ឬឧប្តគ្គ្តសរាប់�ួ្ព�ើង្ អវែើដដ�ព�ើង្ទទួ�បាៃ 
ៃិង្វធិើ្្ពុង្ការដ្ដសបវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះពអា�រាៃភា�សបព្តើរពឡើង្ពៅនថ្ងអនាគត។ �ួ្ព�ើង្ចង់្

 ទទួ�បាៃការ��់ព�ើញរប្ត់អ្្អំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ ថាពតើអវែើខលាោះដដ�អ្្��់ព�ើញថារាៃ
 

អត្ថសបពយាជៃ៍ឬ�អ អវែើដដ�អ្្��ថ់ាមៃិ�អ ឬរាមេ ៃអត្ថសបពយាជៃ៍ ពហើ�ជ�ួពធវែើការដ�នាថំាពតើ 
អវែើដដ�គួរដតរ្សាទពុ្ពដើម្ើពសបើសបា្ត់បៃ្ពទៀត។ �ួ្ព�ើង្��់ថាវាជាការ�អសបព្តើរបំផពុត សប្តិៃ

 
ពបើអ្្ទាងំ្អ្ត់រ្ាដច្រដំ�្គំៃិត ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ពបើ្ចិត្ទូោ� ្ូតមដច្រដំ�្ទាងំ្ចំ�ពុ ច

 
វជិ្ជរាៃ ៃិង្ចំ�ពុ ចអវជិ្ជរាៃផង្ដដរ។ គំៃិតរប្ត់អ្្រាៃរារៈ្តំខាៃ់ខាលា ងំ្ណា្ត់ ដូពច្ោះពហើ� 
្ូតម ព្ុំរាៃការបារមមេ�៍ ៃិង្សបាប់ដតអវែើដដ��អៗ ពដើម្ើព�ើ្ទរឹ្ចិត្ស្រុមការងារពនាោះពឡើ�។ 

<TNS ៃរឹង្ព�ង្ដ�្ង្ថាម��សប្ិតៃពបើរាៃការចាបំាច់>

១.  សបធាៃបទ្តសរាប់ការ�ិភា្សា 

្បធានបទទី១៖ អារម្មណ៍ជាទូសៅរបេ់អ្កចំសពាះវគ្គេហគមន៍ 

្. �ើតបូំង្ ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្្តពសមចចិតចូ្�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ ៍“ព្្ោះពៅកាៃអ់នាគតរប្ត់
 

ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុខភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពៃោះ? 

្បធានបទទី២៖ វគ្គបណ្នុ ះបណ្្លនិងការសបតៀមែលែ រូន និង បទពិសោធន៍ក្ នុងការបតរួតពិនិត្យរាបំទ 

ខ. អ្្សតរូវបាៃបំពា្់បំប៉ាៃសគប់សរាៃ់្្ពុង្ការពសតៀមខលាួៃពអា�រួចរា�់្្ពុង្ការពធវែើជាអ្្សតរួត
 �ិៃិត្យ វគ្គ ្តហគមៃ៍ ដដរឬពទ? តាមរ�ៈអវែើខលាោះ? ពហតពុអវែើ? ពតើអវែើដដ�រាៃរារៈសបពយាជៃ៍
 

ចពំពាោះអ្្ជាង្ពគ ពៅ្្ពុង្វគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា� ដដ�ជួ�រាសំទអ្្ ្្ពុង្ការអភិវឌ្ឍជនំាញពផ្សង្ៗ 
 

ៃិង្្្ពុង្ការអៃពុវត្ការសតរួត�ិៃិត្យដ�នា ំ ពដើម្ើអៃពុវត្វគ្គ្តហគមៃ៍សប្បពោ�ភា�ពជាគ
ជ័�? (្ូតមពរៀបរាបប់ដៃ្ថម......)   
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គ. ពតើវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ា�ពៃោះគួរដតដ្ដសបតាមរពបៀបណាពដើម្ើពអា�រាៃភា��អសបព្តើរ 
ពឡើង្? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖ អំ�ើចំ�ពុ ចជា្់ោ្់ដដ�ចង់្ពអា�រាៃការដ្ដសប (ឧទាហរ�៍ៈ រ�ៈព��នៃការ
ពរៀបចំពសតៀមខលាួៃ្្ពុង្ការ្តសមប្តសមរួ� ឯ្រារពផ្សង្ៗ ជំនាញពផ្សង្ៗជាពដើម) 

�. ពតើអ្្រាៃ្ង្វែ�់ឬបញ្ហា ដដរឬពទ ពៅព��ដដ�អ្្ពធវែើការសតរួត�ិៃិត្យ ៃិង្រាសំទដ�់អ្្
 

្តសមប្តសមរួ�ពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖ ពតើអវែើដដ�ជា្ង្វែ�់ឬបញ្ហា ចំបង្បំផពុតរប្់តអ្្ ពៅមពុៃព��្តសមប្តសមរួ� ឬពៅ្្ពុង្ 
ព��្តសមប្តសមរួ�វគ្គ្តហគមៃ៍? 

ង្.  ពតើការសតរួត�ិៃតិ្យៃងិ្រាសំទអ្្ ្តសមប្តសមរួ�ពៅវគ្គ្តហគមៃ៍រប្តអ់្្ ដំព�ើ រការយា៉ា ង្ដូច 
ពម្ចដដរ? ពតើអវែើខលាោះដដ�បាៃជួ�ពអា�ការសតរួត�ិៃិត្យៃិង្រាសំទអ្្្តសមប្តសមរួ� ដំព�ើ រ 
ការបាៃយា៉ា ង្រ�ូៃៃិង្អវែើខលាោះដដ�ជាឧប្តគ្គ ឬបញ្ហា រារាងំ្មិៃពអា�ការការសតរួត�ិៃិត្យៃិង្
រាសំទរប្ត់អ្្សប្បពៅពោ�ភា�រ�ូៃ? (្ូតមពរៀបរាប់…)

្បធានបទទី៣ ៖ ការផ្លែ េ់ប្រូរ ថែលអ្កនិងអ្កែមទសទៀតសៅក្ នុងេហគមន៍អ្កបានសធ្ើ សដ្យោរថតវគ្គ 
 េហគមន៍ 

ច. ពតើអ្្រាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរអវែើខលាោះឬបាៃពរៀៃអំ�ើអវែើខលាោះ ពៅ្្ពុង្អំឡពុង្ព��ដដ�អ្្ពធវែើជាអ្្សតរួត
 �ៃិតិ្យរាសំទ ពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ?៍ (្ូតមពធវែើការពរៀបរាបប់ដៃ្ថម�ើការផ្លា ្តប់្ូរទាងំ្ពនាោះ….)  

្.  ពតើអ្្ ដនទពទៀតដដ�អ្្រា្គ �់្្ពុង្ជើវតិរប្់តអ្្  (ឧទាហរ�៍ៈស្រុមសគរួរារ មតិភ្្ិ្ អ្្ ជិត
 

ខាង្) រាៃសបតិ្មមេ ឬបាៃពធវែើទពង្វែើអវែើចំពពាោះអ្្ ពៅព��ដដ�អ្្កាលា �ជាអ្្សតរួត�ិៃិត្យ
រាសំទពៅវគ្គ្តហគមៃ៍? 

(្តួរបដៃ្ថម)៖ សបតិ្មមេ ឬទពង្វែើដដ�រាៃ�្ខេ�ៈវជិ្ជរាៃ ៃិង្អវជិ្ជរាៃចំពពាោះតួនាទើជាអ្្សតរួត 
�ិៃិត្យរាសំទ 

ជ. ពតើអ្្ រាៃបាៃព�ើញការផ្លា ្តបូ្់រអវែើខលាោះពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្តអ្់្ ដដ�ព្ើតពឡើង្ពោ�រារ
 ដតវគ្គ្តហគមៃ៍ដដរឬពទ? (្ូតមពរៀបរាប់ពអា��មអិត…)

្បធានបទទី ៤៖ ការឆលែ នុះបញ្្ងំឬមតិសោបល់សលើមតិកា និងវិធជីោសេប្សបងៀនរបេ់វគ្គេហគមន៍  

ឈ. ពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ពតើអវែើដដ�ថមេើ ឬជាអវែើដដ�គួរពអា�ភ្ា្់ពផអើ�្តសរាប់្តហគមៃ៍រប្ត ់
អ្្?  

ដ.  ពតើវគ្គ្តហគមៃ៍រាៃអវែើខលាោះ ដដ��អឬរាៃរារៈសបពយាជៃ៍ ៃិង្រាៃតនមលា? 

ថ.  ពតើរាៃអវែើខលាោះដដ�ជាបញ្ហា ឬឧប្តគ្គ ្តសរាប់វគ្គ្តហគមៃ៍?  ពតើអ្្រាៃការស�រួ�បារមភាអវែើ
ខលាោះអំ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍?   (្ូតមដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្)

(្តួរបដៃ្ថម)៖ ពតើអ្្ពោោះសរា�បញ្ហា ឬឧប្តគ្គរប្ត់វគ្គ្តហគមៃ៍តាមរពបៀបណា? 

ឌ. ពតើអ្្គិតថាអវែើដដ�ជារារឬជំនាញ្តំខាៃ់បំផពុត ដដ�វគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ�យាយាមផ្ស�វែ 
ផសា�? (ឧទាហរ�៍ៈ ពមពរៀៃដដ�្តំខាៃ់បំផពុត្តសរាប់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្្តសរាប់អ្្ 
ចិញ្រឹមបើបាច់?) 
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ឍ. ពតើពមពរៀៃឬវគ្គណា ដដ�គួរពអា�ចាប់អារមមេ�៍ជាង្ពគ្តសរាប់អ្្្តសមប្តសមរួ� ឬអ្្ 
ចូ�រមួ (ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់) ពហើ�ពមពរៀៃឬវគ្គណាដដ�រាៃការ�ំបា្
ជាង្ពគ? ពហតពុអវែើខលាោះ? 

្បធានបទទី៥៖ អនុោេន៍ឬមតិសោបល់ សែើម្ជីពបងរឹង និងពបងជីកវគ្គេហគមន៍នាសពលអនាគត 

�. ពតើអ្្ គតិថា្តហគមៃព៍ផ្សង្ពទៀតៃរឹង្ទទួ�បាៃរារៈសបពយាជៃត៍ាមរ�ៈវគ្គ្តហគមៃព៍ៃោះ 
ដដរឬពទ? ពហតពុអវែើ? ពតើវគ្គ្តហគមៃ៍ៃរឹង្ផ្�់ផ�សបពយាជៃ៍ពៅ្តហគមៃ៍ពោ�រពបៀប
ណា? 

ត. ពតើអ្្គិតថាវគ្គ្តហគមៃ៍គួរដតសតរូវបាៃដ្ដសបតាមរពបៀបណា ពដើម្ើពអា�រាៃភា� 
សបព្តើរពឡើង្?

ថ. ពតើអ្្រាៃគពសរាង្�្អវែើដដ�អ្្បាៃពរៀៃ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះ ពៅពសបើនាព��អនាគត 
ដដរឬពទ? ្ូតមពរៀបរាប់…

ទ.  តាមគំៃិតៃិង្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្ ពតើ្តហគមៃ៍ ឬអង្្គការពផ្សង្ៗសតរូវការ (ឬសតរូវទទួ�) 
អវែើខលាោះពដើម្ើពអា�អៃពុវត្វគ្គ្តហគមៃ៍ពៃោះសប្បពោ�ភា�ពជាគជ័�? 

្បធានបទទី៦៖ ការេ្ម័បគចិត ្

ធ. ពតើ្ត្មមេភា�ការងារ្តមេស័គចតិ្្តហគមៃឬ៍ព្តវា្មមេ្តហគមៃ ៍ដដ�ទា្់ទង្ៃរឹង្អពំ�ើហរឹង្សា
 

ចំពពាោះស្ត្ើៃិង្ ព្ុរារ ើណាខលាោះ ដដ�អ្្បាៃចូ�រមួពៅ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ឬ្៏្តហគមៃ៍
 

រប្ត់អ្្បាៃចូ�រមួ? ពតើអ្្បាៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�ទាងំ្អ្ត់ពនាោះតាមរ�ៈអវែើខលាោះ? 
ពតើរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ ឬរារៈសបពយាជៃ៍អវែើខលាោះ ដដ�អ្្បាៃព�ើញព្ើតពឡើង្ពោ�រារដត

 ្ត្មមេភា�្តមេស័គចតិទ្ាងំ្ពនាោះ? ពតើអ្្ គិតថាអ្្ៃរឹង្ចូ�រមួពៅ្្ពុង្ការងារ្តមេស័គចតិព្ផ្សង្ៗ
 ដដរឬពទនាព��អនាគត? ពហតពុអវែើៃរឹង្ចូ�រមួ?  ពហតពុអវែើៃរឹង្មិៃចូ�រមួ? 
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ឧបស្ពម័ន្ធ ៣៖  កំណត់ពន្យល ់មែើ្្ ីសុ ំពម័ត៌រោន និង ការ យល់្ ព្  
 (អ្នកចូលរ ួ្  អ្នកស្្បស្្រួល និងអ្នក្គប់្គង 
 អន្តរាគ្ន៍)

កំណត់ពន្យល ់មែើ្្ ីសុ ំពម័ត៌រោន និង ការ យល់្ ព្ពី មកមេងជំទង់ស្រោប់ក្្ងសណួំរ 
្ប្ូលទិន្ននម័យមែើ្្រា និង ចុង្រា និងការ ផ្តល ់ពម័ត៌រោន ្តឡប់ មោយ រោន ការ ចូលរ ួ្

ជូៃចំពពាោះអ្្ ចូ�រមួ

អ្្ សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញឱ្យចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�តនមលាព�ើ អៃ្រាគមៃ៍ ”ព្្ោះពៅកាៃ់ អនាគត រប្ត់ ព�ើង្៖ 
អភិវឌ្ឍទ៍ំនា្់ ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”។  ការវា�តនមលា ្ ំ�ពុង្ អៃពុវត្        អៃពុវត្ពោ� នដគូ 
ពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (ដដ� ពៅកាត់ថា P4P)  ្តហការ ជាមួ�ៃរឹង្ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ អង្្គការ UNFPA ៃិង្ អង្្គការ 

 
UN Women  ពៅ្្ពុង្ ពខត ្្ �ំង្ច់ាមនៃសបពទ្ត ្ ម្ពុជា។  ការវា�តនមលាពៃោះ រាៃទនំា្់ទៃំង្ ជាម�ួៃរឹង្ ្តកិាខេ រាោ

 
ដដ� អ្្ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ពោ� រាៃ ការ ��់ស�ម�ើ ឪ�ពុ្       រ្ា�/អាណា�យាបា�រប្ត់អ្្ ៃិង្ ការ��់ស�ម រប្ត ់
អ្្ផ្្�់។ គពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ជួ�ឱ្យ ព�ើង្ ��់ ថាពតើ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ �ទ្ធផ�/ឥទ្ធិ�� អវែើខលាោះ 
ម្ព�ើ អ្្ ចូ�រមួ។ 

ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្ ្ូតមអពញ្ជ ើញអ្្ ឱ្យចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�តនមលា មួ� ចំៃួៃ ដូចជា ៖ (១) ្សមង្ ្តំ�ួរ 
សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា ៃិង្  (២)ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពោ� រាៃ ការ ចូ�រមួ។  ខិត 
ប័�ណ�័ត៌រាៃពៃោះ ៃរឹង្ ជួ�អ្្ ្ ្ពុង្ការ្តពសមចចិត្ថាពតើ អ្្ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� ទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។ ព�ើង្ 
អពញ្ជ ើញ ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់ដដ� បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោឱ្យ ចូ�រមួ បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ ៃិង្ ការ 
ផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់។ ព�ើង្្តង្្រឹមថា ៃរឹង្ រាៃមៃពុ្ត្ស ពសចើៃ នា្់ ដដ� បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោៃរឹង្ ចូ�រមួ 
្្ពុង្ ្ត្មមេភា�ទាងំ្ពៃោះ ពដើម្ើឱ្យព�ើង្អាចដរឹង្ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ សបពយាជៃ៍ គួរឱ្យចាប់អារមមេ�៍ 
ៃិង្ ផ្�់ ភា�្តបបា�រ ើ្  រា� ដ�់ មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្ ដដរឬពទ?

្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្  ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ទាងំ្ពៃោះ រាៃ ពរា�បំ�ង្ ដ្តវែង្��់ថាពតើ  អ្្ ចូ�រមួ គិត  
យា៉ា ង្ ដូចពម្ច ៃិង្ រាៃ បទ�ិពរាធៃ៍ យា៉ា ង្ ដូចពម្ចខលាោះ ជាមួ�ៃរឹង្ ្ិតកាខេ រាោ ្ត្ើ�ើ ”ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត រប្ត់ 
ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដរឹង្ថាពតើ សតរូវ ពធវែើការ 
 ដ្�មអ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ពោ� រពបៀបណា ៃិង្ ថាពតើ  មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្ តំបៃ់ដនទពទៀត អាច ទទួ�បាៃ 
សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។
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ការចូ�រមួ បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្ផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់គឺពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគចិត្ - រាៃៃ័�ថា �ពុំ រាៃ 
 

អ្្ ណា រ្ា្់ សតរូវបាៃ ពគបង្ខេំ ឱ្យ ចូ�រមួ ពឡើ� ពហើ� អ្្ អាច ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោ ពោ� មិៃ ចាបំាច់ ចូ�រមួ 
្្ពុង្ ្ត្មមេភា� វា�តនមលា ណាមួ� ្ ៏បាៃ។ 

សប្តិៃពបើ អ្្ រាៃ ្តំ�ួរ ពហើ� ខិតប័�ណ ពៃោះ �ៃ្យ�់ មិៃ បាៃ ព្បាោះ្បា� ្ូតម ្ ពុំរ្ា្់ព្ត្ើរ ៃិង្ ្តួរ
 ្តំ�ួរម្ កាៃ់ព�ើង្ខ្ពុ ំ។ 

ពតើគពសរាង្ពៃោះ រាៃ ្ត្មមេភា� អវែើខលាោះ?

ពោ�រារដត អ្្ បាៃ បងាហា ញ�ើ ចំណាប់អារមមេ�៍ចង្់ចូ�រមួ ្្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ្ត្ើ�ើ ”ព្្ោះពៅកាៃ ់
អនាគត រប្ត់ ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”  ព�ើង្ ខ្ពុ ំ ្ូតម្តួរ ពៅ អ្្  
ថាពតើអ្្ ្តពុខចិត្  (១)  បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរ ពដើមសរា (មពុៃ ព�� ចាប់ពផ្ើម ្ិតកាខេ រាោ) ៃិង្ ចពុង្សរា (ពៅព�� 
បញ្ប់ ្ិតកាខេ រាោ) ៃិង្ (២) ចូ�រមួ  ផ្�់ �័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពោ�រាៃ ការ ចូ�រមួ (ពសកា�ព��បញ្ប់ 
្តិកាខេ រាោ) ដដរឬពទ?

្សមង្្តំ�ួរពៃោះ សតរូវការព�� សបដហ�ជា ១ ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ពដើម្ើ បំព�ញ ៃិង្ រាៃ ្ សមង្ ្តំ�ួរ ដដ�  
រាៃ ចពមលាើ� ពសចើៃឱ្យ ពសជើ្តពរ ើ្ត ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់�ើ បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ បញ្ហា  សបឈម រប្ត់ អ្្ ្ ្ពុង្ នាមជា ព្មេង្

 ជំទង់្ អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ គំៃិត ��់ព�ើញ រប្ត់អ្្ ការ សបាស្ត័� ទា្់ទង្ ៃិង្ ការ ពោោះសរា� ជពរាលា ោះ ជាមួ�មិត្
 

សបរុ្ត/មិត្ស្តើ/មិត្ �អបំផពុតរប្ត់អ្្ ្៏ដូចជា ចំ�ពុ ច មួ�ចំៃួៃ ដដ� ពា្់�័ៃ្ធ ជាមួ�ៃិង្ ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់អ្្ 
ជាមួ� ឪ�ពុ្ រ្ា� ឬ អាណា�យាបា� រប្ត់ អ្្។  ្ សមង្្តំ�ួរ សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ពដើមសរា ៃរឹង្ សតរូវបំព�ញ មពុៃព��  
ដដ� ្ិតកាខេ រាោ ចាប ់ពផ្ើម ពហើ� ្ សមង្្ំត�ួរ ដដដ�ពៃោះ ៃរឹង្ �្ម្ពសបើសបា្ត ់្តសរាប់ សបមូ�ទិៃៃ័្� ចពុង្សរា

 
ពសកា� ព�� ដដ� ្តិកាខេ រាោ ចពុង្ពសកា� បាៃ បញ្ប់។ 

ការ ផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុម ពោ� រាៃ ការចូ�រមួ  ៃរឹង្ រាៃ រ�ៈព�� សបដហ�ជា២ពរា៉ា ង្ ពហើ�ៃរឹង្ 
ផ�្ឱ់្យអ្្  (រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ អ្្  ពផ្សង្ពទៀតដដ�ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ)ៃូវឱកា្ត ដច្ រដំ�្មតិ បទ�ិពរាធៃ៍

 
ៃិង្ គំៃិត ពផ្សង្ៗអំ�ើ ្តិកាខេ រាោពៃោះ ៃិង្ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោពៃោះ រាៃ ឥទ្ធិ�� យា៉ា ង្ដូចពម្ចខលាោះម្ព�ើ អ្្។  ការ

 ផ្�់ �័ត៌រាៃ សត�ប់ពៃោះ ៃរឹង្ ពធវែើពឡើង្ ដត ម្ង្ ប៉ាពុពណាណ ោះ ពពា�គឺ ពសកា�ព��បញ្ប់ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្អ្ត់)។ 

ពតើគពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ សបពយាជៃ៍អវែើខលាោះ?

គពសរាង្ពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ ៃូវ�័ត៌រាៃ ្តំខាៃ់ អំ�ើ ឥទ្ធិ��/�ទ្ធផ� ដដ� ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ម្ព�ើ  
ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ អាណា�យាបា�/អ្្ ផ្�់ការដថទា។ំ  ព�ើង្្តង្្រឹមថា អ្្ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ  សបពយាជៃ៍�ើ វគ្គនានា  
្្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ ដូចអវែើ ដដ� អ្្ បាៃ ព�ើ្ពឡើង្ ពៅព�� ដដ� អ្្ សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ

 ពៃោះ។ ព�ើង្ មៃិ ទាៃ់បាៃ ដរឹង្ឱ្យ សបា្ដពៅពឡើ�ពទ ថាពតើ  មៃពុ្ត្ស វ�័ព ម្េង្ អាច ទទួ�បាៃ សបពយាជៃ�៍ើ ្តកិាខេ រាោ
 

នានា ដដ� ពរៀបចំពោ�អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ដូពច្ោះ �័ត៌រាៃ សត�ប់ រប្ត់អ្្  គឺ រាៃ សបពយាជៃ៍ ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច 
ដ្តវែង្��់�ើចំ�ពុ ចពៃោះ។ 
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ពតើរាៃអ្្ណា ដរឹង្�ើ ចពមលាើ� ដដ� ខ្ពុ ំ ផ្�់ ្ ្ពុង្ ្ សមង្្តំ�ួរ ពៃោះ ឬ ការ ផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ដដរឬពទ?

ពទ។ ព ម្េ ោះ រប្ត់អ្្ ៃរឹង្ មិៃ ព�ចពចញ ពៅ ទើណា្្ពុង្ ្ សមង្្តំ�ួរ ពៃោះ ពឡើ� ដូពច្ោះ ពគ មិៃ អាចដរឹង្ថា
 ពតើ អ្្ ណា ព្លាើ� ចពមលាើ� អវែើខលាោះ ពនាោះពទ។ �ពុំ រាៃ អ្្ណាពផ្សង្�ើ ស្រុមការងារវា�តនមលា អាច ដរឹង្ �ើ ចពមលាើ�រប្ត់អ្្
 ្្ពុង្ វគ្គផ�្�់ត័រ៌ាៃសត�ប ់ជាស្រុម ពោ�រាៃ ការ ចូ�រមួ ពឡើ� ពហើ�  របា�ការ�៍ ដដ�បាៃ�ើការផ�្�័់តរ៌ាៃ
 

សត�ប់ៃរឹង្ មិៃ បញូ្� ព ម្េ ោះ រប្ត់ អ្្ ចូ� រមួ ណា ពឡើ�។ �ទ្ធផ�រ្ព�ើញនៃការវា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ បញូ្�
 ្្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� បញូ្� ចពមលាើ� រប្់តអ្្  ចូ�រមួទាងំ្អ្់ត ដូពចោ្ះពគ មៃិអាចដរឹង្ថាពតើ អ្្  ណា ផ�្�់ត៌័រាៃ
  ណា ពឡើ�។ ្ូតម ពបើ្ ចហំ  ៃងិ្ រាៃ ភា� ពរាមេ ោះសតង្ ់្ ្ពុង្ ការផ�្ ់ចពមលាើ� រប្់តអ្្ ពោ� រារដត �ពុ ំរាៃ អ្្  ណា ៃរឹង្
 

ដរឹង្ថា ពតើ អ្្ ផ្�់ ចពមលាើ� អវែើពឡើ� ពហើ� ព�ើង្ ៃរឹង្ រាៃ�ទ្ធភា� ពសចើៃ បំផពុត ្ ្ពុង្ ការ  ��់ �ើ បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ 
តសមរូវការ រប្ត់ មៃពុ្ត្ស វ�័ ព្មេង្ សប្ិតៃពបើ ព�ើង្ ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃ �ិត។ 

ពតើរាៃ ហាៃិភ័� អវែើខលាោះ?

ព�ើង្ មិៃ រ�ំរឹង្ថា ៃរឹង្ រាៃ ហាៃិភ័� ធ្ងៃ់ធ្ងរ ម្ព�ើអ្្ ពឡើ�។ ប៉ាពុដៃ្ អ្្ អាច រាៃ អារមមេ�៍រជំួ�ចិត្្្ពុង្ 
ព��បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរពៃោះ។ សប្តិៃពបើ ដូពច្ោះដមៃ អ្្  អាច ៃិយា� ពៅ កាៃ់ ស្រុមការងារវា�តនមលាដដ� ្ត្ថិត 
្្ពុង្ បៃ្ប់ ជាមួ� អ្្ ្្ពុង្ ្ ំឡពុង្ព�� ឬ ពសកា�ព�� បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ។  ព�ើ្ត�ើ ពៃោះ អ្្ អាច ៃិយា� 
ពៅកាៃ់ អ្្ ្តសមប្តសមរួ� ្ិតកាខេ រាោ ពោ�រារដត ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ� ៃរឹង្ វា� 
តនមលាពៃោះ។ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្  វា�តនមលា  ៃិង្ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្អ្ត់ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ បញ្ជ ើ ព ម្េ ោះ ទើ ្ ដៃលាង្

 ដដ� អ្្ អាច ពៅរ្ ជំៃួ�បាៃពៅព�� ដដ� អ្្  ជួប សបទោះបញ្ហា  ពផ្សង្ៗ។ 

ខ្ពុ ំ សតរូវ ដត ចូ�រមួ ឬ?

ពទ។ ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្ិត្សាពៃោះ គឺ ពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគចិត្ ទាងំ្ស្តរុង្។ សប្តិៃពបើ អ្្  មិៃ ចូ�រមួ្្ពុង្
 ការ ្ិត្សាពៃោះ ពនាោះ ៃរឹង្ �ពុំ រាៃ ផ�វបិា្អវជិ្ជរាៃ ពឡើ�។ អ្្ អាច ឈប់ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ បំព�ញ ្ សមង្្តំ�ួរ
 

ពៃោះ ឬវគ្គផ�្�់ត័រ៌ាៃសត�បជ់ាស្រុម ពៅ ដណំា្ក់ា�ណា ្ ប៏ាៃ។ អ្្ មៃិ ចាបំាច់ ព្លាើ� ្ សមង្្ំត�ួរ ពៃោះ ពដើម្ើ  
បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះពឡើ�។ អ្្ អាច ្តពសមច ចិត្ ព្លាើ� ដត ្តំ�ួរ មួ�ចំៃួៃតូច្៏បាៃ ឬមិៃ 
ព្លាើ� ្តំ�ួរ ណា ្ ៏បាៃ។ ្សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ គឺ ្តមេ័សគ ចិត្ទាងំ្ស្តរុង្។ 

ចពុោះ �ទ្ធផ� នៃ ការវា�តនមលាពៃោះ?

ៃរឹង្ �ពុំ រាៃ ការ ផ្�់�័ត៌រាៃ ណា ដ�់អ្្ពផ្សង្អ�ំើ ការ ចូ�រមួ រប្ត់ បពុគ្គ� ណា្្ពុង្ ្ត្មមេភា� ពា្់�័ៃ្ធ 
ៃរឹង្ការវា�តនមលា ពៃោះពឡើ�។ ស្រុមការងារវា�តនមលា ៃរឹង្ ដច្រដំ�្ �ទ្ធផ� ជារមួ ការវា�តនមលា ពហើ� �័ត៌រាៃ 
ពៃោះ ៃរឹង្ សតរូវ ដច្ រដំ�្ ជាមួ� បពុគ្គ� អង្្គការ  រា្ថ ប័ៃ ស្្តួង្ រប្ត់ រោឋា ភិបា� ដដ� រាៃ ចំណាប់អារមមេ�៍ ចង់្ 
ជួ� មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្។ 

ការ ចំណា�
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អ្្ ៃរឹង្ មិៃ ចំណា� អវែើពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្សាពៃោះ ពសរៅដត �ើព��ពវោ  បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរ សបមូ�
 �័ត៌រាៃ ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា (សបដហ�ជា ១ ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ្តសរាប់ ្ សមង្្តំ�ួរ ៃើមួ�ៗ) ៃិង្/ឬ វគ្គ ផ្�់�័ត៌រាៃ 

សត�ប់ជាស្រុម (សបដហ�ជា ២ ពរា៉ា ង្  ពនាោះពឡើ�)។

ការ ផ្�់ ្តំ�ង្

អ្្ ៃរឹង្ មិៃ ទទួ�បាៃ ្តំ�ង្ ជា សបា្់ កា្ត្តសរាប់ព��ពវោដដ� អ្្ ចំណា�  ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការ
 

អពង្កេតពដើមសរា ឬ ចពុង្សរា ឬការ ផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុមពឡើ�។ ៃរឹង្រាៃការ ផ្�់ អាហារ្តសមៃ់ តិច តួច ្ ្ពុង្ 
ព�� �ិភា្សា។ 

ការឯ្ភា� ឬ ការ ��់ស�ម

ព�ើង្ បាៃ ទទួ� ការឯ្ភា� �ើ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ ពដើម្ើ អៃពុវត្គពសរាង្ពៃោះ។ សប្តិៃពបើ អ្្  រាៃ ្តំ�ួរ 
អំ�ើ ការ ្តិ្សាពៃោះ ឬ រាៃ អវែើមួ� ដដ� អ្្ មិៃ ព�ញចិត្ ្ូតមទា្់ទង្៖

្កសងួកិច្ការនារ ី
មោកជំទាវ ញាណ សចុិ្តា អគ្គនា�្នៃអគ្គនា�្ោឋា ៃ្តពុខភា�ៃិង្អភិវឌ្ឍៃ៍្តង្្គម 
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ ០១២ ៧៥៨ ៩៨៦

អង្្គការ UNFPA   
ពោ្ស្តើ អាងំ សេុមរ ើន មសៃ្ើ្មមេវធិើព�ៃឌ័រ 
មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥)  
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ ៃរឹង្ព�ខភា្ជ ប់បៃ្៖ ១១៨  
ទូរ្ត័�្ច�័ត៖ +៨៥៥ ១២ ៥៧៥ ១៦១

ការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌ដដរ ឬពទ?  

ការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការ��់ស�ម ៃិង្ឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌្តសរាប់
ការសរាវសជាវទា្់ទង្ៃរឹង្មៃពុ្ត្សនៃស្្តួង្្តពុខាភិបា�នានថ្ងទើ ០២  ដខឧ្តភា ្្២ំ០១៦។

ពតើខ្ពុ ំ អាច ្តួរ អ្្ណាខលាោះ  សប្តិៃពបើ ខ្ពុ ំ រាៃ ្តំ�ួរ អំ�ើ ការ្តិ្សាពៃោះ?

សប្តិៃពបើ អ្្ រាៃ ្តំ�ួរអំ�ើការវា�តនមលាពៃោះ ្ូតម ្តួរស្រុមការងារវា�តនមលា ណា រ្ា្់ ឬ ទា្់ទង្ អ្្ 
ណារ្ា្់ដដ�រាៃបញ្្ជ ្់ព ម្េ ោះខាង្ព�ើ។ 
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ទ្្ង ់ផ្តលក់ារ យល់្ ព្

ខ្ពុ ំ ្ូតមបញ្្ជ ្់ថា អ្្ ដដ� ្តពុំ ឱ្យ ខ្ពុ ំ ��់ស�ម ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា�តនមលាពៃោះបាៃ ផ្�់  �័ត៌រាៃ ដ�់ខ្ពុ ំ ្ ្ពុង្
 ្សមិតដដ�ខ្ពុពំ�ញចិត។្ រាត ់បាៃ �ៃ្យ� ់សបាបខ់្ពុ�ំើ ពរា�ប�ំង្ ៃើតវិធិើ ហាៃភិ�័ ៃងិ្ សបពយាជៃ ៍ៃងិ្ ្តទិ្ធរិប្ត់

 ខ្ពុ។ំ ខ្ពុបំាៃ ទទ�ួ ខតិប�័ណ�ត័រ៌ាៃអ�ំើការ វា� តនមលាពៃោះ ពហើ� ខ្ពុ ំរាៃ ព�� សគប់សរាៃ ់ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់ ៃងិ្ ្ួតរ្ត�ួំរ
 នានា សប្ិតៃពបើខ្ពុចំង់្្តរួ។  ខ្ពុគំតិថា ខ្ពុបំាៃ ទទ�ួ ចពមលាើ� ចំពពាោះ្ត�ួំររប្់តខ្ពុ ំពា្�័់ៃ្ធ ៃរឹង្ ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�

 តនមលាពៃោះ ្ ្ពុង្ ្ សមិត ដដ�ខ្ពុ ំព�ញចិត្។ ខ្ពុ ំបាៃទទួ��័ត៌រាៃ�ើការ វា�តនមលា ពៃោះ រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ �័ត៌រាៃ ដដ�
 សបមូ��ើ មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀតៃរឹង្ សតរូវ បញូ្� ្ ្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� មិៃ រាៃ បពញ្ញអត្្តញ្ញា � រប្តអ់្្ ណា
  ពឡើ�។ 

ខ្ពុ ំដរឹង្ថា ខ្ពុ ំរាៃ ្តទិ្ធ ិដ្ ការ��ស់�មរប្់តខ្ពុ ំពចញ�ើ ការវា�តនមលាពៃោះ ពោ� �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្ជាអវជិ្ជរាៃ
  អវែើពឡើ�។ ខ្ពុ ំ ្ូតម ផ្�់ ការ ��់ស�ម រប្ត់ខ្ពុ ំ ថា ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការ វា� តនមលាពៃោះ ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ ្តមេ័សគចិត្។ 

្ូតមោ្់្តញ្ញា  X ្្ពុង្សបអប់ខាង្ពសកាម ពដើម្ើ ផ្� ់ការ ��់ស�ម ្តសរាប ់្ត្មមេភា�ៃើមួ�ៗ ដដ� អ្្ 
 ្តពុខចិត្ចូ�រមួ។

 ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួ  បំព�ញ ្ សមង្្តំ�ួរពៃោះ ទាងំ្ ្តសរាប់ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា។

ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួ ្ ្ពុង្ វគ្គផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពៅចពុង្ ្តិកាខេ រាោ។

 [្តរា្គ �៖់ សប្តៃិពបើអ្្  ចូ�រមួ មៃិ ពចោះអាៃ ៃងិ្ ្តរព្តរ រា្្សើឯ្រាជ្យ រ្ា្ ់ដដ� ចូ�រមួ ដរឹង្ ឮ�ើ ដពំ�ើ រ
 ការ ផ្�់ ការ ��់ស�មពៃោះ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ដំព�ើ រការ ផ្�់ការ��់ស�ម ពៃោះ ពដើម្ើ ធានា យា៉ា ង្ ណាឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ 

��់ ព�ញព�ញ�ើការវា�តនមលាពៃោះ រមួទាងំ្ ការ ចពុោះហត្ថព�ខា ៃិង្ បំព�ញ  ទសមង់្ផ្�់ការ ��់ស�មពៃោះ ្ ្ពុង្ នាម 
 ឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ ផង្។]

ព ម្េ ោះ អ្្ ចូ�រមួ……………………………………………………..(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាអ្្ ចូ�រមួ………………………… កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះបពុគ្គ�ិ្………………………………………………….(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាបពុគ្គ�ិ្……………………….. កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះរា្្សើ……………………………………………………...(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខារា្្សើ………………………………កា�បរពិច្ទ………………………………

ព�ខទូរ្ត័�្ ទំនា្់ទំៃង្ ……………………..
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ការវាយតមមលែសលើអនរ្ាគមន ៍”ស្្ះសៅកាន ់អនាគត របេ់ សយើង៖ អភិវឌ្ឍន៍ ទំនាក់ ទំនង បបកបសដ្យផ្េុកភាព 
និងភាពរីករាយ” ក្ នុង បបសទេ កម្ នុជា 

កំណត់ពន្យល ់មែើ្្ ីសុ ំពម័ត៌រោន និង ការ យល់្ ព្ពីឪពុករោ្ត យ ស្រោប់ក្្ង សណួំរ 
្ប្លូទិន្ននម័យមែើ្្រា និង ចុង្រា និងការ ផ្តល ់ពម័ត៌រោន ្តលប ់មោយ រោន ការ ចូលរ ួ្

ជូៃចំពពាោះ រាតាបិតា/អាណា�យាបា� ស្តបចបាប់

្ូៃ រប្តអ់្្  សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការវា�តនមលា ព�ើ  អៃរ្ាគមៃ៍្ត្ើ�ើ”ព្្ោះពៅកាៃ ់អនាគត រប្់ត 
ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ ទំនា្់ ទំៃង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”  ្ ្ពុង្ សបពទ្ត ្ ម្ពុជា។  ការវា�តនមលាពៃោះ 
្ំ�ពុង្ អៃពុវត្ ពោ� នដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (ដដ� ពៅកាត់ថា P4P)  ្តហការ ជាមួ�ៃរឹង្ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ អង្្គការ 
UNFPA ៃិង្ អង្្គការ UN Women  ្ ្ពុង្ ពខត្ ្ ំ�ង់្ចាម សបពទ្ត ្ ម្ពុជា។  ការវា�តនមលាពៃោះ រាៃទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ� 
ៃរឹង្ ្តកិាខេ រាោដដ�្ូៃ រប្ត ់អ្្  ៃរឹង្ ចូ�រមួ ពោ� រាៃ ការ ��់ស�ម �ើ អ្្ ។ ការវា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ជ�ួឱ្យ ព�ើង្ 

 
��់ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ �ទ្ធផ�/ឥទ្ធិ�� អវែើខលាោះ ម្ព�ើ អ្្ ចូ�រមួ។

ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្ ្ូតមព្ត្ើ្តពុ ំការ អៃពុញ្ញា ត �ើ អ្្  ពដើម្ើឱ្យ ្ ូៃ រប្តអ្់្ បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា� តនមលា មួ� ចៃួំៃ
 ដូចជា ៖ (១) ្ សមង្ ្ំត�ួរ សបមូ�ទិៃៃ័្� ពដើមសរា ៃងិ្ ចពុង្សរា ៃងិ្  (២) ការផ្� ់�័តរ៌ាៃ សត�ប់ជាស រ្ុម ពោ�រាៃ 

ការ ចូ�រមួ។  ព�ើង្ អពញ្ជ ើញ ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់ដដ�  បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោឱ្យ ចូ�រមួ បំព�ញ្សមង្ 
្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ ៃិង្ ការផ្�់ �័ត៌រាៃ សត�ប់។ ព�ើង្ ្តង្្រឹម ថាៃរឹង្អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ 
្ត្មមេភា� ទាងំ្ពៃោះ ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្អាចដរឹង្ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ សបពយាជៃ៍ គួរឱ្យ ចាប់អារមមេ�៍ ៃិង្ 
ផ្�់ ៃូវ ភា�្តបបា�រ ើ្  រា� ដ�់មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្ដដរឬពទ?

