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ង្ខេដូីម្ពុីដីូឹង្គពីីសម្ពុិ�ធផលិរ�ស់
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គឆុ្នាំា�ង្ខេនះ

របាាយិកាារណ៍ង្ខេនះឆ្លុះះ�ះ�ញំ្ចាំា�ង្គពីីសក្នុម្ពុមភាាពីរ�ស់អំង្គគកាារ ប្រហិីី 
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អំំពីពួក្នុទៅយីង

ពួក្នុទៅយងីជាានួរណាា 
អំង្គាគ ារប្រ�ីី	ធូ�ូាាញគឺជាាអំង្គគកាារម្ពុិនរក្នុប្របាាក់្នុចំំណូលិមាាន
ម្ពុូលិនិធូិឯក្នុរាាជួយខែដូលិត្រូតូវបាាន�ង្ខេង្គកីតង្ខេ�ងី្គក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�ស
អំូប្រ�ិាលីិ	ង្ខេធូីីកាារង្ខេដូីម្ពុី�ី�់�ក ាត់កាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��ក្នុុ�ង្គ
ប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា។	កិ្នុចំំកាារង្គាាររ�ស់អំង្គគកាារគឺង្ខេ�ិាតង្ខេលីិ
កាារកាារពាារក្នុុមាារ	ខែដូលិយិក្នុសិ�ធិម្ពុនុសសជាាមូ្ពុលិដាា ាន	និង្គ
�ង្ខេង្គកីតង្ខេ�ងី្គង្ខេដូីម្ពុីពីីប្រង្គឹង្គប្រ�ពីន័ធត្រូគួ�ារ	និង្គរក្នុាាក្នុុមាារ
ង្ខេអាាយិសិិតក្នុុ�ង្គកាារសិក្នុាា។

ប្រកុ្នុម្ពុកាារង្គាារក្នុម្ពុុ�ជាារ�ស់អំង្គគកាារង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិអាាជាា ាធូរ
ក្នុុ�ង្គតំ�ន់	និង្គស�គម្ពុន៍ង្ខេដូីម្ពុីខីែសងី្គរក្នុក្នុុមាារដិាាច់ំប្រស
យ៉ាា ាល់ិ	ខែដូលិសិិតក្នុុ�ង្គហាានិ�យ័ិខិុស់	ង្ខេដូីម្ពុីកីាាត់�និយិ
ភាាពីង្គាាយិរង្គង្ខេប្រ�ាះចំំង្ខេពាាះកាារជួួញដូូររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	ង្ខេដាាយិ
ពីប្រង្គឹង្គកាារ	��ួលិបាានកាារអំ�់រ	ំនិង្គផូល់ិកាារ�ា�ប្រ�
ង្ខេសវាាក្នុម្ពុមសង្គគម្ពុកិ្នុចំំដូល់ិពីួក្នុង្ខេគ។	

ពីួក្នុង្ខេយីិង្គមិ្ពុន�ាង្គសង់្គ�ាលាាង្ខេរៀនឯក្នុជួន	ង្ខេនាាះង្ខេ�។  
ពួកូដោយីងសត្រូម្ងឺួលដោ�ោយកូុមាោរទទួលបាោ�សាោលាោដោរៀ�
សាោធាោរណកូុ�ង�ំប�់របស់ពួកូដោគ។

ពីួក្នុង្ខេយីិង្គមិ្ពុនង្ខេធូីីកាារសង្ខេ�ង្គាគ ាះ	ឬរក្នុាាក្នុុមាារពីីកាារជួួញដូូរ
ផះ�វង្ខេ��ង្ខេនាាះង្ខេ�។	 ពួកូដោយីងដោធីើីកាោរដោដីម្ងឺីកីាោរពាោរពួកូដោគ
ពីកាោរជួញដូរជាោម្ងឺុ�។

ទៅហិតិុអីំីទិ�់ស្កាា ាត់ិ?
កូុ�ងឆុ្នាំោ�២០០៩ សហសិាោ�ិកូ �ិងជាោនាោយិកាោរប្រប�ិប�តរិបស់
អងគកាោរ ប្រហើី ធីូ ហាោញដោ�ម ោ� Nicky Mih បាោ�ដោធីើីកាោរ
សមប័្រគចិំ�តដោ�ោម្ងឺណឌ លថែ�រទាំោ�មួ្ងឺយកុូ�ងប្របដោទសកូមុ្ងឺ�ជាោសប្រមាោប់អុកូ
រចួំផ្ទះុ�ពីកាោរជួញដូរផ្ទះូ�វីដោ�ទ។ កាោរងាោរដោ�� បាោ�ផូ្អាោស់បដ�រទិសដោ�ោ
ជិវី�ិរបស់ដោលាោកូប្រសីយ៉ាា ោងខូ្លាំោ�ង។ «ខ្ញុំំ�ំបាោ�សួរដោ�ោកាោ�់អុកូ
រចួំផ្ទះុ�ថែដលត្រូ�ូវីបាោ�ជួយសដោ�ងាគ ោ�ថាោ ដោ�ី ខ្ញុំំ�ំ�ោចំជួយដោគដោ�ោយ
វីធិីណី្ណាោ ដោហីយខ្ញុំំ�ំបាោ�ដោប្រ�ៀម្ងឺរចួំជាោដោប្រសចំសប្រមាោប់ចំដោម្ងឺូយីរបស់
ពួកូដោគ។ ខ្ញុំំ�ំបាោ�គិ�ថាោពួកូដោគ ប្របថែហលជាោចំង់បាោ�អើីជាោក់ូលាោក់ូ
ម្ងឺាា ោង �ិងងាោយកុូ�ងកាោរផ្ទះដល់ដោ�ោយដូចំជាោ កាោរបង់នៃ�ូសិកូាោដោ�ោ
សាោកូលវីទិាោលយ័ជាោដោដីម្ងឺ បា ុថែ�តពួកូដោគមិ្ងឺ�ចំង់បាោ�អើសីប្រមាោប់
ខ្ញុំូ��ដោគដោនាោ�ដោទ។ ផ្ទះះ�យដោ�ោវីញិ ពួកូដោគចំង់ដោ�ោយ�ម ោ�ដោកូមងប្រសីដ៏
នៃទដោទៀ�ឆូ្លងកាោ�់ ភាោព�យ័ខូ្លាំោចំថែដលពួកូដោគធូាោប់ជួប។ ពួកូដោគ
សំុដោ�ោយខ្ញុំំ�ំ ដោ�ោ�ូម្ងឺិ�ោច់ំប្រសយ៉ាា ោល់ ថែសើងរកូកុូមាោរថីែដលមិ្ងឺ�បាោ�
ចំូលសាោលាោ ដោរៀ� �ិងកាោរពាោរពួកូដោគ។ ពួកូដោគបាោ�ប្របាោប់ខ្ញុំំ�ំថាោ 
ប្របសិ�ដោបីកូុមាោរដីោកូមងៗទាំោ�ងដោ��សិ�ិកូុ�ងសាោលាោដោរៀ� ពួកូដោគមិ្ងឺ�
�ោចំត្រូ�ូវីបាោ�ជួញដូរដោនាោ�ដោទ។» Nicky Mih

កាោរដោផ្អាត ោ�ដោលកីាោរអប់រតំ្រូ�ូវីបាោ�ទទួលសាគ ោល់យ៉ាា ោងទូលំទូលាោយ
ដោ�ោយអុកូជំនាោញកុូ�ងថែផ្ទះុកូដោ��ថាោជាោសមាោសធាោ�ុសំខ្លាំោ�់ 
នៃ�កាោរទប់សាា ោ�់កាោរជួញដូរ។ ដោយ៉ាោងតាោម្ងឺអងគកាោរកាោរងាោរ
ពិ�ពដោលាោកូ «កាោរ�ោក់ូដោ�ោយកុូមាោរ ីចំូលកុូ�ងសាោលាោដោរៀ� 
�ិង រកូាោពួកូដោគដោ�ោទីដោនាោ� គ�ជាោជំហ៊ាា ោ�សំខ្លាំោ�់មួ្ងឺយកុូ�ង
កាោរកាោ�់ប�ិយភាោពងាោយរងដោប្រ�ោ�របស់ពួកូដោគចំំដោពាោ�កាោរ
ជួញដូរ។

ដោ�ោយសំណូម្ងឺពរពីអុកូរចួំផ្ទះុ�ទាំោ�ងដោនាោ�មាោ�កាោរ�ោ�ប្រទដោ�ោយ
ទិ�ុ�យ័អ�តរជាោ�ិ អងគកាោរប្រហើី ធីូ ហាោញ ត្រូ�ូវីបាោ�បដោងាី�ដោ�ងី។

ទៅមិីលទំិពរ័ ០៣
ង្ខេដូីម្ពុីដីូឹង្គ�ខែនិម្ពុអំំពីីក្នុម្ពុមវធិូីរ�ស់
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ

ចំកុ្នុ�វិសិយ័រ�ស់ទៅយីង 

ទៅ�សក្នុមិមរ�ស់ទៅយីង

ង្ខេក្នុមង្គប្រសីខែដូលិមាានកាារអំ�់រ	ំមិ្ពុន
មាាន	កាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��នាា�ម្ពុុខិ	
និង្គដូឹង្គនាា�វាាសនាាស�គម្ពុន៍	និង្គ
ប្រ�ង្ខេ�សជាាតិរ�ស់	ពីួក្នុង្ខេគ។

ង្ខេយីិង្គ��់�ក ាត់កាារជួញួដូរូ	នងិ្គ
កាារង្ខេគង្គប្រ�វញ័្ញងំ្ខេលីិង្ខេក្នុមង្គប្រសីង្ខេដាាយិ
ពីប្រង្គងឹ្គប្រ�ពីន័ធត្រូគ�ួារ	នងិ្គស�គម្ពុន៍
ង្ខេដូមី្ពុីផីល់ូិអាា	�ភិាាពីង្ខេលីិសុវតិភិាាពី	
នងិ្គកាារអំ�់ររំ�ស់ក្នុនូៗពីកួ្នុង្ខេគ។

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�

01របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១     |   



លខិិិតិពីនាាយិកាារ 
ប្រ�តិិ�តិិិ

មិិតិិៗជាាទិីប្រសលាាញ់

ខ្ញុំំ�ំ ចំង់ចាោប់ដោផ្ទះដីម្ងឺដោ�ោយកាោរថែ�ូងអំណរគុណដល់អុកូប្រគប់ៗ�ុោ។ 
កំូ��ងដោពលម្ងឺួយឆុ្នាំោ�ដោ�ោដោពលថែដលជីវី�ិផ្អាះ ោល់ខ្ញុំូ��របស់ អុកូមាោ�
ភាោពពិបាោកូដោកូី�ដោ�ងី អុកូម្ងឺិ�បាោ�ដោបាោ�បង់កាោរ�ោ�ប្រទរបស់អុកូ
ចំំដោពាោ�អុកូដ៏នៃទដោ�យី។ ម្ងឺិ�ថាោអុកូបាោ�វី�ិិ ដោយ៉ាោគកូុ�ងសុវី�ិិភាោព 
�ិងកាោរអប់ររំបស់កូុមាោរកីូុ�ងនាោម្ងឺជាោសមាោជិកូប្រកូុម្ងឺកាោរងាោរ សមាោជិកូ
�ោជីវីកូម្ងឺម ឬជាោអុកូឧប�ិម្ងឺភ ខ្ញុំំ�ំ ចំង់សថែម្ងឺដងកាោរដ�ងគុណរបស់ខ្ញុំំ�ំ
ចំំដោពាោ�កាោរសហកាោរជាោម្ងឺួយពួកូដោយីងកូុ�ងឆុ្នាំោ�ដោ��។ អុកូបាោ�ជួយ
ដោ�ោយពួកូដោយីង�ោចំ ផ្ទះដល់ជំ�ួបសុវី�ិិភាោពចំំ�ួ� ៣៧៧៨ កាោរ
អ�តរាោគម្ងឺ�៍សងគម្ងឺកូិចំចចំំ�ួ� ១៨២៦ �ិងថុាោក់ូបណដ� �បណ្ណាដ ោល
សហគម្ងឺ�៍ ចំំ�ួ� ២១ ថែដលមាោ�អុកូចំូលរមួ្ងឺជាោម្ងឺ�ុសសដោពញវីយ័
ចំំ�ួ� ៥៤០នាោក់ូ។ សិសសថុាោក់ូទី១២ចំំ�ួ�៤២បាោ�បញ្ចឹចប់ 
កាោរសិកូាោថុាោក់ូវីទិាោលយ័ �ិងប្រសតីវីយ័ដោកូមងចំំ�ួ�១២ត្រូ�ូវីបាោ�ជួយ
�ោ�ប្រទដោ�ោយបាោ�ប�តកាោរសិកូាោដោ�ោសាោកូល វីទិាោលយ័។

ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិខិា�ំសរង្ខេសរលិិខិិតកាាលិពីីឆុ្នាំា�មុ្ពុន	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេ�ី�ខែត
បាានជួ�ួជួម្ពុៃឺរាាតតាាតសក្នុលិ។	ជាាកាារពីិត	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាានជួួ�ភាាពី
ប្រសពីិចំប្រសពិីលិក្នុុ�ង្គរយិៈង្ខេពីលិ៤ខែខិដំូ�ូង្គ។	ដូូចំខែដូលិខិា�ំសរង្ខេសរ
ក្នុុ�ង្គឆុ្នាំា�ង្ខេនះ	ពួីក្នុង្ខេយីិង្គបាាន	ចំំណាាយិរយិៈង្ខេពីលិង្ខេពីញមួ្ពុយិឆុ្នាំា�ក្នុុ�ង្គ
ជួម្ពុៃឺរាាតតាាត។	�ាលាាង្ខេរៀនង្ខេ�ាក្នុម្ពុុ�ជាាបាាន�ិ�ង្ខេប្រចំីនជាាង្គកាារង្ខេ�ីក្នុ។

�ូម្ពុិង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ីយិ�ិ�	ង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ីយិ�ិ�។	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាាន�ូ�រពីជំីួនួ�
សុវតិិភាាពីង្ខេដាាយិ�ា ាល់ិង្ខេ�ាង្ខេពីលិ	និង្គក្នុខែនះង្គណាា	ខែដូលិពីួក្នុង្ខេយីិង្គ
អាាចំង្ខេធូីីបាាន	និង្គង្ខេធូីតីាាម្ពុរយិៈ�ូរសព័ីាង្ខេ�ាក្នុខែនះង្គណាាខែដូលិង្ខេយីិង្គ
ម្ពុិនអាាចំង្ខេធូីីដំូង្ខេណីរង្ខេ�ាបាាន។	កាារង្ខេ�ិជាា ាចំិតិរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គកាារ
ជួួយិត្រូគួ�ារង្ខេដូីម្ពុីរីក្នុាាក្នុូនៗរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគង្ខេអាាយិមាានសុវតិិភាាពី	
ម្ពុិនខែដូលិបាាត់�ង់្គ	ង្ខេនាាះង្ខេ�	ង្ខេ�ីយិផា�យិពីីកាារង្ខេ�ាផាះ	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ

ខែដូលិត្រូគួ�ារត្រូតូវកាារពីួក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេដូីម្ពុីជីួួ��ា ាល់ិ	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាានសំុ
កាារអំនុញ្ចាំញ ាត	ពីីរដាា ា�ិបាាលិង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេធូីីង្ខេ�ាជួួ�ពីួក្នុង្ខេគ។	កិ្នុតិិយិសង្ខេនះ
បាានង្ខេ�ាង្ខេលីិសមាាជួិក្នុប្រកុ្នុម្ពុកាារង្គាារដ៏ូខំិប្រ�ឹង្គខែប្រ�ង្គរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។	
កាាលិពីីឆុ្នាំា�ម្ពុុន	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិជួម្ពុៃឺរាាតតាាតបាានចំូលិម្ពុក្នុដូល់ិ	
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាានកាាត់�និយិសមាាជួិក្នុប្រកុ្នុម្ពុពីី២៤នាាក់្នុ	ម្ពុក្នុ១៥នាាក់្នុ
ង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេអាាយិពួីក្នុង្ខេយីិង្គមាានឪកាាសឆ្លុះះង្គផុត�ញ្ចាំា ាង្ខេសដូាក្នុិចំំខែដូលិ
ង្ខេក្នុីតមាាន�និ�នាា ា�់។	ង្ខេដាាយិ�ម ានឆ្លុះនាៈក្នុុ�ង្គ	កាារដូក្នុត្រូគួ�ារង្ខេចំញពីី
ក្នុម្ពុមវធិូីរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គង្ខេពីលិង្ខេនាាះ	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិតត្រូម្ពុូវកាារពីួក្នុង្ខេគ
ង្ខេក្នុីនង្ខេ�ងី្គ	ប្រក្នុុម្ពុកាារង្គាាររ�ស់	ពួីក្នុង្ខេយីិង្គបាានង្ខេបាាះជំួហាានប្រគ�់ប្រគង្គ
ក្នុរណីង្ខេ�ីដូង្គ។

ជួម្ពុៃឺរាាតតាាតង្ខេនះបាាននាា�ង្ខេអាាយិមាាន�ញ្ចាំា ាង្ខេផសង្គៗជាាង្ខេប្រចំនី។	
មាានត្រូគួ�ារជាាង្ខេប្រចំីនបាាន��ួលិផលិ�ាះពាាល់ិង្ខេដាាយិកាារ	បាាត់�ង់្គ
កាារង្គាារ	ជាាពីិង្ខេសសចំំង្ខេពាាះអុំក្នុខែដូលិបាានង្ខេបាាះ�ង់្គកាារង្គាារក្នុុ�ង្គ
ប្រ�ង្ខេ�សនៃ�ង្ខេដូីម្ពុីបី្រតលិ�់ម្ពុក្នុផាះង្ខេ�ាក្នុម្ពុុ�ជាាវញិ	និង្គអុំក្នុខែដូលិបាាត់�ង់្គ
កាារង្គាារក្នុុ�ង្គវសិយ័ិ�ដិូសណូាារក្នុិចំំ	និង្គវសិយ័ិង្ខេ�សចំរណ៍	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ
ខែដូលិវសិយ័ិង្ខេ�សចំរណ៍ង្ខេ�ា	ង្ខេខិតិង្ខេសៀម្ពុរាា�បាានធ្លាះ ាក់្នុចំុះ។	កាារ
ធ្លាះ ាក់្នុចំុះង្ខេសដូាក្នុិចំំង្ខេនះបាាននាា�ង្ខេអាាយិមាានត្រូគួ�ារ�ះ ាស់�ូ�រង្ខេ�ារស់ង្ខេ�ា
ង្ខេខិតិង្ខេផសង្គង្ខេដូីម្ពុី	ីខែសងី្គរក្នុកាារង្គាារ។	ក្នុុមាារបាានឈ�់ង្ខេរៀនង្ខេដូីម្ពុី ី
ពីាាយ៉ាាម្ពុរក្នុកាារង្គាារង្ខេធូីី	និង្គក្នុូីបាារម្ពុភធំូ�ំផុតង្ខេនាាះគឺ	កំ្នុង្ខេណនីក្នុរណី
នៃនកាារ	ង្ខេរៀ�កាារវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ។	ចំំង្ខេពាាះត្រូគួ�ាររស់ង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គជួីវភាាពីប្រក្នុីប្រក្នុ	
និង្គត្រូគួ�ារខែដូលិជួួ�ផលិវបិាាក្នុង្ខេដូីម្ពុី�ី�ួលិបាានតត្រូម្ពុូវកាារ	មូ្ពុលិដាា ាន	
កាារង្ខេរៀ�កាារក្នុូនប្រសីរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគអាាចំនាា�ចំំណូលិខិះះតាាម្ពុរយិៈនៃ�ះ
�ណាា ាកាារ	និង្គអាាចំជាាវធីិូម្ពុួយិនៃនកាារកាារពាារ	សុវតិិភាាពី	�ិរញ្ញញវតិ�

ង្ខេផសង្គៗសប្រមាា�់ត្រូគួ�ារតាាម្ពុរយិៈចំំណូលិរ�ស់�ីាម្ពុី។	កាារង្ខេរៀ�កាារ
ក្នុុមាារង្ខេពីលិង្ខេនះកំ្នុពីុង្គង្ខេក្នុនីង្ខេ�ងី្គ	ង្ខេដាាយិ�ារវ�ិតិិង្ខេសដូាកិ្នុចំំ	ខែដូលិ
ង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិកាារង្ខេឆ្លុះះីយិត�ង្ខេ�ាកាាន់ជំួង្គឺរាាតតាាត។	�ុគគ�លិិក្នុ
សង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់ពីួក្នុ	ង្ខេយីិង្គ�និអំ�់រកំ្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ារអំំពីីហាានិ�យ័ិ
នៃនកាារង្ខេរៀ�កាារវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	និង្គកាារមាាននៃផាង្ខេពាាះវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	និង្គ�និ�ិភាា
គាាង្ខេលីិ	ប្រ�ធ្លាាន��នៃនកាារប្រពីម្ពុង្ខេប្រពីៀង្គង្ខេពីញង្ខេលិញ	និង្គង្ខេដាាយិង្ខេសរ	ី
សុខិភាាពី�ំនាាក់្នុ�ំនង្គនៃដូគូររងឹ្គមាា�	ខែផនកាារត្រូគួ�ារ	និង្គកាារពីនាា
កំ្នុង្ខេណីត។

តាា�ង្គនាាម្ពុង្ខេអាាយិប្រក្នុុម្ពុកាារង្គាាររ�ស់ពួីក្នុង្ខេយីិង្គទាំា�ង្គម្ពុូលិ	ខិា�ំ ចំង់្គខែ�ះង្គកាារ
ង្ខេកាាតសរង្ខេសីរយ៉ាា ាង្គង្ខេ�ម ាះង្ខេ�ាកាាន់ង្ខេលាាក្នុអុំក្នុចំំង្ខេពាាះ	កាារ�ា�ប្រ�ពីួក្នុ
ង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គកាារង្ខេធូីីង្ខេអាាយិកាារជួួយិ�ា�ប្រ�ត្រូគួ�ារជាាម្ពុូលិដាា ានង្ខេនះអាាចំ
ង្ខេក្នុីតមាានង្ខេ�ងី្គយ៉ាា ាង្គប្រ�ង្ខេសីរ។

សូម្ពុអំរគុណ។

NICKY MIH
សហិសុ្កាា�និួក្នុ នួិងនាាយិកាាប្រ�តិិ�តិិិ
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ព័ត័់៌មាានស់លើ�េប់ 
នៃនអ�គកាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញ

