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បុពវកថា 

ស្របគទសក្មពុាន្គពលបច្ចុបសបនន មានក្ំគណើនគសែឋក្ិច្ច និងការអ្េិវឌសឍរបស់ែលួនរួរឱសយក្ត់សមាគសល់។ 
ស្របគទសក្មពុាមានស្របាជនវ័យគក្េងគស្រច្ើនាងគរគៅអាសុីអាគរនយ៍ ខែលស្របាជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥ គៅ ៣០ឆនសំ មាន ២៦,៤ភាររយ។ ក្មពុាក្៏មានច្ំនួនយុវជនគស្រច្ើនបំផ្ុត ខែលនឹងកា្សយាមនុសសេ
គពញវ័យផ្ងខែរ។ យុវជន ាក្តាតសសំខាន់ក្នុងការក្ំណត់នូវក្មា្សំងពលក្មេ និងគែើរតួន្ទីោ សងសំខាន់
ក្នុងការអ្េិវឌសឍគសែឋក្ិច្ចរបស់ស្របគទស ប ខុនតពួក្គរអាច្នឹងស្របឈមនឹងការគក្ងស្របវ័ញ្ច ការរំគលាេបំ ន និង
លទធភាពទទួលបានគសវាក្មេ និងការការ រ។ ែូគច្នោះគយើងចំបាច្់ស្រតូវគលើក្ក្មពស់ និងធាន្សុែុមាលភាព 
និងការបគងកើនភាពអ្ង់អាច្ែល់យុវជន ខែលាមូលោឋសនស្ររឹោះ និងាមគធ្សាបាយគែើមសបីរួមច្ំខណក្ក្នុងការ
សគស្រមច្គោលគៅអ្េិវឌសឍន៍ស្របក្បគោយច្ីរភាពឆនសំ២០៣០ និងសននិសីទអ្នតរាតិសតីពីស្របាជននិងការ
អ្េិវឌសឍ។ 

ការវិភារសាថសនភាពយុវជន បានគ្តសតគលើសាថសនភាពរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ។ លទធផ្លសំខាន់ៗរួមមាន ការអ្ប់រំ ការងារ សុែភាព និងការច្ូលរួម។ ការវិភារគនោះ 
បានពិនិតសយគលើទិននន័យខែលមានស្រសាប់ និងស្របមូលទិននន័យបឋម ក្នុងគោលបំណងគែើមសបីសិក្សាគលើ 
សាថសនភាពរបស់យុវជនទូគៅ និងស្រក្ុមខែលស្រតូវបានចត់ទុក្ាស្រក្ុមងាយបាត់បង់ឱកាស។ ការវិភារ
គនោះក៏្ផ្តល់ច្ំគណោះែឹងែ៏មានសារៈសំខាន់ និងអាច្អ្នុវតតបានចំ្គ ោះស្រកុ្មងាយបាត់បង់ឱកាស ែូច្ាស្រសតី 
និងគក្េងស្រសីគៅតំបន់ជនបទ គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ ស្រសតីគៅលីវ ជនច្ំ ក្ស្រសុក្ ឬ
យុវជនខែលទទួលរងផ្លប ោះ ល់គោយការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ និងស្រក្ុមែនទគទៀត។  

លទធផ្លននការវិភារសាថសនភាពរបស់យុវជន ាមូលោឋសនក្នុងការោំស្រទ ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងការ
តស្រមង់ទិសស្របក្បគោយស្របសិទធភាពសស្រមាប់អ្នុវតតគោលនគោបាយរបស់រាជរោឋសេិបាល  ក្មេវិធ្ីនិងមូល
និធ្ិអ្នតរារមន៍អ្េិវឌសឍន៍ និង អាទិភាពអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលាតិ និងអ្នតរាតិ។ គលើសពីគនោះ គែើមសបី
ធាន្ឱសយមានបរិោបននច្ំគ ោះស្រក្ុមខែលងាយបាត់បង់ឱកាស និងស្រកុ្មជនាតិគែើមភារតិច្ ស្រតូវយក្ច្ិតត
ទុក្ោក្់ឱសយបានស្រតឹមស្រតូវនិងហេត់ច្ត់គលើការអ្េិវឌសឍ និងគោលគៅាសក្លសំខាន់ៗែូច្ាគយនឌ័រ  
បរិោបនន និងការអ្ប់រំ និងធាន្ថា “ោមសននរ មានសក្់ស្រតូវបាន្ត់គចល”។ 

ស្រកុ្មស្របឹក្សាាតិក្មពាុគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន សមូខលលងអ្ំណររុណែល់អ្រគគលខាធ្ិការោឋសនននស្រក្ុម
ស្របឹក្សាាតិក្មពុាគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន មូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន ស្រក្ុមការងារស្រសាវស្រាវ    
ហាវា សស់ (Havas) និងអ្នក្ ក្់ព័នធទំាងអ្ស់ខែលបានច្ូលរួម និងែិតែំក្នុងែំគណើរការសិក្សាស្រសាវស្រាវ
គនោះ គធ្វើឱសយស្រក្ុមការងារអាច្ផ្លិតទិននន័យបានទាន់គពលគវលាសតីពីការអ្េិវឌសឍរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន
ក្មពុា។ 



 

 

ស្រកុ្មស្របឹក្សាាតិក្មពាុគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន សូមគលើក្ទឹក្ច្ិតតែល់ភារី ក្់ព័នធក្នុងការគស្របើស្របាស់
លទធផ្លននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ និងផ្តល់អ្នុសាសន៍បខនែមសស្រមាប់ការអ្នុវតត។ ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិក្មពុា
គែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន សូមខលលងអ្ំណររុណោ សងស្រាលគស្រៅែល់មស្រនតីបគច្ចក្គទស នែរូអ្េិវឌសឍ និងភារី 
 ក្់ព័នធទំាងអ្ស់ ខែលបានោំស្រទខផ្នក្បគច្ចក្គទស ហិរញ្ញវតែុ គពលគវលា និងបទពិគសាធ្ន៍ ក្នុងការគរៀបចំ្
របាយការណ៍សិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះគោយគារជ័យ។ 

 
        នលៃសុស្រក្ ១៣គរាច្ ខែទុតិោសាឍ ឆនសំ្ លវូ ស្រតីស័ក្ ព.ស. ២៥៦៥ 

 រាជធានីេនំគពញ នលៃទី០៦ ខែសីហា ឆនសំ២០២១ 
     

 
 
 
 

                           
 

      
 

 
 

        
 
 
 
       
   

                 Mr. Daniel Alemu  
តំណាងអងគការ UNFPA ក្បចកំ្បសទេកម្ពុជា 

 

បណឌិ តេភាចរយ ហង់ជួន ណារ  នុ 
អនុក្បធានអចិន្រ្នតយក៍្កមុ្ក្បឹកាជាតកិម្ពុជាស ើម្បអីភវិឌ្ឍយវុជន 
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សេចកតីថ្លែងអំណរគុណ 
 

 
 

ការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជន បានគរៀបច្ំគោយស្រក្ុមការងារស្រសាវស្រាវ Hasvas 
Barefoot ខែលោំស្រទគោយមូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន  (UNFPA) មូលនិធ្ិរបស់  
អ្ងគការសហស្របាាតិគែើមសបីក្ុមារ (UNICEF) ក្មេវិធ្ីគសសបៀងអាហារពិេពគលាក្ (WFP) និងក្មេវិធ្ីរួម
ោនសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិសតីពីគមគរារគអ្ែស៍/ជំងឺគអ្ែស៍ (UNAIDS)។ 

ស្រក្ុមការងារស្រសាវស្រាវ Havas Barefoot សូមខលលងអ្ំណររុណែល់ស្រក្សួងអ្ប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា រ
ណៈក្មាមសធ្ិការាតិស្រក្មសីលធ្ម៌សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវសុែភាព ននស្រក្សួងសុខាេិបាល 
អ្េិបាលននរណៈអ្េិបាលរាជធានេីនគំពញ គែតតបាត់ែំបង កំ្ពង់ធំ្ ស្រក្គច្ោះ នស្រពខវង និងកំ្ពត ចំ្គ ោះកិ្ច្ច
សហស្របតិបតតិការ និងការសស្រមបសស្រមួលែល៏អស្របគសើរ។ 

ស្រក្ុមការងារស្រសាវស្រាវ ក្៏សូមខលលងអ្ំណររុណែល់មូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន 
អ្ងគការយូនីគសហវ អ្ងគការគសសបៀងអាហារពិេពគលាក្ និងក្មេវិធ្ីរួមោនសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិសតីពី 
គមគរារគអ្ែស៍/ជំងឺគអ្ែស៍ និងស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ខែលបានច្ូលរួមោំស្រទបគច្ចក្គទស តាំងពី
ែំ ក្់កាលចប់គផ្តើម រហូតែល់ែំ ក្់កាលច្ុងគស្រកាយននការគរៀបច្ំរបាយការណ៍វិភារសាថសនភាព
របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន។ 

ស្រក្ុមការងារស្រសាវស្រាវ ក្៏សូមខលលងអ្ំណររុណែល់ភារី ក្់ព័នធទាំងអ្ស់ខែលបានច្ូលរួម
សិកាខសសាលាពិគស្រោោះគោបល់ គោយបានផ្តល់គោបល់ែ៏មានសារៈសំខាន់ និងស្ររប់ស្រជុងគស្រាយ។ ា
ច្ុងគស្រកាយ សូមខលលងអ្ំណររុណែល់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងយុវជនទាំងអ្ស់ខែលបានច្ូលរួមក្នងុ
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ និងបានខច្ក្រំខលក្ច្ំគណោះែឹង និងបទពិគសាធ្ន៍គែើមសបីាព័ត៌មានសស្រមាប់ការ
សិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ។  
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េទ្ទា នុក្កម្ និងអកសរកាត់ 
 

ADB ធ្ន្ោរអ្េិវឌសឍអាសុី  
Adolescents  មនុសសេក្នងុស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ   
AFD ភានសក្់ងារអ្េិវឌសឍន៍បារាំង  
AIDS ច្គងាកសមគរារសញ្ញសខែលគធ្វើឱសយស្របព័នធសរីរាងគកាយច្ុោះគែសាយ  
AFRSH សុែភាពបនតពូជនិងសុែភាពផ្លូវគេទយុវវ័យស្របក្បគោយមិតតភាព 

CAPI បទសមាភសសន៍្ទសល់ែលួនគោយមានជំនួយពីក្ុំពសយូទ័រ 
CARD  ស្រកុ្មស្របឹក្សាអ្េិវឌសឍន៍វសិយ័ក្សិក្មេ និងជនបទ 

CCWC រណៈក្មេការទទួលបនទុក្ក្ិច្ចការន្រី និងក្ុមារឃុំ សងាកសត ់

CDB ទិននន័យឃុំ 
CDHS ការអ្គងកតស្របាសាស្រសតនិងសុែភាពក្មពុា 

CDRI វិទសយសាថសនបណ្តោះប តសល និងស្រសាវស្រាវគែើមសបីអ្េិវឌសឍន៍ក្មពុា  
CEPA សមារមខលរក្សាបរិសាថសន និងវបសបធ្ម ៍

CLC មជសឈមណឌលសិក្សាសហរមន ៍

CRC មជសឈមណឌលសិទធិក្ុមារ 
CSD គេសជជៈមានាតិកាបូន 

CSE ការអ្ប់រំផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ 

CSEC  ជំគរឿនគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចក្មពុា 

CSES អ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចក្មពុា 

D&D វិមជសឈការ និងវិសហមជសឈការរបសរ់ោឋសេិបាល  
DGTVET អ្រគន្យក្ោឋសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ 
DHS  អ្គងកតស្របាសាស្រសតនិងសែុភាព 

DOE ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ 
DTV  ស្រកុ្មហ នុផ្តល់គសវាទូរទសសេន៍្កសយរណបក្នុងស្រសុក្គៅស្របគទសក្មពុា 

Education attainment ក្ស្រមិតអ្ប់រំែពស់បំផុ្តខែលបានបញ្ចប់គោយអ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មត ិ
ESP ខផ្នការយុទធសាស្រសតវិសយ័អ្ប់រំ  
EUEC សហរមន៍អឺ្រ ុប 

FGD  ការពិភាក្សាាស្រក្ុម  
FP ការគរៀបច្ខំផ្នការស្ររួសារ  
FSN សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ 
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GDP  ផ្លិតផ្លសរុបក្នុងស្រសុក្  

Higher education  ក្ស្រមិតឧតតមសកិ្សាផ្លវូការ រួមមានមហាវិទសាល័យ សាក្លវិទសាល័យ
ថានសក្គ់ស្រកាយឧតតម 

HIV គមគរារខែលគធ្វើឱសយស្របព័នធភាពសា សំរបស់មនុសសេច្ុោះគែសាយ 

HH គមស្ររួសារ  
HSP  ខផ្នការយុទធសាស្រសតសែុភាព 

ICT បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន 

ID Card ប័ណណសមាគសល់ែលួន 

IDP  គោលនគោបាយឧសសេហក្មេក្មពុា 

ILO អ្ងគការពលក្មេពិេពគលាក្ 

INGO អ្ងគការគស្រៅរែឋេិបាលអ្នតរាតិ 

ITC វិទសាសាថសនបគច្ចក្វិទសាក្មពុា  

IUD  ក្ងោក់្ក្នងុសសបូន 

KAPE អ្ងគការសក្មេភាពសស្រមាប់ការអ្ប់រំគៅក្មពុា 

KIIs ការសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 

KYA សមារមយុវជនខែេរ 
KYCC  អ្ងគការយុវជនខែេរគបាោះជំរុំគែើមសបីវបសបធ្ម៌  
KYSD  អ្ងគការយុវជនខែេរនិងការអ្េិវឌសឍសងគម  
Loan shark  អ្នក្ផ្តល់ស្របាក្់ក្មចីគស្រៅផ្លវូការ រួមមានបុរគល ស្រក្មុមនុសសេ ឬអាជីវក្មេ 

(មិនបានចុ្ោះគ មសោះាសាថសប័នហិរញ្ញវតែុ)  
MDD-W ភាពច្ស្រមុោះននរបបអាហារអ្បសបរមាសស្រមាប់ស្រសតី  
MEF ស្រក្សួងគសែឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញវតែ ុ
MoEYS  ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា 

MoH ស្រក្សួងសុខាេិបាល 

MLVT ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ  
MoP ស្រក្សួងខផ្នការ  
MoWA ស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រី 
MRD ស្រក្សួងអ្េិវឌសឍន៍ជនបទ  

MSMEs សហស្រោសខានសតតូច្ ខានសតមធ្សយម និងខានសតធំ្ 

NEA ទីភានសក់្ងារាតិមុែរបរ និងការងារ 
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NECHR 
រណៈក្មាមសធ្ិការាតិស្រក្មសីលធ្ម៌សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវសុែភាព
ននស្រក្សួងសុខាេិបាល 

NEET  
អ្នក្ខែលពំុមានការងារ ការអ្ប់រំ ឬការបណ្តោះប តសល 
Not in Employment, Educationor orTraining 

NEP  គោលនគោបាយាតិសតីពីមុែរបរ និងការងារ 
NGO  អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល 

NRHP ក្មេវិធី្ាតិសែុភាពបនតពូជ 
NSDP ខផ្នការយុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍ាតិ 

NSFN យុទធសាស្រសតាតិសតីពីសនតសិុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ 
NSSF  គបឡាាតិសនតិសុែសងគម 

NTB រណក្មាមសធ្ិការាតិបណ្តោះប តសល 
NYDC ស្រកុ្មស្របឹក្សាាតិក្មពាុគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន 

PED  ន្យក្ោឋសនបឋមសិក្សា  

PHD  សមារមអ្េិវឌសឍន៍សុែភាពស្របាជន 
POE មនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡារាជធានី គែតត  
rCSI សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហបូអាហារ 
RGC រាជរោឋសេិបាលក្មពុា 

RHAC 
 
 
Rural 
 
  

អ្ងគការខលទំាសែុភាពស្ររួសារក្មពាុ (រា សក់្) 
ស្រកុ្ង ស្រសុក្ ឬឃុំ ខែលមានែង់សុីគតស្របាជនទាបាង ២០០ ន្ក្់ក្នុង 
១ រី ូខម ស្រតកាគរ  និងមុែរបរការងាររបស់បុរសគៅក្នុងវិស័យក្សិក្មេ
មាន ៥០% ឬែពស់ាង 

SCY អ្ងគការោំស្រទកុ្មារ និងយុវជន 

SDG 
Single 

គោលគៅអ្េិវឌសឍន៍ស្របក្បគោយច្ីរភាព 
បុរគលខែលពុំទាន់គរៀបការ 

SE ការអ្ប់រំផ្លូវគេទ 

SMEs សហស្រោសខានសតតូច្ និងខានសតមធ្សយម 

SRH សុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ 

STEM វិទសាសាស្រសត បគច្ចក្វិទសា វិសវក្មេ និងរណិតវិទសា  

TVET អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ 
TVET-SDP ក្មេវិធី្អ្េិវឌសឍន៍វិស័យអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ  
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TVK2  ប តសញទូរទសសេន៍ាតិាតិក្មពុាខែលស្ររប់ស្ររងគោយរែឋបានខណន្ំ
គែើមសបីគលើក្ក្មពសក់ារសកិ្សាពីច្មាងសយ និងការសិក្សាតាមគអ្ ិក្ស្រតូនិក្
ក្នងុកំ្ ុងគពលននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្វីែ១៩ 

TWG  ស្រកុ្មការងារបគច្ចក្គទស  

UNAIDS  ក្មេវិធី្រួមោនសរបសអ់្ងគការសហស្របាាតិសតពីីគមគរារគអ្ែស៍/ជំងឺគអ្ែស៍  
UNCT ស្រកុ្មស្របគទសាសមាជិក្របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ 
UNDAF  ស្រក្បែណឌជំនួយអ្េិវឌសឍន៍របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ  
UNDP  ក្មេវិធី្អ្េិវឌសឍន៍សហស្របាាតិ 
UNFPA មូលនិធ្សិហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន 

UNICEF  មូលនិធ្ីរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិគែើមសបីក្ុមារ  
Urban ស្រកុ្ង ស្រសុក្ ឬឃំុ ខែលមានែង់សុីគតស្របាជនគលើសពី ២០០ ន្ក្់ក្នុង

មួយរី ូខម ស្រតកាគរ  និងមុែរបរការងារបុរសគៅក្នុងវិស័យក្សិក្មេរឺ
ទាបាង ៥០%  

WASH ទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យ  

WFP អ្ងគការគសសបៀងអាហារពិេពគលាក្  
WHO អ្ងគការសុែភាពពិេពគលាក្  
YCC ស្រកុ្មស្របឹក្សាយុវជនក្មពាុ  

YCHD  អ្ងគការអ្េិវឌសឍន៍ក្តសីងសឃឹមយុវជននិងកុ្មារ 
YFP  អ្ងគការយុវជនសនតិភាព  
Youth  មនុសសេក្នងុស្រកុ្មអាយុ ១៥-២៤ ឆនស ំ 
Young People  មនុសសេក្នងុស្រកុ្មអាយុ ១០-២៤ ឆនស ំ 
YRDP  អ្ងគការក្មេវិធី្អ្េិវឌសឍន៍ធ្នធានយុវជន 

 

  



6 

 

តារាង 
តារាងទី1៖ តំបន់េូមិសាស្រសតននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ និងសគងខបទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការស្របមូលទិននន័យបឋម ............ 30 

តារាងទី2៖ ស្របាជនាគក្េងជំទង់និងយុវជនក្មពុា គៅច្គន្្សោះឆនសំ២០០៨-២០១៩ ................................................. 39 

តារាងទី3៖ ស្របាជនអាយុច្គន្្សោះពី៦-២៤ឆនសំ ខែលបានចូ្លគរៀនតាមស្រក្ុមអាយុាក់្លាក់្ និងតាមគេទ គៅច្គន្្សោះឆនសំ
២០០៨-២០១៩  (រិតា%) ...................................................................................................................... 40 

តារាងទី4៖ គក្េងជំទង់និងយុវជនខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាបានទទួលការអ្ប់រំ តាមគេទ និងតំបន់ស្របជំុជន/ជនបទ (រិតា%)
 ............................................................................................................................................................... 42 

តារាងទី5៖ សមាភសរគស្របើស្របាស់ក្នុងផ្ទោះាក្មេសិទធិរបស់ស្រកុ្មស្ររួសារអ្នក្គ្លើយសំណួរ (រិតា%) ...................................... 48 

តារាងទី6៖ មូលគហតុខែលពំុមានរណនីធ្ន្ោរ (រិតា%) ............................................................................. 49 

តារាងទី7៖ អ្ស្រតាននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) .................. 58 

តារាងទី8៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំចំ្គណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមគេទ (រិតា%) ................ 61 

តារាងទី9៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) . 64 

តារាងទី10៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) .. 67 

តារាងទី11៖  ចំ្នួនសាលាគរៀនពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតាចំ្នួន) ............................................................. 68 

តារាងទី12៖ មូលគហតុននការគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមគេទ(រិតា%) ..................... 77 

តារាងទី13៖ មគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរគៅសាលាគរៀនរបសគ់ក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមក្ស្រមិតេូមិសិក្សា (រិតា%) ............ 85 

តារាងទី14៖ លទធផ្លសិក្សាតាមក្ស្រមិតេូមិសិក្សា (រិតា%) ............................................................................. 86 

តារាងទី15៖ មូលគហតុខែលរួមចំ្ខណក្គធ្វើឱសយលទធផ្លសិក្សាគែសាយ (រិតា%) ..................................................... 86 

តារាងទី16៖ ការយល់គឃើញរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនចំ្គ ោះសារៈសំខាន់ននមុែវិាជសខែលទទួលបានពីការអ្ប់រំ (រិតា%)
 ............................................................................................................................................................... 87 

តារាងទី17៖ សមាភសរ និងបរិកាខសរខែលមានគៅតាមសាលាគរៀនរបស់យុវជន (រិតា%) ............................................... 89 

តារាងទី18៖ ខផ្នការលវិកាបស់ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីៈសស្រមាប់ក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសល បគច្ចក្គទសនិង
វិាជសជីវៈឆនសំ ២០១៨ ..................................................................................................................................... 99 

តារាងទី19៖ ខផ្នការលវិកាបស់ភានសក់្ងារអ្េិវឌសឍន៍គផ្សេង គៗៅក្នុងក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ .............. 99 

តារាងទី20៖ ភាររយននយុវជនខែលបានចូ្លរួមក្នុងក្មា្សំងពលក្មេក្នុងឆនសំ២០១៧ .................................................100 

តារាងទី21៖  មុែរបរបច្ចុបសបននរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមគេទ (រិតា%) ..................................................... 101 

តារាងទី22៖ អ្ស្រតាមានការងារគធ្វើស្របចំឆនសំតាមវិស័យន្ន្គៅក្មពុាចប់ពីឆនសំ២០១៦-២០១៩ ................................. 102 

តារាងទី23៖ ការខបងខច្ក្ និងែង់សុីគតននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្ តាមស្របគេទមុែរបរ .......................... 106 

តារាងទី24៖ ស្របេពព័ត៌មានខែល ក់្ព័នធនឹងឱកាសការងារ (រិតា%) .............................................................. 117 

តារាងទី25៖ ការគបៀតគបៀនគៅក្ខនលងគធ្វើការខែលគក្េងជំទង់ និងយុវជនបានជួបស្របទោះ (រិតា%) ............................ 121 

តារាងទី26៖  ផ្លប ោះ ល់ចំ្គ ោះមុែរបរនិងការងាររបស់យុវជនក្នុងែំ ក់្កាលននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្វីែ-១៩ (រិតា%) 124 

តារាងទី27៖  ផ្លប ោះ ល់ចំ្គ ោះមុែរបរ និងការងាររបស់យុវជនក្នុងែំ ក់្កាលននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្វីែ-១៩ -លទធផ្ល
ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម .................................................................................................................................. 126 

តារាងទី28៖  ការបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ញឹក្ញាប់ក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃចុ្ងគស្រកាយ តាមស្របាក់្ចំ្ណូលស្ររួសារស្របចំខែ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 136 

តារាងទី29៖ របបអាហារអ្បសបបរមាច្ស្រមុោះសស្រមាប់ស្រសតីខែលសែិតក្នុងវ័យបនតពូជ (អាយុច្គន្្សោះពី១៥-៤៩)  (រិតា%) ........... 139 

តារាងទី30៖ ពិនទុមធ្សយមននសនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារតាមសូច្ន្ក្រខបងខច្ក្គផ្សេងៗោនស (rCSI) .......... 141 



7 

 

តារាងទី31៖ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព ខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសារគក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុង រយៈគពល៣០នលៃ   
ចុ្ងគស្រកាយ (រិតា%) ............................................................................................................................... 144 

តារាងទី32៖  ចត់ចំ្ ត់ថានសក់្ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព .............................................................. 145 

តារាងទី33៖ ភាររយននស្ររួសារខែលទទួលយក្តាមចំ្ណត់ថានសក់្ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព តាមគេទននគម
ស្ររួសារ និងតាមតំបន់ទីស្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ (រិតា%) ............................................................................ 146 

តារាងទី34៖ ការយល់ែឹងអំ្ពីវិធានការបងាកសរជំងឺរាររូស អាសននគរារ និងជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀន តាមគេទ (រិតា%) .......... 154 

តារាងទី35៖ សក្មេភាពរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងការរំសាយការលប់បារមភ ឬធា្សក់្ទឹក្ចិ្តត តាមគេទ និងស្រកុ្មអាយុ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 162 

តារាងទី36៖ ការក្ំណត់អំ្ពីស្របសិទធភាពសក្មេភាពខែលអាច្រំសាយជំងឺលប់បារមភ ឬជំងឺធា្សក់្ទឹក្ចិ្តត (រិតា%) ........... 164 

តារាងទី37៖ យុទធសាស្រសតខែលគក្េងជំទង់ និងយុវជនបានអ្នុវតតក្នុងការការការ រជំងឺកូ្វីែ-១៩ ................................. 166 

តារាងទី38៖ ស្របេពព័ត៌មានអំ្ពីសុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជន្គពលអ្ន្រតខែលមានការ គពញចិ្តតគស្រច្ើន តាមគេទ 
(រិតា%) ............................................................................................................................................... 169 

តារាងទី39៖ ការគធ្វើគតសតគលើចំ្គណោះែឹងសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ តាមគេទ (រិតា%) .......................... 169 

តារាងទី40៖ អ្តែស្របគោជន៍ខែលទទួលបានអំ្ពីការគរៀបចំ្ខផ្នការស្ររួសារ និងវិធ្ីពនសារកំ្គណើត តាមគេទ (រិតា%) ........... 174 

តារាងទី41៖ ស្របេពព័ត៌មានអំ្ពីផ្លិតផ្ល និងគសវាក្មេពនសារក្ំគណើត (រិតា%) ................................................ 177 

តារាងទី42៖ ចំ្គណោះែឹងមូលោឋសនននការការ គមគរារគអ្ែស៍ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) ............................. 184 

តារាងទី43៖ ច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយគលើការការ រគមគរារគអ្ែស៍ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)២ .................... 185 

តារាងទី44៖ ការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ញឹក្ញាប់ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) ........................................ 186 

តារាងទី45៖ ទីក្ខនលងខែលគរគៅគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ចុ្ងគស្រកាយបងអស់ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ(រិតា%) .......... 187 

តារាងទី46៖ ការច្ូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងសហរមន៍និងសក្មេភាពសងគម តាមគេទ និងស្រក្ុម(អាយុ រិតា%)............. 197 

តារាងទី47៖ បទពិគសាធ្ន៍របស់ជំទង់ និងយុវជនក្នុងសហរមន៍ និងសក្មេភាពសងគមគៅរយៈគពល១២ខែក្នលងមក្តាម
គេទ និង ស្រកុ្មអាយុ (រិតា%) ................................................................................................................... 198 

តារាងទី48៖ យុវជននិងយុវជនសេ័ស្ររចិ្តតក្នុងការងារសេ័ស្ររចិ្តតចូ្លរួមក្នុងរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្ (រិតា%) ......... 200 

តារាងទី49៖ ភាររយយុវជនខែលបានទទួលរងអំ្គពើហិងសានិងការរំគលាេបំ នគផ្សេងៗគៅក្នុងសហរមន៍និងផ្ទោះរបស់ពួក្គរ
ក្នុងរយៈគពល ១២ ខែចុ្ងគស្រកាយ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)................................................................. 203 

តារាងទី50៖ អ្នក្ខែលបានគស្របើអំ្គពើហិងសាគលើរាងកាយយុវជន តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) ........................... 203 

តារាងទី51៖ អ្នក្ខែលរំរាមកំ្ខហងយុវជន តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ រិតា% ........................................................ 205 

តារាងទី52៖ សមាមាស្រតននអំ្គពើហិងសារបស់សមាជិក្ស្ររួសារគលើរាងកាយគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៣-
១៧ឆនសំ (រិតា%) ................................................................................................................................... 205 

តារាងទី53៖ សមាមាស្រតននការរំគលាេបំ នគោយ ក្សយសំែីរបស់សមាជិក្ស្ររួសារគលើគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១៣-១៧ឆនសំ (រិតា%) ................................................................................................................ 206 

តារាងទី54៖ តួន្ទីរបស់គយនឌ័រក្នុងស្ររួសារ (រិតា%) .................................................................................. 208 

តារាងទី55៖ ភាររយអ្នក្គ្លើយសំណួរទទួលបានការការ រគោយក្មេវិធ្ីោំ រសងគម តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 210 

តារាងទី56៖ ការគបើក្ទូលាយរបស់ស្រកុ្មអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសខែល គក្េងជំទង់ និងយុវជនសគងកតគឃើញគៅតាមសាលា
របស់ពួក្គរ  (រិតា%) ............................................................................................................................. 211 

តារាងទី57៖  ការគស្របើឧបក្រណ៍គផ្សេងគទៀតក្នុងចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវវ័យ (រិតា%) ........................................ 214 

តារាងទី58៖ គោលបំណងននការគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធឺ្ណិត និងប តសញសងគម (រិតា%) ........................................... 215 



8 

 

របូភាព 

 

រូបភាពទី1៖  ទិននន័យអ្នក្គ្លើយសំណួរតាមគេទ ស្រកុ្មអាយុ និងតំបន់ស្របជំុជន/តំបន់ជនបទ (រិតា%) ........................ 41 

រូបភាពទី2៖ សាថសនភាពអ្ប់រំរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានចូ្លរួមការសទង់មតិ (រិតា%) ........................................ 41 

រូបភាពទី3៖ សាថសនភាពអា ហ៍ពិ ហ៍របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន (រិតា%) ........................................................ 43 

រូបភាពទី4៖ ចំ្ណូលស្ររួសារស្របចំខែ និងការយល់គឃើញរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរចំ្គ ោះចំ្ណូលស្ររួសារស្របចំខែបច្ចុបសបននរបស់
ពួក្គរ (រិតា%) ...................................................................................................................................... 43 

រូបភាពទី5៖ ការទទួលបានការអ្ប់រំរបស់គមស្ររួសារ (តាមគមស្ររួសារ) តាមគេទ (រិតា%) ...................................... 45 

រូបភាពទី6៖ ស្របគេទផ្ទោះនិងសមាភសរសំណង់ (រិតា%) ....................................................................................... 46 

រូបភាពទី7៖ គោលបំណងននការែចីស្របាក្់ក្នុងរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្ (រិតា%) ................................................ 50 

រូបភាពទី8៖ អ្ស្រតាពិត និងអ្ស្រតារួមននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) .................... 55 

រូបភាពទី9៖ អ្ស្រតាពិត និងអ្ស្រតារួមននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សាពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/តំបន់
ជនបទ (រិតា%) .................................................................................................................................... 56 

រូបភាពទី10៖ អ្ស្រតាននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ (រិតា%) ........................... 57 

រូបភាពទី11៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមក្ស្រមិតសិក្សា (រិតា%) .. 59 

រូបភាពទី12៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំចំ្គណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/ជនបទ (រិតា%)
 ............................................................................................................................................................... 60 

រូបភាពទី13៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមគេទ (រតិា%) .... 60 

រូបភាពទី14៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) ............. 62 

រូបភាពទី15៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/
ជនបទ  (រិតា%) ................................................................................................................................... 63 

រូបភាពទី16៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ (រិតា%) 63 

រូបភាពទី17៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) ....... 65 

រូបភាពទី18៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/
តំបន់ជនបទ (រិតា%) ............................................................................................................................. 66 

រូបភាពទី19៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ (រិតា%) .. 66 

រូបភាពទី20៖ ភាររយននគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលក្ំពុងសិក្សា និងគបាោះបង់ការសិក្សា តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)
 ............................................................................................................................................................... 76 

រូបភាពទី21៖ អ្នក្គធ្វើការសគស្រមច្ចិ្តត ក់្ព័នធនឹងការគបាោះបង់ការសិក្សារបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន (រិតា%) .............. 78 

រូបភាពទី22៖ មគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរគៅសាលាគរៀនរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន (រិតា%) ....................................... 84 

រូបភាពទី23៖ ការសិក្សាពីច្មាងសយក្នុងអំ្ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ 
(រិតា%) ............................................................................................................................................... 93 

រូបភាពទី24៖  រច្ន្សមព័នធស្ររប់ស្ររងស្របព័នធអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈគៅក្មពុា ................................ 98 

រូបភាពទី25៖ ភាររយននយុវជនខែលពុំមានការងារគធ្វើ ការអ្ប់រំ ឬការបណ្តោះប តសល តាមគេទ (រិតា%) ................103 

រូបភាពទី26៖ ស្របាក់្ចំ្ណូល្ទសល់ែលួនក្នុងមួយខែ របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន ខែលកំ្ពុងគធ្វើការបច្ចុបសបនន (រិតា%) .............105 

រូបភាពទី27៖  មូលគហតុននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរសីបុរគលិក្ (ភាររយននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្) .. 107 



9 

 

រូបភាពទី28៖ ការចុ្ោះគ មសោះចូ្លគរៀនរបស់សិសសេ និសសេិតគៅក្ស្រមិតគផ្សេងៗោនសននការអ្ប់រំបណ្តោះបណ្លបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ
ក្នុងឆនសំសិក្សា២០១៦-២០១៧ (រិតា%) ..................................................................................................... 109 

រូបភាពទី29៖ ក្មា្សំងពលក្មេវ័យគក្េង តាមអាយុ និងការទទួលបានការអ្ប់រំ គៅឆនសំ២០១៧ ...................................... 112 

រូបភាពទី30៖  ការទូទាត់ស្របាក្់សំណងសស្រមាប់អ្នក្ខែលបានបញ្សឈប់ពីការងារបគ តសោះអាសនន (រិតា%) ................... 124 

រូបភាពទី31៖ ការោំស្រទខផ្នក្ហិរញ្ញវតែុក្នុងកំ្ ុងកូ្វីែ-១៩ ខែលស្រក្ុមស្ររួសាររបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរបានទទួល (រិតា%) ............ 128 

រូបភាពទី32៖ ការបរិគភារអាហាររបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងរយៈគពល២៤ គមា សងចុ្ងគស្រកាយ តាមគេទ (រិតា%) .......... 135 

រូបភាពទី33៖ ការបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ញឹក្ញាប់ក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃចុ្ងគស្រកាយ ក្នុងចំ្គ មអ្នក្ខែលរងផ្លប ោះ ល់
គោយការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ (រិតា%) ........................................................................................... 136 

រូបភាពទី34៖ ការទទួលទានគេសជជៈក្នុងរយៈគពល៣០នលៃក្នលងមក្ (រិតា%) .................................................... 137 

រូបភាពទី35៖ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានបរិគភារអាហារគៅគស្រៅផ្ទោះញឹក្ញាប់ក្នុងរយៈគពល ៧នលៃក្នលងមក្ (រិតា%) .. 138 

រូបភាពទី36៖ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយអាហារមូលោឋសនខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសារគក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងរយៈគពល
ស្របាំពីរនលៃចុ្ងគស្រកាយ (រិតា%) ................................................................................................................... 140 

រូបភាពទី37៖ សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ តាមគេទននគមស្ររួសារ (រិតា%) ................................... 142 

រូបភាពទី38៖ សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ តាមទីស្របជំុជន និងជនបទ (រិតា%) ............................. 142 

រូបភាពទី39៖ សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារតាមទីតាំងេូមិសាស្រសត (រិតា%) .................................... 143 

រូបភាពទី40៖ ភាររយននស្ររួសារខែលទទួលយក្តាមចំ្ ត់ថានសក់្ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសរគោោះស្រសាយជីវភាព តាមទីតាំងេូមិ
សាស្រសត (រិតា%) .................................................................................................................................... 146 

រូបភាពទី41៖ ស្របេពព័ត៌មានអំ្ពីភាពគសលក្សា្សំងតាមគេទ (រិតា%) .................................................................. 147 

រូបភាពទី42៖  ក្ខនលងផ្តល់គសវាខលទាំសុែភាពខែលយុវជនបានគៅពិនិតសយភាពគសលក្សា្សំង (រិតា%) ......................... 148 

រូបភាពទី43៖ ការយល់គឃើញរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនចំ្គ ោះសុែភាពបច្ចុបសបនន(រិតា%) ................................... 149 

រូបភាពទី44៖ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានពិនិតសយសុែភាពាគទៀងទាត់ (រិតា%) ...........................................150 

រូបភាពទី45៖ ការយល់ែឹងអំ្ពីជំងឺបងកគ ើងគោយទឹក្ និងជំងឺ ក់្ព័នធនឹងទឹក្ (រិតា%) ....................................... 152 

រូបភាពទី46៖ ការយល់ែឹងអំ្ពីវិធានការបងាកសរជំងឺស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម និងស្ររុនឈីក្ (រិតា%) ............................. 154 

រូបភាពទី47៖ ចំ្ណូលចិ្តតរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន គលើក្ខនលងផ្តល់គសវាសុែភាពគផ្សេងៗ តាមគេទ (រិតា%) ......... 156 

រូបភាពទី48៖ ការទទួលគសវាសុែភាព របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមគេទ (រិតា%) ........................................ 156 

រូបភាពទី49៖ ទីក្ខនលងខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅតំបន់ជនបទ/តំបន់ទីស្របជំុជនចូ្លចិ្តតគៅទទួលគសវាខលទាំសុែភាព (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 157 

រូបភាពទី50៖ ទីក្ខនលងខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរចូ្លចិ្តតគៅទទួលគសវាខលទាំសុែភាព តាមគេទ (រិតា%) ................... 157 

រូបភាពទី51៖ ចំ្គណោះែឹងអំ្ពីគរារសញ្ញសជំងឺលប់បារមភ និងជំងឺធា្សក់្ទឹក្ចិ្តត (រិតា%) ............................................. 160 

រូបភាពទី52៖ ភាររយគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក់្ទឹក្ចិ្តត តាមគេទ (រិតា%) ............ 161 

រូបភាពទី53៖ ភាររយគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក់្ទឹក្ចិ្តត តាមស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) ........... 161 

រូបភាពទី54៖ ការយល់ែឹងពីគរារសញ្ញសជំងឺកូ្វីែ១៩ (រិតា%) ........................................................................ 165 

រូបភាពទី55៖ ស្របេពព័ត៌មានពីជំងឺកូ្វីែ១៩ (រិតា%) .................................................................................... 165 

រូបភាពទី56៖ ស្របេពព័ត៌មានអំ្ពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ តាមគេទ (រិតា%).................................... 168 

រូបភាពទី57៖ និន្នសការននការមានកូ្នក្នុងចំ្គ មស្របាជនទូគៅ គៅឆនសំ២០០០-២០១៤ (រិតា%) ....................... 170 

រូបភាពទី58៖ ភាររយយុវជគៅលីវខែលធា្សប់បានរួមគេទ ................................................................................... 173 

រូបភាពទី59៖ ការយល់ែឹងពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើតតាមខបបបុរាណ និងសម័យ តាមគេទ (រិតា%) .............................. 176 

រូបភាពទី60៖ ទីក្ខនលងខែលផ្រល់ផ្លិតផ្លនិងគសវាពនសារក្ំគណើត តាមគេទ (រិតា%) ........................................ 176 



10 

 

រូបភាពទី61៖ និន្នសការក្នុងការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារកំ្គណើតក្នុងចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវជនចប់ពីឆនសំ២០០០-២០១៤ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 179 

រូបភាពទី62៖ ការគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតរបស់ន្រីវ័យគក្េងខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ (រិតា%) ................... 179 

រូបភាពទី63៖ អ្ស្រតាគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតក្នុងចំ្គ មអ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគរៀបការគហើយ (រិតា%) .............. 180 

រូបភាពទី64៖ ការយល់ែឹងអំ្ពីគមគរារគអ្ែស៍ (រិតា%) .................................................................................. 183 

រូបភាពទី65៖ ការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ញឹក្ញាប់ (រិតា%) ....................................................................... 186 

រូបភាពទី66៖ ទីក្ខនលងខែលគរគៅគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ចុ្ងគស្រកាយបងអស់ (រិតា%) ........................................ 187 

រូបភាពទី67៖ ចំ្នួនយុវជនអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំខែលបានចូ្លរួមក្នុងការគបាោះគឆនសតថានសក់្ាតិចុ្ងគស្រកាយ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 201 

រូបភាពទី68៖  ច្ំនួនយុវជនអាយុច្គន្្សោះពី ២២-២៤ឆនសំខែលបានចូ្លរួមក្នុងការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំ - សងាកសត់
ចុ្ងគស្រកាយ (រិតា%) ............................................................................................................................... 201 

រូរូបភាពទី 69៖ អំ្គពើហិងសានិងទស្រមង់គផ្សេង នៗនការរំគលាេបំ នខែលយុវជនបានគឃើញគៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរ (រិតា%)
 ............................................................................................................................................................. 202 

រូបភាពទី70៖ ការសគស្រមច្ចិ្តតក្នុងស្ររួសារ តាមគេទ (រិតា%) ......................................................................... 207 

រូបភាពទី71៖ លទធភាព និងការគស្របើស្របាស់ទូរស័ពទច្ល័តក្នុងចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន (រិតា%) ....................... 212 

រូបភាពទី72៖ ការគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធឺ្ណិតាស្របចំក្នុងចំ្គ មគក្េងជំទង់និងយុវជន តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) .. 213 

រូបភាពទី73៖ ការគស្របើអ្ ៊ីនធឺ្ណិតរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងរយៈគពល១ខែនិង១សបាដសហ៍ក្នលង តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)
 .............................................................................................................................................................. 213 

 

  



11 

 

គសច្ក្តសីគងខប 

សាវតារ 

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគរៀបចំ្គ ើងគស្រកាមការផ្តួច្គផ្តើមរបស់មូលនិធ្ិរួមោនសរបស់ភានសក្់ងារអ្ងគការ
សហស្របាាតិ និងស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិក្មពុាគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន (NYDC) គែើមសបីផ្តល់ព័ត៌មានាក្់លាក្់សតីពី
សាថសនភាពរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន គោយគ្តសតគលើអាទិភាពច្ំនួន៤ រួមមាន៖ ការអ្ប់រំ ការងារ សុែភាព 
និងការច្ូលរួម។ គោលបំណងននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ រឺគែើមសបីបងាហសញទិននន័យសតីពីគក្េងជំទង់ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ ែល់រាជរោឋសេិបាលក្មពុា 
និងអ្នក្គធ្វើគសច្ក្តសីគស្រមច្ចិ្តតែនទគទៀត ក្នងុការក្ំណត់ពីតស្រមូវការខែលពុំទាន់គ្លើយតបគៅក្នុងអាទិភាព
សំខាន់ៗទាំងបួនគនោះ។ ាពិគសស ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគធ្វើបច្ចបុសបននភាពននទិននន័យស្របាសាស្រសត 
គរៀបច្ំច្ងស្រក្ងទិននន័យខបបបរិមាណវិស័យ និងរុណវិស័យសតីពីសាថសនភាពបច្ចុបសបនន និងបញ្ហសស្របឈមន្ន្
របស់យុវជន និងស្របមូលទិននន័យអ្ំពីរមា្សតតស្រមូវការរបស់យុវជន និងអាទិភាពសស្រមាប់គធ្វើអ្នតរារមន៍
ន្គពលអ្ន្រត។  

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ក្់ព័នធនឹងការពិនិតសយគលើទិននន័យខែលមានស្រសាប់ ែូច្ាឯក្សារ ក្់ព័នធ
គផ្សេងៗ របាយការណ៍ និងឯក្សារគបាោះពុមពផ្សាយន្ន្សតីពីស្រក្ុមគក្េងជំទង់ និងយុវជន និងការពិនិតសយគលើ
ទិននន័យបឋម ខែលបានស្របមូលតាមរយៈបទសមាភសសាមួយអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់  ៗការសទង់មតិ (ទំហំ
សំ ក្រំរូ៖ ១.០០០ន្ក់្) និងការពិភាក្សាាស្រកុ្ម (ទំហំសំ ក្រំរូ៖ ២៨៨ន្ក់្)។ ការគស្រជើសគរីស
សំ ក្រំរូតំបន់សស្រមាប់ភាពាតំ ងឱសយតំបន់េូមិសាស្រសត បានគរៀបច្ំគោយខផ្អក្គលើការវិភារសាថសន
ភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនឆនសំ២០០៩ គៅក្មពុា។ រាជធានី និងគែតតច្ំនួន៦ ស្រតូវបានគស្រជើសគរីសគច្ញពី
តំបន់ទាំង៤ របស់ក្មពុា រួមមាន៖ រាជធានីេនំគពញ គែតតនស្រពខវង បាត់ែំបង ក្ំពង់ធ្ ំក្ំពត និងស្រក្គច្ោះ។ 

ទំហំសំ ក្រំរូននការសទង់មត ិបានគរៀបចំ្ខផ្អក្គលើក្ស្រមិតននភាពគជឿាក្់ ៩៧ភាររយ និងក្ស្រមិត
លគមអៀង ៣ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្របាជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ននជំគរឿន
ស្របាជនថានសក្់ាតិឆនសំ២០០៨។ ការសទង់មតិបានអ្នុវតតតាមរយៈការសមាភសសទល់មុែោនស គោយការគស្របើ 
ក្ុំពសយូទ័រសស្រមាប់ជំនួយែល់ការសមាភសស (CAPI) និងវិធ្ីសាស្រសតគស្រជើសគរីសគោយនច្ែនសយាស្របព័នធ។ ការសិក្សា
ស្រសាវស្រាវគនោះ មានការពិភាក្សាាស្រកុ្មចំ្នួន ៣៦ស្រក្ុម គោយខបងខច្ក្គសេើៗ ោនសតាមរាជធានី គែតតតាមស្រកុ្ម
អាយុ និងតាមគេទ។ ការពិភាក្សាាស្រក្ុមបានគធ្វើគ ើងតាមរយៈការពិភាក្សាទល់មុែោនស។ 
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លទធផ្លសំខាន់ៗននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ 
 

ទនិននយ័របស់គក្េងជទំង ់នងិយវុជន ខែលបានច្ូលរមួក្នងុការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ 
 

ការសទង់មតិគនោះមានអ្នក្គ្លើយសំណួរាបុរសច្ំនួន ៥០០ន្ក្ ់និងស្រសតី ៥០០ន្ក្់។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានខតអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុ ១៥-២៤ ឆនសំច្ំនួនស្របាំពីរន្ក្់
ប ុគ ្សោះ ខែលបានរាយការណ៍ពីអ្តតសញ្ញសណគយនឌ័រមួយគផ្សេងគទៀតរបស់ពួក្គរខែលែុសពីគេទ
ក្ំគណើត និងពុំមានអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានពិការភាពគន្ោះគទ។ ក្នុងច្ំគ ម
អ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មតិទាំងអ្ស់ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ មាន ៣៩ភាររយ អ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ៤២ភាររយ និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មាន  
១៩ភាររយ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរមក្ពីតំបន់ស្របជុ ំជនមាន ៣៤ភាររយ និងអ្នក្មក្ពីតំបន់ជនបទ 
មាន ៦៦ភាររយ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែលពំុបានទទួលការអ្ប់រំក្ ន ុងស្របព័នធ មានគសទើរខតមួយភារបី  
(៣២ភាររយ) និងអ្នក្ខែលក្ំពុងទទួលបានការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធមាន ៦៨ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ ម
អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ខែលពុំមានទំន្ក្់ទំនងគសនហា
មាន ៨៣ភាររយ អ្នក្ខែលបានគរៀបការមាន ៩ភាររយ និងអ្នក្គៅលីវប ុខនតមានទំន្ក់្ទំនងគសនហាមាន 
៨ភាររយ។ គក្េងជំទង ់និងយុវជនខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលស្ររួសារស្របចំខែគស្រកាម ២០០ែុលា្សរ មានគសទើរខត
មួយភារបី (៣១ភាររយ) ក្នុងគន្ោះអ្នក្រស់គៅតំបន់ស្របជុំជនមាន ២០ភាររយ និងអ្នក្រស់គៅតំបន់
ជនបទ ៣៨ភាររយ។ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលស្ររួសារស្របចំខែច្គន្្ សោះពី   
២០០-៤០០ ែុលា្សរ មាន ២២ភាររយ ខែលក្នុងគន្ោះមានអ្នក្គៅតំបន់ស្របជុំជន ២១ភាររយ និងអ្នក្
គៅតំបន់ជនបទ ២៣ភាររយ។ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិខែលមានស្របាក្់
ច្ំណូលក្នុងស្ររួសារស្របចំខែគស្រច្ើនាង ៤០០ែុលា្សរ មាន ២៣ភាររយ ក្នុងគន្ោះមានអ្នក្រស់គៅតំបន់ស្របជុំជន 
៣៤ភាររយ និងអ្នក្រស់គៅតំបន់ជនបទ ១៧ភាររយ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រក្ុមមាន ២៨៨ន្ក្់ ក្នុងគន្ោះមានបុរស ៥០ភាររយ 
និងស្រសតី ៥០ភាររយ។ ស្រក្ុមអាយុនីមួយៗមានតំ ងគសេើៗោនស ខែលមានអ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន ៩៦ន្ក្់ 
ក្នុងមួយស្រក្ុមៗ (ស្រក្ុមអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ និងអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ) 
ក្នុងគន្ោះអ្នក្មក្ពីតំបន់ស្របជុំជនមាន ៣៩ភាររយ និងអ្នក្មក្ពីតំបន់ជនបទមាន ៦១ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរច្ំនួន ក្់ក្ តសលបានទទួលការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ និង ក្់ក្ តសលគទៀតគៅគស្រៅស្របព័នធអ្ប់រំ។  

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រក្ុមទាំងអ្ស់ មានអ្នក្គៅលីវ ៩១ភាររយ និងអ្នក្បាន
គរៀបការ ៩ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមិនបានទទួលការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ មានការងារគធ្វើ និងរក្ច្ំណូល
បានមានស្របមាណ ក្់ក្ តសល (៥៥ភាររយ)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើ និងរក្ច្ំណូល
បានច្គន្្សោះពី ១០០-២០០ែុលា្សរក្នុងមួយខែ មានភារគស្រច្ើន (៦៨ភាររយ) និងអ្នក្ខែលរក្ច្ំណូល
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បានតិច្ាង ១០០ែុលា្សរ មាន ២៩ភាររយ គហើយអ្នក្ខែលរក្ច្ំណូលបានច្គន្្សោះពី ២០០-៣០០
ែុលា្សរមានស្រតឹមខត ៣ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មតិាគក្េងជំទង់ និងយុវជនទាំងអ្ស់ អ្នក្ខែលមានរណនី
ធ្ន្ោរមាន ១២ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានសនសេំស្របាក្់ក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្មាន ៤២ភាររយ។ 
គក្េងជំទង់ និងយុវជន និងស្រក្ុមស្ររួសាររបស់ពួក្គរខែលបានែចីស្របាក្់ពីស្របេពាគស្រច្ើនក្នុងរយៈគពល១២ខែ
ក្នលងមក្ មានស្របមាណា ៣៦ភាររយ គហើយអ្នក្ខែលបានែចីស្របាក្់ក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្ 
ខែលបានគ ល្ើយថាពួក្គរបានសងបំណ លអ្ស់មានស្រតឹមខត ២៣ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

 
ការអ្ប់រំរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន  
 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានបញ្ជសក្់ថាវិស័យអ្ប់រំមានការរីក្
ច្គស្រមើនាគស្រច្ើន ែូច្ាអ្ស្រតាននការសកិ្សាមានការគក្ើនគ ើង អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាលយច្ុោះ ចំ្នួនសាលា
គរៀនគៅតាមមូលោឋសនមានការគក្ើនគ ើង និងការោក្់ឱសយអ្នុវតតក្មេវិធ្ីយុវជនគៅតាមប តសរាជធានី គែតត។ 
ការសទង់មតិបានបងាហសញពីបញ្ហសស្របឈមខែល ក្់ព័នធនឹងការអ្ប់រំរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន។ 

ខផ្អក្តាមលទធផ្លននការសទង់មតិាមួយយុវជន ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ពួក្គរបាន
គបាោះបង់ការសិក្សាក្នងុស្របព័នធមាន ២៩ភាររយ  ក្នងុគន្ោះអ្នក្ខែលាសមាជិក្ស្ររួសារខែលមានលក្ខណៈ
សមសបតិតទទួលបានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ (IDPoor) មាន ៣៨ភាររយ។ គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ ស្របមាណា ៣៤ភាររយ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្ សោះពី ២០-២៤ឆនសំ  
ស្របមាណា ៧១ភាររយ ពំុបានទទួលការអ្ប់រំក្ន ុងស្របព័នធ។ គក្េងជំទង់ និងយុវជនគស្រៅសាលាបាន
បញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានឈប់គរៀនគៅក្ស្រមិតសិក្សាគផ្សេងៗោនស ក្នុងគន្ោះគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា ៣៤ភាររយ 
គៅក្ស្រមិតមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិ ៤៦ភាររយ និងគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិ ២០ភាររយ។ 

តាមរយៈការសមាភសសខបបរុណវិស័យាមួយអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់  ៗនិងការសមាភសសាមួយយុវជន
ខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានបងាហសញពីមូលគហតុសំខាន់ៗខែលប តសលឱសយយុវជនគបាោះបង់
ការសិក្សា ែូច្ាក្តាតសភាពស្រក្ីស្រក្ ភាពងាយរងគស្រោោះ ការមិនបានទទួលការគលើគលើក្ទឹក្ច្ិតតគោយសារា
សិសសេគរៀនយឺត ការយល់គឃើញរបស់ឪពុក្មាតសយអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការអ្ប់រំរបស់ក្ូន ភាពទាក្់ទាញនន
ការទទួលបានការងារគធ្វើ ាពិគសសការយល់គឃើញរបស់សិសសេក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សា ស្រពមទាំងបញ្ហសសុវតែិភាព 
និងេូមិសាស្រសត។ 

អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ក្៏បានគ្លើយថារុណភាពអ្ប់រំាបញ្ហសមួយ គោយបញ្ជសក្់ថា
សិសសេ និសសេិត ខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពុំមានសមតែភាពគពញគលញក្នុងការគ្លើយតបនឹងតស្រមូវការរបស់
ស្រក្ុមហ ុនសាជីវក្មេពិេពគលាក្ គោយសារពួក្គរមានរមា្សតជំន្ញ។ 



14 

 

ស្របព័នធអ្ប់រំក្មពាុ ទទួលរងផ្លប ោះ ល់ោ សងខា្សំងពកីាររីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ ាពិគសស 
 ក្់ព័នធនឹងការបិទសាលាគរៀនគៅទូទាំងស្របគទសចប់ពី ក្់ក្ តសលខែមីន្ ឆនសំ២០២០។ បញ្ហសគនោះ 
ប តសលឱសយមានផ្លប ោះ ល់ែល់ការសិក្សាគរៀនសូស្រតគៅតាមសាលាគរៀនរែឋ និងឯក្ជនច្ំនួន ១៣.៤៨២ 
សាលា សិសសេច្ំនួន ៣.២១០.២៨៥ន្ក្់ (ស្រសី៥០ភាររយ) និងស្ររូបគស្រងៀន ៩៣.២២៥ន្ក្ ់(ស្រសី៥៣
ភាររយ)។ ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការសទង់មតិ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ មិនបានសិក្សា
ទាំងស្រសុងក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ មាន ៥ភាររយ។ ខផ្អក្គលើការវាយតនមលបឋម 
សិសសេបានបញ្ជសក្់អ្ពំីបញ្ហសស្របឈមោ សងខា្សំង ក្នុងការសិក្សាគមគរៀនគោយែលួនឯងតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ 
ាពិគសស ក្ងវោះឧបក្រណ៍ាគស្រច្ើនគែើមសបីអាច្ចូ្លគៅគស្របើស្របាស់ប តសញគផ្សេងៗ។  

 
ការងាររបសគ់ក្េងជទំង ់នងិយុវជន  

 
ខផ្អក្តាមការសទង់មតិាមួយយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែល

មានការងារគធ្វើបានគបាោះបង់ការសិក្សា ឬបានបញ្ចប់ការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ មាន ៤១ភាររយ និងអ្នក្ខែលពុំមាន
ការងារគធ្វើ និងពុំទទួលបានការអ្ប់រំ ឬការបណ្តោះប តសល មាន ៥៩ភាររយ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ខែលគធ្វើការ ក្់ព័នធនឹងវិស័យអ្ប់រំ និងការងារ បានបញ្ជសក្់ថាពលក្មេក្ុមារគៅខតមានគៅក្នុងតំបន់
របស់ពួក្គរ គោយភារគស្រច្ើនគៅក្នុងស្ររួសារខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាបខែលគធ្វើការាអ្នក្រក្ស្របាក់្ឈនួល
ស្របចំនលៃ គហើយខែលាធ្មេតាអាាញសធ្រមូលោឋសន (គៅថានសក់្ឃំុ សងាកសត)់ ពំុបានបញ្ជសក់្ថាាពលក្មេក្ុមារ
គន្ោះគទ។ 

ែណៈខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មតិ ៨០ភាររយ គជឿថាមានឱកាសការងារាគស្រច្ើនគៅក្នុង
ស្របគទសក៏្គោយ ក៏្លទធផ្លពីការពិភាក្សាាស្រកុ្មបានបងាហសញថាការខសវងរក្ការងារគស្រៅគមា សង ឬភាពោមសន
ការងារគធ្វើបានប តសលឱសយក្មេក្រវ័យគក្េងគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅក្នងុតំបន់ (ពីតំបន់ជនបទគៅតំបន់ស្របជុំជន) 
និងគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅគស្រៅស្របគទស គោយសារការទទួលបានស្របាក្់ឈនួល និងឱកាសការងារែពស់។  
អ្នក្គ្លើយសំណួរាគស្រច្ើនក្៏បានបញ្ជសក្់ផ្ងខែរថាពួក្គរក្ំពុងគធ្វើការក្នុងសាថសនភាពគស្រោោះថានសក្់ ឬពុំបាន
ទទួលស្របាក្់ឈនួល។ 

គោងតាមការសទង់មតិ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានទទួលរងផ្លប ោះ ល់គោយការរីក្រាលោលនន
ជំងឺក្ូវីែ-១៩ មានគសទើខតមួយភារបី។ អ្នក្ខែលគធ្វើការគៅក្នុងគរាងច្ស្រក្ខែលពួក្គរស្រតូវបានបញ្សឈប់ពី
ការងារាបគ តសោះអាសននមានផ្លប ោះ ល់ខា្ស ំងបំផ្ុត (១៤,៩ភាររយ) និងអ្នក្ខែលបានបញ្សឈប់ពី
ការងារាអ្ច្ិនស្រនតយ៍ (៥,៥ភាររយ) គហើយអ្នក្ខែលស្រតូវបានបញ្សឈប់ពីការងារាអ្ច្ិនស្រនតយ៍ពុំអាច្ខសវងរក្
ការងារគធ្វើលេីបានមានច្ំនួនគសទើរខតទាំងអ្ស់ (៩០,៩ភាររយ)។ យុវជនកំ្ពុងស្របក្បការងារក្សិក្មេស្របចំ
ស្ររួសាររបស់ពួក្គរ ឬគធ្វើការងារខែលទទួលបានស្របាក្់ឈនួលស្របចំនលៃគផ្សេងគទៀតគៅខក្សបរស្រសុក្ក្ំគណើតរបស់
ពួក្គរ។ 
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សែុភាពរបសគ់ក្េងជទំង ់នងិយវុជន 

 

សនតិសែុគសសបៀង នងិអាហារបូតែមភ 
 

លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថាយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ភារគស្រច្ើន
បរិគភារអាហារស្ររប់ស្រោន់ក្នុងរយៈគពល ២៤គមា សងក្នលងមក្។ ក្នុងគន្ោះ អ្នក្ខែលបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរ
បានបរិគភារបាយមានច្ំនួនទាំងអ្ស់ោនស អ្នក្ខែលបានបរិគភារសាច្់ឬស្រតីមាន ៩៨ភាររយ អ្នក្ខែលបាន
បរិគភារបខនលសលកឹ្នបតងមាន ៧១ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានបរិគភារខផ្លគឈើ និងស ុតមាន ៦០ភាររយ។ 
គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានទទួលទានគេសជជៈ 
ាពិគសសគេសជជៈមានាតិកាបូន និងគេសជជៈប ូវក្មា្សំងមានច្ំនួនគស្រច្ើន គហើយពួក្គរយល់ថាាគេសជជៈ
ទាំងគនោះគធ្វើឱសយមានសុែភាពលអ ស្រពមទាំងផ្តល់វីតាមីន និងអាហារូបតែមភផ្ងខែរ។ 

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានវាស់របបអាហារខែលមានរុណភាពសស្រមាប់ស្រសតីក្នុងវ័យបនតពូជ 
(អាយុច្គន្្សោះពី១៥-៤៩ឆនសំ) គោយខផ្អក្គលើសចូ្ន្ក្រសតង់ោននរបបអាហារច្ស្រមុោះអ្បសបរមាសស្រមាប់ស្រសតី។ 
លទធផ្លបានបងាហសញថា ស្រសតីក្នុងវ័យបនតពូជខែលបានទទួលទានអាហារច្ស្រមុោះអ្បសបរមាននស្រក្ុមអាហារច្ំនួន
៥ស្រក្ុម ឬគស្រច្ើនស្រក្ុម មាន ៦៦ភាររយ។ ស្រសតីខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានស្រសតីាគមស្ររួសារ ទំនងា
អាច្ទទួលបានអាហារច្ស្រមុោះអ្បសបរមាគស្រច្ើនាងស្រសតី ខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានបុរសាគមស្ររួសា
រ។ ស្រសតីគៅតំបន់ស្របជុំជនខែលបានបរិគភារអាហារោ សងគហាច្ ស់ច្ំនួន៥ស្រក្ុម មានស្របមាណ ៧៧ភារ
រយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្រសតីខែលគៅតំបន់ជនបទមាន ៥៦ភាររយ។ 

គៅគពលខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរស្រតូវបានសួរថា គតើពួក្គរបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតអ្វីែលោះគែើមសបី       គោោះ
ស្រសាយនូវក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារក្នុងរយៈគពល៧នលៃក្នលងមក្គនោះ? អ្នក្គ្លើយសំណួរមាន ៥២ភាររយ បាន
គ្លើយថាពួក្គរបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់ច្ំនួនមួយ ក្នុងច្ំគ មយុទធសាស្រសតគោោះ
ស្រសាយគសសបៀងអាហារន្ន្។ ស្ររួសាររបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនបានពឹងខផ្អក្គលើការទិញគោយ
គស្រជើសគរីសមហូបអាហារខែលមិនសូវច្ូលច្ិតត ឬមហូបអាហារខែលមានតនមលទាប និងកាត់បនែយមហូបអាហារ
របស់ពួក្គរ។ ស្ររួសារគក្េងជំទង ់និងយុវជន បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព មាន ៥៦ភាររយ។ 
គស្រៅពីគនោះ ពួក្គរបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតកាត់បនែយភាពតានតឹងមានស្របមាណា ២៦ភាររយ បានអ្នុវតត
យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយវិបតត ិមាន ២៨ភាររយ និងបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយក្រណីបន្ទសន់មាន
ស្រតឹមខត ២ភាររយប ុគ ្សោះ។ តាមការអ្គងកតគឃើញមានសែិតិែុសោនសតាមតំបន់េូមិសាស្រសត ប ុខនតពុំខមន
តាមគេទរបស់គមស្ររួសារគន្ោះគទ។ គៅតំបន់ទគនលសាបមានភាររយែពស់ាងគរ (៦៤ភាររយ) គបើគស្របៀប
គធ្ៀបគៅនឹងតំបន់គ្នរសមុស្រទមាន ៥៩ភាររយ តំបន់ែពង់រាបនិងេនំមាន ៥៤ភាររយ និងតំបន់វាល
ទំន្បមានស្របមាណា ៥០ភាររយ។ 
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សុែភាពទូគៅ 
 

យុវជនខែលបានសទង់មតិមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថាពួក្គរបានែឹងអ្ំពីជំងឺបងក
គោយទឹក្ ឬជំងឺ ក្់ព័នធនឹងទឹក្ មានស្របមាណ ២១ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានែឹងអ្ំពីវិធានការបងាកសរ
ស្របឆំងនឹងជំងឺទំាងគនោះ មានគសទើរខត ក់្ក្ តសល។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថាពួក្គរបានគៅរលីនិក្ឯក្ជន  
ឬមនទីរគពទសយក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្មានគលើសមួយភារបី (៣៧ភាររយ) និងអ្នក្គ្លើយសំណួរ
ភារគស្រច្ើនបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀន ស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម ជំងឺរារ និងឈឺស្រក្ពោះធ្ៃន់ធ្ៃរ
ក្នងុរយៈគពលច្គន្្សោះព៣ី-៥ឆនសំក្នលងមក្។ 

គទាោះបីាពួក្គរបានរិតថា ការគធ្វើឱសយច្ិតតរបស់ពួក្គរមានសុែភាពលអមានសារៈសំខាន់ក្៏គោយ ក៏្
ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់ខែលមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានែឹងថាមានសាថសប័ន មួយអាច្ជួយ
ែល់បុរគលខែលមានបញ្ហសផ្លូវច្ិតតគន្ោះគទ គហើយក្៏ពុំមាននរ មានសក្់បានែឹងអ្ំពីការពសាបាលគោយគស្របើ
ថានសំ ឬការពសាបាលតាមរលីនិក្ច្ំគ ោះសុែភាពឬជំងឺផ្លូវច្ិតតផ្ងខែរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរការសទង់មតិបាន
បញ្ជសក្់ថាពួក្គរធា្សប់មានអាការៈលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត មាន១៨ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានជួបស្របទោះ
បញ្ហសគនោះក្នងុអំ្ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ មាន ១១ភាររយ។ 

លទធផ្លននការសទង់មតិបានបងាហសញថាយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំគជឿថាពួក្គរមាន
សុែភាពលអ ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែលបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរសបសាយរីក្រាយ ឬោមសនភាពតានតឹងមាន ៧៨ភាររយ។ 
គទាោះោ សង  ក្៏ការយល់ែឹងអ្ំពីអាហារូបតែមភមូលោឋសនគៅមានក្ស្រមតិគៅគ ើយ ខផ្អក្តាមការយល់គឃើញ
របស់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមក្ពីវិស័យសុខាេិបាល។ 
 
សែុភាពផ្លវូគេទ នងិសែុភាពបនតពជូ 
 

គោងតាមការសទង់មតិ ឪពុក្មាតសយនិងសាលាគរៀន ាស្របេពព័ត៌មានែ៏សំខាន់សស្រមាប់យុវជនខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ អ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ។ គទាោះោ សង  លទធផ្ល
បានបងាហសញបខនែមគទៀតថា យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានច្ំគណោះែឹងអ្ំពីសុែភាពផ្លូវ
គេទ ឬសុែភាពបនតពូជគៅមានក្ស្រមិតគៅគ ើយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលយល់ែឹងអំ្ពីលទធភាពរបស់ស្រសតី
ខែលអាច្មាននផ្ទគ ោះបន្ទសប់ពីការរួមគេទគលើក្ែំបូង មានស្រតឹមខត ៥០ភាររយប ុគ ្សោះ និងអ្នក្ខែល
មានច្ំគណោះែឹងាមូលោឋសនអ្ំពីវែតននការមក្រែូវ និងលទធភាពននការមានរេ៌មានស្រតឹមខត ៣៥ភាររយ
ប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនស ំបានែឹងថាការគស្របើស្របាស់គស្រសាមអ្ន្ម័យ
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អាច្ការ រស្របឆំងនឹងជំងឺកាមគរារ ឬជំងឺ ល្ងគផ្សេងៗមានតិច្ាង៣ភាររយ។ អ្នក្គផ្សេងគទៀតខែលបាន
ឮអ្ំពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត ប ុខនតពុំអាច្ពនសយល់អ្ំពីសារៈសំខាន់ ឬផ្លប ោះ ល់ មួយគ ើយ មាន ២២
ភាររយ។ 

លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថាអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ 
ភារគស្រច្ើន (៨៥ភាររយ) បានឮអំ្ពីគមគរារគអ្ែស៍ និងអ្នក្ខែលបានគ ល្ើយថាបានសាគសល់អ្នក្ផ្ទុក្គមគរារ
គអ្ែស៍មាន ២៦ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានច្ំគណោះែឹង
ាមូលោឋសនបានលអបងគួរអំ្ពីការការ រគមគរារគអ្ែស៍។ គទាោះោ សង  អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-
២៤ឆនសំ មាន ៣២ភាររយ គៅមានការយល់ស្រច្ ំ ក្់ព័នធនឹងគមគរារគអ្ែស៍ ខែលពួក្គរគជឿថាមនុសសេ
អាច្្លងគមគរារគអ្ែស៍គោយសារមូសខា ំនិងគោយការទទួលទានអាហាររួមោនសាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍។ 
ការរក្គឃើញបានបងាហសញថា គក្េងជំទង់ និងយុវជន មានច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយអំ្ពីគមគរារគអ្ែស៍1 មាន 
១៤ភាររយ។ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលធា្សប់មានការរួមគេទ (រួមទំាងអ្នក្គរៀបការ) ចំ្នួនគសទើរខត ក្់
ក្ តសលបានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ គហើយមណឌលសុែភាពាក្ខនលងខែលពួក្គរភារគស្រច្ើនគៅគធ្វើគតសត
រក្គមគរារគអ្ែស៍។ 

 

ការច្ូលរួម និងសិទធិរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន 

 

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានបងាហសញថាការច្ូលរួមរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន ក្នុងែំគណើរការ
គរៀបច្ំ និងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ីមិនបានគពញគលញ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ 
អាច្បងាហសញអ្ំពីរំនិតរបស់ពួក្គរ ឬ្្សស់បតូររំនិតគៅក្នុងស្រក្ុម ឬក្នុងអ្ងគភាព មានស្រតឹមខត ១១ភាររយ 
និងអ្នក្ខែលបានែឹក្ន្ំ ឬច្ូលរួមសក្មេភាពគៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរមានស្រតឹមខត ៦ភាររយ
ប ុគ ្សោះ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថាបានច្ូលរួមការ
គបាោះគឆនសតថានសក្់ាតិគៅឆនសំ២០១៨ មាន ៤៤ភាររយ។ អ្នក្ខែលពុំបានច្ូលរួមការគបាោះគឆនសតគោយសារ   ពំុ
បានច្ុោះគ មសោះគបាោះគឆនសត (៣០ភាររយ) ពំុមានអ្តតសញ្ញសណប័ណណ (៣០ភាររយ) និងមានអាយុគស្រកាម
១៨ឆនសំគៅគពលគន្ោះ (១៧ភាររយ)។ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២២-២៤ឆនស ំបានបញ្ជសក្់ថាបានគបាោះ
គឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំ សងាកសត់ច្ុងគស្រកាយក្នុងឆនសំ២០១៦ មានស្របមាណ ៤ន្ក្់ក្នុងច្ំគ ម១០
ន្ក្់ គោយពួក្គរបានបញ្ជសក្់គហតុផ្លស្រសគែៀងោនសខែលមិនបានគៅច្ូលរួមគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុម
ស្របឹក្សាឃុំ សងាកសត ់និងការគបាោះគឆនសតថានសក្់ាតិ។ 
 

 
 

 
1 ចំ្គណោះែឹងទូលំទូលាយអំ្ពីគមគរារគអ្ែស៍ស្រតូវបានវិភារខផ្អក្គលើសូច្ន្ក្រនិងវិធ្ីសាស្រសតែូច្ោនសខែលគស្របើស្របាស់ក្នុង CDHS  
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ខផ្នក្ ក្ព់ន័ធគផ្សេងៗ 

 

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ននការសទង់មតិ អ្នក្ខែលបានគ្លើយថាបានគឃើញអ្ំគពើ
ហិងសាគលើរាងកាយក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្ មាន ៣៩ភាររយ និងអ្នក្
ខែលគ ល្ើយថាបានទទួលរងការរំគលាេបំ នមាន ១២ភាររយ។ អ្នក្ខែលគស្របើអំ្គពើហិងសាគលើរាងកាយយុវជន
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំរួមមាន ឪពុក្មាតសយ មិតតេក្តិ និងជីែូនជីតារបសពួ់ក្គរ។ ឪពុក្មាតសយ
ខែលមានវ័យគក្េង បានគជឿថាការោក់្ទណឌក្មេគលើរាងកាយាការចំបាច្់ក្នុងការចិ្ញ្ចមឹ ឬអ្ប់រំកូ្ន មាន
ស្របមាណា ២៧ភាររយ។ 

អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ភារគស្រច្ើនពុំសាគសល់ ក្សយថា “ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស 
LGBTQI” ប ុខនតពួក្គរបានបញ្ជសក់្ថាសាគសល់ ក្សយ “Gay” និង “Lesbian”។ គរក្ត់សមាគសល់ថាពំុមាន
ស្របតិក្មេអ្វិជជមាន ឬការគរីសគអ្ើងច្ំគ ោះស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស LGBTQI និងអ្នក្គ្លើយសំណរួា
ស្រសតីគសទើរខតទាំងអ្ស់បានគ ល្ើយថាពួក្គរមានមិតតេក្តិា Gay។ គៅគពលសួរថាគតើពួក្គរបានគឃើញ ឬបាន
ឮ អ្ំពីគោបល់អ្វិជជមានច្ំគ ោះមិតតេក្តិក្នុងសាលា ឬស្ររូបគស្រងៀន ខែលាស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស 
(LGBTQI) ខែរឬគទ? អ្នក្ខែលបានគ្លើយថាពុំខែលបានគឃើញ្ទសល់នូវក្រណីខបបគនោះគក្ើតមានគ ើង
ច្ំគ ោះស្ររូបគស្រងៀនមាន ៨០ភាររយ និងមិតតេក្តកិ្នងុសាលាមាន ៥០ភាររយ។ អ្នក្ខែលបានគឃើញ្ទសល់
មតងមាកសលច្ំគ ោះក្រណីខបបគនោះគក្ើតមានច្ំគ ោះមិតតេក្តិក្នុងសាលាមាន ២៧ភាររយ និងអ្នក្ខែលបាន
គឃើញ្ទសល់ញឹក្ញាប់នូវក្រណីខបបគនោះគក្ើតមានច្ំគ ោះមិតតេក្តិក្នុងសាលា និងស្ររូបគស្រងៀនមានច្ំនួន ៣
ភាររយ។ 

លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថាគក្េងជំទង់ និងយុវជន មានលទធភាពគស្របើស្របាស់ទូរស័ពទ
ច្ល័តមានភារគស្រច្ើន (៥៧ភាររយ) និងអ្នក្ខែលបានគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំ (៥៦ភាររយ)។ អ្នក្
គ្លើយសំណួរ ខែលបានគស្របើស្របាស់អ្ ៊ិនធ្ឺណិតបានគ្លើយថា ពួក្គរបានគស្របើអ្ ៊ិនធ្ឺណិតសស្រមាប់ការក្មសានត
មានគសទើរខតទាំងអ្ស់ (៩៨ភាររយ) និងអ្នក្ខែលបានគ្លើយថាបានគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ឺណិតគែើមសបីភាជសប់ទំន្ក្់
ទំនងាមួយមិតតេក្តិ និងសាច្់ញាតិតាមរយៈស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគម និងក្មេវិធ្ីគផ្ញើសារ មានភារគស្រច្ើន 
(៩០ភាររយ)។  
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អ្នសុាសន ៍

 

ការអ្បរ់ំ នងិការងាររបសគ់ក្េងជទំង ់នងិយវុជន 
 

ថានសក្ា់ត ិ
 

➢ បនតអ្នុវតតក្មេវិធី្ន្ន្ខែលគ ត្សតគលើសិសសេគរៀនយឺត រួមមានស្របព័នធរមលកឹ្ាមុន ក្មេវិធី្ថានសក្ប់បំ ន និង
ការពិភាក្សាាស្របចំាមួយឪពុក្មាតសយអ្ំពីលទធផ្លសិក្សារបស់កូ្នពួក្ោត់ 

➢ បនតផ្តល់អាហារូបក្រណ៍ែល់សសិសេខែលមានបណ័ណអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្ និងអ្ប់រំស្ររួសាររបស់ពួក្គរ
ឱសយយល់ែឹងអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការអ្ប់រំ 

➢ ធាន្ឱសយស្ររូបគស្រងៀនទាំងអ្ស់ទទួលបានការបណ្តោះប តសលក្នុងការគស្របើស្របាស់វិធ្ីសាស្រសត និងបគច្ចក្គទស
បគស្រងៀនគមស្រតី ច្ំគ ោះគក្េងជំទង ់និងយុវជន និងទទលួបានលវិកាគលើក្ទឹក្ច្ិតតស្ររប់ស្រោន់  

➢ ស្រតូវក្ំណត់ និងគោោះស្រសាយបញ្ហសចំ្គ ោះអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាខែលមានភាពែុសោនសរវាងសសិសេស្របុស 
/សិសសេស្រស ីនិងសសិសេតំបន់ស្របជុំជន/សសិសេតំបន់ជនបទ 

➢ បនតខក្លមអរុណភាពអ្ប់រំគៅមធ្សយមសិក្សា នងិគស្រកាយមធ្សយមសិក្សា គោយោក្់គច្ញនូវយុទធសាស្រសត   
រយៈគពលខវងគែើមសបីខក្លមអការបគស្រងៀន និងក្មេវិធ្ីសិក្សាឱសយគ្លើយតបគៅនឹងតស្រមូវការទីផ្សារការងារ 

➢ គលើក្ក្មពស់ និងបគងកើនការយល់ែឹងអ្ំពីការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ និងផ្តល់ កាល
វិភារខែលមានភាពបត់ខបនគៅតាមស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ 

➢ បនតនិងពស្រងីក្ការអ្េិវឌសឍជំន្ញ ាពិគសសក្នុងការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ ក្មេវិធ្ី
សហស្ររិនភាព និងជំន្ញទន់ 

➢ ោំស្រទ និងពស្រងីក្ឱកាសសស្រមាប់ការហាត់ការ 
➢ ផ្តល់គសវាោំស្រទតាមរយៈក្មេវិធ្ីអ្ប់រំមធ្សយមសិក្សា និងឧតតមសិក្សា គែើមសបីបគស្រងៀនយុវជនអំ្ពីរគបៀប

ខសវងរក្ការងារគធ្វើតាមស្របព័នធឌីជីលល និងខណន្យំុវជនអំ្ពីទិវាមុែរបរនិងការងារ និងពិព័រណ៍ការងារ
គែើមសបីបងាហសញពួក្គរពីជគស្រមើសការងារគផ្សេងៗោនស 

➢ ផ្តល់ការបណ្តោះប តសលសតីអ្ំពចី្ំ ក្ស្រសុក្ស្របក្បគោយសុវតែិភាព និងគលើក្ទឹក្ច្ិតតសិសសេឱសយបគងកើន
ជំន្ញរបស់ពួក្គរគែើមសបីទទួលបានការងារលអស្របគសើរគៅគពលពួក្គរគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ 

➢ គោោះស្រសាយបញ្ហសខែល ក្់ព័នធនឹងពលក្មេក្ុមារ ខែលឪពុក្មាតសយ និងនិគោជក្ខែលបងខំឱសយក្ុមារគធ្វើការ 
តាមរយៈការអ្ប់រំតាមសហរមន៍ និងការគធ្វើអ្ធ្ិការក្ិច្ចការងារ។ 

 
 

ថានសក្ម់លូោឋសន 
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➢ បគងកើនការចូ្លរួម និងកិ្ច្ចសហការរវាងអាាញសធ្រមូលោឋសន សាលាគរៀន និងអ្ងគការសងគមសុីវលិគៅក្នងុ
សហរមន៍គែើមសបី៖ 
- វាយតនមលបរិសាថសនសិក្សា និងលទធភាពទទួលបានការអ្ប់រំតាមសាលាគរៀន និងគោោះស្រសាយបញ្ហស

ន្ន្គែើមសបីធាន្ឱសយមានបរិោកាសសិក្សាលអសស្រមាប់សិសសេច្ូលគរៀន និងកាត់បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់
ការសិក្សា 

- ធាន្ថាភាពស្រក្ីស្រក្មិនខមនាឧបសរគច្ំគ ោះការអ្ប់រំគន្ោះគទ គោយក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណស្ររួសារ
ខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាបគោយផ្តល់បណ័ណសអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្ និងផ្តល់ការោំស្រទគែើមសបធីាន្
ឱសយសិសសេទទួលបានការឧបតែមភសស្រមាប់ការសកិ្សារបស់ពួក្គរ 

- គរៀបចំ្យុទធន្ការសតីពីការគលើក្ក្មពស់ការយលែ់ឹងរបស់ឪពុក្មាតសយអំ្ពីសារៈសំខាន់ ននការអ្ប់រំ 
គែើមសបីគធ្វើឱសយពួក្ោត់បញ្ជនូកូ្នគៅសាលាគរៀន។ 

សែុភាព   

➢ បគងកើនច្ំគណោះែឹងសតីពីអ្ន្ម័យ និងការបងាកសរជំងឺខែលបងកគោយទឹក្ និងជំងឺគផ្សេងៗ ែូច្ា ជំងឺរារ 
អាសននគរារ និងស្ររុនគ ោះគវៀន 

➢ បគងកើនការយល់ែឹងអំ្ពីអាហារូបតែមភ ែូច្ាអាហារខែលគធ្វើឱសយមានសុែភាពលអ និងអាហារខែលបងក
ឱសយមានផ្លប ោះ ល់ែលស់ុែភាព 

➢ ោក្់បញ្ចូលការអ្ប់រំសុែភាពផ្លូវច្ិតតគៅក្នុងយុទធន្គលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹង និងការផ្សេពវផ្សាយព័ត៌មាន 
និងបញ្ចូលែលឹមសារសតីពីការអ្ប់រំសុែភាពផ្លូវច្ិតតគៅក្នុងក្មេវិធ្ីសិក្សា ែូច្ាការបងាកសរជំងឹ និងជគស្រមើស
ននការពសាបាល 

➢ ផ្តល់សមាភសរអ្ំ នែល់ប ្សល័យតាមសាលាគរៀន និងគស្របើស្របាស់ប តសញសងគមក្នុងការផ្តល់ច្ំគណោះែឹង
 ក់្ព័នធនឹងសុែភាពែលយ់ុវជន 

➢ បនត និងពស្រងីក្ក្មេវិធី្អ្ប់រំសភុាពផ្លវូគេទ និងសុែភាពបនតពូជសស្រមាបទ់ាំងសិសសេគៅក្នងុសាលា 
និងគស្រៅសាលា និងក្ំណត់មគធ្សាបាយគែើមសបីផ្សេពវផ្សាយឱសយែល់យុវជនគស្រៅសាលាតាមរយៈមិតតអ្ប់រំ
មិតត 

➢ ខក្លមអសមាភសរបរិកាខសរសុែភាពសាធារណៈ និងគសវាសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជរបស់យុវជន
ស្របក្បគោយមិតតភាព  

➢ បនតច្ូលរួមអ្នុវតតយុទធសាស្រសតអ្ប់រំយុវជនសតីពកីារអ្ប់រំសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ និងកិ្ច្ច
ែិតែំគផ្សេងៗគែើមសបីបញ្សឈប់អា ហ៍ពិ ហ៍កុ្មារ 

➢ បនតនិងពស្រងីក្ការអ្នុវតតយុទធសាស្រសតច្ិញ្ចឹមក្ូនខបបវិជជមាន គែើមសបីបគស្រងៀនឪពុក្មាតសយអ្ំពីវិធ្ីសាស្រសត
ចិ្ញ្ចមឹកូ្នតាមខបបអ្ហិងសា 
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➢ អ្នុវតតការអ្ប់រំសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ ទាំងគៅក្នុងសាលាគរៀន និងគស្រៅសាលាគរៀនគែើមសបី
ផ្តល់បំណិន និងច្ំគណោះែឹងសតីពីការគោោះស្រសាយវិវាទ និងបំណិនជីវិតគផ្សេងៗែល់យុវជន 

➢ គលើក្ក្មពស់ក្មេវិធ្ីបងាកសរនិងគោោះស្រសាយអំ្គពើហិងសាគលើស្រសតី និងក្ុមារតាមស្ររប់រូបភាព 
➢ បគងកើន និងគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងសតីពីគមគរារគអ្ែស៍ តាមរយៈការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ និងប តសញសងគម 

ឬមគធ្សាបាយនច្នស្របឌិតលេីៗ។ 

ការច្ូលរមួ 

➢ ផ្សេពវផ្សាយយុទធន្ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងែល់យុវជនសតីពីសារៈសំខាន់ននការអ្នុវតតសិទធពិលរែឋ 
និងការច្ូលរួមោ សងសក្មេខែលផ្តល់ផ្លស្របគោជន៍ែល់ការរស់គៅន្គពលបច្ចុបសបនន និងអ្ន្រត
សស្រមាប់យុវជន 

➢ គស្រជើសគរីសបុរគលគារជ័យខែលបានចប់គផ្តើមតាំងពីវ័យគក្េងារំរូ សស្រមាប់ការជំរុញទឹក្ច្ិតតែល់
យុវជនវ័យគក្េង 

➢ ផ្តល់ឱកាសែល់យុវជន តាមរយៈការចូ្លរួមតាមសាលាគរៀន និងកិ្ច្ចស្របជំុគៅតាមឃុ ំសងាកសត់ ឬស្រក្ុង 
ស្រសុក្ ែណឌ និងថានសក្់ាតិ គែើមសបីផ្តលឱ់កាសែល់យុវជនផ្តលា់ធាតុច្ូលគែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហស និង
ផ្លប ោះ ល់របស់យុវជន 

➢ គរៀបច្ំសាថសប័នឱសយមានតំ ងយុវជនក្នុងអ្េិបាលក្ិច្ចមូលោឋសន តាមរយៈការគធ្វើសមាហរណក្មេយុវជន
គៅក្នុងរណៈក្មេការទទួលបនទុក្ក្ិច្ចការន្រីនិងក្ុមារ (រ.ក្.ន.ក្) ថានសក្់ឃុ ំសងាកសត ់និងរណៈក្មេការ
ខផ្នការនិងលវិកាននស្រកុ្មស្របឹក្សាឃំុ សងាកសត ់ គែើមសបីធាន្ក្នងុការគោោះស្រសាយក្ងវល់និងតស្រមូវការរបស់
យុវជន 

➢ គរៀបច្ំយុទធន្ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការច្ូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការគធ្វើគសច្ក្តី
សគស្រមច្ច្ិតតគលើបញ្ហសន្ន្ខែលប ោះ ល់្ទសល់របស់យុវជន ែល់ឪពុក្មាតសយ សហរមន៍ អ្នក្គធ្វើគសច្ក្តី
សគស្រមច្ច្ិតតសំខាន់ៗ និងសាធារណជនទូគៅ  

➢ សស្រមបសស្រមួលការសនទន្រវាងយុវជន និងអ្នក្ែឹក្ន្ំសហរមន៍ គែើមសបីពស្រងឹងទំន្ក់្ទំនង គោយ
គលើក្ទឹក្ច្ិតតឱសយយុវជនខែលមានអាយុ គេទ និងសាវតាររែុសោនស អាច្បងាហសញពីរំនិតយល់គឃើញ 
និងអារមេណ៍របស់ពួក្គរគលើបញ្ហសខែលគក្ើតមានគ ើង។ 

 

ការស្រសាវស្រាវន្គពលអ្ន្រត  
 

➢ កាត់បនែយទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងបញ្ចូលបខនែមអ្នក្ច្ូលរួម
ខែលបានផ្តល់ព័ត៌មានាមុន និងគ ត្សតគលើអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការតាមខផ្នក្ាក្់លាក្់ 
ែូច្ាមនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡារាជធានី គែតត ការិោល័យអ្ប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង 
ស្រសុក្ ែណឌ ន្យក្សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ និងតាមសាលាគរៀនក្នងុ
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ស្របព័នធ មស្រនតថីានសក្់រាជធានី គែតត និងស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ ខែលគធ្វើការគលើខផ្នក្ការងារនិងអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ក្ិច្ចការសងគម និងកិ្ច្ចការន្រី 

➢ បគងកើនទំហំសំ ក្រំរូននការសទង់មតិឱសយែលចំ់្នួនច្គន្្សោះពី២.០០០ន្ក់្ គៅ៣.០០០ន្ក់្ គែើមសបីឱសយ
មានភាពាតំ ងស្របគទសកាន់ខតស្របគសើរគ ើង និងពស្រងីក្វិសាលភាពែល់គែតតភារគស្រច្ើនគៅទូទាំង
ស្របគទសក្មពុា 

➢ ខសវងរក្ជគស្រមើសសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រក្ុមខែលមានគហតុផ្លគស្រច្ើន និងយក្ច្ិតតទុក្ោក្់
គលើការគរៀបច្ំការសិក្សាស្រសាវស្រាវខបបរុណវិស័យ គោយខផ្អក្គលើតុលសយភាពរវាងតំបន់ស្របជុំជន និង
តំបន់ជនបទ ាាងគ្តសតគលើស្ររប់រាជធានី គែតត សស្រមាប់ការសទង់មត ិ

➢ គរៀបច្ំការសិក្សាស្រសាវស្រាវន្គពលអ្ន្រតស្រតូវគ្តសតគលើយុវជនមានពិការភាព តាមរយៈការគស្របើស្របាស់
ជគស្រមើសសំ ក្រំរូគោយគច្តន្ 

➢ គធ្វើឱសយមានតុលសយភាពរវាងសំ ក្រំរូរបស់សិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា និងអ្នក្ខែលមានការងារគធ្វើ គៅគពល
គធ្វើការសទង់មតិខែលមានទំហំសំ ក្រំរូធ្ំាងគនោះ 

➢ គរៀបចំ្ការសិក្សាស្រសាវស្រាវខែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយសតីពីការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើត និង
បទពិគសាធ្ន៍ននការរមលតូក្ូន គោយគ ត្សតគលើអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគរៀបការ និងអ្នក្គ្លើយសំណួរ
គៅលីវខែលមានការរួមគេទញឹក្ញាប់ តាមរយៈវិធ្ីសាស្រសតគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូគោយនច្ែនសយ 

➢ គរៀបចំ្ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ ក្់ព័នធនឹងការគស្របើស្របាសស់្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ ាពិគសសការយលែ់ឹងអ្ំពី
ការគស្របើស្របាស់ស្របព័នធឌីជីលល អ្ក្ខរក្មេឌីជីលល និងហានិេ័យឌីជីលល គែើមសបីទទួលបាននូវចំ្គណោះែឹង
សំខាន់ៗសស្រមាបក់ារគរៀបចំ្យុទធសាស្រសតន្ន្ និងមាតិកា ឬព័ត៌មាន មុនគពលគរៀបច្ំខផ្នការសតីពី
យុទធន្ការស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយឌីជីលល។  
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១.១ សាវតារ នងិសនទិានភាពននការសកិ្សា  

ស្របគទសក្មពុាមានក្ំគណើនគសែឋក្ិច្ចរីក្ច្គស្រមើនរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ បន្ទសប់ពីទទួលបានសនតភិាព 
និងគសែរភាពន្ច្ុងទសវតសេឆនសំ១៩៩០។ គសែឋក្ិច្ចរបស់ក្មពុាមានភាពស្របគសើរគ ើងាលំោប់ នងិទទួលបាន
អ្ស្រតាក្ំគណើនរួរឱសយក្ត់សមាគសល់។ ក្មពាុអាច្រក្សាគសែរភាពននអ្ស្រតាក្ំគណើនផ្លិតផ្លក្នុងស្រសុក្សរុបា
មធ្សយម ៧,៦ភាររយ ក្នងុរយៈគពល ២០ឆនសំ ចប់ពីឆនស១ំ៩៩៤ ែល់ឆនសំ២០១៥[១]។ ាមួយនឹងក្ំគណើន
គសែឋក្ិច្ចគនោះ ធ្ន្ោរពិេពគលាក្បានបញ្ជសក្ថ់ា ក្មពុានឹងអាច្្្សស់បតូរពីស្របគទសខែលមានស្របាក្់ច្ំណូល
មធ្សយមក្ស្រមិតទាបគៅាស្របគទសខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលមធ្សយមក្ស្រមិតែពស់[២]។ គទាោះបីមានវិបតតិគសែឋក្ិច្ច
ាសក្លក្នុងឆនសំ២០០៨-២០០៩ ក្៏គោយ ក្៏គសែឋក្ិច្ចក្មពុាបានគងើបគ ើងវិញោ សងឆប់រហ័ស និងរក្សាអ្ស្រតា
ក្ំគណើនាមធ្សយមននផ្លិតផ្លសរុបក្នុងស្រសុក្ (ផ្.ស.ស) ក្នុងឆនស២ំ០០៩-២០១៧ អាច្ នែល់ ៧,០
ភាររយ។ ក្ំគណើនគសែឋក្ិច្ចែ៏សំខាន់គនោះបានន្ឱំសយក្មពុាទទលួគារជ័យក្នងុការបគងកើតមុែរបរ និងការងារ។ 
វិស័យឧសសាហក្មេគៅខតាក្តាតសជំរុញែ៏សំខាន់សស្រមាប់ក្ំគណើនគសែឋក្ិច្ចរបស់ស្របគទស គោយមានអ្ស្រតា
ក្ំគណើន ១១,៣ភាររយ បន្ទសប់មក្វិស័យគសវាក្មេ និងវិស័យសិក្មេខែលមាន   អ្ស្រតាក្ំគណើន ៦,៨ភាររយ និង 
២,១ភាររយ[១]។ 

ែណៈគពលខែលវិស័យឧសសាហក្មេគៅខតាក្មា្សំងច្លក្រែ៏សំខាន់សស្រមាប់កំ្គណើនគសែឋកិ្ច្ច
របស់ស្របគទស ស្របាជនខែលមានការងារគធ្វើភារគស្រច្ើន គៅខតគធ្វើការក្នុងវិស័យក្សិក្មេក្នុងឆនសំ២០០៤។ 
ាមួយនឹងច្ំនួនស្របាជនាគក្េងជំទង់ និងយុវជនែ៏គស្រច្ើនរបសស់្របគទសក្មពាុ យុវជនបានកា្សយាខផ្នក្
សំខាន់មួយននក្មា្សំងពលក្មេរបស់ស្របគទស។ ក្តាតសគនោះបានបងាហសញគៅក្នុងជំគរឿនគសែឋក្ិច្ចសងគមកិ្ច្ចក្មពុា
ឆនសំ២០០៩។ ចប់តាំងពីគពលគន្ោះមក្ គរបានចត់ទុក្យុវជនាច្លក្រែ៏មានសារសំខានក់្នុងការបគងកើត
ក្មា្សំងពលក្មេរបស់ស្របគទស។ ស្រសបគពលខែលយុវជនបានគែើរតួន្ទីោ សងសំខាន់ក្នុងការអ្េិវឌសឍគសែឋក្ិច្ច
របស់ស្របគទសពួក្គរខតងខតជួស្របទោះាញឹក្ញាប់នូវបញ្ហសស្របឈមគផ្សេងៗ ែូច្ា ការគក្ងស្របវ័ញ្ច ការរំគលាេ
បំ ន និងលទធភាពទទួលបានគសវាក្មេ និងការការ រ។ គោយគហតុគនោះគហើយ យុវជនស្រតូវបានគរចត់ទុក្ថា
ាស្រក្ុមងាយរងគស្រោោះគៅក្នងុស្របគទស។ 

ជំពូក ១៖ សេចកតីស ត្ើម្ 
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ការវិភារសាថសនភាពយុវជនក្មពាុគៅឆនសំ២០០៩ បានបងាហសញថាក្មា្សំងពលក្មេវ័យគក្េងរបស់ក្មពុា
ពិតាបានជោះឥទធិពលចំ្គ ោះសុែុមាលភាព ការលូតលាស់ និងលទធភាពទទួលបានឱកាសលអស្របគសើរាង
មុនរបស់យុវជន[៣]។ សកាតសនុពលរបស់យុវជនក្នុងន្មាអ្នក្ែឹក្ន្ំន្គពលអ្ន្រត និងាអ្នក្ចូ្លរួម
ច្ំខណក្គធ្វើឱសយសងគមមានការខស្របស្របួលតាមខបបវជិជមាន ស្រតូវបានយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ែ៏សំខាន់សស្រមាប់រោឋសេិបាល 
សាថសប័ន និងនែរូអ្េិវឌសឍ គែើមសបីោំស្រទនិងយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ែល់យុវជនឱសយ នែល់សកាតសនុពលគពញគលញ
របស់ពួក្គរ ស្រពមទំាងការ រពួក្គរពីទស្រមង់ននគស្រោោះថានសក្់ ឬការរំគលាេបំ នគផ្សេងៗ។ 

ចប់តាំងពីឆនសំ២០០៨មក្ ពំុទាន់មានការវិភារឱសយបានទូលំទូលាយអ្ំពីសាថសនភាពរបស់យុវជនក្មពុា
គៅគ ើយ ខែលមានស្រតឹមខតសែិតិសតីពីការអ្េិវឌសឍសាធារណៈខែលបានបញ្ជសក្់គៅក្នុងអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច 
សងគមកិ្ច្ចក្នងុឆនសំ២០១៧ ប ុគ ្សោះ។ ក្នងុន័យគនោះ តស្រមូវឱសយមានទិននន័យបច្ចបុសបននភាព ការយល់ែឹង និង
ការវិភារអំ្ពីសាថសនភាពយុវជន គែើមសបីធាន្ឱសយក្ិច្ចែិតែំគឆ្សោះគៅរក្ការអ្េិវឌសឍ និងការរីក្ច្គស្រមើនបាន
ផ្សេពវផ្សាយស្របក្បគោយស្របសទិធភាព ភាពស័ក្តិសិទធិ និងបរិោបននក្នងុចំ្គ មស្រកុ្មគោលគៅ។  

ក្ងវោះទិននន័យ និងការវិភារគៅមានក្ស្រមិតគលើទិននន័យខែលមានស្រសាប់ បានបញ្ជសក្់អ្ំពីតស្រមូវការ
សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ។ ការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះ មានសារៈសំខាន់ 
គហើយនឹងមានឥទធិពលក្នុងការក្ំណត់បានបខនែមគទៀត ថាគតើយុវជនស្រតូវមានលក្ខណៈសមស្រសបខបប 
គៅក្នុងសងគមក្មពុាខែលមានការរីក្ច្គស្រមើនោ សងឆប់រហ័សន្គពលបច្ចុបសបននគនោះ។ ទិននន័យខែលស្របមូល
បានតាមរយៈការវាយតនមលគនោះ មានគោលបំណងគ្តសតគលើគលើសាថសនភាពននការបស្រញ្ជសបសក្មេភាពយុវជន 
និងស្រកុ្មខែលអាច្ស្រតូវបានគរចត់ទុក្ថាាស្រកុ្មងាយបាត់បង់ឱកាសផ្ងខែរ។ ការវិភារគនោះនឹងផ្តលនូ់វ
ការយល់ែឹងែ៏មានសារៈសំខាន ់និងអាច្អ្នុវតតបាន ច្ំគ ោះស្រក្ុមងាយបាត់បង់ឱកាស ែូច្ាស្រសតីនិងគក្េង
ស្រសីគៅតាមតំបន់ជនបទ គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ ស្រសតីគៅលីវ អ្នក្ច្ំ ក្ស្រសុក្ ឬ
យុវជនខែលរងផ្លប ោះ ល់ពីការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ និងស្រកុ្មែនទគទៀត។ ាលទធផ្ល ការគរៀបច្ំខផ្នការ 
និងក្មេវិធី្ន្គពលអ្ន្រតនឹងកាន់ខតមានភាព ក់្ព័នធ និងស្របក្បគោយបរិោបនន។ 

ាទូគៅ ការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះ មានគោលបំណងផ្តល់ទិននន័យគែើមសបជីូន
ាព័ត៌មានែល់អ្នក្គធ្វើការសគស្រមច្ច្ិតត និងនែរូអ្េិវឌសឍ អំ្ពីក្តាតសសំខាន់ៗាគស្រច្ើនខែលជោះឥទធិពលែល់
គក្េងជំទង់និងយុវជនក្មពុា (ែូច្ា សុែភាព ឥរិោបលស្របក្បគោយគស្រោោះថានសក្ ់ អ្ំគពើហិងសាទាក្់ទងនឹង
គយនឌ័រ ស្រពមទំាងស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ និងទស្រមង់ននការគស្របើស្របាសស់្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ)។ ការវិភារគនោះនឹងគធ្វើ
ឱសយការគរៀបច្ំគោលនគោបាយ ខផ្នការយុទធសាស្រសត ក្មេវិធ្ី និងអ្នតរារមន៍ន្ន្ កាន់ខតមានភាព    
ាក្់លាក្់ និងខផ្អក្គលើទិននន័យ។ តាមរយៈគមគរៀនបទពិគសាធ្ន៍ខែលទទួលបានពីរមា្សតទិននន័យ       
ន្គពលបច្ចបុសបនន ស្រពមទាំងខផ្អក្គលើការសិក្សាមុន ខៗែលពុំទាន់បានគ្លើយតបតាមតស្រមូវការគន្ោះ ការវិភារ
សាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះ ស្រតូវបានគរៀបច្ំគែើមសបីវាយតនមលព័ត៌មានខែល ក្់ព័នធនឹងទិែឋភាព
អ្េិវឌសឍន៍សំខាន់ៗ ែូច្ាសុែភាព ការអ្ប់រំ ការងារ ការច្ូលរួមរបស់យុវជន និងទិែឋភាពទូគៅ ក្់ព័នធ
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នឹងសុែុមាលភាពរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន (អាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ) ែូច្ាសុែភាពផ្លូវច្ិតត       
សុែភាពរាងកាយ និងសុែភាពផ្លូវគេទ។ ការសិក្សាគនោះក្៏គ្តសតគលើគលើអាទិភាពទាំងបួនខែលបានក្ំណត់
គៅក្នុងខផ្នការសក្មេភាពាតិសតីពីការអ្េិវឌសឍយុវជន រួមមាន៖ សុែភាព ការអ្ប់រ ំការងារ និងការច្ូលរួម។ 

គែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសរមា្សតខែលមានស្រសាប់គៅក្នុងការសិក្សាក្នលងមក្ ការវិភារសាថសនភាព
គក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះ បានរួមបញ្ចលូគក្េងជំទង់ (អាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនស)ំ ខែលពួក្គរពំុមានគៅ
ក្នងុការសិក្សាក្នលងមក្ ប ខុនតពួក្គរាស្រក្ុមអាយុសំខាន់បំផុ្តខែលស្រតូវយល់ែឹង។ ស្រកុ្មអាយុគនោះរឺាស្រកុ្ម
មួយខែលងាយរងផ្លប ោះ ល់ខា្សំងបំផុ្តច្ំគ ោះហានិេ័យគផ្សេងៗ ទាំងគៅផ្ទោះ គៅសាលាគរៀន និងគៅ
ក្នុងសងគម។ ែូគច្នោះ ាការចំបាច្់ ស់ក្នុងការក្ំណត់ និងគោោះស្រសាយភាពងាយរងគស្រោោះរបស់ពួក្គរ
គែើមសបីធាន្ថាកុ្មារអាច្លតូលាសគ់ៅាបុរគលខែលមានសែុភាពលអ។ គលើសពីគនោះគទៀត ស្រកុ្មអាយុគនោះ 
មានច្ំនួនគក្ើនគ ើងគស្រច្ើនក្នងុឆនសំក្នលងមក្ ាពិគសស ពួក្គរមានហានិេ័យ ក្់ព័នធនឹងការទទួលបាន
ការអ្ប់រំស្របក្បគោយរុណភាព និងបញ្ហសគផ្សេងៗននក្ំគណើនតស្រមូវការទីផ្សារការងារគស្រៅស្របព័នធ។ 

ាច្ុងគស្រកាយ គហើយកាន់ខតសំខាន់គន្ោះ រឺការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះបាន
បងាហសញអំ្ពីបណ្តំននសមាសភារ និងស្របធានបទខែលមានលក្ខណៈទូលទូំលាយ លមអតិ និងខបងខច្ក្តាម
ខផ្នក្ រួមមានទាំងអាហារូបតែមភ សុែភាព សុែភាពផ្លូវគេទ និងការគស្របើស្របាស់ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ ខែលគធ្វើឱសយការ
គរៀបច្ំការវិភារមានលក្ខណៈហេត់ច្ត់ និងស្ររប់ស្រជុងគស្រាយ ខែលអាច្ោំស្រទ ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតស្រមង់ទិស
ស្របក្បគោយស្របសិទធភាព ែល់ភានសក្់ងារននយុទធសាស្រសតាក្់លាក្់ទាំងពីរ (ឧទាហរណ៖៍ មូលនិធ្ិសហស្របា
ាតិសស្រមាប់ស្របាជន ភានសក្់ងារគផ្សេងៗរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ មូលនិធ្ិរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ
គែើមសបីកុ្មារ ក្មេវិធ្រីួមោនសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិសតីពីគមគរារគអ្ែស៍/ជំងឺគអ្ែស៍  និងអ្ងគការគសសបៀងអាហារ
ពិេពគលាក្) មានែូច្ា ១) អ្េិស្រក្មពហុវិស័យ និងភានសក្់ងារច្ស្រមុោះ ២) គោលនគោបាយរបស់រាជរោឋសេិបាល 
៣) ក្មេវិធ្ី និងមូលនិធ្ិអ្នតរារមន៍អ្េិវឌសឍន៍ និង ៤) អាទិភាពរបស់អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលាតិនិងអ្នតរាតិ។ 
គលើសពីគនោះ គែើមសបីធាន្ឱសយមានបរិោបននចំ្គ ោះស្រក្ុមខែលងាយបាត់បង់ឱកាស និងស្រក្ុមជនាតិគែើមភារតិច្ 
ស្រតូវបានយក្ចិ្តតទុក្ោក់្ឱសយបានស្រតឹមស្រតូវ និងហេត់ច្ត ់គលើការអ្េិវឌសឍនិងគោលគៅាសក្លសខំាន់  ៗែូច្
ាគយនឌ័រ បរិោបនន និងការអ្ប់រំ។ ក្តាតសគនោះនឹងគធ្វើឱសយបគងកើតបាននូវគសច្ក្តីខណន្ ំខែលរួមបញ្ចូលោ សងគពញ
គលញនូវអាទិភាពសំខាន់របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ រឺ “ោមសននរ មានសក្់ស្រតូវបានទុក្គចល”។ 

 
១.២ គោលបណំងននការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ  
 

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះមានគោលបំណងផ្តល់ទនិនន័យ និងព័ត៌មានច្សាស់លាស ់មានបច្ចុបសបននភាព និង
 ក្់ព័នធគៅនឹងគក្េងជំទង់ខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី ១០-១៩ឆនសំ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ 
គែើមសបីោំស្រទែលអ់្នក្គធ្វើគោលនគោបាយ អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល នែរូអ្េិវឌសឍ សងគមសុីវលិ និងគែើមសបី
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អ្េិវឌសឍក្មេវធីិ្ និងគោលនគោបាយខែលទាក្ទ់ងនឹងយុវជនស្របក្បគោយបរិោបនន។ គោលនគោបាយ 
និងក្មេវិធ្ីទាំងគនោះនឹងគ្តសតសំខាន់គលើការគោោះស្រសាយតស្រមូវការខែលពុំទាន់បានគ្លើយតប និងបញ្ហសស្របឈម
របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន គលើអាទិភាពសំខាន់ៗរួមមាន សុែភាព ការអ្ប់រំ ការងារ និងការចូ្លរួម។ 

គោលបណំងាក្ល់ាក្ន់នការសកិ្សាស្រសាវស្រាវមានែចូ្ខាងគស្រកាម៖ 

១. ផ្តល់នូវបច្ចបុសបននភាពអំ្ពីទិននន័យស្របាសាស្រសតរបស់យុវជន 

២. បងាហសញពីសាថសនភាពបច្ចុបសបននរបស់គក្េងជំទងខ់ែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនស ំ និងយុវជនខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនស ំ គោយគ ត្សតគលើអាទិភាពសំខាន់ច្ំនួនបួនរួមមាន សុែភាព ការអ្ប់រំ 
ការងារ និងការច្ូលរួម គោយខផ្អក្គលើទិននន័យខបបរុណភាពវិស័យ និងរិមាណវិស័យ 

៣. ក្ំណត់បញ្ហសស្របឈមន្គពលបច្ចុបសបននរបសគ់ក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ និងយុវ
ជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនស ំគោយគ្តសតគលើអាទិភាពសំខាន់ច្ំនួនបួន មានែូច្ា សុែ
ភាព ការអ្ប់រំ ការងារ និងការច្ូលរួម គោយខផ្អក្គលើទិននន័យខបបរុណភាពវិស័យ និងបរិមាណ
វិស័យ 

៤. បងាហសញអ្ំពបីញ្ហសរមា្សត និងគ ត្សតគលើអាទិភាពសំខាន់ច្ំនួនបួនរួមមាន សុែភាព ការអ្ប់រ ំការងារ 
និងការច្ូលរួម សស្រមាប់ការអ្នតរារមន៍ន្គពលអ្ន្រតខែល ក្់ព័នធនឹងគក្េងជំទង់ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ។ 

 

១.៣ វធិ្សីាស្រសតននការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ 

របាយការណ៍វិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ និងយុវជនគនោះ ខផ្អក្គលើការពិនិតសយគលើទិននន័យមានស្រសាប់ 
និងទិននន័យបឋម ខែលស្របមូលបានតាមរយៈបទសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការពិភាក្សាាស្រក្ុម និង
ការសទង់មតិក្នងុចំ្គ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ។ 

ការគស្រជើសគរសីទតីាងំ នងិស ំក្ររំ៖ូ ការសកិ្សាគនោះបានគស្រជើសគរីសរាជធានី គែតតចំ្នួន៦ គៅក្នុងតំបន់
េូមិសាស្រសតទាំង៤ ននស្របគទសក្មពុា។ ការគស្រជើសគរីសរាជធានី គែតត តំ ងឱសយតំបន់េូមិសាស្រសត អ្នុវតត
តាមការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង ់ និងយុវជនគៅក្មពុា ខែលគរៀបច្គំោយវិទសាសាថសនបណ្តោះប តសលនិង
ស្រសាវស្រាវគែើមសបីអ្េិវឌសឍន៍ក្មពុា (CDRI) ក្នុងឆនសំ២០០៩។ រាជធានី គែតតខែលបានគស្រជើសគរីសរួមមាន៖ 

➢ រាជធានីេនំគពញ ាមជសឈមណឌលនគោបាយ គសែឋក្ិច្ច និងបគច្ចក្វិទសា គៅក្នុងស្របគទស។ 
ការគស្រជើសគរីសរាជធានីេនំគពញ មានគោលបំណងរួមបញ្ចលូអ្នក្ខែលបានគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្ពីគែតត
គផ្សេងៗក្នងុការខសវងរក្ឱកាសននការអ្ប់រំ និងមុែរបរការងារ 
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➢ គែតតនស្រពខវង ាគែតតខែលសែិតក្នុងតំបន់វាលទំន្ប និងាតំ ងឱសយតំបន់ជនបទបានគពញគលញ។ 
គែតតគនោះស្រតូវបានគស្រជើសគរីសជំនួសគែតតសាវសយគរៀង (គៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវមុន) ខែលត ំងឱសយ
ស្របាជនមានអាយុគលើស១០ឆនសំ គៅទូទាំងស្របគទស (គែតតនស្រពខវងមាន ៧ភាររយគធ្ៀបនឹង គែតត
សាវសយគរៀងមាន ៤ភាររយ) 

➢ គែតតបាត់ែំបង និងកំ្ពង់ធំ្ បានចត់ទុក្ាតំ ងតំបន់ទគនលសាប។ គែតតបាត់ែំបងាគែតតធំ្  ទី
ពីរគៅក្នុងស្របគទសក្មពុា និងាមជសឈមណឌលគសែឋក្ិច្ច និងក្សិក្មេផ្ងខែរ។ គែតតគនោះមានទីតាំង
គៅជិតស្របគទសនល ប តសលឱសយមានអ្ស្រតាច្ំ ក្ស្រសុក្ែពស់ និងស្របាជនភារគស្រច្ើនគស្របើស្របាស់
ផ្លិតផ្លរបស់ស្របគទសនល។ ច្ំខណក្ឯគែតតកំ្ពង់ធំ្ ាតំ ងលអបំផ្ុតននស្របាជនគៅតំបន់
ជនបទ 

➢ គែតតកំ្ពតតំ ងឱសយតំបន់គ ន្រសមុស្រទ។ បច្ចុបសបនន គែតតគនោះមានគ្នរសមុស្រទខែលមានសកាតសនុពល
គទសច្រណ៍បន្ទសប់ពីគែតតស្រពោះសីហនុ និងមានគសែឋក្ិច្ចរីក្ច្គស្រមើនគលើវិស័យក្សិក្មេ និងផ្លតិក្មេ
អំ្បិល 

➢ គែតតស្រក្គច្ោះតំ ងឱសយតំបន់ែពង់រាបនិងេនំ។ គែតតស្រក្គច្ោះមានច្ំនួនស្របាជនគស្រច្ើនាងគែតតែនទគទៀត
គៅក្នងុតំបន់គនោះ និងមានជនាតិគែើមភារតិច្រួរឱសយក្ត់សមាគសល់។ 

ការពនិតិសយឯក្សារខែលមានស្រសាប៖់  ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ក្់ព័នធនឹងការពិនិតសយគលើទិននន័យខែល
មានស្រសាប់ ែូច្ាឯក្សារ ក្់ព័នធគផ្សេងៗ របាយការណ៍ និងឯក្សារគបាោះពុមពផ្សាយន្ន្ រួមទាំងឯក្
សារអ្គងកតស្របាសាស្រសតនិងសុែភាពឆនសំ២០១៤ ទិននន័យលេីៗបានមក្ពីការសិក្សាស្រសាវស្រាវខែលគរៀបច្ំ
គោយមូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន រាជរោឋសេិបាលក្មពុា នែរូរបស់ស្រកុ្មការងារបគច្ចក្គទស 
និងព័ត៌មាន ឬរបាយការណ៍រែឋបាលខែល ក្់ព័នធ ស្រពមទំាងការសទង់មតិនិងការសិក្សាគផ្សេងៗសតីពីស្រក្ុម
គក្េងជំទង់ និងយុវជន។ គលើសពីគនោះ ការពិនិតសយទិននន័យជំគរឿន និងលទធផ្លននការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ
ស្រទង់ស្រទាយធ្ំទូទាំងស្របគទសខែលបានគរៀបចំ្គោយរាជរោឋសេិបាល មានែូច្ា អ្គងកតគសែឋក្ិច្ចសងគមកិ្ច្ច
ក្មពាុ  ជំគរឿនស្របាជន និងទិននន័យឃុំ សងាកសត់ ក៏្បានផ្តល់ទិននន័យកាន់ខតច្សាស់អ្ំពីការខស្របស្របួលាស្របចំ
របស់ស្រក្ុមគោលគៅ។ 

ការសមាភសសអ្នក្ផ្តលព់ត័ស៌ខំាន់ៗ ៖ ការសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានគធ្វើគ ើងាមួយមនទីរអ្ប់រំ   
យុវជន និងក្ីឡា មនទីរសុខាេិបាល មនទរីការងារនិងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ និងមនទរីកិ្ច្ចការន្រី គៅតាម
រាជធានី គែតតគោលគៅច្ំនួន៦។ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ក្៏បានសមាភសសអ្នក្តំ ងននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ 
ែណឌ ខែលទទួលបនទុក្ខផ្នក្អ្ប់រំ សុែភាព ការងារនិងការបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈឬការងារសងគម និងកិ្ច្ច
ការន្រី។ ស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌទាំងគនោះ បានគស្រជើសគរីសសស្រមាប់ការសទង់មតិ (បញ្ជសីំ ក្រំរូមានជូនភាជសបគ់ៅ
ក្នងុរបាយការណ៍បឋម)។  
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ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ក្៏មានការច្ូលរួមរបស់អ្នក្តំ ងមក្ពីសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈខែលមានទីតាំងសែិតគៅក្នុងរាជធានី គែតតខែលបានគស្រជើសគរីស។ ទនទឹមនឹងគនោះ ក្៏មាន
ការសមាភសសអ្នក្តំ ងឃុ ំ សងាកសត់ ខែលបានគស្រជើសគរីសផ្ងខែរ (ស្រក្ុមគនោះក្៏ច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិ)។ 
រាជធានី គែតត ាអ្នក្គស្រជើសគរីសមស្រនតីរោឋសេបិាលឱសយច្ូលរួមក្នុងការផ្តល់ព័ត៌សំខាន់ៗ។ ាែំបូង ស្រកុ្ម
ការងារស្រសាវស្រាវបានោក្់លិែិតគសនើសុំការអ្នញុ្ញសតសតីពីការសិក្សាស្រសាវស្រាវ ជូនអ្េិបាលរាជធានី គែតត 
គោលគៅទាំង៦ គែើមសបីជូនែំណឹងែល់មស្រនតីគៅថានសក្រ់ាជធានី គែតត ស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ និងឃំុ សងាកសត ់ខែល
គធ្វើការ ក្់ព័នធនឹងការអ្ប់រំ សុែភាព ការងារនិងមុែរបរ និងការអ្ប់របំណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ។ 
បន្ទសប់មក្ស្រក្ុមសិក្សាស្រសាវស្រាវគធ្វើការទំន្ក្់ទំនងតាមរយៈទូរស័ពទ គែើមសបី ត់ជួបសមាភសសាមួយពួក្គរា
ផ្លវូការ។ 

ការពភិាក្សាាស្រក្មុ៖ ការពិភាក្សាាស្រកុ្មបានគរៀបចំ្គ ើងគោយមានអ្នក្ចូ្លរួមសរុប ២៨៨ន្ក់្ ខែល
ាយុវជនមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គៅក្នងុតំបន់គោលគៅ។ អ្នក្ច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រក្ុមមាន
ភាពែុសោនសតាមស្រកុ្មអាយុ គេទ សាថសនភាពគសែឋក្ិច្ចសងគមកិ្ច្ច ការអ្ប់រំ អ្ស្រតានុកូ្លោឋសន (គៅលីវ និង
គរៀបការ) ការច្ូលរួមខផ្នក្គសែឋក្ិច្ច យុវជនក្នងុសាលានិងគស្រៅសាលា(មានស្របមាណ៥០-៥០) អ្នក្កាន់
សាសន្គផ្សេងោនស (ពុទធសាសនិក្ និងម សូលីម) និងស្រកុ្មជនាតិគែើមភារតិច្។  

ការពិភាក្សាាស្រក្ុមបានគធ្វើគ ើងគៅតាមឃុំ សងាកសត់ ែូច្ោនសនឹងការសទង់មតិ (ក្នងុអំ្ ុងគពល
គរៀបចំ្របាយការណប៍ឋម) គោយសារខតការពិភាក្សាាស្រកុ្មគនោះ ាការយល់ែឹងខបបរុណវិស័យក្នងុការ
បងាហសញទិននន័យខបបបរិមាណវិស័យខែលបានមក្ពីការសទង់មតិ។ ក្នុងមួយរាជធានី គែតត  មានឃុ ំសងាកសត់
ចំ្នួន៦  ខែលបានគស្រជើសគរីសគោយនច្ែនសយសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រកុ្ម និងក្នងុមួយឃំុ សងាកសត់ មានមួយ
ស្រកុ្មពិភាក្សា។ ការគស្រជើសគរីសបុរគលិក្គៅតាមឃុំ សងាកសត់នីមួយៗបានអ្នុវតតតាមវិធី្សាស្រសតគបាោះបាល ់
(snowball2) គោយសារមានចំ្នួនកំ្ណត់សស្រមាប់អ្នក្គ្លើយសំណួរតាមគេទ ស្រកុ្មអាយុ ក្នងុសាលានិង
គស្រៅសាលា និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគផ្សេងគទៀត។ មានបញ្ហសស្របឈមមួយចំ្នួនក្នងុការគស្រជើសគរីសអ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរគៅគស្រៅសាលា គោយសារខតយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ ភារគស្រច្ើនាសិសសេគៅ
ក្នុងសាលា។ គលើសពីគនោះ សិសសេខែលគបាោះបងក់ារសិក្សាបានគៅគធ្វើការ ឬបានសានសក្់គៅាមួយឪពុក្មាតសយ
របស់ពួក្គរគៅតាមក្ខនលងគធ្វើការ។ 

ការពិភាក្សាាស្រកុ្មគៅតាមប តសរាជធានី គែតត បានគរៀបចំ្គៅតាមឃុ ំ សងាកសត់ខែលអ្នក្គ្លើយ
សំណួររស់គៅ។ ក្នងុមួយរាជធានី គែតត មាន៦ស្រក្ុម និងក្នងុមួយស្រក្ុមៗមានអ្នក្គ្លើយសំណួរ ៨ន្ក្។់  