្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្  វគ្គផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ទាងំ្ពៃោះ រាៃ ពរា�បំ�ង្ ដ្តវែង្��់ថាពតើ  អ្្ ចូ�រមួ គិត 
យា៉ា ង្ ដូចពម្ច ៃិង្ រាៃ បទ�ិពរាធៃ៍ យា៉ា ង្ ដូចពម្ចខលាោះ ជាមួ�ៃរឹង្ ្ិតកាខេ រាោ ្ត្ើ�ើ ”ព្្ោះពៅកាៃ់ អនាគត រប្ត់  
ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ ទំនា្់ ទំៃង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពដើម្ើឱ្យព�ើង្ អាច ដរឹង្ថាពតើ សតរូវ ពធវែើការ 
ដ្�មអ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ពោ� រពបៀបណា ៃិង្ ថាពតើ  មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្ តំបៃ់ដនទពទៀត អាច ទទួ�បាៃ 
សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។

ខតិប�័ណ �ត៌័រាៃ ពៃោះ ៃរឹង្ ជ�ួ អ្្  ពធវែើការ ្តពសមចចតិ ្ថាពតើ អ្្  ចង់្ឱ្យ ្ ូៃ រប្តអ់្្  ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� 
 

ណាមួ� ឬ ្ត្មមេភា� វា�តនមលាទាងំ្�ើរ ។ ព្មេង្ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់ ដដ� បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ  ៃរឹង្ សតរូវអពញ្ជ ើញ 
ឱ្យ ចូ�រមួ  បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្ការផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ ពោ� ្តមេ័សគចិត្។ រាៃៃ័�ថា�ពុំ រាៃ អ្្ ណា រ្ា្់ 
សតរូវបាៃ ពគបង្ខេំឱ្យ ចូ�រមួ ពឡើ� ពហើ� អ្្ អាច ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ ពោ� មិៃ ចាបំាច់ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� 
វា�តនមលា ណាមួ� ្ ៏បាៃ។ 
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សប្ិតៃពបើ អ្្  រាៃ ្ំត�ួរ ដដ� ខតិប�័ណ ពៃោះ �ៃ្យ� ់មៃិ បាៃ ព្បាោះ្បា� ្ូតម ្ ពុរ្ំា្ព់្ត្ើរ ៃងិ្ ្ួតរ្ត�ួំរ
 

ម្ កាៃ់ព�ើង្ខ្ពុ ំ។ 

ពតើគពសរាង្ពៃោះ រាៃ ្ត្មមេភា� អវែើខលាោះ?

ព�ើង្ ្ូតមព្្តើ្តពុ ំការ អៃពុញ្ញា ត �ើ អ្្  ពដើម្ើឱ្យ ្ ូៃ រប្តអ់្្  បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា� តនមលា ម�ួ ចៃួំៃ ដូចជា ៖ 
 

(១) ្ សមង្ ្តំ�ួរ សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា ៃិង្  (២) ការផ្�់ �័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុម ពោ� រាៃ ការ  
ចូ�រមួ។

្សមង្្តំ�ួរពៃោះ សតរូវការព�� សបដហ�ជា ១ ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ពដើម្ើ បំព�ញ ៃិង្ រាៃ ្តំ�ួរ ដដ� រាៃ ចពមលាើ�  
ពសចើៃឱ្យពសជើ្តពរ ើ្ត ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់�ើ បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ បញ្ហា  សបឈម រប្ត់្ូៃ រប្ត់អ្្ដដ�ជា ព្មេង្ជំទង់្ 
អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ គំៃិត ��់ព�ើញ រប្ត់�ួ្ពគ ការ សបាស្ត័� ទា្់ទង្ ៃិង្ ការ ពោោះសរា� ជពរាលា ោះ ជាមួ�មិត្

 សបរុ្ត/មតិស្្តើ/មតិ ្�អបផំពុតរប្ត�ួ់្ពគ ្ ដូ៏ចជា ច�ំពុ ច ម�ួ ចៃួំៃ ដដ� ពា្់�័ៃ្ធ ជាម�ួៃរឹង្ ទនំា្់ទៃំង្រប្តអ្់្ 
 ជាមួ� ឪ�ពុ្ រ្ា� ឬ អាណា�យាបា� រប្ត់ �ួ្ពគ។  ្សមង្្តំ�ួរ សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ពដើមសរា ៃរឹង្ សតរូវបំព�ញ មពុៃ 
ព�� ដដ� ្តិកាខេ រាោ ចាប់ ពផ្ើម ពហើ� ្ សមង្្ត�ួំរ ដដដ�ពៃោះ ៃរឹង្ �្ម្ពសបើសបា្ត ់្តសរាប់ សបមូ�ទិៃៃ្�័

 
 ចពុង្សរា ពសកា� ព�� ដដ� ្តិកាខេ រាោ ចពុង្ពសកា� បាៃ បញ្ប់។ 

ការ ផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុម ពោ� រាៃ ការចូ�រមួ  ៃរឹង្ រាៃ រ�ៈព�� សបដហ�ជា២ពរា៉ា ង្ ពហើ� ៃរឹង្ 
ផ្�់ឱ្យ្ូៃ រប្ត់អ្្ (រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ អ្្ ពផ្សង្ពទៀតដដ�ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោ ជាមួ� រ្ា) ៃូវឱកា្ត ដច្ 
រដំ�្មត ិបទ�ិពរាធៃ ៍ៃងិ្ គៃិំត ពផ្សង្ៗ អ�ំើ ្តកិាខេ រាោពៃោះ ៃងិ្ ថាពតើ       ្តកិាខេ រាោពៃោះ រាៃ ឥទ្ធ�ិ� យា៉ា ង្ដូច

 ពម្ចខលាោះម្ព�ើ�ួ្ពគ។  ការ ផ្�់ �័ត៌រាៃ សត�ប់ពៃោះ ៃរឹង្ ពធវែើ ពឡើង្  ដត ម្ង្ ប៉ាពុពណាណ ោះ ពពា�គឺ ពសកា� ្ិតកាខេ រាោ
 

ចពុង្ពសកា�។ 

្ូៃ រប្ត់អ្្ ៃរឹង្ សតរូវ ព្ត្ើឱ្យ ផ្�់ ការ ��់ស�ម ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា�ទាងំ្ពៃោះ។ ្ូៃ រប្ត់ អ្្ អាច
 

បដិព្តធ មៃិ ចូ�រមួ បាៃ។ ពបើពទាោះបើជា អ្្  ៃងិ្ ្ ូៃរប្់តអ្្  ��់ស�ម ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា�វា�តនមលា ណាម�ួ  ឬ 
 

ទាងំ្�ើរ ្ ព៏ោ� ្ ូៃរប្តអ់្្  ពៅ ដត អាច ពសជើ្តពរ ើ្ត មៃិ ព្លាើ� ្ត�ួំរ ម�ួចៃួំៃ ពោ�រារដត មូ�ពហតពុ ខលាោះ ឬ ឈប់ 
ព្លាើ� ពៅព�� ណា ្ ៏បាៃ។

ពតើ វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ សបពយាជៃ៍អវែើខលាោះ?

គពសរាង្ពៃោះ ៃរឹង្ ផ�្ ់ៃូវ�ត័រ៌ាៃ ្ំតខាៃ ់អំ�ើ ឥទ្ធ�ិ�/�ទ្ធផ� ដដ� ្តកិាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ម្ព�ើ ព្មេង្
 

ជទំង្ ់ៃងិ្ អាណា�យាបា�/អ្្ ផ�់្ការដថទា។ំ  ព�ើង្្តង្្រឹមថា ្ ៃូរប្តអ្់្ ៃរឹង្ ទទ�ួបាៃ  សបពយាជៃ�៍ើ  ្តកិាខេ រាោ 
ដូចអវែើ ដដ� អ្្ បាៃ ព�ើ្ពឡើង្ ពៅព�� ដដ�្ូៃ រប្ត់  អ្្ សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញ ឱ្យចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោពៃោះ។ 
ព�ើង្ មិៃ ទាៃ់បាៃ ដរឹង្ឱ្យ សបា្ដពៅ ពឡើ� ពទ  ថាពតើ  មៃពុ្ត្ស វ�័ព្មេង្ អាច ទទួ�បាៃ សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោ

 
នានា ដដ� ពរៀបចំ ពោ� អៃរ្ាគមៃ៍ពៃោះ ដូពចោ្ះ �ត័រ៌ាៃ សត�ប ់រប្់តអ្្  គ ឺរាៃ សបពយាជៃ ៍ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដ្តវែង្ 
 ��់�ើ ចំ�ពុ ចពៃោះ។ 

ពតើរាៃអ្្ណា ដរឹង្�ើ ចពមលាើ�ដដ�្ូៃរប្ត់ ខ្ពុ ំ ផ្�់ ្ ្ពុង្ព�� ្តរាភា ្តដដរឬពទ?

ពទ។ ព ម្េ ោះ រប្ត់្ូៃអ្្ ៃរឹង្សតរូវ រ្សា ជា ការ ្តរា្ង ត់ បំផពុត ពហើ� ព ម្េ ោះ រប្ត់ �ួ្ពគ ៃរឹង្  មិៃ បងាហា ញ្្ពុង្ 
 

្សមង្្ត�ួំរ ពៃោះ ឬ របា�ការ�៍្ត្ើ�ើ ការផ�្ ់�ត័រ៌ាៃ សត�ប់ ពឡើ�។ រាៃ ដត ស្រុមការងារវា�តនមលា ប៉ាពុពណាណ ោះៃរឹង្ 
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ព�ើញ ចពមលាើ� ព�ើ ្ សមង្ ្ំត�ួរ ឬ �័តរ៌ាៃ សត�ប់ ្ ្ពុង្ របា�ការ�៍ ទាងំ្ពៃោះ។   �ទ្ធផ�រ្ព�ើញនៃការវា�តនមលា
 

ពៃោះ ៃរឹង្ បញូ្�្្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� បញូ្�  ចពមលាើ� រប្់តអ្្  ចូ�រមួទាងំ្អ្់តបញូ្�រ្ា ដូពចោ្ះពគ មៃិអាចដរឹង្ថាពតើ
  អ្្ ណា ផ្�់�័ត៌រាៃ ណា ពឡើ�។

ពតើរាៃ ហាៃិភ័� អវែើខលាោះ?

ព�ើង្ មិៃ រ�ំរឹង្ថា ៃរឹង្ រាៃ ហាៃិភ័� ធ្ងៃ់ធ្ងរ ម្ព�ើ្ូៃ រប្ត់អ្្ ពឡើ�។ ប៉ាពុដៃ្ ្ូៃ រប្ត់ អ្្ អាច រាៃ 
អារមមេ�៍រជំួ�ចិត្្្ពុង្ ព��បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរពៃោះ។ សប្តិៃពបើ ដូពច្ោះដមៃ �ួ្ ពគ  អាច ៃិយា� ពៅ កាៃ់ ស្រុម

 
ការងារវា�តនមលាដដ� ្ត្ថិត ្ ្ពុង្ បៃ្ប់ ្ ្ពុង្ ្ ំឡពុង្ព�� ឬ ពសកា�ព�� បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ។  ព�ើ្ត�ើ ពៃោះ�ួ្

 ពគ  អាច ៃយិា� ពៅកាៃ ់អ្្  ្តសមប្តសមរួ� ្ិតកាខេ រាោ ពោ�រារដត ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ទនំា្់ទៃំង្ ជាម�ួ  
ៃរឹង្ ការ វា�តនមលាពៃោះ។ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការវា�តនមលា  ៃិង្ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្អ្ត់ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ បញ្ជ ើ 

 ព ម្េ ោះ ទើ ្ ដៃលាង្ ដដ� អ្្ អាច ពៅរ្ ជំៃួ�បាៃ ពៅព�� ដដ� អ្្  ជួប សបទោះបញ្ហា  ពផ្សង្ៗ។ 

ពតើ ្ ូៃ រប្ត់ខ្ពុ ំ សតរូវ ដត ចូ�រមួ ឬ?

ពទ។ ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្សាពៃោះ គឺ ពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគចិត្ ទាងំ្ស្តរុង្។ សប្តិៃពបើ អ្្  មិៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ 
 ការ ្តិ្សាពៃោះ ពនាោះ ៃរឹង្ �ពុំ រាៃ ផ�វបិា្អវជិ្ជរាៃ ពឡើ�។ ្ូៃ រប្ត់អ្្ អាច ឈប់ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ បំព�ញ ្ សមង្
 

្ត�ួំរពៃោះ ឬការផ�្�័់តរ៌ាៃសត�ប់ជាស្រុមពៅ ដណំា្់កា�ណា ្ ប៏ាៃ។ ្ ូៃ រប្តអ់្្  មៃិ ចាបំាច ់ព្លាើ� ្ សមង្ 
្តំ�ួរ ពៃោះ ពដើម្ើ បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះពឡើ�។ ្ូៃ រប្ត់អ្្ អាច ្តពសមច ចិត្ ព្លាើ� ដត ្តំ�ួរ 
មួ�ចំៃួៃតូច្៏បាៃ ឬមិៃ ព្លាើ� ្តំ�ួរ ណា ្ ៏បាៃ។ ្សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ គឺ ្តមេ័សគ ចិត្ទាងំ្    ស្តរុង្។ 

ចពុោះ �ទ្ធផ� នៃការ វា�តនមលាពៃោះ?

ៃរឹង្ �ពុំ រាៃ ការ ផ្�់�័ត៌រាៃ ដ�់អ្្ពផ្សង្អំ�ើ ការ ចូ�រមួ រប្ត់ បពុគ្គ� ណាមួ�្្ពុង្ ្ត្មមេភា� ពា្់�័ៃ្ធ  
ៃរឹង្ ការវា�តនមលា ពៃោះពឡើ�។ ស្រុមការងារវា�តនមលា ៃរឹង្ ដច្រដំ�្ �ទ្ធផ� ជារមួ នៃ ការ វា�តនមលា ពៃោះ ពហើ�  
�ត័រ៌ាៃ ពៃោះ ៃរឹង្ សតរូវ ដច្ រដំ�្ ជាមួ�  បពុគ្គ� អង្្គការ ស្្តងួ្ រា្ថ បៃ័ រប្់ត រោឋា ភិបា�ដដ� រាៃ ចណំាបអ់ារមមេ�៍  
ចង់្ជួ� មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្។ 

ការ ចំណា�

្ូៃ រប្តអ់្្  ៃរឹង្ មៃិ ចណំា� អវែើ ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្ សាពៃោះ ពសរៅដត �ើព��ពវោ បពំ�ញ ្ សមង្ ្ំត�ួរ 
 សបមូ��័ត៌រាៃ ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា (សបដហ�ជា ១ ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ្តសរាប់ ្ សមង្្តំ�ួរ ៃើមួ�ៗ) ៃិង្/ឬ វគ្គ ផ្� ់

�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុម (សបដហ�ជា ២ ពរា៉ា ង្  ពនាោះពឡើ�)។

ការ ផ្�់ ្តំ�ង្

្ូៃ រប្តអ់្្  ៃរឹង្ មៃិ ទទ�ួបាៃ ្ំត�ង្ ជា សបា្ ់កា្ត្តសរាប់ព��ពវោដដ�  ចំណា�  ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ 
ការអពង្កេតពដើមសរា ឬ ចពុង្សរា ឬការផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុមពឡើ�។ ្៏ប៉ាពុដៃ្ៃរឹង្ រាៃការ ផ្�់ អាហារ្តសមៃ់  
តិច តួច ្ ្ពុង្ ព�� �ិភា្សា។ 
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ការឯ្ភា� ឬ ការ ��់ស�ម

ព�ើង្ បាៃ ទទួ� ការឯ្ភា� �ើ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ ពដើម្ើ ពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះ។ សប្តិៃពបើ អ្្  រាៃ 
្តំ�ួរ អំ�ើ ការ ្តិ្សាពៃោះ ឬ រាៃ អវែើមួ� ដដ� អ្្ មិៃ ព�ញចិត្ ្ូតមទា្់ទង្៖

្កសងួកិច្ការនារ៖ី 

មោកជំទាវ ញាណ សចុិ្តា អគ្គនា�្នៃអគ្គនា�្ោឋា ៃ្តពុខភា�ៃិង្អភិវឌ្ឍៃ៍្តង្្គម 
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ ០១២ ៧៥៨ ៩៨៦

អង្គការ UNFPA ៖ 

មោក្ស ីអាងំ សេុមរ ើន មសៃ្ើ្មមេវធិើព�ៃឌ័រ 
មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥)  
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ ៃរឹង្ព�ខភា្ជ ប់បៃ្៖ ១១៨  
ទូរ្ត័�្ច�័ត៖ +៨៥៥ ១២ ៥៧៥ ១៦១

ពតើការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌ដដរ ឬពទ?  

ការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការ��់ស�ម ៃិង្ឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌្តសរាប់
ការសរាវសជាវទា្់ទង្ៃរឹង្មៃពុ្ត្សនៃស្្តួង្្តពុខាភិបា�នានថ្ងទើ ០២  ដខឧ្តភា ្្២ំ០១៦។

ពតើខ្ពុ ំ អាច ្តួរ អ្្ណាខលាោះ  សប្តិៃពបើ ខ្ពុ ំ រាៃ ្តំ�ួរ អំ�ើ ការ្តិ្សាពៃោះ?

សប្តិៃពបើ អ្្ រាៃ ្តំ�ួរអំ�ើគពសរាង្ពៃោះ ្ូតម ្តួរ បពុគ្គ�ិ្ គពសរាង្ ណា រ្ា្់ ឬ ទា្់ទង្ អ្្ ណា រ្ា្់ 
ដដ�រាៃបញ្្ជ ្់ព ម្េ ោះខាង្ព�ើ។ 

ទ្្ង ់ផ្តលក់ារ យល់្ ព្

ខ្ពុ ំ្ូតមបញ្្ជ ្់ថា អ្្  ដដ� ្តពុ ំឱ្យ ខ្ពុ ំ��ស់�មឱ្យ ្ ូៃ រប្តខ់្ពុចូំ�រមួ ្ ្ពុង្ការ វា�តនមលាពៃោះបាៃ ផ�្ ់ �ត័រ៌ាៃ 
 ្្ពុង្ ្ សមិតដដ�ខ្ពុ ំព�ញចិត្។ រាត់ បាៃ �ៃ្យ�់ សបាប់ខ្ពុ ំ�ើ ពរា�បំ�ង្ ៃើតិវធិើ ហាៃិភ័� ៃិង្ សបពយាជៃ៍ ៃិង្ ្ិតទ្ធិ

 
រប្ត់ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃ ទទួ� ខិតប័�ណ�័ត៌រាៃ្តសរាប់ការ ្ិត្សា ពៃោះ ពហើ� ខ្ពុ ំ រាៃ ព�� សគប់សរាៃ់ ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់ 
ៃិង្ ្តួរ្តំ�ួរ នានា សប្តិៃពបើខ្ពុ ំចង់្ ្តួរ។  ខ្ពុ ំគិតថា ខ្ពុ ំបាៃ ទទួ� ចពមលាើ� ចំពពាោះ្តំ�ួររប្ត់ខ្ពុ ំ ពា្់�័ៃ្ធ ៃរឹង្ ការ 
ចូ�រមួរប្ត់ ្ ូៃ រប្ត់ ខ្ពុ ំ  ្ ្ពុង្ការវា�តនមលាពៃោះ ្ ្ពុង្ ្ សមិត ដដ�ខ្ពុ ំព�ញចិត្។ ខ្ពុ ំទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃ�ើការ វា�តនមលា 
ពៃោះ រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ �័ត៌រាៃដដ� សបមូ��ើ មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀតៃរឹង្ សតរូវ បញូ្� ្ ្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� មិៃ រាៃ 
បពញ្ញអត្្តញ្ញា � រប្ត់អ្្ណា ពឡើ�។ 

ខ្ពុ ំដរឹង្ថា ខ្ពុ ំរាៃ ្តទិ្ធ ិដ្ ការ��ស់�មរប្់តខ្ពុ ំពចញ�ើ ការវា�តនមលាពៃោះ ពោ� �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្ជាអវជិ្ជរាៃ
  អវែើពឡើ�។ ខ្ពុ ំ ្ូតម ផ្�់ ការ ��់ស�ម រប្ត់ខ្ពុ ំ ថា ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការ វា� តនមលាពៃោះ ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ ្តមេ័សគចិត្។ 
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្ូតមោ្់្តញ្ញា  X ្្ពុង្សបអប់ខាង្ពសកាម ពដើម្ើ ផ្� ់ការ ��់ស�ម ្តសរាប ់្ត្មមេភា�ៃើមួ�ៗ ដដ� អ្្ 
្តពុខចិត្ឱ្យ ្ ូៃ រប្ត់អ្្ចូ�រមួ។ 

ខ្ពុ  ំ��់ស�មឱ្យ ្ ូៃ រប្ត់ខ្ពុ ំចូ�រមួ  បំព�ញ ្ សមង្្តំ�ួរពៃោះ ទាងំ្ ្តសរាប់ពដើម សរា ៃិង្ 
ចពុង្សរា។ 

ខ្ពុ  ំ��់ស�មឱ្យ ្ ូៃ រប្ត់ខ្ពុ ំចូ�រមួ ្ ្ពុង្ វគ្គផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុមពៅចពុង្   ្ិតកាខេ រាោ។

 ្តរា្គ �់៖ សប្ិតៃពបើអ្្  ចូ�រមួ មៃិ ពចោះអាៃ ៃងិ្ ្តរព្តរ រា្្សើឯ្រាជ្យ រ្ា្់ ដដ� ចូ�រមួ ដរឹង្ ឮ�ើ ដពំ�ើ រ
 ការ ផ្�់ ការ ��់ស�មពៃោះ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ដំព�ើ រការ ផ្�់ការ��់ស�ម ពៃោះ ពដើម្ើ ធានា យា៉ា ង្ ណាឱ្យអ្្ ចូ�រមួ 

��់ ព�ញព�ញ�ើ ការ វា�តនមលាពៃោះ រមួទាងំ្ ការ ចពុោះហត្ថព�ខា ៃិង្ បំព�ញ  ទសមង់្ផ្�់ការ ��់ស�មពៃោះ ្ ្ពុង្ នាម 
ឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ ផង្។

ព ម្េ ោះ្ូៃ……………………………………………………..( ្ូតម បំព�ញ)

ព ម្េ ោះឪ�ពុ្រ្ា�/អាណា�យាបា�…………………………………………..(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាឪ�ពុ្រ្ា�/អាណា�យាបា�…………………… កា�បរពិច្ទ………………………

ព ម្េ ោះបពុគ្គ�ិ្………………………………………………….(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាបពុគ្គ�ិ្……………………….. កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះរា្្សើ……………………………………………………...(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខារា្្សើ………………………………កា�បរពិច្ទ………………………………

ព�ខទូរ្ត័�្ ទំនា្់ទំៃង្ ……………………..
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ការវាយតមមលែសលើអនរ្ាគមន៍ ”ស្្ះសៅកាន់ អនាគត របេ់ សយើង៖ អភិវឌ្ឍន៍ ទំនាក់ ទំនង បបកបសដ្យផ្េុកភាព 
និងភាពរីករាយ” ក្ នុង បបសទេ កម្ នុជា

កំណត់ពន្យល ់មែើ្្ ីសុ ំពម័ត៌រោន និង ការ យល់្ ព្ពីអាណាពយាបាល/អ្នកចិញ្ឹ្ បីបាច់
ស្រោប់ក្្ងសណួំរ ្ប្ូលទិន្ននម័យមែើ្្រា និង ចុង្រា និងការ ផ្តល ់ពម័ត៌រោន ្តលប់ 

មោយ រោន ការ ចូលរ ួ្

ជូៃចំពពាោះ រាតាបិតា/អាណា�យាបា� ស្តបចបាប់

អ្្  សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�តនមលាព�ើ អៃ្រាគមៃ៍ ”ព្្ោះពៅកាៃ់ អនាគត រប្ត ់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍  
ទំនា្់ ទំៃង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ។  ការវា�តនមលាពៃោះ ្ ំ�ពុង្  អៃពុវត្ ពោ� នដគូពដើម្ើទប ់
រាកេ ត់ (ដដ� ពៅកាត់ថា P4P) ្តហការ ជាមួ�ៃរឹង្ ស្្ួតង្ ្ ិច្ការនារ ើ  UNFPA ៃិង្ UN Women  ្្ពុង្ ពខត្ 
្�ំង់្ចាមនៃសបពទ្ត ្ ម្ពុជា។  ការវា�តនមលាពៃោះ រាៃទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ�ៃរឹង្ ្ិតកាខេ រាោដដ� អ្្  ៃរឹង្ ចូ�រមួ។ ការ   
វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ជួ�ឱ្យ ព�ើង្ ��់ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ �ទ្ធផ�/ឥទ្ធិ�� អវែើខលាោះ ម្ព�ើ អ្្ ចូ�រមួ។

ឥឡូវពៃោះ ព�ើង្ ្ូតមអពញ្ជ ើញអ្្  ឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�តនមលា ម�ួ ចៃួំៃ ដូចជា ៖ (១) ្ សមង្ ្ំត�ួរសបមូ�
 

ទៃិៃ្�័ ពដើមសរា ៃងិ្ ចពុង្សរា ៃងិ្  (២)ការផ�្�់ត៌័រាៃសត�ប់ជាស រ្ុម ពោ� រាៃ ការ ចូ�រមួ។  ខតិ  ប័�ណ�័តរ៌ាៃ 
ពៃោះ ៃរឹង្ ជ�ួអ្្ ្ ្ពុង្ការ្តពសមចចតិថ្ាពតើ អ្្  ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� ទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។ ព�ើង្ អពញ្ជ ើញអាណា

 �យាបា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច ់(ៃិង្ ព្មេង្ជំទង់្)ទាងំ្អ្់ត ដដ�  បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្្ិតកាខេ រាោឱ្យ ចូ�រមួ បពំ�ញ្សមង្
 

្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ ៃិង្ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់។ ព�ើង្្តង្្រឹមថាអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្្ិតកាខេ រាោៃរឹង្ ចូ�រមួ្្ពុង្ 
្ត្មមេភា�ទាងំ្ពៃោះ ពដើម្ើឱ្យព�ើង្អាចដរឹង្ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ សបពយាជៃ៍ គួរឱ្យ ចាប់អារមមេ�៍ ៃិង្ 
ផ្�់ ៃូវ ភា�្តបបា�រ ើ្  រា� ដ�់ ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អាណា�យាបា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដដរឬពទ?

្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ទាងំ្ពៃោះ រាៃ ពរា�បំ�ង្ ដ្តវែង្��់ថាពតើ  អ្្ ចូ�រមួ គិត  
យា៉ា ង្ ដូចពម្ច ៃិង្ រាៃ បទ�ិពរាធៃ៍ យា៉ា ង្ ដូចពម្ចខលាោះ ជាមួ�ៃរឹង្ ្ិតកាខេ រាោ ្ត្ើ�ើ ”ព្្ោះពៅកាៃ់ អនាគត រប្ត់  
ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ ទំនា្់ ទំៃង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដរឹង្ថាពតើ សតរូវ ពធវែើការ 
ដ្�មអ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ពោ� រពបៀបណា ៃិង្ ថាពតើ  មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀត ្្ពុង្ តំបៃ់ដនទពទៀត អាច ទទួ�បាៃ 
សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។

ការចូ�រមួ បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរ ៃិង្ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ទាងំ្ពៃោះ គឺពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគចិត្។ រាៃ
 

ៃ័�ថា �ពុំ រាៃ អ្្ ណា រ្ា្់ សតរូវបាៃ ពគបង្ខេំ ឱ្យចូ�រមួ ពឡើ� ពហើ� អ្្ អាច ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោ ពោ� មិៃ ចាំ
 

បាច់ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� វា�តនមលា ណាមួ� ្ ៏បាៃ។ 
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សប្តៃិពបើ អ្្  រាៃ ្ំត�ួរ ពហើ� ខតិប�័ណ ពៃោះ �ៃ្យ�់ មៃិ បាៃ ព្បាោះ្បា� ្ូតម ្ ពុរ្ំា្ព់្ត្ើរ ៃងិ្ ្ួតរ្ត�ួំរ
 ម្ កាៃ់ព�ើង្ខ្ពុ ំ។ 

ពតើគពសរាង្ពៃោះ រាៃ ្ត្មមេភា� អវែើខលាោះ?

ពោ�រារដត អ្្ បាៃ បងាហា ញ�ើ ចំណាប់អារមមេ�៍ចង្់ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោ ពសកាម សបធាៃបទ ”ព្្ោះ 
ពៅកាៃ ់អនាគត រប្ត ់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ ៍ទនំា្់ ទៃំង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”  ព�ើង្ ខ្ពុ ំ្ូតម្តរួ ពៅ  
អ្្ ថាពតើអ្្ ្តពុខចិត្  (១)  បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរ ពដើមសរា (មពុៃ ព�� ចាប់ពផ្ើម ្តិកាខេ រាោ) ៃិង្ ចពុង្សរា (ពៅ  
ព��បញ្ប់ ្ិតកាខេ រាោ) ៃិង្ (២) ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ វគ្គ ផ្�់ �័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពោ�រាៃ ការ ចូ�រមួ (ពសកា� 
ព��បញ្ប់ ្ិតកាខេ រាោ ) ដដរឬពទ។

្សមង្្តំ�ួរពៃោះ សតរូវការព�� សបដហ�ជា ១ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ពដើម្ើ បំព�ញ ៃិង្ រាៃ ្ សមង្ ្តំ�ួរ ដដ� រាៃ 
ចពមលាើ� ពសចើៃឱ្យ ពសជើ្តពរ ើ្ត ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់�ើ បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ បញ្ហា  សបឈម រប្ត់ អ្្ ្ ្ពុង្ នាមអាណា�យាបា�

 /អ្្ ផ្�់ការដថទា ំរប្ត់ ព្មេង្ជំទង់្ អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ គំៃិត ��់ ព�ើញ រប្ត់អ្្ ការ សបាស្ត័� ទា្់ទង្ ៃិង្ ការ  
ពោោះសរា� ជពរាលា ោះ  ្ ដូ៏ចជា ចំ�ពុ ច មួ�ចំៃៃួ ដដ� ពា្�់ៃ័្ធ ជាម�ួៃរឹង្ ទនំា្់ទៃំង្រប្់តអ្្  ជាម�ួ ព្មេង្ជំទង់្។  
្សមង្្តំ�ួរ សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ពដើមសរា ៃរឹង្ សតរូវបំព�ញ មពុៃព�� ដដ� ្តិកាខេ រាោ ចាប់ ពផ្ើម ពហើ� ្ សមង្្តំ�ួរ 
ដដដ�ពៃោះ ៃរឹង្ �្ម្ពសបើសបា្ត់ ្តសរាប់ សបមូ�ទិៃ្ៃ័� ចពុង្សរា ពសកា� ព�� ដដ� ្តិកាខេ រាោ ចពុង្ពសកា� 
បាៃ បញ្ប់។ 

ការ ផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុម ពោ� រាៃ ការចូ�រមួ  ៃរឹង្ រាៃ រ�ៈព�� សបដហ�ជា២ពរា៉ា ង្ ពហើ� ៃរឹង្  
ផ�់្ឱ្យ អ្្  (រមួ ជាម�ួៃរឹង្ អ្្  ពផ្សង្ពទៀតដដ�ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តកិាខេ រាោ) ៃូវឱកា្ត ដច្ រដំ�្មត ិបទ�ពិរាធៃ៍ 

 
ៃងិ្ គៃិំត ពផ្សង្ៗ អ�ំើ ្តកិាខេ រាោពៃោះ ៃងិ្ ថាពតើ ្តកិាខេ រាោពៃោះ រាៃ ឥទ្ធ�ិ� យា៉ា ង្ដូចពម្ចខលាោះម្ព�ើ អ្្ ។  វគ្គ ផ�់្ 

 �័ត៌រាៃ សត�ប់ពៃោះ ៃរឹង្ ពធវែើពឡើង្ ដត ម្ង្ ប៉ាពុពណាណ ោះ ពពា�គឺ ពសកា� ្ិតកាខេ រាោចពុង្ពសកា�។ 

អ្្  ៃរឹង្ សតរូវ បាៃ ព្្តើឱ្យ ផ�្ ់ការ ��ស់�ម ្តសរាប្់ត្មមេភា�ទាងំ្ពៃោះ។ អ្្ អាច បដិព្តធ    បាៃ។ ពបើពទាោះ 
បើជាអ្្ ��់ ស�ម ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា�វា�តនមលាណាមួ� ឬ ្ត្មមេភា�វា�តនមលា ទាងំ្�ើរ ្ ៏ពោ� អ្្ ពៅដត 
អាច ្តពសមចចិត្ មិៃ ព្លាើ� ៃរឹង្ ្តំ�ួរ ខលាោះបាៃ ពទាោះជា ពោ�រារ មូ�ពហតពុអវែើ្៏ពោ� ឬ អ្្ អាច ឈប់ព្លាើ� ពៅ

 
ព��ណា ្ ៏បាៃ។ 

ពតើគពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ សបពយាជៃ៍អវែើខលាោះ?

គពសរាង្ពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ ៃូវ�័ត៌រាៃ ្តំខាៃ់ អំ�ើ ឥទ្ធិ��/�ទ្ធផ� ដដ� ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ម្ព�ើ  
ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ អាណា�យាបា�/អ្្ ផ្�់ការដថទា។ំ  ព�ើង្្តង្្រឹមថា អ្្ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ  សបពយាជៃ៍�ើ វគ្គនានា  
្្ពុង្ ្តិកាខេ រាោ ដូចអវែើ ដដ� អ្្ បាៃ ព�ើ្ពឡើង្ ពៅព�� ដដ� អ្្ សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញ ឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្តិកាខេ រាោ

 ពៃោះ។ ព�ើង្ មិៃ ទាៃ់បាៃ ដរឹង្ឱ្យ សបា្ដពៅពឡើ�ពទ ថាពតើ អ្្ ចូ�រមួ អាច ទទួ�បាៃ សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោ
 

នានា  ដដ� ពរៀបចំពោ�អៃ្រាគមៃព៍ៃោះ ដូពច្ោះ �ត៌័រាៃ សត�ប ់រប្តអ្់្  គ ឺរាៃ សបពយាជៃ ៍ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដ្តវែង្ 
��់�ើចំ�ពុ ចពៃោះ។ 

ពតើរាៃអ្្ណា ដរឹង្�ើ ចពមលាើ�ដដ� ខ្ពុ ំ ផ្�់ ្ ្ពុង្ ្ សមង្្តំ�ួរ ពៃោះ ឬ ្ ្ពុង្ វគ្គ ផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ដដរឬពទ?

ពទ។ ព ម្េ ោះ រប្ត់អ្្ ៃរឹង្ មិៃ បងាហា ញពៅ្្ពុង្ ្ សមង្្តំ�ួរ ពៃោះ ពឡើ� ដូពច្ោះ ពគ មិៃ អាចដរឹង្ថាពតើ អ្្ណា
 ព្លាើ� ចពមលាើ� អវែើខលាោះ ពនាោះពទ។ �ពុំ រាៃ អ្្ណា ព�ើ្ដ�ង្ ដតស្រុមការងារវា�តនមលាដដ� ដរឹង្ �ើ ចពមលាើ�រប្ត់អ្្្្ពុង្
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ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ ជាស្រុម ពោ�រាៃ ការ ចូ�រមួ ពឡើ� ពហើ�  របា�ការ�៍ ដដ�បាៃ�ើ  ការផ្�់�័ត៌រាៃ 
សត�ប់  ពៃោះៃរឹង្ �ពុំ រាៃ បញូ្� ព ម្េ ោះ រប្ត់ អ្្ ចូ� រមួ  ពឡើ�។ �ទ្ធផ�រ្ព�ើញនៃការវា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ បញូ្�

 ្្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� បញូ្� ចពមលាើ� រប្ត់អ្្ ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់បញូ្�រ្ា ដូពច្ោះពគ មិៃអាចដរឹង្ថាពតើ អ្្ ណា 
ផ្�់�័ត៌រាៃ ណា ពឡើ�។ ្ូតម ពបើ្ចំហ  ៃិង្ រាៃ ភា� ពរាមេ ោះសតង់្ ្ ្ពុង្ ការផ្�់ ចពមលាើ� រប្ត់អ្្ ពោ� រារដត �ពុំ

 
 រាៃ អ្្ ណា ៃរឹង្ដរឹង្ថា ពតើ អ្្ ផ្�់ ចពមលាើ� អវែើពឡើ� ពហើ� ព�ើង្ ៃរឹង្ រាៃ�ទ្ធភា� ពសចើៃ បំផពុត ្ ្ពុង្ ការ  ��់ �ើ 
បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ តសមរូវការ រប្ត់ មៃពុ្ត្ស វ�័ ព្មេង្ សប្ិតៃពបើ ព�ើង្ ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃ �ិត។ 

ពតើរាៃ ហាៃិភ័� អវែើខលាោះ?

ព�ើង្ មិៃ រ�ំរឹង្ថា ៃរឹង្ រាៃ ហាៃិភ័� ធ្ងៃ់ធ្ងរ ម្ព�ើអ្្ ពឡើ�។ ប៉ាពុដៃ្ អ្្ អាច រាៃ អារមមេ�៍រជំួ�ចិត្្្ពុង្ 
ព��បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរពៃោះ។ សប្តិៃពបើ ដូពច្ោះរាៃ អ្្ អាច ៃិយា� ពៅ កាៃ់ ស្រុមការងារវា�តនមលាដដ� ្ត្ថិត 
្្ពុង្ បៃ្ប់ ជាមួ� អ្្ ្្ពុង្ ្ ំឡពុង្ព�� ឬ ពសកា�ព�� បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ។  ព�ើ្ត�ើ ពៃោះ អ្្ អាច ៃិយា� 
ពៅកាៃ់ អ្្ ្តសមប្តសមរួ� ្តិកាខេ រាោ ពោ�រារដត ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ� ៃរឹង្ ការ 
វា�តនមលាពៃោះ។ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា�តនមលា  ៃិង្ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្អ្ត់ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ បញ្ជ ើ ព ម្េ ោះ 
ទើ ្ ដៃលាង្ ដដ� អ្្ អាច ពៅរ្ ជំៃួ�បាៃ ពៅព�� ដដ� អ្្  ជួប សបទោះបញ្ហា  ពផ្សង្ៗ។ 

ខ្ពុ ំ សតរូវ ដត ចូ�រមួ ឬ?

ពទ។ ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្សាពៃោះ គឺ ពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគចិត្ ទាងំ្ស្តរុង្។ សប្តិៃពបើ អ្្  មិៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ 
 ការ ្តិ្ សាពៃោះ ពនាោះ ៃរឹង្ �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្អវជិ្ជរាៃ ពឡើ�។ អ្្  អាច ឈប់ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ បំព�ញ ្ សមង្្ត�ួំរពៃោះ
 

ឬវគ្គផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពៅ ដំណា្់កា�ណា ្ ៏បាៃ។ អ្្ មិៃ ចាបំាច់ ព្លាើ� ្ សមង្្តំ�ួរ ពៃោះ ពដើម្ើ 
បាៃ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះពឡើ�។ អ្្ អាច ្តពសមច ចិត្ ព្លាើ� ដត ្តំ�ួរ មួ�ចំៃួៃតូច្៏បាៃ ឬមិៃ 
ព្លាើ� ្តំ�ួរ ណា ្ ៏បាៃ។ ្សមង្ ្តំ�ួរពៃោះ គឺ ្តមេ័សគ ចិត្ទាងំ្ស្តរុង្។ 

ចពុោះ �ទ្ធផ� នៃ គពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ?

