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អង្គ � រវីនរ៉ក់អន្ត រ2 តិសូម�្ល �ងអំណរគុណ ចំj ះ%� សួង�w  ប័នo�Z ជរxy  ភិ  ̂ លអង្គ � រសង្គ មសុីវិល 
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និង ̂  នជួយដល់� រប�្ក ើតកម្ម វិធី2 � ទិE ព�្ស �ងៗ។2 ពិ��ស អង្គ � រ វីនរ៉ក់អន្ត រ2 តិ សូម�្ល �ងអំណរ 

គុណ�៉ ងr�  ល��  ដល់ទីE�  ក់F រសហរដ្ឋ � ��រិក~ើម្ប ីអភិវឌ្ឍ អន្ត រ2 តិ (USAID) ]�ល  ̂ នផ្ត ល់ 

មូលនិធិ និង� ំ�� ដល់ដំnើរ� រ o�� រសិកp  q�  វr�  វL�ះ។

សូម� តសរ�ើរដ៏0�  ះស្ម �� ័ចំj ះ%� ុមសិកp  q�  វr�  វ ]�លដឹកa ំt យទីs� ឹកp  អន្ត រ2 តិ k ក 

Daniel Lindgrenមកពី%� ុមហ៊ុន Rapid Asiaនិង %� ុមs� មូលទិន្ន ន័យ]�លដឹកa ំt យ k ក  ផួង វុទ្ធ ី 

មកពី%� ុមហ៊ុន BMRS Asia (Cambodia)  ។

2 ទីបញ្ច ប់ ±ើងសូម�្ល �ងអំណរគុណ�៉ ងr�  ល��   ចំj ះ� ររួមចំ��ករបស់k ក k ក!� ី 

កុ� Z  និង កុ� រី]�ល2 ជនរងG�  ះt យអំ5ើជួញដូរមនុស្ស  ជន]�ល  ̂ នចំz ក!� ុក និង2 %� ុមជន 

F យរងG�  ះ ]�ល  ̂ នK�ករំ³�កពីបទពិ0 ធន៍ក្ន ុង� រទទួល  ̂ ន��? កម្ម �្ស �ងៗ ´ើយ  ̂ នជួយ    

ពួក±ើងក្ន ុង� រកំណត់2 អនុ� សន៍�្ស �ងៗក្ន ុងរ  ̂ យ� រណ៍L�ះ។
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1	 ុមហ៊ុន Rapid Asia  � នបr្ក ើតមូ៉v	លសw	  ប់� រ9	 xតពិនិត្យ និង� រz យត{្ល 	កម្ម វិធី (ពិន្ទ ុ KAP)។

�	  ពី� រ�	 ើ�	  ស់ទូលំទូ� យក្ន ុង� រសិក<  ពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  ពិន្ទ ុKAP9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់ក្ន ុង            

?	 3 នបទ� ក់ព័ន្ធ មួយចំនួន�្ស 	ង�ៀតរួមE ន � រចំ� ក�	 ុកសុខM ព � រ អប់រំ � រអភិរក្ស សត្វ �	   

និងជំនួយ�	  ះមហន្ត . យ។ ពិន្ទ ុ KAP 9	 :វ� នបr្ក ើតiើងQើម្ប ី� យប�្ខ  អង្គ � រ និងEe  ស់ជំនួយ     

> ចបr្ក ើតនិ� ម និងz យត{្ល 	?	 កបD យឯក. ជ្យ នូវឥទ្ធ ិពលកម្ម វិធីC K ម�	ល�	�  និងK មតំបន់ 

ឬ?	 �	ស�្ស 	ងៗ។ ពិន្ទ ុKAP 9	 :វ� ន�្វ ើសុពលកម្ម �្ទ    	ក្ន ុងនិង� នបO�  ញ� យ�ើញ� / កK�  z ស់�	ង

ដ៏ល្អ ?	 5ើរសw	  ប់� រ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថ (សូមIើល¡្ន 	ក{1	 បខ័ណ¢ �	� រz យត{្ល 	/ លក្ខ ណៈចក្ខ ុ 

វិស័យ :)។

1	 បខ័ណ¢ ¤	ង¤	¥	ត¦	 :វC K មកម្ម វិធីនីមួយៗ។ ¡្អ 	ក§ើ� រz យត{្ល 	/ ¨	 ើន� លពីមុន§ើអំ�ើ

ជួញដូរមនុស្ស ក៏ដូច/ 3 តុចូលពីអ្ន កជំ© ញសិទ្ធ ិមនុស្ស  សំនួរគន្ល ឹះមួយចំនួន9	 :វ� នªៀបចំសw	  ប់

1	 បខ័ណ¢ ពិន្ទ ុ KAP ។ សំនួរនីមួយៗ� ន§ើកiើងពីចំ«	ះដឹង/ ក់� ក់  បd�  ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថឬ 

> កប្ប កិរិ� v	ល9	 :វចំ¬ ល �	កម្ម វិធីបO្ក  រ និងទប់\្ក  ត់កំពុង¤	ព  ̄ � មQើម្ប ីស°	  ច� ន។ 

� រ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថD យមិនE នផ្ន ត់គំនិត9	 ឹម9	 :វ> ចស្ថ ិត( � នរយៈ�	លខ្ល ីនិងមិនE នលទ្ធ -

ផលចុង³	  យ?	 កបD យចីរM ពiើយ។ ពិន្ទ ុ AP ¡្អ 	ក§ើសំ> ងv	ល�  � រ��  ស់ប្ត រូ> កប្ប កិរិ� 

9	 :វ 	́ ́ 	 ង់D យចំ«	ះដឹងក៏ដូច/ ឥរិ� បថµ ំ́ 	 ។ 3 តុសំ¶ ន់ចំនួនបី�	1	 បខ័ណ¢ ពិន្ទ ុ KAP 9	 :វ� ន

�	 ើ�	  ស់( �	លz យត{្ល 	1	 ុមO យរង-�	  ះជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង-

�	  ះ ដូច/  សន្ទ ស្ស ន៍KAP បំ¸	ង¹	កº និភ័យ និងជំ=ឿស៊ុប (Super Belief)។

សន្ទ ស្ស ន៍ KAP គឺ/ សូច© ករv	ល� នរួមបញ្ច ូលចំ«	ះដឹង� រz ស់�	ងឥរិ� បថ និង> កប្ប -

កិរិ�  Qើម្ប ីបr្ក ើត/ សូច© ករតួ§	ខមួយ។ សន្ទ ស្ស ន៍ KAP ជួយក្ន ុង� រz យត{្ល 	ដំបូង និង� រ�	 ៀប

�ៀបរz ងអនុ1	 ុម។បំ¸	ង¹	កº និភ័យÃ	ង¹	កអ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍C / ¡្ន 	កÅ ប មធ្យ ម       

និងខ្ព ស់D យ¡្អ 	ក§ើដំ� ក់� លអភិវឌ្ឍ ន៍�	ផ្ន ត់គំនិតរបស់អ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍ ។ ÆើសE -

E 9	 1	 ុមº និភ័យ� ន់¤	ខ្ព ស់ Ç ះត¦	 :វ� រ�្វ ើអន្ត . គមន៍ក៏� ន់¤	ខ្ព ស់v	រ ។ ជំ=ឿស៊ុបពិនិត្យ §ើ 

ឥរិ� បថ និងរÆៀបMÈ  ប់\ រ�	  �	 ័យÅ ក់ទងC � ន់បទgh  នសង្គ មនិងគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន។

កK�  M ពO យរង�	  ះកK�  M ពO យរង�	  ះ

¬ លបំណងចម្ប ងទីមួយ�	� រសិក<  =	ះគឺIើលC §ើកK�  M ពO យរង�	  ះនិងកំណត់� Ëើ 

អ្នកដែលត្រូវបានជួញដូរទាំងនោះអាចចងក្រងព័ត៌មានបានតាមរបៀបណាមួយមិនថាលើផ្នែកបម្រែ 

5	ចក្ត ីសr្ខ 	បនិងអនុ\ សន៍5	ចក្ត ីសr្ខ 	បនិងអនុ\ សន៍
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ប¦	 xល?	 / \ �	 ្ត ឬ\Ò  នM ព5	ដ្ឋ កិច្ច iើយ។ ទីពីរបណ្ណ ុំចំ«	ះដឹងឥរិ� បថ> កប្ប កិរិ� ?	 / -

\ �	 ្ត និងកK�  �្ស 	ង�ៀត> ចរួមចំ¸	ក�្វ ើ� យចំ� ក�	 ុកE នសុវត្ថ ិM ព។

បÕ	  ប¦	 xលព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត និង5	ដ្ឋ កិច្ច �្ស 	ងµN  មួយចំនួន9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់Qើម្ប ី�	 ៀប�ៀប

1	 ុមO យរង�	  ះជនចំ� ក�	 ុកv	ល9	 ឡប់មកវិញ និងអតីតជនរង�	  ះ ។ / ទូC អតីតជនរង

�	  ះ/ មធ្យ មE នវ័យÖ្ម 	ងE នក¦	 ិតវប្ប ធម៌និង\Ò  នM ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច Å ប។ ក្ន ុងចំ× មចំណុច 

Å ងំ=	ះ ក¦	 តិវប្ប ធម៌9	 :វ� នរក�ើញ� / កK�  M ពO យរង�	  ះដ៏ចម្ប ង¤	មួយគត់។ គួរកត់សEÙ  ល់ 

� អតីតជនរង�	  ះ ៨៣%v	លឆ្ល ង� ត់� រសEÝ  សន៍ សិក<  � ន9	 ឹមក¦	 ិត\ � បឋមសិក<   

បុ៉×ß  ះ។

Æើគិត§ើបd�  5	ដ្ឋ កិច្ច អតីតជនរង�	  ះE ន\Ò  នM ព1	 ី1	 ក្ន ុងទិដ្ឋ M ព/ ¨	 ើន ។ 5្ទ ើរ� ក់ 

ក�្ខ  ល (៤៧%)�	អតីតជនរង�	  ះv	លឆ្ល ង� ត់� រសEÝ  សន៍មិនE នលទ្ធ M ពទិញ> º រ�ៀប

នឹង ២៤M គរយ�	1	 ុមដã	និងE នបd�  សន្ត ិសុខ5្ប ៀង។ថ្វ ីត្ប ិត¤	ពីរM គបីE នដីបង្ក បr្ក ើនផលពួក 

µ ត់9	 :វទិញអង្ក រ/ មធ្យ ម�	  ំពីរå	ក្ន ុងមួយæN  ំ�ៀបនឹងចំនួន9	 ឹម¤	បីå	សw	  ប់1	 ុមO យរង�	  ះ។

( �	លv	លក¦	 តិវប្ប ធម៌និងសន្ត សុិខ5្ប ៀង> º រ/ កK�  O យរង�	  ះ §	ចç�  ចម្ប ងÅ ងំពីរ 

è	រក�ើញ� អតីតជនរង�	  ះ� នឆ្ល ង� ត់កK�  បង្ក M ពO យរង�	  ះ( ក្ន ុង´	 ង់é	  យធំ/ ង=	ះ។

កK�  បង្ក M ពO យរង�	  ះ( ទី=	ះE នន័យ� / b	តុ� រណ៍v	ល> ចÖើតiើងM�  មៗ bើយមិន

> ចê	 ប់ê	 ង� នដូច/ �	  ះធម្ម / តិនិងជំងឺ។ អតីតជនរង�	  ះ/ មធ្យ មឆ្ល ង� ត់កK�  បង្ក M ពO យ 

រង�	  ះ5្ទ ើរ¤	បីដងកន្ល ះ( ក្ន ុងរយៈ�	ល ១២å	�ៀបនឹងចំនួន¤	ពីរដងចìំ ះជនO យរង�	  ះនិង

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។ ជំងឺបំណុល�	  ះធម្ម / តិ� រí ះបង់î ល� រសិក<  និង� រÃ	ក

� ក់ê	 x\ រគឺ/ គន្ល ឹះបង្ក v	ល§	ចç�  ។

 5	ចក្ត ីសន្ន ិgh  នv	លïើង> ចÅ ញ� នពីចំណុច=	ះគឺ> ចE ន� រពិ� កក្ន ុង� រÃ	ង¹	កទី

ផ<  រC K មអ្ន កv	លO យរង�	  ះ និងអ្ន កមិនសូវO យរង�	  ះD យពិនិត្យ §ើ\Ò  នM ព?	 / \ �	 ្ត     

និង5	ដ្ឋ កិច្ច បច្ច បុ្ប ន្ន ។ M ពO យរង�	  ះO យនឹងÖើតiើង� ស់bើយ¤	ង¤	ÖើតiើងD យ\ រ

b	តុ� រណ៍M�  មៗ (គន្ល ឹះបង្ក M ពO យរង�	  ះ) v	លជំរុញ� យបុគ្គ ល3�  ក់ក្ន ុង\Ò  នM ពv	លពួក

è	អស់សង្ឃ ឹម។/ ទូC z គឺ/ b	តុ� រណ៍ច¦	 ុះµN  / / ងb	តុ� រណ៍¤	មួយbើយ\Ò  នM ព/ ក់

� ក់> ចខុសµN  ពីមនុស្ស EN  ក់C មនុស្ស EN  ក់�ៀត។

ចំណុច=	ះរំ§	ចiើងនូវត¦	 :វ� រ§ើ� រអប់រំបO្ក  រD យE ន� រសង្ក ត់ធ្ង ន់/ ក់� ក់§ើចំ� ក

�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព។ ( �	លv	លមនុស្ស ��  យ/ អស់សង្ឃ ឹម è	> ច�្វ ើ� រស°	  ចចិត្ត D យតក់

1	 ហល់ដូò្ន 	ះbើយ�ើប� រយល់ដឹងពីº និភ័យE ន\ រៈសំ¶ ន់បុ៉ó្ត 	សំ¶ ន់/ ង=	ះC �ៀតÇ ះ

គឺជនចំ� ក�	 ុកក៏ô ំ� ច់9	 :វដឹងពីកó្ល 	ងv	លពួកè	> ចõ្វ 	ងរកជំនួយ និងវិ3 ន� រ9	 :វអនុវត្ត             

Qើម្ប ី3 © � ពួកè	មិន?	 ឈមមុខនឹងº និភ័យ។

 ខណៈv	ល� រយល់ដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស E នក¦	 ិតខ្ព ស់ (៨៥-១០០%)?	 ភព�	� រយល់

ដឹងខុសµN  C K ម¡្ន 	កនីមួយៗ។មួយM គបី�	អតីតជនរង�	  ះមិន> ចទទួលព័ត៌E នពី?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ 

ផ<  យbើយពីរM គបីមិនE នទូរស័ព្ទ ចល័ត។ b	តុ=	ះពួកè	� ន់¤	ពឹង¡្អ 	ក§ើទំ© ក់ទំនងពីE ត់         
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មួយC E ត់មួយក្ន ងុ� រទទួល� នព័ត៌E នពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។ ដូò្ន 	ះមិនE ន� រMú  ក់�្អ ើល�	v	ល

� � រទទួល� នអន្ត . គមន៍ពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  ពីអតីត� លគឺÅ ប/ ងសw	  ប់អតីតជនរង�	  ះ 

(២០%) �ៀបនឹង1	 ុមជនO យរង�	  ះ (២៧%)និងជនចំ� ក�	 ុក (២៥%)។ M ពខុសµN  v	លគួរ 

� យô ប់> រម្ម ណ៍មួយ�ៀតÇ ះគឺ?	 û	លមួយM គបី�	ក្ន ុង1	 ុមនីមួយៗ \Ù  ល់\ ច់ü តិ ឬមិត្ត  

ភក្ត ិv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកបុ៉ó្ត 	5្ទ ើរ¤	ê	 ប់ករណី�	ចំ� ក�	 ុកមិនE នសុវត្ថ ិM ព គឺ/ មិត្ត ភក្ត ិ 

និង\ ច់ü តិរបស់អតីតជនរង�	  ះ។

/ ¡្ន 	ក�	� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះមូ៉v	លពិន្ទ ុ KAP 9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់Qើម្ប ីz ស់�	ងM ពO យ

រង�	  ះD យ¡្អ 	ក§ើ� រយល់ដឹងរបស់អ្ន កទទួលផលពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស   ឥរិ� បថរបស់ពួកè	   

� ក់ព័ន្ធ នឹងបd�  =	ះ,	 មÅ ំង> កប្ប កិរិ� ចូលរួម ឬ¬ លបំណង/ ឥរិ� បថv	ល> ច/ ករណី

=	ះ ។ 1	 បខ័ណ¢ =	ះE ន?	 Ä ជន៍D យ\ រz ជួយក្ន ុង� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះពីទស្ស នៈ             

ខុសៗµN  D យមិនគិតអំពីចំ¸	កអ្ន កទទួលផលព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត ឬ\Ò  នM ព5	ដ្ឋ កិច្ច ។

សន្ទ ស្ស ន៍ KAP 9	 :វ� នរក�ើញ� �	 QៀងµN  ¶�  ំងក្ន ុង¡្ន 	កÅ ំងបីD យE នចំនួន ១០២ សw	  ប់ 

1	 ុមជនO យរង�	  ះ ១០៩ សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 លប់ និង ១០៦ សw	  ប់អតីតជនរង 

�	  ះ។ ចំណុច=	ះបO�  ញ� មនុស្ស / 	̈ ើនមិន� ន�្វ ើចំ� ក�	 កុD យសុវត្ថ Mិ ព�	bើយ( ¤	ង

> ចជួបនូវº និភ័យ។ §ើសពី=	ះអតីតជនរង�	  ះ/ 	̈ ើនមិន� នªៀនសូ9	 ពីបទពិÿ ធន៍របស់ខ្ល នួ

�	bើយ( ¤	> ច?	 ឈមនឹងº និភ័យ។ / ទូC បំ 	̧ង¹	កº និភ័យបO�  ញ�  ?	 E ណ/ ៦០

M គរយ( ក្ន ុង1	 ុមនីមួយៗ> ចô ត់ទុក� E នº និភ័យខ្ព ស់ និងE នន័យ� អន្ត . គមន៍បO្ក  រ©            

�	លអ© គតគួរកំណត់¬ ល សw	  ប់¡្ន 	កÅ ំងបី។

( �	លពិនិត្យ §ើ� រយល់ដឹងអំពីបd�  ជួញដូរមនុស្ស  � រយល់ដឹងគឺ�	 QៀងµN  ( ទូÅ ំង¡្ន 	ក

Å ំងបីbើយគE�  តសំ¶ ន់ចំនួនបី9	 :វ� នកំណត់។ទីមួយ � រយល់ដឹង( E នក¦	 ិតអំពីនិយមន័យ�	

អំ�ើជួញដូរមនុស្ស bើយមនុស្ស / ¨	 ើនយល់�	 ឡំ� ក្យ =	ះ/ មួយនឹងមនុស្ស v	ល?	 ,	 ឹត្ត អំ�ើជួញ

ដូរឬន័យប�e 	  ស់មកវិញ។ ទីពីរ មនុស្ស / 	̈ ើនមិន� នដឹង� �	 ្ត  ីបុរសនិងកុE រ?	 ឈមនឹងº និភ័យ

D យមនុស្ស M គ¨	 ើន�ឿ� E ន¤	�	 ្ត ីបុ៉×ß  ះv	ល?	 ឈមនឹងº និភ័យ=	ះ ។ ផ<  MÈ  ប់នឹងបd�  

=	ះគឺ� រមិនសូវយល់ដឹងអំពីទ¦	 ង់�្ស 	ងៗ�	� រÖ	ង?	 វ័ញ្ច រួមE ន Ö	ង?	 វ័ញ្ច ផ្ល ូវ�	ទពលកម្ម D យ

បង្ខ ំ និង5	វM ពក្ន ុង�	 ុកD យបង្ខ ំ។ =	ះគឺ/ សូច© ករដ៏រ ឹងE ំv	លអ្ន កទទួលផលមិនE នM ព\ុ ំ     

នឹងទស្ស © Å ន�	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស bើយE នន័យ� ពួកè	មិន\Ù  ល់អំពី\Ò  នM ពv	លE ន    º -

និភ័យ¶�  ំង��  � ះបី/ ពួកè	ដឹង� ជនរង�	  ះ9	 :វ� នè	ប�	  ត និងដឹង� អំ�ើជួញដូរÖើតiើង 

ក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/ ក៏D យ។

ព័ត៌E នឥរិ� បថក៏�	 QៀងµN  ផងv	រសw	  ប់¡្ន 	កÅ ំងបី Å ំងចំì ះឥរិ� បថវិជ្ជ E ននិងអវិជ្ជ -      

E ន។ បុ៉ó្ត 	ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់> ចE នឥរិ� បថវិជ្ជ E ន/ ងបន្ត ិច។អតីតជនរង�	  ះ

ត្រូវរកឃ ើញថាមានចរិតបដិសេធទៅនឹងបរិបទធំធេងហើយឥរិយាបថនេះអាចជះឥទ្ធិពលមកពីបទ         

ពិÿ ធរបស់ពួកè	។ ពួកè	> ចបO�  ញM ព,	 rើយក=្ត ើយនិងM ពមិនយកចិត្ត ទុកg ក់¨	 ើន ។ (       

ក្ន ុង1	 ុមÅ ំងបីឥរិ� បថអវិជ្ជ E នv	ល¶�  ំង��  / ងè	គឺ� រªីស� ើង។ គំនិត=	ះគឺ� មនុស្ស v	ល9	 :វ
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� នជួញដូរ> ចE នជីវM ព� ន់¤	?	 5ើរ/ ពិ5	ស?	 សិនÆើè	មិនÅ ន់E ន� រO រ�្វ ើ ។ គួរ� យ

ô ប់> រម្ម ណ៍v	ល� អ្ន ករួចខ្ល ួនយល់�	 បនឹងគំនិត=	ះ� ះបីពួកè	3�  ប់E នបទពិÿ ធន៍ក៏D យ។

( ក្ន ុងករណីខ្ល ះ=	ះ> ច/ ទ¦	 ង់�	� របដិ5	ធQើម្ប ីបO�  ញb	តុផលពីទr្វ ើរបស់ពួកè	។

ឥរិ� បថបO្ក  រ9	 :វ� នz ស់�	ងD យពិនិត្យ §ើ¬ លបំណង/ ឥរិ� បថÅ ក់ទងនឹងចំ� ក�	 កុ

D យសុវត្ថ ិM ព។ / ទូC E នលទ្ធ ផលÅ ប§ើក�	ង¤	ò	ត© . យ� រណ៍អំពីបទឧ1	 ិដ្ឋ ។� រõ្វ 	ង

រកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រ�	  ?	 �	ស � រមិនយកចិត្ត ទុកg ក់ចំì ះMN  ក់O រv	លផ្ត ល់ព័ត៌E ន     

មិន9	 ឹម9	 :វ� រអប់រំមិត្ត ភក្ត ិអំពីបd�  ជួញដូរមនុស្ស  និង� រដឹងពីទីកó្ល 	ងõ្វ 	ងរកព័ត៌E នពីអំ�ើជួញដូរ

មនុស្ស សុទ្ធ ¤	E ន� រអនុវត្ត K មÅ ប/ ង (ចÇ�  ះពី ១០%-៤០%)។ D យពិô រ� §ើចំណុច=	ះ

និង� រពិតv	ល� មនុស្ស / ¨	 ើនមិនដឹង� Ëើ9	 :វ� រ1	 g ស\N  មអ្វ ីខ្ល ះQើម្ប ី�្វ ើ� រក្ន ុង?	 �	សដã	

គឺ/ ភ័ស្ត ុK ងច�  ស់� ស់ចំì ះក¦	 ិតO យរង�	  ះខ្ព ស់។

� រវិM គê	 ប់� 	 ុង�	  យ� ន�្វ ើiើងQើម្ប ីកំណត់ចំ¸	កO យរង�	  ះចម្ប ងbើយទំ© ក់ទំនង

¶ ង³	  ម9	 :វ� នរក�ើញ៖

� M ពO យរង�	  ះថយចុះ( �	លE នក¦	 ិតវប្ប ធម៌ខ្ព ស់ ។ =	ះបdÈ  ក់ពីអ្វ ីv	ល� នអះ> ង

� លពីមុន� ក¦	 ិតវប្ប ធម៌គឺ/ ឧបករណ៍បO្ក  រចម្ប ង bើយកម្ម វិធីបO្ក  រគួរពិô រ� អំពី� រ�្វ ើកិច្ច  

សហ� រ/ មួយ\ � ªៀន និងកំណត់¬ ល សិស្ស ( \ � បឋមសិក<  ។

� / ទូC �	 ្ត ីE នM ពO យរង�	  ះ/ ងបុរសបន្ត ិចបុ៉ó្ត 	E នM ពខុសµN  តិចតួចបុ៉×ß  ះ។

� M ពO យរង�	  ះថយចុះបន្ត ិចសw	  ប់អ្ន កv	លE នជីវM ព�	  ន់Æើដូច/ E នដីឬE ន\Ò  ន

M ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់/ ង ។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀតM ពខុសµN  គឺតិចតួចបុ៉ó្ត 	បO�  ញពីត¦	 :វ� រô ំ� ច់§ើ 

� រអន្ត . គមន៍?	 �	ទបO្ក  រ។

� E នភ័ស្ត ុK ងច�  ស់� អន្ត . គមន៍ពីមុន E នឥទ្ធ ិពលមួយចំនួនv	ល/ ទូC �្វ ើ� យÖើន  

សន្ទ ស្ស ន៍ KAP រហូតដល់១១៥-១១៦។ � ះ/ �៉ ង� ក៏D យ� រស°	  ច� ន/ ទូC E នក¦	 ិត

Å ប bើយ1	 ុមº និភ័យខ្ព ស់( ¤	E នទំហំធំ។

គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យ

Qើម្ប ីកំណត់កK�  បង្ក º និភ័យv	លE នស��  នុពលå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់សw	  ប់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

9	 :វ¹	កò	ញ/ �	  ំជំº នសំ¶ ន់ô ប់K ំងពី�	លv	លមនុស្ស EN  ក់� នដឹងពីឱ� ស� រO ររហូតC 

ដល់ចំណុចv	លពួកè	� នC ដល់ចំណុច¬ ល  ។ ជំº នÅ ំង�	  ំ9	 :វ�	 ើ�	  ស់/ មគ្គ ុ�	សន៍       

Qើម្ប ីជួយ��  ត� រពិM ក<  C §ើកកK�  បង្ក º និភ័យv	លE នស��  នុពល និងវិ\ លM ពv	លកK�  

បង្ក > ចអនុវត្ត � នក្ន ុងករណីនីមួយៗ ។ å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់9	 :វ� នz ស់�	ងសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុក       

v	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះដូò្ន 	ះ> ច�្វ ើ� រ�	 ៀប�ៀបQើម្ប ីកំណត់កK�  បង្ក º និភ័យ            

v	ល/ កK�  ជំរុញស��  នុពល�្វ ើ� យជនចំ� ក�	 ុក��  យ/ ជនv	ល9	 :វ� នè	ជួញដូរ។
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( ជំº នទីមួយ (ដឹងពីឱ� ស� រO រ) ច�  ស់� ស់v	ល� អតីតជនរង�	  ះ� នដឹងអំពីឱ� ស

� រO រពីI	ខ្យ ល់ឬMN  ក់O រ( ក្ន ុង´	 ង់é	  យធំ ។ ជនចំ� ក�	 ុក/ ង� ក់ក�្ខ  ល� នដឹងអំពី       

ឱ� ស� រO រពីI	ខ្យ ល់ឬMN  ក់O រ�ៀបនឹង ៣០M គរយសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។

( ជំº នទីពីរ (�	  វ�	  វព័ត៌E ន) ជនចំ� ក�	 ុកនឹងជួប/ មួយMN  ក់O រឬនិÄ ជក់bើយ           

ចំណុច��  ត( ទី=	ះគឺ/ ?	 �	ទព័ត៌E នv	លផ្ត ល់� យ ឬõ្វ 	ងរក� ៉ ងស្វ ះõ្វ 	ងD យជនចំ� ក

�	 កុ។ I	ខ្យ ល់v	ល�	 ើ�	  ស់D យអតីតជនរង�	  ះ9	 :វ� នរក�ើញ� ក¦	 នឹងប�្ច 	ញ��  ះMN  ក់

O រv	លពួកè	តំ� ង� យ��  ះMN  ក់O រ9	 :វ� នបO�  ញ¤	 ១៧M គរយ�	ករណី�ៀបនឹង ៤៦M គ

រយសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ ។ / ធម្ម K MN  ក់O រមិនផ្ត ល់�	  ក់ឬអំ× យÇ ះ�	           

បុ៉ó្ត 	( ក្ន ុងករណីអតីតជនរង�	  ះទ¦	 ង់ផ្ត ល់រO �  ន់§ើកទឹកចិត្ត មួយចំនួនE ន?	 E ណ២០M គរយ

�	ករណី។ អតីតជនរង�	  ះក៏ក¦	 នឹងõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រ (២៣%/ មួយនឹង៦០%  

សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់)។ §ើសពី=	ះ( �	លv	លអតីតជនរង�	  ះចំនួន៨៣%     

� នសួរសំនួរខ្ល ះអំពី� រO រ/ មធ្យ មពួកè	�	  ន់¤	សួរសំនួរគន្ល ឹះមួយ�ៀបនឹងសំនួរគន្ល ឹះពីរv	លសួរ

D យជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ ។ មិនE នM ពខុសµN  ¶�  ំងបុ៉© �  នÇ ះ�	បុ៉ó្ត 	អ្ន កជួញដូរ/ 

	̈ ើននឹងè	ច�	ស( �	លv	លè	ជួបនឹងសំនួរ 	̈ ើនហួសb	តុ ដូò្ន 	ះbើយ. ល់សំនួរបó្ថ 	មគឺE ន 

?	 Ä ជន៍។

( ក្ន ងុអំឡុងជំº នទីបី (ស°	  ចចិត្ត C ) អតីតជនរង�	  ះ/ ង� ក់ក�្ខ  ល> �	 យ័§ើI	ខ្យ ល់

ក្ន ុង� រផ្ត ល់ក�	  �្វ ើដំ«ើរឬ9	 :វ� រខ្ច ី�	  ក់ (�ៀបនឹង២៦%�	ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់)។     

ដូò្ន 	ះ� ្ល 	ចំ� យ�្វ ើដំ«ើររបស់ពួកè	 / មធ្យ មE នចំនួនÅ ប/ ង�ៀបនឹងជនចំ� ក�	 ុកv	ល 

