
កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

ទំព័រ 2

អំំពីសីិកិ្ខាា �សា�លា�

គោ��លបំំណងនៃ�សិកិ្ខាា �សា�លា�

កាាររកីចម្រើ�ើ�ននៃនវិសិ័យ័រ៉ែរ ែ នងិផលប៉ះះ�ពាាល់រប៉ះស់័វាា

សិិក្ខាា �សា�លា�សីិ�ព�ក្ខា�របើ��កទូលា�យទនិ្ននន្នយ័ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មមនិ្នង�រសិាា �ន្ន បើ��ម្ម �ីបើសិ�ឋកិច្ចចក្ខា�ន់្នតែ�ប្រ�បើសិ�រត្រូ�ូវបា�ន្ន
បើរៀ�ចំ្ចបើ��ងបើ��ថ្ងៃ�ៃទ�១៧ តែ�ធ្នូន� ឆ្នាំន �ំ២០២១ សិាិ�បើ��សិណ្ឋាឋ �គា�រភ្នំនំបើពញបើ�រ៉ាា � រ៉ា�ជធា�ន្ន�ភ្នំនំបើពញ តែ�លមា�ន្ន�នកចូ្ចលរមួ្មសិរុ�
ចំ្ចនួ្នន្ន ៤៦នា�ក់។ សិិក្ខាា �សា�លា�បើន្នះមា�ន្នបើគា�ល�ំណងផ្សសព្វវផ្សា�យអំំពី្វកា�ររកីចម្រើ��នីនៃនឧស្សាា�ហក�មនសិ្សាា�រណក�មម្រើ��ក�ុ�ជា� 
នងិម្រើ�កីក�ុស់្សាកា�រយ�់ដឹងឹអំំពី្វផ្ស�ប៉ះះ�ពា��់វិជិ្ជជមា�ន នងិអំវិជិ្ជជមា�ននៃនឧស្សាា�ហក�មនសិ្សាា�រណក�ម ចំ្ចបើ��ះសិហគម្មន៍្ន
មូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន និ្នងជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចតា�ម្មរយៈទនិ្ននន្នយ័បើ��កទូលា�យ។

បើ��កន�ងចំ្ចបើណ្ឋា�ម្ម�នកចូ្ចលរមួ្មទាំ�ំង�ស់ិមា�ន្នថ្ងៃ�គូរ�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្ន �ងគក្ខា�រជា��ិនិ្នង�ន្នរីជា��ិ សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន ជន្នជា��ិបើ��ម្ម
ភា�គ�ិច្ច និ្នង�នកសា�រព�័ម៌ា�ន្នតែ�លមា�ន្ន�ទពិបើសា�ធ្នូន៍្នកន�ងក្ខា�រប្រគ�់ប្រគង��ធី្នូ� បើសិ�ឋកិច្ចច និ្នងបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នថ្ងៃន្ន
ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម។

សិិក្ខាា �សា�លា�បើន្នះត្រូ�ូវបា�ន្នបើរៀ�ចំ្ចបើដ្ឋា�យ�ងគក្ខា�រទនិ្ននន្នយ័�ំព�ក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍ (�ូឌ្ឍ�សុិ�) បើដ្ឋា�យសិហក្ខា�រជា�មួ្មយ�ងគក្ខា�រជន្នជា��ិបើ��ម្ម
ភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� សិមា�គម្មនា�រជីន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� សិមុ្មន័្នធជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� និ្នង�ងគក្ខា�រ��ក់ពន័្នធមួ្មយចំ្ចនួ្នន្ន
បើទៀ� បើដ្ឋា�យមា�ន្នក្ខា�រគា�ំប្រទព�មូ្មលនិ្នធិ្នូបើហន្នបើរច្ច�ូល។

ក្ខា�រពប្រង�កវសិិយ័តែរែរមួ្ម�ញូ្ជូ�លទាំ�ំងក្ខា�រវនិិ្នបើ��គធំ្នូៗបើ��កន�ងប្រ�បើទសិ ជរុំញកា�រវិនិមិ្រើ��គផ្ទាា ��់ពី្វប៉ះរម្រើ�ស្សា នងិកា�រអំភិវិិឌ្ឍឍ
ម្រើហដ្ឋាា �រចនា�ស្សា�ុ�នធជា�ម្រើ�ចនី។ បើល�សិព�បើន្នះ ក្ខា�របើក�ន្នបើ��ងថ្ងៃន្នមូ្មលនិ្នធិ្នូសា�ធា�រណៈ តែ�លបា�ន្នម្មកព�ក្ខា�របើក�ន្នបើ��ងវសិិយ័តែរែ 
អា�ច្ចនា�ំម្មកនូ្នវក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍសិងគម្ម និ្នងបើសិ�ឋកិច្ចចប្រ�ក�បើដ្ឋា�យនិ្នរន្នរីភា�ព�ល់ប្រ�ជា�ជន្នកមុ្ម�ជា�។

បើទាំ�ះ�ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ សិកម្មមភា�ពទាំ�ំងបើន្នះក៏មា�ន្នទបំើនា�របើ��រកផល�ះ ះ��ល់បើសិ�ឋកិច្ចចសិងគម្ម និ្នង�រសិាា �ន្នរ�ស់ិសិហគម្មន៍្ន
មូ្មលដ្ឋាឋ �ន្នតែ�លជា�ទូបើ���ះះ ឬមា�ន្នកប្រមិ្ម�កន�ងក្ខា�រចូ្ចលបើ��បើប្រ��ប្របា�ស់ិទនិ្ននន្នយ័បើ��កទូលា�យទាំ�ក់ទងនឹ្នងគុណវ�ិ�ិី និ្នងភា�ព
រអា�ក់រ�ួលតែ��បើន្នះ។ 

�ូបើច្ចនះ សិិក្ខាា �សា�លា�សីិ�ព� ក្ខា�របើ��កទូលា�យទនិ្ននន្នយ័ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មមនិ្នង�រសិាា �ន្ន បើ��ម្ម �ីបើសិ�ឋកិច្ចចក្ខា�ន់្នតែ�ប្រ�បើសិ�រ
មា�ន្នបើគា�ល�ំណងសិខំា�ន់្នៗចំ្ចនួ្នន្ន ០៥ �ូច្ចជា�៖

វសិិយ័តែរែបា�ន្ន�បើងើ��ចំ្ចណូលមិ្មន្នតែម្មន្នសា�របើព�ពន្នធកន�ងប្រ�បើទសិកមុ្ម�ជា�ចំ្ចនួ្នន្ន ២១លា�នដឹលុាា �រ កន�ងឆ្នាំន �ំ២០១៩  តែ�ល�ង្ហាា �ញព�
សិកី្ខា�នុ្នពលថ្ងៃន្នវសិិយ័បើន្នះសិប្រមា��់ចំ្ចណូលទាំ�ំងឯកជន្ន និ្នងសា�ធា�រណៈ។

បើទាំ�ះ�ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ មា�ន្នទ�ិឋភា�ពជា�បើប្រច្ច�ន្ន�ូច្ចជា�ចា�ប់៉ះនងិតមាា �ភា�ព្វ�និនន �យ តែ�លត្រូ�ូវយកម្មកពិចា�រណ្ឋា�បើ��ម្ម �ីបើជៀសិវា�ង
�ំបើព�ពុករលួយ វសិិម្មភា�ពសិងគម្ម និ្នងផល�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នហួសិបើហ�ុ។

១. បើល�កកមុ្មស់ិក្ខា�រយល់�ឹង�ំព�ស្ថាា �នភា�ព្វប៉ះចុ�ប៉ះបនននៃន�និនន �យម្រើប៉ះកី�ូលា�យនៃនឧស្សាា�ហក�មនសិ្សាា�រណក�មម្រើ��
ក�ុ�ជា� និ្នង�ំបើណ�រក្ខា�រថ្ងៃន្នគបើប្រមា�ង�ម�ៗ។

២.  ពិភា�កា� និ្នងចែចករចំែ�ក�និនន �យសី្សាពីី្វម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់វិជិ្ជជមា�ន នងិអំវិជិ្ជជមា�នម្រើស្សាដឹាកចុិ ថ្ងៃន្នសិកម្មមភា�ពទាំ�ញយក
តែរែបើល�សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន និ្នងប្រកុម្មជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច។

៣. គា�ំប្រទស្សាហគ�ន៍�ូ�ដ្ឋាា �ន នងិ�ក�ុជ្ជនជា�តមិ្រើដឹ�ីភា�គតចិកន�ងក្ខា�រតែសិះងរកទនិ្ននន្នយ័��ក់ពន័្នធ ជា�ពិបើសិសិ
របា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ននិ្នងសិងគម្មរ�ស់ិគបើប្រមា�ងឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មមបើ��កមុ្ម�ជា�។

៤. �ំ��វនា�វឱ្យយមា�ន្នកា�រស្សាហកា�រប៉ះចែនា�រវា�ងភា�គពីា�ក់ព្វ�នធ រមួ្មទាំ�ំងរដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល �ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិ និ្នងវសិិយ័
ឯកជន្ន កន�ងក្ខា�រតែច្ចករតំែលករបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន និ្នងសិងគម្ម។

៥. បើធ្នូះ�កំណ�់បើហ�ុនិ្នងម្រើ���កា�រណ៍ស្សាម្រើងេប៉ះនៃន�ពឹ្វតីកិា�រណ៍ស្សាខំា�ន់ៗសិប្រមា��់ក្ខា�របើប្រ��ប្របា�ស់ិនា�បើពល�នា�គ�។

