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សេចក្តីស្្ើម

 �បាយកា�ណរ៍នរះ បង្្ញអំ្ីគំរហើញននកា�េិក្សាេ្ី្ ីកា�អនុវត្ កា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាម 

េហគមន៍ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា រោយរាប់បញ្ចចូលកា�ថែទាំតាមវត្អារាមផងថែ�។ កា�េិក្សារនរះបាន 

េេួលកា�អនុញ្្ត្ីបកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (បកេួង េ.អ.យ) និង បតរូវបាន 

រ្្វើរ�ើងរោយ វិេ្យាស្្ន ករូា៉្មអន្�ជាតិ ក្ពុងឆ្្ំ២០១៦។ រោយមានកា�គាំបេបរច្ចករេេ និងហ�ិញ្ញវត្ថពុ  

រោយអង្គកា�យូនីរេហ្វបបចាំបបរេេកម្ពុជា និង USAID។ 

 កា�េិក្សារនរះ គឺជាកា�េិក្សារលើកែំបូងអំ្ីកា�អនុវត្កា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា 

និងបានរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណអំ្ីកា�របបើបបាេ់េបមង់រផ្េងៗគ្្ាននកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� ក្ពុងេហគមន៍ 

កា�អនុវត្បេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ឆ្្ំ២០០៨ និងបេោ្្ន 

អន្�ជាតិនានា ប្មទាំងបាន�ករ�ើញ ចំណុចរផ្េងៗរេៀតថែលបតរូវកា�ឱ្យមានកិច្ចគាំបេបន្។ 

 គំរហើញ្ីកា�េិក្សារនរះ មានមូលោ្្នថផអែករលើភេ្ពុតាងថបបគុណភា្ និងប�ិមាណថែលបាន 

បបមូលរៅក្ពុង រាជធានីរេត្រគាលរៅចំនួន៥ ៖ ភំ្រ្ញ រេៀមរាប បាត់ែំបង កណ្្ាល និងប្រះេីហនុ។ 

អ្កបសវបជាវបានចុរះ្ិនិត្យរមើលកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ បគរួស�្ម៌ វត្អារាម ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម 

អរន្វាេិកោ្្ននិងមណ្ឌលថែទាំកុមា�មួយចំនួនតូច រែើម្បីថេ្វងយល់អំ្ីកា�ថែទាំជំនួេែនេរេៀតរៅ  

ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ េ�ុបមកអ្កបសវបជាវបានរ ្្វើ េម្្ាេន៍ ជាមួយអ្កថែទំា និងអ្កបគប់បគងកថនលែងថែទំា 

ជំនួេចំនួន ៣៦នាក់បានរ�ៀបចំបកុម្ិភាក្សាចំនួន ២២បកុម ជាមួយកុមា�ថែលកំ្ុង�េ់រៅក្ពុងកថនលែង 

ថែទាំជំនួេទាំងរនារះរហើយបានេមា្្េន៍កុមា�១៩នាក់ អំ្ីបបវត្ិជីវិតផ្្ល់េលែលួន�បេ់្ួកគាត់ 

និងបានេមា្្េន៍េុីជរបរៅជាមួយអ្កផ្ល់្័ត៌មានេំខាន់មក្ី�ោ្្ភិបាល និងអង្គកា�េង្គមេុីវិល 

ចំនួន ២៨នាក់គំរហើញ្ីកិច្ចេមា្្េន៍ទាំងរនរះ�ួមមានរេចក្ីបតរូវកា�ឱ្យរ្្វើកា�្បងរឹង និងរ្្វើនិយ័តកម្ម 

រៅរលើបប្័ន្ធកា�ោ�កុមា�ប្មទាំងបរងកើនេមត្ថភា្�បេ់អ្កថែលកំ្ុងបរបមើកា�ង�រៅក្ពុងបប្័ន្ធ 

កា�ោ�កុមា�រេចក្ីបតរូវកា�ឱ្យមានកិច្ចគាំបេកាន់ថតខា្្ំងរ�ើង ចំរោរះសច់ញាតថិែលផ្ល់កា�ថែទាំកុមា� 

និងបគរួស�្ម៌កិច្ចេហកា�កាន់ថតជិតេ្ិេ្ធ�វាងបកេួង េ.អ.យ និងបកេួង្ម្មកា�និងសេនា 

ទាក់េងនរឹងកុមា�ថែល�េរ់ៅតាមវត្អារាម និងបន្របបើបបាេផ្់រះស្្ក់រៅជាបកុម ជាជរបមើេរោយថ�ក 

ជំនួេឱ្យកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលេបមាប់កុមា�ថែលមិនអាចេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទាំ រោយសច់ញាតិ 

ឬកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌។ កា�េិក្សារនរះផ្ល់នូវ្័ត៌មានែ៏ចាំបាច់ែល់បកេួង េ.អ.យ  

េណៈរ្លថែលបកេួងរបារះជំហានរឆព្រះរៅអនុវត្ថផនកា�េកម្មភា្ជាតិេបមាប់ថកលមអែកា�ថែទាំ 

កុមា�ក្ពុងរគាលរៅ េមាហ�ណកម្មកុមា�ចំនួន៣០% រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាកុមា�ឱ្យវិលបត�ប់រៅបគរួស� 

�បេ់្ួកគាត់វិញបបកបរោយេុវត្ថិភា្ បតរឹមឆ្្ំ២០១៨។ 

រេចក្ីេរងខេប
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កត្តាជុំរុញ និង កត្តាអូេទាញដែលបង្កឱតាយមាន្លប៉ះពាល់សៅសលើការដែទាំជំនួេ

 គំរហើញ្ីកា�បសវបជាវបានឱ្យែរឹងថា របើរទារះបីជាភា្បកីបកបតរូវបានរលើករ�ើងថាជាមូលរហតុ 

ចម្បងថែលរ ្្វើឱ្យកុមា�ធ្្ាក់ចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេក៏រោយបុ៉ថន្វាក៏មានកត្្ាេំខាន់ែនេរេៀត ថែល�ួម 

ចំថណកចំរោរះរេចកី្េរបមចចិត្រនរះផងថែ�។ ក្ពុងរនារះ�ួមមាន អំរ ើ្ហិង្សា កា��ំរោភបំោនជរម្្ារះក្ពុងបគរួស� 

កា�របារះបង់កុមា� ចំណាកបេុក ម�ណភា្ ឬ កា�មានជម្ឺរៅក្ពុងបគរួស� និងកា�រញៀនរបគឿងរញៀន។ 

រេវាថែទំាកុមា�ក៏បតរូវបានរមើលរ�ើញថាជាមរ្្យាបាយមួយននកា�ផ្ល់ឱ្យកុមា�នូវលេ្ធភា្ក្ពុងកា�េេួល

បានកា�អប់�ំរោយឥតគិតនែលែ និងបបកបរោយគុណភា្េ្េ់ផងថែ�។ រនរះគឺជាកតា្្អូេទាញ្ុំមាន 

លេ្ធភា្េេួលបានកា�អប់�ំថបបរនរះ ប្មទាំងបគរួស�ថែលគា្្នលេ្ធភា្បង់នែលែ“រ�ៀនគួ�” បថន្ថម ឬ គា្្ន 

លេ្ធភា្រលើនែលែចំណាយែនេរេៀតថែលោក់្័ន្ធនរឹងកា�អប់�ំ។ 

បបព័ន្ធការពារកុមារ និង ការដែទាំជំនេួ

 រៅក្ពុងឯកស�រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�ថែលបតរូវបានរបារះ្ុម្ផ្សាយក្ពុង 

ឆ្្ំ២០០៦ រាជ�ោ្្ភិបាលបានកត់េមា្្ល់ថា មានបញ្្បបឈមមួយចំនួនរាំងេ្រះែល់កា�អនុវត្ 

រគាលនរោបាយរនរះ ថែលបណ្្ាលឱ្យមានកា�របបើបបាេ់ជំរ�ើេកា�ថែទំាជំនួេកាន់ថតរបចើនចំរោរះកុមា�  

ថែលមិនអាច�េ់រៅជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត�បេ់្ួករគបានរោយស�រហតុផលរផ្េងៗ។ បញ្្ 

បបឈមទំាងរនរះនរឹងបន្បងកឱ្យមានផលប៉រះោល់អវិជ្ជមានរៅរលើកា�បង្្�កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស� កា�ផ្ល់ 

កិច្ចគាំបេែល់បគរួស�និងកា�របបើបបាេ់កា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងេហគមន៍។ បញ្្បបឈមទាំងរនារះ 

�ួមមានែូចខាងរបកាម ៖

•	 កា�យល់ែរឹងមានកបមិតអំ្ីេិេ្ធកិុមា�

•	  កា�យល់ែរឹងមានកបមិតអំ្ីបញ្្េង្គមរៅបគប់កបមិតទាំងអេ់

•	 កង្វរះ្នធានេបមាប់បគប់វិេ័យកម្មវិ្ីទាំងអេ់

•	  កា�លំបាកក្ពុងកា�ចាត់អាេិភា្បញ្្និងកំណត់រគាលរៅ និង រគាលបំណងថែលអាចេរបមចបាន

•	 បកបេ័ណ្ឌច្បាប់ថែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍន៍រ្ញរលញ

•	  កា�អនុវត្មិនបានបគប់បគាន់ចំរោរះច្បាប់ជាតិ និង លិេិតុបក�ណ៍ច្បាប់អន្�ជាតិថែលបានផ្ល់ 

េចា្្ប័ន

•	  កា�េបមបេបមរួលមានកបមិតក្ពុងចំរណាមស្្ប័ន និង បកេួង�ោ្្ភិបាល ប្មទាំងេង្គមេុីវិល 

ថែលរ្្វើកា�ង�ជាមួយកុមា�ងយ�ងរបគារះ

•	  កង្វរះបប្័ន្ធបតរួត្ិនិត្យ និងតាមោន�ួមបញ្ចចូលគា្្រៅបគប់កបមិត និង មិនេូវមានលេ្ធភា្ក្ពុងកា� 

េេួលបាន្័ត៌មាន

•	  ផលវិបាកមួយចំនួនននេំរនើបកម្ម ែូចជាបុគ្គលនិយម កា�បាត់បង់គុណតនមលែជាបបន្ណី និង 

សមគ្គីភា្ជារែើម។

 កា�េកខានក្ពុងកា�រោរះបសយបញ្្បបឈមទាំងរនរះ មានន័យថា �យៈរ្ល ១០ឆ្្ំរបកាយមក  

រៅថតមានកុមា�ជារបចើនថែលចូលរៅក្ពុងបប្័ន្ធថែទាំ និងស្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌល។ រលើេ្ីរនរះក៏មាន 

បញ្្បបឈមមួយចំនួនរេៀត ថែល�ួមមានែូចជា៖ កង្វរះ “េំណាញ់េុវត្ថភិា្” ហិ�ញ្ញវត្ថពុ�បេ់�ែ្ឋ េបមាប់ 

ឪ្ុកមា្្យថែលគា្្នមរ្្យាបាយបគប់បគាន់ក្ពុងកា�គាំបេកូន�បេ់្ួកគាត់ កង្វរះរេវាគាំបេបគរួស� 
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រៅក្ពុងេហគមន៍រែើម្បីបង្្�កា� ថបកបាក់បគរួស� និង នែលែចំណាយោក់្័ន្ធនរឹងកា�អប់�ំកុមា�។ បញ្្បថន្ថម 

មួយចំនួនរេៀត�ួមមាន កង្វរះ “អង្គភា្” ជាក់ោក់ថែលកុមា�អាចរបបើបបាេ់ជាយន្កា�បណ្រឹងអំ្ីកា�ថែទំា 

ថែល្ួករគេេួលបាន និង កា�យល់ែរឹង ជាសធា�ណៈអំ្ីបញ្្កា�ោ�កុមា�រៅមានកបមិតទាប។ 

 ជា�ួម បកេួង េ.អ.យ និង នែគូ�ោ្្ភិបាល បតរូវរ្្វើកា�្បងរឹងេមត្ថភា្បគប់បគងក�ណី�បេ់េលែលួន  

ប្មទាំងកា�ផ្ល់រេវារៅតាមបណា្្បេុកនានារោយ្ិចា�ណានូវអនុសេន៍បថន្ថម្ីរលើថផនកា� 

េកម្មភា្ជាតិេបមាប់ថកលមអែកា�ថែទាំកុមា�នារ្លបច្ចពុប្បន្�បេ់បកេួង េ.អ.យ រហើយគប្បីបរងកើត 

ថផនកា�យុេ្ធសសេ្មួយ រែើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្ល់រេវាបគប់បគងក�ណី កា�ោ�កុមា�រៅតាមបណា្្ 

បេុកនានា ក្ពុង�យៈរ្ល៥ឆំ្្បន្្ាប់។ យុេ្ធសសេ្រនរះគប្បីបញ្ចចូលកា�បរងកើតបេបញ្ញតិ្ និង រេចកី្ថណនំា 

ថែលរ ្្វើនិយ័តកម្មនិងរ ្្វើឱ្យមានលកខេណៈផលែចូវកា�ចំរោរះេបមង់រផ្េងៗគ្្ាននកា�ថែទំាជំនួេក្ពុងរនារះរាប់បញ្ចចូល 

កា�កំណត់អំ្ីតួនាេី និងកា�េេួលេុេបតរូវ ប្មទំាងបេោ្្នននកា�ថែទំា កា�បគប់បគង កា�ធានាគុណភា្ 

និងកា�បតរួត្ិនិត្យគុណភា្ននរេវាថែទាំតាមេហគមន៍។ កា�្ិចា�ណាមិនគួ�បគាន់ថតរផ្្តរលើកា� 

អភិវឌ្ឍន៍រេវា�ោ្្ភិបាលបុ៉រណាណរ្ះរេ បុ៉ថន្ក៏គួ�្ិចា�ណាផងថែ�អំ្ីតួនាេីថែលអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

អាចរ ្្វើបានក្ពុងកា�េហកា�ផ្ល់រេវាថបបរនរះរៅតាមបេុកនិង�ំុ។ ធាតុផ្េំមួយែ៏េំខាន់ននយុេ្ធសសេ្រនរះ 

គឺជាកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញបគប់បជុងរបជាយមួយរៅរលើជំ្ូក៧ ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយ 

េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេរែើម្បីធានាឱ្យមានកា�រ�ៀបចំថផនកា�េបមាប់ កា�េុកោក់កុមា�ជាអចិនសន្យបបកប 

រោយបបេិេ្ធភា្និងយន្កា�ែ្មីៗ រែើម្បីផ្ល់រេវាចិញ្ចរឹមបីបាច់កុមា� និង រេវាេ្មពុំកូនរៅក្ពុងបេុកនានា 

បបកបរោយបបេិេ្ធភា្។ 

 មានតំ�ូវកា�ោ៉្ងខា្្ំងនូវបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបថន្ថមរេៀតរៅតាមបណា្្បេុក រហើយរគក៏បានផ្ល់ 

អនុសេន៍ថាបកេួងគប្បី្ិចា�ណារបជើេរ�ើេនិងបណ្តរះបណា្្លភា្្ក់ង�េង្គមកិច្ចោក់កណា្្ល 

វិជ្្ាជីវរះ រែើម្បីរ ្្វើកា�ង�ជាមួយមនី្�េ.អ.យ និង ភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ច រៅតាមបេុក គកនក និង�ួមផ្េំជាមួយ 

្នធាន�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលរែើម្បីផ្លរ់េវាគាំបេបគរួស� និងរេវាថែទាំជំនួេ។ គំ�ូបគប់បគង 

ក�ណី�ួមគា្្�វាង�ោ្្ភិបាល/អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលបតរូវបានបរងកើតរ�ើងរៅបបរេេមីោ៉្ន់មា៉្ 

អាចរបបើបបាេ់ជា គំ�ូមួយែ៏មានស�ៈបបរោជន៍េបមាប់បបរេេកម្ពុជា។

 កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ េំរៅចំរោរះកា�ថែទាំតាមបគរួស�រៅក្ពុងសខាញាតិ�បេ់កុមា� ឬ  

ជាមួយមិត្ភក្ិជិតេ្ិេ្ធ�បេ់បគរួស�ថែលកុមា�ស្្ល់ មិនចំរោរះថាកា�ថែទាំថបបរនរះមានលកខេណៈ 

ផលែចូវកា� ឬ មិនផលែចូវកា�រ�ើយ។ កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ គឺជាកា�អនុវត្េូរៅមួយថបបបបន្ណីរៅ 

ក្ពុងេហគមន៍កម្ពុជា រៅរ្លថែលកុមា�មិនអាចេេួលកា�ថែទាំ្ីឪ្ុកមា្្យបរងកើត�បេ់្ួករគ។  

វាមានគុណេម្បត្ិមួយចំនួនរលើេ្ីកា�ថែទាំជំនួេបបរភេែនេរេៀតែូចជា កុមា�បន្�េ់រៅជាមួយ 

បគរួស�បរងកើត�បេ់្ួកគាត់ រហើយ�ក្សាេំនាក់េំនងនិងបណា្្ញសខាញាតិ�បេ់្ួកគាត់ប្មទាំង 

េេួលបានកា�ថែទាំ្ីមនុេ្េរ្ញវ័យថែលភាគរបចើន្ួកគាត់មានេំនាក់េំនងជាមួយ�ួចរៅរហើយ។ 

 របើរទារះបីជាកា�រ�ៀបចំថែទារំោយសច់ញាតិភាគរបចើនក្ពុងបបរេេកម្ពុជាបតរូវបានរ្្វើរ�ើរបរៅផលែចូវកា�  

រោយគា្្ន កា�ចូល�ួម្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ គកនក ឬ មន្ី� េ.អ.យ ក៏រោយ ប៉ុថន្ក្ពុងក�ណ ី

ថែលកា�េុកោក់ ថែទំារោយសច់ញាតិមានកា�េបមបេបមរួល្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ជាញរឹកញាប់ 

ការដែទាំសោយ 
សាច់ញាតិ
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រគ�ថមងថតងេ្វរះកា�បា៉្ន់បបមាណបបកបរោយវិជា្្ជីវៈរៅរលើេមត្ថភា្�បេ់សច់ញាតិក្ពុងកា�ផ្ល់កា� 

ថែទាំកុមា�ឱ្យបានបគប់បគាន់ម្យា៉្ងវិញរេៀតភា្្ក់ង�េង្គមកិច្ចកបមចុរះេួ�េុេេុកខេឱ្យបានរេៀងទាត់ 

ខា្្ំងណាេ់រលើកថលងថតក្ពុងក�ណីមួយចំនួនប៉ុរណាណ្រះ។ 

 ជាញរឹកញាប់ មានសច់ញាតិេបមាប់ថែទាំកុមា� ប៉ថុន ្្ួករគ�ថមងថតងមិនអាចផ្ល់កា�ថែទាំបាន 

រោយស� ្ួករគគា្្នលេ្ធភា្ថផ្កហិ�ញ្ញវត្ថពុក្ពុងកា�គាំបេែល់កុមា�។ ចំនុចរនរះបានកា្្យជាបញ្្ 

មួយជាក់ោក់ េបមាប់សច់ញាតិថែលមានវ័យចំណាេ់ ែូចជាជីែូនជីតា និងជា្ិរេេគឺជីែូន�េ់រៅ 

មា្្ក់ឯង ថែលគា្្នបបភ្បបាក់ចំណូលច្បាេ់ោេ់។ ក្ពុងក�ណីទាំងរនរះកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ 

គឺជាជរបមើេមួយេមបេប បបេិនរបើមានកា�ផ្ល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ និង មានកា�ចំណាយរលើនែលែអប�ំ់។  

•	  ក្ពុងក�ណីថែលមន្ី� េ.អ.យ គកនក ឬ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយ មានបំណងេុកោក ់

កុមា�ម្្ាក់ ឱ្យ�េ់រៅជាមួយសច់ញាតិ រគគប្បីរ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណរៅរលើសច់ញាតិរនារះ។

•	  កា�ថែលមន្ី� េ.អ.យ គកនក ឬអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រ្្វើកា�េុកោក់កុមា�ឱ្យេេួលកា� 

ថែទាំ្ីសច់ញាតិ គប្បីមានកា�កត់បតាជាផលែចូវកា�្ីមន្ី� េ.អ.យ។ 

•	  បកេួង េ.អ.យ និង មន្ី� េ.អ.យ គប្បីរ ្្វើកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញអំ្ី�របៀបថែលកា�ថែទាំរោយ 

សច់ញាតិថែលគួ�េេួលបានកិច្ចគាំបេហិ�ញ្ញវត្ថពុ និងយន្កា�ថែលអាចរ�ៀបចំឱ្យមាន 

(រោយបកុមបបរឹក្សា�ុំ) រែើម្បីធានាថាកុមា�ថែលបតរូវបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅជាមួយសច់ញាតិ 

មិនតបមរូវឱ្យបង់បបាក់ជូនបគរូបរបងៀន រៅរ្លថែល្ួករគរៅរ�ៀនរៅឯសោ�ែ្ឋ។

•	  មន្ី� េ.អ.យ គប្បី្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើកបមិតននកា�បតរួត្ិនិត្យ និងកិច្ចគាំបេនារ្ល 

បច្ចពុប្បន្�បេ់េលែលួន រៅរលើសច់ញាតថិែលផ្ល់កា�ថែទាំកុមា�។ 

អនុសាេន៍

 កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ េំរៅចំរោរះស្្នភា្ថែលកុមា�បតរូវបានអាជា្្្�មានេមត្ថកិច្ច 

េុកោក់ េបមាប់រគាលបំណងថែទាំជំនួេរៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស�ក្ពុងមូលោ្្នមួយថែលបតរូវបាន 

របជើេរ�ើេមានលកខេណៈេម្បត្ិបគប់បគាន់បានេេួលកា�ឯកភា្និងមានកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន 

េបមាប់ផ្ល់កា�ថែទាំថបបរនរះ។ នារ្លបច្ចពុប្បន្ ឪ្ុកមា្្យ្ម៌បតរូវបានរបជើេរ�ើេ បណ្តរះបណា្្ល  

ផ្ល់របៀវត្េ�៍ និង េេួលបាន កិច្ចគំាបេ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។ ្ ុមំានរេវាថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ 

ថែលផ្ល់ជូនរោយ�ោ្្ភិបាលរ�ើយ។ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលកំ្ុងរ្្វើកា�េុកោក់កុមា��ហូតែល់ 

៦នាក់ឱ្យ�េ់រៅជាមួយឪ្ុកឬមា្្យ្ម៌មា្្ក់ថែលេរង្វើថបបរនរះបងកឱ្យមានកា�ប្រួយបា�ម្ភអំ្ីកបមិត 

ននលេ្ធភា្ថែលរគអាចរផ្្តកា�យកចិត្េុកោក់ចំរោរះកុមា�មា្្ក់ៗ។ 

 របើរទារះបីជាកា�េុកោក់កុមា�ឱ្យ�េ់រៅជាមួយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ភាគរបចើនមានកា�ោក់្័ន្ធជាមួយ 

ភា្្ក់ង�េង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលក៏រោយ ប៉ុថន្កា�កំណត់�កបគរួស�េមបេប និង  

កា�េុកោក់កុមា� �ថមងថតងរ ្្វើរ�ើង  ក្ពុងស្្នភា្បន្្ាន់ និង មានកា�ចូល�ួម្ី�ោ្្ភិបាល (គកនក និង 

មន្ី�េ.អ.យ) ក្ពុងកបមតិតិចតួចបំផុត របើរ្ៀបនរឹងកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ បគរួស�្ម៌េេួលបានកា� 

បតរួត្ិនិត្យ បបរេើ�ជាង។ ប៉ុថន្ របើរទារះជាែូរច្រះក្ីកូន្ម៌កបមបតរូវបានចុរះបញ្ជីជាមួយ�ោ្្ភិបាល 

ការដែទាំសោយ 
ឪពុកមា្តាយធម៌
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ខា្្ំងណាេ់ រហើយចំរោរះកា�ចុរះបញ្ជីរនរះភាគរបចើនគឺអាបេ័យរលើកា�ផ្លួចរផ្ើម�បេ់បគរួស�្ម៌ឬអង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�។ មានភេ្ពុតាងបញ្្ក់ផងថែ�ថាឪ្ុក 

ម្្ាយ្ម៌មួយចំនួនបាន “េ្មពុ”ំកុមា�យករៅចិញ្ចរឹមក្ពុងលកខេណៈមិនផលែចូវកា�រោយប្ចូ�លិេិតបញ្្ក់កំរណើត 

�បេ់កុមា�។ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលបតរូវបាន�ករ�ើញថាផ្ល់កា�ឧបត្ថម្ភជូនែល់បគរួស�្ម៌ 

បបមាណ ៣០-៤០ ែុោ្្�អារម�ិក េបមាប់កុមា�១នាក់ ក្ពុង១ថេ និង អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយចំនួន 

ផ្ល់ “របៀវត្េ�៍” ែល់បគរួស�្ម៌ ថែលអាចមានចំនួនចរនា្្រះ្ី ៥០-២០០ ែុោ្្�អារម�ិក ក្ពុងមួយថេ។ 

្ុំមានភេ្ពុតាងបញ្្ក់អំ្ីកិច្ចគាំបេហិ�ញ្ញវត្ថពុ�បេ់�ោ្្ភិបាលេបមាប់ផ្ល់ជូនែល់បគរួស�្ម៌រ�ើយ។ 

•	 រេវាថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌និងរេវាេ្មពុំកូនក្ពុងបេុក�បេ់�ែ្ឋ បតរូវអភិវឌ្ឍន៍�ួមគា្្ជាមួយ 

 បកបេ័ណ្ឌច្បាប់មួយ។ រេវាថបបរនរះអាចផ្ល់កិច្ចេន្យាបន្ជូនរៅអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

 រៅក្ពុង បេុក បុ៉ថន្ បកេួង េ.អ.យ គប្បីបន្�ក្សាកា�េេួលេុេបតរូវតាមផលែចូវច្បាប់ចំរោរះរេវារនរះ។

•	 មិនគួ�េុកោក់កូន្ម៌រលើេ៣នាក់ រៅក្ពុងបគរួស�មួយរ�ើយ រលើកថលងថតកុមា�គឺជាបងបអែចូនបរងកើត 

 នរឹងគ្្ាថែលក្ពុងក�ណីរនរះរគគប្បីអនុញ្្តឱ្យឪ្ុកម្្ាយ្ម៌េេួលយកបងបអែចូនបរងកើត�បេ់កុមា�  

 ទាំងអេ់។ 

•	 ែំរណើ�កា�បា៉្ន់បបមាណគប្បីបតរូវបាន្បងរឹងជា្ិរេេោក់្័ន្ធនរឹងភា្េមបេប�បេ់ឪ្ុក 

 មា្្យ្ម៌។

•	 បតរូវ្បងរឹងរលើកា�បន្បតរួត្ិនិត្យ និង គាំបេ (កា�ង�បគប់បគងក�ណី)។ 

អនុសាេន៍

 រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា វត្អារាមបតរូវបានរមើលរ�ើញថាជាឋានេួគ៌ននកា�អប់�ំ វិន័យ និងេប្បពុ�េ្ម៌ 

ប្មទំាងមានបបន្ណីផ្ល់កិច្ចគំាបេចំរោរះអ្កថែលបតរូវកា�ផងថែ�។ កា�ថែទំាតាមវត្អារាមេំរៅចំរោរះ 

កា�ថែទំាថែលផ្ល់ជូនកុមា�រោយប្រះេង្ឃ ែូនជី និង អាចា�្យ ថែលជាញរឹកញាប់ កា�ថែទំាថបបរនរះរ ្្វើរ�ើង 

រៅក្ពុងវត្អារាម។ កា�ថែទាំតាមវត្អារាម អាចរាប់បញ្ចចូលកា�ផ្ល់អាហា� ជបមក កា�អប់�ំនិងេបមង់ 

ែនេរេៀត ននកា�ថែទាំ។ វត្អារាមបតរូវបាន�ករ�ើញថាផ្ល់កា�ថែទាំភាគរបចើនចំរោរះកុមារាថែលមាន 

អាយុចាប់្ី ១០ឆ្្ំរ�ើងរៅ។ 

 កុមា�មក�េ់រៅក្ពុងវត្អារាមរោយស�មូលរហតុជារបចើនរផ្េងៗគា្្ ក្ពុងរនារះ�ួមមាន ៖ រែើម្បីបួេ 

ជាេង្ឃ រែើម្បីេេួលកា�អប់�ំថែល្ំុមានរៅឯកថនលែងកំរណើត�បេ់្ួករគ រោយស�ថតបតរូវបានឪ្ុកម្្ាយ 

របារះបង់ រោយស�ថតឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគមានប្ី ឬ បប្ន្ធែ្មី បគរួស��បេ់្ួករគគា្្នលេ្ធភា្ផ្ល់ 

កា�ថែទំាឱ្យបាន បគប់បគាន់ ឬ មានកា�លំបាកក្ពុងកា�បគប់បគងរលើកា�បបប រ្ឹត្�បេ់កុមា� ឬ រោយស�ថតអ្ក 

អាណា្្យាបាល �បេ់្ួករគ�េ់រៅ និង/ឬ រ្្វើកា�ង�រៅក្ពុងវត្។ កា�អនុញ្្តឱ្យកុមា�ចូលមក�េ់រៅ 

ក្ពុងេីវត្អារាម �ថមងថតងរ ្្វើរ�ើងក្ពុងលកខេណៈមិនផលែចូវកា� រោយមានកា�ចូល�ួមតិចតួច ឬ គ្្ានកា�ចូល�ួម 

្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ អ្កតំណាង្ី�ោ្្ភិបាល។ 

ការដែទាតំម 
វត្អារាម
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•	 បកេួង្ម្មកា�និងសេនារោយមានកិច្ចេហកា�ជាមួយបកេួងេ.អ.យ គប្បីអភិវឌ្ឍន៍ 

 រគាលនរោបាយមួយេ្ី្ីកា�អនុញ្្តឱ្យកុមា�ចូល�េ់រៅក្ពុងវត្អារាម។

•	 បកេួង្ម្មកា�និងសេនារោយមានកិច្ចេហកា�ជាមួយបកេួងេ.អ.យគប្បីរ ្្វើកា�បតរួត្ិនិត្យ 

 រ�ើងវិញរែើម្បីកំណត់អំ្ីកបមិតវសិលភា្ថែលវត្អារាមអាចេេួលកា�ថែទាំកុមា� បតរូវអនុវត្ 

 បបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្កា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�និង បេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ 

 ចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងេហគមន៍ និងអភិវឌ្ឍន៍ថផនកា�េកម្មភា្មួយរែើម្បីឱ្យមានកា�បន្ផ្្េ់ប្ចូ� 

 េំរៅេរបមចឱ្យបាននូវបេោ្្នទាំងបេុង។

•	 វត្អារាមគប្បីតបមរូវឱ្យជូនែំណរឹងែល់មន្ី� េ.អ.យ អំ្ីកា�ចូលស្្ក់រៅ�បេ់កុមា� ចំរោរះ 

 ក�ណីថែល បញ្្កា�ោ�កុមា�គឺជាមូលរហតុទាំងបេុង ឬ មូលរហតុមួយថផ្កននកា�ចូលស្្ក់ 

 រៅរនរះ ថែលក្ពុងរនារះ មូលរហតុអាច�ួមមានែូចជា ឪ្ុកម្្ាយរ ្្វើចំណាកបេុក ឪ្ុកម្្ាយស្្ប់  

 ឪ្ុកម្្ាយមានបី្ ឬ បប្ន្ធែ្ម ីនិងកា�បែិរេ្ន៍ថែទំាកុមា� ឬ េបមង់ណាមួយននកា��ំរោភបំោន  

 កា�មិនរអើរ្ើ ឬ អំរ្ើហិង្សា។ 

•	 ក្ពុងក�ណីថែលវត្អារាមផ្ល់កា�ថែទំាកុមា�ចាប់្ី១០នាក់រ�ើងរៅ បកេួង្ម្មកា� និងសេនា  

 និង បកេួង េ.អ.យ គប្បី្ិចា�ណាផ្ល់កា�ង�ជូនបុគ្គលិករ្ញរម្៉ាង១នាក់ រែើម្បីឱ្យេេួល 

 េុេបតរូវថែទាំកុមា�រៅក្ពុងវត្។ 

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា គប្បីអភិវឌ្ឍន៍រគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�គំ�ូមួយេបមាប់វត្អារាម 

  និង ្ិនិត្យថកេបមរួលរ�ើងវិញរៅរលើបកមបបតិបត្ិេបមាប់វត្អារាម/ប្រះេង្ឃ។

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា គប្បីបរងកើតបប្័ន្ធបបមូលេិន្ន័យមួយ រែើម្បីបេង់េ្ថតិិកុមា�បគប់�ូប 

 ថែល�េ់រៅក្ពុងវត្។

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា និង បកេួង េ.អ.យ គប្បីអភិវឌ្ឍន៍្ិ្ីស�កា�ង�ួមគា្្មួយ េ្ី្ី 

 កា�េេួលេុេបតរូវចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងវត្អារាម។

អនុសាេន៍

 កុមា�ថែលេេួលកា�ថែទំាតាមវត្អារាម មានលេ្ធភា្េេួលបានកា�អប់�ំ ថែលជា្ម្មតា្ួករគរៅ 

េេួលកា�អប់�ំរៅរបរៅវត្ និងមានកា�បំរ្ញបថន្ថម្ីកា�របបៀនបបរៅប្រះ្ុេ្ធសេនារៅក្ពុងវត្។ រៅក្ពុង 

ក�ណីមួយថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបុគ្គលិកបណ្តរះបណ្្ាល�បេ់ MoE បានផ្ល់កា�អប់�ំថផ្ក 

អាណាចបករៅក្ពុងវត្។លកខេេណ្ឌេម្្ា�ៈរៅក្ពុងវត្មានលកខេណៈេ្េត់រេ្សាយគួ�ឱ្យកត់េមា្ល់្របើរ្ៀបនរឹង 

េបមង់ែនេរេៀតននកា�ថែទំាជំនួេនិងក្ពុងក�ណីមួយចំនួនកុមា�បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែរឹងថា្ួករគមានអាហា� 

េេួលទានមិនបគប់បគាន់ឬជួនកាល្ុំមានអាហា�េេួលទាន។ គំរហើញ្ីកា�បសវបជាវបានឱ្យែរឹងថា  

កា�បតរួត្ិនិត្យ្ីខាងរបរៅរៅរលើកា�ថែទាំថែលផ្ល់ជូនរៅក្ពុងវត្មានកបមិតតិចតួចោ៉្ងខា្្ំង ឬ គា្្ន 

កា�បតរួត្ិនិត្យ្ីខាងរបរៅទាល់ថតរសរះ។
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 កា�ថែទំាតាមផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមគឺជាេបមង់មួយននកា�ថែទំាជំនួេថែលកុមា�មួយចំនួនតូច(មិនរលើេ 

្ី ១៥នាក់ែូចមានកំណត់រៅក្ពុងបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ)បតរូវបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅក្ពុង

ប�ិោកាេបគរួស�មួយរបកាមកា�បតរួត្ិនិត្យ្ីអ្កថែទំាមួយចំនួនតូចថែលមិនថមនជាសច់ញាតិ�បេ់កុមា�។ 

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមានេបមង់រផ្េងៗគ្្ា ៖ ក្ពុងក�ណីមួយចំនួន កុមា��េ់រៅជាបកុមតូចៗជាមួយ “អ្កថែទំា 

ឬ ឪ្ុកថែលជាអ្កផ្ល់កា�ថែទំា”រោយថ�កេបមង់ែនេរេៀតមានលកខេណៈជា “កា�រ�ៀបចំ�េ់រៅោក់កណ្្ាល 

ឯករាជ្យ”រោយគ្្ានបុគ្គលិកថែទំារៅក្ពុងផ្រះ។ មានផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមតិចតួចខំ្្ាងណាេ់ថែលអ្កបសវបជាវ 

បានចុរះរៅរមើលរហើយរ�ើញថាេមបេបរៅនរឹងេំ�ង់ននកា�ថែទំាជំនួេ “តាមេហគមន៍” ឬកា�ថែទំាជំនួេ 

“មានលកខេណៈែូចគា្្រៅនរឹងកា�ថែទាំតាមបគរួស�”ថែលមានថចងរៅក្ពុងបេោ្្នអប្បប�មាឆ្្ំ ២០០៨។ 

កា�បតរួត្ិនិត្យរៅរលើផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម មានែំរណើ�កា�បបប្រឹត្រៅបានលអែរៅក្ពុងកា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង 

បុ៉ថន្ កា�ចូល�ួម្ី�ោ្្ភិបាល (គកនក និង មនី្� េ.អ.យ) មានកបមិតតិចតួច។ កា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយ 

ឪ្ុកម្្ាយបរងកើត និង កា�បុ៉នប៉ងរ ្្វើេមាហ�ណកម្ម ហាក់បីែូចជាមិនេេួលបានកា�រផ្្តអាេិភា្រ�ើយ 

និងបតរូវបានអ្កថែទាំតាមផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមួយចំនួនគិតថាមិនអាចរ្្វើបាន។

 កា�េិក្សាបាន�ករ�ើញថាលកខេេណ្ឌេម្្ា�ៈ និង លេ្ធភា្េេួលបានកា�អប់�ំេបមាប់កុមា�ថែលកំ្ុង 

�េ់រៅ ក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម�ថមងថតងបបរេើ�ជាងប�ិោកាេរៅឯផ្រះ�បេ់្ួករគ។ កុមា�ថែលចូល�ួម 

រៅក្ពុងកា�េិក្សា�រនរះ ថមងថតងរ�ៀបរាប់អំ្ីបេ្ិរស្ន៍�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម�បេ់្ួកគាត់ 

ថាមានភា្វិជ្ជមាន រោយស�ថតបេោ្្ន�េ់រៅថែលមានលកខេណៈបបរេើ�ជាងមុន។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ 

កា�េិក្សារនរះក៏បាន�ករ�ើញផងថែ�ថាកុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមកបមបតរូវបានភា្្ក់ង� 

េង្គមកិច្ចចុរះមកជួបបានរេៀងទាត់។ 

 អ្កថែទំាភាគរបចើនបំផុតរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលក្ពុងេបមង់មួយចំនួន 

របើរទារះបីជាកា�បណ្តរះបណ្្ាលទំាងរនារះអាចមានលកខេណៈមូលោ្្ននិង/ឬមិនផលែចូវកា�ក៏រោយ។ ភេ្ពុតាង 

មានកបមិតអំ្ីនែលែចំណាយ�បេ់ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបានឱ្យែរឹងថាតាម�យៈកា�យល់រ�ើញ�បេ់អង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលនិង�ោ្្ភិបាលផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមាននែលែចំណាយេ្េ់ជាងជរបមើេថែទំាជំនួេតាមបគរួស�។

្្ះសា្តាកស់ៅជាបកុម

•	 បកេួង េ.អ.យ គប្បីរ ្្វើកា�បតរួត្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើនែលែចំណាយបច្ចពុប្បន្ កា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទាន  

 និង គំ�ូថែលចំណាយតិចបំផុតេបមាប់ផ្ល់កា�ថែទាំរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម។

•	 បកេួង េ.អ.យ គប្បីធានាថាបេុកនីមួយៗមានផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបគបប់គានេ់បមាប់ផ្គត់ផ្គង ់

 កុមា�ថែល បតរូវកា�កា�ថែទាំ ថែលមិនអាច�េ់រៅជាមួយសច់ញាតិ ឬឪ្ុកមា្្យ្ម៌បាន។

•	 គប្បី្ិនិត្យថកេបមរួលរ�ើងវិញរៅរលើនិយមន័យននផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលមានកំណត់រៅក្ពុង 

 បេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រែើម្បីឱ្យបេបរៅនរឹងរគាលកា�ណ៍ថណនាំ 

 �បេ់អង្គកា�េហបបជាជាតិេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ។

អនុសាេន៍
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 អរន្វាេិកោ្្នរែើ�តួនាេីមួយរៅក្ពុងបប្័ន្ធអប់�ំប៉ុថន្កា�េិក្សារនរះបានបង្្ញឱ្យែរឹងថាមូលរហតុ

ននកា�េុកោក់កុមា�មួយចំនួនរៅតាមអរន្វាេិកោ្្នមានេំនាក់េំនងរោយផ្្ល់រៅនរឹងបញ្្កា�ោ�កុមា� 

ក្ពុងបគរួស�។ បបេិនរបើរគបតរូវេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្នក្ពុងលកខេណៈជាកា�ថែទាំជំនួេ  

ជា្ិរេេេបមាប់កុមា�ថែលមានវ័យជំេង់ែូរច្រះជាែ្មម្ីងរេៀតរាល់បគប់នីតិវិ្ីទំាងអេ់ថែលមានរៅក្ពុង 