វិល9	 ឡប់បុ៉ó្ត 	 ៥៨% ជំ� ក់បំណុលI	ខ្យ ល់ ។ ( ក្ន ុងចំ× មជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់E ន 

¤	 ២១%  បុ៉×ß  ះv	ល/ ប់បំណុលសw	  ប់ចំ� យ�្វ ើដំ«ើរ។

( ជំº នទីបួន (� រªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរ) កK�  បង្ក º និភ័យចម្ប ងគឺអតីតជនរង�	  ះចំនួន ៣០%  

មិន� នយកលុយខ្ល ួនឯងមក�	�ៀបនឹង ១២%  សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។ អតីតជន

រង�	  ះមិនទំនង/ ចុះកិច្ច សន  ̄ �	 (១០%ទល់នឹង២១%)bើយដឹងពåី្ស 	ទូរស័ព្ទ ប©É  ន់ (៤០%ទល់   

នឹង៥៥%)។ � ន់¤	សំ¶ ន់/ ង=	ះ�ៀតÇ ះគឺ?	 û	ល/ E នអតីតជនរង�	  ះ¤	 ២២%  បុ៉×ß  ះ

v	លªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរD យខ្ល ួនè	�É  ល់�ៀបនឹង ៦៨%  �	ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។

មិនE នអ្វ ីច� ្ល 	ក�	( ក្ន ុងជំº នទី�	  ំ (មកដល់ចំណុច¬ ល ) អតីតជនរង�	  ះÅ ំងអស់ជួប

?	 ទះនឹង\Ò  នM ព� រO រv	ល> 1	 ក់ (៧២%ទល់នឹង៦%)ឬ> 1	 ក់/ ង (២៨%ទល់នឹង៦%)� រ        

រំពឹងទុកបន្ត ចិ។ អតីតជនរង�	  ះ5្ទ ើរ¤	Å ងំអស់ក៏ជួប?	 ទះផងv	រ នូវទ¦	 ង់�	អំ�ើហិង<  មួយឬ 	̈ ើន

រួមE ន� រគំ. មគំû	ង (៦៣%)Å សM ពបំណុល (៤៨%)និង9	 :វ� នè	K មô ប់ (៧៧%)។

( �	លរំពឹង� នឹងទទួល� នលទ្ធ ផល លទ្ធ ផលÅ ំងÇ ះបO�  ញ�៉ ងច�  ស់� អតីតជនរង�	  ះ

មិន9	 :វ� នផ្ត ល់ព័ត៌E នê	 ប់�	  ន់Qើម្ប ី�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព( កó្ល 	ងដំបូងÅ ំងផ្ន ត់គំនិត

និងកK�  O យរង�	  ះ។ បុ៉ó្ត 	សំ¶ ន់/ ង=	ះC �ៀតÇ ះគឺ�	  ន់¤	មនុស្ស EN  ក់� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក

D យសវុត្ថ ិM ពមិន� 	នE នន័យ� ពួកè	> ចបO្ក  រ� នពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស Ç ះ�	។ កK�  បង្ក º និ-
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ភ័យQើរតួ/ ចម្ប ង/ ងអ្វ vី	ល� នរំពឹងទុក។ � របr្ក ើត� ររំពឹងទុក=	ះគឺ/ គន្ល ះឹ !  ះC ចំ� ក�	 កុ

D យសុវត្ថ ិM ពbើយ> ចE នM ព\ មញ ្ញ ដូច/ � រសួរសំនួរបó្ថ 	មមួយចំនួនC � ន់I	ខ្យ ល់õ្វ 	ង

រកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រឬ�	  ដក� ផ្ត ល់ច�  ប់ចម្ល ងលិខិតឆ្ល ងv	នមុន�	ល�្វ ើដំ«ើរ។

� រផ<  រMÈ  ប់� រផ<  រMÈ  ប់

ដ  ̄ #	  ម¶ ង³	  មបO�  ញពីទំ© ក់ទំនងរz ងកK�  O យរង�	  ះកK�  បង្ក M ពO យរង�	  ះនិងកK�  

បង្ក º និភ័យ។      ចំ� ក�	 កុD យសុវត្ថ Mិ ពពិត/ > �	 យ័§ើ� រអប់រំK មរយៈអន្ត . គមន៍បO្ក  រv	ល 

E ន?	 សិទ្ធ M ព។ កិច្ច សហ� ររz ង� រអប់រំនិងកម្ម វិធីសន្ត សុិខ5្ប ៀងគឺ/ ចំណុចô ប់�្ត ើមដ៏ល្អ ?	 5ើរ

D យ\ រ� រអប់រំនិងសន្ត ិសុខ5្ប ៀងនឹងជួយបន្ធ ូរបន្ថ យកK�  បង្ក M ពO យរង�	  ះ ។ អន្ត . គមន៍ 

បO្ក  រនឹងជួយ� ត់បន្ថ យឥទ្ធ ិពល�	កK�  បង្ក º និភ័យ ។ / មួយµN  � រអប់រំនិងសន្ត ិសុខ5្ប ៀង   > ច

ជួយÅ ញនិងទប់ជនចំ� ក�	 ុក� យ( ក្ន ុងតំបន់ចំ� ក�	 ុកv	លE នសុវត្ថ ិM ព។ 

\ រនិងយុទ្ធ \ �	 ្ត ទប់\្ក  ត់\ រនិងយុទ្ធ \ �	 ្ត ទប់\្ក  ត់

តំបន់ចំ� ក�	 ុកតំបន់ចំ� ក�	 ុក

E នសុវត្ថ ិM ពE នសុវត្ថ ិM ព

(M ពO យរង�	  ះÅ ប)(M ពO យរង�	  ះÅ ប)

តំបន់ចំ� ក�	 ុកv	លតំបន់ចំ� ក�	 ុកv	ល

µ �  នសុវត្ថ ិM ពµ �  នសុវត្ថ ិM ព

(M ពO យរង�	  ះខ្ព ស់)(M ពO យរង�	  ះខ្ព ស់)

ជនចំ� ក�	 ុកជនចំ� ក�	 ុក
គន្ល ឹះបង្ក M ពគន្ល ឹះបង្ក M ព
O យរង�	  ះO យរង�	  ះ

អន្ត . គមន៍បO្ក  រអន្ត . គមន៍បO្ក  រ

គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យ

9	 :វ� នជួញដូរ9	 :វ� នជួញដូរចំ� ក�	 ុក?	 កបD យសុវត្ថ ិM ពចំ� ក�	 ុក?	 កបD យសុវត្ថ ិM ព
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\ រនិងយុទ្ធ \ �	 ្ត ទប់\្ក  ត់\ រនិងយុទ្ធ \ �	 ្ត ទប់\្ក  ត់
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\ វK រ\ វK រ
អំ�ើជួញដូរគឺ/ បd�  v	លកំពុងÖើនiើងទូÅ ំងពិភព$ ក bើយជនរង�	  ះ¨	 ើន/ ងEN  ក់ក្ន ុង

ចំ× មជនរង�	  ះពីរ© ក់មកពី?	 �	សកំពុងអភិវឌ្ឍ ន៍( ទ្វ ីប> សុីនិងតំបន់� ៉ សុីហ្វ ិក។កម្ព ុ/ គឺ/ 

?	 �	សv	ល� ក់ព័ន្ធ នឹង� រ�្ទ 	រផ្ត ល់ជ¦	 កខុសច�  ប់និងទទួលជនv	ល9	 :វè	ជួញដូរ ។ M ព1	 ី1	             

និកម្ម M ពមូលgh  ន� ត់បង់ដីធ្ល ី និងបំណង�	  �N  សw	  ប់ជីវិតv	លល្អ ?	 5ើរសុទ្ធ សឹង¤	/ កK�  ជំរុញ

� យ?	 �	សកម្ព ុ/ E នអ%	  ចំ� ក�	 ុកក្ន ុង?	 �	សនិងឆ្ល ង?	 �	សខ្ព ស់ ។ & 	ត្ត �	  �	ងនិង& 	ត្ត 

\�  យªៀងគឺ?	 ភពនិងចំណុចឆ្ល ង� ត់C � ន់?	 �	ស�ៀត� មខណៈv	ល& 	ត្ត 5ៀម. បនិង1	 ុង          

ភ្ន ំ�	ញ/ ?	 ភពផ្គ ត់ផ្គ ង់ពលកម្ម C ?	 �	សE ៉ i	សុី កូª៉	 និង > .៉ ប់បី៊\ អូ៊ឌីត។ បុរសនិង�	 ្ត ី/ ¨	 ើន

�្វ ើចំ� ក�	 ុកbើយ9	 :វ� នជួញដូរC � ន់?	 �	សដã	Qើម្ប ី�្វ ើ� រ/ ពិ5	សC � ន់?	 �	ស� 	

�ៀត� មនិងE ៉ i	សុី។ជនចំ� ក�	 ុកC � ន់?	 �	ស� 	9	 :វ� នផ្ត ល់?	 ភពនិងឆ្ល ង� ត់K ម& 	ត្ត 

� ត់ដំបង( ះកុងនិងប©É  យE នជ័យ។

/ ªឿយៗអង្គ � រមិន� 	នរgh  ភិ� ល� នគូសបdÈ  ក់� កុE រី និង�	 ្ត ីO យនឹងរង�	  ះC នឹងÅ ស

M ពK មផ្ទ ះ/ ពិ5	ស( ក្ន ុង?	 �	សE ៉ i	សុី ។ បុ៉ó្ត 	បុរស/ ¨	 ើន9	 :វ� នបញ ្ជ ូន� យC �្វ ើ� រ

§ើទូក=	\ ទក្ន ុង?	 �	ស� 	 bើយខ្ល ះ�ៀត9	 :វ� ន?	 គល់បន្ត ឬលក់C ?	 �	សដã	ដូច/ ?	 �	ស

E ៉ i	សីុ ឥ�¢   សូE៉ លី ទីម័រ > .៉ ប់បី៊\ អូ៊ឌីត និង> ហ្វ ្រ ិក¶ ងត្ប ូង។ កុE រមួយចំនួន/ ពិ5	សកុE រ

v	លមកពី�	 កុv	លE ន,	 ?ំ	 ទល់/ ប់នឹង?	 �	ស�ៀត� ម 9	 :វ� នជួញដូរQើម្ប ី�្វ ើ/ អ្ន កសំុÅ ន។

ចំណុចអភិវឌ្ឍ សំ¶ ន់បំផុតសw	  ប់អង្គ � រ Winrock គឺ� រទប់\្ក  ត់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស  ។ យុទ្ធ \ �	 ្ត 

ទប់\្ក  ត់E នឥទ្ធ ិពលD យ\ រ è	õ្វ 	ងរក?	 ភពបd�  bើយដូចv	ល� នកំណត់�ើញ( ក្ន ុង                

?	 �	សកម្ព ុ/ មនុស្ស ( ក្ន ុងសហគមន៍v	ល?	 ឈមនឹងº និភ័យខ្ព ស់ E ន� រយល់ដឹងតិចតួចពី            

អំ�ើជួញដូរមនុស្ស v	លប�្ខ  ល� យពួកè	មិន> ច�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព ។ អង្គ � រ 

Winrock ក៏E នបំណងសង្ក ត់ធ្ង ន់ផងv	រ §ើបុរសv	ល9	 :វ� នè	Ö	ង?	 វ័ញ្ច v	ល( ¤	E នចំនួន   

	̈ ើនbើយ/ ធម្ម K មិន9	 :វ� នô ត់ទុក� / 1	 ុមv	ល?	 ឈមនឹងº និភ័យ�	។

� របr្ក ើត� រសិក<  � របr្ក ើត� រសិក<  

រ� យ� រណ៍=	ះê	 បដណ្ណ ប់ដំ� ក់� លបរិE ណចុង³	  យ�	� រសិក<  ។ គ*	  ងÅ ំងមូលក៏      

រួមបញ្ច ូលផងv	រនូវ� រពិនិត្យ Iើលឯក\ រiើងវិញនិងកិច្ច សEÝ  សន៍គុណM ព/ មួយនឹងM គី� ក់   

ព័ន្ធ សំ¶ ន់ៗ។� រពិនិត្យ Iើលឯក\ រiើងវិញ (ដំ� ក់� លទី១)9	 :វ� ន�្វ ើមុនQើម្ប ីចង្អ ុលបO�  ញ

គE�  ត� រz យត{្ល 	សំ¶ ន់v	លមិន� នê	 បដណ្ណ ប់�	ញ§	ញ( ក្ន ុង� រសិក<  ពី§ើកមុន។ទិដ្ឋ M ព

�	អំ�ើជួញដូរ (ដំ� ក់� លទី២)គឺ/ ទ¦	 ង់�	� រសEÝ  សន៍សីុជ+	  / មួយនឹងM គី� ក់ព័ន្ធ សំ¶ ន់ៗ

\ វK រនិងវិធី\ �	 ្ត \ វK រនិងវិធី\ �	 ្ត 
� រសិក<  ឯក. ជ្យ ចំនួនពីរ� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះ/ មួយនឹងសហគមន៍ទូC � រសិក<  ឯក. ជ្យ ចំនួនពីរ� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះ/ មួយនឹងសហគមន៍ទូC 

និងសិក<  å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់/ មួយនឹងជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះនិងសិក<  å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់/ មួយនឹងជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះ
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v	លរួមE ន៖បុគ្គ លិកសង្គ មកិច្ច អង្គ  > /ú  ធរមូលgh  នមន្ទ ីរ� ក់ព័ន្ធ និងបូ៉លីសអÇ�  ?	 �	សន៍។ព័ត៌E ន

v	ល?	 មូល� ន( ក្ន ុងដំ� ក់� លទី១ និងដំ� ក់� លទី២9	 :វ� នg ក់បញ្ច ូលC ក្ន ុង� រស¦	 ង់

មតិបរិE ណចំនួនពីរ§ើå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់អំ�ើជួញដូរ (ដំ� ក់� លទី៣)និង� រz យត{្ល 	M ពO យ 

រង�	  ះ(ដំ� ក់� លទី៤)។D យE ន� រចូលរួមផ្ត ល់Ä បលពីអង្គ � រវីនរ៉ក់(Winrock)ព័ត៌E ន

9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់/ ចម្ប ងQើម្ប ីបr្ក ើតក¦	 ងសំណ,រនិងªៀបចំ¡	ន� រគំរូ។

១.� រពិនិត្យ Iើលឯក\ រ
iើងវិញ

២.ទិដ្ឋ M ព�	� រជួញដូរ

៣.å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់
ៃន� រជួញដូរ

៣.� រz យត{្ល 	M ព
O យរង�	  ះ

¬ លបំណង� រសិក<  M ពO យរង�	  ះ¬ លបំណង� រសិក<  M ពO យរង�	  ះ

¬ លបំណងរួមគឺõ្វ 	ងយល់ពីM ពO យរង�	  ះនិងកំណត់ពីទំហំv	លគE�  តចំ«	ះដឹងឥរិ� បថ

មិន?	 1	 តីនិង> កប្ប កិរិ� º និភ័យ¶�  ងំ��  � ក់ព័ន្ធ នឹងM ពO យរង�	  ះ។1	 មុហុ៊ន Rapid Asia � ន

បr្ក ើត1	 បខ័ណ¢ Qើម្ប ីz ស់�	ងv	ល/ � ពិន្ទ ុ KAP។1	 បខ័ណ¢ =	ះ> ច�	 ើ�	  ស់Qើម្ប ី0្ល ើយតប¬ ល

បំណងដូច¶ ង³	  ម៖

� ចង្អ ុលបO�  ញ¡្ន 	កv	លO យរង�	  ះ និងចង1	 ងព័ត៌E នÅ ំង=	ះ¡្អ 	ក§ើ?	 / \ �	 ្ត បទ 

ពិÿ ធន៍ពីមុននិង� លៈ�	សៈ\Ò  នM ព

� បr្ក ើត3 តុចូល/ ក់� ក់សw	  ប់បr្ក ើត\ រv	ល?	 សិទ្ធ M ព

� កំណត់វិ\ លM ពឥទ្ធ ិពលរបស់អន្ត . គមន៍ពីមុន

� z ស់�	ង� រ�	 ើ�	  ស់?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យÅ ំង?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យទូC និង?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យសង្គ ម

Qើម្ប ី� រ1	 ើសªីស�	 កទំ© ក់ទំនងសw	  ប់អន្ត . គមន៍© �	លអ© គត។

� z ស់�	ងឥរិ� បថv	លÅ ក់ទង/ ទូC / មួយនឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស v	លរួមE ន៖

� � របដិ5	ធ� របដិ5	ធបd�  �	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

� បុª	និច្ឆ ័យ (\�  ក\N  មទុរយស)បុª	និច្ឆ ័យ (\�  ក\N  មទុរយស) ចìំ ះអតីតជនរង�	  ះពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

� � រªីស� ើង� រªីស� ើងមនុស្ស v	ល9	 :វ� នè	ជួញដូរ

� M ព,	 rើញក=្ត ើយM ព,	 rើញក=្ត ើយគិត� មិនô ំ� ច់ខ្វ ល់¶ �  យពីបd�  =	ះiើយ

� M ពមិនយកចិត្ត ទុកg ក់M ពមិនយកចិត្ត ទុកg ក់� ក់ព័ន្ធ នឹងរÆៀបv	លមនុស្ស 3�  ក់ខ្ល ួនC � យè	ជួញដូរ

¬ លបំណងសិក<  å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់¬ លបំណងសិក<  å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់

 ( ខណៈv	លអង្គ � រមិន� 	នរgh  ភិ� លនិង\Ò  ប័នដã	v	ល� ក់ព័ន្ធ �្វ ើ� រ� ក់ព័ន្ធ នឹងអំ�ើ
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ជួញដូរមនុស្ស > ចផ្ត ល់ព័ត៌E នខ្ល ីៗអំពីå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ¬ លបំណងគឺQើម្ប ីÅ ញ

យក “ªឿងពិត” �É  ល់ពីជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះ។ � រ�	 ៀប�ៀប9	 :វ�្វ ើiើងរz ងអ្ន ក         

v	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 កុ?	 កបសុវត្ថ Mិ ពនិងអតីតជនរង�	  ះQើម្ប ីកំណត់ “កK�  O យរង�	  ះ” ចម្ប ង 

និង “កK�  បង្ក º និភ័យ”។� រ�	 ៀប�ៀប�្វ ើiើង/ ទ¦	 ង់រច© សម្ព ័ន្ធ D យ:	  ងចំណុចសំ¶ ន់ៗ�	

ដំ«ើរ� រv	លជនចំ� ក�	 ុក និងអតីតជនរង�	  ះ� នឆ្ល ង� ត់ô ប់ពី�	លv	លពួកè	ចង់�្វ ើ            

ចំ� ក�	 ុកដំបូង រហូតC ដល់ចំណុចv	លពួកè	C ដល់¬ ល �្វ ើ� រ។� រ�្វ ើដំ«ើរ9	 :វបំÃ	ក

ò	ញ/ ជំº នៗD យកំណត់ឥរិ� បថសុវត្ថ ិM ពនិង�	  ះ�N  ក់( ក្ន ុងជំº ននីមួយៗ។លទ្ធ ផលនឹង

ជួយបO�  ញចំណុចដូច/ ៖

� កK�  M ពO យរង�	  ះកK�  M ពO យរង�	  ះ៖ Ëើបណ្ណ ុំចំ«	ះដឹង> កប្ប កិរិ�  ឥរិ� បថ ?	 / \ �	 ្ត និងកK�            

5	ដ្ឋ កិច្ច អ្វ ីខ្ល ះv	ល�្វ ើ� យជនចំ� ក�	 ុកO យនឹង9	 :វè	ជួញដូរ?

� កK�  បង្ក º និភ័យកK�  បង្ក º និភ័យ៖ Ëើ( ក្ន ងុ\Ò  នM ពអ្វ និីង( ចំណុច� ក្ន ងុ� រ�្វ ើដំ«ើរv	លជនចំ� ក

�	 ុកM គ¨	 ើនO យនឹង9	 :វè	ជួញដូរ

� � រផ<  MÈ  ប់� រផ<  MÈ  ប់៖ សំនួរសំ¶ ន់បំផុតv	ល9	 :វសួរÇ ះគឺ� ËើM ពO យរង�	  ះ> ចMÈ  ប់C នឹង

º និភ័យ� នv	រឬ�៉ ង�  ។ / បd�  v	លអ្ន កO យរង�	  ះ� ន់¤	¨	 ើនទំនង/ 9	 :វ� នជួញដូរ

K ំងពី( កó្ល 	ងដំបូង។

 0្ល ើយនឹងសំនួរÅ ំង=	ះនឹងជួយកម្ម វិធីទប់\្ក  ត់� ក់ព័ន្ធ នឹង៖

� បr្ក ើត\ រសំ¶ ន់ៗសw	  ប់� រទំ© ក់ទំនង

� � ន់¤	ច�  ស់� ស់អំពីកó្ល 	ងនិង�	ល�	� v	ល9	 :វទប់\្ក  ត់

� ��  ត� រយកចិត្ត ទុកg ក់¶�  ំង §ើសកម្ម M ពv	ល> ចជួយក្ន ុង� រព; 	 ឹងឥរិ� បថសw	  ប់ 

ចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព។

1	 ុម¬ ល 1	 ុម¬ ល 

 � រសិក<  M ពO យរង�	  ះ � រសិក<  M ពO យរង�	  ះ កំណត់¬ ល §ើមនុស្ស v	លO យនឹង9	 :វè	ជួញដូរ។ 

លក្ខ ណៈវិនិច ្ឆ ័យ¬ ល E នដូច¶ ង³	  ម ៖

� Ã	ង¹	ក៥០/៥០រz ងមនុស្ស ?	 ុសនិងមនុស្ស �	 ី

� E នកំណត់> យុពី១៤C ៣៩æN  ំ

� ( ក្ន ុងចំ� ត់�N  ក់សង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច Å ប (SES DE)/ 1	 ុមមនុស្ស v	ល�	លខ្ល ះមិនE ន

លទ្ធ M ពទិញសI្ល ៀកបំ� ក់ថ្ម ី ឬចំណី> º រ

� E នបំណងចង់ចំ� ក�	 ុកC បរ�	សឬC & 	ត្ត ដã	( ក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/ 

� មិន3�  ប់�្វ ើចំ� ក�	 ុកC បរ�	សឬC � ន់& 	ត្ត �្ស 	ងៗ( ក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/ ពីមុន។

 ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់គឺ / អ្ន កv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក= គជ័យD យមិន9	 :វ

� នè	ជួញដូរ៖

� Ã	ង¹	ក៥០/៥០រz ងមនុស្ស ?	 ុសនិងមនុស្ស �	 ី
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� � ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកក្ន ុង?	 �	សឬ�	  ?	 �	សQើម្ប ី�្វ ើ� រ( ក្ន ុងរយៈ�	ល១២å	ចុង³	  យ

bើយ� ន9	 ឡប់មកផ្ទ ះវិញD យមិនE នជំនួយ

� E ន> យុ១៤æN  ំឬ§ើស

 អតីតជនរង�	  ះអតីតជនរង�	  ះគឺ/ មនុស្ស v	ល3�  ប់� នè	ជួញដូរ មិន� ( ក្ន ងុ?	 �	សឬ( �	  ?	 �	ស៖

� Ã	ង¹	ក៥០/៥០រz ងមនុស្ស ?	 ុសនិងមនុស្ស �	 ី

� 3�  ប់� នè	ជួញដូរ( ក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/ ឬ( បរ�	ស

� E ន> យុ១៤æN  ំឬ§ើស

គំរូចំនួនអ្ន កO យរង�	  ះគំរូចំនួនអ្ន កO យរង�	  ះ
 

& 	ត្ត ចំនួន៧9	 :វ� នកំណត់� / តំបន់?	 ភព�	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។ D យ¡្អ 	ក§ើអនុ\ សន៍ពី 

ប�្ខ  អង្គ � រv	ល�្វ ើ� រ?	 យុទ្ធ ?	 æ ំងនឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស © ©  �	 ុកនិងភូមិv	ល/  “ចំណុច>�  ” 

មួយចំនួន9	 :វ� នរក�ើញ( ក្ន ុង& 	ត្ត Å ំង=	ះ។ ( ក្ន ុងភូមិនីមួយៗ è	1	 ើសªីសê	 x\ រD យ�	 ើ       

វិធីQើរចូលD យ@	ដន្យ D យ1	 ើសªីសªៀង. ល់ê	 x\ រទីបី ។ ( ក្ន ុងê	 x\ រអ្ន ក0្ល ើយEN  ក់9	 :វ� ន

1	 ើសªីសD យ¡្អ 	ក§ើលក្ខ ខណ¢ វិនិច្ឆ ័យចំនួនកំណត់។

( & 	ត្ត ប©É  យE នជ័យភូមិមួយចំនួនv	ល� ន1	 ើសªីស9	 :វ� នជំនួស ។  D យ\ រ¤	ចំ� ក

�	 កុC � ន់?	 �	ស�	E នក¦	 តិខ្ព ស់ �ើបមិន> ចõ្វ 	ងរកអ្ន ក0្ល ើយv	លមិន3�  ប់�្វ ើចំ� ក�	 ុកពី

មុន� យ� នê	 ប់ចំនួន។
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� រ1	 ើសªីស@	ដន្យ សw	  បå់្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់� រ1	 ើសªីស@	ដន្យ សw	  ប់å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់

ជនចំ� ក�	 ុក� លពីមុន9	 :វ� ន1	 ើសªីស( ក្ន ុងភូមិ¤	មួយ និង1	 ុមO យរង�	  ះD យ�	 ើ

�	  ស់ម�  ̄ � យ1	 ើសªីស@	ដន្យ និង?	 ព័ន្ធ ចំនួនកំណត់។អតីតជនរង�	  ះ9	 :វ� នកំណត់Å ំង( 

ក្នុងមណ្ឌលនិងសហគមនជ៍ាម្ចាសផ្់ទះ។នៅក្នុងចំណោមអ្នករចួខ្លនួ៦០នាក់ដែលបានសម្ភាសន៍រមួផ្សំ

D យ�	 ្ត ី៣៦© ក់( ក្ន ុងមណ¢ លនិងបុរស២៤© ក់( ក្ន ុងសហគមន៍/ Ee  ស់ផ្ទ ះ។

� រõ្វ 	ងរកអតីតជនរង�	  ះQើម្ប ីសEÝ  សន៍មិនO យ�	 ួលÇ ះ�	 ។ មណ¢ លមួយចំនួនបដិ5	ធ  

ក្ន ុង� រសហ� រមណ¢ លដã	�ៀតE នអតីតជនរង�	  ះ¤	ពីរបី© ក់បុ៉×ß  ះbើយអតីតជនរង�	  ះ

មួយចំនួនE ន� រប៉ះ� ល់ផ្ល ូវចិត្ត  និងមិន> ច�្វ ើ� រសEÝ  សន៍� ន។ ( ក្ន ុងមណ¢ លមួយចំនួនកិច្ច  

សEÝ  សន៍មួយចំនួន9	 :វបញ្ឈ ប់D យ\ រអតីតជនរង�	  ះv	ល9	 :វ� នសEÝ  សន៍ ��  យC / អ្ន ក 

v	លមិន3�  ប់9	 :វè	ជួញដូរ។
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ព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត ព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត 

( ក្ន ុង1	 ុមO យរង�	  ះM គ¨	 ើន� នបញ្ច ប់បឋមសិក<   ឬតិច/ ង=	ះ ។ E ន¤	� ក់ក�្ខ  ល          

បុ៉×ß  ះv	លE ន� រO រ�្វ ើE នរបរ�É  ល់ខ្ល ួន� រO រK មរដូវឬ� រ�្វ ើកសិកម្ម ចិញ្ច ឹមជីវិត ។ E នM ព    

ខុសµN  មួយចំនួនរz ងជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់និងអតីតជនរង�	  ះ។ អតីតជនរង�	  ះទំនង

/ E នវ័យÖ្ម 	ងbើយE នក¦	 ិតវប្ប ធម៌Å ប ។ ចំណុច§ើកiើងពី\ រសំ¶ ន់�	� រអប់រំនិងបន្ត           

� យកុE រC ªៀន ។ កម្ម វិធី© © v	លជំរុញកK�  =	ះក៏ជួយ� ត់បន្ថ យអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ផងv	រ។

ព័ត៌E ន1	 ុម¬ ល ព័ត៌E ន1	 ុម¬ ល 
ព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត និង5	ដ្ឋ កិច្ច របស់1	 ុមO យរង�	  ះជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតព័ត៌E ន?	 / \ �	 ្ត និង5	ដ្ឋ កិច្ច របស់1	 ុមO យរង�	  ះជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីត

ជនរង�	  ះក៏ដូច/ � រ�	 ើ�	  ស់?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ។ជនរង�	  ះក៏ដូច/ � រ�	 ើ�	  ស់?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ។
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ព័ត៌E ន5	ដ្ឋ កិច្ច ព័ត៌E ន5	ដ្ឋ កិច្ច 

 \Ò  នM ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច  (SES) 9	 :វ� នកំណត់ន័យ� ៖ �	លខ្ល ះមិនE នលទ្ធ M ពទិញ ៈ

 E – ចំណី> º រ

 D – សំ§ៀកបំ� ក់ថ្ម ី

 ABC – អ្ន កv	លE នជីវM ព�	  ន់Æើ

អតីតជនរង�	  ះ5្ទ ើរ� ក់ក�្ខ  លស្ថ ិត( ក្ន ុងចំ� ត់�N  ក់ \Ò  នM ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច កំរិត E ។    

សន្ត ិសុខ5្ប ៀងគឺ/ កK�  5	ដ្ឋ កិច្ច សំ¶ ន់v	លÃ	ង¹	ក1	 ុមនីមួយៗ � យខុសពីµN  ។ អតីតជនរង

�	  ះE នជីវM ព�៉ ប់យឺនv	លមួយចំនួនE នដី�É  ល់ខ្ល ួននិងមួយចំនួន�ៀតE នអង្ក រហូបê	 ប់�	  ន់

D យខ្ល ួនឯង ។ ដូò្ន 	ះកម្ម វិធីv	ល� ក់ព័ន្ធ នឹង� រ¥	លម្អ សន្ត ិសុខចំណី> º រ > ចចូលរួមចំ¸	ក      

�៉ ងសំ¶ ន់ក្ន ុង� របញ្ឈ ប់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។
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វិស័យ� រO រ - សw	  ប់¤	?	 �	ទអ្ន កO យរង�	  ះប៉ុ×ß  ះវិស័យ� រO រ - សw	  ប់¤	?	 �	ទអ្ន កO យរង�	  ះបុ៉×ß  ះ

M គ¨	 ើ�	?	 �	ទអ្ន កO យរង�	  ះ �្វ ើ� រក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម ប©É  ប់មកគឺ� រO រច¦	 ុះ( ក្ន ុងវិស័យ

ដã	�ៀត។

���5	+�����?�o�p�

#���?�o�p�7 �/��u�����!�1�#������� 

�<(�t

�H� 5�^/

���#8E$ � =̄ �� ���	�,��	���

�����

��h�i-'�f ��X' �����-X/

�i���

/��G� ���/�����

����'S ��+_ ��2%� ������	

?	 �	ទ� រO រចំ� ក�	 ុក?	 �	ទ� រO រចំ� ក�	 ុក
Å ំងជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះv	ល� នសEÝ  សន៍3�  ប់�្វ ើ� រO រ( ក្ន ុងវិស័យខុសៗ

µN  / ¨	 ើនដូច/ សំណង់B ងច1	 =	\ ទនិងកំ\ ន្ត   ។   =	\ ទកសិកម្ម និងកំ\ ន្ត §	ចç�  / ងè	

D យ\ រវិស័យ=	ះÅ ក់Å ញមនុស្ស M គ¨	 ើន v	ល9	 :វ� នជួញដូរÆើ�	 ៀប�ៀបនឹងជនចំ� ក

�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់  ។ ឧÅ ហរណ៍វិស័យ=	\ ទ( ?	 �	ស� 	គឺ9	 :វ� នè	\Ù  ល់�៉ ងច�  ស់�        

Ö	ង?	 វ័ញ្ច កម្ម ករv	លC ពី?	 �	សកម្ព ុ/ / ពិ5	សបុរស។

ជនចំ� ក�	 ុកវិល9	 ឡប់និងអតីតជនរង�	  ះជនចំ� ក�	 ុកវិល9	 ឡប់និងអតីតជនរង�	  ះ
 � រg ក់បញ្ច ូល?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ� រg ក់បញ្ច ូល?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ

សំណង ់

B ងច1	 z យនភ័ណ¢ 

B ងច1	 �្ស 	ងៗ

� រO រK មផ្ទ ះ

=	\ ទ

កសិកម្ម 

ស� ្ឋ  µ រ F ជនីយgh  ន    ឬº ង..