កាារងាាររ�ស់ពួក្នុទៅយងី វិដិ្ឋនៃនួក្នុមិមវិធិីី

គុណុត់នៃម្ពរូប់ស់់លើយៈើ�
កាា

រអ
ប់រ់ំ ស

ង្គគមកិចិ្ចច

សូមិពិនួិតិយទំិពរ័ទិី១២ដ្ឋល់២១  
ដើ�ើម្បីី ��ឹងបន្ថែ�ែម្បីពីើគុុណតម្លៃម្បីៃរបស់់

ដើ�ើង។ 

សុវិតុិិភាាព ភាាពរងឹមាា�

កាារអំ�់រំសមិធីមិ៌

សហិគមិន៍ួ

កាាររក្នុាាក្នុុមាារងី្ខេអាាយិមាានសុវតិិភាាពីត្រូតូវកាារវធិូី�ាប្រសរិមួ្ពុម្ពុួយិខែដូលិសមាា�រណក្នុម្ពុម
សុខិមាាលិភាាពីក្នុុមាារជាាម្ពុួយិនឹង្គតត្រូម្ពុូវកាារសមាភ ារៈ។	ង្ខេដាាយិកាារង្ខេលីិក្នុតង្ខេម្ពុកីង្គប្រសិីវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ
ក្នុុ�ង្គនៃ�ៃង្ខេនះ	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាានវនិិង្ខេយ៉ាាគង្ខេលីិកាារ�ង្ខេង្គកីនសុវតិិភាាពី	និង្គសម្ពុធូម៌្ពុក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា
ង្ខេ�ានៃ�ៃអាានាាគត។

ង្ខេយីិង្គផូល់ិកាារ�ា�ប្រ�ចាា�បាាច់ំង្ខេដូីម្ពុីធី្លាានាាថាាក្នុុមាារចីំូលិរមួ្ពុសក្នុម្ពុម
ជាាម្ពុួយិនឹង្គកាារអំ�់រ។ំ	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិសិិតក្នុុ�ង្គក្នុម្ពុមវធិូីរ�ស់ពីួក្នុ
ង្ខេយីិង្គ	ក្នុុមាារតី្រូតូវបាានអំនិរក្នុម្ពុមចំូលិក្នុុ�ង្គ�ណូាាញនៃនកាារ�ា�ប្រ�
ផះ�វកាារ	នងិ្គត្រូតវូបាានផល់ូិក្នុខែនះង្គ	នងិ្គជំួនាាញង្ខេដូមី្ពុីមីាានក្នុូបី្រសនៃម្ពុធំូ។

កាារអំ�់រំ

ង្ខេយីិង្គផូល់ិកាារអំនិរាាគម្ពុន៍វ�ិតិិដូល់ិក្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។	
�គុគលិិក្នុសង្គគម្ពុកិ្នុចំអំំ�ិវឌ្ឍឍគប្រម្ពុង្គខែផនកាារអំនរិាាគម្ពុន៍ខែដូលិ	អំ�ភិាាពី	
ង្ខេលីិសុវតិិភាាពី	និង្គជួួយិង្ខេអាាយិត្រូគួ�ារអំ�ិវឌ្ឍឍ។

សងគមិក្នុិចុំ

ង្ខេយីិង្គ�ណូ� ះ�ណូាាលិអុំក្នុដូឹក្នុនាា�ង្ខេក្នុមង្គវយ័ិ	និង្គផះល់ិពីួក្នុង្ខេគនូវ
សមាភ ារៈ	ធូនធ្លាាន	និង្គភាាពីង្ខេជួឿជាាក់្នុខែដូលិពីួក្នុង្ខេគត្រូតូវកាារង្ខេដូីម្ពុី ី
កាះ ាយិជាាអុំក្នុ�ង្ខេង្គកតីកាារ�ះ ាស់ខែប្រ�ក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍រ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។

ប្រសិីកំ្នុ�ងភាាពជាា
អំំក្នុដឹ្ឋក្នុនាា�

ទៅក្នុមងប្រសីមាានួ
កាារអំ�់រំ

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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កាារជួួញដ្ឋូរកំ្នុ�ង 
ប្រ�ទៅទិសក្នុមុិ�ជាា

ប្រ�ទៅទិសក្នុមុិ�ជាា៖ ក្នុប្រមិិតិ២នៃនួ�ញ្ញីីតាាមិដាានួ
ង្ខេដាាយិរដាា ា�ិបាាលិបាានលិះ�ង់្គធូនធ្លាានជាាង្ខេប្រចំីនង្ខេលីិខែផនកាារខែដូលិ
បាានសរង្ខេសរ	ខែដូលិអាាចំ�ង្ខេង្គកីតលិ�ធិភាាពីយ៉ាា ាង្គង្ខេប្រចំីន	ង្ខេដូីម្ពុីសីង្ខេប្រម្ពុចំ
សង់ិ្គដាារតូចំៗ	ប្រ�សិនង្ខេ�ីបាានអំនុវតិ	ដូូចំង្ខេនះប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាាត្រូតូវបាាន
ផូល់ិកាារង្ខេលីិក្នុខែលិង្គម្ពុួយិ	ក្នុុ�ង្គប្រ�តិ	�តិិកាារកាារពាារជួនរង្គង្ខេប្រ�ាះនៃន
កាារជួួញដូូរ	ខែដូលិមិ្ពុនដូូង្ខេចំុះង្ខេ�	ត្រូតូវតត្រូមូ្ពុវង្ខេអាាយិ�នាា ា�ចំំណាាត់ថុាាក់្នុ
ង្ខេ�ាក្នុប្រម្ពុិត៣។	ដូូចំង្ខេនះ	ប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាាសិិតង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គក្នុប្រមិ្ពុត២នៃន�ញ្ញីី
តាាម្ពុដាានសប្រមាា�់ឆុ្នាំា��ី�ីជាា�់�ុា។

ឆុ្នាំា�ង្ខេនះ៖

•	 រដាា ា�ិបាាលិបាានកាាត់ង្ខេទាំាសក្នុរណីកាារជួួញដូូរចំំនួន៣៤៨ក្នុរណី

•	 រដាា ា�ិបាាលិបាានកាាត់ង្ខេទាំាស	និង្គផូនាា ាង្ខេទាំាស�ុគគ�លិចំំនួន៤៤០នាាក់្នុ	
ខែដូលិមាានខែត២៣៤នាាក់្នុ�ា ុង្ខេណាា ាះខែដូលិត្រូតូវបាានជាា�់ឃុំុំខិះ�ន

•	អាាជាា ាធូរបាានចាា�់ខិះ�នជួនសង្គសយ័ិចំំនួន៤៨នាាក់្នុខែដូលិ
ពាាក់្នុពីន័ធនឹង្គ៣៧ក្នុរណីនៃនកាារជួួញដូូរម្ពុិនខែម្ពុនផះ�វង្ខេ��	
និង្គជួនសង្គសយ័ិ៤៦នាាក់្នុពាាក់្នុពីន័ធនឹង្គកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��
ចំំនួន២១ក្នុរណី

ង្ខេខិតទិាំា�ង្គ២៥ក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា	គឺជាាប្រ��ពីនៃនកាារជួួញដូូរម្ពុនុសស។	
កាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��គឺបាាន�ិ�បាា�ង្គយ៉ាា ាង្គ�ូលំិ�ូ	លាាយិ។	ប្រសិីជួនជាាតិ
ក្នុម្ពុុ�ជាា	និង្គប្រសិី	និង្គកុ្នុមាារជីួនជាាតិភាាគតិចំង្ខេវៀតណាាម្ពុ�ូ�រ�ីលំិង្ខេ�ាពីី
តំ�ន់ជួន��	ង្ខេ�ា�ីប្រក្នុុង្គខែដូលិ	ជាាក្នុខែនះង្គឧប្រក្នុិឌ្ឍជួនង្ខេក្នុង្គប្រ�វញ័្ញពំីួក្នុង្ខេគ
ចំូលិក្នុុ�ង្គកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��ក្នុុ�ង្គផាះ�ន	រង្គគ�ាលិ	ក្នុខែនះង្គមាា ាសាា	
ហាាង្គសម្ពុភសស	ហាាង្គកាារាា ាអំងូ្ខេខិ	ក្នុខែនះង្គលិក់្នុ�ំនិញ	និង្គក្នុខែនះង្គម្ពុិនខែម្ពុន
ពាាណិជួីក្នុម្ពុមង្ខេផសង្គង្ខេ�ៀត។	�ុរសក្នុម្ពុុ�ជាា�ង្ខេង្គកីតជាាប្រ��ពីតត្រូម្ពុូវកាារ

យ៉ាា ាង្គធំូនៃនក្នុុមាារខែដូលិត្រូតូវបាានង្ខេក្នុង្គប្រ�វញ័្ញកំ្នុុ�ង្គកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��។	
ជួនជួួញដូូរក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាាជាា�ូង្ខេ�ាជាាត្រូគួ�ារ	ឬសមាាជួិក្នុ
ស�គម្ពុន៍	ឬជាា�ណូាាញតូចំៗនៃនឈម�ញក្នុណូាាលិឯក្នុរាាជួយ។

�ណូាាញយ៉ាា ាង្គធំូនៃនអំង្គគភាាពីម្ពុីត្រូក្នុូ�ិរញ្ញញវតិ�ខែដូលិជាា�ូង្ខេ�ាមិ្ពុនត្រូតូវ
បាានកំ្នុណត់	គឺជាាខែផុក្នុក្នុុ�ង្គកាារជំួរញុង្ខេអាាយិមាាន	មាានមូ្ពុលិដាា ាន
�ំណុលិតជំួនាាន់	ង្ខេដាាយិផសពីីផាាយិយ៉ាា ាង្គសក្នុម្ពុមអំំពីីក្នុម្ពុំីង្ខេ�ាកាាន់
ត្រូគួ�ារខែដូលិសិិតក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍	ង្គាាយិរង្គង្ខេប្រ�ាះ	និង្គភីាា�់ពីួក្នុង្ខេគ
ជាាម្ពុួយិនឹង្គសិ�ីក្នុម្ពុម�រឥដូា។	ជួនជួួញដូូរង្ខេក្នុង្គប្រ�វញ័្ញកុំ្នុមាារង្ខេក្នុមង្គ
រ�ូតដូល់ិអាាយុិ១៣ឆុ្នាំា�	ង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គកាារង្គាារតាាម្ពុផាះ	និង្គផាះ�នង្ខេដូីម្ពុី ី
សង្គ�ំណុលិត្រូគួ�ារតាាម្ពុរយិៈប្រ�ពីន័ធង្ខេនះ។

អំំង្ខេពីីពីុក្នុរលួិយិមួ្ពុយិចំំនួន	និង្គកាារ�ម ានឆ្លុះនាះនង្ខេយ៉ាាបាាយិ	បាាន
�និដាាក់្នុក្នុប្រមិ្ពុតង្ខេលីិវឌ្ឍឍនភាាពីយ៉ាា ាង្គខ្លាំះ ា�ង្គក្នុុ�ង្គកាារចាា�់ជួន	ជួួញដូូរ
ង្ខេអាាយិ��ួលិខិុសត្រូតូវ	រាារាា�ង្គប្រ�តិ�តិិកាារអំនុវតិចំាា�់	នីតិវធិូី
ប្រពី�ម�ណឌ 	និង្គកាារផូល់ិង្ខេសវាាក្នុម្ពុមដូល់ិជួនរង្គ	ង្ខេប្រ�ាះ។	កាារ�រាាជួយ័ិ
រ�ស់រដាា ា�ិបាាលិក្នុុ�ង្គកាារ�ង្ខេង្គកីត	និង្គអំនុវតិប្រ�ពីន័ធត្រូតួតពីិនិតយប្រ�ពីន័ធ
តុលាាកាារប្រគ�់ប្រ�ាន់បាាន�និ	ង្ខេអាាយិជួនសង្គសយ័ិជាាជួនជួួញដូូរអាាចំ
ង្ខេគចំខិះ�នផុតម្ពុុនង្ខេពីលិកាារកាាត់ក្នុូី។

អាាជាា ាធូរម្ពុិនបាានង្ខេសីុ�អំង្ខេង្គកតង្ខេលីិរបាាយិកាារណ៍ចំម្ពុីង្គមួ្ពុយិចំំនួន
ធំូនៃនកាារផសគំំនិតរ�ស់ម្ពុ�និីរដាា ា�ិបាាលិក្នុុ�ង្គឧប្រក្នុិឌ្ឍក្នុម្ពុមជួួញដូូរ	
ជាាពីិង្ខេសសជាាម្ពុួយិនឹង្គមំាាស់អាាជួីវក្នុម្ពុមខែដូលិបាាន��ួលិ�ុរស	ប្រសិី	
និង្គក្នុុមាាររាា�់ពាាន់នាាក់្នុ�ូទាំា�ង្គប្រ�ង្ខេ�សចំូលិក្នុុ�ង្គ	កាារជួួញដូូរម្ពុនុសស
ក្នុុ�ង្គវសិសយ័ិកំ្នុ�ានិ	និង្គ�រឥដូា។	ង្ខេ�ីយិពួីក្នុង្ខេគម្ពុិនបាានកាាត់ង្ខេទាំាស	
និង្គផូនាា ាង្ខេទាំាស�ុគគលិិក្នុរដាា ា�ិ	បាាលិណាាម្ពុួយិខែដូលិផសគំំនិតក្នុុ�ង្គកាារ
ជួួញដូូរង្ខេនាាះង្ខេ�។

អាាជាា ាធូរម្ពុិនបាានង្ខេចំញកាារខែណរនាា�ផះ�វកាារអំនុញ្ចាំញ ាតកាារង្ខេប្រ�ីប្របាាស់
�ង្ខេចំំក្នុង្ខេ�សង្ខេសីុ�អំង្ខេង្គកតសមាៃ ាត់ក្នុុ�ង្គប្រ�តិ�តិិកាារប្រ�យុិ�ធប្រ�ឆ្នាំា�ង្គកាារ
ជួួញដូូរ	ខែដូលិជាាក្នុតិាាបាាន�និ�ង្គកកាារ�ង្គាា ាក់្នុសម្ពុតិភាាពីម្ពុ�និកី្នុុ�ង្គកាារ
ចាា�់ជួនជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��ង្ខេអាាយិ	��ួលិ	ខិុសត្រូតូវង្ខេពីញង្ខេលិញ។

កាារអំនុវតិចំាា�់ខែឆ្លុះក្នុង្ខេឆ្លុះរង្ខេលីិកាារ�ង្ខេង្គកតីកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��ង្ខេពីលិខិះះ
ម្ពុិន��ួលិបាានង្ខេជាាគជួយ័ិង្ខេដាាយិ�ារកាារប្រ�មាានជាា	មុ្ពុនពីមី្ពុា ូលីិសក្នុ

ប្រម្ពុិតខិុស់។	យ៉ាា ាង្គណាាម្ពុិញ	អំធិូកាារ�ា ូលីិសថុាាក់្នុង្ខេខិតិខិះះបាាន�និ
កាាត់�និយិកាារលិិចំធ្លាះ ាយិង្ខេនះង្ខេដាាយិ	ប្រ�គល់ិក្នុរណីង្ខេ�ាកាាន់�ា ូលីិ
សប្រ�យុិ�ធប្រ�ឆ្នាំា�ង្គអំំង្ខេពីីជួួញដូូរម្ពុនុសសអំនីតិជួន	ខែដូលិង្ខេធូីីកាារង្ខេសីុ�
ខែឆ្លុះក្នុង្ខេឆ្លុះរង្ខេដាាយិ�ម ានផូល់ិ	ដំូណឹង្គដូល់ិអាាជាា ាធូរមូ្ពុលិដាា ានរ�ូតដូល់ិ
ង្ខេពីលិភាះ ាម្ពុៗម្ពុុនង្ខេពីលិពួីក្នុង្ខេគចាា�់ង្ខេផូីម្ពុ។	�ា ូលីិសមួ្ពុយិចំំនួនត្រូតូវបាាន
រាាយិកាារណ៍	ថាាបាានកាារពាារកាារ�ង្ខេង្គកីតកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��ង្ខេដាាយិ
ង្ខេដាាះដូូរជាាម្ពុួយិនឹង្គកាារ�ង់្គប្របាាក់្នុប្រ�ចាា�ខែខិពីមំីាាស់អាាជួីវក្នុម្ពុម	ឬកាារ	
�ង្ខេប្រម្ពុីផះ�វង្ខេ��ពីជីួនរង្គង្ខេប្រ�ាះ។	ក្នុុ�ង្គខែខិកុ្នុម្ពុភៈឆុ្នាំា�២០២១	អាាជាា ាធូរបាាន
ចាា�់ខិះ�នម្ពុ�និី�ា ូលីិសប្រ�ុយុិ�ធប្រ�ឆ្នាំា�ង្គកាារជួួញដូូរពី	ី���ំពាានផះ�វកាាយិ
ង្ខេលីិក្នុុមាារកី្នុុ�ង្គហាាង្គកាារាា ាអំងូ្ខេខិម្ពុួយិ�នាា ា�់ពីីនាាង្គបាាន�ដូិង្ខេសធូមិ្ពុន
រមួ្ពុង្ខេ��ជាាម្ពុួយិ។

ជួនរង្គង្ខេប្រ�ាះអំំង្ខេពីីជួួញដូូរជួនជាាតិក្នុម្ពុុ�ជាាចំំនួន២២០នាាក់្នុ	និង្គ	«ជួន
ភាាសខិះ�នង្គាាយិរង្គង្ខេប្រ�ាះង្ខេផសង្គង្ខេ�ៀត»	បាានង្ខេធូីីមាាតុ�ូម្ពុិនិវតិពីីប្រ�ង្ខេ�ស
�រង្ខេ�សខែដូលិរមួ្ពុមាាន	ប្រ�ង្ខេ�សចំិន	ឥណឌ� ង្ខេនសីុ	មាា ាង្ខេ�សីុ	សឹង្គា
�ុរ	ីនៃ�	និង្គង្ខេវៀតណាាម្ពុ។	ជួនរង្គង្ខេប្រ�ាះ១១៣នាាក់្នុជាាជួនរង្គង្ខេប្រ�ាះនៃន
កាារ�ង្គេំ ង្ខេរៀ�កាារ	៤៥នាាក់្នុរង្គង្ខេប្រ�ាះពីលិក្នុម្ពុម�ង្គេិត�ង្គេំ 	និង្គ៣នាាក់្នុ
រង្គង្ខេប្រ�ាះកាារជួួញដូូរផះ�វង្ខេ��។	រដាា ា�ិបាាលិជាា�ូង្ខេ�ាង្ខេ�ូាតង្ខេលីិ
កាារ��់�ក ាត់កាារពាាក់្នុពីន័ធរ�ស់ជួន�រង្ខេ�សក្នុុ�ង្គអំំង្ខេពីីផះ�វង្ខេ��ជាាម្ពុួយិ
ក្នុុមាារ	ជាាជាាង្គកាារង្ខេ�ូាតង្ខេលីិយុិ�ធនាាកាារង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាង្ខេលីិប្រ�ជាាជួនក្នុុ�ង្គ
ប្រសុក្នុខែដូលិជាាប្រ��ពីចំម្ពុីង្គនៃនតត្រូម្ពុូវកាារង្ខេលីិពាាណិជួីក្នុម្ពុមផះ�វ	ង្ខេ��
ក្នុុមាារក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា។	

រដាា ា�ិបាាលិបាាន�និស�កាារជាាម្ពុួយិស�រដូាអាាង្ខេម្ពុរកិ្នុតាាម្ពុរយិៈ
ក្នុិចំំកាារអំនុវតិចំាា�់ង្ខេលីិកាារលុិ��ំបាាត់កាារង្ខេគង្គប្រ�វញ័្ញផំះ�វង្ខេ��ក្នុុមាារ
តាាម្ពុប្រ�ពីន័ធអំនឡាាញ	និង្គឧប្រក្នុិឌ្ឍក្នុម្ពុមផះ�វង្ខេ��ក្នុុមាារង្ខេផសង្គៗ	�ា ុខែនិ
រដាា ា�ិបាាលិម្ពុិនបាានរាាយិកាារណ៍ង្ខេនាាះង្ខេ�	ថាាប្រ�សិនង្ខេ�ីរដាា ា�ិបាាលិ
បាានង្ខេធូីីកាារង្ខេសីុ�អំង្ខេង្គកតង្ខេលីិក្នុរណីកំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិង្ខេធូីីរបាាយិកាារណ៍។

ដូក្នុប្រសង់្គង្ខេចំញពីីរបាាយិកាារណ៍អំំពីីកាារជួួញដូូរម្ពុនុសសឆុ្នាំា�២០២១។

អាានរបាាយិកាារណ៍ង្ខេពីញង្ខេលិញលើ�ាទើលើនះ
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៣៧៧៨  
ចំំនួួនួនៃនួកាារចំុ�តាាមិដាានួសុវិតុិិភាាព 

២១
ថំ្នាាក់្នុសហិគម៍ិកំ្នុ�ងភូូមិិចំំនួួនួ៩ អំំក្នុចំូលរមួិ
ទៅពញវិយ័ចំំនួនួួ៥៤០នាាក់្នុ (៨៩%ជាាប្រសិី/
១១%ជាា�ុរស)

៤២
សិសស�ញ្ញ�់ុថំ្នាាក់្នុទិី១២

១២
សិសសកំ្នុពុងសិក្នុាាទៅ�ាស្កាាក្នុលវិទិិាាលយ័

អាាហាារសទៅ�ងាគ ា��នាា ាន់ួផដល់ទៅអាាយមិនួុសស 
ទៅពញវិយ័ចំំនួនួួ ៣៧៨នាាក់្នុនួិង 
កុ្នុមាារចំំនួួនួ ៤៩៨នាាក់្នុ

៨៥
ក្នុង់ 

១១៩
គ្រួគួស្កាារទិទួិលបាានួមាាន់ួចិំញ្ញុឹមិ

៣៦
ធីុងចំទៅប្រមាា� 

៧៣៤
ក្នុញ្ញ�់ុប្រគ�់ដំ្ឋណាា� 

៩០
សួនួ�ន្លែនួែ 

១៨២៦ 
អំនិួរាាគមិន៍ួន្លែផំក្នុសងគមិក្នុិចុំ

តិទួៅលខិសមិទិិធផលរ�ស់ពកួ្នុទៅយងី 
ឆំ្នាំា�២០២០ ដ្ឋល់២០២១

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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កាារចុះុះតាាម្ពដាានអំព័ើសុ់វត់ិ�ភាាព័
ពួក្នុទៅយីងន្លែតិងន្លែតិខិិតិខំិប្រ�ឹងន្លែប្រ�ងប្រ�កាាន់ួភីាា�់
កាារប្រ�តិិ�តិិិលអ�ំផុតិកំ្នុ�ងកាារកាារពាារក្នុុមាារ នួិងទៅធីីីកាារ
ទៅដ្ឋីមិប �ពប្រងឹងគ្រួគួស្កាារ នួិងសហិគមិន៍ួន្លែដ្ឋលទៅយីងបាានួ
ទៅធីីីជាានៃដ្ឋគូជាាមិួយ ដ្ឋូចំទៅនួ�ពួក្នុទៅគអាាចំផដល់អាាទិិភាាពទៅលី
សុវិតុិិភាាពរ�ស់ក្នុូនួៗពួក្នុទៅគផង ន្លែដ្ឋរ។

ជួួ�ជាាមិួយវ៉ាា ាន់ួទីិនួ

វ៉ាា ាន់ទើនគុឺជាាប់ុគុគ��កមាា ាក់នៃនប់ុគុគ��កស់ហ្រ្វីម្ពប់ស់ម្រួម្ពួ�
កាារអប់់រកុំមាារ �។

