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អំកចូូ�រួម ដោរៀ�ជាប្រកុម ខើ�មសារ  កំុង សិកាាសាលា អ.វិ.ត់.ក  សតីព័ី ជន្ធ រង ដោប្រគា�

ស�ដោណ្ឌីទីទីួ�បាន្ធកំុងដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោប្រកាយសិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា� អ.វិ.ត់.ក

ស�ដោណ្ឌីដោធិាីដោ�ីងដោ�យប្រកុមដោ�តាមប្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�កំុងអ��ុងដោព័�សិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� អ.វិ.ត់.ក 

ស�ដោណ្ឌីទីទីួ�បាន្ធព័ីដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 60នាក់ ដោ�កំុងដោវិទិីកា VSS-CPLCL 
កា�ព័ីនៃថីៃទី1ី3 ដែខ ឧសភា ឆ្នាំា�2022

ស�ដោណ្ឌីទីទីួ�បាន្ធព័ីសហគមន៍្ធដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដោប្រកាយសិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា� អ.វិ.ត់.ក

ស�ដោណ្ឌីទីទីួ�បាន្ធព័ីអកំចូូ�រួមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស
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បញ្ជីី�គ្រោះ�មះ�គ្រោះដ្ឋាើមាប�ឹ�ង រាដ្ឋាាបបគ្រោះវ�� ជនរាងគ្រោះ��ះ� 
និងអំការាស់ារាានមាានជ�វិតា ខែដ្ឋាលាបាានចូលារួាមា
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គ្រោះលាះកា ចាន់្ធ ស្តីាត្ត 

គ្រោះលាះកា�ស្តី� ហ៊ុុុន្ធ ស្តីិត្តាាន្ធ� 

គ្រោះលាះកា ខែឆ្នាំ គ្រោះហ៊ុៀប 

គ្រោះលាះកា ម្ម៉ន្ធ ស្តីុធាា 

គ្រោះលាះកា គ្រោះចៅ ន្ធ� 

គ្រោះលាះកា�ស្តី� កាាន្ធ់ ស្តីុន្ធទរាា 

គ្រោះលាះកា�ស្តី� ហុ៊ុង ស្តីាវាាត្ត 

គ្រោះលាះកា ស្តីុុ� រិទំធ�

គ្រោះលាះកា�ស្តី� គ្រោះពី�ជ �ស្តី�ផលា 

គ្រោះលាះកា�ស្តី� ញឹឹម្ម �ឹម្មគ្រោះហ៊ុឿន្ធ 

គ្រោះលាះកា�ស្តី� គ្រោះស្តីៀង ចាន្ធ់ធា� 

គ្រោះលាះកា ម៉្មម្ម ចន្ធាា

គ្រោះលាះកា�ស្តី� ម្មាស្តី ផលាេ�

គ្រោះលាះកា�ស្តី� អំុ�ម្ម វណ៍ៈ�

គ្រោះលាះកា�ស្តី� យឹម្ម ស្តីុវណ៍ៈ

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌកុំង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 

ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌកុំងស�ណុ្ឌ�ដោរឿង 001 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 
ន្ធិង 002 ន្ធិងជាជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ព័ីមន្ធៃីរសន្ធតិសុខ ស-21 

កុមាររងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
ព័ីមន្ធៃីរសន្ធតិសុខ ស-21 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 
ន្ធិង 002 ន្ធិងជាជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ព័ីមន្ធៃីរសន្ធតិសុខ ស-21

*បាន្ធចូូ�រួមវិគគដោ�ីកសិកាាសាលា

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 

ក�ព័ង់ធិ�

ដោពាធិ៍សាត់់

ក�ព័ង់ចាម

ក�ព័ង់ស័ឺ

ក�ព័ង់ឆ្នាំា�ង

តាដែកវិ

កណាា�

ភ្នំំ�ដោព័ញ

សាាយដោរៀង

គ្រោះលាះកា ន្ធង ចាន្ធ់ផលា *

គ្រោះលាះកា បុ� គ្រោះម្ម៉ង  *

គ្រោះលាះកា ជុ� ម្មុ� *
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LAC អងគការជ�ន្ធួយដែ�ំកចូា�់នៃន្ធកម័ុជា 

ADHOC
ASRIC
AUPP 

សមាគមការពារសិទីធិមន្ធុសី ន្ធិងអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍ដោ�កម័ុជា
វិិទីាសាាន្ធប្រសាវិប្រសាវិសងគមអន្ធុវិត់តនៃន្ធកម័ុជា
សាក�វិិទីា�័យអាដោមរិកា�ងភ្នំំ�ដោព័ញ

DC-CAM មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកម័ុជា

FUTURE FORUM អងគការដោវិទិីកាអនាគត់

HELPAGE អងគការមន្ធុសីចាស់កម័ុជា

BAKC 
BOPHANA CENTER

គណ្ឌ�ដោមធាវិីនៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា
មជឈមណ្ឌឌ�ធិន្ធធាន្ធដោសាត់ទីសីន៍្ធ�ុបាាណា

CCHR

CSHL

CKGC
CKS
CJA
CPS

មជឈមណ្ឌឌ�សិទីធិមន្ធុសីកម័ុជា

មជឈមណ្ឌឌ�សិកាន្ធីត់ិមន្ធុសីធិម៌ 

មជឈមណ្ឌឌ�ប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍ដោជីងឯក
មជឈមណ្ឌឌ�ដោខមរសិកា
មជឈមណ្ឌឌ�យុត់តិធិម៌ និ្ធងគណ្ឌដោន្ធយយភាព័
ដោសវាសន្ធតិភាព័ព័�រ�ឋ

GD ALLIANCE
GIZ
GSF

GADC
អងគការ GD Alliance

អងគការអា�ើឺម�ង់សប្រមា�់កិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការអន្ធតរជាត់ិ
អងគការមូ�ន្ធិធិិអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់សក�

អងគការដោយន្ធឌ័័រ ន្ធិងអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍ ដោ�ីមបីកម័ុជា

KDK អងគការកតីករុណា

បញ្ជីី�គ្រោះ�មះ�អងគកាារានានាខែដ្ឋាលាបាានចូលារាួមា
សាិកាាាសាាលាា និងកាារាពីិគ្រោះ��ះ�គ្រោះ�ះបលា់

A

B

C

D

F

G

H

K

L LDC មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារចូា�់នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក
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OSJI

SNB

TSGM

YRDP

PUC

SNEHA CENTER

UNESCO

MCFA

REDRESS

STANFORD CENTER

UNOHCHR

MOEYS

RULE

SWISSPEACE

UYFC
UNWOMEN

NGOF

RWI

TPO

WPM

YFP

អងគការគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមយុត់តិធិម៌សងគមដោសរី

ប្រកុមហុុន្ធដោមធាវីិ ដោអស អិន្ធ �ុ�

សារមន្ធៃរីឧប្រកិ�ឋកមិប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍ទីួ�ដែសើង

អងគការកមិវិិធីិអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍ធិន្ធធាន្ធយុវិជន្ធ 

សាក�វិទិីា�័យ�ញ្ញាាសាស្ត្រសតនៃន្ធកម័ុជា

មជឈមណ្ឌឌ�ដោសហំា

អងគការអ�់រំ វិិទីាសាស្ត្រសត ន្ធិងវិ�បធិម៌ នៃន្ធ អ.ស.�

ប្រកសួងវិ�បធិម៌ ន្ធិងវិិចូិប្រត់សិ�ប�

អងគការ REDRESS

មជឈមណ្ឌឌ�សិទីធិមន្ធុសី ន្ធិងយុត់តិធិម៌អន្ធតរជាត់ិ សាក�វិិទីា�័យដោសតន្ធហាត់

ការិ��័យឧត់តមសងំការទីទីួ��ន្ធៃុកសិទីធិមន្ធុសីនៃន្ធ អ.ស.�

ប្រកសួងអ�់រំ យុវិជន្ធ ន្ធិងកីឡា

សាក�វិទិីា�័យភ្នំូមិន្ធៃន្ធីត់ិសាស្ត្រសត ន្ធិងវិទិីាសាស្ត្រសតដោស�ឋកិចូច

អងគការ Swisspeace

សហភាព័សហព័័ន្ធធយុវិជន្ធកម័ុជា
អងគភាព័ អ.ស.� សប្រមា�់សមភាព័ដោយន្ធឌ័័រ ន្ធិងការ�ត�់សិទីធិអ�ណាចូ��់ស្ត្រសតី

ដោវិទីិកានៃន្ធអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ដោ�កម័ុជា

វិិទីាសាាន្ធរាាអុុ�វាាដោ�ន្ធ�ុ�ក 

អងគការចូិត់តសងគមអន្ធតរវិ�បធិម៌

អងគការនារីដោ�ីមបីសន្ធតិភាព័

អងគការយុវិសន្ធតិភាព័
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អត់ថ�ទីកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមនៃន្ធកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង UN-RGC 221

221
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221

ដោសចូកតីអ�ពាវិនាវិ�ង្កាាញចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍��ដោព័ញមុខង្ការជាអំកសប្រម�សប្រមួ � អំកចាត់ដ់ែចូង ន្ធិងអំកជួយសប្រមួ �ការង្ការ

រដោ�ៀ�វារ�ចូុងដោប្រកាយសប្រមា�់សិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022

ដោសចូកតីប្រ�កាសសារព័័ត៌់មាន្ធចូ�ន្ធួន្ធព័ីរ (ទ្ទា�ងព័ីរភាសា) សប្រមា�់សិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022

ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធដោ�ខាធិិការ�ាន្ធដោប្រកាយសិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022

ប្រ�ត់ិចារឹកនៃន្ធសុន្ធៃរកថ្នាកំុងវិគគសាធារណ្ឌ�នៃន្ធសិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022
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គ្រោះសាចកាី�សាគ្រោះងាប

ខណ្ឌ�កចិូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិតី់លុាការចូងុដោប្រកាយដោ�អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិសិាមញ្ជីញកំងុត់លុាការ
កម័ុជា (អ.វិ.ត់.ក) ន្ធ�ងប្រត់� វិ�ញ្ជីច�់ដោ�ចុូងឆ្នាំា�2022 សាា�ន័្ធដោន្ធ�សថតិ់កំុង��ណាកក់ា�អន្ធតរកា�
�ស៏�ខាន្ធម់យួ។ ជ�ពូ័កថីិកី�ពុ័ងរង់ចា� មខុង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�រ់�សស់ាា�័ន្ធ�ូចូបាន្ធក�ណ្ឌត់់
ដោ�កុំងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមរវាងរាជរ�ាភ្នំបិា�កម័ុជា (RGC) ន្ធងិអងគការសហប្រ�ជាជាតិ់ (UN)

។កំុងរយ�ដោព័���នុាះន្ធដែខចុូងដោប្រកាយដោន្ធ�មនុ្ធដោព័�សាលាកតកី�ពុ័ង�ន្ធដោ�រក��ណាកក់ា�ដែ��
ដោ�ដោសសស�់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធចា�់ដោ�តីមខិត់ខ�កិចូចការសាធារណ្ឌ�ថីិីៗ ដោ�ីមបីប្រ�មូ�គ�និ្ធត់ ន្ធិង
ដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធជាមួយសាធារណ្ឌជន្ធ អងគការសងគមស៊ីវិិ�ពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធិងជន្ធរដោប្រគា�ដែ��
ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងអំកត់�ណាងរ�ស់ព័ួកដោគ។ របាយការណ៍្ឌដោន្ធ�សដោងេ�ដោវិទីិកាព័ិដោប្រគា�
ដោ���់ដែ��ដោទីី�ដោរៀ�ចូ�កា�ព័ី��ុនាះន្ធដែខថីិីៗកន្ធើងដោ�ដោន្ធ�ន្ធិងការដោប្រត់ៀម �កេណ្ឌ�សប្រមា�់
��ណាក់កា�ការង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ ដែ��ជិត់ចូូ�មក��់ រួមទ្ទា�ងសិកាាសាលាថីិីៗសតី
ព័ីជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធដោធិាីដោ�ីងចា�់ព័ីនៃថីៃទីី3 ��់ នៃថីៃទីី5ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។

ដោ�កំុងកចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមរវាង UN-RGC សតពី័ ីអ.វិ.ត់.ក ដែ��បាន្ធចូ�ូជាធិរមាន្ធ
កា�ព័ីដែខសីហា ឆ្នាំា�2021 មាប្រតា 2 ដែចូងប្រត់ង់ដែ�ំកពាក់ព័័ន្ធធអ�ព័ីសកមិភាព័ដែ�� �ត�់ការ
ការពារ��់ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងសាកីី...�ីព័ា�ាយព័័ត់៌មាន្ធ��់សាធារណ្ឌជន្ធទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអងគ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម� និ្ធងតាម�ន្ធការអន្ធុវិត់តស�ណ្ឌងដែ���ត�់��់ដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ប្រស�តាម
�កេខណ្ឌឌត់ប្រម� វិ។ ប្រកុមទ្ទា�ង�នួ្ធដោ�កំុងប្រ�ដោ�គដោន្ធ� ដោពា�គ ឺជន្ធរងដោប្រគា� សាកី ីដោ�មី �ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធ �ដោងកីត់ជាទីិ�ឋភាព័ទីូ��ទីូលាយនៃន្ធសកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ���ុសដោចូញព័ីរបាយការណ្ឌ៍ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2021 រ�ស់ដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ 
ចាត់ត់ា�ងដោ�យ អ.វិ.ត់.ក ដោ�មីប�ីត�់អន្ធសុាសន៍្ធអ�ព័កីមវិិធិិដីែ��អាចូអន្ធវុិត់តទី�ិឋភាព័នៃន្ធមុខង្ការ
ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីរ�� DK គឺជាកមាះ�ងជ�រុញកំុងអ��ុងដោព័�
��ដោណ្ឌរីការរយ�ដោព័� 15ឆ្នាំា�ចូងុដោប្រកាយដោន្ធ�។ មនិ្ធថ្នាតាមរយ�ការចូ�ូរមួកិចូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិី
កំុង��ណាក់ការដោស៊ី�អដោងកត់ និ្ធងការជ�ន្ធុ�ជប្រម�កំុងនាមដោ�មី�ណ្ឌឹ�ង�រិហារ ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌី ឬ តាមរយ�ការចូូ�រួមដោ�កំុងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមរ�ស់អងគការសងគមស៊ីវិ�ិ ដោ�ីការកសាង
ការ�ី��ា ន្ធិងការដែសាងរកការព័ិត់ដោ�ដោប្រ�ត់ុលាការ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ 
បាន្ធដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�ស់ពួ័កដោគដោ�ីមបីឱ្យយបាន្ធឮស�ុសាយ។ សកេីកមិរ�ស់ពួ័កដោគ ក៏�ូចូជា
ភ័្នំសតុតាងឯកសារដែ��ប្រ�មូ�បាន្ធដោ�យអំកដោស៊ី�អដោងកត់ដែ��សមាាសជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ប្រត់� វិបាន្ធ�ក់ដោ�ញដោ��កំុងដោព័�ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដោហីយ�ចូចុ�បន្ធំ អាចូប្រត់� វិបាន្ធ
ដោប្រ�ីប្របាស់ជាធិន្ធធាន្ធសប្រមា�់ការអ�់រំ ន្ធិង�ីព័ា�ាយព័័ត់៌មាន្ធសប្រមា�់មន្ធុសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ
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ដែសាងយ��់ដែន្ធថមអ�ព័កីារឈឺចឺា�ក់ំុងដោព័�អត់តី់កា�។ ជាការដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌជីាកល់ាក់
រ�សដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីគដោប្រមាងស�ណ្ឌងសរ�ុចូ�នួ្ធន្ធ 26 ប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ� ់និ្ធងអន្ធវុិត់ត
កំុងអ��ុងដោព័�សវិនាការចូ�ន្ធនួ្ធ� ីដែ��បាន្ធដោធិាដីោ�ងីដោ� អ.វិ.ត់.ក។ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជវីិតិ់ដោ�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ន្ធងិសហគមន៍្ធដោ�ជុ�វិញិសក�ដោលាក ន្ធ�ង�ន្ធតជាសសរសតមភ
សប្រមា�់��ណាក់កា� អ.វិ.ត់.ក នាដោព័��ន្ធត�នាា�់។

ដោ�ប្រកម អ.វិ.ត់.ក ចូ�ន្ធួន្ធព័ីររូ� ដោ�ប្រកម យូ ឧត់តរាា ន្ធិង ដោ�ប្រកម Claudia FENZ 

ប្រត់� វិបាន្ធដែត់ងតា�ងដោ�យការិ��័យរ�ឋបា�កា�ព័ីដែខកកក� ឆ្នាំា�2021 ជា សហដោ�ប្រកម
របាយការណ៍្ឌអ�ព័ីមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។ កំុងចូ�ដោណាមការង្ការ
ដោ�ីងដោទីៀត់ របាយការណ្ឌ៍ប្រ��កាដោ���់ដែ��បាន្ធដោបា�ព័ុម័កា�ព័ីដែខធិំ� ឆ្នាំា�2021 បាន្ធ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ�កចិូចសន្ធៃនាជាមួយភាគពីាកព់័ន័្ធធ។ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធទីទី�ួប្រ�កាន់្ធយក 
អនុ្ធសាសន៍្ធរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ អ.វិ.ត់.ក ដោ�យបាន្ធសដោប្រមចូដោរៀ�ចូ�សកិាាសាលា
សតពី័ជីន្ធរងដោប្រគា�កា�ព័ដីែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោប្រកាមការដោរៀ�ចូ�ដោ�យទីបី្រ��កាឯករាជយព័ខីាងដោប្រ�
ចូ�ន្ធនួ្ធ�ីរូ� ដែ��បាន្ធដោរៀ�ចូ�របាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ�ដោ�ងី។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមសប្រមា�អ់កំដោរៀ�ចូ�គឺការ�ដោងកតី់
ប្រក�ខណ័្ឌ ឌសមប្រស�ឱ្យយប្រត់� វិដោ�តាមដែ�ន្ធក�ណ្ឌត់ន់ៃន្ធអាណ្ឌត់តកិារង្ការ�ូចូមាន្ធដែចូងកំុងកចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀង
�ដែន្ធថម ដោហយីក៏ប្រត់� វិធានាឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួម�ាងទីូ��ទីូលាយព័ីសងគមស៊ីវិ�ិ និ្ធងដោ�ីម �ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោ�ីមបីឱ្យយបាន្ធឮស�ដោ�ង ប្រគ�់ប្រកុមភាគីពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធិងភាគីចា�់អារមិណ្ឌ៍ ទ្ទា�ង
ជាត់ិ ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិ យកមក�ក់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីចូូ�រួម។ ដោគា�ដោ�ស�ខាន់្ធគឺដោ�ីមបី
ដោ�កីទី�កចូតិ់ត និ្ធងសប្រមួ���ក់ារ�ដោងកតី់ស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាង និ្ធងគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីនានា កំុងន្ធយ័សកម ិ
ន្ធងិសាា�នា ដែ��ន្ធ�ងក�ណ្ឌត់ត់់ប្រម� វិការ និ្ធងឱ្យកាសស�ខាន់្ធ���ុត់សប្រមា�ស់កមភិាព័ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា� ដោហយីដែថីមទ្ទា�ង�ត�ន់្ធវូិដោវិទិីកាមយួ ដែ��តាមរយ�ដោវិទីកិាដោន្ធ�ន្ធ�ង�ដោងកតី់បាន្ធស�ដោណ្ឌី
ជាក់ដែសតង ន្ធិងមាន្ធថីវិិកា�៏សមប្រស����ុត់។

អន្ធសុាសន្ធរ៍�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌអ�ព័ ីកិចូចសន្ធៃនា ប្រត់� វិបាន្ធ�កប្រសាយ
�ាងទូី��ទីលូាយ ដោ�យរមួ�ញ្ជីច��កិចូចសន្ធៃនាប្រ�ក�ដោ�យដែ�ើ�ាកំុងចូ�ដោណាមប្រកុមភាគពីាក់ព័ន័្ធធ 
ក៏�ូចូជាកិចូចសន្ធៃនាជាមួយ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងជាមួយមាាស់មូ�និ្ធធិិសកឹាន្ធុព័� ត់�ណាងដោ�យ
សាា�័ន្ធ RGC អងគការ�ត�ម់�ូន្ធធិិិអន្ធតរជាត់ ិន្ធងិសាាន្ធទូីត់ត់�ណាងរ�ឋជាសមាជកិប្រកុម "មតិ់ត�ត�់
ជ�ន្ធយួនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក"។ សកិាាសាលាបាន្ធ�ត�់ឱ្យកាស�ន្ធតការចូូ�រមួ�ាងស៊ីជដោប្រ�ព័មីនុ្ធរ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ជាមយួជន្ធរងដោប្រគា� សាកី ីន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីតាមរយ�សកមភិាព័ជាដោប្រចូនី្ធ
ឆ្នាំា�រ�ស់ខើួ ន្ធជុ�វិញិការ�ត�ស់�ណ្ឌង ការចូ�ុ�ីព័ា�ាយដោ�តាមសហគមន្ធ ៍ន្ធងិការការពារសាកីី 
ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា�។ 

ការដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា ���ងូ ដោធិាដីោ�ងីដោប្រកាមប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ��ងៗចូ�ន្ធនួ្ធ�ទី្ទាកទ់ីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា�៖ ការទីទី�ួសាោ�់ ការចូងចា� ន្ធងិការ�ី��ា។ ដោ�ីមបជីាការទីទី�ួសាោ�់ការឈឺចឺា�់ 
ន្ធិងការរងដោប្រគា� មាន្ធស�ណ្ឌួរ���ុសន្ធិយមន្ធ័យអ�ព័ីសាាន្ធភាព័ជន្ធរងដោប្រគា�។ ចូ�ដោពា�ការ�ី��ា
កំុងសងគមសព័ានៃថីៃ ដោយីងមិន្ធប្រត់�មព័ិចារណាសញ្ញាាណ្ឌប្រ�នៃព័ណ្ឌីសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអត់ីត់ចារី
��ុដោណាះ�ដោនា�ដោទី ដោយីងក៏ព័ិចារណាដោ�កំុងប្រក�ខ័ណ្ឌឌ ប្រគ ួ សារ ន្ធិងសហគមន៍្ធ ឬ ប្រគ�់ជ�នាន់្ធ
�ងដែ�រ។ ដោហីយចូ�ដោពា�សកមិភាព័នៃន្ធការចូងចា�វិិញ ដោត់ីដោយងីអាចូ�ង្កាាញ្ជីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដោ�ីសពី័
រចូនាសម័័ន្ធធរូ�វិ័ន្ធត ដែ��ដោយីង [ប្រត់� វិការ���ុត់] ដែត់ករណ្ឌីដោន្ធ� ឬ រំ��កអត់ីត់កា�ដោ�យមិន្ធដោធិាី
ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�ឈឺចឺា�ស់ាជាថីិ ីឬ �ងេ�ឱ្យយព័កួដោគដោ�ញាំ�ញកីំុងប្រសដោមា�ទុីកដោសាកពី័អត់តី់កា�
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�ន្ធតដោទីៀត់? ប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ��ងទ្ទា�ង�ីដោន្ធ�បាន្ធកាះយជាចូ�ណុ្ឌចូចា�់ដោ�តីមសប្រមា�់សិកាាសាលា 
ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងកំុងសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�� និ្ធងការព័ិភាកាប្រកុម។

ដោ�មីប�ីត�ព់័ត័់ម៌ាន្ធអ�ពី័សកិាាសាលានាដោព័�ខាងមខុ និ្ធងដោ�មីបចីា�់ដោ�តមីការព័ភិាកា
អ�ពី័កមវិិធីិិសកានឹ្ធពុ័�ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� អកំសប្រម�សប្រមួ�សកិាាសាលា ចា�ដ់ោ�តមី���ងូ
ដោ�យដោធិាីការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាមួយអងគការសងគមស៊ីវិ�ិស�ខាន្ធ់ៗ (CSOs) សាា�័ន្ធរ�ឋ ន្ធិង
អំកត់សុូមត់ិ ឬ អំកប្រសាវិប្រជាវិជាជន្ធរងដោប្រគា�ជាយូរមកដោហីយ ដែ��ចា�់អារមិណ្ឌ៍ចូ�ដោពា�
��ដោណ្ឌរីការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក កំុងដោគា���ណ្ឌងដោ�មីបកីសាងការចូ�ូរួម ន្ធងិសទុី�ិឋនិ្ធយិមសប្រមា�់
សិកាាសាលា ន្ធងិ��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក ដោ�មីបពី័ា�មក�ណ្ឌត់ក់ារ
រពំ័�ងទុីកសប្រមា�់ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌន៍ាដោព័�ខាងមុខ ន្ធងិដោ�កីទី�កចូតិ់តអកំចូ�ូរមួចា�់ដោ�តមីដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តិ
ការណ្ឌ៍ដោន្ធ�ឱ្យយបាន្ធ�អជាមុន្ធ។ ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏បាន្ធ�ត�់ឱ្យកាសរំ��កដោ�ីងវិិញ
នូ្ធវិការអ�អាង�កក់ំុងចិូត់តជាយរូមកដោហយីថ្នា អ.វិ.ត់.ក មិន្ធទ្ទាន់្ធបាន្ធដោធិាកីចិូចការប្រគ�ប់្រគាន្ធស់ប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យ���ងូចា�ដ់ោ�តមីជាមួយន្ធ�ងស�ណ្ឌរួថីិមីយួ៖ ដោត់ជីន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិត់�ណាងព័កួដោគ
ចូង់បាន្ធអាីពី័ អ.វិ.ត់.ក កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោន្ធ�? ដោត់ីការខកចូិត់តពី័មុន្ធអាចូ
ដែប្រ�កាះយដោ�ជារដោ�ៀ�វារ�ថីិដីោ�ឹត់ចូ��ងដោ�ជីន្ធរងដោប្រគា�តាមវិធិិណីា? ដោទ្ទា��ជីាមាន្ធការសងីយ័
ខាះ�ងមកដោហយីកដ៏ោ�យ អកំចូ�ូរមួដែ��ដោយងីបាន្ធព័ដិោប្រគា�ដោ��� ់ជាព័ដិោសសអងគការមនិ្ធដែមន្ធ
រ�ាភ្នំិបា�កំុងប្រសុក ដែ���ន្ធមុខជាយូរមកដោហីយកំុងការង្ការដោ�ើីយត់�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌីរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា� - �ន្ធត�ង្កាាញអ�ព័ីសុទិី�ឋិន្ធិយម និ្ធងកតីរំដោភ្នំី��ាងខាះ�ង។ ដោ�ទីី�ញ្ជីច�់ ការ�ដោងកីត់
ចូ�ណា�់អារមិណ៍្ឌដោ�កំុងសិកាាសាលា ន្ធិង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ព័ុ�ដែមន្ធជាការ
ប្រ�ឈឺមណាស់ណាដោនា�ដោទី។

�នាា�់ព័ីមាន្ធការដោងឿង�ៃ�់ជាដោប្រចូីន្ធឆ្នាំា�ថ្នាដោត់ីត់ុលាការន្ធ�ងឱ្យយពួ័កដោគចូូ�រួមដែ�រឬដោទី 
ដោហយី�នាា�ព់័កីារង្ការរ��មិន្ធអាចូជ�ួគាាបាន្ធដោ�យសារជ�ងរឺាត់ត់ាត់រយ�ដោព័�ព័រីឆ្នាំា� ដោយងី
ហាក់ដោម�ីដោ�ញីថ្នា ភាគពីាកព់័ន័្ធធ ន្ធងិអកំ អន្ធវុិត់ត�ា�់ជាយូរមកដោហយីដោនា� ក�ព័ងុដោពារដោព័ញ
ដោ�យទីសីន្ធ� ន្ធិងដែ�ន្ធការដែចូករំដែ�កដោ�កំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍នាដោព័�ខាងមុខ និ្ធងកំុងការដោរៀ�ចូ�
ដែ�ន្ធការជាប្រ�ដោ�ជន្ធ៍���ុត់សប្រមា�់អាណ្ឌត់តិការង្ការដែ��ដោសសស�់ដោ� អ.វិ.ត់.ក ដែ��ខិត់
ជិត់មក��់។ ដោទ្ទា�ជា�ាងដោន្ធ�កតី ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�ក៏ជ�រុញឱ្យយមាន្ធការដោ�ីកដោ�ីង�ញ្ញាាប្រ�ឈឺម
ស�ខាន្ធ់ៗដោ�ីងដោទីៀត់ ជាថីិីមតងដោទីៀត់៖ ឧ�សគគនៃន្ធការដោធិាីឱ្យយការឈឺឺចា�់ដោរីដោ�ីងវិិញ ភាព័ចា�បាចូ់
ប្រត់� វិអន្ធុវិត់ត "វិិធីិសាស្ត្រសតមិន្ធ�ងកការឈឺឺចា�់" និ្ធង�ញ្ញាាឯកជន្ធភាព័ ន្ធិងការការពារអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងសាកីី ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ អំកចូូ�រួមដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធដោ�ីក�ញ្ញាាថ្នា 
ត់លុាការមិន្ធបាន្ធដោធិាទីី�នាក់ទី�ន្ធងបាន្ធ�អ ន្ធងិកចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ង�ត�់ព័ត៌័់មាន្ធ��ស់ាធារណ្ឌជន្ធ
កំុងរយ�ដោព័���ុនាះន្ធឆ្នាំា�ចូុងដោប្រកាយដោន្ធ�។ ដោមធាវិីមួយរូ�បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�ីភាព័ចា�បាចូ់កំុង
ការអន្ធវុិត់ត "យុទីធសាស្ត្រសត�ីប្រត់� វិ" ទី�នាកទ់ី�ន្ធង សប្រម�សប្រមួ� ន្ធងិសហការ ដោហយីបាន្ធអ�ពាវិនាវិ
ឱ្យយតុ់លាការដែចូករំដែ�កសមាារ�ឯកសារទ្ទា�ងអសឱ់្យយបាន្ធដោប្រចូនី្ធតាមដែ��អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធដោ�កំុង
��ណាក់កា�អន្ធតរកា��ស៏�ខាន្ធដ់ោន្ធ�។ សុទី�ិឋនិ្ធយិមដោន្ធ�ប្រត់� វិមាន្ធភាព័ចូាស់លាស ់ន្ធងិត់មាះភាព័
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអាីដែ����ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់អាចូ ន្ធិងមិន្ធអាចូសដោប្រមចូបាន្ធ។ ការ
រពំ័�ងទីកុរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�មនិ្ធប្រត់� វិដោ�កីដោ�ងីដោ�ដោព័�ដោន្ធ�ដោទី ដោ�មិីន្ធ�ដូោចាា�ន្ធ�ងដោធិាឱី្យយពួ័កដោគខកចិូត់ត
កាន្ធ់ដែត់ខាះ�ងដែថីម ដោទីៀត់។
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ដែ�អកដោ�ីការសន្ធៃនាទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោយីងហាក់ព័ិនិ្ធត់យដោ�ីញថ្នា CSOs ភាគដោប្រចូីន្ធចូង់
ដែសាងយ�់អ�ពី័ស�ដោណ្ឌី និ្ធង ទីសីន្ធ�ដោ�វិិញដោ�មក ជាពិ័ដោសស�នាា�់ព័ីរយ�ដោព័�ព័ីរឆ្នាំា�នៃន្ធ
ជ�ងរឺាត់ត់ាត់បាន្ធដោធិាឱី្យយអងគការដែ��មាន្ធការគតិ់គរូ�ចូូគាា កាន្ធដ់ែត់ដោធិាកីារង្ការ�ច់ូដោចូញពី័គាាខាះ�ង
ដោ�ីង។ �ចូចុ�បន្ធំដោន្ធ� អងគការជាដោប្រចូីន្ធបាន្ធចា�់ដោ�តីមដោ�ឹត់ការយកចិូត់តទីុក�ក់កាន្ធដ់ែត់ខាះ�ងដោ�ី
ការអភិ្នំវិឌ័ឍការដែប្រ�កាះយការ�ះស់�ត� រសប្រមា�់យុវិជន្ធ ឱ្យយដោមី�ដោ�ីញការដែប្រ�កាះយទ្ទា�ងដោន្ធ�នា
ដោព័�អនាគត់ ដែ��ចាក់ឫសគ�់ដោ�ីសន្ធតិភាព័ ន្ធិងសាាន្ធការណ្ឌ៍ដោប្រកាយជដោមាះ� ដែ��ព័ួកដោគ
បាន្ធធិ���ងកតី ន្ធិងសប្រមា�់ចាស់ៗជ�នាន្ធ់មុន្ធដែ��ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដែ��ភាគដោប្រចូីន្ធសថិត់កំុង
ភាព័ប្រកីប្រក ឬកា��ដោទីស���បាក���ិន្ធ។ ដោទ្ទា��ីជា CSOs សងឹ�មថ្នាន្ធ�ងដែប្រ�កាះយសងគម 
ដោ�ដោព័�មាន្ធការ�ះស�់ត� រជ�នាន្ធក់ដ៏ោ�យ អងគការដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�ភីាព័ចា�បាចូក់ំុង
ការដែប្រ�កាះយសាាន្ធភាព័��បាកដែ��អកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ជាជន្ធរងដោប្រគា�មាន្ធវិយ័ចូ�ណាស់ ក�ព័ងុ
ជួ�ប្រ�ទី�។

ដោ�ទី�ី��ុត់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធដោរៀ�ចូ� "សិកាាសាលាសតពីី័ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិការ�ីព័ា�ាយ
របាយការណ៍្ឌប្រ��កាដោ���ស់តពី័សីកមភិាព័ពាកព់័ន័្ធធជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក កំុង��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់" កំុងរយ�ដោព័��ីនៃថីៃដោព័ញ ចា�់ព័ីនៃថីៃទីី03 ��់នៃថីៃទីី05 ដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 ដោ�សណាាគារ Hyatt Regency កំុងរាជធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញ។ សកិាាសាលាបាន្ធចា�់ដោ�តមី 
និ្ធង�ញ្ជីច�ជ់ាមួយកមវិិធិិដីោ�កី និ្ធង�ទិីវិគគជាសាធារណ្ឌ� ដោ�យអន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយសាធារណ្ឌជន្ធចូ�ូរួម
តាមរយ�ការ�ាយ�ា�់តាមអុ�ន្ធធិឺណ្ឌិត់ ន្ធិងមាន្ធសមាជិកសារព័័ត់៌មាន្ធចូូ�រួម�ងដែ�រ។ កំុង
ពិ័ធីិដោ�ីកដោ�នៃថីៃទីី03 ដែខឧសភា មាន្ធដោភ្នំៀៀវិកិត់តិយសប្រ�មាណ្ឌ 120នាក់ រួមទ្ទា�ងឥសីរជន្ធ
មួយចូ�ន្ធួន្ធមកព័ី RGC សាាន្ធដោ�សកកមិការទីូត់ដោ�ទីបី្រកុងភ្នំំ�ដោព័ញ ន្ធិងអងគការអន្ធតរជាត់ិនានា។ 
វាគិនិ្ធកិត់តយិសកំុងព័ធីិិដោ�ីក និ្ធង�ទិី រួមមាន្ធ ឯកឧត់តម ប្រកាញ់ ត់នូ្ធ ីប្រ�ធាន្ធរ�ឋបា�សតទីី ីអ.វិ.ត់.ក 
ឯកឧត់តម Jacques Pellet ឯកអគគរ�ឋទីតូ់បារា�ង និ្ធងជាសហប្រ�ធាន្ធមិត់ត អ.វិ.ត់.ក ឯកឧត់តម 
ដែកវិ ដោរ�មី រ�ឋមស្ត្រន្ធតីប្រ�ត់ិភូ្នំអមនាយករ�ឋមស្ត្រន្ធតី និ្ធងជាប្រ�ធាន្ធគណ្ឌ�កមាះធិិការសិទីធិមនុ្ធសីកម័ុជា 
ន្ធងិជាអន្ធុប្រ�ធាន្ធ អចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍នៃន្ធប្រកុមការង្ការរាជរ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីកិចូច��ដោណ្ឌីរការនី្ធត់ិវិធិិី អ.វិ.ត់.ក. 
ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ David Cohen អកំសប្រម�សប្រមួ�សកិាាសាលា  ដោលាកជ�ទ្ទាវិ �ណ្ឌឌិត់ Beth 

Van Schaack ឯកអគគរ�ឋទីតូ់សហរ�ឋដោគាចូរណ្ឌស៍ហរ�ឋអាដោមរកិទីទី�ួ�ន្ធៃកុយតុ់តធិិមប៌្រព័ហទិីណ្ឌឌ
សក� (តាមរយ�សារវិីដោ�អូ); ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� ប្រ�ធាន្ធ VSS; ដោលាក ចាន់្ធ សាត់ ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី; ដោលាកប្រសី ដោព័ប្រជ ប្រសី�� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ; ឯកឧត់តម Mikami 

Masahiro ឯកអគគរ�ឋទូីត់ជ��នុ្ធ ន្ធងិជាសហប្រ�ធាន្ធមិត់ត អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិដោលាក Knut Rosandhaug 
អន្ធុប្រ�ធាន្ធរ�ឋបា�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក។ សិកាាសាលារយ�ដោព័��ីនៃថីៃដោន្ធ�ក៏មាន្ធវាគិិន្ធស�ខាន្ធ់ៗចូ�ន្ធួន្ធ
ប្របា�រូ�ចូូ�រួម រួមមាន្ធ ដោលាកប្រសី យ�ម សុធារី; ដោលាក Karim A.A. Khan, QC ដោលាក
ដោវិជី�ណ្ឌឌិត់ Christoph Sperfedlt ដោលាក Dato' Shyamala Alagendra ន្ធិងឯកឧត់តម 
�ី ចូន័្ធៃត់លុា។ សុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ��ស�ខាន្ធ់ៗ ទ្ទា�ងប្របា�ប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយ�ើុ��ញ្ញាា�ងដោ��ីទីពិ័ដោសាធិន្ធរ៍�ស់
វាគិនិ្ធ ដោ�យដោហត់ថុ្នាវាពាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងប្រ�ធាន្ធ�ទី និ្ធង�ញ្ញាាស�ខាន្ធ់ៗ ដែ��សកិាាសាលាន្ធ�ងដោធិាដីោ�ងី។

អំកចូ�ូរួមដោព័ញកំុងរយ�ដោព័� 03នៃថីៃ មាន្ធចូ�ន្ធួន្ធជាង 90នាក់ រួមទ្ទា�ងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 15នាក់។ អំកចូូ�រួមមាន្ធទ្ទា�ងត់�ណាង NGOs កំុងប្រសុក ន្ធិងអងគការ
អន្ធតរជាត់ិ សាា�័ន្ធរ�ឋ ន្ធិងសារមន្ធៃីរ ដោមធាវិីត់�ណាងដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី អំកសិកាឯករាជយ 
ដោមធាវិ ីនិ្ធងអំកប្រសាវិប្រជាវិ ប្រព័មទ្ទា�ងភាគ ីនិ្ធង�ុគគ�កិ អ.វិ.ត់.ក។ ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធនៃន្ធសិកាាសាលា
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បាន្ធ�ដោងកីត់ ន្ធិងដោរៀ�ចូ�ប្រកុមការង្ការចូ�ន្ធួន្ធប្របា��ីប្រកុម ដោ�ីមបីដោ�ីកជ�រុញការព័ិភាកាស៊ីជដោប្រ�ដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�ន្ធួន្ធប្របា��ី�ច់ូដោ�យដែ�កព័ីគាាកំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍រយ�ដោព័��ីនៃថីៃដោន្ធ�។ អំកចូូ�រួម
ប្រត់� វិបាន្ធ��ដែ�កជាប្រកុមមិន្ធដែមន្ធដោ�តាមចូ�ណា�់អារមិណ៍្ឌ និ្ធងជ�នាញរ�ស់ព័ួកដោគទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធប្របា��ី ដោជៀសវាងការដែ�ងដែចូកតាមអងគការសាា�័ន្ធរ�ស់ពួ័កដោគ។ ការដោរៀ�ចូ�
�ដូោចំូ�កជ៏ាវិធីិិមួយដោ�មីបធីានាថ្នាអងគការមាន្ធត់�ណាងចូូ�រួមដោប្រចីូន្ធនាក ់ប្រត់� វិបាន្ធដែ�ងដែចូកដោ�តាម
ប្រកុមទ្ទា�ងដោនា��ងដែ�រ។ ប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ង 8 រួមមាន្ធ៖ មួយប្រកុមដែ��មាន្ធសមាជិកជាដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ព័ិភាកាដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីសុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត ការព័ាបា�រ�ួស ភាព័ចាស់ជរា 
និ្ធងភារកិចូចចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា�; �ណ្ឌៈសារ�ាន្ធ និ្ធងឯកសារដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងការ
ការពារសាកី ីន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�; ទីីតា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត �ជូនី្ធយ�ាន្ធ ន្ធងិសកមិភាព័នៃន្ធការចូងចា�; 
ជន្ធជាតិ់ភាគត់ិចូ និ្ធងសាសនា; សិទីធិទីទួី�បាន្ធយុត់តិធិម៌ ន្ធិងជ�ន្ធួយដែ�ំកចូា�់; កិចូចសន្ធៃនា
អន្ធតរជ�នាន្ធ់ យុវិជន្ធ ន្ធិងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតតាមការដោរៀ�រា�់ដោ�យ�ា�់មាត់់; ការទីទីួ�សាោ�់ ន្ធិង
ស�ណ្ឌងសប្រមា�់អ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី និ្ធងដោយន្ធឌ័័រ។ ដោ�ដោព័��ញ្ជីច��ត់�ណាងអងគការដោ�ីងៗគាា
ដោ�កំុងប្រកុមការង្ការទ្ទា�ងប្របា��ីដោន្ធ� ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធសងឹ�មថ្នាន្ធ�ងអាចូឱ្យយមាន្ធការព័ិភាកាអ�ព័ី
មហិចូឆតារួម។ សមាសភាព័ចូប្រមុ�នៃន្ធប្រកុមន្ធីមួយៗដោ�ីក �ទីធភាព័ឱ្យយអំកត់សុូមត់ិសងគមស៊ីវិិ�
អាចូន្ធិ�យដោ�យ�ា�់ជាមួយសាា�័ន្ធរ�ឋ ឬអងគការអន្ធតរជាត់ិ ដោ�ីមបីដោ�ីកកម័ស់កិចូចសន្ធៃនា
ឱ្យយកាន្ធ់ដែត់ទូី��ទីូលាយ ស�ដោ��ដោងកីត់�ទីធភាព័នៃន្ធកិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការជាមួយអងគការនានា
ដែ����ដោព័ញការង្ការដោ�ីងៗគាា។

ដោប្រកាយពី័�ញ្ជីច�់វិគគដោព័ញអងគនៃន្ធសិកាាសាលា ប្រកុមព័ិភាកា និ្ធងវាគិិន្ធស�ខាន់្ធៗ 
របាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� សដោងេ��មអិត់អ�ពី័ស�ណ្ឌូមព័រ និ្ធងស�ដោណី្ឌ ដែ��បាន្ធទីទួី�កំុងរយ�ដោព័�
មួយឆ្នាំា�ចូុងដោប្រកាយនៃន្ធការព័ិដោប្រគា�ដោ���់។ ���ូង ដោយីងព័ិភាកាស�ដោណី្ឌនី្ធមួយៗកំុងចូ�ដោណាម
ស�ដោណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 20 ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធ ដោប្រកាយសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌអ�ពាវិនាវិកា�ព័ី
ដែខតុ់លា ឆ្នាំា�2021 ដោហយីដោយងីរួម�ញ្ជីច��ស�ណ្ឌមូព័រ និ្ធងស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌ
ដោន្ធ�។ រា�់ស�ណ្ឌមូព័រ និ្ធងស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងអសម់នុ្ធកា��រដិោចូឆទីសិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 
ប្រត់� វិបាន្ធ�ក់�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធទីី VI។ ដោយីងសដោងេ�មតិ់ និ្ធង�ទីធ��នៃន្ធ
ប្រកុមការង្ការប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ងប្របា��ី ដែ��បាន្ធព័ភិាកា�ាង �សុ��ុកំុងសកិាាសាលារយ�ដោព័�
�ីនៃថីៃ ដោហីយដោយីងព័ន្ធយ�់ ន្ធិង�ូកសរុ�ស�ដោណ្ឌីចូុងដោប្រកាយដែ��ប្រកុមទ្ទា�ងប្របា��ីបាន្ធដោ�ីកដោ�ីង
ដោ�កំុងកមវិិធីិិដោព័ញអងគ�ិទីសកិាាសាលាដោ�នៃថីៃទី0ី5 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ �នាា�ម់ក ដោយងី
ព័ិភាកាស�ណ្ឌូមព័រ ន្ធិងស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ដែ��ដោយីងបាន្ធទីទួី�ដោប្រកាយសិកាាសាលាដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 រួមទ្ទា�ងស�ដោណ្ឌី ន្ធិងស�ណ្ឌូមព័រចូ�ន្ធួន្ធប្របា�មួយពី័ភាគីពាក់ព័័ន្ធធស�ខាន្ធ់ៗ�ូចូជា៖ 
មជឈមណ្ឌឌ��ុបាាណា មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកម័ុជា (ន្ធងិដោលាក Michael Karnavas) អងគការ
កតកីរុណា សារមន្ធៃរីឧប្រក�ិឋកមបិ្រ��័យព័ជូសាសន្ធទួ៍ី�ដែសើង អងគការយវុិសន្ធតភិាព័ កមវិិធិិអីភ្នំវិិឌ័ឍន៍្ធ
ធិន្ធធាន្ធ។ ជាចូុងដោប្រកាយ របាយការណ៍្ឌដោន្ធ�ក៏សដោងេ�ស�ណូ្ឌមព័រ ន្ធិងស�ដោណ្ឌីដែ��ដោកីត់ដោចូញព័ី
ការ�ន្ធតព័ភិាកាជាមយួ�គុគ� និ្ធងអងគការនានាដែ��មនិ្ធមាន្ធ�ទីធភាព័ចូ�ូរមួដោព័ញដោ�ញកំុង
សិកាាសាលាកា�ព័ីដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 �ង ដែ�រ៖ ទីីមួយ ប្រកុមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
�ដែន្ធថមចូ�ន្ធនួ្ធ 60នាក់ បាន្ធចូ�ូរមួដោ�កំុងដោវិទីកិា VSS-CPLCL ដោ�នៃថីៃទី1ី3 ឧសភា ឆ្នាំា�2022 
បាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 04។ ទីីព័ីរ ប្រកុមអំកសដោងកត់ការណ្ឌ៍ អំកប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធិងអំកត់សុូមតិ់ដោ�
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដែ��បាន្ធជួ�ព័ិភាកាដោ�យដែ�ក ដោហីយបាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌីសរុ�ចូ�ន្ធួន្ធ 03 
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ដោ�យដែ�កព័គីាា ន្ធងិប្រកុមសហគមន្ធក៍ម័ុជា ដែ��មនិ្ធចូ�ូរមួសកមដិោ�កំុងសិកាាសាលាដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 បាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌ�ីដែន្ធថមចូ�ន្ធនួ្ធព័រី រួមទ្ទា�ងស�ដោណ្ឌ�ីមអតិ់សប្រមា�់កមវិិធីិិអភ្នំវិិឌ័ឍការសកិា
វិ�បធិម៌កម័ុជា និ្ធងការកសាងអត់តសញ្ញាាណ្ឌវិិជីមាន្ធ�ដែន្ធថមសប្រមា�់ដោកិងជ�នាន់្ធដោប្រកាយ �ក់ជូន្ធ
ដោ�យវិិទីាសាាន្ធប្រសាវិប្រជាវិសងគមអន្ធុវិត់តដោ�កម័ុជា ដែ��មាន្ធមូ��ាន្ធដោ�ទីីប្រកុង�ុង�ុ�ចូ រ�ឋ 
កា�ីហា័រញាំា។ ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�កំុងឧ�
សម័ន័្ធធទី ីVII។ សរុ�មក ដោយងីបាន្ធសដោងេ�ស�ដោណ្ឌ ីន្ធងិស�ណ្ឌមូព័រចូ�ន្ធនួ្ធប្រ�មាណ្ឌ 50 ព័អីងគការ 
�គុគ� ឬ ប្រកុម�ុគគ� ដោ�មនុ្ធ កំុងអ��ុងដោព័� និ្ធងដោប្រកាយសកិាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។

ដោយីងដោមី�ដោ�ីញចូាស់ថ្នា ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងឡាយបាន្ធ�ង្កាាញអ�ព័ីឱ្យកាសសហការ 
ដោហយីស�ដោណ្ឌភីាគដោប្រចូនី្ធបាន្ធក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌអងគការនៃ�គូសហការរចួូដោហយីប្រសា� ់ឈឺរដោ�ី
ម�ូ�ាន្ធនៃន្ធការសន្ធៃនាដោ�មនុ្ធ កំុងអ��ុងដោព័� ន្ធងិដោប្រកាយសិកាាសាលា។ ជាពិ័ដោសស ស�ដោណ្ឌី
មួយចូ�ន្ធួន្ធដោ�ីកដោ�ីងប្រ�ធាន្ធ�ទីប្រសដោ�ៀងគាា ដោពា�គឺការរកាទីីតា�ងដោ�តាមមូ��ាន្ធជា
កដែន្ធើងចូងចា� ន្ធិងការដោរៀន្ធសូប្រត់ ដោហីយន្ធ�ងការ�ញ្ជីច��ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ជាមួយយុវិជន្ធ
ជ�នាន់្ធដោប្រកាយដោ�កំុងកមិវិិធីិទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ស�ដោណី្ឌភាគដោប្រចីូន្ធក៏ដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័ភាព័ចា�បាចូ់ប្រត់� វិការ
រាជរ�ាភ្នំិបា�សហការដោ�ីគដោប្រមាងទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោ�ីមបីមាន្ធន្ធិរន្ធតរភាព័យូរអដែងាង ន្ធិងមាន្ធភាព័ជា
មាាស់ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌបាន្ធដោសំីសុ� �ូចូៗគាាឱ្យយ�ន្ធតការគា�ប្រទី��់
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដោ�ឹត់ស�ខាន្ធ់ដោ�ីអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដោ�យមិន្ធប្រត់� វិ
�ញ្ជីឈ�់ប្រត់�មសវិនាការដោ� អ.វិ.ត់.ក ដោនា�ដោ�ីយ។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី បាន្ធគូស�ញ្ញាាក់
�ដែ��ៗអ�ព័កីាររងទីកុេឈឺចឺា� ់និ្ធងរ�សួ�ើ� វិចូតិ់តជាសាក�ដោ�យសាររ�� DK ដោហីយពួ័កដោគ
�ង្កាាញអ�ពី័��ណ្ឌងប្របាថ្នាាមិន្ធចូង់ឱ្យយការដោកីត់មាន្ធសាជាថីិី និ្ធងសង �ឹមថ្នាអំកជ�នាន់្ធដោប្រកាយន្ធ�ង
មិន្ធអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធអ�ដោពី័ដោ�រដោ�ដែ��ដោន្ធ�ដោកីត់ដោ�ីងមតងដោទីៀត់។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ភាគដោប្រចីូន្ធដោ�ឹត់ស�ខាន្ធ់ដោ�ីអំកជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ ដោ�យដោសំីសុ�ឱ្យយដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�ស់ពួ័កដោគ 
ជាមួយយុវិជន្ធឱ្យយបាន្ធដោប្រចីូន្ធតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ ដោ�ីមបីលាត់ប្រត់�ងការព័ិត់ ន្ធិងព័ប្រង�ង
ការ�ី��ា។ ប្រកុម ន្ធិងស�ដោណី្ឌភាគដោប្រចីូន្ធបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ដោ�ីកកម័ស់ការ�ីព័ា�ាយ
ព័័ត៌់មាន្ធ ន្ធិងយុទីធសាស្ត្រសតទី�នាក់ទី�ន្ធងសាធារណ្ឌជន្ធឱ្យយបាន្ធដោ�ឿន្ធ ដោ�យគូស�ញ្ញាាក់ថ្នា
កំុងរយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ចុូងដោប្រកាយដោន្ធ�មាន្ធសភាព័ដោសៃៀមសាាត់់ជាដោហត់ុនា�ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ មាន្ធការខកចូិត់ត ន្ធិងមិន្ធស�ាយចិូត់ត។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ប�បដោវិណី្ឌជាដោប្រចីូន្ធបាន្ធ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ដោ�ីមបី�ន្ធតហួសព័ីប្រក�ខ័ណ្ឌឌសិកាាសាលា 
ដោហីយន្ធ�ងកិចូចប្រ�ជុ�ប្រ�ចា�ប្រតី់មាសកំុងកប្រមិត់អំកចូូ�រួមតិ់ចូ ដោ�ីមបីជដែជកអ�ពី័�ញ្ញាា�ដោចូចកដោទីស 
ឬប្រ�ធាន្ធ�ទីជាក់លាក់។

ដោប្រ�ពី័�គុគ�ទ្ទា�ងឡាយដែ��រងទុីកេដោវិទីនាដោ�យ�ា�់ដោប្រកាមការប្រគ�់ប្រគងរ�ស់រ��
ដែខិរប្រកហម មិន្ធថ្នាជាមន្ធុសីដោព័ញវិ័យ ឬ កុមារ ស�ដោណ្ឌី�ក់ជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ 
ដែ��បាន្ធដែចូករំដែ�ក ន្ធិង�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងដោព័�សិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ដោហីយ�ក់
ជូន្ធនាដោព័�ដោប្រកាយមក សុទីធដែត់បាន្ធ�ង្កាាញចូាស់ថ្នា ទិី�ឋភាព័នៃន្ធជន្ធរងដោប្រគា�អន្ធតរជ�នាន់្ធ ប្រត់� វិ
ដោ�ើីយត់�ឱ្យយបាន្ធដោព័ញដោ�ញ ដោ�ីមបីសដោប្រមចូដោគា�ដោ�សមប្រស�ដោ�ន្ធ�ង��ណាក់កា�នៃន្ធ
សកមិភាព័ដែ��ដោ�ដោសសស�់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។

ទី�ិឋភាព័អន្ធតរជ�នាន់្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�រួមមាន្ធរ�ួស�ើ� វិចូតិ់ត ដែ���ន្ធត���ពា��់�ប់្រគួសារ និ្ធង
ព័�រ�ឋកម័ុជាកំុងរងាងប់្រ�មាណ្ឌ 70% ដោធិៀ�ន្ធ�ងប្រ�ជាជន្ធដោកតី់ដោប្រកាយរ��ដែខរិប្រកហម។ ចូ�ណ្ឌចុូ
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ដោន្ធ�មាន្ធការទីទួី�សាោ�់ជារួមដោ�កំុង សិកាាសាលាថ្នាមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធ���ុត់ ដោហីយក៏បាន្ធ
គូស�ញ្ញាាកថ់្នាជាការង្ការអាទិីភាព័សប្រមា��់�ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�។់ �ចូូបាន្ធ�ញ្ញាាក់
ដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�� ប្រកុមទ្ទា�ងអស់ប្រត់� វិទីទីួ�បាន្ធអត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ពី័កមិវិិធិីដែ��ដោន្ធ� ដោហីយ
ការដែសាងរកការព័ិត់ ការ�ី��ា ន្ធិងសកមិភាព័ដែ��ពាក់ព័័ន្ធធប្រត់� វិ "ដោធិាីមូ��ាន្ធីយកមិ" ដោ�ីមបី
ឱ្យយមាន្ធប្រ�សិទីធ ភាព័។ ស�ដោណ្ឌី និ្ធងស�ណូ្ឌមព័រ ក៏�ូចូជារបាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍កា�ពី័ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2021 ក៏បាន្ធអ�ពាវិនាវិជារួមឱ្យយមាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់វិិធិីសាស្ត្រសត 

"ដោជៀសវាងការ�ងកការឈឺឺចា�"់ និ្ធងដោ�មីបធីានាថ្នាកមវិិធិិដីោ�កំងុ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
មិន្ធនា�ឱ្យយមាន្ធការ���ទីងគិចូ�ើ� វិចូិត់តជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ជាថីិីមតងដោទីៀត់។ វាគិិន្ធ
សុធារីបាន្ធដោ�ីកឧទ្ទាហរណ្ឌ៍អ�ពី័ការឈឺឺចា�់អាចូដោកីត់មាន្ធដោ�ីងវិិញដោ�ដោព័�ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធអ�ដោព័ីហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធិងអាពាហ៍ព័ិពាហ៍ដោ�យ�ងេ� បាន្ធដោ�ីកទី�កចិូត់តឱ្យយដោរៀ�រា�់អ�ព័ីអាីដែ��
ពួ័កដោគបាន្ធរងទុីកេឈឺឺចា�់ ដោ�ីមបីជាវិិធិី "ព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចិូត់ត" ��ុដែន្ធត�ទីធ��ទីទួី�បាន្ធគឺ
ការមាក់ង្កាយដោ�វិិញ។ �ូចូដោលាកប្រសីបាន្ធដោ�ីកដោ�ីង អំកទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិទីទួី�បាន្ធ "ឱ្យកាស
ប្រ�ក�ដោ�យសុវិត់ថិភាព័ដោ�ីមបីដែថីើង" ដោហីយឱ្យកាសដោន្ធ�អាចូដោកីត់ដោ�ីងដោ�បាន្ធបាន្ធ�ុ�ប្រតាដែត់
អំកចូូ�រួមជដែជក ដែ��មាន្ធជ�នាញ ន្ធិង�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធចា�បាចូ់ បាន្ធ��ដោព័ញ�ុដោរ�កេខណ្ឌឌ ន្ធិង
មាន្ធការដោប្រត់ៀម�កេណ្ឌ�ជាដោប្រសចូ ដោទីី�អាចូធានាសុវិត់ថិភាព័ដែ��ដោន្ធ�។

អកំចូ�ូរួម ន្ធងិស�ដោណ្ឌជីាដោប្រចូនី្ធកប៏ាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�តី់ប្រម� វិការដោរៀ�ចូ�កមវិិធិិទី្ទាក់ទីង
ន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�តាមសហគមន៍្ធមូ��ាន្ធដោ�យ�ា�់។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រ�ដែហ�ភាគដោប្រចូីន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងជាញ�កញាំ�់���តុ់ដោ�យអ�ពាវិនាវិកំុងទីប្រមង់ជាការសាងសង់សត� � ដែ��ដោយងីមិន្ធ
គួរយ�់ថ្នាប្រត់�មជាការចូង់បាន្ធ "អគារសត� �" ដោនា�ដោទី ��ុដែន្ធតជាទីីតា�ងកណាា� អាចូថ្នាជា
មជឈមណ្ឌឌ�ដោ�ជិត់សហគមន្ធ៍ អាចូឱ្យយសហគមន្ធ៍មាន្ធការព័ិភាកា ការដែសាងរកការព័ិត់ ន្ធិង
ការចូងចា� "ត់ទី�់មុខគាា" ជាជាងការដោរៀ�ចូ�ដោ�ទីីតា�ងដែ��ព័ួកដោគមិន្ធសូវិសំា�ដោ�រាជធានី្ធ
ភ្នំំ�ដោព័ញ។ ដោយីងប្រត់� វិ�ញ្ញាាក់ឱ្យយចូាស់ថ្នា រា�់ប្រកុមការង្ការដោ�កំុងសិកាាសាលា រា�់ដោសចូកតី
ដែថីើងការណ្ឌរ៍�សដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីនិ្ធងដោមធាវិរី�ស់ព័កួដោគកំុងនាមជាអកំត់�ណាង ដោហយី
រា�់ស�ដោណ្ឌី ចា�់តា�ងព័ីដោវិទិីកា VSS កា�ពី័នៃថីៃទី1ី3 ឧសភា ឆ្នាំា�2022 បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ
មាន្ធការសាងសង់សត� � ន្ធិងទីីតា�ងរំ��កការចូងចា�ដោ�តាមមូ��ាន្ធទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ ចូ�ណុ្ឌចូ
ដោន្ធ�ដោសៃរីដែត់មាន្ធការឯកភាព័ជាឯកចូឆន្ធៃ ដោហយីស�ខាន្ធដ់ោនា�គឺគរួទីទី�ួយក និ្ធងដោ�ើយីត់�ឱ្យយបាន្ធ។

�ូចូដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ បាន្ធដោ�កីដោ�ងី�ាងប្រសួចូប្រសាវិអ�ពី័�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ�ា�់ខើួ ន្ធ
រ�សព់័កួដោគដោ�កំុង សិកាាសាលា ភាព័ជាមាាសជ់ាដោ�តាមទីីតា�ងមូ��ាន្ធពិ័ត់ជាមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់
ណាស់ ប្រ�សិន្ធដោ�ីដោយងីចូង់ឱ្យយកមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ�ទីទួី�បាន្ធដោជាគជ័យ។ ភាព័ជាមាាស់ �ូចូបាន្ធ
គូស�ញ្ញាាក់ចូាស់ គឺដោ�ចូដោចូញព័កីារសដែមតងមតិ់រ�ស់ពួ័កដោគ ន្ធងិរមួទ្ទា�ងការ�ក�់ញ្ជីច��ពួ័កដោគ
ជានៃ�គដូោ�កំុង��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ�។ រដោ�ៀ���ដោណ្ឌរីការដែ��ដោន្ធ� កជ៏ាកតាសឹ�ខាន់្ធមយួដោ�មីបសីដោប្រមចូ
បាន្ធចីូរភាព័�ងដែ�រ។ ការដោធិាីមូ��ាន្ធីយកមិមិន្ធគួរដោធិាីតាមគ�រូ "មួយប្រត់� វិប្រគ�់សាាន្ធភាព័" ដោនា�
ដោទី ��ុដែន្ធតប្រត់� វិដោធិាី�ាងណាដោ�ើីយត់�ដោ�តាមត់ប្រម� វិការ ន្ធិង�ទីធភាព័នៃន្ធ�រិការណ្ឌ៍ន្ធីមួយៗ។

ធាតុ់�ី�មយួដោទីៀត់នៃន្ធចូរីភាព័ គឺការរមួ�ញ្ជីច��ការ�ដោងកតី់កមវិិធីិិ និ្ធងការកសាងប្រក�ខណ័្ឌឌ
កចិូចសហការ។ ការដោធិាសីមាហរណ្ឌកមដិែ��ដោន្ធ�អាចូតាមព័រីរ�ូភាព័៖ ទីមីយួ ចា�បាចូប់្រត់� វិរួម�ញ្ជីច��
កមវិិធិិបី្រសដោ�ៀងគាា ឬ ពាក់ព័ន័្ធធកំុងចូ�ដោណាម CSOs ន្ធងិសាា�ន័្ធដែ��ក�ព័ងុដោធិាកីារដោ��ីញ្ញាា ន្ធងិ
ប្រ�ធាន្ធ�ទី ឬ កមិវិិធិីពាក់ព័័ន្ធធរួចូដោហយី ដោ�ីមបីគា�ប្រទី��់កិចូចសហការ និ្ធងដោជៀសវាងការដោធិាីការ
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ជាន្ធ់គាា ឬ �ដែ��ដោ�ីគដោប្រមាងទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ទីីព័ីរគឺជាការដោធិាីសមាហរណ្ឌកមជិាមួយ សាា�័ន្ធរ�ឋ 
ឬ កមិវិិធិីពាក់ព័័ន្ធធ ដែ��អាចូដោ�ឹត់យកចិូត់តទីុក�ក់ប្រ�ក�ដោ�យចីូរភាព័ដោ�ី�ញ្ញាាទ្ទា�ងដោន្ធ�
កំុងរយ�ដោព័�ដែវិង។ គរួកត់ស់�គា��់ងដែ�រថ្នា កំុងករណ្ឌខីើ� សមាហរណ្ឌកមអិាចូរមួ�ញ្ជីច��ការ
កសាងទី�នាកទ់ី�ន្ធងកចិូចសហការជាមយួ សាា�ន័្ធអន្ធតរជាតិ់ ដោប្រ�ដែត់ជាមួយសាា�័ន្ធ RGC ��ដុែន្ធតអាី
ៗអាប្រស័យដោ�ីសាាន្ធភាព័ ឬ ប្រ�ធាន្ធ�ទីពាក់ព័័ន្ធធ។

ដោ�យសារធិន្ធធាន្ធថីវិិកាមាន្ធក�ណ្ឌត់់សប្រមា�់សកមិភាព័ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ន្ធិង
មហចិូឆតិានៃន្ធវិសិា�ភាព័ការង្ការ ដែ��បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញនៃន្ធសិកាាសាលា ន្ធងិស�ដោណ្ឌី 
មាន្ធ�កេណ្ឌ�ធិ�ដោធិង ការប្រ�កួត់ប្រ�ដែជងកំុងចូ�ដោណាមភាគីពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធ�ងជ�ឥទីធិព័�អវិិជីមាន្ធដោ�ី
ឱ្យកាសរួម ដោហយីទី�ន្ធងជាអាចូនា�ឱ្យយកមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោធិាី�ច់ូដោ�យដែ�កជា�ុ� ទីី���ុត់ដោធិាីឱ្យយខូចូ
��់ចីូរភាព័កំុងរយ�ដោព័�យូរ។ �ូចូបាន្ធ�ញ្ញាាក់ដោ�យប្រកុមទីី7 ដោ�កំុងវិគគដោព័ញអងគ ចូ�ណុ្ឌចូ
ដែ��ជាប្រ�ដោ�ជន្ធស៍ប្រមា�ភ់ាគពីាក់ព័ន័្ធធទ្ទា�ងអស់ ក៏�ូចូជាប្រ�ជាជន្ធដែ��ន្ធ�ងទីទួី�ដោសវា គឺដោធិាី
�ាងណាយកចូ�ដោណ្ឌ���ង �ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ ន្ធិងធិន្ធធាន្ធដោ�កំុងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដោធិាីជាចូ�ណុ្ឌចូខាះ�ង
សប្រមា�ភ់ាគីចូ�ូរមួទ្ទា�ងអស។់ ព័កួដោគបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការ�ដោងកតី់ដោវិទិីកាកចិូចសហការ ដោ�យ
ប្រត់� វិរួម�ញ្ជីច��សងគមស៊ីវិ�ិ ន្ធិងសាា�័ន្ធរ�ឋ ដោ�ីមបីដោ�ីកកម័ស់ចូីរភាព័រយ�ដោព័�ដែវិង។

�ញ្ញាាទីូដោ�មួយដោទីៀត់ដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងគឺរដោ�ៀ�ដោ��ប្រសាយសាាន្ធភាព័ដែ��
ដោកីត់ដោ�ីងដោ�តាមសហគមន្ធ៍ជាដោប្រចូីន្ធ ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងជន្ធដោ�ិីសអាចូរស់ដោ�ជាមួយគាា 
��ុដែន្ធត �ូចូប្រកុមទីី8 បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង មិន្ធអាចូឱ្យយមាន្ធភាព័សុខ�ុមជាមួយគាា។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ជា
ការពិ័ត់ណាសទ់្ទាកទ់ីងន្ធ�ងប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការដោធិាមី�ូ�ាន្ធយីកម�ិចូូបាន្ធដោរៀ�រា�ខ់ាងដោ� ី��ដុែន្ធតក៏
ដោ�កីដោ�ីង�ញ្ញាាកាន្ធដ់ែត់ស៊ីជដោប្រ�អ�ពី័វិធិិណីាខើ�ដែ��អាចូសដោប្រមចូបាន្ធ�អ���តុ់។ ប្រ�ធាន្ធអងគភាព័ 
VSS គឺដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� ដោសំីថ្នា ការអ�់រំអាចូដោ�ឹត់ដោ�ីការ�ដោងកីត់អត់តសញ្ញាាណ្ឌដែខិរដោប្រកាយ
រ��ដែខិរប្រកហម ដែ��ករណី្ឌដោន្ធ�អាចូជួយដោ�ីកកម័ស់ភាព័សុខ�ុមរមនា និ្ធងទី�់សាាត់់ការ
ដោកីត់ដោ�ីងនៃន្ធអ�ដោព័ីហិងា។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រស�ន្ធ�ងការសិកា វិ�បធិម៌ និ្ធងអត់តសញ្ញាាណ្ឌវិិជីមាន្ធ 
ដែ�� ASRIC បាន្ធអ�ពាវិនាវិដោ�កំុងស�ដោណ្ឌដីែ��សហគមន្ធដ៍ោប្រ�ប្រ�ដោទីសបាន្ធដោធិាដីោ�ងីនាដោព័�
កន្ធើងមក។

ត់ប្រម� វិការបាន្ធ�ង្កាាញទូីដោ����តុ់ដោ�យប្រកុមដោ�កំុងសកិាាសាលា ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌី និ្ធងស�ដោណ្ឌជីាដោប្រចូីន្ធ ដែ��អាចូជាភាព័ចា�បាចូ់���ុត់ដោនា�គឺការដែថីទ្ទា�ជន្ធរងដោប្រគា�ចាស់ៗ 
ដែ��កាន្ធដ់ែត់ប្រត់� វិការខាះ�ងដោ�ងីជាដោរៀងរា�ឆ់្នាំា�។ ត់ប្រម� វិការដោន្ធ�បាន្ធ�ញ្ញាាក់�ាងខាះ�ងដោ�យប្រកុម
ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោ�កំុងដោសចូកតដីែថីើង�ញ្ជីច�ក់ំុងសកិាាសាលា ដោ�យពួ័កដោគបាន្ធអ�ពាវិនាវិ
ឱ្យយមាន្ធការ�ដោងកតី់សមាគមសប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា�ចាស់ៗ ដោប្រកាមកិចូចសហការគាាជាមយួនៃ�គ ូដោ�មីបី
�កដ់ោចូញកមវិិធិិ ី�ន្ធដោ��ដោងកតី់មជឈមណ្ឌឌ�មនុ្ធសីចាស់ដោ�តាមសហគមន្ធម៍យួៗ ដោ�យ
�ញ្ជីច��វិត់តអារាមដោ�តាមមូ��ាន្ធ ឱ្យយដោ�រីត់នួាទី�ីស៏�ខាន្ធដ់ោន្ធ� និ្ធងរមួ�ញ្ជីច��ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��
មនិ្ធប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ�ដ់ោ�យ�ា� ់ឬ ចូ�ូរួមដោ�យ�ា�់ដោ� អ.វិ.ត់.ក ដោហយីន្ធ�ង�ត�់ការដែថីទ្ទា�
សុខភាព័ ប្រព័មទ្ទា�ង�ងក�ទីធភាព័ដោ�ៃរចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធងអ�់រំយុវិជន្ធជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដែ��មិន្ធដោជឿ
ដោរឿងរាាវិអ�ពី័ដែខិរប្រកហមដែ��ព័ួកដោគបាន្ធឮនាដោព័�កន្ធើងមក។

ជាចូងុដោប្រកាយ ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីកំុងនាមប្រកុម ន្ធងិ�ុគគ� មាន្ធឥទីធពិ័�ដោប្រចូនី្ធ។ 
ពួ័កដោគទីទី�ួបាន្ធដោគារព័ ន្ធងិដោកាត់សរដោសរី�ាងទូី��ទីលូាយ ដោហយីដោគា�ជ�ហរ�រឹ៏ងមា�កំុងការ
សដែមតងមតិ់ និ្ធងដែចូករំដែ�កការពិ័ត់អ�ពី័ទុីកេ��បាករ�ស់ពួ័កដោគ បាន្ធ�ត�់ឱ្យយព័ួកដោគន្ធូវិអ�ណាចូ
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�ើ� វិចូតិ់ត ន្ធងិការ�ញ្ជីចុ��ញ្ជីច���ាងធិ�ដោធិងសប្រមា�់ព័កួដោគ។ ករណ្ឌដីោន្ធ�គរួដែត់ប្រត់� វិចាត់ទ់ីកុជាធិន្ធធាន្ធ
�ស៏�ខាន្ធដ់ោ�មីប�ីន្ធត ន្ធងិប្រទីប្រទីងស់ហគមន្ធ ៍ន្ធងិការង្ការ ជន្ធរងដោប្រគា�រ�សស់ាលាកត។ី ដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ�កំុងប្រកុមទី2ី ដោសំថី្នា ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌគរួអាចូដោសំសីុ�ការគា�ប្រទីឱ្យយមាន្ធកមិ
វិិធិីជាក់លាក់ពី័អភ្នំិបា�ដោខត់តដោ�ថ្នាាក់ដោប្រកាមជាត់ិ។ អងគការ ឬ សមាគមត់សុូមត់ិជន្ធរងដោប្រគា�
ជាក់លាក់ អាចូត់សុូមត់ិឱ្យយបាន្ធខាះ�ងកាះ ទ្ទាមទ្ទារត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� 
ន្ធិងរយ�ដោព័�ដែវិង។ 

�ទីធភាព័ដោន្ធ�ទីទួី�បាន្ធការគា�ប្រទីដោ�កំុងសិកាាសាលា និ្ធងដោ�កំុងការព័ិដោប្រគា�
ដោ���់នាដោព័�ដោប្រកាយមក ដោ�យស�ដោណី្ឌ�មអិត់មួយចូ�ន្ធួន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ VSS រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
ដែប្រ�កាះយដោ�ជាសាា�័ន្ធត់សុូមតិ់អចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍សប្រមា�់ជន្ធ រងដោប្រគា�។ សាា�័ន្ធដោន្ធ�អាចូប្រត់� វិបាន្ធ
ចាត់ទ់ីកុជាសាា�ន័្ធត់សុមូត់សិាធារណ្ឌ� ឬ ការ�ិ�័យប្រ�ជាព័�រ�ឋ ដោធិាកីារត់�ណាងជន្ធរងដោប្រគា�
ដោ�ប្រគ�់វិសិយ័សាធារណ្ឌ� ន្ធងិឯកជន្ធ។ សាា�ន័្ធដោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិមាន្ធឯករាជយភាព័ដែ�កំន្ធដោ�បាយ 
ក�៏�ដុែន្ធតប្រត់� វិទីទួី�សាោ� ់ន្ធងិអាចូទីទួី�ថីវិកិាព័ ីRGC។ ម�ូនិ្ធធិិ�ដែន្ធថម អាចូទីទីទួី�បាន្ធតាមរយ�
ការនៃរអង្កាោសថីវិកិាពី័ស�បុរសជន្ធកំុងប្រសុក ន្ធងិអន្ធតរជាត់ ិក�ូ៏ចូជាការ�ត�មូ់�និ្ធធិពីិ័មាាស់ជ�នួ្ធយ
អន្ធតរជាតិ់ដោ�កំុង��ណាក់កា����ូងរ�សខ់ើួ ន្ធ។ ដោ�មីបឱី្យយការ�ះស�់ត� រដោន្ធ�អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ អងគភាព័ 
VSS ប្រត់� វិការធិន្ធធាន្ធកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធជាងដោន្ធ�ដោ�ដោព័�ដោន្ធ� រមួទ្ទា�ង�គុគ�ិកមាន្ធធិន្ធធាន្ធដោព័ញដោ�ញ 
ន្ធងិដោ�សកកម ិន្ធងិវិសិា�ភាព័ការង្ការ ដែ��ប្រត់� វិដោធិា�ីចូចុ�បន្ធភំាព័។ រយ�ដោព័�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់ដោ�ីមបីជាមូ��ាន្ធប្រគ��សប្រមា�់សាា�័ន្ធត់សុូមត់ិជន្ធរងដោប្រគា�អចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍
ដោន្ធ� ដែ��ន្ធ�ង�ន្ធត��ដោណ្ឌីរការ ឯករាជយព័ី អ.វិ.ត់.ក �នាា�់ព័ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
បាន្ធ�ញ្ជីច�់។

ដោប្រកាយពី័ទីសីន្ធ�ទ្ទា�ងដោន្ធ�បាន្ធប្រ�មូ�រចួូដោហយី ន្ធងិដោប្រកាយទីទី�ួបាន្ធឱ្យកាសសប្រមា�់
�ន្ធតការពិ័ដោប្រគា�ដោ���ដ់ោ�មីបអីភ្នំវិិឌ័ឍកមវិិធិិពីាកព់័ន័្ធធ អាដីែ��មនិ្ធទ្ទាន់្ធចូាស់ដោ�ដោ�យីគឺដែ�ន្ធការ
ថីវិិកា ន្ធិងការចាត់់ដែចូង សកមិភាព័ និ្ធងកមិវិិធីិមាន្ធត់នៃមើនានាដែ��បាន្ធដោសំីដោ�ីងដោ�កំុងទី�ព័័រ
ទ្ទា�ងឡាយ ដែ��សដោងេ�អ�ព័ីសិកាាសាលា ន្ធិងស�ដោណ្ឌី ដោ�មុន្ធ ន្ធិងដោប្រកាយប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោនា�។ 
ស�ដោ�ងរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិភាគពីាក់ព័ន័្ធធគរួរួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុងការព័ភិាកាដែ��ដោន្ធ�។ អ.វិ.ត់.ក 
គួរមាន្ធភាព័ចូាស់លាស់ ន្ធិងមាន្ធត់មាះភាព័អ�ពី័ដែ�ន្ធការរ�ស់ខើួ ន្ធ។ �ូចូបាន្ធ�ញ្ញាាក់ដោ�កំុង
របាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� ដោយីងមិន្ធដោប្រ�ីប្របាស់វិិធិីសាស្ត្រសត "កមិវិិធីិមួយប្រត់� វិប្រគ�់សាាន្ធភាព័" ចូ�ដោពា�ការ
�ត�់មូ�ន្ធិធិិ ន្ធិងប្រគ�់ប្រគងកមិវិិធីិ ឬគដោប្រមាងដែ��បាន្ធដោសំីដោ�ីងដោនា�ដោទី ដោហីយគ�រូ�៏�អ���ុត់
ន្ធ�ងប្រត់� វិក�ណ្ឌត់ស់ប្រមា�ក់មវិិធិិនីី្ធមយួៗដោ�យដែ�កៗព័គីាា។ ដោ�កំុងការអន្ធវុិត់តការង្ការដោរៀ�ចូ� និ្ធង
សាា�័ន្ធ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី មាាស់ជ�ន្ធួយព័ីខាងដោប្រ� RGC ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក 
ខើួ ន្ធឯងគរួព័ចិារណាដោ�យដោ�ីកចូ�ហន្ធវូិមដោធិាបាយ��៏អ���តុ់ ដោ�មីប�ីដោប្រមដីោសចូកតបី្រត់� វិការរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា�។ ត់មាះភាព័ ន្ធិងគណ្ឌដោន្ធយយភាព័គួរ�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�កំុង��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ�។

មុន្ធដោព័�ការប្រ�កាសសា��ីកាសាាព័រកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ន្ធិងការ�ញ្ជីច�់
��ណាកក់ា�តុ់លាការដោ� អ.វិ.ត់.ក ស�ខាន់្ធ���តុ់ដោនា�គឺ អ.វិ.ត់.ក គួរចា�់ដោ�តមីក�ណ្ឌត់ស់កមភិាព័ 
ន្ធងិដោរៀ�ចូ�កមវិិធីិិតាម����់��ដោ�យដែ��បាន្ធព័ភិាកាដោ�កំុងរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ� ន្ធងិដោ�កំុង
ឯកសារដោ�ីងដោទីៀត់។ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងមាាស់ជ�ន្ធួយប្រត់� វិដែត់ព័ិន្ធិត់យដោមី�ថ្នាដោត់ីកមិវិិធិីណាខើ�ដែ��
ដោប្រត់ៀមរចួូជាដោប្រសចូអាចូអន្ធវុិត់តភាះមៗ ដោហយីកមវិិធិិណីាខើ�ដោទីៀត់ដែ��ប្រត់� វិការដោព័�ប្រសាវិប្រជាវិ�ន្ធត 
ឬ ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ។ កមិវិិធិីជាដោប្រចូីន្ធដែ��បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងសិកាាសាលា និ្ធងដោ�កំុងស�ដោណ្ឌី
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�ដែន្ធថមរួមមាន្ធ��ណាក់កា�សាក�បងដែ��អាចូចា�់ដោ�តីមភាះមៗដោ�ដោព័���ណាក់កា�ដោ�
ដោសសស�់ចា�់ដោ�តីម ដោពា�គឺ ដោ�ដោ�ីមឆ្នាំា�2023 ដោហីយ�នាា�់មក កមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ���ណ្ឌង
ព័ប្រងីកវិិសា�ភាព័ដោ�ជាកមិវិិធីិសកាឹន្ធុព័�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសសប្រមា�់ឆ្នាំា�ទីីព័ីរ និ្ធងទីី�ី នៃន្ធ
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ដោយីងដោ�ីកទី�កចូិត់តឱ្យយមាាស់ជ�ន្ធួយជាត់ិ ឬ អន្ធតរជាតិ់
សកាឹនុ្ធព័� ដែ��មិន្ធអាចូពិ័និ្ធត់យដោមី�របាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�ឱ្យយបាន្ធដោព័ញដោ�ញដោ�ដោ�ីយ សូម
ព័ិន្ធិត់យឱ្យយបាន្ធ�ិត់��់ន្ធូវិស�ដោណី្ឌ�មអិត់ដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធទីី VI ន្ធិងទីី VII។ ត់ប្រម� វិការ�នាាន្ធ់
ជាក់លាក់ចូ�ន្ធួន្ធព័ីរ ដែ��បាន្ធដោ�ចូដោ�ីងកំុងដោព័�សិកាាសាលា ន្ធិងដោ�កំុងស�ដោណី្ឌដែ��បាន្ធ
�ក់មុន្ធ ន្ធិងដោប្រកាយប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ ដោហីយដែ��អាចូ���ពា�់��់កមិវិិធីិដោ�ីងដោទីៀត់ ក៏ប្រត់� វិ
គូស�ញ្ញាាក់ ន្ធិងប្រត់� វិដោ�ើីយត់�ភាះមៗ�ងដែ�រ។ 

ត់ប្រម� វិការទីីមួយ អ.វិ.ត់.ក តាមរយ� VSS ន្ធិង CPLCLs ប្រត់� វិដែត់ដោធិាីយុទីធនាការ
ប្រគ�់ប្រជុងដោប្រជាយមួយ ដោ�ីមបីតាម�ន្ធរា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីនី្ធមួយៗ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធ
ទីទួី�សាោ�់កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 និ្ធង002 ន្ធិងអំកដែ��បាន្ធ អន្ធុវិត់តកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003, 
004, 004/01, និ្ធង 004/02។ សាា�័ន្ធ ន្ធិងអងគភាព័ទ្ទា�ងដោន្ធ� ប្រត់� វិ��ងអ�ពី័�ទីធ��
សប្រមា�់��ដោណ្ឌីរការនី្ធតិ់វិិធិីទ្ទា�ងដោនា� និ្ធងគដោប្រមាងស�ណ្ឌងដែ��បាន្ធដោធិាីដោ�ីងរហូត់មក��់
ដោព័�ដោន្ធ� ដោហីយប្រត់� វិមាន្ធ ឱ្យកាសដោធិាីការសដោប្រមចូចិូត់តអ�ព័ីព័័ត់៌មាន្ធឯកជន្ធរ�ស់ខើួ ន្ធ ដែ��ន្ធ�ង
ប្រត់� វិដោធិាីចូ�ណាត់់ថ្នាាក់ដោ�ីងវិិញជាចុូងដោប្រកាយដោ�ីឯកសារស�ណ្ឌុ�ដោរឿង។ ការង្ការទ្ទា�ងដោន្ធ�មិន្ធដែមន្ធ
ជាកិចូចការតូ់ចូតាចូដោនា�ដោទី ដោហីយគួរចា�់ដោ�តីមភាះមៗ ជាជាងរង់ចា�ឱ្យយ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�
ដោសសស�់ចា�់ដោ�តមីជាមុន្ធសនិ្ធ។ ការង្ការ�ចូូគាាគកឺារគិត់គរូការង្ការទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងមាាស់�ណ្ឌឹ�ង។ 
ការចូងប្រកងព័័ត៌់មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងអស់គួរចា�់ដោ�តីមឱ្យយដោហីយ ដោ�យសារដោ�ខទីូរស័ព័ៃ ឬ 
អាសយ�ាន្ធរ�ស់អកំដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ជាដោប្រចូនី្ធអាចូបាន្ធ�ះស�់ត� ររួចូដោ�ដោហយី។ ប្រ�សនិ្ធដោ�ី 
VSS ន្ធងិ CPLCLs ប្រត់� វិការធិន្ធធាន្ធ�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�ីមប ីអន្ធវុិត់តកចិូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ� ធិន្ធធាន្ធ
ទ្ទា�ងដោនា�គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ជូន្ធ។ កចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ�ចា�បាច់ូដោធិាដីោ�ងីដោ�មីបដីោគារព័សទិីធរិ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��ចូ�ូរមួកំុង��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិ ីដោហយីកដ៏ោ�មីប�ីង្កាាញ��ព់័កួដោគថ្នា ការចូ�ូរួម 
ន្ធិង�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធរ�ស់ពួ័កដោគមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ��ដោភ្នំើចូដោចា�ដោ�ីយ។ ដោន្ធ�គឺជាជ�ហាន្ធចា�បាចូ់មួយ 
មុន្ធដោព័� អ.វិ.ត់.ក ព័ប្រងីកដោ�សកកមិរ�ស់ខើួ ន្ធដោឆ្នាំះ�ដោ�រកសកមិភាព័ ឬ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ង
ដោ�ឹត់ស�ខាន្ធ់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា�ស�ដោ�ដែសាងរកការ�ី��ា ន្ធិងការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត។ ដោន្ធ�ក៏
ជា��ដោណ្ឌរីការមួយដែ��មាន្ធដែត់ អ.វិ.ត់.ក - មនិ្ធដែមន្ធសាា�ន័្ធខាងដោប្រ� ដោពា�គឺ CSOs ពាក់ព័ន័្ធធ 
- ដោនា�ដោទីដែ��អាចូប្រគ�់ប្រគង ន្ធិងអន្ធុវិត់តបាន្ធ។

ទីីពី័រ ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដែ��មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ និ្ធងមាន្ធន្ធ័យជាង
ដោន្ធ� គបឺ្រត់� វិអនុ្ធវិត់តតាមទិីន្ធនំ្ធយ័ដោ�មីប្រគាអ�ពី័ការយ�់ដោ�ញីរ�ស ់អ.វិ.ត់.ក និ្ធង��ដោណ្ឌរីការយតុ់តធិិម៌
អន្ធតរកា�ដោ�កម័ុជា។ ទីិន្ធំន្ធ័យដោន្ធ�គួរដែត់ក�ណ្ឌត់់ដោគា�ដោ�មិន្ធប្រត់�មដែត់ចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា� អំក
រសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ឬដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ��ដុោណាះ�ដោនា�ដោទី ��ដុែន្ធតកច៏ូ�ដោពា�យុវិជន្ធ�ងដែ�រ។ ការ
សាា�សៃង់មត់ពិ័កីំុងចូ�ដោណាមប្រ�ជាជន្ធមិន្ធបាន្ធដោធិាដីោ�ងីកំុងរយ�ដោព័�ជាដោប្រចូនី្ធឆ្នាំា�មកដោហយី ដោហយី
ទ្ទា�ង អ.វិ.ត់.ក និ្ធងភាគីសងគមស៊ីវិ�ិពាកព់័ន័្ធធអាចូទីទី�ួបាន្ធអត់ថប្រ�ដោ�ជន៍្ធពី័ទីនិ្ធនំ្ធយ័ជាដោប្រចូនី្ធ
ដែ��អាចូទ្ទាញដោចូញពី័ការសាា�សៃង់មតិ់ដោន្ធ�។ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដែ��ដោន្ធ�ក៏អាចូប្រត់� វិបាន្ធ
ដោប្រ�ីប្របាស់ដោ�ីមបីសាកសួរសាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័កមិវិិធិី ឬដោគា�ការណ៍្ឌដែ��ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញកំុង
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

028



កំុងដោព័�ជាមួយគាាដោន្ធ� ��ដោណ្ឌរីការព័ដិោប្រគា�ដោ���ដ់ោ�កីចូ�ហដែ��មាន្ធការចូ�ូរមួ
ព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងត់�ណាងរ�ស់ព័ួកដោគដោ�ីស�ដោណ្ឌី ន្ធិងដោ�ីស�ណួ្ឌរអ�ពី័ការ�ត�់មូ�និ្ធធិិ និ្ធង
ការប្រគ�់ប្រគង ន្ធ�ងព័ប្រង�ងកមិវិិធិី ន្ធិងទីទីួ�បាន្ធ "ការយ�់ប្រព័ម" ដែ�ំកន្ធដោ�បាយ ន្ធិងសងគម។ 
ការសដោប្រមចូចិូត់តដោ�ីងដោទីៀត់ប្រត់� វិដោធិាដីោ�ងី�ដែន្ធថមដោទីៀត់ ដោពា�គឺ ដោហតុ់���ដោងកតី់ឱ្យយមាន្ធសិកាាសាលា 
ប្រកុមការង្ការ�ដោចូចកដោទីស ឬ ការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់�ដែន្ធថម។ ដោ�ទីី���ុត់ វាអាប្រស័យដោ�ីសងគម
ស៊ីវិ�ិ ឬតួ់អងគរ�ឋកំុងការក�ណ្ឌត់ថ់្នាដោត់ខីើួ ន្ធចូង់ដោធិាអីា ីន្ធងិរដោ�ៀ�ដែ��ខើួ ន្ធន្ធ�ងអនុ្ធវិត់តការង្ការទ្ទា�ងដោន្ធ�។ 
ការជួ�ប្រ�ជុ�រួម ដែ�� �តួ ចូដោ�តីមដោ�យ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងដោ�ឹត់ដោ�ីទីសីន្ធ�រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធ�ង
ជួយជាប្រ�ដោ�ជន៍្ធ��់អងគការទ្ទា�ងអស់ដោន្ធ�បាន្ធប្រ�ដោសីរជាងមុន្ធ ជ�រុញឱ្យយមាន្ធកិចូចសហការ
ជាជាងការប្រ�កួត់ប្រ�ដែជង ន្ធិងដោរៀ�ចូ�រចូនាសម័័ន្ធធ��ណាក់កា�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
រយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ប្រ�ក�ដោ�យដោជាគជ័យ ន្ធិងដែ�ើ�ា។

អាដីែ��បាន្ធដោ�ចូដោ�ីងកំុងរយ�ដោព័���នុាះន្ធដែខកន្ធើងមកដោន្ធ� ពាក់ព័ន័្ធធ�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ
នៃន្ធការចូ�ូរួមព័ភីាគីពាកព់័ន័្ធធ ដោ�សីកមភិាព័ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� គ�ឺទីធភាព័�វ៏ិដិោសសវិសិា�
ដោ�កីារង្ការកសាងដោករ៍���ដែណ្ឌ�រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ ដោ�ដោព័�ដែ��ត់លុាការ�ន្ធចូ�ូ��ណាក់កា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ��ណាក់កា�ដោន្ធ�គឺជាឱ្យកាសប្រ�មូ�កមាះ�ង ការដោ�តជាាចិូត់ត ន្ធិងជ�នាញ 
ដែ��បាន្ធដែសតងដោចូញដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការដែ��ដោកីត់ដោចូញព័ីការអ�ពាវិនាវិរ�ស់សហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍ឱ្យយ�ក់ស�ដោណ្ឌីជូន្ធអងគសិកាាសាលា។ ស�ដោណ្ឌីដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធសហដោ�ប្រកម
របាយការណ៍្ឌ គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��បាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា និ្ធងស�ដោណ្ឌី ស�ណ្ឌូមព័រ
ដែ���ដោងកតី់ដោ�ងីកំុងអ��ុងដោព័� និ្ធងនាដោព័�ដោប្រកាយមក ជារួមបាន្ធ�ង្កាាញឱ្យយដោ�ីញ�ទីធ��
នៃន្ធការចូ�ូរួមរ�សស់ងគមស៊ីវិ�ិជាមយួត់លុាការ ន្ធងិសាា�័ន្ធរ�ឋ កំុងរយ�ដោព័� 16ឆ្នាំា�កន្ធើងមក
ដោន្ធ�។ ដោ�ដោព័��ើុ��ញ្ញាា�ងព័ីអាីដែ��ដោយីងបាន្ធសិកា ន្ធិងសដោងកត់ដោ�ីញ នាដោព័�កន្ធើងមក ដោធិាី
ឱ្យយដោយងីយ�ច់ូាស់អ�ព័អីាដីែ��អាចូសដោប្រមចូបាន្ធ ប្រ�សនិ្ធដោ��ីទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ�៏សមប� រដែ��ដោន្ធ�អាចូ
ប្រត់� វិបាន្ធ�កព័ិដោសាធិន្ធ៍ប្រ�ក�ដោ�យប្រ�សិទីធភាព័ ដោ�ីមបីដោ�ើីយត់�ដោ�តាមត់ប្រម� វិការ ដោគា�ដោ� 
និ្ធងប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់ៗដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោ�កំុងសិកាាសាលា។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមគឺដោធិាី�ូចូដោមតចូ
ដោ�ីមបីឱ្យយសកាានុ្ធព័�ទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�ចូដោចូញជាដែ�ើ�ា។ សិកាាសាលាដោន្ធ�ប្រគាន្ធ់ដែត់ជា��ណាក់ការ
ចា�់ដោ�តមីមួយដែត់��ដុោណាះ� ��ដុែន្ធតដោ�យសារដែត់ការចូ�ូរមួ�ាង�សុ��ុ ន្ធងិសាះរត់នីៃន្ធកិចូចសហការ
ដែសតងដោចូញតាមរយ�អំកចូូ�រួម វាបាន្ធ�ត�់នូ្ធវិព័ន្ធើឺនៃន្ធកតីសងឹ�មដោឆ្នាំះ�ដោ�មុខ ដែ��អាចូ�ញ្ជីច��
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ជាមួយន្ធ�ងកមិវិិធិីនានា ជាប្រ�ដោ�ជន្ធ៍��់សងគមកម័ុជា
សប្រមា�់�ន្ធត��ដោណ្ឌីរដោ�មុខ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ជាត់�ណាងនូ្ធវិដោករ៍���ដែណ្ឌ��៏យូរអដែងាង ន្ធិងមាន្ធត់នៃមើ
ចូ�ដោពា�ការង្ការទ្ទា�ងអស់ដែ�� អ.វិ.ត់.ក សដោប្រមចូបាន្ធដោ�កំុងកមវិិធិិ�ីីព័ា�ាយដោ�តាមសហគមន្ធ៍
ដែ��ទីទួី�បាន្ធដោជាគជ័យខ័ស់ និ្ធងមាន្ធការចូូ�រួមជាមួយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ដោន្ធ�ជា
ឱ្យកាសមួយដែ��មិន្ធគួរដោមី�រំ�ង។

�ូចូបាន្ធ�ញ្ញាាក់ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ� ស�ដោ�ងរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌប្រត់� វិដោ�រីត់នួាទីសីំ��កំុងការក��ណ្ឌត់រ់�ូរាង ន្ធងិអន្ធវុិត់តកមវិិធីិិទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�
�ូចូបាន្ធព័ភិាកាខាងដោ�។ី ដោ�យទីទី�ួបាន្ធ ឱ្យកាសដោ�មីបចីូ�ូរមួប្រ�ក�ដោ�យអត់ថន្ធយ័ដោ�កំុង
សកិាាសាលា ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបីាន្ធដែថីើងជាឱ្យឡារកិ ន្ធងិប្រ�ក�ដោ�យថ្នាមព័�អ�ពី័ត់ប្រម� វិការ
រ�ស់សហគមន្ធ៍រ�ស់ព័ួកដោគ។ ការសាឹ�់សដោមើង ន្ធិងការចូូ�រួមរ�ស់ព័ួកដោគមិន្ធប្រត់�មដែត់មាន្ធ
សារ�ស�ខាន្ធ់��ុដោណាះ�ដោទី វាក៏ជាមដោធិាបាយ�៏�អ���ុត់ដោ�ីមបីធានាថ្នាត់ប្រម� វិការកមិវិិធីិប្រត់� វិបាន្ធ
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�ដោងកីត់�ាងប្រត់�មប្រត់� វិ ន្ធិងដោ��ប្រសាយប្រ�ក�ដោ�យប្រ�សិទីធភាព័។ ដោ�ចូុង�ញ្ជីច�់នៃន្ធសិកាាសាលា
ដែខឧសភា ឆ្នាំា� 2022 ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដោព័ប្រជ ប្រសី�� បាន្ធដោធិាីសុន្ធៃរកថ្នា�ិទីកំុងនាម
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់-ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីង ដោទីៀត់។ ដោលាកប្រសីបាន្ធ
ព័ន្ធយ�់ថ្នា ប្រ�សិន្ធដោ�ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ ដោនា�
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ន្ធ�ងរួមគាាដោ�ីមបីដោ�ីកថីិដែ��ព័ួកដោគបាន្ធកាន្ធ់ដោ�កំុងប្រទី� ងរ�ស់ព័ួកដោគ
កំុងរយ�ដោព័� 40 ឆ្នាំា�ចូុងដោប្រកាយដោន្ធ�។ អ.វិ.ត់.ក រាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ
ឥ�� វិដោន្ធ�មាន្ធគ�និ្ធត់ ឧ�ករណ្ឌ៍ ធិន្ធធាន្ធ និ្ធង�ណាាញដោ�ចូ�ដោពា�មុខព័ួកដោគ ដោ�ីមបីធានាថ្នា
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោន្ធ�មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័���ុត់កំុងការដោ�ីកកម័ស់ និ្ធង�ដោងកីត់
កមិវិិធីិដែ��បាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� និ្ធងការ�ក់�ញ្ជីច��ឯកសារភាា�់រ�ស់វា។ 
ដោន្ធ�ជាឱ្យកាសមួយដោ�ីមបី�ដោណ្ឌឹីមយកកំុងនាមអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់-ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងមន្ធុសី
ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។

ដោយីងសងឹ�មថ្នារបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ��ត�់នូ្ធវិដែ�ន្ធទីី�ង្កាាញ�ើ� វិសប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក កំុង
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ន្ធិងប្រក�ខ័ណ្ឌឌជាក់ដែសតងសប្រមា�់អំក�ត�់មូ�និ្ធធិកិំុងការ
�ត�់ការគា�ប្រទីកំុងការកសាងសមទិីធ�ិ�កន្ធើងមក ដោ�ីមប�ីដោងកតី់ដោករ៍���ដែណ្ឌ�ព័តិ់ប្របាក�សប្រមា�់ 
អ.វិ.ត់.ក នៃន្ធត់នៃមើយូរអដែងាងសប្រមា�់កម័ុជា។ 
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អាណ្ឌត់តកិារង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់សប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក

ត់ួនាទីីរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការដែ��ដោ�ដោស
ស�់ដោ� អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងគដោប្រមាងស�ណ្ឌង

��ដោណ្ឌីរដោ�ីមទីង ន្ធិងដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធសិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា�





ដោលាក ដោខៀវិ ស��ន្ធ ដោ�កំុងនៃថីៃទីី3 
នៃន្ធសវិនាការ �ណ្ឌឹ�ងកំុង ស�ណ្ឌុ� ដោរឿង 
002/02 ដោ�នៃថីៃទីី18 ដែខ សីហា 
ឆ្នាំា�2021។

អស់រយ�ដោព័�ជាង 15ឆ្នាំា�ចា�់តា�ងពី័ការ�ដោងកីត់ដោ�ីង អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុង
ត់លុាការកម័ុជា (អ.វិ.ត់.ក) បាន្ធ�ន្ធមក���់�ណាក់កា�អន្ធតរកា��ស៏�ខាន់្ធមយួដោ�ដោព័�
ដោន្ធ�។ កិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីតិ់វិិធីិចុូងដោប្រកាយរ�ស់សាលាកតីដោន្ធ� ន្ធ�ងប្រត់� វិ�ញ្ជីច�់ដោ�ចុូងឆ្នាំា�2022 
�នាា�់ពី័អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�ត់ុលាការក�ពូ័�ប្រ�កាសសា��ីកាសាាព័រកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 
ប្រ�ឆ្នាំ�ង ដោខៀវិ ស��ន្ធ ដែ��ជាដោម��កនា�ជាន្ធ់ខ័ស់ចុូងដោប្រកាយរស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីរ��កម័ុជា
ប្រ�ជាធិិ�ដោត់យយ (DK) ដែ��ប្រគ�់ប្រគងប្រ�ដោទីសកម័ុជាចា�់ពី័ឆ្នាំា�1975 ��់ ឆ្នាំា�1979។ 
ទីណ្ឌឌិត់ចូ�ន្ធួន្ធព័ីរនាក់ គឺ កា�ង ដោហកកអាំវិ ដោ� ឌុ័ចូ ន្ធិង ន្ធួន្ធ ជា បាន្ធទីទួី�មរណ្ឌភាព័ ចូ�ដែណ្ឌក
ជន្ធជា�ដ់ោចាទីពី័រនាកដ់ោទីៀត់ ទីទី�ួមរណ្ឌភាព័មនុ្ធដោព័�សដោប្រមចូព័ិរុទីធភាព័ ដោហីយ 05នាក់ដោទីៀត់ 
ព័ុ�ប្រត់� វិបាន្ធដោស៊ី�សួរដោប្រកាយដោសចូកតសីន្ធំិ�ាន្ធ�ឋម ន្ធិងដោចាទីប្រ�កាន្ធ់�ញ្ជីី�ន្ធដោ�ជ�ន្ធុ�ជប្រម�។ ជន្ធ 
រងដោប្រគា� និ្ធងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័ DK គឺជាចូ�ករជ�រុញ��ដោណ្ឌីរការទ្ទា�ងដោន្ធ�កំុងរយ�ដោព័� 
15ឆ្នាំា�ចូងុដោប្រកាយដោន្ធ�។ មនិ្ធថ្នាតាមរយ�ការចូ�ូរមួន្ធតី់វិិធិិរី�សព់័កួដោគកំុងការដោស៊ី�អដោងកត់ ន្ធងិ
ការជ�ន្ធុ�ជប្រម�កំុងនាមជាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ង�រហិារ ឬ ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ឬ តាមរយ�ការចូ�ូរួម
រ�សព់័កួដោគដោ�កំុងគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីសងគមស៊ីវិ�ិកំុងការកសាងការ�ី��ា ន្ធងិការដែសាងរកការព័តិ់
ដោ�ខាងដោប្រ��ន្ធៃ�ស់វិនាការ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ បាន្ធដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�ស់
ព័ួកដោគ ន្ធិង�ន្ធើឺស�ដោ�ងរ�ស់ព័ួកដោគ។ សព័ានៃថីៃដោន្ធ� ខណ្ឌ� អ.វិ.ត់.ក ក�ព័ុងព័ិចារណា�ិទី�ញ្ជីច�់
��ដោណ្ឌរីការជ�ន្ធុ�ជប្រម�រ�ស់ខើួ ន្ធ ជ�ពូ័កថីិមីយួក�ព័ងុរងច់ា�ដោ�កី��ដោណ្ឌរីការដោ�កំុងមខុង្ការដែ��ដោ�
ដោសសស�់រ�សស់ាា�័ន្ធដោន្ធ� ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ដ់ោ�កំុងកចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀងរ�សរ់ាជរ�ាភិ្នំបា�
កម័ុជា (RGC) ន្ធិងអងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ (UN)។ ជន្ធ រងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោ�
ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ន្ធិងសហគមន្ធ៍ដោ�ជុ�វិិញព័ិភ្នំព័ដោលាក ន្ធ�ង�ន្ធតជាសសរសតមភប្រគ��សប្រមា�់
��ណាក់កា��នាា�់ដោន្ធ�។ ដោ���ុនាះន្ធដែខចុូងដោប្រកាយខាងមុខ មុន្ធដោព័� អ.វិ.ត់.ក �ះស់�ត� រដោ�
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធចា�់ដោ�តីមកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងជាសាធារណ្ឌ�
ថីិីមួយ ដោ�ីមបីប្រ�មូ�គ�និ្ធត់ ន្ធិងដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធជាមួយសាធារណ្ឌជន្ធ អំកពាក់ព័័ន្ធធសងគម
ស៊ីវិិ� និ្ធងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងត់�ណាងរ�ស់ពួ័កដោគ។ របាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�
សដោងេ�ការពិ័ដោប្រគា�ដោ��� ់ន្ធងិការដោរៀ��កេណ្ឌ�កំុងរយ�ដោព័���នុាះន្ធដែខថីិីៗ ដោន្ធ�ដោប្រត់ៀមសប្រមា�់
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសស�់ ដែ��ជិត់មក��់ រួមទ្ទា�ងសិកាាសាលាថីិីៗសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា�
ដែ��បាន្ធដោធិាដីោ�ីងកា�ព័ដីែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ របាយការណ៍្ឌដោន្ធ�មាន្ធដោគា���ណ្ឌង�ត�ន់្ធវូិ
ការយ��់�ង ការវិភិាគ ន្ធងិដែ�ន្ធទី�ីង្កាាញ�ើ� វិ រមួជាមយួគដោប្រមាងជាកល់ាក ់ដែ��បាន្ធដោសំ�ីដោងកតី់
ដោ�ីងដោ�យភាគីពាក់ព័ន័្ធធ ន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�សកមដិោ�កំុង��ដោណ្ឌរីការព័ដិោប្រគា�ដោ���ជ់ា�ន្ធត�នាា�់ 
ដោ�ីមបីធានាថ្នា អាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ��ដោព័ញតាម សដង់�រខ័ស់ដែ��
ជន្ធរងដោប្រគា� អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ សមន្ធ�ងទីទីួ�បាន្ធ។
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កា�ពី័នៃថីៃទី2ី2 ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2018 មហាសន្ធំបិាត់នៃន្ធអងគការសហប្រ�ជាជាត់បិាន្ធដោសំឱី្យយ
អគគដោ�ខាធិកិារចា�ដ់ោ�តមី��ដោណ្ឌរីការព័ដិោប្រគា�ដោ���ជ់ាមយួ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងរាជរ�ាភ្នំបិា� សតពី័ី
ការអភ្នំវិិឌ័ឍសកមភិាព័��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់�នាា�់ព័តុី់លាការ�ទិី�ញ្ជីច�់��ដោណ្ឌរីការ 
1។ អគគដោ�ខាធិិការបាន្ធ�ក់របាយការណ៍្ឌជូន្ធមហាសន្ធំិបាត់ ដោ�យព័ិព័ណ្ឌ៌នាអ�ព័ីដែ�ន្ធការ
សប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ និ្ធងដោរៀ�រា�់�មអិត់ កំុងដោនា�រួមមាន្ធ��ដោណ្ឌីរការ 
ដែ��ដោសចូកតបី្រពាងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ងី2។ ប្រក�ខ័ណ្ឌឌដែ��បាន្ធអភិ្នំវិឌ័ឍ កំុង
ទីប្រមង់ជាដោសចូកតីប្រពាងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមរវាងអងគការសហប្រ�ជាជាតិ់ ន្ធិងរាជរ�ាភ្នំិបា�
កម័ុជា ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការកាត់់ដោសចូកតីដោប្រកាមចូា�់ កម័ុជា ន្ធូវិ�ទីឧប្រកិ�ឋកមិដែ��បាន្ធប្រ�ប្រព័�ត់តកំុង
សម័យកម័ុជាប្រ�ជាធិ�ិដោត់យយ សតពីី័ការដោរៀ�ចូ�អន្ធតរកា� និ្ធងការ�ញ្ជីច�ក់ារង្ការរ�សអ់ងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
វិិសាមញ្ជីញប្រត់� វិបាន្ធអគគដោ�ខាធិិការ �ក់ជូន្ធមហាសន្ធំិបាត់អន្ធុម័ត់កា�ព័ីនៃថីៃទីី7 ដែខកកក� 
ឆ្នាំា�2021។ ដោសចូកតីប្រពាងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់ ន្ធិងចូ�ូជាធិរមាន្ធដោ�ដោព័�
ចូ�ុហត់ថដោ�ខាដោរៀងៗខើួ ន្ធ ដោ�យត់�ណាងអងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ (UN) និ្ធង RGC កា�ពី័
នៃថីៃទី1ី1 ដែខសហីា ឆ្នាំា�2021 និ្ធងនៃថីៃទី2ី6 ដែខសីហា ឆ្នាំា�2021។ អត់ថ�ទីនៃន្ធកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង
�ដែន្ធថមប្រត់� វិបាន្ធ�ក់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ I នៃន្ធរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។

មាប្រតា 2 នៃន្ធឧ�សម័័ន្ធធសតីព័ី "មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់" ដែចូងអ�ព័ីប្រក�ខ័ណ្ឌឌនៃន្ធ
សកមិភាព័ដែ��ដោ�ដោសសស�់ទ្ទា�ងអស់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។ �ទី�បញ្ជីញត់ិតនៃន្ធមាប្រតា 2 
�ូចូដែ��ដោយីងន្ធ�ងដោ�ីញ ទ្ទាមទ្ទារការ�កប្រសាយហិត់់ចូត់់ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់ឱ្យយសកមិភាព័ដែ��
ដោ�ដោសសស�់ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� មាន្ធអត់ថន័្ធយ និ្ធងទីទួី�បាន្ធ�ទីធ��ប្រស�តាមអាណ្ឌត់តិ
ការង្ការ�ូចូមាន្ធដែចូងដោ�កំុងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម។

�ចូូបាន្ធដោរៀ�រា�់ដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌរ�សអ់គគដោ�ខាធិកិារ "ដោគរំព័�ងទីកុថ្នា អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
វិសិាមញ្ជីញន្ធ�ង�ន្ធត អន្ធវុិត់តមខុង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�ស់ប្រមា�រ់យ�ដោព័��ីឆ្នាំា����ងូ"3។ ទ្ទាកទ់ីង
ន្ធ�ងមុខង្ការដោ�ដោសសស�ទ់្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� មាប្រតា 2 អ�ពាវិនាវិប្រត់ង់ដែ�កំពាកព់័ន័្ធធឱ្យយដោធិាី
សកមភិាព័ ដែ�� "�ត�ក់ារការពារ��ជ់ន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិសាកី។ី [...] �ីព័ា�ាយព័ត័់ម៌ាន្ធ��់
សាធារណ្ឌជន្ធទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម� និ្ធងតាម�ន្ធការអន្ធុវិត់តស�ណ្ឌង ដែ���ត�់ជូន្ធដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌតីាម�កេខណ្ឌឌត់ប្រម� វិ"។ ប្រកុមទ្ទា�ង�ួន្ធ�ចូូមាន្ធដែចូងដោ�កំុងខ�បញ្ជីញត់តទិ្ទា�ងដោន្ធ� 
- ជន្ធរងដោប្រគា� សាកីី ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងសាធារណ្ឌជន្ធ - �ដោងកីត់ជាវិិសា�ភាព័
សកមិភាព័�៏ទីូ��ទីូលាយទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ដោ�ចូដោចូញព័ីរបាយការណ្ឌ៍ដែខធិំ� ឆ្នាំា� 

អា�តាីិកាារាងារាខែដ្ឋាលាគ្រោះនៅគ្រោះសាសាសាលា់
សា�មាាប់ អ.វ.តា.កា 

ដោសចូកតីសដោប្រមចូមហាសន្ធំបិាត់ (UNGA) 
73/279 A, ប្រ�ធាន្ធ�ទីព័ិដោសសទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ថីវិិកាកមិវិិធិីសប្រមា�់រយ�ដោព័�ព័ីរឆ្នាំា� 
2018-2019 (ចូុ�នៃថីៃទីី22 ដែខធិំ� 
ឆ្នាំា�2018) ទី�ព័័រ 3-4។ សូមដោមី��ងដែ�រ 
ដោសចូកតីសដោប្រមចូដោប្រកាយ �ន្ធត��ដោណី្ឌរការព័ិដោប្រគា�
ដោ���់៖ ដោសចូកតីសដោប្រមចូ UNGA 74/263, 
កមិវិត់ថុព័ិដោសសទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងស�ដោណ្ឌីសុ�ថីវិិកាកមិវិិធិី
សប្រមា�់ឆ្នាំា�2020 (នៃថីៃទីី27 ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2019) 
ទី�ព័័រ 2-3; ដោសចូកតសីដោប្រមចូ UNGA 75/257 
A, អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុងតុ់លាការកម័ុជា 
- មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ (នៃថីៃទីី30 ដែខធិំ� 
ឆ្នាំា�2020) ន្ធិង ដោសចូកតីសដោប្រមចូ UNGA 
75/257 B អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញញកំុង
ត់ុលាការកម័ុជា - មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ 
(នៃថីៃទីី7 ដែខកកក� ឆ្នាំា�2021)។

1

UNGA, អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុងត់ុលាការ
កម័ុជា - មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់៖ 
របាយការណ្ឌ៍អគគដោ�ខាធិិការ A/75/809 
(នៃថីៃទីី19 ដែខមីនា ឆ្នាំា�2021)។

២
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2021 រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍ដែ��ចាត់ត់ា�ងដោ�យ អ.វិ.ត់.ក ដោ�មីប�ីត�់អន្ធសុាសន៍្ធ
កមិវិិធិីដែ��អាចូអន្ធុវិត់តទីិ�ឋភាព័នៃន្ធមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់។

ដោយីងគួរពិ័ចារណាទីិ�ឋភាព័នៃន្ធមាប្រតា 2 ដែ��អាចូហាក់�ូចូជាមិន្ធជា�់ពាក់ព័័ន្ធធ�ា�់
ជាមួយជន្ធរងដោប្រគា�៖ មុខង្ការ�ណ្ឌៈសារ។ មាប្រតា 2 នៃន្ធឧ�សម័័ន្ធធដោន្ធ� ក៏ក�ណ្ឌត់់អាណ្ឌត់តិរ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក កំុងការ "ប្រគ�់ប្រគង ដែថីរកា ន្ធងិចាត់់ដែចូង�ណ្ឌៈសាររ�ស់ខើួ ន្ធ... ន្ធិងដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ង
ស�ដោណ្ឌចីូ�ូដោប្រ�ដីោម�ីឯកសារ"។ ដោទ្ទា��មីាប្រតា 2 មនិ្ធជា�ទ់្ទាកទ់ីងមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់
ដោ�ីការង្ការ�ណ្ឌៈសារពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង សាធារណ្ឌជន្ធ
ក៏ដោ�យ វាមិន្ធត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធការវិិភាគការ�កប្រសាយស៊ីជដោប្រ�អ�ពី័ការព័ិន្ធិត់យដោមី�វិិធិី ដែ��
ប្រកុមទ្ទា�ងដោនា�ន្ធ�ងដោធិាីស�ដោណ្ឌីសុ�ឯកសារ ដែ��ជាដែ�ំកមួយនៃន្ធគ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា�។ ជាការពិ័ត់ណាស់ ប្រកុមទ្ទា�ងដោន្ធ�អាចូជាប្រកុមដែ���ទី�បញ្ជីញត់តិមាន្ធ��ណ្ឌងដែចូង
�ញ្ជីច��។ កាន់្ធដែត់ចូាស់ជាងដោន្ធ�ដោ�ដោទីៀត់គឺ មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់សំ��នៃន្ធ "ការ
�ីព័ា�ាយព័័ត៌់មាន្ធ��់សាធារណ្ឌជន្ធ" អាចូ ន្ធិងគួរ រួម�ញ្ជីច�� "ការចូូ�ដោមី�ឯកសារ" 
ដែ��មាន្ធដែចូងកំុងមាប្រតា 2។ តាមការព័ិត់ មាប្រតា 3 នៃន្ធឧ�សម័័ន្ធធ "�ណ្ឌៈសារ" ដែចូង�ាង
ចូាស់ថ្នា សប្រមា�់ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធការដោ�ីកកម័ស់ដោករ��ដែណ្ឌ� អ.វិ.ត់.ក �ណ្ឌៈសារគួរ "ដោ�ីក
ឱ្យយចូូ�ដោប្រ�ីដោមី�ឱ្យយបាន្ធទូី��ទីូលាយតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ"។ មាប្រតាដោន្ធ�ដែចូង�ដែន្ធថមដោទីៀត់
ថ្នា ជាដែ�ំកមួយនៃន្ធមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ខើួ ន្ធ អ.វិ.ត់.ក គួរ "ដោ�ីកឱ្យយចូូ�ដោមី�តាម
ប្រ�ព័័ន្ធធដោអ�ិចូប្រត់�ន្ធិក និ្ធងស�ដោ�ថីត់ចូមើងឯកសារសាធារណ្ឌ���់សាធារណ្ឌជន្ធ"។ ប្រត់ង់
ដែ�ំកនៃន្ធអាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោន្ធ�ដោហីយដោទីី�ការ�ីព័ា�ាយឯកសារ�ណ្ឌៈសាររ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិបាន្ធទីទីួ�សាោ�់ថ្នាជាធិន្ធធាន្ធសប្រមា�់សកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� 
ដោ�យសារសារ�ស�ខាន្ធ់ និ្ធងភាព័ពាក់ព័័ន្ធធនៃន្ធព័័ត់៌មាន្ធដែ��ឯកសារទ្ទា�ងដោន្ធ�មាន្ធសប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា� ប្រគួ សារ សហគមន្ធ៍រ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងសប្រមា�់សាធារណ្ឌជន្ធកម័ុជា នាដោព័�
�ចូចុ�បនំ្ធ និ្ធងដោ�អនាគត់។
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ន្ធវាន្ធវុិត់តន្ធ�៍ស៏�ខាន់្ធមួយរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក គកឺារព័ប្រង�ងការទីទី�ួសាោ�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុង
��ដោណ្ឌរីការនី្ធត់ិវិិធិីរ�ស់ខើួ ន្ធ ដោពា�គឺ ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធឧប្រកិ�ឋកមិដែ��សថិត់ដោ�ដោប្រកាមយុតាឹធិិការ
រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ត់ួនាទីីជា មូ��ាន្ធ។ ជន្ធរងដោប្រគា�ប្រត់� វិបាន្ធ អ.វិ.ត់.ក ក�ណ្ឌត់់ថ្នា
ជារូ�វិន្ធត�ុគគ� ឬ ន្ធីត់ិ�ុគគ� ដែ��បាន្ធទីទីួ�ព័យសន្ធកមិដោ�យសារការប្រ�ប្រព័�ត់តឧប្រកិ�ឋកមិ
ណាមួយដោ�ដោប្រកាមយុតាឹធិិការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក4។

ការការពារ ន្ធងិការធានា��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធជន្ធរងដោប្រគា� គឺជាការង្ការសំ��នៃន្ធអាណ្ឌត់តរិ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ដោហយីវិធិាន្ធនៃ�ៃកំុងដែចូងថ្នា ចូា� ់អ.វិ.ត់.ក ជាធិរមាន្ធ វិធិាន្ធនៃ�ៃកំុង ដោសចូកតដីែណ្ឌនា�អន្ធវុិត់ត 
និ្ធង�ទី�បញ្ជីញត់តិរ�ឋបា�ប្រត់� វិ�កប្រសាយ ដោ�ីមបីការពារ��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធជន្ធរងដោប្រគា� ក៏�ូចូជា 
ជន្ធជា�់ដោចាទី5។

តាួនាទ�រាបសា់ជនរាងគ្រោះ��ះ�គ្រោះនៅកាំ�ង
ដ្ឋា�គ្រោះ�ើរាកាារាខែដ្ឋាលាគ្រោះនៅគ្រោះសាសាលា់គ្រោះនៅ 
អ.វ.តា.កា និង�គ្រោះ�មាះងសា��ង

ការចូូ�រមួរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�ជាដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌមាន្ធ
ប្រ�ភ្នំព័ដោចូញពី័ចូា�់ជាត់កិម័ុជា ដោ�ងតាមប្រកមចូា�់រ�ស់ប្រ�ដោទីស
បារា�ង ដោហយីដែ��អនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា��កព់ាកយសុ�អន្ធតរាគមន៍្ធ
កុំង��ដោណី្ឌរការនី្ធត់វិិិធិជីាដោ�មី �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ។ី ប្រកមន្ធតី់វិិិធិបី្រព័ហទិីណ្ឌឌ
កមុ័ជាដែចូងថ្នា "ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធ�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌគីដឺោ�មីបទី្ទាមទ្ទារ
ស�ណ្ឌងចូ�ដោពា�ព័យសន្ធកមិ��់ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធ�ទីដោ�ិសី ដោហយីកំុង
ដោគា���ណ្ឌងដោន្ធ� អន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�ទីទួី�បាន្ធស�ណ្ឌងដែ��
ដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងព័យសន្ធកមមំដែ��ពួ័កដោគបាន្ធទីទួី�រង"6។

អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ដោងកីត់ដែ�ំកគា�ពារជន្ធរងដោប្រគា� (VSS) និ្ធង
ការិ��័យសហដោមធាវិីនា�មុខដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ សប្រមា�់

អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុងត់ុលាការកម័ុជា 
(អ.វិ.ត់.ក) វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង (វិិ.ដោ�ីកទីី9) (នៃថីៃទីី16 
ដែខមករា ឆ្នាំា�2015 [ចា�់ព័ីដោព័�ដោន្ធ�ត់ដោ�
ដោ�ថ្នា "វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង"] សទ្ទាាន្ធុប្រកម។

4

អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 21។ 5

ការដោរៀ�ចូ�ការចូូ�រួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�7។ ដោទ្ទា��ីជា VSS មិន្ធ
ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុងឯកសារមូ��ាន្ធ មុន្ធៗរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
�ូចូជា ចូា�់ អ.វិ.ត់.ក ឬ កិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង អ.វិ.ត់.ក ក៏ដោ�យ វិិធាន្ធ
នៃ�ៃកំុងដែចូងអ�ព័ីការដែណ្ឌនា� ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការដោរៀ�ចូ�ការចូូ�រួមរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងត់ួនាទីីរ�ស់ VSS រួមជាមួយន្ធ�ងសហដោមធាវិី
នា�មុខដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ។ វិិធាន្ធជាក់លាក់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង VSS 
ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់�ក់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងវិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង �នាា�់ពី័កិចូចប្រ�ជុ�
ដោព័ញអងគកា�ពី័ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2010។

VSS ន្ធិង�គ្រោះ�ម្មះងគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�គ្រោះន្ធៅ អំ.វ.ត្ត.កា ០1

038



ត់ួនាទីីរ�ស់ VSS គឺ៖

ជួយជន្ធរងដោប្រគា��ក់ពាកយ�ណ្ឌឹ�ង ដោប្រកាមការប្រត់ួ ត់ព័ិន្ធិត់យ
រ�ស់សហប្រព័�រាជអាជាា។;

ជួយជន្ធរងដោប្រគា��ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌ ដោប្រកាមការប្រត់ួត់ពិ័និ្ធត់យរ�សស់ហដោ�ប្រកមដោស៊ី� អដោងកត់។;

រកា�ញ្ជីីដីោ�ះ�ដោមធាវិទី្ទា�ង�រដោទីស ន្ធងិដែខរិ ដែ��បាន្ធចូុ��ញ្ជីីី
ដោ�គណ្ឌ�ដោមធាវិីនៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា (BAKC) ន្ធិង
ដែ��មាន្ធ��ណ្ឌងចូង់ការពារជន្ធរងដោប្រគា� ឬ សមាគម
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ អ.វិ.ត់.ក។;

ទីទួី� ដោ�ៃៀង�ាត់់ និ្ធង�កដែប្រ�ពាកយសុ�រ�ស់ដោមធាវិី�រដោទីស
ដែ��មាន្ធ��ណ្ឌងចូង់ការពារដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង
�ញ្ជីី� ន្ធពាកយសុ�ដែ��បាន្ធ��ដោព័ញរួចូរា�់ជូន្ធដោ� BAKC 
ដោ�ីមបីចុូ�ដោ�ះ�។;

ចាត់ដ់ែចូងពាកយសុ�ត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុង�ញ្ជីីី
សមាគមជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធឯកភាព័ឱ្យយត់�ណាងដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។;

�ត�ព់័ត័់ម៌ាន្ធទូីដោ���ជ់ន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិជាព័ដិោសសដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។

�ង្កាាញ�ញ្ជីីីដោ�ះ� ន្ធិងព័ត័់៌មាន្ធសតីព័ីដោមធាវិី និ្ធងសមាគម
ជន្ធរងដោប្រគា���់ជន្ធរងដោប្រគា� ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
ដោប្រកាម ការប្រតួ់ ត់ពិ័ន្ធិត់យរ�ស់សហដោ�ប្រកមដោស៊ី�អដោងកត់ ឬ 
អងគ�ដុោរជ�ន្ធុ�ជប្រម� ន្ធងិជួយសប្រមួ���់ការត់�ណាង�ើ� វិចូា�់។;

ជយួ និ្ធងគា�ប្រទីវិត់តមាន្ធរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធងិដោ�ីម
�ណឹ្ឌ�ង�រិហារដោ�កំុង��ដោណី្ឌរការន្ធតី់វិិិធិរី�ស ់តុ់លាការ។;

ដោធិាីសកមិភាព័ចូុ��ីព័ា�ាយទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� 
ជាព័ដិោសស ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីកំុងការព័ដិោប្រគា�ដោ���់
ជាមយួដែ�ំកកចិូចការសាធារណ្ឌ� និ្ធងសហដោមធាវីិនា�មខុដោ�ីម
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ និ្ធង,

ដោធិាីសកមិភាព័ចូុ��ីព័ា�ាយទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� 
ជាព័ដិោសស ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីកំុងការព័ដិោប្រគា�ដោ���់
ជាមយួដែ�ំកកចិូចការសាធារណ្ឌ� និ្ធងសហដោមធាវីិនា�មខុដោ�ីម
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ និ្ធង;

អន្ធុម័ត់�ទី�បញ្ជីញត់តិរ�ឋបា�តាមត់ប្រម� វិការដោ�ីមបី�ត�់
ប្រ�សិទីធភាព័ដោ�ីការង្ការខាងដោ�8ី។

VSS គឺជាអងគភាព័ទី�នាក់ទី�ន្ធង�ដោង្កាោ�រវាង អ.វិ.ត់.ក 
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងត់�ណាងរ�ស់ពួ័កដោគ។ ដោទ្ទា��ីជាព័ុ�មាន្ធដែចូង
ជាក់លាក់ដោ�កំុងវិិធាន្ធនៃ�ៃកំុងក៏ដោ�យ VSS ដោ�ីរតួ់ជាអំកដោរៀ�ចូ�
ការប្រ�ជុ� ន្ធិងអំកអដោញ្ជីីីញជន្ធរងដោប្រគា� ដោមធាវិី អងគការអន្ធតរការី ន្ធិង
អំកដែ��មកព័ីអងគភាព័ដោ�ីងដោទីៀត់នៃន្ធត់ុលាការ9។ 

6      ប្រកមន្ធីត់ិវិិធិីប្រព័ហិទីណ្ឌឌ នៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា (ឆ្នាំា�2007) មាប្រតា 2។

9      អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុងត់ុលាការកម័ុជា អងគភាព័ជន្ធរងដោប្រគា� (ដោមី�ចូុងដោប្រកាយ 
នៃថីៃទីី15 ដែខកកក� ឆ្នាំា�2022) តាមរយ�ដោគហទី�ព័័រ៖ https://www.eccc.gov.kh/en/
victims-support-section ។

7      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 12។

8      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 12សៃួ ន្ធ។

គ្រោះ�ះលាប�ណ៍ងនៃន្ធ VSS ០២

/ សាាវតាារ039



ស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០1 ស្តី�ណ៍ំ�គ្រោះរឿង ០០២

កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�នួ្ធន្ធ 93នាក់
បាន្ធចូូ�រួមកំុងកិចូច��ដោណី្ឌរការនី្ធតិ់វិិធិី។ មុន្ធដោព័�វិិដោសាធិន្ធកមិដោ�ី
វិិធាន្ធសតីព័ីការចូូ�រួម ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធពិ័ភាកា�ដែន្ធថមដោ�កំុងដែ�ំក
ខាងដោប្រកាម ភាព័អាចូទីទីួ�យកបាន្ធនៃន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ប្រត់� វិបាន្ធសដោប្រមចូដោ�យអងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�សាលា���ូងកំុងអ��ុងដោព័�
ប្រ�កាសសា�ប្រកម។ ដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�ន្ធួន្ធ 03នាក ់បាន្ធ
�កពាកយសុ�គិត់ប្រត់�មដោព័�ដោនា� �ូដោចូ�ំអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង

ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�ន្ធនួ្ធ 93នាក ់បាន្ធចូ�ូរមួដោ�កំុងកចិូច
��ដោណ្ឌីការន្ធីត់ិវិិធិីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 03នាក់បាន្ធ�កពាកយសុ� 
�ូដោចូ�ំ អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូងបាន្ធសដោប្រមចូដោ�ភីាព័
អាចូទីទួី�យកបាន្ធ ន្ធិងស�ដោណ្ឌីសុ�ស�ណ្ឌងរ�ស់ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�នួ្ធន្ធ 90 នាក់។

កំុងចូ�ដោណាម 90នាក់ អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង
បាន្ធត់មក�ភ់ាព័អាចូទីទួី�យកបាន្ធចូ�ន្ធនួ្ធ 64 នាក។់

VSS បាន្ធ�ញ្ជីី�ន្ធពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ
ចូ�ន្ធនួ្ធ 4,128។ ស.ចូ.ស បាន្ធសដោប្រមចូទីទី�ួសាោ�់ពាកយសុ�
ចូ�ន្ធួន្ធ 3,8666។

អំក�ក់ពាកយសុ�ចូ�ន្ធួន្ធ 133 រស់ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស 
104នាក់ បាន្ធ�ត� រឋាន្ធ�មកជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង�រិហារ 
19នាក់ ជាពាកយសុ�ជាន្ធ់គាា ន្ធិង 06នាក់ បាន្ធ
�ក់ពាកយសុ�សាជាថីិ ីតាមស�ដោណ្ឌីរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។

ស.ចូ.ស ប្រត់� វិសដោប្រមចូដោ�ីភាព័អាចូទីទួី�យកបាន្ធនៃន្ធ
ពាកយសុ�ចូ�ន្ធួន្ធ 3,988 ដោហីយគិត់ប្រត់�ម��ណាក់កា�
ដោនា� មាន្ធអំក�ក់ពាកយសុ�ចូ�ន្ធួន្ធ 18នាក់ បាន្ធ
ទីទីួ�មរណ្ឌភាព័។

មាន្ធភារកិចូចសដោប្រមចូដោ�ីភាព័អាចូទីទីួ�យកបាន្ធ និ្ធងស�ដោណ្ឌីសុ�
ស�ណ្ឌងរ�សដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�ន្ធនួ្ធ 90នាក។់ អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
សាលា���ងូបាន្ធត់មក�ព់ាកយសុ�ចូ�ន្ធនួ្ធ 64 កំុងចូ�ដោណាមដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�នួ្ធន្ធ 90នាក ់ដែ��ដោ�ីមដោ�យីប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ�់
ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001។

អំក�ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 
22នាក់ បាន្ធ�ត�ងឧទីធរណ៍្ឌប្រ�ឆ្នាំ�ងការ��ិដោសធិរ�ស់អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�

កំុងអ��ុងដោព័�នៃន្ធកិចូច��ដោណ្ឌីរការនី្ធតិ់វិិធិីរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
ស�អាង�ើ� វិចូា�់ ន្ធិងអងគដោហត់ុដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង ត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធការ
ដែកដែប្រ�ដោ�ីគដោប្រមាងដោ�ីម���ូងរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ។ ចូ�ណ្ឌុចូ
ដោន្ធ�មួយដែ�ំកដោ�យសារជា�ទីធ��នៃន្ធការដោកីន្ធដោ�ីងចូ�នួ្ធន្ធដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីរវាងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ដែ��មាន្ធជន្ធជា�់ដោចាទី
មាាក់ ន្ធិងភាគដោប្រចូីន្ធប្រ�មូ��តុ�ដោ�ីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិមួយដែត់��ុដោណាះ� 
និ្ធងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ដែ��មាន្ធជន្ធជា�់ដោចាទីចូ�ន្ធួន្ធ�ួន្ធនាក់ព័ី

ទំ�ម្មង់ខែបបបទំអំ�ពី�ជន្ធរងគ្រោះ��ះ� ខែ�លាទំទំួលាបាាន្ធគ្រោះន្ធៅកាំ�ងស្តី�ណ៍ំ�គ្រោះរឿង ០០1 ន្ធិង ០០២ ០3

���ូង ន្ធិងទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ ចូ�ន្ធួន្ធពាកយសុ�
តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីន្ធងិដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីែ��
ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់ក៏មាន្ធការដោកីន្ធដោ�ីងគួរឱ្យយកត់់សមាោ�់រវាង
ស�ណុ្ឌ�ដោរឿងទ្ទា�ងព័រី។ តារាងខាងដោប្រកាម�ង្កាាញអ�ពី័ភាព័ខុសគាារវាង
ចូ�ន្ធួន្ធអំក�ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 និ្ធង 002។
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សាលា���ូងដោ�ីពាកយសុ�រ�ស់ព័ួកដោគដោ�កំុងសា�ប្រកម។ អងគ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម�តុ់លាការក�ព័ូ� (អ.ជ.ត់.ក) បាន្ធពិ័ចារណាថ្នាដោត់ីអងគ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម�មាន្ធក�ហុសកំុងដោសចូកតីសដោប្រមចូរ�ស់ខើួ ន្ធដោ�ីអងគដោសចូកតី
នៃន្ធពាកយសុ�រ�ស់ពួ័កដោគដែ�រឬដោទី។ អ.ជ.ត់.ក បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា 
មាន្ធការភាន្ធ់ប្រចូ��ជាមូ��ាន្ធរវាងអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង និ្ធង
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីអ�ព័ីអងគដោសចូកតី ន្ធិងអានុ្ធភាព័�ើ� វិចូា�់នៃន្ធ
ការពិ័ន្ធតិ់យ���ងូដោ�ពីាកយសុ�រ�សព់័កួដោគ។ អ.ជ.ត់.ក ក៏បាន្ធសន្ធំ�ិាន្ធ
�ដែន្ធថមដោទីៀត់ថ្នា "ដោប្រកាយពី័បាន្ធព័ិចារណាអ�ព័ីចូរិត់�កេណ្ឌ�ថីិីនៃន្ធ
ប្រក�ខ័ណ្ឌឌទ្ទាក់ទិីន្ធដោ�ន្ធ�ងការដោរៀ�ចូ�ជាក់លាក់អ�ព័ីការចូូ�រួមរ�ស់
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
តុ់លាការក�ព័ូ�ទីទីួ�សាោ�់នូ្ធវិ�ទីធភាព័ដែ��អាចូដោកីត់មាន្ធដោ�ីង
ថ្នា អាចូមាន្ធមាាស�់ណ្ឌឹ�ងសាទុីកេជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌមយួចូ�ន្ធនួ្ធ 
មាន្ធការយ�់ប្រចូ��ចូ�ដោពា��ញ្ញាាថ្នាដោតី់ដោ�ដែត់មាន្ធការទ្ទាមទ្ទារឱ្យយ
ពួ័កដោគ�ក់ភ្នំ័សតុតាង�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដែ�រឬ�ាងណា"10។ អ.ជ.ត់.ក 
ក៏បាន្ធកត់់សមាោ�់�ដែន្ធថមដោទីៀត់ថ្នា ការ��ិដោសធិរ�ស់អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
សាលា���ូងកំុងការ�ត�់ឋាន្ធ���់មាាស់�ណ្ឌឹ�ងសាទុីកេជាដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធ�ង�ងកការឈឺឺចា�់ ន្ធិងការខកចូិត់តដោ�យសារ
ការខិត់ខ�ជាក់ដែសតង ន្ធិងអារមិណ្ឌ៍រ�ស់ពួ័កដោគដោ�កំុងកិចូច��ដោណ្ឌរីការ
ន្ធីត់ិវិិធិី11។

ដោ�ីមបីជួសជុ�ឱ្យកាសខកខាន្ធ អ.ជ.ត់.ក បាន្ធសដោប្រមចូ
ទីទួី�យកស�ដោណ្ឌីរ�ស់អំក�ក់ពាកយសុ� ដោសំីសុ��ក់ ភ្នំ័សតុតាង
�ដែន្ធថម។ ដោទ្ទា��ាងដោន្ធ�កតី អ.ជ.ត់.ក បាន្ធដោគារព័តាម�កេណ្ឌ�
វិិន្ធិចូឆ័យរ�ស់អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង សតីព័ីចូ�ណ្ឌងពិ័ដោសសនៃន្ធការ
ប្រសលាញ់ ឬ ភាព័កំុង�ន្ធៃុកជាមួយជន្ធរងដោប្រគា��ា�់ដោ�ដោព័�
ក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីភាព័អាចូទីទីួ�យកបាន្ធនៃន្ធពាកយសុ�ព័ីជន្ធរងដោប្រគា�
ដោ�យប្រ�ដោ��។ អ.ជ.ត់.ក បាន្ធសដោប្រមចូថ្នា "�កេណ្ឌ�វិិនិំ្ធចូឆ័យ
នៃន្ធចូ�ណ្ឌងពិ័ដោសសនៃន្ធកតីប្រសលាញ់ ឬការរស់ដោ�កំុង�ន្ធៃុកដែ��ជា�់

ទ្ទាក់ទីងរវាងអំក�ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ
ជាមួយន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា��ា�់គឺប្រគ�់�ណ្ឌឹ�់ដោ�ដោ�ីសារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធ
ទី�នាកទ់ី�ន្ធង�ា�ដ់ោ�វិញិដោ�មក ដោហយីការ���ះញទី�នាក់ទី�ន្ធងដោន្ធ�
នា�ឱ្យយមាន្ធព័យសន្ធកមដិែ�����ពា�់��ជ់ន្ធរងដោប្រគា�មនិ្ធ�ា�"់12។ 
អ.ជ.ត់.ក បាន្ធ�ញ្ញាាកថ់្នា ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�អន្ធវុិត់តចូ�ដោពា�ប្រគ�់�ុគគ�ដែ��
អ�អាងថ្នាជាជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�យប្រ�ដោ�� មិន្ធថ្នាពួ័កដោគជាប្រគួសារ 
ដែមន្ធឬមិន្ធដែមន្ធដោនា�ដោ�ីយ។

អ.ជ.ត់.ក បាន្ធទីទី�ួយក�ណ្ឌឹ�ងសាទីកុេរ�សដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធ 10នាក់ កំុងចូ�ដោណាមដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធ 
22នាក់ ដែ���ណ្ឌឹ�ងទ្ទាមទ្ទាររ�ស់ព័ួកដោគប្រត់� វិបាន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
សាលា���ូង��ដិោសធិ។ ករណ្ឌដីោន្ធ�បាន្ធដោធិាឱី្យយចូ�ន្ធនួ្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណី្ឌ ដែ��បាន្ធទីទីួ�យកចូុងដោប្រកាយកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 
ដោ�ីង��ច់ូ�ន្ធនួ្ធ 74 រមួទ្ទា�ង ពាកយសុ�ចូ�ន្ធនួ្ធ 64 ដែ��ទីទួី�សាោ�់
ដោ�យអងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�សាលា���ងូ និ្ធងពាកយសុ�ចូ�ន្ធនួ្ធ 10 ដោ�ីងដោទីៀត់ 
ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�យកដោ�យអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�តុ់លាការក�ព័ូ�ដោ�កំុង
��ណាក់កា�នៃន្ធ�ណ្ឌឹ�ងសាទីុកេ។