 
2 ការគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូតាម Snowball រឺាវិធី្សាស្រសតបញ្ជូនបនតោនសខែលស្រតូវបានកំ្ណត់ាបគច្ចក្គទសគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូគោយមិននច្ែនសយ 
គោយសារសំ ក្រំរូមានលក្ខណៈក្ស្រមគស្រជើសគរីសបាន និងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគផ្សេងៗោនស។ គនោះរឺាបគច្ចក្គទសគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូខែលក្នុងគន្ោះក្មេ
វតែុមានស្រសាប់ផ្តលា់ការគោងសស្រមាប់គស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូតាមតស្រមូវការសស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ 
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ការពិភាក្សាាស្រក្ុមបានខបងខច្ក្ា៣ស្រក្ុមអាយុ រួមមាន ស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ អាយុច្គន្្សោះពី
១៥-១៩ឆនសំ និងអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ។ ក្នុងគន្ោះ ស្រកុ្មអាយុនីមួយៗមានស្រកុ្មបុរសមយួស្រក្ុម និង
ស្រក្ុមស្រសតីមួយស្រកុ្ម។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួចំ្នួន ក្់ក្ តសលក្នុងមួយស្រកុ្មៗាសិសសេក្ំពុងសិក្សា ែណៈគពល
ខែល ក្់ក្ តសលគទៀតាសិសសេខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា ឬបានបញ្ចប់ការសិក្សា។ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ 
បានគរៀបច្ំឱសយមានការពិភាក្សាាស្រក្ុមច្ំនួនពីរស្រក្ុម (បុរសមួយស្រក្ុមនិងស្រសតីមួយស្រក្ុម) សស្រមាប់ខែេរអ្ ៊ីសា្សម
ក្នងុគែតតកំ្ពត  និងការពិភាក្សាាស្រក្ុមចំ្នួនពីរស្រកុ្មគទៀត(បុរសមួយស្រកុ្មនិងស្រសតីមួយស្រកុ្ម) សស្រមាបស់្រកុ្ម
ជនាតិគែើមភារតិច្ក្នងុគែតតស្រក្គច្ោះ ។  

ការសទងម់ត៖ិ ទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការសទង់មតិមានច្ំនួន ១.០០០ន្ក្។់ ទំហំសំ ក្រំរូគនោះមាន
ក្ស្រមិតគជឿាក់្ ៩៧ភាររយ និងក្ស្រមិតលគមអៀង ៣ភាររយ គោយខផ្អក្គលើចំ្នួនស្របាជនថានសក្ា់តិខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ(ជំគរឿនស្របាជនថានសក្ា់តិឆនស២ំ០០៨)។ ការគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូបាន
គស្របើវិធ្ីសាស្រសតមួយែំ ក្់កាល គោយចត់ទុក្ឃុ ំសងាកសត់ ាឯក្តាសំ ក្រំរូបឋម និងឯក្តាសំ ក្រំរូ
ចុ្ងគស្រកាយ។ មានការគស្រជើសគរីសឃុ ំសងាកសត់ ច្ំនួន១០០ ខែលក្នុងមួយឃុំ សងាកសត់ មានបទសមាភសសចំ្នួន
១០។ បញ្ជីសំ ក្រំរូបានផ្តល់ជូនគៅក្នុងរបាយការណ៍បឋម។  

ស្ររួសារច្ំនួន ១០ បានគស្រជើសគរីសគោយនច្ែនសយពីក្នុងស្រក្ុមសំ ក្រំរូច្ុងគស្រកាយគោយគស្របើវិធ្ីសាស្រសត
រាបខ់ាងសាតសំនែ។ ការគស្រជើសគរីសស្ររួសារគនោះបានគស្របើច្គន្្សោះសំ ក្រំរូគលរននច្គន្្សោះ៥ស្ររួសារ។ អ្នក្សទង់មតិ
បានគស្របើក្ូអ្រគោគនេូមិសាស្រសតគស្រជើសគរីសគោយនច្ែនសយ គធ្វើាច្ំណ ច្ចប់គផ្តើមក្នុងការគស្រជើសគរីសផ្លូវគោយ    
នច្ែនសយគៅក្នងុស្រកុ្មស្ររួសារចុ្ងគស្រកាយនីមួយៗ។ ការគស្រជើសគរីសអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅក្នងុស្ររួសារមួយ បាន
គធ្វើគ ើងគោយគស្របើវិធ្ីសាស្រសត Kish grid។  

អ្នក្សទង់មតិ បានបញ្ចូលទិននន័យអ្នក្គ្លើយសណំួរខែលមានលក្ខណៈសមសបតតិស្ររប់ស្រោន់តាមស្ររួសារ 
(អាយចុ្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ) គៅក្នុងតារាង ចប់ពីវ័យច្ំ ស់ែល់វ័យគក្េងាងគរ បន្ទសប់មក្ការគស្រជើសគរីស
អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមានលក្ខណៈសមសបតតិស្ររប់ស្រោន់ គោយសវ័យស្របវតតិតាមវិធ្ីសាស្រសត Kish grid និង
បានបញ្ចូលគៅក្នងុក្ស្រមងសំណួក្នងុកំុ្ពសយូទ័រ។ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគធ្វើគ ើងតាមរយៈបទសមាភសស
្ទសល់គោយការគស្របើកំុ្ពសយូទ័រសស្រមាប់ជំនួយែលក់ារសមាភសស (CAPI)។ 

មានការគរៀបច្ំអ្នក្សទង់មតិ និងអ្នក្គ្លើយសំណួរតាមគេទ គោយសារការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះគ្តសត
គលើស្របធានបទងាយប ោះ ល់អារមេណ៍ខែល ក្់ព័នធនឹងសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពជូ។ សំណួរ
គបើក្ចំ្ហភារគស្រច្ើនខែលពំុបានស្របាប់ាមុន ឬផ្តល់គោបល់ែល់អ្នក្គ្លើយសំណួរ រឺពុំមានតនមលគទ។ ប ខុនត 
មានក្រណីគលើក្ខលងចំ្គ ោះស្របធានបទខែលគ្តសតគលើការយល់ែឹងរបស់អ្នក្គ្លើយសណំួរ គៅគពលខែល
មានសំណួរគស្រជើសគរីសពិត/មិនពិត (ឧទាហរណ៍ ស្របធានបទអំ្ពីគមគរារគអ្ែស៍) និងគៅគពលខែលអ្នក្
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គ្លើយសំណួរផ្តល់ច្គមលើយពំុច្សាសល់ាស់ ឬសណំួរតស្រមូវឱសយមានច្គមលើយគស្រច្ើន (ឧទាហរណ ៍គហតុផ្លខែល
មិនគស្របើរណនីធ្ន្ោរ)។ 

ការវិភារទិននន័យសស្រមាប់ការសទង់មតិ បានអ្នុវតតគោយគស្របើក្មេវិធី្ SPSS។ ឧបក្រណ៍មួយច្ំនួន
បានគស្របើគែើមសបីបគងកើតគស្រហវក្ង់ Crosstabs និងគតសតក្ស្រមិតលគមអៀង។ល។ 

តារាងទី1៖ តំបន់េូមិសាស្រសតននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ និងសគងខបទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការស្របមូល
ទិននន័យបឋម 
រាជធាន ីគែតត តបំន ់

េមូសិាស្រសត 
ស្របាជន3 

អាយ១ុ០-២៤ឆនស ំ
ទហំសំ ំក្ររំ ូ

ការសមាភសសអ្នក្ផ្តល់
ពត័ម៌ានសខំាន់ៗ  

ទហំសំ ំក្ររំ ូ
ការពភិាក្សាាស្រក្ុម 

ទហំសំ ំក្ររំូ
ការសទងម់ត ិ

េនំគពញ វាលទំន្ប ៤៩១.១២៩ ៣០ន្ក់្ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្ ់

២៨០ 

នស្រពខវង វាលទំន្ប ៣០២.១១៣ ៦៥ន្ក់្ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្់ 

១៧០ 

បាត់ែំបង ទគនលសាប ៣៧៧.០៤១ ៧៥ន្ក្់ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្់ 

២១០ 

កំ្ពង់ធំ្ ទគនលសាប ២១២.០៥៩ ៦៤ន្ក់្ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្់ 

១២០ 

កំ្ពត គ្នរសមុស្រទ ២០៣.២៤១ ២០ន្ក្់ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្់ 

១២០ 

ស្រក្គច្ោះ  ែពង់រាបនិងេនំ ១០២.៧០៥ ២៩ន្ក្់ ៦ ស្រក្ុម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ ៣៦ន្ក្់ 

១០០ 

សរបុ ៤ តំបន់ ១.៦៨៨.២៨៨ ២៨៣ន្ក់្ 
៣៦ស្រកុ្ម/ អ្នក្គ្លើយ 
សំណួរ២៨៨ន្ក្ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ 
១.០០០ ន្ក់្ 

 

១.៤ ខែនក្ណំតន់នការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ 

ាការសំខានក់្នងុការក្ត់សមាគសលថ់ាវិធី្សាស្រសតពិភាក្សាាស្រកុ្ម មានការលំបាក្សស្រមាប់អ្នក្ច្ូលរួម
វ័យគក្េងខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ។ ការលំបាក្គនោះគោយសារខតពួក្គរមានក្តីបារមភក្នុងការគ្លើយ
សំណួរ និងកាន់ខតមានបញ្ហសស្របឈមក្នុងការបងាហសញឱសយបានច្សាស់អំ្ពីក្ងវល់ ការយល់គឃើញ និងច្ំគណោះ
ែឹង ក្់ព័នធនឹងស្របធានបទពិភាក្សា។ សស្រមាប់ស្រក្ុមអាយចុ្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មានការលំបាក្ក្នុងការពិភាក្សា
គៅក្នងុស្រកុ្មគោយគបើក្ចំ្ហអ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជាមួយនែរូខែលមានគេទែូច្ោនស។ 

 
3 ជំគរឿនស្របាជនថានសក់្ាតិឆនសំ២០០៨ 
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មានការក្ត់សមាគសល់ស្រសគែៀងោនសគនោះខែរថា អ្នក្ច្ូលរួមមួយចំ្នួនមានច្ំគណោះែឹងឬការយលែ់ឹង
គៅមានក្ស្រមិតគលើស្របធានបទាក្់លាក្់។ ែណៈគពលខែលការរក្គឃើញទាំងគនោះបានបញ្ចូលក្នុងការសិក្សា
ស្រសាវស្រាវ ឧទាហរណ៍ការយល់ែឹងអ្ំពគីសវាសុែភាពផ្លូវច្ិតតនិងការពសាបាល និងសុែភាពផ្លូវគេទនិង
សុែភាពបនតពូជ ការរក្គឃើញសតីពីច្ំគណោះែឹងននការអ្នុវតតអ្ន្ម័យគពលមានរែូវស្រតូវបានែក្គច្ញគោយ
គច្តន្។  

សំណួរទាំងគនោះបានគ្តសតគលើអ្វីខែលស្រសតីចត់ទកុ្ថាាការអ្នុវតតលអសស្រមាប់អ្ន្ម័យគពលមក្រែូវ
ស្របក្បគោយស្របសទិធភាព និងអ្នក្សមាភសសន ៍ បានជួយបញ្ជសក្់ក្នុងការគ្លើយសំណួរ។ បន្ទសប់ពីការស្របមូល
ទិននន័យ មានការក្ត់សមាគសល់ថាការគ្លើយសណំួរទាំងគនោះមិនស្រតូវោនសនឹងការខណន្ំាផ្លូវការសតីពីការអ្នុវតត
អ្ន្ម័យ។ ែូគច្នោះ ការរក្គឃើញទាំងគនោះមិនបាន្លុោះបញ្្សំងស្រតឹមស្រតូវអ្ំពីច្ំគណោះែឹងរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរ
គលើស្របធានបទ និងបានែក្គច្ញពីរបាយការណ៍។ 

ការគស្រជើសគរីសអ្នក្ច្ូលរួមសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រកុ្ម និងការគស្រជើសគរីសគោយនច្ែនសយសស្រមាប់
ការសទង់មតិ ពំុអាច្ស្ររបែណ្ប់គលើគក្េងជំទង់ និងយុវជនមានពិការភាពបានគទ។ គក្េងជំទង់ និងយុវជន
ខែលមានពិការភាពមានភាររយតិច្តួច្ ស់ ខែលគសទើរខតពុំមានគៅក្នុងទីតំាងខែលស្រតូវបានគស្រជើសគរីស
សស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រក្ុម។ សូមសបីខតមានក្ិច្ចសហការោ សងជិតសនិទធាមួយអាាញសធ្រមូលោឋសនក្៏គោយ 
ក៏្អ្នក្ស្រសាវស្រាវមិនអាច្គស្រជើសគរីសស្រក្ុមមានពិការភាពឱសយច្ូលរួមបានខែរ គោយសារពួក្គរពុំបានសានសក្់គៅ
ក្នុងតំបន់ខែលបានគស្រជើសគរីសសស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ ឬពួក្គរពុមំានអាយសុ្រសបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។ 

បទសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ គៅមានខែនក្ំណត់មួយច្ំនួនផ្ងខែរ។ ទី១ អ្នក្ផ្តល់  
ព័ត៌មានភារគស្រច្ើនខែលមានការស្រពួយបារមភអំ្ពីឯក្ជនភាព បានគសនើសុំោ សងោច្់ខាតឱសយមានភាពអ្ន្មិក្ 
ែូគច្នោះ របាយការណ៍គនោះបានែក្ស្រសង់ច្គមលើយរបស់ពួក្គរតាមលក្ខណៈទូគៅគោយមិនបញ្ជសក់្អំ្ពីតួន្ទី 
និងគ មសោះរបស់ពួក្គរ។ ទី២ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានពិបាក្ក្នងុការផ្តល់គពលគវលា ឬរយៈគពលច្សាស់លាស់ថា
គពល ខែលក្មេវិធ្ីអ្នតរារមន៍បានគរៀបច្ំគ ើងគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ និងផ្លប ោះ ល់គៅគលើគក្េងជំទង់
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនស ំនិងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ។ ពួក្គរខតងខត   ផ្ត
លច់្គមលើយគោយពំុមានបញ្ជសក់្រយៈគពលច្សាស់លាស់ ឬពំុមានស្រក្បែណឌគពលគវលាទាល់ខតគសាោះ។ 

ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ គៅក្នងុការសកិ្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានចត់ទកុ្ថា
ាខផ្នក្ននសមាសធាតុសំខាន់ ក្់ព័នធនឹងការអ្ប់រំ និងការងាររបស់យុវជន។ គទាោះោ សង  ការសិក្សា
ស្រសាវស្រាវគនោះ មិនបានស្ររបែណប់្ទូលំទូលាយគលើលទធផ្លននការអ្ប់រំបណ្តោះប តសល បគច្ចក្គទស និង
វិាជសជីវៈ សតីពីការងារ ស្របាក្់ច្ំណូល ឬការគធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងនូវច្ំគណោះែឹង និងជំន្ញរបស់យុវជន។ 
គទាោះបីាការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគលើក្ទឹក្ច្ិតតអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានឱសយផ្តល់ព័ត៌មាន ឬទនិនន័យ ក្់ព័នធ
នឹងបញ្ហសគនោះក៏្គោយ ក៏្ពួក្គរគៅខតមិនអាច្គធ្វើបានខែរ។ 
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ាចុ្ងគស្រកាយ ស្របេពទិននន័យខែលមានស្រសាប់រឺគៅមានក្ស្រមិត គោយសារខតមានស្របេពទិននន័យ
តិច្តួច្ ក្់ព័នធនឹងស្រកុ្មអាយុគោលគៅ។ 

១.៥ ពត័ម៌ានបខនែម  

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ក្ំណត់និយមន័យគក្េងជំទង់ និងយុវជនគោយខផ្អក្គលើនិយមន័យរបស់
ភានសក្់ងារអ្ងគការសហស្របាាតិ។ សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវទាំមូល គក្េងជំទង់រឺាមនុសសេទាំងឡាយ
ខែលសែិតក្នងុស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះព១ី០-១៩ឆនសំ និងយុវជនសំគៅគលើមនុសសេខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-
២៤ឆនស។ំ ទនទមឹនឹងគនោះ  ក្សយថាយុវជនក្៏សំគៅគលើមនុសសេខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសផំ្ងខែរ។ 
ខផ្នក្និងចំ្ណ ច្មួយចំ្នួនននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគស្របើ ក្សយ “អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ” គៅក្នុងស្រក្ុមអាយុ
ែុសោនសខែលាទិសគៅន័យរបស់ ក្សយគក្េងជទំង ់និងយុវជន។ 

លទធផ្ល ក្់ព័នធនឹងការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ បានស្ររបែណ្ប់រយៈគពលចប់ពីខែមីន្ 
ែល់ ខែក្ញ្ញស ឆនសំ២០២០ គោយរាប់បញ្ចូលទាំងរយៈគពលននការស្របមូលទិននន័យសស្រមាប់ការសិក្សា
ស្រសាវស្រាវគនោះ។ 

ទំហំសំ ក្រំរូតាមខផ្នក្នីមួយៗ និងអ្គលរាក្់លាក្់ ពំុខមនខតងខតែូច្ោនសគន្ោះគទ។ ខផ្នក្អ្ប់រំ
ខផ្អក្គលើជគស្រមើសច្ំនួនពីរ ខែលជគស្រមើសមួយសស្រមាបអ់្នក្ក្ំពុងសិក្សាក្នងុស្របព័នធ និងជគស្រមើសមួយគទៀត
សស្រមាប់អ្នក្សិក្សាគស្រៅស្របព័នធ។ ព័ត៌មានលមអិតអ្ំពីទំហំសំ ក្រំរូននការសទង់មតិ និងការពភិាក្សាាស្រកុ្ម 
អាច្រក្បានគៅក្នងុខផ្នក្២.៣.១ អំ្ពីទិននន័យអ្នក្គ្លើយសំណួរ។ ខផ្នក្ការងារសំគៅគលើអ្នក្ខែលសិក្សា
គស្រៅស្របព័នធ និងកំ្ពុងគធ្វើការ។ មានសូច្ន្ក្រាក្់លាក្់មួយច្ំនួនភាជសប់ាមួយជគស្រមើសាក្់លាក្់ ែូច្ា
សំណួរ ក្់ព័នធនឹងការគបៀតគបៀនគៅក្ខនលងគធ្វើការ ចំ្គ ោះអ្នក្ខែលគធ្វើការបច្ចុបសបននឱសយនិគោជក្ ឬអ្ងគភាព។ 
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ពុំបានរាប់បញ្ចូលអ្នក្ខែលគធ្វើការគោយែលួនឯងគទ។ សំណួរ ក្់ព័នធអ្ំពីសុែភាព
ផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ រឺស្រតូវបានសួរខតយុវជនខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំប ុគ ្សោះ និងបាន
បញ្ចូលជគស្រមើសគផ្សេងោនសសស្រមាប់អ្គលរមួយច្ំននួ។ ែូគច្នោះ ទំហំសំ ក្រំរូបានបងាហសញតាមរូបមនត “ចំ្នួន
អ្នក្ច្ូលរួម n = xx ” គហើយរូបមនតគនោះខតងខតសរគសរាពុមពអ្ក្សេរតូច្សស្រមាប់សមាគសល់គៅគស្រកាមតារាង និង
រូបភាពនីមួយៗ សស្រមាប់ាឯក្សារគោងែល់អ្នក្អាន។ ព័ត៌មានលមអិតននជគស្រមើសគៅក្នុងសណំួរនីមួយៗ
អាច្រក្បានគៅក្នងុឧបក្រណ៍សទង់មតិ រួមមានគសច្ក្តីខណន្ំសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រកុ្ម និងក្ស្រមង
សំណួរសស្រមាប់ការសទង់មតិ។ 

គលើសពីគនោះគទៀត ការវិភារលមអិតតាមរាជធានី គែតត បានែក្គច្ញពីរបាយការណ៍ គោយសារ
មានជគស្រមើសគផ្សេងោនសតាមអ្គលរនីមួយៗែូច្បានគរៀបរាប់ខាងគលើ ខែលបានគធ្វើឱសយសំ ក្រំរូននសូច្ន្ក្រ
មួយចំ្នួនមានទំហំតូច្គៅតាមរាជធានី គែតតគោលគៅ។ ែូច្បងាហសញគៅក្នងុតារាងទី១ សស្រមាប់គែតតមួយ
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ចំ្នួន ែូច្ាក្ំពង់ធ្ំ ក្ំពត និងស្រក្គច្ោះ មានទំហំសំ ក្រំរូច្គន្្សោះពី១០-១២ភាររយ និងបានបខនែម
ជគស្រមើសតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យាក្់លាក្់ ខែលបានគធ្វើឱសយទំហំសំ ក្រំរូគនោះតូច្ាង ១០ភាររយ។ ការវិភារ
លមអិតតាមតំបន់េូមិសាស្រសតខែលបានគស្រោងទកុ្គៅក្នុងរបាយការណ៍បឋម ក៏្បានែក្គច្ញផ្ងខែរសស្រមាប់
គហតុផ្លែូច្ោនសគនោះ។ 

ែូច្បានបងាហសញគៅក្នុងខផ្នក្វិធ្ីសាស្រសតននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ គែតតក្ំពតតំ ងឱសយតំបន់គ ន្រសមុស្រទ និង
គែតតស្រក្គច្ោះតំ ងឱសយតំបន់ែពង់រាបនិងេនំ មានទំហំសំ ក្រំរូស្រតឹមខតច្គន្្សោះពី១០-១២ភាររយប ុគ ្សោះ 
ក្នងុច្ំគ មសំ ក្រំរូសទង់មតិសរុប។ ែូច្ោនសគនោះខែរ ទំហំសំ ក្រំរូតាមតំបន់ទាំងគនោះកាន់ខតមាន
ទំហំតូច្ាង ១០ភាររយ តាមរយៈការបខនែមជគស្រមើសគផ្សេងៗសស្រមាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគផ្សេងោនស។ ការវិភារ
លមអិតសស្រមាប់អ្គលរស្របាសាស្រសតគផ្សេងគទៀតែចូ្ាស្របាក្់ច្ំណូលស្ររួសារ ការទទួលបានការអ្ប់រំ និង
ការងារ បានបងាហសញឱសយគឃើញគៅគពលមានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ខតប គុ ្សោះ។ គទាោះបីាលទធផ្ល
សំខាន់ៗខែលបានបងាហសញគៅក្នុងរបាយការណ៍ ពុំបានរាប់បញ្ចូលការវិភារលមអិត និងសចូ្ន្ក្រទំាងគនោះ
ក៏្គោយ ក៏្មានការផ្តល់ជូនទិននន័យលមអិតគៅក្នុងបញ្ជីទិននន័យោច្់គោយខ ក្ គែើមសបីឱសយអ្នក្អានអាច្
គោងគលើច្ំណ ច្គនោះសស្រមាប់ព័ត៌មានលមអិតបខនែមស្របសិនគបើមានតស្រមូវការ។ 

ាចុ្ងគស្រកាយ គោយសារមានការបា សនសាមសនគលើលទធផ្លបានមក្ពីការសទង់មត ិ និងទិននន័យមាន
ស្រសាបម់ួយច្ំនួន គរបានបងគត់ភាររយខែលបងាហសញគៅក្នុងអ្តែបទ និងបានបងាហសញភាររយមួយែទង់ទសភារ
គៅក្នងុតារាង និងរូបភាព។ ភាររយភារគស្រច្ើនបានបងគត់គៅច្ំនួនខែលគៅជិតបំផ្ុត។ 

១.៦ ស្រក្មសលីធ្មន៌នការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ  

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវតស្រមូវឱសយមានភាពច្សាស់លាស់អ្ំពីស្រក្មសីលធ្ម៌។ ការវិភារសាថសនភាពគក្េងជំទង់ 
និងយុវជនគនោះ បានអ្នុវតតគពញគលញតាមពិធ្ីការ និងស្រក្មសីលធ្ម៌ននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ ឧបក្រណ៍
សិក្សាស្រសាវស្រាវទាំងអ្ស ់ែូច្ាពិធី្ការននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ គសច្ក្តខីណន្ំសស្រមាបអ់្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំ
ខាន់ៗ គសច្ក្តីខណនំ្អំ្ពីការពិភាក្សាាស្រកុ្ម និងក្ស្រមងសណំរួសស្រមាប់ការសទង់មត ិ ាភាសាអ្ង់គរលស 
និងភាសាខែេរ បានោក់្ជូនគៅរណៈក្មាមសធ្កិារាតិស្រក្មសីលធ្ម៌សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវសុែភាព
ននស្រក្សួងសុខាេិបាល គែើមសបីពិនិតសយនិងអ្នុម័តគលើស្រក្មសីលធ្ម ៌មុនគពលចប់គផ្តើមស្របមូលទនិនន័យ។ ការ
ោក្់ជូនពិនិតសយនិងអ្នុម័តគនោះ បានគធ្វើគ ើងគៅគែើមខែមិលុន្ ឆនសំ២០២០ គហើយរណៈក្មាមសធ្ិការាតិ
ស្រក្មសីលធ្ម៌សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវសុែភាពននស្រក្សួងសុខាេិបាល បានអ្នុមត័គលើឯក្សារ
សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះគៅបំ ច់្ខែមិលុន្។ 

គែើមសបីគច្ៀសវាងការែូច្ខាតចំ្គ ោះអ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ មានការរក្សាទុក្ាការ
សមាងសត់នូវគ មសោះ និងព័ត៌មាន្ទសល់ែលួនខែលអាច្ក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណរបស់ពួក្គរ នងិមានខតស្រកុ្ម
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ស្រសាវស្រាវប ុគ ្សោះខែលអាច្ច្ូលគមើលព័ត៌មានទាំងគនោះបាន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ និងឪពុក្មាតសយ ឬ
អ្នក្អា ពសាបាល (សស្រមាប់អ្នក្គ្លើយសំណរួមិនទាន់ស្ររប់អាយុ) បានទទួលការពនសយល់អ្ំពីសាវតារនន
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ រួមទាំងសិទធិរបស់ពួក្គរក្នុងការែក្ែលួនគច្ញពីការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះគៅគពល 
ក្៏បាន និងសិទធិរបស់ពួក្គរក្នុងការលុបព័ត៌មាន្ទសល់ែលួនគច្ញពីទិននន័យននការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ គោយសារ
មានស្របធានបទរគសើប (ឧទាហរណ៖៍ សុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជ ជំងឺគអ្ែស៍ និងស្របធានបទ
គផ្សេងគទៀត) អ្នក្សមាភសសបានសួរសំណួរគោយស្របុងស្របយ័តន ែណៈខែលអ្នក្សទង់មតិបានរក្សានូវអ្ពសាស្រក្ឹតភាព 
និងបញ្ជសក់្អំ្ពីការសមាងសត់ក្ស្រមិតែពសចំ់្គ ោះព័ត៌មានខែលអ្នក្ច្ូលរួមបានផ្តល់។ 

មានគសច្ក្តីយល់ស្រពមក្នុងការផ្តល់បទសមាភសសច្ំនួនពីរ បានគរៀបច្ំស្រសបតាមរំរូននគសច្ក្តីយល់ស្រពម
ក្នុងការផ្តល់បទសមាភសសរបស់អ្ងគការយូនីគសហវ។ គសច្ក្តីយល់ស្រពមក្នុងការផ្តល់បទសមាភសសមួយបាន
គរៀបច្គំែើមសបីទទួលបានការយល់ស្រពមពីឪពុក្មាតសយ ក្នុងការអ្នុញ្ញសតឱសយអ្នក្គ្លើយសំណួរ (អាយុគស្រកាម១៨ឆនសំ) 
ច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិ និងការពិភាក្សាាស្រក្ុម។ គសច្ក្តីយល់ស្រពមក្នុងការផ្តល់បទសមាភសសមួយគទៀត
បានគរៀបចំ្ និងគស្របើស្របាសគ់ែើមសបីទទួលបានការយលស់្រពមពីអ្នក្គ ល្ើយសណំរួែលនួឯង (អាយុ១៨ឆនសំគ ើង) 
ាពិគសសយល់ស្រពមឱសយមានការលតាវីគែអ្ូ និងសំគ ង និង/ឬ លតរូប (គែើមសបីគស្របើស្របាសក់្នងុរបាយ
ការណ៍)។ គសច្ក្តីយល់ស្រពមក្នុងការផ្តល់បទសមាភសសទាំងគនោះ មានាភាសាអ្ង់គរលស នងិភាសាខែេរ។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរមានសក្់  ៗនិងឪពុក្មាតសយ ឬអ្នក្អា ពសាបាល (សស្រមាប់អ្នក្គ្លើយសំណួរមិនទាន់ស្ររប់អាយុ) 
បានទទួលការគសនើសុំឱសយច្ុោះហតែគលខាបញ្ជសក្ក់ារយល់ស្រពមន្ែំ ក់្កាលគស្រជើសគរីសអ្នក្ច្លូរួម និង
ការចប់គផ្តើមបទសមាភសស។ 

១.៧ ការពគិស្រោោះគោបលា់មយួយុវជន 

គៅែំ ក្់កាលែំបូងននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ មានការបងាហសញ និងការពិគស្រោោះគោបលស់តីពី
ខផ្នការនិងវិធ្ីសាស្រសតែំបូងននការសិក្សាស្រសាវស្រាវាមួយគក្េជំទង់ និងយុវជន  ក្នុងគន្ោះរមួមាន ស្រកុ្ម
ស្របឹក្សាគោបល់យុវជនរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ ស្រកុ្មតំ ងគក្េងជំទង់និងយុវជន ស្រពមទាំងភានសក្់ងារ
អ្ងគការសហស្របាាតិគផ្សេងៗ និងតំ ងមក្ពីស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា។ បន្ទសប់ពីការអ្នុម័តគលើ
ខផ្នការសិក្សាសិក្សាស្រសាវស្រាវ សិកាខសសាលាទីមួយបានគរៀបច្ំមុនគពលចប់គផ្តើមការស្របមូលទិននន័យ។ 
សិកាខសសាលាទីពីរបានគរៀបច្ំគែើមសបីបងាហសញពីលទធផ្លននការសិក្សាស្រសាវស្រាវែល់គក្េងជំទង់ និងយុវជន 
និងអ្នក្ ក់្ព័នធគផ្សេងគទៀត មានែូច្ា ស្រក្មុស្របឹក្សាគោបល់យុវជនរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ ស្រកុ្ម
តំ ងគក្េងជំទង់និងយុវជន ភានសក្់ងារអ្ងគការសហស្របាាតិគផ្សេងៗ និងតំ ងមក្ពីស្រក្សួងអ្ប់រំ    
យុវជន និងក្ីឡា។ សិកាខសសាលាច្ុងគស្រកាយសតពីីការបងាហសញលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវបានគរៀបច្ំន្បំ ច្់
ខែធ្ន ូឆនសំ២០២០។ គសច្ក្តីស្រ ងច្ុងគស្រកាយបានពិគស្រោោះគោបល់ ក្៏ែូច្ាខក្សស្រមួលរបាយកាណ៍គោងតាម
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ភាពចំបាច្់និងគោបល់ខក្លមអ និងទទួលបានការអ្នុម័តយល់ស្រពមពីស្រក្សួង ក្់ព័នធន្ន្ខែលា
សមាជិក្ស្រកុ្មស្របឹក្សាាតិក្មពាុគែើមសបីអ្េិវឌសឍយុវជន ន្ ក្់ក្ តសលឆនសំ២០២១។ 
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២.១ ននិ្នសការសក្ល  

គទាោះបីាមានក្ំគណើនយឺតាងគពល ៗក៏្គោយចប់តំាងពីឆនសំ១៩៥០ ចំ្នួនស្របាជនទូទាំង
ពិេពគលាក្គៅខតបនតគក្ើនគ ើង គោយសារការកាត់បនែយក្ស្រមិតលទធភាពបងកក្ំគណើត។ មានការបា សន់សាមសន
ថាចំ្នួនស្របាជនាគក្េងជំទង់ និងយុវជនមានចំ្នួន ១,៨  ន់លានន្ក្់ គៅទូទំាងសក្លគលាក្ក្នងុឆនសំ
២០១០ ខែលគធ្វើឱសយភាររយស្របាជនសរុបគក្ើនគ ើងគស្រច្ើន ក្នុងគន្ោះ អ្នក្ខែលរស់គៅក្នុងស្របគទសក្ំពុង
អ្េិវឌសឍន៍ មាន៩០ភាររយ។ ចំ្នួនគក្េងជំទង់ និងយុវវ័យ បានសែិតគៅែំ ក្់កាលមានអ្ស្រតាែពស់ាង
គពល ៗ ប ខុនតចំ្នួនគនោះអាច្នឹងចប់គផ្តើមលយច្ុោះគៅទសវតសេខាងមុែ ស្របសិនគបើលទធភាពបងកក្ំគណើត
ាសក្លគៅខតបនតធា្សក្់ច្ុោះ។ មានការក្ំណត់ភាររយននយុវជនឱសយលយច្ុោះពី ១៧,៦ភាររយគៅឆនសំ
២០១០ មក្ស្រតឹម ១៣,៥ភាររយគៅឆនសំ២០៥០[៤]។ 

គក្េងជំន្ន់គស្រកាយក្ំពុងជួបស្របទោះនូវរមា្សតសងគមខែលក្ំពុងរីក្ធ្ំ និងបញ្ហសស្របឈមាគស្រច្ើន។ 
គទាោះបាីយុវជនទទួលបានការអ្ប់រំស្របគសើរាងគពលមុនគៅតាមតំបន់ែលោះននពិេពគលាក្ក្៏គោយ ក៏្ពួក្គរ
ស្របឈមនឹងអ្សនតិសុែកាន់ខតខា្សំងគៅក្នងុទីផ្សារការងារ។ អ្នក្ខែលមានឱកាសគៅសាលាគរៀន បានបងខំ
ឱសយសិក្សារយៈគពលយូរ ែណៈខែលឱកាសការងារកាន់ខតមានតិច្ ការងារខែលផ្តល់ស្របាក្ឈ់នួលសមរមសយ
ក៏្ពុំសូវមាន និងការងារពំុសូវមានសុវតែិភាព គហើយក៏្មានការពនសារអាយុឱសយពួក្គរមានភាពឯក្រាជសយខផ្នក្
ហិរញ្ញវតែុពីឪពុក្មាតសយរបស់ពួក្គរ។ អ្នក្ខែលពំុមានឱកាស ឬអ្នក្ខែលបានគច្ញពីស្របព័នធអ្ប់រំតាំងពី    
វ័យគក្េង ស្របឈមនឹងការបាត់បង់ឱកាសពីសហរមនទ៍ាំងស្រសុង ខែលពួក្គរមិនអាច្សាតសរគ ើងវិញបាន 
គោយសារខតពួក្គរអ្ត់ការងារគធ្វើរយៈគពលយូរ ឬគធ្វើការបានស្របាក្់ឈនួលតិច្ ស្រពមទាំងគធ្វើការងារខែល
អ្សនតិសុែ និងស្របក្បគោយគស្រោោះថានសក្់ [៥]។ 

ក្នងុឆនសំ២០១៨ យុវជនខែលសែិតក្នុងវ័យមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិចំ្នួន ១៤២លានន្ក្់ បានគៅ
គស្រៅសាលា និងអ្ស្រតាននការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិាមធ្សយមមានស្រតឹមខត ១៤ភាររយប ុគ ្សោះ
គៅក្នុងស្របគទសខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប។ គលើសពីគនោះគទៀត យុវជនស្រក្ីស្រក្បំផ្ុតខែលមានអាយុច្គន្្សោះ
ពី១២-១៤ឆនសំ ពុំខែលបានទទួលការអ្ប់រំមានគសទើរខត ៣០ភាររយ គហើយអ្ន្រតរបស់យុវជន ាគស្រច្ើនគៅ

ជំពូក ២៖ ទិននន័យ និងនិន្នន ការសកេងជទំង់ 
និងយវុជន 
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ខតពុអំាច្ទទួលបានការអ្ប់រំក្ស្រមិតបឋមសិក្សាខែលអាច្ទទួលយក្បាន។ គៅតាមតំបន់ាគស្រច្ើន ស្រសតីវ័យគក្េង
មានបញ្ហសស្របឈមាខា្សំងក្នងុការធាន្នូវសុវតែិភាព និងការបញ្ចប់ការអ្ប់រំរបស់ពួក្គរ[6]។ 

គទាោះបីាគសែឋក្ិច្ចសក្លបានចប់គផ្តើមគងើបគ ើងវិញ ក៏្ការងាររបស់យុវជនកាន់ខតោ សប់យុឺន
ក្នងុឆនសំលេីៗគនោះ។ ន្គពលបច្ចុបសបនន មានយុវជនខែលោមសនការងារគធ្វើចំ្នួន ៧១លានន្ក្់ និងយុវជនាគស្រច្ើន
លានន្ក្់គទៀតក្ំពុងគធ្វើការងារខែលមិនគទៀងទាត់ ឬការងារគស្រៅស្របព័នធ[7]។ បញ្ហសស្របឈមខែលកាន់ខត
ធ្ៃន់ធ្ៃរ និងសេុរសាមសញ រឺការធាន្នូវសុវតែិភាព និងការរក្សាបាននូវលក្ខែណឌការងារលអ សស្រមាបយ់ុវជន
ខែលងាយបាត់បង់ឱកាស មានែូច្ាស្រសតីវ័យគក្េង អ្នក្ខែលរស់ក្នុងសាថសនភាពមនុសសេធ្ម៌ យុវជនមានពិការភាព 
អ្នក្គធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ និងយុវជនខែលាស្រក្ុមមនុសសេស្រសលាញ់គេទែូច្ោនស LGBTQI[6] ។ 

តាមការបា សន់សាមសន មានយុវជនចំ្នួន ១,១លានន្ក្់ បានសា្សប់ាគរៀងរាល់ឆនស ំគោយសារមូលគហត ុច្
មសបងៗែូច្ា គស្រោោះថានសក្់ច្រាច្រណ៍ ការគធ្វើអ្តតឃាត និងអំ្គពើហិងសារវាងបុរគល។ មូលគហតុននការសា្សប់
មានភាពែុសោនសតាមគេទ អាយុ និងតាមតំបន់េូមិសាស្រសត។ គក្េងជំទង់អាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនស ំមានហា
និេ័យច្មសបងៗច្ំគ ោះសុែភាព ក្់ព័នធនឹងទឹក្ ការសមាអសត និងអ្ន្ម័យ។ ច្ំខណក្ឯ យុវជនអាយុច្គន្្សោះ
ពី១៥-១៩ឆនសំ ាញឹក្ញាប់មានហានិេ័យ ក្់ព័នធនឹងឥរិោបល ែូច្ាការរំគលាេបំ នគោយសារគស្ររឿង
ស្រសវឹង និងការរួមគេទខែលោមសនសុវតែិភាព។ បញ្ហសស្របឈមគផ្សេងគទៀតរឺរបបអាហារែសេត់គែសាយ និង
សក្មេភាពក្ីឡាតិច្តួច្ ខែលមានតាំងពីក្ុមារភាព និងវ័យជំទង។់ គក្េងស្រសីជំទងខ់ែលមានអាយុគស្រច្ើន ក្៏រង
ផ្លប ោះ ល់ខា្សំងគោយអំ្គពើហិងសាពីនែរូសនិទធសានសលផ្ងខែរ។ ការលំបាក្គពលមាននផ្ទគ ោះ និងការរមលូតកូ្ន
ខែលោមសនសុវតែិភាព ាមូលគហតុច្មសបងននការសា្សប់ក្នុងច្ំគ មគក្េងស្រសីខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ
[8]។ ការមាននផ្ទគ ោះក្នងុចំ្គ មស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ បានលយចុ្ោះពី២៤៤ក្ំគណើត
ក្នុងច្ំគ មស្រសតី១.០០០ន្ក្់ គៅច្គន្្សោះពីឆនសំ១៩៩០-១៩៩៥ មក្ស្រតឹម ១៧៨ក្ំគណើត គៅច្គន្្សោះពីឆនសំ
២០១៥-២០២០ ខែលមានការលយច្ុោះ ២៧ភាររយ។ ក្នុងអ្ំ ុងគពលគនោះ ការលយច្ុោះននច្ំនួនក្ំគណើតក្នងុ
ច្ំគ មស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ (-៣៤ភាររយ) មានគស្រច្ើនាងស្រសតីខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ (-២៥ភាររយ) និងស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-៤៩ឆនស ំ(-១៨ភាររយ)[6]។ 

ក្នងុឆនសំ២០១៩ ការ្លងគមគរារគអ្ែស៍លេបីានលយចុ្ោះ ២៣ភាររយ គៅទូទំាងសក្លគលាក្ និង
ច្ំនួនអ្នក្សា្សប់គោយសារជំងឺគអ្ែស៍បានលយច្ុោះ ៣៩ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងឆនសគំោល ២០១០។ លទធផ្ល
ក្នុងការសគស្រមច្ឱសយបានច្ក្ខុវិស័យសូនសយបី មានែូច្ា សូនសយច្ំគ ោះការ្លងគមគរារគអ្ែស៍លេី សនូសយចំ្គ ោះការ
គរីសគអ្ើង និងសូនសយច្ំគ ោះមរណៈភាពគោយសារជំងឺគអ្ែស៍ បានោក់្ច្ស្រមុោះោនស និងមិនគ្លើយតបនឹង
បំណងស្របាថានសាសក្លគន្ោះគទ។ គៅឆនសំ២០២០ ការគបតាញសច្ិតតក្នងុការពគនលឿន ស្រតូវបានែក្ខាន គហើយ
ចប់ពីឆនសំ២០១៥-២០២០ មានការ្លងគមគរារគអ្ែស៍លេីចំ្នួន ៣,៥ លានន្ក្់បខនែមគទៀត និងការសា្សប់
គោយសារជំងឺគអ្ែស៍មានច្ំនួន ៨២០.០០០ន្ក្់ គស្រច្ើនាង គោលគៅពគនលឿនក្នុងឆនសំ២០២០ 
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ស្របសិនគបើពិេពគលាក្បានសែិតគៅគលើផ្លូវស្រតូវក្នងុការសគស្រមច្បាននូវគោលគៅគនោះ [៩]។ ការកាត់បនែយ
ការ្លងគមគរារគអ្ែស៍លេរឺីាអាទិភាពសស្រមាប់គក្េងជំទង់ និងយុវជន។ 

គៅទូទំាងពិេពគលាក្ អ្ស្រតាគស្របវា ស ង់ននការគស្របើស្របាស់ថានសំពនសារក្ំគណើតក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនស ំបានគក្ើនគ ើងពី ៣,៨ភាររយគៅឆនសំ១៩៩០ ែល់ ៧,៤ភាររយគៅ
ឆនសំ២០១៩។ ការគស្របើស្របាស់ថានសំពនសារក្ំគណើតក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ខែលគរៀបការបានគក្ើនគ ើងពី ១៥
ភាររយគៅឆនសំ១៩៩០ ែល់ ៣១ភាររយគៅឆនសំ២០១៩។ គទាោះបីមានក្ំគណើនក្នុងការគស្របើស្របាស់ថានសំពនសារ
ក្ំគណើតក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ក៏្គោយ ក៏្មានការកាត់បនែយតិច្តួច្ប ុគ ្សោះនូវតស្រមូវការខែលពុំគ្លើយ
តបសស្រមាប់ខផ្នការស្ររួសារក្នងុស្រកុ្មអាយុគនោះ [៩] ។ 

យុវជនក្មពុាទំនងាជួបស្របទោះនូវបញ្ហសស្របឈមែូច្ោនសាគស្រច្ើន គោយខផ្អក្តាមនិន្នសការសក្លគលាក្
អ្ំពីបញ្ហសនិងសាថសនភាពរបស់យុវជន។ តាមរយៈការសិក្សាស្រសាវស្រាវក្នលងមក្សតីពីសាថសនភាពរបស់គក្េងជំទង់
ខែលគរៀបចំ្គោយវិទសយសាថសនបណ្តោះប តសល នងិស្រសាវស្រាវគែើមសបីអ្េិវឌសឍន៍ក្មពុា (CDRI) ក្នងុឆនសំ២០០៩ 
មានយុវជនក្មពាុស្របមាណា ៣០០.០០០ន្ក្ ់ ឆប់គបាោះបង់ការសិក្សារបស់ពួក្គរ និងបានខសវងរក្
ការងារគធ្វើ។ គោយសារមិនមានការងារស្ររប់ស្រោន់សស្រមាប់គក្េងជំទងន់ិងយុវជន បានប តសលឱសយមានសមា្សធ្
ាស្របចំគលើគសវានិងធ្នធានសាធារណៈក្នុងវិស័យអ្ប់រ ំនិងសុខាេិបាល។ ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្របស់យុវជន
ពីតំបន់ជនបទគៅតំបន់ស្របជុំជន គែើមសបីរក្ការងារគធ្វើនិងការអ្ប់រំ បានរួមច្ំខណក្គធ្វើឱសយពួក្គរស្របឈម
ច្ំគ ោះហានិេ័យននសុែភាពផ្លវូគេទ និងសែុភាពបនតពូជ ែូច្ាការគក្ើនគ ើងនូវឥរិោបលស្របក្បគោយ
ហានិេ័យ ក្់ព័នធនឹងការ ល្ងគមគរារគអ្ែស៍ និងហានិេ័យចំ្គ ោះការអ្េិវឌសឍសែុភាពគផ្សេងគទៀត រួមមាន
ការរំគលាេបំ នគោយសារគស្ររឿងគញៀន និងអ្ំគពើហងិសាទាក្់ទងនឹងគយនឌ័រ។ គលើសពីគនោះគទៀត ការគស្របើស្របាស់
បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន បានជោះឥទធិពលគលើអាក្បសបកិ្រិោ និងបានបងាហសញនូវលទធភាពនន
ជីវភាពរស់គៅខបបលេគីៅទូទំាងស្របគទស [៣] ។ 

២.២ ទនិននយ័ាតរិបសស់្របាជនវយ័គក្េងក្មពាុបច្ចបុសបនន 

ស្របាជនក្មពាុបានគក្ើនពីចំ្នួន ១៣.៣៩៥.៦៨២ន្ក់្ ែល់ ១៥.២៨៨.៤៨៩ន្ក្់ គោយ
មានក្ំគណើន ១៤ភាររយ ក្នងុច្គន្្សោះឆនស២ំ០០៨ និង២០១៩។ មានការបា សន់សាមសនថាស្របាជនន្គពល
បច្ចុបសបននាបុរសមានច្ំនួន ៧.៤១៨.៥៧៧ន្ក្់ (៤៩ភាររយ) និងស្រសតីមានច្ំនួន ៧.៨៦៩.៩១២ន្ក្់ 
(៥១ភាររយ)។ ទំហំស្ររួសារាមធ្សយមមានគសែរភាពតំាងពីឆនសំ២០០៨ គោយមានចំ្នួនសមាជិក្ច្គន្្សោះ
ពី ៤-៥ន្ក្់ ក្នងុមួយស្ររួសារ [១០,១១] ។ 

ស្របាជនក្មពុាខែលាគក្េងជំទង់ និងយុវជន ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានលយច្ុោះពី
ច្ំនួន ៤.៦៥៨.៩៩៧ន្ក្់ មក្ស្រតឹម ៤.៣១៣.៤០៧ន្ក្់ គោយមានការលយចុ្ោះ ៧ភាររយគៅច្គន្្សោះឆនសំ
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២០០៨ និង២០១៩។ ច្ំគ លស្របាជនាគក្េងជំទង់ និងយុវជនន្គពលបច្ចុបសបនន ាបុរសមានច្ំនួន 
២.៣៦៣.១៧១ន្ក្់ (៥០,២ភាររយ) និងស្រសតីចំ្នួន ២.១៤៧.៩០២ន្ក្់ (៤៩,៨ភាររយ) [១០,១១] ។ 

 
តារាងទី2៖ ស្របាជនាគក្េងជទំងន់ិងយុវជនក្មពាុ គៅច្គន្្សោះឆនសំ២០០៨-២០១៩ 

ស្រក្មុអាយ ុ

បរុស ខស្របស្របលួ ស្រសត ី ខស្របស្របលួ 

២០០៨ ២០១៩ (%) ២០០៨ ២០១៩ (%) 

១០-១៤ ៨៥៩.៤១២ ៨៤២.៨៩១ -២ ៨១១.០៩៣ ៨០៤.៩៨៦ -១ 

១៥-១៩ ៨៣៤.៤១៦ ៧១០.២៣៧ -១៥ ៧៨៤.៨៧៤ ៦៩៩.១១៣ -១១ 

២០-២៤ ៦៦៩.៣៤៣ ៦១១.៣៧៧ -៩ ៦៩៩.៨៥៩ ៦៤៣.៨០៣ -៨ 

សរបុ ២.៣៦៣.១៧១ ២.១៦៤.៥០៥ - ២.២៩៥.៨២៦ ២.១៤៧.៩០២ - 

ស្របេព៖ ជំគរឿនស្របាជនទូគៅ ឆនសំ២០០៨ និងជំគរឿនស្របាជនទូគៅ ឆនសំ២០១៩ 

ក្នងុឆនសំ២០១៩ ស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសមំានចំ្នួន ៨ភាររយ និងស្រសតីខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនស ំបានគរៀបការ មានចំ្នួនជិត ក់្ក្ តសល (៤៨ភាររយ) គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹង
បុរសខែលបានគរៀបការមានចំ្នួន ១,៨ភាររយ និង២៦,២ភាររយ ក្នុងស្រក្ុមអាយុែូច្ោនសគៅតាមលំោប់គរៀ
ង។ ក្តាតសគនោះបាន្លុោះបញ្្សំងពីការគរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍របស់ស្រសតីគៅវ័យគក្េង។ អា ហ៍ពិ ហ៍គៅ       
វ័យគក្េងមានគស្រច្ើនគៅតាមតំបន់ជនបទ។ 

ខផ្អក្តាមជំគរឿនស្របាជនទូគៅឆនស២ំ០១៩ ែូច្បានបងាហសញក្នុងតារាងទី៣ រឺមានស្របាជនខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី៦-១៤ឆនសំ ចំ្នួន៩១ភាររយ និងស្របាជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៧ឆនស ំ ចំ្នួន
គសទើរខត ៦៨ភាររយ បានច្ូលគរៀន គហើយមានស្របាជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៨-២៤ឆនសំស្រតឹមខត ២១
ភាររយប ុគ ្សោះ បានច្ូលគរៀន។ ទិននន័យថានសក្ា់តិបានគ្តសតគលើស្រក្ុមអាយុច្ំនួន៤ស្រកុ្ម៖ អាយុច្គន្្សោះពី
៦-១១ឆនសំ អាយចុ្គន្្សោះពី១២-១៤ឆនស ំអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៧ឆនស ំនិងអាយុច្គន្្សោះពី១៨-២៤ឆនស។ំ ច្ំខណក្
ឯការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានគ្តសតសំខាន់គលើស្រក្ុមអាយុសំខាន់ៗច្ំនួន៣ស្រកុ្ម (អាយចុ្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ 
អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនស ំ និងអាយុច្គន្្សោះ២០-២៤ឆនសំ) ខែលការខបងខច្ក្ស្រកុ្មអាយុគនោះមានគៅក្នុង
ជំគរឿនស្របាជនទូគៅឆនសំ២០១៩ និងអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចឆនសំ២០១៧។ តារាងទី៣ បងាហសញថា      
ស្របាជនវ័យគក្េងខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី៦-១៤ឆនសំ ភារគស្រច្ើន បានច្ូលគរៀន ែណៈខែលយុវជន ខែលអាយុ
ច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ ភារគស្រច្ើនគៅគស្រៅសាលា។ 
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តារាងទី3៖ ស្របាជនអាយចុ្គន្្សោះពី៦-២៤ឆនសំ ខែលបានច្ូលគរៀនតាមស្រក្ុមអាយុាក្់លាក្់ និងតាមគេទ គៅ
ច្គន្្សោះឆនសំ២០០៨-២០១៩  (រិតា%) 

ស្រក្មុអាយ ុ
២០០៨   ២០១៩  

ស្រស ី ស្របសុ ទាងំពរីគេទ ស្រស ី ស្របសុ ទាងំពរីគេទ 

៦-១១ ៧៦,៨ ៧៦,៩ ៧៦,៣ ៩១,១ ៩០,១ ៩០,៦ 

១២-១៤ ៨៦,៣ ៨៧,០ ៨៦,៧ ៩២,៨ ៩០,៤ ៩១,៦ 

១៥-១៧ ៥៨,៨ ៦៥,៦ ៦២,៣ ៦៩,១ ៦៦,២ ៦៧,៦ 

១៨-២៤ ១៦,៥ ២៦,២ ២១,៣ ១៩,៣ ២២,១ ២០,៧ 

ស្របេព៖ ជំគរឿនស្របាជនទូគៅ ឆនសំ២០០៨ និងជំគរឿនស្របាជនទូគៅ ឆនសំ២០១៩ 

២.៣ ច្រតិលក្ខណៈរបសអ់្នក្គ្លើយសំណរួ នងិស្ររសួារ  
 ២.៣.១ ទនិននយ័អ្នក្គ្លើយសណំរួ 

ទនិននយ័អ្នក្គ្លើយសណំរួខែលបានច្លូរមួក្នងុការសទងម់តិ  

ការសទង់មតិមានអ្នក្គ្លើយសំណួរាបុរសច្ំនួន ៥០០ន្ក្់ និងស្រសតី ៥០០ន្ក្់ (៥០/៥០)   
(រូបភាពទី១)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានស្រតឹមខត ៧ន្ក្់ប ុគ ្សោះ ខែល
បានបញ្ជសក់្អំ្ពីអ្តតសញ្ញសណគេទ ែណៈខែលអ្នក្ែនទពំុបានបញ្ជសក់្។ ស្រសតីចំ្នួន៤ន្ក្់ បានបញ្ជសក់្ថា
ាស្រសតីស្រសលាញ់គេទែូច្ោនស  និងស្រសតីច្ំនួន១ន្ក្់បានបញ្ជសក្់ថាាអ្នក្ស្រសលាញ់គេទទាំងពីរ។ ច្ំគ ោះ
បុរសវិញ មានបុរស១ន្ក្់បានបញ្ជសក្់ថាាបុរសស្រសលាញ់គេទែូច្ោនស និងបុរស១ន្ក្គ់ទៀតបញ្ជសក្់ថាាអ្នក្
ស្រសលាញ់គេទទំាងពីរ។  

ខផ្អក្តាមស្រក្ុមអាយុ អ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មតិខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ មាន ៣៩ភាររយ 
អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ៤២ភាររយ និងអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មាន ១៩ភាររយ ក្នងុគន្ោះ
អ្នក្ខែលមក្ពីតំបន់ស្របជុំជនមាន ៣៤ភាររយ និងអ្នក្ខែលមក្ពីតំបន់ជនបទមាន ៦៦ភាររយ      
(រូបភាពទី១)។ ពំុមានអ្នក្គ ល្ើយសណំរួ មយួបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរាជនមានពិការភាពគន្ោះគទ។ 
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រូបភាពទី1៖  ទិននន័យអ្នក្គ្លើយសណំួរតាមគេទ ស្រក្ុមអាយ ុនិងតំបន់ស្របជុំជន/តំបន់ជនបទ (រតិា%) 

   

ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួម n = ១.០០០ន្ក្ ់

 ក្់ព័នធនឹងការអ្ប់រំ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា មាន ៣២ភាររយ និងអ្នក្ខែល
ក្ំពុងសិក្សាក្នុងស្របព័នធ មាន៦៨ភាររយ (រូបភាពទី២)។ 

រូបភាពទី2៖ សាថសនភាពអ្ប់រំរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានច្លូរួមការសទង់មតិ (រិតា%) 

 

ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួម n = ១.០០០ន្ក្ ់

តារាងទី៤ បងាហសញពីការទទួលបាននូវការអ្ប់រំ4  របស់អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការ
សិក្សាក្នងុស្របព័នធ។ ពួក្គរភារគស្រច្ើន (៧៨ភាររយ) បានគរៀនគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា និងមធ្សយមសកិ្សា
បឋមេូមិ ក្នងុគន្ោះបុរសមានស្របមាណ ៨៥ភាររយ និងស្រសតីមាន ៧៣ភាររយ។ ស្រសតីកាន់ខតគស្រច្ើនបានគរៀន
ែល់ក្ស្រមិតឧតតមសិក្សា (ពីថានសក់្ឧតតមសកិ្សាគៅគស្រកាយឧតតមសិក្សា) គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងបុរស ខែលក្នុង
គន្ោះស្រសតីមាន ៥ភាររយ និងបុរសមាន ០,៧ភាររយ។ ស្របសិនគបើរិតតាមតំបន់េូមិសាស្រសត អ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរគៅតំបន់ជនបទមាន ៨២ភាររយ និងគៅតំបន់ស្របជំុជនមាន ៧៤ភាររយ បានគរៀនគៅក្ស្រមិត
បឋមសិក្សា និងមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ។  

 
4 ទទួលបានការអ្ប់រំសំគៅគៅគលើក្ស្រមិតអ្ប់រំែពស់បំផុ្តខែលអ្នក្គ ល្ើយសំណួរបានបញ្ចប់ការសិក្សា។ ការរណន្ខផ្អក្គលើចំ្នួនគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែល
បញ្ជសក់្ថាពួក្គរមិនកំ្ពុងសិក្សា/គបាោះបង់ការសិក្សា។ 

៥០៥០

ទិននន័យអ្នក្គ ល្ើយសំណួរ
តាមគេទ

Male Female

៣៩

៤១,៦

១៩,៤

ទិននន័យអ្នក្គ ល្ើយសំណួរ
តាមស្រកុ្មអាយុ

10-14 15-19 20-24

៣២
៦៨

ទិននន័យអ្នក្គ ល្ើយសំណួរ
តាមតំបន់ស្របជំុជន និងជនបទ

Urban Rural

៦៨

៣២Still in formal education

Out of formal education

 ក្ំពងុសិក្សាក្នុងស្របព័នធអ្ប់រំ 
 គបាោះបង់ការសិក្សា 

 បុរស    ស្រសតី  ១០-១៤   ១៥-១៩  ២០-២៤  តំបន់ស្របជំុជន    តំបន់ជនបទ 
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តារាងទី4៖ គក្េងជំទង់និងយុវជនខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាបានទទួលការអ្ប់រំ តាមគេទ នងិតបំន់ស្របជុំជន/
ជនបទ (រិតា%) 

  បរុស ស្រសត ី ស្របជុំជន ជនបទ សរបុ 
មិនខែលទទួលបានការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ ០,៧ ១,៦ ១,៥ ១,០ ១,២ 
បឋមសិក្សា (ពំុបានបញ្ចប់) ៣៥,២ ២៦,៤ ២៨,៦ ៣១,៤ ៣០,២ 
បញ្ចប់បឋមសិក្សា ៦.៤ ៣,៨ ៤,៥ ៥,២ ៤,៩ 
មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ (ពុំបានបញ្ចប់) ៣៧,៣ ៣៥,២ ៣៣,៨ ៣៧,៧ ៣៦,១ 
បញ្ចប់មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ  ៦,៤ ៧,៧ ៦,៨ ៧,៣ ៧,១ 
មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ (ពុំបានបញ្ចប់) ៧,០ ១៣,២ ១៤,៣ ៧,៩ ១០,៥ 
បញ្ចប់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ  ៣,៥ ៦,៦ ៦,៧ ៤,២ ៥,២ 
ការបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ ឬជំន្ញ (ពំុបានបញ្ចប់) ២,១ - ០,៨ ១,០ ០,៩ 
បញ្ចប់ការបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ ឬជំន្ញ  ០,៧ ០,៥ - ១,០ ០,៦ 
សាក្លវិទសាល័យ ឬមហាវិទសាល័យ (ពំុបានបញ្ចប់) ០,៧ ១,១ ១,៥ ០,៥ ០,៩ 
បញ្ចប់សាក្លវិទសាល័យ ឬមហាវិទសាល័យ - ២,៧ ១,៥ ១,៦ ១,៦ 
ក្ស្រមិតគស្រកាយឧតតមសិក្សា (ពុំបានបញ្ចប់) - ០,៦ - ០,៦ ០,៤ 
បញ្ចប់ក្ស្រមិតគស្រកាយឧតតមសិក្សា  - ០,៦ - ០,៦ ០,៤ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 
ច្ំនួនអ្នក្គបាោះបង់ការសិក្សាបានច្ូលរួមគ្លើយសំណួរ n = ៣២០ន្ក្ ់

ចំ្គ ោះសាថសនភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ ខែលគៅលីវ (ពំុទាន់
គរៀបការ) និងពុំមានទំន្ក្់ទំនងគសនហាមាន ៨៣ភាររយ អ្នក្ខែលបានគរៀបការមាន ៩ភាររយ និងអ្នក្
គៅលីវ (ពំុទាន់គរៀបការ) ប ខុនតមានទំន្ក់្ទំនងគសនហាមាន ៨ភាររយ (រូបភាពទី៣)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ទាំងអ្ស់ខែលបានគរៀបការគៅអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មានស្របមាណា ៨៥ភាររយ និងអ្នក្គរៀបការ
គៅអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ១៥ភាររយ។   អ្នក្ខែលបានគរៀបការភារគស្រច្ើនាស្រសតី      (៨៣
ភាររយ) និងក្នុងច្ំគ មយុវជនមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ ខែលបានគរៀបការរឺមានស្រសតី ១០០
ភាររយ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគរៀបការភារគស្រច្ើនមានក្ូនចំ្នួនច្គន្្សោះពី១-២ន្ក្់។ បតីស្របពនធរបស់អ្នក្គ្លើយ
សំណួរខែលមានការអ្ប់រំក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ ឬទាបាងគនោះ មានស្របមាណច្គន្្សោះពី ៥០-៦០
ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានបញ្ចបក់្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ ឬមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូម ិ មានច្គន្្សោះពី
២០-៣០ភាររយ។ ច្ំខណក្ឯបតីស្របពនធរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការអ្ប់រំក្ស្រមិតឧតតមសិក្សាមាន
តិច្ាង ១០ភាររយ។ 
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រូបភាពទី3៖ សាថសនភាពអា ហ៍ពិ ហ៍របស់គក្េងជទំង់ និងយុវជន (រិតា%) 

 

ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួម n = ១.០០០ន្ក្ ់

សស្រមាបច់្ំណូលស្ររួសារ គក្េងជំទង់និងយុវជនខែលមានច្ំណូលស្ររួសារស្របចំខែគស្រកាម ២០០
ែុលា្សរ មាន៣១ភាររយ អ្នក្ខែលមានច្ំណលូច្គន្្សោះពី ២០០គៅ៤០០ែុលា្សរ មាន២២ភាររយ និង 
អ្នក្ខែលមានច្ំណូលគស្រច្ើនាង ៤០០ែុលា្សរ មាន២៣ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលយល់ថាពួក្គរ
ក្ំពុងរស់គៅក្នុងសាថសនភាពលអាមួយនឹងស្របាក្់ច្ំណូលស្ររួសារបច្ចុបសបននមានស្របមាណ ៦៦ភាររយ អ្នក្ខែលបាន
គ ល្ើយថាពួក្គរជួបការលបំាក្ មាន២៣ភាររយ និងអ្នក្ខែលគ ល្ើយថាពួក្គរជួបការលបំាក្ខ្ាសងំ ស់
មាន ១០ភាររយ (រូបភាព៤)។ 

រូបភាពទី4៖ ច្ំណូលស្ររួសារស្របចំខែ និងការយល់គឃើញរបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំគ ោះច្ំណលូស្ររួសារស្របចំខែ
បច្ចុបសបននរបសព់ួក្គរ (រតិា%) 
 

 
 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួម n = ១.០០០ន្ក់្ 

ទិនននយ័របសអ់្នក្គ្លើយសណំរួខែលបានច្លូរមួក្នុងការពភិាក្សាាស្រក្មុ  

៨,១

៨២,៥

៨,៦
,៨

Single (unmarried) – in a relationship 

Single (unmarried) – not in a relationship 

Married

Divorced/Widowed

២៣,២
,៧

១៤,៥
១៦,៣

២២,១
១០,៣
១២,៩

(Don’t know)

(Refused to answer)

Below USD 100

USD 101-200

USD 201-400

USD 401-600

USD 601 and above
២១,១
៤៥,១

២២,៩
៩,៩ ០,២ ០,៨

Living comfortably on present income

Getting by on present income

Finding it difficult on present income

Finding it very difficult on present income

(Don't know)

(Refused to answer)

 គៅលីវ (មិនទាន់គរៀបការ) - មានទំន្ក្់ទំនងគសនហា  
 គៅលីវ (មិនទាន់គរៀបការ) - ពុំមានទំន្ក្ទ់ំនងគសនហា 
 គរៀបការ 
 ខលងលោះ/គមមា សយ-គ ោះមា សយ 
 

 រស់គៅស្រសួលច្ំគ ោះច្ំណូលបច្ចុបសបនន  
 អាច្ទទួលយក្បានច្ំគ ោះច្ំណូលបច្ចុបសបនន 
 ជួបការលំបាក្ច្ំគ ោះច្ំណូលបច្ចុបសបនន 
 ជួបការលំបាក្ខា្សំង ស់ច្ំគ ោះច្ំណូលបច្ចុបសបនន 
 ពុំែឹង 
 បែិគសធ្ពុំគ្លើយសំណួរ 

៦០១ ែុលា្សគ ើង 
៤០១-៦០០ 
២០១-៤០០ 
១០១-២០០ 

គស្រកាម ១០០ ែុលា្សរ 
បែិគសធ្គ្លើយសំណួរ 

ពំុែឹង 
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អ្នក្គ ល្ើយសំណួរសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រក្ុមមានចំ្នួនសរុប ២៨៨ន្ក្់ ក្នុងគន្ោះមានបុរស ៥០
ភាររយ និងស្រសតី ៥០ភាររយ។ គទាោះោ សង  ពំុមានការរាប់បញ្ចលូការយល់គឃើញរបស់ស្រកុ្មមនុសសេ
ស្រសលាញ់គេទែូច្ោនស LGBTQI និងជនមានពិការភាពគន្ោះគទ។ ស្រកុ្មអាយុនីមួយៗមានតំ ងគសេើៗោនស
គោយមានអ្នក្គ ល្ើយសណំរួចំ្នួន ៩៦ន្ក្់ក្នងុមួយស្រកុ្ម ក្នងុគន្ោះរួមមានស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ 
ស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនស ំ និងស្រកុ្មអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនស។ំ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែលក្ំពុងសិក្សា
មានច្ំនួន ក្់ក្ តសល និងច្ំនួន ក្់ក្ តសលគទៀតាអ្នក្ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា។  អ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរខែលមក្ពីតំបន់ស្របជំុជនមានស្របមាណ ៣៩ភាររយ និងមក្ពីតំបន់ជនបទមាន ៦១ភាររយ។ 

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ខែលក្ំពុងសិក្សាក្នុងស្របព័នធ អ្នក្ខែលក្ំពុងសិក្សាគៅ
បឋមសិក្សាមាន ២៧ភាររយ គៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិមាន ២៧ភាររយ គៅមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិ
មាន ២៧ភាររយ និងគៅឧតតមសិក្សាមាន ១៩ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលគបាោះបង់ការសិក្សា    
ន្គពលបច្ចបុសបនន អ្នក្ខែលបានទទួលការអ្ប់រំក្ស្រមិតបឋមសិក្សាមាន ៣៤ភាររយ ក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សា
បឋមេូមិមាន ៣០ភាររយ ក្ស្រមិតមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិមាន ៣០ភាររយ និងក្ស្រមិតបរិញ្ញសបស្រតមាន ៦
ភាររយ។ 

អ្នក្ច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រកុ្មខែលគៅលីវ (មិនទាន់គរៀបការ) មានស្របមាណ ៩១ភាររយ ប ខុនត 
ក្ស្រមងសំណួរគស្រជើសគរីសអ្នក្ច្លូរួមពិភាក្សាាស្រក្ុម ពុំបានបញ្ជសក្់អ្ំពីទំន្ក្់ទំនងគសនហាសស្រមាប់អ្នក្គ្លើយ
សំណួរខែលគៅលីវគន្ោះគទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគរៀបការមាន ៩ភាររយ  ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែល     
ពំុមានកូ្នមាន ៨ភាររយ និងអ្នក្មានក្ូនច្គន្្សោះពី១-២ន្ក្់ មាន ១ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែល
បានគរៀបការមានអាយុច្គន្្សោះពី១៨-២៤ឆនសំ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា មាន
ស្របមាណ ៥៥ភាររយ មានការងារគធ្វើ និងរក្ច្ំណូលបាន ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ
មាន ១០ភាររយ អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ១៦ភាររយ និងអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំមាន ២៩
ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើ និងរក្ច្ំណូលបានច្គន្្សោះពី១០០-២០០ែុលា្សរក្នុងមួយខែ 
មានភារគស្រច្ើន (៦៨ភាររយ) អ្នក្រក្ច្ំណលូបានតិច្ាង១០០ែុលា្សរ មាន២៩ភាររយ និងអ្នក្ខែល
រក្ច្ំណូលបានច្គន្្សោះពី២០០-៣០០ែុលា្ស មានស្រតឹមខត ៣ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

 ២.៣.២ សមាសភាពស្ររួសារ  

ាមធ្សយម គក្េងជំទង់ និងយុវជន បានរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានសមាជិក្ាមធ្សយម ៥ន្ក្់។ 
សមាជិក្ស្ររួសារគនោះរាប់បញ្ចូលមនុសសេគពញវយ័ាមធ្សយម ៣ន្ក់្ និងគក្េងអាយុគស្រកាម ១០ឆនសំាមធ្សយម ១
ន្ក់្។ យុវជនអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ខែលបានរស់គៅាមួយគមស្ររួសារាបុរស មានស្របមាណ ៦៥
ភាររយ និងអ្នក្ខែលក្ំពុងរស់គៅាមួយគមស្ររួសារាស្រសតីមាន ៣៥ភាររយ។ យុវជនខែលក្ំពុងរស់គៅ
ាមួយគមស្ររួសារវ័យគក្េង (អាយុគស្រកាម៣៥ឆនសំ) មាន១២ភាររយ  អ្នក្ខែលកំ្ពុងរស់គៅាមួយគម
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ស្ររួសារាមនុសសេគពញវ័យខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី៣៥-៤៩ឆនស ំ មាន៤៦ភាររយ និងអ្នក្ខែលកំ្ពុងរស់
គៅាមួយគមស្ររួសារវ័យច្ំ ស់ (អាយុ៥០ឆនសំគ ើង) មាន ៤២ភាររយ។ 

គមស្ររួសារភារគស្រច្ើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាចប់ពីក្ស្រមិតបឋមសិក្សា ែល់មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និង
ាទូគៅគមស្ររួសារាស្រសតីទទួលបានការអ្ប់រំទាបាងគមស្ររួសារាបុរស។ គមស្ររួសារាបុរសខែលពុំបាន
ទទួលការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធមានស្របមាណ ១១ភាររយ ែណៈគពលខែលគមស្ររួសារាស្រសតីមាន ១៥ភាររយ 
(រូបភាពទី៥)។ 

រូបភាពទី5៖ ការទទួលបានការអ្ប់រំរបស់គមស្ររួសារ (តាមគមស្ររួសារ) តាមគេទ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួម n = ១.០០០ន្ក់្ 

 ២.៣.៣ ស្របគេទផ្ទោះ ក្មេសទិធផិ្ទោះ នងិក្មេសទិធគិលើស្រទពសយសមសបតតគិផ្សេងគទៀត  

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានរស់គៅក្នុងផ្ទោះមានសរសរខបបខែេរមានស្របមាណ ៦០ភាររយ និង អ្នក្
ខែលរស់គៅក្នុងលំគៅោឋសនឬជស្រមក្តូច្ៗមាន ២៣ភាររយ។ លំគៅោឋសននិងជស្រមក្ភារគស្រច្ើនគធ្វើពី
ជញ្ជសងំគបតុងនិងគឈើ ែំបូលស័ងកសីនិងគក្សបឿង និងក្ស្រមាលគឈើនិងឥែឋ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួមានស្របមាណ 
២ភាររយ ក្ំពុងរស់គៅក្នុងតំបន់ស្រកី្ស្រក្ននទីស្របជំុជនខែលមានផ្ទោះសខមសបងច្គងអៀតក្ក្កុ្ញ នងិមានគហោឋស
រច្ន្សមព័នធោ សប់យុឺន ឬពំុស្ររប់ស្រោន់។ 

 

,៨

២៦,៦

,២

,២

១,០
,៦

០,០
៣,២

២,៦
៤,២

១២,៤

៥,២
៣១,៤

១១,៦

០,០

២១,៨

,២

០,០

១,៨

,៦

,២

៥,៤

៣,៤

៣,៦

១៤,៨

៣,០

៣០,២
១៥,០

(Refused to answer)

(Don't know)

Completed post graduate degree

Post graduate degree (not completed)

Completed university/college

University/college (not completed)

Completed Vocational training/skills

Completed upper secondary school

Upper secondary school (not completed)

Completed lower secondary school

Lower secondary school (not completed)

Completed primary school

Primary school (not completed)

No formal education

Male HH Female HH

ពុំបានទទួលការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ 
បឋមសិក្សា (ពុំបានបញ្ចប់) 

បញ្ចប់បឋមសិក្សា 
មធ្សយមសិក្សាបឋមេូម ិ(ពុំបានបញ្ចប់) 

បញ្ចប់មធ្សយមសិក្សាបឋមេូម ិ
មធ្សយមសិក្សាទតុិយេូម ិ(ពុំបានបញ្ចប់) 

បញ្ចប់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេមូ ិ
បញ្ចប់ការបណ្តោះប តសល/ជំន្ញវិាជសជីវៈ 

សាក្លវិទសាល័យ/មហាវិទសាល័យ (ពំុបានបញ្ចប់) 
បញ្ចប់សាក្លវិទសាល័យ/មហាវិទសាល័យ 

ក្ស្រមិតគស្រកាយឧតតមសិក្សា (ពុំបានបញ្ចប់) 
បញ្ចប់ក្ស្រមិតគស្រកាយឧតតមសិក្សា 

(ពុំែឹង) 
(បែិគសធ្គ្លើយសំណួរ) 

 គមស្ររួសារាបុរស         គមស្ររួសារាស្រសតី 
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រូបភាពទី6៖ ស្របគេទផ្ទោះនិងសមាភសរសំណង់ (រិតា%) 

 
 

  

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួម n = ១.០០០ន្ក់្ 

 ក្់ព័នធនឹងក្មេសិទធិលំគៅោឋសន អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានរស់គៅក្នុងផ្ទោះាក្មេសិទធិ្ទសលែ់លួន ឬ
ាក្មេសិទធិរបស់សមាជិក្ស្ររួសាររបស់ពួក្គរមាន ៨៥ភាររយ អ្នក្ខែលបានរស់គៅផ្ទោះជួលមាន ១០
ភាររយ និងអ្នក្ខែលរស់គៅលំគៅោឋសនគោយពំុបង់នលលឈនួលសស្រមាប់ការសានសក្់គៅ (ពំុខមនាមា្សស់ក្មេ
សិទធិ ឬាអ្នក្ជួល) មាន ៥ភាររយ។ 

ច្ំខណក្ឯស្រទពសយសមសបតតិស្ររួសារ ស្ររួសាររបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន (៨៨ភាររយ) មានទូរស័ពទ
នែ ស្ររួសារខែលមានម តូូមួយគស្ររឿងឬគស្រច្ើនគស្ររឿងមាន ៨៥ភាររយ ស្ររួសារខែលមានក្ង់មាន ៦៦ភារ
រយ ស្ររួសារខែលមានរលយនតធ្ន់តូច្មាន ១១ភាររយ ស្ររួសារខែលមានទូរទសសេន ៍ (ទូរទសសេន៍សគ្មស 
ឬទូរទសសេន៍ LCD) មានតិច្ាង ៣០ភាររយ  និងស្ររួសារខែលមានវិទសយុមានស្រតឹមខត ១០ភាររយប ុគ ្សោះ។ 
ស្ររួសារខែលមានគោឬស្រក្បីមួយក្សាលមានស្របមាណ ២៥ភាររយ និងស្ររួសារខែលមានគស្ររឿងមា សសុីន
ក្សិក្មេមាន ១៤ភាររយ។ មានការក្ត់សមាគសល់គលើសមាភសរគស្របើស្របាស់ក្នុងផ្ទោះគផ្សេងគទៀត ខែលក្នុងគន្ោះ
ស្ររួសារខែលមានទូទឹក្ក្ក្ (១៩ភាររយ) មានថាស្កសយរណប (១៥ភាររយ) មានមា សសុីនគបាក្រក្់ (៩
ភាររយ) មានទូរទសសេន៍ខែសេកាប (៦ភាររយ) មានមា សសុីនស្រតាក់្ (៤ភាររយ) និងមានមា សសុីនចក្ ់
DVD/VCD (៣ភាររយ) (តារាងទី៥)។ 

៥០,០

២២,៨

១២,៣

១១,៩

១,៩ ១,១
ស្របគេទផ្ទោះ

Pillar house

Small dwelling/shelter/hut

Pillar house with concrete
basement

Flat

Apartment

Villa

៣១,៩

៤៧,៤

១៨,១

,៥
២,១ សមាភសរជញ្ជសងំ

Concrete Wood Zinc Bamboo Leaf

៧,៦

៤២,៩
៤៩,១

,៤សមាភសរែបំលូ

Concrete Tile Zinc Leaf

១៤,៣

២៨,៦
៣៥,៧

៤,២ ១៧,២

សមាភសរក្ស្រមាល

Concrete Tile Wood Bamboo Ground

 ផ្ទោះមានសរសរ  
 លំគៅោឋសន/ជស្រមក្/ែទមតូច្ៗ 
 ផ្ទោះសរសរចក្់គបតុងខាងគស្រកាម 
 ផ្ទោះខលវង 
 ផ្ទោះអា្តមិន 
 ផ្ទោះវីឡា 

 គបតុង    គឈើ  ស័ងកសី    ឫសសេី   សលឹក្ 

 គបតុង    គក្សបឿង-ឥែឋ  ស័ងកសី    សលឹក្   គបតុង   គក្សបឿង-ឥែឋ    គឈើ    ឫសសេី    ែី 
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តារាងទី5៖ សមាភសរគស្របើស្របាស់ក្នុងផ្ទោះាក្មេសទិធិរបស់ស្រក្ុមស្ររួសារអ្នក្គ្លើយសំណួរ (រិតា%) 
  តបំនស់្របជុជំន តបំនជ់នបទ សរបុ 

ទូរស័ពទនែ ៨៨,៥ ៨៧,៦ ៨៧,៩ 
ម ូតូ ៨៥,៦ ៨៤,៤ ៨៤,៨ 
ក្ង់ ៥៦,៤ ៧០,៥ ៦៥,៧ 
ទូរទសសេន៍ – ស្របគេទស្របអ្ប់/CRT ២៦,២ ៣១,៧ ២៩,៨ 
ទូរទសសេន៍ – ស្របគេទ LCD/LED (ពំុខមន smart TV) ៣៥,០ ២៤,៤ ២៨,០ 
គោ/ស្រក្បី ១,៨ ៣៧,៣ ២៥,២ 
ទូទឹក្ក្ក្ ៣៥,០ ១១,១ ១៩,២ 
ថាស្កសយរណប (ឧទាហរណ៍ DTV) ៥,៩ ១៩,៥ ១៤,៩ 
គស្ររឿងច្ស្រក្ក្សិក្មេ ១,៥ ២០,៥ ១៤,០ 
រលយនតធុ្នតូច្ ១៥,៩ ៨,៩ ១១,៣ 
វិទសយុ  ៨,៥ ១២,០ ១០,៨ 
មា សសុីនគបាក្រក់្ ១៩,១ ៣,៥ ៨,៨ 
ទូរទសសេន៍ខែសេកាប ១៣,៨ ២,១ ៦,១ 
អ្ ៊ិនធឺ្ណិតតាមផ្ទោះ(មិនខមនា 3G/4G គៅគលើទូរស័ពទនែ) ១១,៥ ០,៩ ៤,៥ 
មានសុីនស្រតាក់្ ១០,៩ ១,១ ៤,៤ 
មា សសុីនចក់្ DVD/VCD ៣,៨ ៣,០ ៣,៣ 
ទូរទសសេន៍នវឆ្សត (ខែលអាច្ភាជសប់អ្ ៊ីនធឺ្ណិតគោយ្ទសល់) ៤,១ ១,៧ ២,៥ 
ឧបក្រណ៍ច្មអិនអាហារ (Microwave) ៣,២ ០,៨ ១,៦ 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួម n= ១.០០០5ន្ក់្ 

 ២.៣. ៤ អ្ក្ខរក្មេហរិញ្ញវតែ ុ

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមានរណនីធ្ន្ោរមានស្របមាណ ១២ភាររយ ក្នងុគន្ោះអ្នក្គ ល្ើយសណំរួ
ក្នងុចំ្គ មអ្នក្គ ល្ើយទាំងអ្ស់គៅតំបន់ស្របជំុជនមាន ២៧ភាររយ  និងតំបនជ់នបទមាន ៧ភាររយ។ ពំុ
មានការសគងកតគឃើញសែិតិែុសោនសរវាងបុរសនិងស្រសតីគន្ោះគទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើនិង
មានរណនីធ្ន្ោរ មានស្រតឹមខត ២០ភាររយប ុគ ្សោះ ប ខុនតពុំមានន័យថាអ្នក្ខែលមានរណនី
ធ្ន្ោរទាំងអ្ស់សុទធខតមានប័ណណ ATM គន្ោះគទ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមានប័ណណ ATM និងបានភាជសប់
ាមួយរណនីធ្ន្ោរ្ទសល់ែលួន គោយមានគ មសោះរបស់ពួក្គរគៅគលើប័ណណគន្ោះ មានច្ំននួស្រតឹមខត ក់្ 
ក្ តសលប ុគ ្សោះ។ 

 

5 ភាររយរណន្តាមអ្នក្គ ល្ើយសំណួរសរុប - ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមសរុបននជួរឈរនីមួយៗមិនគសេើ ១០០% គទ  
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អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលពុំមានរណនីធ្ន្ោរ គោយសារមូលគហតុសំខាន់ៗចំ្នួន៥ រួមមាន៖ ពួក្
គរមានវ័យគក្េងគពក្ (១៧ភាររយ) ពួក្គរោមសនស្របាក្់ោក្់ក្នុងរណនីធ្ន្ោរ (១៥ភាររយ) ពួក្គរ ពំុ
មានឯក្សារសំខាន់ៗគែើមសបីគបើក្រណនីធ្ន្ោរ (១៤ភាររយ) ពួក្គរពំុមានតស្រមូវការគស្របើស្របាស់គសវា
ក្មេហិរញ្ញវតែុ (១១ភាររយ) និងសាថសប័នហិរញ្ញវតែុគៅឆងសយខែលពិបាក្ក្នុងការគធ្វើែំគណើរ (១១ភាររយ)។  

តារាងទី6៖ មូលគហតុខែលពុំមានរណនីធ្ន្ោរ (រិតា%) 
  ស្របជុំជន ជនបទ សរបុ 

គោយសារែញុំគៅគក្េងគពក្ ១៧,៥ ១៦,៦ ១៦,៩ 
គោយសារែញុំពំុមានស្របាក្់ស្ររប់ស្រោន់គែើមសបីោក្់ស្របាក់្គៅក្នុងធ្ន្ោរ ឬសាថសប័ន
ហិរញ្ញវតែុគផ្សេងគទៀត 

១៦,៤ ១៤,៦ ១៥,១ 

គោយសារែញុំពំុមានឯក្សារចំបាច់្គែើមសបីគបើក្រណនីធ្ន្ោរ ១៣,៨ ១៣,៣ ១៣,៥ 
គោយសារែញុំពំុស្រតូវការគសវាហិរញ្ញវតែុគៅសាថសប័នផ្លូវការ ១២,៥ ១០,៩ ១១,៣ 
គោយសារសាថសប័នហិរញ្ញវតែុគៅឆងសយគពក្ ៨,៨ ១១,៤ ១០,៧ 
គោសារគសវាហិរញ្ញវតែុនលលគពក្ ៩ ១០,៣ ៩,៩ 
គោយសារែញុំមិនគជឿាក់្គលើសាថសប័នហិរញ្ញវតែុ ៧,៨ ៧,៤ ៧,៥ 
គោយសារអ្នក្គផ្សេងក្នុងស្ររួសាររបស់ែញុំមានរណនីធ្ន្ោររួច្គហើយ ៨,១ ៤,៤ ៥,៤ 
គោយសារគហតុផ្លសាសន្ ២ ២,៩ ២,៦ 
(បែិគសធ្គ្លើយសំណួរ) ៤,១ ៨,២ ៧,១ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមក្នុងចំ្គ មអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលពំុមានរណនីធ្ន្ោរ n = ៨០០ន្ក់្ 

 ក្់ព័នធនឹងការសនសេំស្របាក្់ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានសនសេំឬទុក្ស្របាក្់គោយមានមូលគហតុ 
ច្សាស់លាស់ក្នុងរយៈគពល១២ខែក្នលងមក្គនោះ មាន ៤២ភាររយ ក្នងុគន្ោះមានបុរស ៣៦ភាររយ និង
ស្រសតីស្របមាណ ៤៨ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមានអាយុគស្រច្ើនបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរបានសនសេសំ្របាក់្
គោយសារមានមូលគហតុច្សាស់លាស់ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងអ្នក្គ្លើយសំណួរវ័យគក្េងខែលពុំបានបញ្ជសក្់
មូលគហតុននការសនសេំស្របាក់្។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានសនសេំស្របាក់្សស្រមាប់គស្របើស្របាស់ន្គពលអ្ន្រត  
ឬសស្រមាប់គពលពួក្គរច្ូលនិវតតន៍មាន ១៤ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានសនសេំស្របាក់្ក្នងុរយៈគពល
១២ខែក្នលងមក្គនោះ មានស្របមាណាមួយភារបី បានគស្របើស្របាស់ស្រក្ុមឬក្លឹបសនសេំគស្រៅផ្លូវការែូច្ាការ
គលងតុងទីន (ស្របាក់្តាមគវន) ឬអ្នក្គៅខាងគស្រៅស្ររួសាររបស់ពួក្គរ។ អ្នក្ខែលបានសនសេសំ្របាក្់គោយ
គស្របើរណនីតាមធ្ន្ោរ សាថសប័នហិរញ្ញវតែុ ឬរណនីស្របាក្់ច្ល័ត មានស្រតឹមខត ៥ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានបញ្ជសក្់ថាមានការែចីស្របាក្់ក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្គនោះ មាន ៣៦
ភាររយ ក្នងុគន្ោះរួមមានស្ររួសារខែលមានប័ណឌអ្តតសញ្ញសស្រកី្ស្រក្ (IDPoor) ៣៥ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរខែលបានែចីស្របាក្់ពីសាថសប័នហិរញ្ញវតែុផ្លូវការមានស្របមាណ ៧៤ភាររយ អ្នក្ខែលបានែចីស្របាក្់ពីមិតតេក្តិ 
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សាច្់ញាតិ ឬអ្នក្ជិតខាងរបសពួ់ក្គរពួក្គរមានគសទើរខត ៦០ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានែចីស្របាក្់ពីអ្នក្ផ្តល់
ស្របាក់្ក្មចគីស្រៅផ្លវូការមាន ៣០ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានសងបំណ ល
អ្ស់មានស្រតឹមខត ២៣ភាររយប ុគ ្សោះ និងអ្នក្ខែលមិនទាន់បានសងបំណ លអ្ស់គៅគ ើយមាន ៧៧
ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ និងស្រកុ្មស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានែចីស្របាក់្ក្នុងគោលបំណងសខំាន់មួយច្ំនួន 
ែូច្ា ការគស្របើស្របាស់ស្របចំស្ររួសារ (២០ភាររយ) សក្មេភាពអាជីវក្មេមិនខមនក្សិក្មេ (២០ភាររយ) 
សក្មេភាពក្សិក្មេ (១៧ភាររយ) និងការទិញឬខក្លមអគរហោឋសន ឬស្រទពសយសមសបតតិគផ្សេងៗ (១៦ភាររយ)។ 

រូបភាពទី7៖ គោលបំណងននការែចីស្របាក្់ក្នងុរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្ (រិតា%) 

  
អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ n = ៣៣៥ន្ក្់ និង អ្នក្គ្លើយសណួំរាស្ររួសារមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ n = ១១៨ន្ក្ ់
 

 
 

  

២
១,៥

០,២
០,២
១,៣
១,៥
១,៨

៤,៤
៤,៨

៩
១៥,៩
១៧

២០,១
២០,៣

១,៩
១,៩

២,៥
១,៣
១,៩

៨,៨
៥,៧
៦,៩

១៣,៨
១៥,៧

២០,៧
១៨,៩

(Don't know)

(Refused to answer)

Other emergencies (fire, flood, theft)

Car repair costs

Rituals (marriage ceremony, funeral etc.)

Purchase land

Support child/ren’s education

Illness, injury, accident

Servicing and existing debts

Purchase of consumer durables (motorbike, car,…)

Purchase/improvement of house or other properties

Agricultural activities

Household consumption needs

Non-agricultural activities

ID Poor Respondents All Respondents

សក្មេភាពមិនខមនក្សិក្មេ 
តស្រមូវការគស្របើស្របាស់ក្នុងស្ររួសារ 

សក្មេភាពក្សិក្មេ 
ទិញ/ខក្លមអផ្ទោះ ឬស្រទពសបសមសបតតិគផ្សេងៗ 

ទិញសមាភសរៈគស្របើស្របាស់បានយូរ (ម ូតូ រលយនតធ្នុតូច្ ...) 
គសវាក្មេនិងការាប់បំណ ល 

ជំងឺ របួស គស្រោោះថានសក្ ់
ផ្គត់ផ្គង់ការអ្ប់រំរបស់ក្ូន 

ទិញែី 
ពិធី្តាមទំគនៀមទំលាប់ស្របនពណី (អា ហ៍ពិ ហ៍ បុណសយសព ។ល។) 

នលលជួសជុលរលយនត 
ការបន្ទសន់គផ្សេងៗ (គេលើងគ្ោះ ទកឹ្ជំនន ់គចរក្មេ) 

(ពុំគ្លើយសំណួរ) 
(ពុំែឹង) 

 
 
 
 

 អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែលមានប័ណណសមធ្ម៌ (IDPoor)    អ្នក្គ ល្ើយសំណួរទាំងអ្ស់  
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៣.១ គោលនគោបាយាត ិនងិខផ្នការ  

ស្របគទសក្មពុាបាន នែល់ែំ ក្់កាលអ្េិវឌសឍន៍លេីននវិស័យអ្ប់រំ ក្នុងការគ្លើយតបគៅនឹង 
បរិបទសក្ល និងតំបន់។ យុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍របស់ក្មពុាមានវិសាលភាពធ្ំទូលាយនិងមានមហិច្ឆតា 
និងគ ត្សតគលើរុណភាពអ្ប់រំស្របក្បគោយសមធ្ម៌ បរិោបនន និងការសិក្សាគពញមួយជីវិត។ យុទធសាស្រសត
គនោះសែិតក្នុងស្រក្បែ័ណឌស្ររប់ស្រជុងគស្រាយខែលស្ររបែណ្ប់គលើការអ្ប់រសំ្ររប់ស្របគេទ និងស្ររប់ក្ស្រមិត ស្រសបតាម
ទសសេនៈវិស័យននការអ្េិវឌសឍ គែើមសបីកា្សយាស្របគទសមានស្របាក្់ច្ំណូលមធ្សយមក្ស្រមិតែពស់គៅឆនសំ២០៣០ 
និងកា្សយាស្របគទសមានច្ំណូលែពស់គៅឆនសំ២០៥០។ គែើមសបីសគស្រមច្បាននូវគោលគៅគសែឋកិ្ច្ចនិងការ
អ្េិវឌសឍគនោះ រាជរោឋសេិបាលក្មពុាន្អាណតតិទី៤ នឹងបនតគ្តសតគលើវិស័យអាទិភាពទាំងបួនែខែល ក្នុងគន្ោះ
មនុសសេគៅខតាអាទិភាពែពស ់បន្ទសប់មក្រឺផ្លវូ គេលើង និងទឹក្។  

 ៣.១.១ ក្ំខណទស្រមងគ់ោលនគោបាយ ខផ្នការ នងិយទុធសាស្រសតន្គពលបច្ចបុសបនន 

ន្គែើមឆនសំ២០១៩ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា បានអ្នុម័តខផ្នទីបងាហសញផ្លូវការអ្ប់រំក្មពុាឆនសំ
២០៣០ ស្រសបតាមគោលគៅអ្េិវឌសឍន៍ស្របក្បគោយច្ីរភាពទី៤ គ្តសតគលើ “ការអ្ប់រំមានរុណភាព
ស្របក្បគោយសមធ្ម៌ បរិោបនន និងគលើក្ក្មពស់ឱកាសសិក្សាគពញមួយជីវិតសស្រមាប់ទាំងអ្ស់ោនស”។ 
ខផ្នទីបងាហសញផ្លវូគនោះមានអាទិភាពគោលនគោបាយច្ំនួន៥ រួមមាន ១) ធាន្ឱសយមានលទធភាពគសេើោនស
ក្នុងការទទួលបានការោំ រ និងការអ្ប់រំកុ្មារតូច្ស្របក្បគោយរុណភាព និងធាន្ការអ្ប់រំមូលោឋសន
គោយឥតរិតនលលស្របក្បគោយសមធ្ម៌ និងរុណភាពខែលទទួលបានលទធផ្លសិក្សាស្របក្បគោយស្របសិទធភាព 
និងភាពគ្លើយតប។ ២) ធាន្ឱសយការបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមានភាររយែពស់គោយ
ទទួលបានលទធផ្លសិក្សាមានភាពគ ល្ើយតប និងយុវជនាគស្រច្ើនកាន់ខតមានលទធភាពច្ូលគរៀនការអ្ប់រំ
បណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈស្របក្បគោយរុណភាព។ ទី៣) ធាន្ឱសយមានលទធភាពគសេើោនស
សស្រមាប់ទំាងអ្ស់ោនសក្នុងការទទួលបានការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈនិងឧតតមសកិ្សា
ស្របក្បគោយរុណភាព។ ៤) បគងកើនឱកាសសិក្សាគពញមួយជីវិតសស្រមាប់យុវជន មនុសសេគពញវ័យទាំងអ្ស់ 
និងអ្នក្សិក្សាែនទគទៀតគែើមសបីសគស្រមច្បាននូវអ្ក្ខរក្មេ និងគលែនពវនត។ និងទី៥) គធ្វើឱសយលអស្របគសើរគ ើងនូវ
អ្េិបាលក្ិច្ច និងការស្ររប់ស្ររងការអ្ប់រំគៅស្ររប់ក្ស្រមិត។ 

ជំពូក ៣៖ ការអប់ររំបេស់កេងជំទង់ និង
យវុជន 
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ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា នឹងអ្នុវតតបខនែមគទៀតនូវខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំ ២០១៩-
២០២៣ គោយគ ត្សតគលើ ១) ធាន្ឱសយការអ្ប់រមំានរុណភាពស្របក្បគោយសមធ្ម៌ បរិោបនន និងគលើក្
ក្មពស់ឱកាសការសិក្សាគពញមួយជីវិតសស្រមាប់ទាំងអ្ស់ោនស។ និងទី ២) ធាន្ភាពស័ក្តិសិទធិននភាពាអ្នក្
ែឹក្នំ្របសម់ស្រនតអី្ប់រំគៅស្ររប់លថំានសក់្[១២]។ 

ការបស្រញ្ជសបគយនឌ័រក្នុងវិស័យអ្ប់រំក្៏ាក្ិច្ចការសំខាន់ ក្នុងការរួមច្ំខណក្អ្នុវតតយុទធសាស្រសត   
ច្តុគកាណែំ ក្់កាលទី៤ របស់រាជរោឋសេិបាល និងខផ្នការយុទធសាស្រសតន្រីរតនៈ ាពិគសសការកាត់បនែយរ
មា្សតគយនឌ័រក្នុងវិស័យអ្ប់រំ។ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា បាននិងកំ្ពុងអ្នុវតតខផ្នការយុទធសាស្រសត
បស្រញ្ជសបគយនឌ័រគៅក្នុងវិស័យអ្ប់រំឆនសំ២០១៦-២០២០ និងបានបស្រញ្ជសបបញ្ហសមួយច្ំនួនគៅក្នុង    
គោលនគោបាយអ្ប់រំស្ររប់អ្នុវិស័យ រួមមានខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំ២០១៩-២០២៣ និង
ខផ្នការសក្មេភាពគោលនគោបាយសតីពីស្ររូបគស្រងៀន។ បខនែមពីគនោះគទៀត ស្រក្សួងអ្ប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា
បានបនតជំរុញឱសយអ្ងគភាពនីមួយៗមានវិធានការាក្់ខសតងតាមរយៈខផ្នការរគស្រមាង ក្មេវិធី្អ្ប់រំ ការផ្តល់
គសវាអ្ប់រំ និងការស្ររប់ស្ររងែឹក្ន្ ំគោយគ្តសតគលើការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ធាន្ឱសយក្ុមារ និងក្ុមារីមានលទធភាព
ច្ូលគរៀនគោយគពញគលញ និងគសេើភាពោនស។ ស្រក្សួងក្៏មានគោលបំណងធាន្ឱសយសគស្រមច្បាននូវគោលគៅ
ច្ំនួន៤ ក្នុងច្ំគ មគោលគៅនិងច្ក្ខុវិស័យទាំង១២ ខែលបានគរៀបរាប់ខាងគលើគោយបញ្ចូលការបស្រញ្ជសប
គយនឌ័រគៅក្នងុខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំ ២០១៩-២០២៣ [១២] ។ 

 ៣.១.២ ក្ខំណទស្រមងវ់មិជសឈការនងិវសិហមជសឈការរបសស់្រក្សងួអ្បរ់ ំយវុជន នងិក្ឡីា  

ការអ្នុវតតក្ំខណទស្រមង់វិមជសឈការនិងវិសហមជសឈការក្នុងវិស័យអ្ប់រំ មានគោលបំណងពស្រងឹង
សវ័យភាព និងរណគនយសយភាពរបសស់ាថសប័នថានសក្់គស្រកាមាតិ និងស្ររឹោះសាថសនសិក្សាសាធារណៈតាមរយៈការគផ្ទរ
មុែងារ និងធ្នធានន្ន្។ ការអ្នុវតតគនោះមានបំណងគធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងនូវរុណភាព តមា្សភាព សមធ្ម ៌
និងរណគនយសយភាពក្នងុការផ្តលគ់សវាន្ន្ជូនសហរមន៍។ 

ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា អ្នុវតតក្ំខណទស្រមង់វិមជសឈការនិងវិសហមជសឈការតាមការច្ងអុលបងាហសញ
ន្ន្របស់រាជរោឋសេិបាល និងាពិគសសស្រសបតាមច្សាប់សតីពកីារស្ររប់ស្ររងរែឋបាលរាជធានី គែតត ស្រកុ្ង 
ស្រសុក្ ែណឌ។ ច្សាប់គនោះក្ំណតជ់គស្រមើសននការគផ្ទរមុែងារតាមខបបស្របរល់ និងខបបស្របតិេូក្មេ។ ក្នុងន័យគនោះ 
រច្ន្សមព័នធរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ស្រតូវបានខបងខច្ក្គៅាខផ្នក្គផ្សេងៗោនសរួមមានន្យក្ោឋសន
ន្ន្ននស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា មនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន 
និងកី្ឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ និងស្ររឹោះសាថសនសិក្សា។ 
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១. ទសីតកីារស្រក្សងួអ្បរ់ ំយវុជន និងក្ឡីា 

ទីសតីការស្រក្សួងទទួលែុសស្រតូវគលើការក្ំណត់គោលនគោបាយ លិែិតបទោឋសនរតិយុតតិ និងោក់្
គច្ញនូវខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំ ស្រពមទាំងក្មេវិធ្ីសិក្សា និងការបណ្តោះប តសលស្ររូបគស្រងៀន។ ទីសតីការ
ស្រក្សួងគស្រជើសគរីសនិងបណ្តោះប តសល (ររុគកាសលសយ) ែល់ស្ររូបគស្រងៀនគច្ញលេីខែលមានសកាតសនុពល និងផ្តល់
វិស្រក្ឹតការែល់ស្ររូបគស្រងៀននិងបុរគលិក្ខែលមានស្រសាប់។ ទីសតីការស្រក្សួងក្៏អ្នុវតតមុែងារាគស្រច្ើនគផ្សេងគទៀត
ក្នងុការធាន្ឱសយការផ្តល់គសវាអ្ប់រំស្របក្បគោយរុណភាព។ ាមួយោនសគនោះខែរ ក្នុងការអ្នុវតតកំ្ខណទស្រមង់
វិមជសឈការនិងវិសហមជសឈការ ទីសតីការស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ទទួលែសុស្រតូវក្នុងការពិនិតសយគ ើងវិញ
និងការក្ំណត់នូវមុែងារ និងធ្នធាន សស្រមាបគ់ផ្ទរឱសយគៅែល់រែឋបាលថានសក្់គស្រកាមាតិ។ ទីសតកីារស្រក្សួងក៏្
ស្ររប់ស្ររងគលើការគធ្វើវិមជសឈការបគច្ចក្គទសសាលាគរៀនផ្ងខែរ។ 

២. មនទរីអ្បរ់ ំយវុជន នងិក្ឡីារាជធាន ីគែតត 

មនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត គែើរតួាអ្នតរការីរវាងស្រក្សួង ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន 
និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ និងសាលាគរៀនគោយផ្តល់ការសស្រមបសស្រមួល និងការោំស្រទ។ ពួក្គរ
រាយការណ៍គៅក្នុងខែនសមតែក្ិច្ចគរៀងៗែលួន ក្នុងន្មាអ្ងគភាពជួរគស្រកាយោំស្រទែល់គសវាក្មេអ្ប់រំ។ ក្នុងការ
អ្នុវតតក្ំខណទស្រមង់វិមជសឈការ និងវិសហមជសឈការ ស្រសបតាមច្សាប់សតីពីការស្ររប់ស្ររងរែឋបាលរាជធានីគែតត 
ស្រកុ្ង ស្រសុក្ ែណឌ (ច្សាប់គរៀបចំ្អ្ងគការ) មនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត គែើរតួាគសន្ធ្ិការឱសយ
ស្រកុ្មស្របឹក្សានិងរណៈេិបាលរាជធានី គែតត ក្នុងន្មាសមាជិក្រណៈក្មេការសស្រមបសស្រមលួបគច្ចក្គទស
ថានសក្់រាជធានី គែតត។ 

៣. ការោិលយ័អ្បរ់ ំយវុជន នងិក្ឡីាននរែឋបាលស្រក្ងុ ស្រសកុ្ ែណឌ  

ការិោល័យអ្ប់រ ំយុវជន និងកី្ឡាននរែឋបាលស្រកុ្ង ស្រសុក្ ែណឌ គែើរតួាអ្នតរការីរវាងស្រក្សងួអ្ប់រំ 
យុវជន និងក្ីឡា និងសាលាគរៀន គោយផ្តល់ការសស្រមបសស្រមួល និងការោំស្រទ។ ែូច្ោនសនឹងមនទីរអ្ប់រំ យុវជន 
និងក្ីឡារាជធានី គែតត ផ្ងខែរ ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡាននរែឋបាលស្រកុ្ង ស្រសុក្ ែណឌ មានរបប
របាយការណ៍គៅក្នុងខែនសមតែក្ិច្ចគរៀងៗែលួន ក្នងុន្មាអ្ងគភាពជួរគស្រកាយោំស្រទការផ្តលគ់សវាអ្ប់រំ។ 
ពួក្គរទទួលែុសស្រតូវក្នុងការអ្នុវតតក្ំខណទស្រមង់វិមជសឈការនិងវិសហមជសឈការស្រសបតាមច្សាប់សតីពីការ
ស្ររប់ស្ររងរែឋបាលរាជធានី គែតត ស្រកុ្ង ស្រសុក្ ែណឌ។ ពួក្គរក្៏ទទួលែុសស្រតូវក្នុងការអ្នុវតតតាមក្មេវិធ្ីាតិ
សស្រមាប់ការអ្េិវឌសឍតាមខបបស្របាធ្ិបគតយសយគៅថានសក្់គស្រកាមាតិ និងគសច្ក្តីសគស្រមច្ន្ន្របស់រាជរោឋសេិបាល
 ក្់ព័នធនឹងការគរៀបច្ំគ ើងវិញនូវតួន្ទី ភារក្ិច្ច រច្ន្សមព័នធរបស់រែឋបាលឯក្ភាពស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ។ 
ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡានឹងគផ្ទរមុែងារទាំងស្រសុងរបស់ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាល  ស្រកុ្ង 
ស្រសុក្ ែណឌ ខែលក្ំពុងអ្នុវតត។ 
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សាលាគរៀនមានសវ័យភាពក្នុងការងារស្ររប់ស្ររង និងែឹក្ន្ំទាំងខផ្នក្បគច្ចក្គទស និងរែឋបាល 
គស្រកាមការសស្រមបសស្រមួលការងារ និងការោំស្រទន្ន្ពីថានសក្់រែឋបាលឯក្ភាពស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ ខែលមាន 
ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាាគសន្ធ្កិារ។ 

៤. ស្ររោឹះសាថសនសកិ្សា 

ាក្ខនលងផ្តល់គសវាអ្ប់រំ ស្ររប់ស្ររងអ្ប់រំ ការបគស្រងៀននិងគរៀនគោយ្ទសល់ ក្នុងន្មាអ្ងគភាពជួរមុែ
គលើការផ្តល់គសវាអ្ប់រំ។ ក្នលងមក្ស្រក្សួងបានផ្តល់ធ្នធានចំបាច្់ន្ន្ែូច្ា ស្ររូបគស្រងៀន សមាភសរ
បរិកាខសរ អ្ោរសិក្សា និងលវិកាែំគណើរការែល់សាលាគរៀន្ទសល់។ សាលាគរៀនបានគស្របើស្របាស់រណនី
ធ្ន្ោរសស្រមាប់លំហូរសាច្់ស្របាក្់គែើមសបីពគនលឿនការងារ ធាន្កាត់បនែយការិោធ្ិបគតយសយគលើបញ្ជីការ  
រណគនយសយ។ សាលាគរៀនស្រតូវបានផ្តល់នូវសវ័យភាពក្នុងការគរៀបចំ្ខផ្នការសក្មេភាពអ្េិវឌសឍរបស់ែលួន 
ការស្ររប់ស្ររងការងាររែឋបាលសាលាគរៀន និងការងារបគច្ចក្គទសគរៀននិងបគស្រងៀន។ សាលាគរៀននឹងមាន
ការទទួលែុសស្រតូវកាន់ខតែពស់តាមរយៈការផ្តល់នូវសវ័យភាពខែលបាន និងកំ្ពុងគធ្វើគ ើងាបនតបន្ទសប់។ 
ចប់ពីឆនសំ២០០០ ស្រក្សួងបានគផ្ទរលវិកាែំគណើរការសាលាគរៀនតាមរយៈការគផ្ទរលវិកាពីរតន្ោរាតិែល់
សាលាគរៀន្ទសល់ គែើមសបីធាន្បាននូវស្របសិទធភាពននការផ្តល់គសវា និងកាត់បនែយការិោធ្ិបគតយសយ។    
គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងបទពិគសាធ្ន៍ននការអ្នុវតតគៅស្របគទសែនទ ការស្របមូលលវិកាសាលាគរៀនមក្ស្ររប់ស្ររង
គៅក្ស្រមិតស្រសកុ្ អាច្មានការិោធិ្បគតយសយ នងិហានិេយ័ [១១]។  គលើសពីគនោះគទៀត វសិ័យអ្ប់រំគែើរតួន្ទីោ សង
សំខាន់ក្នុងការអ្េិវឌសឍាតិន្គពលអ្ន្រត។ 

៣.២ សាថសនភាពអ្បរ់គំក្េងជទំង ់នងិយវុជនន្គពលបច្ចបុសបនន  
 

 ៣.២.១ សចូ្ន្ក្រអ្បរ់មំយួច្នំនួរបសស់្រក្សងួអ្បរ ំយវុជន នងិក្ឡីា  
ខផ្អក្តាមសែិតិនិងសូច្ន្ក្រអ្ប់រំសាធារណៈរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា អ្ស្រតាពិតននការ

សិក្សាគៅបឋមសិក្សាសគស្រមច្បានាង ៩០ភាររយ ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំ រឺគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា
២០០៩-២០១០ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាពិតននការសិក្សាគនោះមានការគក្ើនគ ើងាលំោប់ចបពី់ឆនសំ
សិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១២-២០១៣ ខែលសគស្រមច្បានគសទើរខត ១០០ភាររយ ក្នងុអំ្ ុងឆនសំ
សិក្សាទាំងគន្ោះ។ គទាោះោ សង  អ្ស្រតាពិតននការសិក្សាគនោះបានលយច្ុោះច្គន្្សោះពី៤-៥ភាររយ ក្នុងឆនសំ
សិក្សាចុ្ងគស្រកាយ ២០១៨-២០១៩។ 

ផ្ទយុគៅវិញ អ្ស្រតារួមននការសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិបានលយច្ុោះាលំោប់គលរក្នងុក្ស្រមិត 
៥ភាររយ ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់ឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ ប ខុនតអ្ស្រតាគនោះបានគក្ើន
គ ើងវិញ ៤ភាររយ ក្នុងរយៈគពល៣ឆនសំសិក្សារហូតែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ និន្នសការែូច្ោនសគនោះ
បានគក្ើតមានគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ ខែលអ្ស្រតារួមននការសិក្សាបានលយច្ុោះាបនតបន្ទសប់ក្នុងរយៈគពល
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ែូច្ោនសក្នុងក្ស្រមិត ៨ភាររយ និងបនតគក្ើនាបនតបន្ទសប់ក្នុងក្ស្រមិត ៤ភាររយ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៥-
២០១៦ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតារួមននការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិក្នុងឆនសំសកិ្សា២០១៨-
២០១៩ មានច្គន្្សោះព២ី-៤ភាររយ ទាបាងកាលពីែប់ឆនសមុំន(រូបភាពទី៨)។ 

រូបភាពទី8៖ អ្ស្រតាពិត និងអ្ស្រតារួមននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសកិ្សា ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

ខផ្អក្តាមសែិតិនិងសូច្ន្ក្រអ្ប់រំសាធារណៈរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា អ្ស្រតាពិតននការ
សិក្សាគៅបឋមសិក្សា ចប់គផ្តើមមានរមា្សតរវាងតំបន់ស្របជុំជននិងតំបន់ជនបទពីឆនសំសិក្សា២០១១-២០១២ 
ែល់ឆនសំសិក្សាចុ្ងគស្រកាយ ២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាពិតននការសកិ្សាគៅតំបន់ជនបទទាបាង គៅតំបន់
ស្របជុំជនក្នុងក្ស្រមិតាមធ្សយម ១៥ភាររយ។ និន្នសការលយច្ុោះគនោះបានគក្ើតមានក្នុងរយៈគពល ៧ឆនសំច្ុងគស្រកាយ
ននរយៈគពល១០ឆនសគំៅក្នងុតំបន់ទំាងពីរ។ 

អ្ស្រតារួមននការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិក្៏មានរមា្សតផ្ងខែរ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា ២០០៩-
២០១០ និង២០១៨-២០១៩ ប ខុនតរម្ាសតគនោះបានលយចុ្ោះក្នងុឆនសំសកិ្សា២០១៨-២០១៩។   អ្ស្រតារួមនន
ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅតំបន់ជនបទ ែពស់ាងគៅតំបន់ស្របជុំជនបនតិច្បនតួច្ក្នងុឆនសំសិក្សា
២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតារួមននការសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិក៏្មានរម្ាសតធំ្ផ្ងខែរខែលគៅតំបន់
ស្របជំុជនែពសា់ងតំបន់ជនបទ ៣៤ភាររយ ក្នងុឆនសំសកិ្សា២០០៩-២០១០។ អ្ស្រតារួមននការសិក្សាគៅ
មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅតំបន់ស្របជុំជន បានលយច្ុោះាបនតបន្ទសប់ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ ស្រសបគពល
ខែលអ្ស្រតាគនោះគៅតំបន់ជនបទមានការគក្ើនគ ើងបនតិច្មតង  ៗក្នុងរយៈគពល៦ឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ គោយសារមាន
ទិសគៅផ្ទុយោនសខបបគនោះ រមា្សតបានរួមតូច្ោ សងយឺត ពី៣៤ភាររយ ក្នុងឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០   
មក្ស្រតឹម ១៤ភាររយគៅឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩ (រូបភាពទី៩)។ 

៩៤,៨ ៩៥,២ ៩៦,៤ ៩៧ ៩៥,៦ ៩៤,៥ ៩៣,៩ ៩៣,៥ ៩២,៦ ៩២,៤

៥៨,១ ៥៨,៥ ៥៥ ៥៣,៦ ៥៣,៣ ៥៣,៣ ៥៣,៨ ៥៥,៧ ៥៦,៨ ៥៦,៥

៣២,៣ ៣២,៩ ៣០,៦ ២៧,៤ ២៤,៩ ២៤,២ ២៤,៣ ២៥,១ ២៦,៩ ២៨,១
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Primary Lower secondary Upper secondary បឋមសិក្សា (អ្ស្រតាពិត)       មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ (អ្ស្រតារួម)       មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ (អ្ស្រតារួម) 

២០០៩/១០    ២០១០/១១   ២០១១/១២   ២០១២/១៣   ២០១៣/១៤   ២០១៤/១៥   ២០១៥/១៦   ២០១៦/១៧   ២០១៧/១៨   ២០១៨/១៩ 



56 

 

រូបភាពទី9៖ អ្ស្រតាពិត និងអ្ស្រតារួមននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសកិ្សាពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតបំន់ស្របជុជំន/
តំបនជ់នបទ (រតិា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតាននការសិក្សារបស់សិសសេស្របុស និងសិសសេស្រសីគៅស្ររប់ក្ស្រមិតសិក្សារឺស្របហាក្់ស្របខហលោនស 
ប ុខនតអ្ស្រតាគនោះមានការខស្របស្របួលមួយច្ំនួនរួរឱសយក្ត់សមាគសល់សស្រមាប់គេទទាំងពីរ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា
២០១៣-២០១៤ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាននការសិក្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិរបស់សិសសេស្របសុ 
បានលយចុ្ោះ ៣ភាររយ ក្នងុឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ បន្ទសប់មក្អ្ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងតិច្តួច្ក្នងុ    រ
យៈគពល៣ឆនសំច្ុងគស្រកាយ។ ទនទមឹនឹងគនោះ អ្ស្រតាននការសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិរបស់សិសសេស្រស ី
បានគក្ើនគ ើង ៣ភាររយ ក្នុងឆនសំសិក្សាែខែល និងបានស្របគសើរគ ើងាបនតបន្ទសប់រហូតែល់ឆនសំសិក្សា
២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាននការសកិ្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិរបស់សិសសេស្រសី ែពស់ាងសសិសេស្របុស ៩
ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាននការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ    របស់សិសសេស្រសី
ែពស់ាងសិសសេស្របុស ៦ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា ២០១៨-២០១៩ (រូបភាពទី១០)។ 

  

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Primary: Urban 92.2 93.8 87.8 83.2 83.6 82.9 83.3 81.3 79.8 79.8

Primary: Rural 95.3 95.5 98.4 100.2 98.4 97.2 96.5 96.5 95.8 95.6

Lower secondary: Urban 76.4 76 61.4 59.4 60 58.3 55.8 55.5 56 55.4

Lower secondary: Rural 54.6 54.9 53.5 52.2 51.7 52.1 53.3 55.8 57 56.8

Upper secondary: Urban 62.9 68.6 53.6 47.2 42.8 40.6 39.4 38.6 39.3 38.9

Upper secondary: Rural 24.7 25.3 24.8 22.3 20.3 19.9 20.2 21.4 23.6 25.1
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២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

  បឋមសិក្សា៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៩២,២ ៩៣,៨ ៨៧,៨ ៨៣,២ ៨៣,៦ ៨២,៩ ៨៣,៣ ៨១,៣ ៧៩,៨ ៧៩,៨

  បឋមសិក្សា៖ តំបន់ជនបទ ៩៥,៣ ៩៥.៥ ៩៨,៤ ១០០,២ ៩៨,៤ ៩៧,២ ៩៦.៥ ៩៦.៥ ៩៥,៨ ៩៥,៦

  មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៧៦,៤ ៧៦,០ ៦១,៤ ៥៩,៤ ៦០,០ ៥៨,៣ ៥៥,៨ ៥៥,៥ ៥៦,០ ៥៥,៤

  មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ៥៤,៦ ៥៤,៩ ៥៣.៥ ៥២,២ ៥១,៧ ៥២,១ ៥៣,៣ ៥៥,៨ ៥៧,០ ៥៦,៨

  មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៦២,៩ ៦៨,៦ ៥៣,៦ ៤៧,២ ៤២,៨ ៤០,៦ ៣៩,៤ ៣៨,៦ ៣៩,៣ ៣៨,៩

  មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ២៤,៧ ២៥,៣ ២៤,៨ ២២,៣ ២០,៣ ១៩,៩ ២០,២ ២១,៤ ២៣,៦ ២៥,១
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រូបភាពទី10៖ អ្ស្រតាននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ (រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
 

អ្ស្រតាននការសិក្សាគៅរាជធានី គែតតទាំង៦ មានភាពែុសោនស។ អ្ស្រតាពិតននការសិក្សាគៅបឋមសិក្សា
ក្នុងគែតតបាត់ែំបង ស្រក្គច្ោះ និងនស្រពខវង មានការគក្ើនគ ើងាលំោប់ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ 
ែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ខែលសគស្រមច្បានគសទើរខត ១០០ភាររយក្នុងរយៈគពលគន្ោះ។ អ្ស្រតាពិត
ននការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាមានការលយច្ុោះតិច្តួច្សស្រមាប់គែតតក្ំពង់ធ្ំ និងរាជធានីេនំគពញក្នុងរយៈគពល 
៥ឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ ទនទឹមនឹងគនោះ អ្ស្រតាពិតននការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាគៅគែតតក្ំពតបានលយចុ្ោះា
បនតបន្ទសប់ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ខែលបានលយច្ុោះោ សងខា្សំង
រហូតែល់ ១១ភាររយ គៅក្នងុឆនសសំកិ្សាបច្ចុបសបននគបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងរយៈគពល១០ឆនសំមុន។ អ្ស្រតាពិតនន
ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅស្ររប់តំបន់ បានគក្ើនគ ើងែពស់បំផ្ុតក្នុងច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១០-
២០១១ និង២០១១-២០១២ បន្ទសប់មក្បានលយច្ុោះាបនតបន្ទសប់រហូតែល់ឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយ     
គទាោះោ សង ក៏្គោយ ក៏្អ្ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងាមធ្សយម ២៤ភាររយ។ 

គៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមាននិន្នសការស្របហាក្់ស្របខហលោនសគនោះផ្ងខែរ គោយអ្ស្រតាននការសិក្សា
គៅតាមរាជធានី គែតតទាំងអ្ស់បានគ ើងែពស់បំផ្ុតក្នុងរយៈគពល ៨ គៅ ៩ឆនសំក្នលងមក្ និងបានចបគ់ផ្តើម
លយច្ុោះរហូតែល់ឆនសំសិក្សាចុ្ងគស្រកាយ។ គទាោះោ សង  អ្ស្រតាគនោះមានការគក្ើនគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ា
មធ្សយមស្របមាណ ១០ភាររយ គៅស្ររប់គែតត គលើក្ខលងខតរាជធានីេនំគពញ គោយអ្ស្រតាននការសកិ្សាគៅរាជ
ធានីេនំគពញបានលយចុ្ោះ៨ភាររយ ក្នងុឆនសំសកិ្សាចុ្ងគស្រកាយគធ្ៀបគៅនឹងរយៈគពល១០ឆនសំមុន។ 

 

 

 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Primary: Male 95 95.8 96.7 96.9 95.4 94.1 93.3 93.2 92.4 92

Primary: Female 94.6 94.6 96.1 97 95.8 94.9 94.7 93.9 92.9 92.8

Lower secondary: Male 59 59.1 55 53 52.1 51.5 51.1 52.1 52.8 52.3

Lower secondary: Female 57.1 57.8 55 54.2 54.5 55.3 56.7 59.6 61 61.1

Upper secondary: Male 35.2 35.7 32.1 28.3 25.2 23.8 23.3 23.6 24.7 25.2

Upper secondary: Female 29.2 30.1 28.9 26.4 24.6 24.6 24.2 26.7 29.3 31.2
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២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   បឋមសិក្សា៖ ប្ប ស ៩៥ ៩៥,៨ ៩៦,៧ ៩៦,៩ ៩៥,៤ ៩៤,១ ៩៣,៣ ៩៣,២ ៩២,៤ ៩២

   បឋមសិក្សា៖ ប្សី ៩៤,៦ ៩៤,៦ ៩៦,១ ៩៧ ៩៥,៨ ៩៤,៩ ៩៤,៧ ៩៣,៩ ៩២,៩ ៩២,៨

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្ប ស ៥៩ ៥៩,១ ៥៥ ៥៣ ៥២ ៥១ ៥១,១ ៥២,១ ៥២,៨ ៥២,៣

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្សី ៥៧,១ ៥៧,៨ ៥៥. ៥៤,២ ៥៤,៥ ៥៥,៣ ៥៦,៧ ៥៩,៦ ៦១ ៦១,១

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្ប ស ៣៥,២ ៣៥,៧ ៣២,១ ២៨,៣ ២៥,២ ២៣,៨ ២៣,៣ ២៣,៦ ២៤,៧ ២៥,២