ទិដិ្ឋឋភា�ពីទូិគោ��

�ី�ក: https://bit.ly/3AEjGRA

https://opendevelopmentcambodia.net/km/the-hybrid-workshop-on-the-open-of-extractive-industrial-and-environmental-data-for-a-better-economy/
https://bit.ly/3AEjGRA
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ទំព័រ 3

កន�ងនា�ម្មជា�ឧសិា�ហកម្មមរកីច្ចបើប្រម្ម�ន្ន�ះ �ងឆ្នាំ��់រហស័ិ កា�រជ្ជកីយកចែរែមា�នស្សាកីា�នពុ្វ�ទាំ�ំងវិជិ្ជជមា�ន នងិអំវិជិ្ជជមា�នបើល�សិងគម្ម 
បើសិ�ឋកិច្ចច និ្នង�រសិាា �ន្ន។ ផល�ះ ះ��ល់វជូិមា�ន្នតែ�លអា�ច្ចបើក��មា�ន្នគឺកា�រអំភិវិិឌ្ឍឍ នងិអំតា�ប៉ះម្រើ��ជ្ជន៍ចែផ្សនកហរិញ្ញញវិតា� (ក្ខា�រ�បើងើ��
ប្រទពយសិម្មី�ិីនិ្នងក្ខា�របើក�ន្នបើ��ងថ្ងៃន្នក្ខា�រវនិិ្នបើ��គ) និ្នងអំតា�ប៉ះម្រើ��ជ្ជន៍ស្សា�មា�ប់៉ះ�ប៉ះជា�ជ្ជនកន�ងតំប៉ះន់ (ក្ខា�រង្ហា�រ ជនំា�ញ 
បើហដ្ឋាឋ �រច្ចនា�សិមុ្មន័្នធតែ�លប្រ�បើសិ�របើ��ង ប្រពម្មទាំ�ំងកម្មមវធិ្នូ���់រ ំ និ្នងសិងគម្ម)។ កមុ្ម�ជា�នឹ្នងបើម្ម�លបើ��ញព�របើ�ៀ�តែ�លឧសិា�ហកម្មម
តែរែអា�ច្ចផីល់��ាប្រ�បើ��ជន៍្ន�ល់ប្រ�បើទសិ�ី�ន្ន�នាា ��់ព�ឆ្នាំន �ំ២០២៣ បើប្រ��ះវា�នឹ្នង�បើងើ��មូ្មលដ្ឋាឋ �ន្នប្រគឹះបើសិ�ឋកិច្ចចក្ខា�ន់្នតែ�រងឹមា�ំ 
ឱ្យក្ខា�សិក្ខា�រង្ហា�រក្ខា�ន់្នតែ�បើប្រច្ច�ន្ន និ្នងអា�ជ�វកម្មមក្ខា�ន់្នតែ�បើប្រច្ច�ន្ន។

បើទាំ�ះជា��ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ ផល�ះ ះ��ល់�វជូិមា�ន្នតែ�លអា�ច្ចបើក��មា�ន្នបើដ្ឋា�យសា�រក្ខា�រជ�កយកតែរែអា�ច្ចប៉ះះ�ពា��់ដឹ�់ប៉ះរសិ្ថាា �ន 
(ក្ខា�រ�ំពុលសា�រធា��ុគ�ម្ម� សិបំើលងរខំា�ន្ន ធូ្នូល� តែផែង និ្នងរញំរ័ ក្ខា�កសិណំល់ ក្ខា�របើប្រ��ប្របា�ស់ិទកឹ ក្ខា�រក្ខា��់ថ្ងៃប្រពបើ�� និ្នងក្ខា�រ
�ំផិីច្ច�ំផី្លា�ញទ�ជប្រម្មក) និ្នងម្រើ��ីនសុ្សាស (ពលកម្មម ផល�ះ ះ��ល់បើល�ប្រសីិ� ក្ខា�រទន្ទ្រានាា �ន្នក្ខា�ន់្នក្ខា��់��ធី្នូ� ក្ខា�រផី្លា�ស់ិទ�លបំើ�� ក្ខា�រចូ្ចល
បើប្រ��ប្របា�ស់ិ ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច ក្ខា�របា��់�ង់ប្របា�ក់ចំ្ចណូល �ំបើព�ហិងា�និ្នងក្ខា�រគំរ៉ា�ម្មកំតែហង ក្ខា�រ�ំតែ�កសិហគម្មន៍្ន និ្នងកងះះ
�មីា�ភា�ព)។

�ះ��ីិ�តែ�កមុ្ម�ជា�មា�ន្នក្ខា�ររកីច្ចបើប្រម្ម�ន្នតែផនកឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មមក៏បើដ្ឋា�យ រហូ�ម្មក�ល់សិពះថ្ងៃ�ៃបើន្នះ�ប៉ះម្រើ�ស្សាក�ុ�ជា�បា�ន
ម្រើដឹរីម្រើ�កា�យ�ប៉ះម្រើ�ស្សាជ្ជតិខា�ង បើដ្ឋា�យសា�រប្រ�បើទសិទាំ�ំងបើន្នះមា�ន្នគបើប្រមា�ងទាំ�ញយកតែរែប្រទង់ប្រទាំ�យធំ្នូបើល�សិលុ�។ តា�ម្មពិ�បើ�� វា�
មិ្មន្នទាំ�ន់្ន�ល់តែ�កញ្ញាា � ឆ្នាំន �ំ២០១៦បើទ តែ�លអា�ជាា ��ណ័ណជ�កយកតែរែមា�សិ�ំ�ូងត្រូ�ូវបា�ន្នបើច្ចញឱ្យយប្រកុម្មហុុន្នរុករកតែរែតែ�លបើធ្នូះ�ក្ខា�រ
បើ��បើ��ីរ�ន្នគិរ។ី

បើ��បើពល�ម�ៗបើន្នះ ឧសិា�ហកម្មមតែរែមា�សិ�ំ�ូងបើគបើ��កមុ្ម�ជា�ត្រូ�ូវបា�ន្នប្រ�ក្ខា�សិ។ ប្រកុម្មហុុន្ន Renaissance Minerals 
(Cambodia) Ltd. បា�ន្នដ្ឋា�ក់�ំបើណ�រក្ខា�រជា�ផី�វក្ខា�រនូ្នវគម្រើ�មា�ងចែរែមា�ស្សាអំូរខាវ �វិ តែ�លរពឹំងថា�នឹ្នងផលិ�មា�សិសុិទធចំ្ចនួ្នន្ន 
០៣បើតា�ន្ន ជា�ម្មធ្នូយម្មប្រ�ចា�ំឆ្នាំន �ំសិប្រមា��់ ០៨ឆ្នាំន �ំ�ំ�ូងថ្ងៃន្នក្ខា�រប្រ��ិ��ិីក្ខា�រ។១

ទាំ�ក់ទងនឹ្នងចា�ប់៉ះសីិ�ព�វសិិយ័បើន្នះ ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មមភា�គបើប្រច្ច�ន្នបើល�កតែលងតែ�បើប្រ�ង និ្នងបើប្រ�ងឥន្នធន្នៈ ត្រូ�ូវបា�ន្ន
ប្រគ�់ប្រគងបើដ្ឋា�យ�កសួ្សាងចែរែនងិថា��ព្វ�។ បើ��បើប្រក្ខា�ម្មរ�ឋធ្នូម្មមនុ្នញ្ជូា ថ្ងៃន្នប្រពះរ៉ា�ជា�ណ្ឋា�ច្ចប្រកកមុ្ម�ជា� ធ្នូន្នធា�ន្នធ្នូម្មមជា��ិទាំ�ំង�ស់ិគឺជា�
កម្មមសិិទធរិ�ស់ិរ�ឋ �ូបើច្ចនះក្ខា�ររុករកតែរែបើដ្ឋា�យគាម �ន្នអា�ជាា ��ណ័ណគឺជា��ំបើព��ុសិច្ចា��់។ ប្រកសួិងតែរែ និ្នងថា�ម្មពលទទួល�ុសិត្រូ�ូវកន�ង
ក្ខា�រផីល់អា�ជាា �ប៉ះ �ណណ�គប់៉ះ�គងនងិត្រួតតួពិ្វនតិយ�ប៉ះតបិ៉ះតីកិា�ររុករកចែរែ និ្នងធា�នា�ថា��ទ�ីញ្ជូា�ិីថ្ងៃន្នច្ចា��់រុករកធ្នូន្នធា�ន្នតែរែត្រូ�ូវបា�ន្ន
បើគា�រព។

ក្ខា�រផីល់អា�ជាា ��ណ័ណត្រូ�ូវបា�ន្នប្រគ��ណី�់បើដ្ឋា�យច្ចា��់សីិ�ព�ក្ខា�រប្រគ�់ប្រគង និ្នងក្ខា�ររុករកធ្នូន្នធា�ន្នតែរែ ឆ្នាំន �ំ២០០១ និ្នង�នុ្នប្រកឹ�យសីិ�
ព�ក្ខា�រប្រគ�់ប្រគងក្ខា�ររុករកតែរែ និ្នងអា�ជាា ��ណ័ណតែរែឧសិា�ហកម្មម ឆ្នាំន �ំ២០១៦។ បើទាំ�ះ�ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ វសិិយ័បើន្នះបើ��តែ�ជ្ជបួ៉ះ�ប៉ះ��
នវូិកងវ�ខា�តកា�រអំនវុិតីចា�ប់៉ះ ម្រើហយីតមាា �ភា�ព្វម្រើ��មា�នក��តិចំ្ចបើ��ះសិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន និ្នងប្រ�ជា�ពលរ�ឋទូបើ��។