ការវិិវិឌ័ឍទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ចា�បាចូ់ប្រត់� វិដែត់
មាន្ធការដែកដែប្រ�ដោ�មុន្ធដោព័�ចា�់ដោ�តីមនៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ដោ�ីមបី
ដោជៀសវាងសាាន្ធភាព័មួយ ដែ��ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណ្ឌី ប្រត់� វិបាន្ធប្រចាន្ធដោចា��នាា�់ព័ីកិចូច��ដោណី្ឌរការនី្ធត់ិវិិធិីអស់
រយ�ដោព័�ជាដោប្រចូីន្ធឆ្នាំា� ជាព័ិដោសស ដោ�ដោព័�ព័ិចារណាដោ�ីញថ្នា 
អកំ�ក់ពាកយសុ�ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោប្រកាយមាន្ធចូ�នួ្ធន្ធជាង 4,000។ 
�ូដោចូំ� កិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគបាន្ធដោធិាីវិិដោសាធិន្ធកមិវិិធាន្ធនៃ�ៃកំុងកា�ព័ី
ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2010 ដែ��ដែចូងថ្នា ការទីទីួ�សាោ�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណី្ឌន្ធ�ងប្រត់� វិសដោប្រមចូដោ�ដោព័�ចូងុ�ញ្ជីច�់នៃន្ធកិចូចដោស៊ី�សរួរ�ស់អងគ
�ដុោរជ�នុ្ធ�ជប្រម�។ 

10      អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�ត់លុាការក�ព័�ូ ដោសចូកតសីដោងេ�សា��ីកា៖ ស�ណុ្ឌ�ដោរឿង 001/18-07-
2007-ECCC/SC (កា�ង ដោហកកអំាវិ) (នៃថីៃទី3ី ដែខកមុភ� ឆ្នាំា�2012 ឯកសារ F26/3 កថ្នាខណ្ឌឌ 
59។

11      �ូចូខាងដោ�ី។
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15      អ.វិ.ត់.ក ដោសចូកតបី្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធ៖ សម័យប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគដោ�ីកទីី 7 នៃន្ធកិចូច��ដោណ្ឌីរការ
ន្ធីត់ិវិិធីិបាន្ធ�ញ្ជីច�់ (នៃថីៃទីី09 ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2010) ដែ��អាចូចូ�ូដោមី�ដោ�ដោ�ី៖ http://www.
eccc.gov.kh/sites/default/files/media/Press_Release_Conclusion_7th_Plenary_
Session_%28ENG%29.pdf ។

17      អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង �ីកា��ដែ�កកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិីអនុ្ធដោលាមតាមវិិធាន្ធ 89សៃួ ន្ធព័ីរ 
(ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002) (ចូុ�នៃថីៃទីី22 ដែខកញ្ញាា ឆ្នាំា�2011) ឯកសារ E124 កថ្នាខណ្ឌឌ 8។

16      �ូចូខាងដោ�ី។

ដោ�ីមបីកាះយជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី �ុគគ�មាាក់ប្រត់� វិដែត់
�ង្កាាញថ្នាខើួ ន្ធបាន្ធទីទួី�រងព័យសន្ធកមិមួយចូ�ន្ធួន្ធ ដោ�យសារ
�ទីធ���ា�់នៃន្ធឧប្រកិ�ឋកមិ�ូចូបាន្ធដោចាទីប្រ�កាន្ធ់ដោ�កំុងករណី្ឌ
ជាក់លាក់ណាមួយដោ�ចូ�ដោពា�មុខ អ.វិ.ត់.ក។ ដោ�ដោព័��ុគគ�មាាក់
ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់ជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី �ុគគ�ដោនា�ន្ធ�ង
កាះយជា "ភាគី" ដោ�កំុងកិចូច��ដោណី្ឌរការន្ធីត់ិវិិធិី។

ដោទ្ទា��ីជាការចូូ�រួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌមាន្ធប្រ�ភ្នំព័ដោចូញព័ីចូា�់ជាត់ិកម័ុជាក៏ដោ�យ ក៏ប្រ�ព័័ន្ធធដោន្ធ� �ូចូ
បាន្ធដែចូងដោ�កំុងន្ធីតិ់វិិធីិជាត់ិ ព័ុ�ដែមន្ធយកមកអន្ធុវិត់តចូ�ដោពា�ការ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម�កតីធិ�ៗដែ��ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងឧប្រកិ�ឋកមិប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� �ូចូដោ� 
អ.វិ.ត់.ក ដោនា�ដោទី។ កិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធដែកដែប្រ�
វិធិាន្ធនៃ�ៃកំុងជាដោប្រចូនី្ធ�ង ដោ�មីបដីោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមទ្ទា�ងដោន្ធ�។ 
វិធិាន្ធនៃ�ៃកំុងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោធិាវីិដិោសាធិន្ធកមចិូ�ន្ធនួ្ធ 09ដោ�កី គិត់ចា�់ពី័
ដោព័�សរដោសរវិិធាន្ធនៃ�ៃកំុងដោន្ធ�ដោ�ីង ដោហីយការដោធិាីវិិដោសាធិន្ធកមិ�៏
ស�ខាន្ធ�់��ុត់មួយគឺទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ កំុងអ��ុង
កិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគកា�ព័ីដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2010។

�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមធិ�មួយដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 គឺការដោធិាីឱ្យយ
មាន្ធត់ុ�យភាព័រវាងសិទីធិរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងការចូ�ូរួម ន្ធិងសិទីធិ
រ�ស់ជន្ធជា�់ដោចាទីកំុងការទីទីួ�បាន្ធការកាត់់កតីដោ�យយុត់តិធិម៌។ 
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌសី�អាងដោ�សីទិីធរិ�សព់័កួដោគ អាចូសរួស�ណួ្ឌរ
��់សាកី ីនិ្ធងជន្ធជា�ដ់ោចាទី ដែ��ព័មីនុ្ធបាន្ធអសូ�នាះយរយ�ដោព័�
នៃន្ធកិចូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធីិិ�ាងដោប្រចូនី្ធ ដោហយីអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�បាន្ធក�ណ្ឌត់់
ជា�ដោណ្ឌឹី រៗ សមត់ថភាព័សប្រមា�់ដោមធាវិីត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ� ង 
រ�ឋ�បដោវិណ្ឌកីំុងការអន្ធតរាគមន៍្ធកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 00113។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺម
ដោ�ីងដោទីៀត់ �ូចូបាន្ធកត់់សមាោ�់ដោ�យ ដោ�ប្រកម Jean-Marc 

Lavergne ដោ�ប្រកមនៃន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង កំុងមត់ិជ�ទ្ទាស់
កា�ពី័នៃថីៃទី0ី9 ដែខត់លុា ឆ្នាំា�200914ថ្នា អាណ្ឌត់តរិ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
មាន្ធក�ណ្ឌត់ដ់ោព័�ដោវិលា ដោហីយ អ.វិ.ត់.ក ព័ុ�មាន្ធមូ�និ្ធធិិសិ័ប្រគចិូត់ត, 
ភ្នំ័សតុតាងនៃន្ធឧប្រកិ�ឋកមិប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� ខុសព័ីភ័្នំសតុតាងរ�ស់ឧប្រកិ�ឋ
កមិន្ធីមួយៗរា�់ពាន្ធ់, ការ��ដោណ្ឌីរការសវិនាការកំុងដោព័�ដោវិលាសម
ដោហត់ុ��មាន្ធវិិសមភាព័ជាមួយន្ធ�ងការចូូ�រួមរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណី្ឌមួយចូ�ន្ធួន្ធធិ� ដោហីយចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់ គឺការ�ញ្ញាាក់អ�ព័ីភាព័
អាចូទីទួី�យកបាន្ធនៃន្ធពាកយសុ�ជាដោប្រចូីន្ធដែ��អាចូ�ត�ង�ក់មក។

ដោ�កំុងកិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគកា�ព័ីដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2010 
វិិដោសាធិន្ធកមិមួយចូ�ន្ធួន្ធប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់ ដោ�ីមបីធានាឱ្យយកាន្ធ់ដែត់
មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ និ្ធងទីទីួ�សាោ�់ការចូូ�រួមរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណី្ឌ ។ �ូដោចំូ� វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុងបាន្ធដែចូង�ដែន្ធថម វិិធាន្ធ 12សៃួ ន្ធព័ីរ 
ន្ធិងវិិធាន្ធ 23សៃួ ន្ធពី័រ។ ន្ធីត់ិវិិធីិថីិីដោន្ធ�មាន្ធដោគា���ណ្ឌង "ដោធិាីឱ្យយ
មាន្ធតុ់�យភាព័សិទីធិរ�ស់ភាគីទ្ទា�ងអស់ ដោ�ីមបីការពារ�ទីធភាព័រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក កំុងការសដោប្រមចូបាន្ធន្ធូវិអាណ្ឌត់តិរ�ស់ខើួ ន្ធ ខណ្ឌ�រកាបាន្ធ
នូ្ធវិការចូូ�រួមរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងដោ�ីកកម័ស់
គុណ្ឌភាព័នៃន្ធការដោធិាីជាត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ" ។ ការ
ដែកដែប្រ�ដោន្ធ�បាន្ធ�ញ្ជីច��ភាព័ខុសគាារវាងការចូូ�រួមរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ង រ�ឋ�បដោវិណី្ឌជា�ុគគ�កំុង��ណាក់កា�ដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ� ន្ធិង
��ណាក់កា�ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដែ��ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ន្ធ�ង
�ដោងកីត់ជាប្រកុមរួមដែត់មួយ មាន្ធ��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធត់�ណាងដោ�យសហ
ដោមធាវិីនា�មុខត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី (CPLCLs)។ ការ
�ះស់�ត� រដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ញាាក់�ដែន្ធថមដោ�យអងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�សាលា���ូង
ដោ�ដោ�ីម���ូងនៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ដោ�យបាន្ធសដោប្រមចូថ្នា៖

គ្រោះម្មគ្រោះរៀន្ធទំទំួលាបាាន្ធពី�ស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០1 ន្ធិងស្តីហ៊ុគ្រោះម្មធាាវីន្ធា�មុ្ម�ត្ត�ណ៍ាងគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� ០4

13      អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង ប្រ�តិ់ចារឹកកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិីជ�ន្ធុ�ជប្រម� - កា�ង ដោហកកអាំវិ ដោ� 
"ឌ័ុចូ" (សាធារណ្ឌ�) (នៃថីៃទីី22 ដែខមិថីុនា ឆ្នាំា�2009) ឯកសារ E1/35.1, ទី�ព័័រ 98។

14      អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង 'មត់ិជ�ទ្ទាស់រ�ស់ដោ�ប្រកម Lavergne ដោ�ប្រកមអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
សាលា���ូង ដោសចូកតីសដោប្រមចូដោ�ីស�ដោណ្ឌីរួមរ�ស់សហដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី សុ�
ដោចូញ�ីកាសដោប្រមចូសតីព័ឋីាន្ធ�ដោមធាវិីត់�ណាងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដោ�មីបី�ក់ដោសចូកតសីន្ធំ�ិាន្ធដោ�ី
ការក�ណ្ឌត់់ដោទ្ទាស ន្ធិងដោសចូកតីដែណ្ឌនា�ឲ្យយដោចូញ�ីកាដែណ្ឌនា�ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការដោចាទីសួរជន្ធជា�់ដោចាទី 
អំកជ�នាញ ន្ធិងសាកីី ដែ���ត�់សកេកីមិអ�ព័ី អត់តចូរឹក (ចូុ�នៃថីៃទីី9 ដែខតុ់លា ឆ្នាំា�2009) 
ឯកសារ E72/3 ទី�ព័័រ 13-26។

042



ផ្អែែ�កលើើបទប�បញ្ញញ ត្តិិ�ជាធរមាន ដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋ ប�បវេ�ណី្តឹ ម�នចូូលរួ មជាលកខណ្តឹៈបុគ្គគលដោ�យផ្អែែ�កលើើ

មូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្�យសនកមម ជាកល់ាកដ់ែ�លខ្លួួ� នបានទទួ លរងនោះ��ឡើើយ ផ្ទុុ�យទៅ�វិញិដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹ

ទាំងំនេះ�� រួ មបញ្ញូ�លជាបណ្តឹំ �ំដើ ើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹ ដែ�លបានរួ មគ្នាា�ជាក្រុ�មុតែ�មួយដែ�លផ្ទុលប្រ�យោ�ជន៍

សមូហភាព្របស់ព្ួ កគេ� ន�ងត្រូ�� វិតំ្តិណាងដោ�យសហមេ�ធាវិីនាំំមុខ្លួដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋ ប�បវេ�ណី្តឹ នៅ�កុ�ង

អំំឡុ�ងពេ�លជំនុំជម្រះ�� ន�ងដ្ឋំណាក់កាលក្រោ��យៗមកទៀៀត្តិ។ ហេ�តុ្តិដូ្ឋ ច្នេះះ�� ការកម្រះ��ត្តិវិិសាលភាព្នៃ�

អំងគ ហេ�តុ្តិ ដែ�លគ្រោ��ងន�ងយកមកជំនំុជម្រះ��នៅ�កុ�ងដ្ឋំណាក់កាលដ្ឋំបូងនេះ��ព្ុំមានផ្ទុលបះ�ពាល់ចូំពោះ��

ការចូូ លរួ មរបស់ដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋ ប�បវេ�ណី្តឹនៅ�កុ�ងពេ�លជំនុំជម្រះ��នេះ��ឡើើយ។ ចំូណែ�កការទាំមទាំរ

សំណ្តឹងដែ�លធ្វើើើឡើើងដោ�យសហមេ�ធាវិីនាំំមុខ្លួត្តិំណាងដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋ ប�បវេ�ណ្តឹី ។ 

ដោ�ងតាម�ទី�បញ្ជីញត់តិដែ��បាន្ធដែកសប្រមួ � ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោ�ីមបីអាចូចូូ�រួមកំុងកិចូច��ដោណ្ឌីរការនី្ធត់ិវិិធីិ ប្រត់� វិ�ន្ធត
ត់�ណាងដោ�យដោមធាវិដីោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌប្រគ�់ដោព័�ដោវិលា ចា�់ពី័
នៃថីៃដោចូញ�ីកា��ដោណា�ប្រសាយ ។ កំុងករណ្ឌីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ
ចូង់បាន្ធ ព័ួកដោគអាចូ�ដោងកីត់ជាប្រកុម ន្ធិងដោប្រជីសដោរីសត់�ណាងដោ�យ
ដោមធាវិីរួមគាា ដោចូញព័ីកំុង�ញ្ជីីីដោ�ះ�កាន្ធ់កា�់ដោ�យ VSS។ VSS 

រមួជាមួយសហដោ�ប្រកមដោស៊ី�អដោងកត់ ឬ អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម� ចាត់់វិធិាន្ធការ
សមដោហត់ុ��ទ្ទា�ងអស់ ដោ�ីមបីធានាថ្នា ដោ�កំុងការដោប្រជីសដោរីស
ដោមធាវិីរួមគាា ��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍រ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌប្រត់� វិបាន្ធ
ត់�ណាងរួម ដោហីយប្រត់� វិដោជៀសវាងទី�នាស់��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ ។ កំុង
��ណាក់កា��ុដោរជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូូ�រួមកំុងកិចូច
��ដោណី្ឌរការនី្ធតិ់វិិធីិរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ជា�កេណ្ឌ��ុគគ� ដោហីយព័ួកដោគ
មាន្ធសិទីធិត់�ណាងដោ�យដោមធាវិីដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ដោ�ង
តាមវិធិាន្ធវិដិោសាធិន្ធកម ិដោ�ដោព័�ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង�ន្ធ���់�ណាកក់ា�
ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីន្ធ�ង�ដោងកីត់ជា "ប្រកុមរួម" មួយ 
ដែ����ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍រ�ស់ព័ួកដោគន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធត់�ណាងរួមគាាដោ�យ
សហដោមធាវិីនា�មុខត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 02រូ� 
(CPLCLs)។ ចា�់ពី័��ណាក់កា�ដោន្ធ�ដោ� ដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង 
រ�ឋ�បដោវិណី្ឌគា�ប្រទីការង្ការរ�ស់ CPLCLs ដោហីយពួ័កដោគក៏ជាជន្ធ
�ដោង្កាោ�កំុងការដោធិាទីី�នាកទ់ី�ន្ធងជ�ន្ធសួដោ�មី�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណី្ឌន្ធមួីយ
ៗ�ងដែ�រ។

ដោ�ងតាមវិិធាន្ធវិិដោសាធិន្ធកមិ CPLCLs ត់�ណាង
��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍នៃន្ធ "ប្រកុមរួម" នៃន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ សហ
ដោមធាវីិនា�មុខ រួមមាន្ធ CPLCL កម័ុជាមួយរូ� ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិមួយ
រូ� ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជីសដោរីស ន្ធិង�ត�់មូ�ន្ធិធិិដោ�យ អ.វិ.ត់.ក ។ 
CPLCLs ��ដោព័ញភារកចិូចរ�សខ់ើួ ន្ធដោ�យមាន្ធការព័ដិោប្រគា�ដោ���់
�ាងជិត់សំិទីធជាមួយដោមធាវីិដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដែ��ត់�ណាង
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដែ��ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�។់ ដោមធាវិដីោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌគា�ប្រទី CPLCLs កំុងការត់�ណាង��ប្រ�ដោ�ជន្ធរ៍�ស់
ប្រកុមរួម។ ការគា�ប្រទីដែ��ដោន្ធ�អាចូរមួ�ញ្ជីច��ការដោធិាដីោសចូកតសីន្ធំ�ិាន្ធ
ដោ�យ�ា�់មាត់់ ន្ធិងជាលាយ�កេណ្ឌ៍អកីរ ការព័ិន្ធិត់យកូន្ធកត ីនិ្ធង
សាកីីរ�ស់ព័ួកដោគ និ្ធងកិចូចន្ធីតិ់វិិធីិដោ�ីងដោទីៀត់។ CPLCLs ខិត់ខ�
ដែសាងរកប្រ�ម�ូការយ�ដ់ោ�ីញរ�សដ់ោមធាវិដីោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
ដោ�ីមបី�ន្ធ��់ការឯកភាព័គាា ស�ដោ�សប្រម�សប្រមួ �ការដោធិាីជា
ត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�ដោព័�ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ។ CPLCLs 

ទីទួី�ខសុប្រត់� វិចូងុដោប្រកាយចូ�ដោពា�មុខត់លុាការដោន្ធ� ដោ�កីារង្ការត់សុូ
មត់ិ យុទីធសាស្ត្រសត ន្ធិងការដោធិាីជាត់�ណាងដោ�ចូ�ដោពា�មុខត់ុលាការអ�ព័ី
��ប្រ�ដោ�ជន្ធរ៍�សប់្រកុមរួមនៃន្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីែ��ប្រត់� វិបាន្ធ
ទីទួី�សាោ�់ទ្ទា�ងអស់ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ទីុកជា�ន្ធត�នាា�់ថ្នាជា
អងគភាព័ដែត់មួយ។ មុខនាទីីរ�ស់សហដោមធាវីិនា�មុខចា�់ដោ�តីមមាន្ធ
អាន្ធុភាព័ដោ�ដោព័�អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូងទីទីួ�បាន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
ដោហីយប្រត់� វិដែត់��ដោព័ញកិចូចរួមគាាដោ�ីប្រគ�់ការង្ការ ដោ�ីកដែ�ងដែត់
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20      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 12សៃួ ន្ធព័ីរ (4)។

21      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 12សៃួ ន្ធព័ីរ (3)។

23      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 12សៃួ ន្ធព័ីរ (1)។

24      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 89។

25      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 87(4)។

26      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 90(2)។

27      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 92។

28      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 105(1)។

29      �ូចូខាងដោ�ី។

30      សហដោមធាវីិត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងសហដោមធាវិីនា�មុខអន្ធតរជាត់ិ ដោសចូកតី
ប្រ�កាសព័ត័់៌មាន្ធ៖ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីប្រត់� វិបាន្ធ���ិទីមាត់់ជាថីិីមតងដោទីៀត់ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ 
អ.វិ.ត់.ក (ចូុ�នៃថីៃទីី16 ដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា�2011) �ូចូបាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុង Marie Guiraud, សិទីធិ
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ អ.វិ.ត់.ក៖ ក�ណ្ឌត់់ប្រតាចូប្រមុ�សប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី (ដែខវិិចូឆិកា 
ឆ្នាំា� 2012), FIDH, ទី�ព័័រ 47។

18      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 23សៃួ រព័ីរ (1)។

19      អ.វិ.ត់.ក វិិធាន្ធនៃ�ៃកំុង វិិធាន្ធ 23សៃួ រព័ីរ (3)(គ)។

22      �ូចូខាងដោ�ី។

31      Caitlin McCaffrie ន្ធិង Daniel Mattes, សវិនាការមួយដោទីៀត់៖ ការព័ិន្ធិត់យដោ�ីងវិិញដោ�ី
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 (ចូុ�នៃថីៃទីី14 ដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា�2018), មជឈមណ្ឌឌ� WSD HANDA 

សប្រមា�់សិទីធិមន្ធុសី ន្ធិងយុត់តិធិម៌អន្ធតរជាត់ិ ដោ�សាក�វិិទីា�័យ Stanford ន្ធិងមជឈមណ្ឌឌ� 
East-West ទី�ព័័រ 26។

បាន្ធសដោប្រមចូរួមគាាដោធិាីប្រ�ត់ិភ្នំូកមិអ�ណាចូដោ�ឱ្យយ CPLCL ដែត់មាាក ់
ដោ�ីមបចីាត់់ដែចូង�ញ្ញាាជាក់លាកណ់ាមួយ ។ ដោ�ីមបធីានានូ្ធវិការដោរៀ�ចូ�
ប្រ�ក�ដោ�យប្រ�សិទីធភាព័នៃន្ធការត់�ណាងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌកុំង
��ណាក់កា�ជ�នុ្ធ�ជប្រម� និ្ធង��ណាក់កា�ដោប្រកាយមកដោទីៀត់ CPLCLs 

ប្រត់� វិដោធិាឱី្យយមាន្ធតុ់�យភាព័សទិីធរិ�សភ់ាគីទ្ទា�ងអស់ និ្ធងចា�បាចូប់្រត់� វិជ�រុញ
ការជ�នុ្ធ�ជប្រម�ឱ្យយបាន្ធឆ្នាំ�់រហស័ ។

កំុងអ��ុងដោព័�សវិនាការ CPLCLs អាចូ�ង្កាាញអញ្ជីញប្រត់កមិ 
ន្ធងិដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងការជ�ទ្ទាស់�ឋមដែ��ភាគីបាន្ធដោ�កីដោ�ីង ន្ធងិ
ដោសំីសុ�អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�ដោកា�ដោ� ឬ សាឹ�់សាកីីណាមួយ ន្ធិងទីទីួ�
ភ័្នំសតុតាងថីិី ដែ��ព័ួកដោគយ�់ថ្នាចា�បាច់ូ ។ CPLCLs អាចូសួរ
ជន្ធជា�់ដោចាទី សាកីី ន្ធិងអំកជ�នាញ ដោ�តាមការ�ង្កាោ�់រ�ស់
ប្រ�ធាន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម� តាម����់��ដោ�យរ�ស់ភាគី ។ ដោ�ីស
ពី័ដោន្ធ� ព័ួកដោគអាចូ�ក់សារណាជាលាយ�កេណ៍្ឌអកីរ ដោធិាីដោសចូកតី
ដែថីើងការណ្ឌ៍�ិទីដោ�ចូុង�ញ្ជីច�់នៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង ន្ធិងដោធិាី�ត�ងឧទីធរណ៍្ឌ
ប្រ�ឆ្នាំ�ងសា�ប្រកម ន្ធិងដោសចូកតីសដោប្រមចូដោ�ីស�ណ្ឌង ។ កំុងករណ្ឌី
សហប្រព័�រាជអាជាា�ត�ងសាទីកុេ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីែ����ដោព័ញ
កិចូចតាមរយ� CPLCLs អាចូ�ត�ងសាទីុកេដោ�ី សា�ប្រកម ��ុដែន្ធតមិន្ធ
អាចូ�ត�ងសាទុីកេដោ�ីការក�ណ្ឌត់់ដោទ្ទាសបាន្ធដោនា�ដោទី ។

ខាងដោប្រ�សិទីធិរ�ស់ CPLCLs ដោ�កំុងការទីទីួ�បាន្ធការ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ព័កួដោគអាចូដោប្រជសីដោរសីដោធិាសី�ដោណ្ឌ ីន្ធងិករណ្ឌខីើ�អាចូដោចូញ
ដោសចូកតីប្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធអ�ព័ី�ញ្ញាាមួយចូ�នួ្ធន្ធ។ ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002/01 អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូងបាន្ធ��ិដោសធិមិន្ធអនុ្ធញ្ញាាត់
ឱ្យយ CPLCLs មាន្ធឱ្យកាសដោធិាីដោសចូកតីសន្ធំិ�ាន្ធដោ�ីកដោ�យសដោងេ� 
កំុងអ��ុងដោព័�ដែ��ពួ័កដោគសងឹ�មថ្នាន្ធ�ងអាចូដោធិាីជាត់�ណាង
សមាសភាព័នៃន្ធប្រកុមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីរួម។ ជាការដោ�ើីយត់� 

ដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងសហដោមធាវិីនា�មុខអន្ធតរជាតិ់ 
ដោ�ដោព័�ដោនា� បាន្ធដោចូញដោសចូកតីប្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធមួយរិ�គន្ធ់ជ�ហរ
រ�ស់ អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម� ន្ធិងសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�ីត់នៃមើជាន្ធិមិត់តរូ� កំុងករណ្ឌី
ខើួ ន្ធបាន្ធដោធិាីអន្ធតរាគមន្ធ៍ ។

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌមាន្ធសិទីធិ�ត�់ភ្នំ័សតុតាងជាឯកសារ 
និ្ធងសកេីកមិដោ�កំុង�ន្ធៃ�់សវិនាការ �ូចូសាកីី ឬអំកជ�នាញ
�នៃទីដោទីៀត់។ �ើងតាមរយ�ការជ�នុ្ធ�ជប្រម�ទ្ទា�ងព័ីរវិគគកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002 �ុគគ�សរុ�ចូ�នួ្ធន្ធ 278 នាក់បាន្ធ�ត�់សកេីកមិដោ�កំុង
��ដោណ្ឌរីការសវិនាការ កំុងដោនា�រួមមាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 
95នាក់ ឬ ប្រ�ដែហ� 34% នៃន្ធសកេីកមិទ្ទា�ងអស់ ។ ព័ួកដោគបាន្ធ
�ដ�់សកេីកមិដោ�ប្រគ�់វិគគនៃន្ធការជ�ន្ធុ�ជប្រម� រួមទ្ទា�ងទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ការដោចាទីប្រ�កាន់្ធនៃន្ធ�ទីប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ដោ�ីជន្ធជាតិ់ភាគតិ់ចូ 
និ្ធងសាសនា និ្ធងអ�ដោពី័ហិងាដោយន្ធឌ័័រកំុងទីប្រមង់នៃន្ធការដោរៀ�ការ
ដោ�យ�ងេ�។ ��ដោណី្ឌរការដោស៊ី�សួររ�ស់ត់ុលាការដែ��មាន្ធ�កេណ្ឌ�
�មអិត់ និ្ធងរយ�ដោព័�យូរ - រួមទ្ទា�ងកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003 ន្ធិង 
004 ដែ��មិន្ធបាន្ធ�ន្ធត��់��ណាក់ការជ�ន្ធុ�ជប្រម� - ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ
ប្រ�មូ�ឯកសាររា�រ់យរា�ម់ុនឺ្ធទី�ព័រ័ រមួទ្ទា�ងសកេកីមរិ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធងិអកំដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ដែ��ចូូ�រួមជាសាកីីអងគដោហត់ុ ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង�រិហារ។ សកេីកមិទ្ទា�ងដោន្ធ� 
ក៏�ចូូជាភ្នំស័តុតាងឯកសារប្រ�ម�ូបាន្ធដោ�យអកំដោស៊ី�អដោងកត់ ដែ��
សមាាសជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងអំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ប្រត់� វិបាន្ធ�ក់ឱ្យយ
ជូន្ធព័ិនិ្ធត់យកំុងដោព័�ជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដោហីយ�ចូចុ�បន្ធំ អាចូន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធ
ដោប្រ�ីប្របាស់ជាធិន្ធធាន្ធអ�់រំ ន្ធិងព័័ត់៌មាន្ធសប្រមា�់មន្ធុសីជ�នាន់្ធ
ដោប្រកាយដោ�ីមបីដែសាងយ�់�ដែន្ធថមអ�ព័ីការឈឺឺចា�់ព័ីអត់ីត់កា�។
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ស្តី�ណ៍ំ�គ្រោះរឿង ០០1

ECCCECCC ការិ��័យ�រដោទីសសហព័័ន្ធធ
អា�ើឺម�ង់ / GIZ

n/a

នៃ�គូអន្ធុវិត់តនៃ�គូអន្ធុវិត់ត មាាស់ជ�ន្ធួយមាាស់ជ�ន្ធួយ

ចង�កាង ន្ធិងគ្រោះបាះ�ពីុម្មុគ្រោះស្តីចកាី�ស្តីុ� �ម្មាលា
គ្រោះទំះស្តីរបស្តី់ កាា�ង គ្រោះហ៊ុេកាអំុាវ ន្ធិងកាារទំទំួលាស្តីគាលា់
កាារទំទួំលា�ុស្តី�ត្ត�វ 

បញ្ញូ�លាគ្រោះ�មះ�គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�គ្រោះទំៅ
កាំ�ងស្តីាលា�កាម្មស្តី�ណ៍ំ�គ្រោះរឿង ០០1

គដោប្រមាងស�ណ្ឌងសរុ�ចូ�នួ្ធន្ធ 26 ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់ ន្ធងិ
អន្ធវុិត់តដោ�កំុងការជ�ន្ធុ�ជប្រម�ចូ�ន្ធនួ្ធ�សី�ណ្ឌុ�ដោរឿង ដែ��បាន្ធ�ញ្ជីច�ដ់ោ� 
អ.វិ.ត់.ក។ កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 គដោប្រមាងស�ណ្ឌងចូ�ន្ធនួ្ធព័រី ប្រត់� វិបាន្ធ
ទីទី�ួយកមកអនុ្ធវិត់ត។ កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/01 គដោប្រមាងស�ណ្ឌង
ចូ�ន្ធនួ្ធ 11 ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�យ់កមកអនុ្ធវិត់ត ដោហយីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002/02 គដោប្រមាងចូ�ន្ធួន្ធ 13 ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់យកមក
អន្ធវុិត់ត។ ដោសចូកតសីដោងេ�នៃន្ធសនុ្ធៃរកថ្នាគន្ធើ��រ�ស�់ណ្ឌឌិត់ Christoph 

�គ្រោះ�ម្មះងស្តី�ណ៍ងគ្រោះន្ធៅ អំ.វ.ត្ត.កា ខែ�លាបាាន្ធអំនុ្ធម្មត័្ត និ្ធងស្តី�ណ៍ងគ្រោះ�កាៅ�បព័ីន្ធធតុ្តលាាកាាររបស្តី ់VSS ០5

Sperfeldt ដោ�កំុងសិកាាសាលា កា�ពី័ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 
ដោ�កំុងដែ�ំកខាងដោប្រកាយនៃន្ធរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ� កដ៏ោ�កីដោ�ងីគដោប្រមាង
ទ្ទា�ងដោន្ធ��មអិត់�ងដែ�រ។ គដោប្រមាងទ្ទា�ង 26ដោន្ធ� ប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�រា�់
�មអតិ់ដោ�កំុងតារាងខាងដោប្រកាម រមួជាមយួ អងគការ ឬ សាា�័ន្ធដែ��
បាន្ធអនុ្ធវិត់តគដោប្រមាងនី្ធមួយៗ ប្រព័មទ្ទា�ងមាាស់ជ�នួ្ធយដែ��បាន្ធ�ត�់
ម�ូនិ្ធធិិ��់គដោប្រមាងន្ធមីយួៗដោន្ធ�។
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ស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០២/០1

 កាារគ្រោះបាះ�ពីុម្មុផាាយ ន្ធិងកាារខែចកាចាយ
ស្តីាលា��កាាស្តី�ណ៍ំ�គ្រោះរឿ ០០២/០1

ពីិពីណ៌៍ចល័ាត្តស្តីី�ពី�កាារជគ្រោះម្មេ�ស្តីគ្រោះ�ះយបងា� 
ន្ធិងទំួលាគ្រោះពីះធា៍នៃ�ជ

ជ�ពី�កាថ្មីម� ស្តីី�ពី�កាារជគ្រោះម្មេ�ស្តីគ្រោះ�ះយបងា� ន្ធិង
ទំួលាគ្រោះពីះធា៍នៃ�ជគ្រោះន្ធៅកាំ�ងគ្រោះស្តីៀវខែណ៍ន្ធា����បគ្រោះ�ងៀន្ធ

ទំិវាជាត្តិនៃន្ធកាារចងចា� កាារចងចា�ជន្ធរងគ្រោះ��ះ�ខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម៖ 
"ជ�ន្ធច�គ្រោះពីះ�អំំកាខែ�លាខែលាងគ្រោះន្ធៅទំ�គ្រោះន្ធ�
ត្តគ្រោះទំៅគ្រោះទំៀត្ត"

រាជរ�ាភ្នំិបា� Sera ING, 
សមាគម ANVAYA, 
សាាន្ធទីូត់បារា�ង, 
OUBA SAS, 
ACYC SARL Architects 

សាធារណ្ឌរ�ឋបារា�ង, 
Ms. Catherine Quere 
(French MP), 
Mr. Avi Assouly 
(French MP), 
សមាគម ANVAYA,
សាាន្ធទីូត់បារា�ង,  
OUBA SAS, 
ACYC SARL Architects 

n/a

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត មាាស់ជ�ន្ធួយមាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

កតីករុណា និ្ធង យុវិសន្ធតភិាព័ មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកមុ័ជាBMZ/GIZ
វិិទីាសាាន្ធអា�ើឺម�ង់ 
សប្រមា�់ទី�នាក់ទី�ន្ធង�រដោទីស, 
Narrowcasters Pty. Ltd. 

BMZ/GIZ
ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�, 
ឯកអគគរ�ឋទីូត់ David Scheffer

VSS,
ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�

BMZ/GIZ
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កាារគ្រោះបាះ�ពុីម្មផុាាយគ្រោះ�មះ�គ្រោះ�ើម្មប�បណ៍ឹឹងរ�ឋ
បបគ្រោះវណ៍�គ្រោះន្ធៅគ្រោះលាើគ្រោះ�ហ៊ុទំ�ពី័រ អំ.វ.ត្ត.កា

គ្រោះស្តីៀវគ្រោះភាៅគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�ម្មជឈម្មណ៍ឌលាសិ្តីកាាាស្តីន្ធីភិាាពីស្តីហ៊ុ�ម្មន្ធ៍
គ្រោះន្ធៅស្តី�គ្រោះរះងកាំ�ង

កាារត្តា�ងពិីពីណ៍៌អំចិនៃ�ន្ធីយ៍ស្តីីិពី�កាារ
ជគ្រោះម្មេ�ស្តីគ្រោះ�ះយបងា� ន្ធិងទួំលាគ្រោះពីះធា៍នៃ�ជ 

កាារពីាាបាាលាគ្រោះ�ះយស្តីកាី�កាម្មម  
   �កុាម្មជួយ�េ� ន្ធឯងស្តី�ម្មាប់កាារ

ស្តីីាន្ធ�តិ្តស្តីម្មបទំា

អងគការអន្ធតរវិ�បធិម៌ ចូិត់តសងគម មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកមុ័ជាBMZ/GIZ, 
Stiftung Kriegstrauma 
Therapie, 
Commonwealth 
នៃន្ធប្រ�ដោទីសអូស្ត្រសាឹ�ី 

BMZ/GIZ

n/a

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ មាាស់ជ�ន្ធួយ

យុវិសន្ធតិភាព័ អងគការសមាគមការពារ
សិទីធិមន្ធុសីដោ�កម័ុជា

VSS,
ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�

ទីីភាាក់ង្ការសាីសសប្រមា�់កិចូច
សហប្រ�ត់ិ�ត់តិការ ន្ធិងការ
អភ្នំិវិឌ័ឍ

BMZ/GIZ
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សហប្រព័�រាជអាជាា នានៃថីៃចូុងដោប្រកាយនៃន្ធសវិនាការ
�ឋមកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 នានៃថីៃទីី នៃថីៃទីី30 
ដែខមិថីុនា ឆ្នាំា� 2011។

អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីមន្ធៃរីសន្ធតិសុខ ស-21 ន្ធិង
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី  ទីទួី� សា��ីកា កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ន្ធិង ការចូងប្រកង ន្ធូវិ ពាកយ សូម
អភ្នំ័យ ដោទ្ទាស រ�ស់ កា�ង ដោហកកអាំវិ ដោ�  ឌ័ុចូ ដោ�
កំុង អ��ុង ដោព័� សវិនាការ កន្ធើង មក  ដោ� ឯ សារមន្ធៃី
ឧប្រកិ�ឋកមិប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍ ទីួ�ដែសើង  ដោ�
នៃថីៃទីី18 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2012។ 

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប ដោវិណី្ឌ ដោលាកប្រសី អុ�ម វិណ្ឌៈ��ត�់
សកេីកមិអ�ព័ីទីុកេ��បាករ�ស់គាត់់ ចូ�ដោពា�មុខអងគ
ជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញកំុងតុ់លាការកម័ុជា កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ប្រ�ឆ្នាំ�ងន្ធ�ង   ន្ធួន្ធ ជា  ន្ធិង  
ដោខៀវិ  ស��ន្ធ កា�ព័ី នៃថីៃទីី3 ដែខដោមសា  ឆ្នាំា�  
2015។



ដោ�កំុងការជ�ន្ធុ�ជប្រម�ចូុងដោប្រកាយ���ុត់កំុងស�ណ្ឌុ� ដោរឿង 
002/02 គដោប្រមាងស�ណ្ឌងចូ�ន្ធួន្ធ 14 ប្រត់� វិបាន្ធដោសំីដោ�ីង ដោ�យ
ដែ�អកដោ�ីប្រ�ភ្នំព័មូ�ន្ធិធិិពី័ខាងដោប្រ� និ្ធងគដោប្រមាងជាដោប្រចូីន្ធប្រត់� វិបាន្ធ
អនុ្ធវិត់តមុន្ធដោព័�ដោចូញសា�ប្រកមដោ�ីស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោន្ធ�ដោ�ដោទីៀត់32។ 
គដោប្រមាងទ្ទា�ង 14ដោន្ធ� ដោ�តឹ់ដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីជាដោប្រចូនី្ធទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងការ
រំ��កការចូងចា� ការសាឹរ នី្ធតិ់សមបទ្ទា ការធានាមិន្ធឱ្យយមាន្ធការ
ដោកតី់ដោ�ីងឧប្រក�ិឋកមសិាជាថីិកីំុងទីប្រមង់នៃន្ធការអ�រ់ ំនិ្ធងការចូងចា�។ 
កា�ព័នីៃថីៃទីី16 ដែខវិិចូឆកិា ឆ្នាំា� 2018 អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�សាលា���ូងបាន្ធ
ដោចូញសា��ីកាសដោប្រមចូថ្នា ន្ធនួ្ធ ជា ន្ធងិដោខៀវិ ស��ន្ធ មាន្ធព័រិទុីធភាព័ 
ដោហយីបាន្ធ�តនាាដោទ្ទាសព័កួដោគមាាក់ៗ �កព់័ន្ធធនាគារអស់មួយជីវិិត់។ 

ដោ�កុំងសា��ីកាដោនា� គដោប្រមាងស�ណ្ឌងចូ�ន្ធនួ្ធ 13 កំុងចូ�ដោណាម
គដោប្រមាងចូ�ន្ធនួ្ធ 14 ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់។ គដោប្រមាងដែត់មួយគត់់ដែ��
មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់គឺគដោប្រមាងដែ��ដោ�ឹត់ដោ�ី�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់
ជន្ធជាត់ិដោ�ីមភាគតិ់ចូដោប្រកាមរ�� DK ដែ��អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�មិន្ធ
ពាក់ព័័ន្ធធប្រគ�់ប្រគាន្ធ់ជាមួយឧប្រកិ�ឋកមិដែ��ជន្ធជា�់ដោចាទីប្រត់� វិបាន្ធ
�តនាាដោទ្ទាសកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02។ គដោប្រមាងដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��
ប្រត់� វិបាន្ធដោសំីដោ�ីងដោ���ណាក់កា����ូងនៃន្ធការជ�ន្ធុ�ជប្រម� ប្រត់� វិបាន្ធ
�កដោចូញពី័ការទ្ទាមទ្ទារចុូងដោប្រកាយដោ�យ CPLCLs មូ�ដោហត់ុ
ចូមបងដោ�យសារដែត់គដោប្រមាងទ្ទា�ងមូ�មិន្ធមាន្ធមូ�និ្ធធិិដោព័ញដោ�ញ។

32      ដោ�កំុងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាមួយត់�ណាងសងគមស៊ីវិ�ិពាក់ព័័ន្ធធមុន្ធ ក��ុងដោព័� ន្ធិង
ដោប្រកាយសិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 អំកន្ធិព័ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍្ឌបាន្ធ��ងថ្នា គដោប្រមាង
ស�ណ្ឌង 12 ដែ��មាន្ធរាយកំុងតារាងខាងដោប្រកាមមាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជីងថ្នា "ការអ�់រំដែ�ំកចូា�់ ន្ធិង
ព័�រ�ឋសប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីភាគត់ិចូ" មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុវិត់តដោទី។ អ.វិ.ត់.ក មាន្ធ

កាត់ព័ាកិចូចកំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ខើួ ន្ធ ដោ�ងតាមមាប្រតា 2 នៃន្ធឧ�សម័័ន្ធធ 
ដោ�ីមបីដោធិាីការប្រត់ួ ត់ព័ិន្ធិត់យ ន្ធិងតាម�ន្ធរា�់គដោប្រមាងស�ណ្ឌងដែ��សដោប្រមចូដោ�យត់ុលាការ រួមទ្ទា�ង
គដោប្រមាងស�ណ្ឌង 12 នៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02។ .
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ស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០២/០២

�គ្រោះ�ម្មះង��ន្ធ�រចងចា��កាា�ងត្តាចាន្ធ់

ផេាស្តីេាគ្រោះ�កាះម្មអំងគកាារ៖ អំាពីាហ៍៊ុពិីពីាហ៊ុ៍
គ្រោះ�ះយបងា�គ្រោះ�កាះម្មរបបខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម

ស្តីគ្រោះម្មេងជន្ធជាត្តិគ្រោះ�ើម្មភាា�ត្តិច៖ ជ�រុញឹ
កាារយលា់�ឹងជា ស្តីាធាារណ៍�អំ�ពី�កាារ�ប�ពីឹត្តី
គ្រោះលាើជន្ធជាត្តិភាា�ត្តិច គ្រោះន្ធៅកាំ�ងអំ�ឡុ�ងគ្រោះពីលានៃន្ធ
របបខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម

កាម្មមវិធា�ស្តីិកាាាស្តីី�ពី��បវត្តីិស្តីា�ស្តីីខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម កាារអំប់រំ�បវត្តីិស្តីា�ស្តីីខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម 
ត្តាម្មរយ�សិ្តីកាាាស្តីាលាា កាារបណ៍ឹុ�បណ៍ឹាលា
���បគ្រោះ�ងៀន្ធ ន្ធិង���ស្តីាកាលាវិទំាាលា័យ 

មជឈមណ្ឌឌ��ុបាាណា DC-Cam EU តាមរយ� UNOPS, 
មូ�ន្ធិធិិ Rei

កិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិ
ការអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍សាីស,
BMZ/GIZ, 
USAID

GIZ-CPS, 
សាាន្ធទីូត់សាីសដោ�ទីីប្រកុង
បាងកក

EU តាមរយ� UNOPS

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអនុ្ធវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត មាាស់ជ�ន្ធួយមាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ

Khmer Arts, 
KDK, 
TPO, 
Bophana

សម័័ន្ធធអន្ធតរជាត់ិនៃន្ធទីីតា�ង 
មន្ធសិការ

YFP ន្ធិង PIC

KDK

050



កាារច�លាគ្រោះម្មើលាកា�ណ៍ត់្តគ្រោះហ៊ុត្តុត្តុលាាកាារនៃន្ធ
កាារជ�ណ៍ំ�ជ�ម្ម�ត្តុលាាកាារខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម ន្ធិង
ស្តីម្មាារគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�គ្រោះន្ធៅម្មជឈម្មណ៍ឌលា
ត្តម្មេលា់ឯកាស្តីារពីាក់ាពី័ន្ធធន្ធឹង អំ.វ.ត្ត.កា (LDC)

គ្រោះពីលា�ត្ត�វចងចា�៖ កាារ�បលាងន្ធិពីន្ធធ
ចគ្រោះ�ម្មៀងឆ្នាំាំ�២០1៦ ម្មាន្ធកាារច�លារួម្មពី�
យុវជន្ធគ្រោះន្ធៅកាំ�ងកាារផលាិត្តចគ្រោះ�ម្មៀងអំ�ពី�កាារ
ចងចា�គ្រោះន្ធៅកាម្មុ�ជា

គ្រោះរឿងរាាវគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�ច�លារួម្ម
គ្រោះន្ធៅកាំ�ងស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០២/០២ គ្រោះន្ធៅ អំ.វ.ត្ត.កា 
ខែ�លាពីុ�ធាេាប់បាាន្ធឮ 

�គ្រោះ�ម្មះងស្តីហ៊ុ�ម្មន្ធ៍ស្តីារពី័ត្តម្មាន្ធ៖ 
�បជាជន្ធចាម្ម និ្ធងខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម

�គ្រោះ�ម្មះងអំគ្រោះណ៍ឹើកាកាេាហ៊ុាន្ធ៖ �គ្រោះ�ម្មះង
ស្តីារពី័ត៌្តម្មាន្ធនៃចំ�បឌិិត្ត ជ�រុញឹកាារគ្រោះលាើកាកាម្មុស់្តី
កាារយលា�់ងឹ�បវត្តីសិ្តីា�ស្តី ីន្ធងិគ្រោះស្តីចកីា�កាេាហ៊ុាន្ធ
របស្តី់ពីលារ�ឋ

សមាគមវិ�បធិម៌
កម័ុជា-អា�ើឺម�ង់

សមាគមវិ�បធិម៌
កម័ុជា-អា�ើឺម�ង់

សាាន្ធទីូត់សាីសដោ�ទីីប្រកុង
បាងកក, 
មូ�ន្ធិធិិ Heinrich Böll

EU តាមរយ� UNOPS, 
វិិទីាសាាន្ធអា�ើឺម�ង់ សប្រមា�់
ទី�នាក់ទី�ន្ធង�រដោទីស (IFA) 

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ មាាស់ជ�ន្ធួយ

ទីីសតីការគណ្ឌ�រ�ឋមស្ត្រន្ធតីនៃន្ធ RGC RGC, ជាមយួន្ធ�ងការសាងសង់
ដែ��ឧ�ត់ថមភដោ�យសាាន្ធទីូត់
ជ��ុន្ធ

CHRAC GIZ-CPSYRDPមូ�ន្ធិធិិ Heinrich Böll
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VSS កប៏ាន្ធអនុ្ធវិត់តវិធិាន្ធការដោប្រ�ប្រ�ព័ន័្ធធត់លុាការមយួចូ�ន្ធនួ្ធ
�ូចូមាន្ធដែចូងកំុងវិធិាន្ធនៃ�ៃកំុង។ វិធិាន្ធការទ្ទា�ងដោន្ធ�គជឺាគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី 
ន្ធងិកមវិិធិិដីែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ ់ន្ធិងអន្ធុវិត់តសប្រមា�់��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ
ទូី��ទូីលាយជូន្ធជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខិរប្រកហម ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធ
អនុ្ធវិត់តដោ�ខាងដោប្រ�កិចូច��ដោណ្ឌីរន្ធីតិ់វិិធិីតុ់លាការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ 
�ូដោចំូ� វាខុសដោ�យដែ�កព័ីគដោប្រមាងស�ណ្ឌងដោសីំដោ�ីងដោ�យដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុម័ត់ ដោ�យអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
សាលា���ូងដោ�ដោព័�សដោប្រមចូសា�ប្រកមកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង។

គដោប្រមាងមួយ "ការដោ�ីកកម័ស់សមភាព័ដោយន្ធឌ័័រ ន្ធិងការ
ដែក�មអ�ទីធភាព័ទីទួី�បាន្ធយុត់តិធិម៌សប្រមា�់ស្ត្រសតី ន្ធិងអ�ដោពី័ហិងា

ដោយន្ធឌ័័រ (GBV) ចូ�ដោពា�អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីរ��ដែខិរប្រកហម" 
អនុ្ធវិត់តពី័ឆ្នាំា�2016 ��់ឆ្នាំា�2019។ គដោប្រមាងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុវិត់ត
ដោ�យ VSS ដោប្រកាមកិចូចសហការជាមួយអងគការចូិត់តសងគមអន្ធតរ
វិ�បធិម៌ អងគការ (TPO) និ្ធងប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទីដែ�ំកហិរញ្ជីញវិត់ថុដោ�យ
មូ�ន្ធិធិិសិប័្រគចិូត់ត អ.ស.� ដោ�មីប�ីញ្ជីច�អ់�ដោពី័ហងិាដោ�ីស្ត្រសត។ី គដោប្រមាង
ដោន្ធ�ដោ�ឹត់ដោ�ីសិទីធទិីទី�ួបាន្ធយតុ់តធិិម ៌និ្ធងការចូ�ូរមួរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា� 
អន្ធតរាគមន្ធ៍�ើ� វិចូិត់ត ការដោ�ីកកម័ស់ការយ�់��ង និ្ធងការ កសាង
សមត់ថភាព័ដោ�ដីោយន្ធឌ័រ័។ ជារមួ គដោប្រមាងដោន្ធ�បាន្ធជយួដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌីជាស្ត្រសតីចូ�នួ្ធន្ធ 2,200នាក់ ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ី 
GBV ដោ�ីងដោទីៀត់ ឱ្យយចូូ�រួមកំុង��ដោណី្ឌរការកាត់់កតីរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 

កាារគ្រោះលាើកាកាម្មុស់្តីកាារពីាាបាាលារបួស្តីផេ� វចិត្តី
គ្រោះន្ធៅកាម្មុ�ជា ន្ធិងកាារផា�ផាាត្តាម្មរយ�កាារ
អំន្ធីរា�ម្មន្ធ៍ចិតី្តស្តីងគម្ម

កាារគ្រោះលាើកាកាម្មុស់្តីស្តីុ�ម្មាលាភាាពីសុ្តី�ភាាពី
ផេ� វចិត្តី ន្ធិងកាារកាាត្ត់បន្ធាយហ៊ុាន្ធិភា័យនៃន្ធភាាពី
�កា��កា និ្ធងកាារផាត់្តគ្រោះចះលាគ្រោះន្ធៅកាំ�ងស្តីងគម្ម របស្តី់
គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� ន្ធិងម្មន្ធុស្តីាចាស្តី់
ងាយរងគ្រោះ��ះ�គ្រោះផាងគ្រោះទំៀត្តគ្រោះន្ធៅកាម្មុ�ជា 
[ទំទួំលាស្តីគាល់ាម្មួយខែផំកា]

កាារអំប់រំចបាប់ ន្ធិងពីលារ�ឋ �លា់គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹ
ងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�ជន្ធជាត្តិភាា�ត្តិច

ស្តី�ណំ៍�គ្រោះរឿង ០០២/០២

TPO

HelpAge Cambodia

USAID GIZ-CPS

EU តាមរយ� UNOPS,
កិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិ
ការអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍សាីស

អងគការសិទីធិជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

នៃ�គូអន្ធុវិត់ត

មាាស់ជ�ន្ធួយ មាាស់ជ�ន្ធួយ

មាាស់ជ�ន្ធួយ
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34      អ.វិ.ត់.ក ដោសចូកតីប្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធ៖ ព័ិធីិសដោមាះធិសត� �សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធរ��កម័ុជា
ប្រ�ជាធិិ�ដោត់យយដោ�សារមន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ទីួ�ដែសើង (នៃថីៃទី24 ដែខមីនា 
ឆ្នាំា�2015) អាចូចូូ�ដោមី�តាមរយ�៖ https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/
media/VSS%20Press%20Release%20TuolSleng%20Memorial%20EN.pdf 

33      Julian Poluda, Sineth Siv ន្ធងិ Sotheary Yim របាយការណ្ឌវ៍ាយត់នៃមើចូងុដោប្រកាយ៖ ការ
ដោ�កីកម័សស់មភាព័ដោយន្ធឌ័រ័ ន្ធងិការដែក�មអ�ទីធភាព័ទីទី�ួបាន្ធយតុ់តធិិមស៌ប្រមា�អំ់ករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ជាស្ត្រសត ីន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធអ�ដោពី័ហងិាដែ�អកដោ�ីដោយន្ធឌ័រ័ដោប្រកាមរ��ដែខិរប្រកហម៖ ការវាយត់នៃមើ
ចូងុដោប្រកាយនៃន្ធគដោប្រមាងដោយន្ធឌ័រ័ដោប្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធត់លុាការរ�ស ់អ.វិ.ត់.ក (��ណាកក់ា�ទី ី2) (ដែខកញ្ញាា 
ឆ្នាំា�2019) VSS/ECCC អាចូចូូ�ដោមី�ដោ�ដោ�ដីោគហទី�ព័័រ�ចូូខាងដោប្រកាម៖ http://www.eccc.
gov.kh/sites/default/files/reports/UNTFVAW_Cambodia_VSS_TPO_Final%20
Evaluation%20Report%207Oct2019.pdf 

បាន្ធ�ត�់ការព័ាបា��ើ� វិចូិត់ត��់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ី GBV 
ប្រ�ដែហ� 300នាក់ បាន្ធដោធិាីសកមិភាព័�ីព័ា�ាយ ន្ធិងអ�់រំ��់
មនុ្ធសីរា�់ពាន់្ធនាក់ ជាព័ិដោសសដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ និ្ធង�ត�់ការ
�ណ្ឌឹ���ណាា�សតពី័កីារយ��់�ងអ�ព័ដីោយន្ធឌ័រ័��ដ់ោមធាវិ ីមស្ត្រន្ធតចីូា�់ 
ន្ធិង�ុគគ�ិកអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�រា�់រយនាក់ ។

អ.វិ.ត់.ក ក៏បាន្ធចូុ�ហត់ថដោ�ខាដោ�ីអន្ធុសីរណ្ឌ�ដោ�គយ�់
គាាកា�ព័ីឆ្នាំា�2014 ជាមួយប្រកសួងវិ�បធិម៌ និ្ធងវិិចិូប្រត់សិ�ប� 

ដោ�ីមបី�ដោងកីត់សត� �អន្ធុសាវិរីយ៍សថិត់ដោ�សារមន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិប្រ��័យ
ពូ័ជសាសន្ធ៍ទីួ�ដែសើង (TSGM) រំ��កការចូងចា���់ជន្ធរងដោប្រគា�
ដែ��បាន្ធសាះ�់ដោ�ទីីដោនា�កំុងរ��ដែខិរប្រកហម។ សត� �អន្ធុសាវិរីយ៍
ដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធ�ក់សដោមាះធិកា�ពី័ដែខមីនា ឆ្នាំា�2015 ដោ�យទីទីួ�
ថីវិិកាព័ីប្រកសួងសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការ ន្ធិងអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍ដោស�ឋកិចូចអា�ើឺម�ង់ 
ន្ធិង GIZ តាមរយ� VSS ។ 

សិកាាសាលា សតីព័ី ស�ណ្ឌងស�រា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែន្ធរ��ដែខិរប្រកហម ដោ�
សណាាគារ សាន្ធ់ដោវិ ភ្នំំ�ដោព័ញ នៃថីៃទីី 26 ដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា� 2008។
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ត់ួនាទី�ី៏ដោ�ចូដោធាះដោន្ធ�សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិធិិីត់ុលាការ ដោពា�គឺ 
ចា�ពី់័ដោព័�ពួ័កដោគ�កព់ាកយដោសំសីុ�រហូត់��វ់ិធិាន្ធការស�ណ្ឌង និ្ធងវិធិាន្ធការដោប្រ�ប្រ�ព័ន័្ធធត់លុាការ 
គឺជាមូ��ាន្ធប្រគ��សប្រមា�់�ន្ធតការង្ការគា�ប្រទីជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ដោព័�ដែ����ដោណ្ឌីរការត់ុលាការ
បាន្ធខតិ់ជិត់មក��់ទី�ីញ្ជីច� ់ន្ធងិ��ណាក់ការ�ះស�់ត� រ�ន្ធដោ�ចា�់ ដោ�តមីអាណ្ឌត់តកិារង្ការដែ��
ដោ�ដោសសស�់រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ ដោ�មីបអីនុ្ធវិត់តអាណ្ឌត់តដិែ��ដោ�ដោសសស�់�ចូូមាន្ធដែចូងកំុងកិចូច
ប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ដោងកីត់��ដោណ្ឌីរការមួយ�ន្ធ��់ការ�ដោងកីត់សិកាាសាលាសតីព័ី
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ជាកមវិិត់ថុនៃន្ធរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ�។ ��ដោណ្ឌរីការដោនា�បាន្ធអន្ធវុិត់តតាម��ណាក់កា�
មួយចូ�នួ្ធន្ធនៃន្ធការដោរៀ�ចូ��ាងប្រ�ុងប្រ�យ័ត់ ំដោ�មីបធីានាបាន្ធទ្ទា�ងត់មាះភាព័ ន្ធងិការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់
ទូី��ទីលូាយ���តុ់តាមដែ��អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធកំុងដែ�ន្ធក�ណ្ឌត់ន់ៃន្ធដោព័�ដោវិលា ន្ធងិធិន្ធធាន្ធ។ ដោប្រ�ព័ី
ការដោធិាីដែ�ន្ធការនៃ�ៃកំុង ការង្ការទីីមួយកំុងចូ�ដោណាមការង្ការទ្ទា�ងដោន្ធ�គឺការដោរៀ�ចូ�របាយការណ៍្ឌ
ជាមួយន្ធ�ងអនុ្ធសាសន៍្ធសតពី័ទីី�ិឋភាព័នៃន្ធ��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស� ់ដែ��ន្ធ�ងអនុ្ធវិត់តចូ�ដោពា�
�ញ្ញាាទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។

�ូដោចូំ� កំុងដោព័�រំព័�ងទីុកនៃន្ធការ�ញ្ជីច�់ការង្ការតុ់លាការដោ� អ.វិ.ត់.ក កំុងប្រត់ីមាសទីី4 
ឆ្នាំា�2022 ដោ�ប្រកម អ.វិ.ត់.ក ព័ីររូ� គឺដោ�ប្រកម យូ ឧត់តរាា ន្ធិងដោ�ប្រកម Claudia FENZ 

ប្រត់� វិបាន្ធដែត់ងតា�ងដោ�យការិ��័យរ�ឋបា�កា�ព័ីនៃថីៃទីី2 ដែខកកក� ឆ្នាំា�2021 ជា "សហ
ដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍អ�ព័ីមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងជន្ធ រងដោប្រគា�"។ ដោ�កំុង
ដែ�ំកពាក់ព័័ន្ធធ អាណ្ឌត់តិរ�ស់សហដោ�ប្រកមគឺ�ក់ដោចូញអន្ធុសាសន៍្ធសតីព័ីសកមិភាព័ ន្ធិងគ�ន្ធិត់
�តួ ចូដោ�តីមដោ�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដែ�� "មាន្ធ�កេណ្ឌ�
សមប្រស� ន្ធិងអត់ថន័្ធយសប្រមា�់ជន្ធ រងដោប្រគា�សថិត់ដោប្រកាមយុតាឹធិិការនៃន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញ"។ 
ដោ�យពិ័និ្ធត់យដោ�ី�កេណ្ឌ�ទូីដោ� ការ�ដោងកីត់យន្ធតការដែ���ទីដោន្ធ�បាន្ធដោធិាីឱ្យយដោ�ប្រកមទ្ទា�ងព័ីរមាន្ធ
ដោសរីភាព័ធិ�ដោធិងកំុងការអនុ្ធវិត់តអាណ្ឌត់តិការង្ការដោន្ធ�។ មិន្ធដែត់��ុដោណាះ� ការង្ការដោន្ធ�ទីុកជូន្ធដោ�ប្រកម
ជាអំកក�ណ្ឌត់់ពាកយគន្ធើ�� �ូចូជា "ជន្ធរងដោប្រគា�" ឬ "គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម"។ តាមពិ័ត់ ពាកយទ្ទា�ងដោន្ធ�
ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោ�យដោ�ប្រកមកំុងវិិធិីមួយដោ�ីមបី�ដោងកីត់ឱ្យកាសទីូ��ទីូលាយសប្រមា�់ CSOs 
ចូូ�រួមដោ�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ពាកយ "ជន្ធរងដោប្រគា�" �ូចូបាន្ធ�ញ្ញាាក់
ដោ�កំុងការអដោញ្ជីីីញ�ក់ស�ដោណ្ឌី គឺប្រត់� វិ "�កប្រសាយកំុងន្ធ័យទូីលាយ" និ្ធង "មិន្ធកប្រមិត់ក�ណ្ឌត់់
ប្រត់�មដែត់អំកដែ��បាន្ធចូូ�រួមដោ�កំុងកិចូច��ដោណ្ឌីរការនី្ធត់ិវិិធិី�ើ� វិចូា�់ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ អ.វិ.ត់.ក 
ដោ�ីយ" ។

ដ្ឋា�គ្រោះ�ើរាគ្រោះដ្ឋាើមាទង និងគ្រោះ�ះលាប��ងនៃន
សាិកាាាសាាលាាសាី�ពី�ជនរាងគ្រោះ��ះ�

អ.វិ.ត់.ក សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍៖ ការ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមចូ�ដែណ្ឌកជាគ�ន្ធិត់ (ចូុ�
នៃថីៃទីី2 ដែខកញ្ញាា ឆ្នាំា�2021) ដែ��អាចូចូូ�ដោមី�
ដោ�ដោ�ីដោគហទី�ព័័រ <https://www.eccc.gov.
kh/sites/default/files/publications/Co-Ra
pporteursVictimsCallForContribution 

_compressed.pdf>. p. 2. ទី�ព័័រ 2។
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ដោ�មីបអីនុ្ធវិត់តអាណ្ឌត់តរិ�សខ់ើួ ន្ធ សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌក៍ា�ពី័ដែខកញ្ញាា ឆ្នាំា�2021 
បាន្ធអដោញ្ជីីីញអងគការសងគមស៊ីវិិ� អំកសិកាប្រសាវិប្រជាវិ និ្ធង�ុគគ�នានាឱ្យយដោធិាីការ�ក់ស�ដោណ្ឌី 
ដោ�ីមបសីរ�ុរបាយការណ្ឌរ៍�សព់័កួដោគ និ្ធងដោ�មីប�ីត�់ជាចូ�ណុ្ឌចូចា�ដ់ោ�តមីសប្រមា�់ស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាង
ជាកល់ាក់ ដែ��អាចូអន្ធវុិត់តតាមរយ���ដោណ្ឌរីការដោន្ធ��ចូូបាន្ធដោ�កីដោ�ងី�មអតិ់ដោ�កំុងអន្ធសុាសន្ធ៍
រ�ស់ខើួ ន្ធ។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមចូ�ដោពា�អំក�ក់ស�ដោណ្ឌី គឺប្រត់� វិព័ន្ធយ�់អ�ព័ីរដោ�ៀ�ដែ��ស�ដោណ្ឌីរ�ស់
ពួ័កដោគន្ធ�ង "មាន្ធអត់ថន្ធយ័ និ្ធងជាជ�ន្ធយួរយ�ដោព័�ដែវិងដោ�យរដោ�ៀ�ណាចូ�ដោពា��ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម ន្ធិងសាធារណ្ឌជន្ធទូីដោ�" ។ ប្រកុមទ្ទា�ង�ី ��ដោណី្ឌរការបាន្ធ�អ
ហួសព័ីវិិសា�ភាព័ជាក់ដែសតងសតីព័ី "ជន្ធរងដោប្រគា�" ដែ��បាន្ធដោ�កីដោ�ងីដោ�កំុងអាណ្ឌត់តកិារង្ការ 
ន្ធងិហួសវិសិា�ភាព័នៃន្ធពាកយដោព័ចូន្ធក៍ាន្ធដ់ែត់រឹត់ត់បតិ់�ចូូមាន្ធដែចូងដោ�កំុងមាប្រតា 2 នៃន្ធឧ�សម័ន័្ធធ
ដែ��បាន្ធដោ�ងខាងដោ�ី។ ដោ�យសារមាន្ធការខិត់ខ�ពី័សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ ន្ធិងដោ�ីមបី
�ក់�ញ្ជីច��សងគមស៊ីវិ�ិតាមរយ�ការដោសំសីុ�ការ�ញ្ជីី�ន្ធស�ដោណ្ឌ ីសហដោ�ប្រកមបាន្ធ��ដោព័ញការង្ការ
ដោន្ធ�កំុង�កេណ្ឌ�មយួដែ��អាចូ�ត�ន់្ធវូិប្រក�ខណ័្ឌឌ�៏រឹងមា� ដែ��អាចូមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធយូរអដែងាង 
មនិ្ធប្រត់�មដែត់សប្រមា�ប់្រ�ជាជន្ធកម័ុជាពី័មយួជ�នាន់្ធដោ�មយួជ�នាន់្ធ ដែ��បាន្ធសុបូ្រទ្ទា�ន្ធ�ងទុីកេដោវិទីនា
�ណាា�មកព័ីរ��ដែខិរប្រកហម ��ុដែន្ធតក៏សប្រមា�់ប្រគួសាររ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងសងគមកម័ុជាជារួម�ង
ដែ�រ។

ដោ�មីបដីោ�ីកទី�កចូតិ់តឱ្យយមាន្ធការចូូ�រមួ ន្ធងិដោ�ីមបឱី្យយវិិសា�ភាព័នៃន្ធស�ដោណី្ឌដែ��ទី�ន្ធងបាន្ធ
�ក់កាន់្ធដែត់មាន្ធភាព័ចូាស់លាស ់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌប៍ាន្ធដោរៀ�រា�់កតឹាមយួចូ�នួ្ធន្ធដែ��
អំក�ក់ស�ដោណី្ឌ "អាចូគតិ់ព័ចិារណា"។ សមូបកីារព័ចិារណាប្រតួ់សៗអ�ពី័កតឹានានា ក៏បាន្ធ�ង្កាាញ
អ�ព័វិីិធិដីែ��ដោ�ប្រកមបាន្ធដោ�កីទ្ទាារចូ�ហឱ្យយមាន្ធការចូូ�រមួដោព័ញដោ�ញដោ�ីការង្ការដោករ��ដែណ្ឌ�នៃន្ធ
រ��ដែខិរប្រកហម ដោ�យដោហត់ថុ្នាវាមាន្ធឥទីធពិ័���់ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា។ កតឹាដែ��ប្រត់� វិចូងចា�រមួមាន្ធ៖

វិសិាលភាព្នៃ�ហេ�តុ្តិការណ្តឹ ៍ន�ងលកខណ្តឹៈនៃ�ឧក្រុ��ដ្ឋឋ កមម ដែ�លបានប្រ�ព្រឹ��ត្តិ ិដែ�លបះ�ពាល់ទៅ�លើើ ប្រ�ជាជន

ភាគ្គច្រើ�ើននៅ�ពេ�លនោះ�� ហេើយដែ�លផ្ទុលវិិបាកនៃ�ឧក្រុ��ដ្ឋឋ កមម នោះ�� នៅ�តែ�បនិ មានកុ�ងអារមម ណ្តឹ៍របស់

ព្ួ កគ្នាត់្តិមកទល់បចូូ�ប�បនះ ។ ការព្�ត្តិដែ�លថាជាងពាក់កណាា�លនៃ�ប្រ�ជាជនកមុ�ជាបចូូ�ប�បនះ គ្គឺកើើត្តិក្រោ��យ

ហេ�តុ្តិការណ៍្តឹទំាំងនោះ��។ អំត្តិិ�ភាព្នៃ�គ្គម្រោ��ងដែ�លអាចូបង្កើើើត្តិឡើើង រួ មទំាំងគ្គម្រោ��ងដែ�លបានអំនុវិត្តិិ

រួ ចូហេើយថា ជាការផ្ទុដល់សំណ្តឹង ន�ងវិិធានការក្រៅ��ផ្ទុួ� វិត្តិុលាការ។ រយៈពេ�លដ្ឋំបូ ងសម្រា��ប់មុខ្លួងារដែ�ល

នៅ�សេ�សសល់ គ្គឺប្រ�មេើលទុកថាមានរយៈពេ�លបីឆ្នាំា�ំ។

កំុងចូ�ដោណាមចូ�ណ្ឌុចូដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ដោ�ចូដោធាះដោចូញពី័ការ�ដោងកីត់ដោន្ធ�គឺការរួម�ញ្ជីច��
ស�ណ្ឌងដែ��មាន្ធប្រសា�់។ កំុងករណ្ឌីចូង់គូស�ញ្ញាាក់ និ្ធងព័ប្រងីក�ដែន្ធថមន្ធូវិទី�ហ�នៃន្ធស�ដោណ្ឌី
ដោ�តាមការចូង់បាន្ធ ការអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ក់ដោសចូកតីសន្ធំិ�ាន្ធដោ�ីកដោ�ីង�ដែន្ធថមថ្នា "ប្រកុមដោគា�ដោ�
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�ូចូខាងដោ�ី ទី�ព័័រ 3។37

ដោ�ប្រកម យូ ឧត់តរាា ន្ធិង Claudia Fenz 
របាយការណ្ឌ៍ប្រ��កាដោ���់៖ សកមិភាព័
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក កំុង
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ (នៃថីៃទីី1 
ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2021) អ.វិ.ត់.ក អាចូចូូ�ដោមី�បាន្ធ
តាមរយ�៖ <https://eccc.gov.kh/sites/
default/files/publications/
EN-Advisory-Report-2022_web_2.pdf>.
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នៃន្ធគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម រួមមាន្ធ ��ុដែន្ធតមិន្ធដែមន្ធកប្រមិត់ប្រត់�មដែត់ជន្ធរងដោប្រគា��ា�់ និ្ធងកូន្ធដោ�រ�ស់ព័ួកដោគ 
ប្រគ� �ដោប្រងៀន្ធ សិសី និ្ធសីិត់ជ�នាញដោ�ីងៗគាា ទ្ទា�ងជាតិ់ និ្ធងអន្ធតរជាត់ិ សាធារណ្ឌជន្ធទីូដោ� 
និ្ធងប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ" ។ ពាកយដោព័ចូន៍្ធដោន្ធ��ង្កាាញ្ជីប្រកុមចូ�នួ្ធន្ធ�ី (សងគមស៊ីវិិ� ជន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធិងសាធារណ្ឌជន្ធ) ដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងព័ីមុន្ធដោ�កំុងការអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ក់ស�ដោណ្ឌី ន្ធិង
ជាពិ័ដោសស�ញ្ញាាក់�ាងចូាស់ថ្នា សាា�័ន្ធអ�់រំជាតិ់ ន្ធិងអន្ធតរជាតិ់ ប្រព័មទ្ទា�ងប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ
ប្រត់� វិបាន្ធរួម�ញ្ជីច��ដោ�កុំងសកមិភាព័ដែ��ដោ�ដោសសស�់�ូចូបាន្ធដោប្រគាងសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�។

ដោទ្ទា��ីស�ដោណ្ឌី និ្ធងរបាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌន្ធ�ងយកមកព័ិចារណា
�មអិត់ខាងដោប្រកាមក៏ដោ�យ ប្រក�ខ័ណ្ឌឌទីូ��ទូីលាយដែ���ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�យសហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍ ដែ��បាន្ធជូន្ធ��ណ្ឌ�ងអ�ព័ីការរចូនាដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធ�ង
ប្រត់� វិព័ន្ធយ�់�ូចូដោ�។

របាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍បាន្ធ�ក់ជូន្ធកា�ព័ីនៃថីៃទីី1 ដែខធិំ� 
ឆ្នាំា�2021។ ដោ�នៃថីៃទី ី17 ដែខ មនីា ឆ្នាំា�2022 អ.វិ.ត់.ក សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌស៍តពី័មីខុ
ង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ពាក់ព័ន័្ធធន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� បាន្ធដោចូញ�ាយរបាយការណ៍្ឌព័ដិោប្រគា�ដោ���់
អ�ពី័មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសស�់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។ របាយការណ្ឌ៍ព័ិដោប្រគា�ដោ���់ រួម
ជាមយួន្ធ�ងឧ�សម័ន័្ធធដែ���ក�់ញ្ជីច��ការរួមចូ�ដែណ្ឌកព័ភីាគពីាក់ព័ន័្ធធ អាចូទីទួី�បាន្ធដោព័ញដោ�ញ
តាមរយ�ត់�ណ្ឌភាា�់កំុងដោជីងទី�ព័័រ ។ ស��ដោណ្ឌីសុ��ក់ជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ ក៏ប្រត់� វិបាន្ធ
ព័ភិាកា�មអតិ់ដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ�នាដោព័�ខាងមុខ កំុងដែ�ំកទី ីIII.1 ដោហយីប្រត់� វិបាន្ធ�ក់
ភាា�់ទ្ទា�ងប្រសុងជាឧ�សម័័ន្ធធដោ�កំុង របាយការណ្ឌ៍ III ដោពា�គឺ ឧ�សម័័ន្ធធ VI។

កំុងចូ�ដោណាមករណ្ឌដីោ�ីងដោទីៀត់ របាយការណ្ឌប៍្រ��កាដោ���់បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក 
ចូូ�រមួកិចូចសន្ធៃនាជាមួយអកំពាក់ព័ន័្ធធ។ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធទីទួី�យកអន្ធសុាសន្ធរ៍�សស់ហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍ ដោ�យបាន្ធសដោប្រមចូដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាសតីពី័ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�
កា�ព័ីដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ ការរចូនាដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាដោន្ធ� ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង
របាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ និ្ធងឯកសារដែ��សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍
បាន្ធទីទួី� �នាា�់ពី័បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�កស់�ដោណ្ឌ។ី ដោ�មីប�ីត�ធ់ាតុ់ចូ�ូឯករាជយសប្រមា�ក់ារ�ដោងកតី់
ដោរៀ�ចូ�ដោប្រគាង សិកាាសាលា ន្ធងិរដោ�ៀ�វារ� អ.វិ.ត់.ក បាន្ធទីទី�ួពាកយសុ�ឱ្យយមាន្ធទីបី្រ��កាជ�នាញ
ចូ�ន្ធនួ្ធ�រូី�៖ អកំសប្រម�សប្រមួ� អកំចាត់ដ់ែចូង ន្ធងិអកំជយួសប្រមួ�ការង្ការ (សមូដោម�ីឧ�សម័ន័្ធធ 
II សតីព័ីការអ�ពាវិនាវិ���ូងសុ�ការ�ង្កាាញចូ�ណា�់អារមិណ៍្ឌដោ�ីមុខត់�ដែណ្ឌងទ្ទា�ង�ីដោន្ធ�)។ ជា
�ទីធ��នៃន្ធការដោ�ីកទីទីួ�ទីទីួ�ពាកយសុ�ដោ�យចូ�ហ David Cohen, Daniel Mattes ន្ធិង 
Sangeetha Yogendran ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជសីដោរសីសប្រមា�ម់ខុត់�ដែណ្ឌងទ្ទា�ង�ដីោន្ធ�។ អកំចាត់ដ់ែចូង 
គឺដោលាក Daniel Mattes ទីទួី�ខុសប្រត់� វិចូមបងដោ�ីការដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាប្រ�ចា�នៃថីៃ ទ្ទាក់ទីង
ជាមួយរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក �ន្ធតព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាមួយ NGOs ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ប្រកុម 
ន្ធិង�ុគគ�ដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ដោប្រគាងន្ធ�ងចូូ�រួម។ អំកជួយសប្រមួ �គឺ ដោលាកប្រសី Sangeetha 

Yogendran ដែ�អកតាម�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធជ�នាញជាមយួសងគមស៊ីវិ�ិកម័ុជា ន្ធងិដោ�មី �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌដោ� អ.វិ.ត់.ក ក៏បាន្ធចូូ�រួម�ុស�ុ�កំុង��ដោណ្ឌីរការដោរៀ�ចូ� ន្ធិងដោមី�ការខុសប្រត់� វិប្រកុម
អកំជួយសប្រមួ�ការង្ការចូ�នួ្ធន្ធប្របា��នីាកដ់ោ�ីងដោទីៀត់ ដែ����កនា�ការព័ភិាកាប្រកុមកំុងអ��ុងដោព័�
សិកាាសាលា។ ដោ���ណាក់កា�ដោន្ធ� អំកសប្រម�សប្រមួ �គឺដោលាក David Cohen បាន្ធ
ចូូ�រួមជាចូមបងកំុងការព័ិភាកាអ�ពី័ការក�ណ្ឌត់់រដោ�ៀ�វារ� ការដោប្រជីសដោរីសវាគិិន្ធស�ខាន្ធ់ៗ ន្ធិង
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ការដែក�មអដោគា�ដោ�នៃន្ធសកិាាសាលាដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់ ់ន្ធងិរ�ិរកវិធីិិដោធិា�ីាងណាឱ្យយ សដោប្រមចូការ
ង្ការទ្ទា�ងដោន្ធ�បាន្ធ�អ���ុត់។

ដោគា���ណ្ឌងធិ�នៃន្ធសកិាាសាលាគដឺោ�មីបអីនុ្ធវិត់តអន្ធសុាសន្ធរ៍�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍
ស�ដោ�ដោ�ីកឱ្យយមាន្ធកចិូចសន្ធៃនាជាមយួអកំពាកព់័ន័្ធធអ�ពី័ការចូ�ូរមួរ�សព់័កួដោគកំុង��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា��ូចូដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់់ខាងដោ�ី។ 
ប្រក�ខ័ណ្ឌឌនៃន្ធការចូូ�រួមដែ��ដោន្ធ� គឺជា�កេខណ្ឌឌនៃន្ធអាណ្ឌត់តិការង្ការដែ��ប្រត់� វិបាន្ធព័ិភាកា
រួចូដោហីយ។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមសប្រមា�់អំកដោរៀ�ចូ�គឺប្រត់� វិ�ដោងកីត់ប្រក�ខ័ណ្ឌឌដែ��សមប្រស�តាមដែ�ន្ធ
ក�ណ្ឌត់ន់ៃន្ធអាណ្ឌត់តកិារង្ការ �ចូូបាន្ធ�កប្រសាយដោ�យសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍��ដុែន្ធតប្រត់� វិធានា
ឱ្យយសងគមស៊ីវិិ� ន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីចូ�ូរមួឱ្យយបាន្ធទី�ូ�ទូីលាយតាមដែ��អាចូដោធិាដីោ�
បាន្ធ ដោ�មីបឱី្យយស�ដោ�ងទ្ទា�ងអស ់ប្រកុមពាក់ព័ន័្ធធ ភាគីដែ��ចា�អ់ារមណិ្ឌ ៍ទ្ទា�ងជាតិ់ និ្ធងអន្ធតរជាត់ិ 
បាន្ធឮដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីដែ��ព័ួកដោគចូូ�រួមដោ�ីកដោ�ីង។ ដោគា�ដោ�រួមគឺដោ�ីមបីដោ�ីកទី�កចូិត់ត ន្ធិង
សប្រមួ���ក់ារ�ដោងកតី់ ស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាង ន្ធងិគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី ឱ្យយបាន្ធសកម ិន្ធងិកំុងន្ធយ័សាា�នា 
ដែ��អាចូក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌត់ប្រម� វិការ និ្ធងឱ្យកាសស�ខាន់្ធ���តុ់សប្រមា�់សកមភិាព័ទ្ទាក់ទីង
ន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិ�ត�នូ់្ធវិដោវិទិីកាមយួ ដែ��ស�ដោណ្ឌជីាកដ់ែសតង ន្ធងិមាន្ធថីវិកិា អាចូ�ដោងកតី់ដោ�ីង
សមសួន្ធ���ុត់។ ដោគា�ដោ�រួមគាាគឺដោ�ីមបីដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាតាមរដោ�ៀ�មួយ ដែ��ប្រកុមភាគី
ពាក់ព័័ន្ធធអាចូដោធិាីការរួមគាាជាជាងប្រ�កួត់ប្រ�ដែជងគាាកំុងការក�ណ្ឌត់់ អត់តសញ្ញាាណ្ឌត់ប្រម� វិការ ន្ធិង
�ដោងកីត់ស�ដោណ្ឌីដោ�ីមបីដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងដោនា�។ 

អន្ធុសាសន្ធ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍អ�ព័ី "កិចូចសន្ធៃនា" ប្រត់� វិបាន្ធ�កប្រសាយ
�ាងទូី��ទូីលាយថ្នារមួ�ញ្ជីច��កចិូចសន្ធៃនាប្រ�ក�ដោ�យនៃ�ើ�ាជាមួយប្រកុមភាគពីាកព់័ន័្ធធ ក�ូ៏ចូជា
កចិូចសន្ធៃនាជាមយួ អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិជាមយួមាាសមូ់�និ្ធធិសិកានុឹ្ធព័� ដែ��ត់�ណាងដោ�យសាា�័ន្ធ 
RGC អងគការ�ត�ម់�ូន្ធធិិអិន្ធតរជាត់ ិនិ្ធងសាាន្ធទីតូ់ត់�ណាងរ�ឋជាសមាជកិ នៃន្ធប្រកុមប្រ�ដោទីស�ត�់
ជ�នួ្ធយ ដែ��ជា "មិត់តនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក"។ ដោ�ីមបីឱ្យយកិចូចសន្ធៃនា ន្ធិងសិកាាសាលាទ្ទា�ងមូ�មាន្ធ
�កេណ្ឌ�សាា�នា ន្ធិងប្រ�ក�ដោ�យដែ�ើ�ាតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ អំកសប្រម�សប្រមួ � 
អំកចាត់់ដែចូង ន្ធិងអំកសប្រមួ �ការង្ការ បាន្ធដោធិាីការ�ាងជិត់សំិទីធជា�ន្ធត�នាា�់ជាមួយ
ការិ��័យរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក។ ការង្ការដោន្ធ�ប្រគ��ណ្ឌឹ�់ដោ�ីប្រគ�់ទិី�ឋភាព័នៃន្ធការដោរៀ�ចូ� ន្ធិង
ការរចូនា រួមទ្ទា�ងការដោប្រជីសដោរីសទីីកដែន្ធើង ការដោរៀ�ចូ�កដែន្ធើងអងគុយ ដែ��អ�ដោណាយ�����ុត់
សប្រមា�់ការព័ិភាកា ប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់ៗដោ�ីមបីដោរៀ�ចូ�ប្រកុមអំកចូ�ូរួម វាគិិន្ធស�ខាន្ធ់ៗ វិិធិីកំុង
ការចូូ�រួមជាមួយ ភាគីពាក់ព័័ន្ធធព័ីខាងដោប្រ� (ឧ. មស្ត្រន្ធតីរ�ាភ្នំិបា� សាាន្ធទីូត់។�។) ជាដោ�ីម។ 
ការសដោប្រមចូចិូត់តរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ឱ្យយភាគីខាងដោប្រ�ចូូ�រួម ដោ�ីមបី��កនា�ការដោរៀ�ចូ� ន្ធិងរចូនា
សកិាាសាលាដោន្ធ� បាន្ធជ�រញុឱ្យយមាន្ធការព័ចិារណា ន្ធងិពិ័ភាកា�ាងមតុ់មា� អ�ព័វីិធិិណីាដែ���អ
���តុ់ដោ�មីបសីដោប្រមចូបាន្ធន្ធវូិដោគា�ដោ��ចូូបាន្ធក�ណ្ឌត់ ់និ្ធង��ដោព័ញអាណ្ឌត់តកិារង្ការនៃន្ធការ�ីព័ា�ាយ
ព័ត៌័់មាន្ធដោ�យមាន្ធការចូូ�រួម ន្ធិងជាប្រ�ដោ�ជន្ធ៍សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
សាកី ីនិ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធ �ូចូបាន្ធ�កប្រសាយ ន្ធងិក�ណ្ឌត់កំ់ុងរបាយការណ្ឌរ៍�សស់ហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍។

តាមទីសីន្ធ�យ�់ដោ�ីញដោន្ធ� សិកាាសាលាបាន្ធ�ត�់ឱ្យកាស�ន្ធតការចូូ�រួមស៊ីជដោប្រ�
ពី័មុន្ធរវាង អ.វិ.ត់.ក ជាមយួជន្ធរងដោប្រគា� សាកី ីន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីតាមរយ�សកមភិាព័
ជាដោប្រចូីន្ធឆ្នាំា�ជុ�វិិញការ�ត�់ស�ណ្ឌង ការចូុ��ីព័ា�ាយ និ្ធងការការពារសាកីី និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�។ 
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វិិសា�ភាព័នៃន្ធស�ណ្ឌងដែ��បាន្ធអនុ្ធវិត់តដោ�យដែ�អកដោ�ីមូ��ាន្ធនៃន្ធគដោប្រមាងដែ��ទីទី�ួសាោ�់
ដោ�យអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូងកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001, 002/01, ន្ធិង 002/02 ដោហីយ
ភាព័ប្រសដោ�ៀងគាាដោ�កំុងសិកាាសាលាន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធពិ័ចារណា�ូចូខាងដោប្រកាម។ ដោប្រ�ពី័គដោប្រមាង
ស�ណ្ឌងរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិការប្រចូបាចូ�់ញ្ជីច��ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុង
��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិីរ�ស់ខើួ ន្ធ អាីៗដែ��ដែ�ើកកំុងចូ�ដោណាមសាលាកតីមុន្ធៗគឺ អ.វិ.ត់.ក ចា�់តា�ងព័ី
��ណាក់កា����ូង���ុត់ បាន្ធ�ដោងកីត់កមិវិិធីិ�៏មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័���ុត់មួយ គឺការចូុ��ីព័ា�ាយ
ដោ�តាមសហគមន្ធ ៍ដែ��ការង្ការដោន្ធ�មនិ្ធទ្ទាន់្ធមាន្ធតុ់លាការអន្ធតរជាតិ់ ឬ សាលាកតចីូប្រម�ុណាមួយ
ដោធិាីបាន្ធដោនា�ដោទី។ សាធារណ្ឌជន្ធជាង 500,000នាក់ បាន្ធចូូ�រួមសវិនាការសាធារណ្ឌ� 
ទីសីន្ធកិចូចសិកា ឬ �ឋកថ្នាដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ ដែ��ដោរៀ�ចូ�ដោ�យដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�
រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក (PAS) កំុងអ��ុងដោព័���ដោណ្ឌរីការកិចូចន្ធីត់ិវិិធិីសវិនាការដោ� អ.វិ.ត់.ក ។ �ូដោចូំ� 
អ.វិ.ត់.ក មាន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ដោប្រចូីន្ធដោ�ីការង្ការ�ីព័ា�ាយកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីតិ់វិិធីិរ�ស់ខើួ ន្ធ��់
សាធារណ្ឌជន្ធកម័ុជា ន្ធិងការចូ�ូរួមជាមួយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។

ដោ�យសារសកមភិាព័ជាដោប្រចូនី្ធដោ�កំុងវិសិយ័ទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធវុិត់តតាមរយ�ការសហការ 
និ្ធងភាព័ជានៃ�គូ រវាង អ.វិ.ត់.ក និ្ធងអងគការសងគមស៊ីវិិ� សិកាាសាលាអាចូទីទីួ�បាន្ធអត់ថ
ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ និ្ធងព័�ងដែ�អកដោ��ីទីពិ័ដោសាធិន្ធប៍្រកាស់ដែប្រក�កំុងវិស័ិយពាក់ព័ន័្ធធ។ អកំសប្រម�សប្រមួ� 
អំកចាត់ដ់ែចូង ន្ធិងអំកជួយសប្រមួ �ការង្ការ បាន្ធចូូ�រួម�ាងដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងសកមិភាព័ដែ��ដោន្ធ� 
កំុងអ��ុងដោព័�នៃន្ធកចិូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិរី�ស ់អ.វិ.ត់.ក �ូដោចូ�ំវា�ត�ន់្ធវូិម�ូ�ាន្ធរឹងមា�សប្រមា�់
កិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការដោ�ីការរចូនាសិកាាសាលា ន្ធិងការអន្ធុវិត់តការង្ការ។ �ទីធ��នៃន្ធកិចូច
សហប្រ�តិ់�ត់តកិារដោន្ធ� ប្រត់� វិបាន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ង�មអតិ់ដោ�កំុងការរចូនា ន្ធងិរដោ�ៀ�វារ�នៃន្ធសិកាាសាលា 
ក៏�ូចូជាដោ�កំុងកិចូច��ដោណី្ឌរការ ដែ��ដោយីងន្ធ�ងដោ�ីកដោ�ីងកំុងដោព័�ដោន្ធ�ដែត់មតង។
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ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់រ�ស់អំកសប្រម�សប្រមួ �ប្រព័�ត់តិ
ការណ្ឌ៍ដោ�មុន្ធសិកាាសាលា

ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធសិកាាសាលា ន្ធិងប្រកុមការង្ការ
គា�ប្រទី អ.វិ.ត់.ក

រដោ�ៀ�វារ� ន្ធិងអំកចូូ�រួម

វាគិិន្ធកត់ិតយស

ប្រកុមព័ិភាកា





ព័ធិិបី្រ�កាស ដោ�កី សកិាាសាលា សត ីពី័ ជន្ធ
រងដោប្រគា� នា នៃថីៃ ទីី 3 ដែខ ឧសភា  
ឆ្នាំា�2022។ 

�ូចូបាន្ធពិ័ភាការួចូមកដោហីយ ការអ�ពាវិនាវិរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ ដោ�ប្រកម 
យូ ឧត់តរាា ន្ធិង ដោ�ប្រកម Claudia Fenz ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ���ដោណ្ឌីរការប្រ��កាដោ���់ដោ�យ
ដោ�ីកចូ�ហរដោ�ីមបី�ក់ដោចូញសកមភិាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�មុន្ធអាណ្ឌត់តិការង្ការដែ��ដោ�
ដោសសស�ខិ់ត់ជតិ់ចូ�ូមក�� ់បាន្ធនា�ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក សដោប្រមចូចិូត់តដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលារយ�ដោព័�
�នីៃថីៃជាមយួជន្ធរងដោប្រគា� ត់�ណាងរ�សពួ់័កដោគដោ�កំុងសងគមស៊ីវិ�ិ ន្ធងិ�ន្ធៃ�ស់វិនាការ និ្ធងអកំ
ពាកព់័ន័្ធធស�ខាន់្ធៗដោ�ីងដោទីៀត់។ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធក�ណ្ឌត់ថ់្នា កចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមដោន្ធ�ប្រ�គ�ភ់ារកចិូច
ឱ្យយខើួ ន្ធដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខរិប្រកហម ន្ធងិ�ីព័ា�ាយព័ត័់ម៌ាន្ធ
អ�ពី័��ដោណ្ឌីរការយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា���់សាធារណ្ឌជន្ធ។ សិកាាសាលាដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង
ជាចូ�ណ្ឌុចូចា�់ដោ�តីមសប្រមា�់��ដោណ្ឌីរការ�ដោងកីត់កមិវិិធីិថីិីៗ ន្ធិងព័ប្រង�ងកមិវិិធីិដែ��មាន្ធប្រសា�់ ឬ 
កមិវិិធីិពី័មុន្ធដោ�យដោ�ឹត់ដោ�ីត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។ កំុងកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោ�ីមបីធានា
ការដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌមិន្ធឱ្យយមាន្ធភាព័��ដោអៀង និ្ធងដោ�យដោ�កីចូ�ហ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធជ�ួទីបី្រ��កា
ជ�នាញខាងដោប្រ�ចូ�ន្ធនួ្ធ�នីាក ់ដោ�មីបរីចូនាកមវិិធិិ ីដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោ�យខើួ ន្ធឯង ន្ធងិរាយការណ៍្ឌ
អ�ព័ីស�ដោណ្ឌី ន្ធិង�ទីធ��។ ទីី���ុត់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធដោរៀ�ចូ� "សិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិង
ការ�ីព័ា�ាយរបាយការណ្ឌ៍ប្រ��កាដោ���់សតីព័ីសកមិភាព័ពាក់ព័័ន្ធធជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក 
កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់" កំុងរយ�ដោព័��នីៃថីៃដោព័ញ ចា�ពី់័នៃថីៃទី0ី3 ��់ នៃថីៃទី0ី5 
ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោ�សណាាគារ Hyatt Regency កំុងរាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ។

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី063



អំកចាត់់ដែចូងសិកាាសាលា ដោលាក Daniel Mattes បាន្ធចា�់ដោ�តីមដោធិាីការដោព័ញដោមាាង
ដោ�កីារង្ការដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�ជាមយួការ�ិ�យ័រ�ឋបា�រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�នៃថីៃចូងុដោប្រកាយ
កំុងដែខកមុភ� ឆ្នាំា�2022។ ដោលាកទីទី�ួបាន្ធត់មុយួដោ� អ.វិ.ត់.ក ការចូ�ូដោម�ីឯកសារធិន្ធធាន្ធ 
អ.វិ.ត់.ក ទ្ទា�ងប្រសុង និ្ធងការគា�ប្រទីពី័ អ.វិ.ត់.ក និ្ធង �ុគគ�ិក UNAKRT កំុងដោគា���ណ្ឌង
សប្រម�សប្រមួ �សិកាាសាលា។ ដោទ្ទា��ីជាមាន្ធមូ��ាន្ធដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស អំកសប្រម�សប្រមួ � 
David Cohen ន្ធងិអំកជយួសប្រមួ �ការង្ការ Sangeetha Yogendran បាន្ធដោធិាទីី�នាក់ទី�ន្ធង
�ាងជិត់សំិទីធជាមួយអំកចាត់់ដែចូងតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន្ធឡាញ និ្ធងតាមរយ�ការប្រ�ជុ�ប្រ�ចា�សបាឹហ៍
ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ជាមួយអំកចាត់់ដែចូង សិកាាសាលា ន្ធិងជាមួយការិ��័យរ�ឋបា� (OA) 
ត់�ណាងដោ�យ Knut Rosandhaug ដែ��ជាអន្ធុប្រ�ធាន្ធការិ��័យរ�ឋបា� ន្ធិង Milan 

Jovančević មស្ត្រន្ធតីប្រគ�់ប្រគងកមិវិិធិី។ កិចូចប្រ�ជុ��ដែន្ធថមដោទីៀត់បាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីងមតងមាា�ជាមួយ
ភាគីជាតិ់នៃន្ធ OA ដោទ្ទា��ីជាភាគីជាតិ់បាន្ធ�ង្កាាញទីសីន្ធ�យ�់ដោ�ីញជូន្ធអំកចាត់់ដែចូងតាមរយ�
ភាគអីន្ធតរជាត់និៃន្ធ OA រួចូដោហយីកដ៏ោ�យ។ អកំសប្រម�សប្រមួ � ន្ធងិអកំចាត់ដ់ែចូង បាន្ធចា�ដ់ោ�តមី
ការង្ការដោ�យ�ា�់ដោ�ដោព័�មក��់ រាជធាន្ធីភំ្នំ�ដោព័ញមួយសបាឹហ៍មុន្ធដោព័�សិកាាសាលា
ដោ�ដោ�ីមដែខឧសភា។

ដោទ្ទា��ជីា OA ដោ�ដែត់�ន្ធតជា�ព់ាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងការង្ការដោន្ធ�តាមរយ�ការប្រ�ជុ�សប្រម�សប្រមួ�
ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ក៏ដោ�យ ដោ���ណាក់កា����ូង ដោយីងបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់មតងដោហីយមតងដោទីៀត់នា
ដោព័�ដោប្រកាយមកថ្នា អកំសប្រម�សប្រមួ� និ្ធងអកំចាត់ដ់ែចូងសិកាាសាលា (ជាព័ដិោសស) ប្រត់� វិមាន្ធ
កាព័ាកិចូចក�ណ្ឌត់់ដែ�ន្ធការ ន្ធិងព័័ត់៌មាន្ធ�មអិត់ទ្ទា�ងអស់សប្រមា�់ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ OA មិន្ធដែ��
ដោគៀ�សងកត់ ់ឬ �ង្កាោ�់�ញ្ញាាមនិ្ធសមដោហត់�ុ�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការរចូនា ឬ ការចាត់ដ់ែចូងសកិាាសាលា
ដោនា�ដោទី។ OA បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងមតងដោហីយមតងដោទីៀត់អ�ពី័��ណ្ឌងប្របាថ្នាាចូង់ដោ�ីញត់មាះភាព័ ន្ធិង
ភាព័មិន្ធ��ដោអៀង ដោ�កំុងការជួ�ទីបី្រ��កាជ�នាញខាងដោប្រ�មកដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា។ OA ប្រគ�់ប្រគង
��ដោណ្ឌីរការរ�ឋបា� ថីវិិកា ន្ធិង�ទីធកមិដោ�យខើួ ន្ធ ឯង។ ក៏��ុដែន្ធត OA បាន្ធប្រ�គ�់ការដោរៀ�ចូ�
ដែ�ន្ធការប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�ដោ�ប្រកុមហុនុ្ធខាងដោប្រ� ដោ�យសងឹ�មថ្នា ភាព័មនិ្ធ��ដោអៀងតាមរយ�ការ
ដោធិាដីែ��ដោន្ធ�អាចូឱ្យយមាន្ធ "ការឯកភាព័" កាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធពី័នៃ�គូសងគមស៊ីវិ�ិស�ខាន់្ធៗ ន្ធងិត់�ណាង
ជន្ធរងដោប្រគា�។ អំកសប្រម�សប្រមួ �សិកាាសាលា អំកចាត់់ដែចូង និ្ធងអំកជួយសប្រមួ �ការង្ការ 
(ចា�់ព័ដីោព័�ដោន្ធ�ត់ដោ�ដោ�ថ្នា "ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធ") ព័�ងដែ�អកដោ��ីណាាញរ�ស់ពួ័កដោគកំុងចូ�ដោណាម

ដ្ឋា��ាកា់កាាលាដ្ឋា�បូង៖ គ្រោះសាចកាី�ខែ�នា� 
កាាលាវិភាា� ទ�តាា�ង ខែ�នកាារាគ្រោះ�តាៀមាប�មាុង 
កាូវីដ្ឋា-1៩

064



ត់អួងគសងគមស៊ីវិ�ិដែ��ក�ព័ងុដោធិាកីារអ�ព័ ីអ.វិ.ត់.ក ដោហយីព័កួដោគចូងក់សាងទី�ន្ធកុចូតិ់តដែ��បាន្ធ
�ដោងកតី់ដោ�ីងដោ�កំុងទី�នាកទ់ី�ន្ធង�ា�ខ់ើួ ន្ធ ន្ធងិវិជិាាជីវិ�រ�សពួ់័កដោគ។ ការដែណ្ឌនា�ពី័ OA គសឺាមញ្ជីញ៖ 
ដោគា�ដោ�នៃន្ធប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌដោន្ធ�គឺដោ�ីមបីដោ�ីក "ការពិ័ភាកាដោ�យដោសរី ដោ�ីកចិូត់ត ទីូលាយ ន្ធិង
ពិ័ត់ប្របាក� ដែ��ន្ធ�ងដោធិាឱី្យយអកំចូ�ូរមួគតិ់"។ ដោគា�ដោ�គឺដោ�មីប ី"ដោរៀ�ចូ�ស�ដោ�ង" ន្ធងិ "មនិ្ធដែមន្ធ
ជាការចូដោប្រមា�សដោមើងដោនា�ដោទី"។ មាន្ធការ�ញ្ញាាក់�ាងចូាស់ថ្នា អំកចូ�ូរួមសិកាាសាលា មិន្ធ
ប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ទីុកជាដោភ្នំៀៀវិដោនា�ដោទី ��ុដែន្ធតជាអំកចូូ�រួមសកមិដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ 
ន្ធិងដោធិាីឱ្យយស�ដោ�ងរ�ស់ព័ួកដោគបាន្ធឮដោ���ណាក់កា��៏ស�ខាន្ធ់ដោន្ធ�។

OA ក៏បាន្ធដោសំីប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន់្ធៗចូ�ន្ធួន្ធ�ីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�៖ ការទីទីួ�សាោ�់ 
ការរ�ំ�កការចូងចា� និ្ធងការ�ី��ា។ ការជ�រញុ្ជីប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ងដោន្ធ�សប្រមា�ក់ាររចូនាសកិាាសាលា
បាន្ធ�ដោងកតី់នូ្ធវិស�ណ្ឌរួមូ��ាន្ធមយួចូ�ន្ធនួ្ធនៃន្ធការដោស៊ី�អដោងកត់ដែ��ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធន្ធ�ងទ្ទាញមក
កំុងការដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ ន្ធិងការ��ដោណ្ឌីរការជាក់ដែសតងនៃន្ធសិកាាសាលា៖ កំុងការទីទីួ�សាោ�់
ការឈឺឺចា�់ ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា� មាន្ធស�ណួ្ឌរន្ធិយមន្ធ័យនៃន្ធសាាន្ធភាព័ជន្ធរងដោប្រគា�។ ដោ�កំុង
ការ�ី��ាកំុងសងគមសព័ានៃថីៃដោន្ធ� មាន្ធសកាាន្ធពុ័�កំុងការព័ចិារណាមិន្ធប្រត់�មដែត់រវាងសញ្ញាាណ្ឌ
ប្រ�នៃព័ណ្ឌីរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអតី់ត់ជន្ធដោ�ិីស��ុដោណាះ�ដោទី ��ុដែន្ធតក៏មាន្ធដោ�កំុងប្រគួសារ ន្ធិង
សហគមន្ធ៍ ឬប្រគ�់ជ�នាន្ធ់�ងដែ�រ។ ដោហីយជាមួយន្ធ�ងសកមិភាព័នៃន្ធការចូងចា� ដោតី់ដោយីងអាចូ
�ង្កាាញ្ជីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដោ�ីសព័ី [ត់ប្រម� វិការដោប្រចូីន្ធ] រចូនាសម័័ន្ធធរូ�វិ័ន្ធតដែត់មាាក់ឯង ឬរ�ំ�កអត់ីត់កា�
ដោ�យមិន្ធដោធិាីឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�ឈឺឺចា�់ដោ�ីងវិិញ ឬ�ងេ�ពួ័កដោគឱ្យយដោ�ដែត់ជា�់គា�ងកំុងភាព័ដោវិទីនា
អត់ីត់កា�រ�ស់ព័ួកដោគ? ប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់ទ្ទា�ង�ីដោន្ធ� បាន្ធកាះយជាការដែណ្ឌនា�សប្រមា�់
ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធកំុងការដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ និ្ធងសប្រម�សប្រមួ �ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ ដោទ្ទា��ីជា OA 

បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ង�ី���ូងក៏ដោ�យ ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធក៏ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ដោសរីភាព័
ដោព័ញដោ�ញកំុងការគរូដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីដែ��សមប្រស�។ �ូចូដោន្ធ� មាន្ធការក�ណ្ឌត់ថ់្នា ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌ
ទ្ទា�ង�នីៃថីៃដោន្ធ� មនិ្ធប្រត់� វិបាន្ធ��ដែ�កដោ�ដោប្រកាមប្រ�ធាន្ធ�ទីនី្ធមួយៗ កំុងចូ�ដោណាមប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ង�ី
ដោនា�ដោទី ដោ�យសារដែត់ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធយ�់ថ្នា ដោគា�ការណ៍្ឌទ្ទា�ង�ីគឺជា�់ទ្ទាក់ទីងគាា និ្ធង
ពាកព់័ន័្ធធវិញិដោ�មក ដោហយីមនិ្ធចូងរ់ារា�ងការព័ភិាការ�ស់អកំចូ�ូរួមឱ្យយដោ�តឹ់ដោ�ដីែត់ដោគា�ការណ៍្ឌ
មយួដោ�កំុងនៃថីៃនី្ធមួយៗ។ ជាងដោន្ធ�ដោ�ដោទីៀត់ ប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ងដោន្ធ�មាន្ធខើ�មសារអត់ថន្ធយ័ជាកល់ាក់ 
ដែ��អំកចូ�ូរួមទ្ទា�ងអស់ប្រ�ដែហ�ជាមិន្ធយ�់ប្រព័ម�ូចូៗគាា។ �ៃុយដោ�វិិញ ប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ង�ី
បាន្ធកាះយជាចូ�ណុ្ឌចូចា�ដ់ោ�តមីសប្រមា�់សិកាាសាលា ដោហយីប្រត់� វិបាន្ធដោ�កីដោ�ងីកំុងប្រគ�់សនុ្ធៃរកថ្នា 
ន្ធិងកិចូចព័ិភាកាជាប្រកុម។

ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងរបាយការណ៍្ឌចូងុដោប្រកាយដោន្ធ� ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធប្រត់� វិបាន្ធជនូ្ធ��ណ្ឌ�ងដោ�ដោ�មី
���ូងថ្នា របាយការណ៍្ឌចូុងដោប្រកាយដោន្ធ�គួរដែត់�ត�់ព័័ត់៌មាន្ធ�មអិត់ឱ្យយបាន្ធដោប្រចូីន្ធតាមដែ��អាចូដោធិាី
ដោ�បាន្ធ ដោ�មីបជីាព័ត៌័់មាន្ធសដោងេ�នៃន្ធសិកាាសាលា ន្ធងិគដោប្រមាងទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� សប្រមា�់
យកដោ�ព័ិចារណានាដោព័�ខាងមុខ។ ដោយីងក�ពុ័ងរង់ចា�ព័ិន្ធិត់យ�ទីធ��ដែ��បាន្ធមកពី័របាយ
ការណ្ឌចុ៍ូងដោប្រកាយដោន្ធ� ��ដុែន្ធតដោយងីសងឹ�មថ្នា អ.វិ.ត់.ក រាជរ�ាភ្នំបិា� ន្ធងិមាាសជ់�ន្ធយួអន្ធតរជាត់ិ
យ�់អ�ព័ីឱ្យកាស�ចូចុ�បន្ធំកំុងការកសាង�ណាាញដែ��បាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងសិកាាសាលា 
ន្ធិងទីសីន្ធ�អ�ពី័កមិវិិធិី ដែ��បាន្ធដោរៀ�រា�់�មអិត់ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី065



ដោ�យទីទួី�បាន្ធភារកិចូច�ៃួ ន្ធៗចូ�ន្ធួន្ធព័ីរ "កំុងការដោរៀ�ចូ�
ស�ដោ�ង" និ្ធងការអភ្នំិវិឌ័ឍគដោប្រមាង "ឱ្យយបាន្ធ�មអិត់តាមដែ��អាចូដោធិាី
ដោ�បាន្ធ" ពី័ប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា� អងគការសងគមស៊ីវិិ� ន្ធិងសាា�័ន្ធរ�ឋ
ជាដោប្រចីូន្ធជាដោប្រចីូន្ធ ដោយីងបាន្ធក�ណ្ឌត់់ភាះមៗថ្នា សិកាាសាលាប្រត់� វិ
ដោធិាីដោ�ីងរយ�ដោព័��ីនៃថីៃ។ ការដោរៀ�ចូ�យូរនៃថីៃដែ��ដោន្ធ� គឺដោ�យសារ
ប្រត់� វិដោព័�ពិ័ភាកា និ្ធង�ដោងកីត់គដោប្រមាង ន្ធិងព័ិន្ធិត់យព័ិចារណាទីសី�
ព័ីគាាដោ�វិិញដោ�មក និ្ធងពី័វាគិិន្ធដោ�កំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ ការដោរៀ�ចូ�
យរូដែ��ដោន្ធ�ដោទីៀត់ដោសាត់ក៏ដោ�មីប�ីត�ដ់ោព័�ដោវិលាប្រគ�ប់្រគាន្ធស់ប្រមា�់
ការពិ័ភាកា ដោ�យប្រត់� វិទីុកចូដោនាះ�ដោព័�ដោវិលាដោ�កំុងកា�វិិភាគ
សប្រមា�វ់ាគិិន្ធកិត់តយិស ន្ធងិវាគិិន្ធជ�នាញជាដោប្រចូនី្ធនាក ់ដែថីើងសនុ្ធៃរកថ្នា
ទីដូោ� �ង្កាាញ្ជីប្រ�ធាន្ធ�ទីជាក់លាក ់ឬ មត់ដិោ���កុំ់ងកមវិិិធិដីោន្ធ�
អ�ព័អីាណ្ឌត់តកិារង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�រ់�សត់់លុាការ។

ជាងដោន្ធ�ដោ�ដោទីៀត់ អំកដោរៀ�ចូ�បាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា សិកាាសាលា
ដោន្ធ�ដោ�រីត់ជួាថ្នាា�ថីិមីយួសប្រមា�់��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ 
ដោ�ីមបី�ដោប្រមីដោគា���ណ្ឌងជាន្ធិមិត់តរូ��៏ស�ខាន្ធ់មួយតាម�ីទីប្រមង់ 
ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ត�់ដោព័�ដោវិលា ន្ធិងទីីកដែន្ធើងប្រគ�់ប្រគាន្ធ់។ ទីីមួយ 
សិកាាសាលាដោន្ធ� គឺជាឱ្យកាសមួយដោ�ីមបីរំដោ�ចូ ន្ធងិអ�អរសាទីរ
ការង្ការដែ��ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីន្ធងិអកំត់�ណាង 
ប្រព័មទ្ទា�ងអំកត់សុូមតិ់រ�ស់ព័ួកដោគដោ�កំុងចូ�ដោណាមអងគការសងគម
ស៊ីវិិ� សដោប្រមចូបាន្ធនាដោព័�កន្ធើងមក ប្រស�ជាមយួន្ធ�ងកចិូច��ដោណី្ឌរការ
ត់លុាការរយ�ដោព័�ជាង 15ឆ្នាំា� ដោ� អ.វិ.ត់.ក។ ទីីព័រី សកិាាសាលា
ដោន្ធ�គជឺាឱ្យកាស���ងូអាចូឱ្យយភាគពីាកព់័ន័្ធធជាដោប្រចូនី្ធចូ�ូរមួជួ�ប្រ�ជុ�

គាាដោ�យ�ា�់មតងដោទីៀត់ដោ�កំុងសនិំ្ធសីទីដោន្ធ��នាា�់ព័ីអាក់ខាន្ធ
រយ�ដោព័�ពី័រឆ្នាំា�ដោ�យសារជ�ងឺរាត់ត់ាត់កវីូិ�-19។ ចូ�ណុ្ឌចូចូងុដោប្រកាយ 
ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�គជឺាដោ�កីទីមីយួកំុងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតរយ�ដោព័� 15ឆ្នាំា� 
ដែ�� អ.វិ.ត់.ក ខើួ ន្ធឯងបាន្ធដោរៀ�ចូ�សកិាាសាលាសាធារណ្ឌ�ជាព័ដិោសស
ដោ�យដោ�ឹត់ដោ�តី់ប្រម� វិការជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិគ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីរ�សស់ងគម
ស៊ីវិិ� និ្ធងសាា�ន័្ធរ�ឋ។

ដោយងីក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់ភ់ាះមៗថ្នា ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិដោធិាដីោ�ងី
កំុងសបាហឹ�៍��ងូនៃន្ធដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោ�យសារដែត់កា�វិភិាគ
ទី�ដោន្ធររ�សអ់កំដោរៀ�ចូ�សកិាាសាលា និ្ធងដោ�មីបដីោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�
ឱ្យយបាន្ធមុន្ធនៃថីៃ�ុណ្ឌយជាត់ិកម័ុជា ដោ�ពាក់កណាា�ដែខឧសភា ន្ធិង
មុន្ធកា��រិដោចូឆទីដោបា�ដោឆ្នាំាត់�ុ�-សង្កាាត់់ដោ�នៃថីៃទីី5 ដែខមិថីុនា 
ឆ្នាំា�2022។ �ូដោចូំ� សិកាាសាលាដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់រយ�ដោព័��ី
នៃថីៃ ចា�់ព័ីនៃថីៃអង្កាោរ ទីី03 ដែខឧសភា ឆ្នាំា� 2022 ��់ នៃថីៃ
ប្រព័ហសបត់៍ ទីី05 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ ដោ�ីមបីជាការង្ការដោប្រត់ៀម 
អំកសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា រដោ�ៀ�វារ�មួយប្រត់� វិ�ក់ដោចូញ
ដែ�ន្ធការ�មអតិ់ឱ្យយបាន្ធប្រត់�មពាក់កណាា�ដែខមនីា �ញ្ជីីរីាយនាមដោភ្នំៀៀវិ
ចូូ�រួមន្ធ�ងប្រត់� វិព័ិន្ធិត់យ�ញ្ជីច�់ដោ�ចូុងដែខមីនា ដោហីយ�ិខិត់អដោញ្ជីីីញ
ឥសីរជន្ធជាតិ់ ឬ អន្ធតរជាត់ ិប្រត់� វិដោចូញឱ្យយបាន្ធដោ�ដោ�ីមដែខដោមសា មុន្ធ
នៃថីៃឈឺ�់សប្រមាកចូូ�ឆ្នាំា�ដែខិរដែ��មាន្ធរយ�ដោព័�យូរនៃថីៃ។ �ិខិត់
អដោញីី្ជីញអំកចូូ�រួមដោ�ីងដោទីៀត់ប្រត់� វិដោ�ៀីដោចូញតាមទីប្រមង់ឌី័ជីថី�ដោ�
ចូុងដែខដោមសា �ាងយូរ ���ុត់។

០1

��ដោណ្ឌរីការ�ទីធកមដិោ�មីបដីោប្រជសីដោរសីទីតីា�ងសកិាាសាលាបាន្ធ
ចា�ដ់ោ�តមីភាះមៗ�ងដែ�រ។ ជាក់ដែសតង អកំចូ�ូរមួភាគដោប្រចូនី្ធដោ�រាជធាន្ធី
ភ្នំំ�ដោព័ញ ��ដុែន្ធតមាន្ធអកំសដោងកត់ការណ្ឌ ៍អកំត់សុមូត់ ិនិ្ធងអកំប្រសាវិប្រជាវិ
ជាយូរមកដោហយី ដែ��ចា�អ់ារមណិ្ឌច៍ូងច់ូ�ូរមួកំុងប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោន្ធ�
មកព័ីប្រ�ដោទីសដោប្រ�។ �ូដោចូំ� ដោយីងបាន្ធសដោប្រមថ្នា ទីីតា�ងប្រត់� វិ��ដោព័ញ
តាមសតង់�រអ�ប�រមាសប្រមា�់ដោ�បឿន្ធអុ�ន្ធធិឺណ្ឌិត់ ន្ធិងសមត់ថភាព័

�ដោចូចកវិិទីាព័័ត់៌មាន្ធដែ��ន្ធ�ង��ដោណ្ឌីរការជាមួយឧ�ករណ៍្ឌអងគភាព័
ដោសាត់ទីសីន៍្ធ (AV) និ្ធងអងគភាព័�ដោចូចកវិទិីាព័ត័់ម៌ាន្ធ ន្ធងិទី�នាកទ់ី�ន្ធង 
(ICT) រ�ស់ត់ុលាការ។ ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់មួយដោទីៀត់គឺដែ�ន្ធការដោប្រត់ៀម
�ប្រមុងចូ�ដោពា�សាាន្ធភាព័ជ�ងឺរាត់ត់ាត់កូវិី�-19 ដែ��ដោទ្ទា��ីជាវា
មាន្ធភាព័សភាព័ធូិរប្រសា�គួរដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាគិត់ប្រត់�ម
ដែខមនីា ឆ្នាំា�2022 ដោ�យសារយុទីធនាការចាកវ់ាាកស់ា�ង�៏ដោជាគជ័យ

កាារគ្រោះ�ជើស្តីគ្រោះរីស្តីទំ�ត្តា�ង ០២

កាាលាវិភាា�

066



អំកសប្រម�សប្រមួ � ដោលាក ដោ�វិី� ដោជ. ខូហិន្ធ ដោធិាី�ទី�ង្កាាញដែណ្ឌនា�
ព័ីកមិវិិធិី  ដោ�នៃថីៃទីី1 នៃន្ធសិកាាសាលា។

ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសក៏ដោ�យ ក៏�ញ្ញាាដោន្ធ�ដោ�ដែត់ជាការទីទីួ�ខុសប្រត់� វិ
មួយ�ដែ��ដោ�ដោព័�ដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ�ដោ�យ�ា�់ 
ដែ��មាន្ធរយ�ដោព័�ដោប្រចូីន្ធនៃថីៃដោ�កំុងសា��ន្ធៃ�់ប្រ�ជុ��ិទីជិត់។ 
ដោ�យដោយីងក�ណ្ឌត់់ដែ�ន្ធការទីទួី�ឥសីរជន្ធជាន់្ធខ័ស់ដែ��ដោប្រគាង
ន្ធ�ងចូូ�រួមកំុងសិកាាសាលាដោន្ធ�កំុងនាមជាវាគិិន្ធកិត់តិយស ឬ ដែថីើង
សុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�� (កំុងត់ួនាទីីដោប្រចូីន្ធដោទីៀត់�ូចូខាងដោប្រកាម) ដោយីង
ដោមី�ដោ�ីញចូាស់ថ្នា ការង្ការសុវិត់ថិភាព័ដោ�ទីីតា�ងប្រត់� វិវាយត់នៃមើ
កំុងអ��ុងដោព័���ដោណី្ឌរការ�ទីធកមិ�ងដែ�រ។ ដោប្រ�ព័តី់ប្រម� វិការចា�បាចូ់
ទ្ទា�ងដោនា�សប្រមា�់ ICT ន្ធិងសន្ធតិសុខ ទីីតា�ងក៏ប្រត់� វិមាន្ធ�ទីធភាព័
ទីទីួ�អំកចូូ�រួមរហូត់��់ 150នាក់ រួមទ្ទា�ងមាន្ធអាហារ ន្ធិង
អាហារសប្រមន្ធ់សប្រមា�់សន្ធំិសីទីការង្ការរយ�ដោព័�មួយនៃថីៃដោព័ញ
�ងដែ�រ។ ដោ�ទីី���ុត់ ដោយីងបាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា ការព័ិភាកាការង្ការ
ជាប្រកុមតូ់ចូៗន្ធ�ងប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងដោ�តាមត់ុកំុងសា�ដែត់មួយដោប្រ�ីប្របាស់
សប្រមា�់វិគគដោព័ញអងគ�ូចូគាា ��ុដែន្ធតកំុង��ណាក់កា�ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ 
ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធបាន្ធពិ័ចារណាអ�ព័ីត់ប្រម� វិការដែសាងរកទីីតា�ងដែ��

មាន្ធ "�ន្ធៃ��់ច់ូដោ�យដែ�ក" ដោប្រ�ព័សីា�សន្ធំសីិទីធិ�។ ដោ�ទីី���ុត់ 
ដោយីងបាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា សិកាាសាលាប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងដោ�រាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ 
ដោ�ីមបីធានាថ្នា អំកចូូ�រួមអាចូចូូ�រួមកមិវិិធីិសិកាាសាលាដោន្ធ�បាន្ធ
ដោព័ញរយ�ដោព័��ីនៃថីៃ។ អាប្រស័យដោហតុ់ដោន្ធ� ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធបាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់ថ្នា �រិដោវិណ្ឌសាលា អ.វិ.ត់.ក ដែ��មាន្ធទីីតា�ងសថិត់ដោ�
ជាយរាជធាន្ធី ពុ័�សមប្រស�ជាទីីតា�ងប្រ�ជុ�ដោនា�ដោទី។

�នាា�់ព័ដីោ�ខាធិកិារ�ាន្ធប្រសាវិប្រជាវិ���ូង ��ដោណ្ឌរីការ�ទីធកម ិ
UNAKRT បាន្ធចា�់ដោ�តីមប្រស�តាមន្ធីត់ិវិិធីិ សតង់�រប្រ�ត់ិ�ត់តិការ
រ�ស់ខើួ ន្ធ។ ដោ�ទីី���ុត់ ដោយីងបាន្ធសដោប្រមចូថ្នា សណាាគារ Hyatt 

Regency Phnom Penh បាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌីដោ�ញនៃថីើ�អ���ុត់ 
ន្ធិង��ដោព័ញតាមត់ប្រម� វិការទ្ទា�ងអស់ដោ�ើីយត់�ដោ�តាម�កេខណ្ឌឌ។ 
���ូង ដោ�ដោព័�ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធមាន្ធចូមៃ�់អ�ពី័សា��៏ប្រ�ណ្ឌិត់
ថ្នាដោតី់អាចូងង�ត់ ឬ អាចូ��ភ្នំិត់��ភ្នំ័យអំកចូូ�រួមសិកាាសាលាដែ�រ
ឬដោទីដោនា� ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធក៏បាន្ធឮព័ីអំកចូូ�រួមជាដោប្រចីូន្ធថ្នា Hyatt 

Regency ជាទីីតា�ងសថិត់ដោ�កណាា�ប្រកុង ដោទីី��ដោងកីត់ថីិី និ្ធង

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី067



�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី រាជរ�ាភិ្នំបា�បាន្ធប្រគ�់ប្រគង
យុទីធនាការចាក់វាាក់សា�ងទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសជូន្ធប្រ�ជាព័�រ�ឋកម័ុជា 
និ្ធងន្ធិដោវិសន្ធជន្ធទ្ទា�ងអស់ រហូត់ដោធិាីឱ្យយការចាក់វាាក់សា�ងមាន្ធអប្រតា
ខ័ស់ប្រ�ដែហ� 95% នៃន្ធចូ�ន្ធួន្ធប្រ�ជាជន្ធ ដែ��បាន្ធចាក់វាាក់សា�ង
កូវិី�-19 ដោព័ញដោ�ញ�ាងដោហាចូណាស់ពី័រ�ូស។ ដោ�ដោព័�
សាាន្ធភាព័ជ�ងឺរាត់ត់ាត់បាន្ធចា�់ដោ�តីមកាន់្ធរា���ខាះ�ងដោ�ីងៗ
ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាកា�ពី័ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2021 រាជរ�ាភិ្នំបា�
ក៏បាន្ធ�ក់ដោចូញ និ្ធងដែកដែប្រ�វិិធាន្ធការ ន្ធិងន្ធីត់ិវិិធិីសតង់�រប្រ�ត់ិ�ត់តិ
ជាដោប្រចូីន្ធទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោរៀ�ចូ�ដោ�កំុងសា�ធិ�ៗ �ូចូជា 
អាពាហ៍ពិ័ពាហ ៍សន្ធំសិទីី និ្ធងកចិូចប្រ�ជុ�ការង្ការជាដោ�មី។ រាជរ�ាភ្នំបិា�
កប៏ាន្ធរឹត់�ន្ធត�ង ន្ធងិ�ន្ធធ� រ�ន្ធថយវិិធាន្ធការជាហរូដែហពាក់ព័ន័្ធធន្ធ�ងការ
ដោធិាី��ដោណ្ឌីរចូូ�ប្រ�ដោទីសរ�ស់ព័�រ�ឋដែខិរ និ្ធងជន្ធ�រដោទីសព័ីដោប្រ�
ប្រ�ដោទីស។ ដោទ្ទា��ីជាសាាន្ធការណ្ឌ៍កូវិ�ី-19 និ្ធងការដែកដែប្រ��ទី�ញ្ញាា
បាន្ធ�ដែន្ធថមឧ�សគគមយួចូ�ន្ធនួ្ធ��់ការដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌប្រទីង់ប្រទ្ទាយ
ធិ�ដោន្ធ� ដែ��មាន្ធអំកចូូ�រួមជាង 100នាក់ រួមទ្ទា�ងដោភ្នំៀៀវិអន្ធតរជាត់ិ 
ឥសីរជន្ធជាន្ធខ់ស័ ់និ្ធងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដែ��មាន្ធវិយ័ចូ�ណាស់ 
ជាភ្នំព័ាស�ណាង សាាន្ធភាព័ជ�ងរឺាត់ត់ាត់បាន្ធភាព័ធូិរប្រសា�ជា����់ 
ដោ�ដោព័�កា��រិដោចូឆទីនៃន្ធប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍បាន្ធ�ន្ធចូូ�ជិត់មក��់ 
ដោហីយវិិធាន្ធការក៏មាន្ធការ�ន្ធធ� រ�ន្ធថយ។ ដោទ្ទា�ជា�ាងដោន្ធ�កតី ដោយីង
ដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ�ប្រមុងស�ដែងារដោ�ជាប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អន្ធឡាញ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចា�បាច់ូ ដោ�យដោប្រ�ីថ្នាា� KUDO ដែ��ន្ធ�ង

ព័ពិ័ណ៌្ឌនាដោ�កំុងដែ�កំ�នាា�ស់តពី័�ីដោចូចកវិទិីា ព័័ត៌់មាន្ធ។ ស�ណាង�អ 
ដោយីងពុ័�ចា�បាចូ់ដោប្រ�ីថ្នាា�អន្ធឡាញដោន្ធ�។

គិត់ប្រត់�មដែខមីនា ឆ្នាំា�2022 រាជរ�ាភិ្នំបា�កម័ុជាបាន្ធ
ចា�់ដោ�តីមអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍កំុងទីី�ិទីជិត់ៗ ដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង 
�រា�ណាដោគារព័តាម�កេខណ្ឌឌរកាគមាះត់សងគម ន្ធងិការពាកម់ាាស ់
ដោហីយប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌ�ុណ្ឌយចូូ�ឆ្នាំា�ដែខិរដោ�ពាក់កណាា�ដែខដោមសា 
ឆ្នាំា�2022 បាន្ធប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�ដោ�យគាះន្ធការដោកីន្ធដោ�ីងគរួឱ្យយកត់់សមាោ�់
នៃន្ធការ�ើងកូវិ�ី-19។ គតិ់ប្រត់�មដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោភ្នំៀៀវិអន្ធតរជាតិ់
ដែ��បាន្ធចាក់វាាក់សា�ងដោព័ញដោ�ញអាចូដោធិាី��ដោណ្ឌីរចូូ�កម័ុជាបាន្ធ
ដោ�យព័ុ�ត់ប្រម� វិឱ្យយដោធិាីចូតាឹ�ីស័ក ឬ �ង្កាាញ�ទីធ��នៃន្ធការដោធិាីដោត់សត 
PCR អវិិជីមាន្ធ ឬ ការធានារាា�់រងព័ិដោសសដោ�ីករណ្ឌី កូវិី�-19។ 
ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍កំុងទីី�ិទីជិត់ធិ�ៗក៏អនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង�រា�ណា
ដោភ្នំៀៀវិចូូ�រួមដោគារព័ការរកាគមាះត់សងគម ន្ធិងពាក់មាាស់កំុងដោព័�
ដោ�កំុង�ន្ធៃ�់�ិទីជិត់ ដោ�ីកដែ�ងដោព័�ដែថីើង ព័ិសាអាហារ ឬ ហូ�
ទី�ក។ សណាាគារក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោគា�ការណ្ឌ៍�ា�ខ់ើួ ន្ធ ដោរៀ�ចូ�ទី�ក
អា�់កុ�សប្រមា�់ដោមដោរាគដោ�តាមទីីតា�ងជាដោប្រចូីន្ធកដែន្ធើង ន្ធិងធានា
ឱ្យយបាន្ធការដោគារព័ន្ធីត់ិវិិធីិសតង់�រប្រ�ត់ិ�ត់តិ សតីព័ីការរកាគមាះត់សងគម
ដោ�កំុងសា�។ ជាការប្រ�ុងប្រ�យត័់�ំដែន្ធថម ដោ�យសារកមិវិិធិីដោន្ធ�
មាន្ធអំកចូូ�រួមកំុងកប្រមិត់ខ័ស់ ន្ធិងវិត់តមាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ដែ��មាន្ធវិយ័ចូ�ណាស ់អកំចូ�ូរមួទ្ទា�ងអស់ត់ប្រម� វិឱ្យយ�ង្កាាញភ័្នំសតុតាង
នៃន្ធការទីទួី�ថ្នាា�វាាក់សា�ង�ង្កាារដោ�ដោព័�ចុូ�ដោ�ះ�។ ដែ�ំកសន្ធតសុិខ  

ខែផន្ធកាារគ្រោះ�ត្តៀម្មពីាកា់ព័ីន្ធធនឹ្ធងជ�ងឺរាត្តត្តបាត្តកា�វី�-19 ០3

មាន្ធគុណ្ឌភាព័ដោសវាជាទីីដែ��ព័ួកដោគចា�់អារមិណ៍្ឌចូង់ចូូ�រួម
សិកាាសាលារយ�ដោព័��ីនៃថីៃ មិន្ធដែមន្ធចូង់ចូូ�រួមដែត់មួយនៃថីៃដោនា�
ដោ�ីយ។ �រិដោវិណ្ឌជុ�វិិញមាន្ធ�ៃ�ស�ណាក់ត់នៃមើសមរមយជាដោប្រចីូន្ធ ដែ��
អាចូធានាថ្នា អំកចូូ�រួមមកព័ីតាម�ណាាដោខត់តមកចូូ�រួមដោ�
រាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ រួមទ្ទា�ងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��មកចូូ�រួម 
ដោប្រកាមការចាត់់ដែចូងដោ�យ អ.វិ.ត់.ក. អាចូរកកដែន្ធើងសាាក់ដោ�ត់នៃមើ
សមរមយ ដោ�ជិត់ៗទីតីា�ងសិកាាសាលា។

ទីី���ុត់ សណាាគារ Hyatt គឺជាទីីតា�ង�អ���ុត់សប្រមា�់
សិកាាសាលាមួយដោន្ធ�៖ �ុគគ�ិកសណាាគារជាដោប្រចូីន្ធនាក់យកចិូត់ត
ទីុក�ក់ដោ�ដោព័�ដោយងីប្រត់� វិការដោសវានានា, ឧ�ករណ្ឌ៍ ICT មាាកថីិី

ៗ ដែ��មាន្ធគុណ្ឌភាព័ខ័ស់ អាចូឱ្យយ កមិវិិធិី��ដោណ្ឌីរការដោសៃីរដែត់មិន្ធ
មាន្ធភាព័រអាក់រអួ� (ដោ�ីកដែ�ងដែត់វិគគចុូងដោប្រកាយដោ�នៃថីៃ�ញ្ជីច�់) 
ន្ធងិអាចូ�ន្ធតការ�ាយតាមប្រ�ព័ន័្ធធអន្ធឡាញ, ប្រ�ព័ន័្ធធខយ�ដ់ោចូញចូ�ូ
ថីិីឱ្យយ�ន្ធៃ�់សាាត់ ន្ធិងមាន្ធអនាម័យប្រត់�មប្រត់� វិ កំុងសាាន្ធភាព័អ��ុង
ដោព័�មាន្ធជ�ងរឺាត់ត់ាត់ដោន្ធ�, ទីតីា�ងដោ�ដែកបរកដែន្ធើងហ�ូអាហារសប្រមន្ធ់ 
ដោភាជនី្ធយ�ាន្ធ សណាាគារ និ្ធង�ន្ធៃ�់ទី�កអន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយអកំចូូ�រមួវិយ័
ចូ�ណាសម់និ្ធចា�បាចូដ់ោ�រីឆ្នាំាយពី័កដែន្ធើងដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោនា�ដោ�ីយ 
ដោហីយសា�សន្ធំិសីទីបាន្ធ�ត�់កដែន្ធើងប្រគ�់ប្រគាន្ធ់សប្រមា�់ការរកា
គមាះត់សមប្រស� សប្រមា��់ត� រទីប្រមង់កដែន្ធើងអងគយុព័វីិគគដោព័ញអងគដោ�ជា
ប្រកុមព័ិភាកាការង្ការដោ�តាមត់ុ។
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និ្ធងសុវិត់ថិភាព័រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដែ����កនា�ដោ�យមស្ត្រន្ធតី�ដោង្កាោ�
ទីទួី��ន្ធៃុកការង្ការជ�ងឺកូវីិ�-19 ដោ�ះ� Leo Fetiza រ�ស់ 
UNAKRT បាន្ធ��ដោព័ញការង្ការគរួឱ្យយសៀ�ដ់ែសៀង និ្ធងរហស័រហនួ្ធដោ�ី
កចិូចការដោន្ធ�។ អកំចូ�ូរមួទ្ទា�ងអសក់ប៏្រត់� វិបាន្ធដែណ្ឌនា�ឱ្យយដោធិាដីោត់សតរហស័
រកដោមដោរាគ កូវិី�-19 ដោ�យខើួ ន្ធឯងមុន្ធ ន្ធិងដោប្រកាយសិកាាសាលា។ 

តាមដែ��ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធបាន្ធ��ង ដោ�ដោព័�សរដោសរ របាយការណ្ឌ៍
ដោន្ធ�កំុងដែខកកក� ឆ្នាំា�2022 មិន្ធមាន្ធឧ�បត់តិដោហត់ុនៃន្ធការ�ើងកូវិី�-
19 កំុងចូ�ដោណាមអកំចូ�ូរួម ដោហីយក៏មិន្ធមាន្ធដោហត់ុការណ៍្ឌនៃន្ធការ
រីករា���ជ�ងកឺវូិ�ី-19 បាន្ធដោកតី់ដោ�ងីដោ�កំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោនា�
ដែ�រ។ 

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី069



ដោ�ីមប�ីត�ព់័ត័់ម៌ាន្ធអ�ព័សីកិាាសាលានាដោព័�ខាងមខុ និ្ធងដោ�មីបចីា�់ដោ�តមីការព័ភិាកាអ�ព័ី
កមិវិធិិីសកាឹន្ធុព័�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� អំកសប្រម�សប្រមួ � Daniel Mattes ���ូងបាន្ធ
ដោធិាីការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាមួយអងគការសងគមស៊ីវិិ�ស�ខាន់្ធៗ សាា�័ន្ធរ�ឋ ន្ធិងអំកត់សុូមតិ់ ឬ
អកំប្រសាវិប្រជាវិជន្ធរងដោប្រគា�ធាះ�់ប្រ���កការង្ការដោន្ធ�ជាយូរមកដោហយី ដែ��យកចិូត់តទីុក�ក់ដោ�ី
��ដោណ្ឌីរការសាលាកតីដែខិរប្រកហម។ អំកសប្រម�សប្រមួ �ក៏បាន្ធជួ�ជាមួយភាគី អ.វិ.ត់.ក និ្ធង
ជាមួយមស្ត្រន្ធតីទីូត់កំុងអ��ុងដោព័�ពិ័ដោប្រគា�ដោ���់។ ដោគា���ណ្ឌងគឺដោ�ីមបីកសាងការចូូ�រួម 
ន្ធងិ�ដោងកតី់គ�និ្ធត់សទុីធ�ិឋនិ្ធយិមអ�ព័សីកិាាសាលា ន្ធងិ��ណាក់ការដែ��ដោ�ដោសសស�ដ់ោ� អ.វិ.ត់.ក 
ដោ�ីមបកី�ណ្ឌត់ក់ាររំព័�ងទីកុចូ�ដោពា�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌនាដោព័�ខាងមខុ និ្ធងដោ�ីមបដីោ�ីកទី�កចិូត់តអកំចូ�ូរមួ
ដែ��មាន្ធសកាឹនុ្ធព័�ឱ្យយចា�់ដោ�តីមការង្ការដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�ឱ្យយបាន្ធ�អជាមុន្ធ។

ដោ���ណាក់កា�ដោប្រត់ៀម���ូង ការព័ដិោប្រគា�ដោ���់ទ្ទា�ងដោនា�អនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយអកំសប្រម�សប្រមួ�
សឹា�់ ន្ធងិសដោងកត់ដោម�ី�ញ្ញាាដោចាទីស�ខាន្ធ់ៗ មយួចូ�ន្ធនួ្ធ ដែ���ន្ធតដោកតី់មាន្ធមតងដោទីៀត់កំុងចូ�ដោណាម
អងគការសងគមស៊ីវិិ� ដែ��ខាន្ធ�ត�់ដោ���់�ា�់ជូន្ធ អ.វិ.ត់.ក ជាយូរមកដោហីយ។ អងគការ
ទ្ទា�ងដោន្ធ�ជាដោប្រចូីន្ធបាន្ធសដែមតងន្ធូវិមន្ធៃិ�សងី័យប្រសដោ�ៀងៗគាាថ្នា៖ "ដោហត់ុអាីបាន្ធជាដែ�រមក
ចា�់អារមណិ្ឌដ៍ោ�ជីន្ធរងដោប្រគា��នាាន្ធដ់ែ��ដោន្ធ�? ដោហត់អុាដីោ���ណាកក់ា�ដោន្ធ�? ការដោ�ើយីត់�ជា
�ើ� វិការគឺថ្នា ��ដោណ្ឌីរការចូរចារហូត់�ក់�ញ្ជីច��កំុងឧ�សម័័ន្ធធនៃន្ធកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថមនៃន្ធកិចូច
ប្រព័មដោប្រព័ៀង UN-RGC ដោកតី់ដោ�ងីជាយរូមកដោហយី ដោហយីចូ�ណា�អ់ារមណ៍ិ្ឌទ្ទា�ងអសគ់កឺារគា�ប្រទី
ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងការដែចូករំដែ�កព័ត័់ម៌ាន្ធជា សាធារណ្ឌ� ��ដុែន្ធតមិន្ធអាចូអន្ធវុិត់តបាន្ធរហូត់មក��់
ដោព័�ដោទីី�ដែត់មាន្ធកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀងចុូងដោប្រកាយដោន្ធ���ុដោណាះ�។ ចូ�ណុ្ឌចូ�ង្កាាញចូាស់ដោនា�គឺថ្នា 
��ណាក់កា�ដោន្ធ�ដោពា�គឺ ពាក់កណាា�ឆ្នាំា�2022 គឺជាចូ�ណ្ឌុចូប្រ�សព័ាដោ�ីក���ូងដោ�កំុង
ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ដែ��ដោទី�ីដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដែ��ដោន្ធ� ខណ្ឌ�អាណ្ឌត់តមុិន្ធៗរ�សត់់លុាការដែត់ងដែត់
ដោ�ឹត់ដោ��ី�ដោណ្ឌរីការតុ់លាការ ដោហយីប្រត់� វិការធានានូ្ធវិអព័ាប្រក�ត់ភាព័ដោព័ញដោ�ញ ន្ធងិការដោគារព័
កិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធីិដោន្ធ�សិន្ធ។ អំកសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធព័ា�ម�ីព័ា�ាយសារដោន្ធ� ��ុដែន្ធត
ក៏បាន្ធព័ា�មជ�រុញ�ដែន្ធថមការង្ការដោន្ធ� កំុងដោនា�ដោ�ឹត់ស�ខាន់្ធដោ�ីឱ្យកាសសប្រមា�់ត់�ណាង
ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងអងគការសងគមស៊ីវិ�ិ។ 

��ណាក់កា�អន្ធតរកា��ន្ធដោ���ណាក់កា� អ.វិ.ត់.ក ដែ��ដោ�ដោសសស�់�ត�់
ឱ្យកាសឱ្យយភាគីពាក់ព័័ន្ធធមិន្ធប្រត់�មដែត់�ើុ��ញ្ញាា�ងដោមដោរៀន្ធដែ��បាន្ធទីទួី�បាន្ធដោ� អ.វិ.ត់.ក 
កំុងរយ�ដោព័�ជាង 15ឆ្នាំា� ចុូងដោប្រកាយ��ុដោណាះ�ដោទី ដែថីមទ្ទា�ងបាន្ធ�ដោងកីត់ទីសីន្ធ�វិិស័យរួមគាា

កាារាពិីគ្រោះ��ះ�គ្រោះ�ះបលា់រាបសា់
អំកាសា�មាបសា�មួាលា�ពី�តាីិកាារា�៍គ្រោះនៅមាុន
សាិកាាាសាាលាា
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ដោ�ីកមិវិិធិីដោ�ើីយត់�តាមត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ដោយីងជាដោប្រចូីន្ធនាក់បាន្ធដោមី�ដោ�ីញ 
ក�៏�ដុែន្ធត ប្រត់� វិបាន្ធ��ដោភ្នំើចូដោចា� ឬ �ន្ធថយសារ�ស�ខាន់្ធ។ វាកជ៏ាឱ្យកាសមយួកំុងការដោរៀ�ចូ�ដោ�ងីវិញិ
ន្ធូវិការទ្ទាមទ្ទារដែ��មាន្ធជាយូរមកដោហីយ ដែ�� អ.វិ.ត់.ក មិន្ធបាន្ធ��ដោព័ញការង្ការដោន្ធ�ឱ្យយបាន្ធ
ប្រគ�់ប្រគាន្ធស់ប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យចា�ដ់ោ�តមីនូ្ធវិស�ណ្ឌរួថីិមីយួ៖ ដោត់ជីន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំត់�ណាង
ចូង់បាន្ធអាពីី័ អ.វិ.ត់.ក កំុង��ណាកក់ា� ដែ��ដោ�ដោសស� ់ដោន្ធ�? ដោត់កីារខកចូតិ់តកន្ធើងមកអាចូ
ដែប្រ�កាះយដោ�ជារដោ�ៀ�វារ�ថីិីដែ��ដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�យរដោ�ៀ�ណា? 