ៃរឹង្ �ពុ ំរាៃ ការ ផ�្�់ត៌័រាៃ ដ�់អ្្ ពផ្សង្អំ�ើ ការ ចូ�រមួ រប្់ត បពុគ្គ� ណាមួ�្្ពុង្ ្ត្មមេភា� ពា្�់ៃ័្ធ ៃរឹង្ 
 

ការវា�តនមលា ពៃោះពឡើ�។ ស្រុមការងារវា�តនមលា ៃរឹង្ ដច្រដំ�្ �ទ្ធផ� ជារមួ នៃ ការ វា�តនមលា ពៃោះ ពហើ� �័ត៌រាៃ 
 ពៃោះ ៃរឹង្ សតរូវ ដច្ រដំ�្ ជាមួ�  បពុគ្គ� អង្្គការ ស្្តងួ្ រា្ថ បៃ័ រប្់ត រោឋា ភិបា�ដដ� រាៃ ចណំាបអ់ារមមេ�៍ ចង្ជ់�ួ 
 មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្ ៃិង្ ឪ�ពុ្រ្ា�/ អាណា�យាបា�។ 

ការ ចំណា�

អ្្ ៃរឹង្ មិៃ ចំណា� អវែើ ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្សាពៃោះ ពសរៅដត �ើព�� បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរ សបមូ�
 �័ត៌រាៃ ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា (សបដហ�ជា ១ ពរា៉ា ង្ ្ ៃលាោះ ្តសរាប់ ្ សមង្្តំ�ួរ ៃើមួ�ៗ) ៃិង្/ឬការផ្�់�័ត៌រាៃ 

សត�ប់ជាស្រុម (សបដហ�ជា ២ ពរា៉ា ង្  ពនាោះពឡើ�)។

ការ ផ្�់ ្តំ�ង្

អ្្  ៃរឹង្ មិៃ ទទួ�បាៃ ្ត�ំង្ ជា សបា្់ កា្ត្តសរាបព់��ពវោ ដដ� អ្្  ចណំា�  ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការ
 

អពង្កេតពដើមសរា ឬ ចពុង្សរា ឬវគ្គ ផ�់្�័តរ៌ាៃ សត�បជ់ាស្រុមពឡើ� ប៉ាពុដៃៃ្រឹង្រាៃការ     ផ�់្ អាហារ្តសមៃ់ តចិ តចួ ្ ្ពុង្ 
 ព�� �ិភា្សា។ 
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ការឯ្ភា� ឬ ការ ��់ស�ម

ព�ើង្ បាៃ ទទ�ួ ការឯ្ភា� �ើ ស្្តងួ្ ្ ចិក្ារនារ ើពដើម្ើពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះ។ សប្តៃិពបើ អ្្   រាៃ ្ំត�ួរ 
 អំ�ើ ការ ្តិ្សាពៃោះ ឬ រាៃ អវែើមួ� ដដ� អ្្ មិៃ ព�ញចិត្ ្ូតមទា្់ទង្៖

្កសងួកិច្ការនារ ី

មោកជំទាវ ញាណ សចុិ្តា អគ្គនា�្នៃអគ្គនា�្ោឋា ៃ្តពុខភា�ៃិង្អភិវឌ្ឍៃ៍្តង្្គម 
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ ០១២ ៧៥៨ ៩៨៦

អង្គការ UNFPA  

មោក្ស ីអាងំ សេុមរ ើន មសៃ្ើ្មមេវធិើព�ៃឌ័រ 
មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥)  
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ ៃរឹង្ព�ខភា្ជ ប់បៃ្៖ ១១៨  
ទូរ្ត័�្ច�័ត៖ +៨៥៥ ១២ ៥៧៥ ១៦១

ពតើការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌ដដរ ឬពទ?  

ការវា�តនមលាពៃោះទទ�ួបាៃការ��ស់�ម ៃងិ្ឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធកិារជាតសិ្ម្តើ�ធម្៌តសរាបក់ារ
 

សរាវសជាវទា្់ទង្ៃរឹង្មៃពុ្ត្សនៃស្្តួង្្តពុខាភិបា�នានថ្ងទើ ០២  ដខឧ្តភា ្្២ំ០១៦។

ពតើខ្ពុ ំ អាច ្តួរ អ្្ណាខលាោះ  សប្ិតៃពបើ ខ្ពុ ំ រាៃ ្តំ�ួរ អំ�ើ ការ្តិ្សាពៃោះ?

សប្តិៃពបើ អ្្ រាៃ ្តំ�ួរអំ�ើគពសរាង្ពៃោះ ្ូតម ្តួរ បពុគ្គ�ិ្ គពសរាង្ ណា រ្ា្់ ឬ ទា្់ទង្ អ្្ ណា រ្ា្់ 
ដដ�រាៃបញ្្ជ ្់ព ម្េ ោះខាង្ព�ើ។ 
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ទ្្ង ់ផ្តលក់ារ យល់្ ព្

ខ្ពុ ំ ្ូតមបញ្្ជ ្់ថា អ្្ ដដ� ្តពុំឱ្យ ខ្ពុ ំ ��់ស�ម ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា�តនមលាពៃោះបាៃ ផ្�់  �័ត៌រាៃ ដ�់ខ្ពុ ំ ្ ្ពុង្ 
 ្សមិតដដ�ខ្ពុពំ�ញចិត។្ រាត ់បាៃ �ៃ្យ� ់សបាបខ់្ពុ�ំើ ពរា�ប�ំង្ ៃើតវិធិើ ហាៃភិ�័ ៃងិ្ សបពយាជៃ ៍ៃងិ្ ្តទិ្ធរិប្ត់

 ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃ ទទួ� ខិតប័�ណ�័ត៌រាៃអំ�ើការ វា� តនមលាពៃោះ ពហើ� ខ្ពុ ំ រាៃ ព�� សគប់សរាៃ់ ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់ ៃិង្ ្តួរ
 ្ត�ួំរនានា សប្តៃិពបើខ្ពុចំង់្្តរួ។  ខ្ពុគិំតថា ខ្ពុបំាៃ ទទ�ួ ចពមលាើ� ចពំពាោះ្ំត�ួររប្តខ់្ពុ ំពា្�់ៃ័្ធ ៃរឹង្ ការ ចូ�រមួ្្ពុង្

 ការវា�តនមលាពៃោះ ្ ្ពុង្ ្ សមិត ដដ�ខ្ពុ ំព�ញចិត្។ ខ្ពុ ំទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃអំ�ើការ វា�តនមលា ពៃោះ រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ �័ត៌រាៃ
 ដដ� សបមូ��ើ មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀត ៃរឹង្ សតរូវ បញូ្� ្ ្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� មៃិ រាៃ បពញ្ញអត្្តញ្ញា � រប្់តអ្្
 ណា ពឡើ�។ 

ខ្ពុ ំដរឹង្ថា ខ្ពុ ំរាៃ ្តទិ្ធ ិដ្ ការ��ស់�មរប្់តខ្ពុ ំពចញ�ើ ការវា�តនមលាពៃោះ ពោ� �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្ជាអវជិ្ជរាៃ
  អវែើពឡើ�។ ខ្ពុ ំ ្ូតម ផ្�់ ការ ��់ស�ម រប្ត់ខ្ពុ ំ ថា ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា� តនមលាពៃោះ ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ ្តមេ័សគចិត្។ 

្ូតមោ្់្តញ្ញា  X ្្ពុង្សបអប់ខាង្ពសកាម ពដើម្ើ ផ្� ់ការ ��់ស�ម្តសរាប ់្ត្មមេភា�ៃើមួ�ៗ ដដ� អ្្ 
្តពុខចិត្ចូ�រមួ។ 

ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួ  បំព�ញ ្ សមង្្តំ�ួរពៃោះ ទាងំ្ ្តសរាប់ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា។ 

ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់ជាស្រុម ពៅចពុង្ ្តិកាខេ រាោ។

 [្តរា្គ �៖់ សប្តៃិពបើអ្្  ចូ�រមួ មៃិ ពចោះអាៃ ៃងិ្ ្តរព្តរ រា្្សើឯ្រាជ្យ រ្ា្ ់ដដ� ចូ�រមួ ដរឹង្ ឮ�ើ ដពំ�ើ រ
 ការ ផ្�់ ការ ��់ស�មពៃោះ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ដំព�ើ រការ ផ្�់ការ��់ស�ម ពៃោះ ពដើម្ើ ធានា យា៉ា ង្ ណាឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ 

��់ ព�ញព�ញ�ើការ វា�តនមលាពៃោះ រមួទាងំ្ ការ ចពុោះហត្ថព�ខា ៃិង្ បំព�ញ  ទសមង់្ផ្�់ការ ��់ស�មពៃោះ ្ ្ពុង្ នាម 
ឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ ផង្។]

ព ម្េ ោះ អ្្ ចូ�រមួ……………………………………………………..(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាអ្្ ចូ�រមួ………………………… កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះបពុគ្គ�ិ្………………………………………………….(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាបពុគ្គ�ិ្……………………….. កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះរា្្សើ……………………………………………………...(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខារា្្សើ………………………………កា�បរពិច្ទ………………………………

ព�ខទូរ្ត័�្ ទំនា្់ទំៃង្ ……………………..
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ការវាយតមមលែសលើអនរ្ាគមន ៍”ស្្ះសៅកាន ់អនាគត របេ់ សយើង៖ អភិវឌ្ឍន៍ ទំនាក់ ទំនង បបកបសដ្យផ្េុកភាព 
និងភាពរីករាយ” ក្ នុង បបសទេ កម្ នុជា

កំណត់ពន្យល ់មែើ្្ ីសុ ំពម័ត៌រោន និង ការ យល់្ ព្ពីអ្នកស្្បស្្រួល 
អ្នក្គប់្គងគម្រោង និងអ្នកផ្តលព់ម័ត៌រោនសខំាន់ៗ ស្រោប់ការ ផ្តល ់ពម័ត៌រោន ្តលប់ 

មោយ រោន ការ ចូលរ ួ្

ជូៃចំពពាោះអ្្្តសមប្តសមរួ� អ្្សគប់សគង្គពសរាង្ ៃិង្អ្្ផ្�់�័ត៌រាៃ្តំខាៃ់ៗ

អ្្ សតរូវបាៃ អពញ្ជ ើញឱ្យ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការវា�តនមលាព�ើ អៃ្រាគមៃ៍្ត្ើ�ើ ”ព្្ោះពៅកាៃ់ អនាគត រប្ត់ ព�ើង្៖ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ ទំនា្់ ទំៃង្ សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ។  ការវា�តនមលាពៃោះ ្ ំ�ពុង្អៃពុវត្ ពោ� នដគូ 
ពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (ដដ� ពៅកាត់ថា P4P) ្តហការ ជាមួ�ៃរឹង្ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ  UNFPA ៃិង្ UN Women ្ ្ពុង្

  ពខត្ ្ ំ�ង្់ចាមនៃសបពទ្ត ្ ម្ពុជា។  ការវា�តនមលាពៃោះ រាៃទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ�ៃរឹង្ ្តិកាខេ រាោដដ� អ្្ ៃរឹង្ ចូ� 
រមួ។ ការ  វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ជួ�ឱ្យ ព�ើង្ ��់ ថាពតើ ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ �ទ្ធផ�/ឥទ្ធិ�� អវែើខលាោះ ម្ព�ើ អ្្ 
ចូ�រមួ។

អ្្គឺជាអ្្ពា្់�័ៃ្ធដ៏្តំខាៃ់ពៅ្្ពុង្ការអៃពុវត្្ត្មមេភា�។ ពរា�បំ�ង្នៃការវា�តនមលាពៃោះគឺ  ដ្តវែង្ 
��់អំ�ើគំៃិត ៃិង្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ ្តិកាខេ រាោ  ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដរឹង្អំ�ើដំព�ើ រការនៃ

 ្តិកាខេ រាោ ៃិង្ចំ�ពុ ចសតរូវ ដ្�មអ  ៃិង្ ថាពតើគួរផ្�់អៃពុរាស្ត្ឱ្យ្តហគមៃ៍ពផ្សង្ពទៀតចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍
 

ពៃោះដដរ ឬពទ? 

ពដើម្ើ្ ំ�ត់ថា្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះរាៃរារៈសបពយាជៃ៍យា៉ា ង្ដូចពម្ច ព�ើង្ ្ូតមអពញ្ជ ើញអ្្ ឱ្យចូ� 
រមួ ្ ្ពុង្ ការផ្�់�័តរ៌ាៃសត�ប់ជាស រ្ុម ពោ� រាៃ ការ ចូ�រមួ។  ខតិប�័ណ�័តរ៌ាៃពៃោះ ៃរឹង្ ជ�ួអ្្ ្ ្ពុង្ការ្តពសមច

 
ចិត្ថាពតើ អ្្ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ្ត្មមេភា� ទាងំ្ពៃោះ ដដរឬពទ។ 

សប្តៃិពបើ អ្្  រាៃ ្ំត�ួរ ពហើ� ខតិប�័ណ ពៃោះ �ៃ្យ�់ មៃិ បាៃ ព្បាោះ្បា� ្ូតម ្ ពុរ្ំា្ព់្ត្ើរ ៃងិ្ ្ួតរ្ត�ួំរ
 ម្ កាៃ់ព�ើង្ខ្ពុ ំ។ 

ពតើគពសរាង្ពៃោះ រាៃ ្ត្មមេភា� អវែើខលាោះ?

ពោ�រារដត អ្្ជាអ្្្តសមប្តសមរួ� អ្្សគប់សគង្គពសរាង្ ៃិង្ជាអ្្ផ្�់�័ត៌រាៃដ៏្តំខាៃ់ 
(ឧទាហរ�៍៖ អ្្ដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍ អ្្ពរៀបចំពរា�ៃពយាបា� ៃិង្អ្្ពា្់�័ៃ្ធ) ដដ�រាៃបទ�ិពរាធៃ៍ 
ៃិង្គំៃិតពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អៃ្រាគមៃ៍។ អ្្សតរូវបាៃអពញ្ើញឱ្យចូ�រមួពដើម្ើដចច្រដំ�្�ើបទ�ិពរាធៃ័ ៃិង្គំៃិត
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រប្ត់អ្្តាមរ�ៈការ�ិភា្សាជាស្រុម។ ្្ពុង្ការ�ិភា្សា អ្្ៃរឹង្សតរូវបាៃរា្្តួរអំ�ើថាពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍
 ដូចពម្ច ៃិង្ទទួ�បាៃបទ�ិពរាធៃ៍អវែើខលាោះអំ�ើ្តិកាខេ រាោ? ពតើអ្្្ត់្តរា្គ �់អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរអវែើខលាោះចំពពាោះអ្្
 ផ្្�់ ឬពៅ្្ពុង្្តរាជិ្ស្រុម ឬ្តហគមៃ៍? ពតើអ្្គិតថា្ិតកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះគួរ�សង្រឹង្បដៃ្ថមយា៉ា ង្ដូចពម្ច? 
 

ឬគួរ�សង្ើ្ពៅតំបៃ់ពផ្សង្ដដរ ឬពទ? 

ពតើគពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ សបពយាជៃ៍អវែើខលាោះ?

គពសរាង្ពៃោះ ៃរឹង្ ផ្�់ ៃូវ�័ត៌រាៃ ្តំខាៃ់ អំ�ើ ឥទ្ធិ��/�ទ្ធផ� ដដ� ្តិកាខេ រាោទាងំ្ពៃោះ រាៃ ម្ព�ើ 
ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្ អាណា�យាបា�/អ្្ ផ្�់ការដថទា។ំ  ព�ើង្ មិៃ ទាៃ់បាៃ ដរឹង្ឱ្យ សបា្ដពៅពឡើ�ពទ ថាពតើ អ្្ ចូ� 
រមួ អាច ទទួ�បាៃ សបពយាជៃ៍�ើ ្តិកាខេ រាោនានា  ដដ� ពរៀបចំពោ�អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ឬអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះរាៃភា� 
បទដបៃដផ្្សបតិបត្ិការ្សមិតណា ដូពច្ោះ �័ត៌រាៃ សត�ប់ រប្ត់អ្្  គឺ រាៃ សបពយាជៃ៍ ពដើម្ើឱ្យ ព�ើង្ អាច ដ្តវែង្

 
��់�ើចំ�ពុ ចពៃោះ។ 

ពតើរាៃអ្្ណា ដរឹង្�ើ ចពមលាើ�ដដ� ខ្ពុ ំ ផ្�់ ដដរឬពទ?

ព ម្េ ោះ រប្ត់អ្្ ៃរឹង្ មិៃ បងាហា ញពៅ្្ពុង្្ំ�ត់សតានៃការ�ិភា្សាពឡើ�។ ្៏ប៉ាពុដៃ្អំឡពុង្ព���ិភា្សា 
្តរាជិ្ពផ្សង្ពទៀតៃរឹង្ដរឹង្អំ�ើចពមលាើ�រប្ត់អ្្ ព�ើង្ៃរឹង្��់ស�ម្្ពុង្ការរ្សាការ្តរា្ង ត់ ៃិង្រាមេ ៃៃរណា

 រ្ា្់អាចបងាហា ញអត្្តញ្ញា � ៃិង្ខលារឹមរារនៃគំៃិតរប្ត់អ្្ចូ�រមួពឡើ�។ អ្្អាចពសជើ្តពរ ើ្ត�្ការផ្�់
�័ត៌រាៃសតឡប់ពោ�្តរា្ង ត់ សប្តិៃពបើអ្្មិៃចង់្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ�ិភា្សាជា្ស្រុម។ ព ម្េ ោះរប្ត់អ្្ៃរឹង្មិៃ
បងាហា ញពៅព�ើរបា�ការ�៍ផ្�់�័ត៌រាៃសតឡប់ ឬរបា�ការ�៍នៃការវា�តនមលាចពុង្ពសកា�ពឡើ�។ 

ពតើរាៃ ហាៃិភ័� អវែើខលាោះ?

ព�ើង្ មិៃ រ�ំរឹង្ថា ៃរឹង្ រាៃ ហាៃិភ័� ធ្ងៃ់ធ្ងរ ម្ព�ើអ្្ ពឡើ�។ 

ពតើខ្ពុ ំសតរូវដតចូ�រមួ?

ពទ។ ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្ សាពៃោះ គឺ ពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេស័គចតិ ្ទាងំ្ស្តរុង្។ សប្តៃិពបើ អ្្   មៃិ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ 
 ្តិ្ សាពៃោះ ពនាោះ ៃរឹង្ �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្អវជិ្ជរាៃ ពឡើ�។ អ្្  អាចមិៃព្លាើ�្ត�ួំរម�ួចៃួំៃពៅព��ណា្៏បាៃ។ 
 

អ្្្៏អាចពសជើ្តពរ ើ្ត្តរព្តរការផ្�់�័ត៌រាៃសតឡប់ពោ�្តរា្ង ត់ ឬមិៃចូ�រមួផ្�់ចពមលាើ�ទាងំ្អ្ត់។   

ចពុោះ �ទ្ធផ� នៃ គពសរាង្ វា�តនមលាពៃោះ?

ៃរឹង្ �ពុ ំរាៃ ការ ផ�្�់ត៌័រាៃ ដ�់អ្្ ពផ្សង្អំ�ើ ការ ចូ�រមួ រប្់ត បពុគ្គ� ណាមួ�្្ពុង្ ្ត្មមេភា� ពា្�់ៃ័្ធៃរឹង្ 
ការវា�តនមលា ពៃោះពឡើ�។ ស្រុមការងារវា�តនមលា ៃរឹង្ ដច្រដំ�្ �ទ្ធផ� ជារមួ នៃ ការ វា�តនមលា ពៃោះ ពហើ��័ត៌រាៃ  
ពៃោះ ៃរឹង្ សតរូវ ដច្ រដំ�្ ជាមួ�  បពុគ្គ� អង្្គការ ស្្តងួ្ រា្ថ បៃ័ រប្់តរោឋា ភិបា�ដដ� រាៃ ចណំាបអ់ារមមេ�៍ ចង្ជ់�ួ 
 មៃពុ្ត្សវ�័ ព្មេង្ ៃិង្ ឪ�ពុ្រ្ា�/ អាណា�យាបា�។ 

ការ ចំណា�

អ្្  ៃរឹង្ មៃិ ចណំា� អវែើ ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ ្តិ្ សាពៃោះ ពសរៅដត �ើចូ�រមួផ្��់ត័រ៌ាៃ សត�បជ់ាស្រុម (សបដហ�
 ជា ២ ពរា៉ា ង្ ពនាោះពឡើ�)។
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ការ ផ្�់ ្តំ�ង្

អ្្  ៃរឹង្ មិៃ ទទួ�បាៃ ្ត�ំង្ ជា សបា្់ កា្ត្តសរាបព់��ពវោ ដដ� អ្្  ចណំា�  ពដើម្ើ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ការ
 

 ផ្�់�័ត៌រាៃ សត�ប់ជាស្រុមពឡើ� ប៉ាពុដៃ្ៃរឹង្រាៃការ ផ្�់ អាហារ្តសមៃ់ តិច តួច ្ ្ពុង្ ព�� �ិភា្សា។ 

ការឯ្ភា� ឬ ការ ��់ស�ម

ព�ើង្ បាៃ ទទ�ួ ការឯ្ភា� �ើ ស្្តងួ្ ្ ចិក្ារនារ ើពដើម្ើពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះ។ សប្តៃិពបើ អ្្   រាៃ ្ំត�ួរ 
 អំ�ើ ការ ្តិ្សាពៃោះ ឬ រាៃ អវែើមួ� ដដ� អ្្ មិៃ ព�ញចិត្ ្ូតមទា្់ទង្៖

្កសងួកិច្ការនារ ី

មោកជំទាវ ញាណ សចុិ្តា អគ្គនា�្នៃអគ្គនា�្ោឋា ៃ្តពុខភា�ៃិង្អភិវឌ្ឍៃ៍្តង្្គម 
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ ០១២ ៧៥៨ ៩៨៦

អង្គការ UNFPA  

មោក្ស ីអាងំ សេុមរ ើន មសៃ្ើ្មមេវធិើព�ៃឌ័រ 
មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥)  
ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ ៃរឹង្ព�ខភា្ជ ប់បៃ្៖ ១១៨  
ទូរ្ត័�្ច�័ត៖ +៨៥៥ ១២ ៥៧៥ ១៦១

ពតើការវា�តនមលាពៃោះទទួ�បាៃការឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធិការជាតិស្ម្តើ�ធម៌ដដរ ឬពទ?  

ការវា�តនមលាពៃោះទទ�ួបាៃការ��ស់�ម ៃងិ្ឯ្ភា��ើគ�ៈ្រាមេ ធកិារជាតសិ្ម្តើ�ធម្៌តសរាបក់ារ
 

សរាវសជាវទា្់ទង្ៃរឹង្មៃពុ្ត្សនៃស្្តួង្្តពុខាភិបា�នានថ្ងទើ ០២  ដខឧ្តភា ្្២ំ០១៦។

ពតើខ្ពុ ំ អាច ្តួរ អ្្ណាខលាោះ  សប្តិៃពបើ ខ្ពុ ំ រាៃ ្តំ�ួរ អំ�ើ ការ្តិ្សាពៃោះ?

សប្តៃិពបើ អ្្  រាៃ ្ំត�ួរអ�ំើគពសរាង្ពៃោះ ្ូតម ្តរួ បពុគ្គ�ិ្ គពសរាង្ ណា រ្ា្់ ឬ ទា្ទ់ង្ អ្្  ណា រ្ា្់ ដដ� 
រាៃបញ្្ជ ្់ព ម្េ ោះខាង្ព�ើ។ 
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ទ្្ង ់ផ្តលក់ារ យល់្ ព្

ខ្ពុ ំ ្ូតមបញ្្ជ ្់ថា អ្្ ដដ� ្តពុំឱ្យ ខ្ពុ ំ ��់ស�ម ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា�តនមលាពៃោះបាៃ ផ្�់  �័ត៌រាៃ ដ�់ខ្ពុ ំ ្ ្ពុង្ 
 ្សមិតដដ�ខ្ពុពំ�ញចិត។្ រាត ់បាៃ �ៃ្យ� ់សបាបខ់្ពុ�ំើ ពរា�ប�ំង្ ៃើតវិធិើ ហាៃភិ�័ ៃងិ្ សបពយាជៃ ៍ៃងិ្ ្តទិ្ធរិប្ត់

 ខ្ពុ ំ។ ខ្ពុ ំបាៃ ទទួ� ខិតប័�ណ�័ត៌រាៃអំ�ើការ វា� តនមលាពៃោះ ពហើ� ខ្ពុ ំ រាៃ ព�� សគប់សរាៃ់ ពដើម្ើ ដ្តវែង្��់ ៃិង្ ្តួរ
 ្តំ�ួរ នានា សប្តិៃពបើខ្ពុ ំចង់្្តួរ។  ខ្ពុ ំគិតថា ខ្ពុ ំបាៃ ទទួ� ចពមលាើ� ចំពពាោះ្តំ�ួររប្ត់ខ្ពុ ំ ពា្់�័ៃ្ធ ៃរឹង្ ការ ចូ�រមួ 
 ្្ពុង្ ការវា�តនមលាពៃោះ ្ ្ពុង្ ្ សមិត ដដ�ខ្ពុ ំព�ញចិត្។ ខ្ពុ ំទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃអំ�ើការ វា�តនមលា ពៃោះ រមួ ជាមួ�ៃរឹង្ 
 �ត៌័រាៃដដ� សបមូ��ើ មៃពុ្ត្ស ពផ្សង្ពទៀត ៃរឹង្ សតរូវ បញូ្� ្ ្ពុង្ របា�ការ�៍ ពោ� មៃិ រាៃ បពញ្ញអត្្តញ្ញា � 

រប្ត់អ្្ណា ពឡើ�។ 

ខ្ពុ ំដរឹង្ថា ខ្ពុ ំរាៃ ្តទិ្ធ ិដ្ ការ��ស់�មរប្់តខ្ពុ ំពចញ�ើ ការវា�តនមលាពៃោះ ពោ� �ពុ ំរាៃ ផ�វបិា្ជាអវជិ្ជរាៃ
  អវែើពឡើ�។ ខ្ពុ ំ ្ូតម ផ្�់ ការ ��់ស�ម រប្ត់ខ្ពុ ំ ថា ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការ វា� តនមលាពៃោះ ពោ�ព្តរ ើ ៃិង្ ្តមេ័សគចិត្។ 

្ូតមោ្់្តញ្ញា  X ្្ពុង្សបអប់ខាង្ពសកាម ពដើម្ើ ផ្� ់ការ ��់ស�ម្តសរាប ់្ត្មមេភា�ៃើមួ�ៗ ដដ� អ្្ 
្តពុខចិត្ចូ�រមួ។ 

ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួផ្�់�័ត៌រាៃសតឡប់ជាស្រុម

ខ្ពុ  ំ��់ស�មចូ�រមួ ផ្�់�័ត៌រាៃសត�ប់តាមរ�ៈការ្តរព្តរជា�្ខេ�ៈ្តរា្ង ត់

 [្តរា្គ �៖់ សប្តៃិពបើអ្្  ចូ�រមួ មៃិ ពចោះអាៃ ៃងិ្ ្តរព្តរ រា្្សើឯ្រាជ្យ រ្ា្ ់ដដ� ចូ�រមួ ដរឹង្ ឮ�ើ ដពំ�ើ រ
 ការ ផ្�់ ការ ��់ស�មពៃោះ ៃរឹង្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ដំព�ើ រការ ផ្�់ការ��់ស�ម ពៃោះ ពដើម្ើ ធានា យា៉ា ង្ ណាឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ 

��់ ព�ញព�ញ�ើការ វា�តនមលាពៃោះ រមួទាងំ្ ការ ចពុោះហត្ថព�ខា ៃិង្ បំព�ញ  ទសមង់្ផ្�់ការ ��់ស�មពៃោះ ្ ្ពុង្ នាម 
ឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ ផង្។]

ព ម្េ ោះ អ្្ ចូ�រមួ……………………………………………………..(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាអ្្ ចូ�រមួ………………………… កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះបពុគ្គ�ិ្………………………………………………….(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខាបពុគ្គ�ិ្……………………….. កា�បរពិច្ទ………………………………

ព ម្េ ោះរា្្សើ……………………………………………………...(្ូតម បំព�ញ)

ហត្ថព�ខារា្្សើ………………………………កា�បរពិច្ទ………………………………

ព�ខទូរ្ត័�្ ទំនា្់ទំៃង្ ……………………..
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ឧបស្ពម័ន្ធ ៤៖ ក្្ងសណួំរ

េមា្គ ល់៖ (្្មងសំណួរស្រោបអ់្្ចូលរមួោក្មេងវ�័ជំទង ់និងអ្្ចិញឹ្មបីបាចន់ឹងករៀបចំឱ្យរោនភាពងា�
្សរួលស្រោបអ់្្ក្បើ្បាស់្្មងសំណួរ)

ការអមងកាតជា្ួយនឹងមកមេងវម័យជំទង់

ពម័ត៌រោនស្វតារ
ថផ្នកទី១៖ ្ូតមបំព�ញចពមលាើ�ខាង្ពសកាម អំ�ើ�័ត៌រាៃរាវតារផ្្�់ខលាួៃរប្ត់អ្្

ល.រ េំណរួ/សេចក្ជីសរៀបរាប់ ជសបមើេចសមលែើយ

001 ពតើបអូៃពភទ សបរុ្ត ឬ ស្តើ? 1 – សបរុ្ត
2 – ស្តើ

002 ពតើបអូៃរាៃអា�ពុប៉ាពុនាមេ ៃ?
(សប្ិតៃពបើព្លាើ�ជា្្ដំខមេរ ្ូតមដ្ 1 
្្ពំចញ)

___________ ្្ ំ   

003 ពតើបអូៃ្ំ�ពុង្ពរៀៃដដរ ឬ ពទ? 1 – ពទ
2 – បាទ/ចា្ត

004 ពតើ្្ពំៃោះបអូៃពរៀៃថ្ា្់ទើប៉ាពុនាមេ ៃ? ឬ 
សប្តិៃពបើឈប់ពរៀៃពហើ�ពនាោះ៖ ពតើបអូៃពរៀៃ
បាៃសតរឹមថ្ា្់ទើប៉ាពុនាមេ ៃ?

_____________

005 ពតើបអូៃធាលា ប់ពរៀៃសតរួតថ្ា្់ដដរ ឬ ពទ? 1 – បាទ/ចា្ត
2 – ពទ

006 កា��ើ្្មំពុៃពៃោះ  ពតើបអូៃពរៀៃ�ូដ្្សមិតណា 
ពធៀបជាមួ� ៃិង្្ិត្ត្សដនទពទៀត្្ពុង្ថ្ា្់?

1 – ខ្ពុ ំ្ត្ថិត្្ពុង្ចំពណាម្ិត្ត្សដដ�ពរៀៃពខសា
�ជាង្ពគ្្ពុង្ថ្ា្់
2 – ខ្ពុ ំពរៀៃពសកាមមធ្យមភាគ
3 – ខ្ពុ ំពរៀៃសតរឹមមធ្យមភាគ
4 – ខ្ពុ ំពរៀៃខ្្ត់ជាង្មធ្យមភាគ
5 – ខ្ពុ ំ្ត្ថិត្្ពុង្ចំពណាម្ិត្ត្សដដ�ពរៀៃ�ូដ្
ជាង្ពគ្្ពុង្ថ្ា្់

007 ពតើបអូៃគិតថា បអូៃៃរឹង្ពរៀៃចប់្សមិតវទិយា�័�
ដដរ ឬ ពទ?

1 – �ិតជាមិៃចប់ពឡើ�
2 – សបដហ�ជាមិៃចប់ពឡើ�/
ខ្ពុ ំមិៃចង់្បៃ្ពរៀៃពទៀតពឡើ�
3 – សបដហ�ជាចប់/ខ្ពុ ំ្តង្្រឹមដូពច្ោះដដរ
4 – �ិតជាចប់
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008 ពតើបអូៃរ្ត់ពៅ្្ពុង្ផ្ោះសបពភទណា? 1 – ផ្ោះ្តលារឹ្/្ត្ូវ
2 – ផ្ោះពឈើ ដំបូ�្តលារឹ្
3 – ផ្ោះពឈើ ដំបូ�្ត័ង្កេ្តើ
4 – ផ្ោះពឈើ ដំបូ�ព្្ឿង្
5 – ផ្ោះពធវែើ�ើឥដឋា ឬ ថមេ
6 –ពផ្សង្ៗ (្ូតមបញ្្ជ
្់៖..........................................)

009 ពតើរាៃមៃពុ្ត្សព�ញវ�័ប៉ាពុនាមេ ៃអ្្ ដដ�រាៃ 
អា�ពុ ចាប់�ើ 18 ្្ពំឡើង្ពៅ ដដ�រ្ត់ពៅ 
្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃ? (រ្ត់ពៅ៥ដថ្ង្្ពុង្មួ�

 
អាទិត្យជាអចិនសៃ្�)៍

__________________

010 ពតើរាៃព្មេង្ ឬ ព្មេង្ជំទង់្ប៉ាពុនាមេ ៃនា្់ 
ដដ�រាៃអា�ពុពសកាម 18 ្្ ំ
រ្ត់ពៅ្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃ?

__________________

011 ពតើបអូៃរ្ត់ពៅជាមួ�រ្ា�រប្ត់បអូៃ្្ពុង្ផ្ោះដត
មួ�ដដរ ឬ ពទ?

1 – ពទ
2 – បាទ/ចា្ត

012 ពតើបអូៃរ្ត់ពៅជាមួ�ឳ�ពុ្រប្ត់បអូៃ្្ពុង្ផ្ោះដត
មួ�ដដរ ឬ ពទ?

1 – ពទ
2 – បាទ/ចា្ត

013 ្្ពុង្រ�ៈព�� ៧នថ្ងចពុង្ពសកា�ពៃោះ ពតើអ្្ជួប 
សបទោះបញ្ហា មិៃរាៃអាហារបរពិភាគសគប់សរាៃ់
្តសរាប់មៃពុ្ត្សសគប់រ្ា្្ពុង្ផ្ោះញរឹ្ញាប ់
ប៉ាពុណាណ  ?

1 – ព្ត្ើរដតពរៀង្រា�់នថ្ង (6-7 នថ្ង)
2 – ពសចើៃនថ្ង (4-5 នថ្ង)
3 – �ើរបើនថ្ង (2-3 នថ្ង)
4 – ្សម (1 នថ្ង)
5 – មិៃដដ� (0 នថ្ង)

014 ្្ពុង្រ�ៈព�� ៧នថ្ងចពុង្ពសកា�ពៃោះ ពតើអ្្ឬ 
មៃពុ្ត្សពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្ផ្ោះអ្្ ចូ�ពគង្ទាងំ្ឃាលា
ៃពោ��ពុំរាៃអាហារបរពិភាគញរឹ្ញាប ់
ប៉ាពុណាណ ?

1 – ព្ត្ើរដតពរៀង្រា�់នថ្ង (6-7 នថ្ង)
2 – ពសចើៃនថ្ង (4-5 នថ្ង)
3 – �ើរបើនថ្ង (2-3 នថ្ង)
4 – ្សម (1 នថ្ង)
5 – មិៃដដ� (0 នថ្ង)

015 ្្ពុង្រ�ៈព�� ៧នថ្ងចពុង្ពសកា�ពៃោះ ពតើអ្្ពៅ
ពរៀៃទាងំ្អត់បា�ពោ�រារដត�ពុំរាៃអាហារ
បរពិភាគ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ? 

1 – ព្ត្ើរដតពរៀង្រា�់នថ្ង (6-7 នថ្ង)
2 – ពសចើៃនថ្ង (4-5 នថ្ង)
3 – �ើរបើនថ្ង (2-3 នថ្ង)
4 – ្សម (1 នថ្ង)
5 – មិៃដដ� (0 នថ្ង)

016 ពតើបញ្ហា មពធយាបា�ពធវែើដំព�ើ រ បាៃពធវែើឱ្យ
បអូៃ�ពុំបាៃពៅរាោពរៀៃ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ? 
(ឧ. អត់្ង់្ ម៉ាូតូ ឬខូច្ង់្/ម៉ាូតូ 
ជាពដើម?�?) 

1 – មិៃដដ�
2 – ្សម
3 – �ូរៗម្ង្
4– ញរឹ្ញាប់
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017 ពតើបអូៃបាៃចូ�រមួ្ត្មមេភា� ឬ 
្ិច្សបជពុំជាមួ�ស្រុម្តហគមៃ៍ ឬ 
្លារឹបណាមួ� ជាសបចាដំដរឬពទ? 
(បញ្្ជ ្់៖ ជាស្រុមអវែើ ឬ ្ិច្សបជពុំ្៏បាៃ)

1 – ពទ
2 – បាទ/ចា្ត

ថផ្នកទី ២៖ 

ឥឡូវពៃោះ�ួ្បង្ ៃរឹង្្តួរ្តំ�ួរមួ�ចំៃួៃអំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍ជើវតិរប្ត់បអូៃ ដដ�រាៃដូជា ភា�្តបបា� ភា�ឈចឺាប់ 
ៃិង្ភា��ពុំ្ូតវ្តបយា�ចិត្ជាពដើម។�។ ្ូតមចង្ចាថំាអវែើៗសគប់យា៉ា ង្ដដ�បអូៃៃិយា�គឺៃរឹង្រ្សាជាការ្តរា្ង ត់

018 ពសរៅ�ើឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់បអូៃ  ពតើរាៃ 
អ្្ណាពផ្សង្ពទៀត  ដដ�បអូៃចាត់ទពុ្ថាជា
អាណា�យាបា�្តំខាៃ់្្ពុង្ជើវតិរប្ត់បអូៃដដរ 
ឬពទ?

1 – ពទ     [្ូតមរ�ំង្ពៅ្តំ�ួរទើ ២០]
2 – បាទ/ចា្ត

019 សប្តិៃពបើរាៃ (បាទ/ចា្ត)៖
ពតើអ្្ណាដដ�ជាអាណា�្យបា�្តំខាៃ ់
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្ជើវតិរប្ត់បអូៃ?

1 – រាច់ញាតិ (ឧ. ជើដូៃជើតា  អ៊ំ �ូ  មើង្  បង្  
ឬ បង្ជើដូៃមួ�)
2 – មិត្ភ្្ិជិត្ត្ិទរប្ត់សគរួរារ
3 – សគរូបពសង្ៀៃ
4 – អ្្ដរឹ្នារំា្តនា
5 – ពមដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍
6 – អ្្ផ្�់ព្តវាដថទា្ំតពុខភា�
7 – ពផ្សង្ពទៀត (__________) 
[ចពមលាើ�បាៃពសចើៃ]

020 ពតើឪ�ពុ្រប្ត់បអូៃ ឬ មៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័ 
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ 
ពរៀបចំចមអិៃមហាូបអាហារ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?
(បញ្្ជ ្់៖ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័គឺ្តំពៅព�ើមៃពុ្ត្ស 
ដដរាៃអា�ពុ 18 ពឡើង្ពៅ)

1 – មិៃដដ�
2 – �ូរៗម្ង្
3 – ញរឹ្ញាប់
4 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្ ឬមៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័

021 ពតើឪ�ពុ្រប្ត់បអូៃ ឬ មៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័ 
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ ្តំអាតផ្ោះ 
ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – �ូរៗម្ង្
3 – ញរឹ្ញាប់
4 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្ ឬមៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័

022 ពតើឪ�ពុ្រប្ត់បអូៃ ឬ មៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័ 
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ 
ពបា្្តពមលាៀ្បំពា្់ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – �ូរៗម្ង្
3 – ញរឹ្ញាប់
4 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្ ឬមៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័
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023 ពតើឪ�ពុ្រប្ត់បអូៃ ឬ មៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័ 
ពផ្សង្ពទៀត្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ ពមើ�ដថបអូៃ ឬ 
បង្បអូៃបពង្កេើត ឬ ជើដូៃមួ� ជើដូៃជើតា/រ្ា� 
ឬ ព្មេង្ៗដនទពទៀត្្ពុង្ផ្ោះ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – �ូរៗម្ង្
3 – ញរឹ្ញាប់
4 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
5 –�ពុំរាៃឪ�ពុ្ ឬមៃពុ្ត្សសបរុ្តព�ញវ�័

024 ពតើអ្្ណាជាអ្្្តពសមចចិត្រា�់្ិច្កា
រ្្ពុង្សគរួរារ  ដដ�ពា្់�័ៃ្ធជាមួ�បអូៃ 
ៃិង្បង្បអូៃរប្ត់បអូៃ (ៃិង្ ព្ុរារពផ្សង្)
ពទៀតដដ�រ្ត់ពៅ្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃ)? (ឧ. 
អាហារ, ពៅពរៀៃ, ពៅពដើព�ង្ជាមួ�មិត្ភ័ស្ 
ឬ ទិញទំៃិញពផ្សង្ៗ)

1 – រ្ា�/្តរាជិ្ជាស្ត្ើ្្ពុង្ផ្ោះ
2 – ឪ�ពុ្/្តរាជិ្ជាបពុរ្ត្្ពុង្ផ្ោះ
3 – ទាងំ្ឪ�ពុ្ ៃិង្រ្ា�/្តរាជិ្ទាងំ្សបរុ្ត 
ៃិង្ស្តើ្្ពុង្ផ្ោះ

025 ពតើអ្្ណាជាអ្្្តពសមចចិត្ រា� ់
្ិច្ការ្្ពុង្សគរួរារ  ដដ�ពា្់�័ៃ្ធជាមួ�ការ 
ចំណា�ព�ើមហាូបអាហារ ៃិង្្តពមលាៀ្បំពា្់?