«ខិា�ំបាានង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញជាា�ុគគលិិក្នុ
សប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាាររីយិៈង្ខេពីលិពីីរឆុ្នាំា�។	ខិា�ំ ង្ខេធូីកីាារង្គាារង្ខេនះ
ពីីង្ខេប្រពាាះខិា�ំ ចំង់្គជួួយិកាារពាារក្នុុមាារខីែដូលិង្គាាយិរង្គង្ខេប្រ�ាះពីីកាាររងំ្ខេលាា�
�ំពាាន	និង្គកាារជួួញដូូរ។	ខិា�ំ ចំង់្គជួួយិអុំក្នុខែដូលិរស់ង្ខេ�ាតំ�ន់ដាាច់ំ
ប្រសយ៉ាាល់ិ	លុិ��ំបាាត់អំំង្ខេពីី�ឹង្គាាក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារ	និង្គជួួយិក្នុុមាារ
ខែដូលិ�ម ាន�ីលំិង្ខេ�ា��ួលិបាានផាះង្ខេ�ា។

ខែផុក្នុសំខ្លាំាន់នៃនតួនាា�ីរ�ស់ខិា�ំ គឺកាារកំ្នុណត់សមាគ ាល់ិក្នុូបីាារម្ពុភអំំពីី
សុវតិិភាាពីង្ខេ�ាង្ខេពីលិណាាខែដូលិង្ខេក្នុីតមាានង្ខេ�ងី្គ	រាាយិកាារណ៍ក្នុូី
បាារម្ពុភង្ខេនះ	និង្គង្ខេផារក្នុរណីពីួក្នុង្ខេគង្ខេ�ាកាាន់�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ	ប្រ�សិនង្ខេ�ីពីួក្នុង្ខេគត្រូតូវ	កាារអំនិរាាគម្ពុន៍សង្គគម្ពុក្នុិចំំ។

ចំុះតាាម្ពុដាានអំំពីីសុ់វត់ិ�ភាាព័ហ្រ្វីប់ចាំា�ខែ�ង្ខេដូីម្ពុីខីែសងី្គរក្នុ
ដំូង្ខេណាាះប្រ�ាយិចំំង្ខេពាាះក្នុតិាាចាាក់្នុង្ខេប្រសសម្ពុួយិចំំនួន
ដូូចំជាា	ភាាពីប្រក្នុីប្រក្នុ	ភាាពីអំត់ឃ្លាះ ាន	ជួម្ពុៃឺ	កាារ�ម ាន
កាារង្គាារ	ចំំណាាក្នុប្រសុក្នុ	កាារង្ខេញៀន	អំំង្ខេពីី�ឹង្គាា	
កាារខែ�ក្នុបាាក់្នុត្រូគួ�ារ	និង្គ�ំណុលិ។

ផូល់ិអនតរាាគុម្ពន៍ខែផ្លូាកស់�គម្ពក�ចុះច	និង្គកាារ�ា�ប្រ�
ង្ខេដាាះប្រ�ាយិវ�ិតិិដូល់ិក្នុុមាារ	ីនិង្គប្រក្នុុម្ពុត្រូគួ�ាររ�ស់
ពីួក្នុង្ខេគខែដូលិបាានជួួ��ិានភាាពីលំិបាាក្នុ។

ង្ខេធូីថី្នាា ាក់ស់�គុម្ពន៍ខែដូលិ�ណូ� ះសម្ពុតិភាាពីក្នុុ�ង្គ
ស�គម្ពុន៍	�ង្ខេង្គកីនចំំង្ខេណះដូឹង្គអំំពីីសិ�ធិម្ពុនុសស	និង្គ
�ង្ខេប្រង្គៀនត្រូគួ�ារពីីរង្ខេ�ៀ�កាារពាារខិះ�នរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគពីី
កាារង្ខេក្នុង្គប្រ�វញ័្ញ	ំនិង្គកាាររងំ្ខេលាា��ំពាាន។

យុទិធិស្កាាប្រសទិៅគាំាលទៅ�ាក្នុមិមវិធិីទីិី១

ស់�គុម្ពន៍មាានស់ុវតិ់�ភាាព័
ស់ហ្រ្វីមាាប់់កុមាារ
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«ខំិ�ំគាំា�ប្រទិក្នុុមាារ �ទៅដាាយកាារទៅលកី្នុទិឹក្នុចិំតិិ នួិង
ទៅលកី្នុក្នុមុិស់ពួក្នុទៅគ អំ�់រពំួក្នុទៅគអំំពីសមិធីម៌ិ
ទៅយនួឌ័រ័ ភាាពជាាអំំក្នុដ្ឋឹក្នុនាា� កាារទៅដាា�ប្រស្កាាយ
�ញ្ហាា ា នួិងកាារតិសូូកំ្នុ�ងកាារសទៅប្រមិចំទៅគាំាលទៅ�ា 

ផដល់កាារប្រ�ឹក្នុាាទៅ�ា�ល់ដ្ឋល់ក្នុុមាារ � នួិង
ន្លែសងីរក្នុកាារគាំា�ប្រទិសប្រមាា�់ពួក្នុទៅគ។» 

បុគគលកិូសប្រម្ងឺបសត្រូមួ្ងឺលកាោរអប់រកំូុមាោរ ីវ៉ាា ោ�់ទី�

តាាម្ពុរយិៈកាារង្គាាររ�ស់ខិា�ំ 	ខិា�ំ�ា�ប្រ�ក្នុុមាារ ី
ង្ខេដាាយិកាារង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចំិតិ	និង្គង្ខេលីិក្នុក្នុម្ពុុស់
ពីួក្នុង្ខេគ	អំ�់រពំីួក្នុង្ខេគអំំពីីសម្ពុធូម្ពុ៌ង្ខេយិនឌ្ឍរ័	
ភាាពីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�	កាារង្ខេដាាះប្រ�ាយិ�ញ្ចាំា ា	
និង្គកាារតសូូក្នុុ�ង្គកាារសប្រម្ពុចំង្ខេ�ាលិង្ខេ�ា	ផូល់ិ
កាារប្រ�ឹក្នុាាង្ខេយ៉ាា�ល់ិដូល់ិក្នុុមាារ	ីនិង្គខែសកី្នុរក្នុ
កាារ�ា�ប្រ�សប្រមាា�់ពីួក្នុង្ខេគ។»

�មីៗង្ខេនះ	វាា ាន់�ីនបាាន�ញ្ញ�់ំកាារសិក្នុាា
�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតខែផុក្នុចំាា�់ពីី�ាក្នុលិវ�ិាាលិយ័ិ។	
ង្ខេលាាក្នុប្រសីមាានគង្ខេប្រមាាង្គ�និក្នុូីប្រសនៃម្ពុ	រ�ស់
�ាត់សិក្នុាាអំនុ�ណឌ ិតខែផុក្នុចំាា�់។

«ចំំង្ខេពាាះជួីវតិនៃនកាារសិក្នុាារ�ស់ខិា�ំ 	�នាា ា�់ពីី
�ញ្ញ�់ំវ�ិាាលិយ័ិក្នុុ�ង្គឆុ្នាំា�២០១៦	ខិា�ំ ��ួលិ
បាានម្ពុូលិនិធូិ�ា�ប្រ�សិក្នុាាង្ខេ�ា�ា	ក្នុលិ
វ�ិាាលិយ័ិពីីអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញ។	ខិា�ំ
បាានសង្ខេប្រម្ពុចំចិំតិសិក្នុាាចំាា�់ង្ខេប្រពាាះខិា�ំ ចំង់្គដូឹង្គ
អំំពីចីំាា�់នៃនប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា	និង្គង្ខេប្រ�ីប្របាាស់
�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតង្ខេនះង្ខេដូីម្ពុីជីួួយិត្រូគួ�ាររ�ស់ខិា�ំ 	
និង្គស�គម្ពុន៍។	�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតង្ខេនះជួួយិ
ង្ខេអាាយិដូឹង្គពីីប្រ�ង្ខេ��	សក្នុម្ពុមភាាពីណាាខែដូលិ
ង្ខេលិមីសចំាា�់	និង្គរងំ្ខេលាា�សិ�ធិម្ពុនុសស។	ខិា�ំ
បាានង្ខេធូីី�ារណាារ�ស់ខិា�ំ ង្ខេលីិចំាា�់សម�ំ កូ្នុន។	
�នាា ា�់ពីីរយិៈ	ង្ខេពីលិ�ួនឆុ្នាំា�នៃនកាារខំិប្រ�ឹង្គ
ខែប្រ�ង្គ	ខិា�ំបាាន�ញ្ញ�់ំ�ាក្នុលិវ�ិាាលិយ័ិ
ង្ខេដាាយិង្ខេជាាគជួយ័ិ។

ខិា�ំបាានង្ខេប្រ�ីប្របាាស់ចំំង្ខេណះដូឹង្គង្ខេនះក្នុុ�ង្គកាារង្គាារ
រ�ស់ខិា�ំ ដូូចំជាា	កាារខែចំក្នុរងំ្ខេលិក្នុចំំង្ខេណះដូឹង្គ
រ�ស់ខិា�ំ ង្ខេ�ាប្រក្នុុម្ពុកាារង្គាារ	ង្ខេ�ាកាាន់ក្នុុមាារ	ីនិង្គ

ត្រូគួ�ារអំំពីីសិ�ធិក្នុុមាារ	អាាពាា�៍ពីិពាា�៍
ប្រស�ចំាា�់	សិ�ធិនាារ	ីសិ�ធិម្ពុនុសស	ចំាា�់
កាារង្គាារ	និង្គអំំង្ខេពីី�ឹង្គាាក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារ។	ខិា�ំបាាន
អំនុវតិចំំង្ខេណះដូឹង្គរ�ស់ខិា�ំ ក្នុុ�ង្គកាារង្គាារ	ក្នុុ�ង្គ
កាារង្ខេរៀ�ចំំឯក្នុ�ារសប្រមាា�់	អាាជាា ាធូរផង្គ
ខែដូរ។	ង្ខេពីលិខិះះខិា�ំ ផូល់ិកាារប្រ�ឹក្នុាាង្ខេយ៉ាា�ល់ិ
ដូល់ិត្រូគ�ួារក្នុមុាារអំំពី�ីញ្ចាំា ាទាំាក់្នុ�ង្គនឹង្គខែផកុ្នុ
ចំាា�់ផង្គខែដូរ។»

លើនះគឺុជាាឧទាារ�ណ៍មួ្ពយៈនៃនកាារងាារ
រប់ស់់វ៉ាា ាន់ទើនជាាម្ពួយៈកុមាារ � ន��ម្រួគួុស្កាារ
រប់ស់់ព័ួកលើគុ៖

ក្នុុមាារមុីាាក់្នុខែដូលិវាា ាន�ីនផូល់ិកាារ�ា�ប្រ�គឺ
�ាន់ណាា	នាាង្គរស់ង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិង្ខេលាាក្នុយ៉ាាយិ
រ�ស់នាាង្គ។	�ាន់ណាាម្ពុិនមាាន	ឪពីុក្នុមូាាយិ
ង្ខេនាាះង្ខេ�។	នៃ�ៃម្ពុួយិ�ាន់ណាាបាានឈ�់
ង្ខេរៀនង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិនាាង្គង្ខេរៀនថុាាក់្នុ�ី៧។	
�ង្គប្រ�ុសរ�ស់នាាង្គបាាន	នាា�នាាង្គង្ខេ�ា
រស់ង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គ�ីប្រក្នុុង្គជាាម្ពុួយិត្រូគួ�ាររ�ស់
�ាត់។	វាា ាន់�ីននិង្គប្រក្នុុម្ពុកាារង្គាាររ�ស់�ាត់
បាាន�និង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិ	�ាន់ណាា។	កំ្នុ��ង្គ
ង្ខេពីលិង្ខេនាាះ	�ង្គប្រ�ុសរ�ស់�ាន់ណាា
ម្ពុិនបាានង្ខេម្ពុីលិខែ�រនាាង្គបាានលិាង្ខេនាាះង្ខេ�។	
�ាត់មាានប្រ�ពីនធ	និង្គក្នុូន។	�ាន់ណាាត្រូតូវ
ង្ខេម្ពុីលិខែ�រក្នុូនតូចំ	ង្ខេធូីកីាារង្គាារផាះ	និង្គជួួយិ
ប្រ�ពីនធរ�ស់�ង្គប្រ�ុសនាាង្គ។	�ាន់ណាា
ម្ពុិនបាានង្ខេរៀន	សូប្រតង្ខេពីញង្ខេលិញង្ខេនាាះង្ខេ�។	
�ា ុនាម ានខែខិង្ខេប្រកាាយិម្ពុក្នុ	�ង្គប្រ�ុសរ�ស់�ាន់

ណាាបាានមាានជួង្ខេមាះ ាះជាាម្ពុួយិប្រ�ពីនធរ�ស់
�ាត់	និង្គបាានជួ�ួ�ញ្ចាំា ា�ិរញ្ញញវតិ�	�ាត់
ក៏្នុបាានយិក្នុ�ាន់ណាាប្រត��់ង្ខេ�ាង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិ
ង្ខេលាាក្នុយ៉ាាយិវញិ។	�ាន់ណាាង្ខេពីលិង្ខេនាាះ	
ចំង់្គឈ�់ង្ខេរៀនង្ខេប្រពាាះនាាង្គមាានអាារម្ពុមណ៍
ខិក្នុចំិតិ	និង្គបាាក់្នុ�ឹក្នុចិំតិ។	នាាង្គបាានប្របាា�់
វាា ាន់�ីនថាានាាង្គម្ពុិនចំង់្គង្ខេ�ា�ាលាា	ង្ខេនាាះ
ង្ខេ�។	នាាង្គគិតថាា�ម ានអុំក្នុណាាប្រសលាាញ់
នាាង្គង្ខេនាាះង្ខេ�។	វាា ាន់�ីនបាាននិយ៉ាាយិជាាម្ពុួយិ
នាាង្គ	ផូល់ិប្រ�ឹក្នុាាង្ខេយ៉ាា�ល់ិ	និង្គបាានរលឹំិក្នុ
នាាង្គថាាអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញង្ខេ�ាខែតជួួយិ
�ា�ប្រ�នាាង្គ	ង្ខេ�ីយិនាាង្គង្ខេ�ាមាានង្ខេលាាក្នុយ៉ាាយិ
ផង្គខែដូរ។	�ាន់ណាាក៏្នុបាានភាា ាក់្នុខិះ�នថាាមាាន
ម្ពុនុសសខែដូលិប្រសឡាាញ់នាាង្គ	និង្គ�ា�ប្រ�
នាាង្គ។	នាាង្គបាានសង្ខេប្រម្ពុចំចំិតិង្ខេ�ាង្ខេរៀន
វញិ	ង្ខេ�ីយិ�ចំំ��ីនុង្ខេនះនាាង្គរស់ង្ខេ�ាយ៉ាា ាង្គ
ស�ាាយិរកី្នុរាាយិជាាម្ពុួយិង្ខេលាាក្នុយ៉ាាយិរ�ស់
នាាង្គ	និង្គសិក្នុាាង្ខេ�ាថុាាក់្នុ�ី៨។

ជួ�ួជាាមួិយចំិនាដ ា

ចុះ�ន្ដាា ាក៏ជាាបុ់គុគ��កស់ហ្រ្វីម្ពប់ស់ម្រួម្ពួ�កាារ
អប់់កុមាារ �មាា ាក់ផ្លូ�ខែ�រ។ 

ចំិនូាានិយ៉ាាយិថាា	«ខិា�ំបាានង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិ
អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញរយិៈង្ខេពីលិជួិតប្របាា�
ឆុ្នាំា�ម្ពុក្នុង្ខេ�ីយិ។	ខិា�ំ ង្ខេធូីីកាារង្គាារង្ខេនះង្ខេប្រពាាះ	
ខិា�ំ ចំង់្គង្ខេឃុំីញក្នុុមាារមីាានកាារសិក្នុាាខិុស់	
ចំំង្ខេណះដូឹង្គចំាាស់លាាស់	និង្គមាានកាារង្គាារ

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�

07របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១     |   



លិាង្ខេដូីម្ពុីចីំិញ្ញំឹម្ពុជួីវតិរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគង្ខេ�ា	ង្ខេពីលិពួីក្នុង្ខេគធំូង្ខេ�ងី្គ។	ខិា�ំ ក៏្នុចំង់្គ
ង្ខេឃុំញីក្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគរស់ង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍មាាន
សុវតិិភាាពីខែដូលិ�ម ាន	កាាររងំ្ខេលាា��ំពាាន	ឬកាារជួួញដូូរម្ពុនុសសផង្គ
ខែដូរ។

ខិា�ំ ចំុះតាាម្ពុដាានអំំពីសុីវតិិភាាពីង្ខេរៀង្គរាាល់ិខែខិចំំង្ខេពាាះក្នុុមាារនីីម្ពុួយិៗ	និង្គ
ត្រូគួ�ារង្ខេ�ា�ាលាាង្ខេរៀន	និង្គង្ខេ�ាផាះ	ផូល់ិសមាភ ារៈសិក្នុាា	និង្គផូល់ិ
�វកិាាសប្រមាា�់ថុាាក់្នុគួរ។	ង្ខេ�ីយិខិា�ំ ក៏្នុង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិថុាាក់្នុដូឹក្នុនាា��ាលាា	
និង្គស�គម្ពុន៍ផង្គខែដូរ	ង្ខេដូីម្ពុីខីែសងី្គរក្នុ	កាារ�ា�ប្រ��ខែនិម្ពុសប្រមាា�់ក្នុុមាារ	ី
និង្គត្រូគួ�ាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។

ខែផុក្នុសំខ្លាំាន់ម្ពុួយិនៃនតួនាា�ីរ�ស់ខិា�ំ គឺកំ្នុណត់សមាគ ាល់ិ	និង្គ�ញ្ញំ�នក្នុូី
បាារម្ពុភអំំពីីសុវតិិភាាពីង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គ។

ខិា�ំ�ា�ប្រ�ត្រូគួ�ាររ�ស់ក្នុុមាារង្ខេដាាយិង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចិំតិពីួក្នុង្ខេគង្ខេអាាយិតសូូ
ក្នុុ�ង្គកាារឆ្លុះះង្គកាាត់ឧ�សគ័គ	អំ�់រពំីួក្នុង្ខេគអំំពីីខែផនកាារ	ត្រូគួ�ារ	កាារ
ចំិញ្ញំឹម្ពុក្នុូនតាាម្ពុខែ��វជិួមីាាន	អំំង្ខេពីី�ឹង្គាាក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារ	ង្ខេប្រគឿង្គង្ខេញៀន	
និង្គង្ខេប្រគឿង្គប្រសវងឹ្គ	សុវតិិភាាពីកាារង្គាារ	និង្គកាារចំំណាាក្នុប្រសុក្នុង្ខេដាាយិ
សុវតិិភាាពី។	ខិា�ំ ក៏្នុផូល់ិកាារប្រ�ឹក្នុាាង្ខេយ៉ាា�ល់ិដូល់ិពីួក្នុង្ខេគផង្គខែដូរ	ខែដូលិ

ពីួក្នុង្ខេគអាាចំពិីភាាគាា	�ញ្ចាំា ាង្ខេផសង្គៗ	ង្ខេ�ីយិខិា�ំ ជួួយិពួីក្នុង្ខេគង្ខេអាាយិ��ួលិ
បាានង្ខេសវាាក្នុម្ពុម	និង្គកាារប្រ�ា�ខែដូលិមាាន។»

�ចំំ��ីនុង្ខេនះចំិនូាាកំ្នុពីុង្គសិក្នុាា�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតជាាន់ខិុស់ខែផុក្នុប្រគ�់ប្រគង្គ
ធូុរក្នុិចំំ។	«ខិា�ំបាានង្ខេរៀនអំំពី�ិីរញ្ញញវតិ�	កាារប្រគ�់ប្រគង្គ	�ិា�ន័	និង្គបាាន
អំ�ិវឌ្ឍឍជំួនាាញភាាពីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�រ�ស់ខិា�ំ ។	ឥ��វង្ខេនះខិា�ំមាានជំួនាាញ
�ំនាាក់្នុ�ំនង្គប្រ�សិ�ធិភាាពីជាាង្គម្ពុុន	និង្គមាានភាាពីប្រ�ង្ខេសីរខែផុក្នុកាារគិត
ខែ��សីុជួង្ខេប្រ�ា	និង្គកាារង្ខេដាាះប្រ�ាយិជួង្ខេមាះ ាះ។	ខិា�ំ ង្ខេប្រ�ីប្របាាស់ចំំង្ខេណះដូឹង្គ	
និង្គជំួនាាញ�មីៗ	ង្ខេនះជាាម្ពុួយិប្រក្នុុម្ពុកាារង្គាាររ�ស់ខិា�ំ 	ក្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ារ
ខែដូលិខិា�ំ ង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិ	និង្គថុាាក់្នុដូឹក្នុនាា�ស�គម្ពុន៍ផង្គខែដូរ។	វាាបាាន
ពីប្រង្គឹង្គកាារប្របាាប្រសយ័ិទាំាក់្នុ�ង្គ	និង្គ�ំនាាក់្នុ�ំនង្គរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។»

លើនះគឺុជាាឧទាា�រណ៍ម្ពួយៈនៃនកាារងាាររប់ស់់ចុះ�ន្ដាា ាជាាមួ្ពយៈកុមាារ � 
ន��ម្រួគុួស្កាាររប់ស់់ព័ួកលើគុ៖

សុនៃផង្ខេរៀនថុាាក់្នុ�ី១១។	នាាង្គបាានង្ខេ�ាង្ខេរៀនង្ខេ�ា�ាលាាជាាធូម្ពុមតាា
ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ�ាលាាង្ខេរៀនបាានង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ងី្គវញិ�នាា ា�់ពីីកាារ�ិ�ក្នុូវដីូ
ង្ខេលីិក្នុដំូ�ូង្គ។	�ា ុនាម ានខែខិង្ខេប្រកាាយិម្ពុក្នុ	កាាររកី្នុរាាលិដាាលិក្នុូវដិូជាាង្ខេលីិក្នុ
�ីពីីរបាានង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គ	ង្ខេ�ីយិ�ាលាាង្ខេរៀនទាំា�ង្គអំស់ត្រូតូវបាាន�ិ�	

ម្ពុូង្គង្ខេ�ៀត។	កំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិង្ខេនាាះ	ឪពីុក្នុមូាាយិរ�ស់សុនៃផចំង់្គង្ខេអាាយិ
សុនៃផង្ខេបាាះ�ង់្គកាារសិក្នុាា។	ពីួក្នុង្ខេគបាានប្របាា�់ចំិនូាា	ថាាពីួក្នុង្ខេគពីុំមាាន
�វកិាាសប្រមាា�់សុនៃផង្ខេអាាយិង្ខេ�ាង្ខេរៀនង្ខេនាាះង្ខេ�។