បេប្បញ្ញត្ិនារ្លបច្ចពុប្បន្ គប្បីបតរូវបានយកមកអនុវត្។អសន្វាេិកោ្តាន

•	 អរន្វាេិកោ្្ន គប្បីតបមរូវឱ្យផ្ល់្័ត៌មានជូនែល់មន្ី� េ.អ.យអំ្ីចំនួនកុមា�ថែលកំ្ុង 

 ស្្ក់រៅក្ពុងសោរ�ៀន។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា និង បកេួង េ.អ.យ គប្បីរ�ៀបចំបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំា 

 កុមា��េ់រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន ។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា គប្បីអភិវឌ្ឍន៍រគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�គំ�ូមួយ េបមាប់ 

 អរន្វាេិកោ្្ន ទាក់េងនរឹងបញ្្កិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងសោរ�ៀន និង កា�បញ្ជចូនក�ណី  

 រៅរ្លថែលមានកា�ប្រួយបា�ម្ភទាក់េងនរឹងកិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា និង បកេួង េ.អ.យ គប្បីមាន្ិ្ីស�កា�ង��ួមគ្្ាមួយ េី្្ីកា� 

 េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�គាំបេកុមា�រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន ។

•	 បកេួង េ.អ.យ គប្បីេេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�បតរួត្ិនិត្យ និង កា�រ ្្វើអ្ិកា�កិច្ចរៅរលើកា�ថែទំាកុមា�  

 រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន ។  

អនុសាេន៍
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មាតិកា

រេចក្ីេរងខេប 4
រេចក្ីរផ្ើម 4

កតា្្ជុំ�ុញ និង កតា្្អូេទាញថែលបងកឱ្យមានផលប៉រះោល់រៅរលើកា�ថែទាំជំនួេ 5

បប្័ន្ធកា�ោ�កុមា� និង កា�ថែទាំជំនួេ 5

កា�ថែទាំរោយសច់ញាត ិ 6

កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ 7

កា�ថែទាំតាមវត្អារាម 8

ផរ្ះស្្ក់រៅជាបកុម 10

អរន្វាេិកោ្្ន 11

មាតិកា 12
បញ្ជីអកេ្�កាត ់ 15

១. រេចក្ីរផ្ើម  16

២. បបវត្ិ និងប�ិបេ 17
រគាលនរោបាយ 20

បញ្ញត្ិច្បាប់ 22

៣. និយមន័យេំខាន់ៗ  23

៤. រគាលបំណងននកា�បសវបជាវ   25

៥. វិ្ីសសេ្  27
វិ្ីសសេ្បសវបជាវ  28

យេុ្ធសសេ្របជើេរ�ើេេំណាក 28

បបវត្ិននអរងកត  29

ភា្មានកបមិត  31

ែំរណើ�កា�្ិនិត្យរ�ើងវិញ 32
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ការដែទាសំោយសាច់ញាតិ 49
បបវត្ិ�បេ់កុមា�  50

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ   
និងកា�េុកោក់កុមា�  50

កុមា�មានរេចក្ីបតរូវកា�្ិរេេ   52

កា�្ិនិត្យតាមោន   53

េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត 54

លកខេណៈននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ជូន   55

កា�បណ្តរះបណា្្ល   56

កា�ចំណាយ និងកា�ផ្ល់មូលនិ្ិ   56

ការដែទាំសោយឪពុកមា្តាយធម៌  59
បបវត្ិ�បេ់កុមា� 60

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ  
និងកា�េុកោក់កុមា�  62

កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន 64

េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត  65

លកខេណៈននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ជូន  65

កា�បណ្តរះបណា្្ល 66

កា�ចំណាយ និងកា�ផ្ល់មូលនិ្ិ  66

៦. បប្័ន្ធកា�ោ�កុមា� និងកា�ថែទាំជំនេួ  33
កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា�បញ្ជចូនកុមា�  35

រេវាគាំបេបគរួស�- កា�បង្្�កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស�  37

កា�បបងរួបបបងរួមបគរួស� និងកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម  38

៧. កតា្្�ុញបចាន និងកតា្្អូេទាញថែលប៉រះោល់ែល់កា�ថែទាំជំនួេ  41
ភា្បកីបក 42
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កា�រ្្វើចំណាកបេុក�បេ់ឪ្ុកមា្្យ 43

ម�ណៈភា្បគរួស� ឬកា�ថបកបាក់េំនាក់េំនងបគរួស� 44

កុមា�ថែលមានអាកប្បកិ�ិោរល្មើេ 44

កុមា�បតរូវកា�កា�ថែទាំ និងកិច្ចកា�ោ�្ិរេេ 45

្ហុភា្ងយ�ងរបគារះ  45

៨. បបវត្ិននកា�ថែទាំ  47
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ការដែទាំតមវត្អារាម 69
បបវត្ិកុមា�  71

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ   
និងកា�េុកោក់កុមា�  73

កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន  74

េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត  75

លកខេណៈននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ជូន  76

កា�បណ្តរះបណា្្ល 80

កា�ចំណាយ និងកា�ផ្ល់មូលនិ្ិ  80

កិច្ចកា�ោ�កុមា�  82

មណ្ឌលដែទាំកុមារ និងអសន្វាេិកោ្តាន   101
បបវត្ិ�បេ់កុមា�   103

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា�េុកោក់កុមា�  104

កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន  105

េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត  106

កា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�   107

កា�បណ្តរះបណា្្ល 108

កា�ចំណាយ និងកា�ផ្ល់មូលនិ្ិ  108

បេ្ិរស្ន៍�បេ់កុមា�  109

្្ះសា្តាក់សៅជាបកមុ  87
បបវត្ិ�បេ់កុមា�  88
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េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត  93
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កា�ថែទាំតាមវត្អារាម 115

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម 116
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3PC កម្មវិ្ីភា្ជានែគូេបមាប់កិច្ចកា�ោ�កុមា� 

CBC កា�ថែទាំតាមេហគមន៍ 

CBO អង្គកា�េហគមន៍ 

CCWC គណៈកមា្្្ិកា�េេួលបន្ពុកកិច្ចកា�នា�ើ និងកុមា��ុំ/េង្្ត់ (គកនក)

DoSVY មន្ី�េង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (ថា្្ក់រាជធានី/រេត្) 

FCFC កា�ថែទាំកុមា�ក្ពុងបគរួស�ជាអាេិភា្ចម្បង

MoSVY បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (បកេួង េ.អ.យ) (ថ្្ាក់ជាតិ)

NGO អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

OSVY កា�ិោល័យេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (ថា្្ក់បកុង/បេុក/េណ្ឌ) 

RCI មណ្ឌលថែទាំកុមា� 

UNCRC អនុេញ្្អង្គកា�េហបបជាជាតិេ្ី្ីេិេ្ធិកុមា� 

UN Guidelines រគាលកា�ណថ៍ណនាំ�បេ់អង្គកា�េហបបជាជាតិេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� 

UNICEF មូលនិ្ិេហបបជាជាតិរែើម្បីកុមា�

WCCC គណៈកមា្្្ិកា�្ិរបគារះរោបល់កិច្ចកា�សេ្ី និងកុមា� (គកេក)

បញ្ជីអក្េ�កាត់
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 �បាយកា�ណ៍រនរះ បង្្ញអំ្ីលេ្ធផលគំរហើញ្ីកា�េិក្សាេ្ី្ីកា�របបើបបាេ់កា�ថែទាំជំនួេ 

ចំរោរះកុមា�តាម េហគមន៍ ក្ពុងបបរេេ កម្ពុជារោយរាប់បញ្ចចូលកា�ថែទាំតាមវត្អារាមផងថែ�។ 

កា�េិក្សារនរះ បានេេួលកា� អនុញ្្ត្ីបកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតេិម្បទា (បកេួង   

េ.អ.យ) និងរ្្វើរ�ើងរោយ វិេ្យាស្្ន  កូរា៉្មអន្�ជាតិ ក្ពុងឆ្្ំ២០១៦។ កិច្ចគាំបេបរច្ចករេេនិងកិច្ច 

គាំបេហិ�ញ្ញវត្ថពុ បតរូវបានផ្ល់ជូន រោយអង្គកា�យូនីរេហ្វ បបចាំ បបរេេ កម្ពុជា និង USAID។ 

 រគាលបំណងននកា�េិក្សា គឺរែើម្បីអភិវឌ្ឍន៍មូលោ្្នភេ្ពុតាងទាក់េងនរឹងេបមង់រផ្េងៗ �ួមទាំង       

វិ្ីសសេ្ននកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ក្ពុងបបរេេកម្ពុជាក្ពុងរនារះ�ួមមានកា�ថែទំារោយ 

សច់ញាតិ កា�ថែទារំោយឪ្ុកមា្យ្្ម៌ ផ្រះស្ក់្រៅជាបកុម និងកា�ថែទាតំាមវត្អារាម ប្មទាងំ រែើម្បី 

្បងរឹង និងរបបើបបាេ់ជាមូលោ្្ន្័ត៌មានេបមាប់រ្្វើកា�ថកេបមង់វិេ័យថែទាំកុមា� ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ 

ជា្ិរេេ កា�េិក្សារនរះមានរគាលបំណងរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណអំ្ីកា�របបើបបាេ់េបមង់ ថែទាំកុមា� 

ថែលមានបសប់ និង រ ្្វើ កា�  កំណត់ថារតើេបមង់ថែទំាកុមា�ទំាងរនរះមានភា្អនុរោមតាមរគាលនរោបាយ 

េ្ី្ី កា�ថែទាំជំនួេ បេោ្្ន អប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា��បេ់រាជ�ោ្្ភិបាលកម្ពុជា 

 និង រគាលកា�ណ៍ ថណនា ំេ្ី្ កីា� ថែទាជំំនួេ�បេអ់ង្គកា�េហបបជាជាតិ (រគាលកា�ណ៍ថណនាអំង្គកា� 

េហបបជាជាតិ) ថែ�ឬរេនិងរែើម្បី កំណត់�កកា�គាំបេចាំ្បាច់រែើម្បីធានាថា េបមង់ថែលមានបសប់ 

ននកា� ថែទាំជំនួេ តាមេហគមន៍ ្ ិតជាបានផ្ល់ នូវកា�ថែទាំែ៏េមបេបចំរោរះកុមា�បបាកែថមន។ 1

 កា�េិក្សារនរះ �ួមមានកា�បបមូលេិន្ន័យថបបគុណភា្ និងប�ិមាណែ៏េុីជរបរៅ អំ្ីកា�អនុវត្  

ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា និង រ្្វើកា�ែកបេងេ់ិន្ន័យបនា្្ប់បន្េថំែលោក់្ ័ន្ធ (េិន្ន័យថបប 

គុណភា្ និងប�ិមាណ)។ កា�បបមូលេិន្ន័យបឋមបតរូវបានរ្្វើរ�ើងរៅក្ពុងរាជធានីរេត្ “រគាលរៅ”  

ចំនួន៥ ថែល�ួមមានជាអាេិ៍ រាជធានីភ្ំរ្ញ រេត្កណា្្ល រេត្រេៀមរាប រេត្ប្រះេីហនុ និង 

រេត្បាត់ែំបង។ គំរហើញរនរះបតរូវបានោក់ជូនបកុមបបរឹក្សារោបល់ ថែលបតរូវបានបរងកើតរ�ើងរោយ 

អង្គកា�យូនីរេហ្វ និងបកុម បសវបជាវ និងវាយតនមលែ�បេ់អង្គកា�យូនីរេហ្វ រហើយមតិរោបល់បត�ប ់

ថែលេេួល បាន្ីបកុម ទាំង ២ រនរះបតរូវបានបញ្ចចូលរៅក្ពុង�បាយកា�ណរ៍នរះផងថែ�។ 

រេចក្ីរផ្ើម 

1  រទារះបីជាកា�គណនានែលែចំណាយរលើកា�ថែទំាជំនួេបតរូវបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងលកខេេណ្ឌរោងននកា�េិក្សារនរះក៏រោយ ក៏មានកា�ឯកភា្ផងថែ�ថា រោយស�រ្លរវោ និងេិន្ន័យមានកបមិត 
ែូរច្រះកា�េិក្សារនរះមិនគួ�ោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�គណនានែលែចំណាយរនារះរេ រលើកថលងកបមិតវិសលភា្ននចំនួនេរឹកបបាក់ថែលបតរូវបានចំណាយរលើអ្កថែទាំជំនួេ។ 

១ 
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 ែូចគា្្រៅនរឹងរេ្ើ�បគប់េង្គមទាំងអេ់ក្ពុង្ិភ្រោកថែ� បគរួស�កម្ពុជាហាក់មានបបន្ណី 

របបើបបាេ់បណា្្ញសច់ញាតិជិតេ្ិេ្ធ និង សខាញាតិ ជាមរ្្យាបាយថែទាំកុមា�កបំោ និងកុមា�ងយ 

�ងរបគារះ។ មានកា�រលើករ�ើងថា៖ “កនលែងមក បេោ្្នេង្គមរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាកំណត់ថា កុមា�កំបោ 

និងកុមា�ថែលបតរូវបានរបារះបង់ ថែលថលងេេួលបានកា�ថែទាំ្ីឪ្ុកមា្្យបរងកើត បតរូវបានេុកោក់ 

រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយ សខាញាតិ” និង ”កា�ថែទាំតាមវត្អារាមេបមាប់កុមារា គឺជាេបមង់ជាបបន្ណ ី

មួយននកា�ថែទាំតាមេហគមន៍ថែលបានផ្ល់ែល់កុមារាកំបោ និងកុមារាេុគត៌”2 ថែលបគរួស�មិនអាច 

រមើលថែ្ួករគបាន។

 របើរទារះជាែូរច្រះកី្ វាែូចជាផ្ពុយ្ីកា�ថែទំារោយសច់ញាតិបនិ្ច រោយថា វត្អារាម�ថមងថតងបាន 

“បំរ្ញតួនាេីរេ្វែង” គឺតួនាេីផ្ល់កា�ថែទាំផង និងតួនាេីផ្ល់នូវកា�អប់�ំបថន្ថមផងែល់កុមា�។ េូម្បី 

រៅេម័យមុនអាណានិគមនិយម វត្អារាមកម្ពុជា“បានផ្ល់នូវកា�អប់�ំថា្្ក់បឋមេិក្សាេបមាប់កុមារា 
ផ្ល់នូវកា�ថែទាំេបមាប់កុមារាកំបោ និងជបមកេបមាប់មនុេ្េចាេ់” 3។ តាម្ិតរៅយុគេម័យមុន 

អាណានិគម វត្អារាមគឺជាជាបគរឹរះស្្នអប់�ំរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាថតមួយគត់ ប៉ុថន្កា�េិក្សារ�ៀនេូបត 

តាមវត្អារាមកនលែងមករនរះមិនបានរបើកទា្្�េេួលសេ្ី និងរក្មងបេីរនារះរេ។4 

 ភេ្ពុតាងថែលមានបសប់មួយចំនួន បានបបាប់ឲ្យែរឹងថា កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ និងកា�ថែទាំ 

តាមវត្អារាមថែលជា “ជាបបន្ណី” បតរូវបានកាត់ផ្្ច់រៅក្ពុងយុគេម័យថេ្ម�បកហម ថែលមានផល 

ប៉រះោល់ោ៉្ងខា្្ំងែល់េំនាក់េំនងសច់ញាតិជិតេ្ិេ្ធ និងសខាញាតិ៖ “ឪ្ុកមា្្យថលងមានេិេ្ធិ 
អំណាចរៅរលើកូន�បេ់េលែ លួនរេៀតរហើយ...�បបថេ្ម�បកហមបាន្រនលែឿនកា�កំណត់រ�ើងវិញអំ្ី 
គុណ្ម៌ននកា�ឯកភា្បគរួស�... និងបានចាប់រផ្ើមបំថបកចំណងថែលចងភ្្ាប់េំនាក់េំនង�វាងកូន បគរួស� 
និងេហគមន៍ជាមួយគា្្” ។5 ក្ពុងអំ�ពុង�បបថេ្ម�បកហម “បណា្្ញញាតិទាំងអេ់បតរូវបានថបកបាក់ 
�ួមទាំងតួនាេីែ៏េំខាន់�បេ់សេ្ីក្ពុងនាមជាមាតាកប៏តរូវបានលុបបំបាត់រោយស�បគរួស�បតរូវបានបញ្ចចូល 
ជាបកុមេហក�ណ៍ និងកា�បរងកើតឲ្យមានេមភា្និយមរៅក្ពុងបគប់េិែ្ឋភា្ទាំងអេ់ននជីវិត” ។ 6 

 មានភេ្ពុតាងេលែរះ ថែលេង្គមកម្ពុជា យល់រ�ើញថា កា�បាត់បង់មា្្យគឺជាកា� បាត់បង់ែ៏ ្ ំជាង 

កា� បាត់ បង់ឪ្ុក។ ោក្យរស្ក្ែ៏មានបបជាបបិយ�បេថ់េ្ម�រោលថា “េូ៊ស្ប់្បា� កំុឲ្យស្ប់្រម។ េុេចិត្  
លិចេូក កណ្្ាលេរនលែ ជាងរភលែើងរេរះផ្រះ”។ រទារះែូរច្រះកី្ រោងតាមកា�េិក្សាអំ្ីមនុេ្េសសេ្ 7 ោក្យថា 

ញាតិជាថេ្ម� ”មិនបានថបងថចកោច់បេ�រះ�វាងបងបអែចូនបបុេខាងមា្្យ និងបងបអែចូនបបុេខាងឪ្ុក 

ឬសច់ញាតិខាង ម្្ាយ និងសច់ញាតិខាងឪ្ុករនារះរេ”។ កា�េិក្សារនរះបានរលើករ�ើងនូវអំណរះអំណាង 

បបវត្ិ និងប�ិបេ

2 Westering, J. (២០១០) កា�ផ្្េ់ប្ចូ�បេោ្្នេង្គមទាក់េងនរឹងកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ ឯកស�ចុងរបកាយ�បេ់អង្គកា�យូនីរេហ្វ។ 
3 Kent, A. (២០០២) ឯកស�េ្ី្ីកា�ស្្�រ�ើងវិញនូវស្្�តី�ួមគ្្ា៖ តួនាេីននកា�ស្្�រ�ើងវិញប្រះ្ុេ្ធសេនារៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។  
4  Rany, S et al. (២០១២)  Cambodia’s Higher Education Development in Historical Perspectives (1863-2012). International Journal of Learning & Development. Vol. 2, No. 2.

5  Westering, J. (២០១០) កា�ផ្្េ់ប្ចូ�បេោ្្នេង្គមចំរោរះកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ ឯកស�ចុងរបកាយ�បេ់អង្គកា�យូនីរេហ្វ។  
6  Brickell, K. (2012). ‘The ‘Stubborn Stain’ on Development: Gendered Meanings of Housework (Non)-Participation in Cambodia’. Journal of Development Studies, Taylor & 

Francis (Routledge), 2011, pp.1

7  Ledgerwood, J. L. (January 01, 1995). Khmer kinship: The matriliny/matriarchy myth. Journal of Anthropological Research, 247-261.

២ 
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ផ្ពុយថា បប្័ន្ធញាតិថេ្ម� មានលកខេណៈរេ្វភាគី រោយវា មិនថមនរផ្្តចំរោរះថតថេ្េខាងឪ្ុក ឬថេ្េខាងម្្ាយ 

ថែលផ្ល់េម្ន់ មិនរេ្មើចំរោរះថេ្េខាងបបុេ ឬជា ថេ្េខាងបេីរនារះរេ។ មានន័យថា រៅក្ពុងេង្គមថេ្ម� 

កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ មិនចាំបាច់បតរូវមានភា្ លរមអែៀងចំរោរះកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិខាង 

មា្យ្ជាងសច់ញាតិខាងឪ្ុករ�ើយ។ ចំណុចរនរះក៏បានេេួលកា�បញ្្ក់ តាម�យៈអ្កផ្ល់្ ត៌័មាន ែ៏ 

េំខាន់ម្្ាក់រៅក្ពុងកិច្ច េម្្ាេេបមាប់ កា�េិក្សា រនរះផងថែ� ថែលគាត់បានរលើករ�ើងថា វាមិនេំខាន់ថា 

កុមា�បតរូវបានថែទំា រោយសច់ញាតិ ខាងណារ�ើយ “វាអាបេ័យរលើឥ�ិោបែ និងបុគ្គលិកលកខេណៈ�បេ់ 

សច់ញាតិរនារះ” ជាជាងរលើថេ្េខាងឪ្ុក ឬថេ្េខាងមា្្យ។ 8 រគមិនបានែរឹងអំ្ីចំនួនកុមា�េ�ុបរៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជា ថែលេេួលបានកា�ថែទំារោយ អ្កែនេរបរៅ ្ ឪី្ុក ឬម្្ាយ�បេ់្ួករគរ�ើយ។ រលើេ្ីរនរះ 

មានភេ្ពុតាងតិចតួចអំ្ីចំនួនកុមា� ថែលេ្ថិតរៅក្ពុងកា�ថែទាំ រោយសច់ញាតិ ឬថែទាំរោយ 

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ បុ៉ថន្មានភេ្ពុតាង បញ្្ក់អំ្ីរេវាថែទំារោយ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ រផ្េងៗគ្្ា រៅេូទំាងបបរេេ 

ថែលភាគរបចើនរេវាទាំងរនារះបតរូវបានផ្ល់រោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលក្ពុង រនារះ  មានអង្គកា�ជា 

របចើនជាេមាជិក�បេ់ 3PC។ 

 មានភេ្ពុតាងរបចើនថែមរេៀតអំ្ីចំនួនកុមា�ថែលេ្ថិតក្ពុងេបមង់រផ្េងៗននកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល 

ក្ពុងរនារះ�ួមមាន ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម និងកា�ថែទាំតាមវត្អារាម។ �បាយកា�ណ៍ េ្ី្ីកា�កំណត់េី តាំង 

មណ្ឌលថែទំា កុមា�ែ្មីៗ រនរះថែលរ ្្វើរ�ើងរោយ បកេួង េ.អ.យ ក្ពុងឆំ្្ ២០១៤ និងឆំ្្ ២០១៥ (ថែលនរឹង 

បតរូវរបារះ្ុម្ផ្សាយក្ពុងថេមីនា ឆំ្្ ២០១៧) បាន�ករ�ើញកុមា��េ់រៅតាមមណ្ឌលចំនួន ២៦.១៨៧ នាក់ 

(ក្ពុងចំរណាមកុមា�បបមាណ៥.៥ោននាក់)ក្ពុងរនារះកុមា�ចំនួន១១.៧៨៨នាក់ (៧១%ននចំនួន កុមា�េ�ុប 

រៅ ក្ពុងមណ្ឌល) �េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលរៅក្ពុងរាជធានីរេត្អាេិភា្ទាំង ៥ ថែលកា�េិក្សារនរះបាន 

 បគបែណ្ប់។ 9                                 

 កា�កំណត់េីតាំងកថនលែងថែទាំកុមា�បាន�ករ�ើញកថនលែងថែទាំកុមា�ចំនួន ៦៣៩ កថនលែង រៅក្ពុង         

រាជធានីរេត្ចំនួន ២៥ ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ក្ពុងរនារះ ៧១កថនលែង បតរូវបានកំណត់បបរភេថាជាផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកុម (ថែទាំកុមា�ចំនួន ៦%) និង ៧២ កថនលែង ជាអរន្វាេិកោ្្ន (ថែទាំកុមា�ចំនួន ២៣%) និង ៦៥ 

កថនលែង ជាវត្អារាម ឬ ជាកថនលែងថែទាំ�បេ់សេនាែនេរេៀត (ថែទាំកុមា�ចំនួន ៥%)។  

 រៅក្ពុងរាជធានី រេត្អាេិភា្ទំាង ៥ ថែលកា�េិក្សារនរះបគបែណ្ប់ កា�កំណត់េីតំាង បាន�ក រ�ើញ  

មណ្ឌលថែទំាកុមា�ចំនួន ៤០០កថនលែង ថែលមានកុមា��េ់រៅេ�ុបចំនួន ១៨.០០៧ នាក់។10  មានកថនលែងថែទំា 

កុមា�ចំនួន ២៦៧កថនលែង ថែលមានលកខេេណ្ឌបេបតាមនិយមន័យថាជា “មណ្ឌលថែទាំ កុមា�” �បេ់ 

បកេួង េ.អ.យ។11 មានកថនលែងថែទំាកុមា�ចំនួន ១៩កថនលែង បតរូវបានចាត់េុកថាជាផ្រះ ស្្ក់រៅបរណ្្ារះអាេន្ 

និងជាកថនលែង ស្្ក់រៅបន្្ាន់បរណ្្ារះអាេន្ និង មានកថនលែងថែទំាកុមា�ចំនួន ៥៧កថនលែង បតរូវបាន ចាត់បបរភេ 

ថាជាផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម និង ៤៦កថនលែងជាអរន្វាេិកោ្្ន និង ១១ រផ្េងរេៀត ជាវត្អារាម ឬកថនលែងថែទំា 

កុមា��បេ់សេនាែនេរេៀត។

 �បាយកា�ណ៍េី្្ីកា�កំណត់េីតំាងកថនលែងថែទំាកុមា� បានបញ្្ក់ថា កា�ថែទំាកុមា� រៅក្ពុងមណ្ឌលរៅ 

មានចំនួនេ្េ់រៅរ�ើយក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ ចំណុចរនរះបងកប់អត្ថន័យមួយចំនួន េបមាប់អភិវឌ្ឍន ៍

កា�ង�រ�ៀបចំថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍ អាបេ័យរោយវាបង្្ញ អំ្ីចំនួននន កា�េុកោក់កុមា�តាម 

8 KII ជាមួយតំណាងអង្គកា�យូនរីេហ្វ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១២ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
9 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល”  ថេកុម្ភៈ ឆ្្ំ ២០១៧។
10 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល” ថេកុម្ភៈ ឆ្្ំ ២០១៧។
11 មណ្ឌលថែទាំជំនួេបតរូវបានកំណត់និយមន័យរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះថាជា៖ មណ្ឌលថែលផ្ល់រេវាែល់កុមា�បគប់បបរភេថែលបតរូវបានរបារះបង់រចាល ឬមិនអាចស្្ក់រៅជាមួយ 
 បគរួស�បរងកើត ឬសច់ញាតិ�បេ់្ួករគរៅក្ពុងេហគមន៍។
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េហគមន៍ ថែលរគបតរូវ កា�រែើម្បីបំរ្ញតបមរូវកា�បច្ចពុប្បន្។ ថផអែករលើចំនួនកុមា�េ�ុបក្ពុងឆ្្ំ ២០១២   

តាមកា�ប្៉ាន់បបមាណ បតរួេៗ េំនងថាមានកុមា�បបថហល ០.៤៨% រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាកំ្ុងេ្ថតិនក្ពុង 

េបមង់មួយចំនួនននកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល12 ថែលតួរលេរនរះ មានចំនួនរបចើនជាង តួរលេរៅបបរេេអង់រគលែេ 

�ហូតែល់ ៦ែង (កុមា�ចំនួន ០.០៧៦% �េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលរៅបបរេេអង់រគលែេ)។ 

របើរទារះបីជាកា�រ�ៀបចំបប្័ន្ធកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបបរេេមានបបាក់ចំណូលម្្យម ែូចជាបបរេេកម្ពុជា 

មិនអាច យក មករ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបបញ្្រនរះជាមួយបបរេេថែលមានបបាក់ចំណូលេ្េ់ ែូចជាចបកភ្ 

អង់រគលែេក៏រោយ ប៉ុថន្តួរលេរនរះមានបបរោជន៍េបមាប់បង្្ញថា មានកា�របបើបបាេ់ កា�ថែទាំតាម 

មណ្ឌល តិចតួច រៅក្ពុង បប្័ន្ធ កា�ោ�កុមា�មួយថែលមានកា�អភិវឌ្ឍន៍ រោយបតរូវ្ិចា�ណាផង ថែ�ថាចំនួន 

ភាគ�យ ននកុមា� រៅក្ពុង បប្័ន្ធថែទំា ក្ពុងចបកភ្អង់រគលែេជា�ួម មានចំនួនរបចើនជាងកុមា� ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ 

 តួរលេនន�បាយកា�ណ៍ េី្្ីកា�កំណត់េីតំាងកថនលែងថែទំាកុមា�បានផ្ល់នូវេិន្ន័យបឋមែ៏ មាន បបរោជន៍ 

ថែលអាចរបបើបបាេ់ជាមូលោ្្ន្័ត៌មានេបមាប់កិច្ចេិតេំបបរឹងថបបងរែើម្បបីគប់បគងកា� ថែទាំតាមមណ្ឌល 

និងអភិវឌ្ឍន៍កា�ថែទាំ តាម បគរួស�  ក្ពុងលកខេណៈជាេបមងេ់ូរៅនន កា�ថែទាំជំនួេ ចំរោរះ កុមា�។ 

 េិន្ន័យថែលមានបសប់្ី�ោ្្ភិបាល បានឲ្យែរឹងថា ចំនួនមណ្ឌលថែទាំ និងចំនួនកុមា��េ់ រៅក្ពុង 

មណ្ឌលក្ពុងបបរេេកម្ពុជា បានែយចុរះបនិ្ចចាប់តំាង្ីឆំ្្ ២០០៥។ របើរទារះែូរច្រះកី្ ចំនួនមណ្ឌល ថែទំា 

រៅថត ជាេបមង់ែ៏េំខាន់ននកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�។ អង្គកា�យូនីរេហ្វបានេរងកតរ�ើញរៅក្ពុង 

�បាយកា�ណ៍វឌ្ឍនភា្េ្ី្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា�នារ្លែ្មីៗរនរះថា៖ “រទារះបីជាមានកា�រ្្វើអន្រាគមន៍រលើក 
កម្េ់កា�យល់ែរឹងជាបន្បនា្្ប់ រាប់បញ្ចចូលទាំងរគាលនរោបាយ មិនរលើក េរឹកចិត្ចំរោរះកា�យកកុមា�
រៅោក់ក្ពុងមណ្ឌលក៏រោយ ក៏មណ្ឌលថែទាំកុមា�រៅថតបតរូវ បានរគរលើកកម្េ់ ែថែល ក្ពុងរនារះ�ួមមាន
ទាំងេមាជិក�បេ់គណៈកមា្្្ិកា�េេួលបន្ពុកកិច្ចកា�នា�ើ និងកុមា��ំុ/េង្្ត់ (គកនក) រមភូមិ និង 
បុគ្គលិកអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។13

 កា�េនិ្ោ្្នរនរះ មានេង្គតភា្រៅនរឹងលេ្ធផលននកា�េិក្សាឆំ្្ ២០១១ េី្្ីឥ�ិោបែចំរោរះ កា� 

ថែទាំតាមមណ្ឌល ថែលរ្្វើរ�ើងរោយអង្គកា�យូនរីេហ្វ របកាមកិច្ចេហកា�ជាមួយ បកេួង េ.អ.យ។ 

កា�េិក្សារនរះបាន�ករ�ើញនូវកា�គាំបេែ៏ខា្្ំងកា្្ចំរោរះកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលរៅកបមិតេហគមន៍។14  

កា�េិក្សារនារះបានឱ្យែរឹងថា បបធានភូមិភាគរបចើនគំាបេចំរោរះកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល និងមានរមភូមិមួយចំនួនតូច 

 បុ៉រណាណរ្ះធ្្ាប់បានឮអំ្ីជរបមើេថែទំាជំនួេ ឬជរបមើេថែទំាកុមា�តាមេហគមន៍។ កា�េិក្សាឆំ្្ ២០១១ 

ក៏បាន�ករ�ើញផងថែ�ថាបគរួស�ក៏គំាបេចំរោរះកា�ថែទំាកុមា�រៅតាមមណ្ឌលផងថែ� ជា្ិរេេ កុមា�េីេ័លបក 

ថែលឪ្ុកមា្្យមិនអាចបំរ្ញតាមរេចក្ីបតរូវកា�មូលោ្្ន�បេ់្ួករគបាន កុមា�ថែល ឪ្ុកមា្្យ មិន

អាចផ្ល់កា�ថែទាំឱ្យបានបគប់បគាន់ ឬកុមា�ថែលមិនបានចូលរ�ៀន។ កា�េិក្សាបាន គូេបញ្្ក់ថា៖  

“បបរេេកម្ពុជាេ្វរះបណ្្ាញេុេុមាលភា្េង្គមរែើម្បីគំាបេបគរួស�បកីបកថែលមានតបមរូវកា� និង ជាញរឹកញាប់ 
កា�ថែទាំតាមមណ្ឌល�ថមងថតងបានជួយបំរ្ញនូវបញ្្េ្វរះចរនា្្រះរនរះ”។ 15

12 ជាកា�លអែបបេិនរបើរយើងរ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបចំនួនរនរះរៅបបរេេអង់រគលែេថែលមានកុមា� ៦០នាក់ក្ពុងចំរណាម ១០០០០នាក់បតរូវបាន�ែ្ឋជាអ្ករមើលថែទាំ ថែលក្ពុងរនារះមាន ៧%  
 មានកុមា�ថេ្វង�កេិេ្ធបិជករកាន និងមិនមានអ្កណារៅជាមួយ។ ក្ពុងចំរណាមកុមា�េ�បុ ៧០.៤៤០នាក់ មាន ៥១.៨៥៩នាក់ (៧៤%) េ្ថតិរៅក្ពុងកា�ថែទារំោយឪ្ុកមា្យ្្ម៌។  
 មាន ១១%ននកុមា� ៧៦០០នាក់េ្ថិតរៅក្ពុងកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល។ េិន្ន័យ្ីកា�េិក្សា�បេ់សកលវិេ្យាល័យកូ�ពុំប៊ីបង្្ញនូវភាគ�យេ្េ់ជាងរគននចំនួនកុមា��េ់រៅក្ពុងកា� 
 ថែទាំតាមមណ្ឌល។
13 អង្គកា�យូនីរេហ្វកម្ពុជា “្បងរឹងបប្័ន្ធគាំោ�កុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា” �បាយកា�ណ៍�ើកចរបមើនបបចាំបតីមាេ�បេ់អង្គកា�យូនីរេហ្វរផញើរៅេីភា្្ក់ង�េហ�ែ្ឋអារម�ិកេបមាប់កា� 
 អភិវឌ្ឍអន្�ជាតិ (USAID) ថេមករា ែល់ថេមីនា ឆ្្ំ ២០១៦។ 
14  បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា និងអង្គកា�យូនីរេហ្វ “កា�េិក្សាអំ្ីឥ�ិោបែចំរោរះកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា” ឆ្្ំ ២០១១។
15 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា និងអង្គកា�យូនីរេហ្វ “កា�េិក្សាអំ្ីឥ�ិោបែចំរោរះកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា” ឆ្្ំ ២០១១។
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សោលនសោបាយ

 ក្ពុងឆំ្្២០០៦រាជ�ោ្្ភិបាលបានរចញឯកស�រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ16  េបមាប់កុមា� 

ថែលបតរូវកា�កិច្ចកា�ោ�្ិរេេនិងកុមា�បបឈម។ រៅក្ពុងឯកស�រគាលនរោបាយរនរះ រាជ�ោ្្ភិបាល 

បានថចង នូវកបមងរគាលកា�ណ៍មួយចំនួនេបមាប់អនុវត្ចំរោរះកុមា�ថែលបតរូវកា�កា�ថែទាំជំនួេ៖ 

•	 កា�ថែទំារោយបគរួស� និងកា�ថែទំាតាមេហគមន៍ គឺជាជរបមើេែ៏បបរេើ�បំផុតបមាប់កា�ថែទំាជំនួេ។

•	 កា�ថែទាំតាមមណ្ឌល គួ�ជាជរបមើេចុងរបកាយបំផុត និងជាែំរណារះបសយបរណា្្រះអាេន្។

•	 បតរូវបរងកើតយុេ្ធសសេ្ និងវិធានកា�ជាក់ោក់រែើម្បីគំាបេែល់ឪ្ុកម្្ាយក្ពុងកា�ចិញ្ចរឹមបីបាច់កូន�បេ់ 

 ្ួករគ និងបញ្ជចូនកូនរៅសោរ�ៀន។

•	 យុេ្ធសសេ្ និងវិធានកា�ទំាងរនរះគួ�រផ្្តរលើបគរួស� សច់ញាតិ និងេហគមន៍ថែលផ្ល់ កា�ថែទំា  

 កុមា� ថែលឪ្ុកមា្្យមិនអាចថែទាំបាន រែើម្បីបរញ្ជៀេកា�យកកុមា�រៅោក់ក្ពុងមណ្ឌល។

•	 រៅរ្លថែលមិនអាចរចៀេវាង្ីកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលបាន បេោ្្នអប្បប�មា និងរគាលកា�ណ៍  

 ថណនំាេបមាប់កា�ថែទំាតាមមណ្ឌល បតរូវយកមកអនុវត្ បតរួត្ិនិត្យតាមោន និងវាយតនមលែ បេបតាម  

 រគាលកា�ណ៍ថែលមានអ្ិកភា្ននអនុេញ្្េ្ី្ីេិេ្ធកិុមា�។

•	 កា�ថែទាំតាមមណ្ឌល និង/ឬេហគមន៍ ឬកា�ថែទាំតាមបគរួស�បតរូវេិតេំរ ្្វើោ៉្ងណាឱ្យ បេបតាម  

 បេោ្្នអប្បប�មាថែលបានរ�ៀបចំរៅក្ពុងបកបេណ្ឌរគាលនរោបាយរនរះ។ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

 ថែលផ្ល់រេវាថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� បតរូវរេ្ើេំុកា�អនុញ្្ត្ីបកេួង េ.អ.យ និងបតរូវចុរះហត្ថរលខា 

 រលើកិច្ចប្មរប្ៀងជាមួយបកេួង េ.អ.យ។ 

 �ោ្្ភិបាល បានរមើលរ�ើញឧបេ័គ្គែ៏្ំក្ពុងកា�អនុវត្រគាលនរោបាយរនរះ រោយស�ថត៖

•	 មានកា�យល់ែរឹងរៅមានកបមិតអំ្ីេិេ្ធិកុមា�។

•	 មានកា�យល់ែរឹងែ៏មានកបមិតអំ្ីបញ្្េង្គមរៅបគប់កបមិតទាំងអេ់។

•	 េ្វរះ្នធានេបមាប់អនុវត្បគប់ថផ្កននកម្មវិ្ី។

•	 មានកា�លំបាកក្ពុងកា�ចាត់អាេិភា្បញ្្ និងកំណត់រគាលរៅ និងរគាលបំណងថែល អាចេរបមចបាន។

•	 បកបេណ្ឌច្បាប់បតរូវបានរ�ៀបចំរោយថផ្ក។

•	 អនុវត្មិនបានរ្ញរលញនូវច្បាប់ជាតិ និងលិេិតូក�ណ៍ច្បាប់អន្�ជាតិថែលបានផ្ល់េចា្្ប័ន។

•	 កា�េបមបេបមរួលក្ពុងចំរណាមេីភា្្ក់ង��ោ្្ភិបាល ក៏ែូចជា អង្គកា�េង្គមេុីវិលថែលរ្្វើកា�  

 ជាមួយ កុមា�ងយ�ងរបគារះ រៅមានកបមិត។

•	 េ្វរះបប្័ន្ធបតរួត្ិនិត្យតាមោន ថែលមានលកខេណៈ�ួមបញ្ចចូលរៅបគប់កបមិតទំាងអេ់ និងកង្វរះលេ្ធភា្  

 ក្ពុងកា�េេួលបាន្័ត៌មាន។

•	 ផលវិបាកមួយចំនួនននេំរនើបកម្ម ែូចជាបញ្្បុគ្គលនិយម កា�បាត់បង់តនមលែជាបបន្ណី និង 

 សមគ្គីភា្។ល។

16 កា�ថែទំាជំនួេបតរូវបានផ្ល់និយមន័យរៅក្ពុងឯកស�រគាលនរោបាយបតង់េំ្័�េី ៩ ថាជាកា�ថែទំាកុមា�កំបោ និងកុមា�ងយ�ងរបគារះរផ្េងរេៀតថែលមិនេ្ថតិរៅរបកាមកា�ថែទំារោយ 
 ឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ។ 
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 រគាលបំណងែ៏ជាក់ោក់មួយ ថែលមានថចងរៅក្ពុងរគាលនរោបាយរនរះ គឺបតរូវរ�ៀបចំបកបេណ្ឌ 

រគាលនរោបាយរែើម្បីបគប់បគង និងរ�ៀបចំឱ្យមានលកខេណៈផលែចូវកា�ចំរោរះេបមង់រផ្េងៗគ្្ាននកា�ថែទំាជំនួេ 

