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ជពំកូទ១ី 

សេចកតីស្តើម 
 

 

១.១ លនំបំញ្ហា  
ការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹមានទំនក់ទំនងយ៉ា ងខ្ល ងំ ជាមួយហងិា

បយនឌ័រ។ បយងតាមរាយការណ៍អងគការមូលនិធិអាស ើឆ្ន ២ំ០១៥ាន
បង្ហា ញថាប្រឿង្សវងឹជាមូលបហត ចមបងននអំប ើហងិាបលើនៃរូរសនិទធស្នន ល។  
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រាយការណ៍ខ្ងបលើកា៏នបង្ហា ញដៃរថា បៅ្បបទសកមព ជា ការ
មានបតើឬ្ប នធដៃលទទួលទានប្រឿង្សវងឹ បបងកើនលទធភា ននការរងប្រោះ
បោយស្នរអំប ើហងិាបលើនៃរូរសនិទធិស្នន លៃល់បៅ៣២០% និងលទធភា  

ននការ្ប្ ឹតតិអំប ើហងិាបលើនៃរូរសនិទធិស្នន លរហូតៃល់បៅ២៧០%។ 

ទាងំបនោះរឺជាកតើកងវល់ និងជាបញ្ហា ដៃល្តូវរោិះរកមបធោាយ
បង្ហក រ និងទប់ស្នក ត់ជាបនា ន់ បៃើមបើឲ្យមានសនតិស ខស វតថិភា  និងភា 
ស ខស្ននតជូន្បជា លរៃឋ។ 

អំប ើហិងាដៃលទាក់ទងនឹងបយនឌ័ររឺជាការបង្ហា ញ ើការបរ ើសបអើង 
និងបិទសិទធិរបស់ស្រសតើនិងបកេង្សើ។1 បយងតាមរាយការណ៍របស់្កសួង
កិចចការនរ ើឆ្ន ២ំ០១៦ក៏ានរកប ើញដៃរថាមានស្រសតើ៨%រាយការណ៍ថា
ធ្លល ប់ទទួលរងអំប ើហងិាផ្លូវកាយ និងផ្លូវបេទកន ងរយៈប ល១២ដខកនលង
មកបនោះ។ ៩០% រាយការណ៍ថាានរងរបួសបោយស្នរនៃរូរសនិទស្នន ល
របស់ ួកបរវាយបធវើាប បហើយ្តូវការការដែទាសំ ខភា ។ កន ងបនោះមាន
ដត២៤%ប៉ា ប ណ្ ោះកំ  ងដសវងរកជំនួយផ្លូវការ។2 បនោះជាបញ្ហា សងគមដៃល
អូសបនល យៃ៏យូរអដងវង របស់្បបទសកមព ជា និងជាកងវល់ៃ៏ធំបធងដៃល
ត្មវូឱ្យមានៃំប្ោះ្ស្នយៃ៏ឆ្ប់រហ័ស ្ មទាងំមាន្បសិទធភា ។  

ជាមួយរន បនោះបរប ើញមានចំនួនៃ៏តិចតួចរបស់ស្រសតើ បៅកន ងការ 
                                                            
1 ្កសួងកចិចការនរ ើ៖រប្មាងបញ្ច ប់អំប ើហងិាបលើស្រសតើបៅកមព ជា៖ រាយការណ៍វឌឍនភា បលើក
ទើ២ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៦៖ ទ ័ំរ ២  
2 “ៃដៃល” ទំ ័រ ៦ 
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បធវើបសចកតើសប្មចចិតតកន ង្បបទសកមព ជាដៃរ។ កន ងបនោះស្រសតើបៅកន ងតំដណង
នបយាយនឆ្ន ២ំ០១៣មាន១០.៧%រឺបសេើនឹង៣រូបជារៃឋមស្រនតើ កន ង
ចំប្មរៃឋមស្រនតើទាងំ២៨្កសួង។ ចំដណករៃឋបលខ្ធិការមានចំនួន
២០.៥៤% បសេើនឹង១៦រូប បហើយអន រៃឋបលខ្ធិការមាន១៧.៦០% បសេើ
នឹង៤៨រូប បៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៣បនោះដៃរ។  ស្មាប់ថាន ក់ប្កាមជាតិមាន
ស្រសតើជាអេិាលបខតតចំនួន១នក់ អេិាលរងបខតត២០% អេាិល្សុក
១.០២%និងអេិាលរង្សុក២៩%។ ចំដណក្កុម្បឹកាបខតតមាន
១៣.២៣%បសេើ៥២រូប និង្កុម្បឹកា្សុកមាន១៣.៨៥%បសេើនឹង៤០៨
រូប។3 បៅថាន ក់  សំងកត់ស្រសតើមាន១៦.៧៦% ដៃលានជាប់បឆ្ន តនឆ្ន ំ
២០១៧។4  

ស្រសតើ្តូវានបររកប ើញថាមានភា សកមេបៅកន ងការរកចំណូល
ជាងប រសបៅកន ង្បបទសកមព ជា។ កន ងចំប្មសហ្រស៥០៥,១៣៤
បៅកន ង្បបទសកមព ជា ស្រសតើជាអនកកាន់កាប់ឬជាមាច ស់មានរហូតៃល់បៅ
៦៥.១%។5 ការសិកាកន ងឆ្ន ២ំ០១៤ បង្ហា ញថាស្រសតើ៩១.៨%មាន 

                                                            
3 Nary Ratanak (Ministry of Women’s Affairs): LEADERSHIP: WOMEN IN PUBLIC 

DECISION-MAKING AND POLITICS, Cambodian Gender Assessment 2014, 
page 5 

4 Joint statement on women elected to commune council in English – June 2017 posted 

in website of The Cambodian NGO Committee on CEDAW website   
5 Nary Ratanak (Ministry of Women’s Affairs): WOMEN’s ECONOMIC EMPOWERMEN, 
Cambodian Gender Assessment 2014, page 7 

http://ngocedaw.org/joint-statement-on-women-elected-to-commune-council-in-eng-june-2017/
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ទូរស័ ានៃ បហើយប រស៩៦.១% មានទូរស ានៃ។6  

្ប ័នធបបចចកវជិាា ានផ្តល់ទាងំការស្មួលនិង ភា ឈចឺាប់ៃល់
ស្រសតើ។ បបចចកវជិាា រឺមានស្នរៈសំខ្ន់ស្មាប់្បជា លរៃឋជា ិបសសស្រសតើ
ដៃលកាន់កាប់ម ខជំនួញ។7 ប៉ា ដនតស្រសតើកមព ជាភារប្ចើនមិនសូវបចោះប្បើបបចចកវជិាា
 ត៌មាន ខណៈដៃលបបចចកវជិាា បនោះានរ ើកចប្មើនយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សបៅជ ំ
វញិ ិេ បោក មានមន សសជាប្ចើនមានកងវល់អំ ើការប្បើ្ាស់កន ងបរល
បំណងបផ្សងដៃលរបំោេសិទធិមន សស។8 

 

១.២ បរលបណំងននការសិកា 
- បធវើការសិកា ើទំនក់ទំនងអំប ើហងិាបយនឌ័រ និងការប្បើ្ាស់
ប្រឿង្សវងឹ;  

- ដសវងយល់ ើមបធោាយកាត់បនថយអំប ើហងិាបយនឌ័រ ដៃលជាប់
ពាក់ ័នានឹងការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ បៅថាន ក់  /ំសង្ហក ត់; និង  

- បបងកើតបអាយមានបទ ិបស្នធន៍ស្មាប់្បជា លរៃឋកន ងមូលោឋ ន 
ានយល់ៃឹង ើវធិើស្នស្រសតសិកា្ស្នវ្ជាវ ការច ោះសមាា សន៍ និង
ការវភិារ ត៍មាន។ 
 

                                                            
6Kimchhoy Phong and Javier Solá, Mobile Phone in Cambodia, October 2014, 
page 6 

7 Three women honoured for achievements in tech sector, Khmer Time, March 16, 

2018 
8 CHIM MANAVY, Violence against women and Information Communication 
Technology, November 2009  
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១.៣ វសិ្នលភា ននការសិកា្ស្នវ្ជាវ  
- ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះ ិនិតយរកបមើលផ្លប៉ាោះពាល់ ននការប្បើ
្ាស់ប្រឿង្សវងឹជាប់ពាក់ ័នធនិងអំប ើហងិាបយនឌ័រ; 

- កន ងបនោះក៏ និិតយបមើល ើការបធវើបសចកតើសប្មចចិតតរវាងប រស និង 
ស្រសតើបៅកន ង្រួស្នរ និងបៅកន ងសហរមន៍ផ្ងដៃរ; នងិ 

- ការសិកាបនោះក៏បតត តបៅបលើៃំប្ោះ្ស្នយ ឬវធិ្លនការននរបស់
អាជាា ធរកន ងការបោោះ្ស្នយអំប ើហងិាបយនឌ័រជាប់ពាក់ ័នានឹង
ការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹផ្ងដៃរ។ 

១.៤ ដៃនកណំត់ននការសិកា 
- មជឈមណឌ លេើឌើេើបធវើការបណត ោះប ត្ ល ៃល់សហរមន៍អំ ើការ
ច ោះសមាា សន៍ ការ ិនិតយបមើលបញ្ា ើសំណួរ ការច ោះអន វតតតា ល់បៅ
តាមេូមិ ក៏ៃូចជាការបូកនិងវភិារទិននន័យរឺមានរយៈប លដត២
នែៃកនលោះ ប្ពាោះដតែវកិាមានកំណត់;    

- ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះានប្ជើសបរ ើសយក  ំចំនួន២ រឺ  ំ       
សំបយ៉ា ងបៅកន ងតំបន់បរលបៅរបស់មជឈមណឌ លេើឌើេើ ដៃលាន
បចញៃើកា   ំកាល ើកំឡ ងដខមិែ ន ឆ្ន ២ំ០១៧ និង  នំ្ ធំ ដៃល
ជា  មំិនសថិតកន ងតំបន់បរលបៅរបស់មជឈមណឌ លេើឌើេើ ប៉ា ដនត  ំ
ទាងំ ើរបនោះសថិតបៅកន ង្សុកកំ ង់បរាទ ៍បខតតស្នវ យបរៀងៃូចរន ; នងិ 
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- សំ្កដៃលបយើងបធវើសមាា សន៍មានដតចំនួន៥២ (ស្រសតើ៥០%) 
រ២ឺ៦សំ្កស្មាប់មួយ  ។ំ អនកដៃលចូលរមួបរៀន និងបធវើ
ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះ បោយតា ល់តាងំ ើបៃើមរហូតៃល់ចបម់ាន
ចំនួន៣០នក់ ដៃលកន ងមយួ  មំាន១៥នក់។ 

១.៥ ស្នរៈ្បបយជន៍ននការសិកា្ស្នវ្ជាវ 
 ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះមានស្នរៈសំខ្ន់ៃូចខ្ងប្កាម៖ 

-  ិនិតយបមើល ើភា ខ សរន  រវាង  ដំៃលមានៃើកាបង្ហក រ និងទប់
ស្នក ត់ប្រឿង្សវងឹ និង  ដំៃលរេ នៃើកា; 