ចំិនូាាបាាននិយ៉ាាយិជាាម្ពុួយិសុនៃផ	ង្ខេ�ីយិ�នាា ា�់ម្ពុក្នុបាាននិយ៉ាាយិ
ជាាម្ពុួយិឪពីុក្នុមូាាយិរ�ស់សុនៃផង្ខេដូីម្ពុីពីីិភាាគាា	រក្នុដំូង្ខេណាាះប្រ�ាយិ។	
ឪពីុក្នុមូាាយិសុនៃផ��ូចំថាាង្ខេ�ីសិនសុនៃផម្ពុិនចំង់្គឈ�់ង្ខេរៀនង្ខេ�ង្ខេនាាះ	
ង្ខេនាាះ�ា�នប្រ�ុសរ�ស់នាាង្គ	នឹង្គត្រូតូវឈ�់។	ចំិនូាាបាានសំុង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិ
ពីួក្នុង្ខេគង្ខេដូីម្ពុីខីែសងី្គរក្នុដំូង្ខេណាាះប្រ�ាយិ។

សុនៃផបាានពីាាយ៉ាាម្ពុនិយ៉ាាយិង្ខេ�ាកាាន់ឪពុីក្នុមូាាយិរ�ស់នាាង្គង្ខេដូីម្ពុី ី
ពីនយល់ិពីីអាានាាគតខែដូលិនាាង្គចំង់្គបាាន។	នាាង្គបាាន�ូរសព័ីាម្ពុក្នុ
ចំិនូាាពីិភាាគាាពីីកាារលំិបាាក្នុរ�ស់នាាង្គ	និង្គខែសកី្នុរក្នុកាារ�ា�ប្រ�	និង្គ
កាារខែណនាា�ខែដូលិអាាចំជួួយិង្ខេអាាយិ	នាាង្គ	និង្គ�ា�នប្រ�ុសរ�ស់នាាង្គបាាន
�នូកាារសិក្នុាា។	�ចំំ��ីនុ	ង្ខេដាាយិមាានកាារ�ា�ប្រ�ពីីចំិនូាា	សុនៃផ	និង្គ
�ា�នប្រ�ុសរ�ស់នាាង្គបាាន�ញ្ញំ�ះ�ញ្ញំ�លិឪពុីក្នុមូាាយិរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគបាាន
យ៉ាា ាង្គង្ខេជាាគជួយ័ិង្ខេអាាយិអំនុញ្ចាំញ ាតពួីក្នុង្ខេគង្ខេដូីម្ពុី�ីនិកាារសិក្នុាា។

08 |     របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



«ខំិ�ំ ប្រសលាាញ់កាារងាារទៅនួ�ទៅប្រពាា�ខំិ�ំ ចំង់ទៅ�ីញ
ក្នុុមាារ �ក្នុមុិ�ជាាកំ្នុ�ងតំិ�ន់ួដាាច់ំប្រស�ា ាល់ទិទួិល

បាានួកាារអំ�់រខុំិស់ សទៅប្រមិចំបាានួក្នុដីប្រសនៃមិពួក្នុទៅគ 
នួិងមាានួកាារងាារលអនាាទៅពលអាានាាគតិ» 

រាា ាឌ្ឍិចំ	�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាារ ី

ជួួ�ជាាមិួយរាា ាឌ័ិចំ 

រាា ាឌិ�ចុះបាានលើធូីើកាារជាាមួ្ពយៈអ�គកាារហ្រ្វី�ើ ធូូ �ាាញជាាប់ុគុគ��ក
ស់ហ្រ្វីម្ពប់ស់ម្រួម្ពួ�កាារអប់់រកំុមាារ �រយៈៈលើព័�ជួ�ត់បួ់នឆ្នាំា ា�។

រាា ាឌ្ឍិចំនិយ៉ាាយិថាា	«ខិា�ំ ង្ខេ�ូជាា ាង្ខេធូីីកាារជាាមួ្ពុយិម្ពុនុសស។	ជំួនាាញ
រ�ស់ខិា�ំទាំាក់្នុ�ង្គនឹង្គកាារង្គាារង្ខេនះមាានដូចូំជាា	កាារ�ូា�់	កាារយិល់ិ
ចំិតិ	�ំនាាក់្នុ�ំនង្គ	ភាាពីអំត់ធូមត់	កាារង្ខេដាាះប្រ�ាយិ�ញ្ចាំា ា	កាារប្រគ�់ប្រគង្គ
ក្នុរណី	កាារសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិថុាាក់្នុស�គម្ពុន៍	និង្គជំួនាាញភាាពីជាា
អុំក្នុដឹូក្នុនាា�។	ខិា�ំ ប្រសលាាញ់កាារង្គាារង្ខេនះង្ខេប្រពាាះខិា�ំ ចំង់្គង្ខេឃុំីញក្នុុមាារកី្នុម្ពុុ�ជាា
ក្នុុ�ង្គតំ�ន់ដាាច់ំប្រសយ៉ាា ាល់ិ��ួលិ	បាានកាារអំ�់រខំិុស់	សង្ខេប្រម្ពុចំបាានក្នុូី
ប្រសនៃម្ពុពីួក្នុង្ខេគ	និង្គមាានកាារង្គាារលិានាាង្ខេពីលិអាានាាគត	ម្ពុិនខែម្ពុនប្រ�ាន់ខែត
ង្ខេធូីីកាារង្គាារផាះ	និង្គង្ខេធូីជីាាង្ខេម្ពុផាះង្ខេនាាះង្ខេ�។

ខិា�ំ ង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចំិតិក្នុុមាារងី្ខេអាាយិអាានង្ខេសៀវង្ខេ�ា	និង្គង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចិំតិពីួក្នុង្ខេគ
ង្ខេអាាយិ�នកិាារសិក្នុាា។	ខិា�ំ អំ�់រពំីួក្នុង្ខេគអំំពីីវដូិរដូូវប្រសិី។	ខិា�ំ�ា�ប្រ�ត្រូគួ�ារ
ពីួក្នុង្ខេគង្ខេដាាយិផូល់ិពីត័៌មាានអំំពីីឳកាាស់វគគ�ណូ� ះ�ណូាាលិវជីិាាជួីវៈ	
និង្គអាាហាារ�ូក្នុរណ៍ខែដូលិមាានពីីអំង្គគ	កាារង្ខេផសង្គៗ។

ខិា�ំ�ា�ប្រ�ត្រូគួ�ារង្ខេអាាយិ��ួលិបាានឯក្នុ�ារសំខ្លាំាន់ៗដូូចំជាា
សំ�ុប្រត�ញី្ចាំាក់្នុកំ្នុង្ខេណីត	អំតិសញ្ចាំញ ាណ�ណ័ា	និង្គ�ណ័ាប្រក្នុីប្រក្នុ។	ខិា�ំ
�ង្ខេប្រង្គៀនពីួក្នុង្ខេគអំំពីីកាារកាារពាារក្នុុមាារ	កាារលូិតលាាស់ក្នុុមាារ	និង្គផលិ
�ាះពាាល់ិនៃនង្ខេប្រគឿង្គប្រសវងឹ្គ	និង្គង្ខេប្រគឿង្គង្ខេញៀន។»

រាា ាឌ្ឍិចំ�ា�ប្រ�គីម្ពុណាានខែដូលិជាាសិសសថុាាក់្នុ�ី៨។	គីម្ពុណាានបាានជួួ�
កាារពីិបាាក្នុជាាម្ពុួយិនឹង្គកាារង្ខេរៀនតាាម្ពុប្រ�ពីន័ធអំនឡាាញកំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិ
�ិ��ាលាាង្ខេដាាយិ�ារក្នុូវដីូ។	នាាង្គបាានប្របាា�់រាា ាឌ្ឍិចំថាានាាង្គង្ខេរៀនម្ពុិន
សូូវយិល់ិក្នុុ�ង្គថុាាក់្នុង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិពួីក្នុង្ខេគត្រូតូវបាាន�ង្ខេប្រង្គៀនតាាម្ពុអំន
ឡាាញ។	ង្ខេ�ីយិង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិ�ាលាាបាានប្រ�កាាសថាា�ាលាាអាាចំ
នឹង្គង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ងី្គវញិ	គីម្ពុណាានមាានអាារម្ពុមណ៍តាានតឹង្គ។	គីម្ពុណាានជួិត
ង្ខេ�ងី្គថុាាក់្នុ�ី៨។	រាា ាឌ្ឍិចំបាាននិយ៉ាាយិជាាម្ពុួយិនាាង្គអំំពីកី្នុូវដីូ	និង្គផលិ
�ាះពាាល់ិ	ង្ខេ�ីយិង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចិំតិង្ខេអាាយិ	គីម្ពុណាាន�និកាារសិក្នុាា។

រាា ាឌ្ឍិចំក៏្នុកំ្នុពីុង្គសិក្នុាា�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតជាាន់ខិុស់ផង្គខែដូរ	ខែផុក្នុប្រគ�់ប្រគង្គ
ធូុរក្នុិចំំ។

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�

09របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១     |   



អំនិួរាាគមិន៍ួន្លែផំក្នុសងគមិក្នុិចុំ
លើ�ាអ�គកាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញ លើយៈើ�លើ�ារព័តាាម្ពគំុរនូៃនកាារខែ�
រទាា�លើដាាយៈម្រួគុួស្កាារជាាម្ពូ�ដាា ាន ខែ��ទទួ�ស្កាគ ា�់ថ្នាាកុមាារ
ជាាទូលើ�ានឹ�លើជាាគុជួយ័ៈលើដាាយៈមាានប់រសិិ្កាានម្រួគុួស្កាារ�ា�ហ្រ្វីទ

ង្ខេដាាយិ�ារខែតង្គខែតមាានកាាលិៈង្ខេ�សៈម្ពុួយិចំំនួនខែដូលិក្នុុមាារម្ពុិនអាាចំ
រស់ង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិឪពីុក្នុមូាាយិពួីក្នុង្ខេគបាាន	ង្ខេយីិង្គង្ខេ�ិាតង្ខេលីិកាារ�ង្ខេង្គកតី
ប្រ�ពីន័ធ�ា�ប្រ�រងឹ្គមាា�ង្ខេលីិត្រូគួ�ារ	និង្គស�គម្ពុន៍។	ង្ខេដាាយិវធិូីង្ខេនះ	
ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិក្នុុមាារកី្នុុ�ង្គក្នុម្ពុមវធីូីរ�ស់ពីួក្នុ	ង្ខេយីិង្គជួួ�ជាាម្ពុួយិនឹង្គ
កាាលិៈង្ខេ�សៈលំិបាាក្នុទាំា�ង្គង្ខេនះ	ពីួក្នុង្ខេគអាាចំរស់ង្ខេ�ាង្ខេដាាយិសុវតិិភាាពី
ក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍រ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។

�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេធូីីកាារយ៉ាា ាង្គជួិតសុិតជាាមួ្ពុយិ
�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាារ។ី	�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិ
កាារអំ�់រកំ្នុុមាាររី�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គត្រូតូវបាាន�ណូ� ះ�ណូាាលិក្នុុ�ង្គកាារ
ត្រូតួតពីិនិតយក្នុរណីចំំង្ខេពាាះ	«សញ្ចាំញ ាប្រក្នុ�ម្ពុ»	ខែដូលិអាាចំនាា�ង្ខេអាាយិ
ក្នុុមាារសិិតក្នុុ�ង្គហាានិ�យ័ិ។	សញ្ចាំញ ាប្រក្នុ�ម្ពុទាំា�ង្គង្ខេនះរមួ្ពុមាានដូូចំ
ខ្លាំាង្គង្ខេប្រកាាម្ពុ	�ា ុខែនិមិ្ពុនខែម្ពុនមាានប្រតឹម្ពុខែតចំំង្ខេពាាះក្នុរណីង្ខេនះង្ខេនាាះង្ខេ�៖	
�ញ្ចាំា ាសុវតិិភាាពី	ហាានិ�យ័ិនៃនកាារង្ខេរៀ�កាារវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	អំវតិមាានក្នុុ�ង្គ
�ាលាាជាា�និ�នាា ា�់	កាារង្ខេប្រ�ីប្របាាស់�ារធ្លាាតុខិុស	អំំង្ខេពីី�ឹង្គាាក្នុុ�ង្គ
ត្រូគួ�ារ	ម្ពុរណៈភាាពី	ឬជួម្ពុៃឺនៃន	សមាាជួិក្នុត្រូគួ�ារ	និង្គកាារខិីះខ្លាំាត
អាាហាារ�ូតិម្ពុភ។

ង្ខេ�ាង្ខេពីលិណាាខែដូលិក្នុូីបាារម្ពុភណាាម្ពុួយិត្រូតូវបាានសមាគ ាល់ិ	ក្នុរណីង្ខេនះ
ត្រូតូវង្ខេផារង្ខេ�ាកាាន់ប្រក្នុុម្ពុសង្គគម្ពុក្នុិចំំសប្រមាា�់កាារ�ា�ប្រ�	�ខែនិម្ពុ	និង្គ
កាារប្រគ�់ប្រគង្គក្នុរណី។	ប្រក្នុុម្ពុសង្គគម្ពុក្នុិចំរំ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ�ង្ខេង្គកតីខែផនកាារ
អំនិរាាគម្ពុន៍ង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេដាាះប្រ�ាយិកាារត្រូពីួយិបាារម្ពុភង្ខេនាាះជាាម្ពុួយិនឹង្គ

ង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាត្រូតួត�ុានៃនកាារផូល់ិអាា�ិភាាពីង្ខេលីិសុវតិិភាាពីក្នុុ�ង្គផាះជាាម្ពុុន	
និង្គ�នាា ា�់ម្ពុក្នុ�ា�ប្រ�កាារអំ�់រ�ំនិ�នាា ា�់សប្រមាា�់កុ្នុមាារ។

ម្ពុុនង្ខេពីលិមាានជួម្ពុៃឺក្នុូវដីូ	ង្ខេយីិង្គមាាន�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូមួ្ពុលិកាារអំ�់រ ំ
ក្នុុមាារចំីំនួន១២នាាក់្នុ	ខែដូលិបាានង្ខេធូីីកាារយ៉ាា ាង្គជួិតសុិតជាាម្ពុួយិនឹង្គ
�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំទាំា�ង្គ�ីនាាក់្នុរ�ស់ពួីក្នុង្ខេយីិង្គ។	ជាាលិ�ធផលិ
នៃនកាារ�ា ះពាាល់ិង្ខេសដូាក្នុិចំំង្ខេដាាយិ�ារជួម្ពុៃឺក្នុូវដីូ១៩	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គត្រូតូវ
កាាត់�និយិសមាាជួិក្នុប្រកុ្នុម្ពុ�ុគគលិិក្នុ	សប្រម្ពុ�សត្រូមួ្ពុលិកាារអំ�់រកុំ្នុមាារ ី
ម្ពុក្នុង្ខេ�ាសល់ិប្រតឹម្ពុខែត៦នាាក់្នុ	និង្គ�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំមុាាក់្នុត្រូតូវ��ួលិ
�ំនួលិខិុសត្រូតូវ�ខែនិម្ពុ	ក្នុុ�ង្គនាាម្ពុជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�សង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់�ិា�ន័	
និង្គជាា�ុគគលិិក្នុកាារពាារកុ្នុមាារ។	កាារខែប្រ�ត្រូ�ួលិង្ខេនះជួប្រម្ពុុញង្ខេអាាយិ
ក្នុម្ពុមវធីិូរ�ស់ពួីក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេ�ិាតង្ខេលីិកាារកាារពាារក្នុុមាារ	ង្ខេដាាយិកាារ�ង្ខេង្គកីន
កាារ�ណូ� ះ�ណូាាលិក្នុុ�ង្គអំង្គគភាាពី	និង្គកាារអំ�ិវឌ្ឍឍន៍វជីិាាជួីវៈង្ខេដាាយិ
�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំនាា�ម្ពុុខិ	ចំំង្ខេពាាះប្រគ�់សមាាជួិក្នុប្រកុ្នុម្ពុកាារង្គាារ	ខែដូលិ
�ង្ខេង្គកីតដំូង្ខេណីរកាារង្ខេរៀ�រយិចំំង្ខេពាាះកាាររាាយិកាារណ៍កាារត្រូពីួយិបាារម្ពុភនៃន
កាារកាារ	ពាារក្នុុមាារ។	កាារមាាន�ុគគលិិក្នុកាារពាារកុ្នុមាារចំាាស់លាាស់មុាាក់្នុ
ខែដូលិមាានកាារ�ណូ� ះ�ណូាាលិខិុស់	បាានពីប្រង្គឹង្គ�ំនាាក់្នុ�ំនង្គរ�ស់
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គជាាម្ពុួយិនឹង្គ�ិា�ន័ដូនៃ�	និង្គ�ុគគ�លិជំួនាាញត្រូតូវកាារតួនាា�ី
ម្ពុ�និីកាារពាារក្នុុមាារ។

ក្នុុ�ង្គកំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិកាារង្ខេធូីីរបាាយិកាារណ៍ង្ខេនះ	ក្នុម្ពុមវធិូីសង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់
អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញបាានង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិកុ្នុមាារ	ីចំំនួន៩៣នាាក់្នុ	និង្គ
ត្រូគួ�ាររ�ស់ពួីក្នុង្ខេគ។	ចំំនួនក្នុរណីជាាម្ពុធូយម្ពុក្នុុ�ង្គង្ខេពីលិជាា�ូង្ខេ�ាមាាន
ចំំនួន៧០ក្នុរណី។

ក្នុុ�ង្គរយិៈង្ខេពីលិ១២ខែខិក្នុនះង្គម្ពុក្នុ	មាានក្នុុមាារចំីំនួន២៤នាាក់្នុត្រូតូវបាាន�ិ�
ក្នុរណីង្ខេចំញពីកី្នុម្ពុមវធិូីសង្គគម្ពុក្នុិចំំង្ខេ�ាក្នុខែនះង្គនៃន	សុវតិិភាាពី។	ង្ខេប្រ�ាពីី
សិសស�ញ្ញ�់ំកាារសិក្នុាាថុាាក់្នុ�ី១២ខែដូលិជាា�ូង្ខេ�ាត្រូតូវ�ញ្ញ�់ំង្ខេដាាយិ
�ា ាល់ិពីកី្នុម្ពុមវធីិូអំ�់រ	ំអុំក្នុ��ួលិផលិទាំា�ង្គអំស់�ញ្ញ�់ំពីីអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	

ស់�គុម្ពនម៍ាាន
ស់វុត់ិ�ភាាព័ស់ហ្រ្វីមាាប់់កមុាារ
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សុផ្អាោ� ជាោដោកូមងកំូប្រពាោដោពលថែដលនាោងបាោ�
ចំូលរមួ្ងឺកុូ�ងកូម្ងឺមវីធិីពីួកូដោយីង។ ផ្ទះះ�របស់
ត្រូគួសាោរនាោងមាោ�សិាោ�ភាោពម្ងឺិ� �ោចំរស់ដោ�ោ
�ដោ�ោដោទៀ�បាោ� ដោហីយនាោង �ិងបា��ប្រសីត្រូ�វូី
បាោ�បំថែបកូ ដោហីយត្រូ�ូវីបាោ�យកូដោ�ោដោ�ោផ្ទះះ�
របស់ម្ងឺីង �ិងពូរ បស់ពួកូដោគដោ�ោដោពលថែដល
បងប្របុសចំីងរបស់ពួកូដោគដោធីើីកាោរដោ�ោកូុ�ង
ប្រកូុងដោផ្ទះសងដោទៀ�។ ផ្ទះះ�យពីសិាោ�ភាោពលំបាោកូ
ដោ��  ភាោពរងឹមាោ�របស់សុផ្អាោ�មាោ�លកូខណៈ
ពិដោសស។

ដោដីម្ងឺីធីាោនាោសុវី�ិិភាោពរបស់នាោង ដំបូង ពួកូ
ដោយីងបាោ��ិយ៉ាោយជាោម្ងឺួយបងប្របុសសុផ្អាោ�
អំពីកាោរដោធីើីជាោ�ោណ្ណាោពាោបាោល រយៈដោពល
ថែវីងរបស់បា��ប្រសីរបស់�ោ�់ �ិងបាោ�ផ្ទះដល់
កាោរប្រប�កូាោដោយ៉ាោបល់អំពីកាោរផ្ទះដល់កាោរថែ�
រទាំោ� កាោរប្រគប់ប្រគងដោពលដោវីលាោ �ិងកាោរដោធីើី
ថែផ្ទះ�កាោរហិរញ្ចឹញវី�ិ�។ បនាះ ោប់ម្ងឺកូ ពួកូដោយងី
បាោ�ចាោប់ដោផ្ទះដីម្ងឺដំដោណរីកាោរដោដីម្ងឺីបីាោ�កាោរ
សាោងសង់ផ្ទះះ�សប្រមាោប់សុផ្អាោ� បា��ប្រសី �ិង
បងប្របុសរបស់នាោងដោ�ោយបាោ�រស់ដោ�ោ
ជាោម្ងឺួយ�ុោ។ ម្ងឺិ�យូរបា ុនាម ោ�ដោប្រកាោយម្ងឺកូ 
បា��ប្រសីរបស់សុផ្អាោ� ត្រូ�ូវីបាោ�ចំ�ុដោ�ម ោ�
ចំូលដោរៀ�ម្ងឺដងដោទៀ� ដោហីយសុផ្អាោ�ត្រូ�ូវីបាោ�
ដោប្រជីសដោរសីចំូលកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិីីប្រសតីកុូ�ងភាោពជាោ
អុកូដ�កូនាោ�។ សុផ្អាោ�ប�តរ�ដោ�ងី។

ក្នុរណ៍ីសិក្នុាា
ស់ុផាាន *

(អាាយុ១៧ឆំ្នាំា�)

�ាាញតាាម្ពុរយិៈក្នុម្ពុមវធិូីសង្គគម្ពុក្នុិចំំ។	កាារង្ខេធូីីខែ��
ង្ខេនះធ្លាានាា	ថាាង្ខេ�ាលិកាារណ៍កាារប្រគ�់ប្រគង្គក្នុរណី
ត្រូតូវបាានប្រ�កាាន់ភីាា�់	ង្ខេ�ីយិក្នុុមាារទីាំា�ង្គអំស់
ខែដូលិ�ញ្ញ�់ំកាារពាាក់្នុពីន័ធជាាមួ្ពុយិ	អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	
�ាាញមាានសុវតិិភាាពី	និង្គក្នុតិាាហាានិ�យ័ិចំំង្ខេពាាះ
អំំង្ខេពីីជួួញដូូរ	និង្គអំំង្ខេពីីង្ខេក្នុង្គប្រ�វញ័្ញងំ្ខេ�ាប្រតឹម្ពុក្នុប្រម្ពុិត
តិចំតួចំ�ំផុត។