1 – រ្ា�/្តរាជិ្ជាស្ត្ើ្្ពុង្ផ្ោះ
2 – ឪ�ពុ្/្តរាជិ្ជាបពុរ្ត្្ពុង្ផ្ោះ
3 – ទាងំ្ឪ�ពុ្ ៃិង្រ្ា�/្តរាជិ្ទាងំ្សបរុ្ត 
ៃិង្ស្តើ្្ពុង្ផ្ោះ

026 ពតើអ្្ណាជាអ្្្តពសមចចិត្រា�់្ិច្ការ្្ពុង្ 
សគរួរារដដ�ពា្់�័ៃ្ធជាមួ�ការចំណា�ព�ើ 
ពរឿង្ធំៗ ដូចជាទិញឡាៃផ្ោះ ឬ 
ពសគឿង្ពសបើសបា្ត់្្ពុង្ផ្ោះ?

1 – រ្ា�/្តរាជិ្ជាស្ត្ើ្្ពុង្ផ្ោះ
2 – ឪ�ពុ្/្តរាជិ្ជាបពុរ្ត្្ពុង្ផ្ោះ
3 – ទាងំ្ឪ�ពុ្ ៃិង្រ្ា�/្តរាជិ្ទាងំ្សបរុ្ត 
ៃិង្ស្តើ្្ពុង្ផ្ោះ

027 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើ្តរាជិ្ 
ឬ អាណា�យាបា�្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ ធាលា ប ់
សបាប់បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ថាបអូៃរាអ ត ឬ�អ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – �ូរៗម្ង្
4 – មិៃដដ�

ថផ្នកទី៣៖

បអូៃព្លាើ�បាៃ�អណា្ត់្ៃលាង្ម្្ូតមអរគពុ�។ ឥឡូវពៃោះបង្ ៃរឹង្្តួរបអូៃអំ�ើការ��់ព�ើញរប្ត់បអូៃពៅព�ើទំនា្់

 ទៃំង្រវាង្បពុរ្ត ៃងិ្ស្្តើ្្ពុង្្តង្្គម។ វា�ពុរំាៃចពមលាើ� ខពុ្ត ឬ សតរូវពនាោះពទ  ព�ើង្សរាៃដ់តចាបអ់ារមមេ�៍ចពំពាោះអវែើដដ�បអូៃ
 គិតប៉ាពុពណាណ ោះ។ ្ូតមពសជើ្តពរ ើ្តចពមលាើ� ��់ស្តបខាលា ងំ្, ��់ស្តប, មិៃ��់ស្តប ឬ មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្ជាមួ�ៃរឹង្

 សបពយាគខាង្ពសកាមដដ�សតរូវៃរឹង្បអូៃ៖

028 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�   ពតើបអូៃបាៃ
 ទទួ�ការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ឱ្យពធវែើអវែើមួ�្្ពុង្ជើវតិ

 រប្ត់បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ �ើ្តរាជិ្  
ឬអាណា�យាបា�្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

029 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើ្តរាជិ្ 
ឬ អាណា�យាបា�្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃធាលា ប ់
សបាប់បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ថាបអូៃជាមៃពុ្ត្សខ្ជិ� 
ឬ �្ងង្់ឬរូបរាង្មិៃរាអ ត? 

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�
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030 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើ្តរាជិ្ 
ឬ អាណា�យាបា�្្ពុង្សគរួរាររប្ត់បអូៃធាលា ប ់
ពមើ�ងា� ឬ ពធវែើឱ្យបអូៃខាមេ ្ត់ពគពៅចំពពាោះមពុខ
អ្្ដនទញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

31 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 បាៃចំណា�ព��ពៅពសរៅផ្ោះ ពោ��ពុំរាៃ 

មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ណារ្ា្់្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃដរឹង្
ថាបអូៃពៅទើណាពឡើ�ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

032 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើឪ�ពុ្ 
ឬ រ្ា�/អ្្ពមើ�ដថទារំប្ត់បអូៃ 
ធាលា ប់ស្តវ រឹង្ខាលា ងំ្រហូតដ�់ មិៃអាចពមើ�ដថ 
បអូៃ ៃិង្ ្ូៃៗ ពផ្សង្ពទៀត ្្ពុង្ផ្ោះ 
បាៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

033 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 បាៃពៅរ្ា្់ពៅផ្ោះរប្ត់អ្្ពផ្សង្ពទៀត  

ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ? (ឧ. រាៃបញ្ហា អវែើមួ�្្ពុង្ 
ផ្ោះ ដដ�ជំរពុញបអូៃឱ្យពៅរ្ា្់ពៅជាមួ�ពគ)

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

034 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ព�ើញ ឬ ឮ រ្ា�/អ្្ពមើ�ដថទាពំភទស្តើ 

រប្ត់បអូៃទទួ�រង្ការវា�ដំពោ�ប្ើ ឬ នដគូ 
រប្ត់រាត់ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

035 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា� ពតើបអូៃ
ធាលា ប់បាៃទទួ�រង្ការោ្់�ិៃ័�្្ពុង្ផ្ោះ  
ពោ�ទទួ�រង្ការវា�ដំជាពរៀង្រា�់នថ្ង ឬ 
ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

036 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ទទួ�រង្ការវា�ដំពៅផ្ោះ ជាមួ�ដខ្សស្វា៉ាត់ ឬ 

រពំាត់ ឬ វត្ថពុរ រឹង្ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

037 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ទទួ�រង្ការវា�ដំពៅផ្ោះ ខាលា ងំ្រហូតដ�់ 

រាៃរ្ាម ឬ រ្ាមជា ំញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

038 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
ព�ើញ ព្ុរារពផ្សង្ពទៀតពៅរាោពរៀៃសតរូវបាៃ
សគរូវា�   ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�
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039 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ទទួ��ិៃ័�ពៅរាោពរៀៃ ពោ�សតរូវទទួ� 

រង្ការវា�ដំពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍ញរឹ្ញាប ់
ប៉ាពុណាណ ? (ឧ. ពោ�នដ)

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

040 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ទទួ�រង្ការវា�ដំពៅរាោពរៀៃ ជាមួ� 

ដខ្សស្វា៉ាត់ ឬ រពំាត់ ឬ វត្ថពុរ រឹង្ពផ្សង្ពទៀត 
ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

041 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់
 ទទួ�រង្ការវា�ដំពៅរាោពរៀៃខាលា ងំ្រហូត 

ដ�់រាៃរ្ាម ឬ រ្ាមជាញំរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

042 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃសតរូវ
 បាៃមៃពុ្ត្សវ�័ ឬ ព្មេង្ពផ្សង្ពទៀត បំភិត 

បំភ័�, រខំាៃ, ព្តើចចំអ្ ឬពបៀតពបៀៃពៅ 
រាោពរៀៃ ឬ ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់បអូៃញរឹ្
ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

ថផ្នកទី៤៖

្តសរាប់្តំ�ួរបន្ាប់ ព�ើង្ចង់្ដរឹង្ថាពតើអ្្��់ស្តប ឬ មិៃ��់ស្តបប៉ាពុណាណ ជាមួ�ៃរឹង្សបពយាគៃើមួ�ៗ អំ�ើអវែើ
 ដដ�បអូៃគិតថាអាចទទួ��្បាៃ ឬ មិៃអាចទទួ��្បាៃ។ ្ូតមចាថំា�ពុំរាៃចពមលាើ�ណាដដ�សតរូវ ឬ ខពុ្តពនាោះ
 

ពទ។ បង្សរាៃ់ដតចាប់អារមមេ�៍ចង្់ដរឹង្អំ�ើអវែើដដ�បអូៃគិតព�ើញប៉ាពុពណាណ ោះ។ ្ូតមចាថំា ចពមលាើ�រប្ត់បអូៃ្្ពុង្ការអពង្កេត
ពៃោះសតរូវបាៃរ្សាទពុ្ជាការ្តំងាត់ទាងំ្ស្តរុង្។

043 ្្ពុង្អំឡពុង្ព��៦ដខចពុង្ពសកា�  ពតើបអូៃធាលា ប់ 
បំភិតបំភ័�, ព្តើចចំអ្ ឬ ពបៀតពបៀៃមៃពុ្ត្ស
វ�័ព្មេង្ពផ្សង្ពទៀតពៅរាោពរៀៃ ឬ្្ពុង្ 
្តហគមៃ៍រប្ត់បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – ញរឹ្ញាប់ខាលា ងំ្
2 – ញរឹ្ញាប់
3 – ព��ខលាោះ
4 – មិៃដដ�

044 តួនាទើ្តំខាៃ់ជាង្ពគរប្ត់ស្ត្ើ គឺសតរូវពមើ� 
ដថផ្ោះ្តដម្ង្រប្ត់ខលាួៃ ៃិង្ចំអិៃមហាូបអាហារ

 
្តសរាប់សគរួរាររប្ត់នាង្។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

045 រាៃព��ខលាោះ  ស្ត្ើ្តមៃរឹង្ទទួ�ការវា�ដំ។ 1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

046 វាជាការទទួ�ខពុ្តសតរូវរប្ត់ស្ត្ើ  
្្ពុង្ការការពារមិៃឱ្យរាៃនផ្ពពាោះ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្



143

047 ស្ត្ើរ្ា្់គួរ្ត៊ូសទាជំាមួ�ៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាពដើម្ើ 
រ្សាសគរួរារឱ្យពៅជពុំរ្ា។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

048 ្តំរាប់មៃពុ្ត្សសបរុ្ត  សប្ិតៃពបើរាៃអ្្ណា
រ្ា្់សបរាថពមើ�ងា�រាត់ ពនាោះរាត់គួរការ
ពារព្រ ៌ព្ ម្េ ោះរប្ត់រាត់ពោ�ពសបើ្រាលា ងំ្បា�  
សប្តិៃជាចាបំាច់។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

049 ្្ពុង្នាមជាបពុរ្ត ចាបំាច់សតរូវដតរាៃភា� 
រ រឹង្បពុរឹង្។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

050 ស្ត្ើដដ�ពធវែើការងារពៅ្ដៃលាង្ព្តវា្មសាៃ ្
ដូចជាខារា៉ា អូពខ ៃិង្ ្ដៃលាង្រា៉ា ្តសា ឬ អ្្ 
ផ្ស�វែផសា�សរាពបៀរ គឺជាស្ត្ើដដ�រាៃ 
ភា�នថលាថ្ូរ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

051 ខ្ពុ ំគិតថា បពុរ្តគួរដច្រដំ�្្ិច្ការផ្ោះជាមួ�
ស្ត្ើ  ដូចជាោង្ចាៃ ពបា្ត្តំអាត ៃិង្ ោ្ំតលា 
ជាពដើម។�។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

052 ខ្ពុ ំគិតថា មៃពុ្ត្សគួរទទួ�បាៃការពអា�តនមលា 
ៃិង្ ការពរារ�ដូចរ្ាមិៃថាសបរុ្ត ឬ 
ស្តើពនាោះពទ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

053 ស្ត្ើគួររ្ាប់បងា្គ ប់ប្ើរប្ត់ខលាួៃ។ 1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

054 ខ្ពុ ំគិតថា បពុរ្តគួរជាអ្្្តពសមចចិត្ចពុង្ពសកា�
្្ពុង្សគប់្ិច្ការទាងំ្អ្ត់រប្ត់សគរួរារ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

055 ខ្ពុ ំគិតថា ស្ត្ើមិៃអាចបដិព្តធមិៃរមួពភទជា
 មួ�ៃរឹង្ប្ើរប្ត់នាង្ពឡើ�។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
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056 ខ្ពុ ំគិតថា សប្ិតៃពបើសប�ៃ្ធពធវែើអវែើមួ�ខពុ្ត 
ប្ើរប្ត់នាង្រាៃ្ិតទ្ធិោ្់ពទា្តនាង្។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

ថផ្នកទី ៥៖

ដផ្្ពៃោះគឺជួ�ពអា�ព�ើង្ដរឹង្អំ�ើអារមមេ�៍ ៃិង្គំៃិតរប្ត់បអូៃពៅព�ើអ្្ដថទាបំអូៃ។ ្ូតមគិតអំ�ើមៃពុ្ត្សព�ញវ�័ជា
 ស្ត្ើ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់បអូៃដដ�ជាអ្្ផ្�់ការដថទាពំសចើៃជាង្ពគដ�់បអូៃ។ រាត់អាចជាអ្្រ្ា� ឬ ្តសរាប់អ្្ខលាោះ រាត់

អាចជាមៃពុ្ត្សពផ្សង្ពទៀតដូចជារាច់ញាតិជាពដើម។ ្ូតមគិតដ�់មៃពុ្ត្សស្តើដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដ៏្តំខាៃ់រប្ត់
បអូៃអាចជាអ្្រ្ត់ពៅ្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃ ៃិង្ជាអ្្ពមើ�ដថផ្ោះ្តដម្ង្។

057 ខ្ពុ ំគិតថា ស្ត្ើដដ�ព្តលាៀ្ពា្់្តពុិច្តពុើ ឬស្តវ រឹង្ 
គឺចង់្ឱ្យបពុរ្តចាប់រពំោភ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

058 ខ្ពុ ំគិតថា វាមិៃដមៃជាការចាប់រពំោភពនាោះពទ 
សប្តិៃពបើស្ត្ើមិៃពរ ើបសរា្តតបតវញិពនាោះ។ 

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

059 ខ្ពុ ំគិតថា វាមិៃថវែើពនាោះពទ ពៅព��ដដ�ពៅ 
ៃរណារ្ា្់ពោ�ព ម្េ ោះមិៃ�អ, សបរាថពមើ� 
ងា�, ព្តើចចំអ្, គំរាម្ំដហង្ ឬ ៃិយា� 
ពរឿង្មិៃ�អអំ�ើមៃពុ្ត្សណារ្ា្់ ខ�ៈដដ� 
�ួ្ពគ្ំ�ពុង្រាៃទំនា្ត់ ឬ ព ល្ា ោះរ្ា។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

060 ខ្ពុ ំគិតថា វាមិៃថវែើពនាោះពទដដ�ខ្ពុ ំវា� ឬោ�់ 
 ឬ ទាត់មៃពុ្ត្សរ្ា្់  សប្ិតៃពបើ�ួ្ពគពធវែើឱ្យខ្ពុ ំ 

ខរឹង្, �្អវែើមួ��ើខ្ពុ ំ ឬមិៃ��់ស្តបជាមួ�
 

ខ្ពុ ំពនាោះ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

្តំរាប់្តំ�ួរបន្ាប់ពៅពៃោះ ្ូតមគិត�ើមៃពុ្ត្សព�ញវ�័ជាបពុរ្ត្្ពុង្ជើវតិរប្ត់បអូៃដដ�ជាអ្្ផ្�់ការដថទាពំសចើៃជាង្
 ពគដ�់បអូៃ។ រាត់អាចជាពោ្ឪ�ពុ្ ឬ ្តសរាប់អ្្ខលាោះ រាត់អាចជាមៃពុ្ត្សរ្ា្់ពទៀតដូចជារាច់ញាតិជាពដើម។  

្ូតមគិត�ើមៃពុ្ត្សសបរុ្តដដ�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដ៏្តំខាៃ់រប្ត់បអូៃ អាចជាអ្្រ្ត់ពៅ្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់បអូៃ ៃិង្ជាអ្្ពមើ�
 ដថផ្ោះ្តដម្ង្។

061 ខ្ពុ ំគិតថា វាជាការ្តំខាៃ់ដដ�សតរូវរ្ាប់  
ៃិង្ ដ្តវែង្��់�ើគំៃិតរប្ត់មៃពុ្ត្សរ្ា្ ់
ពទៀត ខ�ៈព��ដដ�រាៃជពរាលា ោះ 
ៃិង្ការមិៃឯ្ភា�រ្ា។ 

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

062 ខ្ពុ ំគិតថា វាជាគំៃិត�អដដ�សតរូវជដជ្រ្ា�ើការ
មិៃឯ្ភា�រ្ា ឬ ទំនា្ត់អវែើមួ�ជាមួ�រ្ាជា
ជាង្វា�ដំរ្ា�ើពរឿង្ពនាោះ។ 

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
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063 ទពង្វែើដដ�ឪ�ពុ្ ឬ រ្ា�វា�្ូៃ 
គឺអាចទទួ��្បាៃ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

064 បពុរ្តវា�សប�ៃ្ធ ឬ នដគូរប្ត់ខលាួៃ 
គឺជាពរឿង្ដដ�អាចទទួ��្បាៃ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

065 វាមិៃថវែើពនាោះពទ ដដ�ព្មេង្សបរុ្តវា�្តង្សា 
រប្ត់ខលាួៃ សប្ិតៃពបើនាង្ពធវែើឱ្យរាត់ខរឹង្ពនាោះ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

066 ព��ខលាោះព្មេង្សបរុ្តសតរូវវា�្តង្សាររប្ត់ខលាួៃ  
ពដើម្ើឱ្យនាង្សត�ប់ម្្្ពុង្ការសគប់សគង្រប
្ត់ពគវញិ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

067 វាមិៃថវែើពនាោះពទ ដដ�មិត្សបរុ្តវា�ដំពៅព�ើ    
្តង្សា/សប�ៃ្ធ ព��ដដ��ួ្រាត់បដិព្តធមិៃ
រមួពភទជាមួ�។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

068 សប្តិៃពបើព្មេង្សបរុ្តវា�្តង្សារប្ត់ខលាួៃ ព្មេង្ 
សបរុ្តពផ្សង្ពទៀតៃរឹង្គិតថារាត់បពុរ្ត�ិត។
(ឧ. បរពុ្តកាលា ហាៃ, បពុរ្តខាលា ងំ្)

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

069 មិត្សបរុ្តវា�្តង្សារមិៃដមៃជាពរឿង្ធំពនាោះ
ពទ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

070 ្រ�ើ ចាប់រពំោភមួ�ចំៃួៃ គឺព្ើតពឡើង្ 
ពោ�រារជៃរង្ពសរាោះជាអ្្បង្កេរ។

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្

071 ខ្ពុ ំគិតថា វាមិៃដមៃជាការចាប់រពំោភពនាោះពទ
សប្តិៃពបើជៃរង្ពសរាោះមិៃពរ ើបសរា្តតបតវញិ
ពនាោះ។ 

1 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – ��់ស្តប
3 – មិៃ��់ស្តប
4 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
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072 ខ្ពុ ំរាៃទំនា្់ទំៃង្ជិត្ត្ិទសប្បពោ�ការ 
�្ចិត្ទពុ្ោ្់ជាមួ�រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់
ជាស្ត្ើរប្ត់ខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃរ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើ

073 រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើរប្ត់ខ្ពុ ំ ពធវែើអវែើៗ
 សគប់ដបបយា៉ា ង្ដដ�រាត់អាចពធវែើបាៃពដើម្ើ 

រាសំទខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃរ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើ

074 រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើរប្ត់ខ្ពុ ំដតង្ដត
ពៅទើពៃោះជាៃិច្ពដើម្ើខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃរ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើ

075 សប្តិៃពបើខ្ពុ ំរាៃបញ្ហា ខ្ពុ ំដរឹង្ថាខ្ពុ ំអាចៃិយា�
ពៅកាៃ់រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើរប្ត់ខ្ពុ ំ 
មិៃថាវាជាបញ្ហា អវែើពនាោះពទ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃរ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាស្ត្ើ

076 ខ្ពុ ំរាៃទំនា្់ទំៃង្ជិត្ត្ិទសប្បពោ�ការ 
�្ចិត្ទពុ្ោ្់ជាមួ�ឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹម 
បើបាច់ជាបពុរ្តរប្ត់ខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្ត

ថផ្នកទី ៦៖

្តំ�ួរទាងំ្អ្ត់ពៅ្្ពុង្ដផ្្ពៃោះ គឺពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្្តង្សា ឬ អាចជាមិត្ជិត្ត្ិត រប្ត់បអូៃ ៃិង្រពបៀបដដ�បអូៃៃិយា�
 ជាមួ�រ្ា ឬ ពោោះសរា�បញ្ហា ដដ�មិៃ��់ស្តបរ្ា។ ្ូតមចាថំា រាមេ ៃចំព�ើ�ខពុ្ត ឬ សតរូវពនាោះពទ ព�ើង្សរាៃ់ដតចង់្ដរឹង្ 

អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍�តិរប្់តបអូៃដតប៉ាពុពណាណ ោះ រា�់ចពំ�ើ�រប្់តបអូៃទាងំ្អ្់តៃរឹង្សតរូវរ្សារជាការ្តរា្ង ត ់ដូពចោ្ះបអូៃ�ពុចំាបំាច់
 រាៃ្្ើបារមមេ�៍អវែើពនាោះពទ។

077 ឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្តរប្ត់ខ្ពុ ំ ពធវែើអវែើៗ
សគប់ដបបយា៉ា ង្ដដ�រាត់អាចពធវែើបាៃពដើម្ើរាំ
សទខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្ត
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078 ឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្តរប្ត់ខ្ពុ ំ  
ដតង្ដតពៅទើពៃោះជាៃិច្ពដើម្ើខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្ត

079 សប្តិៃពបើខ្ពុ ំរាៃបញ្ហា ខ្ពុ ំដរឹង្ថាខ្ពុ ំអាចៃិយា�
ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្តរប្ត់ខ្ពុ ំ
មិៃថាវាជាបញ្ហា អវែើពនាោះពទ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
5 – �ពុំរាៃឪ�ពុ្/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាបពុរ្ត

080 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ 
្តួរបអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ដដរថា នថ្ងពៃោះបអូៃ 
រាៃ្តពុខទពុ្ខេយា៉ា ង្ណា?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង

081 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ្តួរ
 

បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ អំ�ើការពរៀៃ្ូតសតពៅ 
រាោ ឬ ការសប�ង្រប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង

082 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ 
្តួរបអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ថា នថ្ងពៃោះបអូៃរាៃ

 
អារមមេ�៍យា៉ា ង្ណា ឬរាៃអវែើរខំាៃបអូៃពទ?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង

083 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ  ្តួរ
បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ អំ�ើមិត្ភ្្ិរប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង

084 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ 
រ្ាប់បអូៃៃិយា�ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  អំ�ើអវែើ

 
ដដ�គួរឱ្យចាប់អារមមេ�៍ ឬ ្តំខាៃ ់
ចំពពាោះបអូៃ?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង
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085 ពតើឪ�ពុ្/រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ 
្តួរបអូៃ ឬៃិយា�ជាមួ�បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  
ថា ពតើបអូៃរាៃ្តង្សារ?

1 – មិៃដដ�
2 – ព��ខលាោះប៉ាពុដៃ្មិៃដមៃរា�់ដខពនាោះពទ
3 – យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់មួ�ដខម្ង្
4 – ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍
5 – ពរៀង្រា�់នថ្ង

086 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា្្ពុង្ការៃិយា�
ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើអារមមេ�៍រប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្

087 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា្្ពុង្ការៃិយា�
ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើបញ្ហា  ឬការស�រួ�បារមភារប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្

088 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា្្ពុង្ការៃិយា�
ពៅកាៃ់ ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើរាោពរៀៃរប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្

089 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា្្ពុង្ការៃិយា�
ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើមិត្ភ្្ិរប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្

090 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា ្្ពុង្ការៃិយា�
 

ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើទំនា្់ទំៃង្ព្ត្ហារប្ត់បអូៃ?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្

091 ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ដបបណា្្ពុង្ការៃិយា�
ពៅកាៃ់ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់បអូៃ
អំ�ើការរមួពភទការរាៃនផ្ពពាោះឬពមពរាគ/ជំង្ឺ   
ពអដ្ត៍?

1 – មិៃងា�ស្តរួ�ទា�់ដតពរាោះ
2 – ដូចជាមិៃងា�ស្តរួ�
3 – ងា�ស្តរួ�ដដរ
4 – ងា�ស្តរួ�ទាងំ្ស្តរុង្
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ថផ្នកទី ៧៖

បអូៃបាៃព្លាើ�ៃរឹង្្តំ�ួរទាងំ្អ្ត់្ៃលាង្ម្បាៃ�អណា្ត់! ចពមលាើ�រប្ត់បអូៃៃរឹង្ជួ�ស្រុការងាររប្ត់បង្ឱ្យ��់ដរឹង្
 ពរឿង្ជាពសចើៃរប្ត់�ពុវវ�័។ ្តសរាប់្តំ�ួរបន្ាប់ ្ូតមសបាប់បង្ថា ពតើបអូៃ��់ស្តប, មិៃ��់ស្តប, ��់ស្តប 

ខាលា ងំ្, ឬ មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្ ចំពពាោះសបពយាគៃើមួ�ៗ ខាង្ពសកាមអំ�ើរាោពរៀៃ៖

092 ្្ពុង្ដខ្ៃលាង្ពៅពៃោះ ពតើបអូៃរាៃ្តង្សារដដរ 
ឬពទ?

1 – បាទ/ចា្ត
2 – ពទ

093 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ពតើបអូៃព ល្ា ោះសបដ្្
ជាមួ�រ្ាញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – �ូរៗម្ង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

094 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ពតើបអូៃរ្សាភា� 
្ត្ងប់ព្ត្ងៀម ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  ពៅព��មិៃ 
ឯ្ភា�រ្ា ឬ ព ល្ា ោះសបដ្្ជាមួ�រ្ា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

095 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃដស្ត្     
គំហ៊្ ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  ពៅព��មិៃ 
ឯ្ភា�រ្ា ឬ ព ល្ា ោះសបដ្្ជាមួ�រ្ា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

096 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃបាៃ�យាយាម 
ៃិយា�ពោោះសរា�បញ្ហា ជារ្ាញរឹ្ញាប ់
ប៉ាពុណាណ  ពៅព��ដដ�បអូៃរាៃចំ�ពុ ចមិៃ 
ឯ្ភា�រ្ា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

097 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃបាៃ�យាយាម
ៃិយា��ើអារមមេ�៍រប្ត់បអូៃញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ   
ពៅព��ដដ�បអូៃមិៃសតរូវរ្ា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

098 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ 
ងា�ស្តរួ� ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ   ្្ពុង្ការ�ិភា្សា 
ពោ�ព្តរ ើ�ើ្្ើ្តង្្រឹម ៃិង្្តពុបិៃ្រប្ត់បអូៃជា

 មួ��ួ្ពគ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

099 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ 
ងា�ស្តរួ� ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  ្្ពុង្ការ�ិភា្សា 
ពោ�ព្តរ ើ�ើការភ័�ខាលា ច ឬ ការស�រួ�បារមភា 
នានាជាមួ��ួ្ពគ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

100 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ 
ងា�ស្តរួ� ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  ្្ពុង្ការៃិយា� 
ពោ�ព្តរ ើ�ើបញ្ហា  ឬ ភា�មិៃងា�ស្តរួ�្្ពុង្
ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់បអូៃជាមួ��ួ្ពគ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់
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101 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ 
ងា�ស្តរួ� ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ  ្្ពុង្ការៃិយា� 
ពោ�ព្តរ ើជាមួ��ួ្ពគ អំ�ើអវែើដដ�បអូៃគិតថា
ៃរឹង្ពធវែើឱ្យទំនា្់ទំៃង្រប្ត់បអូៃកាៃ់ដត 
្តបបា�រ ើ្ រា�?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

102 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ពតើបអូៃរាៃអារមមេ�៍ 
ងា�ស្តរួ� ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ   ្្ពុង្ការ�ិភា្សា 
ពោ�ព្តរ ើ�ើការរមួពភទ, ពសរាមអនាម័�, 
ការរាៃនផ្ពពាោះ ឬ ពមពរាគពអដ្ត៍/កាមពរាគ 
ជាមួ��ួ្ពគ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

103 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ពៅព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្ 
រ្ាព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃចាប់ពផ្ើមវា�តប់រ្ាឬ

 
 �យាយាមពធវែើឱ្យភាគើរាខេ ង្ពទៀតរង្ការឈចឺាប ់
ផលាូវកា�ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

104 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្ 
រ្ាព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃធាលា ប់្តួរ ឬ រ្ាប់ការ��់
ព�ើញរប្ត់ភាគើរាខេ ង្ពទៀតញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

105 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្ 
រ្ាព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃៃិយា�ពៅកាៃ់ភាគើរាខេ ង្
ពទៀតញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ពដើម្ើដ្តវែង្រ្ដំពណាោះ 
សរា�ដដ�បអូៃទាងំ្�ើរឯ្ភា�រ្ា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

106 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្ 
រ្ាព្ើតពឡើង្ ពតើបអូៃបដិព្តធមិៃៃិយា��ើ

 បញ្ហា ពៃោះ ឬ មិៃខវែ�់�ើបញ្ហា ពៃោះ ជាមួ� 
ភាគើរាខេ ង្ពទៀត ញរឹ្ញាប់ប៉ាពុណាណ ?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

ប្្នក្្រី ៨៖

្្ពុង្ដផ្្ពៃោះព�ើង្ចាប់អារមមេ�៍ ចង់្ដរឹង្អំ�ើ្ត្មមេភា�ដដ�បអូៃបាៃចូ�រមួ្្ពុង្្តហគៃ៍រប្ត់បអូៃ ឬ តាមបណ្ាញ
 �័ត៌រាៃ្តង្្គមជា�្ខេ�ៈ្តមេសគចិត្។ ្ត្មមេភា�ទាងំ្ពនាោះសបដហ�ជាបាៃជួ�ដ�់្តហគមមេរប្ត់បអូៃ តាម�្ខេ�ៈ 

ណាមួ� ឬ បាៃបពង្កេើៃចំព�ោះដរឹង្�ើបញ្ហា ពផ្សង្ៗ

107 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ព��ដដ�រាៃជពរាលា ោះ 
 ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ាព្ើត 
ពឡើង្  ពតើបអូៃធាលា ប់ពដើរពចញទាងំ្ខរឹង្្តមបារ្្ពុង្

 ព��្ំ�ពុង្ព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា ញរឹ្ញាប ់
្សមិតណា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់
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108 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា 
ព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃធាលា ប់ៃិយា�អវែើមិៃ�អ ឬ បង្កេ

 ឱ្យរាៃការឈចឺាប់ ពៅកាៃ់ភាគើរាខេ ង្ពទៀត         
ញរឹ្ញាប់្សមិតណា? 

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

109 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា 
ព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃធាលា ប់�យាយាមរងំាប់អារមមេ�៍

 
ខលាួៃឯង្មពុៃៃរឹង្ៃិយា� ឬ ពធវែើអវែើមួ� ញរឹ្ញាប់

 ្សមិតណា?

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

110 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ  ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា 
ព្ើតពឡើង្  ពតើបអូៃធាលា ប់សបាប់ភាគើរាខេ ង្ពទៀតអំ�ើ
អារមមេ�៍រប្ត់បអូៃ ៃិង្ អវែើដដ�្តំខាៃ់្តសរាប់
បអូៃ្្ពុង្រា្ថ ៃភា�ពនាោះ ញរឹ្ញាប់្សមិតណា? 

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

111 កា��ើមួ�ដខ្ៃលាង្ពៅ ្្ពុង្ព��ដដ�រាៃ 
ជពរាលា ោះ ឬ ការមិៃសតរូវរ្ា/ការព ល្ា ោះសបដ្្រ្ា 
ព្ើតពឡើង្ ពតើបអូៃធាលា ប់្តួរ្តំ�ួរឱ្យបាៃពសចើៃ
ពដើម្ើ�យាយាមដ្តវែង្��់�ើអារមមេ�៍ ៃិង្ការ
��់ព�ើញរប្ត់ភាគើរាខេ ង្ពទៀតអំ�ើបញ្ហា ពៃោះ
ញរឹ្ញាប់្សមិតណា? 

1 – មិៃដដ�
2 – មួ�ដង្
3 – ព��ខលាោះ
4 – ញរឹ្ញាប់

112  ខ្ពុ ំ�យាយាមផ្ង់្រាមេ រតើ្្ពុង្ថ្ា្់ពរៀៃ ៃិង្ពធវែើ
 ្ិច្ការរាោរប្ត់ខ្ពុ ំឱ្យបាៃ�អ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្

113 ខ្ពុ ំគិតថាការមិៃពៅរាោពៅនថ្ងខលាោះ  ពដើម្ើពធវែើ
 ពរឿង្្តបបា�ៗពផ្សង្ពទៀត វាមិៃជាថវែើពនាោះពទ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្

114 ខ្ពុ ំគិតថាការពរៀៃ្ូតសតឱ្យចប់ចពុង្ចប់ពដើមគឺរាៃ
រារៈ្តំខាៃ់ ្តសរាប់ខ្ពុ ំ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្

115 ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍ថារាៃ្តពុវត្ថិភា�ព��ពៅ 
រាោពរៀៃ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្
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ថផ្នកទី ៩៖

ដផ្្ពៃោះគឺមិៃពសចើៃពទ ពហើ�្៏ជិតចប់ដដរ, �ួ្ព�ើង្ចង់្ដរឹង្ថាពតើបអូៃបាៃដរឹង្អំ�ើទើ្ដៃលាង្ ៃិង្ព្តវា  រាសំទពផ្សង្ៗ
 ដដ�បអូៃ ៃិង្�ពុវវ�័ដ៏នទពទៀត អាចពៅរ្អ្្ជួ�បាៃ។ ្ូតមចាថំាចពមលាើ�រប្ត់បអូៃគឺៃរឹង្សតរូវរ្សាទពុ្ជាការ្តរា្ង ត់ 

ដូពច្ោះ្ូតមព្លាើ�ចំព�ើ�អវែើដដ�សតរូវៃរឹង្រា្ថ ៃភា�រប្ត់បអូៃ។

116 ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍�អអំ�ើការពៅ
រាោពរៀៃ។

1 – មិៃ��់ស្តបខាលា ងំ្
2 – មិៃ��់ស្តប
3 – ��់ស្តប
4 – ��់ស្តបខាលា ងំ្

117 ្្ពុង្រ�ៈព�� ៦ដខចពុង្ពសកា�ពៃោះ ពតើបអូៃបាៃ
 

ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា� ឬ្មមេវធិើ្តមេស័គចតិព្ផ្សង្ៗ 
សបដហ�ជាប៉ាពុនាមេ ៃ ដដ� ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការព�ើ្ 
្ម្្ត់ភា�ព្តមេើរ្ារវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្តើ, បពង្កេើៃ 
ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� 
ៃិង្�្ចិត្ទពុ្ោ្់រ្ាពៅវញិពៅម្, 
ការពោោះសរា�បញ្ហា  ឬ ការ�ប់ 
បំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ?

_______________

(ចំណា៖ំ ពបើរាមេ ៃ្ត្មមេភា�ពរាោះ ្ូតមោ្់ព�ខ 
“០” )

118 ្ូតមពរៀបរាប់�ើ្ត្មមេភា�្តហគមៃ៍ ឬ  
្ត្មមេភា�ផ្�់ព្តវា្តមេ័សគចិត្្្ពុង្្តហគមៃ៍
ដដ�អ្្បាៃចូ�រមួ្្ពុង្តារាង្ខាង្ពសកាម៖

្ូតមពរៀបរាប់�ើ្ត្មមេភា� 
(ពតើអ្្បាៃពធវែើអវែើខលាោះ)?

ពតើអ្្ណាខលាោះចូ�រមួ្្ពុង្្មមេវធិើពនាោះឬបាៃ 
ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�ពនាោះ?

ពតើរាៃមៃពុ្ត្សប៉ាពុនាមេ ៃនា្់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្
្មមេវធិើ/្ត្មមេភា� ពនាោះ?

ពតើ្ត្មមេភា�ពៃោះសតរូវបាៃពធវែើពឡើង្ពៅ្ដៃលាង្ 
ណា (្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់អ្្ ឬ ្តហគមៃ ៍
ពផ្សង្ពទៀត, ពៅ្ដៃលាង្ណាមួ�្្ពុង្្តហគមៃ៍ 
ឬទើរាធារ�ៈដូចជារាោពរៀៃ ឬបណាណ ��័  
ឬស�ោះវហិារ ឬរា�្តហគមៃ៍, ពៅ្ដៃលាង្ 
ឯ្ជៃដូចជាផ្ោះឬ្ដៃលាង្សប្បអាជើវ្មមេរប្ត់
អ្្ណារ្ា្់ជាពដើម)
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119 ្្ពុង្រ�ៈព��៦ដខខាង្មពុខ  ពតើបអូៃៃរឹង្ចូ�រមួ
 

្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ដដ�អ្្ពផ្សង្ពទៀត 
ពសរាង្/ពរៀបចំ្្ពុង្្តហគមៃ៍រប្ត់បអូៃ (ឬ ពៅ 
្តហគមៃ៍ពផ្សង្ពទៀត) ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការព�ើ្ 
្ម្្ត់ភា�ព្តមេើរ្ារវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្តើ, បពង្កេើៃ 
ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្�្ 
ចិត្ទពុ្ោ្់រ្ាពៅវញិពៅម្, ការពោោះសរា� 
បញ្ហា  ឬ ការ�ប់បំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ 
ព្មេង្ស្តើដដរ ឬពទ?

1 – �ិតជាៃរឹង្ចូ�រមួ
2 – សបដហ�ជាចូ�រមួ
3 – សបដហ�ជាមិៃចូ�រមួ
4 – �ិតជាៃរឹង្មិៃចូ�រមួ

120 ្្ពុង្រ�ៈព��៦ដខខាង្មពុខ ពតើបអូៃៃរឹង្ជួ�
 

ពសរាង្ ឬ ពរៀបចំ្ត្មមេភា�្តមេ័ស្ចិត្្្ពុង្ 
្តហគមៃ៍រប្ត់បអូៃ (ឬ ពៅ្តហគមៃ ៍
ពផ្សង្ពទៀត)ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការព�ើ្្ម្្ត់ភា� 
ព្តមេើរ្ារវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្តើ, បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្ 
សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្�្ចិត្ទពុ្ោ្ ់
រ្ាពៅវញិពៅម្, ការពោោះសរា�បញ្ហា  ឬ ការ 
�ប់បំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើដដរ 
ឬពទ?

1 – �ិតជាៃរឹង្ចូ�រមួ
2 – សបដហ�ជាចូ�រមួ
3 – សបដហ�ជាមិៃចូ�រមួ
4 – �ិតជាៃរឹង្មិៃចូ�រមួ

121 ្្ពុង្រ�ៈព��៦ដខពទៀត  ពតើបអូៃៃរឹង្ៃិយា�
 ពៅកាៃ់មិត្ភ្្ិ ្តរាជិ្សគរួរារ ឬ ្តរាជិ្ 

្តហគមៃ៍អំ�ើការព�ើ្្ម្្ត់ភា�ព្តមេើរ្ារវាង្ 
បពុរ្ត ៃិង្ស្តើ, បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ� 
ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្�្ចិត្ទពុ្ោ្់រ្ាពៅវញិពៅ 
ម្, ការពោោះសរា�បញ្ហា  ឬ ការ�ប់បំបាត ់
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើដដរ ឬពទ?

1 – �ិតជាៃរឹង្ចូ�រមួ
2 – សបដហ�ជាចូ�រមួ
3 – សបដហ�ជាមិៃចូ�រមួ
4 – �ិតជាៃរឹង្មិៃចូ�រមួ

122 ្្ពុង្រ�ៈព��៦ដខពទៀត  ពតើបអូៃៃរឹង្ ចូ�រមួ
 

្្ពុង្គ�ៈ្មមេការ ឬ អង្្គការណាដដ�ពធវែើការ 
ពដើម្ើ្ ម្្ត់ភា�ព្តមេើរ្ារវាង្បពុរ្ត ៃិង្ស្តើ,  
បពង្កេើៃទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា�  
ៃិង្�្ចិត្ទពុ្ោ្់រ្ាពៅវញិពៅម្, ការ 
ពោោះសរា�បញ្ហា  ឬ ការ�ប់បំបាត់អំព�ើ 
ហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើដដរ ឬពទ?