- ជាមូលោឋ នស្មាប់  បំធវើដផ្នការបោោះ្ស្នយបញ្ហា ហងិាបយនឌ័រ 
បៅកន ង  រំបស់ខលួន។ បលើស ើបនោះបទៀត  សំំបយងដៃលមានៃើកា
បហើយអាចជាដផ្នកមួយជួយៃល់ការ ្ងឹងការបនតអន វតត ឱ្យកានដ់ត
មានមាន្បសិទធភា ។ ចំដណក  នំ្ ធំដៃល  ំទាន់មានៃើកា
អាចជាមូលោឋ នកន ងការបធវើៃើកាបនោះ ; 

- ជាមូលោឋ នស្មាប់ដសវងរកការរំ្ ទមតិ បៃើមបើឱ្យមានវធិ្លនការ
 ើអាជាា ធរកន ងការបង្ហក រ និងទប់ស្នក ត់ផ្លប៉ាោះពាល់ននអំប ើហងិា
បយនឌ័រ ដៃលជាប់ពាក់ ័នធនឹងការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹបៅកន ង
សហរន;៍ 

-  ជាមូលោឋ នស្មាប់សហរមន៍ បធវើការផ្ស វផ្ាយ ើអំប ើហងិា
បយនឌ័រ ដៃលជាប់ពាក់ ័នធនិងប្រឿង្សវងឹ; 
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- អនកសិកា្ស្នវ្ជាវដៃលចង់ៃឹង ើការសិកា្ស្នវ្ជាវ តាមដបប
ចូលរមួបោយតា ល់ ើសហរមន៍អំ ើអំប ើហងិាបយនឌ័រ ដៃលជាប់
ពាក់ ័នធនឹងការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ; និង 

- កំណត់ ើបញ្ហា ្បឈម បៃើមបើជាទឡាើករណ៍ស្មាប់ោក់បញ្ចូ ល
បៅកន ងដផ្នការវនិើបយរ   ំ។ 
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ជពំកូទ២ី 
រលំកឹទ្ទឹេត ី

 
២.១ នយិមន័យអបំ ើហងិាបយនឌ័រ 

អំប ើហងិាបយនឌ័រ រឺជាអំប ើហងិាដៃលបងកបឡើងបលើជន្មាន ក់ 
បោយស្នរដតបយនឌ័ររបស់ ួកបរ។ ពាកយបយនឌ័រមិនដមនសំបៅបលើបេទ
របស់មន សសបទ(បទាោះបើ ួកបរជាប រស ឬស្រសតើ  ើកំបណើ តក៏បោយ) ប៉ា ដនត
បយនឌ័រសំបៅបលើរំនិត ដៃល្តូវានបបងកើតបឡើងកន ងសងគមអំ ើអវើដៃលវា
មានអតថន័យចំបពាោះប រស ឬស្រសតើ (តួនទើ និងអាកបបកិរយិអវើខលោះដៃលសងគម 
យល់ថាសម្សបនិងរ ណតនមលអវើខលោះ ដៃលោក់បលើប រសនិងស្រសតើបកេង្បុស  
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និងបកេង្សើ)។9 
អំប ើហងិាបយនឌ័រ រឺជាពាកយមួយដៃលរមួបញ្ចូ លទបងវើហងិាដៃល

បងកឱ្យជនរងប្រោះទទួល ប្រោះថាន ក់ដផ្នករាងកាយ ផ្លូវបេទ និងផ្លូវចិតត។ 
ហងិាទាងំបនោះរមួមាន ការរំរាមកំដហង ការវាយៃំ អំប ើហងិាកន ង្រួស្នរ 
ការរបំោេបស សនថវៈ និងការបំពារបំពានផ្លូវបេទ អំប ើហងិាផ្លូវចិតត និង
បសៃឋកិចច អំប ើហងិាពាក់ ័នធនឹងជនូំន ើខ្ង្សើ (ចំណងនៃ ើខ្ង្សើ
ឱ្យបៅកូនកបមាល ោះប លបរៀបការ) អំប ើហងិា ទាក់ទិននឹងការបកង្បវញ័្ច  
ការបបៀតបបៀនបករ ត ិ៍ខ្េ ស និងការរំរាមកំដហងបៅទើកដនលងបធវើការ ឬស្នោ
បរៀន ការជួញៃូរស្រសតើ ការបធវើអាជើវកមេផ្លូវបេទ ការបងខឱំ្យបរៀបការ ការបងខំឱ្យ
មាននផ្ាបពាោះ និងការបងខំឱ្យបធវើប សោចារ។10 
 

២.២ អវើជាប្រឿង្សវងឹ? 
ប្រឿង្សវងឹសំបៅៃល់ផ្លិតផ្ល្រប់្បបេទ ដៃលផ្សបំឡើង ើ

បអតាណ លបលើស ើ១% ននបរមិាណរបស់ទឹក ឬរបួផ្សជំាមួយស្នរធ្លត 
ៃនទបទៀត ដៃលបបងកើតបឡើងបោយឧសាហករប្រឿង្សវងឹ និងបោយ 
មបធោាយបផ្សងៗបទៀតប្បើ្ាស់ស្មាប់ផឹ្កបោយតា ល់ ឬបោយទ្មង់ 
បផ្សងៗបទៀត។11 
 
                                                            
9 បរហទ ័ំរបវទិកា ័ត៍មាន របស់្កមុអនកចាប់ការពារសិទធិស្រសតើ៖ 
http://gbvkr.org/kh/background/what-is-gbv/ 
10 បរហទំ ័របវទិកា ័ត៍មាន របស់្កមុអនកចាប់ការពារសិទធិស្រសតើ៖ 
http://gbvkr.org/kh/background/what-is-gbv/ 
11 បសចកតើ្ពាងចាប់សដើ ើការ្តួត និតិយផ្លិតផ្លប្រឿង្សវងឹ របស់្កសួងស ខ្េិាល, 
មា្តា៤ 
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ការបពំានប្រឿង្សវងឹ រសំឺបៅបៅបលើដបបបទននការប្បើ្ាស់
ប្រឿង្សវងឹ ដៃលជាញឹកញាប់បងកការលំាកៃល់ស្នថ នភា បសៃឋកិចឋជាតិ 
សងគម ស្នថ នភា តា ល់ខលួន បហើយក៏ប៉ាោះពាល់ៃល់ស ខភា អនកប្បើ្ាស់
ផ្ងដៃរ។12 

 
២.៣ វធិ្លនការរបស់្បបទសកមព ជាបៅបលើអបំ ើហងិាកន ង្រួស្នរ 

បៅឆ្ន ២ំ០០៥្បបទសកមព ជា ានអន ម័តចាប់សតើ ើការទប់ស្នត ក់  
អំប ើហងិាកន ង្រួស្នរ និងកិចចការពារជនរងប្រោះ។ បទាោះបើជាមានការផ្តនា
បទាសតាមចាប់ ប៉ា ដនតការផ្តនា បទាសបនោះមិន្រប់្រន់ ឬមិនសម្សប។13 
មានស្រសតើ   កមព ជាប្ចើន្ស់ដៃលានរាយការណ៍ ើករណើ អំប ើហងិាកន ង
ចំប្មស្រសតើទាងំអស់ដៃលកំ  ងរស់បៅជាមួយអំប ើហងិា បហើយបនោះមាន
ន័យថាមានស្រសតើជាប្ចើនបទៀតដៃលកំ  ងរងប្រោះដតមាន ក់ឯង។14  
  

  
                                                            
12 ឯកស្នរបបចចកបទស សតើ ើការបង្ហក រ និងទប់ស្នត ត់ការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ ស្មាប់រៃឋាល   ំ
សង្ហក ត់ រ.ជ.អ.ប 
13 រាយការណ៍សបងខបដៃលបចញផ្ាយបោយអងគការលើកាៃូ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧, បបើរេ នការផ្តនា
បទាស រេ នការការពារ៖ ការប្លើយតបចំបពាោះអំប ើហងិាកន ង្រួស្នរបៅកមព ជា 
14 “ៃដៃល” 
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ជំពូកទី៣ 

វិធីសាស្តេតទ្សាវទ្ាវ 
 

 
៣. វធិើស្នស្រសត្ ស្នវ្ជាវ 

ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះានប្បើ្ាស់វធិើស្នស្រសតៃូចខ្ងប្កាម៖ 

៣.១ ទនិនន័យចមបង  

ក. ការបណត ោះប ត្ លអនកច ោះសមាា សន៍  
ប រគលិកមជឈមណឌ លេើឌើេើ ានបធវើការបណត ោះប ត្ ល្បជា លរៃឋ

បៅសហរមន៍ដៃលមាន្បធ្លនសហរមន៍ សមាជិកសហរមន៍ ្រូ
បប្ងៀន អន េូមិ នងិបមេូមិ ក៏ៃូចជាសមាជិក្កុម្បឹកា  ផំ្ងដៃរ អំ ើ
ការកំណត់បរលបំណងននការសិកា្ស្នវ្ជាវ ្កុមសើលធម៌ននអនកច ោះ
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្បមូល ត៌មាន វធិើស្នស្រសតសមាា សន៍ ក៏ៃូចជាវធិើសួរសំណួរ។ បនា ប់មក
្បជា លរៃឋ ិភាកាបលើបញ្ា ើសំណួរ និងសមាា សន៍ស្នកលបង ្ មទាងំ
ដកដ្បបលើបញ្ា ើសំណួរដៃលមានការខវោះខ្តម ននឹងបធវើការសមាា សន៍ផ្លូវកា
រ។  

 

ខ. ការ្បមូលទនិនន័យ 
ការ្បមូលទិននន័យបនោះ្តូវានដចកជា៥្កុមកន ងមួយ   ំកន ងមួយ

្កុមមាន ើរនក់ បោយប្ជើសបរ ើសអនកបចោះអកសរ និងអនកមានមបធោាយ
បធវើៃំបណើ រជាបរល បនា ប់មកឱ្យអនកបចោះអកសរតិចតួចចូលរួមតាម្កុម
នើមួយៗដៃលានកំណត់។ កន ងការសមាា សន៍បនោះ ្កុមនើមួយៗ្តូវាន
ដបងដចកបៅតាមេូមិខ សៗរន  បោយចាប់បផ្តើម ើបៃើមេូមិនិងចប់បៅច ង
េូមិ រឺសមាា សន៍ចាប់បផ្តើម ើផ្ាោះទើ១រចួរលំងបៅផ្ាោះទើ៣ បធវើរបបៀបបនោះរហូត
ៃល់្រប់ចំននួដៃល្តូវការ។  ប រគលិកមជឈមណឌ លេើឌើេើ ក៏ានច ោះបៅ
ជាមួយ្កុមទាងំបនោះផ្ងដៃរ បៃើមបើបធវើការសបងកតបមើលបលើៃំបណើ រការច ោះ
សមាា សន៍ និងជួយ ួកបរប លមានការ្សប ច្ស ិលបលើវធិើស្នស្រសតឬ
បញ្ា ើសំណួរ។  

 

រ. ការបធវើការ្ល ោះបញ្ហច ងំ 
ប្កាយ ើបញ្ច ប់ការសមាា សន៍ ្កុមទាងំ្ាាំនមកជួប្បជ ំរន  

និងបធវើការ្ល ោះបញ្ហច ងំ ើអវើដៃល ួកបរានសងកតប ើញកន ងប លសមាា សន៍ 
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្ មទាងំដចករដំលកបៅៃល់្កុមធំ បោយកត់្តាទ កបញ្ចូ លបៅកន ងការ
វភិារនិងសរបសររាយការណ៍។ ការ្ល ោះបញ្ហច ងំបនោះរបឺធវើតាម  នំើមួយៗ
ប្កាយបញ្ច ប់ការសមាា សន៍ភាល ម។  

