
មជ្ឈមណ� លឯកសរកម�ុជា 

 

កម�វិធីអប់រ ំស�ពីីអំេព្របលយ័ពូជសសនេ៍នកម�ុជា 
 

េវទិកថា� ក់េរៀន 
«សរសខំនៃ់នករសកិ្សោ្របវត�ិស�ស�កម�ជុា្របជាធិបេតយ្យ  

និង ករទប់ស� ត់អំេព្របលយ័ពូជសសន៍េនកម�ុជា» 

 
របាយករណ៍៖ េផង ពង្សរ៉សុ ី

ប��ូ ល និងវភិាគទិន�ន័យ៖ ផាត សលិ និង មីន សណាស់ 
្រសង់មតិេយាបល់របស់សសិ្ស៖ ភា រស� ី

 
 

េសចក�ីេផ�ម 
គេ្រមាងស�ីពី «េវទិកថា� ក់េរៀនស�ីអំពីសរសំខន់ៃនករសិក្សោ្របវត�ិស�ស�កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) និងករទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍េនកម�ុជា» ៃនកម�វធីិអប់រសំ�ីពីអំេពី្របល័យ
ពូជសសន៍េនកម�ុជារបស់មជ្ឈមណ� លឯកសរកម�ុជា បានបន�សកម�ភាពរបស់ខ�ួនជាមួយសិស្សោនុសិស្ស
ចំនួន២១៩នាក់ មកពីវទិ្យោល័យចំនួន៩ក�ុងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េន«មជ្ឈមណ� លឯកសរេកះថ�» ែដលមានទី
តងំស�ិតក�ុងឃុទំន�ូង ្រស�កេមមត់ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ស្រមាប់ករចប់េផ�ីមបេវសនកលថ�ី ២០២០-២០២១។ 
មជ្ឈមណ� លឯកសរេកះថ� ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីរមួគា� រវងមជ្ឈមណ� លឯកសរកម�ុជា ្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡា និង្រកសួងករពរជាតិ េដីម្បេីរៀបចំេធ�ីជាទីកែន�ងផ្សព�ផ្សោយ, ្របមូលចង្រកងនិងែថរក្សោឯកសរ
ែខ�រ្រកហម និងអប់រពីំេពលេវល្របវត�ិស�ស�របស់្របេទសកម�ុជា គិតចប់តងំពីក�ុងអំឡុងទសវត្សរឆ៍ា� ំ
១៩៧០ រហូតដល់ទសវត្សរឆ៍ា� ១ំ៩៩០ និងជាទីកែន�ងស្រមាប់េលីកកម�ស់ដល់កិច�ករ្រសវ្រជាវទក់ទង
នឹង្រពឹត�ិករណ៍្របវត�ិស�ស� ជាពិេសសរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។  

េវទិកថា� ក់េរៀនេនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីចំនួន៧េលីកក�ុងែខតុល ឆា� ២ំ០២០ គិតចប់ពីៃថ�ទី១០ដល់
ៃថ�ទី២៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០ េដយមិនប៉ះពល់ដល់កម�វធីិសិក្សោ្របចៃំថ�របស់វទិ្យោល័យនីមួយៗេឡយី។ 

សិស្សចូលរមួក�ុងេវទិកគិតតម្រក�ម គឺមានចំនួនអប្បបរមិា២៨នាក់ និងអតិប្បរមា៣៤នាក់ ។ 
េនៃថ�ទី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០ ្របធានមន�ីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េលក អិុន េព

សម្បត�ិ និងអង�ភាពសហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ុជាេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េ្រកមករផ�ួចេផ�ីមនិងឯកភាពពីឯក
ឧត�មបណ�ិ ត ជាម ច័ន�េសភ័ណ អភិបាល ៃនគណៈអភិបាលេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំបានេផ�ីលិខិតមួយច្បោប់មកកន់



មជ្ឈមណ� លឯកសរកម�ុជា េដីម្បេីស�ីសុកំរអនុ�� តឲ្យ្រក�មយុវជនជាសិស្សោនុសិស្សចំនួន២១៩នាក់ 
(្រសីចំនួន១៣១នាក់ េស�ីនឹង៦០ភាគរយ) មកពីវទិ្យោល័យចំនួន៩ក�ុងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ បានចូលសិក្សោេរៀន