បើ��កន�ងន្នយ័បើន្នះ កា�រវា�យតនៃ�ាម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ប៉ះរសិ្ថាា �នពិ�ជា�មា�ន្នសា�រៈសិខំា�ន់្នណ្ឋា�ស់ិ។ វា�គឺជា�ឧ�ករណ៍វភិា�គ�៏ទូលទូំលា�យ
តែ�លត្រូ�ូវបា�ន្នបើប្រ��ប្របា�ស់ិម្រើដឹ�ីបវីា�យតនៃ�ាម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ស្សាខំា�ន់ៗនៃនគម្រើ�មា�ង ឬសិបំើណ��ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្នបើ��បើល��រសិាា �ន្ន។ ក្ខា�រវា�យ
�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នបើធ្នូះ�ឱ្យយប្របា�ក�ថា� �នកបើធ្នូះ�បើសិច្ចកី�សិបើប្រម្មច្ចចិ្ច�ីបើល�គបើប្រមា�ងគិ��ំព�ផល�ះ ះ��ល់តែ�លអា�ច្ចបើក��មា�ន្ន
បើល��រសិាា �ន្ននា�បើពល�ំ�ូង�ំផុ�តែ�លអា�ច្ចបើធ្នូះ�បើ��បា�ន្ន បើហ�យមា�ន្នបើគា�ល�ំណងបើជៀសិវា�ង ក្ខា��់�ន្នាយ ឬទូទាំ��់ផល�ះ ះ��ល់
ទាំ�ំងបើនា�ះ។ វា�ធា�នា�ថា�សិបំើណ�ត្រូ�ូវបា�ន្នយល់�ះ �ងប្រ�ឹម្មត្រូ�ូវមុ្មន្នបើពលជបើប្រម្ម�សិត្រូ�ូវបា�ន្នបើធ្នូះ�បើ��ង។

បើ��ងតា�ម្មច្ចា��់សីិ�ព�ក្ខា�រក្ខា�រ��រ�រសិាា �ន្ន និ្នងក្ខា�រប្រគ�់ប្រគងធ្នូន្នធា�ន្នធ្នូម្មមជា��ិ របា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់ ប៉ះរសិ្ថាា �ន
ភា�គម្រើ�ចនីគជឺា�កា�តព្វវកចុិស្សា�មា�ប់៉ះគម្រើ�មា�ងអំភិវិិឌ្ឍឍធំំៗ (រដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�លកមុ្ម�ជា� ឆ្នាំន �ំ១៩៩៦)។ �នុ្នប្រកឹ�យបើល�៧២ សីិ�ព��ំបើណ�រក្ខា�រ
វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នទាំ�ម្មទាំ�រកា�រពិ្វម្រើ����ម្រើ��ប៉ះ�់ជា�ស្ថា�ធា�រណៈ នងិកា�រចូ�រ�ួម្រើ��កន�ងដំឹម្រើណីរកា�រវា�យតនៃ�ា
ម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ប៉ះរសិ្ថាា �ន។

ជា�មួ្មយនឹ្នងបើគា�ល�ំណងបើ��ម្ម �ីបើដ្ឋា�ះប្រសា�យ�ត្រូមូ្មវក្ខា�រ និ្នងកងះល់រ�ស់ិសិហគម្មន៍្នតែ�លរងផល�ះ ះ��ល់បើដ្ឋា�យគបើប្រមា�ង 
នា�យកដ្ឋាឋ �ន្នវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន ថ្ងៃន្នប្រកសួិង�រសិាា �ន្ន ទទួល�ុសិត្រូ�ូវកន�ងក្ខា�របើធ្នូះ�ឱ្យយរបា�យក្ខា�រណ៍អា�ច្ចចូ្ចល
បើប្រ��ប្របា�ស់ិបា�ន្ន និ្នងប្រ�មូ្មលម្ម�ិបើ���ល់និ្នងធា��ុចូ្ចលព�ភា�គ���ក់ពន័្នធ ជា�ពិបើសិសិ�ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិតែ�លបើធ្នូះ�ក្ខា�រ�ះ �ង
ជិ�សិនិទធជា�មួ្មយសិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន។ �ូច្ចគាន �បើន្នះតែ�រ �ទ�ីញ្ជូា�ិីកំណ�់ថា�ធា��ុចូ្ចលតែ�លបា�ន្នរ៉ា�យក្ខា�រណ៍ព�សិហគម្មន៍្ន
តែ�លរងផល�ះ ះ��ល់ត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបា�ន្នឆី្លុះ�ះ�ញ្ញាច �ំងបើ��កន�ងរបា�យក្ខា�រណ៍។

បើទាំ�ះជា��ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ ក្ខា�រទទួលបា�ន្នរបា�យក្ខា�រណ៍ ទនិ្ននន្នយ័ និ្នងព�័ម៌ា�ន្នក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន�ះ �ង
បើ��កទូលា�យរ�ស់ិប្រ�ជា�ពលរ�ឋត្រូ�ូវបា�ន្នបើគសិន្នម�់ថា� វា�បើ��តែ�មិ្មន្នតែម្មន្នជា�ករណ�បើ��កន�ងប្រ�បើទសិកមុ្ម�ជា�បើ��យ។
១ https://www.khmertimeskh.com/50872213/cambodia-to-launch-historic-industrial-gold-manufacturing/

https://www.khmertimeskh.com/50872213/cambodia-to-launch-historic-industrial-gold-manufacturing/


កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

ទំព័រ 4

�ណៈបើពលតែ�លរបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នមួ្មយចំ្ចនួ្នន្ន ត្រូ�ូវបា�ន្នបើ��កទូលា�យជា�សា�ធា�រណៈសិប្រមា��់
ម្ម�ិបើ���ល់ វា�មិ្មន្នទាំ�ន់្នកី្ខា�យជា��ទដ្ឋាឋ �ន្នបើ��បើ��យ។

ក្ខា�ររ៉ា�យក្ខា�រណ៍ និ្នងក្ខា�រត្រូ�ួ�ពិនិ្ន�យក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន បើ��តែ�ដំឹម្រើណីរកា�រមា�នភា�ព្វ�និចា�ស់្សាលា�ស់្សាខាា �ំង 
ម្រើហយីអំំម្រើពី្វព្វកុរ�ួយតែ�ងតែ�រ៉ា�រ៉ា�ំង�ល់ក្ខា�របើបា�ះពុមុ្មផា�យរបា�យក្ខា�រណ៍។ បើប្រ��ព�ម្ម�ិសា�ធា�រណៈជន្នបើល�របា�យក្ខា�រណ៍
វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន វា�បើ��តែ�ជា��ញ្ញាា �ប្រ��ម្ម�៏ធំ្នូសិប្រមា��់ប្រ�ជា�ពលរ�ឋជា�បើប្រច្ច�ន្នកន�ងក្ខា�រយ�់ដឹងឹអំំពី្វ�ដិឹាភា�ព្វ
ប៉ះម្រើចុកម្រើ�ស្សានៃនកា�រវា�ស់្សាចែវិងស្សាងគ� នងិប៉ះរសិ្ថាា �នម្រើ��កន�ងរបា�យកា�រណ៍ម្រើន�។ បើដ្ឋា�យមិ្មន្នមា�ន្នលទធភា�ពទទួលបា�ន្នរបា�យក្ខា�រណ៍
ទាំ�ំងបើន្នះ សា�ធា�រណជន្នមិ្មន្នអា�ច្ចចូ្ចលរមួ្មកន�ងតែផនកក្ខា�រចូ្ចលរមួ្មជា�សា�ធា�រណៈ តែសិះងរកក្ខា�របើដ្ឋា�ះប្រសា�យតា�ម្មផី�វច្ចា��់ និ្នង
ទាំ�ម្មទាំ�រនូ្នវ�ះ�តែ�លពួកបើគសិម្មនឹ្នងទទួលបា�ន្នព�ផល�ះ ះ��ល់រ�ស់ិគបើប្រមា�ងបើនា�ះបើទ។

របា�យកា�រណ៍ចែដឹ�ផ្ស�តិបា�ន�ះ �ងពិ្វត�បា�កដឹ ជា�ធំ�មតា�មា�នម្រើ��កន�ង�រំង់ជា�ម្រើស្សាៀវិម្រើ��ប៉ះះ ុម្រើ�ណ �� ម្រើហយី�និត្រួតវូិបា�ន
ម្រើបា��ព្វ�ុុផ្សា�យតា��អំុនីធំចឺែណតម្រើ�។ អា�ប្រសិយ័បើហ�ុបើន្នះ វា�ពិ�ជា�ពិបា�កសិប្រមា��់សិហគម្មន៍្នតែ�លរងផល�ះ ះ��ល់បើដ្ឋា�យ
ក្ខា�រសឹិករចិ្ចរលិ�រសិាា �ន្នតែ�ល�ណី្ឋា�លម្មកព�គបើប្រមា�ងធំ្នូៗកន�ងក្ខា�រតែសិះងរកព�័ម៌ា�ន្ន និ្នងបើប្រ��ប្របា�ស់ិវា�បើ��ម្ម �ី�បើញ្ជូចញម្ម�ិ
បើ���ល់រ�ស់ិពួកបើគ។