ដោទ្ទា��ីជាមាន្ធការសងី័យខាះ�ងក៏ដោ�យ អំកចូូ�រួមបាន្ធព័ិដោប្រគា�ដោ���់ ជាពិ័ដោសស 
អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�កំុងប្រសុក ដែ��បាន្ធ��កនា�យូរមកដោហយីដោ�ីការង្ការដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ង
ស�ដោណ្ឌីរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ដែត់�ន្ធតសដែមតងសុទិី�ឋិន្ធិយម ន្ធិងកតីរំដោភ្នំី��ាងខាះ�ង។ ដោ�ទីី�ញ្ជីច�់ 
វាព័ុ�មាន្ធ�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមកំុងការ�ដោងកីត់ឱ្យយមាន្ធចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍ដោ�កំុងសិកាាសាលា ន្ធិង
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�ដ់ោនា�ដោទី។ �នាា�់ព័មីាន្ធការដោងឿង�ៃ�់ជាដោប្រចូនី្ធឆ្នាំា�ថ្នាដោត់តី់លុាការ
ន្ធ�ងឱ្យយព័កួដោគចូ�ូរមួដែ�រឬដោទី ដោហយី�នាា�ព់័កីារខកខាន្ធមនិ្ធបាន្ធជ�ួជុ�គាាដោ�យសារជ�ងរឺាត់ត់ាត់
រយ�ដោព័�ពី័រឆ្នាំា� វាហាក�់ង្កាាញថ្នា អកំពាកព់័ន័្ធធ និ្ធងអកំអន្ធវុិត់តការង្ការជាយូរមកដោហយី ដោពារដោព័ញ
ដោ�យទីសីន្ធ� និ្ធងដែ�ន្ធការដោ�មីបដីែចូករំដែ�កដោ�កំុងប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌនាដោព័�ខាងមុខ ន្ធងិកំុងការដោរៀ�ចូ�
ដែ�ន្ធការដោ�មីបទី្ទាញ្ជីប្រ�ដោ�ជន៍្ធឱ្យយបាន្ធដោប្រចូនី្ធ���តុ់ព័អីាណ្ឌត់តកិារង្ការ អ.វិ.ត់.ក ដែ��ដោ�ដោសសស�់ 
ដែ��ខិត់ជិត់មក��់។ 

ដែ�ំកដោន្ធ�សដោងេ�រ�កគ�ដោហីញគួរឱ្យយកត់់សមាោ�់កំុងអ��ុងដោព័�ព័ិដោប្រគា�ដោ���់ ដែ��
បាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីងមុន្ធ សិកាាសាលា ទ្ទា�ងដោ�យ�ា�់ដោ�រាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ ឬ តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន្ធ
ឡាញ។ ដោយីងបាន្ធស�ដោ�គចូ�ណ្ឌុចូប្រព័មដោប្រព័ៀងរួមដោ�កំុងដោព័�ពិ័ដោប្រគា�ដោ���់ ដោ�យមិន្ធ
សដោងេ�ចូ�ណ្ឌចុូដោ�កីដោ�ីងជា�កេណ្ឌ��ុគគ� ឬអងគការនី្ធមួយៗ ដែ��អកំសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធ
ជួ�ព័ិដោប្រគា�ដោ���់ដោនា�ដោ�ីយ។ 

ចូ�ណ្ឌុចូទីីមួយ មាន្ធការរំដោភ្នំី�ចិូត់ត ន្ធិងយ�់��ងជាក់លាក់អ�ព័ីឱ្យកាសកំុងការព័ប្រងីក
និ្ធយមន័្ធយនៃន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�សីព័នី្ធយិមន្ធយ័�ើ� វិចូា�់ កំុងប្រក�ខណ័្ឌឌគដោប្រមាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌដីោ�កំុងកិចូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធីិិត់លុាការ។ ដោ�ដោព័�កិចូច��ដោណ្ឌរីការត់លុាការ អ.វិ.ត់.ក �ញ្ជីច�់ 
និ្ធងការ�ដោងកីត់កមិវិិធីិថីិីសប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់នាដោព័�ខាងមុខ ត់�ណាង
សងគមស៊ីវិ�ិ ន្ធិងភាគី នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីឱ្យកាសឱ្យយ "ជន្ធរងដោប្រគា�" ដោ�ីងដោទីៀត់
ដោប្រ�ព័អីកំប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ�ជ់ាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុងដោរឿងកតទី្ទា�ងដោន្ធ� ចូ�ូរមួ។ អកំខើ�
បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការយកចិូត់តទុីក�ក់�ដែន្ធថមដោ�ីអំក�ក់ពាកយ�ណ្ឌឹ�ងដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
ន្ធងិការសប្រម�សប្រមួ�តាម�ន្ធជាព័ដិោសសជាមយួព័កួដោគ។ អកំដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធកត់ស់មាោ�់ថ្នា 
យវុិជន្ធទីទួី�រងន្ធវូិរ�សួ�ើ� វិចូតិ់តដោ�យប្រ�ដោ�� ដែ��ជាក�ដែអ��ន្ធី�់ព័ឪីព័កុមាយឹ ជ�ីនូ្ធជតីា 
ជាព័ដិោសសដោ�កំុងប្រគួសារដែ��ឪព័កុមាយឹប្រត់� វិបាន្ធ�ងេ�ឱ្យយដោរៀ�ការកំុងរ�� DK។ អំក ត់សុមូតិ់
មយួចូ�នួ្ធន្ធបាន្ធសដោងកត់ដោ�ញីថ្នា ជន្ធដោ�ីិសដោ�ថ្នាាកដ់ោប្រកាមៗ និ្ធងជាពិ័ដោសសកនូ្ធដោ�រ�សពួ់័កដោគ 
អាចូ�ញ្ជីច��កំុងកមិវិិធិីដោ�ីមបីជា��ដោណ្ឌីរ�ើ� វិ�ន្ធតដោឆ្នាំះ�ដោ�រកការ�ី��ាកាន់្ធដែត់ទូី��ទូីលាយរវាង
�ុគគ�មាាក់ៗ ន្ធិងកំុងប្រក�ខ័ណ្ឌឌទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។

ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�កប៏ាន្ធ�ដោងកតី់ជា�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមធិ�ៗ ដោ�ីងដោទីៀត់ 
ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងមតងដោហីយមតងដោទីៀត់៖ ឧ�សគគនៃន្ធការដោធិាីឱ្យយរ�ួស�ើ� វិចិូត់តដោរីដោ�ីងវិិញ 
ត់ប្រម� វិការនៃន្ធ "វិធិិសីាស្ត្រសតមិន្ធ�ងកការឈឺចឺា�"់ និ្ធង�ញ្ញាាឯកជន្ធភាព័ និ្ធងការការពារអកំរសរ់ាន្ធ

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី071



មាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងសាកីី ឬដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ដោលាកប្រសី សុុយ ហាំងប្រគី នាយិកា CWP 
បាន្ធដោធិាអីតាាធិ�ិាយអ�ព័រី�ួស�ើ� វិចិូត់តដោ�យប្រ�ដោ�� ដែ��សដោងកត់ដោ�ីញដោកតី់ដោ�ីងកំុងប្រសទ្ទា�់ 
យុវិវិ័យដែ��អងគការបាន្ធដោធិាីការង្ការជាមួយនាដោព័�កន្ធើងមក។ ដោលាកប្រសីបាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា 
ដោ�ដោព័�ដោន្ធ� អងគការ CWP ក�ព័ុង�ដោងកីត់ដោសៀវិដោ�ដែណ្ឌនា�សតីព័ីរ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងរ�ួស�ើ� វិចូិត់ត
ដោ�យប្រ�ដោ�� និ្ធងសាយ័ដែថីទ្ទា�ខើួ ន្ធ សប្រមា�់ដែចូកចាយ ន្ធងិជាម�ូ�ាន្ធ�ដោងកតី់កមវិិធីិិសនាាន្ធកមិ
កំុងចូ�ដោណាមអំកកំុងជ�នាន្ធ់ជាមួយគាាដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ ដោប្រកាមកិចូចសហការជាមួយប្រកសួង
អ�់រំ ដោ�យ���ូងដោ�ឹត់ដោ�ីវិិទីា�័យកំុងដោខត់តនៃប្រព័ដែវិង ដោខត់តកណាា� ន្ធិងរាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ។ 
ដោមធាវិីត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីអន្ធតរជាត់ិមួយរូ� ដែ��ដោធិាីការង្ការពី័ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសបាន្ធ
កត់់សមាោ�់ការប្រព័ួ យបារមភរ�ស់គាត់់ថ្នា ការប្រ�កាសអ�ព័ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
ថីិដីោន្ធ� អាចូជាកតសីងឹ�មសប្រមា�ក់នូ្ធកតគីាត់ ់ន្ធងិអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ដោ�ីងដោទីៀត់យ�ថ់្នា អ.វិ.ត់.ក 
ន្ធ�ងអនុ្ធវិត់តកមវិិធិិពី័កួគាត់ក់ាន្ធដ់ែត់ដោព័ញចិូត់តជាងមនុ្ធ ��ដុែន្ធតដោធិា�ីាងណាដោជៀសវាងកុ�ឱ្យយព័កួដោគខកចូតិ់ត
ដោ�ដោព័�ដោប្រកាយ។ ដោលាកបាន្ធ�ញ្ញាាក់អ�ព័តី់ប្រម� វិការដែ��ត់លុាការប្រត់� វិអនុ្ធវិត់តតាមដែ�ន្ធការដែ��
បាន្ធប្រ�កាស និ្ធង�ដោងកតី់ម�ូ�ាន្ធគា�ប្រទី��់កមវិិធីិិដោ�មីបធីានាថ្នាមនិ្ធ�ងកការឈឺចឺា�់�ដែន្ធថម��់
ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ដែ��បាន្ធរងការឈឺចឺា�់រួចូមកដោហយី។ ដោលាកប្រស ីMegan 

Hirst និ្ធងដោលាក ដោព័ប្រជ អងគ សហដោមធាវិីនា�មុខដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ (CPLCLs) កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ក៏បាន្ធ�ក់ឯកសារ�ាងដោប្រចូីន្ធ ដោសំីសុ�ដោធិាីចូ�ណាត់់ប្រ�ដោភ្នំទីថ្នាាក់ដោ�ីងវិិញន្ធូវិ
ឯកសារក�ណ្ឌត់់ប្រតាត់ុលាការ ន្ធិងភាព័ចា�បាចូ់ប្រត់� វិព័ិនិ្ធត់យដោមី�ឱ្យយបាន្ធ�មអិត់ចូ�ដោពា�ឯកសារ 
ក�ណ្ឌត់់ដោហត់ុទ្ទា�ងអស់ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងសាកីី ។ សហដោមធាវិី
នា�មុខ បាន្ធជ�រុញឱ្យយទ្ទាក់ទីង ន្ធិងជាព័ិដោសសសួរដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌទ្ទា�ងអស់ថ្នាដោតី់មាន្ធ
ព័័ត់៌មាន្ធឯកជន្ធណាមួយដោ�កំុងពាកយសុ�រ�ស់ព័ួកដោគ ឬទីប្រមង់ដែ���ទីព័័ត៌់មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា� 
�ូចូជា ដោ�ះ� អាសយ�ាន្ធ ដោ�ខទូីរស័ព័ៃ ឬដោសចូកតីដែថីើងការណ្ឌ៍អងគដោហតុ់ណាមួយ ដែ��
ពួ័កដោគចូង់ឱ្យយដោកាស�ុ�មុន្ធដោព័�ឯកសារទ្ទា�ងអស់ដោនា��ីព័ា�ាយជាសាធារណ្ឌ�។ សហ
ដោមធាវិីនា�មុខសដោងកត់ដោ�ីញថ្នា ជន្ធរងដោប្រគា�ជាដោប្រចីូន្ធដោ�ីកដោ�ីងពី័អត់ីត់ចារី ដែ��សព័ានៃថីៃរស់ដោ�
ដែកបរគាាកំុងសហគមន៍្ធដែត់មួយ។ ឯកសារថីិីៗរ�ស់ CPLCLs ដោ�ចូ�ដោពា�មុខអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
ត់ុលាការក�ពូ័� ន្ធ�ងប្រត់� វិសដោប្រមចូដោ�ចូុងឆ្នាំា�ដោន្ធ� រួមជាមួយដោព័�ប្រ�កាសសា��ីកាដោ�ី�ណ្ឌឹ�ង
សាទុីកេកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02។ ដោទ្ទា��ីជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោមធាវិីអ�អាងថ្នា គួរ
ដោធិាីការង្ការដោ�ីសព័ីដោន្ធ��ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�ដោព័�ដោន្ធ� ដោ�ីមបីដោ��ប្រសាយការង្ការ�៏ដោប្រចូីន្ធសន្ធធ�កសនាា�់
ដោ�មុន្ធដោព័�ដោចូញសា��ីកា។ ដោយីងបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងជាមួយភាគីជាដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងត់ុលាការ 
អំកសដោងកត់ការណ៍្ឌ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងអំកត់សុូមត់ិត់�ណាងជន្ធរងដោប្រគា�កំុងចូ�ដោណាមអងគការសងគម
ស៊ីវិិ� ដែ��អំកទ្ទា�ងអស់មាន្ធការយ�់ប្រស��ូចូគាា។

�ញ្ញាានៃន្ធការចាត់់ប្រ�ដោភ្នំទីឯកសារដោ�ងីវិញិក៏ប្រត់� វិជា�់ពាក់ព័័ន្ធធដោ�ន្ធ�ង�ញ្ញាាដោចាទីដោ�ីកចូ�ហ
មួយថ្នាដោត់ី ន្ធ�ងមាន្ធអាីដោកីត់ដោ�ីងចូ�ដោពា��ណ្ឌៈសាររ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោហីយន្ធ�ងយកដោ��ក់
កដែន្ធើងណា។ ស�ណ្ឌួរដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�យ សាា�័ន្ធជាដោប្រចីូន្ធ ភាគី អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង
អំកសដោងកត់ការណ៍្ឌត់ុលាការ។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ OA បាន្ធព័ន្ធយ�់មតងដោហីយមតងដោទីៀត់
ដោ�កាន់្ធអំកសប្រម�សប្រមួ �ថ្នា ស�ណ្ឌួរអ�ពី័ទីីតា�ងរយ�ដោព័�ដែវិង និ្ធងការប្រគ�់ប្រគង�ណ្ឌៈសារ 
ន្ធ�ងប្រត់� វិសដោប្រមចូដោ�យដែ�ក�ក់ដោចូញព័ីសិកាាសាលាសតីព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងការអភ្នំិវិឌ័ឍកមិវិិធិី
សតីព័ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ថីិីអ�ពី័ជន្ធរងដោប្រគា�។ ការសដោប្រមចូអ�ពី័�ណ្ឌៈសារសថិត់ដោ�

សហដោមធាវិីនា�មុខដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
ស�ដោណ្ឌសីុ�ដោសចូកតីដែណ្ឌនា�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការដោធិាចីូ�ណាត់់
ប្រ�ដោភ្នំទីដោ�ីងវិិញដោ�ីឯកសារដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង
រ�ឋ�បដោវិណី្ឌ (នៃថីៃទីី14 ដែខធិំ� ឆ្នាំា�2021) ឯកសារ 
F71។
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ដោប្រ�វិសិា�ភាព័នៃន្ធសកិាាសាលា និ្ធងរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ�។ ដោទ្ទា��ីជាមជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារចូា�់ 
(LDC) សារមន្ធៃរីឧប្រក�ិឋកមបិ្រ��យ័ពូ័ជសាសន៍្ធទួី�ដែសើង (TSGM) និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារ
កម័ុជា (DC-Cam) សទុីធដែត់ប្រត់� វិបាន្ធពិ័ដោប្រគា�ដោ��� ់ន្ធងិអដោញ្ជីីញីឱ្យយចូ�ូរមួកំុងសិកាាសាលា
ដោន្ធ�កដ៏ោ�យ កស៏ាា�ន័្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីញីចូ�ូរមួកំុងប្រក�ខ័ណ្ឌឌការង្ការរ�សខ់ើួ ន្ធពាកព់័ន័្ធធ
ន្ធ�ងការចូូ�រួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងការង្ការ�ីព័ា�ាយ មិន្ធដែមន្ធដោ�ីមបីសដោប្រមចូដោ�ីការក�ណ្ឌត់់
ដែ�ន្ធការសតពី័�ីណ្ឌៈសាររយ�ដោព័�ដែវិងដោនា�ដោទី។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់
មនុ្ធដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា និ្ធងការព័ភិាកាកំុងដោព័�សិកាាសាលាបាន្ធ�ង្កាាញឱ្យយដោ�ញីសារ�ស�ខាន្ធ់
នៃន្ធ�ណ្ឌៈសារ មិន្ធប្រត់�មដែត់សប្រមា�់អំកសដោងកត់ការណ្ឌ៍ ន្ធិងអំកអនុ្ធវិត់តការង្ការជាយូរមកដោហីយ
��ដុោណាះ�ដោទី វាកម៏ាន្ធសារ�ស�ខាន្ធស់ប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា��ា� ់ដែ��ដោម�ីដោ�ីញថ្នា �ណ្ឌៈសារជា
ត់�ណាងនៃន្ធការចូងចា� ដែ��ជាដោ�ត់កិភ្នំណ្ឌឌជាត់ ិនិ្ធងជាធិន្ធធាន្ធសប្រមា�ក់ារអ�់រមំន្ធសុីជ�នាន្ធ់
ដោប្រកាយ។

ន្ធត់ថភិាព័នៃន្ធភាព័ចូាសល់ាសទ់្ទាកទ់ីងន្ធ�ង�ណ្ឌៈសារ មនិ្ធដែមន្ធជាចូ�ណ្ឌចុូដែត់មួយគត់ ់ដែ��
អំកត់សុូមតិ់ប្រត់� វិបាន្ធព័ិដោប្រគា�ដោ���់ ដោ�ីកដោ�ីងថ្នាគឺដោកីត់ដោចូញដោ�យសារទី�នាក់ទី�ន្ធង ន្ធិង
ការដែចូករំដែ�កព័័ត៌់មាន្ធរ�ស់ត់ុលាការដោនា�ដោទី។ ត់�ណាងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ជាដោប្រចូីន្ធ
បាន្ធដោធិាអីតាាធិ�ិាយថ្នា ព័កួដោគមិន្ធបាន្ធ��ងថ្នា អ.វិ.ត់.ក ដោ��ន្ធត��ដោណ្ឌរីការសកមភិាព័ដោ�ដោ�យី។ 
ដោយងីគួរកត់ស់មាោ�ប់្រត់ងដ់ោន្ធ�ថ្នា ប្រ�សិន្ធដោ�អីងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�ទ្ទា�ងដោន្ធ� ដែ��ដោធិាកីារង្ការ
ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងដែខិរប្រកហមមិន្ធបាន្ធ��ង�ងដោនា� សាធារណ្ឌជន្ធ ទី�ន្ធងដោមី�ដោ� កាន្ធ់ដែត់មិន្ធបាន្ធ
��ងថ្នា អ.វិ.ត់.ក ក�ព័ងុ��ដោព័ញការង្ការ�ញ្ជីច�់កចិូច��ដោណ្ឌរីការត់លុាការរ�សខ់ើួ ន្ធ ឬ ដោប្រត់ៀមចា�ដ់ោ�តមី
��ណាកក់ា�ដែ��ដោសសស�។់ សងគមស៊ីវិ�ិត់សុមូត់ចិូ�ន្ធនួ្ធព័រី ដែ��ដោធិាកីារង្ការដោ�កីារកសាង
សន្ធតិភាព័ដោ�ទីូទ្ទា�ងសហគមន្ធ៍ជន្ធជាត់ិភាគតិ់ចូ បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា សា�ប្រកមស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002/02 ខកខាន្ធមិន្ធបាន្ធដែចូករំដែ�កស�អាងដោហតុ់ស�ខាន់្ធៗសតីពី័ការក�ណ្ឌត់ដ់ោគា�ដោ�រ�ស់
ដែខិរប្រកហមដោ�ីជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូដោវិៀត់ណាម ឬ សហគមន្ធ៍ចាមឥសាះម។ ថ្នាាក់��កនា�អងគការ
មិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�មួយរូ�បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា ដោសចូកតីដែថីើងការណ្ឌ៍ចុូងដោប្រកាយរ�ស់ ន្ធួន្ធ ជា 
កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ព័តិ់ណាស់បាន្ធដោប្រ�បី្របាសខុ់សដោគា�ដោ�ដោ�ជាការដោ�សនា ដោ�មីបី
���ុសមដោនាសដោញ្ជីចត់នាប្រ�ឆ្នាំ�ងដោវិៀត់ណាមដោ�ដោ�ី�ណាាញទី�នាក់ទី�ន្ធងសងគម�៏ដោព័ញនិ្ធយម
ដោ�វិញិ។ អ.វិ.ត់.ក ខកខាន្ធកំុងការដោធិាអីតាាធិ�ិាយជាសាធារណ្ឌ�នាដោព័�ដោនា� �ដូោចូំ�ប្រជ�ុបាត់់
ឱ្យកាសអ�់រំសាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័អតី់ត់កា� ក៏�ូចូជាស�អាងដោហត់ុរ�ស់ខើួ ន្ធ។ អំកប្រសាវិប្រជាវិ
ឯករាជយ Laura McGrew បាន្ធសដោងកត់ដោ�ញីថ្នា ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�
តាមត់��ន់្ធជន្ធ�ទីនៃន្ធប្រ�ដោទីស ដែ��ដោលាកប្រសីបាន្ធជួ�កំុង��ដោណី្ឌរទីសីន្ធកិចូចនាដោព័�ថីិីៗដោន្ធ� 
មិន្ធបាន្ធឮព័័ត់៌មាន្ធថីិីៗណាមួយព័ី អ.វិ.ត់.ក ជាយូរមកដោហីយ ដែ��ដោធិាីឱ្យយព័ួកគាត់់រសា�់រស�់ 
និ្ធងខ�ងន្ធ�ងត់ុលាការ។ អំកប្រសាវិប្រជាវិ និ្ធងអំកសដោងកត់ការណ្ឌ៍ជាដោប្រចីូន្ធដោទីៀត់បាន្ធ�ដោញ្ជីចញមតិ់ថ្នា 
កងា�ព័័ត៌់មាន្ធសាធារណ្ឌ�  ជាព័ិដោសស កំុងអ��ុងដោព័�ពី័រឆ្នាំា�នៃន្ធការរាត់ត់ាត់ ជ�ងឺកូវិី�-19 
ចា�់តា�ងព័ីដោ�ីមឆ្នាំា�2020 បាន្ធដោធិាីឱ្យយរា�ងសៃ���់ដោករ��ដែណ្ឌ�ចូុងដោប្រកាយរ�ស់ត់ុលាការ 
ខណ្ឌ�ក�ពុ័ងដោប្រត់ៀមដោ��ញ្ជីច�់ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 02/02 មុន្ធ�ន្ធចូូ���់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�
ដោសសស�់។ ដោមធាវិរី�ស់ត់លុាការមយួរ�ូ បាន្ធសងកត់់ធិៃន់្ធដោ�តី់ប្រម� វិការអនុ្ធវិត់តតាម "យទុីធសាស្ត្រសត
ស៊ី�ីដោ�ីម" គឺទី�នាក់ទី�ន្ធង សប្រម�សប្រមួ � ន្ធិងសហការ ដោហីយបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយត់ុលាការ
ដែចូករំដែ�ក សមាារ�ឯកសារទ្ទា�ងអស់ជូន្ធ��់សាធារណ្ឌជន្ធ ឱ្យយបាន្ធដោប្រចីូន្ធតាមដែ��អាចូដោធិាី

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី073



ឯកសារដោបា�ព័ុម័�ាយរ�ស់អ.វិ.ត់.ក �ក់
តា�ងដោ��ើ� វិចូូ�សិកាាសាលា ។

ប្រ�ធាន្ធសតីទីីការិ��័យរ�ឋបា� ឯ.ឧ ប្រកាញ់ ត់ូន្ធី 
(សឹា�)  ន្ធិង អន្ធុប្រ�ធាន្ធការិ��័យរ�ឋបា� ដោលាក 
�ំុត់ រ�ូហីិន្ធហក ក�ព័ុងសាឹ�់វាគិិន្ធ ដោ�នៃថីៃទីី3 នៃន្ធ
សិកាាសាលា ។

 ដោលាក ចាន្ធ់ សាត់ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង002 មាន្ធប្រ�សាសន្ធ៍ដោ�កាន្ធ់
សិកាាកាម កំុងពិ័ធិី�ិទីសិកាាសាលា ដោ�នៃថីៃទីី3 
នៃន្ធសិកាាសាលា ។



ដោ�បាន្ធកំុង��ណាក់កា�អន្ធតរកា��៏ស�ខាន់្ធដោន្ធ�។ សុទីិ�ឋិនិ្ធយមដោន្ធ�ប្រត់� វិដោកីត់ដោចូញព័ីភាព័
ចូាស់លាស់ និ្ធងត់មាះភាព័ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងអាដីែ����ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់អាចូ ន្ធងិមនិ្ធ
អាចូសដោប្រមចូបាន្ធ។ ការរពំ័�ងទុីករ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�មនិ្ធប្រត់� វិដោ�កីដោ�ីងដោ�ដោព័�ដោន្ធ� ដោ�មិីន្ធ�ដូោចូំ�
ដោធិាីឱ្យយព័ួកដោគកាន្ធ់ដែត់ខកចូិត់តដែថីមដោទីៀត់។

ដោទ្ទា�ជា�ាងណាកដ៏ោ�យ ដោយងីកប៏្រត់� វិ�ញ្ញាាក�់ងដែ�រថ្នា ព័ត៌័់មាន្ធសាធារណ្ឌ� ន្ធងិការង្ការ
�ីព័ា�ាយមាន្ធភាព័ខុសគាាព័ីព័័ត់៌មាន្ធអងគចូា�់ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដែ��
ដោ�ីកដោ�ីងដោ�យដោមធាវីិត់�ណាងព័ួកដោគ។ ជាពិ័ដោសស ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�យ
សហដោមធាវិីនា�មុខដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី Megan Hirst ដោហីយក៏ប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ញាាក់ជាថីិីមតង
ដោទីៀត់ដោ�យ�ុគគ�ជាដោប្រចូីន្ធដោ�ីងដោទីៀត់ រួមទ្ទា�ងអំកសដោងកត់ការណ្ឌ៍ និ្ធងអំក�ះ�ដោមី�ត់ុលាការ 
មាាសជ់�ន្ធយួ អន្ធតរជាត់ ិន្ធងិដោមធាវិដីោ�ីងដោទីៀត់ អកំប្រសាវិប្រជាវិ ឬ�ុគគ�ិកដែ����ដោព័ញការង្ការដោ�ី
�ញ្ញាានី្ធត់រិ�ឋ។ កំុងនាមជាភាគនីៃន្ធកិចូច��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិ ីន្ធងិកូន្ធកត ីដែ��ដោមធាវិតី់�ណាង�ើ� វិចូា�់
កំុងកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធីិ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌជិត់ 4,000នាក់ (ឬ សិទីធិវិ័ន្ធតរ�ស់ពួ័កដោគ 
ប្រ�សនិ្ធដោ�ីព័កួដោគទីទួី�មរណ្ឌភាព័) បាន្ធជ�ួជដែជកសន្ធៃនាជាមយួដោមធាវិរី�សពួ់័កដោគ។ កិចូចខិត់ខ�
ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិដោធិាដីោ�ងីភាះមៗដោ�ដោព័�ដោចូញសា��កីាស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ��ដុែន្ធត�ុគគ�
ភាគដោប្រចូនី្ធបាន្ធសដោងកត់ដោ�ញីន្ធវូិការបាត់�់ង ់ឱ្យកាសអសរ់យ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ចុូងដោប្រកាយដោន្ធ� មិន្ធបាន្ធ
ជូន្ធព័ត័់ម៌ាន្ធ��់អកំរស់មាន្ធជវីិតិ់ឱ្យយកាន់្ធដែត់បាន្ធដោប្រចូនី្ធនាកថ់្នា កិចូច��ដោណ្ឌរីការ�ើ� វិចូា�ក់ំុងដោរឿងកតី
រ�ស់ខើួ ន្ធក�ពុ័ងដោ�ីរដោ�មុខ។ មាាស់�ណ្ឌឹ�ងក៏ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ត�់ព័័ត់៌មាន្ធវិឌ័ឍន្ធភាព័ ដែ��ពួ័កដោគ
សមន្ធ�ងទីទួី�បាន្ធ ដោហយីអកំសដោងកត់ការណ៍្ឌជាដោប្រចូនី្ធមិន្ធយ�ច់ូាសថ់្នាដោត់មីាន្ធអាបីាន្ធដោកតី់ដោ�ងី
ចូ�ដោពា�ពួ័កដោគ ឬ រដោ�ៀ�ដែសាងរកព័ត័់ម៌ាន្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ខណ្ឌ� VSS ទីទួី�ខុសប្រត់� វិការង្ការប្រគ�ប់្រគង 
ន្ធងិតាម�ន្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោយងីមនិ្ធ��ងចូាស់ថ្នាន្ធរណាបាន្ធដោធិាកិីចូចការដោន្ធ� ឬន្ធ�ងដោធិាី
ឱ្យយ�ូចូៗគាាចូ�ដោពា�ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង។

ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការដោស៊ី�អដោងកត់សមាាត់់ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003 004 004/01 ន្ធិង 
004/02 ដែ��គាះន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿងណាមួយ�ញ្ជីី�ន្ធដោ�ជ�ន្ធុ�ជប្រម�ដោ�យសារដែត់ដោហត់ុ��ន្ធីត់ិវិធិិី
ខុសគាា អំកសដោងកត់ការណ្ឌ៍ជាដោប្រចូីន្ធនាក់បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា ព័ួកដោគបាន្ធឮអ�ព័ីការខកចូិត់ត ន្ធិង
ព័័ត់៌មាន្ធប្រចូ�ូកប្រចូ��់ចូ�ដោពា��ទីធ��នៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ដោយីងមិន្ធ��ងចូាស់ថ្នាដោត់ីដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោ�កីទី�កចូតិ់តឱ្យយ�ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងកំងុស�ណ្ឌុ�ដោរឿង
ទ្ទា�ងដោនា��ចូូកា�ព័ឆី្នាំា�2017 បាន្ធទីទួី���ណ្ឌ�ងថ្នាស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោន្ធ�បាន្ធ�ន្ធតដោ�ជ�ន្ធុ�ជប្រម� 
ឬ ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 គឺជាកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិីចូុងដោប្រកាយរ�ស់ត់ុលាការ។ ត់�ណាង
សហគមន៍្ធជន្ធជាត់ដិោ�មីភាគត់ចិូដែខរិដោប្រកាមបាន្ធកត់ស់មាោ�ថ់្នា ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌជីន្ធជាត់ិ
ដោវិៀត់ណាម ឬ ដែខិរដោប្រកាមជាដោប្រចូីន្ធនាក់មាន្ធអារមិណ៍្ឌដោសាកសាាយ ដែ��ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោនា�
មនិ្ធ��ដោណ្ឌរីការដោ�មខុ ដោហីយកំុងចូ�ដោណាមដោនា� មាន្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងមយួចូ�នួ្ធន្ធត់ចូូ��ដុោណាះ�ដែ��
��ងអ�ព័�ីទីធ��នៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ព័កួដោគមាន្ធអារមណ៍ិ្ឌឯដោកា ដែត់�ដោតា� ន្ធងិតាន្ធត់�ង។ 
សហគមន្ធជ៍ន្ធជាត់ដិោ�មីភាគត់ចិូ ដោវិៀត់ណាមកប៏ាន្ធដោ�កីដោ�ងីអ�ពី័ការ�ន្ធត�ត�ព់័ត័់ម៌ាន្ធអ�ព័គីដោប្រមាង
ស�ណ្ឌងដែ��ប្រត់� វិបាន្ធទីទីួ�សាោ�់ព័ីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 កំុងដោគា���ណ្ឌងគា�ប្រទី��់
ការ�ត�់ឯកសារអត់តសញ្ញាាណ្ឌសប្រមា�ជ់ន្ធជាត់ដិោវិៀត់ណាមដែ��ដោកតី់ ន្ធងិ/ឬរស់ដោ�កំុងប្រ�ដោទីស
កម័ុជា (គដោប្រមាងទីី 12 បាន្ធព័ិភាកាខាងដោ�ីកំុងដោ�ខដោ�ងដោជីងទី�ព័័រ 33)។ �ចូចុ�បដោន្ធំ� 
គដោប្រមាងជាដោប្រចូីន្ធក�ព័ុងសថិត់កំុងហានិ្ធភ្នំ័យនៃន្ធភាព័គាះន្ធន្ធរណាគា�ប្រទី ដោហីយ អ.វិ.ត់.ក មិន្ធបាន្ធ

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី075



តាម�ន្ធ�ន្ធតដោ�ីមបីធានាថ្នាគដោប្រមាងស�ណ្ឌងទ្ទា�ងដោន្ធ�ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូង
ទីទី�ួសាោ�់ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោនា�ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធវុិត់តទ្ទា�ងប្រសុង។ ព័ដិោសាធិន្ធទ៍្ទា�ងអស់ដោន្ធ�បាន្ធនា�
ឱ្យយទី�ន្ធកុចូតិ់តមាន្ធការថីយចូុ�ថ្នា អ.វិ.ត់.ក អាចូន្ធ�ង�ន្ធី�់ទុីកនូ្ធវិដោករ��ដែណ្ឌ�យូរអដែងាង ឬ សដោប្រមចូ
បាន្ធ�ទីធ��ខសុពី័មនុ្ធកំុង��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�រ់�ស់ខើួ ន្ធ ខណ្ឌ�ព័ា�មចូ�ូរមួ
ការង្ការដោន្ធ�កាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធដោ�តាមត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។

ភាគជីាដោប្រចូនី្ធមកពី័ អ.វិ.ត់.ក ក៏�ចូូជាមាាស់ជ�ន្ធយួអន្ធតរជាតិ់ ដែ��ធាះ�់បាន្ធជ�ួព័ដិោប្រគា�
ដោ���់ បាន្ធដោសំីថ្នា ត់ុលាការគួរកសាងគណ្ឌដោន្ធយយភាព័ ត់មាះភាព័ ន្ធិងការប្រត់ួ ត់ព័ិនិ្ធត់យដោ�ី
មខុង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�សខ់ើួ ន្ធ។ អកំសដោងកត់ការណ្ឌខ៍ាងដោប្រ�មាាកប់ាន្ធដោចាទីសួរថ្នាដោត់វីា
អាចូដោ�រួចូដោទីថ្នាក�ណ្ឌត់មុ់ខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ឱ្យយត់ចិូ���ុត់តាមដែ��អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ ន្ធងិ
កប្រមតិ់ការ�កប្រសាយទី�ូ�ទីលូាយនៃន្ធវិសិា�ភាព័រ�សវ់ាដោ�កំុងកចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម។ ដោប្រ�ពី័
ការ�ង្កាាញ�ុដោរសកម�ិ�ស់ាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័ការទីទី�ួខសុប្រត់� វិរ�សខ់ើួ ន្ធ អកំសដោងកត់ការណ្ឌ ៍ន្ធងិ
អកំត់សុមូត់ ិបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ចូ�ូរមួ��ដោព័ញការង្ការដោ�កំុងកមវិិធីិិ ឬ គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី
ដោប្រចូនី្ធជាងមនុ្ធ តា�ងព័ដីោព័�ចា�់ដោ�តមី���ងូ។ ថីាដីោ��ុីគគ�ជាដោប្រចូនី្ធបាន្ធដោ�កីដោ�ងីជាញ�កញាំ�អ់�ព័ី
ភារកចិូចជាន់្ធគាា ឬ ការង្ការប្រចូ�ដែ��ជាមួយគដោប្រមាងអងកការសងគមស៊ីវិ�ិជាដោប្រចូនី្ធដោ�កម័ុជាកដ៏ោ�យ 
ការដោធិាីការ�ចូ់ដោចូញពី័ដោគមាាក់ឯង ន្ធិងការដែ�ងដែចូកការង្ការ�ចូ់ពី័គាាអាចូដោ��ប្រសាយបាន្ធ 
ប្រ�សិន្ធដោ�សីាា�ន័្ធកណាា� �ូចូជា អ.វិ.ត់.ក ដោប្រ�បី្របាស់អ�ណាចូដោកា�ប្រ�ជុ� ន្ធងិដែចូករំដែ�កធិន្ធធាន្ធ 
និ្ធងចូកេុវិសិយ័រ�ស់ខើួ ន្ធដោ���ណាកក់ា�អភ្នំវិិឌ័ឍន្ធ�៍��ូង។ តាមដោ���់ព័កួដោគបាន្ធដោ�កីដោ�ងី
ថ្នា អ.វិ.ត់.ក ដោព័�ខើ� ដោភ្នំើចូសុភាសតិ់មួយដែ��ដោ�កីដោ�ងីថ្នា "ភាព័សមប� រដែ��គជឺាសប្រត់� វិនៃន្ធ
ដោសចូកតី�អ"។

ដោ�ងតាមទីសីន្ធ�ទ្ទា�ងដោន្ធ� អ.វិ.ត់.ក ដោព័�ខើ� បាត់�់ងឱ់្យកាសចូ�ូរមួកំុងគដោប្រមាងខាាត់
ត់ូចូៗ ��ណាក់កា����ូង ឬ គដោប្រមាងសាក�បង ដោ�យសារកមិវិិធីិដោន្ធ�ប្រ�ដែហ�ជាមិន្ធទ្ទាន់្ធ
ប្រត់� វិបាន្ធអនុ្ធវិត់តទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ឬ សាា�័ន្ធមនិ្ធទ្ទាន់្ធប្រចូបាច់ូ�ញ្ជីច��ជាមយួនៃ�គ ូឬគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី
រ�សរ់ាជរ�ាភិ្នំបា�។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�គឺជាការយ�ខុ់សអ�ព័កីាលាន្ធវុិឌ័ឍភាព័ និ្ធងត់នៃមើដែ��អងគការ
សងគមស៊ីវិ�ិដោជឿជាក់ថ្នា អ.វិ.ត់.ក អាចូទីទួី�បាន្ធត់នៃមើ�ដែន្ធថមដោប្រចូីន្ធ។ ជាជាងរង់ចា�ឱ្យយកមិវិិធិី�៏
�អឥត់ដោខាា�មក��់មុខខើួ ន្ធសុ�ការឯកភាព័ អ.វិ.ត់.ក គួរ��ដោព័ញការង្ការដោ�ខាងដោប្រ�សហការ
ជាមួយកមវិិធីិិ�អៗ ជាដោប្រចូនី្ធ ដោ�មីបពី័ប្រង�ងកមវិិធិិទី្ទា�ងដោនា� ន្ធងិ�ត�ធ់ិន្ធធាន្ធ (មន្ធសុី �ដោចូចកដោទីស 
ឬហរិញ្ជីញវិត់ថុ) ដែ��ប្រត់� វិការ���តុ់ដោ�ីមប�ីន្ធដោ�ទីទួី�បាន្ធដោជាគជ័យ។ អ.វិ.ត់.ក គួរដោប្រ�ីប្របាស់
អ�ណាចូដោកា�ប្រ�ជុ�រ�ស់ខើួ ន្ធ ឱ្យយមាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ជាងមុន្ធ ដោ�ីមបីប្រ�មូ��តុ�អងគការមិន្ធដែមន្ធ
រ�ាភិ្នំបា�មកសហការជាមួយអងគភាព័រ�ឋ ឬ �ដោងកីត់កិចូចសហការជាមួយអងគការសងគមស៊ីវិិ�
ណា ដែ��មាន្ធទីសីន្ធ��ូចូខើួ ន្ធ។ អងគការកតីករុណា បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់
ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ដោ�តាមកា�វិិភាគជាមួយភាគីពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់។ សិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�
អាចូជាសិកាាសាលាដោ�ីកទីីមួយនៃន្ធប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ត់ូចូៗជាដោប្រចីូន្ធដោ�ីងដោទីៀត់ ដែ��ដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង
ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធកំុងសាះរតី់សហប្រ�តិ់�ត់តិការ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�អាចូកាត់់�ន្ធថយការង្ការ
ជាន្ធ់គាា ឬ ន្ធត់ថិភាព័នៃន្ធន្ធិរន្ធតភាព័ ន្ធិងចូីរភាព័ ដែ��ជាដោរឿងៗជា�ញ្ញាាសប្រមា�់�ណាាញសងគម
ស៊ីវិិ� រួមទ្ទា�ងដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា�ងដែ�រ។

អំកសដោងកត់ការណ៍្ឌក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីភាព័ចា�បាចូ់នៃន្ធការកសាងសាា�័ន្ធ�អ ន្ធិង
ទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយសាា�័ន្ធដែ��មាន្ធប្រសា�់ស�ដោ�ឱ្យយមាន្ធន្ធិរន្ធតរភាព័ និ្ធងការរួម�ញ្ជីច��គាា។ 
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អងគការមួយបាន្ធព័ន្ធយ�់អ�ពី័ការទីទួី�បាន្ធភាព័ង្កាយប្រសួ �ដោ�ដោព័�សហការដោធិាីការជាមួយ
គណ្ឌ�ដោមធាវិីនៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា (BAKC) ��ុដែន្ធតភាគដោប្រចូីន្ធ គឺដោ�យសារដែត់ប្រ�ធាន្ធ
គណ្ឌ�ដោមធាវិ�ីចូចុ�បន្ធ ំឯកឧត់តម �ី ចូន័្ធៃត់លុា ចា�អ់ារមណិ្ឌ ៍ន្ធងិ�ដុោរសកម។ិ ដោត់អីងគការសងគម
ស៊ីវិ�ិអាចូ�ដោងកតី់ទី�នាក់ទី�ន្ធងប្រ�ក�ដោ�យនិ្ធរន្ធតរភាព័ដោ�យព័ុ�ព័�ងដែ�អកដោ�ចីូ�ណា�អ់ារមណិ្ឌរ៍�ស់
សហប្រគិន្ធ ឬ អំក��កនា�មាន្ធ ឥទីធិព័�ដោ�យរដោ�ៀ�ណា? �ចូចុ�បន្ធំ អងគការជាដោប្រចូីន្ធក�ពុ័ង�ដែងារ
ការចា�់អារមិណ្ឌ៍រ�ស់ព័ួកដោគមកដោ�ីយុវិជន្ធជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ �ូដោចូំ� ព័ួកដោគចូង់កសាង ឬ ព័ប្រងីក
ទី�នាក់ទី�ន្ធង ជាមួយប្រកសួងអ�់រំ យុវិជន្ធ ន្ធិងកីឡា (MOEYS)។ CWP, TSGM, KDK, ន្ធិង 
DC-Cam គជឺាអងគការ ឬសាា�័ន្ធមួយចូ�ន្ធនួ្ធត់ចូូ��ដុោណាះ� ដែ��បាន្ធ�ដោងកតី់ទី�នាកទ់ី�ន្ធងជាមយួ 
MOEYS។ អងគការដោ�ីងដោទីៀត់ព័�ងដែ�អកដោ�ីមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ �ូចូជាវិិទីាសាាន្ធ Raoul 

Wallenberg (RWI) ដែ��មាន្ធ�ន្ធៃ��ត�់មូ�ន្ធិធិិ��់កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោ�ីការង្ការព័ប្រង�ង
វិស័ិយសិកាធិកិារជា�ដោណ្ឌឹីរៗ ន្ធងិការចូ�ូរមួរ�សស់ងគមស៊ីវិ�ិដោ�នី្ធតី់រិ�ឋ។ ដោទ្ទា�ជា�ាងដោន្ធ�
កត ីដោ�ដោព័� អ.វិ.ត់.ក ដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័កីារួមសហការគាាដោ�កីារង្ការជាមួយអងគការសងគមស៊ីវិ�ិ 
ឬ រវាងអងគការសងគមស៊ីវិ�ិ ន្ធងិសាា�ន័្ធរ�ឋ កាន់្ធដែត់ដោប្រចូនី្ធ វាន្ធ�ងជយួជ�រញុ��ក់ារ�ះស�់ត� រ ន្ធងិ
កិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិការកាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធដោ�ីង។ នាយកអងគការយុវិសន្ធតិភាព័ (YFP) អន្ធៃ�សារចូង់
ដោម�ីដោ�ញីថ្នាដោត់សីកិាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�អាចូដោ�កីទី�កចិូត់ត��ន់ៃ�គសូកានឹ្ធពុ័�មួយចូ�នួ្ធន្ធឱ្យយ
ចា�់ដោ�តីមកិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការ ដែ��ព័ួកដោគបាន្ធដោប្រគាងទីុកជាយូរមកដោហីយជាមួយគាាដោនា�
ដោកីត់ដោ�ីងដែ�រឬអត់់។

ដែ�អកដោ�ីការសន្ធៃនាទ្ទា�ងដោន្ធ� វាហាក់�ី�ូចូជាអងគការសងគមស៊ីវិិ�ភាគដោប្រចីូន្ធចូង់��ងអ�ព័ី
ស�ដោណី្ឌ ន្ធិងទីសីន្ធ�រ�ស់គាាដោ�វិិញដោ�មក ជាពិ័ដោសស�នាា�់ពី័ជ�ងឺរាត់ត់ាត់រយ�ដោព័� 02ឆ្នាំា� 
បាន្ធដោធិាីឱ្យយការដែ�កដែខៀកគាា តាមអ�ដោព័ីចិូត់តកាន្ធ់ដែត់ខាះ�ងដោ�ីង កំុងចូ�ដោណាមអងគការដែ��មាន្ធ
ទីសីន្ធ��ូចូគាា។ KDK ដោសំីឱ្យយមាន្ធកិចូចប្រ�ជុ�ប្រ�ចា�ប្រតី់មាសជាមួយត់ួអងគរ�ឋ និ្ធងសងគមស៊ីវិិ� 
ដែ��កន្ធើងមកបាន្ធចូូ�រួមការង្ការអ�់រំប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម។ ដោ�កំុងដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា�2021 
អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ក៏បាន្ធប្រ�មូ��តុ�អងគការទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងការព័ិភាកា���ូងមួយអ�ព័ី
សកាឹនុ្ធព័�នៃន្ធការ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�សិកាធិិការ និ្ធងការចូងចា� (Memory and Learning 

Center) ដែ��ន្ធ�ងកាះយជាទីីសុវិត់ថិភាព័សប្រមា�់កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ និ្ធងកមិវិិធិីរួមគាាដោ�ីមបី
ប្រ�មូ�ដោរឿងរាាវិ�ា�់មាត់់ដោ�តាមអងគការសងគមស៊ីវិិ�ដែ��ក�ពុ័ងដោធិាីការដោ�កំុងវិិស័យការង្ការ
ដោន្ធ�។ អងគការជាដោប្រចូីន្ធដោទីៀត់ �ូចូជា KDK, YFP, ន្ធិងមជឈមណ្ឌឌ��ុបាាណា បាន្ធ�ដោងកីត់ ឬ
ក�ពុ័ង�ដោងកីត់ទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយ TSGM ដោ�ីមបីដែប្រ�កាះយជាមជឈមណ្ឌឌ�កណាា�សប្រមា�់
ការអ�់រំ ការប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធិង�ីព័ា�ាយប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងដែខិរប្រកហម។ ក៏��ុដែន្ធត TSGM 
បាន្ធកត់ស់មាោ�់ថ្នា ដោទ្ទា��ីជាខើួ ន្ធបាន្ធ�ដោងកតី់ទី�នាកទ់ី�ន្ធងកាន់្ធដែត់ដោប្រចូនី្ធជាមួយអងគការដោ�ីងដោទីៀត់ 
ន្ធិងព័ប្រង�ងត់ួនាទីីរ�ស់ខើួ ន្ធដោ�កំុងប្រកសួងវិ�បធិម៌ និ្ធងវិិចិូប្រត់សិ�ប� (MCFA) ដោ�ជាធិន្ធធាន្ធ
សប្រមា�់ការង្ការ�ុរាណ្ឌវិិទីាកំុងសម័យ DK ដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសក៏ដោ�យ ក៏ខើួ ន្ធទីទួី�រងនូ្ធវិ
�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមចូ��ងមួយគឺកងា�ធិន្ធធាន្ធមន្ធុសី។ TSGM មាន្ធចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍ ន្ធិងជ�នាញ
កំុងការព័ប្រងីកវិិសា�ភាព័ ន្ធិង ឥទីធិព័�រ�ស់ខើួ ន្ធ ��ុដែន្ធតដោត់ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក អាចូជួយខើួ ន្ធដែសាងរក និ្ធងជួ��ុគគ�ិក�ដែន្ធថមដោទីៀត់ ដោ�ីមបីអន្ធុវិត់តកមិវិិធិីប្រសាវិប្រជាវិ
ដែ��ប្រត់� វិការ�ាងដោប្រចូីន្ធតាមវិិធីិណា? ទីន្ធៃ�មន្ធ�ងដោន្ធ� មជឈមណ្ឌឌ�សន្ធតិភាព័អន្ធើង់ដែវិងរ�ស់ 
DC-Cam បាន្ធ�ដោងកីត់ចូ�ណ្ឌងដោ�យដោជាគជ័យ មិន្ធប្រត់�មដែត់ជាមួយអំក�ត�់មូ�ន្ធិធិិធិ� ដោពា�
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គឺ USAID ��ុដោណាះ�ដោទី មជឈមណ្ឌឌ�ដោន្ធ�ក៏បាន្ធ�ដោងកីត់ទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយឯកអគគរ�ឋទូីត់នៃន្ធ
�ណាាប្រ�ដោទីសសមាជិកអាសាំន្ធ ន្ធិងប្រកសួង ស�ខាន្ធ់ៗចូ�ន្ធួន្ធប្របា�មួយរ�ស់ RGC គឺ៖ 
ប្រកសួងការពារជាតិ់ ប្រកសួងដោទីសចូរណ៍្ឌ ប្រកសួងវិ�បធិម៌ និ្ធងវិិចូិប្រត់សិ�ប� ប្រកសួងមុខង្ការ
សាធារណ្ឌ� ប្រកសួងអភិ្នំវិឌ័ឍន្ធ៍ជន្ធ�ទី ន្ធិងប្រកសួងដែ�ន្ធ�ី។ ដោត់ីព័ួកដោគបាន្ធទីទួី��ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍
អាីខើ�ដែ��អាចូដែចូករំដែ�កជាមួយអងគការដោ�ីងដោទីៀត់? 

ដោ�កំុងកិចូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងកំុងការកសាងទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយសាា�័ន្ធរ�ឋ ឬអកំសហការ
ដោ�ីងដោទីៀត់ អកំពាក់ព័ន័្ធធជាដោប្រចូនី្ធ ដែ��អកំសប្រម�សប្រមួ�បាន្ធព័ដិោប្រគា�ដោ��� ់កប៏ាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធ់
ដោ�ដោ�ីការយកចូិត់តទីុក�ក់រ�ស់ពួ័កដោគចូ�ដោពា�ត់ប្រម� វិការរ�ស់យុវិជន្ធ ន្ធិងចូ�នាមួយដែ��
ដោ�តឹ់ដោ�តី់ប្រម� វិការនាដោព័��ចូចុ�បន្ធដំោប្រចូនី្ធជាងអតី់ត់កា�។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ពាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងការពិ័ភាកា
មុន្ធដោន្ធ�អ�ព័ីការព័ប្រងីកន្ធិយមន្ធ័យ "ជន្ធរងដោប្រគា�" ដោប្រពា�ថ្នាឥ�� វិដោន្ធ�មាន្ធការសងកត់់ធិៃន្ធ់កាន្ធ់ដែត់
ខាះ�ងដោ�ីភាព័ចា�បាចូ់រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយៗ និ្ធងញាំត់ិសនាឹន្ធរ�ស់ព័ួកដោគ។ CWP 
បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�ីកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងរ�ស់ខើួ ន្ធកំុងការ�ដោងកីត់ឱ្យយមនុ្ធសីដោចូ�ប្រត់�ិរិ�គិត់ដោ�កំុង
កមវិិធិិសិីកាអ�រំ់សតពីី័ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត អ�ដោព័បី្រ��យ័ពូ័ជសាសន៍្ធ ន្ធងិសន្ធតភិាព័។ CWP បាន្ធព័ន្ធយ�់
ថ្នា ដោ�មីប�ី�ដោព័ញតាមត់ប្រម� វិការ�ដែ��ៗរ�សអ់កំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ដែ��ចូង់កុ�ឱ្យយអ�ដោព័ដីោ�រដោ�
ដោកតី់ដោ�ីង "មតងដោទីៀត់" ការង្ការចា�បាចូ�់��តុ់គកឺារចូងប្រកងអងគដោហត់បុ្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែ��បាន្ធដោរៀ�ចូ�
ចូប្រមុ�ខុសៗគាា ការអ�់រំសន្ធតិភាព័ ន្ធិងការដោ��ប្រសាយជដោមាះ�ដោប្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធត់ុលាការ តា�ងព័ីដោ�
កប្រមិត់�ឋម។

YFP បាន្ធសដោងកត់ដោ�ីញគមាះត់�៏ធិ�រវាងយុវិវិយ័ ន្ធងិអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�
វិ័យចូ�ណាស់ ដោទ្ទា��ីជាបាន្ធរកដោ�ីញដោ�កំុងការសៃង់មត់ិមុន្ធៗថ្នា មនុ្ធសីចាស់មាន្ធអារមិណ្ឌ៍
ធិូរដោសបីយ�នាា�់ព័ីបាន្ធដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�ស់ខើួ ន្ធដោ�តាមទីីកដែន្ធើងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត ដែ�� YFP 
បាន្ធដោរៀ�ចូ�។ ដោន្ធ�ក៏ជាការ�ត�់ឱ្យកាស��់យុវិជន្ធសួរស�ណ្ឌួរ ន្ធិងយ�់កាន់្ធដែត់ចូាស់អ�ពី័
មូ�ដោហតុ់ដែ��ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតបាន្ធដោកីត់ដោ�ីង។ YFP ក៏បាន្ធកត់់សមាោ�់�ងដែ�រថ្នា 
ការដោធិាីមូ��ានី្ធយកមិការង្ការរ�ស់ខើួ ន្ធដោ�កំុងសហគមន៍្ធ ន្ធិងទីីតា�ងជាក់លាក់ ដែ��ឧប្រកិ�ឋ
កមិបាន្ធដោកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត បាន្ធ�ដោងកីន្ធចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍កំុងចូ�ដោណាមសហគមន្ធ៍
ទ្ទា�ងដោនា�។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ក៏ប្រស�ន្ធ�ងការង្ការ��បាក���ិន្ធជាដោប្រចីូន្ធរ�ស់មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារ
កម័ុជាដោ�សហគមន៍្ធអន្ធើងដ់ែវិង ដោ�ីមបកីសាងសន្ធតភិាព័ និ្ធងការយ��់�ងឱ្យយបាន្ធកាន់្ធដែត់ទី�ូ�ទីលូាយ
អ�ពី័អត់តី់កា�មិន្ធប្រត់�មកុំងប្រក�ខ័ណ្ឌឌទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ក�៏�ដុែន្ធតក៏ប្រត់� វិយកចូតិ់តទីកុ�កជ់ាព័ដិោសស
ចូ�ដោពា�អត់តី់ត់��ន់្ធកាន់្ធកា�់ដោ�យដែខិរប្រកហម ន្ធងិការចូូ�រួមរ�ស់កនូ្ធដោ�រ�សអ់ត់តី់កមាះភិ្នំបា�
ដែខិរប្រកហមរស់ដោ�ទីីដោនា�។ ថ្នាាក�់�កនា�មជឈមណ្ឌឌ��បុាាណា ន្ធងិមជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកមុ័ជា 
បាន្ធដោរៀ�រា�អ់�ពី័ដោរឿងដោន្ធ��ចូូគាា ដោហយីព័កួដោគបាន្ធ �ត�នូ់្ធវិឧទ្ទាហរណ៍្ឌអ�ពី័កមវិិិធីិនានា ដោ�យ
���ូងដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័វិគគ�ណឹ្ឌ���ណាា�ការ��ិត់ដែខីភាព័យន្ធត រហូត់��់ការអ�់រំព័�រ�ឋជា
សាធារណ្ឌ� ដោ�មីបពី័ា�មជ�រញុយុវិជន្ធចូ�ូរមួព័និិ្ធត់យដោម�ីប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតរ�ស់ខើួ ន្ធ។ អកំត់�ណាង 
YRDP បាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា យវុិជន្ធដែ��គាត់់ដោធិាកីារជាមួយ ដែ�ងមាន្ធចិូត់តចូង់អងគុយសឹា�់�ឋកថ្នា
�ង្កាាញដោ�យ អ.វិ.ត់.ក អ�ព័�ី�ដោណ្ឌរីការកាត់ក់ត ីឬ ស�អាង�ើ� វិចូា�ដ់ោទីៀត់ដោហយី។ ដោលាកបាន្ធព័ន្ធយ�់
ថ្នា អងគការសងគមស៊ីវិិ� ន្ធងិអកំពាក់ព័ន័្ធធដែ��ព័ា�មជ�រញុឱ្យយយវុិជណ្ឌចូ�ូរួមការង្ការអ�រំ់ ឬ 
កមិវិិធិី�ីព័ា�ាយ ដោ�ីមបីជួ�ជុ�ជាមួយអកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដែ��ប្រត់� វិរកភាសាទ្ទាក់ទ្ទាញ ន្ធិង
ដោប្រ�បី្របាស់ឧ�ករណ៍្ឌ ន្ធងិប្រ�ព័ន័្ធធ�ីព័ា�ាយប្រ�ក�ដោ�យភាព័នៃចូំប្រ�ឌ័ិត់ដោ�ីមបីទិីញចិូត់ត យុវិជន្ធ។ 
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អងគការជាដោប្រចូនី្ធបាន្ធយកចូតិ់តទីកុ�កក់ាន្ធដ់ែត់ខាះ�ងដោ�កីារអភ្នំវិិឌ័ឍការ�ះស់�ត� រ ន្ធងិការដែប្រ�កាះយ
នានា សប្រមា�់យុវិជន្ធដោ�ីមបីឱ្យយព័ួកដោគដោមី�ដោ�ីញកតីប្រសនៃម�ន្ធដោ��ះស់�ត� រនាដោព័�អនាគត់ 
ឈឺរដោ�ីម�ូ�ាន្ធសន្ធតិភាព័ ន្ធិងសាាន្ធភាព័ដោប្រកាយជដោមាះ� ដែ��ពួ័កដោគបាន្ធធិ���ងកត ីន្ធិងសប្រមា�់
មន្ធុសីជ�នាន្ធ់ចាស់ដែ��ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។ អំកទ្ទា�ងដោន្ធ�ភាគដោប្រចូីន្ធជា�់�ុងកំុងភាព័ប្រកីប្រក 
ឬកា��ដោទីស�ប្រ�ឈឺម។ ដោទ្ទា��ជីាអងគការសងគមស៊ីវិ�ិសងឹ�មថ្នាន្ធ�ង�ះស�់ត� រសងគមដោ�ដោព័�
មាន្ធការ�ះស់�ត� រជ�នាន់្ធក៏ដោ�យ អកំដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�តី់ប្រម� វិការ�ះស�់ត� រសាាន្ធភាព័
��បាកដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�វិ័យចូ�ណាស់ជាដោប្រចូីន្ធក�ពុ័ងជួ�ប្រ�ទី� ។ KDK និ្ធងអងគការត់សុូមតិ់
អន្ធតរជាត់ ិREDRESS និ្ធង Global Survivors Fund ដែ��បាន្ធដោធិាកីារសៃង់មត់ជិន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធងិអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ព័ឧីប្រកិ�ឋកម ិSGBV ដោ�កម័ុជា បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធ ដោសវាសងគមដោ�មីបី
ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ចាស់ៗ។ ព័ួកដោគដោសំីសុ�វិិភាគទ្ទាន្ធថីវិិកា ឬ
ការទីទួី�បាន្ធ�ណ្ឌៈ "IDPoor" រ�ស់រ�ាភ្នំិបា� ដែ��ដោ�ីកដែ�ងនៃថីើព័ាបា� ន្ធិង�ញ្ជីចុ�នៃថីើ
អាហារសប្រមា�់ព័�រ�ឋប្រកបី្រក���តុ់ដោ�កំុងប្រ�ដោទីស ។ ការព័ប្រងីកកមវិិិធិទី្ទា�ងដោន្ធ���អ់កំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ព័ ីSGBV ន្ធងិអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័រ��ដែខិរប្រកហម ជាទីដូោ�គឺព័�ងដែ�អកខាះ�ងដោ�កីារ
គា�ប្រទីដែ�ំកសាា�័ន្ធព័ីសាា�័ន្ធស�ខាន្ធ់ៗរ�ស់រាជរ�ាភ្នំិបា� �ូចូជា ប្រកសួងសងគមកិចូច 
ប្រកសងួកចិូចការនារី ប្រកុមប្រ��កាជាត់គិា�ពារសងគម ឬ ម�ូនិ្ធធិសិន្ធតសិខុសងគម។ គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី
រយ�ដោព័�ដែវិងទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏ដោ�ើយីត់�កាន្ធដ់ែត់មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័ចូ�ដោពា�ការរិ�គន្ធត់់ចូូតាចូកន្ធើងមកអ�ព័ី 
"ការព័ាករណ្ឌ"៍ រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�គីដោប្រមាងស�ណ្ឌងតាម�ើ� វិតុ់លាការរ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ �ញ្ញាាដោន្ធ�
ប្រត់� វិបាន្ធព័ភិាកាដោ�កំុងការសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ដែ��បាន្ធ�ក់ជាឯកសារដោ�ងដោ�កុំងការព័ដិោប្រគា�
ដោ���រ់�សដ់ោយងី�ងដែ�រ។

ដោទ្ទា��ជីាការព័ប្រងកីទីប្រមង់សាា�័ន្ធនៃន្ធរ��សន្ធតសិខុសងគម ឬ កមវិិធីិិសខុុមា�ភាព័ ដោ�
ឆ្នាំាយកដ៏ោ�យ អងគការសងគមស៊ីវិ�ិមយួចូ�ន្ធនួ្ធបាន្ធអន្ធវុិត់តការង្ការមយួចូ�នួ្ធន្ធរចួូដោហយីដោ�កំុងកមវិិធិិី
សាក�បងត់ូចូៗ។ KDK បាន្ធដោធិាីគដោប្រមាងសាក�បងសតីព័ីការដែថីទ្ទា�ខើួ ន្ធឯងដោ�តាមសហគមន៍្ធ 
ន្ធងិការ�ណ្ឌឹ���ណាា�សតពីី័ការប្រ��កាជាមូ��ាន្ធ ន្ធងិ�ញ្ញាាសខុភាព័�ើ� វិចិូត់តសប្រមា�ប់្រកុមអកំ
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។ អងគការ HelpAge Cambodia ដែ��មាន្ធមូ��ាន្ធដោ�ដោខត់តបាត់់���ង 
បាន្ធ�ន្ធតអភ្នំវិិឌ័ឍ និ្ធងគា�ប្រទី��ក់ារ�ដោងកតី់សមាគមមនុ្ធសីចាស ់(OPAs) ប្រស�ជាមយួសមាគម
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ដោ�កីទី�កចូតិ់តដោកងិៗជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយឱ្យយដោម�ីដែថីមន្ធសុីចាស់ និ្ធងប្រ�យទុីធប្រ�ឆ្នាំ�ង
ការដោរសីដោអងីដោ�កំុងសហគមន៍្ធជយួខើួ ន្ធឯងអន្ធតរជ�នាន្ធ។់ �ូចូគាាដោន្ធ�ដែ�រ DC-Cam បាន្ធ�ដោងកតី់ 
"CamboCorps" នៃន្ធ�ណាាញយុវិជន្ធសិប័្រគចិូត់តទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ដោ�មីបបី្រត់ួ ត់ព័និិ្ធត់យសុខភាព័ និ្ធង
ការសៃង់មត់ិអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងជួយ�ញ្ជីី�ន្ធព័ួកដោគដោ�ព័ាបា�តាមត់ប្រម� វិការ។ 

ការអភ្នំិវិឌ័ឍន្ធ៍កមិវិិធីិប្រសដោ�ៀងគាាដោ�កំុងចូ�ដោណាមសងគមស៊ីវិិ� ដោ�យមាន្ធដោគា�ដោ�
ឧត់តមគត់ទិី�ូ�ទីលូាយសប្រមា�ដ់ែប្រ�កាះយការ�ះស�់ត� រអនាគត់ គពឺ័តិ់ជាមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ ់និ្ធងជា
ការ���សុគ�និ្ធត់ ��ដុែន្ធតវាដោ�ដែត់ជាឱ្យកាសដែ��ទ្ទាមទ្ទារឱ្យយមាន្ធការរមួ�ញ្ជីច��គាា ន្ធងិសមាហរណ្ឌកមិ
ឱ្យយបាន្ធកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចីូន្ធ។ �ចូូ ជា សភុាព័ មកពី័មជឈមណ្ឌឌ� �បុាាណា បាន្ធព័ន្ធយ�់ដោ�កំុងកចិូចប្រ�ជុ�
ព័ដិោប្រគា�ដោ���់រ�សដ់ោយងី ការ�ី��ាអាចូប្រគាន់្ធដែត់ជា "ស�ុនិ្ធត" សប្រមា�អំ់ករសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិិត់
មយួចូ�នួ្ធន្ធ ដោហយីការអភ័្នំយដោទ្ទាសគជឺាធិ�មួយ ��ដុែន្ធតទ្ទា�ងដោន្ធ�គឺជា "�ទីធភាព័ពិ័ត់" សប្រមា�់ដោកិង
ជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយ។ ដោប្រកាយការពិ័ភាកាទ្ទា�ងអស់ដោន្ធ�បាន្ធ�ញ្ជីច� ់អកំសប្រម�សប្រមួ� ន្ធងិដោ�ខាធិិការ
�ាន្ធ�ន្ធចូូ�ដោ�សកិាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ជាមយួ��ណ្ឌង�ពុ៏័�កដោស្ត្រញ្ញាា� ន្ធងិចូង់
ចូូ�រមួខាះ�ង។

Melanie Hyde, Emma Palmer ន្ធិង 
Sarah Williams ស�ណ្ឌង�ះស់�ត� រសប្រមា�់
អ�ដោព័ីហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធិងដោយន្ធឌ័័រដោ� 
អ.វិ.ត់.ក: ការ�ើុ��ញ្ញាា�ង អនុ្ធសាសន្ធ៍ ន្ធិង
ជ�ហាន្ធ�នាា�់ (2014) មជឈមណ្ឌឌ�
សិទីធិមន្ធុសីអូស្ត្រសាឹ�ី ន្ធិងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម
យុត់តិធិម៌អន្ធតរជាត់ិអាស៊ី។
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REDRESS ប្រ�ដោទីសកម័ុជា៖ ឱ្យកាសសប្រមា�់
ស�ណ្ឌងសប្រមា�់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័អ�ដោព័ី
ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជដោមាះ� (រង់ចា�ការ
ដោបា�ព័ុម័�ាយប្រត់�មនៃថីៃទីី15 ដែខកកក� 
ឆ្នាំា�2022); អងគការ REDRESS, មូ�ន្ធិធិិ
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់សក� ន្ធិង អងគការកដី
ករុណា, ស�ណ្ឌងសប្រមា�់អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ព័ីអ�ដោព័ីហិងា�ើ� វិដោភ្នំទីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ជដោមាះ�៖ សដោងេ�អ�ពី័ប្រ�ដោទីស៖ ប្រ�ដោទីស
កម័ុជា (ដែខកញ្ញាា ឆ្នាំា�2021) អាចូចូូ�
ដោមី�បាន្ធដោ�៖ https://drive.google.
com/file/d/1dm1XHmUg_

tp8YTFTb4kDIDrJmn 5tlzcQ/view ។

4២

Christoph Sperfeldt ន្ធិង Rachel 

Hughes, ការព័ាករណ្ឌ៍នៃន្ធស�ណ្ឌង 
ទីិនាន្ធុ�បវិត់តិនៃន្ធការអន្ធុវិត់តសិទីធិមន្ធុសី 
12(3) (ដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា�2020), 
ទី�ព័័រ545-565។
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�ដែន្ធថមដោ�ីការព័ិដោប្រគា�ជា�ន្ធត�នាា�់ ដែ��ដោរៀ�ចូ�មុន្ធ ន្ធិងដោកីត់ដោចូញជាសិកាាសាលា
រយ�ដោព័��ីនៃថីៃដោន្ធ� ទ្ទា�ងភាគជីាតិ់ ន្ធងិអន្ធតរជាតិ់នៃន្ធ OA បាន្ធគា�ប្រទីដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធសកិាាសាលា
ដោ�សបាហឹច៍ូងុដោប្រកាយ មុន្ធដោព័�សិកាាសាលាទីទី�ួបាន្ធការចាត់ត់ា�ង និ្ធងការ�ញ្ជីី�ន្ធ�ុគគ�កិ
ចូ�ន្ធនួ្ធ 34នាក់ព័ ីអ.វិ.ត់.ក ដោ�ចូ�ូរមួគា�ប្រទីប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោន្ធ�។ កចិូចប្រ�ជុ�សប្រម�សប្រមួ�ស�ខាន្ធ់
ៗជាមួយប្រ�ធាន្ធសតីទីី និ្ធងអនុ្ធប្រ�ធាន្ធការិ��័យរ�ឋបា� ន្ធិងប្រកុមការង្ការ ដែ��បាន្ធគា�ប្រទី
�ាងដោព័ញទី�ហ�ង បាន្ធដោធិាីដោ�ីងប្រ�ដែហ�ពី័រសបាឹហ៍មុន្ធសិកាាសាលា ដោហីយប្រកុមការង្ការបាន្ធ
អន្ធុវិត់តការង្ការដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ��ាងសកមិចូុងដោប្រកាយចា�់ព័ីចូ�ណ្ឌុចូដោនា�មក កំុងសាះរតី់សហការ 
ន្ធិងគា�ប្រទី�ាងខាះ�ង។ 

ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� ប្រ�ធាន្ធដែ�ំកគា�ពារជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធត់ុលាការ (VSS) បាន្ធដោធិាីជា
សហប្រ�ធាន្ធនៃន្ធវិគគដោព័ញអងគនៃន្ធសកិាាសាលា រួមជាមួយន្ធ�ងអកំសប្រម�សប្រមួ� ន្ធងិប្រ�ធាន្ធប្រកុម
អកំសប្រម�សប្រមួ�។ VSS កប៏ាន្ធដោរៀ�ចូ�ឱ្យយមាន្ធការចូ�ូរមួ និ្ធងវិត់តមាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ចូ�ន្ធួន្ធ 11រូ� សប្រមា�់រយ�ដោព័��ីនៃថីៃ ក៏�ូចូជាការចូ�ូរួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ង�ីនាក់ ដែ��
ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីមន្ធៃរីសន្ធតិសុខ ស-21 កំុងព័ិធិីដោ�ីកសិកាាសាលា�ងដែ�រ។ ដោលាក ដោកីត់ 
សុខា ដែ��ជាធិមតិាជាមស្ត្រន្ធតីទីទីួ��ន្ធៃុកអងគភាព័គា�ពារសាកីី ន្ធិងអំកជ�នាញរ�ស់ត់ុលាការ 
(WESU) បាន្ធកាះយជាសហមស្ត្រន្ធតសីប្រម�សប្រមួ� ដោធិាកីារ�ាងជតិ់សំទិីធជាមយួអកំសប្រម�សប្រមួ�
សិកាាសាលាគឺ ដោលាក Daniel Mattes ដោ�ីមបីដោ�ើីយត់�រា�់ព័័ត់៌មាន្ធ�មអិត់ស�ខាន់្ធៗពាក់ព័័ន្ធធ
ន្ធ�ងការង្ការដោរៀ�ចូ�មុន្ធ ន្ធងិអ��ុងដោព័�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌ។ អកំសប្រម�សប្រមួ�ចូ�ន្ធនួ្ធប្របា��នីាក់ប្រត់� វិបាន្ធ
�ញ្ជីី�ន្ធមកព័កីារិ��យ័ដោ�ីងៗគាានៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោ�មីបជីយួ��កនា� និ្ធងគា�ប្រទីការពិ័ភាកាដោ�កំុង
ប្រកុមព័ិភាកាប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធប្របា��ី ដែ��បាន្ធជួ�ប្រ�ជុ�ដោព័ញរយ�ដោព័�សិកាាសាលាចូ�ន្ធួន្ធ�ីនៃថីៃ 
(ដោប្រ�ព័បី្រកុមការង្ការខាងដោប្រកាម)។ អកំសប្រម�សប្រមួ �ទ្ទា�ងប្របា��នីាក់ដោន្ធ�បាន្ធដោរៀ�ចូ�វិធីិិសាស្ត្រសត
ពិ័ភាកា ស�ណ្ឌួរ ន្ធិងការ���ុសគ�និ្ធត់ដោប្រកាមការ��កនា� ន្ធិងការប្រតួ់ ត់ព័ិន្ធិត់យរ�ស់ប្រ�ធាន្ធប្រកុម
អំកសប្រម�សប្រមួ � Sangeetha Yogendran។

�ុគគ�ិកមកព័ីដែ�ំកជាត់ិនៃន្ធការិ��័យរ�ឋបា�បាន្ធជួយការង្ការចូុ�ដោ�ះ� ន្ធិងការង្ការ
ព័ធីិិសារ�ស�ខាន្ធ់ៗ ជនូ្ធឥសីរជន្ធដែ��ចូ�ូរួមកំុងវិគគដោ�ីក ន្ធងិវិគគ�ទិី ដោ�ីមបធីានាថ្នាអំកចូ�ូរួម
ទ្ទា�ងអសអ់ងគុយប្រត់�មប្រត់� វិ ន្ធងិមាន្ធស�ីធិម៌។ អកំ�កដែប្រ��ន្ធៃ�ស់វិនាការចូ�ន្ធនួ្ធ 03 នាក ់បាន្ធ
ចូ�ូរួមជាដោរៀងរា�់នៃថីៃសិកាាសាលា ដោ�មីប�ីកដែប្រ�ភាសាដែខរិ ន្ធងិអងដ់ោគើស សប្រមា�់វិគគដោព័ញអងគ
ទ្ទា�ងអស់ ដោហីយ�ត� រដោវិន្ធជួយ�កដែប្រ�ភាសាដែខិរ និ្ធងអង់ដោគើសជូន្ធប្រកុមពិ័ភាកាតាមត់ប្រម� វិការ។ 

គ្រោះលា�ាធាិកាារាដ្ឋាាានសាិកាាាសាាលាា និង
�កាុមាកាារាងារា�ា��ទ អ.វ.តា.កា
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អកំ�កដែប្រ�កប៏ាន្ធ��ដោព័ញការង្ការ�កដែប្រ�កំុងករណ្ឌចីា�បាច់ូដោ�ដោព័�មាន្ធត់ប្រម� វិការភាះមៗ �ូចូជា 
កំុងដោព័�ព័ិសាអាហារនៃថីៃប្រត់ង់។ ការ�កដែប្រ�ក៏ប្រត់� វិការដោ�ដោព័�ចាក់�ាយប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍តាម
អុ�ន្ធធិណឺ្ឌតិ់ �ូចូដែ��បាន្ធព័ពិ័ណ្ឌន៌ាខាងដោប្រកាមដោ�កំុងដែ�កំ�ដោចូចកវិទិីាព័ត័់ម៌ាន្ធវិទិីា។ អកំ�កដែប្រ�
ឯកសារ និ្ធងអំកប្រ�ត់ិចារឹករ�ស់ត់ុលាការក៏បាន្ធ�ត�់ការ គា�ប្រទីស�ខាន្ធ់ៗមុន្ធ ន្ធិងដោប្រកាយ
សិកាាសាលា�ងដែ�រ �ចូូប្រកុមការង្ការដែ�កំដោសវាទីដូោ� ដែ��ជួយការង្ការ��កជញ្ជីី�ន្ធ ន្ធងិ�គត់�់គង់
ឧ�ករណ្ឌ៍ស�ខាន្ធ់ៗព័ី�រិដោវិណ្ឌ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងទីតីា�ងសណាាគារ។

ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ� (PAS) ប្រគ�់ប្រគងយុទីធសាស្ត្រសតប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយសប្រមា�់ប្រព័�ត់តិ
ការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ ដោលាក ដោន្ធប្រត់ ភ្នំស្ត្រកាឹ ប្រ�ធាន្ធ PAS បាន្ធចា�់ដោ�តីមសិកាាសាលាកំុងនាមជាអំក
កាន់្ធកមវិិធីិិកំុងវិគគដោ�កី���ងូ ដោ�មីបឧីដោទីៃសនាមវាគិិន្ធកតិ់តយិសមកពី័ RGC អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិសហគមន្ធ៍
ការទូីត់។ PAS បាន្ធដោរៀ�ចូ�សន្ធំិសីទីសារព័័ត់៌មាន្ធតាមរយ� Zoom ដោ�នៃថីៃទីី02 ដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 មយួនៃថីៃមនុ្ធដោព័�ដោ�កីសកិាាសាលា ដោ�មីប�ីត�ព់័ត៌័់មាន្ធសដោងេ�ជនូ្ធប្រ�ព័ន័្ធធ�ីព័ា�ាយ
កំុងប្រសុកអ�ពី័កិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម កា��រិដោចូឆទីរំព័�ងទីុកសប្រមា�់ការប្រ�កាសសា��ីកា
ចុូងដោប្រកាយកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ដែ�ន្ធការសប្រមា��់�ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ន្ធងិ
ដោគា�ដោ�សកិាាសាលាសតពី័ជីន្ធរងដោប្រគា�។ ប្រ�ធាន្ធ VSS ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� និ្ធងអកំសប្រម�សប្រមួ�
សកិាាសាលា ដោលាក Daniel Mattes បាន្ធចូ�ូរមួសន្ធំសិទីី ន្ធងិសដោងេ�ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធប្រព័�ត់តិ
ការណ៍្ឌ ន្ធិងដោ�ើីយត់�ស�ណួ្ឌរនានា។ �ុគគ�ិក PAS ក៏បាន្ធដោរៀ�ចូ�ឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមព័ីប្រ�ព័័ន្ធធ
�ីព័ា�ាយកំុងប្រសុក អកំសារព័ត៌័់មាន្ធ ឬ ប្រកុមការង្ការវិដីោ�អ ូដោ�ីមបចីូ�ូរមួវិគគសប្រមា�ស់ាធារណ្ឌ�
ដោ�ដោព័�ដោ�ីក ន្ធិង�ិទីសិកាាសាលា។ អំកសារព័័ត់៌មាន្ធ អំកថីត់រូ� ន្ធិងអំកថីត់វីិដោ�អូប្រ�មាណ្ឌ 
10នាក់ មកព័ីប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ និ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធបាន្ធចូូ�រួមកំុងវិគគដោ�ីកសិកាាសាលាដោ�
នៃថីៃទីី3 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោហីយ 03នាក់បាន្ធវិិ�ប្រត់��់មកចូ�ូរួម វិគគ�ិទីដោ�នៃថីៃទីី5 
ដែខឧសភា ឆ្នាំា� 2022។ �គុគ�ិក PAS ក៏បាន្ធថីត់រូ�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌទ្ទា�ងម�ូសប្រមា�សិ់កាាសាលា 
ដោហីយចាត់់ដែចូង�ចូចុ�បន្ធំភាព័ជាប្រ�ចា�ដោ�ដោ�ីដោគហទី�ព័័រ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងទី�ព័័រ Facebook ន្ធិង 
Twitter ដោ�មីបជូីន្ធ��ណ្ឌ�ង��់សាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័សកមភិាព័រ�សប់្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោន្ធ�។ PAS ក៏បាន្ធ
ដោធិាីការ�ាងជិត់សំិទីធជាមួយអំកសប្រម�សប្រមួ �ដោ�ីមបី�ត�់ដោសចូកតបី្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធ�នាា�់ព័ីនៃថីៃ
���ូង ន្ធិងនៃថីៃចូុងដោប្រកាយនៃន្ធសិកាាសាលា ជាភាសាដែខិរ និ្ធងភាសាអង់ដោគើស (ដែ��ដោសចូកតី
ប្រ�កាសព័ត័់ម៌ាន្ធទ្ទា�ងអសប់្រត់� វិបាន្ធរួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធទី ីIV នៃន្ធរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ�) ដោ�មីបី
ឱ្យយមាន្ធការ�ីព័ា�ាយព័ត័់៌មាន្ធនៃន្ធសិកាាសាលាដោ�តាមសារព័័ត់៌មាន្ធកំុងប្រ�ដោទីស។

ដោប្រ�ព័ដីែ�ន្ធការសុវិត់ថភិាព័កវីូិ�-19 និ្ធងការ�ញ្ញាាកក់ារចាក់វាាក់សា�ងដែ��បាន្ធព័ពិ័ណ្ឌន៌ា
ខាងដោ� ីដែ�ំកសន្ធតសិខុ និ្ធងសវុិត់ថភិាព័រ�ស់តុ់លាការបាន្ធដោធិាកីារវាយត់នៃមើ�ដែន្ធថមអ�ពី័ដោគា�ការណ៍្ឌ
សុវិត់ថភិាព័នៃន្ធទីកីដែន្ធើង ដោហយីបាន្ធដោរៀ�ចូ�ជូន្ធត់�ណាង RGC ឯកអគគរ�ឋទូីត់ និ្ធងឥសីរជន្ធជាន្ធខ់ស័់ 
ន្ធងិមស្ត្រន្ធតកីារទីតូ់�នៃទីដោទីៀត់ ចូ�ូរមួទ្ទា�ងកមវិិធិិដីោ�កី និ្ធង�ទិី សកិាាសាលា។ សមាជិកប្រកុមចូ�ន្ធនួ្ធ 
10នាក់ មាន្ធវិត់តមាន្ធដោព័ញរយ�ដោព័���ីនៃថីៃ ដោហីយបាន្ធជួយចូុ�ដោ�ះ�អំកចូ�ូរួម �ត�់�ណ្ឌៈ
ជូន្ធអំកចូូ�រួម ន្ធិងចាត់់ដែចូងសប្រម�សប្រមួ �អំកចូូ�រួមដោ�តាមទីីតា�ងអងគុយ។

�ុគគ�ិកអងគភាព័ដោសាត់ទីសីន៍្ធ (AV) ន្ធិង�ដោចូចកវិទិីាព័័ត់៌មាន្ធ ន្ធិងទី�នាក់ទី�ន្ធង (ICT) 

រ�សត់់លុាការ  ចូ�ន្ធនួ្ធ 04រូ� បាន្ធដោរៀ�ចូ�ជាដោប្រចូនី្ធសបាហឹមុ៍ន្ធប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ ៍ន្ធងិប្រគ�់ប្រគងត់ប្រម� វិការ
�ដោចូចកវិិទីាព័័ត៌់មាន្ធសិុគសាះញដោ�ទីីតា�ង សិកាាសាលា។ អងគភាព័ AV បាន្ធដោរៀ�ចូ� និ្ធង
សប្រម�សប្រមួ�ការ�ត�ឧ់�ករណ៍្ឌ�កដែប្រ�ប្រ�ដោ�ញចូ�ន្ធនួ្ធ 200 ឧ�ករណ៍្ឌ ន្ធងិប្រ�ព័ន័្ធធចា�រ់�ក
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សញ្ញាាអុ�ន្ធស្ត្រហាាដោរ�� ដែ��ប្រត់� វិការសប្រមា�់ការង្ការ�កដែប្រ�។ អងគភាព័ AV ន្ធងិ ICT ក៏បាន្ធចាត់ដ់ែចូង
ការត់ដោមើងី និ្ធងការកាន់្ធកាដោមរាាចូ�ន្ធនួ្ធ 03 ដោ�កំុងសា�សកិាាសាលា ដោ�មីបថីីត់ទុីកប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍
ទ្ទា�ងប្រសុងសប្រមា�់ក�ណ្ឌត់ប់្រតាត់លុាការ។ ការថីត់រូ�ភាព័សដោមើងទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធចាក�់ាយ
�ា�ជ់ាសាធារណ្ឌ�ដោ�ដោ�ទីី�ព័រ័ Youtube និ្ធង Facebook រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក កំុងអ��ុងដោព័�
ដោ�កី ន្ធងិ�ទិីសិកាាសាលា ដោហយីបាន្ធ�ន្ធត�ាយជនូ្ធអកំចូ�ូរមួកំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�តាមប្រ�ព័ន័្ធធ
អន្ធឡាញ KUDO។ អងគភាព័ AV ន្ធិង ICT ក៏បាន្ធចាត់់ដែចូងវាគិិន្ធស�ខាន្ធ់ពី័ររូ�ដែ��ចូ�ូរួម
កំុងប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌដោន្ធ�ព័ដីោប្រ�ប្រ�ដោទីស អាចូដែថីើងសុន្ធៃរកថ្នា�ា�ជ់នូ្ធ��់ទីសីនិ្ធកជន្ធតាមរយ�ថ្នាា� 
KUDO។

អងគភាព័ AV ន្ធិង ICT បាន្ធដោប្រត់ៀម�កេណ្ឌ�ជាដោប្រចូីន្ធសបាឹហ៍ជាមុន្ធ ដោ�ីមបីដោរៀ�ចូ� ន្ធិង
សាក�បងប្រ�ព័ន័្ធធ ដោ�មីបធីានាថ្នា សុន្ធៃរកថ្នាន្ធ�ងមិន្ធមាន្ធ�ញ្ញាា�ដោចូចកដោទីសធិ��ុ� ដោហយីដោ�ីមបធីានា
ថ្នាប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ���ដោណ្ឌរីការដោ�យរ�ូន្ធ។ អងគភាព័ AV ក៏បាន្ធ "ចាត់ដ់ែចូងឆ្នាំក" ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍
ដោន្ធ��ងដែ�រ ដោ�ីមបីអាចូឱ្យយកាដោមរាាទ្ទា�ង03 �តិត់យករូ�ភាព័វាគិិន្ធ មិន្ធថ្នាដោ�ដោព័�ឈឺរដោ�ីឆ្នាំក 
ឬ ដោ�តាមតុ់។ វាគិិន្ធ ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធ�ង្កាាញដោ�ដោ�ីដោអប្រកង់ LCD ចូ�នួ្ធន្ធ 04 កំុងសា�ប្រ�ជុ� 
ដែ��បាន្ធថីត់ទីុកសប្រមា�់ក�ណ្ឌត់ប់្រតាប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍ ន្ធិង�ង្កាាញដោ�ដោ�ី KUDO ជូន្ធអំកចូ�ូរួម
ទីសីនាតាមប្រ�ព័ន័្ធធអន្ធឡាញដែ��បាន្ធអដោញ្ជីីញីឱ្យយចូ�ូរួម។ អងគភាព័ AV ក៏បាន្ធប្រគ�់ប្រគងវិដីោ�អូ 
ឬ�ទី�ង្កាាញ ដែ��ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ញ្ញាា�ងដោ�ដោ�ីដោអប្រកង់កំុងអ��ុងដោព័�ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍កំុងសបាឹហ៍

មស្ត្រន្ធតី�ដោចូចកដោទីស ដោលាក ឌ័ិត់ ន្ធិម� (សាឹ�) ដោលាក ដោ�ះក សួសសូ
ឡា�ីន្ធ (កណាា�) ន្ធិង ដោលាក ដោហង  វិិចូិប្រត់ (ដោ�ាង) ។
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ដោន្ធ�។ ដោយីងខៀុ�សូមអរគុណ្ឌចូ�ដោពា�ការង្ការ�៏រ�ូន្ធរ�ស់អងគភាព័ AV ន្ធិង ICT មកព័ីត់ុលាការ 
ដោ�ីដោទ្ទា�ជាសិកាាសាលាមាន្ធភាព័រអាក់រអួ�តិ់ចូត់ួចូ���ុត់ក៏ដោ�យកតី ដោហីយសិកាាសាលាអាចូ
�ាយ�ន្ធតដោ�អំកទីសីនា�ដែន្ធថមចូ�ន្ធួន្ធ 86 នាក់ដោ�ដោ�ីថ្នាា� KUDO ដែ��បាន្ធចូូ�រួមប្រគ�់
វិគគ ឬ វិគគខើ�កំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍រយ�ដោព័��ីនៃថីៃ។ អងគភាព័ទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏បាន្ធអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយ PAS ទ្ទាញ
យកខើ�មសារដោសាត់ទីសីន៍្ធសប្រមា�់ត់ប្រម� វិការកិចូចការសាធារណ្ឌ�នាដោព័�អនាគត់ ដោហយីដែថីមទ្ទា�ង
ធានាថ្នាសិកាាសាលាន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធកត់់ប្រតាទីុកសប្រមា�់កូន្ធដោ�ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។

ដោទ្ទា��ីជាឧ�ករណ៍្ឌ និ្ធងសមាារ�មួយចូ�ន្ធួន្ធប្រត់� វិបាន្ធជូន្ធដោ�ទីីតា�ងសណាាគារក៏ដោ�យ 
ឧ�ករណ្ឌ៍ជ�នួ្ធយដែ��ដោប្រ�ីសប្រមា�់ការ�កដែប្រ�ភាសា ឬ សប្រមា�់ត់ប្រម� វិការ AV ន្ធិង ICT ប្រត់� វិ
បាន្ធ�កយកដោចូញពី័�ញ្ជីីីសារដោព័ីភ្នំ័ណ្ឌឌ អ.វិ.ត់.ក មកដោប្រ�ីប្របាស់�ាងមាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ដោ�កំុង
សិកាាសាលា ដោ�ីមបីដោជៀសវាងការ�ដែន្ធថមការចូ�ណាយដោ�ដោ�ីថីវិិកាសរុ�សប្រមា�់ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌ
ដោនា�។ ដោយីងបាន្ធជាវិថ្នាា� KUDO មុន្ធប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ� �ូដោចូ�ំការចូ�ណាយ�ដែន្ធថមសប្រមា�់
ការដោប្រ�ីប្របាស់ថ្នាា�អន្ធឡាញ មាន្ធក�ណ្ឌត់់។
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រដោ�ៀ�វារ�នៃន្ធសិកាាសាលា ប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង ដោ�ីមបីដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការ ន្ធិង
ដោគា�ដោ�ដែ��មាន្ធដែចូងកំុងរបាយការណ្ឌ៍រហូត់មក��់ដោព័��ចូចុ�បន្ធំ។ ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌដោន្ធ�
ប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�ចា�់ពី័នៃថីៃទីី3 ��់នៃថីៃទីី 5 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ចា�់ពី័ដោមាាង 9ប្រព័�ក ��់ 
5លាាចូ ជាដោរៀងរា�់នៃថីៃ។ សិកាាសាលាដោន្ធ�ដោ�ីកចូូ�ជាសាធារណ្ឌ�ដោ�កំុងដោព័�ដោ�ីក ន្ធិង�ិទី
សិកាាសាលា។ ការចូូ�រួមរ�ស់សាធារណ្ឌជន្ធប្រត់� វិបាន្ធអនុ្ធញ្ញាាត់តាមរយ�ការ�ាយ�ន្ធត�ា�់
នៃន្ធប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍តាមប្រ�ព័័ន្ធធអុ�ន្ធធិឺណ្ឌិត់ ដោហីយអំកសារព័័ត់៌មាន្ធប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីីញឱ្យយចូូ�រួម ព័ិធិី
ដោ�ីកប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោ�នៃថីៃទីី3 ដែខឧសភា ដែ��មាន្ធដោភ្នំៀៀវិចូូ�រួមប្រ�មាណ្ឌ 120 នាក់ រួមទ្ទា�ង
ឥសីរជន្ធមួយចូ�នួ្ធន្ធមកពី័រាជរ�ាភ្នំិបា�កម័ុជា ដោ�សកកមិការទីូត់ដោ�ទីីប្រកុងភំ្នំ�ដោព័ញ ន្ធិង
អងគការអន្ធតរជាត់ិនានា។ អំកដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាបាន្ធដោប្រជីសដោរីសវាគិិន្ធកិត់តិយសដែ��ត់�ណាង
ឱ្យយ ភាគពីាកព័់័ន្ធធស�ខាន្ធ់ៗ ដោ�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោហយីដែ��
អាចូដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាពាក់ព័ន័្ធធន្ធ�ងការអន្ធវុិត់តកមិវិធីិិទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� ប្រស�តាមប្រក�ខណ័្ឌឌ
នៃន្ធឧ�សម័័ន្ធធ និ្ធងរបាយការណ៍្ឌរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍។ ព័ិធិីដោ�ីករួមមាន្ធសុន្ធៃរកថ្នា
សាាគមន្ធ៍រ�ស់ ឯកឧត់តម ប្រកាញ់ ត់ូន្ធី ប្រ�ធាន្ធរ�ឋបា�សតីទីី អ.វិ.ត់.ក, ឯកឧត់តម Jacques 

Pellet ឯកអគគរ�ឋទីូត់បារា�ង ន្ធិងជាសហប្រ�ធាន្ធនៃន្ធមិត់ត អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង ឯកឧត់តម ដែកវិ ដោរ�ម ី
រ�ឋមស្ត្រន្ធតីប្រ�តិ់ភ្នំូអមនាយករ�ឋមស្ត្រន្ធតី ប្រ�ធាន្ធគណ្ឌ�កមាះធិិការសិទីធិមនុ្ធសីកម័ុជា និ្ធងជាអន្ធុប្រ�ធាន្ធ
អចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍នៃន្ធប្រកុមការង្ការរាជ រ�ាភិ្នំបា�ដោ�ី��ដោណី្ឌរការនី្ធត់ិវិិធីិ អ.វិ.ត់.ក។ អំកសប្រម�សប្រមួ �
សិកាាសាលា �ណ្ឌឌិត់ David Cohen ក៏បាន្ធដែណ្ឌនា�ខើួ ន្ធ��់អំកចូូ�រួម �នាា�់មកដែណ្ឌនា�
សារព័ិដោសសតាមប្រ�ព័័ន្ធធវិីដោ�អូរ�ស់ ដោលាកជ�ទ្ទាវិ �ណ្ឌឌិត់ Beth Van Schaack ឯកអគគ
រ�ឋទូីត់ដោគាចូរសហរ�ឋអាដោមរិកសប្រមា�់យុត់តិធិម៌ឧប្រកិ�ឋកមិសក�។

ដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាជាវិីដោ�អូខើីរ�ស់ដោលាកជ�ទ្ទាវិឯកអគគរ�ឋទូីត់ Van Schaack បាន្ធ
កត់ស់មាោ�់ថ្នា "ជាមយួន្ធ�ងការ�ដោងកតី់មខុង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក និ្ធងជាមួយន្ធ�ង
ការដោ�ីកទី�កចិូត់តដោ�កំុងអន្ធុសាសន្ធ៍របាយការណ្ឌ៍ប្រ��កាដោ���់ ដោលាក-អំកមាន្ធឱ្យកាស�៏
កប្រមមួយដោន្ធ�ដោ�ីមបីធានាថ្នា កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងន្ធ�ង�ន្ធតដោ�មុខដោ�ីមបីព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចិូត់តជូន្ធ
អំកដែ��ទីទួី�រង" ។

សកិាាសាលារយ�ដោព័��នីៃថីៃដោន្ធ�មាន្ធអកំចូ�ូរួមដោទីៀងទ្ទាត់ជ់ាង 90នាក់កំុងមួយនៃថីៃ កំុង
ដោនា�មាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធ 15នាក់។ មាន្ធការថីយចូុ�ត់ចិូតួ់ចូ���តុ់កំុងចូ�ដោណាម
អំកចូូ�រួមសរុ�។ ដោសៃរីដែត់ប្រគ�់គាាបាន្ធចូ�ូរួមសិកាាសាលារយ�ដោព័��ីនៃថីៃ។ �នាា�់ព័ីព័ិធីិដោ�ីក
ដោ�ព័នីៃថីៃទី3ី ដែខឧសភា សិកាាសាលាបាន្ធ�ន្ធចូ�ូវិគគ�ទិី ដោ�យមនិ្ធមាន្ធការ�ាយ�ា�ដ់ោ�
ដោ�ដីោគហទី�ព័រ័ អ.វិ.ត់.ក ឬ�ណាាញទី�នាក់ទី�ន្ធងសងគមដោនា�ដោទី ដោហយីអាចូចូ�ូបាន្ធសប្រមា�ដ់ែត់

រាគ្រោះបៀបវារាៈ និងអំកាចូលារាួមា

ដែខីវិីដោ�អូនៃន្ធចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍រ�ស់ឯកអគគ
រ�ឋទីូត់ Van Schaack អាចូដោមី�ដោ�ដោ�ី
ទី�ព័័រ Youtube អ.វិ.ត់.ក៖ <https://

youtu.be/8PW14gKl_WY> ។

44

084



អកំដែ��ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីញីចូ�ូរមួកំុងសកិាាសាលាដែត់��ដុោណាះ�។ វិគគ�ទិីដោន្ធ�បាន្ធសប្រម�សប្រមួ�
ការពិ័ភាកា�ាងស៊ីជដោប្រ�រវាងអកំចូ�ូរមួដោ�កំុងប្រកុមការង្ការត់ចូូៗ ដោ�មីបធីានាថ្នាជន្ធរងដោប្រគា�-
អកំដោ�រសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ដែ��ចូ�ូរមួកំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�មាន្ធអារមណ៍ិ្ឌសខុប្រសួ� និ្ធងសុវិត់ថភិាព័
កំុងការដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�សពួ់័កដោគ ន្ធងិទីទី�ួបាន្ធនូ្ធវិភាព័ឯកជន្ធខើ�សប្រមា�់អកំដែថីើងសនុ្ធៃរកថ្នា
ដោ�ីមបីដោ�ីកឱ្យយមាន្ធការដោ�ីកដោ�ីងកាន្ធ់ដែត់មាន្ធដោសរីភាព័ដែថីមដោទីៀត់។

ដោទ្ទា��ីជា�ទីធ��ចូមបងនៃន្ធសិកាាសាលាដោកីត់ដោចូញព័ីការព័ិភាកាប្រកុមក៏ដោ�យ ដោយីង
ដោម�ីដោ�ីញថ្នាចូ�ណ្ឌចុូស�ខាន្ធគ់កឺារ�ត�ឱ់្យយអកំចូ�ូរមួយ��់�ងអ�ពី័ឯករាជយ�គុគ�ព័សិីកាាសាលា 
ន្ធងិជាមយួ�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធ�ាងស៊ីជដោប្រ�ដោ� អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិសាា�ន័្ធដោ�ីងដោទីៀត់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងប្រ�ធាន្ធ�ទី
ក�ណ្ឌត់ស់កិាាសាលា។ រដោ�ៀ�វារ� �គុគ�ទ្ទា�ងប្របា�នាកដ់ែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជសីដោរសីជាវាគិិន្ធកតិ់តយិស
ប្រត់� វិបាន្ធដោសំសីុ�ឱ្យយ�ើុ��ញ្ញាា�ងព័�ីទីព័ដិោសាធិន្ធរ៍�ស់ខើួ ន្ធ ដោ�យសារវាពាកព់័ន័្ធធជាពិ័ដោសសដោ�ន្ធ�ង
ប្រ�ធាន្ធ�ទី ន្ធងិ�ញ្ញាាស�ខាន្ធ់ៗ ដែ��សកិាាសាលាន្ធ�ងដោធិាដីោ�ងី។ គ�ន្ធតិ់ស�ខាន់្ធដោនា�គថឺ្នា សនុ្ធៃរកថ្នា
ស�ខាន្ធ់ៗ ទ្ទា�ងដោន្ធ�ន្ធ�ង�ត�ន់្ធវូិទីសីន្ធ� ន្ធងិការ���សុគ�ន្ធតិ់�ដែន្ធថម ឬ ថីិសីប្រមា�អ់កំចូ�ូរួម ដែ��
អាចូជួយព័ួកដោគកំុងការង្ការជាប្រកុមបាន្ធ។ វាគិិន្ធកិត់តិយស និ្ធង�ទី�ង្កាាញរ�ស់ពួ័កដោគន្ធ�ងប្រត់� វិ
បាន្ធពិ័ភាកាខាងដោប្រកាមដោ�កំុងដែ�កំទី ីII.6។ ដោ�មីបដីោធិាសីមាហរណ្ឌកមសិនុ្ធៃរកថ្នាស�ខាន្ធ់ៗ  ន្ធងិ
ការង្ការប្រកុមព័ិភាកា សុន្ធៃរកថ្នាបាន្ធ�ញ្ជីច�់ដោ�យ�នាា�់មកមាន្ធការព័ិភាកាជាប្រកុមដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទី។ សរ�ុមក វិគគការង្ការពិ័ភាកាប្របា�ប្រកុមបាន្ធដោធិាដីោ�ងី ដោហយីវិគគន្ធមីយួៗមាន្ធដោគា�ដោ�
ដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់ដ់ោ�ីង ដោ�មីបដីោ�ចូងុដោប្រកាយ ដោរៀ�ចូ��ដោងកតី់ជា�ទី�ង្កាាញរ�សប់្រកុមន្ធមីយួៗអ�ព័ី
�ទីធ��រ�សខ់ើួ ន្ធ។ ប្រកុមព័ភិាកាបាន្ធប្រ�ម�ូ�តុ�គាាជាដោ�កី���ងូដោ�រដោសៀ�នៃថីៃទី4ី ដែខឧសភា 
ដោ�មីបដីោ�កីយកចូ�ណ្ឌចុូដែ��បាន្ធដោ�កីដោ�ងីកំុងដោព័���ដោណ្ឌរីការ សកិាាសាលាបាន្ធពាក់កណាា�
�ើ� វិ មកដែចូករំដែ�កដោ�មីបពិី័ភាកា ន្ធងិស�ណ្ឌរួដែ��ក�ពុ័ង�ន្ធតដោចាទីសួរព័អីកំចូ�ូរមួទ្ទា�ងអសច់ូ�ដោពា�
�ទី�ង្កាាញខើីៗ ព័បី្រកុមការង្ការនី្ធមួយៗ។ សនុ្ធៃរកថ្នាគន្ធើ��ចូ�នួ្ធន្ធព័រី ន្ធងិកចិូចព័ភិាកាពី័រ�ដែន្ធថមដោទីៀត់
បាន្ធដោធិាីដោ�ីង�នាា�់ព័ីកិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញ និ្ធងមុន្ធដោព័�កិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគចូុងដោប្រកាយដោ�រដោសៀ�
នៃថីៃទីី05 ដែខឧសភា។

ដោទ្ទា��ីជាមិន្ធអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយសាធារណ្ឌ�ជាន្ធចូូ�រួមដោសៃីរដែត់ដោព័ញកមិវិិធិីក៏ដោ�យ រា�់
សុន្ធៃរកថ្នា�ន្ធត�ា�់ ន្ធិង�ទី�ង្កាាញដោ�កំុងវិគគដោព័ញអងគអាចូចូូ�ដោមី�បាន្ធតាមថ្នាា� KUDO 

សប្រមា�់អំកចូូ�រួមអន្ធតរជាត់ិមួយចូ�ន្ធួន្ធត់ូចូ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីីញដោ�យដោ�ខាធិិការ�ាន្ធ។ 
មាន្ធអំកទីសីនាចូ�ន្ធួន្ធ 86នាក់ដោ�ដោ�ីថ្នាា� KUDO កំុងរយ�ដោព័��ីនៃថីៃដោន្ធ� រួមទ្ទា�ងន្ធិសីិត់
កម័ុជាមយួចូ�ន្ធនួ្ធធិ�ដោ�កំុងដែ�កំចូា� ់ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ន្ធងិសទិីធមិនុ្ធសីដោ�សាក�វិទិីា�័យ�ញ្ញាា
សាស្ត្រសតកម័ុជា (PUC) និ្ធងដោ�សាក�វិិទីា�័យភូ្នំមិន្ធៃនី្ធត់ិសាស្ត្រសត ន្ធិងវិិទីាសាស្ត្រសតដោស�ឋកិចូច 
(RULE)។ ដោភ្នំៀៀវិក៏បាន្ធចូូ�រមួតាម អន្ធឡាញព័សីាា�័ន្ធ និ្ធងអងគការអន្ធតរជាត់�ិន្ធមុខ រួមមាន្ធ
គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីន្ធតិី់រ�ឋនៃន្ធសមាគមគណ្ឌដោមធាវីិ American Bar Association Rule of Law 

Initiative, Swisspeace, Global Survivors Fund, REDRESS, GD Alliance, Asia 

Justice Coalition, University of Melbourne, La Trobe University, European 

Union Institute, សាលាចូា�់ Harvard, USAID, ន្ធងិសាាន្ធទីតូ់សាសីដោ�ទីបី្រកុងបាងកក។
ដោ�រដោសៀ�នៃថីៃទី5ី ដែខឧសភា សកិាាសាលាបាន្ធ�ន្ធតដោ�សម័យប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគចុូងដោប្រកាយ

រ�សខ់ើួ ន្ធ ដែ��ប្រកុមព័ភិាកាប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយដោធិា�ីទី�ង្កាាញដោប្រកាយព័ភិាកាប្រកុម និ្ធងដែចូករំដែ�ក
ស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាងណាមយួដែ��ប្រត់� វិចូង�់កជ់នូ្ធសប្រមា�ក់ារព័ចិារណាដោ���ណាកក់ា�ដែ��ដោ�

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី085



ដោសសស�រ់�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធព័ិភាកា�មអិត់ខាងដោប្រកាមដោ�កំុងដែ�ំកទីី 
II.5។ កិចូចប្រ�ជុ�ដោ�រដោសៀ�ដោនា� បាន្ធដោ�ីកជូន្ធសាធារណ្ឌជន្ធដោ�យមាន្ធការ�ាយ�ា�់តាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអុ�ន្ធធិឺដោណ្ឌត់មតងដោទីៀត់ ន្ធិងមាន្ធការចូូ�រួមពី័ដោភ្នំៀៀវិ�ដែន្ធថម រួមទ្ទា�ងត់�ណាងមួយចូ�ន្ធួន្ធមកពី័
សាាន្ធដោ�សកកមិការទូីត់ដោ�ទីីប្រកុងភ្នំំ�ដោព័ញ ក៏�ូចូជាអំកសារព័័ត់៌មាន្ធមួយចូ�ន្ធួន្ធ�ងដែ�រ។ 
ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធសិកាាសាលាបាន្ធសដោប្រមចូដោ�ីកសម័យប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគ��់សមាជិកអងគទីូត់ 
ន្ធិងសាធារណ្ឌជន្ធ ដោ�ីមបី�ង្កាាញស�ដោណី្ឌស�ខាន្ធ់ៗដែ��អំកចូូ�រួមន្ធ�ងដែចូករំដែ�ក ន្ធិងអដោញ្ជីីីញ
ត់�ណាងមាាសជ់�ន្ធយួមកពី័នៃ�គសូកានឹ្ធពុ័� ឬ ភាាក់ង្ការអនុ្ធវិត់តកំុងចូ�ដោណាមអកំចូ�ូរមួសកិាាសាលា 
មកសាឹ�់ដោ�យ�ា�់។ កិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគដោន្ធ� ដោធិាីដោ�ីងមុន្ធសុន្ធៃរកថ្នាចូុងដោប្រកាយរ�ស់
អំកសប្រម�សប្រមួ � �ណ្ឌឌិត់ David Cohen សហប្រ�ធាន្ធដោព័ញអងគ ន្ធិងសហប្រ�ធាន្ធ VSS 
ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� ន្ធងិសុន្ធៃរកថ្នា�ិទីព័ដីោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌពី័រីរ�ូដែ��ចូ�ូរមួសិកាាសាលា
គឺ ដោលាក ចាន្ធ់ សាត់ ន្ធិងដោលាកប្រសី ដោព័ប្រជ ប្រសី��។ �នាា�់មក សិកាាសាលាបាន្ធ�ិទីដោ�យ
សុន្ធៃរកថ្នា�៏កក់ដោកត�ទីទីួ�បាន្ធការគា�ប្រទីរ�ស់ ឯកឧត់តម Mikami Masahiro ឯកអគគរ�ឋទីូត់
ជ��ុន្ធ និ្ធងជាសហប្រ�ធាន្ធនៃន្ធមិត់ត អ.វិ.ត់.ក និ្ធងសុន្ធៃរកថ្នាចូុងដោប្រកាយរ�ស់ ដោលាក Knut 

Rosandhaug អនុ្ធប្រ�ធាន្ធការិ��័យរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក។ ព័ិធីិ�ិទីវិគគទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏មាន្ធការ
ចូូ�រួមព័ីប្រ�ធាន្ធគណ្ឌ�ដោមធាវីិនៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា (BAKC) ឯកឧត់តម �ី ច័ូន្ធៃត់ុលា 
ឯកអគគរ�ឋទូីត់អងដ់ោគើស Tina Redshaw ន្ធងិដោលាក Jacques Pellet ឯកអគគរ�ឋទូីត់បារា�ង។ 
ត់�ណាងសាាន្ធទីតូ់ ន្ធងិការ�ិ�យ័ត់�ណាងទូីត់នៃន្ធប្រ�ដោទីសអូស្ត្រសឹា� ីសហរ�ឋអាដោមរកិ អា�ើមឺ�ង់ 
សហភាព័អឺរ�ុ� សាីស ទីួរគី នៃថី ន្ធិងដោវិៀត់ណាម ត់�ណាងអងគការយូដោណ្ឌសក� UNOHCHR ន្ធិង
អងគការ UNWOMEN ក៏បាន្ធចូូ�រួម�ងដែ�រ។

អំកចូូ�រួមចូ�ន្ធួន្ធ 90នាក់ដែ��បាន្ធចូូ�រួមសិកាាសាលាជាដោរៀងរា�់នៃថីៃដោនា� រួមមាន្ធ
ត់�ណាងអងគការមិន្ធដែមន្ធ រ�ាភ្នំិបា�កំុងប្រសុក ន្ធិងអងគការអន្ធតរជាត់ិ សាា�័ន្ធរ�ឋ ន្ធិងសារមន្ធៃីរ 
ដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ អំកសិកាឯករាជយ ដោមធាវិី ន្ធិងអំកប្រសាវិប្រជាវិ ប្រព័មទ្ទា�ងភាគី 
អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង�ុគគ�ិក ដែ��ជាត់�ណាងអងគការ និ្ធងសាា�័ន្ធជាដោប្រចីូន្ធ �ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ដោ�ដោ�ីម
���ូងនៃន្ធរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ភាគដោប្រចីូន្ធដែ��ដោធិាីការង្ការដោ�ី�ញ្ញាា
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ញ្ជីី�ន្ធសមាជិកប្រកុមព័ី 2 ដោ� 4 នាក់មកចូូ�រួម។ ប្រ�សិន្ធដោ�ី
មាន្ធត់�ណាងដោ�ីសពី័ 01រូ� មកព័ីតាម អងគការ ឬសាា�័ន្ធមួយចូូ�រួម ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធ
��ដែ�កដោចូញព័ីគាាឱ្យយដោ�ចូូ�រួមប្រកុមការង្ការដោ�ីង ដោ�ីមបីធានាថ្នាប្រកុមន្ធីមួយៗបាន្ធឮស�ដោ�ង 
និ្ធងទីសីន្ធ�ចូប្រមុ�។ អំកចូូ�រួមប្រ�ដែហ� 29នាក់មកព័ីអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�កំុងប្រសុក 
ឬអន្ធតរជាត់ិ 06នាក់មកព័ីសាា�័ន្ធសិកាប្រសាវិប្រជាវិ (ជាព័ិដោសស មជឈមណ្ឌឌ� CSHL ដោ� 
RULE) ន្ធងិ 08នាក ់ជាអំកប្រសាវិប្រជាវិឯករាជយ ទីីប្រ��កា ឬដោមធាវិ។ី មាន្ធការចូូ�រមួពី័សាា�័ន្ធរ�ឋ
ចូ�នួ្ធន្ធ 16 រួមមាន្ធ សារមន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិប្រ��័យព័ូជសាសន៍្ធទីួ�ដែសើង (TSGM) មជឈមណ្ឌឌ�
ប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ដោជីងឯក (CKGC) BAKC ន្ធិងមជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារចូា�់ អ.វិ.ត់.ក 
(LDC)។ ដោលាកជ�ទ្ទាវិ ធិន្ធ សាអុ�ម អន្ធុរ�ឋដោ�ខាធិិការប្រកសួងអ�់រំ យុវិជន្ធ ន្ធិងកីឡា ក៏បាន្ធ
ចូូ�រួមព័ិភាកាស៊ីជដោប្រ��ងដែ�រកំុងសិកាាសាលានៃថីៃទីី2 និ្ធងទីី3។ CPS នៃន្ធ GIZ ក៏បាន្ធ
�ញ្ជីី�ន្ធសមាជិកជាដោប្រចីូន្ធនាក់មក ចូូ�រួមកំុងប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌ�ត�់���ូនាះន្ធ ន្ធិងការគា�ប្រទី�ាងដោប្រចីូន្ធ
កំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�ទ្ទា�ងមូ�។

ភាគី ឬ�គុគ�កិ អ.វិ.ត់.ក ចូ�នួ្ធន្ធ 13រ�ូ បាន្ធចូ�ូរមួសកិាាសាលាទ្ទា�ង�ីនៃថីៃដោន្ធ� រមួមាន្ធ 
សហប្រព័�រាជអាជាាអន្ធតរជាត់ិ ដោលាកប្រសី Brenda Hollis សហប្រព័�រាជអាជាារងជាតិ់ ដោលាក 
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ប្រស៊ី រត់ន្ធ� សហដោមធាវិនីា�មខុដោ�មី�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោលាក ដោព័ប្រជ អងគ ន្ធងិដោលាកប្រស ីMegan 

Hirst ន្ធងិដោមធាវីិដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីហងុ គ�មសួន្ធ, ដោឡា ឈុឺន្ធធិ,ី ស៊ិន្ធ ស៊ីវិ�ន្ធ, ទី ីប្រស៊ីណា, 
និ្ធង ដែវិ�ន្ធ ដោ�។ �គុគ�ិក អ.វិ.ត់.ក ទ្ទា�ង 13 នាក់ដោន្ធ� ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីញីចូ�ូរមួកំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍
ដោន្ធ�ទ្ទា�ង�ីនៃថីៃ រួមជាមួយន្ធ�ង�ុគគ�ចូ�ន្ធួន្ធ 80នាក់ដោ�ីងដោទីៀត់ ដោហីយបាន្ធចូូ�ដោ�តាមប្រកុម
ព័ិភាកាទ្ទា�ងប្របា��ីប្រកុម ន្ធិងដោ�ីរត់ួនាទី�ីាងសកមិកំុងការព័ិភាកា។ 

ដោគា���ណ្ឌងស�ខាន្ធ់មួយដោទីៀត់កំុងការដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាគឺដោ�ីមបីធានាថ្នា ស�ដោ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី បាន្ធឮសុ�សាយដោ�ប្រគ�់
��ណាក់កា�នៃន្ធសិកាាសាលា។ ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់មួយដោទីៀត់គឺប្រត់� វិដោជៀសវាងការ�ញ្ជីច��ពួ័កប្រគាន់្ធ
ជាន្ធមិិត់តរ�ូ ដោ�យដោធិា�ីាង�ដោងកតី់ត់នួាទីមីយួអាចូឱ្យយព័កួដោគ�ត�់ធាតុ់ចូ�ូស�ខាន្ធ់ៗ កំុងការព័ភិាកា 
និ្ធង�ទីធ��ប្រកុម។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីសរុ�ចូ�នួ្ធន្ធ 14នាក់ និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់មាាក់បាន្ធចូូ�រួម�ាងសកមិដោ�កំុងសិកាាសាលាដោន្ធ�។ ដោ�ះ�រ�ស់ព័ួកដោគប្រត់� វិបាន្ធ
�ក់�ញ្ជីច��ដោ�កំុង�ញ្ជីីីដោ�ះ�ដោ�ទី�ព័័រ���ូងកំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� ដោ�ីមបីជាការទីទួី�សាោ�់
នូ្ធវិការរមួចូ�ដែណ្ឌកសកមិរ�សព់័កួដោគ។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធ 11នាក់ ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីញី
មកពី័ប្រគ�់ទីិសទីីដោ�កំុងប្រ�ដោទីស ន្ធិងគា�ប្រទីដោ�យ VSS �ត�់កដែន្ធើងសាាក់ដោ� ��កជញ្ជីី�ន្ធ ន្ធិង
មូ� �អាហារ។ ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ចូ�នួ្ធន្ធ 04នាក់ដោ�ីងដោទីៀត់ កំុងដោនា�រួមទ្ទា�ង
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 03នាក់ ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីីញចូូ�រួម ន្ធិងគា�ប្រទីដោ�យអងគការ
មិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�កំុងប្រសុកកដីករុណា (KDK)។ ជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ង�ីនាក់ដែ��ដោ�រស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ពី័មន្ធៃីរសន្ធតិសុខ ស-21 ដោលាក �ុូ ដោម�ង ដោលាក ជុ� មុី ន្ធិងដោលាក ន្ធង ចាន្ធ់�� ក៏
ប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីីញឱ្យយចូូ�រួមកំុងព័ិធិីដោ�ីកសិកាាសាលាដោ�នៃថីៃទីី3 ដែខឧសភា �ងដែ�រ។

ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធនៃន្ធសិកាាសាលាបាន្ធពិ័ចារណាតា�ងព័ីដោ�ីម���ូងអ�ពី័វិត់តមាន្ធចូូ�រួម
រ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�កំុងសិកាាសាលា ដោ�ីមបីធានាថ្នាព័ួកដោគអាចូដែថីើងដោ�យខើួ ន្ធឯង
អ�ពី័អាីដែ��ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញកំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដែ��ខិត់ជិត់
មក��់។ ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌដោ�យ�ា�់ដោន្ធ��ត�់ភាព័ង្កាយប្រសួ � និ្ធងសាមញ្ជីញជាងមុន្ធ ដោ�ីមបី
រួម�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ខុសព័ី��ដោណ្ឌីរការ�ក់ស�ដោណ្ឌី�ើ� វិការ
ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងរបាយការណ៍្ឌប្រ��ការ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ ឬរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ�។ 
ការជ�រុញឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមព័ីដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�យ�ា�់ដោ�កំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�
កាន្ធ់ដែត់ប្រ�ដោសីរ�នាា�់ពី័ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់រ�ស់អំកសប្រម�សប្រមួ �ជាមួយអំកពាក់ព័័ន្ធធកំុង
ប្រសុក ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិ�ូចូបាន្ធព័ិព័ណ៌្ឌនាខាងដោ�ី។ ជាព័ិដោសស វាបាន្ធដោកីត់ដោចូញព័ីស�ដោណី្ឌរ�ស់
អងគការអន្ធតរជាតិ់ REDRESS ដែ��បាន្ធដោរៀ�ចូ�របាយការណ៍្ឌសតីព័ីស�ណ្ឌងសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធអ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជដោមាះ�ដោ�កម័ុជា ដោប្រកាមកិចូចសហការជាមួយ KDK។ ដោ�កំុង
ការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់មុន្ធសិកាាសាលា REDRESS បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�កាន្ធ់អំកសប្រម�សប្រមួ �
ថ្នា ការចូូ�រួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា��ា�់ន្ធ�ងអាចូឱ្យយសិកាាសាលាកាន្ធ់ដែត់មាន្ធភាព័ប្រត់�មប្រត់� វិ។ 
ទីសីន្ធ�ដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទី�ងដែ�រដោ�កំុងការពិ័ភាកាជាមួយអំកត់សុមូត់សិងគមស៊ីវិ�ិ�ន្ធមុខ 
ន្ធិងអំកព័ាបា�ដោរាគ�ើ� វិចូិត់ត យ�ម សុធារី ន្ធិងអកំប្រសាវិប្រជាវិ Christoph Sperfeldt ដែ��
បាន្ធចូូ�រួមកំុងប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�កំុងនាមជាវាគិិន្ធពី័ររូ�កំុងចូ�ដោណាមវាគិិន្ធស�ខាន្ធ់ទ្ទា�ងប្របា�រូ�។ 

ដោ�យមាន្ធការគា�ប្រទីដែ�កំ�ដោចូចកដោទីស ន្ធងិហរិញ្ជីញវិត់ថុរ�ស ់VSS និ្ធង KDK ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធ 15 អាចូចូ�ូរមួសកិាាសាលា�ាងដោព័ញដោ�ញដោ�កំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�។ ការ

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី087



សា�ឹព់័ដីោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�យ�ា� ់ន្ធងិមតងដោហយីមតងដោទីៀត់ បាន្ធ�ន្ធី�់ទីកុន្ធវូិចូ�ណា�់
អារមិណ៏្ឌ�ាងខាះ�ងកំុងចូ�ដោណាមអំកចូូ�រួមប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ ជាជាងដោព័�ដែ��មាន្ធដែត់ត់�ណាង
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុង�ន្ធៃ�់ ដោ�យអវិត់តមាន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ខើួ ន្ធឯង។
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�ចូូបាន្ធព័ភិាការចួូដោហយី ប្រកុមការង្ការចូ�ន្ធនួ្ធប្របា��ីប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ីង ន្ធងិដោរៀ�ចូ�ដោ�យ
ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធ សិកាាសាលាដោ�មីបដីោ�កីកមស័ក់ារព័ភិាកាកាន់្ធដែត់ស៊ីជដោប្រ�ស�ដោ�ប្រគ��ណ្ឌ�់ឹ
ដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធប្របា���ីចូដ់ោ�យដែ�កព័គីាាកំុងរយ�ដោព័�ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌច៍ូ�ន្ធនួ្ធ�នីៃថីៃ។ ការពិ័ភាកា
រ�ស់ប្រកុមនី្ធមយួៗប្រត់� វិបាន្ធសប្រម�សប្រមួ�ដោ�យ�គុគ�កិ អ.វិ.ត់.ក ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជសីដោរសី
ឱ្យយជួយការង្ការកំុងប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌព័ិដោសសដោន្ធ� ដោហីយប្រកុមន្ធីមួយៗប្រត់� វិបាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយដោប្រជីសដោរីស
អំកកត់់ប្រតា ដែ��ក�ណ្ឌត់់ដោហត់ុសដោងេ�ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់កំុងការតាក់ដែត់ងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�។ 
ប្រកុមព័ភិាកាក៏ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�ប់្រក�សកាដឹោខៀន្ធសប្រមា��់ក�់ញ្ជីច��គ�ន្ធតិ់រ�សខ់ើួ ន្ធ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធ
ចូមើងយកមកដោប្រ�ីប្របាស់កំុងការ សរដោសររបាយការណ៍្ឌដោន្ធ��ងដែ�រ។ អំកសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធ
សហការជិត់សំិទីធជាមួយដោ�ខាធិិការ�ាន្ធ ដោហីយភារកិចូចចូមបងរ�ស់ព័ួកដោគគឺដោ�ីមបីធានាថ្នា
អំកចូូ�រួមទ្ទា�ងអស់មាន្ធឱ្យកាសដោ�ីកដោ�ីងកំុងអ��ុងដោព័�ពិ័ភាកា ដោ�ីមបីសដោងកត់ដោមី� និ្ធង
ប្រ�មូ��តុ�ចូ�ណុ្ឌចូនៃន្ធ�ូចូគាា និ្ធងចូ�ណ្ឌុចូខុសគាា ក៏�ូចូជា�ញ្ញាាប្រ�ឈឺម និ្ធងចូ�ណ្ឌុចូដែ��គួរឱ្យយ
ចា�់អារមិណ៍្ឌ។

ម�ាងវិិញដោទីៀត់ អាទីិភាព័ចូមបងគឺការដោ�ីកទី�កចិូត់ត និ្ធងសប្រមួ �ឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួម 
ការពិ័ភាកា និ្ធងកិចូចសហការតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ ដោ�យ�ត�់ឱ្យយអំកចូូ�រួមនូ្ធវិត់ួនាទីី
សំ�� ន្ធិងសកមិ។ ដោ�យសារភាព័ចូប្រមុ�នៃន្ធប្រកុម និ្ធងស�ដោណី្ឌដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�យ
អំកចូូ�រួម ការង្ការស�ខាន្ធ់�ងដែ�រគឺការក�ណ្ឌត់់អត់តសញ្ញាាណ្ឌប្រ�ធាន្ធ�ទីទូីដោ� ដោ�ីមបីជាទីប្រមង់
សប្រមា�់ដោ�ឹត់ការព័ិភាកាជុ�វិិញ្ជីប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�។ ចូ��ណ្ឌុចូដោន្ធ�បាន្ធនា���់ការសដោប្រមចូចូិត់តដោរៀ�ចូ�
អំកចូូ�រួមជាប្រកុម មិន្ធដែមន្ធដោ�តាមអងគការដែ��ពួ័កដោគមកត់�ណាង ��ុដែន្ធតដោ�តាមចូ�ណា�់
អារមិណ្ឌ៍ និ្ធងជ�នាញរ�ស់ព័ួកដោគទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធប្របា��ី។ ការដោធិាី�ូដោចូំ�គឺដោ�ីមបី
ធានាថ្នាអងគការដែ��មាន្ធត់�ណាងចូូ�រួមដោប្រចូីន្ធនាក់ប្រត់� វិបាន្ធដែ�ងដែចូកដោ�ប្រកុមខុសៗគាា កំុង
ដោគា���ណ្ឌងពី័រ គឺដោ�ីមបីដោជៀសវាងអងគការមាន្ធត់�ណាងចូូ�រួមប្រគ�ឥទីធិព័�ដោ�ីប្រកុមមួយឱ្យយ
ប្រស�ដោ�តាម��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍រ�ស់ខើួ ន្ធ ដោហីយក៏ដោ�ីមបីធានាថ្នាធាត់ុចូូ�រ�ស់ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធ
ដែចូករំដែ�កកំុងចូ�ដោណាមប្រកុមដោ�ីងៗគាា ជាជាងការដែចូករំដែ�កប្រត់�មមនុ្ធសីដែត់មាាក់។ �កេណ្ឌ�
ប្រ�ទ្ទាក់ប្រកឡាគាានៃន្ធប្រ�ធាន្ធ�ទី ចាត់់ទីុកថ្នាជាវិិធិីសាស្ត្រសត�អមួយ។

ប្រកុមមយួកំុងចូ�ដោណាមប្រកុមទ្ទា�ងប្របា��មីាន្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធប្របា�ព័រីនាក ់ដែ��
ចូ�ូរួមកំុង សកិាាសាលាដោន្ធ� ខណ្ឌ�ជន្ធរងដោប្រគា�-អកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ទ្ទា�ងប្របា��នីាកដ់ោ�ីងដោទីៀត់
ដែ��មាន្ធវិត់តមាន្ធ បាន្ធចូ�ូរមួកំុងប្រកុមព័ភិាកាដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�ីងគាា។ ការសដោប្រមចូ�ដូោចូំ�ដោ�មីបី
ដោ�ីមបធីានាថ្នា ប្រកុមព័ភិាកាមយួ ប្រកុមដោន្ធ�មាន្ធសទុីធដែត់សមាជកិប្រកុមដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីអាចូ
ទីទី�ួបាន្ធឱ្យកាសង្កាយប្រសួ��ដោងកតី់ទីសីន្ធ� សប្រមា�គ់�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីដែ��ដោ�តឹ់ដោ�ជីន្ធរងដោប្រគា� 

�កាុមាពីិភាាកាាា

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី089



ដោហីយព័ួកដោគអាចូ�ត�់មត់ិប្រត់��់ និ្ធង�ត�់ដោ���់ដោ�ីស�ដោណ្ឌីរ�ស់ប្រកុមការង្ការដោ�ីងដោទីៀត់ 
កំុងអ��ុងដោព័�វិគគដោព័ញអងគ។ ការដោរៀ�ចូ�ដោន្ធ�បាន្ធដោជាគជ័យកំុងការធានាថ្នាព័កួដោគបាន្ធដោ�រីតួ់នាទីី
ស�ខាន់្ធកំុងការព័ិភាកា និ្ធងដោរៀ�ចូ��ទីធ��នៃន្ធសិកាាសាលា។ �ុគគ�ិក VSS ព័ីរនាក់ បាន្ធ
សប្រម�សប្រមួ �ការព័ិភាការ�ស់ប្រកុមដោន្ធ�។

ប្រកុមការង្ការចូ�ន្ធួន្ធប្របា�ពី័រដោ�ីងដោទីៀត់មាន្ធសមាសភាព័ចូ�ូរួមចូប្រម�ុ មកពី័ទូីទ្ទា�ងសងគម
ស៊ីវិ�ិ អំកសិកាប្រសាវិប្រជាវិ អងគការអន្ធតរជាត់ិ សាា�័ន្ធរ�ឋ ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក។ ប្រកុមទ្ទា�ងប្របា�ព័ីរដោន្ធ�
ប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ងីដោ�មីបពី័ភិាកាអ�ព័បី្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�ីងគាា ដោ�យដោ�តឹ់ដោ�គី�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីសប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា�នាដោព័��ចូចុ�បន្ធំ និ្ធងអនាគត់។ ប្រ�ធាន្ធ�ទីបាន្ធទ្ទាញដោចូញយកដោចូញព័ីការវិិភាគ
���ងូដោ�ឯីកសារ�កជ់នូ្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍(សដោងេ�ដោ�ដោព័�ដោប្រកាយកំុង III.1) ន្ធងិ
តាមរយ�ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ ដែ��អំកសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង��ុនាះន្ធសបាឹហ៍មុន្ធ
សិកាាសាលា។

ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធមាន្ធដោគា���ណ្ឌងដោប្រជសីដោរសីសមាជកិសប្រមា�ប់្រកុមន្ធមួីយៗដោចូញពី័�ញ្ជីីី
ដោភ្នំៀៀវិដែ��បាន្ធចូ�ុដោ�ះ�ចូ�ូរួម ដោ�មីបបី្រ�មូ��តុ�ត់�ណាងអងគការ ប្រកុម និ្ធងសាា�ន័្ធដោ�ីងៗ ដែ��
ដោធិាកីារដោ�វីិស័ិយ ន្ធងិប្រ�ធាន្ធ�ទីប្រសដោ�ៀងគាា។ ដោគា�ដោ�គដឺោ�ីមប�ីដោងកតី់ប្រកុម��ដោព័ញ�ដែន្ធថមដែ��
អាចូដោ�ីកត់ដោមកីងស�ដោ�ងថីិី ខណ្ឌ�ដោ�ឹត់ ន្ធិងព័�ងដែ�អកដោ�ីជ�នាញរ�ស់អំកអន្ធុវិត់តយូរមកដោហីយ 
ន្ធិង�ន្ធមុខ និ្ធងអំកពាក់ព័័ន្ធធ។ សមាជិកខើ�ដោ�កំុងប្រកុមនី្ធមួយៗធាះ�់សាោ�់គាា ឬ ធាះ�់ជា
សហការីពី័មុន្ធមក។ អំកដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធដោធិាីការង្ការដោ�យដែ�កព័ីគាាជាយូរមកដោហីយ ��ុដែន្ធត
យ�់ប្រស��ូចូគាាដោ��ីញ្ញាាប្រសដោ�ៀងគាា។ ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធសងឹ�មថ្នាន្ធ�ងប្រ�មូ�អកំចូ�ូរួមមក
ព័ីមជឈ�ាន្ធដោ�ីងគាា មកជួ�ជុ�គាា ន្ធិង��ដែ�កត់�ណាងមកព័ីតាមសាា�័ន្ធចូូ�ដោ�ប្រគ�់ប្រកុមត់ូចូៗ  
ដោ�មីបគីា�ប្រទី��ក់ារពិ័ភាកាប្រ�ក�ដោ�យភាព័នៃចូបំ្រ�ឌិ័ត់ ន្ធងិកចិូចសហប្រ�ត់�ិត់តកិារ�ដែន្ធថមដោទីៀត់។

អំកចូូ�រួមប្រត់� វិបាន្ធដែ�ងដែចូកជាប្របា��ីប្រកុម ដោ�យមាន្ធអងគការ ន្ធិងសាា�័ន្ធដែ��បាន្ធ
ចូុ�ដោ�ះ�ត់�ណាងដោ�កំុងប្រកុមន្ធីមួយៗ�ូចូខាងដោប្រកាម៖

គ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើគ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�នួ្ធន្ធ 07០1

ស្តីុ�ភាាពីផេ� វចិត្តី កាារពីាាបាាលារបួស្តីផេ� វចិត្តី ភាាពីចាស្តី់ជរា 
ន្ធិងភាារកាិចូច�គ្រោះពីះ�ជន្ធរងគ្រោះ��ះ�កាំ�ងរយ�គ្រោះពីលាខែវង

TPO, YFP, HelpAge, NGOF, GADC,  
GIZ-CPS, ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 02០២

បណ៍ៈស្តីារ ន្ធិងឯកាស្តីារគ្រោះផីះត្តស្តី��ាន្ធ់គ្រោះលាើជន្ធរងគ្រោះ��ះ� 
និ្ធងកាារកាារពីារស្តីាកាា� ន្ធិងជន្ធរងគ្រោះ��ះ�

TSGM, CKGC, LDC, BAKC, CSHL/RULE, 
KDK, LAC, GIZ-CPS, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក០3

ទំ�ត្តា�ង�បវត្តីិស្តីា�ស្តីី និ្ធងស្តីកាម្មមភាាពីនៃន្ធកាារចងចា� TSGM, CKGC, LDC, CSHL/RULE, RWI,  
YFP, DC-Cam, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 02នាក់

០4

090



ជន្ធជាត្តិភាា�តិ្តច ន្ធិងស្តីាស្តីន្ធា WPM, DC-Cam, KDK, CSHL/RULE, MOEYS, 
GIZ-CPS, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក អំកប្រសាវិប្រជាវិឯករាជយ
ជាដោប្រចូីន្ធនាក់ ដោ�ីម �ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូ�ន្ធួន្ធ 02នាក់

០5

កាារទំទំួលាបាាន្ធយុត្តីិធាម្ម៌ ន្ធិងជ�ន្ធួយផេ� វចបាប់
ស្តី�ម្មាប់ជន្ធរងគ្រោះ��ះ� ន្ធិងអំំការស្តី់រាន្ធម្មាន្ធជ�វិត្ត

BAKC, RWI, CCHR, LAC, SNB, GD Alliance, 
CSHL/RULE, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក០6

កិាចូស្តីន្ធទន្ធាអំន្ធរីជ�ន្ធាន្ធ់ TSGM, LDC, WPM, Bophana, KDK, YFP, YRDP, 
UYFC, Future Forum, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក 
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ចូ�នួ្ធន្ធ 02នាក់

០7

កាារទំទំួលាស្តីគាល់ា ន្ធិងស្តី�ណ៍ងស្តី�ម្មាប់អំ�គ្រោះពីើហ៊ុិងាា

ផេ� វគ្រោះភាទំ ន្ធិងគ្រោះយន្ធឌ័ិរ

KDK, ADHOC, UNWOMEN, BAKC, WPM, GADC, 
REDRESS, AUPP, UNOHCHR, ភាគី /�ុគគ�ិក អ.វិ.ត់.ក០8

ដោទ្ទា��បី្រកុមទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ងីតាមប្រ�ធាន្ធ�ទីមួយៗដោ�យដែ�កព័គីាាក៏ដោ�យ 
ប្រកុមទ្ទា�ងអស់កប៏្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយដោ�ីកដោ�ងីជុ�វិិញ្ជីប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ងអសដ់ោន្ធ��ងដែ�រ ដោ�យទីទួី�សាោ�់
ថ្នាដោតី់�ញ្ញាាជាដោប្រចីូន្ធមាន្ធទី�នាក់ទី�ន្ធងគាាដោ�វិិញដោ�មក។ អំកចូូ�រមួដោ�ប្រគ�់ប្រកុមប្រត់� វិបាន្ធដោសំសីុ�
ឱ្យយព័និិ្ធត់យដោមី�ការពិ័ភាការ�សព់័កួដោគតាមរយ�ការ�ើ�ុ�ញ្ញាា�ងន្ធវូិភាព័សិុប្រគសាះញទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ង
ដោយន្ធឌ័រ័ សាសនា ពិ័ការភាព័ ដោភ្នំទី និ្ធងអាយ។ុ ការទីទីួ�សាោ�់ ន្ធិងការចូងចា�អ�ពី័ប្រ��័យ
ពូ័ជសាសន៍្ធនៃន្ធប្រកុមជន្ធជាត់ភិាគត់ចិូ ឬសកមភិាព័�ើ� វិដោភ្នំទី ឬដោយន្ធឌ័រ័ កំុងអ��ុងដោព័�រ�� DK 
ពាក់ព័័ន្ធធ�ញ្ញាាជាដោប្រចូីន្ធដោទីៀត់ ដោហីយទ្ទាមទ្ទារវិិធីិសាស្ត្រសតព័ហុភាគី។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ 
ដោ�កុំងការព័ដិោប្រគា�ដោ���ពី់័មុន្ធជាមយួអងគការសងគមស៊ីវិិ� មាន្ធការកត់់សមាោ�់ថ្នា ជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធឧប្រកិ�ឋកមិទ្ទា�ងដោន្ធ� កប៏ាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការទីទី�ួសាោ�់ដោ�យដែ�កដោ�ី�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់
ព័កួដោគ ដែ��មនិ្ធមាន្ធន្ធរណាមាាកច់ា�អ់ារមណិ្ឌ ៍ឬមនិ្ធបាន្ធដោ�ីកដោ�ងីជាយរូមកដោហយី។ ចូ�ណ្ឌចុូ
ដោន្ធ�ក៏បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ។ 
�ូដោចូ�ំ ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធបាន្ធសដោប្រមចូចិូត់ត�ដោងកីត់ប្រកុមព័ិភាកាចូ�ន្ធួន្ធព័ីរ ដោ�ឹត់ជាក់លាក់ដោ�ី
�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធនៃន្ធប្រកុមជន្ធជាតិ់ភាគតិ់ចូ ន្ធិងការទីទីួ�សាោ�់ ន្ធិងដោ�ើីយត់�ចូ�ដោពា�ឧប្រកិ�ឋកមិ 
SGBV ដោ�កំុង DK ដោ�ីមបីរំដោ�ចូ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ទ្ទា�ងដោនា� ន្ធិង�ត�់ឱ្យកាសឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិង
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដោ�ឹត់ដោ�ីចូ�ណ្ឌុចូដែ��ពួ័កដោគសមន្ធ�ងទីទីួ�បាន្ធ។