ជួម្ពុៃឺរាាតតាាតបាាន�ា ះពាាល់ិយ៉ាា ាង្គខ្លាំះ ា�ង្គង្ខេលីិក្នុម្ពុមវធិូី
រ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។	កាារង្គាាររ�ស់អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	
�ាាញគឺជាាកាារង្គាារចំុះ	ម្ពុូលិដាា ាន�ា ាល់ិ	ដូូចំង្ខេនះ
ង្ខេ�ីយិកាារផូល់ិដំូណឹង្គខិះីអំំពីីកាារ�ិ�ខិា��	កាារ�ិ�
�ាលាា	និង្គកាាររតិ�នាឹង្គង្ខេផសង្គៗបាានផូល់ិកាារ	
លំិបាាក្នុ�ខែនិម្ពុង្ខេ�ៀត។	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិពីួក្នុង្ខេយីិង្គ
ម្ពុិនត្រូតូវបាានអំនុញ្ចាំញ ាតចំុះជួួ�ក្នុុ�ង្គ�ូម្ពុិ	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ
បាានរក្នុាាកាារទាំាក់្នុ�ង្គជាា	ម្ពុួយិអុំក្នុ��ួលិផលិ
រ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ	និង្គត្រូគួ�ារតាាម្ពុរយិៈ�ូរសព័ីា	និង្គ
�ណូាាញសង្គគម្ពុ។	កាារង្ខេធូីីអំនិរាាគម្ពុន៍សង្គគម្ពុក្នុិចំំ
តាាម្ពុ�ូរសព័ីាមាានភាាពីលំិបាាក្នុ។	កាារលំិបាាក្នុខែដូលិ
ពាាក់្នុពីន័ធគឺង្ខេ�ាង្ខេពីលិង្ខេលិខិ�ូរសព័ីារ�ស់	ត្រូគួ�ារ
ត្រូតូវបាានផូ�រ	ឬពីុំអាាចំទាំាក់្នុ�ង្គបាានខែដូលិខែតង្គ
ង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា។

ភាាពីពីិបាាក្នុទាំា�ង្គពីីរង្ខេនះមាាននយ័ិថាា�ុគគលិិក្នុ
សង្គគម្ពុក្នុិចំំបាានចំំណាាយិង្ខេពីលិយ៉ាា ាង្គង្ខេប្រចំីនទាំាក់្នុ�ង្គ
ជាាម្ពុួយិប្រកុ្នុម្ពុប្រ�ឹក្នុាាក្នុិចំំកាារនាារ	ីនិង្គក្នុុមាារក្នុុ�ង្គ
តំ�ន់	និង្គថុាាក់្នុដូឹក្នុនាា��ូម្ពុិ	ង្ខេសុីរសំុពីួក្នុង្ខេគតាាម្ពុដាាន
�ិានភាាពីក្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ារ។	កាារង្ខេធូីីខែ��ង្ខេនះ
បាានពីប្រង្គឹង្គ�ំនាាក់្នុ�ំនង្គកាារង្គាារជាាម្ពុួយិអាាជាា ាធូរ
ក្នុុ�ង្គតំ�ន់ជាាង្ខេប្រចំនី។

ជួម្ពុៃឺរាាតតាាតបាាននាា�ម្ពុក្នុនូវ�ញ្ចាំា ាជាាង្ខេប្រចំីន�ខែនិម្ពុ
ង្ខេ�ៀត។	�ញ្ចាំា ាម្ពុួយិគឺចំំនួនត្រូគួ�ារខែដូលិមាានផលិ
�ាះពាាល់ិង្ខេដាាយិកាារ	បាាត់�ង់្គកាារង្គាារ	និង្គកាារ
ធ្លាះ ាក់្នុចំុះង្ខេសដូាក្នុិចំំ	ជាាម្ពុួយិនឹង្គកាារបាាត់�ង់្គង្ខេសាីរខែត
ទាំា�ង្គប្រសុង្គនៃនង្ខេ�សចំរណ៍ក្នុុ�ង្គង្ខេខិតិង្ខេសៀម្ពុរាា�។	

�ញ្ចាំា ាង្ខេនះជាាលិ�ធផលិបាានង្ខេធូីីង្ខេអាាយិត្រូគួ�ារ
ចាាក្នុង្ខេចំញង្ខេ�ាង្ខេខិតិង្ខេផសង្គៗង្ខេដូីម្ពុីខីែសងី្គរក្នុកាារង្គាារ	
និង្គក្នុុមាារឈ�់ង្ខេរៀនង្ខេដូីម្ពុី	ីពីាាយ៉ាាម្ពុរក្នុកាារង្គាារ
ង្ខេធូីី។

ភាាពីពីិបាាក្នុមួ្ពុយិង្ខេ�ៀតគឺកាារជួួយិ�ា�ប្រ�ម្ពុនុសសជាា
ង្ខេប្រចំនីខែដូលិឆ្លុះះង្គកាាត់អំំង្ខេពីី�ឹង្គាាក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារ
ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិពីួក្នុង្ខេយីិង្គម្ពុិន	អាាចំចំុះង្ខេ�ាជួួ�
�ា ាល់ិបាាន។	ដូូចំជាា�ូង្ខេ�ា	ង្ខេយីិង្គបាាន�ូសព័ីា
ទាំាក់្នុ�ង្គង្ខេ�ាកាាន់អាាជាា ាធូរក្នុុ�ង្គតំ�ន់	និង្គ�ា ូលីិស
ង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេធូីី	អំនិរាាគម្ពុន៍	�ា ុខែនិង្ខេដាាយិ�ារកាាររតិតីតិ
នៃនក្នុូវដីូ	ង្ខេយីិង្គម្ពុិនអាាចំចំុះជួួ��ា ាល់ិប្រគ�់ង្ខេពីលិ
ង្ខេនាាះង្ខេ�	ង្ខេ�ីយិក្នុុ�ង្គកំ្នុ��ង្គ	ង្ខេពីលិង្ខេនះង្ខេយីិង្គអាាចំ
ប្រតឹម្ពុខែតផូល់ិកាារ�ា�ប្រ�ផះ�វចំិតិ	និង្គផូល់ិង្ខេយ៉ាា�ល់ិ
តាាម្ពុរយិៈ�ូរសព័ីា�ា ុង្ខេណាា ាះ។

ភាាពីពីិបាាក្នុជាាក្នុូីបាារម្ពុភធំូ�ំផុតង្ខេនាាះគឺង្ខេយីិង្គបាាន
ង្ខេឃុំីញប្រពីិតិិកាារណ៍នៃនកាារង្ខេក្នុីនង្ខេ�ងី្គកាារង្ខេរៀ�កាារ
វយ័ិង្ខេក្នុមង្គ។	�ុគគលិិក្នុសង្គគម្ពុក្នុិចំំរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ�និ
អំ�់រកំ្នុុមាារ	ីនិង្គត្រូគួ�ាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគអំំពីីហាានិ�យ័ិ
នៃនកាារង្ខេរៀ�កាារវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	និង្គកាារមាាននៃផាង្ខេពាាះ
វយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	និង្គ�និពីិភាាគាាង្ខេលីិប្រ�ធ្លាាន��នៃន
កាារប្រពីម្ពុង្ខេប្រពីៀង្គង្ខេដាាយិង្ខេសរ	ីនិង្គង្ខេពីញង្ខេលិញ	
�ំនាាក់្នុ�ំនង្គនៃដូគូរងឹ្គមាា�	ខែផនកាារត្រូគួ�ារ	និង្គកាារ
ពីនាាកំ្នុង្ខេណីត។

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�

11របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១     |   



ក្នុរណ៍ីសិក្នុាា 
សំ់ណាា�*  

(អាាយុ១៧ឆំ្នាំា�)

សំណ្ណាោងរស់ដោ�ោកូុ�ងភាោពប្រកូីប្រកូកុូ�ង�ូម្ងឺិ�ោច់ំប្រសយ៉ាោល់
�ូចំម្ងឺួយកូុ�ងដោខ្ញុំ�តដោសៀម្ងឺរាោប។ ដោយីងបាោ�ជួយ�ោ�ប្រទនាោង 
�ិងត្រូគួសាោររបស់នាោងរយៈដោពល៩ឆុ្នាំោ�។ សំណ្ណាោងរស់ដោ�ោ
ជាោម្ងឺួយម្ងឺីងរបស់នាោងដោ�ោយសាោរឪពុកូមាដ ោយនាោងជាោ
ពលកូរ ចំំណ្ណាោកូប្រសុកូ។

សំណ្ណាោងថែ�ងថែ�ដោ�ោដោលងវី�ត �ិងបាោ�ជួបប្រព�សងឃនាោម្ងឺ 
ពិសិដឋដោ�ោវី�តដោនាោ�។ ប្រព�សងឃអងគដោនាោ�បាោ�ប្រសឡាោញ់ 
សំណ្ណាោង ដោហីយបាោ�សដោប្រម្ងឺចំចំិ�តស�កូ។ �ោ�់បាោ�ដោ�ោ
ជួបម្ងឺីងរបស់នាោង �ិងសំុកាោរអ�ុញ្ញាញ ោ�ដោដីម្ងឺីដីោរៀបកាោរ
ជាោម្ងឺួយ សំណ្ណាោង។

អងគកាោរប្រហើី ធីូ ហាោញបាោ�ដ�ងអំពីកាោរសំុដោរៀបកាោរ
ដោ�ោដោពលចំុ�ជួបសួរសុខ្ញុំទុកូខសំណ្ណាោង។ នាោងបាោ�
ពិបាោកូចំិ�តដោប្រពាោ� នាោងម្ងឺិ�ចំង់ដោរៀបកាោរ �ិងចំង់ប�ត
កាោរសិកូាោរបស់នាោង។

ពួកូដោយីងបាោ�ដោ�ោជួបត្រូគួសាោររបស់នាោងដោដីម្ងឺីពីិភាោគាោពី
គប្រម្ងឺិ�នៃ�ភាោពចាោស់ទំុថែដលកូុមាោរ�ីោយុ១៦ឆុ្នាំោ�មាោ� �ិង
បាោ� ជួយបដោងាី�កាោរយល់ដ�ងរបស់ត្រូគួសាោរអំពីផ្ទះល
បា�ពាោល់រយៈដោពលថែវីងនៃ�កាោរដោរៀបកាោរវីយ័ដោកូមងថែដល�ោចំ
ដោកូី�ដោ�ងីដោលសំីណ្ណាោង។

ពួកូដោគបាោ�សដោប្រម្ងឺចំចំិ�តបដិដោសដកាោរផ្ទះដល់កាោរដោរៀបកាោរ 
�ិងដោ�ោយសំណ្ណាោងប�តកាោរសិកូាោរបស់នាោង �ិង
ដោដីម្ងឺីសីដោប្រម្ងឺចំ សកាដ ោ�ុពលរបស់នាោង។ សំណ្ណាោងប�ត
ល�ូលាោស់កូាោយជាោប្រសតីវីយ័ដោកូមងឯកូរាោជយមុាោក់ូថែដលកំូពុង
ប�តកាោរអប់ររំបស់នាោង �ិង�ោចំកូាោយម្ងឺ�ុសសមុាោក់ូថែដល
នាោងចំង់កូាោយជាោ។

ដើ�ះ ��កុុមា�រ �ត្រូតូវបា��បូ�រដើ�ើម្បីី �កា�រឯកុជ�ភា�ពីរបស់់ពីួកុដើគុ។

មិុខិងាារសងគមិក្នុិចុំ

កាារលើរៀប់កាារ
វយ័ៈលើកេ�
កំ្នុ�ងចំាា�់ក្នុមុិ�ជាា អាាយុន្លែដ្ឋលអាាចំទៅរៀ�កាារបាានួគឺ
�ា ាងតិិចំ១៨ឆំ្នាំា� ទៅ�ា��ីជាា�ា ាងទៅនួ�ក្នុដី �ុគគ�លអាាយុ១៦ 
នួិង១៧ឆំ្នាំា�អាាចំទៅរៀ�កាារបាានួទៅដាាយមាានួកាារប្រពមិទៅប្រពៀង
ពីឪពុក្នុមាដ ាយ។ ផា�យពីចំាា�់ន្លែដ្ឋលមាានួទៅដ្ឋីមិប �ទិ�់ស្កាា ាត់ិ
កាារទៅរៀ�កាារក្នុុមាារ ១៩%នៃនួក្នុុមាារ �បាានួទៅរៀ�កាារមិុនួ
អាាយុ១៨ឆំ្នាំា� នួិង ២% មិុនួអាាយុ១៥ឆំ្នាំា�។1  

កាារង្ខេរៀ�កាារវយ័ិង្ខេក្នុមង្គត្រូតូវបាានង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិអំសម្ពុភាាពីង្ខេយិនឌ្ឍរ័	
�ញ្ចាំា ា�ិរញ្ញញវតិ�	និង្គ�ំង្ខេនៀម្ពុ�មាះ ា�់ប្រ�នៃពីណី។	ចំំង្ខេពាាះត្រូគួ�ាររស់ង្ខេ�ា
ក្នុុ�ង្គភាាពីប្រកី្នុប្រក្នុ	និង្គជួួ�ផលិវបិាាក្នុក្នុុ�ង្គកាារ��ួលិបាានតត្រូម្ពុូវកាារ
ម្ពុូលិដាា ាន	កាារង្ខេរៀ�កាារកូ្នុនប្រសីរ�ស់	ពីួក្នុង្ខេគអាាចំនាា�យិក្នុនូវចំំណូលិ
តាាម្ពុរយិៈ�ណូាាកាារ	និង្គអាាចំជាាវធីិូក្នុុ�ង្គកាារជួួយិង្ខេដាាះប្រ�ាយិ�ញ្ចាំា ា
�ិរញ្ញញវតិ��ខែនិម្ពុ	សប្រមាា�់ត្រូគួ�ារតាាម្ពុរយិៈចំំណូលិរ�ស់�ីាមី្ពុ។	កាារ
ង្ខេរៀ�កាារក្នុុមាារងី្ខេពីលិង្ខេនះកំ្នុពីុង្គង្ខេក្នុនីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិ�ារវ�ិតិង្ខេសដូាកិ្នុចំំ
ខែដូលិង្ខេក្នុតីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិ�ារកាារង្ខេឆ្លុះះីយិត�ង្ខេ�ាកាាន់ជួម្ពុៃឺរាាតតាាត។	កាារ
មាាក់្នុង្គាាយិង្ខេលីិកាាររមួ្ពុង្ខេ��មុ្ពុនង្ខេរៀ�កាារគឺជាាក្នុតិាាម្ពុួយិង្ខេ�ៀតផង្គខែដូរ	
ជាាពីិង្ខេសសង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍ដាាច់ំប្រសយ៉ាា ាល់ិ។	គូរង្ខេស�៍ុវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ
ខែដូលិអាាចំត្រូតូវបាានង្ខេគយិល់ិង្ខេឃុំីញថាាបាាន�ង្ខេង្គកីត�ំនាាក់្នុ�ំនង្គផះ�វង្ខេ��
ជាារយឺិៗត្រូតូវបាានដាាក់្នុសមុាាតង្ខេអាាយិង្ខេរៀ�កាារភាះ ាម្ពុៗ។	កាារង្ខេរៀ�កាារ
ត្រូតូវបាានង្ខេគង្ខេឃុំញីថាាជាាកាារង្ខេលីិក្នុតំង្ខេក្នុីនក្នុិតិិយិសសង្គគម្ពុរ�ស់ពួីក្នុង្ខេគ	
ង្ខេ�ីយិ	ង្ខេទាំាះ�ីជាាក្នុុ�ង្គក្នុរណីរងំ្ខេលាា�	កាារង្ខេរៀ�កាារអាាចំជាាវធីិូនៃនកាារ
លុិ��ំបាាត់កាារមាាក់្នុង្គាាយិ។

•	ជាាសក្នុលិ	កាារង្ខេរៀ�កាារក្នុុមាារត្រូតូវបាានង្ខេគង្ខេអាាយិនិយិម្ពុនយ័ិថាាជាា
កាារចំង្គសម្ពុុន័ធភាាពីជាាផះ�វកាារ	ឬម្ពុិនផះ�វកាារ	ខែដូលិ�ុគគ�លិមុាាក់្នុ	ឬ
ទាំា�ង្គពីីរនាាក់្នុមាានអាាយុិង្ខេប្រកាាម្ពុ១៨ឆុ្នាំា�។2

•	 ក្នុុ�ង្គចំាា�់ប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាា	អាាយុិប្រស�ចំាា�់សប្រមាា�់កាារង្ខេរៀ�កាារ
ង្ខេដាាយិមាានកាារប្រពីម្ពុង្ខេប្រពីៀង្គពីីឪពីុក្នុមូាាយិគឺ	១៦ឆុ្នាំា�ចំំង្ខេពាាះប្រគ�់
ង្ខេ��។3 

•	 កាារង្ខេរៀ�កាារង្ខេដាាយិ�ង្គេំ ត្រូតូវបាានង្ខេគង្ខេអាាយិនិយិម្ពុនយ័ិថាាជាាកាារ
ង្ខេរៀ�កាារខែដូលិសិិតក្នុុ�ង្គអាាយុិណាាម្ពុួយិខែដូលិង្ខេធូីីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិ�ម ាន
កាារប្រពីម្ពុង្ខេប្រពីៀង្គង្ខេពីញង្ខេលិញ	និង្គង្ខេដាាយិង្ខេសររី�ស់�ុគគ�លិទាំា�ង្គពីីរ។4

•	 កាារង្ខេរៀ�កាារក្នុុមាារគឺជាាកាាររងំ្ខេលាា�សិ�ធិម្ពុនុសស	ង្ខេដាាយិកុ្នុមាារអាាយុិ
ង្ខេប្រកាាម្ពុ១៨ឆុ្នាំា�ត្រូតូវបាានចាាត់�ុក្នុថាាម្ពុិនមាាន	ភាាពីចាាស់�ំុប្រគ�់ប្រ�ាន់
ង្ខេដូីម្ពុី�ីង្ខេង្គកីតកាារសង្ខេប្រម្ពុចំចំិតិអំំពីីនៃដូគូរជួីវតិ	ដូូចំង្ខេនះង្ខេ�ីយិ	ម្ពុិន
អាាចំផូល់ិកាារប្រពីម្ពុង្ខេប្រពីៀង្គង្ខេពីញង្ខេលិញ	និង្គង្ខេដាាយិង្ខេសរបីាានង្ខេ�។6 

•	 កាារង្ខេរៀ�កាារក្នុុមាារង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិរាាង្គគកាាយិក្នុុមាារងី្ខេ�ា
អំ�ិវឌ្ឍឍង្ខេ�ាង្ខេ�យីិ	ង្ខេ�ីយិង្ខេ�ាង្ខេពីលិពួីក្នុង្ខេគខិីះចំំង្ខេណះដូឹង្គអំំពីីសិ�ធិ
រ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	ឬសុខិភាាពីផះ�វង្ខេ��	និង្គសុខិភាាពី�និពីូជួ។

•	កាារមាាននៃផាង្ខេពាាះវយ័ិង្ខេក្នុមង្គគឺជាាម្ពុូលិង្ខេ�តុចំម្ពុីង្គនៃនម្ពុរណៈភាាពី
ក្នុុមាារអីាាយុិចំង្ខេនាះ ាះ១៥ឆុ្នាំា�	ង្ខេ�ា១៩ឆុ្នាំា�ក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សកំ្នុពីុង្គអំ�ិវឌ្ឍឍ។7

•	 កាារពីរង្ខេពាាះវយ័ិង្ខេក្នុមង្គអាាចំ�ង្ខេង្គកីនហាានិ�យ័ិចំំង្ខេពាាះទាំារក្នុក៏្នុដូូចំជាា
មូាាយិវយ័ិង្ខេក្នុមង្គផង្គខែដូរ។ទាំារក្នុង្ខេក្នុីតពីីមូាាយិអាាយុិង្ខេប្រកាាម្ពុ២០ឆុ្នាំា�
ប្រ�ឈម្ពុហាានិ�យ័ិខិុស់នៃនទាំារក្នុមិ្ពុនប្រគ�់�ម្ពុៃន់	ង្ខេក្នុីតម្ពុិនប្រគ�់ខែខិ	
និង្គ�ិានភាាពីប្រ��ា�ធូៃន់ធូៃរ។.8

•	 ក្នុុមាារខែដូលិង្ខេក្នុីតពីមូីាាយិជាាក្នុុមាារប្រ�ឈម្ពុនឹង្គហាានិ�យ័ិសុខិភាាពី
ខិុស់	និង្គខែ�ម្ពុទាំា�ង្គអាាចំប្រ�ឈម្ពុនឹង្គកាារបាាត់	�ង់្គជួីវតិង្ខេប្រ�ៀ�ង្ខេធូៀ�
នឹង្គក្នុុមាារខែដូលិង្ខេក្នុីតពីមូីាាយិអាាយុិង្ខេប្រចំីនជាាង្គ។	ពីួក្នុង្ខេគក៏្នុអាាចំមាាន
�ញ្ចាំា ាកំ្នុង្ខេណីតម្ពុិនប្រគ�់�ម្ពុៃន់	និង្គ�ញ្ចាំា ាខិីះជួីវជាាតិកំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិវយ័ិ
ក្នុុមាាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។9

ការព័�ត់ម្ពួយៈចំុះនួន

 |     របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១12



ខ្ញុំំ�ំចាោប់�ោរម្ងឺមណ៍ដោប្រចំី�ដោលបី្របធាោ�បទ 
កាោរអ�ិវីឌ្ឍឍ�៍កូុមាោរដោប្រពាោ�ខ្ញុំំ�ំមាោ�កូូ��ូចំ�ោយុ២ឆុ្នាំោ�
កូ�ូ�មុាោក់ូ ដូចំដោ��ដោហីយខ្ញុំំ�ំ  �ោចំយកូកាោរថែណរនាោ� 
�ិងព�័៌មាោ�អំពីរដោបៀបចំិញ្ចឹច�ម្ងឺកូូ�ដោ�ោយវីធិីីវីជិជមាោ�

ដោដីម្ងឺីអី�ុវី�តជាោម្ងឺួយកូូ�របស់ខ្ញុំំ�ំ ។ លទធផ្ទះល
វីជិជមាោ� ពីវីគគបណដ� �បណ្ណាដ ោលដោ��ចំំដោពាោ�ខ្ញុំំ�ំ គ�

ដោពលដោ��ខ្ញុំំ�ំ ដ�ងពីរដោបៀបកាោរពាោរកូុមាោរ រដោបៀបថែដល
កូុមាោរអ�ិវីឌ្ឍឍ �ិងអើីថែដល កូុមាោរត្រូ�ូវីកាោរ។ ដោលសី
ពីដោ��ដោ�ោដោទៀ� វ៉ាោបាោ�ដោធីើីដោ�ោយត្រូគួសាោររបស់ខ្ញុំំ�ំ

សបាោយចំិ�តជាោងម្ងឺុ�។

អាកចូុះ�រមួ្ពថ្នាា ាក់ស់�គុម្ពន៍

ថ្នាា ាក់ស់�គុម្ពន៍
ថ្នាា ាក់ស់�គុម្ពន៍លើប់ើកស់ហ្រ្វីមាាប់់ស់�គុម្ពន៍ទាា��មូ្ព� ន��ហ្រ្វីកប់
�ណា ប់់លើ�ើហ្រ្វីប់ធាានប់ទ�ូចុះជាា កាារអ��វឌិឍកុមាារ កាារកាារពាារ
កុមាារ ចំុះណាាកហ្រ្វីសុ់កហ្រ្វីស់ប់ចុះាាប់់ អំលើព័ើជួួញ�ូវផ្លូូ�វលើ�ទ ន��
លើហ្រ្វីគុឿ�លើញៀន ន��លើហ្រ្វីគុឿ�ហ្រ្វីស់វ�ឹ។