 . ការបូកទនិនន័យ 

ខណៈបញ្ច ប់ការ្បមូលទិននន័យតាម  នំើមួយៗ អនកច ោះសមាា សន៍
ទាងំ ើរ  ំ្ តូវានអបញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកន ងវរគបណត ោះប ត្ លជាបនត អំ ើការ
បូកទិននន័យ។ ប្កាយមកអនកចូលរមួទាងំអស់្តូវានដបងដចកជា្កុមតូចៗ
ចំនួន៦្កុម ដៃលកន ងមួយ  មំាន៣្កុម បៃើមបើបធវើការបូកទិននន័យបោយនៃ។  
្កុមនើមួយៗ្តូវានដចកចំនួនសំណួរកន ងបញ្ា ើសំណួរបសេើៗរន ឱ្យបធវើការបូក។ 

 

ង. ការវភិារទនិនន័ិយ នងិសរបសររាយការណ៍្ស្នវ្ជាវ 
មជឈមណឌ លេើឌើេើានដណន ំ ៃលអ់នកច ោះសមាា សន៍ទាងំអស់ ើ

ការវភិារទិននន៍យ និងរបបៀបសរបសររាយការណ៍បៅនែៃទើ៣។  
ការវភិារទិននន័យ រឺបធវើបោយនៃននអនកច ោះសមាា សន៍ទាងំអស់ បោយ

សរបសរោក់កន ងតារាងដៃលានរូសបលើ្កោសតា ងំធំ។ 
បនា ប់មក្កុមដៃលានដបងដចក ្តូវបធវើការតាម្កុមកន ង  បំរៀងៗ

ខលួនបោយសរបសរនូវការវភិាររបស់ខលួនោក់កន ង្កោសតា ងំធំ ប្កាយ ើសរ
បសរចប់្កុមនើមួយៗបឡើងបធវើបទបង្ហា ញជូន្កុមធំបៃើមបើឱ្យបរជួយផ្តល់
បយបល់ និងដកលមអ។ 
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ច. ការដកលំអបលើបសចកតើ្ ពាង 
មជឈមណឌ លេើឌើេើ ានយកកិចចការដៃលសហរមន៍សរបសររចួមក

វាយក ំ យូទ័រនិងបរៀបតាមលំោប់លំបោយ ្ មទាងំបញ្ចូ លរន ជារាយការណ៍
រមួមួយស្មាប់  ទំាងំ ើរ រចួបហើយអបញ្ា ើញអនកដៃលធ្លល ប់ានច ោះសមាា សន៍
ចំនួន១២នក់មក ិនតិយ និងផ្តល់បយបល់ច ងប្កាយម ននឹងបធវើការបាោះ
  មារាយការណ៍បនោះយកបៅប្បើ្ាស់។   
 ប្កាយ ើសហរមន៍ានផ្តល់បយបល់បលើរាយការណ៍បនោះ ប រគលិក
មជឈមណឌ លេើឌើេើានយកចំណ ចដៃលានដកដ្ប មកធវើការដកលមអបឡើង
វញិម ននឹងបចញឱ្យប្បើជាផ្លូវការ។  
 

៣.២ ទនិនន័យបនា ប់បនស ំ

 ិនិតយបមើលបៅបលើទិននន័យ ដៃលជាឯកស្នរ្ស្នវ្ជាវម នៗ 
ដៃលានបាោះ  មាជាបសៀវបៅ ឯកស្នរបៅកន ងរហទ ័ំរ បៃើមបើបធវើការ
វភិារបញ្ហា  ក៏ៃូចជាការរលឹំក្ទឹសតើជាបៃើម ។ល។  
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ជំពូកទី៤ 

លទធ្លនៃការទ្សាវទ្ាវ  
 

 

៤.១ ស្នថ នភា ្រួស្នរ៖ 
ភារប្ចើនបលើសល បននសំ្កបៅកន ង  ទំាងំ ើរ រឺជា្បជា លរៃឋ

ដៃលានបរៀបការរចួបហើយ។ ប្ៅ ើបនោះជាស្រសតើបមមា៉ា យ និងអនកបៅលើវ។ 
ប៉ា ដនតបសាើរដតរេ នប រសបពាោះមា៉ា យដៃលចាប់ានបោយនចៃនយ បៃើមបើបធវើការ
សមាា សន៍។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម)  

 
រូបភា ទើ១. ស្នថ នភា ្រួស្នរននអនកផ្តលស់មាា សន៍ 
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៤.២ ម ខរបរ៖ 
សំ្កភារប្ចើនបំផ្ តជាកសិករ។ កន ងបនោះមានកមេករ  ្រូបប្ងៀន 

និងស្រសតើបមផ្ាោះតិចតួច។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ២. ម ខរបរននអនកផ្តលស់មាា សន៍ 

 ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

កសិករ  ២១ ១៩ 
កមេករ ០ ៣ 
្រូបប្ងៀន ០ ២ 
បមផ្ាោះ ២ ២ 
បផ្សងៗ ៣ ០ 

  

៤.៣ ្ាក់ចណូំល្បចានំែៃរបស់្ រួស្នរ៖ 
 ្បជា លរៃឋជាងពាក់ក ត្ ល ដៃលានចូលរមួផ្តល់ 

 ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

បៅលើវ  ៣ ២ 
បរៀបការ  ១៧ ២១ 
បពាោះមា៉ា យ ១ ១ 
បមមា៉ា យ ៥ ២ 
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មាន្ាក់ចំណូល្បចានំែៃប្កាម៥,០០០បរៀល(១.២៥ៃ ោល រ)។   សំំបយ៉ា ង
ក៏មិនខ ស ើ  នំ្ ធំដៃរ រឺអនកដៃលមាន្ាក់ចំណូលប្កាម៥,០០០បរៀល
មាន១៤នក់ កន ងចំប្ម២៦នក់ៃូចៗរន ។ អនកដៃលរកចំណូលាន
បលើស ើ៥,០០០បរៀល បៅ១២,០០០បរៀលកន ងមួយនែៃ រឺ  សំំបយ៉ា ងមាន
៩នក់ ឯ  ំន្ ធំវញិមានដត២នក់ប៉ា ប ណ្ ោះ។ ប៉ា ដនតវាមានភា ខ សរន
ស្មាប់  ំសំបយ៉ា ង និង  ំន្ ធំចំបពាោះអនកមាន្ាក់ចំណូលបលើស ើ
១២,០០០បរៀល។ តាមរយៈននអនកផ្តល់សមាា សន៍ានឱ្យៃឹងថា  នំ្ ធំ
មាន១០នក់ ខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ងដៃលមានដត៣នក់។(សូមបមើលតារាង
ខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ៣. ្ាក់ចណូំល្បចានំែៃរបស់្ រួស្នរ   

 ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

ប្កាម៥,០០០៛  ១៤ ១៤ 
៥,១០០៛-១២,០០០៛ ៩ ២ 
១២,000៛បឡើង ៣ ១០ 

  

៤.៤ ចបំណោះៃងឹ ើប្រឿង្សវងឹ នងិអបំ ើហងឹាបលើបយនឌ័រ 

ក. អនកធ្លល ប់ប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹ  
តួបលខននអនកធ្លល ប់ប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ នន  ំទាងំ ើរបនោះមិន

សូវជាខ សរន ប៉ា នេ នបទ។ កន ងបនោះ  ំន្ ធំមានអនកដៃលធ្លល ប់ប្បើ្ាស់
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ចំនួន២៥នក់ បលើស  សំំបយ៉ា ងដៃលមានដត២៣នក់។ (សូមបមើល
តារាងខ្ងប្កាម)។  
រូបភា ទើ៤. ចនំនួអនកធ្លល ប់ប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹ 

 ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ២៣ ២៥ 
 បទ ៣ ១ 

   

ខ. ផ្លប៉ាោះពាល់ននការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ 
  ទំាងំ ើរានបង្ហា ញ ើផ្លប៉ាោះពាល់ននការប្បើ្ាស់ប្រឿង្ស

វងឹ ្សបៃៀងរន រឺៃូចជាបធវើឱ្យខូចស ខភា  បងកអំប ើហងិា ការខូចខ្ត
្ទ យសមបតតិ និងប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍។ ទាងំ  សំំបយ៉ា ង និង  នំ្ ធំ
មានចំនួនចំបឡើយបសេើរន ដៃលបញ្ហា ក់អោះអាង ើបញ្ហា ខ្ងបលើ កន ងបនោះ២២
ចំបឡើយថាបធវើឱ្យខូចស ខភា  និងចំនួន១២ចំបឡើយបផ្សងបទៀតថាបធវើឱ្យ
ខ្តបង់្ទ យសមបតតិ។ បោយដឡកអនកផ្តល់ចំនួន១៦ចំបឡើយបៅ  សំំ
បយ៉ា ង  នងិ១៩ចំបឡើយបៅ  នំ្ ធំថាបងកឱ្យមានហងិា។ ចំដណកអនក
ដៃលបលើកបឡើងថាបងកឱ្យមានប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ ដៃលប ត្ លមក ើ
ប្រឿង្សវងឹក៏មិនសូវជាខ សរន ប៉ា នេ នដៃរបៅកន ង  ំទាងំ ើរ រឺ  ំសំ
បយ៉ា ងមាន១១ចំបឡើយនិង  នំ្ ធំមាន១៧ចំបឡើយដៃលអោះអាងៃូបចនោះ។ 
     ំទាងំ ើរានបង្ហា ញតួបលខខ សរន យ៉ា ងខ្ល ងំ បៅកន ងករណើ  
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បកេងទំបនើង នងិការដលងលោះ។ អនកផ្តល់តិចតួចបផំ្ តបៅកន ង   ំសំបយ៉ា ង 
ដៃលជា  ំបរលបៅមជឈមណឌ លេើឌើេើមានដត៣ចំបឡើយបទ ដៃលាន
អោះអាងថាមានបកេងទំបនើង និង៤ចំបឡើយអោះអាងថាមានការដលងលោះ។ 
បោយ ដឡក  នំ្ ធំដៃលមិនដមនជា  បំរលបៅរបស់មជឈមណឌ លេើឌើេើ
មានរហូតៃល់១២ចំបឡើយ បសាើរដតពាក់ក ត្ លននអនកដៃលានសមាា សន៍
ថាមានបកេងទំបនើង បហើយបលើស ើពាក់ក ត្ លរឺបសេើនឹង១៦ចំបឡើយ
អោះអាងថាមានការដលងលោះបកើតបឡើង។  
        បញ្ហា បចារកមេបៅ  នំ្ ធំ រឺមានចំនួនខពស់ជាងបៅ  សំំបយ៉ា ង។ 
  នំ្ ធំមាន៨ចំបឡើយថាមានបចារកមេ ប៉ា ដនត  សំំបយ៉ា ងមានដត២ប៉ា ប ណ្ ោះ។  

        ករណើ ដលបងស ើសង កូនមិនានបៅបរៀន និងការរបំោេបស សនថវៈ 
រឺមានការបញ្ហា ក់តិចតចួប៉ា ប ណ្ ោះបៅកន ង  សំំបយ៉ា ង ដត  ំប ើញមានការ
អោះអាង្មួយបៅកន ង  នំ្ ធំបឡើយ។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម)  