ប្រកុមទ្ទា�ងអសមិ់ន្ធថ្នាព័ភិាកាដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីណាមយួដោនា�ដោទី ប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយដោធិាតីាមការ
ដែណ្ឌនា��ចូូៗដោ�ប្រគ�វ់ិគគទ្ទា�ងប្របា�។ ព័កួដោគក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយអភ្នំវិិឌ័ឍរមួគាាន្ធវូិស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាងមយួ 
ឬដោប្រចូនី្ធ ដែ��ដោ�ឹត់ដោ��ីញ្ញាាប្រ�ធាន្ធ�ទីរ�សពួ់័កដោគ។ កំុងប្របា�វិគគ ព័កួដោគប្រត់� វិបាន្ធដោគរំព័�ងថ្នាន្ធ�ង
�ញ្ជីច��គាានូ្ធវិព័័ត់៌មាន្ធ�មអិត់នៃន្ធកមិវិិធីិ សមប្រស�ដោ�កំុងអាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ 

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី091



អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងប្រស�តាមដោគា�ដោ� ន្ធិងដោសចូកតីប្របាថ្នាារ�ស់ព័ួកដោគ។ ដោ�កំុងវិគគដោព័ញអងគនៃថីៃទីី4 
ដែខឧសភា ដែ��ប្រត់� វិពិ័និ្ធត់យដោម�ី ន្ធងិដោធិា�ីចូចុ�បន្ធភំាព័គាាដោ�វិញិដោ�មក ដោហយីដោ�កំុងវិគគដោព័ញអងគ
ចូុងដោប្រកាយដោពា�គឺដោ�នៃថីៃទីី5 ដែខឧសភា ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធមាន្ធ��ណ្ឌងសឹា�់ និ្ធងពិ័ភាកា
�ាងដោហាចូណាសប់្របា��គីដោប្រមាងជាក់លាក ់និ្ធង�មអតិ់ ដែ��ប្រគ��ណ្ឌឹ�់ដោ�ីវិសិយ័ដោ�ីងៗគាា។ 
កិចូចពិ័ភាកាទ្ទា�ងដោន្ធ� និ្ធងកចិូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគនាដោព័�ដោប្រកាយមក ក៏បាន្ធ�ង្កាាញ ឱ្យកាសសប្រមា�់
អងគការ ន្ធិងសាា�័ន្ធនី្ធមួយៗ អាចូចូូ�រួមដែចូករំដែ�កគាាដោ�វិិញដោ�មកនូ្ធវិអាីដែ��ព័ួកដោគ
សងឹ�មថ្នាន្ធ�ងសដោប្រមចូបាន្ធដោ�យខើួ ន្ធឯង ឬ រួមគាាកំុងនាមជន្ធរងដោប្រគា� កំុងរយ�ដោព័� 03 
ឆ្នាំា�ខាងមុខ ឬ ដោប្រចូីន្ធជាងដោន្ធ� ដោ�ដោព័� អ.វិ.ត់.ក ចា�់ដោ�តីមថីយសកមិភាព័�ន្ធដោ��ញ្ជីច�់។

កំុងការប្រ�មូ��តុ�ត់�ណាងអងគការដោ�ីងៗគាាដោ�កំុងប្រកុមទ្ទា�ងប្របា��ី ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធ
សងឹ�មថ្នាន្ធ�ងអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការពិ័ភាកាអ�ពី័មហចិូឆតារមួ។ សមាសភាព័ចូប្រមុ�នៃន្ធប្រកុមនី្ធមួយ
ៗបាន្ធធានាថ្នា អកំត់សុមូត់សិងគមស៊ីវិ�ិ អាចូនិ្ធ�យដោ�យ�ា�ជ់ាមួយសាា�័ន្ធរ�ឋ ឬ អងគការ
អន្ធតរជាតិ់ កំុងការដោ�កីកមស័ក់ចិូចសន្ធៃនាឱ្យយកាន្ធដ់ែត់ទូី��ទីលូាយ ន្ធងិអាចូមាន្ធកចិូចសហប្រ�ត់�ិត់តិ
ការរវាងអងគការដែ��ដោធិាកីារដោ�វីិសិយ័ដោ�ីងគាា។ ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធ ក�៏ចូូជាអកំចូ�ូរមួជាដោប្រចូនី្ធ
នាក ់បាន្ធសដោងកត់ដោ�ញីគដោប្រមាងជាន្ធគ់ាា ឬ សៃួ ន្ធគាាដែ��បាន្ធអនុ្ធវិត់តដោ�កំុងការង្ការទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ង 
អ.វិ.ត់.ក នាដោព័�កន្ធើងមក។ ការអភ្នំិវិឌ័ឍកមិវិិធិីថីិីដោ�តាមកា�ក�ណ្ឌត់់ដោ�កំុង��ណាក់កា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក �ង្កាាញអ�ព័ឱី្យកាសដែ��អងគការជានៃ�គនូាដោព័�ខាងមខុមក
ជួ�ជុ�គាា ជាជាងដោ�ដោសៃៀមសាាត់់ ដោធិាីការង្ការ�ចូ់ដោចូញព័ីគាា និ្ធងប្រ�កួត់ប្រ�ដែជងគាាដោ�ីមបីទីទីួ�
បាន្ធមូ�និ្ធធិកិមវិិធិិ។ី �ដូោចូំ� ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធបាន្ធព័ា�មគូស�ញ្ញាាក់ពី័ត់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធភាព័
ស៊ីសង្កាាក់គាាកាន្ធ់ដែត់ខាះ�ងរវាងអងគការដែ��មាន្ធគ�ន្ធិត់�ូចូគាា ន្ធិងការរួម�ញ្ជីច��ជាមួយសាា�័ន្ធ
ទ្ទា�ងអស់ ដោ�ីមបីធានាបាន្ធន្ធូវិន្ធិរន្ធតរភាព័នៃន្ធកមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ�កំុងរយ�ដោព័�យូរ។ សារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធ
វិធិិសីាស្ត្រសតដោន្ធ�ស�ដោ�ធានាន្ធរិន្ធតរភាព័ ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធព័ភិាកា�មអតិ់�ដែន្ធថមដោ�កំុងចូ�ណ្ឌចុូខាងដោប្រកាម។

ការអន្ធវុិត់តដោប្រគាងការណ៍្ឌរ�សអ់ងគការ នា�ឱ្យយមាន្ធការពិ័ភាកា និ្ធងការចូ�ូរមួ�ាងសកមិ
ដោ�កំុងប្រកុមន្ធមីយួៗ។ ដោ�ប្រព័�កនៃថីៃទី2ី ន្ធងិទី3ី អកំចូ�ូរួមដោសៃរីដែត់ទ្ទា�ងអសដ់ោ�កំុងប្រកុមដោធិាកីារ
ជាមួយគាា�ាងរ�ូន្ធមុន្ធដោព័�ចា�់ដោ�តីម��ដោណ្ឌីរការជា�ើ� វិការដោ�ដោមាាង 9:00 ប្រព័�ក។ �ូចូគាា
ដោន្ធ�ដែ�រ ដោ�ចូងុ�ញ្ជីច�ន់ៃថីៃទី ី2 អកំចូ�ូរមួត់ចិូត់ចួូណាស់បាន្ធចាកដោចូញដោ�ដោមាាង 5:00 លាាចូ 
ដោ�ដោព័�វិគគចុូងដោប្រកាយនៃន្ធនៃថីៃដោនា�បាន្ធ�ញ្ជីច�ដ់ោ�ដោហយី។ អកំចូ�ូរមួដោ�ដែត់អងគុយកំុងប្រកុម�ន្ធត
ការព័ិភាកា ន្ធិងដោរៀ�ចូ��ទី�ង្កាាញរ�ស់ប្រកុមបាន្ធ�ាង�អរហូត់��់ដោព័�លាាចូ។ ភាព័រីករាយ
�ូចូគាាដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោ�ីញដោ�កំុងការពិ័ភាកាទូីដោ� និ្ធងវិគគស�ន្ធួរចូដោមើីយ ដោប្រកាយវាគិិន្ធដោធិាី�ទី
�ង្កាាញ។ �ទីធ��គឺដោ�កំុងកិចូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគដោ�ចូុង�ញ្ជីច�់នៃន្ធនៃថីៃទីី3 ប្រកុមទ្ទា�ងអស់បាន្ធ
ដោប្រត់ៀមខើួ ន្ធរចួូជាដោប្រសចូដោធិា�ីទី�ង្កាាញដែ��បាន្ធដោរៀ�ចូ��ាង�អអ�ព័�ីទីធ��ពិ័ភាកា ដោ�យ�ត�់
អន្ធុសាសន៍្ធអ�ពី័ប្រ�ដោភ្នំទីកមិវិិធិី ន្ធិងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមជាក់លាក់��់អំកចូូ�រួម�ាងដោប្រចូីន្ធ ដែ��
រួមមាន្ធសមាជិកសហគមន្ធ៍ការទីូត់ RGC ន្ធិងអំកពាក់ព័័ន្ធធដោ�ីងដោទីៀត់។ ដោសចូកតសីដោងេ�នៃន្ធការ
���ុសគ�ន្ធិត់ជាក់ដែសតង ប្រ�ធាន្ធ�ទី ន្ធិង ខើ�មសារនៃន្ធការព័ិភាកាប្រកុមទ្ទា�ងប្របា�វិគគ �ក់ជូន្ធភាា�់
ដោ�ទី�ព័័រដោប្រកាយៗដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ ដោពា�គឺ កំុងដែ�ំកទីី III.2 ដោ�យបាន្ធសដោងេ�ស�ដោណ្ឌី
�ក់ជូន្ធដោ�យអំកចូ�ូរួមសិកាាសាលា។
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អំកដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាបាន្ធដោប្រជីសដោរីសវាគិិន្ធស�ខាន់្ធៗដោ�យដែ�អកដោ�ីការង្ការចូូ�រួម
�សុ��ុរ�ស់ព័កួដោគកន្ធើងមកជាមយួជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ� អ.វិ.ត់.ក ឬ 
�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��អាចូ�ត�់ជាព័ត័់៌មាន្ធ ន្ធិង���ុសគ�ន្ធិត់��់ការព័ិភាកាប្រកុម ន្ធិង
វិគគអងគ។ វាគិនិ្ធកត់តយិសក៏បាន្ធយ�ប់្រព័មចូ�ូរមួកំុងវិគគស�ណ្ឌរួចូដោមើយី�នាា�ព់័បីាន្ធដោធិា�ីទី�ង្កាាញ 
ដោ�ីមបីឱ្យយអំកចូូ�រួមអាចូជដែជកជាមួយវាគិិន្ធ�ា�់។ វាគិិន្ធខាងដោប្រកាមប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�តាម
តាម����់ដែ��បាន្ធដោធិាី�ទី�ង្កាាញ។

វា�មិនកាិតាិី�សា

គ្រោះលាះកា�ស្តី� យឹម្ម ស្តីុធាារី អំកជ�នាញដែ�ំកចូិត់តសាស្ត្រសត អំកព័ាបា�ចូិត់តសាស្ត្រសត ន្ធិងជា

អំកសប្រម�សប្រមួ �ដោ�ីជដោមាះ� ន្ធិងការកសាងសន្ធតិភាព័។
០1

គ្រោះលាះកា KARIM A.A. KHAN, QC អត់ីត់ដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងប្រ�ធាន្ធរ�ឋអាជាានៃន្ធ

ត់ុលាការប្រព័ហិទីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់ិ 
០២

បណ៍ឌិត្ត CHRISTOPH SPERFELDT ន្ធិសីិត់កិត់តិយសដោ�មហាវិិទីា�័យន្ធីត់ិសាស្ត្រសត 

MELBOURNE
០3

DATO’ SHYAMALA ALAGENDRA ដោមធាវិីអន្ធតរជាត់ិ�៏�បី�ាញមួយរូ�មាន្ធដោ�ីម០4

ឯកាឧត្តីម្ម លា� ច័ន្ធទត្តុលាា
ប្រ�ធាន្ធគណ្ឌ�ដោមធាវីិនៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា (BAKC)០5

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី093



ដោប្រ�ព័ី�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធជាង 18ឆ្នាំា�ដោ�កំុងវិិស័យការង្ការ
ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងរ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ការព័ាបា� ន្ធិងការ�ី��ា ដោលាកប្រសី
ក៏មាន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធវិិជាាជីវិ��ាងទីូ��ទូីលាយជាមួយអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ពី័រ�ួស�ើ� វិកំុងរ��ដែខិរប្រកហម។ ការង្ការរ�ស់ដោលាកប្រសី
ជាមួយជន្ធរងដោប្រគា�ក៏បាន្ធដោ�ឹត់ដោ�ីអ�ដោពី័ហិងាដោ�ីដោយន្ធឌ័័រ ដែ��
ជាប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន់្ធដោ�កំុងសិកាាសាលា។ សុធារី ធាះ�់សរដោសរ
ដោសៀវិដោ�ដែណ្ឌនា��ទ៏ី�ូ�ទីលូាយដែ��មាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជងីថ្នា "ការយ�់
��ងអ�ព័រី�ួស�ើ� វិចូតិ់តដោ�កម័ុជា" និ្ធងដោសៀវិដោ�មយួដោទីៀត់ចូ�ណ្ឌងដោជងី
ថ្នា "អតី់ត់កា� និ្ធង�ចូចុ�បន្ធនំៃន្ធអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ព័អីាពាហ៍ពិ័ពាហ៍
ដោ�យ�ងេ�៖ �ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ដោឆ្នាំះ�ដោ�រកការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចិូត់ត" 
�នាា�់ពី័ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ងដោ�ីការង្ការជាមួយអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជវីិតិ់ពី័ការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ�។ ដោលាកប្រសកីប៏ាន្ធសហការន្ធិព័ន្ធធ
របាយការណ្ឌ៍វាយត់នៃមើដោ�ី��ណាក់កា�ទីីព័ីរនៃន្ធវិិធាន្ធការមិន្ធដែមន្ធ
ត់ុលាការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដែ��គា�ប្រទីដោ�យមូ�ន្ធិធិិ Trust Fund 

អ.ស.� ដោ�ីមបី�ញ្ជីច�់ហិងាដោ�ីប្រសី។ ដោ�យសារដោលាកប្រសីមាន្ធ
ជ�នាញ ន្ធងិ�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធដោប្រចូនី្ធធាះ�់ដោធិាកីារជាមយួអងគការ ន្ធងិ�គុគ�
ជាដោប្រចូីន្ធដែ��ចូូ�រួមកំុងសិកាាសាលាដោន្ធ�។ �ូដោចូំ� ដោលាកប្រសីជា
វាគិិន្ធស័កតិសមកំុងការដែថីើងសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�����ូង ដែ��ដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង
ជាសាធារណ្ឌ�ដោ�ប្រព័�កនៃថីៃទីី3 ដែខឧសភា។

ដោលាកប្រស ីយ�ម បាន្ធដោ�ើយីស�ណ្ឌរួស�ខាន្ធ់ៗ  ដែ���ង្កាាញព័ី
�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងប្រកុមប្រគួ សាររ�ស់ពួ័កដោគ។ 
ដោលាកប្រសីបាន្ធចា�់ដោ�តីមដោ�យដោរៀ�រា�់អ�ព័ីការចូូ�រួម���ូង���ុត់
រ�ស់ដោលាកប្រសីជាមួយជន្ធរងដោប្រគា�កំុងនាមជាជ�នួ្ធយការចិូត់តវិិទូី
វ័ិយដោកងិ ដែ��ដោលាកប្រសមីាន្ធជីវិតិ់�ា�ខ់ើួ ន្ធទីទី�ួរងឥទីធពិ័�ដោ�យ
រ��ដែខរិប្រកហម។ ដោ�កំុងដោព័�ដោនា� ជន្ធរងដោប្រគា�បាន្ធដោ�ីកជាស�ណ្ឌរួ 
និ្ធងដោ���់�ូចូជា "ដោត់ីការ�ី��ាមាន្ធន្ធ័យ�ូចូដោមតចូ? ដោត់ីខៀុ�មាន្ធ
សិទីធទិ្ទាមទ្ទារស�ណ្ឌងដែ�រឬដោទី? ដោត់វីាជាកម�ិ��៏អកសុ�កំុងជវីិតិ់
ខៀុ� ដោហីយខៀុ�ប្រត់� វិទីទួី�យកវា។" ដោលាកប្រសីភាន្ធ់ភា�ងន្ធ�ងភាព័
អសស់ងឹ�មរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងមនិ្ធមាន្ធ�ទីធភាព័�ង្កាាញដោហត់�ុ� 
ឬព័ន្ធយ�់អ�ព័ីការឈឺឺចា�់ និ្ធងទីុកេដោសាករ�ស់ពួ័កដោគ។ ដោលាកប្រសី
បាន្ធព័ន្ធយ�់�មអិត់ថ្នា ការ�ដោងកីត់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ះស់�ត� រ�ញ្ញាាដោន្ធ�
�ាងដោម�ចូ ដោហយីបាន្ធ�ដោងកតី់ឱ្យកាសមយួដោ�មីបដីោ�ីកដោ�ងីអ�ពី័អារមណ៍ិ្ឌ
ដែ��ដោ�ដោ�ៀមជា�់ជាយូរមកដោហីយ៖ "ដោយីងបាន្ធឮស�ដោ�ងនៃន្ធការ
ទីួញដោសាក ការ�ះន្ធពាន្ធ ការសតី�ដោនាាស ការដែប្រសកគ�ហក ពាកយ
សងស�ក ការអភ័្នំយដោទ្ទាស ភាព័ដោសៃៀមសាាត់ ់ដោហយីន្ធ�ងការ អរគណុ្ឌ
ដែ��អនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយព័ួកដោគន្ធិ�យ"។

ដោមដោរៀន្ធ�៏ស�ខាន្ធម់យួ ដែ��ដោលាកប្រសបីាន្ធសកិាព័�ីទីព័ដិោសាធិន្ធ៍ 
គឺត់ប្រម� វិការចូូ�រួមជាមួយជន្ធរងដោប្រគា� កំុងវិិធិីមួយដែ��អាចូឱ្យយ

គ្រោះលាះកា�ស្តី� យឹម្ម ស្តីុធាារី

០1

គ្រោះលាះកា�ស្តី� យឹម្ម ស្តីុធាារី ជាអំំកាជ�ន្ធាញឹខែផំកា
ចិត្តីស្តីា�ស្តីី អំំកាពីាាបាាលាចិត្តីស្តីា�ស្តីី ន្ធិងជា
អំកំាស្តី�ម្មបស្តី�ម្មលួាគ្រោះលាើជគ្រោះម្មេះ� ន្ធងិកាារកាស្តីាង
ស្តីន្ធីភិាាពី។

094



ពួ័កដោគ��ដែ�កភាព័ដោសៃៀមសាាត់ ់ន្ធងិដោរៀ�រា�់ដោរឿងរាាវិនៃន្ធអ�ដោព័ហីងិាដែ��
ព័ួកដោគបាន្ធដោ�ីញ៖ "ជាដោរឿយៗ វាជាដោរឿងរាាវិនៃន្ធការដោ�ីញដោហត់ុការ
សមាះ�់ ឬមរណ្ឌភាព័ មនុ្ធសីជាទីបី្រសឡាញ់ប្រត់� វិបាន្ធដោគដោ�ៀត់ដោ�ៀន្ធ
�ើ� វិដោភ្នំទី ការរំដោលាភ្នំ��ពាន្ធ ន្ធិង/ឬ រំដោលាភ្នំ"។ ដោលាកប្រសីបាន្ធដោប្រ�ី
ឧទ្ទាហរណ៍្ឌដោ�ីមបដីែណ្ឌនា�ប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធម់យួ នា�ឱ្យយមាន្ធការ�ន្ធៃរ
សដោមើងដោ�ីកដោ�ីងកំុងអងគសិកាាសាលា ដោហីយ�ង្កាាញដោហតុ់��
មួយចូ�ន្ធនួ្ធគា�ប្រទីអនុ្ធសាសន៍្ធដោ�កីដោ�ីងដោ�យជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីន្ធងិអងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�។ អាដីែ���ន្ធត���ពា�់
��ក់ាររសដ់ោ�រ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងប្រគួសារព័កួដោគគឺថ្នា "កំុងករណី្ឌ
ខើ� ជន្ធដោ�ីិសជាអកំជិត់ខាងរស់ដោ�ទីដីោនា�ជាមួយគាា"។ ដោលាកប្រសី
បាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា ការរសដ់ោ�ដែកបរគាាដោន្ធ� រួមចូ�ដែណ្ឌក��ក់ារដោកតី់មាន្ធ
រ�សួ�ើ� វិចិូត់ត ដោហយីវា�ន្ធតដោ�មយួជ�នាន់្ធដោ�មួយជ�នាន្ធ។់ ការព័ាបា�
រ�ួស�ើ� វិចូតិ់តអន្ធតរជ�នាន្ធ ់គជឺាប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់កំុង�ទី�ង្កាាញរ�ស់
ដោលាកប្រសី ដោហីយវាបាន្ធ�ន្ធតជដែជក�ុស�ុ�កំុងនៃថីៃសិកាាសាលា
�ន្ធត�នាា�់។

ប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធមួ់យដោទីៀត់ ដោលាកប្រស ីយ�ម បាន្ធដោ�កីដោ�ងី
គឺសារ�ស�ខាន្ធស់ំ��នៃន្ធការអន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូូ�រួមដោ�ប្រគ�់��ណាក់កា�នៃន្ធ��ដោណ្ឌីរការព័ាបា�
រ�ួស�ើ� វិចូិត់តដោន្ធ� ន្ធិងសាឹ�់ការយ�់��ងរ�ស់ព័ួកដោគថ្នាដោត់ីយុត់តិធិម៌ 
ការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការ�ី��ាមាន្ធន្ធ័យ និ្ធងទ្ទាមទ្ទារ
�កេខណ្ឌឌ�ាងដោម�ចូខើ�។ ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងកំុងអងគ
សិកាាសាលាតាមរយ�ស�ដោ�ងជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌដែ��បាន្ធចូូ�រួមប្រគ�់��ណាក់កា�។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណា
ក៏ដោ�យ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ថ្នា រា�់ការចូូ�រួមជាមួយ

ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបី្រត់� វិដែត់ "យ��់�ងចូាស់អ�ព័ី
រ�សួ�ើ� វិចិូត់ត" តាមរយ�ការ�ណ្ឌឹ���ណាា� និ្ធងការដោរៀ�ចូ�សមប្រស�។

កំុងចូ�ដោណាមចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់ៗដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ដោលាកប្រសី 
យ�ម ដោ�ឹត់ព័ិភាកាគឺ��វិិបាកនៃន្ធអ�ដោព័ីហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធិងដោយន្ធឌ័័រ
ដោប្រកាមរ��ដែខរិប្រកហម។ ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធលាក់ទីកុជាយរូមក
ដោហីយកំុងភាព័ដោសៃៀមសាាត់់ ឬ ការយ�់ប្រចូ�� ដោហយីមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ
ដោស៊ី�អដោងកត់�ាងទី�ូ�ទីលូាយ ដោ�យសារដោហត់�ុ�ជាដោប្រចូនី្ធ �ដូោចូំ�
ដោ�ដោព័�ដែ��ការប្រសាវិប្រជាវិបាន្ធ�ង្កាាញថ្នា SGBV ប្រ�ដោភ្នំទីដោន្ធ�
មាន្ធ�����ពា�់ដោ�ាងដោម�ចូដោនា� ជាដោរឿយ វាជ�ឥទីធពិ័�អវិជិមីាន្ធ
��់ជន្ធរងដោប្រគា�។ �ចូូដោលាកប្រសីបាន្ធព័ន្ធយ�់ "ជ�ន្ធសួឱ្យយការទីទី�ួ
បាន្ធការដែថីទ្ទា� និ្ធងការគា�ប្រទី ជន្ធរងដោប្រគា�-អកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ទីទួី�
បាន្ធការរ�ិគន់្ធ ន្ធងិការមាកង់្កាយ។ ជ�ន្ធសួឱ្យយការចា�ជ់ន្ធដោ�ីិសយក
មកទីទួី�ខុសប្រត់� វិ ជន្ធរងដោប្រគា�ទីទីួ��ន្ធៃុក�ង្កាាញដោហត់ុ�� 
[ដោ�យខើួ ន្ធឯង] ដោ�វិញិ។ ដោលាកប្រសបីាន្ធកត់ស់មាោ�ថ់្នា ជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ� ន្ធងិ��វិបិាករ�សវ់ា គសឺថតិ់កំុងចូ�ដោណាម
អកំចូ�ូរមួសិកាាសាលា ដោហយីព័កួដោគន្ធ�ងដោ�កីដោ�ងីដោ�ដោព័�ដោប្រកាយ
តាម រយ��ទីព័ដិោសាធិន៍្ធ�ា�់រ�សពួ់័កដោគ �ចូូដោលាកប្រសី យ�ម បាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីង។ ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ញ្ជីច�់ចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍ដោ�យបាន្ធ
កត់់សមាោ�អ់�ព័សីារ�ស�ខាន្ធ ់ដោ�យមនិ្ធប្រគាន់្ធដែត់ដោ�ឹត់ដោ�កីារឈឺឺចា� ់
និ្ធងទីកុេដោសាករ�សពួ់័កដោគដោ�ដោព័�រក��ដោណា�ប្រសាយជនូ្ធជន្ធរងដោប្រគា�
��ដុោណាះ�ដោទី ��ដុែន្ធត�ៃុយដោ�វិញិគឺប្រត់� វិដោ�ឹត់ដោ�ភីាព័រឹងមា� ន្ធងិភាព័ធិន្ធ់
រ�ស់ព័កួដោគកំុងនាមជាអកំដោ�រសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ដោ�មីបដីោជៀសវាងការ
���ទីងគចិូ�ើ� វិចិូត់តដោ�ងីវិញិ ដោហយីប្រត់� វិជ�រុញព័កួដោគឱ្យយដោធិាកីារព័ាបា�
រ�ួសដោ�យខើួ ន្ធឯង។ 

មេ�រៀៀនដ្ឋសំ៏ខានមួ់ យ ដែ�លលោ�កស្រី�បីានស�ក�សាពី្បទព្�សោ�ធន៍ គ្គតឺ្តិម្រះ�� វិការចូូលរួ មជាមួ យជនរងគ្រោ��� 

កុ�ងវិិធីមួ យដែ�លអាចូឱ្�យព្ួ កគេ�បំបែ�កភាព្សេៀ�មសាា�ត្តិ់ ន�ងរៀៀបរាប់រៀឿងរាា�វិនៃ�អំំពេើហ�ង�សាដែ�លព្ួ កគេ�

បានឃើើញ៖ "ជារៀឿយៗ វាជារៀឿងរាា�វិនៃ�ការឃើើញហេ�ត្តិុការសមាា�ប់ ឬមរណ្តឹភាព្ មនុស�សជាទីស្រី�ឡាញ់

ត្រូ�� វិបានគេ�បៀៀត្តិបៀៀនផ្ទុួ� វិភេ�ទ ការរំលោ�ភបំពាន ន�ង/ឬ រំលោ�ភ"។

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី095



ដោលាក Karim Khan បាន្ធសបថីចូូ�កាន្ធ់ត់�ដែណ្ឌងដោ�
នៃថីៃទីី16 ដែខមិថីនុា ឆ្នាំា�2021។ ពី័មនុ្ធធាះ�់ជាឧ�ការអីគគដោ�ខាធិិការ 
អងគការសហប្រ�ជាជាត់ ិន្ធងិជាទីបី្រ��កាពិ័ដោសសទីមួីយ ន្ធងិជាប្រ�ធាន្ធ
ប្រកុមដោស៊ី�អដោងកត់រ�ស់អងគការសហប្រ�ជាជាតិ់ ដោ�ីមបីដោ�ីកកម័ស់
ការទីទួី�ខុសប្រត់� វិចូ�ដោពា�ឧប្រក�ិឋកមិដែ��ប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�យប្រកុម Da'esh/

ISIL ដោ�អុ�រាាក់ (UNITAD) ចូដោនាះ�ឆ្នាំា�2018 ��់ឆ្នាំា�2021។ 
�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធវិជិាាជវីិ�រ�សដ់ោលាករមួមាន្ធការង្ការដោ� ICC តុ់លាការ
ឧប្រកិ�ឋកមិ អន្ធតរជាតិ់សប្រមា�់ប្រ�ដោទីសរ��ាន់្ធ� ត់ុលាការអន្ធតរជាត់ិ
សប្រមា�អ់ត់តី់ប្រ�ដោទីសយូដោហាោសាះវីិ តុ់លាការព័ដិោសសសប្រមា�់ប្រ�ដោទីស
ដោសរាាដោ�អនូ្ធ ត់លុាការព័ដិោសសសប្រមា�់ប្រ�ដោទីស��ីង់ ន្ធងិ អ.វិ.ត់.ក។ 
ដោ� អ.វិ.ត់.ក ដោលាកបាន្ធ�ដោប្រមកីារជាដោមធាវិដីោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001។ ដោលាកប្រត់� វិបាន្ធអដោញ្ជីីីញឱ្យយដែថីើងសុន្ធៃរកថ្នា
គន្ធើ��ដោ�កំុងសិកាាសាលាដោ�រដោសៀ�នៃថីៃ���ូង តាមរយ�ការ�ាយ
�ា�ត់ាមប្រ�ព័ន័្ធធអុ�ន្ធធិណិឺ្ឌត់ ដោហយីដោលាកប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយ�ើុ��ញ្ញាា�ង
�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ការង្ការដែ��ធាះ�់ជាត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ
កំុងប្រក�ខណ័្ឌឌទីសីន្ធ�នៃន្ធ�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធអន្ធតរជាត់�ិ ៏ទី�ូ�ទីលូាយរ�ស់
ដោលាក។

ដោលាក Karim Khan បាន្ធចា�ដ់ោ�តមីចូ�ណា�់អារមណិ្ឌដ៍ោ�យ
�ើ�ុ�ញ្ញាា�ងពី័នៃថីៃការង្ការ���ូងដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាកំុងនាមដោមធាវិី
ត់�ណាងប្រកុមដែ��មាន្ធដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌកីំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង001 

ដោប្រចីូន្ធជាងដោគ។ ដោលាកបាន្ធរំ��កថ្នា វាជា�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធថីិីមួយដោ�ដោព័�
ត់�ណាងប្រកុមភាគីនៃន្ធកិចូច��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិី ន្ធិង���ូង���ុត់ ដោព័�
ដោលាកជួ�ជាមួយពួ័កដោគជាដោ�ីក���ូង ដោលាកអាចូយ�់អារមិណ៍្ឌ
អ�ព័ីសារ�ស�ខាន្ធ់ដែ��ពួ័កដោគភាា�់ដោ�ន្ធ�ងឱ្យកាសជាប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត
ដោន្ធ�។ ដោលាកបាន្ធដោរៀ�រា�់�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធរ�សដ់ោលាក�នាា�ពី់័សវិនាការ
នៃថីៃ���ូងមុន្ធសវិនាការដោ�ីកអងគដោសចូកតីបាន្ធចា�់ដោ�តីម៖

ខៀុ�ជ�ួមន្ធសុីជាដោប្រចូនី្ធដែ��រត់ម់ករកខៀុ�ទ្ទា�ងទី�កដែភ្នំកំហូររហាម 
[...] ដោហីយព័ួកគាត់់ដោអា�ខៀុ�យ� ដោហីយភាះមដោនា� ខៀុ�យ�់ព័ីអារមិណ៍្ឌ
ដោន្ធ� ដោ�ីដោទ្ទា�ជាខៀុ�មិន្ធយ�់ អាចូដោមី�ដោ�ីញថ្នាវាមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធ
ខាះ�ងណាស់សប្រមា�់ពួ័កដោគ ដោហីយវាបាន្ធដោធិាីឱ្យយមាន្ធការ�ះស់�ត� រ។ 
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងជាដោប្រចូីន្ធបាន្ធនិ្ធ�យថ្នា ដោន្ធ�គឺជាការចា�់ដោ�តីមនៃន្ធការ
�ទិីជ�ពូ័កចាស។់ ដោន្ធ�គឺជាការចា�ដ់ោ�តមី។ ដោយងីសងឹ�មថ្នា ន្ធ�ងទីទី�ួ
បាន្ធយតុ់តធិិម ៌[...] អារមណិ្ឌដ៍ែ��ដោន្ធ�ដោចូញមកព័បី្រ�ជាព័�រ�ឋ ពី័ដោ�មី
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដែ��ខៀុ�បាន្ធជដែជកជាមួយ ដោ�យព័ួកដោគបាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងថ្នា អព័ភ�ត់ដោហត់ុបាន្ធដោកីត់ ដោ�ីង។

ដោ�ដោព័�ដោលាក�ន្ធតដោរៀ�រា�់អ�ព័សីារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធតួ់នាទីរី�ស់
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌកីំងុ��ដោណ្ឌរីការន្ធតី់វិិធិិ ីដោលាកក៏បាន្ធកត់ស់មាោ�់
�ងដែ�រថ្នា ដោទ្ទា�ថ្នាវាបាន្ធរមួចូ�ដែណ្ឌក�ម៏ាន្ធត់នៃមើ ក៏វាមនិ្ធអាចូ��ដោព័ញ
ត់ប្រម� វិការរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធដោព័ញដោ�ញដោនា�ដែ�រ។ 
ប្រត់ង់ដោហតុ់��ដោន្ធ� ដោលាកបាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា "ជានិ្ធចូចកា�ដោ�កំុង

គ្រោះលាះកា KARIM A. A. KHAN, QC

០២

គ្រោះលាះកា KARIM A. A. KHAN, QC �ត្ត�វបាាន្ធ
គ្រោះ�ជើស្តីគ្រោះរីស្តីជា�បធាាន្ធរ�ឋអំាជាានៃន្ធតុ្តលាាកាារ
�ពីហ៊ុមទំណ៍ឌអំន្ធរីជាត្តិ (ICC) កាំ�ងស្តីម្ម័យ�បជុ�
គ្រោះលាើកាទំ� 19 នៃន្ធស្តីន្ធំបិាាត្តភាា��នៃន្ធលាកាាន្ធីិកា�
ទំ��កាុងរា�ម្ម គ្រោះន្ធៅទំ��កាុងញឹ� វយ៉កា កាំ�ងខែ�កាុម្មា� 
ឆ្នាំំា�២០២1 ។

096



ជួ បមនុស�សជាច្រើ�ើនដែ�លរត់្តិមករកខំ្លួ�ទំាំងំទ�កភ្នែះ�កហូ ររហាម [...] ហេើយព្ួ កគ្នាត្តិអ់ោ�បខំ្លួ�យំ ំហេើយភាា�ម

នោះ�� ខំ្លួ�យំលព់្អីារមម ណ្តឹន៍េះ�� បៀើទោះ��ជាខំ្លួ�មំ�នយល ់អាចូមេើលឃើើញថាវាមានសារៈសខំានខ់ាា�ងំណាស់

សម្រា��បពួ់្ កគេ� ហេើយវាបានធ្វើើើឱ្�យមានការផ្លាា�សបូ់� រ។ ដើើមបណ្តឹឹ�ងជាច្រើ�ើនបានន�យាយថា នេះ��គ្គជឺាការ

ចាបផ់្តើិើមនៃ�ការប�ទជពូំ្កចាស។់ នេះ��គឺ្គជាការចាបផ់្តើិើម។ យើើងសង�ឃឹ�មថា ន�ងទទួ លបានយុត្តិិ�ធម៌ [...] 

អារមម ណ៍្តឹបែ�បនេះ��ច្នេះ�ញមកព្បី្រ�ជាព្លរដ្ឋឋ ពី្ដើើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹ ដែ�លខ្លួំ�បំានជជែ�កជាមួ យ ដោ�យ

ពួ្ កគេ�បានលើើកឡើើងថា អំព្ូ�ត្តិហេ�ត្តិុបានកើើត្តិ ឡើើង។

យតុ់តធិិមប៌្រព័ហទិីណ្ឌឌអន្ធតរជាតិ់ ដោយងីប្រត់� វិមាន្ធការប្រ�ុងប្រ�យត័់ខំស់័អ�ពី័
ការ�ដោងូ�ីកតរីពំ័�ងទុីកខស័ដ់ោព័ក ដោហយី�នាា�ម់ក ការអន្ធវុិត់តជាក់ដែសតង 
ដោយីងមិន្ធអាចូ��ដោព័ញការរំព័�ងទុីកទ្ទា�ងដោនា�... �ុគគ�ណាក៏ដោ�យ 
ដែ��គតិ់ថ្នាយុត់តធិិមប៌្រព័ហទិីណ្ឌឌអន្ធតរជាតិ់អាចូដោ��ប្រសាយប្រគ��់ញ្ញាា 
គាត់់ន្ធ�ងប្រ�ឈឺមការ�រាជ័យ"។ ដោលាក�ន្ធតថ្នា អាីដែ��ដោយីងប្រត់� វិដោធិាី
គឺប្រត់� វិ�ញ្ញាាក់ឱ្យយចូាសថ់្នាដោត់ចីូា�ប់្រព័ហទិីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់អិាចូដោធិាអីាបីាន្ធ
ខើ� និ្ធងមិន្ធអាចូដោធិាីអាីបាន្ធខើ�។ ដោ�ងតាមចូ�ណាត់់អារមិណ្ឌ៍ដែ��
ដោលាកបាន្ធដោ�កីដោ�ីង ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�គឺដោយងីចា�បាចូឱ់្យយមាន្ធការ�តួ ចូដោ�តមី
គ�ន្ធតិ់ដោ�ដោប្រ��ន្ធៃ�់សវិនាការ ន្ធងិដោ�សីពី័ការង្ការ�ញ្ជីច�់នៃន្ធការកាត់ក់តី
ដោ�ត់លុាការ ប្រ�សិន្ធដោ�ដីោយងីចូង�់�ដោព័ញតាមត់ប្រម� វិការជន្ធរងដោប្រគា�។

ប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់មួយដោទីៀត់ ដែ��ដោលាក Khan បាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញរ�ស់ដោលាក គឺត់ប្រម� វិការសប្រមា�់
សហគមន៍្ធអន្ធតរជាតិ់ និ្ធងអកំអន្ធវុិត់តចូា�ប់្រព័ហទិីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់ ិដោ�មីបី
�ន្ធត�ើុ��ញ្ញាា�ងនូ្ធវិអាដីែ��បាន្ធដោរៀន្ធព័ចីូ�ណ្ឌចុូខា�ខាត់ និ្ធងភាព័�រាជយ័ 

ក៏�ចូូជាដោជាគជយ័ ដែ��ដោជៀសមិន្ធ�តុ់ព័ដីោករ��ដែណ្ឌ�កំុងការ��នុ្ធ��ង
ដោ�មីបសីដោប្រមចូបាន្ធនូ្ធវិយតុ់តធិិម ៌ន្ធងិការ�ី��ាដោប្រកាយអ�ដោព័ដីោ�រដោ�
�៏ធិ�ដោកីត់ដោ�ីង។ ដោ�យព័ិន្ធិត់យដោ�ី�ញ្ញាាមួយចូ�នួ្ធន្ធដែ��ដោកីត់ដោ�ីង
ដោប្រកាយដោចូញសា�ប្រកមរ�ស់អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ងូកំងុស�ណុ្ឌ�ដោរឿង 
001 ន្ធិងវិិសា�ភាព័នៃន្ធស�ណ្ឌងមាន្ធកប្រមិត់កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោនា� 
ដោលាកក៏បាន្ធគូស�ញ្ញាាក់អ�ព័ីសារ�ស�ខាន្ធ់ដែ��សដោប្រមចូបាន្ធដោ� 
អ.វិ.ត់.ក។ ដោន្ធ�ជាមរត់កដែ��ដោយីងប្រត់� វិដោរៀន្ធ ន្ធិងដែក�មអ។ ដោលាក
បាន្ធសន្ធំិ�ាន្ធថ្នា៖ 

ខៀុ�គតិ់ថ្នា កចិូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងរ�សប់្រ�ជាជន្ធកម័ុជា សហគមន៍្ធ
អន្ធតរជាត់ិ ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោមធាវិីការពារកតី ន្ធិងរ�ឋអាជាា ដោហីយ
ភាគដោប្រចូីន្ធ���ុត់ - មាន្ធដែត់ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា ដែ��យ�់ដោប្រចូីន្ធជាង
អកំ�នៃទីដោ�ដោទីៀត់អ�ព័អីាដីោ�ជាសារ�ស�ខាន្ធន់ៃន្ធយតុ់តធិិម ៌វាពិ័ត់ជា�ត�់
កតសីងឹ�មមយួឱ្យយដោយងី�ន្ធតដោតាងដោ��វា ដោហយីដោធិាកីារង្ការដោ�មីប ី[យុត់តធិិម]៌ 
យុត់តិធិម៌ដោ�នៃថីៃដែសអកន្ធ�ងប្រ�ដោសីរជាងមីិ�មិញ។

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី097



ថីិីៗ ដោន្ធ� ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ជាសមាជកិកតិ់តយិសដោ�មជឈមណ្ឌឌ� 
Peter McMullin សតពីី័ភាព័គាះន្ធរ�ឋ ដោ�សាលាចូា� ់Melbourne។ 
មុន្ធដោព័�ចូូ�រួមកំុងវិិស័យសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ដោលាកបាន្ធដោធិាីការង្ការ
�ាងទី�ូ�ទូីលាយជាង 15ឆ្នាំា� ដោ�វីិស័ិយសទិីធមិន្ធសុី ន្ធិងយុត់តិធិម៌
អន្ធតរកា�ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ឥណ្ឌឌ �ដោន្ធស៊ី ន្ធងិ អាសានំ្ធ។ កំុងនាម
ជាទីីប្រ��កាជាន្ធ់ខ័ស់ជាមួយទីីភាាក់ង្ការអភ្នំិវិឌ័ឍន៍្ធអា�ឺម�ង់ (GIZ) 

អសរ់យ�ដោព័�ប្របា�ឆ្នាំា�ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកមុ័ជា ដោលាកបាន្ធ�ត�ដ់ោ���់
ប្រ��កាជូន្ធ អងគការសម័័ន្ធធភាព័ការពារសិទីធិមន្ធុសីកម័ុជា និ្ធង VSS 
នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក.។ ដែ�អកតាម�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធចូូ�រួមរ�ស់ដោលាក�ណ្ឌឌិត់
ជាដោប្រចីូន្ធឆ្នាំា�ជាមួយ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងសងគមស៊ីវិិ�ដោ�កម័ុជា ដោលាក
�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកាះយជាអកំប្របាជៀ�ន្ធមខុមាាកដ់ោ�សី�ណ្ឌងដោ�សាលា
កតីដែខិរប្រកហម ក៏�ូចូជាដោ�កំុងវិិស័យស�ខាន់្ធមួយដោទីៀត់ដែ��ដោលាក
បាន្ធដោបា�ព័ុម័�ាយសតីព័ីភាព័គាះន្ធរ�ឋដោ�កំុងត់��ន្ធ់អាស៊ីអាដោគំយ៍ 
និ្ធងវិស័ិយដោ�ីងដោទីៀត់។ ដោលាក �ណ្ឌឌិត់ប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយដោធិា�ីទី�ង្កាាញ
�មអិត់ដោ�ប្រព័�កនៃថីៃទីី4 ដែខឧសភា។

ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ Sperfeldt បាន្ធចា�ដ់ោ�តមី�ទី�ង្កាាញដោ�យ
សងកត់់ធិៃន្ធ់ថ្នា ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់ដែ��ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ចូង់�ង្កាាញដោនា�
គឺថ្នា ដោ�ដោព័��ដោងកតី់ការង្ការដោ�តឹ់ដោ�ជីន្ធរងដោប្រគា�កំុង��ណាក់កា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ "ដោយីងគួរដែត់ទ្ទាញ�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ដោ�ីដោមដោរៀន្ធ 
និ្ធងកមិវិិធិីអត់ីត់កា� និ្ធងកមិវិិធិីដែ��មាន្ធប្រសា�់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង 

អ.វិ.ត់.ក"។ ដោលាក�ណ្ឌឌតិ់បាន្ធ�ង្កាាញចូ�ណុ្ឌចូដោន្ធ� ដោ�យដោ�ឹត់ដោ�ី
គដោប្រមាងស�ណ្ឌង ន្ធងិវិិធាន្ធការមនិ្ធដែមន្ធតុ់លាការ ដែ��បាន្ធអន្ធវុិត់តកំុង
��នុាះន្ធឆ្នាំា�កន្ធើងមក ពាកព័់័ន្ធធន្ធ�ង អ.វិ.ត់.ក។

ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធចូងអ�ុ�ង្កាាញចូ�ណ្ឌចុូខា�ខាត់កំុងវិធិាន្ធការ
ស�ណ្ឌងដែ��អន្ធវុិត់តកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងការទ្ទាមទ្ទារ
រ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោលាក
�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកត់់សមាោ�់ភាះមៗថ្នា ដោ�យពិ័ន្ធិត់យដោមី�ការរិ�គន្ធ់នៃន្ធ
�ទីធ��កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 "ដោយីងបាន្ធ�ើងកាត់់ការដែកទីប្រមង់
គដោប្រមាងស�ណ្ឌងស�ខាន្ធ់មួយដោ� អ.វិ.ត់.ក ដែ��អន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយ�ត�់
មូ�និ្ធធិពិ័ខីាងដោប្រ���គ់ដោប្រមាងដែ��ដែ�កំគា�ប្រទីជន្ធរងដោប្រគា�អាចូ�
ដោងកតី់ដោ�ីងដោប្រកាមកចិូចសហការជាមយួន្ធ�ងត់អួងគសងគមស៊ីវិ�ិបាន្ធ"។ 
ជា�ទីធ�� ដោលាកបាន្ធ�ន្ធតដោទីៀត់ថ្នា គដោប្រមាងស�ណ្ឌងចូ�ន្ធួន្ធ 24 
ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ទ្ទា�ងព័រីវិគគ។ ដោ�សី
ព័ីដោន្ធ� VSS ប្រត់� វិបាន្ធ "�ត�់អាណ្ឌត់តិឱ្យយអន្ធុវិត់តវិិធាន្ធការមិន្ធដែមន្ធ
តុ់លាការ ដោប្រ�មខុង្ការស�ណ្ឌង ដែ��មនិ្ធមាន្ធការចូ�ណាយដោ�ដោព័�
អន្ធុវិត់តវិិធាន្ធការទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោ�ីមបី��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ទូី��ទីូលាយរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា� មិន្ធប្រត់�មដែត់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ��ុដោណាះ�ដោទី"។ 
វិិធាន្ធការស�ខាន់្ធៗចូ�នួ្ធន្ធពី័រដែ���ទីធ��ប្រគាន់្ធដែត់ជាការចូងចា�ដោ�
សារមន្ធៃរីឧប្រកិ�ឋកមបិ្រ��យ័ព័ជូសាសន្ធទ៍ី�ួដែសើង និ្ធងគដោប្រមាងព័ហុ
��ណាកក់ា�ដែ����កនា�ដោ�យ VSS ដោ�មីបដីោ��ប្រសាយ��វិបិាក

បណ៍ឌិត្ត CHRISTOPH SPERFELDT 

០3

បណ៍ឌិត្ត CHRISTOPH SPERFELDT ជាអំត្ត�ត្ត
ន្ធិស្តីាិត្តគ្រោះន្ធៅម្មជឈម្មណ៍ឌលាស្តីិទំធិម្មន្ធុស្តីា និ្ធង
យុត្តីិធាម្ម៌អំន្ធរីជាតិ្តនៃន្ធស្តីាកាលាវិទំាាលា័យ 
STANFORD និ្ធងជាស្តីា�ស្តីីាចារារងគ្រោះន្ធៅ
ម្មជឈម្មណ៍ឌលាស្តីិកាាាចបាប់ម្មន្ធុស្តីាធាម៌្មនៃន្ធ
ស្តីាកាលាវិទំាាលា័យភា�ម្មិន្ធទន្ធ�ត្តិស្តីា�ស្តីី ន្ធិង
គ្រោះស្តី�ឋកាិចូ �បគ្រោះទំស្តីកាមុ្ម�ជា។

098



លោ�កបណ្តឹិ�ត្តិ Sperfeldt បានលើើកឡើើងការសទង់មត្តិ�ដែ�លបងាា�ញថា "ប្រ�ជាជនភាគ្គច្រើ�ើនរស់នៅ�

ក្រោ��មរបបខ្មែម�រក្រុ�ហមចាត់្តិទុកខ្លួួ� នថាជាជនរងគ្រោ���។ បះុនិ្តែ�អំើដីែ�លគ្គួ រឱ្�យចាប់អារមម ណ្តឹ ៍ប្រ�ជាជនដែ�លម�

នបធាា�ប់រសន់ៅ�ក្រោ��មរបបខ្មែម�រក្រុ�ហម ជាងពាក់កណាា�ល បានចាត្តិទុ់កខ្លួួ� នឯងថាជាជនរងគ្រោ���នៃ�របប

ខ្មែម�រក្រុ�ហមដូ្ឋចូគ្នាា�។ ដ្ឋូច្នេះះ�� យើើងឃើើញទ�ដ្ឋឋ ភាព្នៃ�ទស�សនៈទាំនអំនិ រជំនាំនអ់ំពំ្ជីនរងគ្រោ���នៅ�កមុ�ជា" 

។ 

នៃន្ធ SGBV ដោកតី់ដោ�ងីដោប្រកាមរ��ដែខរិប្រកហម។ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ក៏បាន្ធ
សដោងកត់ដោ�ញីការសងកត់ធ់ិៃន្ធន់ៃន្ធន្ធតិី់វិធិិរី�ស់ត់លុាការគដឺោ�វីិធិាន្ធការ
សមូហភាព័ ន្ធងិជានិ្ធមិត់តរូ� ដោ�ដីោប្រ�ៀ�ដោធិៀ�ដោ�ន្ធ�ងវិធិាន្ធការ�ុគគ�
សប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា�។ កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/01 ស�ដោណ្ឌ�ី��ូងប្រត់� វិ
បាន្ធចាត់ថ់្នាាកដ់ោ�ជាប្រ�ធាន្ធ�ទី៖ ការរំ��កវិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ ន្ធងិការចូងចា� 
ការសឹារន្ធតី់សិមបទ្ទា ការចូងប្រកងឯកសារ ការអ�់រ ំនិ្ធងការង្ការដោ�ីង
ៗដោទីៀត់។ 

�នាា�ម់ក ដោលាក�ណ្ឌឌតិ់បាន្ធ�ត�់ដោ���់ដោ�ីគដោប្រមាងជាដោប្រចីូន្ធ
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងប្រ�ធាន្ធ�ទីសកិាាសាលាចូ�ន្ធនួ្ធ�ី៖ ការទីទី�ួសាោ� ់ការ
ចូងចា� ន្ធងិការ�ី��ាជាត់។ិ ដោទ្ទា��ចីូ�ណុ្ឌចូដែ��គាត់់បាន្ធដោ�កីដោ�ីង
ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងករណ្ឌីដោន្ធ� មាន្ធចូ�ណុ្ឌចូជាដោប្រចូីន្ធមិន្ធអាចូដោ��ប្រសាយ
បាន្ធដោព័ញដោ�ញដោនា� ចូ�ណ្ឌចុូមយួដោ�ចូដោធាះមយួចូ�ន្ធនូ្ធដោលាក�ណ្ឌឌិត់
បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់។ ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា 
"មាន្ធការរីកចូ�ដោរីន្ធ�ាងស�ខាន់្ធកំុងការគា�ប្រទីដែ�ំក�ើ� វិចិូត់ត និ្ធងដោសវា
សខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត ដោ�ីដោប្រ�ៀ�ដោធិៀ�ដោ�ន្ធ�ងអាដីែ��មាន្ធដោ�មនុ្ធ អ.វិ.ត់.ក"។ 
ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ជាព័ិដោសសតួ់នាទីីរ�ស់អងគការចូិត់ត
សងគមអន្ធតរវិ�បធិម ៌(TPO) ដែ��ជ�រុញដោសវាសខុភាព័�ើ� វិចិូត់ត "ទ្ទា�ង
ដែ�ំកប្រទី�សតី ន្ធិងការអន្ធុវិត់តជាក់ដែសតង" សប្រមា�់អកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
ពី័អ�ដោព័ហិីងាដែ��ប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�យរ��ដែខរិប្រកហម។ ត់នួាទីរី�ស់ TPO 
ក៏�ង្កាាញព័ីការរួមចូ�ដែណ្ឌកសំ��រ�ស់អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�
ចូ�ដោពា�គដោប្រមាងស�ណ្ឌងដែ��ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�។់ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់
បាន្ធ�ញ្ញាាក់ថ្នា វិធិាន្ធការស�ណ្ឌងចូ�នួ្ធន្ធ 20 កំុងចូ�ដោណាមវិធិាន្ធការ
ចូ�នួ្ធន្ធ 24 ប្រត់� វិបាន្ធ��កនា�ដោ�យអងគការដោប្រ�រ�ាភិ្នំបា� កំុងដោនា� 
16 ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�កម័ុជា។

ការរួមចូ�ដែណ្ឌករ�ស់អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� បាន្ធប្រគ�់
�ណ្ឌ�់ឹដោ�ីសពី័គដោប្រមាងជាកល់ាក់ដែ��បាន្ធអន្ធវុិត់ត ឬរមួចូ�ដែណ្ឌក។ 
ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកត់ស់មាោ�ថ់្នា �ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរួមដោន្ធ� "បាន្ធព័ប្រងីក
ឱ្យកាសជួយជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិរមួចូ�ដែណ្ឌកកំុងការ�ន្ធតដោធិាមី�ូ�ានី្ធយកមិ

ន្ធូវិ��ដោណ្ឌីរការយុត់តិធិម៌រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក"។ ការង្ការដោន្ធ�មិន្ធអាចូ
សដោប្រមចូបាន្ធដោ�តាមសាលាកតីដោ�ីងដោទីៀត់ដែ���ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�ីមបី
�ដោប្រមីប្រ�ជាជន្ធ ក៏��ុដែន្ធតដោ��ចូ់ឆ្នាំាយព័ីប្រ�ជាជន្ធ។ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់
កត់ស់មាោ�ថ់្នា អត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធជ៍ារមួមយួដោទីៀត់ដោកតី់ដោ�ងីពី័វិធិិដីែ��
អងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�បាន្ធដោធិាសីកមភិាព័រយ�ដោព័� 15ឆ្នាំា� ដោ�ី
ការង្ការ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធប្រ�ម�ូអកំជ�នាញកម័ុជា�ាងដោប្រចូនី្ធដោ�កំុង
វិិស័យដោ�ីងៗទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងយុត់តិធិម៌ អន្ធតរកា� ន្ធិងការដោ��ប្រសាយ
ត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។ ចូ�ណ្ឌុចូចូុងដោប្រកាយដោន្ធ�នា�ឱ្យយ��់
ការពិ័ចារណាមួយចូ�នួ្ធន្ធអ�ពី័�ញ្ញាាពាក់ព័័ន្ធធ ដែ��ជាប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធ
ការពិ័ភាកាដោ�ីទីិ�ឋភាព័ជាដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងសិកាាសាលា ដោហីយប្រត់� វិ
បាន្ធព័ិភាកាដោ�ដោព័�ដោប្រកាយដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ� ដោពា�គឺ 
រដោ�ៀ�ក�ណ្ឌត់់ "ជន្ធរងដោប្រគា�"។ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ Sperfeldt បាន្ធ
ដោ�កីដោ�ីងការសៃងម់ត់ដិែ���ង្កាាញថ្នា "ប្រ�ជាជន្ធភាគដោប្រចូនី្ធរសដ់ោ�
ដោប្រកាមរ��ដែខរិប្រកហមចាត់ទ់ីកុខើួ ន្ធថ្នាជាជន្ធរងដោប្រគា�។ ��ដុែន្ធតអាដីែ��
គួរឱ្យយចា�់អារមិណ្ឌ៍ ប្រ�ជាជន្ធដែ��មិន្ធ�ធាះ�់រស់ដោ�ដោប្រកាមរ��
ដែខរិប្រកហម ជាងពាក់កណាា� បាន្ធចាត់ទ់ីកុខើួ ន្ធឯងថ្នាជាជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម�ូចូគាា។ �ូដោចូំ� ដោយីងដោ�ីញទីិ�ឋភាព័នៃន្ធទីសីន្ធ�
ទ្ទាន្ធអន្ធតរជ�នាន់្ធអ�ព័ជីន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កម័ុជា"  ។ ទី�ិឋភាព័អន្ធតរជ�នាន់្ធ
ដោន្ធ� ន្ធិងស�ណួ្ឌរអ�ព័ីរដោ�ៀ�ដោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការរ�ស់�ុគគ� ន្ធិង
សហគមន្ធ ៍បាន្ធ�ន្ធតដោ�រីត់�ួាងស�ខាន្ធក់ំុងការព័ភិាកាសិកាាសាលា។

ដោ�យសារ អ.វិ.ត់.ក ដោ�តឹ់ជាស�ខាន្ធដ់ោ�ដីោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមមួយគឺរួម�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ឱ្យយ
បាន្ធដោប្រចូនី្ធ។ ចា�បាចូដ់ោយងីប្រត់� វិមាន្ធការគា�ប្រទីព័សីមាគមជន្ធរងដោប្រគា�
កាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធ ន្ធិងការដោរៀ�ចូ�ឱ្យយកាន្ធ់ដែត់ប្រ�ដោសីរដោ�ីងអ�ព័ីមដោធិាបាយ
ក�ណ្ឌត់់ ន្ធិងដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។ �ដែន្ធថម
ដោ�ីការសងកត់់ធិៃន្ធ់អ�ព័ីការប្របាប្រស័យទ្ទាក់ទីង "ពី័ររដោ�ៀ�" ជាមួយ
ជន្ធរងដោប្រគា� ដោយីងប្រត់� វិការខាះ�ងជាងមុន្ធន្ធូវិ "ការចូូ�រួមរ�ស់អំក
រសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ កាន្ធដ់ែត់មាន្ធ�កេណ្ឌ�រចូនាសម័ន័្ធធជាងមុន្ធដោ�ដោព័� 

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី099



[...] រចូនា ន្ធងិអន្ធវុិត់តគដោប្រមាង។" ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកត់ស់មាោ�អ់�ពី័
រដោ�ៀ�ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�-អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ
ចាត់ទុ់ីកជាអកំពាក់ព័ន័្ធធសកមដិែ��ប្រត់� វិចូ�ូរមួកំុងការរចូនាកមវិិធិិី 
ដោហីយមិន្ធដែមន្ធប្រគាន់្ធដែត់ជាអំកទីទីួ���អកមិព័ីកមិវិិធិីដែ��អំក
ដោ�ីង�ដោងកតី់ដោ�ងីសប្រមា�ពួ់័កដោគដោនា�ដោទី។ ដោលាក�ណ្ឌឌតិ់បាន្ធសងកត់់ធិៃន់្ធ
ដោ�តី់ប្រម� វិការកុំងការប្របាប្រសយ័ទ្ទាកទ់ីងជាដោទីៀងទ្ទាត់់ជាមយួអកំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជីវិតិ់ ដោហយីន្ធ�ងឱ្យកាស ន្ធងិភាព័ចា�បាចូក់ំុងការ�ដោងកីត់កមិវិិធិី�៏
មាន្ធអត់ថន្ធ័យ ដោ�ីមបីដោ�ើីយត់�ន្ធ�ងប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាភាគដោប្រចូីន្ធដែ��
ដោកីត់ដោប្រកាយការ��ួរ��នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម។ ការព័តិ់ណាស់ ដោគា�ដោ�
នៃន្ធការចូ�ូរមួររ�ស់ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុងសិកាាសាលា
ដែ��រចូនាសម័ន័្ធធ ដោ�មីប�ីដោងកតី់គដោប្រមាង ន្ធងិអន្ធវុិត់តគដោប្រមាងទ្ទា�ងដោនា�។ 

ប្រ�សិន្ធដោ�ីដោយីងង្កាកដោ�ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការចូងចា� ដោលាក
�ណ្ឌឌិត់ Sperfeldt បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�ីទី�នាក់ទី�ន្ធងខាងកំុងរវាង
ការចូងចា� ការអ�់រ ំន្ធងិការដែសាងរកការពិ័ត់។ ប្រត់ងច់ូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ� ដោលាក
�ណ្ឌឌិត់បាន្ធដោ�កីដោ�ងីមតងដោទីៀត់ន្ធវូិគ�និ្ធត់មួយដែ��បាន្ធដោ�ចូដោចូញ
ជាចូ�ណ្ឌចុូសំ��នៃន្ធការរួមចូ�ដែណ្ឌកជាដោប្រចូនី្ធរ�ស់អកំចូ�ូរួមកំុងដែ�កំ
ដោន្ធ�៖ ត់ប្រម� វិការដោធិាីមូ��ានី្ធយកមិការចូងចា�ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍ន្ធី
មួយៗជាជាងតាមរយ�ការរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធដោ�រាជធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញ។ 
ដោន្ធ�ក៏មាន្ធន័្ធយថ្នា ការអភ្នំិរកីស�ដោ�ង ន្ធិង�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍រ�ស់

ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុងសហគមន្ធម៍�ូ�ាន្ធ គជឺាដោគា�ដោ�ស�ខាន្ធម់យួ
កុំងការដែសាងរកការពិ័ត់។ �ូចូដោលាក�ណ្ឌឌិត់មាន្ធប្រ�សាសន៍្ធថ្នា 
"មន្ធសុីភាគដោប្រចីូន្ធដោ�កុំងប្រ�ដោទីសកម័ជុាដោជឿថ្នាចា�បាចូក់ំងុការដែសាងរក
ការពិ័ត់អ�ព័ីអាីដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីង។ មន្ធុសីភាគដោប្រចូីន្ធក៏ដោជឿថ្នា អំក
មិន្ធអាចូ�ី��ាបាន្ធដោនា�ដោទីប្រ�សិន្ធដោ�ីមិន្ធបាន្ធ��ងថ្នាមាន្ធដោរឿងអាី
ដោកីត់ដោ�ីង ដោហីយមន្ធុសីភាគដោប្រចូីន្ធក៏ន្ធិ�យថ្នា ពួ័កដោគមិន្ធអាចូ
មាន្ធអារមិណ៍្ឌធូិរដោសបីយជាងមុន្ធដោនា�ដែ�រប្រ�សិន្ធដោ�ីមិន្ធ��ងអ�ព័ីអាី
ដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ងីចូ�ដោពា�មន្ធសុីជាទីីប្រសលាញរ់�សព់័កួដោគ។"

ដោ�ដោព័��ញ្ជីច�់�ទី�ង្កាាញគន្ធើ��រ�ស់ដោលាក�ណ្ឌឌិត់ដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការ�ី��ាជាត់ិ ដោលាក�ណ្ឌឌិត់បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា 
�ដែន្ធថមដោ�គី�ន្ធតិ់នៃន្ធការ�ី��ាជាតិ់ ដែ��ជាការដោ�ឹត់ស�ខាន្ធរ់�ស់
រាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់គឺប្រត់� វិដែសាងយ�់អ�ព័ី
ការ�ី��ាដោ�កប្រមតិ់�គុគ� និ្ធងសហគមន៍្ធ។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ភាា�ដ់ោ�
ប្រ�ធាន្ធ�ទីដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងរួចូដោហីយ ដែ��ជា�ញ្ញាាប្រ�ឈឺម
នៃន្ធការ�ី��ា ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងជន្ធដោ�ីិសរស់ដោ�ជាមួយគាា
កំុងសហគមន្ធដ៍ែត់មយួ។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោ�កីដោ�ងីមតងដោហយី
មតងដោទីៀត់ដោ�យដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ដោព័�
ព័ួកដោគដោធិាី�ទី�ង្កាាញ ឬ ចូូ�រួមកំុងសិកាាសាលាដោព័ញអងគ និ្ធង
ព័ិភាកាជាប្រកុម។ 

45      (2011) មជឈមណ្ឌឌ�សិទីធិមន្ធុសី សាក�វិិទីា�័យ California Berkeley School 

of Law អាចូចូូ�ដោមី�បាន្ធដោ�៖ https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/
Publications_After-the-First-Trial_06-2011.pdf ។
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ដោលាកប្រសបីាន្ធដោចាទីប្រ�កាន់្ធស�ណុ្ឌ�ដោរឿង�បីៗដោ�ប្រកុមប្រ��កា
ជ�នុ្ធ�ជប្រម�ព័ដិោសសសប្រមា�ឧ់ប្រក�ិឋកមធិិៃន់្ធធិៃរដោ�ទីីមរ័ខាងដោកីត់ តុ់លាការ
ព័ិដោសសសប្រមា�់ដោសរាាដោ�អូន្ធ (SCSL) ន្ធិងដោ� ICC រួមទ្ទា�ង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងប្រ�ឆ្នាំ�ងដោលាក Charles Taylor អត់ីត់ប្រ�ធានាធិិ�ត់ី
ប្រ�ដោទីស�ីដោ�រី�ា ន្ធិងដោលាក Omar Al-Bashir ប្រ�ធានាធិិ�តី់
សុូ�ង់។ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធដោ�ីរត់ួជាដោមធាវិីការពារកតីត់�ណាងឱ្យយអន្ធុ
ប្រ�ធានាធិិ�ត់ីនៃន្ធប្រ�ដោទីសដោកន្ធ�ាដោ�ីការដោចាទីប្រ�កាន់្ធពី័�ទីឧប្រកិ�ឋ
កមិប្រ�ឆ្នាំ�ងមនុ្ធសីជាត់ិដោ�ចូ�ដោពា�មុខ ICC។ ដោលាកប្រសីក៏ត់�ណាង
ឱ្យយប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធការរំដោលាភ្នំសិទីធិមន្ធុសី�ាងធិៃន្ធ់ធិៃរដោ�តាម
យុតាឹធិិការជាដោប្រចីូន្ធ និ្ធងជាអំកជ�នាញ�បីមាាក់ដោ�ីការដោស៊ី�អដោងកត់ 
SGBV ន្ធិងការការពារស្ត្រសតី និ្ធងកុមារដោប្រកាយសម័យជដោមាះ�។ �ូដោចូំ� 
ដោលាកប្រសីបាន្ធពា�នា�យកទីសីន្ធ�ទី�ូ�ទូីលាយអន្ធតរជាត់ ិនិ្ធងដោប្រ�ៀ�ដោធិៀ�
�ញ្ញាាពាកព័់័ន្ធធជន្ធរងដោប្រគា�ដោ� អ.វិ.ត់.ក។ Dato' Alagendra បាន្ធ
ដែថីើងដោ�កាន់្ធសកិាាសាលាដោ�រដោសៀ�នៃថីៃទីីពី័រតាមរយ�ការ�ាយ�ា�់
តាមអុ�ន្ធធិណឺ្ឌតិ់។

ដោ�យ�ើ�ុ�ញ្ញាា�ងព័�ីទីព័ដិោសាធិន៍្ធជាង 20ឆ្នាំា�រ�សដ់ោលាកប្រសី
ដោ�កំុងយតុ់តធិិម៌ប្រព័ហទិីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់ពិាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោ�អាស៊ី
ខាងត់ប� ង ន្ធិងអាដោគំយ៍ អាស្ត្រហាិក និ្ធងអឺរ�ុ� ដោលាកប្រសី Dato' 

Alagendra បាន្ធគសូ�ញ្ញាាកអ់�ពី័ សារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោប្រ�ព័ី
ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា៖

"ដោ�ដោព័�ដោយីងនិ្ធ�យអ�ព័ី�ទីធភាព័ ន្ធិងសារ�ស�ខាន្ធ់នៃន្ធ
គណ្ឌដោន្ធយយភាព័កំុងត់��ន្ធ់អាសាំន្ធនៃថីៃដោន្ធ� អ.វិ.ត់.ក គឺជាត់ុលាការ
ដែ��ដោយីងប្រត់� វិយកជាគ�រូ [...] ជាមួយន្ធ�ងសមិទីធ���៏អសាារយគួរ
ជាទីីដោមាទីន្ធ�។ ការង្ការដោ�ចូដោធាះជាងដោគដោនា�គ ឺអ.វិ.ត់.ក គជឺាត់លុាការ
ដែត់មួយគត់់ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�អាចូចូូ�រួមដោ�យ�ា�់ជាភាគីកំុង
��ដោណ្ឌរីការនី្ធត់វិិធីិិដោ���ណាកក់ា�ដោស៊ី�អដោងកត់ កាត់ក់ត ីនិ្ធង �ណ្ឌឹ�ង
ឧទីធរណ្ឌ។៍ ជន្ធរងដោប្រគា�មាន្ធស�ដោ�ងដោ�កំុង��ណាកក់ា�ទ្ទា�ងអស់
ដោន្ធ� ដោហយីមាន្ធ �ទីធភាព័ព័តិ់ប្របាក�កំុងការអូសទ្ទាញ�ទីធ��នៃន្ធ
ការជ�ន្ធុ�ជប្រម�ទ្ទា�ងដោន្ធ�"។

�នាា�់មក ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ត�់ការសដោងកត់ ន្ធិងដោ���់ 
ដោ�យដែ�អកដោ�ីការង្ការ�ា�់ខើួ ន្ធពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុង
�រិ�ទីដោ�ីងៗគាា។ ដោ�យទីទី�ួសាោ�់ថ្នា ដោគា���ណ្ឌងស�ខាន្ធន់ៃន្ធ
��ដោណ្ឌរីការយុត់តធិិម៌អន្ធតរជាត់ ិគ�ឺង្កាាញព័រិទុីធភាព័ ឬ ភាព័គាះន្ធដោទ្ទាស
រ�ស់ជន្ធជា�់ដោចាទីដោ�ីសពី័វិិមតិ់សងី័យ ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ន្ធតដោទីៀត់
ថ្នា ការកាត់់កតីដែ��ដោន្ធ�ក៏ត់�ណាងឱ្យយឱ្យកាសមួយ - ឱ្យកាសស�ខាន្ធ់ 
- សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ។ី តួ់នាទី ីស�ដោ�ង 
ន្ធិង��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធរ�ស់ព័ួកដោគ គឺជាសរនៃស�មនៃន្ធគ�រូ�ើ� វិចូា�់ 
ដែ��សងឹ�មថ្នាជយួឱ្យយសាធារណ្ឌជន្ធមាន្ធទី�ន្ធកុចិូត់តដោ�នី្ធតី់រិ�ឋ ន្ធងិ
ដោ�ីមបអីាចូជាការសន្ធាថ្នាន្ធ�ងមនិ្ធមាន្ធអ�ដោព័ទី្ទា�ងដោន្ធ�ជាថីិមីតងដោទីៀត់"។ 
ជា�ទីធ�� ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ន្ធតដោទីៀត់ថ្នា "ដោយីងប្រត់� វិប្រ��ងឱ្យយអស់ព័ី
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កាំ�ងត្តួន្ធាទំ�ជាន្ធ់�ុស្តី់បចូ�បបន្ធំគ្រោះន្ធៅកាំ�ងយន្ធីកាារ
គ្រោះស្តីុើបអំគ្រោះងេត្តរបស្តី់អំងគកាារស្តីហ៊ុ�បជាជាត្តិ
ស្តី�ម្មាប់ឧ�កិា�ឋកាម្មម�បឆ្នាំា�ងម្មន្ធុស្តីាជាត្តិគ្រោះន្ធៅកាំ�ង
�បគ្រោះទំស្តីម្ម�យ៉ាន់្ធម៉្មា ន្ធិង�ស្តី�លាងេា គ្រោះលាះកា�ស្តី� 
DATO' SHYAMALA ALAGENDRA �ឺជាគ្រោះម្មធាាវី
អំន្ធរីជាត្តិ�៏លាប�លាបាញឹមួ្មយរ�បម្មាន្ធ
គ្រោះ�ើម្មកា�គ្រោះណ៍ើត្តម្មកាពី��បគ្រោះទំស្តីម្ម៉ាគ្រោះឡុស្តីុ�។ 

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី101



សមត់ថភាព័ ដោ�មីបធីានាថ្នា ដោ�ដោព័�ដោយងីចា�ដ់ោ�តមីការង្ការដោ�មី���ូង 
ប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា�ជាដោប្រចូីន្ធមាន្ធអំកត់�ណាង និ្ធងមាន្ធត់ួនាទីីដោ�កំុង
��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ�"។ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធសងកត់ធ់ិៃន់្ធថ្នា ប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា�
ទ្ទា�ងអសប់្រត់� វិដែត់ដោគារព័ដោ�យដោសិភីាព័គាា ដោហយីដោយងីប្រត់� វិដែត់ដោជៀសវាង
ការសន្ធិត់់ថ្នា សមាជិកជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងអស់ �ូចូជា កុមារ ឬ ស្ត្រសតី 
មាន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍�ូចូៗគាា។

ដោ�តីមដោចូញព័ីការយ�់��ងទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ត�់នូ្ធវិ
អន្ធុសាសន៍្ធមួយ��់អំកចូូ�រួមសាឹ�់ថ្នា "ដោ�ដោព័�ដោយីងរចូនា
��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស��់នាា�់ សូមន្ធ�ក��ស់�ដោ�ងរ�ស់
អកំដែ��មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់។" �នាា�់ព័ចីូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ� ដោលាកប្រសី
បាន្ធដោ�ីកយក�ញ្ញាាមយួដែ��ប្រត់� វិបាន្ធព័ភិាកាជាញ�កញាំ�ដ់ោ�កំុង
សិកាាសាលា�ងដែ�រ "ការយ�់��ងថ្នាការ���ទីងគិចូ�ើ� វិចូិត់ត និ្ធង
ឥទីធិព័��ើ� វិចិូត់តនៃន្ធការ�ញ្ជីច��ដោរឿងរាាវិ និ្ធងការរងទីុកេដោវិទីនាដោ�កំុង
ការដោរៀ�រា�ជូ់ន្ធតុ់លាការអ�ព័កីារទីទី�ួខសុប្រត់� វិ គជឺាចូ�ណ្ឌចុូស�ខាន់្ធ
ចូ�ដោពា�អកំដែ��រង�����ពា�"់។ អកំដែ��ស�ដោ�ងរ�សខ់ើួ ន្ធប្រត់� វិ
បាន្ធដោគសឹា�់ឮតាមន្ធតិី់វិិធីិដោន្ធ� បាន្ធដោ�កីដោ�ីងថ្នា ព័កួដោគមាន្ធអារមណ៍ិ្ឌ
ថ្នា បាន្ធប្រត់�ងឱ្យយដោគដោ�ីញ ដោ�យមាន្ធដោគ សាឹ�់ ន្ធិងត់�ណាង
ព័ួកដោគ"។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយភាគី
ពាកព់័ន័្ធធ ប្រត់� វិយ��់�ងអ�ព័ហីាន្ធភិ្នំយ័នៃន្ធការអូស�នាះយដោព័�ដោវិលា
កំុងការក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីភាព័ជាជន្ធរងដោប្រគា� តាមរយ���ដោណ្ឌីរការដែ��
ដោ�ដោសសស�់។ សូមដោយងីអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយ [ជន្ធរងដោប្រគា�] �ន្ធត��ដោណ្ឌរី
ដោ�មុខដោទីៀត់"។ ដោន្ធ�គឺជាចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់មួយដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង
អ�ពី័�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមនៃន្ធកចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងកំុងការរកាចូងចា��ចូូបាន្ធ
ពិ័ភាកាខាងដោ�៖ី ដោត់ដីោធិាដីោមតចូដោ�ីមបឱី្យយកមវិិិធិទី្ទាកទ់ីងន្ធ�ងអ�ដោព័ដីោ�រដោ�
ព័ីអត់ីត់កា�អាចូឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�ចូូ�រួម�ាងសកមិ កំុងដោព័�

ជាមួយគាាអាចូឱ្យយ��ដោណ្ឌីរ�ើ� វិព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ជាស�ដោសបីយ
ព័ិត់ប្របាក�?

ដោ�ដោព័�ព័ន្ធយ�់អ�ពី័រដោ�ៀ�ដែ��ការចូូ�រួមដែ��ដោន្ធ�អាចូ
ជា�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមជាព័ដិោសសចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធអ�ដោពី័ហងិា�ើ� វិដោភ្នំទី 
ដោលាកប្រសីបាន្ធព័ន្ធយ�់�ាង�មអិត់ដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីមួយដែ��បាន្ធ
ដោ�កីដោ�ីងរចួូដោហយីដោ�យដោលាកប្រស ីយ�ម ដោ�កំុងសនុ្ធៃរកថ្នាមយួនៃថីៃ
មនុ្ធ។ ដែ�អកតាម�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធដោស៊ី�អដោងកត់ជាដោប្រចីូន្ធឆ្នាំា�រ�សដ់ោលាកប្រសី
ដោ�អី�ដោពី័ហងិា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធងិដោយន្ធឌ័័រ ដោលាកប្រស ីDato' Alagendra 

បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីកតាឹ�ូចូជា ភាព័អាមាាស់ ការមាក់ង្កាយ ឬ 
�ញ្ញាាដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��រារា�ងស្ត្រសតីមិន្ធឱ្យយចូូ�រួមកំុងការដោស៊ី�អដោងកត់។ 
ជាជាងការសន្ធត់ិ់ថ្នា ព័កួដោគមនិ្ធហានំ្ធនិ្ធ�យ "តាមពិ័ត់ ដោយងីគួរដែត់
ពិ័ដោប្រគា�ដោ���់ឱ្យយបាន្ធទីូ��ទូីលាយតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ 
ដោ�មីបដីែសាងយ�់អ�ព័តី់នៃមើរ�សព់័កួដោគ ដោហយីដោយងីប្រត់� វិអនុ្ធវិត់តវិិធិសីាស្ត្រសត
ដែ��អាចូធានាថ្នាជន្ធរងដោប្រគា�អាចូជួ�ដោយីង ន្ធិងចូូ�រួមដោ�កំុង
��ដោណ្ឌីរការរ�ស់ដោយីងប្រ�ក�ដោ�យសុវិត់ថិភាព័ �សុកភាព័ ន្ធិង
សមាាត់់ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់ដោនា�។"

ដោលាកប្រសបីាន្ធ�ញ្ញាាក់ជាថីិមីតងដោទីៀត់អ�ពី័ប្រ�ធាន្ធ�ទីព័ភិាកា
ស�ខាន្ធ់ៗដោ�កំុងសិកាាសាលា ដោលាកប្រសីបាន្ធ អតាាធិិ�ាយអ�ព័ី
រដោ�ៀ�ដែ���ុគគ�ដែ��បាន្ធចូូ�រួម គួរជួយរចូនាកមិវិិធិីសប្រមា�់
��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ �ដូោចំូ� ព័កួដោគអាចូ "�ត�់ដោ���់
ដោ�ីអាដីែ��មាន្ធអត់ថន្ធយ័���ុត់សប្រមា�ព់័កួដោគ [...] រដោ�ៀ�ជួយព័កួដោគ
ឱ្យយជ�ន្ធ�អតី់ត់កា� ន្ធងិ�ន្ធត��ដោណ្ឌរីដោ�មុខឱ្យយបាន្ធ�ច់ូខាត់"។ ចូ�ណ្ឌចុូ
ចុូងដោប្រកាយ ដោលាប្រសីបាន្ធសន្ធំិ�ាន្ធថ្នា ស�ដោ�ង ការរួមចូ�ដែណ្ឌក 
�ទីព័ដិោសាធិន្ធ ៍ន្ធងិសកេកីមរិ�សពួ់័កដោគ មនិ្ធប្រត់�មដែត់ប្រត់� វិរកាទុីកកំុង
�ណ្ឌៈសារ��ដុោណាះ�ដោទី ��ដុែន្ធតដែថីមទ្ទា�ងអាចូឱ្យយដោគចូ�ូអាន្ធបាន្ធ ដោ�ីមបី

"នៅ�ពេ�លយើើងន�យាយអំំពី្លទធ ភាព្ ន�ងសារៈសំខាន់នៃ�គ្គណ្តឹនេះ�យ�យភាព្កុ�ងតំ្តិបន់អាសាា�នថ្ងៃៃ�នេះ�� 

អំ.វិ.ត្តិ.ក គ្គឺជាត្តិុលាការដែ�លយើើងត្រូ�� វិយកជាគំ្គរូ [...] ជាមួ យន�ងសម�ទធ ផ្ទុលដ៏្ឋអំសាា�រ�យគួ្គ រជាទីមោ�ទ

នៈ។ ការងារលើ�ចូធ្លោា�ជាងគេ�នោះ��គ្គឺ អំ.វិ.ត្តិ.ក គ្គឺជាត្តិុលាការតែ�មួ យគ្គត្តិ់ដែ�លជនរងគ្រោ���អាចូចូូលរួ ម

ដោ�យផ្លាា�លជ់ាភាគ្គកីុ�ងដំ្ឋណើើរការនតី្តិ�វិធិនីៅ�ដ្ឋណំាកក់ាលសេុើបអំង្កើើ�ត្តិ កាត្តិក់ិ ីន�ង បណ្តឹឹ�ងឧទធ រណ្តឹ។៍ 

ជនរងគ្រោ���មានសំឡើ�ងនៅ�កុ�ងដ្ឋំណាក់កាលទាំំងអំស់នេះ�� ហេើយមាន លទធ ភាព្ព្�ត្តិប្រា��កដ្ឋកុ�ងការ

អំូសទាំញលទធ ផ្ទុលនៃ�ការជំនុំជម្រះ��ទាំំងនេះ��។
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ឱ្យយអំកជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ ទ្ទា�ងប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា ក៏�ូចូជាអំកដោប្រ�
ប្រ�ដោទីសបាន្ធ��ង។ ដោលាកប្រសីបាន្ធ�ញ្ជីច�់�ទី�ង្កាាញដោ�យរំ��ក
��់អំកចូូ�រួមថ្នា ដោទ្ទា��ីជាការង្ការដោន្ធ�អាចូជាជ�ព័ូកចូុងដោប្រកាយ

ក៏ដោ�យ ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោន្ធ�មិន្ធអាចូថ្នាមិន្ធសូវិ
ស�ខាន្ធ់កំុងចូ�ដោណាម��ដោណី្ឌរការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោនា�ដោ�ីយ។

/ សិិក្ខាា�សិ�លា�ខែ�ឧសិភា� ឆ្នាំំ��២០២២ សិី�ពី�ជនរងគ្រោះ��ះ�៖ ក្ខា�ររចន� និងសិក្ខាម្មមភា�ពី103



ឯកឧត់តមមាន្ធចូ�ដោណ្ឌ���ង�ា�់ខើួ ន្ធ និ្ធងវិិជាាជវីិ��ាងដោប្រចូីន្ធ
អ�ព័ី អ.វិ.ត់.ក �នាា�់ព័ីបាន្ធចូ�ណាយដោព័�មួយដែ�ំកនៃន្ធអាជីព័ ដោ�
ទីីដោនា�កំុងនាមជាប្រកឡា�ញ្ជីីីដោ�កំុងការិ��័យសហដោ�ប្រកម
ដោស៊ី�អដោងកត់។ ឯកឧត់តមប្រត់� វិបាន្ធដោបា�ដោឆ្នាំាត់ដោប្រជីសដោរីសជាប្រ�ធាន្ធ 
BAKC សប្រមា�អ់ាណ្ឌត់តទិី1ី3 ដោ�នៃថីៃទី1ី6 ដែខតុ់លា ឆ្នាំា�2020។ 
ដែ�អកតាម�ទីពិ័ដោសាធិន្ធដ៍ោ� អ.វិ.ត់.ក និ្ធងកដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់ សុន្ធៃរកថ្នា
រ�សឯ់កឧត់តមបាន្ធដោ�កីដោ�ងីអ�ព័វិីិធិដីោ�កីកមស័យុ់ត់តធិិមក៌ំងុចូ�ដោណាម
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងរដោ�ៀ�រួម�ញ្ជីច��ដោគា�ការណ្ឌ៍ចូា�់ និ្ធងវិិជាាជីវិ�
ដោ� អ.វិ.ត់.ក ដោ�កំុងប្រ�ព័ន័្ធធត់លុាការ និ្ធងចូា�ក់ម័ជុា។ ទីសីន្ធវិសិយ័
រ�ស់ឯកឧត់តមបាន្ធចូកេុវិិស័យអ�ព័ីការកសាងសាា�័ន្ធរួម�ញ្ជីច��គាា
ប្រ�ក�ដោ�យន្ធិរន្ធតរភាព័ ដោ�យ�ដោងកីត់យុទីធសាស្ត្រសតរយ�ដោព័�ដែវិង។

ឯកឧត់តម បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង�ីចូ�ណ្ឌុចូដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាដោ�
ប្រព័�កនៃថីៃចុូងដោប្រកាយនៃន្ធសិកាាសាលា៖ "ទីីមួយ ដោគា�ការណ៍្ឌចូា�់ស�
ខាន្ធ់ៗ ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការចូ�ូរមួរ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�កំុង��ដោណ្ឌរីការកាត់ក់តី
រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ ទីីព័រី ការដោប្រ�បី្របាសច់ូ�ដោណ្ឌ���ង ន្ធងិ�ទីព័ដិោសាធិន្ធ៍
ដែ��ទីទួី�បាន្ធព័ី អ.វិ.ត់.ក សប្រមា�់��កនា�គណ្ឌ�ដោមធាវិី នៃន្ធ
ប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការ�ត�់ ដោសវា��់
ជន្ធរងដោប្រគា�។ ទីី�ី �ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��គួរប្រត់� វិបាន្ធពិ័ចារណាសប្រមា�់�ក់�ញ្ជីច��កំុង
ប្រ�ព័័ន្ធធចូា�់ជាត់ិ"។

ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងចូ�ណុ្ឌចូទី1ី ឯកឧត់តម បាន្ធដោ�កី�ងថ្នា "ដោប្រ�ពី័
សិទីធិជាមូ��ាន្ធកំុងការទីទីួ�បាន្ធយុត់តិធិម៌ ជន្ធ រងដោប្រគា�កំុង
ប្រក�ខ័ណ្ឌឌ អ.វិ.ត់.ក មាន្ធសិទីធិមាន្ធត់�ណាង�ើ� វិចូា�់ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ
ចូា�។់ ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ�ជ់ាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ� 
អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងត់�ណាងដោ�យដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ"។ 
ឯកឧត់តមយ�់ដោ�ីញថ្នា តាមរយ�ការទីទួី�សាោ�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណ្ឌ ីអ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ដោងកតី់យតុ់តសិាស្ត្រសតពាកព់័ន័្ធធ ដែ��មាន្ធ�កេណ្ឌ�
ខុសដែ�ើកព័ីត់ុលាការឧប្រកិ�ឋកមិអន្ធតរជាត់ិ ឬ សាលាកតីចូប្រមុ�
ដោ�ីងដោទីៀត់។

ដោ�ដោព័�ដោ�កីដោ�ងីចូ�ណ្ឌចុូ ដែ��ប្រក�ខណ័្ឌឌ អ.វិ.ត់.ក សតពី័ី
ជន្ធរងដោប្រគា� គរួ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងប្រ�ព័ន័្ធធចូា�ជ់ាតិ់តាមវិធិិណីា ឯកឧត់តម
បាន្ធចូងអុ��ង្កាាញអ�ព័កីារ�ត�ដ់ោសវាដោ�យ VSS។ ដោ�យដែ�អកដោ�ី
�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ដោន្ធ� ឯកឧត់តមបាន្ធ�ន្ធតដោទីៀត់ថ្នា "ការិ��័យគា�ពារ
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងសាកីី គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�កំុង
ត់ុលាការជាត់ិ កំុងដោគា���ណ្ឌងការពារជន្ធរងដោប្រគា� រួមមាន្ធស្ត្រសតី 
កុមារី កុមារ ជន្ធព័កិារ ឬមន្ធសុីចាស ់ដែ��មាន្ធសទិីធទិីទួី�បាន្ធការ
ការពារ"។ ការ�ិ�យ័ដែ��ដោន្ធ�គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ងីដោ�កំុង
ត់ុលាការកម័ុជាទ្ទា�ងអស់ ដោហីយដោ�យសដោងកត់ដោ�ីញវិត់តមាន្ធរ�ស់ 
TPO កំុងអ��ុងដោព័���ដោណ្ឌរីការនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោយងីគរួដែត់�ត�់ដោសវា
�ើ� វិចូិត់ត-សងគម ��់អំកដែសាងរកជ�នួ្ធយ ន្ធិងការគា�ប្រទី�ងដែ�រ។ 

ឯកាឧត្តីម្ម លា� ច័ន្ធទត្តុលាា

០5

ឯកាឧត្តីម្ម លា� ច័ន្ធទត្តុលាា �ឺជា�បធាាន្ធ
�ណ៍�គ្រោះម្មធាាវីនៃន្ធ�ពី�រាជាណ៍ាច�កាកាមុ្ម�ជា 
(BAKC)។ 
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"ការិយាល័យគ្នាំពារជនរងគ្រោ��� ន�ងសាក�សី គ្គួ រតែ�ត្រូ�� វិបានបង្កើើើត្តិឡើើងនៅ�កុ�ងតុ្តិលាការជាត្តិ� កុ�ង

គោ�លបំណ្តឹងការពារជនរងគ្រោ��� រួ មមានស្រីិ�ី កុមារី កុមារ ជនព្�ការ ឬមនុស�សចាស់ ដែ�លមានស�ទធ�

ទទួ លបានការការពារ"

ឯកឧត់តម�ដែន្ធថមថ្នា ដោ�ីសព័ីដោន្ធ� ត់ុលាការគួរដែត់អន្ធុវិត់តវិិធាន្ធការ
ការពារសាកីី ដោ�យដោធិាីតាម�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ 
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ស�ដោណ្ឌីដោ�ើីយត់�សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍  
ន្ធិងរ�កគ�ដោហីញរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍

ការព័ិភាកា ន្ធិងស�ដោណ្ឌីកំុងវិគគដោព័ញអងគរ�ស់
ប្រកុមព័ិភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា
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ដោប្រកាយសិកាាសាលា៖ ការ�ន្ធតកិចូចព័ិដោប្រគា�
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គ្រោះសាចកាី�សាគ្រោះងាប សា�គ្រោះ�ើ ខែដ្ឋាលា បាាន ទទួលា





ការព័ភិាកាជាប្រកុមៗ ដោ�នៃថីៃទី2ី នៃន្ធ
សកិាាសាលា ។

ដោ�កំុងដែ�កំដោន្ធ� របាយការណ្ឌន៍្ធ�ងព័ភិាកា�មអតិ់អ�ព័សី�ដោណ្ឌដីែ��បាន្ធទីទី�ួដោ�កំុងឆ្នាំា�
ចូងុដោប្រកាយនៃន្ធការព័ដិោប្រគា�ដោ���។់ ���ូង ដោយងីព័ភិាកា ន្ធងិវិិភាគរបាយការណ្ឌប៍្រ��កាដោ���់
ដែខធំិ� ឆ្នាំា�2021 រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌជ៍ាមនុ្ធសនិ្ធ ដែ��ជាមូ��ាន្ធជ�រុញឱ្យយមាន្ធការ
ដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាសតពីី័ជន្ធរងដោប្រគា�កុំងដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ ដោយងីដោរៀ�ចូ� និ្ធងសដោងេ�ស�ដោណី្ឌ
ន្ធមីយួៗកុំងចូ�ដោណាមស�ដោណី្ឌទ្ទា�ង 20 ដែ��ដោធិាដីោ�ងីដោ�មីបដីោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងការអ�ពាវិនាវិរ�ស់
សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌដ៍ោ�ដែខតុ់លា ឆ្នាំា�2021។ ដោហយីដោយងីរមួ�ញ្ជីច��ស�ដោណី្ឌមុន្ធៗដោ�កំុង
របាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ�។ ស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងមនុ្ធសិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា� 2022 ប្រត់� វិបាន្ធរមួ�ញ្ជីច��
ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�កំុងឧ�សម័ន័្ធធទី ីVI។ �នាា�់មកដោយងីសដោងេ�មតិ់ និ្ធង�ទីធ��នៃន្ធប្រកុមពិ័ភាកា
ប្រ�ធាន្ធ�ទីទ្ទា�ងប្របា��ី ដែ��បាន្ធព័ិភាកា�ាងទីូ��ទីូលាយកំុង សិកាាសាលារយ�ដោព័��ីនៃថីៃ 
ដោហយីដោយងីព័ន្ធយ� ់ន្ធងិ�កូសរ�ុស�ដោណី្ឌចុូងដោប្រកាយដែ��បាន្ធដែចូករំដែ�កដោ�យប្រកុមទ្ទា�ងប្របា��ី
ដោ�កុំងកចិូចប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគនៃន្ធសកិាាសាលាដែ��ដោធិាដីោ�ងីដោ�នៃថីៃទី0ី5 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ 

�នាា�ម់ក ដោយងីពិ័ភាកាស�ដោណ្ឌទី្ទា�ងអសដ់ែ��បាន្ធទីទី�ួ�នាា�់ពី័សកិាាសាលាដែខឧសភា 
ឆ្នាំា� 2022 រមួទ្ទា�ងស�ដោណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 06 ទីទួី�បាន្ធព័ភីាគពីាក់ព័ន័្ធធស�ខាន្ធ់ៗ ៖ KDK, YFP, YRDP, 

Bophana Center, TSGM, និ្ធង DC-Cam។ កុំងអ��ុងដោព័�សិកាាសាលា ដោ�ខាធិិការ
�ាន្ធបាន្ធក�ណ្ឌត់ក់ា��រិដោចូឆទីក�ណ្ឌត់់សប្រមា�ក់ារ�ក់ស�ដោណី្ឌ�ដែន្ធថមដោ�សី�ដោណី្ឌជាកល់ាកស់ប្រមា�់
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោ� អ.វិ.ត់.ក ដែ��ប្រត់� វិ�ក់ជូន្ធដោ�ខាធិិការ�ាន្ធកុំងរយ�ដោព័�
��់នៃថីៃ ប្រត់�មនៃថីៃទី1ី5 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ កា��រិដោចូឆទីក�ណ្ឌត់ដ់ោន្ធ�អាចូ�ត់ដ់ែ�ន្ធបាន្ធសប្រមា�់
អំកដែ��ប្រត់� វិការដោព័�ដោវិលា�ដែន្ធថម។ ជាចូងុដោប្រកាយ ដែ�ំកដោន្ធ�កស៏ដោងេ�ស�ដោណី្ឌ�ដែន្ធថមដែ��ដោ�ចូដោចូញ
មកពី័ការ�ន្ធតពិ័ភាកាជាមយួ�គុគ� និ្ធងអងគការនានាដែ��មិន្ធមាន្ធ�ទីធភាព័ចូ�ូរមួដោព័ញដោ�ញ
កុំងសកិាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022៖ ទីីមយួ ប្រកុមដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ�ដែន្ធថមចូ�នួ្ធន្ធ 60នាក ់
បាន្ធចូូ�រមួដោ�កំុងដោវិទិីកា VSS-CPLCL ដោ�នៃថីៃទីី13 ឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដែ��បាន្ធ�ក់
ស�ដោណី្ឌចូ�ន្ធនួ្ធ 04។ ទីីព័រី ប្រកុមសដោងកត់ការណ្ឌដ៍ោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស អកំប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធងិអកំត់សុមូត់ិ 
ដែ��បាន្ធជួ�ពិ័ភាកាដោ�យដែ�កព័គីាា ដោហយីបាន្ធស�ដោណី្ឌសរ�ុចូ�នួ្ធន្ធ 03ដោ�ីងគាា។ ចុូងដោប្រកាយ 
ស�ដោ�ងពី័សហគមន៍្ធកមុ័ជាដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដែ��មិន្ធបាន្ធចូ�ូរួមដោ�កំុងសកិាាសាលា ដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 ដែ��បាន្ធ�ក់ស�ដោណី្ឌ�ដែន្ធថមចូ�ន្ធនួ្ធ 02។

�ដូោចំូ� ដោយងីបាន្ធទីទួី�ស�ដោណី្ឌព័អីងគការ �ុគគ� ឬប្រកុម�គុគ�សរុ�ចូ�ន្ធនួ្ធ 15 �នាា�់ពី័
សកិាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ ស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងប្រសុងអាចូដោមី��មអតិ់ដោ�កុំងឧ�សម័ន័្ធធទីី VII 

ដោ�យសារពុ័�មាន្ធការដោកាស��ុ។ ដោយងីបាន្ធដោសំឱី្យយរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក ដោបា�ព័ម័ុ�ាយឯកសារ
ទ្ទា�ងដោន្ធ� ក៏�ូចូជារបាយការណ៍្ឌរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធទីី VI រួម
ជាមយួន្ធ�ងរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ� ដោ�មីបអីាចូង្កាយចូូ�អាន្ធ ន្ធងិព័និ្ធតិ់យដោមី�ស�ដោណី្ឌដោ�ីមទ្ទា�ងអស់
ដោ�ងី វិិញ។ ឯកសារទ្ទា�ងដោន្ធ�គរួដែញក�ចូព់័គីាាដោ�យដោប្រ� ីQR ឬ ត់�ណ្ឌភាា�កុំ់ងដោគហទី�ព័័រ ��ដុែន្ធត
គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ទីកុថ្នាជាដែ�កំស�ខាន្ធន់ៃន្ធរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ� និ្ធងអន្ធសុាសន្ធ។៍
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�ួចូបាន្ធកត់់សមាោ�់កំុង I.��ដោណ្ឌីរដោ�ីមទីង ន្ធិងដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធសិកាាសាលាសតីព័ី
ជន្ធរងដោប្រគា� សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌដោចូញដោសចូកតអី�ពាវិនាវិឱ្យយ�ក់ស�ណ្ឌមូព័រប្រត់�មនៃថីៃទី1ី5 
ដែខត់លុា ឆ្នាំា�2021។ ដោសចូកតអី�ពាវិនាវិបាន្ធជនូ្ធ��ណ្ឌ�ង��់ភាគីដែ��ដោធិាកីារ�ក់ដោសំថី្នា "ទីសីន្ធ�" 
ដែ��ប្រ�មូ�បាន្ធតាម រយ���ដោណ្ឌរីការដោន្ធ� ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធ "ពិ័ចារណា ន្ធងិ�ក�់ញ្ជីច��" ដោ�កំុង
របាយការណ៍្ឌរ�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌរ៍មួជាមយួន្ធ�ងអន្ធសុាសន៍្ធ។ ការង្ការស�ខាន់្ធប្រត់� វិ
កត់់សមាោ�គ់ឺ សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ បាន្ធភាា�់�កេខណ្ឌឌគុណ្ឌវិុឌ័ឍិស�ខាន្ធ់ៗអ�ពី័ន្ធីត់ិវិិធិី
ដែ��ស�ដោណ្ឌីន្ធ�ងយកមកព័ិចារណា ដោ�យគូស�ញ្ញាាក់ថ្នា ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធការអ�ពាវិនាវិដោន្ធ�គឺ
ដោ�ីមបីប្រ�មូ� "គ�ន្ធិត់"។ ដោសចូកតីអ�ពាវិនាបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងថ្នា "គ�ន្ធិត់ទ្ទា�ងអស់ប្រត់� វិបាន្ធព័ប្រងីក
�ដែន្ធថម សប្រមួ � ឬ រួម�ញ្ជីច��គាា �ូដោចូ�ំ មិន្ធគួររំព័�ងទីុកអ�ព័ីភាព័ជាមាាស់នៃន្ធគ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីម
ណាមួយដោនា�ដោ�យី ប្រ�សនិ្ធដោ�បី្រត់� វិបាន្ធអន្ធវុិត់ត។" ដោ�មីបដីែសាងយ�់�ទីធ��នៃន្ធប្រក�ខ័ណ្ឌឌស�ដោណ្ឌី 
ដោយងីង្កាកមកដោម�ីទិី�ឋភាព័ទីដូោ�នៃន្ធស�ដោណ្ឌ ីនិ្ធងអន្ធសុាសន្ធរ៍�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ។

ទីី���ុត់ សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍មិន្ធបាន្ធព័ប្រងីក ឬ សប្រមួ �ស�ដោណ្ឌីដោ�ីងវិិញដោ�ីមបី
ក�ណ្ឌត់�់មអតិ់អ�ពី័គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ីង។ អត់ថ�ទីនៃន្ធរបាយការណ្ឌប៍្រ��កាដោ���់
មនិ្ធបាន្ធពិ័ភាកាអ�ព័សី�ដោណ្ឌ ីឬ គដោប្រមាង និ្ធងគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីណាមយួ�មអតិ់ដោនា�ដោ�យី។ �ៃយុដោ�វិញិ 
របាយការណ្ឌ៍សដោងេ�អាីដែ��សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ដោមី�ដោ�ីញថ្នាជា "ប្រ�ដោភ្នំទី" ទូីដោ�
មួយចូ�នួ្ធន្ធដោ�កំុងស�ដោណ្ឌី ដោហីយ�នាា�់មក�ដែន្ធថមដោ���់ខើីៗមួយចូ�ន្ធួន្ធដោទីៀត់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
សកមិភាព័ដែ��មិន្ធមាន្ធដោ�កំុងស�ដោណ្ឌី។ សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍សរុ�ដែ�ំក "ពិ័ភាកា" 
ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោ�យដោ�ីកដោ�ីងអន្ធុសាសន៍្ធ 04ចូ�ណ្ឌុចូ ដែ��បាន្ធ "ឯកភាព័"។ ឧ�
សម័័ន្ធធភាា�រ់បាយការណ៍្ឌរ�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ "ប្រ�ម�ូ" គ�និ្ធត់ដែ��ដោ�ញីដោ�ីកដោ�ងី
ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌចីូ�នួ្ធន្ធ 20 ដែ��ទីទួី�បាន្ធ។ ការចូប្រមាញ់ ការវាយត់នៃមើ ន្ធងិការព័ប្រងកីដោ�គី�និ្ធត់
ទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�ជា "គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមី" ដែ��ហួសពី័�កេខណ្ឌឌនៃន្ធស�ដោណ្ឌនី្ធមួីយ ដោហត់�ូុដោចូំ� ស�ដោណ្ឌី
មិន្ធដែមន្ធជា "កមិសិទីធិ" រ�ស់អំកដោសំីដោនា�ដោទី វាហាក់�ី�ូចូថ្នាស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងដោនា�បាន្ធប្រជុ�ដោ�
តាម�ើ� វិ។ ដោ�ដីោទ្ទា�ជាចូ�ូដោ�ដោម�ីឧ�សម័័ន្ធធ ន្ធងិអាន្ធស�ដោណ្ឌគីរួឱ្យយចា�អ់ារមណិ្ឌជ៍ាដោប្រចូនី្ធដោនា� 
អកំអាន្ធន្ធ�ងយ�់ត់ចិូត់ចួូថ្នាដោត់សីកមភិាព័ជាក់ដែសតងប្រ�ដោភ្នំទីណាដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ងី ឬ ជារ�ស់
ន្ធរណាអកំណា។ ដែ�អកដោ��ីទីពិ័ដោសាធិន្ធ�៍វ៏ិដិោសសវិសិា� ន្ធងិដោប្រ�ប្រជ�រ�ស�ុ់គគ� ន្ធងិអងគការ
ជាដោប្រចូីន្ធដែ��បាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌី ការខកខាន្ធមិន្ធបាន្ធព័ិភាកាដោន្ធ�ដោធិាីឱ្យយមាន្ធការដោងឿង�ៃ�់។ 
ការព័ិភាកាព័ិត់ប្របាក�ដោ�ីស�ដោណ្ឌជីាក់ដែសតងមិន្ធបាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោនា�ដោទី។ 

សា�គ្រោះ�ើគ្រោះឆ្នាំើើ�តាបសាហាគ្រោះចៅ�កាមារាបាា�កាារា�៍ 
និងរាបកា��គ្រោះហាើញរាបសា់សាហាគ្រោះចៅ�កាមា
រាបាា�កាារា�៍
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ដោ�ដោព័�ដោន្ធ� ដោយងី�ដែងារដោ�ដោម�ីដោសចូកតសីដោងេ�ស�ដោណ្ឌដីោ�កំុងតារាងខាងដោប្រកាម ដោហយី
�នាា�់មក ការព័ិភាកាអ�ព័ីសដោងេ�រួមដោ�ី "ប្រ�ដោភ្នំទី" ស�ដោណ្ឌី ដែ��ក�ណ្ឌត់់ដោ�យសហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍។

• ការតាម�ន្ធសាលាកតីដោ�កម័ុជាប្រត់� វិបាន្ធថីត់ទីុក ដោ�យ
�កដែប្រ�ព័ីអង់ដោគើសដោ�ដែខិរ និ្ធងអភ្នំិរកីជាប្រ�ព័័ន្ធធឌី័ជីថី�ដោ�កំុង
�ណ្ឌៈសារ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងសាក�វិិទីា�័យ ន្ធិង�ណាះ�័យ
សាធារណ្ឌ�ដោ�កម័ុជា 

ឯកាអំ�គរ�ឋទំ�ត្ត DAVID SCHEFFER ០1

០២

• ការការពារជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់

• ការ�ីព័ា�ាយព័័ត៌់មាន្ធ

• ការប្រគ�់ប្រគង ន្ធិងការអភ្នំិរកី�ណ្ឌៈសារ អ.វិ.ត់.ក

ម្មជឈម្មណ៍ឌលាស្តីនិី្ធភាាពីអំន្ធេង់ខែវង / ម្មជឈម្មណ៍ឌលាឯកាស្តីារកាម្មុ�ជា
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• ការដែ�ងដែចូកមូ�ន្ធិធិិ "សប្រមា�់អំកត់�ណាងប្រស�ចូា�់រ�ស់ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ង រ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�ីមបីជួ�ជាមួយកូន្ធកតរី�ស់ពួ័កដោគ"

• ការសាងសង់ដោចូតិ់យ

• ដោ�ដោព័�ដែ��គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមដែ�អកដោ�ីគដោប្រមាងស�ណ្ឌងដែ��
បាន្ធអន្ធុវិត់តរួចូដោហយីដោនា� ការព័ិចារណាដោនា�ប្រត់� វិគិត់គូរថ្នា
ដោត់ីមាន្ធត់នៃមើ�ដែន្ធថមកំុងការព័ប្រងីក ឬអភ្នំិវិឌ័ឍគដោប្រមាងទ្ទា�ងដោនា�
�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដែ�រឬដោទី

• កមវិិធីិិសកិាសន្ធតភិាព័ថ្នាាកឧ់ត់តមសកិាដោ�សាក�វិទិីា�័យជាត់ិ
បាត់់���ង តាមរយ�កមិវិិធិី GIZ-CPS ដែ��គា�ប្រទីដោ�យកមិវិិធិី
ភាព័ជានៃ�គូរ�ស់សាក� វិិទីា�័យអាស៊ីអាដោគំយ៍ (SAUP)

• ការ�ដោងកីត់មូ��ាន្ធទិីន្ធំន្ធ័យទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសសតីព័ីមន្ធុសីបាត់់ខើួ ន្ធ 
�ូកន្ធ�ងយុទីធនាការប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ

• ការកសាងសមត់ថភាព័ដោ��ណ្ឌៈសាររ�ស់ LDC

• ការចូងប្រកងឯកសារសមិទីធិ��រ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុង
ក��ុង អ.វិ.ត់.ក ��ដោណ្ឌីរការ តាមរយ�ការតា�ងព័ិព័័រណ្ឌ៍អន្ធតរកមិ

• ការចូូ�រួមរ�ស់និ្ធសីិត់សន្ធតិភាព័ជាមួយន្ធ�ង��ណាក់កា�
ដោសសស�់ អ.វិ.ត់.ក

• កមិវិិធិីសាក�បងដោ�ីមបីគា�ប្រទីយុវិជន្ធ

• មជឈមណ្ឌឌ�ព័័ត់៌មាន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដែ��រចូនាដោ�យន្ធិសីិត់

• ការដែថីរកា�រិដោវិណ្ឌរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង�ត� រដោ�ជាមជឈមណ្ឌឌ�អ�់រំ

• ការ�ី��ាសហគមន្ធ៍

• ការដោរៀ�ចូ�សប្រមា�់ការដោ�ៃរឯកសារព័ី អ.វិ.ត់.ក ដោ� LDC ដោ�ីមបី
គា�ប្រទី�ណ្ឌៈសារ និ្ធងព័័ត់៌មាន្ធដែ��ប្រត់� វិ�ើងកាត់់ LDC

• ព័ិន្ធិត់យសាាន្ធភាព័�ចូចុ�បន្ធំនៃន្ធគដោប្រមាងស�ណ្ឌងទ្ទា�ងអស់

HELEN JARVIS

GIZ CIVIL PEACE SERVICE

ស្តីហ៊ុគ្រោះម្មធាាវីន្ធា�មុ្ម�គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� ០3

០4

០5

• ការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ប្រ�ក�ដោ�យអត់ថន្ធ័យនៃន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌ ដោមី� LDC ន្ធិង�ណ្ឌៈសារ

• ការ��ិត់សមាារ�ដែ��អនុ្ធញ្ញាាត់ ន្ធិងគដោប្រមាងចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ 
ព័ន្ធយ�់ ន្ធិងដែថីរកាការង្ការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក

ស្តី�គ្រោះណ៍ើគ្រោះឆ្នាំេើយត្តបគ្រោះទំៅន្ធងឹគ្រោះស្តីចកាី�អំ�ពីាវន្ធាវរបស្តីស់្តីហ៊ុគ្រោះចៅ�កាម្មរបាាយកាារណ៍ក៍ាាលាពី�ខែ�ត្តលុាា ឆ្នាំាំ�២០២1 
(បញ្ញូ�លាទំា�ង�ស្តីុងគ្រោះន្ធៅកាំ�ងឧបស្តីម្មុ័ន្ធធ VI)
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• ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់

• ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�ជ�នាញវិិជាាជីវិ�

• សហគមន្ធ៍ដែថីទ្ទា�ខើួ ន្ធឯងសប្រមា�់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័ SGBV

• ការសន្ធៃនារវាងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងត់ួអងគរ�ឋ

អំងគកាារកីា�ការុណ៍ា

០7

០8

០6

• �ន្ធតការប្រ�មូ�ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត�ា�់មាត់់ ន្ធិងការអភ្នំិរកី

• ប្រសាវិប្រជាវិដោ�ី�����ពា�់នៃន្ធរ�ួស SGBV ដោ�ីកូន្ធ ន្ធិងដោ�

• �ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�សប្រមា�់ការសប្រម�សប្រមួ �ការសន្ធៃនា

• ការកសាងដោ�ីគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមព័ីមុន្ធ ឬដែ��មាន្ធប្រសា�់

• ព័ប្រង�ងដោគា�ការណ្ឌ៍នៃន្ធការង្ការ��កនា�ដោ�យកម័ុជា

• ដោរៀន្ធពី័�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍កន្ធើងមក

ស្តីាកាលាវិទំាាលា័យ LA TROBE

• ដោ�ីកកម័ស់កិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការរវាងមុខង្ការដែ��ដោ�
ដោសសស�់ ន្ធិងអំកប្រសាវិប្រជាវិសិកា

• ចូូ�រួមចូ�ដែណ្ឌកកំុងការដោ�ីកកម័ស់ដោករ��ដែណ្ឌ�អ�់រំរ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក សប្រមា�់ប្រ�ដោទីសកម័ុជា

• សវិនាការប្រ�ឌ័ិត់ ន្ធិង�ន្ធៃ�់សវិនាការប្រ�ឌ័ិត់ដោ� LDC

• កមវិិធីិិទូីរសព័័ៃដែ��មាន្ធម�ូ�ាន្ធទីនិ្ធនំ្ធយ័ប្រសាវិប្រជាវិទី�ូ�ទូីលាយ
សប្រមា�់ឯកសារស�ណ្ឌុ�ដោរឿងសាធារណ្ឌ�ទ្ទា�ងអស់

• ប្រក�ខណ័្ឌឌកិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការសប្រមា�់ LDC ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក 
សប្រមា�់ការព័ិន្ធិត់យ ន្ធិងកាតា�ុកឯកសារ

• កិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ើ� វិការដោ�ីមបីដោ�ៃរក�ណ្ឌត់់ប្រតា និ្ធង�ណ្ឌៈសាររ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ទ្ទា�ងអស់ដោ� LDC

• វិិចូិប្រត់សា�និ្ធងសា�តា�ងពិ័ព័ណ្ឌ៌អចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍

• ព័ប្រងីកកមិវិធិិី�ីព័ា�ាយ

• �ដោងកីត់សកមិភាព័�ីព័ា�ាយ ន្ធិងសិកាាសាលា

• ដោធិាីការសមាាសន្ធ៍ជាមួយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីងដោទីៀត់• គា�ប្រទី LDC កំុងការដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា និ្ធងវិគគខើីៗ

ម្មជឈម្មណ៍ឌលាត្តម្មេល់ាឯកាស្តីារចបាប់
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• អន្ធុសាវិរីយ៍ ឧ. monolith, ជញ្ញាា�ងដែ��មាន្ធដោ�ះ�
ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធសាះ�់បាត់់�ង់ជីវិតិ់ព័ីរ��ប្រ��័យ
ពូ័ជសាសន្ធ៍ដែខិរប្រកហម

• ដោសវាសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត និ្ធងរាងកាយ

• ឯកសារ ន្ធិងការ�ីព័ា�ាយចូ�ដោណ្ឌ���ងអ�ព័ីសម័យដែខិរប្រកហម

• ព័័ត់៌មាន្ធអ�ពី័ អ.វិ.ត់.ក ��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិី ន្ធិងស�ណ្ឌង

• ដោចូត់ិយ និ្ធងពិ័ធិីប្រព័�ព័ុទីធសាសនា

MARIE WILMET វិទំាាស្តីាាន្ធស្តីាកាលាវិទំាាលា័យអំឺរាុប

NATHAN J. CHAN

០៩

1០

11

• កមិវិិធិីសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ

• កមិវិិធិីអត់តសញ្ញាាណ្ឌ�័ណ្ឌៈទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសភាា�់ដោ�ន្ធ�ងកមិវិធិិីស�ណ្ឌង

• គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមរំ��ក

• គា�ប្រទី��់ TPO ន្ធិងការ�ណ្ឌឹ���ណាា�អំកចូិត់តសាស្ត្រសតទីូទ្ទា�ង
ប្រ�ដោទីស

REDRESS

• ព័ិធិីអាពាហ៍ព័ិពាហ៍សប្រមា�់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោប្រកាយការ
ដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ�ដែ��ប្របាថ្នាាចូង់បាន្ធ

• កមិវិិធីិស�ណ្ឌងរ�ឋបា�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស

ស្តី�គ្រោះណ៍ើគ្រោះឆ្នាំេើយត្តបគ្រោះទំៅន្ធងឹគ្រោះស្តីចកាី�អំ�ពីាវន្ធាវរបស្តីស់្តីហ៊ុគ្រោះចៅ�កាម្មរបាាយកាារណ៍ក៍ាាលាពី�ខែ�ត្តលុាា ឆ្នាំាំ�២០២1 
(បញ្ញូ�លាទំា�ង�ស្តីុងគ្រោះន្ធៅកាំ�ងឧបស្តីម្មុ័ន្ធធ VI)
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1២

13

14

• "ការប្រសាវិប្រជាវិដោ�ីសាាន្ធភាព័សុខភាព័�ើ� វិចូិត់តដោ�កម័ុជា"៖ 
ការសៃង់មត់ិដែ�អកដោ�ីប្រ�ជាជន្ធសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត ដោ�ីមបី�ត�់
ព័ត័់៌មាន្ធ��់សាា�័ន្ធ ន្ធិងអងគការដោប្រ� រ�ាភ្នំិបា� ដោ�ីមបី�ដោងកីត់
ដែ�ន្ធការយុទីធសាស្ត្រសតសប្រមា�់ការដោ�ីកកម័ស់សុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត
ដោ�កម័ុជា ដោ�ីមបីវាយត់នៃមើកាន់្ធដែត់ចូាស់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខរិប្រកហម និ្ធងដែសាងយ�់ព័ី�����ពា�់
នៃន្ធរ�ួស

ស្តីាកាលាវិទំាាលា័យភា�ម្មិន្ធទភាំ�គ្រោះពីញឹ (ម្មហ៊ុាវិទំាាល័ាយចិត្តីវិទំាា)

• "គាះន្ធការមាក់ង្កាយ" ដោ�ីកកម័ស់ការ�ី��ាតាមរយ�ការសន្ធៃនា
ជន្ធរងដោប្រគា�-ជន្ធដោ�ិីស

• "ការព័ាបា�រ�ួស" តាមរយ�កមវិិិធិី�ើ� វិចិូត់តចូ�ន្ធួន្ធប្របា��ួន្ធដែ��
បាន្ធរា�់�ញ្ជីច��

• ការអភ្នំិវិឌ័ឍដែ�ំកសិកា ន្ធិងដោករ��ដែណ្ឌ��ើ� វិចូា�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
តាមរយ�គដោប្រមាងចូ�ន្ធួន្ធប្របា� រួមមាន្ធ អ.វិ.ត់.ក សដោងេ�នៃន្ធអងគដោហតុ់ 
ន្ធិង�ញ្ញាាចូា�់ស�ខាន្ធ់ៗ ត់ុលាការប្រព័ហិទីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់ិ ថ្នាាក់
ចូា�់ប្រព័ហិទីណ្ឌឌកម័ុជា ការដែក�មអ�ដោចូចកដោទីស ន្ធិង�ដោចូចកវិទិីា
ត់ុលាការកម័ុជា

គ្រោះលាះកា ស្តីឹម្ម ស្តីុរិយ៉ា

• ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍/សិកាាសាលាជាមួយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង
ជាមួយការដោរៀ�ចូ��ើ� វិចូិត់ត។ ការគា�ប្រទីដោ�ន្ធ�ងកដែន្ធើង ន្ធិងមិត់តភាព័
�ើ� វិចិូត់តដោ� អ.វិ.ត់.ក

• ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�សប្រមា�់នៃ�គូរ�ស់អងគការដោប្រ�
រ�ាភ្នំិបា�សតីពី័ PFA ការគា�ប្រទីដែ�ំកអារមិណ៍្ឌ 
ការប្រគ�់ប្រគងភាព័តាន្ធត់�ង

• ដោសវាប្រ��កាដោ���់តាមទីូរស័ព័ៃទ្ទាន់្ធដោហត់ុការណ៍្ឌ

• ��ិត់សមាារ IEC ដោ�ីមបីដោ�ីកកម័ស់ការយ�់��ងអ�ព័ី
សុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត

• ការព័ាបា��ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការ�ញ្ជីី�ន្ធ�ន្ធតសប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណី្ឌ

អំងគកាារចិត្តីស្តីងគម្ម អំន្ធរីវបបធាម្ម៌
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• ប្រសាវិប្រជាវិដោ�ីមបីវាយត់នៃមើដោសវាការពារ ន្ធិងគា�ប្រទីដែ���ត�់ដោ�យ 
WESU

• ក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌប្រ�ព័ន័្ធធ ន្ធងិន្ធតី់វិិិធិីដែ��រមួចូ�ដែណ្ឌក��់សាកីី
អាចូ�ត�់សកេីកមិដោ�កំុងត់ុលាការឧប្រកិ�ឋកមិសស្ត្រង្កាោមអន្ធតរជាត់ិ
ដោ�យមិន្ធជួ�ប្រ�ទី�ន្ធូវិ��វិិបាកអវិជិីមាន្ធ

• វិិធាន្ធការការពារសាកីី ន្ធិងអំកដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��បាន្ធ�ត�់សកេីកមិ
ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការរ�ស់តុ់លាការ

• ការការពារដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី

ហ៊ុងា វណ៍ៈ� ខែផំកា�ា�ពីារជន្ធរងគ្រោះ��ះ� អំ.វ.ត្ត.កា

ខែផំកា�ា��ទំស្តីាកាា� និ្ធងអំំកាជ�ន្ធាញឹ អំ.វ.ត្ត.កា

15

16

17

• កមិវិិធិីទីី�នាា�់ប្រ�ចា�នៃថីៃដោ� TSGM ដោ�យអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់រ�ស់ KR

• ការដោ�ៃៀង�ាត់់�ញ្ជីីីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងព័័ត៌់មាន្ធដោព័ញដោ�ញដោ�
ដោ�ី�ណ្ឌៈសារ TSGM / ដោគហទី�ព័័រ

• ដែសាងរកឯកសារ ស-21 ដោ�ីងដោទីៀត់

• គដោប្រមាង�ីព័ា�ាយអ�ព័ីសារ�ស�ខាន្ធ់នៃន្ធទីីតា�ង
ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតរ�ស់ KR ន្ធិងការដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័ទីតីា�ងនៃន្ធ
ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិរ�ស់ KR និ្ធងការអភ្នំិរកី

• ការអភ្នំិរកី�ណ្ឌៈសារ រួមទ្ទា�ងការដែថីទ្ទា�អគារ ន្ធិងការគា�ប្រទី
�ុគគ�ិក

• ដោរៀ�ចូ�ព័ិព័័រណ្ឌ៍�ដោណាា�អាសន្ធំសតីព័ីដោករ��ដែណ្ឌ�រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក

• ការអភ្នំិរកី ន្ធិងការអភ្នំិរកីវិត់ថុដែ��មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ជា
ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត

• បាឋកថ្នាសាធារណ្ឌ�ប្រ�ចា�ឆ្នាំា�សតីព័ីស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
001 ន្ធិងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002

ស្តីារម្មន្ធទ�រឧ�កាិ�ឋកាម្មម�បល័ាយពី�ជស្តីាស្តីន្ធ៍ទំួលាខែស្តីេង

• ការ�ញ្ជីច�់ការដោធិាីឌ័ីជីថី�នៃន្ធទី�ព័័រដែ��ដោ�ដោសសស�់ចូ�ន្ធួន្ធ 
300,000 ដោ�កំុង�ណ្ឌៈសារ TSGM (កំុងចូ�ដោណាម 
700,000 សរុ�)

• ��ន្ធប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍  �ត់ភាា�់ TSGM ដោជីងឯក ន្ធិងទីតីា�ង
�ុរាណ្ឌវិត់ថ ុម-13

ស្តី�គ្រោះណ៍ើគ្រោះឆ្នាំេើយត្តបគ្រោះទំៅន្ធងឹគ្រោះស្តីចកាី�អំ�ពីាវន្ធាវរបស្តីស់្តីហ៊ុគ្រោះចៅ�កាម្មរបាាយកាារណ៍ក៍ាាលាពី�ខែ�ត្តលុាា ឆ្នាំាំ�២០២1 
(បញ្ញូ�លាទំា�ង�ស្តីុងគ្រោះន្ធៅកាំ�ងឧបស្តីម្មុ័ន្ធធ VI)
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២០

• ការព័ាបា�ស�ិប�នៃចូបំ្រ�ឌ័តិ់ • គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី  �ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតរ�សព់័កួដោគ អនាគត់រ�ស់ដោយងី � ដោ�ីមបី
ជ�រុញការនិ្ធ�យជាសាធារណ្ឌ�អ�ពី័ការចូងចា� ដោធិាកីារជាមួយអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់រ�ស់ KR ន្ធងិ�ត�់កដែន្ធើងដោ�មីបពិី័ភាកា�ទីព័ដិោសាធិន្ធ៍
ជាមួយមន្ធុសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ ន្ធិងជួយអំក��កនា�វិ័យដោកិងនៃន្ធប្រកុម
ជន្ធជាតិ់ចូប្រមុ� និ្ធង�ត�ឱ់្យយព័កួដោគន្ធវូិជ�នាញ ន្ធងិការ�ណឹ្ឌ���ណាា�
ភាព័ជាអកំ��កនា�

អំំកាកាស្តីាងស្តីន្ធីិភាាពី�ស្តីី�

• សន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធជាមួយសសិី/យុវិជន្ធប្រ�មូ� និ្ធងដែចូករំដែ�កការ
ដោរៀ�រា�់ដោរឿងអកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់

• ការអភ្នំិរកីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ

• គដោប្រមាងចូ�នួ្ធន្ធប្របា�ពី័រ រួមទ្ទា�ងការ�ណ្ឌឹ���ណាា�ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត។ 
��ដោណី្ឌរក�សាន្ធតដោ�កាន្ធអ់ន្ធើង់ដែវិង ដោ� អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិ LDC; ការសន្ធៃនា
សហគមន៍្ធជាមួយអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីដែខិរប្រកហម សប្រមា�់
ការ�ី��ា ន្ធិងការកសាងសន្ធតិភាព័។ កមិវិិធិីប្របា�់ការព័ិត់ដោ�កំុង
ប្រគួសារ; កមិវិិធិីជដែជកតាមវិិទីយុ

អំងគកាារយុវស្តីន្ធីិភាាពី 

• ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�កំុង ន្ធងិដោ�ន្ធ�ងកដែន្ធើង សតពី័បី្រ�វិត់ត ិនិ្ធងការ�ី��ា 
KR

• ព័ិព័័រណ្ឌ៍ប្រគួសារ

• ការសន្ធៃនាសហគមន្ធ៍ជាមួយអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់រ�ស់ KR

• ��ដោណ្ឌីរក�សាន្ធតដោ�កាន់្ធ អ.វិ.ត់.ក ប្រសុកអន្ធើង់ដែវិង ន្ធិង LDC

• កមិវិិធិីវិទិីយុព័ិភាកាអ�ព័ី�ញ្ញាាកងា�់

• ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់

កាម្មមវិធា�អំភិាវឌិឍន្ធ៍ធាន្ធធាាន្ធយុវជន្ធ 

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល117



�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី អងគការ និ្ធង�ុគគ�ចូ�នួ្ធន្ធ 20 បាន្ធដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងការ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ក់ស�ដោណ្ឌី។ សរុ�មក ស�ដោណ្ឌីសុ�បាន្ធប្រគ��ណ្ឌឹ�់ដោ�ីគដោប្រមាងដែ��បាន្ធដោសំី
ដោ�យដែ�កប្រ�ដែហ� 85 ដែ��មាន្ធវិិសា�ភាព័ខុសដែ�ើកគាាធិ�ដោធិង ន្ធិងព័័ត់៌មាន្ធ�មអិត់នៃន្ធ
ស�ដោណ្ឌីមាន្ធជាការព័ិព័ណ្ឌ៌នាសដោងេ� ការព័ិព័ណ្ឌ៌នាទីូដោ� រហូត់��់ឯកសារគដោប្រមាង�មអិត់។ 
ស�ដោណី្ឌដោន្ធ�បាន្ធមកព័ី�ុគគ� មស្ត្រន្ធតីរ�ាភិ្នំបា� អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ន្ធិងសាា�័ន្ធអន្ធតរជាត់ ិ

អងគការ ន្ធិងសាា�័ន្ធកម័ុជា និ្ធងសាក�វិិទីា�័យ។ ស�ដោណី្ឌក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់មហិចូឆិតា 
រយ�ដោព័� វិិសា�ភាព័ ការចូ�ណាយ �ទីធភាព័ ន្ធិងការអនុ្ធវិត់តជាក់ដែសតង�ងដែ�រ។ ស�ដោណ្ឌីរួមគាា
ការ�ើុ��ញ្ញាា�ងអ�ព័ីការចា�់អារមិណ៍្ឌ�ាង

ទីូ��ទូីលាយកំុងការធានាថ្នាការង្ការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិបាន្ធយកដោ�ដោធិាីជាមរត់ក�៏
យូរអដែងាងដែ��ន្ធ�ង�ត�់��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍��់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងប្រកុមប្រគួ សាររ�ស់ពួ័កដោគដោ�
នៃថីៃដោន្ធ� និ្ធងអនាគត់។ ស�ដោណី្ឌកត៏់�ណាងឱ្យយភាព័សមប� រដែ��នៃន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ ៍និ្ធងធិន្ធធាន្ធមនុ្ធសី 
ដែ��ប្រ�សនិ្ធដោ�មីាន្ធការគា�ប្រទី ន្ធងិ�ណាាញ្ជីប្រត់�មប្រត់� វិ អាចូដោ�រីត់នួាទី�ីាងស�ខាន់្ធកំុងការអនុ្ធវិត់ត
ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក �ូចូដែ��បាន្ធដោរៀ�រា�់ដោ�កំុង
កិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម ប្រព័មទ្ទា�ង�ូចូបាន្ធបាន្ធ�កប្រសាយដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌសហដោ�ប្រកម 
ន្ធិង�ក់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងសិកាាសាលា�ចូចុ�បន្ធំ។

ទីិ�ឋភាព័សដោងេ�រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍អ�ពី័ស�ដោណ្ឌី បាន្ធក�ណ្ឌត់់ប្រ�ដោភ្នំទីទីូដោ�
ចូ�ន្ធួន្ធប្របា��ី ដែ��តាមការដោរៀ�រា�់ ស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងអស់សថិត់ដោ�ដោប្រកាម៖

ការសិកាប្រសាវិប្រជាវិកំុងវិិស័យដោ�ីងៗ ន្ធិង �ូជន្ធីយ�ាន្ធ, ដោចូត់ិយ, ព័ិធិី�ុណ្ឌយ

ការ�ី��ាដោ�តាមសហគមន៍្ធ សកេីកមិ ការសប្រមុ�សប្រមួ �/

��ដោណា�ប្រសាយជដោមាះ�ដោប្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធត់ុលាការ

ដោគា�ការណ្ឌ៍ដែណ្ឌនា�សតីពី័គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង

ជន្ធរងដោប្រគា�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់

 ការអ�់រំអ�ព័ីយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា� ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក

ព័័ត៌់មាន្ធតាមរយ�ប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយដោ�ីងៗ អ�ព័ី អ.វិ.ត់.ក/

��់សាធារណ្ឌជន្ធទូីដោ�អ�ព័ី អ.វិ.ត់.ក.