�ួមមានកា�កំណត់តួនាេី និងកា�េេួលេុេបតរូវ បេោ្្នននកា�ថែទាំ និងរគាលកា�ណ៍ថណនាំ។

 �ោ្្ភិបាល ក៏បានចាត់វិធានកា�ផងថែ�រែើម្បីរ�ៀបចំឱ្យមានយន្កា� “បតរួត្ិនិត្យ” រែើម្បីកាត់បន្ថយកា� 

េេួលកុមា�ឱ្យចូលស្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ។ អនុបករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា�ថែលចូល

ជា្�មាន ក្ពុងថេកញ្្ ឆ្្ំ ២០១៥ បានគូេបញ្្ក់រ�ើងវិញថា “កា�អនុញ្្តឲ្យកុមា�ចូល �េ់រៅក្ពុង
មណ្ឌលថែទាំគឺជាជរបមើេចុងរបកាយ និងបរណា្្រះអាេន្ និង អាចរ្្វើរៅបាន លុរះបតាណាថតបានេិតេំ 
បបរឹងថបបងអេ់លេ្ធភា្ក្ពុងកា�ថេ្វង�កឪ្ុកនិងម្្ាយ ឬ ឪ្ុកឬមា្យ្ សច់ញាតិ ឬអ្កអាណា្្យាបាល 
ឬឪ្ុកមា្្យ្ម៌�បេ់កុមា�”។17

 ចាប់តាំង្ីអនុបករឹត្យេ្ី្ីកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលចូលជា្�មាន�ួចមក បកេួង េ.អ.យ បានកំណត់ 

ជំហានេបមាប់កា�អនុវត្អនុបករឹត្យរនរះ ប្មទំាងបានរ�ៀបចំថផនកា�េកម្មភា្ជាតិេបមាប់ថកលំអកា�ថែទំា 

កុមា� រោយមានរគាលរៅបថង្វ�កុមា�រោយេុវត្ថភិា្ចំនួន ៣០% ្ មីណ្ឌល រៅ�កកា�ថែទំារោយបគរួស� 

និងេហគមន៍វិញបតរឹមឆ្្ំ ២០១៨។ ថផនកា�េកម្មភា្រនរះបតរូវបានចុរះហត្ថរលខារោយ�ែ្ឋមសន្ីរៅក្ពុង     

ថេកញ្្ ឆំ្្ ២០១៦។ ែូចគ្្ារនរះថែ� ថផនកា�បបតិបតិ្�បេ់រាជធានីរេត្ទំាង ៥ថែលមានរគាលបំណងែូចគ្្ា 

បតរូវបានរ�ៀបចំរ�ើងេបមាប់រាជធានីរេត្រគាលរៅទាំង ៥ (ភ្ំរ្ញ រេៀមរាប បាតែ់ំបង កណា្្ល និង 

ប្រះេីហនុ)។  �ោ្្ភិបាលកម្ពុជា មិនបានអនុញ្្តឱ្យអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលថែទាំកុមា�ែ្មីរ�ើយ ចាប់តាំង្ី 

មានកា�រចញអនុបករឹត្យរនរះមក។

 ចាប់តាំង្ី�ោ្្ភិបាលបានរចញផ្សាយរគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេក្ពុងឆ្្ំ ២០១៦ មក     

�ោ្្ភិបាលបានបន្េងកត់្្ន់កា�គំាបេ និង កា�ចង់បាន�បេ់េលែលួន នូវជរបមើេថែទំាតាមបគរួស� ចំរោរះកុមា� 

ថែលបតរូវកា�កា�ថែទាំជំនួេ ជាជាងកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល រហើយ�ោ្្ភិបាលបានរ ្្វើកា�េហកា�ជាមួយ   

អង្គកា�ផ្ល់ជំនួយ និងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលទំាងឡាយ រែើម្បីរលើកកម្េ់រគាលនរោបាយ�បេ់េលែលួន។ 

កម្មវិ្ ីភា្ជានែគូេបមាប់កិច្ចកា�ោ�កុមា� (3PC) គឺជាគរបមាងេហកា�មួយ�វាងអង្គកា�យូនីរេហ្វ និង 

បកេួង េ.អ.យ រែើម្បី្បងរឹងបប្័ន្ធកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា តាម�យៈកា�ផ្ល់រេវាេង្គមកិច្ច    

កា�រេលែើយតបបនា្្ន់ កា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មរោយេុវត្ថិភា្ចំរោរះកុមា�ថែលបតរូវបានបំថបក្ីបគរួស� 

�បេ់្ួករគ និង កា�ថែទំាតាមបគរួស�។18 របរៅ្ីរនរះ ក៏មានកា�ផ្ល់ជំនួយគំាបេបថន្ថមរេៀតផងថែ�្ីគរបមាង 

‘កា�ថែទំាកុមា�ក្ពុងបគរួស�ជាអាេិភា្ចម្បង ថែលេេួលបានមូលនិ្ិ្ី USAID ក្ពុងរគាលបំណងរលើកកម្េ់ 

លេ្ធផលកា�ង�ថែទំាកុមា� ថែលមិន�េ់រៅរបកាមកា�ថែទំា�បេ់បគរួស� បង្្�កា�បំថបកកុមា� ្ បីគរួស�រោយ 

មិនចាំបាច់�ួមទាំងជួយឲ្យ មានកា�េុកោក់កុមា�ថែលមិនេ្ថិតរបកាមកា�ថែទាំ្ីបគរួស� រៅក្ពុងកា�ថែទាំ 

រោយ បគរួស�មួយែ៏េមបេប។ 

 អភបិកមថែល�ោ្្ភិបាលបានបបកាន់យក្ំុមានកា�ថបបបបរួលរ�ើយក្ពុង�យៈរ្ល ១េេ្េវត្េ�៍កនលែង 

មករនរះ និងបានេេួលកា�ស្្គមន៍ ថតេន្រឹមរនារះ រគបតរូវេេួលស្្ល់ថា វាមានកា�បបឈមជារបចើន 

រៅក្ពុងកា� អនុវត្រគាលនរោបាយរនារះ។ រគាលនរោបាយរនរះមានភា្េីុេង្្ក់របចើនរៅនរឹងអនុេញ្្ 

េ្ី្ីេិេ្ធិកុមា� និង រគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ�បេ់អង្គកា�េហបបជាជាតិ19 �ួមទាំងកា� 

17 មាបតា ១១ ននអនុបករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា� (ឆ្្ំ ២០១៥)។
18 មានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលចំនួន ៩ថែលបបតិបត្ិែូចជានែគូអនុវត្ មានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលចំនួន ៦ ថែលជានែគូបរច្ចករេេ និងមានអង្គកា�េហគមន៍ចំនួន  
 ៤០គឺជានែគូបណា្្ញ។  
19 ឯកស�េហបបជាជាតិ A/HRC/11/L.13, នែ្េី ១៥ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០០៩។
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យល់ែរឹងបច្ចពុប្បន្អំ្ី កា�អនុវត្លអែបំផុត។ រគាលនរោបាយរនរះក៏បេបរៅនរឹងកា�អនុវត្កា�ថែទំាជំនួេ

ថបបបបន្ណីរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាផងថែ� ថែលកា�ថែទាំថបបរនរះ្រឹងថផអែកេំខាន់រៅរលើបណា្្ញ 

សច់ញាតិ និង  បណា្្ញវត្អារាម រែើម្បីផ្ល់កា� ថែទាំចំរោរះកុមា� ថែលគា្្នកា�ថែទាំ្ីឪ្ុកមា្្យ។ 

បញ្ញត្ិចតាបាប់

 ែូចថែលបានរលើករ�ើងរៅក្ពុងឯកស�រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ បកបេណ្ឌច្បាប់ថែល 

បគបែណ្ប់រលើកិច្ចកា�ោ�កុមា� និងកា�ថែទាំជំនួេមានលកខេណៈមិនបបមូលផ្ពុំ និង�បា៉្ត់�បា៉្យ។

ប្បញ្ញត្ិច្បាបេ់ំខាន់ៗេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេក្ពុងបបរេេកម្ពុជា

ចតាបាប់េ្តីពតីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្រួសារឆ្តាំ ១៩៨៩៖

មាបតា ១១៩៖  កា�ែកហូតអំណាចរមបា៖ បតរូវែកហូតអំណាចរមបា រហើយបបគល់រៅឲ្យស្្ប័នណាមួយ ឬញាតិរោហិត 

 ណាមួយ ចំរោរះឪ្ុក-មា្្យថែលមានកំហុេែូចខាងរបកាម៖

•	 ឪ្ុក-មា្្យថែលេកខានក្ពុងកា�អប់�ំកូន

•	 ឪ្ុក-មា្្យរបបើអំណាចមិនេមបេប ថែល�ំរោភបំោនរៅរលើេិេ្ធិ�បេ់កូន ឬ បងខេំកូនឲ្យបបប្រឹត្  

 បេរល្មើេ ឬអំរ្ើណាមួយបបឆំងនរឹងេង្គម។

•	 ឪ្ុក-មា្្យវាយរ្្វើបាបកូនឥតបតាបបណី។

•	 ឪ្ុក-មា្្យបបប្រឹត្ផ្ពុយ្ីបេោ្្នេីល្ម៌ថែលមានឥេ្ធិ្លអាបកក់ចំរោរះកូន�បេ់េលែលួន។

មាបតា ១២០៖  តុោកា�បបជាជន អាចនរឹងេរបមចែកហូតអំណាចរមបា្ីឪ្ុកមា្្យថែលមានកំហុេបាន លុរះបតាថត 

 មានោក្យប្រឹងេំុ�បេអ់ង្គកា��ែ្ឋ អង្គកា�មហាជន �ែ្ឋអាជ្្ាអមតុោកា�បបជាជន ឬញាតិរោហតិណាមួយ 

 ននឪ្ុកមា្្យរនារះ។ 

 បទោ្តានអបតាបបរមាេ្តីពតីការដែទំាជំនួេ ថែលបានអនុម័តក្ពុងឆំ្្ ២០០៨ មានថចងអំ្ីលិេិតូបក�ណ៍ច្បាប់ ២រោយថ�ក 

្ីគ្្ា៖ បបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាកុមា�តាមមណ្ឌល និងបបកាេេី្្ី បេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ 

ចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍។ លកខេេណ្ឌតបមរូវរៅក្ពុងបេោ្្នអប្បប�មាទំាងរនរះ ភាគរបចើនមានេង្គតភា្រៅនរឹងលកខេណៈ 

វិនិច័្យ ថែលបាន ថចងរៅក្ពុងរគាលកា�ណ៍ថណនាំ�បេ់ អង្គកា�េហបបជាជាតិ រោយមានកា�រលើកថលងថា ផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកមុបតរូវបានចាត់េុកថាជាេបមង់មួយនន “កា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងេហគមន៍” ជាជាងកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល។

 បបកាេ20 េ្តីពតីនតីតិវិធតីអនុវត្សោលការណ៍ដណនំាេ្តីពតីការដែទំាជំនួេចំសពាះកុមារ ថែលបានរចញផ្សាយរោយ បកេួង 

េ.អ.យ ក្ពុងឆ្្ំ ២០១១ មានរគាលបំណងរលើកកម្េ់កា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង នូវរគាលនរោបាយ េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ 

ឆ្្ំ ២០០៦។ បបកាេរនរះ ថចងអំ្ីកា�ថណនាំនីតិវិ្ីទាក់េង នរឹងកា�កំណត់អត្េញ្្ណ កុមា�ងយ�ងរបគារះនិងកំណត់ 

តួនាេី និងកា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់នាយកោ្្ន និងេីភ្្ាក់ង�រផ្េងៗគា្្។

 អនុបករឹតតាយេ្តីពតីការប្ប់ប្ងមណ្ឌលដែទាំកុមារ ថែលបានរចញផ្សាយក្ពុងឆ្្ំ ២០១៥ មានថចងអំ្ីលកខេេណ្ឌតបមរូវ 

ែ៏តរឹងថតងទាក់េងនរឹងកា�បរងកើត និងបគប់បគងេបមង់ននកា�ថែទំាកុមា�តាមមណ្ឌល និងបានថចងអំ្ីប�ិបេែ៏មានបបរោជន៍ 

េបមាប់ឲ្យមានកា�យល់ែរឹងអំ្ីកា�ផ្្េ់ប្ចូ�កា�បគប់បគងេបមង់នានា ននកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។

20   បបកាេមានលកខេណៈែូចគ្្ានរឹងលិេិតបេោ្្នមួយ (ែូចជាច្បាប់បំរ្ញបថន្ថម)។ 
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21 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាេំ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ឆ្្ំ ២០១០។
22 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាំេី្្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ឆ្្ំ ២០១០។

និយមន័យេំខាន់ៗ 

៣
 ថផ្ករនរះផ្ល់និយមន័យននោក្យថែលបានរបបើរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ។ ភាគរបចើន និយមន័យ ទំាងរនរះ 

បានែកបេង់រចញ្ីោក្យទាំងឡាយ ថែលមានរៅក្ពុងរគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះ 

កុមា� (២០០៦) �បេ់រាជ�ោ្្ភិបាលកម្ពុជា ប៉ុថន្បបេិនរបើោក្យរៅក្ពុងរគាលនរោបាយរនរះមិនបតរូវ 

បានរគ កំណត់និយមន័យ ឬនិយមន័យមានភា្េុេគា្្គួ�ឱ្យកត់េមា្្ល់្ីរគាលកា�ណ៍ថណនា ំ

�បេ់អង្គកា� េហបបជាជាតិ រយើងនរឹងយកនិយមន័យថែលមានរៅក្ពុងរគាលកា�ណ៍ថណនំា�បេ់អង្គកា� 

េហបបជាជាតិជារគាល។

 កុមារ បតរូវបានកំណត់ថាជាបុគ្គលថែលមានអាយុរបកាម១៨ឆំ្្បេបតាមមាបតា ១៧ននបកម�ែ្ឋប្បរវណី 

�បេ់បបរេេកម្ពុជា ឆ្្ំ ២០០៨។ 

 ការដែទំាជំនួេ បតរូវបានកំណត់ថាជា “កា�ថែទំាកុមា�កំបោ និងកុមា�ងយ�ងរបគារះែនេរេៀត ថែលមិន 

េ្ថតិរៅរបកាមកា�ថែទំា�បេ់ឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ” (រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែ ទំាជំនួេចំរោរះ 

កុមា��បេ់បបរេេកម្ពុជា ឆ្្ំ ២០០៦)។ 

 ការដែទំាតមេហ្មន៍ និងការដែទំាតមប រ្ួសារ បតរូវបានកំណត់ថាជា “អភិបកមមួយថែលបានរ�ៀបចំ 

រ�ើងរែើម្បីជួយកុមា�ឲ្យមានលេ្ធភា្�េ់រៅជាមួយបគរួស��បេ់្ួករគ ឬ េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ 

និងបបេិនជាអាច បតរូវេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងេហគមន៍�បេ់្ួករគ។ បគរួស�រៅក្ពុងប�ិបេរនរះ�ួមមាន  

សខាញាតិថែលផ្ល់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ បគរួស�ថែលមានកុមា�ជារមបគរួស� និងបគរួស�្ម៌ 

ថែលមិនមាន េំនាក់េំនងជាមួយកុមា�” (រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� ឆំ្្ ២០០៦)។ 

កា�េិក្សារនរះ នរឹងមិនបញ្ចចូលបគរួស� ថែលមានកុមា�ជារមបគរួស� រៅក្ពុងនិយមន័យ�បេ់េលែលួនអំ្ីកា�ថែទំា 

តាមបគរួស�រ�ើយ។

 ការដែទាំមិន្្លូវការ បតរូវបានកំណត់និយមន័យបេបតាមរគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ 

�បេ់អង្គកា�េហបបជាជាតិថាជា “កា�រ�ៀបចំលកខេណៈឯកជនណាមួយរៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស�មួយ 

ថែលកុមា�បតរូវបានរគរមើលថែទំាជាបន្បន្្ាប់រោយគ្្ានកំណត់ រោយសច់ញាតិ�បេ់មិត្ភកិ្ (កា�ថែទំា 

រោយសច់ញាតិមិនផលែចូវកា�) ឬរោយអ្កែនេ រោយរបបើបបាេ់េមាេភា្ជាលកខេណៈបុគ្គល�បេ់្ួរគ 

បេបតាមគំនិត�បេ់កុមា� ឪ្ុកម្្ាយ�បេ់កុមា� ឬបុគ្គលែនេ រោយកា�រ�ៀបចំថបបរនរះមិនមានកា�បង្្ប់ 

បញ្្្ីអាជា្្្� �ែ្ឋបាល ឬអាជា្្្�តុោកា� ឬស្្ប័នថែលមានកា�េេួលស្្ល់ជាផលែចូវកា�ណាមួយ”។21 

 ការដែទំា្្លូវការ បតរូវបានកំណត់និយមន័យបេបតាមរគាលកា�ណ៍ថណនំាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ�បេ់      

អង្គកា�េហបបជាជាតិ ថាជា “កា�ថែទំាទំាងអេ់ថែលបតរូវបាន ផ្ល់ជូនរៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស� មួយថែល 

បតរូវបានបង្្ប់បញ្្រោយស្្ប័ន�ែ្ឋបាលមានេមត្ថកិច្ច ឬអាជ្្ា្�តុោកា� និងរាល់កា�ថែទំាទំាងអេ់ថែល 

បតរូវបានផ្ល់ជូនរៅក្ពុងប�ិោកាេមណ្ឌល រាប់បញ្ចចូលមណ្ឌលឯកជន មិនចំរោរះថាកា�ថែទាំថបបរនរះ 

បតរូវបានរ្្វើរ�ើងរោយស�វិធានកា��ែ្ឋបាល ឬ វិធានកា�តុោកា�រ�ើយ”។22
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 ការដែទាំសោយសាច់ញាតិ បតរូវបានកំណត់និយមន័យរៅក្ពុងរគាលកា�ណ៍ថណនាំ�បេ់អង្គកា� 

េហបបជាជាតិថាជា “កា�ថែទំាតាម បគរួស� រៅក្ពុងសខាញាតិ�បេ់កុមា� ឬ មិត្ភកិ្ជិតេិ្េ្ធ�បេ់បគរួស� 

ថែលកុមា� ស្្ល់រទារះក្ពុងលកខេណៈផលែចូវកា�កី្ ឬមិនផលែចូវកា�កី្”។23 រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ (២០០៦) 

មិនបានកំណត់និយមន័យច្បាេ់ោេ់ អំ្ីកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិរនារះរេ ប៉ុថន្វាេ្ថិតរៅក្ពុង 

និយមន័យនន “កា�ថែទាំតាមេហគមន៍ និងកា�ថែទាំតាមបគរួស�” (េូមរមើលចំនុចខាងរលើ)។ 

 ការដែទាំសោយឪពុកមា្តាយធម៌ បតរូវបានកំណត់និយមន័យរៅក្ពុងរគាលកា�ណ៍ថណនាំអង្គកា� 

េហបបជាជាតិ ថាជា “ស្្នភា្ថែលកុមា�បតរូវ បានេុកោក់រោយអាជ្្ា្�មានេមត្ថកិច្ចក្ពុងរគាលបំណង 

ផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងប�ិោកាេមូលោ្្ន�បេ់បគរួស�មួយ ជាជាង ក្ពុងបគរួស�ផ្្ល់�បេ់កុមា� 

ថែលបតរូវបានរបជើេរ�ើេ មានលកខេណៈេម្បត្ិបគប់បគាន់ បានេេួលកា�ឯកភា្យល់ប្ម និងមានកា� 

បតរួត្និិត្យរែើម្បីផ្ល់កា�ថែទាំថបបរនារះ”។24 កា�ថែទារំោយ ឪ្ុកមា្្យ្ម៌មិនបតរូវបានផ្ល់និយមន័យ

ជាក់ោក់រៅក្ពុងរគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ (២០០៦) រ�ើយ បុ៉ថន្វាេ្ថតិរៅក្ពុងនិយមន័យនន 

“កា�ថែទាំតាមេហគមន៍ និងកា�ថែទាំតាមបគរួស�” (េូមរមើល ចំនុចខាងរលើ)។

 ការដែទំាតម្្ះស្ាតាក់សៅជាបកុម បតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជា “េបមង់មួយននកា�ថែទំាជំនួេថែល 

កុមា�មួយចំនួនតូច (មិនរលើេ្ី ១៥នាក់) ស្្ក់រៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស�មួយថែលេ្ថតិរបកាម កា�បគប់បគង 

�បេ់អ្កថែទាំមួយបកុមតូច ថែលមិនមានេំនាក់េំនងជាមួយកុមា�។ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បតរូវបានរ្្វើ 

េមាហ�ណកម្មរៅក្ពុងេហគមន៍ បុ៉ថន្មិនថមនបគប់បគងរោយេហគមន៍រនារះរេ” (រគាលន រោបាយេី្្ី 

កា�ថែទំាជំនួេឆំ្្ ២០០៦)។ ចំាបាច់បតរូវកត់េម្្ាល់ថា “កា�ថែទំាតាមផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម” េ្ថតិរៅរបកាម 

និយមន័យននកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល�បេ់រគាលកា�ណ៍ថណនាំអង្គកា�េហបបជាជាតិ ប៉ុថន្បតរូវបាន 

ចាត់េុកថាជាបបរភេរោយថ�ករៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជារៅវិញ។

 ការដែទាំតមវត្អារាម បតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជាកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ែល់កុមា�រោយ 

ប្រះេង្ឃ ែូនជី និងអាចា�្យ ថែលជាញរឹក ញាប់រ ្្វើរ�ើងរៅតាមវត្អារាម (រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំា 

ជំនួេ (២០០៦))។ កា�ថែទាំតាមវត្អារាម អាចមានបញ្ចចូលកា�ផ្ល់អាហា� ជបមក កា�អប់�ំរ�ៀនេូបត 

និងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទាំ។25 របើរទារះបីជា កា�ថែទាំតាមវត្អារាមអាចេ្ថិតរៅក្ពុងនិយមន័យ 

ននកា�ថែទំាតាមមណ្ឌលក៏រោយ បុ៉ថន្រាល់កា� ថែទំាទំាងអេ់ ថែលផ្ល់រៅក្ពុងវត្ បតរូវបានចាត់េុកថាជា 

“កា�ថែទាំតាមវត្អារាម” េបមាប់រគាលបំណងននកា�េិក្សារនរះ។  

 ការដែទំាតមមណ្ឌល បតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជា “កា�ថែទំាថែលផ្ល់រោយបកុមបគរួស�ណាមួយ 

ថែលមិនថមនជាបគរួស��បេកុ់មា�ែូចជា េីកថនលែងេវុត្ថភិា្េបមាប់កា�ថែទំាបន្្ាន់ មណ្ឌលេំចតរ្ល 

មានស្្នភា្អាេន្ និងមណ្ឌលថែទំា�យៈរ្លេលែ ីនិង�យៈរ្លថវងែនេរេៀត”។26  និយមន័យរនរះ បតរូវបាន 

ែកបេង់រចញ្ីរគាលកា�ណ៍ថណនំាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ�បេ់អង្គកា�េហបបជាជាតិ រហើយវាមាន េង្គតភា្ 

រៅនរឹងរគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ�បេ់បបរេេកម្ពុជា (ឆំ្្ ២០០៦)។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ េុេ្ី 

រគាលនរោបាយ និយមន័យរនរះមិនតបមរូវឲ្យបុគ្គលិកេេួលបានរបៀវត្េ�៍រ�ើយ។

23 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាេំ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចរំោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ឆ្្ំ ២០១០។
24 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាំេី្្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ឆ្្ំ ២០១០។
25 �ោ្្ភិបាលននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា រគាលនរោបាយននកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� ឆ្្ំ ២០០៦ េំ្័� ១២។
26 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ឆ្្ំ ២០១០។
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រគាលបំណងននកា�បសវបជាវ  

៤
កា�េិក្សាបសវបជាវរនរះ មានរគាលបំណងបំរ្ញរគាលបំណង�ួមចំនួន ៤ ែូចខាងរបកាម៖ 

១  រ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណអំ្ីេបមង់រផ្េងៗគា្្ននកា�ថែទាំជំនួេចរំោរះកុមា�រៅក្ពុងេហគមន៍។

២  រ្្វើកា�វិភាគថារតើេបមង់ននកា�ថែទាំទាំងរនរះ មានភា្អនុរោមរៅនរឹងបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា� 

 ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� ឆំ្្២០០៨ ែូចរម្ចេលែរះ រហើយរតើមានកា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង អ្វេីលែរះេបមាប់េបមង់ 

 ននកា�ថែទាំទាំងរនរះ។

៣  កំណត់នែលែចំណាយននកា�ផ្ល់កា�ថែទាំក្ពុងេបមង់រផ្េងៗគា្្ថែលបតរូវបានអនុវត្រៅេហគមន៍ 

  �ួមទាំងបបភ្មូលនិ្ ិ និង

៤  កំណត់អំ្ីវិេ័យថែលបតរូវកា�ឱ្យមានកិច្ចគាំបេ រែើម្បីធានាថាេបមង់ថែទាំជំនួេថែលមានបសប់ 

 រៅក្ពុងេហគមន៍ មានភា្បេបគា្្រៅនរឹងបេោ្្នជាតិ និងអន្�ជាតិ។

 កា�េិក្សាបសវជបតាវ រេលែើយតបរៅនរឹងរគាលបំណងនីមួយៗទាំងរនរះរោយរេលែើយកបមងេំណួ� 

បសវបជាវ ែ៏ជាក់ោក់មួយចំនួន ថែលមានែូចខាងរបកាម។ េំណួ�េបមាប់បសវបជាវរនរះអាចថចកជា 

៣បកុមតូចៗ អាបេ័យរលើថារតើរគចង់រេលែើយតបរៅនរឹងរគាលបំណងណាេលែរះ៖ 

រគាលបំណងេី ១  និងេ ី ២ - បា៉្ន់បបមាណ និងវិភាគអំ្ីេបមង់រផ្េងៗននកា�ថែទាំជំនួេ 

•	 រតើេបមង់ននកា�ថែទំាជំនួេនីមួយៗ ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះមានលកខេណៈែូចរម្ចេលែរះ?

•	 រតើេបមង់នីមួយៗមានេំហែូំចរម្ចេលែរះ (ែូចជាចំនួនននរេវាថែទា ំចំនួននកុមា�េ្ថតិរៅក្ពុងកា�ថែទាំ  

 ចំនួនននអ្កផ្ល់កា�ថែទាំ។ល។)? 

•	 រតើកុមា�រៅក្ពុងេបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាំជំនួេទាំងរនារះ មានបបវត្ិែូចរម្ចេលែរះ?

•	 រតើកុមា�បតរូវបានកំណត់អត្េញ្្ណ និងរ ្្វើកា�េុកោក់រៅក្ពុងកថនលែងថែទំារផ្េងៗគ្្ាោ្៉ងែូចរម្ច? 

  រតើែំរណើ�កា�រ ្្វើរេចកី្េរបមចចិត្មានអ្វេីលែរះ? រតើមានន�ណាេលែរះោក់្័ន្ធ និងចាប់្ីកបមិតណាេលែរះ?

•	 រតើកុមា�ស្្ល់រ្្្រះបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែ�ឬរេ (ឬអ្កថែលបំរ្ញតួនាេីជាបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច)?  

 (បបេិនរបើមាន) រតើមានយន្កា�បតរួត្ិនិត្យអ្វីេលែរះ ថែលរគអាចកំណត់�កបាន? (បបេិនរបើមាន)  

 រតើអាជា្្្�មានតួនាេីអ្វីេលែរះ? រតើឪ្ុកមា្្យ និងសខាញាតិមានតួនាេីអ្វីេលែរះ?

•	 រតើកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងេបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាំជំនួេេំនងនរឹងមាន�យៈរ្លប៉ុនា្្ន?  

 (បបេិនរបើមាន) រតើមានយន្កា�អ្វីេលែរះេបមាប់រ្្វើកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញ?

•	 រតើន�ណាជាអ្កេរបមចចិត្អំ្ីកា�ទាក់េងជាមួយបគរួស��បេ់កុមា� (បបេិនរបើកុមា� េ្ថតិរៅក្ពុងកា�  

 ថែទំារោយអ្កែនេ) និងកា�ទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់កុមា� (បបេិនរបើកុមា�េ្ថតិរបកាម  

 កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ)? រតើមានកា�គិតគូ�្ិចា�ណា ឬរលើកកម្េ់កា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

 ថែ�ឬរេ? រតើន�ណាជាអ្កេបមបេបមរួលកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មរនរះ?
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•	 រតើេបមង់ននកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ បានផ្ល់កា�ថែទំាជាក់ោក់ែល់កុមា�ថែល មានរេចកី្បតរូវ  

 កា�្ិរេេ (កុមា�្ិកា� កុមា�មានផ្ពុករមររាគរអែេ៍/ជំងឺរអែេ៍) កុមា�ជាជន�ងរបគារះននអំរ ើ្ហិង្សា  

 និងកា��ំរោភបំោនរផ្េងៗ) ថែ�ឬរេ?

•	 រតើកុមា� និងអ្កថែទំាកុមា�មានេេ្េនៈ និងមានបេ្ិរស្ន៍អ្វេីលែរះ (វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន) រៅក្ពុង 

 េបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាំជំនួេ របើរបបៀបរ្ៀបជាមួយកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល? 

•	 ជាេូរៅ រតើេបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាំជំនួេបេបជាមួយបេោ្្នជាតិ និងអន្�ជាតិកបមិតណា? 

•	 រតើមានកត្្ាកា�ោ� និង កតា្ហ្ានិភ័យអ្វេីលែរះ ថែលជួយ្បងរឹង ឬ រ ្្វើឲ្យប៉រះោល់ែលក់ា�េរបមចបាន  

 នូវេិេ្ធិកុមា�? 

សោលបំណងទតី ៣ - ្្ល់ព័ត៌មានអំពតីបបភពមូលនិធិ និង ្ំរូហិរញ្ញបតាបទានេបមាប់ការដែទាំជំនេួ 

•	 រតើេបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍េេួលបានហ�ិញ្ញប្បទានគាំបេោ៉្ងែូចរមច្?

•	 រែើម្បី�ក្សាកុមា�មា្្ក់រៅក្ពុងបបរភេកា�ថែទាំជំនួេនីមួយៗ រតើបតរូវចំណាយអេ់បបថហលប៉ុនា្្ន  

 (ចំណាយេបមាប់កុមា�មា្្ក់/ក្ពុង១នែ្/ក្ពុង១ឆ្្ំ)? 

•	 របើរបបៀបរ្ៀប�វាងកា�ចំណាយេបមាប់េបមង់នីមួយៗននកា�ថែទាជំំនួេ រតើវាមានលកខេណៈេុេគា្្  

 ោ៉្ងែូចរម្ចេលែរះ?

•	 របើរបបៀបរ្ៀបរលើកា�ចំណាយ រតើកា�ចំណាយរៅក្ពុងេបមង់ននកា�ថែទាំតាមេហគមន៍េុេគា្្ 

 ្ីេបមង់ ននកា�ថែទាំតាមមណ្ឌលែូចរម្ចេលែរះ? 

 រោយស�រ្លរវោថែលបានផ្ល់ជូនរៅក្ពុងកិច្ចេន្យាមានកបមិត �ួមទាំងកង្វរះេិន្ន័យផងរនារះ 

រយើងេរបមចចិត្ថាកា�េិក្សារនរះគួ�ថតរ្្វើកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើកា�ចំណាយក្ពុងលកខេណៈមួយថែល

មិនេីុជរបរៅ តាម�យៈកា�សកេួ�្័ត៌មានអំ្ីកា�ចំណាយរោយផ្្ល់្ីអ្កថែទំាកុមា� �ួមទំាង្័ត៌មាន        

ហិ�ញ្ញវត្ថពុែនេរេៀត ទាក់េងនរឹងកា�ចំណាយ ថែលអាច�កបានរោយងយបេួល។  

សោលបំណងទតី ៤ - កំណត់វិេ័យដែលបតរូវការការជួយោំបទចាំបាច់ 

•	 រតើមានតបមរូវកា�អភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភា្អ្វីេលែរះេបមាប់បបរភេរផ្េងៗននកា�ថែទាំជំនួេ រែើម្បីរលើកម្េ់ 

 កា�ថែទាែំ៏េមបេបចំរោរះកុមា� (បេបជាមួយបេោ្្នជាតិ និងអន្�ជាតិ)? 

•	 រតើ�ោ្្ភិបាលកម្ពុជា មា្្េ់ជំនួយ និងនែគូអភិវឌ្ឍន៍អាចជួយគាំបេោ្៉ងែូចរម្ចេលែរះ ចំរោរះេបមង់នន  

 កា�ថែទំាជំនួេ រែើម្បី�ួមចំថណកែល់កា�រ ្្វើឲ្យេរបមចនូវកា�រប្ជ្្ាចិត្ជាេូរៅ�បេ់�ោ្្ភិបាល ក្ពុងកា�  

 រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចំនួន ៣០% ្ីមណ្ឌលរៅឆ្្ំ ២០១៨ ជា្ិរេេ តាម�យៈកា�ផ្ល់កា�  

 ថែទាំចរំោរះកុមា�ថែលគា្្នឪ្ុកមា្្យ?
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វិ្ីសសេ្ 

៥
 វិ្ីសសេ្បសវបជាវេបមាប់កា�េិក្សារនរះ បតរូវបានរ�ៀបចំរ�ើងរោយមានរគាលបំណងបញ្ចចូល       

េេ្េនៈចបមុរះ្ី�ោ្្ភិបាលបគប់កបមិត អ្កផ្ល់កា�ថែទំា អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល និងអ្កោក់្័ន្ធេំខាន់ៗ 

រផ្េងរេៀត ក៏ែូចជា កុមា� និងបគរួស� ថែលបានេេួល (ឬបានផ្ល់) រេវាថែទំា។ ជំ្ូករនរះថចងអំ្ីភូមិសសេ្ 

និងបបធានបេននកា�េិក្សា វិ្ីសសេ្ននកា�បបមូលេិន្ន័យថែលបានរបបើបបាេ់ និងកា�របជើេរ�ើេ េំណាក 

 រែើម្បីកំណត់អ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ។

 កា�េិក្សារនរះបគបែណ្ប់រលើរាជធានីរេត្ថែលបានរបជើេរ�ើេជាមុនចំនួន ៥27 ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា៖ 

រាជធានីភំ្រ្ញ រេត្រេៀមរាប រេត្បាត់ែំបង រេត្កណា្្ល និងរេត្ប្រះេីហនុ។ ទាងំរនរះគឺជារាជធានី 

រេត្អាេិភា្ទាំង ៥ ថែលបានរលើករ�ើងរៅក្ពុងថផនកា�េកម្មភា្កម្មវិ្ីបបចាំបបរេេេបមាប់ 

ឆំ្្ ២០១៦-២០១៨ ថែលអង្គកា�យូនីរេហ្វ និង�ោ្្ភិបាលកម្ពុជាបានឯកភា្រលើរគាលរៅបបកបរោយ 

មហិច្តានន កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មរោយេុវត្ថភិា្នូវកុមា�ចំនួន ៣០% ្ មីណ្ឌលថែទំាកុមា�ទំាងអេ់។ 

រាជធានីរេត្ទាំង៥ រនរះបតរូវបានកំណត់អាេិភា្រៅក្ពុងកា�កំណត់េីតាំងកថនលែងថែទាំកុមា�ថែល បកេួង 

េ.អ.យ បានរ្្វើរ�ើងនារ្លែ្មីៗរនរះ រហើយក៏ជារាជធានីរេត្អាេិភា្េបមាប់គរបមាងកា�ថែទាំកុមា� 

ក្ពុងបគរួស�ជាអាេិភា្ចម្បង First ផងថែ�។

ភ�ំេពញ

ក���ល

�ពះសីហនុ

�ត់ដំបង

េសៀម�ប

N

27 ភ្ំរ្ញគឺជារាជធានីមិនថមនជារេត្រនារះរេ របើនិោយតាមន័យបរច្ចករេេ។ េបមាបរ់គាលបំណងននកា�េិក្សារនរះោក្យថា”រេត”្មាន�ួមបញ្ចចូលទាំងរាជធានីភ្ំរ្ញផងថែ�។
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កា�េិក្សាបានរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណ និងវិភាគបបរភេេុេៗគា្្ទាំង ៤ននកា�ថែទាំជំនួេរៅេហគមន៍៖ 

•	 កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌

•	 កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ

•	 កា�ចិញ្ចរឹមថែទាំតាមវត្អារាម និង កថនលែងសេនាែនេរេៀត 

•	 ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម

 របរៅ្ីរនរះ អ្កបសវបជាវបានចុរះរៅរមើលមណ្ឌលថែទាំកុមា�ចំនួន ៤កថនលែង និងសោរ�ៀនថែល     

ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅចំនួន ៣កថនលែង រែើម្បីរ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបឲ្យបានេមបេប�វាងកា�ថែទាំកុមា�រៅតាម 

េហគមន៍ជាមួយកា�ថែទាំកុមា�រៅតាមមណ្ឌល។

វិធតីសាសេ្បសាវបជាវ 

 រែើម្បីរេលែើយេំណួ�បសវបជាវនីមួយៗថែលបានរលើកខាងរលើ និងរែើម្បីរ្្វើេរបមចនូវរគាលបំណង 

ជា�ួម ននកា�េិក្សារនរះ អ្កបសវបជាវបានរបបើបបាេ់វិ្ីសសេ្មួយចំនួនននកា�បបមូលេិន្ន័យ �ួមផ្េំជាមួយ 

វិ្ីសសេ្ទំាងថបបប�ិមាណ និងទំាងវិ្ីសសេ្ថបបគុណភា្។ កា�េិក្សារនរះមានមូលោ្្នថផអែករលើបបភ្ 

េិន្ន័យចំនួន ៦ ែូចខាងរបកាម៖

•	 កា�េម្្ាេជាលកខេណៈបុគ្គលជាមួយអ្កផ្ល់្័ត៌មានេំខាន់ៗ (ោក់កណ្្ាលបេោ្្នថបបគុណភា្)។

•	 កា�េមា្្េជាលកខេណៈបុគ្គលជាមួយអ្កផ្ល់កា�ថែទាំ/អ្កបគប់បគង (ោក់កណា្្លបេោ្្នថបប 

 គុណភា្)។

•	 េមា្្េជាលកខេណៈបុគ្គលជាមួយកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ (ោក់កណា្្លបេោ្្នថបប 

 គុណភា្)។

•	 កា�្ិភាក្សាជាបកុមជាមួយកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ (ោក់កណា្្លបេោ្្នថបបគុណភា្)។

•	 របបើបបាេ់បញ្ជីរផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈកា�េរងកត (រ្ញបេោ្្នថបបគុណភា្)។

•	 អរងកតជាមួយអ្កថែទាំកុមា�/អ្កបគប់បគង (រ្ញបេោ្្នថបបគុណភា្)។

 កបមងឧបក�ណ៍បបមូលេិន្ន័យែ៏រ្ញរលញ ថែលបតរូវបានរបបើបបាេ់េបមាប់បបមូលេិន្ន័យទាំង 

េិន្ន័យថបបប�ិមាណ និងេិន្ន័យថបបគុណភា្ មានភា្្ប់ជាឧបេម្័ន្ធរៅក្ពុង�បាយកា�ណ៍រនរះ។ 

យុទ្ធសាសេ្សបជើេសរើេេំណាក

 វិ្ីសសេ្ននកា�របជើេរ�ើេេំណាក ថែលបានរបបើបបាេ់េបមាប់កា�េិក្សារនរះគឺមានរចតនា និង 

រគាលបំណងរែើម្បីេិក្សាអំ្ី្ិ្ិ្ភា្ននកា�ថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាក៏ែូចជា 

ភា្េុេគា្្ននេេ្េនៈ បេ្ិរស្ន៍ និងែំរណើ�កា�ទាំងឡាយថែលរកើតមាន �វាងអ្កថែទាំកុមា� 

និងកុមា�ថែល េ្ថិតរៅក្ពុងេបមង់រផ្េងៗននកា�រ�ៀបចំកា�ថែទាំជំនួេរនរះ។
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 អ្កថែទាំកុមា�/អ្កបគប់បគង (េបមាប់កា�េមា្្េលកខេណៈបុគ្គល និងកា�អរងកត) កែ៏ូចជា កុមា� 

ថែលេ្ថិតរបកាមកា�ថែទាំ (េបមាប់កា�្ិភាក្សាជាបកមុ) បតរូវបានរបជើេរ�ើេេំណាករចញមក្ីក�ណី 