រូបភា ទើ៥. ផ្លប៉ាោះពាល់ននប្រឿង្សវងឹ   
 ចំននួ  ចំននួ 

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

ខូចស ខភា  ២២ ១២ ដលបងស ើសង ៦ ០ 
បងកបអាយមានអំប ើហងិា ១៦ ១៩ កូនមិនានបៅបរៀន ៤ ០ 
ការខ្ងបង្ទ យសមបតត ិ ១២ ១២ ការរបំោេបស សនធវៈ ៣ ០ 
ប្រោះថាន កចរាចរណ៍ ១១ ១៧ ការដលងលោះ ៤ ១៦ 
បកេងទំបនើង ៣ ១២ បចារកមេ ២ ៨ 



26  
 

 

រ. ទនំក់ទនំងប្រឿង្សវងឹជាមយួនងឹអបំ ើហងឹាបលើស្រសតើ នងិបកេង្សើ 
  នំ្ ធំានបង្ហា ញ ើទំនក់ទំនងប្រឿង្សវងឹ ជាមួយអំប ើហងិា 

បលើស្រសតើ និងបកេង្សើខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។ បយងតាមទិននន័យដៃលាន 
សមាា សន៍រឺមាន២២នក់បៅ  ំន្ ធំានផ្តល់ថា ប្រឿង្សវងឹាន
មានទំនក់ទនំងជាមួយនងឹអំប ើហងិាបលើស្រសតើ និងបកេង្សើ ដតបៅ  សំំ
បយ៉ា ងមានដត១៦នក់ប៉ា ប ណ្ ោះដៃលានអោះអាងដបបបនោះ។ (សូមបមើល
តារាងខ្ងប្កាម)  
រូបភា ទើ៦. ទំនក់ទនំងប្រឿង្សវងឹជាមួយអំប ើហងិាបលើស្រសតើនិងបកេង្សើ 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ១៦ ២២ 
 បទ ១០ ៤ 

 

 . ការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹរបស់ប រស 
  ំន្ ធំានបង្ហា ញ ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹកន ងចំប្ម

ប រសដៃលបងកឱ្យមានអំប ើហងិា ាត់បងកិ់តតិយស ាត់បង់ភា នែលែនូរ បមើល
បៅមិនសមរមយ និងខ្ត់បង់្ទ យសមបតិតមានតួបលខខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។  
  នំ្ ធំមាន១៩ចំបឡើយថាបធវើឱ្យមានអំប ើហងិា និងខ្តបង់្ទ យសមបតិត
១៤ចំបឡើយ បោយដឡក  សំំបយ៉ា ងមាន១១ចំបឡើយៃូចរន ដៃលអោះអាង
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ៃូបចនោះ។ បោយដឡកការអោះអាងដៃលថាាត់បង់ភា នែលែនូររឺ  នំ្ ធំមាន
២០ចំបឡើយ ដត  ំសំបយ៉ា ងមាន៩ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ បលើស ើបនោះមាន
ចំបឡើយ១៨ ើ  នំ្ ធំ និង៦ចំបឡើយ ើ  សំំបយ៉ា ងថាបធវើឱ្យាត់បង់ភា 
នែលែនូរ។ ការដៃលថាការប្បើ្ាសប់្រឿង្សវងឹកន ងចំប្មប រសបមើលបៅ
មិនសមរមយរឺ  នំ្ ធំមាន៩ចំបឡើយ បហើយ  សំំបយ៉ា ងមានដត៥ចំបឡើយ
ដៃលានបញ្ហា ក់អោះអាង។  
 អវើដៃលរួរកតឱ់្យសំរល់បនោះរឺ  សំំបយ៉ា ង មានតួបលខខពស់ជាង
  ំន្ ធំដៃលអោះអាងថា ការប្បើប្រឿង្សវងឹកន ងចំប្មប រសជាបរឿង
ធមេតា។ កន ងបនោះ  សំំបយ៉ា ងមាន១៥ចំបឡើយ និង  នំ្ ធំមាន៣ចំបឡើយ។  
 ប្ៅ ើបនោះមានចំបឡើយតិចតួច ដៃលបង្ហា ញថាការប្បើ្ាស់
ប្រឿង្សវងឹកន ងចំប្មប រសបធវើឱ្យមានភា សង្ហា  និងបបងកើតមតិតភា ។ 
(សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម)  
រូបភា ទើ៧.ការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹកន ងចបំ្មប រស 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

ជាបរឿងធមេតា ១៥ ៣ បងកហងិា ១១ ១៩ 
សង្ហា  ០ ២ បមើលបៅមិនសមរមយ ៥ ៩ 
ាត់បងកិតតិយស ៩ ២០ ាត់បងភា នែលែលូរ ៦ ១៨ 
បបងកើតមិតតភា  ៦ ៤ បធវើបអាយខ្តបង់្ទ យសមបតត ិ ១១ ១៤ 
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ង. ការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹកន ងចបំ្មស្រសតើ 
ការយល់ប ើញអំ ើស្រសតើដៃលប្បើប្រឿង្សវងឹនន  ទំាងំ ើរក៏មិនខ ស

 ើប រសដៃលប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹដៃរ បោយអនកផ្តល់ចំបឡើយទាងំបនោះ
យល់ថាបងកឱ្យមានអំប ើហងិា បមើលបៅមិនសមរមយ ាត់បង់កតិតិយស 
ាត់បង់ភា នែលែនូរ និងខូចខ្ត្ទ យសមបតិតៃូចរន ។ ប៉ា ដនតតួបលខបៅ  ំ
ន្ ធំរឺដតងដតខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។ ការអោះអាងថាបងកឱ្យមានហងិាបរ
ានប ើញបៅកន ង  នំ្ ធំចំនួន១៦ចំបឡើយ ឯ  សំំបយ៉ា ងមានដត៦ចំ
បឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ ចំបពាោះការដៃលថាបមើលបៅមិនសមរមយបៅ  នំ្ ធំ
មាន១៩ចំបឡើយ ឯ  ំសំបយ៉ា ងមានចំនួន១៥ចំបឡើយ។ ការប្បើ្ាស់
ប្រឿង្សវងឹកន ងចំប្មស្រសតើ ្តូវានបរបមើលប ើញថាបធវើឱ្យាត់បង់
កិតតិយស រឺ  នំ្ ធំមាន១៧ចំបឡើយ បហើយ  សំំបយ៉ា ងមាន១២ចំបឡើយ។ 
បោយដឡកចំបឡើយដៃលថាបធវើឱ្យាត់បង់ភា នែលែនូរមាន១៩ចំបឡើយ ើ  ំ
ន្ ធំ បហើយ  សំបំយ៉ា ងមានដត១២ចំបឡើយដៃលាន ណ៌នៃូបចនោះ។ រ ើ
ឯការដៃលថាបធវើឱ្យខ្តបង់្ ទ យសមបតតិរឺ  នំ្ ធំមាន១៤ចំបឡើយ និង
  សំំបយ៉ា ងមាន៩ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ 
 មានចំបឡើយតិចតួចដៃលអោះអាងថាការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ
កន ងចំប្មស្រសតើរឺបមើលបៅធមេតា និងបបងកើតមិតតភា ។ (សូមបមើលកន ង
តារាងខ្ងប្កាម) 
 រូបភា ទើ៨. ការប្បើប្រឿង្សវងឹកន ងចបំ្មស្រសតើ 
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ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

ជាបរឿងធមេតា ៤ ២ បងកហងិា ៦ ១៦ 
សង្ហា  ០ ២ បមើលបៅមិនសមរមយ ១៥ ១៩ 
ាត់បងកិតតិយស ១២ ១៧ ាត់បងភា នែលែលូរ ១២ ១៩ 
បបងកើតមិតតភា  ២ ៤ បធវើបអាយខ្តបង់្ទ យសមបតត ិ ៩ ១៤ 

 

បបើបយើងបធវើការប្បៀបបធៀបរវាង  ទំាងំ ើរចំបពាោះការយល់ប ើញ
របស់ ួកបរ អំ ើការប្បើ្ាស់ប្រឿងរបស់ស្រសតើនិងប រសថាជាបរឿងធមេតារឺ
  នំ្ ធំមានការយល់ប ើញបសាើរដតៃូចរន ទាងំ្សុង ដៃលមានចំនួនចំ
បឡើយដត២ស្មាប់ស្រសតើ  និង៣ស្មាប់ប រស។ ដតការបមើលប ើញបនោះ
មានការខ សរន ស្មាប់  សំំបយ៉ា ង ដៃលមានរហូតៃល់បៅ១១ចំបឡើយ
ថាជាបរឿងធមេតាស្មាប់ប រស និង ៤ចំបឡើយបផ្សងបទៀតថាធមេតាស្មាប់
ស្រសតើ។ ប៉ា ដនតការយល់របស់  ទំាងំ ើរថាស្រសតើប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹជាបរឿង
ធមេតារឺមានតួបលខ្បហាក់្បដហលរន ។ 

ច. ជនរងប្រោះដៃលប ត្ លមក ើការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹ 
អនកផ្តល់ចំបឡើយនន  ទំាងំ ើរបសាើរដតទាងំអស់អោះអាងថា ជនរង

ប្រោះដៃលប ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹរឺជាស្រសតើ។ កន ងបនោះ
  សំំបយ៉ា ងមាន២៤នក់ និង  នំ្ ធមំាន២៣នក់។ បទាោះជាយ៉ា ង្
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ក៏មានតួបលខតិចតួចដៃលបង្ហា ញថាប រសជាអនកទទលួរងប្រោះ។ (សូម
បមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម)  
រូបភា ទើ៩. ជនរងប្រោះជាប់ ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

ប រស ២ ៣ 
ស្រសតើ ឬ បកេង្សើ ២៤ ២៣ 

 

្. បៅប លប្រឿង្សវងឹ ្តវូានកាតប់នថយស្រសតើទទលួានផ្ល្បបយជន៍ប្ចើន  
អនកផ្តល់ចំបឡើយបសាើរដតទាងំអស់ ើ  ទំាងំ ើរស ទធដតអោះអាងៃូចៗ

រន ថាស្រសតើជាអនកទទួលានផ្ល្បបយជន៍ប្ចើន បៅប លប្រឿង្សវងឹ 
្តូវានកាត់បនថយ។   សំំបយ៉ា ង និង  នំ្ ធំមាន២៤នក់ៃូចរន ដៃល
អោះអាងដបបបនោះ។ កន ងបនោះក៏មាន២នក់ៃូចៗរន បៅកន ង  ទំាងំ ើរដៃល
អោះអាងថាប រសទទួលានផ្ល្បបយជន៍ប្ចើន ើការកាត់បនថយការប្បើ
្ាស់ប្រឿង្សវងឹបនោះដៃរ។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ១០. អនកទទលួផ្ល្បបយជន៍ប លប្រឿង្សវងឹកាត់បនថយ   

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

ប រស ២ ២ 
ស្រសតើ  ២៤ ២៤ 
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 ជ. មូលបហត ដៃលបញ្ហា ក់ថាស្រសតើទទលួានផ្ល្បបយជន៍ប្ចើន 
  ទំាងំ ើរានបញ្ហា ក់ ើមូលបហត ្បហាក់្បដហលរន ដៃលថា

កាល្ប្រឿង្សវងឹមានការកាត់បនថយ រឺបធវើបអាយស្រសតើមានភា រ ើករាយ 
មានស េមងគល មានសិទធិកន ងការចូលរមួបធវើបសចកតើសប្មចចិតត មានបសចកតើ
នែលែលូរ រេ នអំប ើហងិាកន ង្រួស្នរ និងសល់្ាក់ស្មាប់ផ្គត់ផ្គង់្រួស្នរ។ 
(សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម)  
រូបភា ទើ១១. មូលបហត ដៃលស្រសតើទទលួានផ្ល្បបយជន៍ 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  នំ្ ធ ំ   សំំ
បយ៉ា ង 