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្សី ២៩,២ ៣០,១ ២៨,៩ ២៦,៤ ២៤,៦ ២៤,៦ ២៤,២ ២៦,៧ ២៩,៣ ៣១,២
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តារាងទី7៖ អ្ស្រតាននការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសកិ្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រតិា%) 

ក្ស្រមតិសកិ្សា 
រាជធាន ី
គែតត 

ឆនសសំកិ្សា 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩ 

បឋមសកិ្សា 

  
  
  
  

បាត់ែំបង ៩៤,៩ ៩៥,៤ ៩៥,៥ ៩៧,១ ៩៨,៥ ៩៦,៨ ៩៤,២ ៩៥,៤ ៩៦ ៩៦ 
កំ្ពង់ធំ្ ៩៤,៩ ៩៥,១ ៩៧,៩ ៩៦,៧ ៩៨,១ ៩៣,២ ៩១,២ ៩២,២ ៩២,៣ ៩១,៩ 
កំ្ពត ៩៤,១ ៩៧,២ ៩៧,៥ ៩៥,៥ ៩៤,១ ៩១ ៨៧,៦ ៨៧ ៨៥,៧ ៨៣,២ 
ស្រក្គច្ោះ ៩៥,៨ ៩៦,៧ ៩៧,៤ ៩៧,៩ ៩៨,១ ៩៧,៩ ៩៦,៦ ៩៨,៨ ៩៤ ៩៨,១ 
េនំគពញ ៨៧,៨ ៩១,៨ ៩២,៤ ៩៨ ៨៩,៥ ៨៩,៥ ៨៨,៣ ៨៦,៤ ៨៤,២ ៨៣ 
នស្រពខវង ៩៧,២ ៩៥,៩ ៩៧,៨ ៩៧,៨ ៩៧,៥ ៩៩,១ ៩៤,៥ ៩៧,៧ ៩៨,២ ៩៨,៥ 

មធ្សយមសកិ្សា 
បឋមេមូ ិ

  
  
  

បាត់ែំបង ២៨,៣ ៥២,៦ ៤៨,៤ ៤៥,៩ ៤៥,៤ ៤៥,២ ៤៥,១ ៤៥,៨ ៤៧,៥ ៤៨,៤ 
កំ្ពង់ធំ្ ២៥,៣ ៥២,២ ៤៩,៦ ៤៧,៩ ៤៧,៩ ៤៧,៤ ៤៨,៩ ៥៣,២ ៥៥,៨ ៥៧,៧ 
កំ្ពត ៣៦,៧ ៤៦,១ ៦០,៤ ៥៩,៣ ៥៨,៨ ៦០,៥ ៦១,៤ ៦៣,៤ ៦២,៧ ៥៨,២ 
ស្រក្គច្ោះ ២៦,៨ ៥២,៧ ៤២,៤ ៤០,៥ ៤០,២ ៤០,៧ ៤២,៦ ៤៣,៨ ៤៥,៦ ៤៤,៧ 
េនំគពញ ៥៥,១ ៦៨,៧ ៧១,៧ ៦៩,៣ ៦៤,២ ៦១,៦ ៥៧,១ ៥៦,៣ ៥៦,៣ ៥៥,៥ 
នស្រពខវង ៣២,៥ ៦៤,៧ ៥៨,០ ៥៧,៦ ៥៨,០ ៥៧,៧ ៦០,៤ ៦៣,៨ ៦៥,០ ៦៣,៧ 

មធ្សយមសកិ្សា 
ទតុេិមូ ិ

 
 
 
  

បាត់ែំបង ១៤,៩ ២៨,២ ២៦,៩ ២៣ ១៩,៧ ១៧,៨ ១៧,៨ ១៨,០ ១៩,៧ ២០,២ 
កំ្ពង់ធំ្ ១៧,០ ២៨,៨ ២៨,០ ២៥,២ ២២,៦ ២២,៤ ២២,៥ ២៣,៥ ២៥,៧ ២៧,៩ 
កំ្ពត ២៣,៣ ៣៥,៦ ៣៣,៦ ៣០,០ ២៧,៥ ២៦,៩ ២៧,៦ ២៩,៦ ៣១,៩ ៣២,៤ 
ស្រក្គច្ោះ ១៦,៥ ២៤,៣ ២៣,៣ ២០,៩ ១៩,៥ ១៨,៨ ១៨,០ ១៨,៩ ២០,៧ ២១,៣ 
េនំគពញ ៤០,១ ៦៣,៤ ៥១,៥ ៤៤,៨ ៣៩,០ ៣៧,២ ៣៦,០ ៣៤,៣ ៣៣,៩ ៣២,៦ 
នស្រពខវង ១៦,១ ២៧,១ ២៧,៣ ២៥,៩ ២៤,០ ២៣,១ ២៤,២ ២៦,១ ២៨,៥ ៣០,៨ 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាមានការខស្របស្របួលគៅស្ររប់ក្ស្រមិតសិក្សាក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ រឺគៅ
ច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាបាន
គក្ើនគ ើងជិតែល ់៩០ភាររយ ក្នងុច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១១-២០១២ និង២០១២-២០១៣ បន្ទសប់មក្
អ្ស្រតាគនោះបានលយចុ្ោះាលំោប់មក្គៅស្រតឹម ៧៩ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៧-២០១៨។ ចុ្ងគស្រកាយ អ្
ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងែល់ ៨២ភាររយ ក្នងុឆនសំសកិ្សា២០០១៨-២០១៩។   

អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិ បានលយច្ុោះគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ 
និង២០១៣-២០១៤ បន្ទសប់មក្មានការគក្ើនគ ើងគលរាលំោប់ពីឆនសំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ែល់ ២០១៨-
២០១៩។ គៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមាននិន្នសការលយច្ុោះគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ និង
២០១៥-២០១៦ បន្ទសប់មក្មាននិន្នសការគក្ើនគ ើងគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា ២០១៥-២០១៦និង២០១៨-
២០១៩។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមានភាររយទាបាងអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សា
គៅក្ស្រមិតសកិ្សាគផ្សេងគទៀត ចប់ពី២៦ភាររយ មក្ស្រតឹម ២២ភាររយ ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ រឺគៅ
ច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ និង២០១៨-២០១៩ (រូបភាពទី១១)។ 
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រូបភាពទី11៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នងុការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមក្ស្រមិតសិក្សា 
(រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅបឋមសិក្សាគៅតំបន់ជនបទែពស់ាងគៅតំបន់ស្របជំុជន ក្នងុឆនសំសកិ្សា 
២០១១-២០១២ គោយគៅតំបន់ជនបទមាន ៩២ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងតំបន់ស្របជំុជនមាន ៧៨
ភាររយ។ គនោះាការពិត ខែលសូមសបីខតអ្ស្រតាបញ្ចបក់ារសិក្សាគៅបឋមសិក្សាគៅតំបន់ជនបទបានលយច្ុោះ
ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០១២-២០១៣ក្៏គោយ ក៏្អ្ស្រតាគនោះគៅតំបន់ជនបទគៅខតែពស់ាងតំបន់ស្របជុំជន
ែខែលក្នុងក្ស្រមិតាមធ្សយម ១៣ភាររយ។ ច្ំខណក្ឯអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិក្៏
មានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ផ្ងខែរវាងតំបន់ស្របជុំជន និងតំបន់ជនបទ រហូតែល់ឆនសំសិក្សា
២០១៦-២០១៧ គហើយរម្ាសតននភាពែុសោនសគនោះបានលយច្ុោះមក្គៅតិច្ាង ១ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា 
២០១៨-២០១៩។ សស្រមាប់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ មានរម្ាសតោ សងខា្សរំវាងអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅតំបន់
ស្របជំុជននិងអ្នក្គៅតំបន់ជនបទ គោយមានភាពែុសោនស ៤៨ភាររយ ក្នងុឆនសំសិក្សា២០១០-២០១១។ 
ចប់តាំងពីគពលគន្ោះមក្ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅតំបន់ស្របជុំជនបានលយចុ្ោះ គហើយរមា្សតបាន កាត់
បនែយពី៤៨ភាររយ មក្ស្រតឹម ១៤ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩។ 
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Primary Lower secondary Upper secondary បឋមសិក្សា     មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ     មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ  

២០០៩/១០    ២០១០/១១   ២០១១/១២   ២០១២/១៣   ២០១៣/១៤   ២០១៤/១៥   ២០១៥/១៦   ២០១៦/១៧   ២០១៧/១៨   ២០១៨/១៩ 
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រូបភាពទី12៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នងុការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមតំបន់ស្របជុំ
ជន/ជនបទ (រតិា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិសសេស្រសី រឺែពស់ាងអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សារបស់សិសសេស្របសុតិច្តួច្
គៅស្ររប់ក្ស្រមិតសិក្សារវាងឆនសសំិក្សា២០១៤-២០១៥ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅ
បឋមសិក្សារបស់សិសសេស្រសីែពស់ាងសសិសេស្របសុ ៥ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ 
៦ភាររយ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូម ិ២ភាររយ។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិរបស់
សិសសេស្រសីែពស់ាងសិសសេស្របុសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៦-២០១៧ និង២០១៨-
២០១៩ (ាមធ្សយមច្គន្្សោះពី៨-៩ភាររយ)។ 

រូបភាពទី13៖ និន្នសការននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាក្នងុការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ តាមគេទ (រិត
ា%) 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Primary: Male 82.8 85.6 89.6 86.9 87.8 81.8 77.5 76.7 75.7 78.5

Primary: Female 83.6 85.0 89.9 87.8 90.2 86.6 84.0 83.2 82.7 86.1

Lower secondary: Male 50.0 49.2 42.6 42.2 38.2 38.9 37.3 39.4 40.4 40.7

Lower secondary: Female 47.3 44.3 41.6 40.4 40.0 41.8 41.3 45.9 49.0 50.2

Upper secondary: Male 29.4 31.6 29.5 28.7 23.3 20.0 18.9 19.1 20.5 20.1

Upper secondary: Female 22.5 25.2 26.1 25.3 22.1 20.1 20.0 21.3 23.9 24.5
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២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៨៤,៣ ៩១,០ ៧៨,០ ៧៩,១ ៧៦,៩ ៧៤,១ ៧២,៦ ៧១,០ ៦៩,៣ ៧៣,០

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ជនបទ ៨៣,០ ៨៤,៣ ៩២,៤ ៩៤,០ ៩១,៧ ៨៦,៥ ៨២,៥ ៨២,០ ៨១,៤ ៨៤,៤

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៦៨,២ ៦០,៨ ៥២៦ ៥១.៥ ៤៩,៧ ៤៩,៦ ៤៤.៥ ៤៥,០ ៤៥,៦ ៤៥,៨

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ៤៤,៧ ៤៣,៤ ៣៩,៧ ៣៧,៧ ៣៦,៦ ៣៨,០ ៣៧,៩ ៤២,០ ៤៤,៣ ៤៥,១

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៥៦,១ ៦៧.៥ ៥២,៨ ៤៩,២ ៤២,២ ៣៥,៨ ៣៣,៩ ៣៣,៥ ៣៥,៧ ៣៣,១

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ១៨,០ ២០,០ ២១,៣ ២០,៤ ១៧.៥ ១៥,៧ ១៥,៤ ១៦,៤ ១៨,២ ១៩,១

 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៨២,៨ ៨៥,៦ ៨៩,៦ ៨៦,៩ ៨៧,៨ ៨១,៨ ៧៧,៥ ៧៦,៧ ៧៥,៧ ៧៨,៥

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ជនបទ ៨៣,៦ ៨៥,០ ៨៩,៩ ៨៧,៨ ៩០,២ ៨៦,៦ ៨៤,០ ៨៣,២ ៨២,៧ ៨៦,១

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៥០,០ ៤៩,២ ៤២,៦ ៤២,២ ៣៨,២ ៣៨,៩ ៣៧,៣ ៣៩,៤ ៤០,៤ ៤០,៧

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ៤៧,៣ ៤៤,៣ ៤១,៦ ៤០,៤ ៤០,០ ៤១,៨ ៤១,៣ ៤៥,៩ ៤៩,០ ៥០,២

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ២៩,៤ ៣១,៦ ២៩,៥ ២៨,៧ ២៣,៣ ២០,០ ១៨,៩ ១៩,១ ២០,៥ ២០,១

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ២២,៥ ២៥,២ ២៦,១ ២៥,៣ ២២,១ ២០,១ ២០,០ ២១,៣ ២៣,៩ ២៤,៥
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អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅតាមរាជធានី គែតតទាំង៦ មានភាពស្របហាក្់ស្របខហលនឹងនិន្នសការននអ្ស្រតា
បញ្ចប់ការសកិ្សាគៅថានសក្់ាតិខែរ គោយមានការខស្របស្របួលក្នងុរយៈគពល១០ឆនសគំនោះ រីគៅច្គន្្សោះឆនសសំិក្សា
២០០៩-២០១០ និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាស្ររប់រាជធានី គែតត    
បានគក្ើនគ ើងាលោំប់ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ ែល ់ ២០១២-២០១៣ ឬ២០១៤-២០១៥ 
បន្ទសប់មក្អ្ស្រតាគនោះបានលយច្ុោះាលំោប់រហូតែល់ឆនសំសិក្សា២០១៧-២០១៨។ ច្ុងគស្រកាយ អ្ស្រតាបញ្ចប់
ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាបានគក្ើនគ ើងបនតចិ្ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
គៅស្ររប់ទីក្ខនលង។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិ 
មាននិន្នសការធ្ាសក់្ចុ្ោះចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៤-២០១៥ គៅក្នងុគែតតចំ្នួន៥ និង
បន្ទសប់មក្អ្ស្រតាគនោះមាននិន្នសការគក្ើនគ ើងតិច្តួច្រហូតែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាបញ្ចប់
ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅរាជធានីេនំគពញមានលក្ខណៈែុសពី
គែតតែនទ។ អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅរាជធានីេនំគពញបានគក្ើនគ ើងនិងលយច្ុោះក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ 
គហើយគៅក្នុងឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិបានលយច្ុោះមក្គៅ
ស្រតឹម ៤៦ភាររយ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិលយច្ុោះមក្គៅស្រតឹម ២៨ភាររយ  មានន័យថាអ្ស្រតាបញ្ចប់
ការសិក្សាគៅឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយទាបាងអ្ស្រតាគនោះកាលពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ គសទើរខត ៥០ភាររយ។ 

តារាងទី8៖ អ្ស្រតាននការច្ុោះគ មសោះច្លូគរៀនតាមក្ស្រមិតននការអ្ប់រំតាមប តសគែតតពីឆនសំ២០០៩-២០១៩ (រិត
ា%)  

ក្ស្រមតិសកិ្សា 
រាជធាន ី
គែតត 

ឆនសសំកិ្សា 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩ 

បឋមសកិ្សា 

  
  
  
  

បាត់ែំបង ៨៣,៤ ៧៥,២ ៨៣ ៨៦.៥ ៨៣,២ ៧៩,៧ ៧៦,៨ ៧៥,៣ ៧៧,៤ ៨០,៩ 
កំ្ពង់ធំ្ ៧៧ ៧៩,៦ ៨៤,២ ៨៦,៤ ៨៤,២ ៧៩. ៧៦,៤ ៧៨,៦ ៧៨,៨ ៨០,១ 
កំ្ពត ៨៦,៤ ៨០,៨ ៩២,១ ៩៤,២ ៩៣,២ ៩១,៦ ៨៥,៩ ៨៣,១ ៧៤.៥ ៧៧,៤ 
ស្រក្គច្ោះ ៨៧,៧ ៨៥,២ ៩៦ ៩៣,៦ ៩៤,៧ ៩២,២ ៨៩ ៨៨,៤ ៨៧ ៨៨,៩ 
េនំគពញ ៨២,៤ ៨៤,៣ ៩៦,៩ ៨៤,៦ ៨២,៩ ៨០,២ ៧៨,៤ ៧៦,៨ ៧៤,៦ ៧៩,៩ 
នស្រពខវង ៧២ ៧៤,២ ៦៩.៥ ៧២.៥ ៧៣,៣ ៧៣,៨ ៧៣,២ ៧២.៥ ៧២,១ ៧៥,១ 

មធ្សយមសកិ្សា 
បឋមេមូ ិ

  
  
  

បាត់ែំបង ៤៥,២ ៤២,២ ៣៦,១ ៣២,៩ ៣១,៥ ៣១,៨ ៣០,៩ ៣២,៣ ៣៤,៣ ៣៦,៣ 
កំ្ពង់ធំ្ ៤១,៨ ៤២,១ ៣៧,៤ ៣៤,៩ ៣៥,២ ៣៥,២ ៣៤,២ ៣៩,៨ ៤២,៣ ៤៥,៤ 
កំ្ពត ៥៥,៤ ៥០,៩ ៤៨,៣ ៤៤,៨ ៤៣,៦ ៤៦,៧ ៤៥,៨ ៥០,៤ ៥១,៦ ៤៨,៩ 
ស្រក្គច្ោះ ៤៨,១ ៤៩,១ ៤២,៦ ៤០,១ ៤១,២ ៤២,៩ ៤៤ ៤៧,៨ ៥២,៦ ៥៣,៣ 
េនំគពញ ៧០,៦ ៥០,៥ ៦០,៦ ៥៤,៩ ៥១,៧ ៥៤,៦ ៤៥,៥ ៤៥,៧ ៤៥,៤ ៤៥,៧ 
នស្រពខវង ៣៨,៦ ៤៤,៦ ៣៣,៣ ៣២,៥ ៣១,៣ ២៩,៩ ២៩,៩ ៣៣,៨ ៣៤,៨ ៣៤,៣ 

មធ្សយមសកិ្សា 
ទតុេិមូ ិ

 
 
 
  

បាត់ែំបង ២០,៨ ២៣ ២៥ ២២,១ ១៧ ១៣,៨ ១៣,៩ ១៣,៦ ១៥,៩ ១៥,៣ 
កំ្ពង់ធំ្ ២៣,៩ ២៤.៥ ២៨.៥ ២៤,៦ ២១,៣ ១៩.៥ ១៨,៤ ១៩,៩ ២១,៣ ២១,៨ 
កំ្ពត ២៨,៩ ៣១,៣ ៣០,២ ២៨ ២៥,៤ ២២,៧ ២១,៩ ២២,៩ ២៥,៧ ២៧,៣ 
ស្រក្គច្ោះ ២៣,១ ២០,៩ ២៣,៣ ២៤ ២២ ១៩,១ ១៨,៨ ២០,២ ២៣ ២៣,៩ 
េនំគពញ ៥៤ ៦៤,៩ ៤៨,១ ៤៤ ៣៨,២ ៣២ ៣០,៦ ២៩,៦ ៣១,៦ ២៨,១ 
នស្រពខវង ២១,៩ ២១,៤ ២០,២ ១៩,២ ១៨,៩ ១៦,៥ ១៥,១ ១៦,៩ ១៦,៦ ១៧,១ 
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ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ បានខស្របស្របួលគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ 
និង២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគនោះបានលយច្ុោះោ សងខា្សំងពី ៨៦ភាររយ មក្គៅស្រតឹម ៧០ភាររយក្នុងឆនសំ
សិក្សា២០១៤-២០១៥ និងបានគក្ើនគ ើងក្នុងឆនសំសិក្សា២០១៥-២០១៦ គហើយបានគក្ើនែល់ ៨៦ភាររយ
មតងគទៀតក្នុងឆនសំសិក្សា២០១៦-២០១៧។ គទាោះោ សង  អ្ស្រតាគនោះបានលយច្ុោះសារាលេីែល់ ៧៥ភាររយ
គៅឆនសសំិក្សា២០១៧-២០១៨ និង២០១៨-២០១៩។ សស្រមាប់អ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សា
បឋមេូមិបានគក្ើនគ ើងាលំោប់ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ គលើក្ខលងខតក្នុងឆនសំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ 
ខែលមានការលយច្ុោះខា្សំង។ អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិគៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩ 
រឺែពស់ាង ៧ភាររយ គធ្ៀបគៅនឹងរយៈគពល១០ឆនសំមុន (រូបភាព១៤)។ 

រូបភាពទី14៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមសិិក្សាក្នងុការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាឋបមេូមិ និងគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិរបស់សិសសេគៅតំបន់
ស្របជុំជនែពស់ាងសិសសេគៅតំបន់ជនបទរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ និង
២០១៨-២០១៩។ ាមធ្សយម អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាឋបមេូមិែពស់ាង ១៧ភាររយ និង អ្
ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិែពសា់ង ២២ភាររយ គៅក្នងុរយៈគពលែូច្ោនស។ គៅឆនសំ
សិក្សា២០១៨-២០១៩ អ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅតំបន់ស្របជុំជនែពស់ាង
គៅតំបន់ជនបទ ២៩ភាររយ។ 

៧៨,៩ ៧៨,៤ ៧៦,៥ ៧៨,៥ ៧៧,៤
៧៨,៧ ៨២,១

៧៤,៥

៨៦ ៨៥,៧៨៥,៩ ៨៦,៤ ៨៤,១ ៨៨,២ ៨៤,៤

៧១,១ ៧២,៤

៨៥,៥

៧៦,៨ ៧៥,៤
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Lower secondary Upper secondary មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ          មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ  

២០០៩/១០    ២០១០/១១   ២០១១/១២   ២០១២/១៣   ២០១៣/១៤   ២០១៤/១៥   ២០១៥/១៦   ២០១៦/១៧   ២០១៧/១៨   ២០១៨/១៩ 
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រូបភាពទី15៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/
ជនបទ  (រិតា%) 

 
 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាពីបឋមសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិរបស់សិសសេស្រសី ែពស់ាងសសិសេស្របុស
រួរឱសយក្ត់សមាគសល់គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ និង២០១៨-២០១៩ ខែលមានភាពែុសោនសា
មធ្សយមច្គន្្សោះពី៥-៦ភាររយ។ ស្របហាក្់ស្របខហលោនសគនោះខែរ អ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាពីមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅ
មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិរបស់សិសសេស្រសី ែពសា់ងសិសសេស្របុសាលំោប់ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ។ មាន
ការក្ត់សមាគសល់នូវភាពែុសោនសខា្សំងគៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៦-២០១៧ និង២០១៨-២០១៩ ខែលអ្ស្រតា
្លងេូមិសិក្សារបស់សិសសេស្រសីែពស់ាងសិសសេស្របុសាមធ្សយមច្គន្្សោះពី៥-៦ភាររយ។ គៅឆនសំសិក្សា២០១៨-
២០១៩ អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាពីមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិគៅមធ្សយមសកិ្សាទុតិយេូមិរបសស់សិសេស្រសមីាន ៧៨
ភាររយ គធ្ៀបគៅនឹងអ្ស្រតារបស់សិសសេស្របុស ៧៣ភាររយ (រូបភាពទី១៦)។ 

រូបភាពទី16៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេមូិសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ 
(រិតា%) 

 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Lower secondary: Urban 84.3 85.6 84.2 84.7 83.5 93.9 93.8 94.6 96.7 96.2

Lower secondary: Rural 77.4 76.4 74.5 76.9 75.6 75.8 79.8 68.5 83.8 83.6

Upper secondary: Urban 90.6 92 90.4 99.3 90.4 91 91.4 94.1 99.9 98.6

Upper secondary: Rural 82.6 82.8 80.5 82.6 81 64.6 66.1 83.7 70.5 69.3
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Lower secondary: Male 78.7 78.3 76.1 76.9 76.5 76.2 79.2 71.4 83.4 82.9

Lower secondary: Female 79.1 78.6 76.9 80.3 78.3 81.2 85 77.6 88.5 88.4

Upper secondary: Male 84.9 85.1 83 87.5 82.3 69.4 70.2 82.6 74.2 72.7

Upper secondary: Female 87.3 88.2 85.4 89.1 86.8 72.9 74.6 88.3 79.2 78
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២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖តំបន់ប្បជ ជំន ៨៤,៣ ៨៥,៦ ៨៤,២ ៨៤,៧ ៨៣,៥ ៩៣,៩ ៩៣,៨ ៩៤,៦ ៩៦,៧ ៩៦,២

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖តំបន់ជនបទ ៧៧,៤ ៧៦,៤ ៧៤,៥ ៧៦,៩ ៧៥,៦ ៧៥,៨ ៧៩,៨ ៦៨,៥ ៨៣,៨ ៨៣,៦

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៩០,៦ ៩២,០ ៩០,៤ ៩៩,៣ ៩០,៤ ៩១,០ ៩១,៤ ៩៤,១ ៩៩,៩ ៩៨,៦

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ៨២,៦ ៨២,៨ ៨០,៥ ៨២,៦ ៨១,០ ៦៤,៦ ៦៦,១ ៨៣,៧ ៧០,៥ ៦៩,៣

 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្ប ស ៧៨,៧ ៧៨,៣ ៧៦,១ ៧៦,៩ ៧៧ ៧៦,២ ៧៩,២ ៧១,៤ ៨៣,៤ ៨២,៩

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្សី ៧៩,១ ៧៨,៦ ៧៦,៩ ៨០,៣ ៧៨,៣ ៨១,២ ៨៥,០ ៧៧,៦ ៨៨,៥ ៨៨,៤

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្ប ស ៨៤,៩ ៨៥,១ ៨៣,០ ៨៧,៥ ៨២,៣ ៦៩,៤ ៧០,២ ៨២,៦ ៧៤,២ ៧២,៧

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្សី ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៥,៤ ៨៩,១ ៨៦,៨ ៧២,៩ ៧៤,៦ ៨៨,៣ ៧៩,២ ៧៨,០
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ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
 

អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាពីបឋមសកិ្សាគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិគៅរាជធានី គែតតទាំងអ្ស់ មានការ
ខស្របស្របួលស្របមាណពី ៧៦ភាររយ គៅ៨៨ភាររយ ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសកំ្នលងមក្គនោះ (តារាងទី៩)។   
សស្រមាប់រាជធានីេនគំពញ គែតរកំ្ពង់ធំ្ កំ្ពត នងិនស្រពខវង អ្ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងនិងលយចុ្ោះស្របមាណពីរបី
ភាររយាគរៀងរាល់ឆនសំ ស្រសបគពលខែលនិន្នសការធា្សក់្ច្ុោះគនោះមានគៅគែតតបាត់ែំបង និងស្រក្គច្ោះចប់ពីឆនសំ
សិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់២០១៥-២០១៦ បន្ទសប់មក្និន្នសការគក្ើនគ ើងរឺមានគៅក្នងុរយៈគពល ៣
ឆនសំច្ុងគស្រកាយ។ ទនទឹមនឹងគនោះខែរ អ្ស្រតា្លងេូមិសិក្សាពីមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ 
មានការធា្សក្់ច្ុោះោ សងខា្សំងគៅតាមរាជធានី គែតតទាំង៦ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០១៣-២០១៤ និង 
២០១៤-២០១៥។ បន្ទសប់មក្ អ្ស្រតាគនោះបនតគក្ើនគ ើងវិញគៅរាជធានី គែតតទាំងគនោះ ចប់ពឆីនសសំិក្សា 
២០១៥-២០១៦ រហូតែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ គទាោះោ សង  ក៏្អ្ស្រតា ល្ងេូមិសកិ្សាពីមធ្សយម
សិក្សាបឋមេូមិគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅឆនសចុំ្ងគស្រកាយរឺទាបាងកាលពី១០ឆនសំមុន ខែលក្នុងគន្ោះ 
រាជធានីេនំគពញមានការលយច្ុោះគស្រច្ើនបំផ្ុតរហូតែល់ ១៣ភាររយ បន្ទសប់មក្គែតតបាត់ែំបងលយច្ុោះ    
៦ភាររយ និងគែតតនស្រពខវងលយចុ្ោះ ៤ភាររយ។ 

តារាងទី9៖  និន្នសការននអ្ស្រតា្លងេូមសិិក្សាតាមក្ស្រមិតសិក្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិត
ា%) 

ក្ស្រមតិសកិ្សា 
រាជធាន ី
គែតត 

ឆនសសំកិ្សា 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩ 

មធ្សយមសកិ្សា 
បឋមេមូ ិ

  
  
  

បាត់ែំបង ៧៧,១ ៧៥,៦ ៧៣,៨ ៧៥,៤ ៧៥,៤ ៧៣,៤ ៧៤,១ ៧៦,១ ៨០,២ ៧៨,៨ 
កំ្ពង់ធំ្ ៨០,១ ៧៧,៩ ៧៤.៥ ៧៣,៩ ៧៣,៣ ៧៤,៨ ៧៨,៤ ៨០,៦ ៨១.៥ ៨២,៤ 
កំ្ពត ៨០,៦ ៧៩,២ ៧៨,២ ៧៩,៩ ៧៨.៥ ៧៩,១ ៨០,៤ ៨២,៦ ៨០,៨ ៨០.៥ 
ស្រក្គច្ោះ ៧៦.៥ ៧៥.៥ ៧៣,៤ ៧៥,២ ៧៥,៥ ៧៥,១ ៧៧,៨ ៨១,២ ៨២,២ ៨២ 
េនំគពញ ៨៣,២ ៨៦,៦ ៨៤,៦ ៨២ ៨៣ ៨៣.៥ ៨៤.៥ ៨៤.៤ ៨៥,៤ ៨៨ 
នស្រពខវង ៧៥.៥ ៧៦,២ ៧៣,៤ ៧៩,៤ ៧៧,២ ៧៥,៨ ៧៨,១ ៧៨ ៨០,៩ ៧៦,៩ 

មធ្សយមសកិ្សា 
ទតុយិេមូ ិ

 
 
 
  

បាត់ែំបង ៨៤,៨ ៨៦,៤ ៨២,៨ ៧៥,៤ ៧៩,៨ ៦០,៣ ៧០,១ ៧២,៩ ៧៩,២ ៧៩,២ 
កំ្ពង់ធំ្ ៨៨ ៨៦,៧ ៨៦,៦ ៨៥,១ ៨១,៨ ៦៨,៨ ៧៣,៦ ៧៩.៥ ៨៣,១ ៨៥ 
កំ្ពត ៨៤,៣ ៨៤.៥ ៨៣,៤ ៨៣,៦ ៨៣,៨ ៦៨,២ ៧៣,២ ៧៧,៩ ៨១,២ ៨៣ 
ស្រក្គច្ោះ ៨៦ ៨១,៣ ៨៣,៤ ៧៩,៣ ៧៨,៩ ៦៥.៥ ៧៣,៤ ៧៩ ៨១,៩ ៨៣,៦ 
េនំគពញ ៩២. ៩៣.៥ ៩៣,៩ ៩១,៩ ៩៣,២ ៧៥,៩ ៧៨,៩ ៨២,៨ ៨០,៦ ៧៩.៥ 
នស្រពខវង ៨១ ៨៣,៩ ៨៥,១ ៨៣,៨ ៨៧,៥ ៧១,៨ ៧៨,២ ៨២.៥ ៧៩ ៧៦,៩ 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

ាទូគៅ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាបានលយច្ុោះក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ គលើក្ខលង
ខតគៅក្នុងឆនសំសិក្សា២០១៣-២០១៤ ប ុគ ្សោះ ខែលមានការគក្ើនគ ើងខា្សំង បន្ទសប់មក្ក៏្បានលយច្ុោះ
បនតិច្មតងៗ រហូតែល់ ៤ភាររយ គៅឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយម
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សិក្សាទុតិយេូមិក្៏មានលំន្ំមិនគទៀងទាត់ផ្ងខែរ។ អ្ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងែល់ ២៨ភាររយ គៅច្គន្្សោះ
ឆនសំសិក្សា២០១២-២០១៣ និង២០១៤-២០១៥ បន្ទសប់មក្បានលយច្ុោះបនតិច្មតងៗរហូតែល់ ១៧ភាររយ 
គៅឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ មានគសែរភាពាង  
អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅក្ស្រមិតសិក្សាពីរគផ្សេងគទៀត ខែលមានការលយច្ុោះបនតិច្បនតួច្ពីមួយឆនសំគៅ
មួយឆនសំ។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិមាន ១៦ភាររយ គៅឆនសំសិក្សា២០១៨-
២០១៩ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងអ្ស្រតាគនោះច្ំនួន ១៩ភាររយ កាលព១ី០ឆនសំមុន។ 

រូបភាពទី17៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

សស្រមាប់អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សា ពុំមានភាពែុសោនសខផ្នក្សែិតិរវាងតំបន់ស្របជុំជននិង
តំបន់ជនបទគន្ោះគទ គៅក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅ
តំបន់ជនបទែពស់ាងខា្សំងគៅតំបន់ស្របជុំជនក្នុងរយៈគពលែូច្ោនស។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាទាំងគនោះគៅ
តំបន់ជនបទែពស់ាងគៅតំបន់ស្របជុំជនាមធ្សយម ៨ភាររយ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ និង
២០១៨-២០១៩។ ែូច្ោនសគនោះខែរ ក្៏មានការក្ត់សមាគសល់ច្ំគ ោះអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សា
ទុតិយេូមិ។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅតាមតំបន់ជនបទែពស់ាងតំបន់ស្របជុំជន
ាមធ្សយម ៧ភាររយ គៅច្គន្្សោះឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ និង២០១៧-២០១៨។ គទាោះោ សង  អ្ស្រតា
គបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅតំបន់ជនបទែពស់ាងតំបន់ស្របជំុជនស្រតឹមខត ២ភាររយ
ប ុគ ្សោះ គៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩ (រូបភាពទី១៨)។ ពំុមានការសគងកតគឃើញមានសែិតិែុសោនសតាម
គេទគន្ោះគទ សស្រមាបអ់្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅស្ររប់ក្ស្រមិតសិក្សា ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ (រូបភាព  ទី
១៩)។ 
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Primary Lower secondary Upper secondary បឋមសិក្សា        មធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ        មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ  

២០០៩/១០    ២០១០/១១   ២០១១/១២   ២០១២/១៣   ២០១៣/១៤   ២០១៤/១៥   ២០១៥/១៦   ២០១៦/១៧   ២០១៧/១៨   ២០១៨/១៩ 
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រូបភាពទី18៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមតំបន់ស្របជំុជន/
តំបន់ជនបទ (រិតា%) 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 

 

រូបភាពទី19៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ តាមគេទ 
(រិតា%) 

 
ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
 

តារាងទី១០ បងាហសញពីនិន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅតាមរាជធានី គែតតទាំង៦។   ាទូគៅ 
អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាបានលយច្ុោះាលំោប់ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់
២០១២-២០១៣ បន្ទសប់មក្អ្ស្រតាគនោះបានគក្ើនគ ើងភា្សមៗាមធ្សយម ៤ភាររយ គៅឆនសំសិក្សា២០១៣-
២០១៤ គហើយបានលយច្ុោះមតងគទៀតពីឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ ែល់២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់
ការសិក្សាតាមប តសរាជធានី គែតតទាំងអ្ស់ គៅឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយរឺទាបាងកាលពី១០ឆនសំមុន ៤ភាររយ។     

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Primary: Urban 7.7 6.5 6.1 5.3 7.8 5.7 4.5 4 2.5 3.7

Primary: Rural 8.4 9.1 8.7 3.5 10.9 8.8 6.6 4.8 4.4 4.5

Lower secondary: Urban 11.6 11.1 13.1 12.7 14.3 14.3 14 14.1 12.2 11

Lower secondary: Rural 20.8 22 24 21.9 23.2 22.9 20.6 17.7 16.1 17

Upper secondary: Urban 6.4 6.7 7.8 1 8.3 22.4 19.8 15.5 15.3 15.6

Upper secondary: Rural 14.8 15 17 15.7 17.2 30.4 26 21.4 19.7 17.5
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Primary: Male 8.7 8.8 8.7 2.8 12.4 9.4 7.2 5.5 4.7 5

Primary: Female 7.9 8.7 7.8 4.7 8.3 7.2 5.2 3.8 3.5 3.7

Lower secondary: Male 18.2 19.1 21.6 21.2 21.5 21.7 20.3 18.5 16.6 17.6

Lower secondary: Female 19.4 20.1 21.9 18.7 20.9 20.3 18.2 15.5 14.2 14.2

Upper secondary: Male 11.5 12.6 14.2 10.3 15.6 29.5 25.4 20.8 19.7 18.2

Upper secondary: Female 11 10.7 13.1 9.8 12.2 25.4 22.2 17.9 17 15.7
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២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៧,៧ ៦,៥ ៦,១ ៥,៣ ៧,៨ ៥,៧ ៤,៥ ៤,០ ២,៥ ៣,៧

   បឋមសិក្សា៖ តំបន់ជនបទ ៨,៤ ៩,១ ៨,៧ ៣,៥ ១០,៩ ៨,៨ ៦,៦ ៤,៨ ៤,៤ ៤,៥

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ១១,៦ ១១,១ ១៣,១ ១២,៧ ១៤,៣ ១៤,៣ ១៤,០ ១៤,១ ១២,២ ១១,០

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ២០,៨ ២២,០ ២៤,០ ២១,៩ ២៣,២ ២២,៩ ២០,៦ ១៧,៧ ១៦,១ ១៧,០

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ប្បជ ជំន ៦,៤ ៦,៧ ៧,៨ ១,០ ៨,៣ ២២,៤ ១៩,៨ ១៥,៥ ១៥,៣ ១៥,៦

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ តំបន់ជនបទ ១៤,៨ ១៥,០ ១៧,០ ១៥,៧ ១៧,២ ៣០,៤ ២៦,០ ២១,៤ ១៩,៧ ១៧,៥

 

 

២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩

   បឋមសិក្សា៖ ប្ប ស ៨,៧ ៨,៨ ៨,៧ ២,៨ ១២,៤ ៩,៤ ៧,២ ៥,៥ ៤,៧ ៥,០

   បឋមសិក្សា៖ ប្សី ៧,៩ ៨,៧ ៧,៨ ៤,៧ ៨,៣ ៧,២ ៥,២ ៣,៨ ៣,៥ ៣,៧

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្ប ស ១៨,២ ១៩,១ ២១,៦ ២១,២ ២១,៥ ២១,៧ ២០,៣ ១៨,៥ ១៦,៦ ១៧,៦

   មធសយមសិក្សាបឋមភូមិ៖ ប្សី ១៩,៤ ២០,១ ២១,៩ ១៨,៧ ២០,៩ ២០,៣ ១៨,២ ១៥,៥ ១៤,២ ១៤,២

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្ប ស ១១,៥ ១៤,២ ១៤,២ ១០,៣ ១៥,៦ ២៩,៥ ២៥,៤ ២០,៨ ១៩,៧ ១៨,២

   មធសយមសិក្សាទ តិយភូមិ៖ ប្សី ១១,០ ១៣,១ ១៣,១ ៩,៨ ១២,២ ២៥,៤ ២២,២ ១៧,៩ ១៧,០ ១៥,៧
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អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅរាជធានីេនំគពញរឺគសទើរខតោមសនគៅឆនសសំិក្សា២០១៧-២០១៨ ប ខុនតគស្រកាយមក្
អ្ស្រតាគនោះបានបនតគក្ើនែល់ ៣ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩។ គៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ 
អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាបានខស្របស្របួលគៅស្ររប់រាជធានី គែតតទាំងអ្ស់ ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ 
ាពិគសស រាជធានីេនំគពញមានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាទាបបំផ្ុតគបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងគែតតគផ្សេងៗ។   
អ្ស្រតាគនោះគៅរាជធានីេនំគពញបានគក្ើនគ ើងគលរាលំោប់ពីឆនសំសិក្សា២០១០-២០១១ ែល់២០១២-
២០១៣ ប ខុនតគស្រកាយមក្ក៏្បានលយចុ្ោះាលំោប់មក្ស្រតឹម ៩ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៨-២០១៩។ 
គែតតនស្រពខវងមានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាែពស់ាងគរក្នុងច្ំគ មប តសគែតតគផ្សេងគទៀត គហើយក្៏មាន
និន្នសការខស្របស្របួលខា្សំងបំផុ្តផ្ងខែរ។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅក្នងុគែតតគនោះបានលយច្ុោះមក្ស្រតឹម ១៧
ភាររយ គៅឆនសសំិក្សា២០១៧-២០១៨ ប ខុនតគស្រកាយមក្បានគក្ើនគ ើងែល់ ២១ភាររយគៅឆនសំសិក្សា
២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគៅតាមរាជធាន ីគែតតគផ្សេងគទៀត បាន
លយច្ុោះាបនតបន្ទសប់ចប់ពីឆនសំសិក្សា២០១៤-២០១៥ ែល់ ២០១៧-២០១៨ ប ុខនតគស្រកាយមក្បានគក្ើន
គ ើងបនតិច្គៅឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមគិៅតាម
គែតតទាំងគនោះន្ឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយ គៅខតទាបាងបនតិច្បនតួច្គបើគធ្ៀបគៅនឹងអ្ស្រតាគនោះកាលពី១០ឆនសមុំន។ 

និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ មានភាពសុីច្ងាវសក្់ោនសក្នុងច្ំគ ម
រាជធានី គែតតទំាង៦ ក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ និន្នសការគក្ើនគ ើងបានបងាហសញឱសយគឃើញចប់ពី
ឆនសសំិក្សា២០០៩-២០១០ ែល់២០១៤-២០១៥ និងបន្ទសប់ពីគពលគន្ោះក្៏មាននិន្នសការលយច្ុោះរហូត
ែល់ឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅឆនសំសិក្សាច្ុងគស្រកាយ ២០១៨-២០១៩ 
ែពស់ាងអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាកាលពីឆនសំសកិ្សា២០០៩-២០១០ ស្របមាណា ៤ភាររយ។ រាជធានី
េនគំពញមានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមគិក្ើនគ ើងែពស់បំផ្ុត គោយមានការក្ត់
សមាគសល់ថាអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅឆនសំសិក្សា២០១៨-២០១៩ មាន ១៤ភាររយ ែពស់ាងអ្ស្រតា
គបាោះបង់ការសិក្សាកាលពីឆនសំសិក្សា២០០៩-២០១០។ 

តារាងទី10៖  និន្នសការននអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាតាមក្ស្រមិតសកិ្សា តាមរាជធានី គែតត ពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ 
(រិតា%) 

ក្ស្រមតិសកិ្សា 
រាជធាន ី
គែតត 

ឆនសសំកិ្សា 
២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩ 

បឋមសកិ្សា 

  
  
  
  

បាត់ែំបង ១០,២ ១៥,៣ ១៣,៤ ៨,៧ ១២,៧ ១១,៨ ៨,៩ ៧,១ ៥,៧ ៥,៤ 
កំ្ពង់ធំ្ ៩,៩ ៩,២ ៩,១ ៨,៧ ១២,៧ ១០,៥ ១១,៣ ៥,៦ ៤,៦ ៥,៣ 
កំ្ពត ៦,៥ ៧,៤ ៥,៥ ៦,៧ ៨ ៥,៦ ៥,២ ៤,២ ៤,២ ៣,៨ 
ស្រក្គច្ោះ ៧,១ ៧ ៥,៣ ៦,៥ ១១,១ ៦,៥ ៣,៩ ២,៤ ២,៤ ២,៣ 
េនំគពញ ៦ ៥,២ ៥ ៥,៥ ៦,៩ ៣,៨ ៤,១ ៣,៣ ០,៣ ៣,២ 
នស្រពខវង ១១,៦ ៩,២ ៩,៥ ៩,៩ ១៣,៧ ១១,៩ ៨,៣ ៨,៨ ៨,៥ ៧,៨ 
បាត់ែំបង ២០,១ ២១,៩ ២៣,៩ ២២,៩ ២២,៩ ២៣,៦ ២៣,៦ ២១,៣ ១៦,៧ ១៨ 
កំ្ពង់ធំ្ ១៨,៣ ២០,៤ ២៤ ២៤,៦ ២៥,២ ២៣,៧ ១៩ ១៦,៥ ១៥,៨ ១៤,៩ 
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ក្ស្រមតិសកិ្សា 
រាជធាន ី
គែតត 

ឆនសសំកិ្សា 
២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ ២០១៣/១៤ ២០១៤/១៥ ២០១៥/១៦ ២០១៦/១៧ ២០១៧/១៨ ២០១៨/១៩ 

មធ្សយមសកិ្សា 
បឋមេមូ ិ

  
  
  

កំ្ពត ១៧,៦ ១៩,២ ២០ ១៨,៩ ២០,២ ១៩,២ ១៧,៩ ១៥,៤ ១៦,៥ ១៧,២ 
ស្រក្គច្ោះ ២២,៤ ២៣,៥ ២៦ ២៤,៥ ២៤,២ ២៤,៥ ២១,៥ ១៧,៩ ១៦,៩ ១៧,១ 
េនំគពញ ១០,១ ៩,១ ១១,៣ ១៤,៩ ១៣,៧ ១៣,៧ ១២,៤ ១៣,១ ១១,៩ ៩,១ 
នស្រពខវង ២២ ២១.៥ ២៥,១ ១៨,៨ ២១,១ ២២.៥ ១៩,៨ ២០,១ ១៧,១ ២១,១ 

មធ្សយមសកិ្សា 
ទតុយិេមូ ិ

 
 
 
  

បាត់ែំបង ១៣,៣ ១១,១ ១៤,៣ ២១,៧ ១៧ ៣៣,៧ ២៦,៤ ២៤,២ ១៨,៣ ១៨,៦ 
កំ្ពង់ធំ្ ១០.៥ ១១,៤ ១២ ១៣,៤ ១៧ ២៩,២ ២៤,២ ១៨,៨ ១៥ ១៣,៩ 
កំ្ពត ១៣,១ ១៣,៦ ១៤,៨ ១៥,៣ ១៥ ២៨,៧ ២៤,២ ១៩,២ ១៦,៨ ១៥,៨ 
ស្រក្គច្ោះ ១១,៣ ១៥.៥ ១៥,១ ១៨,៧ ១៩,១ ៣២ ២៣,៩ ១៨,៧ ១៦,៣ ១៤,៩ 
េនំគពញ ៣.៧ ៥.៤ ៤.៤ ៧.១ ៥.៧ ១៨.៥ ១៦.៦ ១៣.២ ១៦,៤ ១៧,៣ 
នស្រពខវង ១៧,៤ ១៥,២ ១៣,៧ ១៥,៩ ១២,៤ ២៦ ២០,៦ ១៥,៩ ១៨ ២១,២ 

 

ខផ្អក្តាមសែិតិនិងសូច្ន្ក្រអ្ប់រំសាធារណៈរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ច្ំនួនសាលាគរៀន
គៅក្ស្រមិតសិក្សានីមួយៗបានគក្ើនគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ាគរៀងរាល់ឆនសំ  គៅច្គន្្សោះឆនសំសកិ្សា២០០៩-
២០១០ និង២០១៨-២០១៩។ សាលាបឋមសិក្សាច្ំនួន៥៦៣ អ្នុវិទសាលយ័ចំ្នួន៧២ និងវិទសាលយ័
ច្ំនួន១៤២ បានបខនែមគៅក្នុងស្របព័នធទិននន័យគៅក្នុងរយៈគពល១០ឆនសំគនោះ។ 

តារាងទី11៖  ច្ំនួនសាលាគរៀនពីឆនសំ២០០៩ ែល់ ២០១៩ (រិតាច្នំួន) 
ឆនសសំកិ្សា បឋមសកិ្សា អ្នវុិទសាលយ័ វទិសាលយ័ 

២០០៩-២០១០ ៦.៦៦៥ ១.១៧២ ៣៨៣ 
២០១០-២០១១ ៦.៧.៦៧ ១.១៨៩ ៤០៧ 
២០១១-២០១២ ៦.៨៤៩ ១.១៩៦ ៤២៦ 
២០១២-២០១៣ ៦.៩១០ ១.២១៤ ៤៣៣ 
២០១៣-២០១៤ ៦.៩៩៣ ១.២៤៤ ៤៤៤ 
២០១៤-២០១៥ ៧.០៥១ ១.២៤៩ ៤៥៥ 
២០១៥-២០១៦ ៧.០៨៥ ១.៥១២ ៤៦៣ 
២០១៦-២០១៧ ៧.១៤៤ ១.២៤៥ ៤៨៦ 
២០១៧-២០១៨ ៧.១៨៩ ១.២៣៧ ៥១០ 
២០១៨-២០១៩ ៧.២២៨ ១.២៤៦ ៥២៥ 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ២០០៩-២០១០ ែល់ ២០១៨-២០១៩ 
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៣.២.២ វឌសឍនភាពមយួច្នំនួខែលបានបញ្ជសក្គ់ោយអ្នក្ផ្តលព់ត័ម៌ានសខំាន់ៗ  

អ្ស្រតាននការសកិ្សាគក្ើនគ ើង៖  

គទាោះបីាទិននន័យថានសក្ា់តិរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា បានបងាហសញពីវឌសឍនភាពតិច្តួច្ក៏្
គោយ ក៏្អ្នក្ផ្តលព័់ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះបានសគងកតគឃើញថាអ្ស្រតាននការសិក្សា
គៅតាមតំបន់របស់ពួក្គរ មានការគក្ើនគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ក្នុងរយៈគពលប ុន្មសនឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ 
មានការសនេតថាវឌសឍនភាពទាំងគនោះគោយសារការអ្នុវតតនូវយុទធសាស្រសតចំ្នួនពីរក្នុងឆនសំលេីៗគនោះ ាពិគសស
យុទធន្ការច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនតាមឆនសំសិក្សា និងការគធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងនូវលទធភាពទទួលបានគសវាអ្ប់រំ
តាមរយៈការបគងកើនច្ំនួនសាលាគរៀនគៅតាមតំបន់មូលោឋសនរបស់ពួក្គរ។ 

គោងតាមអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ យុទធន្ការច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅបឋមសិក្សា និងមធ្សយម
សិក្សាបានគលើក្ទឹក្ច្ិតតឱសយមាតាបិតាសិសសេ និងសិសសេគៅក្នងុសហរមន៍ឱសយច្ុោះគ មសោះច្លូគរៀនាស្របចំ
គៅគពលឆនសំសិក្សាលេីចប់គផ្តើម។ យុទធន្ការគនោះគធ្វើគ ើងាធ្មេតាក្នុងរយៈគពលពីរបីសបាតសហ៍ឬមួយខែមុន
គពល្មាសលេីចប់គផ្តើម។ សាលាគរៀននិងអាាញសធ្រមូលោឋសនាអ្នក្ែឹក្ន្ំសំខានន់នយុទធន្ការគនោះគស្រកាម
ការពិនិតសយោ សងែិតែល់ពីសំ ក្់ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ។   
ាខផ្នក្មួយននយុទធន្ការច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅសាលាបឋមសិក្សា រែឋបាលសាលានីមួយៗនិងស្ររូបគស្រងៀន
បានគរៀបច្ំ និងគធ្វើបច្ចុបសបននភាពខផ្នទសីហរមន៍ ឬខផ្នទីែនងផ្ទោះ គោយក្ត់សមាគសល់ពីទីក្ខនលងខែលសិសសេ
មានសកាតសនុពលរស់គៅ និងបងាហសញអំ្ពីអាយុក្នងុវ័យសិក្សាគៅបឋមសិក្សា។ ក្នុងក្រណីខែលសាលាគរៀន 
ពំុអាច្សគស្រមច្បាននូវអ្ស្រតាននការសិក្សាតាមច្ំណ ច្គៅសស្រមាប់ឆនសំសិក្សាខាងមុែ សាលាគរៀនសហការ
ាមួយអាាញសធ្រមូលោឋសន ច្ុោះគៅែល់ផ្ទោះរបសស់ិសសេ និងពិភាក្សាាមួយឪពុក្មាតសយ ឬអ្នក្អា ពសាបាល
របស់សិសសេអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការច្ុោះគ មសោះច្លូគរៀន។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅគែតតស្រក្គច្ោះបានបញ្ជសក្់ថាសាលាគរៀនាគស្រច្ើន (គៅស្ររប់ក្ស្រមិត) 
មានវឌសឍនភាពរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ក្នុងឆនសំលេីៗគនោះ ខែលក្នុងមួយេូមិោ សងគហាច្ ស់មានសាលាបឋមសិក្សា
ចំ្នួនមួយ ក្នងុមួយឃំុសងាកសត់មានអ្នុវិទសាលយ័ចំ្នួនមួយ និងក្នងុមួយស្រកុ្ង ស្រសកុ្ ែណឌមានវិទសាលយ័
ចំ្នួនមួយ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក់្បខនែមថា គទាោះបីាច្ំនួនេូមិសរុបមានស្រតឹមខត ២៥៨ គៅទូទំាងគែតត    ក៏្
មានសាលាបឋមសិក្សាសរុបរហូតែល់ច្ំនួន២៧៤។ គលើសពីគនោះគទៀត មានអ្នុវិទសាលយ័សរុបចំ្នួន
៥៤៤ គទាោះបីា ចំ្នួនឃុ ំសងាកសត់សរុបមានស្រតឹមខត ៤៧ និងមានវិទសាលយ័ចំ្នួន១២ ែណៈខែលមាន
ស្រក្ុងស្រសុក្សរុបច្ំនួនស្រតឹមខត៦។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅតាមរាជធានី គែតតគផ្សេងគទៀត ក៏្បានបញ្ជសក់្អំ្ពីវឌសឍនភាពរួរឱសយ 
ក្ត់សមាគសល់គៅតាមសាលាគរៀនាគស្រច្ើនគៅក្នងុរាជធានី គែតតរបស់ពួក្គរ ាពិគសសច្ំនួនសាលាគរៀនគៅ
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ក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សា។ ពួក្គរបានគលើក្គ ើងស្រសបោនសថាគៅតាមរាជធានី គែតត ោ សងគហាច្ ស់មាន   អ្នុ
វិទសាល័យមួយក្នុងមួយឃុំ សងាកសត់ និងវិទសាល័យមួយក្នុងមួយស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ។ ការិោល័យអ្ប់រំ   យុវជន 
និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រសុក្មួយគៅគែតរក្ំពង់ធ្ំបានបញ្ជសក្់ថា មានខតឃំុមួយប ុគ ្សោះគៅក្នងុតំបន់េូមិ
បខណ្តទឹក្ខែលពុំទាន់មានអ្នុវិទសាល័យគៅគ ើយ ខែលមូលគហតចុ្មសបងរឺគោយសារច្ំននួសិសសេមិន
ស្ររប់ស្រោន់គៅក្នងុតំបន់គន្ោះ។ ពំុខមនស្ររប់េូមិទាំងអ្ស់ក្នុងគែតតទាំងគនោះសុទធខតមានសាលាបឋម
សិក្សាគន្ោះគទ ប ុខនតពួក្គរបានពសាោមបគងកើតសាលាបឋមសិក្សាមួយគៅក្នុងេូមិោច្់ស្រសោល       នី
មួយៗ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅគែតតនស្រពខវងបានបញ្ជសក់្ថា គទាោះបីាច្ំនួនសាលាបឋមសិក្សាមិន
គសេើនឹងច្ំនួនេូមិក្៏គោយ ក៏្សាលាបឋមសកិ្សាមានទីតាំងសែិតគៅច្មាងសយាមធ្សយមស្រតឹមខត៥រី ូខម ស្រត
ប ុគ ្សោះពីច្ំណ ច្ក្ តសលននឃុ ំសងាកសត់។ ស្របហាក្់ស្របខហលោនសគនោះខែរ អ្នុវិទសាល័យមានច្មាងសយស្របមាណ
ច្គន្្សោះពី៥-១០រី ូខម ស្រតពីចំ្ណ ច្ក្ តសលននឃុ ំសងាកសត់។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានបញ្ជសក្់ថា លវិកាសាងសង់និងជួសជុលអ្ោរសិក្សាភារគស្រច្ើនបាន
មក្ពីស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា និងការោំស្រទពីនែរូអ្េិវឌសឍ។ លវិកាមួយខផ្នក្តូច្ក្៏បានមក្ពី
សបសបុរសជនតាមសហរមន៍មូលោឋសនផ្ងខែរ។ មានខតគែតតស្រក្គច្ោះ និងនស្រពខវងប គុ ្សោះខែលបានបញ្ជសក់្
អំ្ពីគ មសោះអ្ងគការខែលបានច្ូលរួមច្ំខណក្ក្នងុការងារសាងសង់ និងជួសជលុអាោរសិក្សាគៅក្នុងទីតាំង
របស់ពួក្គរ។ ការច្ូលរួមច្ំខណក្របស់សហរមន៍មូលោឋសនភារគស្រច្ើនមានែូច្ាការសាងសង់ផ្លូវច្ូល
សាលាគរៀន របង បងគន់សាលាគរៀន ឬការខក្លមអបនតិច្បនតួច្គផ្សេងគទៀត។ មានខតគែតតស្រក្គច្ោះ បាត់ែំបង 
និងនស្រពខវងប ុគ ្សោះ ខែលបានគលើក្គ ើងថាសាលាគរៀនមួយច្ំនួនបានទទួលវិភារទានពីសហរមន៍
របស់ពួក្គរ។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមក្ពីគែតតស្រក្គច្ោះបានបញ្ជសក្់ថា អ្ងគការមូលនិធ្ិក្ុមារបានច្ូលរួម
ច្ំខណក្ោ សងសំខាន់ក្នុងការសាងសង់អ្ោរសិក្សាគៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងគែតតរបស់ពួក្គរ។ អ្ងគការ
គស្រៅរោឋសេិបាលមួយគនោះបានជួយសាងសង់អាោរសិក្សា ប ្សល័យ បានផ្តល់គសៀវគៅនិងសមាភសរ       
ប ្សល័យគផ្សេងៗ និងបានផ្តល់ការោំស្រទខផ្នក្បគច្ចក្គទសែល់ប ្សរក្សា។ គស្រៅពីគនោះ មានអ្ងគការមួយ
ច្ំនួនគទៀតបានសាងសង់អ្ោរសាលាមគតតយសយសិក្សា ែូច្ាអ្ងគការយូនីគសហវ អ្ងគការស្ររួសារគយើង អ្ងគការ
សក្មេភាពសស្រមាប់ការអ្ប់រំគៅក្មពុា(KAPE) និងអ្ងគការអ្នក្ជិតខាងលអ។ ធ្ន្ោរពិេពគលាក្ និងអ្ងគការ
ហូ ង់ស្រប ៊ីែ រឺាអ្នក្ផ្តល់វិភារទានគោយគ ត្សតគលើការសាងសង់អាោរសិក្សាគៅទីតំាងមួយចំ្នួនក្នងុ
គែតតនស្រពខវង។ 

គទាោះបីការច្ូលរួមវិភារទានពីនែរូអ្េិវឌសឍ និងសហរមន៍មូលោឋសនមានតិច្តួច្គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅ
នឹងលវិកាបស់រាជរោឋសេិបាលក៏្គោយ ក៏្អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានចត់ទុក្ថាវិភារទានទាំងគនោះរឺា
ក្តាតសសំខាន់មួយសស្រមាប់ភាពគារជ័យ និងសមិទធផ្លបច្ចុបសបននរបស់ពួក្គរ គហើយកាន់ខតសខំាន់គន្ោះរឺ
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ាការរួមវិភារទានរបស់សហរមន៍មូលោឋសន។ សក្មេភាពគនោះបងាហសញពីភាពាមា្សស់ និង្នទៈរបស់
សហរមន៍ និងមាតាបិតាសិសសេក្នុងការរួមច្ំខណក្ែល់ការអ្ប់រំរបស់កូ្នៗពួក្ោត់។ 

អ្ស្រតាគបាោះបងក់ារសកិ្សាលយច្ោុះ៖ 

គោងតាមអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅតាមតំបន់របស់ពួក្គរមានភាព
ស្របគសើរគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ ាពិគសសគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា។ ខផ្អក្គលើរបាយការណ៍អ្ពំីតំបន់របស់
ពួក្គរ បានក្ត់សមាគសល់ថាអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សាមានស្រតឹមខតច្គន្្សោះពី៣-៩ភាររយ 
ប ុគ ្សោះគៅក្នុងឆនសំសិក្សាក្នលងមក្គនោះ។ មនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាគែតតស្រក្គច្ោះបានបញ្ជសក្់ថាមាន      
អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាែពស់បំផ្ុតរហូតែល់ ៩ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងគែតតកំ្ពង់ធំ្ខែលមាន
ច្គន្្សោះពី៦-៧ភាររយ និងគែតតបាត់ែំបង នស្រពខវង និងកំ្ពតមានស្រតឹមខតច្គន្្សោះពី៣-៤ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

គទាោះបីាអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ គៅខតមានភាររយែពសបំ់ផុ្តក្នងុ
ច្ំគ មក្ស្រមិតសិក្សាទំាង៣ក្៏គោយ ក្៏អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានបញ្ជសក្់ថាលទធផ្លគនោះរឺស្របគសើរ
ាងឆនសំមុនៗ។ គែតតស្រក្គច្ោះមានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសកិ្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិែពស់បំផ្តុរឺ ២៤ភារ
រយគបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងគែតតែនទគទៀត។ បន្ទសប់ពគីែតតស្រក្គច្ោះរឺរាជធានីេនំគពញ គែតតនស្រពខវង និងកំ្ពង់ធំ្
ខែលមានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាច្គន្្សោះពី២០-២៣ភាររយ ក្នុងរាជធាន ីគែតតនីមួយៗ។ គែតតកំ្ពត និង
បាត់ែំបង បានបា សន់សាមសនអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសកិ្សាថាមានច្គន្្សោះពី១៧-១៨ភាររយ។ 

រាល់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានបញ្ជសក្់ស្រសបោនសថា អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សា
ទុតិយេូមិមានចំ្នួនតិច្ាងគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិក្នងុឆនសំលេីៗគនោះ។ គែតតនស្រពខវង កំ្ពត ស្រក្គច្ោះ និងរាជ
ធានីេនគំពញបានបញ្ជសក់្ថាអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាមានច្គន្្សោះព១ី៥-១៧ភាររយ ែណៈគពលខែលគែតត
បាត់ែំបង និងកំ្ពង់ធំ្មានអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាច្គន្្សោះពី១០-១២ភាររយ។  

វឌសឍនភាពក្នងុការកាត់បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយម
សិក្សាទុតិយេូមិ រឺាលទធផ្លននក្ិច្ចែិតែំក្នុងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ចី្ំនួនពីរស្របក្បគោយស្របសិទធក្នុងឆនសំលេីៗគនោះ 
មានែូច្ា ការអ្នុវតតក្មេវិធី្អាហារូបក្រណ៍សិសសេស្រកី្ស្រក្ និងស្របព័នធរមលកឹ្ាមុនសស្រមាប់សសិសេគរៀនយឺត 
និងសិសសេខែលងាយគបាោះបង់ការសិក្សា។  

ការផ្តល់អាហារូបក្រណ៍ែល់សសិសេជួបការលបំាក្ រួមទាំងសិសសេខែលមក្ពីស្ររួសារមានបណ័ណអ្តត
សញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ (IDPoor) ាក្តាតសសំខាន់ក្នុងការកាត់បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សា។ ក្មេវិធ្ី
គលើក្ទឹក្ច្ិតតគនោះ បានជំរុញឱសយមាតាបិតាសសិសេខែលរស់ក្នុងជីវភាពស្រក្ីស្រក្ផ្តល់អាទិភាពែល់ការអ្ប់រំគៅ
ក្ស្រមិតែំបូងរបសកូ់្នពួក្ោត់។ គទាោះបីក្មេវិធី្អាហារូបក្រណពំុ៍បានផ្តល់ឱសយែល់ក្ុមារទំាងអ្ស់ខែលមក្
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ពីស្ររួសារមានច្ំណូលទាបក្៏គោយ ក្៏ក្មេវិធ្ីអាហារូបក្រណ៍គនោះបានបងាហសញពីតួន្ទីែ៏សំខាន់ក្នុងការ 
កាត់បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសកិ្សា។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរសំខាន់ៗក្៏បានបញ្ជសក្ថ់ា សិសសេអាហារូបក្រណ៍ស្រតូវបានជំនួសលេីគៅគពលខែល
សិសសេទាំងគន្ោះ្លងេូមិសិក្សាគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ។ មូលនិធ្ ិ  អា
ហារូបក្រណ៍ស្របចំឆនសមំានច្ំនួន ១២៤.០០០ គរៀល (៦០ែុលា្សរ)។ សាលាគរៀនមានភារក្ិច្ចក្នុងការផ្តល់
សាច្់ស្របាក្់គែើមសបីឧបតែមភាស្របចំស្រតីមាសែល់សិសសេ ឬមាតាបិតាសិសសេខែលមានលក្ខណៈសមសបតតិ          
ស្ររប់ស្រោន់។ គស្រៅពីអាហារូបក្រណ៍គនោះ ស្ររួសារខែលមានច្ំណូលទាបក្៏ទទួលបាននូវការឧបតែមភនូវសមាភសរ
សិក្សាមានែូច្ាឯក្ស ឋសនសិសសេ គសៀវគៅ កាតាប ក្ង់ និងសមាភសរចំបាច្់គផ្សេងៗ។ សមាភសរសិក្សាខែល
បានឧបតែមភគនោះអាច្ាលវិកាមួយខផ្នក្របស់សាលាគរៀន បានមក្ពីអ្ងគការ ឬការិោល័យស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ 
ក្នុងមូលោឋសន។ សាលាគរៀនទទួលែុសស្រតូវទាំងស្រសុងក្នុងការខបងខច្ក្មូលនិធ្ិអាហារូបក្រណ៍ និងការ
ឧបតែមភខែលបានមក្ពីអ្ងគការ និងការិោលយ័ស្រកុ្ង ស្រសុក្ ែណឌ គៅែលស់ិសសេមក្ពីស្ររសួារខែលមាន
លក្ខណៈសមសបតតិស្ររប់ស្រោន់ក្នងុការទទួលបានអាហារូបក្រណ៍។  

 ក្់ព័នធនឹងខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំខែលបានគធ្វើក្ំខណទស្រមង់លេីៗគនោះ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មាន  សំ
ខាន់ៗទាំងអ្ស់បានគលើក្គ ើងថាមានស្របព័នធរមលកឹ្ាមុនោ សងគហាច្ ស់ច្ំនួន៣ ខែលបានជួយកាត់
បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សា និងទប់សាកសត់ក្ុំឱសយសិសសេខែលគរៀនយឺតគបាោះបង់ការសិក្សា។ សាលាគរៀនបាន
ែំគណើរការគៅនលៃស្រពហសសបតិ៍ ខែលាធ្មេតាានលៃឈប់សស្រមាក្ គែើមសបីគរៀបចំ្ថានសក់្បំប នសស្រមាប់សិសសេគរៀន
យឺតគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា។ ស្ររូបគស្រងៀនស្រតូវបានអ្នុញ្ញសតឱសយបគស្រងៀនបំប នគៅនលៃស្រពហសសបតិ៍ច្ំនួន៣
គពលក្នងុមួយខែ គហើយនលៃស្រពហសសបតិ៍ចុ្ងគស្រកាយននខែបានគស្របើសស្រមាប់ក្ិច្ចស្របជំុបគច្ចក្គទស និងបូក្សរុប
លទធផ្លគែើមសបីជួយជំរុញសិសសេបខនែមគទៀត។ គលើសពីគនោះគទៀត ស្ររូបគស្រងៀនក្៏បានទទួលការឧបតែមភ
សស្រមាប់ការបគស្រងៀនថានសក្់បំប នទាំងគនោះ។ ការឧបតែមភែល់ស្ររូបគស្រងៀនាធ្មេតាមានការច្ំ យស្របាក្់
ចំ្នួន ១២.០០០ គរៀល (៣ែុលា្សរ) ក្នងុមួយគមា សងសស្រមាប់ថានសក្់បំប នទាំងគនោះ។ ការឧបតែមភគនោះ ាការ
គលើក្ទឹក្ច្ិតតែល់ស្ររូបគស្រងៀន ឱសយពួក្ោត់គរៀបច្ំថានសក្់បំប ននលៃស្រពហសសបតិ៍រសស្រមាប់សិសសេគរៀនយឺតស្របចំ
ថានសក្រ់បស់ពួក្ោត់។ 

ស្ររូបគស្រងៀនក្៏ស្រតូវពិនិតសយវតតមានសិសសេរបស់ពួក្ោត់ឱសយបានែិតែល់ផ្ងខែរ។ ក្នុងក្រណីខែល
សិសសេែក្ខានមក្គរៀនរយៈគពល៣នលៃាប់ោនស ស្ររូបគស្រងៀន ឬបុរគលិក្ែនទគទៀតរបស់សាលាគរៀន      
ស្រតូវទាក្់ទងគៅកាន់ឪពុក្មាតសយរបសស់សិសេភា្សមៗ។ ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាល ស្រក្ុង 
ស្រសុក្ ែណឌ និងមនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត បានបញ្ជសក្់ថាមានការអ្គងកតោ សងតឹងរុឹងគលើ
បទបញ្ជសគនោះគៅស្ររប់ក្ស្រមិត។ ន្យក្សាលាបានគសនើែល់ស្ររូបគស្រងៀនរបស់ពួក្ោត់ឱសយជួបាមួយឪពុក្មាតសយ
សិសសេ្ទសល់ ឬតាមទូរស័ពទ។ 
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សស្រមាប់ក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សា ាធ្មេតាមានការផ្តល់នូវវរគ ឬថានសក់្ពិគសសក្នងុអំ្ ុងគពលសស្រមាក្ពី
ការសិក្សាែល់សិសសេខែលគរៀនយឺត។ សាលាគរៀនភារគស្រច្ើនែំគណើរការថានសក្ព់ិគសសគនោះគៅខែសីហា ឬ
ក្ញ្ញសននឆនសំសិក្សានីមួយៗ។ ថានសក្់គនោះរួមបញ្ចូលោនសនូវសិសសេខែលគរៀនយឺតទាំងអ្ស់ពីថានសក្់គផ្សេងៗោនសគៅ
ក្នងុថានសក់្ខតមួយគោយមានកាលវិភារតាមមុែវិាជសគផ្សេងៗោនស។ ស្ររូបគស្រងៀនខែលបគស្រងៀនសិសសេគរៀនយឺត
សស្រមាប់ថានសក្់ខបបគនោះក្៏បានទទួលការឧបតែមភផ្ងខែរ។ 

ច្ំណ ច្សំខាន់បំផ្ុតគន្ោះ រឺមានការផ្តល់ឱកាសែល់សិសសេខែលគទើបបានគបាោះបង់ការសិក្សា    
ន្គពលលេីៗឱសយច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគ ើងវិញ។ សាលាគរៀន និងអាាញសធ្រមូលោឋសនបានគធ្វើការរួមោនសគែើមសបី
គលើក្ទឹក្ច្ិតតសិសសេទាំងគន្ោះឱសយច្ូលរួមក្នុងវរគសិក្សាពិគសសគៅក្នងុក្មេវិធី្អ្ប់រំគស្រៅស្របព័នធ ខែលមានរយៈ
គពលស្របមាណពី ៣ខែ គៅ៦ខែ គោយមានគោលបំណងបញ្ជូនពួក្គរឱសយច្ូលគរៀនគ ើងវិញក្នុងស្របព័នធ 
ស្របសិនគបើពួក្គរស្រប ងាប់។ សិសសេអាច្ច្ូលគរៀនវរគសិក្សានគនោះបានគៅតាមមជសឈមណឌលសិក្សា
សហរមន៍ (ម.ស.ស) ខែលសែិតគៅគស្រកាមការស្ររប់ស្ររងរបស់អាាញសធ្រមូលោឋសន និងសាលាគរៀនគៅតាម
មូលោឋសន។  

អ្ស្រតាបញ្ចបក់ារសកិ្សាគក្ើនគ ើង៖ 

 អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានក្ត់សមាគសល់ថា អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាសិសសេស្រសីែពស់ាងសិសសេ
ស្របុសគៅស្ររប់ក្ស្រមិតសកិ្សាទំាងអ្ស។់ គែតតកំ្ពង់ធំ្បានបញ្ជសក់្ថាមានភាររយែពសបំ់ផុ្ត គោយក្នងុគន្ោះ
អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅបឋមសកិ្សារបស់សសិសេស្រសីែពស់ាងសសិសេស្របុស ៩ភាររយ។ ទនទមឹនឹងគនោះខែរ 
អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិរបស់សិសសេស្រសីែពស់ាសិសសេស្របុស ១៤ភាររយ។ គៅរាជធានី 
គែតត ែនទគទៀត អ្ស្រតាបញ្ចប់ការសកិ្សារបសស់សិសេស្រសីែពស់ាងសសិសេស្របុស គៅច្គន្្សោះពី៤-៨ភាររយ គៅ
ស្ររប់ក្ស្រមិតសកិ្សា។ 

 មានការរិតថាលទធផ្លគនោះបានគក្ើតគច្ញពីយុទធសាស្រសតន្ន្ែូច្ា ការក្សាងសមតែភាពស្ររូ
បគស្រងៀនក្នុងការខក្លមអបគច្ចក្គទសបគស្រងៀន ការគធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងនូវស្របាក្់គបៀរវតសេស្ររូបគស្រងៀននិងបុរគលិក្អ្ប់រំ 
ការពស្រងឹងសមតែភាពស្ររប់ស្ររងសាលាគរៀន ការក្សាងទំន្ក្់ទំនងលអាមួយមាតាបិតាសិសសេ និងការគធ្វើឱសយ
បរិសាថសនសិក្សាកាន់ខតមានផ្លិតភាព។ នែរូអ្េិវឌសឍក៏្បានច្ូលរួមច្ំខណក្ោ សងសំខាន់ក្នងុការសគស្រមច្
បាននូវសមិទធិផ្លទាំងគនោះ ាមួយនឹងក្ិច្ចែិតែំស្រសបតាមយុទធសាស្រសត និងក្មេវិធី្ន្ន្របសថ់ានសក្់ាតិ។ 

ការផ្តលជ់នំ្ញទន ់នងិបណំិនជវីតិែលស់សិសេ៖ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗក៏្បានបញ្ជសក់្ផ្ងខែរថាស្រក្សងួអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ស្រពមទាំងមនទីរ
អ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត និងការោិល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ងុ ស្រសុក្ ែណឌ 
បានគធ្វើការាមួយអ្នក្ ក់្ព័នធក្នងុការគលើក្ក្មពស់ និងស្របមូលការោំស្រទាសាធារណៈសស្រមាប់ការអ្េិវឌសឍ
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ខបបវិជជមានរបសយុ់វជន និងផ្តល់ឱកាសែល់ពួក្គរក្នុងការអ្េិវឌសឍសកាតសនុពលគលើការអ្ប់រំ ស្រពមទំាង
អាជីព និងការសគស្រមច្ច្ិតតរបស់ពួក្គរ។ ក្តាតសទាំងគនោះនឹងអ្នុញ្ញសតឱសយយុវជនច្ូលរួមច្ំខណក្ែល់ស្រក្ុម
ស្ររួសារ សហរមន ៍ស្របគទសាតិរបស់ពួក្គរ និងពិេពគលាក្ទំាងមូល។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងអ្ស់បានបញ្ជសក្់ថា មានក្មេវិធ្ីយុវជនបានចប់គផ្តើមគៅក្នុងរាជធានី 
គែតតរបស់ពួក្គរ ខែលគរសាគសល់ថាាយុវជនក្មពុា និងស្រក្ុមស្របឹក្សាក្ុមារ។ មនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា
គែតតស្រក្គច្ោះបានក្ត់សមាគសលថ់ា ក្លបឹយុវជនក្នុងគែតតរបសពួ់ក្គរបានផ្តល់នូវបំណិនជីវិត នងិជំន្ញទន់
ែល់សិសសេក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ។ ពកួ្គរបានគធ្វើការោ សងជិតសនិទធាមួយស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន 
និងកី្ឡា និងអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលគែើមសបីអ្នុវតតក្មេវិធី្គនោះ។ ក្លបឹយុវជន និងស្រកុ្មស្របឹក្សាយុវជននិងកុ្មារ 
ាធ្មេតាបានផ្តល់ឱកាសែល់សសិសេគៅមធ្សយមសិក្សាក្នុងការគធ្វើការងារសេស័្ររចិ្តតគៅក្នងុសហរមន៍ ស្រក្ុង 
ស្រសុក្ និងគែតតរបស់ពួក្គរ ខែលាមគធ្សាបាយមួយគែើមសបីខក្លមអសហរមន៍មូលោឋសនរបស់ពួក្គរ។ 
ជំន្ញសំខាន់ៗមួយច្ំនួន ខែលសិសសេក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិទទួលបានតាមរយៈក្មេវិធ្ីទំាងគនោះ 
មានែូច្ា អ្ំ ន ជំន្ញកំុ្ពសយទ័រនិងបគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន និងជំន្ញសហស្ររិនភាព។ 

មានការោំស្រទគោយ្ទសល់ពីអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល ខែលបានជួយអ្េិវឌសឍខបបវិជជមានែលយុ់វជន
គៅក្នុងសហរមន។៍ អ្ងគការយូនីគសហវាអ្នក្ោំស្រទែ៏សំខាន់ែល់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ឡីា ក្នងុការ
ពស្រងឹងស្របព័នធអ្នុវតតបំណិនជីវិតមូលោឋសន និងការស្របឹក្សាអាជីពគៅតាមសាលាគរៀន។ អ្ងគការរូមធ្ូរីែ     
ាអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលមួយ ខែលគធ្វើការពស្រងឹងសមតែភាពយុវជនគៅក្នុងគែតតច្ំនួន៦ក្នុងស្របគទសក្មពុា។ 
មនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡារាជធានី គែតត និងការិោលយ័អ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡាននរែឋបាលស្រកុ្ង ស្រសកុ្  
ក្នងុគែតតនស្រពខវង និងគែតតកំ្ពង់ធំ្ បានបញ្ជសក់្ថា បានទទួលការោំស្រទពីអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល។ ក្មេវិធ្ី
អ្ប់រំកុ្មារី បានផ្តលនូ់វជំន្ញទន់ និងការក្សាងទំនុក្ចិ្តតសស្រមាប់សិសសេស្រសីគៅតាមសាលាមួយច្ំនួន
ក្នងុគែតតទំាងគនោះ។ ការោំស្រទបានផ្តលត់ាមរយៈស្រកុ្មការងារខែលបានសស្រមបសស្រមួលគោយ ទ្សល់ាមួយ
សាលាគរៀនគៅតាមមូលោឋសន។ មសា សងវិញគទៀត អ្ងគការគសបា ស បានផ្តល់ក្ុំពសយូទ័រ និងគលបគបលត ែល់សាលាគរៀន
មួយចំ្នួនក្នុងគែតតស្រក្គច្ោះ គែើមសបីជួយបគងកើនចំ្គណោះែឹង និងជំន្ញបគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន
ែល់សិសសេគៅមធ្សយមសកិ្សាបឋមេូមិ។  

អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលមួយចំ្នួន បានបគងកើនការយលែឹ់ងាសាធារណៈគលើស្របធានបទគផ្សេងោនស
ែូច្ា គមគរារគអ្ែស៍ ទឹក្សាអសតនិងអ្ន្ម័យ ច្សាប់ច្រាច្រណ៍ សមភាពគយនឌ័រ រណគនយសយភាព និង
ស្របធានបទមានសារៈសំខាន់គផ្សេងគទៀតសស្រមាប់សក្មេភាពស្របចំនលៃ។ ាធ្មេតា ពួក្គរគ្តសតគលើសហរមន៍ 
និងគធ្វើការខក្លមអច្ំគណោះែឹងយុវជនគោយស្របគោល។   

អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលទាំងគនោះរួមមាន អ្ងគការគសបា ស អ្ងគការសាអសតក្មពុា អ្ងគការក្តីសងសឃឹម អ្ងគការ
សុវណណេូមិ អ្ងគការេនំស្រសី អ្ងគការទសសេនៈពិេពគលាក្ និងអ្ងគការខឃរអ្នតរាតិ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 
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ក្៏បានគ្លើយថា ស្រក្សួងគផ្សេងគទៀតបានផ្តល់បំណិនជីវិតែល់យុវជនគៅក្នុងសហរមន៍ ែូច្ាស្រក្សួង
អ្េិវឌសឍន៍ជនបទ និងស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រី។ ស្រក្សួងអ្េិវឌសឍន៍ជនបទបានផ្តល់នូវជំន្ញក្សិក្មេ និង
ស្រក្សួងកិ្ច្ចការន្រីតាមរយៈមជសឈមណឌលអ្េិវឌសឍន៍ស្រសតី បានផ្តល់ការបណ្តោះប តសល ក្ព់័នធនឹងមុែរបរ
សស្រមាប់ច្ិញ្ចឹមជីវិតស្របចំនលៃ ែូច្ា ជំន្ញកាត់សក្់ ខក្សមផសសេ និងកាត់គែរ។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានគ្លើយថា មជសឈមណឌលសិក្សាសហរមន៍ាក្មេវិធ្ីមួយរបស់អ្នុវិស័យ
អ្ប់រំគស្រៅស្របព័នធននស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា។ មជសឈមណឌលគនោះ មានគោលបំណងសខំាន់ច្ំនួន៣រឺ
ផ្តល់នូវក្មេវិធី្អ្ក្ខរក្មេ ជំន្ញទន់ និងបណំិនជីវិតែល់យុវជនខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា និងមិនមាន
ការងារគធ្វើ។   

ស្រក្សួងអ្ប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ទទលួែុសស្រតូវទាំងស្រសុងក្នងុការផ្តល់លវិកាែល់មជសឈមណឌលសិក្សា
សហរមន៍ និងមជសឈមណឌលគនោះមានតួន្ទីគលើក្ទឹក្ច្ិតតែល់យុវជនឱសយច្ូលរួមក្នុងវរគបណ្តោះប តសលគលើ
ជំន្ញបគច្ចក្គទស និងជំន្ញទន់។ រណៈក្មេការននមជសឈមណឌលសិក្សាសហរមន៍ាអ្នក្សគស្រមច្ច្ិតត
គស្រជើសគរីសជំន្ញសស្រមាប់បណ្តោះប តសល និងគធ្វើរបាយការណ៍ពីការអ្នុវតតសក្មេភាពគផ្ញើជូនការិោល័យ
អ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ។ ជំន្ញខែលពួក្គរធា្សប់បានបណ្តោះប តសលរួមមាន 
ជំន្ញជួសជុលម ូតូសស្រមាប់គក្េងស្របុស និងជំន្ញកាត់គែរនិងខក្សមផសសេសស្រមាប់គក្េងស្រសីគៅក្នុង    
សហរមន៍។ ាធ្មេតាមជសឈមណឌលសិក្សាសហរមន៍គស្រជើសគរីសទីក្ខនលងទំគនរគៅក្នុងសហរមន៍សស្រមាប់
ការបណ្តោះប តសល ែូច្ាសាលាគរៀន ឬវតតអារាម។ 

យុវជនអាច្ទទួលបានជំន្ញបខនែមគៅស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ 
គស្រៅពីអ្វខីែលពួក្គរគរៀនគៅសាលា។ មនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ស្ររប់រាជធានី គែតត បានក្ត់សមាគសល់
គឃើញថាមានស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ ោ សងគហាច្ ស់ច្ំននួមួយគៅក្នងុ
រាជធានី គែតតរបស់ពួក្គរ ខែលផ្តល់ការបណ្តោះប តសលជំន្ញឯក្គទសគផ្សេងៗ ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ  
មួយចំ្នួនគៅក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបញ្ជសក្់ថាមានស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជស
ជីវៈ គៅក្នងុតំបន់របសពួ់ក្គរ។  

៣.៣ បញ្ហសស្របឈម នងិែគំ ោះស្រសាយច្គំ ោះការអ្បរ់គំក្េងជទំង ់នងិយវុជន  

គទាោះបីា មានការខក្លមអ និងបទពិគសាធ្លអៗ  បានអ្នុវតតគៅក្នុងវិស័យអ្ប់រំក្នុងប ុន្មសនឆនសំគនោះ ក៏្
អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាគៅខតាបញ្ហសស្របឈម។ រុណភាពអ្ប់រំមានវឌសឍនភាពរួរឱសយ 
ក្ត់សមាគសល់ ប ុខនតស្រតូវការការែិតែំស្របឹងខស្របងបខនែមគទៀត គែើមសបីខក្លមអរុណភាពអ្ប់រំឱសយកាន់ខតស្របគសើរគ ើង 
ខែលអាច្ នគៅែល់សតង់ោគៅក្នុងតំបន់ និងអ្នតរាតិ។  
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 ៣.៣.១ អ្ស្រតាគបាោះបងក់ារសកិ្សាគៅក្ស្រមតិមធ្សយមសកិ្សា  

ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការសទង់មតិាមួយយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ មានយុវជន
២៩ភាររយបានគបាោះបង់ការសកិ្សា ក្នងុគន្ោះបុរសមានស្របមាណ២៦ភាររយ និងស្រសតីមាន៣០ភាររយ។ 
យុវជន៥ន្ក្់ក្នុងចំ្គ ម៧ន្ក់្ ននអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលាស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស(LGBTQI) 
បានគបាោះបង់ការសិក្សា។ ក្នងុចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវជនទំាងអ្ស់ ខែលបានគបាោះបងក់ារសិក្សា មាន
៣៨ភាររយ មក្ពីស្ររួសារខែលមានបណ័ណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្។ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សា គៅតំបន់ស្របជំុ
ជនមាន ៣៤ភាររយ ែពស់ាង គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងតំបន់ជនបទ មាន២៦ភាររយ។  

រូបភាពទី២០ បងាហសញពីសាថសនភាពអ្ប់រំបច្ចបុសបននក្នងុចំ្គ មគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានចូ្លរួមក្នងុ
ការសទង់មតិ តាមគេទ និងអាយុ។ លទធផ្លបានបងាហសញថា អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ 
ក្ំពុងសិក្សាមាន៩៦ភាររយ  និងបានគបាោះបង់ការសិក្សាមាន៤ភាររយ។ គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនស ំ ស្របមាណា ៣៤ភាររយ និងអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនស ំ ស្របមាណា៧១ភាររយ 
មិនបានទទួលការអ្ប់រំក្នងុស្របព័នធ។  

រូបភាពទី20៖ ភាររយននគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលក្ំពុងសិក្សា នងិគបាោះបង់ការសិក្សា តាមគេទ នងិស្រក្ុមអាយុ 
(រិតា%) 

 

សរុបអ្នក្ខែលមានអាយុ ១០-១៤= ៣៩០ន្ក់្ អាយុ ១៥-១៩=៤១៦ន្ក់្ និងអាយុ ២០-២៤=១៩៤ ន្ក់្  

គក្េងជំទង ់ និងយុវជនគៅគស្រៅសាលាខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានឈប់
គរៀនគៅក្ស្រមិតសិក្សាគផ្សេងៗោនស មានែូច្ាគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា មាន៣៤ភាររយ គៅមធ្សយមសិក្សា
បឋមេូមិមាន៤៦ភាររយ  និងគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមាន២០ភាររយ។  

គក្េងជំទង់ និងយុវជនគៅគស្រៅសាលា បានគ្លើយថា ពួក្គរបានឈប់គរៀនគៅអាយុច្គន្្សោះពី១០-
១៤ឆនស ំមានស្របមាណា ៣៦ភាររយ  គៅអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនស ំមាន៥៧ភាររយ និងគៅអាយុ១០

៩៥,៦ ៩៦,២

៤,៤ ៣,៨

៦៦,៥ ៦៤,៦

៣៣,៥ ៣៥,៤
២៣,៩

១៣

៦៩ ៧១,៦

៧,១
១៥,៤

Male Female Male Female Male Female

Studying Stopped studying Finished education

10-14 years old 15-19 years old 20-24 years old

ស្របុស ស្រសី ស្របុស ស្រសី
គបាោះបង់ការសិក្សាកំ្ពុងសិក្សា បានបញ្ចប់ការសិក្សា

ស្របុស ស្រសី

១០-១៤ ឆនសំ ១៥-១៩ ឆនសំ ២០-២៤ ឆនសំ
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ឆនសមំានស្រតឹមខត ៥ភាររយ។  សិសសេខែលាស្រក្ុមមនុសសេស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស(LGBTQI) បានគបាោះបង់
ការសិក្សាគៅអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ។ តាមការសគងកតមិនមានសែិតិែុសោនសតាមគេទ ឬតាមទីតំាងេូមិ
សាស្រសតចំ្គ ោះអាយុរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា។  

តាមរយៈបទសមាភសសាមួយអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងាមួយយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះ
ពី១០-២៤ឆនស ំ បានបងាហសញថាមានមូលគហតុាគស្រច្ើនខែលនំ្ឱសយពួក្គរគបាោះបង់ការសិក្សា។ មូលគហតុ
ច្មសបងមានែូច្ា ភាពស្រក្ីស្រក្និងភាពងាយរងគស្រោោះ ការបាក្់ទឹក្ច្ិតតគោយសារាសិសសេគរៀនយឺត ការយល់
គឃើញរបស់ឪពុក្មាតសយអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការអ្ប់រំរបស់ក្ូន ការទាក្់ទាញពីការងារ ាពិគសសការយល់
គឃើញរបស់សិសសេែលនួឯងគៅមធ្សយមសកិ្សា និងបញ្ហសទីតំាងេូមិសាស្រសត និងសុវតែិភាព។ 

ភាពស្រក្សី្រក្  

លទធផ្លរក្គឃើញពីការសទង់មតិាមួយគក្េងជទំង់ និងយុវជន បានបងាហសញថា ភាពស្រក្ីស្រក្ រឺា
មូលគហតុច្មសបងខែលក្ុមារ និងយុវជនគបាោះបង់ការសិក្សា មាន៤៤ភាររយ ននគហតុផ្លទាំងអ្ស់ 
(តារាងទី១២)។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួាស្រសតីស្របមាណា ៥១ភាររយ និងបុរស៣៨ភាររយ បានគ ល្ើយថា 
ស្ររួសាររបស់ពួក្គរមិនមានលទធភាពផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់ពួក្គរ និងពួក្គរស្រតូវការរក្ស្របាក់្ គែើមសបីជួយ
ស្ររួសារ។ 

តារាងទី12៖ មូលគហតុននការគបាោះបង់ការសិក្សាក្នងុច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមគេទ(រិតា%) 
 ស្របសុ ស្រស ី សរបុ 

រក្ស្របាក់្ជួយែល់ការច្ំ យរបស់ស្ររួសារ ២០,១ ២៧,៧ ២៤,៤ 
ស្ររួសារមិនមានលទធភាពឱសយក្ូនគៅគរៀន ១៨,០ ២៣,៥ ២១,១ 
លំបាក្ក្នុងការគោោះស្រសាយលំហាត់ ឬគមគរៀនគៅក្នុងថានសក់្គរៀន ២១,២ ៩,៧ ១៤,៨ 
រវល់ជួយការងារឪពុក្មាតសយ ឬរវល់គធ្វើការែលួនឯង ៦,៣ ៦,៧ ៦,៦ 
គមើលខលទាំសមាជិក្ក្នុងស្ររួសារនិងមិនអាច្គ្លៀតគពលគៅគរៀនបាន ២,១ ៧,៦ ៥,២ 
សាលាគរៀនគៅឆងសយ និងែវោះមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរ ២,៦ ៧,១ ៥,២ 
រវល់ការងារផ្ទោះ ៦,៣ ២,១ ៤,០ 
ស្ររួសារោំស្រទខតបងឬបអូនស្រសីក្នុងការសិក្សាគរៀនសូស្រត ២,១ ៣,៤ ២,៨ 
ែជិលគរៀន ៣,៧ ១,៣ ២,៣ 
មានជំងឺមិនអាច្គៅគរៀនបានក្នុងរយៈគពល មួយ ១,៦ ២,១ ១,៩ 
ស្ររួសារោំស្រទខតបងឬបអូនស្របុសក្នុងការសិក្សាគរៀនសូស្រត ០,៥ ២,៥ ១,៦ 
ស្រប ងធា្សក់្ ែូគច្នោះមានអារមេណ៍ខាមសស់គអ្ៀនក្នុងការបនតការសិក្សា ២,៦ ០,៤ ១,៤ 
ការអ្ប់រំមិនសំខាន់គៅក្នុងស្ររួសារ ឬសស្រមាប់ឪពុក្មាតសយ ១,៦ ០,៨ ១,២ 
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 ស្របសុ ស្រស ី សរបុ 
ស្រតួតថានសក់្គស្រច្ើនឆនសំ ែូគច្នោះមានអារមេណ៍ខាមសស់គអ្ៀនក្នុងការបនតការសិក្សា ២,១ ០,៤ ១,២ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា n = ២៨៨ន្ក់្  
តារាងគនោះមិនបានរាប់បញ្ចូលមូលគហតុគផ្សេងៗគទៀតចំ្នួន ១៧ ខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងពីរគេទមានតិច្ាង ៦,៣%  ក្នុង
គន្ោះ ស្របុស ៩,២% និងស្រសី៤,៧%  

ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការសទង់មត ិ  បានបងាហសញថា គក្េងជំទង់ និងយុវជន បានរួមច្ំខណក្ក្នងុការ
សគស្រមច្ច្ិតតគបាោះបង់ការសិក្សា។ រូបភាពទី២១ បានបងាហសញពីអ្នក្ចូ្លរួមច្ំខណក្ក្នុងការសគស្រមច្ច្ិតត ឬ
គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលសគស្រមច្ច្ិតតគបាោះបង់ការសិក្សាគោយែលនួឯង មាន៨០ភាររយ។ 

រូបភាពទី21៖ អ្នក្គធ្វើការសគស្រមច្ច្តិត ក្់ពន័ធនឹងការគបាោះបង់ការសិក្សារបស់គក្េងជំទង់ នងិយុវជន (រិតា%) 

 

សមាគសល់៖ ច្ំនួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា n = ២៨៨ ន្ក់្ 

លទធផ្លននបទសមាភសសអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់  ៗនិងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញថា ភាពស្រក្ីស្រក្ 
រឺាឧបសរគច្មសបងក្នុងការទទួលបានការអ្ប់រំ និងការបញ្ចប់ការសកិ្សា គោយសសិសេគបាោះបង់ការសិក្សា
គៅស្ររប់ក្ស្រមិតភារគស្រច្ើនរស់គៅក្នងុស្ររួសារខែលមានជីវភាពស្រក្ីស្រក្។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅទូទំាង
រាជធានី គែតតខែលបានគស្រជើសគរីសសស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ បានបញ្ជសក្់ពីគហតុផ្លែូច្ោនស។ អ្នក្ផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅក្នុងបទសមាភសស បានគ ល្ើយថាសិសសេគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាខែលមានជីវភាពស្រកី្ស្រក្
បានគបាោះបង់ការសិក្សាភារគស្រច្ើន និងបានគៅគធ្វើការរក្ស្របាក្់ច្ំណូលបខនែម គែើមសបីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់
ពួក្គរ។ ាធ្មេតា គក្េងជំទង់ និងយុវជនែលួនគរ្ទសល់ ឬឪពុក្មាតសយបានរួមចំ្ខណក្ក្នុងការសគស្រមច្ច្ិតត
គបាោះបង់ការសិក្សារបស់ពួក្គរ។ 

គលើសពីគនោះ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានសគងកតគឃើញថា សមាជិក្ស្ររួសារខែលគធ្វើការបាន
ទទួលស្របាក្់ឈនួលអ្បសបបរមាស្របចំនលៃ ាពិគសសអ្នក្គធ្វើការខផ្នក្ក្សិក្មេ និងការងារសំណង់ ាទូគៅបាន

៥,៧
១២,១

០,៦
១,៣

១,៩ ០,៦

៧៧,៧

៧,៧

៩,៨

០,០
០,០

០,៥ ០,៥

៨១,៤

៦,៨ ១០,៩
០,៣

០,៦
១,២ ០,៦

៧៩,៧

My father My mother My grandfather My
grandmother

Other male
relatives

Other female
relatives

MyselfMale Both sexesឪពុក្របស់ែញុំ មាតសយរបស់ែញុំ ជីតារបស់ែញុំ ជីែូនរបស់ែញុំ សាច់្ញាតិាស្រសតី ែលួនឯងសាច់្ញាតិាបុរស 
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ចក្គច្ញពីេូមិរបសពួ់ក្គរគែើមសបីខសវងរក្ឱកាសការងារគផ្សេងគទៀត ខែលាគរឿយៗពួក្គរបានន្ំស្ររួសារ
រួមទំាងកូ្នតូច្ៗគៅាមួយផ្ង គោយពួក្គរបានយក្ក្ូនៗពីសាលាបឋមសិក្សាគៅក្នុងេូមិ និងបញ្ជនូ
គៅសាលាបឋមសិក្សាគផ្សេងគទៀតខែលគៅជិតក្ខនលងគធ្វើការរបស់ពួក្គរ។ ក្នុងក្រណីែលោះ ឪពុក្មាតសយបាន
ន្ំក្ូនៗគៅាមួយ និងឱសយពួក្គរគធ្វើការងារផ្ទោះគៅគពលខែលឪពុក្មាតសយគច្ញគៅគធ្វើការ។ មានក្រណីា
គស្រច្ើនខែលឪពុក្មាតសយបានគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ និងបានទុក្ក្ូនៗគៅាមួយជីែូនជីតា ឬសាច្់ញាតរិបស់
ពួក្គរ។ ក្រណីទាំងគនោះ បានគធ្វើឱសយក្ុមារែក្ខានការគរៀនសូស្រត ខែលាមូលគហតុគធ្វើឱសយពួក្គរគរៀនយឺត។ 
គលើសពីគនោះគទៀត ក្ុមារយល់ថា ការសិក្សារឺាគរឿងមិនសំខាន់ ពីគស្រ ោះោមសនអ្នក្ មានសក្់គៅផ្ទោះ គែើមសបី
គលើក្ទឹក្ច្ិតតពួក្គរឱសយគរៀន ឬបគស្រងៀនពួក្គរគលើមុែវិាជសខែលពួក្គរពិបាក្គន្ោះគទ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម ខែលឆប់ 
គបាោះបង់ការសិក្សា បានគ្លើយថា ឪពុក្មាតសយបានយក្ពួក្គរគច្ញពីសាលាគរៀនគៅាមួយស្ររួសារគៅក្ខនលង
គធ្វើការលេ។ី   

 

លទធផ្លបានមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុមក្៏បានបងាហសញថា ការច្ំ យបខនែមសស្រមាប់សមាភសរបគស្រងៀន
និងគរៀនគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា និងមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ ាបញ្ហសហិរញ្ញវតែុច្មសបងរបសគ់ក្េងស្របុសនិង
គក្េងស្រសីមក្ពីស្ររួសារខែលមានស្របាក់្ចំ្ណលូទាបក្នងុការគៅគរៀនឱសយបានាប់លាប់។ ែណៈគពលខែល
សាថសនភាពមានភាពស្របគសើរគ ើង ប ខុនតស្របាក់្ខែស្ររូគៅមានក្ស្រមិតទាបនំ្ឱសយមានការស្របមូលលុយគស្រៅផ្លវូការ 
និងការបគស្រងៀនរួ ាគហតុន្ំឱសយមានការច្ំ យបខនែម ខែលាឧបសរគសស្រមាប់សសិសេក្នុងការទទួល
បានការអ្ប់រំ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំភារគស្រច្ើន បានគ ល្ើយថា ពួក្គរគៅ
ខតបងស់្របាក្់បខនែមឱសយស្ររូ ខែលាគហតុផ្លមួយក្នុងច្ំគ មគហតុផ្លខែលន្ំឱសយសិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា 
ាពិគសសក្នុងច្ំគ មសិសសេខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារមានស្របាក់្ច្ំណូលទាប។ 

 “ែញុំបានឈប់គរៀនាគស្រច្ើនខែមក្គហើយ ពីគស្រ ោះស្ររួសារែញុំស្រក្ីស្រក្។ ែញុំខតងខតគៅច្មាកសរ
ែំ ូង ក្ខនលងខែលឪពុក្មាតសយែញុំគធ្វើការគៅគពលសាលាឈប ់សស្រមាក្។ គពលែញុំគៅតូច្
ែញុបំានគលងគៅខក្សបរៗឪពុក្មាតសយែញុំគពលពួក្ោត់កំ្ពុងគធ្វើការ។ គោយសារគពលគនោះែញុំ
ធ្ំ ឪពុក្មាតសយែញុំក្៏បានឱសយែញុំគធ្វើការាមួយពួក្ោត់”។ សមតីគក្េងស្រសីអាយុ១៤ឆនសំ រស់គៅ
ឃុំបាយែំរាំ ស្រសុក្បាណន ់ គែតតបាត់ែំបង ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅថានសក្់ទី៧ 
(អាយុច្គន្្សោះ១២-១៣ឆនសំ)។ 
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ែណៈគពលខែលនិន្នសការអ្ប់រំសស្រមាប់គក្េងស្រសីមានភាពលអស្របគសើរ ន្ំឱសយអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សា
របស់គក្េងស្រសីែពស់ាងគក្េងស្របុស គទាោះបីោ សង  ពួក្គរគៅខតមានបញ្ហសស្របឈមក្នុងការទទួលបាន    
ឱកាសអ្ប់រំគពញគលញ។ ាគរឿយ  ៗគក្េងស្រសីបានគបាោះបង់ការសិក្សាគែើមសបីជួយស្ររួសារ។ គោងតាមលទធផ្ល
ននការសទង់មតិ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមិនបានទទួលការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ និងបានគធ្វើការទាំងវ័យគក្េង 
គែើមសបីជួយរក្ស្របាក់្ចំ្ណលូឪពុក្មាតសយ រឺគក្េងស្រសីមាន ៥៧ភាររយ ែពស់ាងគក្េងស្របសុខែលមាន ៤៣
ភាររយ។ អ្នក្ច្ូលរួមមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុមមួយច្ំនួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ បានគ ល្ើយថា 
ពួក្គរបានឈប់គរៀនគហើយគៅផ្ទោះ គែើមសបីគមើលខលទាំសមាជិក្ស្ររួសារែូច្ា ឪពុក្មាតសយខែលមានជំងឺ  
បអនូតូច្ៗ ឬក្េួយៗរបស់ពួក្គរ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួាគក្េងស្រសគីៅគស្រៅសាលាភារគស្រច្ើនគៅ គែតតនស្រពខវង 
បានគ ល្ើយថា ពួក្គរស្រតូវបានបញ្ជូនគៅរាជធានេីនគំពញ គែើមសបីគធ្វើការាអ្នក្បគស្រមើតាមផ្ទោះ អ្នក្លក្ែូ់រ ឬ
ជំនួយការគៅតាមហាង ឬគភាជនីយោឋសន។ មានការក្ត់សមាគសល់ថា អ្នក្ខែលគធ្វើការបន្ទសប់ពីបានឈប់គរៀន 
ាគក្េងស្របុសក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរ គៅស្ររប់ទីតាំងខែលបានគស្រជើសគរីសក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ 
ពួក្គរភារគស្រច្ើនបានកា្សយាក្មេក្រសំណង់ អ្នក្គធ្វើការគៅក្នុងហាង ឬគៅក្នុងផ្សារ ឬអ្នក្គបើក្ឡានែឹក្ទំនិញ។   

គលើសពីគនោះ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានគ្លើយថា ក្ុមារខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលឪពុក្មាតសយ
បានខលងលោះោនស  គ ោះមា សយ ឬគមមា សយ ឬមានជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ក្៏ាក្តាតសគធ្វើឱសយពួក្គរគបាោះបង់ការសិក្សាផ្ងខែរ។ 
លទធផ្លបានមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញថាមានគហតុផ្លគផ្សេងគទៀត ស្របមាណមួយភារែប់
ខែលន្ំឱសយមានការគបាោះបង់ការសិក្សាគៅស្ររប់តំបន់ននការសកិ្សាស្រសាវស្រាវ។

 

លទធផ្លននការសកិ្សា 

 “ែញុំឈប់គរៀន ពីរ បី ឆនសំមក្គហើយ ពីគស្រ ោះឪពុក្មាតសយែញុំបានខលងលោះោនស។ ពួក្ោត់ទំាងពីរន្ក្
មិនច្ង់គមើលខលែញុំនិងបងបអូនរបស់ែញុំគទ។ បងបអូនពីរន្ក្់របស់ែញុំ និងែញុំបានរស់គៅាមួយ      ជី
ែូន។ ោត់ចស់គហើយមិនអាច្គែើរបានស្រសួលគទ។ ែូគច្នោះ ែញុំបានសគស្រមច្ច្ិតតឈប់គរៀន ជួយគធ្វើ
ការងារផ្ទោះ និងការងារក្នុងច្មាកសរ ខក្សបរផ្ទោះែលោះ។ បអូនស្របុសរបស់ែញុំក្ំពុងសិក្សាគៅគ ើយ គោយសារ
មានការជួយឧបតែមភលវិកា ពីក្មេវិធ្ីអាហារូបក្រណស៍ស្រមាប់សិសសេស្រក្ីស្រក្ពីសាលារបស់ោត”់។   
សមតីគក្េងស្រសីអាយុ១៣ឆនសំ មក្ពីឃុំស្រក្ោ ស្រសុក្សនទុក្ គែតតកំ្ពង់ធំ្ ខែលបានគបាោះបង់ការ
សិក្សាគៅថានសក្់ទី៣ (អាយុ៨ ឬ៩ឆនសំ) ។ 
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ការពិភាក្សាាស្រក្ុមនិងការសទង់មតិ បានបងាហសញថា លទធផ្លសិក្សាទាប រឺាមលូគហតុច្មសបងទី២ 
ខែលន្ំឱសយសិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា ាពិគសសសសិសេចប់ពីមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ ែល់មធ្សយមសិក្សា
ទុតិយេូមិ។ គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិគនោះ មានគហតុផ្លគផ្សេងគទៀតស្របមាណា ១៥ភាររយ 
ខែលន្ំឱសយសិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនមក្ពីការពិភាក្សាាស្រក្ុមខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បាន
គ ល្ើយថា លទធផ្លសិក្សាទាបាគហតុផ្លខតមួយរត់ខែលគធ្វើឱសយពួក្គរគបាោះបង់ការសកិ្សា ែណៈគពល
ខែលអ្នក្គផ្សេងគទៀតបញ្ជសក់្ពីគហតុផ្លគផ្សេងគទៀត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅ
បឋមសិក្សាមាន១៤ន្ក់្ (២៤ភាររយ) ក្នុងច្ំគ ម ៥៨ន្ក្់។ ពួក្គរបានបញ្ជសក់្ថា ពួក្គរាសិសសេ
គរៀនយឺត គហើយបានបាក់្ទឹក្ចិ្តតមិនបនតការសិក្សាគទៀត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរស្របមាណា ១៤ន្ក់្ (៣៨
ភាររយ) ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ ល្ើយសណំរួសរុប ៣៦ន្ក្់ ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សា
បឋមេូមិ បានបញ្ជសក់្ពីគហតុផ្លែូច្ៗោនស។ គលើសពីគនោះគទៀត អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ ១៤ន្ក់្ (៤២ភារ
រយ) ក្នុងច្ំគ ម ៣៣ន្ក់្ ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមបិានគ្លើយថា ពួក្គរ
គរៀនយឺត ឬបានស្រប ងធា្សក់្។ 

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួមួយចំ្នួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គៅក្នងុការពិភាក្សាាស្រក្ុម បាន
គ ល្ើយថា ពួក្គរគរៀនគែសាយគលើមុែវិាជសសំខាន់ៗ ែូច្ា រណិតវិទសា និងភាសាខែេរ ែណៈខែល អ្នក្គផ្សេង
គទៀត បានគ្លើយថា ពួក្គរគរៀនគែសាយគសទើរខតស្ររប់មុែវិាជសទំាងអ្ស។់ គក្េងស្របុសខែលគបាោះបង់ការសិក្សា
គៅមធ្សយមសិក្សាភារគស្រច្ើន បានគ្លើយថាពួក្គរគរៀនយឺតតំាងពីគៅបឋមសិក្សារហូតែល់មធ្សយមសិក្សា។ 

 

ការយលគ់ឃើញរបសឪ់ពកុ្មាតសយគលើការអ្បរ់កំ្នងុស្របពន័ធ 

គោងតាមអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបងាហសញថា ឪពុក្មាតសយមួយចំ្នួនមិនបានឱសយតនមលគលើ
ការអ្ប់រំគទ។ ស្ររួសារខែលឪពុក្មាតសយមានការអ្ប់រំទាប និងរស់គៅក្នុងជីវភាពភាពស្រក្ីស្រក្ភារគស្រច្ើនមិនឱសយ 
តនមលគលើការអ្ប់រំគទ។ ពួក្ោត់យល់គឃើញថា ក្ូនៗគរៀនរហូតែល់ច្ប់ រឺាការែជោះខាជសយគពលគវលា។ 

 “ែញុំមិនអាច្គ ើងថានសក្់បានគទគៅគពលែញុំគរៀនគៅថានសក្់ទី១០ ពីគស្រ ោះែញុំគរៀនគែសាយគៅក្នុងថានសក្់។ 
មាតសយែញុំសតីបគន្ទសសែញុំខា្សំង ស់។ ែញុំពិតាែឹងោត់ខា្សំង ស់ គហើយែញុំក្៏សគស្រមច្ច្ិតតឈប់គរៀន។ 
ែញុំចប់គផ្តើមគធ្វើការបានរយៈគពល ២ឆនសំមក្គហើយរហូតមក្ែល់គពលគនោះ”។ សមតីអ្នក្គ ល្ើយសណំួរ
ាបុរសអាយុ ២៤ ឆនសំ រស់គៅឃុំឈូក្ ស្រសុក្ឈូក្ គែតតកំ្ពត។ 
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សស្រមាប់អ្នក្រស់គៅក្នុងភាពស្រក្ីស្រក្ កូ្នៗចំបាច្ស់្រតូវជួយរក្ស្របាក់្ចំ្ណលូ គោយពួក្ោត់មិនរិតថាក្ូន
ស្ររប់អាយុគធ្វើការងារគន្ោះគទ។  

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបងាហសញថា ស្ររសួារខែលមានជីវភាពមធ្សយម និងស្ររួសារខែលមាន
ជីវភាពស្របគសើរគៅក្នុងសហរមន ៍ាពិគសសអ្នក្ខែលមានអាជីវក្មេ ឬមុែជំនួញ ក៏្ច្ង់ឱសយកូ្នគបាោះបង់ការ
សិក្សាផ្ងខែរគៅគពលក្ូនរបស់ពួក្គរគរៀនែល់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ(ថានសក្់ទ ី ១០-១២)។ ពួក្គរគជឿ
ថា ក្ូនរបស់ពួក្គរបានបញ្ចប់ការអ្ប់រំមូលោឋសន ខែលអាច្ជួយ ឬកាន់កាប់អាជីវក្មេស្ររួសាររបស់ពួក្គរបា
ន។ គទាោះោ សង  ខផ្អក្គលើការរក្គឃើញពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញថា អ្នក្គ្លើយសំណួរតិច្ាង
មួយភារែប់ បានគបាោះបង់ការសិក្សាគោយគហតុផ្លគនោះ។  

  

ឥទធពិលរបសម់តិតេក្ត ិ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានសងកត់ធ្ៃន់ថា ឥទធិពលរបស់មិតតេក្រិក៏្ាគហតុផ្លមួយខែលគធ្វើឱសយ
សិសសេគៅមធ្សយមសកិ្សាគបាោះបង់ការសិក្សាផ្ងខែរ។ មានការបញ្ជសក្ថ់ា គហតុផ្លគនោះាការយល់គឃើញ
របស់ឪពុក្មាតសយ និងសិសសេ។ ពួក្គរបានសគងកតគឃើញថា គៅវិសសេមកាលជិតច្ូលឆនសំខែេរ ឬបណុសយេជុំបិណឌ 
អ្នក្ខែលមានការងារគធ្វើបានស្រត ប់មក្ផ្ទោះវិញ គោយមានទូរស័ពទនែ គស្ររឿងអ្លងាកសរ ឬក៏្ម តូូគស រីលេី។ យុវជន
យល់ថា ស្របសិនគបើពួក្គរឈប់គរៀនគហើយគៅគធ្វើការ ពួក្គរនឹងអាច្មានសមាភសរទាំងគនោះភា្សម គោយមិន
បានរិតពីស្របគោជន៍ខវងឆងសយននការសិក្សា។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក៏្បានបញ្ជសក់្ថាមូលគហតុនន
ការគបាោះបង់ការសិក្សាទំាងគនោះ បានទាក់្ទាញាពិគសសច្ំគ ោះសសិសេខែលគរៀនយឺត។    

 “ឪពុក្មាតសយរបសែ់ញុបំាននិោយថា ពួក្ោត់មិនអាច្ផ្គត់ផ្គង់ែញុបំានរហូតែលែ់ញុបំញ្ចប់ការ
សិក្សាគន្ោះគទ ពីគស្រ ោះការសិក្សាមានរយៈគពល ១២ ឆនសំ។ ពួក្ោត់បាននិោយថា  ច្ង់ឱសយែញុំ
គរៀនជំន្ញាក្់លាក្់មួយជំនួសវិញ បន្ទសប់មក្គបើក្អាជីវក្មេខានសតតូច្គោយែលួនឯង។ 
ស្របសិនគបើគស្រកាយពីែញុំបានបញ្ចប់វរគសិក្សាជំន្ញ ប ុខនតពួក្ោត់គៅខតមិនមានស្របាក្់ស្ររប់ស្រោន់
គែើមសបីគបើក្អាជីវក្មេខានសតតូច្សស្រមាប់ែញុំ ពួក្ោត់នឹងបញ្ជូនែញុំគៅគធ្វើការឱសយគរជំនួសវិញ”។ សមតី
គក្េងស្រសីអាយុ១៤ឆនស ំ មក្ពីសងាកសត់គចមគៅ ែណឌគ ធ្ិ៍ខសនជ័យរាជធានីេនំគពញ ខែលបាន
គបាោះបង់ការសិក្សាគៅថានសក្់ទី៧ (អាយុ១២ ឬ១៣ឆនសំ)។ 
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អ្នក្គ្លើយសំណួរននការពិភាក្សាាស្រក្ុមមួយច្ំនួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ក្៏បានគ្លើយថា 
ពួក្គរបានគបាោះបង់កាសិក្សា គោយសារទទលួឥទធិពលពីមិតតេក្រិ។ គទាោះោ សង  អ្នក្គ្លើយសំណួរខែល
បានគបាោះបង់ការសិក្សាគោយគហតុផ្លគនោះ មានតិច្ាង ១០ភាររយ។ 

 
 

បញ្ហសសវុតែភិាព នងិទតីាងំេមូសិាស្រសត 
 

គក្េងជំទង់ និងយុវជនគៅក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមភារគស្រច្ើនបានបញ្ជសក្់ថា ការមិនច្ូលច្ិតត
សាលាគរៀន រឺ ក្់ព័នធនឹងសុវតែិភាព។ ការេ័យខា្សច្ភារគស្រច្ើន គោយសារសិសសេគៅថានសក់្គផ្សេងមក្វាយ
ពួក្គរ (ក្រណីទាំងគនោះ ក្់ព័នធនឹងសក្មេភាពរបស់សិសសេខែលមានអាយុគស្រច្ើនាង) និងយុវជនមក្ពី
ខាងគស្រៅសាលា ខែលាគរឿយៗគរគៅថា “គក្េងទំគនើង” ឬយុវជនខែល ក្់ព័នធនឹងឧស្រក្ិែឋក្មេ ឬ
មានឥរិោបលមិនសមរមសយ។ មិនមានរបាយការណ៍អំ្ពីការរងរបួសគោយសារការរំគលាេប ំនគនោះគទ។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមមួយច្ំនួនគៅគែតតស្រក្គច្ោះ និងបាត់ែំបង ាពិគសសគៅស្រសុក្សនួល 
និងស្រសុក្្លូង ក្៏បានគលើក្គ ើងពីក្រណីខែលអ្នក្គសពគស្ររឿងគញៀនបានគែើរជំុវិញបរិគវណសាលាគរៀន និង
បានវាយសិសសេ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក់្ផ្ងខែរថា ការោក់្ទណឌក្មេគលើរាងកាយ និងការោក់្ទណឌក្មេគធ្វើឱសយ
អាមា សស់គផ្សេងគទៀត ខែលស្ររូបគស្រងៀនបានគស្របើគៅគលើសិសសេគៅខតមានគស្រច្ើន។ បញ្ហសទាំងពីរគនោះបានបងកា
ឧបសរគែល់ការសិក្សារបសស់ិសសេ។ 

 
 ន្យក្សាលាគៅស្រសុក្មួយក្នុងគែតតបាត់ែំបង បានគលើក្គ ើងថា មានអ្នក្គសពគស្ររឿងគញៀន
មួយច្ំនួនគៅក្នុងសហរមន៍ ខែលខតងខតមក្រំខានែល់សិសសេគៅសាលាគរៀន គពលសិសសេគធ្វើែំគណើរស្រត ប់

“បងបអូនជីែូនមួយរបស់ែញុំខែលគធ្វើការាក្មេក្រសំណង់ បានគស្របើទូរស័ពទសាមសតហវូន និងអាច្
រក្ស្របាក្់ច្ំណូលបានគស្រច្ើន ែណៈគពលខែលែញុមំានអារមេណ៍ថា ែញុំមិនអាច្រក្អ្វីបានគស្រៅពកីារ
សិក្សា។ បន្ទសប់មក្ ែញុំបានចប់គផ្តើមគៅគធ្វើការាមួយោត់ក្នុងអ្ំ ុងគពលសាលាគរៀន
ឈប់សស្រមាក្គពលែញុំគៅគរៀនថានសក្់ទី៥ ខែលមានអាយុ១៤ ឬ១៥ឆនសំ។ ែញុំមិនបានស្របាប់ឪពុក្ែញុំ
គទ ថាែញុំគៅគធ្វើការាមួយបងបអូនជីែូនមួយ។ បន្ទសប់មក្គទៀត អ្ំ ុងគពលសាលាគរៀនឈប់
សស្រមាក្កាលគៅថានសក្់ទី៦ ែញុំមិនអាច្ស្រត ប់មក្គរៀនគៅឆនសំសិក្សាលេីទាន់គពល។ គន្ោះគហើយ
ាមូលគហតុខែលែញុំសគស្រមច្ច្ិតតគបាោះបង់ការសិក្សាទាំងស្រសុង”។ សមតីអ្នក្គ ល្ើយសំណួរាគក្េង
ស្របុសអាយុ ២២ឆនសំ មក្ពីសងាកសត់ក្ំពង់ស្រក្គៅ ស្រក្ុងសទឹងខសន គែតតក្ំពង់ធ្ំ។ 
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គៅផ្ទោះវិញ និងអំ្ ុងគពលគមា សងសស្រមាក្ពីការសិក្សា។ សាលាគរៀនគនោះ មានទីតំាងសែិតគៅឆងសយពីផ្ទោះ
របស់សិសសេមួយច្ំនួន និងផ្លូវក្៏ពិបាក្គធ្វើែំគណើរផ្ងខែរ។ គលាក្ន្យក្សាលាយល់គឃើញថា គនោះា
បញ្ហសស្របឈមខ្ាសងំសស្រមាប់សាលាគរៀនរបស់ោត់ ខែលបានរួមច្ំខណក្គធ្វើឱសយសិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា។ 
បន្ទសប់ពីការពិភាក្សាាមួយស្ររូបគស្រងៀន សិសសេ និងឪពុក្មាតសយសិសសេ ោត់បានសគស្រមច្ច្ិតតផ្តល់ក្ខនលងសានសក្់
គៅែល់សិសសេគៅក្នុងសាលាគរៀន។ ក្ខនលងសានសក្់គៅបានផ្តល់ឱសយទាំងសិសសេស្របុស និងសសិសេស្រសី ខែលជួប
ការលំបាក្ក្នុងការគធ្វើែំគណើរមក្សាលាគរៀន។ ក្ខនលងសានសក្់គៅបានសាងសង់ពីគឈើគៅខាងគស្រកាយ     
បនទបគ់រៀន គោយមានបំ ក់្អ្រគសិនី និងស្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹក្។ 
 

 គទាោះបីាលទធផ្លននការសទង់មតិាមួយគក្េងជំទង់ និងយុវជនមិនបានបងាហសញពីមតិអ្វិជជមាន
 ក្់ព័នធនឹងសុវតែិភាពសាលាគរៀនក្៏គោយ ក៏្បញ្ហសេូមិសាស្រសត និងក្ងវោះមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរាបញ្ហសាក់្
ខសតងខែលគក្ើតមានក្នងុចំ្គ មគក្េងជំទង់ នងិយុវជនខែលក្ំពុងសិក្សា។ 

រូបភាពទី២២ បានបងាហសញពីមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរសំខាន់ៗច្ំនួនបី របស់អ្នក្គ្លើយសំណួរ       
មានែូច្ា ក្ង់្ទសល់ែលួនមាន ៣៨ភាររយ ម ូតូមាន ២៥ភាររយ និងការគែើរមានសក្់ឯងមាន ២០ភាររយ។ 
តារាងទី១៣ បានបងាហសញថា យុវជនខែលគរៀនគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិគស្របើស្របាស់ក្ង់ និងគលេើរគជើង     
ាមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរមាន ៥៣ភាររយ។ យុវជនខែលគរៀនគៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិបានគស្របើស្របាស់
ក្ង់ គលេើរគជើង ឬម តូូមិតតេក្តិាមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរមានស្របមាណ ៣៦ភាររយ។ ច្មាងសយាមធ្សយមគៅ
សាលាគរៀនសស្រមាប់អ្នក្ជិោះក្ង់មានស្របមាណច្គន្្សោះពី៣-៥រី ូខម ស្រត និងសស្រមាប់អ្នក្គលេើរគជើងមានច្គន្្សោះ
ពី១-៣រី ូខម ស្រត ។   

រូបភាពទី22៖ មគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរគៅសាលាគរៀនរបស់គក្េងជទំង់ នងិយុវជន (រតិា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្ 
 
  

២៥,៤

៧,៤
៣៨,៤

១៩,៧

៥,១
១,២ ២,៨

By own motorbike

By family member’s motorbike

By own bicycle

By foot

By friend’s motorbike

By friend’s bicycle

Others (school bus, motor taxi, tuk tuk, bus, own car, etc)