1 – �ិតជាៃរឹង្ចូ�រមួ
2 – សបដហ�ជាចូ�រមួ
3 – សបដហ�ជាមិៃចូ�រមួ
4 – �ិតជាៃរឹង្មិៃចូ�រមួ

្ូតមអរគពុ�អ្្ដដ�បាៃព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ-ព�ើង្ដរឹង្ថា្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះព��ខលាោះ អាចជា្តំ�ួរ �ិបា្។ �័ត៌រាៃ 
ទាងំ្ពៃោះៃរឹង្សតរូវរ្សាទពុ្ជាការ្តំងាត់ពហើ�ជា�័ត៌រាៃដ៏រាៃសបពយាជៃ៍្តសរាប់ឱ្យព�ើង្��់�ើរពបៀបដដ�ព�ើង្ 
អាចរាសំទដ�់មៃពុ្ត្សវ�័ ៃិង្ ្តហគមៃ៍ឱ្យបាៃ�អបំផពុត។្ូតម ព្ុំរ្ា្់ព្ត្ើរ្្ពុង្ការ្តួរនាបំពុគ្គ�ិ្គពសរាង្ពដើម្ើទទួ�

 
បាៃការរាសំទបដៃ្ថម។ អ្្ជិតបញ្ប់ជាមួ�ៃរឹង្ការអពង្កេតពៃោះពហើ�-ពៅ្ត�់ដត្តំ�ួរខលាើៗ�ើរបើ្តំ�ួរពទៀតដត

 
ប៉ាពុពណាណ ោះ។
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ប្្នក្្រី ១០៖ 
ដផ្្ពៃោះគឺមិៃពសចើៃពទ ពហើ�្៏ជិតបញ្ប់ដដរ, �ួ្ព�ើង្ចង់្ដរឹង្ថាពតើអ្្បាៃដរឹង្អំ�ើទើ្ដៃលាង្ ៃិង្ព្តវា     រាសំទពផ្សង្ៗ

 ដដ�អ្្ ៃិង្អ្្ដ៏នទពទៀតអាចរ្អ្្ជួ�បាៃ។ ្ូតមចាថំាចពមលាើ�រប្ត់អ្្គឺៃរឹង្សតរូវរ្សាទពុ្ជាការ្តរា្ង ត់ ដូពច្ោះ្ូតម 
ព្លាើ�ចំព�ើ�អវែើដដ�សតរូវៃរឹង្រា្ថ ៃភា�រប្ត់អ្្។

123 ពតើអ្្ដរឹង្ថារាៃព្តវារាសំទ ្តសរាប់អ្្
ដដ�ទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាពោ�រារនដគូ ឬ 
្តរាជិ្សគរួរាររ្ា្់ពទៀតដដរឬពទ?

1 – �ិតជាដរឹង្ (បាទ/ចា្តខ្ពុ ំដរឹង្)
2 – សបដហ�ជាដរឹង្ (ខ្ពុ ំគិតថាខ្ពុ ំដរឹង្)
3 – សបដហ�ជាមិៃដរឹង្ (ខ្ពុ ំមិៃចបា្ត់ពនាោះពទ)
4 – �ិតជាមិៃបាៃដរឹង្ពឡើ� (ខ្ពុ ំមិៃដរឹង្)

124 ពតើអ្្ដរឹង្�ើរពបៀបទំនា្់ទំៃង្ពៅកាៃ់
ព្តវា ដដ�ផ្�់ការរាសំទដ�់ជៃរង្ពសរាោះ 
ពោ�រារអំព�ើហងិ្សាដដរឬពទ?

1 – �ិតជាដរឹង្ (បាទ/ចា្តខ្ពុ ំដរឹង្)
2 – សបដហ�ជាដរឹង្ (ខ្ពុ ំគិតថាខ្ពុ ំដរឹង្)
3 – សបដហ�ជាមិៃដរឹង្ (ខ្ពុ ំមិៃចបា្ត់ពនាោះពទ)
4 – �ិតជាមិៃបាៃដរឹង្ពឡើ� (ខ្ពុ ំមិៃដរឹង្)

125 ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ៃិយា� 
សបាប់មិត្ភ្្ិណារ្ា្់អំ�ើព្តវារាសំទដ�់ជៃ 
រង្ពសរាោះពោ�រារអំព�ើហងិ្សា សប្ិតៃពបើអ្្ 
ដរឹង្ថារាត់បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាដដរឬពទ?

1 – �ិតជាងា�ស្តរួ�
2 – សបដហ�ជាងា�ស្តរួ�
3 – សបដហ�ជាមិៃងា�ស្តរួ�
4 – �ិតជាមិៃងា�ស្តរួ�

126 ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍ងា�ស្តរួ�្្ពុង្ការទំនា្់
ទំៃង្ពៅកាៃ់ព្តវារាសំទទាងំ្ពៃោះខលាួៃឯង្ដដរឬ 
ពទ  សប្ិតៃពបើអ្្ទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្ជើវតិ
រប្ត់អ្្?

1 – �ិតជាងា�ស្តរួ�
2 – សបដហ�ជាងា�ស្តរួ�
3 – សបដហ�ជាមិៃងា�ស្តរួ�
4 – �ិតជាមិៃងា�ស្តរួ�

្តំ�ួរ�ើរបើចពុង្ពសកា� គឺសរាៃ់ដតជា្តំ�ួរអំ�ើ្សមង្្តំ�ួរពៃោះដតប៉ាពុពណាណ ោះ។ ្ូតមពសជើ្តពរ ើ្តចំព�ើ�ណាដដ�សតរូវ
ៃរឹង្អ្្

127 ពតើ្តំ�ួរនានា ្្ពុង្្សមង្្តំ�ួរពៃោះ 
ងា�ស្តរួ���់្សមិតណាដដរ?

1 – ងា�ស្តរួ���់ខាលា ងំ្
2 – ងា�ស្តរួ���់
3 – �ិបា្��់
4 – �ិបា្��់ខាលា ងំ្

128 ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ដូចពម្ច្្ពុង្ការព្លាើ�
្តំ�ួរ្្ពុង្្សមង្្តំ�ួរពៃោះ?

1 – ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍ធមមេតា្្ពុង្ការព្លាើ�្តំ
�ួរទាងំ្ពៃោះ
2 – ខ្ពុ ំ��់ថាវានាឱំ្យរាៃការឈចឺាប់ឬ�ិបា្ប៉ាពុៃ ្
ដតខ្ពុ ំរ ើ្ រា�ៃរឹង្ព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ
3 – ខ្ពុ ំ��់ថាវានាឱំ្យរាៃការឈចឺាប់ខាលា ងំ្ឬ�ិបា
្ខាលា ងំ្ពហើ�ខ្ពុ ំគិតថាមិៃគួរព្លាើ�ពឡើ�
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129 ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍យា៉ា ង្ដូចពម្ច្្ពុង្ការព្លាើ�
្តំ�ួរ្្ពុង្្សមង្្តំ�ួរពៃោះ?

1 – ខ្ពុ ំរាៃអារមមេ�៍ធមមេតា្្ពុង្ការព្លាើ�្តំ�ួរ
 

ទាងំ្ពៃោះ
2 – ខ្ពុ ំ��់ថាវានាឱំ្យរាៃការឈចឺាប់ឬ�ិបា្ 
ប៉ាពុដៃ្ខ្ពុ ំរ ើ្ រា�ៃរឹង្ព្លាើ�្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះ
3 – ខ្ពុ ំ��់ថាវានាឱំ្យរាៃការឈចឺាប់ខាលា ងំ្ឬ 
�ិបា្ខាលា ងំ្ពហើ�ខ្ពុ ំគិតថាមិៃគួរព្លាើ�ពឡើ�

130 ពតើរាៃអវែើពផ្សង្ពទៀតដដ�អ្្ចង់្សបាប់ព�ើង្ខ្ពុ ំ
អំ�ើ្សមង្្តំ�ួរពៃោះដដឬពទ?

__________________________

្ូតមអរគពុ�ដ�់អ្្យា៉ា ង្ពសចើៃដដ�បាៃបំព�ញ្សមង្្តំ�ួរពៃោះ។ ្សមង្្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះគឺរាៃសបពយាជៃ៍យា៉ា ង្ 
ខាលា ំង្្តសរាប់ព�ើង្ខ្ពុ ំ ពដើម្ើឱ្យមៃពុ្ត្សសបាប់ព�ើង្ខ្ពុ ំផ្្�់អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់�ួ្ពគពដើម្ើឱ្យព�ើង្ខ្ពុ ំអាច��់
កាៃ់ដតសបព្តើរថាពតើមៃពុ្ត្សព�ញវ�័អាចផ្�់ការរាសំទយា៉ា ង្ដូចពម្ចខលាោះដ�់មៃពុ្ត្សវ�័ព្មេង្។្ូតមចាថំាចពមលាើ� 
រប្់តអ្្ ៃរឹង្រ្សាជាការ្ំតងាតព់ោ�រារដតអ្្ មិៃបាៃ្តរព្តរព ម្េ ោះអ្្ពៅ្ដៃលាង្ណាម�ួ្្ពុង្ការអពង្កេតពៃោះពឡើ� 
ពហើ�ឥឡូវពៃោះព�ើង្ៃរឹង្បញូ្��ទ្ធផ�ដដ�បាៃ�ើការអពង្កេតទាងំ្ពៃោះបញូ្�រ្ាពដើម្ើ��់�ើចពមលាើ�រប្ត់អ្្ផ្�់
ការដថទា/ំអាណា�យាបា�ជាស្រុមដតម្ង្។
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ឧបស្ពម័ន្ធ ៥៖ ការថណនាអំំពីករណីសកិសា
១៦០៣-០២៥៖ ម ព្ ោះមៅកាន់អនាគតរបសម់យើង 
ការថណនាអំំពីករណីសកិសាស្រោប់មកមេងវម័យជំទង់ (្បថហល១មរោ៉ា ង)
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ប្្នក្ េំណួរ

 ១.ការដ�នាំ
ៃិង្រាវែ គមៃ៍

(៥ នាទើ)

ធានានូវការរកសាការេមា្ង ត់ ពន្យល់ពជីការកត់បតា និងសរាលបំណងមនការពិភាកសា

•	 អរគពុ�អ្្ចូ�រមួដដ�បាៃ��់ស�មចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សា

•	 ដ�នាខំលាួៃម្�ើ TNS ៃិង្សបធាៃបទ (រ�ៈព���ិភា្សាសបដហ�១ពរា៉ា ង្)

o អ្្ចូ�រមួជាអ្្ជំនាញ៖ រាមេ ៃចពមលាើ�ខពុ្ត ឬសតរូវ ចង់្បាៃចពមលាើ�ពរាមេ ោះសតង់្

o រ្សា្តរា្ង ត់៖ អត្្តញ្ញា � ៃិង្ពយាប�់រប្ត់អ្្ចូ�រមួៃរឹង្រ្សាជាការ្តរា្ង ត់ 
ពហើ��័ត៌រាៃផ្្�់ខលាួៃៃរឹង្មិៃបពញ្ញពឡើ�

o ការថតជា្តំពឡង្គឺ្តសរាប់ដតការ្ិត្សាពៃោះប៉ាពុពណាណ ោះ ពហើ�ដច្រដំ�្ដតជាមួ�
អ្្ពា្់�័ៃ្ធ្្ពុង្គពសរាង្

o ្ំ�ត់សតាគឺរ្សាការ្តរា្ង ត់គឺមិៃឱ្យៃរណាព�ើញ ៃិង្បងាហា ញ�ើគំៃិត�ិភា្សា
នថ្ងពៃោះ 

២) ដ្តវែង្��់�ើគំៃិត 
រប្ត់អ្្ចូ�រមួ�ើផ�
ប៉ាោះពា�់ជាវជិ្ជរាៃនៃ 
អៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្

(៤៥នាទើ)

ថេង្យល់ពជីោថា នភាពបគរួោរ និងលកខេែណ្ឌ មនការរេ់សៅរបេ់អ្កចូលរួម

មពុៃចាប់ពផ្ើម្ិច្�ិភា្សារប្ត់ព�ើង្ ពតើអ្្អាចដ�នា�ំើខលាួៃរប្់តអ្្ ពោ�បងាហា ញព ម្េ ោះ 
មពុខរបរ ៃិង្អា�ពុ? ពោ�រារស្រុមព�ើង្បាៃដ�នាខំលាួៃរចួពហើ� ព�ើង្ចង់្រា្គ �់អ្្ឱ្យ
កាៃ់ដតសបព្តើរ។

•	 ពតើអ្្ពៅរាោពរៀៃមួ�ណា? ពរៀៃថ្ា្់ទើប៉ាពុនាមេ ៃ? ពតើរាៃចរា្ង �ប៉ាពុនាមេ ៃ�ើផ្ោះពៅ
រាោពរៀៃ? ពតើរាៃបញ្ហា ្្ពុង្ការពធវែើដំព�ើ រពៅរាោពរៀៃដដរ ឬពទ? ពតើរាោពរៀៃ

 
រប្ត់អ្្រាៃទើតាងំ្ពៅឯណា?

•	 ពតើផ្ោះអ្្ពៅឯណា? ពតើអ្្អាចពរៀបរាប់�ើផ្ោះរប្ត់អ្្បាៃដដរ ឬពទ? 
ពតើអ្្ចូ�ចិត្អ្្ជិតខាង្ដដរ ឬពទ? ពតើអ្្អាចពរៀបរាប់�ើរា្ថ ៃភា�្្ពុង្ផ្ោះរប្ត់
អ្្? ពតើអ្្ចង់្ពចញ�ើផ្ោះ ៃិង្រ្ត់ពៅពោ�ឯ្រាជ្យរ្ា្់ឯង្ពទពៅនថ្ងអនាគត? 
ពហតពុអវែើបាៃចង់្? ពហតពុអវែើមិៃចង់្?

•	 រាៃៃរណាខលាោះពៅ្្ពុង្សគរួរាររប្ត់អ្្? ពតើអ្្ជា្ូៃច្ង្ ឬពៅ? 
ពតើរាៃបង្បអូៃណាពរៀបការពហើ�ដដរ ឬពទ? ពតើទំនា្់ទំៃង្អ្្ជាមួ�បង្បអូៃយា៉ា ង្

 ដូចពម្ចដដរ? ពតើអ្្ជិត្ត្ិទ្ធជាមួ�អ្្ណា?

•	 ពតើឳ�ពុ្រ្ា�អ្្រាៃមពុខរបរអវែើ? ចពុោះបង្បអូៃរប្ត់អ្្រាៃមពុខរបរអវែើដដរ?ពតើអ្្ណា
ជាអ្្រ្សបា្់ចិញ្រឹមសគរួរារ?

•	 ពតើៃរណាពមើ�ដថទាអំ្្សបចានំថ្ង? 

•	 ពតើទំនា្់ទំៃង្អ្្ជាមួ�អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់យា៉ា ង្ដូចពម្ចដដរ?

•	 សប្តិៃពបើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់មិៃដមៃជាឳ�ពុ្រ្ា�៖ពតើទំនា្់ទំៃង្អ្្ជាមួ�    
ឳ�ពុ្រ្ា�យា៉ា ង្ដូចពម្ចដដរ?

•	 ពតើអ្្អាចពរៀបរាប់�ើអ្្ជិតខាង្បដៃ្ថមពទៀតបាៃដដរ ឬពទ? ពតើអ្្រាៃទំនា្់ទំៃង្
យា៉ា ង្ណាជាមួ�អ្្ជិតខាង្? ពតើធាលា ប់រាៃបញ្ហា ដដរ ឬពទ?
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•	 សប្តិៃពបើធាលា ប់រាៃបញ្ហា ៖ ពតើអាចពរៀបរាប់អំ�ើរា្ថ ៃភា�ពនាោះ 
ពហើ�ពតើអ្្ពោោះសរា�យា៉ា ង្ដូចពម្ច?

o ពតើអ្្គិតថាអ្្ជិតខាង្ផ្�់្តពុវត្ថិភា� ឬមិៃផ្�់្តពុវត្ថិភា�ដ�់អ្្?

ថេង្យល់ពជីគំនិតរបេ់អ្កចូលរួមេ្ជីពជីអនរ្ាគមន៍/គសបមាង

•	 ពតើមូ�ពហតពុអវែើបាៃជាអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍? ពតើចំ�ពុ ចអវែើដដ�ទា្់ទាញអ្្
 

ឱ្យ�ោះបង់្ព��ពវោចូ�រមួ? ្ូតមពរៀបរាប់?

•	 សប្តិៃពបើសតឡប់ពសកា�វញិ៖ ពតើអ្្ពៅដត្តពសមចចិត្ចូ�រមួ ឬបដិព្តធ? 
ពតើរាៃ្ត្ាអវែើ?

•	 ពតើរាៃ្ត្មមេភា�ណាពផ្សង្ពទៀតស្តពដៀង្រ្ាពៃោះដដរ ឬពទ? សប្ិតៃពបើរាៃ 
ពតើជា្ត្មមេភា� ឬគពសរាង្អវែើ? 

o ពតើរាៃភា�ដូចរ្ា ឬខពុ្តរ្ាអវែើខលាោះរវាង្គពសរាង្ពៃោះ 
ៃិង្គពសរាង្ដដ�ស្តពដៀង្រ្ា?(្តួរពដញ 
បដៃ្ថម៖ ខលារឹមរារនៃ្មមេវធិើ/គពសរាង្ស្តពដៀង្ពដើម្ើអាច្ំ�ត់�ើឥទិ្ធ��ព�ើ

 ឥរយិាបថ ៃិង្ 
អា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមភា�ព�ៃឌ័រ)

•	 ពតើអវែើជាពរា�បំ�ង្រប្ត់អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍?

o ពតើពរា�បំ�ង្រប្ត់អ្្បាៃព្លាើ�តបដដរ ឬពទ?  សប្តិៃពបើមិៃដមៃ 
មូ�ពហតពុអវែើ? ពតើអ្្ព�ញចិត្ជាមួ�គពសរាង្/អៃ្រាគមៃ៍ដដរ ឬពទ? 
ពហតពុអវែើបាៃព�ញចិត្? ពហតពុអវែើមិៃព�ញចិត្?

ថេង្យល់ពជី្លប៉ះពាល់ក្ នុងជិវិតរបេ់ពួកសគសបកាយពជីគសបមាងបញ្ប់

•	 ពតើអ្្្តពង្កេតព�ើញរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរអវែើខលាោះពសកា��ើចូ�រមួ្្ពុង្គពសរាង្
ពៃោះ? អាចពរៀបរាប់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរពៃោះ? (្តួរពដញបដៃ្ថម៖ ឥរយិាបថជាទូពៅ 
ៃិង្ជាមួ�បង្បអូៃ ឳ�ពុ្រ្ា� ៃិង្មិត្ភ័ស្ពផ្សង្ពទៀត ទំនា្់ទំៃង្រប្ត់អ្្ជាមួ�

 
អ្្ ចិញ្រឹមបើបាច់)

o ពតើអ្្រាៃអារមមេ�៍ដូចពម្ច�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរពៃោះ? 

o ពតើដផ្្ណានៃគពសរាង្ជួ�អ្្ឱ្យរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ជើវតិ? 
 

ពតើសបធាៃបទណាជា្់ោ្់?

o ពហតពុអវែើអ្្គិតថា ដផ្្ទាងំ្ពៃោះជួ�អ្្ឱ្យរាៃ ការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្ជើវតិ?

o ពតើអ្្ៃរឹង្សបស�រឹត្ដបបពៃោះ ឬតាមរពបៀបពផ្សង្ពៅព��អនាគត? 
ពតើអ្្អាចពរៀបរាប់បដៃ្ថមបាៃពទ?   ពតើចំ�ពុ ចអវែើដដ�ព�ើ្ 
ទរឹ្ចិត្អ្្ ឱ្យពធវែើដូពច្ោះ?
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•	 បន្ាប់�ើអ្្ ៃិង្ឳ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់រប្ត់អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្គពសរាង្

o ពតើអ្្្ត់្តរា្គ �់ព�ើញឳ�ពុ្រ្ា�រប្ត់អ្្រាៃការផ្លា ្ត់
ប្ូរអវែើខលាោះ? (្តួរពដញបដៃ្ថម៖ រពបៀបដដ��ួ្រាត់ៃិយា� 
ៃិង្សបស�រឹត្ម្ព�ើអ្្ ៃិង្្ូៃពផ្សង្ពទៀត ៃិង្្្ពុង្ចំពណាម�ួ្រាត់? 
រពបៀបពោោះសរា�បញ្ហា ជាមួ�អ្្? ៃិង្ពៅព��អ្្ពធវែើទពង្វែើ�អ 
ៃិង្ទពង្វែើមិៃ�អ)។

o សប្តិៃពបើរាៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ ពតើរាៃអារមមេ�៍ដបបណាអំ�ើជើវតិ 
រ្ត់្្ពុង្សគរួរារបច្ពុប្ៃ្ ៃិង្ព��បន្ាប់ពទៀត។ ពតើការសបស�រឹត្រពបៀបណាដដ�អ្្
ចូ�ចិត្? ពតើ្ត្ាអវែើដដ�ពធវែើឱ្យអ្្គិតរពបៀបហ្រឹង្?

ថេង្យល់ពជីគំនិត្្រួចស្្ើមថេង្រកការរាបំទសដ្យសបបើបបាេ់ការបបតិបត្ិល្អពជីគសបមាង

•	  ពសកា��ើចូ�រមួ្្ពុង្វគ្គ្តហគមៃ៍ ពតើអ្្បាៃពធវែើអវែើដដ�បពង្កេើតឱ្យរាៃឥទ្ធិ��
 វជិ្ជរាៃ មិៃសតរឹមដត្្ពុង្សគរួរារ ប៉ាពុដៃ្ជាមួ�អ្្ជិតខាង្ផង្ដដរ (ឧទារហ�៍៖  

្ត្មមេភា�្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ អប់រមំិត្ភ័ស្ 
្តរាជិ្្្ពុង្សគរួរារ ឬអ្្ជិតខាង្ ។�។) 

•	 សប្តិៃពបើបាៃពធវែើ ពតើ្ត្ាអវែើដដ�ជំរពុញឱ្យអ្្ពធវែើដូពច្ោះ?

•	 ពតើអ្្្តពង្កេតព�ើញរាៃផ�ប៉ាោះពា�់អវែើខលាោះដដ�ជា�ទ្ធផ��ើ្ត្មមេភា�រប្ត់អ្្?

•	 ពតើអ្្រាៃគពសរាង្ពធវែើអវែើពទៀតពៅព��អនាគតជាមួ�ចំព�ោះដរឹង្ ៃិង្�័ត៌រាៃដដ� 
អ្្ពរៀៃបាៃ�ើវគ្គ្តហគមៃ៍?

•	 ពតើអ្្គិតថាអ្្ ៃិង្ស្រុមសគរួរារ ៃិង្អ្្ពផ្សង្ពទៀតពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍ៃរឹង្ពធវែើអវែើពទៀត
ពដើម្ើរ្សា ៃិង្�សង្ើ្�ទ្ធផ�វជិ្ជរាៃនៃគពសរាង្ពៃោះ?

៣) �ិធើបិទ ព�ើង្ម្ដ�់ទើបញ្ប់នៃការ�ិភា្សា ពតើអ្្រាៃចំ�ពុ ចអវែើចង់្បដៃ្ថមមពុៃព�ើង្បញ្ប់?
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ឧបស្ពម័ន្ធ ៦៖  ការពិពណ៌នាអំពីការអន្តរាគ្ន៍  
 និង្ទឹស្តមីនការផាលៃ សប់្តូរ

 ការអៃរ្ាគមៃ៍ពៃោះពផ្្តព�ើការព្លាើ�តបចំពពាោះ្ត្ាហាៃភ័ិ�ដដ�អាចដ្ដសបបាៃរមូរាៃ បទោឋា ៃព�ៃឌរ័  
ៃិង្ការ្ំ�ត់អត្្តញ្ញា �ព�ៃឌ័រ ជំនាញ្រាង្ទំនា្ទ់ំៃង្ ព�ើ្្ម្្ត់្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ៃិង្ជំនាញដ្តវែង្ 
រ្ជៃំ�ួ ការ្រំាៃត្ាមដបបធពុញសទាៃ ់ៃងិ្ការពបាោះបង់្ពចា�រាោពរៀៃ ការសបឈមពៅៃរឹង្ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ 
ធ្ងៃ់ធ្ងរពៅផ្ោះ ឬពៅរាោពរៀៃ ៃិង្ភា�ជាគំរូពៅរាៃ្សមិតទាប្្ពុង្ចំពណាមស្រុមដដ�្តំខាៃ់ៗ (ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ 
ព្មេង្សបរុ្តដដ�រាៃអា�ពុ ១២-១៤្្)ំ ពៅ្្ពុង្បរយិាកា្តរាសំទ (ការចូ�រមួជាមួ�អ្្ចញ្ិរឹមបើបាច់ព ម្េង្        វ�័

 
ជទំង្ ់រមួទាងំ្រាតាបិតា/អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃ អ្្ ផ�់្ព្តវា�ពុវជៃ ៃងិ្អ្្ ពា្់�័ៃ្ធ្តហគមៃ ៍        ្តខំាៃ់ៗ)  
ពោ�ពសបើវធិើសប្បពោ�ៃិរៃរ្ភា� (ការព�ើ្ ្ម្្តក់ារងារ្តមេស័គចតិ ្ៃងិ្ការប�្រពុ ោះបណា្រ �អ្្ ្តសមប្តសមរួ� 
ថ្ា្់ជាតិ ៃិង្ថ្ា្់មូ�ោឋា ៃ ស�មទាងំ្អ្្សគប់សគង្្មមេវធិើ)។

 ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះៃរឹង្រាសំទដ�់ការផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃ្តង្្គមតាមរពបៀបដដ�សបឈមពៅៃរឹង្ការទទួ� 
�្បញ្ហា ព�ៃឌ័រ  ៃិង្អំព�ើហងិ្សា ពោ�បពង្កេើៃទំនា្់ទៃំង្អៃ្របពុគ្គ� រប្ត់ព្មេង្វ�័ជំទង់្សប្បពោ� 
ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ស�មទាងំ្អា្ប្្ិរយិា ៃិង្ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ទទួ� 
បាៃការរាសំទ ៃិង្ព�ើ្ទរឹ្ចិត្�ើអ្្ដដ�រាៃឥទ្ធិ��ពៅ្្ពុង្ការរ្ត់ពៅរប្ត់�ួ្ពគ។

 ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ការបពង្កេើៃ�ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវា្មមេរាសំទ្តសរាប់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ 
ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្អ្្ទទួ�ផ�ពផ្សង្ៗពទៀត�ើគពសរាង្ព�ើដផ្្្តពុខភា� ការសបរឹ្សាពយាប�់ 
ៃិង្ព្តវា្តពុខពុរា�ភា�្តង្្គមៃរឹង្បៃ្�សង្រឹង្បដៃ្ថមពទៀត ៃូវបរយិាកា្តដដ�រាសំទ ដ�់អ្្ទទួ�ផ�្្ពុង្ការ

 
ដ្តវែង្រ្    ព្តវារាសំទពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការទប់រាកេ ត់ ៃិង្ព្លាើ�តបចំពពាោះអំព�ើហងិ្សា។

 ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃពសបើបាស្ត់វធិើរាស្ត្តាមដបបចូ�រមួដដ�បាៃបងាហា ញៃូវគៃលារឹោះនៃការទប់រាកេ ត់
បឋមសប្បពោ�សប្ិតទ្ធភា� តាមរ�ៈការ្ិត្សា�ើការអៃ្រាគមៃ៍្ៃលាង្ម្(ឧទាហរ�៍៖ PREPARE, Sk-
hokho ការរាសំទភា�ពជាគជ័� ៃិង្ SASA!) ស�មជាមួ�ការអៃពុវត្ពោ�អ្្្តសមប្តសមរួ�្តហគមៃ៍ដដ� 
បាៃប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ផ្�់ការរាសំទ្តសរាប់ការអៃ្រាគមៃ៍។

 ការអៃរ្ាគមៃ៍ពៃោះបាៃពោោះសរា�្ត្ាហាៃភិ�័្សមិតខ្្តដ់ដ�អាចពមើ�ព�ើញ ៃងិ្អាចដ្ដសបបាៃ
 

ដដ�បាៃរ្ព�ើញពៅ្្ពុង្�ទ្ធផ�នៃការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តរប្់តអង្្គការ្តហសបជាជាតិពៅសបពទ្ត្ម្ពុជាដដ�
 រាសំទពោ�នដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់  ពោ�សតរូវអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍តាមរពបៀបពផ្សង្រ្ាៗជាពសចើៃ (ឧទាហរ�៍៖ 

PREPARE ៃិង្ Skhokho ការរាសំទភា�ពជាគជ័�)។ ខាង្ពសកាមពៃោះគឺជាតារាង្្តពង្ខេបអំ�ើពរា�បំ�ង្រប្ត ់
អៃ្រាគមៃ៍ដដ�ពា្់�័ៃ្ធពៅៃរឹង្្ត្ាហាៃិភ័�ៃើមួ�ៗ ។
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កត្ាហានិភ័យថែលពាក់ព័ន្ធនរឹងការបបបពរឹតអ្ំសពើហិងសាសលើសេ្ជី និងសក្មងបេជី និងការអនរ្ាគមន៍ថែលនរឹងសដ្ះបោយកត្ា
ហានិភ័យទាងំសនះ

កត្ាហានិភ័យថែលរកស�ើញសៅក្ នុង
លទ្្ធ លមនការេិកសាពហុបបសទេ 
   របេ់អង្គការេហបបជាជាតិ (MCS)
សៅកម្ នុជា

ការអនរ្ាគមន៍ក្ នុងការសដ្ះបោយកត្ាហានិភ័យ

ឥរយិាបថវ្ិតមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្
ការបពង្កេើតភា�ជាបពុរ្តដដ�រាៃ
បញ្ហា

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការបពង្កេើតភា�ជាបពុរ្តតាមជពសមើ្តពផ្សង្ 
រាមេ ៃអំព�ើហងិ្សា ៃិង្ការបពង្កេើតភា�ជាស្ត្ើរាៃភា�រ រឹង្រាពុ ចំបា្ត់ោ្ត់

•	 ពោោះសរា�បញ្ហា ផលាូវពភទ ៃិង្្ិតទ្ធិទទួ�បាៃអាទិភា�ផលាូវពភទ

•	 ពោោះសរា�បញ្ហា នៃការសតរួតសតា ៃិង្អំណាចៃិង្ឥរយិាបថដដ�សគប់       
ដ�្ប់រប្ត់បពុរ្ត ៃិង្ព�ើ្្ម្្ត់ការពរារ� ៃិង្្តប ព្ុរ្តធម៌ចំពពាោះមៃពុ្ត្ស

 
សគប់ៗរូបពោ�ព្តមេើភា�រ្ា

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការអា�ិតអា្ូតរ ការ��់ចិត្រ្ាៃិង្ការរាពំារ្តង្្គម្តសរាប ់
ស្ត្ើ/ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ការបពង្កេើតតួនាទើព�ៃឌ័រតាមជពសមើ្តពផ្សង្ដដ�្តមស្តប

ការសគប់សគង្្ំហរឹង្ 
ៃិង្អារមមេ�៍រាៃ្សមិតទាប 
(ឧទាហរ�៍៖ 
ពរាគ្តញ្ញា  ធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ 
ឬការធពុញថប់អារមមេ�៍ 
ឬ្ប់ខរឹង្)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្តពុខភា�ផលាូវចិត្

•	 បពង្កេើៃ្តមត្ថភា�្្ពុង្ការសគប់សគង្ភា�តាៃតរឹង្ ៃិង្ជំនាញពោោះសរា�បញ្ហា

មិៃបាៃបញ្ប់ការ្តិ្សា 
ថ្ា្់មធ្យម

ការធពុញសទាៃ់្្ពុង្ការ 

្ំរាៃ ្(ឧទាហរ�៍៖ ការចាប់ 
រពំោភពដើម្ើ្តបបា�)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ភា�ជារ្ា្ត់ ៃិង្ពផ្្តព�ើពរា�បំ�ង្ 
ដូចជាតាមរ�ៈការងារ្តមេ័សគចិត្

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការបញ្ប់ការ្តិ្សា (ជា�ិព្ត្តតាមរ�ៈការព�ើ្្ម្្ត់អំ�ើ 
ពរា�បំ�ង្ ៃិង្ភា�ជារ្ា្ត់ ៃិង្ការ្ំ�ត់ពរា�គំៃិត ៃិង្ការ្តពសមច 
ចិត្ពោ�ពសបើ្្ើ្តង្្រឹម ៃិង្្្ើ្តពុបិៃ្្តសរាប់អនាគតរប្ត់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្
ការ្ំ�ត់�ើ្ត្ាពដើម្ើជួ��ួ្ពគឱ្យទទួ�បាៃពជាគជ័�នាព��អនាគត)

•	 ព�ើ្្ម្្ត់្ិតទិ្ធមៃពុ្ត្ស រាប់បញូ្�ទាងំ្តនមលានៃការពរារ� 
ការ�្ចិត្ទពុ្ោ្់ដថទា/ំរាៃចិត្្តប ព្ុរ្តធម៌ ៃិង្ដច្រដំ�្ការស�រួ�បារមភា

ការព ល្ា ោះរ្ាញរឹ្ញាប់ជា 
មួ�នដគូ ឬការវា�តប់រ្ា 
ជាមួ�មិត្ភ្្រិ

•	 ្រាង្ជំនាញទំនា្់ទំៃង្ (រមួទាងំ្ការពសបើភារាគួរ្តម)

•	 បពង្កេើតជំនាញពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា�

ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ •	 បពសង្ៀៃជំនាញ្្ពុង្ការោ្់�ិៃ័�ដបបវជិ្ជរាៃដ�់អ្្អប់រ ំៃិង្ឳ�ពុ្រ្ា�

•	 ្រាង្ជំនាញទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះដ�់ឳ�ពុ្រ្ា�
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គំរូមិៃ�អ •	 បពង្កេើតគំៃិតដដ���់ដរឹង្�ើ្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ការរាសំទ  ទំនា្់ទំៃង្ដដ��្ចិត្ទពុ្ោ្់រវាង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ 
ៃិង្ព្មេង្ជំទង់្

•	 ព�ើ្្ម្្ត់ភា�ជារ្ា្ត់ ៃិង្ពផ្្តព�ើពរា�បំ�ង្្្ពុង្ចំពណាមព្មេង្ជំទង់្

•	 ��់ដរឹង្ ៃិង្រាសំទដ�់ពរា�ពៅ ៃិង្តនមលានៃការអៃ្រាគមៃ៍ 
(្្ពុង្ចំពណាមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ ដូចជាឪ�ពុ្រ្ា� 
អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃអ្្ផ្�់ព្តវា�ពុវជៃ ៃិង្្តរាជិ្  
្តហគមៃ៍្តំខាៃ់ៗដនទពទៀត)

លទ្្ធ លរំពរឹងទុកពជីអនរ្ាគមន៍ជារួមគឺ៖ 

 ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តវ�័ជំទង់្ទាងំ្អ្ត់ដដ�រាៃអា�ពុចពនាលា ោះ�ើ ១២ ពៅ ១៤ ្្ ំរាៃអា្ប្្ិរយិា 
សប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សារាៃ្សមិតទាប ពហើ�ទទួ�បាៃការរាសំទ�ើអ្្ 
ចិញ្រឹមបើបាច់ ៃិង្្តហគមៃ៍រប្ត់�ួ្ពគ ។

យុទ្ធោសេក្្ នុងការអនុវត្

ពយាង្តាមការ្ិត្សាដដ�បងាហា ញ�ើ្តរារាសតដ៏ខ្្់តនៃបពុរ្តដដ�សបស�រឹត្អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈគឺ 
បាៃសបស�រឹតទ្ពង្វែើដបបពៃោះពៅព��ដដ��ួ្ពគរាៃវ�័ជទំង់្ ការអៃរ្ាគមៃ៍ពៃោះៃរឹង្ពផ្្�ព�ើការរាសំទៃងិ្ជំរពុញ 
ឱ្យរាៃការចូ�រមួ�ើព្មេង្វ�័ជំទង់្អា�ពុ ចពនាលា ោះ�ើ ១២ ពៅ ១៤ ។ តាមការ្តិ្សាពៅ្សមិត្ត្�បាៃបងាហា ញ ថា  
ការចូ�រមួរប្ត់ ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ្ ្ពុង្ ការទប់រាកេ ត់ បឋមដដ�រាៃពរា�បំ�ង្ ផ្លា ្ត់ប្រូរ បទោឋា ៃ្្ពុង្្តង្្គម គឺរាៃ

 
រារៈ្តខំាៃ់ យា៉ា ង្ ខាលា ងំ្។ វ�័ ពទើប ជទំង់្គជឺាព��ដ្៏តខំាៃ់្្ពុង្ការព្លាើ�តបចំពពាោះ បទោឋា ៃ្តង្្គមនានា ជា�ពិ្ត្ត 
ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ ទំនា្់ទំៃង្ ្ត្ិទ្ធរ្ា� ពោ�រារ ពៅ្្ពុង្វ�័ពៃោះ ព្មេង្ជំទង់្ ភាគពសចើៃចាប់ពផ្រើមចាប់អារមមេ�៍ ៃិង្ 
សបឡូ្ ្ ្ពុង្ ទំនា្់ ទំៃង្  ្ត្ិទ្ធរ្ា� ឬទំនា្់ទំៃង្ ព្ត្ហា ស�មទាងំ្សបឡូ្្្ពុង្ បទ�ិពរាធៃ៍្តង្្គមជា ពសចើៃដដ� 
ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ៃរឹង្ ព�ៃឌ័រ។ បទ�ិពរាធៃ៍ ទាងំ្ពៃោះ ស�មទាងំ្អវែើដដ��ួ្ពគ ពរៀៃ្ូតសតពៅ ដំណា្់កា� ពៃោះ ជា 
ពរឿ�ៗ បៃ ្ដ្ត្រង្ពចញពៅព���ួ្ពគកាលា �ជាមៃពុ្ត្សព�ញ វ�័ ៃងិ្ ្ ្ពុង្ទនំា្់ទៃំង្ រប្ត ់ �ួ្ពគជា ម�ួ  មតិភ្្្។ិ  
ពហតពុដូពច្ោះ វាគឺជាព��ពវោដ៏្តំខាៃ់បំផពុត្្ពុង្ការ ជំរពុញព�ើ្្ម្្ត់ បទោឋា ៃ ឥរយិាបថ ៃិង្ អា្ប្្ិរយិា ដដ�

 នាមំ្ៃូវ ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្្តមធម៌ ជា�ិព្ត្ត ការ ្ រាង្ ទំនា្់ ទំៃង្  ៃិង្អត្្តញ្ញា �      ព�ៃឌ័រ។  វា្៏រាៃរារៈ 
្តំខាៃ់្្ពុង្ការបពង្កេើៃការចូ�រមួរប្ត់ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ពដើម្ើផ្លា ្ត់ប្ូរបទោឋា ៃរប្ត់មិត្ភ័ស្ ពោ�បំពា្់

 បបំ៉ាៃៃូវគៃិំតដដ�បងាហា ញ�ើឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធមព៌�ៃឌរ័ ជំនាញ ៃងិ្ទនំា្់ទៃំង្សប្បពោ�ការពរារ� 
្្ពុង្ចំពណាមបពុគ្គ�ទាងំ្អ្ត់ដដ��ួ្ពគដតង្ដតរាៃទំនា្់ទំៃង្ជាមួ� តាមរ�ៈ្ត្មមេភា�ពៅរាោពរៀៃ 
ៃិង្្តហគមៃ៍។  

 ព�ើ្ត�ើពៃោះ ការ្តិ្ សា�ហពុសបពទ្តដដ�ពធវែើពឡើង្ពោ� អង្្គការ ្តហសបជាជាតិ  ្ត្ើ�ើបពុរ្ត  ៃងិ្ អំព�ើហងិ្សា 
 ពៅសបពទ្ត្ម្ពុជាបាៃបងាហា ញថាស្ត្ើភាគពសចើៃមិៃ្ូតវរាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ពបើពធៀប
 

ៃរឹង្បពុរ្ត។ ពហតពុដូពច្ោះពហើ� ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃរាសំទឱ្យរាៃការចូ�រមួ�ើព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ស�មទាងំ្
 

បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ។  

តាមរ�ៈពរា�គំៃិតពអ្ូឡូហ្សើ (ឧទាហរ�៍៖ ទសមង់្ពអ្ូឡូហ្សើដបប្តង្្គមរប្ត់ពោ្ Bronfen
-

brenner) ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបាៃបងាហា ញរារៈ្តំខាៃ់ នៃបរយិាកា្តរាសំទពោ�ពផ្្តពៅព�ើបពុគ្គ� ៃិង្ 
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រា្ថ ប័ៃដដ�រាៃឥទិ្ធ��ព�ើជើវតិរប្ត់ព្មេង្វ�័ជំទង់្។  ដូពច្ោះ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ្៏បាៃ    ពផ្្ត ៃិង្ ជំរពុញ ឱ្យរាៃការ 
ចូ�រមួ�ើអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ដូចជា  រាតាបិតា អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃ អ្្ផ្រ�់ព្តវាដ�់�ពុវជៃ 
ៃិង្អ្្ពា្់�័ៃ្ធ្តំខាៃ់ៗ ្្ពុង្្តហគមៃ៍ដដ�អាចរាៃឥទិ្ធ��ព�ើព្មេង្វ�័ជំទង់្ ពោ�រាៃ្ត្មមេភា�អ
ៃ្រាគមៃ៍ស្តបរ្ាជាមួ�ព្មេង្វ�័ជំទង់្។ ្ត្មមេភា�អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះរាៃពរា�បំ�ង្កាត់បៃ្ថ�ការពសបើ 
ទពុ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ ៃិង្បពង្កេើៃភា�ជាអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ដបបវជិ្ជរាៃ ៃិង្រាៃការរាសំទ ភា�ជាគំរូ ឥរយិាបថ ៃិង្

 អា្ប្្ិរយិាដបបវជិ្ជរាៃ ស�មទាងំ្ផ្�់ការរាសំទដផ្្្តង្្គម ៃិង្ឱកា្តឱ្យព្មេង្ជំទង់្ផ្លា ្ត់ប្ូររពបៀបការ្ំរាៃ្ 
ដបបធពុញសទាៃ់ពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍។

 ព្មេង្វ�័ជំទង់្  ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ៃរឹង្ទទួ�បាៃការព�ើ្ទរឹ្ចិត្ ឱ្យចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្
 ពដើម្ើដច្រដំ�្ការពរៀៃ្ូតសតរប្ត់�ួ្ពគជាមួ�មិត្ភ័ស្ ៃិង្្តរាជិ្្តហគមៃ៍។  ្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពៃោះ 

ៃរឹង្ព�ើ្្ម្្ត់ៃិរៃ្ភា�នៃការអៃ្រាគមៃ៍ ទំនា្់ទំៃង្ដបបវជិ្ជរាៃរវាង្ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ពៅ 
្្ពុង្្តហគមៃ៍  ស�មទាងំ្បពង្កេើៃឱ្យរាៃ្ត្មមេភា�ដដ�ជំរពុញឱ្យរាៃការបញ្ប់ការ្តិ្សា ៃិង្កាត់បៃ្ថ�ការ 
សប�ូ្្្ពុង្ការ្ំរាៃ្ដបបធពុញសទាៃ់។ 

 UNFPA  បាៃរាសំទ�ពុទ្ធនាការតាមសប�ៃ្ធផ្ស�វែផសា�ដដ�រាៃព ម្េ ោះថា “�ពុទ្ធនាការបពុរ្ត�អ”  ពោ� 
្តហការយា៉ា ង្ជិត្ត្ិទ្ធជាមួ� អង្្គការ្តៃ្ិភា� ៃិង្អភិវឌ្ឍៃ៍ (PYD) ៃិង្ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ។ �ពុទ្ធនាការពៃោះ
ទទួ�បាៃពជាគជ័�្្ពុង្ការព�ើ្្ម្្ត់ការ��់ដរឹង្រប្ត់បពុរ្ត ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តអំ�ើ “បពុរ្ត�អ” ការអៃពុវត្ដបប 
វជិ្ជរាៃ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។  

 UN Women បាៃបពង្កេើៃ�ពុទ្ធរាស្ត្ “អ្្ផ្លា ្ត់ប្ូរ” ដដ�ពគៀង្គរអ្្្តមេ័សគចិត្ជា�ពុវវ�័្្ពុង្ការព�ើ្ 
្ម្្ត់្តមភា�ព�ៃឌ័រ ៃិង្ទប់រាកេ ត់ ៃិង្�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ្ មមេវធិើ

 នដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (P4P) ពោ�រាៃការចូ�រមួ�ើអ្្្តមេ័សគចិត្អង្្គការ្តហសបជាជាតិ ៃិង្អង្្គការ UN 
Women ពៅសបពទ្ត្ម្ពុជាបាៃផ�ិតឯ្រារ្ត្ើ�ើ “ការ�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ៖ ការដ�នា�ំើរពបៀប
ពធវែើការងារជាមួ�អ្្្តមេ័ចិត្” តាមរ�ៈស្បខ�្ឌ ការងារនៃ�ពុទ្ធរាស្ត្�ពុបបំបាត់អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ UNiTE 
នៃអគ្គព�ខាធិការោឋា ៃនៃអង្្គការ្តហសបជាជាតិ។ ការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះៃរឹង្ពសបើសបា្ត់បទ�ិពរាធៃ៍ជាពសចើៃ ៃិង្

 ចពំ�ោះដរឹង្អ�ំើការពគៀង្គរអ្្ ្តមេស័គចតិរ្ប្តភ្់ា្់ងារអង្្គការ្តហសបជាជាតិពា្់�័ៃ្្ធ ្ពុង្ការពគៀង្គរ្តហគមៃ៍
 

្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍។

 ខិតប័�ណ ៃិង្ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃអំ�ើព្តវារាសំទៃរឹង្ផ�ិតពឡើង្ ៃិង្ដច្ចា�ដ�់ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ៃិង្អ្្
 

ចញ្ិរឹមបើបាចដ់ដ�ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃរ្ាគមៃព៍ៃោះ ពដើម្ើបពង្កេើៃការទទ�ួបាៃ�ត័រ៌ាៃ ៃងិ្ពសបើសបា្ត ់  ព្តវារាសំទដដ�
 រាៃសរាប់្្ពុង្ការព្លាើ�តបចំពពាោះអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ រមួទាងំ្ព្តវា្តពុខភា�ព្តវា្តង្្គម ៃិង្ព្តវា
 រាសំទពផ្សង្ពទៀត។ ការសបជពុំ�ិភា្សាជាមួ�អ្្ផ្�់ព្តវាៃរឹង្ពរៀបចំពឡើង្ពដើម្ើបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្អំ�ើការទប់

រាកេ តអ់ពំ�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ ស�មទាងំ្�ភិា្សាអំ�ើរពបៀបព្តវាទាងំ្ពៃោះអាចរាសំទដ�ស់ រ្ុមពរា�ពៅ ៃងិ្
 ្តហគមៃ៍។

 ្ិច្អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះៃរឹង្អៃពុវត្ពោ�នដគូដដ�ពសជើ្តពរ ើ្ត (អាចជារា្ថ ប័ៃរោឋា ភិបា� ឬអង្្គការមិៃដមៃ
 

រោឋា ភិបា�) ដដ�រាសំទពោ�ភ្ា្់ងារអង្្គការ្តហសបជាជាតិដដ�ជានដគូ។ នដគូអៃពុវត្ៃរឹង្រមួចំដ�្្្ពុង្ការ
 

ពរៀបចកំារអៃរ្ាគមៃ៍ ពសជើ្តពរ ើ្តអ្្្តសមប្តសមរួ� ប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃងិ្រាសំទ ពគៀង្គរ ៃងិ្ពសជើ្តពរ ើ្តអ្្ចូ�រមួ 
ៃិង្អៃពុវត្្ិច្�ិភា្សា្តហគមៃ៍ ៃិង្ការតាមោៃ ៃិង្សតរួត�ិៃិត្យ។
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 ព្តៀវពៅដ�នា្ំតសរាប់អៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ៃរឹង្ពរៀបចំពឡើង្ពោ�បញ្ជូ �ៃូវឯ្រារពា្់�័ៃ្ធទទួ�
បាៃតាមរ�ៈ្ិច្អៃ្រាគមៃ៍ពផ្សង្ៗដដ�បាៃ្ិត្សា�ើភា�ពជាគជ័�ពដើម្ើព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ពរា�បំ�ង្ ៃិង្

 ស្រុមពរា�ពៅនៃការអៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ ព្តច្្ើសពាង្នៃព្តៀវពៅដ�នាពំៃោះៃរឹង្�ិៃតិ្យដដ�្តសមរួ�ឱ្យស្តបតាម 
បរបិទ ៃិង្ប្ដសបជាភារាដខមេរ្តសរាប់ពសបើសបា្ត់ពៅតាមមូ�ោឋា ៃ ពោ�រាៃ្ិតកាខេ រាោ�ិពសរាោះពយាប�់ជា

 
មួ�អ្្ពា្់�័ៃ្ធ អ្្ជំនាញជាតិ ៃិង្អៃ្រជាតិ្្ពុង្ការទប់រាកេ ត់បឋមអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ ព្តៀវពៅ

 ដ�នាពំៃោះៃរឹង្ផ�ិតពចញជាភារាអង់្ពគលា្ត ៃិង្ដខមេរ។ អ្្្តសមប្តសមរួ� ៃិង្អ្្អភិបា�គពសរាង្ៃរឹង្ទទួ�
 

បាៃការ     ប�្ពុ ោះបណ្ា�អំ�ើការអៃ្រាគមៃ៍ រមួបញ្ជូ �ជំនាញ្តសមប្តសមរួ�ដបបចូ�រមួ។ អ្្្តសមប្តសមរួ� 
ទាងំ្ពៃោះៃរឹង្ពសជើ្តពរ ើ្ត ៃិង្រាសំទពោ�អង្្គការ ៃិង្រា្ថ ប័ៃពៅ្្ពុង្មូ�ោឋា ៃ។ ្ មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ៃរឹង្ចាត់

 ដចង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�ដំបូង្ដ�់អ្្្តសមប្តសមរួ� ចំដ�្ឯការរាសំទ ការអភិបា� ៃិង្ការប�្ពុ ោះបណ្ា�
 

បដៃ្ថមៃរឹង្ចាត់ដចង្ពោ� ភ្ា្់ងារអង្្គការ្តហសបជាជាតិពៅ្្ពុង្សបពទ្ត ៃិង្រា្ថ ប័ៃដដ�អៃពុវត្ការ
 

អៃ្រាគមៃ៍។

បកនុមយុវវ័យ បកនុមមនុេ្សសពញវ័យ/េហគមន៍

អៃ្រាគមៃ៍ •	 ២២ វគ្គ  ពរៀង្រា�់្តប្ាហ៍ 
ឬពរៀង្រា�់�ើរ្តប្ាហ៍ (សបដហ�២ 
ពរា៉ា ង្ ្្ពុង្មួ�វគ្គៗ)ពរៀបចំពឡើង្ 
ពសរៅពរា៉ា ង្្ិត្សាពៅរាោ ឬចពុង្      
្តប្ាហ៍្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ ដខ

•	 ១២ វគ្គ ពរៀង្រា�់�ើរ្តប្ាហ៍ ឬសបចាដំខ 
(សបដហ� ៣ ពរា៉ា ង្្្ពុង្មួ�វគ្គ) 
ពរៀបចំពឡើង្ពៅចពុង្្តបា្រ ហ៍ 
ឬព��ោ្ង ច្្ពុង្រ�ៈព�� ១២ ដខ

ទើតាងំ្ 
ៃិង្ចំៃួៃស្រុម

•	 ពខត្្ំ�ង់្ចាម

•	 ស្តរុ្ ១ ្្ពុង្ពខត្្ំ�ង់្ចាម ពហើ�១ 
ស្រុម្្ពុង្១�ពុ ំដដ�រាៃចំៃួៃ ៥ �ពុំ

•	 ចំៃួៃស្រុម្តរពុប៖ ៥

•	 ពខត្្ំ�ង់្ចាម

•	 ស្តរុ្ ១ ្្ពុង្ពខត្្ំ�ង់្ចាមពហើ� ១ 
ស្រុម្្ពុង្១�ពុ ំរាៃចំៃួៃ ៥ �ពុំ

•	 ចំៃួៃស្រុម្តរពុប៖៥

អ្្ចូ�រមួ •	 ព្មេង្ជំទង់្អា�ពុ ១២ ពៅ ១៤ ្្ ំ
(ស្តើ ៃិង្សបរុ្ត) ពៅ្្ពុង្�ពុៃំើមួ�ៗ

•	 ទំហសំ្រុម�ើ ២០-២៥ នៃព្មេង្វ�័ជំទង់្

•	 ចំៃួៃអ្្ចូ�រមួ្តរពុប៖ ព្មេង្វ�័ 
ជំទង់្សបរា� ១០០-១២៥នា្់ 

•	 អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ព្មេង្ជំទង់្ រមួរាៃឪ�ពុ្រ្ា�  /
អាណា�យាបា� សគរូបពសង្ៀៃ អ្្ផ្�់ព្តវា     
�ពុវជៃ ្តរាជិ្្តហគមៃ៍្តំខាៃ់ៗពៅ្្ពុង្�ពុំ
ៃើមួ�ៗ

•	 ទំហសំ្រុម៖ អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់�ើ ២០-២៥ នា្់

•	 ចំៃួៃអ្្ចូ�រមួ្តរពុប៖ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ 
សបរា� ១០០-១២៥នា្់

អ្្្តសមប 
្តសមរួ�

•	 អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ៣ នា្់ 
្តសរាប់ស្រុមៃើមួ�ៗ

•	 ្តរពុប៖ អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ១៥ 
នា្់

•	 អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ៣ 
នា្់្តសរាប់ស្រុមៃើមួ�ៗ

•	 ្តរពុប៖អ្្្តសមប្តសមរួ�ចំៃួៃ ១៥ នា្់
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ការភា្ជ ប់ពៅ ៃរឹង្ 
ព្តវារាសំទ

•	 ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវារាសំទ សតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្ ៃិង្ភា្ជ ប់ពៅៃរឹង្ព្តៀវពៅដ�នា ំ
្តសរាប់ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់។ អ្្្តសមប្តសមរួ�សតរូវបាៃប�្ពុ ោះបណ្ា��ើការ

 
បញ្ជូ ៃអ្្ចូ�រមួពៅរ្ព្តវារាសំទ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ផ្�់ព្តវាពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អំព�ើហងិ្សា
ព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ្៏សតរូវបាៃបសញ្្ជ បអំ�ើគពសរាង្ពៃោះ

ការ្តមេ័សគចិត្ •	 អ្្្តសមប្តសមរួ�្តមេ័សគចិត្ សតរូវបាៃប�្ពុ ោះបណ្ា� ៃិង្ទទួ�បាៃការរាសំទពដើម្ើអៃពុវត្ការ
អៃ្រាគមៃ៍ ជាមួ�ៃរឹង្ការពសបើសបា្ត់ព្តៀវពៅដ�នា។ំ

•	 ភា�ជានដគូរវាង្ព្មេង្ជំទង់្ ៃិង្មៃពុ្ត្សព�ញវ�័្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្តាម្តហគមៃ៍ 
សតរូវបាៃព�ើ្្ម្្ត់ ។
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 ឧបស្ពម័ន្ធ ៧៖  មសចក្តីសមងខេប៖ ថសវែង យលព់ី ឥទ្ធិពល/លទ្ធផល 
 មនអន្តរាគ្ន៍ ”ម ព្ ោះមៅកាន់អនាគត របស ់មយើង៖  
 អភិវឌ្ឍន៍ ទំនាក់ ទំនង្បកបមោយផាសកុភាព  
 និងភាពរកីរាយ”

្ករុ្អ្នកវាយតម្លៃ

អ្កបេជីបណ្ឌ ិត Anik Gevers  ទើសបរឹ្សា្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់

្មមេវធិើថ្ា្់តំបៃ់អា្តពុើ ៃិង្បា៉ា ្តពុើហវែិ្  (UNFPA UN Women, UNV) 

ផលាូវព�ខ ២៦ Durham, ភូមិ Harfield, Claremont, ៧៧០៨ អាហវែសិ្ខាង្ត្ូង្

ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +២៧ ៧១ ១៥៥ ០៧៨៥ ៃិង្អពុើដម៉ា�៖ geversanik@gmail.com

សោកបេជី Kathy Taylor  សបធាៃ្មមេវធិើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់

្មមេវធិើថ្ា្់តំបៃ់អា្តពុើ ៃិង្បា៉ា ្តពុើហវែិ្  (UNFPA UN Women, UNV)

ជាៃ់ទើ៣ អរារអង្្គការ្តហសបជាជាតិ វថិើ Rajadamnern Nok 

បាង្្្ ១០២០០ សបពទ្តនថ

ទូរ្ត័�្៖ +៦៦ ២ ៣០៤ ៩១០០ x ២៧៦០

អពុើដម៉ា�៖ Kathy.taylor@one.un.org

សោកបេជី អាងំ េុែសរីន មសៃ្ើ្មមេវធិើព�ៃឌ័រនៃ UNFPA

មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥) 

ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ ៃរឹង្ព�ខភា្ជ ប់បៃ្៖ ១១៨ 

ទូរ្ត័�្ច�័ត៖ +៨៥៥ ១២ ៥៧៥ ១៦១
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សោក លរឹម ោគជី មសៃ្ើ្មមេវធិើសតរួត�ិៃិត្យ  ៃិង្វា�តនមលា/រដឋាបា�មូ�ោឋា ៃនៃ UNFPA

មជ្ឈម�្ឌ �ភ្ំព�ញ អរារខាង្ត្ូង្ បៃ្ប់ ៥២៦ (ជាៃ់ទើ៥) 

ទូរ្ត័�្ព�ខ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៥៥១៩/២១៦២៩៥ 

ទូររារ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៣៣៩

អពុើដម៉ា�៖ slim@unfpa.org

ស្វតារសមងខេប

 ការ្ិត្សា �ហពុ សបពទ្ត រប្ត ់្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើ បពុរ្ត  ៃងិ្ អពំ�ើ ហងិ្សាដដ� ពធវែើពឡើង្ ពោ� នដគូទប់រាកេ ត់ 
 ្្ពុង្ សបពទ្ត ្ ម្ពុជា (ៃិង្ សបពទ្ត ពផ្សង្ពទៀត ្ ្ពុង្ តំបៃ់ អា្តពុើបា៉ា ្តពុើហវែចិ) បាៃ ចង្ស្ង្ទពុ្ជាឯ្រារ អំ�ើ ការ ពសបើ
 សបា្ត់ អំព�ើ ហងិ្សា ៃិង្ បាៃ ្ ំ�ត់�ើ ្ ត្ា ហាៃិភ័� ្តំខាៃ់ៗដដ� នាឱំ្យរាៃ ការ សបស�រឹត្ អំព�ើ ហងិ្សា ព�ើ ស្ត្ើ ៃិង្ 

ព្មេង្ស្តើ ពោ� ពផ្្ត ការ �្ចិត្ ទពុ្ោ្់ ជា�ិព្ត្ត ព�ើ អំព�ើ ហងិ្សា នដគូព្ត្ហា(Fulu, Warner &Moussavi, 
2013)។ �ទ្ធផ� នៃ ្ សមង្្ំត�ួរពៃោះ  បាៃ រ្ព�ើញថា រាៃ បពុរ្តជាង្ ពា្់្ណ្ា� ធាលា ប់ សបស�រឹត្ អំព�ើ ហងិ្សា ផលាូវ  
ចិត្ ៃិង្/ឬព្តដឋា្ិច្ ព�ើ នដគូព្ត្ហា ្ ្ពុង្ ជើវតិ រប្ត់�ួ្ពគ។ រាៃ បពុរ្តជាង្ មួ� ភាគបើ បាៃ សបស�រឹត្ អំព�ើ ហងិ្សា ផលាូវ

 កា� ៃិង្/ឬ ផលាូវពភទ ព�ើ នដគូ ្្ពុង្ ជើវតិ រប្ត់�ួ្ពគ ពោ� អំព�ើ ហងិ្សា ផលាូវ ពភទ (ពសបវា៉ាឡង្់ នៃ ការ សបស�រឹត្ ២០%) 
សតរូវបាៃ រា�ការ�៍ ថា ព្ើតពឡើង្ ញរឹ្ញាប់ជាង្ អំព�ើ ហងិ្សា ផលាូវកា�។  ការ រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈព�ើ អ្្ មិៃ ដមៃ ជា

 នដគូ  ្ ្ពុង្ ព�� ព�ញមួ�ជើវតិ ្ ៃលាង្ម្  រាៃ ពសបវា៉ាឡង់្  ៨% ៃងិ្ ៥% ្តសរាប ់ការ រពំោភ បូ្ ព�ើ ស្ត្ើ ណា  រ្ា្់។ ការ  
រពំោភ ព្ត�្តៃ្ថវៈ ៃិង្ ការ រពំោភ បូ្ ព�ើ បពុរ្ត ្្ពុង្ ព�� ព�ញមួ�ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគសតរូវបាៃ រា�ការ�៍ពោ� 
បពុរ្ត ចំៃៃួ ៤% (្តសរាប ់្ រ�ើ  រពំោភ ព្ត�្តៃ្ថវៈ) ៃងិ្ ៣% (្តសរាប ់្ រ�ើ  រពំោភបូ្)។  ជាង្ពា្់្ ណ្ា�  
នៃ បពុរ្ត ដដ� រា�ការ�៍ថា ធាលា ប់ សបស�រឹត្ អំព�ើ រពំោភ ព្ត�្តៃ្ថវៈ បាៃ សបស�រឹត្ អំព�ើពៃោះ ពៅព�� ដដ� �ួ្ពគ 
ពៅជា ព្មេង្ជំទង់្ ពហើ� ២៥% នៃ បពុរ្ត ដដ� រា�ការ�៍ថា ធាលា ប់ សបស�រឹត្ អំព�ើ រពំោភ ព្ត�្តៃ្ថវៈ បាៃ សបស�រឹត្ 
អំព�ើពៃោះ ដំបូង្ មពុៃ  ព�� រាៃ អា�ពុ ១៥ ្្។ំ

 រប្គពំហើញពៃោះ បងាហា ញ�ើ ភា� ចាបំាច ់ជា បន្ាៃ់ម�ួ ពដើម្ើឱ្យរាៃ អៃរ្ាគមៃ ៍ទបរ់ាកេ ត ់បឋម សប្ប ពោ� 
 សប្តិទ្ធភា� ដដ� ៃរឹង្ ទប់រាកេ ត់ អំព�ើ ហងិ្សា ទាងំ្ពៃោះ មិៃ ឱ្យ ព្ើត ពឡើង្ ពទៀត។ អង្្គការ UNFPA, UN Women ៃិង្ 
UNV ្ ្ពុង្សបពទ្ត ្ ម្ពុជា បាៃ ្តហការ ជាមួ� ៃរឹង្ ស្្តួង្ ្ ិច្ការនារ ើ ពសកាម ការ រាសំទ�ើ នដគូទប់រាកេ ត់ (ដដ�ជា 
គពសរាង្ ថ្ា្់តំបៃ់  ដដ� រាៃ ការចូ� រមួ�ើ ចសមរុោះ អង្្គការ) ពដើម្ើ ពរៀបចំ ៃិង្ អៃពុវត្ រា្�្ង្ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។ 
ការ ្តិ្សាដដ�  ព្ត្ើ ពឡើង្ ពៃោះរាៃ ពរា�បំ�ង្ ពធវែើការ វា�តនមលា ព�ើ ការ អៃពុវត្ រា្�្ង្ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ ពដើម្ើ  
សបមូ�ទិៃ្ៃ័� សប្ប ពោ� គពុ�ភា� ខ្្ត់ ្តសរាប់ ដ្តវែង្��់�ើ ភា� អាច ទទួ� �្ បាៃ ភា� អៃពុវត្ ពៅបាៃ 
ភា�ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្ ឥទ្ធិ�� ដដ� អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ អាចរាៃ។ 

សរាលបំណង

 ពរា�បំ�ង្ ជារមួ នៃ ការ ្ិត្សាពៃោះ គឺ ពដើម្ើ អៃពុវត្ ្ត្មមេភា� �ិៃិត្យ តាមោៃ ៃិង្ វា� តនមលា ្តសរាប់ 
ដ្តវែង្ ��់�ើ ភា� ទទួ��្ បទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ ឥទ្ធិ�� ដដ� អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ រាៃ ម្ព�ើ ការ ទប់រាកេ ត់ បឋម 
្រ�ើ  អំព�ើ ហងិ្សា ព�ើ ស្ត្ើ ៃិង្ ព្មេង្ស្តើ។
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សរាលបំណង ជាក់ោក់ រួមមាន៖

១) ចង្ស្ង្ ទពុ្ជា ឯ្រារ អំ�ើ ឥទ្ធិ��/�ទ្ធផ�នៃអៃ្រាគមៃ៍ ”្ំ�ត់�ើ អនាគត រប្ត់ ព�ើង្៖ បពង្កេើត 
ទំនា្់ ទំៃង្ ដដ� នាឱំ្យ រាៃ ្តពុខភា��អ ៃិង្ ្តបបា�រ ើ្ រា�” ម្ព�ើ �ទ្ធផ� ខាង្ ពសកាម៖

្) ព្មេង្ សបរុ្ត ៃិង្ ព្មេង្ស្តើ ជំទង់្៖

i. អា្ប្្ិរយិា សប្ប ពោ� ្តមធម៌ ព�ៃឌ័រ

ii. អា្ប្្ិរយិា ទទួ� �្ អំព�ើ ហងិ្សា

iii. គពុ�ភា�នៃ ទំនា្់ទំៃង្ ជាមួ� ឪ�ពុ្រ្ា�/អាណា�យាបា� ឬ អ្្ ផ្�់ ការ ដថទាំ

iv. ការសបាស្ត័� ទា្់ទង្ ៃិង្ ឥរយិាបថ ពោោះសរា� វវិាទ

v. ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការងារ ្តមេ័សគចិត្

ខ)   មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ជា អាណា�យាបា� ឬ អ្្ ចិញ្រឹមបើបាច់/ឪ�ពុ្រ្ា� រប្ត់ ព្មេង្ ជំទង់្៖

vi. អា្ប្្ិរយិា សប្ប ពោ� ្តមធម៌ ព�ៃឌ័រ

vii. អា្ប្្ិរយិា ទទួ� �្ អំព�ើ ហងិ្សា 

viii.  ទំនា្់ទំៃង្សប្ប ពោ� គពុ�ភា� ជាមួ� ៃរឹង្ ព្មេង្ជំទង់្

ix. ការសបាស្ត័� ទា្់ទង្ ៃិង្ ឥរយិាបថ ពោោះសរា� វវិាទ

x. ការ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ ការងារ ្តមេ័សគចិត្

xi. ការ ពសបើសបា្ត់ ការ ោ្់ទ�្ឌ ្មមេ ធ្ងៃ់ធ្ងរ

២)  ពធវែើការ សរាវសជាវ�ើ បទ�ិពរាធៃ៍ ដដ� អ្្ ចូ�រមួ ទទួ�បាៃ�ើ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ ៃិង្ ការ ពរៀប រាប់ រប្ត់
 

�ួ្ពគ អំ�ើ ការ ផ្លា ្ត់ប្ូរ ពា្់�័ៃ្ធ ៃរឹង្ បទ�ិពរាធៃ៍ ទាងំ្ពៃោះ ្ ្ពុង្ បរបិទ នៃ ការ រ្ត់ ពៅ សបចានំថ្ង រប្ត់�ួ្ពគ 
ពដើម្ើ ដ្តវែង្ ��់�ើ ភា�អាច ទទួ��្ បាៃ  ភា�ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្ ឥទ្ធិ�� /�ទ្ធផ� ដដ� អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ 
រាៃ ម្ព�ើ �ួ្ពគ ផ្្�់។ 

៣)  ពសបើសបា្ត់ រប្គំពហើញ ដដ� បាៃ �ើ ការវា�តនមលា ពៃោះ ពដើម្ើ ផ្�់ �័ត៌រាៃ ្តសរាប់ �សង្រឹង្ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ  
ៃិង្ �សង្ើ្ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ ពៅ តំបៃ់ ពផ្សង្ពទៀត។ 

វិធជីោសេ្

 ការ្តិ្ សាពៃោះ រាៃពរា�ប�ំង្ ពធវែើការវា�តនមលា ដបប បររិា� ៃងិ្ ដបប គពុ�ភា�ព�ើ អៃ្រាគមៃ៍    ”ការព្្ោះ
 

ពៅកាៃ ់អនាគត រប្ត ់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទនំា្់ ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃងិ្ភា�រ ើ្ រា�”  ពោ� (្) ពធវែើការ 
 

អពង្កេត ដបបបររិា� ពោ� ពធវែើការ ពសបៀបពធៀប ការ ផ្លា ្ត់ ប្ូរ ្ ្ពុង្ ស្រុម ពោ� ពសបើសបា្ត់ ទិៃ្ៃ័� ្ សមង្្តំ�ួរ ពដើម
 សរា ៃិង្ ចពុង្សរា �ើ អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ អៃ្រាគមៃ៍ (ចំៃួៃ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ n = ១០០-១២៥ នា្់ ចំៃួៃ អ្្ ដថទា/ំ

អាណា�យាបា� n = ១០០-១២៥ នា្់) (ខ) ្ត់សតា �័ត៌រាៃ សត�ប់ ដបប គពុ�ភា� អំ�ើ បទ�ិពរាធៃ៍  
ៃិង្ ឥទ្ធិ��/ �ទ្ធផ� នៃ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ ដដ� ផ្�់ ពោ� អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ អៃ្រាគមៃ៍ ្្ពុង្ ្ ិច្សបជពុំ រមួ មួ� ពៅ 
ចពុង្អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ (ចំៃួៃ n = ១០ វគ្គ) ៃិង្ (គ) �័ត៌រាៃ សត�ប់ ដបប គពុ�ភា�  ពសកា� ព�� បញ្ប់ 
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អៃ្រាគមៃ៍ ដដ� ទទួ�បាៃ �ើ អ្្ ពា្់�័ៃ្ធ/អ្្ ផ្�់ �័ត៌រាៃ    ្តំខាៃ់ៗ រ ួម ៃរឹង្ អ្្ ្តសមប ្តសមរួ� អៃ្រាគមៃ៍ 
ផង្ (្តសរាប់ ព្មេង្ ជំទង់្ n = ១៥, ្តសរាប់  អ្្ ដថទា/ំអាណា�យាបា� n = ១៥) ៃិង្ សបធាៃ ស្រុម (n =២-៤) 
ៃិង្ (ពបើអាច) អ្្ ដរឹ្នា ំ្តហគមៃ៍ ១-២ នា្់ (n =៥-១០) ម្�ើ ្តហគមៃ៍ ៃើមួ�ដដ�បាៃចូ�រមួ ្ ្ពុង្ 
អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ។

 វធិើរាស្ត្ចសមរុោះ  ពោ� រាៃ ការ បញូ្� ការ ពសបៀបពធៀប ស្រុម ៃ ិង្ ការ ផ�់្ �័តរ៌ាៃ សត�ប ់ដបប គពុ�ភា� ដបប 
ពៃោះ ផ្�់ �ទ្ធភា�ឱ្យ ព�ើង្ ទទួ�បាៃ ការ ��់ដរឹង្ បឋម អំ�ើ ឥទ្ធិ��/ �ទ្ធផ�  ភា� ទទួ��្ ៃិង្ �ទ្ធភា� 
អៃពុវត្ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ពបើពទាោះបើជា ថវកិា ្តសរាប់ ការ �ិៃិត្យ តាមោៃ ៃិង្ វា�តនមលា រាៃ ចំៃួៃ តិចតួច មិៃ អាច 
ឱ្យ ព�ើង្ ពធវែើការ រា្�្ង្ សតរួត�ិៃិត្យ តាម ដបប នចដៃ្យ ព�ញព�ញ ឬ វា�តនមលា ដបប�ិពរាធៃ៍ ព�ើ អៃ្រាគមៃ៍ ពៃោះ 
្៏ពោ�។ 

ការពិចារណ្ ខាង បកមេជីលធម៍

 ពោ� ្តហការ ជាមួ� UNFPA, UN Women ៃិង្ UNV ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ ៃិង្ មៃ្ើរ  ្ ិច្ការនារ ើ្ ំ�ពុង្      
អៃពុវត្ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ្ ្ពុង្ �ពុ ំចំៃួៃ ៥ ស្តរុ្ ចំៃួៃ ១ នៃ ពខត្ ្ ំ�ង់្ចាម។ ព្មេង្ ជំទង់្ ៃិង្ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ ដដ� ជា 
អ្្ ចូ�រមួ ្ ្ពុង្ អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះ ៃរឹង្ សតរូវអពញ្ជ ើញ ឱ្យ ចូ� រមួ  បំព�ញ ្ សមង្ ្តំ�ួរ (ពដើមសរា ៃិង្ ចពុង្សរា) ៃិង្ ្ ្ពុង្ 

 ការ�ិភា្សា ស្រុម ពរា�ពៅ (ដត ចពុង្សរា ប៉ាពុពណាណ ោះ)។ រា�់្ត្មមេភា� សរាវសជាវទាងំ្អ្ត់ គឺ ពធវែើពឡើង្ ពោ� ្តមេ័សគ 
ចតិ។្ អ្្ ចូ�រមួ ជា មៃពុ្ត្ស ព�ញវ�័ សតរូវ ផ�្ ់ការ ��់ស�ម ពោ� ដផអ្  ពៅ តាម �ត័រ៌ាៃ សតរឹម សតរូវ ពហើ� ឪ�ពុ្ រ្ា�  
សតរូវ ផ្�់ ការ ��់ស�ម ្តសរាប់ឱ្យ ព្មេង្ ជំទង់្ ដដ� ជា ្ ូៃ រប្ត់�ួ្ពគ បាៃ ចូ�រមួ ពហើ� បន្ាប់ ម្ ព្មេង្ ជំទង់្ សតរូវ  

ផ�្ ់ការ ��ស់�ម ដដ� បញ្្ជ ្់�ើការ ស�ម ពស�ៀង្ រប្់ត�ួ្ ពគ ពដើម្ើ ចូ�រមួ មពុៃ ៃរឹង្ ចាបព់ផ្ើម ្ត្មមេភា� ណាមួ�។  
អនាមិ្ភា� ៃងិ្ ការ្តងំាត ់្តសរាប់ អ្្  ចូ�រមួ  សតរូវ បាៃ ការពារ ពហើ� សបភ� �័តរ៌ាៃ ្តសរាប ់បញ្ជូ ៃ ៃរឹង្ សតរូវ ផ�្់

 
ពៅ ឱ្យ អ្្ ចូ�រមួ ទាងំ្អ្ត់្្ពុង្ ទសមង់្ជាឯ្រារ �័ត៌រាៃ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ អ្្ ចូ�រមួ  ដដ� ្តពុំដំបូនាមេ ៃ បដៃ្ថម �ើ 
បពុគ្គ�ិ្គពសរាង្ ៃរឹង្ ទទួ�បាៃ ការ សបរឹ្សាពយាប�់ ៃិង្ បញ្ជូ ៃពៅ តាម ការ ចាបំាច់។ 

ស្វតារ និង្ូលមហតុ

 ពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្ អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ្ ំ�ពុង្បៃ្ដដ�បង្កេជាបញ្ហា ្តពុខភា�រាធារ�ៈ 
បញ្ហា ្តិទ្ធិមៃពុ្ត្ស ៃិង្បញ្ហា ្តង្្គមយា៉ា ង្ធ្ងៃ់ធ្ងរ។ បញ្ហា ទាងំ្ពៃោះរមួបញូ្�ទាងំ្អំព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�

  អំព�ើហងិ្សាផលាូវពភទព�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ ការរពំោភបំពាៃផលាូវពភទព�ើព្មេង្ស្តើ ការកាត់សបោប់ពភទស្ត្ើ 
ការជួញដូរផលាូវពភទស្ត្ើ អាពាហ៍�ិពាហ៍ពៅវ�័ ព្ុរារ ៃិង្ការពធវែើអត្ឃាតពដើម្ើ្ ិត្ិ�្ត។ ពៅទូទាងំ្�ិភ�ពោ្ 
ព្ត្ើរដត ១ ភាគ ៣ នៃស្ត្ើដដ�រាៃអា�ពុចាប់�ើ ១៥ ្ ្ ពំឡើង្ពៅ ជួបសបទោះៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ

 �ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ (Devries et al., 2013)។ ការ្ិត្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តពុខភា�
 

�ិភ�ពោ្្ត្ើ�ើ្តពុខភា�ស្ត្ើ ៃិង្អំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ បាៃរ្ព�ើញថា   អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃស្ត្ើដដ�ធាលា ប់រាៃ
 នដគូទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវកា�  ៃិង្ផលាូវពភទ្្ពុង្មួ�ជើវតិរាៃចពនាលា ោះ�ើ ១៥ ពៅ ៧១ ភាគរ� (Garcia – 

Moreno et al., 2005) ។ 

 ផ�វបិា្ដផ្្្តពុខភា�បង្កេពឡើង្ពោ�អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើរាៃពសចើៃយា៉ា ង្។ ពៅទូទាងំ្
 �ិភ�ពោ្ ៣៨ ភាគរ�នៃឃាត្មមេទាងំ្អ្ត់ព�ើស្ត្ើសតរូវបាៃសបស�រឹត្ពោ�នដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា� (Abrahams et 
 

al., 2013)។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ស្ត្ើដដ�រង្ការរពំោភបំពាៃទំៃង្អាចរាៃ្ូៃដដ�មិៃសគប់ទម្ងៃ់១៦ 
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ភាគរ� ៃិង្រ�ូំត្ូៃពសចើៃជាង្�ើរដង្ ពហើ�សបឈមៃរឹង្ជំង្ឺធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ដ�់ជិត�ើរដង្ពសចើៃជាង្ស្ត្ើដដ�
 មិៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�។  ពៅតំបៃ់មួ�ចំៃួៃ ស្ត្ើដដ�រង្ការរពំោភបំពាៃងា�ៃរឹង្សបឈម
 ពៅៃរឹង្ការ្លាង្ពមពរាគពអដ្ត៍រាៃចំៃួៃ១.៥ ដង្ពសចើៃជាង្ស្ត្ើដដ�មិៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា� 
 (Jewkes et al., 2010)។ ការ្ិត្សាសរាវសជាវ្ប៏ាៃបងាហា ញពទៀតថា ការរពំោភព្ត�   ្តៃ្ថវៈជារមួរាៃ�្ខេ�ៈ 

មិៃ្តរារាសតរ្ាពឡើ�្តសរាប់ជៃរង្ពសរាោះដដ�្ំ�ពុង្ទទួ�ព្តវា្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ពហើ�អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃ
 

ការរពំោភបំពាៃពោ�ពសបើរារធាតពុពញៀៃ ការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ ការពធវែើអត្ឃាត ៃិង្ការថប់បារមភា្្ពុង្ចំពណាមស្ត្ើ
 ដដ�សតរូវបាៃពគចាប់រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ ឬជួញដូរ គឺរាៃអសតាខ្្ត់ជាង្អ្្ដដ�មិៃសបឈមៃរឹង្ការរពំោភ 

បំពាៃដបបពៃោះ(Filipas and UllmanSE, 2006, Kilpatrick et al., 1997, Abrahams N et al., in press,  
Seedat et al., 2005, Myer et al., 2008, Smitet al., 2006)។

 ព្ុរារដដ�សតរូវបាៃពគរពំោភបពំាៃព�ើផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ រាៃហាៃភិ�័ខ្្តច់ពំពាោះការធាលា ្ទ់រ្ឹ ចិត ្ការ
 ពធវែើអតឃ្ាត រាៃជងំ្ថឺបប់ារមភាពសកា�ការប៉ាោះទង្្គចិ ការរាៃនផ្ពពាោះដដ�មៃិចង្ប់ាៃ ការពសបើពសគឿង្ស្តវ រឹង្ ៃងិ្ការ 

្លាង្ជំង្ឺកាមពរាគនានា  (Turner et al., 2006, Felitti et al., 1998, Koss MP, 2003, Jewkes R et al., 
2010)។ ការប៉ាោះទង្្គិចពោ�ការរពំោភបំពាៃ ៃិង្ការមិៃពអើព�ើ្៏បពង្កេើតជាហាៃិភ័�នៃឥរយិាបថសប្ងំ្ៃរឹង្
្តង្្គម អំព�ើហងិ្សា ៃិង្ការចាបរ់ពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈផង្ដដរ (Caspi A et al., 2002, Jewkes et al., 2011)។

អំសពើហិងសាសលើសេ្ជី និងសក្មងបេជីសៅកម្ នុជា

 ការអពង្កេតសបជារាស្ត្ ៃិង្្តពុខភា�ពៅ្ម្ពុជា្្២ំ០១៤ បាៃោ្់បញូ្�ៃូវដផ្្មួ�្ត្ើ�ើអំព�ើហងិ្សា
 ្្ពុង្សគរួរារ(National Institute of Statistics, et al., 2015)។ ការអពង្កេតសបជារាស្ត្ ៃងិ្្តពុខភា�ពៅ្ម្ពុជា្្ ំ