  នំ្ ធ ំ

បធវើបអាយស្រសតើ
រ ើករាយ 

១៧ ១៩ មានស េមងគលកន ង្រួស្នរ ១៨ ១៨ 

រេ នហងិាកន ង
្រួស្នរ 

១៥ ១៩ មានសិទធិចូលរមួកន ងការបធវើ 
បសចកតើសប្មចចិតត 

១០ ១០ 

មានបសចកតើនែលែនូរ ១៣ ១៤ សល់្ាក់ផ្គត់ផ្គង់្រួស្នរ ១២ ៩ 
 

៤.៥ ការបធវើបសចកតើសប្មចចតិត 

ក.ការសប្មចចតិតរវាងប រស នងិស្រសតើបៅកន ង្រួស្នរ  
ចបំឡើយភារប្ចើននន  ទំាងំ ើរស ទធដតានអោះអាងថា ប រសនិង

ស្រសតើ្តូវបធវើការសប្មចចិតតរមួរន ។ កន ងបនោះ  សំំបយ៉ា ងមាន១៩នក់ បហើយ
  នំ្ ធំមាន១៨នក់ដៃលបញ្ហា ក់ៃូបចនោះ។ ចំបពាោះការបលើកបឡើងដៃលថា
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ប រសជាអនកបធវើបសចកតើសប្មចចិតត ឬស្រសតើជាអនកបធវើបសចកតើសប្មចចិតតដតឯក
ឯងរឺមានតួបលខតិចតួច បហើយចំនួនចំបឡើយបសាើរដតៃូចរន ទាងំ្សុង
ស្មាប់  ទំាងំ ើរ។ (សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 

រូបភា ទើ១២. ការសប្មចចតិតរវាងប រសនងិស្រសតើ 
ចំបឡើយ ចំននួ 

  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ
ប រស ៤ ៤ 
ស្រសតើ  ៣ ៤ 
ប រស និងស្រសតើ ១៩ ១៨ 

 

ខ. មូលបហត ដៃលស្រសតើ នងិប រស ្តូវសប្មចចតិតរមួរន  
  ទំាងំ ើរានបញ្ហា ក់បសាើរដតៃូចរន ទាងំ្សុង អំ ើមូលបហត ដៃល

ស្រសតើនិងប រស្តូវសប្មចចិតតរមួរន  រឺ្តវូការ ិភាការន  ការបររ រន បៅ
វញិបៅមកបៃើមបើបបងកើតភា ្សុោះ្សួលកន ង្រួស្នរ បបញ្ច ៀសហងិា បធវើឱ្យ
្រួស្នរមានការរ ើកចប្មើន បហើយកន ងបនោះក៏មានការបលើកបឡើងរួរឱ្យចាប់
អារមេណ៍ផ្ងដៃរថា ប រសនិងស្រសតើមានសិទធិសិទធិបសេើរន កន ងការបធវើបសចកតើ
សប្មចចិតត។ ដតបទាោះបើជាយ៉ា ង្បយើងសបងកតប ើញជាទូបៅរឺ  សំំបយ៉ា ង
មានតួបលខខពសជ់ាង   នំ្ ធំបនតិចបនតួច។ ទំនងជា ួកបរានបរៀនសូ្ត
និងមានការយល់ៃឹងប្ចើន ើវរគជាប្ចើនដៃលបរៀបចំបឡើងបោយមជឈមណឌ ល
េើឌើេើ។ (សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 
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រូបភា ទើ១៣. មូលបហត ដៃលប រសស្រសតើសប្មចចតិតរមួរន  
ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

្តូវការ ិភាការន  ១៧ ១៧ ប រស និងស្រសតើមានសិទធិបសនើរន  ១៤ ១១ 
ការបររ រន បៅវញិបៅមក ១៣ ១១ បបញ្ា ៀសហងិាកន ង្រួស្នរ ១០ ៩ 
បបងកើនភា ្សុោះ្សួលកន ង
្រួស្នរ 

១១ ១២ បធវើបអាយ្រួស្នរមានការ
រ ើកចប្មើន 

១០ ៧ 

 

រ.សបមលងរបស់ប រស នងិ ស្រសតើបៅកន ងការបធវើបសចកតើសប្មចចតិត កន ង្រសួ្នរ  
  ទំាងំ ើរានបង្ហា ញ ើប រសជាអនកសប្មចចិតត និងស្រសតើជាអនក 

សប្មចចិតតកន ង្រួស្នរមានតួបលខបសាើរដតបសេើរន ។   សំំបយ៉ា ងបង្ហា ញ ើ
ប រសជាអនកបធវើបសចកតើសប្មចចិតតនងឹស្រសតើជាអនកសប្មចចិតត រឺមានចំនួន
បសេើរន (១៣នក់ៃូចរន )។ បោយដឡក  នំ្ ធំថាមានប រសជាអនកសប្មច
ចិតតរឺមានអនកផ្តលច់ំបឡើយចំនួន១៤នក់ ខពស់ជាងចំបឡើយដៃលថាស្រសតើ
ជាអនកសប្មចចិតតកន ង្រសួ្នរ(១២នក់)បនតិច។ (សូមបមើលតារាងខ្ង
ប្កាម) 
រូបភា ទើ១៤. សបមលងប រសនងិស្រសតើកន ងការបធវើបសចកតើសប្មចចតិត 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

ប រស ១៣ ១៤ 
ស្រសតើ  ១៣ ១២ 
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 . មូលបហត ដៃលប រសមានឥទធ ិល 
  នំ្ ធំានបញ្ហា ក់ថាប រសមានឥទធិ ល ប្ពាោះដតអាងអំ្ច

មានតួបលខខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។   នំ្ ធំមាន១០ចំបឡើយ បហើយ  ំ
សំបយ៉ា ងមានដត៦ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះដៃលបញ្ហា ក់ដបបបនោះ។  

  នំ្ ធំបលើកបឡើងថាប រសមានឱ្កាស ្ងឹងសមតថភា មានតួ
បលខខពស់ជាង  ំសំបយ៉ា ងបនតិច។   ំន្ ធំមាន៧ចំបឡើយ បហើយ  ំ      
សំបយ៉ា ងមានដត៤ចំបឡើយ។  

ជាមួយរន បនោះ  នំ្ ធំាន ណ៌ន ើឥទធិ ល របស់ប រសដៃល
ទទួលានបោយស្នរដតការបងកហងិាបធវើឱ្យស្រសតើខលបខ្ល ច ខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។ 
កន ងបនោះ  នំ្ ធំមាន៦ចំបឡើយ ឯ  សំំបយ៉ា ងមានដត២ចំបឡើយ។ 

បលើស ើបនោះ  សំំបយ៉ា ងានឱ្យៃឹងថា ឥទធិ លរបស់ប រសបកើតមាន
បោយស្នរដតការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ មានតួបលខខពស់ជាង  នំ្ ធំ។ 
  សំំបយ៉ា ងមាន៦ចំបឡើយ បហើយ  នំ្ ធំមាន៣ចំបឡើយ។ (សូមបមើល
តារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ១៥. មូលបហត ដៃលប រសមានឥទធ ិល 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

បោយស្នរមានការប្បើ្ាស់ ៦ ៣ អាងអំ្ច ៦ ១០ 
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ប្រឿង្សវងឹប្ចើន 
មានអំប ើហងិាបកើតបឡើងប្ចើន ២ ៦ មានឱ្កាស ្ងងឹ 

សមតថភា ប្ចើន 
៤ ៧ 

 

ង. មូលបហត ដៃលស្រសតើមានឥទធ ិល  
  ទំាងំ ើរានបញ្ហា ក់ថា ស្រសតើមានឥទធិ លបោយស្នរមានការយល់

ៃឹង ើសិទធិ មានការបលើកទឹកចិតត ើសហរមន៍ រេ នហងិា និងមានការកាត់
បនថយការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹជាបៃើម។ល។   នំ្ ធំានបង្ហា ញថាស្រសតើ
មានឥទធិ លបោយស្នរស្រសតើយល់ៃឹង ើសិទធិ មានតួបលខខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។ 
  ំដ្ ធំមាន១០ចំបឡើយ រឺបលើស  ំសំបយ៉ា ងពាក់ក ត្ ល ខណៈ  ំ
សំបយ៉ា ងមានដត៥ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ កន ងបនោះ  ំទាងំ ើរមានការបលើក
បឡើង្សបរន ថា ស្រសតើមានឥទធិ លកាល្មានការបលើកទឹកចិតត ើសហរមន៍ 
និងការកាត់បនថយការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ។   ទំាងំ ើរមានតួបលខៃូចរន
រឺចំនួន៧ចំបឡើយានអោះអាងថា មានការបលើកទឹកចិតត ើសហរមន ៍ និង
មាន៦ចំបឡើយៃូចរន ដៃរដៃលថាឥទធិ លរបស់ស្រសតើបកើតមានកាល្
ប្រឿង្សវងឹមានការកាត់បនថយ។ ប្ៅ ើបនោះមានតួបលខមិនខ សរន
ប៉ា នេ នបទដៃលថាឥទធិ លរបស់ស្រសតើបកើតមានៃរាប្រេ នហងិា មានឱ្
កាសបបងកើនសមតថភា នងិមានការរំ្ ទ ើប រស។ (សូមបមើលតារាងខ្ង
ប្កាម) 

រូបភា ទើ១៦. មូលបហត ដៃលស្រសតើមានឥទធ ិល 
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ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

   ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

   ំ
ន្ ធ ំ

បោយស្នរអត់សូវប្បើ្ ាស់ 
ប្រឿង្សវងឹ 

៦ ៦ ស្រសតើយល់ៃឹង ើសិទធិរបស់ខលួន ៥ ១០ 

រេ នហងិាបកើតបឡើង ៥ ៤ មានឱ្កាសចូលរមួ ្ងឹង 
សមតថភា   

៤ ៦ 

ការរំ្ ទ ើប រស ៣ ៥ មានការបលើកទឹកចិតត ើ 
សហរមន៍ 

៧ ៧ 

 

៤.៦ ស្រសតើចូលរមួអេិវឌឍនស៍ហរមន ៍
ក. តួនទើរបសស់្រសតើកន ងការចួលរមួអេិវឌឍស៍ហរមន ៍

ទាងំ  សំំបយ៉ា ងមានការបញ្ហា ក់ៃូចរន ថា ស្រសតើមានតួនទើសំខ្ន់កន ង
ការចូលរមួអេិវឌឍន៍សហរមន៍ខពស់ជាង  នំ្ ធំ។ អនកផ្តល់ចំបឡើយទាងំ
អស់ ើ  សំំបយ៉ា ងចំនួន២៦នក់ានបញ្ហា ក់ៃូបចនោះ រ ើឯ  ដំ្ ធំមាន២៤
នក់ានបញ្ហា ក់ ើករណើ បនោះ។ ប្ៅ ើបនោះមាន ើរនក់ ើ  នំ្ ធំដៃល
អោះអាងថាស្រសតើមិនមានតនួទើសំខ្ន់ កន ងការចូលរមួអេិវឌឍន៍សហរមន៍
បឡើយ។(សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ១៧. តនួទើស្រសតើបៅកន ងការចូលរមួអេវិឌឍន៍សហរមន៍ 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ២៦ ២៤ 
 បទ ០ ២ 
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ខ. មូលបហត  ដៃលថាស្រសតើចូលរមួការអេវិឌឍន៍សហរមន៍ 
អនកផ្តលច់ំបឡើយ ើ  ទំាងំ ើរបលើកបឡើងថា មូលបហត ដៃលស្រសតើរួរ