តិចបំផុតចំនួន ៥ ននេបមង់ថែទំាកុមា�តាមេហគមន៍ទំាង ៤េបមង់ (ែូចជា កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ 

កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ កា�ថែទំាតាមវត្អារាម និងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម)។ របរៅ្ីេបមង់ននកា�ថែទំាតាម      

េហគមន៍ទំាងរនរះ េំណាកននក�ណីក៏�ួមមានមណ្ឌលថែទំាកុមា�ចំនួន ៤ និងសោរ�ៀនថែលផ្ល់កថនលែង 

ស្្ក់រៅចំនួន ៣ ផងថែ�។ កា�រ ្្វើថបបរនរះ ជួយឱ្យអ្កបសវបជាវអាចរ ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបបានបគប់បជុងរបជាយ 

�វាងេបមង់ននកា�ថែទាំតាមមណ្ឌល និង េបមង់ននកា�ថែទាំកុមា�រៅរបរៅមណ្ឌល។ រៅក្ពុងរាជធានីរេត្

នីមួយៗថែលបានរបជើេរ�ើេេុកជាមុនទំាង ៥ អក្បសវបជាវបានរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណោ្៉ងរហាចណាេ់ 

ក�ណីចំនួនមួយ (ឬ”េីតំាងមួយ”) ននេបមង់ថែទំាេុេៗគ្្ាទំាង ៥ ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្េរនរះ។ 

បថន្ថម្ីរលើកា�របបើបបាេ់ជាបកបេ័ណ្ឌរបជើេរ�ើេេំណាកេបមាប់អ្កថែទំាកុមា�/អ្កបគប់បគង និងអ្កផ្ល់ 

ចរមលែើយជាកុមា� “េីតាំង” ថែលបានរបជើេរ�ើេ ក៏បរងកើតបាននូវេំណាកចុង របកាយននេី កថនលែងថែល  

អ្កបសវបជាវបានអនុវត្បញ្ជីរផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈកា�េរងកតផងថែ�។ តារាងលមអែិត ថែលរ�ៀបរាប់អំ្ី 

បបវត្ិ�បេ់បគរួស� និងស្្ប័នថែលបានចុរះរៅរមើលេបមាប់កា�េិក្សារនរះ មានរៅក្ពុងឧបេម្័ន្ធ ១ 

នន�បាយកា�ណ៍រនរះ។

បបវត្ិននអសង្កត 

 កបមងេំណួ�អរងកតថបបប�ិមាណ បតរូវបានថចកជូនអ្កថែទាំកុមា� និងអ្កបគប់បគងរៅបគប់មណ្ឌល 

និងបគរួស�ទាំងអេ់ថែលអ្កបសវបជាវបានចុរះរៅជួប។ រទារះែូរច្រះក្ី រោយស�រ្លរវោមានកំណត់     

មិនថមនអ្កថែទំាកុមា� និង អ្កបគប់បគងទំាងអេ់ថែលបតរូវបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះបានបំរ្ញ 

កបមងេំណួ�េបមាប់អរងកតរនរះបគប់ៗគា្្រនារះរេ។

 េ�ុបមក កបមងេំណួ�េបមាប់អរងកតបតរូវបានថចកជូនរៅអ្កថែទាំកុមា� និងអ្កបគប់បគងចំនួន 

៤១នាក់។ រៅក្ពុងក�ណីចំនួន ២៦ក�ណី មានថតអ្កថែទំាកុមា�ថតម្្ាក់គត់មក្ីមណ្ឌល ឬ បគរួស�ថែល 

អ្កបសវបជាវបានចុរះរៅជួប បានបំរ្ញកបមងេំណួ�អរងកតរនរះចប់។ រៅេល់ក�ណី ២៥រេៀតមានអ្ក 

ថែទំាកុមា� ២នាក់បានបំរ្ញកបមងេំណួ�អរងកតរនរះ។ ៥៦% ននអ្កថែទំាកុមា�ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុង 

អរងកតគឺជាសេី្ រហើយមាន ៣៩% គឺជាបុ�េ។28  ជាម្្យម អ្កថែទំាកុមា�មានអាយុ ៤៣ឆំ្្ រោយអ្ករក្មង 

ជាងរគមានអាយុ ២២ឆំ្្ និងចាេ់ជាងរគអាយុ ៧៥ឆំ្្។ ២៧% ននអ្កថែទំាកុមា�ថែលបានអរងកតបញ្្ក់ 

ថា្ួករគមិនបានរ�ៀនចំសោបឋមេិក្សារនារះរេ ថែលរនរះគឺជាលកខេេណ្ឌេំខាន់មួយរៅក្ពុងបេោ្្ន 

អប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ (េូមអានបបកា� ៧ ននបបកាេេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍)។29

28 ៥%ថែលរៅេល់មិនបបាប់អំ្ីរយនឌ័�រនារះរេ។
29 ៦៨%ននអ្កផ្ល់ចរមលែើយបានបបាប់ថា្ួករគបានរ�ៀនចប់បឋមេិក្សា និង ៥%រេៀតបែិរេ្មិនរេលែើយ។
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�ូបភា្េី ១ បង្្ញអំ្ីអ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅតាមភូមិសសេ្ននរាជធានីរេត្ទាំង ៥ 

រូបភាពទតី ១៖ ចំនួនអ្កផ្ល់ចរមលែើយតាមរាជធានីរេត្

6 6
9 10 10

ភ�ំេពញ ក���ល �ពះសីហនុ េសៀម�ប �ត់ដំបង

�ូបភា្េី ២ បង្្ញ្ីបបរភេននកា�ថែទាំថែលអ្ករេលែើយរៅក្ពុងអរងកតបានផ្ល់ឲ្យកុមា��េ់រៅរបកាមកា�

ថែទំា�បេ់្ួករគ។ កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌និងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមគឺជាបបរភេកា�ថែទំាេូរៅបំផុត 

ថែលអ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅក្ពុងេំណាកបានផ្ល់ជូន។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយេលែរះបានផ្ល់ (ឬបគប់បគង) កា�ថែទំា 

របចើនជាងមួយបបរភេ។ ឧទាហ�ណ៍ អ្កបគប់បគងកា�ថែទំារៅេហគមន៍�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

ែ៏្ំមួយ េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ផង កា�ថែទំារោយសច់ញាតិផង និងផ្រះស្្ក់ 

រៅជាបកុមផង។

រូបភាពទតី ២៖ បបរភេននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ឲ្យ
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�គ��រធម៌ �គ��រ�ច់��តិ ែថ�ំ�មផ�ះ �មវត���ម កែន�ង�ស� មណ�លែថ�ំកុ�រ អេន��សិក���ន
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ភាពមានកបមិត 

 ភាពជាតំណាង៖ រោយស�ច�ិកលកខេណៈគិតែល់គុណភា្ជាបឋមននកា�បបមូលេិន្ន័យ �ួមទំាង 

វិ្ីសសេ្កំណត់េំណាករោយមានរចតនាថែលបតរូវបានរបបើបបាេ់េបមាប់កំណត់អ្កផ្ល់ចរមលែើយ វាមាន 

ស�ៈេំខាន់ក្ពុងកា�បញ្្ក់ថា លេ្ធផលថែលេេួលបានមិនអាចតំណាងឲ្យកា�អនុវត្កា�ថែទំាជំនួេរៅ

េហគមន៍ទំាងមូលរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាបានរនារះរេ។ ែូចបានរលើករ�ើងខាងរែើម េីតំាងបសវបជាវបតរូវ 

បានរបជើេរ�ើេរែើម្បីថេ្វងយល់អំ្ីបបរភេរផ្េងៗននកា�ថែទំាជំនួេ រៅក្ពុងរាជធានីរេត្នីមួយៗ ក៏ែូចជា 

មានេីតំាងេលែរះមានលកខេណៈេ្មពុបគស្្ញទំាងភូមិសសេ្ និងបបជាសសេ្ និងមានេិន្ន័យចបមុរះ និងេិន្ន័យ 

ថែលអាចរ្្វើកា�្ន្យល់បាន ជាងេិន្ន័យថែលអាចរ្្វើជាតំណាង និងអាចរាប់ចំនួនបាន។ េណៈរ្ល

ថែលេិន្ន័យថបបប�ិមាណថែលមានកំណត់ និងថែលបបមូលបានេបមាប់កា�េិក្សារនរះ អាចយករៅ 

របបៀបរ្ៀបជាមួយេបមង់រផ្េងៗននកា�ថែទាំជំនួេ ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងេំណាកននកា�េិក្សារនរះ 

េិន្ន័យទាំងរនរះ មិនអាចរ្្វើជាតំណាងននបបរភេរផ្េងៗននេបមង់ថែទាំកុមា�រៅក្ពុងរាជធានីរេត្ 

នីមួយៗបានរនារះរេ។

 លទ្ធភាពក្នុងការកំណត់ជាទូសៅ៖ រោយស�កា�េិក្សាមានកបមតិបតរឹមថតរាជធានីរេត្ “រគាលរៅ” 

ទាំង៥ រយើងមិនអាចទាញកា�េន្ិោ្្ន អំ្ ីកា�អនុវត្កា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងរេត្ ២០រផ្េងរេៀតរនារះរេ 

ឬ កំណត់ថារនរះគឺជាកា�អនុវត្េូរៅរៅថ្្ាក់ជាតិរនារះរេ។ រោយស�កា�លំបាកថផ្កភូមិសសេ្ គំរហើញ 

ននកា�េិក្សាថែលេេួលបាន្ីកា�បបមូលេិន្ន័យរៅក្ពុងបបរេេមានលកខេណៈជាកា�េិក្សាបសវបជាវ 

មិនថមនមានលកខេណៈេុីជរបរៅ ឬលកខេណៈបបាកែបបជារនារះរេ។

 សពលសវលា និងកង្ះខាតធនធាន៖ រោយស�រ្លរវោអនុវត្កា�េិក្សាបសវបជាវរនរះមាន�យៈរ្លេលែ ី

�ួមទាំងមូលនិ្ិមានកបមិតេបមាប់រ្្វើកា�បបមូលេិន្ន័យរៅក្ពុងបបរេេផងរនារះរយើងមិនអាចបញ្ចចូល 

អ្កផ្ល់ចរមលែើយ/មណ្ឌលែ៏គួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណខ៍ា្្ំងនិងថែលមានកា�ោក់្ ័ន្ធមួយចំនួនរៅក្ពុងកា�េិក្សា

រនរះបានរនារះរេ។ អ្កបសវបជាវបានចំណាយជាម្្យមចំនួន៥នែ្រ ្្វើកា�រៅក្ពុងរាជធានីរេត្នីមួយៗ រហើយ 

រទារះជាេំបបរឹងថបបងចុរះរៅជួបអ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅក្ពុងេីកថនលែងោច់បេោល/ជនបេោ៉្ងណាក៏រោយ  

ក៏ភាគរបចើនននអ្កផ្ល់ចរមលែើយមានរៅេី�ួមរេត្ និងបេុកជំុវិញ។ ក្ពុងក�ណីេលែរះ អ្កផ្ល់ចរមលែើយមក្ីតំបន់ 

ោចប់េោលបតរូវបានអរញ្ជើញមកេមា្្េរៅេី�ួមរេត្ រហើយបនា្្ប់មកមានកា�រចញេទូាត់រសហ៊ុយ

រ ្្វើែំរណើ�ឲ្យ្ួកគាត់ថែមរេៀតផង។ រ ្្វើថបបរនរះអ្កបសវបជាវអាចជួបអ្កផ្លច់រមលែើយក្ពុងចំនួនែ៏របចើនជា

អតិប�មាតាមថែលអាចរ ្្វើបានរៅតាមលកខេណៈភូមិសសេ្ រ្លរវោ និង្នធានែ៏មានកបមិតទំាងរនរះ។

 ការចុះជួបជាមួយអ្ក្្ល់ចសម្ើយ៖ អ្កបសវបជាវអន្�ជាតិបាន្រឹងថផអែករលើអ្កបសវបជាវជាតិមួយ 

បកុមតូច �ួមទាំងកា�ិោល័យបបចាំបបរេេ�បេ់អង្គកា�យូនីរេហ្វផងថែ� រែើម្បីកំណត់អត្េញ្្ណ 

និងចូលជួបអ្កផ្ល់ចរមលែើយ និង មណ្ឌលថែលោក់្័ន្ធ (បេបជាមួយវិ្ីសសេ្ននកា�កំណត់េំណាក

េុកជាមុន)។ រទារះែូរច្រះកី្ វាេំខាន់ខំ្្ាងណាេ់ថែលបតរូវបញ្្ក់ថា កា�ចុរះជួបអ្កផ្ល់ចរមលែើយទំាងរនរះបតរូវ 

បានរ ្្វើតាម�យៈបណ្្ាញថែលមានបសប់ (ឧ. គរបមាង 3PC គរបមាងកា�ថែទំាកុមា�ក្ពុងបគរួស� ជាអាេិភា្ 

ចម្បង First ។ល។) និង តាម�យៈអ្កផ្ល់ រេវាថែទាំជំនួេជាផលែចូវកា�។ ជាលេ្ធផល វាហាកែ់ូចជាថា 

បេ្ិរស្ន៍ និងេេ្េនៈ�បេ់កុមា��ួមទំាងអ្កថែទំាកុមា�រៅក្ពុងកថនលែងថែទំាមិនផលែចូវកា� (ែូចជា កា�ថែទំារោយ 

គា្្នកា�ចូល�ួម្ី�ោ្្ភិបាលឬ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល) អាចយករ្្វើជាតំណាងបានបន្ិចបន្លួច 

រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ។ របរៅ្ីរនរះ ចំរោរះអ្កផ្ល់ចរមលែើយថែលបណា្្ញបានថណនាំ វាអាចថាេំណាក 

រនរះមាន “គុណភា្” េ្េ់ជាង (រោយស�អ្កទាំងរនារះេេួលបាននូវកា�គាំបេ និងកា�តាមោន) 
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ជាងកបមិតម្្យម។ រលើេ្ីរនរះ គួ�ឲ្យកត់េមា្្ល់ផងថែ�រនារះគឺថា រទារះបីជាមានកា�អនុម័តយល់ប្ម

ជាផលែចូវកា�្ី បកេួង េ.អ.យ និងអង្គកា�យូនីរេហ្វបបចាំបបរេេកម្ពុជាក៏រោយក៏មណ្ឌលថែទាំកុមា�េលែរះ 

និងតំណាងជាន់េ្េ់�ោ្្ភិបាលេលែរះមិនអាច ឬមិនមានបំណងចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះផងថែ�។

 ឧបេ័ ្្គទាក់ទងនរឹងភាសា៖ េណៈរ្លថែលអ្កបសវបជាវអន្�ជាតិរបបើបបាេ់អ្កបកថបបថែលមាន 

វិជា្្ជីវៈ េ្េ់រៅក្ពុងកា�បបមូលេិន្ន័យក្ពុងបបរេេក្ី វាអាចថា ឧបេ័គ្គថផ្កភាសអាចរ្្វើឲ្យមានកា� 

បាត់បង់្័ត៌មានជាក់ថេ្ង និងេំខាន់ៗេលែរះ �ួមទាំងចរមលែើយ�បេ់អ្កផ្ល់ចរមលែើយថែលមានន័យេុេគា្ ្

បន្ិចបន្លួចគួបផ្េំផង។

 ការរាយការណ៍៖ រែើម្បីឲ្យបានជាក់ថេ្ង និងរគា�្តាមបកមេីល្ម៌ និងថផអែករលើភេ្ពុតាង ភេ្ពុតាង 

ថែលថែលបបមូលបានថែលបង្្ញ្ីបញ្្/កង្វល់ោក់្័ន្ធជាមួយកិច្ចកា�ោ�កុមា� គឺថផអែករលើេិន្ន័យថែល 

បានរាយកា�ណ៍ជាជាងេិន្ន័យថែលបបមូលបានតាមកា�េរងកត។ រនរះវានារំៅ�កភា្មានកបមតិថែល

មិនអាចរចៀេផុតថែលថា េិន្ន័យថែលបានបបមូលអាចជាេិន្ន័យថែលរគរាយកា�ណ៍មិនបគប់បគាន់ ឬ 

បតរូវបានរគរាយកា�ណ៍រលើេហួេរហតុអំ្ីកា��ំរោភបោំន កា�មិនរអើរ្ើជាក់ថេ្ង និងកា�ប៉រះេង្គិចផលែចូវ 

អា�ម្មណ៍រផ្េងៗ។ ឧទាហ�ណ៍ កុមា�ជាជន�ងរបគារះ្ីកា��ំរោភបំោនអាចមានកា�អល់ឯកមិនចង់រាយកា�ណ៍ 

រោយមានកា�ភ័យខា្្ចថាជាប់ស្្កស្្មមិនលអែ ឬេេួល�ងកា�បាក់ស្្�តីរ�ើងវិញ ចំថណកជនរល្មើេ

អាចមានកា�អល់ឯកមិនរាយកា�ណ៍អំ្ីកា�បបប រ្ឹត្�បេ់្ួករគរោយភ័យខ្្ាចមានកា�ោក់រទាេជារែើម។

 ការអនុវត្បតតីសកាណវិធាន (Triangulation)៖ អ្កបសវបជាវ�ថមងថតងចង់េម្្ាេទំាងកុមា� ក៏ែូចជា 

អ្កថែទំាកុមា�រៅក្ពុងកថនលែងថែទំានីមួយៗ។ រទារះែូរច្រះកី្ អ្កបសវបជាវមិនអាចរបបើបបាេ់អ្កេី៣ រែើម្បីជជីក 

េួ�អំ្ីបបវត្ិជីវិត�បេ់កុមា�មា្្ក់ៗ រោយរបបើបបាេ់សច់រ�ឿងថែលបាននិទានបបាប់្ីមនុេ្េ្ំរ្ញវ័យ/

អ្កថែទំា/ មសនី្ថែលោក់្ន័្ធក្ពុងក�ណី�បេ់្ួករគទំាងអេ់រនារះបានរេ។ សច់រ�ឿងផ្្ល់េលែលួន�បេ់កុមា� 

ទាក់េងនរឹង�របៀបថែល្ួករគបានមក�េ់រៅក្ពុងកថនលែងថែទំាជំនួេ អាចេេួល�ងឥេ្ធិ្ ល្ីភា្លរមអែៀង 

រចញមក្ីកា��ំលរឹករ�ឿងចាេ់រ�ើងវិញ ភា្លរមអែៀងរៅក្ពុងកា�រាយកា�ណ៍ និង/ឬ កា�យល់ែរឹងរៅមានកបមិត 

អំ្ីែំរណើ�កា�ននកា�រ ្្វើរេចក្ីេរបមចចិត្ និងតួអង្គថែលោក់្័ន្ធរផ្េងៗរេៀត។

ែំសណើរការពិនិតតាយស�ើងវិញ

បកុមបបរឹក្សារោបល់ខាងរបរៅមួយ បតរូវបានបរងកើតរ�ើងរោយអង្គកា�យូនីរេហ្វរៅកម្ពុជារែើម្បីជួយផ្ល់

រោបលប់ថន្ថមែលក់ា�េក្ិសារនរះ។ បកុមបបរឹក្សារោបលរ់នរះ�ួមមានេមាជិកជាអ្កជំនាញរៅក្ពុងវិេយ័

ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�ជាេូរៅ និងអ្កជំនាញមានកា�យល់ែរឹង ជា្ិរេេអំ្ីប�ិបេននបបរេេកម្ពុជា។ 

េមាជិកននបកុមរនរះ បានផ្ល់កា�ថណនំាែល់បកុមេីបបរឹក្សាក្ពុងកា�រ�ៀបចំវិ្ីសសេ្បសវបជាវ និងឧបក�ណ៍ 

បបមូលេិន្ន័យ ជួយ្ិនិត្យរ�ើងវិញនូវ�បាយកា�ណ៍េេ្េនាទានេបមាប់កា�េិក្សារនរះ និងផ្ល់រោបល់ 

បថន្ថមរេៀតរលើ�បាយកា�ណ៍្បងងននកា�េិក្សារនរះ។ កិច្ចបបជំុផ្ល់េុ្លភា្រៅរលើលេ្ធផលថែលបាន 

�ករ�ើញបតរូវបានរ�ៀបចំរ ្្វើរ�ើងរោយមានអ្កោក់្័ន្ធ និងអ្កចូល�ួមេំខាន់ៗរៅក្ពុងកា�េិក្សារែើម្បីផ្ល់ 

េុ្លភា្រៅរលើគំរហើញ និងអនុសេន៍ថែលបានរៅក្ពុង�បាយកា�ណរ៍នរះ។30  

30 កិច្ចបបជុំជាមួយអ្កោក់្ ័ន្ធបតរូវបានរ�ៀបចំរ្្វើរៅនែ្េី ៩ និងនែ្េី ១០ ថេកុម្ភៈ ឆ្្ំ ២០១៧។ របរៅ្ីបកមុផ្ល់បបរឹក្សាផ្ល់រោបល់ អង្គកា�យូនរីេហ្វកម្ពុជាបានបរងកើតនូវគណៈកម្មកា� 
 ែរឹកនាំកា�បសវបជាវ និងវាយតនមលែមួយ ថែលជាយន្កា�មួយរែើម្បីធានាថារាល់កា�េិក្សា កា�បសវបជាវ និងកា�វាយតនមលែរោយេីបបរឹក្សាថែលជួលរោយអង្គកា�យូនីរេហ្វឲ្យចុរះរ្្វើកា� 
 េិក្សាបសវបជាវ ្ តិជាបានបំរ្ញតាមលកខេេណ្ឌថែលមានថចងរៅក្ពុងនីតិវិ្ី�បេ់អង្គកា� �ួមទំាងរគា�្តាមបកបេីល្ម៌ និងកា�ង�បបតិបតិ្ និងបរច្ចករេេថែលោក់្័ន្ធរផ្េងរេៀត។ 
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បប្័ន្ធកា�ោ�កុមា� និងកា�ថែទាំជំនួេ 

៦
 េណៈរ្លថែលកា�េិក្សារនរះ មិនបតរូវបានរ�ៀបចំរ�ើងរែើម្បីរ ្្វើកា�វាយតនមលែលមអែតិ និងេីុជរបរៅអំ្ី 

បប្័ន្ធកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា វាមានស�ៈេំខាន់ខា្្ំងណាេ់ក្ពុងកា�បរងកើតកា�យល់ែរឹង 

អំ្ីេិែ្ឋភា្េលែរះននបប្័ន្ធរនរះ ថែលមានកា�ោក់្័ន្ធោ្៉ងរបចើនជាមួយនរឹងកា�ថែទាជំំនួេ។ ជា្ិរេេ�ែ្ឋ 

ទាំងឡាយតបមរូវឲ្យមានបប្័ន្ធកំណត់អត្េញ្្ណ វាយតនមលែ និងបញ្ជចូនកុមា�ែ៏�ឹងមាំមួយរែើម្បីធានាថា

កុមា�បតរូវបានេុកោក់ថតរៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេប៉ុរណាណ្រះ រៅរ្លថែលបគរួស�មិនអាចជួយគាំបេ 

និងកា�ោ�កុមា�បានរ្ញរលញ រហើយបបេិនរបើកុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេរហើយ  

កា�ថែទាំជំនួេរនរះបតរូវថតមានលកខេណៈេមបេប និងបេបតាមតបមរូវកា��បេ់កុមា�។

 ច្បាប់ និងរគាលនរោបាយ�បេ់បបរេេកម្ពុជាបានបញ្្ក់ោ្៉ងច្បាេ់ថា វាគឺជាកា�េេលួេុេបតរូវ 

�បេ់�ែ្ឋក្ពុងកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនចំរោរះអ្កផ្ល់រេវាថែទាំជំនួេ ប្មទាំងបតរួត្ិនិត្យជាបបចាំរៅរលើ

កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ ប្មទំាងរ ្្វើកា�េប់ស្្ត់ និងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�។ កា�េេួល 

េុេបតរូវទាំងរនរះមានថចងរៅក្ពុងបបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចរំោរះ

កុមា� ថែល�ំរលចនូវរេចកី្ថណនំាបបតិបតិ្រែើម្បីអនុវត្បេោ្្នអប្បប�មា េី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� 

រៅក្ពុង េហគមន៍។ បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (បកេួង េ.អ.យ) គឺជាេីភ្្ាក់ 

�ោ្្ភិបាលថែលមានកា�េេួលេុេបតរូវែ៏ចម្បងរនរះ ក្ពុងកា�កា�ោ�កុមា� ផ្ល់រេវាេង្គមកិច្ច និងកា� 

ថែទាំជំនួេចរំោរះកុមា�។ កា�េេួលេុេបតរូវេបមាប់កា�ង�បគប់បគង ក៏ជាបន្ពុក�បេ់អាជា្្្�មូលោ្្ន 

ឬ “បកុមបបរឹក្សា” ផងថែ�។ ខាងរបកាមគឺជាកា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់េីភា្្កង់��ោ្្ភិបាលនីមួយៗ។

ទតីភា្តាក់ងាររោ្តាភិបាលទទួលបន្នុកការងារដែទាំជំនួេចំសពាះកុមារ  

ថា្្ក់ជាតិ បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (បកេួង     

េ.អ.យ)៖ កា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់បកេួង មានថចងរៅក្ពុង 

បបកា� ១២ ននបបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ីេបមាប់អនុវត្រគាល 

នរោបាយេី្្ី កា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� និងមានបញ្ចចូល 

ទាំងកា�ង�បគប់បគង និងបតរួត្ិនិត្យតាមោន កា�អនុវត ្

រគាលនរោបាយច្បាប់ លិេិតបេោ្្នគតិយុត្ិ និងនីតិវិ្ី

ផលែចូវច្បាប់ោក់្័ន្ធជាមួយកា�អនុវត្រគាលនរោបាយេី្្ីកា� 

ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� កា��ក្សាបប្័ន្ធេិន្ន័យថា្្ក់ជាតិ 

េ្ី្ីកុមា�ថែលបតរូវកា�កា�ថែទាំ និងកា�េុកោក់កុមា� 

រៅរបរៅបគរួស� �ួមទាំងកា�ង�រលើកកម្េ់ កា�យល់ែរឹង 

ទាកេ់ងនរឹងកា�កា�ោ�កុមា�។ 

បកេួងមហានផ្ (មិនមានកា�េេួលេុេបតរូវរោយផ្្ល ់

រនារះរេ ថតបកុមបបរឹក្សាមានតួនាេីបតរួត្ិនិត្យ និងតាមោន)  
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ទតីភា្តាក់ងាររោ្តាភិបាលទទួលបន្នុកការងារដែទាំជំនួេចំសពាះកុមារ  

ថ្្ាក់រាជធានី/

រេត្

មនី្�េង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា (DoSVY)៖ 

កា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់មន្ី� មានថចងរៅក្ពុងបបកា� ១០នន 

បបកាេ េី្្ី នីតិវិ្ីេបមាប់អនុវត្រគាលនរោបាយ េី្្ីកា� 

ថែទាំ ជំនួេចំរោរះកុមា�និងមានបញ្ចចូលភា�កិច្ចរ្្វើថផនកា� 

អចិនសន្យ៍េបមាប់កុមា�ទាំងអេ់រៅក្ពុងរាជធានីរេត្ ផ្ល់

កា�គាំបេនិងតបមង់េិេកា�ង��បេ់ បុគ្គលិក កា�ិោល័យ 

េង្គមកិច្ច ្ បងកី្នធាន រែើម្បី្ បងរឹងកា�ថែទាំ តាមបគរួស� 

រ្្វើកា�បបមូលេិន្ន័យ និងតាមោនកា�អនុវត្បេោ្្ន 

អប្បប�មា។  

គណៈកមា្្្ិកា�្ិរបគារះរោបល់កិច្ចកា�សេ្ី និងកុមា� 

(គកេក) (បកុមបបរឹក្សារេត្)៖ កា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់បកុម 

បបរឹក្សារនរះ មានថចងរៅក្ពុងបបកា� ១១ ននបបកាេ េី្្ីនីតិវិ្ី 

េបមាប់អនុវត្រគាលនរោបាយ េី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះ 

កុមា� និងមាន បញ្ចចូលកា�េហកា�ជាមួយមន្ី�េង្គមកិច្ច 

និងកា�ិោល័យ បកុង/បេុក/េណ្ឌ និង គកេក រែើម្បីរ្្វើ 

ថផនកា� និងតេូ៊មតិឲ្យមានកា�ផ្ល់រេវាថែលចំាបាច់ចំរោរះ 

កុមា� និងបគរួស� និងរែើម្បីជួយមនី្�េង្គមកិច្ចឲ្យអាចអនុវត្ 

បាននូវភា�កិច្ចថែលមានថចងរៅក្ពុងបបកា� ១០។ 

ថា្្កប់កងុ/ 

បេុក/េណ្ឌ

 

កា�ិោល័យេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា  

(OSVY)៖ កា�េេួលេុេបតរូវ �បេ់កា�ិោល័យរនរះ មានថចងរៅ 

ក្ពុងបបកា� ៨ ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ អីនុវត្រគាលនរោបាយ 

េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� និងមានបញ្ចចូលកា�ផ្ល ់

កា�គំាបេ កា�បណ្តរះបណ្្ាល និងកា�ថណនំាបរច្ចករេេែល់ 

គកនក រោយេហកា�ជាមួយ គកេក និងរ ្្វើកា�បគប់បគង 

រោយផ្្ល់ នូវក�ណី ថែលមិនបគបែណ្ប់រោយបកុមបបរឹក្សា 

�ំុ មានជាអាេិ៍ កុមា�េ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា រោយសច់ញាតិ 

ឬរោយ ឪ្ុកម្្ាយ ្ ម៌ កុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងមណ្ឌល  

និង កុមា� បតរូវកា�នូវកា�រ្្វើថផនកា�អចិនសន្យ៍។ 

គណៈកមា្្្ិកា�្ិរបគារះរោបល់កិច្ចកា�សេ្ី និងកុមា� 

(គកេក) (បកុមបបរឹក្សាថ្្ាក់បេុក)៖ កា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់ 

បកុមបបរឹក្សារនរះ មានថចងរៅក្ពុងបបកា� ៣ បបកា� ៦ និង បបកា� 

៩ ននបបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ី េបមាប់អនុវត្រគាលនរោបាយ 

េី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� រោយមានបញ្ចចូលកា�កំណត់ 

អត្េញ្្ណ និង កា� បា៉្ន់បបមាណកុមា� និងបគរួស�ថែល

ជួបបបេរះស្្នភា្ហានិភ័យថែល គកនក មិនអាចមាន 

េមត្ថភា្ជួយបាន។  

ថា្្ក់�ុំ/

េង្្ត់

 

មិនមាន បកុមបបរឹក្សា�ំុ គណៈកម្្ា្ិកា�េុេុមាលភា្កុមា� មានកា� 

េេួលេុេបតរូវ ចំរោរះកា�អនុវត្ភា�កិច្ច ថែលបានបបគល់ 

ឲ្យ្ីបកេួង អេយ បេប តាមបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ី េបមាប់ 

អនុវត្រគាលនរោបាយ េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�។ 

បកមុបបរឹក្សារនរះ ក៏មានភា�កិច្ចចុរះេួ�េុេេុកខេកុមា� ឬបគរួស� 

ថែលជួបបបេរះ កា�លំបាក ថែលអាចបណ្្ាលឲ្យបគរួស�របារះ

បង់កុមា�រចាល និងេេួលេុេបតរូវ ក្ពុងកា�របើកេំណុំរ�ឿង 

�បេ់បគរួស� ឬកុមា�តាមកា� ចាំបាច់ (បបកា� ៦)។ ភា�កិច្ច 

រផ្េងរេៀតមានថចងរៅក្ពុងបបកា� ៧។ 

 កា�េិក្សារនរះ �ួមមានកា�បបមូលេិន្ន័យថបបគុណភា្្ីតួអង្គកា�ោ�កុមា�េំខាន់ៗរៅថា្្ក់�ុំ 

បេុក រាជធានីរេត្ និងថា្្ក់ជាតិ។ កា�េមា្្េទាំងរនរះ មានរគាលបំណងបរងកើតកា�យល់ែរឹងអំ្ ីប�ិបេ 

ននកិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា និងតបមរូវកា�េបមាប់កា�ផ្ល់រេវាថែទំាជំនួេ ក៏ែូចជាតួនាេី�បេ់ 

អាជា្្្��ោ្្ភិបាលថែលោក់្័ន្ធ ទាក់េងនរឹងកា�ថែទាំជំនួេទាំងរៅក្ពុងរគាលនរោបាយ និងរៅក្ពុង 

កា�អនុវត្។ ថផ្ករនរះ នរឹង្ិនិត្យរមើលជា្ិរេេ៖ ែំរណើ�កា�ននកា�កំណត់អត្េញ្្ណក�ណីកា�ោ�កុមា� 

និងកា�បញ្ជចូនកុមា�រៅ�ករេវាេមបេប (�មួមានកា�ថែទាជំំនួេ) កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម និងកា�ជួបជំុ 

បគរួស�រ�ើងវញិ ប្មទាងំកា�ផ្លក់ា�គាបំេែលប់គរួស�។ កា�បតរួត្ិនិត្យរៅរលើរេវាថែទាជំំនួេ និងកា� 

បតរួត្ិនិត្យរៅរលើកា�រ�ៀបចំថែទំាកុមា� មិនបតរូវបានរលើករ�ើងរៅក្ពុងថផ្ករនរះរេ រោយស�បញ្្ទំាងរនរះ

បតរូវបានបគបែណ្ប់រៅក្ពុងថផ្កេ្ី្ី “បបវត្ិននកា�ថែទាំ” េបមាប់បបរភេនីមួយៗននកា�ថែទាំ។
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ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការបញ្លូនកុមារ 

 ែូចបានបង្្ញរៅក្ពុងបបវត្ិននកា�ថែទាំខាងរបកាម កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេរៅ 

បគប់េបមង់ទំាងអេ់ននកា�ថែទំា និងជា្ិរេេ កា�ថែទំាតាមវត្អារាម និងកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ�ថមង 

ថតងបតរូវរ្្វើរ�ើងក្ពុងលកខេណៈមិនផលែចូវកា� ថែលជាេូរៅ បតរូវបានរ�ៀបចំរោយបគរួស� និងអ្កផ្ល់កា�ថែទាំ 

រោយមិនមានកា�ចូល�ួម្ីស្្ប័ន�បេ់�ោ្្ភិបាលរនារះរ�ើយ។

 រោងតាមបបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ី អនុវត្រគាលនរោបាយ េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាម        
េហគមន៍ (បបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ី) បកុមបបរឹក្សា�ុំ/េង្្ត់មានកា�េេួលេុេបតរូវចម្បងក្ពុងកា�កំណត់ 

អត្េញ្្ណ និងរ ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណកុមា�ងយ�ងរបគារះ និងបគរួស� បរងកើតថផនកា�េបមាប់េេួលរេវា

ែ៏ចំាបាច់ តាមោនវឌ្ឍនភា្�បេ់បគរួស�រែើម្បី�ក្សាកុមា�រៅក្ពុងបគរួស� និងរ ្្វើរេចកី្េរបមចចិត្អំ្ីកា� 

េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេជាមួយសច់ញាតិរៅក្ពុង�ំុថតមួយ (រទារះបីមិនមានកំណត់�យៈរ្ល 

ែ៏ជាក់ោក់េបមាប់កា�តាមោនវឌ្ឍនភា្រនរះក្ី)។ ចំនុចរនរះរ្្វើឲ្យអាជា្្្��ុំ និងជា្ិរេេ គកនក 

ក្្ាយជាចំនុចេំនាក់េំនងែំបូងរគបងអែេ់រៅរ្លបគរួស�មួយបតរូវកា�កា�ជួយគំាបេ ឬកុមា�អាចបតរូវកា�កា� 

េុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ។ រៅរ្លថែលកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេមានកា�ោក់្័ន្ធ 

ជាមួយកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ថែលមិនថមនរោយសច់ញាតិឬោក់្័ន្ធជាមួយកា�េុកោក់កុមា� 

រៅក្ពុងមណ្ឌល ឬក�ណីែ៏លំបាកជា្ិរេេមួយ កា�ិោល័យ េ.អ.យ បតរូវចូល�ួមរៅក្ពុងែំរណើ�កា�រនរះ។ 

កា�ិោល័យ េ.អ.យ រនរះក៏េេួលបន្ពុកចំរោរះកា�បគប់បគងក�ណី ថែលមិនេ្ថិតរបកាម�ុំ (គកនក 

និងបតរូវេហកា�ជាមួយ គកនក រែើម្បីផ្ល់រេវារលើកកម្េ់កា�ថែ�ក្សាបគរួស�។

 ទំាងអ្កផ្ល់រេវាមិនថមន�ោ្្ភិបាល ទំាងតំណាងកា�ិោល័យ េ.អ.យ ថែលបានេម្្ាេេបមាប់ 

កា�េិក្សារនរះ បានរាយកា�ណ៍អំ្ីកា�េេួលកា�បញ្ជចូនកុមា�្ីអាជា្្្��ុំ រៅរ្ល្ួករគបានកំណត់ 

អត្េញ្្ណកុមា�បតរូវកា�កា�ថែទាំ ឬបតរូវកា�កា�កា�ោ�។ រលើេ្ីរនរះតំណាង គកនក និងបុគ្គលិក    

េង្គមកិច្ចបេុក ថែលបានេមា្្េេបមាប់កា�េិក្សារនរះបានរ�ៀបរាប់កា�រេលែើយតបចំរោរះក�ណីថែល 

ោក់្័ន្ធជាមួយកុមា�បតរូវកា�កា�ថែទាំ និង កុមា�ថែលេេួល�ងរបគារះ្ីអំរ្ើ�ំរោភបំោន រោយរ្្វើកា� 

េបមបេបមរួលកា�រ�ៀបចំឲ្យមានកា�ថែទារំោយសច់ញាតិ បបេិនរបើចាំបាច់ និងរ ្្វើកា�បញ្ជចូនក�ណរីៅ

អាជា្្្�ថែលោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�ិោល័យ និងមន្ី� េ.អ.យ ថែលបន្្ាប់មក កា�ិោល័យ និងមន្ី�បតរូវ

រ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណ និងរ�ៀបចំឲ្យមានកា�េុកោក់កុមា�បន្រៅរៅរេៀត រៅរ្លថែលកា�ថែទាំរោយ 

សច់ញាតិមិនអាចរ្្វើបាន។

 រទារះបីេំនងជាមានកា�រកើនរ�ើងនូវកា�ចូល�ួម្ី គកនក កា�ិោល័យ េ.អ.យ និងមន្ី� េ.អ.យ 

រៅក្ពុងកា�រេលែើយតបចំរោរះក�ណីទាំងឡាយក៏រោយ ក៏មួយថផ្កននកា�រកើនរ�ើងរនរះេំនងរកើតរចញ្ី 

តបមរូវកា��បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលក្ពុងកា�េេួលបាន�បាយកា�ណ៍ប្៉ាន់បបមាណែ៏រ្ញរលញមួយ

្ី គកនក ឬ្ីកា�ិោល័យ េ.អ.យ មុន្ួករគអាចេេួលកុមា�មករៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់្ួករគ ឬរ ្្វើកា� 

េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេបាន។31

31 េូមអានបបកា� ១៥ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ។
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 រយើង្ិតជាបានជបមាបអាជ្្ា្�ថាបបេិនរបើែកហូតកុមា�្ីបគរួស��បេ់រគជាែំបូង បតរូវបបគល់ឲ្យរៅ 
ខាងបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចរៅក្ពុងេីតាំងរនារះរែើម្បីថេ្វង�កជំនួយនិងេហកា�ជាមួយអាជា្្្�មូលោ្្ន។  
រយើងបតរូវកា�ឲ្យមានកា�ចុរះហត្ថរលខារលើឯកស�ទំាងអេ់�ួមទំាងឲ្យមានកា�េេួលស្្ល់្ីរមភូមិ បបេិន 
របើមិនរ្្វើែូរចា្្រះរេអ្កអាចមានបញ្្រៅនែ្ណាមួយ។ រយើងបតរូវមានអ្វីៗទាំងអេ់រែើម្បីបញ្្ក់ថា 
មានកា�ឯកភា្យល់ប្មតាមផលែចូវច្បាប់។ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមក្ីបកេួង េ.អ.យ ក៏ប៉ុថន្្ួករគរ្្វើកា� 
រៅមូលោ្្ន...េញពុំថតងចូល�ួមជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចជានិច្ច។ ្ួករគបតរូវ្ិនិត្យរមើលថារយើងកំ្ុង 
រ ្្វើអ្វ ី្ីរបោរះកា�ង��បេ់រយើងវាេ្ថិតរៅរបកាមបកេួង។32