ម ូតូ្ទសល់ែលួន
ម ូតូរបស់សមាជិក្ស្ររួសារ
ក្ង់្ទសល់ែលួន
គលេើរគជើង
ម ូតូរបស់មិតតេក្តិ
ក្ង់របស់មិតតេក្តិ
គផ្សេងៗ (ឡានសាលាគរៀន ម ូតូឌុប ម ូតូក្ង់បី ឡានស្រក្ុង ឡាន្ទសល់ែលួន។



85 

 

តារាងទី13៖ មគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរគៅសាលាគរៀនរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមក្ស្រមិតេូមសិិក្សា (រិតា%) 
  បឋម

សកិ្សា 
មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

ម ូតូ្ទសល់ែលួន ៤,៩ ២៧,២ ៥៨,៦ ៧៧,៥ 

ម ូតូរបស់សមាជិក្ស្ររួសារ ៩,២ ៦,៣ ៥,៤ ៥,០ 

ក្ង់្ទសល់ែលួន ៥២,៣ ៣៧,៩ ១៣,៥ ៥,០ 

គលេើរគជើង ២៨,០ ១៥,២ ១១,៧ ៥,០ 

ម ូតូរបស់មិតតេក្តិ ១,៣ ៩,៨ ១០,៨ - 

ក្ង់របស់មិតតេក្តិ ២,០ ១,៣ - - 

គផ្សេងៗ (ឡានសាលាគរៀន ម ូតូឌុប ម ូតូក្ង់បី។ល។) ២,៣ ២,៣ - ៧,៥ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្ 

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួបានបញ្ជសក់្ថា យុវជនមួយចំ្នួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ គៅក្នុង
ការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានគបាោះបង់ការសិក្សារបស់ពួក្គរគោយសារមូលគហតុោមសនមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរ
គៅសាលាគរៀន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ៥ន្ក្់ (៧ភាររយ) ក្នុងច្ំគ ម ៥៨ន្ក្់ បានគបាោះបង់ការសិក្សា
គៅបឋមសិក្សា។ ពួក្គរបានគ្លើយថាសាលាគរៀនរបស់ពួក្គរគៅឆងសយពីផ្ទោះ មិនអាច្គធ្វើែំគណើរគៅែល់
គោយគលេើរគជើង និងស្ររួសាររបស់ពួក្គរមិនមានគពលគវលាជូនពួក្គរគៅសាលាគរៀន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិមាន ៦ន្ក្់ (១៧ភាររយ) ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយ
សំណួរសរុប ៣៦ន្ក្់ បានបញ្ជសក្់ពីគហតុផ្លែូច្ៗោនស។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅគែតតស្រក្គច្ោះ  បាត់
ែំបង និងកំ្ពង់ធំ្ ក៏្បានបញ្ជសក់្ថា សាលាគរៀនរបស់ពួក្គរគៅឆងសយគពក្មិនអាច្គៅែល់គោយគលេើរគជើង 
ឬក្ង់បានគទ និងស្ររួសាររបស់ពួក្គរមិនមានលទធភាពទិញម ូតូ។ គទាោះបីមានវិទសាល័យគៅស្ររប់ស្រក្ុងស្រសុក្
ក៏្គោយ ក៏្ច្មាងសយពីផ្ទោះរបសស់សិសេគៅសាលាគរៀន និងការគធ្វើែំគណើរែ៏ឆងសយរបស់សសិសេបាន រួមច្ំខណក្
គធ្វើឱសយសិសសេគបាោះបង់ការសិក្សា។ 

 ៣.៣.២ រណុភាពអ្បរ់ ំ 

លទធផ្លសកិ្សា នងិរណុភាពរបសស់សិសេ នសិសេតិខែលបញ្ចបក់ារសកិ្សា 

គៅគពលអ្នក្គ្លើយសំណួរននការសទង់មតិ បញ្ជសក្់អ្ំពីលទធផ្លននការសិក្សារបស់ពួក្គរគៅ  
សាលាគរៀន ពួក្គរភារគស្រច្ើនបានវាយតនមលែលនួឯងគលើលទធផ្លសិក្សាគោយទទួលបានច្គន្្សោះពី “មធ្សយម” 
គៅ “លអបងគួរ”។ លទធផ្លសិក្សាទាំងពីរក្ស្រមិតគនោះ បានផ្តល់គោយសិសសេបឋមសិក្សាមាន ៦៣ភាររយ 
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សិសសេមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិមាន ៨០ភាររយ សិសសេមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិមាន ៨៩ភាររយ និង
និសសេិតឧតតមសិក្សាមាន ៨០ភាររយ (តារាងទី១៤)។ គរបានក្ត់សមាគសល់ថាមិនមានភាពែុសោនសននសែិតិ
តាមគេទ ឬទីតំាងេូមិសាស្រសត (តំបនស់្របជុំជន និងជនបទ) គន្ោះគទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមក្ពីស្ររប់េូមិ
សិក្សាភារគស្រច្ើន បានគ្លើយថា ពួក្គរមិនសូវយល់គមគរៀនគន្ោះគទ ខែលាក្តាតសរួមចំ្ខណក្គធ្វើឱសយលទធផ្ល
សិក្សារបស់ពួក្គរមិនបានលអ។ គហតុផ្លគនោះ បានបញ្ជសក្់គោយអ្នក្គ្លើយសំណួរច្គន្្សោះពី២០ គៅ ៣៨
ភាររយ។ គហតុផ្លគផ្សេងគទៀតមានែូច្ា អ្នក្ខែលមិនច្ង់សិក្សាមាន ១៤ភាររយ និងអ្នក្ខែលមិនសូវ
គៅគរៀនមាន ១១ភាររយ។  

តារាងទី14៖ លទធផ្លសកិ្សាតាមក្ស្រមតិេមូិសិក្សា (រិតា%) 
  

បឋមសកិ្សា 
មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

លអ ស់ ឬលអស្របគសើរ ៣,០ ១,៣ ០,៩ - 
លអ ១៩,១ ១០,៣ ៩,០ ២០,០ 
លអបងកួរ ២១,១ ២១,០ ២៧,០ ២៥,០ 
មធ្សយម ៤២,៤ ៥៩,៨ ៦២,២ ៥៥,០ 
គែសាយ ១៣,៤ ៧,៦ ០,៩ - 
មិនែឹង ១,០ - - - 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្ 

 

តារាងទី15៖ មលូគហតុខែលរួមច្ំខណក្គធ្វើឱសយលទធផ្លសិក្សាគែសាយ (រិតា%) 
  បឋម

សកិ្សា 
មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

ែញុំមិនសូវយល់គមគរៀន ២៤,៤ ៣០,២ ៣៨,៨ ៣៤,៨ 
ែញុំមិនច្ង់គរៀន ឬមិនបានយក្ចិ្តតទុក្ោក់្សាតសប់ស្ររូពនសយល់ ១០,១ ៩,៩ ១១,៣ ១៣ 
ែញុំចូ្លចិ្តតគែើរគលង ែូគច្នោះែញុំមិនបានគៅគរៀន និងមិនបាន
គរៀនគៅផ្ទោះ 

១១,១ ៨,៦ ១,៣ ៨,៧ 

ែញុំមិនចំគមគរៀន  ៣,៧ ៣,៧ ៦,៣ - 
ែញុំគែសាយមុែរណិតវិទសាខា្សំង ស់ ៣,២ ៤,៩ ៣,៨ ៤,៣ 
ែញុំមិនមានគពលស្ររប់ស្រោន់គែើមសបីគរៀនគៅ ផ្ទោះ(រវល់ការងារផ្ទោះ) ៦,៨ ៩,៩ ១០ ១៣ 
ែញុំឈឺាស្របចំ ៥,៣ ០,៦ - ៤,៣ 
ែញុំមិនអាច្គ្តសតអារមេណ៍ គោយសារមានការរំខានខា្សំង
គៅក្នុងថានសក់្  

៥,៨ ៤,៣ ៧,៥ ៨,៧ 

ែញុំគលងគហគមគស្រច្ើនគពក្គៅផ្ទោះ ឬគៅសាលាគរៀន ២,១ ១,២ ៣,៨ - 
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  បឋម
សកិ្សា 

មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

ែញុំមិនបានគរៀនថានសក់្បំប នបខនែម ០,០ ១,២ ៣,៨ - 
គហតុផ្លគផ្សេងគទៀត ១០,៥ ៨,៨ ៩,៧ ៤,៦ 
 (មិនែឹង) ៦,៩ ៦,២ ១,៣ ៤,៣ 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ) ១០,១ ១០,៥ ២,៤ ៤,៣ 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្  

គក្េងជំទង់ និងយុវជនភារគស្រច្ើន ក្៏បានគ្លើយគៅក្នុងការសទង់មតិថា ពួក្គរបានគរៀនមុែវិាជស   
គៅសាលាគរៀន ខែលមិនមានសារៈសំខានស់ស្រមាប់ការរស់គៅស្របចំនលៃរបស់ពួក្គរ។ គក្េងជំទង ់និងយុវជន
គៅក្នងុសាលា ស្របមាណ ៦០ភាររយ បានរិតថា មានខតមុែវិាជសតិច្តួច្ប គុ ្សោះខែលមានសារៈសខំាន់ 
ែណៈគពលអ្នក្ខែលបានរិតថាោមសនមុែវិាជស មានសារៈសំខាន់គន្ោះគទមាន ១៦ភាររយ។ គក្េងជំទង់ 
និងយុវជន ខែលបានរិតថាមុែវិាជសភារគស្រច្ើនមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវិតស្របចំនលៃ មានស្រតឹមខត ១៥ភាររយ 
ប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គៅសល់ ៩ភាររយគទៀត មិនអាច្ស្របាប់ថា មុែវិាជសទាំងគន្ោះមានសារៈសំខាន់ ឬអ្ត់គន្ោះគទ។ 

តារាងទី១៦ បងាហសញពីការយល់គឃើញរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន ច្ំគ ោះក្ស្រមិតននការអ្ប់រំែុសៗោនស
ននមុែវិាជសខែលបានគរៀនគៅតាមសាលាគរៀនរបសពួ់ក្គរ។ តារាងគនោះក្៏បានបងាហសញថា និសសេិតគរៀនគៅ
ក្ស្រមិតឧតតមសិក្សា បានយល់គឃើញថា មុែវិាជសគៅឧតតមសិក្សាមានសារៈសំខាន់ាងមុែវិាជសគៅសាលាគរៀន
ច្ំគណោះទូគៅ (បឋមសិក្សា ែល់មធ្សយមសិក្សា)។ និសសេិតឧតតមសិក្សាស្របមាណា ៣០ភាររយ គស្របៀបគធ្ៀប
នឹងសិសសេខែលគរៀនគៅសាលាគរៀនច្ំគណោះទូគៅមាន ១៤ភាររយ បានគ្លើយថាមុែវិាជសភារគស្រច្ើនខែល
ពួក្គរគរៀនមានសារៈសំខាន់។ និសសេិតឧតតមសិក្សាស្របមាណា ៨ភាររយ គស្របៀបគធ្ៀបនឹងសិសសេសាលាគរៀន
ច្ំគណោះទូគៅមាន ១៦ភាររយ បានគ្លើយថាោមសនមុែវិាជស មួយខែលពួក្គរបាគរៀនមានសារៈសំខាន់គន្ោះ
គទ។  

តារាងទី16៖ ការយល់គឃើញរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនច្ំគ ោះសារៈសំខាន់ននមុែវិាជសខែលទទលួបានពីការអ្ប់រំ 
(រិតា%) 

  
បឋមសកិ្សា 

មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

មុែវិាជសគសទើរខតទាំងអ្ស់ខែលអ្នក្បានគរៀនពីសាលា
គរៀនឬសាក្លវិទសាល័យអាច្យក្គៅអ្នុវតតគៅក្នុង
ជីវិតស្របចំនលៃរបស់អ្នក្ 

៦,៦ ១,៣ ១,៨ ៧,៥ 

មុែវិាជសភារគស្រច្ើនខែលអ្នក្បានគរៀនពីសាលាគរៀនឬ
សាក្លវិទសាល័យអាច្យក្គៅអ្នុវតតគៅក្នុងជីវិត
ស្របចំនលៃរបស់អ្នក្ 

៦,៣ ១២,១ ១៤,៤ ២២,៥ 
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បឋមសកិ្សា 

មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

មុែវិាជសមួយចំ្នួនខែលអ្នក្បានគរៀនពីសាលាគរៀនឬ
សាក្លវិទសាល័យអាច្យក្គៅអ្នុវតតគៅក្នុងជីវិត
ស្របចំនលៃរបស់អ្នក្ 

២៧,៣ ៣១,៣ ៣៣,៣ ២៧,៥ 

មុែវិាជសតិច្តួច្ខែលអ្នក្បានគរៀនពីសាលាគរៀនឬ
សាក្លវិទសាល័យ ខែលអាច្យក្គៅអ្នុវតតគៅក្នុង
ជីវិតស្របចំនលៃរបស់អ្នក្ 

៣៥,២ ២៦,៨ ២៩,៧ ២៥,០ 

ោមសនមុែវិាជស ខែលអ្នក្បានគរៀនពីសាលាគរៀនឬ
សាក្លវិទសាល័យអាច្យក្គៅអ្នុវតតគៅក្នុងជីវិត
ស្របចំនលៃរបស់អ្នក្ 

១៥,៥ ១៧,៩ ១៤,៤ ៧,៥ 

(អ្ត់ែឹង) ៩,១ ១០,៦ ៦,៤ ១០ 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n= ៦៨០ន្ក្ ់

សិសសេស្រសីគៅក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្ម និងក្ំពងុសិក្សាភារគស្រច្ើន បានគ្លើយថា ពួក្គរពិបាក្យល់
មុែវិាជសមួយចំ្នួនែូច្ា រណិតវិទសា រូបវិទសា ជីវវិទសា និងរីមីវិទសា។ មានការក្ត់សមាគសល់ថា សិសសេស្របុស
ខែលបានគ្លើយថាគរៀនមិនសូវគច្ោះគៅក្នុងថានសក្់ រឺពួក្គរមិនអាច្យល់ែលឹមសារគមគរៀនគសទើរស្ររប់មុែវិាជស។ 
អ្នក្គ ល្ើយសណំរួគៅក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្មគសទើរខតទាំងអ្ស់ មិនអាច្ផ្តលឧ់ទាហរណល៍អអំ្ពីមុែវិាជសមាន
សារៈសំខាន់ ខែលពួក្គរបានគរៀនគៅសាលាគរៀនខែលអាច្យក្មក្អ្នុវតតគៅក្នុងជីវិតស្របចំនលៃរបស់ពួក្គរ
បានគ ើយ។ 

គោងតាមអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបញ្ជសក្់ថា ការអ្នុវតតបទបញ្ជស និងវិន័យគៅមានក្ស្រមិត
គៅក្នុងថានសក្់គរៀនបានរួមច្ំខណក្គធ្វើឱសយលទធផ្លសិក្សារបស់សិសសេគែសាយ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាស្ររូបគស្រងៀន
មួយចំ្នួនគៅខតមិនយក្ចិ្តតទុក្ោក់្ចំ្គ ោះសសិសេអ្វតតមាន និងមិនបានទំន្ក់្ទំនងាមួយឪពុក្មាតសយ
សិសសេឱសយបានាប់លាប់។ ពួក្គរក៏្បានបញ្ជសក្់ថា សិសសេស្របុសខែលគរៀនគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាមាន     
អ្វតតមានគស្រច្ើនាងសិសសេស្រសី ខែលប តសលឱសយពួក្គរែក្ខានគមគរៀនាគស្រច្ើន។ ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន 
និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌមួយច្ំនួនបានសគងកតគឃើញថា សិសសេបានគស្របើទូរស័ពទគៅគពលពួក្គរ
កំ្ពុងគរៀនក្នងុថានសក់្។ សក្មេភាពគនោះ បានក្ត់សមាគសល់គៅគពលខែលការិោល័យអ្ប់រំ   យុវជន និងក្ីឡា
ននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ បានចុ្ោះពិនិតសយតាមោនគៅតាមសាលាមួយច្ំនួនគៅក្នុងស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ
របស់ពួក្គរ។        

អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបញ្ជសក្់ថារុណភាពអ្ប់រំក៏្ាបញ្ហសស្របឈមផ្ងខែរ។ 
សមតែភាពនិសសេិតខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាគៅមានក្ស្រមិត ក្នុងការបំគពញតាមតស្រមូវការរបស់សារជីវក្មេ
សក្លគលាក្ និងសងគមាតិ ពីគស្រ ោះពួក្គរមានរមា្សតជំន្ញ។ បញ្ហសគនោះ ក្៏បានគលើក្គ ើងគោយសិសសេ
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គៅវិទសាល័យ និងសាក្លវិទសាល័យមួយច្ំនួន ខែលបានបញ្ជសក្ថ់ាពួក្គរស្រតូវការគរៀនោ សងគហាច្ ស់
ជំន្ញចំ្នួនពីរបខនែមគទៀត (គៅគស្រៅសាលា ឬសាក្លវិទសាល័យ) រួមមានជំន្ញភាសាអ្ង់គរលស និង កំុ្
ពសយូទ័រ។ សសិសេ និសសេិតមួយចំ្នួនបានបញ្ជសក់្ថា ជំន្ញទាំងពីរគនោះមានបគស្រងៀនគៅតាមសាលាគរៀន និង
សាក្លវិទសាល័យរបស់ពួក្គរ ប ខុនតរុណភាពគៅមានក្ស្រមិត។ សិសសេ និសសេិតែលោះ បានគ្លើយថា មិនមានការ
បគស្រងៀនជំន្ញទំាងពីរគនោះ ាពិគសសសសិសេ និសសេិតមក្ពីគែតតស្រក្គច្ោះ បាត់ែំបង នស្រពខវង ក្ពំង់ធ្ ំនិងកំ្ព
ត។ ពួក្គរយល់ថា ជំន្ញទាំងគនោះមានសារៈសំខាន់ គហើយស្របសិនគបើែវោះជំន្ញទាំងគនោះ ពកួ្គរនឹងមាន
បញ្ហសស្របឈមក្នងុការទទួលបានគារជ័យក្នងុអាជីពន្គពលអ្ន្រត។ 

ឧបក្រណ ៍នងិសមាភសរបរកិាខសរគៅតាមសាលាគរៀនមនិស្ររបស់្រោន់  

គោងតាមទិននន័យននស្រក្បែ័ណឌរណគនយសយភាពសងគមក្មពុា បានបងាហសញថា ការផ្តល់សមាភសរសិក្សា
មិនស្ររប់ស្រោន់រឺាឧបសរគច្ំគ ោះការសិក្សាគរៀនសូស្រតរបស់សិសសេ។ ទិននយ័គនោះ ក៏្ាេសតតុាងបងាហសញថា 
សតង់ោររបស់រាជរោឋសេិបាលក្នុងការផ្តល់សមាភសរសិក្សាមិនទានគ់្លើយតបគៅក្ស្រមិតសាលាគរៀន។ ការវាយតនមល
របស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ក៏្បានបងាហសញផ្ងខែរថា សាលាគរៀនក្ស្រមិតមធ្សយមសកិ្សាភារគស្រច្ើនមិន
មានបនទប់ពិគសាធ្ន៍វិទសាសាស្រសត បនទប់កំុ្ពសយូទ័រ ប ្សល័យ សមាភសរបគស្រងៀន ឬបនទប់គរាងាងស្ររប់ស្រោន់
ស្រសបតាមស្រក្បែ័ណឌក្មេវិធ្ីសិក្សា។  

ខផ្អក្គលើការសទង់មតិាមួយយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ សិសសេគៅបឋមសិក្សា 
មធ្សយមសិក្សា និងនិសសេិតសាក្លវិទសាល័យមានច្គន្្សោះពី៨៧-៩២ភាររយ បានបញ្ជសក់្ថាសាលាគរៀន និង
សាក្លវិទសាល័យភារគស្រច្ើនមានប ្សល័យ។ គទាោះោ សង  សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្សយមសិក្សា គៅ
ែវោះខាតឧបក្រណ៍បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន និងបនទប់ពិគសាធ្ន៍។ សិសសេបឋមសកិ្សាតិច្ាង 
១០ភាររយ និងសិសសេមធ្សយមសិក្សា ៣៥ភាររយ បានគ្លើយថា ពួក្គរបានច្ូលគស្របើស្របាស់កំុ្ពសយូទ័រ និង
បនទប់ពិគសាធ្ន៍គៅក្នងុសាលាគរៀនរបស់ពួក្គរ (តារាងទី១៧)។ 

តារាងទី17៖ សមាភសរ និងបរិកាខសរខែលមានគៅតាមសាលាគរៀនរបស់យុវជន (រិតា%) 

សមាភសរបរកិាខសរខែលមានគៅតាមសាលាគរៀន 
បឋម
សកិ្សា 

មធ្សយមសកិ្សា
បឋមេមូ ិ

មធ្សយមសកិ្សា
ទតុយិេមូ ិ

ឧតតមសកិ្សា 

ប ្សល័យមានគៅក្នុងសាលា 
បាទ/ចស ៨៦,៨ ៨៩,៧ ៩១,៩ ១០០ 
គទ ១៣,២ ១០,៣ ៨,១ - 

កំុ្ពសយូទ័រមានគៅក្នុងសាលា 
បាទ/ចស ៥,៦ ៣៥,៣ ៥៣,២ ៨២,៥ 
គទ ៩៤,៤ ៦៤,៧ ៤៦,៨ ១៧,៥ 

បនទប់ពិគសាធ្ន៍មានគៅក្នុងសាលា 
បាទ/ចស ៦,៦ ២៦,៨ ៥៤,១ ៦៥,០ 
គទ ៩៣,៤ ៧៣,២ ៤៥,៩ ៣៥,០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្ 
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អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមក្ពីមនទីអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡារាជធានី គែតត និងការិោល័យអ្ប់រំ យុ
វជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ បានគលើក្គ ើងពីក្ងវោះខាតច្ំនួនគសៀវគៅសិក្សាគោល  គៅ
តាមសាលាគរៀននីមួយៗ។ ពួក្គរបានសគងកតគឃើញថា សាលាគរៀនបានរាយការណ៍ពីបញ្ហសគនោះគៅក្នុងក្ិច្ច
ស្របជុំស្របចំស្រតីមាស និងស្របចំឆនសំ។ គទាោះបីា មិនមានការពនសយល់ច្សាស់លាស់ពីមលូគហតុខែលមិនមាន
គសៀវគៅសិក្សាគោលស្ររប់ស្រោន់សស្រមាប់សសិសេក្៏គោយ ក្៏អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានសនេតថា ក្ងវោះ
គសៀវគៅសិក្សាគោលគក្ើតគ ើងគោយសារខតការស្ររប់ស្ររងរបស់សាលាគរៀន និងគសៀវគៅែូច្តាំងពីឆនសំ
សិក្សាមុន។ 

គលើសពីគនោះគទៀត អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានគ ល្ើយថា សាលាគរៀនភារគស្រច្ើនមិនទាន់សស្រមបែលួន
គៅនឹងបរិសាថសនគមស្រតីគៅគ ើយ។ សាលាគរៀនមួយចំ្នួន មានគហោឋសរច្ន្សមពន័ធសំខាន់ៗ បរិកាខសរ និង
សមាភសរសិក្សាគផ្សេងៗគៅពំុទាន់ស្ររប់ស្រោន់ ែូច្ា ប ្សល័យ សួនច្សារ បងគន់ោច់្គោយខ ក្សស្រមាប់
សិសសេស្រសី និងសិសសេស្របុស និងសិសសេមានពិការភាព ជស្រមាលសស្រមាប់សិសសេមានពិការភាព ក្ុំពសយូទ័រ 
គសៀវគៅសិក្សាគោល គលគបលត បនទប់ពិគសាធ្ន៍ ការតុបខតងបនទប់ និងធ្នធានគផ្សេងគទៀត។ 

ពួក្គរបានចត់ទុក្ថា ការអ្នុវតតបគច្ចក្គទសបគស្រងៀនគមស្រតី ែូច្ា ការមិនគស្របើអ្ំគពើហឹងសា ឬ
 ក្សយមិនសមរមសយ ក៏្គៅខតាបញ្ហសស្របឈម គោយសារស្ររូបគស្រងៀនមួយចំ្នួនគៅខតគស្របើវិធ្ីសាស្រសតបគស្រងៀន
តាមខបបស្របនពណីគៅគ ើយ។ 

តាមរយៈការពិភាក្សាាស្រក្ុមាមួយគក្េងជំទង់ច្ំនួនបីន្ក្់ ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ 
រស់គៅរាជធានីេនំគពញ បានបញ្ជសក្់ថា គពលែលោះពួក្គរបានទទួលរងការោក្់ទណឌក្មេគលើរាងកាយ     
គៅក្នងុថានសក់្គរៀន ឧទាហរណ៍ ស្ររូបគស្រងៀនបានវាយបាតនែរបស់ពួក្គរគោយរំ ត់ឫសសេី។  

 ៣.៣.៣ ការគបើក្ទលូាយឱសយច្លូគរៀនគ ើងវញិបន្ទសបព់គីធ្វើការ 

ក្នងុច្ំគ មអ្នក្ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា ពួក្គរទំាងអ្សប់ានគ ល្ើយគោយសាទសក់្គសទើរក្នងុការ
វិលស្រត ប់គៅសាលាគរៀនវិញ។ ពួក្គរទាំងអ្ស់គជឿថា ការវិលស្រត ប់គៅសាលាគរៀនវិញរឺយឺតគពល
សស្រមាប់ពួក្គរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានគ ល្ើយថា ពួក្គរមាន
អារមេណ៍ខាមសស់គអ្ៀន ស្របសិនគបើពួក្គរមិនយល់គមគរៀន ាពិគសសពួក្គរនឹងគរៀនាមួយសិសសេខែលមាន
អាយុតិច្ាងពួក្គរ។ យុវជនខែលមានអាយុគស្រច្ើន គពញចិ្តតនឹងការងារតាមការោឋសន (blue-collar) 
និងអ្នក្គផ្សេងគទៀត បានគ្លើយថា ការជួយផ្គត់ផ្គង់តស្រមូវការស្របចំនលៃរបស់ឪពុក្មាតសយាតនមល និងាគមាទក្ៈ។ 
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 ៣.៤.៤ បញ្ហសស្របឈម នងិែគំ ោះស្រសាយននរកី្រាលោលននជងំកឺ្វូែី-១៩ គលើការអ្បរ់ំ
គក្េងជទំង ់នងិយវុជន 

ការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ បានគធ្វើឱសយផ្លប ោះ ល់ែល់ការអ្ប់រំគក្េងជំទង ់និងយុវជនគៅទូទំាង
សក្លគលាក្ គោយសារការបិទសាលាគរៀន ខែលាវិធានការចំបាច្់ស្រតូវអ្នុវតត គែើមសបីស្ររប់ស្ររង          
សាថសនការណ៍ននការរីក្រាលោលននជំងឺគនោះ។ ការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ គលើវិស័យអ្ប់រំាសក្ល រឺ
មានផ្លប  ល់ោ សងខា្សំងែល់ការពស្រងីក្ការច្លូគរៀន និងការខក្លមអរុណភាពអ្ប់រំ ខែលបានគស្រោងទុក្
មុនគពលខែលមានការរីក្រាលោលននែំងឺក្ូវីែ-១៩ និងគធ្វើឱសយប ោះ ល់ែល់វិស័យអ្ប់រំទាំងមូល។ 
ក្នុងសាថសនភាពគនោះ ក្ុមារខែលបានចត់ទុក្ថាាអ្នក្ខែលងាយរងគស្រោោះមុនគពលមានការរីក្រាលោលនន
ជំងឺកូ្វីែ-១៩ រហូតមក្ែល់បច្ចុបសបននកាន់ខតមានការរងគស្រោោះធ្ៃន់ធ្ៃរ។ ក្ុមារ និងស្ររួសាររបស់ពួក្គរខែល    
មិនបានចត់ទុក្ថាាអ្នក្ងាយរងគស្រោោះមុនគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ បានកំ្ពុងស្របឈម
នឹងភាពស្រកី្ស្រក្ផ្ងខែរ [23] ។ 

ស្របព័នធអ្ប់រំគៅក្មពុាក៏្ែូច្ាគៅស្របគទសគផ្សេងគទៀតជុំវិញពិេពគលាក្ បានរងផ្លប ោះ ល់ោ សងខា្សំង
គោយសារការរីក្រាលោលននក្ូវីែ-១៩។ គទាោះបីា ការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ គៅក្នុងស្របគទសក្មពុា
គៅមានក្ស្រមិតស្រសាលក៏្គោយ ក៏្រាជរោឋសេិបាលបានទប់សាកសត់ការ្លងគៅក្នងុសហរមន៍ គោយបានបិទ
សាលាគរៀនគៅទូទាំងស្របគទស។ គោងតាមគសច្ក្តសី្របកាសាសក្លននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្រីែ-១៩ គនោះ 
ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បានស្របកាសបិទសាលាគរៀនទូទាំងស្របគទសគៅខែមីន្ ឆនសំ២០២០។ ខផ្អក្គលើ
ការវាយតនមលរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ការបិទសាលាគរៀនបានប តសលឱសយប  លែ់ល់ការសិក្សា
របស់សិសសេគៅតាមសាលាគរៀនរែឋ និងឯក្ជន ច្ំនួន១៣.៤៨២ និងប ោះ ល់ែល់សិសសេច្ំនួន 
៣.២១០.២៨៥ន្ក្់ (ស្រសី ៥០ភាររយ) និងស្ររូបគស្រងៀន ៩៣.២២៥ន្ក្់ (ស្រសី ៥៣ភាររយ) [២៤] ។  

ក្នុងអ្ំ ុងគពលគនោះ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ឡីា បានគរៀបច្ំខផ្នការគ្លើយតបនឹងការរីក្រាលោល
ននជំងឺកូ្វីែ-១៩ ក្នុងវិស័យអ្ប់រំ គែើមសបីផ្តលក់ារសកិ្សាសស្រមាប់កុ្មារចប់ពីមគតតយសយសកិ្សារហូតែល់មធ្សយម
សិក្សា។ ស្រក្សួងបានគរៀបច្ំយុទធសាស្រសតសនលូគែើមសបីផ្តល់គសវាការសិក្សាពីច្មាងសយ ែូច្ា ការគរៀបច្ំគមគរៀន 
និងមាតិកាគមគរៀនតាមអ្នឡាញ  ខែលអាច្ឱសយសិសសេចូ្លគរៀនបានតាមរយៈគហវសប ុក្ យូធ្បូ ទូរទសសេន៍
ាតិក្មពុាទី២(ទទក្២) និងវិទសយុក្នុងស្រសុក្។ គមគរៀនតាមអ្នឡាញ ភារគស្រច្ើនគ្តសតសំខាន់គៅគលើសិសសេ
ថានសក្់ទី៩ និងថានសក្់ទី១២ គោយសារពួក្គរស្រតូវស្រប ងថានសក់្ាតិ។ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន នងិក្ីឡា បាន
ពសាោមគធ្វើឱសយការសិក្សាពីច្មាងសយកាន់ខតមានភាពងាយស្រសួល តាមរយៈការអ្េិវឌសឍភាពានែរូាមួយ
ស្រកុ្មហ នុទូរទសសេន ៍ DTV ក្មពុា និងស្រក្ុមហ នុប តសញ (Network Limited) ខែលបានែំគ ើងថាស
្កសយរណបគៅតំបន់ខែលពិបាក្គសវា និងចប់នែរូាមួយស្រកុ្មហ នុ Metfone គែើមសបីផ្តលជូ់នស្របព័នធ     អ្ ៊ិ
នធឺ្ណិតែល់សសិសេ និងស្ររូបគស្រងៀនគោយឥតរិតនលល [២៤] ។ 
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គោងតាមរបាយការណ៍វាយតនមលរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា សតីពីការទទួលបានការសិក្សា
ពីច្មាងសយគៅក្មពុា បានបងាហសញថាសិសសេបឋមសិក្សាបានគរៀនតាមរយៈទូរទសសេន៍មាន ២៤ភាររយ 
(ក្នុងច្ំគ មសិសសេសរុប ៥១៣.៣០៣ន្ក្់) និងសិសសេបានគរៀនតាមរយៈមាតិកាគៅគលើប តសញ
សងគមគហវសប ុក្មាន ២២ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មគន្ោះមានស្រតឹមខត ១៧ភាររយ បានគមើលវីគែអ្ូគស្រច្ើនាង
 ក្់ក្ តសលននរយៈគពលរបស់វីគែអ្ូនីមួយៗ។ ការវាយតនមលគនោះបានបងាហសញថា ស្ររូបគស្រងៀន ២៤ភាររយ 
បានោក់្កិ្ច្ចការផ្ទោះឱសយសិសសេ និងសិសសេមានស្រតឹមខត ៧ភាររយប ុគ ្សោះ ខែលបានច្លូរួមគធ្វើសំណួរ និង
ច្គមលើយាមួយស្ររ ូ[២៤]។ 

ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការសទង់មតិ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ពំុបានទទួល    
ការសិក្សាទំាងស្រសុងក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ មាន ៥ភាររយ។ លទធផ្លគនោះ 
បានមក្ពីការសទង់មតិាមួយយុវជនគៅតំបន់ជនបទ ស្របមាណា ៥ភាររយ និងគៅតាមតំបន់ស្របជំុជន 
៦ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម សិសសេបឋមសិក្សាមាន ៣០ភាររយ     
បានគ្លើយថា ពួក្គរពំុបានសិក្សាទំាងស្រសុងក្នុងអ្ំ ុងគពលមានការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ គោយ
ពួក្គរមិនបានចូ្លគរៀនតាមរយៈក្មេវិធី្សិក្សាពីច្មាងសយ ខែលបានគរៀបចំ្គោយសាលាគរៀនរបស់ពួក្គរ។ 
ក្នងុចំ្គ មសិសសេទាំងគនោះ មាន ១៨ភាររយ បានគ្លើយថា ពួក្គរមិនបានែឹងពីក្មេវិធី្សកិ្សាពីច្មាងសយ 
និង ១២ភាររយ គផ្សេងគទៀត បានគ្លើយថា ពួក្គរមានការលបំាក្ក្នងុការសកិ្សាពីច្មាងសយ គោយសារោមសន
ឧបក្រណ៍គអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ឬាប់រវល់គធ្វើការងារផ្ទោះ ឬការងារក្សិក្មេ។ 

រូបភាពទី២៣ បានបងាហសញពីការសិក្សារបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន តាមវិធ្សីាស្រសតសិក្សាពចី្មាងសយ 
ក្នុងគពលមានការរីក្រាោលននជំងឺកូ្វែី-១៩។ ខផ្អក្គលើការសទង់មត ិ បានបងាហសញថា គក្េងជទំងភ់ារគស្រច្ើន
បានគរៀនគោយែលនួឯងគៅតាមផ្ទោះ និងគរៀនតាមរយៈឯក្សារខែលស្ររូបគស្រងៀនបានផ្តល់ឱសយក្នងុអំ្ ុងគពល
មានការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩។ អ្នក្គ្លើយសំណួរគៅតំបន់ស្របជំុជន និងតំបន់ជនបទមានច្គន្្សោះពី
៤០ គៅ ៤៣ភាររយ បានគលើក្គ ើងស្រសបោនសច្ំគ ោះវិធ្ីសាស្រសតសិក្សាពីច្មាងសយ។ ការសិក្សាពចី្មាងសយតាម
រយៈសាលាបគស្រងៀនតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ (e-school) និងវិធី្សាស្រសតឌីជីលលគផ្សេងគទៀត ែូច្ាក្មេ
វិធី្ Zoom និងក្មេវិធ្ី Microsoft Team មានការគស្របើស្របាស់គៅតំបន់ស្របជុំជនគស្រច្ើនាងគៅតំបន់ជនបទ។ ការ
សិក្សាពីច្មាងសយគោយមានការោំស្រទពីស្ររូបគស្រងៀនតាមរយៈក្មេវិធ្ីគតគ ស្រកាម និងគហវសប ុក្ មាន ២២
ភាររយ គៅតំបន់ស្របជំុជន និងមាន ៩ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ។ ទនទមឹនឹងគនោះ ការសិក្សាតាម   អ្ន
ឡាញរបស់សិសសេគៅតាមតំបន់ស្របជុំជនមាន ១២ភាររយ និងសិសសេគៅតាមតំបន់ជនបទ មានស្រតឹមខត ៣
ភាររយប ុគ ្សោះ។ មានមគធ្សាបាយគផ្សេងគទៀត ែូច្ា ការសិក្សាាស្រក្ុមតូច្ៗគៅតាមេូមិ ខែលបានអ្នុ
វតតគៅតាមតំបន់ជនបទគស្រច្ើនាងតំបន់ស្របជុំជន។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានសិក្សាាស្រកុ្មតូច្ៗ
គោយមានការោំស្រទពីស្ររូបគស្រងៀនចុ្ោះតាមេូមិ មានស្របមាណ ១៥ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ និងមាន     ៣
ភាររយ គៅតំបន់ទីស្របជំុជន។ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែលបានសិក្សាគោយមានការោំស្រទពសីាលាបគស្រងៀន
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តាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ឬការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ខែលបានគរៀបចំ្គ ើងគោយស្រក្សងួអ្ប់រំ 
យុវជន និងកី្ឡា មាន៧ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ និងមាន ១០ភាររយ គៅតំបន់ស្របជំុជន។ ពួក្គរ បាន
គ្លើយថា បានច្ំ យគពលច្គន្្សោះព២ី-៤ នលៃក្នងុមួយសបាតសហ៍ និងពី២-៣គមា សងក្នុងមួយនលៃគមើលវីគែអ្ូ  រយៈ
គពល៣ខែ ចប់ពខីែក្ក្កោ ែល់ ខែក្ញ្ញស ក្នងុឆនសំ២០២០។ ក្មេវិធ្ីគនោះមានសងគតិភាពតាំងពីបឋមសិក្សា
រហូតែល់មធ្សយមសិក្សាច្ំគណោះទូគៅ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានសិក្សាគោយមានការោំស្រទពីសាលា
បគស្រងៀនតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ស្របមាណា ៤៣ភាររយ បានសាគសល់ក្មេវិធ្ីគនោះតាមរយៈស្ររូបគស្រងៀន ឬ
សាលាគរៀនរបស់ពួក្គរ ែណៈខែលអ្នក្គផ្សេងគទៀតមាន ៥៧ភាររយ បានសាគសល់ក្មេវិធ្គីនោះតាមរយៈមិតតេក្តិ
របស់ពួក្គរបញ្ជូនឱសយ។ 

រូបភាពទី23៖ ការសិក្សាពីច្មាងសយក្នុងអ្ំ ងុគពលននការរីក្រាលោលននជំងកឺ្ូវីែ-១៩ តាមតបំន់ស្របជុជំន និងតំបន់
ជនបទ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងបនតការសិក្សា n = ៦៨០ន្ក់្ 

តាមរយៈការពិភាក្សាាស្រក្ុម យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំបានគ្លើយថា មានការ
អ្នុវតតក្មេវិធ្ីសិក្សាាគស្រច្ើនក្នុងអ្ំ ុងគពលបិទសាលាគរៀន មានែូច្ាការសិក្សាាស្រក្ុមតូច្ៗាមួយ  
ស្ររូបគស្រងៀនរបស់ពួក្គរគៅក្នុងសហរមន៍ គោយគស្របើមាតិកាននការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្    

០,១

០,២

១,៤

៥

៥,៣

៥,៦

៨

៨,៨

១១,៣

១២,៩

១៩,៦

២១,៨

០,២

០,៣

១,៨

៦,៣

៤,៩

២,៩

៧

៩,៧

១៥

៨,៨

២០,៦

២២,៧

០

០,៣

០,៦

២,២

៦

១១,៩

១០,៣

៦,៨

២,៨

២២,១

១៧,៣

១៩,៧

Studied with the help of relatives

Studied with the help of MoEYS radio programme

Studied with the help of a teacher or tutor my parents
hired to teach me

Studied with the help of MoEYS TVK2 channel
learning videos

Completely stopped studying

Studied via live online class, including Zoom, Teams,
or other platforms

Studied with the help of e-school/e-learning videos
developed by MoEYS for my grade

Studied in a group/club with friends

Studied with the help of a smaller group organized by
my teacher who visited the village

Studied with the help of my teacher’s distance 
support via Facebook/Telegram group(s)

Studied with the paper-based materials provided by
my school/teacher

Studied independently

Urban Rural Total

សិក្សាគោយែលួនឯង

សិក្សាតាមរយៈសនលឹក្កិ្ច្ចការខែលសាលាគរៀន ឬស្ររូបគស្រងៀនខច្ក្ឱសយ

សិក្សាពីច្មាងសយគោយមានការោំស្រទពីស្ររូបគស្រងៀនតាមរយៈគហវសប ុក្ 
ឬគតគ ស្រកាម

សិក្សាាស្រកុ្មតូច្ៗមានការោំស្រទពីស្ររូបគស្រងៀនចុ្ោះតាមេូមិ

សិក្សាាស្រកុ្ម ឬក្លឹបាមួយមិតតេក្តិ

សិក្សាតាមវីគែអូ្ និងស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ខែលគរៀបចំ្គោយស្រក្សួង
អ្.យ.ក្

សិក្សាតាមក្មេវិធី្ Z o o m ,M ic ro s o ft T e a m s  និងក្មេវិធី្គផ្សេ

មិនបានសិក្សាទាំងស្រសុង

សិក្សាតាមរយៈទូរទសសេន៍ប ុសតិ៍ទទក្២

សិក្សាតាមរយៈការជួលស្ររូមក្បគស្រងៀនែល់ផ្ទោះ

សិក្សាតាមរយៈវិទសយុ

សិក្សាតាមរយៈការជួយពីសាច់្ញាតិ
ស្របជុំជន ជនបទ សរុប
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ខែលអាច្ច្ូលគរៀនបានតាមរយៈគហវសប ុក្ ទូរទសសេន៍ និងក្មេវិធ្ីគរៀនគោយែលួនឯងគោយមានការ
ខណន្ំពីស្ររូបគស្រងៀនតាមគហវសប ុក្ គតគ ស្រកាម និងការខច្ក្សនលឹក្កិ្ច្ចផ្ទោះ និងការគរៀនតាមអ្នឡាញ។ 

មនទរីអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡារាជធានី គែតត និងការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាលស្រក្ុង 
ស្រសុក្ ែណឌ គៅក្នងុក្ិច្ចសមាភសសាមួយអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក៏្បានគ ល្ើយពីរគបៀបសិក្សាពីច្មាងសយែូច្
ោនសខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ។ ពួក្គរបានគ ល្ើយថា ការគរៀនាស្រកុ្មតូច្ៗ និងការខច្ក្
សនលឹក្ក្ិច្ចការផ្ទោះ ាវិធ្ីសាស្រសតខែលអាច្បត់ខបនបានតាមសាលាគរៀនខែលមានបញ្ហសស្របឈមក្នុងការគស្របើស្របាស់
មាតិកាននការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនកិ្ តាមរយៈគហវសប ុក្ និងទូរទសសេន៍ាតិក្មពុាទី២ (ទទក្២)។ 
ខផ្អក្គលើការវាយតនមលបឋម សិសសេបានបងាហសញពីបញ្ហសស្របឈមោ សងខា្សំងក្នុងការគរៀនគោយែលួនឯងតាមរយៈ
មាតិកាននការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ គោយសារខតពួក្គរសា សំនឹងការគរៀនគៅក្នុងថានសក់្ ទ្សល់។    
អ្វខីែលាបញ្ហសស្របឈមច្មសបង រឺក្ងវោះឧបក្រណ៍គអ្ ិច្ស្រតូនិក្គែើមសបីចូ្លគរៀនតាមក្មេវិធី្គផ្សេងៗ។ 

ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការពិភាក្សាាស្រក្ុម ស្ររបូគស្រងៀនបានឱសយសិសសេសាលាបឋមសិក្សាភារគស្រច្ើន
មក្យក្សនលឹក្ក្ិច្ចការផ្ទោះមតងឬពីរែងក្នុងមួយសបាតសហ៍គៅសាលាគរៀន និងស្របរល់សនលឹក្ក្ិច្ចការផ្ទោះ     
ខែលបានគធ្វើរួច្គៅសបាតសហ៍បន្ទសប់។ មិនមានអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់ខែលាសិសសេសាលាបឋសមសិក្សា 
បានគ្លើយថា បានច្ូលគរៀនក្នងុក្មេវិធី្សិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្តាមរយៈគហវសប ុក្ ទូរទសសេនា៍តិ
ក្មពាុទី២ (ទទក្២) ឬតាមរយៈក្មេវិធ្ីគផ្ញើសារគន្ោះគទ។ អ្នក្ែលោះបានគ្លើយថា ពួក្គរមិនអាច្ច្ូលគរៀន
តាមទូរស័ពទបានគទគៅគពលនលៃ គោយសារឪពុក្មាតសយរបសពួ់ក្គរមានទូរស័ពទខតមួយប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គរៀន
តាមរយៈទូរទសសេន៍ាតិក្មពាុទី២ (ទទក្២) បានគ្លើយថា មិនសូវមានភាពទាក់្ទាញសស្រមាប់ពួក្គរ 
គោយសារមិនមានការគ្លើយ្លងគោយ្ទសល់ និងពួក្គរមិនអាច្សួរសំណួរ ឬគសនើសុំ ឱសយមានការពនសយល់យឺតៗ
បានគទ គៅគពលខែលពួក្គរពិបាក្យល់ែលឹមសារគមគរៀន។  

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្ម គសទើរខតទាំងអ្ស់ខែលគរៀនគៅមធ្សយមសិក្សា បានគ្លើយថា 
ពួក្គរបានគរៀនពីមាតិកាននការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្គៅគលើគហវសប ុក្ និងបានគរៀនគោយមាន
ការោំស្រទពីស្ររូបគស្រងៀនតាមរយៈគហវសប ុក្ សារគអ្ ិច្ស្រតូននិក្ ឬគតគ ស្រកាម។ មានខតសសិសេថានសក់្ទី១២
ប ុគ ្សោះ ខែលបានគ្លើយថា បានគរៀនតាមអ្នឡាញ (តាមរយៈក្មេវិធី្ Zoom ឬ Microsoft Teams) ក្៏
ែូច្ាតាមរយៈមាតិកាននការសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូ និងគហវសប ុក្។ ព័ត៌មានអ្ំពីសាលាបគស្រងៀន
តាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្បានផ្តល់តាមរយៈស្ររូបគស្រងៀនគៅែល់សិសសេ និងតាមរយៈមិតតេក្តរិបសពួ់ក្គរ។ 

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ បានគ្លើយបញ្ជសក់្ពីការលំបាក្ក្នុងការសិក្សា គោយសារការសិក្សាតាមស្របពន័ធ គអ្
 ិច្ស្រតូនិក្ ឬការសិក្សាពីច្មាងសយតាមអ្នឡាញ រឺលេីសស្រមាប់ពួក្គរ។ បញ្ហសស្របឈមខែលបានប ោះ ល់
ែល់អារមេណ៍របស់ពួក្គរក្នុងអ្ំ ុងគពលសិក្សាតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ មានែូច្ា ពុំបានែឹងអំ្ពី 
កាលវិភារគរៀនតាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ថានសក្់គរៀនតាមអ្នឡាញគៅមានក្ស្រមិត (ពុំមានការផ្តល់កាលវិភារ
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គពញគលញែូច្កាលវិភារគរៀនក្នុងថានសក្់្ទសល់) ការពិបាក្ច្ូលគរៀនតាមមូឌីលនីមួយៗគោយក្ងវោះ
ឧបក្រណ៍គអ្ ិច្ស្រតូនិក្ ការបគស្រងៀនាវីគែអូ្តាមស្របព័នធគអ្ ិច្ស្រតូនិក្ពុំមានមុែវិាជសច្សាស់លាស់ និង   ក្
ងវោះអ្នតរក្មេននការបគស្រងៀននិងគរៀនតាមអ្នឡាន ស្របសិនគបើគធ្ៀបនឹងការបគស្រងៀននិងគរៀនក្នុងថានសក្់្ទសល់។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួន បានសងកត់ធ្ៃន់គលើការច្ំ យសស្រមាប់អ្ ៊ិនធ្ឺណិត។ ពួក្គរមិនអាច្ស្របាប់ពីការ
ច្ំ យច្សាស់លាស់សស្រមាប់ការគស្របើស្របាស់អ្ ៊ិនធ្ឺណិតបានគទ ពីគស្រ ោះពួក្គរបានបញ្ចូលទឹក្ស្របាក្់រាល់គពល
ខែលទូរស័ពទអ្ស់ទឹក្ស្របាក្់ ប ុខនតពួក្គរគជឿថា ពួក្គរបានច្ំ យបខនែមគៅគពលសិក្សាតាមស្របព័នធ     
គអ្ ិច្ស្រតូនិក្ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងមុនគពលការបិទសាលាគរៀន។ 

និសសេិតសាក្លវិទសាល័យ បានគ្លើយថា ការសិក្សាតាមអ្នឡាញតាមរយៈក្មេវិធ្ី Zoom និង 
Microsoft Teams ាែំគ ោះស្រសាយលអ។ ពួក្គរក៏្បានគ្លើយថា មានកាលវិភារគរៀនតាមអ្នឡាញ  
ស្រសគែៀងោនសនឹងកាលវិភារគរៀនក្នុងថានសក្់្ទសល់។ គស្រៅពកី្មេវិធី្ Zoom និង Microsoft Teams ពួក្គរក៏្
បានគស្របើគតគ ស្រកាម គែើមសបីទំន្ក់្ទំនងាមួយស្ររូបគស្រងៀន និងស្របធានថានសក់្ គែើមសបីទទួលបានព័ត៌មានលេីៗ   
ពីការ្្សសប់តរូកាលវិភារគរៀន។ គទាោះោ សង ក្៏គោយ ជំន្ញមួយចំ្នួនែូច្ា វិសវក្មេ គវជជសាស្រសត និង   
បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន ខែលស្រតូវការអ្នុវតតាក់្ខសតង និងគស្របើស្របាសប់នទប់ពិគសាធ្ន៍បានែក្
ខានទាំងស្រសុង គហើយនិសសេិតបានសខមតងការស្រពួយបារមភអ្ំពីបញ្ហសគនោះ។ 

គៅចុ្ងឆនស២ំ០២០ សាលាគរៀនបានជូនែំណងឹែលស់សិសេថា ការគរៀនគៅក្នងុថានសក់្ ទ្សល់នឹងគបើក្
ែំគណើរការគ ើងវិញ សស្រមាប់ក្ស្រមិតបឋមសកិ្សា និងមធ្សយមសកិ្សាថានសក្់ទី៩ និងថានសក់្ទី១២។ អ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរគសទើរខតទាំងអ្ស់ខែលក្ំពុងសិក្សា បានបងាហសញក្តីក្ងវល់គោយបញ្ជសក្់ែខែលៗថា លទធផ្លសិក្សា
របស់ពួក្គរក្នុងឆនសំសិក្សាលេីស្របខហលាមិនលអគទ ពីគស្រ ោះការសិក្សាមិនបានស្ររប់ស្រោន់ក្នងុអំ្ ុងគពលបិទ
សាលាគរៀន។ ពួក្គរក្៏មានការស្រពួបារមភរផ្ងខែរថា គមគរៀនទាំងអ្ស់ខែលបានបគស្រងៀនគៅគពលបិទ
សាលាគរៀន នឹងមិនបគស្រងៀនគ ើងវិញគទ បន្ទសប់ពីសាលាគរៀនបានគបើក្គ ើងវិញ។ ពួក្គររិតថាមិនបាន
យល់គមគរៀនទាំងគនោះឱសយបានគពញគលញ គហើយបញ្ហសគនោះអាច្គធ្វើឱសយពួក្គរស្រប ងបានពិនទុទាប ឬមិនយល់
ែលឹមសារគមគរៀនបន្ទសប់។ 
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៤.១ គោលនគោបាយសតពីមីែុរបរ នងិការងាររបសគ់ក្េងជទំង ់នងិយុវជន  

ស្របគទសក្មពុាពឹងខផ្អក្គលើក្ផ្លិតក្មេខែលគស្របើក្ម្ាសងំពលក្មេ និងអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មេខែលមាន
ជំន្ញទាប គែើមសបីោំស្រទែលកំ់្គណើនគសែឋក្ចិ្ចរបស់ស្របគទស។ គៅគពលខែលក្មពុាអ្េិវឌសឍគឆ្សោះគៅរក្
គសែឋក្ិច្ចទីផ្សារខែលក្ំពុងរីក្ច្គស្រមើន តស្រមូវឱសយមានែំគណើរការផ្លិតក្មេកាន់ខតទំគនើប និងក្ម្ាសងំពលក្មេ
ខែលមានជំន្ញែពស់ គែើមសបីរក្សាគសែរភាពក្ំគណើនគសែឋក្ិច្ចែ៏ឆប់រហ័សរបស់ែលួន ក្៏ែូច្ាគែើមសបីស្របក្ួត
ស្របខជងគៅក្នងុទីផ្សារសក្លគលាក្។ យុទធសាស្រសតច្តុគកាណែំ ក់្កាលទី៤ ននរាជរោឋសេិបាលក្មពុា 
បានបញ្ជសក្់ថា “ក្ំគណើន ការងារ សមធ្ម ៌នងិស្របសិទធភាព” រឺាគោលគៅសំខាន់ក្នុងខផ្នការអ្េិវឌសឍន៍
គសែឋកិ្ច្ច និងសងគមរបស់ស្របគទសក្មពុា។ គលើសពីគនោះ គោលនគោបាយអ្េិវឌសឍន៍ វិសយ័ឧសសាហក្មេ
ក្មពាុឆនស២ំ០១៥-២០២៥ ខែលបានអ្នុម័តក្នុងឆនសំ២០១៥ បានបញ្ជសក្់អំ្ពីយុទធសាស្រសតលេីខែលមាន
គោលបំណងខស្របក្ាសយ និងគធ្វើទំគនើបក្មេរច្ន្សមពន័ធឧសសាហក្មេពីការពឹងខផ្អក្គលើក្មា្សំងពលក្មេគៅការ
ពឹងខផ្អក្គលើក្ម្ាសងំជំន្ញ ក៏្ែូច្ាការផ្សាភាជសបគ់សែឋក្ិច្ច និងឧសសាហក្មេក្មពាុាមួយនឹងរុណតនមលនន
ខែសេសងាវសក្់គសែចក្ិច្ចសក្លគលាក្ និងការគធ្វើសមាហរណក្មេគៅក្នងុប តសញផ្លតិក្មេក្នងុតំបន់ [១] ។ 

ការផ្សាភាជសប់រវាងការអ្ប់រំ ការបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ និងគោលនគោបាយអ្េិវឌសឍន៍វិស័យ
ឧសសាហក្មេគៅពំុទាន់បានលអ ខែលជំរុញឱសយរោឋសេិបាលោក្់គច្ញនូវគោលនគោបាយអ្េិវឌសឍធ្នធាន
មនុសសេ និងមុែរបរនិងការងារ គែើមសបីគោោះស្រសាយនូវក្ំគណើនតស្រមូវការក្មា្សំងពលក្មេខែលមានជំន្ញែពស់។ 
ខផ្នការនិងគោលនគោបាយទំាងគនោះ មានែចូ្ា ខផ្នការអ្េិវឌសឍន៍វិស័យឧសសាហក្មេក្មពាុ២០១៥-
២០២៥ គោលនគោបាយាតិសតីពីមុែរបរនិងការងារ ២០១៥-២០២៥ និងគោលនគោបាយាតិសតីពី
ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ២០១៧-២០២៥។ ខផ្នការនិងគោលគោបាយទាំងគនោះ
មានគោលបំណងពស្រងឹងជំន្ញ និងអ្េិវឌសឍធ្នធានមនុសសេគែើមសបីគ ល្ើយតបគៅនឹងការអ្េិវឌសឍ និងតស្រមូវ
ការទីផ្សាររបស់ក្មពុា។ កាន់ខតសំខាន់គទៀតគន្ោះ តស្រមូវឱសយមានការខសវងយល់ាស្របចំពីជនំ្ញខែលា
តស្រមូវការរបស់និគោជក្ គែើមសបីធាន្ឱសយមានការគ្តសតគលើការអ្េិវឌសឍជំន្ញ ខែលគ្លើយតបគៅនឹងតស្រមូវ
ការទីផ្សារ [១] ។ 

គោលនគោបាយាតិសតីពីការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ខែលាគោលនគោបាយ
ាតិន្គពលបច្ចបុសបនន បានោក្់គច្ញនូវយុទធសាស្រសតច្ំនួន៤ គែើមសបីសគស្រមច្បាននូវគោលបំណង និង
គោលគៅ មានែូច្ា ទី១៖ ពស្រងឹងរុណភាពអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈឱសយស្រសបតាម

ជំពូកទី៤៖ មុ្ខរបរ និងការងាររបេស់កេង
ជំទង់ និងយវុជន 
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តស្រមូវការទីផ្សារការងារក្នុងនិងគស្រៅស្របគទស ទី២៖ បគងកើនលទធភាពទទួលបានការអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈស្របក្បគោយសមធ្ម៌សស្រមាប់បគងកើតការងារ ទី៣៖ គលើក្ទឹក្ចិ្តតភាពានែរូរវាង
រែឋនិងឯក្ជន និងគក្ៀរររធ្នធានពីភារី ក់្ព័នធឱសយច្ូលរួមក្នុងការអ្េិវឌសឍ និងធាន្និរនតរភាពននស្របព័នធ
អ្ប់របំណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈទី៤៖ គលើក្ក្មពស់អ្េិបាលក្ិច្ចក្នុងស្របព័នធអ្ប់រំ បណ្តោះប តសល 
បគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ។ ខផ្នការគោលសតីពីការអ្ប់រំបគច្ចក្គទសគៅក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិឆនសំ
២០១៥-២០១៩ មានគោលបំណង គលើក្ក្មពស់ជំន្ញបគច្ចក្គទសរបស់សសិសេខែលបានបញ្ចប់ការ
សិក្សាថានសក្់ទី៩ ខែលមានបំណងច្ង់បនតការសិក្សាខផ្នក្បគច្ចក្គទស។ នែរូអ្េិវឌសឍក្៏បានោំស្រទបគច្ចក្គទស 
និងហិរញ្ញវតែុ គែើមសបីគលើក្ក្មពសក់ារអ្េិវឌសឍជំន្ញ [២៥] ។ 

មានសាថសប័នរោឋសេិបាលសំខាន់ចំ្នួនពីរ ខែលទទួលែុសស្រតូវក្នុងការពស្រងឹងជំន្ញ និងការអ្េិវឌសឍ
ធ្នធានមនុសសេគៅក្មពាុ។ ស្រក្សងួអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ស្ររប់ស្ររងការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ និងការអ្ប់រំ
ក្ស្រមិតឧតតមសិក្សា ែណៈគពលខែលអ្រគន្យក្ោឋសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈនន
ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ ស្ររប់ស្ររងស្របព័នធអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ
ថានសក្់ាតិ [២៦] ។ អ្រគន្យក្ោឋសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ រឺាគលខាធ្ិការោឋសននន
ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិបណ្តោះប តសល និងទទួលែសុស្រតូវក្នុងការោំស្រទែល់ការរីក្ច្គស្រមើន និងការធាន្រុណភាព
ននការបណ្តោះប តសលរបស់ស្ររឹោះសាថសនសាធារណៈ និងឯក្ជន (រូបភាពទី២៤)។ រណៈក្មាមសធ្ិការាតិ ប
ណ្តោះប តសលមានសមាជិក្ ៤២រូប មក្ពីស្រក្សួងច្ំនួន១៩  វិស័យឯក្ជនច្ំនួន១០ នែរអូ្េិវឌសឍន៍ចំ្នួន
២ និងស្ររឹោះសាថសនសិក្សាច្ំនួន៥ ទទួលែុសស្រតូវក្នងុការតស្រមង់ទិសគោលនគោបាយ និងការសស្រមបសស្រមួលការប
ណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ។ទីភានសក្់ងារាតិមុែរបរ និងការងារ ាទីភានសក់្ងារមួយខែលសែិត
គៅគស្រកាមរណៈក្មាមសធ្ិការាតិបណ្តោះប តសល។ ទីភានសក្់ងាគនោះមានគោលបំណងគលើក្ក្មពស់    ភាព
 ក្់ព័នធននការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ តាមរយៈការពស្រងឹងរុណភាពននគសវា
ព័ត៌មានទីផ្សារការងារ គោយការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារការងារគនោះែល់អ្នក្ខសវងរក្ការងារ និគោជិក្ 
និគោជក្ និងអ្ងគភាពផ្តល់ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ។ 
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រូបភាពទី24៖  រច្ន្សមព័នធស្ររប់ស្ររងស្របពន័ធអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈគៅក្មពុា 
 

 

ស្របេព៖ ទីភានសក់្ងារាតិមុែរបរ និងការងារ ឆនសំ២០០៨ 

ក្មេវិធ្ីអ្េិវឌសឍន៍វិស័យអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ របស់ស្រក្សួងការងារ និង       
បណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ បានបគងកើតគ ើងក្នុងឆនសំ២០១៥ គែើមសបីោំស្រទែល់វិស័យអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈគៅក្មពុា។ ក្មេវិធ្ីគនោះមានលវិកាសរុប ៤២,២៦លានែុលា្សរ ក្នុងគន្ោះរួមមាន
ស្របាក្់ក្មចីពីធ្ន្ោរអ្េិវឌសឍន៍អាសុី ២៣លានែុលា្សរ មូលនិធ្ិពីភានសក្់ងារអ្េិវឌសឍស្របគទសបារាំង ១៥លាន
ែុលា្សរ និងលវិកាបែិភាររបស់រាជរោឋសេិបាលក្មពុា ៤,២៦លានែុលា្សរ។ ក្មេវិធ្ីគនោះមានែំគណើរការចប់ពី
ឆនសំ២០១៥ ែល់ ២០២១ [២៨] ។ 

ស្រក្សួងគសែឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញវតែុក្នងុ២០១៨ បានបងាហសញថា ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជស
ជីវៈ បានផ្តល់លវិកាច្ំនួន ៥៣.៥៤៧,៦ លានគរៀល (ស្របមាណ១៣លានែុលា្សរ) សស្រមាបក់្មេវិធី្អ្ប់រំប
ណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ។ ក្មេវិធី្គនោះមានអ្នុក្មេវិធី្ចំ្នួន៤ រួមមាន៖ ១) ការគរៀបច្ំ និង
ការអ្នុវតតគោលនគោបាយាតិ និងគោលការណ៍ខណន្ំសតីពីការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិង
វិាជសជីវៈ ២) ការគរៀបច្ ំ និងការអ្នុវតតយនតការសស្រមាប់ការចុ្ោះគ មសោះចូ្លគរៀនរបសស់កិាខសកាម និងសិសសេ 
និសសេិត គៅក្នុងក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ៣) ការពស្រងឹងយនតការស្ររប់ស្ររងការអ្ប់រំ

រណៈក្មេការសតង់ោាតិ              
សមតែភាព និងគធ្វើគតសត 

 

រណៈក្មេការព័ត៌មានទីផ្សារ
ការងារ 

ស្រកុ្មវាយតនមលឯក្រាជសយ 

រណៈក្មេការស្របតិបតតិ 

ស្រកុ្មស្របឹក្សាាតិបណ្តោះប តសល 

រណៈក្មេការទទួលសាគសល់ក្មេវិធី្               
វរគ និងស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំ                      ប
ណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ 

ស្រកុ្មសវនក្រ 
ទទួលសាកសល់រុណភាព 

អ្រគន្យក្ោឋសនអ្ប់រំ បណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ទីភានសក់្ងារាតិមុែរបរ និងការងារ 

១. មនទីរការងារនិងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ 
     រាជធានី គែតត 
២. ស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំ បណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និង  
      វិាជសជីវៈរាជធានី គែតត 

រណៈក្មាមសការបណ្តោះប តសលគែតត 
(PTB) 
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បណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ និង ៤) ការផ្តល់គសវាោំស្រទការអ្ប់រំបណ្តោះប តសល បគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈសស្រមាប់មនទីរគៅតាមរាជធានី គែតត [២៨] ។ 

តារាងទី18៖ ខផ្នការលវិកាបស់ស្រក្សងួការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីៈសស្រមាប់ក្មេវិធ្អី្ប់រំបណ្តោះប តសល 
បគច្ចក្គទសនងិវិាជសជីវៈឆនសំ ២០១៨ 

គ មសោះអ្នកុ្មេវធិ្ ី
លវកិា 

(រតិាលានគរៀល) 
១.  កាគរៀបចំ្និងការអ្នុវតតគោលនគោបាយាតិ និងគោលការណ៍ខណន្ំ សតីពីការអ្ប់រំបណ្តោះប
 តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ 

១.៣៦៩,៧ 

២. យនតការននការច្ុោះគ មសោះរបស់សិកាខសកាម និង សិសសេ និសសេិតក្នុងខផ្នក្អ្ប់រំបណ្តោះប តសល 
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ 

៤៨.៦៤២,១ 

៣. ការពស្រងឹងយនតការស្ររប់ស្ររងការអ្ប់រំការបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ ៣.០៧៦,២ 
៤. ការផ្តល់គសវាោំស្រទការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈសស្រមាប់មនទីរគៅតាមរាជធានី គែតត ៣៨៥ 

សរបុ ៥៣.៤៧៣ 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងគសែឋកិ្ច្ច និងហិរញ្ញវតែុឆនសំ២០១៨ 

នែរូអ្េិវឌសឍគផ្សេងគទៀតក៏្បានច្ូលរួមោ សងសក្មេគៅក្នុងក្មេវិធី្អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈ។ ចប់ពីឆនសំ២០១៥ ែល់២០១៧ នែរូអ្េិវឌសឍច្ំនួន ៩ បានផ្តល់លវិកាសរុបច្ំននួ ១០២,៣ 
លានែុលា្សរសស្រមាប់ក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ។ ែូច្បានបងាហសញគៅក្នងុតារាងទី
១៩ នែរូខែលបានផ្តល់ការោំស្រទគស្រច្ើនបំផុ្តែល់ក្មេវិធី្អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ មាន
ែូច្ាធ្ន្ោរអ្េិវឌសឍន៍អាសុី (៥៣,១លានែលុា្សរ) ស្របគទសជប ុន (២៤,៨លានែុលា្សរ) នងិស្របគទសសវី
ស (១០,៧លានែុលា្សរ) [២៩]។ 

តារាងទី19៖ ខផ្នការលវិកាបស់ភានសក្់ងារអ្េិវឌសឍន៍គផ្សេងៗគៅក្នុងក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ 

នែរូអ្េវិឌសឍ 
លវកិា 

(រតិាលាន ែលុា្សរ) 
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ធាន្ោរអ្េិវឌសឍន៍អាសុី ៥៣,១២ ៥,៦៧ ១,១៨ - 
សហរមន៍អឺ្រ ុប ១,៨៦ ០,៤២ ០,៣១ ០,២០ 
ស្របគទសបារាំង ៣,២៦ - ២,៩១ - 
អ្ងគការពលក្មេអ្នតរាតិ ១,២៨ ០,២៨ ០,៤១ ០,៥៨ 
ស្របគទសជប ុន ២៤,៨១ ៣,៤៥ ៣,៨៤ ៣,៣៥ 
ស្របគទសស ុយខអ្ ត ៦,២៥ ១,០៨ ១,០៥ ១,៣៧ 
ស្របគទសសវីស ១០,៧០ ០,៦៦ ១,៤៨ ២,១៧ 
ច្ស្រក្េពអ្ង់គរលស ០,០៦ - ០,០១ ០,០៣ 
សហរែឋអាគមរិក្ ១,០០ ០,៤០ ០,២០ ០,២០ 
លវកិាោសំ្រទសរបុ ១០២,៣៤ ១១,៩៥ ១១,៣៩ ៧,៩០ 
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ស្របេព៖ រាជរោឋសេិបាល ឆនស២ំ០១៨ 

៤.២ សាថសនភាពការងាររបសគ់ក្េងជទំង ់នងិយវុជនន្គពលបច្ចបុសបនន 

អ្ស្រតាមានការងារគធ្វើ 

តាមរយៈអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចក្មពុាឆនសំ២០១៧ បានបងាហសញថា ចំ្នួនស្របាជនស្ររប់អាយុ
គធ្វើការខែលមានអាយចុ្គន្្សោះពី១៥-៦៤ឆនសំ បានគក្ើនគ ើងែល់ ១,៦លានន្ក្់ ចបព់ីឆនសំ២០០៩ រហូតែល់ 
ឆនសំ២០១៧។ ស្របាជនស្ររប់អាយុគធ្វើការមានការគ ើងបនតិច្។ ក្នុងឆនសំ២០១៧ ក្មា្សំងពលក្មេយុវជន
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មាន ២៨ភាររយ ននចំ្នួនស្របាជនខែលមានក្ម្ាសំងពលក្មេសរុបទូ
ទាំងស្របគទស ខែលក្នុងគន្ោះមានក្មា្សំងពលក្មេាស្រសតី ២៦,៧ភាររយ និងបុរស ២៩,១ភាររយ។ អ្ស្រតា
ក្ំគណើនក្មា្សំងពលក្មេគៅតំបន់ជនបទែពស់ាងគៅតំបន់ស្របជុំជន និងរាជធានីេនំគពញ។ ក្មា្សំងពលក្មេ
យុវជនអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានស្របមាណ ២៩,៥ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងរាជ
ធានីេនំគពញមាន ២០,៧ភាររយ និងគៅតំបន់ស្របជុំជនគផ្សេងគទៀតមាន ២៥,២ភាររយ (តារាងទី២០)។ អ្
ស្រតាោមសនការងារគធ្វើរបសស់្របាជនទូគៅក្នងុឆនសំ២០១៧ មានក្ស្រមិតទាប ស់ ខែលមានស្រតឹមខត ០,១
ភាររយប ុគ ្សោះ ក្នុងគន្ោះតំបន់ស្របជំុជនមាន ០,៣ភាររយ និងតំបន់ជនបទមាន០,១ភាររយ [៣០] ។ 

តារាងទី20៖ ភាររយននយុវជនខែលបានច្ូលរួមក្នុងក្មា្សងំពលក្មេក្នងុឆនសំ២០១៧ 

ស្រក្មុអាយ ុ
តាមគេទ តាមតំបនេ់មូសិាស្រសត 

ស្របសុ ស្រស ី
ទាងំពរី
គេទ 

ទទូាងំ
ស្របគទស 

រាជធានី
េនគំពញ 

ស្របជុំជន ជនបទ 

១៥-១៩ ១១,៤ ១០,៤ ១០,៩ ១០,៩ ៤,៤ ៩,៤ ១២,២ 
២០-២៤ ១៧,៧ ១៦,២ ១៧ ១៧ ១៦,៣ ១៥,៩ ១៧,២ 
២៥-៣៤ ២៩,១ ២៩,៨ ២៩,៥ ២៩,៥ ៣៦,១ ៣១,១ ២៨,២ 
៣៥-៤៤ ១៧,១ ១៨,២ ១៨,១ ១៨,១ ២១,១ ១៧,៨ ១៧,៧ 
៤៥-៥៤ ១៥,២ ១៦,៧ ១៥,៩ ១៥,៩ ១៥,៣ ១៥,៨ ១៦,១ 
៥៥-៦៤ ៩,៥ ៨,៧ ៨,៦ ៨,៦ ៦,៨ ១០ ៨,៦ 

សរុប (១៥-៦៤) ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
អាយ ុ១៥-២៤ ២៩,១ ២៦,៦ ២៧,៩ ២៧,៩ ២០,៧ ២៥,៣ ២៩,៤ 

ស្របេព៖ អ្គងកតគសែឋកិ្ច្ច សងគមកិ្ច្ចក្មពុាឆនសំ២០១៧ 

គោងតាមការសទង់មតិាមួយយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែល
មានការងារគធ្វើ និងបានគបាោះបង់ការសិក្សាឬបានបញ្ចប់ការសកិ្សាមាន ៤១ភាររយ ក្នុងគន្ោះមានបុរស 
៥២ភាររយ និងស្រសតី ៤៨ភាររយ។  ក្់ព័នធនឹងស្របគេទមុែរបររបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរ បុរសភារគស្រច្ើន
ខែលមានការងារគធ្វើអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគធ្វើការខផ្នក្សំណង ់ ផ្លិតក្មេ ឬឧសសាហក្មេ
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ផ្លិតក្មេមាន ២៨ភាររយ ខផ្នក្ឧសសាហក្មេគសវាក្មេ ែូច្ាអ្នក្រត់តាក្់សុី ឬម ូតូក្ង់បី ឬក្មេក្រជួសជុល
ខលទា ំឬសនតិសុែ មាន ២១,៣ភាររយ។ ស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំភារគស្រច្ើនគធ្វើការឱសយគរ
ាអ្នក្លក្់ែូរ អាជីវក្រខានសតតូច្  អ្នក្បគងកើតមុែរបរគោយែលនួឯង ឬអ្នក្លក្់ែូរតាមចិ្គញ្ចើមផ្លូវ មាន ៤២
ភាររយ (តារាងទ២ី១)។  

តារាងទី21៖  មុែរបរបច្ចបុសបននរបស់គក្េងជំទង់ នងិយុវជន តាមគេទ (រិតា%) 
មែុរបរ ស្របសុ ស្រស ី

មា្សស់អាជីវក្មេមានជួលក្មេក្រ (អាជីវក្មេខានសតធំ្ មធ្សយម តូច្) - ១,៥ 
គសេៀន ឬបុរគលិក្ការិោល័យគផ្សេងគទៀត ៦,៧ ១០,១ 
ក្មេក្រសំណង់ ផ្លិតក្រ ក្មេក្រផ្លិតក្មេ ក្មេក្រគរាងច្ស្រក្ ២៨,០ ១៤,៥ 
បុរគលិក្ក្ខនលងកំ្សានត ឧ.មា សសសា ខារា សអូ្គែ    ក្លឹបក្មសានតគពលរាស្រតី ២,៧ ១,៤ 
ក្មេក្រក្សិោឋសន អ្នក្គនសាទ ក្មេក្រ ក្មេក្រក្សិក្មេគផ្សេងៗ ១៤,៧ ២,៩ 
ក្សិក្រ ១០,៧ ១,៥ 
ក្មេក្រគស្រៅស្របព័នធ ឧ. អ្នក្បគស្រមើតាមផ្ទោះ អ្នក្បគស្រមើតាមហាង បុរគលិក្ខផ្នក្លក់្ ៩,៣ ១៤,៥ 
អ្នក្ឯក្គទសវិាជសជីវៈ ឧ.គវជជបណឌិត គមធាវី វិសវក្ ស្ររូបគស្រងៀន រិលានុបសបោឋសក្ ១,៣ ៤,៤ 
បុរគលិក្គសវាក្មេ ឧ. អ្នក្រត់តាក់្សុី អ្នក្រត់រុ៉ឺម ក្ អ្នក្រត់ម ូតូក្ង់បី អ្នក្រត់ម ូតូឌុប ាងជួស
ជុលខលទាំ សនតិសុែ 

២១,៣ ៧,២ 

អ្នក្លក់្ែូរ អាជីវក្រខានសតតូច្ អ្នក្គធ្វើការែលួនឯងគោយមិនជួលក្មេក្រ អ្នក្លក់្ែូរតាម
ចិ្គញ្ចើមផ្លូវ 

៥,៣ ៤២ ,០  

សរបុ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងគធ្វើការបច្ចុបសបនន n = ១៤៤ន្ក់្ 

តួគលែគៅក្នុងតារាងខាងគលើ្លុោះបញ្្សំងពីស្របគេទក្ខនលងគធ្វើការ ខែលយុវជនមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនសំបានគស្រជើសគរីសគធ្វើការ។ យុវជនទាំងពីរគេទភារគស្រច្ើនបានគធ្វើការគៅក្នុងអាជីវក្មេក្នុងស្រសុក្ 
មាន៥៦,៣ភាររយ។  ក្់ព័នធនឹងអាយខុែលពួក្គរបានគធ្វើការងារគលើក្ែំបូង គក្េងស្របុសភារគស្រច្ើនបាន
គធ្វើការងារតាំងពវ័ីយគក្េងគៅអាយុ១៦ឆនសំ មាន ២០ភាររយ និងគក្េងស្រសីភារគស្រច្ើនគធ្វើការងារគលើក្ែំបូង 
គៅអាយុ១៩ឆនសំ មាន ១៤,៥ភាររយ។  

ខផ្អក្គលើនិន្នសការននអ្ស្រតាមានការងារគធ្វើ មានក្ំគណើនការងារគៅច្គន្្សោះឆនសំ២០១៦-២០១៧ និង
មានការរំពឹងថាក្ំគណើនគនោះនឹងបនតគ ើងរហូតែល់ច្គន្្សោះឆនសំ២០១៨-២០១៩។ តារាងទី២២ បានបងាហសញថា 
អ្ស្រតាក្ំគណើនមានការងារគធ្វើស្របចំឆនសំរវាងឆនសំ២០១៧ និង២០១៩ មាន ៣៦,៥ភាររយ។ មានការ
ពសាក្រណ៍ថា ខផ្នក្ច្ំនួន១០ នឹងបនតក្ំគណើនគពញមួយឆនសំ២០១៩ មានែូច្ា អាហារនិងគេសជជៈ មាន ៧,៥
ភាររយ កាត់គែរ ខសសបក្គជើង និងសគមលៀក្បំ ក្់ មាន ១,៥ភាររយ ជ័រគៅស ូនិង្្សសទិក្ មាន ៣,១ភារ
រយ សំណង ់មាន ១,៣ភាររយ ក្ខនលងសានសក្់គៅ មាន ៤ភាររយ ហិរញ្ញវតែុនិងធាន្រា សប់រង មាន ៥,៧ភារ
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រយ បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន មាន៥,៧ភាររយ គសវាផ្គត់ផ្គង ការែឹក្ជញ្ជូន និងការសតុក្ទំនិញ មាន 
៣,៣ភាររយ ការអ្ប់រំ មាន ២,១ភាររយ នងិសុែភាព មាន ២,៣ភាររយ [៣០]។ 

តារាងទី22៖ អ្ស្រតាមានការងារគធ្វើស្របចំឆនសំតាមវិស័យន្ន្គៅក្មពុាចប់ពីឆនសំ២០១៦-២០១៩ 

ខផ្នក្ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
ការខស្របស្របលួ 
ស្របចឆំនស ំ

អ្ស្រតា
ក្គំណើន
ស្របចឆំនស ំ
(ភាររយ) 

ការច្លូរមួ
ច្ខំណក្ក្នងុ
ការខស្របស្របលួ 
(ភាររយ) 

អាហារនិងគេជជៈ ១៦.៨១៥ ១៧.០៣៥ ១៧.៧៨៨ ១៩.៦៧២ ១.៣១៩ ៧,៥ ៦,១ 

កាត់គែរខសសបក្គជើង និង
សគមលៀក្បំ ក់្ 

៧៤២.៧៣៧ ៧៤២.៩៤៤ ៧៦០.៣៩៩ ៧៦៥.៦៣០ ១១.៣៤៣ ១,៥ ៥២,៦ 

ជ័រគៅស ូនិង្្សស់សទិច្ ៣០.៧៦០ ៣២.៨៥៨ ៣៤.៧៦៣ ៣៤.៩១១ ១.០២៦ ៣,១ ៤,៨ 

សំណង់ ៧.១៣៥ ៧.៥៤២ ៧.៦២៤ ៧.៧៤៣ ១០១ ១,៣ ០,៥ 

ក្ខនលងសានសក់្គៅ ៣៤.៦៥២ ៣៦.៦៨០ ៣៨.៥៣៤ ៣៩.៦៣៣ ១.៤៧៦ ៤ ៦,៩ 

ហិរញ្ញវតែុនិងធាន្
រា សប់រង 

៧៣.៨៨២ ៧៨.៦១១ ៨៣.៨២២ ៨៧.៨៦៣ ៤ ៦២៦ ៥,៧ ២១,៥ 

បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍
និងព័ត៌មាន 

១២.៧៥៧ ១៤.០១២ ១៥ ៤២៩ ១៥.៦៣៩ ៨១៤ ៥,៧ ៣,៨ 

គសវាផ្គត់ផ្គង ការែឹក្
ជញ្ជូន និងការសតុក្
ទំនិញ  

៩.០១០ ១០.២៣៣ ១០.៨៦៧ ១០.៩០២ ៣៣៤ ៣,៣ ១,៦ 

ការអ្ប់រំ ១៣.៣៧៨ ១៤.៥៦១ ១៤.៧៥៧ ១៥.១៧៦ ៣០៨ ២,១ ១,៤ 

សុែភាព ៧.៧២៤ ៨.៤៩៧ ៨.៧៧៥ ៨.៨៩៦ ១៩៩ ២,៣ ០,៩ 

សរបុ ៩៤៨.៨៥០ ៩៦២.៩៧៣ ៩៩២.៧៥៨ ១.០០៦.០៦៥ ២១.៥៤៦ ៣៦,៥ ១០០,១ 
ស្របេព៖ អ្គងកតគសែឋកិ្ច្ច សងគមកិ្ច្ចក្មពុា ២០១៧ 

អ្ស្រតាអ្នក្ខែលពុមំានការងារគធ្វើ ការអ្បរ់ ំឬការបណ្តោះប តសល នងិពលក្មេក្មុារ 

តាមរយៈទិននន័យននការសទង់មតិរបស់ក្មេក្រ ខែលបានគរៀបចំ្គោយអ្ងគការពលក្មេអ្នតរាតិ 
បានបងាហសញថា ភាររយននយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ ខែលពុំមានការងារគធ្វើ ការអ្ប់រំ ឬ
ការបណ្តោះប តសល មាន ១២,៧ភាររយ ក្នុងឆនសំ២០១២ ក្នុងគន្ោះគក្េងស្របុសមានស្របមាណ ១០,៣ភាររយ 
និងគក្េងស្រសមីាន ១៥,២ភាររយ។ តាមរយៈអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចឆនសំ២០១៧ ខែលអ្ងគការពលក្មេ
អ្នតរាតិបានែក្ស្រសង់ទិននន័យ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ ខែលពុំមានការងារគធ្វើ ការអ្ប់រំ 
ឬការបណ្តោះប តសលមាន ៦ភាររយ ក្នុងគន្ោះគក្េងស្របុស ៣,១ភាររយ និងគក្េងស្រសី ៩,៣ភាររយ [៣១]។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិ បានបងាហសញថា អ្នក្ខែលពុំមានការងារគធ្វើ ការអ្ប់រំ ឬការបណ្តោះប តសល 
មាន ៥៩ភាររយ ក្នុងគន្ោះគក្េងស្របុស  មាន ៤៣,៥ភាររយ និងគក្េងស្រសី មាន ៥៦,៥ភាររយ។  
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ក្នងុចំ្គ មយុវជនទំាងអ្សខ់ែលបានសទង់មតិ ភារគស្រច្ើនាអ្នក្មានការងារគធ្វើ ស្របុសមាន 
៤៥,២ភាររយ និងស្រសីមាន ៣៦,៩ភាររយ បន្ទសប់មក្ស្រសតីខែលគរៀបការនិងាគមផ្ទោះ មាន ៣៤,២ភាររយ អ្នក្
ោមសនការងារគធ្វើ ស្របុសមាន ៣៧,២ភាររយ និងស្រសីមាន ២១,៤ភាររយ និងច្ុងគស្រកាយ អ្នក្គធ្វើការឱសយ
ស្ររួសារគោយមិនបានស្របាក់្ឈនលួ ស្របុសមាន ១៧,៦ភាររយ និងស្រសីមាន ៧,៥ភាររយ។ 

រូបភាពទី25៖ ភាររយននយុវជនខែលពុំមានការងារគធ្វើ ការអ្ប់រំ ឬការបណ្តោះប តសល តាមគេទ (រិតា%) 

  

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលមិនមានការអ្ប់រំ n = ៣២០ន្ក្់  

តាមរយៈអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចក្មពុា មានការក្ត់ស្រតាថាពលក្មេក្ុមារក្នុងច្ំគ មអាយុ
ច្គន្្សោះពី៥-១៧ ឆនសំ មាន ២៤ភាររយ ក្នងុឆនស២ំ០១២ និងបានលយចុ្ោះមក្គៅស្រតឹម ១៨,៥ភាររយ គៅ
ឆនសំ២០១៧។ ការក្ត់ស្រតាគនោះបានបងាហសញថាមិនមានរមា្សតគយនឌ័រគៅក្នុងពលក្មេក្ុមារចប់ពីឆនសំ២០១២ 
ែល់ឆនសំ២០១៦។ ក្នុងឆនសំ២០១៧ ក្ុមារខែលបាន ក់្ព័នធនឹងពលក្មេក្ុមារមានគក្េងស្រស ី ៤៧ភាររយ 
និងគក្េងស្របុស ៥៣ភាររយ ក្នងុគន្ោះ ក្ុមារខែលក្ំពុងសិក្សាមាន ៣៧ភាររយ និងកុ្មារខែលមិនបាន
សិក្សាមាន ៦០ភាររយ6 ។ ទនទឹមនឹងគនោះ គក្េងស្រសីខែលបានឈប់គរៀនគៅគធ្វើការងារមាន ៤២ភាររយ [៣០]។   

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការក្នងុវិសយ័អ្ប់រំ និងការងារ បានបញ្ជសក្់ថាពលក្មេក្មុារគៅ
ខតមានគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ។ ពលក្មេក្ុមារគនោះភារគស្រច្ើនគក្ើតគ ើងគៅក្នុងស្ររួសារខែលមានស្របាក្់
ច្ំណូលទាប ខែលគធ្វើការរក្ស្របាក្់ឈនលួស្របចំនលៃ។ មានការគស្របើក្ុមារតូច្ៗអាយុគស្រកាម ១៥ឆនសំ ឱសយគធ្វើក្មេក្រ
ខផ្នក្ក្សិក្មេ (ឧទាហរណ៍ គៅច្មាកសរែំ ូងមី ច្មាកសរគៅស ូ និងច្មាកសរគមទស) អ្នក្រត់ត ុអ្នក្លក្ែ់ូរ អ្នក្លាង
ចនគៅក្នងុគភាជនីយោឋសន ឬាអ្នក្ខលរក្សាផ្ទោះឱសយគរ។ ក្ុមារគធ្វើការខែលមានអាយុចប់ពី ១៥ឆនសំគ ើងគៅ 
បានកា្សយាក្មេក្រោមសនជំន្ញ ែូច្ា ក្មេក្រសំណង់ អ្នក្គបើក្ឡាន អ្នក្លក្ែូ់រគៅរាជធានេីនគំពញ 
បុរគលិក្កាសុីណូ ឬពលក្រច្ំ ក្ស្រសុក្គៅស្របគទសនល។ ាធ្មេតា អាាញសធ្រមូលោឋសនគៅថានសក្់ឃុំ សងាកសត់
មិនបានបញ្ជសក់្អំ្ពីពលក្មេកុ្មារគៅក្នងុតំបន់របសពួ់ក្គរគទ។ 

 
6 ក្មា្សំងពលក្មេកុ្មារខែលមានអាយុ៥ឆនសំ និង១៧ឆនសំ មាន៣ភាររយ ខែលមិនមានគៅក្នុងអ្គងកតគសែឋកិ្ច្ចសងគមកិ្ច្ចក្មពុាឆនសំ២០១៧ ខែលកុ្មារទាំងគន្ោះ
មិនសែិតក្នុងវ័យសិក្សាគៅបឋមសិក្សា  

៤៥,២

៣៧,២

១៧,៦

Male

Employed Unemployed Unpaid family worker

ស្របុស

មានការងារ ោមសនការងារ គធ្វើការឱសយស្ររួសារមិនបានស្របាក្់ឈនួល

៣៦,៩

៣៤,២

២១,៤

៧,៥ Female

Employed Housewife

Unemployed Unpaid family worker

ស្រសី

មានការងារ
ោមសនការងារ គធ្វើការឱសយស្ររួសារមិនបានស្របាក្់ឈនួល

គមផ្ទោះ
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តាមរយៈការពិភាក្សាាស្រក្ុម អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើមានអាយុគស្រកាម ១៧ឆនសំ មាន
១៧ភាររយ ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ មានច្ំនួន ក្់ក្ តសល និង ក្់ក្ តសល
គទៀតមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៧ឆនសំ។ ពួក្គរបានមក្ពីស្ររប់តំបន់ទំាងអ្ស់ និងបានគៅគធ្វើការាក្មេក្រ
ហាងនំប័ុង អ្នក្គមើលខលរក្សាផ្ទោះ អ្នក្លក្់ែូរ អ្នក្រត់ត ុក្មេក្រខផ្នក្ក្សិក្មេ ក្មេក្រសំណង ់និងមុែរបរគផ្សេង
គទៀត។ 

ស្របាក្ឈ់នលួការងារ 

គៅឆនសំ២០១៨ ក្មេក្រខែលមានជំន្ញែពស់គៅក្មពុាមានស្របាក្់ឈនួលស្របចំខែាមធ្សយម 
២.០០៧.២០០គរៀលក្នងុមួយខែ (ស្របមាណ ៥០០ែុលា្សរ) និងក្មេក្រខែលមានជំន្ញទាបទទួលបាន 
៥១៧.៣០០ គរៀលក្នុងមួយខែ (ស្របមាណ ១៣០ែុលា្សរ) [៣២]។ ក្មា្សំងពលក្មេខែលមានច្ំគណោះែឹងែពស ់
ឬមានជំន្ញ ភារគស្រច្ើនគធ្វើការគៅក្នុងវិស័យអ្ប់រំ និងវិស័យសខុាេិបាល ែណៈគពលខែលក្មា្សំងពលក្មេ
មិនគស្របើក្ម្ាសងំកាយ គធ្វើការខផ្នក្ហិរញ្ញវតែនិុងធាន្រា សប់រង បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន និងក្ខនលង
សានសក្់គៅ។ ក្មេក្រគធ្វើការគោយក្មា្សំងកាយបានគធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់គែរ ខសសបក្គជើង និងសគមលៀក្បំ ក្់    ែ
ណៈគពលខែលក្មេក្រខែលោមសនជំន្ញ គធ្វើការគៅក្នុងវិស័យមហូបអាហារ គេសជជៈ និងគសវាផ្គត់ផ្គង់ [៣០]។ 
ការែំគ ើងស្របាក្់ឈនួលអ្បសបបរមាបានោក់្ឱសយអ្នុវតតក្នុងរយៈគពល៥ឆនស ំចប់ពីឆនសំ២០១៥ ែល់២០២០។ 
ការែំគ ើងស្របាក្់ឈនួលអ្បសបបរមាគនោះ ពិតាសំខាន់សស្រមាប់ក្មេក្រក្នុងវិស័យកាត់គែរសគមលៀក្បំ ក្់ និង
ខសសបក្គជើង។ គៅឆនសំ២០១៣ ស្របាក្់ឈនួលអ្បសបបរមា ៨០ែុលា្សរក្នងុមួយខែ និងបានគក្ើនគ ើងែល់ ១៧០
ែុលា្សរ ក្នងុឆនសំ២០១៨ [៣៣]។ ស្របាក្់ឈនួលគនោះមានការគក្ើនគ ើងែល់១៨២ែុលា្ស ក្នុងឆនសំ២០១៩ គោយ
គោងតាមស្របកាសគលែ ៤៦៥ ក្បវ.ស្របក្ សតីពីស្របាក្់ឈនួលអ្បសបបរមាសស្រមាប់ក្មេក្រគៅក្នុងឧសសាហក្មេ
វាយនេ័ណឌកាត់គែរសគមលៀក្បំ ក្់ និងខសសបក្គជើងសស្រមាប់ឆនសំ២០១៩ [៣៤]  

តាមរយៈការសទង់មតិ គក្េងជំទង់ និងយុវជនមានស្របាក្់ចំ្ណូល្ទសល់ែលួនាមធ្សយម ១៨២ ែុលា្សរ
ក្នុងមួយខែ ខែលស្របាក្់ច្ំណលូាអ្បសបបរមាមាន ៥០ែុលា្សរ និងអ្តិបសបបរមាមាន ៨០០ែុលា្សរ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរច្ំនួនតិច្តួច្ប ុគ ្សោះខែលមានការងារគធ្វើមានស្របាក្់ច្ំណូល ៨០០ែុលា្សរ គោយសារពួក្គរបាន
បញ្ចប់ការសិក្សាគៅក្ស្រមិតឧតតមសិក្សា។  

 ក្់ព័នធនឹងស្របាក្់ច្ំណូល្ទសល់ែលួនាមធ្សយមតាមលំោប់ (រូបភាពទី២៦) អ្នក្គ ល្ើយសំណរួខែល
មានការងារគធ្វើភារគស្រច្ើនរក្ស្របាក្់ច្ំណូលបានច្គន្្សោះពី១០១-២០០ែុលា្សរក្នងុមួយខែមាន ៤៤ភាររយ 
អ្នក្ខែលរក្ស្របាក្់ច្ំណូលបានច្គន្្សោះព២ី០១-៣០០ែុលា្សរក្នុងមួយខែ មានស្របមាណ ២២ភាររយ អ្នក្ខែល
រក្ស្របាក្់ច្ំណូលបានតិច្ាង ១០០ែុលា្សរក្នងុមួយខែ មាន ១៩ភាររយ និងអ្នក្ខែលរក្ច្ំណូលបាន
គស្រច្ើនាង ៣០០ ែុលា្សរក្នងុមួយខែមានស្រតឹមខត ៥ភាររយ ប ុគ ្សោះ។  
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រូបភាពទី26៖ ស្របាក្់ច្ំណូល្ទសល់ែលនួក្នុងមួយខែ របស់គក្េងជទំង់ នងិយុវជន ខែលក្ពំុងគធ្វើការបច្ចបុសបនន (រិត
ា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលគធ្វើការបច្ចុបសបនន n = ១៤៤ន្ក្់  

តស្រមវូការក្មា្សងំពលក្មេ នងិរមា្សតននការផ្គតផ់្គង់  

គទាោះបីាមាននិន្នសការក្ំគណើនការងារក្៏គោយ ក៏្មានការក្ត់សមាគសលគ់ឃើញថា គៅមានរម្ាសត
រវាងការផ្គត់ផ្គង់ក្មា្សំងពលក្មេ និងតស្រមូវការការងារតាមខផ្នក្។ ក្នងុឆនសំ២០១៧ មានខផ្នក្ចំ្នួន៤ បាន
បងាហសញពីភាររយែពសន់នការគស្រជើសគរីសបុរគលកិ្ខែលមានជំន្ញ ែូច្ា ក្ខនលងសានសក្់គៅ មាន ២៧,៧
ភាររយ ហិរញ្ញវតែុនិងធាន្រា សប់រង មាន ២៦,៣ភាររយ កាត់គែរ ខសសបក្គជើង និងសគមលៀក្បំ ក្់ មាន 
១០,៩ភាររយ និង បគច្ចក្វិទសា រមន្រមន៍ និងព័ត៌មាន មាន ១០,៨ភាររយ។ តាមរយៈច្ំ ត់ថានសក្់
តាមស្របគេទការងារ ការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្មាន ៧០ភាររយ ក្់ព័នធនឹងជំន្ញបគច្ចក្គទស
និងជំន្ញវិាជសវៈរង គសវាក្មេនិងបុរគលិក្ខផ្នក្លក្់ និងឯក្គទសវិាជសជីវៈ ែូច្ា ស្ររូគពទសយ គមធាវី និង    ស្ររូ
បគស្រងៀន (តារាងទី២៣)។ មានការបញ្ជសក្់ថា ការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្មានែូច្ា 
បគច្ចក្គទសនិងទំន្ក្់ទំនង មាន ៧០,២ភាររយ អ្នក្ស្ររប់ស្ររង មាន ៦១,៩ភាររយ បុរគលិក្ខផ្នក្គសវាក្មេ
និងខផ្នក្លក្់ មាន ៤១,៩ភាររយ មុែរបរបន្ទសប់បនសេំ មាន ៣០,៦ភាររយ គសេៀន និងបុរគលិក្ជំនួយការ 
មាន ២៧,១ភាររយ ក្មេក្រសិបសបក្មេ និងអាជីវក្មេ មាន ២២,៣ភាររយ អ្នក្បញ្ជសមា សសុីន និងផ្គុំែំគ ើង 
មាន ៨,៩ភាររយ និងក្មេក្រជំន្ញខផ្នក្ក្សិក្មេ មាន ០,៩ភាររយ [៣០] ។   

  

១៩,៤

៤៣,៨

២២,២

២,១
១,៤

២,១
៩

Below USD 100

USD 101-200

USD 201-300

USD 301-400

USD 401-500

More than USD 500

(Refused to answer)

គស្រកាម១០០ ែុលា្សរ

១០១-២០០ ែុលា្សរ

២០១-៣០០ ែុលា្សរ

៣០១-៤០០ ែុលា្សរ

៤០១-៥០០ ែុលា្សរ

គស្រច្ើនាង ៥០០ ែុលា្សរ

បែិគសធ្មិនគ ល្ើយ
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តារាងទី23៖ ការខបងខច្ក្ និងែង់សុីគតននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលកិ្ តាមស្របគេទមែុរបរ 

 

ស្របេព៖ ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ ឆនសំ២០១៧ 
 

ការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្មានមលូគហតុាគស្រច្ើន។ មូលគហតចុ្មសបងរឺគបក្ខជនខែល
មានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានច្ំនួនតិច្ ខែលមូលគហតុគនោះមាន ៤១ភាររយ ននមូលគហតទុាំងអ្ស់ (រូប
ភាពទី២៧)។ មូលគហតុគនោះបានបងាហសញថា ស្របព័នធអ្ប់រំមិនទាន់បានផ្លិតក្មេក្រជំន្ញបានស្ររប់ស្រោន់ 
គែើមសបីគ ល្ើយតបគៅនឹងតស្រមូវការរបសនិ់គោជក្។ មូលគហតុទី២ គោយសារមានការស្របក្ួតស្របខជងគស្រច្ើន  
ពីនិគោជក្គផ្សេងៗមាន ៣៨ភាររយ និងទី៣ រឺក្ងវោះបទពិគសាធ្ន៍ការងារមាន ៣១ភាររយ។ មូលគហត ុទី
៤ និងទី៥ មានែូច្ា គបក្ខជនទូគៅោក្់ ក្សយមានចំ្នួនតិច្ និងគបក្ខជនពំុសវូមានចំ្ ប់អារមេណ៍គលើ
ការងារ ខែលមូលគហតុទំាងពីរគនោះមាន ៣១ភាររយ[៣០]។ 

  

ការខបងខច្ក្ (%) ែងសុគីត (%) 

បគច្ចក្គទសនិងវិាជសវីវៈរង 
បុរគលិក្ខផ្នក្គសវាក្មេ និងខផ្នក្លក់្ 
ឯក្គទសវិាជសជីវៈ 

គសេៀននិងបុរគលិក្ជំនួយការ 
អ្នក្បញ្ជសមា សសីុន និងផ្គុំែំគ ើង 
មុែរបរបន្ទសប់បនសេំ 
 ក្មេក្រសិបសបក្មេនិង ណិជជក្មេ 
អ្នក្ស្ររប់ស្ររង 

សរបុ 
 

បុរគលិក្ខផ្នក្គសវាក្មេ និងខផ្នក្លក់្ 

បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈរង 
អ្នក្ស្ររប់ស្ររង 

ឯក្គទសវិាជសជីវៈ 
មុែរបរបន្ទសប់បនសេំ 
 គសេៀន និងបុរគលិក្ជំនួយការ 
ក្មេក្រសិបសបក្មេនិង ណិជជក្មេ 
អ្នក្បញ្ជសមា សសីុន និងផ្គុំែំគ ើង 

សរបុ 
 

១០០ 
 

៣១,៨ 
 

២១,១
 

៩,៣
 

១១,២
 

៩,០
 ៥,៨
 ២,២
 ០,៦
 

៤០,៧
 

ច្ំ តថ់ានសក្ម់ែុរបរតាមសតងោ់រអ្នតរាត ិ ច្ំ តថ់ានសក្ម់ែុរបរតាមសតងោ់រអ្នតរាត ិ

៦១,៩
 

៧០,២
 

៤១,០
 ៣៩,១
 ៣០,៦
 ២៧,១
 ២២,៣
 ៨,៩
 



107 

 

រូបភាពទី27៖  មូលគហតុននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលកិ្ (ភាររយននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីស
បុរគលិក្)  

 

ស្របេព៖ ទីភានសក់្ងារាតិមុែរបរ និងការងារ ឆនសំ២០១៧ 

គហតុផ្លសគងខបននការងារខែលពិបាក្គស្រជើសគរីសបុរគលិក្តាមស្របគេទមុែរបរ មានែូច្ខាងគស្រកាម៖ 

 អ្នក្ស្ររប់ស្ររង៖ គបក្ខជនខែលមានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានចំ្នួនតិច្   គបក្ខជនទូគៅោក់្ ក្សយ
មានច្ំនួនតិច្  និងក្ងវោះសមតែភាពតាមតស្រមូវការ  

 ឯក្គទសវិាជសជីវៈ៖ គបក្ខជនខែលមានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានច្ំនួនតិច្ និងក្ងវោះបទពិគសាធ្ន៍ការងារ 
 ជំន្ញបគច្ចក្គទសវិាជសជីវៈ៖ គបក្ខជនពុំសូវមានច្ំ ប់អារមេណ៍គលើការងារទាំងគនោះ គបក្ខជនខែល

មានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានច្ំនួនតិច្ និងក្ងវោះបទពិគសាធ្ន៍ការងារ 
 គសេៀន និងបុរគលកិ្ជំនួយការ៖ ការស្របកួ្តស្របខជងរបស់ស្រក្ុមហ ុនគផ្សេងៗគលើច្ំនួនក្មេក្រខែលមាន

ស្រសាប់ គបក្ខជនពំុសូវមានច្ំ ប់អារមេណ៍គលើការងារ គបក្ខជនខែលមានជំន្ញតាមតស្រមូវការ
មានច្ំនួនតិច្ និងគបក្ខជនទូគៅោក្់ ក្សយមានច្ំនួនតិច្  

 បុរគលិក្ខផ្នក្គសវាក្មេ និងខផ្នក្លក្៖់ ការស្របក្ួតស្របខជងរបស់ស្រក្ុមហ ុនគផ្សេងៗគលើច្ំនួនក្មេក្រ
ខែលមានស្រសាប់ គបក្ខជនពំុសូវមានច្ំ បអ់ារមេណ៍គលើការងារ និងគបក្ខជនខែលមានជំន្ញ
តាមតស្រមូវការមានច្ំនួនតិច្ 

 ក្មេក្រសិបសបក្មេ និង ណិជជក្មេខែល ក្់ព័នធ៖ ការស្របក្ួតស្របខជងរបស់ស្រក្ុមហ ុនគផ្សេងៗ គបក្ខជន
ខែលមានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានច្ំនួនតិច្ និងក្ងវោះបទពិគសាធ្ន៍ការងារ 

២,២
៤,១
៥,៥

៨,៥
៨,៩

១៦,៦
១៩,២

២១,៨
៣០,៦
៣១
៣១,៤

៣៨
៤១

Others

Seasonal work

Remote location/ poor public transport

Poor career progression/ lack of prospects

Job entails shift work/ unsociable hours

Poor terms and conditions (e.g. pay) offered for post

Lack of required qualifications

Low number of applicants with the required…

Not enough people interested in doing this type of job

Low number of applicants generally

Lack of relevant work experience

Too much competition from other employers

Low number of applicants with the required skillsគបក្ខជនខែលមានជំន្ញតាមតស្រមូវការមានចំ្នួនតិច្
ការស្របកួ្តស្របខជងរបស់និគោជក់្គផ្សេងៗ

កង្វះបទពិសោធពាក់ព័ន្ធន្ឹង្ការងារ

គបក្ខជនទូគៅោក់្ ក្សយមានចំ្នួនតិច្ 

សបកខជន្ដាក់ពាកយតាមតម្មូវការមាន្ចំនួ្ន្តចិ

សបកខជន្ព ំសូវមាន្ចំណាប់អារមមណ៍ស ើការងារ

ក្ងវោះបទពិគសាធ្ន៍ការងារ

ក្ងវោះសមតែភាពតាមតស្រមូវការ
លក្ខែណឌការងារមិនលអ (ឧ.ស្របាក់្ឈនួល) 

ការងារតស្រមូវឱសយ្្សស់គវន/គមា សងខែលមិនគពញចិ្តត

ការងារែវោះការរីក្ច្គស្រមើន/ែវោះការរំពឹងទុក្
តំបន់ោច់្ស្រសោ/ែវោះមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរសាធារណៈ

ការងារតាមរែូរកាល

គផ្សេងៗ

គបក្ខជនោក់្ ក្សយតាមតស្រមូវការមានចំ្នួនតិច្

គបក្ខជនពំុសូវមានចំ្ ប់អារមេណ៍គលើការងារ
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 អ្នក្បញ្ជសមា សសុីន និងផ្គុំែំគ ើង៖ ការស្របក្ួតស្របខជងរបស់ស្រក្ុមហ ុនគផ្សេងៗ និងគបក្ខជនទូគៅ  
ោក្់ ក្សយមានច្ំនួនតិច្ 

 មុែរបរបន្ទសប់បនសេំ៖ ការស្របក្ួតស្របខជងរបស់ស្រក្ុមហ ុនគផ្សេងៗ គបក្ខជនពុំសូវមានច្ំ ប់អារមេណ៍
គលើការងារ និងគបក្ខជនទូគៅោក្់ ក្សយមានច្ំនួនតិច្។ 

សាថសនភាពននការអ្េវិឌសឍធ្នធានមនសុសេន្គពលបច្ចបុសបនន - ការបងាហសញអ្ពំកី្មេវធិ្អី្បរ់បំណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនងិវាិជសជវីៈ 

ស្របព័នធអ្ប់រំគៅក្មពាុមាន៣ខផ្នក្សំខាន់ៗ។ ខផ្នក្ទី១ ការអ្ប់រំច្ំគណោះទូគៅ មានក្ស្រមិតអ្ប់រំ   សំ
ខាន់ៗច្ំនួន៤ ែូច្ា មគតតយសយសិក្សា បឋមសិក្សា មធ្សយមសិក្សាបឋមេូម ិ  និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ។ 
ខផ្នក្ទី២ ការអ្ប់រំឧតតមសិក្សា មានែូច្ា បរញិ្ញសបស្រតរង (ពីរឆនសំ) បរិញ្ញសបស្រត (បួនឆនស)ំ នងិថានសក្់គស្រកាយ
បរិញ្ញសបស្រត (បរិញ្ញសបស្រតាន់ែពស ់និងបណឌិត)។ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ទទួលែសុស្រតូវខផ្នក្ទី១
និងទី២ ច្ំខណក្ឯស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសល ទទួលែុសស្រតូវខផ្នក្ទី៣សតីពីអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីរៈ [២៨]។ 

វរគសិក្សាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ (C1-C3) រឺ
សស្រមាប់សិសសេខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថានសក្់ទី៩ ប ុខនតពួក្គរមិនអាច្បនតការសិក្សាគៅវិទសាល័យច្ំគណោះ
ទូគៅ (គោយសារស្រប ងធា្សក្)់។ សញ្ញសបស្រតបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ១ (C1) ាវរគសិក្សាខែលមានរយៈគពល
១ឆនស ំ មានតនមលសមមូលនឹងថានសក់្ទី១០ ននការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ សញ្ញសបស្រតអ្ប់រំបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ២ 
(C2) ាវរគសិក្សាខែលមានរយៈគពល២ឆនសំ មានតនមលសមមូលនឹងថានសក់្ទី១១ ននការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ និង
សញ្ញសបស្រតបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ៣ (C3) ាវរគសិក្សាខែលមានរយៈគពល៣ឆនសំ មានតនមលសមមូលនឹង
ថានសក្់ទី១២ ននការអ្ប់រំក្នងុស្របព័នធ។ ម សាងវិញគទៀត វរគសិក្សាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ
គស្រកាយមធ្សយមសិក្សា (សញ្ញសបស្រតាន់ែពស់បគច្ចក្គទស/ឯក្គទស/បរិញ្ញសបស្រតរង) រឺសស្រមាប់សិសសេខែល
បានបញ្ចប់ក្ស្រមិតមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ។ ក្ស្រមិតបរិញ្ញសបស្រតបគច្ចក្វិទសា/ឯក្គទស/វិសវក្រ ខែលមានរយៈគពល
សិក្សាចំ្នួន ៤ឆនសំ ឬ៤.៥ឆនសំ បានបគងកើតគ ើងសស្រមាប់សិសសេខែលបានបញ្ចប់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ ឬ
សញ្ញសបស្រតខែលមានតនមលសមមូល។ លក្ខែណឌសិក្សាមិនរិតពីនិគទទស ប ុខនតវរគអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈបានក្ំណត់លទធផ្លសិក្សាច្ំនួន៥ មានែូច្ា ១) ច្ំគណោះែឹង ឯក្គទស       
២) ជំន្ញវិភារនិងគលែនពវនត ៣) ជំន្ញបគច្ចក្វិទសាព័ត៌មាន ៤) ជំន្ញស្របាស័យទាក្់ទង និង    
៥) សមតែភាពក្នុងការសស្រមបែលួន និងបត់ខបនក្នុងការគស្របើស្របាស់ជំន្ញ។  

ការអ្ប់រំបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ កាន់ខតមានភាព ក្់ព័នធក្នុងការសគស្រមច្គោលគៅខែលបាន
ក្ំណត់គៅក្នុងខផ្នការអ្េិវឌសឍន៍វិស័យឧសសាហក្មេ ២០១៥-២០២៥។ ពិគសសាងគនោះគទៀត រាជរោឋសេិបាល
មានគោលបំណងបគងកើនលវិកាសស្រមាប់វិស័យឧសសាហក្មេពី២៤,១ភាររយ ក្នងុឆនសំ២០១៣ ែល ់ ៣០
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ភាររយ ស្រតឹមឆនសំ២០២៥ និងវិស័យផ្លិតក្មេពី ១៥,៥ភាររយ ក្នងុឆនសំ២០១៣ ែល ់២០ភាររយ ស្រតឹម
ឆនសំ២០២៥ [២៨]។ 

ស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈសាធារណៈមានច្ំនួន៣៨ បានែំគណើរការ
គៅទូទំាងស្របគទសក្នងុឆនសសំកិ្សា២០១៦-២០១៧។ ស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជី
វៈទាំងគនោះមានទីតាំងគៅតាមគែតរមានស្របមាណ ៧៩ភាររយ និងគៅរាជធានីេនំគពញមាន២១ភាររយ។ អ្
ស្រតាសិកាខសកាម សិសសេ នសិសេិត ខែលក្ំពុងសិក្សាគៅតាមស្ររឹោះ សាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជស
ជីវៈសាធារណៈទាំងគនោះមានក្ំគណើន ៦,២ភាររយ គសេើនឹងសិកាខសកាម សិសសេ និសសេិត ៣៧,០៥៨ន្ក្ ់ក្នងុរ
យៈគពល៣ឆនសំ ចប់ពីឆនសំ២០១៥ ែល់ឆនសំ២០១៧ ខែលក្នុងគន្ោះមានសិកាខសកាម សិសសេ នសិសេិតស្រសីមាន
ច្ំនួន២៩ភាររយ។ សិកាខសកាម សិសសេ នសិសេិតភារគស្រច្ើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្ស្រមិតវិញ្ញសបនបស្រត  វិាជសជីវៈ 
(៦១ភាររយ) សញ្ញសបស្រតបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ១ ២ និង៣ (៧ភាររយ) សញ្ញសបស្រតាន់ែពស់/
បរិញ្ញសបស្រតរងបគច្ចក្គទស/ឯក្គទស (១១ភាររយ) និងសញ្ញសបស្រតបគច្ចក្វិទសា/ឯក្គទសសញ្ញសបស្រតវិសវក្រ 
(២១ភាររយ) [៣៥]។  

រូបភាពទី28៖ ការច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនរបស់សិសសេ និសសេិតគៅក្ស្រមិតគផ្សេងៗោនសននការអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនងិវិាជសជីវៈក្នុងឆនសំសិក្សា២០១៦-២០១៧ (រិតា%) 
 

 

ស្របេព៖ ន្យក្ោឋសនព័ត៌មានទីផ្សារការងារ (TVETMIS) 

ក្នងុឆនសសំិក្សា២០១៦-២០១៧ អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាមាន ៧០ភាររយ ក្នុងគន្ោះនិសសេតិស្រសី 
មាន ២១ភាររយ។ គោងតាមសែិតិផ្លវូការរបស់ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ឆនសំ២០១៧ និសសេិតខែល
បានច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ មានច្ំនួន៤៦.៦៩៥ ន្ក្់ 
ខែលមក្ពីសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈសាធារណៈ ស្ររឹោះសាថសនឯក្ជន និងសមារម ឬ
អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលគៅស្ររប់ក្ស្រមិតក្នងុឆនសសំកិ្សា២០១៥-២០១៦។ គៅក្នងុឆនសសំកិ្សាែខែល និសសេិត
ខែលបានច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅសាក្លវិទសាល័យ មានច្ំនួន ២១៩.០៦៩ន្ក្់ ខែលមានការក្ត់សមាគសល់
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ថានិសសេិតខែលបានច្ុោះគ មសោះច្លូគរៀនគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីៈ មានច្ំនួន
ស្របមាណ ១ន្ក្ ់គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងនិសសេិតខែលបានច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅសាក្លវិទសាល័យ ចំ្នួន៥ន្ក្។់ 
ការច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគនោះមានវឌសឍនភាពរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងឆនសំសិក្សា២០១៣-២០១៤ 
ខែលនិសសេិតបានច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ មានច្ំនួន១ន្ក្់ 
ែណៈគពលខែលនិសសេិតខែលបានច្ុោះគ មសោះច្លូគរៀនគៅសាក្លវិទសាល័យ  មានច្ំនួន ២៥ន្ក្់[៣៥]។  

លទធផ្លននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគរៀបច្ំគោយក្មេវិធ្ីអ្េិវឌសឍន៍របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ ឆនសំ២០១៩ 
បានបងាហសញថា និសសេិតខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ 
មានស្របាក្់ច្ំណូលាមធ្សយម ២២ភាររយ ទាបាងនិសសេិតខែលបញ្ចប់ការសិក្សាគៅឧតតមសិក្សា។    
ស្របាក្់ច្ំណូលាមធ្សយមរបស់និសសេិតខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈ គោយមិនរិតពីក្ស្រមិតសិក្សា ឬសញ្ញសបស្រត មាន៣២៣ ែុលា្សរក្នងុមួយខែ។ ពួក្គរមាន   ស្របាក់្
ច្ំណូលចប់ពី២៤០ែុលា្សរក្នងុមួយខែ សស្រមាប់អ្នក្ខែលមានសញ្ញសបស្រតក្ស្រមិតទាបបំផុ្ត (C1) រហូត
ែល់ ៤០២ែុលា្សរក្នងុមួយខែ សស្រមាប់អ្នក្ខែលមានសញ្ញសបស្រតបរិញ្ញសបស្រត។ ទទទមឹនឹងគនោះ និសសេិតខែល
បានបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅឧតតមសិក្សាមានស្របាក្់ច្ំណូលាមធ្សយម ៣៩៥ែុលា្សរក្នងុមួយខែ ក្នងុគន្ោះ
និសសេិតខែលមានសញ្ញសបស្រតបរិញ្ញសបស្រតរងមានស្របាក្់ច្ំណូល ៣០០ែុលា្សរក្នងុមួយខែ និងនិសសេិតខែល
មានសញ្ញសបស្រតបរិញ្ញសបស្រតមានស្របាក្់ច្ំណូល ៤២៦ែុលា្សរក្នងុមួយខែ [៣៦]។ 

តាមរយៈទសសេនៈរបស់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានបងាហសញថា ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈាឱកាសទី២សស្រមាប់សិសសេខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាពីការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នទ។ ការអ្ប់រំ     
បណ្តោះប តសលគនោះ ាជគស្រមើសគែើមសបីោំស្រទែល់ស្រកុ្មងាយរងគស្រោោះ រួមមានសសិសេខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារ
ខែលមានច្ំណូលទាប ស្ររួសារខែលមានខតឪពុក្ ឬមានខតមាតសយ និងសិសសេមានពិការភាព។ សាលាគរៀន 
និងស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈ ក្៏បានទទួលសិសសេគផ្សេងគទៀតគស្រៅពីស្រក្ុមខាងគលើ។ 
អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការខផ្នក្អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ បានបញ្ជសក្់ថា 
ស្ររឹោះសាថសនបានជួយែល់អ្នក្ជួបការលំបាក្ាគស្រច្ើន គោយបាន្្សស់បតូរពួក្គរពីក្មេក្រោមសនជំន្ញគៅា
ក្មេក្រមានជំន្ញ។ ច្ំនួនក្មេក្រខែលមានជំន្ញបានគក្ើនគ ើងាបនតបន្ទសប់ ខែលពួក្គរមាន   ឱ
កាសទទួលបានការងារលអ និងរួមចំ្ខណក្ជយួែល់គសែឋក្ិច្ច។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបខនែម
គទៀតថា ក្មា្សំងពលក្មេខែលានិសសេិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈ មានការស្របកួ្តស្របខជង និងការពិបាក្តិច្ាងនិសសេិតខែលបានបញ្ចប់ការសកិ្សាគៅស្ររឹោះសាថសន
ឧតតមសិក្សា គោយសារពួក្គរមានក្មេវិធ្ីហាត់ការខែលបានផ្តល់ តាមរយៈការអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិង វិាជសជីវៈ។ តាមរយៈការសគងកត បន្ទសប់ពីនិសសេិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះ
ប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ពួក្គរបានស្រត ប់គៅគធ្វើការគៅសហស្រោសខែលពួក្គរបានច្ុោះហាត់ការ 
ឬក៏្ពួក្គរបានបគងកើតអាជីវក្មេ្ ទសលែ់លនួគៅក្នុងតំបន់ខែលពួក្គររសគ់ៅ។  
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គៅគែតរកំ្ពង់ធំ្ មានក្មេវិធី្ពិនិតសយតាមោនគស្រកាយគពលបញ្ចប់ការសកិ្សា ខែលបានគរៀបចំ្គោយ
សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវាិជសជីវៈគោយមានការោំស្រទពីស្របគទសសវីស។ ន្យក្សាលា
អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ បានបញ្ជសក្់ថា ស្របសិនគបើនិសសេិតគស្រជើសគរីសការបគងកើតអាជីវក្មេ
្ទសល់ែលួន ពួក្គរអាច្ោក្់ ក្សយគសនើសុំការោំស្រទ ឬការវិនិគោរពីក្មេវិធី្ខែលមានស្របាក់្ជំនួយច្គន្្សោះពី
១០០-៥០០ែុលា្សរ អាស្រស័យគលើស្របគេទអាជីវក្មេខែលបានគសនើ និងជីវភាពរស់គៅរបស់និសសេិត។ 
ការឧបតែមភគនោះមានផ្លប ោះ ល់ាវិជជមានគៅគលើអាជីវក្មេ និងភាពគារជ័យរបស់និសសេតិ បន្ទសប់ពី
បញ្ចប់ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ។ គទាោះោ សង ក្៏គោយ ក្មេវិធី្ស្រសគែៀងោនសគនោះ
មិនមានគៅស្ររប់រាជធានី គែតតគន្ោះគទ។ 

បុរគលិក្គៅតាមសាលាគរៀន ស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ និងរាជធានី គែតត ខតងខតបានគរៀបចំ្ខផ្នការសតីពី
វរគសិក្សាសំខាន់ នៗនក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ាគរៀងរាល់ឆនសំសិក្សា គោយខផ្អក្គលើ
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ និងការវាយតនមលតាមសហរមន៍។ បុរគលិក្របស់ក្មេវិធ្ីអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស
និងវិាជសជីវៈ គៅតាមរាជធានី គែតតនីមួយៗទទួលែុសស្រតូវក្នុងការស្របមូលព័ត៌មានសតីពីតស្រមូវការជំន្ញនិង  ទី
ផ្សារពីសហរមន៍ បន្ទសប់មក្ពួក្គរគរៀបច្ំខផ្នការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលខែលមានការឯក្ភាពពីស្រក្សួងកាងារ 
និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈ។ គទាោះោ សង  ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈបានក្ំណតឱ់សយ
មានវិស័យអាទិភាពច្ំនួន៥ គរៀងរាល់ឆនសំ មានែូច្ា វិស័យសំណង់ ក្មេនតសាល អ្រគីសនី/គអ្ ិច្ស្រតូនិក្ 
ព័ត៌មានវិទសា និងវិស័យគមកានិក្។ ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះប តសលវិាជសជីវៈបានពសាក្រណ៍ថាជំន្ញ
ទាំងគនោះ នឹងផ្តល់នូវជំន្ញពលក្មេែ៏សំខាន់ខែលាតស្រមូវការសស្រមាប់វិស័យឧសសាហក្មេ។ គលើសពីគនោះ 
អ្នក្គរៀបច្ំខផ្នការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ក្៏បានសគងកតគលើតស្រមូវការជំន្ញ
ពលក្មេតាមរយៈមគធ្សាបាយគផ្សេងៗ ែូច្ាពិព័រណ៍ការងារ ការសនទន្ាមួយនែរូអ្េិវឌសឍ និងនិគោជក្
ក្នុងវិស័យឯក្ជន។ 