កំ\ ន្ត 

�្ស 	ងៗ

អ្ន កÆើកបរអ្ន កÆើកបរ
� ងG ន� ងG ន

សុំÅ នសុំÅ ន
អូសរ�	ះអូសរ�	ះ

ជនចំ� ក�	 ុក អតីតជនរង�	  ះ M គរយ
0 20 40 60 80 100

មូលgh  ន៖ជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះÅ ំងអស់

មូលgh  ន៖ អ្ន កO យរង�	  ះÅ ំងអស់v	លE ន� រO រ�្វ ើ
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ទូរទស្ស ន៍និងវិទ្យ ុគឺ/ ?	 ព័ន្ធ ព័ត៌E នv	លមនុស្ស M គ¨	 ើន> ចE នលទ្ធ M ពទទួល� ន ។ ?	 ព័ន្ធ  
ផ្ស ព្វ ផ<  យE នM គរយខ្ព ស់បំផុតសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកវិល9	 ឡប់និងÅ បបំផុតសw	  ប់អតីតជន 
រង�	  ះ ។ ( ក្ន ុងចំ� ត់�N  ក់អ្ន កO យរង�	  ះមនុស្ស EN  ក់( ក្ន ុងចំ× មមនុស្ស �	  ំ© ក់មិន> ច 
ទទួល� ន?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ� Å ំងអស់។ =	ះមិន� 	ន/ ªឿងMú  ក់�្អ ើលiើយv	ល� រIើល�ើញ
ពី\Ò  នM ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច Å បរបស់អតីតជនរង�	  ះក៏H 	មÅ ំងរំ§	ចពីបd�  ?	 ឈម§ើកម្ម វិធីទប់
\្ក  ត់v	លពឹង¡្អ 	ក§ើ?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យទូC  ។ �៉ ងI ច� ស់មួយM គបី�	អតីតជនរង�	  ះមិន

> ចទទួល� ន?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យធម្ម K ។

� រg ក់បញ្ច ូលទូរស័ព្ទ ចល័ត� រg ក់បញ្ច ូលទូរស័ព្ទ ចល័ត

� រg ក់បញ្ច ូលទូរស័ព្ទ ចល័ត( ក្ន ុង1	 ុមអ្ន កO យរង�	  ះE នចំនួន ៥៨%ប©É  ប់មក ៥៦% សw	  ប់ 
ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់និង ៣៥%សw	  ប់អតីតជនរង�	  ះ។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀត=	ះគឺ/ � រឆ្ល ុះ
បde  ំង� យ�ើញពី\Ò  នM ពO យរង�	  ះ សw	  ប់អ្ន កv	ល9	 :វ� នកំណត់¬ ល  D យអ្ន ក          
ជួញដូរD យ\ រពួកè	E នម�  ̄ � យតិចតួច ក្ន ុង� រទំ© ក់ទំនង/ មួយអ្ន កដã	Qើម្ប ីõ្វ 	ងរក  

ដំបូ©�  នឬ?	 មូលព័ត៌E ន។

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ

ទូរទស្ស ន៍   វិទ្យ ុ � õ	ត       អុិនធឺណិត

ជនចំ� ក�	 ុក
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មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

� រg ក់ប� e ូលសរុប ទូរស័ព្ទ ចល័តធម្ម K  ទូរស័ព្ទ ចល័តK	æ�  ត

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
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� រយល់ដឹងនិងបទពÿិ ធន៍/ មួយអំ�ើជួញ� រយល់ដឹងនិងបទពិÿ ធន៍/ មួយអំ�ើជួញ
ដូរមនុស្ស ដូរមនុស្ស 
វិ\ លM ពv	លអ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍� នដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស � របO�  ញវិ\ លM ពv	លអ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍� នដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស � របO�  ញ

C នឹង� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុក និងអន្ត . គមន៍អំ�ើជួញដូរមនុស្ស � លពីមុនC នឹង� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុក និងអន្ត . គមន៍អំ�ើជួញដូរមនុស្ស � លពីមុន

យល់ដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស យល់ដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  

មនុស្ស 5្ទ ើ¤	ê	 ប់µN  � នលឺពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស បុ៉ó្ត 	E នមនុស្ស តិចតួចបុ៉×ß  ះv	លដឹងគួរសម

ពីបd�  =	ះ ។ � រយល់ដឹងE នក¦	 ិតÅ ប( ក្ន ុង1	 ុមអ្ន កO យរង�	  ះbើយរំ§	ចពីត¦	 :វ� រសកម្ម -

M ព§ើកកម្ព ស់� រយល់ដឹងv	ល� នកំណត់¬ លសw	  ប់1	 ុម=	ះ។ទូរទស្ស ន៍គឺ/ ?	 ភពចម្ប ង�	

� រយល់ដឹងសw	  ប់អ្ន កO យរង�	  ះនិងជនចំ� ក�	 ុក។អតីតជនរង�	  ះv	លទទួល?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ 

ផ<  យតិច� នលឺពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស K មមិត្ត ភក្ត ិ និងL នC រកវិ\ លM ពធំ/ ង=	ះ។

\Ù  ល់ជនv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក\Ù  ល់ជនv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក

?	 û	លមួយM គបី( ក្ន ុង1	 ុមនីមួយៗ\Ù  ល់នរ� EN  ក់v	ល3�  ប់�្វ ើចំ� ក�	 ុក ។   សE E 9	 

E នM គរយខ្ព ស់/ ងសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកនិងអតីតជនរង�	  ះ។ ( ក្ន ុងករណីM គ¨	 ើនបុគ្គ ល

v	ល�្វ ើចំ� ក�	 ុក9	 :វ/ \ ច់ü តិ ឬបងប្អ ូន។  សw	  ប់អតីតជនរង�	  ះរង្វ ង់ទំ© ក់ទំនងអ្ន ក�្វ ើ      

ចំ� ក�	 កុទំនង/ E នលក្ខ ណៈទូលំទូ� យ។D យE ន� រ?	 ឈម¶�  ងំសw	  ប់ជនចំ� ក�	 កុ

ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកគ្រួសារដែលអាចអោយប៉ាន់ស្មានថាជនចំណាកស្រុកកាលពីមុនអាចជា 

កK�  ជះឥទ្ធ ិពលចម្ប ង ។ ដូò្ន 	ះទស្ស © Å ន�	� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុក?	 កបD យសុវត្ថ ិM ពគឺ/ ចំណុច

v	ល9	 :វបM	 ៀនC ដល់មនុស្ស ê	 ប់µN  មិន9	 ឹម¤	សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុក§ើកទីមួយបុ៉×ß  ះ�	។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

ក¦	 ិតយល់ដឹង ?	 ភព� រយល់ដឹង (មូលgh  ន៖អ្ន កv	លដឹង)

មិនដឹង

3
�  ប់ល

ឺ

� 
នដឹងគួស

ម

ដឹង� 
ន¨

	 ើន

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក

M 
គ

រយ
M 

គ
រយ

100

80

60

40

20

0

15

5

78

90 90
85

95

10
57

្រ បភព?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ

\ រព័ត៌E ន  និងរ� យ� រណ៍
ផ្ស ព្វ ផ<  យ

អុិនធឺណិត

ចំនួន?	 ភព/ មធ្យ មចំនួន?	 ភព/ មធ្យ ម

ប័ណ្ណ ?	 � ស   ខិតប័ណ្ណ  ឬកូន
5ៀវO ផ្ស ព្វ ផ<  យ

សកម្ម M ពសហគមន៍

� រ?	 � ស5	z \ 3 រណៈ

å្ស 	M ពយន្ត 

K ម> ជាúធរមូលgh  ន

K មមិត្ត ភក្ត ិ

> ន5ៀវO 

ឯក\ រK មទូរទស្ស ន៍

អតីតជន
រង�	  ះ

%

អ្ន កO យ
រង�	  ះ

%

ជនចំ� ក
�	 ុកវិល
9	 ឡប់

%

51 52 23

53 45 50

3 4 8

30 58 62

11 20 7

1 - -

6 4 5

16 9 10

7 5 5

5 2 8

1.8 2.0 1.81.8 2.0 1.8
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ទីសំចតរបស់ជនចំ� ក�	 ុកទីសំចតរបស់ជនចំ� ក�	 ុក

ក្ន ុងចំ× មមនុស្ស v	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកក្ន ុងរយៈ�	ល១២å	ចុង³	  យ មួយM គធំកំពុង¤	

( បរ�	ស( iើយបុ៉ó្ត 	Å ក់ទងមកê	 x\ រ ឬមិត្ត ភក្ត ិ/ ធម្ម K bើយមួយចំនួន�ៀត� ន9	 ឡប់មក

ផ្ទ ះវិញ?	 កបD យសុវត្ថ Mិ ព។ E នករណីចំនួន ៨ (v	លក្ន ងុÇ ះ៧ករណីÅ ក់ទងនឹងអតីតជនរង�	  ះ)

( ក្ន ុង� លៈ�	សៈv	លមនុស្ស EN  ក់> ចសង្ស ័យ� � ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យµ �  នសុវត្ថ ិM ព។ ប៉ុó្ត 	

មិនE ននរ� EN  ក់� នÅ ក់ទងនគរ� លQើម្ប ី. យ� រណ៍អំពីបុគ្គ លv	ល� ត់ខ្ល ួនiើយ។

\Ù  ល់បុគ្គ លv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក ?	 �	ទទំ© ក់ទំនង

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក

បុគ្គ ល

មិត្ត ជិតស្ន ិទ្ធ 

មិត្ត រួម� រO រ

\ ច់ü តិដã	

បងប្អ ូន�	 ី ឬ?	 ុស

E�  យ

ឪពុក

អតីតជន
រង�	  ះ

%

អ្ន កO យ
រង�	  ះ

%

ជនចំ� ក
�	 ុកវិល
9	 ឡប់

%
1 2 7

<1 2 5

18 18 12

10 13 7

2 4 10

<1 <1 3

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

29 33 35

ទីកó្ល 	ង លទ្ធ ផលរំពឹងទុក

អ្ន កO យ
រង�	  ះ
n=198
(%)

ជនចំ� ក
�	 ុកv	ល
វិល9	 ឡប់
n=69
(%)

អតីតជន
រង�	  ះ

n=21
(%)

15 36 24

66 48 38

19 15  5

 -  1 19

 -   - 10

 -  -  5

9	 ឡប់មកផ្ទ ះD យសុវត្្ថ ិM ព

( បរ�	ស¤	( Å ក់ទង
ធម្ម K មកពួកïើង

( បរ�	សbើយមិនÅ ក់ទង
មកïើង/ ធម្ម K 

( បរ�	សប៉ុó្ត 	មិន� នលឺ
ដំណឹងÿ ះ bើយïើង� រម្ភ 

មិនដឹង� ពួកè	( ទី�   
bើយïើងកំពុង,	 xយ� រម្ភ 

ïើងសង្ស ័យ�  ពួកè	9	 :វ� ន 
ជួញដូរ ឬ� ត់ខ្ល ួន

ទំនង/ ចំ� ក�	 ុក

?	 កបD យសុវត្ថ ិM ព

ចំ� ក�	 ុកµ �  នសុវត្ថ ិM ព

និង> ច/ អំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

ក្ន ុងចំ× ម ៨  ករណីµ �  ន 

ករណី� មួយ9	 :វ� ន. យ-

� រណ៍C នគរ� លiើយ

មូលgh  ន៖\Ù  ល់អ្ន កv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក
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� របO�  ញពីអន្ត . គមន៍§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ពីមុន� របO�  ញពីអន្ត . គមន៍§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ពីមុន
?	 E ណមនុស្ស EN  ក់ក្ន ុងចំ× មមនុស្ស បួន© ក់ឬ�	  ំ© ក់( ក្ន ុង?	 �	ទនីមួយៗ9	 :វ� នបO�  ញ

ពីអន្ត . គមន៍§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ពីមុន។ � ះ/ �៉ ង� ក៏D យ លទ្ធ M ពv	ល> ចC ដល់E ន

ក¦	 ិតÅ បបំផុតសw	  ប់អតីតជនរង�	  ះ ។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀតចំណុច=	ះបdÈ  ក់� / បd�  �	� រg ក់ 

បញ្ច ូល?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ� នÅ បសw	  ប់?	 �	ទអតីតជនរង�	  ះ ។ ?	 �	ទអន្ត . គមន៍v	ល\ មញ ្ញ  

បំផុត គឺ� រ?	 ជំុសហគមន៍ ឬ?	 �	ទ?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យទូC មួយចំនួន។

ក¦	 ិត�	� រចូលរួមក¦	 ិត�	� រចូលរួម
� រចូលរួម( ក្ន ុងអន្ត . គមន៍ពីមុនគឺE នសង្គ តិM ព� ស់សw	  ប់1	 ុមÅ ំងអស់ ។ ពីរM គបីគឺ/    

អ្ន ក\�  ប់អកម្ម bើយ?	 û	ល/ មនុស្ស EN  ក់ក្ន ុងចំ× ម�	  ំ© ក់� នចូលរួម�៉ ងសកម្ម  ។ ( ក្ន ុង      

ករណី� រទំ© ក់ទំនងទប់\្ក  ត់រំ§	ចពីត¦	 :វ� រ§ើ� រផ្ត ល់\ រច�  ស់� ស់ ,	 មÅ ំងQើម្ប ីជំរុញទឹក

ចិត្ត � យចូលរួម�៉ ងសកម្ម ។

មូលgh  ន៖អ្ន កv	លដឹងពី� រជួញដូរមនុស្ស 

� របO�  ញពីអន្ត . គមន៍ TIP ពីមុន
(?	 ភព៖ អ្ន កv	លដឹងពី TIP )

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក

27 25 20

?	 �	ទសកម្ម M ពv	ល� នបO�  ញ
(?	 ភព៖ អ្ន កv	ល� នបO�  ញ )

យុទ្ធ © � រ?	 ព័ន្ធ 
ផ្ស ព្វ ផ<  យទូC 
សកម្ម M ព
សហគមន៍
� រ¹	កô យ
ព័ត៌E ន

?	 ជុុំសហគមន៍

�្ស 	ងៗ

37 18 42

21 18 8

11 4 25

44 62 33

     1  -  -

សកម្ម M ព

អ្ន កO យ
រង�	  ះ
n=164

(%)

ជនចំ� ក
�	 ុកv	ល
វិល9	 ឡប់
n=50
(%)

អតីតជន
រង�	  ះ

n=12

(%)

មូលgh  ន៖អ្ន កv	លចូលរួម( ក្ន ុងអន្ត . គមន៍ពីមុន

3�  ប់� នលឺ � នIើល ឬ\�  ប់ អ្ន កចូលរួមសកម្ម  ជួយªៀបចំ

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
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1	 បខ័ណ¢ � រz យត{្ល 	/ លក្ខ ណៈចក្ខ ុវិស័យ1	 បខ័ណ¢ � រz យត{្ល 	/ លក្ខ ណៈចក្ខ ុវិស័យ
� រz យត{្ល 	ដំ«ើរ� រនិងឥទ្ធ ិពលz ស់�	ង/ មួយនឹង� រផ<  MÈ  ប់C នឹងម�  ̄ � យ� រz យត{្ល 	ដំ«ើរ� រនិងឥទ្ធ ិពលz ស់�	ង/ មួយនឹង� រផ<  MÈ  ប់C នឹងម�  ̄ � យ

¡្អ 	ក§ើសិទ្ធ ិមនុស្ស ¡្អ 	ក§ើសិទ្ធ ិមនុស្ស 

បd�  ?	 ឈមក្ន ុង� រz យត{្ល 	បd�  ?	 ឈមក្ន ុង� រz យត{្ល 	
បd�  ?	 ឈមចម្ប ងសw	  ប់កម្ម វិធី?	 �	ទទប់\្ក  ត់Å ក់ទងនឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស គឺមិន> ចC រួច

ក្ន ុង� រz ស់�	ងD យ�É  ល់នូវលទ្ធ ផលចុង³	  យ�	� រ� ត់បន្ថ យចំនួនមនុស្ស v	ល9	 :វ� នè	ជួញ

ដូរ  មិន> ចC រួចក្ន ុង� របdÈ  ក់ពីអ្វ ីv	លïើងមិនដឹង! ដូò្ន 	ះE នត¦	 :វ� រ¶�  ំង��  សw	  ប់ឧបករណ៍   

និងសូច© ករv	ល> ចកំណត់វិ\ លM ពv	លមនុស្ស O យរង�	  ះនឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  ។ សំ¶ ន់      

បំផុតÇ ះគឺ> ច�្វ ើចំ� ត់�N  ក់អ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍C K មក¦	 ិតº និភ័យ�្ស 	ងៗµN   គឺE ន                   

?	 Ä ជន៍ÆើគិតK មទស្ស នៈអន្ត . គមន៍K មរយៈ� របុ៉នប៉ងv	ល9	 :វ� ន��  ត¶�  ំងកំណត់¬ ល 

¡្ន 	កv	ល9	 ឹម9	 :វ/ មួយនឹង\ រv	លÅ ក់ទង� យ� នÅ ន់�	ល�	� ។

� រអនុវត្ត 1	 បខ័ណ� រអនុវត្ត 1	 បខ័ណ្ឌ ្ឌ 

1	 ុមហ៊ុន Rapid Asia � នបr្ក ើតមូ៉v	លសw	  ប់K មg ន 

និងz យត{្ល 	កម្ម វិធី (ពិន្ទ ុ KAP)។ D យ V	កពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  

ពិន្ទ ុKAP 9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់§ើ?	 3 នបទ�្ស 	ងៗដូច/  � រអប់រំ 

� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុក សុខM ព ជំនួយ�	  ះមហន្ត . យនិង� រអភិ-

រក្ស សត្វ �	  ។

ពិន្ទ ុ KAP 9	 :វ� នបr្ក ើតiើងQើម្ប ី� យអង្គ � រ ឬEe  ស់ជំនួយ 

> ចK មg ន និងz យត{្ល 	D យឯក. ជ្យ នូវឥទ្ធ ិពល�	កម្ម វិធី 

ពី�	លមួយC �	លមួយ និង( K មតំបន់ឬ?	 �	ស�្ស 	ងៗµN   ។ 

ពិន្ទ  ុKAP 9	 :វ� ន�្វ ើសុពលកម្ម �្ទ 	ក្ន ងុ និង� នអះ> ង� / ម�  ̄ -

� យv	លល្អ ?	 5ើរសw	  ប់� រ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថ។

ម�  ̄ � យ¡្អ 	ក§ើសិទ្ធ ិមនុស្ស ម�  ̄ � យ¡្អ 	ក§ើសិទ្ធ ិមនុស្ស 

សw	  ប់� រសិក<  =	ះអង្គ � រ Winrock International � នបr្ក ើតចំណុចv	លE នអ្ន កទទួលផលសw	  ប់� រសិក<  =	ះអង្គ � រ Winrock International � នបr្ក ើតចំណុចv	លE នអ្ន កទទួលផល
ចូលរួមក្ន ងុដំ«ើរ� ររួមE នសហគមន៍v	លO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 កុ� លពីមុននិង ចូលរួមក្ន ងុដំ«ើរ� ររួមE នសហគមន៍v	លO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 កុ� លពីមុននិង 
អតីតជនរង�	  ះពី� រជួញដូរ ។ ចំ«	ះដឹងឥរិ� បថ និង> កប្ប កិរិ� សុទ្ធ ¤	9	 :វ� នz យ អតីតជនរង�	  ះពី� រជួញដូរ ។ ចំ«	ះដឹងឥរិ� បថ និង> កប្ប កិរិ� សុទ្ធ ¤	9	 :វ� នz យ 
ត{្ល 	D យ� រសEÝ  សន៍អ្ន កទទួលផលចំនួនបី1	 ុមD យ�É  ល់( នឹងកó្ល 	ង ។  ព័ត៌E នv	ល  ត{្ល 	D យ� រសEÝ  សន៍អ្ន កទទួលផលចំនួនបី1	 ុមD យ�É  ល់( នឹងកó្ល 	ង ។  ព័ត៌E នv	ល  
ទទួល� នគួរ¤	E ន?	 Ä ជន៍សw	  ប់� រអភិវឌ្ឍ យុទ្ធ \ �	 ្ត  ទប់\្ក  ត់© �	លអ© គត និង� រទទួល� នគួរ¤	E ន?	 Ä ជន៍សw	  ប់� រអភិវឌ្ឍ យុទ្ធ \ �	 ្ត  ទប់\្ក  ត់© �	លអ© គត និង� រ
អភិវឌ្ឍ \ រv	លÅ ក់ទងនឹងសកម្ម M ពទប់\្ក  ត់ ។ � រយកចិត្ត ទុកg ក់�៉ ងពិ5	ស9	 :វ� ន   អភិវឌ្ឍ \ រv	លÅ ក់ទងនឹងសកម្ម M ពទប់\្ក  ត់ ។ � រយកចិត្ត ទុកg ក់�៉ ងពិ5	ស9	 :វ� ន   
ផ្ត ល់C ក្ន ុង� របr្ក ើតចំណុច¬ ល v	ល� រទប់\្ក  ត់© �្ង 	អ© គត> ច�	 ៀប�ៀប/ មួយផ្ត ល់C ក្ន ុង� របr្ក ើតចំណុច¬ ល v	ល� រទប់\្ក  ត់© � ្ង 	អ© គត> ច�	 ៀប�ៀប/ មួយ
� ន និងដកò	ញនូវឥទ្ធ ិពលv	លE នស��  នុពលÅ ំងG យ។� ន និងដកò	ញនូវឥទ្ធ ិពលv	លE នស��  នុពលÅ ំងG យ។
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សំណ,រពិន្ទ ុKAPសំណ,រពិន្ទ ុKAP
¡្អ 	ក§ើ� រz យត{្ល 	� លពីមុន/ ¨	 ើនសw	  ប់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ក៏ដូច/ 3 តុចូលពីអ្ន កជំ© ញ

សិទ្ធ ិមនុស្ស សំណ,រ¬ លមួយចំនួន9	 :វ� នបr្ក ើតiើងសw	  ប់មូ៉v	លពិន្ទ ុ KAP។ ¡្អ 	ក§ើ� រz យត{្ល 	 

/ ¨	 ើន� លពីមុន§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ក៏ដូច/ 3 តុចូលពីអ្ន កជំ© ញសិទ្ធ ិមនុស្ស សំណ,រគន្ល ឹះមួយ 

ចំនួន9	 :វ� នªៀបចំសw	  ប់1	 បខ័ណ¢ ពិន្ទ ុ  KAP ។ សំណ,រនីមួយៗ� ន§ើកiើងពីចំ«	ះដឹង/ ក់ 

� ក់ បd�  ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថ ឬ> កប្ប កិរិ� v	ល9	 :វចំ¬ ល v	លអន្ត . គមន៍/ ¨	 ើនព  ̄ � ម 

ទំ© ក់ទំនង។

� Ëើចំណុចអ្វ ីv	លªៀប. ប់�	  ប់ច�  ស់បំផុតពីមនុស្ស 
 9	 :វ� នè	ជួញដូរ?
� Ëើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស Öើតiើង( កó្ល 	ង� ?
� Ëើទ¦	 ង់�	� ររំ$ ភបំ� នឬ� រÖ	ង?	 វ័ញ្ច Ã	ប� 
 v	លផ<  រMÈ  ប់នឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ?
� Ëើអ្ន ក� ខ្ល ះv	ល?	 ឈមនឹងº និភ័យ? 
� Ëើមនុស្ស 3�  ក់ខ្ល ួន9	 :វ� នè	ជួញដូរ� ៉ ងដូចI្ត 	ច?