សូ្រតពី្របវត�ិស�ស�កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ ស្រមាប់ព្រងឹងដលក់រអភិវឌ្ឍសមត�ភាពយុវជនេលីករសិក្សោ
្រសវ្រជាវេលី្របធានបទ្របវត�ិស�ស� េដយបានភា� ប់មកជាមួយនូវតរងែបងែចក្រក�មសិស្សជា៧្រក�ម 

និងកលវភិាគស្រមាប់្រក�មនីមួយៗែដល្រត�វេធ�ីដំេណីរមកកន់មជ្ឈមណ� លឯកសរេកះថ�ផង។ ្រក�មយុវ
ជនទងំ៧្រក�ម ដឹកនាេំដយេលក ផាត សុខសន� ្របធានករយិាល័យយុវជន ៃនមន�ីរអប់រ ំយុវជន និង

កីឡាេខត�ត្ូបងឃ�ុ។ំ 
 

េគាលបំណង 
មិនខុសពីករេធ�ីេវទិកថា� ក់េរៀនមុនៗេឡយី សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ ទទួលបានេពលេវលបែន�ម 

ស្រមាប់ករែស�ងយល់ឲ្យសុជីេ្រមពី្របវត�ិស�ស�ែខ�រ្រកហម តមរយៈករស� ប់បទបង� ញរបស់្រគ�ពីេពល
េវល្របវត�ិស�ស�ែដលបាននាមំកនូវករឈចឺប់និងករកប់សមា� ប់មនុស្សរបស់ែខ�រ្រកហម, ករគិតឲ្យសុី
ជេ្រមពី្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានេកីតេឡងី តមរយៈករវភិាគេទេលីមេនាគមន៍វជិា� របស់េមដឹកនាែំដលចង់
អភិវឌ្ឍ្របេទសកម�ុជាយ៉ាងេលឿន េដយមិនបានគិតគូរពីផលប៉ះពល់ដល់ជីវតិនិងកររស់េនរបស់្របជា
ជន, ករពិភាក្សោ្រក�មពីឫសគល់ែដលនាឲំ្យ្របេទសជាតិ្រត�វបានរេំដះ និងកររះឹរកមេធ្យោបាយនានា េដីម្បី
ករពរ និងទប់ស� ត់អំេពីហងិ្សោក�ុងសង�មជាតិ េដីម្បចូីលរមួក�ុងករអភិវឌ្ឍ្របេទសជាតិេដយគា� នអំេពី
ហងិ្សោនិងស�ង� ម។ 

ដូេច�ះ េវទិកថា� ក់េរៀននីមួយៗ គឺមានេចតនាច្បោស់លស់ក�ុងករបង� ញផ�ូវដល់យុវជនជំនាន់
េ្រកយ មិន្រតឹមែតបេង�ីនចំេណះដឹងពី្របវត�ិស�ស�បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទងំែស�ងយល់យ៉ាងសុីជេ្រមពី
វធីិស�ស�ក�ុងករេដះ្រសយជេមា� ះក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងទប់ស� ត់រល់អំេពីហងិ្សោ ឬអំេពី្របល័យពូជ
សសន៍ ែដលនឹងអចេកីតមានក�ុងេពលអនាគត។ ជារូម សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យ

គិតពិចរណាយ៉ាងសុីជេ្រម និងែស�ងយល់ឲ្យកន់ែតច្បោសល់សអំ់ពី្រកបខណ� គំនិត (ដូចមានេរៀបរប់
ខងេ្រកម) េដីម្បកីររស់េន្របកបេដយសន�ិភាព និងគា� នអំេពីហងិ្សោ ឬអំេពី្របល័យពូជសសន៍។ 

១- យល់ពី «ប�� » ែដលបានេកីតេឡងីពីអតីតកល។ 
២- យល់ពី «្របភពៃនប�� » ែដលនាឲំ្យ្របេទសជាតិ និង្របជាជនរងេ្រគាះេដយសរករដឹកនា។ំ 