 េេ្េនៈ�បេ់អ្កផ្ល់ចរមលែើយេលែរះចំរោរះអរងកតរនរះគឺថារទារះបីជាមានលកខេេណ្ឌតបមរូវ្ីបបកាេេ្ី្ ី

នីតិវិ្ីក៏រោយក៏ គកនក និងកា�ិោល័យ េ.អ.យ រៅថតមិនរេលែើយតបរ្ញរលញចំរោរះក�ណីកា�ោ�

កុមា�។ ែូចបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមា្្ក់បាន្ន្យល់រោយចំៗថា៖“�ោ្្ភិបាលមិនផ្ល់រេវា 
េង្គមកិច្ច រនារះរេ។ បបេិនរបើរយើងចង់ឲ្យ្ួករគចុរះមករមើលបគរួស� រយើងបតរូវរចញរសហុ៊យនែលែរ ្្វើែំរណើ� 
�បេ់្ួករគ - រគាលនរោបាយ�បេ់្ួករគមិនបតរូវបានអនុវត្តាមរនារះរេ។ 33 ្ តិបបាកែណាេ់ តំណាង 

អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយចំនួនថែលបានេមា្្េេបមាប់កា�េិក្សារនរះ បានរាយកា�ណ៍ថា ្ ួករគ

តបមរូវឲ្យរចញរសហ៊ុយនែលែរ្្វើែំរណើ�អាហា�និងកា�ស្្ក់រៅេបមាប់បុគ្គលិកមន្ី�េ.អ.យ រែើម្បីធានានូវ

កា�ចូល�ួម�បេ់្ួករគរៅក្ពុងកា�ចុរះរៅរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណរនារះ។ វាមិនច្បាេ់ថាវាមានផលប៉រះោល់បុ៉ណាណ្ 

(បបេិនរបើមាន) រៅរលើឯករាជ្យភា្�បេ់បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច និងេលែរឹមស�នន�បាយកា�ណ៍ប្៉ាន់បបមាណ

�បេ់្ួករគរ�ើយ។

 េណៈរ្លថែលអ្កផ្លច់រមលែើយរ�ៀបរាប់អំ្ីកង្វរះខាតេមត្ថភា្�បេ�់ោ្ភិ្បាល ក្ពុងកា�រេលែើយតប

ចំរោរះក�ណីននកិច្ចកា�ោ�កុមា� លេ្ធផលននកា�បសវបជាវក៏បង្ញ្អំ្ីកង្វរះេមត្ថភា្ជារបចើនទាក់េង

នរឹងចំនួនបុគ្គលិក និងហិ�ញ្ញវត្ថពុ ក៏ែូចជា ចំរណរះែរឹង និងជំនាញ។ ឧទាហ�ណ៍រៅក្ពុងរេត្បាត់ែំបង  

តំណាងមនី្�េង្គមកិច្ចបានរាយកា�ណ៍ថាអាជា្្្��ុំមិនេូវែរឹងអំ្ ីលកខេេណ្ឌតបមរូវននច្បាប់ទាក់េងនរឹង

កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេរនរះ៖

 កា�យលែ់រឹង�បេបុ់គ្គលកិ�ុអំំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅមានកបមិតខំ្្ាងណាេ។់ ្ កួរគគួ�រចរះថតខាង 
បេរឹេ្ីននកា�េប់ស្្ត់កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល ថតជាក់ថេ្ង ្ួករគថប�ជាេបមបេបមរួលកា� 
េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលរៅវិញ។ ឧទាហ�ណ៍ ជាញរឹកញាប់េញពុបំានជួបរមភូមិថែលបានចុរះហត្ថរលខា 
រលើលិេិតបញ្ជចូនកុមា�រៅរេត្រផ្េងៗរៅ�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ រោយមិនបានគិតគូ�្ីកិច្ចកា�ោ� 
កុមា�រនារះរេ។ រនរះគឺជាបញ្្ជាក់ថេ្ង។ មុនឆ្្ំ ២០១៥ �ុំមិនបតរូវកា� កា�ឯកភា្យល់ប្ម្ីមន្ី�  
េ.អ.យ រនារះរ�ើយ មុននរឹងរ ្្វើកា�បញ្ជចូនកុមា� ក៏បុ៉ថន្ភាគរបចើន្ួកគាត់ រៅមិនែរឹងអំ្ីលកខេេណ្ឌតបមរូវ... 
ចំនុចរនរះ្ិតជាបតរូវកា�កា�បណ្តរះបណា្្លោ៉្ងរបចើនបថន្ថមរេៀតរែើម្បីេប់ស្្ត់ “កា�េុកោក់កុមា� 
រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំរោយមិនចាំបាច់”។34 

32 េម្្ាេជាបកុមជាមួយបបធាន និងម្្ាេ់ជំនួយ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលបានផ្ល់កា�ថែទំារ្លនែ្ និងរេវាគំាោ�បគរួស�រផ្េងរេៀត រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១២ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
33 េម្្ាេបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេ និងរេវាេមាហ�ណកម្ម រេត្កណា្្ល នែ្េី ១៣ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
34 េម្្ាេតំណាងមន្ី�េង្គមកិច្ច រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 មានការសេ្ើស�ើងឲតាយមានការសចញសេចក្តីដណនំាងាយៗ ដែលមានដចងអំពតីភារកិច្ច និងការទទួលខុេ 

បតរូវរបេ់សមភូមិ និងេមាជិក ្កនក សៅសពលដែលកុមារមា្តាក់បតរូវការកិច្ចការពារ សហើយសេចក្តីដណនាំ

សនះ្ួរបតរូវបាន ត្ាសព្ ត្ាសាយសៅទូទំាងបបសទេ រួមជាមួយការសរៀបចំកញ្ចប់បណ្តះបណ្ាតាល ការបណ្តះបណ្ាតាល 

ប្រូបសងាគតាល និងសបើកវ្្គបណ្តះបណា្តាលសៅតមបេុកនតីមួយៗ។ វ្្គបណ្តះបណា្តាលក៏្ួរមានតមបបព័ន្ធ 

អ៊ីនធឺដណត្ងដែរ។

សេវាោំបទប្រួសារ- ការបងា្តារការបដំបកកុមារពតីប្រួសារ 

 បបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ី ថចងថា គកនក បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចននកា�ិោល័យ េ.អ.យ និង គកេក បតរូវ

េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�េហកា�ជាមួយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល វត្អារាម និងមណ្ឌលសេនាែនេរេៀត 

រែើម្បីផ្ល់រេវាគំាបេែល់បគរួស� រែើម្បីបង្្�កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស� និងរលើកកម្េ់កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម។ 

របរៅ្ីកា�បរងកើត “ថផនកា�រេវា” និងរ ្្វើកា�េបមបេបមរួលកា�បញ្ជចូន�វាងកុមា� និងបគរួស� និងរេវាថែល

ោក់្័ន្ធកា�គាំបេរនរះគួ�ថតបញ្ចចូលកា�ចុរះតាមោនរែើម្បីរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណអំ្ីតបមរូវកា� និងវឌ្ឍនភា្ 

�បេ់បគរួស� ក៏ែូចជា ផ្ល់បបរឹក្សា និងរេវាេង្គមកិច្ចតាមកា�ចាំបាច់។

 រៅក្ពុងកា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង វាហាក់ែូចជាថាអាជ្្ា្��ោ្្ភិបាលបានផ្ល់កា�គំាបេតិចតួចខំ្្ាងណាេ់ 

រែើម្បីេប់ស្្ត់កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស� ឬរលើកកម្េ់កា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម។ ទាំងេមាជិក គកនក 

ទំាងបុគ្គលិកននកា�ិោល័យ េ.អ.យ តាមរេចកី្រាយកា�ណ៍ មិនបានផ្ល់កា�បបរឹក្សារោបល់ កា�រ�ៀបចំ 

ថផនកា�ក�ណី ឬផ្ល់កា�គាំបេថផ្កេមា្្�ៈអ្វីរនារះរេ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយបានរេលែើយរោយបេបគា្្ចំរោរះ 

បញ្្រនរះ រោយោក់បន្ពុករៅរលើកង្វរះរ្លរវោ កង្វរះែវិកា និងេមត្ថភា្។

 រយើងបតរូវកា�បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចជារបចើននាក់បថន្ថមរេៀត ោ៉្ងរហាចណាេ់មា្្ក់រេៀតេបមាប់ចុរះ 
តាមោន។ ក៏មានកា�ង�រ ្្វើរបចើនជាមួយអតីតយុេ្ធជន ែូរច្រះេញពុបំតរូវថបងថចករ្លរវោ�បេ់េញពុ�ំវាងកិច្ចកា� 
អតីតយុេ្ធជន និងកិច្ចកា�កុមា�។ 35

 រៅក្ពុងគណៈកម្្ា្ិកា��បេ់រយើងមិនមានអ្កជំនាញខាងបបរឹក្សារោបល់ ឬអ្កផ្ល់បបរឹក្សារោបល់ 
ថែលបានេេួលកា�បណ្តរះបណា្្លរនារះរេ...។ 36

 tគកនក មិនថែលផ្ល់អ្វែីល់កុមា�រនារះរ�ើយក្ពុងអំ�ពុងរ្លននកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម ក៏បុ៉ថន្រយើង 
បានជួយរ�ៀបចំឯកស�រែើម្បីធានាថាកុមា�្ិតជាបានរៅែល់នែសច់ញាតិនិងមិនមានបញ្្អ្វទំីាងអេ់។ 
ក៏ប៉ុថន្ោក់្័ន្ធជាមួយបបាក់ និងេមា្្�ៈ មិនមានរេ មិនមានទាល់ថតរសរះ។ គណៈកមា្្្ិកា��បេ់រយើង
មិនថែលមានមូលនិ្ិណារៅក្ពុងនែ ឬកា�គាំបេជាវត្ថពុអ្វីរនារះរេ។ 37

 ផ្ពុយរៅវិញ កា�ិោល័យ េ.អ.យ និង គកនក បតរូវបញ្ជចូនកុមា�រៅ�កអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែល 

មានរេវារៅវិញ។

35 េម្្ាេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបេកុ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
36 េម្្ាេតំណាង គកេក រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១៣ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
37 េម្្ាេតំណាង គកនក រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ២១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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ការបបងរួបបបងរួមប្រួសារ និងការសធ្ើេមាហរណកម្ម 

 លេ្ធផលននកា�បសវបជាវ បង្្ញថាមានក�ណីជារបចើនបច្ចពុប្បន្ថែលកំ្ុងបតរូវបានរោរះបសយរោយ 

អាជ្្ា្��ោ្្ភិបាល ជា្ិរេេ រោយបុគ្គលិកមនី្� និងកា�ិោល័យ េ.អ.យ គឺជាក�ណី�បេ់កុមា�ថែល 

ចាករចញ្ីមណ្ឌលថែទំារៅ�កកា�រ�ៀបចំថែទំាែ្មរីោយបគរួស�។ កា�េិតេំបបរឹងថបបងទំាងរនរះបានជួយែល់ 

�ោ្្ភិបាលក្ពុងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មបបកបរោយេុវត្ថភិា្នូវកុមា�ចំនួន ៣០% ្ កីា�ថែទំាតាមមណ្ឌល 

រៅ�កកា�ថែទាំរោយបគរួស�រៅឆ្្ំ ២០១៨ និងវាបេបរៅនរឹងកា�េេួលេុេបតរូវែូចមានថចងរៅក្ពុង 

បបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�។ រទារះែូរច្រះក្ី រោយស�    

កង្វរះ្នធានបុគ្គលិក កា�យកចិត្េុកោក់ចំរោរះកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� ថែលេ្ថិតរៅក្ពុង 

កា�ថែទាំ�ួចរហើយ អាចរារាំងេមត្ថភា្�បេ់�ោ្្ភិបាលក្ពុងកា�រេលែើយតបចំរោរះក�ណីកា�ោ�កុមា�ែ្មីៗ 

រៅរ្លថែលក�ណីរនរះរកើតរ�ើងរៅក្ពុងចំរណាមបកុមបបជា្ល�ែ្ឋេូរៅ។

 តាមបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក(រៅក្ពុងបេុកថែលអ្ករ្្វើកា�ង�) រតើបញ្្កង្វល់ចម្បងៗទាក់េងនរឹង
កិច្ចកា�ោ�កុមា� មានអ្វីេលែរះ?

 ចំរោរះកុមា�ងយ�ងរបគារះថែលបតរូវបានបញ្ជចូនរៅមណ្ឌលថែទាំ និងរបកាយមករ ្្វើេមាហ�ណកម្ម 
បត�ប់រៅេហគមន៍វញិ... រយើងេំរ ្្វើកា�ថេ្វង�កបគរួស�បរងកើត�បេ់្ កួរគ ឬបគរួស�្ម៌រែើម្បីជួយកុមា� 
និង រែើម្បីឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�។ បបេិនរបើបគរួស�ឯកភា្យល់ប្មេេួល្ួករគ រយើងនរឹងរ្្វើ 
េមាហ�ណកម្្ម កួរគ។ ចំរោរះញាតិេន្្ានញាតិ ឪ្ុកម្្ាយបរងកើត រយើងចុរះជាប់រ�ៀងរាល់ថេរែើម្បីធានា 
ថាកុមា�មិនអី និងរតើ្ួករគបតរូវកា�កិច្ចគាំបេអ្វីរេៀត។38

38   េម្្ាេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបេុក រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។

ការសធ្ើេមាហរណកម្មជាក់ដេ្ង 

 អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលរយើងបានចុរះជួបេបមាប់កា�េិក្សារនរះបានោក់រចញនូវវិ្ីសសេ្េុេៗគា្ ្

ក្ពុងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រៅឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ ឬរៅក្ពុងបគរួស�សច់ញាតិ។ េណៈថែលអង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលេលែរះអនុវត្នីតិវិ្ បីា៉ន់្បបមាណកា�េុកោក់កុមា�ជាមុនរោយបបុងបបយត្័ និងបានចុរះតាមោនជាប់�យៈរ្លយ�ូ 

(�ហូតែល់ ៣ឆ្្ំ) ក៏រោយ ក៏មានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលរផ្េងបានេុកោក់កុមា�ចូលរៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយបគរួស�

រោយមានកា�គិតគូ�្ិចា�ណាបន្ិចបន្លួចអំ្ីេមត្ថភា្�បេ់បគរួស�រនារះ ឬមានកា�គិតគូ�បន្ិចបន្លួចអំ្ីបញ្្ 

កិច្ចកា�ោ�កុមា�។

 ខាងរបកាមរនរះ គឺជាេបមង់េំែីរចញ្ីកា�េមា្្េជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចរៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំកុមា�ថែលវាបាន

បង្្ញោ្៉ងច្បាេ់្ី�របៀបថែលអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលបានតមកល់ឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�មុនកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

្ួករគចូលរៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេរោយបគរួស�៖   

 ែំរណើ�កា�ននកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម មាន ៣ែំណាក់កាល៖ មុនេមាហ�ណកម្ម េមាហ�ណកម្ម និងរបកាយ 
េមាហ�ណកម្ម។ េី ១ មុនកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម រយើងបតរូវរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណបគរួស� និងរ�ៀបចំថផនកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម។ 
រៅែំណាក់កាលននកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម បនា្្ប់្ីបានេុកោក់កុមា�ចូលរៅក្ពុងបគរួស��ួចរហើយ រយើងបតរូវចុរះរៅេួ� 
េុេេុកខេកុមា�ចំនួន ៣ែង។ បនា្្ប់មក រៅរបកាយកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម រយើងបតរូវចុរះ្ិនិត្យរមើល ២ ឬ ៣ែងរេៀត ក៏ប៉ថុន្
ចំនួនចុរះជួបរនរះវាអាបេ័យរលើថារតើបគរួស�រនារះមានស្្នភា្ែូចរម្ច។ ចំថណកេញពុំវិញ េញពុំគិតថា បបេិនរបើមានថផនកា� 
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39 េម្្ាេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច មណ្ឌលស្្ក់រៅេបមាប់ជន�ងរបគារះ្ីកា�ជួញែូ� រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
40 េម្្ាេឪ្ុកម្្ាយចិញ្ចរឹមថែលជាសច់ញាតិ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
41 េម្្ាេរក្មងបេីថែលបានរ ្្វើេមាហ�ណកម្ម និងម្្ាយ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។

រ្្វើេមាហ�ណកម្មែ៏ច្បាេ់ោេ់មួយ រៅរ្លរនារះវាមិនអីរេក្ពុងកា�កំណត់អាេិភា្ននកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្ម។ 
បបេិនរបើគ្្ានថផនកា� វាមិនថមនជាកា�លអែរនារះរេ។ វា្ិតជាេំខាន់ថែលបតរូវរមើលឲ្យហួេ្ីកា�គំាបេហិ�ញ្ញវត្ថពុេបមាប់បគរួស� 
និងបតរូវ្ិនិត្យរមើលផងថែ�អំ្ីលេ្ធភា្ននកា�ផ្ល់ជូនបគរួស�នូវកា�គាំបេផលែចូវចិត្ និងផលែចូវកាយ។ ឪ្ុកមា្្យបតរូវកា�ឱ្យមាន 
កា�របតៀមលកខេណៈមុនរ្លរ្្វើេមាហ�ណកម្ម របើ្ុំែូរចា្្រះរេ វានរឹង្ុំមានែំរណើ�កា�លអែរនារះរេ។39 

 ផ្ពុយរៅវិញ កា�េិក្សាបសវបជាវរនរះក៏បានបង្្ញឱ្យែរឹងផងថែ�ថា មានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល មួយចំនួនបានរ ្្វើ 

េមាហ�ណកម្មកុមា� “រទារះេ្ថតិក្ពុងតនមលែណាក៏រោយ” រោយមានកា�ប រ្ួយបា�ម្ភតិចតួចថារតើបគរួស�បរងកើត ឬបគរួស� 

ថែលជាសច់ញាតិ បានរបតៀមេលែលួន�ួចរាល់រែើម្បីផ្ល់កា�ថែទំា ឬ កុមា�នរឹងបបឈមរៅនរឹង អំរ ើ្�ំរោភបំោន ឬោ្៉ងណារ�ើយ។ 

ឧទាហ�ណ៍ មា្្យចិញ្ចរឹមជាសច់ញាត�ិបេ់កុមា� (មីង�បេ់កុមា�) ថែលបានេម្្ាេរៅក្ពុងរេត្បាត់ែំបង បានបបាប់ឲ្យ 

ែរឹងថាគ្្ានអ្កណាម្្ាក់បានចុរះមកអរងកតបេ្្យេម្បត្ិ ឬ្ិភាក្សាជាមួយបគរួស��បេ់គាត់មុនក្មលួយបបុេ�បេ់គាត់បានមក

�េ់រៅជាមួយគាត់រនារះរេ។ រៅរ្លថែលអ្កបសវបជាវរបកាយមកេួ�បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

ថែលេេួលបន្ពុកកា�េុកោក់កុមា�ថា រហតុអ្វមិីនមានកា�ចុរះរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណមុនមានកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងក�ណីរនរះ 

គាត់បាននិោយថា អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមិមានមូលនិ្ិចាំបាច់និងមិនមានេមត្ថភា្រែើម្បីចុរះរ្្វើកា�ង� 

ថបបរនារះរេ។40 វាមិនច្បាេ់ថារតើរៅក្ពុងក�ណីរនរះកុមា�បតរូវបាន្ិរបគារះរោបល់អំ្ីកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មថែ� 

ឬោ៉្ងណារ�ើយ មុនមានកា�េុកោក់្ួករគ។

 រៅក្ពុងក�ណីមួយរផ្េងរេៀត មានរក្មងបេីអាយុ ១៦ឆ្្ំមា្្ក់ ថែលបតរូវបានបងបបុេ�បេ់នាង�ំរោភរេ្េន្ថវៈ 

និងបានេបមាលកូនរៅក្ពុងកថនលែងស្្ក់រៅថែលបគប់បគងរោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលបតរូវបាន “រ្្វើេមាហ�ណកម្ម”

ចូលរៅក្ពុងបគរួស��បេ់នាង រោយមិនមានកា�បា៉្ន់បបមាណអំ្ីកា�េុកោក់ជាមុនរោយអង្គកា� ឬរោយបុគ្គលិកេង្គម

កិច្ច�បេ់�ោ្្ភិបាលរ�ើយ។ ក្ពុងក�ណីរនរះ នគ�បាលបគាន់ថត្រឹងថផអែករលើមា្្យ�បេ់រក្មងបេីរែើម្បីធានានូវេុវត្ថិភា្�បេ់

រក្មងបេី និងកូន�បេ់រក្មងបេីរនារះប៉ុរណាណ្រះ។ 

 នគ�បាលបានឱ្យេញពុេំន្យាថា មិនឲ្យរ�ឿងរនរះរកើតរ�ើងម្ងរេៀតរ�ើយ។ បន្្ាប់្ីកា�ចុរះេួ�េុេេុកខេរនរះមក ្ កួរគបាន 
ចរុះមក្ិនិត្យបេ្្យេម្បត្ិ និង្ិនិត្យរមើលថារតើកូនបបុេ�បេ់េញពុំ្ិតជាបានចាករចញរៅ�េ់រៅកថនលែងរផ្េងថែ�ឬរេ។ 

 រតើ្ កួរគមានថែលបសវបជាវ�កកូនបបុេ�បេ់អ្កថែ�ឬរេ?រេ!្ួករគមិនថែលរៅជួបវារនារះរេ។ េញពុបំបាប់្ួករគអំ្ីអ្វថីែល 
កូនបបុេ�បេ់េញពុំបានបបប្រឹត្ចំរោរះកូនបេី�បេ់េញពុំ។ ក៏ប៉ុថន្េញពុំក៏និោយផងថែ�ថា េញពុំមិនអាចោក់ោក្យបណ្រឹងបបឆំង 
នរឹងកូនបបុេ�បេ់េញពុរំនារះថែ�។ ែូរច្រះនគ�បាលក៏យល់ប្មថា វាជាកា�លអែថែលមិនប្រឹងកូន�បេ់េញពុ។ំ នគ�បាលបាននិោយថា 
អ្កមិនអាចោក់េំណុំរ�ឿងរនរះបបឆំងនរឹង “្មេលែលួនឯង” រនារះរេ។ 41
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 អ្កផ្ល់ចរមលែើយមួយចំនួនបានេំថែងអំ្ីកង្វល់ថាកា�ោក់េមាព្្ ្ី�ោ្្ភិបាលឲ្យរ ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

កុមា�ចូលរៅក្ពុងបគរួស�ក្ពុងក�ណីេលែរះអាចឲ្យកុមា�ជួបជុំជាមួយបគរួស�រ�ើងវិញ ថតេុេុមាលភា្�បេ់ 

បគរួស�រនារះរៅមានបញ្្រៅរ�ើយ ែូរច្រះកា�រ ្្វើថបបរនរះហាក់ែូចជាយកឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�រៅរ ្្វើ 

កា�បបែុយបបថាន៖ ែូចបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលម្្ាក់ថែលផ្ល់កា�គំាបេែល់កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

រៅរេត្ ប្រះេីហនុបាន្ន្យល់ែូរច្រះថា៖ 

 និោយរោយរស្្រះបតង់ឥ�ចូវរនរះរយើងកំ្ុងបបរឹងថបបងោ្៉ងលំបាក។ រយើងបានចាត់តំាងបុគ្គលិករយើង 
២នាក់ឲ្យរ ្្វើកា�រៅក្ពុងបកុមរ ្្វើេមាហ�ណកម្ម។ ្ កួរគរបតៀមេលែលួនជួយែល់ បកេួង េ.អ.យ ក្ពុងកា�ចាប់រផ្ើម 
ែំរណើ�កា�េមាហ�ណកម្មកុមា� ក៏ប៉ុថន្រៅរ្លរយើងនិោយអំ្ីកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មរយើងមិនបតរូវ 
និោយរបចើនរ្កអំ្ីប�ិមាណរនារះរេរយើងបតរូវនិោយអំ្ីគុណភា្។ រយើងមានកា�ប រ្ួយបា�ម្ភខំ្្ាងណាេ់ 
ថាបបេិនរបើរយើងជបមុញខា្្ំងរ្ក [ចុងបញ្ចប់កុមា�រនារះនរឹងជួប ហានិភ័យ]។ 

 ្ិតណាេ់ អ្កោក់្័ន្ធេំខាន់ៗរផ្េងរេៀតបានរាយកា�ណ៍ថា ជានិច្ចកាល វាមិនមានេុវត្ថភិា្ចំរោរះ 

កុមា�ក្ពុងកា�វិលបត�ប់រៅប�ិោកាេបគរួស��បេ់្ួករគវិញរនារះរេ រហើយរនរះវាបងកកា�បបឈមជា្ិរេេ 

រៅរ្លថែលមណ្ឌលថែទាំកុមា�បតរូវបិេទា្្�៖

 កា�បបឈមែ៏្ំមួយ ថែលរយើងកំ្ុងជួបបបេរះរៅក្ពុងអំ�ពុងរ្លរ្្វើកា�បគប់បគងក�ណី និងកា�រ ្្វើ  
េមាហ�ណកម្មកុមា�រនារះគឺកុមា�ថែលេេួល�ងអំរ្ើ�ំរោភបំោន។ កា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� 
នរឹងបរាជ័យ រោយស�ថតកា�របបើបបាេ់បំោនរបគឿងបេវឹង និងអំរ្ើហិង្សាក្ពុងបគរួស� ែូរច្រះរហើយ 
បានជារយើងបានចំណាយរ្លជារបចើនរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណបគរួស� និង រ្្វើកា�ផ្ល់បបរឹក្សាែល់បគរួស�។ 
រ្លេលែរះរយើងបតរូវយកកុមា�បត�ប់មកវិញ រហើយបញ្ជចូន្ួករគរៅវិញ រ្លេលែរះរយើងមានកា�លំបាក 
ជាមួយកុមា� ្ីរបោរះឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគចង់របបើបបាេ់កុមា�េបមាប់រគាលបំណងរផ្េងរេៀត។42 

 ែូរច្រះវាេំខាន់ខំ្្ាងណាេ់េបមាប់បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច និងអ្កែនេរេៀតថែលមានកា�ោក់្័ន្ធជាមួយ 

កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម បតរូវរចរះកំណត់អំ្ីក�ណីរបគារះថ្្ាក់ រោយកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស� 

េលែរះវាបងកនូវហានិភ័យ្ំរ្ក ឬរបគារះថា្្ក់្ំរ្កចំរោរះកុមា�។ មន្ី�ថែលេេួលបន្ពុកចំរោរះកា� កា�ោ� 

កុមា�ក៏បតរូវធានាថាកា�ោក់េមាព្្ ឲ្យបំរ្ញតាមរគាលរៅ និងកូតាមិនបតរូវរ ្្វើឲ្យេុេុមាលភា្�បេ់កុមា� 

ជួបនូវហានិភ័យ រហើយបតរូវធានាថារាល់កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មទំាងអេ់ជាកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម “បបកប 

រោយេុវត្ថិភា្” ផងថែ�។

42 េម្្ាេអង្គកា�យូនីរេហ្វ រាជធានីភំ្រ្ញ នែ្េី ១២ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។ 
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 ថផ្កនន�បាយកា�ណ៍រនរះ ្ន្យល់អំ្ីកមា្្ំងជបមុញែ៏េំខាន់ថែលមានឥេ្ធិ្លរៅរលើកា�េុកោក់ 

កុមា�កម្ពុជារៅក្ពុងេបមង់រផ្េងៗននកា�ថែទាំជំនួេ។ េណៈរ្លថែលកា�េិក្សាមិនបតរូវបានរ�ៀបចំរែើម្បី

បបមូលេិន្ន័យែ៏�ឹងមំា ឬេិន្ន័យជាតំណាងអំ្ីរហតុផលថែលរ ្្វើឱ្យកុមា�បតរូវរគេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទំា 

កា�េិក្សារនរះ្ិតជាបានរ ្្វើកា�បបមូលេិន្ន័យថបបគុណភា្េីុជរបរៅទាក់េងនរឹងកត្្ា�ុញបចាន និងកត្្ា 

អូេទាញថែលមានឥេ្ធិ្លរៅរលើកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ្ិតបបាកែថមន។

 ភាគរបចើនននកុមា� �ួមទាំងអ្កថែទាំ�បេ់កុមា�ថែលចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបានរលើករ�ើងថា 

ភា្បកីបក គឺជារហតុផលែ៏េំខាន់េបមាប់�ុញបចានកុមា�ឲ្យធា្្ក់ចូលរៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយអ្កែនេ។        

របើរទារះបីជា ភា្បកីបកគឺជាបញ្្មួយោ្៉ងច្បាេ់ចំរោរះបគរួស�មួយចំនួន្ំរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាក៏រោយ 

ប៉ុថន្ កា�រេ៊ីបអរងកតបថន្ថមរេៀតរៅក្ពុងក�ណីែ៏ជាក់ោក់េលែរះ បានបង្្ញថា វាមានកតា្្រផ្េងរេៀត 

ថែលមានឥេ្ធិ្ លខំ្្ាងរៅរលើកា�េរបមចចិត្បបគល់កុមា�រៅឲ្យរគថែទំាជំនួេ។ អាបេ័យរោយមានកា� 

មាក់ងយ ោក់្័ន្ធនរឹងកុមា�ថែលមានបបភ្្ីបគរួស�ថែលមានបបវត្ិរបបើហិង្សា មានបបវត្ិ�ំរោភបំោន 

និងជរមា្្រះបគរួស�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា�ួមទាំងកតា្្វប្ប្ម៌ចាក់របេរះែ៏�ឹងមាំែូចជាខា្្ចបាក់មុេមាត់ 

“ភា្បកីបក” អាចបគាន់ថតជាអ្វ ីថែលរគរបបើរែើម្បីរផ្�កុមា�រៅ�េ់រៅជាមួយអ្ករផ្េងថតបុ៉រណាណរ្ះ េណៈរ្ល 

ថែលបុគ្គលរនារះេំបរញ្ជៀេមិនបរងហើប្ីមូលរហតុឫេគល់ែ៏្ិតបបាកែ។43 កុមា�មួយចំនួនថែលបានបញ្ចចូល 

រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ េុេ្ធថតធ្្ាប់េេួល�ងកា��ំរោភបំោន ឬ មិនរអើរ ើ្្ ន់្្្� រហើយរមើលរៅ្ួករគែូចជា 

បានេេួល�ងអំរ ើ្ហិង្សារលើរាងកាយផលែចូវរភេ ឬផលែចូវចិត្។ កុមា�ែនេរេៀតបតរូវបានឪ្ុកម្្ាយរបារះបង់រចាល 

ឬបែិរេ្ ជា្ិរេេ ឪ្ុក ឬមា្្យថែលបានរ�ៀបកា�ជាមួយនែគូែ្មី។ កុមា�េលែរះបតរូវបានរគយករៅថែទាំ

ជំនួេ ្ ីរបោរះឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគបានរ ្្វើចំណាកបេុក រហើយមិនបានយកកូនរៅតាម។ រហើយរទារះ

អ្ករផ្េងរេៀតមានឪ្ុកមា្្យ�េ់រៅជួបជុំ ថតឪ្ុកមា្្យរនារះថប�ជារេ្របគឿងបេវឹង ឬរបបើបបាេ ់

របគឿងរញៀន ែូរច្រះ្ួករគមិនអាចរមើលថែទំាកូន�បេ់្ួករគបានរនារះរេ។ ជាចុងរបកាយ កុមា�រផ្េងរេៀត 

បតរូវបានេុកោក់ រោយស�ថតលកខេេណ្ឌេម្្ា�ៈ និង កា�អប់�ំ ថែលអាចផ្ល់ជូនែល់្ កួរគបានរៅឯផ្រះ  

មានកបមិតតិចតួចខំ្្ាងរ្ក រហើយវត្អារាម អរន្វាេិកោ្្ន ឬមណ្ឌលថែទំាកុមា� បតរូវបានរគរមើលរ�ើញថា 

ជាកថនលែងផ្ល់ឱកាេរ�ៀនេូបតបានកាន់ថតរបចើនែល់កុមា�។

 រគបបថហលជាអាចនិោយឲ្យកាន់ថតេុបកិតជាងរនរះថា កុមា�ភាគរបចើនបានធ្្ាក់េលែលួនរៅ�េ់រៅក្ពុង 

កា�ថែទំាជំនួេរោយស�ថតមូលរហតុថែលមានេំនាក់េំនងគ្្ារៅវិញរៅមកមួយចំនួន។ មូលរហតុទំាងរនារះ 

អាចមានែូចជាបញ្្រេែ្ឋកិច្ច បញ្្បគរួស� កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស� ជមឺ្ និងម�ណភា្�បេ់ឪ្ុក/ម្្ាយ 

 ថែលទំាងអេ់រនរះេុេ្ធថតបាន�ួមចំថណកែល់កា��ុញបចានកុមា�ចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ។ របរៅ្ីរនរះ 

វាមានកត្្ាទាក់េងនរឹងបបន្ណីរៅក្ពុងេង្គមថេ្ម� ថែលជីែូនជីតាមានភា�ៈរមើលថែទំារៅ�បេ់េលែលួន រហើយ 

ក៏កតា្្ោក់្័ន្ធជាមួយឪ្ុកមា្្យចុងថែល្ួករគមានកា�អល់ថអកក្ពុងកា�រមើលថែទាំកូនចុងផងថែ�។

43 គួ�កត់េម្្ាល់ថា រយើងមិនែរឹងច្បាេ់ោេ់ថាកុមា�្ិតជាបានែរឹងរបចើនបុ៉ណាណអំ្្ីមូលរហតុថែល្ួករគបតរូវបានេេួលយកមក�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ ជា្ិរេេ កុមា�ថែលបានចូលមក 
 �េ់រៅរបកាមកា�ថែទំាជំនួេចាប់តំាង្ីវ័យតូច។ រលើេ្ីរនរះ រយើងក៏មិនអាចែរឹងថារតើកុមា�មានអា�ម្មណ៍ខ្្ាេ់រអៀនកបមិតបុ៉ណាណអំ្្ីកាលៈរេេៈ ឬកា�ភ័យខ្្ាច�បេ់្ួករគចំរោរះ 
 េហគមន៍ បបេិនរបើមូលរហតុ្ិតបបាកែបតរូវបានរគែរឹង ជា្ិរេេ អ្កថែលេេួល�ងកា�បំោនផលែចូវកាយ និងផលែចូវរភេ។ ែូចគ្្ារនរះផងថែ� រយើងមិនែរឹងថារតើអ្កថែទំា្ិតជាបានបបាប់រយើង 
 រោយរស្្រះអំ្ីមូលរហតុ្ិតបបាកែទាក់េងនរឹងមូលរហតុថែលកុមា�ចូលមក�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់្ួករគ ឬមួយ្ួករគមានបំណង�ក្សារេចកី្នែលែែ្ចូ� និងឯកជនភា្�បេ់កុមា� ជា្ិរេេ  
 រតើនរឹងមានអ្វរីកើតរ�ើង បបេិនរបើកុមា�បានស្្ប់ឮនូវអ្វថីែលរយើងកំ្ុងសកេួ�។ 

កត្្ា�ុញបចាន និងកត្្ាអូេទាញថែល 
បរ៉ះោល់ែល់កា�ថែទាំជំនួេ 

៧
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ភាពបកតីបក

 ែូចបានរលើក្ីខាងរែើម ភា្បកីបកគឺជាមូលរហតុចម្បងថែលបានរលើករ�ើងរោយអ្កថែទាំកុមា�

រៅក្ពុងរាជធានីរេត្ទំាងអេ់ និង រៅក្ពុងេបមង់ននកា�ថែទំារផ្េងៗគ្្ា បុ៉ថន្របើរទារះជាែូរច្រះកី្ កា�របបើបបាេ់ 

ោក្យ “បកីបក” រនរះ មានភា្េូលេូំោយ និងរបបើបបាេ់រែើម្បោីក់បាងំបញ្្ហ�ិញ្ញវត្ថពុជារបចើន ្ អ្ីកថែល

មិនមានមរ្្យាបាយរែើម្បីគាំបេកូន�បេ់េលែលួន �ហូតែល់អ្កថែលមិនចាត់េុកេលែលួនឯងថា មានមរ្្យាបាយ 

ហិ�ញ្ញវត្ថពុបគប់បគាន់រែើម្បីផ្ល់កា�គំាបេថែល្ួករគចង់ឲ្យកូន�បេ់្ួករគេេួលបាន។ ចំរោរះបគរួស�កម្ពុជា 

េលែរះកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ គឺជាវិ្ីរោរះបសយបញ្្មួយ រៅរ្លថែលបគរួស�មិនមាន

បបាក់បគប់បគាន់រែើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាហា�ែល់កូន េិញេរមលែៀកបំោក់ និងផ្ល់ជបមកែល់កូន។ ចំរោរះបគរួស� 

ថេ្ម�មួយចំនួន កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេគឺជាមរ្្យាបាយមួយក្ពុងកា�រ្្វើឲ្យកុមា�េេួល 

បាននូវកា�ថែទំាមួយថែលមានលកខេណៈបបកបរោយបេោ្្ន េេួលបានកា�អប់�ំរ�ៀនេូបត និងមានឱកាេ 

កា�ង� និងមុេ�ប� ថែលបគរួស�រនារះេលែលួនឯងមិនអាចផ្ល់ឲ្យបាន និង រែើម្បីឱ្យបគរួស�រនារះមានឱកាេរ្្វើ 

ចំណាកបេុករៅ�កកា�ង�រ្្វើេបមាបេ់លែលួនឯង។

 អ្កផ្ល់ចរមលែើយ បានរ�ៀបរាប់អំ្ីេេ្េនៈយល់រ�ើញែ៏ច្បាេ់ោេ់�បេ់េហគមន៍ជារបចើនថែល

ថាកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំកុមា� គឺជាជរបមើេែ៏លអែបំផុតេបមាប់កុមា�មក្ីបគរួស�បកីបក

រោយមិនគិតថារតើកុមា�រនារះមានបគរួស�ថែលចង់ឲ្យសច់ញាតិរមើលថែទំាជំនួេវិញរនារះរេ។ ែូចតំណាង 

មន្ី�េង្គមកិច្ចមា្្ក់រៅរេត្បាត់ែំបងបាន្ន្យល់ែូរច្រះថា៖

មណ្ឌលថែទាំកុមា� គឺជាជរបមើេេី ១ ក្ពុងចំរណាមបបជា្លែ្ឋ្ម្មតាថែលេញពុំបានជួបរៅរ្លេញពុំចុរះរៅ
េហគមន៍។ េញពុំគិតថារនរះរោយស�ថតអត្ថបបរោជន៍េមា្្�ៈថែលមណ្ឌលអាចផ្ល់ឲ្យ។ បបជា្ល�ែ្ឋ 
្ម្មតាមានគំនិតជាេូរៅថា “កូន�បេ់រយើងអាចមានជីវិតលអែបបរេើ�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ”។ វាមានកា� 
្ិបាកខំ្្ាងណាេ់ក្ពុងកា�អូេទាញ្ួកគាត់ឲ្យយល់ថា មណ្ឌលថែទំាកុមា�គួ�ថតជាជរបមើេចុងរបកាយ។44

ការអប់រំ

 របរៅ្ីកា�ផ្ល់ែំរណារះបសយថែទំាកុមា�េបមាប់បគរួស�បកីបក និងកា�ែករចញនូវបន្ពុកថផ្ករេែ្ឋកិច្ច 

ទាក់េងនរឹងកា�ថែទំាកុមា� រេវាថែទំាជំនួេ ជា្ិរេេ កា�ថែទំាតាមវត្អារាម កា�ថែទំាកុមា�តាមមណ្ឌល 

និងអរន្វាេិកោ្្នបតរូវបានរគរមើលរ�ើញថាជាមរ្្យាបាយមួយននកា�ផ្ល់ឱ្យកុមា�នូវកា�អប់�ំរ�ៀនេូបត

រោយឥតគិតនែលែ និងមានគុណភា្េ្េ់។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយបានរ�ៀបរាប់្ីបបតិកម្ម�បេ់្ួករគចំរោរះបប្័ន្ធ 

អប់�ំ�បេ់�ែ្ឋថែលមានគុណភា្មិនលអែរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាថា៖

 មូលរហតុេី ២  [ថែលេីបំផុត កុមា�បតរូវ�េ់រៅរបកាមកា�ថែទំាជំនួេ] គឺរែើម្បី្ួករគេេួលបានកា�អប់�ំ។ 
បគរួស�ទាំងអេ់បានចាត់េុកមណ្ឌលថែទាំែូចជាអរន្វាេិកោ្្ន ែូរច្រះ្ួករគរបបើបបាេ់មណ្ឌលែូចជា
សោរ�ៀនអរន្វាេិកោ្្ន។ ្ កួរគមានកា�រជឿជាក់រៅរលើកា�អប់�ំរ�ៀនេូបតរៅក្ពុងសោរ�ៀនរនារះរបចើន 
ជាងអ្វី ថែល្ួករគបានេេួល្ីសោរ�ៀន�បេ់�ោ្្ភិបាលរៅក្ពុងបេុករៅរេៀត។45