KAP  � រz ស់�	ងKAP  � រz ស់�	ង

ចំ«	ះដឹង  ដឹង ឬមិនដឹងចំ«	ះដឹង  ដឹង ឬមិនដឹង

> កប្ប កិរិ�   ក¦	 ិត�	� រ,	 មX	 ៀង> កប្ប កិរិ�   ក¦	 ិត�	� រ,	 មX	 ៀង

ឥរិ� បថឥរិ� បថ

(អនុវត្ត )  (អនុវត្ត )  
ក¦	 ិត�	� រ¬ រពK មច�  ប់ក¦	 ិត�	� រ¬ រពK មច�  ប់

                      /� រ¬ រពK មច�  ប់រំពឹងទុក                      /� រ¬ រពK មច�  ប់រំពឹងទុក

� . យ� រណ៍ពីសកម្ម M ពជួញដូរមនុស្ស v	លសង្ស ័យ
� ដឹងព័ត៌E នពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
� អប់រំមិត្ត ភក្ត ិពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
� អប់រំមិត្ត ភក្ត ិ� �	 ី�	ស  ̄ ô រមួយចំនួនគឺ/ មនុស្ស v	ល9	 :វ
 � នè	ជួញដូរD យបង្ខ ំ
� õ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រ( បរ�	ស

� អំ�ើជួញដូរមនុស្ស មិន� 	ន/ បd�  ធំដំុ( ក្ន ុង?	 �	ស=	ះ�	
� មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់និ� យ� មនុស្ស v	ល9	 :វè	ជួញដូរ
 សក្ត ិសមនឹងទទួលលទ្ធ ផលÃ	បនឹង
� ?	 សិនÆើមនុស្ស v	ល9	 :វ� នជួញដូរ3�  ប់E នជីវM ព1	 ី1	 
 �៉ ងI ច� ស់�	ល=	ះè	E ន� រO រ�្វ ើ
� មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់មិនខ្វ ល់ពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស �	
� មនុស្ស v	ល9	 :វ� នè	ជួញដូរ គឺD យ\ រ� រស°	  ច
 ចិត្ត �É  ល់ខ្ល ួន

សំនួរ/មតិÄ បល់សំនួរ/មតិÄ បល់

ពិន្ទ ុ KAPពិន្ទ ុ KAP
� រ��  ស់ប្ត ូឥរិ� បថD យមិនE នផ្ន ត់គំនិត9	 ឹម9	 :វ> ចស្ថ ិត( � នរយៈ�	លខ្ល ីនិងមិនE នលទ្ធ  

ផលចុង³	  យ?	 កបD យចីរM ពiើយ  ។ ពិន្ទ ុ KAP ¡្អ 	ក§ើសំ> ងv	ល� រ��  ស់ប្ត ូរឥរិ� បថ9	 :វ           

	́ ́ 	 ង់D យចំ«	ះដឹងក៏ដូច/ � រឥរិ� បថµ ំ´	 ។

1	 បខ័ណ¢ ពិន្ទ ុ KAP E ន3 តុសំ¶ ន់ចំនួនបីសw	  ប់Iើល§ើឥទ្ធ ិពលដូច/  សន្ទ ស្ស ន៍ KAP បំ¸	ង 

¹	កº និភ័យ និងជំ=ឿស៊ុប។
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� រz ស់�	ងឥទ្ធ ិពល� រz ស់�	ងឥទ្ធ ិពល

� ទ/ô ស ៎ចំ«	ះដឹង�	

¤	ង¤	� រអនុវត្ត មិន3�  ប់

វិជ ្ជ E នឥរិ� បថអវិជ ្ជ E ន

� រÃ	ង¹	ក� រÃ	ង¹	ក
º និភ័យº និភ័យ

 សន្ទ ស្ស ន៍ KAPសន្ទ ស្ស ន៍ KAP ជំ=ឿ/ ប់ស៊ុបជំ=ឿ/ ប់ស៊ុប

សន្ទ ស្ស    KAP   គឺ/ សូច© ករv	លz ស់�	ងចំ«	ះ

ដឺង  ឥរិ� បថ និង> កប្ប កិរិ� 9	 :វ� នរួមប� e ូល

Qើម្ប ីបr្ក ើត/ សូច© ករ§	ខមួយ។  សន្ទ ស្ស  KAP 

ជួយក្ន ុង� រ�្វ ើ� រz យត{្ល 	ដំបួង�ៀបនឹងឥទ្្ធ ិពល

កម្ម  វិធីv	ល> ចK មg ន  និងz យត{្ល 	   ។

បំ 	̧ង¹	កº និភ័យÃ	ង¹	កអ្ន កទទួលផល

?	 Ä ជន៍C / ¡្ន 	កÅ ប មធ្យ ម និងខ្ព ស់   D យ

¡្អ 	ក§ើដំ� ក់� លអភិវឌ្ឍ ផ្ន ត់គំនិតរបស់អ្ន ក

ទទួលផល ។  ÆើសE E 9	 1	 ុមº និភ័យខ្ព ស់� ន់

¤	ខ្ព ស់ Ç ះត¦	 :វ� រ�្វ ើអន្ត . គមន៍ក៏� ន់¤	ខ្ព ស់

v	រ ។

ជំ=ឿស៊ុបពិនិត្យ §ើឥរិ� បថ និងរÆៀបក្ន ុង� រ

ស¦	 ប\ រទំ© ក់ទំនងC � ន់បទgh  នសង្គ ម និង

គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន។

ម៉ូv	លជំ=ឿស៊ុបម៉ូv	លជំ=ឿស៊ុប

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

សន្ទ ស្ស ន៍ KAPសន្ទ ស្ស ន៍ KAP

បំ¸	ង¹	កº និភ័យបំ¸	ង¹	កº និភ័យ

º និភ័យÅ ប º និភ័យមធ្យ ម º និភ័យខ្ព ស់
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បំ¸	ង¹	កº និភ័យបំ¸	ង¹	កº និភ័យ

អ្ន កទទួលផល?	 Ä ជន៍មិន� ( ¶ ងផ្គ ត់ផ្គ ង ់ឬ¶ ងត¦	 :វ� រÇ ះ�	> ចÃ	ង¹	ក/ បី¡្ន 	កº - 

និភ័យ¡្អ 	ក§ើដំ� ក់� លអភិវឌ្ឍ របស់ពួកè	៖º និភ័យÅ ប មធ្យ ម និងខ្ព ស់។ ចំនួន?	 / ជន ឬ             

តំបន់v	លE នសE E 9	 º និភ័យខ្ព ស់គួរកំណត់> ទិM ពសw	  ប់� រទប់\្ក  ត់© � ្ង 	អ© គតD យ

E នបំណង� ត់បន្ថ យ¡្ន 	ក=	ះ� យ� ន¨	 ើនបំផុតK មv	ល> ច�្វ ើ� ន។

º និភ័យខ្ព ស់º និភ័យខ្ព ស់

º និភ័យមធ្យ មº និភ័យមធ្យ ម

º និភ័យÅ បº និភ័យÅ ប

\Ò  នM ព\Ò  នM ព យុទ្ធ \ �	 ្ត យុទ្ធ \ �	 ្ត 

មិនE នចំ«	ះដឹង ឬឥរិ� បថv	ល

ចង់� ន     bើយ�	លខ្ល ះមិនµ ំ´	 

D យ> កប្ប កិរិ� v	លចង់� ន។

> ចE ន> កប្ប កិរិ� v	លចង់� ន

បុ៉ó្ត 	មិនµ ំ´	 D យចំ«	ះដឹងនិង/

ឬឥរិ� បថ ។ �	  ពី=	ះE ន¤	 

ចំ«	ះដឹងប៉ុ×ß  ះ។

កំណត់> ទិM ព

សw	  ប់� រទប់

\្ក  ត់© � ្ង 	អ© គត

អប់រំ

K មg ន

ព; 	 ឹងឥរិ� បថ

ក\ ងM ព

= គជ័យនិង

�្វ ើ\ រ/ ថ្ម ី

E នចំ«	ះដឹងv	លចង់� នbើយ

កំពុងក\ ង !  ះC � រ��  ស់ប្ត រូ

ឥរិ� បថ/ មួយនឹង� រµ ំ´	 ពីឥរិ� -

បថនិង/ឬ> កប្ប កិរិ� v	លចង់� ន។
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� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះ� រz យត{្ល 	M ពO យរង�	  ះ
� រកំណត់កK�  M ពO យរង�	  ះD យ�	 ើ�	  ស់ពិន្ទ ុ KAP ក៏ដូច/ បទពិÿ ធន៍� រកំណត់កK�  M ពO យរង�	  ះD យ�	 ើ�	  ស់ពិន្ទ ុ KAP ក៏ដូច/ បទពិÿ ធន៍

�	កិច្ច ខិតខំ?	 ឹង[	  ង�	កិច្ច ខិតខំ?	 ឹង[	  ង

សំនួរ KAPសំនួរ KAP
បó្ថ 	មពី§ើសំណ,រពិន្ទ ុ KAP §ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  សំណ,រពិ5	សមួយចំនួនអំពី� រយល់ដឹង និង 

ឥរិ� បថក៏9	 :វ� នសួរផងv	រ។

� Ëើចំណុចអ្វ ីv	លªៀប. ប់�	  ប់ច�  ស់បំផុតពីមនុស្ស 9	 :វ� ន  
 è	ជួញដូរ? 
� Ëើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស Öើតiើង( កó្ល 	ង� ?
� Ëើទ¦	 ង់�	� ររំ$ ភបំ� នឬ� រÖ	ង?	 វ័ញ្ច Ã	ប� v	លផ<     
 MÈ  ប់នឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ?
� Ëើអ្ន ក� ខ្ល ះv	ល?	 ឈមនឹងº និភ័យ? 
� Ëើមនុស្ស 3�  ក់ខ្ល ួន9	 :វ� នè	ជួញដូរ� ៉ ងដូចI្ត 	ច?
� Ëើចំណុចចអ្វ ីv	លªៀប. ប់�	  ប់ច�  ស់បំផុតអំពី� ររត់ពន្ធ មនុស្ស ?
� ឯក\ រô ំ� ច់សw	  ប់�្វ ើ� រ( បរ�	ស
� ផលវិ� កD យ\ រមិនE នឯក\ រ� រO រ9	 ឹម9	 :វ

KAP  � រz ស់�	ងKAP  � រz ស់�	ង

� រយល់ដឹង  ដឹង ឬមិនដឹង� រយល់ដឹង  ដឹង ឬមិនដឹង

> កប្ប កិរិ�   ក¦	 ិត�	� រ,	 មX	 ៀង> កប្ប កិរិ�   ក¦	 ិត�	� រ,	 មX	 ៀង

ឥរិ� បថឥរិ� បថ

(អនុវត្ត )  (អនុវត្ត )  
ក¦	 ិត�	� រ¬ រពK មច�  ប់ក¦	 ិត�	� រ¬ រពK មច�  ប់

                      /� រ¬ រពK មច�  ប់រំពឹងទុក                      /� រ¬ រពK មច�  ប់រំពឹងទុក

� . យ� រណ៍ពីសកម្ម M ពជួញដូរមនុស្ស v	លសង្ស ័យ
� ដឹងព័ត៌E នពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
� អប់រំមិត្ត ភក្ត ិពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
� អប់រំមិត្ត ភក្ត ិ� �	 ី�	ស  ̄ ô រមួយចំនួនគឺ/ មនុស្ស v	ល9	 :វ
 � នè	ជួញដូរD យបង្ខ ំ
� õ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រ( បរ�	ស

� អំ�ើជួញដូរមនុស្ស មិន� 	ន/ បd�  ធំដំុ( ក្ន ុង?	 �	ស=	ះ�	
� មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់និ� យ� មនុស្ស v	ល9	 :វè	ជួញដូរ
 សក្ត ិសមនឹងទទួលលទ្ធ ផលÃ	បនឹង
� ?	 សិនÆើមនុស្ស v	ល9	 :វ� នជួញដូរ3�  ប់E នជីវM ព1	 ី1	 
 �៉ ងI ច� ស់�	ល=	ះè	E ន� រO រ�្វ ើ
� មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់មិនខ្វ ល់ពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស �	
� មនុស្ស v	ល9	 :វ� នè	ជួញដូរគឺD យ\ រ� រជ°	 ើស�É  ល់ខ្ល ួន

សំនួរ/មតិÄ បល់សំនួរ/មតិÄ បល់

សំនួរពិ5	ស

� រយល់ដឹង� រយល់ដឹង

� ក់ព័ន្ធ នឹង� រយល់ដឹងE នគE�  តបី/ ចម្ប ង ។ � រយល់ដឹងv	ល9	 ឹម9	 :វអំពីអ្ន ក� v	ល/           

1	 មុº និភ័យទ¦	 ង់ខុសµN  �	� រÖ	ង?	 វ័ញ្ច និងយល់អំពីនិយមន័យ�	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស  ។ =	ះបO�  ញ

� មនុស្ស មិន\ុ ំនឹងទស្ស © Å ន�	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស និងE នន័យ� ពួកè	> ចមិន\Ù  ល់អំពី\Ò  ន

M ពº និភ័យv	លE នស��  នុពល� ះបី/ ពួកè	� នដឹងក៏D យ� ជនរង�	  ះ9	 :វ� នè	ប�	  ត
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bើយ� អំ�ើជួញដូរÖើតE ន( ក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/  ។ ព័ត៌E នចំ«	ះដឹងគឺ�	 QៀងµN  ¶�  ំង( ក្ន ុង 

¡្ន 	កÅ ំងបី។

សE E 9	 មនុស្ស v	លE ន� រយល់ដឹងសE E 9	 មនុស្ស v	លE ន� រយល់ដឹង

A��B
��� �C 

+��/���� 

�22��'���()�/2�+��/���� 
 

 

+��/�����1!���"#$%�&�'���( 

���'�6�+�#$%�&�)�/���'��J7

+�#$%�&��;�����	��'r�*

+���<=&7�5	��_� �/�'S��_� +����;��<l�

���� ��1 �����2���3'���4��56�

#���������J7^��-��L� �

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

� រយល់ដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស � រយល់ដឹងពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

E នមនុស្ស ?	 E ណ� ក់ក�្ខ  លបុ៉×ß  ះv	លយល់ពីនិយមន័យ9	 ឹម9	 :វ�	អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។

�	  ពី=	ះមិនដឹងឬយល់�	 ឡំអំ�ើជួញដូឬ/ មួយនឹងចំ� ក�	 ុកខុសច�  ប់ជន�ៀសខ្ល ួន ឬ� ររត់ 

ពន្ធ មនុស្ស ។ អ្វ ីv	លគួរ� យô ប់> រម្ម ណ៍Ç ះគឺអតីតជនរង�	  ះE ន� រយល់�	 ឡ¶ំ�  ំងរz ងអំ�ើ  

ជួញដូរ/ មួយនឹង� ររត់ពន្ធ មនុស្ស  ។ � រយល់�	 ឡំ=	ះ9	 :វ� នផ<  រMÈ  ប់C នឹងអតីតជនរង�	  ះ       

v	ល3�  ក់ខ្ល ួនC / ប់បំណុលអ្ន កជួញដូរ ។ ចំណុច=	ះ© ំ� យE នសំណ,រ� Ëើមនុស្ស យល់ដឹងពី 

បd�  Ö	ង?	 វ័ញ្ច ក¦	 ិត� ។

0 20 40 60 80 100

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

5

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក

ចំ� ក�	 ុកខុសច�  ប់ ជន�ៀសខ្ល ួន � រជួញដូរមនុស្ស � ររត់ពន្ធ មនុស្ស មិនដឹង
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� រយល់ដឹងអំពី� ររត់ពន្ធ មនុស្ស � រយល់ដឹងអំពី� ររត់ពន្ធ មនុស្ស 
អ្ន កv	លE ន� រយល់ដឹងពីអំ�ើជួយដូរមនុស្ស  ក៏9	 :វ� ន\ កសួរផងv	រ� Ëើពួកè	\Ù  ល់អំពី        

និយមន័យ9	 ឹម9	 :វអំពី� ររត់ពន្ធ មនុស្ស v	រឬ�	។ ?	 û	លមួយM គបី> ច\Ù  ល់�៉ ង9	 ឹម9	 :វអំពី 

និយមន័យ=	ះbើយz ច�  ស់� ស់�  មនុស្ស M គ¨	 ើនយល់�	 ឡំរz ងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  និង� ររត់

ពន្ធ មនុស្ស D យគិត� ដូចµN  ។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀតអតីតជនរង�	  ះទំនង/ E ន� រM ន់�	 ឡំ� ន់¤	¶�  ំង

រz ងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស និង� ររត់ពន្ធ មនុស្ស  ។

មូលgh  ន៖អ្ន កv	លដឹងពី� រជួញដូរមនុស្ស 

ឯក\ រô ំ� ច់Qើម្ប ីC �្វ ើ� រ( បរ�	សឯក\ រô ំ� ច់Qើម្ប ីC �្វ ើ� រ( បរ�	ស
Ëើ9	 :វ� រឯក\ រអ្វ ីខ្ល ះQើម្ប ីC �្វ ើ� រ( បរ�	សគឺ/ បd�  v	លE ន� រM ន់�	 ឡំ¶�  ំង ។ E ន 

មនុស្ស តិចតួចបុ៉×ß  ះv	លដឹង�  អ្ន ក9	 :វ� រលិខិតឆ្ល ងv	ន ទិgh  � រ និងលិខិតអនុd្ញ  តិ� រO រQើម្ប ី

C �្វ ើ� រ( បរ�	ស។ អតីតជនរង�	  ះយល់ដឹង¨	 ើន/ ងមុនបន្ត ិច បុ៉ó្ត 	មិនê	 ប់�	  ន់iើយ។ បd�   

=	ះគួរ/ កង្វ ល់D យ\ រជនចំ� ក�	 ុក និងអតីតជនរង�	  ះM គ¨	 ើន� ន �្វ ើចំ� ក�	 ុកC 

?	 �	ស� 	v	លទិgh  � រ និងលិខិតអនុd្ញ  ត� រO រគឺ/ ឯក\ រD យV	កពីរ�្ស 	ងµN  និងò	ញD យ

© យកgh  នពីរ�្ស 	ងµN  v	រ។

 មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់
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ផលវិ� ក�	ឯក\ រមិន9	 ឹម9	 :វផលវិ� ក�	ឯក\ រមិន9	 ឹម9	 :វ

បុ៉ó្ត 	ផលវិ� ក�	� រមិនE នឯក\ រ9	 ឹម9	 :វ9	 :វ� នដឹងច�  ស់។ សរុបមក?	 û	ល៨០%E ន� រ

យល់ដឹង� អ្ន ក> ច9	 :វô ប់ខ្ល ួននិងនិរ�	សò	ញ ។ ប៉ុó្ត 	D យ\ រ� រយល់ដឹងអំពីឯក\ រ9	 ឹម9	 :វ  

E នក¦	 ិតÅ ប � រយល់ដឹង=	ះទំនង/ E នឥទ្ធ ិពលតិចតួចC §ើ� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិ-

M ព។

 មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

� រវិM គ§ើ> កប្ប កិរិ� � រវិM គ§ើ> កប្ប កិរិ� 

អាកប្បកិរយិាត្រវូបានវាសវ់ែងដោយប្រើប្រាសក់ម្រងសេចក្តីថ្លែងដែលត្រវូបានតាក់តែងយ៉ាងម៉ត់  

ចត់v	ល5	ចក្ត ីH ្ល 	ងនីមួយៗបO�  ញអំពី> កប្ប កិរិ� ពិ5	សដូចE នបO�  ញ¶ ង³	  ម។ 5	ចក្ត ីH ្ល 	ង

9	 :វ� នបr្ក ើត/ ទ¦	 ង់បុគ្គ លទីបីD យអនុd្ញ  ត� យអ្ន កចូលរួម0្ល ើយ� យ� ន់¤	E នលក្ខ ណៈ� រ

ពិតD យមិនMÈ  ប់ខ្ល ួនឯងC នឹង> កប្ប កិរិ� ពិ5	ស។

វិ\ លM ពv	ល?	 / ជនយល់�	 បឬមិនយល់�	 បចំì ះ5	ចក្ត ីH ្ល 	ង� នកំណត់� Ëើ> កប្ប -

កិរិ� របស់ខ្ល ួនE នលក្ខ ណៈអវិជ្ជ E ន ឬវិជ្ជ E ន/ ទូC ។

5	ចក្ត ីH ្ល 	ង
អវិជ ្ជ E ន

(?	 សិនÆើ
យល់�	 ប)

វិជ ្ជ E ន
(?	 សិនÆើមិន

យល់�	 ប)

អំ�ើជួញដូរមនុស្ស មិន� 	ន/ បd�  ធំដំុ( ក្ន ុង?	 �	ស=	ះ�	 � របដិ5	ធ មិន� 	នបដិ5	ធ

មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់និ� យ�  មនុស្ស v	ល9	 :វè	ជួញដូរ
សក្ត ិសមនឹងទទួលលទ្ធ ផលÃ	បនឹង

បុª	វិនិច្ឆ ័យ មិន� 	នបុª	វិនិច្ឆ ័យ

?	 សិនÆើមនុស្ស v	ល9	 :វ� នជួញដូរ3�  ប់E នជីវM ព1	 ី1	 
�៉ ងI ច� ស់�	ល=	ះè	E ន� រO រ�្វ ើ

� រªីស� ើង មិនªីស� ើង

មនុស្ស v	លខ្ញ ុំ\Ù  ល់មិនខ្វ ល់ពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស �	 M ព,	 rើញ
ក=្ត ើយ

មិន,	 rើញក=្ត ើយ

មនុស្ស v	ល9	 :វ� នè	ជួញដូរគឺD យ\ រ� រស°	  ចចិត្ត �É  ល់ខ្ល ួន M ពមិនយក 
ចិត្ត ទុកg ក់

មិន� 	នមិនយក 
ចិត្ត ទុកg ក់

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
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> កប្ប កិរិ� វិជ ្ជ E ន> កប្ប កិរិ� វិជ្ជ E ន
5	ចក្ត ពីណ៌© Å ងំ�	 ងុអំពី> កប្ប កិរិ� វិជ្ជ E ន�	 QៀងµN  �៉ ង¶�  ងំ( ទូÅ ងំ¡្ន 	កÅ ងំបី។ បុ៉ó្ត 	

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ទំនង/ E ន> កប្ប កិរិ� វិជ្ជ E ន/ ងមុនបន្ត ិចបន្ត ួច ។ ( §ើ¡្ន 	ក  

វិជ ្ជ E ន មនុស្ស / ¨	 ើនមិនE ន� របដិ5	ធអំពីបd�  ជួញដូរមនុស្ស ទ េបុ៉ó្ត 	> កប្ប កិរិ� �្ស 	ងៗ�ៀត

ទំនង/ ( §ើ¡្ន 	កv	លÅ ប។

សE E 9	 / មួយ> កប្ប កិរិ� វិជ ្ជ E នច�  ស់� ស់សE E 9	 / មួយ> កប្ប កិរិ� វិជ្ជ E នច�  ស់� ស់

មូលgh  ន៖ê	 ប់អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

> កប្ប កិរិ� អវិជ ្ជ E ន> កប្ប កិរិ� អវិជ្ជ E ន
/ ថ្ម មី្ត ង�ៀត 5	ចក្ត ពីណ៌© អំពី> កប្ប កិរិ� អវិជ្ជ E ន�	 QៀងµN  �៉ ង¶�  ងំ( ទូÅ ងំ¡្ន 	កÅ ងំបី។

អតីតជនរង�	  ះទំនង/ � ន់¤	E ន> កប្ប កិរិ� / ងមុនបន្ត ិចបន្ត ួច bើយ> ចរងឥទ្ធ ិពលពីបទ 

ពិÿ ធន៍របស់ខ្ល ួន។ � រªីស� ើងគឺ/ > កប្ប កិរិ� អវិជ្ជ E នv	ល§	ចç�   ។ គំនិត=	ះគឺ� មនុស្ស     

v	ល9	 :វ� នជួញដូរ> ចE នជីវM ព� ន់¤	?	 5ើរ/ ពិ5	ស?	 សិនÆើè	មិនÅ ន់E ន� រO រ�្វ ើ។ គួរ

� យô ប់> រម្ម ណ៍v	ល� អ្ន ករួចខ្ល ួនយល់�	 បនឹងគំនិត=	ះ � ះបីពួកè	3�  ប់E នបទពិÿ ធន៍ក៏

D យ។ ( ក្ន ុងករណីខ្ល ះ=	ះ> ច/ ទ¦	 ង់�	� របដិ5	ធQើម្ប ីបO�  ញb	តុផលពីទr្វ ើរបស់ពួកè	។

សE E 9	 / មួយ> កប្ប កិរិ� អវិជ ្ជ E នច�  ស់� ស់សE E 9	 / មួយ> កប្ប កិរិ� អវិជ្ជ E នច�  ស់� ស់
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អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
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> កប្ប កិរិ� ទូC > កប្ប កិរិ� ទូC 
� រពិតv	ល� មនុស្ស / ¨	 ើន( ក្ន ុង¡្ន 	កO យរង�	  ះ  យល់�	 ប/ មួយ5	ចក្ត ីH ្ល 	ង/ ¨	 ើន 

បO�  ញអំពីក¦	 ិតមិន9	 ឹម9	 :វ�	សន្ត ិសុខv	លពួកè	E ន។  5	ចក្ត ីH ្ល 	ងចុង³	  យ/ ពិ5	ស “ខ្ញ ុំកំពុង 

?	 ឈមនឹងអំ�ើជួញដូរ” បO�  ញ�៉ ងច�  ស់� E នមនុស្ស  ៧០%មិនយល់�	 បE នន័យ� ពួកè	មិន

�ឿ� ខ្ល ួនឯងកំពុង?	 ឈមនឹងអំ�ើជួញដូរ។

1	 ុមO យរង�	  ះ¤	មួយគត់1	 ុមO យរង�	  ះ¤	មួយគត់

មូលgh  ន៖1	 ុមO យរង�	  ះ

¬ លបំណងឥរិ� បថ¬ លបំណងឥរិ� បថ
� រõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រ�	  ?	 �	ស� រមិនÅ ក់ទងMN  ក់O រv	លផ្ត ល់ព័ត៌E នមិន

9	 ឹម9	 :វ� រអប់រំមិត្ត ភក្ត ិអំពីបd�  កó្ល 	ងõ្វ 	ងរកព័ត៌E នពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស E ន� រអនុវត្ត K មÅ ប

/ ង។ចំណុច=	ះរួម/ មួយនឹង� រពិតv	ល�  មនុស្ស / ¨	 ើនមិនដឹង� Ëើ9	 :វ� រឯក\ រអ្វ ីខ្ល ះQើម្ប ី

C �្វ ើ� រ( ?	 �	ស�្ស 	ងគឺ/ ភ័ស្ត ុK ងចំì ះក¦	 ិតO យរង�	  ះរបស់អ្ន កទទួលផលv	ល� ន�្វ ើ

សEÝ  សន៍។/ � រគួរ� យô ប់> រម្ម ណ៍( ក្ន ុង� រដឹង� អតីតជនរង�	  ះM គ¨	 ើន( ¤	មិនយល់

អំពីឥរិ� បថទប់\្ក  ត់� ះបី/ ខ្ល ួន3�  ប់ឆ្ល ង� ត់ក៏D យ។

សE E 9	 អ្ន កv	លបO�  ញ� ខ្ល ួននឹងអនុវត្ត K មÅ ំង�	 ុងសE E 9	 អ្ន កv	លបO�  ញ� ខ្ល ួននឹងអនុវត្ត K មÅ ំង�	 ុង

 

��5��6�W2�!��1��?�o�p��H���7����� 

!;�)�/^���M %~0=$�'�����*��J7)�R����6�W2��,��:�)�=�? 

 

G�+��f !��1�	\������a�-�^/ c!�X+�'��
)'��H� 5�^/

���!��1	1�)�=�)�R����6�W2�

!��� �'��5��!��1+�#$%�&�

'�������	��H�����V�!;�</��6�W2�0��

)�R������&,S �!��1+���

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

¬ លនÄ � យE នលក្ខ ណៈសកម្ម ¶�  ំង

រgh  ភិ� លសកម្ម ¶�  ំង

?	 3 នភូមិមូលgh  នរបស់ïើងសកម្ម ¶�  ំងក្ន ុង� រទប់\្ក  ត់� រជួញដូរ

អង្គ � រមិន� 	នរgh  ភិ� លគឺ/ ?	 ភពព័ត៌E ន?	 5ើរបំផុតអំពី� រជួញដូរ

9	 :វស្ត ីបÇÉ  សI	ខ្យ ល់និងអ្ន កជួញដូរបន្ត ចំì ះប� �  ាចំ� ក�	 ុកµ �  នសុវត្ថ ិM ព

9	 :វស្ត ីបÇÉ  សទីMN  ក់O រ1	 ើសªីសពលកម្ម ចំì ះប� �  ាចំ� ក�	 ុកµ �  នសុវត្ថ ិM ព

បុរស និង© រីទំនង/ 9	 :វè	ជួញដូរដូចៗµN  

សហគមន៍គឺ/ អ្ន កទទួលខុស9	 :វ¤	មួយគត់ក្ន ុង� រផ្ត ល់ជំនួយ

ខ្ញ ុំE នតួ© ទីទទួលខុស9	 :វក្ន ុង� រទប់\្ក  ត់ និង� រ� រអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

ខ្ញ ុំកំពុង?	 ឈមនឹង� រជួញដូរ

មិនយល់�	 បមិនយល់�	 ប យល់�	 បយល់�	 ប

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
0 20 40 60 80 100
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?	 ភពព័ត៌E នអំពីចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព?	 ភពព័ត៌E នអំពីចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព
អ្ន កv	លបO�  ញ� ខ្ល ួនមិនដឹងអំពីទីកó្ល 	ងõ្វ 	ងរកព័ត៌E នអំពី� រ�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព

9	 :វ� ន\ កសួរពីទីកó្ល 	ងv	លពួកè	នឹងC õ្វ 	ងរក។ ចI្ល ើយE នច¦	 ះុ bើយអ្ន កO យរង�	  ះទំនង

/ ពឹង¡្អ 	ក§ើអង្គ � រមិន� 	នរgh  ភិ� ល ចំ¸	កឯអតីតជនរង�	  ះចូលចិត្ត C រកអង្គ � រមិន� 	ន 

រgh  ភិ� លE នតិចតួចបុ៉×ß  ះv	លនឹងពឹង¡្អ 	ក§ើI	ខ្យ ល់ ឬអ្ន កទទួលបន្ត  និងបO�  ញ� ?	 / ជន    

E ន� រយល់ដឹងអំពីសំណ,រ/ មុនbើយ� ន0្ល ើយD យ9	 ឹម9	 :វ។

អ្ន កv	ល� នបO�  ញ� ខ្ល ួនមិនដឹង/ 9	 :វõ្វ 	ងរកព័ត៌E នÇ ះ( កó្ល 	ង� អ្ន កv	ល� នបO�  ញ� ខ្ល ួនមិនដឹង/ 9	 :វõ្វ 	ងរកព័ត៌E នÇ ះ( កó្ល 	ង� 
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អ្ន កចូលរួម9	 :វ� ន\ កសួរ�  Ëើពួកè	 ឬនរ� EN  ក់( ក្ន ុងê	 x\ ររបស់ពួកè	 3�  ប់ឆ្ល ង� ត់� រ
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ចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់3�  ប់E នបទពិÿ ធន៍�	 QៀងµN   bើយ/ មធ្យ ម3�  ប់ឆ្ល ង� ត់ទ¦	 ង់        

ខុសៗµN  ចំនួន?	 û	ល ២�	� រលំ� កក្ន ុងរយៈ�	ល ១២æN  ំចុង³	  យ។ អតីតជនរង�	  ះ/ មធ្យ ម

3�  ប់ឆ្ល ង� ត់ទ¦	 ង់ចំនួនជិតបីកន្ល ះ�	� រលំ� ក និងជំងឺបំណុល�	  ះធម្ម / តិ � រí ះបង់� រសិក<  

bើយ� រÃ	ក� ក់ê	 x\ រគឺ/ កK�  លំ� កv	ល§	ចç�  / ងè	។

?	 ភព៖អ្ន កនិ� យ� ខ្ល ួនមិនដឹង
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ឧបករណ៍z ស់M ពO យរង�	  ះឧបករណ៍z ស់M ពO យរង�	  ះ
M ពO យរង�	  ះ> ចពិនិត្យ IើលK មវិធីពីរ�៉ ង។សន្ទ ស្ស ន៍ KAP គឺ/ សូច© ករv	ល� រz ស់�	ង

� រយល់ដឹង> កប្ប កិរិ� និងឥរិ� បថ9	 :វ� នបញ្ច ូលµN  Qើម្ប ីបr្ក ើតសូច© ករមួយ§	ខចំនួនមួយ។

សន្ទ ស្ស ន៍ KAP 9	 :វ� ន�	 ើ�	  ស់Qើម្ប ី�	 ៀប�ៀបផ្ន ត់គំនិតÅ ំងមូលរz ងចំ¸	កខុសៗµN  ។

� រÃ	ង¹	កº និភ័យ�្វ ើ� រÃ	ង¹	កអ្ន កទទួលផល/ ចំ 	̧កº និភ័យÅ ប មធ្យ ម និងខ្ព ស់D យ

¡្អ 	ក§ើដំ� ក់� លអភិវឌ្ឍ ន៍�	ផ្ន ត់គំនិតរបស់ពួកè	។ ?	 សិនÆើM គរយv	ល3�  ក់ចំ1	 ុមº និភ័យ

ខ្ព ស់ � ន់¤	ខ្ព ស់Ç ះ?	 / ជនក៏� ន់¤	O យរង9	 :វè	ជួញដូរ bើយក៏� ន់¤	9	 :វ� រអន្ត . គមន៍¶�  ំង

/ ងមុនv	រ។

� រÃ	ង¹	កM ពO យរង�	  ះ� រÃ	ង¹	កM ពO យរង�	  ះ
� រកំណត់ក¦	 ិតM ពO យរង�	  ះនិង� រ�	 ៀប�ៀបរz ងចំ 	̧កខុសៗµN  � រកំណត់ក¦	 ិតM ពO យរង�	  ះនិង� រ�	 ៀប�ៀបរz ងចំ¸	កខុសៗµN  