ាចុ្ងគស្រកាយ សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈក្៏បានផ្តល់ការបណ្តោះប តសល
ជំន្ញទន់ផ្ងខែរ។ សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ បានបញ្ចូលជំន្ញទន់គៅក្នងុ
ក្មេវិធី្បណ្តោះប តសលាគស្រច្ើន គោយសារការក្ត់សមាគសល់គឃើញថាមានក្ងវោះជំន្ញទន ់ នងិច្ំគណោះែឹង
បខនែមននក្ម្ាសងំពលក្មេគៅក្មពាុ។ ាធ្មេតា សិសសេ និសសេិតបានទទួលការបណ្តោះប តសលគលើជំន្ញ
ន្ន្ ែូច្ា ទំន្ក្់ទំនង ភាសាអ្ង់គរលស សហស្ររិនភាព និងជំន្ញមូលោឋសនស្ររឹោះកំុ្ពសយូទ័រ និងរែឋបាល។ 
សាលាបានផ្តល់ជំន្ញទំាងគនោះសស្រមាប់ាជនំ្ញបខនែមគោយបានបញ្ចលូាមួយនឹងជំន្ញសំខា
ន់ៗ។ 

៤.៣ បញ្ហសស្របឈមននការងាររបស់គក្េងជទំង ់នងិយវុជន  

ឱកាសការងារខែលអាច្រក្បាន 
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គោងតាមធ្ន្ោរអ្េិវឌសឍន៍អាសុី ការខស្របស្របួលស្របាសាស្រសតោ សងឆប់រហ័សរបស់ស្របគទស អាច្
ាបញ្ហសស្របឈមបខនែមគទៀតសស្រមាប់ការធាន្ផ្លិតភាពការងារ លុោះស្រតាខតស្របគទសគន្ោះគស្រតៀមលក្ខណៈ
បានលអ។ គទាោះបីស្របាជនក្មពុាបានគក្ើនគ ើងាង៣ភាររយក្នងុមួយឆនសំ គៅអំ្ ុងគពល ក់្ក្ តសល
ននទសវតសេឆនសំ១៩៩០ ក្៏គោយ ក៏្ការគក្ើនគ ើងគនោះមានស្រតឹមខត ១,៨៣ភាររយប ុគ ្សោះ ក្នុងឆនសំ២០១៣ 
អ្ស្រតាគនោះបានលយច្ុោះគៅវិញ។ ស្រសបគពលគពលខែលមានតស្រមូវការក្ម្ាសំងពលក្មេវ័យគក្េងកាន់ខតគស្រច្ើន 
ប ុខនតច្ំនួនស្របាសាស្រសតបានរួមតូច្។ ស្រក្ុមអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មានច្ំនួនគស្រច្ើនបានគស្រតៀមែលួន
រួច្រាល់ច្ូលក្នុងទីផ្សារការងារ ប ុខនតលទធផ្លននការសិក្សាមិនទាន់បានគ្លើយតប។ ស្រក្ុមអាយុគផ្សេងគទៀត
ខែលគស្រតៀមច្ូលគៅក្នុងទីផ្សារការងារនឹងទទួលបានការអ្ប់រំកាន់ខតស្របគសើរ ប ុខនតច្ំនួនារួមនឹងបនតលយច្ុោះ
ាបនតបន្ទសប់[៣៧]។ តាមរយៈអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចឆនសំ២០១៧ បានបងាហសញថា ក្មា្សំងពលក្មេ វ័យគក្េង
ភារគស្រច្ើនគៅស្របគទសក្មពុាខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន៦៦ភាររយ និងអាយុច្គន្្សោះពី
២០-២៤ មាន៥០ភាររយ ខែលពួក្គរមួយច្ំនួន ឬទាំងអ្ស់បានទទួលការអ្ប់រំស្រតឹមក្ស្រមិតបឋមសិក្សា 
(រូបភាពទី២៩)។ 

រូបភាពទី29៖ ក្មា្សំងពលក្មេវ័យគក្េង តាមអាយុ និងការទទួលបានការអ្ប់រំ គៅឆនសំ២០១៧ 

 

   ស្របេព៖ អ្គងកតគសែឋកិ្ច្ច សងគមកិ្ច្ចឆនសំ២០១៧ 

គទាោះបីា ខផ្នក្គផ្សេងគទៀតននគសែឋកិ្ច្ចគ ត្សតគលើការនំ្ចូ្លក៏្គោយ ក្៏ផ្លិតក្មេគែើរតួន្ទីសខំាន់
ក្នុងការជំរុញក្ំគណើនឧសសាហក្មេគៅក្មពុាក្នុងរយៈគពល២០ឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ ផ្លិតក្មេបានគ្តសតសំខាន់
គលើឧសសាហក្មេកាត់គែរ និងតំ ងឱសយតនមលបខនែមននផ្លិតក្មេ មានស្របមាណ ៦៥ភាររយ ក្នុងឆនសំ
២០១១[៣៧]។ គទាោះបីាផ្លិតក្មេបានគក្ើនគ ើង ក្៏ការរួមច្ំខណក្ននផ្លិតក្មេែល់គសែឋក្ិច្ចរបស់ក្មពុា
គៅមានក្ស្រមិតទាបគៅគ ើយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្របគទសជិតខាង [៣៤]។ ទនទឹមនឹងគនោះ ខផ្នក្ផ្លិតក្មេ
បានផ្តល់ឱកាសការងារាគស្រច្ើនែល់និគោជិក្វ័យគក្េង ប ខុនតផ្លិតភាពននក្មា្សំងពលក្មេគៅមានក្ស្រមិតទាប។ 

៣

២៥,៣

៤០,៨

២៤,៦

៥,៦
០,៧

៤,៧

២១,៥
២៨,៩

២០,៨
១៤,៧

៩,៤

None or only
some education

Primary school
not completed

Primary school
completed

Lower
secondary
completed

Upper
secondary
completed

Post secondary
education

15-19 20-24

មិនបានទទួលការ
អ្ប់រំ ឬបានែលោះ

មិនបានបញ្ចប់
បឋមសិក្សា

បានបញ្ចប់
បឋមសិក្សា

បានបញ្ចប់មធ្សយមសិក្សា
បឋមេូមិ

បានបញ្ចប់មធ្សយមសិក្សា
ទុតិយេូមិ

គស្រកាយមធ្សយមសកិ្សា

១៥-១៩ ២០-២៤
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គទាោះបីោ សង  ផ្លិតភាពននផ្លិតក្មេគៅមានក្ស្រមិតទាបខែលមិនទាន់ស្របគសើរាងខផ្នក្ឧសសាហក្មេ
គផ្សេងគទៀតគៅក្នងុស្របគទស[២៧]។ 

តាមរយៈលទធផ្លននការសទង់មតិ អ្នក្គ្លើយសណំួរបានក្ត់សមាគសល់ថា ឱកាសការងារភារគស្រច្ើន
មានគៅតំបន់ស្របជំុជន និងរាជធានីេនំគពញ គស្រច្ើនាងគៅតំបន់ខែលពួក្គររសគ់ៅ។ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរមាន
ស្របមាណ ៥៥ភាររយ ក្នងុគន្ោះគៅតំបន់ស្របជំុជន មាន ៦៥ភាររយ និងគៅតំបន់ជនបទមាន ៣៣ភារ
រយ បានបញ្ជសក់្ថាមានឱកាសការងារាគស្រច្ើនគៅក្នងុតំបន់របសពួ់ក្គរ។ ែូច្ោនសគនោះខែរ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ
មាន ៨០ភាររយ គជឿថាមានឱកាសការងារាគស្រច្ើនសស្រមាប់ពួក្គរគៅទូទាំងស្របគទស។  

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបញ្ជសក្់ថា ឱកាសការងារគៅតំបន់របស់ពួក្គរគៅមានក្ស្រមិត
សស្រមាប់ក្មេក្រវ័យគក្េង។ ឱកាសការងារគៅមានក្ស្រមិតាបញ្ហសស្របឈមសស្រមាប់ក្មេក្រមានជំន្ញ និង
ក្មេក្រោមសនជំន្ញក្នងុស្រកុ្មអាយុគនោះ។ ឱកាសការងារនិងគសែឋក្ិច្ចបានស្របមូលផ្តុំគៅក្នុងរាជធានីេនំគពញ 
និងតំបន់គផ្សេងគទៀតខែលមានសកាតសនុពលគសែឋក្ិច្ច ែូច្ាគែតតគសៀមរាប ស្រពោះសីហនុ និងស្រក្ុងគបា សយខប ត។ 
ក្តាតសគនោះ បានបងខំឱសយក្មា្សំងពលក្មេវ័យគក្េងគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ គែើមសបីខសវងរក្ឱកាសការងារទាំងគន្ោះ។ 
ការងារភារគស្រច្ើនខែលអាច្រក្បានគៅក្នុងមូលោឋសន ក្់ព័នធនឹងខផ្នក្សាធារណៈ ធ្ុរក្ិច្ច (សហស្រោសធ្ុនតូច្ 
និងមធ្សយម) និងក្សកិ្មេ។ គែតតមួយចំ្នួនមនិសូវមានសក្មេភាពគសែឋក្ិច្ច  ែូច្ា គែតតកំ្ពង់ធំ្ និង
ស្រក្គច្ោះ ន្ំឱសយក្មេក្រខផ្នក្ក្សិក្មេាគស្រច្ើនស្រតូវគធ្វើែំគណើរគៅគែតតជិតខាងែូច្ាគែតតកំ្ពង់ចម។ ពិគសស
ាងគនោះគទៀត ក្មេក្រច្មាកសរគៅស ូស្រតូវគធ្វើែំគណើរគៅគធ្វើការគៅគពលទាបេលឺ និងស្រត ប់មក្ផ្ទោះវិញគៅគពល
យប់គស្រៅ។ យូរៗមតង ពួក្គរតស្រមូវឱសយគធ្វើការគៅគពលយប់គស្រៅ រហូតែល់ជិតេលឺគទើបស្រត ប់មក្ផ្ទោះវិញ។ 
ការក្ំណត់ខបបគនោះ បានជំរុញឱសយយុវជនខែលមានច្ំគណោះែឹងែពស់្្សស់គៅតំបន់ស្របជុំជន ឬរាជធានីេនំគពញ 
គែើមសបីខសវងរក្ការងារសមរមសយ។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំភារគស្រច្ើនបានបងាហសញ
ពីក្តបីារមភក្នងុការខសវងរក្ការងារគធ្វើ។ អ្នក្ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា បានពឹងខផ្អក្គលើប តសញរបស់
ពួក្គរក្នុងការខសវងរក្ការងារគធ្វើតាមរយៈការខណន្ំពីសមាជិក្ស្ររួសារ ឬសាច្់ញាត ិនិងមិតតេក្តិ។ ពួក្គរ
មិនមានទំនុក្ចិ្តតក្នងុការគធ្វើការងារខែលមិនបានខណន្ំពីមនុសសេជិតសនិទធគ ើយ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក់្ថា
មានការស្រពួយបារមភ ែូច្ា ពួក្គរនឹងធា្សក្់ការសមាភសស ចញ់គបាក្គរ ទទួលបានស្របាក្់ខែទាប ឬស្របឈម
នឹងលក្ខែណឌការងារពិបាក្។ អ្នក្ខែលក្ំពងុសិក្សាមានទសសេនៈច្គងអៀតអំ្ពីអ្ន្រតការងាររបស់ពួក្គរ 
ាពិគសសសសិសេគៅសាលាគរៀនច្ំគណោះទូគៅ។ និសសេិតគៅឧតតមសិក្សាខែលពំុទាន់បានទទលួសញ្ញសបស្រត
ភារគស្រច្ើន បានស្រពួយបារមភថា ពួក្គរនឹងមិនមានសមតែភាពក្នងុការគ្លើយតបតាមតស្រមូវការននរុណវុឌសឍិ
ការងារ។ ពួក្គរបានក្ត់សមាគសល់ថា ពួក្គរែវោះជំន្ញទន់ និងជំន្ញតាមតស្រមូវការការងារគផ្សេងគទៀត   
ាពិគសសទំនុក្ច្ិតតគលើែលួនឯង ជំន្ញទំន្ក់្ទំនងសស្រមាប់ការសមាភសសការងារ និងការសរគសរស្របវតតរូិប
សគងខប ជំន្ញកំុ្ពសយូទ័រ ភាសាបរគទស និងជនំ្ញគផ្សេងគទៀត។ 



114 

 

អ្នក្ខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រកុ្ម ខែលាយុវជនមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនស ំមាន
គៅខតរាជធានីេនំគពញ និងគែតតបាត់ែំបងប គុ ្សោះ ខែលបានគជឿថាមានការងារខែលពួក្គរអាច្រក្បាន
គៅក្នងុតំបន់របសពួ់ក្គរ។ ឱកាសការងារទាំងគនោះមានចប់ពខីផ្នក្សាធារណៈ និងអ្ងគការសងគមសុីវិល 
រហូតែល់វិស័យឯក្ជន។ អ្នក្មក្ពីគែតតគផ្សេងគទៀត បានគ្លើយថា ពួក្គរគមើលគឃើញឱកាសការងារមាន
ក្ំណត់គៅក្នុងស្រសុក្ក្ំគណើតរបស់ពួក្គរ។ ឱកាសការងារសស្រមាប់ក្មេក្រខែលោមសនជំន្ញ ក្៏គៅមានក្ស្រមិត
គៅតាមគែតតរបស់ពួក្គរផ្ងខែរ ពួក្គរបានក្ត់សមាគសល់គឃើញថា ឪពុក្មាតសយ និងបងបអូនរបស់ពួក្គរា
ញឹក្ញាប់បាន្្សស់គៅរាជធាន ីគែតតគផ្សេងៗ ឬគៅស្របគទសគផ្សេង គែើមសបីខសវងរក្ឱកាសការងារ។  

ការគធ្វើច្ ំក្ស្រសកុ្ 

ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ាបញ្ហសស្របឈមច្មសបងមួយគទៀតច្ំគ ោះការងាររបស់យុវជន។ គោងតាម
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវខែលគធ្វើគោយអ្ងគការពលក្មេអ្នតរាតិ មានស្របាជនក្មពាុចំ្នួន ១,៨លានន្ក្់ 
បានគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ក្នុងឆនសំ២០១២។ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានបងាហសញពីគោលបំណងគផ្សេងៗននការ
គធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ ក្នុងគន្ោះការ្្សស់ទីក្ខនលងគែើមសបីខសវងរក្ឱកាសការងារាមូលគហតុច្មសបងទី២ខែល
មាន ២២,៧១ភាររយ។ គទាោះបីាមិនមានទិននន័យផ្លូវការននច្ំនួនពលក្រច្ំ ក្ស្រសុក្បានគច្ញផ្សាយ
ក្នងុឆនសំលេីៗ គនោះក៏្គោយ ទិននន័យទំាងគនោះអាច្ាការសិក្សាស្រសាវស្រាវបខនែម [33]។ 

តាមរយៈរបាយការណ៍បានមក្ពីអ្នក្ផ្តលព័់ត៌មានសខំាន់ៗ ពលក្រច្ំ ក្ស្រសុក្បានបងាហសញពី
បញ្ហសស្របឈមគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ។ ការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្បានកាត់បនែយក្មា្សំងពលក្មេោ សងខា្សំង
គៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ និងបងកឱសយមានបញ្ហសសងគមមួយច្ំនួន។ ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្បានរួមច្ំខណក្គធ្វើឱសយ
សិសសេគបាោះបង់ការសិក្សាគៅបឋមសិក្សា និងមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ គោយសារ ក្ុមារ ឬស្ររួសាររបស់ពួក្គរ
បានគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅតំបន់គផ្សេង គែើមសបីខសវងរក្ឱកាសការងារ។ គលើសពីគនោះគទៀត ពលក្រច្ំ ក្ស្រសុក្
ក្៏ស្របឈមនឹងហានិេ័យការងារផ្ងខែរ គោយសារពួក្គរភារគស្រច្ើនគធ្វើការាក្មេក្រតាមរែូវកាល និង     
រយៈគពលែលី។ ការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្បានបគងកើនហានិេ័យ ាពិគសសការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្គៅគស្រៅស្របគទស 
ខែលហានិេ័យមានែូច្ា ការជួញែូរមនុសសេ ការគក្ងស្របវ័ញ្ច លក្ខែណឌការងារមានគស្រោោះថានសក្់ ការគស្រជើសគរីស
ពលក្រែុសច្សាប់ ការងារខែលមិនបានស្របាក្ឈ់នួល ឬបានស្របាក់្ឈនលួទាប និងក្ងវោះការោំ រឱសយបាន
ស្ររប់ស្រោន់ ឬការោំស្រទក្នុងសាថសនភាពលំបាក្។   

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ខែលគធ្វើការគៅតាមមជសឈមណឌលសិក្សាសហរមន ៍ និងស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំ
បណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស និងវិាជសជីវៈបានបខនែមថា ការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្ាឧបសរគក្នុងការអ្េិវឌសឍ
ធ្នធានមនុសសេគៅក្នងុតំបន់របសពួ់ក្គរ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថា មានការលំបាក្ក្នុងការពស្រងីក្ក្មេវិធ្ី   
បណ្តោះប តសលែល់ស្រក្ុមគោលគៅឱសយបានសមស្រសប (ឧទាហរណ៍សិសសេខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សា) 
គោយសារខតពួក្គរបានឈប់គរៀន និងបានគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គែើមសបីខសវងរក្ការងារគធ្វើ។ 
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លទធផ្លននការពិភាក្សាាស្រកុ្ម ក៏្បានក្ត់សមាគសល់ផ្ងខែរថា អ្នក្ខសវងរក្ការងារគស្រៅគមា សង ឬអ្នក្
ខែលោមសនការងារគធ្វើគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ អាច្ប តសលឱសយក្មេក្រវ័យគក្េងគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅក្នុងស្របគទស 
ពីតំបន់ជនបទគៅតំបន់ស្របជុំជន និងគស្រៅស្របគទស ខែលមានសកាតសនុពលឱកាសការងារ និងស្របាក្់ឈនួលែពស់។ 
គទាោះបីាការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅគស្រៅស្របគទស ាស្របេពការងារសស្រមាប់យុវជនក្៏គោយ ក៏្ក្មេក្រខែលគធ្វើការ
មិនគទៀងទាត់អាច្ស្របឈមនឹងហានិេ័យគស្រច្ើនច្ំគ ោះការគក្ងស្របវ័ញ្ច និងគធ្វើការក្នុងលក្ខែណឌោមសនសុវតែិភាព។ 
អ្នក្គ ល្ើយសំណួរភារគស្រច្ើនខែលមានការងារគធ្វើ បាន្្សស់គៅទីក្ខនលងគផ្សេងៗគែើមសបីខសវងរក្ការងារ។ អ្នក្
គ ល្ើយសំណួរមក្ពីគែតតបាត់ែំបង កំ្ពង់ធំ្ និងនស្រពខវងមានតិច្ាងមួយភារបីបានបញ្ជសក់្ថា ពួក្គរបាន
គៅគធ្វើការគៅស្របគទសនល។ អ្នក្គ្លើយសំណួរក៏្បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរបានសគស្រមច្ច្ិតតគោយែលួនឯង     
(រួមាមួយស្ររួសារ) ក្នងុការចក្គច្ញពីគែតតរបស់ែលួន ពីគស្រ ោះពួក្គរមិនអាច្ខសវងរក្ការងារសមរមសយ ឬ
ច្ង់ខសវងរក្ការងារខែលមានស្របាក្់ឈនួលែពស់។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនបានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរក្ំពុងគធ្វើការ
ក្នុងសាថសនភាពគស្រោោះថានសក្់ ឬមិនបានទទួលស្របាក្់ឈនួល។     

 
 

“ឪពុក្ែញុំឈឺែូគច្នោះមាដសយែញុំបានសុំឱសយែញុំឈប់គរៀន។ បន្ទសប់មក្ ែញុំបានគធ្វើការធ្មេតាគៅក្នុងេូមិ      
រយៈគពលពីរបីខែ និងបានគៅស្របគទសនល។ គៅស្របគទសនល គរឱសយែញុំគធ្វើការគលើក្ោក្់ទំនិញរាល់នលៃ
គៅក្ខនលងគធ្វើការគៅជិតនស្រពេនំ។ ែញុំគនឿយហត់នឹងការងារគោយសារែញុំស្រតូវគលើក្វតែុធ្ៃន់ៗរាល់នលៃ។ 
ែញុំរក្បាន ៤លានគរៀល ក្នុងរយៈគពលពីរបីខែគនោះ។ ជីតារបស់ែញុំក្ំពុងគធ្វើការគៅទីគន្ោះខែរ ែូគច្នោះ
គហើយបានាែញុំអាច្គធ្វើការគៅទីគន្ោះគោយោមសនលិែិត្លងខែន ឬឯក្សារស្រសបច្សាប់គផ្សេង ”ៗ។ 
សមតីគក្េងស្របុសអាយុ១៧ឆនសំ រស់គៅឃុសំ្រត ំងខស្រស ស្រសកុ្គមសាង គែតតនស្រពខវង។ 



116 

 

 

អ្នក្គ្លើយសំណួរជិត ក្់ក្ តសលខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញនូវស្របតិក្មេ
អ្វិជជមានចំ្គ ោះការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសកុ្របស់ស្របាជនខែលរស់គៅជំុវិញពួក្គរ ែូច្ា ស្ររួសារ សាច្់ញាត ិ
និងអ្នក្េូមិក្នុងមូលោឋសន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានបញ្ជសក្់អ្ំពីសកាតសនុពលននស្របាក្់ឈនួលែពស់ខែលអាច្
ទទួលបានពីការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ ាពិគសសគៅស្របគទសនល មា សគ សុី ឬសាធារណរែឋក្ូគរ  ប ខុនតពួក្គរក៏្
បានគលើក្គ ើងអ្ំពីហានិេ័យន្ន្ែូច្ា នគិោជក្គបាក្បគញ្ឆសត ប ូលីសចប់គោយសារោមសនឯក្សារ   
ច្ំ ក្ស្រសុក្ គធ្វើការគៅក្ខនលងមានគស្រោោះថានសក់្ និងបញ្ហសគផ្សេងគទៀត។ គទាោះបីាមានហានិេ័យក៏្គោយ  ក៏្
អ្នក្គ ល្ើយសណំរួជិត ២០ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរនឹងគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅគស្រៅស្របគទសស្របសិនគបើ
មានឱកាស។ ពួក្គរបានពនសយល់ថា ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្តាមរយៈប តសញផ្លូវការរឺមានសុវតែិភាពាង និង
ពួក្គរអាច្រក្បានស្របាក្់ច្ំណូលែពស់ផ្ងខែរ។ ស្របគទសនល និងសាធារណរែឋក្ូគរ  រឺាគោលគៅខែលមាន
សកាតសនុពលបំផុ្តសស្រមាប់ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្។  

ស្របេពពត័ម៌ានមិនស្ររបស់្រោន ់

មានការក្ត់សមាគសល់តាំងពីែំបូងថា យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ ភារគស្រច្ើនពឹង
ខផ្អក្គលើប តសញរបស់ពួក្គរ គែើមសបីខសវងរក្ការងារគធ្វើ។ អ្នក្ចូ្លរួមក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្មទាំងអ្ស់ បាន
បញ្ជសក្់ថា ពួក្គរបានខសវងរក្ការងារគធ្វើ (ពីមុននិងបច្ចុបសបនន) តាមរយៈប តសញរបស់ពួក្គរ ខែល   
ភារគស្រច្ើនតាមរយៈសមាជិក្ស្ររួសារ សាច្់ញាតិ មិតតេក្តិ និងមនុសសេែនទគទៀតខែលជិតសនិទធនឹងពួក្គរគៅ
ក្នងុសហរមន៍។ ស្របេពព័ត៌មានមិនស្ររប់ស្រោន់អាច្គធ្វើឱសយឱកាសខសវងរក្ការងារលអៗរបស់ពួក្គរកាន់ខត
មានតិច្ ាពិគសសសស្រមាប់យុវជនខែលមានការអ្ប់រំក្ស្រមិតឧតតមសិក្សា។  

“ែញុំបានសគស្រមច្ច្ិតតឈប់គរៀនពីរបីឆនសំក្នលងមក្គនោះ។ បន្ទសប់មក្ែញុំបានគៅគធ្វើការគៅស្របគទសនល     
រយៈគពលក្នលោះឆនសំាមួយឪពុក្មាតសយរបស់ែញុំ។ ក្នុងអ្ំ ុងគពលគន្ោះឪពុក្មាតសយរបស់ែញុំបានែចីស្របាក្់
ពីធ្ន្ោរ។ ពួក្គយើងបានគធ្វើការគៅក្ខនលងខក្នច្នខផ្លគឈើរយៈគពល ៦ខែ ប ុខនត (ោមសននរ មានសក្់
ក្នុងច្ំគ មពួក្គយើង) បានគបើក្ស្របាក្់ឈនួលគន្ោះគទ គហើយពួក្គយើងមិនែឹងថាស្រតូវគធ្វើែូច្គមតច្ខែរ 
ពីគស្រ ោះពួក្គយើងោមសនឯក្សារស្រសបច្សាប់។ ពួក្គយើងបានឱសយបងបអូនជួយគផ្ញើស្របាក់្មក្ គែើមសបីអាច្ 
ស្រត ប់គៅក្មពុាវិញ”។ សមតីគក្េងស្រសីអាយុ១៨ឆនសំ រស់គៅឃំុតាគមឿន ស្រសុក្លេគោល គែតតបាត់ែំបង។ 
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លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថា យុវជនទាំងពីរគេទខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ 
បានពឹងខផ្អក្គលើស្របេពព័ត៌មានសស្រមាប់ខសវងរក្ឱកាសការងារ មានែូច្ា ពួក្គរភារគស្រច្ើនពឹងខផ្អក្គលើ
សាច្់ញាតិ ឬអ្នក្ជិតខាង មាន ៤៧,៩ភាររយ មិតតេក្តិ មាន ១៦,៨ភាររយ និងឪពុក្មាតសយ មាន ១៥,១
ភាររយ (តារាងទ២ី៤) ។ 

តារាងទី24៖ ស្របេពព័ត៌មានខែល ក្ព់័នធនងឹឱកាសការងារ (រិតា%) 
  ទាងំពរីគេទ ស្របសុ ស្រស ី
សាច់្ញាតិ ឬអ្នក្ជិតខាង ៤៧,៩ ៥១,២ ៤១,៩ 
មិតតេតតិ ១៦,៨ ១៥,៨ ១៨,៦ 
ឪពុក្មាតសយ ១៥,១ ១៣,៣ ១៨,៦ 
មិតតរួមការងារ ៥,៩ ៧,៩ ២,៣ 
ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគម ែូច្ា គហវសប ុក្  ៥,០ ២,៦ ៩,៣ 
មនុសសេសំខាន់គផ្សេងគទៀតគៅក្នុងសហរមន៍ ែូច្ាគមេូមិ ឬគមឃុំ ៣,៥ ៣,៩ ២,៣ 
ស្ររូបគស្រងៀន ២,៦ ១,៣ ៤,៧ 
សហជីពក្មេក្រ ០,៨ ១,៣ - 
សាលាគរៀន ឬសាក្លវិទសាល័យ (មជសឈមណឌលមុែរបរ និងការងារ ឬ
សាលាគរៀន ឬការិោល័យននសាក្លវិទសាល័យ) 

០,៨ - ២,៣ 

ទសសេន្វែតី ០,៨ ១,៣ - 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ) ០,៨ ១,៣ - 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 
ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងគធ្វើការឱសយនិគោជក្ n = ១០៣ន្ក់្  

អ្នក្គ ល្ើយសំណួរគៅក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមមួយច្ំនួន បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរបានគស្របើស្របាស់
ស្របេពព័ត៌មានគផ្សេងគទៀតគែើមសបីខសវងរក្ការងារ ខែលស្របេពព័ត៌មានទាំងគន្ោះមានគស្រច្ើនាងស្របេព
ព័ត៌មានខែលបញ្ជសក្់គោយអ្នក្ច្ូលរួមគ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិ។ ពួក្គរមិនបានពឹងខផ្អក្គលើសារ
ព័ត៌មានគន្ោះគទ គោយសារពួក្គរយល់ថាមានការលំបាក្ក្នុងការខសវងរក្ការងារតាមរគបៀបគនោះ ឬពួក្គរ
អាច្ស្របឈមមុែនឹងលក្ខែណឌការងារមិនលអ ឬអ្នក្ស្ររប់ស្ររង ឬនិគោជក្មិនលអ។ ស្របេពគផ្សេងគទៀតខែល
បានផ្សេពវផ្សាយព័ត៌មានការងារ មានែូច្ាគហវសប ុក្ ការផ្សេពវផ្សាយ ណិជជក្មេតាមទីសាធារណៈ ឬ
តាមែងផ្លូវ និងវិទសយុ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួមួយចំ្នួនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៩-២៤ឆនស ំបានបញ្ជសក្់ថា  ពួក្
គរបានគស្របើស្របាស់មតងមាកសលនូវគរហទំព័រខសវងរក្ការងារ ែូច្ាគរហទំព័រមជសឈមណឌលក្មពុា “Camhr.com” និង 
“ Bongthom.com”។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមានសក្់ខែលបានគស្របើគរហទំព័រខសវងរក្ការងារ បានគលើក្គ ើងថា ោត់
បានោក្់ ក្សយគសនើសុំការងារពីរបីែងតាមរយៈគរហទំព័រ ប ខុនតមិនខែលបានជ ល្ងកាត់ការសមាភសសគន្ោះ
គទ។ និសសេិតឧតតមសិក្សាខផ្នក្ឯក្ជនមួយចំ្នួនគៅគែតតស្រក្គច្ោះបានបញ្ជសក្់ថា បុរគលិក្បគស្រមើការគៅ
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សាក្លវិទសាល័យក៏្ាស្របេពព័ត៌មានខសវងរក្ការងារែ៏លអសស្រមាបន់ិសសេិតគៅក្ស្រមិតឧតតមសកិ្សា។

 

 

ការោ ំរសងគមសស្រមាបយ់វុជនខែលមានការងារគធ្វើគៅមានក្ស្រមតិ 

ការោំ រសងគមគៅក្ខនលងគធ្វើការ ាក្តាតសែ៏សំខាន់សស្រមាប់ខក្លមអសតង់ោរអ្េិវឌសឍន៍ធ្នធានមនុសសេ 
សស្រមាប់ក្មេក្រ និងកាត់បនែយហានិេ័យគសែឋក្ិច្ចស្ររួសារ គស្រ ោះគៅមានការច្ំ យគស្រច្ើនគលើបញ្ហសសុែភាព
គោយគស្របើស្របាស់ស្របាក្់គហាគៅ ស្ទសល់ែលួន [៣៨]។ ការោំ រសងគម ាវិធានការខែលបគងកើតគ ើងគោយ    
រាជរោឋសេិបាលក្មពុា គែើមសបីកាត់បនែយភាពស្រក្ីស្រក្ និងភាពងាយរងគស្រោោះ។  វិធានការគនោះ ទទួលបាន
គារជ័យតាមរយៈក្មេវិធ្ីធាន្រា សប់រងសងគម និងក្មេវិធ្ីជំនួយសងគម ក្នុងការគលើក្ក្មពស់ទីផ្សារការងារ
ស្របក្បគោយស្របសទិធភាព និងគលើក្ក្មពស់សមតែភាពរបស់ស្របាជនក្នុងការស្ររប់ស្ររងហានិេ័យ ែូច្ា 
ភាពអ្ត់ការងារគធ្វើ ការ្ត់គច្ញពីសងគម ជងំឺនិងចស់ជរា និងហានិេ័យគផ្សេងៗ។ វីធានកាគនោះ បាន
យក្ច្ិតតទុក្ោក្់ាទូគៅគលើសុវតែិភាពរបស់និគោជិក្ និងក្មេក្រទាំងអ្ស់។ 

គៅស្របគទសក្មពុា ច្សាប់សនតិសុែសងគមស្រតូវបានអ្នុម័តក្នុងឆនសំ២០០២ ខែលមានគ មសោះថាច្សាប់
សតីពីរបបសនតិសុែសងគម សស្រមាប់បុរគលខែលបានក្ំណត់គោយបទបសបញ្ញតតិននច្សាប់សតីពីការងារ។ អ្នុស្រក្ឹតសយ
សតីពីការបគងកើតគបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគមបានគរៀបច្ំក្នុងឆនសំ២០០៧។ គបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគម
បានបគងកើតគ ើង គែើមសបីស្ររប់ស្ររងការោំ រសនតិសុែសងគមអ្នុគលាមតាមច្សាប់ាតិសតីពីរបបសនតិសុែសងគម 
និងបទបសបញ្ញតតិននរបបសនតិសុែសងគមខែលមានគៅក្នងុអ្នុស្រកឹ្តសយ។ គបឡាាតិរបបសនតសិែុសងគមបាន
ោក្់ឱសយអ្នុវតតគៅច្ុងឆនសំ២០០៨ បន្ទសប់ពីការគរៀបច្ំខផ្នការបានស្ររប់ស្រជុងគស្រាយ។ សែិតគស្រកាមអ្នុស្រក្ឹតគនោះ 
និគោជក្ ឬមា្សស់សហស្រោស ឬស្ររឹោះសាថសនទាំងអ្ស់ខែលសែិតក្នុងវិសាលភាពននច្សាប់ការងារសតីពី     
របបសនតិសុែសងគម ស្រតូវច្ុោះបញ្ជីសហស្រោស ឬស្ររឹោះសាថសន និងក្មេក្ររបស់ពួក្គរគៅក្នុងគបឡាាតិ     

 “ពីមុនែញុំគស្របើគរហទំព័រ camhr.com ាញឹក្ញាប់គោយសារែញុំច្ង់រក្ស្របាក្់ច្ំណូលែណៈគពល
ខែលែញុំក្ំពុងសិក្សាគៅមហាវិទសាល័យ។ ែញុំធា្សប់បានគផ្ញើស្របវតតិរូបសគងខបគៅអ្ងគការមួយច្ំនួនខែល
ែញុំបានគឃើញគៅគលើគរហទំព័រ។ ែញុំមិនខែល្លងកាត់ការសមាភសសគន្ោះគទ ែូគច្នោះែញុំរិតថាគរហទំព័រ
ពិតាមនិ្លុោះបញ្្សំងពីការងារពិតគន្ោះគទ ខែលាមូលគហតុគធ្វើឱសយែញុំឈប់គស្របើគរហទំព័រ នងិបាន
ពឹងខផ្អក្គលើប តសញរបស់ែញុំជំនួសវិញ គែើមសបីខសវងរក្ការងារគធ្វើ”។ សមតីអ្នក្គ្លើយសណំួរអាយុ២៣ឆនសំ 
មក្ពីឃុំក្ំពង់ស្របាំង ស្រសុក្ រាំង គែតតនស្រពខវង ខែលានិសសេិតមហាវិទសាល័យវិសវក្មេ ឆនសំទី៥ គៅរាជ
ធានីេនំគពញ។ 
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របបសនតិសុែសងគម។ ែំ ក់្កាលទី១ គ្តសតគលើហានិេ័យការងារ។ ែំ ក់្កាលទី២ និងទី៣ នន
គបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគមខែលបានគរៀបច្គំ ើងគៅគែើមឆនសំ២០១៦ បានគ្តសតគលើការបខនែមការធាន្
រា សប់រងខផ្នក្ខលទំាសុែភាព មានែូច្ាការខលទំានផ្ទគ ោះក្នុងគពលសស្រមាក្មាតុភាព និងខផ្នក្ស្របាក្់គសាធ្ន។ 
ក្នុងរយៈគពលប ុន្មសនឆនសំគនោះ មានសហស្រោស និងស្ររឹោះសាថសនច្ំនួន ៦.៨៦៨ បានច្ុោះបញ្ជ ី ប ុខនតមិនមាន
ទិននន័យាក្់លាក្់អំ្ពីស្របគេទអាជីវក្មេ និងទីតាំងរបស់សហស្រោស និងស្ររឹោះសាថសនខែលបានច្ុោះបញ្ជីគៅក្នុង
គបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគម [៤៧]។  

តាមរយៈការសិក្សាខែលគរៀបចំ្គោយអ្ងគការពលក្មេអ្នតរាតិក្នងុឆនសំ២០១៧ បានបងាហសញថាការ
ោំ រសងគមក្នុងការងារគៅក្មពុាគៅគក្េងែចីគៅគ ើយ គោយមានវិសាលភាពបានស្ររបែណ្ប់គលើស្របាជន
បានតិច្តួច្ ឬោមសនស្របសិទធភាព។ ក្ងវោះការធាន្រា សប់រងសុែភាពសងគមគធ្វើឱសយប ោះ ល់ែលស់ុែភាព និង
សុែុមាលភាពរបស់និគោជិក្ [33]។ គទាោះបីាមានការអ្នុវតតច្សាប់សតីពីរបបសនតិសុែសងគម ក៏្វិសាលភាព
មិនទាន់ស្ររបែណ្ប់ែល់និគោជិក្ភារគស្រច្ើន។ ាពិគសស អ្នក្ខែលក្ំពុងគធ្វើការគៅក្នងុឧសសាហក្មេ
គស្រៅស្របព័នធគៅខតមានបញ្ហសស្របឈម។ ក្នុងឆនសំ២០១១ សហស្រោសធ្ុនតូច្ មធ្សយម និងធ្ំបានបគងកើតអាជីវក្មេ 
៩៩,៨ភាររយ និងការងារ ៧៣ភាររយ ខែលអាជីវក្មេ និងការងារទាំងគនោះភារគស្រច្ើនគៅក្នងុខផ្នក្គស្រៅ
ស្របព័នធ។ សហស្រោសធ្ុនតូច្ មធ្សយម និងធំ្ទាងំគនោះ ស្របមាណ ៩៧ភាររយ មិនបានចុ្ោះបញ្ជី មានន័យថា 
ាគរឿយៗបុរគលិក្របស់ពួក្គរមិនមានការោំ រស្រសបច្សាប់ែូច្បុរគលិក្ក្នងុស្របព័នធ។ សហស្រោសទាំងគនោះ មិន
ច្ង់កា្សយាសហស្រោសក្នុងស្របព័នធគោយសារមូលគហតុែូច្ា ការលំបាក្ក្នុងការច្ុោះគ មសោះ នតីិវិធ្ីរែឋបាល
នលលនិងសេុរសាមសញ និងការគជៀសវាងបនទុក្ពនធ និងកាតពវកិ្ច្ចផ្លវូច្សាប់គផ្សេងគទៀត ែូច្ាការអ្នុគលាមតាម
ច្សាប់ការងារ [៣៩] [១]។  

លទធផ្លននការសទង់មតិ និងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានក្ត់សមាគសល់ថា អ្នក្ច្ូលបគស្រមើការងារភារគស្រច្ើន
មិនមានការធាន្រា សប់រងខផ្នក្ខលទាំសុែភាព ឬការោំ រហានិេ័យការងារ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមាន
ការងារគធ្វើ មានស្រតឹមខត ១២ភាររយប ុគ ្សោះ បានគ្លើយថា ពួក្គរមានរបបសនតិសុែសងគមខែលផ្តល់គោយ
និគោជក្ ឬក្ខនលងគធ្វើការរបស់ពួក្គរ។ តាមរយៈការពិភាក្សាាស្រក្ុម អ្នក្ច្ូលរួមទាំងអ្ស់ខែលគធ្វើការក្នុង
ខផ្នក្គស្រៅស្របព័នធ បានបញ្ជសក់្ថា ពួក្គរមនិទទួលបានគោលនគោបាយសនតិសុែសងគម មួយគៅ
ក្ខនលងគធ្វើការរបសពួ់ក្គរគទ។ ែូច្ោនសគនោះខែរ មានការក្ត់សមាគសល់ថា ក្មេក្រតាមរែូវកាលខែលគធ្វើការ
ខផ្នក្ក្សិក្មេ និងក្មេក្រសំណង់ រឺក្ស្រមទទួលបានក្ិច្ចសនសាាផ្លូវការពីនិគោជក្ ឬអ្នក្ស្ររប់ស្ររង
របស់ពួក្គរ។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរ ៣ន្ក្់ ក្នុងច្ំគ មបុរគលិក្ខែលគធ្វើការក្នុងការិោល័យ (white-collar) ៧ន្ក្់ 
បានគ្លើយថា ពួក្គរមានការធាន្រា សប់រងគៅគពលមានបញ្ហសសុែភាព និងមានគស្រោោះថានសក្់ក្នងុគពលបំគពញ
ការងារ ខែលការច្ំ យាបនទុក្របស់អ្ងគភាពរបសពួ់ក្គរ។ បុរគលិក្ខែលគធ្វើការគៅស្រកុ្មហ នុឯក្ជន
មានចំ្នួន២ន្ក់្ គធ្វើការគៅសាថសប័នសាធារណៈចំ្នួន ២ន្ក់្ និង គធ្វើការាតំ ងខផ្នក្លក់្ (ស្រកុ្មហ នុ
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ឱសល) និងាស្ររូបគស្រងៀនគៅសាលាគរៀនឯក្ជន ចំ្នួន ៣ន្ក់្គទៀត បានក្តស់មាគសល់ថា ពកួ្គរមិនបាន
ច្ុោះគ មសោះធាន្រា សប់រង មួយគៅក្ខនលងគធ្វើការគទ។ ការមិនបានច្ុោះគ មសោះគនោះ គធ្វើឱសយពួក្គរស្របឈមនឹង
ហានិេ័យគៅគពលមានបញ្ហសសុែភាព ឬគស្រោោះថានសក្់គៅគពលបំគពញការងារ។ 

ក្មេក្រខែលគធ្វើការគៅក្នុងគរាងច្ស្រក្កាត់គែរ និងខសសបក្គជើងគៅរាជធានីេនគំពញ ចំ្នួន៤ន្ក្ ់ ក្នងុ
ច្ំគ ម ៦ន្ក្់ បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរមានរបបសនតិសុែសងគមខែលផ្តល់គោយក្ខនលងគធ្វើការរបស់ពួក្គរ។ 
ក្មេក្រគរាងច្ស្រក្មហបូអាហារចំ្នួន ២ន្ក់្គផ្សេងគទៀត គៅគែតតស្រក្គច្ោះ និងក្ំពត បានបញ្ជសក្ថ់ា ពួក្គរមិន
បានទទួលការធាន្រា សប់រង មួយគ ើយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគធ្វើការមានស្រតឹមខត ១០ន្ក្់ប ុគ ្សោះ 
ខែលបានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរមានការធាន្រា សប់រងខផ្នក្ខលទំាសុែភាព និងការធាន្រា សប់រងអាយុជីវិត ខែលផ្ត
ល់គោយក្ខនលងគធ្វើការរបស់ពួក្គរ។ 

គស្រៅពីគបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគម ការក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណស្ររួសារខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប 
រឺាខផ្នការសនតិសុែសងគមមួយគផ្សេងគទៀត ខែលបានផ្តួច្គផ្តើមគ ើងគៅក្នុងស្របគទសក្មពុា គែើមសបីគ្លើយតប
គៅនងឹគោលគៅអ្េិវឌសឍសហសសេវតសេរ៍ គោលគៅទី៤ និងទី៥។ គោលគៅទាំងគនោះគ្តសតគលើ ១) កាត់បនែយ
អ្ស្រតាមរណភាពអាយុគស្រកាម៥ឆនសំ  និង២) កាត់បនែយអ្ស្រតាមរណភាពមាតា។ ការក្ំណត់ប័ណណ
អ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្បានអ្នុវតតគពញមួយឆនសំ និងបានស្ររបែណ្ប់មួយភារបីននស្របគទសាគរៀងរាល់ឆនសំ។ 
ក្មេវិធី្គនោះ មានគោលបំណងោំស្រទែល់អ្នក្ខែលជួបការលំបាក្បំផ្ុត ឱសយទទួលបានអ្នតរារមន៍ជំនួយ
ខផ្នក្សងគមគៅក្នុងវិស័យសុខាេិបាល និងវិសយ័គផ្សេងគទៀត ខែលគ្តសតសំខាន់គលើស្រសតីនិងក្មុារ។ ស្រក្សួង
ខផ្នកាាអ្នក្ក្ំណត់ និងអ្នុវតតក្មេវិធី្ក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណគៅទូទំាងស្របគទសសស្រមាប់អ្នក្ទទួលផ្ល។ 
ប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ សមាគសល់ឱសយការច្ុោះបញ្ជីគៅក្នុងសងគមសស្រមាប់ស្ររួសារខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប 
និងងាយរងគស្រោោះ និងាវិធានការគឆ្សោះគៅរក្ស្របព័នធោំ រសងគមកាន់ខតទូលំទូលាយ។ គទាោះបីាែំគណើរ
ការក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណាែំបូងបានគរៀបច្ំ និងក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណអ្នក្ទទួលផ្លគៅតាមតំបន់ជនបទ
ក៏្គោយ ក្៏ែំគណើរការគនោះបានពស្រងីក្ែល់តំបន់ស្របជុំជនក្នុងឆនសំ២០១៦ គោយគស្របើនីតិវិធី្ែូច្គៅតំបន់
ជនបទខែរ [៤៨]។ 

ែូច្ខែលបានគរៀបរាប់គៅក្នុងខផ្នក្អ្ប់រំ សិសសេមក្ពីស្ររួសារខែលមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ 
បានទទួលអាហារូបក្រណ៍ចប់ពីបឋមសិក្សាែល់មធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិគៅសាលាគរៀនរែឋ។ អាហារូបក្រណ៍
គនោះាឧបក្រណ៍មួយខែលទទួលបានគារជ័យក្នុងការបគងកើនអ្ស្រតាននការសិក្សា និងកាត់បនែយអ្ស្រតា
គបាោះបង់ការសិក្សា។ អ្នក្ខែលមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ ក៏្អាច្ទទួលបានការោំស្រទសស្រមាប់តស្រមូវការ
មូលោឋសនគផ្សេងគទៀតែូច្ាការខលទាំសុែភាព។ គលើសពីគនោះគទៀត ស្រក្ុមស្ររួសារខែលមានប័ណណអ្តរសញ្ញសណ
ស្រកី្ស្រក្បានទទួលលវិកាក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលជំងឺក្ូវីែ-១៩ ខែលនឹងស្រតូវពិភាក្សាលមអិតបខនែម
គទៀតគៅខផ្នក្ចុ្ងគស្រកាយននជំពូក្គនោះ។  
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ការគបៀតគបៀនគៅក្ខនលងគធ្វើការ  

អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនខែលមានការងារគធ្វើ បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរមានគសរីភាពក្នុងការ   
រាយការណ៍អ្ំពីបញ្ហសសុវតែិភាព ឬការគបៀតគបៀន មួយគៅែល់និគោជក្របស់ពួក្គរ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរទាំងអ្ស់ាស្រសតីស្របមាណ ១៧ភាររយ បានទទួលរងនូវការគបៀតគបៀនគោយ ក្សយសមតីគៅក្ខនលង
គធ្វើការរបស់ពួក្គរ។ អ្នក្ខែលបានទទួលរងការគបៀតគបៀនគោយ ក្សយសមតីចំ្នួន ក្់ក្ តសលបានជួប
ស្របទោះបញ្ហសគនោះគស្រច្ើនាងមួយែង។ ពួក្គរគសទើរខត ក្់ក្ តសលបានរាយការណ៍អំ្ពីការគបៀតគបៀនគោយ
 ក្សយសមតីគៅែល់ និគោជក្ ឬអ្នក្ស្ររប់ស្ររងរបស់ពួក្គរ និងពួក្គរ ៧០ភាររយ បាននិោយអ្ំពីបញ្ហស
គនោះាមួយមិតតរួមការងាររបស់ពួក្គរ។ អ្នក្ខែលបានគលើក្គ ើងពីក្រណីគបៀតគបៀនគនោះស្របាប់ឪពុក្មាតសយ 
និងសាច្់ញាតិរបស់ពួក្គរមានាង ក្់ក្ តសល និងអ្នក្ខែលបានរាយការណ៍គៅអាាញសធ្រមូលោឋសន
មានស្រតឹមខត ១០ភាររយ ប ុគ ្សោះ។ មិនមានអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើ បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរ
ធា្សប់មានការគបៀតគបៀនគលើរាងកាយ ឬផ្លូវគេទគៅក្ខនលងគធ្វើការគន្ោះគទ។ 

 
 
តារាងទី25៖ ការគបៀតគបៀនគៅក្ខនលងគធ្វើការខែលគក្េងជំទង់ និងយុវជនបានជបួស្របទោះ (រិតា%) 

  បាទ/
ចស គទ មនិែងឹ 

បែគិសធ្
មនិគ្លើយ 

សរបុ 

មានគសរីភាពក្នុងការរាយការណ៍អំ្ពីបញ្ហសសុវតែិភាពគៅ
ក្ខនលងគធ្វើការ 

៧៥,២ ២១,៨ ២,០ ១,០ ១០០ 

មានគសរីភាពក្នុងការរាយការណ៍អំ្ពីការគបៀតគបៀន
ស្របសិនគបើបានគឃើញគហតុការណ៍គៅក្ខនលងគធ្វើការ 

៧៧,២ ១៧,៨ ៣,០ ២,០ ១០០ 

មានបទពិគសាធ្ទទួលរងការគបៀតគបៀនគោយ ក្សយសមតី ១៦,៨ ៨២,២ - ១,០ ១០០ 

សមាគសល់៖ ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមខែលក្ំពុងគធ្វើការឱសយនិគោជក្ n = ១០១ន្ក់្ 

បញ្ហសស្របឈមក្នងុការអ្បរ់បំណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនងិវាិជសជវីៈ 

គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិ មានអ្នក្គ្លើយសំណួរស្រតឹមខតមួយន្ក្់ប ុគ ្សោះ ខែលបាន
គ ល្ើយថា បានច្ូលគរៀនគៅសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈគៅតំបន់ខែលគររសគ់ៅ។ 
ខផ្អក្គលើការពិភាក្សាាស្រក្ុម មានយុវជនតិច្តួច្ ស់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានែឹងអំ្ពី
សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវាិជសជីវៈសាធារណៈគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរ។ ក្នុងច្ំគ ម
អ្នក្គ្លើយសំណួរសរុប ១៩២ន្ក្់ ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានអ្នក្គ្លើយសំណួរស្រតឹមខត 
២៧ន្ក្់ (១៤ភាររយ) ប ុគ ្សោះ បានែឹងពីទីក្ខនលងរបស់សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិង
វិាជសជីវៈគៅក្នងុគែតតរបស់ពួក្គរ ក្នងុគន្ោះមានអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅគែតតបាត់ែំបង ចំ្នួន ៤ន្ក្ ់ គៅគែតត
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ស្រក្គច្ោះច្ំនួន ៤ន្ក្់ គៅគែតតនស្រពខវងចំ្នួន ៨ន្ក្ ់ និងគៅគែតតកំ្ពតចំ្នួន ១១ន្ក់្។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ច្ំនួន ៣ន្ក់្ បានច្លូរួមវរគសិក្សារយៈគពលែលី និងចំ្នួន ២ន្ក់្ បានច្ូលរួមវរគសិក្សារយៈគពលខវងគៅ
តាមសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនងិវិាជសជីវៈសាធារណៈ។ ោមសននរ មានសក្់បានបញ្ជសក្់ថា 
បានរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្គ ើយ។   

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការខផ្នក្អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ បាន
បញ្ជសក្់ថា ពួក្គរបានផ្សេពវផ្សាយគោយ្ទសល់គៅក្នុងសហរមន៍ាគរៀងរាល់ឆនសំ។ ការផ្សេពវផ្សាយគនោះ ខផ្អក្គលើ
ខផ្នការរបសពួ់ក្គរ ក្នុងការសគស្រមច្ឱសយបានតាមគោលគៅនូវចំ្នួនសិសសេតាមថានសក្ ់ និងជនំ្ញនីមួយៗ 
ប ុខនតខផ្នការផ្សេពវផ្សាយគធ្វើបានតិច្តួច្បំផុ្ត។ ការផ្សេពវផ្សាយភារគស្រច្ើនបានគធ្វើគ ើងគៅគពលមាន
សក្មេភាពគស្រជើសគរីសសិសសេ និសសេិតច្ូលគរៀន រួមទាំងការផ្សេពវផ្សាយ្ទសល់ែល់ស្រក្ុង ស្រសុក្ និងឃុំគោលគៅ 
និងតាមរយៈការជខជក្ាមួយអាាញសធ្រមូលោឋសន។ ការគស្រជើសគរីសសិសសេ នសិសេិតបានគធ្វើគ ើងតាមរយៈ
ក្មេវិធី្វិទសយុ ក្មេវិធ្ីទូរទសសេន៍ និងស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគមរបស់សាលាគរៀនផ្ងខែរ។ មានខតអ្នក្ផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅគែតតកំ្ពតប គុ ្សោះ ខែលបានបញ្ជសក្់អ្ំពីការផ្សេពវផ្សាយគៅតាមសាលាគរៀនចំ្គណោះ
ទូគៅ គៅផ្សារ និងក្ខនលងគផ្សេងគទៀតគៅក្នងុស្រកុ្ង។  

មានការក្ត់សមាគសល់ថា ការគស្រជើសគរីសសសិសេ និសសេិត ាបញ្ហសស្របឈមមួយគទៀត ខែលអ្នក្ផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបញ្ជសក់្ថា ការគធ្វើចំ្ ក្ស្រសុក្ាឧបសរគច្មសបងក្នុងការគស្រជើសគរសីគនោះ។ ពួក្គរ
មិនអាច្ខសវងរក្យុវជនជួបការលំបាក្ខែលមិនមានជំន្ញ ឬសិសសេខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅក្នុងេូមិ 
គោយសារពួក្គរបាន្្សសគ់ៅគធ្វើការគៅគែតតគផ្សេងគទៀត គៅទីស្រកុ្ង ឬគៅគស្រៅស្របគទស។ គែតតបាត់ែំបង 
និងកំ្ពង់ធំ្គៅខតមានច្ំនួនអ្នក្គធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅស្របគទសនលគស្រច្ើនរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ ែណៈខែលអ្នក្
រស់គៅគែតតនស្រពខវងភារគស្រច្ើនបានគធ្វើែំគណើរគៅកាន់រាជធានីេនំគពញ។  

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគជឿថាមុែវិាជស វិទសាសាស្រសត បគច្ចក្វិទសា វិសវក្រ និងរណិតវិទសា (STEM) 
គៅខតមិនសវូទាក់្ទាញសស្រមាប់សសិសេខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាពីអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ។ សមតែភាពខផ្នក្  
រណិតវិទសា និងវិទសាសាស្រសតរបសពួ់ក្គរាគរឿយៗបានបងកការលំបាក្ែល់ពួក្គរក្នុងការចូ្លគរៀនគលើមុែ
ជំន្ញអាទិភាពន្ន្ គោយសារពួក្គរបានគបាោះបង់ការសិក្សាតំាងពីគៅក្ស្រមិតបឋមសិក្សា ឬមធ្សយម
សិក្សាបឋមេូមិ។ វរគសិក្សាខែលងាយស្រសួលយល់ែូច្ាកាត់គែរ ខក្សមផសសេ និងសំណង់ ាជគស្រមើស   ែ៏
ទាក្់ទាញរបស់ពួក្គរ។ គលើសពីគនោះ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានបានបញ្ជសក់្ថាយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនសំ ខែលបានគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ មិនបានគស្រជើសគរីសជនំ្ញគមកានិក្ 
និងអ្រគសីនី គោយសារពួក្គរបានគស្របៀបគធ្ៀបជំន្ញគនោះក្នុងរូបភាពាស្រសុីឌី “3D” រឺក្ែវក់្ លំបាក្ និង
គស្រោោះថានសក្់។ 
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អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាាបញ្ហសស្របឈមមួយគទៀត។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ បានបញ្ជសក្់ថា 
វរគសិក្សារយៈគពលែលី មានការទាក្់ទាញបំផ្ុតសស្រមាប់អ្នក្ខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប និងអ្នក្ខែល
កំ្ពុងគធ្វើការ គោយសារពួក្គរចំ្ យគពលគវលាតិច្គលើវរគសិក្សាគនោះ និងអាច្ទទួលបានជំន្ញខែល
មានស្របគោជន៍ោ សងឆប់សស្រមាប់ការងាររបស់ពួក្គរ។ វរគសិក្សារយៈគពលែលី ទទួលបានគារជ័យបំផុ្ត
គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងវរគសកិ្សារយៈគពលខវង ែូច្ា (C1-C3) វិញ្ញសបនបស្រត និងបរិញ្ញសបស្រត គោយសារ
មានអ្ស្រតាច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនែពស់បំផ្ុត គហើយវរគសិក្សារយៈគពលែលទីាំងគនោះបានជោះឥទធិពលាវិជជមាន
ែល់ការងារ និងស្របាក់្ចំ្ណលូរបស់សសិសេបន្ទសប់ពីបានបញ្ចប់វរគសកិ្សា។ គទាោះបីស្ររួសារខែលមានស្របាក្់
ច្ំណូលទាបខតងខតទទួលបានការឧបតែមភាគសសបៀងអាហារ និងក្ខនលងសានសក្់គៅ ក្៏ពួក្គរមិនបានយល់ថា
ការឧបតែមភគនោះស្ររប់ស្រោន់គធ្ៀបនឹងស្របាក្់ច្ំណូលខែលខាតបង់ ខែលក្ូនៗរបស់ពួក្គរអាច្រក្បាន
ក្នុងអ្ំ ុងគពលក្ំពុងសិក្សា។ គទាោះបីា សិសសេ និសសេិតខែលបានច្ុោះគ មសោះច្ូលគរៀនគលើមុែជនំ្ញអាទិភាព
ទាំងបួនក្នុងក្ស្រមិត C1-C3 បានទទលួការឧបតែមភពីរាជរោឋសេិបាលនូវទឹក្ស្របាក្់ច្ំនួន ៦០ែុលា្សរក្នុងមួយខែ
ក្៏គោយ ក្៏អ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងច្ំគ មស្រក្ុមគនោះគៅខតមានគស្រច្ើន។   

គោងតាមម ូឌុល និងក្មេវិធី្បណ្តោះប តសល សិសសេ និសសេិតតស្រមូវឱសយមានការបណ្តោះប តសលគៅ
តាមមជសឈមណឌលក្៏ែូច្ាច្ូលរួមក្មេវិធី្ហាត់ការ។ ក្មេវិធ្ីហាត់ការគនោះ ាឱកាសែល៏អគែើមសបីអ្នុវតតនូវអ្វី
ខែលពួក្គរបានគរៀន និងគែើមសបីបានសាគសល់សហស្រោសមួយច្ំនួន។ គទាោះោ សង  ការហាត់ការគនោះមាន
បញ្ហសស្របឈមខា្សំង គោយមានទំន្ស់រវាងម្ាសស់សហស្រោស និងសិសសេ និសសេិត។ គោយសារសហស្រោស
ទទួលែុសស្រតូវក្នុងការផ្តល់ក្ខនលងសានសក្់គៅ និងអាហារគោយឥតរិតនលលសស្រមាប់អ្នក្ហាត់ការ និគោជក្
បានគសនើឱសយសិសសេ និសសេិតមួយចំ្នួនបំគពញការងារ ឬភារកិ្ច្ចខែលមិន ក់្ព័នធនឹងវរគសកិ្សារបសពួ់ក្គរ។ 
សិសសេ និសសេិតបានរិតថា ទគងវើខបបគនោះបានគធ្វើឱសយពួក្គរបាក្់ទឹក្ច្ិតតក្នុងការបញ្ចប់ការបណ្តោះប តសល
របស់ពួក្គរ។ 

បញ្ហសស្របឈម នងិែគំ ោះស្រសាយច្គំ ោះមែុរបរ នងិការងាររបសយ់វុជនក្នងុែ ំក្ក់ាលននការរកី្រាល
ោលននជងំកឺ្វូែី-១៩  

អ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ គៅក្នងុស្របគទស ស្របាជនបានទទួលការគលើក្
ទឹក្ច្ិតតឱសយសានសក្់គៅក្នុងផ្ទោះ និងមានការ្អសក្ែំគណើរការអាជីវក្មេាបគ តសោះអាសនន ែូច្ារងគសាល 
គភាជនីយោឋសន ស ឋសោរ និងកាសុីណ ូ គែើមសបីទប់សាកសត់ការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩។ យុវជនខែល
មានអាយុច្គន្្សោះព១ី៥-២៤ឆនស ំ ខែលបគស្រមើការងារក្នុងគសវាក្មេគទសច្រណ ៍ ស្រតូវបានគសនើសុំឱសយឈប់សស្រមាក្
ពីការងារ និងស្រត ប់គៅផ្ទោះវិញ។ ផ្លិតក្មេគៅក្នុងគរាងច្ស្រក្កាត់គែរសគមលៀក្បំ ក្់ និងមហបូអាហារក្៏បាន
ប ោះ ល់ផ្ងខែរ និងគធ្វើឱសយយុវជនមួយចំ្នួនោមសនការងារគធ្វើរយៈគពលយូរ។ គទាោះោ សង  អ្នក្ខែលគធ្វើ
ការខផ្នក្ក្សិក្មេ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរទទួលរងផ្លប ោះ ល់តិច្តួច្ពីការរីក្រាលោលននជងំឺក្ូវីែ-១៩។ 
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គោងតាមការសទង់មតិ អ្នក្គ្លើយសំណួរជិតមួយភារបី បានរងផ្លប ោះ ល់គោយការរីក្រាលោល
ននជំងឺកូ្វីែ-១៩។ អ្នក្ខែលគធ្វើការគៅក្នុងគរាងច្ស្រក្មានផ្លប ោះ ល់ខា្សំងបំផ្ុត ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែលបាន
បញ្សឈប់ការងារាបគ តសោះអាសននមាន ១៤,៩ភាររយ ខែលភារគស្រច្ើនាស្រសតីមាន ២០,៧ភាររយ។ អ្នក្
ខែលបានបញ្សឈប់ការងារាអ្ច្ិនស្រនតយ៍មានស្របមាណ ៥,៥ភាររយ និងពួក្គរ មាន ៩០,៩ភាររយ មិនអាច្
ខសវងរក្ការងារគធ្វើលេីបានគ ើយ (តារាងទី២៦)។ 

តារាងទី26៖  ផ្លប ោះ លច់្ំគ ោះមែុរបរនិងការងាររបស់យុវជនក្នុងែ ំក្់កាលននការរីក្រាលោលជំងឺក្ូវីែ-
១៩ (រិតា%) 
  ស្របសុ ស្រស ី ទាងំពរីគេទ 
ការងារខែលមិនប ោះ ល ៧៦,៥ ៦៧,១ ៧២,៦ 
បញ្សឈប់ការងារាបគ តសោះអាសននពីក្ខនលងគធ្វើការរបស់អ្នក្ ១០,៩ ២០,៧ ១៤,៩ 
ឈប់ពីការងារគោយមិនទទួលបានស្របាក្់ឈនួល ៧,៦ ៣,៧ ៦,០ 
បញ្សឈប់ការងារាអ្ចិ្នស្រនតន៍ពីក្ខនលងគធ្វើការរបស់អ្នក្ ៤,២ ៧,៣ ៥,៥ 
កាត់ស្របាក្់ឈនួលពីក្ខនលងគធ្វើការរបស់អ្នក្ ០,៨ ១,២ ១,០ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលក្ំពុងគធ្វើការ n = ១៤៤ ន្ក់្  

មានការគសនើសុំមិនឱសយក្មេក្រខែលបានបញ្សឈប់ពីការងារាបគ តសោះអាសននភារគស្រច្ើន (៦០ភាររយ)  
ស្រត ប់គៅគធ្វើការវិញមានរយៈគពលរហូតែល់ ៣ខែ។ ក្នុងអ្ំ ុងគពលគនោះ ក្មេក្រមានស្របមាណ ៤០ភាររយ 
មិនបានទទួលស្របាក្់ឈនួល និងអ្នក្ខែលបានទទួលស្របាក្់ឈនួលគពញមានស្រតឹមខត ២៣,៣ភាររយ
ប ុគ ្សោះ។ 

រូបភាពទី30៖  ការទូទាត់ស្របាក្់សំណងសស្រមាប់អ្នក្ខែលបានបញ្សឈបព់ីការងារបគ តសោះអាសនន (រតិា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្បានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរខែលបានបញ្សឈប់ពីការងារាបគ តសោះអាសនន n = ៣០ ន្ក់្ 
 

២៣,៣

៣,៣

១០

១៣,៣៦,៧

៤០

៣,៤
Paid in full

Received 90% of salary

Received 50% of salary

Received 30% of salary

Received 10% of salary

Received no salary

(Refused to answer)

បានទទួលស្របាក្់ខែគពញ

បានទទួលស្របាក្់ខែស្រតឹមខត ៩០ភាររយ
បានទទួលស្របាក្់ខែស្រតឹមខត ៥០ ភាររយ
បានទទួលស្របាក្់ខែស្រតឹមខត ៣០ភាររយ
បានទទួលស្របាក្់ខែស្រតឹមខត ១០ភាររយ

មិនបានទទួលស្របាក្់ខែ
បែិគសធ្មិនគ្លើយ
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ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការពិភាក្សាាស្រក្ុម អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន ២០ន្ក្ ់ ក្នងុចំ្គ ម ៩៩ន្ក្់ 
បានបញ្ជសក់្ថា ការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ បានប ោះ ល់គោយ ទ្សល់ែល់ការងាររបសពួ់ក្គរ។ អ្នក្
គ ល្ើយសំណួរច្ំនួន ១៥ន្ក្់ បានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរបានបាត់បង់ការងារទំាងស្រសងុ និងពួក្គរចំ្នួន ៣ន្ក់្
បានទទួលស្របាក្់ឈនួលលយចុ្ោះក្នងុអំ្ ុងគពលននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្វីែ-១៩។ អ្នក្ខែលគធ្វើការគៅក្នុង
គរាងច្ស្រក្បានរងផ្លប ោះ ល់ខា្សំងបំផ្ុត។ អ្នក្ច្ូលរួមគ្លើយសំណួរ ៦ន្ក្់ ក្នុងច្ំគ ម២០ន្ក្់ ាក្មេក្រ
គរាងច្ស្រក្ ក្នុងគន្ោះពួក្គរច្ំនួន ៤ន្ក្់ បានបាត់បង់ការងារគោយសារគរាងច្ស្រក្បិទទាវសរ និងចំ្នួន២ន្ក់្
គទៀត ទទួលបានស្របាក់្ខែច្គន្្សោះពី៦០-៨០ភាររយ ននស្របាក់្ខែសតង់ោររបសពួ់ក្គរ។ មុែរបរគផ្សេងគទៀត
ខែលរងផ្លប ោះ ល់ពីការរីក្រាលោលននជំងកឺ្ូវីែ-១៩ មានែូច្ា ក្មេក្រហាងនំប័ុងមាន ៤ន្ក់្ អ្នក្រត់
តុមាន ២ន្ក្់ ក្មេក្រសំណង់មាន ២ន្ក្់ អាជីវក្រគៅផ្សារមាន ២ន្ក្់ អ្នក្លក្់ច្ំណីអាហារមាន       ១
ន្ក្ ់អ្នក្លក្់អ្ច្លនស្រទពសយមាន ១ន្ក់្ និងអ្នក្គធ្វើការតាមស ឋសោរនិងផ្ទោះសំ ក្់មាន ២ន្ក់្។ អ្នក្
ខែលគធ្វើការឱសយនិគោជក្បានគលើក្គ ើងថា ពួក្គរមិនទទួលបានស្របាក់្សំណងអ្វីគទគៅគពលពួក្គរបាន
បញ្សឈប់ពីការងារ (តារាងទី២៧)។ 
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តារាងទី27៖  ផ្លប ោះ ល់ច្ំគ ោះមុែរបរ និងការងាររបស់យុវជនក្នុងែ ំក្់កាលននការរីក្រាលោលជំងឺក្ូវីែ-
១៩ -លទធផ្លពីការពិភាក្សាាស្រក្មុ 

មែុរបរ 
បាតប់ងក់ារងារ
ទាងំស្រសងុ 

បានកាត ់
ស្របាក្ខ់ែ 

(ាច្នំួន) 
១. ក្មេក្រគរាងច្ស្រក្ ៤ ២ 
២. ក្មេក្រហាងនំប័ុង ៤ - 
៣. អ្នក្រត់តុ ២ - 
៤. ក្មេក្រសំណង់ ២ - 
៥. អាជីវក្រគៅផ្សារ ២ - 
៦. អ្នក្លក់្មហូបអាហារ ១ - 
៧. អ្នក្លក់្អ្ច្លនស្រទពសយ - ១ 
៨. អ្នក្គធ្វើការតាមស ឋសោរ និងផ្ទោះសំ ក់្ ២ - 

សមាគសល់៖ លទធផ្លបានពីការពិេក្សាាស្រក្ុមននចំ្នួនអ្នក្ខែលបានចូ្លរួមគ្លើយសំណួរ n = ២០ន្ក់្ 

 

 

 “ការងាររបស់ែញុំបាន្អសក្រយៈគពល៣-៤ខែ។ ឪពុក្ែញុំនិងែញុំរឺាអ្នក្រក្ស្របាក្់ច្ំណូលក្នុងស្ររួសារ។ ប ុខនតគយើង
ទាំងពីរន្ក្់បានគៅផ្ទោះច្ិញ្ចឹមសតវ និងគធ្វើក្សិក្មេពីរបីខែ។ ឥ ូវគរាងច្ស្រក្គទើបខតទាក្ទ់ងមក្ែញុឱំសយច្ូលគធ្វើ
ការវិញ។ ែញុំរីក្រាយ ស់ខែលបាន់ឮព័ត៌មានគនោះ”។ សមតីគក្េងស្រសីអាយុ១៧ឆនសំ មានសក្់ខែលឈប់គរៀនគៅថានសក្់
ទី១០ (អាយុ១៥-១៦ឆនសំ) និងគធ្វើការគៅគរាងច្ស្រក្។ ន្ងមក្ពីឃុំនស្រពលនង ស្រសុក្ទឹក្ឈូ គែតតក្ំពត។ 

 

“ែញុំគធ្វើការគៅស ឋសោរ និងគភាជនីយោឋសនជនាតិច្ិនគៅរាជធានីេនំគពញ។ អ្នក្គមើលការែុសស្រតូវ និង
និគោជក្របស់ែញុំមានច្ិតតលអច្ំគ ោះែញុំ។ ែញុំបានបាត់បង់ការងារចប់តំាងពីការផ្ទុោះគ ើងននជំងឺក្ូវីែ-១៩ 
ាមូលគហតុខែលែញុំស្រត ប់មក្ផ្ទោះវិញ គទាោះបីាមាតសយែញុំឈឺក្៏គោយ។ ស ឋសោរបានទូរស័ពទមក្ែញុំឱសយស្រត
 ប់គៅគធ្វើការវិញាគស្រច្ើនសបាតសហ៍មក្គហើយ ប ុខនតែញុំនឹងស្រត ប់គៅគធ្វើការវិញគៅគស្រកាយេជុំបិណឌ។ 
ស ឋសោរគនោះគៅខតែំគណើរការក្នុងក្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ ប ុខនតបុរគលិក្ាគស្រច្ើន 
ស្រតូវបានបញ្សឈប់គោយមិនមានសំណងអ្វីទាំងអ្ស់។ ែញុំមិនអាច្រក្ការងារគផ្សេងគទៀតគធ្វើបានគទក្នុងគពលគនោះ 
ែញុំស្រោន់ខតជួយឪពុក្ែញុំោំែំ ំ និងច្ិញ្ចឹមសតវប ុគ ្សោះ”។ សមតីអ្នក្គ្លើយសំណួាបុរសអាយុ ២១ឆនសំ 
រស់គៅឃុំែសាច្់អ្ខណ្ត ស្រសុក្្លូង គែតតស្រក្គច្ោះ។ 
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អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថា 
ស្ររួសាររបស់ពួក្គរក៏្បានរងផ្លប ោះ ល់គោយការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ផ្ងខែរ។  ពួក្គរបាន
គលើក្គ ើងថា អ្នក្រក្ស្របាក់្ចំ្ណលូគៅក្នងុស្ររួសារ រួមមានឪពុក្មាតសយ បតី និងបងបអនូបគងកើត បានទទួលរង
ផ្លប ោះ ល់ក្នុងអ្ំ ុងគពលគនោះ។ មុែរបរខែលងាយរងគស្រោោះបំផ្ុតាក្មេក្រគរាងច្ស្រក្ មាន ១៣ន្ក្ ់
បន្ទសប់មក្ាអ្នក្គធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្គៅស្របគទសនល មាន ៧ន្ក្់។ មុែរបរខែលរងផ្លប ោះ ល់គផ្សេងគទៀត
មានែូច្ា អ្នក្គបើក្បរឡានែឹក្ទំនិញ មាន ៤ន្ក្់ អ្នក្ស្របក្បរបរគោយែលនួឯងាអ្នក្លក្់ច្ំណីអាហារ 
និងក្សិក្រ មាន ៤ន្ក់្ អ្នក្លក្ែូ់រ មាន ៣ន្ក់្ ក្មេក្រសំណង់ មាន ៣ន្ក់្ អ្នក្រុក្រក្ខរ  មាន ២ន្ក់្ 
និងបុរគលកិ្កាសុណី ូមាន ១ន្ក់្។ សមាជិក្ស្ររួសារអ្នក្គ ល្ើយសណំរួភារគស្រច្ើន បានឈប់ពកីារងាររបស់
ពួក្គរាអ្ចិ្នស្រនតយ៍ ឬាបគ តសោះអាសនន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមានស្រតឹមខត ៥ន្ក្់ប ុគ ្សោះ បានបញ្ជសក្់ថា
សមាជិក្ស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានទទួលស្របាក្់ខែច្គន្្សោះពី៣០-៥០ភាររយ ននស្របាក្់ខែសតង់ោររបស់ពួក្គរ 
និងអ្នក្គ្លើយសំណួរមាន ២ន្ក្់គទៀត បានបញ្ជសក្់ថាសមាជិក្ស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានទទួលសំណង
គពញគលញពីគរាងច្ស្រក្ខែលពួក្គរគធ្វើការ។ ស្របាក្់ឈនួលរបស់ពួក្គរបានកាត់បនែយមក្គៅស្របមាណ ៧០
ែុលា្សរ ក្នុងមួយខែក្នុងមានសក្់ៗរហូតែល់គរាងច្ស្រក្ចប់គផ្តើមែំគណើរការគ ើងវិញ។ ក្នុងអ្ំ ុងគពលជំងឺ     
រីក្រាលោលកូ្វីែ-១៩ គក្ើនគ ើងែពស់គៅក្មពាុ រាជរោឋសេិបាលបានផ្តលស់្របាក់្ឧបតែមភ ៤០ែុលា្សរ និង
តស្រមូវឱសយគរាងច្ស្រក្ផ្តល់ ៣០ែុលា្សរ (សរុបច្ំនួន៧០ែុលា្សរ ក្នុងមួយខែែូច្បញ្ជសក្់ខាងគលើ) សស្រមាប់ក្មេក្រ
គរាងច្ស្រក្មានសក្់ៗ ខែលបានពសយួរការងារ ខែលការផ្តល់លវិកាគនោះហាក្់ពុំសូវមាតនមល។ គទាោះោ សង ក្៏គោយ 
គោងគៅតាមលទធផ្លននការពិភាក្សាាស្រក្ុម មិនមានអ្នក្គ ល្ើយ មានសក់្បានែឹងអំ្ពីគោលការណ៍ការ
ខណន្ំរបស់រាជរោឋសេិបាលគនោះគទ គហើយក៏្មិនខមនស្ររប់គរាងច្ស្រក្ទាំងអ្ស់សុទធខតបានអ្នុវតតតាម   
គោលការណ៍ខណន្ំគនោះផ្ងខែរ។ 

គលើសពីគនោះគទៀត គក្េងស្រសីមានសក្់អាយុ១២ឆនសំ បានគ្លើយថា ស្ររួសារបានជំរុញឱសយន្ងកា្សយាអ្នក្
រក្ស្របាក់្ច្ំណូលសស្រមាប់ស្ររួសារ គោយសារឪពុក្មាតសយរបស់ន្ងមិនអាច្រក្ការងារគធ្វើបានក្នុងគពល
មានការ    រីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩។ ន្ងបានគធ្វើការាអ្នក្លាងចនគៅគភាជនីយោឋសនខក្សបរផ្ទោះ។  
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អ្នក្គ្លើយសំណួរសទង់មតិ ១ន្ក្់ក្នុងចំ្គ ម ៥ន្ក្់ (២២ភាររយ) បានគ្លើយថា ស្ររួសាររបស់
ពួក្គរបានទទួលការោសំ្រទខផ្នក្ហិរញ្ញវតែកុ្នងុអំ្ ុងគពលមានការរីក្រាលោលននជំងឺកូ្វីែ-១៩ ខែលក្នងុ
គន្ោះមាន ៩២ភាររយ ាអ្នក្ខែលមានបណ័ណអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្។ ក្នងុអំ្ ុងគពលសកិ្សាស្រសាវស្រាវ អ្នក្
ខែលបានទទួលការោំស្រទខផ្នក្ហិរញ្ញវតែរុយៈគពល៥ខែក្នលងមក្ មានស្របមាណ ៤០ភាររយ  អ្នក្ខែល
បានទទួលការោំស្រទកាលពីពីរបីខែមុនមាន ៥០ភាររយ និងអ្នក្ខែលគទើបបានទទួលការោំស្រទគៅខែមុន
គនោះមាន ៦ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ បានគ្លើយថាស្ររួសាររបស់ពួក្គរនឹងទទួលបានជំនួយ   រ
យៈគពលស្របាំខែ ក្នុងគន្ោះអ្នក្គ ល្ើយសណំរួាង ក្់ក្ តសលបានទទួលលវិកាស្របមាណ ៦០.០០០ គរៀល 
(១៥ែុលា្សរ) ឬតិច្ាងគនោះក្នុងមួយខែ និងពួក្គរ ២៣ភាររយគទៀត បានទទួលលវិកាច្គន្្សោះពី 
២០០.០០០-៣០០.០០០ គរៀល (៥០-៧៥ែុលា្សរ) ក្នុងមួយខែ។ 

រូបភាពទី31៖ ការោំស្រទខផ្នក្ហិរញ្ញវតែុក្នុងក្ំ ងុក្ូវីែ-១៩ ខែលស្រក្ុមស្ររួសាររបស់អ្នក្គ្លើយសំណួរបានទទួល (រិត
ា%)  

 

ច្ំនួនអ្នក្បានច្ូលរួមគ្លើយសំណួរខែលទទួលបានការឧបតែមភក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងកឺ្ូវីែ-១៩ n = ២២០ន្ក្់ 

២,៣ ៣,៧

៥៤,៩
២៣,៣

៦,៥
០,៩

៨,៤
KHR 60,000 or less

KHR 60,001 – 100,000

KHR 100,001 – 200,000

KHR 200,001 – 300,000

KHR 300,001 – 500,000

KHR 500,001 – 1,000,000

(Don't know the amount)

៦០.០០០ គរៀល ឬតិច្ាង
៦០.០០១- ១០០.០០០ 
១០០០.០១- ២០០.០០០ គរៀល
២០០.០០១- ៣០០.០០០ គរៀល
៣០០.០០១- ៥០០.០០០ គរៀល
៥០០.០០១- ១.០០០.០០០ គរៀល

មិនែឹង

 “ែញុំក្ំពុងគធ្វើការាអ្នក្លាងចនគៅក្នងុគភាជនីយោឋសនមួយក្នងុេូម។ិ ែញុំអាច្រក្ស្របាក្់បាន ១មុនឺគរៀល
ក្នុងមួយនលៃ។ ែញុំមិនច្ង់ស្រត ប់គៅសាលាគរៀនវិញគទគស្រ ោះែញុំសបសាយច្ិតតខែលែញុំអាច្ជួយរក្ស្របាក្់
សស្រមាប់ស្ររួសារែញុំ។ ែញុំសាគសល់គភាជនីយោឋសនគនោះតាមរយៈឪពុក្មាតសយែញុំ ពួក្ោតរ់ឺាអ្នក្បញ្ជូនែញុំគៅ   ទី
គន្ោះ។ ែញុំសនសេំលុយឱសយមាតសយែញុំ។ ែញុំចប់គផ្តើមគធ្វើការបានស្របមាណ ៦ខែគហើយ គោយសារខតឪពុក្ែញុំ
ោមសនការងារគធ្វើាគស្រច្ើនខែ។ ពីមុនោត់គធ្វើការាក្មេក្រខផ្នក្ក្សិក្មេគៅគែតតក្ំពង់ចម ប ុខនតោតម់ិនអាច្
រក្ការងារគធ្វើបានគទក្នុងក្ំ ងុគពលគនោះ។ ែញុំមានបងបអនូបគងកើត៤ន្ក្់។ គពលគនោះមានខតបងស្របុសែញុំ
និងែញុំគធ្វើការរក្ស្របាក្់គែើមសបីផ្គតផ់្គង់ស្ររួសារ។ ែញុំមានបអូន២ន្ក្់គទៀត និងមានសក្់ក្នងុច្ំគ មពួក្គរក្ពំងុ
សិក្សា”។ សមតីគក្េងស្រសីអាយុ១២ឆនសំ រស់គៅឃុំសូគោង ស្រសុក្បារាយណ៍ គែតតក្ពំងធ់្ំ។ 
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អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្ម ច្ំនួន ២១ន្ក្់ ខែលរស់គៅគែតតក្ំពង់ធ្ំ ស្រក្គច្ោះ នស្រពខវង 
និងកំ្ពត បានគ្លើយថា គៅក្នុងែំ ក្់កាលននការរីក្រាលោលជំងឺក្ូវីែ-១៩ ស្រកុ្មស្ររួសាររបសពួ់ក្គរ
បានទទួលការឧបតែមភពីរាជរោឋសេិបាល។ រាជរោឋសេិបាលបានឧបតែមភលវិកាែល់ពួក្គរ ខែលមានទឹក្ស្របាក់្
អ្បសបបរមាក្នុងមួយខែច្ំនួន ៩០.០០០ គរៀល (២២,៥០ែុលា្សរ) និងទឹក្ស្របាក្់អ្តិបរមាច្ំនួន 
២៨០.០០០ គរៀល (៧០ែុលា្សរ)។ ពួក្គរភារគស្រច្ើនបានែឹងថា ឪពុក្មាតសយបានទទួលបានស្របាក្់ឧបតែមភគនោះ 
សស្រមាប់រយៈគពល ៦ខែ រឺចប់ពីខែក្ក្កោ ែល់ ខែក្ញ្ញសឆនសំ២០២០ (អាស្រស័យគលើទីតាំង)។ ពួក្គរក៏្បាន
គ ល្ើយខែរថា មានខតអ្នក្ខែលមានបណ័ណអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្គទ ខែលមានសិទធិទទួលបានការឧបតែមភគនោះ។ 
ប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ក្ស្រមិត១ នឹងទទួលបាន ២៨.០០០ គរៀល (៧ែុលា្សរ) ក្នុងមួយខែសស្រមាប់
សមាជិក្ស្ររួសារមានសក្់ៗ និងប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រកី្ស្រក្ក្ស្រមិត២ នឹងទទួលបាន ៤០.០០០ គរៀល (១០
ែុលា្សរ) ក្នុងមួយខែក្នុងសមាជិក្ស្ររួសារមានសក្់ៗ។ ពួក្គរទាំងអ្ស់បានគ្លើយថា បានែក្សាច្់ស្របាក្់តាមរយៈ
គសវាក្មេទូទាត់វីង។  

រួរឱសយក្ត់សមាគសល់ផ្ងខែរថា គៅគែតតបាត់ែំបង និងរាជធានេីនគំពញ មិនមានព័ត៌មានស្ររប់ស្រោន់
គោយសារខតកាលបរិគច្ឆទននការទូទាត់លវិកា និងកាលបរិគច្ឆទននការពិភាក្សាាស្រកុ្មគៅក្នងុតំបន់ទំាងពីរ 
បានគធ្វើគ ើងគៅគពលខែលការឧបតែមភក្នងុែំ ក់្កាលននការរីក្រាលោលជំងឺកូ្វីែ-១៩ មិនទាន់បានផ្តល់
គៅគ ើយ។ 
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៥.១ គោលនគោបាយ និងក្មេវិធ្ីោំស្រទសតីពីសុែភាព សនតិសុែគសសបៀង និង
អាហារូបតែមភសស្រមាប់គក្េងជំទង់ និងយុវជន  

គោលនគោបាយសតីពីសុែភាព សនតសិុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ និងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ីសស្រមាប់
គក្េងជំទង់ និងយុវជនគៅក្មពុាពឹងខផ្អក្ទាំងស្រសុងគលើរាជរោឋសេិបាល នែរូអ្េិវឌសឍ និងអ្ងគការគស្រៅ រ
ោឋសេិបាល។ សាថសប័នរបស់រាជរោឋសេិបាលសខំាន់ៗ ៣ បានផ្តល់អាទិភាពគលើបញ្ហសសុែភាពរបស់គក្េង
ជំទង់និងយុវជនគៅក្មពាុ មានែូច្ា ស្រក្សួងសុខាេិបាល ស្រក្សួងអ្ប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា នងិស្រក្សួងក្ិច្ច
ការន្រី។ ស្រក្ុមស្របឹក្សាសាតសរ និងអ្េិវឌសឍន៍វិស័យក្សិក្មេ និងជនបទ ក៏្មានតួន្ទីក្នងុការគោោះស្រសាយបញ្ហស
សនតិសុែគសសបៀងនិងអាហារូបតែមភផ្ងខែរ។   

យទុធសាស្រសតាតសិតពីសីនតសិែុគសសបៀង នងិអាហារបូតែមភ 

ការគលើក្ក្មពស់សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ ាអាទិភាពននការអ្េិវឌសឍែ៏សំខាន់សស្រមាប់  
រាជរោឋសេិបាលក្មពុា និងាអាទិភាពមួយក្នុងការច្ូលរួមច្ំខណក្ក្នុងការសគស្រមច្គោលគៅអ្េិវឌសឍន៍
ស្របក្បគោយច្ីរភាពគៅក្មពុា។ រាជរោឋសេិបាលបានគបតាញសច្ិតតក្នុងការគលើក្ក្មពស់សនតិសុែគសសបៀង និង
អាហារូបតែមភ និងលុបបំបាត់អ្សនតិសុែគសសបៀង និងភាពអ្ត់ឃា្សន។ បញ្ហសសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ
បានក្ំណត់គៅក្នុងយុទធសាស្រសតច្តុគកាណរបស់រាជរោឋសេិបាលក្នុងែំ ក្់កាលទី៤ ឆនសំ២០១៩-២០២៣ 
សស្រមាប់ក្ំគណើន ការងារ សមធ្ម៌ និងស្របសទិធភាព ខផ្នការយុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍ាតិ២០១៩-២០២៣ 
និងស្រក្បែណឌគោលនគោបាយាតិោំ រសងគមឆនសំ២០១៦-២០២៥។ សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ
គនោះ បានទទួលសាគសល់ថាាសិទធិមូលោឋសនមួយ គៅក្នុងគសច្ក្តីស្របកាសាសក្លសតី ពីសិទធិមនុសសេ និងក្តិកា
សញ្ញសអ្នតរាតិ សតីពីសិទធ ិគសែឋក្ិច្ច សងគម នងិវបសបធ្ម៌ ខែលបានអ្នុម័តគោយស្របគទសក្មពុា។ 

ការពិនិតសយគ ើងវិញ ក្់ក្ តសលអាណតតិននយុទធសាស្រសតាតិសតីពីសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ
ឆនសំ២០១៤-២០១៨ បានគរៀបច្ំគ ើងគៅឆនសំ២០១៧។ ាលទធផ្ល រាជរោឋសេិបាលបានគរៀបច្ំខផ្នការ
យុទធសាស្រសតលេីរយៈគពល ៥ឆនសំ  ាយុទធសាស្រសតាតិគលើក្ទី២សតីពីសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ  
២០១៩-២០២៣។ ខផ្នការយុទធសាស្រសតាតិសតីពីសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ មានគោលបំណង
គោោះស្រសាយរាល់បញ្ហសក្ងវោះអាហារូបតែមភ ខែលប តសលមក្ពីអ្សនតិសុែគសសបៀង។ ខផ្នការយុទធសាស្រសតាតិ
លេីគនោះ មានគោលបំណងសំខាន់ៗច្ំនួន៨ ែូច្ា ទី១ ពស្រងឹងបរិសាថសនច្ំណីអាហារ និងអាក្បសបក្ិរិោ

ជំពូកទី ៥៖  េខុភាព េនតិេខុសេបៀង និង
អាហារបូតាម្ភេក្ាប់សកេងជំទង់និងយវុជន 
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របស់អ្តិលិជនគឆ្សោះគៅរក្ជគស្រមើសខែលមានសុែភាពលអ ទី២ គលើក្ក្មពស់ការគធ្វើពិពិធ្ក្មេផ្លិតក្មេ    
អាហារូបតែមភ និងរក្សាសងាវសក្់តនមល សុវតែិភាព និងរុណភាពច្ំណីអាហារ ទី៣ គលើក្ក្មពស់ទឹក្សាអសត អ្ន្ម័យ 
និងឥរិោបលអ្ន្ម័យ និងសមាភសរបរិកាខសរ គោយបគងកើនែំគណើរការខែលអាច្គធ្វើគៅបាន និងការគស្របើស្របាស់
សមាភសរបរិកាខសរ និងការ្្សស់បតូរឥរិោបល គែើមសបីខក្លមអការស្រសូបយក្សារធាតុច្ិញ្ចឹម និងកាត់បនែយជំងឺ 
ទី៤ សស្រមបសស្រមួលនិងអ្នុវតតក្មេវិធ្ីអាហារូបតែមភគៅក្ស្រមិតសហរមន៍ ទី៥ គលើក្ក្មពស់សមធ្ម៌ក្នុងការ
ទទួលបានអាហារស្ររប់ស្រោន់មានជីវាតិច្ស្រមុោះ និងអាហារូបតែមភលអ សស្រមាប់ស្របាជនងាយរងគស្រោោះ  
និងជួបការលំបាក្ គោយបគងក ើនឱកាសការងារ និងស្របាក្់ច្ំណូល ពស្រងឹងទីផ្សារ និងផ្តល់ការោំ រ 
សងគមទី៦ ការ រសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ និងសុែភាពតាមរែូវកាលននសាថសនភាពរា ស ំ នរ   
និងគស្រោោះអាសនន និងគស្រោោះមហនតរាយធ្មេាតិ រួមទាំង  ក្់ព័នធនឹងការខស្របស្របួលអាកាសធាតុ ទី៧ បគងកើន
រុណភាព និងការគស្របើស្របាស់គសវាសុែភាពខែល ក្់ព័នធនឹងអាហារូបតែមភ និងការគលើក្ក្មពស់ឥរិោបលលអ 
និង ទី៨ ធាន្ការគរៀបច្ំអ្េិបាលក្ិច្ចស្របក្បគោយស្របសិទធភាពសស្រមាប់សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ 
គៅថានសក្់ាតិ និងថានសក្់គស្រកាមាតិ។  

ក្នុងន្មាស្របធានស្រក្ុមការងារបគច្ចក្គទសោំ រសងគម សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ  
(TWG-SP & FSN) ននស្រក្ុមស្របឹក្សាសាតសរ និងអ្េិវឌសឍនវ៍ិស័យក្សិក្មេ និងជនបទ (CARD) បានសស្រមបសស្រមួល 
និងសហការាមួយស្រក្សួង សាថសប័ន នែរូអ្េិវឌសឍ និងសងគមសុីវិល គែើមសបីអ្នុវតតរួមោនសនូវអាទិភាពនន 
យុទធសាស្រសតាតិគលើក្ទី២សតីពីសនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភឆនស២ំ០១៩-២០២៣។ 

ទីភានសក្់ងារអ្ងគការសហស្របាាតិ ែូច្ា ក្មេវិធ្ីគសសបៀងអាហារពិេពគលាក្ អ្ងគការក្សិក្មេ
គសសបៀងអាហារ អ្ងគការយូនីគសហវ និងអ្ងគការសុែភាពពិេពគលាក្  បានគធ្វើការរួមោនសាស្រក្ុមការងារ
បគច្ចក្គទសគែើមសបីោំ រសងគម សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ និងគធ្វើមាស្រតោឋសនអាហារូបតែមភគៅក្មពុា 
គែើមសបីោំស្រទការងាររបស់រាជរោឋសេិបាល និងនែរូអ្េិវឌសឍន្ន្ គែើមសបីអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគនោះ។ 

គោលនគោបាយ នងិក្មេវធិ្សីែុភាពបនតពជូ នងិសែុភាពផ្លវូគេទ  

ខផ្នការយុទធសាស្រសតសុខាេិបាលគលើក្ទី២ ឆនសំ២០០៨-២០១៥ (HSP II) និងខផ្នការយុទធសាស្រសត
សុខាេិបាលគលើក្ទី៣ ឆនសំ២០១៦-២០២០ (HSP III) របស់ស្រក្សួងសុខាេិបាល បានទទួលសាគសល់ និង
គោោះស្រសាយបញ្ហសសុែភាពបនតពូជ សុែភាពមាតា ទារក្ និងក្ុមារ ខែលាអាទិភាពសំខាន់បំផ្ុតសស្រមាប់
សុែភាពាតិ។ ការគបតាញសច្ិតតខផ្នក្នគោបាយ ច្ំគ ោះសុែភាពមាតា បាន្លុោះបញ្្សំងផ្ងខែរគៅក្នុង
ខផ្នទីបងាហសញផ្លវូននរំនិតផ្តចួ្គផ្តើមក្មេវិធី្ពគនលឿន របស់ស្រក្សួងសុខាេិបាល ក្នងុការកាត់បនែយអ្ស្រតាមរណ
ភាពមាតា និងទារក្ឆនសំ២០១៦-២០២០ និងបានខណន្ំសតីពីអ្នតរារមន៍ខែលាអាទិភាពសំខាន់ក្នុងរ
យៈគពល ៥ឆនសំ គែើមសបីគ្លើយតបគៅនឹងគោលបំណង និងគោលគៅរបស់ខផ្នការយុទធសាស្រសតសុខាេិបាល
គលើក្ទី៣។ 
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សុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន បានបញ្ចូលាសមាសភារមួយ
ននយុទធសាស្រសតាតិគលើក្ទី១ សតីពីសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទ (NSRSH) ២០០៦-២០១០។ 
គោលការណ៍ខណន្ំថានសក្់ាតិ និងក្មេវិធ្ីបណ្តោះប តសល សតីពីគសវាក្មេសុែភាពផ្លូវគេទស្របក្បគោយ
មិតតភាព និងសុែភាពបនតពូជរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន បានបញ្ចូលគៅក្នុងយុទធសាស្រសតាតិ សតីពីសុែភាព
បនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទគលើក្ទី២ ឆនសំ២០១៣-២០១៦។ យុទធសាស្រសតាតិ សតីពីសុែភាពបនតពូជ 
និងសុែភាពផ្លូវគេទ ឆនស ំ២០១៧-២០២០ បានបញ្ចូលអាទិភាព គែើមសបីពស្រងឹងក្មេវិធ្ីសុែភាពបនតពូជ  
និងសុែភាពផ្លូវគេទរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនស្របក្បគោយមិតតភាព។ អ្នតរារមន៍ាអាទិភាពរនលឹោះៗ 
បានបគងកើតគ ើងគែើមសបី អ្នុវតតគោលវិធ្ីនវានុវតតន៍ និងភាពរឹងមាំននភាពានែរូសាធារណៈ និងឯក្ជន 
គែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនស្របក្បគោយ
មិតតភាព ាពិគសសគៅក្ខនលងខែលអ្នុវតតបានតិច្តួច្ និងគែើមសបី នែល់ស្រក្ុមគោលគៅាក្់លាក្់។  
ស្រក្ុមគោលគៅទាំងគនោះ រួមមានបុរគលិក្ក្ខនលងក្ំសានរ ក្មេក្រគរាងច្ស្រក្កាត់គែរ ក្មេក្រសំណង់ ក្មេក្រក្សិក្មេ   
ស្រក្ុមជនាតិភារតិច្ និងជនពិការ។ អ្នតរារមន៍ាអាទិភាពរនលឹោះៗ  មានគោលបំណងតស ូមតិ ក្នុងន្ម 
ាអ្នក្សស្រមបសស្រមួលសុែភាពសាធារណៈ និងឯក្ជនខែលមានសមតែភាពក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន  
និងក្មេវិធ្ីសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនស្របក្បគោយមិតតភាព  
និងរុណភាព ែូច្ខែលបានច្ុោះក្ិច្ចសនសាគស្រកាមរគស្រមាងោំ រសងគមលេ ី គែើមសបី គរៀបច្ំអ្នតរារមន៍រនល ឹោះ 
ាអាទិភាព ខែលគ្តសតគលើយុវជន និងការស្របាស្រស័យទាក្់ទង្្សស់បតូរឥរិោបល គលើក្ក្មពស់ការពនសាគពល
មាននផ្ទ គ ោះ (គោយគ្តសតគលើភារឦសានននស្របគទស) និងគធ្វ ើការស្រសាវស្រាវបខនែមគទៀត គែើមស បី
គឈវងយល់អ្ំពីបញ្ហសគៅពីគស្រកាយគពលមាននផ្ទគ ោះវ័យគក្េង និងឧបសរគសស្រមាប់ការទទួលបានព័ត៌មាន 
និងក្មេវិធី្សែុភាពបនតពូជ និងសែុភាពផ្លវូគេទរបសគ់ក្េងជំទង់ និងយុវជនស្របក្បគោយមិតតភាព។ 

ាគរៀងរាល់ ៥ឆនសំមតង ស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រី បានគធ្វើការបា សន់ស្របមាណពីសាថសនភាពគយនឌ័រគៅក្មពុា 
គែើមសបីពិនិតសយគមើលវឌសឍនភាព និងសមិទធិផ្លការងារគយនឌ័រ បញ្ហសស្របឈមន្ន្ គៅក្នុងខផ្នក្សំខាន់ៗ 
ែូច្ា ការបគងកើនភាពអ្ង់អាច្ខផ្នក្គសែឋក្ិច្ច ការអ្ប់រំ សុែភាព ស្រសតីក្នុងថានសក្់គធ្វើគសច្ក្តីសគស្រមច្ច្ិតត និង
ភាពាអ្នក្ែឹក្ន្ំ ក្ិច្ចការ រផ្លវូច្សាប់ និងអ្ំគពើហិងសាគលើស្រសតី គយនឌ័រ និងបខស្រមបស្រមួលអាកាសធាតុ។ល។ 
ស្រពមទាំងក្ំណត់អ្នុសាសន៍គោលនគោបាយគ្លើយតប។ គៅគពលគធ្វើការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ មានឯក្សារ
គោលនគោបាយសំខាន់ៗពីរ ខែលនិោយអំ្ពីសមភាពគយនឌ័រ និងការបគងកើនភាពអ្ង់អាច្ែល់ស្រសតីគៅ
ក្មពុា រួមមាន ខផ្នការសក្មេភាពាតិសតីពីការទប់សាកសត់អ្ំគពើហិងសាគលើស្រសតី  ឆនសំ២០១៩-២០២៣  
និងខផ្នការយុទធសាស្រសតន្រីរតនៈទី៥ ឆនសំ២០១៩-២០២៣។ ស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រីបានគរៀបច្ំ ខផ្នការ
សក្មេភាពរបស់រាជធានី គែតត សតីពីការបញ្សឈប់អា ហ៍ពិ ហ៍ និងការមាននផ្ទគ ោះគៅវ័យគក្េង 
ឆនសំ២០១៧-២០២១ គោយមានការោំស្រទពីអ្ងគការយូនីគសហវ សស្រមាប់គែតតរតនរិរី។ គែតតគនោះ  
បានក្ំណត់ថា អ្ស្រតាននការគរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងការមាននផ្ទគ ោះគៅវ័យគក្េងគក្ើនគ ើងែពស់។  
ក្មេវិធ្ីគោោះស្រសាយបញ្ហសអា ហ៍ពិ ហ៍គៅវ័យគក្េង បានអ្នុវតត និងោំស្រទគោយ អ្ងគការយូនីគសហវ  
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អ្ងគការខេលនអ្នតរាតិ មជសឈមណឌលសិទធិក្ុមារក្មពុា អ្ងគការខឃរអ្នតរាតិ អ្ងគការគលរីគែហូម (Terres 
des Hommes) និងអ្ងគការគផ្សេងគទៀត។ 

គោយមានការោំស្រទពីមូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន គៅច្គន្្សោះឆនសំ២០១៣ និងឆនសំ
២០១៥ ស្រក្សួងអ្ប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានផ្តួច្គផ្ត ើម និងអ្នុវតត ក្មេវ ិធ្ីសិក្សាការអ្ប់រ ំផ្ល ូ វ គេទ  
គៅតាមសាលាគរៀនចប់ពីក្ស្រមិតបឋមសិក្សាថានសក្់ទី៥ ែល់ថានសក្់ទី១១ (គលើក្ខលងខតថានសក្់ទី៩ ក្នុងគែតត
ច្ំនួន៧)។ ក្មេវិធ្ីសិក្សាការអ្ប់រំផ្ល ូវគេទ រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហសសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទ 
ខែលាខផ្នក្មួយននបំណិនជីវិត។ គៅឆនសំ២០១៥ ស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាគរៀបច្ំស្រក្បែណឌក្មេវិធ្ី
សិក្សាាតិ និងបានអ្នុម័តឱសយមានការអ្ប់រំសែុភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លវូគេទគៅក្នុងមុែវិាជសចំបាច់្។ 
ក្មេវិធ្ីគនោះបានគរៀបច្ំគ ើងគោយន្យក្ោឋសនសុែភាពសិក្សាននស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា។ គៅឆនសំ
២០២០ ការអ្ប់រំសុែភាពផ្លូវគេទ បានោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងក្មេវិធ្ីសិក្សាទាំងស្រសុង និងគៅឆនសំ២០២៣ 
ការអ្ប់រំសុែភាពផ្លវូគេទរំពឹងថានឹងផ្សេពវផ្សាយបានទូទំាងស្របគទស [៤១]។ គលើសពីគនោះ ការអ្ប់រំសុែភាព
ផ្លូវគេទក្៏បានគរៀបចំ្ និងអ្នុម័តគៅក្នុងក្មេវ ិធ្ីសិក្សាសស្រមាប់សិសសេគស្រៅសាលា និងបានអ្នុវតត 
គោយអ្ងគការគស្រៅ   រោឋសេិបាលក្នុងស្រសុក្ និងអ្ងគការអ្នតរាតិមួយច្ំនួន។ ការពស្រងីក្ការអ្ប់រំសុែភាព 
ផ្ល ូវគេទ ាអាទិភាព គៅក្នុងខផ្នការយុទធសាស្រសតវិស័យអ្ប់រំ២០១៩-២០២៣ យុទធសាស្រសតាតិសតី 
ពីសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផ្លូវគេទ និងខផ្នការសក្មេភាពាតិ គែើមសបីទប់សាកសត់អ្ំគពើហិងសាគលើស្រសតី 
ឆនសំ២០១៩-២០២៣។ 

គោងតាមគោលនគោបាយរបស់ស្រក្សួងសុខាេិបាល និងស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រី បាន្លុោះបញ្្សំង 
ពីគោលគៅ និងច្ក្ខ ុវ ិស័យែូច្ោនស។ គៅឆនស ំ២០១៥ ស្រក្សួងសុខាេិបាល បានគរៀបច្ំ និងខណន្ំសតី 
ពីគោលការណ៍ស្ររប់ស្ររងអ្ំគពើហឹងសាស្របឆំងនឹងស្រសតី និងក្ុមារ  គោយមានការោំស្រទោ សងជិតសនិទធ  
ពីស្រក្សួងក្ិច្ចការន្រី និងមូលនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន។ គៅក្ន ុងគោលការណ៍ខណន្ំ 
ថានសក្់ាតិគនោះ ក៏្បានភាជសប់ គសៀវគៅខណន្ំបខនែម សស្រមាប់អ្នក្ផ្តល់គសវាសុែភាពខែលទទួលែុសស្រតូវ 
ក្នងុការោំស្រទស្រសត ីនិងកុ្មារខែលាជនរងគស្រោោះ និងាអ្នក្រួច្ផុ្តពីអំ្គពើហិងសា។ 

៥.២ សាថសនភាពបច្ចុបសបនន 
 ៥.២.១ សនតិសុែគសសបៀង និងអាហារូបតែមភ 

ការបរិគភារអាហារ  

លទធផ្លពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញថា គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនសំ 
ខែលក្ំពុងគរៀនគៅបឋមសិក្សា និងមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ មានការលំបាក្ក្នុងការក្ំណត់អ្តែន័យ 
នន ក្សយ “អាហារូបតែមភ”។ គទាោះោ សង  ក្សយគនោះ ា ក្សយទូគៅខែលគរសាគសល់ក្នុងច្ំគ មយុវជន
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ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ គៅមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ ខែលមានការតមអាហារស្របចំនលៃ។  
តាមការយល់គឃើញរបស់ពួក្គរ អាហាររូបតែមភខែលមានសុែភាពលអ និងការទទួលទានស្របចំនលៃរួរខត 
រួមមាន ែូច្ា បាយ សាច្់ (សាច្់ស្រជូក្ សាច្់គោ សាច្់មាន់ ស្រតី) ស ុត បខនល និងទឹក្សាអសត។ ភារគស្រច្ើនគរ
បានគ្ល ើយថាខផ្លគឈើគៅច្ុងគស្រកាយ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរមួយច្ំនួន ាពិគសសអ្នក្ខែលមានអាយុ  
ច្គន្្ សោះពី១០-១៧ឆន ស ំ  បានបខនែមថា គេសជជៈមានាតិកាបូន (CSD) ទឹក្ខផ្លគឈើ ទឹក្គោោះគោ  
ទឹក្គោោះគោជូរ និងគេសជជៈប ូវក្មា្សំង។ ពួក្គរបានែឹងថា គេសជជៈមានាតិកាបូន (CSD) និងគេសជជៈ
ប ូវក្មា្សំងមានសុែភាពលអ គោយមានវីតាមីន និងអាហារូបតែមភ។ គស្រៅពីភាពសមសបូរខបបននមហ ូបអាហារ  
អ្ន្ម័យច្ំណីអាហារ  និងសុវតែិភាពច្ំណីអាហារ ក្៏គរបានចត់ទុក្ថាាក្តាតសសំខាន់សស្រមាប់សុែភាព
ផ្ងខែរ។ សារធាតុរីមីគៅក្នុងសាច្់ បខនល និងខផ្លគឈើ រឺាក្តីបារមភកាន់ខតខា្សំងគ ើងសស្រមាប់អ្នក្គ្លើយ
សំណួរគៅទីស្របជុ ំជន និងមួយច្ំនួនគទៀតគៅតាមតំបន់ជនបទ។ បញ្ហសគនោះស្រតូវបានផ្សេពវផ្សាយ 
គៅគលើប តសញសងគម(គហវសប ុក្) ខែលបងាហសញពីការស្រពួយបារមភសស្រមាប់យុវជន និងមនុសសេគពញវ័យ  
អំ្ពីអាហារខែលពួក្គរទទួលទានរាលន់លៃ។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមភារគស្រច្ើនបានគ្លើយថា គរបានផ្តល់សារធាតុច្ិញ្ចឹម 
ស្រតឹមស្រតូវែល់រាងកាយរបស់ពួក្គរ។ ពុំមានការគ្លើយអ្ំពីអ្សនតិសុែគសសបៀង ឬក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ  
គៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរគទ និងពួក្គរទាំងអ្ស់បានគ្ល ើយថា មានអាហារបីគពលក្នុងមួយនលៃ។  
អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគៅស្ររប់ស្រក្ុមអាយុទាំងអ្ស់បានគ្លើយថា ាគរឿយៗគរបរិគភារអាហារយឺតគពល  
ឬមិនបរិគភារអាហារ ប ុខនតមិនខែលែវោះអាហារគទ។ ស្រសតីទាំងគន្ោះបានពនសយល់ថា ពួក្គរមិនបរិគភារ
អាហារពីគស្រ ោះពួក្គរបានបរិគភារអាហារសស្រមន់មុនគពលែល់គពលបរិគភារអាហារ ែូច្ា ស្របហិតគច្ៀន  
មី នំខែេរ និងមីច្មអនិភ្ាសមៗ។ បុរសបានគ ល្ើយថា ពួក្គរបានបរិគភារអាហារគទៀងទាត់ និងទាន់គពលគវលា
ាងស្រសតីខែលច្ូលរួមគ្លើយសំណួរ។ ពួក្គរក្៏បានគ្លើយថា ោ សងគហាច្ ស់ពួក្គរបរិគភារអាហារ 
មួយចនគៅពីរចនក្នុងមួយគពល ាមួយសាច្់ និងបខនលស្ររប់ស្រោន់ គទាោះោ សង  មិនមានខផ្លគឈើ 
គៅគពលបរិគភារអាហារស្របចំនលៃរបស់ពួក្គរគទ។ អ្នក្ខែលរស់គៅក្នុងេូមិឆងសយពីទីស្របជុំជន និងផ្សារ 
បានគ្លើយថា ពួក្គរបរិគភារខផ្លគឈើបានពីសួនោំ ំខក្សបរផ្ទោះ ស្របគសើរាងខផ្លគឈើខែលលក្់គៅឯទីផ្សា
រ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរគៅទីស្របជុំជន មិនបានគ្លើយអ្ំពីការលំបាក្ក្នុងការទទួលបានខផ្លគឈើគទ។ 

រ ូបភាពទី៣២ លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថា យុវជនាបុរស និងស្រសតីភារគស្រច្ើន 
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ មានអាហារស្ររប់ស្រោន់ក្នុងរយៈគពល ២៤គមា សង។ ពួក្គរទាំងអ្ស់  
បានគ្លើយថា ពួក្គរបរិគភារបាយ មានសាច្់ ឬស្រតី  ៩៨ភាររយ បខនលសលឹក្នបតង ៧១ភាររយ និងខផ្លគឈើ 
និងស ុត ៦០ភាររយ។ ផ្លិតផ្លស្របចំនលៃ ែូច្ា ស្រោប់ធ្ញ្ញាតិ ស្រោប់ខផ្លគឈើ និងស្រោប់ធ្ញ្ញាតិគផ្សេងៗ 
ាអាហារខែលបានគស្របើស្របាស់តិច្បំផ្ុតក្នុងរយៈគពល ២៤គមា សង ខែលមានច្គន្្សោះពី១២-៣០ភាររយ 
បានបរិគភារ។ មិនមានសែិតិែុសោនសរវាងអ្នក្គ ល្ើយសំណួរគៅទីស្របជុំជន និងជនបទ។ 
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រូបភាពទី32៖ ការបរិគភារអាហាររបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងរយៈគពល២៤ គមា សងច្ុងគស្រកាយ តាមគេទ (រិត
ា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមខែលបានគ្លើយសំណួរ n =១.០០០ន្ក់្ 

ក្នុងច្ំគ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិ 
បានគ្ល ើយថា បានបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្គសទ ើរខតស្ររប់គពលក្ន ុងរយៈគពល ៣០នលៃ ច្ុងគស្រកាយ 
មាន ៥៩ភាររយ បានបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្គពលែលោះមាន៣០ភាររយ និងក្ស្រមឬមិនខែលបរិគភារ
អាហារគពលស្រពឹក្មាន១១ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមានវ័យចស់ បានគ្លើយថាមិនបានបរិគភារអាហារ 
គពលស្រពឹក្គស្រច្ើនាងអ្នក្គ្លើយសំណួរមានវ័យគក្េង។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ 
បានគ្លើយថា ក្ស្រម ឬមិនខែលបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្គទ មានស្របមាណ ១៣ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀប
គៅនឹងអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ មាន៧ភាររយ ។ មិនមានភាពែុសោនស 
រួរឱសយក្ត់សមាគសលរ់វាងតំបន់ទីស្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ ឬតាមគេទគទ។  

១២,៨

១៤,៦

៣០,១

៤៣,៣

៥២,៩

៦០,៧

៦២,៤

៧០,៩

៩៧,៦

១០០

១២,៦

១២,៨

៣១,៨

៤២,២

៥៣,២

៦១,២

៦០,៤

៧១,០

៩៧,៦

១០០

១៣,០

១៦,៤

២៨,៤

៤៤,៤

៥២,៦

៦០,២

៦៤,៤

៧០,៨

៩៧,៦

១០០

Nuts and seeds

Pulses, including beans, lentils and peas

Milk and other dairy products

Vitamin A-rich fruits, vegetables, roots and tubers

Other vegetables, including onion, tomato,
cucumber, radish, aubergine (eggplant), round

aubergine (round eggplant), etc

Fruit, including guava, banana, watermelon,
pineapple, jackfruit, wood apple, green mango, etc.