ឆុ្នាំា�ង្ខេនះ	ថុាាក់្នុស�គម្ពុន៍ជាាង្ខេប្រចំីនត្រូតូវបាានរ�ំាយិង្ខេចាាលិ
ង្ខេដាាយិ�ារជួម្ពុៃឺក្នុូវដីូ១៩។	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គបាានង្ខេរៀ�ចំំថុាាក់្នុស�គម្ពុន៍	
ចំំនួន២១ក្នុុ�ង្គ�ូម្ពុិចំំនួន៩	ខែដូលិមាានអុំក្នុចូំលិរមួ្ពុម្ពុនុសសង្ខេពីញវយ័ិ
ចំំនួន៥៤០នាាក់្នុ។

ង្ខេម្ពុ�ូម្ពុិមុាាក់្នុបាាននិយ៉ាាយិថាា«ថុាាក់្នុ�ណូ� ះ�ណូាាលិទាំា�ង្គអំស់ង្ខេនះ
ជួួយិពីួក្នុង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គ�ូម្ពុិង្ខេអាាយិយិល់ិ�ខែនិម្ពុអំំពីី�ញ្ចាំា ាទាំា�ង្គ	ង្ខេនះ	និង្គវធិូី
ខែដូលិង្ខេយីិង្គអាាចំកាារពាារ	និង្គ��់�ក ាត់ក្នុុមាារ	និង្គត្រូគួ�ារពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិ
អំំង្ខេពីីខិុសចំាា�់។	ខិណៈង្ខេពីលិខែដូលិមាានភាាពីលំិបាាក្នុក្នុុ�ង្គកាារង្ខេអាាយិ
�ុរសម្ពុក្នុចំូលិរមួ្ពុ	ប្រសិីខែដូលិម្ពុក្នុចំូលិរមួ្ពុង្ខេប្រ�ីប្របាាស់ចំំង្ខេណះដូឹង្គ
ខែដូលិពីួក្នុង្ខេគបាានង្ខេរៀនង្ខេ�ា	អំនុវតិក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារពីួក្នុង្ខេគ។	ង្ខេយីិង្គមាាន
អុំក្នុចូំលិរមួ្ពុង្ខេលីិសពីីកាាររពឹំីក្នុ�ុក្នុប្រគ�់ង្ខេពីលិ។	ង្ខេពីលិខិះះង្ខេលីិដូល់ិង្ខេ�ា
ពីីរដូង្គ។	ពីួក្នុង្ខេយីិង្គចូំលិចំិតិង្ខេធូីីកាារជាាមួ្ពុយិអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូ	ូ�ាាញ
ង្ខេប្រពាាះពីួក្នុង្ខេគខែតង្គខែតស�កាារជាាម្ពុួយិពួីក្នុង្ខេយីិង្គក្នុុ�ង្គកាារជួួយិកុ្នុមាារ	
ក្នុុ�ង្គស�គម្ពុន៍រ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។»

	

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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ថំ្នាាក់្នុគួរ
ថុាាក់្នុក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�សក្នុម្ពុុ�ជាាម្ពុិនគិតប្របាាក់្នុង្ខេនាាះង្ខេ�	សប្រមាា�់ក្នុនះះ
នៃ�ៃ។	ង្ខេយីិង្គផូល់ិកាារ�ា�ប្រ��ិរញ្ញញវតិ�សប្រមាា�់សិសសង្ខេដូីម្ពុី ី
ចំូលិ	ង្ខេរៀនថុាាក់្នុគួរខែដូលិពីួក្នុង្ខេគត្រូតូវកាារង្ខេដូីម្ពុីជីាា�់កាារប្រ�លិង្គ
ចំុង្គឆុ្នាំា�	ដូចូំង្ខេនះពួីក្នុង្ខេគអាាចំង្ខេ�ងី្គថុាាក់្នុ�នាា ា�់ង្ខេ�ៀត។

�ាលាាង្ខេរៀនត្រូតូវបាាន�ិ�យ៉ាា ាង្គយូិរក្នុុ�ង្គឆុ្នាំា�ង្ខេនះ។	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ
ខែដូលិ�ាលាាបាានង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ងី្គវញិ	សិសសជាាង្ខេប្រចំនីបាាន
ង្ខេ�ា�ាលាា	ង្ខេរៀនក្នុនះះសបូាា�៍ង្ខេរៀង្គរាាល់ិសបូាា�៍ង្ខេដូីម្ពុី ី
រក្នុាាចំំនួនសិសសក្នុុ�ង្គថុាាក់្នុង្ខេអាាយិង្ខេ�ាតិចំង្ខេដូីម្ពុីផីូល់ិគមាះ ាត
សង្គគម្ពុ។	កំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិ	�ិ�	សិសសត្រូតូវបាានផូល់ិកិ្នុចំំកាារ
ង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេធូីីង្ខេ�ាផាះង្ខេរៀង្គរាាល់ិសបូាា�៍។	ង្ខេពីលិខិះះត្រូគូបាានង្ខេ�ា
ស�គម្ពុន៍ខែដូលិសិសសរស់ង្ខេ�ា	ង្ខេដូីម្ពុីផីូល់ិថុាាក់្នុ�ង្ខេប្រង្គៀន
តូចំៗ	និង្គជួយួិពីួក្នុង្ខេគង្ខេលីិង្ខេម្ពុង្ខេរៀនម្ពុួយិចំំនួន។	សិសស
អំនុវ�ិាាលិយ័ិ	និង្គវ�ិាាលិយ័ិត្រូតូវង្ខេរៀនតាាម្ពុ	ប្រ�ពីន័ធអំនឡាាញ	
និង្គ�ំនាាក់្នុ�ំនង្គជាាម្ពុួយិត្រូគូៗរ�ស់ពួីក្នុង្ខេគតាាម្ពុប្រ�ពីន័ធអំុីនធឺូ
ង្ខេណត។

ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិ�ាលាាង្ខេរៀនបាានង្ខេ�ីក្នុង្ខេ�ងី្គវញិ	ង្ខេ�ីយិ
សិសសបាានចំូលិង្ខេរៀនថុាាក់្នុគួរធូម្ពុមតាា	ពួីក្នុង្ខេយីិង្គបាានផូល់ិ

ផូល់ិជំួនួួយគាំា�ប្រទិកាារសិក្នុាា នួិងសមាា ារៈ
សិក្នុាាសំខ្លាំាន់ៗ	ខែដូលិចាា�បាាច់ំសប្រមាា�់ក្នុុមាារ ី
មុាាក់្នុៗ��ួលិបាានកាារសិក្នុាាខែដូលិ	រមួ្ពុមាាន	
ឯក្នុសណាា ាន	ង្ខេសៀវង្ខេ�ា	�ិក្នុ	កាារ�ូ�	និង្គក្នុង់្គ។

ផូល់ិកាារ�ា�ប្រ��ិរញ្ញញវតិ�សប្រមាា�់ថំ្នាាក់្នុគួរង្ខេដូីម្ពុី ី
ជួួយិក្នុុមាារងី្ខេអាាយិអំ�ិវឌិ្ឍឍង្ខេ�ាថុាាក់្នុ�នាា ា�់។

ពីប្រង្គឹង្គកាារទិទួិលបាានួសិទិធិមិូលដាឋ ានួដូូចំជាា	
�ឹក្នុ�រងិ្ខេភាាគសុវតិភាាពី	អាាហាារប្រគ�់ប្រ�ាន់	
និង្គ�ីជួប្រម្ពុក្នុសម្ពុរម្ពុយ	ដូូចំង្ខេនះក្នុុមាារអីាាចំមាាន
សុវតិិភាាពី	និង្គសិិតក្នុុ�ង្គ�ាលាា។

ទៅគាំាលទៅ�ាយុទិធស្កាាប្រសកិ្នុមិមវិធិីទីិី ២

កុមាារមាានកាារ
អប់់រំ
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�វកិាាង្ខេ�ា	កាាន់ពីួក្នុង្ខេគ។	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ
ខែដូលិ�ាលាាង្ខេរៀនបាាន�ិ�	ង្ខេ�ីយិ
ពួីក្នុង្ខេគបាាន�ូ�រង្ខេ�ាកាារសិក្នុាាអំន
ឡាាញវញិ	ង្ខេយីិង្គបាានផូល់ិកាាត	
�ូរសព័ីា	ដូូចំង្ខេនះពីួក្នុង្ខេគអាាចំង្ខេប្រ�ី
ប្របាាស់អំុីនធូឺង្ខេណតង្ខេដូីម្ពុីចីំូលិង្ខេរៀន
ថុាាក់្នុអំនឡាាញ។

កាារទិទួិលបាានួសិទិធិមិូលដាឋ ានួ
សិទិធិទិទួិលបាានួអាាហាារប្រគ�់ប្រគាំាន់ួ

ជាាធីមិមតាា ពួក្នុទៅយីងមិនិួន្លែមិនួអំំក្នុតិសូូមិតិិទៅដ្ឋីមិប �ផដល់អំងារ និួងអាាហាារដ្ឋល់
គ្រួគួស្កាារទៅនាា�ទៅទិទៅដាាយស្កាារវ៉ាាមិិនួមាានួនួិរនិួភាាព វ៉ាាមាានួតិនៃមិែនៃ�ែ ទៅហីិយវ៉ាាមិិនួមាានួ
អាាហាារ�ូតុិមិាខុិស់។ ទៅ�ា��ី�ា ាងទៅនួ�ក៏្នុទៅដាាយ ទៅដាាយមាានួកាារបាាត់ិ�ង់កាារងាារ
ន្លែដ្ឋលទៅក្នុីតិ ទៅ�ងីទៅដាាយស្កាារជួមឺឺិរាាតិតិាាតិទៅនួ� និួងទៅដាាយអំវិតិិមាានួនៃនួកាារជួួយ
គាំា�ប្រទិរ�ស់រដាឋ ាភិូបាាល ទៅយីងបាានួផដល់អាាហាារសទៅ�ងាគ ា��នាា ាន់ួដ្ឋល់គ្រួគួស្កាារសុិតិ
កំ្នុ�ងវិ�ិតិិិ។ 

ង្ខេយីិង្គបាានផូល់ិអាាហាារសង្ខេ�ង្គាគ ាះ�នាា ាន់ង្ខេ�ាកាាន់ម្ពុនុសសង្ខេពីញវយ័ិចំំនួន៣៧៨នាាក់្នុ	និង្គក្នុុមាារ
ចំំនួន៤៩៨នាាក់្នុ។	អាាហាារង្ខេនះរមួ្ពុមាានអំង្គករចំំនួន	៦៣២០គី��។	ត្រូគួ�ារនីម្ពុួយិៗត្រូតូវបាាន
រក្នុាាកាារតាាម្ពុដាាន។

ង្ខេយីិង្គក៏្នុបាានជួយួិត្រូគួ�ារម្ពុួយិចំំនួនង្ខេដូីម្ពុី�ីង្ខេង្គកីតសួន�ខែនះធំូៗ	និង្គផូល់ិមាាន់និង្គប្រ�ុង្គមាាន់
ង្ខេ�ាកាាន់ប្រគ�ារម្ពុួយិចំំនួនផង្គ	ខែដូរ។

លើឌិឿន (អាាយៈុ១៦ឆ្នាំា ា�)* 

ង្ខេឌ្ឍឿនជាាក្នុូនង្ខេ�ានៃនក្នុូនចំំនួន១៣នាាក់្នុ។	កូ្នុន៦នាាក់្នុបាាន�ះ ា�់ម្ពុុនអាាយុិ១០ឆុ្នាំា�។	ង្ខេពីលិខែដូលិ
ង្ខេឌ្ឍឿនង្ខេក្នុីត	ឪពីុក្នុមូាាយិ	រ�ស់នាាង្គមាានវយ័ិចំំណាាស់	និង្គម្ពុិនអាាចំង្ខេធូីីកាារបាាន។	ក្នុរណីង្ខេដូឿន
ត្រូតូវបាាន�ញ្ញី�នម្ពុក្នុអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញង្ខេ�ាង្ខេពីលិ	នាាង្គមាានអាាយុិ១០ឆុ្នាំា�។	�ចំំ��ីនុង្ខេដូឿនកំ្នុ
ពីុង្គសិក្នុាាក្នុុ�ង្គថុាាក់្នុ�ី៩។	ត្រូគួ�ារនាាង្គដាា��ខែនះ	និង្គពីាាយ៉ាាម្ពុជួួយិខិះ�នឯង្គតាាម្ពុ	ខែដូលិអាាចំង្ខេធូីី

ង្ខេដូឿននិយ៉ាាយិថាា
ខំិ�ំ មិិនួមាានួអាារមិមណ៍៍ពិបាាក្នុចំិតិិ នួិងបាារមិាពី
អាាហាារដ្ឋូចំមុិនួទៅនាា�ទៅទិ។ កាារជួួយគាំា�ប្រទិជាា
អាាហាារពីអំងគកាារប្រហិីី ធីូ ហិាាញបាានួជួួយ

គ្រួគួស្កាាររ�ស់ខំិ�ំ ទៅដាា�ប្រស្កាាយជាាមិួយនួឹង�ញ្ហាា ា
លំបាាក្នុន្លែដ្ឋលទៅយីងជួួ�ប្រ�ទិ�។ 

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�

15របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១     |   



ង្ខេ�ាបាាន។	�ង្គប្រសីរ�ស់ង្ខេដូឿនខែដូលិរស់ង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិពួីក្នុង្ខេគជាាអុំក្នុរក្នុចំំណូលិ
ចំម្ពុីង្គក្នុុ�ង្គត្រូគួ�ារ	�ា ុខែនិ�ាត់	បាានបាាត់�ង់្គកាារង្គាារង្ខេដាាយិ�ារក្នុូវដីូ។	ត្រូគួ
�ាររ�ស់ង្ខេដូឿនត្រូតូវបាានជួយួិ�ា�ប្រ�ជាាម្ពុួយិនឹង្គអាាហាារ�នាា ាន់។	

�ើណាា* 

លីិណាារស់ង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិឪពីុក្នុមូាាយិរ�ស់នាាង្គ	និង្គ�ា�នប្រ�ុស។	ឪពីុក្នុមូាាយិ
រ�ស់នាាង្គខំិង្ខេធូីីកាារ	និង្គង្ខេធូីីអីីំប្រគ�់យ៉ាា ាង្គង្ខេដូីម្ពុី	ីង្ខេម្ពុីលិខែ�រត្រូគួ�ាររ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	
�ា ុខែនិពួីក្នុង្ខេគចាា�់ង្ខេផូីម្ពុមាានវយ័ិចាាស់	ង្ខេ�ីយិមូាាយិរ�ស់លីិណាាង្ខេពីលិង្ខេនះ
ង្ខេ�ាផាះង្ខេប្រពាាះរាាង្គគ	កាាយិរ�ស់�ាត់ម្ពុិនអាាចំង្ខេធូីីកាារង្គាារសំណង់្គបាានង្ខេ�ៀត
ង្ខេនាាះង្ខេ�។	ឪពីុក្នុរ�ស់លីិណាាគឺជាាអុំក្នុដូឹក្នុជួញ្ញី�នឥវាា ាន់ង្ខេអាាយិ	ហាាង្គ
លិក់្នុចាា�់�ួយិតូចំម្ពុួយិ។	ង្ខេដាាយិ�ារជួម្ពុៃរឺាាតតាាត	ហាាង្គង្ខេនាាះមិ្ពុនបាាន
រក្នុចំំណូលិបាានង្ខេប្រចំនីដូចូំម្ពុុនង្ខេនាាះង្ខេ�	ដូូចំង្ខេនះង្ខេ�ីយិ	មំាាស់ហាាង្គបាាន
កាាត់�និយិប្របាាក់្នុខែខិឪពុីក្នុរ�ស់លីិណាា។

ឪពីុក្នុមូាាយិរ�ស់លីិណាាង្ខេអាាយិតនៃម្ពុះកាារអំ�់ររំ�ស់កូ្នុនៗពីួក្នុង្ខេគង្ខេដាាយិ
យិល់ិង្ខេឃុំញីថាាវាានឹង្គជួយួិពួីក្នុង្ខេគង្ខេអាាយិចាាក់្នុង្ខេចំញពីីភាាពីប្រកី្នុប្រក្នុ។	ង្ខេដាាយិកាារ
សមាគ ាល់ិង្ខេឃុំីញភាាពីរងឹ្គមាា�	និង្គកាារង្ខេ�ិជាា ាចំិតិរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	
�ាាញបាានផូល់ិមាាន់ចំំ	នួន៦ក្នុាាល់ិ	(ង្ខេ�ម ាលិ១	និង្គញី៥)	និង្គសមាភ ារៈ
ចាា�បាាច់ំសប្រមាា�់ង្ខេធូីីប្រ�ុង្គមាាន់។

មូាាយិរ�ស់លីិណាានិយ៉ាាយិថាា	«មាាន់ទាំា�ង្គអំស់រស់ទាំា�ង្គអំស់	និង្គមាាន
សុភាាពីលិា។	មាាន់ខិះះបាានផូល់ិពីង្គ	និង្គកូ្នុនមាាន់បាាត់ង្ខេ�ាង្ខេ�ីយិ។	ខិា�ំបាាន
លិក់្នុមាាន់ពីីរ�ីដូង្គរចួំង្ខេ�ីយិ។	កាារចំិញ្ញំឹម្ពុមាាន់ង្ខេនះបាានជួយួិពួីក្នុង្ខេយីិង្គកំ្នុ��ង្គ
ង្ខេពីលិពីិបាាក្នុង្ខេនះ។

សិទិធិទិទួិលបាានួជួប្រមិក្នុសមិរមិយ

គុុន្ដាា ា* (អាាយុៈ១៥ឆ្នាំា ា�)

គុនាធ ាបាានចំូលិរមួ្ពុក្នុុ�ង្គក្នុម្ពុមវធិូីអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញកាាលិពីី៣ឆុ្នាំា�ម្ពុុន។	នាាង្គរស់ង្ខេ�ាជាាម្ពុួយិឪពីុក្នុមូាាយិរ�ស់នាាង្គ	និង្គ�ា�ន	ប្រសី
�ួននាាក់្នុ។	ឪពីុក្នុរ�ស់នាាង្គ�ចំំ��ីនុង្ខេនះម្ពុិនមាានកាារង្គាារង្ខេធូីីង្ខេនាាះង្ខេ�	ង្ខេ�ីយិង្ខេដាាយិ�ារក្នុូវដីូ	ង្ខេ�ី��ម ានកាារង្គាារសប្រមាា�់	�ាត់ង្ខេធូីី	
ដូូចំង្ខេនះង្ខេ�ីយិ	�ាត់ង្ខេធូីីខែតកាារង្គាារង្ខេ�ាខែប្រសង្ខេ�ាង្ខេពីលិប្រ�ម្ពុូលិផលិប្រសូវ។	មូាាយិរ�ស់គុនាធ ាង្ខេធូីីនំលិក់្នុ។	ត្រូគួ�ាររ�ស់	ពីួក្នុង្ខេគមាាន
ឧ�សគ័គជាាង្ខេប្រចំីន	�ា ុខែនិពួីក្នុង្ខេគសុិតនឹង្គ�ុា	និង្គស�ាាយិរកី្នុរាាយិ	ង្ខេ�ីយិខែតង្គខែតង្ខេម្ពុីលិខែ�រ�ុា។

ត្រូគួ�ារពីួក្នុង្ខេគមាានដូី	និង្គផាះខែដូលិពីួក្នុង្ខេគបាាន�ាង់្គសង់្គង្ខេ�ាឆុ្នាំា�២០១៣។	យ៉ាា ាង្គណាាម្ពុិញ	ប្រគឹះង្ខេប្រកាាម្ពុផាះង្ខេធូីីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិ	ង្ខេឈី
តនៃម្ពុះង្ខេថាាក្នុ	តំ�ូលិង្ខេធូីីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិសង័្គកសី	និង្គជួញី្ចាំា�ង្គង្ខេធូីីង្ខេ�ងី្គង្ខេដាាយិសះឹក្នុង្ខេតុាាត	និង្គសះឹក្នុដូូង្គ។	�ា ុនាម ានឆុ្នាំា�ម្ពុុនង្ខេនះ	ក្នុុ�ង្គ�ិានភាាពី
អាាកាាសធ្លាាតុអាាប្រក្នុក់្នុខ្លាំះ ា�ង្គ	ផាះទាំា�ង្គម្ពុូលិត្រូតូវបាាន�ក់្នុរ�ាត់ង្ខេដាាយិខិយល់ិខ្លាំះ ា�ង្គ	ម្ពុិនមាានទីាំា	និង្គ�ម ានអីំីង្ខេ�ាសល់ិ	និង្គកាារពាារពីី
អាាកាាសធ្លាាតុង្ខេនាាះង្ខេ�។

ង្ខេ�ាង្ខេពីលិអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញនិយ៉ាាយិជាាម្ពុួយិត្រូគួ�ារអំំពីីកាារជួួសជួុលិផាះ	អុំក្នុ�ូម្ពុិទាំា�ង្គមូ្ពុលិបាានម្ពុក្នុជួួយិ។	ពីួក្នុង្ខេគទាំាញ
�មាះ ាក់្នុជួញី្ចាំា�ង្គចាាស់	និង្គង្ខេធូីកីាារយ៉ាា ាង្គប្រ�ញ៉ាា ា�់	ជួួយិដូល់ិត្រូគួ�ារង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេធូីីផាះតូចំម្ពុួយិ	�ា ុខែនិរងឹ្គមាា�	និង្គមាានសុវតិិភាាពីង្ខេដាាយិមាាន
ង្ខេធូីី�ិ�ចាាក់្នុង្ខេ�ាបាាន។	ត្រូគួ�ារង្ខេនះបាានសនសបំ្របាាក់្នុបាាន១០០ដូុលាះ ាអាាង្ខេម្ពុរកិ្នុរចួំម្ពុក្នុង្ខេ�ីយិង្ខេដូីម្ពុីចីំូលិនៃ�ះជួួសជួុលិ	ង្ខេ�ីយិអំង្គគកាា
រប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញបាានចំូលិរមួ្ពុចំំនួន៣៨៥ដូុលាះ ាអាាង្ខេម្ពុរកិ្នុ។	ង្ខេដាាយិមាានកាារជួួយិ�ា�ប្រ�ពីី�ង្គ�ា�ន	និង្គអុំក្នុជិួតខ្លាំាង្គ	ត្រូគួ�ារង្ខេនះឥ��វ
មាានផាះម្ពុួយិខែដូលិមាានសនិិសុខិ	និង្គសុវតិិភាាពីសប្រមាា�់ក្នុូនប្រសីទាំា�ង្គប្របាា�រ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។
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កាារស្កាា�ស់�់ប់�គន់ព័ើរ