D យ�	 ើ�	  ស់ពិន្ទ ុ KAP D យ�	 ើ�	  ស់ពិន្ទ ុ KAP 

 សន្ទ ស្ស ន៍ KAP ទូC និង� រÃ	ង¹	កº និភ័យសន្ទ ស្ស ន៍ KAP ទូC និង� រÃ	ង¹	កº និភ័យ
សន្ទ ស្ស ន៍ KAP ( ទូÅ ំង1	 ុមÅ ំងបីពិត/ �	 QៀងµN  � ស់� ះបី/ Å ប/ ងបន្ត ិចបន្ត ួចចំì ះ

1	 ុមO យរង�	  ះv	លE ន 102 ក៏D យ។z ច�  ស់� ស់� M គ¨	 ើន�	អ្ន កv	ល] 	 ៀម�្វ ើចំ� ក

�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ព( ¤	> ច?	 ឈមនឹងº និភ័យ។ ដូò្ន 	ះឥរិ� បថ�្វ ើចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិ-

M ពក¦	 នឹងអនុវត្ត K ម� ស់។ ទីពីរ� ររួចផុតពីI	ªៀនជូរចត់�	អំ�ើជួញដូរមិន� 	ន/ បទពិÿ ធន៍

មួយiើយ bើយអតីតជនរង�	  ះ/ ¨	 ើន( ¤	?	 ឈមនឹងº និភ័យ។លទ្ធ ផល=	ះគឺ� ?	 û	ល 

60 ( ក្ន ុង1	 ុមនីមួយៗ> ចô ត់ទុក� / º និភ័យខ្ព ស់ bើយពិត/ 9	 :វ� រអន្ត . គមន៍ទប់\្ក  ត់v	ល 

កំណត់¬ ល ចំì ះê	 ប់ចំ¸	កÅ ំងបី។

� ទ/ô ស ៎� រយល់ដឹង�	

/ និច្ច � ល� រអនុវត្ត មិន3�  ប់

វិជ ្ជ E ន> កប្ប កិរិ� អវិជ ្ជ E ន

� រÃ	ង¹	កº និភ័យ� រÃ	ង¹	កº និភ័យ សន្ទ ស្ស ន៍ KAPសន្ទ ស្ស ន៍ KAP
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សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម?	 / \ �សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម?	 / \ �	 ្ត 	 ្ត 
សន្ទ ស្ស ន៍ KAP > ច�	 ើ�	  ស់Qើម្ប ី�	 ៀប�ៀបរz ងចំ¸	កÅ ំងបីv	លក្ន ុងករណី=	ះ� ក់ព័ន្ធ នឹង

> យុនិង�	ទ។សន្ទ ស្ស ន៍ KAP E នក¦	 ិតÅ ប/ ងមួយចំនួនសw	  ប់�	 ្ត ីÆើ�	 ៀប�ៀប/ មួយបុរស     

និងE នន័យ� �	 ្ត ី/ មធ្យ មO យរង�	  ះ/ ង ។ ពុំE នគំរូពិត�	  កដ( ទូÅ ំង> យុ1	 ុមiើយផ្ទ ុយ 

មកវិញM ពO យរង�	  ះE នក¦	 ិតÅ បD យមិនគិតពី> យុ។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

ក¦	 ិតវប្ប ធម៌� ន់¤	ខ្ព ស់Ç ះសន្ទ ស្ស ន៍ KAP ក៏� ន់¤	ខ្ព ស់v	រ ។ ទំ© ក់ទំនង=	ះ9	 :វ� នបdÈ  ក់

( ក្ន ុង� រសិក<  មួយចំនួន� លពីអតីត� លbើយ� នគូសបdÈ  ក់អំពី\ រសំ¶ ន់�	� រអប់រំនិងវិធី             

v	ល� រអប់រំរួមចំ¸	ក( ក្ន ុង� រ?	 យុទ្ធ ?	 æ ំងនឹងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។ពិន្ទ ុសន្ទ ស្ស ន៍ KAP � ន់¤	

Å ប9	 :វ� នរក�ើញ( ក្ន ុងចំ× មអ្ន កv	ល�្វ ើកិច្ច � រផ្ទ ះបុ៉ó្ត 	គE�  តE នក¦	 ិតតិចតួច។ � រ�É  ត

/ គន្ល ឹះសw	  ប់អន្ត . គមន៍© �	លអ© គតគួរ¤	�្វ ើiើង( K ម\ � v	លE នសិស្ស ក¦	 ិតបឋម-

សិក<  ។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

សន្ទ ស្ស ន៍ KAPសន្ទ ស្ស ន៍ KAP
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សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម\Ò  នM ព5	ដ្ឋ កិច្ច សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម\Ò  នM ព5	ដ្ឋ កិច្ច 
ដូចv	ល� នកំណត់( ក្ន ុង?	 វត្ត ិ5	ដ្ឋ កិច្ច អតីតជនរង�	  ះ/ មធ្យ ម?	 ឈមមុខនឹងក¦	 ិតធ្ង ន់ធ្ង រ

�	� រលំ� ក¡្ន 	ក5	ដ្ឋ កិច្ច Æើ�	 ៀប�ៀបនឹងអ្ន កO យរង�	  ះ និងជនចំ� ក�	 កុv	លវិល9	 ឡប់។

� ក់ព័ន្ធ នឹងអត្ត សd្ញ  ណ1	 ី1	  និង\Ò  នM ពសង្គ ម5	ដ្ឋ កិច្ច  សន្ទ ស្ស ន៍ KAP ខ្ព ស់/ ងមួយចំនួន សw	  ប់     

អ្ន កv	លE នជីវM ពធូរ3 រ/ ង ។ ប៉ុó្ត 	គE�  តE នតិចតួច� ស់bើយបO�  ញ� សូច© ករÅ ំង=	ះ      

> ចមិន� 	ន/ សូច© ករv	លល្អ សw	  ប់M ពO យរង�	  ះ�É  ល់iើយ។

កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ីនិងM ពê	 ប់�	  ន់�	ទិន្ន ផល�	 ូវE នទំ© ក់ទំ© ក់� ន់¤	¶�  ំង/ មួយសន្ទ ស្ស ន៍ KAP 

bើយE នមុខO រ/ សូច© ករ� ន់¤	?	 5ើរសw	  ប់M ពO យរង�	  ះv	ល> ចÖើតiើង។ខណៈ

v	លមិន� 	ន/ លក្ខ ខណ¢ 3 © កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី> ចរួមចំ¸	ក( ក្ន ុង� ររក<  សន្ត ិសុខ5្ប ៀងលុះ%	  ¤	

ទិន្ន ផលទទួល� នê	 ប់�	  ន់។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

អតីតជនរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ ជនចំ� ក�	 ុក
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សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម� របO�  ញពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម� របO�  ញពីអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
អន្ត . គមន៍§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ពីមុន� ន�្វ ើ� យE នឥទ្ធ ិពលមួយចំនួន�៉ ង/ ក់õ្ត 	ងD យ

© ំមកនូវសន្ទ ស្ស ន៍ KAP រហូតដល់?	 û	ល 115-116 ។ គE�  ត=	ះធំបុ៉ó្ត 	E នកó្ល 	ងសw	  ប់¥	លម្អ  ។          

បុ៉ó្ត 	� រ\Ù  ល់អ្ន កv	ល� ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកទំនង/ មិន© ំ� យE នឥទ្ធ ិពលវិជ្ជ E នiើយ ។ ដូច            

v	ល� នបdÈ  ក់រួចbើយបទពិÿ ធន៍�	ចំ� ក�	 ុកD យសុត្ថ ិM ពឬ� រជួញដូរមិន© ំ� យE ន

� រអនុវត្ត ចំ� ក�	 ុកD យសុវត្ថ ិM ពD យស្វ ័យ?	 វត្ត ិ�	។ D យ\ រជនចំ� ក�	 ុក/ ¨	 ើនពឹង

¡្អ 	ក§ើដំបូ©�  នពីជនចំ� ក�	 ុកពីមុនៗ �ើបគួរ¤	ពិô រ� §ើ� រអប់រំជនចំ� ក�	 ុកពីមុនៗ

D យ\ រz > ចស°	  ច� ននូវឥទ្ធ ិពលប©É  ប់បន្ស ំC §ើជនចំ� ក�	 ុក§ើកដំបូង។

សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម& 	ត្ត សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម& 	ត្ត 
D យពិនិត្យ §ើសន្ទ ស្ស ន៍ KAP ( ទូÅ ំងប�្ខ  & 	ត្ត ពំុE នគE�  តµN  ¶�  ំងiើយbើយដូò្ន 	ះអ្ន កÅ ំង

G យv	ល> ចនឹងព  ̄ � ម�្វ ើចំ� ក�	 ុកE នក¦	 ិត�	M ពO យរង�	  ះ�	 QៀងµN  D យពំុគិត

ពី� Ëើពួកè	មកពីទី� iើយ ។ � រវិM គ=	ះ> ចអនុវត្ត 9	 ឹម9	 :វសw	  ប់¤	ចំ¸	កអ្ន កO យរង    

�	  ះ សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះv	លគំរូវិM គតូច¶�  ំង។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

មូលgh  ន៖អ្ន កO យរង�	  ះ  n=700 

\Ù  ល់អ្ន កv	ល� ន�ើ្វ ចំ� ក�	 ុក\Ù  ល់អ្ន កv	ល� ន�ើ្វ ចំ� ក�	 ុក
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សន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម& 	ត្ត វិស័យសន្ទ ស្ស ន៍ KAP K ម& 	ត្ត វិស័យ

( ទូÅ ំងវិស័យសន្ទ ស្ស ន៍ KAP ក៏E នគE�  តតូចផងv	រ ។ ចំ¸	ក “�្ស 	ង�ៀត” E នពិន្ទ ុខ្ព ស់/ ង 

បន្ត ិចនិងរួមបញ្ច ូលវិស័យ© © ដូច/ ដឹកជញ ្ជ ូនហិរញ ្ញ វត្ថ ុនិងរgh  ភិ� ល ។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀត� រវិM គ=	ះ

> ចអនុវត្ត 9	 ឹម9	 :វសw	  ប់¤	ចំ¸	កអ្ន កO យរង�	  ះសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់និង

អតីតជនរង�	  ះv	លគំរូវិM គតូច¶�  ំង។

មូលgh  ន៖អ្ន កO យរង�	  ះv	លកំពុង�្វ ើ� រ 
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?	 �	ទមុខO រ> កប្ប កិរិ� ចំនួនពីរ?	 �	ទមុខO រ> កប្ប កិរិ� ចំនួនពីរ
 

> កប្ប កិរិ� គឺ/ ?	 តិកម្ម អំ× យផល ឬមិនអំ× យផល  ចំì ះ� រ�្វ ើអន្ត . គមន៍ពិ5	ស ឬ 

បd�   ចំបងៗv	ល9	 :វD ះ�	  យ > កប្ប កិរិ� > ចវិជ្ជ E ន ឬអវិជ្ជ E ន បុ៉ó្ត 	មនុស្ស ¤	មួយក៏> ចE ន

� រប៉ះទង្គ ិច ឬមិនច�  ស់� ស់ផងv	រ E នន័យ� ពួកè	( �	លដំ� លµN  E នÅ ំង> កប្ប កិរិ�  

វិជ ្ជ E ន និងអវិជ្ជ E នចំì ះ� រ�្វ ើអន្ត . គមន៍។

E នមុខO រឥរិ� បថចំនួនពីរគឺបទgh  នសង្គ មនិងគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន។ បទgh  នសង្គ មគឺ/ ?	 �	ទ

> កប្ប កិរិ� v	លïើងបO�  ញQើម្ប ីជួយបO�  ញនូវលក្ខ ណៈរបស់ïើងនិងv	ល> ច�្វ ើ� យïើង

E ន> រម្ម ណ៍ល្អ ̂ 	  ះïើង� នបdÈ  ក់អំពីអត្ត សd្ញ  ណរបស់ïើង។ D យ\ រb	តុផល=	ះ> កប្ប -

កិរិ� របស់ïើងគឺ/ ¡្ន 	កមួយ�	អត្ត សd្ញ  ណរបស់ïើងbើយជួយïើង� យ� នដឹងK មរយៈ� រ

បO�  ញអំពី> រម្ម ណ៍ជំ=ឿនិងគុណត{្ល 	របស់ïើង។

មុខO រ�្ស 	ង�ៀត�	> កប្ប កិរិ� គឺគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន bើយសំ ដល់� រE ន> កប្ប កិរិ�           

v	ល� រ� រ5	ចក្ត ី� ្ល 	ថ្ន ូរ�É  លខ់្ល ួនរបសï់ើង ឬv	លបdÈ  ក់b	តុផលចំì ះសកម្ម M ពv	ល�្វ ើ� យ 

ïើងE ន> រម្ម ណ៍�្វ ើខុស។បុគ្គ លv	លE ន> កប្ប កិរិ� � រ� រ> ចនិ� យ� ៖ “ខ្ញ ុំមិនខ្វ ល់ មិនE ន

\ រសំ¶ ន់ចំì ះខ្ញ ុំ�	...”។ > កប្ប កិរិ� វិជ្ជ E នចំì ះខ្ល ួនïើងE នមុខO រ� រ� រ( ក្ន ុង� រជួយ

ïើងQើម្ប ីរក<  គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន។

គំនិតមូលgh  ន( ពី³	  យវិធី\ �	 ្ត មុខO រគឺ� > កប្ប កិរិ� ជួយបុគ្គ លEN  ក់� យ�្វ ើ� រស¦	 ុះ-

ស¦	 xលរz ងត¦	 :វ� រ¶ ងក្ន ុង�	� របO�  ញ�É  ល់ខ្ល ួនរបស់ពួកè	 (បទgh  នសង្គ ម) និង� រ� រ� រ             

(គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន) ។ D យ\ រកK�  =	ះ លក្ខ ណៈ�	\ រE ន\ រសំ¶ ន់ 	̂  ះ�  \ រមួយ> ច    

បង្ក � យE នក¦	 តិខុសៗµN  �	> រម្ម ណ៍សw	  ប់មនុស្ស ខុសៗµN   ។ ដូច=	ះវិធីv	លល្អ សw	  ប់ មនុស្ស      

EN  ក់មិន�	  កដ� ល្អ សw	  ប់មនុស្ស Å ងំអស់iើយ។

ទំហំទិដ្ឋ M ពពីរ៖បទgh  នសង្គ ម និងគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួនទំហំទិដ្ឋ M ពពីរ៖បទgh  នសង្គ ម និងគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន

� រz ស់�	ង> កប្ប កិរិ� > ចô ត់/ ទំហំទិដ្ឋ M ពពីរគឺបទgh  នសង្គ ម និងគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន។  > -

កប្ប កិរិ� ( ក្ន ុងទំហំទិដ្ឋ M ពÅ ំងពីរ=	ះ> ចអវិជ្ជ E ន ឬវិជ្ជ E ន។ សw	  ប់ទំហំទិដ្ឋ M ពបទgh  ន          

សង្គ មមនុស្ស > ចô ត់�N  ក់� E នបុª	វិនិច្ឆ ័យ ឬM ពអត់� នតិចឬ  េ�ើ	 ន។ ចំì ះគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន

ជំ=ឿស៊ុបជំ=ឿស៊ុប
� រយល់ដឹង� ន់¤	សីុជ+	  និង� រ�	 ៀប�ៀប> កប្ប កិរិ� រz ង1	 ុមO យរង�	  ះ� រយល់ដឹង� ន់¤	សុីជ+	  និង� រ�	 ៀប�ៀប> កប្ប កិរិ� រz ង1	 ុមO យរង�	  ះ

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ។KAPជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ។KAP  

បទgh  នសង្គ មបទgh  នសង្គ ម
“លក្ខ ណៈមុខE ត់ក្ន ុងសង្គ មលក្ខ ណៈមុខE ត់ក្ន ុងសង្គ ម

v	លមនុសុ្ស ចង់� នv	លមនុសុ្ស ចង់� ន”

គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួនគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន
“\Ò  នM ព> រម្ម ណ៍\Ò  នM ព> រម្ម ណ៍

v	លមនុស្ស ចង់� នv	លមនុស្ស ចង់� ន”
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� ក់ព័ន្ធ នឹងលក្ខ ណៈ�	� របដិ5	ធឬÆើកចំហចំì ះបd�  ។

 E ៉ ́ 	 ិចជំ=ឿស៊ុបE ៉ ́ 	 ិចជំ=ឿស៊ុប

ទំហំទិដ្ឋភាពទាំងពីរជួយបង្កើតម៉ាទ្រិចជំនឿ                     

សុ៊ប� រពិពណ៌© #	  ហ្វ ិក�	ផ្ន ត់គំនិតទូC បំផុត

v	លÖើតE ន។ អ្ន កE នមតិµ ំ´	 គឺÆើកចំហនិង

យល់ពីអំ�ើជួញដូរ ( �	លv	លអ្ន ក§ើក�	ង

� សE នលក្ខ ណៈផ្ទ ុយµN  �	 ឡះ ។ មតិអ្ន ក                

> ណិត> សូរមិនទំនង/ �្វ ើសកម្ម M ព�	 D យ

\ រពួកè	ក៏ស្ថ ិត( ក្ន ុង\Ò  នM ពបដិ5	ធv	រ។

បុ៉ó្ត 	អ្ន ករិះគន់Æើកចំហ សw	  ប់� រពិM ក<  �	ក 

_	ក¤	E នមតិអវិជ្ជ E នពីអំ�ើជួញដូរ។ គួរចំ� ំ 

�  E ៉ ́ 	 ិចជំ=ឿស៊បុមិន� 	ន/ ¡្ន 	ក�	           D យ\ រ 

ផ្ន ត់គំនិតមនុស្ស  > ចÃ	ង¹	ក/ ធម្ម / តិC ក្ន ុង   

ចតុM គមណ¢ លបួន។

លទ្ធ ផលE ៉ ́ 	 ិចជំ=ឿស៊ុបលទ្ធ ផលE ៉ ́ 	 ិចជំ=ឿស៊ុប

អ្ន កO យរង�	  ះអ្ន កO យរង�	  ះ

ក្ន ុងចំ× ម1	 ុមអ្ន កO យរង�	  ះ  ( ក្ន ុង           

?	 �	សកម្ព ុ/  ជំ=ឿស៊ុបv	លទូC បំផុតផ្ស ំiើង

D យអ្ន ករិះគន់តិច/ ងអ្ន ក§ើក�	ង� ស។/ 

ថ្ម ីម្ត ង�ៀត មÇ ស�្ច 	ត© បO�  ញ� ?	 �	ទ\ រ

មិន> ចដំ«ើរ� រល្អ Ç ះ�	 បុ៉ó្ត 	E នលក្ខ ណៈ

?	 5ើរ/ ងក្ន ងុ� រ�	 ើម�  ̄ � យ¡្អ 	ក§ើភ័ស្ត Kុ ង

/ មួយនឹងអំណះអំ� ង/ ក់� ក់ v	លបO�  ញ

ពីមូលb	តុv	លមនុស្ស រងនូវº និភ័យ និង9	 :វ 

� រ� រខ្ល ួនរÆៀប� ។

លទ្ធ ផលសw	  ប់អ្ន កO យរង�	  ះ
� រ��  ស់ប្ត ូរស��  នុពល

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ករិះគន់

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

អ្ន ក§ើក�	ង� ស

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ករិះគន់

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

អ្ន ក§ើក�	ង� ស

វិជ ្ជ E នវិជ ្ជ E នអវិជ ្ជ E នអវិជ ្ជ E ន

បុª	វិនិច្ឆ ័យបុª	វិនិច្ឆ ័យ

� របដិ5	ធ� របដិ5	ធ

អតឱ់នអតឱ់ន

ÆើកចំហÆើកចំហ

បទgh  នសង្គ មបទgh  នសង្គ ម

គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួនគុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល ួន
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ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់

( ក្ន ុងចំ× ម1	 ុមជនចំ� ក�	 ុកE នសុវត្ថ ិ-

M ពក្ន ុង?	 �	សកម្ព ុ/ ជំ=ឿស៊ុបv	លទូC បំផុតផ្ស ំ

iើងD យអ្ន ករិះគន់។ / ថ្ម ីម្ត ង�ៀតមÇ ស�្ច 	ត-

© បO�  ញ� ?	 �	ទ\ រ> ចមិនដំ«ើរ� រល្អ Ç ះ

�	បុ៉ó្ត 	?	 5ើរ/ ងÆើ�	 ើ�	  ស់ម�  ̄ � យ¡្អ 	ក§ើ

ភ័ស្ត ុK ង។ អ្ន ករិះគន់នឹងE នឆន្ទ ៈ\�  ប់និងពិM ក<  

�	ក_	ក ប៉óុ្ត 	ចង់��  យ/ អ្ន កចូលរួមសកម្ម ( ក្ន ុង

� រពិM ក<  �	ក_	ក។

អតីតជនរង�	  ះអតីតជនរង�	  ះ

អតីតអ្ន ករង�	  ះ E ន> កប្ប កិរិ� �	 QៀងµN  

នឹង1	 ុមអ្ន កO យរង�	  ះ v	លផ្ស ំiើងពីអ្ន ករិះគន់

និងអ្ន ក§ើក�	ង� ស។ ទំហំទិដ្ឋ M ពបុª	វិនិច្ឆ ័យ

E នសM ព¶�  ំង��  bើយ¸	© ំ� ម�  ̄ � យ¡្អ 	ក

§ើភ័ស្ត ុK ងដំ«ើរ� រ� ន?	 5ើរបំផុត។\ រ3 តុ

�	� របដិ5	ធE ន\ រសំ¶ ន់� ស់Qើម្ប ី� រ� រ

គុណត{្ល 	�É  ល់ខ្ល នួ ។ � រ�	 ើ�	  ស់អតីតជនរង�	  ះ

កាលពីអតីតកាលជាអ្នកនិយាយអាចដំណើរការ 

� នល្អ ។

ê	 ប់¡្ន 	កÅ ំងអសê	 ប់¡្ន 	កÅ ំងអស់
 

� រ�	 ៀប�ៀប1	 មុÅ ងំបី=	ះ / ភ័ស្ត Kុ ងបO�  ញ

� អតីតជនរង�	  ះ បO�  ញពីមធ្យ មM គក¦	 ិត�	

� របដិ5	ធខ្ព ស់/ ងv	លមិនE ន� រMú  ក់�្អ ើល�	

� ះបី/ ពួកè	3�  ប់ឆ្ល ង� ត់ក៏D យ ។ កK�  កំណត់

E នក¦	 ិតបុª	វិនិច្ឆ ័យ¶�  ំង/ ង។ដូò្ន 	ះE នត¦	 :វ� រ

សw	  ប់ម�  ̄ � យអនុវត្ត �É  ល់Qើម្ប ី�្វ ើអន្ត . គមន៍

§ើអំ�ើជួញដូរមនុស្ស ។

អ្ន កO យរង�	  ះ
ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់
អតីតជនរង�	  ះ

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ករិះគន់

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

អ្ន ក§ើក�	ង� ស

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ករិះគន់

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

អ្ន ក§ើក�	ង� ស

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ករិះគន់

Æើកចំហ

បុª	វិនិច្ឆ ្្័យ

� របដិ5	ធ

M ពអត់� ន

អ្ន ក§ើក�	ង� ស

លទ្ធ ផលសw	  ប់អតីតជនរង�	  ះ
� រ��  ស់ប្ត ូរស��  នុពល

លទ្ធ ផលសw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុក
� រ��  ស់ប្ត ូរស��  នុពល
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� រអនុវត្ត យុទ្ធ \ �	 ្ត ទំ© ក់ទំនង� រអនុវត្ត យុទ្ធ \ �	 ្ត ទំ© ក់ទំនង

អ្ន កE នមតិµ ំ´	 អ្ន កE នមតិµ ំ´	 

អ្ន ករិះគន់អ្ន ករិះគន់

អ្ន ក> ណិត> សូរអ្ន ក> ណិត> សូរ

អ្ន ក§ើក�	ង� សអ្ន ក§ើក�	ង� ស

មួយ¡្ន 	កធំ�	អ្ន កE នមតិµ ំ´	 បO�  ញពី\Ò  នM ពល្អ បំផុត v	លE ន

ស��  នុពលក្ន ងុ� រក\ ងផ្ន ត់គំនិតវិជ្ជ E នv	លE ន�	  ប់។ E នស��  - 

នុពលល្អ សw	  ប់� រនិ� យពីE ត់មួយC E ត់មួយនិង� រជះឥទ្ធ ិពល

K មរយៈយុទ្ធ © � រពី�N  ក់³	  មបំផុត។ មនុស្ស v	ល� ក់ព័ន្ធ ��  យ/ ` 	

គូអនុវត្ត ។

ទទួលយកបd�            បុ៉ó្ត 	នឹងបដិ5	ធ� E នបទgh  នសង្គ មv	ល9	 :វឲ្យ 

E ន� រ¬ រព ។  E ន\ រសំ¶ ន់ក្ន ុង� រចូលរួមក្ន ុងកិច្ច ពិM ក<  �	ក_	ក 

\Ò  ប© និងបដិ5	ធ/ មួយនឹងតក្ក M ព / / ងគំនិតមÇ ស�្ច 	ត© ។

� រv	ល( ក្ន ុង\Ò  នM ពបដិ5	ធ   ឬE ន> រម្ម ណ៍� បd�  នឹង� ន់¤	      

រីកធំរហូតដល់មិន> ច�្វ ើអ្វ ី� ន។ � របO�  ញមÇ ស�្ច 	ត© នឹងដំ«ើរ

� រ� នល្អ ( ទី=	ះ / មួយនឹង� រសង្ក ត់ធ្ង ន់§ើ “� រ�្វ ើÃ	ប=	ះគឺ9	 ឹម 

9	 :វ” ។ E ន\ រសំ¶ ន់ក្ន ុង� រកEe  ត់រ© ំងE នស��  នុពល� រពិត ឬ      

�	 Iើ�	 {	Qើម្ប ីជំរុញ� រ�្វ ើសកម្ម M ព។

គឺ/ 1	 ុមv	លទូC បំផុត និងពិ� កê	 ប់ê	 ងបំផុត។ផ្ទ ុយពីអ្ន ក> ណិត

> សូរ� របO�  ញមÇ ស�្ច 	ត©  ទំនង/ មិនដំ«ើរ� រ�	( ទី=	ះ         

ជំនួស� យចំណុច=	ះô ំ� ច់អំនះអំ© ង?	 កបD យតក្ក M ពនិង¡្អ 	ក

§ើភ័ស្ត ុK ង។
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å្ស 	ចO�  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់និងគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់និងគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យ
សកម្ម M ពv	លអនុវត្ត ឬមិនអនុវត្ត v	ល> ច�្វ ើ� យជនចំ� ក�	 ុក?	 ឈមនឹងសកម្ម M ពv	លអនុវត្ត ឬមិនអនុវត្ត v	ល> ច�្វ ើ� យជនចំ� ក�	 ុក?	 ឈមនឹង

º និភ័យ�	អំ�ើជួញដូរ។ º និភ័យ�	អំ�ើជួញដូរ។ 

ជំº នå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ជំº នå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់

Qើម្ប ីកំណត់គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យv	លE នស��  នុ

ពល å្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់សw	  ប់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

9	 :វបំÃ	ក/ �	  ំជំº នសំ¶ ន់ៗ ô ប់K ំងពី�	ល

v	លមនុស្ស EN  ក់� នដឹងពីឱ� ស� រO ររហូតC 

ដល់ចំណុចv	លពួកè	� នC ដល់¬ ល  ។ 

D យÃ	ង¹	កដំ«ើរ� រ ឲ្យ E នM ពO យ�	 ួល

សw	  ប់អតីតជនរង�	  ះក្ន ុង� រចងô ំ និងបr្ក ើត

/ បរិបទនូវអ្វ ីv	ល� នÖើតiើង ។ គួរចំ� ំ�  

ខណៈv	លបទពÿិ ធន៍របស់អតីតជនរង�	  ះ             

> ចខុសµN  ពីករណីមួយC ករណីមួយ�ៀត ជំº ន

Å ំង�	  ំ> ច�	 ើ�	  ស់/ \ មញ ្ញ  / ជំនួយ 	̧© ំ

v	ល��  ត§ើ� រពិM ក<   §ើគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យ 

ស��  នុពល និងវិ\ លM ពv	លគន្ល ឹះបង្ក > ចអនុ-

វត្ត � ន( ក្ន ុងករណីនីមួយៗ។ ជំº នគន្ល ឹះបង្ក º -

និភ័យ9	 :វ� នបr្ក ើតD យ¡្អ 	ក§ើអ្វ ីv	ល� នªៀន

( �	លសEÝ  សន៍/ មួយM គី� ក់ព័ន្ធ �្ស 	ងៗµN   និង 

អ្ន កជំ© ញ ¡្ន 	ក?	 យុទ្ធ ?	 æ ំងអំ�ើជួញដូរមនុស្ស 

( ក្ន ុងដំ� ក់� ល “ទិដ្ឋ M ពអំ�ើជួញដូរ” ។

គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យស��  នុពលគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យស��  នុពល

គួរចង្អ ុលបO�  ញ� � រz ស់�	ងគន្ល ឹះបង្ក º និភ័យស��  នុពលមិនê	 បដណ្ណ ប់� នê	 ប់គន្ល ឹះបង្ក º -

និភ័យស��  នុពលv	លE នÇ ះ�	 ។ ( �	លសEÝ  សន៍អតីតជនរង�	  ះ9	 :វពិô រ� ពីលក្ខ ខណ¢    

និង\Ò  នM ពសុខM ពរបស់ពួកè	ដូò្ន 	ះbើយô ំ� ច់9	 :វ3 © � បទសEÝ  សន៍មិនE នរយៈ�	លយូរ

�	ក�	 ។ បុ៉ó្ត 	E នជំ=ឿ�៉ ង¶�  ំង��  � គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យសំ¶ ន់M គ¨	 ើន9	 :វ� នរួមបញ្ច ូល/ មួយ

នឹងពត៌E នលម្អ តិê	 ប់�	  ន់Qើម្ប ីទទួល� នរូបM ពច�  ស់� ស់�	កK�  º និភ័យv	លរួមចំ 	̧ក 	̈ ើន