៣- យលពី់ «កររលំត់ប�� » ែដលនាយំក្របេទសជាតិ និង្របជាជនេចញពីរបបែខ�រ្រកហម។ 
៤- យល់ពី «ករេដះ្រសយ និងទប់ស� ត់ប�� » ែដលជាតួនាទីរបស់យុវជនជំនាន់េ្រកយ ក�ុង

ករចងចពីំអតីតកល ករពរនិងទប់ស� ត់ករវលិ្រតឡប់ៃនអំេពីហងិ្សោ ឬអំេពី្របល័យពូជសសន៍។ 
 

 



កលវិភាគ និងកម�វិធីេវទិកថា� ក់េរៀន 
េវទិកថា� ក់េរៀនេលីកដំបូង បាន្រប្រពឹត�េទេនេវល្រពឹកៃថ�ទី១០ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០។ េលីកទីពីរ 

្រប្រពឹត�េទេនេវល្រពឹកៃថ�ទី១១ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០។ េលីកទីបី េនេវល្រពឹកៃថ�ទី១៦ ែខតុល ឆា� ំ
២០២០។ េលីកទី៤ េនេវល្រពឹកៃថ�ទី១៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០។ េលីកទី៥ េនេវល្រពឹកៃថ�ទី១៨ ែខ

តុល ឆា� ២ំ០២០។ េលីកទី្របាមួំយ េនេវល្រពឹកៃថ�ទី២៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០ និងេលីកទី្របាពីំរ េនេវល
្រពឹកៃថ�ទី២៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០២០។ េវទិកថា� ក់េរៀននីមួយៗ ្រប្រពឹត�េទដូចៗគា� គឺ៖  

(១) ពិធីេបីកេវទិកថា� ក់េរៀន េដយអភិបាលរង ៃនគណៈអភិបាល្រស�កេមេមត់ េលក ញឹក េន។ 
(២) ករេធ�ីបទបង� ញពី េពលេវល្របវត�ិស�ស� េដយបុគ�លិកមជ្ឈមណ� លឯកសរកម�ុជា។ 

(៣) ប�� ងំែខ្សភាពយន�ឯកសរចំនួនពីរគឺ «ដំេណីរេឆា� ះេទរកករេគៀងគរកមា� ងំេដះម្បរីេំដះ
្របេទសពីរបបែខ�រ្រកហមរបស់អតីតសមមិត� ហុ៊ន ែសន» និងភាពយន�ឯកសរស�ីពី «េករមរក២ធ�ូ»។ 

(៤) សំណួរ-ចេម�ីយពីមាតិក្របវត�ិស�ស� និងែខ្សភាពយន�ឯកសរ។ 
(៥) មតិផា� េំផ�ីរបស់្របធានករយិាល័យយុវជន េលក ផាត សុខសន�, ឬ្របធានមន�ីរអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំេលក អិុន េពសម្បត�ិ, ឬនាយករដ�បាលសលេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំេលក េម៉ ដុង។ 
(៦) ទស្សនកិច�សិក្សោេនក�ុងបន�ប់ពិព័រណ៍ៃនមជ្ឈមណ� លឯកសរេកះថ�។ 
(៧) ទស្សនកិច�សិក្សោេទកន់ទីតងំ្របវត�ិស�ស�។ 

 
សកម�ភាព 

មុននឹងចប់េផ�ីមករេធ�ីបទបង� ញពីេពលេវល្របវត�ិស�ស�ពីអំឡុងទសវត្សរឆ៍ា� ១ំ៩៧០រហូតដល់
ទសវត្សរឆ៍ា� ១ំ៩៩០ ស្រមាប់្រក�មនីមួយៗ េលក ញឹក េន បានែថ�ងមតិស� គមន៍ និងបណា� េំផ�ីេទកន់
្រក�មសិស្សឲ្យយកចិត�ទុកដក់ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ជា្របវត�ិស�ស�របស់្របេទសកម�ុជា។ 