ចូលរមួបៅកន ងការអេិវឌឍន៍សហរមន៍ រឺនឹងបធវើឱ្យស្រសតើទទួលាន្បបយជន៍
ប្ចើន មានឱ្កាសបលើកបឡើង ើបញ្ហា របស់ខលួន យល់ៃឹង ើសិទធិរបស់ខលួន 
បហើយបញ្ហា របស់ស្រសតើ្តូវានបោោះ្ស្នយជាបៃើម។ល។ ១៣ចំបឡើយនន
  សំំបយ៉ា ង និង១២ចំបឡើយ ើ  នំ្ ធំានបលើកបឡើងថាកាល្ស្រសតើ
មានការចូលរមួស្រសតើនឹងទទួលានផ្ល្បបយជន៍ប្ចើន។  ១២ចំបឡើយនន  ំ
ន្ ធំ និង១១ចំបឡើយនន  សំំបយ៉ា ងបញ្ហា ក់ថា ស្រសតើមានឱ្កាសបលើកបឡើង
 ើបញ្ហា របស់ខលួន។ បលើស ើបនោះ១១ចំបឡើយនន  ំ្  ធំ និង៩ចំបឡើយនន  ំ
សំបយ៉ា ងថាការចួលរមួរបស់ស្រសតើអាចកាត់បនថយអំប ើហងិា។ ១៩ចំបឡើយ
នន  នំ្ ធំ និង៨ចំបឡើយនន  សំំបយ៉ា ង ្ាប់ថាការចូលរមួរបស់ស្រសតើនឹង
បធវើឱ្យ ួកបរយល់ៃឹង ើសិទធិរបស់ ួកបរ។ ប្ៅ ើបនោះ  ទំាងំ ើរានបលើក
បឡើង ើការចូលរមួរបស់ស្រសតើអាចកាត់បនថយភា ្កើ្កនិង អាចបោោះ្ស្នយ
បញ្ហា របស់ស្រសតើផ្ងដៃរ។ (សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 

រូបភា ទើ១៨. មូលបហត ដៃលស្រសតើចូលរមួអេវិឌឍន៍សហរមន៍ 
ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

យល់ៃឹង ើសិទធិរបស់ខលួន ៨ ១៩ ស្រសតើទទលួាន 
ផ្ល្បបយជន៍ 

១៣ ១២ 

បញ្ហា របស់ស្រសតើ្តូវាន 
បោោះ្ស្នយ 

៩ ១៤ មានឱ្កាសបលើកបឡើង 
 ើបញ្ហា របស់ខលួន 

១១ ១២ 

កាត់បនថយភា ្កើ្ក ៦ ១១ កាត់បនថយអំប ើហងិា ៩ ១១ 
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៤.៧ ការ្បឈមដៃលពាក់ ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 

ក. ការ្បឈមននការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹកន ងរយៈប ល១២ដខច ង
ប្កាយបៅកន ងសហរមន៍  

ការ្បឈមដៃលជាប់ពាក់ ័នធនឹងប្រឿង្សវងឹ កន ងរយៈប ល១២ដខ
ច ងប្កាយរឺ  នំ្ ធំ មានការ្បឈមខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង ។   នំ្ ធំ
មានរហូតៃល់១៦នក់បលើស ើពាក់ក ត្ ល នន  សំំបយ៉ា ងដៃលមាន
ដត៨នក់ានបលើកបឡើង ើ្បឈមបនោះ។ អនកដៃលអោះអាងថារេ នការ
្បឈមស្មាប់១២ដខច ងប្កាយរឺមាន១៨នក់បៅ  សំំបយ៉ា ង និង
១០នក់បៅ  នំ្ ធំ។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម) 

រូបភា ទើ១៩. ការ្បឈមននការប្បើ្ ាស់ប្រឿង្សវងឹកន ងរយៈប ល១២
ដខ 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ៨ ១៦ 
 បទ ១៨ ១០ 

    
ខ.មូលបហត ដៃលបងកឱ្យមានការ្បឈម 
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មូលបហត ននការ្បឈមខ្ងបលើ រឺប ត្ លមក ើ្បជា លរៃឋ
មិនមានការយល់ៃឹង ើផ្លប៉ាោះពាល់ននប្រឿង្សវងឹ រឺ  នំ្ ធំមានតួបលខ
ខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ងបលើស ើពាក់ក ត្ ល។ មាន១៤ចំបឡើយានបលើក
បឡើង ើបរឿងបនោះបៅ  នំ្ ធំ ខណៈបៅ  សំំបយ៉ា ងមានដត៥ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ 
ប្ៅ ើបនោះមានការបលើកបឡើងខលោះៗ  ើការរេ នចំ្តក់ារ ើអាជាា ធររេ ន
 ត៌មាន ើផ្លប៉ាោះពាល់ននប្រឿង្សវងឹ ឬការលក់ពាសវាលពាសកាល។ល។ 
(សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ២០. មូលបហត ននការ្បឈម 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

្បជាជនអត់យល់ៃឹង ើ 
ប្រឿង្សវងឹ 

៥ ១៤ លក់ពាសវាលពាសកាល 
កន ងសហរមន៍ 

២ ០ 

រេ នចំ្ត់ការ ើអាជាា ធរ ៣ ២ រេ នការផ្តល់ ត៍មាន ើផ្ល 
ប៉ាោះពាល់ននការប្បើ្ ាស់ 

២ ០ 

ការផ្ស វផ្ាយពាណិជាកមេ ១ ០    
រ. មូលបហត ដៃលថារេ នការ្បឈម 

  នំ្ ធំថាមានការ្បឈមរឺប ត្ លមក ើ ្បជា លរៃឋមិនសូវ
មានការយល់ៃឹង ើប្រឿង្សវងឹខពស់ជាង  សំំបយ៉ា ង។ មាន១៤ចំបឡើយ
ានបលើកបឡើង ើបរឿងបនោះបៅ  ំន្ ធំ ខណៈបៅ  ំសំបយ៉ា ងមានដត៥  
ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ។ ប្ៅ ើបនោះានបលើកបឡើងខលោះៗ ើការរេ នចំ្ត់ការ
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 ើអាជាា ធរ រេ ន ត៌មាន ើផ្លប៉ាោះពាល់ននប្រឿង្សវងឹ ឬការលក់ពាស
វាលពាសកាល។ល។  

្បជា លរៃឋបៅកន ង  សំំបយ៉ា ងទទួលានការអបរ់ ំើផ្លប៉ាោះពាល់ 
ននប្រឿង្សវងឹខពស់ជាង  នំ្ ធំ។   សំំបយ៉ា ងមាន១០ចំបឡើយ បហើយ
  ំន្ ធំមាន៨ចំបឡើយដៃលាន្ាប់ឱ្យៃឹង ើបរឿងបនោះ។   ំសំបយ៉ា ង
អោះអាងថាខលួនទទួលានការអប់រ ំើអងគការ(១០ចំបឡើយ) ឯ  នំ្ ធំមានដត
៧ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះដៃលាននិយយៃូបចនោះ។ ប្ៅ ើបនោះ  សំំបយ៉ា ងក៏
ានបញ្ហា ក់ផ្ងដៃរថាខលួនមានៃើកាបង្ហក រនិងទប់ស្នក ត់ប្រឿង្សវងឹ(៧
ចំបឡើយ) និងការអន វតតៃើកាានលអ(៤ចំបឡើយ)។ ចំដណក  នំ្ ធំរេ ន
ការបញ្ហា កដ់បបបនោះបទ ប្ពាោះ  ំទានម់ានៃើកា។(សូមបមើលកន ងតារាងខងប្កាម) 
រូបភា ទើ២១. មូលបហត ដៃលថារេ នការ្បឈម 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

្បជា លរៃឋធ្លល ប់ទទលួាន 
អប់រ ំើផ្លប៉ាោះពាល់ 

១០ ៨ មានៃើកា   ំ ៦ ០ 

មានការជយួអប់រ ំើអងគការ ១០ ៧ ការអន វតតៃើកាានលអ ៤ ០ 
 

៤.៨ វធិ្លនការ  កំន ងការបោោះ្ស្នយបញ្ហា ដៃលជាប់ ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 
ក.វធិ្លនការ   ំ
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១០០% ននអនកផ្តលចំ់បឡើយ ើ  សំំបយ៉ា ងានបង្ហា ញថា  រំបស់
ខលួនរួរមានវធិ្លនការបៃើមបើបោោះ្ស្នយផ្លប៉ាោះពាល់ ដៃលជាប់ពាក់ ័នធនឹង
ការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ ចំដណកឯក  នំ្ ធំមានតួបលខ្បហាក់្បដហល
រន ដៃរ។ ការបលើកបឡើងរបស់  នំ្ ធំបនោះ បោយស្នរថាខលួនធ្លល ប់ទទួល
ានការអប់រផំ្ស វផ្ាយ ើរណៈកមេកាស្រសតើ និងក មារដៃលានបស្រញ្ហា ប ើ
ប្រឿង្សវងឹខលោះៗ។(សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ២២. វធិ្លនការ   ំ

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ២៦ ២៤ 
 បទ ០ ២ 

  
ខ.មូលបហត ដៃលបលើកបឡើងថា  ំ្ តូវមានវធិ្លនការ 

អនកផ្តល់ចំបឡើយនន  ំទាងំ ើរបញ្ហា ក់ ើមូលបហត ្សបរន ថា   ំ
្តូវមានវធិ្លនការបៃើមបើបោោះ្ស្នយបញ្ហា  ដៃលជាប់ពាក់ប័នធនឹងប្រឿង
្សវងឹ ប្ពាោះជាតួនទើរបស់អាជាា ធរ ក៏ៃូចជាការបបតជាា ចិតតរបស់ខលួន ្ ម
ទាងំជាការចាត់វធិ្លនការកាត់បនថយអំប ើហិងា និងបលើកកមពស់បរល
នបយាយេូមិ  មំានស វតថិភា ។ ជាក់ដសតងការបលើកបឡើងថាជាតួនទើ
របស់  មំានចំនួនចំបឡើយ្បហាក់្បដហលរន រឺ១៩កន ង  សំំបយ៉ា ង និង
១៨ចំបឡើយកន ង  នំ្ ធំ។ ការដៃលអោះអាងថាការដៃលមានវធិ្លនការ  ំ
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មានស្នរៈសំខ្ន់កន ងការកាត់បនថយអំប ើហងិា រឺ  នំ្ ធំមាន១៩ចំបឡើយ 
បហើយ  សំំបយ៉ា ងមាន១៥ចំបឡើយ។ ចំដណកចំបឡើយ១៧បៅកន ង  នំ្ 
ធំ នងិ១៣ចបំឡើយបៅកន ង  សំំបយ៉ា ងថា ការមានវធិ្លនការជាការបលើក
កមពស់បរលនបយាយេូមិ  មំានស វតថិភា ។ ១១ចំបឡើយកន ង  សំំបយ៉ា ង 
និង៧ចំបឡើយកន ង  នំ្ ធំថាការមានវធិ្លន ជាការបង្ហា ញ ើការបបតជាា ចិតត
របស់អាជាា ធរកន ងការបោោះ្ស្នយបញ្ហា ។(សូមបមើលកន ងតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ២៣. មូលបហត ដៃល  ំ្ តូវមានវធិ្លនការ 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

  សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ

ជាតរួនទើរបស់អាជាា ធរ ១៩ ១៨ បង្ហា ញ ើការបបតជាា ចិតតកន ងការ
បោោះ្ស្នយបញ្ហា  

១១ ៧ 

កាត់បនថយអំប ើហងិា ១៥ ១៩ បលើកកំ ស់បរលនបយាយ 
េូមិ  មំានស វតតភិា  

១៣ ១៧ 

 

៤.៩. អបំ ើហងិាដៃលជាប់ពាក ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ  
ក.អនកធ្លល ប់ប ើញអបំ ើហងឹាដៃលជាប់ពាក ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 

បៅកន ង  ទំាងំ ើរមានតួបលខៃូចរន ដៃលបញ្ហា ក់ថា ានប ើញ
មានអំប ើហងិាពាក់ ័នធ នឹងការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹបៅកន ងសហរមន៍។ 
ទាងំ  ំសំបយ៉ា ង និង  ំន្ ធំមាន២០នក់ៃូចរន ានអោះអាងៃូបចនោះ។ 
កន ងបនោះក៏មានអនកដៃល  ំធ្លល ប់ប ើញមានអំប ើហិងា ជាប់ពាក់ ័នធនឹង



43  
 

ប្រឿង្សវងឹមានចំនួន៦នក់ៃូចរន កន ង  ទំាងំ ើរផ្ងដៃរ។ (សូមបមើល
តារាងខ្ងប្កាម)  
រូបភា ទើ២៤. អនកធ្លល ប់ប្បើអបំ ើហងិាជាប់ពាក់ ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 

ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំបយ៉ា ង   នំ្ ធ ំ

 ាទ/ចាស ២០ ២០ 
 បទ ៦ ៦ 

 
ខ.ចនំនួករណើ ននអបំ ើហងិាបៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ភារប្ចើនននអនកផ្តល់ចំបឡើយកន ង  សំំបយ៉ា ង ានឱ្យៃឹងថាមាន
ករណើ ហងិាចបនល ោះ ើ១-៣ករណើ កន ងឆ្ន ២ំ០១៧។មានចំបឡើយ១៩ដៃល
បញ្ហា ក់ៃូចបនោះ ើ  ំសំបយ៉ា ង បហើយ  ំន្ ធំមានដត៩ចំបឡើយប៉ា ប ណ្ ោះ
ដៃលបញ្ហា ក់ ើបរឿងបនោះ។  
   សំំបយ៉ា ងរេ នអនក្មាន ក់រាយការណ៍ ើ ចំនួនហងិាបលើស ើ
៧ករណើ បទ ដត  នំ្ ធំរាយការណ៍មានរហូតៃល់៨ចំបឡើយ។ មានចបឡើយ
តិចតួចដៃល  ទំាងំ ើរានបញ្ហា ក់ ើអំប ើហងិាបកើតកន ងឆ្ន ២ំ០១៧មាន
ចបនល ោះ ើ៤-៦ករណើ ។ (សូមបមើលតារាងខ្ងប្កាម) 
រូបភា ទើ២៥. ចនំនួករណើ ននអបំ ើហងិាជាប់ពាក់ ័នធនងឹប្រឿង្សវងឹ 

ចំបឡើយ ចំននួ ចំបឡើយ ចំននួ 
  សំំ
បយ៉ា ង 

  នំ្ ធ ំ   សំំ
បយ៉ា ង 

  ំ
ន្ ធ ំ
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១បៅ ៣ករណើ   ១៩ ៩ ៧ករណើ បឡើងបៅ..... ០ ៨ 
៤បៅ៦ ករណើ   ១ ៣    

ជពំកូទ ី៥ 

សេចកតេីៃនិដ្ឋា ៃ ៃិងអៃុសាេៃ៍ 

 
៥.១ បសចកតើសននោិឋ ន 
 ែវើបបើ  ទំាងំ ើរមានការយល់ៃឹង ើប្រឿង្សវងឹ ្បហាក់្ បដហល

រន ក៏បោយ ដតអំប ើហងិាបលើស្រសតើនិងបកេងស្រសតើបកើតមានបៅ  ដំៃលមិនដមន
ជាតំបន់បរលបៅរបស់េើឌើេើ ខពស់ជាងតំបន់ដៃលេើឌើេើបធវើការជាមួយ។ 
ប្ពាោះ  ដំៃលជាតំបន់បរលបៅរបស់េើឌើេើ មានការអប់រ ំើផ្លប៉ាោះពាល់
ននប្រឿង្សវងឹផ្ង និងវធិ្លនការ  បំៃើមបើបធវើការ ិន័យផ្ង។ ៃូចបនោះការ
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អប់រមំិនដមនជាជប្មើសៃ៏មាន្បសិទធភា បនោះបទ បបើខវោះវធិ្លនការជាក់
ោក់បៃើមបើបោោះ្ស្នយ ើអាជាា ធរមានសមតថកិចច។  

   ទំាងំ ើរមានការយល់ៃឹងៃូចរន  ើតួនទើប រស និងស្រសតើបៅកន ង
ការបធវើបសចកតើសប្មចចិតតកន ង្រួស្នរក៏ៃូចបៅកន ងសហរមន៍ កាន់ដតមាន
ការទទួលស្នគ ល់ បនា ប់ ើហងិាដៃលជាប់ពាក់ ័នធនឹងប្រឿង្សវងឹ្តូវាន
កាត់បនថយ។  

 ប៉ា ដនតផ្នត់រំនិតរបស់សហរមនវ៍ញិបមើលប ើញថាប រស ប្បើ្ាស់
ប្រឿង្សវងឹរឺខ ស ើស្រសតើដៃលប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ បោយបហត ថា ួក
បរភារប្ចើនយល់ថា ប រសប្បើប្រឿង្សវងឹជាបរឿងធមេតា។ ប៉ា ដនតស្មាប់
ស្រសតើក៏ផ្ា យ ើបនោះ។ ការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះក៏រកប ើញ ើភា ផ្ា យរន ផ្ងដៃរ
ថាប្រឿង្សវងឹបធវើឱ្យប រសមានឥទធិ ល ឯស្រសតើវញិល ោះ្តា្ដតប្រឿង
្សវងឹ្តូវានកាត់បនថយបទើបស្រសតើមានឥទធិ ល។  

 បទាោះជាយ៉ា ង្ក៏បោយ របករំបហើញននការសិកា្ស្នវ្ជាវបនោះ
ានបង្ហា ញថាប្រឿង្សវងឹ រឺមានការពាក់ ័នធយ៉ា ងជិតសនិទធនឹងអំប ើហងិា
បយនឌ័រ។ ជនរងប្រោះននអំប ើហងិាភារប្ចើនបលើសល បរឺជាស្រសតើ។  

ការ្បឈមននការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ និងភា ញឹកញាប់នន
អំប ើហិងាបកើតមានខពស់ បៅ  ំដៃលមិនដមនជាតំបន់បរលបៅរបស់
មជឈមណឌ លេើឌើេើជាងតបំន់ដៃលេើឌើេើបធវើការជាមួយ។  



46  
 

ការមានវធិ្លនការបៃើមបើបង្ហក រ និងទប់ស្នក ត់ផ្លប៉ាោះពាល់ដៃលប ត្ ល 

មក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ ្តូវានអនកផ្តល់ចំបឡើយភារប្ចើនបលើស 

 

ល បនន  ទំាងំ ើរយល់ថាវាជាការចាាំច់។  

 បទាោះបើជា  ំសំបយ៉ា ងមានៃើកាបង្ហក រ និងទប់ស្នក ត់ផ្លប៉ាោះពាល់
ដៃលប ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹក៏បោយ ដត្បជា លរៃឋ
តិចជាងពាក់ក ត្ លានៃឹង ើបញ្ហា បនោះ។ ករណើ បនោះទាមទារឱ្យអាជាា
ធរ  ក៏ំៃូចសហរមន៍្តូវបបងកើនការផ្ស វផ្ាយរបស់ខលួនបដនថមបទៀត។   
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៥.២ អន ស្នសន៍ 
ក.   /ំសង្ហក ត់រួរដតបបងកើតបអាយមានកញ្ចប់មូលនិធិ   ំ បៃើមបើផ្ស វផ្ាយ ើ
ផ្លប៉ាោះពាល់ដៃលប ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ ជា ិបសស
អំប ើហងិាបយនឌ័រ តាមរយៈដផ្នការវនិើបយររបស់  /ំសង្ហក ត់។ 
ខ. ្រប់សកមេភា របស់អជាា ធរមូលោឋ ន វតតអារាម អងគការនៃរូរ និងអនក
ពាក់ ័នធ ្ តូវបស្រញ្ហា ប ើផ្លប៉ាោះពាល់ដៃលប ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង
្សវងឹៃល់្បជា លរៃឋកន ងសហរមន៍ឱ្យានទូលំទូោយ។ 
រ. រំរូកន ងការអន វតតៃើកា  បំៅកន ង  សំំបយ៉ា ង ានបង្ហា ញបអាយប ើញ
 ើការកាត់បនថយភា ញឹកញាប់ននអំប ើហងិា ៃូចបនោះ កន ងៃំ្ ក់កាល
្បបទសកមព ជាមិនទាន់មានចាប់សតើ ើ ការ្តួត ិនិតយផ្លិតផ្លប្រឿង
្សវងឹ   នំ្ ធំរួរបធវើៃើកា  ដំៃល្សបតាមការបធវើវមិជឈការអំ្ចដៃល
មានកំណត់បៅកន ងចាប់សតើ ើការ្រប់្រងរៃឋាល  /ំសង្ហក ត់ និងឯកស្នរ
បបចចកបទសសតើ ើការ ើបរៀបចំវធិ្លនការ   ំបៃើមបើទប់ស្នក ត់ផ្លប៉ាោះពាល់ដៃល
ប ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹ ដៃលបចញបោយរ.ជ.អ.ប ច ោះ
នែៃទើ២៧ ដខមើន ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
 . ្បបទសកមព ជា រួរអន ម័តចាប់សតើ ើការ្តតួ ិនិតយផ្លិផ្លប្រឿង្ស
វងឹបអាយានឆ្ប់រហ័ស បៃើមបើកាត់បនថយអំប ើហងិាបយនឌ័រនិងប្រោះ
ថាន ក់ននបៅកន ងសហរមន៍។ 
ង. អាជាា ធរ  សំំបយ៉ា ងក៏ៃូចជាអនកពាក់ ័នធ ដៃលរមួមានសហរមន៍រួរ
បធវើការផ្ស វផ្ាយ ើៃើកា  សំតើ ើការបង្ហក រ និងទប់ស្នក ត់ផ្លប៉ាោះពាល់ដៃលប
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ត្ លមក ើការប្បើ្ាស់ប្រឿង្សវងឹឱ្យានទូលំទូោយ ជា បិសស
អាចបស្រញ្ហា បតាមវរគរបស់រ.ក.ន.ក កិចច្បជ ំតាមេូមិឬ្ ឹតតិការណ៍នន។ល។  
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ឧបេមពៃ័ធ 
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ឧបសមពន័ធ ១ ការកំណត់ ើអនកពាក់ ័នធ និងដផ្នការសកមេភា ស្មាប់នែៃអនរត  

១. ្បជា លរៃឋ  សំបំយ៉ា ង 

ក. កណំត់អនកពាក់ ័នធ 
អនកពាក ់ន័ធ តនួទើ ឥទធ ិល អាចជយួកាត់

បនថយរបបៀប្ 
បោក បទ  
ស្នវ ើ និងបម
េូមិទាងំ៣ 

បម   ំ អនកៃឹកនចូំលរមួ 
ការ្បជ ំបផ្សងៗ 

តាមរយៈរាល់បមា៉ា ង
បធវើការ 

 