ក្ន ុងអំ�ើជួញដូរ�ៀបនឹងចំ� ក�	 ុក?	 កបD យសុវត្ថ ិM ព។

ដឹងពឱី� ស� រO រដឹងពឱី� ស� រO រ

�	  វ�	  វព័ត៌E ន�	  វ�	  វព័ត៌E ន

ស°	  ចចិត្ត � C ស°	  ចចិត្ត � C 

ªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរ

C ដល់¬ ល C ដល់¬ ល 
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Ëើពួកè	� នដឹងពឱី� ស� រO រD យរÆៀប� Ëើពួកè	� នដឹងពីឱ� ស� រO រD យរÆៀប� 

E នM ពច�  ស់� ស់និងមិនMú  ក់�្អ ើល�	�  ជនជំ� ក�	 ុកE នសុវត្ថ ិM ពពឹង¡្អ 	ក§ើព័ត៌E ន

v	ល� នមកពី\ ច់ü តិ 	̈ ើន/ ង( �	លv	លអតីតជនរង�	  ះ> ចE នឱ� ស 	̈ ើន ក្ន ងុ� រទទួល

� នព័ត៌E នពីMN  ក់O រឬI	ខ្យ ល់ ។ បុ៉ó្ត 	E នM ព9	 xតសុីµN  bើយ=	ះគឺ/ អ្វ ីv	ល�្វ ើ� យE នអំ�ើ      

ជួញដូរមនុស្ស  ។ វិធីមួយក្ន ុង� រ?	 æ ំងនឹងបd�  =	ះគឺõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ ។ D យមិន> ចទទួល

� ន?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ ឬសូម្ប ី¤	ទូរស័ព្ទ ចល័ត ចំណុច=	ះ> ច/ បd�  ?	 ឈមសw	  ប់មនុស្ស /                   

ពិ5	ស?	 សិនÆើអ្ន កÇ ះE នវ័យÖ្ម 	ងbើយខ្វ ះ� រអប់រំ។
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�	 ើ�	  ស់MN  ក់O រឬI	ខ្យ ល់�	 ើ�	  ស់MN  ក់O រឬI	ខ្យ ល់

អតីតជនរង�	  ះក៏�	 ើ�	  ស់I	ខ្យ ល់ផងv	រ�ៀបនឹង  ២២% �	ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។

/ ថ្ម ីម្ត ង�ៀត=	ះមិន� 	ន/ ªឿងMú  ក់�្អ ើលÇ ះ�	 បុ៉ó្ត 	ជួយក្ន ុង� ររំ§	ចនូវទស្ស នៈ� អំ�ើជួញដូរ   

> ចÖើតiើង� ះបី/ µ �  នI	ខ្យ ល់ក៏D យ។

 

� នជួប/ មួយI	ខ្យ ល់� នជួប/ មួយI	ខ្យ ល់

( ក្ន ុង� រពិនិត្យ Iើលឯក\ រiើងវិញ E នភ័ស្ត ុK ងខ្ល ីៗQើម្ប ី̧ 	© ំ�  I	ខ្យ ល់មិន¤	ង¤	             

បO�  ញមុខរបស់è	Ç ះ�	bើយរស់( � ក់ខ្ល ួន ។ � ះ/ �៉ ង� ក៏D យE នភ័ស្ត ុK ងតិចតួច       

Qើម្ប ីµ ំ´	 មតិ=	ះD យ\ រÅ ំងជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ� នជួប/    

មួយI	ខ្យ ល់( ê	 ប់ករណីÅ ំងអស់v	លE នI	ខ្យ ល់� ក់ព័ន្ធ ។

មូលgh  ន៖ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ

� ទ/
ô ៎ស
50%

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

មូលgh  ន៖� ន�ើញ TIP K មទូរទស្ស ន៍ក្ន ុងរយៈ�	ល ៤ ស��  ហ៍ចុង³	  យ

� ទ/

ô ៎ស
22%

្រ បភពព័ត៌E ន្រ បភពព័ត៌E ន

\ ច់ü តិ មិត្ត ិភក្ក ិ ឬអ្ន កជិត¶ ង MN  ក់O រ ឬI	ខ្យ ល់ ?	 ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផ<  យ ខិត
ប័ណ្ណ  �É  ំងរូបM ព

អតីតជនរងG�  ះជនចំz ក!� ុក]�លវិលµ� ឡប់

100

80

60

40

20

0
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I	ខ្យ ល់v	ល� ន�	  ប�់�  ះទីMN  ក់O ររបស់ខ្ល ួនI	ខ្យ ល់v	ល� ន�	  ប់��  ះទីMN  ក់O ររបស់ខ្ល ួន

I	ខ្យ ល់> ច/ ជនឆí កbើយចំណុចមួយv	លè	�្វ ើÇ ះគឺមិនបO�  ញ��  ះទីMN  ក់O រv	លè	

�្វ ើ� រ� យiើយ។ក្ន ុងករណីជួញដូរមនុស្ស � រអនុវត្ត Ã	ប=	ះ��  យC / លក្ខ ណៈ?	 ព័ន្ធ ( �	ល

v	ល�	 ៀប�ៀបបទពិÿ ធ�	ជនចំ� ក�	 កុv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ។ / ម�  ̄ � យ

�ៀសz ង��  ះទីMN  ក់O រគួរ¤	/ សំណ,រចម្ប ងv	ល9	 :វសួរ។

I	ខ្យ ល់v	លផ្ត ល់b 	 ឿង§ើកទឹកចិតI	ខ្យ ល់v	លផ្ត ល់b 	 ឿង§ើកទឹកចិត្ត ្ត 

� រសEÙ  ល់v	លគួរ� យô ប់> រម្ម ណ៍Ç ះ គឺ� មិនសូវ/ E ន� រ�	 ើ�	  ស់b 	 ឿង§ើកទឹកចិត្ត 

D យទូលំទូ� យដូចv	លè	� នសង្ស ័យÇ ះ�	។ E ន¤	អតីតជនរង�	  ះមួយក្ន ុងចំ× ម�	  ំ  

© ក់បុ៉×ß  ះ� ននិ� យ�  I	ខ្យ ល់� នផ្ត ល់b 	 ឿង§ើកទឹកចិត្ត ។ � ះ/ �៉ ង� ក៏D យ( �	ល

E ន� រផ្ត ល់/ b 	 ឿង§ើកទឹកចិត្ត > ច/ � របO�  ញ�  I	ខ្យ ល់មិន� 	ន/ មនុស្ស v	លគួរ� យទុក  

ចិត្ត Ç ះ�	។

មូលgh  ន៖អ្ន កv	ល�	 ើ�	  ស់I	ខ្យ ល់

� ទ/
ô ៎ស
100%

� ទ/
ô ៎ស
100%

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

មូលgh  ន៖អ្ន កv	ល�	 ើ�	  ស់I	ខ្យ ល់

� ទ/ô ៎ស
48%

� ទ/ô ៎ស
17%

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ
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õ្វ 	ងរកដំបូ©�  នអំពី� រO រõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នអំពី� រO រ

ដូចv	ល� នគូសបdÈ  ក់ពី¶ ងQើម � រõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ អំពី� រO រគួរ/ លក្ខ ណៈទីពីរ            

បុ៉ó្ត 	=	ះមិន� 	ន/ ករណីÇ ះ�	។ តិច/ ងEN  ក់( ក្ន ុងចំ× មអតីតជនរង�	  ះបួន© ក់� ន�្វ ើដូច

=	ះ Æើ�ៀបនឹង ៦០%  សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។ កK�  មួយ�ៀតÇ ះគឺ � រពឹង¡្អ 	ក 

§ើមិត្ត ភក្ត ិ\ ច់ü តិ និងទីMN  ក់O រ1	 ើសªីសបុគ្គ លិក ។ Å ំង=	ះ> ចមិន� 	ន/ ?	 ភពv	លល្អ បំផុត

Qើម្ប ីសួរនិងបO�  ញ� E នត¦	 :វ� រô ំ� ច់ក្ន ុង� រ�្វ ើ� យE នព័ត៌E នគួរ� យទុកចិត្ត v	ល> ចរក

� ន។

� នសួររកព័ត៌E នអំពី� រO រ� នសួររកព័ត៌E នអំពី� រO រ

Å ំងជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និងអតីតជនរង�	  ះ� នសួរព័ត៌E នអំពី� រO រ( ក្ន ុង           

ករណីM គ¨	 ើន។ � ះ/ �៉ ង� ក៏D យអតីតជនរង�	  ះសួរ/ មធ្យ មនូវសំណ,រមួយចំនួនbើយ

អ្ន កមួយចំនួន�ៀតសួរអំពីចំនួនd៉ ង�្វ ើ� រ និង> សយgh  នកó្ល 	ង�្វ ើ� រ។ខណៈv	លអ្ន កជួញដូរ¤	ង

¤	> ចកុហកពីព័ត៌E នÃ	ប=	ះ� រសួរសំណ,រ> ច/ � របO e  ក់D យ\ រអ្ន កជួញដូរ> ច9	 :វè	ô ប់

�N  ក់� ន( �	លv	លបុគ្គ លõ្វ 	ងរកដំបូ© �  នឯក. ជ្យ ។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់/អ្ន កv	លõ្វ 	ងរកដំបូ© �  ន

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

� ទ/
ô ៎ស
60%

� ទ/
ô ៎ស
23%

្រ បភពដំបូ© �  ន %
មិត្ត ភក្ក ិ & \ ច់ü តិ  79
ទីMN  ក់O រ1	 ើសªីសបុគ្្គ លិក 21

មណ¢ លចំ� ក�	 ុក   -

្រ បភពដំបូ© �  ន %
មិត្ត ភក្ក ិ & \ ច់ü តិ  88
ទីMN  ក់O រ1	 ើសªីសបុគ្្គ លិក 11

មណ¢ លចំ� ក�	 ុក   1

មូលgh  ន៖អ្ន កv	ល�	 ើ�	  ស់I	ខ្យ ល់

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

� ទ/ô ៎ស
លុយ
17%

�	
80%�	

100%

� ទ/ô ៎ស
អំ× យឬ
ចំណី> º រ

3%
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មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

� រស°	  ចចិត្ត ô កò	ញC � រស°	  ចចិត្ត ô កò	ញC 

គំbើញខ្ល ីៗមួយ�ៀត( ក្ន ុង� រពិនិត្យ ឯក 

\ រiើងវិញÅ ក់ទង នឹងអតីតជនរង�	  ះ 

v	លE នសE !  ធê	 x\  រ bើយក៏�្វ ើចំ� ក

�	 ុក។> ច/ � រពិត( ក្ន ុងករណីមួយចំនួន

បុ៉ó្ត 	ទិដ្ឋ M ពÇ ះ គឺ� មនុស្ស �្វ ើ� រស°	  ច    

ចិត្ត D យខ្ល នួឯង។ ដូò្ន 	ះ( �	លv	លសE!  ធ

> ចò	ញពីលក្ខ ខណ¢ ជីវM ព1	 ី1	  អតីតជន 

រង�	  ះមិនv	ល\�  ន�  បd�  =	ះÖើតò	ញ

ពីê	 x\ ររបស់è	�	។

ចំ� ក�	 ុកក្ន ុង?	 �	សឬឆ្ល ង?	 �	សចំ� ក�	 ុកក្ន ុង?	 �	សឬឆ្ល ង?	 �	ស
ជនចំ� ក�	 ុក 57 %  � ន�្វ ើចំ� ក�	 ុកឆ្ល ង?	 �	សv	លករណីM គ¨	 ើនគឺC ?	 �	ស� 	     

ប©É  ប់មកកូª៉	 និងE ៉ i	សុី។ អតីតជនរង�	  ះÅ ំងអស់3�  ប់9	 :វ� នè	ជួញដូរC បរ�	សនិងបួនក្ន ុង

ចំ× ម�	  ំ© ក់គឺC ?	 �	ស� 	។គួរចំ� ំ� ?	 �	ស/ ¬ ល v	ល� នកំណត់> ចមិន� 	ន/ 

តំ� ង�	ញ§	ញÇ ះ�	។( �	លv	លអតីតជនរង�	  ះÅ ំងអស់កំណត់� � ន�្វ ើចំ� ក�	 ុក

ឆ្ល ង?	 �	សពិ� កក្ន ុង� រនិ� យ� អំ�ើជួញដូរក្ន ុង?	 �	សមិនÖើតiើង ។ ប៉ុó្ត 	អំ�ើជួញដូរក្ន ុង 

?	 �	ស> ចនឹងពិ� កក្ន ុង� រកំណត់ ។

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

� ទ/

ô ៎ស
90%

� ទ/
ô ៎ស
83%

ព័ត៌E នv	ល� នសួរ    %

្រ � ក់å	     53

ចំនួនd៉ ង�្វ ើ� រ    13

លក្ខ ខណ¢ � រO រ    42

> សយgh  នកó្ល 	ង�្វ ើ� រ  12

ព័ត៌E នv	ល� នសួរ    %

្រ � ក់å	     84

ចំនួនd៉ ង�្វ ើ� រ    42

លក្ខ ខណ¢ � រO រ    39

> សយgh  នកó្ល 	ង�្វ ើ� រ  10

ê	 x\ រជះឥទ្ធ ិពល� យ�ើ្វ ចំ� ក�	 ុកê	 x\ រជះឥទ្ធ ិពល� យ�ើ្វ ចំ� ក�	 ុក

អតីតជនរងG�  ះជនចំz ក!� ុក]�លវិលµ� ឡប់

� រស°	  ចចិត្ត �É  ល់ខ្ល ួន � ទ/ô ៎ បុó៉្ត 	µ �  ន
សE !  ធ

� ទ/ô ៎ bើយE ន
សE !  ធ

100

80

60

40

20

0

77
82

21

108
2
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�្វ ើដំ«ើរ/ មួយអ្ន ក�្ស 	ង�ៀត�្វ ើដំ«ើរ/ មួយអ្ន ក�្ស 	ង�ៀត
( ក្ន ុងករណីM គ¨	 ើនជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់�្វ ើដំ«ើរ/ មួយអ្ន ក�្ស 	ង�ៀត ។ ក្ន ុង 

ករណីអតីតជនរង�	  ះ/ ង 90% � ន�្វ ើដំ«ើរ/ មួយអ្ន ក�្ស 	ង�ៀត។ � រ�្វ ើដំ«ើរ/ 1	 ុមមិនសូវ

E នលក្ខ ណៈទូC សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ និង> ច�្វ ើដំ«ើរC ?	 �	សជិត¶ ង/ 

មួយនឹង\ ច់ü តិD យ\ រមនុស្ស មួយចំនួនរស់( ជិត,	 ំv	ន។

� រ�្វ ើហិរញ ្ញ ប្ប Å ននិង� ្ល 	ចំ� យ� រ�្វ ើដំ«ើរ� រ�្វ ើហិរញ ្ញ ប្ប Å ននិង� ្ល 	ចំ� យ� រ�្វ ើដំ«ើរ
ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់�	 ើ�	  ស់លុយសន្ស ំ�É  ល់ខ្ល ួនសw	  ប់ចំ� យក្ន ុង� រ�្វ ើដំ«ើរ

	̈ ើន/ ងអតីតជនរង�	  ះ។ អតីតជនរង�	  ះពឹង¡្អ 	ក¶�  ំង§ើ� រ.៉ ប់រងចំ� យពីMN  ក់O រឬ9	 :វ� រ

�	  ក់កម្ច ី។ចំណុច=	ះរំ§	ចពីម�  ̄ � យទូC �	 ើ�	  ស់D យអ្ន កជួញដូរ។D យ� យខ្ច ី�	  ក់មុន 

បុគ្គ លv	ល9	 :វè	ជួញដូរ��  យ/ ពឹង¡្អ 	ក§ើអ្ន កជួញដូរ។ > �	 ័យb	តុ=	ះជនចំ� ក�	 ុកv	ល       

វិល9	 ឡប់ចំ� យ/ មធ្យ ម§ើ� រ�្វ ើដំ«ើរv	លE នI	ដ  ̄ ន 55 USD �ៀបនឹង 24 USD សw	  ប់ 

អតីតជនរង�	  ះ ។

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះ

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

� ទ/

ô ៎ស
97%

� ទ/

ô ៎ស

92%

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់

អតីតជនរង�	  ះ

្រ ប�	ស¬ ល 

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

ឆ្ល ង

្រ ប�	ស

100%

ឆ្ល ង

្រ ប�	ស

57%
ក្ន ុង

្រ ប�	ស

43%

ជនចំz ក!� ុក]�ល
វិលµ� ឡប់

%

្រ ប¹�ស
អតីតអ្ន ក
រងG�  ះ

%

E ៉ i	សុី

�ៀត� ម

ឥណ¢ ូ=	សុី

> ្រ ហ្វ ីក¶ ងត្ប ូង

� 	

កូª	៉

 81 80

 11 -

 7 5

 2 7

 - 7

 - 1
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9	 :វ� នè	�	  ប់�  � ្ល 	ចំ� យ�្វ ើដំ«ើរ9	 :វសងមកវិញ9	 :វ� នè	�	  ប់�  � ្ល 	ចំ� យ�្វ ើដំ«ើរ9	 :វសងមកវិញ

=	ះ> ចពន្យ ល់� b	តុអ្វ ី� ្ល 	ចំ� យ� រ�្វ ើដំ«ើរÅ ប/ ងសw	  ប់អតីតជនរង�	  ះ ។  ករណី                    

58%       អតីតជនរង�	  ះ9	 :វ� នè	�	  ប់� ពួកè	9	 :វសងវិញនូវ� ្ល 	ចំ� យ�្វ ើដំ«ើរ�ៀបនឹងករណី 

21 % សw	  ប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់។E នM ពO យ�	 ួលក្ន ុង� រIើល�ើញ� b	តុអ្វ ី     

� ន/ អ្ន កជួញដូរកំណត់¬ ល ចំì ះអ្ន កv	លE នជីវM ពទន់&<  យD យò	ញ� ្ល 	�្វ ើដំ«ើរ។

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ អតីតជនរង�	  ះអតីតជនរង�	  ះ

អនុវត្ត � រ?	 ុង?	 យ័ត្ន / មុននិងថវិ� �្វ ើដំ«ើរអនុវត្ត � រ?	 ុង?	 យ័ត្ន / មុននិងថវិ� �្វ ើដំ«ើរ

ជនចំ� ក�	 កុv	លវិល9	 ឡប់ទំនង/ អនុវត្ត � រ?	 ងុ?	 យ័ត្ន / មុន Æើ�ៀបនឹងអតីតជនរង�	  ះ      

បុ៉ó្ត 	មិនសូវ/ ខុសµN  ¶�  ំងបុ៉© �  ន�	។ E ន¤	អតីតជនរង�	  ះ 10% បុ៉×ß  ះ� នចុះកិច្ច សន  ̄ � រO រ

bើយE ន¤	 5% �	v	ល� នទុកច�  ប់ចម្ល ងលិខិតឆ្ល ងv	ននិង 30% � ន�្វ ើដំ«ើរឆ្ល ង,	 ំv	នD យ 

មិនE ន�	  ក់Å ល់¤	ÿ ះ ។ មនុស្ស មួយចំនួនដឹងពី?	 ព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ប©É  ន់បុ៉ó្ត 	E ន¤	មនុស្ស តិចតួច         

បុ៉×ß  ះv	លE នទូរស័ព្ទ ចល័ត។ ចំណុច=	ះបO�  ញពីរÆៀបv	លជនចំ� ក�	 ុកv	លªៀបចំមិន   

� ន9	 ឹម9	 :វbើយគឺ/ គន្ល ឹះបង្ក º និភ័យចម្ប ងក្ន ុង� រ��  យC / អ្ន កv	ល9	 :វè	ជួញដូរ។

� 	្ល ចំ� យ� រ�ើ្វ ដំ«ើរ� 	្ល ចំ� យ� រ�ើ្វ ដំ«ើរ� រ�ើ្វ ហិរ� ្ញប្បទាន� រ�ើ្វ ដំ«ើរ� រ�ើ្វ ហិរ� ្ញប្បទាន� រ�ើ្វ ដំ«ើរ

M 
គ

រយ
M 

គ
រយ

100

80

60

40

20

0

អតីតជនរងG�  ះជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់

MN  ក់O រ/ អ្ន កò	ញ� 	្ល សុំខ្ច ី្រ � ក់ លក់ផ្្ទ ះ/ដី �	 ើ្រ � ស់លុយសន្ស ំ

ជនចំz ក!� ុក

 ]�លវិលµ� ឡប់

USD
º�្ល ចំz យ

អតីតអ្ន ក

រងG�  ះ

USD

មធ្យ ម

េមដ  ̄ ន

អតិបរE  10,000 338

 125 42

 55 24

� ទ/

ô ៎ស
21%

� ទ/

ô ៎ស
58%
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� រªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរ� រªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរ

M ពខុសµN  មួយ�ៀតរz ងជនចំ� ក�	 កុv	លវិល9	 ឡប់និងអតីតជនរង�	  ះគឺជនចំ� ក�	 កុ

v	លវិល9	 ឡប់ªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរD យខ្ល ួនឯងM គ¨	 ើន ។ បួន© ក់ក្ន ុងចំ× មអតីតជនរង�	  ះ

�	  ំ© ក់ពឹង¡្អ 	ក§ើអ្ន កដã	� យªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរ� យ ។ � រªៀបចំ� រ�្វ ើដំ«ើរចំ� យ�	ល

/ មធ្យ ម?	 E ណ 5-6 ស��  ហ៍ô ប់K ំងពី�	លជួបI	ខ្យ ល់ឬនិÄ ជក់ដំបូង។ 

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

លក្ខ ខណ¢ � រO រ( ចំណុច¬ ល លក្ខ ខណ¢ � រO រ( ចំណុច¬ ល 

D យ\ រ� រªៀបចំមិន9	 ឹម9	 :វ   ÖើតE នចំì ះករណីចំ� ក�	 ុក    M គ¨	 ើនលក្ខ ខណ¢ � រO រ    

ពិត�	  កដ( ¬ ល ចុង³	  យ E នលក្ខ ណៈ> 1	 ក់/ ង� ររំពឹងទុកសw	  ប់ករណីM គ¨	 ើន។

=	ះ/ � រពិតសw	  ប់អតីតជនរង�	  ះM គ¨	 ើន bើយ( ក្ន ុងករណីM គ¨	 ើនគឺ> 1	 ក់/ ង� ររំពឹង

ទុក។ ចំណុចv	លគួរ� យô ប់> រម្ម ណ៍Ç ះ គឺមនុស្ស មួយចំនួនផ<  MÈ  ប់រz ងអ្វ ីv	លÖើតiើងចំì ះ 

è	នឹងសកម្ម M ពរបស់ខ្ល ួន។

រយៈេពលô ប់ពីទំ© ក់ទំនង§ើកទី1
រហូតដល់� រ�ើ្វ ដំ«ើរ
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មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់
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បទពÿិ ធន៍�	� ររំ$ ភបំ� នបទពÿិ ធន៍�	� ររំ$ ភបំ� ន

� ះបី/ ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់3�  ប់ឆ្ល ង� ត់� ររំ$ ភបំ� ន (27%) bើយក្ន ុងករណី

M គ¨	 ើនគឺÅ ក់ទងនឹងបន្ទ ុកបំណុល/ ធម្ម K � ក់ព័ន្ធ នឹង� រªៀបចំ( ជំុវិញឱ� ស� រO រ ។ / ក់

õ្ត 	ងអតីតជនរង�	  ះÅ ំងអស់3�  ប់ឆ្ល ង� ត់� ររំ$ ភបំ� នរួមÅ ំង� រគំ. មគំû	ងនិង� រឃ ុំi ំង

/ ញឹកü ប់។

អតីតអ្ន ករង�	  ះអតីតអ្ន ករង�	  ះ

មូលgh  ន៖អ្ន កចូលរួមÅ ំងអស់

ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ជនចំ� ក�	 ុកv	លវិល9	 ឡប់ ?	 �	ទ�	� ររំ$ ភបំ� ន?	 �	ទ�	� ររំ$ ភបំ� ន

ជនចំz ក
!� ុក]�ល
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%
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ឧបសមព ័នធ  1- ក¦	 ងសំណ,រសំ. ប់សEÝ  សន៍ពåី្ស 	ចO�  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស ក¦	 ងសំណ,រសំ. ប់សEÝ  សន៍ពីå្ស 	ចO �  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់អំ�ើជួញដូរមនុស្ស 
SUPPLY CHAIN   [Cambodia September, 2012]   Version : FINAL

elxerógkMrgsMnYr  

mmNÐlseRgÁaH(Shelter) 
 

PUmi rW shKmn_ 
 

Rsuk 
 

extþ 
 

Gas½ydæan 
 

 
elxTUrsBÞ½

 

kalbriecäTkarsMPasn_  
__/__/2012 ema:gepþIm  ema:gbBa©b; 

 

eQ�aHGñksMPasn_ 
 

elxkat 
 

kkMnt;RtaénkarRtYtBinitü 

GñksegátemIleBleFVIsMPasn¾ 
 

kalbriecäT 
 

GñkBinitüelIkMrgsMnYrnig  Back-check 
 

kalbriecäT 
 

mtieyabl; 
 

RtYtBinitüemIlkarsMPasn_eday ryHeBlsMPasn¾ ¬naTI¦) 

kkarbBa¢ak;eTAtameKalkarrbs;GgÁkarGIsUma:(ESOMAR) 

´sUmFanaGHGag faGñktbsMPasn¾EdlmaneQ�aHnigGas½ydæanenAkñúgkMrgsMnYrenH KWGñkEdl´min)ansÁal; 

BImuneT. ehIy´k¾FanaEdrfamunnnwgykkMrgsMNYrEdl)anbMeBjrYceTARbKl;CUnGñkRKb;RKgRkum ´)anBintü 

ya:gli¥tl¥n; edayGnuvtþtamRkitRkmnig RkmsIlFm’rbs;GñkRsavRCav ehIyeFVItamkarbeRgonrbs;KMerag. 

´ÉkPaBfaB½t’manTaMgGs;Edl ´TTYl)anTak;TgnigkarsMPasn¾enHRtUvEtRtUvrkSaTukCakarsMgat;. 

cuHhtßelxaeday  

GñkeFVIsMPasn_³ ......................................../...../.... 

cuHhtßelxaeday  

GñkRKb;RKgRkum (supervisor)³ ......................./...../.... 
 

 

kkarENnaMxøÜn 
CMrabsYrbg ´eQa�H �������������mkBIRkumh‘un bI Gwm G eGs eGs‘a EdlCaRkumh‘unRsavRCav TIpSarnig 

sgÁmÉkraCümYyenAkñúgRbeTskm<úCa. enAéf¶enHeyIg´kMBugeFVIkarsikSamYy ehIyeyIg´manbMNg 

[cg;eGaybgcUlrYmCaKMniteyabl; . 

KMniteyabl;rbs;bgEdlbgnwgsMEdgecjedIm,IcUlrYmkñúgkarsikSaenHnwgRtUv)anrkSaCakarsMgat; . 

´sUmGrKuNTukCamun sMrab;karcUlrYmrbs;bg. 
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kUta   

ePT  extþ  

Rbus n=210 PñMeBj n=60 

RsI n=210 sVayerog n=60 

  éRBEvg n=60 

RbePTénkarcMNakRsuk 
 ekaHkug n=60 

GñkEdleFVIcMNakRsukehIyRtlb;mkvijeday 

suvtßiPaB - Rbus 
n=105 esomrab n=60 

GñkEdleFVIcMNakRsukehIyRtlb;mkvijeday 

suvtßiPaB - Rbus 
n=105 bnÞaymanC½y n=60 

mNÐlseRgÁaH  - RsI n=105 kMBugcam n=60 

shKmn¾ - Rbus n=105   

 

S1 kt;Rtaextþ  
 

extþ eQ�aHrbs; mNÐlseRgÁaH ¼shKmn¾kñúgPUmi  

PñMeBj  1 

sVayerog  2 

éRBEvg  3 

ekaHkug  4 

esomrab  5 

bnÞaymanC½y  6 

kMBugcam  7 
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S2 kt;RtaRbePTGñktbsMPasn¾ 
      

GñkEdleFVIcMNakRsukehIyRtlb;mkvijeday

suvtßiPaB - Rbus 
1 

CHECK 
QUOTA 

GñkEdleFVIcMNakRsukehIyRtlb;mkvijeday

suvtßiPaB - Rbus 
2 

mNÐlseRgÁaH  - RsI 3 

shKmn¾ - Rbus 4 
  

S3 sMrab;GñkEdlRtUv)aneKCYyseRgÁaHBIGMeBICYjdUr sUmkt;RtakEnøgsMPasn ¾xageRkam 

      

mNÐlseRgÁaH 1 

shKmn¾ 2 

 

S4 etIbgmanGayub:un�an? ¬cMelIyEtmYy¦ 
    

eRkam 14 qñaM  1 bBa,b;karsMPasn ¾ 

14 � 19 qñaM 2  

20 � 24 qñaM 3  

25 �  29 qñaM 4  

30 qñaMrW cas;CagenH 5  

 

S5 kalBIbgeFVIcMNakRsukeTAeFVIkarenAeRkARbeTs etIkargarRbePTNaEdlbgeFVIenAeBlenaH? cMelIyEtmYy 
   

eragcRkplitmðÚbGahar 1 

eragcRkkat;edrsMelokbMBak; 2 

eragcRkplitepSgeTot 3 

sMNg; 4 

ensaT 5 

ksikm� 6 

kargarpÞH 7 

kargarenAkEnøgkMsanþ 

¬minTak;TgnigkargarpøÚvePT¦ 
8 

kargarenAkEnøgkMsanþ 

¬Tak;TgnigkargarpøÚvePT¦ 
9 

sNæaKar ePaCnIydæan rWhagkarehV  10 

epSg² 11 
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Q1 etImanGñkNaEdlbgsÁal;dUcCaRKYsar rW mitþPikþCitsñiTærbs;bgEdlFøab;eFVIcMNakRsukedIm,IeTA 

eFVIkarenARbeTsepSgkalBI12ExmunEdrrWeT? (cMelIymaneRcIn) 

eT 1 rMlgeTA Q4 

«Buk 2 

bnþ 

mþay 3 

bgb¥ÚnRbusrWRsI 4 

sac;jatþi 5 

mitþP½RkþCitsñiTæ 6 

mitþP½RkþrYmkargar 7 

 

Q2 sBVéf¶enHetIBYkeKenAÉNa?(RbsinebImanmnusSEdlGñktbsMPasn_sÁal;eRcInCagmYynak; 

EdleFVIcMNakRsukedIm,IeTAeFVIkarenAeRkARbeTsenaH sUmsYrcMeBaHGñkEdleFVIcMNakRsuk 

Gs;ry³eBlyUrCageK)?(cMelIyEtmYyKt;) 

)anRtlb;mkpÞHvijedaysuvtißPaB 1 

rMlgeTA Q4 
enAEtrs;enAeRkARbeTsb:uEnþenAmanTMnak;TMngmkeyIgCaeTogTat; 2 

enAEtrs;enAeRkARbeTsehIyTMnak;TMngmkmineTogTat; 

b:uEnþBYkeyIgminmankarRBYy)armÖeT 
3 

enAEtrs;enAeRkARbeTsehIyminEdllWdMNwgBIBYkeK 

ehIyeyIgmankarRBYy)armÖ 
4 

bnþ 
mindwgfaBYkeKenAkEnøgNaeT ehIyBYkeyIgmankarRBYy)armÖ 5 

eyIgsgS½yfa BYkeK)an)at;xøÜn 6 

 

Q3 etIbgFøab;)anraykarN_BIbBaðaenHeTAdl;GñkNamñak;EdrrWeT?(cMelIyEtmYyKt;) 

eT minTan;eT 1 

)aT¼cas+ )anraykarN_eTAb:UlIs 2 

)aT¼cas+ )anraykarN_eTAGgÁkar rW sßab½nepSg² 3 

 

Q4 etIÉksarGVIxøH EdlbgRtUvkaredIm,IGaceTAeFVIkarenAeRkARbeTs)an?(cMelIyEtmYyKt;) 

lixitqøgEdn  1 

lixitqøgEdn nigTidæakar¼vIsa 2 

sMrab;RbeTsxøHKWRtUvkarTidæakar¼vIsasMrab;RbeTsepSgeTotRtUvkar 

Tidæakar¼vIsa niglixitGnuBaØatþikargar 
3 

lixitqøgEdn Tidæakar¼vIsa niglixitGnuBaØatþikargar 4 
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Q5 etIGacnwgmanGVIGacekIteLIgCageK RbsinebIbgeTAeFVIkarenARbeTseRkAmYyedayminman 

ÉksarRsbc,ab;?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

minmanerOgGVIekIteLIgTaMgGs; 1 

GñkminGacTTYl)anR)ak;Ex 2 

GñkniigRtUv)ancab;xøÜn nigbBa¢Únmkvij 3 

mindwg 4 

�

Q6  etIbgFøab;lWGMBIGGMeBICYjdUrmnusSEdrrWeT?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

minEdllWGMBIvaesaH 1 
rMlgeTA K3a 

minFøab;lWeRcInGMBIvaeT 2 

)aT¼cas+ ´Føab;lWGMBIva b:uEnþ´minsUvdwgc,as;CamYYyvaeT 3 
bnþ 

)aT¼cas+ ´yl;dwgc,as;GMBIva 4 

�

Q7  etIRbPBNaxøHEdlbg)anlWGMBI GGMeBICYjdUrmnusS?(cMelIy)aneRcIn) 
 

r)aykarN_B½t’man nig RbB½n§pSBVpSay 1 

ÉksarenAkñúgTUrTsSn_ rW km�viFInana 2 

GanesovePA 3 

tamry³mitþP½Rkþ 4 

tamry³GaC¤aFrmUldæan 5 

GiunFWeNt 6 

ExSPaBynþ 7 

esvapSBVpSaysaFarN³ 8 

skm�PaBshKmn_ karRbKuMtRnþI nig RBwtiþkarN_epSg².l. 9 

b½NÑRbkas xitþb½NÑ esovePAENnaM 10 
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Q8 etIbgFøab;eXIj rWlWGMBIskm�PaBNamYy rWkarpSBVpSayNamYyEdlepþatCak;lak;eTAelI GMeBICYjdUrmnusS

Edl)aneFVIeLIgenAkñúgshKmn_rbs;bgEdrrWeT? 