កម�វធីិបនា� ប់ គឺជាករេធ�ីបទបង� ញេដយ េផង ពង្សរ៉សុី នាយកកម�វធីិអប់រពីំអំេពី្របល័យពូជ
សសន៍េនកម�ុជា ស�ីអំពី «េពលេវល្របវត�ិស�ស�» ែដលរមួប��ូ លទងំ្រពឹត�ិករណ៍ធា� ក់យន�េហះេន
ក�ុងទឹកដីឃុជំា្ំរកេវៀនក�ុងទសវត្សរឆ៍ា� ១ំ៩៧០, ករកេកីតរបបែខ�រ្រកហម និងករកន់កប់្របេទសរបស់
ែខ�រ្រកហមពីឆា� ១ំ៩៧៥ដល់១៩៧៩។ ជាមួយគា� េនះែដរ សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ ្រត�វបានែណនាឲំ្យទស្ស
នាវេីដអូចំនួន២ ទក់ទងនឹង៖ ១) ដំេណីររបស់សមមិត� ហុ៊ន ែសន េឆា� ះេទរកករេកៀងគរកមា� ងំ្របឆាងំ

នឹងរបបែខ�រ្រកហម ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៧ និង ២) ករបេង�ីតរណសិរ្សសមគ�ីសេ�ង� ះជាតិកម�ុជា ២ធ�ូ ១៩៧៨។ 
េនចុងប�� ប់ៃនករេធ�ីបទបង� ញ រ៉សុី បាន្របាប់ពីគន�ឹះមួយចំនួនក�ុងករចូលរមួទប់ស� ត់អំេពីហងិ្សោក�ុង

ក្រមិតបុគ�ល ក្រមិត្រគ�សរនិងសហគមន៍ និងក្រមិត្របេទសជាតិ េដីម្បកីរពរករវលិ្រតឡប់អំេពី្របល័យ
ពូជសសន៍ម�ងេទៀតេនកម�ុជា។ េទះបីជាយ៉ាងដូេច�ះក៏េដយ ក៏សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ ត្រម�វឲ្យបំេពញ



តរងស� បស�ង់មតិេន «មុនេពល» និង «េ្រកយេពល» ករេធ�ីបទបង� ញ េដីម្បវីស់ស�ង់ចំេណះដឹងពី
្របវត�ិស�ស� និងក្រមិតៃនករយល់ដឹងពីវធីិស�ស�ក�ុងករទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍។ 

បនា� ប់ពីប�� ប់ករេធ�ី «េវទិកថា� ក់េរៀន» ជាមួយសិស្សោនុសិស្សរចួមក ្រក�មសិស្សទងំអស់្រត�វ
បានេលីកទឹកចិត�ឲ្យេដីរេមីលផា� ងំពិព័រណ៍ទងំអស់ែដលបានដក់បង� ញេនក�ុងបន�ប់តងំពិព័រណ៍ មុន

េពលែដលអ�កទងំេនាះេចញមកឈរថតរូបជំុគា� េនទីធា� ខងមុខមជ្ឈមណ� លឯកសរេកះថ� និង្រត�វបន�
ដំេណីរេទកន់ទីតងំ្របវត�ិស�ស�មួយចំនួនែដលបានេកីតេឡងីក�ុងទឹកដី្រស�កេមមត់ និង្រស�កស�ួល េខត�

្រកេចះ ទក់ទងនឹងដំេណីរករេឆា� ះេទរកកររេំដះ្របេទសជាតិនិង្របជាជន េចញពីរបបែខ�រ្រកហម។ 
 

លទ�ផល 
ខងេ្រកមេនះ គឺជាទិន�ន័យែដលសិស្សបានបំេពញ េទេលីទ្រមង់ៃនករស� បស�ង់មតិស�ីអំពី ១) 