ការចូងប្រកងទីិន្ធំន្ធ័យ ការវាយត់នៃមើ ន្ធិងការរកាទីុក

ការសិកាប្រសាវិប្រជាវិកំុងវិិស័យដោ�ីងៗ ន្ធិង
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ដោយងីអាចូន្ធ�ិយបាន្ធថ្នា ដោទ្ទា��ជីាប្រ�ដោភ្នំទីទ្ទា�ងដោន្ធ� ជាទូីដោ� រួម�ញ្ជីច��ស�ដោណ្ឌដីោសៃរីដែត់
ទ្ទា�ងអស ់ក៏ដោ�យ វាមិន្ធបាន្ធ�ត�យុ់ត់តធិិម៌ចូ�ដោពា�ទិី�ឋភាព័ស�ខាន្ធ់ៗ ដែ��មាន្ធ�កេណ្ឌ�ខុសដែ�ើក
គាាជាដោប្រចីូន្ធដោនា�ដោទី។ ជាឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ប្រ�ដោភ្នំទីទីីមួយ "ដោគា�ការណ្ឌ៍ដែណ្ឌនា�សប្រមា�់គ�និ្ធត់
�តួ ចូដោ�តីមទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�" មិន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ងវិិធិីដែ��ស�ដោណី្ឌ�ង្កាាញដោគា�ការណ្ឌ៍ ��ុដែន្ធត
ដោ�ឹត់ដោ�ីវិិធីិនៃចូំប្រ�ឌ័ិត់ដែ��អាចូអនុ្ធវិត់តជាក់ដែសតង។ វាក៏�ូចូគាាចូ�ដោពា�ប្រ�ដោភ្នំទីនៃន្ធ "ការអ�់រំ" 
"គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត" ន្ធិងកិចូចការដោ�ីងៗដោទីៀត់។ ប្រ�សិន្ធដោ�ីសហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ ៍មាន្ធ��ណ្ឌងស�ដោ�គស�ដោណ្ឌដីោ�កំុង�ណ្ឌឹ��គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីដែ��ត់�ណាង�ើ� វិដោឆ្នាំះ�ដោ�
មុខ និ្ធងប្រក�ខ័ណ្ឌឌសកមិភាព័ដោសសស�់នាដោព័�អនាគត់ ដោនា�ការវិិភាគ និ្ធងការព័ិភាកា
ស�ដោណី្ឌ�អ ឱ្យយបាន្ធ�មអិត់�ដែន្ធថមដោទីៀត់ គឺភាព័សមប្រស� ន្ធិងចា�បាចូ់ប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីង។

ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងចូ�ណ្ឌុចូដែ��សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌដោ�ីកដោ�ីងជា "អន្ធុសាសន្ធ៍ទីូដោ�" 
ដែ��រួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុងស�ដោណី្ឌ របាយការណ្ឌ៍គា�ប្រទីកិចូចការជាក់លាក់ចូ�ន្ធួន្ធ 04៖

ការអនុ្ធវិត់តដោគា�ការណ្ឌ ៍"មនិ្ធ�ងកការឈឺចឺា�់" �ើ�ុ�ញ្ញាា�ងអ�ព័កីារដោជៀសវាងការ���ទីងគចិូ
�ើ� វិចូិត់តសាជាថីិី ន្ធិងការដោគារព័ឯកជន្ធភាព័រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�

ការក�ណ្ឌត់់អាទិីភាព័នៃន្ធគដោប្រមាងដែ�អកដោ�ីការង្ការពី័មុន្ធ

ការដោ�កីទី�កចូតិ់តឱ្យយមាន្ធកចិូចសហប្រ�ត់�ិត់តកិាររវាងសាា�ន័្ធសកិា ន្ធងិគដោប្រមាងសហគមន្ធ៍ 
ន្ធិង

ការប្រ�ម�ូ�តុ� ការអភ្នំរិកី ន្ធងិការដោបា�ព័មុ�័ាយព័ត៌័់មាន្ធទ្ទា�ងអស់អ�ព័ជីន្ធរងដោប្រគា� ដោ�មីបី
រកាទីុក។

អន្ធសុាសន៍្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�ក�ណ្ឌត់�់ញ្ញាាស�ខាន្ធ់ៗ ដែ��ស�ដោណ្ឌ ីនិ្ធងសិកាាសាលាបាន្ធដោ�កីដោ�ងី
ថ្នាចា�បាចូ់ប្រត់� វិដោ��ប្រសាយកំុងដោព័�រចូនា និ្ធងអន្ធុវិត់ត��ណាក់កា�ដោ�ដោសស�់។ វាន្ធ�ង
មាន្ធប្រ�ដោ�ជន៍្ធ ប្រ�សិន្ធដោ�ីសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ បាន្ធយកមក�ញ្ជីច��ដោ�កំុងការវិិភាគ
នៃន្ធខើ�មសារជាក់ដែសតងដោ�កំុងស�ដោណ្ឌ។ី ការវិភិាគស�ដោណ្ឌដីែ��បាន្ធដោធិាដីោ�ងីកំុងអ��ុងដោព័� និ្ធង
�នាា�ពី់័សកិាាសាលា �ូចូ�ង្កាាញខាងដោប្រកាម ន្ធ�ងដោ�តឹ់ដោ�ីរដោ�ៀ�ដែ���ញ្ញាាទ្ទា�ងដោនា�ប្រត់� វិបាន្ធ
យកមក�ញ្ជីច��ដោ�កំុងការព័ិភាកាកំុងសិកាាសាលា ន្ធិងអន្ធុសាសន្ធ៍ដែ��ដោ�ីកដោ�ីងនា
ដោព័�ដោប្រកាយមក។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល119



កំុងសិកាាសាលាដោន្ធ� អកំចូ�ូរួមប្រ�មាណ្ឌ 90នាក ់រមួទ្ទា�ងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោមធាវីិ 
និ្ធងភាគីនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ត់�ណាងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� អងគការអន្ធតរជាត់ិ ន្ធិងអំកសិកា
ប្រសាវិប្រជាវិ ប្រត់� វិបាន្ធដែ�ងដែចូកដោ�ជាប្រកុមចូ�នួ្ធន្ធប្របា��ដីោ�មីបដីោ�តឹ់ដោ�ីប្រ�ធាន្ធដោ�ីងៗគាា ដោ�មីបអីភ្នំវិិឌ័ឍ 
និ្ធងព័ប្រង�ងកមិវិិធីិដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា�។ អំកចូូ�រួមប្រត់� វិបាន្ធដែ�ងដែចូកជាប្រកុម ន្ធិងដោ�តាម
ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�ីងៗគាា ដោ�ីមបីអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយចូូ�រួមសកមិ អាចូឱ្យយអំកចូ�ូរួមដោ�ឹត់ដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទី
រ�ស់ព័ួកដោគដោ�ីសព័ីប្រក�ខ័ណ្ឌឌការង្ការ�ុគគ� ន្ធិងអងគការរ�ស់ខើួ ន្ធ។

កាារាពិីភាាកាាា និងសា�គ្រោះ�ើកាំ�ងវ�គគ្រោះពីញអងគ
រាបសា់�កាុមាពិីភាាកាាាគ្រោះនៅកាំ�ងសាិកាាាសាាលាា

ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ០1
សុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត ការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចិូត់ត វ័ិយចាស់ជរា 

ន្ធិងកាត់ព័ាកិចូចរយ�ដោព័�ដែវិងចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា�០២

�ណ្ឌៈសារ ន្ធិងឯកសារ ការការពារសាកីី ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ០3

ទីីតា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត �ូជន្ធីយ�ាន្ធ ន្ធិងសកមិភាព័នៃន្ធការចូងចា�០4

ជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ ន្ធិងសាសនា០5
ស្តីិទំធិទំទួំលាបាាន្ធយុត្តីិធាម្ម៌ ន្ធិងជ�នួ្ធយខែផំកាចបាប់០6

120



សរុ�មាន្ធ វិគគដោធិាីការង្ការជាប្រកុមចូ�ន្ធួន្ធ 5វិគគ កំុងដោព័�សិកាាសាលារយ�ដោព័� 03នៃថីៃ។ 
វិគគន្ធមួីយៗប្រត់� វិបាន្ធ��កនា�ដោ�យអកំសប្រម�សប្រមួ�មកពី័ អ.វិ.ត់.ក ដោហយីប្រត់� វិបាន្ធការដែណ្ឌនា�
សប្រម�សប្រមួ �ឱ្យយជដែជកដោ�ីស�ណ្ឌួរ និ្ធង�ញ្ញាាដែ��ប្រត់� វិដោ�ីកដោ�ីងកំុងវិគគន្ធីមួយៗ ដោ�ីមបីឱ្យយ
ការព័ិភាកាមាន្ធ�កេណ្ឌ�ជារចូនាសម័័ន្ធធ។ 

ដោ�កំុងវិគគដោធិាកីារង្ការជាប្រកុម���ងូ ដោ�រដោសៀ�នៃថីៃទី3ី ដែខឧសភា ប្រកុមព័ភិាកាប្រត់� វិបាន្ធ
ដោសំីឱ្យយដែណ្ឌនា�ខើួ ន្ធ ន្ធិងដែចូករំដែ�កអ�ព័ីសាវិតារ គដោប្រមាង ន្ធិងអងគការ។ �នាា�់ព័ីការដែណ្ឌនា� ន្ធិង
��ហាត់ច់ា�់ដោ�តមី អកំចូ�ូរួមប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយព័ភិាកាដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធ 03 ការទីទី�ួសាោ�់ 
ការចូងចា� ន្ធងិការ�ី��ា។ វិគគប្រ�ជុ����ងូ ក៏ប្រត់� វិបាន្ធឱ្យយដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌចីូ�ូរួមជ�ួពិ័ភាកា
���ងូជាមយួដោមធាវីិ ន្ធងិជាមួយ CPLCLs ដែ��មាន្ធវិត់តមាន្ធ ដោ�មីបជីាឱ្យកាសជួ�ជុ�ជាប្រកុម ន្ធងិ
សា�់ឹដោមធាវីិអ�ព័ដីោគា���ណ្ឌងសកិាាសាលាកំុងសបាហឹដ៍ោន្ធ� ន្ធងិ សាវិតារខើ�ៗអ�ពី័អាណ្ឌត់តកិារង្ការ
ថីិីរ�ស់អ.វិ.ត់.ក។

�នាា�់ព័ីសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ��ជា�ន្ធត�នាា�់រ�ស់ដោលាក Karim A.A. KHAN, QC ដែ��
ជាប្រ�ធាន្ធប្រព័�រាជអាជាានៃន្ធត់ុលាការប្រព័ហិទីណ្ឌឌអន្ធតរជាត់ិ អំកចូូ�រួមបាន្ធជួ�ជុ�គាាមតងដោទីៀត់
ដោ�កំុងប្រកុមរ�ស់ព័កួដោគចា�់ដោ�តមីវិគគការង្ការជាប្រកុមដោ�ីកទីីពី័រ ដោ�យដោ�តឹ់ដោ�ដីោមដោរៀន្ធ�ទីព័ដិោសាធិន្ធ៍
ព័ីមុន្ធដែ��ដោធិាីការជាមួយជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងជាមួយ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង�ដោងកីត់
ដោគា�ការណ្ឌ៍ ន្ធិងត់នៃមើរួមសប្រមា�់កមិវិិធិីនាដោព័�អនាគត់។

អំកចូូ�រួមប្រត់� វិបាន្ធដោសំីឱ្យយពិ័ចារណាអ�ពី័វិិធីិចូងចា� និ្ធងដោចូៀសវាងការដោកីត់ដោ�ីងសាជាថីិ ី
ន្ធិង�ត�់អត់ថន័្ធយ��់�ះ "មិន្ធដែ����ដោភ្នំើចូ"។ អំកចូូ�រួមបាន្ធដោរៀ�រា�់អាីដែ��ពួ័កដោគគិត់ថ្នា
ជន្ធរងដោប្រគា�ប្រត់� វិការ���ុត់ ឬអាីដែ��ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញ���ុត់ចូ�ដោពា��ញ្ញាារ�ស់ប្រកុមព័ួកដោគ។ 
អំកចូូ�រួមបាន្ធចូូ�រួម�ាង�អដោ�ីការង្ការដោន្ធ�ដោ�យសារមាន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធដោធិាីការង្ការជាមួយ
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ជាដោប្រចីូន្ធឆ្នាំា�កំុងត់ួនាទីីជាដោប្រចីូន្ធជាមួយ ន្ធិងដោប្រ�ព័ ី

អ.វិ.ត់.ក។ អំកចូូ�រួមបាន្ធព័ិភាកាមិន្ធប្រត់�មដែត់អ�ព័ីអាីដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�ចូង់បាន្ធដោនា�ដោទី 
��ុដែន្ធតដែថីមទ្ទា�ងដោធិាី�ូចូដោមតចូដោ�ីមបីដោធិាីឱ្យយវាដោកីត់ដោ�ីង ន្ធិង�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមទីូដោ�ដែ��ព័ួកដោគបាន្ធ
ជួ�ប្រ�ទី�កំុងការអន្ធុវិត់តការង្ការដោន្ធ�រហូត់មក��់ដោព័�ដោន្ធ�។ ពួ័កដោគក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយពិ័ចារណា
ថ្នាគួរអាចូដោធិាីអាីដោ�ីមបីប្រ�ដោសីរជាងមុន្ធ ដោហីយន្ធ�ងដោគា�ការណ្ឌ៍ ន្ធិងគុណ្ឌត់នៃមើរួមគួរ�ញ្ជីច��ដោ�
កំុងកមិវិិធិីនាដោព័�អនាគត់។

ដោ�កំុងដោព័�សិកាាសាលានៃថីៃទីី2 អំកចូូ�រួមបាន្ធ�ន្ធតជដែជកដោ�កំុងប្រកុមរ�ស់ពួ័កដោគ
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង��ណ្ឌង ន្ធិងប្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�ីងៗគាា សប្រមា�់ការដោរៀ�ចូ�គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមជន្ធរងដោប្រគា�
សប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់

អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�វិិសាមញ្ជីញ។ �នាា�់ព័ីសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ��ដោ�យដោលាក�ណ្ឌឌិត់ Christoph 
Sperfeldt ប្រកុមនានាបាន្ធ�ន្ធតវិគគការង្ការជាប្រកុមរ�សពួ់័កដោគដោ�ងីវិញិ ដោ�យដោ�តឹ់ដោ�កីារជ�រុញ

ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ និ្ធងយុវិជន្ធ

ការទីទីួ�សាោ�់ ន្ធិងស�ណ្ឌងសប្រមា�់អ�ដោព័ីហិងា�ើ� វិដោភ្នំទីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជដោមាះ� 

(CRSV)
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ឱ្យយមាន្ធន្ធិរន្ធតរភាព័ ការរួម�ញ្ជីច��គាា និ្ធងការដោធិាីសមាហរណ្ឌកមិរយ�ដោព័�ដែវិងនៃន្ធកិចូចខិត់ខ�
ប្រ��ងដែប្រ�ងរ�សស់ងគមស៊ីវិ�ិដោ�ីមបឱី្យយការ�ី��ាកាន់្ធដែត់ទី�ូ�ទីលូាយ។ អំកចូូ�រមួប្រត់� វិបាន្ធដោសំី
ឱ្យយពិ័ចារណាអ�ពី័វិធីិិកសាងសាា�័ន្ធកម័ុជាដោ�ីមបីមាន្ធអ�ណាចូ�ន្ធត និ្ធងដោធិាីជាគ�រូសប្រមា�់ត់��ន្ធ់ ន្ធិង
ព័ិភ្នំព័ដោលាក។ ការព័ិភាកាដោ�ឹត់ដោ�ីការកសាងភាព័ចា�បាច់ូ ន្ធិការចូង់បាន្ធដោ�កំុងវិគគការង្ការ
ជាប្រកុមទីពីី័រមយួនៃថីៃមនុ្ធ ដោហយីអកំចូ�ូរមួប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយព័ចិារណាអ�ព័កីមវិិធីិិ ឬស�ដោណ្ឌបី្រ�ដោភ្នំទី
ណាដែ��អាចូដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការ�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់។ អំកចូូ�រួមក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ
ពិ័ចារណា�ងដែ�រថ្នាដោត់ីកមិវិិធិីដែ��មាន្ធប្រសា�់មួយចូ�នួ្ធន្ធ �ូចូបាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោ�កំុងវិគគការង្ការជា
ប្រកុមមុន្ធ អាចូយកមកព័ប្រងីកដោ�ីមបី��ដោព័ញត់ប្រម� វិការទ្ទា�ងដោន្ធ�បាន្ធដែ�រឬដោទី។

ដោ�កំុងវិគគដោន្ធ� អំកចូូ�រួមបាន្ធ��ដោព័ញភារកិចូច�ដែន្ធថមដោ�យប្រត់� វិប្រពាងដោសចូកតីដែថីើង
ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធស�ដោណ្ឌី ដោ�យដែ�អកដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីប្រកុមរ�ស់ព័ួកដោគ។ ដោសចូកតីដែថីើងសដោងេ�ដោន្ធ� 
រួម�ញ្ជីច��កថ្នាខណ្ឌឌសតីព័ី ការរួមចូ�ដែណ្ឌក��់កម័ុជាទ្ទា�ងមូ� ន្ធិងវិិធិីដោធិាី�ាងណាឱ្យយវាជាគ�រូ
សប្រមា�់ត់��ន្ធ់ ន្ធិងព័ិភ្នំព័ដោលាក ដោ�ីមបីដោប្រត់ៀមសប្រមា�់វិគគប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគដោ�ីកទីី1 ដែ��បាន្ធ
ប្រ�ប្រព័�ត់តដោ��នាា�់ព័ីសប្រមាកអាហារនៃថីៃប្រត់ង់ដោ�នៃថីៃទីី2។

ដោ�រដោសៀ�ដោនា� អំកចូូ�រួមបាន្ធចូូ�រួមកំុង "វិគគប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគ" ដោ�យបាន្ធ�ង្កាាញ
សដោងេ�នូ្ធវិអាដីែ��ប្រកុមបាន្ធព័ភិាកាកន្ធើងមក និ្ធងបាន្ធដោ�កីដោ�ីងអ�ព័តី់ប្រម� វិការ និ្ធងកងា�់ស�ខាន់្ធ
ៗដោ�កំុងប្រ�ធាន្ធ�ទីរ�ស់ពួ័កដោគ។ អំកចូូ�រួមបាន្ធដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័គាាដោ�វិិញដោ�មក ដោហីយ
បាន្ធចា�់ដោ�តីម�ដ�់ដោ���់សប្រមា�់កមិវិិធិី ទីសីន្ធ�ដោ�ីដោគា�ការណ្ឌ៍ ន្ធិងត់នៃមើរួមគាា ន្ធិង
មត់ិដោ���់ដោ�ី�ទី�ង្កាាញរ�ស់គាាដោ�វិិញដោ�មក។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ បាន្ធដែចូករំដែ�ក
ដោ���់ ន្ធិង�ង្កាាញ្ជីប្រ�ត់ិកមិរ�ស់ខើួ ន្ធ�ងដែ�រ។

ដោ�កំុងវិគគការង្ការជាប្រកុមដោ�កីទី4ី ដោ�នៃថីៃទី ី2 អកំចូ�ូរួមបាន្ធ�ន្ធតការពិ័ភាកាដោ�សី�ដោណ្ឌី
រ�ស់ពួ័កដោគ ដោហយីជាព័ដិោសសប្រត់� វិបាន្ធដោសំឱី្យយគិត់គូរអ�ព័កីារ�ស្ត្រញ្ញាា�ដោយន្ធឌ័រ័ និ្ធងវិធិិដីោធិា�ីាងណា
�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងដែ��មិន្ធទ្ទាន់្ធបាន្ធ�ក់ចូូ�ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីរ�ស់ព័ួកដោគ។ វិគគដោន្ធ�ដោ�ឹត់ដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការ�ក់�ញ្ជីច�� និ្ធងការទីទីួ�សាោ�់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
ទ្ទា�ងអស់។ ការសងកត់់ធិៃន្ធគ់ដឺោ�កីារយកចូតិ់តទុីក�ក់ចូ�ដោពា�ជន្ធជាត់ភិាគត់ចិូ ន្ធងិសាសនា និ្ធង
ព័ប្រងីកការចូូ�រួម និ្ធង�ទីធ��សប្រមា�់ដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។

ដោ�នៃថីៃទីី5 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 មួយប្រព័�កនៃន្ធនៃថីៃសិកាាសាលាចុូងដោប្រកាយ បាន្ធដោ�ឹត់
ដោ�កីារដោប្រត់ៀមដោធិា�ីទី�ង្កាាញជាប្រកុមចុូងដោប្រកាយដោ�ដោព័�រដោសៀ�ដោនា�កំុងវិគគដោព័ញអងគរយ�ដោព័�
ដោប្រចូីន្ធដោមាាង។ ដោ�ដោព័�រដោសៀ� ប្រកុមទ្ទា�ង 07 ដែ��បាន្ធដោ�ឹត់ដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីជាក់លាក់ចូ�ន្ធួន្ធ 
07 បាន្ធដោធិាី�ទី�ង្កាាញចុូងដោប្រកាយអ�ព័ីស�ដោណ្ឌីដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីរ�ស់ពួ័កដោគ ដោ�យដែ�អកដោ�ី
កិចូចព័ភិាកាការង្ការជាប្រកុម�ាងសកមរិ�សពួ់័កដោគកំុងរយ�ដោព័�សិកាាសាលាចូ�ន្ធនួ្ធ�នីៃថីៃ។ ប្រកុម
ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ប្រត់� វិបាន្ធ�ដ�់ឱ្យកាសដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងដោន្ធ� ន្ធិងដែចូករំដែ�ក
អារមណ៍ិ្ឌ ន្ធងិកតសីងឹ�មរ�សពួ់័កដោគសប្រមា��់�ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�រ់�ស ់អ.វិ.ត់.ក 
នាដោព័�ខាងមុខ។ ការចូ�ូរមួ�ាងសកមរិ�ស់ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុងការព័ភិាកាប្រកុម
រ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងដោ�កំុងវិគគប្រ�ជុ�ដោព័ញអងគ បាន្ធ�ង្កាាញឱ្យយដោ�ីញនូ្ធវិត់នៃមើដែ��មិន្ធអាចូកាត់់នៃថីើ
បាន្ធកំុងការ�ត�់ចូកេុវិិស័យអ�ពី័អាីដែ��ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី សងឹ�មថ្នាន្ធ�ង
ដោ�ញីដោ�ចូដោចូញជារូ�រាងតាមរយ���ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស� ់ដោ�យធានាថ្នាស�ដោ�ង
រ�សពួ់័កដោគប្រត់� វិបាន្ធសា�ឹ ់និ្ធង�ក�់ញ្ជីច��ដោ�យ�ា�ដ់ោ�កំុងស�ដោណ្ឌ។ី ដោ�កំុងដែ�កំ�នាា�់នៃន្ធ
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របាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ� ដោយងីន្ធ�ងដោរៀ�រា��់មអតិ់អ�ព័កីារព័ភិាការ�សប់្រកុមន្ធមួីយៗ អ�ព័វីិគគការង្ការជា
ប្រកុម វិគគដោព័ញអងគ ន្ធិង�ទី�ង្កាាញចូុងដោប្រកាយរ�ស់ប្រកុមដោ�នៃថីៃសិកាាសាលាចូុងដោប្រកាយ។ ���ូង 
ដោយីងខៀុ�ន្ធ�ងសដោងេ�ស�ដោណ្ឌីពី័ប្រកុមដោ�ីងៗគាាកំុងតារាងខាងដោប្រកាម (ដោហីយកំុងករណី្ឌប្រកុមទីមីួយ 
ដែ��មាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ �ញ្ជីីីនៃន្ធត់ប្រម� វិការ ន្ធិងគ�ន្ធិត់ដែ��ព័ួកដោគប្រ�មូ�បាន្ធ)៖

• �ដោងកតី់សមាគមសប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម ដែ��គា�ប្រទី
ដោគា�ន្ធដោ�បាយសប្រមា�អំ់ករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័វិយ័ចូ�ណាស ់ដោហយី
ប្រត់� វិដែត់មាន្ធន្ធរិន្ធតរភាព័សប្រមា�់រយ�ដោព័�យរូ

• ព័័ត៌់មាន្ធប្រត់� វិដែត់�ត�់ឱ្យយដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី - រួមទ្ទា�ងការ
�ណឹ្ឌ���ណាា�ជ�នាញជីវិិត់សប្រមា�កូ់ន្ធៗរ�ស់ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ

• ចូូ�រមួកុំងសិកាាសាលាណាមួយអ�ព័ជីន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ
�ឋ�បដោវិណី្ឌ - ព័រី ឬ �ី�ងកំុងមយួឆ្នាំា�

• ទីវិាចូងចា� 20 ឧសភា

គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� ០1

• �ណ័្ឌៈសមធិម៌ដែ��ប្រត់� វិដែចូកចាយ��ដ់ោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ី- កាត់
សប្រមា�ដ់ោសវា/ការព័ាបា�សខុភាព័ដោ�យឥត់គតិ់នៃថីើ ឬ �ញ្ជីច�ុត់នៃមើ

• ដោរឿងរាាវិដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីប្រត់� វិដែត់�ញ្ជីច��កុំងកមវិិិធិសិីការ�ស់
សាលា

• ឱ្យសថី�ុរាណ្ឌ ន្ធងិវិិធិពី័ាបា�ដែ��ប្រត់� វិសរដោសរកំុងដោសៀវិដោ�ដែណ្ឌនា� 
(ឧ. ការដោប្រ�បី្របាសដ់ែ�ើដោឈីឺ និ្ធងរកុេជាត់។ិ�។)

• ការពារដោករ��ដែណ្ឌ�នៃន្ធសកេកីម ិនិ្ធងឯកសាររ�ស ់អ.វិ.ត់.ក

• ការព័ាបា�តាមដោវិជីសាប្រសដទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ង�ញ្ញាាសខុភាព័�ើ� វិចិូត់ត 
ជាព័ដិោសស សប្រមា�ដ់ោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីែ��មាន្ធវិយ័ចូ�ណាស់
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• ការគូសដែ�ន្ធទីទីីតីា�ងដែខរិប្រកហមដោ�កម័ុជា (ប្រត់� វិបាន្ធអភិ្នំវិឌ័ឍ�ដែន្ធថម
ដោទីៀត់�នាា�់ព័ីសិកាាសាលា សូមដោមី�ដែ�ំក�នាា�់សប្រមា�់ស�ដោណ្ឌី
ដែ��ទីទីួ�បាន្ធ�នាា�់ពី័សិកាាសាលា)

• LDC អាចូដោ�ីរត់ួនាទី�ីាងស�ខាន្ធ់ដោ�ីការរំ��កការចូងចា�។

• សហការជាមួយប្រកសួងសុខាភ្នំិបា� ប្រកសួងសងគមកិចូច អត់ីត់
យទុីធជន្ធ និ្ធងយវុិនី្ធតិ់សមបទ្ទា ប្រកសួងការង្ការ និ្ធង�ណឹ្ឌ���ណាា�
វិិជាាជីវិ� គជ�ជ ប្រកសួងមហានៃ�ៃ

• ដោធិាកីាររួមគាាជាមួយសមាគមមន្ធសុីចាស់ដែ��មាន្ធរចួូដោហយី ដោរៀ�ចូ� 
ន្ធងិ�ដោងកតី់ដោ�ងីដោ�យប្រកសងួសងគមកចិូច ដែ��មាន្ធដោ�ថ្នាាក់ម�ូ�ាន្ធ

• ការដោ�កីកម័សស់ខុភាព័ ន្ធងិគុណ្ឌភាព័ជវិីិត់រ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�/អកំ
រសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិិត់កុំងរ��ដែខិរប្រកហម តាមរយ�ការព័ប្រង�ងរចូនាសម័័ន្ធធ
គា�ប្រទីសងគម និ្ធង SDGs កមុ័ជា

• ដែសាងយ�ពី់័ប្រក�ខណ័្ឌឌ យន្ធតការ សមាហរណ្ឌកម ិការ�ស្ត្រញ្ញាា�
ដោយន្ធឌ័័រ ន្ធងិជន្ធជាត់ភិាគត់ចិូដែ��មាន្ធប្រសា�់

• �ណ្ឌៈសាររ�ស ់អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិដែត់ដោរៀ�ចូ�តាមរដោ�ៀ�ង្កាយប្រសួ�ដោប្រ�ី 
ដោ�ីមបអីនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយចូូ�ដោប្រ�ីបាន្ធទូី��ទូីលាយ���ុត់ដោ�កាន់្ធអំកដោប្រ�ីប្របាស់
�៏ធិ�ទូីលាយ���ុត់ ដោ�យរមួ�ញ្ជីច��ន្ធវូិចូ�នួ្ធន្ធឯកសារដោប្រចូនី្ធ���ុត់ដែ��
អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ អាប្រស័យដោ�ីការចាត់់ថ្នាាកដ់ោ�ងីវិិញដោ�យដោ�ប្រកម 
ដោ�យមាន្ធជ�ន្ធយួព័មីស្ត្រន្ធតចីូា� ់និ្ធងអកំ�ដោចូចកដោទីសដែ��ប្រគ�ប់្រគងដោ�យ
�ា�់ដោ�យដោ�ប្រកម ដោហយីប្រត់� វិដែត់ជាដែ�ំកមយួនៃន្ធគដោប្រមាងភាា��់ណ័្ឌៈសារ

• ទី�ូ�ទូីលាយ។

• ការ�ដោងកតី់ត់�ណ្ឌភាា�់ដោ�កាន្ធ�់ណ្ឌៈសារដែ��មាន្ធប្រសា�់ ដោ�ីមបធីានា
បាន្ធនូ្ធវិការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ទ្ទា�ងអស។់ ការ�ដែន្ធថម និ្ធងការភាា�ស់កេកីម ិ
ន្ធងិដោរឿងរាាវិរ�សដ់ោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីជាមយួន្ធ�ងគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី
រ�សអ់ងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�សប្រមា�គ់ដោប្រមាងអន្ធតរកមិ

• ការចាត់់ថ្នាាកដ់ោ�ងីវិិញសប្រមា�ក់ារចូូ�ដោប្រ�ីប្របាសឯ់កសាររ�ស ់
អ.វិ.ត់.ក �ាងទូី��ទីលូាយ���តុ់ - ដោ�យមាន្ធដោគា�ការណ៍្ឌមនិ្ធ�ងក
ដោប្រគា�ថ្នាាក់

• គា�ប្រទី WESU/VSS កុំងការ�ន្ធត/�ន្ធតកមិវិិធិកីារពារសប្រមា�ដ់ោ�មី
�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធងិសាកីី

• គា�ប្រទីដោមធាវីិដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ, CPLCLs, VSS ដោ�ីមបទី្ទាក់ទីង
ដោ� ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីទ្ទា�ងអស ់ន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីងដោទីៀត់
អ�ព័កីារ�ញ្ជីច�ក់ារង្ការរ�ស ់អ.វិ.ត់.ក

ស្តីុ�ភាាពីផេ� វចិត្តី កាារពីាាបាាលារបួស្តីផេ� វចិតី្ត 

បណ៍ៈស្តីារ និ្ធងឯកាស្តីារ កាារកាារពីារស្តីាកាា� ន្ធិងគ្រោះ�ើម្មបណឹឹ៍ងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�

ទំ�ត្តា�ង�បវត្តីិស្តីា�ស្តីី ប�ជន្ធ�យ�ឋាន្ធ និ្ធងស្តីកាម្មមភាាពីនៃន្ធកាារចងចា� 
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• ការប្រ�មូ�ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ន្ធិងដោរឿងរាាវិពី័អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ រួមទ្ទា�ង
ពី័អត់ីត់អកំជា�់�ុ�ដោ�មជឈមណ្ឌឌ�សន្ធតិសុខ

• �ីព័ា�ាយដោករ��ដែណ្ឌ�រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក - ដែ�អកដោ�ី�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ
ជាមួយ Nuremberg ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធរកាទីកុជាទីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត 
ន្ធិងសារមន្ធៃីរ ដែ���ូចូគាាដោន្ធ�ដែ�រសប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក
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• មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារដោ�ឹត់ដោ�ដីែខិរដោប្រកាម ន្ធងិដោវិៀត់ណាម - ដោ�ឹត់ដោ�ី
ទីីតា�ងឧប្រក�ិឋកមដិោ�ជតិ់ពួ័កដោគដោ�តាដែកវិ កំុងវិត់តប្របាសាទី - ដោ�ជតិ់

• សហគមន៍្ធរ�សព់័កួដោគ

• ការការពារសងគម ការចូូ�ដោ�កាន្ធឯ់កសារអត់តសញ្ញាាណ្ឌ

• មជឈមណ្ឌឌ�សប្រមា�់កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ ដែ��នៃ�គូន្ធីមួយៗ 
(អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ន្ធងិសាា�័ន្ធរ�ឋ) អាចូនា�មកនូ្ធវិចូ�ដោណ្ឌ���ង 
ជ�នាញ និ្ធងជ�នាញកុំងវិិស័យរ�សព់័កួដោគ និ្ធងគា�ប្រទីគាាដោ�វិិញដោ�មក
ដោ�យដែ�អកដោ�វិីិសយ័ដោ�ីងៗគាា

• កមវិិិធីិដោ�ើយីត់�សប្រមា�់ការគា�ប្រទីសខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត ន្ធងិការព័ន្ធយ�់អ�ព័ី
រ�សួសប្រមា�់ទ្ទា�ងអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវិីិត់ ន្ធងិយវុិជន្ធ

កាារស្តីន្ធទន្ធាអំន្ធរីជ�ន្ធាន្ធ់ ន្ធិងយុវជន្ធ

ជន្ធជាតិ្តភាា�តិ្តច ន្ធិងស្តីាស្តីន្ធា

• សមាគមអំករសរ់ាន្ធមាន្ធជវិីិត់សប្រមា�អ់ត់តី់ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធរ��
ដែខិរប្រកហម

• ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធសតពីី័ការអ�រំ់សន្ធតភិាព័ ដោ�ីមបអីភ្នំវិិឌ័ឍជ�នាញ
កុំងការដោ��ប្រសាយជដោមាះ�ដោ�យអហងិា

• សាា�ន័្ធប្រសាវិប្រជាវិ និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ�ចូា�់ ដោ�មីបដីោ�កីកមស័ស់កមិភាព័
ប្រសាវិប្រជាវិ • ការព័ាបា�ដោវិជីសាស្ត្រសត និ្ធងជ�ន្ធយួសខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត ប្រត់� វិបាន្ធដោធិាដីោ�ងី

ដោ�យឥត់គិត់នៃថីើ��អំ់ករសរ់ាន្ធមាន្ធជវិីិត់ទ្ទា�ងអស់

• ការ�ដោងកតី់សមាគមជន្ធរងដោប្រគា� • កសាងដោចូតិ់យប្រគ�ដ់ោខត់ត ប្រកុង

សិ្តីទំធិទំទំួលាបាាន្ធយុត្តីិធាម៌្ម ន្ធិងជ�ន្ធួយខែផំកាចបាប់

• ការអ�់រំអ�ព័ីប្រ�វិត់តរិ�ស់រ��ដែខរិប្រកហម - ការរួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុង
កមិវិិធីិសិការ�ស់សាលា ��ុដែន្ធតចា�បាច់ូប្រត់� វិរួម�ញ្ជីច��ការដោ�ឹត់
ដោ�ដោ�ី SGBV

កាារទំទួំលាស្តីគាលា់ ន្ធិងស្តី�ណ៍ងស្តី�ម្មាប់អំ�គ្រោះពីើហិ៊ុងាាផេ� វគ្រោះភាទំទំាកា់ទំងន្ធឹងជគ្រោះម្មេះ� (CRSV)

• ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ដោ�កប្រមិត់សហគមន្ធ៍ ន្ធិងប្រគួសារ ដោ�យ
ដោ�ឹត់ដោ�ីជ�នាញ ន្ធិងការកសាងសមត់ថភាព័

០5

០7

០8

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល125



ឯ.ឧ ដែកវិ ដោរ�មី រ�ឋមស្ត្រន្ធតីប្រ�ត់ិភ្នំូអមនាយករ�ឋមស្ត្រន្ធតី ប្រ�ធាន្ធគណ្ឌ�កមាះធិិការសិទីធិមនុ្ធសី 
កម័ុជា ន្ធិង អន្ធុប្រ�ធាន្ធអចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ប្រកុមការង្ការ អ.វិ.ត់.ក រ�ស់ រាជរ�ាភ្នំិបា� ដែថីើងសុន្ធៃរក
ឋាដោ�ីក  ដោ�នៃថីៃ ទីី1 នៃន្ធសិកាាសាលា ។

ដោទ្ទា��ីជាពួ័កដោគមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធរំព័�ងថ្នាឱ្យយដោរៀ�ចូ�គដោប្រមាង
ជាក់លាក់មួយ ឬ ដោធិាី�ទី�ង្កាាញ ក៏��ុដែន្ធត ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់គឺប្រត់� វិ

សា�់ឹពួ័កដោគដោ�យ�ា�អ់�ព័តី់ប្រម� វិការ និ្ធងការចូងប់ាន្ធ ន្ធងិ
ដោសចូកតីរំព័�ងទុីកព័ីការចូូ�រួមសិកាាសាលាដោន្ធ�។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធ
ដោ�ើៀត់ឱ្យកាសដែចូករំដែ�កជាមយួសិកាាសលាអ�ព័�ីញ្ជីីកីារង្ការអាទីភិាព័
ចូ�ន្ធនួ្ធប្របា�� ីន្ធងិត់ប្រម� វិការដែ��ព័កួដោគសងឹ�មថ្នាន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធដោ�ើយីត់�
តាមរយ�សិកាាសាលា ន្ធិង�ន្ធតការអភ្នំិវិឌ័ឍ តាមរយ�មុខង្ការដែ��
ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។

ទីីមួយ ពួ័កដោគចូង់ដោ�ីញការ�ដោងកីត់សមាគមជន្ធរងដោប្រគា�
សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខិរប្រកហម។ ព័ួកដោគទីទួី�សាោ�់ថ្នា
ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកាន់្ធដែត់ចាស់ ដោហីយមន្ធុសីជាដោប្រចូីន្ធមាន្ធ
អារមិណ្ឌ៍ថ្នាពួ័កដោគហាក់�ូចូជាមិន្ធបាន្ធទីទីួ�យុត់តិធិម៌ ដោហីយបាន្ធ
�ន្ធតរសដ់ោ�ដោ�យមន្ធៃ�ិសងីយ័ថ្នាដោត់ពួី័កដោគន្ធ�ងដោធិា�ីាង�ូចូដោមតចូ។ 
ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយមាន្ធសមាគមជន្ធរងដោប្រគា�ចូុ��ញ្ជីីីជា�ើ� វិការ 
(អាចូថ្នាជាមួយរ�ាភ្នំិបា�) កំុងដោគា���ណ្ឌង�ត�់ដោវិទិីកាសប្រមា�់
ស�ដោ�ងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ព័ួកដោគបាន្ធដែចូករំ ដែ�កថ្នា 

ដោគា�ន្ធដោ�បាយណាមយួប្រត់� វិដែត់មាន្ធន្ធរិន្ធតរភាព័កំុងរយ�ដោព័�ដែវិង 
ដោ�យសារព័ួកដោគមាន្ធអាយុកាន់្ធដែត់ដោប្រចូីន្ធ។

ទីី2 ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធ "�័ណ្ឌៈ
សមធិម៌" ដោ�ីមបីដែចូកជូន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ កំុង
ដោគា���ណ្ឌងថ្នា កាត់ដោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់សប្រមា�់ដោសវា
សខុភាព័ និ្ធងការព័ាបា�ដោវិជសីាស្ត្រសត កំុងត់នៃមើទ្ទា� ឬ ឥត់គតិ់នៃថីើ។ 
ប្រ�ព័័ន្ធធអត់តសញ្ញាាណ្ឌ�័ណ្ឌៈដែ��ដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង
ឯកសារមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��បាន្ធទីទួី�មុន្ធសិកាាសាលា �ូចូដោ�កំុង
របាយការណ្ឌរ៍�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ។៍ ប្រកុមដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌបីាន្ធទីទី�ួសាោ�ថ់្នា ដោ�មីបឱី្យយគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីដែ��ដោន្ធ�អាចូ
ដោកីត់ដោ�ីង ចា�បាចូ់ប្រត់� វិមាន្ធការគា�ប្រទីដែ�ំកហិរញ្ជីញវិត់ថុ ឬ កញ្ជីច�់ថីវិិកា 
ដែ��ជាប្រក�ខ័ណ្ឌឌជ�ន្ធួយ��់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��ដោន្ធ�ន្ធ�ង
ដោ�ីកទី�កចូិត់តព័ួកដោគ�ដែន្ធថមដោទីៀត់ តាមរយ�ការ�ត�់វិិភាគទ្ទាន្ធ��់
ព័ួកដោគដែ��បាន្ធចូូ�រួមជាដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងដែចូករំដែ�ក
ដោរឿងរាាវិនៃន្ធអកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។

០1

កាំ�ងវ�គ�បជុ�គ្រោះពីញឹអំងគកា�ណ៍ាត្ត់នៃថ្មីៃទំ�២ កាំ�ង
គ្រោះពីលាស្តីិកាាាស្តីាលាា គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�
�ត្ត�វបាាន្ធផីល់ាឱកាាស្តី��ប�ង ន្ធិងស្តី��ាន្ធ់ប�ផុត្ត 
ខែចការំខែលាកាជាម្មួយអំំកាច�លារួម្ម��ប់�ំាន្ធ�វ
លាទំធផលាពិីភាាកាាារបស្តី់ពីួកាគ្រោះ�រហ៊ុ�ត្តម្មកា�ល់ា
គ្រោះពីលាគ្រោះន្ធ�។ 
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ទីសីន្ធ�ទីី�ី ដែ��បាន្ធដែចូករំ ដែ�កគឺការ�ន្ធតចូូ�រួម
សិកាាសាលាអ�ព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ។ ព័ួកដោគ
បាន្ធ�ង្កាាញកតរីកីរាយដែ��បាន្ធចូ�ូរមួសកិាាសាលា ដែ��ដោប្រ�ីប្របាស់
ជាដោវិទិីកាត់�ណាងឱ្យយត់ប្រម� វិការដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ង

រ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោហយីចូងដ់ោ�ញីសកិាាសាលាដែ��ដោន្ធ�ដោកតី់ដោ�ងី
កាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធ ជាព័ដិោសសកំុងដោព័ញមយួអាណ្ឌត់តនិៃន្ធការង្ការដែ��ដោ�
ដោសសស�់។ ចូ�ណ្ឌុចូ�អ���ុត់ ព័ួកដោគបាន្ធ�ដ�់ដោ���់ថ្នា 
សកិាាសាលាដែ��ដោន្ធ�ដោធិាដីោ�ងីព័រី ឬ ��ីងកំុងមួយឆ្នាំា� ដោប្រពា�ដោន្ធ�ន្ធ�ង
�ត�់ឱ្យកាសឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមជាដោទីៀងទ្ទាត់់ និ្ធងអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធ
អកំចូ�ូរមួកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធកំុងសកិាាសាលា។ ដោប្រ�ព័ដីោន្ធ�កម៏ាន្ធការដោសំី
ដោ�ងី�ងដែ�រថ្នា សិកាាសា�អាចូភាា�ជ់ាមួយឱ្យកាសចូ�ូរមួកំុងទីវិា
ចូងចា� 20 ឧសភា�ងដែ�រ។

ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌក៏ីបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ព័កួដោគចូងទ់ីទី�ួ
បាន្ធព័័ត់៌មាន្ធ�ដែន្ធថមដោទីៀត់។ ជាទីូដោ� ពួ័កដោគបាន្ធ�ង្កាាញអ�ព័ីការ
ខំ�ដែខងំទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមយួ អ.វិ.ត់.ក ដោមធាវីិរ�សព់័កួដោគ ន្ធងិអងគការ
មិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ពាក់ព័័ន្ធធ។ ដោ�យសារកូវិី� ន្ធិងកតាឹដោ�ីងដោទីៀត់ 
ពួ័កដោគមិន្ធបាន្ធចូ�ូរមួដោប្រចូនី្ធជាមយួ អ.វិ.ត់.ក កំុងរយ�ដោព័���នុាះន្ធ
ឆ្នាំា�ចុូងដោប្រកាយដោន្ធ� ដោហីយមាន្ធ��ណ្ឌងចូង់ចូូ�រួមជា�ន្ធត�នាា�់។ 
ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការចូូ�រួមដោន្ធ�ដែ�រ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីក៏បាន្ធ
ដែចូករំដែ�កថ្នា ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញឱ្យកាសកាន់្ធដែត់ដោប្រចូីន្ធសប្រមា�់កូន្ធៗ
រ�ស់ពួ័កដោគ ដោ�យទីទី�ួសាោ�់អ�ពី័សារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធអកំជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយ 
ដោ�យសារខើួ ន្ធកាន្ធដ់ែត់ចាស។់ ជាឧទ្ទាហរណ្ឌ ៍ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
បាន្ធដោសំឱី្យយដោរៀ�ចូ�ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�ជ�នាញ��ណ្ឌនិ្ធជវីិតិ់��់កូន្ធៗ
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។

កំុងស�ណូ្ឌមព័រទី5ី ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបីាន្ធដោសំឱី្យយ�ញ្ជីច��
ដោរឿងរាាវិរ�ស់ពួ័កដោគដោ�កំុងកមវិិធិិសិីកាដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ។ ចូ�ណ្ឌចុូ
ដោន្ធ�បាន្ធ�ង្កាាញជាថីិមីតងដោទីៀត់ន្ធវូិការខ�ំដែខងំកំុងការដោរៀ�រា�់ដោរឿងរាាវិ
រ�ស់ព័ួកដោគ ជាព័ិដោសស��់យុវិជន្ធដែខិរជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដែ��បាន្ធ
ដោកតី់មកប្រសណុ្ឌកសុខប្រសួ��នាា�់ព័កីារ�ួ�រ��រ��ដែខរិប្រកហម។ 
ព័កួដោគសងឹ�មថ្នាន្ធ�ងដោ�ីញ្ជីប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតនៃន្ធសម័យដែខរិប្រកហម�ដែន្ធថម
ដោ�ីកមិវិិធីិសិកាដែ��មាន្ធប្រសា�់ ន្ធិងការ�ក់�ញ្ជីច��ដោរឿងរាាវិ
�ា�់ខើួ ន្ធរ�ស់ពួ័កដោគកំុងកមិវិិធិីសិកាដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ ដោ�ីមបី
ឱ្យយសិសាន្ធុសិសីទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសអាចូដោរៀន្ធព័ីដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�។

ត់ប្រម� វិការទីបី្របា�មយួ ដែ��ប្រកុមដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីបាន្ធ
�ង្កាាញគ ឺការព័ាបា�ដោវិជសីាស្ត្រសត ដោហយីមិន្ធ�ចូូការដោ�កីដោ�ីងទីពី័រី
ខាងដោ�ដីោនា�ដោទី សប្រមា�ក់ារព័ាបា�ដោន្ធ� គដឺោ�តឹ់ដោ��ីញ្ញាាសុខភាព័
�ើ� វិចិូត់ត ជាពិ័ដោសសសប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដែ��មាន្ធវ័ិយ

ចូ�ណាស ់និ្ធងចាស់ៗ ដោ�យសារពួ័កដោគកាន់្ធដែត់មាន្ធត់ប្រម� វិការដោសវា
ដែ��ដោន្ធ�។ អកំខើ�បាន្ធសដែមតងដោ���់ថ្នា ពួ័កដោគបាន្ធជដែជកជាមួយ 
TPO កំុងអ��ុងដោព័�ដែ��ដោ�ទីសីន្ធកិចូចសាលាកតី ឬ អំក�នៃទី 
ដោហយីកប៏ាន្ធដោ�កីដោ�ងីថ្នា ចូ�ណ្ឌចុូស�ខាន្ធខ់ាះ�ងសប្រមា�់ពួ័កដោគគកឺារ
ដែសាងយ�់�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍កំុងនាមជាអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិង
ដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាដែ��ព័ួកដោគ�ន្ធតប្រ�ឈឺម។

ស�ដោណ្ឌទីី7ី គ�ឺដោងកតី់ដោសៀវិដោ�ដែណ្ឌនា�ដែ��ចូងប្រកងឯកសារ
ឱ្យសថី�ុរាណ្ឌ ន្ធងិរុកេជាត់ ិដែ��ដោគដោប្រ�ជីាទូីដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ 
ដោហត់�ុ�ដោ�ព័ដីោប្រកាយដោន្ធ�គដឺោ�មីបឱី្យយមាន្ធដោសៀវិដោ�ដែណ្ឌនា�ដែ��ដោន្ធ�
សប្រមា�ម់នុ្ធសីវិយ័ចូ�ណាសដ់ោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដែ���ដ�ភ់ាព័
ង្កាយប្រសួ�សប្រមា�ព់័កួដោគកំុងការដោប្រ�ីប្របាស ់និ្ធងដោធិាកីារយកនៃ�ើដោឈឺី 
ឬ រុកេជាត់ិមកដោប្រ�ីកំុងការព័ាបា� កាន្ធ់ដែត់ង្កាយប្រសួ ���់
មន្ធុសីចាស់ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។

ជាចូងុដោប្រកាយ ស�ណ្ឌមូព័រទីបី្របា��គីអឺ�ព័កីាររកាដោករ��ដែណ្ឌ� 
អ.វិ.ត់.ក។ កំុងនាមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ���ក់ឯកសារជូន្ធ 
អ.វិ.ត់.ក ��ដោព័ញពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង
បាន្ធដែចូករំដែ�កសកេកីមរិ�សពួ់័កដោគ ពួ័កដោគបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ព័កួដោគ
ចូង់ដោ�ីញដោករ��ដែណ្ឌ�ដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធរកាទីុក និ្ធងដោរៀ�ចូ�ចូងប្រកង។ 
ព័ួកដោគដោសំឱី្យយ

សហការជាមួយប្រកសួងវិ�បធិម៌ ន្ធិងវិិចូិប្រត់សិ�ប�ដោ�ីមបី
ដោធិាីការង្ការដោន្ធ�។ ដោករ��ដែណ្ឌ�ដោន្ធ�ន្ធ�ងទីទីួ�សាោ�់ព័ួកដោគថ្នាជា 
"មរត់ករស់" ដែ��សមប្រស�ប្រត់� វិដោធិាីមូ��ានី្ធយកមិសមប្រស�។

ចូ�ណុ្ឌចូចូងុដោប្រកាយ ប្រកុមដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបីាន្ធដែចូករដំែ�ក
ការ�ើុ��ញ្ញាា�ងមួយចូ�ន្ធួន្ធដោ�ដោ�ី�ញ្ជីីីត់ប្រម� វិការដែ��ពួ័កដោគបាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់។ ព័ួកដោគបាន្ធសួរអ�ពី័ត់ួនាទីីរ�ស់ខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌដីោប្រកាយព័អីាណ្ឌត់ត�ីិឆ្នាំា�នៃន្ធយន្ធតការដែ��ដោ�ដោសសស�។់ ព័កួដោគ
កប៏ាន្ធដោ�កីដោ�ងីអ�ព័រីដោ�ៀ�ដែ��រ�ាភិ្នំបា��ដោងកតី់សមាគមដោ�ថ្នាាក់
�ុ� ��ុដែន្ធតដោ�យសារ

កងា�ការអន្ធុវិត់ត និ្ធងការចូូ�រួម វាហាក់�ី�ូចូជាមិន្ធ
មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័។ ពួ័កដោគបាន្ធដោសំថី្នាអាចូចូ�ូរមួជយួមស្ត្រន្ធតមី�ូ�ាន្ធ
ដោ�ីងដោទីៀត់ កំុងការ�ដោងកីត់សមាគមជន្ធរងដោប្រគា� �ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់
ខាងដោ�ី ដោ�កំុងស�ណ្ឌូមព័រ���ូង។ កំុងនាមជាអំកចូូ�រួម
សិកាាសាលា ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីយ�់ថ្នា ព័ួកដោគអាចូ
��ដោព័ញការង្ការប្រ�ក�ដោ�យប្រ�សិទីធភាព័ ជួយអន្ធុវិត់តសមាគម�ុ�
ដែ��ដោន្ធ� ដោហីយព័ួកដោគចូង់ឱ្យយរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងអងគការនានាចូូ�រួម
កំុងការង្ការដោ�ថ្នាាកម់�ូ�ាន្ធ ដោ�យ��ងថ្នា ថ្នាាកម់�ូ�ាន្ធមាន្ធកប្រមតិ់
សមត់ថភាព័។
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ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធរមួ�ញ្ជីច��ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌពីី័ររ�ូ ដែ��
បាន្ធចូូ�រួមកំុងការព័ិភាកាជាប្រកុម ន្ធិងបាន្ធ�ង្កាាញចូកេុវិិស័យអ�ព័ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ� ដែ��បាន្ធជួយ�ដោងកីត់ទីសីន្ធ�រ�ស់ប្រកុម និ្ធង�ទី
�ង្កាាញគដោប្រមាងចុូងដោប្រកាយដោ�កំុងវិគគដោព័ញអងគកា�ព័ីនៃថីៃទីី5 
ដែខឧសភា។

ចូ�ដោពា�ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការទីទីួ�សាោ�់ អំកចូូ�រួមបាន្ធ
ដែចូករំដែ�កថ្នា ការទីទីួ�សាោ�់មាន្ធន្ធ័យថ្នាការទីទីួ�សាោ�់ប្រព័�ត់តិ
ការណ៍្ឌដែ��បាន្ធដោកតី់ដោ�ងីកំុងអតី់ត់កា� ន្ធងិការទីទី�ួសាោ�់ន្ធវូិ
�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍�៏ឈឺឺចា�់ដែ��អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់បាន្ធជួ�ប្រ�ទី�។ 
វាកម៏ាន្ធន្ធយ័ថ្នា ត់ប្រម� វិការកំុងការទីទី�ួសាោ�់ ន្ធងិទីទី�ួយកន្ធវូិអាី
ដែ��បាន្ធដោកតី់ដោ�ងី ដោហយីការទីទី�ួសាោ�់ដោន្ធ�កច៏ា�បាច់ូប្រត់� វិមាន្ធ
ប្រ�ភ្នំព័មកព័សីាា�ន័្ធចូា��់ងដែ�រ។ ការទីទី�ួសាោ�ក់រ៏មួ�ញ្ជីច��ន្ធវូិ
ការដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិ�ុគគ�ព័ីអតី់ត់កា� ន្ធិងការដែចូករំដែ�កការ
កាត់ដ់ោទ្ទាសព័អីត់តី់កា�ជាមយួសងគមកម័ុជាដែ��ដោ�ដោសសស�។់ 
ការទីទួី�សាោ�់ដោន្ធ�កប៏្រត់� វិការដោ�មីប�ីន្ធដោ���ក់ប្រមតិ់ម�ូ�ាន្ធ
�ដែន្ធថមដោទីៀត់ រួមទ្ទា�ងការទីទីួ�សាោ�់ពី័ប្រកុមប្រគួ សារ�ងដែ�រ ន្ធិង
ឱ្យកាសដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កន្ធូវិអាីដែ��ព័ួកដោគជាជន្ធរងដោប្រគា� ចូង់

ដែចូករំដែ�ក។ ការទីទីួ�សាោ�់សប្រមា�់អំកចូូ�រួមកំុងប្រកុមដោន្ធ�ក៏
មាន្ធន្ធ័យថ្នាជាទីប្រមង់�ើ� វិការនៃន្ធការទីទួី�សាោ�់តាមរយ�
អត់តសញ្ញាាណ្ឌ�័ណ្ឌៈជន្ធរងដោប្រគា��ត�់ជូន្ធដោ�យរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិង
តាមរយ�វិិញ្ញាា�ន្ធ�ប្រត់ជន្ធរងដោប្រគា��ត�់ជូន្ធដោ�យ អ.វិ.ត់.ក។

សប្រមា�់ប្រកុមដោន្ធ� ការ�ី��ាបាន្ធ�ង្កាាញព័ីការព័ាបា�
រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាា�ូចូជាការ�ឹចូ់ទី�នាក់ទី�ន្ធង
ជាមួយខើួ ន្ធដោយងី ន្ធិងសមាជិកប្រគួសាររ�ស់ដោយីង។ ការព័ាបា�
រ�ួស�ើ� វិចិូត់តកុំងន័្ធយដោន្ធ�មាន្ធន័្ធយថ្នាការប្របាប្រស័យទ្ទាក់ទីងជាមួយ
អកំដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ន្ធងិរកាទី�ិឋភាព័ព័ាបា�ដោន្ធ�សប្រមា�ដ់ោកងិ
ជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយ�ងដែ�រ។ ព័កួដោគបាន្ធព័ន្ធយ�ថ់្នា ការ�ី��ាអាចូជយួ
មនុ្ធសីឱ្យយជ�ួជុ�គាាដោ�ងីវិញិ ន្ធងិអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយពួ័កដោគរស់ដោ�ជាមយួគាា
ដោ�យសន្ធតភិាព័។ ដោ�កប្រមិត់�គុគ� វាមាន្ធន្ធយ័ថ្នាការ�ី��ាខើួ ន្ធឯង 
និ្ធងការ�ី��ាប្រគួសារ ��ដុែន្ធតក៏ចូ�ដោពា�ប្រក�ខ័ណ្ឌឌធិ� ការ�ី��ាជាត់។ិ 
ការ�ី��ាដោន្ធ�ស�ដោ�សន្ធតិភាព័យូរអដែងាង តាមរយ�ការដោ�ឹត់ដោ�ី
ការយ�់��ងជាវិជីិមាន្ធ ឬ សន្ធតភិាព័ ន្ធងិភាព័សខុ�ុមរមនា។ ប្រកុម
ក៏បាន្ធកត់់សមាោ�់�ងដែ�រអ�ព័ីត់ប្រម� វិការកំុងការ�ញ្ជីច��ជន្ធដោ�ីិស

០២

គ្រោះន្ធៅកាំ�ងវ�គកាារងារជា�កាុម្ម��ប�ង �កុាម្មទំ� ២ បាាន្ធ
ឆ្នាំេ��បញ្ញូា�ងថ្មីាកាារទំទំួលាស្តីគាលា់ កាាររំលាឹកា ន្ធិង
កាារផា�ផាាម្មាន្ធន័្ធយច�គ្រោះពីះ�ពីួកាគ្រោះ�យ៉ាង��ច
គ្រោះម្មចី និ្ធងស្តី�ម្មាប់ជន្ធរងគ្រោះ��ះ�។ 

ដោលាកប្រសី យ�ម សុធារី  អំកឯកដោទីសព័ាបា�តាមចូិត់តសាស្ត្រសត អំកប្រ��កាការខាង  
សន្ធតិភាព័ន្ធិងវិិវាទី ន្ធិង សាា�និ្ធក/នាយកប្រ�ត់ិ�ត់តិ នៃន្ធ ដោសំហា ដែថីើងសុន្ធៃរកឋាគន្ធើ�� ដោប្រកាម
ចូ�ណ្ឌងដោជីងថ្នា "��ដោណ្ឌីរនៃន្ធការព័ាបា�ជន្ធរងដោប្រគា�-អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់," ដោ�នៃថីៃទីី1 
នៃន្ធសិកាាសាលា ។
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ដោ�កំុងការសន្ធៃនា ប្រ�សិន្ធដោ�ីវាជួយសប្រមា�ទីកុេ��បាកជន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធងិគា�ប្រទីការយ�់��ងអ�ព័សីកមភិាព័កន្ធើងមកកាន្ធដ់ែត់ប្រ�ដោសរីដោ�ីង។

ចូ�ដោពា�ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការចូងចា� ប្រកុមបាន្ធព័ិភាកាគាាថ្នា វា
មាន្ធន័្ធយថ្នា ការចូងចា�ព័ីអត់ីត់កា� ដោហីយវាអាចូរួម�ញ្ជីច��ទ្ទា�ង
ការចូងចា��អ ន្ធងិអាប្រកក់។ ការចូងចា�ចា�ដ់ោ�តមីថីត់ទីកុដោ�ដោព័�ការ
ចូងចា�រយ�ដោព័�ដែវិងបាន្ធ��ដោណ្ឌីរការ ��ុដែន្ធតចូ�ណុ្ឌចូដោន្ធ�ក៏អាចូ�ដោងកីត់
ការរងទុីកេ និ្ធងរ�សួ�ើ� វិចូតិ់ត�ងដែ�រ ដោ�ដោព័�ចូងចា�ដោរឿងរាាវិអាប្រកក។់ 
សមាជិកប្រកុមបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ការចូងចា�គួរដែត់រួម�ញ្ជីច��ទ្ទា�ង
ចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធងត់ប្រម� វិការកំុងការព័ាបា�រ�សួដោ�យសារការចូងចា�
មួយចូ�ន្ធនួ្ធ�ងដែ�រ។ ការចូងចា�កម៏ាន្ធន្ធយ័ថ្នា ការដែចូករំដែ�កអារមណិ្ឌ៍
ទ្ទា�ងដោន្ធ�ពី័អត់តី់កា� ដោហយីដោប្រ�ីប្របាស់ដោ�មីបចីូងចា�ដោរឿងអត់តី់កា� 
ន្ធិងដែចូករំដែ�កដោ�កាន្ធ់ដោកិងៗជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។

សមាជិកប្រកុមបាន្ធពិ័ភាកាអ�ពី័អាីដែ��ព័ួកដោគអាចូដោធិាីបាន្ធ
សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោហីយបាន្ធង្កាកដោ�រកដោ�ីម

�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ�កំុងប្រកុម ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កនូ្ធវិអាីដែ��
ពួ័កដោគចូង់ដោ�ញីទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងដោគា�ការណ៍្ឌរមួ និ្ធងត់នៃមើសប្រមា�់កមវិិធីិិ
នាដោព័�អនាគត់។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌទ្ទា�ងពី័រនាក់កំុងប្រកុម 
(ដោព័ប្រជ ប្រសី�� ន្ធិង ម�ន្ធ សុធា) ដែចូករំដែ�កថ្នា ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញ
ការ�ីព័ា�ាយ�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�កាន្ធត់់��ន្ធ�់ចូប់្រស�� ដោ�មីប�ីដោងកតី់
ន្ធិរន្ធតរភាព័ ដោហីយកមិវិិធីិណាក៏ដោ�យគួរមាន្ធភាព័រាក់ទ្ទាក់ជាមួយ
ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីមបីអាចូឱ្យយពួ័កដោគដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិ�ដែន្ធថមដោទីៀត់។ 
ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌកីប៏ាន្ធដែចូករំដែ�ក�ងដែ�រថ្នា ព័កួដោគអាចូជយួ
ជូន្ធ��ណ្ឌ�ង��់ជន្ធរងដោប្រគា�អ�ព័ី អ.វិ.ត់.ក និ្ធង��ដោណ្ឌីរការយុត់តិធិម៌
បាន្ធ។ ត់ប្រម� វិការស�ខាន្ធរ់�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�ដែ��ព័កួដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់គឺ់
ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័ និ្ធងសុខុមា�ភាព័។ ការដោធិាីឱ្យយប្រ�ដោសីរដោ�ីងនូ្ធវិ
កប្រមិត់ជីវិភាព័រ�សជ់ន្ធរងដោប្រគា�ប្រត់� វិបាន្ធគសូ�ញ្ញាាកថ់្នា ការដោធិាដីែ��
ដោន្ធ�ជយួសប្រមួ�សាាន្ធភាព័ប្រ�ចា�នៃថីៃរ�សព់័កួដោគ ដោហយីអាចូ�ត�់ឱ្យយ
ព័ួកដោគន្ធូវិអារមិណ្ឌ៍សន្ធតិភាព័ និ្ធងឱ្យកាសរីករាយន្ធ�ងជីវិិត់មតងដោទីៀត់។

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�កំុងប្រកុមដោន្ធ�កប៏ាន្ធដោ�ីកដោ�ងីអ�ពី័
ត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងការទីទួី�សាោ�់ទីប្រមង់មួយចូ�ន្ធួន្ធ 
ជាពិ័ដោសសប្រ�សនិ្ធដោ�ពួី័កដោគបាន្ធចូ�ូរមួជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ។ី 
ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ រដោ�ៀ�ដែ��ដោ�ីម

�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 បាន្ធទីទួី��ិខិត់
ព័តី់លុាការបាន្ធ�ង្កាាញឱ្យយដោ�ញីពី័ទីប្រមងន់ៃន្ធការទីទី�ួសាោ� ់ដោហយី
ការអន្ធវុិត់ត�អដែ��ដោន្ធ�គរួមាន្ធការទីទួី�សាោ�ដ់ោន្ធ�មតងដោទីៀត់ដោ�កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូអន្ធុវិត់តតាម

រយ�កិចូចប្រ�ជុ�ដែ��ដោរៀ�ចូ�ជាមួយរ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីមបីជួ� ន្ធិង
សដែមតងការទីទួី�សាោ�់ជន្ធរងដោប្រគា� ជាព័ិដោសសដោ�ថ្នាាក់

មូ��ាន្ធ។ ព័ួកដោគបាន្ធ�ត�់អនុ្ធសាសន៍្ធឱ្យយ�ន្ធតការប្រ�មូ� 
ន្ធិងចូងប្រកងឯកសារសកេីកមិដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិង

សកេីកមិជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងត់ប្រម� វិការកំុងការត់សុូមតិ់សប្រមា�់
សាា�័ន្ធដោ�ីងដោទីៀត់ ដោ�មីបដីោ�តឹ់ដោ�ីខើ�មសារនៃន្ធដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ� ស�ដោ�
ធានាបាន្ធនូ្ធវិការរកាទុីកនូ្ធវិ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធរ៍�សពួ់័កដោគ។ ឯកសារដោន្ធ�
មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ ដោ�យសារដោ�ីម

�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌបាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា ដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ
មិន្ធសូវិដោជឿដោរឿងរាាវិអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោទី ដោហយីការរកាទីកុ
ន្ធូវិដោរឿងរាាវិដែ��ដោន្ធ�ន្ធ�ងជួយឱ្យយពួ័កដោគដោជឿ ដោហីយ�នាា�់មកយ�់ព័ីអាី
ដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីង។ ការ�ក់�ដែន្ធថមដោរឿងវាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�ជាមួយរូ�ថីត់
ន្ធ�ងមាន្ធប្រ�ដោ�ជន្ធ ៍ដោហយីអាចូមិន្ធឱ្យយមាន្ធការ��ដោភ្នំើចូដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�
បាន្ធ។

អកំចូ�ូរួមដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធ�ដែន្ធថមដោ�កីារពិ័ភាកាដោន្ធ� ដោហយី
បាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា សកមិភាព័កំុងអ��ុងដោព័�អាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�
ដោសសស�់អាចូដោ�ឹត់ដោ�ីដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័កប្រមិត់ខ័ស់សប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា� ដោហយីវាអាចូភាា�ជ់ាមយួគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីដោ�ីងដោទីៀត់�ចូូជា
វិធិាន្ធការជ�ន្ធយួសងគម (ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ការដោ�ៃរសាចូប់្របាក)់។ ប្រកុមកប៏ាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់អ�ពី័ត់ប្រម� វិការកំុងការចូងប្រកងឯកសារ ន្ធិងដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិ
ជន្ធរងដោប្រគា� ប្រសដោ�ៀងន្ធ�ងអាដីែ��ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបីាន្ធដែចូករដំែ�ក 
ន្ធងិដោ�មីបអីភ្នំវិិឌ័ឍកមវិិធិិសិីកា�ដែន្ធថមដោទីៀត់ ដោ�យរមួ�ញ្ជីច��ទី�ិឋភាព័
�រ៏ស់រដោវិកី�ដែន្ធថមដោទីៀត់ �ូចូជា រូ�ភាព័ (ប្រ�សិន្ធដោ�ពួី័កដោគមនិ្ធ [���ទីងគចិូ
�ើ� វិចិូត់ត] ដោ�ីងវិញិដោនា�ដោទី)។ ប្រសដោ�ៀងដោ�ន្ធ�ងអាដីែ��ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណ្ឌបីាន្ធដែចូករំដែ�កដែ�រ ព័កួដោគបាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�សីារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធ
ការជួយជន្ធរងដោប្រគា�-អកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ តាមរយ�ការដែថីទ្ទា�សខុភាព័
ទីូដោ� ន្ធិងការព័ាបា��ើ� វិចូិត់ត ជាព័ិដោសស ដោ�ត់��ន្ធ់�ច់ូប្រស�� 
ន្ធិងត់ប្រម� វិការកំុងការជួយជន្ធរងដោប្រគា�ព័ាបា�ន្ធូវិការចូងចា�មិន្ធ�អ 
ដោ�ីមបឱី្យយព័ួកដោគជាស�ដោសបីយ�ើ� វិចិូត់ត។

កំុងការក�ណ្ឌត់ដ់ោគា�ការណ្ឌ ៍ន្ធងិត់នៃមើរួមគាាសប្រមា�ក់មវិិធិិនីា
ដោព័�អនាគត់ អកំចូ�ូរមួបាន្ធក�ណ្ឌត់ក់ារង្ការ�ចូូខាងដោប្រកាម។ ជាដោគា�
ការណ្ឌ៍ ដោយីងប្រត់� វិគា�ប្រទី��់��ដោណ្ឌីរការនៃន្ធការ�ញ្ជីច�់ការង្ការរ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ឬ ការ�ប្រងួ មសកមិភាព័សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យសារ
ថ្នាការរពំ័�ងទីកុទ្ទា�ងអសន់្ធ�ងមនិ្ធបាន្ធសដោប្រមចូដោនា�ដោទី។ ដោយងីប្រត់� វិការ
ពិ័ចារណាដោ�មីន្ធសុីជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយ ដោហយីមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់
ប្រត់� វិការយកចិូត់តទីុក�ក់ខាះ�ងដោ�ដោ�ីនិ្ធរន្ធតរភាព័។ ជ�នួ្ធយសុខភាព័
�ើ� វិចិូត់តក៏ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ថ់្នាជាត់នៃមើរមួ�៏ស�ខាន្ធម់យួ ដោហយីត់ប្រម� វិការ
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ដោន្ធ�ប្រត់� វិមាន្ធ ដោទ្ទា�ដោប្រកាយ អ.វិ.ត់.ក �ញ្ជីច�់។ ដោ�ីមបីសដោប្រមចូបាន្ធ
ចូ�ណុ្ឌចូដោន្ធ� ប្រកុមការង្ការបាន្ធក�ណ្ឌត់�់ទីធភាព័ជ�រុញវិស័ិយសខុភាព័
សាធារណ្ឌ� ត់ប្រម� វិការការង្ការ�ីព័ា�ាយ ន្ធិងការអ�់រំឱ្យយបាន្ធ
ទីូ��ទីូលាយអ�ព័ីសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការដោរៀ�ចូ�ឱ្យយមាន្ធភាព័
ង្កាយប្រសួ�ចូ�ូដោម�ីនៃន្ធសមាារ�ទ្ទា�ងដោនា�សប្រមា�ដ់ោធិា�ី�ហាត់ដ់ែថីទ្ទា�
ខើួ ន្ធឯង។

ដោ�ីសព័ីដោន្ធ� ប្រកុមក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងនូ្ធវិចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន់្ធមួយ
ដោ�កំុង��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ� គឺការទី�នាក់ទី�ន្ធង។ ព័កួដោគបាន្ធគសូ�ញ្ញាាក់
ថ្នា ការសឹា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ដែត់មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ ដោហីយវិិធីិ និ្ធង
រដោ�ៀ�នៃន្ធការទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមយួអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់មាន្ធ�កេណ្ឌ� 
ន្ធិងមាន្ធឥទីធិព័�ខាះ�ង ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ រដោ�ៀ�ន្ធិ�យជាមួយព័ួកដោគ 
ប្របា�់ព័ួកដោគ សាឹ�់ព័ួកដោគ ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌី ន្ធិងត់ប្រម� វិការ
រ�ស់ព័កួដោគ ន្ធងិសមូបដីែត់ដោ�កំងុរដោ�ៀ�ដែ��ដោយងីន្ធ�ិយអ�ពី័ព័កួដោគ។ 
ការប្របាប្រស័យទ្ទាក់ទីងក៏មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់�ងដែ�រកំុងការទ្ទាក់ទីង
អងគការពាក់ព័ន័្ធធ ដោហយីដោ�កំុងប្រកុមដោន្ធ� អងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�
មយួចូ�ន្ធនួ្ធដែ��មនិ្ធបាន្ធដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងការអ�ពាវិនាវិព័មីនុ្ធដោ�កំុង
របាយការណ៍្ឌរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍បាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា 
ពួ័កដោគមាន្ធអារមិណ៍្ឌថ្នាប្រត់� វិបាន្ធ�ត់់ដោចា� ឬថ្នាប្រ�ធាន្ធ�ទីប្រកុម
ដែ��ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធដោគចាត់់តា�ងដោ�កំុងសិកាាសាលា ហាក់មិន្ធ
សមប្រស�ន្ធ�ងសមត់ថភាព័ ន្ធិងចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍កំុងការគា�ប្រទី
��ដោណ្ឌីរការដោនា�ដោទី។

ចូ�ដោពា�កមវិិធីិិនាដោព័�អនាគត់ទី�ន្ធងមាន្ធ�កេណ្ឌ��ាងដោម�ចូ
ដោនា� ប្រកុមបាន្ធ���សុគ�ន្ធតិ់ជាដោប្រចូនី្ធ។ គ�ន្ធតិ់���ងូគឺដោ�កីារដោ�ីកកមស័់
ជីវិភាព័រស់ដោ� ដែ��ជាជា��ដោណ្ឌីរ�ើ� វិសប្រមា�់ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័
�ើ� វិចិូត់ត។ ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីម�ន្ធ សធុា បាន្ធសដែមតង
ថ្នា ជីវិភាព័រ�ស់គាត់់ន្ធ�ងប្រ�ដោសីរដោ�ីង (តាមការប្រសដោមី�ប្រសនៃម) 
ប្រ�សិន្ធដោ�ីឪព័ុក

មាឹយរ�ស់គាត់់ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ �ូដោចូ�ំជីវិភាព័ដែ��
ប្រ�ដោសីរដោ�ីងន្ធ�ង�ត�់យុត់តិធិម៌��់គាត់់សប្រមា�់ការខាត់�ង់រ�ស់
គាត់់ ដោហីយ�ាងដោហាចូណាស់ក៏�ត�់កតីសុខ��់គាត់់�ន្ធតិចូដែ�រ។ 
កមវិិធីិិដោ�កីកមស័ជី់វិភាព័ដែ��ដោន្ធ�អាចូអមជាមយួជ�ន្ធយួសងគមដោ�ីមបី
ដោធិាីឱ្យយវាពាក់ព័័ន្ធធគាា ដោទ្ទា��ីជា�ាងណាក៏ដោ�យ អំកចូូ�រួមបាន្ធ
ន្ធ�ិយថ្នា វាគួររួម�ញ្ជីច��ប្រកុមមាន្ធជវីិភាព័មធិយម�ងដែ�រ។ ជដោប្រមសី
មយួដោ�ីងគឺ�ដោងកតី់កមវិិធីិិដោន្ធ�សប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា� ប្រ�សិន្ធដោ�ពួី័កដោគ
ទីទួី�បាន្ធឋាន្ធ�ព័ដិោសស ឬការក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌ�ចូូដោន្ធ� ប្រស�
ជាមួយកមិវិិធិី "�ណ្ឌៈសមធិ៌"។

ចូ�ដោពា��ញ្ញាានៃន្ធការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចិូត់ត ប្រកុមការង្ការបាន្ធ
���ុសគ�ន្ធតិ់ថ្នា ការដោ�តឹ់ដោ�កីារព័ាបា��ើ� វិចូតិ់តជាដោរឿងស�ខាន្ធ ់ដោ�មីបី
ដោ�ើីយត់�ន្ធ�ងទុីកេ��បាករ�ស់ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា ដោហីយការព័ាបា� 
ជាពិ័ដោសសចូ�ដោពា��ញ្ញាារ៉ាំនៃរ� �ចូូជា ការភ្នំយ័សើន្ធដ់ោសាះ ដែ��មនិ្ធអាចូ
ព័ាបា�បាន្ធ�ច់ូសប្រមា�់មនុ្ធសីជាដោប្រចូនី្ធ ទ្ទាមទ្ទារជ�ន្ធយួពី័ថ្នាា�សងក� វិ
មតងមាា� ដោ�មីបបីាន្ធធិរូប្រសា�។ ដោន្ធ�ពាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងការភ្នំយ័សើន្ធដ់ោសាះ 
��ុដែន្ធតក៏កត់់សមាោ�់�ងដែ�រថ្នា ត់ប្រម� វិការព័ាបា�ដែ�ំកវិិក�ចូរឹក
ដោ�ីងដោទីៀត់ន្ធ�ងប្រត់� វិការនាដោព័�ខាងមុខ�ងដែ�រ។

ចូ�ដោពា�និ្ធរន្ធតភាព័�ន្ធតពី័ អ.វិ.ត់.ក ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោសំឱី្យយមាន្ធកមិ
វិិធិីដោមធាវិីចូុ��ីព័ា�ាយថីិីមួយ ជាមួយដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌថីិី។ 
ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌមីយួរ�ូបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ដោ�ត់��ន្ធរ់�សគ់ាត់់
កំុងដោខត់តដោពាធិិសាត់់ មាន្ធដោ�ីម

�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�ន្ធួន្ធ 114 នាក់ ដោហីយព័ួកដោគព័ិត់ជា
ទីទីួ�បាន្ធអត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ព័ីកមិវិិធិីកសាងសន្ធតិភាព័ ដោ�ីមបី�ន្ធ
ដោ����់ដោងកតី់សងគមសន្ធតភិាព័ ន្ធងិការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូតិ់តតាមរយ�
ការទីទួី�សាោ�់ជន្ធរងដោប្រគា�កាន់្ធដែត់ដោប្រចូនី្ធ។ ជាឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ដោលាកប្រសី
បាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ��ដោណ្ឌរីទីសីន្ធកិចូចរ�សដ់ោមធាវិីដែ��ទីទួី�សាោ�់
ថ្នា ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌបាន្ធចូូ�រួមចូ�ដែណ្ឌក�ាងដោប្រចូីន្ធកំុងការ
ព័ាបា�រ�សួ�ើ� វិចូតិ់តគជឺាដោរឿងស�ខាន្ធ ់ដោហយីដោ�កំុងកចិូចប្រ�ជុ�ដែ��ដោន្ធ� 
ការ�ត�ប់្របាកឧ់�ត់ថមភ ន្ធងិអាហារដោព័�ប្រ�ជុ�មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ។់ ការ
�ន្ធត��ដោណ្ឌីរទីសីន្ធកិចូចដែ��ដោន្ធ�មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ខាះ�ងណាស់ (រួម
ទ្ទា�ងការសរួសុខទីកុេព័អីកំ�នៃទីដោប្រ�ពី័ដោមធាវិី) ដោប្រពា�វា�ដោងកតី់អារមណិ្ឌ៍
ថ្នាដោគមិន្ធបាន្ធ��ដោភ្នំើចូដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី។ ប្រកុមក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយ
ព័ិចារណាអារមិណ៍្ឌរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដែ��មិន្ធបាន្ធទីទួី�
ឱ្យកាសដោ�កីចូ�ហដោ�មុខតុ់លាការ ដោហយីបាន្ធកត់ស់មាោ�់ថ្នា មាន្ធដែត់ 
380 នាក់ បាន្ធដែថីើងដោ�ត់ុលាការខណ្ឌ�មាន្ធដោប្រចូីន្ធពាន្ធ់នាក់ដោទីៀត់
ដោ�ដែត់មិន្ធទ្ទាន្ធ់បាន្ធដែថីើងកំុងដោវិទីិកា�ើ� វិការដែ��ដោន្ធ�។

កំុងការធានានិ្ធរន្ធតរភាព័កមិវិិធិីណាមួយកំុងចូ�ដោណាមកមិវិិធីិ
ទ្ទា�ងដោន្ធ� ប្រកុមបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ទ្ទាមទ្ទារឱ្យយមាន្ធការ
ចូ�ូរមួប្រ�ក�ដោ�យន្ធរិន្ធតរភាព័ពី័ត់អួងគពាកព់័ន័្ធធដោ�ីងដោទីៀត់។ ប្រកុមដោន្ធ�
បាន្ធក�ណ្ឌត់់យក ប្រកសួង

សុខាភ្នំិបា� ប្រកសួងអ�់រំ ដោ�ឡាជាត់ិរ��សន្ធតិសុខសងគម 
ប្រកសួងការង្ការ ប្រកុមប្រ��កាជាត់ិគា�ពារសងគម និ្ធងអងគភាព័ដោ�ីងៗ
ដោទីៀត់ ជាឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ពាក់ព័័ន្ធធ។

ប្រកុមក៏បាន្ធ�ើ�ុ�ញ្ញាា�ង�ងដែ�រអ�ព័ីឧត់តមាន្ធុវិត់តន្ធ៍សប្រមា�់
សុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត ដែ��ពាក់ព័័ន្ធធសប្រមា�់ការពិ័ភាកា
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ប្រកុម។ ដោ�ដោព័��ើុ��ញ្ញាា�ងគ�រនូៃន្ធការង្ការប្រស�គាារ�ស ់TPO 
សប្រមា�់អកំអន្ធុវិត់តសុខភាព័�ើ� វិចូិត់តដែ��ដោធិាីការរួមគាាជាមួយ TPO 
ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធ�ត�់ដោ���ថ់្នា ដោន្ធ�អាចូដោធិាជីាគ�រដូោ�មីបចីូ�ូរមួ�ដែន្ធថម
ជាមួយមន្ធៃីរដោព័ទីយរ�ឋ និ្ធងកំុងការ

�ណ្ឌឹ���ណាា��គុគ�ិកគើនី្ធកិ ដោវិជ�ីណ្ឌឌតិ់ គលិានុ្ធ��ាយកិា។ 
ព័ួកដោគក៏បាន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ង�ងដែ�រអ�ព័ីការដោប្រ�ីប្របាស់វិិធិីសាស្ត្រសតរ�ស់ 
TPO �ូចូជាការព័ាបា�រ�ួសតាមរយ�សកេីកមិ។

ប្រកុមបាន្ធចា�ដ់ោ�តមីអភិ្នំវិឌ័ឍគដោប្រមាងរ�សព់័កួដោគដោ�សីខុភាព័
�ើ� វិចូតិ់ត ដោ�យពិ័ចារណាដោ�កីារអភ្នំវិិឌ័ឍប្រ�ក�ដោ�យចីូរភាព័នៃន្ធគដោប្រមាង
ដែ��ដោន្ធ�សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខរិប្រកហម។ ព័កួដោគបាន្ធដោ�តឹ់
ដោ�ីប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ការចូងចា� ការ�ត�់ដោសវា (TPO �ចូចុ�បន្ធំ ដោធិាីការ
ដែត់មាាក់ឯង ��ុដែន្ធតមិន្ធអាចូប្រគ�់ប្រគាន្ធ់ដោទី) ន្ធិងរដោ�ៀ�នៃន្ធកិចូចសហការ
ចា�បាចូ់ ជាពិ័ដោសសជាមួយប្រកសួងសុខាភ្នំិបា�។ គដោប្រមាងដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិដោ�ឹត់ដោ�ីការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ ន្ធិងថ្នាដោត់ីវា
គា�ប្រទី��់សុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងត់ប្រម� វិការសប្រមា�់ការអ�់រំ ន្ធិងការ
�ីព័ា�ាយតាមវិធិិណីា ដោ�មីបឱី្យយជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់
��ងពី័វិិធីិជួយខើួ ន្ធឯង និ្ធងទីទីួ�បាន្ធការអ�់រំអ�ពី័ការដែថីទ្ទា�ខើួ ន្ធឯង
ទ្ទា�ង�ើ� វិកាយ ន្ធិង�ើ� វិចូិត់ត។ ព័ួកដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់់ត់ប្រម� វិការកំុងការរួម
�ញ្ញាា�ញ្ជីច��គាា ដោ�យមាន្ធការជយួដោប្រជាមដែប្រជងពី័រ�ាភ្នំបិា�កម័ុជា 
ដោហីយមាន្ធសាា�័ន្ធអភិ្នំវិឌ័ឍន្ធ៍នានាចូូ�រួមកាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធ ដោ�ីមបីជា
ការព័ប្រងីកតួ់នាទីីរ�ស់រ�ាភិ្នំបា�កំុងការ�ដោងកីន្ធការគា�ប្រទី��់
ជន្ធរងដោប្រគា�។

ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌទី្ទា�ងពី័របាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា ការចូ�ុដោ�
��់ដោខត់តទ្ទា�ង 24 កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធខាះ�ងណាស់ 
ក៏�ូចូជាការដោធិាសីមាហរណ្ឌកមសិកមភិាព័ដោ�កំុងដែ�ន្ធការអភ្នំវិិឌ័ឍន៍្ធ
សហគមន៍្ធ ដោ�ីមបី�ញ្ជីច��ការចូូ�រួមរ�ស់រ�ាភ្នំិបា�។ ព័ួកដោគ
ចូង់បាន្ធដោគា�ដោ�រួមមួយសប្រមា�់រយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ខាងមុខ ដែ��
ជាដែ�កំមួយនៃន្ធអាណ្ឌត់តដិែ��ដោ�ដោសសស�់ ជាពិ័ដោសស ការព័ដិោប្រគា�
ដោ���់ដែ�ំកជ�ន្ធួយសុខភាព័ ន្ធិងការសាឹរដោ�ីងវិិញន្ធូវិរាងកាយ 
ជាព័ិដោសសសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��មាន្ធវិ័យចូ�ណាស់។ ព័ួកដោគ
បាន្ធសងកត់់ធិៃន់្ធដោ�ីត់ប្រម� វិការធានាភាព័ជាមាាស់ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ
ដោន្ធ� ដោ�យ�ក់ដោចូញឱ្យយចូាសថ់្នាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌអាចូ�ង្កាាញ
អ�ព័ីត់ប្រម� វិការរ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងមាន្ធ

ឥទីធិព័�ខើ�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងថីវិិកាដោ�ដោព័�ណាបាន្ធ ន្ធិង
តាមរដោ�ៀ�ណា (ឧ. តាមរយ� VSS ឬតាមរយ�គណ្ឌ�កមាះធិិការ

វិនិិ្ធដោ�គ) ដោ�មីបវីិភិាជថីវិកិាតាមទី�ហ�សហគមន្ធ ៍និ្ធង�ញ្ជីច��
ដោ�កំុងដែ�ន្ធការអភិ្នំវិឌ័ឍន្ធ៍សហគមន៍្ធ។ ការអនុ្ធវិត់តដោ�យដោជាគជ័យ
ក៏អាចូរមួ�ញ្ជីច��សកមភិាព័សហគមន្ធម៍�ូ�ាន្ធ�ចូូជាការ កសាង
សត� � ឬ ដោធិាីពិ័ធិីសាសនាដោ�សត� �ទ្ទា�ងដោន្ធ�។

�នាា�ម់កប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធព័ភិាកាអ�ព័ចីូ�ណ្ឌចុូស�ខាន្ធ់ៗ ដោ�កំុង
ស�ដោណ្ឌរី�ស់ព័កួដោគដោ�បី្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ� ដោហយីបាន្ធឯកភាព័ថ្នា ប្រកុម
ដោគា�ដោ�ន្ធ�ងរមួ�ញ្ជីច��ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ ដែ��
មាន្ធន័្ធយថ្នាសប្រមា�់ព័ួកដោគគឺស�ដោ�ដោ�ីប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាទ្ទា�ងអស់
ដែ��បាន្ធជួ�ប្រ�ទី� ន្ធិង�ើងកាត់់រ��ដែខិរប្រកហម។ ប្រកុមដោគា�ដោ�
ក៏ន្ធ�ងរួម�ញ្ជីច��សមាជិកប្រគួសាររ�សព់័កួដោគ�ងដែ�រ។ ព័កួដោគបាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់ពី័ត់ប្រម� វិការកំុងការ�ដោងកីត់កិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ើ� វិការមួយ ដែ��
គសូ�ញ្ញាាកក់ារចូូ�រួមរ�សរ់�ាភិ្នំបា� ន្ធងិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក សហការ
ជាមយួសាា�ន័្ធរ�ាភ្នំបិា�ជាតិ់ ន្ធងិអន្ធតរជាត់។ិ ជាពិ័ដោសស ការចូូ�រមួ
ជាមយួរ�ាភិ្នំបា�តាមរយ�ប្រកសួងសខុាភ្នំបិា�ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ថ់្នា
មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធក់ំុងកចិូចព័ភិាកាដោន្ធ� រមួជាមយួន្ធ�ងគណ្ឌ�កមាះធិកិារ
ជាតិ់គា�ពារសងគម។ ដោយីងក៏ប្រត់� វិមាន្ធការចូូ�រួមគា�ប្រទីព័ីអងគការ
មិន្ធដែមន្ធ

រ�ាភិ្នំបា�នានា ជាពិ័ដោសសអំកបាន្ធ��ដោព័ញការង្ការគា�ប្រទី
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា�រួចូដោហយី។ មុន្ធន្ធ�ង�ក់ឱ្យយ
��ដោណ្ឌរីការគដោប្រមាងដែ��ដោន្ធ� ចា�បាច់ូប្រត់� វិមាន្ធការប្រសាវិប្រជាវិសាក�បង
មួយចូ�នួ្ធន្ធ ដោហីយដែ�ន្ធការត់សុូមត់ិណាមួយអាចូរួម�ញ្ជីច� �
ការកាត់់�ន្ធថយភាព័ប្រកីប្រក�ងដែ�រ។

ពួ័កដោគបាន្ធ��ដែ�កដោគា�ដោ�រ�ស់ពួ័កដោគជា�ួន្ធប្រ�ធាន្ធ�ទី 
ដោ�យរួម�ញ្ជីច��ការ�ដ�់ដោ���់រ�ស់សមាជិកប្រកុមទ្ទា�ងអស់៖

ការព័ប្រងីកតួ់នាទីីរ�ស់រ�ាភិ្នំបា�កំុងការសាឹរនី្ធតិ់សមបទ្ទា 
គា�ប្រទី និ្ធងដោ�កីកមស័ក់ារអភិ្នំវិឌ័ឍមន្ធសុីចាស�់�ជ់ន្ធរងដោប្រគា� និ្ធង
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីរ��ដែខិរប្រកហម។

ការដោ�ីកកម័ស់ ន្ធិង�ដោស្ត្រញ្ជីីៀ�ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត 
ចូិត់តសាស្ត្រសត ន្ធិងរាងកាយដោ�កំុងរចូនាសម័័ន្ធធ

គា�ប្រទីសងគមដែ�អកដោ�តី់ប្រម� វិការសប្រមា�អ់នាគត់ជន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់កំុងរ��ដែខិរប្រកហមដោ�កំុងដោខត់តទ្ទា�ង 24 
នៃន្ធប្រ�ដោទីសកម័ុជា។

ការអន្ធុវិត់តកមវិិិធីិរ�ឋប្រ�ក�ដោ�យចីូរភាព័ ដោ�ីមបីដោ�ីកកម័ស់
សុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត និ្ធងការព័ាបា�រ�ួសតាមរយ�ការអភ្នំិវិឌ័ឍការ
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កសាងសន្ធតភិាព័ ជ�ន្ធយួសងគម ន្ធងិជ�ន្ធយួ�ើ� វិចូតិ់តសប្រមា�ជ់ន្ធរងដោប្រគា� 
និ្ធងអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ព័រី��ដែខរិប្រកហម ន្ធងិមនុ្ធសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ។

ការអភិ្នំវិឌ័ឍប្រ�ក�ដោ�យចីូរភាព័សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធង
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់កំុងរ��ដែខិរប្រកហម តាមរយ�ការទីទីួ�សាោ�់ 
ការចូងចា� ការ�ី��ា និ្ធងការសាឹរន្ធីត់ិសមបទ្ទា។

ប្រកុមក៏បាន្ធគូរដោ�ីងន្ធូវិតារាង�៏មាន្ធប្រ�ដោ�ជន្ធ៍�ូចូ�ង្កាាញ
ខាងដោប្រកាម ដែ���ត�នូ់្ធវិទី�ិឋភាព័ទីដូោ� (ដោ�យបាន្ធព័ន្ធយ�រ់ចូនាសម័័ន្ធធ
មួយចូ�ន្ធួន្ធ) នៃន្ធគ�និ្ធត់គដោប្រមាងសំ��ដែ��បាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីង។ តារាង
ខាងដោប្រកាមដោន្ធ�ក៏�ង្កាាញអ�ព័ី

សកាឹន្ធុព័�អាន្ធុភាព័នៃន្ធគដោប្រមាង ឬត់ប្រម� វិការ�ដែន្ធថមដែ��
មាន្ធសកាឹន្ធុព័��ងដែ�រ ដែ��មាន្ធសញ្ញាាសួរសមាោ�់៖ 

 

អងគការសងគមស៊ីវិ�ិ អ.វិ.ត់.ក និ្ធង VSS មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់
កំុងការ�ត�់ការគា�ប្រទី��់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ី�ញ្ញាាសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត 
និ្ធង�ើ� វិកាយ ក៏�ូចូជាភាព័ប្រកីប្រក ដោហីយ�ញ្ញាាដោន្ធ�គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ
ដោ��ប្រសាយតាមរយ�ការសន្ធៃនាដោ�មីបពិី័ភាកាអ�ព័ភីាព័ចា�បាចូ ់ន្ធងិ
ត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ការត់សុូមត់ិសប្រមា�់មន្ធុសីចាស់ ន្ធិង
ការសន្ធៃនាជាមួយអំកពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់ ការចូូ�រួម ន្ធិងការ
ដោ�ីកដោ�ីងពី័ការទីទីួ�ខុសប្រត់� វិរ�ស់សាា�័ន្ធរ�ឋ (ជាព័ិដោសស
ប្រកសួងសុខាភ្នំិបា�) ប្រកុមជួយខើួ ន្ធឯងសប្រមា�់មន្ធុសីចាស់ ន្ធិង
ការដោ�ឹត់ដោ�ីន្ធិរន្ធតរភាព័។

ប្រកុមក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់ចូ�ណ្ឌុចូខា�ខាត់ ដែ��ប្រត់� វិការការ
ដោ��ប្រសាយ�ងដែ�រ កំុងដោនា�រួម�ញ្ជីច��ត់ប្រម� វិការដែសាងយ�់អ�ព័ី
រចូនាសម័័ន្ធធសុខភាព័ដែ��មាន្ធប្រសា�់ ក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីរដោ�ៀ�ចូូ�រួម
ជាមួយសាធារណ្ឌជន្ធ រដោ�ៀ��ញ្ជីច��កមវិិធីិិជីវិភាព័កំុងរចូនាសម័ន័្ធធ
កមិវិិធិីសុខភាព័ប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� រដោ�ៀ�ក�ណ្ឌត់់ការជួយខើួ ន្ធឯង�ាង
ទីូ��ទូីលាយដែ��ន្ធ�ង�ត�់អត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ជាដោប្រចូីន្ធ រដោ�ៀ�ឱ្យយបាន្ធ
ដោ�អំកទីទួី���ដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ និ្ធងរដោ�ៀ�ធានាការចូូ�ដោប្រ�ី
កមវិិធីិិដែ��ដោន្ធ� ន្ធងិ�ត�យុ់ទីធនាការព័ត័់ម៌ាន្ធដោ�កីារង្ការដោន្ធ��ងដែ�រ។

ដោ�កំុងវិគគចូុងដោប្រកាយនៃន្ធការង្ការជាប្រកុម ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធ
ព័ចិារណាដោ�គី�និ្ធត់ចុូងដោប្រកាយមួយចូ�ន្ធនួ្ធ �ូចូជាការធានាសមភាព័
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កំុងចូ�ដោណាមសហគមន៍្ធដោ�កីារង្ការដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាសុខភាព័�ើ� វិចូតិ់ត 
និ្ធងត់ប្រម� វិការសប្រមា�ច់ូ�ណ្ឌចុូសំ��ដោ�មីបជួីយ�ីព័ា�ាយព័ត័់ម៌ាន្ធ។ 
ការង្ការដោន្ធ�អាចូតាមរយ�សមាគមមន្ធសុីចាស ់ដោហយីដោធិាកីាររមួគាា
ជាមយួដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដោ�ីមបសីុ�ការគា�ប្រទីព័រី�ឋបា�ម�ូ�ាន្ធ។ 
ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ដោ�ីសារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធការ
រមួ�ញ្ជីច��រ�ាភិ្នំបា�កំុង��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ� ��ដុែន្ធតដោ�មីបរីកាត់នួាទីរី�ស់
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងការធានាការចូូ�រួមដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ 
ន្ធិង�ត�់សិទីធិអ�ណាចូ��់ព័ួកដោគតាមរយ�ការចូូ�រួមដោន្ធ�។

ដោ�ីមបីធានាការសដោប្រមចូបាន្ធដោសវាដែ��ដោន្ធ�សប្រមា�់
ទ្ទា�ងអសគ់ាា ប្រកុមក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់ព់័តី់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធប្រ�ដោភ្នំទីដោវិទីកិា ឬ
យន្ធតការមួយចូ�នួ្ធន្ធដោ�ីមបី�ញ្ជីច��ដែ�ន្ធការទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងដែ�ន្ធការ
សហគមន្ធ។៍ ដោវិទីកិាដែ��ដោន្ធ�ក៏អាចូដោ�តាមទីប្រមង់ ន្ធងិទីកីដែន្ធើងប្រត់� វិ
ន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ អាចូចូ�ូដោប្រ�ដីោសវាទ្ទា�ងដោន្ធ�

បាន្ធ។ ពួ័កដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា វាអាចូមាន្ធប្រ�ដោ�ជន្ធ៍កំុងការ�ដោងកីត់
�ញ្ជីីដីោ�ះ�ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដែ��សហការ
ជាមួយដោសវាសុខភាព័ ធានាបាន្ធនូ្ធវិការទីទីួ�ដោសវា ដោហីយអាចូ
ដែចូករំដែ�កជាមួយអភ្នំិបា�ដោខត់ត ដោ�ីមបីរួម�ី�ជាមួយប្របាក់ឧ�ត់ថមភ
សប្រមា�់អំកដែ��មាន្ធអាយុដោ�ីសព័ី 60ឆ្នាំា�។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌីមួយរូ�កំុងប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ថ្នា វិត់តមាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ
�បដោវិណ្ឌី ន្ធ�ងជួយឱ្យយអំកដោ�ីង ចូូ�រួម ន្ធិងបាន្ធ�ត�់ព័័ត់៌មាន្ធ��់
អំក�នៃទី។ មាន្ធការទីទីួ�សាោ�់អ�ព័ី

ហានិ្ធភ័្នំយថ្នា ដោព័�ខើ�ដោ�ដោព័�ប្រ�ជុ�ជាប្រកុម ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណី្ឌប្រត់� វិបាន្ធដោចាទីប្រ�កាន្ធ់ថ្នាបាន្ធចូូ�រួមការង្ការន្ធដោ�បាយ 
��ដុែន្ធតជាដោរឿយៗដោ�ថ្នាាកប់្រសុក ព័កួដោគទីទី�ួបាន្ធការដោជឿទីកុចិូត់ត ន្ធងិ
អាជាាធិរសាោ�់ �ូដោចូំ�ហាន្ធិភ្នំ័យដោន្ធ�មាន្ធត់ិចូត់ួចូ។
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អំកចូូ�រួមដោ�កំុងប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធចូងអុ��ង្កាាញព័ីដោ�ីម���ូង
ថ្នា ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញមាន្ធ�ណ្ឌៈសារជាដោប្រចីូន្ធកដែន្ធើង មិន្ធដែមន្ធមាន្ធដែត់
មយួកដែន្ធើង ស�ដោ�សដោប្រមចូដោគា���ណ្ឌងរួមមយួកំុងការ�ត�ព់័ត័់ម៌ាន្ធ 
ន្ធិងទិីន្ធំន្ធ័យអ�ព័ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម។ ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីឱ្យយមាន្ធ
ប្រ�ព័័ន្ធធមួយដែ���ណ្ឌៈសារ អ.វិ.ត់.ក អាចូភាា�់ដោ�ន្ធ�ង�ណ្ឌៈសារ
ដោ�ីងដោទីៀត់ ដោ�ីមបគីា�ប្រទី��ក់ចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងសប្រម�សប្រមួ�រវាង
អងគភាព័�ណ្ឌៈសារដោ�ីងៗគាា។

ប្រកុមទីី3 មិន្ធបាន្ធដោ�ឹត់ដោ�ីការ�ដោងកីត់�ណ្ឌៈសារ�ដែន្ធថម ឬ
អងគភាព័រកាទីុកឯកសារ�ដែន្ធថមដោនា�ដោទី ��ុដែន្ធតចូង់ឱ្យយមាន្ធការ
សប្រម�សប្រមួ �រវាងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ដែ��មាន្ធប្រសា�់ 
ន្ធិងអំកកាន្ធ់កា�់�័ណ្ឌៈសារ។ អំកចូូ�រួមបាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់សាា�័ន្ធ
អចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ ឬ ដោវិទីិកាពិ័ភាកាអ�ព័ីខើ�មសារ�ណ្ឌៈសារ ការដោរៀ�ចូ� ន្ធិង
ការចូូ�ដោប្រ�បី្របាស ់ការចូងប្រកងឯកសារ និ្ធង�ញ្ញាាដោ�ីងដោទីៀត់ពាកព័់័ន្ធធ
ន្ធ�ងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�ដែ��ដោធិាកីារង្ការដោ�ី�ញ្ញាាដែខិរប្រកហម។ 
ការង្ការដោន្ធ�ក៏ន្ធ�ងរួម�ញ្ជីច��អាជាាធិរពាក់ព័ន័្ធធដែ��បាន្ធ�ត�់អាណ្ឌត់តិ
រយ�ដោព័��ឆី្នាំា�សប្រមា�មុ់ខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�រ់�ស ់អ.វិ.ត់.ក។

ព័កួដោគមាន្ធអារមណិ្ឌថ៍្នា មដោធិាបាយ�៏មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័���តុ់
កំុងការធានាបាន្ធន្ធូវិការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ព័័ត៌់មាន្ធពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់

ដោ�ទីូទ្ទា�ង�ណ្ឌៈសារដែ��មាន្ធប្រសា�់ដោ�ីងៗគាា គឺ�ដោងកីត់ការត់ភាា�់ 
ន្ធិង�ណាាញនៃន្ធ�ណ្ឌៈសារដោ�ឹត់ដោ�ីរ��ដែខិរប្រកហម។ ការដោ�ឹត់
ស�ខាន្ធ់គឺព័�ងដែ�អកដោ�ី�ណាាញអុ�ន្ធធឺិណិ្ឌត់ និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ�សិកា
ដែ��មាន្ធប្រសា�់ដោ�ទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ជាទីីតា�ងសប្រមា�ក់ារចូូ�ដោមី�
�ណ្ឌៈសារ ន្ធិង�ដោងកីត់ទីីតា�ងដោ�តាមដោខត់តដោ�ីមបីអាចូចូូ�ដោប្រ�ី�ណ្ឌៈ
សារ�ងដែ�រ។ ចូ�ដោពា�វិិសា�ភាព័�ណ្ឌៈសារវិិញ ក៏អាចូ�ញ្ជីច��
ការដោប្រ�ីប្របាស់កដែន្ធើងរំ��កការចូងចា�ជាកដែន្ធើងប្រ�មូ��តុ� ដោ�យដោ�ីក
ឱ្យយចូូ�ដោប្រ�ីត់�ណ្ឌភាា�់�ណ្ឌៈសារ និ្ធងដោធិាីឱ្យយដោ�ជាកដែន្ធើងជួ�ជុ� ដោ�ីមបី
រួម�ញ្ជីច��ឯកសារអ�់រំ�ងដែ�រ។ ការដោធិាី�ូដោចំូ�ក៏ន្ធ�ង�ត�់ន្ធូវិទីីតា�ង
កណាា�មួយសប្រមា�់ការ�ត�់ដោសវា ន្ធិងព័័ត៌់មាន្ធអ�ពី័ប្រ�ភ្នំព័នៃន្ធ
ដោសវាកមិ និ្ធងវិិធិីដោ�ីមបីចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារ។

ចូ�ដោពា�ការង្ការសប្រម�សប្រមួ � និ្ធងប្រ�ត់ិ�ត់តិការ ប្រកុមទីី3 
បាន្ធពិ័ភាកាអ�ព័កីារសប្រម�សប្រមួ�រវាង អ.វិ.ត់.ក អងគការមនិ្ធដែមន្ធ
រ�ាភិ្នំបា� និ្ធងរាជរ�ាភិ្នំបា� ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កត់�ណ្ឌភាា�់ដែ��
ពាក់ព័័ន្ធធដោ�ន្ធ�ង�ណ្ឌៈសារ។ អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� អ.វិ.ត់.ក 
និ្ធងអងគការពាក់ព័័ន្ធធដោ�ីងដោទីៀត់ក៏អាចូ�ត�់ចូា�់ចូមើងនៃន្ធ�ណ្ឌៈសារ
��់រ�ាភ្នំិបា�កំុងរយ�ដោព័�យូរ ខណ្ឌ�ដោ��ន្ធតរកា�ណ្ឌៈសារ
ចូា�ដ់ោ�មីដោ�កំុងសាា�ន័្ធដោរៀងៗខើួ ន្ធ។ ប្រ�សិន្ធដោ�អំីកពាកព័់័ន្ធធមិន្ធសវូិ

០3

�កុាម្មទំ�3 គ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើបណ៍ៈស្តីារ ន្ធិងឯកាស្តីារ
ជន្ធរងគ្រោះ��ះ� និ្ធងកាារកាារពីារស្តីាកាា� ន្ធិងគ្រោះ�ើម្ម
បណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�។

ដោលាកប្រសី សូ ហាារីណា មកព័ីមជឈ�ណ្ឌឌ�ឯកសារកម័ុជា (DC-Cam) ដោធិាី�ទី�ង្កាាញ
ដោ�កាន្ធ់សិកាាកាម ដោ�នៃថីៃទីី2 នៃន្ធសិកាាសាលា  ។
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ខា�់ខាាយអ�ពី័�ញ្ញាាកមិសិទីធិ ប្រកុមក៏បាន្ធពិ័ចារណាអ�ពី័�ទីធភាព័នៃន្ធ
ការ�ដោងកីត់�ណ្ឌៈសារ "ព័ិដោសស" សតីពី័រ��ដែខិរប្រកហម ជាមួយន្ធ�ង

ទីីតា�ងដោ�តាមដោខត់ត�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី តាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អុ�ន្ធធឺិណិ្ឌត់ ដោ�ីមបីឱ្យយ�ុគគ�ដែ��គាះន្ធជដោប្រមីសដោ�ីងចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់
បាន្ធ ដោ�ដែត់មាន្ធ�ទីធភាព័ចូូ�ពី័ចូមាាយ។

កតីបារមភដែ��ដោកីត់ដោ�ីងកំុងអ��ុងដោព័�ព័ិភាកាជាប្រកុមគឺ
ត់ប្រម� វិការកំុងការ�ញ្ញាាក់ពី័�ញ្ញាាឯកជន្ធភាព័ និ្ធងការយ�់ប្រព័មព័ី
ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌទី្ទាកទ់ីងន្ធ�ង�ណ្ឌៈសាររ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធយ�់ប្រស�ថ្នា ដោគា�ដោ�គឺចូង់ឱ្យយមាន្ធការ
ចូូ�ដោប្រ�ីបាន្ធទីូ��ទីូលាយរហូត់��់ចូ�ន្ធួន្ធឯកសារត់ុលាការជា
អត់ិ�រមា �រា�ណាវាប្រស�ជាមួយន្ធ�ងភាព័ឯកជន្ធ ន្ធិង
��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ដោ�ីងដោទីៀត់�ូចូជាសិទីធិអំកដោប្រ�ីប្របាស់។ �ូដោចំូ� ដោន្ធ�
មាន្ធន័្ធយថ្នា ការចាត់់ថ្នាាក់ដោ�ីងវិិញមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ណាស់កំុង
ការសដោប្រមចូបាន្ធន្ធូវិដោគា�ដោ�ដោន្ធ� ដោហីយគួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ទីុកថ្នា
ជាការង្ការអាទីិភាព័ខ័ស់សប្រមា�់ដោ�ប្រកម �នាា�់ព័ីដោចូញសា��ីកា
ដោ�ី�ណ្ឌឹ�ងឧទីធរណ្ឌ៍កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02។ ការចាត់់ថ្នាាក់
ដោ�ងីវិញិដែ��ដោន្ធ�គួរដែត់ដែ�អកដោ�ីការវិភិាគជាប្រ�ព័័ន្ធធ ន្ធងិស៊ីសង្កាាកគ់ាា
ចូ�ដោពា�ឯកសារដែ���ចូចុ�បនំ្ធប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ថ្នាាក់ជាការសមាាត់់ ដោ�ីមបី
ថីើ�ងដែថីើងការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាសជ់ាអតិ់�រមាដោ�យសាធារណ្ឌជន្ធ ជាមួយ
ចូ�ន្ធួន្ធឯកសារដោប្រចីូន្ធ���ុត់ដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ ដែត់ដោ�ដែត់រកាបាន្ធ
ភាព័ឯកជន្ធ ន្ធិង��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធប្រស�ចូា�់ដោ�ីងដោទីៀត់។ ការង្ការ
ដោន្ធ�គួរដោធិាីដោ�ីងដោ�យមស្ត្រន្ធតីចូា�់ ន្ធិងអំក�ដោចូចកដោទីស ដោប្រកាមការ
ប្រត់ួ ត់ពិ័ន្ធិត់យ�ា�់រ�ស់ដោ�ប្រកម។

ពួ័កដោគបាន្ធដោ�ីកដោហត់ុ���ដែន្ធថមដោទីៀត់ថ្នា ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដែ��
មិន្ធបាន្ធ�ញ្ជីី�ន្ធដោ�ជ�នុ្ធ�ជប្រម� ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធ "ដោបា�ប្រតា�ិទីសាះក" 
គួរដោ�ប្រកម "ដែហកដោ�ីក" ដោ�ីមបីអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការវិិភាគ ន្ធិងចាត់់
ថ្នាាក់ដោ�ីងវិិញជាសាធារណ្ឌ�នូ្ធវិ

ឯកសារទ្ទា�ងដោនា�ឱ្យយបាន្ធដោប្រចីូន្ធ���ុត់ ដោ�កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង
ទ្ទា�ងដោនា�តាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ ដោហីយស�ដោណី្ឌព័ីភាគី រួមទ្ទា�ង
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី គួរដែត់ជាដែ�ំកនៃន្ធ��ដោណី្ឌរការដោន្ធ��ងដែ�រ។

 ដោគា�ការណ៍្ឌដែណ្ឌនា�ទ្ទា�ងម�ូគរួដែត់ជាដោគា�ការណ៍្ឌ "កុ��ងក
ការឈឺឺចា�់ ដោ�មីបធីានាថ្នា ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�
ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ភាព័អង់អាចូដោ�កំុង��ដោណី្ឌរការដោន្ធ�។ ពួ័កដោគបាន្ធ
ព័ិចារណាព័ី�ទីធភាព័ដែ��ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា� 
អាចូចូង់ឱ្យយដែ�ំកខើ�នៃន្ធសកេីកមិ ដោសចូកតីដែថីើងការណ្ឌ៍ ន្ធិងពាកយសុ�
តា�ងខើួ ន្ធរ�ស់ព័កួដោគ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធរកាទុីកជាសមាាត់់រហតូ់មក��់

ដោព័�ដោន្ធ� (ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ដោរឿងរាាវិនៃន្ធអ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី ឬ
ការដោចាទីប្រ�កាន្ធ់ដោ�ីសមាជិកសហគមន្ធ៍) ដោ�ដែត់រកាការសមាាត់់។ 
�ូដោចូំ� វាមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធណាស់កំុងការដោសំីសុ�ការយ�់ប្រព័មព័ី
ព័ួកដោគ ឬប្រ�សិន្ធដោ�ីមិន្ធអាចូដោធិាីបាន្ធ ប្រត់� វិដោកាស�ុ�ជាប្រ�ព័័ន្ធធ ន្ធូវិ
ព័័ត់៌មាន្ធអត់តសញ្ញាាណ្ឌ មុន្ធដោព័��ក់ឯកសារទ្ទា�ងដោនា�ជា
សាធារណ្ឌ�។ ដោមធាវិដីោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ CPLCLs, VSS, ន្ធងិ 
WESU អាចូជាត់អួងគសម���តុ់កំុងការដោធិាទីី�នាកទ់ី�ន្ធងជាមយួដោ�មី
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា�។

ដោ�ីមបី�ត�់ហិរញ្ជីញ�បទ្ទាន្ធ��់គដោប្រមាងដោន្ធ� ប្រកុមការង្ការបាន្ធ
ពិ័ចារណាដោ�ី��ដោណា�ប្រសាយរយ�ដោព័�ខើី ន្ធិងរយ�ដោព័�ដែវិង។ 
ប្រស�តាមមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ ព័ួកដោគបាន្ធព័ិចារណាថ្នា 
អ.វិ.ត់.ក គរួចូ�ូរមួ អាចូថ្នាកំុងតួ់នាទីជីាសាា�័ន្ធត់សុមូត់សិុ�ឱ្យយ�ត�់
ហិរញ្ជីញ�បទ្ទាន្ធ��់គដោប្រមាងដោ�ីងដោទីៀត់ដោប្រ�ពី័មុខង្ការដែ��ដោ�
ដោសសស�។់ ព័កួដោគបាន្ធ�ត�អ់នុ្ធសាសន៍្ធឱ្យយ�ក�់ញ្ជីច��សកមភិាព័
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង�ណ្ឌៈសារដោ�កំុងដែ�ន្ធការសកមិភាព័ហិរញ្ជីញវិត់ថុជាត់ិ
រយ�ដោព័�ប្របា�ឆ្នាំា� ដោប្រកាមការសប្រម�សប្រមួ�រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ ព័កួដោគ
ក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់អ�ពី័ត់ប្រម� វិការកំុងការ�ដោងកីត់ ឬ ព័ប្រង�ងប្រក�ខ័ណ្ឌឌចូា�់ 
និ្ធងកិចូចប្រព័មដោប្រព័ៀងសប្រមា�់ន្ធិរន្ធតរភាព័នៃន្ធ�ណ្ឌៈសារ ន្ធិងដោ�ីមបី
សប្រម�សប្រមួ �ជាមួយប្រកសួងវិ�បធិម ៌និ្ធងប្រកសួងអ�់រ ំដោ�កីារង្ការ
ដោន្ធ�។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោសំឱី្យយដោរៀ�ចូ�កចិូចប្រ�ជុ�ដោ�តឹ់ដោ��ីណ្ឌៈសារ ដោ�មីបី
ព័ិន្ធិត់យដោមី�ជដោប្រមីសអ�ពី័រដោ�ៀ�ត់ភាា�់

�ណ្ឌៈសារ ដោហីយក៏បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ�ញ្ជីច��មូ�ន្ធិធិិថីវិិកា
សិ័ប្រគចូិត់តរ�ស់អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិកំុងការគា�ប្រទីជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធ
ការដោកងប្រ�វិញ័្ជីច�ើ� វិដោភ្នំទី និ្ធងការរដំោលាភ្នំ��ពាន្ធ ម�ូនិ្ធធិសិិប័្រគចូតិ់តរ�ស់
អងគការសហប្រ�ជាជាតិ់សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធការដោធិាីទ្ទារុណ្ឌកមិ 
និ្ធងមូ�ន្ធធិិសិិប័្រគចូតិ់តរ�សអ់ងគការសហប្រ�ជាជាត់ដិោ�មីប�ីញ្ជីច�់អ�ដោព័ី
ហិងាដោ�ីស្ត្រសតី។

ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធគា�ប្រទី��់ការដោរៀ�ចូ�រចូនាសម័័ន្ធធ ការចូងប្រកង 
និ្ធងន្ធិយត់កមិការចូូ�ដោ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារដែខិរប្រកហមទ្ទា�ងអស់ 
ដោ�ីមបឱី្យយមាន្ធ�កេណ្ឌ�រួម និ្ធងង្កាយប្រសួ�ដោប្រ�សីប្រមា�់អកំដោប្រ�ីប្របាស់
ប្រគ�់កប្រមិត់។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធព័ិភាកាថ្នា ការង្ការដោន្ធ�មាន្ធន្ធ័យថ្នាឱ្យយ
ជន្ធរងដោប្រគា�ចូូ�រួមរចូនា�ណ្ឌៈសារ ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងប្រ�ដោភ្នំទីព័័ត៌់មាន្ធ
�ដែន្ធថមដែ��គរួប្រត់� វិប្រ�ម�ូយកមករកាទុីក �ចូូជាដោរឿងរាាវិ�ា�់ខើួ ន្ធ
ជាដោប្រចីូន្ធដោទីៀត់។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការដោធិាីការសិកាដោ�ីម
ប្រគាជាមួយជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីមបីអាចូព័ិចារណាថ្នាការង្ការអាីខើ�ដែ��
ប្រត់� វិដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា�។
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ការង្ការអាទីិភាព័ខ័ស់�ងដែ�រដោនា�គឺការធានាថ្នា �ណ្ឌៈសារ
មាន្ធជាភាសាដែខិរ។ ការង្ការក៏មាន្ធន័្ធយថ្នា ចា�បាច់ូប្រត់� វិមាន្ធកមិវិិធិ ី
IT ដែ��អាន្ធឯកសារដោសកន្ធជាភាសាដែខិរ ន្ធិងអាចូ�កដែប្រ�ឯកសារ
ដោ�ជាភាសាដែខិរ។ ការអាចូចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារព័ីទីីតា�ងដោ�ីង 
មាន្ធន្ធ័យថ្នាដោធិាី�ាងណាបាន្ធ�ដោង្កាា�ដោ�ដោ�ីអុ�ន្ធធឺិណ្ឌិត់សប្រមា�់
�ុគគ� និ្ធងដោ�កដែន្ធើង

ដោ�ីងៗសប្រមា�់អំកដែ��មិន្ធមាន្ធសិទីធិចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ដោ�
ទីីតា�ងកណាា� និ្ធង �ណ្ឌៈសារជាឯកសារប្រក�ស។ �ណ្ឌៈសារ
ជាឯកសារប្រក�ស អាចូប្រត់� វិបាន្ធរកាទីុកដោ� អ.វិ.ត់.ក ឬ
មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារចូា�់ (LDC) ដែ��អាចូធានានូ្ធវិការចូូ�
ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារបាន្ធទីូ��ទូីលាយ���ុត់សប្រមា�់សាធារណ្ឌជន្ធ
ទ្ទា�ងអស។់ ប្រ�សនិ្ធដោ�ឱី្យយចូូ�ដោប្រ�បី្របាសត់ាមវិធិិដីោន្ធ� គរួដែត់មាន្ធកប្រមតិ់
ចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារទ្ទា�ងដោនា� (ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងកុមារ 
ឬ មន្ធុសីចាស់)។ �ណ្ឌៈសាររ�ស់តុ់លាការឧប្រកិ�ឋកមិអន្ធតរជាត់ិ
សប្រមា�់អតី់ត់ប្រ�ដោទីសយូដោហាោសាះវិី (ICTY) ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់
ជាឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ដោ�កំុងចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ� ដោ�ីមបីឱ្យយអំកដោប្រ�ីប្របាស់មាន្ធភាព័
ង្កាយប្រសួ �ចូូ�ដោមី� ឬ ចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់តាមវិិធីិទី�ដោនី្ធ�។

ដោ�ីមបីធានាបាន្ធនូ្ធវិការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារ ប្រកុមដោន្ធ�
បាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដែន្ធថម ន្ធិងភាា�់សកេីកមិ ន្ធិងដោរឿងរាាវិរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណី្ឌជាមួយន្ធ�ងគ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីរ�ស់អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�
សប្រមា�់គដោប្រមាងអន្ធតរកមិ។ ដោយីងគួរមាន្ធកមិវិិធិី�ក់��ដោណី្ឌរការ
គដោប្រមាងដោ�ីមបទី្ទាក់ទ្ទាញសាធារណ្ឌជន្ធដោ�កំុងដែ�កំដោ�ីង ជាព័ដិោសស
យវុិជន្ធ ចូូ�មកដោមី�សមាារ�ដោ�កំុង�ណ្ឌៈសារ។ ការចូូ�ដោប្រ�បី្របាស់
�ណ្ឌៈសារក៏អាចូរមួ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងការព័ភិាការ�សស់ាលាដោរៀន្ធអ�ពី័
សម័យកា� DK ឬ ប្រកុមសកមិភាព័យុវិជន្ធក៏អាចូប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកីត់
ដោ�ីង�ងដែ�រ។

ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការដោរៀ�ចូ�ខើ�មសារ ប្រកុមបាន្ធក�ណ្ឌត់់ត់ប្រម� វិការ
�ូចូខាងដោប្រកាម៖ ធានាថ្នា មាត់ិកាឌ័ីជីថី� ន្ធិងរូ�វិន្ធត អាចូរកបាន្ធ 
ដោ�ីមបី�ដោងកីត់សន្ធៃសីន្ធ៍ដោព័ញដោ�ញអ�ពី័សមាារ�ដែ��មាន្ធប្រសា�់ និ្ធង
តាម�ទីធភាព័ដែ��អាចូដោធិាីបាន្ធ ដោរៀ�ចូ�

�ណ្ឌៈសារដោ�យដែ�អកដោ�ី����់��ដោ�យ �ដោងកតី់ដោគហទី�ព័រ័ 
ឬ ទី�ព័័រង្កាយប្រសួ �ដែប្រសងរក�ណ្ឌៈសារ ក�ណ្ឌត់់រដោ�ៀ�ដែសាងរក
ទី�ូ�ទូីលាយ ដោ�មីបធីានាបាន្ធនូ្ធវិការចូូ�ដោប្រ�ជីាអត់�ិរមា និ្ធងចូ�ណ្ឌចុូ
ចូុងដោប្រកាយធានា�ចូចុ�បន្ធំភាព័ជាប្រ�ចា�។ 

ប្រកុមក៏បាន្ធពិ័ភាកា�ាងខើីអ�ពី័វិិធាន្ធការការពារសាកីី និ្ធង
ជន្ធរងដោប្រគា� ប្រព័មទ្ទា�ងបាន្ធក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការកំុងការ�ញ្ញាាក់
វិិសា�ភាព័នៃន្ធការវាយត់នៃមើ ន្ធិង�កេណ្ឌ�វិិន្ធិចូឆ័យដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ី
សប្រមា�់ការការពារជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងសាកីី ន្ធិងរដោ�ៀ�វាយត់នៃមើការ
គ�រាមក�ដែហងដែ�ំកសន្ធតិសុខ (ការវាយត់នៃមើដោ�យអត់តដោនាម័ត់ ន្ធិង
សត់ាន្ធុម័ត់) ប្រស�ដោព័�ជាមួយគាា មាន្ធការប្រព័ួ យបារមភអ�ពី័ភាព័
ឯកជន្ធ សុខុមា�ភាព័ ន្ធិងដោសចូកតីនៃថីើថំី� រ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ក៏អាចូភាា�់
ដោ�ន្ធ�ង�ណ្ឌៈសារ�ងដែ�រ។ ប្រកុមបាន្ធក�ណ្ឌត់់អ�ពី័ត់ប្រម� វិការកំុងការ
គា�ប្រទី WESU ន្ធិង VSS ដោ�កំុងកមិវិិធិីការពារ CPs ន្ធិងសាកីី 
ន្ធងិដោ�ីមបគីា�ប្រទី��ដ់ោមធាវិដីោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីសហដោមធាវិនីា�មុខ
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធង VSS កំុងការង្ការទ្ទាក់ទីងជាមួយដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីងដោទីៀត់ អ�ពី័ការ
�ញ្ជីច�់ការង្ការរ�ស់ត់ុលាការ។

ជាចូុងដោប្រកាយ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងថ្នា ព័ួកដោគដោជឿថ្នា
កមិវិិធិីជាដោប្រចីូន្ធដែ��ក�ណ្ឌត់់អត់តសញ្ញាាណ្ឌជន្ធរងដោប្រគា� មិន្ធអាចូ
ប្រគ�់ប្រគងបាន្ធ និ្ធងហួសដែ�ន្ធអាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក។ ការង្ការចា�បាចូគ់ដឺោជៀសវាង "ការដោប្រជៀត់ដែជកដោ�សកកម"ិ។ 
ព័ួកដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា ត់ួនាទីីរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក កំុងគដោប្រមាង�៏ដោប្រចីូន្ធ
ទ្ទា�ងដោន្ធ� អាចូប្រត់� វិដោធិាីការត់សុូមត់ិសុ��ត�់មូ�និ្ធធិិ ន្ធិងការព័ប្រងីក
សកមិភាព័រ�ស់អងគភាព័ដោ�ីងដោទីៀត់។ ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ អ.វិ.ត់.ក អាចូ
ត់សុូមត់ិជាមួយ

រ�ាភិ្នំបា�ដោ�ីការព័ប្រងីកដោសវា និ្ធងអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយត់ភាា�ជ់ាមយួ
�ណ្ឌៈសាររ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីមបីជាដែ�ំកមួយនៃន្ធគដោប្រមាងត់ភាា�់�ណ្ឌៈសារ
ឱ្យយបាន្ធទីូ��ទូីលាយ ន្ធិងរួមទ្ទា�ងការត់ភាា�់ជាមួយ�ណ្ឌៈសាររ�ស់
ខើួ ដោ�ីងដោទីៀត់ ន្ធិងចូងប្រកង�ញ្ជីីីនៃន្ធត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិង
អំក�ត�់ដោសវា ត់ប្រម� វិការ រួមជាមួយព័័ត់៌មាន្ធទី�នាក់ទី�ន្ធងរ�ស់អំក
�ត�់ដោសវាទ្ទា�ងដោនា�។ ពាក់ព័័ន្ធធ�ណ្ឌៈសារ�ដែ�� �ណ្ឌៈសាររ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ចា�បាចូ់ប្រត់� វិដោរៀ�ចូ�តាមរដោ�ៀ�ង្កាយប្រសួ �ចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ 
ដោ�ីមបីអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធ�ទីធភាព័ចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ទីូ��ទូីលាយ���ុត់
ជូន្ធអំកដោប្រ�ីប្របាស់ ដោ�យរួម�ញ្ជីច��ន្ធូវិចូ�ន្ធួន្ធឯកសារឱ្យយបាន្ធដោប្រចូីន្ធ
���តុ់តាមដែ��អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ អាប្រសយ័ដោ�កីារចាត់់ថ្នាាកដ់ោ�ងីវិញិ
ដោ�យដោ�ប្រកម ដោប្រកាមការជួយដោប្រជាមដែប្រជងពី័មស្ត្រន្ធតីចូា�់ ន្ធិង
អំក�ដោចូចកដោទីសដែ��ដោ�ប្រកមប្រគ�់ប្រគងដោ�យ�ា�់ ដោហីយប្រត់� វិដែត់
ជាដែ�ំកនៃន្ធគដោប្រមាងត់ភាា�់�ណ្ឌៈសារឱ្យយបាន្ធទីូ��ទូីលាយ។
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ព័កួដោគកច៏ូង់ឱ្យយមាន្ធការពិ័ភាកា ន្ធងិចូងប់ាន្ធការអនុ្ធវិត់តតាម
ស�ដោណ្ឌរី�សពួ់័កដោគ ដោ�មីបដីោ�កីទី�កចូតិ់តយវុិជន្ធឱ្យយសកិាប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត
ដែខិរប្រកហម ន្ធិងការង្ការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។

ដោ�កំុងវិគគទីីមួយ អំកចូូ�រួមរ�ស់ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធពិ័ព័ណ្ឌ៌នា
អ�ព័ី "ដែអុរ �ី" ដែ��វាមាន្ធន្ធ័យសប្រមា�់ព័ួកដោគ។ ការទីទីួ�សាោ�់
មាន្ធន្ធយ័សប្រមា�ពួ់័កដោគថ្នា អ.វិ.ត់.ក ទីទី�ួសាោ�ឧ់ប្រកិ�ឋកមដិែ��
បាន្ធប្រ�ប្រព័�ត់តដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដោហយីអងគដោហត់ ុន្ធងិប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត
ជុ�វិិញដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធទីទីួ�សាោ�់�ងដែ�រ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�
ន្ធ�ងនា�មកន្ធូវិអាីដែ��ដោគដោ�ថ្នា "ការយ�់��ងអ�ព័ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត"។ 
កិចូចការដោន្ធ�កន៏្ធ�ងអន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការទីទី�ួសាោ�់ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌី ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ថ្នាជា "មរត់ករស់" ដែ��ជាការ
ទីទី�ួសាោ�ដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌថ្នាបាន្ធចូ�ូរមួដោ�កំុងការដែចូក
រំដែ�កដោរឿងរាាវិរ�ស់ព័ួកដោគកំុងវិគគដោព័ញអងគដោ�ីក���ូង ន្ធិង�ូចូបាន្ធ
កត់ស់មាោ�់ខាងដោ�។ី ចូ�ដោពា�ការ�ី��ា ប្រកុមបាន្ធកត់ស់មាោ�ថ់្នា 
វាជាដោវិទិីកា ដែ��ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់មាន្ធត់ួនាទីសី�ខាន្ធ់ �ូចូជា 
ការសន្ធៃនារវាងជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងជន្ធដោ�ិសី។ ការព័ាបា��ើ� វិចិូត់ត ក៏

មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់�ងដែ�រកំុងការ�ី��ា ដោប្រពា�វាន្ធ�ង�ត�់ការគា�ប្រទី
ដែ�ំកសខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត��ជ់ន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ដោ�ដែត់ញាំ�ញជីាមយួន្ធ�ង
ដោសចូកតីទីុកេដោសាករ�ស់ខើួ ន្ធ។ ចូ�ដោពា�ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការចូងចា� 
អកំចូ�ូរមួជាប្រកុមបាន្ធកត់ស់មាោ�ថ់្នា ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ��ង្កាាញឱ្យយដោយងី
ដោ�ីញអ�ពី័ការរងទុីកេឈឺឺចា�់�ើ� វិកាយ ន្ធិង�ើ� វិចូិត់តដែ��អកំរស់រាន្ធ
មាន្ធជវីិតិ់ទីទី�ួរង។ �ដូោចូំ� វាមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធណ់ាសក់ំុងការចូងប្រកង 
�ង្កាាញ ន្ធងិ�ីព័ា�ាយសកេកីមជិន្ធរងដោប្រគា� សដោងកត់ ន្ធងិរំ��ក��់
ទិីវានៃន្ធការចូងចា�។ ការសាងសង់សត� �ប្រត់� វិបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់ថ្នាជា
កដែន្ធើងចូងចា��៏ស�ខាន្ធ ់ដោហយីមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធក់ំុងការដែថីរកា និ្ធង
អភ្នំិរកីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម។

ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោសំថី្នា កំុងការចូងចា�រ�� DK ន្ធងិប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត
នៃន្ធរ��ដោន្ធ� ទិីវាចូងចា� 20 ឧសភា គួរដែត់ដោគារព័�ក់�ញ្ជីច��ជា
នៃថីៃ�ណុ្ឌយជាត់ ិដោហយីដោ�នៃថីៃដោន្ធ� ប្រត់� វិប្របារព័ធពិ័ធីិដោ�កដែន្ធើងឧប្រក�ិឋកមិ 
ន្ធងិ�ជូន្ធយី�ាន្ធដោ�ីងដោទីៀត់។ ទីតីា�ងឧប្រកិ�ឋកមទិ្ទា�ងដោន្ធ�កអ៏ាចូ�ត�់
កដែន្ធើងសប្រមា�់�ដោងកីត់កមិវិិធិី�ីព័ា�ាយ�ងដែ�រ ដោហីយចា�បាចូ់ប្រត់� វិ
មាន្ធការវិិភាជថីវិិកាសប្រមា�់កមិវិិធីិ�ីព័ា�ាយប្រ�ចា�ឆ្នាំា�។ កមិវិិធិី

០4

�កុាម្មគ្រោះន្ធ���ប�ងបាាន្ធខែចការំខែលាកាកាាររំពីឹងទំុកា
របស្តី់ពួីកាគ្រោះ�ច�គ្រោះពីះ��បធាាន្ធបទំរបស្តី់ពីួកាគ្រោះ�។ 
អំំកា�េ�ចង់បគ្រោះងេើត្តកាារអំប់រំ�បកាបគ្រោះ�ះយ
និ្ធរន្ធីរភាាពីគ្រោះន្ធៅកាំ�ង�បគ្រោះទំស្តីកាម្មុ�ជាអំ�ពី��បវត្តីិ
ស្តីា�ស្តីីនៃន្ធរបបខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម ន្ធិងគ្រោះ�ើម្មប�
ទំទួំលាស្តីគាល់ាត្តនៃម្មេនៃន្ធទំ�ត្តា�ង�បវត្តីិស្តីា�ស្តីី
ខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម។

អ.វិ.ត់.ក ដោរៀចូ�ដោវិទីិកាសាធារណ្ឌ� ដោ�នៃ���ិន្ធអត់ីត់ត់��ន្ធ់ឈឺរដោជីងរឹងមា�រ�ស់ដែខិរប្រកហមដោ�
ភាគពាយ័ព័យនៃន្ធកម័ុជា ចូមាាយប្រ�ដែហ�400គ.ម.ព័ីភ្នំំ�ដោព័ញ អត់ីត់ទ្ទាហាន្ធដែខិរប្រកហម 
ន្ធគរបា� អំកភ្នំូមិ មស្ត្រន្ធតីអាជាាធិរមូ��ាន្ធ ប្រ�ដែហ�300នាក់ ចូូ�រួមកំុងដោវិទីិកា។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល139



ទ្ទា�ងដោន្ធ�កអ៏ាចូ�ញ្ជីច��ដោមដោរៀន្ធនៃន្ធដោករ��ដែណ្ឌ�ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម 
ដោហយីគរួ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងកមវិិធីិិអ�់រសំកិាថ្នាាក់ជាត់�ិងដែ�រ។ ទីតីា�ង
ឧប្រកិ�ឋកមក៏ិចា�បាច់ូប្រត់� វិរកាទីកុតាមរយ�ការ�ក�់ង្កាាញភ័្នំសតុតាង
ជាក់ដែសតង ន្ធិងដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិឱ្យយបាន្ធប្រត់�មប្រត់� វិ។ 
ស�ដោណ្ឌដីោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�អាចូដោ�តឹ់ដោ�ីវិសិយ័អាទីភិាព័មយួចូ�ន្ធនួ្ធ 
ន្ធងិការរកាអ�ឋធិាតុ់ និ្ធងទីតីា�ង។ ការដោធិាដីែ��ដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិការសហគមន្ធ៍
ពាក់ព័័ន្ធធ និ្ធងរ�ាភ្នំិបា� ចូូ�រួមអភិ្នំរកីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ។ ដោយីង
ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ញ្ញាាក់ជាសាធារណ្ឌ�អ�ពី័សារ�ស�ខាន្ធ់នៃន្ធការចូងចា�
ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��ដែខិរប្រកហម ន្ធិងដោ�ីមបី�ដោងកីត់សត� �អនុ្ធសាវិរីយ៍
ដោ�ប្រគ�់ដោខត់ត-ប្រកុងជុ�វិិញ្ជីប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ ជាព័ិដោសស ប្រត់� វិយកចូិត់ត
ទីកុ�កអ់�ពី័ការរ�ំ�កការចូងចា�សហគមន្ធជ៍ន្ធជាតិ់ដោ�មីភាគតិ់ចូ�ង
ដែ�រ។ ចូ�ដោពា�ការចូងប្រកងឯកសារ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធព័ិភាកាអ�ព័ី
សារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធការ�ន្ធតប្រ�មូ��តុ� និ្ធង�ញ្ជីី�ន្ធឯកសារពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ង
រ��ដោន្ធ�ដោ� LDC។

ដោ�ីមបីអនុ្ធវិត់តស�ដោណ្ឌីរ�ស់ព័ួកដោគ អំកចូូ�រួមបាន្ធដោសំីឱ្យយ
ចា�ដ់ោ�តមីដោធិា�ីចូចុ�បន្ធភំាព័ទីតីា�ងឧប្រក�ិឋកមដិែ��មាន្ធប្រសា�ដ់ោ�ជុ�វិញិ
ប្រ�ដោទីស។ ព័ួកដោគបាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា មាន្ធទីីតា�ងព័ន្ធធនាគារចូ�នួ្ធន្ធ 
196 កំុងអ��ុងរ�� DK ដោហីយទីីតា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ� ន្ធិងទីីតា�ង
ដោ�ីងដោទីៀត់ចា�បាច់ូប្រត់� វិដោធិាីដែ�ន្ធទីី�មអិត់។ ការដែថីរកា ន្ធិងការពារ
ទីតីា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�មាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធ ដោហយីអាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ��ុប្រតាមាន្ធ
កិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការជាមួយប្រកសួងវិ�បធិម៌ ន្ធិងសាា�័ន្ធពាក់ព័័ន្ធធ
ដោ�ីងដោទីៀត់ ដែ��ដោធិាីការដោ�ីការអភិ្នំរកីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ។ ការង្ការ
ដោន្ធ�កប៏្រត់� វិមាន្ធកចិូចសហការជាមយួអាជាាធិរមូ��ាន្ធ ដោហយីមិន្ធដែមន្ធ
�ដោងកតី់ទីតីា�ងដោ�មីបដីោចូ�ដែត់�ដោងកតី់ដោនា�ដោទី។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូសដោប្រមចូ
បាន្ធប្រ�សិន្ធដោ�ីមាន្ធការចូូ�រួមពី័ប្រ�ជាជន្ធដោ�តាមសហគមន៍្ធ ន្ធិង
ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�អកំរស់ដោ�កំុងសហគមន្ធដ៍ោ�មីបរីកាទីតីា�ងដែ��
បាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីង។

ប្រកុមដោន្ធ�ក៏មាន្ធ��ណ្ឌងចូង់�ដោងកីត់ទីីតា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�ជា
សារមន្ធៃរី និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ�តា�ងពិ័ព័រ័ណ៍្ឌ ដែ��ដោ�ទីដីោនា�ប្រព័�ត់តកិារណ៍្ឌ
�ីព័ា�ាយអាចូប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ងីសប្រមា�ប់្រកុមដោគា�ដោ�។ ទីតីា�ង
ដោន្ធ�ន្ធ�ង�ត�់កដែន្ធើងសប្រមា�់យុទីធនាការ�ីព័ា�ាយប្រ�ក�ដោ�យ
ន្ធិរន្ធតរភាព័ ស�ដោ�ធានាបាន្ធន្ធូវិន្ធិរន្ធតរភាព័ ដោហីយមិន្ធដែមន្ធជាប្រព័�ត់តិ
ការណ៍្ឌដែត់មតងដោហីយចូ�់ដោនា�ដោទី។ ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធកត់់សមាោ�់�ង
ដែ�រអ�ព័ីត់ប្រម� វិការកំុងការ�ស្ត្រញ្ញាា�ការយ�់��ងអ�ព័ីដោយន្ធឌ័័រដោ�កំុង
កមិវិិធិីណាមួយនាដោព័�អនាគត់ និ្ធងប្រត់� វិយកចូិត់តទុីក�ក់ចូ�ដោពា�
ជន្ធជាត់ភិាគត់ចិូ និ្ធងសាសនា។ ដោ�ដោព័�ព័ចិារណាដោ�កីារ�ស្ត្រញ្ញាា�
ដោយន្ធឌ័រ័ ព័កួដោគបាន្ធគូស�ញ្ញាាកអ់�ព័តី់ប្រម� វិការកំុងការគិត់គរូអ�ព័�ីញ្ញាា

ប្រ�ឈឺមនៃន្ធការប្រគ�់ប្រគងដោព័�ដោវិលា ន្ធងិដោព័�ដោវិលាសប្រមា�់ស្ត្រសត ីន្ធងិ
អំកដោមី�ដែថីទ្ទា�ប្រគួសារ ដោ�ីមបីអាចូឱ្យយពួ័កដោគចូូ�រួម (ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ 
អាចូនា�កូន្ធរ�ស់ព័ួកដោគដោ�ជាមួយ)។ ដោ�ដោព័�ពិ័ចារណាដោ�ី
ជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ ន្ធិងសាសនា, ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកម ិន្ធិងប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌ
រំ��កការចូងចា� អាចូ�ត�់ឱ្យកាសសប្រមា�់ជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ 
ន្ធងិសាសនា ចូ�ូរមួអន្ធវុិត់តសកមភិាព័ដោ�ីងៗដោ�ទីតីា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ
ទ្ទា�ងដោនា�។ ការចូ�ូរមួរ�សពួ់័កដោគអាចូប្រត់� វិបាន្ធដោ�កីទី�កចូតិ់តដោ�យ
ដោប្រជសីដោរសីត់�ណាងសហគមន្ធឱ៍្យយចូ�ូរួមកំុង��ដោណ្ឌរីការអភិ្នំរកីទីតីា�ង
ឧប្រក�ិឋកម។ិ យុវិជន្ធកគ៏រួដែត់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងការង្ការដោ�កដែន្ធើងឧប្រក�ិឋ
កម ិតាមរយ�ការ�ត�ក់ារ�ណ្ឌឹ���ណាា�អ�ពី័ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម 
ន្ធងិដោ�ីកទី�កចិូត់តយុវិជន្ធឱ្យយដោធិាកីារង្ការសិប័្រគចិូត់តដោ�ីការអភ្នំរិកីទីតីា�ង
ឧប្រកិ�ឋកមិទ្ទា�ងដោនា�។

សរុ�ដោសចូកតមីក ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធសដោប្រមចូ�កដ់ោ�ះ�គដោប្រមាង
រ�ស់ព័ួកដោគថ្នា "ការរំ��កការចូងចា���់ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរ��
ដែខិរប្រកហម៖ ការក�ណ្ឌត់់អត់តសញ្ញាាណ្ឌ ន្ធិងការអភិ្នំរកីទីីតា�ង
ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហមសប្រមា�ក់ារ�ី��ា ន្ធងិការទីទួី�សាោ�"់។ 
ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយដោរៀ�ចូ��ញ្ជីីីដោ�ះ�ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ� ស-21 
និ្ធងដោសៀវិដោ�រំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធរ��ដែខិរប្រកហម។ អំកចូូ�រួមបាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីការ�ត�់ប្រ�វិត់ិតសាស្ត្រសត ន្ធិងព័័ត់៌មាន្ធអ�ព័ីទីតីា�ងឧប្រកិ�ឋ
កម ិដោ�ឱ្យយថ្នាាកមូ់��ាន្ធ �ុ� សង្កាាត់ ់ន្ធងិការចូងប្រកងឯកសារទីតីា�ង
ទ្ទា�ងដោន្ធ�ជាមដោធិាបាយនៃន្ធការទីទី�ួសាោ�់ដោរឿងរាាវិរ�សអ់កំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់។ ប្រកសួងវិ�បធិម៌ និ្ធងវិិចិូប្រត់សិ�ប� ប្រត់� វិបាន្ធចាត់់ទុីកថ្នា
អាចូដោធិាជីានៃ�គអូន្ធវុិត់ត ដែ��អាចូជួយការង្ការគសូដោវិៀសដែ�ន្ធទីទីីតីា�ង 
និ្ធងការចូុ��ញ្ជីីដីោ�ះ�ជន្ធរងដោប្រគា�ជា�ញ្ជីីថី្នាាកជ់ាត់។ិ អងគការមនិ្ធដែមន្ធ
រ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីងដោទីៀត់ន្ធ�ងសហការដោ�ីការចូងប្រកងឯកសារសតីព័ីទីី
តា�ង រួមជាមយួន្ធ�ងការ�ណ្ឌឹ���ណាា�យុវិជន្ធ ន្ធងិប្រគ��ដោប្រងៀន្ធ ន្ធងិ
�ញ្ជីច��ដោរឿងរាាវិដោ�ទីតីា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងកមិវិិធីិអ�់រំ។ ពួ័កដោគបាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័ទីីតា�ងដែ��មាន្ធប្រសា�់ ន្ធិង
សាងសង់កដែន្ធើងរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធដោ�ទីីតា�ងមួយចូ�នួ្ធន្ធដោ�ីងដោទីៀត់ 
ដោ�យដែ�អកតាមត់ប្រម� វិការជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ។ី 
ព័កួដោគកប៏ាន្ធដោសំឱី្យយមាន្ធការសន្ធៃនាថ្នាាកជ់ាត់មិយួ អ�ព័រីដោ�ៀ�ប្រគ�ប់្រគង
អ�ឋិធាតុ់ �ូចូជា �អ�ង ន្ធិងដោប្រគាង�អ�ងដោ�ីងៗដោទីៀត់។ ជាចូុងដោប្រកាយ 
អកំចូ�ូរមួបាន្ធដោសំឱី្យយដោរៀ�ចូ�ព័ធិិអីន្ធញុាំត់ឱ្យយដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ចូ�ូគា�់ប្រព័�មហាកីប្រត់នៃន្ធប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជា ដែ��ដោន្ធ�ជា
ទីប្រមង់ស�ខាន្ធ់មួយនៃន្ធការទីទីួ�សាោ�់ឋាន្ធ�ជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌី។
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ប្រព័�សងឹមកព័ីដោខត់តក�ព័ង់ស័ឺ គង់ដោ�កដែន្ធើងរង់ចា�រ�ស់អ.វិ.ត់.ក មុន្ធចូូ�សាឹ�់អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�
ត់ុលាការក�ព័ូ�ប្រ�កាសសា��ីកាកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង002/02 ប្រ�ឆ្នាំ�ង ដោខៀវិ ស��ន្ធ ដោ�
នៃថីៃទីី 22 ដែខកញ្ញាា ឆ្នាំា�2022។

ពួ័កដោគបាន្ធនិ្ធ�យអ�ពី័រដោ�ៀ�ដែ��ពួ័កដោគបាន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ង
ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍ ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក តា�ងព័ីឆ្នាំា�2006 ដោ�ដោព័�ដែ��
��ដោណ្ឌីរការ�ដោងកីត់ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធចា�់ដោ�តីម���ូង ដោហីយចូ�ណ្ឌុចូ
ស�ខាន់្ធប្រត់� វិដែសាងយ�់អ�ព័ីដោសចូកតីរំព័�ងទីុក�នាា�់ពី័តុ់លាការ�ញ្ជីច�់ 
ដោ�យសារដោយីងមិន្ធអាចូរំព័�ងឱ្យយត់ុលាការដោ��ប្រសាយប្រគ�់�ញ្ញាា។

ដោ�យទីទួី�សាោ�់ថ្នា អ.វិ.ត់.ក បាន្ធដោបា�ជ�ហាន្ធដោ�ឿន្ធ
ដោ�ីទីិ�ឋភាព័ដោន្ធ� ដោ�កំុងការរកដោ�ីញរ�ស់ខើួ ន្ធអ�ពី័អ�ដោព័ីប្រ��័យ
ពូ័ជសាសន៍្ធប្រ�ឆ្នាំ�ងន្ធ�ងជន្ធជាត់ិចាម ន្ធិងជន្ធជាតិ់ដោវិៀត់ណាម 
សហគមន្ធ៍ដោ�ីងដោទីៀត់�ូចូជាដែខិរដោប្រកាមមិន្ធប្រត់� វិដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង
សា��ីកា�ស់ត់ុលាការដោនា�ដោទី។ ប្រកុមដោន្ធ�មាន្ធការយ�់��ងរួម 
រួមទ្ទា�ង ពី័ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ 02ប្រកុម ន្ធិងព័ីអន្ធុរ�ឋដោ�ខាធិិការ
ប្រកសួងអ�់រំ ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអាីដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងសហគមន្ធ៍
ទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា មាន្ធទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិដោ�
ជិត់ប្រកុមជន្ធជាតិ់ភាគតិ់ចូ ដោហីយមជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារមួយចូ�នួ្ធន្ធ
មាន្ធរួចូដោហីយដោ�កដែន្ធើងដោនា� �ូចូជា ប្រកា�ងតាចាន្ធ់។ ទីីតា�ងដែ��
មាន្ធប្រសា�់ទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏អាចូដោធិាីជាទីីតា�ងសប្រមា�់ការជួ�ជុ� ន្ធិងនៃថីៃ
រំ��កការចូងចា��ងដែ�រ។ សមាជិកប្រកុមមួយចូ�នួ្ធន្ធបាន្ធដែចូករំដែ�ក