 

Føab; 1 bnþ 

minFøab; rWmincaM 2 rMlgeTAK1aa 

Q9 etImanskm�PaBGVIxøH? ¬¬eRCIserIscMelIyTaMgGs;EdlRtUv¦ 

 

yuT§nakartamry³RbB½n§pSBVpSayenAtamTUrsSn_ viTüú rWkaEst 1 

skm�PaBshKmn_ dUcCakarRbKuMtRnþI rWkarsMEdgtamdgpøÚvnana 2 

karEckcaynUvB½t’man dUcCaxitb½NÑ rWkUnesovePAENnaM 3 

kic©RbCuMshKmn_ sikçasala rWkarCYbRbCuMnana 4 

epSg²ebIiman>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 

 

Q10 etIkMriténkarcUlrYmrbs;bgCamYynigskm�PaBTaMgenHkMritNaEdr?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

RKan;EtlWva BIGñkepSgb:ueNÑaH 1 

´)anemIl rW sþab;va 2 

´CaGñkcUlrYmskm�mñak; 3 

´)anCYyerobcM rW dMeNIrkarskm�PaBTaMgenH 4 

 

cMeNHdwg 
 

K1aa etIRbeyaKmYyNaenAkñúgkatenHEdlbgKitfaBiBN’naRtUvbMputTak;Tgnig GGMeBICYjdUrmnusS? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnehIy)anqøgkat;RBMEdnedaymiinman  

Tidæakar¼vIsa rW lixitqøgEdn 
1 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnedaysarkarrs;enArbs;Kat;mankarKMramkMEhg 2 

GñkEdl)ancakecjrWnaMykeTARbeTsepSgeTotecjBIRbeTsrWshKmrbs;xøÜn nig 

RtUv)aneKeRbIl,icklqe)ak rWk¾bgçMeGayeFVIkargaredIm,IrkplRbeyaCn_eGayeK   
3 

GñkEdlRtUv)aneKCYyeGay)anqøgEdnedaysareGayluyeK eRBaHKat;minman 

ÉksarRtwmRtUv 
4 

mindwgc,as; 5 

cMeNHdwg
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K1ab etIRbeyaKmYyNaenAkñúgkatenHEdlbgKitfaBiBN’naRtUvbMputTak;Tgnigkkarrt;Bn§mnusS? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnehIy)anqøgkat;RBMEdnedaymiinman  

Tidæakar¼vIsa rW lixitqøgEdn 
1 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnedaysarkarrs;enArbs;Kat;mankarKMramkMEhg 2 

GñkEdl)ancakecjrWnaMykeTARbeTsepSgeTotecjBIRbeTsrWshKmn_rbs;xøÜn  

nig RtUv)aneKeRbIl,icklqe)ak rWk¾bgçMeGayeFVIkargaredIm,IrkplRbeyaCn_eGayeK   
3 

GñkEdlRtUv)aneKCYyeGay)anqøgEdnedaysareGayluyeK 

eRBaHKat;minmanÉksarRtwmRtUv 
4 

mindwgc,as; 5 

K1b etIGMeBICYjdUrmnusSmanenAkñúgRbeTskm<úCaEdrrWeT? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

eT Gt;maneT 1 

)aT¼cas+ b:uEnþPaKRcInCamYyCnrgeRKaHEdlmkBIRbeTsepSg 2 

)aT¼cas+ CamYyCnrgeRKaHEdlmkBIRbeTsepSgnig CnCatikm<úCa 3 

mindwgc,as; 4 

 

K1c etIGMeBICYjdUrmnusSpSarP¢ab;eTA nigRTg;RTayqe)ak rWkarekgRbv½Ba©RbeyaCn_BIGñkd¾éTtamEbb 

GVImYydUcenAkñúgkatenH? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

bgçMeGayeFVIRsþIeBsüacar 1 

bgçMeGayeFVIkarEdlTak;Tgnig burs RsþI nig kumar 2 

bgçMeGayeFVIkargardUcCaGñkbMerI.l. 3 

TaMgGs;xagelI 4 

mindwgc,as; 5 

 

K1d etIGñkNaeKEdlCaGñkEdlgayrgeRKaHBIGMeBICYjdUrmnusS? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

RsIþEdlkMBugrkkargareFVI 1 

bursEdlkMBugrkkargareFVI 2 

kumar 3 

TaMgGs;xagelI 4 

mindwgc,as; 5 
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K1e etIbgdwgfaGñkEdlkøayCaCnrgeRKaHedayGMeBICYjdUrmnusSedaysarmUlehtuGVIxøH? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

BYkeKs�½RKcitþeGayeKCYjdUr 1 

BYkeKRtUv)aneKe)akbeBaäatBImnusSEdlBYkeKsÁal;ehIyeCOCak; 

 rWtamry³»kas kargarEdlEkøg køay 
2 

BYkeKRtUv)aneKbgçM 3 

mindwgc,as; 4 

\riyabf

sUmeRCIsykcMelIymYy sMrab;RbeyaKmYy

minyl; 

RsbTal; 

EtesaH 

minyl; 

Rsb

yl;Rsb 

xøH²

BitCayl; 

Rsb

minc,as; 

Gakb,kiriya

sUmeRCIserIscMelIymYy 

\riyabf

Gakb,kiriya

sUmeRCIserIscMelIymYy 

\riyabf

sUmeRCIsykcMelIymYy sMrab;RbeyaKmYy

minyl; 

RsbTal; 

EtesaH 

minyl; 

Rsb

yl;Rsb 

xøH²

BitCayl; 

Rsb

minc,as; 

Gakb,kiriya

K3a RbsinebIbgsgS½yfaGñkNamñak;enAkñúgshKmn_rbs;bgRtUv)anCab;Bak;B½n§CamYynigGMeBICYjdUr mnusS 

rWkMBugeRbIl,icklqe)akmnusSGMBI»kaskargarEdlminBitR)akd EdlBYkeKeFVIeLIgedIm,I ekgykRbeyaCn_ 

etIbgKYreFVIya:gem:cEdr? ssUmeRCIserIscMelIymYy 

raykarN_eTAb:UlIs 1 

raykarN_eTAGgÁkarEdldwgGMBIbBaðakarCYjdUrmnusS 2 

RbEhlCaraykarN_GMBIbBaðaenH rWraykarN_eTAGñkepSg bu:EnþvaGaRs½yeTAelIkal³eTs³ 3 

RbEhlCamineFVIGVITaMgGs;eRBaHvaGacmaneRKaHfñak; 4 

mindwgfaKYreFVIGVIeT 5 

minc,as;minc,as;minyl; minyl; 

RsbTal;RsbTal;

EtesaHEtesaH

minyl;minyl;

RsbRsb

yl;Rsbyl;Rsb

xøH²xøH²

BitCayl; BitCayl; 

RsbRsb

GMeBICYjdUrmnusSKWminEmnCabBaðaFM 

enAkñúgRbeTskm<úCaeT

GñkEdl´sÁal;R)ab;´faGñkEdlRtUv)aneKeFVIkar

CYjdUrsaksmTTYl)annUvGVIEdlBYkeKKYrTTYl

RbsinebICnrgeRKaHedaysarGMeBICYjdUrmnusSKWCa

GñkEdlRkIRk dUecñHya:gehacNas;Kat;GacTTYl

)ankargareFVImYy

GñkEdl´sÁal;minEdlxVl;xVay GMBIbBaðaCYj dUrmnusSeT

GñkEdlRtUv)aneKCYjdUreRCIserIsviFIenHedayxøÜnÉgpÞal;

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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K3b RbsinebIbgRtUvkarB½t’manGMBIkareFVIcMNakRsukedaysuvtßiPaBedIm,IeTAeFVIkarenARbeTsepSg mYyeTot 

etIbgdwgfabgRtUvrkBt’manenAkEnøgNa rWsYrGñkNaEdrrWeT? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

)aT¼cas+ ´dwg 1 
bnþ 

eT b:uEnþ´Kitfa´GacrkBt’man)an 2 

eT ehIy´dUcCanigmincg;rkBt’maneT 3 
bnþeTA K3c�

mindwg 4 

 
 

K3bb etIkEnøgNaEdlbgcg;eTACageKbMputenAeBlEsVgrkB½t’manTak;Tg nigkareFVIcMNakRsukeday suvtßiPaB? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

kariyal½yrdæaPi)al/ mnÞIrkargarextþ 1 

mNÐlB½t’manGMBIkarcMNakRsuk 2 

GgÁkar 3 

Pñak;gareRCIserIsBlkr 4 

Q�ÜjkNþal 5 

mitþP½Rkþ RKYsar rWsac;jati 6 

 

K3c  etIbgFøab;)anniyayCamYynigmitþP½Rkþrbs;bgGMBIbBaðakarcMNakRsukedaysuvtßiPaB edIm,IGb;rM 

BYkeKrWpþl;karyl;eXIjrbs;bgeTAelIbBaðaenHEdrrWeT?ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

)aT¼cas+ 1 

eT b:uEnþ´nigeFVIvaenAeBlNamYy 2 

eT ´dUcCamineFVIeT 3 

mincaM 4 

 

K3d mitþP½Rkþrbs;bgkMBugKitkñúgkarEsVgrkkargareFVIenAeRkARbeTs. Kat; rW 

nag)anniyayfamanPñak;gareRCIserIsBlkrmYy)anR)ab;BYkKat;fa BYkeKRtUvkarEtlixitqøgEdnmYyb:ueNÑaH 

edIm,IeFVIkarenAeRkARbeTs. etIbgnigeGayeyabl;eTAKat;y:agdUcemþc?ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

´nigENnaMBYkKat;kuMeTA nigkMuTak;TgPñak;gareRCIserIsBlkrenaHeTot 1 

´nigENnaMBYkKat;eGaymankarRbugRby½tñ nigeFVIkarEsVgrkB½t’manbEnßmeTot 2 

´nigENnaMBYkKat;eGayeTAeRBaHman lixitqøgEdnmYyKWvaRKb;RKan;sMrab;kar 

eFVIkarenAeRkARbeTs 
3 

´minc,as;fanigeFVIGVI 4 
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K3e mitþP½Rkþrbs;bgGt;mankargareFVIRbEhlCamYyExeTAehIy mankarGs;sgÇwmkñúgkarEsVgrkkargar. 

enAPøamenaHKat;RtUv)aneKpþl;kargarmYyeGayenARbeTsepSgedaysac;jatiCitsñiT§ 

rbs;Kat; b:uEnþvatMrUveGayeFVIkarsMerccitþPøam²edIm,ITTYl)ankargar. 

mitþP½Rkþrbs;bgsYreyabl;BIbgGMBIbBaðaenH etIbgKYreFVIdUcemþc? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

´GacnigelIkTwkcitþmitþP½Rkþrbs;´eGayEsVgrkB½t’manbEnßmBIkargar 

BIGñkNamñak;EdlÉkraCü 
1 

´GacnigsUmeGayeyIgTaMgBIrnak;)anniyayCamYynigsac;jatienaHsin 2 

´GacnigR)ab;Kat;eGayTTYlkargarenaH 3 

minc,as;faRtUveFVIGVI 4 

 
 

sUmsYrsMNYrnImYy²xageRkam ehIykt;cMelIyenAkñgtaragxageRkam 

  

T1 rkeXIj»kaskargar    

A etIdMbUgeLIy bgdwgGMBI»kaskargarenAeRkA 

RbeTstamry³GñkNaeK ?  
BIsac;jatiþ bg b¥Ún  1 

  BImitþP½Rk rW nak;Citxag  2 

  

BIPñak;garerIsBlkr rW Q�ÜjkNþal 3 

  

RbB½n§pSBVpSay xitb½NÑ pSBVpSay rW 

tamkþaexonpSBV pSayepSg²  
4 

    

    

� �
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T2 karCYbelIkdMbUgCamYynigQ�ÜjkNþal    

A etIbg)anCYbCamYynigQ�ÜjkNþalEdrrWeT ?  )aT¼cas 1 

  eT 2 

    

B etIQ�ÜjkNþalniyayGMBIeQ�aHrbs;Pñak;gar 

eRCIserIsBlkrEdlBYkeKkMBugeFVIkareGay EdrrWeT ?  )aT¼cas 1 

  eT 2 

    

C etIQ�ÜjkNþal)aneGayGVImYyeTAbg rW Rkum 

RKYsarrbs;EdrrWeT ?  
eT 1 

  )aT¼cas eKeGayluy 2 

  )aT¼cas eKeGayCakardUr rW 

mðÚbGarhar  
3 

    

D etIbg)anEsVgrkkarEnnaMBIGñkNamñak;EdrrW eT 

GMBI»kaskargarenH ?  
)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

    

E RbsinebI )aT¼cas etIbg)anEsVgrk 

karENnaMBIGñkNa ? 

kariyal½yrdæaPi)alRbcaMtMbn; ¼ 

mnÞIrsgÁmkic©nigkargarRbcaMextþ  
1 

  mC,mNÐlFnFansMrab;kar 

cMNakRsuk 
2 

  GgÁkar  3 

  Pñak;gareRCIserIsBlkr 4 

  mitþPRk RkumRKYsar nig sac;jatiþ 5 

    

� �
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F etIB½t’manGVIxøHEdlbgsYrTak;TgnigkargarenaH ?  
R)ak;Ex 1 

  cMnYnema:geFVIkar 2 

  lkç½Nkargar 3 

  Gas½ydæankEnøgeFVIkar 4 

    

T3 karsMerccitþeFVIdMeNIrcMNakRsuk    

A etImanGñkNamñak;enAkñúgRKYsarrbs;bg 

CMrujeGaybgeFVIcMNakRsukEdrrWeT ?  

)aT¼cas mankarCMruj nig 

bgçMBIRkumRKYsar 
1 

  )aT¼cas b:uEnþminmankarbgçMBI 

RkumRKYsar 
2 

  eT vaKWCakarsMerccitþrbs;´ 3 

    

B etIbgeFVIcMNakRsukenAkñúgRbeTskm<úCapÞal; rW 

qøgkat;eTARbeTsepSg ?  
enAkñúgRbeTskm<úCa 1 

  qøgkat;RBMEdneTARbeTsepSg 

¬sUmsYr T3C ¦ 
2 

C etIeTARbeTsNamYy ? ssUmbBa¢ak;eQ�aHRbeTs   

    

� �
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D etIbgeFVIdMeNIrCamYyGñkepSgeTotEdrrWeT ? )aT¼cas 1 

  eT 2 

    

E etIbgcMNayeTAelIéføeFVIdMeNIrtamrebobNa ?  Pñak;gareRCIserIsBlkr¼Q�Üj 

kNþalbg;éføcMNayeGay  
1 

  ´sMux©IluyBIeK  2 

  ´lk;pÞH¼dIrbs;́  3 

  ´eRbIluyEdl´)ansnSM 4 

F etIbgbg;Gs;b:un�anEdr ? RRbsinebIminbg;eT sUmdak; 

elx 0 

 

erol 
 

    

G etIeK)anR)ab;bgfabgnigsgeTAelIéføcMNay 

eTAelIkareFVIdMeNIr rWcMNayepSg²eTot 

Tak;Tg nigkargarenHEdrrWeT ?  

)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

H etIbg)ancuHhtßelxaelIkic©snSakargarEdrrWeT ? 
)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

T4 karerobcMkareFVIdMeNIr    

A GñkNaeKCaGñkerobcMkareFVIdMeNIr ? ´erobcMedayxøÜnÉg 1 

  Q�ÜjkNþal rWPñak;gareRCIserIs 

Blkr 
2 

  mnusSepSgeTot 3 

    

� �
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B etIbg)anykluyeTACamYyEdrrWeT ?  eT 1 

  )aT¼cas ticCag 20duløa 2 

  )aT¼cas BI 20 eTA 50 duløa  3 

  )aT¼cas eRcInCag 50 duløa  4 

    

C etIbg)andwgGMBIelxTUrs½BÞNamYyEdlbgGac 

eFVIkarTMnak;TMngenAeBlEdlbgmanbBaða EdrrWeT ?  )aT¼cas 1 

  eT 2 

    

D etIbgTukc,ab;ftcMlgrbs;lixitqøgEdnehIy nig 

kic©snüakargarenARbeTskm<úCa muneBlEdlbgcak 

ecjEdrrWeT ?    

)aT¼caslixitqøgEdn 1 

  )aT¼caskic©snüakargar 2 

  eT 3 

    

 etIb:un�ans)aþh¾ rW Excab;BIeBlEdlbgTak;TgCamYy 

nig Q�ÜjkNþalrhUtdl;bgGaceFVIcMNakRsuk)an ? 

 

____________ Ex 

 

____________s)aþh¾ 

 

    

T5 eTAdl;kEnøgeKaledA    

A etIlkç½NkargarenATIenaHdUcEdlbgrMBwgTukkMritNa 

ebIeRbobeFobCamYynigGVIEdleK)anR)ab; 

rWsnSaCamYynigbg ?  

GaRkk;CagxøaMgNas;  1 

  GaRkk;CagtictYc  2 

  dUckarrMBwgTuk  3 

  l¥RbesIrCagkarrMBwgTuk  4 

� �
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B etIbgFøab;RtUv)aneKbgçMeGaye)aHbg;ecal 

lixitqøgEdnrbs;bgEdrrWeT ?  
)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

C etIbgFøab;RtUv)aneKKMramkMEhgEdrrWeT ?  )aT¼cas 1 

  eT 2 

    

D etIbgFøab;RtUv)aneKR)ab;fabgmanbMNulEdl 

tMrUveGaybgRtUvsgEdrrWeT?  

RbsinebI )aT¼cas etIb:un�an ?  

)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

E etIbgFøab;RtUv)aneKXMuXaMgmineGaycakecj 

eTANaEdrrWeT ? 
)aT¼cas 1 

  eT 2 

    

F etIGñkNaeKEdlCYyseRgÁaHbgeGayputBIeRKaHfñak ;?  
GgÁkar  1 

  b:UlIs 2 

  GñkcMNakRsukepSgeTot 3 

  Pñak;gareRCIserIsBlkr 4 

  nieyaCK 5 

  sßanTUt 6 

  epSgeTot 7 
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Tinñn½yRbCasaRsþ

 

sMKal; ³ sMrab;GñkEdlRtUv)aneKCYyseRgÁaHBIGMeBICYjdUrsUmsYrGMBIRKYsarenAkñúgpÞHrbs;Kat;enAkñúgshKmn¾  
 

D1 etIRbeyaKenAkñúgkatenHmYyNaEdlBiBN’naRtUvbMputcMeBaHkMriténkarGb;rMrbs;bg?  sUmeRCIserIscMelIymYy 

 

)anbBa©b;fñak;bzm rÅ TabCagenH 1 

)anbBa©b;fñak;GnuviTüal½y 2 

)anbBa©b;fñak;viTüal½y 3 

kMritfñak;briBaØb½Rt rW sklviTül½y rÅ kMritx<s;Cag  4 

 

D2 etIsßanPaBkargarrbs;bgenAmuneBlEdlbgecjeTAeFVIkarenAeRkARbeTsKWGVI? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

eFVIkareGayeK rWrksIu kargareRkAema:g ksikrkargartamrdUv 1 bnþ 

sikSa 2 

 

bnþeTA D4 

eFVIkargarpÞH 3 

Gt;mankargarnigkMBugrkkargareFVI 4 

epSgeTot 5 

    

D4 etIRbB½n§pSBVpSayNaxøHEdlbgmanenAkñúgpÞHrbs;bg? ssUmeRCIwserIscMelIyEdlRtUvnigbg 

 

TUrTsSn_ 1 

viTüú 2 

kaEst¼TsSnavdþI 3 

GIuneFIENt 4 

minEmnTaMgGs;xagelI 9 

 
 
  

Tinñn½yRbCasaRsþ
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D5 etIRbePTTUrs½BÞédNaxøHEdlbgman? ssUmeRCIwserIscMelIyEdlRtUvnigbg 
   

TUrs½BÞédTMenIbRbePTs�athVÚn 1 

TUrs½BÞédRbePTFm�ta 2 

Gt;manTUrs½BÞéd 3 

 

D6 etIRKYsarrbs;bgmandICakm�siT§rWCYlsMrab;eFVIERs nigdaMdMNaMepSg²?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D7 kñúgkMLúgeBl 12 ExcugeRkayenH etImanry³eBlb:un�anEx EdlRKYsarrbs;bgCMBak;Ggár 

rWRtUveTATijrWx©IGgárBIGñkdéTRbsinebIman? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

sUmsresrcMnYnExsrub. sresrmYyExRbsinebICitmYyEx. 

RbsinebIminCMBak;TijrWx©IeT sUmsresrelx 0 � 
Ex 

 
 

D8 etIsBVéf¶enHbgmankatrWb½NÑbBa¢ak;BIkMriténPaBRkIRkEdlpþl;edayraCrdæaPi)alEdrrWeT? 
 

)aT¼casman b½NÑRkIRkkMrit 1 1 

)aT¼casman b½NÑRkIRkkMrit 2 2 

minman 3 

     

D9 etImansmaCikenAkñúgRKYsarrbs;bgb:un�annak;EdlGacrkR)ak;cMnUl)andUcCatamry³kareFVIkar 

eGayeKeFVIkarrksIuedayxøÜnÉg rWlk;\va:n;enAkñúgpSar?   
   

sresrcMnYnsmaCikRKUsarsrub� 
 

nak; 

sresrcMnYnsmaCikRKUsarsrubEdlGacrkR)ak;cMnUl� 
 

nak; 

 
  

)aT¼cas+ CadIkm�siT§pÞal;xøÜn 1 

)aT¼cas+ CYldIBIeK 2 

eT 3 
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D10 etImanGñkNamñak;enAkñúgRKYsarrbs;bg Føab;manbTBiesaFn _Tak;TgnigbBaðaxageRkamenHkñúgry³ eBl 12 

ExcugeRkayenHEdrrWeT?  sUmeRCIserIscMelIyEdlRtUvnigbg 
 

minmanlT§PaBsgbMNul 1 

)at;bg;dI 2 

K�ankargareFVI 3 

kUne)aHbg;ecalsala 4 

RKYsarEbk)ak; rWElglH 5 

minGacRbmUlpl rWdaMRsUvmin)anpl 6 

eRKaHFm�Cati 7 

smaCikRKYsarmanCMgWF¶n;F¶r 8 

minEmnTaMgGs;xagelI 9 

 
 

D10 etIRbeyaKxageRkammYyNaEdlRtUvnigsßanPaBCIvPaBsBVéf¶rbs;RKYsarbg? (cMelIyEtmYyKt;) 
 

eBlxøHK�anluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar 1 

bnþ manluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar b:uEnþeBlxøHminmanluyRKb;RKan; 

sMrab;sMelokbMBak;f�I² 
2 

manluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar nigsMrab;sMelokbMBak;f�I² 

b:uEnþminmanluyRKb;;RKan;sMrab;Tij TUrTsSn_f�I TUrTwkkkf�I rW 

m:asIune)akexaGavf�I 

3 

bBa©b; 

karsMPasn_ 

manluyRKb;RKan;sMrab;TijsMPar³kñúgpÞH 

b:uEnþminmanluyRKb;RKan;sMrab;TijLanf�ImYy 
4 

manluyRKb;RKan;sMrab;TijGVI²TaMgGs; b:uEnþminmanluyRKb;RKan; 

sMrab;TijpÞH 
5 

eyIgGacmanluysMrab;TijpÞH)anRbsinebIeyIgRtUvkar 6 

 
 

GrKuNsMrab;karcMNayeBl nigkarshkarrbs;Gñk¡ 
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elxerógkMrgsMnYr  

eQa�Hrbs;GñktbsMPasn¾  

PUmi rW shKmn_ 
 

Rsuk 
 

extþ 
 

Gas½ydæan 
 

 
elxTUrsBÞ½

 

kalbriecäTkarsMPasn_  
__/__/2012 ema:gepþIm  ema:gbBa©b; 

 

eQ�aHGñksMPasn_ 
 

elxkat 
 

kMnt;RtaénkarRtYtBinitü 

GñksegátemIleBleFVIsMPasn¾ 
 

kalbriecäT 
 

GñkBinitüelIkMrgsMnYrnig  Back-check 
 

kalbriecäT 
 

mtieyabl; 
 

RtYtBinitüemIlkarsMPasn_eday ryHeBlsMPasn¾ ¬naTI¦) 

karBa¢ak;eTAtameKalkarrbs;GgÁkarGIsUma:(ESOMAR) 

´sUmFanaGHGag faGñktbsMPasn¾EdlmaneQ�aHnigGas½ydæanenAkñúgkMrgsMnYrenH KWGñkEdl´min)ansÁal; 

BImuneT. ehIy´k¾FanaEdrfamunnwgykkMrgsMNYrEdl)anbMeBjrYceTARbKl;CYnGñkRKb;RKgRkum ´)anBintü 

ya:gli¥tl¥n; edayGnuvtþn¾ tamRkitRkmnig RkmsilFm’rbs;GñkRsavRCav ehIynig eFVItamkar beRgonrbs; 

KMerag. ´ÉkPaBfaBt’manTaMgGs;Edl ´ TTYl)anTak;TgnigkarsMPasn¾enHRtUvEtRtUvrkSaTukCakarsMgat;. 

cuHhtßelxaeday  

GñkeFVIsMPasn_³ ......................................../...../.... 

cuHhtßelxaeday  

GñkRKb;RKgRkum (supervisor)³ ³  ......................./...../.... 
 

karENnaMxøÜn 
CMrabsYrbg ´eQa�H �������������mkBIRkumh‘un bI Gwm G eGs eGs‘a EdlCaRkumh‘unRsavRCav TIpSarnig 

sgÁmÉkraCümYyenAkñúgRbeTskm<úCa. enAéf¶enHeyIg´kMBugeFVIkarsikSamYy ehIyeyIg ´manbMNg 

[cg;eGaybgcUlrYmCa KMnit eyabl; . KMniteyabl;rbs;bgEdlbgnigsMEdgecjedIm,IcUlrYmkñúg karswkSa 

enHnwgRtUv)anrkSaCakarsMgat; . ´sUmGrKuNTukCamun sMrab;karcUlrYmrbs;bg.�

ឧបសមព ័នធ  2 - ក¦	 ងសំណ,រសំ. ប់សEÝ  សន៍ពីM ពO យរង�	  ះក¦	 ងសំណ,រសំ. ប់សEÝ  សន៍ពីM ពO យរង�	  ះ

VULNERABILITY STUDY  [Cambodia, September , 2012]   Version : FINALVULNERABILITY STUDY  [Cambodia, September , 2012]   Version : FINAL
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kUta  
ePT extþ 

Rbus n=350 PñMeBj n=100 

RsI n=350 sVayerog n=100 

Gayu éRBEvg n=100 

14-19 n=200 ekaHkug n=100 

20-24 n=200 esomrab n=100 

25-29 n=200 bnÞaymanC½y n=100 

30-39 n=100 kMBg;cam n=100 

 

S1 kt;Rta extþ 

PñMeBj 1 

sVayerog 2 

éRBEvg 3 

ekaHkug 4 

esomrab 5 

bnÞaymanC½y 6 

kMBg;cam 7 

 

S2 kt;Rta ePT    

Rbus 1 
RtYtBinitükUta 

RsI 2 

 
 

S3 etIRkumGayuxageRkammYyNaEdlRtUvnigbg? (cMelIyEtmYyKt;) 
  

eRkam 14 qñaM 1 bBa©b;karsMPasn_  

14 – 19 qñaM 2  

RtYtBinitükUta 
20 – 24 qñaM 3  

25 – 29 qñaM 4  

30 – 39 qñaM 5  

40 qñaMrWeRcInCag 6 bBa©b;karsMPasn_  
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S4 etIRbeyaKxageRkammYyNaEdlRtUvnigsßanPaBCIvPaBsBVéf¶rbs;RKYsarbg?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

eBlxøHK�anluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar 1 

bnþ manluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar b:uEnþeBlxøHminmanluyRKb; 

RKan; sMrab;sMelok bMBak;f�I² 
2 

manluyRKb;RKan;edIm,ITijmðÚbGahar nigsMrab;sMelokbMBak;f�I² 

b:uEnþminmanluyRKb;;RKan;sMrab;Tij TUrTsSn_f�I TUrTwkkkf�I rW m:asIune)ak 

exaGavf�I 

3 

bBa©b; 

karsMPasn_ 

manluyRKb;RKan;sMrab;TijsMPar³kñúgpÞH 

b:uEnþminmanluyRKb;RKan;sMrab; Tij Lanf�ImYy 
4 

manluyRKb;RKan;sMrab;TijGVI²TaMgGs; b:uEnþminmanluyRKb;RKan; 

sMrab;TijpÞH 
5 

eyIgGacmanluysMrab;TijpÞH)anRbsinebIeyIg RtUvkar 6 

 

S5 etIbgFøab;eFVIkarcMNakRsukeTARbeTsepSg rWextþepSgeenAkñúgRbeTskm<úCadIm,IeFVIkarEdrrWeT? 