ចំេណះដឹងពី្របវត�ិស�ស�កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ និង ២) ចំេណះដឹងពីសិទ�ិមនុស្សនិងវធីិស�ស�ក�ុងករ
ទប់ស� ត់អំេពីហងិ្សោក�ុងក្រមិតបុគ�ល សហគមន៍ និង្របេទសជាតិ។ ទិន�ន័យទងំេនះ ្រត�វបានវភិាគតម
កម�វធីិ SPSS េដីម្បរីកភាគរយៃនករេកីនេឡងី និងថយចុះពីចំេណះដឹងរបស់សិស្ស ពក់ព័ន�នឹង
្រពឹត�ិករណ៍្របវត�ិស�ស�ែខ�រ្រកហម សិទ�ិមនុស្ស និងវធីិស�ស�ទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍។ ករ
វភិាគេនះ ្រត�វបានែបងែចកជាពីរែផ�កគឺ៖ ែផ�កទី១ វភិាគេទេលីទិន�ន័យែដលទទួលបានពី្រក�មសិស្ស
នីមួយៗែដលបានចូលរមួក�ុងេវទិកថា� ក់េរៀន ក�ុងៃថ�េផ្សងៗគា� ។ ចំែណកែផ�កទី២ គឺជាករវភិាគេទេលី
ទិន�ន័យសរុបទងំ៧្រក�មសិស្ស។ ខងេ្រកមេនះ ជាតរងសរុបពីលទ�ផលគិតជាភាគរយ (%) ែដល
បង� ញឲ្យេឃញីពីចំេណះដឹងពីមុន និងេ្រកយករេធ�ីេវទិកថា� ក់េរៀនរបស់សិស្សោនុសិស្ស េដយេផា� តជា
សំខន់េលីចំេណះដឹងែផ�ក «្របវត�ិស�ស�កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ» និង «សិទ�ិមនុស្សនិងករទប់ស� ត់អំេពី
្របល័យពូជសសន៍»។ 

 

តរងទី១៖ ទិន�ន័យជាភាគរយ (%) ៃនចំេណះដឹងេកីនេឡងីរបស់សសិ្ស ស្រមាប់វទិ្យោល័យនីមួយៗ
បនា� ប់ពីបានចូលរមួក�ុងេវទិក 
ល.រ វទិ្យោល័យ ចំននួសិស្ស ចំេណះដឹងេកីន

េឡងីពី្របវត�ិស

�ស� បនា� ប់ពី
ចូលរមួេវទិក 

ចំេណះដឹងេកីនេឡងីពី
សិទ�ិមនុស្ស និងករទប់

ស� ត់អំេពី្របល័យពូជ
សសន៍  

សរុប ្រសី មុនេវទិក េ្រកយេវទិក 

១ ្រក�ចឆា� រ 
(១០ តុល ២០២០) 

២៨ ១៨ 
(៦៤%) 

៨៩% ៦២% ៩២% 



២ ហុ៊ន ែសន ្រតពងំឬស្ស ី
(១១ តុល ២០២០) 

៣៤ ២៧ 
(៧៩%) 

៨៦% ៤៧% ៨៦% 

៣ ពមជាងំ 

(១៦ តុល ២០២០) 

៣២ ២២ 

(៦៩%) 

៨៤% ៥១% ៩៣% 

៤ ហុ៊ន ែសន តំែបរ & 
ហុ៊ន ែសន ចរថ�ី 
(១៧ តុល ២០២០) 

៣០ ១៥ 
(៥០%) 

៩៧% ៦២% ៨៩% 

៥ ហុ៊ន ែសន សួង 
(១៨ តុល ២០២០) 

៣១ ១៨ 
(៥៨%) 

៧២% ៥៨% ៨៧% 

៦ ពញាែ្រកក និង ជា សុីម 

កេណា� ល្រជ�ំ 
(២៤ តុល ២០២០) 

៣០ ១៨ 

(៦០%) 

៧០% ៥៩% ៨៨% 

៧ បុ៊នរ៉នី ហុ៊នែសន េមមត់ 
(២៥ តុល ២០២០) 

៣៤ ១៣ 
(៣៨%) 

៨៦% ៣៤% ៧៩% 

 
តរងទី២៖ ទិន�ន័យសសិ្សចូលរមួសរុបទងំ៩វទិ្យោល័យ 
 

៩ វទិ្យោល័យ ចំននួ ភាគរយ 

្រប�ស ៨៨ ៤០% 
្រសី ១៣១ ៦០% 
សរុប ២១៩ ១០០% 

 
តរងទី៣៖ ទិន�ន័យសរុបជាភាគរយ (%) ៃនចំេណះដឹងេកីនេឡងីរបស់សសិ្សទងំ៩វទិ្យោល័យ បនា� ប់ពី
បានចូលរមួក�ុងេវទិក 
 