ខ. ដផ្នការសកមេភា  
សកមេភា  បរលបណំង ធនធ្លន អនកទទូលខ ស្តូវ 
ការផ្ស វផ្ាយ 
កន ង្រូស្នរ 

ចូលរមួកាត់បនថយ
ប្រឿង្សវងឹ 
និងអំប ើហងឹា 

សមាា រៈនិងែវកិារ
បនតិចបនតួច 

ស ខ ជា 
មា៉ា  ស ផ្ល 
ទ យ ស ខ ម 
ហាស់ វ ទធើ 

ការផ្ស វផ្ាយ 
កន ងសហរមន៍ 

ចូលរមួផ្ស វផ្ាយ 
អំ ើប្រឿង្សវងឹ 
និងអំប ើហងឹាបៅ 

កន ងេូមិខា ំ 

សមាា រៈនិងែវកិារ
បនតិចបនតួច 

្បជា លរៃឋ 
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២. តំ្ ងអាជាា ធរ  សំបំយ៉ា ង 

ក. កណំត់អនកពាក់ ័នធ 
ល.រ អនកពាក ់នធ ័ តនួទើ ឥទធ ិល ជយួរតប់ោយ

របបៀប្ 
១ បម   ំ បៃើមបើអបញ្ា ើញអនក

ពាក់ នធ័ចូលរមួ 
និងៃឹងនកិំចច្បជ ំ 

ស្មបស្មូល 
ទំនស់បផ្សងៗ 

បកើតមានកន ងសហរន៍ 

តាមរយៈការជបួ
តា ល់្ប នធ័
ទំនក់ទំនង ឫ
តាមរយៈលិខិត
អបញ្ា ើញចូលរមួ 

២ រ ក ន ក ្បមូលបញ្ហា
ទាក់ទងស្រសតើនិង

ក មារ 
បរៀបចំកិចច្បជ ំ  
បសនើរោក់បញ្ចូ ល
បៅកន ងដផ្នការ
អេិវឌឍន៍   ំ

អប់រផំ្ស វផ្ាយៃល់
ស្រសតើនិងក មារ អំ ើបញ្ហា
បផ្សងៗ ដៃលបកើតមាន
បឡើងកន ងសហរមន៍ 
ដសវងរកធនធ្លន ើ

សបប រសជន និងនៃរូរ
ពាក់ នា ័បោោះ្ស្នយ
បញ្ហា ស្រសតើនិងក មារ 

តាមការជបួ
តា ល់ តាម
្ប នធ័ទំនក់
ទំនង  
តាមរយៈ 
ការបសនើរស  ំ

 
ខ. ដផ្នការសកមេភា  

សកមេភា  បរលបណំង ធនធ្លន ប លបវោ អនកទទូល
ខ ស្តូវ 

បរៀបចំកិចច្បជ  ំ
ជាមយួអនកពាក ់នធ ័

្បមូលបញ្ហា  
បោោះ្ស្នយបញ្ហា  

១២០០,
០០០៛ 

១ ដខ ្កមុ្បឹកា 

្បជ ំផ្ស វផ្ាយសតើ ើការ
ទប់ស្នក ត់អំប ើហងឹា 

កាត់បនថយការ
ប្បើ្ាស់ប្រឿង

៦០០, 
០០០៛ 

១២ដខ ្កុម្បឹកា
   ំ
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កន ង្រួស្នរ ដៃល 
ប ត្ ល មក ើការប្បើ
្ាស់ប្រឿង្សវងឹ 

្សវងឹ កាត់
បនថយអបំ ើហងិា 

បមេូមិ 

 ិនិតយតាមោនៃើកា   ំ បអាយៃឹង ើការ
អន វតតៃើកា   ំ
កន ងសហរមន៏ 

១២០, 
០០០៛ 

១២ដខ ្កុម្បឹកា
   ំនិងអនក
ពាក់ ័នធទាងំ
អស់ 

 
៣. តំ្ ងអាជាា ធរ  នំ្ ធ ំ

ក.កណំត់អនកពាក់ ័នធ 
ល.រ អនកពាក ់នធ ័ តនួទើ ឥទធ ិល ជយួបោយរបបៀប

្ 
១ ដកវ បរ ៉ាន 

 
បម   ំ

 
ៃឹកនបំកាោះ្បជ  ំ
្កុម្បឹកា 

និង្បជា លរៃធ 
កន ងសហរមន៍ 

ជបួ្រប់បមា៉ា ងបធវើ
ការ 

២ អ  ត ចននើ 
បមេូមិទាងំ

៥ 

្កុម្បឹកា   ំ
ៃឹកនតំា ល់ 
កន ង 

សហរមន៍ 

ទទូលបនា កស្រសតើនិងក មារ 
បោក្រូអនក្រ ូ

្រប់ស្នោ កន ង  នំ្ ធំ 

្រប់បមា៉ា ងបធវើការ 
រាល់បមា៉ា ងបធវើការ 

 
ខ. ដផ្នការសកមេភា  

ល.រ សកមេភា  បរលបណំង ធនធ្លន អនកទទូលខ ស្តូវ 
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១ បវទិការស្នធ្លរណៈ
កន ងសហរមន៍
បបងកើតៃើការរបស់

   ំ

ផ្ស វផ្ាយផ្ល
ប៉ាោះពាល់ននការ
ប្បើ្ាស់ 
ប្រឿង្សវងឹ 

១,០០០,០០០៛ 
រយៈប ល៦ដខ 
ឆ្ន  ំ២០១៩ 

្ ុំស្នខ ន 
បៅ ស ន 

២ បបងកើតសហរមន៍
ផ្ស វផ្ាយ 
ប្រឿង្សវងឹ 

កាត់បនថយការ
ប្បើ្ាស់ប្រឿង
្សវងឹបលើ 

 បយនឌ័រ កន ង
សហរមន៏រេ ន
ប្បើ្ាស់ប្រឿង

្សវងឹ 
និងអំប ើហងិា
កន ង្រួស្នរ 

១,០០០,០០០រ 
រយៈប ល៦ដខ  
ឆ្ន  ំ២០១៩ 

ម ំ រនធ  
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ឧបសមព័ន ២៖ តំ្ងសហរមន៍ និងអាជាា ធរ ដៃលានចូលរមួ្បមូល
ទិននន័យ ស្មាប់ការសិកា ចាប់ ើនែៃទើ១ ៃល់៣ ដខមើន ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ ប េ្ ោះ បេទ អាយ  តួនទើ េូម ិ   .ំ ្សុកក ំង់
បរាទ៍ បខតតស្នវ យ

បរៀង 

1 ន ត ស ធ្ល ្សើ ៤០ ជំនួយការេូម ិ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

២ បកើត រា៉ាន ស ៥៨ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង 

៣  ួន ស្នាន ស ៥៦ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៤ មា៉ា  ស្ន ន ស ៦០ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៥ អន ស្នវា៉ាន ស ៦២ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៦ ម ំ រ ៉ាន ប ៦៥ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៧ ប ជយ ស្នខ ម ប ៥៣ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា  

៨ ន ត   ្ទា ស ២៣ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៩ ន ត ស្នបរាន ស ៥០ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១០ ស ខ ជា ប ៣៨ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១១ វា៉ា ន់ បរ ៉ាន ស ៦៣ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១២ មិល អ ង ស ៥៧ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១៣ ហាស ់វ ទាើ ប ៤៩ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  
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១៤ ន ត ស ធ្ល ស ៣០ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១៥ ន ត ស បធឿន ប ៣៣ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១៦ ទ យ ស ខ ម ប ៥៦ ្បជា លរៃឋ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១៧ ជា ស្នាន ប ៤៩ ្បជា លរៃធ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

១៨ ដប៉ាន ែ ន ប ៥០ សមាជិកេូម ិ ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  

១៩ ្ ុំ ស្នខ ន ប ៤៤ ជំនួយការេូម ិ ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  

២០ បៅ ស ន ប ៥៣ បមេូម ិ រ្រួស   នំ្ ធំ  

២១ ដហម ស ន ប ៦៥ សមាជិកេូម ិ ្ ោះាក់ក   នំ្ ធំ  

២២ ខឹម  ិសិៃធ ប ៤៤ យ វជន ្ ោះាកក   នំ្ ធ ំ

២៣ រស ់ស តន់្ ស ៤៣ អន េូម ិ តាកឹង   នំ្ ធំ  

២៤ ្បុញ ស្នវា៉ា ន់ ស ៦៥ អន េូម ិ រ្រូស   នំ្ ធំ  

២៥ បអាក ស មា៉ា លើ ស ៥៣ ្កុម្បកឹា   ំ ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  

២៦ បសាង   ទ ប ៦៧ បមេូម ិ តាកឹង   នំ្ ធំ  

២៧ ម ំ រនធ  ប ៤៧ យ វជន តាកឹង   នំ្ ធំ  

២៨ ្សើ ស្ន ប ៥២ នយករង ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  

២៧ ស ក បស្នមា៉ា  ស ៤៥ អន េូម ិ ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  
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២៨ វង វ ណ្  ប ៣៨ យ វជន ន្ ស្នរ  ំ   នំ្ ធំ  

២៩ អ ិន ម ននើរតន័ ប ៣៥ យ វជន រ្រូស   នំ្ ធំ  

៣០ វា៉ា  ធើតា ស ៤៩ ្បជា លរៃឋ រ្រួស   នំ្ ធំ  
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ឧបសមព័ន ៣៖ តំ្ងសហរមន៍ និងអាជាា ធរ ដៃលានចូលរមួផ្តល់មតិ
បយបល់បលើបសចកតើ្ពាងរាយការណ៍ កាល ើនែៃទើ៣១ ឧសភា ២០១៨ 

ល.រ ប េ្ ោះ បេទ អាយ  តនួទើ េូមិ   .ំ ្សុកក ំង់
បរាទ៍ បខតតស្នវ យ

បរៀង 

1 ន ត ស បធឿន ប ៣៣ ្កុម្បកឹា   ំ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

២ លឹម វាសន ស ៤២ ្កុម្បកឹា   ំ ស្នវ យកដស្រនត   សំំបយ៉ា ង  

៣ ន ត ស ធ្ល ស ៤០ ជំនួយការេូម ិ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៤ លឹម ជាតិ ប ៦១ បមេូម ិ ស្នវ យកដស្រនត   សំំបយ៉ា ង  

៥ ្ ុំ ស ខ ន ប ៤៤ ជំនួយការ   ំ ន្ ធ ំ   នំ្ ធំ  

៦ បៅ ស ន ស ៥៣ បមេូម ិ រ្រួស   សំំបយ៉ា ង  

៧ មា៉ា  ផ្ល ប ៣៧ កសិករ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៨ ស ខ ជា ប ៣៨ កសិករ បាសសើបលៀប   សំំបយ៉ា ង  

៩ ស ជា ប ៤៨ អន េូម ិ សំបយ៉ា ង   សំំបយ៉ា ង  

១០ ទ យ ស ខ ម ប ៥៥ ្បជា លរៃធ បាសសើបលៀប   នំ្ ធំ  

១១ ហាស ់វ ទធើ ប ៤៧ ្បជា លរៃធ ស្នវ យកដស្រនត   នំ្ ធំ  

១២ ម ំ រនធ  ប ៥២ ្បជា លរៃឋ ស្នវ យកដស្រនត   សំំបយ៉ា ង  
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