ថ្នា មាន្ធ�ុគគ�ដែ��មាន្ធ�ន្ធៃ��រចិាាគ�ីសប្រមា�់ការសាងសង់កដែន្ធើង
ដោគារព័វិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធនាដោព័�អនាគត់។ ត់ប្រម� វិការដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��
ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ទ់្ទាក់ទីងន្ធ�ងដោសវាសខុភាព័ ដោ�មីប�ីត�់អត់ថប្រ�ដោ�ជន៍្ធ
��់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិត់ប្រម� វិការសប្រមា�់ការអ�រ់ ំការសារឹន្ធតី់សិមបទ្ទា 
និ្ធងដោសវាសងគមសប្រមា�ប់្រកុមជន្ធជាតិ់ភាគត់ចិូ។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធក�ណ្ឌត់់
�ដែន្ធថមដោទីៀត់អ�ពី័ត់ប្រម� វិការសប្រមា�ដ់ោសវាសងគមដោ�យដោសីិភាព័គាា ន្ធងិ
ត់ប្រម� វិការកំុងការដោ�ឹត់ដោ�ីការកសាងដោ�ីងវិិញន្ធូវិវិ�បធិម៌ទ្ទាក់ទីង
ន្ធ�ងសាលាដោរៀន្ធសហគមន្ធ៍ និ្ធងបាន្ធដោ�ីកទី�កចូិត់តឱ្យយប្រកសួងអ�់រំ
ទីទួី�យកពាកយសុ�ដោ�ីកសាលា។

 ស� ដោណី្ឌចុូងដោប្រកាយរ�ស់ ប្រកុ មដោ�ឹត់ដោ�ីការ�ដោងកីត់
មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារសហគមន៍្ធ ដែ��ន្ធ�ងរមួ�ញ្ជីច��កមវិិធីិិសខុភាព័
�ើ� វិកាយ និ្ធង�ើ� វិចូិត់ត រួមជាមួយន្ធ�ងកមិវិិធិីសតីព័ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត
ដែខិរប្រកហមសប្រមា�់យុវិជន្ធ។ ពួ័កដោគបាន្ធដោប្រជសីដោរសីត់��ន់្ធដោគា�ដោ�
កំុងដោខត់តតាដែកវិ ដោហីយស�ដោណ្ឌីរ�ស់ព័ួកដោគបាន្ធដោ�ីកចូ�មជឈមណ្ឌឌ�
ឯកសារ ដោ�យដោ�ឹត់ដោ�ីសមាជិកសហគមន៍្ធដែខិរដោប្រកាម និ្ធង
ដោវិៀត់ណាម ដោហីយដោ�ឹត់ដោ�ីទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិដែ��ដោ�ជិត់ព័ួកដោគ
កំុងដោខត់តតាដែកវិ។ ព័កួដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់ទ់ីតីា�ង វិត់តប្រព័�ធាត់ ុភ្នំមូកិា���រី 
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�កាុម្មទំ�5 បាាន្ធច�ណ៍ាយគ្រោះពីលាពីិភាាកាាាគ្រោះន្ធៅកាំ�ង
សិ្តីកាាាស្តីាលាាគ្រោះ�ះយគ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើជន្ធជាត្តិភាា�ត្តិច 
ន្ធិងស្តីាស្តីន្ធា។ អំំកាច�លារួម្មជាគ្រោះ�ចើន្ធបាាន្ធ
គ្រោះធាើើកាារយ៉ាងជិត្តស្តីំិទំធជាម្មួយ�កាុម្មជន្ធជាត្តិ 
ភាា�ត្តិច គ្រោះហ៊ុើយអំាចន្ធា�យកាទំស្តីាន្ធ� ន្ធិង
បទំពិីគ្រោះស្តីះធាន៍្ធ�៏អំស្តីូារារបស្តី់ពីួកាគ្រោះ�ម្មកា
ពីិភាាកាាា។ 
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�ុ�ដោគាកប្រព័ិចូ ប្រសុកគិរីវិង់ ដោខត់តតាដែកវិ។ ការ�ង្កាាញទីីតា�ងដែ��ដោន្ធ�
ដោ�ជិត់សហគមន្ធ៍រ�ស់ព័ួកដោគ មាន្ធន្ធ័យថ្នាវាក៏អាចូដោធិាីជាកដែន្ធើង
សប្រមា�់រកាប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត�ា�់មាត់់ កិចូចសន្ធៃនា រំ��កការចូងចា�
ដោ�នៃថីៃ20 ឧសភា ន្ធិងអាចូដោប្រ�ីប្របាស់សប្រមា�់ដោកិងៗជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ
សិកា ន្ធិងដោធិាីការប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធិងសប្រមា�់ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់។ 
ទីតីា�ងដែ��ដោន្ធ�ក៏ន្ធ�ង�ដោប្រមជីាកដែន្ធើងសហគមន្ធស៍ប្រមា�់ជ�ន្ធយួ�ើ� វិចូតិ់ត 
ន្ធិងជាកដែន្ធើងតា�ងពិ័ព័័រណ្ឌ៍សប្រមា�់ប្រ�ជាជន្ធទីូដោ� ន្ធិងសប្រមា�់
ជន្ធជាត់ិភាគតិ់ចូ�ងដែ�រ។ ការដោធិាី�ូដោចំូ�គឺដោ�ីមបីដោជៀសវាងការ�ត�់
អាទិីភាព័��់ប្រកុមជាក់លាក់ណាមួយ ដោហីយ�ៃុយដោ�វិិញធានា
បាន្ធនូ្ធវិការដោ�ឹត់អារមិណ៍្ឌដោ�ីសាធារណ្ឌជន្ធ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ទ្ទាមទ្ទារ
ឱ្យយមាន្ធការសហការជាមួយអាជាាធិរមូ��ាន្ធ ន្ធិងយុវិជន្ធ ន្ធិង
ថ្នាាក�់�កនា�សាសនា។ ដោប្រ�ព័ដីោន្ធ�ក៏មាន្ធត់ប្រម� វិការកំុងការរួម�ញ្ជីច��
សាលាដោរៀន្ធដោ�ីមបីជួយសប្រមួ ���់ការចូុ�សួរសុខទុីកេ ន្ធិងកមិវិិធិី
អ�់រំ។ ស�ដោណី្ឌដោន្ធ�បាន្ធបាាន្ធ់សាះន្ធន្ធូវិដោព័�ដោវិលាក�ណ្ឌត់់រយ�ដោព័� 
03ឆ្នាំា� ដោ�ីការង្ការសាងសង់ ដោហីយថីវិិកាចា�់ដោ�តីមដែ��បាន្ធ
បាាន់្ធសាះន្ធគ ឺ150,000�ុលាះរអាដោមរកិ ក�៏ចូូជា 50,000�ុលាះរ
អាដោមរិក កំុងករណ្ឌីដោ�ីសខៃង់ចូ�ណាយ។

និ្ធរន្ធតរភាព័នៃន្ធឱ្យកាសក៏ស�ខាន្ធ់�ងដែ�រ ដោហីយដោ�យសារវា
ន្ធ�ងសថិត់កំុងទីីតា�ងដោ�កំុងវិត់ត ក៏អាចូជាការសាាគមន្ធ៍��់ការ
រួមចូ�ដែណ្ឌកព័ីសហគមន្ធ៍មូ��ាន្ធ�ងដែ�រ។ សមាគមអំករស់រាន្ធ

មាន្ធជវីិតិ់កអ៏ាចូជួយដោ�កីទី�កចិូត់ត��ក់ារគា�ប្រទីសប្រមា�់ដោគដោ�ីទីីតា�ង 
ន្ធិងអាចូជួយ�ដោងកីត់មូ�និ្ធធិិ�ងដែ�រ។

ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង�ដែន្ធថមដោទីៀត់អ�ពី័ការប្រគ�់ប្រគង
ហានិ្ធភ័្នំយដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញចូុងដោប្រកាយរ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងត់ប្រម� វិការ
ដោ�ីមបីធានាន្ធូវិទី�ន្ធុកចូិត់ត ន្ធិងត់មាះភាព័អ�ព័ីរដោ�ៀ�ដែ��គដោប្រមាងដោន្ធ�
ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់មូ�និ្ធធិិសប្រមា�់ការង្ការប្រគ�់ប្រគង។ ព័ួកដោគបាន្ធ
ដោ�ីកទី�កចូិត់តឱ្យយមាន្ធ�ទី�បញ្ជីញត់តិនៃ�ៃកំុងដោ�ីមបីប្រគ�់ប្រគង�ញ្ញាា ឬ អាី
ដែ��អាចូដោកីត់មាន្ធ ន្ធិងត់ប្រម� វិការសប្រមា�់ន្ធិរន្ធតរភាព័នៃន្ធមូ�និ្ធធិិ។ 
ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធពិ័ភាកាខើីអ�ពី័គដោប្រមាងមួយដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ដោ�ឹត់
ដោ�ីការទីទួី�បាន្ធការអ�រ់ ំនិ្ធងការសារឹវិ�បធិមដ៌ោ�ងីវិញិ។ ដោហតុ់��
ចូងឱ់្យយមាន្ធគដោប្រមាងដោន្ធ�គដឺោ�យសារដែត់កងា��ទីធភាព័ទីទី�ួបាន្ធការ
អ�់រំកំុងចូ�ដោណាមប្រកុមជន្ធជាត់ិភាគតិ់ចូកំុងដោព័��ចូចុ�បនំ្ធ ដោហីយ
គដោប្រមាងដែ��ដោន្ធ�ន្ធ�ងជួយធានាបាន្ធន្ធូវិឱ្យកាសប្រត់�មប្រត់� វិចូូ�រួមអ�់រំ
មន្ធុសីពាក់ព័័ន្ធធប្រគ�់គាា ន្ធិងទីទួី�បាន្ធការអ�់រំ។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូ
ដោធិាីដោ�បាន្ធដោប្រកាមកិចូចសហការជាមួយប្រកសួងអ�់រំ និ្ធងសហគមន៍្ធ
មូ��ាន្ធ ដោហីយដោសៀវិដោ�សិកាន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកីត់ ន្ធិងដោបា�ព័ុម័
ជាភាសាសហគមន្ធ៍ទ្ទា�ងដោន្ធ��ងដែ�រ។ អំកទីទួី���ដែ��ប្រត់� វិ
បាន្ធក�ណ្ឌត់់ន្ធ�ងមាន្ធ�ាងដោហាចូណាស ់1,000 នាក់ ដោហយីត់��ន់្ធ
ដោគា�ដោ�មាន្ធដោខត់តក�ព័ង់ឆ្នាំា�ង ក�ព័ង់ចាម ន្ធិងមណ្ឌឌ�គិរី។
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ដោលាកប្រសី គុម សុមាា�ី មកព័ី មជឈមណ្ឌឌ�សិកាចូា�់មន្ធុសីធិម៌ នៃន្ធសាក� វិិទីា�័
យន្ធីត់ិសាស្ត្រសតនិ្ធង ដោស�ឋកិចូចដោធិាី�ទី�ង្កាាញដោ�កាន្ធ់សិកាាកាមដោ�នៃថីៃទីី2នៃន្ធសិកាាសា លា  ។

ពួ័កដោគបាន្ធដោ�ឹត់ការពិ័ភាការ�ស់ព័ួកដោគដោ�ីរដោ�ៀ�ព័ប្រងីក
ដោសវាដែ��មាន្ធប្រសា�់ និ្ធងវិធីិិដោ��ប្រសាយចូដោនាះ�ប្រ�ដោហាងព័ីដោប្រពា�
មិន្ធចា�បាច់ូមាន្ធសាា�័ន្ធថីិី ឬគ�ន្ធិត់ដែ���ត�់ឱ្យយសាា�័ន្ធដែ��ក�ពុ័ង
��ដោណ្ឌីរការ។

ព័កួដោគបាន្ធពិ័ភាកាអ�ពី័ការរពំ័�ងទុីកសប្រមា�អ់ាដីែ��ដោកតី់ដោ�ងី
សមូបដីែត់�នាា�ពី់័ករណី្ឌមួយបាន្ធ�ញ្ជីច� ់ដោហយីត់ប្រម� វិការសប្រមា�់អកំ
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីមបីយ�់ពី័ដោរឿងដោន្ធ� និ្ធងដោ�ីមបី
ប្រគ�់ប្រគងការរំព័�ងទុីក។ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធក�ណ្ឌត់់ត់ប្រម� វិការជាក់លាក់
ដែ��ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់មាន្ធ ដោហីយ
បាន្ធដោសំគី�ន្ធតិ់មួយចូ�ន្ធនួ្ធដោ�មីបដីោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ព័កួដោគ
បាន្ធដោសំឱី្យយកសាងសត��ដោ�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ដោហយីយកទីតីា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�
ដោធិាជីាកដែន្ធើងសប្រមា�់ការជួ�ជុ� ការ�ី��ា និ្ធងការចូងចា�។ ការ�ត�់
ហរិញ្ជីញ�បទ្ទាន្ធគជឺាឧ�សគគរារា�ងការសាងសងស់ត� � និ្ធងកដែន្ធើងរំ��ក
វិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ ដោហយីប្រកុមបាន្ធក�ណ្ឌត់អ់��ពី័ត់ប្រម� វិការទីទី�ួការគា�ប្រទីព័ី
រ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីការង្ការដោន្ធ�។ ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីថ្នា ដោចូត់ិយអាចូទីទួី�
បាន្ធមូ�និ្ធធិពិ័ថីីវិកិា�ញ្ជីច��គាានៃន្ធការគា�ប្រទីពី័រ�ាភ្នំបិា� ��ដុែន្ធតក៏អាចូ
ជាការនៃរអង្កាោសថីវិិកាព័ីប្រ�ជាជន្ធ ន្ធិងសហគមន្ធ៍�ងដែ�រ។

អកំចូូ�រួមក៏បាន្ធដោសំីថ្នា ការប្របារព័ធទីិវាចូងចា� 20 ឧសភា 
គួរដែត់�ន្ធត ដោហីយសត� �ដែ��ដោន្ធ�អាចូដោប្រ�ីជាកដែន្ធើងសប្រមា�់រំ��កការ
ចូងចា� និ្ធងជួ�ជុ�ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ។ ការ
ប្រ�មូ��តុ�ទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏អាចូដោកីត់ដោ�ីងតាមត់��ន្ធ់�ងដែ�រ។ អំកចូ�ូរួម
ក៏បាន្ធទីទួី�សាោ�់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ចូង់បាន្ធ ការ
ព័ាបា�ដោ�យឥត់គិត់នៃថីើ។ តាមការដែណ្ឌនា� ការង្ការដោន្ធ�អាចូប្រត់� វិ
បាន្ធដោធិាដីោ�ីងតាមរយ�ការដោចូញ�ណ័្ឌៈសប្រមា�់អកំដែ��មាន្ធជវីិភាព័
ប្រកីប្រក មិន្ធមាន្ធ�ទីធភាព័ទីទីួ�បាន្ធដោសវាព័ាបា�ដោ�យសារ
ដោហតុ់��ហិរញ្ជីញវិត់ថុ។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូដោធិាីដោ�ីងដោប្រកាមកិចូចសហការ
ជាមយួដោ�ឡាជាត់សិន្ធតសិខុសងគម ដោហយី�័ណ្ឌៈដែ��ដោន្ធ�អាចូព័ប្រងីក
��់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងមន្ធុសីចាស់ទូីដោ�ដែ��ប្រត់� វិការដោសវាដែថីទ្ទា�
សុខភាព័ ន្ធងិដោសវាដោ�ីងដោទីៀត់។ ការទីទី�ួបាន្ធដោសវាដែ��ដោន្ធ�អាចូ
ព័ប្រងកី�ដែន្ធថមដោ�មីប�ីត�ដ់ោសវាសុខភាព័�ើ� វិចូតិ់ត ន្ធងិការព័ាបា� ដោប្រកាម
ការគា�ប្រទីពី័ TPO។

ចូ�ដោពា��ញ្ញាានៃន្ធការទី�ស់ាាត់អ់�ដោព័ដីោ�រដោ� អកំចូ�ូរមួបាន្ធ
ដែចូករំដែ�កថ្នា ត់ប្រម� វិការនៃន្ធការព័ាបា� និ្ធងការដែថីទ្ទា�សខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត
ដោ�ដែត់មាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធ ដោហយី អ.វិ.ត់.ក គឺជាដោមដោរៀន្ធសប្រមា�ម់នុ្ធសី

០6

ម្មុន្ធ��ប�ង �កាុម្មទំ�៦ អំាចទំទំួលាបាាន្ធអំត្តា
�បគ្រោះយះជន្ធ៍ពី�អំំកាច�លារួម្មខែ�លាគ្រោះធាើើកាារគ្រោះ�ះយ
ផទាល់ាគ្រោះលាើស្តីិទំធិទំទំួលាបាាន្ធយុត្តីិធាម៌្ម និ្ធងជ�ន្ធួយ
ខែផំកាចបាប់។ 
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ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ ន្ធិង�ត�់�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ជាដោប្រចូីន្ធ។ ដោមដោរៀន្ធ ន្ធិង
�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ទ្ទា�ដោន្ធ�គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធដែចូករំ ដែ�កដោ�កំុងដោវិទីិកា
�ីព័ា�ាយមួយ ដោ�ីមបីឱ្យយអំកដោ�ីងដោទីៀត់អាចូដោរៀន្ធព័ី អ.វិ.ត់.ក។ 
ការព័ិភាកា ន្ធិងកមិវិិធិីជដែជកអាចូដោរៀ�ចូ�ដោ�ីងដោ�ីមបីព័ិភាកា និ្ធង
�ះស់�ត� រគ�ន្ធិត់សតីពី័ការទី�់សាាត់់អ�ដោព័ីដោ�រដោ��ងដែ�រ។ ដោវិទិីកា
សិកាដែ��ដោន្ធ�ក៏អាចូប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីង ន្ធិងសប្រម�សប្រមួ �
ដោ�កំងុសាក�វិទិីា�័យ ដោ�ីមប�ីដោងកនី្ធឱ្យកាសសិកាសប្រមា�យ់វុិជន្ធ។

�ទី�ង្កាាញស�ដោណ្ឌីរ�ស់ប្រកុមដោន្ធ�ដោ�ឹត់ដោ�ីគ�ន្ធិត់ជាដោប្រចូីន្ធ 
ជាព័ិដោសសការ�ត�់ដោ���់កំុងការ�ដោងកីត់មូ��ាន្ធប្រគ��សប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��អាចូ�ដោងកីត់ ន្ធិង�ត�់ឱ្យកាសនៃរអង្កាោសប្របាក់
កំុងរយ�ដោព័�ដែវិង។ អកំចូ�ូរមួបាន្ធដោសំឱី្យយយក�ណាាញ "មតិ់តរ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក" ដែ��មាន្ធប្រសា�់ជាមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ ដោហីយ��ដែ�ើង
វាដោ�ជា "មតិ់តជន្ធរងដោប្រគា�"។ ជ�ន្ធយួដែ�កំចូា�ដ់ោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា
អាចូគា�ប្រទី��ក់ារ�ដោងកតី់សមាគមដែ��ដោន្ធ� ដោហយី LDC មាន្ធ�ន្ធៃ�់
ដែ��អាចូដោប្រ�ីជា�ន្ធៃ�់ ន្ធិងកដែន្ធើងប្រ�ជុ�រ�ស់សមាគម។ ការ�ដោងកីត់

សមាគមថីិីសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ក៏អាចូ�ន្ធត�ត�់ឱ្យកាស ន្ធិងការង្ការ
�ងដែ�រ។

ចូ�ដោពា��ញ្ញាាជ�នួ្ធយដែ�ំកចូា�់វិិញ អំកចូូ�រួមប្រកុមបាន្ធ
ទីទីួ�សាោ�់ថ្នា ដោ�យសារដោ�ីញមាន្ធជ�នួ្ធយដោន្ធ� រ�ាភ្នំិបា�គួរ
ដែប្រ�កាះយជាការព័ិត់សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីមបីឱ្យយកាន់្ធពួ័កដោគមាន្ធ
សទិីធទិីទី�ួត់�ណាងប្រស�ចូា�់កាន់្ធដែត់ដោប្រចូនី្ធ។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ដោកតី់ដោ�ងី
�នាា�ព់័ ីអ.វិ.ត់.ក �ទិី��ដោណ្ឌរីការ ដោ�យសារជ�ន្ធយួដែ�កំចូា�ដ់ោ�ដែត់
ប្រត់� វិការសប្រមា�អ់កំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ដោហយីសទិីធទិីទួី�បាន្ធយតុ់តធិិម៌
ប្រត់� វិដែត់មាន្ធ ដោ�ីដោទ្ទា��ីជា អ.វិ.ត់.ក ដែ�ង��ដោណ្ឌរីការក៏ដោ�យ។

អកំចូ�ូរមួកប៏ាន្ធដោសំឱី្យយមាន្ធគើនី្ធកិប្រស�ចូា� ់អាចូថ្នាដោ�កំុង
សាក�វិទិីា�័យដែ��មាន្ធប្រសា�់ និ្ធងសាលាចូា� ់ដោ�ីមបពិី័ដោប្រគា�
ដោ���ដ់ោ�កីារប្រសាវិប្រជាវិដែ�កំចូា�់ សមូបដីែត់ពី័ជន្ធរងដោប្រគា�ខើួ ន្ធឯង
ក៏ដោ�យ។ ការង្ការដោន្ធ�ន្ធ�ង�ត�់ឱ្យកាសកំុងការ�ណ្ឌឹ���ណាា� ន្ធិង
ចូ�ូរួមជាមយួមន្ធសុីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ រមួទ្ទា�ងនិ្ធសីតិ់ចូា��់ងដែ�រ។
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សកមិភាព័ចូ�ុ�ីព័ា�ាយ ដោ�ដោខត់តនៃប្រព័ដែវិង។

ព័ួកដោគបាន្ធទីទីួ�សាោ�់ថ្នា�ញ្ញាាមួយកំុងដោរឿងដោន្ធ�គឺថ្នា 
យុវិជន្ធជាដោប្រចីូន្ធដោ�ដែត់មិន្ធដោជឿអាីដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីងដោប្រកាមរ��
ដែខិរប្រកហម ដោ�យអំកខើ�ដោ�ដែត់ចាត់់ទុីកថ្នាវាប្រគាន់្ធដែត់ជា�ញ្ញាាប្រទី�សតី
ដែត់��ុដោណាះ� មិន្ធដែមន្ធជាអាីដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងជីវិិត់ពិ័ត់ដោនា�
ដោទី។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�កំុងប្រកុមដោន្ធ� បាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា 
ព័ួកដោគចូង់ឱ្យយប្រទី�សតីដោន្ធ�កាះយជាការព័ិត់តាមរយ�ការសន្ធៃនាអន្ធតរ
ជ�នាន់្ធដោ�យអូសទ្ទាញន្ធិសីិត់ឱ្យយចូូ�រួមកំុងការប្រសាវិប្រជាវិអ�ពី័
ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត KR។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌបាន្ធដែចូករំដែ�កថ្នា 
ការសកិាដែ��ដោន្ធ�សប្រមា�ន់្ធសិីិត់គួរដែត់រមួ�ញ្ជីច��ប្រ�ធាន្ធ�ទី ដែ��
ជាធិមិតាមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច�� �ូចូជាការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ� និ្ធង
អ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�ជាជន្ធជាត់ិភាគតិ់ចូ ដោ�យសារ
ការចូូ�រួមរ�ស់ព័ួកដោគដោ�មាន្ធកប្រមិត់ដោ�ដោ�ីយ។

ចូ�ដោពា�ការចូងចា� អកំចូ�ូរួមបាន្ធដែចូករំដែ�កអ�ព័សីារ�ស�ខាន់្ធ
នៃន្ធការប្រ�មូ�ដោរឿងរាាវិអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងភាព័
ចា�បាច់ូប្រត់� វិរកាដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ព័ួកដោគក៏បាន្ធទីទួី�សាោ�់អ�ពី័
ត់ប្រម� វិការកំុងការដែថីរកាអត់ីត់ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ ន្ធិងសាងសង់សត� �
រំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធដោ�ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ (ប្រសដោ�ៀងន្ធ�ងស�ដោណី្ឌដែ��
ដោធិាីដោ�ីងដោ�យប្រកុមទីី4)។ អំកចូូ�រួមក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយមាន្ធការកសាង 

ន្ធិង�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� ន្ធិងមជឈមណ្ឌឌ�សិកា ដែ��កុមារ 
និ្ធងដោ�ៗរ�ស់អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់អាចូដោប្រជីសដោរសីឱ្យយដោធិាីការង្ការ
ដោ�ទីីដោនា�។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ញាាក�់ដែន្ធថមដោ�កំុងស�ដោណី្ឌរ�ស់ 
KDK �ក់ជូន្ធដោ�ដោប្រកាយសិកាាសាលា ដែ��អាចូដោមី�ដោ�កំុង
ដែ�ំក�នាា�់ខាងដោប្រកាម។ ការតា�ងព័ិព័័រណ្ឌ៍ក៏គួរដោរៀ�ចូ�ដោ�ីងដោ�យ
ដោ�ីកឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមព័ីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ ដោហីយទីិវាចូងចា� 20 ឧសភា បាន្ធដោ�ីកយកមកដោធិាីជា
ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍។

អំកចូូ�រួមបាន្ធព័ិភាកាអ�ព័ីសារ�ស�ខាន្ធ់នៃន្ធការប្រ�មូ�
ដោរឿងរាាវិរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ យកមកដែថីរកាទីុក។ ការ
�ីព័ា�ាយដោរឿងរាាវិសប្រមា�់សិសាន្ធុសិសី ន្ធិងដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ
ន្ធ�ង�ត�ជ់ាម�ូ�ាន្ធគប្រគ��សប្រមា�់ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ ដោហយីន្ធ�ង
អន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយអំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដែ��មិន្ធទ្ទាន្ធ់មាន្ធឱ្យកាស
ដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ន្ធិរន្ធតរភាព័សប្រមា�់កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរ
ជ�នាន់្ធ ន្ធិងការចូូ�រួមជាមួយយុវិជន្ធ ត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធកិចូចសហការគាា
កំុងចូ�ដោណាមអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� ដោ�ីមបីដោជៀសវាងការង្ការ
ជាន់្ធគាា ន្ធិងការប្រ�កួត់ប្រ�ដែជងរវាងគាា។ ដោ�ីមបីដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាដោន្ធ� 
អំកចូូ�រួមបាន្ធដោសំឱី្យយ�ដោងកតី់ដោវិទិីកាកិចូចសហការរវាងអងគការមិន្ធដែមន្ធ

០7

ស្តី�ម្មាប់អំំកាច�លារួម្មពិីភាាកាាា�បធាាន្ធបទំ
យុវជន្ធ ន្ធិងកិាចូស្តីន្ធទន្ធាអំន្ធីរជ�ន្ធាន្ធ់ ម្មាន្ធអំត្តា
�បគ្រោះយះជន្ធ៍ជាគ្រោះ�ចើន្ធខែ�លាបាាន្ធគ្រោះកាើត្តគ្រោះចញឹពី�
កាារច�លារួម្មរបស្តី់គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍� 
គ្រោះហ៊ុើយកាំ�ងគ្រោះន្ធះ�អំត្តា�បគ្រោះយះជន្ធ៍ម្មួយ�ឺពីាកា់ពី័ន្ធធ
ន្ធឹងកាិចូស្តីន្ធទន្ធាអំន្ធីរជ�ន្ធាន្ធ់។ 
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រ�ាភ្នំិបា� ដែ��អាចូជាប្រ�ដោភ្នំទីនៃន្ធកិចូចសន្ធៃនាណាមួយ ឬ ដោវិទីិកា
សតីព័ីការសន្ធៃនា។

ដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញដោ�នៃថីៃចូងុដោប្រកាយនៃន្ធសនិំ្ធសីទី អកំចូូ�រមួ
ដោ�កំុងប្រកុមបាន្ធដែចូករំ ដែ�កស�ដោណី្ឌរ�ស់ពួ័កដោគ សុ��ដោងកីត់
មជឈមណ្ឌឌ�សប្រមា�់កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ ដែ��នៃ�គូន្ធីមួយៗ - 
អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ន្ធិងសាា�័ន្ធរ�ឋ - អាចូពា�នា�ចូ�ដោណ្ឌ���ង 
ជ�នាញ ន្ធិង�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ ន្ធិងគា�ប្រទីគាាដោ�វិិញដោ�មកកំុងវិិស័យ
ដោ�ីងៗគាា។ ការ�ដោងកីត់កមិវិិ ធីិដែ��ដោ�ើីយត់�កាន្ធ់ដែត់ដោប្រចីូន្ធ 
មាន្ធន័្ធយថ្នាជា�ត�ក់ារគា�ប្រទីដែ�កំសុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត និ្ធងជួយសប្រមា�
រ�ួស��់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងមន្ធុសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ�ងដែ�រ។ 
ប្រកុមដោគា�ដោ�អាចូជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ពី័រ��ដែខិរប្រកហម យុវិជន្ធ សិសីវិិទីា�័យ ន្ធិងសាក�
វិិទីា�័យ ន្ធិងប្រគ� �ដោប្រងៀន្ធ អំក��កនា�សហគមន្ធ៍ (រួមទ្ទា�ង យុវិជន្ធ 
ដោម��កនា�សាសនា និ្ធងស្ត្រសត)ី សមាជិកប្រកុមប្រ��កាដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ 

ន្ធិង�ុគគ�ិកសុខាភ្នំិបា�ដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ។ ដោ�ីមបីធានាបាន្ធន្ធូវិ
ន្ធិរន្ធតរភាព័ ប្រកុមការង្ការបាន្ធក�ណ្ឌត់់ប្រកសួងពាក់ព័័ន្ធធ កំុងប្រក�ខ័ណ្ឌឌ
នៃន្ធកិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិការ �ូចូជា ប្រកសួងអ�់រំ យុវិជន្ធ ន្ធិងកីឡា 
ប្រកសួងកិចូចការនារី ប្រកសួងសងគមកិចូច អត់ីត់យុទីធជន្ធ ន្ធិងយុវិ
នី្ធតិ់សមបទ្ទា ប្រកសួងសុខាភិ្នំបា� ប្រកសួងយុត់តិធិម៌ និ្ធងប្រកសួង
ពាណ្ឌិជីកមិ រួមជាមួយន្ធ�ងកិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការជាមួយអាជាាធិរ
ថ្នាាក់ដោប្រកាមជាតិ់។ ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់យន្ធតការប្រគ�់ប្រគង
ចូ�ដោណ្ឌ���ង ដោ�ីមបីដោ�ៃរជូន្ធសាា�័ន្ធរ�ឋ ឱ្យយ�ន្ធតការង្ការ�នាា�់ពី័អាណ្ឌត់តិ
ដែ��ដោ�ដោសសស�់រយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�។ មជឈមណ្ឌឌ�ដែ��ពួ័កដោគ
បាន្ធដោសំដីោ�ងី ក៏អាចូ�ដោងកតី់ប្របាក់ចូ�ណ្ឌ�ូដែ��អាចូយកមក�ញ្ជីច��
ដោ�កំុងសកមិភាព័ ន្ធិងគដោប្រមាង�ា�់រ�ស់ខើួ ន្ធវិិញ។ ចូ�ណ្ឌុចូ
ចុូងដោប្រកាយ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់មូ�ន្ធិធិិសិ័ប្រគចូិត់តសតីពី័
ជន្ធរងដោប្រគា� តាមរយ�ការខិត់ខ�នៃរអង្កាោសថីវិិកាកំុងប្រសុក។
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ប្រ�ជាព័�រ�ឋដែខិរមកព័ីតាមភ្នំូមិ ក�ពុ័ងអងគុយដោ�សា�សាធារណ្ឌ�កំុង
ដោព័�ត់ុលាការដោធិាីដោសចូកតីសន្ធំិ�ាន្ធ�ិទី កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង002/02។

ព័កួដោគប្រត់� វិការការអន្ធវុិត់តស�ណ្ឌងឱ្យយបាន្ធដោព័ញដោ�ញ ន្ធងិចូង់
ដោ�ញីការ�ញ្ជីច��ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហមដោ�កំុងកមវិិធិិសីកិារ�ស់
សាលារ�ឋ។ ជន្ធរងដោប្រគា�ប្រត់� វិការការគា�ប្រទីដែ�ំកចូា�់ �ើ� វិចូិត់ត និ្ធង
ការប្រ��កាដោ���់ រួមជាមយួន្ធ�ងកដែន្ធើងសវុិត់ថភិាព័ ឬ ទីីជ�រកសប្រមា�់
ការប្រ�ជុ� និ្ធងការប្រ�មូ��តុ�។ ឯកសារអ�់រំតាមប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ
ព័ហុ��ណ្ឌង ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងថ្នាជាត់ប្រម� វិការមួយ យកមកអនុ្ធវិត់ត
រួមជាមួយត់ប្រម� វិការកំុងការជូន្ធ��ណ្ឌ�ងឱ្យយបាន្ធទ្ទាន្ធ់ដោព័�ដោវិលា��់
សាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងអ�ព័ីការ�ន្ធដោ��ញ្ជីច�់ការង្ការ។

ខណ្ឌ�ដែ��អំកចូូ�រួមបាន្ធទីទីួ�សាោ�់ថ្នា មាន្ធការអ�់រំ
មួយចូ�នួ្ធន្ធអ�ពី័ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមនាដោព័��ចូចុ�បន្ធំ ដោហីយក៏
ប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងកមិវិិធិីសិកាដោ�តាមសាលា�ងដែ�រដោនា� 
ដោយីងប្រត់� វិការដោ�ឹត់ការយកចូិត់តទុីកកាន់្ធដែត់ដោប្រចីូន្ធដោ�ី SGBV កំុង
រ��ដែខិរប្រកហម។ អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីឧប្រកិ�ឋកមិពុ័�មាន្ធឱ្យកាស
ដោប្រចីូន្ធ�ង្កាាញដោរឿងរាាវិរ�សព់័កួដោគដោនា�ដោទី ដោហយីអំកដោ�រសម់យួចូ�នួ្ធន្ធ
��ុដោណាះ�ដែ��អាចូ�ង្កាាញខើួ ន្ធដោ�ចូ�ដោពា�មុខត់ុលាការ។ ប្រកុមដោន្ធ�
បាន្ធពិ័ចារណាចូង់ឱ្យយមាន្ធប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា�កាន់្ធដែត់ដោប្រចីូន្ធជាងចូ�នួ្ធន្ធ
ប្រកុមជន្ធរងដោប្រគា�មយួចូ�នួ្ធន្ធត់ចូូ ដែ��បាន្ធ�ង្កាាញខើួ ន្ធដោ�ចូ�ដោពា�មខុ
តុ់លាការ ដោហីយបាន្ធទីទួី�សាោ�់ថ្នា ជន្ធរងដោប្រគា�មួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��

បាន្ធ�ត�ស់កេកីមបិ្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់ដ់ោចូញពី័ត់��ន្ធភ់្នំមូសិាស្ត្រសតមយួចូ�ន្ធនួ្ធ
��ុដោណាះ�។ �ូដោចំូ� ការ�ត�់ឱ្យកាស��់ជន្ធរងដោប្រគា��ង្កាាញដោរឿងរាាវិ
រ�ស់ព័ួកដោគគឺជាដោរឿងស�ខាន្ធ់។ កូន្ធដោ�រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ក៏ប្រត់� វិការ
ឱ្យកាសដោ�ីមបីទីទីួ�បាន្ធជ�នាញ��ណិ្ឌន្ធជីវិិត់ ឬជ�នាញដោ��ប្រសាយ
ជដោមាះ��ងដែ�រ។

កំុងការ�ដោងកីត់ទីសីន្ធ� ន្ធិងគ�ន្ធិត់�ដួ ចូដោ�ដីមសប្រមា�់
ដោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការ ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោ�ីកដោ����់ចូូខាងដោប្រកាម។ 
ទីីមួយ �ញ្ជីច��ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមដោ�កំុងកមិវិិធិីសិការ�ស់
សាលារ�ឋ ន្ធិងរួម�ញ្ជីច��ដោរឿងរាាវិរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដោហីយ
កំុងដោព័�ជាមួយគាារកាបាន្ធដោគា�ការណ្ឌ៍មិន្ធ�ងកដោប្រគា�ថ្នាាក់ ន្ធិង
ដោធិាី�ាងណាអន្ធុវិត់តវិិធិីសាស្ត្រសតកុមារដោមប្រត់ី។ ប្រកុមក៏បាន្ធដោសំី�ងដែ�រ
នូ្ធវិត់ប្រម� វិការទីទីួ�សាោ�់ជាសាធារណ្ឌ�អ�ព័ីព័យសន្ធកមិដែ��បាន្ធ
ទីទួី�រង និ្ធង ដការសារភាព័ដ ដោ�យជន្ធដោ�ិីស�ា�់។ ការង្ការ
ដោន្ធ�ន្ធ�ងអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការ�ី��ា ��ុដែន្ធតប្រត់� វិការដោវិទីិកាសប្រមា�់
កិចូចការដោន្ធ� �ូចូជាទីីតា�ងសប្រមា�់យន្ធតការដែសាងរកការព័ិត់ និ្ធង
យន្ធតការអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការសន្ធៃនា ន្ធិងការសុ�ដោទ្ទាសព័ីជន្ធដោ�ិីស
មាាក់ៗ ។ គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីមយួដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោ�ញី
គកឺារ�ត�់ដោសវាប្រ��កាដែ�កំចូា�់ ន្ធងិ�ើ� វិចូតិ់ត និ្ធងកចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ង

០8

អំំកាច�លារួម្មគ្រោះន្ធៅកាំ�ង�កុាម្មទំ� 8 បាាន្ធចាប់គ្រោះផីើម្ម
��ប�ងគ្រោះ�ះយកា�ណ៍ត្ត់អំត្តីស្តីញ្ញញាណ៍ត្ត�ម្ម�វកាារ
របស្តី់អំំការស្តី់រាន្ធម្មាន្ធជ�វិត្តពី� SGBV។ ពីួកាគ្រោះ�
បាាន្ធគ្រោះលាើកាគ្រោះឡុើងថ្មីា ជន្ធរងគ្រោះ��ះ��ត្ត�វកាារ
យុត្តីិធាម្ម៌ ន្ធិង�ត្ត�វកាារឱាជន្ធជាប់គ្រោះចះទំ ន្ធិង
ជន្ធគ្រោះលាមើស្តី ម្មាន្ធកាារទំទំួលា�ុស្តី�ត្ត�វ។
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ប្រសាវិប្រជាវិ�ដែន្ធថមអ�ព័ី�����ពា�់នៃន្ធការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ� ន្ធិង 
SGBV ដោ�ី�ុរស ន្ធិងស្ត្រសតី ដោ�ីមបីក�ណ្ឌត់់រកដោ��ប្រសាយដោ�ើីយត់�
ត់ប្រម� វិការជាក់លាក់រ�ស់ព័ួកដោគ។

គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមមួយដោទីៀត់ដែ��បាន្ធដោសំីដោ�ីងគឺការ�ត�់
�ទីធភាព័ទីទួី�បាន្ធន្ធវូិការដែថីទ្ទា�សុខភាព័សប្រមា�់ស្ត្រសតដីែ��ទីទួី�រង 
SGBV ន្ធិងព័យសន្ធកមិដោ�ីរូ�រាងកាយដោ�យសារការដោរៀ�ការ
ដោ�យ�ងេ� និ្ធង��ដោណី្ឌរការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ (ដោ�យដោ�តឹ់ដោ��ុីគគ�
ទីូដោ� ការ�ក់�ញ្ជីច� �ជន្ធជាត់ិភាគតិ់ចូ និ្ធងការសន្ធៃនាតាម
ប្រ�ធាន្ធ�ទីជាក់លាក់ �ូចូជាការដោ�ឹត់ដោ�ី SGBV ជាដោ�ីម ឬ ការ
ដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ�) ដោហីយធានាថ្នា �ញ្ញាាទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធកត់់ប្រតា
តាមមដោធិាបាយដោ�ីងដោទីៀត់ និ្ធងរួម�ញ្ជីច��ដោ�តាមទីីកដែន្ធើងតា�ងពិ័
ព័ណ៌្ឌ។ ការដោធិាី�ូដោចំូ�ន្ធ�ងជួយ�ដោងកីត់ទីមាះ�់នៃន្ធការសន្ធៃនា ជា�ន្ធ
ត់ភាា�គ់មាះត់រវាងមន្ធសុី ន្ធងិដោ�ីមបយីកជ�នាញទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�ដោប្រ�ីប្របាស់
សប្រមា�់ប្រ�ដោភ្នំទីនៃន្ធការសន្ធៃនាដោ�ីងដោទីៀត់។ ការដោរៀ�ចូ�កិចូចសន្ធៃនា
ដោន្ធ�ជាប្រ�ព័័ន្ធធន្ធ�ងធានាបាន្ធន្ធូវិនិ្ធរន្ធតរភាព័។

ចូ�ដោពា�ដោគា�ការណ្ឌ៍ដែណ្ឌនា� ប្រកុមដោន្ធ�យ�់ប្រស�ថ្នា គ�ន្ធិត់
�តួ ចូដោ�តីម និ្ធងកមិវិិធីិនានា មិន្ធគួរដោ�ឹត់ដែត់ដោ�ីអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
��ុដោណាះ�ដោទី ដោហីយគួរដោ�ឹត់ដោ�ីដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ�ងដែ�រ ដែ��រង
�����ពា�ដ់ោ�យសារដែខរិប្រកហម សមូបកំីុងដោព័�សព័ានៃថីៃ។ ចូ�ដោពា�
ន្ធរិន្ធតរភាព័ ការដោ�តឹ់ដោ�យីន្ធតការដែ��ដោ�ដោសសស�់គឺដោធិា�ីាងណា
ឱ្យយ�ញ្ជីច��ជ�នាញទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងសហគមន៍្ធ (ឧទ្ទាហរណ្ឌ ៍គរួដោ�តឹ់
គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��ភាា�់ដោ�ន្ធ�ងកិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ ន្ធិងការ
ប្រ�មូ�ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត)។ កមិវិិធីិគួរដែត់ធានា��់ការកសាងជ�នាញ
ដោ�កំុងចូ�ដោណាមពួ័កដោគ ន្ធិងសកមិភាព័ដោ�ីមបីឱ្យយព័ួកដោគអាចូប្រទីប្រទីង់
ខើួ ន្ធឯងបាន្ធ។ ភាព័ជានៃ�គូរវាងរ�ាភិ្នំបា� ន្ធិងអងគការមិន្ធដែមន្ធ
រ�ាភ្នំិបា�ក៏ចា�បាចូ់ប្រត់� វិមាន្ធ�ងដែ�រ ដោ�ីមបីឱ្យយកមវិិធិិីមាន្ធន្ធិរន្ធតរភាព័ 
ដោ�យមិន្ធគួរឱ្យយរាជរ�ាភិ្នំបា�ជាអំកទីទីួ�ខុសប្រត់� វិទ្ទា�ងប្រសុងកំុង
ការអន្ធុវិត់តគដោប្រមាងដោនា�ដោទី ដោ�យដោហត់ុថ្នាការង្ការដោន្ធ�គួរដោធិាីដោ�ីង
កំុងភាព័ជានៃ�គូជាមួយអំកសហការដោ�ីងដោទីៀត់។ មុន្ធន្ធ�ង�ដោងកីត់
កមិវិធិិណីាមួយ ចា�បាចូប់្រត់� វិដោធិាកីារសៃង់មត់ជិាមនុ្ធ ន្ធងិក�ណ្ឌត់ក់មិវិធិិី
ជ�នួ្ធយរ�សរ់�ាភ្នំបិា�ដែ��មាន្ធប្រសា�់ ន្ធងិការភាា�គ់�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមី
ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ជាមួយកមវិិធីិិទ្ទា�ងដោនា�តាមវិធីិិដែ��
ធានាបាន្ធនូ្ធវិនិ្ធរន្ធតរភាព័។ សមាគមអកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់គរួដែត់ចូ�ូរមួ
កំុងសកមិភាព័ទ្ទា�ងអស់ខាងដោ�ី។ ជារមួ អំកចូូ�រមួបាន្ធដោ�ីកដោ�ងី
ថ្នា គរួមាន្ធសាា�័ន្ធកណាា�មួយ ដោ�មីបទីីទួី�តួ់នាទីីសប្រម�សប្រមួ� 
ន្ធងិសប្រម�សប្រមួ �រា�់គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តមីទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងដែខរិប្រកហម ន្ធងិ
ធានាការអន្ធុវិត់តដោ�ដោប្រកាយ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់នៃន្ធ 
អ.វិ.ត់.ក។

�ញ្ញាាប្រ�ឈឺម ន្ធិងឧ�សគគដែ��ប្រត់� វិពិ័ចារណារួមមាន្ធ 
ត់ប្រម� វិការកំុងការកសាងទី�ន្ធុកចូិត់ត�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�កំុងចូ��ដោណាម
សាា�ន័្ធសាធារណ្ឌ�ដែ��ដោ�ព័ុ�ទ្ទាន់្ធមាន្ធដោ�ដោ�យី ដោហយីអកំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជីវិតិ់ដែ��មាន្ធវ័ិយចូ�ណាស់កាន់្ធដែត់ត់ចិូដោ�ៗ មាន្ធ�ទីធភាព័ដោ�ៃរ
ចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធង�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍រ�ស់ព័ួកដោគកាន្ធ់អំក�នៃទី។

ដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញចូុងដោប្រកាយរ�ស់ព័ួកដោគ ប្រកុមទីី8 បាន្ធ
ក�ណ្ឌត់់កមិវិធីិិ ន្ធងិសកមភិាព័ដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ីងចូ�នួ្ធន្ធ 03។ កមវិិធីិិ
���ូងដែ��បាន្ធ�ង្កាាញគឺ ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ ន្ធិងអន្ធតរ�ុគគ�
ដោ�កប្រមិត់ប្រគួសារ និ្ធងសហគមន្ធ។៍ កមវិិធិិដីោន្ធ�ន្ធ�ងធានាបាន្ធន្ធវូិការ
រួម�ញ្ជីច��ប្រកុមនៃន្ធ SGBV និ្ធងការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ�។ ការសន្ធៃនា
ដែ��ដោន្ធ�កន៏្ធ�ងរមួ�ញ្ជីច��ប្រកុមដោយន្ធឌ័រ័ រមួទ្ទា�ងប្រកុមជន្ធជាត់ភិាគត់ចិូ 
និ្ធងប្រកុមជាក់លាក់ (LGBTQI) �ងដែ�រ។ កមិវិិធីិដោន្ធ�ន្ធ�ង�ដោងកីត់
ជ�នាញដោ��ប្រសាយជដោមាះ�ដោ�យអហងិា។ ដោ�មីប�ីតួ ចូដោ�តមីការសន្ធៃនា 
ប្រកុមដោន្ធ�បាន្ធដោសីំឱ្យយ�ដោងកតី់វិិធីិនៃចំូប្រ�ឌិ័ត់តាមរយ�ការដោប្រ�ីប្របាស់រូ�ភាព័ 
ន្ធិងរូ�ថីត់ ឬការដោប្រ�ីប្របាស់កមិវិិធិី។ ជាងដោន្ធ�ដោ�ដោទីៀត់ ប្រកុមដោន្ធ�
បាន្ធដោសំថី្នា ការព័ន្ធយ�អ់�ព័សីា�ប្រកមរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�ីអ�ដោពី័ហិងា
�ើ� វិដោភ្នំទី គឺជាវិធីិិមយួដោ�ីមប�ីញ្ជីច�និ់្ធទីណ្ឌឌភាព័ ដោហយីមាន្ធភាព័ចា�បាច់ូ
ប្រត់� វិដោរៀន្ធដែចូករំដែ�កដោរឿងរាាវិតាមវិធិិណីាមួយដែ��មិន្ធ�ងកដោប្រគា�ថ្នាាក់
��់ប្រគួ សារ ន្ធិងសហគមន្ធ៍។ ការកសាងជ�នាញក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោគ
ក�ណ្ឌត់់ថ្នាជាទិី�ឋភាព័មួយនៃន្ធកមវិិធិិដីោន្ធ��ងដែ�រ ដែ��ជាមដោធិាបាយ
មួយដោ�ីមបីធានាបាន្ធន្ធូវិនិ្ធរន្ធតរភាព័។ កំុងករណ្ឌីមូ�និ្ធធិិមាន្ធកប្រមិត់
តា�ងពី័���ូង កមិវិធិិដីោន្ធ�អាចូដោ�តឹ់ដោ�ដីោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីដោហយី
�នាា�់មកព័ប្រងីក��់ប្រកុមដោ�ីងដោទីៀត់ឱ្យយបាន្ធទីូ��ទូីលាយ។

កមិវិធីិិទីីពី័រដែ��បាន្ធ�ង្កាាញគ ឺយន្ធតការដែ��ដោ�ដោសសស�់
គរួភាា�ជ់ាមួយការង្ការដែ��បាន្ធដោធិារីចួូដោហយី ដោ�ីមបគីា�ប្រទីជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធ SGBV ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍។ ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ គណ្ឌ�ដោមធាវិីនៃន្ធ
ប្រព័�រាជាណាចូប្រកកម័ុជាមាន្ធគដោប្រមាងជ�នួ្ធយដែ�ំកចូា�់សប្រមា�់ស្ត្រសតី 
ន្ធងិកមុារ។ គដោប្រមាងដោន្ធ�អាចូព័ប្រងីក�ដែន្ធថម ដោ�ីមបធីានាថ្នាជ�នួ្ធយដែ�កំ
ចូា�់កប៏្រត់� វិបាន្ធ�ត�ជ់នូ្ធជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ� ដែ��
�ចូចុ�បនំ្ធសថតិ់កំុងសាាន្ធភាព័ដោន្ធ��ដែ�� ដោហយីចូង់ដែ�ង�� ឬ ក�ព័ងុ
ប្រ�ឈឺមន្ធ�ងអ�ដោព័ីហិងាកំុងប្រគួ សារ។ កមិវិិធីិដែ��មាន្ធប្រសា�់ដោ�ី
ការ�ត�់ជ�ន្ធួយ (ដែ�ំកចូា�់ �ើ� វិចូិត់ត សុខភាព័ ន្ធិងដោស�ឋកិចូច ន្ធិង
សងគម) ��់ស្ត្រសតីរងដោប្រគា�ដោ�យសារ SGBV អាចូប្រត់� វិបាន្ធព័ប្រងីក 
ដោ�ីមបពី័និិ្ធត់យដោមី�រដោ�ៀ�ដែ��អ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទីទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជដោមាះ�
អាចូប្រត់� វិបាន្ធដោ��ប្រសាយ តាមរយ�គដោប្រមាងដែ��មាន្ធប្រសា�់។

ទីី�ី សកមិភាព័អ�រ់ ំន្ធងិដោ�កីកម័ស់ការយ�់��ងគរួដែត់ប្រត់� វិ
បាន្ធដោធិាីដោ�ីងកំុងចូ�ដោណាមមនុ្ធសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ ន្ធិងសាធារណ្ឌជន្ធ
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ទីូដោ�អ�ព័ី SGBV ដោប្រកាមរ�� DK។ សកមិភាព័ដោន្ធ�អាចូដោធិាីដោ�ីង
ដោ�យដោប្រ�ីឧ�ករណ៍្ឌ វិិធិីសាស្ត្រសត ន្ធិងសកមិភាព័ដែ��មាន្ធប្រសា�់ 
�ូចូជា ការតា�ងពិ័ព័រ័ណ្ឌច៍ូ�ត័់ សិ�ប� ភាព័យន្ធត ដោលាាន្ធ និ្ធងគដោប្រមាង
ស�ណ្ឌងទ្ទា�ងអស់។ សកមិភាព័ទ្ទា�ងដោន្ធ�គួរដែត់�ញ្ជីច��ដោ�កំុង
សហគមន្ធ៍មូ��ាន្ធ ន្ធិងសាលាដោរៀន្ធ ដោ�ីមបីធានាបាន្ធន្ធូវិនិ្ធរន្ធតរភាព័ 
ន្ធងិចូរីភាព័។ ជាចុូងដោប្រកាយ សកមិភាព័អ�់រ ំន្ធងិដោ�ីកកម័សក់ារយ�់

��ងដែ��ដោន្ធ�អាចូសដោប្រមចូបាន្ធតាមរយ�ការតា�ងពិ័ព័័រណ៍្ឌអចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ 
ដោហីយមជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� ន្ធិងសាា�័ន្ធដែ��មាន្ធប្រសា�់ (�ូចូជា 
មជឈមណ្ឌឌ��ុបាាណា LDC មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកម័ុជា សារមន្ធៃរី
ទួី�ដែសើង ន្ធងិសាក�វិទិីា�័យ) �ន្ធតដោប្រ�បី្របាសឧ់�ករណ្ឌទ៍្ទា�ងដោន្ធ�។
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អំកចូូ�រួម និ្ធងអងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ឱ្យកាសឱ្យយ�ន្ធត�ក់ស�ដោណី្ឌ សមូបី
ដោ�ដោប្រកាយ�ញ្ជីច�់សិកាាសាលា ដែ��ការង្ការដោន្ធ�ជាការដោ�ើីយត់�ជាក់លាក់ចូ�ដោពា�កតីរីករាយ
ដែ��បាន្ធ�ង្កាាញកំុងសកិាាសាលា ដោ�យអកំចូូ�រមួមយួចូ�ន្ធនួ្ធ ចូង�់ន្ធតដែកសប្រមួ�ស�ដោណី្ឌ ន្ធងិ
គ�ន្ធិត់នានា ដោ�យដែ�អកដោ�ីការពិ័ភាកាកំុងដោព័�សិកាាសាលា ប្រព័មទ្ទា�ងសប្រមា�់អំកចូូ�រួម
ដែ��ចូង់�ក់ស�ដោណី្ឌ ��ុដែន្ធតមិន្ធបាន្ធដោធិាីដោ�ីងរហូត់��់ដោព័�ដោន្ធ� ដោហីយក៏ជាឱ្យកាសមួយដោទីៀត់
សប្រមា�់ អកំដែ��ចា�អ់ារមណិ្ឌ ៍��ដុែន្ធតមិន្ធបាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌទី្ទាន្ធដ់ោព័�ដោវិលាប្រស�តាមរបាយការណ៍្ឌ
ប្រ��កាដោ���់ឆ្នាំា�2021 រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍។ វាក៏ជាឱ្យកាសមួយសប្រមា�់
អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងសាា�័ន្ធនានា ដែ��បាន្ធចូូ�រួមសិកាាសាលា ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធ
��ដែ�កដោចូញព័បី្រកុមព័ភិាកាទ្ទា�ងប្របា��ី �នាា�់មកប្រត់��់មករមួគាាវិញិ ដោហយី�ក់ស�ដោណី្ឌត់�ណាង
ឱ្យយការខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ង ន្ធិងដោគា�ដោ�រ�ស់អងគការដោរៀងៗខើួ ន្ធ។ ស�ដោណ្ឌីចូ�នួ្ធន្ធប្របា�មួយ�ដែន្ធថម
ដោទីៀត់ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី��នាា�់ពី័សិកាាសាលា គិត់ប្រត់�មនៃថីៃទីី15 ដែខឧសភា ដែ��ជានៃថីៃ�ុត់ក�ណ្ឌត់់
រ�ស់ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធនៃន្ធសិកាាសាលា។

តារាងខាងដោប្រកាមសដោងេ�ស�ដោណ្ឌចីូ�ន្ធនួ្ធប្របា�មយួទីទី�ួបាន្ធ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធរមួ�ញ្ជីច���ង
ដែ�រដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ VII ទ្ទា�ងប្រសុង៖

សា�គ្រោះ�ើខែដ្ឋាលាទទួលាបាានគ្រោះ�កាះ�
សាិកាាាសាាលាា 

• ដោ�មីប�ីដោងកនី្ធការយ��់�ងរ�សយ់វុិជន្ធអ�ពី័ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម 
តាមរយ�ការដោប្រ�បី្របាស�់ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធអ�់រំព័ហបុ្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយ
ប្រ�ក�ដោ�យភាព័នៃចំូប្រ�ឌិ័ត់ ដែ�អកដោ�ីគដោប្រមាង ដែ��ជ�រុញឱ្យយមាន្ធការ
ដែសាងរកការព័តិ់ ន្ធងិការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ ់ដោ�មីបជី�រញុការ�ី��ា ការ
ព័ាបា� ន្ធងិយតុ់តធិិម៌អន្ធតរកា� ប្រស�តាមដោគា�ដោ�រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
ន្ធងិប្រកសងួអ�រំ់។

 ម្មជឈម្មណ៍ឌលាបុបាាាណ៍ា ០1
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០5

០២

០3

០4

• ការ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� និ្ធងសិកា ដោ�ីមបី�ត�់កដែន្ធើងសប្រមា�់
ការសិកា ការ�ើ�ុ�ញ្ញាា�ង ន្ធិងការព័ាបា�សប្រមា�់ប្រកុមដោគា�ដោ�
ជាដោប្រចូនី្ធ�ូចូជា ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិយុវិជន្ធជ�នាន់្ធដោប្រកាយ សសិានុ្ធសិសី 
ន្ធងិប្រគ��ដោប្រងៀន្ធ អងគការដែ��ដោធិាកីារដោ�យីតុ់តធិិម៌អន្ធតរកា� អកំប្រសាវិប្រជាវិ 
អំកសារព័័ត៌់មាន្ធ និ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធទីូដោ�។

• ការ�ត�់ដោប្រគាងការណ៍្ឌទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីសនៃន្ធការដែថីទ្ទា�សុខភាព័ ន្ធងិការដែថីទ្ទា�
សុខភាព័�ើ� វិចូិត់តសប្រមា�់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័រ��ដែខរិប្រកហម 
(Michael Karnavas ដោ�កំុងកាដែសត់ដែ��ដោបា�ពុ័ម័ដោ�យ 
DC-Cam)

• ការអភិ្នំរកីទីីតា�ងឧប្រក�ិឋកមបិ្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ជាម�ូ�ាន្ធសប្រមា�់ការ
ចូងចា� ន្ធងិការអ�រំ់ (DC-Cam)

ម្មជឈម្មណ៍ឌលាឯកាស្តីារកាម្មុ�ជា ន្ធិងគ្រោះលាះកា MICHAEL KARNAVAS

អំងគកាារកីា�ការុណ៍ា

• គូសដែ�ន្ធទីីទីីតា�ងដែខិរប្រកហមដោ�កម័ុជា

• ការគា�ប្រទីនៃន្ធការប្រសាវិប្រជាវិ S-21 ដោ� TSGM
• កមវិិធិិយីវុិជន្ធជាត់សិតពីី័ការដែសាងយ�អ់�ព័រី��ដែខរិប្រកហម

• ត់ប្រមាយ�ើ� វិចូងចា� សប្រមា�់ន្ធិសីិត់សាក�វិិទីា�័យ ទីសីនាទួី�
ដែសើង ដោជីងឯក អ.វិ.ត់.ក/អិ�ឌ័ីស៊ី ន្ធិង ម-13

• មជឈមណ្ឌឌ�អំកទីសីនា ន្ធិងការិ��័យដោ� TSGM

TSGM

យុវជន្ធគ្រោះ�ើម្មប�ស្តីន្ធីិភាាពី

• ការអភ្នំរិកីទីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហមដោ�អតី់ត់ភ្នំមូភិាគពាយព័័យ 
តាមរយ�ការ�ី��ា អន្ធសុាវិរីយ៍ ន្ធងិការអ�រំ់។ ដោន្ធ��ត�ឱ់្យកាស 
ន្ធងិទីីកដែន្ធើងដោ�មីបភីាា�ទ់ី�នាក់ទី�ន្ធងជាមយួអត់តី់កា�ដោ�ងីវិិញ 
ដែចូករំដែ�ក�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ និ្ធង�ដោងកតី់ការសន្ធៃនាដោ�ីកចូ�ហ។
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០6

• ចូកេុវិិស័យប្រ�ក�ដោ�យនិ្ធរន្ធតរភាព័កាន់្ធដែត់ខាះ�ងដោ�ងីកុំងរយ�ដោព័���់
ឆ្នាំា� គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធគិត់គូរ ន្ធងិសប្រម�សប្រមួ� ជា���ូងដោ�យ អ.វិ.ត់.ក 
មនុ្ធន្ធ�ង�ះស�់ត� រដោ�កាន្ធទ់ីភីាាកង់្ការពាក់ព័ន័្ធធ���ុត់រ�ស់
អងគការសហប្រ�ជាជាត់ ិជាមួយន្ធ�ងអាណ្ឌត់តសិប្រម�សប្រមួ� ដោ�ដោព័�
ដែ�� អ.វិ.ត់.ក �ញ្ជីច�់។ ប្រ�ដែហ�ជាការិ��័យអំកសប្រម�សប្រមួ�។

អំងគកាារអំភិាវឌិឍន្ធ៍ធាន្ធធាាន្ធយុវជន្ធ

• រចូនាសម័ន័្ធម�ូន្ធធិិអិន្ធតរកា� រមួទ្ទា�ងការ�ះស់�ត� រថីវិកិា
�ន្ធតិចូមតងៗ ន្ធិងមួយដែ�ំក��់រាជរ�ាភិ្នំបា�កម័ុជាដោ�ី
ប្រ�ធាន្ធ�ទីមួយចូ�ន្ធួន្ធ។

ស�ដោណ្ឌបីាន្ធទីទួី��នាា�់ព័សីកិាាសាលា ជាទូីដោ� ដែ�អកដោ�គី�ន្ធតិ់ ន្ធងិការពិ័ភាកាដោ�កំុង
ដោព័�សិកាាសាលា។ ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងអស់បាន្ធទីទីួ�ពី័អំកចូូ�រួម�ាងសកមិកំុងសិកាាសាលា
រយ�ដោព័� 03នៃថីៃ ដោហីយបាន្ធដែ�អកដោ�ីគ�ន្ធិត់មួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោសំីដោ�ីងកំុងអ��ុងដោព័�
ប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�។ ដោន្ធ�គជឺាការដោ�កីទី�កចូតិ់ត ដោ�យសារស�ដោណ្ឌទី្ទា�ងដោន្ធ��ង្កាាញសកានឹ្ធពុ័�នៃន្ធ
ការសហការ�អ៏សាារយរវាងអងគការដែ��ដោសំសី�ណូ្ឌមព័រទ្ទា�ងដោនា�។ ពួ័កដោគកប៏ាន្ធដោ�កីដោ�ងីអ�ព័ី
ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់ៗមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��ប្រត់� វិបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់តា�ងព័ីការចា�់ដោ�តីមនៃន្ធ��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ� 
ដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌរ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ ន្ធិងតាមរយ�វិគគសិកាាសាលា។
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ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធគដោប្រមាងរ�សពួ់័កដោគគដឺោ�ីមប�ីដោងកនី្ធការយ�់
��ងរ�ស់យវុិជន្ធអ�ពី័ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម តាមរយ�ការដោប្រ�បី្របាស់
�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍អ�់រំប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយចូ�រុ�ប្រ�ក�ដោ�យភាព័នៃចូំប្រ�ឌ័ិត់ 
ដែ�អកដោ�ីគដោប្រមាង ដែ��ជ�រុញឱ្យយមាន្ធការដែសាងរកការពិ័ត់ ន្ធិង
ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ ស�ដោ�ជ�រុញការ�ី��ា ការព័ាបា�រ�ួស 
ន្ធិងយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា� ប្រស�តាមដោគា�ដោ�រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក និ្ធង 
MOEYS។ ជាព័ិដោសស ព័ួកដោគចូង់��ដោព័ញការង្ការដោន្ធ�ដោ�យ�ដោងកីត់
�ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ�ដោ�ីកចូ�ហ ដែ��មាន្ធការចូូ�រួមអន្ធតរសកមិ
ដោ�កំុងកមិវិិធិីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមមាន្ធប្រសា�់រ�ស់ �ុបាាណា 
ស�ដោ�ជ�រុញការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់រវាងយុវិជន្ធ ន្ធិងអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់។ ពួ័កដោគក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័ និ្ធង
ដោធិាីក�ដែណ្ឌកមិវិិធិីសាះត់ហា�ន្ធ ដែ��ជាគដោប្រមាងស�ណ្ឌងទីទីួ�សាោ�់
កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ដោពា�គឺ ដោ�ីមបី�ដោងកីន្ធការចូូ�រួមរ�ស់
អំកដោប្រ�ីប្របាស់។ ដោ�ីសពី័ដោន្ធ� �ុបាាណា បាន្ធក�ណ្ឌត់់ឱ្យកាស
�ណ្ឌឹ���ណាា�យុវិជន្ធកម័ុជាកំុងការ��ិត់ភាព័យន្ធតឯកសារ ន្ធិង
ប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយចូ�រុ�ប្រ�ក�ដោ�យភាព័នៃចូំប្រ�ឌិ័ត់ ន្ធិង�ត�់ឱ្យយព័ួកដោគ
នូ្ធវិការយ�់��ងស៊ីជដោប្រ�អ�ព័ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម តាមរយ�
ការចូូ�រួម ន្ធិងចូងប្រកងឯកសារអតី់ត់កា�តាមរយ�ការសន្ធៃនា

អន្ធតរជ�នាន់្ធ ន្ធិងការសន្ធៃនាដោ�តាមសហគមន្ធ៍។ ចូ�ណ្ឌុចូចុូងដោប្រកាយ 
ដោ�ីមបី�ដោងកីន្ធការដោប្រ�ីប្របាស់កមវិិធិិីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម ន្ធិងដោវិទិីកា
�ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ� ព័ួកដោគដោសំីឱ្យយ��ដោណី្ឌរការការ�ីព័ា�ាយ
ប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� និ្ធងការ�ណ្ឌឹ���ណាា�ប្រគ��ដោប្រងៀន្ធ និ្ធងសិសី-និ្ធសីិត់
វិិទីា�័យ ន្ធិងសាក�វិិទីា�័យ តាមរយ�សិកាាសាលា ន្ធិងគ�ន្ធិត់
�តួ ចូដោ�តីមការអ�់រំតាមទីូរស័ព័ៃដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដោ�យ
សងកត់់ធិៃន់្ធជាព័ិដោសសដោ�ីសហគមន្ធ៍ជន្ធជាត់ិដោ�ីមភាគត់ិចូ។

�ុបាាណា បាន្ធក�ណ្ឌត់់�ទីធ��រំព័�ងទីុកចូ�ន្ធួន្ធ 04 ដោ�កំុង
ស�ដោណី្ឌដោន្ធ�៖ ទីីមួយ ដោវិទិីកា�ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ�ដែ��មាន្ធការ
ចូ�ូរួម ប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ងីដោ�ដោ�កីមវិិធិិបី្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម។ 
ន្ធិងទីីព័ីរ ការ�ដោងកីត់ស�ណ្ឌួរចូ�ន្ធួន្ធ 400 ន្ធិងការជូន្ធ��ណ្ឌ�ងចូ�នួ្ធន្ធ 
150 សប្រមា�់កមិវិិធិីដោ�យដែ�អកដោ�ីកា��រិដោចូឆទី ន្ធិងដោគហទី�ព័័រ
ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត។ វិីដោ�អូខើីៗ ន្ធិងដោសៀវិដោ�មគគុដោទីៃសក៍ឌ័ីជីថី�ន្ធ�ង�ត�់
ការដែណ្ឌនា�អ�ព័ីរដោ�ៀ�ដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារ រដោ�ៀ�ចូូ�រួមការសន្ធៃនា
អន្ធតរជ�នាន្ធ់ ន្ធិង��ិត់ឯកសារនៃន្ធការសន្ធៃនាដោ�ីមបី�ក់�ញ្ជីច��កំុង
�ណ្ឌៈសារ។ �ទីធ��រំព័�ងទីុកទីី�ីគឺការ��ិត់វិីដោ�អូចូ�ន្ធួន្ធ 30 អ�ព័ី
កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ របាយការណ៍្ឌប្រសាវិប្រជាវិអ�ពី័កដែន្ធើងឧប្រកិ�ឋកមិ
ចូ�នួ្ធន្ធ 06 និ្ធងភាព័យន្ធតឯកសារខើីចូ�ន្ធួន្ធ 15 អ�ពី័ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត

ម្មជឈម្មណ៍ឌលាធាន្ធធាាន្ធគ្រោះស្តីះត្តទំស្តីាន្ធ៍បុបាាាណ៍ា

០1

ស្តី�គ្រោះណ៍ើរបស្តី់បុបាាាណ៍ា គ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើកាារបគ្រោះងេើន្ធ
ច�គ្រោះណ៍��ឹង�ល់ាយុវជន្ធជ�ន្ធាន្ធ់គ្រោះ�កាះយគ្រោះន្ធៅ
កាម្មុ�ជា ខែ�លាគ្រោះកាើត្តគ្រោះ�កាះយកាារ�ួលារលា�របប
ខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម គ្រោះហ៊ុើយបាាន្ធ�ឹងត្តិចត្តួចអំ�ពី�របប
គ្រោះន្ធះ� ន្ធិង�ើ��បភាពី និ្ធង��ន្ធិត្តផី� ចគ្រោះផីើម្មស្តី�ម្មាប់
កាារស្តីិកាាា។

ន្ធិសីិត់ដែខិរ ចូូ�រួមកំុងដោព័�ត់ុលាការដោធិាីដោសចូកតីសន្ធំិ�ាន្ធ�ិទី កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង002/02។
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ដែខិរប្រកហម ដែ����ិត់ដោ�យសិសី��ិត់ករភាព័យន្ធតចូ�ន្ធួន្ធ 
15នាក់ �នាា�់ពី័បាន្ធ�ណ្ឌឹ���ណាា��ាងយកចូិត់តទីុក�ក់
រយ�ដោព័�ដែវិងដោ�យ�ុបាាណា និ្ធងអងគការយុវិសន្ធតិភាព័។ ភាព័យន្ធត
យុវិជន្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីជាឧ�ករណ៍្ឌសប្រមា�់កិចូចសន្ធៃនា
សហគមន្ធ៍។ ទីី4 �ុបាាណា មាន្ធ��ណ្ឌងដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា
�ណ្ឌឹ���ណាា�ប្រគ�ចូ�នួ្ធន្ធ 240នាក់ មកពី័សាលាចូ�នួ្ធន្ធ 120 
កំុងការដោប្រ�ីប្របាស់�ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ�រ�ស់កមិវិិធីិ និ្ធងសប្រមា�់

ប្រកុមអ�់រំចូ�័ត់ដោ�ីមបីដោធិាីយុទីធនាការ�ីព័ា�ាយ ដោ�យមាន្ធ
ការចូូ�រួមព័ីសិសាន្ធុសិសីចូ�នួ្ធន្ធ 12.000 នាក់ ដោ�ីការង្ការ
ដោប្រ�បី្របាស�់ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ�។ ការង្ការដោន្ធ�ន្ធ�ងអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយព័កួដោគ
ទីទីួ�បាន្ធស�ដោណី្ឌ�ាងដោហាចូណាស់ 1,200 នៃន្ធខើ�មសារ��ិត់
ដោ�យសិសី ដោកីត់ដោចូញពី័ការសន្ធៃនាជាមួយសមាជិកប្រគួសារ ន្ធិង/
ឬសហគមន្ធ៍ ដែ��បាន្ធ�ដោង្កាា�ដោ�កំុង�ណ្ឌៈសារសាធារណ្ឌ�។
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ឥទីធិព័�នៃន្ធសម័យកា� DK មកដោ�ីប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា ន្ធិង
ប្រ�ព័័ន្ធធដែថីទ្ទា�សុខភាព័ដោ�ដែត់�ន្ធតរហូត់មក��់សព័ានៃថីៃដោន្ធ�។ 
រាជរ�ាភិ្នំបា�ដោ�ដែត់ព័�ងដែ�អកដោ�ីការ�ត�់ម�ូន្ធធិិិពី័�រដោទីសសប្រមា�់
ការ�ត�់ដោសវាសុខភាព័ប្រគ�់ប្រគាន្ធ់ ដោហីយជាអកុស�គុណ្ឌភាព័នៃន្ធ
ដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័ ជាពិ័ដោសសដោ�ត់��ន់្ធជន្ធ�ទីដោ�ដែត់មាន្ធកប្រមិត់
ទ្ទា� ជាមួយន្ធ�ងវិិសមភាព័ធិ�ដោធិងដោ��ន្ធតដោកីត់ដោ�ីង។ 

ឯកសារ ដោន្ធ� ដោ�ីក ដោ�ីងអ�ព័ី សិទីធិ �� ដោណា�ប្រសាយ�៏
មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធអ�ដោពី័ដោ�រដោ��៏ធិ�ដោធិង
តាមរយ�ស�ណ្ឌង�ុគគ� ឬសមូហភាព័ ដោហីយត់ុលាការប្រព័ហិទីណ្ឌឌ
អន្ធតរជាត់ិ និ្ធងសាលាកតីមិន្ធអាចូ�ង្កាោ�់ការ�ត�់ដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័
ជាវិិធាន្ធការស�ណ្ឌង ដោ�យសារដែត់ភាព័ប្រព័ដោងីយកដោន្ធតីយរ�ស់
ជន្ធជា�់ដោចាទី។ �ូដោចំូ� ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�
ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាគឺមាន្ធភាព័ប្របាក�ន្ធិយមជាង ដែ��ជា
វិិធាន្ធការយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា��ចូ់ដោ�យដែ�កមួយ។ ដោ�ីមបីឱ្យយមាន្ធ
ន្ធិរន្ធតរភាព័ កមិវិិធីិដោន្ធ�មិន្ធចា�បាចូ់��កនា�ដោ�យរ�ឋដោទី ��ុដែន្ធតទ្ទាមទ្ទារ
ជ�ន្ធួយពី័រ�ឋ ដោហីយអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ក៏ដោ�ីរតួ់នាទីីស�ខាន់្ធ
�ងដែ�រ។ �ូដោចំូ� តាមស�ដោណី្ឌ ���ូង ចា�បាច់ូប្រត់� វិមាន្ធការវាយត់នៃមើ
ដោ�ីត់ប្រម� វិការ ន្ធិងភាព័ជានៃ�គូ ដោហីយប្រត់� វិ�ដោងកីត់រួមជាមួយអងគការ

ដែ���ត�់ដោសវាសខុភាព័�ើ� វិចិូត់តដោ�កម័ុជា (�ចូូជា TPO)។ ឯកសារ
ដោន្ធ�ក៏កត់់សមាោ�់�ងដែ�រថ្នា ដោរឿងស�ខាន់្ធគឺប្រត់� វិព័ិចារណាអ�ពី័រដោ�ៀ�
ដែ��ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាដែសាងរកជ�ន្ធួយសប្រមា�់ខើួ ន្ធ ដោហីយដោ�ីមបី
ដោធិាីការង្ការដោន្ធ� ប្រត់� វិ�ញ្ជីច��វិិធិីប្រ�នៃព័ណី្ឌ ន្ធិងខាងសាះរតី់នៃន្ធការ
ដោ��ប្រសាយរ�ួស�ើ� វិចិូត់ត ដោ�ីមបីឱ្យយដោសវាអាចូសប្រម�តាមការយ�់
��ងរ�ស់ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាអ�ព័ីសុខភាព័។ ស�ដោណ្ឌីដោន្ធ�ក៏ដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់
កមិវិិធិី�ណ្ឌឹ���ណាា�សុខភាព័�ើ� វិចូិត់តជាក់លាក់អ�ព័ីដែខិរប្រកហម 
ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ ដោ�យ�ត�់សិកាាសាលា ន្ធិងថ្នាាក់ដោរៀន្ធដោ�យឥត់គិត់នៃថីើ
សតីពី័ជ�ន្ធួយសុខភាព័�ើ� វិចិូត់តជាមូ��ាន្ធ។ កមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏គួរដែត់
�ញ្ជីច� �សមាសធាត់ុអ�់រំ��់ព័ួកដោគ ដោ�ីមបីជូន្ធ��ណ្ឌ�ង��់
ជន្ធរងដោប្រគា�អ�ព័ីសិទីធិទីទីួ�បាន្ធអត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ អ�ព័ីរ�ួសដែ��
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីងដោទីៀត់ប្រ�ឈឺមមុខ ន្ធិងត់នៃមើនៃន្ធការ�ង្កាាញត់ប្រម� វិការ
រ�ស់ព័ួកដោគឱ្យយមស្ត្រន្ធតីដែថីទ្ទា�សុខភាព័បាន្ធ��ង។

ដោ�យដែ�ក មជឈមណ្ឌឌ�ឯកសារកម័ុជា ក៏បាន្ធ�ក់ស�ដោណី្ឌ
ជាលាយ�កេណ៍្ឌអកីររ�ស់ដោលាក ឆ្នាំ�ង យុ �ងដែ�រ ដោសំីសុ�ឱ្យយ
សាងសង់សត� �អន្ធុសាវិរីយ៍ដែខិរប្រកហម ដោ�ជិត់វិិមាន្ធឯករាជយ កំុង
រាជធាន្ធីភ្នំំ�ដោព័ញ។

ម្មជឈម្មណ៍ឌលាឯកាស្តីារកាម្មុ�ជា ន្ធិងគ្រោះលាះកា MICHAEL KARNAVAS

០២
DC-CAM បាាន្ធ�ាក់ាស្តី�គ្រោះណ៍ើជាទំ�ម្មង់�កា�ាស្តី 
ស្តីរគ្រោះស្តីរគ្រោះ�ះយគ្រោះលាះកា MICHAEL 
KARNAVAS អំត្ត�ត្តគ្រោះម្មធាាវីកាារពីារកាី�គ្រោះន្ធៅ 
អំ.វ.ត្ត.កា ឱា គ្រោះអំៀង ស្តីារី ន្ធិង ម្មាស្តី ម្មុត្ត អំ�ពី�
កាារផីលា់ស្តី�ណ៍ង�លា់ជន្ធរងគ្រោះ��ះ�នៃន្ធឧ�កាិ�ឋកាម្មម
ខែ�មរ�កាហ៊ុម្ម ជាម្មួយនឹ្ធងកាារខែថ្មីទំា�សុ្តី�ភាាពី
�បកាបគ្រោះ�ះយន្ធិរន្ធីរភាាពី ត្តាម្មរយ�ស្តី�ណ៍ង ឬ
គ្រោះ�ះលាកាារណ៍៍យុត្តីិធាម៌្មអំន្ធីរកាាលា។

ដោលាក ដែ� ហាំ� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី មកព័ីដោខត់តដោពាធ៍ិសាត់់ ចូ�ូរួម កំុង សិកាាសាលា  
សតី ព័ី ជន្ធ រងដោប្រគា� នា នៃថីៃ ទីី 3 ដែខ ឧសភា  ឆ្នាំា�2022។
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ដោ�យបាន្ធ��ងថ្នា អ.វិ.ត់.ក ក�ព័ុង��ដោណ្ឌីរការ�ដោងកីត់មុខង្ការ
ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ខើួ ន្ធ ដោហីយ��ដោណ្ឌីរការតុ់លាការក�ព័ុង
�ន្ធដោ���់ទីី�ញ្ជីច�់ KDK បាន្ធក�ណ្ឌត់់ត់ប្រម� វិការសប្រមា�់
��ដោណ្ឌីរការដោប្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធតុ់លាការចូ�ដោពា�ស�ណ្ឌងដោ�ីមបី�ន្ធតអត់ថិភាព័
ដោ�កំុងសងគមស៊ីវិិ�កម័ុជា។ �ដោងកីត់ដោចូញព័ីត់ប្រម� វិការដែ��បាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងកំុងសិកាាសាលា KDK បាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា អំកដោ�រស់រាន្ធ
មាន្ធជវីិតិ់ដោ�ដែត់ប្រត់� វិដែចូករំដែ�ក�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធរ�ស់ព័កួដោគ ដោហយី�ន្ធត
រងទីុកេព័ី�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធនៃន្ធភាព័ដោសៃៀមសាាត់់រ�ស់ពួ័កដោគកន្ធើងមក។ 
ចូ�ណុ្ឌចូដោន្ធ��ណាា�ឱ្យយមាន្ធអាក�បករិ�ិមួយ ដែ��ជាដោរឿយៗដោកងិ
ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយមិន្ធយ�់ �ូដោចូំ�ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ិទីគមាះត់នៃន្ធចូ�ដោណ្ឌ���ង 
ន្ធិងការដោ�គយ�់គាាដោ�វិិញដោ�មករវាងអំកដោ�រស់ និ្ធងមន្ធុសី
ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។ យុវិជន្ធក៏ប្រត់� វិកសាងសមត់ថភាព័�ា�់ខើួ ន្ធរ�ស់
ព័កួដោគ ដោ�មីបចីា�ដ់ោ�តមីសន្ធៃនាជាមយួអកំរស់រាន្ធមាន្ធជវីិតិ់អ�ព័អីាដីែ��
បាន្ធដោកីត់ដោ�ីងដោ�កំុងប្រគួសារ និ្ធងសហគមន្ធ៍រ�ស់ពួ័កដោគ ដោហីយ
ដោទ្ទា��ីជាយុវិជន្ធចា�់អារមិណ្ឌ៍កំុងការដែសាងយ�់ព័ីអត់ីត់កា�
ក៏ដោ�យ ក៏ព័ួកដោគសាាក់ដោសៃីរកំុងការជដែជកសន្ធៃនាដោ�កំុងប្រគួសារ
រ�ស់ព័ួកដោគ។ KDK បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នា អកំរស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់បាន្ធ
�ង្កាាញត់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធកដែន្ធើងចូងចា�ដោ�ដោខត់តរ�ស់ពួ័កដោគ ន្ធិង

��ណ្ឌងប្របាថ្នាាចូង់រកាអគារ អ.វិ.ត់.ក ទីុកជាអន្ធុសាវិរីយ៍សប្រមា�់
ការសកិាកំុងប្រសុក និ្ធងអន្ធតរជាត់។ិ ស�ណ្ឌង�ា�ដ់ោ�កប្រមតិ់�គុគ�
ក៏ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់�់ងដែ�រ តាមរយ�ការដោធិាឱី្យយប្រ�ដោសរីដោ�ងីន្ធវូិ�កេខណ្ឌឌ
រស់ដោ� ការដែថីទ្ទា�ដោវិជីសាស្ត្រសត ន្ធិង�ើ� វិចូិត់ត។ អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ក៏
�ង្កាាញត់ប្រម� វិការចូងឱ់្យយជសួជ�ុ�����ពា�អ់វិជិមីាន្ធដោ�ជី�នាន្ធទ់ីី 
2 ន្ធងិទី ី3 �ងដែ�រ ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ តាមរយ�ការគា�ប្រទីការអ�់រំវិជិាាជវីិ�
�អ ន្ធិងសន្ធតិសុខការង្ការ។ ត់ប្រម� វិការកំុងការដោ�ឹត់ដោ�ីការមិន្ធដោកីត់
ដោ�ងីវិញិតាមទីសីន្ធ�កំុងប្រសុកកប៏្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌ�ង
ដែ�រ ដោ�ីមបីការពារប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតព័ីការដោកីត់ដោ�ីងមតងដោទីៀត់។ ដោ�យ
ទីទីួ�សាោ�់ថ្នា ខណ្ឌ�ដោព័�ដែ��ប្រ�វិត់ិតសាស្ត្រសត�ា�់មាត់់ជាដោប្រចូីន្ធ
ប្រត់� វិបាន្ធប្រ�ម�ូ ដោ�ដែត់មាន្ធត់ប្រម� វិការកំុងការចូងប្រកងនូ្ធវិ�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធ
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ដែ��បាន្ធលាក់បា�ង �ូចូជា�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ព័ី
ប្រកុមង្កាយរងដោប្រគា� និ្ធងពី័អត់តី់កមាះភ្នំបិា�ដែខរិប្រកហម ក�៏ចូូជា��
���ពា�់ដោ�ីកូន្ធ ន្ធិងដោ�រ�ស់ព័ួកដោគ។

ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធការ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� ន្ធិង
មជឈមណ្ឌឌ�សិកាគឺ�ត�់កដែន្ធើងសប្រមា�់សិកា �ើុ��ញ្ញាា�ង និ្ធង
ព័ាបា���់ប្រកុមដោគា�ដោ�មួយចូ�ន្ធួន្ធ ជាព័ិដោសស ជន្ធរងដោប្រគា� 
ន្ធងិសាចូញ់ាំត់រិ�ស់ព័កួដោគ   យុវិជន្ធកម័ុជា សិសី ប្រគ��ដោប្រងៀន្ធ អកំ

អំងគកាារកាី�ការុណ៍ា

០3

ស្តី�គ្រោះណ៍ើ�ាកា់ជ�ន្ធគ្រោះ�ះយ កាី�ការុណ៍ា �ឺស្តីុ�ឱាម្មាន្ធ
ម្មជឈម្មណ៍ឌលាចងចា� ន្ធិងស្តីិកាាាស្តី�ម្មាប់��ន្ធិត្ត
ផី� ចគ្រោះផីើម្មស្តីងគម្មស្តីុ�វិលា។

ដោលាក ទី�ម មិនា នាយកប្រ�ត់ិ�ត់តិអងគការកតីករុណា ដោធិាី�ទី�ង្កាាញដោ�កាន្ធ់សិកាាកាម ដោ�
នៃថីៃទីី2 នៃន្ធសិកាាសាលា។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល157



ដោរៀ�ចូ� អកំប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធងិអកំសារព័ត៌័់មាន្ធ និ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធទីដូោ�។ 
KDK ក៏បាន្ធដោរៀ�ចូ�វិគគពិ័ដោប្រគា�ដោ���ច់ូ�ន្ធនួ្ធពី័រដោ�ីស�ដោណ្ឌគីដោប្រមាង
ដោន្ធ�កា�ពី័ដោព័�ថីិីៗ ជាមួយន្ធ�ងប្រកុមអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីរ��
ដែខរិប្រកហម ន្ធងិជាមយួប្រកុមអងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា� ន្ធងិអងគការ
រ�ឋ ដែ��ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ទ្ទា�ងព័ីរដោន្ធ�បាន្ធនា�មកន្ធូវិមត់ិវិិជីមាន្ធ
សប្រមា�់ការ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ដែ��ដោន្ធ�។ អងគការជាដោប្រចូីន្ធបាន្ធ
�ដោងកតី់ប្រកុមការង្ការសប្រមា�ស់�ដោណ្ឌដីោន្ធ� ដោហយីសមាជកិប្រកុមការង្ការ
រួមមាន្ធ KDK, TSGM, CKGC ន្ធិង YFP។ GIZ-Civil Peace 
Service ក�ព័ុងគា�ប្រទី��ដោណ្ឌរីការអភិ្នំវិឌ័ឍ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� 
ន្ធិងសិកា។ 

មជឈមណ្ឌឌ�ដោន្ធ�អាចូ�ត�់កដែន្ធើងសប្រមា�់ចូងប្រកងឯកសារ 
ន្ធងិការប្រសាវិប្រជាវិ �ចូូជា កដែន្ធើងរកាទីកុប្រ�វិត់តដិោរឿងរាាវិ�ា�ម់ាត់ជ់ាង 
100 ដែ�� KDK បាន្ធប្រ�មូ�តាមរយ�គដោប្រមាងអន្ធតរជ�នាន្ធ់រ�ស់
ពួ័កដោគ ដែ��អាចូឱ្យយសាធារណ្ឌជន្ធ សសិី និ្ធសីតិ់ ន្ធងិអកំប្រសាវិប្រជាវិ 
ចូូ�ដោមី�។ KDK �ត�់ដោ���់�ដែន្ធថមថ្នា មជឈមណ្ឌឌ�ដែ��ដោន្ធ�
អាចូគា�ប្រទីអកំ�នៃទីកំុងវិធិិសីាស្ត្រសត ន្ធងិការអន្ធវុិត់តប្រ�វិត់តដោរឿងរាាវិ�ា�ម់ាត់់
ដោ�យដោប្រ�ឧី�ករណ៍្ឌ ន្ធងិការអន្ធវុិត់តដោ�ីងៗ រួមទ្ទា�ងវិធិិសីាស្ត្រសតដែ�អកដោ�ី

សិ�ប� ន្ធងិវិធីិិសាស្ត្រសតដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�បី្របាសក់ំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ 
មជឈមណ្ឌឌ�ដោន្ធ�កន៏្ធ�ងកាះយជាកដែន្ធើងសប្រមា�ក់ារតា�ងព័ពិ័រ័ណ៍្ឌ ន្ធងិ
ការដោរៀន្ធសូប្រត់ និ្ធងជាកដែន្ធើងសប្រមា�់ការតា�ងព័ិព័ណ៌្ឌចូ�័ត់រ�ស់ 
KDK ន្ធិងការតា�ង�ង្កាាញធិន្ធធាន្ធដោ�យអងគការដែ��ដែ�ងមាន្ធ
វិត់តមាន្ធដោទីៀត់ដោហីយមក��់ដោព័�ដោន្ធ�។ ជាចុូងដោប្រកាយ ទីីតា�ងន្ធ�ង
ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�សីប្រមា�ក់ារសន្ធៃនា ន្ធងិការ�ើុ��ញ្ញាា�ងតាមរយ�ការង្ការ
កចិូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ ដោហយី KDK ចូងឱ់្យយមជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� ន្ធងិ
សិកាដែ���ត�់មូ��ាន្ធសប្រមា�់ការសប្រម�សប្រមួ ���ដោណ្ឌីរការ
សន្ធៃនាដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ ប្រកុមមកព័ីទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសកម័ុជាអាចូ
ទីសីនាមជឈមណ្ឌឌ� ន្ធងិចូ�ូរមួកំុងសកមភិាព័សន្ធៃនាដែ����កនា�
ដោ�យអំកសប្រម�សប្រមួ �ដែ��បាន្ធទីទួី�ការ�ណ្ឌឹ���ណាា�
ប្រត់�មប្រត់� វិ។ មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� ន្ធងិសកិាក៏អាចូ�ត�ក់ដែន្ធើងជួ�ប្រ�ជុ�
សប្រមា�់អកំសប្រម�សប្រមួ �ការសន្ធៃនាតាមសហគមន្ធ៍�ងដែ�រ។

ពួ័កដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់ដ់ោព័�ដោវិលាគដោប្រមាងរហូត់��់ 02ឆ្នាំា� កមវិិធិិី
�ីព័ា�ាយសប្រមា�់រយ�ដោព័� 03 ឆ្នាំា� និ្ធងថីវិិកាបាាន្ធ់សាះន្ធចូ�ន្ធួន្ធ 
1,5លាន្ធ�ុលាះរកំុងរយ�ដោព័� 03ឆ្នាំា�។
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ស�ដោណ្ឌីទីីមួយមាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជីងថ្នា "ការ�ដោងកីត់ដែ�ន្ធទីីទីីតា�ង
ដែខិរប្រកហមដោ�កម័ុជា"។ ដោ�ពាក់កណាា�ទីសវិត់ីរ៍ឆ្នាំា�1990 
សាក�វិទិីា�យ័ Yale ន្ធងិដោប្រកាយមក DC-Cam បាន្ធដោធិាគីដោប្រមាង
ដែ�ន្ធទីីរយ�ដោព័�ដែវិង ដោ�មីបចីូងប្រកងព័័ត៌់មាន្ធអ�ពី័ព័ន្ធធនាគារដែខិរប្រកហម 
�ំ� ររួម និ្ធងកដែន្ធើងរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ។ មូ��ាន្ធទីិនំ្ធន្ធ័យដោន្ធ�មិន្ធ
ប្រត់� វិបាន្ធដោធិាី�ចូចុ�បន្ធំភាព័ចា�់តា�ងព័ីឆ្នាំា�2005 មក។ អត់ីត់
ព័ន្ធធនាគារ ឬទីីតា�ងមួយចូ�នួ្ធន្ធដែ��ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងដែខិរប្រកហមប្រត់� វិបាន្ធ
សាោ�់ ន្ធិងយកចូិត់តទីុក�ក់ដោ�យអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�
មួយចូ�នួ្ធន្ធ�ូចូជា DC-Cam (អន្ធើង់ដែវិង) និ្ធង YFP (ប្រកា�ងតា
ចាន្ធ)់។ MCFA បាន្ធសដោប្រមចូ�ដោងកតី់ដែ�កំមយួដោ�កំុងសារមន្ធៃរីឧប្រកិ�ឋ
កមិ ប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ទីួ�ដែសើង ដោ�ីមបីដោមី�ការខុសប្រត់� វិទីីតា�ង
ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ ទីីតា�ង�បីជាងដោគគឺ 
អត់ីត់គុក ម-13 ដោ�អមលា�ង ដោខត់តក�ព័ង់ស័ឺ។ រ�ាភិ្នំបា�បាន្ធ
ទីទួី�សាោ�់សារ�ស�ខាន់្ធថ្នាាក់ជាតិ់នៃន្ធទីីតា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោ�យបាន្ធ
អន្ធុម័ត់ដោ�ីការ�ក់ពាកយសុ�ទីទីួ�សាោ�់ទីីតា�ងអតី់ត់ ម-13 
(ដោប្រកាម TSGM) សារមន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិ ប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍ទីួ�
ដែសើង ន្ធិងមជឈមណ្ឌឌ�ប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ដោជីងឯក ដោ�ីមបីចូុ��ញ្ជីីី

រួមគាាជាសមបត់តិដោ�តិ់កភ្នំណ្ឌឌពិ័ភ្នំព័ដោលាករ�ស់អងគការយូដោណ្ឌសក�។ 
ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ថីិីៗដោន្ធ� មិន្ធទ្ទាន្ធ់មាន្ធការព័ា�ម
ចុូ�ដោ�ះ�កដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអត់ីត់ដែខិរប្រកហមដោនា�ដោទី។ 
ទីីតា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�ជាដោប្រចូីន្ធសថិត់កំុងសភាព័ប្រទីុឌ័ដោប្រទ្ទាម ដោហីយមិន្ធអាចូ
ដោមី�សាោ�់បាន្ធដោទីៀត់ដោទី។ វិិធិីសាស្ត្រសតនាដោព័�មុន្ធដោធិាីការក�ណ្ឌត់់
ទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ ន្ធិងការសមាះ�់ ប្រត់� វិព័ប្រងីក�ដែន្ធថម។ ដោ�ីមបីជ�រុញ
ការយ�់��ងអ�ពី័សម័យដែខិរប្រកហម កដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់�ូចូជា
ទី�ន្ធ�់ទី�ក កដែន្ធើងហូ�រួម ប្រព័លាន្ធយន្ធតដោហា� ន្ធិង "កដែន្ធើង��ិត់" 
ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ញ្ជីច��ជាគ�រូ។ ទីីតា�ងស�ខាន្ធ់ៗពាក់ព័័ន្ធធដែខិរប្រកហម 
ចា�បាចូ់ប្រត់� វិចូុ��ញ្ជីីី និ្ធងការពារជាទីីតា�ងដោ�ត់ិកភ្នំណ្ឌឌជាត់ិ។ �ូដោចូំ� 
គដោប្រមាងដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ងីន្ធ�ងសហការជាមួយសហគមន៍្ធម�ូ�ាន្ធ
ដោ�កំុងត់��ន្ធ់ជុ�វិិញទីីតា�ងពាក់ព័័ន្ធធ សហការជាមួយដោលាកប្រគ� 
អំកប្រគ� និ្ធងសិសានុ្ធសិសីដែ��ដោ�ជិត់ទីីតា�ងទ្ទា�ងដោន្ធ� និ្ធងអងគការ
មិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ដែ��ចា�់អារមិណ៍្ឌ ដោ�ីមបីចូូ�រួមកំុងការគូស
ដែ�ន្ធទីី និ្ធងការង្ការប្រសាវិប្រជាវិ។ TSGM ក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់អត់តសញ្ញាាណ្ឌ
នៃ�គូពាក់ព័័ន្ធធដោ�ីងដោទីៀត់�ូចូជា MCFA គណ្ឌ�កមាះធិិការជាត់ិយូ
ដោណ្ឌសក� និ្ធងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា�ដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ដោធិាីការកំុង

ស្តីារម្មន្ធទ�រឧ�កាិ�ឋកាម្មម �បល័ាយពី�ជស្តីាស្តីន្ធ៍ទំួលាខែស្តីេង

០4

TSGM បាាន្ធ�ាកា់ស្តី�គ្រោះណ៍ើច�ន្ធួន្ធ�បាា�គ្រោះន្ធៅកាំ�ង
ខែ�ឧស្តីភាា បន្ធទាប់ពី�ស្តីិកាាាស្តីាលាាជន្ធរងគ្រោះ��ះ�។ 
គ្រោះយើងពីណ៌៍ន្ធាគ្រោះ�ះយស្តីគ្រោះងាបន្ធ�វស្តី�គ្រោះណ៍ើទំា�ង
�បាា�។

ប្រ�ជាជន្ធជាង300នាក់ មកព័ីនៃ���ិន្ធអត់ីត់ត់��ន្ធ់ឈឺរដោជីងរឹងមា�រ�ស់ដែខិរប្រកហម 
ដោធិាីទីសីន្ធកិចូចសារ�មន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិ ប្រ��័យពូ័ជសាសន្ធ៍ទីួ�ដែសើង ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក ដោ�នៃថីៃទីី 
16  ដែខវិិចូឆិកា ឆ្នាំា� 2010។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល159



វិិស័យដោន្ធ� ជាពិ័ដោសស KDK ន្ធិង YFP។ ដោព័�ដោវិលាក�ណ្ឌត់់រ�ស់
គដោប្រមាងដោន្ធ�គឺជាការបាាន្ធ់ប្រ�មាណ្ឌរយ�ដោព័�ប្របា�មួយដែខសប្រមា�់
��ណាក់កា�ដោរៀ�ចូ� ន្ធិង�ីឆ្នាំា�ដោទីៀត់សប្រមា�់��ណាក់កា�ដោធិាីដែ�ន្ធទីី 
ជាមួយន្ធ�ងថីវិិកាបាាន់្ធសាះន្ធចូ�នួ្ធន្ធ $150,000 កំុងរយ�ដោព័��ី
ឆ្នាំា�។ ដោគា�ដោ�រយ�ដោព័�ដែវិងគឺមិន្ធប្រត់�មដែត់�ដោងកីន្ធចូ�ដោណ្ឌ���ងអ�ព័ី
សម័យដែខិរប្រកហម និ្ធងគា�ប្រទីចូ�ដោណ្ឌ���ងតាមមូ��ាន្ធអ�ព័ី
សម័យកា�ដោនា�ន្ធិង�ដោងកីត់�ញ្ជីីីជាតិ់នៃន្ធទីីតា�ងពាក់ព័័ន្ធធដែខិរប្រកហម 
ន្ធិងគា�ប្រទី��់ការអភ្នំិរកីទីីតា�ង។

ស�ដោណ្ឌីទីីព័ី រមាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជីងថ្នា គដោប្រមាង�ើ� វិចូងចា� 
(Memory Trail Project) កំុងដោគា���ណ្ឌងដោ�ីមបីចូូ�រួមកំុង
ការអភិ្នំរកីទីីតា�ងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែ���ន្ធី�់ទីុកព័ីរ��ដែខិរប្រកហម។ 
TSGM បាន្ធដោរៀ�ចូ�សកិាាសាលាមួយដោប្រកាមប្រ�ធាន្ធ�ទី "�ើ� វិចូងចា�" 
កំុងដោគា���ណ្ឌង���ុសគ�ន្ធិត់យុវិជន្ធជ�នាន់្ធដោប្រកាយឱ្យយដែសាងយ�់
អ� ព័ី ត់ នៃមើ នៃន្ធការ ដែថី រកាកដែន្ធើ ង�ុ���ង ដែ���ើុ��ញ្ញាា� ងព័ី
ភាព័ដោ�រដោ�នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម។ គដោប្រមាងដោន្ធ�គឺជាដែ�ំកមួយនៃន្ធ
ការដោ�ីកទី�កចិូត់ត��់ការចូូ�រួមរ�ស់ប្រ�ជាជន្ធកំុងសហគមន្ធ៍
មូ��ាន្ធកំុងការអភិ្នំរកីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត។ ទីីតា�ងអតី់ត់គុក ឬវា�
ព័ិ�ត់ ទីទីួ�សាោ�់ពី័សារ�ស�ខាន្ធ់នៃន្ធការអភ្នំិរកី ដោហីយដែប្រ�កាះយ
វាដោ�ជាវិិមាន្ធសប្រមា�់ការអ�់រំរ�ស់សិសាន្ធុសិសីកំុងសហគមន្ធ៍
មូ��ាន្ធរ�ស់ព័ួកដោគ។ ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធគដោប្រមាងដោន្ធ�គឺដោ�ីមបីអ�់រំ
យុវិជន្ធអ�ពី័អាីដែ��បាន្ធដោកីត់ដោ�ីងកំុងសម័យ DK ន្ធិងដោ�ីមបី
ដោ�ីកទី�កចូតិ់តយវុិជន្ធឱ្យយយ�ព់័សីារ�ស�ខាន្ធន់ៃន្ធការសិកាប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត
ដោន្ធ� ដោហយីចូូ�រមួកំុងការសកិា និ្ធងការយ�់��ងដែ��ដោន្ធ�។ ស�ដោណី្ឌ
ដោន្ធ�ន្ធ�ងដោ�ឹត់ដោ�ីនិ្ធសីិត់សាក�វិិទីា�័យចូ�ន្ធួន្ធ 15 មកពី័
មហាវិិទីា�័យប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត អកីរសាស្ត្រសតដែខិរ ន្ធិង�ុរាណ្ឌវិិទីា ជា
អំកដោរៀ�ចូ�សកិាាសាលា ដោហីយប្រកុមដោគា�ដោ�ជានិ្ធសីតិ់វិទិីា�យ័។ 
នៃ�គូស�ខាន្ធ់ៗដែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់អត់តសញ្ញាាណ្ឌរួចូដោហីយគឺ 
អ.វិ.ត់.ក និ្ធង LDC, CKGC និ្ធងសាលានិ្ធងសាក�វិិទីា�័យ
ចូប្រមុ�។ ដោគា���ណ្ឌងគដោប្រមាងគឺថ្នា �ើ� វិចូងចា�ន្ធ�ងប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីង
កំុងអ��ុងដោព័�វិិសីមកា�សិកា ដោហីយន្ធ�ងមាន្ធសិកាាសាលា
រយ�ដោព័�ព័ីរនៃថីៃប្រគ��ណ្ឌឹ�់ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហម និ្ធងមន្ធៃីរ 
ស-21 ន្ធិង��ដោណ្ឌីរទីសីន្ធកិចូចសិការយ�ដោព័�ព័ីរនៃថីៃដោ�កាន្ធ់ 
TSGM ដែ��ជាវា�ព័ិ�ត់ ដោ�ដោជីងឯក អ.វិ.ត់.ក និ្ធង LDC និ្ធង 
ម-13។ ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធគដោប្រមាងគឺដោធិាីសិកាាសាលាចូ�ន្ធួន្ធ�ីកំុង
មយួឆ្នាំា� កំុងរយ�ដោព័��ឆី្នាំា�។ ថីវិកិាបាាន់្ធសាះន្ធគឺ 150,000�លុាះរ
អាដោមរិក កំុងរយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�។

ស�ដោណី្ឌទីី3 មាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជីងថ្នា "ការគា�ប្រទីការប្រសាវិប្រជាវិ
ទ្ទាក់ទីងមន្ធៃីរ ស-21 ដោ�សារមន្ធៃីរឧប្រកិ�ឋកមិ ប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍
ទីួ�ដែសើង"។ អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ដែន្ធថមចូ�ដោណ្ឌ���ង�ដែន្ធថមជាដោប្រចូីន្ធអ�ព័ី 
ស-21 តាមរយ�ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 និ្ធង 002។ ចូ�ដោណ្ឌ���ងដោន្ធ�
មិន្ធទ្ទាន្ធ់អាចូទីទួី�បាន្ធដោព័ញដោ�ញសប្រមា�់ប្រកុមដោ� TSGM 
ដោ�ដោ�ីយដោទី។ ថីាីត់បិត់ដែត់�ណ្ឌៈសាររ�ស់សារមន្ធៃីប្រត់� វិបាន្ធ��ដែ�ើង
ជាឌី័ជីថី� ន្ធិង�ាព័យ�ាយដោ�យគដោប្រមាងមូ�និ្ធធិិរ�ស់អងគការយូ
ដោណ្ឌសក� -KOICA ព័ីឆ្នាំា�2018 ��់ ឆ្នាំា�2020 ដោហីយ�ចូចុ�បន្ធំ 
�ណ្ឌៈសារអាចូចូូ�ដោមី�តាមអុ�ន្ធធិឺណិ្ឌត់សប្រមា�់ប្រកុម TSGM 
ដោ�ីមបីដោប្រ�ីប្របាស់នៃ�ៃកំុង ��ុដែន្ធតដោយីងមិន្ធ��ងចូ�ន្ធួន្ធឯកសារសរុ�ដែ��
មន្ធៃីរសន្ធតិសុខ ស-21 ��ិត់។ �ូដោចំូ� ដោគមិន្ធ��ងថ្នាភាគរយនៃន្ធ
ឯកសារបាត់់មាន្ធកប្រមិត់ណាដោនា�ដោទី។ រូ�ថីត់អំកដោទ្ទាសរា�់ពាន់្ធ
សន្ធើ�កព័ី ស-21 ដោ� TSGM មិន្ធទ្ទាន់្ធប្រត់� វិបាន្ធពិ័និ្ធត់យជាមួយ
ជីវិប្រ�វិត់តិដោ�ដោ�ីយ។ រហូត់មក��់នៃថីៃដោន្ធ� TSGM មិន្ធអាចូប្របា�់
សាចូ់ញាំតិ់ដែ��ក�ពុ័ងដែសាងរកសមាជិកប្រគួសារបាន្ធដោទីដោ�ីដោទ្ទា�ជា
មាន្ធរូ�ថីត់កដី។ ទ្ទា�ង អ.វិ.ត់.ក និ្ធង TSGM មិន្ធអាចូដោរៀ�ចូ�គដោប្រមាង
ប្រសាវិប្រជាវិឯកសារ ស-21 ដែ��បាត់់ដោនា�ដោទី។ ការង្ការដោន្ធ�យឺត់
ដោព័�ដោវិលា ដោ�យសារសាកីីកាន្ធ់ដែត់ចាស់ ឬ ទីទីួ�មរណ្ឌភាព័។ 
ដោ�ីមបី�ត�់សិទីធិចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ឯកសារកាន់្ធដែត់ដោប្រចូីន្ធ ��ដោណ្ឌីរការ
ដោកាស�ុ�ក៏ចា�បាចូ់ប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីង�ងដែ�រ។ ប្រកុមដោ� TSGM ខា�
ចូ�ដោណ្ឌ���ងវិិជាាជីវិ�អ�ពី័រដោ�ៀ�វិិភាគរូ�ថីត់ ឬរដោ�ៀ�ដោស៊ី�អដោងកត់
�ដែន្ធថម។ �ូ ដោចូំ�គដោប្រមាងដោន្ធ�មាន្ធ��ណ្ឌងសហការជាមួយ
អំកប្រសាវិប្រជាវិជាត់ិ ន្ធិងអន្ធតរជាតិ់ ដោហីយន្ធ�ង��ដោណី្ឌរការដោប្រកាម
ប្រកសងួវិ�បធិម៌ និ្ធងវិចិិូប្រត់ស�ិប�។ ដោគបាាន្ធប់្រ�មាណ្ឌថ្នា ដោ�មីបសីដោប្រមចូ
បាន្ធនូ្ធវិដោគា�ដោ�គដោប្រមាងទ្ទា�ងអស ់ប្រកុមជាដោប្រចូនី្ធដែ��មាន្ធសមាជកិ 
2 ដោ� 4 នាក់ ប្រត់� វិការកំុងរយ�ដោព័� 03ឆ្នាំា�។ �ូដោចំូ� គដោប្រមាង
ដោន្ធ�ន្ធ�ងរួមចូ�ដែណ្ឌកន្ធូវិចូ�ដោណ្ឌ���ង�ដែន្ធថមស�ខាន់្ធៗ ន្ធិងអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយ
កប្រមងឯកសារសារមន្ធៃីប្រត់� វិបាន្ធដែចូករំដែ�កកាន់្ធដែត់ប្រ�ដោសីរដោ�ីងជា
មួយសាចូ់ញាំតិ់រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ស-21។ ចូ�ដោណ្ឌ���ង�ដែន្ធថម
ដោន្ធ� ន្ធិងការរកាទីុក�ណ្ឌៈសារយូរអដែងាង គឺជា��ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ជាត់ិ 
ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិ។

ស�ដោណ្ឌីទីី�ួន្ធគឺការ�ដោងកីត់ទីីតា�ងទីទួី�ដោភ្នំៀៀវិទីសីនា ន្ធិង
ការិ��័យដោ�ខាងដោប្រ��រិដោវិណ្ឌ TSGM។ សារមន្ធៃីរក�ពុ័ងខា�
ទីតីា�ងសាាគមន៍្ធ�ស៏មរមយមយួសប្រមា�់ដោភ្នំៀៀវិទីសីនាជាត់ ិនិ្ធងអន្ធតរជាត់ិ 
(មុន្ធដោព័�ជ�ងឺរាត់ត់ាត់ មាន្ធអំកទីសីនាប្រ�ដែហ� 500,000 
នាក់កំុងមួយឆ្នាំា�)។ ទីីតា�ងសាាគមន្ធ៍ដោ�ខាងដោប្រ��រិដោវិណ្ឌ TSGM 
�ចូចុ�បន្ធំ ន្ធ�ង�ត�់ឱ្យកាសដោ�ីមបីជូន្ធ��ណ្ឌ�ង��់អំកទីសីនាកំុងទី�ហ�
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ធិ�ជាងអតី់ត់គុក ស-21 ដោ�ីមបីដោរៀ�ចូ�ព័ួកដោគកំុង��ដោណ្ឌីរទីសីនា 
ន្ធងិ�ត�ក់ដែន្ធើងជូន្ធដោភ្នំៀៀវិប្រគ�់ប្រគាន់្ធ រមួទ្ទា�ងហាង�កដ់ោសៀវិដោ�សមរមយ
ជាមួយឯកសារពាក់ព័័ន្ធធ។ ដោ�ជាន្ធ់ខាងដោ�ី អគារដោន្ធ�អាចូដោធិាីជា
ការិ��័យសប្រមា�់�ុគគ�ិក ន្ធិង�ន្ធៃ�់ព័ិដោសាធិន្ធ៍ការង្ការអភ្នំិរកី 
ដោ�ីមបីកាត់់�ន្ធថយការដោប្រ�ីប្របាស់�ន្ធៃ�់អត់ីត់គុកសប្រមា�់ត់ប្រម� វិការ
សារមន្ធៃីរ។ អំកប្រគ�់ប្រគង និ្ធង�ុគគ�ិក TSGM បាន្ធដោធិាីការដោ�
ខាងកំុងអត់ីត់�ន្ធៃ�់គុកចា�់តា�ងព័ីសារមន្ធៃីរបាន្ធដោ�ីក��ដោណ្ឌីរការ
ដោ�ឆ្នាំា�1979។ �ញ្ញាាដោន្ធ�មិន្ធប្រត់�មដែត់��បាកសប្រមា�់�ុគគ�ិក
��ុដោណាះ�ដោទី ��ុដែន្ធតរា�់ការដោប្រ�ីប្របាស់�ន្ធៃ�់សប្រមា�់ការិ��័យ
�ចូចុ�បន្ធំ ប្រ�ថីុយន្ធ�ង���ះញ�ន្ធប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត និ្ធងជ�ឥទីធិព័�ដោ�ី
សមត់ថភាព័រ�ស់អំកទីសីនា អាចូប្រសនៃមដោមី�សភាព័ទីីតា�ងដោន្ធ�
កា�ព័ីសម័យជាគុក។ ដោ�ីមបី��ដោណ្ឌីរការស�ដោណ្ឌ ីTSGM ដោសំីដោធិាីការ
ជាមួយអងគការយូដោណ្ឌសក� ដោប្រពា�ថ្នា TSGM ក�ពុ័ង�ក់ពាកយដោសំីសុ�
ដោប្រជីសតា�ងជាត់��ន់្ធដោ�ត់ិកភ្នំណ្ឌឌពិ័ភ្នំព័ដោលាក។ គដោប្រមាងដោន្ធ�ក៏បាន្ធ
បាាន់្ធប្រ�មាណ្ឌ�ងដែ�រនូ្ធវិដោព័�ដោវិលាប្រ�ហាក់ប្រ�ដែហ�រយ�ដោព័� 
03ឆ្នាំា� ដោហយីត់ប្រម� វិឱ្យយដោធិាកីាររួមគាាជាមួយអកំជិត់ខាងជុ�វិញិ TSGM 
កំុងការដែសាងរក�ី ការសាងសង់អគារ និ្ធងរួមទ្ទា�ងត់��ន្ធ់ជិត់ខាង
កំុងការសដោប្រមចូចូតិ់ត។ ថីវិកិាបាាន់្ធសាះន្ធសប្រមា�គ់ដោប្រមាងដោន្ធ�អាប្រសយ័
ដោ�ីត់នៃមើ�ី ទី�ហ� ន្ធិងឧ�ករណ៍្ឌដែ��ប្រត់� វិការសប្រមា�់ការសាងសង់ 
��ុដែន្ធតតាមការបាាន្ធ់សាះន្ធ មាន្ធត់នៃមើពី័ 3 ដោ� 6លាន្ធ�ុលាះរ។ 

ស�ដោណ្ឌទីីបី្របា�រ�ស ់TSGM មាន្ធចូ�ណ្ឌងដោជងីថ្នា "កមវិិធីិិជាតិ់
សប្រមា�ស់តពីី័ការដោរៀន្ធសូប្រត់អ�ពី័រ��ដែខិរប្រកហម"។ ដោ�យដោមី�ដោ�ញី
កម័ុជាមាន្ធចូ�ន្ធួន្ធយុវិជន្ធវិ័យដោកិង ប្រ�ជាជន្ធជាដោប្រចូីន្ធដែ�ងមាន្ធអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោ�កំុងប្រគួ សាររ�ស់ព័ួកដោគដោ�ីមបីន្ធិ�យអ�ព័ី
អតី់ត់កា�។ សូមបីដែត់កំុងករណី្ឌដែ��មាន្ធក៏ដោ�យ មិន្ធដែមន្ធអំក
រសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ទ្ទា�ងអស់មាន្ធ�ន្ធៃ�និ្ធ�យអ�ព័អីាដីែ��បាន្ធដោកតី់ដោ�ីង
ដោ�ដោប្រកាម DK ដោនា�ដោទី។ ការអ�់រំអ�ពី័ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមប្រត់� វិ
បាន្ធក�ណ្ឌត់់ប្រត់�មដែត់ព័ីរ�ីដោមាាង��ុដោណាះ�កំុងកមិវិិធីិសិការ�ស់

សាលា។ �ចូចុ�បនំ្ធ ប្រកសងួអ�រ់ ំយុវិជន្ធ ន្ធងិកីឡា ក�ព័ងុដែកសប្រមួ �
ដោសៀវិដោ�សិកាប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត កំុងដោគា���ណ្ឌង�ដែន្ធថមព័័ត៌់មាន្ធអ�ព័ី
សម័យដែខិរប្រកហម ��ុដែន្ធតដោន្ធ�ជាគដោប្រមាងរយ�ដោព័�ដែវិង។ �ូដោចូំ� 
យុវិជន្ធជាដោប្រចូីន្ធមិន្ធទីទីួ�បាន្ធព័័ត៌់មាន្ធប្រគ�់ប្រគាន្ធ់អ�ព័ីសម័យ
ដែខិរប្រកហម រួមទ្ទា�ងចូ�ដោណ្ឌ���ងអ�ពី័ស-21 ន្ធិងប្រ�ព័័ន្ធធគុកទ្ទា�ងមូ� 
ឬអ�ព័ី��ដោណី្ឌរការតុ់លាការដោ� អ.វិ.ត់.ក។ កំុងករណី្ឌដែ��ប្រគ�ចូង់
ចូ�ូរួម�ដោប្រងៀន្ធសសិីឱ្យយបាន្ធ�អ���តុ់តាមដែ��អាចូដោធិាបីាន្ធ ព័កួដោគ
ខា�មដោធិាបាយដោធិាី��ដោណី្ឌរ ឬថីវិិកាកំុងការដោរៀ�ចូ�ការដោធិាី��ដោណី្ឌរមក
ទីីប្រកុងភំ្នំ�ដោព័ញ ដោ�ីមបីដោ�ទីសីនា TSGM, CKGC ន្ធិង អ.វិ.ត់.ក 
(ឬដោប្រកាយមក LDC ឬមជឈមណ្ឌឌ�សិការ�ស់ដែខិរប្រកហមដោ�
រាជធានី្ធ ឬ កំុងត់��ន្ធ់)។ ��ដោណី្ឌរទីសីន្ធកិចូចចា�បាចូ់ប្រត់� វិដោរៀ�ចូ�ឱ្យយ
បាន្ធ�អ ន្ធិងចាត់់ដែចូងកំុង�កេណ្ឌ�សមប្រស� ដោហីយមិន្ធប្រត់� វិមាន្ធ
ដោព័�ខើីដោព័កដោ�តាមទីីតា�ងទ្ទា�ងដោនា� ដែ��អាចូនា�ឱ្យយបាត់់�ង់ការ
�ើុ��ញ្ញាា�ង ន្ធិងការដោរៀន្ធសូប្រត់។ ��ដោណី្ឌរទីសីន្ធកិចូចប្រត់� វិដែត់អមដោ�យ
�គុគ�ិកមាន្ធ�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធមកពី័សាា�័ន្ធចូងចា�។ �ូដោចូំ� ស�ដោណ្ឌីដោន្ធ�
ដោសំីឱ្យយដោធិាីការជាមួយប្រគ��ដោប្រងៀន្ធប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត និ្ធងយុវិជន្ធមកព័ីប្រគ�់
ដោខត់តទ្ទា�ងអស់កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា និ្ធងសហការជាមួយ CKGC, 
អ.វិ.ត់.ក, ន្ធិង LDC ន្ធិងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�ដោ�ីងដោទីៀត់
ដែ��ដោធិាីការកំុងវិិស័យដោន្ធ� �ូចូជា KDK ន្ធិង YFP។ សកមិភាព័
កមិវិិធីិ ន្ធិង��ណាក់កា�ស�ខាន្ធ់ៗ រួមមាន្ធ ការអភ្នំិវិឌ័ឍ ន្ធិង
ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការថីវិិកា ប្រ�ព័័ន្ធធកមិវិិធិីដោ�កំុងប្រកសួងអ�់រំ �ដោងកីត់គ�និ្ធត់
នៃន្ធ��ដោណី្ឌរទីសីន្ធកិចូចដោ�ទីីតា�ង�ូជន្ធីយ�ាន្ធ ជូន្ធ��ណ្ឌ�ង��់
សាលាដោរៀន្ធទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសអ�ពី័�ទីធភាព័នៃន្ធការ�ក់ពាកយ និ្ធង
អម��ដោណី្ឌរទីសីន្ធកិចូចកុំង��ណាក់កា�សាក�បងរយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�។ 
�នាា�់ព័ីរយ�ដោព័�ពី័រឆ្នាំា� ��ដោណា�ប្រសាយគួររំព័�ងទីុកថ្នា MOEYS 
ន្ធ�ងអន្ធុវិត់តកមិវិិធីិដោ�យខើួ ន្ធឯង។ ថីវិិកាបាាន់្ធសាះន្ធប្រត់� វិបាន្ធ
បាាន្ធ់ប្រ�មាណ្ឌចូ�នួ្ធន្ធ 50.000�ុលាះរអាដោមរិក កំុងមួយឆ្នាំា�។
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ពួ័កដោគបាន្ធក�ណ្ឌត់ថ់្នា មាន្ធភ្នំស័តុតាងជាកដ់ែសតងតិ់ចូត់ចួូ���ុត់
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោ�តាមទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិដែខិរប្រកហមដោសៃីរដែត់
ទ្ទា�ងអស់ រួមទ្ទា�ងអត់ីត់គុក ជ�រុ�ការង្ការដោ�យ�ងេ� ន្ធិង�ំ� ររួម។ 
កំុងចូ�ដោណាមវិត់ថុអន្ធុសាវិរីយ៍មួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��ប្រត់� វិបាន្ធសាងសង់
កា�ព័ីអត់ីត់កា� មនុ្ធសីជាដោប្រចូីន្ធមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��ដោ�កំុង
ការអន្ធវុិត់តនៃន្ធការចូងចា�រ�សស់ហគមន្ធម៍�ូ�ាន្ធ ដោហយីបាន្ធដែប្រ�កាះយ
ជាមាន្ធសភាព័ព័ុក�ុយ។ អត់តី់ទីីតា�ងនៃន្ធអ�ដោព័ីដោ�រដោ�រ�ស់រ��
ដែខិរប្រកហមភាគដោប្រចូីន្ធមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធដោគ�ក់អាជីាសមាោ�់ ដោហីយអាចូ
ដោមី�សាោ�់ដោ�យអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់កំុងត់��ន់្ធ ន្ធិងអំកប្រសុក
ដែត់��ដុោណាះ�។ សប្រមា�់អកំទីសីនាដែ��ដោ�ីរកាត់ទ់ីតីា�ង និ្ធងស�ខាន់្ធ
ជាងដោន្ធ� សមាជិកនៃន្ធដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដែ��ដោកីត់ដោប្រកាយ
អ�ដោព័ីដោ�រដោ�នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម ទីីតា�ងអ�ដោព័ីហិងាកា�ព័ី
អត់ីត់កា�ដោ�ដែត់ដោមី�មិន្ធដោ�ីញ ដោហីយសកាឹន្ធុព័�កំុងការរំ��ក
ការចូងចា� គាះន្ធប្រ�ដោ�ជន្ធ៍។ 

YFP �កប្រសង់ស��ីអំកប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធិងជារ�ឋដោ�ខាធិិការ 
MOEYS ដោលាក ឌ័ី ខា��ូ�ី ដែ��បាន្ធន្ធិព័ន្ធធកំុងឆ្នាំា�2007 ថ្នា 

ដោ�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសកម័ុជា មាន្ធកដែន្ធើងសមាះ�់រង្កាោ�ប្រ�មាណ្ឌ 
388កដែន្ធើង ជាមួយន្ធ�ង�ំ� រសមាះ�់រង្កាោ�ចូ�ន្ធួន្ធ 19.744 និ្ធង
ទីតីា�ងអតី់ត់គកុចូ�ន្ធនួ្ធ 196។ កដែន្ធើងខើ�ដោ�ញីមាន្ធសង់សត��រ�ំ�ក
វិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធអំកសាះ�់ និ្ធងទុីកេ��បាក។ មាន្ធសត� �ចូ�នួ្ធន្ធ 81 ដែ��
ប្រត់� វិបាន្ធសាងសង់ដោ�ីង�នាា�់ព័ីការ�ួ�រ��នៃន្ធរ��ដែខិរប្រកហម។ 
ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោ�មាន្ធ�ញ្ញាាជាដោប្រចូីន្ធទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការ
រ�ំ�កវិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធទ្ទា�ងដោនា�។ សាាន្ធភាព័នៃន្ធដោប្រគាងរាងកាយ ន្ធងិ�អ�ង
មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធដែថីរកាបាន្ធ�អ ដោហយីខើ�ដោទីៀត់ប្រត់� វិព័ន្ធើបឺ្រព័�អាទីតិ់យ ន្ធងិ
ដោភ្នំើៀង ដោហីយក�ព័ុងពុ័ក�ុយ�ន្ធតិចូមតងៗ។ YFP ក៏បាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា 
ប្រ�វិត់តនិៃន្ធកដែន្ធើងរ�ំ�កវិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធកំុងប្រសុក ន្ធងិកដែន្ធើងសមាះ�រ់ង្កាោ�
មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធកត់ប់្រតាទីកុ ចូងប្រកងឯកសារ ឬ ចូងប្រកងដោនា�ដោទី �ដូោចូំ�
វាន្ធ�ងបាត់�់ងក់ំុងដោព័�ឆ្នាំ�់ៗ ដោន្ធ�។ សមូបដីែត់អកំដែ��រស់ដោ�ជុ�វិញិ
កដែន្ធើងសមាះ�់រង្កាោ�ទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោប្រចូីន្ធដែត់មិន្ធ��ងអ�ពី័ករណ្ឌីដោន្ធ� 
ដោហីយដោរឿងរាាវិរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងវិីរ�ុរសមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ
កត់ប់្រតាឱ្យយបាន្ធប្រគ�ប់្រគាន្ធដ់ោ�ីមបអីន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធ��ដោណ្ឌរីការព័ាបា�
រ�ួស ន្ធិងការយ�់��ងអ�ព័ីអត់ីត់កា�ដោនា�ដោទី។

អំងគកាារយុវភាាពី

០5

ស្តី�គ្រោះណ៍ើ�ាកា់ជ�ន្ធគ្រោះ�ះយ YFP គ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើកាារ
អំភិារកាាអំត្ត�ត្តទំ�ត្តា�ងខែ�មរ�កាហ៊ុម្មគ្រោះន្ធៅភា�ម្មិភាា�
ពីាយ័ពីា ន្ធិងផីល់ាកាខែន្ធេងស្តី�ម្មាប់កាារផា�ផាា 
កាារចងចា� ន្ធិងកាារអំប់រំ។ 

ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�អ.វិ.ត់.ក ដែចូកសា�ប្រកម (450ទី�ព័័រ) ចូ�ន្ធួន្ធ10 000 ចូា�់ 
ន្ធិង  ដោសចូកតីសដោងេម (36 ទី�ព័័រ) ចូ�ន្ធួន្ធ 17 000 ចូា�់។ ឯកសារទ្ទា�ងដោន្ធ� មាន្ធដោ�
តាម�ុ�ទ្ទា�ងអស់ចូ�ន្ធួន្ធ 1  621 �ុ� ដោ�កម័ុជា ប្រព័មទ្ទា��ង មាន្ធដោ�តាម �ណាះ�័យ  
សាលាដោរៀន្ធ ន្ធិងសាា�័ន្ធសាធារណ្ឌ�ដោ�ីងៗដោទីដោទីៀត់។
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YFP បាន្ធក�ណ្ឌត់ថ់្នាមាន្ធការខា�ខាត់ឱ្យកាស និ្ធងកដែន្ធើងដោ�មីបី
ភាា�់ទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយអតី់ត់កា� កាន្ធ់ទីុកេ ន្ធិងដែចូករំដែ�ក
�ទីព័ដិោសាធិន៍្ធ។ ពួ័កដោគទីទី�ួសាោ�ត់់ប្រម� វិការកំុងការសន្ធៃនាដោ�យ
ដោ�ីកចូ�ហ ន្ធងិដោ�មីបឱី្យយយវុិជន្ធចូ�ូរមួជា "ភាាក់ង្ការ" នៃន្ធការ�ះស់�ត� រ
សងគមប្រ�ក�ដោ�យសន្ធតភិាព័។ �ដូោចូំ� ដោគា�ដោ�រួមរ�សគ់ដោប្រមាងគឺ
ដោ�ីកកមស់័ការ�ី��ាសងគម និ្ធងការ�ះស�់ត� រជដោមាះ�តាមរយ�ការ
ដោ��ប្រសាយអត់ីត់កា� ដោ�ីមបីកុ�ឱ្យយដោកីត់ដោ�ីងវិិញនៃន្ធឧប្រកិ�ឋកមិ
ប្រទីង់ប្រទ្ទាយធិ� ន្ធិងការរំដោលាភ្នំសិទីធិមន្ធុសីដោ�កំុងសងគមកម័ុជា
�ចូចុ�បន្ធំ។ កមិវិិធិីដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីងកំុង�កេណ្ឌ�ឱ្យយមាន្ធការ
ចូូ�រួម ដោ�ីមបី�ត�់�ទីធភាព័សប្រមា�់ដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ និ្ធង
មនុ្ធសីចាស់ចូូ�រួមកិចូចសន្ធៃនាអ�ព័ីអត់ីត់កា��៏ដោ�រដោ� និ្ធង
ដោធិា�ី�ដោណ្ឌរីដោឆ្នាំះ�ដោ�រកការអភិ្នំរកីទីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម និ្ធង
�ដោងកីត់សហគមន្ធ៍រំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ និ្ធងការចូងចា�តាមរយ�ការ
កសាងសមត់ថភាព័ ឯកសារ និ្ធងការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់សហគមន្ធ៍ 
សិ�ប� ន្ធិងការតា�ងព័ិព័ណ៌្ឌ។

YFP បាន្ធក�ណ្ឌត់ទ់ីតីា�ងដោគា�ដោ�ដោ�អត់តី់ភូ្នំមិភាគពាយ័ព័យ 
រួមទ្ទា�ងដោខត់តដោពាធិិសាត់់ បាត់់���ង និ្ធង�នាាយមាន្ធជ័យ ដោហីយ 
YFP បាាន្ធ់សាះន្ធថ្នា គដោប្រមាងដោន្ធ�ន្ធ�ង�ត�់��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ��់
អកំទីទីួ����ា�់ចូ�ន្ធួន្ធ 600 (រួមមាន្ធ យុវិជន្ធ ប្រព័�សងឹ ដោ�ីម
�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងជន្ធរងដោប្រគា�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងសមាជិក
គណ្ឌ�កមាះធិកិាររំ��កការចូងចា�ដោ�កំុងសហគមន្ធ)៍ ន្ធងិអកំទីទី�ួ
��ដោ�យប្រ�ដោ��ចូ�នួ្ធន្ធ 1.000 (សហគមន្ធទ៍្ទា�ងម�ូ រមួទ្ទា�ង
អាជាាធិរមូ��ាន្ធ ប្រគ��ដោប្រងៀន្ធ) កំុងរយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�។

YFP ក៏មាន្ធគដោប្រមាងសហការជាមួយ TSGM ដែ��បាន្ធ
យ�់ប្រព័មដោធិាកីារង្ការអភិ្នំរកីទីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែ��ដោន្ធ� ន្ធងិការដោ�ី

កកមស់័ការអ�រ់បំ្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតប្រ��យ័ព័ជូសាសន៍្ធ។ ��ណាក់កា�
នៃន្ធគដោប្រមាងរួមមាន្ធ ការប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធិងការចូងប្រកងឯកសារដោ�ីមបីដោធិាី
�ចូចុ�បន្ធំភាព័ព័ត័់៌មាន្ធដោ�តាមទីតីា�ងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត �ណ្ឌឹ���ណាា�
និ្ធសីិត់ឱ្យយដោធិាីការប្រសាវិប្រជាវិ�ា�់ ដោ�ីមបីសមាាសជន្ធរងដោប្រគា�-អំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ សាកីី និ្ធងសមាជិកសហគមន៍្ធ ន្ធិងការអភិ្នំវិឌ័ឍ 
និ្ធងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសដោ�ី "ដោសៀវិដោ�ចូងចា�" សតី
ព័ទីីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតដែខរិប្រកហម។ ដោ�សីព័ដីោន្ធ� YFP ន្ធងិ TSGM 
ន្ធ�ងដោធិាីការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ថ្នាាក់ជាត់ិ ន្ធិងថ្នាាក់ដោខត់តជាមួយ
ប្រកសងួវិ�បធិម ៌ន្ធងិវិចិូបិ្រត់សិ�ប� អ�ព័រីដោ�ៀ�ដែថីរកាត់��ន្ធប់្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត
ទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ស�ដោណ្ឌីដោន្ធ�ក៏ដោសំីឱ្យយសាងសង់វិិមាន្ធអនុ្ធសាវិរីយ៍ចូ�នួ្ធន្ធ 
5 ន្ធិងការ�ដោងកីត់ទីីតា�ងពិ័ព័ណ៌្ឌសមាារ�អចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ដោ�កដែន្ធើងនានា 
ដោ�ីមបី�ត�់កដែន្ធើងសប្រមា�់ការសិកា និ្ធងការយ�់��ង។ ទីីតា�ង
ទ្ទា�ងដោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធអមដោ�យពិ័ធិីដោ�ីកសដោមាះធិជាសាធារណ្ឌ�។ 
ជាចូងុដោប្រកាយ កមវិិធិិអី�រ់សំាធារណ្ឌ�ន្ធ�ង��ដោព័ញ�ដែន្ធថមដោ�គីដោប្រមាង
ដោន្ធ� ដោ�យដោ�ឹត់ដោ�សិីកាាសាលាសតពី័បី្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ន្ធងិការ�ី��ា 
ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន់្ធ ការដោធិា�ី�ដោណ្ឌរីដោ�កាន្ធទ់ីកីដែន្ធើងនៃន្ធការចូងចា� 
ការព័ាបា�តាមរយ�សកេីកមិ ន្ធិងព័ិធិី�ង្កាាញការព័ិត់ ការកសាង
សមត់ថភាព័នៃន្ធគណ្ឌ�កមាះធិិការចូងចា� ន្ធិងប្រកុមយុវិជន្ធ ការដោធិាីឱ្យយ
ប្រ�ដោសរីដោ�ងីន្ធវូិមជឈមណ្ឌឌ�សកិាកំុងប្រសុក ការតា�ងព័ពិ័ណ្ឌច៌ូ�ត័់
អ�ព័ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតនៃន្ធកដែន្ធើងឧប្រកិ�ឋកមិ ន្ធិងការទីសីនាដោ�យសិសី
វិិទីា�័យ ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោ�កាន្ធ់ទីីតា�ងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត
ទ្ទា�ងដោន្ធ�។

ដោព័�ដោវិលាគដោប្រមាងដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ងីគឺសប្រមា�រ់យ�ដោព័�
�ីឆ្នាំា�ចា�់ព័ីឆ្នាំា�2023 ��់ ឆ្នាំា�2025 ដោហីយថីវិិកាបាាន្ធ់សាះន្ធ
ចូ�ន្ធួន្ធ 450.000�ុលាះរអាដោមរិកសប្រមា�់រយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�។
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ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីថ្នា ដោ�ីមបី�ដោងកីត់�ទីធ���៏មាន្ធត់នៃមើសប្រមា�់
សងគមស៊ីវិិ� គួរគិត់គូរចូកេុវិិស័យប្រ�ក�ដោ�យន្ធិរន្ធតរភាព័ ឱ្យយបាន្ធ
ហិត់់ចូត់់កំុងរយ�ដោព័���់ឆ្នាំា� ន្ធិងសប្រម�សប្រមួ � ព័ី���ូងដោ�យ 
អ.វិ.ត់.ក មុន្ធន្ធ�ង�ះស�់ត� រដោ�កាន្ធទី់ីភាាកង់្ការពាកព័់័ន្ធធ���ុត់ណាមួយ
រ�ស់អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ ដោ�យទីទីួ�អាណ្ឌត់តិសប្រម�សប្រមួ �
ដោ�ដោព័� អ.វិ.ត់.ក �ញ្ជីច�់។ ការង្ការដោន្ធ�ប្រ�ដែហ�ជាអាចូតាមរយ�
កា រិ � �័ យ អំ ក ស ប្រម � ស ប្រមួ � ប្រ� ចា� ប្រ� ដោទីស រ � ស់
អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ។ ព័ួកដោគដោជឿថ្នា សិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�
នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធដោគដោមី�ដោ�ញីថ្នាជាជ�ហាន្ធមយួដោឆ្នាំះ�ដោ�
រកការ�ដោងកីត់ និ្ធងអនុ្ធវិត់តដែ�ន្ធការសកមិភាព័រយ�ដោព័�ដែវិង និ្ធង
ដែ�ន្ធការការង្ការសតពី័មីរត់ករ�សអ់.វិ.ត់.ក ន្ធងិ�ន្ធតយុត់តធិិម៌អន្ធតរកា� 
ដោប្រកាមការ��កនា�រ�សរ់�ាភ្នំបិា�។ ��ដោណី្ឌរការដោន្ធ�គួរប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទី
ដោ�យអងគការសហប្រ�ជាជាតិ់ ន្ធិង��កនា�ដោ�យគណ្ឌ�កមាះធិិការ 
រួមទ្ទា�ងប្រកសួងពាក់ព័័ន្ធធ សងគមស៊ីវិិ� អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ ន្ធិង
អំកពាក់ព័័ន្ធធស�ខាន់្ធៗដោ�ីងដោទីៀត់។ YRDP ក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយព័ិភាកា
អ�ព័ីរចូនាសម័័ន្ធធមូ�ន្ធិធិិអន្ធតរកា� រួមទ្ទា�ងការ�ះស់�ត� រថីវិិកា�ន្ធតិចូ
មតងៗ ន្ធិងដោ�យដែ�ំក ជូន្ធដោ� RGC ដោ�ីប្រ�ធាន្ធ�ទីមួយចូ�ន្ធួន្ធ។

YRDP ដោសំី�ដោងកីត់យន្ធតការសប្រម�សប្រមួ �កំុងទីប្រមង់ជា
ប្រកុមការង្ការ�ដោចូចកដោទីសដែ�អកតាមប្រ�ធាន្ធ�ទី (TWGs) ដោ�ីមបីជ�រុញ

ការសន្ធៃនារវាងភាគីពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធិងសប្រម�សប្រមួ �គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តីម
ដែ����ដោព័ញត់ប្រម� វិការរ�ស់ប្រកុមដោ�ីងៗកំុងចូ�ដោណាមប្រ�ជាជន្ធ 
(ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ យុវិជន្ធ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ 
ន្ធិងជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ)។ ដោ�ីមបីឱ្យយកងា�់ស�ខាន្ធ់ៗសថិត់ដោ�ខាងដោ�ី
ដោ�ៀ�វារ�ន្ធដោ�បាយ ន្ធិង�ដោងកីត់��ចូ�ដោណ្ឌញជាក់ដែសតង TWGs 
កំុ ង ទី ប្រម ង់ ជា ដោវិ ទីិ កា ព័ ហុ ភា គី ដែ� � �� ក នា� ដោ� យ
អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ គួរដែត់ដោកា�ប្រ�ជុ�កំុងចូ�ដោណាមត់�ណាង
រ�ាភិ្នំបា� អងគការសងគមស៊ីវិិ� សហគមន្ធ៍ការទីូត់ ន្ធិងអងគការ
អន្ធតរជាត់ិ។ ដោ�ីមបីឱ្យយការង្ការដោន្ធ���ដោណី្ឌរការ TWGs ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ
ទីទី�ួកាត់ព័ាកចិូច�ដោងកតី់ដែ�ន្ធការសកមភិាព័ដែ�អកតាមប្រ�ធាន្ធ�ទី ន្ធងិ
ដែ�ន្ធការចូ�ណាយ។

ជាក�ណ្ឌត់់ចូ�ណា�ចូុងដោប្រកាយនៃន្ធដែ�ំកដោន្ធ� ការ�ក់ស�ដោណ្ឌី
�នាា�ពី់័សកិាាសាលា�ង្កាាញចូាសឱ់្យយដោ�ញីឱ្យកាសជាដោប្រចីូន្ធសប្រមា�់
ឱ្យយមាន្ធកិចូចសហការ ដោហីយស�ដោណី្ឌភាគដោប្រចីូន្ធបាន្ធក�ណ្ឌត់់អងគការ
នៃ�គូរួចូដោហីយសប្រមា�់កិចូចសហការ ដែ��កសាងដោចូញព័ីការសន្ធៃនា
ពី័មុន្ធ អ��ុងដោព័� ន្ធិងដោប្រកាយសិកាាសាលា។ ជាព័ិដោសស ស�ដោណី្ឌ
មួយចូ�ន្ធួន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័ប្រ�ធាន្ធ�ទីប្រសដោ�ៀងគាានៃន្ធការរកាទីីតា�ង
កំុងត់��ន់្ធជាកដែន្ធើងចូងចា� ន្ធិងការដោរៀន្ធសូប្រត់ ន្ធិងការរួម�ញ្ជីច��
ការសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ជាមួយមនុ្ធសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដោ�តាមទីីតា�ង