វទិ្យោល័យ ចំេណះដឹងេកីនេឡងីពី

្របវត�ិស�ស� បនា� ប់ពីចូល
រមួេវទិក 

ចំេណះដឹងេកីនេឡងីពីសិទ�ិមនុស្ស និងករទប់ស� ត់អំេពី

្របល័យពូជសសន៍ 

មុនេវទិក េ្រកយេវទិក 

៩ វទិ្យោល័យ ៨៣% ៥៣% ៨៨% 

 



លទ�ផលសរុបស្រមាប់ករចូលរមួរបស់យុវជនទងំ២១៩នាក់ បានបង� ញថា មានសិស្សោនុសិស្ស 
េលីសពី៨០ភាគរយ ឬេលសីពីពីរភាគបីៃនចំនួនសិស្សទងំអស់  ទទួលបានចំេណះដឹងេកីនេឡងីទងំ

ែផ�កមាតិក្របវត�ិស�ស� និង វធីិស�ស�ក�ុងករទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍នាេពលអនាគត បនា� ប់ពី
អ�កទងំេនាះ បានចូលរមួេនក�ុងេវទិកថា� ក់េរៀនរចួមក។  

 
េយាបលរ់បសស់សិ្សចេំពះ«ស�� »ែដលនងឹអចេកតមានអំេព្របលយ័ពជូសសន៍

ក�ងុេពលអនាគត 
• ករេរសីេអីងពណ៌សម្ុបរ ្របកន់ពូជសសន៍ សសនា ្របកន់បក្សពួក។ 

• កំហុសែដល្រប្រពឹត�ិេដយមនុស្សែដលគា� នករអប់រឲំ្យបានេ្រចីន ែដលជាេហតុេធ�ីឲ្យ្របេទសកម�ុ
ជាេនមានអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ(ភាគតិច)។ 

• េ្របីអំេពីហងិ្សោ មិនេចះេយាគយល់គា� ។ 
• ករ្របមូលផ�ុ ំបណ�ុ ះបណា� ល េគាលនេយាបាយក្បត់ជាតិ។ 
• ករគិតពីនិនា� ករនេយាបាយ និងមិនចុះស្រម�ង ឬែខ�ងគំនិតគា� ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�។ 
• េ្រគាះអវជិា�  និងករេលភលន់។ 
• ករេធ�ីបដិវត�ន៍ នេយាបាយ។ 
• ករមិនផ�ល់តៃម�ឲ្យគា� ។ 
• មិនេ្របី្របាស់ដំេណាះ្រសយេដយសន�ិវធីិ ចំេពះអំេពីហងិ្សោ។ 
• មិនេចះរបួរមួសមគ�ីគា� ជាធ�ុងមួយ។ 
• មិនចូលរមួេធ�ីករអភិវឌ្ឍ្របេទសជាតិ។ 
• មិនក� ហនេងីបមក្របឆាងំអំេពី្របល័ពូជសសន៍។ 
• ករេ្របីសិទ�ជាបុគ�លហួសែដនកំណត់ និងករមិនជួយេដះ្រសយប�� គា� ។ 
• ករញុះញង់គា� ឲ្យ្រប្រពឹត�អំេពីហងិ្សោ។ 

 

េយាបលរ់បសស់សិ្សចេំពះ«េដម្បអីភិវឌ្ឍេវទិកថា� ក់េរៀនឲ្យកន់ែត្របេសរ» 
• បេង�ីតេវទិកអប់រឲំ្យេ្រចីន េដីម្បែីណនាឲំ្យកូនែខ�រជំនាន់េ្រកយបានដឹងទងំអស់គា�  េដីម្បពី្រងឹង

ែផ�ក្របវត�ិស�ស�ដល់កុលបុ្រតកុលធីតែខ�រជំនាន់េ្រកយ។ 
• បេង�ីតឲ្យមានកម�វធីិេនះជាេរៀងរល់ឆា�  ំឬញឹកញាប់បំផុត។  

• ជួយបង� ញពីទីតងំភូមិស�ស�។ 
• គួរែតមានករបង� ញេដយផា� ល់ពីចស់ៗែដលបានឆ�ងកត់សម័យេនាះ ឬចក់ែខ្សវេីដអូខ�ីែដល