កន�ង�រ�ិទតែ��បើន្នះ វា�ត្រូ�ូវបា�ន្នបើគទទួលសាគ �ល់ថា� ប៉ះម្រើចុកវិ�ិ��ព្វ�តម៌ា�ននងិ�នំា�ក់�នំង នងិគំនតិផី្ស�ចម្រើផី្ស�ី�និនន �យម្រើប៉ះកី�ូលា�យ
អា�ចម្រើធំវឱី្យយកា�រវា�យតនៃ�ា ចែផ្សនកា�រ�គប់៉ះ�គងប៉ះរសិ្ថាា �ន នងិរបា�យកា�រណ៍ត្រួតតួពិ្វនតិយប៉ះរសិ្ថាា �នអា�ចត្រួតវូិបា�នទាំ�ញយក�ក
ម្រើ�ប៉ះ�ីបា�ស់្សាបា�ន�ះ �ងងា�យ�សួ្សា�។ បើន្នះមា�ន្នន្នយ័ថា� ប្រកុម្មប្រ�ជា�ពលរ�ឋជា�ពិបើសិសិ�នកតែ�ល�ំណ្ឋា�ងឱ្យយសិហគម្មន៍្នតែ�លរង
ផល�ះ ះ��ល់បើដ្ឋា�យផ្លាា �ល់អា�ច្ចតា�ម្មដ្ឋា�ន្នវឌ្ឍឍន្នភា�ព និ្នងក្ខា�រ�នុ្នវ�ីវធិា�ន្នក្ខា�រតែ�លបា�ន្នសិន្ន��បា�ន្ន�ះ �ងង្ហា�យប្រសួិល �ូច្ចជា�
តែផន្នក្ខា�រក្ខា��់�ន្នាយបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន ក្ខា�រ�ង់ប្របា�ក់បើ��កន�ងមូ្មលនិ្នធិ្នូតែ�លបា�ន្នកំណ�់ និ្នងក្ខា�រសិន្ន��ផីល់ក្ខា�រង្ហា�រ។ កា�រ
��ួ�បា�នព្វ�តម៌ា�នទាំ�ន់ម្រើព្វ�ម្រើវិលា�ក៏អា�ច្ចជួយសា�ធា�រណជន្នចូ្ចលរមួ្មកន�ង�ំបើណ�រក្ខា�រ�ំ�ូង តែ�លជា��ំណ្ឋា�ក់ក្ខា�លសិខំា�ន់្ន
តែ�លវសិា�លភា�ពនិ្នង�ត្រូមូ្មវក្ខា�រថ្ងៃន្នក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មត្រូ�ូវបា�ន្នកំណ�់ បើហ�យក្ខា�ររច្ចនា�គបើប្រមា�ងមិ្មន្នទាំ�ន់្នត្រូ�ូវបា�ន្ន�ញ្ជូច�់បើ��បើ��យ។ 
ក្ខា�របើ��កទូលា�យក្ខា�របើប្រ��ប្របា�ស់ិក៏ជួយតែកលម្មអគុណភា�ព និ្នងភា�ពសុិច្ចរ�ិថ្ងៃន្នក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មតែផនកវទិ��សា�ប្រសីិ តែ�លបើធ្នូះ�ឱ្យយវា�
ក្ខា�ន់្នតែ�ង្ហា�យប្រសួិលសិប្រមា��់សិហគម្មន៍្នទាំ�ក់ទងនឹ្នង�ញ្ញាា ��បើច្ចចកបើទសិតែ�លមា�ន្នបើ��កន�ងក្ខា�រវភិា�គ។

បើល�សិព�បើន្នះបើ��បើទៀ� តា�ម្មរយៈក្ខា�រ�ំបើពញ�តែន្នាម្មនូ្នវព�័ម៌ា�ន្នតែ�លមា�ន្នបើ��កន�ងរបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់
�រសិាា �ន្នជា�មួ្មយនឹ្នងទនិ្ននន្នយ័បើផែងបើទៀ��ូច្ចជា�សូិច្ចនា�ករ�រសិាា �ន្ននិ្នងក្ខា�រ�នុ្នម្ម�័គបើប្រមា�ង គំនិ្ន�ផី�ច្ចបើផី�ម្ម�បើច្ចចកវទិ��ព�័ម៌ា�ន្ន
និ្នងទនំា�ក់ទនំ្នង និ្នងទនិ្ននន្នយ័បើ��កចំ្ចទូលា�យ អា�ចប៉ះម្រើងើតីជា��ជ្ជឈ�ណឌ �ព្វ�តម៌ា�នដ៏ឹរងឹមា�ំជា�ធំនធា�នស្សា�មា�ប់៉ះកា�រពិ្វភា�កា�
ចែដឹ�មា�នព្វ�តម៌ា�នអំំពី្វគម្រើ�មា�ង នងិចែផ្សនកា�រអំភិវិិឌ្ឍឍ តែ�លជរុំញឱ្យយមា�ន្នក្ខា�រត្រូ�ួ�ពិនិ្ន�យ�ះ �ងទូលទូំលា�យ និ្នងបើ��កយន្នកី្ខា�រ
ចូ្ចលរមួ្មបើផែងបើទៀ�ជា�មួ្មយ�ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិ និ្នងកិច្ចចប្រ�ជុ�ំន្នរីប្រកសួិងគា�ំប្រទផលប្រ�បើ��ជន៍្នសា�ធា�រណៈ។

ទិនិននយ័ម្រើប៉ះ�កទូិលាាយ កាារត្រួ��ួពិនិ�ិយកាារវាាយ�នៃើៃម្រើ��បុ៉ះះ�ពាាល់ប៉ះរសិ្ថាា ាន នងិកាារចលូរើួចំរ៉ែ�ករប៉ះស់័�ប៉ះពិន័ធផសពិវផាាយ

សុុន្ទទរកថាាបើ�ើកអំំពីើកាារអំភិវិឌ្ឍឍប្រ�ក�បើ�ាយន្ទរិន្ទតរភាាពី ន្ទងិទិនិ្ទនន្ទយ័បើ�ើកទូិលាាយ

សិិក្ខាា �សា�លា�បើន្នះបា�ន្នចា��់បើផី�ម្មបើដ្ឋា�យសិងើ�់ធ្នូៃន់្នបើ��បើល�ក្ខា�រពិ�តែ�លថា� ក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍប្រ�ក�បើដ្ឋា�យច្ច�រភា�ពរ�ស់ិ�ប៉ះម្រើ�ស្សា�ួយ
ទាំ��ទាំ�រឱ្យយមា�នកា�រចូ�រ�ួពី្វភា�គពីា�ក់ព្វ�នធទាំ�ំងអំស់្សាកន�ងដំឹម្រើណីរកា�រម្រើធំវមី្រើស្សាចកីសី្សាម្រើ��ច រមួ្ម�ញូ្ជូ�លទាំ�ំងរ៉ា�ជរដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល 
វសិិយ័ឯកជន្ន ថ្ងៃ�គូ�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្ន និ្នងប្រ�ជា�ពលរ�ឋ។ �ូបើច្ចនះទនិ្ននន្នយ័សីិ�ព�ក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់    �រសិាា �ន្នសិប្រមា��់គបើប្រមា�ង
�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្នគួរតែ�មា�ន្នសិប្រមា��់សា�ធា�រណជន្ន �ះ ុតែន្នកី្ខា�រពិ�គឺថា�របា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន ពិបា�កតែសិះងរក
កន�ង�ះ ុនាម �ន្នឆ្នាំន �ំកនី្នងម្មក បើហ�យប្រ�ជា�ពលរ�ឋតែ�លអា�ច្ចនឹ្នងទទួលផលប្រ�បើ��ជន៍្នមិ្មន្នសូិវសាគ �ល់គបើប្រមា�ង�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្នបើនា�ះបើ��យ។

បើហ�យបើន្នះគឺជា�កតែនី្នងតែ�ល�បើច្ចចកវទិ��ព�័ម៌ា�ន្ននិ្នងទនំា�ក់ទនំ្នងកី្ខា�យជា�ធ្នូន្នធា�ន្នឌ្ឍ�ជ��ល និ្នងធា�នា�ថា�ប្រ�ជា�ពលរ�ឋមា�ន្ន
ព�័ម៌ា�ន្នជា�ក់តែសីិងប្រគ�់ប្រគា�ន់្នទាំ�ក់ទងនឹ្នងក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍ និ្នង�ំបើណ្ឋា�ះប្រសា�យតែ�លមា�ន្ន។ បើទាំ�ះជា��ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ �មីា�ភា�ព
បើ��តែ�ជា��ញ្ញាា �ប្រ��ម្មមួ្មយ បើដ្ឋា�យសា�រឧ�ករណ៍បើ��មា�ន្នកប្រមិ្ម�កន�ងក្ខា�របើធ្នូះ�ឱ្យយព�័ម៌ា�ន្នទាំ�ំងបើន្នះអា�ច្ចបើប្រ��ប្របា�ស់ិបា�ន្នបើ��បើល�
ប្រ�ពន័្នធ�ុ�ន្នធឺ្នូតែណ� និ្នងសិហគម្មន៍្នមា�ន្នចំ្ចបើណះ�ឹង�ិច្ច�ួច្ចកន�ងក្ខា�រទទួលបា�ន្នព�័ម៌ា�ន្ន។