អំងគកាារអំភិាវឌិឍន្ធ៍ធាន្ធធាាន្ធយុវជន្ធ

០6

YRDP បាាន្ធ�ាកា់ស្តី�គ្រោះណ៍ើគ្រោះ�ះយគ្រោះផីះត្តគ្រោះលាើ
និ្ធរន្ធីរភាាពីកាំ�ងអំ�ឡុ�ងគ្រោះពីលា ន្ធិងគ្រោះ�កាះយអំាណ៍ត្តីិ
ខែ�លាគ្រោះន្ធៅគ្រោះស្តីស្តីស្តីលា់រយ�គ្រោះពីលាប�ឆ្នាំំា�របស្តី់ 
អំ.វ.ត្ត.កា។ 

ដែ�កំកចិូចការសាធារណ្ឌ�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោធិាទីីសីន្ធ�កិចូច និ្ធង ដោធិា�ីឋកថ្នាអ�ព័កីារជ�នុ្ធ�ជប្រម�កតី
ដែខិរប្រកហមដែ��ក�ព័ងុ��ដោណី្ឌរការ ��ស់សិាន្ធសុសិីចូ�ន្ធនួ្ធ 6 000 នាក ់ដោ�វិិទីា�យ័
សាមគគ ី។
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ទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ស�ដោណី្ឌភាគដោប្រចីូន្ធក៏ដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័ត់ប្រម� វិការចូូ�រួម
ជាមួយរ�ាភិ្នំបា�ដោ�ីមបីសហការដោ�ីគដោប្រមាងទ្ទា�ងដោន្ធ� កំុង

ដោគា���ណ្ឌងដោឆ្នាំះ�ដោ�រកនិ្ធរន្ធតរភាព័យូរអដែងាង និ្ធងភាព័ជាមាាស់
ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។
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��នុាះន្ធសបាហឹ�៍នាា�់ពី័សកិាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 អកំសប្រម�សប្រមួ� Daniel 
Mattes ក៏បាន្ធជួ�ជាមួយអកំដោ�ីងដោទីៀត់ជាដោប្រចូនី្ធដែ��មនិ្ធមាន្ធ�ទីធភាព័ចូ�ូរមួសិកាាសាលា
ដោ�យ�ា�់។ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោ�ីសព័ីវិិសា�ភាព័នៃន្ធសិកាាសាលា 
ដោ�មីបធីានាថ្នាការព័ដិោប្រគា�ដោ���់ជុ�វិញិ្ជីប្រព័�ត់តកិារណ្ឌដ៍ោន្ធ�មាន្ធ�កេណ្ឌ�ទី�ូ�ទីលូាយ ន្ធងិ�មអតិ់
តាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធកំុងរយ�ដោព័�ក�ណ្ឌត់់ ន្ធិងកំុងប្រក�ខ័ណ្ឌឌសមត់ថភាព័ដែ��មាន្ធ។ 
អកំសប្រម�សប្រមួ�បាន្ធព័ា�មដែចូករំដែ�កព័ត័់ម៌ាន្ធអ�ព័សីកិាាសាលាជាមួយអកំចា�អ់ារមណិ្ឌ៍ 
រមួមាន្ធ (1) ដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�ីងដោទីៀត់ដោប្រ�ព័ ី15នាក់ ដែ��បាន្ធចូ�ូរមួកំុងប្រព័�ត់តកិារណ្ឌ៍
ដោន្ធ� (2) អកំសដោងកត់ការណ្ឌអ៍ន្ធតរជាតិ់ ដែ��មយួចូ�ន្ធនួ្ធត់ចូូអាចូដោម�ី��ដោណ្ឌរីការសិកាាសាលាព័ី
ចូមាាយតាមរយ�ដោវិទីកិា KUDO អន្ធឡាញ �ូចូបាន្ធពិ័ភាកាខាងដោ�ី ន្ធងិ (3) សហគមន៍្ធកម័ុជា
ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដែ��ដែត់ងដែត់ដោមី�រំ�ង ដែ��មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��កំុងការដោរៀ�ចូ�ប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌ
ដោន្ធ� ដោ�ីការង្ការប្រត់ួ ត់ព័ិន្ធិត់យ ដែ��អកំសប្រម�សប្រមួ �ទីទួី�សាោ�់។

គ្រោះ�កាះ�សាិកាាាសាាលាា៖ កាារាបនីកិាចចពីិគ្រោះ��ះ�
គ្រោះ�ះបលា់បនាាប់ពី��ពី�តាីិកាារា�៍

ចា�់តា�ងពី័ឆ្នាំា�2009 មក VSS និ្ធង CPLCLs បាន្ធ
ដោធិាីសកមិភាព័�ីព័ា�ាយព័័ត៌់មាន្ធជាដោទីៀងទ្ទាត់់ អ�ព័ី អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង
ការកាត់់កតដីែ��ក�ព័ងុ�ន្ធត��ដោណី្ឌរការ និ្ធងភាា�ទ់ី�នាកទ់ី�ន្ធងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ�វិញិដោ�មក ន្ធងិជាមួយត់លុាការ។ VSS បាន្ធដោរៀ�ចូ�
ដោវិទីិកាថ្នាាក់ត់��ន្ធ់ជាដោប្រចូីន្ធសារសប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ រួម
ជាមួយន្ធ�ង CPLCLs ឬ ត់�ណាងរ�ស់ពួ័កដោគ និ្ធងដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ�ីងដោទីៀត់ ដោ�ទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ �នាា�ព់័កីារព័ន្ធារដោព័� 

ន្ធិង�ាករយ�ដោព័�ពី័រឆ្នាំា�ដោ�យសារជ�ងឺរាត់ត់ាត់កូវិី�-19 VSS 
ន្ធិង CPLCLs មាន្ធគដោប្រមាងដោរៀ�ចូ�ដោវិទិីកាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ចូ�នួ្ធន្ធ04 ដោ�ឆ្នាំា�2022។ ដោវិទីិកាទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទីដែ�ំក
ហិរញ្ជីញវិត់ថុដោ�យដោសវាសន្ធតិភាព័ស៊ីវិិ� GIZ។ ដោវិទីិកាដោ�ីក���ូង
ចា�់តា�ងព័ីឆ្នាំា�2019 ប្រត់� វិបាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោ�រាជធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញដោ�
នៃថីៃទីី13 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 គឺមួយសបាឹហ៍�នាា�់ពី័
សិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�។ ជាធិមិតា ដោវិទិីកាពី័មុន្ធៗបាន្ធសាាគមន្ធ៍

គ្រោះ�ើម្មបណ៍ឹឹងរ�ឋបបគ្រោះវណ៍�បខែន្ធាម្មខែ�លាច�លារួម្មកាំ�ងគ្រោះវទំិកាា VSS-CPLCL 
នៃថ្មីៃទំ�13 ខែ�ឧស្តីភាា ឆ្នាំំា�២០២២ ០1
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ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌរីា�រ់យនាក់ ��ដុែន្ធតដោ�យសារការ�ន្ធតប្រព័ួយបារមភ
អ�ព័ីហាន្ធិភ័្នំយនៃន្ធការរីករា���ជ�ងឺកូវិី�-19 VSS បាន្ធអដោញ្ជីីីញ
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីប្រ�មាណ្ឌ 60នាក់ ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសមករាជ
ធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញចូូ�រួមប្រព័�ត់តិការណ៍្ឌមួយនៃថីៃ។ មាន្ធដែត់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណ្ឌី�ីនាក់��ុ ដោណាះ�ដោ�កំុងដោវិទីិកាដោន្ធ� ដែ��បាន្ធចូូ�រួម
សិកាាសាលាកា�ព័ីមួយសបាឹហ៍មុន្ធ។ ដោប្រ�ព័ីដោន្ធ�សុទីធដែត់ជា
អំកចូូ�រួមថីិី។ ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោន្ធ�បាន្ធ�ត�់ឱ្យកាសមួយមិន្ធប្រត់�មដែត់
ដែចូករំដែ�កព័័ត៌់មាន្ធថីិីៗអ�ពី័កិចូចពិ័ភាកាដែ��បាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោ�កំុង
សិកាាសាលាមួយសបាឹហ៍មុន្ធ��ុដោណាះ�ដោទី ��ុដែន្ធតដែថីមទ្ទា�ងអាចូឱ្យយ
ភាគីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូូ�រួមបាន្ធទីូ��ទូីលាយ ដោ�ីមបីសាឹ�់
ដោ���់ និ្ធងគ�ន្ធិត់ពួ័កដោគទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងអាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់
រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក �ងដែ�រ។

កិចូចប្រ�ជុ�ដោវិទីិកា VSS-CPLCL ដោ�ដោព័�ប្រព័�កបាន្ធ�ត�់
ឱ្យកាសដែ��ទីន្ធៃ�ងរង់ចា�ជាយូរមកដោហីយ��់ CPLCLs ដោលាក 
ដោព័ប្រជ អងគ ន្ធងិដោលាកប្រសី Megan Hirst ជដែជកដោ�យ�ា�់ជាមួយ
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��ចូូ�រួមជាដោ�ីក���ូងអ�ព័ីស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002/02 ដោ�យបាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា សា��ីកាចូុងដោប្រកាយដោ�កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងដោនា�រំព័�ងថ្នាន្ធ�ងដោធិាីដោ�ីងដោ�ចុូងឆ្នាំា�2022។ CPLCLs 
ក៏បាន្ធព័ិភាកាអ�ព័ីសិទីធិឯកជន្ធភាព័រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យ
ដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័�ញ្ញាានៃន្ធការចាត់់ប្រ�ដោភ្នំទីដោ�ីងវិិញនូ្ធវិឯកសារដោ�កំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក  មុន្ធដោព័�ប្រត់� វិបាន្ធ�ីព័ា�ាយជា
សាធារណ្ឌ�ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�ដោព័��ញ្ជីច��់�ដោណី្ឌរការកាត់់កត។ី �ញ្ញាាដោន្ធ�
ក៏ប្រត់� វិបាន្ធពិ័ភាកាខាងដោ�ីដោ�កំុងដែ�ំកសតីព័ីការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់
មុន្ធសិកាាសាលាដោ�កំុងដែ�ំកទីី II.2 ខាងដោ�ី។ �នាា�់ព័ីសប្រមាក
អាហារនៃថីៃប្រត់ង់ ដោលាកប្រ�ធាន្ធ VSS ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� បាន្ធ
អដោញ្ជីីីញអំកសប្រម�សប្រមួ �ដោលាក Daniel Mattes ដោ�ីមបី�ត�់
ព័័ត៌់មាន្ធថីិីៗ��់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��ចូូ�រួមសិកាាសាលា
សតីពី័ជន្ធរងដោប្រគា� ដោហីយដោ�ើៀត់ឱ្យកាសដោន្ធ�ដោ�ីមបីដោសំីសុ�ពួ័កដោគឱ្យយ
ដែចូករំដែ�កដោ���់ ប្រ�ត់ិកមិ ឬស�ណ្ឌួរអ�ពី័អាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�
ដោសសស�់ ន្ធិងការ�ដោងកីត់គដោប្រមាងថីិី ដោ�ីមបីជួយនិ្ធងគា�ប្រទីត់ប្រម� វិការ
រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។ អំកសប្រម�សប្រមួ �បាន្ធ�ញ្ញាាក់�ាងចូាស់
ថ្នា គ�ន្ធតិ់ ឬ ស�ដោណ្ឌរី�សពួ់័កដោគន្ធ�ងប្រត់� វិ�ញ្ជីច��ដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌ
ដោន្ធ�។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោលាក ចាន្ធ់ សាត់ ដែ��បាន្ធដែថីើង
�មអិត់ដោ�កំុងសិកាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�ក៏បាន្ធចូូ�រួមកំុងដោវិទិីកា 
VSS និ្ធងបាន្ធដោ�ីកទី�កចិូត់ត��់ភាគីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��
ចូូ�រួម ឱ្យយដែចូករំដែ�កគ�និ្ធត់រ�ស់ពួ័កដោគដោ�យដោសាះ�ប្រត់ង់ និ្ធង
ចូាស់លាស់។

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធដោសំី�ាង�ដែ��ថ្នា ការគា�ប្រទី
ចូ�ដោពា�អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��ដោ�ឹត់ដោ�ីអំក
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់មិន្ធ�ញ្ជីច�់ប្រត់�មសវិនាការដោ� អ.វិ.ត់.ក ដោនា�ដោទី។ 
ពួ័កដោគបាន្ធរំ��កដោ�ីងវិិញន្ធូវិការរងទីុកេ ន្ធិងរ�ួសជាសក�ពី័រ�� 
DK ដោហីយបាន្ធ�ង្កាាញអ�ពី័��ណ្ឌងប្របាថ្នាាមិន្ធចូង់ឱ្យយមាន្ធការ
ដោកីត់ដោ�ីងវិិញ ដោហីយសងឹ�មថ្នាមនុ្ធសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយន្ធ�ងមិន្ធឱ្យយ
មាន្ធអ�ដោពី័ដោ�រដោ�ដែ��ដោន្ធ�ដោកីត់ដោ�ីងមតងដោទីៀត់ដោ�ីយ។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌមួយរូ�បាន្ធដែថីើងអ�ណ្ឌរគុណ្ឌដោមធាវិីរ�ស់គាត់់ ន្ធិង
តុ់លាការសប្រមា�់យុត់តិធិម៌ដែ��គាត់់បាន្ធទីទីួ� ដោ�យកត់់សមាោ�់
ថ្នាគាត់់មាន្ធអារមិណ្ឌ៍សុខ�ើ� វិចូិត់តជាងមុន្ធ ន្ធិងដែ�ងសូវិចូងក�ហ�ង 
ន្ធិងអាក់អន្ធ់ចិូត់ត។ អំកដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធសដោងកត់ដោ�ីញថ្នា ��ដោណី្ឌរការ
យុត់តិធិម៌ដោ�ដែត់��ដោណ្ឌីរការ ដោហីយ��ដោណ្ឌីរការកាត់់កតីប្រគាន់្ធដែត់ជាដែ�ំក
មួយនៃន្ធ��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ� ��ុដែន្ធតពួ័កដោគមាន្ធអារមិណ្ឌ៍ថ្នាមាន្ធអ�ណាចូ
កំុងការនិ្ធ�យដោប្រចីូន្ធជាងពី័មុន្ធ។ ភាគដោប្រចីូន្ធបាន្ធដោ�ឹត់ដោ�ីមន្ធុសី
ជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ ដោ�យសុ�ឱ្យយដោរឿងរាាវិរ�ស់ព័ួកដោគដែចូករំដែ�កដោ�កាន្ធ់
យុវិជន្ធឱ្យយបាន្ធដោប្រចូីន្ធតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ ដោ�ីមបី�ង្កាាញការព័ិត់ 
ន្ធិងព័ប្រង�ងការ�ី��ា។

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីមួយរូ�បាន្ធសួរចូ�ៗថ្នា ដោហត់ុអាីបាន្ធ
ចូ�ណាយដោព័�យូរដោមើ��ទីប្រមា�ដោ�ីញសត� �អនុ្ធសាវិរីយ៍ប្រត់� វិបាន្ធ
សាងសង់ដោ�ីងដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស �នាា�់ព័ីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
មកសុ�មតងដោហីយមតងដោទីៀត់។ ដោលាកបាន្ធកត់់សមាោ�់ព័ីសត� �
អន្ធុសាវិរីយ៍ដែ��សាងសង់ដោ� TSGM ��ុដែន្ធតដោលាកបាន្ធអ�ពាវិនាវិ
ឱ្យយមាន្ធការកសាងអន្ធសុាវិរយ៍ី "គរួឱ្យយសាាត់ចា�អ់ារមណ៍ិ្ឌជាងដោន្ធ�" 
ដែ��ត់�ណាងឱ្យយ�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធនៃន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងអស់ មិន្ធប្រត់�មដែត់
ដោ� ស-21 ��ុដោណាះ�ដោទី ដោហីយក៏គួររាយដោ�ះ�ជន្ធរងដោប្រគា��ដែន្ធថម
ដោទីៀត់�ងដែ�រ។ គាត់់ក៏គិត់គូរ��់មនុ្ធសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ�ងដែ�រ៖ 
គាត់់បាន្ធសងកត់់ធិៃន់្ធថ្នាកដែន្ធើងរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធណាមួយក៏ដោ�យគ ឺ
ប្រត់� វិមាន្ធភាព័ "ទ្ទាក់ទ្ទាញ" ��់យុវិជន្ធដោ�ីមបីធានាថ្នាពួ័កដោគ 
"ចា�់អារមិណ៍្ឌ" ការចូងចា�អ�ព័ីទីុកេដោវិទីនាព័ីអត់ីត់កា�។

ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ចាន្ធ់ សាត់ បាន្ធដោ�ើៀត់ឱ្យកាសដោន្ធ� 
អ�ពាវិនាវិឱ្យយភាគីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ ប្រ�កាន្ធ់ភាព័ជា
មាាស់ជា�កេណ្ឌ��ុគគ�ឱ្យយបាន្ធកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធដោ�ីការង្ការនៃន្ធការចូងចា� 
និ្ធងការ�ី��ា។ ដោលាកបាន្ធព័ន្ធយ�ថ់្នា ពួ័កដោគមាាក់ៗអាចូដោធិាកីារង្ការ
ជា�កេណ្ឌ��ុគគ��ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�កំុងសហគមន៍្ធរ�សពួ់័កដោគ ដោ�ីមបី
អភ្នំិវិឌ័ឍគ�ន្ធិត់ ន្ធិងនៃរអង្កាោសប្របាក់ដោ�ីមបី�ត�់មូ�ន្ធិធិិ��់ការអនុ្ធវិត់ត
រ�ស់ព័ួកដោគ ដោ�យមិន្ធចា�បាចូ់រង់ចា� អ.វិ.ត់.ក ឬអំកដោ�ីងដោទីៀត់ដោធិាី
�ូដោចំូ�សប្រមា�់ព័ួកដោគ។ គាត់់បាន្ធកត់់សមាោ�់ថ្នាដោ�កំុងទីសវិត់ីរ៍
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ឆ្នាំា�1980 មិន្ធយូរ��ុនាះន្ធ�នាា�់ព័ីការ�ួ�រ��នៃន្ធរ�� DK 
សហគមន្ធ៍មូ��ាន្ធជាដោប្រចីូន្ធបាន្ធសាងសង់ដោចូត់ិយ និ្ធងសត� �
អន្ធុសាវិរីយ៍ប្រទីង់ប្រទ្ទាយតូ់ចូ ដោហីយគាត់់បាន្ធសួរថ្នាដោហតុ់អាីបាន្ធជា
មិន្ធដោធិាី�ូដោចំូ�ដោទីៀត់សព័ានៃថីៃដោន្ធ�។ ប្រកដោ�កដោ�ដោមី�សហគមន្ធ៍�ា�់
កំុងដោខត់តដោពាធិិសាត់់ គាត់់ន្ធ�កដោ�ីញកដែន្ធើងសមាះ�់រង្កាោ�ទួី�ដោពាធិ៍
នៃប្រជ ដែ��អត់ីត់ទ្ទាហាន្ធ �ន់្ធ ន្ធ�់ ប្រត់� វិបាន្ធសមាះ�់ �ូចូបាន្ធ
ដោ�កីដោ�ងីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/01។ ដោលាកបាន្ធដោសំឱី្យយសាងសង់
ប្រ�ព័័ន្ធធការពារទី�កជ�ន្ធន់្ធ ដោ�ីមបី រកាទីីតា�ង ន្ធិងសាងសង់
សាលាស�ណាក់ (ជាភាសាដែខិរ សាលាស�ណាក់) ជាន្ធិមិត់តរូ�នៃន្ធ
សារ�ស�ខាន្ធ់រ�ស់វា។ ដោលាក�ញ្ញាាក់ថ្នា សា�ប្រ�ជុ�មិន្ធចា�បាចូ់ប្រត់� វិ
ដោគសមាោ�់ឱ្យយចូាស់ថ្នាជាកដែន្ធើងរំ��កការចូងចា�ដោនា�ដោទី ដោ�យ
ដោលាកដោ�ីកដោ�ីងថ្នា ការ�ដោងកីត់កដែន្ធើងសប្រមា�់សហគមន្ធ៍សព័ានៃថីៃ
ដោ�ដោ�ីអតី់ត់ទីីតា�ងនៃន្ធអ�ដោព័ីដោ�រដោ�ដោន្ធ� ន្ធ�ង�ត�់ប្រ�ដោ�ជន្ធ៍��់
ការ�ី��ាជាត់ិ។ គាត់់បាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា៖ "សូមដោ�ដោមី�សហគមន្ធ៍
រ�ស់អំក... ដោ�ីអំកចូង់បាន្ធដោករ��ដែណ្ឌ� វាប្រត់� វិដែត់ដោចូញមកព័ីអំក។ 
ការង្ការដោន្ធ� ក៏ន្ធ�ងជួយឱ្យយមាន្ធភាព័ធិូរប្រសា� និ្ធង��ដោណ្ឌីរ�ើ� វិ�ុគគ�
�ងដែ�រ"។

� នាា �់ ពី័ កា រ ព័ិ ភា កា កា ន្ធ់ ដែត់ ទូី �� ទូី លា យ រ វា ង
អំកសប្រម�សប្រមួ � ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��ចូូ�រួមដោនា� 
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីប្រ�មាណ្ឌ 60នាក់ បាន្ធ��ដែ�កជា�ួន្ធប្រកុម
ដែ����កនា�ដោ�យដោមធាវិីដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌចូ�ន្ធួន្ធ�ួន្ធរូ�គឺ ហុង 
គ�មសួន្ធ, ទីី ប្រស៊ីណា, ដែវិ�ន្ធ ដោ� និ្ធង នួ្ធន្ធ សុជាតា។ �នាា�់មក 
ដោមធាវិីទ្ទា�ងដោន្ធ�បាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌីរ�ស់ប្រកុមន្ធីមួយៗសប្រមា�់
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោ�ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធតាមរយ� 
VSS។ ស�ដោណី្ឌរ�ស់ប្រកុមទ្ទា�ង�ួន្ធដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធសដោងេ�ដោ�ទីីដោន្ធ� 
ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ VII។ ប្រកុមន្ធី
មួយៗបាន្ធ��ដែ�កស�ដោណី្ឌរ�ស់ពួ័កដោគដោ�ជាប្រ�ធាន្ធ�ទីចូ�នួ្ធន្ធ�ួន្ធ៖ 
ការចូងចា� ការសាឹរដោ�ីងវិិញ ការអ�់រំ ន្ធិងឯកសារ។

ចូ�ដោពា�ការចូងចា�ប្រកុមទ្ទា�ងដោនា�បាន្ធដោសំីសុ�សាងសង់សត� � 
ន្ធិងដោចូត់ិយដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធ
បាត់់�ង់ជីវិិត់កំុងរ��ដែខិរប្រកហម។ ប្រកុមមួយបាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយសង់
�ាងដោហាចូណាស់សត� �មួយដោ�តាមដោខត់តន្ធីមួយៗដោ�កំុងប្រ�ដោទីស 
ដោ�យមាន្ធការឆ្នាំះក់ដោ�ះ� និ្ធងរូ�ថីត់ជន្ធរងដោប្រគា�តាមដែ��អាចូ
ដោធិាីបាន្ធ ចូ�ដែណ្ឌកប្រកុមមួយដោទីៀត់ដោសំីសុ��ាងដោហាចូណាស់សត� �មួយ
ដោ�ប្រគ�់�ុ� ឬដោខត់ត។ ប្រកុមដោប្រកាយៗដោទីៀត់ក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយជួយដោរៀ�ចូ�
ព័ិធីិសាសនាដោ�ដោចូត់ិយទ្ទា�ងដោន្ធ� ប្រស�ន្ធ�ងការសាងសង់រ�ស់
ពួ័កដោគ។ ប្រកុមមយួដោទីៀត់ដែ��ដោសំសីុ�ដោចូតិ់យកំុងដោខត់តន្ធមីយួៗ�ញ្ញាាក់
ថ្នាគួរសាងសង់�ូចូៗគាាកំុងទី�ហ� 10 គុណ្ឌន្ធ�ង 10 ដែម�ប្រត់។ ប្រកុម
មួយបាន្ធដោ�កីដោ�ងីថ្នា សត��គរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធសាងសងជ់នូ្ធជន្ធរងដោប្រគា� 
ជាព័ិដោសសប្រត់� វិ�ញ្ជីច��ដោ�ះ�ជន្ធរងដោប្រគា�ជាដែខិរ ដោវិៀត់ណាម ន្ធិង
ចាម។ ប្រកុមទ្ទា�ង�ួន្ធ ក៏បាន្ធដោសំីយកនៃថីៃទីី20 ឧសភា ឬ "អន្ធុម័ត់
ដែកសប្រមួ �ដោ�ីងវិិញ" ជានៃថីៃ�ុណ្ឌយជាត់ិ សប្រមា�់ប្របារព័ធព័ិធិីទីូទ្ទា�ង
ប្រ�ដោទីស ដោ�កដែន្ធើងទ្ទា�ងដោន្ធ� ជាការរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ��់
ជន្ធរងដោប្រគា� ។ ប្រកុមទ្ទា�ងអស់បាន្ធដោសំីសុ�រ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក និ្ធង
រាជរ�ាភ្នំិបា� សហការគាាសាងសង់�ណាាញសត� � ឬ ដោចូត់ិយ
កំុងអ��ុងដោព័�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

មាន្ធមួយប្រកុមបាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយមាន្ធ "កមិវិិធិីកិចូចប្រ�ជុ�រួមគាា" 
ដែ��ដោធិាីដោ�ីងជាដោរៀងរា�់ឆ្នាំា�ដោ� TSGM ដោ�នៃថីៃទីី20 ឧសភា 
ដោ�យមាន្ធការចូ�ូរមួព័ដីោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីត់�ណាងរ�ស់ពួ័កដោគ 
រ�ាភ្នំិបា� និ្ធងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ដោហីយកីបាន្ធដោសំីសុ�
រកាទីុកទីីតា�ងឧប្រកិ�កមិដោ�ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ដោ�ីមបីឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�កំុង
រ��ដោន្ធ� បាន្ធ��ងអ�ព័ីទីីតា�ងដែ��សាចូ់ញាំតិ់រ�ស់ព័ួកដោគប្រត់� វិបាន្ធ
សមាះ�់ ដោហីយអាចូដោធិាីពិ័ធីិដោ�ទីីតា�ងទ្ទា�ងដោនា�។ ដោយីងក៏ដោ�ីញ
មាន្ធការដោ�ីកដោ�ីងជាក់លាក់អ�ពី័ទីីតា�ងសមាះ�់រង្កាោ�ដោ�ភ្នំូមិប្រ�នៃព័ 
ន្ធិងដោ�សាលាប្រសុកដោមសាង ដោខត់តនៃប្រព័ដែវិង។ ប្រកុមមួយដោទីៀត់ក៏បាន្ធ
ដោសំីឱ្យយមាន្ធការជួ�ជុ�ធិ�ៗចូ�ន្ធួន្ធ 03�ងកំុងមួយឆ្នាំា�ដោ�តាមត់��ន្ធ់
ដោទីសចូរណ្ឌ៍កំុងដោខត់តបាត់់���ង ឬ ដោខត់តដោសៀមរា� ដោទ្ទា��ីមិន្ធទ្ទាន្ធ់

46      នៃថីៃទីី20 ដែខឧសភាប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់ដោប្រ��ើ� វិការថ្នាជា "ទីិវាចូងក�ហ�ង" ន្ធិងជា "ទីិវានៃន្ធការ
ចូងចា�" ចា�់តា�ងព័ីទីសវិត់ីរ៍ឆ្នាំា�1980 ដោហយីបាន្ធដោ�ីញព័ិធិីប្រ�ចា�ឆ្នាំា�ដែ��ជាធិមិតាប្របារព័ធ
ដោ�កដែន្ធើងរំ��កព័�កមិដោ�យ�ងេ� ការសមាះ�់ ន្ធិងការដោធិាីទ្ទារុណ្ឌកមិ (សូមដោមី� Rachel 
Hughes, ការចូងចា� នៃថីៃទីី20 ដែខឧសភា ទីិវាចូងក�ហ�ង (2000) ការដែសាងរកការព័ិត់ 12)។ 
អងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�សាលា���ូងបាន្ធទីទួី�សាោ�់ "ទីិវានៃន្ធការចូងចា�" ជាស�ណ្ឌង �ូចូដែ��ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ
�បដោវិណី្ឌកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/01 បាន្ធដោសំីសុ� (07 ដែខសីហា ឆ្នាំា�2014 ឯកសារ E313 ទី�ព័័រ 
953។ អាចូចូូ�ដោមី�បាន្ធតាមរយ៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/
documents/courtdoc/2014-08-07%2017%3A54/E313_Trial%20
Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_KH.pdf ។ ស�ណ្ឌងដោន្ធ�ប្រត់� វិ
បាន្ធអន្ធុវិត់តដោ�យរាជរ�ាភ្នំិបា�កំុងរយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ដោប្រកាយមក ដោ�ដោព័�នាយករ�ឋមស្ត្រន្ធតីបាន្ធ

ចូុ�ហត់ថដោ�ខាដោ�ីអន្ធុប្រក�ត់យមួយដោ�នៃថីៃទីី14 ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2018 ប្រ�កាសទីិវាជាត់ិនៃន្ធការចូងចា� 
20 ឧសភា (សូមដោមី�រាជរ�ាភ្នំិបា�កម័ុជា អន្ធុប្រក�ត់យដោ�ខ 19 អន្ធប្រក.�ក ចូុ�នៃថីៃទីី 14 
ដែខកុមភ� ឆ្នាំា�2018 កំុងទីិវាជាត់ិនៃន្ធការចូងចា�)។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ �នាា�់ព័ីបាន្ធប្របារព័ធ
ព័ិធិីឈឺ�់សប្រមាកសាធារណ្ឌ�ជា�ើ� វិការប្រត់�មដែត់ 2ឆ្នាំា� កំុងឆ្នាំា�2018 ន្ធិងឆ្នាំា�2019 នៃថីៃឈឺ�់
សប្រមាកសាធារណ្ឌ�ដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធកាត់់�ន្ធថយ។ ជាទូីដោ�នៃន្ធនៃថីៃឈឺ�់សប្រមាកប្រ�ចា�ឆ្នាំា�ព័ី 28នៃថីៃ កំុង
មួយឆ្នាំា�មកប្រត់�ម 22នៃថីៃ (សូមដោមី�រាជរ�ាភ្នំិបា�កម័ុជា អន្ធុប្រក�ត់យដោ�ខ 112 អន្ធប្រក.�ក ចូុ�
នៃថីៃទីី2  ដែខសីហា ឆ្នាំា�2019 ដោ�ីប្រ�ត់ិទីិន្ធឈឺ�់សប្រមាកសាធារណ្ឌ�មាន្ធប្របាក់ឈឺំួ �សប្រមា�់
�ុគគ�ិក ន្ធិងកមិករសប្រមា�់ឆ្នាំា�220)។
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ចូាស់ថ្នា ដោតី់ដោន្ធ�ជាព័ិធិី�ុណ្ឌយរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធ ឬ ជាសកមិភាព័
ដោរៀ�ចូ�ជួ�ជុ�ដោ�ខាងដោប្រ�សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ចាស់ជរា ដែ��ដោ�
រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។ មាន្ធមួយប្រកុមក៏បាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់�ណាាញ
ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ ដោ�ីមបី អ.វិ.ត់.ក
អាចូទ្ទាក់ទីងជាដោទីៀងទ្ទាត់់ ដោហីយប្រកុមមួយដោទីៀត់បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ 
អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ�ការជួ�ជុ��ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�ត់ុលាការ មុន្ធដោព័��ិទី
�ញ្ជីច�់ដោ� 03ឆ្នាំា�ដោប្រកាយ ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធ�ដែន្ធថមអ�ពី័
សាលាកតី។

ចូ�ដោពា�ការសារឹនី្ធតិ់សមបទ្ទា ប្រកុមទ្ទា�ង�នួ្ធបាន្ធដោសំសីុ�ឱ្យយ�ត�់ 
"�័ណ្ឌៈសមធិម៌" (ឬ "�័ណ្ឌៈប្រកីប្រក") ដោ�ីមបីឱ្យយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ 
ន្ធងិអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ទ្ទា�ងអសអ់ាចូទីទួី�បាន្ធដោសវាដែថីទ្ទា�សខុភាព័ 
និ្ធង�ើ� វិចូិត់តដោ�យមិន្ធគិត់នៃថីើ។ ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីឱ្យយរាជរ�ាភិ្នំបា�
ចា�់ដោ�តីមអនុ្ធវិត់តកមិវិិធិីដែ��ដោន្ធ�កំុងអ��ុងដោព័� 03ឆ្នាំា� នៃន្ធមុខង្ការ
ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ប្រកុមទ្ទា�ងដោនា�ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ី TPO 
ដោ�យដោសំីឱ្យយអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា��ន្ធតជួយព័ាបា�រ�ួស
ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ពី័រ�� DK ដោ�យមាន្ធការគា�ប្រទី
ព័ីរ�ាភ្នំិបា�។ មាន្ធមួយប្រកុមបាន្ធដោសំីឱ្យយ�ដោងកីត់កមិវិិធិីកមាន្ធតដែ��
អដោញ្ជីីីញដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌឱ្យយជួ�ជុ�គាាដោ�ីមបីអនុ្ធញ្ញាាត់ឱ្យយពួ័កដោគ
�ន្ធធ� រ�ន្ធថយទីុកេដោសាក និ្ធង�ី��ាអារមិណ៍្ឌ។ មាន្ធមួយប្រកុមបាន្ធ
ដោសំសីុ�ជាកល់ាក់ឱ្យយរាជរ�ាភ្នំបិា��ត�ស់ទិីធទិីទួី�បាន្ធយតុ់តធិិម៌��់
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោ�យ�ត�់ជ�ន្ធួយដែ�ំកចូា�់��់ពួ័កដោគ 
និ្ធងកសាងការដោគារព័នី្ធតិ់រ�ឋ។ មាន្ធប្រកុមចូ�ន្ធួន្ធពី័របាន្ធដោសំីឱ្យយ
ការិ��័យរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក ដោចូញវិិញ្ញាា�ន្ធ�ប្រត់ដោ�ីកទី�កចូិត់ត ឬ 
��ងគុណ្ឌ��់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីនី្ធមួយៗ។ ការដោ�ីកដោ�ីងដោន្ធ�
គឺប្រសដោ�ៀងគាាដោ�ន្ធ�ងស�ដោណី្ឌរ�ស់ប្រកុមមួយ ដែ��ដោសំីឱ្យយមាន្ធការ
ជួ�ជុ�គាាដោ�ីមបីប្របារព័ធព័ិធីិ��់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ទ្ទា�ងអស់ដោ�ដោព័��ិទី��ដោណី្ឌរការរ�ស់ត់ុលាការ។

ចូ�ដោពា�វិិស័យអ�់រំ ប្រកុមទ្ទា�ងអស់បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ�ញ្ជីច��
ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែខិរប្រកហមដោ�កំុងកមិវិិធិីសិការ�ស់សាលារ�ឋដោ�ីមបី
ឱ្យយសិសានុ្ធសិសីបាន្ធសិកាដោរៀន្ធសូប្រត់ ដោហីយជាព័ិដោសសបាន្ធ
ដោសំីសុ�ឱ្យយ�ញ្ជីច��ដោរឿងរាាវិរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�

ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដោ�កំុងកមិវិិធិីសិកា�ងដែ�រ។ ចូ�ណ្ឌុចូ�ង្កាាញចូាស់
មួយដោទីៀត់គឺថ្នា ពួ័កដោគសង �ឹម អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងរ�ាភិ្នំបា� ន្ធ�ង��ដោព័ញ
តួ់នាទីីដោន្ធ�។ មាន្ធមួយប្រកុមបាន្ធដោសំីសុ�ជាក់លាក់ថ្នា ប្រព័�សងឹ
ព័ុទីធសាសនា ន្ធិងអំក��កនា�សាសនាដោ�ីងដោទីៀត់ ទីទួី�បាន្ធការ
�ណ្ឌឹ���ណាា�អ�ពី័ប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសតនៃន្ធអ�ដោព័ដីោ�រដោ�កា�ព័អីតី់ត់កា� 
ដោ�ីមបីអាចូ យកទីីតា�ងសាសនាជួយ�ីព័ា�ាយព័័ត៌់មាន្ធដោនា���់
សាធារណ្ឌជន្ធ។ ប្រកុម�ដែ��ក៏បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក �ដោង្កាា�
រូ�ថីត់ ន្ធិងវិីដោ�អូ�ើី�ដែ��ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងរ�� DK ដោ�កាន្ធ់ថ្នាា�
ក�សាន្ធតនានា �ូចូជា TikTok ន្ធិង YouTube ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�ក
ព័័ត់៌មាន្ធឱ្យយដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយបាន្ធ��ង។ ប្រកុមមួយដោទីៀត់បាន្ធដោសំីសុ�
ជាក់លាក់ថ្នា គដោប្រមាងស�ណ្ឌង"អដោណ្ឌឹីកកាះហាន្ធ" ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធ
ទីទួី�សាោ�់កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ប្រត់� វិបាន្ធអន្ធុវិត់តមតងដោទីៀត់
ដោ�កំុង��ណាក់កា�មួយដោទីៀត់។

ពាក់ព័័ន្ធធ�ញ្ញាាចូុងដោប្រកាយនៃន្ធការចូងប្រកងឯកសារ ប្រកុម
ទ្ទា�ងដោនា�បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងរ�ាភ្នំិបា� ដោបា�ព័ុម័ ន្ធិង
�ីព័ា�ាយនូ្ធវិឯកសារដោ�ីងៗសប្រមា�់ការរំ��កដោ�ីងវិិញន្ធូវិសកេីកមិ
រ�ស់ព័ួកដោគ ន្ធិងការជ�ន្ធុ�ជប្រម� និ្ធងសប្រមា�់មន្ធុសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។ 
ព័កួដោគបាន្ធដោសំជីាពិ័ដោសសឱ្យយរកាទីកុឯកសារទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� 
និ្ធងសកេីកមិរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ក៏�ូចូជាដោរឿងរាាវិ�មអិត់អ�ព័ី
មន្ធៃីរសន្ធតិសុខ សប្រមា�់ដោប្រ�ីប្របាស់រយ�ដោព័�យូរ និ្ធងដែចូកចាយ��់
�ណាះ�័យ សាក�វិិទីា�័យ អន្ធុវិទិីា�័យ ន្ធិងសាលាឯកជន្ធ។ 
មាន្ធមួយប្រកុមបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងជាព័ិដោសសអ�ពី័ត់ប្រម� វិការកំុងការ�ៃុក
ឯកសារទ្ទា�ងអស់ដោ�កំុងប្រ�ព័័ន្ធធឌ័ីជីថី� ឬអុ�ន្ធធឺិណិ្ឌត់។ មាន្ធមួយ
ប្រកុមក៏បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយដោបា�ព័ុម័ដោសៀវិដោ�ដែ��ប្រ�មូ��ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍
ឈឺឺចា�់រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោប្រកាមរ�� 
DK ដោហយីកដ៏ោសំសីុ�ឱ្យយ�ាយសកេកីមជិន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុង��ដោណ្ឌរីការ
កាត់់កតីតាម��ុសត៍ទីូរទីសីន្ធ៍រ�ឋ ន្ធិងឯកជន្ធ�ងដែ�រ។ មាន្ធមួយប្រកុម
ក៏បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក �ត�់ចូា�់ចូមើងសា�ប្រកម��់ព័ួកដោគ 
ដោហីយមួយប្រកុមដោទីៀត់សុ�ឱ្យយដែចូករំដែ�កស�ណ្ឌុ�ដោរឿង និ្ធងឯកសារដោ�ីម
រ�ស់�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ��់ព័ួកដោគ។
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• ការ�ត�់ "�័ណ្ឌៈសមធិម៌" ដោ�ីមបីឱ្យយ�ទីធភាព័ទីទីួ�បាន្ធការដែថីទ្ទា�
សខុភាព័ និ្ធង�ើ� វិចូតិ់តដោ�យមនិ្ធគិត់នៃថីើ

• �ត�វិ់ិញ្ញាា�ន្ធ�ប្រត់�ើ� វិការ��ដ់ោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌបី្រគ�រ់�ូ

• សទិីធទិីទួី�បាន្ធយតុ់តធិិម៌ ន្ធងិជ�ន្ធយួដែ�កំចូា�ស់ប្រមា�ដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌី

• យកចូតិ់តទីកុ�ក់ដោ�រី�សួ ន្ធងិការព័ាបា�

• ការសាងសង់សត�� និ្ធងដោចូត់យិដោ�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស • ការអន្ធុម័ត់ដោ�ីងវិិញន្ធូវិនៃថីៃទីី20 ឧសភា ជានៃថីៃឈឺ�់សប្រមាក
សាធារណ្ឌ�

• ការ�ដោងកតី់�ណាាញជន្ធរងដោប្រគា�សប្រមា�ក់ារប្របាប្រសយ័ទ្ទាកទ់ីង 
ដោទីៀងទ្ទាត់់ និ្ធងការជ�ួជុ�ដែ����ដោណី្ឌរការដោ�យ អ.វិ.ត់.ក

• ការគា�ប្រទីសប្រមា�ព់័ធិិសីាសនាដោ�កដែន្ធើងទ្ទា�ងដោន្ធ�

• ការដែថីទ្ទា� ការអភ្នំរិកីទីតីា�ងឧប្រកិ�ឋកមិទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីស

កាារចងចា�

កាារស្តីីារន្ធ�ត្តិស្តីម្មបទំា ០២

០3

០1

• �ញ្ជីច��ប្រ�វិត់តិ KR ដោ�កំុងកមិវិិធីិសិការ�ស់សាលារ�ឋទ្ទា�ងអស់ 
ដោហយី�ត�់ការយកចិូត់តទីកុ�ក់ជាព័ដិោសសចូ�ដោពា�ដោរឿងរាាវិនៃន្ធការរស់រាន្ធ
មាន្ធជវិីិត់ ន្ធងិ CPs

• អន្ធវុិត់តកមិវិិធីិស�ណ្ឌង "អដោណីឹ្ឌកកាះហាន្ធ" ថីិីមួយដោទីៀត់

• �ដោងកតី់ធិន្ធធាន្ធប្រ�ព័័ន្ធធ�ីព័ា�ាយសងគមដោ�ីមបីក�ណ្ឌត់់ដោគា�ដោ�មនុ្ធសី
ជ�នាន្ធដ់ោប្រកាយជាមយួន្ធ�ងព័័ត៌់មាន្ធប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត

កាារអំប់រំ

• ដោធិាីឱ្យយឯកសារទ្ទា�ងដោន្ធ�មាន្ធដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ �ណាះ�័យ

• �ដោង្កាា� ន្ធិងរកាការចូ�ូដោប្រ�ីឯកសារតាមអុ�ន្ធធិឺណិ្ឌត់

• ដោបា�ព័ុម័ ន្ធិង�ីព័ា�ាយសមាារសប្រមា�់ CPs ដោ�ីមបីព័ិនិ្ធត់យដោមី�
សកេីកមិ�ា�់ខើួ ន្ធរ�ស់ពួ័កដោគ ន្ធិងសប្រមា�់មន្ធុសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ

• �ត�ឱ់្យយដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌទ្ទា�ងអសនូ់្ធវិចូា�់ចូមើងនៃន្ធសា�ប្រកម 
ប្រព័មទ្ទា�ង�ណ្ឌឹ�ងដោ�ីម និ្ធងទីប្រមង់ដែ���ទីរ�ស់ព័ួកដោគ�ងដែ�រ

កាារចង�កាងឯកាស្តីារ ០4
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�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ីកំុង II.4 ដោភ្នំៀៀវិមកព័ីដោប្រ�ចូ�នួ្ធន្ធ 
86នាក់ បាន្ធចូូ�រួមសិកាាសាលាតាមរយ�ដោវិទីិកា KUDO អន្ធ
ឡាញ។ កំុងដោនា�មាន្ធដោភ្នំៀៀវិ�ាងដោហាចូណាស់ 25នាក់ ចូូ�រួម
ព័ីដោប្រ�ប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោ�យសារដែត់
ដោព័�ដោវិលាខសុគាា មនិ្ធមាន្ធអកំចូ�ូរមួដោប្រចូនី្ធកំុងវិគគទ្ទា�ងអស់បាន្ធដោទី 
ដោហីយអំកដោ�ីងដោទីៀត់មិន្ធអាចូចូូ�រួមវិគគសូមបី ដែត់មួយបាន្ធ
ទ្ទា�់ដែត់ដោសា�។ ចូ�ន្ធួន្ធស�ដោណ្ឌី�៏ដោប្រចូីន្ធ បាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោ�កំុង
ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងការអ�ពាវិនាដោ�ដែខត់ុលា ឆ្នាំា�2021 រ�ស់សហ
ដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍ដោពា�គបឺាន្ធមកព័អីកំប្រសាវិប្រជាវិ និ្ធងអកំត់សុូ
មត់ិដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។ �ុគគ�ទ្ទា�ងដោន្ធ� ន្ធិងអំកដោ�ីងដោទីៀត់ជាដោប្រចូីន្ធ
បាន្ធចូ�ូរួមជាយូរមកដោហយីដោ�កំុងការង្ការយុត់តធិិមអ៌ន្ធតរកា�ដោ�កំុង
ប្រ�ដោទីសកម័ុជា កំុងករណ្ឌីខើ�មុន្ធដោព័� អ.វិ.ត់.ក បាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីង
ដោ�ដោទីៀត់។ �ូដោចូ�ំ វាមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធណាស់កំុងការសឹា�់គ�និ្ធត់
រ�សពួ់័កដោគ និ្ធងអន្ធញុ្ញាាត់ឱ្យយពួ័កដោគមាន្ធឱ្យកាសពិ័ភាកាអ�ព័សី�ណ្ឌរួ
�ចូូគាាមួយចូ�ន្ធនួ្ធដែ��បាន្ធដោ�កីដោ�ងីដោ�កំុងសកិាាសាលាដែខឧសភា 
ឆ្នាំា�2022 ទី�ី��តុ់ ប្រកុមដោប្រ�ប្រ�ដោទីសប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�តាមរយ�ប្រ�ព័ន័្ធធ 
Zoom ដោ�នៃថីៃទីី18 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ។ ការដោរៀ�ចូ�ដោន្ធ�បាន្ធ
�ត�់ដោព័�ដោវិលាប្រគ�ប់្រគាន់្ធអាចូដែចូករំដែ�កការវាយត់នៃមើ ន្ធងិដោសចូកតី
សដោងេ�នៃន្ធសិកាាសាលា ជាមួយអំកចូូ�រួមដែ��ជាប្រកុមដោ�
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដោ�មីបអីាចូឱ្យយពួ័កដោគដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងចូ�ណ្ឌចុូជាក់លាក់
ណាមួយដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង ឬ ប្រស�ជាមួយន្ធ�ងស�ដោណ្ឌី ន្ធិង
ការព័ភិាកាដែ��មាន្ធដោ�កំុងប្រកុមការង្ការត់ចូូៗរ�សស់កិាាសាលា។ 
�ុគគ�សរុ�ចូ�ន្ធនួ្ធ 12នាក់ ដែ��មាន្ធម�ូ�ាន្ធដោ�អាដោមរកិខាងដោជងី 
ន្ធិងអឺរ�ុ�បាន្ធចូូ�រួមការព័ិភាកាដោន្ធ�។

�នាា�់មក អកំចូ�ូរមួបាន្ធដោ�ៀសី�ដោណ្ឌជីា�ើ� វិការជាប្រកុម ដោហយី
អំកចូូ�រួម Laura McGrew និ្ធង Mychelle Balthazard 
បាន្ធ�កស់�ដោណ្ឌ�ីដែន្ធថមដោរៀងៗខើួ ន្ធ។ �កេណិា នូ្ធ ដែ��បាន្ធចូ�ូរមួ
កំុងការពិ័ភាកាជាប្រកុម បាន្ធ�កស់�ដោណ្ឌ�ីច់ូដោ�យដែ�កមួយ ដែ��
ប្រត់� វិបាន្ធយកមកពិ័ភាកាដោ�ខាងដោប្រកាមកំុងដែ�ំក�ន្ធត�នាា�់អ�ព័ី
ស�ដោ�ងរ�ស់ប្រ�ជាជន្ធដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស កំុងនាមសាា�័ន្ធរ�ស់
ដោលាកប្រសី គឺ ASRIC។ ស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ ប្រត់� វិបាន្ធរួម�ញ្ជីច���ង
ដែ�រដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ VII។

ប្រកុមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសហាក់�ី�ូចូជាបាន្ធព័ិភាកា�ាង
ទី�ូ�ទូីលាយ ជាដោហត់នុា�ឱ្យយមាន្ធការ�កស់�ដោណ្ឌ�ីមអតិ់កំុងដោនា�មាន្ធ

អន្ធសុាសន្ធ ៍"ពាកព់័ន័្ធធគាា" ចូ�ន្ធនួ្ធប្របា��ី។ ស�ដោណ្ឌរី�ស់ព័កួដោគសងកត់ធ់ិៃន់្ធ
ដោ�ីការចូង់ឱ្យយ�ត�់មូ�ន្ធិធិិ��់ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង�ត�់
អាទីិភាព័ដោ�ីគដោប្រមាង ន្ធិងដោសវាជូន្ធ��់ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិតិ់ ន្ធងិ�ត�់ត់នៃមើដោ�ធីាត់ចុូ�ូរ�សព់័កួដោគ។ ឧទ្ទាហរណ៍្ឌ ប្រកុម
ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសកត់់ស�គា�់ថ្នា ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីបាន្ធដោសំីសុ�
សាងសង់សត��មតងដោហយីមតងដោទីៀត់ ដែត់មនិ្ធទីទី�ួបាន្ធ���ចូូអាដីែ��
ដោយងីបាន្ធឮដោ�កំុងសិកាាសាលា ន្ធងិដោ�កំុងដោវិទីកិា VSS-CPLCL 
ដោនា�ដោទី។ ដោ�មីបធីានាថ្នាគដោប្រមាង��ដោព័ញតាមអាទីភិាព័រ�សដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីប្រកុមដោន្ធ��ត�់អនុ្ធសាសន៍្ធឱ្យយ�ដោងកតី់ "ប្រកុមប្រ��កាដែ��
បាន្ធដោប្រជសីដោរសីដោ�យប្រ�ុងប្រ�យត័់ ំន្ធងិប្រ�ក�ដោ�យត់មាះភាព័" ដោ�មីបី
ជួយដោប្រជីសដោរីស

កមិវិិធីិសប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ប្រកុម
ដោន្ធ�ក៏បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់�ងដែ�រអ�ព័ីត់ប្រម� វិការកំុងការ�ារភាា�់

ដោសវាដែថីទ្ទា�សខុភាព័ជាមយួន្ធ�ងដោសវាដែថីទ្ទា�សខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត 
ដោហីយពិ័ចារណាព័ីវិិធិីណាមួយដែ��អាចូអភ្នំិវិឌ័ឍប្រ�ព័័ន្ធធដោ�កម័ុជា
ដោ�មីបពី័ាបា�រ�ួសដែ��ដោ��ន្ធត�ិត់�មរហតូ់មក��ស់ព័ានៃថីៃដោន្ធ�
កំុងចូ�ដោណាមអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ទ្ទា�ងដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ន្ធិង
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។ �ូចូបាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងដែ�ំក�នាា�់ ព័ួកដោគក៏�ត�់
អន្ធុសាសន្ធ៍ថ្នាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង

រ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��ដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោ�
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស គរួរមួ�ញ្ជីច��ដោ�កំងុការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់ ការដោធិាដីែ�ន្ធការ 
ន្ធិងការអន្ធុវិត់តគដោប្រមាងដែ��ដោន្ធ��ងដែ�រ។

ប្រកុមជាក់លាក់ដោន្ធ�ដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីការចាត់់វិិធាន្ធការ
ចា�បាចូ់កំុងការដោ��ប្រសាយ�ញ្ញាាអារមិណ្ឌ៍ឯដោការ�ស់អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជវីិតិ់ តាមរយ�ការព័ាបា� ន្ធងិការ�ី��ា។ ពួ័កដោគដោសំកីមវិិធិិី
សកានឹ្ធពុ័�មួយ ដោ�មីប�ីត�់ការដោធិាដីោត់សតដែហីន្ធដោ�យឥត់គតិ់នៃថីើ ដោ�មីបី
ជួយឱ្យយសមាជិកប្រគួសារដែ��ដែ�កគាាអាចូជួ�ជុ�គាា ដោហីយពួ័កដោគ
�ត�់ការគា�ប្រទី��់ស�ដោណ្ឌីរ�ស់ GIZ-CPS (ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធ
សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ) ឱ្យយ�ដោងកតី់ "�ញ្ជីីអីកំបាត់ខ់ើួ ន្ធ"។ ប្រកុម
ដោន្ធ�សងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�ីការយកចូតិ់តទីកុ�កដ់ោ�តី់ប្រម� វិការ ន្ធងិ��ណ្ឌងប្របាថ្នាា
រ�សអ់កំរសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ព័ ីSGBV ន្ធងិព័ប្រងកីដោរឿងរាាវិដែ��ប្រ�ម�ូ
បាន្ធ ប្រព័មទ្ទា�ងដោ�ីកទ្ទាារឱ្យយមាន្ធការសន្ធៃនានាដោព័�អនាគត់ដោ�ីសព័ី
ស�អាងដោហតុ់ដែ�� អ.វិ.ត់.ក បាន្ធរកដោ�ីញដោ�ី�ញ្ញាាដោន្ធ�។ ប្រកុមដោន្ធ�
ក៏អ�ពាវិនាវិ�ងដែ�រ អ�ព័ីត់ប្រម� វិការដោ�ីកកម័ស់ការ�ី��ាជាមួយ

អំំកាត្តស្តីុ�ម្មត្តិ ន្ធិងអំំកា�ស្តីាវ�ជាវគ្រោះន្ធៅគ្រោះ�កាៅ�បគ្រោះទំស្តី ០២
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47       ដោយីងសូមដែថីើងអ�ណ្ឌរគុណ្ឌ Laura McGrew ដែ��ជាអំកប្រសាវិប្រជាវិយូរមកដោហីយ និ្ធងជា
អំកជ�នាញដែ�ំកយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា�ដោ�កម័ុជា សប្រមា�់ការគា�ប្រទី ន្ធិងការសប្រម�សប្រមួ ��៏មិន្ធគួរឲ្យយ
ដោជឿ កំុងការដោរៀ�ចូ�ការពិ័ភាកាជាប្រកុមតាមអុ�ន្ធធឺិណ្ឌិត់ដោន្ធ�សប្រមា�់អំកចូូ�រួមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។ 
ការយកចូិត់តទីុក�ក់រ�ស់ដោលាកប្រសីបាន្ធជួយដោ�ខាធិិការ�ាន្ធ អាចូសាឹ�់ន្ធូវិទីសីន្ធ�ពី័អំកចូូ�រួម
ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដោ�ីមបី��ដោព័ញ�ដែន្ធថមន្ធូវិអាីដែ��ដោយីងបាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា ដោហីយ
ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធនា�យកន្ធូវិ�ណាាញចូប្រមុ�នៃន្ធភាគីពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធិងអំកជ�នាញស�ខាន្ធ់ៗ រួមទ្ទា�ងស�ដោ�ង
អំករស់ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដោ�ីមបីដោប្រ�ីប្របាស់ឱ្យកាសដោន្ធ�ឱ្យយបាន្ធដោប្រចូីន្ធ���ុត់សាឹ�់ការដែចូករំដែ�ករ�ស់

ព័ួកដោគន្ធូវិធាត់ុចូូ� ន្ធិងស�ណ្ឌូមព័រសប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�ដោព័�ចូូ���់��ណាក់កា�ដែ��
ដោ�ស�់។ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធដោ�ឹត់ស�ខាន្ធ់ ន្ធិងដោ�ីកសៃួ យស�ដោ�ងរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី 
ន្ធិងអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់-ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ីងដោទីៀត់ ដែ��ដោលាកប្រសីបាន្ធជួ�កំុងអ��ុងដោព័�
��ដោព័ញការង្ការដោ�ជន្ធ�ទីភាគពាយ័ព័យនៃន្ធប្រ�ដោទីសកម័ុជាកំុង��ដោណ្ឌីរទីសីន្ធកិចូចនាដោព័�ថីិីៗ ដោន្ធ�។ 
ដោយីងក៏សូមដែថីើងអ�ណ្ឌរគុណ្ឌចូ�ដោពា�អកំចូូ�រួមប្រកុមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសសប្រមា�់ការចូ�ូរួម
�ាងសកមិកំុង��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ� ន្ធិងសប្រមា�់ការចូ�ណាយដោព័�ដោនា�ដោ�ីមបីជួ� ន្ធិងដែចូករំដែ�ក
ទីសីន្ធ�រ�ស់ព័ួកដោគ។ 

សហគមន្ធ៍អត់ីត់ដែខិរប្រកហម �ូចូជា នៃ���ិន្ធ ន្ធិងអន្ធើង់ដែវិង ដោ�ីមបី
��បាត់់ការមាក់ង្កាយសងគមជូន្ធជន្ធដោ�ិីសព័ីមុន្ធ ន្ធិងញាំត់ិមិត់តរ�ស់
ព័កួដោគ អាចូឱ្យយពួ័កដោគចូ�ូរមួកំុងសហគមន៍្ធវិញិកំុងរយ�ដោព័�យូរ។ 
ប្រកុមដោន្ធ�ដែណ្ឌនា�ឱ្យយមាន្ធការចូ�ូរមួព័មីនុ្ធសីប្រគ�់ជ�នាន់្ធចា�ព់័យុីវិជន្ធ
រហូត់��់មន្ធុសីចាស់កំុង��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ�។ 

 ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�ជ�រុញឱ្យយមាន្ធការពិ័ភាកា�មអតិ់ដោ�កំងុស�ដោណ្ឌី
អ�ពី័អនាគត់នៃន្ធ�ណ្ឌៈសាររ�ស់ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងការចូូ�ដោមី��ណ្ឌៈ
សារ ជាពិ័ដោសសសប្រមា�រ់យ�ដោព័�យូរ ដោ�យព័កួដោគព័ន្ធយ�ថ់្នា "�ណ្ឌៈ
សារន្ធ�ងជាដោករ��ដែណ្ឌ��៏ស�ខាន្ធ់���ុត់"។ អំកចូូ�រួមមាាក់ដោសំីថ្នា 
�ណ្ឌៈសារជាត់ិកម័ុជាន្ធ�ងជាទីីតា�ងទីទីួ�សាាគមន្ធ៍សាធារណ្ឌជន្ធ
ចូ�ូដោម�ីជាសាធារណ្ឌ�។ ដោទ្ទា��ាងណាក៏ដោ�យ ព័កួដោគសងកត់ធ់ិៃន្ធ់
សាជាថីិថី្នា ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាខើួ ន្ធឯងគួរដែត់មាន្ធកមសិទិីធដិោ��ីណ្ឌៈសារ 
ជាព័ដិោសសដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ឬ សាកីដីែ��បាន្ធដោរៀ�រា�់ដោរឿង
រាវិដោ�កំុងឯកសារទ្ទា�ងដោនា�។ ពួ័កដោគសងកត់ធ់ិៃន្ធថ់្នា �ណ្ឌៈសារចា�បាចូ់
ប្រត់� វិមាន្ធ�កេណ្ឌ�ទូី��ទីលូាយ ន្ធងិដោ�កីឱ្យយសាធារណ្ឌជន្ធអាចូចូ�ូ
ដោប្រ�ីប្របាស់បាន្ធ។ ប្រកុមដោន្ធ�អ�ពាវិនាវិឱ្យយ

�ណ្ឌៈសាររ�ស ់អ.វិ.ត់.ក ភាា�ជ់ាមួយ�ណ្ឌៈសារដែខរិប្រកហម
ដោ�ីងដោទីៀត់ទ្ទា�ងអស់ រួមទ្ទា�ងឯកសារដោ�សាា�័ន្ធដោ�ីងដោទីៀត់កំុង
ប្រ�ដោទីសកម័ុជា (TSGM, DC-Cam) ន្ធិងដោ��រដោទីស (Cornell, 
Yale Cambodia Genocide Project)។ ប្រកុមដោន្ធ�មិន្ធដែមន្ធ
�ង្កាាញការប្រព័ួយបារមភចូ�ដោពា�ដែត់ភាគីជាត់ដិោ�កីារង្ការ�ណ្ឌៈសារដោនា�
ដោទី ពួ័កដោគក៏សដោងកត់ដោ�ីញថ្នា ការិ��័យកិចូចការចូា�់រ�ស់
អងគការសហប្រ�ជាជាត់ ិ(OLA) ដែ��ន្ធ�ងចូ�ូរួមដោ�កំុងការសដោប្រមចូ
ចូិត់តទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងចូា�់ចូមើងនៃន្ធ�ណ្ឌៈសាររ�ស់ភាគីអន្ធតរជាតិ់ "មិន្ធ
មាន្ធប្រ�វិត់តិធាះ�់រកាទីុក�ណ្ឌៈសារដោ�ីកចូ�ហដែ��ដោន្ធ��ងដែ�រ"។

ជាចុូងដោប្រកាយ ប្រកុមដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ងីអ�ព័កីងា�ត់មាះភាព័ 
ឬការដែចូករំដែ�កព័ត៌័់មាន្ធព័ ីអ.វិ.ត់.ក ដោហយីពួ័កដោគដោ�កីដោ�ងី �ញ្ញាា
ដោន្ធ�បាន្ធដោធិាីឱ្យយប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាបាត់់�ង់ទី�ន្ធុកចូិត់ត និ្ធងកតីសងឹ�មដោ�ី 
អ.វិ.ត់.ក។ ប្រកុមដោន្ធ�កប៏ាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ CPLCLs ទីទី�ួបាន្ធម�ូន្ធធិិិ
ដោព័ញដោ�ញ និ្ធងចូូ�រួមកំុងការពិ័ភាកាទ្ទា�ងអស់ ដោ�ីមបីត់សុូមត់ិ

សប្រមា�កូ់ន្ធកតរី�សព់័កួដោគ ដោហយីកប៏ាន្ធ�ត�ដ់ោ���់ថ្នា ការប្រ�កាស
សា�ប្រកមនៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ដែ��ជិត់មក��់ដោ�ចូុងឆ្នាំា�
ដោន្ធ� អាចូជា "ឱ្យកាស�៏�អ" ដោ�ីមបីដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធជាមួយ
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា និ្ធង
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។ ព័ួកដោគក៏កត់់សមាោ�់�ងដែ�រថ្នា អំក�ក់ពាកយ
តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌកីំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003 និ្ធង 004 
ប្រត់� វិការព័ត៌័់មាន្ធតាម�ន្ធអ�ព័សីាាន្ធភាព័នៃន្ធពាកយសុ�រ�ស់ព័កួដោគ ន្ធងិ
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោនា�។

ស�ដោណ្ឌី�ចូ់ដោ�យដែ�ករ�ស់ Laura McGrew បាន្ធ
ដោ�កីដោ�ងីថ្នា កំុងអ��ុងដោព័�ទីសីន្ធកចិូចសិកាប្រសាវិប្រជាវិដោប្រ��ើ� វិការ
ដោ�កម័ុជាកា�ព័ីដោ�ីមឆ្នាំា�2022 ដោលាកប្រសីបាន្ធរកដោ�ីញមាន្ធ 
"ការថីយចូុ�គួរឱ្យយកត់់សមាោ�់នៃន្ធការយ�់��ង ការគា�ប្រទី ន្ធិងការ
ដោព័ញចិូត់តចូ�ដោពា� អ.វិ.ត់.ក" ពី័អកំដោ�ើយីត់�ដែ��ដោលាកប្រសធីាះ�ប់ាន្ធ
ដោធិាកីារង្ការជាមួយជាយរូមកដោហយី។ ដោលាកប្រសសីដោងកត់ដោ�ញីថ្នា ថីិី
ៗដោន្ធ� អ.វិ.ត់.ក មាន្ធសភាព័សៃ�់សាាត់់ការង្ការ ដោ�យមាន្ធការ
�ីព័ា�ាយព័័ត់៌មាន្ធ ឬ ដោធិាីសកមិភាព័ការង្ការត់ិចូតួ់ចូជាមួយជា
សាធារណ្ឌ� ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌកំុងរយ�ដោព័���ុនាះន្ធឆ្នាំា�
ចូងុដោប្រកាយដោន្ធ�។ ដោលាកប្រសអី�ពាវិនាវិឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ន្ធងិរាជរ�ាភិ្នំបា� 
�ីព័ា�ាយជាសាធារណ្ឌ�ន្ធូវិ��ដោណ្ឌីរការចុូងដោប្រកាយរ�ស់សាលាកតី 
ន្ធងិសកមភិាព័ពាកព់័ន័្ធធ ឱ្យយបាន្ធទី�ូ�ទីលូាយតាមដែត់អាចូដោធិាដីោ�បាន្ធ 
តាមទូីរទីសីន្ធ ៍វិទិីយ ុន្ធងិដោវិទីកិាដោ�ីងដោទីៀត់។ ដោលាកប្រសបីាន្ធអ�ពាវិនាវិ
ឱ្យយ "អងគភាព័ព័ត័់ម៌ាន្ធសាធារណ្ឌ� ឬអងគការមនិ្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំបិា�ដែ��
ខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោព័ញដោមាាង មាន្ធ�ុគគ�ិក ន្ធិងទីទីួ�បាន្ធមូ�ន្ធិធិិ
ដោព័ញដោ�ញ យកចិូត់តទីកុ�ក់ "�ដោងកតី់ការង្ការដោន្ធ�ដោ�ងីវិញិ"។ ដោ�សី
ព័ី ដោន្ធ� ដោលាកប្រសីបាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់ ដោ�ីត់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធការ
សប្រម�សប្រមួ �ជាដោទីៀងទ្ទាត់់រវាង អ.វិ.ត់.ក, UNAKRT, LDC, 
រ�ាភ្នំិបា�, មាាស់ជ�នួ្ធយ ន្ធិងអងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា�។

McGrew �ង្កាាញការសដោងកត់�ដែន្ធថមដោទីៀត់ន្ធវូិស�ដោណ្ឌជីាហូរដែហ
ររ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់សុ�ឱ្យយមាន្ធការ�ត�់ដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័ 
ន្ធិងដោសវាសងគម ន្ធិងការព័ប្រងីកសកាឹន្ធុព័��ដែន្ធថមនៃន្ធ "�័ណ្ឌៈប្រកីប្រក" 
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��់អកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់។ ដោលាកប្រសីក៏កត់ស់មាោ��់ងដែ�រថ្នា ស�ដោណ្ឌី
ដែ��បាន្ធដែចូករំដែ�កដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌ ប្រ��កាដោ���់រ�ស់
សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ គួរ�ន្ធតសកមិភាព័ព័ីមុន្ធដែ��សដោប្រមចូ
បាន្ធ ដោ�យបាន្ធដោ�ីកជាដោ���់ថ្នា "មិន្ធចា�បាចូ់�ដោងកីត់ការង្ការ
ដោន្ធ�ដោ�ីងវិញិដោនា�ដោទី"។ ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយអងគការសងគម
ស៊ីវិិ�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័ ចូូ�រួម�ងដែ�រ រួមមាន្ធ 
HelpAge ន្ធិង NGO-Forum ដែ��អងគការទ្ទា�ងព័ីរបាន្ធចូូ�រួម
សិកាាសាលាដោ�កំុងដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ក៏�ូចូជាគណ្ឌ�កមាះធិកិារ
សហប្រ�ត់�ិត់តកិារដោ�មីបកីម័ុជា (CCC) ដែ��ទីទី�ួការអដោញ្ជីីញី ��ដុែន្ធត
មិន្ធអាចូចូ�ូរួមបាន្ធ និ្ធងធិមាះ�ប្រតាមងគ��រីូ�ម៏ាន្ធត់នៃមើដែ��ន្ធ�ង
ខិត់ចូូ�មកជិត់។

ដោលាកប្រសីក៏បាន្ធសងកត់់ធិៃន្ធ់�ងដែ�រអ�ព័ីត់ប្រម� វិការព័ប្រង�ង
ត់មាះភាព័ ន្ធិងការដែចូកចាយព័័ត៌់មាន្ធទ្ទា�ងអស់អ�ព័ី��ដោណ្ឌីរការ
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ឱ្យយកាន់្ធដែត់ទីូ��ទីូលាយ។ 
ដោ�ដោព័�កត់ស់មាោ�អ់�ព័កីារខា�ខាត់ព័ត៌័់មាន្ធសាធារណ្ឌ� និ្ធងព័ត៌័់មាន្ធ
�ីព័ា�ាយអ�ព័កីារ�ត�ម់�ូនិ្ធធិ ិន្ធងិដែ�ន្ធការសប្រមា��់�ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ដោលាកប្រសីអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធយន្ធតការក�ណ្ឌត់់
ដែ�ន្ធការទ្ទា�ងដោនា�ដោ�ីមបីអាចូដែចូករំដែ�កជាសាធារណ្ឌ�។ ដោលាកប្រសី
ដោសំីឧ�ករណ៍្ឌមួយចូ�នួ្ធន្ធសប្រមា�់ការអន្ធុវិត់ត�អ���ុត់ដោ�ីការ�ត�់
មូ�និ្ធធិិ��់កមិវិិធីិយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា� ដោហីយអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ដោងកីត់
គណ្ឌ�កមាះធិិការប្រ��កា ឬ គណ្ឌ�កមាះធិិកាព័ិន្ធិត់យស�ដោណ្ឌីទ្ទា�ងអស់ 
ប្រត់ួ ត់ព័និិ្ធត់យកមវិិធិិ ីនិ្ធងធានាឱ្យយមាន្ធគណ្ឌដោន្ធយយភាព័។ ដោលាកប្រសីក៏
សដោងកត់ដោ�ីញថ្នា កងា�ព័័ត់៌មាន្ធអ�ពី័ការចូូ�អាន្ធ�ណ្ឌៈសារចា�បាច់ូ
ប្រត់� វិដោ��ប្រសាយ ដោហីយដោលាកប្រសីអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការរួម�ញ្ជីច��
អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងសាា�័ន្ធ
ទ្ទា�ងអស់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�ីមបីចូូ�រួមដោ�កំុងការអភ្នំិវិឌ័ឍ
ដោគា�ន្ធដោ�បាយចូ�ូដោប្រ�បី្របាស់�ណ្ឌៈសារ។ ដោលាកប្រសកីត់ស់មាោ�់
ថ្នា ប្រត់� វិដែត់មាន្ធការគា�ប្រទីដែ�ំកចូា�់ចូាស់លាស់ ន្ធិងជាអចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍
សប្រមា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី រួមទ្ទា�ង ការកាត់់កតី ឬស�ណ្ឌុ�ដោរឿង

ទ្ទា�ងអស ់ដោហយីដោលាកប្រសី�ត�ដ់ោ���ថ់្នា សទិីធជិន្ធរងដោប្រគា� សទិីធិ
ជន្ធជាត់ភិាគតិ់ចូ ការ�ក�់ញ្ជីច��អន្ធតរជ�នាន្ធ ់ភាព័រដោស�ីនៃន្ធជដោមាះ� 
និ្ធងការយ��់�ងអ�ព័ដីោយន្ធឌ័រ័ ប្រត់� វិដែត់�ញ្ជីច��ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌទី្ទា�ងអស់ 
សប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

ចូ�ណ្ឌចុូចូងុដោប្រកាយ ដោលាកប្រសីកត់ស់មាោ�់ថ្នា មនិ្ធទ្ទាន់្ធមាន្ធការ
សាា�សៃង់មត់ិទីូ��ទីូលាយ ន្ធិងរួម ដែ��កន្ធើងមកដោធិាីដោ�ីងយូរមក
ដោហយី។ ដោលាកប្រសដីោសំឱី្យយមាន្ធការប្រ�ម�ូទីនិ្ធនំ្ធយ័ "ដោ�មីបវីាយត់នៃមើ
ការយ�់ដោ�ីញរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់" ក៏�ូចូជា "ការដោធិាី
�ចូចុ�បន្ធភំាព័ការសកិាអ�ព័ឥីទីធពិ័�ដោ�ជី�នាន់្ធទីពី័រី" នៃន្ធជន្ធរងដោប្រគា�-
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ និ្ធងអត់ីត់ដែខិរប្រកហម។ ដោលាកប្រសីព័ន្ធយ�់ថ្នា 
ការវាយត់នៃមើដែ��ដោន្ធ�មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់អាចូឱ្យយដោយីងយ�់��ងអ�ព័ី
ការ�ី��ា ឬយុត់តិធិម៌។

ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌ�ីចូដ់ោ�យដែ�ករ�សដ់ោលាកប្រស ីMychelle 
Balthazard មកព័អីងគការគ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមីមន្ធសុីធិមរ៌�សស់ាក�
វិិទីា�័យ Harvard ក៏បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការវាយត់នៃមើដោ�ី
ការចូូ�រួមចូ�ដែណ្ឌករ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងគដោប្រមាងយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា�
ពាក់ព័័ន្ធធ។ ដោលាកប្រសីដោសំីឱ្យយមាន្ធការសាា�សៃង់    គុណ្ឌវិិស័យ ន្ធិង
�រមិាណ្ឌវិសិយ័ ដោ�យដោ�តឹ់ដោ�ជីន្ធរងដោប្រគា� ដោហយីដោប្រកាយមកដោទីៀត់
អាចូថ្នាប្រ�ជាជន្ធទីូដោ�ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ ដោលាកប្រសីដោសំីថ្នា 
ការវាយត់នៃមើប្រត់�មប្រត់� វិន្ធ�ងអន្ធុញ្ញាាត់ឱ្យយមាន្ធការដោប្រ�ៀ�ដោធិៀ�ការរក
ដោ�ីញដោ�ន្ធ�ងការប្រសាវិប្រជាវិមុន្ធដែ��បាន្ធដោធិាីតា�ងព័ីដោព័��ដោងកីត់ 
អ.វិ.ត់.ក ដោហីយន្ធ�ងអាចូព័ិនិ្ធត់យដោមី�ត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�
កំុងរយ�ដោព័�ខើ ីមធិយម ន្ធងិរយ�ដោព័�ដែវិង។ ការវាយត់នៃមើការប្រសាវិប្រជាវិ
ចា�ដ់ោ�មី���ងូរហូត់��ក់ារ�ីព័ា�ាយចូងុដោប្រកាយ ន្ធ�ងចូ�ណាយដោព័�
ប្រ�ដែហ�ប្របា�មួយដែខ។ ដោលាកប្រសីព័ន្ធយ�់ថ្នាទិីន្ធំន្ធ័យដែ��ប្រ�មូ�
បាន្ធ ន្ធ�ងជួយកំុងការ�ត�់ ន្ធិងការអន្ធុវិត់តកមិវិិធិីដែ��អាចូឱ្យយដោយីង
ដោព័ញចូិត់តជាងមុន្ធ ចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា�-អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ 
ដោហីយន្ធ�ង "ព័ប្រងីកជាអតិ់�រិមារដែ�ន្ធការ" កំុង��ណាក់កា�ដែ��
ដោ�ដោសសស�់។
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• យកចូតិ់តទីកុ�ក់ដោ�កីារ�ី��ា ជាព័ដិោសសដោ�ត់��ន់្ធអត់តី់ដែខិរប្រកហម

• ត់មាះភាព័ ន្ធងិការដែចូករំដែ�កព័័ត់ម៌ាន្ធពី័ អ.វិ.ត់.ក រួមទ្ទា�ងការ�ត�់
ម�ូនិ្ធធិិសប្រមា�ស់ហដោមធាវីិនា�មុខដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី

• វាយត់នៃមើត់ប្រម� វិការន្ធងិ��ណ្ឌងប្របាថ្នាារ�សអំ់ករសរ់ាន្ធមាន្ធជវិីិត់ SGBV

• ដោ�មី�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌដីោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស (CP) ន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�/អកំ
រសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិិត់ គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធរួម�ញ្ជីច��ដោ�កំងុការព័ដិោប្រគា�ដោ���់ 
ន្ធងិគដោប្រមាង

OVERSEAS FOCUS GROUP (អំាគ្រោះម្មរិកា ន្ធិងអំឺរាុប) ០1

០២

• ភាា�់ដោសវាដែថីទ្ទា�សខុភាព័ ន្ធងិសខុភាព័�ើ� វិចូតិ់ត និ្ធង�ត�ដ់ោសវាកមិ
ជាដោប្រចីូន្ធដោទីៀត់

• ការ�ត�មូ់�និ្ធធិសិប្រមា�់គដោប្រមាង CP ន្ធងិជន្ធរងដោប្រគា�/អកំរសរ់ាន្ធ
មាន្ធជវិីិត់ គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�អ់ាទីភិាព័ តាមរយ�ប្រកុមប្រ��កាប្រ��កា
ដែ��បាន្ធដោប្រជីសដោរីសដោ�យប្រ�ុងប្រ�យតំ័់ និ្ធងប្រ�ក�ដោ�យត់មាះភាព័ 
អាចូជយួធានាថ្នាគដោប្រមាងប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជីសដោរីសដោ�យដែ�អកដោ�កីងា� ់
ន្ធងិ��ប្រ�ដោ�ជន្ធរ៍�សប់្រ�ជាជន្ធកម័ុជា

• អដោងកត់/ដោ�ឹត់ដោ�ីប្រកុមដោ�ីមបីវាយត់នៃមើការរួមចូ�ដែណ្ឌករ�ស់ អ.វិ.ត់.ក 
គដោប្រមាងពាកព់័ន័្ធធដោ�យីតុ់តធិិម ៌និ្ធងការ�ី��ា ក�ណ្ឌត់ត់់ប្រម� វិការរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា� វាយត់នៃមើ�����ពា�់នៃន្ធគដោប្រមាងដែ��បាន្ធអន្ធុវិត់ត
រួចូដោហីយ ន្ធិងវាយត់នៃមើ�ទីធភាព័នៃន្ធការដោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការ
ជន្ធរងដោប្រគា�កំុងរយ�ដោព័�ខើ ីមធិយម ន្ធិងរយ�ដោព័�ដែវិង

MYCHELLE BALTHAZARD
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• �ន្ធតការប្រតួ់ត់ពិ័ន្ធតិ់យគដោប្រមាងដោ�មីបកីារពារសទិីធជិន្ធរងដោប្រគា�

• �ណ្ឌៈសារ និ្ធងការចូូ�ដោប្រ�ីប្របាសប់្រត់� វិដែត់ធានា និ្ធងទី�នាក់ទី�ន្ធង

• បាន្ធដោធិា�ីចូចុ�បន្ធភំាព័ការសៃងម់ត់ដិោ�កីារយ�ដ់ោ�ញីអ�ព័យីតុ់តធិិម៌ 
ការ�ី��ា និ្ធងស�ណ្ឌង

• ��ដោណី្ឌរការ�ត�មូ់�និ្ធធិបិ្រ�ក�ដោ�យត់មាះភាព័ និ្ធងប្រ�កាន្ធខ់ាា�់នូ្ធវិ
ជដោមាះ�

• ការគា�ប្រទីដែ�ំកចូា�់សប្រមា�់ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដែ��មាន្ធ
រចូនាសម័័ន្ធធសាា�ន័្ធចូាសល់ាស ់ន្ធងិអចិូនៃស្ត្រន្ធតយ ៍ជាមួយន្ធ�ងធិន្ធធាន្ធ
សមប្រស�

• ការ�ក់�ញ្ជីច��កំុងយន្ធតការដោ�ីមបីធានាសិទីធិជន្ធរងដោប្រគា� សិទីធិ
ជន្ធជាតិ់ភាគត់ចិូ ការ�ក់�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងយុវិជន្ធ និ្ធងមនុ្ធសីចាស ់ភាព័
រដោស�ីនៃន្ធជដោមាះ� ន្ធងិការយ��់�ងអ�ព័ដីោយន្ធឌ័រ័

• ការ�ីព័ា�ាយ �ណាាញ ន្ធិងការដែចូករំដែ�កព័័ត់៌មាន្ធប្រត់� វិដែត់
ជាអាទិីភាព័។ អងគភាព័ព័័ត់៌មាន្ធសាធារណ្ឌ� ឬអងគការមិន្ធដែមន្ធ
រ�ាភិ្នំបា�ដែ��មាន្ធ�គុគ�ិកដោព័ញដោមាាង និ្ធងទីទួី�បាន្ធម�ូន្ធធិិិ 
ន្ធិងមាន្ធការយកចូិត់តទីុក�ក់ ប្រត់� វិដែត់�ដោងកីត់ដោ�ីងវិិញ

• ការគា�ប្រទីសប្រមា�គ់ដោប្រមាងដែ��មាន្ធប្រសា� ់ក៏�ូចូជាស�ដោណ្ឌ�ីដែន្ធថម។ 
ដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័ ន្ធិងដោសវាសងគម (រួមទ្ទា�ងសប្រមា�់អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ពី័ SGBV) និ្ធងជាព័ិដោសស ការ�ត�់ "�័ណ្ឌៈប្រកីប្រក" រ�ស់
រ�ាភ្នំិបា�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងជាញ�កញាំ�់ដោ�យអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីមួយចូ�ន្ធួន្ធ

LAURA MCGREW ០3

ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ�ដោវិទីិកាសាធារណ្ឌ� ដោ�ស���ត់ 
អត់ីត់ត់��ន់្ធឈឺរដោជងីរឹងមា�រ�ស់ដែខិរប្រកហម។
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កំុងអ��ុងដោព័�ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ ន្ធិងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់
ទីូ��ទូីលាយសប្រមា�់សិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដែ��
បាន្ធពិ័ព័ណ៌្ឌនាដោ�កដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� ប្រកុម
ស�ខាន្ធ់មួយប្រត់� វិបាន្ធទីុកដោចា�៖ ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាក�ព័ុងរស់ដោ�
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ជាពិ័ដោសស ដោ�សហរ�ឋអាដោមរិក បារា�ង អូស្ត្រសាឹ�ី 
និ្ធងកាណា�។ ចូ�ណ្ឌចុូដោន្ធ�គឺជាការ�ង្កាាញថ្នា អ.វិ.ត់.ក បាន្ធគិត់គូរ
ប្រ�ជាជន្ធភាគដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងសាា�័ន្ធប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតរ�ស់ខើួ ន្ធ៖ 
ដោប្រកាយដោគ។ ដោទ្ទា��ីមាន្ធឧ�សគគកំុងការរួម�ញ្ជីច��ប្រកុមដោន្ធ�កំុង
�កេណ្ឌ�ប្រ�ក�ដោ�យដែ�ើ�ា ន្ធិងយុត់តិធិម៌ ព័ីចូមាាយក៏ដោ�យ ការ
ខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដែ��ដោន្ធ�ប្រត់� វិដែត់ដោធិាដីោ�ងីនាដោព័�អនាគត់។ សហគមន្ធ៍
ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាមនិ្ធដែមន្ធរសដ់ោ�ទីីដោនា�ដោ�យឯកឯង�ច់ូដោ�យដែ�ក
ពី័ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ ឬសហគមន៍្ធកំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ឬ សកមិភាព័រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក និ្ធងកមិវិធីិិយតុ់តធិិម៌អន្ធតរកា�ដែ��ក�ព័ងុ��ដោណី្ឌរការដោ�កំុង
សងគមស៊ីវិិ�កម័ុជាដោនា�ដោទី។ សហគមន្ធ៍ដោន្ធ�ដោកីត់មាន្ធជាចូមបង
ដោ�យសារដែត់ជដោមាះ� រ�� និ្ធងអ�ដោពី័ដោ�រដោ� ដែ��ចា�បាច់ូប្រត់� វិដែត់
�ដោងកីត់ អ.វិ.ត់.ក ជាសាា�័ន្ធមួយ។ ព័ួកដោគ�ន្ធតមាន្ធទី�នាក់ទី�ន្ធងខាះ�ង
ជាមួយប្រ�ដោទីសកម័ុជា ជាពិ័ដោសសតាមរយ�ទី�នាក់ទី�ន្ធងប្រគួ សារ 
និ្ធងកំុងចូ�ដោណាមយុវិជន្ធដែខិរដែ��មាន្ធដោ�ីមក�ដោណ្ឌីត់ដោ��រដោទីស 
ដែ��បាន្ធមកតា�ងទី�ី�ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដោហយីបាន្ធកាន្ធត់់នួាទីី
�ន្ធមុខកំុងវិសិ័យពាណិ្ឌជីកម ិសងគម ន្ធិងវិ�បធិម៌រ�ស់ប្រ�ដោទីស។ 

ការខកខាន្ធមិន្ធបាន្ធ�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងសហគមន៍្ធដោន្ធ�ដោ�កំុង
សកិាាសាលា អាចូប្រត់� វិបាន្ធដែកត់ប្រម� វិភាះមៗតាមរយ�ការចូូ�រមួសកមិ
កំុងការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់ ន្ធងិការដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការសប្រមា�់��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់នាដោព័�ខាងមខុ។ ដោទ្ទា��កីមិវិធិិដីែ��បាន្ធដោសំី
ដោ�ីង �ូចូជាការព័ប្រងីករ��សន្ធតិសុខសងគម ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ "�័ណ្ឌៈ
ប្រកីប្រក" ប្រ�ដែហ�ជាមិន្ធអនុ្ធវិត់តចូ�ដោពា�ជន្ធរងដោប្រគា�-អំកដោ�រស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់កម័ុជាដែ��រស់ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដោនា�ដោទី សហគមន៍្ធ
ទ្ទា�ងដោនា�អាចូដោ�រីត់នួាទីី�ាងស�ខាន្ធកំ់ុងការដោរៀ�ចូ�សកមិភាព័រ�ំ�ក 
ការចូងចា� �ដោងកីត់ឧ�ករណ្ឌ៍អ�់រំ និ្ធងការចូូ�រួមការសន្ធៃនាអន្ធតរ

ជ�នាន់្ធ។ សហគមន៍្ធអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដោន្ធ� ក៏ទីទីួ�រងនូ្ធវិរ�ួស
�ើ� វិចូិត់តធិៃន់្ធធិៃរ�ងដែ�រ ជួន្ធកា�អាចូអាប្រកក់ដោ�ៗដោ�យសារភាព័
ឯដោកាកំុងអារមិណ៍្ឌព័កួដោគដោ�យសាររសដ់ោ�ឆ្នាំាយពី័ប្រ�ដោទីសក�ដោណី្ឌត់ 
រា�ឆ់្នាំា� ឬរា�ទ់ីសវិត់ីរ ៍។ ព័កួដោគសមន្ធ�ងទីទី�ួបាន្ធដោសរភីាព័ពី័ទីមៃន់្ធ
អត់ីត់កា��ូចូអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជាដែ�រ។ 
ដោគា���ណ្ឌងទ្ទា�ងអស់ដោន្ធ�បាន្ធនា�ឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិតិ់រា�់រយនាក់មក�កព់ាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ង04 ដោ�ចូ�ដោពា�មុខ អ.វិ.ត់.ក ��ុដែន្ធតការ�ន្ធត
ការខកខាន្ធកំុងការ�ក់�ញ្ជីច��ប្រ�ក�ដោ�យអត់ថន័្ធយ ជាដោប្រគា�ថ្នាាក់
�ងកការមនិ្ធដោព័ញចូតិ់តកាន់្ធដែត់ខាះ�ងចូ�ដោពា���ដោណី្ឌរការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ 
វាក៏ជាការប្រ�ថីុយប្រ�ថ្នាន្ធដោធិាីឱ្យយអំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ទ្ទា�ងដោន្ធ�មាន្ធ
អារមិណ្ឌ៍ថ្នា ខើួ ន្ធគាះន្ធត់នៃមើ ឯដោកា កុ�ថ្នាដោ�ីយការ�ងករ�ួស�ើ� វិចូិត់ត
ដោ�ីងវិិញ។

ការខកខាន្ធកំុងការ�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងសហគមន្ធ៍ដោន្ធ�គឺជាការ
បាត់់ឱ្យកាសមួយ៖ ការ�ក់សហគមន្ធ៍ដោន្ធ�អាចូព័ប្រងីក�ណាាញ 
ន្ធិង�ទីធភាព័នៃន្ធការង្ការយុត់តិធិម៌អន្ធតរកា�ដែ��ដោកីត់ដោចូញព័ី
��ដោណី្ឌរការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងអាចូទ្ទាក់ទ្ទាញធិន្ធធាន្ធដោប្រ�ប្រ�ដោទីស
កាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធ ដែ��ចា�់អារមិណ្ឌ៍កំុងការដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងសាាន្ធភាព័
ដែ��ពាក់ព័័ន្ធធ និ្ធងត់ប្រម� វិការសហគមន៍្ធកម័ុជាដោ�កំុងប្រកុង�ុង�ុ�ចូ 
ជាយប្រកុងបាារីស ឬដែម��ុន្ធ។ តាមរយ�ការកសាង ន្ធិងព័�ងដែ�អក
ដោ�ីទី�នាក់ទី�ន្ធងជាធិមិតា និ្ធង�ា�់ជាមួយស�ដោ�ងសហគមន្ធ៍ដោ�
ទីូទ្ទា�ងព័ិភ្នំព័ដោលាក  អ.វិ.ត់.ក ក៏អាចូព័ប្រងីកសាររ�ស់ខើួ ន្ធ ដោពា�
គឺ ទ្ទា�ងដោ�កំុងស�អាងដោហត់ុនៃន្ធដោសចូកតីសដោប្រមចូរ�ស់តុ់លាការ ន្ធិង
ការង្ការដោសសស�់ដែ��ខិត់ជិត់មក��់ដោ�ដោ�ីខាាត់អន្ធតរជាត់ិ។ 
ការង្ការ�ីព័ា�ាយ ន្ធិងការចូូ�រួមដែ��ដោន្ធ�គឺពាក់ព័័ន្ធធជាព័ិដោសស
ចូ�ដោពា�ដោកិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដែ��មាន្ធទីសីន្ធសាក�ភាវិូ�នី្ធយកមិ
កាន្ធ់ដែត់ខាះ�ងដោ�ីង ដែ��បាន្ធធិ�ធាត់់ដោ�ឆ្នាំាយព័ីមាត់ុភ្នំូមិ�ូន្ធតារ�ស់
ព័ួកដោគ មិន្ធយ�់ចូាស់អ�ព័ីជដោប្រ�នៃន្ធរ�ួស�ើ� វិរ�ស់ឪពុ័កមាឹយ

ស្តីហ៊ុ�ម្មន៍្ធ�បជាជន្ធគ្រោះន្ធៅគ្រោះ�កាៅ�បគ្រោះទំស្តី៖ ត្តួន្ធាទំ�គ្រោះន្ធៅ អំ.វ.ត្ត.កា 
និ្ធងគ្រោះន្ធៅកាំ�ង��ណ៍ាកា់កាាលាខែ�លាគ្រោះន្ធៅគ្រោះស្តីស្តីស្តីលា់ ០3

48      �កេិណា ន្ធូ, ដោ�ីសព័ីការរងទីុកេដោសៃៀមសាាត់់ ន្ធិងរ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ដោ�ឆ្នាំាយពាក់កណាា�
ព័ិភ្នំព័ដោលាក៖ការចូ�ូរួមរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ព័ីអ�ដោព័ីប្រ��័យព័ូជសាសន្ធ៍ដោ�យជន្ធដោភ្នំៀសខើួ ន្ធ
ដោ�កំុង អ.វិ.ត់.ក, ព័ិភ្នំព័ដោលាកអាស៊ីបាាស៊ីហាកិ 4(1) (ន្ធិទ្ទា�រ�ូវិ 2013), ទី�ព័័រ 56-79។
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ថ្វីើតី្តិ�ប�ត្តិតែ�ប្រ�ជាជនកមុ�ជានៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទៀ�សមានការចូូលរួ មកម្រះ��ត្តិ បៀើប្រៀ�ៀបធ្វើៀបន�ងអំះ កនៅ�កុ�ងប្រ�ទៀ�ស

កមុ�ជាដែ�លមានចំូនួ នច្រើ�ើនគ្គួ រឱ្�យកត្តិស់មាា�ល ់កប៏ះុនិ្តែ�តាមការបាា�នស់ាា�ន មានចូនំួ ន ៣៣៩.០០០ នៅ�

សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិកគ្គ�ត្តិត្រូ��មឆ្នាំា�២ំ០១៩,  ៥០០.០០០ នៅ�ប្រ�ទៀ�សបារាងំ ន�ង ៦៦.០០០ នៅ�អំូស្ត្រាា��ល។ី 

ខ្លួណ្តឹៈពេ�លដែ�លមានតែ� ៣.៣% នៃ�[ដើើមបណឹ្តឹ�ងរដ្ឋឋ ប�បវេ�ណី្តឹ] ន�ងពាក�យបណឹ្តឹ�ងមកពី្ក្រៅ��ប្រ�ទៀ�ស

កមុ�ជាកុ�ងសំណំំ្តឹរៀឿង ០០២ វិិទ�យាសាា�ន ASRIC បានជួ យប្រ�ជាជនកមុ�ជានៅ�សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិកដ្ឋាក់

ទម្រះ�ង់បែ�បបទព័្ត៌្តិមានជនរងគ្រោ��� (VIF) ហេើយកុ�ងនោះ��ទម្រះ�ង់បែ�បបទចំូនួ ន ១៧០ ត្រូ�� វិបាន

ទទួ លយក ពាក�យសុតំាងំខួ្លួ� នជា [ដើើមបណឹ្តឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណ្តឹ]ី ចូនំួ ន ៤១ ន�ងបណឹ្តឹ�ងចូនំួ ន ១២៩ (ដើើម

បណឹ្តឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹចំូនួ ន ០៤បនិ្តែ�ម) បានចូូលរួ មជាមួ យ ASRIC នៅ�ពេ�លដែ�លមេ�ធាវីិរបស់ព្ួ កគេ�

ម�នអាចូបនិត្តិណំាងពួ្ កគេ�)។ ដ្ឋបូំងឡើើយ មជ�ឈមណិ្តឹលដើើម�បយីុតិ្តិ�ធម៌ ន�ងគ្គណ្តឹនេះ�យ�យភាព្ បនិ តំ្តិណាង

កូនកីិចំូនួន ៤១ [ដើើមបណឹ្តឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹ] ដែ�លត្រូ�� វិបានជ្រើ�ើសរីៀសដោ�យ ASRIC តាមរយៈដ្ឋណំើើរការ

ចូូលរួ មរបសស់ហគ្គមន ៍ហេើយឥឡុ� វិនេះ��ត្តិណំាងឱ្�យកូនកីិ [ដើើមបណឹ្តឹ�ងរដ្ឋឋប�បវេ�ណី្តឹ] ខ្មែម�រ-អាមេ�រិកសរុប

ចូនំួ ន ១០៥នាំកន់ៅ�កុ�ងសណំំំ្តឹរៀឿង ០០២/១, ០០២ /២, ០០៣, ០០៤ ន�ង ០០៤/២។

ព័ួកដោគ ដោហីយជួន្ធកា�ទីទួី�រងព័ីរ�ួស�ើ� វិចូិត់តកំុង�កេណ្ឌ�
ប្រ�ដោ��។

ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធអាចូ�ន្ធតកិចូចសន្ធៃនាជាមួយ �ណ្ឌឌិត់ �កេិ
ណា នូ្ធ សាស្ត្រសាឹចារយដោ�សាក�វិិទីា�័យកា�ីហា័រញាំា �ុង
�ុ�ចូ (CSULB) ន្ធិងជាសាា�និ្ធក ASRIC ដែ��បាន្ធ�ត�់ដោ���់
�ាងទូី��ទូីលាយទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ 
និ្ធងបាន្ធ�ក់ស�ដោណ្ឌីគដោប្រមាងកមិវិិធិីអន្ធតរជាត់ិ ដែ��រួម�ញ្ជីច��
ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ 7។ ដោ�ខាធិិការ�ាន្ធក៏បាន្ធទីទួី�
ស�ដោណី្ឌ�ដែន្ធថមមួយពី័ �ណ្ឌឌិត់ សមផសី ហុុយ ដែ���ចូចុ�បនំ្ធមាន្ធ
មូ��ាន្ធដោ�ប្រ�ដោទីសបារា�ង �នាា�់ព័ី�ដោប្រមីការង្ការជាដោប្រចូីន្ធឆ្នាំា�ដោ�

សាក�វិិទីា�័យ Rutgers សហរ�ឋអាដោមរិក ន្ធិងមុន្ធការង្ការ
ដោន្ធ� បាន្ធ�ដោប្រមីការង្ការដោ� VSS នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងដោ�មជឈមណ្ឌឌ�
ឯកសារកម័ុជា។

តាមរកាការពិ័ដោប្រគា�ដោ���់រ�ស់អំកសប្រម�សប្រមួ �
ជាមួយ �កេិណា ន្ធូ និ្ធង Sansitny Ruth ដែ��ជាត់�ណាង
រ�ស់ដោលាកប្រសីមាន្ធមូ��ាន្ធដោ�ប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដោយីងចា�បាចូ់
ប្រត់� វិយ�់អ�ពី័ត់ួនាទីីរ�ស់សហគមន៍្ធ ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ អ.វិ.ត់.ក។ 
ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធសដោងេ�បាន្ធ�ាង�អជាមួយន្ធ�ងទិីន្ធំន្ធ័យ
ដោ�កំុងស�ដោណី្ឌរ�ស់ប្រកុមសហគមន្ធ៍ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស �ូចូបាន្ធពិ័ភាកា
ខាងដោ�ី ដែ�� �កេិណា ន្ធូ បាន្ធចូូ�រួម�ងដែ�រ៖

ដោ�កំុងការពិ័ដោប្រគា�ដោ���ម់តងដោហីយមតងដោទីៀត់ ចា�ត់ា�ងពី័
សិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 �កេិណា ន្ធូ បាន្ធ�ញ្ញាាក់មតង
ដោហីយមតងដោទីៀត់អ�ព័ីត់ួនាទីីរ�ស់ ASRIC កំុងប្រ�វិត់តិ��ដោណ្ឌីរការ 

អ.វិ.ត់.ក ដោ�យកត់់សមាោ�់ថ្នាទីប្រមង់ព័័ត៌់មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ចូ�នួ្ធន្ធ 
174 ដែ��ប្រ�មូ�បាន្ធកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002 ដោប្រកាមគដោប្រមាង
ចូូ�រួមរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យសហគមន្ធ៍កម័ុជាដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស
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49      �កេិណា ន្ធូ, ការរស់ដោ�កំុងប្រសដោមា�ឪព័ុក៖ ការដែសាងយ�់ព័ីយុត់តិធិម៌នៃន្ធការព័ាបា� 
និ្ធងការ�ី��ាដោ�កម័ុជាជាមួយកូន្ធប្រ�ុសរ�ស់ឌ័ុចូ, ទីិនាន្ធុ�បវិត់តិវិិទីាសាស្ត្រសតសងគមអាស៊ី 
41(1) (មករា 2013), ទី�ព័័រ 56-79។

50      �កេិណា ន្ធូ, ការរស់ដោ�កំុងប្រសដោមា�ឪព័ុក៖ ការដែសាងយ�់ព័ីយុត់តិធិម៌នៃន្ធការព័ាបា� ន្ធិង
ការ�ី��ាដោ�កម័ុជាជាមួយកូន្ធប្រ�ុសរ�ស់ឌ័ុចូ, ទីិនាន្ធុ�បវិត់តវិិិទីាសាស្ត្រសតសងគមអាស៊ី 41(1) 
(មករា 2013), ទី�ព័័រ 56-79។ 
. 

រ�ស់ ASRIC ត់�ណាងកប្រមងសកេកីម�៏ិដោប្រចូនី្ធ���ុត់ព័បី្រ�ដោទីសដោប្រ�។ 
ដោលាកប្រសីបាន្ធកត់់សមាោ�់�ដែន្ធថមដោទីៀត់ថ្នា ទីប្រមង់ទ្ទា�ង 174 ប្រត់� វិ
បាន្ធទីទួី�យកជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ឬ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ង�រិហារ 
ឬ "អប្រតាដោជាគជ័យ 100% ដែ��មិន្ធធាះ�់មាន្ធពី័មុន្ធមក"។ 
ដោទ្ទា��ីជា�ាងណាក៏ដោ�យ ដោលាកប្រសីបាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា អំកដោ�រស់
រាន្ធមាន្ធជីវិិត់មិន្ធបាន្ធទីទីួ�ន្ធូវិអាីដែ��ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីសុ�ដោ�កំុង
ទីប្រមង់ព័័ត៌់មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា����ូងដោ�ីយ ដោហីយអំកដោ�រស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ជាដោប្រចីូន្ធបាន្ធ�ន្ធត��ដោណី្ឌរដោ�មុខដោទីៀត់។ ដោលាកប្រសីបាន្ធ
ព័ន្ធយ�់ថ្នា ដោលាកប្រសី ន្ធិងជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដែ��
បាន្ធចូូ�រួមកំុង��ដោណ្ឌីរការ អ.វិ.ត់.ក "ដែ�ងមាន្ធទី�នុ្ធកចូិត់ត
ដោទីៀត់ដោហីយ" ដោហីយ��ដោណី្ឌរការរ�ស់សាលាកតីដោន្ធ�ជាដោរឿយៗ�ងក
ឱ្យយមាន្ធក�ហ�ង និ្ធងការខកចិូត់ត។ ដោលាកប្រសីបាន្ធសដោងេ�ថ្នា "តុ់លាការ
ដែ�ងមាន្ធអត់ថិភាព័ដោទីៀត់ដោហីយសប្រមា�់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
ជាដោប្រចូីន្ធ"។ ដោលាកប្រសីបាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា តា�ងព័ីដោ�ីម���ូងមក មិន្ធទ្ទាន្ធ់
មាន្ធការ�ីព័ា�ាយប្រ�ក�ដោ�យប្រ�សិទីធភាព័ដោនា�ដោទី ដោហីយ
ដោលាកប្រសីបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការវាយត់នៃមើអ�ពី័ត់ប្រម� វិការ�មអិត់ 
និ្ធងការចូូ�រួមរ�ស់យុវិជន្ធ ឱ្យយបាន្ធស៊ីជដោប្រ�ជាងមុន្ធ ប្រព័មទ្ទា�ង
�ីព័ា�ាយការទីទីួ�ខុសប្រត់� វិ ន្ធិងភាព័ជាមាាស់ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ
យុត់តិធិម៌ដោន្ធ� ដោ�ីមបីដោជៀសវាងការក�ណ្ឌត់់ដោ�យ�ុគគ�ដែត់មួយចូ�ន្ធួន្ធ
ត់ូចូ។ ដោ�ដោព័�អ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ដោប្រចូីន្ធជាងមុន្ធ
ជាមួយជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ព័ីកំុងចូ�ដោណាមសហគមន្ធ៍
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដោលាកប្រសបីាន្ធដោរៀ�រា�អ់�ពី័កមវិិធីិិជាកល់ាក់មួយចូ�នួ្ធន្ធ
សប្រមា�់ស�ណ្ឌង ន្ធិងការ�ី��ា ដែ��ដោ�ីកដោ�ីងដោ�យ
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់៖

គ�នូ្ធរសិ�ប� ដែខីភាព័យន្ធត របា� និ្ធងត់ស្ត្រន្ធតី ជាទីប្រមង់នៃន្ធការ
ព័ាបា� ដោ�ីមបី�ង្កាាញអ�ព័ីរដោ�ៀ�រ��រស់ដោ�មុន្ធរ��ដែខិរប្រកហម។

ការចូ�ូរមួកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធជាងមនុ្ធដោ�តាមសាក�វិទិីា�យ័ 
ន្ធងិកំុងចូ�ដោណាមអកំសកិាប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធងិការយកចិូត់តទីកុ�កក់ាន្ធដ់ែត់
ខាះ�ងដោ�ីយុវិជន្ធ។

ការយកចូតិ់តទីកុ�កជ់ាពិ័ដោសសដោ�កីនូ្ធដោ�រ�សច់ារ ីដោ�យ
ដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័ការប្រសាវិប្រជាវិដែ��ដោលាកប្រសីបាន្ធចូូ�រួមជាមួយ
កូន្ធប្រ�សុរ�ស ់កា�ង ដោហកកអាវំិ ដោ� ឌុ័ចូ ដែ��ទីទី�ួរងការមាកង់្កាយ 
និ្ធងរ�សួ�ើ� វិចិូត់តដោ�យប្រ�ដោ��ដោ�យសារការរួមរស់ជាមយួឪពុ័ក
ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធត់ុលាការ�តនាាដោទ្ទាស ។50

ការព័ដិោប្រគា�ដោ���ជ់ាដោទីៀងទ្ទាត់ជ់ាមយួអកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់
ដោ�កំុងទីកីដែន្ធើងមាន្ធ�សខុភាព័ ជាធិមតិាមណ្ឌឌ�សាសនា�ចូូជា
វិត់តអារាម ឬ វិិហារអុ�សាះម។ ន្ធិង,

វិធិិសីាស្ត្រសតរួមចូ�ដោពា�សខុភាព័�ើ� វិកាយ ន្ធងិ�ើ� វិចូតិ់ត ដែ��អាចូ
ដោជៀសវាងការមាក់ង្កាយ។

ភាគដោប្រចីូន្ធនៃន្ធស�ដោណី្ឌទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់
រ�ស់ដោយីងប្រត់� វិបាន្ធ�ញ្ជីច��ជាប្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�កំុងស�ដោណី្ឌគដោប្រមាង
ស៊ីជដោប្រ� ន្ធិង�មអិត់រ�ស់ ASRIC ដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីរ�ស់ពួ័កដោគ�ូចូ
បាន្ធរួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ VII។ ASRIC អ�ពាវិនាវិឱ្យយ
មាន្ធការ�ដោងកីត់កមិវិិធិីព័ហុ��ណ្ឌង ដោ�ថ្នា "គដោប្រមាងការវិិវិត់តកម័ុជា" 
(KEP)។ វារួម�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងកមិវិិធីិសិកា�ើងប្រព័�ជាតិ់សតីព័ីការសិកា
វិ�បធិម៌ដែខិរ ដែ��ដែ�អកដោ�ី�ណាាញ ន្ធិងធិន្ធធាន្ធសាា�័ន្ធសិកាដោ�
សហរ�ឋអាដោមរិក (�ូចូជា CSULB) និ្ធងអំកសិកាដែខិរ-អាដោមរិក 
កំុងកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោ�ីមបីឱ្យយយុវិជន្ធដែខិរជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ ដែ��ធិ�
��ងកតដីោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា និ្ធងដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ចូូ�រមួដែសាងយ�់
អ�ព័ីអត់តសញ្ញាាណ្ឌវិ�បធិម៌ ន្ធិងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតរ�ស់ព័ួកដោគ។ កំុង
ការ�ដោងកីត់កមិវិិធីិអន្ធតរវិ�បធិម៌ ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិដោន្ធ� ASRIC បាន្ធភាា�់
ការខា�ការយ�់��ងអ�ព័ីវិ�បធិម៌កម័ុជា ឬ អារមិណ៍្ឌវិិជីមាន្ធនៃន្ធ
អត់តសញ្ញាាណ្ឌជាមួយការខា�ការយ�់��ងអ�ព័ីខើួ ន្ធឯង និ្ធងអារមិណ្ឌ៍
នៃន្ធភាព័គាះន្ធទីីព័�ងដោកីត់ដោ�ីងសុ�សាយកំុងចូ�ដោណាមយុវិជន្ធកមុ័ជា។ 
Sansitny Ruth ជន្ធជាត់ដិែខិរ-កាណា� ដែ��ត់�ណាងឱ្យយ ASRIC 
ដោ�ទីីប្រកុងភ្នំំ�ដោព័ញ បាន្ធយក�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធ�ា�់ខើួ ន្ធមកព័ន្ធយ�់អ�ព័ី
ត់ប្រម� វិការសប្រមា�់កមិវិិធិីប្រ�ដោភ្នំទីដោន្ធ�។ គាត់់មាន្ធអារមិណ៍្ឌថ្នាបាន្ធ
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ទីទីួ�រង�����ពា�់ពី័អ�ដោព័ីដោ�រដោ�កា�ព័ីអត់ីត់កា�ដោ�កំុង
ប្រ�ដោទីសកម័ុជា កំុង�កេណ្ឌ�មួយមិន្ធអាចូព័ន្ធយ�់បាន្ធតា�ងព័ីដោកិង
មក៖ អារមិណ៍្ឌដោសាកដោ� ឬ សមាះធិដែ��ដោមី�មនិ្ធដោ�ីញដោ�ដោព័�
ចូូ��ៃ�សហគមន៍្ធរស់ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស អារមិណ្ឌ៍ជន្ធ�រដោទីសជា
ដោរៀងរហូត់ កងា�អកំ�ត�ក់ារដែណ្ឌនា� ឬ ឧទ្ទាហរណ្ឌន៍ៃន្ធភាព័ដោជាគជយ័
កំុងចូ�ដោណាមសហគមន្ធក៍ម័ុជាដែ��ធិ���ងកតដីោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដោហីយ
អារមិណ៍្ឌនូ្ធវិការបាត់់�ង់អាីមួយដោ�ជា�់ជាមួយរហូត់មក ដែ��អាចូ
ជួយកំុង��ដោណី្ឌរការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត។ �ូដោចំូ� ASRIC បាន្ធ
ដោសំីឱ្យយមាន្ធការវាយត់នៃមើអ�ពី័ត់ប្រម� វិការ ន្ធិងការ�ដោងកីត់កមិវិិធិីសិកា 
ន្ធិងធិន្ធធាន្ធអ�់រំដែ��ដោប្រ�ីប្របាស់វិ�បធិម៌សប្រមា�់ការព័ាបា�រ�ួស
�ើ� វិចូតិ់ត ដោ�យកសាងដោចូញពី័ ន្ធងិដែ�អកម�ូ�ាន្ធប្រគ��ដោ�ីទី�នាក់ទី�ន្ធង
�ើងប្រព័� ដែ�ន្ធរ�ស់សហគមន៍្ធ ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស និ្ធងដែ��
ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងន្ធ�ងរ�ួស�ើ� វិចូិត់តអន្ធតរជ�នាន្ធ់ដោ�យសាររ��
ដែខិរប្រកហម។ ស�ដោណី្ឌកំុងកមិវិិធិី KEP ក៏មាន្ធដោគា���ណ្ឌងគា�ប្រទី
��់ការទីទួី�បាន្ធដោសវាដែថីទ្ទា�សុខភាព័ទីូដោ� ន្ធិងដោសវាដែថីទ្ទា�
សុខភាព័�ើ� វិចូិត់តកាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធដោ�ីងដោ�ីមបីជាយន្ធតការអន្ធតរាគមន្ធ៍ ន្ធិង

ការ�ង្កាារការពារ។ ស�ដោណី្ឌដោន្ធ�កម៏ាន្ធគដោប្រមាង�ដោងកតី់ថ្នាា�ដោគហទី�ព័័រ
ដែ��អាចូចូូ�ដោប្រ�ីប្របាស់ដោសវា ន្ធិងក�ណ្ឌត់់ដោគា�ដោ�ជាព័ិដោសស
ដោ�ីយុវិជន្ធកម័ុជាជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយដោ�ទូីទ្ទា�ងព័ិភ្នំព័ដោលាក តាមរយ�
ការ�ង្កាាញអ�ពី័ការចូូ�រួមចូ�ដែណ្ឌកដែ�ំកសិ�ប� ក៏�ូចូជាឧ�ករណ៍្ឌ
សិកាប្រ�ក�ដោ�យវិិជាាជីវិ� និ្ធង�ដោចូចកដោទីស�ងដែ�រ។ ស�ដោណី្ឌរ�ស់
ពួ័កដោគរួមមាន្ធសាា�័ន្ធ ន្ធិងអាចូជានៃ�គូសិកា ទ្ទា�ងដោ�កំុង
សហរ�ឋអាដោមរិក ន្ធិងប្រ�ដោទីសកម័ុជា រួមទ្ទា�ងទី�នាក់ទី�ន្ធងដែ��ប្រត់� វិ
បាន្ធ�ដោងកី ត់ ដោ�ីងជាមួយសាក�វិិទីា�័យភូ្នំមិន្ធៃភ្នំំ� ដោព័ញ 
កំុងចូ�ដោណាមសាា�័ន្ធដោ�ីងដោទីៀត់។ គដោប្រមាងដោន្ធ� និ្ធងការង្ការ�៏ដោប្រចីូន្ធ
ដែ��មាន្ធរយ�ដោព័�ជាដោប្រចូីន្ធឆ្នាំា�ដោ�ពី័ដោប្រកាយស�ដោណី្ឌររ�ស់ខើួ ន្ធ 
�ង្កាាញអ�ព័ីធិន្ធធាន្ធ ន្ធិងអត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ដែ���ង្កាាញថ្នា ការចូូ�រួម
កាន់្ធដោប្រចូីន្ធជាមួយសហគមន្ធ៍ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសអាចូ�ត�់��់ភាព័
ដោជាគជ័យនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ 
គដោប្រមាងដោន្ធ�ក៏ធានា��ដោណី្ឌរការដោន្ធ�ឱ្យយទីទួី�បាន្ធដែ�ើ�ារយ�ដោព័�
យូរ ដែ��ន្ធ�ងដោកីត់ដោ�ីង�ើងប្រព័�ដែ�ន្ធ និ្ធង�ើងជ�នាន្ធ់។

ដែ�ំកកិចូចការសាធារណ្ឌ�នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ�ដោវិទីិកា សាធារណ្ឌ�ស 
ប្រមា�់ប្រព័�សងឈចូ�ន្ធួន្ធ400អងគ ដោ�ព័ុទីធិកសាក�វិទិីា�័យ
ប្រព័�សីហនុ្ធរាជ។
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�ដែន្ធថមព័ដីោ�កីារព័ភិាកា�ាងទី�ូ�ទូីលាយដែ��បាន្ធដោធិាដីោ�ងី
ចា�់តា�ងពី័សិកាាសាលាជាមួយ ASRIC អំកសប្រម�សប្រមួ �
ក៏បាន្ធទីទួី�ស�ដោណី្ឌព័ី�ណ្ឌឌិត់ សមផសី ហុុយ ដែ��ជាអំកសិកា
ប្រសាវិប្រជាវិមាន្ធដោ�ីមក�ដោណ្ឌីត់ដោ�ប្រ�ដោទីសកម័ុជា និ្ធង�ចូចុ�បន្ធំ រស់ដោ�
ប្រ�ដោទីសបារា�ង។ ជាមួយន្ធ�ង�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ព័ីមុន្ធរ�ស់ដោលាកប្រសី
�ណ្ឌឌិត់ ដែ��ធាះ�់ដោធិាីការដោ� VSS រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ស�ដោណី្ឌរ�ស់
ដោលាកប្រសី ដែ��បាន្ធកត់់សមាោ�់អ�ព័ីការព័ិភាកាជាមួយអំក�ត�់
ព័័ត៌់មាន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌមាន្ធមូ��ាន្ធដោ�ប្រ�ដោទីសបារា�ង 
ដោ�ឹត់ដោ�ីត់ប្រម� វិការដែប្រ�កាះយ VSS ដោ�ជាសាា�័ន្ធ ដែ���ដោងកីត់
ដោ�ីងដោ�ីមបីត់សុូមតិ់ទ្ទាមទ្ទារត់ប្រម� វិការជូន្ធជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងមន្ធុសីជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយសប្រមា�់រយ�ដោព័�ដែវិង។ ស�ដោណី្ឌ
រ�ស់ដោលាកប្រសី�ញ្ញាាក់មតងដោហីយមតងដោទីៀត់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការ�ដោងកីត់
សាា�័ន្ធ VSS ឱ្យយឯករាជយដោព័ញដោ�ញព័ីរ�ាភិ្នំបា� ដោ�ីដោទ្ទា��ីជា

ដោសំីសុ�ការការគា�ប្រទីព័ីរាជរ�ាភ្នំិបា� �ូចូជា ទីីតា�ងសប្រមា�់ជា
ការិ��័យ �រិកាារដោ�ីងដោទីៀត់ ឬ អាចូថ្នាមូ�ន្ធិធិិ។ ដោលាកប្រសី
�ញ្ញាាក់អ�ព័ីត់ប្រម� វិការចូង់ឱ្យយ VSS ជាយន្ធតការអចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ សហការ
ជាមួយសមាគមជន្ធរងដោប្រគា�ដោ��រដោទីស ដោហីយដែថីមទ្ទា�ង�ត�់
ដោ���់ថ្នា VSS អាចូដោ�ីកសាខាដោ�តាមដោខត់តនានាកំុងប្រ�ដោទីស
កម័ុជា។ ស�ដោណ្ឌីសុ�ដោន្ធ� ពាក់ព័័ន្ធធដោ�ន្ធ�ងស�ដោណ្ឌីមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��
បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងដោព័�សិកាាសាលា កំុងដោព័�ដោនា�ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ
�ឋ�បដោវិណ្ឌីន្ធិងអំកពាក់ព័័ន្ធធបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការដោរៀ�ចូ�សាា�័ន្ធ
រយ�ដោព័�ដែវិងជាយន្ធតការត់សុូមត់ិសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�។ 

តារាងខាងដោប្រកាមសដោងេ�ស�ដោណី្ឌ ចូ�នួ្ធន្ធពី័រមកព័ីសហគមន្ធ៍
អំកដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។

• ស�ដោ�ងអំកដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់សប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក 
ដោ�យមាន្ធដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងអំកត់វាារា�់រយនាក់មកពី័
សហគមន្ធ៍ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដែចូករំដែ�ក�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ព័ួកដោគ 
ជាមួយន្ធ�ងទីប្រមង់ព័័ត់៌មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ចូ�ន្ធួន្ធ 174 ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធ
ប្រ�មូ�ដោ�យ ASRIC ដោ�កំុងសហរ�ឋអាដោមរិក

• ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ ន្ធិងចា�បាច់ូជាមួយអំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិិត់ចា�

• គដោប្រមាង Kambuja Evolution (KEP) �ដោងកតី់ទី�នាកទ់ី�ន្ធងសិកា
�ើងជាត់ដិោ�កីារសិកាវិ�បធិម៌ដែខរិទ្ទា�ងដោ�សហរ�ឋអាដោមរកិ និ្ធងកម័ុជា 
ដោ�ីមបីគា�ប្រទី��់ការរីកចូដោប្រមីន្ធនៃន្ធការសិកាវិ�បធិម៌ ន្ធិងការអភ្នំិវិឌ័ឍ
អត់តសញ្ញាាណ្ឌដែខរិ�៏វិជិមីាន្ធ ដោធិាឱី្យយយវុិជន្ធកម័ុជាបាន្ធដោរៀន្ធសបូ្រត់ព័ជី�នាន្ធ់
មនុ្ធ ន្ធងិ ដែសាងរកការ���សុគ�និ្ធត់ ត់នៃមើ ការ�ង្កាាត់�់ដោប្រងៀន្ធ និ្ធងជយួ
សប្រមួ���់វិ�បធិមន៌ៃន្ធការព័ាបា� ន្ធងិដោ��ប្រសាយការ���ទីងគចិូគាា
រវាងជ�នាន្ធ់ដែ��បាន្ធកន្ធើង�ុត់ដោ�

• ការចូូ�រួមកាន្ធ់ដែត់ដោប្រចូីន្ធដោ�កំុងសាក�វិិទីា�័យ ន្ធិងអំកសិកា
ប្រសាវិប្រជាវិ ន្ធងិការដោ�ឹត់អារមណិ្ឌរ៍�សយ់វុិជន្ធគចឺា�បាចូទ់្ទា�ងដោ�កំុង
ប្រ�ដោទីសកម័ុជា និ្ធងសប្រមា�់ប្រកុមជន្ធព័កិារដោ�សហរ�ឋអាដោមរកិ ន្ធងិ
កដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់

ASRIC ០1

០២

• ដែប្រ�កាះយ VSS ដោ�ជាសាា�័ន្ធឯករាជយមួយដែ��បាន្ធ�ដោងកីត់ដោ�ីង 
ដោ�ីមបីត់សុូមតិ់សប្រមា�់ត់ប្រម� វិការរ�ស់អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់-
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងមន្ធុសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយសប្រមា�់រយ�ដោព័�ដែវិង

DR. HUY SAMPHOAS

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ំសេ�ើដែ�លបាានទទួល181





គ្រោះសាចកាី�សាគ្រោះងេតា �បធាានបទរាួមា និងអនុសាាសាន៍

IV.