(cMelIyEtmYyKt;) 
   

)aT¼cas+ 1 bBa©b;karsMPasn_ 

eT 2 bnþ 
      

S6 etIbgFøab;manbMNgcg;eFVIcMNakRsukeTARbeTsepSg rWextþepSgenAkñúgRbeTskm<úCaedIm,IEsVg 

rkkargareFVIEdrrWeT? (cMelIyEtmYyKt;) 
 

manbMNgeTARbeTsepSg 1 
bnþ 

manbMNgeTAextþepSg 2 

eT 3 bBa©b;karsMPasn_ 
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Q1 etImanGñkNaEdlbgsÁal;dUcCaRKYsar rW mitþPikþCitsñiTæ rbs;bgEdlFøab;eFVIcMNakRsukedIm,IeTA eFVIkarenAkñúg 

RbeTsepSgkalBI 12ExmunEdrrWeT? (cMelIymaneRcIn) 
 

eT 1 rMlgeTA Q4 

«Buk 2 

bnþ 

mþay 3 

bgb¥ÚnRbusrWRsI 4 

sac;jtþi 5 

mitþPikþCitsñiTæ 6 

mitþPikþrYmkargar 7 

 

Q2 sBVéf¶enHetIBYkeKenAÉNa?(RbsinebImanmnusSEdlGñktbsMPasn¾sÁal;eRcInCagmYynak; 

EdleFVIcMNakRsukedIm,IeTAeFVIkarenAeRkARbeTsenaH sUmsYrcMeBaHGñkEdleFVIcMNakRsuk 

Gs;ry³eBlyUrCageK)?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

)anRtlb;mkpÞHvijedaysuvtißPaB 1 

rMlgeTA Q4 

enAEtrs;enAeRkARbeTs b:uEnþenAmanTMnak;TMngmk 

eyIgCaeTogTat; 
2 

enAEtrs;enAeRkARbeTsehIyTMnak;TMngmkmineTogTat; 

b:uEnþBYkeyIgminmankarRBYy)armÖeT 
3 

enAEtrs;enAeRkARbeTsehIyminEdllWdMNwgBIBYkeK ehIyeyIg 

mankarRBYy)armÖ 
4 

bnþ 
mindwgfaBYkeKenAkEnøgNaeT ehIyBYkeyIgmankarRBYy)armÖ 5 

eyIgsgS½yfa BYkeK)an)at;xøÜn 6 
 

Q3 etIbgFøab;)anraykarN_BIbBaðaenHeTAdl;GñkNamñak;EdrrWeT?(cMelIyEtmYyKt;) 
 

eT minTan;eT 1 

)aT¼cas+ )anraykarN_eTAb:UlIs 2 

)aT¼cas+ )anraykarN_eTAGgÁkar rW sßab½nepSg² 3 

�

�
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Q4 etIÉksarGVIxøH EdlbgRtUvkaredIm,IGaceTAeFVIkarenAeRkARbeTs)an? (cMelIyEtmYyKt;) 

lixitqøgEdn  1 

lixitqøgEdn nigTidæakar¼ vIsa 2 

sMrab;RbeTsxøHKWRtUvkarTidæakar¼ vIsa, 

sMrab;RbeTsepSgeTotRtUvkar Tidæakar¼ vIsa 

niglixitGnuBaØatþikargar 

3 

lixitqøgEdn Tidæakar¼ vIsa niglixitGnuBaØatþikargar 4 

mindwg  

 

Q5 etIGacnigmanGVIekIteLIg RbsinebIbgeTAeFVIkarenAkñúgRbeTseRkAmYyedayminmanÉksar 

Rsbc,ab;?(cMelIyEtmYyKt;) 

minmanerOgGVIekIteLIgTaMgGs; 1 

GñkminGacTTYl)anR)ak;Ex 2 

GñkniigRtUv)ancab;xøÜn nigbBa¢Únmkvij 3 

mindwg 4 

 

Q6  etIbgFøab;lWMBI GGMeBICYjdUrmnusS EdrrWeT?(cMelIyEtmYyKt;) 

minEdllWGMBIvaesaH 1 
rMlgeTA K3a 

minFøab;lWeRcInGMBIvaeT 2 

)aT¼cas+ ´Føab;lWGMBIva b:uEnþ´minsUvdwgc,as;CamYYyvaeT 3 
bnþ 

)aT¼cas+ ´yl;dwgc,as;GMBIva 4 

 

Q7  etIRbPBNaxøHEdlbg)anlWBI GGMeBICYjdUrmnusS?(cMelIy)aneRcIn) 

r)aykarN¾B½t’man nig RbB½n§pSBVpSay 1 

ÉksarenAkñúgTUrTsSn_ rW km�viFInana 2 

GanesovePA 3 

tamry³mitþPikþ 4 

tamry³GaC¤aFrmUldæan 5 

GiunFWeNt 6 

ExSPaBynþ 7 

esvapSBVpSaysaFarN³ 8 

skm�PaBshKmn_ karRbKuMtRnþI nig RBWtiþkarepSg² .l. 9 

b½NÑRbkas xitþb½NÑ esovePAENnaM 10 
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Q8 etIbgFøab;eXIj rWlWGMBIskm�PaBNamYy rWkarpSBVpSayNamYyEdlepþatCak;lak;eTAelI GMeBICYjdUr mnusS 

Edl)aneFVIeLIgenAkñúgshKmn_rbs;bgEdrrWeT?  

Føab; 1 bnþ 

minFøab; rWmincaM 2 K1a 
 

Q9 etImanskm�PaBGVIxøH? ¬¬eRCIserIscMelIyTaMgGs;EdlRtUv¦   

yuT§nakartamry³RbB½n§pSBVpSayenAtamTUrsSn_ viTüú rWkarEst 1 

skm�PaBshKmn_ dUcCakarRbKuMtRnþI rWkarsMEdgtamdgpøÚvnana 2 

karEckcaynUvB½t’man dUcCaxitb½NÑ rWkUnesovePAEnnaM 3 

kic©RbCuMshKmn_ sikçasala rWkarCYbRbCuMnana 4 

epSg²ebIiman>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 

 

Q10 etIkMriténkarcUlrYmrbs;bgCamYynigskm�PaBTaMgenHkMritNaEdr?(cMelIyEtmYyKt;) 
    

RKan;EtlWva BIGñkepSgb:ueNÑaH 1 

´)anemIl rW sþab;va 2 

´CaGñkcUlrYmyskm�mñak; 3 

´)anCYyerobcM rW dMeNIrkarskm�PaBTaMgenH 4 
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K1aa etIRbeyaKmYyNaenAkñúgkatenHEdlbgKitfaBiBN’naRtUvbMputTak;TgnigGGMeBICYjdUrmnusS? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnehIy)anqøgkat;RBMuEdneday

miinman Tidæakar¼ vIsa rW lixitqøgEdn 
1 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnedaysarkarrs;enArbs;Kat;mankarKMramkMEhg 2 

GñkEdl)ancakecjrWnaMykeTARbeTsepSgeTotecjBIRbeTsrWshKmrbs;xøÜn nig 

RtUv)aneKeRbIl,icklqe)ak rWk¾ bgçMeGayeFVIkargaredIm,IrkplRbeyaCn¾eGayeK   
3 

GñkEdlRtUv)aneKCYyeGay)anqøgEdnedaysareGayluyeKeRBaHKat; 

minmanÉksarRtwmRtUv 
4 

mindwgc,as; 5 

�

K1ab etIRbeyaKmYyNaenAkñúgkatenHEdlbgKitfaBiBN’naRtUvbMputTak;TgnigGGMeBIrt;Bn§mnusS? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnehIy)anqøgkat;RBMuEdneday

miinman Tidæakar¼ vIsa rW lixitqøgEdn 
1 

GñkEdl)ancakecjBIRbeTsrbs;xøÜnedaysarkarrs;enArbs;Kat;mankarKMramkMEhg 2 

GñkEdl)ancakecjrWnaMykeTARbeTsepSgeTotecjBIRbeTsrWshKmrbs;xøÜn nig 

RtUv)aneKeRbIl,icklqe)ak rWk¾ bgçMeGayeFVIkargaredIm,IrkplRbeyaCn¾eGayeK   
3 

GñkEdlRtUv)aneKCYyeGay)anqøgEdnedaysareGayluyeKeRBaHKat; 

minmanÉksar RtwmRtUv 
4 

mindwgc,as; 5 
 

K1b etIGMeBICYjdUrmnusSmanenAkñúgRbeTskm<úCaEdrrWeT? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

eT Gt;maneT 1 

)aT¼cas b:uEnþPaKRcInCamYyCnrgeRKaHEdlmkBIRbeTsepSg 2 

)aT¼casCamYyCnrgeRKaHEdlmkBIRbeTsepSgnig CnCatikm<úCa 3 

mindwgc,as; 4 

 
 
 
 

cMeNHdwg
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K1c etIGMeBICYjdUrmnusSpSarP¢ab;eTAnigRTg;RTay qe)akrW karCBa¢k;RbeyaCn¾BIGñkd¾éTtamEbbGVImYy 

enAkñúgkatenH? ssUmeRCIserIscMelIymYy 

 

bgçMeGayeFVIRsþIeBsüacar 1 

bgçMeGayeFVIkar EdlTak;Tgnigburs RsþInig kumar 2 

bgçMeGayeFVIkargardUcCaGñkbMerI .l. 3 

TaMgGs;xagelI 4 

mindwgc,as; 5 

 

K1d etIGñkNaeKEdlCaGñkEdlTTYlhaniyP½yBIGMeBICYjdUrmnusS? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

RsIþEdlkMBugrkkargareFVI 1 

bursEdlkMBugrkkargareFVI 2 

kumar 3 

TaMgGs;xagelI 4 

mindwgc,as; 5 

  
 

K1e etIbgdwgfaGñkEdlkøayCaCnrgeRKaHedayGMeBICYjdUrmnusSedaysarmUlehtuGVIxøH? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

BYkeKs�½RKcitþeGayeKCYjdUr 1 

BYkeKRtUv)aneKe)akbeBaäatBImnusSEdlBYkeKsÁal;ehIyeCOrCak; 

rWtamry³»kaskargarEdlEkøgkøay 
2 

BYkeKRtUv)aneKbgçM 3 

mindwgc,as; 4 
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K2a etIbgyl;RsbrWminyl;RsbkMritNaCamYynigRbeyaKxageRkam? ssUmeRCIsykcMelIymYy sMrab;RbeyaKmYy

minyl; 

RsbTal; 

EtesaH

minyl; 

Rsb
yl;RsbxøH²

BitCayl; 

Rsb
minc,as; 

  

minc,as;minc,as;minyl; minyl; 

RsbTal;RsbTal;

EtesaHEtesaH

minyl;minyl;

RsbRsb

yl;Rsbyl;Rsb

xøH²xøH²

BitCayl; BitCayl; 

RsbRsb

GMeBICYjdUrmnusSKWminEmnCabBaðaFM 

enAkñúgRbeTskm<úCaeT

GñkEdl´sÁal;R)ab;´faGñkEdlRtUv)aneKeFVIGMeBI

CYjdUrsaksmTTYl)annUvGVIEdlBYkeKKYrTTYl

RbsinebICnrgeRKaHedaysarGMeBICYjdUrmnusSKWCa

GñkEdlRkIRk dUecñHya:gehacNas;Kat;GacTTYl

)ankargareFVImYy

GñkEdl´sÁal;minEdlxVl;xVay GMBIbBaða 

karCYjdUrmnusSeT

GñkEdlRtUv)aneKeFVIkarCYjdUreRCIserIsviFIenH 

edayxøÜnÉgpÞal;

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Gakb,kiriya
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K2b etIbgyl;RsbrWminyl;RsbkMritNaCamYynigRbeyaKxageRkam? ssUmeRCIsykcMelIymYy sMrab;RbeyaKmYy

minyl; 

RsbTal; 

EtesaH

minyl; 

Rsb
yl;RsbxøH²

BitCayl; 

Rsb
minc,as; 

minc,as;minc,as;minyl; minyl; 

RsbTal;RsbTal;

EtesaHEtesaH

minyl;minyl;

RsbRsb

yl;Rsbyl;Rsb

xøH²xøH²

BitCayl; BitCayl; 

RsbRsb

b:UlIseFVIkargary:agskmμkñúgkarTb;sáat;

GMeBICYydUrmnusS

rdæaPi)aleFVIkargary:agskmμkñúgkarTb;sáat;

GMeBICYjdUrmnusS

RbFanPUmirbs;eyIgeFVIkargary:agskmμ

kñúgkarTb;sáat;GMeBICYydUrmnusS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

´RbQmmuxnwgGMeBICYjdUrmnusS

bursnignarI KWRbQmmuxesμIKñaTak;Tgnig

GMeBICYjdUrmnusS

GgÁkarKWCaRbPBB½t’many:agl¥RbesIrbMputsMrab;

B½t’manBIGMeBICYydUrmnusS

manEtsmaCikshKmn_EtmYyKt; EdlTTYlxusRtUv

kñúgkarCYyeTAdl;CnrgeRKaHénGMeBICYjdUrmnusS

vaCaTMnYlxusRtUvrbs;´ kñúgkarTb;sáat; nigkarBar 

RbCaCnBIGMeBICYjdUr nigkareFVIcMNakRsukeday 

KμansuvtßiPaB

Pñak;gareRCIserIsBlkrKYrEtRtUv)aneKsþIbenÞascMeBaH

kareFVIeGaymankarcMNakRsukedayKμansuvtßiPaB nig 

bBaðaénGMeBICYjdUrmnusS

QμÜjkNþalKYrEtRtUv)aneKsþIbenÞas cMeBaHkareFVI 

eGaymankarcMNakRsuk edayKμansuvtßiPaB nig 

bBaðaénGMeBICYjdUrmnusS
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K3a RbsinebIbgsgS½yfaGñkNamñak;enAkñúgshKmn¾rbs;bgRtUv)anCab;Bak;B½n§CamYy nigGMeBICYjdUr mnusSrW 

kMBugeRbIl,icklqe)akmnusS GMBI»kaskargarEdlminBitR)akd EdlBYkeKeFVIeLIgedI,I ekg ykRbeyaCn¾ 

etIbgKYreFVIya:gem:cEdr? ssUmeRCIserIscMelIymYy 

 

raykarN¾eTAb:UlIs 1 

raykarN¾eTAGgákarEdldwgGMBIbBaðakarCYjdUrmnusS 2 

GacraykarN¾GMBIbBaðaenH bu:EnþvaGaRs½yeTAelIkal³eTs³ 3 

RbEhlCamineFVIGVITaMgGs;eRBaHvaGacmaneRKaHfñak; 4 

mindwgfaKYreFVIGVIeT 5 

 

K3b RbsinebIbgRtUvkarBt’manGMBIkareFVIcMNakRsukedaysuvtßiPaBedIm,IeTAeFVIkarenA RbeTsepSgmYy eTot 

etIbgdwgfabgRtUvrkvaenAkEnøgNarWsYrGñkNaEdr rWeT? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

)aT¼cas ´dwg 1 bnþr 

eT b:uEnþ´Kitfa´Gacrkva)an 2 

eT ehIy´dUcCanigmincg;rkvaeT 3 bnþreTA K3c�

mindwg 4 

 

K3bb etIkEnøgNaEdlbgcg;eTACageKbMputenAeBlEsVgrkB½t’manTak;TgnigkareFVIcMnakRsukeday suvtßitPaB? 

sUmeRCIserIscMelIymYy 
 

kariyal½yrdæaPi)an / mnÞIrkargarextþ 1 

mNÐlB½t’manGMBIkarcMNakRsuk 2 

GgÁkar 3 

Pñak;gareRCIserIsBlkr 4 

Q�ÜjkNþal 5 

mitþP½Rk RKYsar rWsac;jati 6 

 

 

  

\riyabf
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K3c  etIbgFøab;)anniyayCamYynigmitþPRkrbs;bgGMBIbBaðakarcMNakRsukedaysuvtßiPaB edIm,IGb;rM 

BYkeKrWpþl;karyl;eXIjrbs;bgeTAelIbBaðaenHEdrrWeT?ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

)aT¼cas 1 

eT b:uEnþ´nigeFVIvaenAeBlNamYy 2 

eT ´dUcCanigmineFVIeT 3 

mincaM 4 

 
 

K3d mitþP½Rkrbs;bgkMBugKitkñúgkarEsVgrkkargareFVIenAeRkARbeTs. Kat; rW nag)anniyayfamanPñak; 

gareRCIserIsBlkrmYy)anR)ab;BYkKat;fa BYkKat;RtUvkarEt lixitqøgEdnmYyb:ueNÑaHedIm,IeFVIkar enAeRkA 

RbeTs. etIbgnigeGayeyabl;eTAKat; y:agdUcemþc? 
 

´nigENnaMBYkKat;kuMeTA nigkMuTak;TgPñak;gareRCIserIsBlkrenaHeTot 1 

´nigENnaMBYkKat;eGaymankarRbugRby½tñ nigeFVIkarEsVgrkB½t’manbEnßmeTot 2 

´nigENnaMBYkKat;eGayeTAeRBaHman lixitqøgEdnmYyKWvaRKb;RKan;sMrab;kar 

eFVIkarenAeRkARbeTs 

3 

´minc,as;fanigeFVIGVI 4 

 

K3e mitþPRkrbs;bgGt;mankargareFVIRbEhlCamYyExeTAehIy mankarGs;sgÇwmkñúgkar EsVgrk kargar. 

enAPøamenaHKat;RtUv)aneKpþl;kargarmYyeGayenARbeTsepSgedaysac;jatiCitrbs; Kat; 

b:uEnþvatMrUveGayeFVIkarsMerccitþPøam²edIm,ITTYl)ankargar. mitþP½Rkrbs;bgsYreyabl;BI bgGMBIbBaðaenH 

etIbgKYreFVIdUcemþc? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
 

´GacnigelIkTwkcitþmitþPRkrbs;´eGayEsVgrkBt’manbEnßmBIkargarBIGñkNa 

mñak;EdlÉkraCü 

1 

´GacnigsUmeGayeyIgTaMgBIrnak;)anniyayCamYynigsac;jatienaHsin 2 

´GacnigR)ab;Kat;eGayTTYlkargarenaH 3 

minc,as;faRtUveFVIGVI 4 
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Tinñn½yRbCasaRsþ

 

D1 etIRbeyaKenAkñúgkatenHmYyNaEdlBiBN’nRtUvbMputcMeBaHkMriténkarGb;rMrbs;bg?  sUmeRCIserIscMelIymYy 
    

)anbBa©b;fñak;bzm rÅ TabCagenH 1 

)anbBa©b;fñak;GnuviTüal½y 2 

)anbBa©b;fñak;viTüal½y 3 

kMritfñak;sBaØab½Rt rW sklviTül½y rÅ kMritx<s;Cag  4 

    
 

D2 etIsßanPaBkargarrbs;bgenAeBlbc©úb,nya:gem:cEdr? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
    

eFVIkareGayeK rWrksIu kargareRkAema:g 

kargartamrdUv ksikr 
1 bnþr 

swkSa 2  

bnþreTA D5 eFVIkargarpÞH 3 

Gt;mankargarnigkMBugrkkargareFVI 4 

epSgeTot 5 
 

D3 etIvis½yNamYyxageRkamEdlBiBN’naRtUvCageKcMeBaHvs½yEdlbgeFVIkar? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
   

ksikm� éRBeQI nig ensaT 1 

Er: 2 

eragcRk 3 

GKÁIsnI ]s�½n nigkarpÁt;pÁg;Twk 4 

sMNg; 5 

lk;dMuniglk;ray 6 

dwkCBa¢Ún sþúk nig TMnak;TMng¼RbBn½§pSBVpSay 7 

hirBaØvtßú bec©kviTüaBt’man Gclnvtßú nigesva:Tak;Tgnig 

CMnYjepSg²  

8 

shKmn¾ sgÁm nig esva:ÉkCnepSg² 9 

raCrdäaPi)al 10 

epSg² 11 

 

Tinñn½yRbCasaRsþ
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D4 etIRbB½n§pSBVpSayNaxøHEdlbgmanenAkñúgpÞHrbs;bg? ssUmeRCIwserIscMelIyEdlRtUvnigbg 
 

TUrTsSn¾ 1 

viTüú 2 

karEst¼TsSnavtþI 3 

GIuneFIENt 4 

minEmnTaMgGs;xagelI 9 

 

D5 etIRbePTTUrs½BÞédNaxøHEdlbgman? ssUmeRCIwserIscMelIyEdlRtUvnigbg 
    

TUrs½BÞédTMenIbRbePTs�athVÚn 1 

TUrs½BÞédRbePTFm�ta 2 

Gt;manTUrs½BÞéd 3 

 

D6 etIRKYsarrbs;bgmandICakm�siT§rWCYlsMrab;eFVIERs nigdaMdMNaMepSg²?. 

 
 

 

D7 kñúgkMLúgeBl 12 ExcugeRakayenH etImanry³eBlb:un�anEx EdlRKYsarrbs;bgCMBak; Ggár 

rWRtUveTATijrWx©IGgárBIGñkdéT RbsinebIman? ssUmeRCIserIscMelIymYy 
    

sUmsresrcMnYnExsrub. sresrmYyExRbsinebICitmYyEx . 

RbsinebIminCMBak; TijrWx©IeT sUmsresrelx 0 � 
Ex 

 

D8 etIGñksBVéf¶enHbgmankatrWbNÑbBa¢ak;BIkMriténPaBRkIRkEdlpþl;edayraCrdæaPi)alEdrrWeT?  
    

)aT¼casman b½NÑRkIRkkMrit 1 
1 

)aT¼casman b½NÑRkIRkkMrit 2 
2 

minman 
3 

         
 
 
 

)aT¼casCadIkm�siT§pÞalxøÜn 1 

)aT¼casCYldIBIeK 2 

eT 3 
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D9 etImansmaCikenAkñúgRKYsarrbs;bgb:un�annak;EdlGacrkR)ak;cMnUl)andUcCatamry³kareFVIkar 

eGayeKeFVIkarrksIuedayxøÜnÉg rWlk;\va:n;enAkñúgpSar?   
   

sresrcMnYnsmaCikRKUsarsrub� 
 

nak; 

sresrcMnYnsmaCikRKUsarsrubEdlmanGacrkR)ak;cMnUl� 
 

nak; 

 
 

D10 etImanGñkNamñak;enAkñúgRKYsarrbs;bg Føab;manbTBiesaFn ¾Tak;TgnigbBaðaeRkamenHkñúgry³ eBl 12 

ExcugeRkayenH?  sUmeRCIserIscMelIyEdlRtUv 
    

minmanlT§PaBsgbMNul 
1 

)at;bg;dI 2 

K�ankargareFVI 3 

kUne)aHbg;ecalsala 4 

RKYsarEbk)ak; rWElglH 
5 

minGacRbmUlpl rWdaMRsUvmin)anpl 
6 

eRKaHFm�Cati 7 

samaCikRKYsarmanCMgWF¶n;F¶r 8 

minEmnTaMgGs;xagelI 9 

 
 

GrKuNsMrab;karcMNayeBl nigkarshkarrbs;Gñk¡ 
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                         ��  ះអង្គ � រ              > សយ័gh  ន ��  ះអង្គ � រ              > សយ័gh  ន

1- អង្គ � រ KNK ភូមិចន្ទ ័ឬស្ស ី សO្ក  ត់X	  ក,	 ះ5្ត 	ច 

  & 	ត្ត � ត់ដំបង

2- អង្គ � រកុE ររីក. យ(KMR) ភូមិចំ� រសំB ង ១ ឃ ុំ� ត់ដំបង 

 �	 ុក� ត់ដំបង  & 	ត្ត � ត់ដំបង

3- អង្គ � រក្ត ីសង្ឃ ឹមកម្ព ុ/ (CHO) ភូមិកូនដំរី ឃ ុំនិមិត្ត  �	 ុកí៉ យÃ៉	ត  

   & 	ត្ត ប©É  យE នជ័យ

4- អង្គ � រកម្ព ុ/ Qើម្ប ីជួយ�	 ្ត ីE នវិបត្ត ិ(CWCC) ភូមិ� ៉ i	{	 សO្ក  ត់í៉ យÃ៉	ត 

 1	 ុងí៉ យÃ៉	ត & 	ត្ត ប©É  យE នជ័យ

5- អង្គ � រកម្ព ុ/ Qើម្ប ីជួយ�	 ្ត ីE នវិបត្ត ិ(CWCC) �	 ុកស្ទ ឹងõ	ន & 	ត្ត កំពង់ធំ

6- អង្គ � រកម្ព ុ/ Qើម្ប ីជួយ�	 ្ត ីE នវិបត្ត ិ(CWCC) សO្ក  ត់ផ<  Qើមថ្ក ូវ ខណ| ចំ� រមន ភ្ន ំ�	ញ

7- អង្គ � រកម្ព ុ/ Qើម្ប ីជួយ�	 ្ត ីE នវិបត្ត ិ(CWCC) ភូមិស្ទ ឹងថ្ម ី ឃ ុំ\�  យដង្គ ុំ �	 ុក5ៀម. ប  

   & 	ត្ត 5ៀម. ប

8- មណ¢ លកម្ព ុ/ Qើម្ប ី� រ� រសិទ្ទ ិកុE រ ( CCPCR) សO្ក  ត់ភ្ន ំ�	ញ ខណ| õ	នសុខ ភ្ន ំ�	ញ

9- អង្គ � រសហ?	 តិបត្ត ិ� រ�	 ្ត ីå្ម 	រQើម្ប ីអភិវឌ្ឍ ន៍ (KWCD) សO្ក  ត់î ម}  ខណ| ដ~្ក   ភ្ន ំ�	ញ

10- អង្គ � រកម្ព ុ/ Qើម្ប ីជួយ�	 ្ត ីE នវិបត្ត ិ(CWCC) ភូមិកំពុង\�  យ ឃ ុំកំពុង\�  យ

 �	 ុក5	រីÿ ភ័ណ¢  & 	ត្ត ប©É  យE នជ័យ

11- មណ¢ លកម្ព ុ/ Qើម្ប ី� រ� រសិទ្ទ ិកុE រ ( CCPCR) ភូមិវត្ត ដំ� ក់ ឃ ុំ\ � កំªីក 

 �	 ុក5ៀម. ប & 	ត្ត 5ៀម. ប

12- មណ¢ លកម្ព ុ/ Qើម្ប ី� រ� រសិទ្ទ ិកុE រ ( CCPCR) ភូមិថ្ន ល់¥	ង ឃ ុំì K I  

 �	 ុក\�  យªៀង & 	ត្ត \�  យªៀង

13- អង្គ � រដំណក់ទឹកកម្ព ុ/  (DOMNOK TOEK) ភូម�ិ	  កក្ស ័យ ឃ ុំ�	  កក្ស ័យ 

 �	 ុក� មរ៏ & 	ត្ត �	  �	ង
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Participants for collection information on human trafficking 
�

Type�of�Stakeholder� Institution�

Social�Workers�(shelter�staff)�/�����������������

Worked�with�survivors�for�12�months�

or�more�

Poi�Pet�Transit�Center�

TPC�

TPC�

CWCC�in�BMC�

NGOs,�IOs,�UN�/�������������������������������������������

Worked�with�survivors�for�12�months�

or�more�

UNIAP�

IOM�

UNODC�

WVC�

LSCW�

The�Asia�Foundation��

Local�Authorities/����������������������������������������

Supervisor�level�or�higher�

CWCC�help�to�identify�those�local�authority�in�Poi�Pet�

for�research�team�to�interview�

Line�Department/����������������������������������������

Supervisor�level�or�higher�

AHTJP�Department�MoSVY�

Chief�of�Bureau�and�Representation�of�the�Department�

of�Employment�and�Manpower�&�Member�to�the�

Labor�Migration�Task�Force.�MoLVT�

Immigration�Police/������������������������������������

Supervisor�level�or�higher�

Director�Department�of�Immigration�

Chief�of�police�immigration�at�Poi�Pet�international�

gate�

Chief�of�police�immigration�at�Baveth�gate�

Chief�of�police�immigration�at�Koh�Kong�gate�

Deputy�director�Provincial�labor�department,�Prey�

Veng�

Chief�of�police�immigration�at�Prey�Veng�
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