បើន្នះបើហ�យជា�មូ្មលបើហ�ុតែ�លគំនិ្ន�ផី�ច្ចបើផី�ម្ម�ូច្ចជា�គំនិ្ន�ផី�ច្ចបើផី�ម្មបើដ្ឋា�យ�ូឌ្ឍ�សុិ� តែ�លមា�ន្ន�ំណងផីល់ទនិ្ននន្នយ័បើ��ក ទូលា�យ
តែ�លមា�ន្នភា�ព��ក់ពន័្នធ បើល�កកមុ្មស់ិ�មីា�ភា�ព និ្នងផីល់នូ្នវឧ�ករណ៍និ្នងចំ្ចបើណះ�ឹងសិប្រមា��់ថ្ងៃ�គូន្ន�មួ្មយៗបើ��ម្ម �ី�បើងើ��វធិ្នូ�
សា�ប្រសីិក្ខា�ន់្នតែ�ប្រ�បើសិ�របើ��ងសិប្រមា��់ក្ខា�រចូ្ចលរមួ្មជា�សា�ធា�រណៈ។

ចំំណុចំសិខំា��់ៗនៃ�សិកិ្ខាា �សា�លា�



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

ទំព័រ 5

•  �និនន �យដឹនៃ�ម្រើ�ៀតចំននួ៥៥៖ ព�័ម៌ា�ន្នតែ�លទទួលបា�ន្នព�ប្រ�ភ្នំពណ្ឋា�មួ្មយបើផែងបើទៀ� តែ�លសិាិ�បើ��កន�ងតែ�ន្នសា�ធា�រណៈ 
(រមួ្មទាំ�ំងឯកសា�រព�រ�ូ��ជា�បើ��ម្ម)។

ទាំ�ក់ទងនឹ្នងព�័ម៌ា�ន្នទាំ�ំង�ស់ិបើន្នះ �នកចូ្ចលរមួ្មបា�ន្ន�ង្ហាា �ញព�ចំ្ចណ្ឋា��់អា�រម្មមណ៍កន�ងក្ខា�របើធ្នូះ��ច្ចច��ីន្ននភា�ពទនិ្ននន្នយ័បើ��បើល�
បើគហទពំរ័រ�ស់ិ�ូឌ្ឍ�សុិ�បើប្រ��ះបើពល�ីះពួកបើគបា�ន្នក�់សិមាគ �ល់បើ��ញថា� វា�មិ្មន្នប្រ�ឹម្មត្រូ�ូវទាំ�ំងប្រសុិងបើនា�ះបើ��យ។ �ូច្ចតែ�លបា�ន្ន
ពិភា�កា�ព�មុ្មន្ន លទធផលបើន្នះបា�ន្នម្មកព�ក្ខា�រពិ�តែ�លថា�របា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នមួ្មយចំ្ចនួ្នន្នពិបា�កទាំ�ញ
យក បើប្រ��ះវា�មា�ន្នភា�ពមិ្មន្នច្ចា�ស់ិលា�ស់ិនិ្នងមិ្មន្នបើ��កទូលា�យសិប្រមា��់សា�ធា�រណជន្ន �ះ ុតែន្ន�ូីឌ្ឍ�សុិ�បើ��តែ��ន្នបី្រ�មូ្មល និ្នងបើធ្នូះ�
�ច្ចច��ីន្ននភា�ពទនិ្ននន្នយ័ជា�និ្នច្ចច។

វា�គមិន្នបា�ន្នលា��ប្រ�ដ្ឋា�ងព�ភា�ពមិ្មន្នច្ចា�ស់ិលា�ស់ិតែ�ល�ណី្ឋា�លម្មកព�លទធភា�ពបើប្រ��ប្របា�ស់ិមា�ន្នកប្រមិ្ម� ចំ្ចបើ��ះព�័ម៌ា�ន្នទាំ�ក់ទង
នឹ្នងក្ខា�រជ�កយកតែរែ និ្នងក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន បើហ�យបា�ន្ននិ្ន��យ�ំព�តនួា�� ីឧប៉ះករណ៍ នងិយ�ុធស្ថា��សី្សារប៉ះស់្សា
ស្ថា�រព្វ�តម៌ា�នបើ��ម្ម �ីនា�ំយកទនិ្ននន្នយ័បើន្នះបើ��ជិ�សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន ជា�ពិបើសិសិជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច។

�នកសា�រព�័ម៌ា�ន្នមា�ន្នទនួំ្នល�ុសិត្រូ�ូវកន�ងក្ខា�រផី្ស�់ព្វ�តម៌ា�ន�ត�ឹត្រួតវូិដឹ�់�ប៉ះជា�ព្វ�រដឹាទាំ�ំងអំស់្សា តែ�លព�មុ្មន្នបា�ន្ន�កប្រសា�យព�
ទនិ្ននន្នយ័បើ��ម្មតែ�លប្រ�មូ្មលបា�ន្នព�ប្រ�ភ្នំពបើផែងៗ�ូច្ចជា��ូឌ្ឍ�សុិ�ជា�បើ��ម្ម និ្នងផែពះផា�យចំ្ចបើ��ះ�ញ្ញាា �របើសិ��។

បើទាំ�ះ�ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យមា�ន្ន�ញ្ញាា �ប្រ��ម្មមួ្មយចំ្ចនួ្នន្នតែ�លត្រូ�ូវយកម្មកពិចា�រណ្ឋា�៖

• សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្នជា�ធ្នូម្មមតា�មា�ន្នអំុនីធំចឺែណតមិ្មន្នលអតែ�លមា�ន្នន្នយ័ថា� ពួកបើគ�ះះព�័ម៌ា�ន្នទាំ�ក់ទងនឹ្នងក្ខា�រជ�ករុករកតែរែ 
និ្នងក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន បើដ្ឋា�យឆី្លុះ�ះ�ញ្ញាច �ំងព�ភា�ពមិ្មន្នច្ចា�ស់ិលា�ស់ិ តែ�លសិកម្មមភា�ពទាំ�ំងបើន្នះអា�ច្ច
�ះ ះ��ល់�ល់��ធី្នូ�និ្នង�រសិាា �ន្នរ�ស់ិពួកបើគ។ ជា�ក្ខា�រពិ�ណ្ឋា�ស់ិ ប្រ�ជា�ពលរ�ឋជា�បើប្រច្ច�ន្នមិ្មន្នបា�ន្នសាគ �ល់សិិទធរិ�ស់ិពួកបើគកន�ង

ទិនិ្ទនន្ទយ័ឧសុាាហកម្មមន្ទសិុាារណកម្មម ន្ទងិកាារវាាយតម្លៃម្មៃបើហត�ុះ �ពាាល់់�រសិ្ថាា ាន្ទ៖ បើតើអាាចបើប្រ�ើប្រ�ាស់ុទិនិ្ទនន្ទយ័ដែ�ល់មាាន្ទភាាពី
បើ�ឿជាាក់យ៉ាះ ាង�ចូបើម្មតច ?

ចំ្ចណុច្ចបើន្នះត្រូ�ូវបា�ន្នសិបំើ���ល់សិណំុំទនិ្ននន្នយ័ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម និ្នងក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន បើហ�យ
បា�ន្នចា��់បើផី�ម្មបើដ្ឋា�យក្ខា�រពន្នយល់ព�របើ�ៀ�ចូ្ចលបើប្រ�� និ្នងតែច្ចករតំែលកទនិ្ននន្នយ័បើ��បើល�ទពំរ័ព�័ម៌ា�ន្នទនិ្ននន្នយ័ក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ
�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន និ្នងសិម្មីទាំ�ន្នតែរែបើ��បើល�បើគហទពំរ័�ូឌ្ឍ�សុិ�។

�ច្ចច��ីន្ននបើន្នះ មា�ន្នបើសិច្ចកី�ប្រ��ងរបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នចំ្ចនួ្នន្ន២៩ បើ��បើល�បើគហទពំរ័�ូឌ្ឍ�សុិ� តែ�លត្រូ�ូវ
បា�ន្នតែច្ចករតំែលកបើដ្ឋា�យប្រកសួិង�រសិាា �ន្នជា�មួ្មយ�ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិបើ��មុ្មន្នកិច្ចចប្រ�ជុ�ំន្នរីប្រកសួិង។

សិម្មីទាំ�ន្នរុករកតែរែសិរុ�បើ��បើល�បើគហទំពរ័រ�ស់ិ�ូឌ្ឍ�សុិ�មា�ន្ន
ចំ្ចនួ្នន្ន២៩៧ តែ�លកន�ងបើនា�ះរមួ្មមា�ន្ន៖
• �និនន �យរដ្ឋាា �ភិបិា��ម្រើព្វញម្រើ�ញចំននួ៥៤៖ ព�័ម៌ា�ន្ន

តែ�លទទួលបា�ន្នព�ប្រ�ភ្នំពរដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល បើដ្ឋា�យមា�ន្ន
ឯកសា�រផី�វច្ចា��់ជា�ផី�វក្ខា�រ តែ�លសិាិ�បើ��កន�ងលកាណៈ
��ីសិញ្ញាា �ណចំ្ចនួ្នន្ន០៤គឺ៖ ក.បើ�ម �ះប្រកុម្មហុុន្ន �. ទ�តា�ំង 
គ.ចំ្ចនុ្នច្ចកូ�របើដ្ឋា�បើន្នថ្ងៃន្នប្រ�ពន័្នធកំណ�់ទ�តា�ំងសិកល និ្នង/
ឬ តែផន្នទ�អា�ណ្ឋា���ក និ្នង �. បើគា�ល�ំណង។