២០១៤  បាៃរ្ព�ើញថា ស្ត្ើសបដហ� ២0% (រាៃអា�ពុ�ើ ១៥ ពៅ ៤៩ ្ ្ )ំ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្
 

កា�យា៉ា ង្ពហាចណា្ត់១ដង្្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគពហើ� ៦%នៃស្ត្ើ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវពភទពៅ
 ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ។ ្ ្ពុង្ចំពណាមស្ត្ើដដ�ធាលា ប់ពរៀបការ (រាៃអា�ពុ�ើ ១៥ ពៅ ៤៩ ្ ្ )ំ ស្ត្ើ១៨%ធាលា ប់ទទួ�
 រង្អំព�ើហងិ្សាផលាូវកា� ឬផលាូវពភទ�ើនដគូរប្ត់រាត់។

 ការអពង្កេតរប្ត់អង្្គការ្តពុខភា��ិភ�ពោ្បាៃបងាហា ញថា អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�រាៃពសបវា៉ាឡង់្
ខ្្ត់ជាង្អំព�ើហងិ្សា�ើអ្្ដទ (WHO, in press)។ ការអពង្កេតពៃោះបាៃរ្ព�ើញថា ២១%នៃស្ត្ើដដ�ធាលា ប់រាៃ 
នដគូ (អា�ពុ ១៥-៦៤ ្្)ំ បាៃទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា� ឬផលាូវពភទ�ើនដគូ ពហើ�ស្ត្ើ ៣២% គឺជាជៃ
រង្ពសរាោះនៃអំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវចិត្�ើនដគូ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ស្ត្ើភាគពសចើៃដដ�ទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធ
រ្ា�រាៃ�្ខេ�ៈធ្ងៃ់ធ្ងរ រា៉ាំ នរ ៉ា ឬ្ំ�ពុង្បៃ្។ ស្ត្ើចំៃួៃ១៤%បាៃរា�ការ�៍ថាទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាផលាូវកា�
ដដ�បង្កេពឡើង្�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូរាៃ ៃិង្ ស្ត្ើចំៃួៃ ៤% បាៃរា�ការ�៍ថាទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាព�ើ
ផលាូវពភទ�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ។

 ការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្តរប្ត់អង្្គការ្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃិង្អំព�ើហងិ្សា (UN MCS)នៃ្មមេវធិើនដ
គូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ៃិង្បណ្ាសបពទ្តដនទពទៀត្្ពុង្តំបៃ់អា្តពុើ - បា៉ា ្តពុើហវែិ្  បាៃចង្ស្ង្ជា   
ឯ្រារអំព�ើហងិ្សាដដ�សបស�រឹត្ពោ�បពុរ្ត ៃិង្បាៃ្ំ�ត់្ត្ាហាៃិភ័�្តំខាៃ់ៗនៃការសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សា

 ព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ ពោ�ពផ្្តជា�ិព្ត្តព�ើអំព�ើហងិ្សាបង្កេពឡើង្�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា� (Fulu, Warner, & 
Moussavi, forthcoming)។ តាម�ទ្ធផ�ដដ�ទទួ�បាៃ�ើការ្តិ្សាខាង្ព�ើពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជាបាៃ

 បងាហា ញថា ជាង្ពា្់្ណ្ា�នៃបពុរ្តបាៃសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវចិត្ ៃិង្/ឬផលាូវព្តដឋា្ិច្ពៅព�ើនដគូ្ត្ិទ្ធ 
រ្ា�្្ពុង្ជើវតិរប្់ត�ួ្ ពគ។ ពសចើៃជាង្មួ�ភាគបើនៃបពុរ្តបាៃសបស�រឹតអ្ពំ�ើហងិ្សាព�ើរាង្កា�ៃងិ្/ឬអពំ�ើហងិ្សា
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ផលាូវពភទព�ើនដគូ្្ពុង្ជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ។ ការរា�ការ�៍អំព�ើហងិ្សាព�ើផលាូវពភទ   (អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃការសបស�រឹត្ 
២០%) រាៃ�្ខេ�ៈទូពៅពសចើៃជាង្អំព�ើហងិ្សាព�ើរូបរាង្កា�។ អសតាពសបវា៉ាឡង្់នៃការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ 
�ើអ្្ ដដ�មៃិដមៃជានដគូ្្ពុង្ម�ួជើវតិរាៃ ៨% ៃងិ្ ៥% គកឺាររពំោភបូ្  ឬជាស្រុមពៅព�ើស្្តើរ្ា្់។  ការ្តិ្ សា

 បាៃរ្ព�ើញថា ការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈដដ�សបស�រឹត្ពោ�បពុរ្ត ្ ្ពុង្មួ�ជើវតិរាៃចំៃួៃ ៤% ៃិង្ការរពំោភ
 

បូ្ ឬជាស្រុមរាៃចំៃួៃ ៣% ។ ការ្ិត្សា្៏បាៃបងាហា ញថា បពុរ្តជាង្ពា្់្ណ្ា�បាៃរា�ការ�៍ថាសបស�រឹត ្
អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈគឺបាៃសបស�រឹត្ទពង្វែើដបបពៃោះពៅព��ដដ��ួ្ពគរាៃវ�័ជំទង់្ ៃិង្បពុរ្ត ២៥% បាៃ 
សបស�រឹត្អំព�ើរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ មពុៃព���ួ្ពគរាៃអា�ពុ ១៥ ្្ ំ។

 ការវភិាគមួ�បាៃពធវែើការពសបៀបពធៀបរវាង្បពុរ្តដដ�បាៃសបស�រឹតអំ្ព�ើហងិ្សាព�ើនដគូ្ត្ទិ្ធរ្ា� ៃងិ្បពុរ្ត
 ដដ�មិៃបាៃសបស�រឹត្អំព�ើហងិ្សា ពោ�បាៃបងាហា ញ�ើ្ត្ាហាៃិភ័�ជា្់ោ្់មួ�ចំៃួៃ។ ្ត្ាហាៃិភ័�ទាងំ្
 ពៃោះ រមួរាៃ៖

•	 អា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររាៃ្សមិតទាប ។

•	 ជំនាញ្្ពុង្ការ្រាង្ទំនា្់ទំៃង្រាៃ្សមិតទាប (រាៃជពរាលា ោះជាញរឹ្ញាប់ជាមួ�នដគូ) ។

•	 សបឈមៃរឹង្បញ្ហា ដផ្្្តពុខភា�ផលាូវចិត្ (ឧទាហរ�៍៖ការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្ ៃិង្បញ្ហា ពសគឿង្ស្តវ រឹង្) 

•	 បទ�ិពរាធៃ៍រង្អំព�ើហងិ្សា�ើ ព្ុរារភា� (ឧទាហរ�៍៖ ធាលា ប់ជួបសបទោះៃូវការរពំោភបំពាៃផលាូវកា�
 

ឬផលាូវពភទ្្ពុង្អំឡពុង្ព�� ព្ុរារភា� បាៃព�ើញ ឬទទួ�រង្អំព�ើហងិ្សាដនទពទៀត) ។

•	 សប�ូ្្្ពុង្ឥរយិាបថដដ�រាៃហាៃិភ័�ខ្្់ត(ឧទាហរ�៍៖ការចូ�រមួ្្ពុង្ការវា�តប់រ្ាពោ�
ពសបើអាវពុធ ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�រមួពភទ ៃិង្រាៃនដគូផលាូវពភទ�ើរ ឬពសចើៃ)។

•	 ្សមិតនៃការអប់រទំាប (ជា�ិព្ត្ត មិៃបាៃបញ្ប់ការ្តិ្សាថ្ា្់អៃពុវទិយា�័�) ។

•	 ្តសរាប់ការរពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈព�ើអ្្ដដ�មិៃដមៃជានដគូ ្ត្ាហាៃិភ័�្តំខាៃ់ៗ រមួរាៃ៖

•	 សបឈមបញ្ហា ដផ្្្តពុខភា�ផលាូវចិត្ (ការធាលា ្់ទរឹ្ចិត្) ។

•	 សប�ូ្្្ពុង្អំព�ើហងិ្សា ៃិង្អា្ប្្ិរយិាដដ�រាៃហាៃិភ័�ខ្្ត់ (ឧទាហរ�៍៖ ការពសបើពសគឿង្
 ពញៀៃ ការចូ�រមួជាមួ�ស្រុមព្មេង្រ្ាវ ការចូ�រមួ្ត្មមេភា�វា�តប់រ្ាពោ�ពសបើអាវពុធ ចូ�រមួ 

្្ពុង្្ត្មមេភា�រមួពភទ ៃិង្រាៃនដគូរមួពភទ�ើរ ឬពសចើៃ) ។

 ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ្សមង្្តំ�ួរ្៏បាៃពផ្្តព�ើ្ក្ាដដ�ព�ើ្ទរឹ្ចិត្ដ�់បពុរ្ត្្ពុង្ការសបស�រឹត្អំព�ើ
 រពំោភព្ត�្តៃ្ថវៈ។ ្ក្ាទាងំ្ពនាោះរមួរាៃតាម�ំោប់ថ្ា្់�ើ្សមិតខ្្ត់បំផពុតពៅទាបបំផពុត៖

•	 ្តិទ្ធិទទួ�បាៃអាទិភា�ផលាូវពភទ 

•	 ្ំហរឹង្ ឬការោ្់ទ�្ឌ ្មមេ (ជា�ិព្ត្តការរពំោភនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�) ។

•	 ការអផ្សពុ្ ឬការចង់្្តបបា� (ជា�ិព្ត្តការរពំោភអ្្មិៃដមៃជានដគូ) ។

•	 ការផរឹ្ពសគឿង្ស្តវ រឹង្ (ម្ង្រាកេ � រា�់ការរពំោភសគប់សបពភទ) ។

 បពុរ្តភាគពសចើៃបាៃរា�ការ�៍�ើអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័ររាៃ្សមិតមធ្យម ពហើ�
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ស្ត្ើជាទូពៅបាៃរា�ការ�៍ថាមិៃ្ូតវរាៃអា្ប្្ិរយិាសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ សបកាៃ់�្ឥរយិាបថ
 

ព�ៃឌ័រតាមដបបសបន��ើ  ៃិង្អភិរ្្ស។ រប្គំពហើញពៃោះ បាៃ្ត់្តរា្គ �់�ើរារៈ្តំខាៃ់នៃការពរៀបចំគពសរាង្
 

្្ពុង្ការផ្លា ្ត់ប្ូរទា្់ទង្ៃរឹង្ព�ៃឌ័រជាមួ�បពុរ្ត ៃិង្ស្ត្ើ ពដើម្ើព�ើ្្ម្្ត់្តមធម៌ព�ៃឌ័រ ៃិង្ការ្រាង្ៃូវ
 ជពសមើ្តពផ្សង្ៗអំ�ើភា�ជាបពុរ្ត ៃិង្ភា�ជាស្ត្ើដដ�រាៃការពបើ្ចំហរជាង្មពុៃ ៃិង្រាៃភា�បត់ដបៃជាង្
 

គំៃិតអាណាៃិគមៃ៍ដដ�ព�ើ្្ម្្ត់ភា�បំពារបំពាៃ ៃិង្ភា�សតរួតសតារប្ត់បពុរ្ត ៃិង្ភា�អ្ត្មមេ ៃិង្
 

អៃពុពោមភា�រប្ត់ស្ត្ើ។ �ទ្ធផ�នៃការ្ិត្សាបាៃបងាហា ញផង្ដដរថាអា្ប្្ិរយិាព�ៃឌ័ររប្ត់បពុគ្គ�រ្ា្់ៗ 
្៏បាៃទទួ�ឥទ្ធិ���ើអា្ប្្ិរយិា ៃិង្តួនាទើព�ៃឌ័ររប្ត់ឪ�ពុ្រ្ា�ពៅ្្ពុង្ផ្ោះ ៃិង្រពបៀបរបបដដ�បញ្ហា

 ទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃពោោះសរា�ពៅ្្ពុង្ការបពសង្ៀៃពៅរាោ។ ជារមួ មៃពុ្ត្សជាពសចើៃមិៃទទួ��្អំព�ើហងិ្សា
 

ព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើពនាោះពទ។ ដតពទាោះជាយា៉ា ង្ណា្្ើ បពុរ្តមួ�ចំៃួៃបាៃរា�ការ�៍ថា �ួ្ពគរាៃអារមមេ�៍
 

ថាចបាប់រាៃភា�តរឹង្រពុ រឹង្ខាលា ងំ្ព�្្្ពុង្ការោ្់�ិៃ័�ដ�់ជៃព�មេើ្តនៃអំព�ើហងិ្សា្្ពុង្សគរួរារ ពោ�ព�ើ្ពឡើង្
 �ើការរាសំទ ឬបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្�ើឥរយិាបថរប្ត់�ួ្ពគពៅរាៃ       ្ សមិត។ បពុរ្តភាគពសចើៃបាៃរា�ការ�៍�ើ
 ្សមិតខ្្តន់ៃការធាលា ប់ទទួ�រង្ការភ�័រៃ្ធត ់ៃងិ្បញ្ហា ធ្ងៃ់ធ្ងរ្្ពុង្អឡំពុង្ព�� ព្ុរារភា�រប្់ត�ួ្ ពគ (ឧទាហរ�៍៖ 
 

រង្ការបំពារបំពាៃផលាូវចិត្ ការោ្់ទ�្ឌ  ្មមេព�ើរាង្កា� ៃិង្អ្តៃ្ិ្តពុខព្ត្ៀង្)។ ៤៣% នៃបពុរ្តសតរូវបាៃពគ
 

ចាតទ់ពុ្ថារាៃជំង្ធឺាលា ្ទ់រ្ឹ ចតិត្ាមដផ្្វជិ្ជរាស្ត្ ៃងិ្ ២៥% សតរូវបាៃពគចាតទ់ពុ្ថារាៃជងំ្ធឺាលា ្ទ់រ្ឹ ចិត្្ សមិត
 

ខ្្ត់ ។

 សបពភទព្តវាពផ្សង្ៗដដ�សតរូវការពដើម្ើរាសំទដ�់ជៃរង្ពសរាោះ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ រាៃដូច
 ជា ព្តវា្តពុខភា� ព្តវា្តពុខភា�ផលាូវចិត្ ជំៃួ�ដផ្្ចបាប់ ៃិង្ព្តវារាសំទ្តិទ្ធិមៃពុ្ត្ស ជំរ្រ្ា្់ពៅ ៃិង្ព្តវា
 

្តង្្គមដដ�រាសំទដ�ជ់ៃរង្ពសរាោះ�ើអំព�ើហងិ្សាពៅថ្ា្ព់ខត។្ ការ�សង្រឹង្ទនំា្់ទៃំង្រវាង្អ្្ ទទ�ួផ� ៃងិ្អ្្  
ផ្�់ព្តវា្មមេទាងំ្ពៃោះ គឺចាបំាច់ពដើម្ើបពង្កេើៃ�ទ្ធភា�ទទួ�បាៃ្តពុវត្ថិភា�រប្ត់ជៃរង្ពសរាោះ ។

សហតុ្លេបមាប់ការអនរ្ាគមន៍

 រប្្ំពហើញនៃការ្តិ្សាបាៃបងាហា ញ�ើឱកា្តមួ�ពដើម្ើចូ�រមួ្្ពុង្ការបពង្កេើតអៃ្រាគមៃ៍ពោ�ដផអ្
ព�ើភ្ត្ពុតាង្្តសរាប់ការបងាកេ រទប់រាកេ ត់បឋមនៃអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។  ពោ�រាៃការ��់ដរឹង្�ើ្ត្ា

 ជំរពុញដដ�អាចដ្ដសបបាៃពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ (្ត្ាហាៃិភ័�ដដ�បាៃពរៀបរាប់ខាង្
ព�ើ) ការអៃ្រាគមៃ៍្តមស្តបមួ�អាចសតរូវបាៃបពង្កេើតពឡើង្ពដើម្ើពោោះសរា�្ត្ាហាៃិភ័�ទាងំ្ពនាោះ។ ដូពច្ោះ 
អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើអាចបងាកេ រ ៃិង្ទប់រាកេ ត់បាៃមពុៃព��វាព ើ្តពឡើង្។

 ពហតពុដូពច្ោះ អង្្គការ UNFPA ្្ពុង្ភា�ជានដគូជាមួ� UN Women ៃិង្UNV ពៅ្ម្ពុជា រមួជាមួ�
 

ស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ ៃិង្រាៃការរាសំទ�ើនដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (P4P) បាៃបពង្កេើត ៃិង្អៃពុវត្រា្�្ង្ការ
 អៃរ្ាគមៃ៍តាម្តហគមៃព៍ោ�រាៃការចូ�រមួ�ើព្មេង្ជំទង់្ ៃងិ្អ្្ចញ្ិរឹមបើបាច់ព្មេង្ជំទង់្ (រមួរាៃ ឪ�ពុ្រ្ា�  

រាច់ញាតិពៅ្្ពុង្ផ្ោះ សគរូបពសង្ៀៃ ៃិង្អ្្ផ្�់ព្តវា�ពុវជៃពផ្សង្ៗពទៀតពៅ្្ពុង្្តហគមៃ៍)។ ការ្តិ្សាពៃោះ
 រាៃពរា�ប�ំង្វា�តនមលា ពដើម្ើ្ �ំត់�ទ្ធភា� ការទទ�ួ�្ �ទ្ធភា�ទទ�ួបាៃ ៃងិ្ផ�ប៉ាោះពា�់រ�ំរឹង្ទពុ្ 

្តំខាៃ់ៗ�ើការអៃ្រាគមៃ៍ដដ�ៃរឹង្ផ្�់ជាភ័្ត្ពុតាង្្្ពុង្ការផ្�់�័ត៌រាៃបដៃ្ថមពៅព�ើពរា�ៃពយាបា� ៃិង្
ការបៃ្អៃពុវត្ការទប់រាកេ ត់បឋមពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ។
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សរាលបំណង

 ពរា�បំ�ង្រមួនៃការ្ិត្សាពៃោះ គឺតាមោៃ ៃិង្វា�តនមលា្ត្មមេភា� ពដើម្ើដ្តវែង្��់�ើការពរៀបចំ       បទ
 

�ពិរាធៃ ៍ៃងិ្ផ�ប៉ាោះពា�់នៃការអៃ្រាគមៃ៍្តសរាបក់ារទបរ់ាកេ តប់ឋមចំពពាោះអពំ�ើហងិ្សាព�ើស្្តើ ៃងិ្ព្មេង្ស្តើ ។

ពរា�បំ�ង្ជា្់ោ្់ រមួរាៃ៖

១)  ចង្ស្ង្ជាឯ្រារៃូវផ�ប៉ាោះពា�ន់ៃការអៃរ្ាគមៃ្៍ត្ើ�ើ “ព្្ោះពៅកាៃអ់នាគតរ់ប្តព់�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ 
ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” តាមដផ្្ដូចខាង្ពសកាម៖

្) ព្មេង្សបរុ្ត ៃិង្ព្មេង្ស្តើវ�័ជំទង់្៖

i. ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

ii. ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សារាៃ្សមិតទាប

iii. គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�ឳ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់

iv. ឥរយិាបថ្្ពុង្ការទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

v. ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្

ខ)  អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាមៃពុ្ត្សព�ញវ�័/ឪ�ពុ្រ្ា�រប្ត់ព្មេង្ជំទង់្៖

i. ឥរយិាបថសប្បពោ�្តមធម៌ព�ៃឌ័រ

ii. ឥរយិាបថទទួ��្អំព�ើហងិ្សារាៃ្សមិតទាប

iii. គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទំៃង្ជាមួ�ព្មេង្ជំទង់្

iv. ឥរយិាបថនៃការទំនា្់ទំៃង្ ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

v. ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេ័សគចិត្

vi. ការកាត់បៃ្ថ�ការពសបើទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ

២)  ការអពង្កេតព�ើបទ�ិពរាធៃ៍រប្ត់អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃ្រាគមៃ៍ ៃិង្របា�ការ�៍�មអិតនៃ
ការផ្លា ្ត់ប្ូរទា្់ទង្ៃរឹង្បទ�ិពរាធៃ៍ពៅ្្ពុង្បរបិទនៃជើវតិសបចានំថ្ងរប្ត់�ួ្ពគ ពដើម្ើដ្តវែង្��់ �ើការ

 ទទួ��្ ភា�ពា្់�័ៃ្ធ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់ផ្្�់�ើការអៃ្រាគមៃ៍ ។

៣)  ផ្�់អៃពុរា្តៃ៍ពដើម្ើ�សង្រឹង្ ៃិង្�សង្ើ្្តក្ាៃពុ��នៃការអៃ្រាគមៃ៍នាព��អនាគត 

ការ្ំ�ត់�ើ្តំណា្នៃការ្ិត្សា

 ្តំណា្នៃការ្ិត្សាពៃោះគឺសបជាជៃដដ�រ្ត់ពៅ្្ពុង្ពខត្្ំ�ង់្ចាម ជា�ិព្ត្តអ្្ចូ�រមួជាព្មេវ�័ 
ជទំង់្ (ចំៃៃួសបរា� ១០០-១២៥) ៃងិ្ជាមៃពុ្ត្សព�ញវ�័  (ចៃួំៃសបរា� ១០០-១២៥) ្ ្ពុង្ការអៃរ្ាគមៃ៍៖
“ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត់រប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ។ 
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�្ខេខ�្ឌ នៃការចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សា

បពុគ្គ�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិដូចខាង្ពសកាម អាចចូ�រូម្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះ៖

១)   ជាអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍ ឬគពសរាង្្ត្ើ�ើ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត់រប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្
 

សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃងិ្ភា�រ ើ្ រា�” (�ួ្ ពគអាចជាស្រុមព ម្េង្វ�័ជទំង់្ ៃងិ្ស្រុមអ្្ចិញ្រឹមបើបាច)់ 
 ឬអ្្ពា្់�័ៃ្ធ ឬអ្្ផ្�់�័ត៌រាៃ្តំខាៃ់ៗ។ 

២) ជាព្មេង្វ�័ជំទង់្ដដ�ចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្ដដ�ឳ�ពុ្រ្ា� ឬអាណា�យាបា�ស្តបចបាប ់
បាៃ��់ស�មពោ�្តមេ័សគចិត្ឱ្យព្មេង្វ�័ជំទង់្ចូ�រមួ្្ពុង្បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរដបបបររិា� ៃិង្ការ 
�ិភា្សាដបបគពុ�ភា�។

៣)  មៃពុ្ត្សព�ញវ�័ដដ�ចូ�រូម្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍ ឬអ្្ផ្�់�័ត៌រាៃ្តំខាៃ់ៗ ឬអ្្ពា្់�័ៃ្ធបាៃ��់ស�ម 
ពោ�្តមេ័សគចិត្ចូ�រមួ្្ពុង្បំព�ញ្សមង្្តំ�ួរដបបបររិា� ៃិង្ការ�ិភា្សាដបបគពុ�ភា�

�្ខេខ�្ឌ ដដ�មិៃអាចចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សា

បពុគ្គ�ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិដូចខាង្ពសកាមមិៃអាចចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលា៖

១)  មិៃបាៃចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍/គពសរាង្ ពហើ�មិៃដមៃជាអ្្ផ្�់�័ត៌រាៃ្តំខាៃ់ៗ ឬអ្្ពា្់�័ៃ្ធ
 

្តសរាប់“ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគត់រប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា� 
រ ើ្ រា�”

២)  មិៃ��់ស�មចូ�រមួបំព�ញ្សមង្្តំ�ួរដបបបររិា� ៃិង្ការ�ិភា្សាដបបគពុ�ភា�

ការរ្សាការ្តរា្ង ត់

 អ្្ ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្ សាវា�តនមលាពៃោះៃរឹង្ទទ�ួបាៃការរ្សាៃូវការ្តរា្ង ត។់ អត្្តញ្ញា �រប្់ត�ួ្ ពគ 
ៃរឹង្សតរូវបាៃការពារ្តសរាប់្សមង្្ំត�ួរដបបបររិា�ពោ�មិៃបងាហា ញ ឬ្តស់តាអត្្តញ្ញា �រប្ត�់ួ្ ពគពៅ 
ព�ើ្ សមង្្ំត�ួរពឡើ�។ ផ្ពុ�ពៅវញិ ព�ខ្ូដចៃួំៃ៧ ខង្្ៃ់រឹង្សតរូវបពង្កេើតពឡើង្ពដើម្ើ្តរា្គ �អ់្្ ចូ�រមួរ្ា្់ៗ។ 
ព�ខ្ូដ្តរា្គ �់អ្្ ចូ�រមួដូចរ្ាចៃួំៃ៣ ពផ្សង្រ្ាៃរឹង្ោ្់្ ្ពុង្ពសរាម្ំតបពុសតបទិជិតម�ួ។   ្ ឡំពុង្ព��បំព�ញ 
្សមង្្ត�ួំរ អ្្ ចូ�រមូៃរឹង្្តរព្តរព ម្េ ោះរប្់ត�ួ្ គ នថ្ងដខ្្ំ្ ពំ�ើ ត អា្័ត�ោឋា ៃ ៃងិ្ព�ខទនំា្់ទៃំង្ដដ�
ចាបំាច់ពៅខាង្មពុខពសរាម្តំបពុសតពៃោះ ៃិង្ហត្ថព�ខាពៅខាង្ព�ើពសរាម្តំបពុសតខាង្ពសកា� ពហើ��ួ្ពគអាច 
ពមើ�ព�ើញ្្ពុង្អំឡពុង្ព��សបមូ��័ត៌រាៃ ចំដ�្ឯព�ខ្ូដមិៃសតរូវបាៃដ្ពចញពទ។ ពៅព��បំព�ញ 
្សមង្្តំ�ួររចួរា�់ អ្្ចូ�រមួ�្ព�ខ្ូដ�ើពសរាម្តំបពុសតដដ�រាៃ�័ត៌រាៃផ្្�ខ់លាួៃរប្ត់�ួ្ពគ ពហើ� 
បទិព�ើ្ សមង្្ត�ួំរ។ ពសរាម្ំតបពុសតៃរឹង្បផំ្លា ញពចា�បន្ាប�់ើការ្តិ្ សាវា�តនមលាបាៃបញ្ប ់ពោ�មៃិបៃ្ស�់
ទពុ្ៃូវ�័ត៌រាៃដដ�អាច្ំ�ត់អត្្តញ្ញា �តាមរ�ៈព�ខ្ូដ។ ពោ�រារដតព�ខ្ូដបាៃោ្់ពៅ្្ពុង្ 
ពសរាម្តំបពុសត មពធយាបា�ដតមួ�គតដ់ដ�អាច្ំ�ត់�ើព�ខ្ូដរប្ត់អ្្ចូ�រូមរ្ា្់ៗ គឺតពសមៀបព�ខ្ូដ 
អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់មពុៃព��ដដ�ការវា�តនមលាបាៃបញ្ប់។ ពដើម្ើការពារមិៃឱ្យដប្ធាលា �ៃូវ�័ត៌រាៃទាងំ្ពៃោះ  
អ្្សគប់សគង្ការវា�តនមលាៃរឹង្រ្សាទពុ្ពសរាម្តំបពុសតទាងំ្អ្ត់ឱ្យរាៃ្តពុវត្ថិភា� ៃិង្សបគ�់ដតពសរាម្តំបពុសត
ពា្�់័ៃ្ធពៅដត្តហគមៃ៍ជា្់ោ្់្តសរាប់សបមូ�ទិៃ្ៃ័�ប៉ាពុពណាណ ោះ។
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 អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការវា�តនមលាពៃោះគឺជាការ្តមេ័សគចិត្ ពហើ��ួ្ពគពៅដតអាចចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍/
គពសរាង្ ពទាោះបើ�ួ្ពគបដិព្តដមិៃចូ�រមួ្្ពុង្ការវា�តនមលាពៃោះ។ មយា៉ាង្វញិពទៀត អ្្ចូ�រមួពៅដតអាចបពា្ឈប់
មិៃចូ�រមួ្ត្មមេភា�ណាមួ�នៃសបមូ�ទិៃ្ៃ័� ឬការ្តិ្សា ឬបដិព្តដមិៃព្លាើ�្តំ�ួរណាមួ� ពោ�មិៃ 
រាៃការ�ិៃ�័អវែើពនាោះពទ។ 

 ទសមង់្នៃការ��់ស�មៃរឹង្ពរៀបចំពឡើង្ ្តសរាប់អ្្ចូ�រមួទាងំ្ការព្លាើ���់ស�ម ៃងិ្ពោ�ការ 
្តរព្តរ។ អ្្ចូ�រមួៃរឹង្ទទួ�បាៃស្ោ្ត�័ត៌រាៃ ពហើ�វាៃរឹង្សតរូវបាៃ�ៃ្យ�់ ៃិង្អាៃឱ្យឮខាលា ងំ្។ ស្ោ្ត 
�័ត៌រាៃៃរឹង្ពរៀបរាប់អំ�ើការ្តិ្សា ដំព�ើ រការ្តិ្សា រមួទាងំ្ហាៃិភ័�ដដ�អាចព ើ្តរាៃពឡើង្អត្ថសបពយាជៃ៍  
ការ�ៃ្យ�់�ើការ្តមេ័សគចូ�រមួ ៃិង្ ជពសមើ្ត្្ពុង្បដិព្តធមិៃចូ�រមួ។ អ្្ចូ�រមួរាៃឱកា្ត្តួរ្តំ�ួរមពុៃព�� 
្តពសមចចិតចូ្�រមួ ឬមិៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះ។ អ្្ចូ�រមួដដ���់ស�មៃរឹង្ព្ត្ើ្តពុំចពុោះហត្ថព�ខាព�ើ 
ទសមង់្នៃការ��់ស�ម ពដើម្ើបញ្្ជ ្់ថា�ួ្ពគបាៃ��់�ើដំព�ើ រការរា្្តួរ ៃិង្ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�នៃ 
ការ្តិ្សាពៃោះ។ ្តសរាប់អ្្ដដ�មិៃពចោះអ្្សរ រា្្សើឯ្រាជ្យៃរឹង្ចូ�រមួ្្្ពុង្ដំព�ើ រការនៃការ��់ស�ម  
ពដើម្ើធានាអ្្ចូ�រមួ��់ចបា្ត់អំ�ើពរា�បំ�ង្នៃការ្ិត្សា រមួទាងំ្ចពុោះហត្ថព�ខាព�ើ ៃិង្បំព�ញទសមង់្ 
នៃការ��់ស�ម ្្ពុង្នាមអ្្ចូ�រមួ។ ្តសរាប់ព្មេង្វ�័ជទំង់្ ការ��់ស�មៃរឹង្ទទួ�បាៃ�ើឳ�ពុ្រ្ា� ឬ 
អាណា�យាបា�ស្តបចបាប់រប្ត់�ួ្ពគ ៃិង្ការផ្�់�ត័៌រាៃដ�់�ួ្ពគមពុៃព���ួ្ពគចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា� 
នៃការ្តិ្សា។ ទសមង់្ទាងំ្ពៃោះៃរឹង្រ្សាទពុ្ពោ�អ្្ សគប់សគង្ការ្ិត្សា ៃិង្រ្សាទពុ្ពោ�ដឡ្�ើទិៃ្ៃ័� 
ពផ្សង្ពទៀត ពដើម្ើរ្សាឯ្ជៃភា�រប្ត់អ្្ ចូ�រមួ។

ការមរៀបចំការសកិសា

 ការ្តិ្សាពៃោះបាៃវា�តនមលាជាដបបគពុ�ភា� ៃិង្ដបបបររិា�នៃការអៃ្រាគមៃ៍៖ “ព្្ោះពៅកាៃ ់
អនាគតរប្ត់ព�ើង្៖អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ�ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�” ពោ� (្) ពធវែើការពសបៀប 
ពធៀបទិៃៃ្័�ដបបបររិា�តាមស្រុម្ត្ើ�ើការដសបសបរួ� ពោ�ពសបើ្សមង្្តំ�ួរពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរា្តួរពៅអ្្ 
ចូ�រមួ្្ពុង្្ការអៃ្រាគមៃ៍  (ព្មេង្វ�័ជំទង់្ n = ១០០ - ១២៥ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ n = ១០០ - ១២៥)  (ខ) ការ 
្ត់សតាមតិពយាប�់សតឡប់ដបបគពុ�ភា�អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់នៃការអៃ្រាគមៃ៍�ើអ្្ចូ�រមួ 
អៃ្រាគមៃ៍ពៅចពុង្បញ្ប់នៃការអៃ្រាគមៃ៍ (ព្មេង្វ�័ជំទង់្ n = ១០០ - ១២៥ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ n = ១០០ - 
១២៥) ៃិង្ (គ) ការដ្តវែង្រ្មតិពយាប�់សតឡប់ដបបគពុ�ភា��ើអ្្ពា្់�ៃ័្ធ / អ្្ផ្�់�័ត៌រាៃ្តំខាៃ់ៗ រមួ 
ទាងំ្អ្្្តសមប្តសមរួ�អៃ្រាគមៃ៍ (n = ៣០) ៃិង្អ្្សគបស់គង្ (n = ២-៤) ស�មទាងំ្អ្្ដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍ ១  
ឬ ២រូប (n = ៥-១០) ពៅតាម្តហគមៃ៍ៃើមួ�ៗដដ�បាៃអៃពុវត្ការអៃរ្ាគមៃ៍។

 វធិើរាស្ត្ចសមរុោះសតរូវបាៃពសបើពៅ្្ពុង្ការពសបៀបពធៀបតាមស្រុម ៃងិ្ការផ្�់មតិពយាប�ស់តឡបដ់បបគពុ� 
ភា�ដដ�អាចដរឹង្ជាបឋម�ើផ�ប៉ាោះពា�់ ការទទួ��្ ៃិង្ភា�បទដបៃ ពហើ�ពោ�រារ ធៃធាៃថវកិារាៃ 
្ំ�ត់្្ពុង្ការសតរួត�ិៃិត្យ ៃិង្វា�តនមលា ការ្ិត្សាពៃោះមិៃអាចពធវែើការវា្ត់ដវង្ឱ្យបាៃព�ញព�ញតាមរ�ៈការ 
វា�តនមលាដដ�ពសបៀបពធៀបជាម�ួស្រុមពរា�ពៅពផ្សង្ពទៀត ឬវភិាគ�ើទំនា្់ទំៃង្នៃផ�ប៉ាោះពា�ព់ៅស រ្ុមពរា� 
ពៅនៃការអៃ្រាគមៃ៍ពនាោះពទ ។
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ៃើតិវធិើ្្ពុង្ការ្ិត្សា ៃិង្ការសបមូ�ទិៃ្ៃ័�

 ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា�សតរូវបាៃសបមូ��ើអ្្ចូ�រួម្្ពុង្ការអៃ្រាគមៃ៍ទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃ��់ស�ម 
ចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវ។ ្សមង្្ត�ួំររសតរូវបាៃដ្ស្តង់្�ើការ្តិ្សា�ហពុសបពទ្ត រប្ត់អង្្គការ 
្តហសបជាជាតិ្ត្ើ�ើបពុរ្ត ៃងិ្អំព�ើហងិ្សា (UN MCS)្តសរាប់សបពទ្ត្ម្ពុជា (Fulu, Warner, & Moussavi,  
forthcoming)  ពហើ�វធិើរាស្ត្វា្ត់ដវង្គឺធាលា ប់បាៃពសបើសបា្ត់្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាអៃ្រាគមៃ៍ដូចរ្ាពៃោះ 
(Mathews, et al., 2015; Shamu, et al., 2015)។ ដផ្្្តខំាៃ់ៗនៃ�័ត៌រាៃដដ�បាៃសបមូ�រាៃដូចខាង្ 
ពសកាម៖

1. �័តរ៌ាៃរាវតារ រមួរាៃ ពភទ អា�ពុ ការអប់រ ំរា្ថ ៃភា�សគរួរារ រា្ថ ៃភា�ព្តដឋា្ិច្ ៃិង្្តង្្គម 
បទ�ិពរាធៃ៍អំឡពុង្ព�� ព្ុរារភា�

2. ឥរយិាបថព�ៃឌ័រ

3. ឥរយិាបថទទ�ួ�្អំព�ើហងិ្សា

4. គពុ�ភា�នៃទំនា្់ទំៃង្ (រវាង្ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ជាមួ�ព្មេង្ជំទង់្ ឬរវាង្ព្មេង្ជំទង់្ជា 

មួ�ឪ�ពុ្រ្ា�/អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់)

5. ឥរយិាបថនៃការទំនា្់ទៃំង្ ៃិង្ការពោោះសរា�ជពរាលា ោះ

6. ការចូ�រមួ្្ពុង្ការងារ្តមេស័គចិត្

7. ឥរយិាបថចំពពាោះការ្ិត្សាពរៀៃ្ូតសត

8. ការសគប់សគង្ទំនា្់ទំៃង្ (្តសរាប់ដតព្មេង្ជំទង់្)

9. ការោ្់ទ�្ឌ ្មមេធ្ងៃ់ធ្ងរ (្តសរាប់ដតអ្្ចិញ្រឹមបើបាច់)

10. ចំព�ោះដរឹង្អំ�ើព្តវារាសំទ

11. ការចូ�រមួ ៃិង្ការទទួ�រា្គ �់ការអៃ្រាគមៃ៍។

 �ទ្ធផ�ទាងំ្ពៃោះសតរូវបាៃ្ំ�ត់ពៅ្្ពុង្សទរឹ្ត្ើនៃការផ្លា ្តប់្ូររប្តអ់ៃរ្ាគមៃ ៍ពហើ�វាគឺជាដផ្្ ្ំតខាៃ់ 
ដដ�អៃ្រាគមៃ៍រាៃពរា�បំ�ង្ចង់្ព�ើញ�ើនៃឥទ្ធិ��នៃការផ្លា ្ត់ប្ូរ។ សគប់ចំ�ពុ ចទាងំ្អ្ត់ពៅ្្ពុង្្សមង្ 
្តំ�ួរសតរូវបាៃផ្�់្តពុ��ភា�តាមរ�ៈការ្ិត្សាវា�តនមលាដូចរ្ាពៃោះ។ ពហតពុដូពច្ោះ វាចំ�ពុ ច�អរប្ត់្សមង្ 
្តំ�ួរដដ�ទទួ�បាៃការផ្�់្តពុ��ភា� ៃិង្ការទទួ�រា្គ �់។ ្សមង្្តំ�ួរទាងំ្អ្តស់តរូវបាៃប្ដសបជា 
ភារាដខមេរ ពហើ�ការប្ដសបសតរូវបាៃសតរួត       �ិៃិត្យពោ��្ចិត្ទពុ្ោ្់ ពដើម្ើធានាថា្តំ�ួរទាងំ្ពៃោះរាៃ 
�្ខេ�ៈងា���់ ពោ�អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សា ពហើ�ពៅដតរ្សាភា�សតរឹមសតរូវ ៃងិ្ស្តបជាមួ�ៃរឹង្ 
ចំ�ពុ ចពដើម ។

 ្សមង្្តំ�ួរពៃោះបាៃពធវែើពឡើង្មពុៃព��អៃពុវត្ (ពដើមសរា) ៃិង្បន្ាប់�ើការបញ្ប់ការអៃ្រាគមៃ៍ 
(ចពុង្សរា)។  ្ សមង្្ំត�ួរពៃោះៃរឹង្បពំ�ញពោ�អ្្ ចូ�រមួជាស្រុម ដដ�អ្្វា�តនមលាៃរឹង្អាច្ំត�ួរម្ង្ម�ួៗ 
ជា�ិព្ត្តជ�ួអ្្ដដ�រាៃ្សមិតអប់រទំាប។
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 ពសកា��ើបាៃទទួ�ការ��់ស�មឯ្ភា�ព�ញព�ញ�ើអ្្ពា្់�័ៃ្ធសតរឹមសតរូវស្តបពៅតាមៃិតិវធិើរចួ
ម្ ស្រុមការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលាបាៃដ�នាអំំ�ើ្សមង្្តំ�ួរ ៃងិ្រពបៀបបំព�ញ្សមង្្តំ�ួរ។ ្តំ�ួរ 
សតរូវបពំ�ញពោ�អ្្ចូ�រមួពរៀង្ៗខលាួៃ ដដ�អង្្គពុ��្ខេ�ៈជាស្រុមដដ�រាៃអ្្ចូ�រមួ សបរា��ើ ២៥ ពៅ  
៣០ នា្់។ ចំពពាោះស្រុមព្មេង្ជំទង់្ ព្មេង្ស្តើ ៃិង្ព្មេង្សបរុ្តសតរូវបាៃអង្្គពុ�ជាស្រុមោច់ពោ�ដឡ្�ើរ្ា។ ស្រុម 
ការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលា បាៃអាៃ្សមង្្តំ�ួរ្តសរាប់ស្រុមៃើម�ួៗមួ�ចំ�ពុ ចម្ង្ៗ ពដើម្ើជួ�អ្្ចូ� 
រមួទាងំ្អ្ត់ឱ្យបាៃ��់ចបា្ត់�ើ្តំ�ួរ ៃិង្�ហពុចពមលាើ� ពោ�រារដតបញ្ហា សបឈមពា្់�័ៃ្ធអ្ខេរ្មមេ។ ស្រុម 
ការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះបាៃផ្�់ការរាសំទសគប់សរាៃ់ដ�់អ្្ចូ�រួមទាងំ្ឡា�ណាដដ�មិៃពចោះ 
អ្្សរដដ�បាៃចូ�រមួព្លាើ�ពៅៃរឹង្្សមង្្តំ�ួរ ។