ក្នុុមាារមុីាាក់្នុក្នុុ�ង្គក្នុម្ពុមវធិូីរ�ស់អំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូ	ូ�ាាញមាាន�ង្គប្រសី
មុាាក់្នុ	មាានអាាយុិ២០ឆុ្នាំា�ជាាង្គ	ខែដូលិមាានពីិកាារភាាពី។	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិ
ខែដូលិង្ខេពាាះរ�ស់�ាត់កាាន់ខែតធំូ	ត្រូគួ�ាររ�ស់នាាង្គបាានដូឹង្គថាានាាង្គ
មាាននៃផាង្ខេពាាះ។	ប្រសិីវយ័ិង្ខេក្នុមង្គង្ខេនះបាានប្របាា�់ថាា	នាាង្គត្រូតូវបាានង្ខេគ
រងំ្ខេលាា�ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិនាាង្គង្ខេ�ា�ង្ខេនាា ា�ង់្គង្ខេ�ាវាាលិខែប្រស។	�ា ូលីិស	
និង្គអាាជាា ាធូរម្ពុូលិដាា ានត្រូតូវបាានផូល់ិដំូ	ណឹង្គង្ខេនះ	�ា ុខែនិង្ខេដាាយិ�ារ
ពីិកាារភាាពីរ�ស់នាាង្គ	នាាង្គម្ពុិនអាាចំផូល់ិពីត័៌មាានលិម្ពុាឹតនៃនប្រពីឹតិិ
កាារណ៍	ឬកាារដូឹង្គជាាក់្នុលាាក់្នុ	ពីអីីំីខែដូលិបាានង្ខេក្នុីតង្ខេ�ងី្គ។	ង្ខេ�ីយិ
ម្ពុិនមាានង្ខេសវាាក្នុម្ពុម�ា�ប្រ�ខែដូលិមាានក្នុុ�ង្គតំ�ន់ង្ខេដូីម្ពុី�ីញ្ញី�នប្រសិី
វយ័ិង្ខេក្នុមង្គង្ខេនះង្ខេនាាះង្ខេ�។

ត្រូគួ�ារង្ខេនះម្ពុិនខែដូលិមាាន�ង្គគន់ង្ខេនាាះង្ខេ�	ដូូចំង្ខេនះង្ខេ�ីយិ	កាារង្ខេប្រ�ី
ប្របាាស់វាាលិខែប្រសគឺជាាកាារអំនុវតិជាាធូម្ពុមតាា។	កាារ�ាង្គសង់្គ	�ង្គគន់
ម្ពុិនខែម្ពុនជាាកាារអំនុវតិជាា�មាះ ា�់រ�ស់ង្ខេយីិង្គង្ខេនាាះង្ខេ�	កាារង្ខេធូីីង្ខេអាាយិ
ត្រូគួ�ារមាានសុវតិិភាាពី	និង្គកាារ��់�ក ាត់កាារង្ខេក្នុង្គ	ប្រ�វញ័្ញ	ំនិង្គអំំ
ង្ខេពីី�ឹង្គាាង្ខេលីិប្រសិីគឺជាាង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាចំម្ពុីង្គរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ	ដូូចំង្ខេនះ
ង្ខេយីិង្គជួួយិត្រូគួ�ារង្ខេនះ�ាង្គសង់្គ�ង្គគន់ម្ពុួយិ	ង្ខេដូីម្ពុីរីក្នុាាប្រសិីវយ័ិង្ខេក្នុមង្គ	
មូាាយិរ�ស់នាាង្គ	និង្គ�ា�នៗរ�ស់នាាង្គង្ខេអាាយិមាានសុវតិិភាាពីង្ខេដាាយិ
កាារម្ពុិនចាា�បាាច់ំង្ខេចំញង្ខេ�ាវាាលិ	ខែប្រស។

ង្ខេយីិង្គបាានផូល់ិ�ង្គគន់ម្ពុួយិសប្រមាា�់ត្រូគួ�ារម្ពុួយិង្ខេ�ៀតផង្គខែដូរ	ង្ខេដូីម្ពុី ី
ផិល់ិកាារ�ង្ខេង្គកីនសុវតិិភាាពី	និង្គកាារកាារពាារ។

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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គំរភូាាពសមិធីមិ៌ទៅយនួឌ័រ័
ហ្រ្វីកុម្ពកាារងាាររប់ស់់លើយៈើ�ហ្រ្វីប់ឆ្នាំា��ទំលើនៀប់ទមូាាប់់ ន�� 
លើធូីើជាាគំុរសូ់ម្ពធូម្ព៌លើយៈនឌិរ័

ចំិនូាា	�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាារបីាាននិយ៉ាាយិថាា	«ខិា�ំ
ង្ខេ�ីក្នុ�រម្ពុា ូតូង្ខេដាាយិមាាន�ុរសជួិះពីងី្ខេប្រកាាយិពីីស�គម្ពុន៍	ខែដូលិ
មាានចំមាៃ ាយិម្ពុួយិង្ខេមាា ាង្គពីីកាារយិ៉ាាលិយ័ិរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។	វាាមាាន
អាារម្ពុមណ៍	និង្គង្ខេម្ពុីលិង្ខេ�ាចំខែម្ពុះក្នុសប្រមាា�់អុំក្នុដូនៃ�ខែដូលិង្ខេឃុំីញ
ម្ពុនុសសប្រសីង្ខេ�ីក្នុ�រម្ពុា ូតូដូឹក្នុ�ុរសពីីង្ខេប្រកាាយិខែ��ង្ខេនះ	�ា ុខែនិវាាមាាន
អាារម្ពុមណ៍ថាាធូម្ពុមតាាចំំង្ខេពាាះពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។»

ឆុ្នាំា�ង្ខេនះ	ង្ខេយីិង្គបាានផូល់ិកាារ�ា�ប្រ�ដូល់ិ�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូមួ្ពុលិ
កាារអំ�់រពំីីរនាាក់្នុង្ខេ�ៀតគឺ	ចំិនូាា	និង្គរាា ាឌ្ឍិចំង្ខេដូីម្ពុី�ីនិកាារ	សិក្នុាា
�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតជាាន់ខិុស់។	«�ចំំ��ីនុង្ខេនះង្ខេយីិង្គសិក្នុាា�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រត
ជាាន់ខិុស់ង្ខេ�ា�ាក្នុលិវ�ិាាលិយ័ិខែដូលិង្ខេនះគឺជាាគំរភូាាពីលិាមួ្ពុយិ
ង្ខេដូីម្ពុី�ីង្គាា ាញដូល់ិក្នុុមាារ	ីនិង្គស�គម្ពុន៍ថាាប្រសិីអាាចំ��ួលិបាានកាារ
អំ�់រខំិុស់ដូចូំ�ុរសខែដូរ។	ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិង្ខេយីិង្គង្ខេ�ារពីតាាម្ពុ
�ំង្ខេនៀម្ពុ�មាះ ា�់	�ុរាាណ	ប្រសិីម្ពុិនអាាចំ��ួលិបាានកាារអំ�់រខំិុស់ង្ខេនាាះ
ង្ខេ�។	វាាង្ខេធូីីង្ខេអាាយិប្រសិីខិីះចំំង្ខេណះដូឹង្គ	និង្គវាាង្គាាយិក្នុុ�ង្គកាារត្រូតូវបាាន
ង្ខេគ	ង្ខេបាាក្នុប្របាាស់។	�ា ុខែនិប្រ�សិនង្ខេ�ីកុ្នុមាារ	ីនិង្គប្រសិី��ួលិបាានកាារ
អំ�់រ	ំពីួក្នុង្ខេគអាាចំមាានកាារង្គាារលិា	និង្គមាានអាានាាគត�ះឺ	�ីាង្គ។»	
រាា ាឌិ្ឍចំ	�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូម្ពុួលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាារ។ី	

�ង្ខេប្រង្គៀន	និង្គង្ខេធូីីជាាគំរសូ់ម្ពធូម្ព៌លើយៈនឌិរ័។

ង្ខេរៀ�ចំំវគុគប់ណា� ះប់ណាា ា�ភាាព័ជាាអាក�ឹកន្ដាា�	
ផូល់ិកាារខែណនាា�	និង្គកាារអំ�ិវឌ្ឍឍជំួនាាញ
ប្រគ�់ប្រគង្គគង្ខេប្រមាាង្គដូល់ិអុំក្នុដឹូក្នុនាា�វយ័ិង្ខេក្នុមង្គ។

វនិ�លើ�ាគុលើ�ើវសិ់យ័ៈអប់់រថំ្នាា ាក់ស្កាាក�
វទិាា�យ័ៈ	ង្ខេដូីម្ពុីអីំ�ិវឌ្ឍឍអុំក្នុដឹូក្នុនាា�ជាាប្រសិី
ក្នុម្ពុុ�ជាាជំួនាាន់ង្ខេប្រកាាយិ។

ទៅគាំាលទៅ�ាយុទិធិស្កាាប្រសកិ្នុមិមវិធិីទីិី៣

ហ្រ្វីស់តើកា��ភាាព័    
ជាាអាក�ឹកន្ដាា�

... ប្រ�សិនួទៅ�ីក្នុុមាារ � នួិងប្រសិីទិទួិលបាានួកាារអំ�់រ ំ
ពួក្នុទៅគអាាចំមាានួកាារងាារលអ នួិងមាានួអាានាាគតិ

ភូែឺសី្កាាង។» 

	រាា ាឌ្ឍិចំ	�ុគគលិិក្នុសប្រម្ពុ�សត្រូមួ្ពុលិកាារអំ�់រកំ្នុុមាារ។ី

18  |     របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ប្រសិីកំ្នុ�ងភាាពជាាអំំក្នុដឹ្ឋក្នុនាា�
ង្ខេដាាយិ�ារ�ំង្ខេនៀ��មាះ ា�់សង្គគម្ពុខែដូលិមាានកាារង្ខេរសីង្ខេអំីង្គ	និង្គ
ក្នុប្រមិ្ពុតនៃនកាារ��ួលិបាានធូនធ្លាាន	ក្នុុមាារតី្រូតូវបាានរាារាា�ង្គពីីកាារ	
កាះ ាយិជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�។	ង្ខេប្រ�ាពីីកាារមាានចំំនួន៥១%នៃនប្រ�ជាាជួន
ក្នុម្ពុុ�ជាាសរ�ុ	ប្រសិីង្ខេ�ាពីុំ សូូវមាានវតិមាានក្នុុ�ង្គតួនាា�ីអុំក្នុដូឹង្គ	នាា�
ង្ខេនាាះង្ខេ�។	មាានប្រតឹម្ពុខែត៧%នៃនង្ខេម្ពុ�ូម្ពុិ	និង្គ៥%នៃននាាយិក្នុ
�ាលាាខែដូលិអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញង្ខេធូីីកាារជាាម្ពុួយិ�ា ុង្ខេណាា ាះ	
គឺជាាប្រសិី។	ក្នុុមាារជាា�ូង្ខេ�ាពីុំ សូូវង្ខេឃុំីញភាាពីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�ប្រសិី
ក្នុុ�ង្គជួីវតិប្រ�ចាា�នៃ�ៃង្ខេនាាះង្ខេ�។	កាារ�ង្ខេង្គកីនចំំនួនប្រសិីក្នុុ�ង្គតួនាា�ីជាា	
អុំក្នុដឹូក្នុនាា�គឺជាាង្ខេ�ាលិ�ំណង្គសំខ្លាំាន់មួ្ពុយិនៃនង្ខេ�ាលិ�ំណង្គ
សំខ្លាំាន់ទាំា�ង្គ�ីរ�ស់អំង្គគកាារពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។

តាាម្ពុរយិៈក្នុម្ពុមវធីិូប្រសិីក្នុុ�ង្គភាាពីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�រ�ស់ង្ខេយីិង្គ	
អុំក្នុដឹូក្នុនាា�វយ័ិង្ខេក្នុមង្គបាានអំនុវតិ	និង្គអំ�ិវឌ្ឍឍ	�ង្គាា ាញកំ្នុង្ខេណីន
ភាាពី	ង្ខេជួឿជាាក់្នុ	និង្គពីិង្ខេសស�ំនុក្នុចិំតិង្ខេលីិខិះ�នឯង្គក្នុុ�ង្គខែផុក្នុ
ប្រគ�់ប្រគង្គគង្ខេប្រមាាង្គរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	កាារនិយ៉ាាយិជាា�ារណៈ	និង្គ
កាារ	ង្ខេឆ្លុះះីយិសំណួរកំ្នុ��ង្គង្ខេពីលិង្ខេធូីី���ង្គាា ាញរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ	និង្គ
កាារកំ្នុណត់ង្ខេ�ាលិង្ខេ�ារ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។

អុំក្នុចូំលិរមួ្ពុទាំា�ង្គអំស់ខែដូលិ�ញ្ញ�់ំក្នុម្ពុមវធិូីរយិៈង្ខេពីលិ២ឆុ្នាំា�
បាាននិយ៉ាាយិ�ង្គាា ាញយ៉ាា ាង្គខ្លាំះ ា�ង្គថាាពួីក្នុង្ខេគចំង់្គ�និកាារ�ណូ� ះ	
�ណូាាលិភាាពីជាាអុំក្នុដូឹង្គនាា�	ដូូចំង្ខេនះក្នុប្រម្ពុិត២ត្រូតូវបាានអំ�ិវឌ្ឍឍ
សប្រមាា�់ប្រក្នុុម្ពុអុំក្នុដូឹក្នុនាា�ង្ខេនះង្ខេដូីម្ពុី�ីនូអំ�ិវឌ្ឍឍជំួនាាញ	ខែដូលិ
ពីួក្នុង្ខេគត្រូតូវកាារ។

«ចំំង្ខេណះដឹូង្គខែដូលិខិា�ំ ��ួលិបាានពីីក្នុម្ពុមវធីិូប្រសិីក្នុុ�ង្គភាាពីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា�
គឺរង្ខេ�ៀ�ង្ខេរៀ�ចំំកាាលិវភិាាគលិា	កាារ�គ ាល់ិពីីភាាពីខ្លាំះ ា�ង្គ	រ�ស់ខិា�ំជាាង្គ
ម្ពុុន	និង្គរង្ខេ�ៀ��ះ ាស់�ូ�រផុត់គំនិតរ�ស់ខិា�ំ ង្ខេដូីម្ពុីអីំ�ិវឌ្ឍឍខិះ�នឯង្គ។	
ខិា�ំ ក៏្នុបាានង្ខេរៀនផង្គខែដូរអំំពីីកាារពីិភាាគាាប្រក្នុុម្ពុ	និង្គខែផនកាារអាានាាគ
ត។	ខិា�ំកាះ ាហាានជាាង្គម្ពុុនក្នុុ�ង្គកាារ�ង្ខេញ្ញញំម្ពុតិជាាម្ពុួយិម្ពុនុសសខែដូលិ
ខិា�ំ មិ្ពុន�គ ាល់ិ។	ង្ខេពីលិង្ខេនះ	ខិា�ំ ង្ខេចំះពី	ីរង្ខេ�ៀ��ង្ខេង្គកីត�ំនាាក់្នុ�ំនង្គលិាជាា
ម្ពុួយិម្ពុិតិ�ក្នុិិ	និង្គង្ខេលាាក្នុត្រូគូអុំក្នុត្រូគូ។	ក្នុម្ពុមវធិូីង្ខេនះបាានជួយួិខិា�ំ រក្នុ
ដំូង្ខេណាាះប្រ�ាយិលិាង្ខេដូីម្ពុី	ីង្ខេដាាះប្រ�ាយិ�ញ្ចាំា ា	និង្គវាាបាានជួួយិង្ខេអាាយិ
ខិា�ំសង្ខេប្រម្ពុចំង្ខេ�ាលិង្ខេ�ារ�ស់ខិា�ំ ។

«ខ្ញុំំ�ំបាោ�ដោរៀ�យ៉ាា ោងដោប្រចំី�ពីកូម្ងឺមវីធិីីប្រសតីកូុ�ងភាោពជាោអុកូដ�កូនាោ�
ដូចំជាោកាោរកំូណ�់ដោ�ោលដោ�ោ រដោបៀបដំដោណីរកាោរគដោប្រមាោង ភាោពជាោ
អុកូដ�កូនាោ� កាោរគិ�ថែបបវីជិជមាោ� �ិងកាោរដោលកីូទ�កូចំិ�តខ្ញុំូ��ឯង។ 
ជាោពិដោសសវ៉ាោបាោ�ដោធីើីដោ�ោយខ្ញុំំ�ំ ចំង់កូាោយជាោអុកូ ដ�កូនាោ�មុាោក់ូ។ ម្ងឺុ�
ដោពលចំូលរមួ្ងឺកូម្ងឺមវីធិីី ខ្ញុំំ�ំ ម្ងឺិ�កូាោហ៊ាោ�ប្រគប់ប្រ�ោ�់ចំំដោពាោ�កាោរមាោ�កូតី
សុបិ�តធំីដោនាោ�ដោទ។ ដោពលដោ�� ខ្ញុំំ�ំមាោ� គំ�ិ�ដោប្រចំី�ជាោងម្ងឺុ�កុូ�ង
កាោរបដោងាី�គដោប្រមាោងពី�ូចំដោ�ោធំី។ ខ្ញុំំ�ំសកូម្ងឺមជាោងម្ងឺុ� ឧសាោហ៍
ជាោងម្ងឺុ� ដោហីយខ្ញុំំ�ំ�ោចំគិ� �ិងសមាគ ោល់អំពីភាោពវីជិជមាោ� �ិង
អវីជិាជ ោមាោ�។ ដោ�ោលដោ�ោរបស់ខ្ញុំំ�ំ កូុ�ងដោពល�ោនាោគ� ម្ងឺុ�ដោពល
ចំូលរមួ្ងឺកូម្ងឺមវីធិីីប្រសតីកូុ�ងភាោព ជាោអុកូដ�កូនាោ� ខ្ញុំំ�ំ ធូាោប់ចំង់កូាោយជាោ
ត្រូគូបដោប្រងៀ�។ ដោពលដោ��ខ្ញុំំ�ំ ចំង់កូាោយជាោអុកូ�ិព�ធ។»

ក្នុរណី៍សឹក្នុស ៖ ឌ័ីណាា*
គទៅប្រមាាង៖ �រសុិ្កាានួ

ក្នុរណ៍ីសិក្នុាា៖ ធាាវិ �*
គទៅប្រមាាង៖ �ណាា ាលយ័

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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វិនិួិទៅ�ាគទៅលវីិសិយ័អំ�់រំ
ថំ្នាាក់្នុស្កាាក្នុលវិទិិាាលយ័
ឆំ្នាំា�ទៅនួ� ទៅយីងបាានួជួួយគាំា�ប្រទិនួិសសតិិស្កាាក្នុល
វិទិិាាលយ័ចំំនួួនួ១២នាាក់្នុ៖ ៣នាាក់្នុសិក្នុាាចំាា�់ 
នួិង៩នាាក់្នុសិក្នុាាកាារប្រគ�់ប្រគងធីុរក្នុិចុំ។

ធូើដាា* 

«ខិា�ំ កំ្នុពីុង្គសិក្នុាា�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតខែផុក្នុចំាា�់	ង្ខេ�ីយិ�ចំំ��ីនុ
ង្ខេនះខិា�ំសិិតក្នុុ�ង្គឆុ្នាំា��ី២។	ខិា�ំបាានង្ខេរៀនអំំពីចីំាា�់ប្រពីម្ពុម�ណឌ 	
និង្គកាារ	ផូនាា ាង្ខេទាំាសជួនខែដូលិប្រ�ប្រពីឹតិ��ឧប្រក្នុិដូា។	ចំាា�់
ប្រពីម្ពុម�ណឌ មាានម្ពុុខិង្គាារកាារពាារសិ�ធិ	ង្ខេសចំក្នុូីនៃ�ះ�ុ�រ	និង្គ
ប្រ�ង្ខេយ៉ាាជួន៍ប្រស�	ចំាា�់សប្រមាា�់ប្រ�ជាាជួន	ង្ខេដូីម្ពុីរីក្នុាាភាាពី
យុិតិិធូម្ពុ៌ក្នុុ�ង្គសង្គគម្ពុ	ង្ខេដូីម្ពុី�ី�់�ក ាត់��ឧប្រក្នុិដូា	និង្គកាារ
�ូារនីតិសម្ពុីទាំាជួន	ង្ខេលិមីសង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេធូីីង្ខេអាាយិអុំក្នុង្ខេទាំាស
ទាំា�ង្គង្ខេនាាះកាះ ាយិជាាម្ពុនុសសលិា។

កាារសិក្នុាា�ាក្នុលិវ�ិាាលិយ័ិជួួយិខិា�ំ ង្ខេអាាយិ��ួលិបាានកាារ
ង្គាារម្ពុួយិ	មាានភាាពីឯក្នុរាាជួយខែផុក្នុ�ិរញ្ញញវតិ�	និង្គ��ួលិបាាន
��	ពីិង្ខេ�ាធូ	និង្គចំំង្ខេណាាះដឹូង្គ�មីៗ ពីី�ាប្រ�ិាចាារយ	និង្គម្ពុិតិ
រមួ្ពុថុាាក់្នុ។	ខិា�ំ ប្រសនៃម្ពុចំង់្គ�និ�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រតជាាន់ខិុស់ខែផុក្នុចំាា�់
�នាា ា�់	ពីីខិា�ំ �ញ្ញ�់ំ�រញិ្ចាំញ ា�ប័្រត	និង្គកាះ ាយិជាាង្ខេម្ពុធ្លាាវ	ីនិង្គ
ប្រក្នុឡាា�ញ្ញីីមុាាក់្នុ។

វិ �ធីី�គាំា�ប្រទិពួក្នុទៅយងីជាា�ុគគ�ល

ប់រចិាំច ាក
�ទៅងាីតិ  
ផល�ា�ពាាល់ពិតិ

ប់រចិាំច ាគុ
freetoshine.org/donate

នៃរអងាគ ាស់�វកិាា 
freetoshine.org/fundraise

SPONSOR 
freetoshine.org/sponsor

-----------------------------------------

ចុះូ�រមួ្ពជាាអាាជួើវកម្ពេ 
freetoshine.org/business

កាារផ្លូា�់តាាម្ពរយៈៈកខែនូ�កាារងាារ 
freetoshine.org/workplace-giving

កម្ពេវធិូើ AMISS 
freetoshine.org/amiss

ជួួយ�ទៅងាីតិសហិគមិន៍ួមាានួសុវិតុិិភាាពមិួយសប្រមាា�់ក្នុុមាារមំាាក់្នុ

ចំូលិរមួ្ពុជាាម្ពុួយិពួីក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេធូីីកាារង្ខេដូីម្ពុីកី្នុម្ពុុ�ជាាមាានក្នុុមាារមីាានកាារអំ�់រ	ំម្ពុិនមាានកាារជួួញដូូរ
ផះ�វង្ខេ��	នាា�ម្ពុុខិ	និង្គង្ខេរៀ�ចំំវាាសនាាស�គម្ពុន៍	និង្គប្រ�ង្ខេ�សរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ។	ប្រតឹម្ពុខែត១៥ដូុលាះ ា
ក្នុុ�ង្គម្ពុួយិសបូាា�៍	អុំក្នុអាាចំផូល់ិជំួនួ�សុវតិិភាាពីង្ខេដូីម្ពុីងី្ខេដាាះប្រ�ាយិក្នុតិាាចាាក់្នុង្ខេប្រសសដូូចំជាា
ភាាពីប្រក្នុីប្រក្នុ	ជួម្ពុៃឺ	ចំំណាាក្នុប្រសុក្នុ	កាារង្ខេញៀន	អំំង្ខេពីី�ឹង្គាា	និង្គង្ខេផសង្គៗង្ខេ�ៀត។