190

193

195

198

203

សាាន្ធភាព័ជន្ធរងដោប្រគា�

"មិន្ធ�ងកការឈឺឺចា�់" ន្ធិងដោជៀសវាងរ�ួស�ើ� វិចូិត់ត
ជាថីិី��់ជន្ធរងដោប្រគា�

ភាព័ជាមាាស់ដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ ន្ធិងជា�ុគគ� 
សមាហរណ្ឌកមិ ន្ធិងចូីរភាព័ 

ប្រ�ធាន្ធ�ទីរួម ដោគា�ការណ្ឌ៍ ន្ធិងចូ�ណ្ឌុចូ
ប្រព័មដោប្រព័ៀង

ដែ�ន្ធការយុទីធសាស្ត្រសតសប្រមា�់គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដោ�ឹត់ដោ�ី
ជន្ធរងដោប្រគា�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់





សាធារណ្ឌជន្ធ អាន្ធ ដោសៀវិដោ�ព័័ត់ម៌ាន្ធអ�ពី័ 
អ.វិ.ត់.ក ខណ្ឌ�រងច់ា�ចូូ�រមួ ការប្រ�កាស
សា�ប្រកម កុំងស�ណុ្ឌ�ដោរឿង 002/01 ដោ�
នៃថីៃទីី7 ដែខសហីា ឆ្នាំា�2014។  

��នុាះន្ធដែខចូងុដោប្រកាយដោន្ធ� ដោ�ខាធិកិារ�ាន្ធមាន្ធឱ្យកាសចូ�ូរមួជាមួយភាគពីាកព់័ន័្ធធជាដោប្រចូនី្ធ 
ដែ��ដោពារដោព័ញដោ�យការគតិ់គបូ្រគ�ប់្រជុងដោប្រជាយ ន្ធងិជាមយួអកំដោ�រសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ដែ��បាន្ធ
�ន្ធតអភ្នំវិិឌ័ឍ ន្ធងិដែចូករំដែ�កគ�ន្ធតិ់ និ្ធងស�ដោណ្ឌជីាដោប្រចូនី្ធទីប្រមង់។ ទីសីន្ធ�អ�ព័គីដោប្រមាងទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិ
បាន្ធដោប្រគាងទីកុសប្រមា�់ប្រគ�់�ណាាដោខត់តកំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា ដោហយីខើ�មាន្ធទី�នាក់ទី�ន្ធងជាអន្ធតរជាត់ិ
ខាះ�ងណាស់ដែ�រ។ ការសរដោសរកមិវិិធីិសកាាន្ធុព័�ហាក់�ូចូជាមាន្ធ�កេណ្ឌ�ចូប្រមុ�រួម ដោ�យ
យកចូិត់តទីុក�ក់�ាងប្រ�ុងប្រ�យ័ត់ំចូ�ដោពា��ញ្ញាានៃន្ធការ�ងកការឈឺឺចា�់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងដោយន្ធឌ័័រ 
សាាន្ធភាព័ជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ ឬសុខភាព័�ើ� វិចូិត់ត។ �នាា�់ព័ីបាន្ធព័ិនិ្ធត់យដោ�ីងវិិញដោ�ីកមិវិិធិី
សិកាាសាលាកា�ព័ីដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ន្ធិង

ដោសចូកតីសដោងេ��មអិត់នៃន្ធស�ដោណ្ឌីរា�់សិ�ដែ��បាន្ធដែចូករំដែ�កចា�់តា�ងពី័ការអ�ពាវិនាវិ
រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌក៍ា�ព័ដីែខត់លុា ឆ្នាំា�2021 ឱ្យយ�កស់�ដោណ្ឌ ីដោយងីកប៏ាន្ធង្កាក
ដោ�ពិ័ន្ធិត់យដោមី�ប្រ�ធាន្ធ�ទី ន្ធិងចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន់្ធៗមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��ដោយីងសដោងកត់ដោ�ីញថ្នាមាន្ធ
�កេណ្ឌ�រួមគាា។ �នាា�់មក ដោយីងព័ា�ម�ក់ដោចូញកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ង�ដោងកីត់ប្រក�ខ័ណ្ឌឌ
��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់សប្រមា�់រយ�ដោព័��ឆី្នាំា��នាា�់ ដោ�យព័ពិ័ណ្ឌន៌ាអ�ព័គី�រូសកាឹ
ន្ធពុ័�សប្រមា� ់អ.វិ.ត់.ក អនុ្ធវិត់តគដោប្រមាង ដែ��បាន្ធពិ័ភាកាដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌរហតូ់មក��់
ដោព័�ដោន្ធ�។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េត ប្រ�ធាាន�ទរួួម និ�អនុ�ា�ន៍185



�ចូូបាន្ធកត់ស់មាោ�ខ់ាងដោ�ី របាយការណ្ឌរ៍�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌប៍ាន្ធគតិ់គរូ
អ�ព័�ីគុគ�ជាដោប្រចូនី្ធប្រ�ដោភ្នំទី ដែ��ន្ធ�ងទីទី�ួបាន្ធអត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធព៍័សីកមភិាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� 
ជាងអាដីែ��បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ។ សហដោ�ប្រកមបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធស�ដោណ្ឌ ី"ដែ��
មាន្ធអត់ថន័្ធយ ន្ធងិអាចូជួយយូរអដែងាង��ដ់ោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌ ីជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធរ��ដែខរិប្រកហម 
និ្ធងសាធារណ្ឌជន្ធទូីដោ�" ។ ដោ�ដោព័� អ.វិ.ត់.ក �ន្ធចូ�ូ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ 
ជាសមប្រស�ដែ��ដោយងីគួរពិ័ចារណាដោ�ងីវិញិអ�ព័បី្រ�ដោភ្នំទី�ុគគ�ដែ��ដោយងីប្រត់� វិដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ង
ត់ប្រម� វិការរ�ស់ព័កួដោគដោ�ដោប្រកាមទីប្រមង់ "សកមភិាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�"។ �ូចូបាន្ធ�ញ្ញាាក់
ចូាស់ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ សហដោ�ប្រកមយ�់ចូាស់ថ្នា 
សប្រមា�់ដោគា���ណ្ឌងនៃន្ធសកមិភាព័កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ទីសីន្ធទ្ទាន្ធអ�ពី័ 
"ជន្ធរងដោប្រគា�" មិន្ធគួរកប្រមិត់ប្រត់�មអំកដែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់តាមន្ធីត់ិវិិធិីតុ់លាការនៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក 
ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធពិ័ព័ណ្ឌ៌នាខាងដោ�ីដោ�កំុង I.2។ �ដែន្ធថមដោ�ី�ុគគ�ទ្ទា�ងដោនា�ដែ��រងទីុកេដោ�យ
�ា�់ដោប្រកាមកណាា�់នៃ�ដែខិរប្រកហម មិន្ធថ្នាជាមន្ធុសីដោព័ញវិ័យ ឬ កុមារ ស�ដោណ្ឌីដែ��បាន្ធ�ក់
ជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ ដែចូករំដែ�ក ន្ធងិ�ដោងកតី់ដោ�សកិាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា� ដោហយី�ក់
ជូន្ធមកដោយីងខៀុ�ដោ�ដោព័�ដោប្រកាយមក�ញ្ញាាក់�ាងចូាស់ថ្នា ទិី�ឋភាព័អន្ធតរជ�នាន់្ធនៃន្ធសាាន្ធភាព័
ជន្ធរងដោប្រគា� ប្រត់� វិដែត់ដោ�ើយីត់�ឱ្យយបាន្ធដោព័ញដោ�ញ ដោ�មីបសីដោប្រមចូបាន្ធន្ធវូិដោគា�ដោ�សមប្រស�ដោ�
ន្ធ�ង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់នៃន្ធសកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។ ទីិ�ឋភាព័អន្ធតរ
ជ�នាន់្ធទ្ទា�ងដោន្ធ�រួមមាន្ធរ�ួស�ើ� វិចិូត់តដែ���ន្ធត���ពា�់��់ប្រគួសារកម័ុជា និ្ធង�ុគគ�ជាដោប្រចូីន្ធ
កំុងដោនា�ប្រ�មាណ្ឌ 70% នៃន្ធប្រ�ជាជន្ធដែ��ដោកីត់ដោប្រកាយរ��ដែខិរប្រកហម។ ត់ប្រម� វិការដោន្ធ�ប្រត់� វិ
បាន្ធទីទីួ�សាោ�់�ាងទូី��ទីូលាយដោ�កំុងដោព័�សិកាាសាលាថ្នាមាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ខាះ�ង ន្ធិង
ប្រត់� វិបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់ជាកការង្ការអាទីិភាព័សប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

ទិី�ឋភាព័មួយដោទីៀត់នៃន្ធសាាន្ធភាព័ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��ដោ�ចូដោចូញមតងដោហីយមតងដោទីៀត់ព័ី
ការព័ភិាកាដោ�កំុងសកិាាសាលា ក�ូ៏ចូជាស�ដោណ្ឌ ីគសឺាាន្ធភាព័សហគមន្ធម៍�ូ�ាន្ធ ដែ��អត់តី់
ដែខិរប្រកហម ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងជន្ធនៃ���់ ដែ��បាន្ធកាះយជាជន្ធរងដោប្រគា�រស់ដោ�ដែកបរគាា។ ការ
រមួចូ�ដែណ្ឌកជាដោប្រចូនី្ធកំុងការពិ័ភាកា ន្ធងិស�ដោណ្ឌ ីដែ��ដោ��ប្រសាយសាាន្ធការណ្ឌដ៍ោន្ធ� បាន្ធ�ញ្ញាាក់
�ាងចូាស់ថ្នា ដោ�កំុងករណី្ឌទ្ទា�ងដោន្ធ� សហគមន៍្ធទ្ទា�ងម�ូរង�����ពា�ដ់ោ�យដោករ��ដែណ្ឌ�
នៃន្ធអ�ដោព័ីដោ�រដោ�រ�ស់ដែខិរប្រកហម។ អាប្រស័យដោហត់ុដោន្ធ� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដែ��បាន្ធ
ពិ័ព័ណ្ឌន៌ាអ�ព័�ី����ពា�់នៃន្ធរ�ួស�ើ� វិចូតិ់តដោ�ជីវីិតិ់រ�សពួ់័កដោគ និ្ធងការខ�ងសមារ ដែ��មនិ្ធទ្ទាន់្ធ
អាចូដោ��ប្រសាយបាន្ធ បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�នៃន្ធការចូងចា� ដែ��ជាដោរឿយៗប្រត់� វិ
បាន្ធ�ារភាា�់ជាមួយន្ធ�ងសត� � មិន្ធដែមន្ធ "�ូជន្ធីយ�ាន្ធ" ��ុដែន្ធតជាកដែន្ធើងដែ��សហគមន្ធ៍អាចូ

សាាានភាាពីជនរាងគ្រោះ��ះ�

អ.វិ.ត់.ក សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍សតីព័ី
ជន្ធរងដោប្រគា�៖ ការអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមជា
គ�ន្ធិត់ ទី�ព័័រ 1។
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�ះស់ដោចូញព័ីភាព័ដោសៃៀមសាាត់់ ន្ធិងទីទួី�យកអត់ីត់កា�។ ត់ប្រម� វិការកំុងការ�ដោងកីត់ទីីតា�ងកំុង
ប្រសុកដែ��ដោន្ធ�មាន្ធការគា�ប្រទីព័សីងគមស៊ីវិ�ិជាដោប្រចូនី្ធដែ��បាន្ធចូ�ូរមួកំុងសកិាាសាលា ដោហយីក៏
បាន្ធដោ�កីដោ�ីងកំុងស�ដោណ្ឌជីនូ្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ�៍ងដែ�រ។ តាមទីសីន្ធ�ដោន្ធ� សហគមន៍្ធ
ទ្ទា�ងអស់ដោន្ធ�អាចូចាត់់ទីុកថ្នាជាសហគមន៍្ធជន្ធរងដោប្រគា� ពី័ដោប្រពា�មិន្ធថ្នាជាអតី់ត់ជន្ធដោ�ិីស 
ជន្ធរងដោប្រគា� ឬ ជន្ធដោ�ិសី-ជន្ធរងដោប្រគា� ជីវិតិ់រ�សព់័កួដោគ ន្ធងិកនូ្ធៗរ�សព់័កួដោគ ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់់
ដោ�តាមដោជាគវាសនាសហគមន៍្ធ ដែ����នៃន្ធរ��ដែខរិប្រកហម ន្ធងិ��វិបិាក�៏យរូអដែងាង ដែ��
ប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាជាដោប្រចូីន្ធលាន្ធនាក់ដោ�ដែត់ទីទួី�រងអារមិណ្ឌ៍ដោន្ធ��ូចូសព័ានៃថីៃដោន្ធ� រួមទ្ទា�ង
ដោ�កំុងចូ�ដោណាមសហគមន្ធ៍ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស�ងដែ�រ។

ដោគក៏អាចូដោ�ចូងចា��ងដែ�រអ�ព័មីរត់កនៃន្ធអ�ដោព័ហិីងា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធងិដោយន្ធឌ័រ័។ �ចូូបាន្ធ�ញ្ញាាក់
ដោ�កំុងកិចូចព័ិភាកាសិកាាសាលា ន្ធិងសុន្ធៃរកថ្នាស�ខាន្ធ់ៗរ�ស់ដោលាកប្រសី យ�ម ន្ធិង Datoដ 
Alagendra អ�ដោព័ីដោន្ធ�ប្រត់�មដែត់���ពា�់��់ជន្ធរងដោប្រគា��ា�់��ុដោណាះ�ដោទី រួមទ្ទា�ងកូន្ធៗរ�ស់
ព័ួកដោគ�ងដែ�រ។ �ូចូវិិសា�ភាព័នៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ន្ធិង 002 បាន្ធ�ង្កាាញ វាដោកាឹ�រួមទ្ទា�ង
ទីុកេដោវិទីនាដែ��ដោកីត់មាន្ធដោ�ីប្រ�ជាជន្ធកម័ុជាដោ�ប្រគ�់ទីីកដែន្ធើងកំុងនៃន្ធប្រ�ដោទីស ទីុកេដោវិទីនាដោ�ដែត់
ទីទីួ�រងដោ�យជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងប្រកុមប្រគួសាររ�ស់ពួ័កដោគសព័ានៃថីៃ។ ដោ�ដោព័� អ.វិ.ត់.ក �ិទី
��ដោណ្ឌីរការប្រ�ត់ិ�ត់តិការត់ុលាការ ដោត់ីមាន្ធអាីជាយុត់តិកមិសប្រមា�់ការក�ណ្ឌត់់វិិសា�ភាព័នៃន្ធ 
"ជន្ធរងដោប្រគា�" ចូ�ដោពា��គុគ�មយួចូ�ន្ធនួ្ធ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធក�ណ្ឌត់អ់ត់តសញ្ញាាណ្ឌជា�ើ� វិការថ្នាជាដោ�ីម
�ណឹ្ឌ�ង�រិហារ ឬដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី តាមរយ�ការចូូ�រួមកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោនា�? �ូចូ
បាន្ធទីទីួ�សាោ�់ដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញគន្ធើ�� ដោ�ងតាមពាកយដោព័ចូន្ធ៍រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធ
និ្ធ�យកំុងសិកាាសាលា ន្ធិងអំកចូូ�រួមដោ�ីងដោទីៀត់ ដោ�ដោព័�ភាា�់ "សកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ជន្ធរងដោប្រគា�" ជាមួយ��ណាក់កា�សកមិភាព័ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ប្របាក�ជាបាន្ធ��ិដោសធិ
�ុគគ�ជាដោប្រចូីន្ធ ដែ��សមន្ធ�ងទីទីួ�ង្ការជាជន្ធរងដោប្រគា� ការទីទីួ�សាោ�់ ន្ធិងយុត់តិធិម៌ដែ��
ព័ួកដោគសមន្ធ�ងទីទីួ�បាន្ធ។

ត់ប្រម� វិការសប្រមា�ក់ារក�ណ្ឌត់ទ់ីសីន្ធទ្ទាន្ធ "ជន្ធរងដោប្រគា�" ដោ�ីងវិញិ ក៏ដោ�ចូដោ�ងីដោចូញព័ី
ការពិ័ចារណាដោ�ដីោគា�ដោ�រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក ជាសាា�ន័្ធមយួ ន្ធងិជាព័ដិោសស��ណាកក់ា�ការង្ការ
ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់បាន្ធការ�ី��ា ការព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការ
ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងដោសចូកតីប្រត់� វិការរ�ស់អំកដែ��បាន្ធ���ពា�់�ើ� វិចូិត់ត និ្ធងរូ�កាយ នៃន្ធរ��
ដែខរិប្រកហម ដោត់វីាអាចូសដោប្រមចូបាន្ធ�ាង�ចូូដោមតចូ ប្រ�សនិ្ធដោ�កីមវិិធីិិពាកព់័ន័្ធធន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� មិន្ធ
ដោ�តឹ់ដោ�សីងគមកម័ុជាទ្ទា�ងម�ូ ទ្ទា�ងដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធ ថ្នាាកជ់ាត់ ិនិ្ធងថ្នាាកអ់ន្ធតរជាត់?ិ �ូចូបាន្ធ
គូស�ញ្ញាាកដ់ោ�កំុងស�ដោណ្ឌ ីនិ្ធងអន្ធតរាគមន៍្ធជាដោប្រចូនី្ធដោ�កំុងការព័ភិាកាដោន្ធ� ដោយងីប្រត់� វិការកមវិិធិិី 
"ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស" ដោហយីទីសីនាទ្ទាន្ធនៃន្ធ "ប្រក�ខ័ណ្ឌឌជាតិ់" ប្រត់� វិដែត់រួម�ញ្ជីច���ងដែ�រ។ �ូចូបាន្ធ
�ញ្ញាាក់ ដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�� ប្រកុមទ្ទា�ងអស់ប្រត់� វិទីទីួ�អត់ថប្រ�ដោ�ជន្ធ៍ព័ីកមិវិិធិីដែ��ដោន្ធ� 
ការដែសាងរកការព័តិ់ ការ�ី��ា ន្ធងិសកមភិាព័ពាក់ព័ន័្ធធប្រត់� វិដែត់ "ដោធិាមី�ូ�ានី្ធយកម"ិ ប្រ�សនិ្ធដោ�ី
មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័។ ទ្ទា�ងដោន្ធ�គជឺា�ដុោរ�កេខណ្ឌឌសប្រមា� ់"��ដោណ្ឌរី�ើ� វិព័ាបា�រ�សួ�ើ� វិចូតិ់ត" ដែ��
ដោសំីដោ�ីងដោ�យដោលាកប្រសី យ�ម សុធារី ដោហីយការ�ត�់ធិន្ធធាន្ធដែ��ន្ធ�ងជួយជន្ធរងដោប្រគា�កុ�ឱ្យយ 
"ជា�់គា�ង" ដោ�កំុងសាាន្ធភាព័ជាជន្ធរងដោប្រគា� �ចូូដែ��បាន្ធដោសំដីោ�ីងដោ�យ Datoដ Shyamala 
Alagendra។ 
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�ូចូបាន្ធកត់់សមាោ�ពី់័ខាងដោ�ីម អនុ្ធសាសន្ធរ៍�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍រមួ�ញ្ជីច��
ការទីទី�ួសាោ�់ដោគា�ការណ្ឌថ៍្នា "គ�និ្ធត់�តួ ចូដោ�តមីណាមយួប្រត់� វិដែត់�ត�អ់ាទីភិាព័ដោ�ីដោគា�ការណ្ឌ៍ 
"មិន្ធ�ងកការឈឺឺចា�់"។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�បាន្ធដោធិាីដោ�ីងដោ�កំុងឯកសារមួយចូ�ន្ធួន្ធដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធ
សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ ៍ដោហយីប្រត់� វិបាន្ធរដំោ�ចូដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាគន្ធើ�� ន្ធងិដោ�កំុងការព័ភិាកា 
ន្ធិង�ទី�ង្កាាញរ�ស់ប្រកុមព័ិភាកា។ ការប្រព័ួ យបារមភដោ�ទីីដោន្ធ� ដោកីត់ដោចូញព័ីការណ៍្ឌដែ��ថ្នា 
អន្ធតរាគមន្ធប៍្រ�ក�ដោ�យអត់ថន្ធយ័រ�ស�់គុគ� ឬអងគការដែ��ពុ័�បាន្ធយ�់��ងជាមនុ្ធ មនិ្ធមាន្ធការ
�ណ្ឌឹ���ណាា� ន្ធិង�ទីព័ិដោសាធិន្ធ៍ អាចូដោធិាីឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា� ឬសហគមន្ធ៍ ចូូ�រួមកំុងកមិវិិធិី
ជាចុូងដោប្រកាយ�ងក��វិិបាក និ្ធងព័យសន្ធកមិ��់ព័ួកដោគ ដោ�យអដោចូត់នា។ ការប្រព័ួ យបារមភ
មួយដោទីៀត់ គឺសាា�័ន្ធធិ�ៗ �ូចូជា អ.វិ.ត់.ក អាចូសន្ធាដោប្រចូីន្ធដោព័ក ឬ ក�ណ្ឌត់់ការរំព័�ងទីុកខ័ស់
ដោព័ក ដោ�ដោព័�ដែ��សាា�័ន្ធដោន្ធ�ដោ�ើយីត់�ដោ�យ�ា�់ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការ ឬស�ដោណី្ឌរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� 
��ដុែន្ធតដែ�រជាដោធិាឱី្យយព័កួដោគខកចូតិ់តដោ�ដោព័�ដោប្រកាយដោ�វិញិ។ ការខកចូតិ់តដោន្ធ�អាចូនា�ឱ្យយមាន្ធដោកីត់មាន្ធ
ភាព័ឯដោកាកាន្ធ់ដែត់ខាះ�ង ឬ ភាព័អស់សងឹ�មសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��មាន្ធកតីសងឹ�មដោប្រចីូន្ធពី័
តុ់លាការ ន្ធងិ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ចូ�ណ្ឌចុូពាក់ព័ន័្ធធដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង
អន្ធុសាសន្ធ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍គឺដោ�ីមបីដោជៀសវាងការ���ទីងគិចូ�ើ� វិចូិត់តជាថីិី ដែ��
ជា��វិិបាកទី�ន្ធងដោកីត់ដោចូញព័ីការដោធិាីអន្ធតរាគមន្ធ៍ដោ�យ�ុគគ�ដែ��មិន្ធមាន្ធ�កេណ្ឌ�សមបត់តិ
ប្រគ�់ប្រគាន់្ធជាមួយ�គុគ� ឬ ប្រកុមដែ��ធាះ�់មាន្ធរ�សួ ឬ �ញ្ញាា�ើ� វិចូតិ់តពាកព័់័ន្ធធ�ចូូបាន្ធពិ័ព័ណ្ឌន៌ា
ដោ�យដោលាកប្រសី យ�ម សុធារី។ 

សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ បាន្ធគូស�ញ្ញាាក់ដោ�កំុងដោសចូកតីអ�ពាវិនាវិឱ្យយដោជៀសវាងការ
���ទីងគិចូ�ើ� វិចិូត់តជាថីិី ដោ�យប្រត់� វិដោគារព័ឯកជន្ធភាព័ជន្ធរងដោប្រគា� ឬអំកដោ�ីងដោទីៀត់ដែ��ធាះ�់
មាន្ធរ�ួស�ើ� វិចិូត់ត។ ព័យសន្ធកមិដោន្ធ�អាចូ�ងកដោ�ីងដោ�យការរំដោលាភ្នំ��ពាន្ធ�កេខណ្ឌឌត់�ងរឹងនៃន្ធ
ការរកាការសមាាត់់ ឯកជន្ធភាព័ទីិន្ធំិន្ធ័យ ន្ធិងព័ិធិីសារពាក់ព័័ន្ធធ ដោ�ីដោទ្ទា��ីជាអដោចូត់នាក៏ដោ�យ។ 
ការដោជៀសវាងទីប្រមង់នៃន្ធព័យសន្ធកមិទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏ទ្ទាមទ្ទារការ�ណ្ឌឹ���ណាា� ការ��ពាក់����ន្ធ
ចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធង�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធប្រគ�់ប្រគាន់្ធ�ងដែ�រ។ �ូចូបាន្ធចូងអុ��ង្កាាញដោ�យ Dato' 
Shyamala Alagendra ដោយងីមនិ្ធអាចូសន្ធត់ិ់ថ្នា ប្រកុមទ្ទា�ងអស ់ឬ �គុគ�ដែ��បាន្ធទីទី�ួរង
ទីប្រមង់នៃន្ធអ�ដោពី័ហងិាប្រសដោ�ៀងគាា អាចូប្រត់� វិបាន្ធដោគដោធិាមីកដោ�តីាមរដោ�ៀ��ូចូគាាដោនា�ដោទី។ ចូ�ណ្ឌចុូ
ដែ��ដោលាកប្រសីដោ�ីកដោ�ីងគឺថ្នា អំកអន្ធុវិត់តប្រត់� វិដោ��ប្រសាយសាាន្ធភាព័មួយដោ�យមិន្ធដោធិាី�ុដោរ
សនិ្ធត់់ថ្នា វិធិិសីាស្ត្រសតដែ��ពួ័កដោគបាន្ធដោប្រ�បី្របាស់ដោ�យដោជាគជយ័ដោ�កដែន្ធើងដោ�ីងដោទីៀត់ ន្ធ�ងដែសតង

"មាិនបងេកាារា�ឺចាប់" និងគ្រោះជៀសាវាង
រាបួសា�ើ� វចិតាីជាថ្មីម�ដ្ឋាលា់ជនរាងគ្រោះ��ះ�
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ដោចូញ�ទីធ���ូចូគាាដោ�កំុង�រិ�ទីដោ�ីង។ �ូចូបាន្ធចូងអុ��ញ្ញាាក់ ការដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ�សមប្រស� 
ចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធងការវាយត់នៃមើសាាន្ធភាព័ន្ធីមួយៗ ប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងដោ�ីមបីដោជៀសវាង "មិន្ធ�ងក
ការឈឺឺចា�់"។ 

ទីសីន្ធ�ទ្ទា�ងដោន្ធ�ក៏បាន្ធជប្រមា�ជូន្ធអងគព័ិភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា ដោហីយជាព័ិដោសស
ប្រត់� វិបាន្ធ�ើុ��ញ្ញាា�ងដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នា ន្ធិងស�ដោណី្ឌរ�ស់អងគការនានា �ូចូជា TPO ដែ��
មាន្ធ�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ស៊ីជដោប្រ� និ្ធងទីូ��ទូីលាយដោ�ីការង្ការកំុង�រិ�ទីកម័ុជា ដោ�ីមបីដោ��ប្រសាយ
ត់ប្រម� វិការ�ើ� វិចូិត់តរ�ស់សាកីី ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិងសហគមន្ធ៍។ ASRIC 
ក៏បាន្ធ�ង្កាាញមូ��ាន្ធដោ�កំុងស�ដោណ្ឌីដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការសិកាអ�ព័ីជាត់ិព័ិន្ធធុ 
និ្ធងវិ�បធិម៌�ើងដែ�ន្ធ និ្ធងការចូូ�រួមរ�ស់យុវិជន្ធកំុងការប្រសាវិប្រជាវិ�ាងទូី��ទូីលាយរ�ស់
�ណ្ឌឌិត់ �កេិណា ន្ធូ អ�ព័ីភាព័តាន្ធត់�ង ន្ធិងរ�ួស�ើ� វិចូិត់តដោ�កំុងចូ�ដោណាមប្រ�ជាជន្ធកម័ុជា ន្ធិង
ដែខិរអាដោមរិកា�ង។ �ញ្ញាាដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោកីត់ដោ�ីង�ដែ��ៗទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការដោប្រ�ីប្របាស់ប្រ�ក�ដោ�យ
ភាព័នៃចំូប្រ�ឌិ័ត់នៃន្ធធិន្ធធាន្ធ�ណ្ឌៈសារ�៏ដោប្រចីូន្ធរ�ស់ត់ុលាការ ដែ��កំុងដោនា� ការ�ីព័ា�ាយ ន្ធិង
ការចូ�ូរមួកាន្ធដ់ែត់ទី�ូ�ទីលូាយជាមួយទីប្រមង់ដែ���ទីព័ត័់ម៌ាន្ធអ�ព័ជីន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធរកាទីកុ 
អាចូ�ង្កាាញព័័ត៌់មាន្ធដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងដោនា�មិន្ធមាន្ធ��ណ្ឌង�ីព័ា�ាយជាសាធារណ្ឌ�។ 
ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ដោហីយជាមូ�ដោហតុ់ដែ��ការពិ័ន្ធិត់យដោ�ីងវិិញដោ�យប្រ�ុងប្រ�យ័តំ់ដោ�ីក�ណ្ឌត់់ដោហតុ់ 
ន្ធិងឯកសារទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងអស់មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ់ណាស់ ដោហីយដោហតុ់អាីបាន្ធជា
វាប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងដោ�យមាន្ធការចូូ�រួមព័ីជន្ធរងដោប្រគា� ឬ សិទីធិវិ័ន្ធត ន្ធិងដោមធាវិីរ�ស់ព័ួកដោគ។

ដោលាកប្រសី យ�ម សុធារី បាន្ធ�ត�់ឧទ្ទាហរណ៍្ឌអ�ព័ីវិិធិីដែ��ព័យសន្ធកមិអាចូដោកីត់ដោ�ីង 
ដោ�ដោព័�ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា�នៃន្ធអ�ដោពី័ហិងា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធិងអាពាហ៍ព័ិពាហ៍ដោ�យ�ងេ� ប្រត់� វិបាន្ធ
ដោ�ីកទី�កចិូត់តឱ្យយដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័អាីដែ��ពួ័កដោគបាន្ធរងទុីកេ ដោ�ីមបីជា�ើ� វិដោឆ្នាំះ�ដោ�រក "ការព័ាបា�
�ើ� វិចូិត់ត" ��ុដែន្ធត�ទីធ��គឺទីទួី�បាន្ធការមាក់ង្កាយមកវិិញ។ �ូចូដោលាកប្រសីបាន្ធដោ�ីកដោ�ីង 
ពួ័កដោគប្រត់� វិទីទួី�បាន្ធ "�រិ�កាសសុវិត់ថិភាព័កំុងការដោ�ីកដោ�ីង" ដោហីយករណី្ឌដោន្ធ�អាចូ
ដោកីត់ដោ�ីងបាន្ធ�ុ�ប្រតាដែត់អំកសប្រម�សប្រមួ �ដែ��មាន្ធជ�នាញ ន្ធិង�ទីពិ័ដោសាធិន្ធ៍ បាន្ធ��ដោព័ញ
�កេខណ្ឌឌជាមនុ្ធ និ្ធងការដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ�ដែ��ប្រត់� វិការសប្រមា�ធ់ានាសុវិត់ថភិាព័ដែ��ដោន្ធ�។ ដោទ្ទា��ីជា
�ាងដោន្ធ�កតី ដោទ្ទា��ីជាដោ�ដោព័�មាន្ធ�រិ�កាសសុវិត់ថិភាព័កំុងការដោ�ីកដោ�ីងក៏ដោ�យ ដោយីងក៏
ប្រត់� វិដែត់មាន្ធពិ័ធិីសារសមប្រស� ការ�ណ្ឌឹ���ណាា� ន្ធិងធិន្ធធាន្ធប្រគ�់ប្រគាន្ធ់ ដោ�ីមបីធានាថ្នា 
អត់តសញ្ញាាណ្ឌ ន្ធិងពាកយដោព័ចូន្ធ៍រ�ស់ពួ័ក មាន្ធសុវិត់ថិភាព័ដោ�ដោព័��ដែមើងដោចូញជាទីប្រមង់អត់ថ�ទី
លាយ�កេណ៍្ឌអកីរ មិន្ធថ្នាដោ�កំុង�ណ្ឌៈសារ�ាន្ធ ប្រ�ព័័ន្ធធមូ��ាន្ធទិីនំ្ធន័្ធយ ឯកសារប្រសាវិប្រជាវិ
ដែ��បាន្ធដោបា�ពុ័ម័�ាយ ឬ របាយការណ្ឌ៍។ 
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�ូចូបាន្ធព័ភិាកាខាងដោ� ីអកំចូ�ូរមួជាដោប្រចូនី្ធបាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�ីត់ប្រម� វិការកំុងការ�ញ្ជីច��
កមិវិិធិីទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍មូ��ាន្ធដោ�យ�ា�់។ មជឈមណ្ឌឌ�
�ជូន្ធយី�ាន្ធ ន្ធងិចូងចា�កំុងរាជធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញ កម៏ាន្ធតួ់នាទីដីោ�យដែ�ករ�ស់ខើួ ន្ធ ដោហយីមាន្ធសកាឹ
ន្ធុព័�កំុងការដែប្រ�កាះយជាមជឈមណ្ឌឌ�ជាតិ់សប្រមា�់ការង្ការប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែ��ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការ
ចូងចា� ��ដុែន្ធត ទី�ន្ធងជាមនិ្ធអាចូដោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការរ�សស់ហគមន៍្ធមូ��ាន្ធបាន្ធដោទី។ ត់�រវូិការ
ដោន្ធ�ដោហីយ ទី�ន្ធងជាបាន្ធដោ�ញីមាន្ធការដោ�កីដោ�ងីញ�កញាំ��់��តុ់ដោ�កំុងការអ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធ
ដោចូត់ិយ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធយ�់ថ្នាមិន្ធដែមន្ធប្រគាន់្ធដែត់ជា "�ូជនី្ធយ�ាន្ធ" រូ�វ័ិន្ធត��ុដោណាះ�ដោទី វាក៏អាចូ
ជាទីតីា�ងប្រ�សព័ា អាចូថ្នាដោ�ជតិ់មជឈមណ្ឌឌ�សហគមន៍្ធ ដែ��ដោ�ទីដីោនា�ការពិ័ភាកា យន្ធតការ
ដែសាងរកការព័ិត់ ន្ធិងការចូងចា� អាចូដោកីត់ដោ�ីងកំុងចូ�ដោណាមអំករស់ដោ� "ដោ�ីញមុខគាារា�់នៃថីៃ" 
ដោ�កំុងសហគមន៍្ធ ជាជាងដោ�តាមទីីតា�ងដោ�រាជធានី្ធភ្នំំ�ដោព័ញ ដែ��ព័ួកដោគទី�ន្ធងមិន្ធសាោ�់។ 
ដោយងីប្រត់� វិ�ញ្ញាាក់ចូាសថ់្នា៖ ប្រគ�ប់្រកុមការង្ការព័ភិាកាដោ�កំុងសកិាាសាលា ប្រគ�ដ់ោសចូកតដីែថីើងការណ៍្ឌ
រ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី និ្ធងដោមធាវិីកំុងនាមអំកត់�ណាងរ�ស់ព័ួកដោគ ដោហីយប្រគ�់ឯកសារ
ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធចា�់ព័ីដោវិទិីកា VSS-CPLCL កា�ពី័នៃថីៃទីី13 ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 បាន្ធ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយមាន្ធការសាងសងដ់ោចូត់យិ ន្ធងិសត� �អនុ្ធសាវិរយីដ៍ោ�ថ្នាាកមូ់��ាន្ធទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីស។ 
ការខិត់ជិត់ភាព័ឯកចូ័ឆន្ធៃដោន្ធ�មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ ់ដោហយីគរួដែត់ប្រត់� វិបាន្ធទីទី�ួសាោ�់ ន្ធងិចាត់ទ់ីកុថ្នា
ជាការដោ�ើីយត់�មួយ។

�ចូូបាន្ធ�ញ្ញាាកម់តងដោទីៀត់ដោ�កំងុដែ�កំមុន្ធ ការដោធិាមី�ូ�ាន្ធយីកមមិនិ្ធគរួដោធិាតីាមគ�រ ូ"�កេខណ្ឌឌ
មយួប្រត់� វិប្រគ�់សាាន្ធភាព័ដោនា�ដោទី" ��ដុែន្ធតប្រត់� វិដែត់ដោ�ើយីត់�ដោ�តាមត់ប្រម� វិការ និ្ធង�ទីធភាព័នៃន្ធ�រ�ិទី
ន្ធីមួយៗ។ អាីដែ��ដោយីងប្រត់� វិការចា�បាច់ូគឺ �ូចូវាគិិន្ធកត់តិយស ន្ធិងអំកចូូ�រួម�នៃទីដោទីៀត់បាន្ធ
ចូងអុ��ង្កាាញថ្នា ការចូូ�រួមព័ីសហគមន្ធ៍ខើួ ន្ធឯងកំុងការរចូនា ន្ធិងអនុ្ធវិត់តកមិវិិធិី មិន្ធថ្នាជា
ទីប្រមង់ការអ�់រំ ការចូងចា� ការរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌខណ្ឌឌ ឬការ�ី��ាគាា។ ជាឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ ប្រកុម
ពិ័ភាកាដោ�កំុងសកិាាសាលាសតពី័ទីីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត និ្ធងទីកីដែន្ធើងរ�ំ�កការចូងចា� បាន្ធអ�ពាវិនាវិ
ឱ្យយ�ដោងកីត់គណ្ឌ�កមិការថ្នាាក់ភ្នំូមិ ឬ �ុ�-សង្កាាត់់ ដោ�ីមបីសហការកំុងភាព័ជានៃ�គូជាមួយអងគការ
មនិ្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� ឬ សាា�ន័្ធណាមយួដែ���ដោងកតី់ទីកីដែន្ធើងរំ��កវិញិ្ញាាណ្ឌកេន្ធធដោ�អត់តី់ទីតីា�ង
ឧប្រកិ�ឋកមិ។ ប្រកុមព័ិភាកាសតីព័ីការដែថីទ្ទា�សុខភាព័បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងថ្នា អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់-
ជន្ធរងដោប្រគា� គរួអាចូ�ត�ដ់ោ���ខ់ើ�ដោ�ថីីវិកិា ន្ធងិយទុីធសាស្ត្រសតសប្រមា�ក់ារអនុ្ធវិត់តកមវិិធីិិទ្ទា�ងដោន្ធ� 
ដែ��ក�ព័ងុ�ដោងកតី់ដោ�ងីជ�នួ្ធសមខុឱ្យយខើួ ន្ធ។ �ណ្ឌឌតិ់ Sperfeldt បាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�កំុងសនុ្ធៃរកថ្នា

ភាាពីជាមាចាសា់គ្រោះនៅថ្មីំាក់ាមាូលាដ្ឋាាាន និងជា
បុ�គលា សាមាាហារា�កាមាម និងច�រាភាាពី 
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រ�ស់ដោលាកថ្នា អកំរសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់ ន្ធងិដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ �ចូខ់ាត់ប្រត់� វិឱ្យយចូ�ូរមួកំុងនាម
ជាភាគីពាក់ព័័ន្ធធ ន្ធិងនៃ�គូ មិន្ធដែមន្ធប្រគាន់្ធដែត់ជាអំកចូូ�រួមអកមិដោនា�ដោទី។ ត់ួនាទីីសំ��រ�ស់
�ុគគ�ទ្ទា�ងដោន្ធ�ដោ�កំុងសិកាាសាលា�ង្កាាញអ�ព័ីសារ�ស�ខាន់្ធនៃន្ធការរួមចូ�ដែណ្ឌករ�ស់ពួ័កដោគ 
ប្រ�សិន្ធដោ�ីពាកយសមតីរ�ស់ព័ួកដោគប្រត់� វិបាន្ធទីទីួ�សាោ�់ដោ�តាមអាីដែ��ព័ួកដោគសមន្ធ�ងទីទីួ�
បាន្ធ។

�ូចូបាន្ធដោ�កីដោ�ងីជាឱ្យឡារិកដោ�យដោ�មី�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌអី�ព័�ីទីពិ័ដោសាធិន្ធ�៍ា�់ខើួ ន្ធ
រ�ស់ព័ួកដោគដោ�កំុងសិកាាសាលា ភាព័ជាមាាស់ដោ�តាមមូ��ាន្ធមាន្ធសារ�ស�ខាន់្ធណាស់ 
ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់ឱ្យយកមវិិធិិដីោន្ធ� ទីទី�ួបាន្ធដោជាគជ័យ។ �ូចូបាន្ធគសូ�ញ្ញាាក់ចូាសដ់ោ�កំុងចូ�ណា�់
អារមណិ្ឌរ៍�ស់ព័កួដោគ ភាព័ជាមាាស់ដោកតី់ដោចូញពី័ការសា�ឹដ់ោ���ព់័កួដោគ ន្ធងិរួម�ញ្ជីច��ព័កួដោគ
ជានៃ�គូដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ។ រដោ�ៀ�នៃន្ធ��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ�ក៏ជាកតាឹស�ខាន់្ធមួយ�ន្ធដោ�សដោប្រមចូ
បាន្ធចូីរភាព័�ងដែ�រ។ �ូចូអកំចូូ�រួមដោ�កំុងសិកាាសាលាបាន្ធ�ញ្ញាាក់�ាងចូាស់ ការង្ការកំុង
��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ន្ធ�ងឥត់ប្រ�ដោ�ជន្ធ ៍ប្រ�សិន្ធដោ�មីនិ្ធដែថីប្រទីប្រទីងដ់ោ�សីរយ�ដោព័�
�ឆី្នាំា��ចូូបាន្ធ�ញ្ញាាកដ់ោ�កំុងកចិូចប្រព័មដោប្រព័ៀង�ដែន្ធថម។ មិន្ធថ្នា�កេខណ្ឌឌរយ�ដោព័�នៃន្ធ��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដែចូង�ាងដោម�ចូដោនា�ដោ�ីយ ចូីរភាព័ត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធភាព័ជាមាាស់ ន្ធិងការ
កសាងសមត់ថភាព័ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់ឱ្យយ�ទីធ��យូរអដែងាង។ ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធដោ�ីកដោ�ីង
ស៊ីជដោប្រ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នារ�ស�់ណ្ឌឌតិ់ Sperfeldt ពាក់ព័ន័្ធធន្ធ�ងចូ�ណ្ឌចុូស�ខាន្ធដ់ែ��ថ្នា កំុងកមវិិធីិិ
ដែ��មាន្ធការចូូ�រួមពី័អន្ធតរជាត់ិ ប្រត់� វិមាន្ធចូ�ណ្ឌុចូណាមួយដែចូងអ�ព័ីការដោ�ៃរការ��កនា� និ្ធង
ការទីទួី�ខសុប្រត់� វិមកឱ្យយនៃ�គកូម័ុជា ដែ��ជាអកំធានានូ្ធវិចូរីភាព័នាដោព័�ខាងមុខ។ ដោលាកបាន្ធ
កត់ស់មាោ�់ថ្នា ដោយងីកប៏្រត់� វិមាន្ធកមវិិធិិជីា�ន្ធត�នាា�់ដោ�មីប�ីដោងកនី្ធចូ�នួ្ធន្ធ និ្ធងសមត់ថភាព័អកំជ�នាញ
កម័ុជា។ ចូ�ណុ្ឌចូដោន្ធ�ក៏ប្រត់� វិបាន្ធដោសំីដោ�ីងដោ�កំុងឯកសារ�មអិត់ដែ�� YRDP បាន្ធ�ក់ជូន្ធ
�នាា�់ព័កីារ�ញ្ជីច�់សកិាាសាលា កំុងដោនា�ដោ�កីដោ�ងីដែ�ន្ធការរយ�ដោព័���់ឆ្នាំា�ចា�ដ់ោ�តមីព័ដីោព័� 
អ.វិ.ត់.ក �ន្ធដោ��ញ្ជីច�់ការង្ការ កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ន្ធិងការដោកីន្ធដោ�ីង
�ន្ធតិចូមតងៗន្ធូវិការទីទីួ�ខុសប្រត់� វិ ន្ធិងភាព័ជាមាាស់រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�ីកមិវិិធីិ�ដោងកីត់ដោ�ីង
ដោ�យរាជរ�ាភិ្នំបា�កម័ុជា ដោ�យមាន្ធការចូូ�រួម�ាងជិត់សំិទីធព័ីជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធ
មាន្ធជីវិតិ់ យុវិជន្ធ ន្ធិងត់�ណាងសងគមស៊ីវិ�ិតាមរយ�ប្រកុមការង្ការ�ដោចូចកដោទីស។

ធាតុ់� �ីមួយដោទីៀត់នៃន្ធចីូរភាព័ គឺពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការប្រចូបាច់ូ�ញ្ជីច��កមិវិិធីិ ន្ធិងការកសាង
ប្រក�ខ័ណ្ឌឌកិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិការ។ ត់ប្រម� វិការដោន្ធ�បាន្ធ�ញ្ញាាក់ចូាស់ដោ�យ�ណ្ឌឌិត់ Sperfeldt 
និ្ធងដោ�ីកជាឧទ្ទាហរណ៍្ឌដោ�កំុងដោព័�ដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា ដែ��បាន្ធប្រ�មូ��តុ��គុគ�មកពី័ប្រកុម
ដោ�ីងគាា ស�ដោ�រួមគាាក�ណ្ឌត់់ដោគា�ដោ�រួម និ្ធងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមសប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�
ដោសសស�។់ ការជដែជកពិ័ភាកាអុរូអរដោ�កំុងសា�សន្ធំសិទីីរយ�ដោព័��នីៃថីៃ �ង្កាាញឱ្យយដោ�ីញ
អ�ពី័��ណ្ឌងប្របាថ្នាាព័តិ់ប្របាក�ប្រត់��់ដោ�រកការ�ះស�់ត� រដោ���់ដោ�ដោ��ីា�ងកាដឹោខៀន្ធ ការជ�ួជុ�គាា 
ន្ធងិ�ដោងកតី់ឧត់តមាន្ធវុិត់តន្ធ ៍និ្ធងកមវិិធិិ�ីមអតិ់ ដោ�មីបដីោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការ ន្ធងិ��ណ្ឌងប្របាថ្នាារ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា�។ សាះរត់ីនៃន្ធការសហការដោន្ធ�ប្រត់� វិចា�់យកឱ្យយជា�់។

សមាហរណ្ឌកម�ិង្កាាញឱ្យយដោ�ញីកំុងព័រីទីប្រមង់៖ ទីមួីយ វាក�ណ្ឌត់ស់មាហរណ្ឌកមកិមវិិធិិី
ប្រសដោ�ៀងគាា ឬពាក់ព័័ន្ធធគាាកំុងចូ�ដោណាម CSOs ន្ធិងសាា�័ន្ធដែ��ក�ព័ុងដោធិាីការដោ�ី�ញ្ញាា ន្ធិង
ប្រ�ធាន្ធ�ទីពាក់ព័ន័្ធធ ឬ វិស័ិយនានាដោ�កំុងកមវិិធីិិ ដោ�មីបគីា�ប្រទីកិចូចសហការ ន្ធងិដោជៀសវាងការង្ការ
គដោប្រមាងជាន់្ធគាា ឬ �ូចូគាា។ ទីីព័រី សមាហរណ្ឌកមិជាមយួសាា�ន័្ធ ឬ កមវិិធិិពីាក់ព័ន័្ធធន្ធ�ងរ�ឋ អាចូ
ដោធិាីឱ្យយមាន្ធការយកចិូត់តទុីក�ក់ប្រ�ក�ដោ�យចូីរភាព័ដោ�ី�ញ្ញាាទ្ទា�ងដោន្ធ�កំុងរយ�ដោព័�ដែវិង។ 
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ឧទ្ទាហរណ្ឌទ៍ីមួីយ នៃន្ធទីប្រមង់ការង្ការសមាហរណ្ឌកម ិអាចូជាកចិូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោ�យ អងគការ
កតីករុណា ដោ�ីមបី�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា� និ្ធងសិកាធិិកា ដែ��បាន្ធដោសំីដោ�ីងដោ�កំុងស�ដោណ្ឌី
�ក់ជូន្ធដោប្រកាយសិកាាសាលា (សមូដោម�ី ឧ�សម័ន័្ធធ 7) ដោហយីអាចូ�ដោប្រមដីោសចូកតបី្រត់� វិការរ�ស់
អងគការជាដោប្រចូីន្ធ ដែ��បាន្ធចូូ�រួមកំុងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់តា�ងពី័ដោព័�អភ្នំិវិឌ័ឍស�ដោណ្ឌីតា�ងព័ី
���ូង។ ប្រសដោ�ៀងគាាដោន្ធ�ដែ�រ KDK សងឹ�មថ្នាន្ធ�ង�ត�់ជាទីតីា�ង និ្ធងអងគភាព័កណាា� រមួ�ញ្ជីច�� 
ន្ធិងប្រ�មូ�ការង្ការទ្ទា�ងអស់រ�ស់ CSOs ដែ��ក�ព័ុងដោ�ឹត់ការង្ការដោ�ីប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសត�ា�់មាត់់ 
កិចូចសន្ធៃនាអន្ធតរជ�នាន្ធ់ ន្ធិងការកត់់ប្រតាការចូងចា�។

ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ទីី2 ទីប្រមង់សមាហរណ្ឌកមិ គឺភាព័ចា�បាចូ់ប្រត់� វិ�ដោងកីត់ទី�នាក់ទី�ន្ធងជាមួយ 
MOEYS �ដោងកីត់�ទីធ��ប្រសាវិប្រជាវិ ឬ ម�ូឌ័ុ�កមិវិិធិីសិកាដោ�កំុងកមិវិិធិីសិកា�ើ� វិការ ដោ�ីមបី
ដោប្រ�បី្របាស់រួមសប្រមា�់អ�់រសំសិី ន្ធសិីតិ់ដោ�សាក�វិទិីា�័យ ឬអន្ធវុិទិីា�័យ។ ឧទ្ទាហរណ្ឌ៍
មួយដែ��រមួ�ញ្ជីច��ទី�ិឋភាព័សមាហរណ្ឌកមទិ្ទា�ងពី័រទីប្រមង់ អាចូព័និ្ធតិ់យដោម�ីការង្ការរ�សអ់ងគការ
យុវិសន្ធតភិាព័ ដែ��ចា�អ់ារមណិ្ឌដ៍ោ�ីការង្ការសហការជាមយួ TSGM ដោ�មីបទី្ទាញយកចូ�ដោណ្ឌ�
��ង និ្ធងសមត់ថភាព័ដោ�កីារង្ការដែថីរកាទីតីា�ងប្រ�វិត់តសិាស្ត្រសត ន្ធងិដោ�មីប�ីដោងកតី់�ណាាញទី�នាកទ់ី�ន្ធង
គាាដោ�ីទីីតា�ងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដោប្រ�ព័ី TSGM ឬ ដោជីងឯក ដោ�យរា�់�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងទីីតា�ងឧប្រកិ�ឋកមិ
នានាដោ�តាមដោខត់តនានាទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស ដែ��ប្រត់� វិប្រត់ួ ត់ព័ិន្ធិត់យដោមី�ដោ�ីងវិិញ ដោរៀ�ចូ� ន្ធិង�ន្ធត
ដោមី�ដែថីរកា។ YFP បាន្ធរកាទីីតា�ងចូងចា�ទ្ទា�ងដោន្ធ�រួចូដោហីយ ដោ�ទីីតា�ងចូ�ន្ធួន្ធព័ីរ�ូចូបាន្ធ
ដោ�ីកដោ�ីងកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002៖ មន្ធៃីរសន្ធតិសុខប្រកា�ងតាចាន្ធ់ ដោខត់តតាដែកវិ ន្ធិងស�ដោរាងកំុង
ដោខត់តបាត់់���ង។ គួរកត់ស់�គា�់�ងដែ�រថ្នា កំុងករណី្ឌខើ� សមាហរណ្ឌកមិអាចូរួម�ញ្ជីច��ការ
កសាងទី�នាកទ់ី�ន្ធងសហប្រ�តិ់�ត់តកិារជាមយួសាា�ន័្ធអន្ធតរជាតិ់ជាជាងជាមួយសាា�័ន្ធ RGC ��ដុែន្ធត
ករណ្ឌីដោន្ធ�គឺអាប្រស័យដោ�ីសាាន្ធភាព័ ឬ ប្រ�ធាន្ធ�ទីពាក់ព័័ន្ធធ។
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ដោ�ងតាមការ�ញ្ញាាក់រ�ស់ ឯកឧត់តម ប្រកាញ់ ត់ូន្ធី ដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នាដោ�ីក ដោគា�ដោ�
នៃន្ធសិកាាសាលាគឺធានាឱ្យយជន្ធរងដោប្រគា� សងគមស៊ីវិិ� និ្ធងអំកពាក់ព័័ន្ធធដោ�ីងដោទីៀត់ ចូូ�រួមឱ្យយ
បាន្ធដោប្រចូីន្ធជាអតិ់�រិមាកំុងការអភិ្នំវិឌ័ឍសកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�សប្រមា�់��ណាក់កា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ឯកឧត់តម បាន្ធ�ដែន្ធថមដោទីៀត់ថ្នា "ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�ប
ដោវិណី្ឌ គឺជាស�ដោ�ងដែ��ដោយីងប្រត់� វិសាឹ�់"។ សដោញ្ជីចត់នាដែ��ដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង�ូចូគាាដោ�យ
ឯកអគគរ�ឋទូីត់បារា�ង ន្ធិងវាគិិន្ធដោ�ីងដោទីៀត់ ដោ�កំុងពិ័ធីិដោ�ីកសិកាាសាលា ដោហីយប្រត់� វិបាន្ធ
ដោ�ីកយកមកស�អាងកំុងអងគសិកាាសាលាទ្ទា�ងមូ�។

�ូចូ�ណ្ឌឌិត់ Sperfeldt ន្ធិងវាគិិន្ធដោ�ីងដោទីៀត់បាន្ធគូស�ញ្ញាាក់ ចូ�ណ្ឌុចូស�ខាន្ធ់ដោនា�គឺ
ការទីទួី�សាោ�់ន្ធូវិសកមិភាព័ដែ��បាន្ធដោធិាីរួចូដោហីយ ឬ ក�ពុ័ង��ដោណី្ឌរការ ដោហីយការព័ប្រង�ងកិចូច
ខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងទ្ទា�ងដោន្ធ�ដែថីមដោទីៀត់ ដោ�ីមបីដោជៀសវាងយកការង្ការ�ដែ��ដោ� "�ដោងកីត់ជាការង្ការ
ថីិី"។ ចូ�ណ្ឌចុូ�ចូូគាាដោន្ធ�បាន្ធដោ�ីកដោ�ងីដោ�កំុងអនុ្ធសាសន៍្ធកំុងរបាយការណ៍្ឌរ�សស់ហដោ�ប្រកម
របាយការណ្ឌ៍ ន្ធិងដោ�កំុងស�ដោណី្ឌរ�ស់ Laura McGrew ន្ធិងប្រកុមជាក់លាក់មួយចូ�ន្ធួន្ធដោ�
ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស ដែ��ដោលាកប្រសីបាន្ធចូងប្រកង។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ��ង្កាាញអ�ពី័ត់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធប្រក�ខ័ណ្ឌឌ
កិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិការ តួ់�ាង�ូចូជា សិកាាសាលា និ្ធងរំ��កដោ�ីងវិិញន្ធូវិអន្ធុសាសន្ធ៍រ�ស់
សហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍ដែ��ដោ�ីកដោ�ីងថ្នា កិចូចសន្ធៃនា ន្ធិងជួ�ប្រ�ជុ�ដែ��ដោន្ធ�ប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីង
ជាដោទីៀងទ្ទាត់់ អាចូថ្នាដោរៀងរា�់�ីដែខមតង។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងកំុងវិគគដោព័ញអងគកំុង
ដោព័�ដោធិាីសិកាាសាលានៃថីៃទីី2 ដោ�យដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ចាន្ធ់ សាត់ ដែ��បាន្ធ�ញ្ញាាក់
កំុងនាមប្រកុមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីថ្នា ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីចូង់ចូូ�រួមប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដែ��ដោន្ធ� 
2 ដោ� 3�ងកំុងមួយឆ្នាំា�។ ក៏��ុដែន្ធត ដោ�យសារធិន្ធធាន្ធថីវិិកាមាន្ធក�ណ្ឌត់់សប្រមា�់សកមិភាព័
ដែ��ដោ�ដោសសស� ់និ្ធងវិសិា�ភាព័មហចិូឆតិាការង្ការធិ�ដោធិង�ូចូបាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុង�ទី�ង្កាាញ
កំុងដោព័�សកិាាសាលា និ្ធងឯកសារដែ��បាន្ធទីទី�ួ ការប្រ�កតួ់ប្រ�ដែជងកំុងចូ�ដោណាមភាគីពាកព់័ន័្ធធ
ន្ធ�ងជ�ឥទីធិព័�អវិិជីមាន្ធដោ�ីឱ្យកាសរួម ដោហីយទី�ន្ធងជានា�ឱ្យយមាន្ធការដែ�កដែខៀកកមិវិិធីិ�ងដែ�រ 
ដែ��ន្ធ�ងដោធិាីឱ្យយខូចូ��់ចីូរភាព័រយ�ដោព័�យូរ។ �ូចូប្រកុមទីី 7 បាន្ធ�ញ្ញាាក់ ដោ�កំុងកិចូចប្រ�ជុ�
ដោព័ញអងគ ភាគីពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់ ក៏�ូចូប្រ�ជាព័�រ�ឋដែ��ខើួ ន្ធ�ត�់ដោសវា ន្ធ�ងទីទីួ�ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ
ព័ីការរួ�រួមចូ�ដោណ្ឌ���ង �ទីព័ិដោសាធិន៍្ធ ន្ធិងធិន្ធធាន្ធដោ�កំុងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម ដោ�យសារដែត់
ចូ�ណ្ឌុចូខាះ�ងប្រ�ទ្ទាក់ប្រកឡាគាារ�ស់អំកចូូ�រួមទ្ទា�ងអស់។ ព័ួកដោគបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ដោងកីត់ថ្នាា�

�បធាានបទរាួមា គ្រោះ�ះលាកាារា�៍ និង
ច��ុច�ពីមាគ្រោះ�ពីៀង
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មួយដោ�ីមបីសហការគាា ដោ�យរួម�ញ្ជីច��សងគមស៊ីវិិ� ន្ធិងសាា�័ន្ធរ�ឋ ស�ដោ�ដោ�ីកកម័ស់ចីូរភាព័
រយ�ដោព័�ដែវិង។

ប្រ�ធាន្ធ�ទីមួយដោទីៀត់ដែ��ទីទីួ�បាន្ធការប្រព័មដោប្រព័ៀងធិ�ដោធិងដែ��គឺពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងវិិធិី�ត�់
ដោសវា��់ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�តាមមូ��ាន្ធ។ �ូដោចំូ� ប្រកុមទីី1 បាន្ធដោសំីថ្នា សមាគមជន្ធរងដោប្រគា�
ដោ�ថ្នាាក់មូ��ាន្ធប្រត់� វិ�ដោងកីន្ធប្រ�សិទីធភាព័ ដោហីយគួរ�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�ទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសដោ�ីមបីជ�រុញ
ឱ្យយ "អំកដោ�មូ��ាន្ធចូូ�រមួ"។ ប្រកុមទីី2 បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង�ញ្ញាា�ចូូគាាដោន្ធ�ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងត់ប្រម� វិការ
�នាាន់្ធរ�ស់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋដោ�បវិណ្ឌីទ្ទា�ងអស់អ�ពី័ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័ (�ើ� វិចូិត់ត និ្ធង�ើ� វិកាយ) 
សប្រមា�ម់ន្ធសុីចាសដ់ោ�កំុងសហគមន៍្ធមូ��ាន្ធរ�ស់ព័កួដោគ។ ប្រកុមទី ី4 បាន្ធដោសំថី្នា សកមភិាព័
នៃន្ធការចូងចា� ន្ធិងការរំ��កវិិញ្ញាាណ្ឌកេន្ធធប្រត់� វិដោធិាីមូ��ាន្ធីយកមិតាមរយ�ការ�ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�
សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងទីីកដែន្ធើងរកាទុីកការចូងចា� ដោ�យដោរៀ�ចូ�តាមរយ�កិចូចសហប្រ�តិ់�ត់តិ
ការជាមួយរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងសហគមន្ធ៍ដោ�មូ��ាន្ធ។ ប្រកុមទីី5 (ក៏មាន្ធការគា�ប្រទីព័ីប្រកុមទីី2) 
បាន្ធដោធិាសី�ដោណី្ឌប្រសដោ�ៀងគាាមួយទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងត់ប្រម� វិការរ�សជ់ន្ធជាតិ់ភាគតិ់ចូ ដោ�យគួរដែត់ចូងប្រកង
�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ពួ័កដោគ ជាឯកសារដោ�មជឈមណ្ឌឌ�ចូងចា�ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍ ន្ធិងដោ�ទីីតា�ង
ឧប្រកិ�ឋកមិ ដែ��អាចូរកាទីុកប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតដែ��ពួ័កដោគបាន្ធដោរៀ�រា�់ដោ�យ�ា�់មាត់់ ដោ�ីមបីទីុក
យកដោ�អ�រ់សំន្ធតភិាព័អន្ធតរជ�នាន់្ធ ន្ធងិសប្រមា�រ់�ំ�កការចូងចា�។ ប្រកុមទី6ី បាន្ធត់សុមូត់ទិ្ទាមទ្ទារ
ឱ្យយសាងសង់ដោចូតិ់យមួយដោ�តាមសហគមន្ធ៍កម័ុជាប្រគ�់ទីីកដែន្ធើង ដោ�ីមបីទីុកកដែន្ធើងចូងចា� ន្ធិង
សប្រមា�់�ដោប្រមីត់ប្រម� វិការសុខភាព័�ើ� វិចិូត់ត ន្ធិង�ើ� វិកាយរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�កប្រមិត់សហគមន្ធ៍។

ភាព័ចា�បាច់ូប្រត់� វិរកាការចូងចា� ន្ធិង�ក់ឱ្យយដោប្រ�ីប្របាស់សប្រមា�់អ�់រំមនុ្ធសីជ�នាន់្ធដោន្ធ� 
ន្ធិងជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយតាមរយ�កមិវិិធីិអ�់រំ សារមន្ធៃីរ ន្ធិងមដោធិាបាយដោ�ីងដោទីៀត់ បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង
ដោ�យប្រកុម និ្ធងវាគិិន្ធជាដោប្រចីូន្ធ ក៏�ូចូជាដោ�កំុងឯកសារដែ��ទីទួី�បាន្ធ។ ប្រកុមទីី4 បាន្ធ
អ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ដោងកីត់�ណាាញឱ្យយបាន្ធដោប្រចូីន្ធដោ�ីមបីរកាទីីតា�ងប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតឧប្រកិ�ឋកមិ ដោ�ទូីទ្ទា�ង
ប្រ�ដោទីស ចូ�ដែណ្ឌកប្រកុមទីី6 បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងថ្នា ការជ�នុ្ធ�ជប្រម�រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិដែត់ជា�ន្ធ
សប្រមា�់ការចូងចា� និ្ធងការអ�់រំមន្ធុសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ។ ប្រកុមទីី7 បាន្ធដោ�ីកចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�កំុង
ន្ធ័យដោ�ីកកម័ស់កិចូចសន្ធៃនាប្រគ�់ជ�នាន់្ធ និ្ធងដោប្រ�ីប្របាស់ការអ�់រំដោ�ីមបីឱ្យយការចូងចា�អ�ពី័រ��
ដែខិរប្រកហម កាន្ធ់ដែត់ដោជឿជាក់ និ្ធងមាន្ធអត់ថន្ធ័យ��់ជ�នាន់្ធនី្ធមួយៗ ដែ��ជាដោរឿយៗមិន្ធដោជឿ
ដោរឿងរាាវិដែ��បាន្ធដោរៀ�រា�់ដោ�យសាចូ់ញាំត់ិ ន្ធិងអំក�នៃទី។ ប្រកុមទីី8 បាន្ធដោ�ឹត់�ញ្ញាាដោន្ធ�កំុង
�រ�ិទីនៃន្ធអ�ដោពី័ហងិា�ើ� វិដោភ្នំទី ន្ធងិដោយន្ធឌ័រ័ រមួទ្ទា�ងការដោរៀ�ការដោ�យ�ងេ�។ អកំដែ��ធាះ�់�ើងកាត់់
អ�ដោពី័ហិងាដែ��ដោន្ធ� ចូង់ឱ្យយមាន្ធការរកាទុីក និ្ធងឱ្យយដោគដោជឿដោ�ីដោរឿងរាាវិរ�ស់ព័ួកដោគ។ ឯកសារ
រ�ស់ YFP, TSGM, និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ��ុបាាណា ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធ�នាា�់ព័ីសិកាាសាលា
បាន្ធយកមកស�អាង ជាមយួន្ធ�ងស�ដោណី្ឌគដោប្រមាងជាកល់ាកជ់ាដោប្រចីូន្ធដោទីៀត់ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងការចូងប្រកង
ឯកសារ�មអិត់អ�ពី័អតី់ត់កា� ន្ធិងការ�ីព័ា�ាយការង្ការប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតតាមរយ�មដោធិាបាយ
ដោ�ីងៗ មិន្ធថ្នាកំុងព័ិព័័រណ្ឌ៍ ការរកាទីុកក�ណ្ឌត់់ដោហតុ់ ភាព័យន្ធតឯកសារ សិកាាសាលា ឬដោ�
កំុងការគា�ប្រទីឱ្យយមាន្ធកមិវិិធិីអ�់រំតាមទីូរស័ព័ៃ។

ចូ��ណ្ឌុចូរួមមួយដោទីៀត់ដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងគឺវិិធិីដោ��ប្រសាយសាាន្ធភាព័ដែ��ដោកីត់ដោ�ីង
ដោ�កំុងសហគមន្ធ៍ជាដោប្រចូីន្ធ ដែ��ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងជន្ធដោ�ីិសរស់ដោ�ជាមួយគាា ��ុដែន្ធតមិន្ធ
ចុូ�សប្រមុងន្ធ�ងគាា �ូចូប្រកុមទីី8បាន្ធដោ�ីកដោ�ីង។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ជាការព័ិត់ណាស់គឺទ្ទាក់ទីងន្ធ�ង
ប្រ�ធាន្ធ�ទីនៃន្ធការដោធិាីមូ��ាន្ធីយកមិ�ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី ��ុដែន្ធតក៏ដោ�ីកដោ�ីងនូ្ធវិ�ញ្ញាាកាន់្ធដែត់

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េត ប្រ�ធាាន�ទរួួម និ�អនុ�ា�ន៍195



ស៊ីជដោប្រ�អ�ព័ីវិិធិីដែ��អាចូសដោប្រមចូបាន្ធ�អ���ុត់។ ប្រ�ធាន្ធ VSS ដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� ដោសំីថ្នា 
ការអ�់រំអាចូដោ�ឹត់ដោ�ីការ�ដោងកីត់អត់តសញ្ញាាណ្ឌដែខិរដោប្រកាយរ��ដែខិរប្រកហម ន្ធ�ងជួយដោ�ីកកម័ស់
សុខ�ុមរមនា និ្ធងទី�់សាាត់់កុ�ឱ្យយអ�ដោពី័ហិងាដោកីត់ដោ�ីងវិិញ។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រស�ដោ�ន្ធ�ងការសិកា
វិ�បធិម៌ និ្ធងអត់តសញ្ញាាណ្ឌវិិជីមាន្ធ ដែ�� ASRIC អ�ពាវិនាវិដោ�កំុងស�ដោណី្ឌដែ��បាន្ធសហគមន្ធ៍
ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសបាន្ធ�ក់ជូន្ធ។ �ូចូដោលាក ហងី វិណ្ឌៈ� បាន្ធ�ញ្ញាាក់ ដោ�ីយុវិជន្ធមិន្ធទីទួី�
បាន្ធការអ�់រំប្រគ�់ប្រគាន់្ធដោទីដោនា� "ប្រ�វិត់តិសាស្ត្រសតរ�ស់ដោយីងន្ធ�ងកាះយជាដោរឿងន្ធិទ្ទាន្ធ" ដែ��គាះន្ធ
ន្ធរណាមាាក់ន្ធ�ងដោជឿដោយីង។

ត់ប្រម� វិការ ដែ��ទី�ន្ធងជា�ង្កាាញទីូដោ����ុត់ដោ�យប្រកុមព័ិភាកា ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ 
ន្ធិងស�ដោណ្ឌីជាដោប្រចូីន្ធគឺជាត់ប្រម� វិការចា�បាច់ូ���ុត់មួយគឺការដែថីទ្ទា�ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��មាន្ធវិ័យ
ចូ�ណាស់ ត់ប្រម� វិការដែ��ប្រត់� វិការខាះ�ងដោ�ងីៗជាដោរៀងរា�ឆ់្នាំា�។ ត់ប្រម� វិការដោន្ធ�ប្រត់� វិបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់
�ាងខាះ�ងដោ�កំុងសុន្ធៃរកថ្នា�ិទីរ�ស់ប្រកុមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�កំុងសិកាាសាលា។ ពួ័កដោគ
បាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយ�ដោងកីត់សមាគមជន្ធរងដោប្រគា�វិ័យចូ�ណាស់ ដែ��សហការគាាជាមួយនៃ�គូដោ�ីមបី
�ក់ដោចូញកមិវិិធីិមួយ�ន្ធដោ��ដោងកីត់មជឈមណ្ឌឌ�មន្ធុសីចាស់ដោ�តាមសហគមន្ធ៍ន្ធីមួយៗ 
និ្ធងឱ្យយវិត់តអារាមដោ�តាមមូ��ាន្ធដោ�ីរតួ់�ាងស�ខាន់្ធដោ�ីការង្ការដោន្ធ� ប្រព័មទ្ទា�ង រួម�ញ្ជីច��
ជន្ធរងដោប្រគា� ដែ��មិន្ធប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់ដោ�យ ឬចូូ�រួមដោ�យ�ា�់ជាមួយ អ.វិ.ត់.ក 
និ្ធង�ត�់ការដែថីទ្ទា�សុខភាព័ និ្ធងដោ�ីកឱ្យយមាន្ធការដោ�ៃរចូ�ដោណ្ឌ���ង និ្ធងអ�់រំយុវិជន្ធជ�នាន្ធ់
ដោប្រកាយដែ��មិន្ធដោជឿដោរឿងរាាវិអ�ព័ីដែខិរប្រកហមដែ��ពួ័កដោគបាន្ធឮ។ ស�ដោណី្ឌចូ�នួ្ធន្ធព័ីរដែ��បាន្ធ
ពិ័ភាកាដោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ� �ត�់ជាត់ប្រមាយ�ើ� វិជាក់ដែសតងសប្រមា�់ដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ង
ត់ប្រម� វិការជាក់លាក់ដោន្ធ� ន្ធិងការទ្ទាមទ្ទារចូង់បាន្ធពី័អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។ ទីីមួយ �ទី�ង្កាាញរ
��ស់ប្រកុមទីី2 ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការយុទីធសាស្ត្រសតពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងអងគការសងគមស៊ីវិិ�ស�ខាន្ធ់ៗ �ូចូជា 
TPO ន្ធិង HelpAge Cambodia ក៏�ូចូជាសាា�័ន្ធរ�ឋ �ូចូជាប្រកុមប្រ��កាជាត់ិគា�ពារសងគម
ជាដោ�ីម។ �ទី�ង្កាាញទីីព័ីរអ�ពី័��ដោណា�ប្រសាយសប្រមា�់�ញ្ញាាដោន្ធ� ដោ�ីញដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុង
ឯកសាររ�ស់ Michael Karnavas ដែ�� DC-Cam បាន្ធ�ក់ជូន្ធដោ�ខាធិិការ�ាន្ធ��ុនាះន្ធ
នៃថីៃដោប្រកាយសិកាាសាលា។ 

ចូ�ណ្ឌុចូចុូងដោប្រកាយ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ជាប្រកុម ន្ធិងជា�ុគគ� ទីទួី�បាន្ធ�ទីធភាព័
ដោប្រចីូន្ធ។ ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធដោគារព័ និ្ធងដោកាត់សរដោសីរសុ�សាយ ដោហីយដោគា�ជ�ហរ�៏មុត់ប្រសួ ចូរ�ស់
ពួ័កដោគកំុងការសដែមតងមត់ិ និ្ធងដែចូករំដែ�កការព័ិត់អ�ព័ីទុីកេ��បាករ�ស់ព័ួកដោគ បាន្ធ�ត�់ឱ្យយព័ួកដោគ
នូ្ធវិអ�ណាចូសី�ធិម៌ ន្ធិង�ញ្ជីចុ��ញ្ជីច���ាងខាះ�ង។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�គួរដោរៀ�ចូ��ដោងកីត់ដោចូញជារូ�រាង។ 
ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីដោ�កំុងប្រកុមទីី2 ដោសំីឱ្យយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោសំីសុ�អភ្នំិបា�ដោខត់ត
គា�ប្រទីដោ�ីកមិវិិធិីជាក់លាក់។ អងគការ ឬសមាគមត់សុូមត់ិជន្ធរងដោប្រគា�ព័ិត់ប្របាក� អាចូដោធិាីការ
ត់សុូមត់ិ�ាងខាះ�ងកាះទ្ទាមទ្ទារត់ប្រម� វិការសប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា� �ូចូជា ការ�ត�់�័ណ្ឌៈសុខភាព័
សមធិម៌ប្រសដោ�ៀងដោ�ន្ធ�ង "�័ណ្ឌៈប្រកីប្រក" ដែ��អំកចូូ�រួមជាដោប្រចូីន្ធនាក់បាន្ធដោសំីកំុងអ��ុងដោព័�
សិកាាសាលា និ្ធងការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ជុ�វិិញករណី្ឌដោន្ធ�។ ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ 
ក៏បាន្ធដោសំីសុ�ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក អនុ្ធវិត់តសកមិភាព័ជាក់លាក់ចុូងដោប្រកាយចូ�ន្ធួន្ធព័ីរកំុងការទីទីួ�សាោ�់
�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ពួ័កដោគ៖ ទីីមួយ ការ�ត�់វិិញ្ញាា�ន្ធ�ប្រត់�ញ្ញាាក់ពី័ការចូូ�រួមរ�ស់ព័ួកដោគ
កំុងនាមជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ន្ធិងទីីពី័រ ព័ិធីិថ្នាាក់ជាត់ិកប្រមិត់ខ័ស់ជាមួយព័ួកដោគ ដោប្រកាម
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អធិិ�ត់ីភាព័ប្រព័�មហាកីប្រត់កម័ុជា។ ដោ�ីសព័ីស�ដោណ្ឌីជាក់លាក់ទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី
ប្រត់� វិការអំកត់សុូមតិ់ដោ�ីមបីជួយដោរៀ�ចូ� ន្ធិងសប្រម�សប្រមួ ���ដោណ្ឌីរការដោនា� ឬដោ�ីមបី�ដោងកីត់
សមាគមជន្ធរងដោប្រគា�។ ដោន្ធ�ព័ិត់ជាអាចូជាត់ួនាទីីមួយសប្រមា�់ VSS កំុងទីប្រមង់អនាគត់ 
�ូចូដែ��បាន្ធពិ័ភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា និ្ធងដោ�កំុងការ�ញ្ជីី�ន្ធដោ�យដោលាក�ណ្ឌឌិត់ ហុុយ 
សមផសី។

ជាការព័ិត់ ដោតី់ VSS រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក អាចូ�ះស់�ត� រដោ�ជាសាា�័ន្ធត់សុូមត់ិអចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍
សប្រមា�់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ�រឬដោទី? មិន្ធមាន្ធអងគការសងគមស៊ីវិិ�ណាមួយ ដែ��អាចូទីទីួ�យក
ដោ�សកកមិដោន្ធ�ដោ�យខើួ ន្ធឯងបាន្ធដោទី ដោ�យសារដោហតុ់��ថីវិិកា ន្ធិង�ញ្ញាាភ្នំ័សតុភារ ន្ធិង
ដោ�យសារកងា��ន្ធៃ�ជាសក�រ�ស់សងគមស៊ីវិិ�។ ដោទ្ទា�ជា�ាងណាក៏ដោ�យ VSS អាចូ
ដោ�ីរត់ួនាទីីដោន្ធ� ដោ�យសារសាវិតារកំុងនាមជា "សាា�័ន្ធដោគសាោ�់" ទ្ទា�ងរ�ឋ ន្ធិងសងគមស៊ីវិិ�
�ូចូគាា �ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធការង្ការដោ�ីកមិវិិធិីដែ��ទីទីួ�បាន្ធមូ�និ្ធធិិអន្ធតរជាត់ិ និ្ធងដោករ�ដោ�ះ�
ទីទួី�សាោ�់កំុងចូ�ដោណាមជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំកត់សុូមតិ់។ សាា�័ន្ធនាដោព័�អនាគត់អាចូប្រត់� វិ
បាន្ធចាត់់ទីុកជាអំកត់សុូមតិ់សាធារណ្ឌ� ឬ ជាសាា�័ន្ធប្រត់ួ ត់ពិ័និ្ធត់យ ដែ����ដោព័ញការង្ការជ�នួ្ធស
ជន្ធរងដោប្រគា�ដោ�ប្រគ�់វិិស័យសាធារណ្ឌ� និ្ធងឯកជន្ធ។ សាា�័ន្ធដោន្ធ�ន្ធ�ងប្រត់� វិរកាភាព័ឯករាជយ
ដែ�ំកន្ធដោ�បាយ ក៏��ុដែន្ធតកំុងដោព័�ដែត់មួយមាន្ធការទីទីួ�សាោ�់ព័ីរាជរ�ាភ្នំិបា� ដោហីយអាចូ
មាន្ធ�ទីធភាព័ទីទីួ��ថីវិិការ�ឋមួយចូ�ន្ធួន្ធ�ងដែ�រ។ ចូ�ណ្ឌុចូចូុងដោប្រកាយ សាា�័ន្ធដោន្ធ�គួរដែត់មាន្ធ
ការិ��័យសាខាដោ�ប្រគ�់ដោខត់តកំុងប្រ�ដោទីស។ មូ�ន្ធិធិិ�ដែន្ធថមដោទីៀត់អាចូនៃរអង្កាោសតាមថីវិិកា
ស�បុរសធិម៌កំុងប្រសុក និ្ធងអន្ធតរជាត់ិ ក៏�ូចូជាការ�ត�់មូ�ន្ធិធិិព័ីមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិដោ�កំុង
��ណាក់កា����ូងរ�ស់ខើួ ន្ធ។ ដោ�ីមបីអាចូដែប្រ�កាះយ�ូដោចំូ�បាន្ធ VSS ប្រត់� វិការធិន្ធធាន្ធកាន្ធ់ដែត់
ដោប្រចូីន្ធនាដោព័�ដោន្ធ� រួមទ្ទា�ង�ុគគ�ិកដែ��មាន្ធធិន្ធធាន្ធដោព័ញដោ�ញ ន្ធិងដោ�សកកមិ�ចូចុ�បន្ធំភាព័ 
ន្ធិងវិិសា�ភាព័នៃន្ធការង្ការ។ រយ�ដោព័�ដែ��ដោ�ដោសសស�់គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់ដោ�ីមបីជា
មូ��ាន្ធប្រគ��សប្រមា�់សាា�័ន្ធត់សុមូត់ជិន្ធរងដោប្រគា�អចិូនៃស្ត្រន្ធតយ៍ ដែ��ន្ធ�ង�ន្ធតវិត់តមាន្ធដោ�យឯករាជយ
ព័ី អ.វិ.ត់.ក �នាា�់ពី័��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់បាន្ធ�ញ្ជីច�់។

ប្រ�ធាន្ធ�ទីទីូដោ� និ្ធងចូ�ណ្ឌុចូប្រព័មដោប្រព័ៀងគាា អាចូសដោងេ�ដោ�កំុងប្រ�ដោភ្នំទីត់ប្រម� វិការ និ្ធង
ដោគា�ដោ��ូចូខាងដោប្រកាម៖

សឹា�់ ន្ធិងរួម�ញ្ជីច��ស�ដោ�ងរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងឱ្យយព័ួកដោគចូូ�រួមជានៃ�គូអភ្នំិវិឌ័ឍន៍្ធ
កមិវិិធិី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។

អភ្នំរិកីស�ដោ�ងរ�ស់ពួ័កដោគសប្រមា�ម់នុ្ធសីជ�នាន់្ធដោប្រកាយ និ្ធងការអ�់រំនាដោព័��ចូចុ�បន្ធំ 
តាមរយ�ប្រ�វិត់តិដោរឿងរាាវិ�ា�់មាត់់ ន្ធិងមដោធិាបាយដោ�ីងដោទីៀត់ និ្ធងដោ�ីកកម័ស់ការសន្ធៃនាអន្ធតរ
ជ�នាន្ធ់។

�ដោងកតី់កមវិិធីិិអ�់រំដោ�តាមសាលាដោរៀន្ធ ន្ធងិសាក�វិទិីា�យ័ដោ�យ�ក�់ញ្ជីច��ធិន្ធធាន្ធ 
LDC, TSGM, អងគការសងគមស៊ីវិ�ិ�បីៗ និ្ធងមជឈមណ្ឌឌ�រំ��កការចូងចា�។; 
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ដោ�ីកកម័ស់ការចូូ�រួមជាមួយសហគមន្ធ៍មូ��ាន្ធ និ្ធងឱ្យយមាន្ធមស្ត្រន្ធតី�ដោង្កាោ�សប្រមា�់
ការសន្ធៃនា ការចូងចា� ន្ធិងការ�ី��ា។

ព័ប្រងីកវិិសា�ភាព័នៃន្ធសាាន្ធភាព័ជាជន្ធរងដោប្រគា� ដោ�យគិត់គូរព័ីរ�ួស�ើ� វិចូិត់តប្រ�ដោ��
ចូ�ដោពា� ប្រ�ជាជន្ធវិយ័ដោកងិ រួមទ្ទា�ងកូន្ធៗរ�សអ់ត់តី់ចារ ីន្ធងិរំ��កដោ�ងីវិញិន្ធវូិរ�សួ�ើ� វិចិូត់តដែ��
ជាសមាះធិដោ�ីសហគមន្ធ៍ដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស។ 

ទីទី�ួសាោ�់ និ្ធងដោ�ើយីត់�ដោ�ន្ធ�ង�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធ ន្ធងិត់ប្រម� វិការជាកល់ាក់រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�-
អំករសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ង្កាយរងដោប្រគា� រា�់តា�ងពី័អំករសរ់ាន្ធមាន្ធជីវិតិ់ព័ ីSGBV រហតូ់��់សមាជិក
ប្រកុមជន្ធមាន្ធពិ័ការភាព័ �ូចូជា ជន្ធជាត់ិភាគត់ិចូ សាសនា �ើ� វិដោភ្នំទី។

ដោ�ើីយត់�ភាព័ចា�បាចូ់ដែ���ន្ធតប្រត់� វិការសប្រមា�់ដោសវា�ើ� វិចូិត់ត ន្ធិងការដែថីទ្ទា�សុខភាព័
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ចាស់ៗ ន្ធិង

ដោ�ីកកម័ស់ចូីរភាព័ តាមរយ�ការអភិ្នំវិឌ័ឍដោវិទិីកាសហការ ការដោរៀ�ចូ�កមិវិិធិីស�ខាន់្ធៗ 
ការកសាងសមត់ថភាព័ ន្ធិងការប្រ�មូ��តុ�ធិន្ធធាន្ធ ដោ�ីមបី�ដោប្រមីកមិវិិធីិរយ�ដោព័�ដែវិងសប្រមា�់
ជន្ធរងដោប្រគា� ក៏�ូចូជាត់ប្រម� វិ�ើងជ�នាន្ធ់។
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ដោយងីដោម�ីដោ�ញីចូាសណ់ាសថ់្នា ជន្ធរងដោប្រគា� អកំពាកព់័ន័្ធធ ន្ធងិអកំត់�ណាង ចូងច់ូ�ូរមួ
ដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការចា�បាចូ់កំុងការក�ណ្ឌត់់ថ្នាដោត់ីកមិវិិធិីណាមួយន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទី ន្ធិងអនុ្ធវិត់ត
ជាដែ�កំមួយដោ�កំុង��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស� ់នៃន្ធ អ.វិ.ត់.ក។ ទីសីន្ធ�រ�ស់ព័កួដោគប្រត់� វិ
បាន្ធប្រ�មូ�រចួូដោហយី ដោហយី�ចូចុ�បន្ធមំាន្ធ�ណាាញដែ��មាន្ធប្រសា�់ ដោ�ីមបធីានាឱ្យយមាន្ធការ�ន្ធត
ព័ដិោប្រគា�ដោ����់ន្ធត�ន្ធដោ�អភិ្នំវិឌ័ឍកមវិិធិិពីាក់ព័ន័្ធធ។ កចិូចការដែ��មនិ្ធសវូិចូាសដ់ោ�ដោ�យីគឺ
ដែ�ន្ធការ�ត�ម់�ូន្ធធិិ ិន្ធងិប្រគ�ប់្រគងសកមភិាព័ និ្ធងកមវិិធិិដីែ��សកដសិម �ូចូបាន្ធដោសំដីោ�ីងកំុង
ទី�ព័រ័ទ្ទា�ងដោន្ធ� ដែ��សដោងេ�សកិាាសាលា ន្ធងិស�ដោណ្ឌមីនុ្ធ និ្ធងដោប្រកាយប្រព័�ត់តកិារណ្ឌស៍កិាាសាលា។ 
ស�ដោ�ងជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធងិអកំពាកព់័ន័្ធធ គួររួម�ញ្ជីច��ដោ�កំុងចូ�ណ្ឌចុូពិ័ភាកាទ្ទា�ងដោន្ធ�។ អ.វិ.ត់.ក 
គរួដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការរ�សខ់ើួ ន្ធដោ�យ�ា�់ ន្ធងិត់មាះភាព័។ ��ដោណ្ឌរីការថីវិកិាសប្រមា�់��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ អាចូដែ�អកដោ�ធីិន្ធធាន្ធដែ��ជាថីវិកិាដោប្រត់ៀមសប្រមា�ក់ារចូ�ូរមួកិចូចការទីដូោ� 
ដោហយីជាព័ដិោសស   ក៏ជាការមគគុដោទីសកស៍ប្រមា�ក់ារ�ត�ម់�ូន្ធធិិ�ិ�ក់មវិិធិិយីតុ់តធិិម៌អន្ធតរកា�
�ងដែ�រ។52

ខែ�នកាារា�ុទធសាា�សាីសា�មាាប់��និតា
�ី� ចគ្រោះ�ីើមាគ្រោះ�ីះតាគ្រោះលាើជនរាងគ្រោះ��ះ�កាំ�ង
ដ្ឋា��ាកា់កាាលាខែដ្ឋាលាគ្រោះនៅគ្រោះសាសាសាលា់

Paige Arthur ន្ធិង Christalla 
Yakinthou, ការ�ត�់មូ�ន្ធិធិយិុត់តិធិម៌
អន្ធតរកា�: មគគុដោទីៃសក៍សប្រមា�់ការចូ�ូរួម
រ�ស់សងគមស៊ីវិ�ិ, ការប្រសាវិប្រជាវិសកមិភាព័
សាធារណ្ឌ�, ឆ្នាំា� 2015។ សូមដោមី��ងដែ�រ 
Laura McGrew, "កម័ុជា," ជ�ព័ូកដោ�កំុង 
យុត់តិធិម៌អន្ធតរកា� ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ ន្ធិងសងគម
ស៊ីវិិ�៖ ការត់ភាា�់ដែ��ខកខាន្ធ, Eds. 
Paige Arthur, P ន្ធិង Christalla 
Yakinthou, Cambridge University 
Press, ឆ្នាំា�2018។
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ម្មគ្រោះធាាះបាាយទំា�ង3 ខែ�លាអំាចគ្រោះ�បើ�បាាស្តី់រួម្ម

��រ� "នៃផទកាំ�ង"

ដែ�� អ.វិ.ត់.ក ប្រគ�់ប្រគង និ្ធង�ត�់មូ�និ្ធធិ�ិ�់កមវិិធិិទី្ទា�ងអស់ដោ�យ
�ា�។់ គ�រដូោន្ធ�មនិ្ធអាចូដោប្រ�បី្របាសស់ប្រមា�ក់មវិិធីិិដោសៃរីដែត់ទ្ទា�ងអស់ �ចូូ
បាន្ធពិ័ភាកាដោ�កំុងរបាយការណ្ឌដ៍ោន្ធ�ដោទី ដោ�យសារ�គុគ�កិ អ.វិ.ត់.ក 
មាន្ធចូ�ន្ធនួ្ធកប្រមិត់កំុង��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស� ់ដោហយីសងគម
ស៊ីវិ�ិ ន្ធងិនៃ�គរូ�ឋប្រត់� វិការមាន្ធជ�នាញកាន្ធដ់ែត់ដោប្រចូនី្ធកំុងការអនុ្ធវិត់តគដោប្រមាង
ដែ��ដោន្ធ�។ ដោ�សីព័ដីោន្ធ� អ.វិ.ត់.ក ទីទី�ួថីវិកិាមយួដែ�កំព័ថីីវិកិា��ិភាគ
កម័ុជា និ្ធងដោ�យថីវិកិាសិប័្រគចូតិ់តពី័អន្ធតរជាតិ់ �ដូោចូំ� អ.វិ.ត់.ក ព័�ងដែ�អក
ដោ�ថីីវិកិា ន្ធងិម�ូន្ធធិិ ិដែ��ខើួ ន្ធទីទួី�បាន្ធព័តី់អួងគខាងដោប្រ� និ្ធងអកំដោធិាី
ដោសចូកតសីដោប្រមចូ។ ��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស� ់ប្រត់� វិបាន្ធដោគរពំ័�ង
ថ្នាន្ធ�ងដោ�ញីថីយចូុ�សកមភិាព័ ដែ����ដោណ្ឌរីការ ទីទី�ួម�ូន្ធធិិ ិន្ធងិ
ប្រគ�់ប្រគង�ា�ដ់ោ�យ អ.វិ.ត់.ក �ូដោចូំ� គ�រដូោន្ធ�ហាក�ូ់ចូជាមនិ្ធដោជាគជយ័
កំុងកមិវិិធិីភាគដោប្រចូីន្ធដោទី។

ដោ�យដោហតុ់ថ្នា ដោយងីបាន្ធចូូ�រមួកំុង��ដោណី្ឌរការពិ័ដោប្រគា�
ដោ��� ់ន្ធងិសិកាាសាលារហូត់មក��ដ់ោព័�ដោន្ធ� ដោ�ខាធិិការ
�ាន្ធបាន្ធយ�់ចូាសថ់្នា ទី�ន្ធងអាចូមាន្ធវិធីិិសាស្ត្រសតសកានឹ្ធពុ័�
ចូ�នួ្ធន្ធ 03 សប្រមា�់ការដោប្រត់ៀមដោរៀ�ចូ� និ្ធង�ត�់មូ�ន្ធិធិិ��់
កមិវិិធិីនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក។ 
�ទីធ��ជាកដ់ែសតងដោ�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
ទី�ន្ធងន្ធ�ងប្រត់� វិបាន្ធដោរៀ�ចូ�ដោ�ីង ដោ�យដែ�អកដោ�គី�រមូ�ឌូ័�ុជាដោប្រចូនី្ធ 
ដោហីយមិន្ធដែមន្ធដោ�ីដែត់ប្រក�ត់យប្រកមមួយសប្រមា�់ដោប្រ�ីដោ�ីកមិវិិធីិ
ទ្ទា�ងអស់នៃន្ធមខុង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោនា�ដោទី។ មដោធិាបាយ
ទ្ទា�ង 03 ដែ��អាចូដោប្រ�ីប្របាស់រួមមាន្ធ�ូចូខាងដោប្រកាម៖
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��រ� "ទំទួំលាកាារយលា់�ពីម្ម" 

ដែ�� អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�រា�់ គា�ប្រទី និ្ធងទីទីួ�សាោ�់គដោប្រមាង ឬកមិវិិធិី 
ដែ��សមប្រស�ដោ�ន្ធ�ងដោ�សកកមិដោ�កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�
ដោសសស� ់ជាសាធារណ្ឌ�។ អ.វិ.ត់.ក ជយួដែសាងរកសាះន្ធទី�នាក់ទី�ន្ធង
សប្រមា�់ការ�ត�ម់�ូនិ្ធធិ ិឬ ការគា�ប្រទី ដោហយី អ.វិ.ត់.ក ក�៏ត�ស់មាារ�
ទ្ទា�ងឡាយដែ��ខើួ ន្ធអាចូ�ត�់ជូន្ធដោ�កំុង�ណ្ឌៈសាររ�ស់ខើួ ន្ធ �ត�់
ទីីតា�ងដោ�កំុង�រិដោវិណ្ឌសាលារ�ស់ខើួ ន្ធ ឬ ការចូូ�រួមរ�ស់�ុគគ�ិក
ត់ិចូត់ួចូ���ុត់កំុងការង្ការ�ីព័ា�ាយ ន្ធិងជ�រុញគដោប្រមាង ��ុដែន្ធតមិន្ធ�ត�់
ហរិញ្ជីញ�បទ្ទាន្ធ��់អកំអន្ធវុិត់ត ឬ ចូ�ូរមួ�ាងសកមដិោ�កំុងកមវិិធីិិដោនា�
ដោ�យី។ អ.វិ.ត់.ក ន្ធ�ងដោប្រ�ីប្របាស់អ�ណាចូដោកា�ប្រ�ជុ� ន្ធងិ�ណាាញរ�ស់
ខើួ ន្ធដោ�កំុង RGC ន្ធងិកំុងចូ�ដោណាមមាាស់ជ�ន្ធយួអន្ធតរជាតិ់ ដោ�មីបគីា�ប្រទី
��ក់ារអន្ធវុិត់តកមវិិធីិិទ្ទា�ងដោន្ធ�។ ទីប្រមងដ់ែ���ទីដោន្ធ�ក៏អាចូចាត់ទ់ីកុថ្នា
ជាការព័ប្រងកីវិធិិដីែ�� អ.វិ.ត់.ក ប្រគ�ប់្រគងគដោប្រមាងស�ណ្ឌងកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
002 ដែ��គដោប្រមាងនានាប្រត់� វិបាន្ធគា�ប្រទីជានិ្ធមិត់តរូ�ដោ�យត់ុលាការ 
ឧ�ត់ថមភថីវិិកាទ្ទា�ងប្រសុងដោ�យមាាស់ជ�ន្ធួយពី័ខាងដោប្រ� និ្ធងអន្ធុវិត់ត
ដោ�យនៃ�គូខាងដោប្រ�ដោប្រកាម�ប័្រត់នៃន្ធគដោប្រមាងស�ណ្ឌង។ ដោទ្ទា��ជីា�ាងដោន្ធ�
កតី ដោយងីសូមដោសំីឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ខិត់ខ�ប្រ��ងចូូ�រួមសកមិដែថីមដោទីៀត់កំុង
ការអន្ធុវិត់តកមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ�ជាងការ�ត�់ស�ណ្ឌង។ 

��រ� "ស្តីហ៊ុ�បត្តិបត្តីិកាារ" 

ដែ�� អ.វិ.ត់.ក ដោធិាីការរួមគាាជាមួយអងគការនៃ�គូកំុងប្រសុក ឬ សាា�័ន្ធ
នៃ�គអូន្ធវុិត់ត ដែ�� អ.វិ.ត់.ក ជាអកំ�ត�ក់ារគា�ប្រទីជាយន្ធតការ�ត�ម់�ូន្ធធិិិ 
និ្ធង/ឬដែ�ំកធិន្ធធាន្ធមន្ធុសី សមាារ� ឬការចូ�ូដោប្រ�ីដោមី�ឯកសារ និ្ធង
�ណាាញ។ ការង្ការដោន្ធ�អាចូរា�់�ញ្ជីច��ទ្ទា�ងការ�ណ្ឌឹ���ណាា��គុគ�ិក 
អ.វិ.ត់.ក ដោ�មីបសីហការសកមដិោ�គីដោប្រមាងដែ��ប្រត់� វិបាន្ធអនុ្ធវិត់តដោ�កំុង
មុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់ជាមួយអងគការនៃ�គូ ឬ ការង្ការដោន្ធ�អាចូ
ជាការ�ត�់ធិន្ធធាន្ធស�ខាន្ធ់ៗ  ដោ�មីបគីា�ប្រទី��ក់ារអភិ្នំវិឌ័ឍ�ណ្ឌៈសារ ឬ
សមត់ថភាព័�ដោចូចកដោទីសរ�សន់ៃ�គ។ូ វាក៏អាចូរមួ�ញ្ជីច��ការអនុ្ធវិត់តកមវិិធីិិ
ទ្ទា�ងប្រសុងដោ�យអងគការនៃ�គ ូ��ដុែន្ធតដោ�យមាន្ធការ�ត�់ម�ូន្ធធិិតិាមរយ�
យន្ធតការ អ.វិ.ត់.ក។ ដោទ្ទា��ជីាការង្ការដោន្ធ�អាចូប្រត់� វិការចូ�ណាយ�ដែន្ធថម
ពី័អងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ វាអាចូមាន្ធហានិ្ធភ័្នំយត់ិចូតួ់ចូសប្រមា�់មាាស់
ជ�ន្ធួយ ប្រ�សិន្ធដោ�ីមូ�ន្ធិធិិ�ើងកាត់់សាា�័ន្ធអងគការសហប្រ�ជាជាត់ិ
ប្រស�ចូា�់ ជាជាងដោ�យ�ា�់ដោ�កាន្ធ់អងគការអន្ធុវិត់ត។

/ សេ�ចក្តីី��សេ�េត ប្រ�ធាាន�ទរួួម និ�អនុ�ា�ន៍201



ឯ.ឧ មីកាមី មាាសាហុ�រ�ូ ឯកអគគរាជទីូត់ជ��ុន្ធ ន្ធិង
សហប្រ�ធាន្ធប្រ�ដោទីសជាមិត់ត អ.វិ.ត់.ក ក�ព័ុងដែថីើង
សុន្ធៃរកឋា�ិទីដោ�នៃថីៃទីី3 នៃន្ធសិកាា�សាលា ។ 

ដោលាក ស�ម សុរិ�ា មស្ត្រន្ធតីចូា�់អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង 
អំកសប្រម�សប្រមួ �ប្រកុម ចូ�ូរួមព័ិភាកា ជាមួយ
សិកាាកាម ដោ�នៃថីៃទីី1 នៃន្ធសិកាាសាលា ។

ដោលាក ដោព័ជ អងគ ដោមធាវិីនា� មុខត់�ណាងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ក�ពុ័ងសឹា�់ការដោធិាី�ទី �ង្កាាញ កំុងព័ិធិី
�ិទីសិកាាសាលា ដោ�នៃថីៃទីី3 នៃន្ធសិកាា�សាលា ។ 



ប្រកុមទីី 3 ដោ�កំុងវិគគសិកាាសាលា ក៏បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ពី័ត់ប្រម� វិការដោ�ីមបីដោចូៀសវាង 
"ការដោប្រជៀត់ដែប្រជកដោ�សកកមិ" ដោហីយបាន្ធដោសំីថ្នា ត់ួនាទីី�៏�អ���ុត់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ដោ�កំុង
គដោប្រមាងជាដោប្រចូីន្ធដោន្ធ� អាចូការត់សុូមត់ិសុ�ជ�ន្ធួយថីវិិកាពី័រាជរ�ាភ្នំិបា� ឬមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ 
ន្ធងិការព័ប្រងីកសកមភិាព័រ�សអ់ងគភាព័ដោ�ីងដោទីៀត់។ ស�ដោណី្ឌរ�ស ់YRDP �នាា�់ពី័សិកាាសាលា 
បាន្ធ�ង្កាាញឱ្យយដោ�ីញជាថីិីមតងដោទីៀត់អ�ពី័ការចា�បាចូ់ឱ្យយ អ.វិ.ត់.ក ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការចាកដោចូញ
ចុូងដោប្រកាយរ�ស់ខើួ ន្ធ កំុងដោព័�ខើួ ន្ធចូ�ូ���់�ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ សមាហរណ្ឌកមិ 
ន្ធិងភាព័ស៊ីសង្កាាក់គាាដោ�ទីូទ្ទា�ងសាា�័ន្ធរ�ឋ និ្ធងសាា�័ន្ធមិន្ធដែមន្ធរ�ាភិ្នំបា� គួរដែត់�ត�់ព័័ត់៌មាន្ធ
អ�ព័ី�ញ្ញាានៃន្ធការ�ត�់មូ�និ្ធធិិ និ្ធងការប្រគ�់ប្រគង។

ដោយីងមិន្ធគា�ប្រទី ឬ ��ិដោសធិវិិធិីណាមួយខាងដោ�ីដោនា�ដោទី ��ុដែន្ធតដោយីង�ង្កាាញវិិធីិទ្ទា�ងដោន្ធ�
កំុងរបាយការណ្ឌ៍ ប្រ�ក�ដោ�យត់មាះភាព័ ដោ�ីមបីឱ្យយអំកពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់ចា�់ដោ�តីមពិ័ចារណា
ឱ្យយបាន្ធហិត់់ចូត់់កំុងការដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការសប្រមា�់��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ មិន្ធដែមន្ធ
ប្រគាន់្ធដែត់ថ្នាដោត់ីខើួ ន្ធន្ធ�ងគា�ប្រទីកមិវិិធិីទ្ទា�ងដោន្ធ���ុដោណាះ�ដោទី គឺប្រត់� វិគិត់ថ្នាន្ធ�ងដោធិាី�ូចូដោមតចូ�ងដែ�រ។ 
�ូចូបាន្ធគូស�ញ្ញាាក់ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ� មិន្ធមាន្ធវិិធីិសាស្ត្រសត "មួយប្រត់� វិប្រគ�់សាាន្ធភាព័" 
ដោនា�ដោទី ដោហីយវិិធិីសាស្ត្រសត�៏�អ���ុត់ន្ធ�ងប្រត់� វិក�ណ្ឌត់់សប្រមា�់កមិវិិធីិមួយៗ។ អងគការ និ្ធងសាា�័ន្ធ
អន្ធុវិត់ត ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ មាាស់ជ�ន្ធួយព័ីខាងដោប្រ� រាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិង 
អ.វិ.ត់.ក គួរព័ិចារណាដោ�យដោ�ីកចូ�ហន្ធូវិមដោធិាបាយ�៏�អ���ុត់ ដោ�ីមបី�ដោប្រមីដោសចូកតីប្រត់� វិការ
រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�។ ត់មាះភាព័ ន្ធិងគណ្ឌដោន្ធយយភាព័គួរ�ដោងកីត់ដោ�ីងដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ�។ 
ដោយីងគា�ប្រទីឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមពី័ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំកត់�ណាងរ�ស់ព័ួកដោគដោ�កំុង��ដោណ្ឌីរការ
ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ �ូចូបាន្ធដោរៀ�រា�់ខាងដោ�ី និ្ធង�ូចូបាន្ធដោ�ីកជាឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ដោ�កំុងការដោរៀ�ចូ�
សកិាាសាលាជន្ធរងដោប្រគា�។ ដោយងីកក៏ត់់សមាោ��់ងដែ�រន្ធវូិស�ណ្ឌមូព័រជាដោប្រចូនី្ធដោ�កំុងសិកាាសាលា 
ន្ធងិដោ�កំុងស�ដោណី្ឌរ�សប់្រកុមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសថ្នា គួរដែត់មាន្ធសាា�ន័្ធប្រត់ួ ត់ព័និិ្ធត់យចូូ�រួម��ដោណី្ឌរការ
ដោធិាដីោសចូកតសីដោប្រមចូដោ�ី�ញ្ញាាដោចាទីនៃន្ធការ�ត�មូ់�និ្ធធិដិោ�កំុង��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�។់

ដោយីងក៏ដោសំីឱ្យយភាគីពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់មកព័ីសងគមស៊ីវិិ� សាា�័ន្ធរ�ឋ និ្ធង អ.វិ.ត់.ក 
ស�អាងដោ�ីសុទី�ិឋនិិ្ធយម និ្ធង�ទីធ��នៃន្ធសកិាាសាលា�៏មមាញ�កកា�ពី័ដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022។ 
ប្រព័�ត់តិការណ្ឌ៍ដោនា�បាន្ធ�ង្កាាញពី័ថ្នាមព័�ដែ��ដោ��ន្ធតមាន្ធ �នាា�់ព័ី អ.វិ.ត់.ក ��ដោណី្ឌរការង្ការ
រយ�ដោព័�ជាង 15ឆ្នាំា�ក៏ដោ�យ ដោហីយវា�ង្កាាញឱ្យយដោ�ីញថ្នា ការនៃចូំប្រ�ឌិ័ត់ ដោកីត់ដោចូញពី័
កិចូចសហការ ន្ធិងការដោ�ីកចូ�ហ ន្ធិងការជួ�ជុ�ញ�កញាំ�់ជាងមុន្ធ។ វាហាក់�ូចូ�ង្កាាញថ្នា 
អ.វិ.ត់.ក ទីទីួ�សាោ�់ដែ�ន្ធក�ណ្ឌត់់នៃន្ធសមត់ថភាព័រ�ស់ខើួ ន្ធ ដោហីយមាន្ធ��ណ្ឌង�ន្ធតដែសាងរក
អំកជ�នាញកម័ុជា ន្ធិងអន្ធតរជាត់ិ ដោ�ងតាមភ្នំ័សតុតាងដោ�កំុងការអ�ពាវិនាវិនាដោព័�ថីិីៗដោ�ីមបី
�ង្កាាញព័ីចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍ ដោ�ីមបីរួមចូ�ដែណ្ឌក��់គ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ដែ��មាន្ធ��ណ្ឌង�ន្ធតប្រ�មូ�ធាត់ុចូូ�ព័ីអំកជ�នាញដែ��មាន្ធសាវិតារការង្ការចូប្រមុ� 
។ ដោយីងដោ�ីកទី�កចូិត់តជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងអំកត់�ណាងរ�ស់ព័ួកដោគឱ្យយទ្ទាញអត់ថប្រ�ដោ�ជន៍្ធព័ីឱ្យកាស
ទ្ទា�ងដោន្ធ� ដោ�ីមបី�ត�់ធាត់ុចូូ� ន្ធិងឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមកាន់្ធដែត់ដោប្រចីូន្ធ ន្ធិងដោ�ីមបីចូូ���ណាក់កា�
ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ដោ�យសដោប្រមចូ�ទីធ���ូចូគាា �ូចូដោ�កំុងសិកាាសាលា។

ដោ�ីមបីធានាថ្នា ថ្នាមព័� ន្ធិងសុទីិ�ឋិនិ្ធយមដោន្ធ�អាចូអន្ធុវិត់តដោ�មុខ ចា�បាចូ់ប្រត់� វិមាន្ធ
ប្រក�ខ័ណ្ឌឌកិចូចសហការ ការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ ន្ធិងការឯកភាព័គាាតាមដែ��អាចូដោធិាីដោ�បាន្ធ។ 
�ូចូបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុងស�ដោណី្ឌនៃន្ធប្រកុមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីសដោ�កំុងឧ�សម័័ន្ធធ 7 "ប្រកុមប្រ��កា

UNAKRT, "Expressions of interest to 
contribute to ECCC residual initiatives" 
(28 June 2022), accessible as of 
15 July 2022 at: <http://www.
unakrt-online.org/sites/default/files/
EOICMS202202_ 0.pdf>.
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ប្រ��កាដោ���់ដែ��បាន្ធដោប្រជីសដោរីសដោ�យប្រ�ុងប្រ�យ័ត់ំ និ្ធងប្រ�ក�ដោ�យត់មាះភាព័ អាចូជួយ
ធានាថ្នា គដោប្រមាងប្រត់� វិបាន្ធដោប្រជីសដោរសីដោ�យដែ�អកដោ�ីការបារមភ ន្ធងិ��ប្រ�ដោ�ជន្ធរ៍�ស់ប្រ�ជាជន្ធ
កម័ុជា"។ ប្រក�ខ័ណ្ឌឌណាមួយក៏ដោ�យគួរ�ត�់អាទិីភាព័���ូងដោ�ីការដោធិាីដែ�ន្ធការ ន្ធិងការ
ប្រត់ួ ត់ព័ិន្ធិត់យដោ�ីការចូូ�រួមដោ�កំុងមុខង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ជាមួយ
ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធិងអំកពាក់ព័័ន្ធធ ��ុដែន្ធតកំុងរយ�ដោព័�ដែវិង ដោយីងអាចូ�ដោងកីត់សាា�័ន្ធត់សុូមត់ិរ�ស់
ជន្ធរងដោប្រគា�ជាអចូនិៃស្ត្រន្ធតយ ៍និ្ធងឯករាជយ ដែ��ជាអំកប្រត់ួ ត់ពិ័និ្ធត់យឯករាជយដោធិាជីាត់�ណាងជន្ធរងដោប្រគា�-
អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ដែ��មាន្ធវិ័យចូ��ណាស់ និ្ធងដែ��មាន្ធ�ណាាញការិ��័យដោ�ទីូទ្ទា�ង
ប្រ�ដោទីស។ សាា�័ន្ធប្រត់ួ ត់ពិ័ន្ធិត់យដោន្ធ�ក៏អាចូរួមចូ�ដែណ្ឌក��់ការ�ដោងកីត់សាា�័ន្ធត់សុូមតិ់ជន្ធរងដោប្រគា�
ជាអចូិនៃស្ត្រន្ធតយ៍ កំុងនាមជាប្រកុមប្រ��កាភ្នំិបា� ឬទីីប្រ��កា។ ប្រ�សិន្ធដោ�ី�ដោងកីត់ប្រក�ខ័ណ្ឌឌពិ័ដោប្រគា�
ដោ���់ដោ�ីកចូ�ហព័ិត់ប្របាក� ដោនា���ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោន្ធ�អាចូព័ប្រង�ងសាះរត់ី
នៃន្ធកិចូចសហការ ការចូូ�រួម និ្ធងសាមគគីភាព័ �ូចូអំកចូូ�រួមសិកាាសាលាបាន្ធដោសំីសុ�។ ដោ�ីមបី
គា�ប្រទីកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ� និ្ធងការខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងរ�ស់អងគការសងគមស៊ីវិិ� និ្ធងសាា�័ន្ធ
ទ្ទា�ងឡាយដែ��ព័ា�មដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ងស�ដោណី្ឌ ន្ធិងត់ប្រម� វិការរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� អ.វិ.ត់.ក 
អាចូព័�ងដែ�អកដោ�ីអ�ណាចូដោកា�ប្រ�ជុ� និ្ធងតួ់នាទីីន្ធដោ�បាយដែត់មួយគត់់រ�ស់ខើួ ន្ធកំុងការប្រ�មូ�
�តុ�ទ្ទា�ងរាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងសហគមន្ធ៍អន្ធតរជាត់ិ។

មុន្ធដោព័�ប្រ�កាសសា��ីកាចូុងដោប្រកាយកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 002/02 ន្ធិងការ�ញ្ជីច�់
��ណាក់កា�ត់ុលាការរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ស�ខាន់្ធដោនា�គឺ អ.វិ.ត់.ក ចា�់ដោ�តីមគូសវាស ន្ធិងដោរៀ�ចូ�
កមិវិិធិីដែ��បាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ ន្ធិងឯកសារដោ�ីងដោទីៀត់។ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងមាាស់
ជ�នួ្ធយប្រត់� វិពិ័និ្ធត់យដោមី�ថ្នាដោតី់កមិវិិធីិណាខើ�ដែ��ដោប្រត់ៀមរួចូជាដោប្រសចូដោ�ីមបីអនុ្ធវិត់តភាះមៗ ដោហីយ
កមិវិិធិីណាខើ�ដែ��ប្រត់� វិការដោព័��ន្ធតប្រសាវិប្រជាវិ ឬ ដោរៀ�ចូ�ដែ�ន្ធការ�ន្ធត។ កមិវិិធិីជាដោប្រចូីន្ធដែ��
បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងសិកាាសាលា ន្ធិងដោ�កំុងការស�ដោណី្ឌ�ដែន្ធថមរួមមាន្ធ��ណាក់កា�សាក�បង
ដែ��អាចូចា�់ដោ�តីមភាះមៗដោ�ដោព័�ដែ����ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ចា�់ដោ�តីម ដោ�ដោ�ីម
ឆ្នាំា�2023 ដោហីយ�នាា�់មកមាន្ធ��ណ្ឌងព័ប្រងីកដោ�ជាកមិវិិធិីដែ��អាចូអនុ្ធវិត់តទូីទ្ទា�ងប្រ�ដោទីស
ដោ�កំុងឆ្នាំា�ទីីព័ីរ ន្ធិងទីី�ី នៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ ទីប្រមង់ដែ���ទីដែ��បាន្ធ
ព័ិព័ណ៌្ឌនាខាងដោ�ីប្រត់� វិដែត់យកមកព័ិចារណា ដោ�ីមបីក�ណ្ឌត់់ថ្នាដោតី់ថីវិិកា ឬ គ�រូរ�ឋបា�ណាដែ��
សមប្រស����ុត់សប្រមា�់ការអន្ធវុិត់ត គដោប្រមាង�ចូចុ�បនំ្ធភាះមៗ និ្ធងបាន្ធដោ�ឿន្ធជាគដោប្រមាងសាក�បង 
ឬ គដោប្រមាងជាកដ់ែសតងដោ�ដោព័�ចា�់ដោ�តមី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ដោ�ដោ�មីឆ្នាំា�2023។ 
ប្រ�សិន្ធដោ�ីវិ�តនៃន្ធការ�ត�់មូ�ន្ធិធិិសប្រមា�់គដោប្រមាង�៏ស�ខាន្ធ់មួយប្រត់� វិការដោព័�ដោវិលា ឬ មិន្ធ
ប្រត់� វិជាមួយន្ធ�ងការចា�់ដោ�តីមនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ អ.វិ.ត់.ក គួរដែត់ដែសាងរកវិិធិី
ណាខើ� តាមរយ� RGC �ណាាញនៃន្ធមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាត់ិ ឬតាមរយ�ថីវិិកាដែ��ខើួ ន្ធមាន្ធ 
ដោ�ីមបីធានាថ្នាគដោប្រមាងជន្ធរងដោប្រគា�អាចូចា�់ដោ�តីមកំុងដោព័�ដោន្ធ� ឬ កំុងដោព័�ឆ្នាំ�់ៗ�នាា�់ពី័
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់បាន្ធចា�់ដោ�តីមជា�ើ� វិការ។

�ដែន្ធថមពី័ដោ�ីអន្ធុសាសន៍្ធ ដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងដោ�កំុងឯកសារដោ�ីងដោទីៀត់រហូត់មក��់
ដោព័�ដោន្ធ� ដោយីងសូមដោ�ីកដោ�ីងត់ប្រម� វិការ�នាាន្ធ់ជាក់លាក់ចូ�នួ្ធន្ធពី័រ ដែ��បាន្ធដោ�ចូដោ�ីង
ដោ�កំុងសិកាាសាលា និ្ធងដោ�កំុងស�ដោណី្ឌមុន្ធ និ្ធងដោប្រកាយសិកាាសាលា ដោហីយដែ��មាន្ធឥទីធិព័�
ដោ�ីកមិវិិធិីដោ�ីងដោទីៀត់។ ចូ�ណ្ឌុចូដោន្ធ�ប្រគាន់្ធដែត់ជាឧទ្ទាហរណ្ឌ៍ព័ីរនៃន្ធកិចូចការចា�បាចូ់ដែ��ប្រត់� វិដែត់
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ដោធិាីដោ�ីងកំុងដោព័�ឆ្នាំ�់ៗខាងមុខ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់ឱ្យយ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័���ុត់។

ទីីមួយ អ.វិ.ត់.ក តាមរយ� VSS ន្ធិង CPLCLs ប្រត់� វិដែត់ដោធិាីយុទីធនាការ�៏ទីូ��ទូីលាយ
មួយ ដោ�ីមបីតាម�ន្ធរា�់ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធទីទួី�សាោ�់កំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 
001 និ្ធង 002 និ្ធងអំកដែ��បាន្ធ�ក់ពាកយសុ�តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុង
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003, 004, 004/01, ន្ធិង 004/02។ អំកទ្ទា�ងដោន្ធ�ប្រត់� វិទីទួី�បាន្ធការ
ជូន្ធ��ណ្ឌ�ងអ�ពី័�ទីធ��ដោ�កំុង��ដោណី្ឌរការន្ធីត់ិវិិធិីទ្ទា�ងដោនា� ន្ធិងគដោប្រមាងស�ណ្ឌងដែ��បាន្ធ
ដោធិាីដោ�ីងរហូត់មក��់ដោព័�ដោន្ធ� ដោហីយគួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ឱ្យកាសចូូ�រួមសដោប្រមចូចូិត់តណាមួយ
ដោ�ីព័័ត៌់មាន្ធឯកជន្ធរ�ស់ព័ួកដោគ ដោ�ដោព័�ដោធិាីចូ�ណាត់់ប្រ�ដោភ្នំទីដោ�ីងវិិញជាចូុងដោប្រកាយដោ�ីឯកសារ
ស�ណ្ឌុ�ដោរឿង។ ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌីកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 001 ន្ធិង 002 គួរទីទួី�បាន្ធ��ណ្ឌ�ង
�មអិត់អ�ពី័�ទីធ��ចូុងដោប្រកាយនៃន្ធស�ណ្ឌុ�ដោរឿងរ�ស់ព័ួកដោគ។ ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធ�ក់ពាកយសុ�
តា�ងខើួ ន្ធជាដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌកំុងស�ណ្ឌុ�ដោរឿង 003 ន្ធិង 004 គួរដែត់ទីទួី�បាន្ធការ
ជូន្ធ��ណ្ឌ�ងថ្នា សកេីកមិ ន្ធិងភ្នំ័សតុតាងរ�ស់ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធសាឹ�់ ព័ួកដោគប្រត់� វិបាន្ធទីទីួ�សាោ�់
ដោ�កំុងស�អាងដោហត់កំុុង�ីកា�ញ្ជីី�ន្ធដោរឿងដោ�ជ�នុ្ធ�ជប្រម�ដែ��ដោចូញដោ�យសហដោ�ប្រកមដោស៊ី�អដោងកត់
អន្ធតរជាត់ិ និ្ធងត់មក�់ដោ�យដោ�ប្រកមអន្ធតរជាតិ់នៃន្ធអងគ�ុដោរជ�ន្ធុ�ជប្រម� ដោហីយ�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់
ពួ័កដោគប្រត់� វិបាន្ធសាឹ�់ និ្ធងទីទួី�សាោ�់ ដោទ្ទា��ីជាស�ណ្ឌុ�ដោរឿងទ្ទា�ងដោនា�មិន្ធ��ដោណី្ឌរការដោ�
ជ�ន្ធុ�ជប្រម�កតីក៏ដោ�យ។ កិចូចការដោន្ធ�មិន្ធដែមន្ធជាកិចូចការត់ូចូតាចូដោនា�ដោទី ដោហីយគួរដែត់ចា�់ដោ�តីម
ភាះមៗ ជាជាងរង់ចា�ការចា�់ដោ�តីមនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់។ កិចូចការដោន្ធ�គួរ
ដោធិាីដោ�ីង�ូចូគាាដោន្ធ�ចូ�ដោពា�អំក�ក់�ណ្ឌឹ�ងត់វាា។ ការចូងប្រកងព័័ត់៌មាន្ធជន្ធរងដោប្រគា�ទ្ទា�ងអស់គួរ
ចា�់ដោ�តីមឱ្យយរួចូដោហីយ ដោ�យសារដោ�ខទូីរស័ព័ៃ ឬអាសយ�ាន្ធរ�ស់អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់
ជាដោប្រចីូន្ធបាន្ធ�ះស់�ត� រ។ ប្រ�សិន្ធដោ�ី VSS ន្ធិង CPLCLs ប្រត់� វិការធិន្ធធាន្ធ�ដែន្ធថមដោទីៀត់ដោ�ីមបី
អន្ធុវិត់តកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ� ធិន្ធធាន្ធទ្ទា�ងដោនា�គួរដែត់ប្រត់� វិបាន្ធ�ត�់ជូន្ធ។ ជាមួយន្ធ�ងការ
លាឈឺ�់នាដោព័�ថីិីៗរ�ស់ Megan Hirst CPLCL អន្ធតរជាត់ិ អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិ�ង្កាាញឱ្យយ
ដោ�ីញថ្នា ខើួ ន្ធដោ�ដែត់មាន្ធ��ណ្ឌង��ដោព័ញត់ួនាទីីដោន្ធ� ដោ�ីដោទ្ទា��ីជា អ.វិ.ត់.ក �ន្ធជិត់��់ដោព័�
�ិទី�ញ្ជីច�់សកមិភាព័តុ់លាការ និ្ធងចា�់ដោ�តីមនៃន្ធ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ក៏ដោ�យ 
។ ដោសចូកតីដែថីើងការណ្ឌ៍រ�ស់ដោលាកប្រសីដែ��ថ្នា អ.វិ.ត់.ក រហូត់មក��់ដោព័�ដោន្ធ� មិន្ធទ្ទាន់្ធបាន្ធ
�ត�់ការគា�ប្រទីជាចា�បាចូ់��់ប្រកុមដោលាកប្រសី ដោ�ីការង្ការចូូ�រួមជាមួយដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌ  
ប្រត់� វិដែត់ដោ��ប្រសាយដោ�យត់មាះភាព័ជាងមុន្ធ ន្ធិងប្រត់� វិមាន្ធយុទីធនាការ�ីព័ា�ាយជាសាធារណ្ឌ�
ឱ្យយបាន្ធសុ�សាយដោ�ីង។ CPLCL ថីិី ន្ធ�ងប្រត់� វិដោប្រត់ៀមខើួ ន្ធដោ�ីមបីដោធិាីយុទីធនាការ�ីព័ា�ាយព័័ត់៌មាន្ធ
សាធារណ្ឌ�    ទីូទ្ទា�ងប្រ�ដោទីសឱ្យយបាន្ធទីូ��ទីូលាយ ដោ�ីមបី�ត�់ព័័ត់៌មាន្ធ�ចូចុ�បន្ធំភាព័��់
អត់ិថីិជន្ធរ�ស់ខើួ ន្ធអ�ព័ីការរកដោ�ីញ និ្ធង�ទីធ���ើ� វិចូា�់។ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដោន្ធ�គឺចា�បាចូ់
ប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងដោ�ីមបីដោគារព័សិទីធិរ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធចូូ�រួមកំុង��ដោណ្ឌីរការន្ធីត់ិវិិធិី ដោហីយក៏
ដោ�ីមបី�ង្កាាញ��់ពួ័កដោគថ្នា ការចូូ�រួម ន្ធិង�ទីពិ័ដោសាធិន៍្ធរ�ស់ពួ័កដោគមិន្ធប្រត់� វិបាន្ធ��ដោភ្នំើចូដោចា�
ដោនា�ដោ�ីយ។ ដោន្ធ�គឺជាជ�ហាន្ធចា�បាចូ់មួយ មុន្ធដោព័� អ.វិ.ត់.ក ព័ប្រងីកដោ�សកកមិរ�ស់ខើួ ន្ធ
ដោឆ្នាំះ�ដោ�រកសកមិភាព័ ឬកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដែ��ដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា� កំុងដោគា���ណ្ឌង
ដោ�ីមបី�ី��ា និ្ធងព័ាបា�រ�ួស�ើ� វិចូិត់ត។

�ិខិត់�កខើួ ន្ធរ�ស់ CPLCL អន្ធតរជាតិ់ Megan 
Hirst ដែ��បាន្ធ�ក់ជូន្ធអងគជ�ន្ធុ�ជប្រម�ត់ុលាការ
ក�ព័ូ� អ.វិ.ត់.ក ចូុ�នៃថីៃទីី16 ដែខមិថីុនា 
ឆ្នាំា�2022 ន្ធិងចូូ�ដោមី�ជាសាធារណ្ឌ�នៃថីៃទីី15 
ដែខកកក� ឆ្នាំា�2022 តាមរយ�វិិទីយុសដោមើង
អាដោមរិក សូមដោមី�៖ https://docs.
voanews.eu/
en-US/2022/07/08/2f3efa31-
49d1-4815-9c9f-5e93fd6bf738.
pdf
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UNAKRT, "ដោសចូកតីប្រ�កាសព័័ត់៌មាន្ធអ�ព័ី
មុខត់�ដែណ្ឌងទី�ដោន្ធរ៖ សហដោមធាវិីនា�មុខត់�ណាង
ដោ�ីម�ណឹ្ឌ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌអន្ធតរជាត់ិ" (នៃថីៃទីី1 
ដែខកកក� ឆ្នាំា�2022) ចូូ�ដោមី�ដោ�នៃថីៃទីី15 
ដែខកកក� ឆ្នាំា�2022 ដោ�ដោ�ីដោគហទី�ព័័រ៖ http://
www.unakrt-online.org/sites/default/
files/VA-CPLC-2022-02.pdf
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ទីីពី័រ ��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ ដែ��មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ និ្ធងមាន្ធន័្ធយជាងដោន្ធ� 
អាចូដោកីត់ដោ�ីងតាមរយ�ទិីន្ធំន័្ធយដោ�ីមប្រគាអ�ព័ីការយ�់ដោ�ីញរ�ស់ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិង��ដោណី្ឌរការ
យុត់តិធិម៌អន្ធតរកា�ដោ�កំុងប្រ�ដោទីសកម័ុជា។ ទិីន្ធំន័្ធយដោន្ធ�គួរដែត់ក�ណ្ឌត់់ដោគា�ដោ�មិន្ធប្រត់�មដែត់
ដោ�ឹត់ដោ�ីជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ឬដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណី្ឌដែត់��ុដោណាះ�ដោទី ��ុដែន្ធតក៏គួរ
ស�ដោ�ដោ�ីយុវិជន្ធ�ងដែ�រ។ ស�ដោណី្ឌព័ីសាក�វិិទីា�័យ La Trobe ន្ធិង Marie Wilmet 
ដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍រ�ស់សហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ ក៏�ូចូជាស�ដោណ្ឌីរ�ស់ Mychelle 
Balthazard និ្ធងប្រកុមដោ�ដោប្រ�ប្រ�ដោទីស �ត�់ព័័ត៌់មាន្ធ�មអិត់មួយចូ�ន្ធួន្ធអ�ព័ីឱ្យកាសដែ��អាចូ
ឱ្យយកិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដែ��ដោន្ធ�ដោកីត់ដោ�ី់ង។ ការសាា�សៃង់មត់ិព័ីប្រ�ជាព័�រ�ឋមិន្ធបាន្ធដោធិាីដោ�ីង
ជាដោប្រចីូន្ធឆ្នាំា�មកដោហីយ ដោហីយ អ.វិ.ត់.ក និ្ធងភាគីពាក់ព័័ន្ធធសងគមស៊ីវិិ� ន្ធ�ងទីទីួ�បាន្ធអត់ថ
ប្រ�ដោ�ជន្ធពី៍័ទិីនំ្ធន័្ធយដែ��ខើួ ន្ធមាន្ធ។ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងដែ��ដោន្ធ�ក៏អាចូដោធិាដីោ�ីងដោ�មីបសីាកសរួ
សាធារណ្ឌជន្ធអ�ពី័កមិវិិធិី ឬដោគា�ការណ៍្ឌដែ��ព័ួកដោគចូង់ដោ�ីញអនុ្ធវិត់តកំុង��ណាក់កា�ដែ��
ដោ�ដោសសស�់។ កិចូចខិត់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងប្រសាវិប្រជាវិដែ��ចា�់ដោ�តីមដោ�ចុូងឆ្នាំា�2022 អាចូ�ង្កាាញ
ន្ធូវិរ�កគ�ដោហីញដោ�ពាក់កណាា�ឆ្នាំា�2023 ដែ��តាមរយ��ទីធ��នៃន្ធរ�កគ�ដោហីញ អាចូ�
ដោងកីត់កមិវិិធិីថីិី ឬ ដែកសប្រមួ �កមិវិិធីិដែ��មាន្ធប្រសា�់ដោ�ដោ�ីមឆ្នាំា�2024 ដោពា�គឺដោ�ដោព័�
ចា�់ដោ�តីមអាណ្ឌត់តិដែ��ដោ�ដោសសស�់កំុងឆ្នាំា�ទីី2។

កំុងដោព័���ណា�គាាដោន្ធ� ��ដោណី្ឌរការព័ិដោប្រគា�ដោ���់ដោ�យដោ�ីកចូ�ហ ដែ���ន្ធតឱ្យយ
មាន្ធការចូូ�រួមពី័ជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងត់�ណាងរ�ស់ពួ័កដោគ ដោ�ីមបីដោ�ីកដោ�ីងស�ដោណី្ឌរ�ស់ពួ័កដោគ 
ដែ��អាចូដោកីត់ដោចូញពី័ការសដោប្រមចូអ�ព័ីទីប្រមង់ការ�ត�់មូ�និ្ធធិិ ន្ធិងកមិវិិធីិជា�ន្ធត�នាា�់ ន្ធ�ង
ព័ប្រង�ងកមិវិិធីិចុូងដោប្រកាយ ន្ធិងធានាបាន្ធន្ធូវិ "�ន្ធៃ�ន្ធដោ�បាយ ន្ធិងសងគម"។ ការសដោប្រមចូចូិត់ត
កាន្ធ់ដែត់ដោប្រចីូន្ធន្ធ�ងប្រត់� វិដោធិាីដោ�ីងនាដោព័�ដោប្រកាយ ដែ��ដោន្ធ�ជាដោហតុ់��ប្រត់� វិដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលា 
ប្រកុមការង្ការ�ដោចូចកដោទីស ឬការព័ិដោប្រគា�ដោ���់�ដែន្ធថម។ ដោ�ទីី���ុត់ វាអាប្រស័យដោ�ីអងគការ
សងគមស៊ីវិិ�ជាអំកក�ណ្ឌត់់ន្ធូវិអាីដែ��ព័ួកដោគចូង់អន្ធុវិត់ត ន្ធិងរដោ�ៀ�ដែ��ព័ួកដោគន្ធ�ងអនុ្ធវិត់ត។ ការ
ជួ�ជុ�គាា ដែ���តួ ចូដោ�តីមដោ�យ អ.វិ.ត់.ក ន្ធិងដោ�ឹត់ស�ខាន្ធ់ដោ�ីទីសីន្ធ�រ�ស់ជន្ធរងដោប្រគា� ន្ធ�ងជា
ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ��់អងគការទ្ទា�ងអស ់កាន្ធដ់ែត់ប្រ�ដោសរីជាងមុន្ធ ប្រព័មទ្ទា�ងន្ធ�ងជ�រញុឱ្យយមាន្ធកចិូចសហការ
ជាជាងការប្រ�កតួ់ប្រ�ដែជង ដោហីយន្ធ�ងដោរៀ�ចូ�រចូនាសម័័ន្ធធការង្ការដែ��ដោ�ដោសសស�ដ់ោ� អ.វិ.ត់.ក 
រយ�ដោព័��ីឆ្នាំា�ប្រ�ក�ដោ�យដោជាគជ័យ ន្ធិងដែ�ើ�ា។
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V.





អងគជ�នុ្ធ�ជប្រម�ត់លុាការក�ព័�ូ ដោ�កំុងសវិនា
ដោ��ីណ្ឌឹ�ងសាទីកុេកុំង ស�ណុ្ឌ�ដោរឿង002/01 
ប្រ�ឆ្នាំ�ងន្ធ�ង ដោខៀវិ  ស��ន្ធ ដោ�នៃថីៃទី3ី 
ដែខកកក�  ឆ្នាំា� 2015។

ដោសចូកតីសដោងេ�នៃន្ធចូ�ណុ្ឌចូស�ខាន្ធ់ៗដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�អាចូដោមី�ដោ�កំុងដោសចូកតី
សដោងេ�ដោ�ដោ�មីទី�ព័រ័ ដោពា�គ ឺទី�ព័រ័ vii។ ដោជៀសវាងការដោ�កីដោ�ងី�ដែ��ន្ធវូិអាដីែ��បាន្ធ�ញ្ញាាក់
រួចូដោហីយ ដោយងីសូម�ត�់ជូន្ធនូ្ធវិការសដោងកត់ និ្ធងការសន្ធំិ�ាន្ធរ�ស់ដោយីងអ�ព័ីការចូ�ូរួមដោ�កំុង
សិកាាសាលា ន្ធិង��ដោណ្ឌីរការដែ��នា�ឱ្យយមាន្ធសិកាាសាលាដោន្ធ�។

អាីដែ��បាន្ធដោ�ចូដោ�ីងកំុងរយ�ដោព័���ុនាះន្ធដែខកន្ធើងដោ�ដោន្ធ�ពាក់ព័័ន្ធធន្ធ�ងការចូូ�រួមពី័
ភាគីពាក់ព័័ន្ធធដោ�កំុងសកមិភាព័ទ្ទាក់ទីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា� គឺជា�ទីធភាព័�៏វិិដោសសវិិសា�មួយ
�ន្ធដោ�កសាងដោករ��ដែណ្ឌ�រ�ស ់អ.វិ.ត់.ក។ ដោ�ដោព័�ដែ��ត់លុាការ�ន្ធចូ�ូ��ណាកក់ា�
ដែ��ដោ�ដោសសស� ់វាជាឱ្យកាសដែ��ដោយងីប្រត់� វិប្រ�ម�ូកមាះ�ង ការដោ�តជាាចិូត់ត ន្ធងិជ�នាញ ដែ��
ដោ�ញីដោ�កីដោ�ងីដោ�កំងុ��ដោណ្ឌរីការដែ��ដោកតី់ដោចូញពី័ការអ�ពាវិនាវិរ�សស់ហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ 
ឱ្យយ�ក់ស��ដោណ្ឌីសុ�ជូន្ធសិកាាសាលា។ ការ�ក់ស�ដោណ្ឌីជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ គ�និ្ធត់
�តួ ចូដោ�តីមដែ��បាន្ធព័ិភាកាដោ�កំុងសិកាាសាលា ន្ធិងស�ដោណ្ឌ ីនិ្ធងស�ណ្ឌូមព័រដែ���ដោងកីត់ដោ�ីង
កំុងអ��ុងដោព័� និ្ធងដោប្រកាយសិកាាសាលា ត់�ណាងឱ្យយ�ទីធ��នៃន្ធការចូ�ូរមួរ�សស់ងគមស៊ីវិ�ិ
ជាមួយត់ុលាការ ន្ធិងជាមួយសាា�័ន្ធរាជរ�ាភ្នំិបា� កំុងរយ�ដោព័� 16ឆ្នាំា�មកដោន្ធ�។ ដោ�ដោព័�
�ើ�ុ�ញ្ញាា�ងដោ�អីាដីែ��ដោយងីបាន្ធដោរៀន្ធ ន្ធងិសដោងកត់នាដោព័�កន្ធើងមក អាចូឱ្យយដោយងីយ�ច់ូាសនូ់្ធវិ
អាដីែ��អាចូសដោប្រមចូបាន្ធ ប្រ�សិន្ធដោ�ី�ទីព័ិដោសាធិន៍្ធ�៏សមប� រដែ��ដោន្ធ�អាចូប្រត់� វិបាន្ធប្រ�មូ��ាង
មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័ដោ�ីមបដីោ��ប្រសាយត់ប្រម� វិការ ដោគា�ដោ� ន្ធងិប្រ�ធាន្ធ�ទីស�ខាន្ធ់ៗ ដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់់
ដោ�កំុងសិកាាសាលា។ �ញ្ញាាប្រ�ឈឺមគឺដោធិាី�ូចូដោមតចូដោ�ីមបីឱ្យយសកាានុ្ធព័�ដោន្ធ�ដោចូញជាដែ�ើ�ា។ 
សិកាាសាលាដោន្ធ�ប្រគាន់្ធដែត់ជាការចា�ដ់ោ�តមីដែត់��ដុោណាះ� ��ដុែន្ធតដោ�យដោម�ីដោ�ញីការចូ�ូរួម�សុ��ុ 
ន្ធងិសាះរត់នីៃន្ធកិចូចសហការព័អីកំចូ�ូរមួ វាជាការសន្ធាអ�ព័ជី�ហាន្ធ�នាា� ់ដែ��ដោយងីអាចូ�ញ្ជីច��
��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់ជាមួយន្ធ�ងកមិវិិធិី ស�ដោ�ធានា��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធ��់សងគម
កម័ុជាដែ��ន្ធ�ង�ន្ធត��ដោណ្ឌីរដោ�មុខ។ ចូ�ណ្ឌុចូ�ង្កាាញចូាស់ គឺថ្នាមាន្ធ�ញ្ញាាប្រ�ឈឺមដែ��ប្រត់� វិ
ជ�ន្ធ� ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់សដោប្រមចូដោគា�ដោ� ន្ធិងកិចូចការ�៏មហិចូឆតា �ូចូបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងកំុង
សកិាាសាលា។ ដោ�កំុងដែ�កំសតពី័ដីោសចូកតសីន្ធំ�ិាន្ធ ដោយងីសូមជនូ្ធជាដោ���ម់យួចូ�ន្ធនួ្ធទ្ទាក់ទីង
ន្ធ�ងត់ប្រម� វិការដោ�កំុងជ�ហាន្ធ�ន្ធត�នាា�់ ដោ�ីមបីអន្ធុវិត់តដោចូញជាដែ�ើ�ា។

ទីីមួយ កមាះ�ងដែ��ប្រ�មូ�បាន្ធកំុងរយ�ដោព័���ុនាះន្ធដែខកន្ធើងមក មិន្ធប្រត់� វិឱ្យយរលាយ
សា�សូន្ធយដោ�វិិញដោនា�ដោ�ីយ។ �ូចូសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌជូន្ធជាអន្ធុសាសន្ធ៍ ន្ធិងមិន្ធ
ខុសព័ីអំកចូូ�រួមកំុងសិកាាសាលា ប្រត់� វិដែត់មាន្ធកិចូចប្រ�ជុ��ន្ធតជាប្រ�ចា� ដោ�ីមបី�ត�់ដោវិទីិកា�ន្ធត
ការពិ័ភាកា និ្ធងសដោប្រមចូបាន្ធនូ្ធវិកិចូចសហការ និ្ធងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីមដែ��ព័ួកដោគបាន្ធដោសំីដោ�ីង។ 
ប្រ�ធាន្ធ�ទីដោ�កំុងសកិាាសាលា និ្ធងការចូ�ូរមួជាមយួសហដោ�ប្រកមរបាយការណ៍្ឌ គឺអ�ព័ចីូរីភាព័ 
ដែ��ទ្ទាមទ្ទារឱ្យយមាន្ធការចូូ�រួមជា�ន្ធត�នាា�់កំុងចូ�ដោណាមប្រកុមពាក់ព័័ន្ធធដោ�ីងៗដែ��ត់�ណាង
ដោ�កំុងសកិាាសាលា។ អ.វិ.ត់.ក ប្រត់� វិមាន្ធនាទីដីោធិា�ីាងណាឱ្យយ��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់
�ន្ធតន្ធិរន្ធតភាព័ ដោ�យប្រត់� វិ��ដោព័ញមុខង្ការជាអងគភាព័ដោរៀ�ចូ��ូចូដោទីី�បាន្ធអន្ធុវិត់តនាដោព័�ថីិីៗ ។

ទីីពី័រ ដោយីងមិន្ធអាចូទីុកឱ្យយភាគីពាក់ព័័ន្ធធនី្ធមួយៗជាអំកជ�រុញការដោ�ើីយត់�ស�ដោណ្ឌីដោនា�
ដោទី។ ប្រ�ធាន្ធ�ទី�៏ស�ខាន់្ធ���ុត់មួយដែ��បាន្ធដោ�ីកដោ�ីងកំុងអងគសិកាាសាលាគឺការចូង់បាន្ធ
ដោវិទីកិាសហការ ដោ�មីបដីោជៀសវាងការង្ការជាន់្ធគាា និ្ធងការប្រ�កតួ់ប្រ�ដែជងកំុងចូ�ដោណាមភាគពីាក់ព័ន័្ធធ 
និ្ធងជយួសប្រមួ���់��ដោណ្ឌរីការដែ��ព័កួដោគអាចូសហការរមួគាាដោ�មីបអីភ្នំវិិឌ័ឍ ន្ធងិអនុ្ធវិត់តគដោប្រមាង។ 
វិសិា�ភាព័មហិចូឆតារ�ស�់គុគ�ជាដោប្រចូនី្ធ ដោ�ដីោទ្ទា�មនិ្ធទ្ទា�ងអសក់ដ៏ោ�យ ដែ��បាន្ធដោសំគីដោប្រមាង

/ សេ�ចក្តីី��ន្និិ�ដ្ឋាា�ន្និ ន្និ�ងជំំហា�ន្និបន្និា�ប់211



ដោ�ងី ត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធកិចូចខតិ់ខ�ប្រ��ងដែប្រ�ងរួមគាាតាមរយ�ការដោប្រ�ីប្របាស់�ណាាញ �ទីព័ដិោសាធិន៍្ធ ន្ធងិ
សមត់ថភាព័ដោ�ីងៗគាា ដែ��អងគការចូ�ូរមួមាន្ធ។ កំុង��ដោណ្ឌរីការដោន្ធ� ចា�់ដោ�តមីព័ដីោព័��កស់�ដោណ្ឌី
ជូន្ធសហដោ�ប្រកមរបាយការណ្ឌ៍រហូត់មក��់នៃថីៃដោន្ធ� ដោយីងដោ�ីញមាន្ធការទីទីួ�សាោ�់�ដែ��
ៗអ�ពី័ត់ប្រម� វិការឱ្យយមាន្ធការចូ�ូរមួទីទូ្ទា�ងប្រ�ដោទីសដោ�កំុងការង្ការស�ខាន្ធ់ៗ ទ្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�។ 
វិសិា�ភាព័ដែ��ដោន្ធ�ត់ប្រម� វិឱ្យយមាន្ធកចិូចសហការ ដោហយី�ដុោរ�កេខណ្ឌឌនៃន្ធកិចូចសហការគឺប្រត់� វិមាន្ធ
យន្ធតការ�៏មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ ដែ��អាចូអន្ធុញ្ញាាត់ ន្ធិងសប្រមួ ���់��ដោណ្ឌីរការដោន្ធ�។ ការ�ដោងកីត់
ដោវិទិីកាសិកាាសាលាជា�ន្ធត�នាា�់ជាប្រ�ចា� ន្ធ�ង�ត�់មូ��ាន្ធសប្រមា�់ការអភ្នំិវិឌ័ឍដោវិទីិកាកិចូច
សហប្រ�ត់ិ�ត់តិការដែ��ដោន្ធ� ដោហីយអាចូធានាឱ្យយចា�់ដោ�តីមការព័ិភាកា ន្ធិង�ទីធ��ទីទីួ�បាន្ធ
ដែ�ើ�ា។ អកំចូ�ូរមួកំុងកិចូចពិ័ភាកាសិកាាសាលាបាន្ធអ�ពាវិនាវិឱ្យយជ�រុញកចិូចសហការ�ដែន្ធថមរវាង
អំកសិកាប្រសាវិប្រជាវិ អងគការមិន្ធដែមន្ធរ�ាភ្នំិបា� សាា�័ន្ធ RGC ន្ធិងអំកពាក់ព័័ន្ធធ�នៃទីដោទីៀត់។ 
ប្រកុមទ្ទា�ងដោន្ធ�មិន្ធប្រត់� វិការដោធិាអីន្ធតរកមកិំុង��ដោណ្ឌរីការធិមតិាដោនា�ដោទី ��ដុែន្ធតសកិាាសាលាបាន្ធ�ង្កាាញថ្នា 
ពួ័កដោគន្ធ�ងចូូ�រួមដោ�យសប្រសាក់សប្រសា�ជាមួយគាា ប្រ�សិន្ធដោ�ីបាន្ធ�ត�់កដែន្ធើង និ្ធងឱ្យកាស
ប្រត់�មប្រត់� វិសប្រមា�់ការង្ការ។ 

ទីី�ី ការ�ន្ធត��ដោណ្ឌីរការសិកាាសាលាគួរដោធិាីដោ�ីងតាមវិធិិីណាមួយដែ��ជ�រុញឱ្យយមាន្ធការ
ចូ�ូរមួព័អីងគការដែ��មាន្ធ��ប្រ�ដោ�ជន្ធ ៍ជ�នាញ និ្ធងដោគា�ដោ�រួម។ ការង្ការដោន្ធ�ន្ធ�ងត់ប្រម� វិឱ្យយ
មាន្ធការក�ណ្ឌត់វ់ិសិយ័អាទិីភាព័សប្រមា�ក់ារ�តួ ចូដោ�តមីគ�ន្ធតិ់ និ្ធងការដោរៀ�ចូ�ប្រកុមត់ចូូៗ ន្ធងិការប្រ�ជុ�
ដែ��ដោ�តឹ់ដោ�ដីោគា���ណ្ឌងនៃន្ធការ�ដោងកតី់ ការ�ត�់ម�ូន្ធធិិ ិការអន្ធវុិត់ត ន្ធងិវាយត់នៃមើស�ដោណ្ឌ ីន្ធងិ
គដោប្រមាងដោ�កំុងវិិស័យទ្ទា�ងដោនា�។ ស�ណ្ឌូមព័រដែ��ចូង់ដោសំីដោ�ីង គឺមិន្ធដែមន្ធចូង់ឱ្យយដោរៀ�ចូ�សិកាា
សាលា�ដែ��ៗមតងដោហយីមតងដោទីៀត់ដោនា�ដោទី ��ដុែន្ធតប្រត់� វិ�ដោងកតី់ដែ�ន្ធការការង្ការជាប្រ�ព័ន័្ធធដោ�យប្រត់� វិ
ដោរៀ�ចូ�សិកាាសាលាតាមប្រ�ធាន្ធ�ទីតូ់ចូៗ ដោ�ីមបីប្រ�មូ��តុ�ភាគីពាក់ព័័ន្ធធដែ��បាន្ធក�ណ្ឌត់់ថ្នា
មាន្ធ��ប្រ�ដោ�ជន៍្ធរួមដោ�កំុងវិស័ិយដែត់មួយ។ �ចូូបាន្ធកត់ស់មាោ�ក់ំុងចូ�ណ្ឌចុូខាងដោ�ីដោ�កំុង
របាយការណ៍្ឌដោន្ធ� ដោយងីដោ�ញីមាន្ធចូ�ណុ្ឌចូទ្ទាក់ទីងគាាដោប្រចូនី្ធ ន្ធងិចូ�ណុ្ឌចូប្រត់ួ ត់គាារវាងប្រ�ធាន្ធ�ទី 
និ្ធងគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម។ អាប្រស័យដោហត់ុដោន្ធ� ប្រកុមជ�នាញគួររាយការណ្ឌ៍ប្រត់��់ដោ� "សហគមន្ធ៍
សកិាាសាលា" ប្រកុមធិ� ដោរៀងរា� ់2 ដោ� 4 �ងកំុងមយួឆ្នាំា� ដោ�មីបសីប្រម�សប្រមួ�គ�ន្ធតិ់�តួ ចូដោ�តមី 
ក�ណ្ឌត់ក់ាររមួការង្ការ ន្ធងិឱ្យកាសព័ប្រងកីសមិទីធ�ិ� ន្ធងិការត់ភាា� ់ន្ធងិ�ដោងកតី់យុទីធសាស្ត្រសតសប្រមា�់
ការ�ត�់មូ�ន្ធិធិិគដោប្រមាង។

ទីី�ួន្ធ ប្រ�សិន្ធដោ�ីចូង់��ដោព័ញតាមការសន្ធាដែ��បាន្ធ�ង្កាាញដោ�កំុងស�ដោណ្ឌី ន្ធិងមាន្ធ
កមាះ�ងសហប្រ�ត់�ិត់តកិារដែ��បាន្ធ�ដោងកតី់ដោ�ងីដោ�កំុងសកិាាសាលា ប្រត់� វិមាន្ធយន្ធតការ�ត�មូ់�និ្ធធិិ
ប្រគ�ប់្រគាន្ធ។់ ដែ�កំទី ីIV.5 ខាងដោ� ី�ង្កាាញទិី�ឋភាព័នៃន្ធគ�រូមយួចូ�ន្ធនួ្ធ។ ដោទ្ទា�ជា�ាងដោន្ធ�កត ីចូ�ណុ្ឌចូ
ស�ខាន្ធ់ គឺ�ន្ធៃ�ន្ធដោ�បាយដោ�កំុងចូ�ដោណាមសហគមន៍្ធមាាស់ជ�នួ្ធយ រាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងអំក
ពាក់ព័័ន្ធធ�នៃទីដោទីៀត់ ដោ�ីមបីឱ្យយអាីដែ���ង្កាាញដោ�ទីីដោន្ធ�មិន្ធបាត់់�ង់។ ប្រ�សិន្ធដោ�ីអងគការសងគម
ស៊ីវិ�ិន្ធមួីយៗប្រត់� វិបាន្ធទីកុដោចា�ឱ្យយដោប្រ�បី្របាស់យន្ធតការ�ា�់ខើួ ន្ធដោ�មីបដីែសាងរកម�ូន្ធធិិ ិឱ្យកាស
ជ�រុញឱ្យយមាន្ធវិិធិីសាស្ត្រសតជាប្រ�ព័័ន្ធធ ន្ធិងកិចូចសហប្រ�ត់ិ�ត់តិការកំុងការកសាងដោករ��ដែណ្ឌ�រ�ស់ 
អ.វិ.ត់.ក ន្ធ�ងប្រត់� វិបាត់�់ង់។ ដោវិទីកិាសហការដែ��បាន្ធព័ភិាកាខាងដោ� ីនិ្ធងចូរីភាព័ដែ��វិធិិសីាស្ត្រសត
ជាប្រ�ព័័ន្ធធអាចូដោកីត់ដោចូញ ទ្ទាមទ្ទារការដោ�តជាាចិូត់តជារចូនាសម័័ន្ធធកុំងការ�ត�់ជ�នួ្ធយដែ�ំកហិរញ្ជីញវិត់ថុ
ដែ��ប្រត់� វិការដោ�ីមបីសដោប្រមចូបាន្ធគ�ន្ធិត់�តួ ចូដោ�តីម�៏ស�ខាន្ធ់���ុត់ �ូចូដោសំីដោ�ីង។

212



ទីបី្របា� �ូចូបាន្ធសងកត់ធ់ិៃន្ធដ់ោ�កំុងរបាយការណ៍្ឌដោន្ធ� ស�ដោ�ងជន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងដោ�មី�ណឹ្ឌ�
ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌមីាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ ់ប្រត់� វិក�ណ្ឌត់ ់ន្ធងិអន្ធវុិត់តកមវិិធិិទី្ទាកទ់ីងន្ធ�ងជន្ធរងដោប្រគា�ដែ��បាន្ធ
ព័ភិាកាខាងដោ�។ី ដោ�យដោម�ីដោ�ញីអ�ព័ឱី្យកាសចូ�ូរមួប្រ�ក�ដោ�យអត់ថន័្ធយដោ�កំងុសិកាាសាលា 
ព័កួដោគបាន្ធដោ�ីកដោ�ងីជាឧឡារកិ និ្ធងគសូ�ញ្ញាាកត់់ប្រម� វិការរ�សស់ហគមន្ធរ៍�សព់័កួដោគ។ ការ
សា�ឹព់័កួដោគ ន្ធងិការឱ្យយពួ័កដោគចូ�ូរួម មនិ្ធប្រត់�មដែត់មាន្ធសារ�ស�ខាន្ធ ់វាកជ៏ាមដោធិាបាយ��៏អ���តុ់
ដោ�ីមបីធានាថ្នាត់ប្រម� វិការកមិវិិធិីប្រត់� វិបាន្ធ�ដោងកីត់�ាងប្រត់�មប្រត់� វិ ន្ធិងដោ��ប្រសាយប្រ�ក�ដោ�យ
ប្រ�សិទីធភាព័។ វិិធិីសាស្ត្រសត "តាមដែ��ព័ីដោ�ីចូ�ុដោប្រកាម" ដែ��ប្រត់� វិបាន្ធដោប្រ�ីប្របាស់ជាញ�កញាំ�់
ដោ�កំុងការង្ការអភិ្នំវិឌ័ឍន្ធអ៍ន្ធតរជាត់ជិាដោប្រចូនី្ធ ទី�ន្ធងជាការខី�ខាាយធិន្ធធាន្ធ�៏មាន្ធត់នៃមើ ន្ធងិព័ុ�ទីទួី�
បាន្ធ�ទីធ��ដែ��ដោយីងចូង់បាន្ធ។ ត់ប្រម� វិការរួមមយួស�ខាន្ធគឺ់ដោធិា�ីាងណាទ្ទាញ្ជីប្រ�ដោ�ជន៍្ធពី័
ជ�នាញដែ��ក�ពុ័ងមាន្ធដោ�កំុងនៃ�កំុងសងគមស៊ីវិ�ិកម័ុជា ដោ�យសារការចូ�ូរមួជាមួយ អ.វិ.ត់.ក  
រយ�ដោព័� 16 ឆ្នាំា�កន្ធើងមកដោន្ធ� និ្ធង�ត�់ការគា�ប្រទីជា�ន្ធត�នាា�់ ដោ�ីមបីដោធិាី�ាងណាដោ�ដោព័�
ណាដែ����ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់�ន្ធ��ទ់ី�ីញ្ជីច� ់វាបាន្ធ�ន្ធី�ទ់ីកុសហគមន៍្ធ
អងគការ ដែ��បាន្ធចា�់ដោ�តីមអន្ធុវិត់តការង្ការ �ន្ធត��ដោណ្ឌរីដោ�មុខ។

ដោ�ចុូង�ញ្ជីច�់សិកាាសាលាដែខឧសភា ឆ្នាំា�2022 ដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ដោលាកប្រសី 
ដោព័ប្រជ ប្រសី�� បាន្ធសដែមតងចូ�ណា�់អារមិណ្ឌ៍�ញ្ជីច�់កំុងនាមដោ�ីម�ណ្ឌឹ�ងរ�ឋ�បដោវិណ្ឌី ន្ធិង
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំករស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់។ ដោលាកប្រសីបាន្ធដោ�ីកដោ�ីងអ�ព័ីសុទីិ�ឋិន្ធិយម ន្ធិងសងឹ�មថ្នា 
�ីឆ្នាំា�ដោទីៀត់អាចូធានាបាន្ធន្ធូវិកមិវិិធិីដែ��មាន្ធន្ធិរន្ធតរភាព័ ន្ធិងយូរអដែងាង អាចូដោ�ើីយត់�ដោ�ន្ធ�ង
ស�ដោណ្ឌរី�សជ់ន្ធរងដោប្រគា� និ្ធងមាន្ធការចូ�ូរួមពី័សងគមស៊ីវិ�ិ ន្ធងិសាា�័ន្ធរ�ឋ�ូចូគាា។ ដោលាកប្រសី
បាន្ធព័ន្ធយ�់ថ្នា ប្រ�សិន្ធដោ�ី��ណាក់កា�ដែ��ដោ�ដោសសស�់រ�ស់ អ.វិ.ត់.ក មាន្ធប្រ�សិទីធភាព័ 
"ដោនា�អកំដោ�រសរ់ាន្ធមាន្ធជវីិតិ់អាចូនា�គាាដោ�កីថីដិែ��សងកត់ដ់ោ�មីប្រទី�ងព័កួដោគអស់រយ�ដោព័� 40ឆ្នាំា�
មកដោហីយ។ ព័ួកគាត់់មិន្ធដែ��បាន្ធ�ក�នាះការឈឺឺចា�់ ន្ធិងទីុកេដោសាកដោចូញព័ីប្រទី�ងអស់រយ�
ដោព័� 40ឆ្នាំា�ចូុងដោប្រកាយដោន្ធ� [...] ព័ួកដោគមាន្ធអារមិណ៍្ឌកក់ដោកដ� ដោហីយគិត់ថ្នាដោយីងទ្ទា�ងអស់គាា
មិន្ធបាន្ធដោបា��ងព់័កួដោគដោចា�ដោនា�ដោទី។ ដោយងីដោ�ដែត់គា�ប្រទីពួ័កដោគ ដោហយីជួយព័កួដោគ�ន្ធតដោទីៀត់"។ 
អ.វិ.ត់.ក រាជរ�ាភ្នំិបា� ន្ធិងមាាស់ជ�ន្ធួយអន្ធតរជាតិ់ �ចូចុ�បន្ធំ មាន្ធគ�ន្ធិត់ ឧ�ករណ្ឌ៍ ធិន្ធធាន្ធ 
និ្ធង�ណាាញដោ�ចូ�ដោពា�មខុ ដោ�មីបធីានាថ្នា��ណាកក់ា�ដែ��ដោ�ដោសសស�ដ់ោន្ធ�មាន្ធប្រ�សទិីធភាព័
���ុត់កំុងការដោ�កីកមស័ ់និ្ធង�ដោងកតី់កមវិិធិិដីែ��បាន្ធពិ័ភាកាដោ�កំុងរបាយការណ្ឌ ៍ន្ធងិស�ដោណ្ឌី
ដែ��បាន្ធ�ក់ភាា�់ជាឧ�សម័័ន្ធធ។ ដោន្ធ�ជាឱ្យកាសមួយដែ��ដោយីងប្រត់� វិចា�់យកកំុងនាម
ជន្ធរងដោប្រគា�-អំកដោ�រស់រាន្ធមាន្ធជីវិិត់ ន្ធិងអំកជ�នាន្ធ់ដោប្រកាយ។

/ សេ�ចក្តីី��ន្និិ�ដ្ឋាា�ន្និ ន្និ�ងជំំហា�ន្និបន្និា�ប់213



ជាដោសចូកតីសន្ធំិ�ាន្ធ របាយការណ្ឌ៍ដោន្ធ�ន្ធ�ង�ញ្ជីី�ន្ធដោ�ការិ��័យរ�ឋបា� អ.វិ.ត់.ក 
ដោ�ីមបីដោបា�ពុ័ម័ ន្ធិង�ីព័ា�ាយ��់អកំចូ�ូរួមសិកាាសាលា និ្ធងអំកពាក់ព័័ន្ធធទ្ទា�ងអស់ ដោហីយ
ដោយីងសងឹ�មថ្នា វាន្ធ�ងជាដែ�ន្ធទីី�ង្កាាញ�ើ� វិសប្រមា�់ អ.វិ.ត់.ក កំុង��ណាក់កា�ដែ��ដោ�
ដោសសស�់ ន្ធងិប្រក�ខ័ណ្ឌឌជាក់ដែសតងសប្រមា�អ់កំ�ត�ម់�ូន្ធធិិដិោ�មីប�ីត�ក់ារគា�ប្រទីកំុងការកសាង
ន្ធូវិអាីដែ��បាន្ធសដោប្រមចូបាន្ធរួចូមកដោហីយ ស�ដោ��ដោងកីត់ដោករ��ដែណ្ឌ�អ.វិ.ត់.ក ព័ិត់ប្របាក��៏
មាន្ធត់នៃមើមួយសប្រមា�់កម័ុជា។
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