 មូលរហតុចម្បងថែលកុមា�មកេីរនរះ គឺរែើម្បីបានរ�ៀនេូបតែល់ម្្យមេិក្សា។ ឱកាេអប់�ំរ�ៀនេូបត 
ថបបរនរះមិនមានរៅក្ពុងភូមិកំរណើត�បេ់កុមា�រនារះរេ...។46

44 េម្្ាេតំណាងមនី្�េង្គមកិច្ច រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
45 េម្្ាេតំណាងអង្គកា� Community Care First តាម skype នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆំ្្ ២០១៦។
46 េម្្ាេប្រះេង្ឃ/អ្កថែទំារៅវត្ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។



43

 ែូចេេ្េនៈេី ២រនរះរលើករ�ើង េបមាប់បគរួស�ថែល�េ់រៅក្ពុងតំបន់ជនបេថែលកា�េេួលបាននូវ 

កា�អប់�ំរ�ៀនេូបតជា�ូបវ័ន្គឺជាបញ្្បបឈមេបមាប់្ួករគ រេវាថែទាំជំនួេអាចជួយេបមរួលែល់កា� 

េេួលបានកា�រ�ៀនេបូតេបមាប់កុមា�។ របើរទារះបីជារេវាថែទំាជំនួេមិនផ្ល់នូវកា�អប់�ំរ�ៀនេបូតរោយ

េលែលួនឯងក៏រោយ ក៏្ួករគជាញរឹកញាប់រចញនែលែេិក្សារ�ៀនេូបតបថន្ថម ឬរចញនែលែ “រ�ៀនកួ�” ថែលកុមា�មិនអាច 

េេួលបានរៅរ្ល្ួករគ�េ់រៅក្ពុងផ្រះជាមួយបគរួស� រហើយអ្កផ្ល់ចរមលែើយជារបចើនបានចាត់េុកថា 

ចំនុចរនរះមាន ស�ៈេំខាន់ខំ្្ាងណាេ់េបមាប់កុមា�េេួលបានភា្រជាគជ័យននកា�រ�ៀនេូបត�បេ់្ួករគ 

ែូចបបធានមណ្ឌលថែទាំមា្្ក់រៅក្ពុងរេត្កណា្្លបាន្ន្យល់ថា៖

 របើគា្្នកា�រ�ៀនកួ�បថន្ថមរេរនារះ គា្្នកុមា�ណាមា្្ក់រ�ៀនបាន្ូថករនារះរេ។ ្ួករគបតរូវរ�ៀន ២ែង! 
កា�េិក្សាមិនគិតនែលែ ថតរបើអ្កចង់បប�ងជាប់អ្កបតរូវរ�ៀនកួ�បថន្ថម។ េូម្បីឪ្ុកមា្្យកុមា�ក៏និោយ 
ែូរច្រះថែ�។ រ�ៀនកួ�បតរូវចំណាយ ៣០ែុោ្្ក្ពុង ១ថេ។ របើអ្កបញ្ជចូនកូនរៅផ្រះ ្ួករគមិនមានបបាក់ឲ្យកូន
រ�ៀនបថន្ថមរនារះរេ... រក្មងជារបចើន�បេ់រយើងរ�ៀនបាន្ិន្ពុេ្េ់រៅក្ពុងសោ្ីរបោរះមានកា�ជួយគំាបេែល់ 
កា�េិក្សា�បេ់្ួករគ។ រនារះគឺជាកា�បបឈមែ៏្ំ។ បបេិនរបើ្ កួរគវិលរៅបគរួស� រតើនរឹងមានអ្វរីកើតរ�ើង 
ចំរោរះកា�េិក្សា�បេ់្ួករគ?47

 កា�ចំណាយរលើកា�េិក្សាេបមាប់កុមា�ម្្ាក់ គឺជាបន្ពុកែ៏្ំចំរោរះឪ្ុកម្្ាយថែលមានបបាក់ចំណូលទាប 

ែូរច្រះកា�ផ្ល់កា�អប់�ំរៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា (របរៅ្ីកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ) គឺជាកមំ្្ាងជបមុញែ៏្ំមួយ 

ជា្ិរេេេបមាប់វត្អារាម និងមណ្ឌលថែទាំកុមា�។ រទារះបីជាច្បាប់ថចងថា កា�អប់�ំរៅសោ�ែ្ឋមិន 

គិតនែលែក៏រោយ ប៉ុថន្ អ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅ�ក្សាជំហ�ថា រៅក្ពុងកា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង បគរូបរបងៀនបានតបមរូវឲ្យ 

កុមា�ម្្ាក់ៗបង់បបាក់។ ជានិច្ចកាល មណ្ឌលថែទំាជំនួេមិនថមនបតរូវបង់បបាក់តាមកា�តបមរូវ�បេ់បគរូបរបងៀន 

រៅសោ�ែ្ឋថែលកុមា�ចូលរ�ៀនបុ៉រណាណរ្ះរេ ថត្ួករគក៏”បតរូវបង់នែលែរ�ៀនកួ� នែលែបគរូបរបងៀន និងេម្្ា�ៈេិក្សា 

ក៏ែូចជា កា�បន្រៅេិក្សារៅសកលវិេ្យាល័យ និងសោបណ្តរះបណ្លវិជា្្ជីវៈផងថែ�”។”48 

ការសធ្ើចំណាកបេុករបេ់ឪពុកមា្តាយ 

 លេ្ធផលរចញ្ីកា�េិក្សា បង្្ញថាជាញរឹកញាប់ថែលកុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ 

រនារះគឺរោយស�ឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគបានរ្្វើចំណាកបេុករៅ�កកា�ង�រ្្វើ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយបាន 

្ន្យលថ់ា កា�រ ្្វើចំណាកបេកុរែើម្បីបរងកើនរេែ្ឋកិច្ចបគរួស� (បរណ្្ារះអាេន្) មានកា�រកើនរ�ើងរៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជារោយស�មានតបមរូវកា�របចើនរ�ើងនន្លកម្មរថាក រៅក្ពុងតំបន់ឧេ្សាហកម្មក្ពុងបបរេេកម្ពុជា 

និងរៅក្ពុងបបរេេជិតខាង ជា្ិរេេ បបរេេនែ។

 រៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប កុមា�ថែលបតរូវបានរបារះបង់ គឺជាក�ណីេូរៅបំផុតមួយថែលបតរូវកា�នូវកា�ថែទំា 

ជំនួេ។ ្ កួរគរចញមក្ីបគរួស�ងយ�ងរបគារះ។ ឧទាហ�ណ ៍ឪ្ុកមា្យ្រ ្្វើចំណាកបេកុរៅបបរេេនែ 

រហើយបានេុកកូនរចាលរៅជាមួយបគរួស�សខាញាតិ។ រៅក្ពុងបគរួស�សខាញាតិ្ួករគេ្វរះភា្កក់ររ្្ៅ 

និងកា�ថែទាំ។ ្ួករគអាចេេួលបានកា�គាំបេ្ីេហគមន៍ ឬរៅវត្អារាម។49

47 េម្្ាេបបធាន មណ្ឌលថែទំា រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
48 កា��ក្សាកុមា�រៅផ្រះ៖ កា�វាយតនមលែតាមថបបគុណភា្អំ្ីកា�រេលែើយតបជាបបន្ណី�បេ់េហគមន៍ចំរោរះកុមា�បតរូវកា�កា�ថែទំាជំនួេ (អ្កនិ្ន្ធ និងអ្ករបារះ្ុម្ភផ្សាយមិនស្្ល់) ឆំ្្ ២០០៨។
49 េម្្ាេតំណាង គកេក (ថ្្ាក់រេត្) រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
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 បគរួស�ទាំងឡាយ មានេំរនា�របបើបបាេ់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ រៅរ្ល្ួករគរ ្្វើចំណាកបេុក 

ែូចជា េុកកូនឲ្យជីែូនជីតាជាអ្ករមើលថែ។ រទារះែូរច្រះក៏រោយវាបានបង្្ញឱ្យរ�ើញថាឪ្ុកមា្្យរ្្វើ 

ចំណាកបេុកយូ�រ្ក �ហូតែល់រាប់ឆំ្្ រហើយជីែូនជីតាកាន់ថតជរា មិនអាចរ ្្វើកា� និងមិនអាចរមើលកា�ថែទំា 

និងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ឲ្យរៅបានជា្ិរេេលុយកាក់េបមាប់កា�េិក្សារ�ៀនេូបត។  មានភេ្ពុតាង 

ថតបន្ិចបន្លួចប៉ុរណាណ្រះទាក់េងនរឹងឪ្ុកមា្្យបានរផញើបបាក់មកជួយគាំបេឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួកគាត់ ឬ 

សច់ញាតិថែលរមើលថែទំាកូន�បេ់គាត់។ ជាលេ្ធផល កា�ថែទំារោយសច់ញាតិអាចនរឹងមិនរ ្្វើរៅបាន 

ែូរច្រះជាចុងរបកាយបតរូវេុកោក់កុមា�រនារះរៅក្ពុងេបមង់ែនេរេៀតននកា�ថែទាជំំនួេ ជា្ិរេេ រៅរ្ល

ថែល�ែ្ឋមិនមានលេ្ធភា្ផ្ល់កា�គាំបេថផ្កហិ�ញ្ញវត្ថពុ។

មរណៈភាពប្រួសារ ឬការដបកបាក់ទំនាក់ទំនងប្រួសារ

 អ្កផ្ល់ចរមលែើយ បានរេលែើយថាកុមា�អាចចូលរៅ�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ រៅរ្លថែលឪ្ុកម្្ាយ 

�បេ់្ួករគថចកផលែចូវគា្្ ឬរោយស�េបមង់ណាមួយននកា�ថបកបាក់បគរួស�។ រនរះគឺជារ�ឿង្ិត ជា្ិរេេ 

ចំរោរះបគរួស�បកីបក ថែលឪ្ុក ឬ ម្្ាយ មិនអាចផ្ល់កា�គំាបេែល់កូន និងមានេមាព្្ រេែ្ឋកិច្ច រហើយបតរូវ 

បងខេំចិត្រៅ�កកា�ង�រ្្វើ៖ “មា្្យមា្្ក់មានកូន ២នាក់។ ប្ី�បេ់គាត់បានចាករចាលគាត់ រហើយគាត់បាន 
កា្យ្ជាសេ្ីរមមា៉្យ។ គាត់មិនអាចរ្្វើអ្វីបានរែើម្បរី ្្វើឲ្យជីវិត�បេ់គាត់បានបបរេើ�ជាងរនរះែូរច្រះមានថត 
គាត់បញ្ជចូនកូន�បេ់គាត់រៅអង្គកា�”។50  រៅក្ពុងក�ណីរផ្េងរេៀត រគបានរាយកា�ណ៍ថាកុមា�បតរូវេុកោក់ 

រៅក្ពុងកា�ថែទាជំំនួេ រោយស�្ួករគបតរូវបានបែិរេ្រោយឪ្ុក ឬម្្ាយចុង ឬរោយស�មានអំរ ើ្ 

�ំរោភបំោន កា�រ�ើេរអើង ឬ កា�រ ្្វើបាបរោយឪ្ុក ឬម្្ាយចុង៖ “េញពុមិំនេប្បាយចិត្ក្ពុងកា��េ់រៅជាមួយ 
ម្្ាយចុង�បេ់េញពុរំនារះរេ។ េញពុមិំនបានរៅរ�ៀន រហើយេញពុបំតរូវរៅរ ្្វើថបេ... េញពុមិំនចង់គិត្ីវារនារះរេ”។51 បបកា� 

ថែលគួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រនារះគឺ អ្កផ្ល់ចរមលែើយរលើករ�ើងថា កុមា�កបម�េ់រៅរបកាមកា�ថែទំា�បេ់ឪ្ុក 

មា្្យបរងកើត បនា្្ប់្ី្ួករគបានថចកផលែចូវគា្្ណាេ់។ បញ្្រនរះ អាចមួយថផ្កបណា្្ល្ីេមាព្្រេែ្ឋកិច្ច 

ថែលបបឈមរោយឪ្ុក ឬម្្ាយរនារះ បុ៉ថន្មួយថផ្ករេៀត វាក៏អាចេលែពុរះបញំ្្ង្ីកា�មាក់ងយកា�បែិរេ្ន៍ 

និង កា��ំរោភបំោនមករលើកូនចុងផងថែ� �ួមផ្េំជាមួយនិោមេង្គមថែលមិនេេួលយកកា�ថបកបាក់

បគរួស� ឬកា�ផ្ល់កា�ថែទាំ និងគាំបេែល់កុមា�ថែលមិនថមនជាកូនបរងកើត�បេ់េលែលួនផង។52

កុមារដែលមានអាកបតាបកិរោិសល្មើេ

 កា�ថែទាំជំនួេ ជា្ិរេេ កា�ថែទាំតាមវត្អារាម បតរូវបានរាយកា�ណ៍ថា បតរូវបានរគរបបើបបាេ់ជា

ែំរណារះបសយមួយេបមាប់កុមា�ថែលមានអាកប្បកិ�ិោ្ិបាក ឬអាកប្បកិ�ិោរល្មើេ៖ 

 មានរក្មងបបុេេលែរះរៅេីរនរះមិនថមនរោយស�ភា្បកីបក�បេ់បគរួស�រនារះរេ ថតរោយស�្ួករគ 
បបប្រឹត្មិនលអែ ្ួករគបចរ�ើេរបើេ ឬ មិនស្្ប់បង្្ប់។ ែូរច្រះរែើម្បីេប់ស្្ត់បញ្្រនរះមិនឲ្យវាកាន់ថត 
អាបកក់ ឪ្ុកមា្្យបានបញ្ជចូន្ួករគមកេីរនរះរោយមានរគាលបំណងថា្ួករគនរឹងបួេរ ្្វើជាប្រះេង្ឃ
រៅេីរនរះក្ពុងរ្លឆប់ៗខាងមុេ។53

50 េម្្ាេតំណាង គកនក រេត្កណ្្ាល នែ្េី១៤ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។ 
51 េម្្ាេរក្មងបបុេអាយុ ១៨ឆំ្្រៅសោរ�ៀនផ្ល់កា�ស្្ក់រៅ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។ 
52 “កា��ក្សាកុមា�រៅផ្រះ” កា�រេលែើយតបជាបបន្ណី�បេ់េហគមន៍ចំរោរះកុមា�បតរូវកា�កា�ថែទំាជំនួេរៅបបរេេកម្ពុជា ឆំ្្ ២០០៨ (របារះ្ុម្ភផ្សាយ មិនែរឹង) �បាយកា�ណ៍បង្្ញថា កុមា� 
 បានបាត់បង់ម្្ាយងយនរឹងបតរូវរគេុកោក់ជាងរគរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេជាងកុមា�ថែលបាត់បង់ឪ្ុក៖ ៧០%ននកុមា�ថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះគឺជាកុមា�កំបោម្្ាយ និង  
 ៣០%ជាកុមា�កំបោឪ្ុក។
53 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា��ងវត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
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រហើយែូចបុគ្គលិកមន្ី� េ.អ.យ មា្្ក់បានបបាប់អ្កបសវបជាវរយើងថា៖ 

 មានរក្មងបបុេមា្្ក់បតរូវបានេុកោក់រៅជាមួយជីែូនជីតា�បេ់គាត់ ថតរក្មងរនារះជារក្មងមិនស្្ប់ 
បង្្ប់ ែូរច្រះ វាមានកា�្ិបាកចំរោរះជីែូនជីតា និងចំរោរះ្ួករយើងក្ពុងនាមជាមសន្ីក្ពុងកា�រោរះបសយ 
បញ្្រនរះ... របកាយមកជីែូនជីតា�បេ់រក្មងរនារះបានរេ្ើឲ្យ្ួករយើងរៅថា្្ក់បេុក និងថា្្ក់រេត្ថា៖  
“េូមជួយ្ួករយើងផង្ីរបោរះរៅបបុេ�បេរ់យើងមិនរចរះស្្ប់ចាេ់េំុបបរៅរនារះរេ រហើយថែមទំាងលួច 
អីវ្៉ាន់�បេ់អ្កបេុករេៀតផង!”។ រយើងក៏បានែកហូតរក្មងរនារះរចញ្ីជីែូនជីតា�បេ់គាត់រហើយេុកោក់ 
ឱ្យ�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលរៅ...។54

កុមារបតរូវការការដែទាំ និងកិច្ចការពារពិសេេ

 ជាចុងរបកាយ លេ្ធផលននកា�េិក្សាបសវបជាវបង្្ញថា កុមា�ថែលចុងរបកាយបតរូវរៅ�េ់រៅក្ពុងកា� 

ថែទាំជំនួេគឺរោយស�្ួករគេេួល�ង ឬ ងយ�ងរបគារះ្ីអំរ្ើហិង្សា កា��ំរោភបំោន ឬកា�មិនរអើរ ើ្

រៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស��បេ់្ួករគ។ របើរទារះបីជាញរឹកញាប់ រនរះគឺជាកត្្ាមួយែ៏ចម្បងក៏រោយ អ្កថែទំា 

កុមា�ថែលរយើងបានេមា្្េេបមាប់កា�េិក្សារនរះ មិនេូវបានរលើកបញ្្រនរះជារហតុផលេបមាប់កា�

យកកុមា�រៅ�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេរនារះរេ។ វាហាក់ែូចជាថា ក្ពុងក�ណីេលែរះ កា��ំរោភបំោនមិនអាច 

�ករ�ើញ ឬមិនបតរូវបានរាយកា�ណ៍ ឬវាអាចថា មាន ឬមិនមានកា�ជូន្័ត៌មានែ៏រ្ញរលញែល់អ្កផ្ល់ 

កា�ថែទំាអំ្ីកា��ំរោភបំោនរនារះ។ កុមា�មួយចំនួនរៅក្ពុងកា�ថែទំាថែលរយើងបានេម្្ាេេបមាប់កា� 

េិក្សារនរះបានរ�ៀបរាប់ថា្ួករគបានេេួល�ងេបមង់រផ្េងៗននកា��ំរោភបំោន �ួមមាន អំរ ើ្�ំរោភបំោន 

ថែល្ួករគមិនបានរាយកា�ណ៍រៅអាជា្្្� ឬរៅអ្កថែទាំ៖ “គា្្នអ្កណាែរឹងអំ្ីបបវតិ្�បេ់េញពុំរនារះរេ។ 
្ួករគគិតថាេញពុមំកេីរនរះរែើម្បីេេួលបានកា�បណ្តរះបណ្្ាលជំនាញ... គ្្ានអ្កណាេួ�េញពុ ំចរឹងេញពុក៏ំមិនថែល 
បបាប់្ួករគថែ�”។55

ពហុភាពងាយរងសបោះ

 ែូចថែលបានរ�ៀបរាប់ខាងរលើ មូលរហតុថែលកុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេគឺមានអន្� 

េំនាក់េំនងគា្្ និងមានភា្បតរួតគ្្ា។ ភា្បកីបក និងកង្វរះឱកាេកា�ង� និងមេុ�ប� នាំឱ្យឪ្ុកមា្្យរ ្្វើ    

ចំណាកបេុក និងបថន្ថមេម្ន់រៅរលើភា្ងយ�ងរបគារះរេ្វរ�ើងននកា�ថបកបាក់បគរួស�។ រលើេ្ីរនរះ រៅក្ពុង 

ប�ិបេថែលគា្្នេំណាញ់េុវត្ថិភា្េង្គម រហើយក្ពុងរ្លថែលរេវាសធា�ណៈមានេភា្េន់ 

រេ្សាយខំ្្ាង56 បគរួស�ថែលេ្វរះ្នធានក្ពុងកា�ផ្ល់ែល់កូន�បេ់េលែលួនបតរូវ រ្ឹងថផអែករលើកា�ថែទំាជំនួេរែើម្បីធានា 

ថាតបមរូវកា�មូលោ្្ន�បេ់កូន្ួកគាត់បតរូវបានបំរ្ញ។ កា�បាត់បង់រេែ្ឋកិច្ចរនរះក៏�ួមចំថណកែល់េបមង់     

រផ្េងៗននអំរ្ើ�ំរោភបំោន និងភា្មិនរអើរ្ើផងថែ� ែូចជា បគរួស�ថែលរបបើបបាេ់កុមា�រ្្វើជាបបភ្ 

្លកម្ម។ ក្ពុងក�ណីជារបចើន កា�របបើបបាេ់បំោន របគឿងបេវឹង និង របគឿងរញៀនរៅក្ពុងបគរួស� បតរូវបាន

�ករ�ើញថានាំឱ្យមានអំរ្ើហិង្សាក្ពុងបគរួស� និងកា� �ំរោភបំោនរលើរាងកាយ រហើយជាចុងរបកាយគឺ 

កុមា�បតរូវបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅរបកាមកា�ថែទាំជំនួេ។

 ក�ណីេិក្សារចញ្ីកា�បសវបជាវ បង្្ញថារតើមូលរហតុរលើករ�ើងខាងរលើបាន�ួមចំថណកក្ពុង  

កា�ជបមុញកុមា�ឲ្យធ្្ាក់ចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ និងបានរារំាងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្្ម កួរគបត�ប់រៅ  

បគរួស��បេ់្ួករគវិញែូចរម្ចេលែរះ។

54 េម្្ាេតំណាងមនី្�េង្គមកិច្ចរេត្កណ្្ាល នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
55 េម្្ាេរក្មងបបុេ�េ់រៅជាលកខេណៈឯករាជ្យ មានកា�គំាបេ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
56 ជាក់ថេ្ង រេវាសធា�ណៈក៏នែលែផងថែ�- អ្កផ្ល់ចរមលែើយមួយចំនួនបានរេលែើយថារទារះ បីជារេវាអប់�ំមិនគិតនែលែថតរនរះគឺបគាន់ថត ជារគាលកា�ណ៍ថតជាក់ថេ្ងវាមានអំរ ើ្្ កុ�លួយរៅក្ពុង 
 បប្័ន្ធអប់�ំ និងកា�ចំណាយបថន្ថមរលើេម្្ា�ៈ នែលែបគរូបរបងៀន ។ល។
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ក�ណីេិក្សា៖  ការដែទាំសោយប្រួសារសាច់ញាតសិៅក្នុងសខត្បពះេតីហនុ 

 រតើមានន�ណាេលែរះ�េ់រៅេីរនរះជាមួយអ្ក? រយើងមានគ្្ា ៤នាក់�េ់រៅេីរនរះ... រក្មងបេីម្្ាក់អាយុ ១១ឆំ្្។ នាងជារៅបេី 
 �បេ់េញពុ។ំ ម្្ាយ�បេ់នាងមានរបគារះថ្្ាក់េក់ថេ្េរភលែើងស្្ប់។ នាងមានអាយុ ៩ឆំ្្រៅរ្ល   ម្្ាយ�បេ់នាងបានស្្ប់រចាល។

 រតើរៅបេីរនរះមានបងបអែចូនបរងកើតថែ�ឬរេ? មានរៅបេី ២នាក់ និងរៅបបុេមា្្ក់ - ២នាក់�េ់រៅមណ្ឌល រ្្្រះ  
 “មណ្ឌលននកី្េង្ឃរឹម” រហើយរៅបេីម្្ាក់រេៀតរៅជាមួយឪ្ុក�បេ់នាង។ ឪ្ុក�បេ់នាងរ ្្វើជា កម្មក�េំណង់រៅភំ្រ្ញ។

 រតើអ្កអាចបបាប់េញពុំអំ្ីរេចក្ីេរបមចចិត្យករៅរៅ�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលបានថែ�ឬរេ? អ្កណាជាអ្ករ្្វើរេចក្ ី
េរបមចចិត្ និងរតើរគបានេរបមចចិត្ែូចរម្ចេលែរះ? រៅបបុេ�េ់រៅជាមួយជីែូនខាងឪ្ុក មុន រ្លមា្្យវាស្្ប់។  
េញពុំមិនែរឹងថារហតុអ្វីបានជាវារៅរៅមណ្ឌលថែលវាកំ្ុង�េ់រៅឥ�ចូវរនរះរេ។ រនរះគឺជាកា�េរបមចចិត្�បេ់ឪ្ុក�បេ់វា 
ជីែូន�បេ់វា ឬទាំង ២ហ្រឹង។ រៅរ្លរនារះឪ្ុកមា្្យវារៅ �េ់ទាំង ២នាក់ហ្រឹង ថតមិនមានលេ្ធភា្ចិញ្ចរឹមកូនបាន។

 រតើមា្្យមានេេ្េនៈថបបណាថែ�? រៅរ្លថែលមា្្យវារៅ�េ់ ឪ្ុកវាមិនថែលមក�ំខានេញពុំរនារះរេ។ របកាយម្្ាយ 
វាស្្ប់ ឪ្ុកវាផរឹកបស រហើយេញពុមិំនអាចឃាត់វាបាន ែូរច្រះវាក៏យកកូនបេីរៅ។ រៅរ្លរៅបេីមករលងេញពុរំ�ើញវារ�ើងេ្គម!

 រតើនាង�េ់រៅជាមួយឪ្ុកបានយូ�បុ៉ណាណ?្ បបថហល ១០នែ្។ រតើឪ្ុកនំានាងបត�ប់មកវិញថមនរេ? នាងមករោយ 
េលែលួនឯង។ ម្្ាយ្ំ�បេ់វាបានរៅវាបត�ប់មកវិញ។ វាមិនហ្៊ានមករោយេលែលួនឯង រនារះរេ្ី របោរះវាខ្្ាចម្្ាយ្ំវាយរ ្្វើបាបវា។

 រតើនាងមានបាននិោយអំ្ីកា�េរបមចចិត្បត�ប់មកវិញថែ�ឬរេ? វានិោយថាវាមិនមានអាហា�ហូបបគប់បគាន់ 
រហើយថាឪ្ុក�បេ់វាបេវឹងជានិច្ច។

 រតើអាជា្្្�រៅក្ពុងេហគមន៍�បេ់អ្កមានបានចូល�ួមរោរះបសយក�ណីរនរះក្ពុងែំណាក់កាលណាមួយថែ�ឬរេ?  
គា្្នអាជា្្្�មូលោ្្នណាមួយបានចូល�ួមរោរះបសយរនារះរេ។ េញពុំរោរះបសយបញ្្ទាំងរនរះ រោយេលែលួនេញពុំផ្្ល់។ 
ឪ្ុកវាជាកូនបបស��បេ់េញពុំ។ េញពុំេួ�វា “រហតុអ្វីឯងមកេីរនរះមកយកកូនបេីបត�ប់រៅវិញ? ឯងជាមនុេ្េបបមរឹកឯង 
មិនអាចរមើលថែទំាវាបានរេ! វារចរះថតនិោយ និោយឥតឈប់ ថតរបើគ្្ានអ្កនិោយតបតវិញ វាក៏បត�ប់រៅផ្រះវិញរៅ!”។

 រតើគាត់ធា្្ប់បងករបគារះថា្្ក់ែល់រាងកាយ�បេ់អ្ក ឬរៅ�បេ់អ្កថែ�ឬរេ? វាគបមាមថានរឹងែុតផ្រះ។ ឥ�ចូវរនរះវារបបើ 
របគឿងរញៀន។ វានិោយថា “បបេិនរបើេញពុំមិនបបគល់កូនបេីរៅឲ្យវា វានរឹងែុតផ្រះេញពុំរចាល”។ 57

57   េម្្ាេជាបកុម កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។
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បបវត្ិននកា�ថែទាំ 

៨
 ជំ្ូករនរះ ្ ន្យល់េរងខេបអំ្ីលកខេណៈេូរៅននេបមង់ននកា�ថែទំាជំនួេនីមួយៗថែលបានបញ្ចចូលរៅ

ក្ពុងកា�េិក្សារនរះ៖ កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម កា�ថែទំា 

តាមវត្អារាម និងកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល។ រៅរបកាម “បបវតិ្ននកា�ថែទំា” នីមួយៗ មានកា�្ិនិត្យរមើលេិែ្ឋភា្ 

ែ៏េូលំេូោយននកា�ថែទាំទាំង ៧បបរភេរនរះ

ក. បបវត្ិ�បេ់កុមា�

េ. កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា�េុកោក់កុមា�

គ. កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន

�.
កា�រ ្្វើេំនាក់េំនងរៅឪ្ុកម្្ាយបរងកើត(�ួមទំាងកា�្ន្យល់អំ្ីកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

ផងបបេិនរបើមាន)

ង. លកខេណៈននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ឲ្យ

ច. កា�បណ្តរះបណា្្ល

ញ. កា�ចំណាយ និងកា�ផ្ល់មូលនិ្ិ។

 �ចនាេម្័ន្ធែ៏្ិតបបាកែនន “បបវត្ិននកា�ថែទាំ” នីមួយៗ បតរូវបានថកេបមរួលរែើម្បីធានានូវភា្ 

ោក់្័ន្ធ�បេ់វាជាមួយបបរភេននកា�ថែទំានីមួយៗ។ ឧទាហ�ណ៍ ចំរោរះ “បបវតិ្ននកា�ថែទំា” រោយសច់ញាតិ 

និងរោយ បគរួស�្ម៌ វា្ុំមានភា្េមបេបរ�ើយបបេិនរបើរយើងរបបើោក្យថា “កា�បគប់បគង”។
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កា�ថែទារំោយសច់ញាតិ

លទ្្ធ លេំខាន់ៗ៖ ការដែទាំសោយសាច់ញាតិ 

១.   កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ បានកា្្យជាេមា្្ប់មួយរៅក្ពុងេហគមន៍ថេ្ម�រៅរ្លថែល 

ឪ្ុកមា្្យ �បេ់កុមា�មិនអាចផ្ល់កា�ថែទាំបាន។

២.   បច្ចពុប្បន្ ភាគរបចើនននកា�ថែទំារោយសច់ញាតិបតរូវបានរ�ៀបចំរោយមិនផលែចូវកា�។ បបេិនរបើមាន 

អ្ក្ីខាងរបរៅចូល�ួមេបមបេបមរួលកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយសច់ញាត ិ

អ្កេី ៣រនារះភាគរបចើនគឺជាអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។

៣.   ក្ពុងក�ណីភាគរបចើន បបេិនរបើមានអ្ក្ីខាងរបរៅចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�ក្ពុងកា�ថែទំា 

រោយញាតិ រគថតងេ្វរះខាតកា�បា៉្ន់បបមាណបបកបរោយវិជា្្ជីវៈរៅរលើេមត្ថភា្�បេ់ 

សច់ញាតិថែលផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា�។

៤.   េូម្បីរៅក្ពុងបគរួស� ថែលមានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលចូល�ួមេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា� 

ថែទាំ រោយសច់ញាតិក៏រោយក៏តាមរេចក្ីរាយកា�ណ៍បានឱ្យែរឹងថា កបមមានកា�ចុរះរៅ 

្ិនិត្យរមើល ជារេៀងទាត់្ីេំណាក់បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចណាេ់ ថតអាចមានក�ណីរលើកថលងេលែរះ 

 ថែលបុគ្គលិក េង្គមកិច្ចបានចុរះបតរួត្ិនិត្យ។

៥.   បគរួស�សច់ញាតិ ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបានេេួលកា�គាំបេថផ្កេមា្្�ៈ 

មួយចំនួន ថតមិនបានេេួលបបាក់ជារេៀងទាត់េបមាប់ចំណាយរលើកុមា�រនារះរ�ើយ។

៦.   មានថតសច់ញាតិថែលផ្ល់កា�ថែទាំបបមាណ ២០%ប៉ុរណាណ្រះ ថែលបានរាយកា�ណ៍ថា 

បានេេួលកា�បណ្តរះបណា្្លអំ្ីកា�ថែទាំកុមា�រោយសច់ញាតិ។

៧.   រាល់កតា្្ទាំងអេ់រនរះ បាន�ួមចំថណកែល់លេ្ធភា្ននកា�េុកោក់កុមា�ថែលបាក់ថបក 

បគរួស� និងកុមា�ថែលបានរបារះបង់កា�េិក្សា។
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 បបវត្ិរបេ់កុមារ 

 រយើងមិនមានេិន្ន័យជាតំណាងថ្្ាក់ជាតិែ�ឹ៏ងមំាអំ្ីចំនួនកុមា� ថែល�េ់រៅរបកាមកា�ថែទំារោយ 

ញាតិក្ពុងបបរេេកម្ពុជារនារះរេ។ រទារះែូរច្រះក៏រោយ ភេ្ពុតាងមិនផលែចូវកា�មួយចំនួនថែលអ្កផ្ល់ចរមលែើយ 

បានផ្ល់ឲ្យ បានបង្្ញថា រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាមានបបន្ណីយូ�លង់មករហើយក្ពុងកា�ថែទំាកុមា�រោយ 

សច់ញាតិរនរះ ថែលរនរះគឺជាេបមង់ែ៏្ំននកា�ថែទាជំំនួេថែលបានអនុវត្រៅក្ពុងេហគមន៍។ បណ្្ាញ 

បគរួស�សខាញាតិ ជាបណា្្ញែ៏�ឹងមាំ និងេំខាន់រៅក្ពុងវប្ប្ម៌ននបបរេេកម្ពុជា រហើយវាជាបបន្ណី 

ថែលបគរួស�សខាញាតិជួយរមើលថែ�ក្សាក្មលួយបបុេ ក្មលួយបេី�បេ់្ួករគ។ ឧទាហ�ណ៍បុគ្គលិក េង្គមកិច្ច 

ននមនី្�េង្គមកិច្ចមក្ីបេកុគាេ់បក�ក្ពុងរេត្បាត់ែំបង បានរលើករ�ើងថា កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ 

បតរូវបានរបបើបបាេ់ញរឹកញាប់បំផុតជាកា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងបេុក�បេ់គាត់។

ភាគរបចើនននកា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុងបេុក�បេ់េញពុំ គឺកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ។ កូន�បេ់ឪ្ុកមា្្យថែលបានថចកផលែចូវគា្ ្
រក្មងថែលកំបោឪ្ុកមា្្យ ឬកំបោថតឪ្ុក ឬកំបោថតមា្្យ កូនថែលមានឪ្ុកមា្្យរ្្វើចំណាកបេុក រក្មងកំបោ 
មានផ្ពុករមររាគ រអែេ៍/ជំងឺរអែេ៍ រក្មងកំបោរោយស�េសង្្ម អ្កទាំងអេ់រនរះចុងរបកាយ បតរូវបានសច់ញាតិរ�ើេ 
យករៅចិញ្ចរឹមបីបាច់! រៅក្ពុងបេុក�បេ់េញពុំមិន មានមណ្ឌលកុមា�កំបោរនារះរេ រហើយក៏មិនមានបគរួស�្ម៌ណាមួយ 
ថែលេញពុំបានស្្ល់ថែ�។58

 វាជាេម្្ាប់េបមាប់ឪ្ុកម្្ាយរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ថែលបតរូវមានកា�ប្មរប្ៀងជា លកខេណៈ ឯកជន 

និងមិនផលែចូវកា�ជាមួយេមាជិកបគរួស��បេ់្ួករគរែើម្បីយករក្មងមកចិញ្ចរឹម ជា្ិរេេក្ពុង�យៈរ្លេលែី។ 

ក្ពុងក�ណីភាគរបចើន មិនមានបញ្្ោក់្័ន្ធជាមួយកិច្ចកា�ោ�កុមា�រនារះរេ រហើយក៏មិនមានរហតុផល 

ថែល�ែ្ឋបតរូវរ្្វើអន្រាគមន៍ ឬចូល�ួមោក់្័ន្ធរៅក្ពុងរ�ឿងរនរះផងថែ�។ សច់ញាតិបគាន់ថតមកយក 

កុមា�រៅ�េ់រៅជាមួយ្ួករគ រែើម្បីែកហូតកុមា�រនារះរចញ្ីស្្ន ភា្�ំរោភបំោនកា�មិនរអើរ្ើ 

ឬកា�របបើអំរ្ើហិង្សា។ បបេិនរបើសច់ញាតិអាចកា�ោ�កុមា�រោយេមបេប វាមិនេំនងថា�ែ្ឋអំណាច 

នរឹងបតរូវបានទាក់េងឱ្យផ្ល់អន្រាគមន៍រ�ើយ។ 

 ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការទុកោក់កុមារ 

 រៅក្ពុងក�ណីថែទាំរោយសច់ញាតិចំនួន ៨ក�ណី ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ េុេ្ធថត 

មានកា�ជាប់ោក់្័ន្ធ្ីកា�ជួយ្ីខាងរបរៅ គឺមានខាងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ្ី�ែ្ឋ ឬ ទាំង ២ 

ក្ពុងេបមង់ជាកា�ជួយេុកោក់កុមា� ឬ បគានថ់តផ្ល់កា�គាំបេបនា្្ប់្ ីមានកា�េុកោក់មិនផលែចូវកា��ួចមក។ 

កុមា�េលែរះបតរូវបានេុកោក់រោយបគរួស��បេ់្ួករគ រោយមានកា�ជួយគាំបេ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

របកាយកា�េុកោក់កុមា� រហើយេលែរះរេៀតបតរូវបានរ ្្វើេមាហ�ណកម្មចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ 

បនា្្ប់្ីបានបញ្ជចូនរៅ�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំកុមា�។ 

58 េម្្ាេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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រតើអ្កចូល�ួមោ៉្ងែូចរម្ចេលែរះរៅក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ? 