 ពៅចពុង្បញ្ប់នៃ្តំ�ួរ (សបរា� ១,៥ ពរា៉ា ង្) អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់សតរូវទទួ�បាៃព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃ 
ព្តវារាសំទដដ�បងាហា ញ�ើ ទើ្ដៃលាង្ ឬអង្្គការនានាដដ�ជៃរង្ពសរាោះអាចដ្តវែង្រ្ជំៃួ�្តសរាប់ពោោះសរា� 
បញ្ហា ទា្់ទង្ៃរឹង្អំព�ើហងិ្សា ឬការរពំោភបំពាៃ បញ្ហា ភា�តាៃតរឹង្ ឬបញ្ហា ្តពុខភា�ផលាូវចិត្ បញ្ហា ពញៀៃសរា ឬ 
ពសគឿង្ពញៀៃ ៃិង្ព្តវា្តពុខភា� ស�មទាងំ្ព្តវា្តពុខពុរា�ភា�្តង្្គមទូពៅ។ អ្្ចូ�រមួរ្ា្់ៗ្៏ទទួ�បាៃៃូវ 
ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃអំ�ើព្តវារាសំទដូចរ្ា ពដើម្ើ�ពុបបំបាត់ការ្តង្្ស�័ ឬការរា្ង់ា�ណាមួ� �ើពសពាោះស្រុម 
ការងារនៃការ្តិ្សាវា�តនមលាមិៃបាៃដរឹង្�ើអវែើដដ�ជាបញ្ហា រប្់តអ្្ចូ�រមួព ល្ាើ�្តំ�ួរដដ�បាៃរា�ការ�៍
ពៅ្្ពុង្្សមង្្តំ�ួររប្ត់�ួ្ ពគ (្តំ�ួរអនាមិ្)ពនាោះពទ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ស្រុមការងារនៃការ្តិ្សាវា� 
តនមលាដដ�ទទួ�បាៃ ការប�្ពុ ោះបណ្ា��ើការបញូ្ៃ ឬផ្��់ត័រ៌ាៃអ�ំើព្តវារាសំទបាៃពៅបៃប្ន្ាបក់ារបញ្ប់
្សមង្្តំ�ួរ ពដើម្ើឱ្យអ្្ចូ�រមួអាច�ិភា្សាអំ�ើបញ្ហា ជា្់ោ្់ណាមួ�ដដ�បាៃព ើ្តពឡើង្  ។

 បន្ាបម់្ អ្្ ចូ�រមួបាៃបៃចូ្�រមួ្្ពុង្ការអៃពុវត្ការអៃរ្ាគមៃ ៍ពហើ�ស្រុមការងារអៃពុវត្ការអៃរ្ាគមៃ៍ 
សតរូវបាៃប�្ពុ ោះបណ្ា�ពដើម្ើផ�្ក់ាររាសំទ ៃិង្ព្តវាបញ្ជូ ៃពៅដ�អ់្្ ចូ�រមួពៅតាមតសមរូវការ្្ពុង្ការ    អៃពុវត ្
អៃ្រាគមៃ៍។ ព្មេង្ជំទង់្ចំៃៃួ១២៥នា្់ ៃិង្អ្្ចិញ្រឹមបើបាច់ចំៃៃួ១២៥នា្់ ៃរឹង្អាចចូ�រមួព្លាើ�្តំ�ួរនៃ
ការ្តិ្សាវា�តនមលា។

 ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�ៃរឹង្សតរូវសបមូ��ើអ្្ចូ�រមួ្្ពុង្អៃ្រាគមៃ៍  រមួរាៃ អ្្្តសមប្តសមរួ� អ្្សគប ់
សគង្ ៃងិ្អ្្ ពា្់�័ៃ្ធ ឬអ្្ ផ�់្�័តរ៌ាៃ្ំតខាៃ់ៗ ។ ការសបមូ�ទៃ្ិៃ័�ដបបគពុ�ភា�ៃរឹង្ពធវែើពឡើង្ពៅចពុង្បញ្ប ់
នៃវគ្គ្តហគមៃ៍ជាមួ�ស្រុមៃើមួ�ៗ។ អ្្ចូ�រមួ្្ពុង្្ការអៃ្រាគមៃ ៍ (ព្មេង្វ�័ជំទង់្ n = ១០០ - ១២៥ ៃងិ្ 
អ្្ ចញ្ិរឹមបើបាច់ n = ១០០ - ១២៥) សតរូវបាៃអពញ្ជ ើញឱ្យចូ�រមួដច្រដំ�្បទ�ពិរាធៃ�៍ើការអៃពុវតអ្ៃរ្ាគមៃ៍  
រមួទាងំ្ឧប្តគ្គ ៃងិ្/ឬអត្ថសបពយាជៃ៍ពផ្សង្ៗពទៀត។ ឯ្រារដ�នា្ំត្ើ�ើការ្តួរ្តំ�ួរ (្ូតមពមើ�ឧប្តម្័ៃ្ធ 
២, ៣ ៃិង្៤) សតរូវបាៃពសបើបាស្ត់ពដើម្ើសបមូ�មតិពយាប�់សតឡប់�ើអ្្ចូ�រមួទាងំ្ពៃោះពៅ្្ពុង្ការ�ិភា្សាជា 
�្ខេ�ៈស្រុមផង្ដដរ។ បពុគ្គ� ឬស្រុមអាចព្្តើ្តពុឱំ្យពធវែើការ្ត់សតា ឬមៃិ្ត់សតាៃូវមតពិយាប�រ់ប្ត�ួ់្ពគ្តសរាប់
ពសបើសបា្ត់្ ្ពុង្ការ្តិ្ សាពៃោះ។ ជាទូពៅ ស្រុមការងារនៃការ្តិ្ សាវា�តនមលាបាៃ្តស់តាព្តច្្រើ្តពង្ខេបមតិពយាប�់
សតឡប់រប្ត់អ្្ចូ�រមួ ពហើ�សតរូវបាៃប្ដសបពៅជាភារាអង់្ពគលា្ត្តសរាប់ពធវែើការវភិាគពោ�ស្រុមអ្្សរាវ 
សជាវបរពទ្ត។ អ្្្តសមប្តសមរួ�មិៃរាៃវត្រាៃពៅ្្ពុង្វគ្គផ្�់មតិពយាប�់សតឡបទ់ាងំ្ពៃោះពទ ពហើ�ការ 
ពធវែើដបបពៃោះ ពដើម្ើអៃពុញ្ញា តឱ្យអ្្ ចូ�រមួរាៃឱកា្តដច្រដំ�្មតិពយាប�់សតឡប់ពោ�ពរាមេ ោះសតង់្ ៃិង្រាមេ ៃ 
ការបារមភា។
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 អ្្្តសមប្តសមរួ�អៃ្រាគមៃ ៍ (n=៣០) ៃិង្អ្្សគប់សគង្  អៃ្រាគមៃ ៍ (n=២-៤) បាៃ��់ស�ម
ដច្រដំ�្បទ�ិពរាធៃ៍រប្ត�់ួ្ពគ�ើការអៃពុវត្អៃ្រាគមៃ៍ ការផ្លា ្ត់ប្ូរដដ��ួ្ពគបាៃ្ត់្តរា្គ �់ព�ើញ 
�្ខេ�ៈផ្្�់ខលាួៃ ឬ្្ពុង្ចំពណាមអ្្ចូ�រមួ ៃិង្្តហគមៃទ៍ាងំ្មូ� ស�មទាងំ្ផ្�់ៃូវអៃពុរា្តៃ៍្ ្ពុង្ការ 
�សង្រឹង្ ឬ�សង្ើ្ការពធវែើអៃរ្ាគមៃ ៍ពសកា��ើការអៃពុវត្អៃ្ររាគមៃស៍តរូវបាៃបញ្ប ់(្ូតមពមើ�ឧប្តម្ៃ័្ធ ៣ ៃងិ្៤)។  
ព�ើ្ត�ើពៃោះ របា�ការ�៍តាមោៃសតរួត�ិៃិត្យដដ�បំព�ញពោ�អ្្ ្តសមប្តសមរួ� ៃិង្អ្្សគប់សគង្គពសរាង្ 
្៏ៃរឹង្ផ្�់ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា� បងាហា ញឱ្យព�ើញ�ើដំព�ើ រការ ៃិង្វភិាគទិៃ្ៃ័� ៃិង្ការរ្ព�ើញ�ើផ�ប៉ាោះ
ពា�់នៃអៃ្រាគមៃ៍។ បដៃ្ថម�ើពៃោះ អ្្ដរឹ្នា្ំតហគមៃ៍្៏ៃរឹង្អពញ្ើញឱ្យចូ�រមួផ្�់មតិសតឡប់អំ�ើអៃ្រាគមៃ៍  
រមួទាងំ្អត្ថសបពយាជៃ្៍តសរាប្់តហគមៃដ៍ដ��ួ្ពគអាច្តពង្កេតព�ើញ ៃងិ្អៃពុរា្តៃ៍្តសរាប់�សង្រឹង្ ឬ�សង្ើ្ 
អៃ្រាគមៃ៍ពៃោះបដៃ្ថម។ 

 ស្រុមការងារដដ�ចូ�រួម្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាទាងំ្អ្ត់គឺបាៃទទួ�ការប�្រពុ ោះបណា្រ �អំ�ើការ 
ពសបើបាស្ត់ឧប្រ�៍សរាវសជាវ �ិធើការ ៃិង្វធិើរាស្ត្សប្បពោ�ស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្ការសរាវសជាវព�ើបញ្ហា ដដ� 
រាៃ�្ខេ�ៈរព្តើប រមួទាងំ្ការមិៃវៃិិច្័� ៃិង្ការរ្សាការ្តរា្ង ត់តរឹង្រ រឹង្្តសរាប់អ្្ចូ�រមួ ៃិង្�័តរ៌ាៃរប្ត ់
�ួ្ ពគ ការផ្រ�ព់្តវារាសំទ ៃងិ្ការរាសំទដ�់អ្្ ចូ�រមួដដ�រាៃការ�ំបា្ជាម�ួៃរឹង្្ំត�ួរដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ 
រព្តើប ឬ�ិបា្��់ដរឹង្អំ�ើឧប្រ�៍សរាវសជាវ ។

ដំព�ើ រការ ៃិង្ការវភិាគទិៃ្ៃ័�

 ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា�សតរូវបាៃសបមូ��ើអ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់ដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការ្ិត្សាវា�តនមលា 
ពដើមសរាៃិង្/ឬចពុង្សរា។ ្ត្ថិតដិបប�ិ��៌នាសតរូវបាៃវភិាគពឡើង្ពោ�ពសបើសបា្ត់ទិៃៃ្័�ដបបបររិា� រមួទាងំ្ 
ការវភិាគជា្តរារាសត ៃិង្មធ្យមភាគ ជាមួ�ៃរឹង្ចពនាលា ោះនៃភា�ពជឿជា្់ ៩៥ ភាគរ�នៃការគ�នាតាមវធិើ
រាស្ត្្ត្ង់្ោរ។ ការពសបៀបពធៀបរវាង្ទិៃ្ៃ័�អពង្កេតពដើមសរា ៃិង្ចពុង្សរាសតរូវបាៃពធវែើពឡើង្ពោ�ពសបើវធិើរាស្ត្
វភិាគ (t-test and chi-square test ្តសរាប់ការពសបៀបពធៀប ៃិង្ ្ ំ�ត់ជាស្រុមនៃអពថរពោ�ដឡ្�ើរ្ា ៃិង្
ការវភិាគ�ើទំពនារពដើម្ើ្ ំ�ត់�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរអំឡពុង្ព��ណាមួ� ពោ�ពធៀបជាមួ�ទិៃ្ៃ័�ពដើមសរា)។ 

 ទិៃ្ៃ័�ដបបគពុ�ភា�សតរូវបាៃវភិាគតាមដផ្្នៃខលារឹមរារៃើមួ�ៗ។ ការរ្ព�ើញដបបគពុ�ភា�បាៃ 
�សង្ើ្ ព�ើការរ្ព�ើញដបបបររិា� ៃងិ្បាៃបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្បដៃ្ថម�ើបរបិទ ៃងិ្ផ្��់ត័រ៌ាៃ�មអតិពា្់�ៃ័្ធ
ៃរឹង្បទ�ិពរាធៃ៍នៃការអៃ្រាគមៃ៍ ៃិង្ផ�ប៉ាោះពា�់ព�ើជើវតិរប្ត់បពុគ្គ� ្៏ដូចជាការ��់ដរឹង្�ើផ�ប៉ាោះពា�់
្្ពុង្្សមិត្តហគមៃ៍ ៃិង្អៃពុរា្តៃ៍្តសរាប់ការ�សង្រឹង្ ឬការបពង្កេើៃ្សមិតអៃ្រាគមៃព៍ៅព��អនាគត។

 ការរ្ព�ើញដបបបររិា� ៃងិ្ដបបគពុ�ភា�សតរូវបាៃ�ិភា្សា ៃងិ្ប្សរា�បញ្្ជ ្ជ់ាម�ួស្រុមការងារ
 

្តិ្ សាវា�តនមលា រមួទាងំ្ស្រុមការងា ៃងិ្្តហគមៃដ៍ដ�អៃពុវតអ្ៃ្រាគមៃ។៍ �ទ្ធផ�នៃការសរាវសជាវពៃោះៃរឹង្សតរូវ 
ផ្ស�វែផសា�តាមរ�ៈស រ្ុមការងារ្តិ្ សាវា�តនមល្ា ្ពុង្ស្តរុ្ ៃងិ្ផ្ស�វែផសា�ពៅកាៃអ់្្ ពា្�់ៃ័្ធជា្ត្�តាមរ�ៈ 
ការដច្រដំ�្របា�ការ�៍បពច្្ពទ្តពៃោះ។

 ការ្តិ្សាពៃោះរាៃបញូ្�្ត�ួំរ ឬសបធាៃបទមួ�ចំៃួៃអំ�ើ�័តរ៌ាៃផ្្�់ខលាួៃ។ ដដ�ចំ�ពុ ចពៃោះអាច 
បង្កេឱ្យរាៃផ�ប៉ាោះពា�់ដ�់អ្្ចូ�រូម្្ពុង្ការ្តិ្សាពា្�់័ៃ្ធៃរឹង្អំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ សប្តិៃពបើអ្្ 
សរាវសជាវមិៃទទ�ួបាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�សគប់សរាៃ់ ៃិង្��់ដរឹង្ទា្់ទង្ៃរឹង្បញ្ហា នៃស្រុមពរា�ពៅ។ ព�ើង្ 
ៃរឹង្ធានាថាស្រុមការងារនៃការ្ិត្សាពៃោះៃរឹង្ទទួ�បាៃការប�្រពុ ោះបណា្រ �អំ�ើស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្ការសរាវសជាវ 
ព�ើបញ្ហា ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈរព្តើប ពហើ�ជា�ិព្ត្តជាមួ�ស្រុមព្មេង្វ�័ជំទង់្ ពដើម្ើកាត់បៃ្ថ�ផ�ប៉ាោះពា�់
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ជាអវជិ្ជរាៃ។ ចំ�ពុ ច្តំខាៃ់មួ�ពទៀតគឺហាៃិភ័�ដដ�ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការបង្កេឱ្យជៃរង្ពសរាោះ

 ទទ�ួរង្ពសរាោះម្ង្ពទៀត រង្ការ្ត្ើបពន្ា្តបងាអ ប ់ៃងិ្ទទ�ួរង្បទ�ិពរាធៃន៍ៃភា�អារា៉ា ្ត ់ៃងិ្ហាៃភិ�័ 
ពា្់�ៃ័្ធបញ្ហា ផលាូវចិត្តាមរ�ៈការរា្្តួរអំ�ើរា្ថ ៃភា�ដដ�រ�ំរឹ្�ើការឈចឺាប់ពឡើង្វញិ។  

 អង្្គការ្តពុខភា��ភិ�ពោ្ ៃងិ្ការផួ្ចពផ្ើមការ្ិត្សាអំ�ើអពំ�ើហងិ្សាផលាូវពភទបាៃផ�តិៃូវពរា�ការ�៍
 ដ�នាអំំ�ើ្តពុវត្ថិភា�នៃការ្ិត្សាពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្វ្ិត័�ពៃោះ (WHO 2001; Sexual Violence Research 

Initiative, 2012) ។ ឯ្រារទាងំ្ពៃោះបាៃបងាហា ញថាការ្តិ្ សា្្តើ�ើអពំ�ើហងិ្សាទា្ទ់ង្ៃរឹង្ព�ៃឌរ័មិៃគួរបងាហា ញ
 រហូតបញ្ប់ការសបមូ�ទិៃ្ៃ័�។ ការវា�តនមលាៃរឹង្ពផ្្តចំណាប់អារមមេ�៍ព�ើបទ�ិពរាធៃ៍ដ៏ទូ�ំទូោ� ៃិង្ 

ការផ្�់ពយាប�់សតឡប់ ដូចដដ�ការ្ិត្សាពៃោះបាៃពផ្្តព�ើការ្ត់សតា ៃិង្ដ្តវែង្��់អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍ ៃិង្
ការផ្លា ្ត់ប្ូរពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្អៃ្រាគមៃ៍ដដ�ព្លាើ�តបចំពពាោះ្ត្ាហាៃិភ័�នៃអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ។ ្៏
ប៉ាពុដៃ្ព�ើង្ៃរឹង្មិៃរា្្តួរអ្្ចូ�រមួពោ�ផ្្�់អំ�ើបទ�ិពរាធៃ៍នៃអំព�ើហងិ្សា�ើនដគូ្ត្ិទ្ធរ្ា�ពឡើ�។

 ហាៃិភ័�ពា្់�័ៃ្ធការរង្ការ្ត្ើបពន្ា្តបងាអ ប់ ៃិង្ទទួ�រង្បទ�ិពរាធៃ៍នៃភា�អារា៉ា ្ត់រប្តអ់្្ 
ចូ�រមួ តាមរ�ៈចពមលាើ�រប្ត់�ួ្ពគៃរឹង្ការពារ ពោ�ការមៃិបងាហា ញអត្្តញ្ញា �រប្ត់�ួ្ពគ ពហើ��ួ្ពគ 
បំព�ញ្តំ�ួរពោ�ខលាួៃឯង្។ មយា៉ាង្ពទៀត�័ត៌រាៃអំ�ើអត្្តញ្ញា �រប្ត់�ួ្ពគ មិៃបងាហា ញពៅព�ើ្សមង្ 
្តំ�ួរពឡើ�ង្ ពហើ�ពៃោះជាការ្តមេស័គចិត្ចូ�រមួ។ ្តសរាបក់ារ្តិ្សាដបបគពុ�ភា� ្តំ�ួរដបបរព្តើបៃរឹង្មិៃ 
សតរូវបាៃពសបើសបា្ត់ពដើម្ើសបមូ�ពយាប�់សតឡប់ដបបគពុ�ភា��្ខេ�ៈជាស្រុមពឡើ�។ 

 ការ្តិ្ សាពផ្សង្ៗព�ើ្ត្�ពោ្ (ដូចជាពៅសបពទ្ត ៃើការា៉ាហ្គួរ ៃងិ្អាសហវែិ្ ខាង្ត្ូង្) បាៃបងាហា ញថា 
ស្ត្ើជៃរង្ពសរាោះនៃអពំ�ើហងិ្សារាៃភា�ពរា្ព្ព��ព្លាើ�្តំ�ួរអំព�ើបទ�ិពរាធៃ៍រង្អំព�ើហងិ្សា ប៉ាពុដៃ្�ួ្ 
ពគដបរជារាវែ គមៃ៍ចំពពាោះឱកា្ត្្្ពុង្ការៃិយា� ៃិង្អ្្ពផ្សង្ជាពសចើៃពទៀតបាៃពរៀបរាប់ថាការ្តរាភា ្តៃ៍គឺ 
បាៃផ្លា ្ត់ប្ូរជើវតិរប្ត់�ួ្ពគ ពោ�បងាហា ញ�ើ្សមិតទាបនៃការទទួ�រង្ភា�អារា៉ា ្ត់ / រង្ពសរាោះម្ង្ពទៀត 
(Ellsberg et al2001; Sikweyiya & Jewkes 2012; Salazar-Torres et al 2009) ។ ជាការ�ិត ការ
្តិ្សាស្តពដៀង្រ្ាពៃោះជាម�ួព្មេង្វ�័ជំទង់្្៏បាៃបងាហា ញថា ហាៃិភ័�នៃការទទ�ួរង្ភា�អារា៉ា ្ត់/រង្ពសរាោះ
ម្ង្ពទៀតគឺរាៃ្សមិតទាបបំផពុតចពំពាោះការ្តិ្សាដដ�ពដើរតាមស្ម្តើ�ធម៌ (McClinton Appolis, et al., 
2014; McClinton Appolis, et al., 2015)។

 ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត អ្្ចូ�រមួទាងំ្អ្ត់បាៃទទួ�ព្តៀវពៅ�័ត៌រាៃ្ត្ើ�ើព្តវារាសំទ ឬសបភ�ជំៃួ� 
នានា។ ស្រុមការងារអៃ្រាគមៃ៍ៃរឹង្ទទួ�បាៃការប�្ពុ ោះបណ្ា�អំ�ិការបញ្ជូ ៃអ្្ចូ�រមួដដ�សតរូវការជំៃួ�
បដៃ្ថមពទៀត។ ពហតពុដូពច្ោះ ការ្តិ្សាបាៃបងាហា ញថាសប្តិៃពរា�ការ�៍ សតរូវបាៃពរារ�តាមគឺរាៃហាៃិភ័� 
តិចតួចប៉ាពុពណាណ ោះដដ�អាចព ើ្តរាៃពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្្តំ�ួរនៃការ្តិ្សា្ត្ើ�ើអំព�ើហងិ្សាព�ើស្ត្ើ ៃិង្ព្មេង្ស្តើ (Sik-
weyiya & Jewkes 2011; Sikweyiya & Jewkes, 2012)។

 ផ�ប៉ាោះពា�់ជាអវជិ្ជរាៃណាមួ�ដដ�ពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ការវា�តនមលាពៃោះៃរឹង្សតរូវបាៃរា�ការ�៍ពៅកាៃ់ 
អ្្សគប់សគង្ការសរាវសជាវដដ��ួ្រាត់ៃរឹង្្ត់សតាអំ�ើផ�ប៉ាោះពា�់ជាអវជិ្ជរាៃទាំង្ពៃោះពៅកាៃ់គ�ៈ 
្រាមេ ធិការស្ម្តើ�ធម៌។ ដូចបាៃបញ្្ជ ្់រចួម្ពហើ� ហាៃិភ័�នៃផ�ប៉ាោះពា�់ជាអវជិ្ជរាៃធ្ងៃ់ធ្ងរគឺរាៃ

 
្សមិតទាបពោ�ការអៃពុវត្តាមការសបតិបត្ិ�អៗ ពៅ្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះ។  
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អត្ថសបពយាជៃ៍ដដ�អាចព ើ្តរាៃ

 ការ្តិ្ សាពៃោះពផ្្តព�ើការដ្តវែង្��់�ើអត្ថសបពយាជៃ៍ពោ�ផ្្�់�ើអ្្ ចូ�រួ្ ្ពុង្អៃរ្ាគមៃ៍។ អ្្ ចូ�
 

រមួអាចរាៃអារមមេ�៍ថារាៃភា�អង់្អាចចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�នៃការ្តិ្សាដដ�ជំរពុញឱ្យ�ួ្ពគ ល្ាពុោះបញ្្ងំ្ 
អំ�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរ ៃិង្ការរាសំទការផ្លា ្ត់ប្ូរ្្ពុង្្តង្្គម ដូចជាចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�្តមេ័សគចិត្ពៅ្តហគមៃ៍។ 

 ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ទិៃ្ៃ័�ដដ�ទទួ�បាៃ�ើអ្្ចូ�រមួៃរឹង្ជួ�ដ�់ការ្តពសមចចិត្្្ពុង្ការ�សង្រឹង្ ៃិង្�សង្ើ្
 អៃ្រាគមៃ៍។ 

ការ�ិចារណាអំ�ើស្ម្តើ�ធម៌

 ការចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាវា�តនមលាពៃោះគឺជាការ្តមេ័សគចិត្។ ការទទួ�បាៃការ��់ស�ម�ើអ្្ចូ�រមួ
ដដ�រាៃ�្ខេ�ៈ្តម្ត្ិតាមការ្ំ�ត់ៃរឹង្សតរូវពធវែើពឡើង្មពុៃការចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះ។ មៃពុ្ត្សព�ញវ�័

 
ជាអ្្ផ្�់ការ��់ស�ម។ ពោ�រារដតព្មេង្វ�័ជំទង់្ជាអៃើតិជៃ ឳ�ពុ្រ្ា� ឬអាណា�យាបា�ៃរឹង្ផ្�់ការ 
��់ស�មពដើម្ើឱ្យ�ួ្ពគចូ�រមួ្្ពុង្ការ្តិ្សាពៃោះ ពហើ��ួ្ពគៃរឹង្ទទួ�បាៃ�័ត៌រាៃអំ�ើការ្តិ្សាពៃោះមពុៃ

 ្តពសមចចតិថ្ាចូ�រមួ ឬមៃិចូ�រមួ។  អឡំពុង្ព��ផ�់្ការ��់ស�ម  អ្្ ចូ�រមួៃរឹង្ទទួ�បាៃការ   ផ�់្�័តរ៌ាៃ
 

អំ�ើការវា�តនមលាពៃោះ ៃិង្ឱកា្ត្្ពុង្ការរា្្តួរបញ្្ជ ្់មពុៃព��្តពសមចចិត្ចូ�រមួ ពហើ�ចពុោះហត្ថព�ខាព�ើ
ការទសមង្់នៃការ��់ស�ម។ អ្្ចូ�រមួអាច��់ស�មចូ�រមួសគប់្ត្មមេភា�ទាងំ្អ្ត់ ឬខលាោះៗ ពហើ��ួ្ពគ
អាចបពា្ឈប់ការចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវណាមួ�ពៅសគប់ព��្្ពុង្អំឡពុង្ព��នៃការសបមូ�ទិៃ្ៃ័� 
ៃិង្/ឬ អាចបដិព្តធមិៃព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ចំ�ពុ ចជា្់ោ្់ណាមួ�ពោ�រាមេ ៃការ�ិៃ័�។ មិៃរាៃផ�វបិា្

 អវជិ្ជរាៃណាមួ�្្ពុង្ការពសជើ្តពរ ើ្តមិៃចូ�រមួ្្ពុង្្ត្មមេភា�សរាវសជាវវា�តនមលាណាមួ� ឬការដ្ខលាួៃ ឬ
 ការរ�ំង្្តំ�ួរណាមួ�ពនាោះពទ។ អ្្ចូ�រមួៃរឹង្ទទួ�បាៃការធាៃថារា�់�័ត៌រាៃដដ��ួ្ពគផ្�់ឱ្យ្្ពុង្

ការ្តិ្សាពៃោះៃរឹង្ទទួ�បាៃការរ្សាការ្តរា្ង ត់។

 ការ្តិ្សាពៃោះពរៀបចំពឡើង្ពោ�អៃពុវត្តាមស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្ការសបតិបត្ិ�អ ស�មជាមួ�ការពរារ�
 

តាមពរា�ការ�៍នៃចបាប់អៃ្រជាតិ្ត្ើ�ើស្ម្តើ�ធម៌នៃការសរាវសជាវពា្់�័ៃ្ធៃរឹង្ ព្ុមការ ៃិង្ពរា�ការ�៍
 

រប្ត់អង្្គការ្តហសបជាជាតិ្តពុខភាសបជាជាៃ ៃិង្ការផ្ួចពផ្ើមនៃការសរាវសជាវ្ត្ើ�ើអំព�ើហងិ្សាផលាូវពភទដដ�
 ពផ្្តព�ើហាៃិភ័�ដដ�អាចព ើ្តរាៃពឡើង្។ ស្រុមការងារនៃការវា�តនមលាៃរឹង្ទទួ�បាៃវគ្គប�្ពុ ោះ         បណ្ា�
 ពដើម្ើបពង្កេើៃការ��់ដរឹង្ ៃិង្អៃពុវត្ស្ម្តើ�ធម៌ជាមួ�អ្្ចូ�រមួជាព្មេង្វ�័ជំទង់្។ 

 ដូចបាៃបងាហា ញខាង្ព�ើ្្ពុង្ដផ្្ហាៃិភ័�ដដ�អាចព ើ្តរាៃ ការ្តិ្សាពៃោះៃរឹង្ពសបើសបា្ត់ការសបតិបត្ិ
�អពដើម្ើការពារ ៃងិ្រាសំទដ�់អ្្ ចូ�រមួ។ ការអៃពុវត្ទាងំ្ពៃោះរមួរាៃ៖ (្) ប�្ពុ ោះបណ្ា�ស្រុមការងារគពសរាង្ 
្្ពុង្ការសរាវសជាវសប្បពោ�ស្ម្តើ�ធម៌ ៃិង្រាៃការ��់ដរឹង្ ជា�ិព្ត្តជាមួ�ព្មេង្វ�័ជំទង់្ ស�មទាងំ្ 
រពបៀប្្ពុង្ការព្លាើ�តបពៅៃរឹង្ការស�រួ�បារមភារប្តអ្់្ចូ�រមួ ៃងិ្(ខ) ផ�់្�័តរ៌ាៃឱ្យអ្្ចូ�រមួអ�ំើព្តវារាសំទ

 
ពផ្សង្ៗ រមួទាងំ្�័ត៌រាៃអំ�ើទើ្ដៃលាង្ ៃិង្រពបៀប្្ពុង្ការរា�ការ�៍អំ�ើការរពំោភបំពាៃ។

ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�

 ការចូ�រមួរប្ត់អ្្ពៅមូ�ោឋា ៃ៖ ការវា�តនមលាៃរឹង្រាៃការចូ�រមួ�ើបពុគ្គ� ៃិង្រា្ថ ប័ៃ្្ពុង្មូ�ោឋា ៃ 
ៃិង្ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា។  ដំបូង្ ពរា�គំៃិតនៃការវា�តនមលាពៃោះៃរឹង្សតរូវបាៃពរៀបចំពឡើង្ 
ពោ�្តហការជាមួ�ភ្ា្់ងារអង្្គការ្តហសបជាជាតិពៅសបពទ្ត្ម្ពុជា រមួជាមួ�ស្រុមការងារស្្តួង្្ិច្ការ 
នារ ើ ៃងិ្ អង្្គការមិៃដមៃរោឋា ភបិា�្្ពុង្ស្តរុ្។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ ព�ើង្ៃរឹង្ចាបន់ដគូជាម�ួស្រុមអ្្សរាវសជាវ្្ពុង្ស្តរុ្
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ពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះ។ ពហតពុដូពច្ោះការវា�តនមលារាៃការចូ�រមួ្សមិតខ្្ត់ �ើអ្្ពា្់�័ៃ្ធពផ្សង្ៗ្្ពុង្ការ 
ពរៀបចំ ៃិង្ការសបមូ��័ត៌រាៃ ៃិង្ការផ្ស�វែផសា��ទ្ធផ�ដដ�រ្ព�ើញ។ 

 ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�៖ ្ ្ពុង្ជហំាៃនៃការពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះ ការអភវិឌ្ឍ្តមត្ថភា�ៃរឹង្ពផ្្តព�ើការ
 

ដ្តវែង្��់�ើតនមលានៃការ្ិត្សាអ�ំើ្ មមេវធិើទបរ់ាកេ តអ់ពំ�ើហងិ្សា ៃងិ្ពរៀៃ្ូតសត�ើការសបតបិត្ិៗ  ស�មទាងំ្ដ្្តសមរួ�
 ពៅតាមបរបិទជា្់ដ្ត្ង្។ ពហតពុពៃោះ អ្្ចូ�រមួពៅ្្ពុង្សបពទ្ត្ម្ពុជា ៃិង្ពៅ្សមិតអៃ្រជាតិៃរឹង្ទទួ�បាៃ
 អត្ថសបពយាជៃ៍អំ�ើភា�ជានដគូ្្ពុង្ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�។ ព�ើង្អាចរមួចំដ�្្្ពុង្បពង្កេើៃការ��់ដរឹង្ ៃិង្
 ជំនាញ្្ពុង្ការតាមោៃសតរួត�ិៃិត្យ ៃិង្វា�តនមលា�ពុទ្ធរាស្្តនៃអៃ្រាគមៃ៍ដដ�រាៃ      �្ខេ�ៈ្តមេពុសគរាមេ ញ 

(អៃ្រាគមៃ៍ដដ�ពផ្្តព�ើការផ្លា ្ត់ប្ូរឥរយិាបថ ៃិង្ចិត្រាស្ត្្តង្្គមគឺរាៃភា�្តមេពុសគរាមេ ញ ពោ�រារការ
 ផ្លា ្ត់ប្ូរ ៃិង្�ពុទ្ធវធិើរាៃភា�ពផ្សង្ៗរ្ា) រមួទាងំ្ការពសបើសបា្ត់វធិើរាស្ត្ចសមរុោះ ៃិង្រប្្ំពហើញ្តសរាប់ការងារ
 បៃ្ពទៀត។ 

 អំឡពុង្ព��វា�តនមលា ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�នៃស្រុមអ្្សរាវសជាវ្្ពុង្ស្តរុ្ (ជាមួ�ពរា�បំ�ង្
 

បពង្កេើៃការដច្រដំ�្ ៃិង្អភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�្្ពុង្ភា�ជានដគូ) ៃរឹង្រាៃពរៀបចំការប�្ពុ ោះបណ្ា�្្ពុង្ស្តរុ្ ៃិង្
 ការទំនា្់ទំៃង្ជាសបចាអំំឡពុង្ព��វា�តនមលា ពដើម្ើបពង្កេើៃជំនាញ (ៃិង្ចំព�ោះដរឹង្នៃសទ្ើ្ត្ើ ៃិង្វធិើរាស្ត្) នៃ
 ការវា�តនមលា ៃិង្តាមោៃ្មមេវធិើដដ�ពសបើសបា្ត់�ពុទ្ធរាស្ត្ចសមរុោះ។ ការអភិវឌ្ឍ្តមត្ថភា�ៃរឹង្បញូ្�ស្ម
 ្តើ�ធម៌្ ្ពុង្ការវា�តនមលា ការសបតិបត្�ិអៗ  ការវភិាគ ៃងិ្ប្សរា�ទិៃៃ្�័ដបបបររិា� ៃងិ្គពុ�ភា� ៃងិ្ការ
 ផ្ស�វែផសា��ើទិៃ្ៃ័� ៃិង្រប្គំពហើញពៅ្្ពុង្សបពទ្ត ៃិង្្សមិតអៃ្រជាតិ។ ព�ើ្ត�ើពៃោះពទៀត ការវា�តនមលាពៃោះ
 ៃរឹង្�្ចិត្ទពុ្ោ្់ព�ើការ�ិៃិត្យគពុ�ភា�នៃការសបមូ� ៃិង្សគប់សគង្ទិៃ្ៃ័�ដបបបររិា� ៃិង្គពុ�ភា�។ 

 ការចូ�រមួរប្ត់្តហគមៃ៍ ផ�ប៉ាោះពា�់ ៃិង្អត្ថសបពយាជៃ៍៖ ការវា�តនមលាពៃោះៃរឹង្ផ្�់អត្ថសបពយាជៃ ៍
ដ�់្តហគមៃ៍ពោ�បពង្កេើតឱ្យរាៃការពរៀៃ្ូតសត ៃិង្ភ្ត្ពុតាងំ្�ើផ�ប៉ាោះពា�់នៃអៃ្រាគមៃ៍ដដ�អៃពុវត្្្ពុង្ ្តហគមៃ៍ (ដដ�រាៃព ម្េ ោះថា៖ “ព្្ោះពៅកាៃ់អនាគតរប្ត់ព�ើង្៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ទំនា្់ទំៃង្សប្បពោ� 
ផ្្តពុ្ភា� ៃិង្ភា�រ ើ្ រា�”)។ ការវា�តនមលាពៃោះៃរឹង្ពផ្្តខាលា ងំ្ព�ើវធិើរាស្ត្ដបបចូ�រមួ ៃិង្គពុ�ភា� ពដើម្ើ

 ឱ្យ្តហគមៃ៍អាចដច្រដំ�្គំៃិត ៃិង្អវែើដដ�រាៃរារៈ្តំខាៃ់ចំពពាោះ�ួ្ពគ។ ស្រុមការងារស្្តួង្្ិច្ការនារ ើ 
ៃរឹង្ចូ�រមួ្្ពុង្ការពរៀបចំការវា�តនមលាពៃោះផង្ដដរ។ �ទ្ធផ�នៃការវា�តនមលាពៃោះម�ួដផ្្ ៃរឹង្ពផ្្តព�ើ្តមត្ថភា�

 
្្ពុង្ការរពំ�ច ៃិង្្ត់សតាអំ�ើការងារដដ�្តហគមៃ៍្ំ�ពុង្អៃពុវត្។ 

 �ទ្ធផ�នៃការ្តិ្ សា៖ ការវភិាគ ៃងិ្ប្សរា� ៃងិ្ការពរៀបចំរបា�ការ�៍នៃការ្តិ្ សាពៃោះៃរឹង្ពធវែើពឡើង្
 ពោ�្តហការជាមួ�អ្្ពា្់�័ៃ្ធ្្ពុង្សបពទ្ត ៃិង្្សមិតអៃ្រជាតិដដ�បាៃចូ�រមួ្្ពុង្ការពរៀបចំ ៃិង្អំឡពុង្
 ព��វា�តនមលា។ ព�ើ្ត�ើពៃោះ ស្រុមការងារៃរឹង្�្ចិតទ្ពុ្ោ្ព់�ើវធិើរាស្ត្ដ�៏អ្ ្ពុង្ការផ្ស�វែផសា��ទ្ធផ� ៃងិ្
 របា�ការ�៍ ពោ�ការទាញ�្ឯ្រារទាងំ្ពៃោះ�ើពគហទំ�័រប្ត់្មមេវធិើភា�ជានដគូពដើម្ើទប់រាកេ ត់ (P4P) 

បន្ាប់�ើទទួ�បាៃរបា�ការ�៍ការចពុង្ពសកា�។ 

ទំនា្ត់ផ�សបពយាជៃ៍៖

 មៃិរាៃទំនា្ត់ផ�សបពយាជៃ៍ ្តសរាប់ស្រុមការងារវា�តនមលា ឬរា្ថ ប័ៃពា្់�័ៃ្ធដដ��ួ្ពគ្ំ�ពុង្ 
្តហការជាមួ�ពឡើ�។ 
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ឧបស្ពម័ន្ធ ៨៖  លេិិតឯកភាពពីគណៈករោមេ ធិការជាតិ 
 ្ក្សលីធ្៌ស្រោប់ការ្ស្វ្ជាវសេុភាព 
 ថែលទាក់ទងនឹង្នុស្សមន្កសងួសខុាភិបាល
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ឯកស្រមយាង

Abrahams N. , Jewkes R. & Mathews, S. 2013. ករាគសញ្ញា ដនការធ្លា ្ទឹ់្ចិត្ត     បនាទា បពី់ការ 
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(Footnotes)

1  According to the CDHS, Kampong Cham had the highest reported lifetime rate of 
physical violence at 33.2 percent, the highest rate of physical or sexual violence 
by a husband/partner in the last 12 months at 20 percent, and 5.5 percent had 
experienced sexual violence in their lifetimes (2014).

2  Violence against women in the targeted district and communes is lower than oth-
er districts. However, the Provincial Department of Women’s Affairs suggested 
these locations because there had not been any programme implemented here 
pertaining to violence against women and collaborations with local authorities 
were considered favorable (UNFPA Travel Report to Kampong Cham Province, 
26 March 2016). 
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