• �និនន �យរដ្ឋាា �ភិបិា���និម្រើព្វញម្រើ�ញចំននួ៧៤៖ ព�័ម៌ា�ន្ន
តែ�លទទួលបា�ន្នព�ប្រ�ភ្នំពរដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�លបើដ្ឋា�យ  មា�ន្ន
ឯកសា�រផី�វច្ចា��់ �ះ ុតែន្នបីា��់តែផនកមួ្មយ ឬបើប្រច្ច�ន្ន។

• �និនន �យប៉ះនាា �ប់៉ះប៉ះនសចំំននួ១១៤៖ ព�័ម៌ា�ន្នតែ�លទទួល
បា�ន្នព�សិម្មីទាំ�និ្នក (ប្រកុម្មហុុន្ន/�ងគភា�ព) ឬព�ប្រ�ភ្នំព
រដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល បើដ្ឋា�យមិ្មន្នមា�ន្នឯកសា�រផី�វច្ចា��់។

២៩៧
ស័ើបទាានរកុរករ៉ែរ ែស័របុ៉ះម្រើ�ា
ម្រើល�ម្រើ��ទិពំិរ័រប៉ះស់័អូឌូី�ស័ុ�

ទិនិ្ទនន្ទយ័រ�ា ាភិ�ិាល់
បើពីញបើល់ញ: ៥៤

ទិនិ្ទនន្ទយ័�ម្លៃទិ: ៥៥

ទិនិ្ទនន្ទយ័រ�ា ាភិ�ិាល់ម្មនិ្ទ
បើពីញបើល់ញ: ៧៤

ទិនិ្ទនន្ទយ័�ន្ទាទ ា�់�ន្ទំចំំន្ទនួ្ទ: ១១៤

កិចិំចពីភិា�កិា� 
តនួា��រីប៉ះស់្សាស្ថា�រព្វ�តម៌ា�ន នងិកា�រវា�យតនៃ�ាម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ប៉ះរសិ្ថាា �ន ម្រើ�កីា�រម្រើប៉ះកី�ូលា�យ�និនន �យឧស្សាា�ហក�មនសិ្សាា�រណក�ម 
នងិប៉ះរសិ្ថាា �ន



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

ទំព័រ 6

     ក្ខា�រទទួលបា�ន្នព�័ម៌ា�ន្នសា�ធា�រណៈបើ��យ។

• បើទាំ�ះ��ជា�ច្ចា��់មួ្មយចំ្ចនួ្នន្ន�ូច្ចជា�ច្ចា��់សីិ�ព�កិច្ចចក្ខា�រ��រ�រសិាា �ន្ន និ្នងក្ខា�រប្រគ�់ប្រគងធ្នូន្នធា�ន្នធ្នូម្មមជា��ិ បើសិន�ឱ្យយរ៉ា�ជរដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល
ផែពះផា�យព�័ម៌ា�ន្ន�ល់សា�ធា�រណជន្នក៏បើដ្ឋា�យ រហូ�ម្មក�ល់សិពះថ្ងៃ�ៃបើន្នះ�និទាំ�ន់មា�នចា�ប់៉ះជា�ក់លា�ក់���ួយ
ប៉ះញ្ជាជ �ក់ពី្វកា�តព្វវកចុិម្រើនា��ម្រើ�។

• អំនកកា�ចែស្សាតជា�ម្រើ�ចនី�និប៉ះងាា �ញកា�រចា�ប់៉ះអា�រ�មណ៍ចំម្រើពា��ឧស្សាា�ហក�មនសិ្សាា�រណក�មម្រើ�។ �ូបើច្ចនះពួកបើគមិ្មន្នបើធ្នូះ�ក្ខា�រ
ផែពះផា�យទនិ្ននន្នយ័សិខំា�ន់្នៗទាំ�ក់ទងនឹ្នងប្រ�ធា�ន្ន�ទបើនា�ះបើ��យ។ ជា�ងបើន្នះបើ��បើទៀ� �នកសា�រព�័ម៌ា�ន្នជា�ន់្ន�ុស់ិជា�បើប្រច្ច�ន្ន
បើធ្នូះ�ក្ខា�រឱ្យយវសិិយ័ឯកជន្ន បើហ�យមិ្មន្នមា�ន្នបើសិរភីា�ពកន�ងក្ខា�រសិរបើសិរ��ា�ទ�ំព�ទនិ្ននន្នយ័បើ��កទូលា�យនិ្នងកំតែណទប្រម្មង់
សិងគម្ម។

បើដ្ឋា�យពិចា�រណ្ឋា�បើល�ចំ្ចណុច្ចទាំ�ំងបើន្នះ មា�ន្នយុទធសា�ប្រសីិមួ្មយចំ្ចនួ្នន្នតែ�លអា�ច្ច�ំតែ�កឧ�សិគគមួ្មយចំ្ចនួ្នន្ន�ូច្ចជា�៖

• កា�រអំនវុិតីម្រើស្សាចកី�ីពា�ងចា�ប់៉ះសី្សាពីី្វស្សា�ិធ�ិ�ួ�បា�នព្វ�តម៌ា�ន តែ�លអា�ច្ចឱ្យយប្រ�ជា�ពលរ�ឋកមុ្ម�ជា�ទទួលបា�ន្នព�័ម៌ា�ន្នក្ខា�ន់្នតែ�
មា�ន្នប្រ�សិិទធភា�ពព�សាា ��ន័្នសា�ធា�រណៈទាំ�ក់ទងនឹ្នងក្ខា�របើប្រ��ប្របា�ស់ិមូ្មលនិ្នធិ្នូសា�ធា�រណៈ ក្ខា�រសិបើប្រម្មច្ចចិ្ច�ីតែ�ល�ះ ះ��ល់
�ល់សិហគម្មន៍្នរ�ស់ិពួកបើគ និ្នង�ញ្ញាា �បើផែងបើទៀ�តែ�ល�ះ ះ��ល់�ល់ជ�វ�ិ និ្នងសុិ�ុមា�លភា�ពរ�ស់ិពួកបើគ។

• ប៉ះម្រើងើតីកា�រស្សានានា�/�ពឹ្វតីកិា�រណ៍ប៉ះចែនា�ម្រើ�ៀត ម្រើដឹ�ីបមី្រើ�កីក�ុស់្សាកា�រយ�់ដឹងឹ នងិកា�ររ�ួចំចែណករប៉ះស់្សា�ប៉ះព្វ�នធផ្សសព្វវផ្សា�យ
ប៉ះចែនា�ម្រើ�ៀ� កន�ងក្ខា�រតា�ម្មដ្ឋា�ន្ន និ្នងរ៉ា�យក្ខា�រណ៍�ំព�ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម និ្នងផីល់ក្ខា�រ�ណី� ះ�ណី្ឋា�ល�តែន្នាម្មបើល�
�នកសា�រព�័ម៌ា�ន្ន បើ��ម្ម �ីធា�នា�បា�ន្ននូ្នវក្ខា�រ�កប្រសា�យទនិ្ននន្នយ័ប្រ�ឹម្មត្រូ�ូវសិប្រមា��់ព�័ម៌ា�ន្ន។

• ប៉ះណះ� �ប៉ះ�ះ ��អំនកស្ថា�រព្វ�តម៌ា�នព្វ�រដឹា៖ �នកតែ�លបើប្រ��ប្របា�ស់ិប្រ�ពន័្នធផែពះផា�យសិងគម្ម�ូច្ចជា� Facebook ឬ YouTube 
បើ��ម្ម �ី�បើង្ហាា �ះព�័ម៌ា�ន្ន��ក់ពន័្នធសិប្រមា��់សិហគម្មន៍្នរ�ស់ិពួកបើគបើដ្ឋា�យគាម �ន្នសិមុា�ធ្នូព�ខា�ងបើប្រ��។

�នកចូ្ចលរមួ្មមាន �ក់កន�ងចំ្ចបើណ្ឋា�ម្ម�នកចូ្ចលរមួ្មទាំ�ំង�ស់ិបា�ន្នតែច្ចករតំែលកប៉ះ�ពិ្វម្រើស្ថា�ធំន៍រប៉ះស់្សាព្វកួម្រើគ នងិបា�នឆ្លុះា��ប៉ះញុ្ជា�ំងម្រើ�ី
�ដិឹាភា�ព្វ�ូម្រើ��នៃនកា�រជ្ជកីយកចែរែ នងិកា�រម្រើប៉ះកីប៉ះងាា �ញរបា�យកា�រណ៍វា�យតនៃ�ាម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ប៉ះរសិ្ថាា �ន។ �ងគក្ខា�រ Oxfam បា�ន្ន
បើធ្នូះ�ក្ខា�របើ��កន�ងវសិិយ័រុករកតែរែមិ្មន្ន�ិច្ចជា�ង១៥ឆ្នាំន �ំ កន�ងបើគា�ល�ំណងបើល�កកមុ្មស់ិ�ភិ្នំបា�លកិច្ចចលអបើ��កន�ងឧសិា�ហកម្មមបើន្នះ 
បើដ្ឋា�យត្រួតតួពិ្វនតិយគម្រើ�មា�ងចា�ប់៉ះពី្វដំឹ��ក់កា��ដំឹបូ៉ះងថ្ងៃន្នក្ខា�រវនិិ្នបើ��គ រហូ��ល់�ំណ្ឋា�ក់ក្ខា�ល�ញ្ជូច�់គបើប្រមា�ង។