និយាយពីករសមា� សន៍ចស់ៗ ឬ្របសិនជាអច គឺផ�ល់ឱកសឲ្យសិស្សែស�ងយល់ឬជួបផា� ល់



ជាមួយគាត់េដីម្បទីទួលព័ត៌មានកន់ែតច្បោស់បែន�មេទៀតដូចពក្យចស់និយាយថា”បានឮ
១០០០ដងមិនេស�ីរបានេឃញីម�ង”។ 

• សូមឲ្យដក់ប��ូ លកម�វធីិេនះ េទក�ុងកម�វធីិសិក្សោេនក�ុងសលេរៀនជា្របច។ំ 
• សូមឲ្យកម�វធីិេនះ ជួយបណ�ុ ះស� រតីយុវជនជំនាន់េ្រកយ ឲ្យេចះអណិតអសូរអ�កែដលធា� ប់ឆ�ង

កត់របបែខ�រ្រកហម។ 
• ចង់ឲ្យ្រក�មករងដក់ប��ូ ល្របវត�ិស�ស�របស់ែខ�រឲ្យបានេ្រចីន និងបង� ញពីវធីិករពរកំុឲ្យេកីត

មានស�ង� មនាេពលអនាគត។ 
• ចង់ឲ្យ្រក�មករងរបេង�ីតករជែជកេដញេដលរបស់យុវជនែដលបានមកចូលរមួក�ុងេវទិកេនះអំពី

្របធានបទែដលបានេលីកេឡងី។ 
 

សន�ិដ� ន 
តមរយៈលទ�ផលៃនករស� បស�ង់មតិមុននិងេ្រកយករេធ�ីេវទិកថា� ក់េរៀនេនះ េយងីអចេធ�ីករ

កត់សមា� ល់បានថា សិស្សោនុសិស្សែដលជាយុវជនជំនាន់េ្រកយ បានយកចិត�ទុកដក់ក�ុងករសិក្សោែស�ង
យល់ពី្របវត�ិស�ស�ពីអតីតកលរបស់្របេទសកម�ុជា និងបានបង� ញនូវភាពក� ហនក�ុងករបេ��ញមតិ
េយាបល់ផា� ល់ខ�ួន ចំេពះចំេណះដឹងែដលខ�ួនទទួលបានពីេវទិក ្រពមទងំសែម�ងនូវករយល់ដឹងច្បោស់ពី
ស�� ៃន «ករ្របកសអសន�» មួយចំនួនដូចជា ករេរសីេអីងគា�  ករមិនយល់េយាគគា�  ករមិនេចះេ្របី
្របាសដំ់េណាះ្រសយេដយសន�ិវធីិក�ុងករេដះ្រសយទំនាស់ ករ្របកន់និនា� ករនេយាបាយ និងករ
េរសីេអីងពូជសសន៍ ព័រណ៍សប្ុបរ និងជាតិពន�ុ ែដលជាបុព�េហតុក�ុងករឈនេទរកករ្រប្រពឹត�អំេពីហងិ្សោ 
និងអំេពី្របល័យពូជសសន៍នាេពលអនាគតក�ុង្របេទសកម�ុជា និងក�ុងពិភពេលក។ េលីសពីេនះេទៀត 
សិស្សោនុសិស្សភាគេ្រចីន បានបេ��ញមតិេយាបល់យ៉ាងេ្រចីនទក់ទងនឹងករផ្សព�ផ្សោយនិងករបេ្រងៀន
្របវត�ិស�ស�កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ និងករដក់ប��ូ លកម�វធីិេវទិកពិភាក្សោពី្របវត�ិស�ស�េនះ បូករមួទងំ
ករបង� ញពីវធីិស�ស�ក�ុងករទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍ េទក�ុងកម�វធីិសិក្សោេនតមសលេរៀន 
និងេនតមសហគមន៍ដៃទេទៀត េដីម្បបីានជាចំេណះេចះដឹងដល់យុវជនជំនាន់េ្រកយ ក�ុងករចងចពីំ
្របវត�ិស�ស� េដីម្បកីរកសងសន�ិភាពក�ុងសង�ម និងទប់ស� ត់អំេពី្របល័យពូជសសន៍។  
 

ចប់ 