សូម្ពុចំូលិង្ខេម្ពុីលិង្ខេគ��ំពីរ័�រចំិាាក្នុរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ	និង្គខែសងី្គយិល់ិ�ខែនិម្ពុអំំពីីវធិូីខែដូលិអុំក្នុអាាចំ
រមួ្ពុចំំខែណក្នុក្នុុ�ង្គង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាណាាម្ពុួយិនៃនង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាទាំា�ង្គ៣៖	ស�គម្ពុន៍មាានសុវតិិភាាពីសប្រមាា�់
ក្នុុមាារ	ក្នុុមាារមីាានកាារអំ�់រ	ំឬប្រសិីក្នុុ�ង្គភាាពីជាា	អុំក្នុដូឹក្នុនាា�។	

១៥

www.freetoshine.org/donate

វធិូើលើ�ើម្ពី �
�ា�ហ្រ្វីទ

អ�គកាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ 
�ាាញ

ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី

20  |     របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ភាាពីជាាសមាាជួកិ្នុង្ខេនះផល់ូិជំួន�ួសុវតិភិាាពី
ង្ខេ�ាផាះ	និង្គ�ាលាាង្ខេរៀនរ�ស់ក្នុមុាារ	ីកាារ��ួលិ
បាាន�កឹ្នុ�រងិ្ខេភាាគសុវតិភិាាពី	សួន�ខែនះ	នងិ្គ
ថុាាក់្នុគរួ�ខែនមិ្ពុ។

ភាាពីជាាសមាាជួកិ្នុង្ខេនះផល់ូិក្នុង់្គ	វគគ
�ណូ� ះ�ណូាាលិភាាពីជាាអុំក្នុដូកឹ្នុនាា�ង្ខេ�ាកាាន់
ប្រសិកុី្នុ�ង្គភាាពីជាាអុំក្នុដូកឹ្នុនាា�	ថុាាក់្នុស�គម្ពុន៍	
ង្ខេលីិប្រ�ធ្លាាន����់�ក ាត់កាារង្ខេគង្គប្រ�វញ័្ញ	ំនិង្គ
កាាររងំ្ខេលាា��ំពាាន	នងិ្គអំនរិាាគម្ពុន៍សង្គគម្ពុក្នុចិំំ
ង្ខេ�ាកាាន់អុំក្នុសិតិក្នុុ�ង្គវ�ិតិ។ិ

ភាាពីជាាសមាាជួកិ្នុង្ខេនះផល់ូិឯក្នុសណាា ាន�ាលាា	
កាា�ូ�	ង្ខេសៀវង្ខេ�ាសរង្ខេសរនៃដូ	កាា��ូ�កិ្នុ
ខែដូលិមាាន�កិ្នុ	ង្ខេ�ម ានៃដូ	�នាា ាត់	លិ។លិ។	នងិ្គ
ង្ខេសៀវង្ខេ�ា�ណាា ាលិយ័ិ

www.freetoshine.org/business

មូិលដាឋ ានួ 

�ទៅងាីនួក្នុប្រមិិតិ 

ចំកុ្នុ�វិសិយ័

៣៥០
ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី
កំ្នុ�ងមិួយសបាដ ាហ៍ិ 

វិធិីនី្លែដ្ឋលអំំក្នុដឹ្ឋក្នុនាា�អាាជួីក្នុមិមរ�ស់អំំក្នុគឺសំខាាន់ួ។ វ៉ាាសំខាាន់ួចំំទៅពាា�ប្រក្នុុមិរ�ស់អំំក្នុ 
លទិធផលរ�ស់អំំក្នុ និួងផល�ា�ពាាល់រ�ស់អំំក្នុទៅលពីិភូពទៅលាាក្នុ។ 

ង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិអុំក្នុកាះ ាយិជាាសមាាជួកិ្នុអាាជួវីក្នុម្ពុមសំខ្លាំាន់ម្ពុយួិ	អុំក្នុនងឹ្គជួយួិរក្នុាាសុវតិភិាាពី	នងិ្គកាារអំ�់រ ំ
រ�ស់ក្នុមុាារខីែដូលិ	សិតិក្នុុ�ង្គហាាន�ិយ័ិនៃនកាារជួញួដូរូង្ខេ�ាក្នុុ�ង្គពាាណចិំកំ្នុម្ពុមឧសាា�ក្នុម្ពុមផះ�វង្ខេ��ក្នុុ�ង្គប្រ�ង្ខេ�ស
ក្នុម្ពុុ�ជាាផង្គខែដូរ។	មិ្ពុនថាាជាាក្នុប្រម្ពុតិ	សមាាជួកិ្នុណាាខែដូលិអុំក្នុង្ខេប្រជីួសង្ខេរសីង្ខេនាាះង្ខេ�	អុំក្នុនងឹ្គ��ួលិបាាន	វងី្ខេដូអំ	ូ
�ណូ� ះ�ណូាាលិប្រ�ក្នុ�ង្ខេដាាយិគណុភាាពី	នងិ្គមាាន	ជាាមួ្ពុយិនងឹ្គ�ា ា�ង្គ�ដាាង្ខេរៀង្គរាាល់ិប្រតមីាាស	ខែដូលិវាានងឹ្គ
ជួយួិអុំក្នុង្ខេអាាយិកាះ ាយិជាាអុំក្នុដូកឹ្នុនាា�លិា	��ួលិបាានលិ�ធផលិប្រ�ង្ខេសីរ	នងិ្គ�ង្ខេង្គកតីផលិជួះធំូជាាង្គម្ពុនុ។

អំតុិប្រ�ទៅ�ាជួន៍ួ

អាាជួីវិក្នុមិមអាាចំ នួិងគួរន្លែតិគ្រួតិូវិបាានួទៅប្រ�ីជាាក្នុមាែ ា�ងមិួយសប្រមាា�់អំំទៅពីលអ។

ចំះុង្ខេ�ម ាះ	ឬចំលូិរមួ្ពុសិកាេ ា�ាលាាង្ខេដាាយិចំះុង្ខេ�ម ាះង្ខេលីិង្ខេគ��ំពីរ័  freetoshine.org/business  

ឬអំុខីែម្ពុាលិម្ពុក្នុកាាន់ពីកួ្នុង្ខេយីិង្គតាាម្ពុរយិៈ  businessmatters@freetoshine.org	សប្រមាា�់ពីរ័មាាន
�ខែនមិ្ពុ។

វិធិីីគាំា�ប្រទិពួក្នុទៅយីងជាាអាាជួីក្នុមិម 

អាាជួើវកម្ពេសំ់ខាាន់
ទៅធីីីអីីំន្លែដ្ឋលសំខាាន់ួ 
កំ្នុ�ងអាាជួីក្នុមិមរ�ស់អំំក្នុ

អុំក្នុនឹង្គភីាា�់អាាជួីវក្នុម្ពុមរ�ស់អុំក្នុជាាម្ពុួយិនឹង្គង្ខេ�ាលិង្ខេ�ាអំ�ិវឌ្ឍឍប្រ�ក្នុ�ង្ខេដាាយិចិំយិរភាាពីរ�ស់អំង្គគកាារស�ប្រ�ជាាជាាតិ

 អុំក្នុនឹង្គ��ួលិបាានគុណសម្ពុីតិិប្រ�ក្នុួតប្រ�ខែជួង្គង្ខេប្រពាាះកាារង្ខេធូីអំីំង្ខេពីីលិាគឺលិាសប្រមាា�់អាាជួីវក្នុម្ពុម

អុំក្នុនឹង្គទាំាក់្នុទាំាញអំ�ិ�ិជួនង្ខេប្រចំីន

អុំក្នុនឹង្គ�ង្ខេង្គកតីចំំណូលិង្ខេប្រចំីនជាាមុ្ពុន

អុំក្នុនឹង្គង្ខេលីិក្នុ�ឹក្នុចិំតិ	និង្គភីាា�់ប្រក្នុុម្ពុរ�ស់អុំក្នុ

អុំក្នុនឹង្គកាះ ាយិជាាអុំក្នុដឹូក្នុនាា�លិា

និង្គ	អុំក្នុនឹង្គជួួយិង្ខេដាាះប្រ�ាយិ�ញ្ចាំា ាពីិ�ពីង្ខេលាាក្នុ

៧៥
ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី
កំ្នុ�ងមិួយសបាដ ាហ៍ិ 

២០
ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី
កំ្នុ�ងមិួយសបាដ ាហ៍ិ 

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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ហ្រ្វីកុម្ព�ុុនរ�ឹមាា�ម្រួត់ូវកាារហ្រ្វីកុម្ពកាារងាាររ�ឹមាា�
ពប្រងឹងសមិតុិភាាពប្រក្នុុមិរ�ស់អំំក្នុទៅដ្ឋីមិប �គិតិ វ៉ាាយតិនៃមិែ នួិងសទៅប្រមិចំចំិតិិទៅលឿនួ នួិងមាានួប្រ�សិទិធិភាាព
កាារចំូលរមួិទៅដាាយអំង់អាាចំ
�ទៅងាីតិភាាពធីន់ួប្រ�ា� ទិសសនួវិសិយ័ នួិងភាាពរងឹមាា�

www.freetoshine.org/amiss

ក្នុមិមវិធិីមីិយួមាា ាយកំ្នុ�ងជីួវិតិិសិរ �គជឺាា�ទិពទិៅស្កាាធីទៅពាាទៅពញទៅដាាយចំំទៅណ៍�ដ្ឋងឹ នួងិកាារជំួរញុ
ចំតិិិន្លែដ្ឋលនួងឹទៅធីីទីៅអាាយប្រក្នុមុិកាារងាាររ�ស់អំំក្នុមាានួកាារគតិិទៅប្រ�ាប្រ�អំ�់ នួងិន្លែសងីរក្នុ
កាារយល់ដ្ឋងឹ នួងិកាារទៅរៀនួសូប្រតិន្លែដ្ឋលពួក្នុទៅគអាាចំយក្នុទៅ�ាអំនួវុិតិិ កំ្នុ�ងក្នុន្លែនួែងកាារងាារ។ 

ង្ខេរៀ�ចំំជាាលិក្នុេណៈសិកាេ ា�ាលាាអំនរិក្នុម្ពុមខែ��ង្ខេប្រជួីសង្ខេរសីកាារផសង្គង្ខេប្រពីង្គរ�ស់អុំក្នុខែដូលិ
និង្ខេយ៉ាាជួិក្នុរ�ស់អុំក្នុនឹង្គត្រូតូវដាាក់្នុខិះ�នជាាតួអំង្គគខែដូលិពីួក្នុង្ខេគអាាចំផាាភីាា�់	�ា ុខែនិជាាអុំក្នុសិិតង្ខេ�ា
ង្ខេប្រ�ាចំំង្ខេណះដូឹង្គ	និង្គ��ពិីង្ខេ�ាធូរ�ស់ពីួក្នុង្ខេគ�ចំំ��ីន។ុ	ពីួក្នុ	ង្ខេគនឹង្គត្រូតូវបាាន�ង្គាា ាញ
ជាាម្ពុួយិនឹង្គពីត័៌មាានប្រគ�់ប្រ�ាន់	ង្ខេដាាយិ�ារឧ�សគ័គនឹង្គង្ខេក្នុតីមាានធំូៗ	និង្គង្ខេលិឿន។	លិ�ធផលិដំូ	
ក្នុល់ិខិុស់	ដូូចំង្ខេនះង្ខេ�ីយិសមុាាតនឹង្គង្ខេក្នុតីមាាន។	ង្ខេយីិង្គនឹង្គខែសងី្គរក្នុវធិូីពីួក្នុង្ខេគវាាយិតនៃម្ពុះ	ពិីភាា
គាា	ចំូលិរមួ្ពុ	ជួះឥ�ធិពីលិ	វភិាាគ	និង្គសង្ខេប្រម្ពុចំចំិតិ។

អីំខែម្ពុាលិ  amiss@freetoshine.org សប្រមាា�់ពីត័៌មាាន�ខែនិម្ពុ។	

   នួិទៅ�ាជួិក្នុរ�ស់ពួក្នុទៅយីងទៅពលខិែ�ខីិ�ទៅសចំក្នុដីអំងគអាាចំ និួងកាារទៅលកី្នុទឹិក្នុចំិតិិ

   ពួក្នុទៅយីងទិទួិលបាានួប្រ�ទៅ�ាជួន៍ួពីសមាាជួិក្នុប្រកុ្នុមិន្លែដ្ឋលមាានួភាាពទៅជួឿជាាក់្នុ នួិងជំួនាាញកំ្នុ�ងកាារ 
សប្រមិចំចំិតិិបាានួលអទៅពលសុិតិទៅប្រកាាមិសមុាាតិ 

   នួិទៅ�ាជួិក្នុរ�ស់ពួក្នុទៅយីងមិិនួសូូវិចំូលរមួិតាាមិន្លែដ្ឋលពួក្នុទៅគអាាចំទៅធីីីបាានួ 

   នួិទៅ�ាជួិក្នុខិែ�រ�ស់ពួក្នុទៅយីងមិិនួបាានួដ្ឋឹងថ្នាាកាារសទៅប្រមិចំចំិតិិរ�ស់ពួក្នុទៅគមាានួឥទិធិពល�ា�ពាាល់អំំក្នុ
ជួុំ វិញិពួក្នុទៅគ�ា ាងដ្ឋូចំទៅមិដចំទៅនាា�ទៅទិ

   នួិទៅ�ាជួិក្នុរ�ស់ទៅយីងខិែ�មិិនួបាានួដ្ឋឹងថ្នាាកាារសទៅប្រមិចំចំិតិិរ�ស់ពួក្នុទៅគមាានួឥទិធិពលដ្ឋល់អំំក្នុជួុំ វិញិ
ពួក្នុទៅគទៅដាាយរទៅ�ៀ�ណាា

ប្រ�សិនួទៅ�ីអំំក្នុទៅ�ែីយយល់ប្រស�ចំំទៅពាា�សំណួ៍រទៅលមីិួយ ឬទៅប្រចំីនួជាាងទៅនួ� ដ្ឋូចំទៅនួ�ប្រក្នុុមិកាារងាាររ�ស់អំំក្នុ
នួឹងអាាចំទិទួិលបាានួអំតុិប្រ�ទៅ�ាជួន៍ួពីកាារចំូលរមួិក្នុមិមវិ �ធីីមិួយមាា ាយកំ្នុ�ងជួីវិតិិសិរ �។

គូសប្រគីសកំ្នុ�ងប្រ�អំ�់ន្លែដ្ឋលគ្រួតិូវិនួឹងអំំក្នុ៖

វិធិីីគាំា�ប្រទិពួក្នុទៅយីងជាាប្រក្នុុមិហុូិនួមួិយ

កម្ពេវធិូើម្ពួយៈមាា ាយៈកា��ជួើវតិ់ស់�រ �

�ទៅងាីតិផលជួ�
ជាាមិួយប្រក្នុុមិរ�ស់អំំក្នុ
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ហិិរញ្ញញវិតុិ�

ប្របាាក់្នុចំំណូ៍ល
៣៩៩,១៨៦
ដ្ឋុលាែ ា ចំំណាាយ
ប្រ�តិិ�តិិិកាារសរ�ុ

៥៩,៨៩១  កាារចំុ�តាាមិដាានួសុវិតុិិភាាព

៥១,៧១៥  អំនិួរាាគមិន៍ួសងគមិក្នុិចុំ

៣៧,៣៤៥ដ្ឋុលាែ ាចំំណាាយប្រ�តិ�ិតិិិកាារក្នុមិមវិធិីី

២៥,១៣៨ដ្ឋុលាែ ា សមាា ារៈសិក្នុាា

២១,៨៣៩ដ្ឋុលាែ ា ទឹិក្នុ អាាហាារ នួិងផា�

១៤,៣៥៥   ថំ្នាាក់្នុសហិគមិន៍ួ

៨,១៨៣ដ្ឋុលាែ ា អាាហាារ�ូក្នុរណ៍៍ស្កាាក្នុលវិទិិាាលយ័

៦,៨០៩ដ្ឋុលាែ ា ថំ្នាាក់្នុគួរ

៣,៦៦១ដុ្ឋលាែ ា ប្រសិីកំ្នុ�ងភាាពជាាអំំក្នុដឹ្ឋក្នុនាា�

២,០៥៩ដ្ឋុលាែ ា  �ទៅប្រងៀនួ និួងគំរភូាាពសមិធីម៌ិទៅយនួឌ័រ័

៤៨.៥%  ទៅសវ៉ាាក្នុមិមវិ �ធីី

៣០.៩% កាារទូិ�ាត់ិជំួនួួយ

១១.២% កាារប្រគ�់ប្រគងជំួនួួយ

៩.៤%  ចំំណាាយប្រ�តិិ�តិិិ  
 កាារក្នុមិមវិធិីី

៣៦% អាាជួីក្នុមិម
២២% �ុគគ�ល
២២% មិូលនួិធីិ
១៤% ក្នុមិមវិធិីីនៃរអំងាគ ាស�វិកិាា
៨% កាារប្របាាក់្នុ នួិងប្របាាក់្នុឧ�តុិមិា

ពីរដាឋ ាភូិបាាល

 

This financial report pertains to both the Australian and Cambodian offices of Free To Shine. All financial figures are in Australian Dollars.

គុណលើនយៈយភាាព័ ន��ត់មូាាភាាព័
ពីួក្នុង្ខេយីិង្គង្ខេអាាយិតនៃម្ពុះយ៉ាា ាង្គខ្លាំះ ា�ង្គង្ខេលីិ�ំនុក្នុចំិតិខែដូលិអុំក្នុមាានចំំង្ខេពាាះអំង្គគកាារប្រ�ីី	ធូូ	�ាាញង្ខេ�ាង្ខេពីលិខែដូលិអុំក្នុវនិិង្ខេយ៉ាាគក្នុុ�ង្គ	ក្នុម្ពុមវធីិូរ�ស់ពីួក្នុង្ខេយីិង្គ។	ពួីក្នុង្ខេយីិង្គជាាស� �ីរសធូម៌្ពុអំូប្រ�ិាលីិ
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២៣០,៩៩៥
ដ្ឋុលាែ ាចំំន្លែណ៍ក្នុនៃនួកាារ

ចំំណាាយក្នុមិមវិធិីី

ទិិដ្ឋឋភាាពទូិទៅ�ា

សមិិទិធផល

វិធិីីក្នុុ�ងកាារគាំា�ទ្រទិ

ហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�
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�រ�ិាយសក្នុមិមភាាព
សប្រមាា�់ឆុ្នាំា��ញ្ញ�់ំង្ខេ�ានៃ�ៃ�ី៣០	ខែខិមិ្ពុ�ុនាា	ឆុ្នាំា�២០២១	និង្គឆុ្នាំា�២០២០

ចំំណូ៍ល

២០២១
ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាល ី

២០២០
ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាល ី

ក្នុម្ពុមវធិូី	និង្គកាារ�រចំិាាក្នុ ៦០,០១៤ ៨៤,៣៣៥

កាារឧ�តិម្ពុភ ៩៧,៧៨៦ ៩៩,៣០៣

ជំួនួយិ ៩៧,៤២៥ ៥៧,៦២៩

ចំំណូលិកាារប្របាាក់្នុ ១,០២៨ ១,៨០៨

ប្របាាក់្នុឧ�តិម្ពុភរដាា ា�ិបាាលិ	ក្នុូវដីូ១៩ ៣២,៨២០ ២៩,៤៦០

ប្របាាក់្នុចំំណូលិក្នុម្ពុមវធិូី	AMISS ០ ២,៥៣៤

ប្របាាក់្នុចំំណូលិពីីកាារជួួលិ�និ ២៨០ ៩៣១

អាាជួីវក្នុម្ពុម ១៥១,៥៥១ ១៥១,៤៥៥

ចំំណូ៍លសរ�ុ ៤៤០,៩០៣ ៤២៧,៤៥៦

ចំំណាាយ

សហិគមិន៍ួមាានួសុវិតុិភិាាព
  កាារចំុះតាាម្ពុដាានសុវតិិភាាពី ៥៩,៨៩១ ៧៥,៤៩៧

  អំនិរាាគម្ពុន៍សង្គគម្ពុក្នុិចំំ ៥១,៧១៥ ៦៥,៣១៨

  ថុាាក់្នុស�គម្ពុន៍ ១៤,៣៥៥ ១៥,២៦១

១២៥,៩៦១ ១៥៦,០៧៧

ទៅក្នុមងប្រសីមាានួកាារអំ�់រំ
  សមាភ ារៈសិក្នុាា ២៥,១៣៨ ២១,៣៥៧

  ថុាាក់្នុគួរ ៦,៨០៩ ២៧,៨៤០

  �ឹក្នុ	អាាហាារ	និង្គផាះ ២១,៨៣៩ ៧,៧១៩

៥៣,៧៨៦ ៥៦,៩១៥

ចំំណាាយ (តិ)
២០២១

ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី
២០២០

ដ្ឋុលាែ ាអូំប្រសិ្កាាលី

ប្រសិីកំ្នុ�ងភាាពជាាអំំក្នុដ្ឋឹក្នុនាា�
   �ង្ខេប្រង្គៀននិង្គគំរភូាាពីសម្ពុធូម្ពុ៌ង្ខេយិនឌ្ឍរ័ ២,០៥៩ ២,៥៣៧

   ប្រសិីជាាអុំក្នុដូឹក្នុនាា� ៣,៦៦១ ១១,៧៥៧

   អាាហាារ�ូក្នុរណ៍�ាក្នុលិវ�ិាាលិយ័ិ ៨,១៨៣ ២២,២១១

១៣,៩០៣ ៣៦,៥០៥

នៃ�ែប្រ�តិិ�តិិិកាារក្នុមិមវិធិីី
  �ំនួលិខុិសត្រូតូវ�ារង្ខេពីីពីនធ ១៥,៧៥០ ៣២,១៣២

  នៃ�ះជួួលិ	�ឹក្នុង្ខេ�ះីង្គ	កាារ�ង្ខេង្គាា ាះង្ខេគ��ំពីរ័	 ១៦,៩១៩ ១៧,៤៥៤

   ម្ពុា ូតូ	�ា�ង្គ	�ូរសព័ីា	ក្នុុំពីយ��រ័	ង្ខេប្រគឿង្គសង្គាា ារមឹ្ពុង្ខេផសង្គៗ ៤,៦៧៦ ៨,៧៩៤

៣៧,៣៤៥ ៥៨,៣៨១

កាារនៃរអំងាគ ាស�វិកិាា
  កាារប្រគ�់ប្រគង្គកាារ�រចំិាាក្នុ ៤៤,៨៧៧ ៦១,៥៩២

  កាារខែសងី្គរក្នុកាារ�រចំិាាក្នុ ១២៣,៣១៤ ៧២,២៧២

១៦៨,១៩១ ១៣៣,៨៦៤

ចំំណាាយសរ�ុ ៣៩៩,១៨៦ ៤៤១,៧៤១

ចំំណូលិចំំណាាយិតិចំ ៤១,៧១៧ (១៤,២៨៥)

ប្រទិពយសក្នុមិមសុទិធទៅ�ាចំុងឆំ្នាំា� ២៥៣,០៣២ ២១១,៣១៥
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