Eggs

Dark leafy green vegetables

Meat, poultry, and fish

Cereals, Grains, white roots, tubers

Male

Female

Both sexes

ស្រោប់ធ្ញ្ញាតិ រុក្ខាតិឬសពណ៌ស គមើមរុក្ខាតិ

សាច្់ បសុសតវ ស្រតី

បខនលពណ៌នបតង់ចស់

ស ុត

ខផ្លគឈើ រួមមានស្រតខបក្ គច្ក្ ឪ ឹក្ មានសស់ ែនុរ ែវិត 
សាវសយែចី។ល។

បខនលគផ្សេងគទៀត ែូច្ា ែទឹមបារាំង គប ងគបា សោះ ស្រតសក្់ ន្
គៅ ស្រទាប់ខវង ស្រទាប់ែលី។ល។ 

ខផ្លគឈើមានវីតាមីន A បខនល ឬសរុក្ខាតិ គមើមរុក្ខាតិ

ទឹក្គោោះគោ និងផ្លិតផ្លស្របចំនលៃ

ស្រោប់ធ្ញ្ញាតិ រួមមាន សខណ្ក្ សខណ្ក្ខលនទីល 
សខណ្ក្បារាំង

ស្រោប់ធ្ញ្ញាតិ និងស្រោប់ខផ្លគឈើ

ស្របុស

ស្រសី

ទាំងពីរគេទ
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អ្នក្ខែលក្ំពុងរស់គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលគលើសពី ៦០០ែុលា្សរក្ន ុងមួយខែ  
បានបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្មាន៧១ភាររយ គទៀងទាត់ាងអ្នក្ខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលស្របចំខែ 
២០០ ែុលា្សរក្នុងមួយខែ និងគស្រកាម ២០០ែុលា្សរក្នុងមួយខែខែលមានស្រតឹមខត ៥៤ភាររយ។ អ្នក្ខែល
មានស្របាក្់ច្ំណូលទាបបំផ្ុតស្របចំខែ បានគ្លើយថាមិនខែលបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ក្នុងរយៈគពល  
៣០នលៃច្ុងគស្រកាយមានស្របមាណា ១០ភាររយ (តារាងទី២៨)។ 

តារាងទី28៖  ការបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ញឹក្ញាប់ក្នងុរយៈគពល ៣០នលៃច្ុងគស្រកាយ តាមស្របាក្់ច្ំណូលស្ររួសារ
ស្របចំខែ (រិតា%) 

ស្របាក្ច់្ំណលូស្ររសួារ 
តចិ្ាង 

១០០ែលុា្សរ 
ព១ី០១-២០០ 

ែលុា្សរ 
ព២ី០១-៤០០ 

ែលុា្សរ 
ព៤ី០០១-៦០០ 

ែលុា្សរ 
គលើស 

៦០០ ែលុា្សរ 
មិនខែលគសាោះ ១០,៤ ៣,៧ ៥,៩ ៣,៩ ២,៥ 
យូរៗមតង ៥,៥ ៤,៩ ៤,៦ ៧,៨ ១,៦ 
គពលែលោះ ៣១,៧ ៣៥,៦ ២៧,១ ៣១,១ ២៥,២ 
គសទើរខតស្ររប់គពល ៦,៩ ៦,១ ១០,៤ ១០,៧ ១២,២ 
ស្ររប់គពល ៤៥,៥ ៤៩,៧ ៥២ ៤៦,៥ ៥៨,៥ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមខែលបានគ្លើយសំណួរ n =៧៥៥៨ 

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានស្របាក្់ច្ំណូល្ទសល់ែលួន បានរងផ្លប ោះ ល់គោយជំងឺ 
រីក្រាលោលកូ្វីែ-១៩ បានគ្លើយថា មិនខែល ឬក្ស្រមបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃច្ុង
គស្រកាយ មាន ១៩ភាររយ បានបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្គពលែលោះ មាន ៣៧ភាររយ និងបានបរិគភារ
អាហារគពលស្រពឹក្គសទើរខតស្ររប់គពល ឬស្ររប់គពលមាន ៤៤ភាររយ។ 

រូបភាពទី33៖ ការបរិគភារអាហារគពលស្រពឹក្ញឹក្ញាប់ក្នងុរយៈគពល ៣០នលៃច្ុងគស្រកាយ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលរង
ផ្លប ោះ ល់គោយការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ (រិតា%) 

 

ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួមគ្លើយសំណួរ n = ៤៣ ននអ្នក្ខែលមានការងារគធ្វើបានរងផ្លប ោះ ល់គោយការរាលោលននជំងឹក្ូវីែ-១៩  រាប់បញ្ចូលទាំង
ការបញ្សឈប់ពីការងារាអ្ច្ិនស្រនតយ៍និងាបគ តសោះអាសនន និងការកាត់ស្របាក្់ខែ 

១៦,៣ ២,៣

៣៧,២
៩,៣

៣៤,៩
Never

Rarely

Sometimes

Most of the time

Always

មិនខែល
ក្ស្រម
គពលែលោះ

គសទើរខតស្ររប់គពលគពល
ស្ររប់គពល
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គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិននការទទួលទានគេសជជៈ ាពិគសសគេសជជៈប ូវក្មា្សំង  
និងគេសជជៈខែលមានាតិកាបូន(CSD) យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្ សោះពី ១០-២៤ឆនសំភារគស្រច្ើន  
បានគ្លើយថា បានទទួលទានមតងឬគស្រច្ើនែងក្នុងមួយសបាតសហ៍ក្នុងរយៈគពលមួយខែក្នលងមក្គនោះមាន  
៥៨ភាររយ  បានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយនលៃមាន២៤ភាររយ។ គរបានគមើលគឃើញ 
ទមា្សប់គនោះ គៅតាមតំបន់ស្របជុំជន និងជនបទ។ បុរសមានកាន់ខតគស្រច្ើន បានទទួលទានគេសជជៈស្របគេទគនោះ 
គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងស្រសតី។ បុរសបានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយសបាតសហ៍មាន ៦២ភាររយ 
គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្រសតីមាន ៥៤ភាររយ។ គោងតាមអ្នក្គ្លើយសំណួរមានអាយុគស្រច្ើនបានគ្លើយថា 
បានទទួលទានគស្រច្ើនាងអ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែលមានអាយុតិច្។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែលមានអាយុ 
ច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ បានទទួលទានគេសជជៈោ សងតិច្មតងក្នុងមួយសបាតសហ៍មានស្របមាណ ៥០ភាររយ  
និងបានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយនលៃមាន១៣ភាររយ (ក្នុងច្ំគ ម ៥០ភាររយ)។ 
ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ បានគ្លើយថា បានទទួលទានោ សងគហាច្
 ស់មតងក្នុងមួយសបាតសហ៍មាន៦៤ភាររយ និងបានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយនលៃមាន 
៣២ភាររយ (ក្នុងច្ំគ ម៦៤ភាររយ)។ ក្នុងច្ំគ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ 
បានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយសបាតសហ៍មាន៥៩ភាររយ និងបានទទួលទានោ សងគហាច្
 ស់មតងក្នុងមួយនលៃមាន ៣១ភាររយ (ក្នុងច្ំគ ម៥៩ភាររយ)។ 

រូបភាពទី34៖ ការទទួលទានគេសជជៈក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃក្នលងមក្ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

គក្េងជំទង់ និងយុវជនភារគស្រច្ើន មិនបានបរិគភារអាហារគៅគស្រៅផ្ទោះ ក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃច្ុង
គស្រកាយ មាន ៧៣ភាររយ (រូបភាពទី៣៥)។ បុរសបានគ្លើយថា បានបរិគភារអាហារគៅគស្រៅផ្ទោះមាន 
៣១ភាររយ  គស្រច្ើនាងស្រសតីខែលមានខត២៤ភាររយ ។ ការបរិគភារអាហារគពលលាងសច្របស់អ្នក្ខែលរស់គៅ
តំបន់ស្របជំុជនមានលក្ខណៈធ្មេតាាង អ្នក្ខែលរស់គៅតំបន់ជនបទ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរគៅតំបន់ស្របជុំជន 

២១,៩

៤

១៦,១

១៤,៣

១៨,៨

១០,៩

១៣,៤

០,៦

Did not drink

One time

Two or three times

Once every week

More than one time per week

Almost every day

At least once per day

(Refused to answer)

មិនខែលផឹ្ក្
មតង
ពីរែង ឬបីែង
មតងាគរៀងរាល់សបាតសហ៍
គស្រច្ើនាងមតងាគរៀងរាល់សបាតសហ៍
គសទើរខតរាល់នលៃ
ោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយនលៃ

បែិគសធ្មិនគ ល្ើយ
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បានគ្លើយថា បានបរិគភារអាហារគពលលាងសច្គៅគស្រៅផ្ទោះក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ ច្ុងគស្រកាយ មាន ៣៨ភាររយ 
គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងអ្នក្គ ល្ើយសំណួរគៅតំបន់ជនបទ មានស្រតឹមខត២២ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

 

 
រូបភាពទី35៖ គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានបរិគភារអាហារគៅគស្រៅផ្ទោះញឹក្ញាប់ក្នុងរយៈគពល ៧នលៃក្នលងមក្ 
(រិតា%) 

 
ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n =១.០០០ន្ក់្ 

របបអាហាររបសស់្រសត ី

សូច្ន្ក្រសតង់ោរននរបបអាហារខែលមានសារធាតុច្ស្រមុោះអ្បសបបរមាសស្រមាប់ស្រសតី (MDD-W)  
ាឧបក្រណ៍សស្រមាប់វាស់អ្ំពីរុណភាពននការតមអាហាររបស់ស្រសត ីខែលសែ ិតគៅក្ន ុងវ ័យបនតពូជ  
(១៥-៤៩ឆនសំ)។ ការវាស់ខវងគនោះ បានយក្សមាមាស្រតននស្រសតីខែលបរិគភារអាហារអ្បសបបរមាននស្រក្ុម
អាហារ ខែលបានក្ំណត់ោ សងគហាច្ ៥ស្រក្ុម ក្នុងច្ំគ ម ១០ស្រក្ុម ខែលបានបរិគភារក្នុងរយៈគពល 
២៤គមា សងច្ុងគស្រកាយ។ ស្រក្ុមអាហារទាំងគនោះបានបងាហសញគៅក្នុងរូបភាពទ ី៣២។ ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ 
និងយុវជនខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិ ាស្រសតីខែលសែិតក្នុងវ័យបនតពូជអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ 
មាន ៣២ភាររយ។ តារាងទី២៩ បានបងាហសញថា ស្រសតីខែលសែិតក្នុងវ័យបនតពូជ បានទទួលទានរបប
អាហារអ្បសបបរមាែុសោនសៗននស្រក្ុមអាហារ ៥ ឬគស្រច្ើនស្រក្ុម មាន ៦៦ភាររយ។ ស្រសតីខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារ
ខែលមានស្រសតីខែលាគមស្ររួសារទំនងាអាច្ទទួលយក្មរបបអាហារអ្បសបបរមាែុសោនសៗ ាងស្រសតីខែល
រស់គៅក្ន ុងស្ររួសារខែលមានបុរសាគមស្ររួសារ។ ស្រសត ីគៅតំបន់ទីស្របជុ ំជន បានបរិគភារអាហារ 
ោ សងតិច្ ៥ ស្រក្ុមមានស្របមាណ ៧៧ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្រសតីខែលរស់គៅតំបន់ជនបទ  
មាន៥៦ភាររយ។ 

 
 

៧២,៧

៤,៨
៧,៣

៤,៨
១,៧ ១,៤ ១,៦

៥,៧

Never 1 day 2 day 3 days

4 days 5 days 6 days 7 days

មិនខែល ១នលៃ ២នលៃ ៣នលៃ

៧នលៃ៦នលៃ៥នលៃ៤នលៃ
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តារាងទី29៖ របបអាហារអ្បសបបរមាច្ស្រមុោះសស្រមាប់ស្រសតីខែលសែិតក្នុងវ័យបនតពូជ (អាយុច្គន្្សោះពី១៥-៤៩)  (រិត
ា%) 

 សរបុ 

គមស្ររសួារតាមគេទ តាមតបំន ់
ក្នងុច្គំ ម 
ស្ររសួារខែលមាន
បរុសាគមស្ររសួារ 

ក្នងុច្គំ ម 
ស្ររសួារខែលមាន 
ស្រសតាីគមស្ររសួារ 

ស្របជុជំន ជនបទ 

របបអាហារក្ស្រមិតទាប (មានស្រក្ុមអាហារតិច្ាង 
៥ស្រក្ុម) 

៣៣,
៧ 

៣៦,៩ ២៥,៦ ២៣,០ ៤៣,៦ 

របបអាហារខែលអាច្ទទួលយក្បាន (មានស្រក្ុម
អាហារច្ំនួន ៥ស្រក្ុម  ឬគលើសពី៥ស្រក្ុម) 

៦៦,៣ ៦៣,១ ៧៤,៤ ៧៧,០ ៥៦,៤ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួមបានគ្លើយសំណួរាស្រសតីខែលសែិតគៅក្នុងវ័យបនតពូជ (១៥-២៤) n = ៣១៥ន្ក្់  

 
យទុធសាស្រសតគោោះស្រសាយវបិតតហិរិញ្ញវតែ ុ

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គរបានសួរថាគតើយុទធសាស្រសតអ្វីែលោះខែលពួក្គរ
បានអ្នុវតតគែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ ឬគៅគពលោមសនស្របាក្់ទិញអាហារក្នុងរយៈគពល
ស្របាំពីរនលៃច្ុងគស្រកាយ។ រូបភាពទី៣៦ បងាហសញថា អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនមិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត
គោោះស្រសាយបញ្ហសក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារក្នុងរយៈគពលស្របាំពីរនលៃ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរបានគ្លើយថា  
បានពឹងខផ្អក្គលើការទិញជគស្រមើសមុែមហ ូបអាហារឱសយបានតិច្ ឬមហ ូបអាហារខែលមានតនមលគថាក្មាន
ស្របមាណ ៣១ភាររយ បានទិញសស្រមាប់រយៈគពល ១ គៅ ៣នលៃមាន ២០ភាររយ បានទិញសស្រមាប់ 
រយៈគពល ៤ គៅ ៦នលៃមាន៧ភាររយ និង បានទិញសស្រមាប់រយៈគពល៧នលៃមាន ៤ភាររយ។ អ្នក្ច្ូលរួម
គ្លើយសំណួរ បានគ្លើយថា ស្រក្ុមស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានែចីស្របាក្់ ឬពឹងខផ្អក្គលើមិតតេក្តិ ឬសាច្់ញាតិមាន
ស្របមាណ ៨ភាររយ បានែចីស្របាក្់សស្រមាប់រយៈគពល ១ គៅ ៣នលៃមាន៦ភាររយ បានែចីស្របាក្់សស្រមាប់ 
រយៈគពល ៤ គៅ ៦នលៃ មាន ១,៥ភាររយ និងបានែចីស្របាក្់សស្រមាប់រយៈគពល៧នលៃមានខត ១ភាររយ  
ប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ បានគ្ល ើយថា បានកាត់បនែយការបរិគភារអាហារក្នុងរយៈគពល ៧នលៃ  
មានស្របមាណ ១៧ភាររយ បានកាត់បនែយសស្រមាប់រយៈគពល ១ គៅ ៣នលៃមាន ១៥ភាររយ បាន 
កាត់បនែយសស្រមាប់រយៈគពល ៤ គៅ ៦នលៃមាន ១ភាររយ និង បានកាត់បនែយសស្រមាប់រយៈគពល ៧នលៃ
មាន១ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ បានគ្លើយថាបានកាត់បនែយបរិមាណអាហាររបស់ពួក្គរក្នុងរយៈគពល
៧នលៃមានស្របមាណ ២១ភាររយ បានកាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល ១ គៅ ៣នលៃមាន 
១៥ភាររយ បានកាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល ៤ គៅ ៦នលៃ មាន ៤ភាររយ និងបាន
កាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល៧នលៃមាន២ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ គសទើរខតមួយភារបួន 
បានគ្ល ើយថា មនុសសេគពញវ័យបានកាត់បនែយបរិមាណអាហាររបស់ពួក្គរ គែើមសប ីទុក្ឱសយគក្េងតូច្ៗ 
ក្នុងស្ររួសារសស្រមាប់ រយៈគពល ៧នលៃមាន ២៣ភាររយ បានកាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល 
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១ គៅ ៣នលៃមាន ១៦ភាររយ បានកាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល ៤ គៅ ៦នលៃមាន 
៤ភាររយ និងបានកាត់បនែយបរិមាណអាហារសស្រមាប់រយៈគពល ៧នលៃមាន ៣ភាររយ។ 

រូបភាពទី36៖ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយអាហារមូលោឋសនខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសារគក្េងជទំង់ និងយុវជនក្នុង 
រយៈគពលស្របាំពីរនលៃច្ុងគស្រកាយ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n = ១.០០០ន្ក់្ 

 

សនទសសេន៍ននយុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ (rCSI) បានបគងកើតគ ើងគោយបញ្ចូលោនសរវាង
យុទធសាស្រសតននការគោោះស្រសាយអាហារមូលោឋសន និងភាព ក្់ព័នធធ្ៃន់ធ្ៃររបសវ់ា។ សនទសសេន៍ននយុទធសាស្រសត
កាត់បនែយមហូបអាហារ បានបញ្ចូលយុទធសាស្រសតនីមួយ  ៗ(គតើស្រតូវអ្នុវតតយុទធសាស្រសតប ុន្មសនែង) និងយុទធសាស្រសត
ខែល ក្់ព័នធនឹង ស្ររួសារខែលបានគ ល្ើយអំ្ពីបញ្ហសស្របឈមននការបរិគភារច្ំណីអាហារ។ ារួម ពិនទមុធ្សយម
ននសនទសសេន៍ននយុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ ក្ន ុងច្ំគ មស្រក្ុមស្ររួសារគក្េងជំទង់ និងយុវជន  
មាន ៤,៨។ គរសគងកតគឃើញថា ពិនទុមធ្សយមននសនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ ែពស់ាងតិច្តួច្ 
គៅក្នុងស្ររួសារខែលមានស្រសតីាគមស្ររួសារ គបើគស្របៀបគធ្ៀបាមួយស្ររួសារខែលមានបុរសាគមស្ររួសារ។ 
ពិនទមុធ្សយមក្នងុចំ្គ មស្ររួសារខែលមានស្រសតីាគមស្ររួសារ មាន ៥,៨ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងស្ររួសារខែលមាន
បុរសាគមស្ររួសារមាន ៤,៣។ ពិនទាុមធ្សយមមាន ៥,១ អាច្ែពស់បនតិច្ និងមាន ៤,១ អាច្ទាបបនតិច្គៅ
តំបន់ជនបទ។ គៅគពលគស្របៀបគធ្ៀបទីតំាងេូមិសាស្រសតគផ្សេងៗោនស តំបន់ែពង់រាបនិងតំបន់េនំ មានពិនទុសនទសសេន៍
យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារែពស់បំផ្ុតមាន ៧,១ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងតំបន់គផ្សេងគទៀត រួមទាំង
តំបន់គ ន្រសមុស្រទខែល ពិនទទុាបបំផុ្តមាន ៣,៤។ 

៧៧,០

៧៩,២

៨២,៤

៩១,៣

៦៧,៧

១៥,៧

១៤,៨

១៤,៩

៦,០

២០,០

៦,៨

៥,៦

២,៥

២,៥

១០,៩

០,៥

០,៤

០,២

០,២

១,៤

E. Reduced the quantity consumed by adults to offer
more to young children

D. Reduced the portion size of meals

C. Reduced the number of meals eaten per day

B. Borrowed food or relied on help from friends or
relatives

A. Relied on less preferred or less expensive food

0 day 1-3 days 4-7 days (DK/Not remember)

ក្. ពឹងខផ្អក្គលើការទិញជគស្រមើសមុែមហូបឱសយបានតិច្ ឬមហូបខែល
មានតនមលគថាក្

ែ. ែចីមហូបអាហារ ឬពឹងខផ្អក្គលើការជួយពីមិតតេក្តិ ឬសាច់្ញាតិ

រ. កាត់បនែយចំ្នួនអាហារបរិគភារសស្រមាប់១នលៃ

ឃ. កាត់បនែយបរិមាណអាហារ

ង. កាត់បនែយបរិមាណអាហាររបស់មនុសសេគពញវ័យទុក្ឱសយ
គក្េងតូច្ៗ

០នលៃ ៤-៧នលៃ មិនែឹង១-៣នលៃ
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តារាងទី30៖ ពិនទមុធ្សយមននសនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារតាមសូច្ន្ក្រខបងខច្ក្គផ្សេងៗោនស (rCSI) 
  ពនិទុមធ្សយមនន rCSI 
គមស្ររសួារតាមគេទ 
គមស្ររួសារាបុរស ៤,៣ 
គមស្ររួសារាស្រសត ី ៥,៨ 
តាមតំបនទ់សី្របជុំជន នងិជនបទ 
ស្របជំុជន ៤,១ 
ជនបទ ៥,១ 
តាមទីតាងំេមូសិាស្រសត 
តំបន់វាលទំន្ប ៤,០ 
តំបន់ទគនលសាប ៥,៧ 
តំបន់គ្នរសមុស្រទ ៣,៤ 
តំបន់ែពង់រាបនិងតំបន់េនំ ៧,១ 

  

 រូបភាពទី ៣៧, ៣៨ និង៣៩ បងាហសញពីសនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារតាមសូច្ន្ក្រ
ខបងខច្ក្គផ្សេងៗោនស។ សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារបានបងាហសញ ាភាររយននច្ំនួន
ស្ររួសារគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានទទួលយក្សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហ ូបអាហារ 
ោ សងគហាច្ ស់មួយ(ក្ន ុងច្ំគ ម៥  ពី “ក្” ែល់ “ង” ខែលបានបងាហសញក្ន ុងរូបភាពទី៣៦)  
ក្នុងរយៈគពលស្របាំពីរនលៃក្នលងមក្។ ស្ររួសារខែលបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយមាន ៥២
ភាររយ។ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគេទននគមស្ររួសារ ក្ន ុងច្ំគ មស្ររួសារខែលមានស្រសត ីាគមស្ររួសារបាន 
អ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ សមួ់យមាន ៥៥ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងស្ររួសារខែលមានបុរស
ាគមស្ររួសារមាន៥១ភាររយ។ សែិតិក៏្បានបងាហសញពីភាពពែុសោនសរវាងសមាមាស្រតននអ្នក្គ្លើយសំណួរ
តាមតំបន់ជនបទ និងសមាមាស្រតននអ្នក្គ្ ល ើយសំណួរតាមទីស្របជុ ំជន ខែលបានគធ្វ ើការងារគលើ 
សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ មានភាររយែពស់គៅតំបន់ជនបទមាន ៥៦ភាររយ  
គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងតំបន់ទីស្របជុំជនមាន ៤៤ភាររយ។ គរបានក្ត់សមាគសល់ថាអ្ស្រតាែពស់បំផ្ុតគៅតំបន់
ែពង់រាប និងតំបន់េនំ មាន៦៤ភាររយ តំបន់ទគនលសាប មាន៥៧ភាររយ តំបន់គ្នរសមុស្រទ មាន៥២ភាររយ 
និងតំបន់វាលទំន្បមាន ៤៦ភាររយ (រូបភាពទី៣៩)។ 
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រូបភាពទី37៖ សនទសសេន៍យុទធសាស្រសតកាត់បនែយមហូបអាហារ តាមគេទននគមស្ររួសារ (រិតា%) 

  

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

 

រូបភាពទី38៖ សនទសសេន៍យទុធសាស្រសតកាត់បនែយមហបូអាហារ តាមទីស្របជុជំន នងិជនបទ (រតិា%) 

  

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 
 

  

៥០,៦
៤៩,៤

Among the families with a male HH 

(YES) At least one coping strategy was implemented

(NO) No coping strategies were implemented

ក្នុងច្ំគ មស្ររួសារខែលមានគមស្ររួសារាបុរស

(បាទ/ចស) បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយ

(គទ) មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត

៥៤,៩
៤៥,១

Among the families with a female HH

(YES) At least one coping strategy was implemented

(NO) No coping strategies were implemented

ក្នុងច្ំគ មស្ររួសារខែលមានគមស្ររួសារាស្រសតី

(បាទ/ចស)បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយ

(គទ) មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត

៤៤,៤
៥៥,៦

Among those living in urban areas

(YES) At least one coping strategy was implemented

(NO) No coping strategies were implemented

(បាទ/ចស)បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយ           

(គទ) មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្រស់គៅតំបន់ទីស្របជុំជន

៥៦,១

៤៣,៩

Among those living in rural areas

(YES) At least one coping strategy was implemented

(NO) No coping strategies were implemented

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្រស់គៅតំបន់ជនបទ

(បាទ/ចស)បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយ

(គទ) មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត
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រូបភាពទី39៖ សនទសសេន៍យទុធសាស្រសតកាត់បនែយមហបូអាហារតាមទីតាំងេូមិសាស្រសត (រតិា%) 

 
ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

 បខនែមគលើយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយអាហារមូលោឋសន គរបានសួរគៅគក្េងជំទង់ និងយុវជន  
គតើសក្មេភាពច្ិញ្ចឹមជីវ ិតអ្វីែលោះខែលស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានគធ្វ ើក្ន ុងអ្ំ ុងគពល ៣០នលៃច្ុងគស្រកាយ  
គែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ ឬគៅគពលោមសនស្របាក្់ទិញអាហារ។ យុទធសាស្រសតគនោះ  
បានផ្តល់ការយល់ែឹងកាន់ខតស្របគសើរ អ្ំពីសមតែភាពក្នុងការគោោះស្រសាយបញ្ហសក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ  
រយៈគពលខវង ចំ្គ ោះស្ររួសារទាំងឡាយ ខែលធា្សប់មានភាពោ សប់យុឺនក្នុងជីវភាព ឬមានស្រទពសយសមសបតតិ
តិច្តួច្។ តារាងទី៣១ បងាហសញទិននន័យពីការសទង់មតិននយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយការច្ិញ្ចឹមជីវិត ខែលអ្នុវតត
គោយស្រក្ុមស្ររួសារយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ ក្ន ុងរយៈគពល ៣០នលៃក្នលងមក្។  
អ្នក្គ្លើយសំណួរ បានគ្លើយថា ពួក្គរបានគស្របើស្របាស់ស្របាក្់សនសេំក្នុងស្ររួសារ ឬស្របាក្់សនសេំរបស់គក្េងជំទង់ 
គែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសែវោះគសសបៀងគៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរមានស្របមាណា៣១ភាររយ ស្ររួសាររបស់
ពួក្គរបានកាត់បនែយការច្ំ យខែលមិនខមនអាហារមានស្របមាណ២៥ភាររយ និងបានែចីស្របាក្់ពី 
សាថសប័នហិរញ្ញវតែុ គែើមសបីទិញអាហារសស្រមាប់ស្ររួសារមាន១២ភាររយ។ របាយការណ៍គនោះ បានពីអ្នក្គ្លើយ
សំណួរគៅតំបន់ជនបទ ១៣ភាររយ និងគៅតំបន់ទីស្របជុំជន ៩ភាររយ។ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយ 
គផ្សេងគទៀត បានបងាហសញថា មានអ្ស្រតាច្គន្្សោះពី ៥-៨ភាររយ ែូច្ា ការលក្់ឧបក្រណ៍គស្របើស្របាសក់្នុងផ្ទោះ  
ឬស្រទពសយសមសបតតិតិច្តួច្ ការលក្់របស់របរ្ទសល់ែលួន ឬមគធ្សាបាយែឹក្ជញ្ជូន និងការគលើក្ទឹក្ច្ិតតសមាជិក្
គពញវ័យឱសយគធ្វើការគៅក្ខនលងគផ្សេង។ មានខតអ្នក្គ ល្ើយសណំរួពីរន្ក់្ប ុគ ្សោះខែលាបុរសគៅទីស្របជុំជន
មានសក្់ និងស្រសតីគៅជនបទមានសក្់ បានគ្លើយថា បានគធ្វើសក្មេភាពែុសច្សាប់ក្នុងរយៈគពល ១២ខែច្ុងគស្រកាយ 
គែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរពីរន្ក្់គផ្សេងគទៀតខែលាបុរស 
គៅទីស្របជុំជនមានសក្់ និងាស្រសតីគៅជនបទមានសក្់ បានគ្លើយថា បានគែើរសុំលុយ ឬទំនិញគរក្នុងរយៈគពល
១២ខែចុ្ងគស្រកាយគនោះ។ 

៤៦

៥៧

៥១,៧

៦៤

៥៤

៤៣

៤៨,៣

៣៦

Plains Region

Tonle Sap Region

Coastal Region

Plateau and Mountain Region

(YES) At least one coping strategy was implemented

(NO) No coping strategies were implemented

តំបន់ែពង់រាបនិងតំបន់េនំ

តំបន់គ្នរសមុស្រទ

តំបន់បឹងទគនលសាប

តំបន់វាលទំន្ប

(បាទ/ចស) បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតោ សងគហាច្ ស់មួយ
(គទ) មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត
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តារាងទី31៖ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព ខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសារគក្េងជទំង់ នងិយុវជនក្នងុ រយៈគពល
៣០ នលៃច្ុងគស្រកាយ (រិតា%) 

យទុទសាស្រសតគោោះស្រសាយជវីភាព ជគស្រមើសគ្លើយ ស្របជុំជន ជនបទ សរបុ 

ក្. លក់្សមាភសរគស្របើស្របាស់ក្នុងផ្ទោះ ឬរបស់របរគផ្សេងៗរួមមានវិទសយុ 
គស្ររឿងសងាហសរឹម ទូទឹក្ក្ក្ ទូរទសសេន៍ គស្ររឿងអ្លងាកសរ 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៦ ១,៤ ១,១ 

ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ៦,៨ ៨,០ ៧,៦ 

ែ. លក់្របស់របរ ឬមគធ្សាបាយែឹក្ជញ្ជូន រួមមានមា សសុីនគែរ 
រគទោះរុញ ក្ង់ មា សសុីនេជួររាស់ 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ  ០,៦ ១,៤ ១,១ 

ក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ៤,៤ ៦,៥ ៥,៨ 

រ. កាត់បនែយការចំ្ យខែលមិនខមនអាហារចំបាច់្ ែូច្ា
ចំ្ យទាក់្ទងនឹងការអ្ប់រំ និងសុែភាព 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,០ ១,៤ ០,៩ 

ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ២៤,៤ ២៥,២ ២៤,៩ 

ឃ. គស្របើស្របាស់ការសនសេ ំ

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,០ ២,៧ ១,៨ 

ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ៣៣,២ ៣០,០ ៣១,១ 

ង. ែចីលុយពីអ្នក្ឱសយែចី ឬធាន្ោរ 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៩ ១,៧ ១,៤ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ៩,៤ ១៣,២ ១១,៩ 

ច្. លក់្ផ្ទោះ ឬែី 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៦ ០,៦ ០,៦ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៦ ១,៥ ១,២ 

្. បញ្សឈប់កូ្នពីសាលាគរៀន 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៦ ០,៣ ០,៤ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ១,៥ ១,៤ ១,៤ 

ជ.  គធ្វើសក្មេភាពរក្ស្របាក់្ចំ្ណូលែុសច្សាប់ រួមមានគចរក្មេ និងបលន់ 

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៣ ០,២ ០,២ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ - - - 

 
ឈ .គលើក្ទឹក្ចិ្តតសមាជិក្ស្ររួសារគពញវ័យឱសយខសវងរក្ការងារគៅ
ក្ខនលងគផ្សេង )មិនរិតពីរែូវកាល(  

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៣ ១,១ ០,៨ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ ៦,២ ៦,៨ ៦,៦ 

ញ. គែើរសុំលុយ  

ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ 
ចុ្ងគស្រកាយ ០,៣ ០,២ ០,២ 
ក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃ 
ចុ្ងគស្រកាយ - - - 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមគ្លើយសំណួរ n = ១.០០០ន្ក់្ 

សមាគសល់៖ តារាងមិនរាប់បញ្ចូល “ No, ពីគស្រ ោះវាមិនចបំាច់្សស្រមាប់ែញុំ និងស្រក្ុមស្ររួសារច្ូលរួមក្នុងសក្មេភាពគនោះគទ” 
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 យុទធសាស្រសតភារគស្រច្ើន ាយនតការគោោះស្រសាយអាហារមូលោឋសន យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព
បានផ្សាភាជសប់គៅនឹងភាពធ្ន់ និងបានក្ំណត់សូច្ន្ក្រខែលអាច្ចត់តាមច្ំ ត់ថានសក្់ាស្រកុ្មគៅក្ស្រមិត
ខផ្សេងៗោនសននភាពធ្ន់ ែូច្ា ោមសនភាពតានតឹង វិបតតិ និងភាពអាសនន (តារាងទី៣២)។ យុទធសាស្រសត  
កាត់បនែយភាពតានតឹងបានបងាហសញពីសមតែភាពក្នុងការកាត់បនែយ និងគោោះស្រសាយភាពតុក្សលុត 
គៅគពលអ្ន្រត ខែលគក្ើតមានគ ើងគោយសារការបាត់បង់បនែយធ្នធាន ឬ បំណ លមានការគក្ើនគ ើង
ន្គពលបច្ចុបសបនន។ យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយវិបតតិ សំគៅែល់មគធ្សាបាយកាត់បនែយផ្លិតភាពគោយ
្ទសល់ន្គពលអ្ន្រត ែូច្ា ការបគងកើតមូលធ្នមនុសសេ។ យុទធសាស្រសតក្នុងស្រោអាសនន ជោះឥទធិពលែល់ផ្លិ
តភាពន្គពលអ្ន្រត ប ុខនតវា ពិបាក្ក្នុងការងាហសញអារមេណ៍តាមធ្មេាតិ។ 
តារាងទី32៖  ចត់ច្ំ ត់ថានសក្់ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព 

យុទធសាស្រសត ច្ំ ត់ថាក្់ាស្រក្ុម 
១. លក់្របស់របរក្នុងផ្ទោះ ភាពតានតឹង 
២. លក់្ស្រទពសយសមសបតតិខែលមានផ្លិតភាព និងមគធ្សាបាយែឹក្ជញ្ជូន វិបតត ិ
៣. កាត់បនែយការចំ្ យក្ខែលមិនខមនអាហារចំបាច់្ វិបតត ិ
៤. ច្ំ យការសនសេំ ភាពតានតឹង 
៥. ែចីលុយពីអ្នក្ឱសយែចី ឬធាន្ការ ភាពតានតឹង 
៦. លក់្ផ្ទោះ ឬែី ភាពអាសនន 
៧. បញ្សឈប់កូ្នពីសាលាគរៀន វិបតត ិ
៨. ស្របាក់្ចំ្ណូលបានមក្ពីសក្មេភាពែុសច្សាប់ ភាពអាសនន 
៩. គលើក្ទឹក្ចិ្តតឱសយសមាជិក្គពញវ័យគៅក្នុងស្ររួរសារខសវងរក្ការងារគៅក្ខនលងគផ្សេង ភាពតានតឹង 
១០. គែើរសុំលុយគរ ភាពអាសនន 

 

 តារាងទី៣៣ បងាហសញថា ស្ររួសារគក្េងជំទង់ និងយុវជន បានទទួលយក្ោ សងគហាច្ ស់មួយ
ក្នុងច្ំគ មយុទធសាស្រសតទាំង៣មាន៥៦ភាររយ ។  ស្ររួសារគក្េងជំទងន់ិងយុវជន  បានទទួលយក្យុទធសាស្រសត
កាត់បនែយភាពតានតឹងមាន២៦ភាររយ បានទទួលយក្យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយវិបតត ិមាន ២៨ភាររយ 
និងបានទទួលយក្យុទធសាស្រសតក្នងុស្រោភាពអាសននមាន ២ភាររយ។ គរបានក្ត់សមាគសល់ថា ស្ររួសារខែល
មានបុរសាគមស្ររួសារបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយវិបតតិ មាន២៩ភាររយ គស្រច្ើនាងស្ររួសារខែល
មានស្រសតីាគមស្ររួសារមាន២៦ភាររយ និងការគស្របើស្របាស់យុទធសាស្រសតទាំង៣គនោះ មានក្ស្រមិតែពស់គៅ 
តំបន់ជនបទ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងតំបន់ទីស្របជំុជន។ គោងតាមការខបងខច្ក្ទីតំាងេូមិសាស្រសត យុទធសាស្រសត
គោោះស្រសាយក្ជីវភាពបានបងាហសញថាមានភាររយែពស់បំផ្ុតគៅតំបន់បឹងទគនលសាបខែលមាន ៦៤ភាររយ 
គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងតំបន់៣គផ្សេងគទៀត ែូច្ា គៅតំបន់គ្នរសមុស្រទមមាន៥៩ភាររយ តំបន់ែពង់រាប 
និងតំបន់េនំមាន៥៤ភាររយ និង តំបន់វាលទំន្បមាន៥០ភាររយ (រូបភាពទី៤០)។ 
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តារាងទី33៖ ភាររយននស្ររួសារខែលទទួលយក្តាមច្ំណត់ថានសក្់ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព តាម
គេទននគមស្ររួសារ និងតាមតំបន់ទីស្របជុជំន នងិតបំន់ជនបទ (រតិា%) 

ច្ណំតថ់ានសក្ា់ស្រក្មុននយទុធសាស្រសតគោោះ
ស្រសាយជវីភាព 

សរបុ 

តាមគេទននគមស្ររសួារ តាមតបំន ់
ក្នងុច្គំ មស្ររសួារ
ខែលមានបរុសា
គមស្ររសួារ 

ក្នងុច្គំ មស្ររសួារ
ខែលមានស្រសតាីគម
ស្ររសួារ 

ស្របជុជំន ជនបទ 

មិនទទួលយក្យុទធសាស្រសត មួយ ៤៤,៣ ៤៤,០ ៤៤,៩ ៤៧,០០ ៤២,៩០ 
ភាពតានតឹង ២៥,៨ ២៥,២ ២៦,៦ ២៥,៣០ ២៦,១០ 
វិបតតិ ២៧,៩ ២៩,៣ ២៥,៧ ២៦,៥០ ២៨,៦០ 
ភាពអាសនន ២,០ ១,៥ ២,៩ ១,២០ ២,៤០ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១.០០០ន្ក់្ 

 

រូបភាពទី40៖ ភាររយននស្ររួសារខែលទទួលយក្តាមច្ំ ត់ថានសក្់ាស្រក្ុមននយុទធសាស្រសរគោោះស្រសាយជីវភាព តាម
ទីតាំងេមូិសាស្រសត (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

ការយលែ់ងឹអ្ពំភីាពគសលក្សា្សងំ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិគសទើរខត ក្់ក្ តសលបានគ្លើយថា បានែឹងអ្ំពីភាពគសលក្សា្សំង។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយថា បានទទួលច្ំគណោះែឹងតាមរយៈគហវសប ុក្មានស្របមាណ ២៩ភាររយ  
ាបុរស និង ១៤ភាររយ ាស្រសតី បានទទួលច្ំគណោះែឹងតាមរយៈអ្នក្ជិតខាង ឬពីអ្នក្រស់គៅក្នុង 
សហរមន៍របស់ពួក្គរមាន២៧ភាររយ ាស្រសតី និង១៥ភាររយ ាបុរស និង ទទួលបានច្ំគណោះែឹង
តាមរយៈស្របេពគផ្សេងគទៀត រួមមានមិតតេក្តិជិតសនិទធ ការអ្ប់រំ ទូរទសសេន៍ គវជជបណឌិត រិលានុបោឋសយិការ  
និងសាច្់ញាតិាស្រសតីមានច្គន្្សោះពី៥-១០ភាររយ។ 

៥០,២

៣៥,៨

៤៤,២

៤៦

២៥,៦

២៨,២

២៥,៨

១៩

២២,៤

៣៣,៩

២៨,៣

៣២

១,៨

២,១

១,៧

៣

Plains Region

Tonle Sap Region

Coastal Region

Plateau and Mountain Region

Did not adopt any strategy Stress Crisis Emergency

តំបន់ែពង់រាប និងតំបន់េនំ

តំបន់គ្នសមុស្រទ

តំបន់បឹងទគនលរសាប

តំបនវាលទំន្ប

មិនបានអ្នុវតតយុទធសាស្រសត មួយ តានតឹង វិបតតិ ភាពអាសនន
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រូបភាពទី41៖ ស្របេពពត័៌មានអ្ំពីភាពគសលក្ស្ាសំងតាមគេទ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n = ១០០០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានភាពគសលក្សា្សំងមានមានខត ៤ភាររយ ប ុគ ្សោះ ក្នុងគន្ោះបុរសមាន 
៥,៤ភាររយ និងស្រសតីមាន ២,៥ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ បានគ្លើយថា បានគធ្វើ
គតសតរក្ភាពគសលក្សា្សំងមាន ៥,៧ភាររយ ក្នុងគន្ោះ ៧,១ភាររយ ាបុរស និង ៤,៤ភាររយ ាស្រសតី។ 
អ្នក្ខែលបានគធ្វើគតសតរក្ភាពគសលក្សា្សំងមាន ២ភារ៣ បានគធ្វើគតសតរយៈគពលមួយឆនសំក្នលងមក្គហើយ 
និង ១ភារ៣គទៀត បានគធ្វើគតសតរយៈគពលាងពីរឆនសំក្នលងមក្គហើយ។ អ្នក្គធ្វើគតសត បានគធ្វើគតសតគៅ
មណឌលសុែភាពមានស្របមាណ ៣០ភាររយ និង គៅមនទីរគពទសយឯក្ជនមាន ៣០ភាររយ (រូបភាពទី៤២)។ 

១,៩

៩,០

២,៤

៣,៨

៤,៧

៥,០

៥,០

៥,២

៧,៨

៩,០

៩,០

១៤,៦

២២,៦

២,៦

៩,៣

១,៨

៥,៤

៣,២

៦,១

៦,១

៣,៦

៧,៩

៨,២

៧,៩
១១,១

២៦,៨

០,៧

៨,៤

៣,៥

០,៧

៧,៦

២,៨

២,៨

៨,៣

៧,៦

១០,៤

១១,១

២១,៥

១៤,៦

(Refused to answer)

Others

Father

Nurses

The internet

Other female relatives

Doctors

Mother

Television

Close friends

Teachers, school, or in class

Facebook

Neighbours or others in the community

Male

Female

Both Sexes

អ្នក្ជិតខាង ឬអ្នក្ែនទគទៀតគៅក្នុងសហរមន៍

គហវសប ុក្

ស្ររូបគស្រងៀន សាលាគរៀន ឬថានសក្់គរៀន

មិតតសនិទសានសល

ទូរទសសេន៍

មាតសយ

វិជជបណឌិត

សាច្់ញាតិែនទគទៀតាស្រសតី

អ្ ៊ិនធ្ឺណិត

រិលានុបោឋសយិការ

គផ្សេងៗ

បែិគសធ្មិនគ្លើយ

ឪពុក្

ស្របុស
ស្រសី
ទាំងពីរគេទ
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រូបភាពទី42៖  ក្ខនលងផ្តល់គសវាខលទាំសុែភាពខែលយុវជនបានគៅពិនតិសយភាពគសលក្ស្ាសំង (រតិា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសតរក្ភាពសលក្សាំង n = ៥៧ន្ក់្ 

 

 ៥.២.២ សាថសនភាពសែុភាពទគូៅ 

ការសទង់មតិស្របាសាស្រសត និងសុែភាពគៅក្មពុា ឆនសំ២០១៤ បានបងាហសញថា ស្រសតីក្មពុាខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី១៥-៤៩ឆនសំមាន១៤ភាររយ មានទមៃន់មិនស្ររប់ និងគលើសទមៃន់ ឬធាត់មាន ១៨ភាររយ។ 
ស្រសតីខែលគលើសទមៃន់ ឬធាត់ រស់គៅក្នុងស្ររួសារអ្នក្មានបំផ្ុតមាន ២៣ភាររយ រឺែពស់ាងពីរែងននស្រសតី
ខែលរស់គៅក្នុងស្ររួសារមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប ខែលមានស្រតឹមខត ១១ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មស្រសតីខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ៤០-៤៩ឆនសំ មាន៣១ភាររយ មានអ្ស្រតាគលើសទមៃន់ ឬធាត់ ែពស់ាងស្រសតីខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មានខត៣ភាររយ ប ុគ ្សោះ។ ស្រសតីខែលគរចត់ទុក្ថាសគម ឬរាងលេម បាន
លយច្ុោះ ពី២១ភាររយ ក្នុងឆនស ំ២០០០ ែល់ ១៤ភាររយ ក្នុងឆនស ំ២០១៤ ែណៈខែលស្រសតីមានគលើស
ទមៃន់ ឬធាត់គក្ើនគ ើង ពី៦ភាររយ ក្នងុឆនសំ២០០០ ែល១់៨ភាររយ គៅឆនសំ២០១៤ [៤១]។ 

 ក្់ព័នធនឹងការបំគៅក្ូនគោយទឹក្គោោះមាតសយ ក្ុមារគសទើរខតទាំងអ្ស់ខែលបានគក្ើតគៅច្គន្្សោះ 
ឆនសំ២០១៨ និង២០២០ បានបំគៅគោយទឹក្គោោះមាតសយមាន៩៦ភាររយ  និងក្ុមារបានបំគៅគោយ 
ទឹក្គោោះមាតសយក្នុងរយៈគពលមួយគមា សងែំបូងននជីវិតរបស់ពួក្គរមាន ៦៣ភាររយ។ ភាររយគនោះបាន
លយច្ុោះរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គៅគពលខែលក្ុមារបានអាយុ ៣នលៃ បានទទួលអាហារគផ្សេងគទៀតគស្រៅពីទឹក្គោោះ
មាតសយមាន ២៨ភាររយ។ 

ការយល់គឃើញាទូគៅអ្ំពីសុែភាព 

លទធផ្លបានពីការសទង់មតិ បានបងាហសញថា យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គជឿថា 
ពួក្គរមានសុែភាពលអ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយថា មានភាពសបសាយរីក្រាយ ឬោមសនភាពតានតឹង

១១,៤

៣១,៤

៣១,៤

១៧,១

៨,៧
Referral hospital

Health centre

Private hospital

Private clinic

NGO clinic or centre

មនទីរគពទសយបខងអក្

មណឌលសុែភាព

មនទីរគពទសយឯក្ជន

រលីនិក្ឯក្ជន

រលីនិក្ ឬមណឌលសុែភាពអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល
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មាន ស្របមាណ ៧៨ភាររយ ក្នងុគន្ោះបុរសមាន ៨៣ភាររយ និងស្រសីតមាន ៧៣ភាររយ និងអ្នក្មានសុែ
ភាពលអគហើយក្ស្រមមានជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរមាន ៨០ភាររយ ក្នុងគន្ោះបុរសមាន ៨៤ភាររយ និងស្រសតីមាន៧៦
ភាររយ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ បានគ្ល ើយថា ពួក្គរមានអាហារស្ររប់ស្រោន់សស្រមាប់ពួក្គរ គែើមសបីមាន 
សុែភាពលអមានស្របមាណ ៨២ភាររយ មានអ្ន្ម័យលអមាន៨៨ភាររយ និង បានទទួលទានទឹក្សាអសត
មាន ៩០ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយថាបានទទួលទានទឹក្សាអសត គៅទសី្របជុំជនមាន ៩៧ភាររយ 
និងគៅជនបទមាន ៨៧ភាររយ និងក្ំពុងរស់គៅក្នុងបរិសាថសនសាអសតមាន៦៩ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ទាំងពីរគេទបានគ ល្ើយថា មិនមាន អ្វរួីរឱសយក្ត់សមាគសលរ់វាងសុែភាពរបស់ពួក្គរ (រូបភាពទី៤៣)។ 

រូបភាពទី43៖ ការយល់គឃើញរបស់គក្េងជំទង់ នងិយុវជនច្ំគ ោះសុែភាពបច្ចុបសបនន(រតិា%) 

  

  

  

៧៨,៤

២១,២

០,៣០,១

Do you consider yourself to be happy 
and/or stress-free?

Yes No (Don't know) (Refused to answer)

គតើអ្នក្រិតថាអ្នក្សបសាយចិ្តតនិងមិនមានអារមេណ៍តានតឹងខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស មិនែឹង បែិគសធ្មិនគ្លើយគទ

៨០,១

១៩,០
០,៩

Do you rarely get severe sickness? 

Yes No (Don't know)

គតើអ្នក្ក្ស្រមមានជំងឺខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង

៨២,៤

១៦,៧
០,៩

Do you have enough food to be healthy?

Yes No (Don't know)

គតើអ្នក្បរិគភារអាហារស្ររប់ស្រោន់ គែើមសបីទទួលបានសុែភាពលអខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង

87,5

១១,៦
០,៨ ០,១

Do you always practice good hygiene?

Yes No (Don't know) (Refused to answer)

គតើអ្នក្ានិច្ចាកាលមានអ្ន្ម័យលអខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង បែិគសធ្មិនគ្លើយ

៩០,២

៩,៤
០,៤

Do you always drink clean water?

Yes No (Don't know)

គតើអ្នក្ានិច្ចាកាលទទួលទានទឹក្សាអសតខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង

១៤,១

៨៥,៩

Do you excercise regularly?

Yes No

គតើអ្នក្បានហាត់ស្របាណគទៀងទាត់ខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ
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ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n = ១.០០០ន្ក់្ 

គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិអ្នក្គ្លើយសំណួរ បានគ្លើយថា បានគធ្វើលំហាត់ស្របាណគទៀងទាត់ 
មានខត ១៤ភាររយ ប ុគ ្សោះ និង បានទទួលការពិនិតសយសុែភាពគទៀងទាត់មាន៦ភាររយ ។ គរបាន
ក្ត់សមាគសល់ថា មានសែិតិែុសោនសរវាងអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅទីស្របជុំជន និងជនបទ។  អ្នក្គ្លើយសំណួរ 
គៅទីស្របជុំជនមាន ២០ភាររយ និងគៅជនបទមាន ១០ភាររយ បានគ្លើយថាបានគធ្វើលំហាត់ស្របាណ
គទៀងទាត់ និងគៅទីស្របជុំជនមាន ៩ភាររយ និងគៅជនបទមាន ៤ភាររយ បានគ្លើយថាមានសុែភាព
ធ្មេតា។ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនស ំបានពិនិតសយសុែភាពគទៀងទាត់មានស្របមាណ ៤០ភាររយ 
និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ៤០ភាររយ និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ 
មាន ២០ភាររយ។ អ្នក្ខែលបានគ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន បានទទួលការពិនិតសយសុែភាពគទៀងទាត់ 
ាគរៀងរាល់ឆនសំ (រូបភាពទី២៥)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន បានគ្លើយថា មានការគធ្វើគតសត ម  
និងការពិនិតសយរាងកាយ។  

រូបភាពទី44៖ គក្េងជំទង់ នងិយុវជនខែលបានពិនតិសយសុែភាពាគទៀងទាត់ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរខែលទទួលការពិនិតសយសុែភាពគទៀងទាត់ n= ៥៨ ន្ក់្ 
 

៥,៨

៩៤,១

០,១

Do you receive a regular health check?

Yes No (Don't know)

គតើអ្នក្ទទួលបានការពិនិតសយសុែភាពគទៀងទាត់ខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង

៦៩,២

២៨,៩
១,៨

០,១
Do you live in a clean environment?

Yes No (Don't know) (Refused to answer)

គតើអ្នក្រស់គៅក្នុងបរិសាថសនសាអសតខែរ ឬគទ?

បាទ/ចស គទ មិនែឹង បែិគសធ្មិនគ្លើយ

៦២,១
២៥,៩

៨,៦

១,៧ ១,៧

One a year

Two times a year

Once at every 2-3 years

Very rare

Don't know

មតងក្នុងមួយឆនសំ
ពីរែងក្នុងមយួឆនសំ
មតងាគរៀងរាល់ពីរ ឬបីឆនសំ
ក្ស្រម ស់

មិនែឹង
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លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថា យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ  បានចត់ទុក្ថា 
ថានសំគញៀនែុសច្សាប់បងកគស្រោោះថានសក្់ែល់សុែភាពរបស់ពួក្គរមាន ៩៦ភាររយ ក្នុងគន្ោះស្រសតីមាន ៩៩ភាររយ 
និងបុរសមាន ៩៣ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ បានក្ត់សមាគសល់ថា ការជក្់បារី និងការគសពគស្ររឿងស្រសវឹង  
ក្៏ផ្តល់ផ្លអាស្រក្ក្់ែល់សុែភាពមានស្របមាណា ៩៧ ភាររយ ក្នុងគន្ោះ ស្រសតីមាន ៩៥ភាររយ ននបុរស។ 
មិនមានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់រវាងស្រក្ុមអាយុ ឬរវាងស្របាជនទីស្របជុំជន និងជនបទគទ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរ គជឿថា ស្របាជនគៅទីស្រក្ុង ឬតំបន់របស់ពួក្គរ មិនសាវសរមន៍អ្នក្ខែលគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀន 
ែុសច្សាប់ មានស្របមាណ ៩៤ភាររយ។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរតិច្ាង ១០ភាររយ បានគ្លើយថាមានមិតតេក្តិគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀនែុសច្សាប់។ 
បុរសខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មាន ៥ភាររយ ក្នុងគន្ោះមាន ២ភាររយគៅតំបន់ទីស្របជុំជន 
និង ៣ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ បានគ្លើយថា ពួក្គរបានគស្របើស្របាស់ថានស ំរ ំគញាច្។ ោមសនអ្នក្ មានសក្់ 
បានគ្លើយថាបានសាក្លសបងគស្របើស្របាស់កាវហឹត ឬបានចក្់ថានសំគ ើយ។ បុរសខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥-២៤ឆនសំ  មានស្របមាណ ៥ភាររយ បានជក្់បារី ខែល ក្់ក្ តសលាអ្នក្រស់គៅទីស្របជុ ំជន  
និង ក្់ក្ តសលគទៀតមក្ពីតំបន់ជនបទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ស្របមាណ ២២ភាររយ បានគ្លើយថា  
ពួក្គរបានផឹ្ក្ស្រសា ក្នងុគន្ោះមានបុរស ២៥ភាររយ និងស្រសត២ី០ភាររយ។ ការគសពសរុាភារគស្រច្ើនគក្ើត
មានច្ំគ ោះយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងគក្េងជំទង់ខែលមានអាយុ 
ច្គន្្សោះពី១០-១៩ឆនស ំ។ ក្ន ុងច្ំគ មអ្នក្ខែលបានគ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ  
បានទទួលទានគស្ររឿងស្រសវឹងមាន ៥៧ ភាររយ អាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ មាន ២៤ភាររយ និងអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១០-១៤ឆនសំ មាន ៣ភាររយ។ សែិតិែុសោនសបានក្ត់សមាគសល់រវាងយុវជនគៅតាមទីស្របជុំជន  
និងជនបទ ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថា បានគសពគស្ររឿងស្រសវឹងមាន ២៨ភាររយ 
គៅតំបន់ទីស្របជំុជន និងមាន ១៩ភាររយ គៅតំបន់ជនបទ។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ 
បានបានក្ត់សមាគសល់គឃើញថា យុវជនបានរក្សាសុែភាពធ្មេតាគជៀសវាងបានការគសពគស្ររឿងស្រសវឹង  
ការជក្់បារី និងការគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀនែុសច្សាប់។ គែើមសបីទទួលបាន “សុែភាពលអ” ស្រតូវក្ំណត់ការ
បរិគភារអាហារខែលមានជីវាតិឱសយបានស្រតឹមស្រតូវ គែើមសបីមានភាពរឹងមាំធ្ន់នឹងជំងឺគផ្សេងៗ។ “ក្មា្សំង
កាយ” រឺា ក្សយទូគៅខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរគស្របើគែើមសបីពិពណ៌ន្អ្ំពីមនុសសេខែលមានសុែភាពលអ។ អ្នក្
គ ល្ើយសំណួរខែលមានអាយុគស្រកាម ១៣ឆនសំ បានគ្លើយថា មានការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ោ សងខា្សំងពីមាតសយរបស់ពួក្
គរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរែលោះបានចត់ទុក្ែលួនឯងថាមិនមានសុែភាពលអ ពីគស្រ ោះពួក្គរគស្រច្ើនខតមានជងឺំា
គរឿយៗ ែូច្ា វិលមុែ ឈឺក្សាល ស្ររុន្តសសាយ ឈឺស្រក្ពោះ និងជំងឺគផ្សេងៗគទៀត។ អ្នក្ែលោះគទៀតបានគលើក្
គ ើងថា អ្ត់បរិគភារអាហារគៅគពលែលោះ ឬបរិគភារអាហារយឺតគពល គហើយអ្នក្ែលោះរិតថា មិនមានសុែ
ភាពលអ គោយសារមានការច្ងចំមិនលអ ឬមិនឆ្សតែូច្មិតតេក្តិរបស់ែលួន។ យុវជនខែលមានអាយុចប់ពី 
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១៨ ឆនសំគ ើងគៅ បានក្ត់សមាគសល់គឃើញថា ការទទួលទានគស្ររឿងស្រសវឹងនឹងបងកគស្រោោះថានសក្់ែល់សែុភាព 
ប ុខនតគរបានសារភាពថាគៅខតទទួលទានគស្ររឿងស្រសវឹងគៅគពលជួបជុំាមួយមិតតេក្តិ ស្ររួសារ និងសាច់្
ញា តិ  
គផ្សេងគទៀត ឬគៅគពលខែលកំ្ពុងភាជសប់ទំន្ក់្ទំនងាមួយអ្នក្ែនទ។ 

យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ ឆនសំ មានស្របមាណ ២១ភាររយ បានច្ូលរួមក្នុងការ
សទង់មតិ បានគ្ល ើយថា បានែឹងអ្ំពីជំងឺបងកគ ើងគោយទឹក្ ឬ ក្់ព័នធនឹងទឹក្។ យុវជនភារគស្រច្ើន 
គផ្សេងគទៀត អាច្បងាហសញពីការយល់ែឹងគៅគពលបានសាក្សួរ។ ជំងឺរារ និងជំងឺរារមួលមានក្ស្រមតិែពស់
បំផ្ុតក្ន ុងច្ំគ មជំងឺខែល ក្់ព័នធនឹងទឹក្ មាន ២៥ភាររយ បន្ទសប់មក្រឺជំងឺអាសននគរារមាន  
១៥ភាររយ ជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀនមាន ១២ភាររយ ជំងឺស្ររុនចញ់មាន ១០ភាររយ ជំងឺស្ររុន មមាន
១១ភាររយ និងជំងឺស្ររុនឈីក្មាន ៦,៣ភាររយ។ បុរស និងស្រសតីមានច្ំគណោះែឹងស្របហាក្់ស្របខហលោនស
អំ្ពីជំងឺទំាងគនោះ និងមិនមានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសលរ់វាងស្រកុ្មអាយុ គន្ោះគទ(រូបភាពទី៤៥)។ 

រូបភាពទី45៖ ការយល់ែឹងអ្ំពជីំងបឺងកគ ើងគោយទឹក្ និងជំងឺ ក្ព់័នធនឹងទកឹ្ (រតិា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n = ១០០០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិគសទើរ ក្់ក្ តសល មានការយល់ែឹងទូលំទូលាយអ្ំពីវិធានការ
បងាកសរជំងឺបងកគ ើងគោយទឹក្ ែូច្ា ជំងឺរារ អាសននគរារ និងស្ររុនគ ោះគវៀន។ វិធានការបងាកសរសំខាន់ៗពីរ
ខែលបានគ្លើយាញឹក្ញាប់ រឺការគជៀសវាងការបរិគភារអាហារមិនសាអសត ឬអាហារខែលមិនបានច្មអិន 
ឱសយបានលអ និងទទួលទានទឹក្សាអសត ឬទឹក្្អិន។ គរបានក្ត់សមាគសល់ថា អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគស្រច្ើនាង
បុរស បានគលើក្គ ើងពីវិធានការបងាកសរបខនែមគទៀតខែល ក្់ព័នធគៅនឹងវិធានការពីរខែលបានគរៀបរាប់
ខាងគលើ(តារាងទី៣៤)។ 

 

២៤,៩

១៥,៣
១២,៣១០

១,៨
៦,៣

១៩,៥

០,៩Diarrhoea and dysentery

Cholera

Typhoid

Malaria

Dengue

CHIK

(Don't know)

(Refused to answer)

ជំងឺអាសននគរារ
ជំងឺរារ និងរារមួល

ជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀន

ជំងឺស្ររុន ម
ជំងឺស្ររុនឈីក្
មិនែឹង
បែិគសធ្មិនគ្លើយ

ជំងឺស្ររុនចញ់
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 តារាងទី34៖ ការយល់ែឹងអ្ំពីវិធានការបងាកសរជំងរឺាររូស អាសននគរារ និងជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀន តាមគេទ (រិតា%) 
  ស្របសុ ស្រស ី ទាងំពរីគេទ 
គស្របើស្របាស់បងគន់និងគជៀសវាងការបគន្ទសរបង់ សវាល សការ ១,៨ ១,៤ ១,៦ 
ទទួលទានទឹក្សាអសត ឬទឹក្ អ្ិន ២៦,២ ២៧,៦ ២៧ 
គច្ៀសវាងបរិគភារអាហារមិនសាអសត ឬមិន អ្ិនលអ ២៥,៥ ៣៥,១ ៣០,៧ 
លាងនែមុនគពលបរិគភារអាហារ ៥,៨ ៧ ៦,៤ 
លាងនែបានញឹក្ញាប់ ៩,០ ៨,១ ៨,៥ 
រក្សាបរិសាថសជំុវិញផ្ទោះសាអសត ៣,៩ ៨,៩ ៦,៦ 
 (មិនែឹង) ២៦,៤ ១១,៩ ១៨,៦ 
 (បែិគសធ្មិនគ្លើយ) ១,៤ ០ ០,៦ 

សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរាង ក្់ក្ តសលបានែឹងអ្ំពីវិធានការបងាកសរជំងឺខែល ក្់ព័នធនឹងទឹក្ ែូច្ាជំងឺ
ស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម និងស្ររុនឈីក្។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយមាន ៤៤ភាររយ បានគ្លើយថា ាទូគៅ 
វិធានការបងាកសរជំងឺ រឺស្រតូវគរងក្នុងមុងានិច្ច។ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរមានស្របមាណ ៣០ភាររយ បានគ្លើយថា 
វិធានការសំខាន់ៗគផ្សេងគទៀត មានែូច្ា ការបំ្្សញសមសបុក្មូសគៅខក្សបរផ្ទោះ និងរក្សាអ្ន្ម័យជុំវិញផ្ទោះ។ 
គរបានក្ត់សមាគសល់ថា អ្នក្គ ល្ើយសណំរួាស្រសតមីានចំ្គណោះែឹងក្នងុការអ្នុវតតអ្ន្ម័យលអាងបុរសគោយ
ស្រសតីមាន ៣៣ភាររយ បានគ្លើយថា បានរក្សាតំបន់ជុំវិញសាអសត គបើគស្របៀបគធ្ៀបនឹងបុរស មាន១២ភាររយ។ 
មិនមានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសលរ់វាងស្រកុ្មអាយុទំាងបី (រូបភាពទី៤៦)។   

រូបភាពទី46៖ ការយល់ែឹងអ្ំពីវិធានការបងាកសរជំងឺស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម និងស្ររុនឈីក្ (រិតា%) 

 

ចំ្នួនអ្នក្ចូ្លរួមបានគ្លើយសំណួរ n=១០០០ 

៤៣,៥

១៦,២

១២,៤

១,៦

៦,៩

៥,៦

១៣,៤

០,៤Always sleep in the mosquito net

Keep your surroundings clean

Destroy mosquito nests near the house

Avoid staying in dark places or places without enough sunlight

Use mosquito coils and sprays

Always wear long sleeves and long trousers

(Don't know)

(Refused to answer)

ខតងខតគរងក្នុងមុង

រក្សាបរិគវណជុំវិញរបស់អ្នក្ឱសយសាអសត
បំ្្សញសំបុក្មូសខក្សបរផ្ទោះ

គជៀសវាងគៅក្ខនលងងងឹត ឬក្ខនលងោមសនពនលឺស្ររប់ស្រោន់

មិនែឹង

គស្របើធ្ូបមូស និងថានសំបាញ់មូស
ខតងខតគសលៀក្ ក្់សគមលៀក្បំ ក្់ខវង

បែិគសធ្មិនគ្លើយ
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លទធផ្លពីការសទង់មតិ បានបងាហសញថា ច្ំនួនគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានជំងឺបងកគ ើងគោយ
ទឹក្ និង ក្់ព័នធនឹងទឹក្គៅក្នុង ៣ខែច្ុងគស្រកាយគនោះ មានច្ំនួនតិច្តួច្បំផ្ុត។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ 
បានគ្ល ើយថា មានជំងឺរារ និងរារមួល មានស្របមាណ ២៨ភាររយ និងមានជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀនមាន  
១១ភាររយ ក្នុង៣ខែច្ុងគស្រកាយ និងជំងឺគផ្សេងៗគទៀត ែូច្ា ជំងឺស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម និងស្ររុនឈីក្ 
និងជំងឺអាសននគរារ មានទាបាង ៣ភាររយ។  

ឥរិោបលក្នុងការខសវងរក្ការខលទាំសុែភាព 

តាមរយៈការអ្គងកតគសែឋក្ិច្ច សងគមក្ិច្ចក្មព ុាឆនស ំ២០១៧ បានបងាហសញថា ស្របាជនក្មពុា
ស្របមាណ ១៥ភាររយ បានខសវងរក្ការខលទាំសុែភាពមួយែង ឬគស្រច្ើនែង ក្នុងរយៈគពល ៣០នលៃក្នលងមក្ 
ប ខុនតអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៩ឆនសំមានខត ៥ភាររយប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយថា
ក្ខនលងខលទំាសែុភាពឯក្ជនាក្ខនលងធ្មេតា គែើមសបីខសវងរក្គសវាខលទំាសុែភាពទំាងអ្នក្រស់គៅទីស្របជុំជន 
និងជនបទ មាន៧៥ភាររយ បានគស្រជើសគរីសគសវាឯក្ជនគស្រច្ើនាងក្ខនលងផ្តល់គសវាគផ្សេងគទៀត [៣០]។ 

រូបភាពទី៤៧ បានបងាហសញថា យុវជនខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនស ំ បានគ្ល ើយថាបានគៅរលីនិក្ឯក្ជន ឬមនទីរគពទសយ  ក្ន ុងរយៈគពល១២ខែច្ុងគស្រកាយមាន  
៣៧ភាររយ បានគៅមណឌលសុែភាពមាន ២៧ភាររយ បានគៅមនទីរគពទសយបខងអក្មាន ១៥ភាររយ  
និងបានគស្របើគសវាឱសលសាថសន និងក្ខនលងខលទាំសុែភាពឯក្ជនគផ្សេងគទៀតគៅក្នុងតំបន់របស់ពួក្គរមាន
១៦ភាររយ។ មិនមានភាពែុសោនសននសែិតិខែលបានអ្គងកតរវាងគេទ គៅក្នុងឥរិោបលននការខសវងរក្ 
ការខលទាំសុែភាពគទ គទាោះោ សង  ភាពែុសោនសតិច្តួច្ ខែលបានក្ត់សមាគសល់រវាងអ្នក្គ្លើយសំណួរ 
គៅតំបន់ស្របជុំជន និងជនបទ។ ស្របាជនគៅតំបន់ស្របជុំជន បានគៅរលីនិក្ឯក្ជន ឬមនទីរគពទសយមាន
ស្របមាណ ៤១ភាររយ និងស្របាជនគៅតំបន់ជនបទ មាន ៣៤ភាររយ។ គទាោះោ សង  ការគៅទទួល
គសវាគៅមណឌលសុែភាពរបស់ស្របាជនគៅតាមតំបន់ជនបទមាន ៣០ភាររយ ែពស់ាងស្របាជនគៅតំបន់
ស្របជុំជនខែលមានស្រតឹមខត ២១ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

  



156 

 

រូបភាពទី47៖ ច្ំណូលច្តិតរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន គលើក្ខនលងផ្តល់គសវាសុែភាពគផ្សេងៗ តាមគេទ (រិតា%) 

  
 អ្នក្ច្ូលរួមច្នំួនn= ១,០០០ន្ក្ ់

 

រូបភាពទី48៖ ការទទួលគសវាសុែភាព របស់គក្េងជំទង់ នងិយុវជន តាមគេទ (រិតា%)  

 
អ្នក្ច្ូលរួម n= ១,០០០ន្ក្ ់

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគៅតំបន់ទីស្របជុំជន ៥០ភាររយ និងតំបន់ជនបទ ៣៦ភាររយ ច្ូលច្ិតត
គៅទទួលគសវាខលទាំសុែភាពគៅរលីនិក្ និងមនទីរគពទសយឯក្ជន។ អ្នក្គៅតំបន់ជនបទចូ្លច្ិតតគៅទទួល
គសវាគៅមណឌលសុែភាពមាន ៣២ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងអ្នក្គៅតំបន់ទីស្របជុំជនខែលមាន 
១៧ភាររយប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរគៅតំបន់ទីស្របជុំជន២៥ភាររយ និងតំបន់ជនបទ ១៨ភាររយ 
បានចត់ទុក្មនទីរគពទសយបខងអក្ ថាាជគស្រមើសទី ៣សស្រមាប់គសវាខលទំាសុែភាព (រូបភាពទី៤៩) 

  

៦,៧

១៤,៧

១៥,៥

២៦,៦

៣៦,៥

៥,១

១៥,៣

៩,៩

៣០,១

៣៩,៦

៧,៩

១៤,៣

១៩,៩

២៣,៨

៣៤,១

Traditional healer

Referral hospital

Other private medical or
healthcare centre

Health centre

Private clinic or hospital

Male Female Both Sexes

៦,៧

១៤,៧

១៥,៥

២៦,៦

៣៦,៥

៦,៧

១៣,២

១៦,២

២៩,៦

៣៤,៣

៦,៧

១៧,៥

១៤,២

២០,៩

៤០,៧

Traditional healer

Referral hospital

Other private medical or
healthcare centre

Health centre

Private clinic or hospital

Urban Rural Total

,៣

២,៧

៧,៤

១៥,១

២០,៤

១១,៥

២២,០

២០,៥

៣,៥

៦,០

១៤,៤

២១,៤

១០,២

២២,០

២២,៧

,៦

២,២

៨,៦

១៥,៧

១៩,៦

១២,៥

២២,០

១៨,៨

(Refused to answer)

(Don't know)

Traditional healer

Pharmacy or drug store

Referral hospital or provincial hospital

Other private medical or healthcare centre

Health centre

Private clinic or hospital
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រូបភាពទី49៖ ទីក្ខនលងខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរគៅតបំន់ជនបទ/តំបនទ់ីស្របជុំជនច្លូច្ិតតគៅទទួលគសវាខលទាំសុែ
ភាព (រិតា%)  

 
អ្នក្ច្ូលរួមច្ំនួន n= ១,០០០ន្ក្ ់

រូបភាពទី៥០ បងាហសញពីភាពែុសោនសរវាងគេទនិងច្ំណង់ច្ំណូលច្ិតតរបស់ពួក្គរច្ំគ ោះទីក្ខនលង
ផ្រល់គសវាខលទាំសុែភាព។ ស្រសតីច្ូលច្ិតតគៅទទួលគសវាខលទាំសុែភាពគៅរលីនិក្ ឬមនទីរគពទសយឯក្ជន 
មាន ៤៧ភាររយ និងបុរសមាន ៣៥ភាររយ ។ 

 
រូបភាពទី50៖ ទីក្ខនលងខែលអ្នក្គ្លើយសណំួរច្ូលច្ិតតគៅទទួលគសវាខលទាំសែុភាព តាមគេទ (រិតា%)  

 
 ច្ំនួនអ្នក្ច្ូលរួម n= ១.០០០ន្ក្ ់

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ច្ូលរួមសទង់មតិ អ្នក្ខែលមានកូ្ន បានទទួលគសវាខលទំាមុនគពលសស្រមាលគៅ
មណឌលសុែភាពមាន ៤៣ភាររយ  គៅមនទីរគពទសយបខងអក្មាន ២៧ភាររយ និងគៅរលីនិក្ ឬមនទីរគពទសយ
ឯក្ជនមាន ២៧ភាររយ និងគសវាខលទំាសុែភាពឯក្ជនគៅក្នុងមូលោឋសនរបស់ពួក្គរមាន ៣ភាររយ។   

៥០,០

១៦,៥

២,៩

២៥,៣

,៣
៤,៧

,៣

៣៦,៤
៣១,៥

៥,៦

១៨,២

,៨
៧,១

,៥

៤១,០

២៦,៤

៤,៧

២០,៦

,៦
៦,៣

,៤

Private clinic or
hospital

Health centre Other private
medical or
healthcare

centre

Referral
hospital

Traditional
healer

(Don't know) (Refused to
answer)

Urban Rural Total

៣៥,៤
២៧,៤

៦,៦

២១,២២

,៤
៨,២

,៨

៤៦,៦

២៥,៤

២,៨

២០,០

,៨
៤,៤

០,០

៤១,០

២៦,៤

៤,៧

២០,៦

,៦
៦,៣

,៤

Private clinic or
hospital

Health centre Other private
medical or
healthcare

centre

Referral
hospital

Traditional
healer

(Don't know) (Refused to
answer)

Male Female Both Sexes
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គទាោះបីាអ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយថាពួក្គរមានជំងឺមួយច្ំនួន ខតពួក្គរយល់ថាគនោះាគរឿង
ធ្មេតា គោយសារខតគរមិនឈឺាញឹក្ញាប់គទ។ ជំងឺទូគៅមួយច្ំនួនខែលពួក្គរបានបញ្ជសក្់ក្នុងគពល
មានការពិភាក្សាាស្រក្ុម មានែូច្ា ឈឺក្សាល ក្អក្ ្ដសសាយ ឈឺស្រក្ពោះ និងស្ររុនគៅដស។ ពួក្គរនិោយថា
គរពសាបាលជំងឺគនោះតាមវីធី្ធ្មេាតិគោយែលនួឯងតាមខែលអាច្គធ្វើគៅបាន តាមរយៈការញាតសបំខនល ខផ្លគឈើ 
និងញាតសំទឹក្គៅដស។ គៅគពលខែលគរមានអារមេណ៍ថាសាថសនភាពសុែភាពកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃរពួក្គរសុំឱសយ 
ឪពុក្មាដសយគរគកាសែសយល់ ខែលាការពសាបាលតាមខបបបុរាណ រឺការគកាសនឹងខសសបក្សារច្ុោះគ ើងៗ 
គែើមសបីឱសយឆបា់ពីជំងឺ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនគទៀតគៅទិញថានសំពសាបាលគៅឱសលសាថសនគៅក្នុងេមូិ 
គទាោះបីាោ សង ក្៏គោយ មិនមានអ្នក្គ ល្ើយសណំរួមានសក់្ បានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរបានទិញថានសពំសាបាល
ទុក្មុនគន្ោះគទ លោុះស្រតាខតគពលខែលគរឈ។ឺ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមិនមានឈឺអ្វីធ្ៃន់ធ្ៃរគទក្នុងរយៈគពល១២ខែ
ក្នលងមក្គនោះគទ។ ការតស្រមូវឱសយចក្់ថានស ំ ការចក្់បញ្ចូលតាមសរនស ម ឬការគស្របើថានស ំរយៈគពលយូរ  
ចត់ទុក្ថាាជំងឺក្ស្រមិតធ្ៃន់។ ពួក្គរចត់ទុក្ជំងឺក្ស្រមិតធ្ៃន់មានែូច្ា ជំងឺស្ររុនគ ោះគវៀន ស្ររុនចញ់ 
ស្ររុន ម រារ ឈឺស្រក្ពោះក្ស្រមិតធ្ៃន់ របួសធ្ៃន់ធ្ៃរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន មក្ពីទីតាំងេូមិសាស្រសត
ទាំងអ្ស់ សុទធខតធា្សប់មានជំងឺ ស្ររុនគ ោះគវៀន ស្ររុនចញ់ ស្ររុន ម រារ និងឈឺស្រក្ពោះធ្ៃន់ធ្ៃរក្នុងក្ ំុង 
រយៈគពល៣គៅ៥ឆនសំមុន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរគៅគែតតស្រក្គច្ោះគសទើរខតទាំងអ្ស់បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរធា្សប់
គក្ើតជំងឺស្ររុន ម ស្ររុនចញ់ោ សងតិច្មរង មុនគរ នែល់អាយុ១០ឬ១៥ឆនសំ។ ការពសាបាលទូគៅ  
និងញឹក្ញាប់ាងគរសស្រមាប់ជំងឺក្ស្រមិតធ្ៃន់រឺ ការពសយ ួរគសរ ូម និងញាតសំថាន ស ំ ែូច្ាថានស ំស្រោប់ាគែើម។  
អ្នក្គ ល្ើយសណំរួបានឱសយែឹងគទៀតថា ាទូគៅឪពុក្មាដសយរបសពួ់ក្គរ អ្គញ្ជើញស្ររូគពទសយ ឬគវជជបណឌិតខែល
គៅក្នុងេូមិគែើមសបីមក្ពសយួរគសរ ូមគៅផ្ទោះ។ ក្នុងក្រណីជំងឺស្ររុន ម ខែលមានគរារសញ្ញសស្ររុនគៅដសខា្សំង  
និងយូរាង ៣នលៃ អ្នក្ជំងឺស្រតូវគៅផ្ទោះស្ររូគពទសយគែើមសបីគធ្វើគតសតពិនិតសយ ម មុននឹងពសយួរគសរ ូម និងញាតសំថានស។ំ 
គៅក្នុងការពិភាក្សាស្រក្ុមគៅតំបន់ទីស្របជុំជន និងតំបន់ជនបទ បានបញ្ជសក្់ថា ការពសាបាលខបបគនោះ 
ពិតាមានគៅតាមតំបន់ពួក្គរ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្មភារគស្រច្ើនបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរ
គស្រជើសគរីសគៅមណឌលសុែភាពច្ំគ ោះជំងឺខែលមានសភាពធ្ៃន់ធ្ៃរគស្រ ោះគៅជិតផ្ទោះ និងគសវាធ្ូរនលល 
គទាោះបីាោ សង  ក្៏គោយោមសនអ្នក្គ្ល ើយសំណួរ មានសក្់ខែលធា្សប់បានទទួលការពសាបាលគៅ 
មណឌលសុែភាពគន្ោះគទ។ ច្ំណ ច្អ្វិជជមានរបស់មណឌលសុែភាព និងមនទីរគពទសយបខងអក្ រឺការតស្រមង់ជួរ
ឈរចំយូរ និងស្ររូគពទសយជំន្ញភារគស្រច្ើនមិនសូវយក្ច្ិតតទុក្ោក្់នឹងអ្នក្ជំងឺ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ 
ពីរគៅបីន្ក្់ (អាយុច្គន្្សោះពី១៧-២២ឆនសំ)ខែលធា្សប់ជួបគស្រោោះថានសក្់ច្រាច្រណ៍ ពួក្គរថានឹងមិនគៅ 
មណឌលសុែភាព ឬមនទីរគពទសយសាធារណៈគទស្របសិនគបើគរមានបញ្ហសគទៀត គស្រ ោះគរគជឿថាស្ររូគពទសយជំន្ញ
គធ្វើការវោះកាត់គោយមិនគស្របើថានសំសនលប់គន្ោះគទ។ ពួក្គរបញ្ជសក្់ថា ស្រក្ុមស្ររូគពទសយវាយតនមលគក្េងស្របុសៗថា 
ាគក្េងទំគនើង ខែលខតងខតគបើក្បរបំ នច្សាប់ច្រាច្រណ៍ ខែលន្ំឱសយ មានគស្រោោះថានសក្់  ែូគច្នោះការពសាបាល
គធ្វើឱសយឈឺខបបគនោះរឺគែើមសបី ”បគស្រងៀនគមគរៀនែល់ពួក្គរ” ែូច្គនោះពួក្គរមិនគធ្វើគរឿងទាំងគនោះមរងគទៀតគន្ោះគទ។  
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អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគៅក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានចត់ទុក្មណឌលសុែភាពាជគស្រមើសលអ
បំផ្ុតសស្រមាប់ការខលទាំមុន និងគស្រកាយគពលសស្រមាលក្ូន និងកាន់ខតពិគសសសស្រមាប់ស្រសតីខែលមានប័ណឌ
អ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុចប់ពី ១៧ឆនសំគ ើង ភារគស្រច្ើនបានគ្លើយថា ឪពុក្
មាតសយ និងអ្នក្េូមិបានស្របាប់ពួក្គរថាគបើមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ នឹងទទួលបានស្របាក្់ឧបតែមភមុន 
និងគស្រកាយគពលសស្រមាលក្ូន និងមិនរិតនលលគសវា។  អ្នក្គ្លើយសំណួាស្រសតី មាននផ្ទគ ោះអាយុ ១៨ ឆនសំ
មានសក្់ គៅគែតរក្ំពង់ធ្ំបានគ្លើយថា បានទទួលស្របាក្់ឧបតែមភ ៣ ែងរាល់គពលខែលោត់គៅទទួលគសវា
ខលទំាមុនគពលសស្រមាលក្ូនគៅមណឌលសុែភាព។  

 

សុែភាពផ្លូវច្ិតត 
 
ទនទឹមនឹងការធាន្ថាពួក្គររក្សាបាននូវសុែភាពរាងកាយលអបរិបូណ៍ អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការ

ពិភាក្សាាស្រក្ុម ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនសំ គជឿថាការរក្សាសុែភាពផ្លូវច្ិតតាការចំបាច្់ 
ាពិគសសក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ គៅក្នុងស្របគទសក្មពុា។ យុវជនគជឿថា 
គៅគពលខែលរាងកាយាអ្នក្បំគពញការងារគពញមួយនលៃ ផ្លវូចិ្តតាអ្នក្ជំរុញឱសយរាងកាយែំគណើរការបាន 
គហើយស្របសិនគបើផ្លូវច្ិតតគែសាយ និងមានបញ្ហស គន្ោះរាងកាយក្៏ច្ុោះគែសាយែូច្ោនសខែរ។ គោយគហតុផ្ល
គនោះពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថា ាការចំបាច្់គែើមសបីធាន្ថាផ្លូវច្ិតតរឹងមាំលអគែើមសបីឱសយមានរាងកាយមានសុែភាពលអ
ខែរ។ 

គទាោះបីាពួក្គរបានែឹងពីសារៈសំខាន់ននសុែភាពផ្លូវច្ិតតក្៏គោយ ក៏្ោមសនអ្នក្ចូ្លរួមគ ល្ើយសណំរួ
ក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្ម មានសក់្ បានែឹងអំ្ពីសាថសប័ន មួយខែលអាច្ជួយបុរគលខែលមានបញ្ហសផ្លូវចិ្តត
គន្ោះគទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់បានយល់ស្រសបថាមនុសសេមានសក្់អាច្ខសវងរក្ជំនួយពីមនុសសេជតិសនិទធ
នឹងពួក្គរ រួមមានមិតតេក្តិ និងសមាជិក្ស្ររួសារ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាការស្របាស្រស័យទាក្់ទងាស្របចំ 
និងការគបើក្ចិ្តតទូលាយគែើមសបីខច្ក្រំខលក្បញ្ហសខែលពួក្គរមាន រឺារនលោឹះគែើមសបីអាច្ស្ររប់ស្ររងអារមេណនិ៍ង
ក្ំហឹងរបស់ពួក្គរបាន។ គៅគពលខែលពួក្គរមិនអាច្និោយស្របាប់មនុសសេមានសក្់គទៀតបានគន្ោះការគធ្វើ
សមាធ្ិស្រតូវបានចត់ទុក្ថាាមគធ្សាបាយច្ុងគស្រកាយជួយឱសយពួក្គរសៃប់ច្ិតត។ មិនមានគក្េងជំទង់  
និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានែឹងអ្ំពីការពសាបាលសុែភាព ឬជំងឺផ្លូច្ិតតគោយ 
គស្របើថានសំ ឬការពសាបាលគៅតាមរលីនិក្គន្ោះគទ។ ោមសនអ្នក្គ្ល ើយសំណួរ មានសក្់បានបញ្ជសក្់ថាមាន 
បទពិគសាធ្គក្ើតជំងឺផ្លវូចិ្តតខែលស្រតូវការការពសាបាលគន្ោះគទ។ 

លទធផ្លននការសទង់មតិគក្េងជំទង់និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនសំ បានបញ្ជសក្់
ថាគក្េងជំទង់និងយុវជនធា្សប់ឮពីជំងឺលប់បារមភ និងជំងឺធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតមាន ៥៥ភាររយ  និងអ្នក្គ្លើយ
សំណួរ ខែលមានវ័យចស់ាងគនោះ(អាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ ឆនសំ) បានយល់ែឹងអ្ំពីជំងឺទាំងគនោះគស្រច្ើន 
គបើគស្របៀបគធ្ៀបាមួយមនុសសេវ័យគក្េង(អាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ)។  យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
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២០-២៤ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានយល់ែឹងពីជំងឺទាំងគនោះមាន ៧១ភាររយ និងមិនបានយល់ែឹង
មាន ២៩ភាររយ។  អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំបានបញ្ជសក្ថ់ា បានយល់ែឹង
ពីជំងឺទាំងគនោះ មាន៥៣ភាររយ និងមិនបានយល់ែឹងមាន ៤៧ភាររយ។ មានគក្េងជំទង់ខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំខែលធា្សប់បានឮពីជំងឺលប់បារមភឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតមានស្រតឹមខត ៣០ភាររយ
ប ុគ ្សោះ។ មិនមានភាពែុសោនសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់រវាងបុរសនិងស្រសតី ឬរវាងអ្នក្គ្លើយសំណួរ គៅតំបន់     
ទីស្របជុំជននិងតំបនជ់នបទគទ។ គក្េងជំទង់ និងយុវវ័យោ សងតិច្ ក្់ក្ តសល ខែលបានែឹងអ្ំពីជំងឺលប់បារមភ
ឬធ្ាសក់្ទឹក្ចិ្តត និងបានយល់ែឹងអំ្ពីគរារសញ្ញសភារគស្រច្ើនមាន ការែឹងសមសារគស្រច្ើន ឆប់ែឹង ឆប់វិលវល់ 
អារមេណ៍ស្រពួយបារមភ និងការេ័យខា្សច្ខែលមានរយៈគពល១សបាតសហ៍ឬយូរាងគនោះ។ គទាោះោ សង គក្េង
ជំទង់និងយុវវ័យមានស្រតឹមខត ៣៦ភាររយប ុគ ្សោះខែលបានែឹងពីគរារសញ្ញសគផ្សេងគទៀតរ ួមមាន 
អារមេណ៍គសាក្គៅ ការែក្ច្ិតត អារមេណ៍គហលហាល និងមានអារមេណ៍ទុទិែឋិនិយម ខែលមានរយៈគពល
១សបាតសហ៍ ឬយូរាងគនោះ (រូបភាព ៥១) 

រូបភាពទី51៖ ច្ំគណោះែឹងអ្ំពីគរារសញ្ញសជងំឺលប់បារមភ និងជំងឺធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត (រិតា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួរ ច្ំនួន n=១,០០០ន្ក្ ់

 

អ្នក្គ្លើយសំណួរស្របមាណា ១៩ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានមិតតេិក្តជិតសនិទធ និងសមាជិក្
ស្ររួសារខែល ធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ និងជំងឺធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរស្របមាណា ១៨ភាររយ 
ខែលក្នុងគន្ោះ ស្រសតីមាន២៣ភាររយ និងបុរសមាន១២ភាររយ បានគ្លើយថាពួក្គរធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ និង
ធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត។ គៅក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩  មានស្រសតី ២៥ភាររយ និងបុរស ៧
ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានអារមេណ៍លប់បារមភ និងធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត (រូបភាពទី៥២)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ
ខែលធា្សប់មានគរារសញ្ញសទាំងគនោះ មានច្ំនួន៦៥ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានគរារសញ្ញសខបបគនោះ
គលើសពីមរង។  

៣៦,៤

៥៣,១

៥១,៨

៥៧,២

៤៨,២

៣៧,០

៣៩,៧

៣៣,២

១៤,៧

៩,៤

៨,៣

៩,០

,៦

,៤

,៣

,៦

Persistent feeling of sadness, disappointment,
emptiness, pessimism (lasting longer than a week)

Persistent feeling of worry or fear (lasting longer than a
week)

Persistent anger, irritability, or restlessness

Have difficulty controlling their anxiety or fear of guilt

True False (Don't know) (Refused to answer)
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រូបភាពទី52៖ ភាររយគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលធា្សប់មានជងំឺលប់បារមភ នងិធា្សក្់ទកឹ្ច្តិត តាមគេទ (រិតា%) 

 
 

អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួនn=១,០០០ន្ក្ ់

សែិតិែុសោនសរវាងស្រក្ុមអាយុខែលរួរឱសយក្ត់សមាគសល់បានបងាហសញថា អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមាន      វ័
យចស់ធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភគស្រច្ើនាងអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានវ័យគក្េង។ យុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថាពួក្គរធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភធ្ៃន់ធ្ៃរមាន ៣៣ភាររយ មានអារមេណ៍ 
ខបបគនោះមាន ២៦ភាររយ និងគក្ើតមានជំងឺគនោះគៅអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ -១៩  
មាន២៧ភាររយ។ ច្ំគ ោះគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថា
មានជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតមាន១៨ភាររយ និងគក្ើតជំងឺគនោះគៅអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោល
ននជំងឺក្ូវ ីែ-១៩មាន ១៥ភាររយ។ ច្ំគ ោះគក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនស ំ ក្៏មាន
អារមេណ៍ខបបគនោះខែលនឹងគក្ើតជំងឺក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលជំងឺក្ូវីែ-១៩ មាន១១ភាររយ 
(រូបភាពទី៥៣) 

រូបភាពទី53៖ ភាររយគក្េងជទំង់ នងិយុវជនខែលធា្សប់មានជងំឺលប់បារមភ នងិធា្សក្់ទកឹ្ច្តិត តាមស្រក្ុមអាយុ (រិត
ា%) 

,១

,២

០,០

៨២,០

៧៧,០

៨៧,០

១៧,៩

២២,៨

១៣,០

Both Sexes

Female

Male

គតើអ្នក្ធា្សប់គក្ើតជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរ
ឬគទ?

Yes No (Refused to answer)

,១

០,០

,២

៨៣,៣

៧៤,២

៩២,៤

១៦,៦

៧,៤

២៥,៨

Both Sexes

Female

Male

គតើអ្នក្ធា្សប់គក្ើតជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរ
ឬគទ ក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរាលោលននជំងឺក្ូវីែ-

១៩?
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អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន n=១.០០០ន្ក្ ់

ការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩បានគធ្វើឱសយប ោះ ល់ែល់មុែរបរ និងការងារ របស់យុវជនខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ក្នុងគន្ោះមាន៣៣ភាររយ បានបញ្ជសក្ថ់ាមានជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត 
ប ុខនតវាមិនប ោះ ល់ែល់ស្របាក្់ច្ំណូលក្នុងស្ររួសារគ ើយ។ អ្នក្ខែលធា្សប់គក្ើតជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្តិត
ក្ស្រមិតធ្ៃន់បានគ្លើយថាពួក្គរអ្នុវតតសក្មេភាពមួយច្ំនួនែូច្ា ស្របឹក្សាាមួយអ្នក្ជំន្ញ ជខជក្គលង
ាមួយមិតតេក្តិ និងស្រក្ុមស្ររួសារ និងសក្មេភាពគផ្សេងៗគទៀតគែើមសបីរំសាយអារមេណ៍មិនលអ (តារាងទី៣៥)។ 
សក្មេភាពច្មសបងខែលអាច្ជួយែល់ជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតរឺការច្ំ យគពលាមួយធ្មេាតិ  
ឬគច្ញគៅគស្រៅ ការជខជក្គលងាមួយមិតតេក្តិ ស្ររួសារ និង្្សស់បរូរ ទមា្សប់រស់គៅស្របចំនលៃ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរតិច្ាង១០ភាររយ បានឱសយែឹងថា ពួក្គរបានស្របឹក្សាាមួយអ្នក្ជំន្ញផ្លូវច្ិតត  ែណៈខែល 
២៣ភាររយគទៀតបានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរញាតសថំានសំតាមគវជជបញ្ជសរបស់ស្ររូគពទសយជំន្ញផ្លូវច្ិតត។ 

តារាងទី35៖ សក្មេភាពរបស់គក្េងជទំង់ នងិយុវជនក្នុងការរំសាយការលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត តាមគេទ និងស្រក្មុ
អាយុ (រិតា%) 

 គេទ ស្រក្មុអាយ ុ
សរបុ 

ស្របុស ស្រសី ១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 
ក្. ស្របឹក្សាាមួយអ្នក្ជំន្ញផ្លូវច្ិតត ២,៣ ២,៣ ១ ៣,៨ ១,៣ ២,៣ 
ែ. ចូ្លរួមក្នុងសក្មេភាពសាសន្ ឬ ស្របឹក្សា
គោបល់ាមួយអ្នក្ែឹក្ន្ំសាសន្ 

៥,២ ៥,៩ ៨,០ ៤,៥ ៥,៥ ៥,៧ 

រ. ស្របាស្រស័យទាក់្ទងាមួយមិតតេក្តិ ឬស្រក្ុមស្ររួសារ ១៩,២ ២៣,៨ ១៩,៩ ២១,៧ ២៥,១ ២២,៤ 
ឃ. ញាតសំថានសំតាមគវជជបញ្ជសរបស់ស្ររូគពទសយជំន្ញផ្លូវចិ្តត ១០,៣ ៨,០ ១០,២ ៧,៩ ៨,៥ ៨,៧ 
ង. ្ ្សស់បតូរទមា្សប់រស់គៅស្របចំនលៃ ែូច្ា ការគធ្វើលំ
ហាត់ស្របាណ ការគរង និងរបបអាហារ 

២០,៧ ២០,៥ ២២,៧ ២១,១ ១៨,៣ ២០,៥ 

ច្. គធ្វើឱសយសាថសនភាពការងាររបស់អ្នក្មានភាព
ស្របគសើរគ ើង 

១២,៧ ១១,១ ១០,៨ ១០,៧ ១៣,២ ១១,៦ 

០,០

,៣

០,០

៨៦,៩

៨១,៧

៦៧,៥

១៣,១

១៨,០

៣២,៥

10-14

15-19

20-24

គតើអ្នក្ធា្សប់គក្ើតជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរ
ឬគទ?

Yes No (Refused to answer)

០,០

0.0

,៥

៨៩,៥

៨៤,៦

៧៣,២

១០,៥

១៥,៤

២៦,៣

10-14

15-19

20-24

គតើអ្នក្ធា្សប់គក្ើតជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត
ធ្ៃន់ធ្ៃរឬគទ ក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរាលោលនន

ជំងឺក្ូវីែ-១៩?

Yes No (Refused to answer)
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្. គធ្វើឱសយទំន្ក់្ទំនងបុរគលរបស់អ្នក្មានភាព
ស្របគសើរគ ើង 

២,៨ ៥,៩ ២,៣ ៧,២ ៤,៣ ៥,០ 

ជ. ចំ្ យគពលាមួយធ្មេាតិឬគច្ញគស្រៅ ២៦,៨ ២២,៥ ២៥ ២៣,១ ២៣,៨ ២៣,៨ 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ n=១៧៩ន្ក្់ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក្ទ់ឹក្ច្ិតត 

តារាងទី៣៦ បងាហសញថាយុវជនមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនសំ គជឿថាមានសក្មេភាព៤សំខាន់ៗ
ខែលអាច្ជួយក្នុងការរំសាយជំងឺលប់បារមភ ឬជំងឺធ្ាសក្់ទឹក្ច្ិតត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានគ្លើយ ថាការខក្ខស្រប
ទមា្សប់រស់គៅាក្តាតសសំខាន់ មាន៦៧ភាររយ  ការស្របឹក្សាាមួយអ្នក្ជំន្ញសុែភាពផ្លូវច្ិតតមាន  
៦៣ភាររយ ការជខជក្គលងាមួយមិតតេក្តិនិងស្ររួសារមាន ៦២ភាររយ និងការច្ូលរួមក្នុងពិធី្សាសន្ 
ពិគស្រោោះគោបល់ាមួយអ្នក្ែឹក្នំ្សាសន្មាន ៦០ភាររយ ។  
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តារាងទី36៖ ការក្ំណត់អ្ពំីស្របសិទធភាពសក្មេភាពខែលអាច្រំសាយជំងលឺប់បារមភ ឬជងំឺធា្សក្់ទកឹ្ច្តិត (រិតា%) 

រាជធាន-ីគែតត 
មាន
ស្របសទិធ
ភាពខា្សងំ 

មានស្របសទិធ
ភាពមធ្សយម 

មនិមាន
ស្របសទិធភាព 

មនិែងឹ សរបុ 

ក្. ស្របឹក្សាាមួយអ្នក្ជំន្ញសុែភាពផ្លូវច្តិត ៦២,៥ ៣៧,៥ - - ១០០,០ 
ែ. ច្លូរួមក្នុងពិធ្ីសាសន្ ឬពិគស្រោោះគោបល់ាមួយអ្នក្
ែឹក្ន្ំសាសន្ 

៦០,០ ៣២,៥ ៥,០ ២,៥ ១០០,០ 

រ. ជខជក្គលងាមួយមិតតេក្តិ ឬស្ររួសារ ៦១,៨ ៣៦,៩ ១,៣ - ១០០,០ 
ឃ. ញាតសំថានសំតាមគវជជបញ្ជសរបស់ស្ររូគពទសយជំន្ញ ៥៥,៧ ៣៩,៣ ៤,៩ ០,១ ១០០,០ 
ង. ្្សស់បរូរទមា្សប់រស់គៅស្របចំនលៃែូច្ា ការហាត់ស្របាណ 
ការគរង និងរបបអាហារ 

៦៧,៤ ២៩,៩ ២,៧ - ១០០,០ 

ច្. គធ្វើឱសយទំន្ក្់ទំនងបុរគល របសអ់្នក្មានភាពស្របគសើរគ ើង ៤៤,៤ ៤៨,១ ៦,២ ១,៣ ១០០,០ 
្. ច្ ំយគពលាមួយធ្មេាតឬិគច្ញគស្រៅ ៣៤,៣ ៦០,០ ៥,៧ - ១០០,០ 
ជ. ច្ ំយគពលាមួយធ្មេាតឬិគច្ញគស្រៅ ៥០,៣ ៤៤,៩ ៤,៨ - ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលធា្សប់មានជំងឺលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត n=១៧៩ន្ក្់  
 

 ៥.២.៣  ការរកី្រាលោលននជងំកឺ្វូែី-១៩ 

ការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវ ីែ-១៩បានកា្សយាបញ្ហសសុែភាពែ៏ច្មសបងមួយក្នុងគពលលេីៗគនោះ  
និងក្នុងលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវក្៏បាន្លុោះបញ្្សំងពីជំងឺគនោះផ្ងខែរ។  អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទងម់តិ
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គសទើរខតទាំងអ្ស់បានគ្លើយថាពួក្គរបានយល់ែឹងអ្ំពីគមគរារគនោះ 
មាន ៩៨ភាររយ និង២ភាររយ មិនបានយល់ែឹង។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរស្របមាណា ៨៥ភាររយ  
បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរែឹងពីគរារសញ្ញសសំខាន់ៗមានែូច្ា៖ ក្អក្ ស្ររុនគៅដស គហៀរសំគបារ ពិបាក្ែក្គងហើម 
ឈឺ ក្ និង្ដសសាយ (រូបភាពទី៥៤)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរទទួលព័ត៌មានពីជំងឺក្ូវីែ-១៩ 
តាមរយៈប តសញសងគម(ឧទាហរណ៍ គហវសប ុក្) មាន ២៩ភាររយ តាមរយៈទូរទសសេន៍មាន ២៣ភាររយ  
តាមរយៈស្ររូបគស្រងៀនរបស់ពួក្គរ ៩ភាររយ តាមយូធ្ូបមាន ៩ភាររយ និងតាមសារព័ត៌មាន ឬសាច្់ញាត ិឬ
អ្នក្ជិតខាងមាន ៨ភាររយ (រូបភាពទី៥៥)។ ក្តាតសរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គន្ោះ រឺឱសយខតនិោយពីប តសញ
សងគមអ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនសំគៅែល់គហវប ុក្ាងក្មេវិធ្ីគផ្សេងៗ ែណៈខែលយូធ្ូបក្៏ាប តសញ
សងគមមួយខែលមានការគស្របើស្របាស់គស្រច្ើន។  
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 រូបភាពទី54៖ ការយល់ែឹងពីគរារសញ្ញសជំងកឺ្ូវីែ១៩ (រិតា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន n=១,០០០ន្ក្ ់

 

រូបភាពទី55៖ ស្របេពព័ត៌មានពីជងំឺក្ូវីែ១៩ (រតិា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន n=១.០០០ន្ក្ ់

គៅគពលខែលសួរែល់វិធ្ីក្នុការការ រជំងឺក្ូវីែ-១៩ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរច្មអិនមហូបបាន្អិនលអមុននឹងញាតសមំាន ៩០ភាររយ ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ 
បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានលាងសមាអសតនែាមួយខជលឬអាក្ុលាញឹក្ញាប់មានស្របមាណា ៦៤ភាររយ 
ែទប់មាត់គៅគពលក្អក្ និងក្ តសស់មាន ៥៥ភាររយ និង ក្់មា សស់គៅគពលគច្ញគស្រៅមរងៗមាន 
៤២ភាររយ និងែទប់មាត់គោយខក្ងនែឬស្រក្ោសអ្ន្ម័យគៅគពលក្ តសស់មាន ៤១ភាររយ ។  

  

២៦,៩

២២,១
១០,៥

១០,១

៧,៧
៤,០

២,៥ ១០,៩

៥,២F e v e r

C o u g h

R u nn y  n o s e

D iffic u lty  b re a th in g

S o re  th ro a t

(Don't know)

Poster

Radio

Parents

Friends

Other important people in the community such as…

Other relatives or neighbours

YouTube

Teachers

Television

Social media such as Facebook

៣,១
១,៥
២,៨

៤,៨
៤,៩
៤,៩

៨,០
៨,៦
៩,៣

២២,៨
២៩,៣
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តារាងទី37៖ យុទធសាស្រសតខែលគក្េងជំទង់ និងយុវជនបានអ្នុវតតក្នងុការការការ រជំងឺក្ូវីែ-១៩ 

 

មិនធា្សប ់ ជួនកាល ញកឹ្ញាប ់
បែគិសធ្ 
មិនគ្លើយ  សរបុ 

ក្. ែទប់មាត់គៅគពលក្អក្ឬក្ តសស ់ ១០,៩ ៣៤,៣ ៥៤,៧ ០,១ ១០០,០ 
ែ. ក្ តសស់ោក្់ខក្ងនែឬស្រក្ោសអ្ន្ម័យ រួច្គចល
វាក្នុងធ្ុងសរំាមភា្សម 

២០,១ ៣៨,៧ ៤១,០ ០,២ ១០០,០ 

រ. គច្ៀសវាងការប ោះ ល់មុែ និងខេនក្ ៤៦,១ ៣៥,១ ១៨,៤ ០,៤ ១០០,០ 
ឃ. លាងសមាអសតនែាមួយសាប  ូខជល ឬអាក្ុល ៥,៩ ៣០,២ ៦៣,៨ ០,១ ១០០,០ 
ង.  ក្់មា សស់គពលគច្ញគៅគស្រៅ ២៩,៦ ២៨,៣ ៤២,០ ០,១ ១០០,០ 
ច្.  ក្់មា សស់គៅគពលខែលមានអារមេណ៍ថាមិនស្រសួល
ែលួន 

៤៣,៥ ២៧,៣ ២៩,២ - ១០០,០ 

្. រក្សារមា្សតសងគម១,៥ខម ស្រត ៤៣,៩ ៣៦,៣ ១៩,៨ - ១០០,០ 
ជ. គច្ៀសវាងការជួបជុ ំស្របមូលផ្រុ ំ ៣៩,៥ ៣៥,៣ ២៥,១ ០,១ ១០០,០ 
ឈ. គច្ៀសវាងការប ោះ ល់្ទសល់ាមួយអ្នក្សងសេ័យ
មានគរារសញ្ញសជំងឺក្ូវីែ-១៩ 

៤៧,២ ២០,០ ៣១,៩ ០,៩ ១០០,០ 

ញ. គច្ៀសវាងការគស្របើមគធ្សាបាយសាធារណៈរួមោនស ៤៦,៧ ២៨,០ ២៤,២ ១,១ ១០០,០ 
ែ. គរៀនឬ គធ្វើការពីផ្ទោះ ២១,៧ ៤០,០ ៣៨,២ ០,១ ១០០,០ 
ល. ច្មអិន និងញាតសំមហូបខែល្អនិលអ - ៨,២ ៩០,១ ១,៧ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន n = ១.០០០ន្ក្ ់

អ្នក្គ្ល ើយសំណួរក្ន ុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមាង ក្់ក្ តសល បានគលើក្គ ើងពីជំងឺក្ូវ ីែ-១៩ 
មុនជំងឺែនទគទៀត គៅគពលខែលសួរន្ំពីបញ្ហសសុែភាព។ គោយសារសាថសនភាពមិនខស្របស្របួល និងក្រណី
គក្ើតមានគៅក្ស្រមិតទាបគៅក្នុងស្របគទសក្មពុា អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនបានគ្លើយថាក្នុងអំ្ ុងគពល 
ននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវ ីែ-១៩ ស្ររួសាររបស់ពួក្គររងផ្លប ោះ ល់គលើការបាត់បង់ការងារធ្ំាង 
ផ្លប ោះ ល់គៅគលើសុែភាព។ ពួក្គរបានបនតគទៀតថា ពួក្គរច្ង់អ្នុវតតវិធី្សាស្រសតការ រ និងគស្របើស្របាស់
ធ្នធានតាមខបបធ្មេាតិែូច្ា ការញាតសំបខនល និងខផ្លគឈើគែើមសប ីធាន្ថាពួក្គរមានសុែភាពលអ  
និងធ្នធានទាំងគន្ោះគៅខតអាច្ផ្គត់ផ្គង់តាមតស្រមូវការស្របចំនលៃគៅក្នុងស្ររួសារ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ 
មួយច្ំនួនគទៀត ពិគសសអ្នក្គៅតំបន់ជនបទ បានោំបខនលនិងខផ្លគឈើគៅគស្រកាយផ្ទោះខែលអាច្ធាន្បាន
ថាពួក្គរអាច្រក្បានតាមតស្រមូវការាក្់ខសរង។  

អ្នក្គ្លើយសំណួរមក្ពីេូមិសាស្រសតែុសៗោនស បានគ្លើយថាពួក្គរមានការយល់ែឹងច្សាស់លាស់ 
ពីជំងឺក្ូវ ីែ-១៩ និងវ ិធានការការ រ។ ពួក្គរស្របមូលព័ត៌មានពីស្របេពែុសៗោន សែូច្ា តាមរយៈ 
ប តសញសងគម ទូរទសសេន៍ ការផ្សេពវផ្សាយរបស់ស្ររូបគស្រងៀន  មស្រនតីរោឋសេិបាល និងអ្ាញសធ្រឬមស្រនតីសុខាេិបាល
ខែលច្ុោះមក្េូមិរបស់ពួក្គរ និងមានការផ្សេពវផ្សាយតាមឧបក្រណ៍បំពងសំគ ងច្ល័តខែលគរៀបច្ំគោយ
គមេូមិ ឬគមឃុំ។ គទាោះបីាពួក្គរបានយល់ែឹងោ សងទូលំទូលាយអ្ំពីវិធានការការ រ ប ុខនតការអ្នុវតត
វិធានការ រឺគៅមានក្ស្រមិតគៅគ ើយ ពិគសសការបគងកើនការលាងសមាអសតនែឱសយបានញឹក្ញាប់ និង ក្់មា សស់
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ឱសយបានស្រតឹមស្រតូវ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាោមសនអាក្ុល និងខជល លាងនែគៅផ្ទោះគទ គោយសារខតសមាភសរ 
ទាំងគនោះគ ើងនលលខ្ាសំងគៅែំ ក្់កាលែំបូងននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩។ ែូច្គនោះ មា សស់គ ើងនលល
ខា្សំងគលើសពីតនមលពីមុនគធ្វើឱសយពួក្គរមិនមានលទធភាពទិញគស្របើស្របាស់។ គហតុគនោះគទើបពួក្គរបនតលាងនែ
តាមទម្ាសប់ធ្មេតា រឺលាងាមួយសាប ូែុំតាមទមា្សប់ែូច្មុនគពលផ្ទុោះជំងឺគនោះ។ គទាោះបីាខបបគនោះក្រីពួក្គរ
បានបញ្ជសក្់ថា បានអ្នុវតតរមា្សតសងគមគោយគច្ៀសវាងការញាតសំអាហារគៅខាងគស្រៅ និងការជួបជុំញាតសំ 
ាស្រក្ុម។  

ែូច្បានគលើក្គ ើងគៅក្នុងខផ្នក្មុែរបរ និងការងារ អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួន និងស្រក្ុមស្ររួសារ
របស់ពួក្គរបានរងផ្លប ោះ ល់គោយ្ទសល់ និងគោយស្របគោលពីការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ -១៩។ 
ស្ររួសារខែលមានច្ំណូលទាបមួយច្ំនួន បានគ្លើយថាពួក្គរបានទទួលលវិកាខែលាជំនួយរបស់
រាជរោឋសេិបាល។ ចំ្ណ ច្លអខែលរួរឱសយសមាគសលរឺ់ ោមសនអ្នក្គ ល្ើយសណំរួ មានសក់្ ជួបស្របទោះនឹងក្ងវោះខាត
គសសបៀង និងោមសនអ្នក្ បាត់បង់របបអាហារស្របចំនលៃ និងរបបអាហារច្ស្រមុោះគៅអ្ំ ុងគពលគនោះគទ។  

 ៥.២.៤ សុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ 

គោងតាមអ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែលបានច្ូលរួមក្ន ុងការសទង់មតិ យុ វជនមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥-២៤ឆនសំ បានចត់ទុក្សាលាគរៀន និងឪពុក្មាដសយាស្របេពព័ត៌មានែ៏សំខាន់សស្រមាប់ពួក្គរក្នុងការ
ផ្រល់ព័ត៌មានអ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ។ បុរសស្របមាណ៣០ ភាររយ និងស្រសតី២៩ ភាររយ 
បានយល់ែឹងតាមរយៈការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធគៅសាលាគរៀន  និងស្រសតីមាន ១៨ភាររយ និងបុរស ៥ភាររយ 
បានយល់ែឹងតាមរយៈមាដសយរបស់ពួក្គរ ក្នុងគន្ោះបុរស ៤ភាររយ បានទទួលព័ត៌មានពីឪពុក្របស់ពួក្គរ 
និងស្រសតីស្រតឹមខត ២ភាររយប ុគ ្សោះ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ ល្ើយសំណួរទាំងអ្ស់បានបញ្ជសក្់ថាការគស្របើស្របាស់
ប តសញសងគមាស្របេព័ត៌មាន មាន៩ភាររយ និងការទទួលព័ត៌មានពីស្របេពគផ្សេងៗ បុរសមាន  
២០ភាររយ និងស្រសតីមាន ៩ភាររយ។  

  



168 

 

រូបភាពទី56៖ ស្របេពពត័៌មានអ្ំពីសែុភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ តាមគេទ (រតិា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់  

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានសទង់មតិមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ គ ល្ើយថាពួក្គរមានច្ំគណោះែឹង
ស្ររប់ស្រោន់មានស្របមាណា ៤១ភាររយ និងមិនច្ង់ទទួលបានព័ត៌មានបខនែមទាក់្ទងនឹងស្របធានបទគនោះ
បុរសមាន ៤៣ភាររយ និងស្រសតីមាន ៣៩ភាររយ (តារាងទី៣៨)។ គទាោះោ សង  ការគធ្វើគតសតគលើ
ច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយបខនែមគទៀត បានបងាហសញថាច្ំគណោះែឹងរបស់ពួក្គរគលើស្របធានបទគនោះគៅមាន
ក្ស្រមិតគៅគ ើយ (ែូច្បានបងាហសញក្នុងតារាងទី៣៩)។ អ្នក្ខែលច្ង់ទទួលបានព័ត៌មានបខនែមគពញច្ិតត 
នឹងទទួលបានពីមាត សយ (៨ភាររយ) ស្ររូបគស្រងៀន (៨ភាររយ) និងប តសញសងគមែូច្ាគហវសប ុក្  
(៧ភាររយ)។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរាស្រសតីភារគស្រច្ើន ច្ូលច្ិតតទទួលព័ត៌មានពីមាតសយរបស់ពួក្គរាង 
តាមប តសញសងគម ខែលផ្ទយុពីបុរស។ 

  

១៣,៧

៥,២

២,១

២,២

២,៦

២,៨

៤

៤,២

៤,៧

៦,៥

៩,២

១១,៨

៣១

៨,៦

៤,២

២,៧

៣,៥

១,៦

៥,១

៣,៣

១,៦

៥,៩

៦,៤

១០,២

១៧,៨

២៩,១

១៩,៩

៦,៦

១,៥

០,៧

៣,៧

០

៥

៧,២

៣,២

៦,៧

៧,៧

៤,៥

៣៣,៣

None – I never received information on this 
topic

Other sources

Neighbours

Other family members

Father

Sister

Films and videos on YouTube or the internet

Friends

Professionals, such as doctors, nurses

Books or magazines

Social media, such as Facebook

Mother

School teacher or class

Male

Female

Both Sexes
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តារាងទី38៖ ស្របេពព័ត៌មានអ្ំពសីុែភាពផ្លូវគេទនងិសុែភាពបនតពូជន្គពលអ្ន្រតខែលមានការ គពញច្ិតត
គស្រច្ើន តាមគេទ (រិតា%)  

 បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 
មាដសយ ៦,២ ១០,២ ៨,៣ 
ស្ររូបគស្រងៀន ឬ មិតតរួមថានសក់្ ៧,៦ ៧,៤ ៧,៥ 
ប តសញសងគម ែូច្ាគហវសប ុក្ ១០,៣ ៤,៦ ៧,៤ 
អ្នក្ជំន្ញ រួមទាំងគវជជបណឌិត ស្ររូគពទសយាគែើម ៤,៩ ៩,២ ៧,១ 
យូធូ្ប ឬអ្ ៊ីនធឺ្គណត ៧,០ ៣,៨ ៥,៤ 
ឪពុក្ ៥,៧ ៣,៨ ៤,៧ 
បងបអូនស្រសី ១,១ ៤,៩ ៣,០ 
សមាជិក្ក្នុងស្ររួសារគផ្សេងគទៀត ១,៤ ៣,៨ ២,៦ 
មិតតេក្តិ ១,៦ ៣,៦ ២,៦ 
ទូរទសសេន៍ ១,៩ ២,៦ ២,២ 
ស្របេពគផ្សេងៗ ៤,៦ ៣,៨ ៤,៣ 
មិនច្ង់បានព័ត៌មានបខនែមពីស្របធានបទគនោះ ៤៣,៤ ៣៩,២ ៤១,២ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ ៤,៣ ៣,១ ៣,៧ 
សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួន n = ៦១០ន្ក្់  

លទធផ្លននការសទង់មតិ បានបងាហសញថាច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយរបស់យុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ ឆនសំគលើសុែភាពផ្លូវគេទឬសុែភាពបនតពូជគៅមានក្ស្រមិត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរស្របខហល
 ក្់ក្ តសល បានយល់ពីលទធភាពរបស់ស្រសតីក្ន ុងការមាននផ្ទគ ោះបន្ទសប់ពីគពលរួមគេទគលើក្ែំបូង  
និងតិច្ាង ក្់ក្ តសលគ្លើយថាការរួមគេទមិនមានឥទធិពលគលើការលូតលាស់រាងកាយរបស់ស្រសតីគទ។ 
អ្នក្គ្ល ើយសំណួរយល់ថា ការសគស្រមច្ច្ំណង់ផ្ល ូវគេទគោយែលួនឯងមិនបងកឱសយមានផ្លប ោះ ល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 
ែល់សុែភាពរបស់ពួក្គរមានស្របមាណ ៣០ភាររយ និងច្ំគណោះែឹងមូលោឋសនអ្ំពីវែតរែូវ និងលទធភាព 
ននការមានរេ៌មាន ៣៥ភាររយ។ 

តារាងទី39៖ ការគធ្វើគតសតគលើច្ំគណោះែឹងសុែភាពផ្លូវគេទ និងសែុភាពបនតពូជ តាមគេទ (រតិា%) 

 
បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 

ស្រសតីអាច្មាននផ្ទគ ោះគៅគពលរួមគេទគលើក្ែំបូង 

ស្រតូវ ៤៨,៨ ៥២,៧ ៥០,៨ 
ែុស ២៤,៧ ២២,៥ ២៣,៦ 
មិនែឹង ២៦,៥ ២៤,៨ ២៥,៦ 

ស្រសតីឈប់លូតលាស់គៅគពលន្ងរួមគេទគលើក្ែំបូង 

ស្រតូវ ២០,៧ ២៤,១ ២២,៥ 
ែុស ៤៤,១ ៤០,៣ ៤២,១ 
មិនែឹង ៣៥,២ ៣៥,៦ ៣៥,៤ 
ស្រតូវ ៣២,៩ ៣៧,៥ ៣៥,២ 



170 

 

 
បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 

ការសគស្រមច្ចំ្ណង់ផ្លូវគេទគោយែលួនឯងន្ំឱសយប ោះ ល់
ែល់សុែភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ 

ែុស ៣២,៩ ២៥,១ ២៨,៩ 
មិនែឹង ៣៤,២ ៣៧,៤ ៣៥,៩ 

ស្រសតីមានលទធភាពមាននផ្ទគ ោះែពស់គៅគពលន្ងរួមគេទ
គៅ ក់្ក្ តសលននអំ្ ុងមានរែូវ 

ស្រតូវ ៣០,២ ៤០,០ ៣៥,២ 
ែុស ២៩,២ ២៧,០ ២៨,០ 
មិនែឹង ៤០,៦ ៣៣ ៣៦,៨ 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួន n = ៦១០ន្ក្់  
 

  គោងតាមលទធផ្លការពិភាក្សាាស្រក្ុម ច្ំគណោះែឹងអ្ំពីបញ្ហសខែលទាក្់ទងនឹងសុែភាពផ្លវូគេទ
និងសុែភាពបនតពូជបានទទួលតាមរយៈការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ ាពិគសសមុែវិាជស ជីវៈវិទសា និងសិសសេ        
ភារគស្រច្ើនខែលមានអាយុចប់ពី ១២ឬ១៣ឆនសំ បានគរៀនគមគរៀនទំាងគនោះ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួន
បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានយល់ែឹងអ្ំពីបញ្ហសសុែភាពផ្លវូគេទ និងសុែភាពបនតពូជាគលើក្ែំបូងពីឪពុក្
មាតសយ តាមរយៈការសនទន្ាមួយមិតតេក្តិរបស់ោត់ ឬសមាជិក្ស្ររួសារគផ្សេងគទៀត។  យុវជនខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ ឆនសំបានយល់ែឹងព័ត៌មានបខនែមគទៀតពីសិកាខសសាលា និងវរគសិក្សាគផ្សេងៗខែល
គរៀបច្ំគ ើងគោយសាក្លវិទសាល័យ និងអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលគទាោះបីាពួក្គរមិនបានចំគ មសោះអ្ងគការក៏្
គន្ោះគោយ។ យុវជនបានបញ្ជសក់្ ថាពួក្គរមិនមានអារមេណ៍ស្រសណ ក្ច្ិតត ឬគបើក្ចំ្ហស្ររប់ស្រោន់ គែើមសបី
ពិភាក្សាអ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជខែលាមូលគហតុគធ្វើឱសយពួក្គរមិនច្ង់ែឹងអ្ំពីស្របធានបទ
ទាំងគនោះ។ ក្តាតសគនោះពួក្គរគជឿាក់្ថាច្ំគណោះែឹងខែលពួក្គរមានរឺស្រតឹមស្រតូវនិងស្ររប់ស្រោន់។ 

 អ្ស្រតាមានក្នូនិងការបគងកើតក្នូែបំងូ 

អ្ស្រតាននការមានកូ្នគៅក្មពាុបានធ្ាសក់្ចុ្ោះពីឆនស ំ២០០០ ែលឆ់នស ំ២០១៤ គទាោះោ សង  មាន
ការគក្ើនគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ននការមានក្ូនរបស់គក្េងជំទង់។ ក្នុងឆនសំ២០១៤ ស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥-១៩ឆនសំ បានចប់គផ្តើមបគងកើតក្ូនមាន ១២ភាររយ និងាមាតសយខែលក្ំពុងមាននផ្ទគ ោះ ៧ភាររយ 
និងមាននផ្ទគ ោះក្ូនែំបូងមាន ៥ភាររយ។ ក្តាតសទាំងគនោះបងាហសញពីនិន្នសការននក្ំគណើនពី ៨ភាររយ ក្នងុ
ឆនសំ២០១០។ 

រូបភាពទី57៖ និន្នសការននការមានក្ូនក្នុងច្ំគ មស្របាជនទូគៅ គៅឆនសំ២០០០-២០១៤ (រតិា%) 

 

៣,៨ ៣,៤
៣ ២,៧

2000
CDHS

2005
CDHS

2010
CDHS

2014
CDHS
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ស្របេព:ការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពស្របាជនក្មពុា ឆនសំ២០១៤ 
ក្នុងច្ំគ មស្រសតីខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិមាន ៦,៤ ភាររយបានគរៀបការ និងមានក្ូន

គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងបុរស ១,២ ភាររយ។ ស្រសតីទាំងអ្ស់ខែលបានគរៀបការគហើយមានក្ូន មាននផ្ទគ ោះ
ែំបូងគៅអាយុច្គន្្សោះពី ១៦-១៧ឆនសំមាន ៩ភាររយ  មានក្ូនគៅអាយុ១៨ឆនសំ មាន១៩ ភាររយ  
និងមានក្ូនគៅអាយុច្គន្្ សោះពី១៩-២៤ឆន ស ំមាន ៧២ ភាររយ។ បុរសខែលបានគរៀបការគហើយ 
បានបញ្ជសក្់ថាេរិោរបស់ពួក្គរមាននផ្ទគ ោះែំបូងគៅអាយុ ១៨ឆនសំមានស្របមាណា ៣៣ភាររយ  
និងមានកូ្នគៅអាយុច្គន្្សោះពី ១៩-២៦ឆនសំមាន ៦៧ភាររយ។ 

ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់ក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមបានគ្លើយថា ពួក្គរមានក្ូនែំបូងគស្រកាម
អាយុ១៨ឆនសំគន្ោះគទ។ ពួក្គរក្៏បានរូសបញ្ជសក្់ថា ភាររយគក្េងជំទង់ខែលបានបគងកើតក្ូនមានក្ស្រមិតទាប
 ស់គៅក្នុងតំបន់ខែលពួក្គររស់គៅ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីទាំងអ្ស់ និងបុរសភារគស្រច្ើនខែលមក្ពី
តំបន់ជនបទ និងតំបន់ទីស្របជុជំនបានបងាហសញស្របតិក្មេអ្វិជជមានចំ្គ ោះការមានក្ូនរបស់គក្េងជំទង់។ អ្នក្
គ្ល ើយសំណួរភារគស្រច្ើនបានបញ្ជសក្់ថា បានគរៀនអ្ំពីគស្រោោះថាន សក្់ននការបគងក ើតក្ូនរបស់គក្េងជំទង់ 
ពីការអ្ប់រំក្ន ុងស្របព័នធ ាពិគសសពីស្ររូបគស្រងៀននិងគសៀវគៅសិក្សា ស្រសបគពលខែលអ្នក្គ្ល ើយសំណួរ 
គផ្សេងគទៀតបានគរៀនពីឪពុក្មាតសយរបស់ពួក្គរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនបានបងាហសញ ថាផ្លប ោះ ល់
ននការមាននផ្ទគ ោះរបស់គក្េងជំទង់រួមមាន ផ្លវិបាក្អ្ំ ុងគពលមាននផ្ទគ ោះ និងគស្រកាយគពលសស្រមាលក្ូន
គស្រ ោះថាមាតសយវ័យគក្េងមិនមានច្ំគណោះែឹងស្ររប់ស្រោន់អ្ំពីការខលទាំគពលពរគ ោះ ក្ងវោះការយល់ែឹងអ្ំពី 
ការខលទាំទារក្ និងមានភាពសេុរសាមសញអ្ំ ុងគពលសស្រមាលខែលអាច្ប តសលឱសយសា្សប់ទាំងមាតសយ  
និងទារក្ និងក្តាតសគផ្សេងគទៀត។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានយល់ថា មាតសយវ័យគក្េងរូបគនោះនឹងស្រតូវបានអ្នក្ែនទ 
វិនិច្ឆ័យ និងគរីសគអ្ើងគៅក្នុងសហរមន៍។ អ្នក្គ្លើយសំណួរពីរ ឬបីន្ក្់បានបខនែមថាមាតសយវ័យគក្េង 
នឹងស្រតូវអ្នក្ជំន្ញខផ្នក្សុែភាពសតីបគន្ទសសគៅគពលខែលោត់គៅទទួលគសវាខលទាំមុនគពលសស្រមាលគៅ
មណឌលសុែភាព។ 

 

 

បុរសរ័យ២២ឆនសំមានសក់្មក្ពីគែតតកំ្ពង់ធំ្បាននិោយថា ”ែញុំរិតថាអាយុ១៨រឺាអាយុស្រសបច្សាប់គហើយក្នុងការគរៀប
ការ ក៏្ប ុខនតការមានកូ្នគៅវ័យគក្េង នឹងន្ំឱសយមានបញ្ហសគស្រច្ើន។ អ្វីខែលសំខាន់ាងគន្ោះោត់នឹងឈប់គរៀន និងមិន
ទាន់គច្ោះគមើលខលែលួនឯងក្នុងអំ្ ុងគពលមាននផ្ទគ ោះ និងគមើលខលទាំកូ្នបន្ទសប់ពីសស្រមាលគហើយគន្ោះគទ”។ 
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គៅគពលខែលសួរអ្ំពីអាយុសមស្រសបបំផ្ុតសស្រមាប់ការមាននផ្ទគ ោះែំបូង ស្រសតីភារគស្រច្ើនននអ្នក្

ច្ូលរួមបានគលើក្គ ើងថារឺមានអាយុចប់ពី ១៨ឆនសំគ ើងគៅ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥-២៤ឆនសំ ស្របមាណា ៣ភាររយ បានគលើក្គ ើងថាអាយុសមរមសយបំផ្ុតរឺគស្រកាម១៨ឆនស ំនិងអ្នក្គ្លើយសំណួរ 
២០ភាររយរិតថាអាយុ១៨ឆនសំ ឬចស់ាងគនោះ  អ្នក្គ្លើយសំណួរ ៤០ភាររយ រិតថាអាយុោ សងតិច្
២០ឆនសំ និង ៣៧ភាររយរិតថាគៅច្គន្្សោះអាយុ ២២ និង ៣០ឆនសំរឺសមរមសយ។ អ្នក្ខែលបានផ្រល់
គោបល់ថាគស្រកាមអាយុ១៨ឆនសំាអ្នក្គ្លើយសំណួរាបុរសគៅគែតតបាត់ែំបង ស្រក្គច្ោះ និងគែតតនស្រពខវង។ 

 
គោងតាមមតិគោបល់របស់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅក្នុងសហរមន៍ ស្របាជនបានបនត

គរៀបច្ំអា ហ៍ពិ ហ៍ក្ូនគៅវ័យគក្េងតាមទំគនៀមទមា្សប់ស្របនពណីរបស់ពួក្គរ ាពិគសសអ្នក្គៅតំបន់ 
ជនបទ និងសហរមន៍ជនាតិគែើមភារតិច្ និងមូសល ីម។ គទាោះោ សង  ការអ្នុវតតទាំងគនោះមាន 
ការលយច្ុោះាលំោប់។ បច្ចុបសបននគរសគងកតគឃើញថាយុវជនមមាញឹក្នឹងការងាររបស់ពួក្គរ និងរស់គៅ
ក្នុងរគបៀបរស់គៅខបបទំគនើបាងមុន។ បទោឋសនរបស់សងគមស្រតូវបានជោះឥទធិពលគោយអ្នក្ខែលគធ្វើ 
ច្ំ ក្ស្រសុក្រវាងគែតត និងគស្រៅស្របគទស និងអ្នក្ខែលមានរគបៀបរស់គៅខបបទំគនើបគៅតាមតំបន់ 
ស្របជុំជន និងស្របគទសែនទគទៀត។  អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្៏បានសគងកតគឃើញផ្ងខែរថាយុវជន
សម័យគនោះ មានគសនហាគោយគបើក្ច្ំហាងមនុសសេជំន្ន់មុនខែលន្ំឱសយពួក្គរមិនងាយគរៀបការ  
និងមានក្ូនគៅវ័យច្ំ ស់។ ក្៏មានការបញ្ជសក្់ផ្ងខែរថាយុវជនច្ូលច្ិតតច្ំ យគពលគែើមសប ីសាគសល់ 
និងខសវងយល់ពីោនសមុនគពលគរៀបការ។ 
 

ភាររយយុវជនគៅលីវខែលធា្សប់រួមគេទ 

ការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពក្មពុាឆនសំ២០១៤ បានបងាហសញថាស្រសតីគៅលីវខែលបានរួមគេទ
មាន ០,២ភាររយ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៧ឆនសំ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៨-១៩ឆនសំ មាន ១,៨ភាររយ និងស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំមាន ១,៩ភាររយ។ ភាររយ 
ននបុរសគៅលីវខែលបានរួមគេទមានែពស់ាងស្រសតី ខែលក្នុងគន្ោះបុរសខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៧ឆនសំ
មាន ២,៣ភាររយ  បុរសខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៨-១៩ឆនសំមាន ៨,៣ភាររយ និងបុរសខែលមាន

គក្េងស្រសីវ័យ១៧ឆនសំមានសក់្គៅស្រសុក្សនួលគែតតស្រក្គច្ោះនិោយថា” ការមានកូ្នគៅអាយុច្គន្្សោះពី១៤-១៦ឆនសំរឺឆប់
ខា្សំង ស់! រាងកាយរបស់ោត់មិនទាន់ធំ្លូតលាស់គពញគលញគៅគ ើយគទ ពិគសស រឺសសបូន និងស្រតគក្ៀក្របស់
ោត់។ ែញុំរិតថាោត់នឹងពិបាក្គៅគពលសស្រមាលកូ្នគហើយក៏្អាច្ប តសលឱសយសា្សប់ទំាងមាដសយនិងទារក្ផ្ងខែរ។ 
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អាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤មាន ២៣,៨ភាររយ។ ការគស្របើស្របាស់គស្រសាមអ្ន្ម័យក្នុងគពលរួមគេទច្ុងគស្រកាយ
របស់អ្នក្គ្លើយសំណួរាបុរសខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំគៅតំបន់ស្របជុំជនមាន ៥៧ភាររយ
ែពស់ាងបុរសគៅតំបន់ជនបទខែលមានស្រតឹមខត ១០ភាររយប ុគ ្សោះ។ ការសទង់មតិគនោះបានបងាហសញ
អ្ំពីការទាក្់ទងោនសាវិជជមានរវាងការគស្របើស្របាស់គស្រសាមអ្ន្ម័យ ស្រសបនិងក្ស្រមិតននការអ្ប់រំរបស់អ្នក្
គ្លើយសំណួរ គោយក្ត់សមាគសល់ថាគៅគពលខែលក្ស្រមិតននការអ្ប់រំរបស់ពួក្គរែពស់ គន្ោះអ្ស្រតាននការ 
គស្របើស្របាស់គស្រសាមអ្ន្ម័យក្៏ែពស់ខែរ។ 

ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គៅលីវខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនស ំមានទំន្ក្់ទំនងគសនហា ១៦ ភាររយ 
បានរួមគេទរួច្ និងក្នុងគន្ោះមានស្រសតី ៣ភាររយ និងបុរស ១៣ភាររយ (រូបភាពទី៥៨)។ មានអ្នក្គ្លើយ
សំណួរខត ៣ភាររយប ុគ ្សោះក្នុងច្ំគ មអ្នក្គៅលីវខែលមិនមានទំន្ក្់ទំនងគសនហា ខតធា្សប់រួមគេទ 
(បុរសទាំងអ្ស់)។ ស្រសតីគៅលីវបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរធា្សប់បានរួមគេទគលើក្ែំបូង គៅគពលពួក្គរមាន
អាយុច្គន្្សោះពី ១៨ គៅ ២០ឆនស ំស្រសបគពលខែលបុរសបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរធា្សប់រួមគេទគៅគពលខែលគរ
មានអាយុគស្រកាម១៨ឆនសំមាន ៣៣ភាររយ   អាយុ១៨ឆនសំមាន ២៤ភាររយ និងអាយុច្គន្្សោះពី១៩-២២ឆនសំ
មាន ៤៣ភាររយ។  

រូបភាពទី58៖ ភាររយយុវជគៅលីវខែលធា្សប់បានរួមគេទ 

  
 អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលលីវនិងមានទំន្ក្់ទនំង n=៧៧ន្ក្់       អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគៅលីវ និងោមសនទំន្ក្់ទំនង ច្ំននួn=៤៣៩ន្ក្់ 

 

វធិ្គីរៀបច្ខំផ្នការស្ររសួារ នងិវធិ្ពីនសារក្គំណើត 

ការយលែ់ងឹ 
 

គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិអ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីបានយល់អ្ំពីលក្ខែណឌនិងអ្តែស្របគោជន៍
ននការគរៀបច្ំខផ្នការស្ររួសារ និងវិធ្ីពនសារក្ំគណើតស្របគសើរាងបុរស។ ស្រសតីខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី  
១៥ គៅ ២៤ឆនសំ មានស្របមាណា ៨៦ភាររយ  បានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរបានធា្សប់ឮ ក្សយ“ ខផ្នការស្ររួសារ” 
ពីមុន  ស្រសបគពលខែលបុរសធា្សប់ឮមានស្រតឹមខត ៤៦ភាររយ។  អ្នក្គ្លើយសំណួរ៤ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថា 

១៦

៨៤

គៅលីវខតសែិតក្នុងទំន្ក្់ទំនង

Yes No

៣

៩៧

គៅលីវគហើយោមសនទំន្ក្់ទំនង

Yes No
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ការអ្នុវតតខផ្នការស្ររួសារ និងវិធ្ីពនសារក្ំគណើតជួយែល់ការគច្ៀសវាងការមាននផ្ទគ ោះគោយនច្ែនសយ  
ឬរក្សារមា្សតក្នុងការមាននផ្ទគ ោះ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ១៥ភាររយ បានបញ្ជសក្់ពីអ្តែស្របគោជន៍ខែល
ទទួលបានែូច្ា ការក្ំណត់ច្ំនួនក្ូនខែលច្ង់បានោ សងស្រតឹមស្រតូវ  និងអ្នក្គ្លើយសំណួរ ៦ភាររយ  
បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានគពលគវលាស្ររប់ស្រោន់គែើមសបីគធ្វើការ ឬគបើក្អាជីវក្មេ (តារាងទី៤០)។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ តិច្ាង ៣ភាររយ បានែឹងថាការគស្របើគស្រសាមអ្ន្ម័យអាច្
ការ រពួក្គរពីជំងឺកាមគរារឬជំងឺ ល្ង។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួស្របមាណ ២២ភាររយ បានគ ល្ើយថាពួក្គរបាន
គរៀនអ្ំពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត ប ខុនតមិនអាច្ពនសយលពី់អ្តែស្របគោជន៍ឬផ្លប ោះ លន់នការគស្របើស្របាសប់ានគទ។ 

តារាងទី40៖ អ្តែស្របគោជន៍ខែលទទលួបានអ្ពំកីារគរៀបច្ំខផ្នការស្ររួសារ និងវិធ្ីពនសារក្ំគណើត តាមគេទ (រិត
ា%) 

 បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 
គជៀសវាងការមានកូ្នគោយនច្ែនសយ ឬអាច្កំ្ណត់គពលខែលច្ង់បានកូ្ន ៣១,៧ ៤៣,១ ៣៩,៩ 
មានកូ្នតាមចំ្នួនខែលច្ង់បាន ៩,៨ ១៧,៦ ១៥,៤ 
រមា្សតក្នុងការមានកូ្ន ១២,២ ១២,៧ ១២,៦ 
ការ រជំងឺកាមគរារ ឬជំងឺ ល្ង ២,៤ ២,៩ ២,៨ 
មានអារមេណ៍ថាមានសុវតែិភាពគពលរួមគេទាមួយនែរូគផ្សេងៗ - ១,០ ០,៧ 
គែើមសបីមានគពលគវលាស្ររប់ស្រោន់ក្នុងការគធ្វើការរក្ចំ្ណូលឬគធ្វើអាជីវក្មេ ៤,៩ ៦,៩ ៦,៣ 
មិនែឹង ៣៩,០ ១៤,៨ ២១,៦ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ - ១,០ ០,៧ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួន n = ៦១០ន្ក្់  

គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានែឹងអំ្ពីវិធី្ពនសាកំ្គណើតគស្រច្ើនស្របគេទស្រតូវបានបងាហសញក្នុងរូបភាព
ទី៥៩។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនបានែឹងអ្ំពីវិធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើតទំគនើបែូច្ា ថានសំស្រោប់ពនសារ
ក្ំគណើត (២៥ភាររយ) ក្ងោក្់ក្ន ុងសសបូន (១៨ភាររយ) ការចក្់ថានសំ (១៨ភាររយ) ការោក្់ 
ក្ងគស្រកាមខសសបក្ (១៣ភាររយ) គស្រសាមអ្ន្ម័យបុរស (៨ភាររយ) ច្ងនែសសបូន (៥ភាររយ)  
គស្រសាមអ្ន្ម័យស្រសតី (២ភាររយ) ច្ងបំពង់គមជីវិតគ មសល (២ភាររយ)។ មិនមានភាពែុសោនសរួរឱសយ
ក្ត់សមាគ សល់រវាងបុរសនិងស្រសត ីគទ។ មានអ្នក្គ្ល ើយសំណួរខត៦ ភាររយប ុគ ្សោះខែលែឹងពីវ ិធ្ី  
ពនសារក្ំគណើតខបបបុរាណមានែូច្ា ការចក្់ទឹក្គស្រៅ ង  និងការរួមគេទតាមស្របតិទិនវែររែូវរបស់
មនុសសេស្រសី។ វាមិនមានអ្វីរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរបានសួរោ សងគបើក្ចំ្ហ និងមិនបានគសនើ
ឱសយមានជគស្រមើស ក្តាតសគនោះវា្ល ុោះបញ្្ស ំងអំ្ពីច្ំគណោះែឹងរបស់ពួក្គរគៅមានក្ស្រមិត។ គលើសពីគនោះ គរ 
ក្ត់សមាគសល់ថាវិធ្ីពនសារក្ំគណើតទូគៅមួយច្ំនួនខែលអ្នក្គ្លើយសំណួរមិនបានគលើក្គ ើង ឧទាហរណ៍  
ឌីោ សស្រហាវសម (diaphragm) ឬ cap និង បនទោះ(patch) ។ 
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រូបភាពទី59៖ ការយល់ែឹងពីវិធ្ពីនសារក្ំគណើតតាមខបបបុរាណ និងសម័យ តាមគេទ (រតិា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់  

 

ការសទង់មតិខែលមាន បុរសស្របមាណ ៣២ភាររយ និងស្រសតី១៣ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរ
មិនែឹងថា អាច្រក្ទិញផ្លិតផ្ល និងគសវាពនសារក្ំគណើតបានគៅទី គទ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយ
សំណួរបានបញ្ជសក្់ថាមណឌលសុែភាព ាក្ខនលងខែលគពញនិយមាងគរក្នុងការផ្តល់គសវាខលទាំសុែភាព
គលើ ផ្លិតផ្លនិងគសវា ពនសារក្ំគណើត បន្ទសប់មក្រឺមានមនទីរគពទសយបខងអក្ រលីនិក្និងមនទីរគពទសយឯក្ជន
គផ្សេងគទៀត។ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរតិច្ាង ៣ ភាររយបានគ្លើយថា សាគសល់អ្ងគការខែលគធ្វើការខផ្នក្សុែភាព
ផ្លវូគេទនិងសែុភាពបនតពូជែូច្ាអ្ងគការរា សក់្ និងអ្ងគការមា សរីសតបូក្មពាុ (រូបភាពទី៦០)។ 

 
រូបភាពទី60៖ ទីក្ខនលងខែលផ្រល់ផ្លិតផ្លនិងគសវាពនសារក្ំគណើត តាមគេទ (រិតា%) 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់  

៤

១

១,៥

១,៥

៥

៥,៣

៨,៣

១៣

១៧,៨

១៧,៨

២៤,៨

២,១

០,៧

១

០,៧

៥,២

៥,២

៦,៩

១៥,៥

១៧,៩
២០,៣

២៤,៥

៩,២

១,៨

២,៨

៣,៧

៤,៦

៥,៥

១១,៩

៦,៤

១៧,៤

១១

២៥,៧

(Don't know)

Rhythm method or calendar method

Female condom

Male sterilization

Withdrawal

Female sterilization

Male condom

Implant

In-uterine device (IUD)

Injection

Contraception pill

Male

Female

Both sexes

២,៥

១,២

១,៩

៤,៩

១៣,៦

១៤,២

១៨,៥

៤៣,២

១,៧

១,៧

១,៧

៧

១៧,៥

១៣

១៣

៤៤,៤

៤,៣

០,០

២,១

០,០

៤,៣

១៧,០

៣១,៩

៤០,៤

(Refused to answer)

Marie Stopes Cambodia (MSI clinic)

Pharmacy

RHAC Clinic

Other private clinic

Referral hospital

(Do not know any service, organization)

Health centre

Male

Female

Both sexes
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អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរទទួលបានព័ត៌មានទាក្់ទងនឹងវិធ្ីពនសារ
ក្ំគណើតពីស្របេពគផ្សេងៗោនស។ ស្របេពទាំងគនោះរួមមានអ្នក្ជំន្ញខលទាំសុែភាពមាន ៣៤ភាររយ មាតសយមាន 
១៣ភាររយ អ្នក្ជិតខាងមាន ៩ភាររយ ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគមនិងអ្ ៊ីនធ្ឺណិតមាន ១០ភាររយ  
និងទូរទសសេន៍មាន ៩ភាររយ។ ក្នុងបញ្ជីស្របេពព័ត៌មានអ្នក្គ្លើយសំណួរ ៤២ភាររយ បានចត់ទុក្ 
អ្នក្ជំន្ញខលទំាសែុភាពរឺាស្របេពព័ត៌មានខែលរួរឱសយទុក្ច្ិតតបំផ្ុត។ 

តារាងទី41៖ ស្របេពព័ត៌មានអ្ំពផី្លិតផ្ល និងគសវាក្មេពនសារក្ំគណើត (រតិា%) 
 ស្របេពខែលធា្សបគ់ស្របើស្របាស ់ ការគជឿាក្ ់

អ្នក្ជំន្ញខលទាំសុែភាព រួមមានគវជជបណឌិត ស្ររូគពទសយ េ្ប ឱសលការី ៣៤,១ ៤២,៤ 
មាដសយ ១៣,៣ ១១,៩ 
ទូរទសសេន៍ ៩,២ ១០,២ 
អ្នក្ជិតខាងឬស្របាជនរស់គៅក្នុងឃុំ ៨,៧ ៤,២ 
គហវសប ុក្ ៨,២ ៤,២ 
សាច់្ញាតិ និងមិតតេក្តិ ៨,២ ៥,១ 
អ្នក្គធ្វើការក្នុងសហរមន៍ រួមទាំងស្រក្ុមអ្នក្ោំស្រទសុែភាពតាមេូមិ និងសហរមន៍ ២,៦ ១,៧ 
អ្ ៊ីនធឺ្ណិត ២,០ - 
ស្ររូបគស្រងៀន និងគរៀនគៅសាលា ២,០ ,៨ 
គសៀវគៅ ២,០ ១,៧ 
ស្របេពគផ្សេងៗ ៦,១ ៧,៦ 
មិនែឹង ២,៦ ៧,៦ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ ១,០ ២,៦ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួន n = ៦១០ន្ក្់  
  

   អ្នក្គ្ល ើយសំណួរក្ន ុងការពិភាក្សាាស្រក្ុមទាំងអ្ស់ បានស្របាប់អ្ំពីក្ខនលងខែលស្រតូវគៅទទួល 
ផ្លិតផ្លនិងគសវាពនសារក្ំគណើត។  មណឌលសុែភាពរឺាក្ខនលងទូគៅបំផ្ុតខែលគរចត់ទុក្ថា 
ាក្ខនលងខែលយុវជនអាច្រក្គស្រសាមអ្ន្ម័យ ថានស ំពនសារក្ំគណើត និងការចក្់ថានស ំបាន។ អ្នក្ច្ូលរួម 
ភារគស្រច្ើនបានក្ត់សមាគសល់គឃើញថាការោក្់ក្ងក្នុងសសបូន និងការោក្់ក្ងគស្រកាមខសសបក្មិនសូវមានគៅ
តាមមណឌលសុែភាពគទ។ មនទីរគពទសយរែឋ និងរលីនិក្ឯក្ជន ាក្ខនលងខែលអាច្ផ្រល់វិធ្ីពនសារក្ំគណើត 
ខបបទំគនើបបាន។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនគជឿថាថានសំស្រោប់ពនសារក្ំគណើតអាច្រក្បានគៅតាមឱសលសាថសន។ 
អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក៏្បានបញ្ជសក់្ថាគស្រសាមអ្ន្ម័យមានគៅតាមហាង ឱសលសាថសននិងផ្ទោះសំ ក្់។ 

គទាោះបីាមិនមានទិននន័យ មួយ ខែលទទួលបានពីការបគងកើនការយល់ែឹងអ្ំពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត
ក្នងុចំ្គ មគក្េងជំទង់និងយុវជនក្៏គោយ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាេិបាល
បានគជឿថាការគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតមានការគក្ើនគ ើង។ក្រណីគនោះគរក្ត់សមាគសល់ថា គក្េងជំទង់ និងយុវជន 
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មានបទពិគសាធ្គស្រច្ើន និងងាយស្រសួល ក្នុងការគស្របើស្របាស់បគច្ចក្វិទសា និងស្របព័នធឌីជីលល។ អ្នក្ផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗគជឿថាយុវជនទទួលបានច្ំគណោះែឹងអ្ំពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត ពីប តសញសារព័ត៌មាន។ 
គទាោះបីា  អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយច្ំនួនគៅខតសគងកតគឃើញថា ការមាននផ្ទគ ោះខែលមិនច្ង់បាន
ក្នុងច្ំគ មស្រសតីគៅលីវនិង មានការក្ត់សមាគសល់ថាស្រសតីខែលមានការអ្ប់រំែពស់ រួមទាំងនិសសេិតសាក្ល
វិទសាល័យ បានគៅមណឌលសុែភាពនិងមនទីរគពទសយបខងអក្គែើមសបីរក្គសវារមលូតក្ូន។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មាន 
សំខាន់ៗបានសននិោឋ សនថាស្រសបគពល ខែលការយល់ែឹងអ្ំពីវ ិធ្ ីពនសារក្ំគណើតមានការគក្ើនគ ើង 
ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់និងយុវជន ប ុខនតច្ំគណោះែឹងនិងការគស្របើស្របាស់ឱសយបានទូលំទូលាយគៅមានក្ស្រមិត។ 
មានខតអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគៅគែតតស្រក្គច្ោះ និងបាត់ែំបងប ុគ ្សោះខែលបានបញ្ជសក្់ថាមានក្មេវធិ្ី
ទាក្់ទងនឹងសុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជសស្រមាប់គក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលបានអ្នុវតតគៅក្នុង
មូលោឋសនរបស់ពួក្គរ។ ក្មេវិធ្ីគៅគែតតស្រក្គច្ោះបានោំស្រទគោយមូនិធ្ិសហស្របាាតិសស្រមាប់ស្របាជន  
និងមានគោលបំណងគែើមសបីបគងកើនការយលែឹ់ងអំ្ពីសែុភាពផ្លូវគេទ និងការពនសារក្ំគណើតសស្រមាប់សិសសេ
គៅក្ស្រមិតមធ្សយសិក្សាបឋមេូមិ និងមណឌលសុែភាពគៅតាមស្រសុក្ភារគស្រច្ើនក្នុងគែតតគនោះ។ ក្មេវិធ្ី  
ស្រសគែៀងោនសគនោះគៅគែតតបាត់ែំបង បានអ្នុវតតគោយអ្ងគការរា សក្់។ 

ការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើត 

           តាមការសទង់មតិរបស់ការអ្គងកតស្របាសាស្រសតនិងសុែភាពក្មពុា បានបងាហសញពីការគក្ើនគ ើង 
រួរឱសយក្ត់សមាគសល់ក្នុងការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតខបបទំគនើប និងខបបបុរាណក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់
និងយុវជនគៅច្គន្្សោះឆនសំ ២០០០-២០១៤។ ក្នុងរយៈគពលបួនឆនសំការគស្របើស្របាស់ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៧ឆនសំ បានគក្ើនគ ើងពី ៤,៨ភាររយ ែល់ ៧,៥ភាររយ  អ្នក្ខែលមានអាយុ
ច្គន្្ សោះពី ១៨-១៩ឆន ស ំ  បានគក្ើនពី ៨ភាររយែល់ ២២ភាររយ និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី  
២០-២៤ឆនសំ បានគក្ើនគ ើងពី ១២ភាររយ ែល់ ៣៣ភាររយ។ ការគស្របើស្របាស់វិធ្ីសាស្រសតខបបបុរាណ 
ែូច្ាវិធី្ ចក់្ទឹក្គស្រៅ ង និងការរួមគេទតាមស្របតិទិនវែររែូវរបស់ស្រសតី ក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១៥-១៧ឆនស ំបានគក្ើនគ ើងពី ០ភាររយ គៅ ៣ភាររយ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៨-១៩ឆនសំ 
បានគក្ើនពី ២,៥ ភាររយ ែល់ ១០ភាររយ និងក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ  
បានគក្ើនពី ៣ភាររយ ែល់ ១២,៧ភាររយ (រូបភាពទី ៦១)។ 
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រូបភាពទី61៖ និន្នសការក្នុងការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្គំណើតក្នុងច្ំគ មគក្េងជទំង់ នងិយុវជនចបព់ីឆនស២ំ០០០-
២០១៤ (រិតា%)

 
ស្របេព:ការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពក្មពុា ឆនសំ ២០១៤ 

ការអ្គងកតស្របាសាស្រសតនិងសុែភាពក្មពុាឆនស ំ ២០១៤ បានបងាហសញថា អ្នក្ខែលគរៀបការមាន
អាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ ឆនសំ មាន៥៨ ភាររយមិនបានគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតគទ។ របាយការណ៍
គនោះក្៏បានបងាហសញផ្ងខែរថាថានសំស្រោប់ពនសារក្ំគណើតាវិធ្ីទូគៅទូគៅបំផ្ុត ក្នុងច្ំគ មវិធ្ីសាស្រសតទាំងអ្ស់
ខែលមាន ១៣,៦ ភាររយ។ បន្ទសប់គទៀត វិធ្ីចក្់ទឹក្គស្រៅ ងខែលមាន ១០,៨ភាររយ ការចក្់ថានសំ
មាន ៩,១ភាររយ និងការោក្់ក្ងក្នុងសសបូនមាន ៣,៤ភាររយ។ ច្ំខណក្វិធ្ីសាស្រសតគផ្សេងគទៀតមាន 
៥ភាររយែូច្ា៖  ការគស្របើគស្រសាមអ្ន្ម័យមាន ១,៥ភាររយ  ការច្ងនែសសបូនមាន ០,១ភាររយ 
ស្របតិទិនវែររែូវរបស់ស្រសតីមាន ១,១ភាររយ ការោក្់ក្ងគស្រកាមខសសបក្មាន ២,៣ភាររយ  និងអ្ំ ុងគពល
បំគៅគោោះក្ូនមាន ០,១ភាររយ។ 

រូបភាពទី62៖ ការគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតរបស់ន្រីវ័យគក្េងខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ (រតិា%) 

 
ស្របេព:ការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពក្មពុា ឆនសំ ២០១៤ 

មនទរីគពទសយរែឋបានផ្តល់គសវាខផ្នការស្ររួសារនិងវិធ្ីពនសារក្ំគណើតទំគនើប ក្់ក្ តសល ស្រសបគពល
ខែលរល ីនិក្ឯក្ជនមាន ៤០ភាររយ និងឱសលសាថសន ហាង និងពីមិតតេក្ត ិមាន ១០ភាររយ។ តាម 
របាយការណ៍ននការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពក្មពុាឆនសំ២០១៤ បានក្ត់សមាគសល់ថាបញ្ហសស្របឈម

៤,៨ ៧,៥
០ ២,៩

៨

២២

២,៥
១០១១,៩

៣៣

២,៩

១២,៧

Year 2000 Year 2014 Year 2000 Year 2014

Modern Contraception Tranditional Contraception

15-17 18-19 20-24

៥៨

៣,៤

១៣,៦

១០,៨

៩,១

១,៥ ០,១
១,១ ២,៣

០,១Not using any method

IUD

Contraceptive pill

Withdrawal method

Injection

Condom

Female sterilization

Calendar method

Implant

Lactation amenorrhea
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ក្នុងការផ្តល់គសវាខផ្នការស្ររួសារគៅក្នុងស្របគទសក្មពុាគៅខតគក្ើតមានែូច្ា ស្រសតីខែលគរៀបការគហើយ
បានគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតមានស្រតឹមខត ២៧ភាររយ  និងមានតស្រមូវការខផ្នការស្ររួសារ ២៥ភាររយ។  

ស្រសតីគរៀបការគហើយខែលបានច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិបានគ្លើយថាពួក្គរក្ំពុងគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើត
មានស្របមាណា ៥១ភាររយ ស្រសតីខែលគស្របើវិធី្ពនសារកំ្គណើតពីមុនប ុខនតបច្ចុបសបននមិនគស្របើគទមាន ១៨ភាររយ 
និងស្រសតីមិនខែលគស្របើវិធ្ីពនសារកំ្គណើតមាន ៣១ភាររយ។ ស្រសតីខែលគរៀបការគហើយបានបញ្ជសក្់ថាថានសសំ្រោប់
ពនសារក្ំគណើតរឺាវិធ្ីសាស្រសតខែលគស្របើាទូគៅបំផ្ុតន្គពលបច្ចុបសបនន។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាាធ្មេតា 
គរគៅទទួលគសវាពនសារក្ំគណើតគៅមណឌលសុែភាពមាន ៦៤ភាររយ គៅរលីនិក្ឯក្ជនមួយគៅក្នុង
សហរមន៍របស់ពួក្គរមាន ២៧ ភាររយ និងរលនិីក្មា សរីសតបូក្មពាុមាន ១០ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មអ្នក្
គ្លើយសំណួរាស្រសតីគរៀបការខែលបានឈប់គស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតគស្រ ោះច្ង់មាននផ្ទគ ោះ និងការមាននផ្ទគ ោះ
ាគហតុផ្លមួយក្នុងចំ្គ មគហតុផ្លសំខាន់ៗខែលពួក្គរបញ្សឈប់ការពនសារក្ំគណើត។ 

រូបភាពទី63៖ អ្ស្រតាគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតក្នងុច្ំគ មអ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគរៀបការគហើយ (រិតា%) 

  
អ្នក្ច្ូលរួមាស្រសតីគរៀបការគហើយអាយុច្គន្្សោះ១៥-២៤ឆនសំ អ្នក្ច្ូលរួមាស្រសតីខែលក្ំពុងគស្របើវីធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើត 

          ច្ំនួន N = ៧១ន្ក្់                                                             ច្ំននួ N = ៣៦ន្ក្ ់
អ្នក្ចូ្លរួមក្នុងការសទង់មតិាបុរសគរៀបការរួច្បានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរនិងនែរ ូឬស្របពនធកំ្ពុងគស្របើវិធី្

ពនសារក្ំគណើតមាន២៧ ភាររយ បុរសខែលបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានឈប់គស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើត
មាន ៦ភាររយ និងបានគ ល្ើយថាពួក្គរមិនខែលគស្របើវិធ្ីសាស្រសត មួយគទមាន ៦៧ភាររយ។ អ្នក្ច្ូលរួម
ាបុរសគរៀបការរួច្សរុបមាន១៥ ន្ក្់ ក្នុងគន្ោះបុរស ៥០ភាររយ បានគ្លើយថា ស្របពនធពួក្គរគស្របើ 
ថានសំពនសារក្ំគណើត និង២៥ ភាររយចក្់ថានសំការ រ ច្ំខណក្២៥ ភាររយគទៀតគស្របើវិធ្ីចក្់ទឹក្គស្រៅ ង   
អ្នក្ច្ូលរួមាបុរសបានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរឈប់គស្របើវ ិធ្ ីពនសារក្ំគណើត មួយ គស្រ ោះច្ង់ឱសយស្របពនធ  
មាននផ្ទគ ោះ។ 

 
មិនមានអ្នក្ចូ្លរួមាស្រសតគីៅលវីខែល គស្របើវិធី្សាស្រសតពនសារកំ្គណើតគពលរួមគេទគន្ោះគទ។ បុរស

ខែលបានគ្លើយសំណួរបានឱសយែឹងថាបាន ពួក្គរបានគស្របើខតគស្រសាមអ្ន្ម័យគពលរួមគេទនិងមិនខែល
គស្របើវិធី្ពនសារក្ំគណើតគផ្សេងគទៀតគទមានស្របមាណា មួយភារបី និងបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរមិនខែលគស្របើវិធ្ី

៥០,៧
១៨,៣

៣១Currently using

Stopped using

Never used

២,៨ ២,៨

២២,២

៦៩,៤

២,៨

IUD

Implant

Injection

Contraceptive pill

Withdrawal
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ពនសារក្ំគណើត មួយគន្ោះគទមានស្របមាណា ពីរភារបី។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមាន ២៤ ន្ក្់ បានគ្លើយថា
ពួក្គរបានរួមគេទក្នុងគន្ោះ បុរសមាន ២១ន្ក្់ និងស្រសតី ៣ន្ក់្។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាេិបាល បានរាយការណ៍ថាការគស្របើស្របាស់ 
វិធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើតក្ំពុងគក្ើនគ ើងាលំោប់ក្នុងចំ្គ មស្របាជនក្មពុា។ ពួក្គរមិនមានទិននន័យ
ច្សាស់លាស់គោយខ ក្របស់ស្រក្ុមយុវជនគទគស្រ ោះទិននន័យខែលទទួលបានមក្ រឺរាប់បញ្ចូលស្របាជន
ទូគៅទាំងអ្ស់។ តាមរយៈការអ្នុវតតយុទធសាស្រសតាតិលេី  សតីពីសុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជ  
រឺមានការផ្រល់ការបណ្តោះប តសលគពញគលញអ្ំពីគសវាទាំងគនោះ ែល់បុរគលិក្គៅមណឌលសុែភាព 
ក្នុងគោលបំណងពស្រងីក្និងខក្លមអគសវាក្មេ។ គទាោះោ សង  ការបណ្តោះប តសលគៅមិនទាន់បានស្ររប់
ទីក្ខនលងគន្ោះគទ  ឧទាហរណ៍៖ គៅតំបន់ោច់្ស្រសោលែូច្ាស្រសកុ្ស ូំតគែតតបាត់ែំបង និងស្រសុក្សនួល
គែតតស្រក្គច្ោះ ការបណ្តោះប តសលអ្ំពីគសវាពនសារក្ំគណើតទំគនើប បានខណន្ំក្នុងឆនសំ ២០១៨ខតប ុគ ្សោះ។ 

មានទិននន័យបឋមតិច្តួច្ខែលទទួលបានពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម និង ការសមាភសសអ្នក្ផ្រល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ គលើការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើត។ អ្នក្គ ល្ើយសំណួរខែលគរៀបការច្ំនួនពីរគៅបីន្ក្់
បានច្ូលរួមផ្រល់ទិននន័យគោយគបើក្ច្ំហគែើមសបីខច្ក្រំខលក្ព័ត៌មានគនោះ។ អ្នក្ទាំងអ្ស់គន្ោះ បានគ្លើយថា
ពួក្គរមិនខែលគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតគស្រ ោះពួក្គរមានបំណងយក្ក្ូន ក្ូនទីពីរ ឬទីបីគទៀត។ បុរសមានសក្់ 
គៅគែតរក្ំពង់ធ្ំខែលមានក្ូនែំបូង បានបែិគសធ្មិននិោយអ្ំពីខផ្នការយក្ក្ូនរបស់ោត់បន្ទសប់ពី
ស្របពនធរបស់ោត់បានសស្រមាល និងោត់មិនទាន់បានពិភាក្សាាមួយស្របពនធគៅគ ើយគទ។ ស្រសតីបីន្ក្់ 
គផ្សេងគទៀតខែលមានក្ូនមួយ ឬពីរន្ក្់បានឱសយែឹងថាពួក្គរមិនមានរគស្រមាងគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតគទ។ 

ការរមលូតក្ូន 

ច្សាប់សតីពីការរមលូតក្ូនបានបគងកើតគ ើងគៅឆនសំ១៩៩៧ ខែលអ្នុញ្ញសតឱសយរមលូតគៅគពលមាននផ្ទគ ោះ
សបាតសហ៍ទី១២ ឬឆប់ាងគនោះ។ ការរមលូតក្ូនគស្រកាយសបាតសហ៍ទី១២រឺអ្នុញ្ញសតិបានខតក្នុងក្រណីខែល
ទារក្មិនអាច្បនតការវិវតតបានលអ និងទារក្គក្ើតមក្នឹងមានជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬក្នុងក្រណីស្រសតីស្រតូវបានគរ
ចប់រំគលាេ។ ច្សាប់ឆនស ំ១៩៩៧ បានបញ្ជសក្់ច្សាស់ថាការរមលូតក្ូនអាច្ស្រតូវបានអ្នុវតតខតគៅក្នុងមនទីរ
គពទសយឬមណឌលសុែភាព ឬរលីនិក្ឯក្ជនខែលមានការបញ្ជសក្់គោយគវជជបណឌិត គពទសយខលទាំអ្នក្ជំងឺ ឬ
គពទសយ្េបខែលបានអ្នុញ្ញសតិគោយស្រក្សួងសុខាេិបាលក្មពុា[៤៣]។ 

តាមការអ្គងកតស្របាសាស្រសត និងសុែភាពក្មពុាឆនសំ២០១០-២០១៤ បានបងាហសញពីច្ំនួនននការ
រមលូតកូ្នតិច្បំផ្ុតក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ និងយុវជន
មានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ។ ក្នុងឆនសំ២០១០  ភាររយទាបបំផុ្តក្នងុចំ្គ មស្រសតីគៅលីវមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ ធា្សប់បានរមលូតក្ូនមរងមាន ០,១ភាររយ និងក្នុងឆនសំ២០១៤មាន ០,៣ភាររយ។ 
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អ្ស្រតាគនោះែពស់សស្រមាប់ស្រសតីខែលគរៀបការគហើយមានអាយុគសេើោនសគៅក្នុងឆនសំ២០១០ខែលមាន ៦,៦ភាររយ 
និងក្នុងឆនសំ២០១៤ មានស្របមាណ៧,៤ភាររយ។  ការរមលូតក្ូនមតងគហើយមតងគទៀតស្រតូវបានគរបញ្ជសក្់ថា
មានអ្ស្រតាទាបបំផ្ុតក្នុងច្ំគ មស្រសតីខែលគៅលីវ និងគរៀបការគហើយខែលមានការគក្ើនគ ើងតិច្តួច្ 
ពី ០ភាររយែល់ ០,១ភាររយ ច្ំគ ោះស្រសតីគៅលីវ  និងមានការធា្សក្់ច្ុោះពី ០,៧ភាររយ ែល់ ០,៥ភាររយ
ច្ំគ ោះស្រសតីខែលបានគរៀបការគៅច្គន្្សោះឆនសំ ២០១០ និង ២០១៤ [៤១] ។  

ឧបសរគាគស្រច្ើនច្ំគ ោះការរមលូតក្ូនគោយសុវតែិភាព ខែលក្នុងគន្ោះរាប់បញ្ចូលទាំងការសាទសក្់គសទើរ
របស់អ្នក្រមលូតក្ូន  ោមសនការក្ំណត់តនមលគសវារមលូតក្ូនច្សាស់លាស់  ែវោះអ្នក្ ជំន្ញ  និងភាពេ័យខ្ាសច្ 
ការឈឺចប់របស់ស្រសតីគៅគពលរមលូតក្ូន ក្តាតសទាំងគនោះន្ំឱសយគក្េងស្រសីជំទង់ និងស្រសតីាគស្រច្ើនខសវងរក្គសវា
រមលតូកូ្នគោយោមសនសវុតែភិាពគៅក្ខនលងគផ្សេងគទៀត។  ាទូគៅ គរក្ត់សមាគសល់ថាស្រសតីគៅលីវ ទិញថានសំរមលូត
ក្ូនពីអ្នក្លក់្ខែលមិនបានទទួលការបណ្តោះប តសលគៅតាមឱសលសាថសនក្នុងតំបន់ [៤២] ។ ស្រសតីវ័យគក្េង
ទាំងគនោះបានពសាោមរមល ូតក្ូនគោយែលួនឯង ជួនកាលមានលទធផ្លប ោះ ល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ ខែលស្រតូវការ  
ការវោះកាត់ាបន្ទសន់ខែលប តសលឱសយមានការច្ំ យគស្រច្ើន និង អាច្ប តសលឱសយបាត់បង់អាយជុីវិត [៤៦] ។  

ស្រសត ីគរៀបការគហើយខែលបានច្ូលរួមផ្រល់ទិននន័យ ១០ ន្ក្់ក្ន ុងច្ំគ ម ៧១ន្ក្់  គសេើនឹង  
១៤ ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរធា្សប់បានរមលូតក្ូន។  ស្រសតី៤ន្ក្់បានគ្លើយថា ពួក្គរបានរមលូតក្ូន 
តាមគវជជសាស្រសត (គលបថានសំ) និងមានសក្់មានទាំងការរមលតូកូ្នតាមគវជជសាស្រសតនិងវោះកាត់ និងស្រសតី ៥ន្ក្់គទៀត
បែិគសធ្មិនគ្លើយ។ អ្នក្ខែលធា្សប់្លងកាត់ការរមលូតក្ូនគោយការវោះកាត់បានឱសយែឹងថាពួក្គរបានគៅ 
រលីនិក្រា សក្់។ ស្រសតី៦ន្ក្់ក្នុងច្ំគ ម១០ន្ក្់បានគ្លើយថា ពួក្គរមានបទពិគសាធ្ន៏រមល ូតក្ូនខតមរង
ប ុគ ្សោះ ច្ំខណក្ស្រសតី៤ន្ក្់ក្នុងចំ្គ ម១០ន្ក់្ បានបញ្ជសក់្ថាបានរមលតូក្ូន គលើសពីមរង។  

គោងតាមការសទង់មតិបានបងាហសញថា ស្រសតី២ន្ក្់ក្នុងច្ំគ មស្រសតី៣ន្ក្់ ធា្សប់បានរមលូតក្ូន
គោយមានសក្់បានគធ្វើការរមលូតក្ូនគោយការវោះកាត់ និងមានសក្់គទៀតបែិគសធ្មិនគ្លើយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ 
ខែលបានរមលតូកូ្នគោយការវោះកាត់បានស្របាប់ឱសយែឹងគទៀតថាោត់ បានគៅរលីនិក្ឯក្ជន និងធា្សប់រមលូតក្ូន 
ខតមរងរត់។ 

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក្នងុការពិភាក្សាាស្រកុ្ម គសទើរខតទាំងអ្ស់បានបងាហសញស្របតិក្មេអ្វិជជមានច្ំគ ោះការ
រមលូតក្ូន។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាការរមលូតក្ូនអាច្មានផ្លប ោះ ល់ែល់សុែភាពទាំងក្នុងអ្ំ ុងគពល 
និងគស្រកាយគពលរមលូត។ ពួក្គរភារគស្រច្ើនបញ្ជសក្់អ្ំពីហានិេ័យខែលលទធភាពស្រសតីអាច្មានរេ៌មតងគទៀត 
ន្គពលអ្ន្រតាពិគសសស្របសិនគបើស្រសតីមិនយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ស្រតឹមស្រតូវបន្ទសប់ពីការរមលូតក្ូន។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរទាំងអ្ស់បានក្ត់សមាគសល់ថាការរមលូតកូ្នភារគស្រច្ើន អ្នុវតតក្នុងក្រណី រូសាវសមីេរិោវ័យគក្េង 
មិនទាន់ច្ង់មានក្ូន និងក្នុងក្រណីស្រសតីស្រតូវបានរំគលាេ។ ពួក្គរគជឿថាយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៥-២៤ឆនសំ ឥ ូវគនោះមានច្ំគណោះែឹងស្របគសើរាងមុនអ្ំពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើតនិងហានិេ័យខែលទាក្ទ់ង
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នឹងការរមលតូក្ូនខែលប តសលឱសយមានការរមលូតក្ូនតិច្ាងមុន ក្នងុចំ្គ មស្រកុ្មអាយុគនោះ។ ពួក្គរបាន
បញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានែឹងពីគស្រោោះថានសក្់ននការរមលូតក្ូនតាមរយៈការអ្ប់រំគៅសាលាគរៀន ពីស្ររួសារ មិតតេក្តិ 
និងអ្នក្េូមិ។ ពួក្គរបានែឹងពីវិធី្សាស្រសតពីរគផ្សេងោនសននការរមលតូកូ្នរួមមាន ការគស្របើថានសសំ្រោប់ និងការវោះកាត់ 
និងវិធី្គផ្សេងគទៀតមានការចក្់ថានសំ។ ការរមលតូក្ូនតាមគវជជសាស្រសតខែលគស្របើថានសំស្រោប់រឺគស្របើគៅែំ ក្់កាល
ែំបូងននការមាននផ្ទគ ោះ ែណៈខែលគរយល់ថាការវោះកាត់រឺគធ្វើគ ើងសស្រមាប់ការមាននផ្ទគ ោះក្នុង រយៈគពល
យូរាង៤សបាតសហ៍។ ការរមលូតក្ូនភារគស្រច្ើនគធ្វើគ ើងគៅមណឌលសុែភាព រលីនិក្ឬមនទីរគពទសយ រឺមានសុវតែិភាព
ាងគបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងការរមលូតក្ូនគោយគស្របើថានសំ គស្រ ោះពួក្គរគជឿថាមនុសសេទិញថានស ំពី ឱសលសាថសន
គោយោមសនគវជជបញ្ជសស្រតឹមស្រតូវ។ 

មិនមានទិននន័យសខំាន់ៗសតពីីការរមលតូកូ្ន ខែលអាច្ឱសយអ្នក្ផ្រលព័់ត៌មានបងាហសញបានគន្ោះគទ និង
អាាញសធ្រមូលោឋសនបានបញ្ជសក់្ថាមិនបានែឹងច្សាស់ច្ំគ ោះបញ្ហសគនោះ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមក្ពីវិស័
យសុខាេិបាល បានគ ល្ើយថាទិននន័យខែលពួក្គរមានរឺសស្រមាប់ស្របាជនទាំងមូលាពិគសសពីអ្នក្ខែល
បានគស្របើគសវារមលតូកូ្ន និងមិនមានទិននន័យគោយខ ក្អំ្ពីយុវជនគន្ោះគទ។ 

ជំងឺគអ្ែស៍ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិភារគស្រច្ើនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនស ំបានគ្លើយថា ពួក្គរ
ធា្សបប់ានឮអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍មាន ៨៥ភាររយ  និងបានសាគសល់អ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍មាន ២៦ភាររយ ។ 

 
 រូបភាពទី64៖ ការយល់ែឹងអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍ (រតិា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់  

 

តារាងទី៤២ បងាហសញអំ្ពីច្ំគណោះែឹងមូលោឋសនននការការ រគមគរារគអ្ែស៍ក្នុងច្ំគ មអ្នក្គ្លើយ
សំណួរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ មានច្ំគណោះែឹង មូលោឋសន
ទាក្់ទងនឹងការការ រគមគរារគអ្ែស៍។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួទំាងពីរគេទខែលមានការយល់ែឹងពីហានិេ័យ
ននការគស្របើមជលុរួមោនសមាន ៨២ភាររយ និងមានការយល់ែឹងពីការប ោះ ល់ មគោយ ទ្សល់របស់អ្នក្ផ្ទុក្

៨៤,៩

១៥,១
Aware of HIV

Not aware of HIV
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គមគរារគអ្ែស៍មាន ៧៧ភាររយ។ ការយល់ស្រច្ ំទាក្់ទងនឹងគមគរារគអ្ែស៍គៅខតសំខាន់ គោយសារ
អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ មាន៣២ភាររយ គៅខតគជឿថាមនុសសេអាច្្លង    គមគរារគអ្ែ
ស៍តាមរយៈមូសខា ំនិងការញាតសអំាហារាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍។ 

តារាងទី42៖ ច្ំគណោះែឹងមលូោឋសនននការការ គមគរារគអ្ែស៍ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) 

បរោិយ បរុស ស្រសត ី
ទាងំពរី
គេទ 

ស្រក្មុអាយ ុ
១៥-១៩ ២០-២៤ 

អ្នក្អាច្កាត់បនែយឱកាសននការ្លងគមគរារ  
គអ្ែស៍តាមរយៈការគស្របើគស្រសាមអ្ន្ម័យគពល
រួមគេទ 

ស្រតូវ ៦៨,១ ៦៨,៣ ៦៨,២ ៦៣,៧ ៧៧,៨ 
ែុស ១៦,៣ ១៤,៣ ១៥,២ ១៧,១ ១១,៣ 
មិនែឹង ១៥,៦ ១៧,៤ ១៦,៦ ១៩,២ ១០,៩ 

អ្នក្អាច្កាត់បនែយឱកាសននការ្ លងគមគរារគអ្ែស៍
តាមរយៈការរួមគេទាមួយនែរូខតមានសក់្ខែលពំុមាន
ល្ងជំងឺ និងាអ្នក្ខែលមិនមាននែរូរួមគេទគស្រច្ើន 

ស្រតូវ ៥៨,៦ ៧០,៨ ៦៤,៩ ៦០,១ ៧៥,៣ 
ែុស ២១,០ ១៥,៩ ១៨,៤ ១៩,០ ១៧,០ 
មិនែឹង ២០,៤ ១៣,៣ ១៦,៧ ២០,៩ ៧,៧ 

អ្នក្អាច្ ្លងគមគរារគអ្ែស៍ គោយសារប ោះ ល់
 មអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ 

ស្រតូវ ៧០,៨ ៨៣,២ ៧៧,២ ៧៤,៣ ៨៣,៥ 
ែុស ១៥,៣ ១១,៤ ១៣,៣ ១៣,៩ ១១,៩ 
មិនែឹង ១៣,៩ ៥,៤ ៩,៥ ១១,៨ ៤,៦ 

អ្នក្អាច្ ្លងគមគរារគអ្ែស៍ គោយសារគស្របើមជុល
រួមាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ 

ស្រតូវ ៧៤,២ ៨៨,៣ ៨១,៥ ៧៧,៤ ៩០,២ 
ែុស ១៣,២ ៧,៦ ១០,៣ ១២,៧ ៥,២ 
មិនែឹង ១២,៦ ៤,១ ៨,២ ៩,៩ ៤,៦ 

អ្នក្អាច្ ្លងគមគរារគអ្ែស៍ គោយតាមរយៈ
សតវមូសខាំ 

ស្រតូវ ២៤,៧ ៣៧,៨ ៣១,៥ ៣០,០ ៣៤,៥ 
ែុស ៥៨,០ ៤៧,៦ ៥២,៦ ៥៤,៦ ៤៨,៥ 
មិនែឹង ១៧,៣ ១៤,៦ ១៥,៩ ១៥,៤ ១៧ 

អ្នក្អាច្ ្លងគមគរារគអ្ែស៍ គោយតាមរយៈការ
ញាតសំអាហារាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ 

ស្រតូវ ២៩,៨ ៣៣,៧ ៣១,៨ ៣៤,៩ ២៥,៣ 
ែុស ៥៥,៩ ៥៧,៥ ៥៦,៧ ៥៣,៤ ៦៣,៩ 
មិនែឹង ១៤,៣ ៨,៨ ១១,៥ ១១,៧ ១០,៨ 

អ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍អាច្គមើលគៅមានសុែ
ភាពលអធ្មេតា 

ស្រតូវ ៤០,៧ ៤៧,៩ ៤៤,៤ ៣៩,៤ ៥៥,២ 
ែុស ៤០,០ ៤១,៩ ៤១,០ ៤៤,០ ៣៤,៥ 
មិនែឹង ១៩,៣ ១០,២ ១៤,៦ ១៦,៦ ១០,៣ 

គមគរារគអ្ែស៍អាច្ ល្ងពីមាដសយគៅទារក្គៅអំ្ ុង
គពលពរគ ោះ សស្រមាល និងគពលបំគៅគោោះ  

ស្រតូវ ៥៨,០ ៧៥,៦ ៦៧,០ ៦៤,២ ៧៣,២ 
ែុស ២១,៤ ១៤,៦ ១៧,៩ ១៩,០ ១៥,៥ 
មិនែឹង ២០,៦ ៩,៨ ១៥,១ ១៦,៨ ១១,៣ 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួន n = ៦១០ន្ក្់  
 

 តារាងទី៤៣ បងាហសញពីច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយសរីពីការការ រគមគរារគអ្ែស៍ខែលបានរួមបញ្ចូល
ខតអ្នក្ខែលបានផ្តល់ច្គមលើយស្រតឹមស្រតូវគលើការបរិោយទាំង៥ ខែលមានក្នុងតារាងទី៤២ប ុគ ្សោះ។  
តារាងទី៤៣ បងាហសញថាមានគក្េងជំទង់ និងយុវជន ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ មានច្ំគណោះែឹង
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ទូលំទូលាយ មានច្ំនួនស្រតឹមខត៨៦ន្ក្់ប ុគ ្សោះគសេើនឹង១៤% ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន  
សរុប ៦១០ន្ក្់ និងគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំខែលមានច្ំគណោះែឹង
ទូលំទូលាយអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍មាន ១៣ភាររយ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំមាន 
១៨ភាររយ។   

តារាងទី43៖ ច្ំគណោះែងឹទូលទំូលាយគលើការការ រគមគរារគអ្ែស៍ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)២ 

បរោិយ បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 
ស្រក្មុអាយ ុ

១៥-១៩ ២០-២៤ 
អ្នក្អាច្កាត់បនែយឱកាសននការ្លងគមគរារគអ្ស
ែ៍គោយគស្របើគស្រសាមអ្ន្ម័យគពលរួមគេទ 

ស្រតូវ ១៤,១ ១៤,១ ១៤,១ ១២,៥ ១៧,៥ 
ែុស - - - - - 

អ្នក្អាច្កាត់បនែយឱកាសននការ្លងគមគរារគអ្ស
ែ៍គោយរួមគេទាមួយនែរូខែលោមសនផ្ទុក្គមគរារ
គអ្ែស៍ខែលមិនរួមគេទាមួយនែរូគផ្សេង 

ស្រតូវ ១៤,១ ១៤,១ ១៤,១ ១២,៥ ១៧,៥ 

ែុស - - - - - 

អ្នក្អា ល្ងគមគរារគអ្ែស៍តាមរយៈមូសខាំ 
ស្រតូវ - - - - - 
ែុស ១៤,១ ១៤,១ ១៤,១ ១២,៥ ១៧,៥ 

អ្នក្អាច្ ល្ងគមគរារគអ្ែស៍តាមរយៈការបរិគភារ
អាហារាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ 

ស្រតូវ - - - - - 
ែុស ១៤,១ ១៤,១ ១៤,១ ១២,៥ ១៧,៥ 

 អ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍អាច្គមើលគៅែូច្អ្នក្មាន
សុែភាពលអធ្មេតា 

ស្រតូវ ១៤,១ ១៤,១ ១៤,១ ១២,៥ ១៧,៥ 
ែុស - - - - - 

អ្នក្គ្លើយសំណួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់  

 

អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ ខែលបានរួមគេទ បានគ ល្ើយថាពួក្គរបាន
គធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍មានស្របមាណា ៤៧ភាររយ ក្នុងគន្ោះមានអ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីច្ំនួន ក្់  ក្
 តសល និងបុរស ៣៨ភាររយ។ គស្រៅពីគនោះមានអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសតខតមរងមាន ៦៦ភាររយ 
បានគធ្វើគតសតាគរៀងរាល់ឆនសំមាន ១៥ភាររយ និងគធ្វើគតសតគរៀងរាល់ ៦ខែមរងមាន ៧ភាររយ និងបានគធ្វើ
គតសតគរៀងរាល់១-៣ខែមរងមាន ៦ភាររយ (រូបភាពទី៦៥)។ 

តារាងទី៤៤ បងាហសញពីការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែសញឹ៍ក្ញាប់ តាមគេទ និងស្រកុ្មអាយុ។ ស្រសតាី
គស្រច្ើនបានគធ្វើគតសតខតមួយគលើក្រត់ក្នងុជីវិតរបសពួ់ក្គរ គបើគស្របៀបគធ្ៀបាមួយបុរសខែលក្នងុគន្ោះមាន
ស្រសតីច្ំនួន ៦៨ភាររយ និងបុរស ៥៧ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ 
បានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ខតមរងរត់មាន ៦៧ភាររយគស្របៀបគធ្ៀបនឹង អ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំ មាន៥៦ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបញ្ជសក់្ថាមណឌលសុែភាពរឺាក្ខនលង
ខែលស្របគសើរបំផ្ុតសស្រមាប់ការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួជិត ក់្ក្ តសលបានគ ល្ើយថា
ពួក្គរបានគៅមណឌលសែុភាព សស្រមាប់ការគធ្វើគតសតចុ្ងគស្រកាយ។ មនទរីគពទសយបខងអក្ និងឯក្ជន មិនខមន
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ាក្ខនលងខែលស្របគសើរគន្ោះគទ អ្នក្គ្លើយសណំរួខែលបានគស្រជើសគរីសគៅទីគន្ោះមានស្រតឹមខត ៣៥ភាររយ 
(រូបភាពទី ៦៦)។ 

 រូបភាពទី65៖ ការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ញឹក្ញាប់ (រតិា%) 

  
អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសត៍រក្គមគរារគអ្ែស៍ច្ំនួនn= ៥៥ន្ក្់ 

 

តារាងទី44៖ ការគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ញឹក្ញាប់ តាមគេទ និងស្រក្មុអាយុ (រិតា%) 
 បរុស ស្រសត ី ១៥-១៩ ២០-២៤ 

មរងរត់ ៥៧,១ ៦៨,៣ ៥៥,៦ ៦៧,៤ 
ពីរែងរត់ - ២,៤ - ២,២ 
គរៀងរាល់៣ឆនសំមរង - ២,៤ - ២,២ 
គរៀងរាល់ឆនស ំ ២៨,៧ ៩,៩ ១១,១ ១៥,២ 
គរៀងរាល់៦ខែមរង ៧,១ ៧,៤ ១១,១ ៦,៤ 
គរៀងរាល់៣ខែមរង ៧,១ ២,៤ ១១,១ ២,២ 
គរៀងរាល់ខែ - ២,៤ ១១,១ - 
មិនចំ - ២,៤ - ២,២ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ - ២,៤ - ២,២ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសត៍រក្គមគរារគអ្ែស៍ច្ំនួនn= ៥៥ន្ក្់ 

៦៥,៥
១៤,៥

៧,៣

៣,៧
១,៨
១,៨ ១,៨ ១,៨ ១,៨

Once only Every year

Every six months Every three months

Every month Every three years

Twice only (Don't remeber)

(Refused)
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រូបភាពទី66៖ ទីក្ខនលងខែលគរគៅគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែសច៍្ុងគស្រកាយបងអស់ (រតិា%)

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសត៍រក្គមគរារគអ្ែស៍ច្ំនួនn= ៥៥ន្ក្់ 
 

តារាងទី45៖ ទីក្ខនលងខែលគរគៅគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ច្ងុគស្រកាយបងអស់ តាមគេទ នងិស្រក្ុមអាយុ(រិតា%) 
 បរុស ស្រសត ី ១៥-១៩ ២០-២៤ 

មនទីរគពទសយបខងអក្ ៧,១ ១៩,៥ ១១,១ ១៧,៤ 
មណឌលសុែភាព ៥០,០ ៤៨,៨ ៧៧,៨ ៤៣,៥ 
មនទីរគពទសយឯក្ជន ២៨,៧ ១៤,៦ ១១,១ ១៩,៦ 
រលីនិក្ឯក្ជន ៧,១ ១២,២ ០,០ ១៣,០ 
អ្ងគការសេ័ស្ររចិ្តត ០,០ ៤,៩ ០,០ ៤,៣ 
មនទីរគពទសយគៅស្របគទសនល ៧,១ ០,០ ០,០ ២,២ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍ច្ំនួនn= ៥៥ន្ក្់  

 

លទធផ្លពីការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបងាហសញពីនិន្នសការែុសោនសរវាងអ្នក្ច្ូលរួមទាំងអ្ស់ខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី ១៥ -២៤ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានឮអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍ ែូច្ោនសនឹងអ្នក្គ្លើយសំណួរ
គៅតំបន់ទីស្របជំុជន និងតំបន់ជនបទ។ ពួក្គរបានគរៀនអំ្ពីគមគរារគអ្ែសពី៍ស្របេពគផ្សេងៗក្នុងរយៈគពល
ាគស្រច្ើនឆនសំ។ ស្របេពព័ត៌មានសំខាន់រឺបានមក្ពីការអ្ប់រំក្នុគៅសាលាគរៀន រួមទាំងច្ំគណោះែឹង ខែលគរ
បានគរៀនគៅអាយុ ១០-១៣ ន្ំំាគៅបឋមសិក្សា និងអ្នុវិទសាលយ័ ពីស្ររូបគស្រងៀន គសៀវគៅនិងអ្ងគការគស្រៅ 
រោឋសេិបាលខែលបានច្ុោះគៅផ្សេពវផ្សាយគៅសាលាគរៀនរបស់ពួក្គរ។ គស្រៅពីស្របេពទាំងគនោះអ្នក្គ ល្ើយ
សំណួរ ក៏្ធា្សបប់ានឮអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍ពីស្ររួសារ អ្នក្េូមិ អាាញសធ្រមូលោឋសន បុរគលិក្សុខាេិបាលមណឌល
សុែភាព និងអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលខែលបានច្ុោះគៅសហរមន៍របស់ពួក្គរ។ ពួក្គរទាំងអ្ស់បាន
បញ្ជសក្់ថាពួក្គរមានច្ំគណោះែឹងស្ររប់ស្រោន់ ប ុខនតគៅខតច្ង់ទទួលបានព័ត៌មានបខនែមស្របសិនគបើពួក្គរ
អាច្គធ្វើបាន។ 

១៦,៤

៤៩,១

១៨,២

១០,៩
៣,៦

១,៨
Referral hospital

Health centre

Private hospital

Private clinic

Volunteer organization

Hospital in Thailand
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អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី  
១៥-២៤ ឆនសំ មានការយល់ែឹងអ្ំពីវិធានការបងាកសរ និងការច្មលងគមគរារគអ្ែស៍។ ពួក្គរបានគ្លើយថា 
ការ្លងតាម រយៈការរួមគេទ ការប ោះ ល់ មគោយ្ទសល់របស់អ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ ការគស្របើមជុល 
រួមាមួយអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ ការបំគៅក្ូនគោយទឹក្គោោះ និងការច្មលងពីមាតសយខែលមានផ្ទុក្គមគរារ
គអ្ែស៍គៅទារក្ក្នុងនផ្ទ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ពិគសសអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៧ឆនសំ មិនបានែឹង
អ្ំពីការពសាបាលស្របឆំងនឹងគមគរារសស្រមាប់ការការ រការ្ លងពីមាតសយគៅក្ូនគទមានស្របមាណា ១ភារ៣។ 

គៅគពលសួរអ្ំពីការគរីសគអ្ើងច្ំគ ោះអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ក្នងុសងគម អ្នក្គ ល្ើយសណំរួគៅក្នុងការ
ពិភាក្សាាស្រក្ុមខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ សគងកតគឃើញមានសាថសនភាពលអស្របគសើរគៅក្នុង
សហរមន៍របស់ពួក្គរ គស្រ ោះពួក្គរគជឿថាមនុសសេភារគស្រច្ើនបានែឹងរួច្គហើយអ្ំពីហានិេ័យននការ្លង 
និងវិធានការបងាកសរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនបានបញ្ជសក់្ថា គៅខតមានការគរីសគអ្ើងពីស្របាជន 
មួយច្ំនួនតូច្គៅក្នុងេូមិ ច្ំគ ោះអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ និងស្ររួសាររបស់ពួក្គរ។ អ្នក្ទាំងគនោះគៅខត
គជឿថាការប ោះ ល់រាងកាយនិងការស្របាស្រស័យទាក្់ទងបងកឱសយមានការ ល្ង។ 

អ្នក្គ្ល ើយសំណួរក្ន ុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ភារគស្រច្ើនខែលមានអាយុច្គន្្ សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ   
មិនខែលបានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍គទ ប ុខនតគទាោះោ សង ពួក្គរែឹងថាស្រតូវគៅក្ខនលង គែើមសបី រក្
គសវាស្របសិនគបើពួក្គរស្រតូវការ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរបានក្ត់សមាគសល់ថាពួក្គរនឹងគៅជួបអ្នក្ផ្តល់គសវា  
ែូច្ាគៅមណឌលសុែភាព ឱសលសាថសន(គៅខតេនំគពញ)រលីនិក្ឯក្ជន មនទីរពិគសាធ្ន៍រែឋ និងឯក្ជន  
និងមនទីរគពទសយរែឋ និងឯក្ជន។ បុរសគៅមួយច្ំនួន ខែលមានអាយុគលើស ២០ឆនសំ គៅគែតតបាត់ែំបង 
ស្រក្គច្ោះ និងនស្រពខវងបានបញ្ជសក្់ ថាពួក្គរបានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍កាលពីប ុន្មសនឆនស ំមុនគហើយគនោះ 
មិនខមនាការគធ្វើគតសតគទៀងទាត់គទ ផ្ទុយគៅវិញពួក្គរគធ្វើគតសតគៅគពលពួក្គរស្រតូវការ។ ពួក្គរបានគធ្វើ 
គតសតគៅរលីនិក្ឯក្ជន រលីនិក្រា សក្់ឬមនទីរពិគសាធ្ន៍ននវិទសាសាថសនបា សសទ័រក្មពុា។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលា
ស្រសតីគរៀបការរួច្មួយច្ំនួន បានគ្លើយថាពួក្គរបានគធ្វើគតសត មរក្គមគរារគអ្ែស៍មតងមុនគពលគរៀបការ
គ ៅ 
រលីនិក្ឯក្ជនមួយក្នុងគែតត ឬមណឌលសុែភាពក្នុងឃុំរបស់ពួក្គរ។ មិនមានស្រសតីគៅលីវ មានសក្់បញ្ជសក្់ថា 
ធា្សបគ់ធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍គទ។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការគៅមណឌលសុែភាព និងអាាញសធ្រមូលោឋសនសគងកតគឃើញថា
មានសាថសនភាពលអស្របគសើរអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍ក្នុងរយៈគពលប ុន្មសនឆនស ំលេីៗគនោះ។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាក្មេវិធ្ី 
និងការគធ្វើអ្នតរារមន៍គមគរារគអ្ែស៍ បានអ្នុវតតតាំងពីឆនសំ ១៩៩០ គោយស្ររប់សាថសប័ន ក្់ព័នធែូច្ារែឋបាល
ថានសក្់ាតិ និងថានសក្់គស្រកាមាតិ នែរូអ្េិវឌសឍ និងអ្ងគការសងគមសុីវិល។ មានការគរៀបច្ំវរគបណ្តោះប តសល
ក្នងុសហរមន៍ាគស្រច្ើន ក្៏ែូច្ាការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងតាមរយៈ ទូរទសសេន៍ និងវិទសយុ និងច្ំគណោះែឹង
ទាំងគនោះក្៏បានោក់្បញ្ចូលក្នុងក្មេវិធ្ីសិក្សាអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធផ្ងខែរ។ ាលទធផ្លននក្ិច្ចែិតែំស្របឹងខស្របង
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ទាំងគនោះ ពួក្គរគជឿាក់្ថាការយលែឹ់ងរបសស់្របាជនអំ្ពីការការ រគមគរារគអ្ែស៍ក្៏ែូច្ាការគរីសគអ្ើង
ច្ំគ ោះស្រក្ុមស្ររួសារ ខែលផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍មានភាពស្របគសើរគ ើងរួរឱសយក្ត់សមាគសល់។ 

ពួក្គរ បានបញ្ជសក្់ថាក្រណីផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍មានការធា្សក្់ច្ុោះរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ក្នុងរយៈគពល
ប នុ្មសនឆនសចុំ្ងគស្រកាយគនោះ ប ខុនតមិនមានតួគលែាក់្លាក់្ មួយអាច្ផ្តលឱ់សយបានគទ។ តាមរយៈខផ្នការ
យុទធសាស្រសតាតិ និងគោលការណ៍ខណន្ំសតីពីគមគរារគអ្ែស៍ បានផ្រល់ការបណ្តោះប តសលស្រតឹមស្រតូវគពញគលញ
ែល់មស្រនតីសុខាេិបាលគៅមណឌលសុែភាព គែើមសបីពស្រងីក្ការផ្រល់គសវាជូនស្របាជនគៅក្នុងសហរមន៍។ 
ការគធ្វើគតសរគមគរារគអ្ែស៍ក្៏បានបញ្ចូលក្ន ុងគសវារបស់មណឌលសុែភាពផ្ងខែរ។ តាមរយៈក្មេវ ិធ្ី 
សុែភាពមាតានិងទារក្ ស្រសតីមាននផ្ទគ ោះខែលផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍បានទទួលការពសាបាលគមគរារគអ្ែស៍
ទាន់គពលគវលាគែើមសបីការ រការ្លងគមគរារគអ្ែស៍ពីមាតសយគៅក្ូន។ ខផ្អក្តាមការបា សន់សាមសនរបស់អាាញសធ្រ 
មូលោឋសនគៅថានសក្់ឃុំសងាកសត់ អ្ស្រតាស្រសតីមាននផ្ទគ ោះខែលផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍គៅមានទាបាង ១ភាររយ 
និងអ្ស្រតាស្រសតីមាននផ្ទគ ោះខែលផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍ និងបានទទួលការពសាបាលមានច្គន្្សោះព ី៨០-៩០ភាររយ។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាេិបាល និងអាាញសធ្រមូលោឋសនបានសគងកត
គឃើញថាការគស្របើស្របាស់ម ូខឌលសំខាន់ច្ំនួនពីរ បានគធ្វើឱសយការកាត់បនែយការ្លងគមគរារគអ្ែស៍ស្របក្បគោយ
គារជ័យ។ ម ូខឌលទី១៖ គ្តសតគលើការបគងកើតការយល់ែឹងាពិគសសគៅតាមស្ររឹោះសាថសនអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ 
ខែលបានច្ូលរួមច្ំខណក្ោ សងសំខាន់ក្នុងការកាត់បនែយច្ំនួនក្រណីលេី និង្្សស់បតូរការយល់គឃើញរបស់
សងគមច្ំគ ោះអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៍។ម ខូឌល ទី២៖ គ្តសតគលើការធាន្និងផ្តល់គសវាពសាបាលសស្រមាប់ស្រសតី
រស់គៅាមួយគមគរារគអ្ែស៍ រួមទំាងស្រសតមីាននផ្ទគ ោះផ្ងខែរខែលបានកាត់បនែយច្ំនួនអ្នក្សា្សប់ទាក្់ទង
នឹងជំងឺគអ្ែស៍ និងកាត់បនែយមួយច្ំនួនក្រណីលេីនិងការគរីសគអ្ើងក្នុងសងគមផ្ងខែរ។ ក្ិច្ចែិតែំស្របឹងខស្របង 
ទាំងគនោះបានចត់ទុក្ថាាក្ិច្ចសហស្របតិបតតិការាស្របព័នធលអគៅក្នុងវិស័យគនោះ។ 

៥.៣  បញ្ហសស្របឈមសុែភាព របស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនខផ្អក្គលើការយល់គឃើញរបស់អ្នក្ផ្រល់ព័ត៌មាន 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានក្ត់សមាគសល់ថាគៅខតមានភាពែវោះច្គន្្សោះក្នុងវិស័យសុខាេិបាល
 ក្់ព័នធនឹងគក្េងជំទង់ និងយុវជន។ 

អាហារូបត្ថម្ភនិងទម្លាប់ដែលធ្វើធអាយម្នសុខភាពលអ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានបានក្ត់សមាគសល់គឃើញថា ការយល់ែឹងអ្ំពីអាហារូបតែមភគៅមានក្ស្រមិតគៅគ ើយ 
គោយគរសគងកតគឃើញថាអ្នក្ខែលមានជីវភាពស្រក្ីស្រក្ និងអ្នក្ខែលមក្ពីតំបន់ជនបទគជឿថាពួក្គរ 
នឹងទទួលបានសារធាតុច្ិញ្ច ឹមស្ររប់ស្រោន់ និងមានអាហារូបតែមភស្ររប់ស្រោន់ស្របសិនគបើពួក្គរបរិគភារ 
បាយបីគពលាមួយអាហារ្អសប់។ អ្នក្ខែលរស់គៅក្នុងភាពស្រក្ីស្រក្បានគ្លើយថា ពួក្គរបំគៅក្ូនគោយ 
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ទឹក្គោោះគោខាប់ និងទឹក្បបរជំនួសទឹក្គោោះមាដសយ និងទឹក្គោោះគោសស្រមាប់ទារក្តូច្ៗខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ៦ ខែគៅ ១ឆនសំ។ 

  អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្៏បានបងាហសញអ្ំពីការស្រពួយបារមភអ្ំពីការគស្របើស្របាស់ទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យ 
និងបានគលើក្គ ើងថា មនុសសេាគស្រច្ើនមិនបានគស្របើស្របាស់ទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យគៅផ្ទោះគន្ោះគទាពិគសស 
ការហូបទឹក្ និងអ្ន្ម័យច្ំណីអាហារ។ យុវជនខែលធា្សប់មានជំងឺ ក្់ព័នធនឹងទឹក្ែូច្ា ជំងឺស្ររុន
គ ោះគវៀន ជំងឺរារ ក្៏មានលក្ខណៈរួរឱសយក្ត់សមាគសល់ផ្ងខែរ។ ជំងឺស្ររុន មក្៏បានគរសមាគសល់គឃើញថា
មានការគក្ើនគ ើងផ្ងខែរ ប ុខនតមនុសសេាគស្រច្ើនហាក្់ែូច្ាមិនគអ្ើគពើនឹងវិធានការបងាកសរគន្ោះគទ។  
 
សុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ 

បញ្ហសស្របឈមទាក្់ទងនឹងសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជបានក្ត់សមាគសល់ផ្ងខែរ រួមមាន
ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងគសវាសុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជែល់អ្នក្ខែលមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណ
ស្រក្ីស្រក្ និងស្រក្ុមជនាតិភារតិច្ និងស្រក្ុមជនាតិគែើមភារតិច្។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានបញ្ជសក្ថ់ា
យុវជន ាពិគសសស្រសតីគៅខតមានភាពខាមសស់គអ្ៀនក្នុងការខច្ក្រំខលក្បញ្ហសសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាព
បនតពូជាមួយអ្នក្ផ្តល់គសវាសុែភាព។ ពួក្គរបានបញ្ជសក្់ថាគទាោះបីាពួក្គរក្ំពុងគធ្វើការគែើមសបីបគងកើន 
ការយល់ែឹងអ្ំពីព័ត៌មាន ទាំងគនោះគៅតាមសាលាគរៀន និងក្នុងសហរមន៍ក្៏គោយ ក៏្ការគធ្វើអ្នតរារមន៍
ទាំងគនោះមិនទាន់បានគៅែល់ស្រក្ុមគោលគៅគៅគ ើយគទ។ មណឌលសុែភាពស្របឈមនឹងបញ្ហសក្នុងការផ្តល់
ក្ខនលងឯក្ជនភាព ឬបនទប់ោច្់គោយខ ក្មួយខែលពួក្គរអាច្ផ្តល់ការស្របឹក្សា និងការពសាបាល
គោយសារមិនសូវមានក្ខនលងទំគនរ គហើយាគរឿយៗពួក្គរស្រតូវ ផ្តល់គសវាែល់អ្នក្ជំងឺែនទគទៀត។  
ក្ងវោះបនទប់ខែលមានឯក្ជនភាព ន្ំឱសយយុវជនមិនមានអារមេណ៍្សុក្ភាពក្នងុការខច្ក្រំខលក្បញ្ហសរបស់
ពួក្គរ គនោះនឹងជំរុញឱសយពួក្គរគៅរក្គសវាឯក្ជនខែលមានតនមលនលល។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ក្៏បានគលើក្គ ើងពីក្ងវល់ននភាពងាយស្រសួលគពក្ក្នុងការច្ូលគស្របើ
គវទិកាឌីជីលលក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន។ មនុសសេវ័យគក្េងអាច្ច្ូលគមើលមាតិកាផ្លូវគេទ 
បានោ សងងាយស្រសួលគហើយគនោះអាច្ជំរុញពួក្គរឱសយច្ូលរួមក្នុងសក្មេភាពផ្លូវគេទទាំងគៅវ័យគក្េង។  
អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានសគងកតគឃើញថាមនុសសេមួយច្ំនួនអាច្ច្ូលគស្របើគហវសប ុក្ និងយូធ្ូបគៅអាយុ
១០ឆនសំ។ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានឱសយែឹងថា គទាោះបីពួក្គរមិនមានរបាយការណ៍ច្សាស់លាស់អំ្ពីការ
រំគលាេបំ នផ្លូវគេទខែលគក្ើតគ ើងគៅក្នុងមូលោឋសនរបស់ពួក្គរក្៏គោយ ពួក្គរគជឿថាបញ្ហសគនោះគៅខត
មាន ខែលាេ័សរុតាងពួក្គរបានគឃើញស្រសតីវ័យគក្េងខែលរងការរំគលាេបំ នបានខសវងរក្ការពសាបាល
គៅមណឌលសុែភាព និងមនទរីគពទសយបខងអក្។ 
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អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់  ៗក្៏បានក្ត់សមាគសល់ពីបញ្ហសស្របឈមគៅគពលអ្នុវតតក្មេវិធ្ីសុែភាពផ្លូវគេទ 
និងសុែភាពបនតពូជ  ច្ំគ ោះសិសសេគៅតាមសាលាគរៀន និងក្នុងសហរមន៍។ អ្នក្កាន់ក្មេវិធ្ីគៅសាលាគរៀន
មិនបានគស្រជើសគរីស និងបញ្ជូនបញ្ជីគ មសោះសិសសេគៅមស្រនតីសុខាេិបាលស្រសុក្របស់ពួក្គរគទ។ ពួក្គរ 
ពនសារគពលាគរឿយៗក្នុងការគធ្វ ើសក្មេភាព និង្្សស់បត ូរកាលវិភារសស្រមាប់ថានសក្់ សុែភាពផ្លូវគេទ  
និងសុែភាពបនតពូជ។ ក្រណីគនោះប តសលឱសយមានវឌសឍនភាពតិច្តួច្ និងផ្រល់ឱសយសិសសេបានច្ំនួនតិច្។  
គៅក្ស្រមិតសហរមន៍ មានការលំបាក្ក្នុងការគស្រជើសគរីសស្របាជនគោលគៅ គោយសារពួក្គរបែិគសធ្ 
មិនច្ូលរួមក្នុងយុទធន្ការផ្សេពវផ្សាយ និងមិនមាន្នទៈ ឬាប់រវល់នឹងការងាររបស់ពួក្គរ។ អ្នក្មួយច្ំនួន
រំពឹងថាខតងខតទទួលបានស្របាក្់គលើក្ទឹក្ច្ិតតសស្រមាប់គពលគវលារបស់ពួក្គរ ក្នុងការច្ូលរួមក្នុងយុទធន្ការ
គនោះ ែណៈខែលអ្នក្គផ្សេងគទៀតបែិគសធ្មិនច្ូលរួម។ 
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៦.១  គោលនគោបាយ នងិក្មេវធិ្ោីសំ្រទគក្េងជទំង ់នងិយវុជន  
 
  ស្រក្បែណឌ និងក្មេវិធ្ីាតិមួយច្ំនួនបានក្ំណត់សិទធិ និងតួន្ទីោ សងសំខាន់របស់យុវជនក្នុង
ែំគណើរការអ្េិវឌសឍន៍គៅក្មពុា។ មាស្រតា៣៤ ននរែឋធ្មេនុញ្ញផ្តល់សិទធិឱសយស្របាពលរែឋខែេរទំាងពីរគេទខែល
មានអាយុចបពី់ ១៨ឆនសំគ ើងគៅមានសិទធិគបាោះគឆនសត និងអាច្ឈរគ មសោះាគបក្ខជនសស្រមាប់ការគបាោះគឆនសត
ស្របសិនគបើពួក្គរមានអាយុោ សងតិច្២៥ឆនសំ។ មាស្រតា ៣១ ននរែឋធ្មេនុញ្ញបានខច្ងថាស្រពោះរាា ច្ស្រក្ក្មពុា 
“ ទទួលសាគសល់ និងគោរពសិទធិមនុសសេែូច្ខែលបានក្ំណត់គៅក្នុងធ្មេនុញ្ញរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ 
គសច្ក្តីខលលងការណ៍ាសក្ល ក្តិកាសញ្ញស និងអ្នុសញ្ញសសតីពីសិទធិមនុសសេ  អ្នុសញ្ញសសតីពីការលុបបំបាត់
រាល់ទស្រមង់ននការគរីសគអ្ើងស្របឆំងនឹងស្រសតី អ្នុសញ្ញសសរីពីសិទធិន្រី និងអ្នុសញ្ញសសតីពីសិទធិក្ុមារ”។  
ខផ្នការយុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍ាតិឆនសំ ២០០៦-២០១០ ក្៏បានបញ្ជសក្់ខែរថាស្របាជនខែលមានអាយុ
គស្រកាម ២៥ឆនសំ ច្ំនួន៦០ ភាររយ “ យុវជននឹងកា្សយាស្រក្ុមែ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញការអ្េិវឌសឍន៍
ស្របគទស” [៤៩] ។ 
 

ស្រក្បែណឌវិមជសឈការ និងវិសហមជសឈការរបស់រាជរោឋសេិបាលបានផ្តល់ឱកាសឱសយយុវជន និងស្រក្ុម
ខែលងាយរងគស្រោោះច្ូលរួម ។ ស្រសបតាមយុទធសាស្រសតច្តុគកាណរបស់រាជរោឋសេិបាលក្មពុា ក្មេវិធ្ីាតិ
គនោះពស្រងឹងអ្េិបាលក្ិច្ចមូលោឋសនសស្រមាប់ការអ្េិវឌសឍនិងកាត់បនែយភាពស្រក្ីស្រក្ ែូច្មានខច្ងគៅក្នុងច្សាប់
សរ ីព ីការគរៀបច្ំអ្ងគការគៅក្មព ុាឆន ស ំ  ២០០៨ ខែលបានគរៀបច្ំគ ើងគែើមសបី“ ផ្តល់ាមូលោឋ សនស្ររឹោះ 
ស្រសបច្សាប់សស្រមាប់អ្េិបាលក្ិច្ចថានសក្់គស្រកាមាតិគោយខផ្អក្គលើគោលការណ៍ ស្របាធ្ិបគតយសយ ការច្ូលរួម 
ការទទួលែុសស្រតូវ រណគនយសយភាពនិងស្របសិទធភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងការកាត់បនែយភាពស្រក្ីស្រក្”។ 
ស្រក្ុមស្របឹក្សាឃំុ-សងាកសត់ារែឋបាលថានសក្់គស្រកាមាតិ ខែលគៅជិតស្របាជនបំផ្ុត និងជួយសស្រមួលែល់ការ
ចូ្លរួមរបស់យុវជនគៅក្នងុឃំុ សងាកសត់គអាយបានលអស្របគសើរ។  

អ្នុគលាមតាមច្សាប់ខែលបានបគងកើតគ ើង យុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍ាតិ គោលនគោបាយាតិសតីពី
ការអ្េិវឌសឍយុវជនក្មពុា បានបគងកើតគ ើងក្នុងឆនស ំ ២០១១ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសែល់យុវជន  
ក្នុងការអ្េិវឌសឍសមតែភាពរបស់ពួក្គរស្របក្បគោយវិាជសជីវៈ ការតស ូពសាោម និងគសច្ក្រីគសាមនសសេ។ 
គោលនគោបាយាតិសតីពីការអ្េិវឌសឍយុវជនក្មពុា និងខផ្នការសក្មេភាពាតិសរីពីការអ្េិវឌសឍយុវជន
ក្មពាុរឺាខផ្នទីបងាហសញផ្លវូគែើមសបីផ្តល់គសវា និងការោំស្រទោ សងទូលទូំលាយែលយុ់វជនទំាងគៅថានសក់្ាតិ 

ជំពូកទី ៦៖ ការចូលរមួ្ និងេទិធិរបេ់
សកេងជំទង់ និងយវុជន 
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និងថានសក្់គស្រកាមាតិ។ គែើមសបីសគស្រមច្បាននូវគោលបំណងខែលមានខច្ងគៅក្នុងគោលនគោបាយាតិ 
និងខផ្នការសក្មេភាពាតិសតីពីការអ្េិវឌសឍយុវជនក្មពុា ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិអ្េិវឌសឍន៍យុវជនក្មពុាបាន
គរៀបច្ំស្រក្បែ័ណឌ ពិនិតសយតាមោន និងវាយតនមលគលើការអ្នុវតតខផ្នការសក្មេភាពាតិសតីពីការអ្េិវឌសឍយុវជន
ក្មពុា គោយគ្តសតគលើការពស្រងឹងស្របព័នធពិនិតសយតាមោន និងវាយតនមលគៅថានសក្់ាតិ និងថានសក្់គស្រកាមាតិ
គែើមសបីបានធាន្នូវសុែែុមនីយក្មេច្សាស់លាស់ននស្របព័នធលំហូររបាយការណ៍ និងអ្េិវឌសឍសមតែភាពសាថសប័ន 
អ្ងគភាព និងមស្រនតទីទួលបនទកុ្ការងារពិនិតសយតាមោន និងវាយតនមល។ 

ស្រក្សួងអ្ប់រ ំ  យុវជន និងក្ីឡាបានបគងក ើតស្រក្ុមស្របឹក្សាក្ុមារគៅតាមសាលាគរៀនគោយមាន 
គោលបំណងផ្សេពវផ្សាយព័ត៌មានអ្ំពីសិទធិក្ុមារ និងផ្តល់ឱកាសែល់ក្ុមារគរៀនជំន្ញភាពាអ្នក្ែឹក្ន្ំ។ 
ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិក្មពុា គែើមសបីកុ្មារបានបគងកើតគោលការណខ៍ណនំ្សតពីីការចូ្លរួមរបសកុ់្មារថានសក់្ាតិខែល
គលើក្ក្មពស់ការច្ូលរួមរបស់ក្ុមារ និងយុវជនតាមរយៈការផ្តល់ធាតុច្ូលក្នុងការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញសសត ីពី  
សិទធិក្ុមារ។ ក្លឹបក្ុមារបានគរៀបច្ំគ ើងគៅក្ស្រមិតសហរមន៍គោយអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលែូច្ា អ្ងគការ
ខេលនអ្នតរាតិ អ្ងគការសគស្រងាគសោះក្ុមារ មូលនិធ្ិក្ុមារ និងអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលក្នុងស្រសុក្គផ្សេងគទៀត។  
ចប់តាំងពីឆនសំ ២០០៤មក្ ស្រក្ុមស្របឹក្សាក្ុមារគស្រច្ើនាង១២០ និងក្លឹបក្ុមារច្ំនួន ២០០ បានបគងកើតគ ើង។ 
ក្លឹបក្ុមារបានខណន្ំឱសយគរៀបច្ំគៅក្នុងសហរមន៍ និងសាលាគរៀនគែើមសបីផ្តលព័់ត៌មាននិងការបណ្តោះប តសល
ែល់ក្ុមារសតីពីសិទធ ិក្ុមារ និងការការ រក្ុមារនិងផ្តល់ឱកាសគែើមសប ីគលើក្គ ើងពីបញ្ហសន្ន្ែល់ឃុំ  
និងស្រសុក្របស់ពួក្គរ។ ក្មេវិធ្ីគនោះក្៏បានគបើក្ែំគណើរការរគស្រមាងប តសញស្ររួសារច្ំនួន ៣៤៥ ផ្ងខែរែូច្
ាយនតការគៅតាមសហរមន៍ ការផ្សាភាជសប់ពីេូមិគៅថានសក្់រាជធានី គែតត  ការបងាកសរ និងការ រ អ្ំគពើហិងសា
គលើក្ុមារ ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិក្មពុាគែើមសបីក្ុមារក្៏ផ្តល់ឱកាសែល់យុវជនច្ូលរួមផ្រល់គោបល់គៅថានសក្ា់តិ 
និងច្ូលរួមការ រែលួនពួក្គរផ្ងខែរ។ 

បខនែមគលើស្រក្ុមស្របឹក្សាក្ុមារសស្រមាប់សាលាបឋមសិក្សាស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាក្៏បានបគងកើត
ស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនគៅថានសក្់វិទសាល័យ (ថានសក្់ទី១០ ែល់ទី១២)។ ស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនគៅតាមសាលាគរៀនា
ប តសញស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិអ្េិវឌសឍន៍យុវជនននស្រក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ខែលបាននិងក្ំពុងអ្នុវតតក្មេ
វិធី្ និងសក្មេភាពមួយច្ំនួនែូច្ា មជសឈមណឌលយុវជន និងក្មេវិធ្ីជំន្ញវិាជសជីវៈ ក្មេវិធ្ី បណ្តោះប តសល
ជំន្ញែលី ក្មេវិធ្ីយុវជនសេ័ស្ររច្ិតត ក្មេវិធ្ីព័ត៌មានទីផ្សារការងារ និងក្មេសិក្សាខែលបញ្ចូននិសសេិតកាន់
សហស្រោសរែឋ និងឯក្ជន ក្មេវ ិធ្ីសហស្ររិនភាពនិងភាពាអ្នក្ែឹក្ន្ំ និងែំគណើរទសសេនក្ិច្ចសិក្សា 
និងគបាោះជំរុំយុវជន។ ក្ន ុងឆន ស ំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនទូទាំងស្របគទសមានច្ំនួន  
៥០៦ សាលា និងមានសិសសេ ៣០២,៩២៣ ន្ក្់។ ស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនខែលមានមូលោឋសនគៅសាលាគនោះ
រឺាប តសញយុវជនទូទាំងស្របគទសខែលបគងកើតគ ើងគោយរាជរោឋសេិបាលក្មពុា។ តាមរយៈអ្នតរារមន៍
គនោះស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនអាច្មានស្របសិទធិភាពនិងច្ីរភាព។  
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ឱកាសរបស់យុវជនក្ន ុងការច្ូលរួមក្មេវ ិធ្ ី របស់រាជរោឋ សេ ិបាល បានបងាហ សញឱសយគឃើញោ សង 
ទូលំទូលាយតាមរយៈក្ិច្ចែិតែំស្របឹងខស្របងរបស់រាជរោឋសេិបាលគែើមសបីគលើក្ទឹក្ច្ិតត និងោំស្រទែល់ការងារ 
សេ័ស្ររច្ិតត។ ឧទាហរណ៍ ស្រក្សួងសុខាេិបាលបានគលើក្គ ើងអ្ំពីបញ្ហសគនោះគៅក្នុងគោលនគោបាយសតីពី
ការច្ូលរួមរបស់សហរមន៍ និងតាមរយៈអ្នក្សេ័ស្ររច្ិតតសុែភាពតាមេូមិ។ ស្រក្សួងការងារ និងបណ្តោះ
ប តសលវិាជសជីវៈ ក្៏បានបញ្ជសក្់អ្ំពីការងារសេ័ស្ររច្ិតតគៅក្នុងក្មេវិធ្ីវិមជសឈការ គែើមសបីាខផ្នក្សំខាន់មួយនន
ការជំរុញែល់សហរមន៍ក្នុងការទាមទារតមា្សភាព និងរណគនយសយភាពពីថានសក្់ែឹក្ន្ំមូលោឋសន។ ស្រក្សួង
ក្ិច្ចការន្រីក្ំពុងគធ្វើការាមួយសាក្លវិទសាល័យ និងយុវជនក្នុងការអ្េិវឌសឍភាពាអ្នក្ែឹក្ន្ំរបស់យុវ
ជនគែើមសបីសមភាពគយនឌ័រ និងបគងកើនភាពអ្ង់អាច្ែល់ស្រសតី និងគរៀបច្ំគវទិកាជខជក្ពិភាក្សាថានសក់្ាតិា
ស្របចំសតីពីសមភាពគយនឌ័រនិង ផ្សេពវផ្សាយតាមប តសសាថសនីយ៍ទូរទសសេន៍និងប តសញផ្សេពវផ្សាយសងគម
ន្ន្។ 

ទនទឹមនឹងស្រក្បែណឌ និងក្មេវិធ្ីាតិទាំងគនោះស្រក្ុមស្របគទសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ បានផ្តចួ្
គផ្តើមការពិភាក្សាក្នុងឆនស ំ ២០០៦ សតីពីសារៈសំខាន់ននការគ្តសតគលើបញ្ហសយុវជន គក្េងជំទង់គៅក្មពុា។ 
ក្រណីគនោះក្៏បានទទួលសាគសល់តនមលននការគក្ើនគ ើងែពស់ននក្ិច្ចសនទន្រវាងយុវជន ការសមាភសសអ្នក្ផ្រល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗសតីពីការអ្នុវតតការងាររបស់អ្ងកការសហស្របាាតិ ការអ្នុវតតស្រក្បែណឌជំនួយអ្េិវឌសឍន៍
អ្ងកការសហស្របាាតិ ឆនសំ ២០០៦-២០១០ និងោំស្រទការអ្នុវតតនូវគោលគៅយុទធសាស្រសតអ្េិវឌសឍន៍ាតិ 
២០០៦-២០១០  គែើមសបីសគស្រមច្បានគោលគៅអ្េិវឌសឍន៍សហសសេវតសេរ៍ក្មពុា [៤៩] ។ 

 
ស្រកុ្មស្របគទសសមាជិក្របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ- ស្របគទសក្មពុា បានចត់វិធានការបគងកើតស្រកុ្ម

ស្របឹក្សាយុវជនរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិក្នុងឆនសំ ២០០៧ ខែលាខផ្នក្មួយននការគបតាញសច្ិតតរបស់ែលួន
ច្ ំគ ោះសិទ ធ ិអ្ ំ ច្និងសិទធ ិរបស់យុវជន ខែលរ ួមមានសិទធ ិច្ ូលរ ួមក្ន ុងការសគស្រមច្ច្ិតតខែល 
ជោះឥទធិពលែល់ជីវិតរបស់ពួក្គរ និងគែើមសបីបងាហសញទសសេនៈនិងគោបល់របស់ពួក្គរស្រសបតាមមូលោឋសន
សិទធិមនុសសេ និងគោលការណ៍កាក្បាទស្រក្ហមក្មពុា។ រណៈក្មាមសការបានក្ំណត់នូវយនតការសស្រមាប់
ក្ិច្ចសនទន្ និងការ្្សស់បតូរោនសរវាងស្រក្ុមស្របគទសសមាជិក្របស់អ្ងគការសហស្របាាតិ- ស្របគទសក្មពុា 
និងស្រក្ុមយុវជនគែើមសបីខណន្ំអំ្ពីឱកាស និងសក្មេភាពាយុទធសាស្រសតគែើមសបីគោោះស្រសាយបញ្ហសគក្េងជំទង់
និងបញ្ហសយុវជនគៅក្នុងស្របព័នធអ្ងគការសហស្របាាតិ ពិគសសាងគនោះគៅគទៀតរឺមានគោលបំណង 
(១) បគងកើន ការសនទន្ និងការខច្ក្រំខលក្ច្ំគណោះែឹងរវាងស្របព័នធអ្ងគការសហស្របាាតិ និងយុវជនក្មពុា
គោយខផ្អក្គលើបទពិគសាធ្និងឧតតមារនុវតត ពីគោលនគោបាយនិងក្មេវិធ្ីយុវជន (២) បគងកើនការយល់ែឹង
របស់យុវជន អ្ំពីតួន្ទីរបស់ស្រក្ុមស្របគទសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ គស្របៀបគធ្ៀបរុណសមសបតតិ   
និងអាទិភាពអ្េិវឌសឍន៍គៅក្មពុា និង(៣) ផ្តល់មគធ្សាបាយសស្រមាប់យុវជនពិភាក្សាបញ្ហសាមួយស្រក្ុម
ស្របគទសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ ក្នុងគោលបំណងបគងកើនការយល់ែឹងរបស់ពួក្គរអ្ំពីបញ្ហសអ្េិវឌសឍន៍
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ាពិគសសទាក្់ទងនឹងយុវជន និងមានឥទធិពលគលើការរិតរបស់ស្រក្ុមស្របគទសរបស់អ្ងគការសហស្របាាតិ 
ការក្ំណត់អាទិភាពយុទធសាស្រសត និងការអ្េិវឌសឍក្មេវិធ្ីនិងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ី [៣s] ។ 

 
កិ្ច្ចែិតែំស្របឹងខស្របងគែើមសបីគធ្វើឱសយស្រកុ្មស្របឹក្សាយុវជនរបសអ់្ងគការសហស្របាាតិគក្ើតគ ើង រួមទំាង

ការពិភាក្សាាបឋមាមួយអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលខែលគ្តសតគលើយុវជនាគស្រច្ើន។ អ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាល
ទាំងគនោះរួមមានសមារមយុវជនខែេរ ស្រក្ុមស្របឹក្សាយុវជនក្មពុា ក្មេវិធ្ីអ្េិវឌសឍន៍ធ្នធានយុវជន យុវជន
គែើមសបីសនតិភាព យុវតារាក្មពុា សមារមការ រវបសបធ្ម៌ និងបរិសាថសន យុវជនខែេរ និងការអ្េិវឌសឍសងគម   
សមារមអ្េិវឌសឍន៍សុែភាពស្របាជន អ្ងគការយុវជននិងក្ុមារគែើមសបីក្រីសងសឃឹម ជំរុំយុវជនគែើមសបីវបសបធ្ម៌  
និងអ្ងគការោំស្រទយុវជន និងកុ្មារ។  
 

៦.២  សាថសនភាពបច្ចបុសបននរបសគ់ក្េងជទំងន់ងិការច្លូរមួរបសយ់ុវជន  
 
ការផ្តលស់ទិធអិ្ ំច្ែលយ់វុជន នងិឱកាសក្នងុការច្លូរមួ 

ទីតាំងគៅតំបន់ស្របជុំជនាគស្រច្ើនរួមទាំងរាជធានីេនំគពញ និងគែតតបាត់ែំបង បានគបើក្ទូលាយ 
ក្នងុការផ្តលគ់សរីភាពែល់យុវជនក្នងុការសគស្រមច្ច្ិតតគលើទិសគៅខែលពួក្គរច្ង់ខសវងរក្ ប ុខនតគោយមាន
ការខណន្ំមួយច្ំនួនពីឪពុក្មាតសយរបស់ពួក្គរ។  គរគមើលគឃើញថាយុវជនាសកាតសនុពលោ សងខា្សំងក្នុង
ការគធ្វើឱសយមានការ្្សស់បតូរគៅក្នុងសងគម។ គនោះាមូលគហតុច្ំបងខែលយុវជនគជឿថាឪពុក្មាតសយច្ង់ឱសយ 
ពួក្គរបានគរៀនច្ប់ ខែលាមគធ្សាបាយមួយគែើមសបីក្សាងក្តីសុបិនត និងគធ្វើឱសយសុបិនតកា្សយាការពិត។ 
គពលផ្តល់ឱកាសឱសយបងាហសញពីក្រីក្ងវល់ចំ្គ ោះបញ្ហសស្ររួសារ ាពិគសស ការគធ្វើការសគស្រមច្ច្ិតតគលើការសិក្សា 
ពួក្គរគៅខតរិតែល់ការសគស្រមច្ច្ិតតរបស់ឪពុក្មាតសយ ខែលាការសគស្រមច្ច្ិតតច្ុងគស្រកាយគៅក្នុងស្ររួសារ។  

គេយល់គឃើញថាឪពុក្មាតសយមក្ពីគែតតគៅតាមតំបន់ជនបទមួយច្ំនួន រួមមានគែតតក្ំពង់ធ្ំ 
ក្ំពត ស្រក្គច្ោះ និងនស្រពខវង គៅមានការយល់គឃើញតាមខបបបុរាណគស្រច្ើន និងអ្នុវតតការែឹក្ន្ំលក្ខណៈ
ឪពុក្ាគមស្ររួសារ ខែលក្នងុស្ររួសារ ឪពុក្មានឥទធពិលាងគរគលើការសគស្រមច្ចិ្តត។ 

សិទធិរបស់យុវជន 

កាលពីមុនឪពុក្មាតសយាអ្នក្សគស្រមច្ គលើការគរៀបការរបស់ក្ូន  គនោះក្៏ាទមា្សប់ធ្មេតាសស្រមាប់
ការគរៀបការខែល បានគរៀបច្ំគ ើងាមួយក្ូនរបស់មិតតេក្ត ិ ពិគសសគៅតំបន់ ជនបទ ការគរៀបការ 
គធ្វើគ ើងគៅអាយុ១៥ ឆនស។ំ គទាោះបីាច្សាប់មិនទទួលសាគសល់ច្ំគ ោះរូស្រសក្រខែលបានការគរៀបការមិនទាន់
ស្ររប់អាយុក៏្គោយ ក៏្សងគមគៅតំបន់មួយចំ្នួនគៅខតោំស្រទ។  
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គទាោះោ សង  យុវជនគៅតាមតំបន់ទីស្របជុំជន និងតំបន់ជនបទខែលបានគស្រជើសគរីសឱសយច្ូលរួម
គៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះមានសិទធាងមុនក្នុងការគរៀបច្ំអា ហ៍ពិ ហ៍តាមលក្ខែណឌ និងគពល
គវលា្ទសល់ែលួន។ ពួក្គរច្ង់មានឱកាសស្រសឡាញ់ោនសឱសយបានយូរ គែើមសបីខសវងយល់ចិ្តតោនសមុន នែល់ការ
គរៀបការ។ ឪពុក្មាតសយក្៏រីក្រាយ និងគោរពការសគស្រមច្ច្ិតតរបស់ក្ូនៗពួក្គរអ្ំពីគពលគវលាក្នុងការគរៀប
ការគោយស្រសបតាមមតិរបស់ក្ូន។ គោងគៅតាមអ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ពួក្គរច្ង់គរៀប
ការគៅអាយុ២៤ឆនសំគ ើង។ ការគរៀបការគៅអាយុគនោះរឺគែើមសបីធាន្ថាពួក្គរមានសុែភាពលអក្នុងការមាន
រេ ៌និងគមើលខលទារក្ និងពួក្គរបានគស្រតៀមលវិកាសស្រមាប់បញ្ហសស្របឈមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូ្ន។ 

 
ក្នុងច្ំគ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ ខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សា 

ាស្រក្ុម បានយល់គឃើញថាការសស្រមាលក្ូនគៅអាយុ២០ឆនសំ  ឬគស្រកាមគនោះ រឺមានគស្រោោះថានសក្់ ស់។  
ពួក្គរគជឿថាមានគស្រោោះថានសក្់ក្នុងការមានរេ៌ និងសស្រមាលក្ូនគៅវ័យគក្េងគស្រ ោះរាងកាយមិនទាន់មានភាព
រឹងមាំ ចស់ទុំស្ររប់ស្រោន់សស្រមាប់ការមាននផ្ទគ ោះ និងសស្រមាលក្ូនខែលមានសុែភាពលអ។ អ្នក្ច្ូលរួម 
ការពិភាក្សាាស្រក្ុមភារគស្រច្ើនខែលសាគសល់អ្នក្មាននផ្ទគ ោះគៅគពលវ័យជំទង់បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរ 
ជួបបញ្ហសសុែភាព។ ពួក្គរក្៏គជឿថាវាាការមិនទទួលែុសស្រតូវគទ ស្របសិនគបើពួក្គរសស្រមច្ច្ិតតយក្ក្ូន
គហើយមិនអាច្ផ្តលឱ់សយកូ្ននូវតស្រមូវការចំបាច្់ទាំងអ្ស់របស់គរ។ ពួក្គរច្ង់ធាន្ថាពួក្គរមានលទធភាព
ស្ររប់ស្រោន់ក្នុងការផ្តល់ អ្វីៗស្ររប់ោ សងគែើមសបីសុែុមាលភាពរបស់ក្ូនៗពួក្គរ។ 

ការច្ូលរួមរបស់យុវជនក្នុងសងគម សហរមន៍ និងការគបាោះគឆនសតាតិ 

គទាោះោ សង  យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនស ំបានបញ្ជសក្ថ់ាការច្ូលរួមរបស់ពួក្គរ
ក្នុងសងគមនិងសហរមន៍ គៅខតមានក្ស្រមិត។ ការសទង់មតិគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនសំ បញ្ជសក្់ថាស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីនរ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសារមុនគពលពួក្គរគច្ញគៅច្ូលរួម
សក្មេភាព មួយគៅក្នុងសហរមន៍។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួស្របុសស្រសីាង ៨០ភាររយ បានគ ល្ើយថាពួក្គរ
ស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតមុនគពលច្ូលរួមពិធ្ីសាសន្ឬពិធ្ីមងគលការ ច្ូលរួមការបណ្តោះប តសលឬ សិកាខសសាលា 
និងការស្របជុំសហរមន៍ ស្រពឹតតិការណ៍សងគមឬការងារសេ័ស្ររច្ិតត។ លទធផ្លននការសិក្សាបានបងាហសញថា  
ស្ររប់ស្រកុ្មអាយុទំាងអ្សស់ទុធខតស្រតូវគធ្វើខបបគនោះ (តារាងទី៤៦)។ 
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តារាងទី46៖ ការច្ូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងសហរមន៍នងិសក្មេភាពសងគម តាមគេទ និងស្រក្ុម(អាយុ រិតា%) 
    

បរុស ស្រសត ី
ទាងំពរី
គេទ 

១០-១៧ ១៨-២៤ 

ក្. ស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីអ្នក្ មានសក់្គៅក្នុង ស្ររួសារ
មុនគពលគៅចូ្លរួមពិធី្សាសន្ឬពីធី្គរៀបការ គៅ
ក្នុងសហរមន៍ ឬគៅគែតត 

បាទ/ចស ៨៩,០ ៨៧,៦ ៨៨,៣ ៨៩,៤ ៨៥,៨ 

គទ ១០,៦ ១១,៨ ១១,២ ១០,២ ១៣,៥ 

មិនែឹង ០,៤ ០,៦ ០,៥ ០,៤ ០,៧ 

ែ. ែញុំស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីអ្នក្ មានសក់្គៅក្នុង ស្ររួសារ
មុនគពលសគស្រមច្ចិ្តតចូ្លគរៀន វរគបណ្តោះប តសល សិកាខស
សាលាគៅក្នុងសហរមន៍ ឬគៅគែតត 

បាទ/ចស ៨៩,២ ៨៨,៤ ៨៨,៨ ៩១,៨ ៨១,៨ 

គទ ១០,០ ១០,៦ ១០,៣ ៧,៩ ១៥,៨ 

មិនែឹង ០,៨ ១ ០,៩ ០,៣ ២,៤ 

រ. ែញុំស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីអ្នក្ មានសក់្គៅក្នុងក្ 
ស្ររួសារមុនចូ្លរួមការស្របជំុក្នុងសហរមន៍( ក់្ព័នធ
នឹងការអ្េិវឌសឍសហរមន៍) 

បាទ/ចស ៨៤,៨ ៨០,០ ៨២,៤ ៨៣,៦ ៧៩,៥ 

គទ ១៤,២ ១៨,០ ១៦,១ ១៥,១ ១៨,៥ 

មិនែឹង ១ ២ ១,៥ ១,៣ ២ 

ឃ. ែញុំស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីអ្នក្ មានសក់្គៅក្នុង
ស្ររួសារមុនចូ្លរួមស្រពឹតតិការណ៍សងគម ឧទាហរណ៍ែូច្
ា យុទធន្ការ ការសខមរង ឬ ការស្របរំុតស្រនតី 
សាធារណៈ 

បាទ/ចស ៨៥,៦ ៨៤,២ ៨៤,៩ ៨៦,៨ ៨០,៥ 

គទ ១៣,៤ ១៤,៦ ១៤,០ ១១,៨ ១៩,៥ 

មិនែឹង ១ ១,២ ១,១ ១,៤ ០ 

ង. ស្រតូវសុំការអ្នុញ្ញសតពីអ្នក្ មានសក់្គៅក្នុង ស្ររួសារ
មុនគពលសគស្រមច្ចិ្តតគៅច្ូលរួមសេ័ស្ររចិ្តតក្នុងការងារ
សហរមន៍ 

បាទ/ចស ៨៦,២ ៨៣,០ ៨៤,៦ ៨៦,១ ៨១,២ 
គទ ១២,៤ ១៥,២ ១៣,៨ ១១,៩ ១៨,២ 

មិនែឹង ១,៤ ១,៨ ១,៦ ២ ០,៦ 

អ្នក្ចូ្លរួមចំ្នួនn=១,០០០ន្ក្់ 

អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗគសទើរខតទាំងអ្ស់បានឱសយែឹងថាពួក្គរបានសគងកតគមើលការច្ូលរួមរបស់
យុវជនកាន់ខតសក្មេគ ើងគៅក្នងុក្មេវិធី្យុវជនគៅក្នងុមូលោឋសន។ 

គៅក្នុងវិស័យអ្ប់រំមានសក្មេភាពសងគម សហរមន៍ និងបរិសាថសនគផ្សេងៗោនសគៅក្នុងមូលោឋសន យុវជន 
និងនិសសេិតបានច្ូលរួមោ សងសក្មេគៅក្នុងសក្មេភាព ឬយុទធន្ការន្ន្។ គទាោះោ សង សក្មេភាព
ទាំងគនោះ បានែឹក្ន្ំគោយស្ររូបគស្រងៀន សាលាគរៀន អាាញសធ្រ និងសាថសប័ន ក្់ព័នធែនទគទៀតគហើយោមសន
សក្មេភាព មួយ បានបញ្ជសក់្ថាែឹក្នំ្គោយយុវជនែលួនឯងគន្ោះគទ។ 

ក្នុងវិស័យសុខាេិបាលយុវជនបានច្ូលរួមវរគគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹង ឬ ក្លឹបយុវជនគៅមណឌល
សុែភាពប ុខនតពួក្គរមិនខែលែឹក្ន្ំវរគ មួយគ ើយ។ ការច្ូលរួមោ សងសក្មេរបស់យុវជនស្រតូវបានគរ
គមើលគឃើញថា ផ្សាភាជសប់នឹងការផ្តល់ជំនួយកាន់ខតស្របគសើរែល់ពួក្គរទាក្់ទងនឹងស្របធានបទសុែភាព 
ផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមានការពិបាក្ ក្នុងការរក្អ្នក្ខែលមាន្នទៈ 
ក្នុងការច្ូលរួមគពញគលញគៅក្នុងក្មេវិធ្ីរយៈគពលខវង។ អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងក្រណីែលោះខស្របគៅាអ្សក្មេ 
គៅគពលខែលចប់គផ្រើមការបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទស ឬពួក្គរចក្គច្ញវិញបន្ទសប់ពីអ្នុវតតរគស្រមាង
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បានមួយ រយៈគពលែលី។ ពួក្គរនឹងគ្លើយថា ច្ង់គធ្វើការគៅក្នុងវិស័យគផ្សេងគទៀតខែលអាច្រក្ ស្របាក្់ច្ំណូល
សមរមសយាងគនោះ។ 

ោមសនអ្នក្ច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រក្ុម មានសក្់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំមានបទពិគសាធ្ន៍
ក្នុងការបគញ្ចញមតិរបស់ពួក្គរគៅកាន់អ្ងគការទាក្់ទងនឹងស្របធានបទ មួយគ ើយ ពួក្គរស្រោន់ខត
បញ្ជសក្់អ្ំពីការច្ូលរួមគៅក្នុងក្មេវិធ្ីយល់ែឹង ខែលគធ្វើគ ើងគៅក្នុងសាលាគរៀនឬសហរមន៍ ខែលបាន
គរៀបច្ំគោយអ្ងគការមិនខសវងរក្ស្របាក្់ច្ំគណញ និងបុរគលិក្រោឋសេិបាល។ ោមសននរ មានសក្់ធា្សប់មានបទ
ពិគសាធ្ន៍ក្នុងការបងាហសញច្ំ ប់អារមេណ៍ ឬក្រីក្ងវល់របស់ពួក្គរច្ំគ ោះអ្នក្ែឹក្ន្ំសហរមន៍គ ើយ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនសំ ខែលអាច្និោយអ្ំពីរំនិតរបស់ពួក្គរ  
ឬ្្សស់បតូររំនិតាមួយស្រក្ុមមនុសសេឬអ្ងគការមានស្របមាណា ១១ភាររយ ក្នុងគន្ោះអ្នក្ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១៨-២៤ឆនសំ មាន១៦ភាររយ និងក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-១៧ឆនសំមាន
១០ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានែឹក្ន្ំឬច្ូលរួមសក្មេភាពឬក្មេវិធ្ីគៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរ
មានស្របមាណា ៦ភាររយ។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួ ធា្សប់គធ្វើចូ្លរួមាអ្នក្ែឹក្ន្ំ ឬអ្នក្សស្រមបសស្រមួលគៅក្នុង
យុទធន្ការតស ូមតិក្នុងការគធ្វើការខក្ខស្រប ឬការអ្នុវតតគោលនគោបាយឬបទោឋសនមាន ០,៦ភាររយ។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគធ្វើការាអ្នក្សេ័ស្ររច្ិតតសស្រមាប់សហរមន៍ និងសក្មេភាពសងគមមានស្របមាណ
១៣ភាររយ រួមទាំងក្នុងច្ំគ មអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៨-២៤ឆនសំ មាន១៦ភាររយ និងអ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-១៧ឆនសំមាន ១១ភាររយ (តារាងទី៤៧)។ អ្នក្គ្លើយសំណួរស្របមាណពីរភារបី 
ខែលបានច្ូលរួមោ សងសក្មេគៅក្ន ុងសក្មេភាពទាំងគនោះគហើយបានគ្ល ើយថាពួក្គរបានច្ូលរួមខត 
ពីរបីែងប ុគ ្សោះ ែណៈខែលមួយភារបីគទៀតបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានច្ូលរួមសក្មេភាពគនោះគស្រច្ើនែង។  

តារាងទី47៖ បទពិគសាធ្ន៍របស់ជទំង់ នងិយុវជនក្នុងសហរមន៍ នងិសក្មេភាពសងគមគៅរយៈគពល១២ខែក្នលង
មក្ តាមគេទ នងិ ស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) 

 

បរុស ស្រសត ី
ទាងំ 
ពរីគេទ 

១០-១៧ ១៨-២៤ 

ក្. បានបងាហសកញ ការយល់គឃើញ និងគោបល ់ឬ
្្សស់បរូររំនិតាមួយអ្នក្ មានសក្់ ស្រក្ុមមនុសសេ នងិ
អ្ងគការ 

បាទ/ចស ៦,៤ ១៦,៤ ១១,៤ ៩,៥ ១៥,៨ 

គទ ៩៣,៦ ៨៣,៦ ៨៨,៦ ៩០,៥ ៨៤,២ 

ែ. ែកឹ្ន្ំ ឬ ច្ូលរួមក្នងុសក្មេភាពឬក្មេវិធ្ីគៅក្នុងវិ
ស័យ មួយគៅក្នុងសហរមន ៍

បាទ/ចស ៥,៤ ៥,៦ ៥,៥ ៤,៧ ៧,៣ 
គទ ៩៤,៦ ៩៤,៤ ៩៤,៥ ៩៥,៣ ៩២,៧ 

រ. ច្លូរួមែឹក្ន្ំ ឬសស្រមបសស្រមួលយុទធន្ការ
សស្រមាប់គោលនគោបាយឬបទោឋសនខែលស្រតូវគធ្វើ
វិគសាធ្នក្មេឬអ្នុវតត 

បាទ/ចស ១,៦ ២ ១,៨ ២,៣ ០,៧ 

គទ ៩៨,៤ ៩៨ ៩៨,២ ៩៧,៧ ៩៩,៣ 

ឃ. សេ័ស្ររច្ិតតការងារសងគមគៅក្នុងសហរមន ៍ បាទ/ចស ១២ ១៣,៤ ១២,៧ ១១,២ ១៦,២ 
គទ ៨៨ ៨៦,៦ ៨៧,៣ ៨៨,៨ ៨៣,៨ 

អ្នក្ចូ្លរួមចំ្នួន n=១.០០០ន្ក្់ 
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  អ្នក្គ្ល ើយសំណួរទាំងអ្ស់ខែលបានផ្តល់គោបល់ ឬ្្សស់បត ូរគោបល់ាមួយនរ មានសក្់  
ស្រក្ុមមនុសសេ ឬអ្ងគការបានគ្លើយថាពួក្គរបានខច្ក្រំខលក្គរឿងគនោះាមួយឪពុក្មាតសយ និងស្ររូបគស្រងៀនរបស់
ពួក្គរ។ អ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែលបានបងាហសញទសសេនៈរបស់ពួក្គរគៅកាន់អ្នក្ជិតខាង និងស្របាជន 
ែនទគទៀតគៅក្នុងសហរមន៍មានស្របមាណា ១០ភាររយ។ ទសសេនៈទាំងគនោះទាក្់ទងនឹងបរិសាថសន 
រួមមានការស្ររប់ស្ររងសំរាមឱសយបានស្រតឹមស្រតូវ បញ្ហសសុែភាពនិងរគបៀបរស់គៅស្របក្បគោយសុែភាព អ្ន្ម័យ
្ទសល់ែលួន និងសិទធិរបស់ក្ុមារ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានពិភាក្សាាមួយឪពុក្មាតសយអ្ំពីច្ូលរួមការងារ
សេ័ស្ររច្ិតតគៅគពលពួក្គរក្ំពុងសិក្សាគៅមហាវិទសាល័យគែើមសបីទទួលបានបទពិគសាធ្ន៍ការងារមាន
ស្របមាណ ៤ភាររយ។ 

ាង ក្់ក្ តសលននអ្នក្ខែលបានបញ្ជសក្់ថាបានែឹក្ន្ំសក្មេភាពមួយក្នុងរយៈគពល ១២ខែ
មុនគៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្បានឱសយែឹងថាពួក្គរបានន្ំមុែក្នុងយុទធន្ការគបាសសមាអសត។ ពួក្គរ
បានខណន្ំអ្នក្ែនទ រួមទំាងមិតតរួមថានសក់្របសពួ់ក្គរគែើមសបីស្របមូលសំរាមគៅតាមទីសាធារណៈ និងក្ខនលង
ទំគនរគៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរ។ ក្នុងគន្ោះខែរអ្នក្ខែលបានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរបានែឹក្ន្ំក្នុងក្មេ
វិធ្ីសបសបុរសធ្ម៌ រួមមានការស្របមូលលវិកាគែើមសបីជួយកុ្មារខែលែវោះខាតគៅក្នងុសាលានិងសហរមន៍របស់ពួក្
គរមានស្របមាណា ២០ភាររយ  បានច្ូលរួមការខច្ក្អ្ំគ យសស្រមាប់ស្របាជនខែលជួបការលំបាក្ 
គៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរមាន ៧ភាររយ  បានច្ូលរួមាស្ររូបណ្តោះប តសលគលើរគស្រមាង ទឹក្សាអសត
និងអ្ន្ម័យមាន ៧ ភាររយ និងបានគរៀបចំ្រំនិតផ្តចួ្គផ្តើម ក់្ព័នធនឹងជំងឺកូ្វីែ-១៩ មាន ៤ភាររយ។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ ៣ ន្ក្់ក្នុងច្ំគ ម ៦ ន្ក្់បានគ្លើយថាបានរួមោនសែឹក្ន្ំយុទធន្ការខែល 
 ក្់ព័នធនឹងជំគនឿសាសន្អ្ ៊ីសា្សមរបស់ពួក្គរ អ្នក្គ្លើយសំណួរមានសក្់បានបញ្ជសក្់ថា ោត់ធា្សប់ច្ូលរួម 
គធ្វើាស្ររូឧគទទសគៅក្នុងក្មេវិធ្ីភាពាអ្នក្ែឹក្ន្ំឱសយអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលមួយ និងធា្សប់បានរួមោនសែឹក្ន្ំ
យុទធន្ការសមាអសតបរិសាថ សនសហរមន៍ និងអ្នក្គ្ល ើយសំណួរមាន សក្ ់គទៀតបញ្ជសក្់ថាោត់ធា្ សប់ាអ្នក្ 
សស្រមបសស្រមួលគៅក្នងុវរគបណ្តោះប តសល ក្់ព័នធនឹងការស្របយុទធស្របឆំងននការគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀន។ 
 

តារាងទ៤ី៨ បងាហសញពីព័ត៌មានលមអិតននអ្នក្គ្លើយសំណួរច្ំនួន ៩៤ន្ក្់ច្ូលរួមការងារសេ័ស្ររច្ិតត។ 
ភារគស្រច្ើនននអ្នក្គ្លើយសំណួរមាន ៣២ភាររយ បានច្ូលរួមក្នុងការស្របមូលសំរាមគៅក្នុងសាលាគរៀន 
ឬសហរមន៍របស់ពួក្គរ។ ការងារសេ័ស្ររច្ិតតគផ្សេងគទៀតែូច្ាការជួសជុលផ្លូវ ោំគែើមគឈើយុទធន្ការ
សមាអសតសហរមន៍ ការផ្ត ួច្គផ្ត ើមកាក្បាទស្រក្ហមក្មពុា ការខច្ក្អ្ំគ យែល់ស្របាជនខែលជួប  
ការលំបាក្ និងការបគស្រងៀនក្ុមារគៅសាលាគរៀនបានអ្នុវតតស្របមាណា ៣៦ភាររយ ក្នុងរយៈគពល  
១២ ខែក្នលងមក្គនោះ។ 
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តារាងទី48៖ យុវជននិងយុវជនសេ័ស្ររច្ិតតក្នុងការងារសេ័ស្ររច្ិតតច្ូលរួមក្នុងរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្ (រិតា%) 

ការស្របមូលសំរាមគៅក្នុងសាលានិងសហរមន៍ ៣១,៧ 
ការជួសជុលផ្លូវក្នុងសហរមន៍ ៩,៦ 
ការោំគែើមគឈើគៅសាលា ៧,១ 
ចូ្លរួមយុទធន្ការគៅក្នុងសហរមន៍ទាក់្ទងនឹងទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យ ៥,៦ 
សក្មេភាពាមួយកាក់្បាទស្រក្ហមក្មពុា ៤,៦ 
ជួយគមេូមិក្នុងការខច្ក្អំ្គ យែល់ស្របាជនជួបការលំបាក្ ៤,៦ 
បគស្រងៀនគក្េងៗគៅសាលាគរៀន ៤,៦ 
ចិ្តតាមួយសហភាពសហព័នធយុវជនក្មពុា ៣,៥ 
ជួយខច្ក្សមាភសរែល់អ្នក្ជួបគស្រោោះទឹក្ជំនន់ ២,៣ 
ជួយអ្ងគការគៅសាលាគរៀនគែើមសបីខច្ក្អំ្គ យែល់សិសសេស្រកី្ស្រក្ ២,៣ 
មិនចំ ២៤,១ 

សរបុ ១០០,០ 
 

អ្នក្ចូ្លរួមចំ្នួនn=៩៤ន្ក់្ 

សំណួរ ក្់ព័នធនឹងការច្ូលរួមរបស់យុវជនក្នុងឆក្នគោបាយ គ្តសតខតគៅគលើការគបាោះគឆនសត
ថានសក្់ាតិច្ុងគស្រកាយក្នុងឆនសំ ២០១៨ និងការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំសងាកសត់ច្ុងគស្រកាយក្នុងឆនសំ 
២០១៧។ គោយសារមានការរឹតតសបិតអ្នក្ច្ូលរួមគ្លើយសំណួរស្រតូវក្ំណត់ចប់ពីអាយុ២០ឆនសំគ ើងគៅ
សស្រមាប់ការគបាោះគឆនសតាតិ និងអាយុ២២ឆនសំគ ើងគៅសស្រមាប់ការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សា 
ឃុំ សងាកសត់។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ មាន ១៩៤ន្ក្់ និងអ្នក្ខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី២២-២៤ឆនស ំមាន ៩៨ន្ក្់ ។ 

ក្នងុចំ្គ មអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនស ំបានបញ្ជសក់្ថាពួក្គរបានច្ូលរួម ក្នុងការ
គបាោះគឆនសតថានសក្់ាតិគៅឆនសំ ២០១៨មាន ៤៤ភាររយ (រូបភាពទី៦៧) ក្នុងគន្ោះមាន ស្រសតី ៤៩ភាររយ 
និងបុរស ៤៤ភាររយ។ មានច្ំណ ច្សំខាន់៣ខែលាមូលគហតុនំ្ឱសយយុវជនអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ 
មិនបានច្ូលរួមគបាោះគឆនសតថានសក់្ាតិ ១៖ការមិនបានច្ុោះគ មសោះគបាោះគឆនសតមាន ៣០ភាររយ២៖ មិនមាន
អ្តតសញ្ញសណប័ណណមាន ៣០ភាររយ និង៣៖អាយុគស្រកាម១៨ឆនសំ គៅគពលគន្ោះមាន ១៧ភាររយ។ 
គហតុផ្លគផ្សេងមានែូច្ា ការបាត់ប័ណណគបាោះគឆនសត បាត់អ្តតសញ្ញសណប័ណណ រវល់ការងារឬគធ្វើការគៅគស្រៅ
ស្របគទស ការឈប់សស្រមាក្លំខហមាតុភាព និងការសានសក្់គៅគែតតគផ្សេងគទៀត។ មិនមានសែិតិែុសោនស 
ខែលរួរឱសយក្ត់សមាគសល់រវាងតំបន់េូមិសាស្រសតគទ។ 

  



201 

 

រូបភាពទី67៖ ច្ំននួយុវជនអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំខែលបានច្លូរួមក្នុងការគបាោះគឆនសតថានសក្់ាតចិ្ងុគស្រកាយ 
(រិតា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះ២០-២៤ច្ំនួនn=៩៤ន្ក្់ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២២-២៤ឆនសំ ខែលបានគ្លើយថាពួក្គរបានច្ូលរួម 
គបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំសងាកសត់ច្ុងគស្រកាយមានស្របមាណា ៤០ភាររយ (រូបភាពទី៦៨)  
ក្នុងគន្ោះស្រសតីមាន ៤៤ ភាររយ និងបុរសមាន ៣២ ភាររយ។ យុវជនខែលែក្ខានមិនបានច្ូលរួម 
គបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំ - សងាកសត់គោយគហតុផ្លស្រសគែៀងោនសនឹងការគបាោះគឆនសតាតិខែរ  
មានែូច្ា ពួក្គរមិនបានច្ុោះគ មសោះក្នុងបញ្ជីគបាោះគឆនសតមាន ២៧ភាររយ បាត់អ្តតសញ្ញសណប័ណណមាន
២៤ភាររយ ឬពួក្គរមានអាយុគស្រកាម ១៨ឆនសំគៅគពលគន្ោះមាន ២០ភាររយ។ គហតុផ្លគផ្សេងគទៀត 
មានែូច្ា ការមមាញឹក្នឹងការងារ បាត់ប័ណណគបាោះគឆនសត ឬគធ្វើការគៅស្របគទសមួយគផ្សេងគទៀត។ មិនមាន
សែិតិែុសោនសរវាងតំបន់េូមិសាស្រសតខែលរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គទ។ 

រូបភាពទី68៖  ច្ំនួនយុវជនអាយចុ្គន្្សោះពី ២២-២៤ឆនសំខែលបានច្លូរួមក្នុងការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សា
ឃុំ - សងាកសត់ច្ុងគស្រកាយ (រិតា%) 

 
អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះ២០-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៩៤ន្ក្់  

៤៤,៣

៥៥,៧

Voted

Didn't vote

៣៩,៨

៥៩,២

១

Voted

Didn't vote

(Refused to answer)
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៧.១  សាថសនភាពសមភាពគយនឌរ័ នងិការការ រសងគម 

អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការសទង់មតិខែលបញ្ជសក្់ថាបាន គឃើញអំ្គពើហិងសាគលើរាងកាយគៅក្នុងសហរមន៍
របស់ពួក្គរក្នុងរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្គនោះមានស្របមាណា៣៩ ភាររយ អ្នក្ច្ូលរួមខែលបាន
គឃើញអ្ំគពើគចរក្មេឬបលន់មាន ៣៥ភាររយ និងបានគឃើញអ្ំគពើហិងសាក្នុងស្ររួសារក្នុងរយៈគពលែូច្ោនស
មាន ២៨ភាររយ (រូបភាពទី៦៩)។ 

 
រូបភាពទី 69៖ អ្ំគពើហិងសានិងទស្រមង់គផ្សេងៗននការរំគលាេបំ នខែលយុវជនបានគឃើញគៅក្នុងសហរមន៍របស់
ពួក្គរ (រិតា%)  

 
អ្នក្ចូ្លរួមn=១,០០០ន្ក្់ 

 

តារាងទី៤៩ បងាហសញពីភាររយគក្េងជំទង់និងយុវជនខែលបានច្ូលរួមគ្លើយសំណួរក្នុងការសទង់មតិ 
បានបញ្ជសក់្ថាបានជួបស្របទោះនឹងអ្ំគពើហិងសា និងទស្រមង់ននការរំគលាេបំ នគផ្សេងៗក្នុងរយៈគពល ១២ខែ
ក្នលងមក្។ អ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានទទួលរងនូវការរំគលាេបំ នមួយក្នុងរយៈគពល ១២ខែក្នលងមក្
គនោះមានស្របមាណា ១២ភាររយ ក្ន ុងគន្ោះមានបុរសមាន ១៤ភាររយ និងស្រសតីមាន ១០ភាររយ 
បានគ ល្ើយថាពួក្គរបានទទួលរងការរំគលាេបំ នគលើរាងកាយក្នុងស្ររួសារ។ ែូច្ោនសខែរច្ំគ ោះគក្េងជំទង់ 
ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនស ំមាន២១ភាររយ និងគក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ
មាន ១០ភាររយ ក្៏បានទទួលរងការរំគលាេបំ នគលើរាងកាយក្នុងស្ររួសារខែរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ 
ខែលបានជួបស្របទោះនឹងអ្ំគពើហិងសាគលើរាងកាយខែលបានស្របស្រពឹតតិគោយអ្នក្គផ្សេង មិនខមនាស្ររួសារមាន

៥,៦

៣៥,៦

៨,២

១៥,០

២៧,៥

៣៩,៤

៩១,៩

៦២,៩

៨៩,០

៨២,១

៧១,២

៥៩,០

២,៥

១,៥

២,៨

២,៩

១,៣

១,៦

Sexual harassment in the community

Theft or robbery

Someone being assaulted in the community

Someone being threaten in the community

Domestic physical violence

Physical violence in the community

Yes No (Don't know)

ជំពូក ៧៖ ថ្្នកពាក់ព័នធស្សងៗ 
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ស្របមាណា ៦ភាររយ រួមទាំង អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-១៤ឆនសំមាន ៩ភាររយ និងអ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសមំាន ៤ភាររយ ក៏្ជួបស្របទោះបញ្ហសខបបគនោះផ្ងខែរ។ ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរ
 មានសក់្បានគ ល្ើយស្របាប់ពីបទពិគសាធ្ន៍ននការរំគលាេបំ នផ្លូវគេទគទ និងអ្នក្ខែលបានស្របាប់ថាពួក្គរ
បាន្លងកាត់អ្ំគពើគចរក្មេមានស្រតឹមខត ១០ភាររយប ុគ ្សោះ។ 

តារាងទី49៖ ភាររយយុវជនខែលបានទទលួរងអ្គំពើហិងសានិងការរំគលាេបំ នគផ្សេងៗគៅក្នុងសហរមនន៍ិងផ្ទោះ
របស់ពួក្គរក្នងុរយៈគពល ១២ ខែច្ុងគស្រកាយ តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រតិា%)  

  
  

តាមគេទ តាមស្រក្ុមអាយ ុ
បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ ១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 

រងអំ្គពើហិងសេគោយ
នរ មានសក់្គៅក្នុង
សហរមន៍ 

បាទ/ចស ៩,៤ ២,០ ៥,៧ ៩,២ ៤,៣ ១,៥ 
គទ ៩០,៦ ៩៨,០ ៩៤,៣ ៩០,៨ ៩៥,៧ ៩៨,៥ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ - - - - - - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អំ្គពើហិងសាក្នុងស្ររួសារ 

បាទ/ចស ១៤,២ ១០,៤ ១២,៣ ២០,៥ ៩,៦ ១,៥ 
គទ ៨៥,៦ ៨៩,២ ៨៧,៤ ៧៨,៧ ៩០,៤ ៩៨,៥ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ ០,២ ០,៤ ០,៣ ០,៨ - - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ស្រតូវបានរំរាមកំ្ខហង 
គោយនរ មានសក់្គៅ
ក្នុងសហរមន៍ 

បាទ/ចស ៤,៦ ១,០ ២,៨ ៤,១ ២,២ ១,៥ 
គទ ៩៥,៤ ៩៩,០ ៩៧,២ ៩៥,៩ ៩៧,៨ ៩៨,៥ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ)  - - - - - - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ធា្សប់ស្រតូវបានរំគលាេ
បំ នគោយនរ 
មានសក់្គៅក្នុងសហរមន៍ 

បាទ/ចស ៥,២ ,៨ ៣,០ ៣,៣ ២,៦ ៣,១ 
គទ ៩៤,៨ ៩៨,៦ ៩៦,៧ ៩៥,៩ ៩៧,៤ ៩៦,៩ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ - ,៦ ០,៣ ,៨ - - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ល្ងកាត់អំ្គពើគចរក្មេ 

បាទ/ចស ៩,៦ ៩,២ ៩,៤ ៦,៩ ១១,៣ ១០,៣ 
គទ ៩០,២ ៩០,៦ ៩០,៤ ៩២,៦ ៨៨,៧ ៨៩,៧ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ  ០,២ ០,២ ០,២ ០,៥ - - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្ចូ្លរួម n=១,០០០ន្ក្់ 

ឪពុក្មាតសយរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនាអ្នក្គស្របើអ្ំគពើហិងសាគលើរាងកាយយុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១០- ២៤ឆនសំ ក្នុងរយៈគពល ១២ខែ និងមានមិតតេក្តិនិងជីែូនជីតារបស់ពួក្គរ។ សមាមាស្រត 
ស្រសតីខែលបានបញ្ជសក្់ថាឪពុក្មាតសយរបស់ពួក្គរបានគស្របើអ្ំគពើហិងសាគលើរាងកាយមាន ៦៥ភាររយ  
ែពស់ាងបុរសខែលមានស្រតឹមខត ៤៤ភាររយ (តារាងទី ៥០) ។ 
តារាងទី50៖ អ្នក្ខែលបានគស្របើអ្ំគពើហិងសាគលើរាងកាយយុវជន តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ (រិតា%)  
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អ្នក្ខែបានគស្របើអ្គំពើហងិសាគលើរាងកាយយវុជន 
គេទ ស្រក្មុអាយ ុ

បរុស ស្រសត ី ១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 
ឪពុក្មាដសយ ៤៣,៨ ៦៤,៦ ៤៩,៣ ៥៣,៦ ៥០,០ 
មិតតេក្តិ ១៥,៣ ៤,៦ ១៥,៧ ៣,៦ - 
ជីែូន ជីតា ៦,៦ ១០,៨ ១០,៧ ១,៨ - 
បងបអូនស្របុស ៥,១ ៩,២ ៦,៤ ៧,១ - 
បងបអូនស្រសី ៧,៣ - ៦,៤ ១,៨ - 
អ្នក្ជិតខាង ៧,៣ ៣,១ ៦,៤ ៥,៤ - 
អ្នក្រស់គៅក្នុងសហរមន៍ ៤,៤ - ២,១ ៥,៤ - 
ស្ររូបគស្រងៀន ១,៥ - ១,៤ - - 
សាច់្ញាតិាបុរស ២,៩ ៣,១ ០,៨ ៧,១ ១៦,៧ 
អ្នក្រស់គៅគស្រៅពីសហរមន៍ ២,៩ - ០,៨ ៥,៤ - 
បរីស្របពនធ ឬនែរូ - ៣,១ - ១,៨ ១៦,៧ 
សាច់្ញាតិាស្រសតី ០,៧ - - ១,៨ - 
មិតតស្រសី/ស្របុស - ១,៥ - ១,៨ - 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ ២,២ - - ៣,៤ ១៦,៦ 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្ចូ្លរួមចំ្នួនn=១៨០ន្ក់្ 
 

គក្េងជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-១៤ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរភារគស្រច្ើនស្រតូវឪពុក្មាតសយ 
និងមិតតេក្ត ិរំរាមក្ំខហង ែណៈខែលយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-២៤ឆនសំ  បានគ្ល ើយថា 
ភារគស្រច្ើន រឺមិតតេក្តិសាច្់ញាតិបុរស និងមនុសសេែនទគទៀតគៅក្នុងសហរមន៍។ អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតី
បានគ្ល ើយថាពួក្គរភារគស្រច្ើនរងការរំរាមក្ំខហងពី មិតតេក្តិ  និងមនុសសេែនទគទៀតខែលរស់គៅក្នុង 
សហរមន៍ ែណៈខែលបុរសក៏្បានគ្លើយថាបានទទួលការរំរាមកំ្ខហងពី មិតតេក្តិឪពុក្មាតសយសាច្់ញាតិ
និងអ្នក្ជិតខាងរបស់ពួក្គរខែរ (តារាងទី៥១)។ 
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តារាងទី51៖ អ្នក្ខែលរំរាមក្ំខហងយុវជន តាមគេទ និងស្រក្មុអាយុ រិតា%  

អ្នក្ខែលររំាមក្ំខហងយុវជន 
គេទ ស្រក្មុអាយ ុ

បរុស ស្រសត ី ១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 
មិតតេក្តិ ២១,៩ ២៥,០ ១៧,៤ ២៨,៦ ៣៣,៣ 
ឪពុក្មាដសយ ១៨,៨ ១២,៥ ៣០,៤ ០,០ ០,០ 
សាច់្ញាតិាបុរស ១៥,៦ ១២,៥ ៤,៣ ២៨,៦ ៣៣,៣ 
អ្នក្ជិតខាង ១២,៥ ១២,៥ ៨,៧ ២១,៤ ០,០ 
ជីែូន ជីតា ៩,៤ ០,០ ១៣,០ ០,០ ០,០ 
អ្នក្រស់គៅក្នុងសហរមន៍ ៩,៤ ២៥,០ ៨,៧ ១៤,៣ ៣៣,៣ 
បងបអូនស្រសី ៦,៣ ០,០ ៨,៧ ០,០ ០,០ 
ស្ររូបគស្រងៀន ៣,១ ០,០ ៤,៤ ០,០ ០,០ 
សាច់្ញាតិាស្រសតី ០,០ ១២,៥ ០,០ ៧,១ ០,០ 
បែិគសធ្មិនគ្លើយ  ៣ - ៤,៤ - - 

សរបុ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្ចូ្លរួមចំ្នួន n=២៨ន្ក់្ 

 

តារាងទី៥២ បងាហសញពីអ្ំគពើហិងសាគលើរាងកាយរបស់ជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី 
១៣-១៧ ក្នុងរយៈគពល ១២ ខែក្នលងមក្គស្រកាមទស្រមង់គផ្សេងៗ។ យុជនខែលស្រតូវបាននរ មានសក់្គៅក្នងុ
ស្ររួសាររបស់ពួក្គរទោះក្ំគផ្លៀងឬរុញស្រចនមានស្របមាណា ១០ ភាររយ ក្នុងគន្ោះមាន បុរស ១២ភាររយ 
និងស្រសតី ៨ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរគៅក្នុងស្រក្ុមអាយុគនោះបានគ្លើយថាមាននរ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសារ
របស់ពួក្គរខែលបានោល់ទាត់ឬវាយពួក្គរាមួយនឹងវតែុមួយមាន ១០ភាររយ និងបុរសទទួលរង
ស្របគេទននអ្ំគពើហិងសាខបបគនោះគស្រច្ើនាងស្រសតី។ អ្នក្គ្លើយសំណួរាបុរសខែលបានគ្លើយថា រងការរំរាម
គោយនរ មានសក់្គោយកំាបិតឬអាវុធ្គផ្សេងគទៀតមាន ៣ភាររយ។ 

តារាងទី52៖ សមាមាស្រតននអ្ំគពើហិងសារបសស់មាជិក្ស្ររួសារគលើរាងកាយគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី១៣-១៧ឆនសំ (រិតា%) 

  
  

បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 

ទោះ  ឬ រុញ 
បាទ/ចស ១២,២ ៨,០ ១០,៤ 
គទ ៨៧,៨ ៩២,០ ៨៩,៦ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ោល់ ទាត់ វាយនឹងរំ ត ់ឬវាយនឹងវតែុអ្វីមួយ 
បាទ/ចស ១៣,៤ ៦,៥ ១០,៤ 
គទ ៨៦,៦ ៩៣,៥ ៨៩,៦ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ែទប់ គធ្វើឱសយលប់ែគងហើម ស្រច្មុជក្នុងទឹក្ ឬែុត បាទ/ចស ០,៨ ០,០ ០,៤ 
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គទ ៩៩,២ ១០០,០ ៩៩,៦ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

រំរាមគោយកាំបិត ឬអាវុធ្គផ្សេងៗ 
បាទ/ចស ២,៧ ០,០ ១,៥ 
គទ ៩៧,៣ ១០០,០ ៩៨,៥ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុ១៣-១៧ច្ំនួនn=១៥៥ន្ក្់ 
 

 ក្់ព័នធនឹងការរំគលាេបំ នគោយ ក្សយសមរីខែលបានគក្ើតគ ើងគលើគក្េងអាយុច្គន្្សោះពី១៣-១៧ឆនសំ 
ខែលរងការគជរស្របមាលគោយនរ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរមាន ១៩ភាររយ ក្នុងគន្ោះស្រសតី  
២២ភាររយ និងបុរស ១៨ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលបានគ្លើយថាមាននរ មានសក្់គៅក្នុង
ស្ររួសាររបស់ពួក្គរបានគធ្វើឱសយពួក្គរអាមា សស់មុែគៅច្ំគ ោះមុែអ្នក្ែនទមាន ១៦ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរ ខែលបានគ្លើយថាមាននរ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរ បានរំរាមគធ្វើបាបពួក្គរឬគធ្វើឱសយអ្នក្
 មានសក្់ខែលជិតសនិទធនឹងគរឈឺចប់មានស្របមាណា ៤ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មឪពុក្មាតសយវ័យគក្េង
ខែល គជឿាក្់ថាការោក្់ទណឌក្មេគលើរាងកាយរឺសំខាន់គែើមសបីច្ិញ្ចឹមអ្ប់រំក្ូនមាន ២៧ភាររយ គោយ
ក្នុងគន្ោះឪពុក្វ័យគក្េងមាន ២០ភាររយ និងមាតសយវ័យគក្េងមាន ២៨ភាររយ។  

តារាងទី53៖ សមាមាស្រតននការរំគលាេបំ នគោយ ក្សយសំែីរបស់សមាជកិ្ស្ររួសារគលើគក្េងជំទង់ នងិយុវជនខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១៣-១៧ឆនសំ (រិតា%)  

  
  

បរុស ស្រសត ី ទាងំពរីគេទ 

និោយឬគធ្វើអ្វីមួយឱសយអ្នក្អាមា សស់មុែគៅចំ្គ ោះ
មុែអ្នក្ែនទ 

បាទ/ចស ១៦,៨ ១៤,០ ១៥,៦ 
គទ ៨៣,២ ៨៦,០ ៨៤,៤ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

រំរាមគធ្វើបាបពួក្គរឬគធ្វើឱសយអ្នក្ មានសក់្គៅខក្សបរ
ពួក្គរឈឺចប់ 

បាទ/ចស ៤,២ ៣,៥ ៣,៩ 
គទ ៩៥,៨ ៩៦,៥ ៩៦,១ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

ស្របមាលអ្នក្ឬគធ្វើឱសយអ្នក្មានអារមេណ៍មិនលអចំ្គ ោះ
ែលួនឯង 

បាទ/ចស ១៧,៦ ២១,៥ ១៩,៣ 
គទ ៨២,៤ ៧៨,៥ ៨០,៧ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ អាយុច្គន្្សោះពី១៣-១៧ឆនសំច្ំនួនn=១៥៥ន្ក្់ 
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រូបភាពទី70៖ ការសគស្រមច្ច្ិតតក្នងុស្ររួសារ តាមគេទ (រិតា%) 

  

  

  
អ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលបានគរៀបការគហើយច្ំនួនn=១០៩ន្ក្់ 

 

រូបភាពទី ៧០៖ បងាហសញពីភាពែុសខបលក្ោនសរវាងគយនឌ័រក្នុងការសគស្រមច្ច្ិតត ក្នុងច្ំគ មស្ររួសារ 
គក្េងជំទង់ និងយុវជន។ ការសគស្រមច្ច្ិតតភារគស្រច្ើន ស្រតូវបានគធ្វើគ ើងគោយអ្នក្គ្លើយសំនួរែលួនឯង ឬគោយ
ស្របពនធបត ីរបស់ពួក្គរ រ ួមទាំងការច្ំ យស្របចំនលៃ  ឬស្របចំខែ ែូច្ាអាហារ ផ្លិតផ្លខលរក្សាផ្ទោះ  

១,១

៧,៨

៦,៧

២៣,៣

២២,២

៣៨,៩

៥,៣

០,០

០,០

៣១,៦

៤២,១

២១,១

Other male family
member

Other female family
member

Father or grandfather

Mother or
grandmother

My spouse

Myself

ការច្ំ យស្របចនំលៃឬស្របចខំែ

Male Female

៣,៨
៦,៣

១,៣
៥,១

៥,១
៧,៦

៣៩,២
៣១,៦

៤,៨

៤,៨
០,០

៤,៨
១៤,៣

៤២,៩
២៨,៦

(Refused to answer)

(Don't know)

Other male family…

Other female family…

Father or grandfather

Mother or grandmother

My spouse

Myself

ការលំខហរក្នងុស្ររសួារ

Male Female

១,៣

៧,៨

២០,៨

៧០,១

០,០

៦,៣

៣៧,៥

៥៦,៣

Other female family
member

Mother or
grandmother

My spouse

Myself

ការច្ំ យ្ទសលែ់លនួ

Male Female

១៥,៨

២៨,៩

២,៦

៧,៩

២៣,៧

២១,១

៥,៣

២៦,៣
១៥,៨

១៥,៨

២៦,៣

១០,៥

(Refused to answer)

(Don't know)

Other male family
member

Father or grandfather

Mother or grandmother

My spouse

Myself

ការសិក្សារបសក់្នូ

Male Female

១,១

៣,៣

៤,៤
១៨,៩

៣០,០

៤២,២

៥,០

៥,០

៥,០

១៥,០

៤៥,០

២៥,០

(Refused to answer)

Other male family…

Other female family…

Father or grandfather

Mother or grandmother

My spouse

Myself

គសវាខលទាសំែុភាព និងថានសំសងកវូ

Male Female

៥,១
៦,៣

១,៣
២,៥
៥,១

១៣,៩
៤៣,០

២២,៨

២០,០
៥,០

៥,០

១០,០
១០,០

២០,០

៣០,០

(Refused to answer)

(Don't know)

Other male family…

Other female family…

Father or grandfather

Mother or grandmother

My spouse

Myself

ការវិនគិោរក្នងុអាជវីក្មេ

Male Female
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និងការច្ំ យស្របចំនលៃគផ្សេងគទៀត។ មាតសយ និងជីែូន ាអ្នក្សគស្រមច្ច្ិតត នមុែគរ មានច្ំខណក្  
២៥ភាររយ សស្រមាប់ការសគស្រមច្ច្ំ យស្របចំនលៃ ឬស្របចំខែ គហើយការសគស្រមច្រួមោនសរបស់អ្នក្គ្លើយសំនួរ 
និងស្របពនធបតីរបស់ពួក្គរមាន ៧១ ភាររយ សស្រមាប់ការសគស្រមច្ច្ិតតគលើការច្ំ យគផ្សេងគទៀត ែូច្ា 
ការលំខហស្ររួសារ និងការខលទាំសុែភាព។ ច្ំគ ោះការសគស្រមច្ច្ិតត្ទសល់ែលួន ស្រសតីមានច្ំនួនគស្រច្ើនបានបញ្ជសក្់ថា 
ពួក្គរសគស្រមច្ច្ិតតគស្រច្ើនាងបតីរបស់ពួក្គរ គទាោះោ សង គៅគពលសគស្រមច្ច្ិតតគលើការវិនិគោរសស្រមាប់
អាជីវក្មេ ស្រសតីបានបញ្ជសក្់ថាបតីរបស់ពួក្គរ ាធ្មេតាគធ្វើការសគស្រមច្ច្ិតតទាំងគន្ោះ។ គៅគពលសគស្រមច្ច្ិតត 
គលើការច្ំ យគលើការអ្ប់រំសស្រមាប់ក្ូន (ស្របខហល មួយ ភារ បី ននអ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់) ការច្ំ យ
គលើការអ្ប់រំក្ូន ស្រតូវបានសគស្រមច្ទាំងពីរន្ក្់ បតី និងស្របពនធ។ 

តារាងទី៥៤ បងាហសញពីតួន្ទី និងទំនួលែុសស្រតូវខែលគយនឌ័របានអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសាររបស់យុវជន
ខែលគរៀបការគហើយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតី  ក្់ក្ តសល និងបុរស ៤២ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថា  
ស្រសតីទទួលែុសស្រតូវច្មសបងគលើការងារក្នុងផ្ទោះនិងគមើលខលក្ូន។ មិនមានការក្ំណត់ថាអ្នក្ មានសក្់ាអ្នក្
ជូនក្ូនគៅសាលាគរៀនគន្ោះគទ គហើយសមាជិក្ស្ររួសារទាំងអ្ស់បានបញ្ជសក្់ថាបានច្ូលរួមក្នុងការខលទាំ
សមាជិក្ែនទគទៀតក្នុងស្ររួសារ។ 

 
តារាងទី54៖ តួន្ទីរបស់គយនឌ័រក្នុងស្ររួសារ (រិតា%)  

  បរុស ស្រសត ី

ក្. គធ្វើការងារក្នងុផ្ទោះ មានែចូ្ា គបាសសមាអសត 
គធ្វើមហូប ទញិមហបូ គបាក្គខាអាវ លាងចន  

ែលួនែញុំ្ទសល់ ១៦,០ ៥២,៤ 
បរី /ស្របពនធ ៤៤,០ ១៨,៤ 
មាដសយឬជីែូន  ២៤,០ ១៦,៥ 
ឪពុក្ ឬជីតា - ១,០ 
ស្រសតីសមាជិក្ស្ររួសារ ១២,០ ១១,៧ 
បុរសសមាជិក្ស្ររួសារ ៤,០ - 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ 

ែ. ខលទាកំ្នូ នងិទារក្ 

ែលួនែញុំ្ទសល់ ១៥,០ ៤៥,៧ 
បរី /ស្របពនធ ៤០,០ ១៩,០ 
មាដសយឬជីែូន  ៣០,០ ១៩,០ 
ឪពុក្ ឬជីតា - ១,៩ 
ស្រសតីសមាជិក្ស្ររួសារ ១០,០ ៦,៧ 
បុរសសមាជិក្ស្ររួសារ - ១,០ 
(មិនែឹង) - ២,៩ 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ)  ៥,០ ៣,៨ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ 

រ. ជនូក្នូគៅសាលា នងិទទលួមក្ផ្ទោះ 
ែលួនែញុំ្ទសល់ ១១,៨ ២៦,៣ 
បរី /ស្របពនធ ១១,៨ ១៤,៥ 
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មាដសយឬជីែូន  ១៧,៦ ១,៣ 
ឪពុក្ ឬជីតា ៥,៩ ១,៣ 
ស្រសតីសមាជិក្ស្ររួសារ ៥,៩ ២,៦ 
មិនអាច្អ្នុវតតបាន ២៩,៤ ៣២,៩ 
(មិនែឹង) ៥,៩ ១១,៨ 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ)  ១១,៧ ៩,៣ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ 

ឃ. ច្ ំយគលើការគស្របើស្របាសស់្របចខំែ 

ែលួនែញុំ្ទសល់ ២១,១ ២៨,៧ 
បរី /ស្របពនធ ២៦,៣ ៣១,៩ 
មាដសយឬជីែូន  ៣១,៦ ២១,៣ 
ឪពុក្ ឬជីតា - ៩,៦ 
ស្រសតីសមាជិក្ស្ររួសារ ១០,៤ ៥,៣ 
បុរសសមាជិក្ស្ររួសារ ៥,៣ ២,១ 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ) ៥,៣ ១,១ 
សរុប ១០០,០ ១០០,០ 

ង. គមើលខលសមាជកិ្ែនទគទៀត រយមទាងំឪពកុ្
មាដសយ ជែីូនជតីា 

ែលួនែញុំ្ទសល់ ២៧,៣ ២៤,២ 
បរី /ស្របពនធ ២២,៧ ២៤,២ 
មាដសយឬជីែូន  ១៨,២ ១១,៦ 
ឪពុក្ ឬជីតា ៩,១ ៤,២ 
ស្រសតីសមាជិក្ស្ររួសារ ៩,១ ១២,៦ 
បុរសសមាជិក្ស្ររួសារ - ៤,២ 
អ្នក្ែនទ មិនខមនសមាជិក្ក្នុង
ស្ររួសារ 

- ៣,២ 

មិនអាច្អ្នុវតតបាន ៩,១ ៨,៤ 
(មិនែឹង) - ៣,២ 
(បែិគសធ្មិនគ្លើយ)  ៤,៥ ៤,២ 
សរបុ ១០០,០ ១០០,០ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគរៀបការគហើយច្ំនួនn=១០៩ន្ក្់ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលមានប័ណឌគបឡាាតិរបបសនតិសុែសងគមស្របមាណ ៤ភាររយ ក្នុងគន្ោះ 
អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី២០-២៤ឆនសំ បានគ្លើយថានិគោជក្របស់ពួក្គរបានគធ្វើប័ណឌគនោះឱសយ ឬពួក្គរ
ច្ំ យស្របាក្់គធ្វើប័ណឌគនោះគោយែលួនឯងមាន ១២ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគ្លើយថាពួក្គរ
មានប័ណឌអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្មានស្របមាណា ២៨ភាររយ ប ុខនតគទាោះបីាោ សង មានអ្នក្គ្លើយ
សំណួរខែល បានឱសយែឹងថាមានធាន្រា សប់រងសុែភាព ធាន្រា សប់រងជីវិត ឬធាន្រា សប់រងសស្រមាប់ការសិក្សាមាន 
២ គៅ ៣ភាររយ។  អ្នក្ខែលមានធាន្រា សប់រងទាំងអ្ស់សុទធខតមក្ពីរាជធានីេនំគពញ និងគែតតបាត់ែំបង។ 
អ្នក្គ្លើយសំណួរទាំងអ្ស់ខែលមានធាន្រា សប់រងសស្រមាប់ការសិក្សា បានគ្លើយថាស្ររួសារពួក្គរាអ្នក្ទិញឱសយ 
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និង ក្់ក្ តសលក្ន ុងច្ំគ មគន្ោះបានទិញធាន្រា សប់រងសុែភាព ធាន្រា សប់រងជីវ ិតគោយែលួនឯង  
គហើយ ក់្ក្ តសលគទៀតរឺនិគោជក្ ឬក្ខនលងគធ្វើការាអ្នក្ផ្រលឱ់សយ។  

តារាងទី55៖ ភាររយអ្នក្គ្លើយសំណួរទទួលបានការការ រគោយក្មេវិធ្ីោំ រសងគម តាមគេទ និងស្រក្ុមអាយុ 
(រិតា%) 

 គេទ ស្រក្មុអាយ ុ
បរុស ស្រសត ី ទាពំរីគេទ ១៥-១៩ ២០-២៤ 

របបគបឡាាតិសនតិសុែសងគម 
បាទ/ចស ៣,២ ៤ ៣,៦ ២,៤ ១២,៤ 

គទ ៩៦,៨ ៩៦ ៩៦,៤ ៩៧,៦ ៨៧,៦ 

ធាន្រា សប់រងសុែភាព 
បាទ/ចស ២,៦ ១,៦ ២,១ ២,៤ ៤,១ 

គទ ៩៧,៤ ៩៨,៤ ៩៧,៩ ៩៧,៦ ៩៥,៩ 

ធាន្រា សប់រងអាយុជីវិត 
បាទ/ចស ៣,២ ២,៤ ២,៨ ៣,១ ៤,១ 

គទ ៩៦,៨ ៩៧,៦ ៩៧,២ ៩៦,៩ ៩៥,៩ 

ធាន្រា សប់រង ការសិក្សា 
បាទ/ចស ៣,២ ១,៨ ២,៥ ៣,១ ០ 

គទ ៩៦,៨ ៩៨,២ ៩៧,៥ ៩៦,៩ ១០០ 
ប័ណឌអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ 
  

បាទ/ចស ២៨,៨ ២៨,២ ២៨,៥ ២៥ ២៥,៨ 
គទ ៧១,២ ៧១,៨ ៧១,៥ ៧៥ ៧៤,២ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគរៀបការគហើយច្ំនួនn=១,០០០ន្ក្់ 

៧.២   ស្រក្មុអ្នក្ស្រសឡាញគ់េទែចូ្ោនស  

ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម គ្លើយថាគរសែិតក្នុងស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសគទ 
គហើយអ្នក្គ្លើយសំណួរមានសក្់គទៀតបានបញ្ជសក្់ថាមិនធា្សប់សាគសល់ ក្សយគនោះគទ ផ្ទុយគៅវិញពួក្គរសាគសល់
 ក្សយ “Gay” និង“Lesbian”។ មិនមានស្របតិក្មេអ្វិជជមានឬការគរីសគអ្ើងស្របឆំងនឹងស្រក្ុម អ្នក្ស្រសឡាញ់
គេទែូច្ោនសខែលរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គន្ោះគទ គោយអ្នក្គ្លើយសំណួរ បានបញ្ជសក់្ថាមនុសសេស្ររប់រូបមាន 
សិទធិ្ទសល់ែលួនក្នុងការគធ្វើអ្វីខែលពួក្គរច្ូលច្ិតត និងោមសនអ្វីខែលែុសគទែរាប ពួក្គរមិនស្របស្រពឹតតិអ្គំពើ
ែុសច្សាប់។ អ្នក្គ្លើយសំណួរាស្រសតីគសទើរខតទាំងអ្ស់បានគ្លើយថាពួក្គរមានមិតតេក្តិ ឬ មិតតេក្តិជិតសនិទធ 
ាគែទើយ។ ពុំមានរបាយការណ៍ មួយខែលបានបងាហសញពីការគរីសគអ្ើងស្របឆំងនឹងស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់
គេទែូច្ោនស គៅក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរគ ើយ។ 

 អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំមាន ៧ន្ក្់ បានបញ្ជសក្់អ្ំពីគេទរបស់ពួក្គរ 
ខែលអ្នក្ែនទគទៀតមិនបានបញ្ជសក្់ ក្នុងគន្ោះរួមមានស្រសតី ៤ន្ក្់ខែលបានគ ល្ើយថាាស្រសតីស្រសលាញ់គេទែូច្ោនស 
ស្រសតីមានសក្់ាអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទទាំងពីរ បុរសមានសក្់ាអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស និងបុរសមានសក្់គទៀតាអ្នក្
ស្រសឡាញ់គេទទាំងពីរ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរ ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស ទាំងអ្ស់បានគ្លើយថាពួក្គរ
ធា្សប់បានរួមគេទ គហើយរួមគេទគលើក្ែំបូងគៅអាយុស្របខហល ១៨-១៩ឆនស ំ។ មនុសសេបួនន្ក្់បានែឹងពី 
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វ ិធ្ីពនសារក្ំគណើតទំគនើបៗ មួយច្ំនួនែូច្ាការោក្់ក្ងក្ន ុងសសបូន និងថានសំស្រោប់ពនសារក្ំគណើត ប ុខនត 
គទាោះោ សង មានអ្នក្គ្ល ើយសំណួរខតមានសក្់ប ុគ ្សោះបានគលើក្គ ើងពីគស្រសាមអ្ន្ម័យបុរស ខែល 
ចត់ទុក្ថាាវិធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើត។ ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់សា សំនឹងវិធ្ីសាស្រសតខបបបុរាណ 
ែូច្ាការចក្់ទឹក្គស្រៅ ង និងស្របតិទិនវែររែូវរបស់ស្រសតីគន្ោះគទ។ ោមសនអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់បានគ្លើយ
ថាបានគស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើត មួយពីមុនមក្គទ គទាោះោ សង  មានអ្នក្គ្លើយសំណួរ៤ន្ក្់គជឿថាការ
គស្របើគស្រសាមអ្ន្ម័យរាល់គពលរួមគេទអាច្កាត់បនែយឱកាស្លងគមគរារគអ្ែស៍។ អ្នក្គ្លើយសំណួរមានសក្់ា
បុរសបានបញ្ជសក្ថ់ាោត់បានគធ្វើគតសតរក្គមគរារគអ្ែស៍មតងរួច្មក្គហើយកាលពីខែមុនគៅមនទីរគពទសយឯក្ជន។ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរ៥ ន្ក្់ខែលាស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសមិនខែលទទួលរងនូវស្របតិក្មេ
អ្វិជជមាន មួយគ ើយគៅគពលខែលបុរសមានឥរិោបលាមនុសសេស្រសី ឬស្រសតីមានឥរិោបលាមនុសសេ
ស្របុស។ ច្ំគ ោះអ្នក្ខែលគរសាគសល់ថាាស្រក្ុមស្រសីស្រសលាញ់ស្រសីបានគ្លើយថាគពលែលោះពួក្គរបានទទួល
ស្របតិក្មេអ្វិជជមានពីអ្នក្ែនទគោយសារខតឥរិោបលរបស់ពួក្គរ។  
 

គៅគពលសួរែល់ស្របធានបទខែលយក្មក្ពិភាក្សាាមួយអ្នក្ែនទ អ្នក្គ្លើយសំណួរភារគស្រច្ើន
បាននិោយថា ពួក្គរមិនខែលនិោយអ្ំពីបញ្ហសរបស់ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសគោយគបើក្ច្ំហ
ាមួយមិតតរបស់ពួក្គរគៅសាលាគរៀនគទ អ្នក្ខែលបានបញ្ជសក្់ថាគពលែលោះគរនិោយអំ្ពីគរឿងគនោះាមួយ
មិតតេក្តិសាលារបស់ពួក្គរមាន ២១ភាររយ ែណៈខែលអ្នក្បាននិោយថាពួក្គរខតងខតពិភាក្សាអ្ំពី
បញ្ហសគនោះគោយគបើក្ច្ំហាមួយមិតតេក្តិរបស់ពួក្គរមានស្រតឹមខត ១,៣ភាររយ ប ុគ ្សោះ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរខែលមិនធា្សប់បានឮ ឬគឃើញគោបល់អ្វិជជមានអ្ំពីស្ររូបគស្រងៀនខែលា ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទ
ែូច្ោនសមានស្របមាណា ៨០ភាររយ និងអ្នក្គ ល្ើយសណំរួខែលបានគ ល្ើយែូច្ោនសចំ្គ ោះមិតតរួមសាលាខែល
ស្រតូវបានគរសនេតថាាស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសមាន ៥០ភាររយ។  អ្នក្គ្ល ើយសំណួរខែល  
បានគ ល្ើយថាគពលែលោះពួក្គរបានគឃើញ ស្របតិក្មេអ្វិជជមានរបស់មិតតក្នងុសាលា គលើស្រកុ្មអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទ
ែូច្ោនសមានស្របមាណា ២៧ភាររយ និងអ្នក្ខែលបានគ ល្ើយថាខតងខតសគងកតគមើលស្របតិក្មេអ្វិជជមានអ្ំពី
មិតតក្នងុសាលានិងស្ររូ ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនសមានតិច្ាង ៣ភាររយ ។ 

តារាងទី56៖ ការគបើក្ទូលាយរបស់ស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែចូ្ោនសខែល គក្េងជទំង់ នងិយុវជនសគងកតគឃើញគៅ
តាមសាលារបស់ពួក្គរ  (រិតា%)  

ក្. និោយគោយគបើក្ទូលាយអំ្ពីស្រក្ុមអ្នក្ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស 

មិនខែល ៦២,៥ 
ក្ស្រម ៨,៣ 
ជួនកាល ២១,០ 
ាគរឿយៗ ៦,៤ 
គសទើរស្ររប់គពល ១,៣ 
មិនែឹង ០,៥ 
មនិខែល ៥២,៦ 
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ែ. ឮឬគឃើញមតិឬអាក្បសបក្ិរិោអ្វិជជមានគោយមិតតរួមសាលាាស្រក្ុមអ្នក្
ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស 

ក្ស្រម ៧,៨ 
ជួនកាល ២៦,៣ 
ាគរឿយៗ ១០,៧ 
គសទើរស្ររប់គពល ២,១ 
មិនែឹង ០,៥ 

រ. សាដសប់ឮ គមើលគឃើញ មតិឬទគងវើអ្វិជជមានគោយសារស្ររូបគស្រងៀនាស្រក្ុមអ្នក្
ស្រសឡាញ់គេទែូច្ោនស  

មនិខែល ៧៩,២ 
ក្ស្រម ៥,០ 
ជួនកាល ១១,៤ 
ាគរឿយៗ ២,៨ 
គសទើរស្ររប់គពល ០,៧ 
មិនែឹង ០,៩ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំច្ំនួនn=៦១០ន្ក្់ 
 

៧.៣ លទធភាពគស្របើស្របាសប់គច្ចក្វទិសា រមន្រមន ៍នងិពត័ម៌ាន នងិការគស្របើ
ស្របាសអ់្ ៊ីនធ្ណឺតិ 
 

អ្នក្ច្ូលរួមក្ន ុងការសទង់មតិខែលមានទូរស័ពទច្ល័តមានសក្់មួយមានស្របមាណា ៥៧ភាររយ  
ខែលក្នុងគន្ោះមានស្រសតី ៦០ភាររយ និងបុរស ៥៥ភាររយ។ អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំ  
មាន ៨៧ភាររយ  អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំ មាន៧៥ ភាររយ និងអ្នក្ខែលមានអាយុ
ច្គន្្សោះពី ១០-១៤ឆនសំ មាន ២៣ភាររយ សុទធខតមានទូរស័ពទច្ល័តមានសក្់មួយ (រូបភាពទី៧១)។ អ្នក្ច្ូលរួម
ក្នុងការសទង់មតិទាំងអ្ស់បានបញ្ជសក្ថ់ាទូរស័ពទច្ល័តខែលពួក្គរមានរឺាស្របគេទ ទូរស័ពទនវឆ្សត។   

រូបភាពទី71៖ លទធភាព នងិការគស្របើស្របាស់ទូរស័ពទច្ល័តក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជន (រិតា%) 

  
  

អ្នក្ច្ូលរួម n=១,០០០ន្ក្ ់

៥៤,៨ ៥៩,៦ ៥៧,២
៤៥,២ ៤០,៤ ៤២,៨

Male Female Both Sexes

លទធភាពមានទរូសព័ទ តាមស្រក្មុគេទ

Yes No

២៣,៣

៧៥,០
៨៧,១

៧៦,៧

២៥,០
១២,៩

10-14 15-19 20-24

លទធភាពមានទរូសព័ទតាមស្រក្មុអាយុ

Yes No
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អ្នក្ច្ូលរួមសទង់មតិ ៥៦ ភាររយ និងគលើស ក្់ក្ តសលបានគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំតាមរយៈ
ទូរស័ពទរបស់ពួក្គរ ឬឧបក្រណ៍របស់សមាជិក្ក្នុងស្ររួសារ។ ក្នុងគន្ោះមានស្រសតី ៦២ភាររយ និងបុរស 
៤៩ ភាររយ។ អ្នក្ច្ូលរួមសទង់មតិខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២ ឆនសំ មាន៧៤ ភាររយ និងអ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំ មាន៣៤ភាររយ និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-១៤ឆនសំមាន 
៣៦ភាររយ បានបញ្ជសក្់ថា ពួក្គរបានគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំ។ អ្នក្ច្ូលរួមសទង់មតិគសទើរខតទាំងអ្ស់ 
បានគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ឺណិតក្នុងរយៈគពល១ខែ និង១សបាដសហ៍ក្នលងមក្ (រូបភាពទី៧៣)។  
       
រូបភាពទី72៖ ការគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំក្នងុច្ំគ មគក្េងជំទង់និងយុវជន តាមគេទ នងិស្រក្មុអាយុ  
(រិតា%) 

  
អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំ ច្ំនួនn= ៥៥៧ 

 

រូបភាពទី73៖ ការគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណតិរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជនក្នុងរយៈគពល១ខែនិង១សបាដសហ៍ក្នលង តាមគេទ និង
ស្រក្ុមអាយុ (រិតា%) 

  

៤៤,៣

៣៨

៥០,៦

៥៥,៧

៦២

៤៩,៤

Both Sexes

Female

Male

ការគស្របើអ្ ៊ីនធ្ណឹតិ តាមគេទ

Yes No

២៥,៨

៣៤,១

៦៤,៤

៧៤,២

៦៥,៩

៣៥,៦

20-24

15-19

10-14

ការគស្របើអ្ ៊ីនធ្ណឹតិ តាមស្រក្មុអាយុ

Yes No

៨,៤

១០,៣

៦,២

៩១,៦

៨៩,៧

៩៣,៨

Both sexes

Female

Male

បានគស្របើអ្ ៊ីនធឺ្ណិតក្នុងរយៈគពល៣០នលៃក្នលង តាមគេទ

Yes No

៤,១

៥,២

១៩,៣

៩៥,៩

៩៤,៨

៨០,៧

20-24

15-19

10-14

បានគស្របើអ្ ៊ីនធឺ្ណិតក្នុងរយៈគពល៣០នលៃក្នលង តាមស្រកុ្ម
អាយុ

Yes No
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អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំច្ំនួនn=៥៥៧ 
 

គស្រៅពីទូរស័ពទច្ល័ត អ្នក្គ្លើយសំណួរមួយច្ំនួនបានគ្លើយថាពួក្គរគស្របើឧបក្រណ៍គផ្សេងគទៀតែូច្ា
គលបគបលត ក្ុំពសយូទ័រយួរនែ និងក្ុំពសយូទ័រគលើតុ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុ២០-២៤ឆនសំ ១៣ភាររយ  
អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-១៩ឆនសំ ៦ភាររយ  និងអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ ៣ភាររយ 
បានគ្ល ើយថាគស្របើស្របាស់ក្ុ ំពសយ ូទ័រយួរនែ ក្ន ុងគន្ោះមានបុរសស្របមាណ ៩ភាររយ និងស្រសតី ៥ភាររយ  
បានបញ្ជសក្់ថាបានគស្របើក្ុំពសយូទ័រយួរនែ ប ុខនតមានអ្នក្គ្លើយសំណួរស្រតឹមខត ៤ភាររយប ុគ ្សោះ ខែលបាន
គស្របើគលបគបលត។ 

តារាងទី57៖  ការគស្របើឧបក្រណ៍គផ្សេងគទៀតក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ នងិយុវវ័យ (រិតា%)  
 តាមគេទ តាមស្រក្ុមអាយ ុ

បុរស ស្រសតី 
ទាំងពីរ
គេទ 

១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 

គស្របើស្របាស់គលបខបលត បាទ/ចស ២,៨ ៤,៥ ៣,៨ ៦,៥ ២,២ ៤,២ 
គទ ៩៧,២ ៩៥,៥ ៩៦,២ ៩៣,៥ ៩៧,៨ ៩៥,៨ 

គស្របើស្របាស់កំុ្ពសយូទ័រយួរនែ បាទ/ចស ៨,៩ ៥,២ ៦,៨ ២,៩ ៥,៨ ១២,៥ 
គទ ៩១,១ ៩៤,៨ ៩៣,២ ៩៧,១ ៩៤,២ ៨៧,៥ 

គស្របើស្របាស់កំុ្ពសយូទ័រគលើតុ បាទ/ចស ១,៦ ៣,២ ២,៥ ០,៧ ៣,៣ ២,៨ 
គទ ៩៨,៤ ៩៦,៨ ៩៧,៥ ៩៩,៣ ៩៦,៧ ៩៧,២ 

 
អ្នក្គ្ល ើយសំណួរ ៩៨-៩៩ភាររយ បានឱសយែឹងថាបានគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិតសស្រមាប់ការក្មសានត។  

អ្នក្គ្ល ើយសំណួរស្របមាណ ៩០ភាររយ បានគ្ល ើយថាគរគស្របើគែើមសប ីភាជ សប ់ទំន្ក្់ទំនងាមួយមិតតេក្តិ   
និងសាច្់ញាតិតាមរយៈប តសញសងគមនិងក្មេវិធ្ីគផ្ញើសារ។ អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានអាយុច្គន្្ សោះពី  
២០-២៤ ឆនសំ  មាន ៨៤-៩០ភាររយ បានឱសយែ ឹងថាគរគស្រប ើអ្  ៊ីនធ្ ឺណិតគែើម សប ីទទួលបានព័ត ៌មាន  
និងច្ំគណោះ គហើយមាន អ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៤ឆនសំ  ៦០ភាររយ ខែលគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិត 
ក្នុងគោលបំណងគនោះខែរ ។ គ ល្ើយសំណួរស្របមាណ ៥២-៦៥ភាររយ បានគ ល្ើយថាពួក្គរបានគស្របើអ្ ៊ីនធ្ឺណិត

៩,១

៩,៩

៨,៣

៩០,៩

៩០,១

៩១,៧

Both sexes

Female

Male

បានគស្របើអ្ ៊ីនធឺ្ណិតក្នុងរយៈគពល៧នលៃក្នលង តាមគេទ

Yes No

៧,៤

៨,១

១៣,៨

៩២,៦

៩១,៩

៨៦,២

20-24

15-19

10-14

បានគស្របើអ្ ៊ីនធឺ្ណិតក្នុងរយៈគពល៧នលៃក្នលង តាមស្រកុ្ម
អាយុ 

Yes No
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គែើមសបីទទួលបានការអ្ប់រំ និងព័ត៌មានសុែភាពឬមាតិកាសំខាន់ៗ ប ុខនតក្រណីគនោះគស្រច្ើនគក្ើតមានចំ្គ ោះ
អ្នក្ខែលមានអាយុច្ំ ស់ពីអាយុ ១៥-២៤ ឆនសំ។ 

តារាងទី58៖ គោលបំណងននការគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ណឺិត និងប តសញសងគម (រតិា%) 
 តាមគេទ តាមស្រក្ុមអាយ ុ

បុរស ស្រសតី ទាំងពីរគេទ ១០-១៤ ១៥-១៩ ២០-២៤ 
សស្រមាប់ការក្មសានត សាដសប់ច្គស្រមៀង 
និងគមើលគរឿង 

បាទ/ចស ៩៨ ៩៩ ៩៨,៦ ៩៧,១ ៩៨,៩ ៩៩,៣ 
គទ ២ ១ ១,៤ ២,៩ ១,១ ០,៧ 

គែើមសបី ភាជសប់ទំន្ក់្ទំនងាមួយមិតត
េក្តិ និងសាច់្ញាតិត តាម 
រយៈក្មេវិធ្ីគផ្ញើសារ 

បាទ/ចស ៩១,៩ ៨៩,៧ ៩០,៧ ៧២,៧ ៩៦,៧ ៩៦,៥ 

គទ ៨,១ ១០,៣ ៩,៣ ២៧,៣ ៣,៣ ៣,៥ 

គែើមសបីភាជសប់ទំន្ក្់ទំនងាមួយមិតតេក្ត ិ
និងសាច្់ញាតិត តាមរយៈប តសញ
សងគម 

បាទ/ចស ៨៩,៥ ៩១ ៩០,៣ ៧១,២ ៩៦,៧ ៩៦,៥ 

គទ ១០,៥ ៩ ៩,៧ ២៨,៨ ៣,៣ ៣,៥ 

គែើមសបីទទួលបានព័ត៌មាន និង
ចំ្គណោះែឹង 

បាទ/ចស ៧៤,៩ ៨៣,២ ៧៩,៥ ៦០,៤ ៨៣,៦ ៩០,៣ 
គទ ២៥,១ ១៦,៨ ២០,៥ ៣៩,៦ ១៦,៤ ៩,៧ 

គែើមសបីការសិក្សាអ្ប់រំ និងគរៀន
ជំន្ញលេី 

បាទ/ចស ៦២,៨ ៦៦,៨ ៦៥ ៥៦,១ ៧១,៩ ៦០,៤ 
គទ ៣៧,២ ៣៣,២ ៣៥ ៤៣,៩ ២៨,១ ៣៩,៦ 

គែើមសបីច្ូលគៅកាន់ក្មេវិធ្ីខលទំា 
សុែភាព ឬការខណន្ំ 

បាទ/ចស ៥១,៨ ៥១,៣ ៥១,៥ ២៦,៦ ៥៦,៩ ៦៥,៣ 
គទ ៤៨,២ ៤៨,៧ ៤៨,៥ ៧៣,៤ ៤៣,១ ៣៤,៧ 

រាប់អានមិតតេក្តិលេី តាមអ្នឡាន 
និងក្មេវិធ្ី 

បាទ/ចស ៤១,៣ ៤៩ ៤៥,៦ ២០,១ ៥៥,៨ ៥០,៧ 
គទ ៥៨,៧ ៥១ ៥៤,៤ ៧៩,៩ ៤៤,២ ៤៩,៣ 

គែើមសបីច្ូលគៅកាន់មាតិកា
រសាសន្ 

បាទ/ចស ៣៥,៦ ៤៦,៨ ៤១,៨ ២៩,៥ ៤០,១ ៥៦,៩ 
គទ ៦៤,៤ ៥៣,២ ៥៨,២ ៧០,៥ ៥៩,៩ ៤៣,១ 

សស្រមាប់ការងារ 
បាទ/ចស ២១,៥ ៣០,៣ ២៦,៤ ៨,៦ ២៦,៣ ៤៣,៨ 

គទ ៧៨,៥ ៦៩,៧ ៧៣,៦ ៩១,៤ ៧៣,៧ ៥៦,២ 
គែើមសបីការលក់្ ឬទិញទំនិញ 
អ្នឡាញ 

បាទ/ចស ១២,១ ៣៥,៥ ២៥,១ ៧,២ ២៥,៩ ៤១ 
គទ ៨៧,៩ ៦៤,៥ ៧៤,៩ ៩២,៨ ៧៤,១ ៥៩ 

គែើមសបីច្ូលរួមក្នុងសងគម និង
ពិភាក្សានគោបាយ 

បាទ/ចស ២១,៩ ២១ ២១,៤ ១២,៩ ២៤,១ ២៤,៣ 
គទ ៧៨,១ ៧៩ ៧៨,៦ ៨៧,១ ៧៥,៩ ៧៥,៧ 

អ្នក្គ្លើយសំណួរខែលបានគស្របើស្របាស់អ្ ៊ីនធ្ឺណិតាស្របចំច្ំនួនn=៥៥៧ន្ក្់  
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គោងតាមលទធផ្លននការសិក្សាស្រសាវស្រាវទាំងទិននន័យបឋម និងទិននន័យខែលមានស្រសាប់  
ាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍សស្រមាប់គរៀបចំ្គោលនគោបាយ ខផ្នការ និងអ្នតរារមន៍គផ្សេងៗ។  
 

ការអ្ប់រំ និងការងាររបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន 

ខផ្អក្តាមទិននន័យបឋម និងទិននន័យខែលមានស្រសាប់ខែលបានស្របមូលក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវ 
គនោះបានបងាហសញថាអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សាគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ គៅខត
ាបញ្ហសស្របឈមក្នុងការអ្េិវឌសឍធ្នធានមនុសសេ។ គោងតាមលទធផ្លននការសទង់មតិ គក្េងជំទង់ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី ១៥-១៩ឆនសំមាន ៣៤ភាររយ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំមាន 
៧១ ភាររយ បានឈប់គរៀន។ គទាោះបីាតួគលែទាំងគនោះមិនបានគស្របៀបគធ្ៀបាមួយអ្ស្រតាគបាោះបង់  
ការសិក្សាថានសក្់ាតិខែលមានអ្ស្រតា ១៦-១៧ភាររយ ក្នុងឆនសំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ ក្៏គោយ ក្៏តួគលែ
ទាំងគនោះគៅខតបងាហសញថាគក្េងជំទង់ និងយុវជន ឈប់គរៀនគោយសារការងារ និងគហតុផ្លគផ្សេងគទៀត។ 
អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានច្ងអ ុលបងាហ សញផ្ងខែរថាអ្ស្រតាគបាោះបង់  
ការសិក្សាគៅគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ ាបញ្ហសច្មសបងមួយគៅក្នុងវិស័យអ្ប់
រំ។ ការគបាោះបង់ការសិក្សាក្នុងច្ំគ ម គក្េងជំទង់និងយុវជន ភារគស្រច្ើនប តសលមក្ពីភាពស្រក្ីស្រក្ លទធ
ផ្លសិក្សាមិនបានលអ ឪពុក្មាតសយសិសសេមួយច្ំនួនមិនបានឱសយតនមលគៅគលើការអ្ប់រំរបស់ក្ូន ឥទធិពលពី
មិតតេក្តិ និងបញ្ហសេូមិសាស្រសត។ គស្រៅពីការគបាោះបង់គចលការសិក្សាគៅ វិទសាល័យបញ្ហសស្របឈមាគស្រច្ើន
គទៀតទាក់្ទងនឹងការអ្ប់រំក៏្ស្រតូវបានក្ត់សមាគសលផ់្ងខែរ។ ទំាងគនោះគ្តសតគលើការផ្រល់សមាភសរបរិកាខសរអ្ប់រំគៅ 
មានក្ស្រមិត ផ្លគធ្ៀបសិសសេ-ស្ររូែពស់ និងច្ំនួនសិសសេគស្រច្ើនក្នុងថានសក្់គរៀន និងរុណភាពគៅមានក្ស្រមិតនន
និសសេិតខែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា។  

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍សស្រមាប់វិស័យអ្ប់រំ
ែូច្ខាងគស្រកាម៖ 

គៅថានសក្់ាតិ 

➢ ក្មេវិធ្ីខែលបានក្ំណត់គោលគៅសស្រមាប់សិសសេគរៀនយឺតគៅសាលារែឋមានការអ្នុវតតលអ និងរួរ
បនតអ្នុវតតក្មេវិធ្ីគនោះ។ ច្ំណ ច្សំខាន់ៗខែលស្រតូវបនត និងខក្លមអាស្របចំរឺស្របព័នធរមលឹក្ាមុន

ជំពូក ៨៖ សេចកតីេននិដ្ឋា ន និងអនុស្ថេន៍ 
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គែើមសបីក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណសិសសេគរៀនយឺត គរៀបច្ំថានសក់្បំប ន គែើមសបីោំស្រទែល់ការគរៀនសូស្រត  
និងការខក្លមអការសិក្សារបស់ពួក្គរ ក្នុងរយៈគពលសមស្រសប និងពិភាក្សាាមួយឪពុក្មាតសយ 
ាស្របចអំ្ំពីលទធផ្លសិក្សារបស់ក្ូន 

➢ បនតផ្តល់ការឧបតែមភែល់សិសសេខែលមានប័ណណអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ និងខសវងរក្មគធ្សាបាយគែើមសបី
គលើក្ទឹក្ច្ិតត និងអ្ប់រំែលស់្ររួសាររបសពួ់ក្គរអំ្ពីសារៈសខំាន់ននការចូ្លគរៀនាប់ាស្របចំ គែើមសបី 
ឱសយកុ្មារមានអ្ន្រតលអស្របគសើរ 

➢ ធាន្ឱសយស្ររូបគស្រងៀនទាំងអ្ស់ទទួលបានការបណ្តោះប តសលក្នុងការគស្របើវិធ្ីសាស្រសត និងបគច្ចក្គទស
បគស្រងៀនគមស្រតីសស្រមាប់គក្េងជំទង់ និងយុវជន ទទួលបានស្របាក់្ឧបតែមភស្ររប់ស្រោន់ និងគលើក្ទឹក្ច្ិតត
សិសសេឱសយបនតការសិក្សាក្នងុស្របព័នធ 

➢ ក្ំណត់និងគោោះស្រសាយបញ្ហសខែលន្ំឱសយមានភាពែុសោនសននអ្ស្រតាបញ្ចប់ការសិក្សារវាងសិសសេស្របុស 
និងសិសសេស្រសី និងរវាងសិសសេគៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទីស្របជំុជន  

➢ បនតគលើក្ក្មពស់រុណភាពការអ្ប់រំគៅមធ្សយមសិក្សាបឋមេូមិ និងមធ្សយមសិក្សាទុតិយេូមិ គែើមសបីឱសយ
សិសសេគស្រតៀមែលួនាគស្រសច្សស្រមាប់ការងារ និងការរស់គៅ។ ក្រណីគនោះតស្រមូវឱសយមានការគរៀបច្ំ
ខផ្នការយុទធសាស្រសតរយៈគពលខវងគែើមសបីគលើក្ក្មពស់រណុភាពបគស្រងៀន និងធាន្ឱសយក្មេវិធ្សីិក្សា
ស្រសបគៅនឹងការ្្សស់បតូរ និងតស្រមូវការទីផ្សារការងារបស់ពិេពគលាក្។ ទនទមឹនឹងគនោះ ស្រតូវគរៀបច្ំ
មុែវិាជសនិងជំន្ញឱសយបានច្សាសល់ាស ់គែើមសបីអ្េិវឌសឍសមតែភាពសសិសេ និសិសេតឱសយគ ល្ើយតបគៅនឹង
តស្រមូវការទីផ្សារការងារ ក្៏ែូច្ាជំន្ញទូគៅខែលអាច្ឱសយពួក្គរសស្រមបែលួនបានោ សងរហ័ស 
គៅនឹងបរិោកាសការងារ ាពិគសសការគ្តសតគលើកាគស្របើស្របាស់បគច្ចក្វិទសា 

➢ ការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ាឱកាសសស្រមាប់យុវជនក្នុងការទទួលបាន
ជំន្ញបគច្ចក្គទស ខែលអាច្ជួយបគងកើនការងាររបស់ពួក្គរ។ រហូតមក្ែល់បច្ចុបសបនន ការអ្ប់រំ  
បណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ បានចត់ទុក្ាឱកាសទីពីរ និងរួរខតគលើក្ក្មពស់គៅា
ជគស្រមើសអ្ប់រំសស្រមាប់សិសសេទាំងអ្ស់។ រួរខតបគងកើនការយល់ែឹងអ្ំពីសាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសល
បគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ែល់គក្េងជំទង់និងយុវជនស្របក្បគោយស្របសិទធភាព ាពិគសសអ្នក្ខែល
មានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ ខែលមិនទទួលបានការអ្ប់រំ និងមិនមានការងារ។ ក្នុងគន្ោះខែរ
សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ រួរផ្តល់កាលវិភារគរៀន ខែលមានភាពបត់ខបន
បានាងមុនគែើមសបីគលើក្ទឹក្ច្ិតតសិសសេឱសយអាច្គរៀនបគណ្ើរ និងគធ្វើការបគណ្ើរ 

➢ យុវជនស្រតូវមានទាំងជំន្ញបគច្ចក្គទស និងជំន្ញទន់គែើមសបីទទួលបានការងារលអស្របគសើរ។  
ក្តាតសសំខាន់ រឺស្រតូវយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ផ្រល់ជំន្ញបគច្ចក្គទសែល់យុវជនខែលគរៀនគៅមធ្សយម
សិក្សានិងឧតតមសិក្សា។  ទនទឹមនឹងគនោះ ក្មេវិធ្ីបណ្តោះប តសលបំណិនជីវិត និងសហស្ររិនភាព  
ាក្តាតសសំខាន់ខែលបានបងាហសញពីភាពគារជ័យក្នលងមក្។ ក្តាតសទាំងគនោះស្រតូវបនតនិងពស្រងីក្ 
គែើមសបីធាន្ឱសយយុវជនទាំងអ្ស់មានលទធភាពទទួលបានក្មេវិធ្ីទាំងគន្ោះ និងមិនគធ្វើឱសយយុវជន 
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ខបងខច្ក្អាជីពតាមគេទគ ើយ។ ផ្ទុយគៅវិញ យុវជនរួរខតគស្រជើសគរីសអាជីពគោយខផ្អក្តាម
សមតែភាព តស្រមូវការទីផ្សារការងារ និងច្ំណង់ច្ំណូលច្ិតតរបស់ែលួន 

➢ ការហាត់ការ ាមគធ្សាបាយែ៏សំខាន់មួយខែលគធ្វើឱសយយុវជនអាច្បគងកើនជំន្ញការងាររបស់ែលួន
និងោំស្រទឱសយមានការពស្រងីក្ឱកាសហាត់ការបខនែមសស្រមាប់យុវជន 

➢ ស្រសបគពលខែលយុវជន ាអ្នក្គស្របើស្របាស់បគច្ចក្វិទសាគស្រច្ើន ប ុខនតពួក្គរមិនមានទំនុក្ច្ិតតក្នុងការ
គស្របើស្របាស់បគច្ចក្វិទសាគែើមសបីខសវងរក្ការងារគធ្វើ និងគៅខតពឹងខផ្អក្គលើប តសញគស្រៅផ្លូវការខែលគធ្វើ
ឱសយមិនមានជគស្រមើសការងារគស្រច្ើន និងមានហានិេ័យគលើការគក្ងស្របវ័ញ្ចនិងរំគលាេបំ ន។ គៅ
ក្នងុក្មេវិធី្អ្ប់រំមធ្សយមសកិ្សានិងឧតតមសកិ្សា រួមទំាងការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជី
វៈ មហាវិទសាល័យ និងសាក្លវិទសាល័យផ្តល់នូវគសវាោំស្រទខែលបគស្រងៀនយុវជនឱសយគស្របើស្របាស់
គវទិកាឌីជីលលសស្រមាប់ខសវងរក្ការងារគធ្វើ។ រួរមានយនរការគផ្សេងគទៀតែូច្ា គរៀបច្ំពិព័រណ៌
អា ជី ព  
និងការងារក៏្អាច្ាជគស្រមើសែ៏លអគែើមសបីបំផុ្សយុវជនឱសយមានជគស្រមើសការងារគផ្សេងៗោនស 

➢ ការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្រក្ការងារគធ្វើ ាក្តាតសជំរុញឱសយសិសសេគបាោះបង់គចលការសិក្សាគៅស្ររប់ក្ស្រមិត។ 
តាមរយៈការអ្េិវឌសឍគសែឋក្ិច្ចរយៈគពលខវង និងការបគងកើតឱកាសការងារគៅក្នុងស្របគទស ាអាទិភាព
ស្រតូវជំរុញសិសសេឱសយបគងកើនជំន្ញ គែើមសបីទទួលបានការងារលអស្របគសើរគៅគពលពួក្គរគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ 
និងពិចរ គៅគលើការបណ្តោះប តសលអ្ំពីការគធ្វើច្ំ ក្ស្រសុក្ស្របក្បគោយសុវតែិភាព 

➢ ពលក្មេក្ុមារ (ច្ំគ ោះអ្នក្ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-១៧ឆនសំ ខែលមានគៅក្នុងការសិក្សា
ស្រសាវស្រាវគនោះ) គៅខតមាន និងស្រតូវខតគោោះស្រសាយ។ យុទធសាស្រសតខាងគលើគ្តសតគលើការរក្សាក្ុមារ
ឱសយគៅសាលាគរៀន និងខក្លមអលទធផ្លសិក្សារបស់ពួក្គរគឆ្សោះគៅរក្ការមានការងារលអស្របគសើរ
និងមានសុវតែិភាព។ គទាោះោ សង  ពលក្មេក្ុមារាគរឿងសំខាន់ និងស្រតូវគោោះស្រសាយតាមរយៈ
ការអ្ប់រ ំតាមសហរមន៍ ការគធ្វ ើអ្ធ្ិការក្ិច្ចការងារ និងការចត់វិធានការច្ំគ ោះឪពុក្មាតសយ  
និងនិគោជក្ខែលបងខំឱសយកុ្មារគធ្វើការ។  

ថានសក្់មូលោឋសន 

បគងកើនការចូ្លរួម និងកិ្ច្ចសហការរវាងអាាញសធ្រមូលោឋសនសាលាគរៀន និងអ្ងគការសងគមសុីវិលក្នុង
សហរមន៍គែើមសបី៖ 

➢ វាយតនមលសុវតែិភាព និងលទធភាពខែលអាច្ទទួលបានការអ្ប់រំ ក្នុងសហរមន៍របស់ពួក្គរ 
រួមទាំងមគធ្សាបាយគធ្វើែំគណើរ បរិកាខសរន្ន្ និងគោោះស្រសាយបញ្ហសគៅថានសក្់មូលោឋសនគែើមសបីធាន្
បរិោកាសសិក្សាលអសស្រមាប់សិសសេឱសយច្ូលគរៀន និងកាត់បនែយអ្ស្រតាគបាោះបង់ការសិក្សា។ 
ឧទាហរណ៍៖ ការខក្លមអសមាភសររូបវ័នត បងគន់អ្ន្ម័យ របង និងផ្លវូលនល់ គោោះស្រសាយបញ្ហសការគធ្វើ
ែំគណើរគៅសាលាគរៀនឆងសយតាមរយៈការផ្រល់ក្ខនលងសានសក្់គៅបគ តសោះអាសនន ឬមគធ្សាបាយគធ្វើ
ែំគណើរ និងបញ្ហសគផ្សេងៗគទៀតខែលអាច្គក្ើតមានក្នងុសហរមន៍  
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➢ ក្ំណត់ស្ររួសារខែលមានស្របាក្់ច្ំណូលទាប គោយផ្រល់ប័ណឌអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្ និងផ្តល់ការោំស្រទ
គែើមសបីធាន្ឱសយសិសសេខែលមានជីវភាពស្រក្ីស្រក្ ខែលមិនបានបំគពញលក្ខណឌរបស់ប័ណណអ្តតសញ្ញសណ
ស្រក្ីស្រក្ ក្៏គៅទទួលបានការឧបតែមភគែើមសបីឱសយគរអាច្បនតការសិក្សាបាន ក្នុងការធាន្ថាភាពស្រក្ីស្រក្
មិនខមនាឧបសរគែលក់ារអ្ប់រំ 

➢ អ្នុវតតយុទធន្ការ និងរំនិតផ្ត ួច្គផ្ត ើមសរីពីការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងរបស់ឪពុក្មាតសយអ្ំពី 
សារៈសំខាន់ននការអ្ប់រំ គែើមសបីឱសយពួក្ោត់បញ្ជ ូនក្ូនគៅសាលាគរៀនគៅគពលខែល ឧបសរគ  
គផ្សេងគទៀតស្រតូវបានគោោះស្រសាយ (អ្នុសាសន៍ខាងគលើ)។ 

ខផ្នក្សុែភាពទូគៅ 

គទាោះបីាការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានបងាហសញពីអ្ស្រតាននមនុសសេវ័យគក្េងខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី
១០-២៤ឆនសំ ្ លងជំងឺបងកគោយទឹក្និងជំងឺខែល ក្់ព័នធនឹងទឹក្មានតិច្តួច្ (២៨ ភាររយ) ក្៏ការយល់ែឹង
របស់ពួក្គរច្ំគ ោះជំងឺ ស្របគេទគនោះគៅមានក្ស្រមិតគៅគ ើយ និងអ្នក្គ្លើយសំណួរស្របមាណស្រតឹមខត
 ក្់ក្ តសលប ុគ ្សោះខែលបានបញ្ជសក់្ពីវិធានការបងាកសរតិច្តួច្។ 

ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ បានក្ត់សមាគសល់អ្ំពីការទទួលទានគេសជជៈខែលប ោះ ល់ែល់សុែភាព 
ែូច្ាគេសជជៈមានាតិកាបូន និងគេសជជៈប ូវក្មា្សំង ក្នុងគន្ោះយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ
បានបញ្ជសក់្ថាបានទទួលទានោ សងគហាច្ ស់មតងក្នុងមួយសបាតសហ៍មានស្របមាណ ៦០ភាររយ និងអ្នក្
ខែលបានទទួលទានាគរៀងរាល់នលៃមានស្របមាណ ៣០ភាររយ។ ការទទួលទានគេសជជៈប ូវក្មា្សំង  
និងគេសជជៈខែលមានាតិកាបូនរបស់គក្េងជំទង់និងយុវជនមានភាររយែពស់ គៅខតាក្ងវល់។ ខផ្អក្តាម
អ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម សមាជិក្ស្ររួសាររបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន មិតតេក្តិនិងអ្នក្េូមិ 
បានចត់ទុក្គេសជជៈទាំងគនោះាអាហារសុែភាព។   
 

គស្របវា ស ង់ក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារ ក្ន ុងច្ំគ មយុវជនខែលបានច្ូលរួមក្ន ុងការសទង់មតិ   
មាន ៥២ភាររយ បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយក្ងវោះខាតគសសបៀងអាហារក្នុងរយៈគពល ៧ នលៃក្នលងមក្
និង ៥៦ភាររយ បានអ្នុវតតយុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាពក្នុងរយៈគពល ៣០ នលៃក្នលងមក្។  
យុទធសាស្រសតទូគៅរួមមានការពឹងខផ្អក្គលើច្ំណីអាហារខែលមានតនមលទាប កាត់បនែយបរិមាណគស្របើស្របាស់ 
មាតសយកាត់បនែយច្ំខណក្្ទសល់ែលួនគែើមសបីផ្តល់ឱសយក្ូន ចយស្របាក្់ខែលសនសេំ កាត់បនែយច្ំ យសស្រមាប់
របស់ខែលមិនចំបាច្់ និងែចីស្របាក្់ពីអ្នក្ច្ងការឬធ្ន្ោរ។  

គោយសារការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ មិនបានបងាហសញពីរុណភាពននគសវាខលទាំសុែភាពោ សង
លមអិត និងពុំមានសែិតិសតីពីរុណភាពននការខលទាំសុែភាពអាច្ផ្រល់គោយអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែល
គធ្វើការគៅក្នងុវិសយ័សខុាេិបាល ែូច្គនោះស្រតូវខក្លមអរុណភាពាការចំបាច់្គៅក្នងុវិសយ័សុខាេិបាល។ 
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អ្នក្គ ល្ើយសណំរួក្នងុការសទង់មត ិនិងអ្នក្ចូ្លរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម បានបញ្ជសក្់ថាយុវជនខែលមាន
អាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ បានគស្របើស្របាស់និងច្ូលច្ិតតគស្របើស្របាស់គសវាខលទំាសុែភាពឯក្ជន។ អ្នក្ច្ូលរួម
ក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម គសទើរខតទាំងអ្ស់រួមទាំងអ្នក្មានប័ណឌអ្តតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្បានគស្រជើសគរីសយក្ 
ការពសាបាលជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃររបស់ពួក្គរគៅតាមមណឌលសុែភាព។ 

គទាោះបីា ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគមមិនស្រតូវបានគស្របើាទូគៅសស្រមាប់ស្របធានបទ ក្់ព័នធនឹងសុែភាព
ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់និងយុវជន ែូច្ា គហវសប ុក្ ាគវទិកាមួយខែលមានអ្នក្គ្លើយសំណួរគស្របើស្របាស់
គស្រច្ើនសស្រមាប់ខសវងរក្ច្ំគណោះែឹង និងព័ត៌មាន ក្់ព័នធនឹងជំងឺក្ូវីែ-១៩។ អ្នក្ច្ូលរួមភារគស្រច្ើនក្៏អាច្
អ្នុវតតនូវវិធានការការ រសខំាន់ពីរទាក់្ទងនឹងជំងឺកូ្វីែ-១៩ ែូច្ាការលាងសមាអសតនែឱសយបានញឹក្ញាប់
ាមួយសាប ូ ឬទឹក្អ្ន្ម័យសស្រមាប់លាងនែ និងបរិគភារអាហារ្អិនលអ និងយុទធន្ការផ្រល់ព័ត៌មាន 
តាមរយៈស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគមទទួលបានគារជ័យរួរឱសយក្ត់សមាគសល់។ មា សស់ និងទឹក្អ្ន្ម័យ
សស្រមាប់លាងនែ បានគ ើងនលលែពស់ខែលាបញ្ហសស្របឈមសស្រមាប់មនុសសេមួយច្ំនួន។ 

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍សស្រមាប់វិស័យសុខាេិបាល 
ែូច្ខាងគស្រកាម៖ 

➢ បនតយុទធន្ការ និងគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងរបស់គក្េងជំទង់ និងយុវជន(ទាំងគៅក្នុងសាលា  
និងគស្រៅសាលា) ទាក្់ទងនឹងផ្លប ោះ ល់អ្វិជជមានននការគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀនែុសច្សាប់  
ក្៏ែូច្ាឪពុក្មាតសយ និងសហរមន៍របស់ពួក្គរក្នុងការបញ្ចប់ការគស្របើស្របាស់គស្ររឿងគញៀនែុសច្សាប់ 

➢ ច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយសរីពី ការសមាអសត និងអ្ន្ម័យ និងជំងឺ ក្់ព័នធនឹងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ី 
ទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យខែលចំបាច្់ស្រតូវខក្លមអ ាពិគសសមគធ្សាបាយខែលអាច្ការ រជំងឺខែល
បងកគោយទឹក្ ែូច្ាជំងឺរារ អាសននគរារ និងជំងឺស្ររុនគ ោះគរៀន។ ផ្សេពវផ្សាយការគលើក្ក្មពស់ 
ការលាងសមាអសតនែក្នុងអ្ំ ុងគពលននការរីក្រាលោលននជំងឺក្ូវីែ-១៩ ទទួលបានគារជ័យ 
រួរឱសយក្ត់សមាគសល់ តាមស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយសងគម គែើមសបីខច្ក្រំខលក្ព័ត៌មាន គហើយភាពគារជ័យ
គនោះគធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងក្នងុការអ្នុវតតក្មេវិធី្ទឹក្សាអសត និងអ្ន្ម័យ   

➢ គែើមសបីធាន្ឱសយយុវជនទទួលបានព័ត៌មានស្រតឹមស្រតូវ និងយក្ារំរូតាមក្នងុការអ្នុវតតគៅក្នុងស្ររួសារ
និងសហរមន៍ រួរខតពិចរ ក្នុងការបគងកើនការយល់ែឹងបខនែមអ្ំពីអាហារូបតែមភ ែូច្ាអាហារ
ខែលគធ្វើឱសយមានសុែភាពលអ និងអាហារខែលបងកឱសយមានផ្លប ោះ ល់ែល់សុែភាព (គេសជជៈ
ខែលមានាតិកាបូន និងគេសជជៈប ូវក្មា្សំង)  

➢ ធាន្ឱសយទ ំន ិញមានតនមលទាប ខែលអាច្ាមគធ្សាបាយែ៏មានស្របសិទ ធ ិភាពក្ន ុងការអ្ន ុ វតត  
យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយក្ងវោះគសសបៀងអាហារឱសយគ្លើយតបគៅនឹងគោលវិធ្ីខក្លមអមីស្រក្ូគសែឋក្ិច្ច  
និងការកាត់បនែយភាពស្រក្ីស្រក្ ឧទាហរណ៍៖ ការបគងក ើន និងគធ្វ ើព ិពិធ្ក្មេមុែរបរ និងការងារ  
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ឬឱកាសបគងក ើតស្របាក្់ច្ំណូលគៅក្នុងសហរមន៍មូលោឋសន ខែលាមគធ្សាបាយននការអ្នុវតត  
យុទធសាស្រសតគោោះស្រសាយជីវភាព  

➢ គរៀបច្ំយុទធន្ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងគោយគ្ដសតគលើគក្េងជំទង់ និងគក្េងស្រសី អំ្ពីសារៈសំខាន់
ននគសសបៀងអាហារ និងភាពខ្ាសំងននអាហាររូបតែមភច្ស្រមុោះ និងតួន្ទីរបសពួ់ក្គរក្នុងគសែឋកិ្ច្ចស្ររួសារ
និងគលើសារៈសំខាន់ននសុែភាព សស្រមាប់គក្េងជំន្ន់គស្រកាយ (សែុភាពបនតពូជរបស់គក្េងស្រសី)   

➢ ចំ្គ ោះវិស័យខលទំាសុែភាពសាធារណៈ រួរខតពិចរ គធ្វើឱសយស្របគសើរគ ើងនូវគសវាខែលផ្តល់ជូន
ស្របាជនគៅតាមមណឌលសុែភាព និងមនទីរគពទសយរែឋ គោយកាត់បនែយការតស្រមង់ជួររង់ចំយូរ 
និងខក្លមអឥរិោបលរបស់បុរគលិក្សុខាេិបាល។ តាមរយៈការគធ្វើែូគច្នោះ វិស័យខលទាំសុែភាព
សាធារណៈអាច្លអស្របគសើរ និងមានការគស្របើស្របាស់គសវាគស្រច្ើនក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់និងយុវជន 
និងស្ររួសាររបស់ពួក្គរ។  
 

ខផ្នក្សុែភាពផ្លូវច្ិតត 
 

ច្ំគណោះែឹងអ្ំពីបញ្ហសសុែភាពផ្លូវច្ិតតនិងគសវាខែលមានស្រសាប់ និងការពសាបាលសុែភាពផ្លូវចិ្តត
រួរខតខក្លមអ។ មានខត ក្់ក្ តសលននយុវជនខែលបានច្ូលរួមសទង់មតិមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ 
បានែឹងពីបញ្ហសផ្ល ូវច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរ ែូច្ាជំងឺលប់បារមភ និងធា្សក្់ទឹក្ច្ិតត គហើយអ្នក្ខែលធា្សប់មានបញ្ហស 
ទាំងគនោះរឺមាន ៣០ភាររយ។ លទធផ្លពីអ្នក្ច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម ក្៏បានបងាហសញពីក្ងវោះ
ច្ំគណោះែឹងអ្ំពីក្ខនលងខែលស្រតូវទទួលការពសាបាល និងគសវាសុែភាពផ្លូវច្ិតត។ គោយសារខតការយល់ែឹង
របស់អ្នក្ផ្តល់គសវាខលទំាសុែភាពផ្លូវច្ិតតគៅមានក្ស្រមិត គធ្វើឱសយយុវជនតិច្តួច្អាច្ពិគស្រោោះគោបល់ាមួយ
អ្នក្ជំន្ញទាំងគន្ោះគៅគពលពួក្គរមានបញ្ហសលប់បារមភ ឬធា្សក្់ទឹក្ច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរ។ គលើសពីគនោះគទៀត  
អ្នក្ខែលមានបញ្ហសផ្លូវច្ិតតធ្ៃន់ធ្ៃរខែលអាច្គស្របើថានសំតាមគវជជបញ្ជសរបស់អ្នក្ជំន្ញសុែភាពទូគៅមានស្របមាណ 
២០ភាររយ។ 

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍សស្រមាប់វិស័យសុែភាពផ្លូវ
ចិ្តតែូច្ខាងគស្រកាម៖ 

➢ គទាោះបីា ការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះមិនបានសួរអ្ំពីស្របេពព័ត៌មានទាក្់ទងនឹងបញ្ហសសុែភាពផ្លូវច្ិតត
ក្៏គោយ រួរខតបញ្ចូលស្របធានបទសុែភាពផ្លូវច្ិតតគៅក្នុងយុទធន្ការគលើក្មពស់ការយល់ែឹង  
និងផ្សេពវផ្សាយព័ត៌មានអ្ំពីស្របធានបទទាំងគនោះ។ គោយសារ សិសសេ និសសេិតក្មពុាពឹងខផ្អក្ោ សង
ខា្ស ំងគៅគលើការខណន្ំរបស់ស្ររូបគស្រងៀនាងការគរៀនសូស្រតគោយែលួនឯង  ែលឹមសារសរីពីការអ្ប់រំ 
សុែភាពផ្លូវច្ិតតក្៏រួរខតស្រតូវបានបញ្ចូលក្នុងក្មេវិធ្ីសិក្សា រួមមាន ការយល់ែឹង និងការពសាបាល
ជំងឺផ្លូវច្ិតត និងអ្នក្ផ្តល់គសវាខលទាំសុែភាពផ្លូវច្ិតត។ គមគរៀនទាំងគនោះមិនស្រតឹមខតគ្តសតគលើជំងឺ
ប ុគ ្សោះគទ ប ខុនតខលមទំាងាវិធានការបងាកសរ និងការពសាបាលផ្ងខែរ។ មានអ្នក្ផ្តល់គសវាសុែភាព
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ផ្លូវច្ិតតខែលមានសមតែភាពខែលអាច្ជួយពួក្គរគៅគពលពួក្គរស្របឈមនឹងបញ្ហស នឹងស្រតូវបាន
ោក្់បញ្ចលូគៅក្នុងយុទធសាស្រសតគនោះផ្ងខែរ 

➢ ការផ្តល់សមាភសរអ្ំ នគៅក្នុងប ្សល័យសាលាគរៀន ក៏្ាមគធ្សាបាយែ៏មានស្របសទិធភិាពក្នុងការ
ជួយសិសសេខែលក្ំពុងសិក្សា និងជួបស្របទោះបញ្ហសសុែភាពផ្លូវច្ិតតផ្ងខែរ។ ការផ្សេពវផ្សាយតាមរយៈ
ឌីជីលល ាពិគសសការគស្របើស្របាស់គហវសប ុក្ក្៏ស្រតូវបានគលើក្ទឹក្ច្ិតតឱសយភាជសប់ទំន្ក្់ទំនងាមួយ
យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ គៅការអ្ប់រំក្នុងស្របព័នធ និងអ្នក្ខែលមានការងារគធ្វើ
រួច្គហើយ។ 

ខផ្នក្សុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ 

គទាោះបីា យុវជនខែលបានច្ូលរួមក្នុងការពិភាក្សាាស្រក្ុម មានការយល់ែឹងែពស់អ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ
និងសុែភាពបនតពូជក្៏គោយ មានខត ក្់ក្ តសលននអ្នក្ខែលបានសទង់មតិបានគ្លើយថាមានច្ំគណោះែឹង
ស្ររប់ស្រោន់អ្ំពីសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ។ ការយល់ែឹងពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត របស់បុរសវ័យគក្េង
មានក្ស្រមិតទាបរួរឱសយក្ត់សមាគសល់គោយមាន ៤៦ភាររយ គបើគធ្ៀបនឹងស្រសតីមាន ៨៦ភាររយ។ អ្នក្គ្លើយ
សំណួរភារគស្រច្ើនបានែឹងអ្ំពីវ ិធ្ីពនសារក្ំគណើតខបបទំគនើបរបស់ស្រសតី ែូច្ាថានសំស្រោប់ពនសារក្ំគណើត 
មាន ៨៦ភាររយ ក្ងោក់្ក្នងុសសបូនមាន ៦០ភាររយ និងការចក្់ថានសមំាន ៦០ភាររយ ស្រសបគពលខែល
គស្រសាមអ្ន្ម័យបុរសស្រតូវបានគរសាគសល់ស្រតឹមខត ២៨ភាររយ។ ស្រសតីគរៀបការគហើយទាំងអ្ស់មិនខែល 
គស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើតមានគលើស ៣០ភាររយ និងស្រសតី ១០ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងបុរស ១,៦ភាររយ 
ខែលបានគរៀបការគៅច្គន្្សោះអាយុពី១០-១៩ឆនស ំ។ ក្នុងច្ំគ មស្រសតីខែលគរៀបការគហើយ ១៤ភាររយ 
បានជួបស្របទោះនឹងការរមលូតក្ូនែណៈខែលស្រសតី ២ ន្ក្់ក្នុងច្ំគ ម ៣ ន្ក្់ខែលាស្រសតីមិនធា្សប់រមលតូក្ូន។ 

លទធផ្លននការសទង់មតិបានបងាហសញថាសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ គៅខតមានបញ្ហស
ស្របឈមក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង ់និងយុវជន ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ១០-២៤ឆនសំ។ គោយសារបុរសគៅ
មានការយល់ែឹងទាបអំ្ពីវិធ្ីពនសារក្ំគណើត គន្ោះស្រសតីអាច្មានការលំបាក្ក្នុងការគលើក្ទឹក្ច្ិតតនែរូ ឬបតីឱសយ
គស្របើវិធ្ីពនសារក្ំគណើត។ ការយល់ែឹងរបស់បុរសច្ំគ ោះគរឿគនោះគៅមានក្ស្រមិត ខែលន្ំឱសយមានការរិតថា 
វិធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើតរឺាទំនួលែុសស្រតូវរបស់ស្រសតីាាងបុរស។ 

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍សស្រមាប់វិស័យសុខាេិបាល
៖ 

➢ គែើមសបីធាន្ឱសយសិសសេទាំងគៅក្នុងសាលា និងគស្រៅសាលា អាច្ទទួលបានព័ត៌មាន ក្់ព័នធនឹង
សុែភាពផ្លូវគេទនិងសុែភាពបនតពូជ និងស្របធានបទខែលទាក្់ទងក្មេវិធ្ីអ្ប់រំអ្ំពីការរួមគេទ
បានទូលំទូលាយ រួរខតបនតនិងពស្រងីក្ែល់សិសសេគៅក្នុងសាលា និងគស្រៅសាលា។ មគធ្សាបាយ 
ផ្សេពវផ្សាយ គែើមសបីឱសយែល់យុវជនខែលគៅគស្រៅសាលាស្រតូវក្ំណត់អ្តតសញ្ញសណតាមរយៈក្មេវ ិធ្ី
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មិតតអ្ប់រំមិតត ក្មេវិធី្អ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ ឬក្ខនលងគផ្សេងគទៀតខែលយុវជន
ខតងខតជួបជំុ 

➢ យុវជនក៏្ទទួលគសវាសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជតាមមណឌលសុែភាពសាធារណៈខែរ 
ែូគច្នោះស្រតូវខតបនតខក្លមអការផ្តល់គសវាសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជែល់យុវជនស្របក្បគោយ
្សុែភាព 

➢ បនតច្ូលរួមក្នុងយុទធសាស្រសតអ្ប់រំយុវជនអ្ំពីការអ្ប់រំផ្លូវគេទ និងក្ិច្ចែិតែំស្របឹងខស្របងែនទគទៀត
គែើមសបីបញ្សឈប់អា ហ៍ពិ ហ៍កុ្មារ 

➢ សស្រមបសស្រមួលក្ិច្ចអ្នតរារមន៍ក្នុងការគរៀនសូស្រតែូច្ា សិកាខសសាលាសរីពីសុវតែិភាព និងហានិេ័យ
ននការរមលតូកូ្នចំ្គ ោះស្រសតវ័ីយគក្េង។ ក្មេវិធី្ទំាងគនោះរួរខតគរៀបចំ្គែើមសបីជូនែំណឹងែល់ស្រសតីវ័យគក្េង
ឱសយបានែឹងអ្ំពីហានិេ័យននការរមលូតក្ូនគោយោមសនសុវតែិភាព និងរួរខតគ្តសតគលើច្ំគណោះែឹង  
និងការការ រការមាននផ្ទគ ោះខែលមិនច្ង់បាន។  

 

ខផ្នក្អ្ំគពើហិងសា និងការរំគលាេបំ ន 
 

➢ យុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនស ំ  បានគរៀបរាប់ពីបទពិគសាធ្ន៍ននអ្ំគពើហិងសា   
ខែលបានទទួលរងពីឪពុក្មាត សយ និងមនុសសេគផ្សេងគទៀតគៅក្នុងស្ររួសារមាន ១២ភាររយ  
និងទទួលរងពីមិតតេក្តិ និងមនុសសេែនទគទៀតគៅក្នុងេូមិមាន ៦ភាររយ។ ក្នុងច្ំគ មគក្េង
ជំទង់ខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៣-១៧ឆនសំ បានបញ្ជសក្់ថាពួក្គរស្រតូវបានគជរស្របមាលគោយ
នរ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរមាន ១៩ភាររយ។ 

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍ខែលអាច្អ្នុវតតគែើមសបី
គោោះស្រសាយអ្ំគពើហិងសា និងការរំគលាេបំ ន៖ 

➢ បនតនិងពស្រងីក្ការអ្នុវតតយុទធសាស្រសតច្ិញ្ចឹមក្ូនខបបវិជជមាន គែើមសបីបគស្រងៀនឪពុក្មាតសយពីវធិ្ីសាស្រសត
ចិ្ញ្ចមឹកូ្នខបបអ្ហិងសា 

➢ អ្នុវតតការអ្ប់រំផ្លូវគេទទាំងគៅក្នុងសាលានិងគស្រៅសាលាគែើមសបីផ្តល់បំណិន ជំន្ញ និងច្ំគណោះែឹង
សរីពីការគោោះស្រសាយវិវាទ និងបំណិនជីវិតគផ្សេងគទៀត 

➢ គលើក្ក្មពស់ក្មេវិធ្ីបងាកសរ និងគោោះស្រសាយអ្ំគពើហិងសាស្របឆំងនឹងស្រសតី និងកុ្មារតាមស្ររប់រូបភាព 

➢ គលើក្ក្មពស់ការទទួលែុសស្រតូវ និងការច្ូលរួមរបស់បុរសគលើការងារផ្ទោះសខមសបង ខែលាការងារ
របស់បុរគលស្ររប់រូប។ 

 

ខផ្នក្គមគរារគអ្ែស៍ 
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ក្នុងច្ំគ មគក្េងជំទង់ និងយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ មានការយល់ែឹងអ្ំពី   
គមគរារគអ្ែស៍គៅមានក្ស្រមិត។ ក្នុងច្ំគ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១៥-២៤ឆនសំ បានបងាហសញ
ច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយអ្ំពីគមគរារគអ្ែស៍មានស្រតឹមខត ១៤ភាររយប ុគ ្សោះ។ គទាោះបីា ភាររយនន
ច្ំគណោះែឹងទូលំទូលាយក្នុងច្ំគ មយុវជនខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី ២០-២៤ឆនសំមានអ្ស្រតាែពស់ាង 
១៨ភាររយ គបើគស្របៀបគធ្ៀបគៅនឹងអាយុ ១៥-១៩ឆនសំមាន ១៣ភាររយ ប ុខនតវាគៅខតស្រតូវបានគរចត់ទុក្ថា
ទាបគៅគ ើយ។ ការយល់ស្រច្ ំមួយច្ំនួនអ្ំពីការច្មលងគមគរារ ែូច្ា ការហូបអាហារ និងតាមរយៈ    
មូសខាំ ខែលជំរុញឱសយមានការគរីសគអ្ើង ក្នុងសងគមច្ំគ ោះអ្នក្ផ្ទុក្គមគរារគអ្ែស៏ គហើយបញ្ហសគនោះស្រតូវខត
គោោះស្រសាយ។ 

តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍ខែលអាច្អ្នុវតតគែើមសបី
គោោះស្រសាយគមគរារគអ្ែស៍ ៖ 

➢ បគងកើនច្ំគណោះែឹង ក្់ព័នធនឹងគមគរារគអ្ែស៍ចំ្គ ោះគក្េងជំទង់ និងយុវជនតាមរយៈការបស្រញ្ជសប
ការអ្ប់រ ំសុែភាពផ្លូវគេទ និងសុែភាពបនតពូជ និងមគធ្សាបាយនច្នស្របឌិតលេីៗ ក្ន ុងក្មេវ ិធ្ីអ្ប់រំ 
ក្នុងស្របព័នធ គែើមសបីផ្សេពវផ្សាយឱសយយុវជនមានការយល់ែឹងស្របក្បគោយស្របសិទធភាពែូច្ាតាមប តសញ 
ផ្សេពវផ្សាយសងគម គហវសប ុក្។  

ការច្ូលរួម និងសិទធិ 

 ខផ្អក្គលើលទធផ្លននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ ការច្ូលរួមរបស់យុវជនគៅក្នុងែំគណើរការអ្េិវឌសឍ 
និងក្មេវិធ្ីអ្េិវឌសឍទូគៅ និងការអ្នុវតតក្មេវិធ្ីគៅមានក្ស្រមិត។ ោមសនអ្នក្ច្ូលរួមការពិភាក្សាាស្រក្ុម 
មានសក្់បានបញ្ជសក់្ពីការច្ូលរួមរបស់ពួក្គរគៅក្នុងការស្របជុំសហរមន៍ ឬការពិភាក្សា មួយាមួយនែរូ
អ្េិវឌសឍ ឬអ្ងគការគស្រៅរោឋសេិបាលគទ។ ពួក្គរស្រោន់ខតបញ្ជសក្់អ្ំពីការច្ូលរួមគៅក្នុងការបណ្តោះប តសល
សុែភាព ឬស្របព័នធទឹក្សាអសតគៅតាមសាលាគរៀន ឬសហរមន៍របស់ពួក្គរ។ លទធផ្លននការសទង់មតិ
ែខែលគនោះ បានបងាហសញថាពុំមានអ្នក្គ្លើយសំណួរ មានសក្់បានគ្លើយអ្ំពីការច្ូលរួមោ សងសក្មេក្នុងការ
គរៀបចំ្ខផ្នការអ្េិវឌសឍន៍សហរមន៍ ឬក្មេវិធី្ ក់្ព័នធនឹងពួក្គរគ ើយ។  

 ការសទង់មតិក្៏បានបងាហសញផ្ងខែរថា ការច្ូលរួមរបស់យុវជនក្មពុាស្រតូវបានស្ររប់ស្ររងោ សង
ហេត់ច្ត់ គោយសមាជិក្ មានសក្់គៅក្នុងស្ររួសាររបស់ពួក្គរ ខែលអាច្ាឪពុក្មាតសយឬអា ពសាបាល
ឬគោយបតីរបស់ស្រសតីខែលបានគ្លើយសំណួរ។ យុវជនភារគស្រច្ើនរួមទាំងអ្នក្ខែលមានអាយុគលើស១៨ឆនសំ
ស្រតូវការការអ្នុញ្ញសតពីនរ មានសក្់គៅក្នុងស្រក្ុមស្ររួសាររបស់ពួក្គរ មុនគពលច្ូលរួមក្នុងសក្មេភាព មួយ
គៅក្នុងសហរមន៍។ សក្មេភាពទាំងគនោះរួមមានការច្ូលរួមក្នុងថានសក្់បណ្តោះប តសល សិកាខសសាលា ការស្របជុំ
អ្ំពីការអ្េិវឌសឍន៍សហរមន៍ ស្រពឹតតិការណ៍សងគម ឬយុទធន្ការ ឬច្ូលរួមការងារសហរមន៍សេ័ស្ររច្ិតត។  
ខផ្អក្គលើបញ្ហសគនោះ គរអាច្សននិោឋ សនបានថាការច្ូលរួមក្នុងសងគមនិងសហរមន៍របស់ពួក្គរពឹងខផ្អក្ 
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ោ សងខា្ស ំងគៅគលើ្នទៈរបស់ឪពុក្មាតសយឬអា ពសាបាលឬសាវសមីរបស់អ្នក្គ្លើយតបាស្រសតី។ ការអ្ប់រំ
ឪពុក្មាតសយ និងអា ពសាបាលអ្ំពីអ្តែស្របគោជន៍ននការច្ូលរួមោ សងសក្មេរបស់ក្ូនពួក្គរ ក្នុងសក្មេភាព
សហរមន៍រឺគរឿងចំបាច់្។ យុទធន្ការខែលគ្តសតគលើយុវជនក្៏អាច្ស្រតូវបានបងាហសញែល់ចស់ៗ គែើមសបី 
ជូនែំណឹង និងឱសយពួក្ោត់ែឹងពីតួន្ទីរបសយុ់វជនគៅក្នងុស្របគទសន្គពលអ្ន្រត។  

មានអ្នក្គ្លើយសំណួរ ខែលបានបញ្ជសក្់ពីការច្ូលរួមក្ន ុងការគបាោះគឆនសតថានសក្់ាតិច្ុងគស្រកាយ  
និងការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំសងាកសត់ច្ុងគស្រកាយមានស្រតឹមខត ៤០ភាររយប ុគ ្សោះ។  
មូលគហតុច្មសបងខែលគធ្វើឱសយពួក្គរែក្ខានមិនបានគបាោះគឆនសត គោយសារខតមិនបានច្ុោះគ មសោះគបាោះគឆនសត 
មិនមានអ្តតសញ្ញសណប័ណណ ឬមិនទាន់ែលអ់ាយុស្រសបច្សាប់ក្នងុការគបាោះគឆនសត។ រាជរោឋសេិបាលរួរខតផ្តល់
គពលគវលាបខនែមគទៀតសស្រមាប់ការច្ុោះគ មសោះអ្នក្គបាោះគឆនសត និងស្របាស្រស័យទាក្់ទងោ សងសក្មេាមួយ 
យុវជន។ ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងអ្ំពីសារៈសំខាន់ននការគបាោះគឆនសតគស្រជើសគរីសគមែឹក្ន្ំស្រតឹមស្រតូវ 
សស្រមាប់ឃុំ សងាកសត ់និងស្របគទសគហើយសិទធិគបាោះគឆនសតរបស់ពួក្គរ ាមគធ្សាបាយសំខាន់គែើមសបីបគងកើនច្ំនួនអ្នក្
គបាោះគឆនសតវ័យគក្េង។ 

  តាមរយៈលទធផ្លសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះាមូលោឋសនក្នុងការផ្រល់អ្នុសាសន៍ខែលអាច្អ្នុវតតគែើមសបី
គោោះស្រសាយការច្ូលរួម៖   

➢ ខណន្ំយុទធន្ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹង (ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ) សំគៅគលើយុវជន គែើមសបីបងាហសញ
ពីសារៈសំខាន់របស់ពួក្គរក្នុងការអ្នុវតតសិទធិពលរែឋ និងការច្ូលរួមោ សងសក្មេ និងអាច្ផ្តល់
ផ្លស្របគោជន៍ែល់ជីវិតរបស់ពួក្គរន្គពលបច្ចុបសបនន និងអ្ន្រត 

➢ គស្រជើសគរីសបុរគលគារជ័យខែលបានចប់គផ្តើមតាំងពីវ័យគក្េង ារំរូសស្រមាប់ការជំរុញគលើក្ទឹក្ច្ិតត
ែល់យុវជន 

➢ ផ្តល់ឱកាសាក្់លាក្់តាមរយៈការអ្គញ្ជើញយុវជនឱសយច្ូលរួមក្នុងសាលាគរៀន គៅតាមឃុំសងាកសត់ 
ឬគៅថានសក្់ស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ និងគៅថានសក្់ាតិគែើមសបីអ្នុញ្ញសតឱសយពួក្គរផ្តល់ធាតុច្ូលគលើបញ្ហស 
ខែលប ោះ ល់ែល់ពួក្គរ 

➢ គរៀបច្ំសាថសប័នតំ ងយុវជនក្នុងអ្េិបាលក្ិច្ចមូលោឋសន តាមរយៈការគធ្វើសមាហរណក្មេយុវជន
គៅក្នុងរណៈក្មេការទទួលបនទុក្ក្ិច្ចការន្រី និងក្ុមារ ថានសក្់ឃុំ សងាកសត់ និងរណៈក្មេការ
ខផ្នការ និងលវិកាននស្រក្ុមស្របឹក្សាឃុំសងាកសត់គែើមសបីធាន្ក្នុងការគោោះស្រសាយក្ងវល់និងតស្រមូវការ
របស់យុវជន  

➢ គរៀបចំ្យុទធន្ការគលើក្ក្មពសក់ារយលែឹ់ងក្នងុចំ្គ មឪពុក្មាតសយ សហរមន ៍អ្នក្គធ្វើការសគស្រមច្
ច្ិតតសំខាន់ៗ និងសាធារណៈជនទូគៅអំ្ពីសារៈសខំាន់ននការចូ្លរួមរបសយុ់វជនក្នុងែំគណើរការ
គធ្វើការសគស្រមច្ច្ិតតគលើបញ្ហសន្ន្ខែលជោះឥទធិពលគោយ ទ្សល់ែល់ពួក្គរ 
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➢ សស្រមបសស្រមួលការសនទន្រវាងយុវជននិងអ្នក្ែឹក្ន្ំសហរមន៍ គែើមសបីពស្រងឹងទំន្ក្់ទំនងខែល
អាច្ឱសយយុវជនខែលមានអាយុ គេទ និងសាវតារែុសោនសបងាហសញពីទសសេនៈនិងអារមេណ៍របស់ពួក្គរ
គលើបញ្ហសខែលប ោះ ល់ែល់ពួក្គរ។ 

អ្នសុាសនស៍ស្រមាបក់ារស្រសាវស្រាវន្គពលអ្ន្រត  

➢ កាត់បនែយទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់ការសមាភសសអ្នក្ផ្រល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងបញ្ចូលអ្នក្ច្ូលរួម
ខែលមានព័ត៌មានគស្រច្ើន។ ការសិក្សាបានរក្គឃើញថាអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយច្ំនួនមិន
អាច្ផ្តល់ព័ត៌មាន និងព័ត៌មាន ក់្ព័នធ ឬស្ររប់ស្រោន់ខែលទាក់្ទងនឹងស្របធានបទ ាពិគសសអ្នក្
មានអ្ំ ច្ក្នុងមូលោឋសន ឧទាហរណ៍៖គមឃុ ំឬមស្រនតីរបស់ពួក្គរ។ ពួក្គរមិនអាច្បងាហសញពីទសសេនៈ 
ឬការសគងកតទាក្់ទងនឹងស្រក្ុមអាយុាក្់លាក្់ និងមិនអាច្ផ្តល់របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានខែល
មានស្រសាប់ខែលទាក្់ទងនឹងស្របធានបទ និងស្រក្ុមគោលគៅ។ ពួក្គរមានរបាយការណ៍សស្រមាប់
ស្របាជនទូគៅ ប ុខនតមិនាក្់លាក្់សស្រមាប់យុវជនគទ។ អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងគនោះមាន
ច្ំនួនគស្រច្ើនគោយសារមានការគស្រជើសគរីសឃុំសងាកសត់ច្ំនួន១០០ សស្រមាប់ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ 
ការស្រសាវស្រាវន្គពលអ្ន្រត រួរគ្តសតគលើអ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗខែលគធ្វើការគៅក្នុងវិស័យ
ាក្់លាក្់ែូច្ាស្របធានមនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ការិោល័យអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាននរែឋបាល 
ស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌ ន្យក្សាលាអ្ប់រំបណ្តោះប តសលបគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ និងពីសាលាគរៀន
សាធារណៈ មស្រនតីគៅថានសក្់រាជធានី គែតត និងស្រក្ុង ស្រសុក្ ែណឌខែលគធ្វើការគលើវិស័យការងារ  
និងការអ្ប់រំបណ្តោះប តសលគច្ចក្គទសនិងវិាជសជីវៈ វិស័យសងគមកិ្ច្ច និងវិសយ័កិ្ច្ចការន្រី 

➢ ពិចរ កាត់បនែយទំហំសំ ក្រំរូសស្រមាប់អ្នក្ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ខែលគធ្វើការក្នុងវិស័យ
សុខាេិបាលគស្រ ោះថាអ្នតរារមន៍របស់ពួក្គរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ គហើយភារគស្រច្ើនទាក់្ទង
នឹងស្របាជនទូគៅ ាងស្រកុ្មអាយុាក់្លាក់្។ ពួក្គរអាច្បងាហសញការយល់គឃើញ និងការសគងកត 
ទាក្់ទងនឹងស្របធានបទាក្់លាក្់ ប ុខនតមិនសស្រមាប់ស្រកុ្មអាយុគោលគៅគទ 

➢ បគងកើនទំហំ ក្រំរូសស្រមាប់ការសទង់មតិ គែើមសបីឱសយមានភាពាតំ ងស្របគទសកាន់ខតស្របគសើរ។ 
អ្នក្ច្ូលរួមច្គន្្សោះពី ២.០០០ គៅ ៣.០០០ន្ក់្ នឹងស្រតូវបានចត់ទុក្ថាាទំហំសំ ក្រំរូែ៏លអ
មួយគែើមសបីទទួលបានភាពាតំ ងលអស្របគសើរ។ ាមួយគនោះ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវក្៏អាច្ពស្រងីក្
វិសាលភាពែល់ប តសគែតតភារគស្រច្ើនគៅទូទាំងស្របគទសផ្ងខែរ។ ក្រណីគនោះនឹងផ្តល់ការស្ររបែ
ណ្ប់កាន់ខតស្របគសើរ និងទូលំទូលាយែល់តំបន់ទីស្របជុំជន និងតំបន់ជនបទ ក្៏ែូច្ាគែតតោច្់
ស្រសោលាគស្រច្ើនគទៀតែូច្ាគែតតគកាោះក្ុង ឧតតរមានជ័យ ស្រពោះវិហារ និងមណឌលរីរី ខែលាគរឿ
យៗមិន មិនស្រតូវបានរាប់បញ្ចលូក្នងុការសកិ្សាស្រសាវស្រាវគ ើយ 

➢ សំ ក្រំរូខែលសមគហតុផ្លសស្រមាប់ការពិភាក្សាាស្រក្ុម ក្៏អាច្រក្បានផ្ងខែរ។ ពិចរ 
គធ្វើការសិក្សាសិក្សាស្រសាវស្រាវតាមខបបរុណវិស័យ ខផ្អក្គលើតុលសយភាពរវាងអ្នក្គ្លើយសំណួរមក្ពី
តំបន់ស្របជុំជននិងតំបន់ជនបទ ាាងស្ររបែណ្ប់ស្ររប់រាជធានី គែតត ខែលបានគស្រជើសគរីស
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សស្រមាប់ការសទង់មតិ។ រួរពិចរ ក្នុងការគស្រជើសសំ ក្រំរូការពិភាក្សាាស្រក្ុមឱសយគសេើោនសតាម
ស្រក្ុមអាយុ និងគេទ គែើមសបីផ្តល់ទិននន័យកាន់ខតស្របគសើរ និងស្ររប់ស្រោន់ខែលទិននន័យគនោះមិនអាច្
ស្របមូលបានស្រតឹមស្រតូវគៅក្នុងការសទង់មតិ 

➢ គោយសារយុវជនមានពិការភាពខែលមានអាយុច្គន្្សោះពី១០-២៤ឆនសំ មិនស្រតូវបានគធ្វើការសកិ្សា
គៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ  ែូគច្នោះ ការស្រសាវស្រាវន្គពលអ្ន្រតរួរគធ្វើគៅគលើស្រក្ុមគនោះ។  
ការសិក្សាស្រសាវស្រាវខែលមានសំ ក្រំរូតូច្ាងគនោះនឹងមានស្របសិទធភាព គបើស្រក្ុមមានពិការភាព
មានច្ំនួនតិច្។ វិធ្ីសាស្រសតគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូ និងជគស្រមើសននការគ្លើយ មិនរួរគធ្វើគ ើងតាមរយៈ
វិធ្ីសាស្រសតតាមស្របូបាប ការគស្រជើសគរីសសំ ក្រំរូខែលមានគោលបំណងរួរគស្រជើសគរីសស្រក្ុមអ្នក្
គ្លើយសំណួរ គោយខផ្អក្គលើបទពិគសាធ្ន៍ននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ 

➢ ការសទង់មតិន្គពលអ្ន្រត ខែលមានសំ ក្រំរូធំ្ មិនរួរគ ត្សតសខំាន់គលើការស្របមូលភាររយ
ននការគបាោះបង់ការសិក្សាគន្ោះគទ ផ្ទុយគៅវិញរួរខតគ្តសតគលើការគធ្វើឱសយមានតុលសយភាពននសំ ក្ររំូ
គោយស្របមូលទិននន័យឱសយបានស្ររប់ស្រោន់គៅស្ររប់ខផ្នក្គផ្សេង  ៗខែលមានគៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវ។ 
ជំនួសមក្វិញ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ រួរខតផ្តល់អាទិភាពគៅគលើនិសសេិតខែលគបាោះបង់ការសិក្សា 
និងគធ្វើឱសយមានតុលសយភាពាមួយអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលមានការងារគធ្វើ និងអ្នក្ខែលគរៀបការឱសយ
បានគស្រច្ើន។ ការគធ្វើែូគច្នោះ ការស្រសាវស្រាវនឹងមានទំហំសំ ក្រំរូកាន់ខតស្ររប់ស្រោន់បខនែមគទៀត
សស្រមាបក់ារវិភារខផ្នក្នីមួយៗ 

➢ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវអ្ំពីការគស្របើស្របាស់វិធ្ីពនសារក្ំគណើតរួមទាំងបទពិគសាធ្ននការរមលូតក្ូន មិនរួរ
ោក្់បញ្ចូលក្ន ុងក្មេវ ិធ្ីសិក្សារបស់គក្េងអាយុគស្រកាម១៥ឆនស ំគន្ោះគទ។ ការសិក្សាស្រសាវស្រាវ 
ទូលំទូលាយខែលទាក្់ទងគៅនឹងវិធ្ីសាស្រសតពនសារក្ំគណើត និងបទពិគសាធ្ន៍ននការរមលូតក្ូន  
រួរខតគ្ដសតគលើអ្នក្គ្លើយសំណួរខែលគរៀបការគហើយ អ្នក្គៅលីវខែលរួមគេទញឹក្ញាប់ និងអ្នក្
ខែលពិបាក្ក្នុងការគស្រជើសគរីសាសំ ក្រំរូក្នុងការច្ូលរួម។ អ្នក្ខែលរួមគេទញឹក្ញាប់មិន
ងាយស្រសួលក្នុងការគស្រជើសគរីសឱសយច្ូលរួមតាមស្របូបាបគន្ោះគទ។ គទាោះោ សង ក្៏គោយ គែើមសបីទទួល
បានសមាមាស្រតស្រតឹមស្រតូវននការគបាោះបង់ការសិក្សាគៅសាលាគរៀន ស្រតូវខតមានអាទិភាពនិងលក្ខណៈ
វិនិច្ឆយ័គផ្សេងគទៀត។ ការស្រសាវស្រាវបខនែមគលើការគស្របើស្របាសវិ់ធី្ពនសារក្ំគណើត និងបទពិគសាធ្ន៍នន
ការរមលូតក្ូនក្នុងច្ំគ មយុវជនគៅលីវ រួរខតខណន្ំ គស្រ ោះគៅក្នុងការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះបាន
បងាហសញខតសំ ក្រំរូតូច្ 

➢ ការសិក្សាខែលទាក្់ទងនឹងការគស្របើស្របាស់ស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយ ាពិគសសការយល់ែឹងអ្ំពីការ 
គស្របើស្របាស់ប តសញឌីជីលល អ្ក្ខរក្មេឌីជីលល និងហានិេ័យរបស់ឌីជីលល ស្រតូវបានគលើក្ទឹក្ច្តិត
ឱសយសិក្សាផ្ងខែរ មុនគពលគរៀបច្ំខផ្នការយុទធន្ការស្របព័នធផ្សេពវផ្សាយឌីជីលល គែើមសបីតស ូមតិគលើ
ស្របធានបទ ឬបញ្ហសសំខាន់ៗ មួយែល់យុវជន។ ការសិក្សាស្របគេទគនោះនឹងផ្តល់នូវច្ំគណោះែឹង



228 

 

ែ៏មានតនមល រួមទាំងយុទធសាស្រសតច្សាស់លាស់ មានស្របសិទធភាព និងទិសគៅស្រតឹមស្រតូវសស្រមាប់
មាតិកា ឬែលឹមសារ ឬព័ត៌មានននយុទធន្ការផ្សេពវផ្សាយឌីជីលល 

 
 

ឯក្សាគោង 
1. National Employment Agency, ២០១៨: “Skill Shortages and Skills Gaps in the 

Cambodian Labour Market: Evidence from Employment Survey ២០១៧,” – Phnom 

Penh: NEA,  

2. World Bank’s fact sheet – available at - 

https://www,worldbank,org/en/country/cambodia/overview#១ 

3. United Nations Country Team, ២០០៩, “Situation Analysis of Youth in Cambodia”,  

4. UNFPA fact sheet – available at - https://www,unfpa,org/sites/default/files/resource-

pdf/One%២០pager%២០on%២០youth%២០demographics%២០GF,pdf  

5. Asian Development Bank, ២០១៣: “The Social Protection Index: Assessing Result for 

Asia and the Pacific” – ADB ២០១៣, 

6. United Nations Development Programme, ២០១៨: “World Youth Report: Youth and 

the ២០៣០ Agenda for Sustainable Development” – New York: UNDP, 

7. United Nations, ២០១៩: “International Youth Day, August ២០១៩”, UN, Department of 

Social Economic and Social Affairs ២០១៩, – available at - 

https://www,un,org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/២១/២០១៩/

០៨/WYP២០១៩_១០-Key-Messages_GZ_៨AUG១៩   

8. World Health Organization,២០១៩: “Universal Health Coverage: Fact sheet, ៥ 

December ២០១៨,”  -available at - https://www,who,int/news-

room/factsheets/detail/universal-health-coverage   

9. United Nations, ២០២០: “Seizing the Movement: Tackling entrenched inequalities to 

end epidemics” – UN: Global Update ២០២០, 

10. National Institute of Statistics, ២០១៩, “General Population Census of the Kingdom of 

Cambodia ២០១៩: Final Census Results,” – Phnom Penh: Ministry of Planning, 

២០១៩  

https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview#1
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview#1
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/One%20pager%20on%20youth%20demographics%20GF.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/One%20pager%20on%20youth%20demographics%20GF.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2019/08/WYP2019_10-Key-Messages_GZ_8AUG19
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2019/08/WYP2019_10-Key-Messages_GZ_8AUG19
https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/universal-health-coverage
https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/universal-health-coverage


229 

 

11. National Institute of Statistics, ២០០៨, “General Population Census of the Kingdom of 

Cambodia ២០០៨” – Phnom Penh: Ministry of Planning, ២០០៨ 

12. Ministry of Education, Youth and Sport, “Education Strategic Plan ២០១៩-២០២៣”, 

Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៩ 

13. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១០, “Education Statistics & Indicators – 

២០០៩-២០១០”, Phnom Penh, MoEYS 

14. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១១, “Education Statistics & Indicators – 

២០១០-២០១១”, Phnom Penh, MoEYS 

15. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១២, “Education Statistics & Indicators – 

២០១១-២០១២”, Phnom Penh, MoEYS 

16. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៣, “Education Statistics & Indicators – 

២០១២-២០១៣”, Phnom Penh, MoEYS 

17. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៤, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៣-២០១៤”, Phnom Penh, MoEYS 

18. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៥, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៤-២០១៥”, Phnom Penh, MoEYS  

19. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៦, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៥-២០១៦”, Phnom Penh, MoEYS  

20. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៧, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៦-២០១៧”, Phnom Penh, MoEYS  

21. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៨, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៧-២០១៨”, Phnom Penh, MoEYS  

22. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០១៩, “Education Statistics & Indicators – 

២០១៨-២០១៩”, Phnom Penh, MoEYS  

23. UNICEF and Save the Children, ២០២០: “Children in Monetary Poor Households and 

COVID-១៩” – UNICEF and Save the Children, ២០២០, – available at COVID-១៩   



230 

 

24. Ministry of Education, Youth and Sport, ២០២០: “Cambodia Education Response Plan 

to COVID ១៩ Pandemic” – Phnom Penh, MoEYS, 

25. MoEYS, ២០១៥, “Master Plan for Technical Education at Upper Secondary Level,” Phnom 

Penh – available at - http://www,moeys,gov,kh/index,php/en/policies-and-strategies/

១៧៤៩,html#,XK៦fh_ZuKUk,  

26. World Bank, ២០១៨, “Learning to Realize Education’s Promise,” Washington DC: 

World Bank, – available at - https://doi,org/១០,១៥៩៦/៩៧៨-១-៤៦៤៨-១០៩៦-១, 

27. World Bank, ២០១៨, “The Changing Nature of Work,” Washington DC: World Bank,  

License: CC BY ៣,០ IGO, – available at -

https://openknowledge,worldbank,org/handle/១០៩៨៦/៣០៤៩៨    

28. MoLVT, (២០១៧a), “National Technical Vocational Education & Training Policy” 

២០១៧-២០២៥  

29. RGC, (២០១៨), “Law on Financial Management ២០១៩, Phnom Penh: Royal 

Government of Cambodia”, 

30. National Institute of Statistics, ២០១៧ “Cambodia Socio-economic Survey ២០១៧,” – 

Phnom Penh: Ministry of Planning,  

31. ILO Statistic on NEET in Cambodia – available at - https://ilostat,ilo,org/data/country-
profiles/  

32. Khondker, B, H, (២០១៩)” Economic Returns to Public Investment for Cassava Sector 

- A SAM and Dynamic CGE Approach” - Cambodia: UNDP, 

33. National Institute of Statistics, Ministry of Planning; International Labour Organization 

(ILO), “Cambodia Labour Force and Child Survey ២០១៧: Labour Force Report”, 

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), ២០១៨, 

34. Royal Government of Cambodia, (២០១៨): “Law on Financial Management ២០១៩, 

Phnom Penh: Royal Government of Cambodia,” – Phnom Penh, Cambodia,  

35. TVET MIS Office, ២០១៨, “Technical and Vocational Education and Training 

Statistics,” Phnom Penh: Department of Labour Market Information, 

36. United Nations Development Programme, ២០១៩: “The Economic Return to Investment 

in Education & TVET: Micro and Macro Perspectives” – Phnom Penh: UNDP, 

37. ADB, (២០១៨), ADB Brief: Cambodia’s New Technical and Vocational Education and 

Training Policy, Asian Development Bank, 

http://www.moeys.gov.kh/index.php/en/policies-and-strategies/1749.html#.XK6fh_ZuKUk
http://www.moeys.gov.kh/index.php/en/policies-and-strategies/1749.html#.XK6fh_ZuKUk
http://www.moeys.gov.kh/index.php/en/policies-and-strategies/1749.html#.XK6fh_ZuKUk
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/


231 

 

38. Sida, ២០១៩, “Multidimensional Poverty Analysis – Cambodia” – Phnom Penh – 

available at -  https://www,sida,se/globalassets/sida/eng/partners/poverty-
toolbox/cambodia-multidimensional-poverty-analysis,pdf  

39. Asian Development Bank, ២០១៦: “Policy Priorities for a More Responsive Technical 

and Vocational Education and Training System in Cambodia,”  - Manila: Asian 
Development Bank, 

40. Local news article regarding to the COVID-១៩ pandemic – available at - 

https://www,khmertimeskh,com/៧១០៧៥២/each-laid-off-worker-to-get-៧០-a-month/ 

41. National Institute of Public Health, National Institute of Statistics (Cambodia) and ORC 

Macro, ២០១៥, “Demographic and Health Survey ២០១៤” Phnom Penh, Cambodia, and 

Calverton, MD, USA: National Institute of Public Health, National Institute of Statistics 
(Cambodia) and ORC Macro,  

42. World Health Organization; Regional Office for the Western Pacific, Cambodia-
Identifying Actions for Scaling Up Long-Acting Reversible Contraceptives; WHO 

Regional Office for the Western Pacific: Manila, Philippines, ២០១៧ 

43. Ministry of Health, ១៩៩៧ “Royal Kram on Abortion” – Phnom Penh Cambodia – 

available at http://moh,gov,kh/content/uploads/Laws_and_Regulations/Law/Law%២០
on%២០Abortion%២០Eng,pdf  

44. Tanyag, M, “Sexual and reproductive health is a security issue for Southeast Asia”, 

Aust, J, Int, Aff, ២០១៨, ៧២, ៤៩៥–៤៩៩ 

45. The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health ២០១៤, - 

available at -  

https://www,guttmacher,org/sites/default/files/report_downloads/addingitup២០១៤-

methodology-appendix-b,pdf  

46. Global monitoring of school closures as of ២៥ May ២០២០, UNESCO Institute for 

Statistics data - available at - https://en,unesco,org/covid១៩/educationresponse  

47. Royal Government of Cambodia, (២០០៧), “Sub-Decree on the Establishment of 

National Social Security Fund, Phnom Penh: Royal Government of Cambodia” – 

available at http://www,nssf,gov,kh/default/wp-content/uploads/២០១៥/០២/Sub-

Decree-១៦,pdf  

48. Royal Government of Cambodia, (២០០៨), “Sub-Decree on Identification of Poor 

Households, Phnom Penh: Royal Government of Cambodia” – available at 
https://mop,idpoor,gov,kh/files/documents/IDPoor_SubDecree,pdf  

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/poverty-toolbox/cambodia-multidimensional-poverty-analysis.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/poverty-toolbox/cambodia-multidimensional-poverty-analysis.pdf
https://www.khmertimeskh.com/710752/each-laid-off-worker-to-get-70-a-month/
http://moh.gov.kh/content/uploads/Laws_and_Regulations/Law/Law%20on%20Abortion%20Eng.pdf
http://moh.gov.kh/content/uploads/Laws_and_Regulations/Law/Law%20on%20Abortion%20Eng.pdf
http://moh.gov.kh/content/uploads/Laws_and_Regulations/Law/Law%20on%20Abortion%20Eng.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_downloads/addingitup2014-methodology-appendix-b.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_downloads/addingitup2014-methodology-appendix-b.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://www.nssf.gov.kh/default/wp-content/uploads/2015/02/Sub-Decree-16.pdf
http://www.nssf.gov.kh/default/wp-content/uploads/2015/02/Sub-Decree-16.pdf
https://mop.idpoor.gov.kh/files/documents/IDPoor_SubDecree.pdf


232 

 

49. Royal Government of Cambodia, (២០០៥), “National Strategic Development Plan 

២០០៦-២០១០, Phnom Penh: Royal Government of Cambodia” – available at 

www,mop,gov,kh/DocumentEN/NSDP២០០៦-២០១០EN,pdf,  

 

http://www.mop.gov.kh/DocumentEN/NSDP2006-2010EN.pdf