ជហំា�ន្ន�ំ�ូងបើ��បើពលតែ�លប្រកុម្មហុុន្នម្មក�ល់គឺកា�រចុ�ម្រើ�ម ��ម្រើ���ក�ុ�ប៉ះកឹា�អំភិវិិឌ្ឍឍន៍ក�ុ�ជា� សិប្រមា��់ក្ខា�ររុករកតែរែឬក្ខា�រចុ្ចះ
បើ�ម �ះ និ្នងកំណ�់សីិង់ដ្ឋា�ររ�ស់ិពួកបើគ។

�នាា ��់ម្មក ស្សាហគ�ន៍�ូ�ដ្ឋាា �ន��ួ�បា�នព្វ�តម៌ា�នប៉ះឋ�អំំពី្វកា�រវិនិមិ្រើ��គ បើប្រ��ះពួកបើគជា�មាច �ស់ិ��។ ក្ខា�រ�ង្ហាា �ញបើន្នះបើធ្នូះ�បើ��ង
តា�ម្មរយៈប្រ�ពន័្នធផែពះផា�យសិងគម្ម និ្នង�នកសា�រព�័ម៌ា�ន្ន បើហ�យបើ��ម្ម �ីធា�នា�ថា�ប្រ�ជា�ពលរ�ឋទទួលបា�ន្នទនិ្ននន្នយ័ទាំ�ំង�ស់ិ 
�ងគក្ខា�រ Oxfam គា�ំប្រទ�ងគក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្ននិ្នងភា�ពជា�ថ្ងៃ�គូកន�ងសិកម្មមភា�ព (DPA-EISEI) (�ណី្ឋា�ញទនំា�ក់ទនំ្នងថាន �ក់ជា��ិ និ្នង
�ណី្ឋា�ញតែច្ចករតំែលកចំ្ចបើណះ�ឹង) តែ�លបើធ្នូះ�ក្ខា�របើដ្ឋា�យផ្លាា �ល់ជា�មួ្មយនា�យកដ្ឋាឋ �ន្នវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន។ ជា�ទូបើ�� 
�ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិត្រូ�ូវផីល់ម្ម�ិតែកលម្មអបើល�របា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នមុ្មន្នបើពលរបា�យក្ខា�រណ៍ត្រូ�ូវបា�ន្ន
�នុ្នម្ម�័។

�នាា ��់ម្មក DPA-EISEI ទទួលបា�ន្នចា�ប់៉ះច�ាងនៃនរបា�យកា�រណ៍វា�យតនៃ�ាម្រើហតបុ៉ះះ �ពា��់ប៉ះរសិ្ថាា �ន ម្រើដឹ�ីបពិី្វនតិយ នងិផី្ស�់ធា�តុ
ចូ��ល់ប្រកសួិង�រសិាា �ន្ន តែ�លរមួ្មទាំ�ំងចំ្ចណុច្ចសិខំា�ន់្នៗបើ��កន�ងរបា�យក្ខា�រណ៍។ បើទាំ�ះជា��ះ �ងណ្ឋា�ក៏បើដ្ឋា�យ តែផនក�ីះថ្ងៃន្ន
របា�យក្ខា�រណ៍ទាំ�ក់ទងនឹ្នងក្ខា�រជ�ករុករកតែរែអា�ច្ចជា�តែផនក�បើច្ចចកបើទសិ តែ�លជា��ញ្ញាា �សិប្រមា��់ Oxfam និ្នងប្រ�ជា�ពលរ�ឋ។ 
�ូច្ចគាន �បើន្នះផងតែ�រ ប្រកុម្មហុុន្នតែ�លតែច្ចករតំែលករបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នរ�ស់ិពួកបើគ បើពល�ីះប្រគា�ន់្នតែ�
�បើង្ហាា �ះជា�ភា�សា��ង់បើគីសិ�ះ ុបើណ្ឋាណ �ះ តែ�លប្រ�តែហលជា�បើធ្នូះ�ឱ្យយសិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្នមិ្មន្នអា�ច្ចយល់បា�ន្ន។

អា�ប្រសិយ័បើល�សីិង់ដ្ឋា�ររ�ស់ិពួកបើគ ប្រកុម្មហុុន្នក៏អា�ច្ចតែច្ចករតំែលកព�័ម៌ា�ន្នហិរញ្ជូាវ�ា� និ្នងព�័ម៌ា�ន្នបើផែងបើទៀ��ូច្ចជា�ប្រកុម្មហុុន្ន 
Renaissance ជា�បើ��ម្ម បើហ�យបើន្នះជា�មូ្មលបើហ�ុតែ�ល Oxfam បើ��កវគគ�ណី� ះ�ណី្ឋា�លសិប្រមា��់�នកសា�រព�័ម៌ា�ន្ន�ំព�របើ�ៀ�
អា�ន្ន និ្នងវភិា�គទនិ្ននន្នយ័បើ��ម្ម �ីនា�ំយកវា�បើ��ប្រ�ជា�ពលរ�ឋ។

បើដ្ឋា�យពិចា�រណ្ឋា�បើល�ផល�ះ ះ��ល់វជូិមា�ន្ន និ្នង�វជូិមា�ន្នថ្ងៃន្នឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម វា�ច្ចា�ស់ិណ្ឋា�ស់ិថា�ក្ខា�រពប្រងងឹ
កិច្ចចសិហក្ខា�ររវា�ងភា�គ���ក់ពន័្នធគឺជា�គនឹី្នះកន�ងក្ខា�រ�ន្នកី្ខា�រ��រ�រសិាា �ន្ន និ្នងក្ខា��់�ន្នាយសិកី្ខា�នុ្នពលខា�ងបើប្រ��តែ�ល        �ណី្ឋា�ល
ម្មកព�គបើប្រមា�ងឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម និ្នងគបើប្រមា�ង�ភិ្នំវឌ្ឍឍន៍្ន។



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

ទំព័រ 7

ជំហំា��បំន្ទាា �ប់ំ
បើដ្ឋា�យបើ�ីជាា �រកា�និ្នរន្នរីភា�ពកិច្ចច��ិ�បំ្រ�ឹងតែប្រ�ងបើឆុ្នាំ�ះបើ��រកក្ខា�រតែកលម្មអក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន សិិក្ខាា �សា�លា�
មួ្មយបើទៀ�បើ��ម្ម �ីតា�ម្មដ្ឋា�ន្ននឹ្នងប្រ�ប្រពឹ�ីបើ��បើ��ថ្ងៃ�ៃទ�២៨ តែ�កកើដ្ឋា� ខា�ងមុ្ម�បើន្នះ តែ�លនឹ្នងបើផី្លា��បើល�សា�រៈសិខំា�ន់្ននិ្នងយន្នកី្ខា�រថ្ងៃន្ន
សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្នកន�ងក្ខា�រចូ្ចលរមួ្មកន�ង�ំបើណ�រក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន។ សិិក្ខាា �សា�លា�បើន្នះនឹ្នងបើរៀ�ចំ្ចបើ��ង
បើដ្ឋា�យ�ងគក្ខា�រទនិ្ននន្នយ័�ំព�ក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍ បើដ្ឋា�យមា�ន្នក្ខា�រគា�ំប្រទព�មូ្មលនិ្នធិ្នូបើហន្នបើរច្ច�ូល។ �នកចូ្ចលរមួ្មសិរុ�ប្រ�មា�ណ ២៥នា�ក់ 
ត្រូ�ូវបា�ន្នបើគរពឹំងថា�នឹ្នងចូ្ចលរមួ្មកន�ងប្រពឹ�ិីក្ខា�រណ៍បើន្នះ រមួ្មមា�ន្ន�ំណ្ឋា�ងម្មកព�រដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�លបើ��ី ថ្ងៃ�គូមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន �ងគក្ខា�រសិងគម្មសុិ�វលិ
សិខំា�ន់្នៗ �នកសា�រព�័ម៌ា�ន្ននិ្នង�ងគក្ខា�របើប្រ��រដ្ឋាឋ �ភិ្នំបា�ល សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច និ្នង�នក��ក់ពន័្នធកន�ង
ក្ខា�រប្រគ�់ប្រគង��ធី្នូ� និ្នងក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មផល�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន។

សិិក្ខាា �សា�លា�សីិ��ំព� “ក្ខា�រវា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្នបើប្រក្ខា�ម្មប្រ�ធា�ន្ន�ទ សា�រៈសិខំា�ន់្ននិ្នងឱ្យក្ខា�សិកន�ងក្ខា�រចូ្ចលរមួ្មរ�ស់ិ
សិហគម្មន៍្នមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន” មា�ន្នបើគា�ល�ំណងសិខំា�ន់្នៗ�ូច្ចជា�៖