េញពុំបានរមើលថែទាំរក្មងរនរះ តាំង្ីមា្្យវារៅ�េ់រម៉លែរះ។ មា្្យ�បេ់វាមានជម្ឺ�របងរហើយបានស្្ប់កាល្ី ៥ឆ្្ំមុន។  
រក្មងបបុេរនរះបាន�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលកុមា�កំបោបបថហល ៣ឆ្្ំ មុនវាមក�េ់រៅជាមួយ្ួករយើង។ វាបានេុំមក�េ់រៅ 
ជាមួយ្ួករយើង។ េញពុំបានេរបមចចិត្យកវា្ីរបោរះវាជាក្មលួយបបុេ�បេ់េញពុំ រហើយវាមិនមានអ្កណារផ្េងថែលវាអាច 
្រឹងោក់បានរនារះរេ។59

 តាម�យៈកា�េមា្្េ បានបង្្ញោ៉្ងច្បាេ់ថារៅរ្លថែលកុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុង 

កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ រោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រោយមន្ី� េ.អ.យ ឬ រោយ គកនក 

រនរះមិនមានន័យ ថាបគរួស� សច់ញាតិថែលោក់្័ន្ធក្ពុងរ�ឿងរនរះ បតរូវបានរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណជាមុនអំ្ី 

កា�េុកោក់កុមា� អំ្ីភា្ េមបេបននកា�េុកោក់ ឬរ ្្វើថផនកា�ននកា�េុកោក់លមអែតិ ែូចថែលបានតបមរូវ 

រៅរបកាមជំ្ូក ២ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាននកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ឆំ្្ ២០០៨ រនារះរេ។ 

បុ៉ថន្វាមានភេ្ពុតាងបង្្ញថាមានកា�រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណបបកបរោយវិជ្្ាជីវៈ រៅក្ពុងក�ណីថត ១ គត់នន 

ក�ណីទាំង ៨។ សច់ញាតិមា្្ក់ថែលបានផ្ល់កា�ថែទាំែល់ក្មលួយបបុេ�បេ់គាត់ រៅក្ពុងតំបន់ជនបេ 

ននរេត្បាត់ែំបងបានបបាប់ឲ្យែរឹងថា៖  

អត់រេ! គា្្នអ្កណាមា្្ក់ចុរះមក្ិនិត្យបេ្្យេម្បត្ិ ឬចុរះមកសកេួ�េញពុំរនារះរេ មុនរ្លថែលរក្មងបបុេមា្្ក់រនរះមក 
�េ់រៅេីរនរះរ�ើយ។ គា្្នន�ណាមា្្ក់បានមក្ិភាក្សាជាមួយេញពុំ ្ីមុនមករនារះរេ។ បងបបុេច្បង�បេ់វាថែលឥ�ចូវរនរះ 
កំ្ុងរៅបបរេេនែ គឺជាអ្ករ�ៀបចំេុកោក់វាឱ្យ�េ់រៅជាមួយមណ្ឌលអង្គកា�។60

 ជីែូនជីតាមួយគូរេៀតថែលយករៅមកចិញ្ចរឹមថែ�រនារះ បាននិោយថា បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់ 

CWCC បានចុរះមកជួប្ួកគាត់ មុនរគយករក្មងរនារះមក�េ់រៅជាមួយ្ួកគាត់។ ជីែូនជីតាទាំង ២នាក់ 

េុេ្ធថតចាេ់ រហើយជីែូន្ិកា� និងមិនអាចរែើ�បាន។ ្ ួកគាត់ទាំង ២មិនមានបបាក់ចំណូល រហើយបាន 

រ្ឹងថផអែករលើកា�ជួយគំាបេ្ីកូនបបុេ�បេ់្ួកគាត់។ រៅរ្លថែលេួ�រៅកាន់ជីែូន ថារតើគាត់បានបបាប់ 

រៅបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថា្ួកគាត់មិនអាចរមើលថែទាំរក្មងបបុេអាយុ ១៥ឆ្្ំរនរះបានរេ គាត់រេលែើយថា 

គាត់មិនហ្៊ានបបាប់បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថបបរនារះរេ ថតគាត់បាននិោយថា គាត់មាន កា�លំបាករោយស� 

គាត់គា្្នបបាក់ចំណូល។ មសន្ីេង្គមកិច្ចបានរេលែើយថា៖ “្ួករគគា្្នអ្វីេបមាប់ជួយគាំបេកុមា�រនារះរេ 
មានថតបគរួស�រនរះរហើយថែលបតរូវ�កវិ្ីរោយេលែលួនឯង” ។

 រេ្ើ�ថតបគប់កុមា�ទាំងអេ់ ថែលបានេុកោក់រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិបានេេួល�ងកា� 

បាត់បង់ ោ្៉ងរបចើនរៅក្ពុងជីវិត�បេ់្ួករគ រោយស�កា�េុកោក់កុមា�មិនបានបតរឹមបតរូវតំាង្ីកុមា�ភា្ 

និងមានកា�ផ្្េ់ប្ចូ�កថនលែងស្្ក់រៅរបចើនរ្ក។ តបមរូវកា�ឱ្យមានកា�ជួយគំាបេថផ្កផលែចូវចិត្េបមាប់្ួករគរែើម្បី 

រោរះបសយបញ្្កំហរឹង េុកខេរសក និងរែើម្បីបន្សំារៅជីវិតែ្ម ីនិងកាលៈរេេៈែ្មវីាតបមរូវឲ្យមានកា�យល់ែរឹង 

អំ្ីផលប៉រះោល់នន ប្រឹត្ិកា�ណ៍ទាំងរនរះរៅរលើកុមា� និងេន្ៈក្ពុងកា�ផ្ល់កិច្ចគាំបេថែលកុមា�បតរូវកា�។ 

មិនមានភេ្ពុតាង ថាមានកា�ផ្ល់បបរឹក្សាេបមាប់កុមា� ឬ មានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបានចុរះមកជួបបគរួស� 

រែើម្បីជួយឱ្យកុមា�អាច�េ់រៅជាមួយសច់ញាតិ�បេ់្ួករគរ�ើយ។

59 េម្្ាេអ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
60 េម្្ាេអ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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  សច់ញាតិថែលបានផ្ល់កា�ថែទំា និង កុមា�ថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ ទំាងអេ់គ្្ាបាន 

ចាត់េុកកា�េុកោក់កុមា�រនរះថាមាន “លកខេណៈអចិនសន្យ៍” មិនថមនជាវិធានកា��យៈរ្លេលែ ីឬ បរណ្្ារះអាេន្ 

រនារះរេ រហើយកុមា�ភាគរបចើនមានកា��ើករាយរោយបានមក�េ់រៅជា មួយសច់ញាតិថែល ជាបគរួស� 

�បេ់្ួករគ រទារះបីជាបគរួស�សច់ញាតិេលែរះរមើលរ�ើញថាក្ពុងែំណាក់កាលអន្�កាលរនរះ កា�ថែទំាថបបរនរះ 

វាមានកា�លំបាក្ីែំបូងក៏រោយ។ មានកា�បង្្ញឱ្យរ�ើញោ៉្ងច្បាេ់្ីបគរួស�ទាំង ៨ ថារទារះបីជា 

រក្មងេលែរះមានឪ្ុកមា្្យរៅ�េ់ក៏រោយ រោយរហតុផលរផ្េងៗ  និង/ឬ រែើម្បីឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា� 

រគមិនអាចរ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�មក�េ់រៅជាមួយ្ួករគថែលជាសច់ញាតិបានរ�ើយ។

 កុមារមានសេចក្តីបតរូវការពិសេេ  

 ក្ពុងចំរណាមសច់ញាតិថែលបានរមើលថែទាំកុមា�ទាំង ៨ ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ  

មានមា្្ក់បានរាយកា�ណ៍ថា គាត់បានចិញ្ចរឹមកុមា�មានផ្ពុករមររាគរអែេ៍/ជំងឺរអែេ៍មា្្ក់ និងមាន 

សច់ញាតិមា្្ក់រេៀតនិោយថាបានចិញ្ចរឹមកុមា�្ិកា�មា្្ក់។ ភេ្ពុតាងថែលបបមូលបាន្ីកា�បបាបេ័យ 

ទាក់េង ថបបគុណវិេ័យបានឲ្យែរឹងថា បគរួស�សច់ញាតិអាចបតរូវកា�កា�ជួយគាំបេជា្ិរេេរែើម្បី 

ឱ្យ្ួកគាត់អាចផ្ល់កា�ថែទាំបគប់បជុងរបជាយែល់កុមា�ថែលមានរេចក្ីបតរូវកា�្ិរេេ។ រនរះគឺ 

រោយស�បគរួស�សច់ ញាតិភាគរបចើនមាន្នធានហិ�ញ្ញវត្ថពុមានកបមិត និងេ្វរះកា�បណ្តរះបណា្្ល 

ឯករេេក្ពុងកា�រមើល ថែទាំកុមា�ថែលមានរេចក្ីបតរូវកា�្ិរេេ។ ក�ណីេិក្សាខាងរបកាមអំ្ ីបគរួស� 

សច់ញាតិរៅក្ពុងតំបន់ជនបេននរេត្រេៀមរាប បានបញ្្ក់ ោ៉្ងច្បាេ់អំ្ីចំណុចខាងរលើរនរះ។

ករណតីេិកតាសា៖ ប្រួសារសាច់ញាតសិៅតំបន់ជនបទននសខត្សេៀមរាប 

កុមា�កំបោ ៣នាក់ (រក្មងបេី ២នាក់ និងរក្មងបបុេ្ិកា�មា្្ក់) និងបងបេី�បេ់្ួករគ�េ់រៅជាមួយមា្្យមីង 

រៅថក្ប�បកុងរេៀមរាប។ ម្្ាយមីងមិនមានេេុភា្លអែ រហើយមិនអាចជួយបានរបចើនរនារះរេ។ បងបេ ី(អាយ ុ២១ឆ្្)ំ 

គឺជារមបគរួស�ចម្បងននបគរួស�រនរះ។ កថនលែង�េ់រៅ�បេ់្ួករគមានេភា្មិនលអែខា្្ំងណាេ់។

រក្មងបបុេថែល្ិកា�េតិបញ្្ និងរាងកាយមានររៅអីកង់�រេរះមួយរ្្វើអំ្ីរឈើ។ រៅរ្លនែ្មិនមានអ្ករៅ 

រមើលថែទំាគាត់រនារះរេ។ រៅរ្លប រ្ឹក មុនបងបេីចាករចញរៅរ ្្វើកា� រគបីគាត់ោក់រៅរលើថបគរៅរបកាមផ្រះ។ រៅេីរនារះ  

គាត់បតរូវ�ង់ចាំ�ហូតែល់ប្លប់ រោយមិនអាចរៅបន្ប់េរឹកបាន។ រៅរ្លបងបេីមក្ីរ្្វើកា�វិញរៅរ្លោ្្ច  

រេើបនាងងូតេរឹកេមា្្តេលែលួនឲ្យគាត់។

េបមង់ខាងរបកាមរនរះរចញ្ីកា�េម្្ាេជាមួយបងបេីអាយុ ២១ឆំ្្�បេ់វា បង្្ញ្ីកង្វរះេមត្ថភា្�បេ់បគរួស� 

សច់ញាតិរនរះក្ពុងកា�ផ្ល់នូវកា�ថែទាំែ៏រ្ញរលញែល់កុមារា្ិកា�៖

រតើអ្កផ្ល់នូវកា�គាំបេែល់បអែចូន�បេ់អ្កែូចរម្ចេលែរះ? 
ជាេូរៅ េញពុំមានបបាក់បបថហល ១៦០ែុោ្្អារម�ិករែើម្បីចំណាយក្ពុង ១ថេរៅកា�ថែទាំបអែចូនៗ�បេ់េញពុំ។ 
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 ការពិនិតតាយតមោន  

 អ្កផ្ល់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ ចំនួន៣នាក់ ក្ពុងចំរណាម ៨នាក់ ថែលបានបញ្ចចូលក្ពុងកា�  

េិក្សារនរះបានបបាប់ឲ្យែរឹងថា “មិនថែល” មានមសន្ី្ីខាងរបរៅ (មក្ីមន្ី� េ.អ.យ គកនក និងអង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាល) ចុរះមកេួ�េុេេុកខេ រែើម្បី្ិនិត្យតាមោនរនារះរេ។ តាម�យៈេំណាកែ៏តិចតួច�បេ់រយើង 

បង្្ញថា កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�សច់ញាតិរោយគ្្ានកា� ចូល�ួម្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

អាចនរឹងមិនបតរូវបានបតរួត្ិនិត្យតាមោន។ េូម្បី ថតមានអង្គកា�មិន ថមន�ោ្្ភិបាល ចុរះបតរួត្ិនិត្យតាមោន 

កា�េុកោក់រនរះក៏រោយ ក៏វាហាកែ់ូចជាកា�រ្្វើថបបចំរោរះកិច្ច រោយវាអាបេ័យរលើ្នធាន�បេ់អង្គកា� 

រនារះក្ពុងកា�ចុរះរៅ្ិនិត្យតាមោនថបបរនរះ។ តំណាងមនី្� េ.អ.យ និង គកនក េំនងែូចជាកបមចូល�ួមរៅក្ពុង 

កា�្ិនិត្យតាមោនកុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំ រោយសច់ញាតិណាេ់។ តួនាេី្ីខាងរបរៅ�បេ់ 

�ោ្្ភិបាលរៅក្ពុង�យៈរ្លតាមោន និងកា�បបឈមនានា បតរូវបានបរងហើបឲ្យែរឹងរោយអ្កផ្ល់្័ត៌មាន 

ែ៏េំខាន់មា្្ក់រៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប៖

រតើអ្ករ្្វើកា�ជាមួយ�ោ្្ភិបាលោ៉្ងែូចរម្ចេលែរះ រៅរ្លអ្ករ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�? រតើ�ោ្្ភិបាល បានចូល�ួមអ្វីេលែរះ 
រៅក្ពុងកា�ចុរះរៅរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណមុនកា�េុកោក់កុមា� និងរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណរបកាយេុកោក់កុមា�?

ភាគរបចើន រយើងជបមុញឱ្យ្ួករគចូល�ួមរៅក្ពុងកា�បា៉្ន់បបមាណមុនេុកោក់កុមា�។ កា�រៅជបមុញឱ្យ្ួករគចូល�ួម 
មានកា�្ិបាក អាបេយ័រោយរយើងបតរូវរចញរសហ៊ុយ ចំណាយទាំង អេ់ រហើយវា្ិបាកបញ្្ក់អំ្ីកា�ចំណាយទាំងរនរះ 
ជាមួយម្្ាេ់ជំនួយ។ ឥ�ចូវរនរះជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចននមនី្� េ.អ.យ វាបានបបរេើ�បនិ្ចរហើយ។ កាល្ី ២  ឬ ៣ឆំ្្មុន 
គ្្ានអ្កណាែរឹង្ី�របៀបបំរ្ញេបមង់រនារះរេ ែូរច្រះរយើងជាអ្កបំរ្ញ រហើយឲ្យ�ោ្្ភិបាលជាអ្កចុរះហត្ថរលខា។ ចំរោរះ 
គកនក មិនមានកា��ើកចរបមើនរនារះរេ ្ កួរគមិនយល់ អំ្ីតួនាេី�បេ់្ួករគ ្ កួរគមិនថែលចុរះបតរួត្ិនិត្យ។ ចំរោរះរបកាយកា� 
េុកោក់កុមា�វិញ គឺ្ុំមានតួនាេី�បេ់្ួករគរ�ើយ។  61

រតើរក្មងៗទាំងអេ់បានរៅរ�ៀនថែ�ឬរេ? 
 អត់រេ! បអែចូនបបុេ្ិកា�មិនបានរៅរ�ៀនរេ... រហើយអាមួយតូចជាងរគ (១២ឆ្្ំ) បានឈប់រ�ៀនបនា្្ប់្ីបានបតរួតថ្្ាក ់

រៅថ្្ាក់េី ១ចំនួន ៤ឆំ្្ជាប់ៗគ្្ា។ បអែចូនកណ្្ាល (អាយុ ១៧ឆំ្្) រៅរ�ៀនរៅរ�ើយ។ េញពុវិំញបានឈប់រ�ៀនរៅរ្លេញពុរំ�ៀន 

បានថា្្ក់េី ៦ រៅរ្លថែលឪ្ុក�បេ់្ួករយើងបានស្្ប់។

រហតុអ្វីបានជាអ្កបតរូវមានកា�េេួលេុេបតរូវជួយែល់បអែចូនៗ�បេ់អ្ក? 
េញពុបំតរូវ�កបបាក់រែើម្បីជួយបអែចូនៗ�បេ់េញពុ ំ្ រីបោរះបងបបុេៗ�បេ់េញពុមិំនជួយ្ួករគរនារះរេ។ បងបបុេៗ�បេ់េញពុគំាត់មានបគរួស� 

�បេ់គាត់។ បងបបុេេញពុម្្ំាក់ជាកម្មក�ចំណាកបេុករៅបបរេេនែ។ គាត់មិនេ្វល់ខ្្ាយរ�ឿងរផញើបបាក់មកជួយ្ួករយើងរ�ើយ។ 

មា្្យមីងេញពុំមានជម្ឺឈឺេនា្្ក់ ែូរច្រះគាត់ រ្្វើកា�ង�មិនរកើតរនារះរេ។

61 េម្្ាេតាម Skype េីបកុង�ពុងែ៍ នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 បបេិនរបើតំណាងមន្ី� េ.អ.យ ឬ គកនក មានកា�ចូល�ួមរៅក្ពុងកា�បា៉្ន់បបមាណ និងតាមោន  

ចំរោរះបគរួស�សច់ញាតិថមនរនារះ កា�រ ្្វើបានថបបរនរះរោយស�មានកា�ផ្លួចរផ្ើមគំនិត ្ អីង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាល។ រទារះែូរច្រះក៏រោយ បបេិនរបើអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល បានរ្្វើកា�េុកោក់កុមា�ថមនរនារះ 

មន្ី� េ.អ.យ េំនងជាេុកឲ្យអង្គកា�រនារះរ្្វើកា�តាមោនរោយេលែលួន្ួករគ និងេូម្បីអង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលរនារះអេ់មូលនិ្ិ និង មិនអាចរ្្វើកា�្ិនិត្យតាមោនករ៏ោយ ក៏មិនមានភេ្ពុតាងបញ្្ក់ថា 

មនី្� េ.អ.យ ឬ គកនក មានកា�េេួលេុេបតរូវរ ្្វើកា�្ិនិត្យតាមោនរនារះថែ�។ រនរះហាក់ែូចជាមានន័យថា 

បបេិនរបើអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយេេួលេុេបតរូវេបមាប់ក�ណីមួយ អង្គកា�រនារះបតរូវរៅេេួលេុេ 

បតរូវចំរោរះកុមា�ជាបន្រេៀតរៅក្ពុងអំ�ពុងរ្លកុមា�ភា្មិនថមន�ែ្ឋរនារះរេ។

តំណាងមន្ី� េ.អ.យ មា្្ក់រៅរេត្បាត់ែំបងបានរ្្វើកា�កត់េមា្្ល់ែូរច្រះថា៖  

រ្លេលែរះ រយើងបានចុរះរៅរមើលបគរួស�ថែលបានបបងរួបបបងរួម ថែលរយើងបានស្្ល់ក្ពុង លកខេណៈមិនផលែចូវកា� បបថហល ២ែងក្ពុង១ឆំ្្។ 
ក៏បុ៉ថន្ទាល់ថតរយើងមានកា�អរញ្ជើញ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលបានរ ្្វើកា� េុកោក់កុមា�។ រយើងមិនចង់�ំខាននូវអ្វថីែល 
អង្គកា�កំ្ុងរ្្វើរនារះរេ។ 62

 មានក�ណីេលែរះ រៅរ្លថែលមានកា�ចុរះ្ិនិត្យតាមោន រគហាក់ែូចជារផ្តជាេំខាន់ថត 

រលើបញ្្េុេភា្ រហើយវាមានភេ្ពុតាងតិចតួចថែលបង្្ញថាបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបានចុរះរៅបរងកើត 

េំនាក់េំនងជាមួយកុមា� ឬរៅ្ិភាក្សាជាមួយកុមា�។ កង្វរះកា�គំាបេរបកាយកា�េុកោក់កុមា� ហាក់បីែូចជា 

េុកកុមា�និងអ្កថែទាំកុមា�រចាលរោយមិនមានជំនួយគាបំេអ្វីទាំងអេ់ ជា្ិរេេរៅក្ពុង រ្លលំបាក 

ថែលចំនុចរនរះ អាចបងកហានិភ័យេ្េ់ននកា�ថបកបាក់រៅវិញចំរោរះកា�េុកោក់រនរះ ។ 

 រៅរ្លថែលកា�េុកោក់កុមា�រ្្វើរ�ើងក្ពុងលកខេណៈមិនផលែចូវកា� វាេំនងថាអ្វីៗទាំងអេ់បតរូវេុកជា     

ភា�ៈ�បេ់បគរួស�សច់ញាតិជាអ្កេរបមចថារតើ បតរូវចុរះរ្្្រះអ្កចំណូលែ្មីជាមួយអាជា្្្�មូលោ្្នឬ     

ោ៉្ងណា។

រតើអ្កបានចូល�ួមែូចរម្ចេលែរះក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ?  

ម្្ាយ�បេ់ក្មលួយបេី�បេ់េញពុ�ំេ់រៅ និងរ ្្វើកា�រៅក្ពុងបបរេេនែ។ ក្មលួយបេីេញពុ�ំេ់រៅជាមួយជីែូនវា ថតជីែូនបានស្្ប់រៅរហើយ។ 
បន្្ាប់មកេញពុបំានបបាប់ឪ្ុកវាឲ្យរៅយកវា្ីជនបេមក រនរះគឺជា គំនិត�បេ់េញពុ។ំ

រតើអ្កមានជបមាបែល់អាជ្្ា្�មូលោ្្នថែ�ឬរេ?  

េញពុមិំនែរឹងច្បាេ់ថារតើឪ្ុកវាបានរ ្្វើអ្វេីលែរះរនារះរេរៅេីរនារះ [រៅជនបេ] – រៅេីរនរះ េញពុចុំរះរ្្្រះវារៅក្ពុងរេៀវរៅស្្ក់រៅ។ 
រៅក្ពុងរេៀវរៅរនារះមានរ្្្រះេញពុ ំបប្ន្ធេញពុ ំនិងក្មលួយបេីេញពុ។ំ63

 ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្តាយបសង្កើត

 ក្ពុងក�ណីជារបចើន កុមា�ថែល�េ់រៅជាមួយសច់ញាតិ អាចរៅមានឪ្ុក ឬម្្ាយ ឬ ទំាងឪ្ុក និង 

មា្្យបរងកើត ថតរោយស�្ួករគបានរ្្វើចំណាកបេុក ឬរ�ៀបកា�ជាែ្មី និង/ឬរបារះបង់្ួករគរចាល។  

មានភេ្ពុតាងតិចតួចបង្្ញថាកុមា�ថែលបគរួស�សច់ញាតិទាំង៨ យករៅចិញ្ចរឹម បានរ្្វើកា�ទាក់េង 

62 េម្្ាេតំណាងមនី្� េអយ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
63 េម្្ាេអ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១៥ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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64 េម្្ាេអ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រាជធានីភំ្រ្ញ នែ្េី ២៩ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។

ជាមួយឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគ។ មិនមានភេ្ពុតាងបញ្្ក់ថា មន្ី� េ.អ.យ គកនក ឬ អង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលថែលបានរ ្្វើកា�េុកោក់កុមា� បានរមើលរ�ើញថាជាតួនាេី�បេ់្ួករគ ក្ពុងកា� ជួយកុមា�ឲ្យ�ក្សា 

េំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ ឬ ក៏រ ្្វើកា�រារំាងកា�រ ្្វើេំនាក់េំនង ថែលអាចបងកហានិភ័យ 

ែល់កុមា�រ�ើយ។ េិន្ន័យថបបគុណភា្ថែលរយើងបបមូលបាន បង្្ញថា កុមា�កបមោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�រ ្្វើ 

រេចក្ីេរបមចចិត្ណាេ់ រហើយ្ួករគក៏គា្្នេិេ្ធិអំណាច រែើម្បីកំណត់ថាអាចទាក់េងរៅឪ្ុកមា្្យ

បរងកើតឬ ទាក់េងបានរៅរ្លណាថែ�។

 លក្ខណៈននការដែទាំដែលបាន្ល្់ជូន  

 គុណភា្ និងលកខេណៈននកា�ថែទាំថែលបានផ្ល់ែល់កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�សច់ញាតិ មិនែូចគា្្ 

រនារះរេ។ ជាេូរៅ គុណភា្ និងលកខេណៈននកា�ថែទាំរនរះ អាបេ័យរលើស្្នភា្ រេែ្ឋកិច្ចេង្គម�បេ ់

បគរួស�រនារះ និងលេ្ធភា្ថែលអាចជួយគាំបេថែលបគរួស�េេួល ្ីអង្គកា�មិន ថមន�ោ្្ភិបាល។

លកខេេណ្ឌេមា្្�ៈ៖ 

 េិន្ន័យថបបប�ិមាណថែលេេួលបាន្ីបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈកា�េរងកតបង្្ញថា បគរួស�សច់ញាតិ 

ជាញរឹកញាប់ �េ់រៅក្ពុងភា្បកីបក្្ន់្្� និង មិនមានេមា្្�ៈអ្វីទាំងអេ់។ ឧទាហ�ណ៍ បគរួស�ចំនួន ៧ 

ក្ពុងចំរណាមបគរួស�សច់ញាតិទាងំ ៨ ថែលរយើងបានជួបេបមាប់កា�េក្ិសារនរះ មិនមានេូម្បថីត បប្័ន្ធ 

លូបងហចូ�េរឹកមួយថែលមានែំរណើ�កា�។ កុមា� ៤នាក់ មិនមានករន្ល ឬ ្ូកេបមាប់រគង និង មានកុមា� 

៣នាក់ មិនមានបង្គន់មួយថែលមានែំរណើ�កា�េបមាប់របបើបបាេ់។ 

 កា�េេួលបានកា�អប់�ំ ៖

 កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�សច់ញាតិបានរៅរ�ៀនទាងំអេគ្្់ារៅសោបឋមេក្ិសា ឬរៅម្្យមេិក្សា។ 

របើរទារះជាែូរច្រះក្ី រៅក្ពុងបគរួស�មួយថែលអ្កបសវបជាវ�បេ់រយើងបានជួប មានកុមា�មា្្កប់តរូវរៅរ្្វើកា� 

រែើម្បីបានបបាក់បង់នែលែសោរ�ៀន រោយស�សច់ញាតិជាអ្កថែទាំរនារះមិនអាចរា៉្ប់�ងកា�ចំណាយរៅ 

រលើកា�រ�ៀនេូបត�បេ់កុមា�រនារះបាន។64  អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលបានរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រនារះ 

មិនបានផ្ល់ែល់បគរួស�សច់ញាតិរនារះនូវមូលនិ្ិ រែើម្បីអាចឲ្យកុមា�បន្កា�រ�ៀនេូបត�បេ់រគតរៅ 

រេៀតរនារះរេ។  

 រោយស�អ្កបសវបជាវ បានជួបថតបគរួស�សច់ញាតិរៅតំបន់បបជុំជន វា្ិបាកក្ពុងកា�និោយ 

ថាកុមា�រៅក្ពុងបគរួស�សច់ញាតិ ថែល�េ់រៅេីជនបេអាចមានលេ្ធភា្រៅរ�ៀនក្ពុងកបមិតេិក្សាែូចគ្្ា 

ែូចកុមា�រៅេីបបជំុជនណាេ់។ ភេ្ពុតាង្ីកា�េម្្ាេអ្កោក់្័ន្ធេំខាន់ៗបានបង្្ញថា កុមា�រៅក្ពុង 

បគរួស�សច់ញាតិរៅក្ពុងេីជនបេ មានកា�លំបាកក្ពុងកា�េេួលបានកា�េិក្សារ�ៀនេូបត រោយស�ថតមាន 

បន្ពុកហិ�ញ្ញវត្ថពុបថន្ថម (បង់នែលែសោមិនផលែចូវកា� ចំណាយរលើកា�រ្្វើែំរណើ� ។ល។) ថែលចំនុចរនរះរារាំង 

និងកាត់បន្ថយឱកាេេបមាប់អ្កថែទាំ និងកុមា�ក្ពុងកា��កបបាក់។ 



56

កា�េេួលបានកា�ថែទាំេុេភា្៖

 របរៅ្ីលេ្ធភា្េេួលបានកា�េិក្សារ�ៀនេូបត កា�េេួលបានកា�ថែទំាេុេភា្�បេ់កុមា� អាបេ័យ 

ោ្៉ងខំ្្ាងរៅរលើស្្នភា្រេែ្ឋកិច្ចេង្គម�បេ់ បគរួស�សច់ញាតិរនារះ។ េណៈរ្លថែលបគរួស�េលែរះថែល 

អ្កបសវបជាវបានជួបមិនអាចមានលេ្ធភា្បញ្ជចូនកូន�បេ់េលែលួនរៅ�ករ្េ្យឯកជន បគរួស�ែនេរេៀតបតរូវ

្រឹងរលើបប្័ន្ធថែទាំេុេភា្សធា�ណៈ។ ក្ពុងក�ណីេលែរះ អ្កផ្ល់កា�ថែទាំកុមា�បានបង្្ញថា អង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែល “េុកោក់” កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់្ួករគ នរឹងរ្៉ាប់�ងចំណាយោក់្័ន្ធជាមួយ 

កា�ថែទាំេុេភា្រនរះ។ 65

កា�េេួលបានកា�ចុរះជួប្ីបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច៖ 

 ភេ្ពុតាង្ីកា�្ិភាក្សាថបបគុណភា្បង្្ញថា កុមា�ថែល�េ់រៅជាមួយបគរួស�សច់ញាតិកបមេេួល 

បានកា�ចុរះេួ�េុេេុកខ្េ បុីគ្គលិកេង្គមកិច្ចណាេ់ (មិនចំរោរះថាបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមក្ីអង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាល ឬ មក្ី�ោ្្ភិបាល) រហើយអ្កថែទាំមានេំនាក់េំនងតិចណាេ់ ឬ គា្្នេំនាក់េំនងទាល់

ថតរសរះជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច រទារះមក្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬមក្ីមនី្� េ.អ.យ ក៏រោយ។ 

បញ្្រនរះបតរូវបានបញ្្ក់ផងថែ�រោយកុមា�ថែល�េ់រៅរបកាមកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិថែលបាន 

បញ្្ក់ថា ្ កួរគមិនអាច រ្ឹងអ្កណារផ្េង “របរៅ្ីបគរួស�” រ�ើយ រៅរ្លថែល្ួករគមានបញ្្ណាមួយ។66

 ការបណ្តះបណា្តាល  

 បបកា� ៧ ននបបកាេេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍ថចងថា រាល់អ្កផ្ល់កា�ថែទាំទាំងអេ់  

“បតរូវចូល�ួមរៅក្ពុងវគ្គបណ្តរះបណា្្លថែលផ្ល់រោយមន្ី� េ.អ.យ ឬ អ្កផ្ល់រេវាថែទាំជំនួេ  

រផ្េងរេៀត” ថែលកា�បណ្តរះបណា្្លមានរមរ�ៀនែូចជា កា�ថែទាំកុមា�  កា�បបរឹក្សារោបល់ និងកា� 

�ំរោភបំោន កុមា�ជារែើម។ ភេ្ពុតាង្ីកា�អរងកតថបបប�ិមាណបង្្ញថា មានថតអ្កថែទំារោយសច់ញាតិ 

២នាក់ បុ៉រណាណរ្ះថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល។ ្ កួរគបានរ�ៀនេូបត 

អំ្ីកា�កំណត់អត្េញ្្ណកុមា��ងកា��ំរោភបំោន ថែលរ�ៀបចំរោយអង្គកា� មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយ។ 

គ្្ានអ្កថែទំាជាសច់ញាតិណាម្្ាក់បានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលអំ្ីផលប៉រះោល់ននកា�រ ្្វើេមាហណកម្ម 

កុមា� �របៀបរោរះបសយបញ្្ទាក់េងនរឹងអាកប្បកិ�ិោ ឬ កា�ចិញ្ចរឹមកូនថបបវិជ្ជមានរ�ើយ។  

 ការចំណាយ និងការ្ល្់មូលនិធិ  

 រោយស�កង្វរះេិន្ន័យជាតំណាង និងមានភា្�ឹងមាំ វាមានកា�លំបាកក្ពុងកា�បា៉្ន់ស្្នអំ្ីកា� 

ចំណាយរៅរលើកា�ផ្ល់កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ។ រលើេ្ីរនរះ កា�ចំណាយទំាងរនរះេំនង េុេគ្្ាោ្៉ង 

េូលំេូោយ អាបេ័យរលើអាយុ�បេ់កុមា� តបមរូវកា�ជាក់ថេ្ង�បេ់កុមា� និងបគរួស�ថែលផ្ល់កា�ថែទាំ 

ែល់កុមា�រនារះ។ ជាងរនរះរេៀត កា�ចំណាយរលើកា��េ់រៅក៏មានភា្េុេគា្្គួ�ឱ្យកត់េមា្្ល់ផង 

65 េម្្ាេអ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១៣ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
66 េម្្ាេជាមួយកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១០ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។ 
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ថែ�រៅេូទាំងបបរេេ។ រទារះែូរច្រះក្ី រោងតាមេេ្េនៈ�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល មា្្េ់ជំនួយ 

និង�ោ្្ភិបាល កា�ថែទាំរោយសច់ ញាតិអាចចាត់េុកថាមានកា�ចំណាយទាបបំផុតននេបមង់ថែទាំ 

ជំនួេក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ រនរះរោយស�ថតកា�ចំណាយថែលផ្ល់ែល់កា�ថែទំា “បតរូវបានបសង្គប់” ទំាងបេុង  

ឬ រោយថផ្ក រោយបគរួស�េលែលួនឯ ង។

 រៅរ្លថែលមានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�របកាមកា�ថែទារំោយ

សច់ញាតិ ្ួករគ�ថមងថតងគាំបេចំរោរះកុមា�មា្្ក់បបថហល ៣០ែុោ្្អារម�ិកក្ពុង ១ថេ េបមាប់�យៈ 

រ្លែ៏មានកបមិតមួយ រោយចំនួនជាក់ថេ្ងវាអាបេ័យរលើតបមរូវកា�ជាក់ោក់�បេ់កុមា� និង បគរួស� 

ចិញ្ចរឹមរនារះ។ 

ចំនួនននកា�ជួយគំាបេថែលរយើងបានផ្ល់េបមាប់កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� វាអាបេ័យរលើតបមរូវកា��បេ់កុមា�។ ឧទាហ�ណ៍ 
រយើងនរឹងផ្ល់កា�គំាបេរបចើនជាងបបេិនរបើ្ កួរគ្ិកា� ឬមានផ្ពុករមររាគរអែេ៍។ ចំរោរះអ្កថែលមានផ្ពុករមររាគរអែេ៍ 
រយើងផ្ល់កា�គំាបេថផ្កអាហា� និងរចញនែលែ រ ្្វើែំរណើ�រៅមនី្�រ្េ្យ។ ែវិកាែ៏មានកបមិត�បេ់រយើងក្ពុង១ថេេបមាប់កុមា�ម្្ាក់គឺ 
៣០-៣៥ ែុោ្្អារម�ិក។ ក៏ប៉ុថន្ចំណាយរនរះមិនរាប់បញ្ចចូលែវិកាជួយរ្លមានអាេន្ថែលរយើងមានេបមាប់ក�ណី 
រលើកថលងេលែរះរនារះរេ។ 67

អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលេុកោក់រក្មងបបុេជាមួយរយើង បានជួយគំាបេរយើងនូវេរឹកបបាក់ ២០ែុោ្្អារម�ិកក្ពុង១ថេ អងក� 
៥០គី�ចូបកាមរាល់២េប្្ាហ៍ សបូ៊កក់េក់ ផលិតផល អនាម័យ និងលុយរហារ�្៉ ៣.៥ ែុោ្្ េបមាប់រក្មងបបុេម្្ាក់។ 68

 ចំរោរះបគរួស�សច់ញាតិ កា�ចំណាយបឋមមានរៅរលើអាហា� និងកា�េិក្សារ�ៀនេបូត។ 69 េបមាប់     

អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា� ថែទាំរោយសច់ញាតិ  

កា�ចំណាយភាគរបចើនោក់្័ន្ធរៅនរឹងកា�បា៉្ន់បបមាណរបកាយកា�េុកោក់ និងកា�រ្្វើែំរណើ�។ 70

 អ្កផ្ល់កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិភាគរបចើនថែលបានរ ្្វើកា�អរងកត គឺជាជនបកីបក និងតេ៊ូរែើម្ប�ីក 

បបាក់ឲ្យបានបគប់បគាន់ េបមាប់ចំណាយរលើ�បេ់ចាំបាច់ជាមូលោ្្ន និងកា�រ�ៀនេូបត�បេ់កុមា�។ 

បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចននមនី្� េ.អ.យ េំនងមិនមានកា�េេួលបានមូលនិ្ិណាមួយថែល្ួករគអាច របបើបបាេ់ 

រែើម្បីគាំបេែល់កា�េុកោក់កុមា�ជាមួយសច់ញាតិរនារះរេ។ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចននមន្ី� េ.អ.យ 

រៅរេត្បាត់ែំបងមា្្ក់ រៅរ្លេួ�ថារតើមន្ី� េ.អ.យ បានផ្ល់កា�គាំបេណាមួយថែ�ឬរេ ចំរោរះ 

សច់ញាតិជាអ្កថែទំា ថែលកំ្ុងជួបកា�លំបាកក្ពុងកា�ថេ្វង�កជំនួយជួយែល់កុមា� គាត់បានរេលែើយថា៖

កា�ិោល័យ េ.អ.យ បេុក មិនអាចផ្ល់កា�ជួយគំាបេថផ្កហិ�ញ្ញវត្ថពុែល់បគរួស� សច់ញាតិបានរនារះរេ។ រយើងមិនមានែវិកា
េបមាប់រគាលបំណងរនរះរ�ើយ ក៏បុ៉ថន្  [អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលអន្�ជាតិ្ំមួយ]  មានកា�ិោល័យរៅក្ពុងបេុក�បេ់េញពុ ំរហើយ 
្ួករគអាចជួយែល់បគរួស�សច់ញាតិរោយផ្ល់នូវរេ្បៀង រេៀវរៅ និងបគាប់្ូជបថនលែ។71

67 េម្្ាេតាម Skype េីបកុង�ពុងែ៍ នែ្េី ១៩ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
68 អ្កថែទារំោយសច់ញាតិ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
69 អ្កថែទាំរោយសច់ញាតិ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
70 េម្្ាេតាម Skype េីបកុង�ពុងែ៍ នែ្េី ១៩ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
71 េម្្ាេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបេុក ននមន្ី� េអយ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ 

្ំសហើញេំខាន់ៗ៖ ការដែទាំសោយឪពុកមា្តាយធម៌  

១.    ចំនួនបគរួស�្ម៌ “មិនផលែចូវកា�” មានចំនួនតិច។

២.   ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ បានយល់ោ្៉ងរបចើនអំ្ីកា�េុកោក់កុមា�ថា “មានលកខេណៈអចិនសន្យ៍” េណៈរ្លថែល 

 អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលកំ្ុងគាំបេបគរួស�្ម៌ ចាតេ់ុកកា� េុកោក់កុមា�ថា “មានលកខេណៈ 

 បរណា្្រះអាេន្”។ ក្ពុងក�ណេីលែរះ កា�េុកោក់កុមា� មាន្ី�យៈរ្លេលែី រៅ�យៈរ្លថវង។

៣.    បគរួស�្មេ៌លែរះ េំនងជាបានយកកុមា�ជារបចើនមកចិញ្ចរឹមរ្្វើជាកូន្ម៌ (រៅក្ពុងេំណាកននកា�េិក្សា 

 រនរះមានបគរួស�ថែលមានកូន្ម៌�ហូតែល់ ៦នាក់)។

៤.    ភាគរបចើនននកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ មានកា�ចូល�ួម្ីបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា� 

 មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថតកា�កំណត់អត្េញ្្ណបគរួស�ែ៏េមបេប និងកា�េុកោក់កុមា�ជាញរឹកញាប់ 

 រកើតរ�ើងរចារះៗថតប៉ុរណាណ្រះ រោយស�កា�ចូល�ួម្ី�ោ្្ភិបាលរៅមានកបមិត។

៥.    របើរបបៀបរ្ៀបជាមួយបគរួស�សច់ញាតិ បគរួស�្មែ៌ូចជាមានកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនបានលអែជាង។

៦.    កូន្ម៌កបមបានចុរះបញ្ជីជាមួយ�ោ្្ភិបាលខា្្ំងណាេ់ និង ចំរោរះថារតើ្ួករគបាន ឬ មិនបាន 

 ចុរះបញ្ជរីនារះ ភាគរបចើនវាអាបេ័យរៅរលើកា�ផ្លួចរផ្ើម�បេ់បគរួស�្ម៌ ឬ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

 ថែលោក់្ ័ន្ធរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�រនារះ។

៧.   រ្លេលែរះបគរួស�្ម៌ ផ្្េ់ប្ចូ�េំបុបតកំរណើត និងោក់រ្្្រះកុមា�យកបតកូលេលែលួន ថែលរនរះគឺជាកា�េំុកូន 

 មកចិញ្ចរឹមរោយមិនរ ្្វើតាមផលែចូវច្បាប់។

៨.  កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ បានេេួលកា�េិក្សារ�ៀនេូបត និងេេួលបានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច្ីអង្គកា� 

 មិនថមន�ោ្្ភិបាល ប៉ុថន្របើរទារះជាែូរច្រះក្ី បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចរនរះកបមជាបុគ្គលិកថែលបតរូវបាន  

 “ចាត់តាំង” ឱ្យេេួលបន្ពុកជាក់ោក់ណាេ់។

៩.  រ្ៀបរៅនរឹងកា�ចំណាយ�បេ់មណ្ឌលថែទាំ កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌េំនងមិនេូវចំណាយ 

 របចើន។ អង្គកា�ថែលជួយែលប់គរួស�្ម៌ចំណាយ្ី ៣០-៤០ែុោ្្ ១ថេេបមាប់រក្មងមា្្ក់។

១០. អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលេលែរះ “ផ្ល់របៀវត្េ�៍” ែល់ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ចាប់្ី ៥០ ែល់ ២០០ ែុោ្្ក្ពុង១ថេ។

©
 U

N
IC

EF
 C

am
bo

di
a2

01
5A

nt
oi

ne
 R

aa
b



60

 បបវត្ិរបេ់កុមារ

 កា�ថែទារំោយឪ្ុកមា្យ្្ម៌ ជាេូរៅ បតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជា “ស្ន្ភា្មួយថែលកុមា� 

បតរូវបានេុកោក់រោយអាជ្្ា្�មានេមត្ថកិច្ចរែើម្បីេេួលបានកា�ថែទំាជំនួេ រៅក្ពុងប�ិោកាេបគរួស� 

មួយរបរៅ្ីបគរួស�ផ្្ល់េលែលួន�បេ់កុមា� ថែលបតរូវបានរបជើេរ�ើេ មានេមត្ថភា្ មានកា�យល់ប្ម មានកា� 

ឃា្្ំរមើលេបមាប់កា�ផ្ល់កា�ថែទាំថបបរនារះ”។72

 កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌មិនផលែចូវកា� េំរៅរលើស្្នភា្មួយថែលបគរួស�មានកា�េេួលេុេបតរូវ 