១. បើល�កកមុ្មស់ិក្ខា�រយល់�ឹង�ំព�សា�រៈសិខំា�ន់្ន និ្នងក្ខា�របើ��កទូលា�យរបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន។
២. ប្រ�មូ្មលម្ម�ិតែកលម្មអបើ��បើល�ទពំរ័ព�័ម៌ា�ន្នទនិ្ននន្នយ័វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន និ្នងវធិ្នូ�សា�ប្រសីិបើ��ម្ម �ីតែកលម្មអ ថ្ងៃន្ន
          បើគហទពំរ័�ងគក្ខា�រទនិ្ននន្នយ័�ំព�ក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍ។
៣. ពិភា�កា��ំព�ឱ្យក្ខា�សិកន�ងក្ខា�រចូ្ចលរមួ្ម�ំបើណ�រក្ខា�របើរៀ�ចំ្ចរបា�យក្ខា�រណ៍វា�យ�ថ្ងៃមី្មបើហ�ុ�ះ ះ��ល់�រសិាា �ន្ន និ្នងក្ខា�រ
    ត្រូ�ួ�ពិនិ្ន�យតា�ម្មដ្ឋា�ន្ន។

អំងគកា�រ�និនន �យអំំពី្វកា�រអំភិវិិឌ្ឍឍ (អំូឌ្ឍសុី្សា)ី
�ងគក្ខា�រទនិ្ននន្នយ័�ំព�ក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍ (�ូឌ្ឍ�សុិ�) គឺជា�បើវទកិ្ខា�ទនិ្ននន្នយ័បើ��កទូលា�យ��ន្នមុ្ម�បើគបើ��កមុ្ម�ជា� តែ�លផីល់ទនិ្ននន្នយ័ប្រ�ឹម្មត្រូ�ូវ និ្នង�ម��ំផុ� បើហ�យ
ព�័ម៌ា�ន្នទាំ�ក់ទងនឹ្នង�ញ្ញាា �បើសិ�ឋកិច្ចចសិងគម្ម និ្នង�រសិាា �ន្នត្រូ�ូវបា�ន្នប្រ�មូ្មលផី�ំតែ�លមា�ន្នជា�សា�ធា�រណៈបើ��បើល��ណី្ឋា�ញ�ុ�ន្នធឺ្នូតែណ�។ �ូឌ្ឍ�សុិ�បើល�កកមុ្មស់ិ
ក្ខា�របើប្រ��ប្របា�ស់ិទនិ្ននន្នយ័ប្រ�ឹម្មត្រូ�ូវ សិប្រមា��់�ំបើណ�រក្ខា�រសិបើប្រម្មច្ចចិ្ច�ីតែផអកបើល�ភ្នំសីិ�តា�ង និ្នង�មីា�ភា�ពបើឆុ្នាំ�ះបើ��រកក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍប្រ�ក�បើដ្ឋា�យច្ច�រភា�ព។ �ូឌ្ឍ�សុិ�
ផីល់នូ្នវព�័ម៌ា�ន្ន និ្នងទនិ្ននន្នយ័��ក់ពន័្នធជា�បើប្រច្ច�ន្នរមួ្មមា�ន្ន ឧសិា�ហកម្មមនិ្នសិា�រណកម្មម ��ធី្នូ� �រសិាា �ន្ន និ្នងធ្នូន្នធា�ន្នធ្នូម្មមជា��ិ ��សិមូ្មហភា�ព ប្រពម្មទាំ�ំទនិ្ននន្នយ័ 
និ្នងព�័ម៌ា�ន្នបើផែងបើទៀ�។ បើប្រ��ព�បើន្នះ �ូឌ្ឍ�សុិ� �បើងើ��តែផន្នទ��ន្នរីកម្មមតែ�លកំណ�់�ំ�ន់្នជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច ��សិមូ្មហភា�ពសិហគម្មន៍្នជន្នជា��ិបើ��ម្ម
ភា�គ�ិច្ចតែ�លបា�ន្នចុ្ចះ�ញូ្ជូ� សិះយ័��ីសិញ្ញាា �ណថ្ងៃន្នសិហគម្មន៍្នជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច សិម្មីទាំ�ន្នតែរែ និ្នង �ី�កបើប្រ�ង និ្នងឧសិមន័្ន។

អំងគកា�រជ្ជនជា�តមិ្រើដឹ�ីភា�គតចិក�ុ�ជា� (CIPO)
�ងគក្ខា�រជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� បើក��បើច្ចញព�បើគា�ល�ំណងច្ចង់ផី្លា�ស់ិ�ី�របើជា�គវា�សិនា�រ�ស់ិសិងគម្មជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� បើ��ម្ម �ីទទួល�ន្នា�ក
បើល�វ�ីធ្នូម្ម ៌ទបំើន្នៀម្មទលំា��់ ប្រ�ថ្ងៃពណ� សិិទធ�ិ�ធី្នូ� និ្នងធ្នូន្នធា�ន្នធ្នូម្មមជា��ិ បើ��កន�ងសិហគម្មន៍្នរ�ស់ិពួកបើគ ក៏�ូច្ចជា�បើ��កន�ងប្រ�បើទសិកមុ្ម�ជា�។ �ងគក្ខា�រជន្នជា��ិ
បើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� មា�ន្នជបំើន្នឿ�ះ �ងមុ្ម�មា�ំថា� ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចតែ�លមា�ន្នក្ខា�រយល់�ឹងសុិ�ជបើប្រ���ំព��រ�ិទមូ្មលដ្ឋាឋ �ន្ន អា�ច្ចបើធ្នូះ�ក្ខា�រប្រ�ក�បើដ្ឋា�យ
ប្រ�សិិទធភា�ព(ជា�មួ្មយថ្ងៃ�គូ��ក់ពន័្នធ/�នក��ក់ពន័្នធ) បើ��ម្ម �ីបើធ្នូះ�ក្ខា�រផី្លា�ស់ិ�ី�រពិ�ប្របា�ក� និ្នងប្រ�ក�បើដ្ឋា�យនិ្នរន្នរីភា�ព�ល់សិងគម្មជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច។ �ងគក្ខា�រ
ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា��ំបើណ�រក្ខា�រ គបើប្រមា�ងទនិ្ននន្នយ័ និ្នងក្ខា�រ�ភិ្នំវឌ្ឍឍជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច តែ�លជា�គំនិ្ន�ផី�ច្ចបើផី�ម្មមួ្មយ បើ��ម្ម �ី�បើងើ��ម្មជឈម្មណឌ ល
ទនិ្ននន្នយ័ កន�ងបើគា�ល�ំណងផលិ�ទនិ្ននន្នយ័ប្រ�ជា�សា�ប្រសីិ�៏ទូលទូំលា�យសិប្រមា��់ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចតែ�លរស់ិបើ��កន�ងប្រ�បើទសិកមុ្ម�ជា�។

ស្សាមា�គ�នា�រជី្ជនជា�តមិ្រើដឹ�ីភា�គតចិក�ុ�ជា� (CIWA)
សិមា�គម្មនា�រជីន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� បើធ្នូះ�ក្ខា�របើ��ម្ម �ីបើល�កកមុ្មស់ិសិិទធរិ�ស់ិប្រសីិ�ជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចបើ��កមុ្ម�ជា�។ 

ស្សា�ុ�នធជ្ជនជា�តមិ្រើដឹ�ីភា�គតចិក�ុ�ជា� (CIPA)
សិមុ្មន័្នធជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចកមុ្ម�ជា� គឺជា�សិមុ្មន័្នធភា�ពថ្ងៃន្នសិហគម្មន៍្នជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ច និ្នង�ងគក្ខា�រ សិមា�គម្មន៍្ន និ្នង�ណី្ឋា�ញរ�ស់ិប្រ�ជា�ជន្ន។ CIPO 
បើ��រ�ួរជា�បើវទកិ្ខា� សិប្រមា��់សា�ម្មគគ�ភា�ព កិច្ចចសិហប្រ��ិ��ិីក្ខា�រ និ្នងក្ខា�រសិប្រម្ម�សិត្រូមួ្មលថ្ងៃន្នសិកម្មមភា�ពកន�ងក្ខា�របើល�កកមុ្មស់ិ និ្នង�ះអា�ងនូ្នវសិិទធិ
សិមូ្មហភា�ពជន្នជា��ិបើ��ម្មភា�គ�ិច្ចបើ��កមុ្ម�ជា�។

អំំពីអីំនកិគោ�ៀបំចំំ

សិិក្ខាា �សា�លា�នេះ�ះត្រូ�ូវបា��គាំ��ទ្រ�នេះ��យ មូ្មល់ន្ទធិិបិើហន្ទបើរច�ូល់។

របា�យក្ខា�រណ៍៍នេះ�ះផលិិ�នេះ��យ អំងគកាារទិនិ្ទនន្ទយ័អំំពីើកាារអំភិវិឌ្ឍឍ។



កាារបើ�ើកទូូលាាយទូនិ្ននន្នយ័ឧស្សាាាហកម្មមន្នសិ្សាាារណកម្មម ន្នងិ�រសិ្ថាា ាន្ន បើ�ើម្មីើបើស្សា�ឋកចិ្ចចកាាន់្នតែ�ប្រ�បើស្សាើរ របាាយកាារណ៍៍សិកិាា ាសាាលាា

អំងគក្ខា��ទិ�ិន�យ័អំំពីកី្ខា��អំភិវិឌ្ឍឍ (អំឌូ្ឍសីិុ)ី
(+៨៥៥) ២៣ ៩០២ ១៩៦
contact@opendevcam.net
www.opendevelopmentcambodia.net
@OpenDevCam
@OpenDevCam
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