និងរមើលថែទំាកុមា� ថែលរោយរហតុផលេលែរះ មិនអាចបតរូវបានឪ្ុក ឬម្្ាយ�បេ់រគរមើលថែទំា និងរោយគ្្ាន 

កា�ចូល�ួម្ីស្្ប័ន�ែ្ឋ ឬ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលរ�ើយ។ ក្ពុងន័យបរច្ចករេេ កា�េុកោក់កុមា�មិន 

ផលែចូវកា� មិនេ្ថតិរៅក្ពុងនិយមន័យនន “កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌” រនារះរ�ើយ ក៏បុ៉ថន្បគរួស�េលែរះថេ្វង�ក 

ជំនួយ្ី គកនក ្ីមន្ី� េ.អ.យ ឬ ្ីអង្គកា�ក្ពុងបេុក រៅរ្ល្ួករគបានេេួលកុមា�មកចិញ្ចរឹម។

 មិនមានភេ្ពុតាងថបបប�ិមាណអំ្ីចំនួនបគរួស�ថែលបាន “េំុកូនរគមកចិញ្ចរឹមជាកូន្ម៌” មិនផលែចូវកា� 

រនារះរេ ក៏ប៉ុថន្រោងតាមភេ្ពុតាងមិនផលែចូវកា� ចំនួនរនរះមានមិនរបចើនរនារះរេ។73

 រទារះបីជាកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ បតរូវបានរ�ៀបចំ និងគំាបេរោយ បកេួង េ.អ.យ តាម�យៈមនី្� 

េ.អ.យ ឬ កា�ិោល័យ េ.អ.យ ក៏រោយ ក៏ភាគរបចើនននរេវាថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ផលែចូវកា�បច្ចពុប្បន្ 

កំ្ុងបតរូវបានផ្ល់ឲ្យ បគប់បគង និងផ្ល់មូលនិ្ិតាម�យៈអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយចំនួន។ ជាលេ្ធផល 

េបមង់លកខេណៈ និងេីតំាងភូមិសសេ្ននកា�ចិញ្ចរឹមកូន្ម៌ មានភា្េុេគ្្ារៅតាមវិធានជាក់ោក់�បេ់     

អង្គកា�ថែលរ្្វើកា�បគប់បគង។

 រទារះបីជាអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលនីមួយៗមានេិន្ន័យអំ្ីអ្កថែទាំជាឪ្ុកមា្្យ្ម៌ និងចំនួន 

ននកុមា�ថែលបតរូវបានេំុយករៅចិញ្ចរឹមជាកូន្ម៌ក៏រោយ បុ៉ថន្្ំុមានេិន្ន័យថ្្ាក់ជាតិអំ្ីចំនួន កុមា�េ្ថតិ 

ក្ពុងកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជារ�ើយ។ រលើេ្ីរនរះ មិនមានកា� កំណត់ថផនេីបគប់ 

បជុងរបជាយរែើម្បីកំណត់រេវាថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រនារះរេ។ កា�េេលួបានេិន្ន័យែ៏គួ�ឲ្យរជឿជាក់ 

្ិតជាមានកា�្ិបាករោយរហតុថា មិនថមនរាល់អ្កថែទាំជា ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ទាំងអេ់េុេ្ធេរឹងថតមាន

អាជា្្ប័ណ្ណរនារះរេ។74

 មានបគរួស�្ម៌ចំនួន ១០ បគរួស� ថែលរយើងបានជួបរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ។ របើរទារះបីជាមានអ្កថែទំា 

ជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌េលែរះ និង អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលោក់ ្ ន័្ធក្ពុងកា�េុក ោក់កុមា� ថែលរយើងបានជួប 

យល់ថាកា�េុកោក់រនរះមាន ”លកខេណៈអចិនសន្យ៍” ក៏រោយ បុ៉ថន្េលែរះរេៀតរជឿថា “មានលកខេណៈបរណ្្ារះអាេន្” 

ឬ �យៈរ្លេលែីរោយយល់ថារគាលរៅ គឺចង់ រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចូលរៅក្ពុងបគរួស�កំរណើត�បេ់ 

្ួករគ។ អ្វីថែលគួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រនារះ អ្កថែទាំជាឪ្ុកមា្្យ្ម៌ និងអង្គកា�ថែលេុកោក់កុមា� 

មានេេ្េនៈេុេៗ គ្្ាអំ្ីលកខេណៈននកា�េុក ោក់រនរះ។ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ទំាងអេ់ រលើកថលងថតម្្ាក់ថែល 

72 មហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ២០១០។
73 េម្្ាេតំណាងមនី្� េអយ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៥ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
74 េូមអានរេចក្ីបោងថផនកា�អភិវឌ្ឍនេ៍មត្ថិភា្េបមាប់គាំបេបគរួស� កា�ថែទាំរោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និងេ្មពុំកូនរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ២០១៧-២០២៣ បកេួង េអយ នែ្េី ១៥  
 ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
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រយើងបានេមា្្េបានបបាប់ថា កុមា�ថែល�េ់ រៅជាមួយ្ួករគរនារះគឺ�េ់រៅ “ជាអចិនសន្យ៍” មិនថមន 

�យៈរ្លេលែរីនារះរេ។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ ភាគរបចើននអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលរយើងបាន 

េមា្្េេបមាប់កា� េិក្សារនរះបាន និោយថា “កា�េុកោក់រនរះមានមានលកខេណៈបរណា្្រះអាេន្”

មានន័យថាកុមា�បតរូវយក មកចិញ្ចរឹម �ហូតែល់្ួករគបតរូវបានរ្្វើេមាហ�ណកម្មចូលរៅក្ពុងបគរួស� 

កំរណើត�បេ់្ួករគ ឬ�ហូតែល់្ួករគអាច ផ្្េ់រៅក្ពុងកា�រ�ៀបចំ�េ់រៅថែទាំជំនួេណាមួយរេៀត។

 កា�រ�ៀបចំថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌េលែរះ ្ិតជាបានវិវឌ្ឍន៍្ីកា�ថែទាំ�យៈរ្លេលែីរៅ�កកា�ថែទាំ    

អចិនសន្យ៍ រោយស�កាលៈរេេៈមានកា�ផ្្េ់ប្ចូ�៖ 

“ែំបូងកុមា�បគាន់ថតមក�េ់រៅជាមួយរយើងបរណា្្រះអាេន្ប៉ុរណាណ្រះ ថតរបកាយ្ីមា្្យ�បេ់្ួករគស្្ប់  
[រោយស�រមររាគរអែេ៍/ជំងឺរអែេ៍] ្ួករគចង់�េ់រៅជាអចិនសន្យ៍”។75

 រយើងមិនអាច្ិនិត្យរមើលកំណត់រហតុ�បេ់កុមា�បានេីុជរបរៅរនារះរេ បុ៉ថន្ភាគរបចើននន កុមា�ថែល

ចិញ្ចរឹមរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ េំនងមានកា�្ិតតិចតួចណាេ់ថែលកុមា�បាន�ួម�េ់

រ�ើងវិញជាមួយឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគរនារះ៖ រោយស�ឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគបានស្្ប់ ឬរោយស�ឪ្ុក 

ឬ ម្្ាយបានរ�ៀបកា�ជាែ្ម ីនិង ឪ្ុក ឬម្្ាយចុងបានបែិរេ្ មិនប្មេេួលកុមា�បត�ប់មកវិញ ឬរោយស� 

កាលៈរេេៈបគរួស� ថែលកា�វិលបត�ប់�បេ់កុមា�អាចរ ្្វើឱ្យកុមា� បបឈម ហានិភ័យននកា�រ ្្វើបាបជារែើម។

 មានភេ្ពុតាងបន្ិចបន្លួចអំ្ីកា�រ្្វើថផនកា�អចិនសន្យ៍ េបមាប់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយឪ្ុក       

ម្្ាយ្ម៌ េូម្បីរៅក្ពុងក�ណីកុមា�តូចៗក៏រោយ។ បញ្្រនរះវាបរងកើតនូវភា្មិនច្បាេ់ោេ់េបមាប់អនាគត 

�បេ់្ួករគ។ កុមា�ថែលរយើងបានេមា្្េ េបមាប់កា�េិក្សារនរះ មានកា�យល់ែរឹងមិនច្បាេ់ោេ់ 

ថា្ួករគនរឹងបតរូវបត�ប់រៅ�េ់រៅជាមួយ បគរួស� �បេ់្ួករគឬោ៉្ងណា ប៉ុថន្ កុមា�ភាគរបចើនរជឿថា 

រហតុកា�ណ៍រនរះអាចនរឹងរកើតរ�ើង របើរទារះបីជា្ួករគ បានចាករចញ្ីបគរួស�ជារបចើនឆ្្ំ និងមាន 

េំនាក់េំនងជាមួយបគរួស�តិចតួចក៏រោយ។

 ក្ពុងក�ណីេលែរះ កា�េុកោក់កុមា�កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ មានលកខេណៈបេរែៀងរបចើននរឹងកា� 

េ្មពុំកូនមិនផលែចូវកា� រោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌មានកា�រប្ជា្្ចិញ្ចរឹមកុមា��យៈរ្លថវង។ មានភេ្ពុតាងអំ្ីឪ្ុក           

មា្្យ្ម៌េលែរះបានរ្្វើកា�ផ្្េ់ប្ចូ�េំបុបតកំរណើត�បេ់កុមា� និងប្ចូ�រ្្្រះកុមា� រោយោក់រ្្្រះេលែលួនឯង 

ចូលែូចជាឪ្ុកម្្ាយបរងកើតរៅក្ពុងរេៀវរៅបគរួស�។ ក្ពុងក�ណីរផ្េងរេៀត ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌គឺជា “អ្កអាជី្” 

ថែល�កបបាក់ចំណូល្ីកា�ថែទាំកុមា�។

 រោងតាមេិន្ន័យននកា�េិក្សាបានបង្្ញឲ្យែរឹងថា ចំនួនកុមា�ជាអតិប�មាថែលកំ្ុង �េ់រៅជាមួយ 

បគរួស�្ម៌មួយ មានចំនួន ៩នាក់។76 េិន្ន័យថបបគុណភា្បង្្ញថាបគរួស�្ម៌េលែរះបានយកកុមា� 

របចើននាក់មកចិញ្ចរឹមបីបាច់ថែ�ក្សា។  

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌នីមួយៗ�បេ់រយើង ចិញ្ចរឹមរក្មងជាម្្យម ចំនួន៦នាក់។ ្ិតណាេ់ ្ួករគក៏មានកូនផ្្ល់េលែលួន�បេ់្ួករគថែ�។  
ែូរច្រះឪ្ុកម្្ាយ្ម៌អាចចិញ្ចរឹមរក្មងេ�ុបបបមាណ ១០នាក់។77

75 េម្្ាេឪ្ុក/មា្្យ្ម៌ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
76 េ្ថតិិអំ្ីកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌មិនរាប់បញ្ចចូលនូវចរមលែើយ្ីអ្កបគប់បគង/បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច/បគរូបរបងៀន េេួលបន្ពុកបតរួត្ិនិត្យបគរួស�្ម៌មួយចំនួន។
77  អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
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 វត្មានននកូន្ម៌របចើនរៅក្ពុងផ្រះថតមួយ បរងកើតជាេំណួ�ទាក់េងនរឹងេមត្ថភា្ក្ពុងកា�យកចិត្ 

េុកោក់រ្ញរលញ កា�គំាបេថផ្កផលែចូវចិត្ និងរ្លរវោថែលមានេបមាប់កុមា�។ រនរះគឺអាចជាបញ្្ជាក់ថេ្ង 

េបមាប់កុមា�ថែលធ្្ាប់បាត់បង់បគរួស��បេ់្ួករគ និងកុមា�ថែល អាចបាត់បង់កុមា�ែនេ និងបុគ្គលិកថែល 

្ួករគធា្្ប់មានេំនាក់េំនងជាមួយ រៅរ្ល្ួករគ បតរូវបានរគេុកោក់ែំបូង។ វាក៏បង្្ញឱ្យរ�ើញ 

ច្បាេ់ផងថែ�ថារៅក្ពុងក�ណីេលែរះ កុមា�ែ៏របចើន រៅក្ពុងបគរួស�វាបងកភា្តានតរឹងរៅរលើអ្កថែទាំកុមា� 

ទាំងរនារះផងថែ�។

 កុមា��េ់រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ ថែលបានចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ ភាគរបចើនគឺជាបកុមកុមា�តូចៗ។ 

អ្កផ្ល់ចរមលែើយែ៏េំខាន់ម្្ាក់ថែលរ ្្វើកា�ឲ្យអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល េបមាប់កា�ថែទំារៅ េហគមន៍ក្ពុង        

រាជធានីភ្ំរ្ញបានរ្្វើកា�កត់េមា្្ល់ថា កុមា�អាយុ្ី ៤-១០ឆ្្ំ គឺជាបបរភេបកុមអាយុ “្ំបំផុត” 

ថែលចូលរៅក្ពុងបគរួស�្ម៌។78 

 កា�េិក្សាបាន�ករ�ើញកុមា�វ័យជំេង់ថែលមានវ័យរបចើនមួយចំនួនតូចរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយឪ្កុ 

មា្្យ្ម៌។ អង្គកា� មិនថមន�ោ្្ភិបាល បាននិោយថា វាមានកា�លំបាកក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�្ំៗ 

រោយកុមា� ទាំង រនរះមានកា�្ិបាកខា្្ំងជាងក្ពុងកា�េបមបេលែលួន�េ់រៅក្ពុងបគរួស�ែ្មី។ អង្គកា�មួយធ្្ាប់ 

បានែកហូត កុមា�្ីកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ រៅរ្លថែល្ួករគចូលែល់ោក់កណ្្ាលវ័យជំេង់  

និងបានបញ្ជចូន ្ កួរគបត�ប់រៅ�េរ់ៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាវិំញ ឬរៅ�េ់រៅ�របៀបោក់កណ្្ាលឯករាជ្យ។ 

រនរះគឺជាបញ្្គួ�ឲ្យប រ្ួយបា�ម្ភរោយស�កុមា�បតរូវរគរផ្�ម្ងរហើយម្ងរេៀត ថែលនំាឱ្យ�ំខានែល់កុមា� និង 

មិនបេបតាមឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�ថែមរេៀតផង។ រគមិនច្បាេ់ថារហតុអ្វីបានជាអង្គកា� មិនថមន 

�ោ្្ភិបាល�ក្សារគាលនរោបាយថបបរនរះ ជា្ិរេេរៅរ្លកុមា�បាន�េ់រៅជាមួយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ 

ជារបចើនឆ្្ំរហើយ និងបានកសងេំនាក់េំនងជិតេ្ិេ្ធ�ួចរៅរហើយ។

 បគរួស�្ម៌េលែរះ មានរគាលបំណងច្បាេ់ោេ់ចំរោរះកុមា�ថែល្ួករគចង់យក មកចិញ្ចរឹម ជាកូន្ម៌។ 

អ្វីថែលគួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រនារះគឺ អ្កបគប់បគងអង្គកា�ថែទាំតាមេហគមន៍មួយរៅ រេត្រេៀមរាបបាន

និោយបបាប់អ្កបសវបជាវរយើងថា៖

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ �ថមងថតងចង់បានកូនកំបោទំាងឪ្ុកនិងម្្ាយ។ ្ួករគភ័យខ្្ាចថាឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់កុមា�នរឹងបត�ប់មក
យកកូន�បេ់្ួករគវិញ។ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ មានកា�រ្ញចិត្ចំរោរះកុមា�តូចៗជាងកុមា�្ំៗ រហើយក៏មានកា�រ្ញចិត្រក្មងបេីជា
ងរក្មងបបុេថែ� រោយ្ួករគយល់ថារក្មងបេីងយ អប់�ំជាង។79

 រនរះបង្្ញថា ោ្៉ងរហាចណាេ់ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌េលែរះេំនងថេ្វង�កកា�េុកោក់កុមា��យៈរ្លថវងថែល 

វាមានលកខេណៈបេរែៀងគា្្រៅនរឹងេ្មពុំកូន។

 ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការទុកោក់កុមារ 

 រទារះបីជាកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ មានកា�ជាប់ោក់្័ន្ធជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់ 

អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ តំណាង�ោ្្ភិបាលក៏រោយ ក៏ែំរណើ�កា�ននកា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា� 

េុកោក់កុមា�ជាញរឹកញាប់រកើតរ�ើងក្ពុងលកខេណៈចំរោរះកិច្ច ឬរកើតរ�ើងរៅតាម “ឱកាេ” ហុចឲ្យថតបុ៉រណាណរ្ះ។ 

ឧទាហ�ណ៍ បគរួស�្ម៌មួយថែលអ្កបសវបជាវបានជួបរៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប មានកូនបេីបរងកើតម្្ាក់ថែល 

78 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
79 អ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។  
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កំ្ុងរ ្្វើកា�ជាមួយអង្គកា�ថែទំាតាមេហគមន៍មូលោ្្នមួយ។ កូនបេីរនារះបានកំណត់បគរួស��បេ់នាង 

ថាជាបគរួស�្ម៌ែ៏មានេកា្្នុ្លថែលអាចចិញ្ចរឹមរក្មងកំបោ ៣នាក់ ថែលរៅរ្លរនារះរក្មងទាំង៣ 

កំ្ុងរៅរ�ៀន និងេេួលកា�ជួយគំាបេរេ្បៀងអាហា�្ី [អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល]។80 រៅក្ពុងក�ណីមួយរេៀត 

 អាជ្្ា្�មូលោ្្នបតរូវបានជូនែំណរឹង របកាយរ្លថែល កុមា�បតរូវឪ្ុកមា្្យរបារះបង់រចាលមា្្ក់បតរូវបាន

បគរួស�្ម៌ “មិនផលែចូវកា�” មួយយករៅចិញ្ចរឹមរ្្វើជាកូន្ម៌។ 

នាងបតរូវបានរគរបារះបង់រចាលរៅថក្ប�្ុងេបមាម រៅបុ៉ន្្ានផលែចូវឆ្្យ្ីេីរនរះ។ រៅរ្លថែលបប្ន្ធ�បេ់េញពុបំានរ�ើញទា�ិការនារះ 
គាត់ក៏បីនាងរៅមនី្�រ្េ្យ។ ទា�ិការនារះមានអាយុរេើបថតបាន ១ថេរៅរ្លរយើងរ�ើញនាង។ ម្្ាក់ៗរចរះថតរែើ��ំលង្ុងេបមាមរនារះ 
ថតបប្ន្ធ�បេ់េញពុមិំនោច់ចិត្រែើ�រចញ្ី ទា�ិកាែ៏តូចរនរះរេ។

រតើមានតួអង្គណារផ្េងរេៀតបានចូលោក់្័ន្ធថែ�ឬរេ?

បាេ! រយើងបានជបមាបបបធានភូមិ និងតំណាង�ំុ។ រយើងមិនចង់ឲ្យមានកា�រចាេបបកាន់ថារយើងបានលួចកូន�បេ់រគយកមក
រនារះរេ។81

 ក្ពុងក�ណីេលែរះ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រ ្្វើកា�េហកា�ជាមួយមសនី្អាជ្្ា្�មូលោ្្នរែើម្បីកំណត់�ក 

បគរួស�្ម៌ែ៏េមបេប។ ឧទាហ�ណ៍ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចម្្ាក់ននអង្គកា�ថែទំាេហគមន៍មួយបានរលើករ�ើងថា 

គាត់អាចនរឹង“រៅជួប គកនក រមភូមិ រម�ំុ រែើម្បីរ�ៀបចំយកកុមា�មកចិញ្ចរឹមជាកូន្ម៌។ អ្កទាំងអេ់រនរះ 
ស្្ល់បគរួស�្ម៌ រហើយបគរួស�្ម៌អាចោក់ោក្យេុំចិញ្ចរឹមជាកូន្ម៌បាន”។82 បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច 

រផ្េងរេៀតននអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ បានរ ្្វើកម្មវិ្ីផ្េ ្្វផ្សាយ 

និងបណ្តរះបណា្្លែល់ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ថែលមានេកា្្នុ្ល។83

 អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល របបើបបាេ់លកខេណៈវិនិច្័យេបមាប់កំណត់បគរួស�្ម៌ែ៏េមបេបថែល 

លកខេេណ្ឌរនារះរផ្្តរលើលកខេណៈេម្បត្ិ ជាជាងកា�រផ្្តរលើភា្េមបេប របើរទារះបីជាបបកា� ៦(១) 

ននបបកាេេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ថចងថា “រៅក្ពុងបគប់ក�ណីទំាងអេ់ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចនន 
បកេួង េ.អ.យ ឬ អ្កផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេ [អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល] បតរូវរ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណមួយ 
រែើម្បី្នានូវភា្េមបេបននបគរួស�្ម៌បបកបរោយេកា្្នុ្ល” (េំ្័�េី ៦) ក៏រោយ។ ឧទាហ�ណ៍  

បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចម្្ាក់ននអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយរៅរេត្កណ្្ាលបាននិោយថាលកខេណៈវិនិច័្យ 

រនារះថចងថា៖ “ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលមានេក្្ានុ្លបតរូវមានអាយុោ៉្ងតិច ៣៥ឆ្្ំ។ បគរួស�រនរះមិនបតរូវ 
មានកូនរលើេ្ី ៤ ឬ៥នាក់រ�ើយ។ ឪ្ុកម្្ាយរនរះមិនបតរូវជាអតីតេណ្ឌតិ ឬធ្្ាប់បានបបប រ្ឹត្អំរ ើ្ហិង្សា 
រ�ើយ។ ្ួករគបតរូវមានេុេភា្លអែទាំងរាងកាយ និងេតិបញ្្ មិនមានជមឺ្�ោករែលែើម ឬជម្ឺ�របង”។84

 ភេ្ពុតាងថបបគុណភា្បង្្ញថា កា�រ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណមុនកា�េុកោក់កុមា�រៅរលើបគរួស�្ម៌ 

ថែលមានេកា្្នុ្ល បតរូវបានរ្្វើជាបឋម រោយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

ជាជាងរោយបុគ្គលិក េង្គមកិច្ច�បេ់�ោ្្ភិបាល។85 រទារះែូរច្រះក៏រោយ រៅក្ពុងកថនលែងេលែរះអ្កបសវបជាវ 

បតរូវបានរគបបាប់ថាអាជ្្ា្�មូលោ្្នបានរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណមុនកា�េុកោក់កុមា�។ ឧទាហ�ណ៍ តំណាង 

មនី្� េ.អ.យ ម្្ាក់រៅរេត្រេៀមរាប បាននិោយថា “មុនេុកោក់កុមា� [ចូលរៅក្ពុងបគរួស�្ម៌] រយើងរ ្្វើ 

80 េម្្ាេឪ្ុក/មា្្យ្ម៌ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
81 េម្្ាេឪ្ុក/មា្្យ្ម៌ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
82 បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្កណា្្ល នែ្េី ១៥ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
83 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៦ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
84 បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្កណា្្ល នែ្េី ១៥ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
85 បញ្្រនរះបតរូវបានបញ្្ក់រោយតំណាង គកនក រេត្កណា្្ល។ េមា្្េ គកនក រេត្កណា្្ល នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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កា�ប្៉ាន់បបមាណមួយរលើក ឬ ្ �ីរលើករៅរលើបគរួស�។ ជា្ម្មតា គឺបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមក្ីមនី្� េ.អ.យ 
តំណាងមក្ី គកនក និង រមភូមិ។ រ្លេលែរះ មានថតបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមក្ីមន្ី� េ.អ.យ ប៉ុរណាណ្រះ”។86  

ជាអកុេល្យ រយើងមិនអាចអនុវត្បតីរកាណវិធានរែើម្បីបញ្្ក់បញ្្រនរះបាន រោយវាអាចជាកា�អនុវត្មាន 

ភា្ថបបបបរួលរៅតាមេីតំាងភូមិសសេ្រផ្េងគ្្ា ឬ អ្កផ្ល់ចរមលែើយថែលជាមសនី្អាជ្្ា្�មូលោ្្ន និោយ 

បរនលែើេអំ្ីកា�ចូល�ួម�បេ់្ួករគរៅក្ពុងកា�បា៉្ន់បបមាណមុនកា�េុកោក់កុមា�រនរះ។

 
ការបតរួតពិនិតតាយតមោន

 ផ្ពុយ្ីកា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ កា�រ�ៀបចំថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌េំនងជាបតរូវបានបតរួត្ិនិត្យ 

តាមោនបានលអែជាង។ រាល់អ្កថែទំាកូន្ម៌ទំាងអេ់ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបានបង្្ញថា 

មានមសនី្មក្ីខាងរបរៅ (មក្ីមនី្� េ.អ.យ គកនក ឬអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល) បានចុរះមកជួប្ួករគ 

ក្ពុងរគាលបំណង្ិនិត្យតាមោន។ ែូរច្រះ វាមានស�ៈេំខាន់ណាេ់ក្ពុងកា�ចងចំាថា បគរួស�្ម៌ថែលបាន 

បញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះមិនតំណាងឲ្យបគរួស�្ម៌ទំាងអេ់រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជារនារះរេ។ េិន្ន័យថបប 

ប�ិមាណមិនបានបង្្ញថារតើអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ តួអង្គ�ោ្្ភិបាល ជាអ្កចូល�ួមញរឹកញាប់រៅក្ពុង 

កា�ចុរះរៅ្ិនិត្យតាមោនរបកាយរ្លេុកោក់កុមា�រ�ើយ។

 រោងតាមតំណាងជាន់េ្េ់ននមន្ី� េ.អ.យ ក្ពុងរេត្រេៀមរាបបានឲ្យែរឹងថា មសន្ីមន្ី� េ.អ.យ 

(ជាបេរឹេ្ី) បតរូវបានថណនាំឲ្យរបបើបបាេ់រគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�រ្្វើថផនកា�អចិនសន្យ៍�បេ់ បកេួង 

េ.អ.យ េបមាប់ចុរះបញ្ជីបគរួស�្ម៌។87 របើរទារះជាែូរច្រះក្ី ជាក់ថេ្ង កា�រ្្វើថផនកា�អចិនសន្យ៍្ិតជាមិន 

រកើតមានរនារះរេ រហើយកា�ចុរះបញ្ជកីា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ក៏េំនងបតរូវបានរ ្្វើក្ពុង លកខេណៈចំរោរះកិច្ច៖ 

“បនា្្ប់្ីេញពុំបានែរឹងថាមា្្យ  [�បេ់កុមា�បតរូវរគរបារះបង់រចាល] មិនមកបង្្ញេលែលួន េញពុំបានចុរះរៅជួបរមភូមិ 
រហើយបបាប់គាត់អំ្ីរ�ឿងរនរះ គាត់និោយថា - មិនអីរេ! អ្កអាចរមើលថែទាំកុមា�រនរះបាន”។88   

 ចំរោរះកា�ថែលកូន្ម៌ បានចុរះរ្្្រះ ឬ ក៏មិនបានចុរះរ្្្រះជាមួយ�ោ្្ភិបាល ភាគរបចើនគឺ អាបេ័យ 

រលើគំនិតផ្លួចរផ្ើម�បេ់ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និង/ឬអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលបានចូល �ួមរៅ ក្ពុងកា�េុកោក់ 

កុមា�ក្ពុងកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រនរះ។ ឧទាហ�ណ៍ េូម្ិចា�ណាេបមង់េំែី្ីកា� េម្្ាេជាមួយ 

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌រៅក្ពុងរេត្បាត់ែំបង ប្រះេីហនុ និងរេៀមរាបែូចខាងរបកាម៖ 

ឥ�ចូវកុមា�កំ្ុងរបបើបតកូល�បេ់េញពុ ំ រហើយនាងមានេំបុបតកំរណើតរេៀត។ រហើយរយើងក៏បានបញ្ចចូលរ្្្រះ�បេ់នាងរៅក្ពុង 
រេៀវរៅបគរួស� ែូរច្រះនាងមាន េិេ្ធេិេួលម�តក។89

រតើរ្្្រះ�បេ់កុមា�មានរៅក្ពុងរេៀវរៅបគរួស��បេ់អ្កថែ�ឬរេ? រេ! េញពុមិំនថែលមានរេៀវរៅបគរួស�រនារះរេ ក៏បុ៉ថន្កូនបបុេរនរះ 
មានេំបុបតកំរណើត រហើយវារបបើ បតកូលបគរួស�េញពុ។ំ90

រតើកុមា�មានបានចុរះបញ្ជជីាកូន្ម៌ថែ�ឬរេ? េញពុមិំនបានរ ្្វើរោយេលែលួនេញពុរំនារះរេ។ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលបានចុរះរ្្្រះកុមា�
ជាមួយ គកនក រមភូមិ និងមនី្� េ.អ.យ។ រយើងមិនថែលមានេំនាក់េំនងរោយផ្្ល់ ជាមួយ�ោ្្ភិបាលរនារះរ�ើយ។91

86 េម្្ាេតំណាងមនី្� េអយ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
87 េម្្ាេតំណាងមនី្�េង្គមកិច្ច រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៥ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
88 េម្្ាេមា្្យ្ម៌ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
89 េម្្ាេឪ្ុក/មា្្យ្ម៌ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
90 េម្្ាេមា្្យ្ម៌ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
91 េម្្ាេឪ្ុក/មា្្យ្ម៌ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៣ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 របើរ្្វើកា�របបៀបរ្ៀប�វាងកា�រ�ៀចំចិញ្ចរឹមកូនរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ថែលបានចុរះបញ្ជី និង មិនបាន 

ចុរះបញ្ជ ីអ្កផ្ល់ចរមលែើយជាន់េ្េ់ម្្ាក់្ី�ោ្្ភិបាលរេត្រេៀមរាបបានមានបបសេន៍ឱ្យែរឹងថា “ភាគរបចើន 
ននកា�ថែទំារោយបគរួស�្ម៌រ ្្វើរ�ើងរៅរបកាមតុ រោយគ្្ានកា�ចុរះបញ្ជណីាមួយរនារះរេ”។92  ជាអកុេល្យ 

្ំុមានេិន្ន័យថបបប�ិមាណថែលអាចរបបើបបាេ់បានជាតំណាង រែើម្បីបញ្្ក់រលើកា� អរះអាងរនរះរ�ើយ។ 

 ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្តាយបសង្កើត 

 របើរបបៀបរ្ៀបជាមួយកុមា�ថែទាំរោយសច់ញាតិ កុមា��េ់រៅជាមួយបគរួស�្ម៌ �ថមងថតងរៅ 

មានឪ្ុក ឬ ម្្ាយបរងកើត ឬ ឪ្ុកនិងម្្ាយបរងកើតថែលរៅ�េ់។ ភា្ញរឹកញាប់ននេំនាក់េំនងជាមួយឪ្ុក            

ម្្ាយបរងកើត និង កា�បុ៉នប៉ងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� មានភា្េេុគ្្ា្ីក�ណីមួយរៅក�ណីមួយរេៀត។ 

ក្ពុងក�ណីេលែរះ រោយស�ថតស្្នភា្�បេ់បគរួស� រ ្្វើឱ្យេំនាក់េំនងរៅបគរួស�បរងកើត�បេ់កុមា� អាចបងក            

ហានិភ័យែល់កុមា�។ ចំរោរះក�ណីរផ្េង រេៀត ្នធានគឺជាកតា្្ចម្បងថែលកំណត់រៅរលើេំនាកេំ់នង

រៅបគរួស�កំរណើត និង កបមិតននេំនាក់ េំនងថបបរនរះ។ 

រតើមានកា�បបាបេ័យទាក់េងរៅឪ្ុកបរងកើត�បេ់កុមា� ថែ�ឬរេ? 

បាេ! ឪ្ុកបរងកើតបានមករលងកុមា�បបថហល ២ែងថែ�ក្ពុង១ឆំ្្ ក៏បុ៉ថន្ទាល់ថត  [បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល]  

របើកឡានជូនគាត់មកេីរនរះ។ គាត់�េ់រៅចមា្យ្ ១៥គី�ចូថម៉បត។ រតើអ្កគិតែូចរម្ចចំរោរះកា�មករលងរនរះ? រយើងមានកា� 
ភ័យខ្្ាចបនិ្ច ថាឪ្ុក  [ថែលជាអ្ករញៀនថំ្្ា] នរឹងមានឥេ្ធិ្ លអាបកក់មករលើកុមា�រៅរ្លនាង្ំែរឹងកី្។ រតើមានកា�បបរឹងថបបង 
រែើម្បីរ ្្វើេមាហ�កម្មកុមា�ជាមួយឪ្ុក ឬម្្ាយបរងកើតថែលរៅ �េ់ថែ� ឬរេ?  [បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល] 

រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណជារេៀងទាត់ នូវស្្នភា្�បេ់ឪ្ុកបរងកើត ក៏បុ៉ថន្មកែល់រ្លរនរះស្្នភា្�បេ់គាត់មិន បានបបរេើ�រសរះ។ 

 លក្ខណៈននការដែទាំដែលបាន្្ល់ជូន 

 លកខេណៈននកា�ថែទំាថែលបានផ្ល់ែល់កុមា��េ់រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ អាបេ័យរលើស្្នភា្រេែ្ឋកិច្ច 

�បេ់បគរួស�្ម៌រនារះ ក៏ែូចជាកបមិតននកា�ជួយគាំបេ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលោក់្័ន្ធរៅក្ពុង 

កា�េុកោក់កុមា�ផងថែ�។  

លកខេេណ្ឌេមា្្�ៈ

 េិន្ន័យថបបប�ិមាណ្ីបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈកា�អរងកតបង្្ញថាបគរួស�្ម៌មានជីវភា្លអែបបរេើ� 

ជាងបគរួស�សច់ញាតិ។ រនរះបបថហលមក្ីបគរួស�រនារះជាបគរួស�មាន្នធានរបចើន រហើយបានេ្មប័គចិត្ 

រ ្្វើជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និង/ឬ ជំនួយគំាបេហិ�ញ្ញវត្ថពុថែលបានផ្ល់ែល់ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌អាចឲ្យ្ួករគមានជីវភា្ 

�េ់រៅបានលអែបបរេើ�។ បគរួស�្ម៌ចំនួន ៩ ក្ពុងចំរណាមបគរួស�្ម៌ទាំង ១០មានបប្័ន្ធលូបងហចូ�េរឹកមួយ

ថែលមានែំរណើ�កា� ថែលផ្ពុយ្ីបគរួស�សច់ញាតិថែលមានថត ១បគរួស�ក្ពុងចំរណាម ៨បគរួស� បុ៉រណាណរ្ះ 

ថែលមានបប្័ន្ធ លូបងហចូ�េរឹកថបបរនរះ។ បគប់បគរួស�្ម៌ថែលអ្កបសវបជាវបានជួបកុមា�មានបង្គន់មួយថែល 

92 េម្្ាេតំណាងជាន់េ្េ់�ោ្្ភិបាល រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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មានែំរណើ� កា�េបមាប់របបើបបាេ់។ របើរទារះបីជា គំរហើញទាំងរនរះបគាន់ថតជាកា�បបាប់ឲ្យែរឹងក៏រោយ 

បុ៉ថន្រោយស� ថតវិ្ ីសសេ្របជើេរ�ើេេំណាកេបមាប់រគាលបំណងជាក់ោក់លេ្ធផលរនរះបង្្ញថា

ជាេូរៅបគរួស�្ម៌មានស្្នភា្រេែ្ឋកិច្ច�ឹងមាំជាង។

កា�េេួលបានកា�េិក្សារ�ៀនេូបត៖ 

កុមា��េ់រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ទាំង ១០បគរួស�ថែលអ្កបសវបជាវបានជួបទាំងអេ់គា្្េុេ្ធថតបានចូលរ�ៀន

ថតកបមិតននកា�រ�ៀនេូបត�បេ់្ួករគវាអាបេ័យរលើកា�ជួយ គំាបេហិ�ញ្ញវត្ថព្ុ អីង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។ 

រទារះែូរច្រះក្ី រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌េលែរះ អ្កថែទាំកូន្ម៌មានកា�លំបាកក្ពុងកា�ចុរះរ្្្រះកូន្ម៌ចូលរ�ៀនរៅ

ក្ពុងសោ�ែ្ឋ រោយស�មិនមានលិេិតបញ្្ក់កំរណើត។ 

កា�េេួលបានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច៖

 ភេ្ពុតាងថបបគុណភា្បង្្ញថា បគរួស�្ម៌ជា្ម្មតា បានេេួល បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច តាម�យៈអង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េុកោក់ កុមា�រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌ បុ៉ថន្មានភេ្ពុតាងបញ្្ក់ថា 

មិនថមនមានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចជាក់ោក់ណា ថតមួយថែលបតរូវបានកំណត់ឱ្យេេួលេុេបតរូវរលើក�ណីរ�ើយ 

គឺមានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចជា របចើនរផ្េងៗ គា្្ថែលបានចុរះមកជួប។ កា�ចុរះមកជួបរនរះគឺរែើម្បី្ិនិត្យរមើល 

ថារតើអ្វីៗ បគប់ោ្៉ងមានែំរណើ�កា�បបប រ្ឹត្ រៅបានលអែ ថែ�ឬរេ រៅក្ពុងកា�េុកោក់រនរះ។ ចរមលែើយខាងរបកាម្ី 

កុមារាមា្្ក់�េ់រៅជាមួយបគរួស�្ម៌ក្ពុងរេត្រេៀមរាបបង្្ញអំ្ីបញ្្រនរះោ៉្ងច្បាេ់។

រតើមាន “បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច” ឬ ន�ណាម្្ាក់បតរូវបានរគចាត់តំាងជា្ិរេេឱ្យមកជួយអ្ក ថែ�ឬរេ?

បាេ! មានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច ៤នាក់បានចុរះមកជួប្ួករយើងជាបន្បន្្ាប់។ េញពុស្្ំល់្ួករគទំាងរនារះ។ ក៏បុ៉ថន្្ួករគមិននិោយ
ជាមួយរយើងរនារះរេ។ ្ួករគបគាន់ថតនិោយជាមួយមីង និង្ូ។ ភាគរបចើន រៅរ្ល្ួករគមក រយើងេញពុរំៅឯសោរ�ៀន”។93

 ការបណ្តះបណា្តាល

 ឪ្ុកមា្្យ្ម៌មួយចំនួនថែលបានេមា្្េេបមាប់កា�េិក្សារនរះបង្្ញថា ្ួករគបានេេួលកា�     

បណ្តរះបណា្្លអំ្ីកា�ថែទាំកុមា� និង កិច្ចកា�ោ�កុមា� ្ីអង្គកា�ោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�។ 

ក្ពុងចំរណាមអ្កថែទំាកូន្ម៌ចំនួន ១០នាក់ ថែលបានរ ្្វើអរងកតថបបប�ិមាណ បានបង្្ញថាមាន ៨នាក់ 

បានបបាប់ឲ្យែរឹងថា អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល បានផ្ល់កា�បណ្តរះបណ្្ាលែល់្ួករគ រហើយមានមា្្ក់

បានបង្្ញថាតំណាងមក្ីមន្ី� េ.អ.យ បានផ្ល់កា�បណ្តរះបណា្្ល។94

 ការចំណាយ និងការ្្ល់មូលនិធិ 

 រយើងមានកា�លំបាក ក្ពុងកា�ប្៉ាន់បបមាណអំ្ីកា�ចំណាយេ�ុបរៅរលើកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ 

រហើយកា�េិក្សារនរះក៏គា្្នរគាលបំណងរ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណរៅរលើកា�ចំណាយរនរះថែ�។ របើរបបៀបរ្ៀប

ជាមួយកា�ថែទារំោយសច់ញាតិ កា�េិក្សារនរះមិនបាន្ិនិត្យរមើលកា� ចំណាយរៅ រលើកា�បតរួត្ិនិត្យ 

93 េម្្ាេកុមា��េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
94 បតរូវចងចាំថាេំណាករនរះមិនតំណាងឲ្យបគរួស�្ម៌រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាទាំងអេ់រនារះរេ រហើយអ្កផ្ល់ចរមលែើយចំរោរះកា�អរងកតរនរះបតរូវបានរបជើេរ�ើេជាេំណាកេបមាប់រគាល 
 បំណងជាកោ់ក់។ 
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តាមោនរនារះរេ ប៉ុថន្ វាបគាន់ថត្ិនិត្យរមើលរៅរលើកា�ចំណាយរោយផ្្ល់រៅ រលើអ្កថែទាំកូន្ម៌ 

ថតប៉ុរណាណ្រះ។ របើរទារះបីជាកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌អាចចាត់េុកថាជាេបមង់ថែទាំជំនួេមួយថែល

មិនេូវចំណាយរបចើន រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា និង មានតនមលែទាបជាងជាងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា 

ក៏រោយ បុ៉ថន្វាក៏រៅថតបតរូវចំណាយរបចើន និងបតរូវបន្ផ្ល់កា�គំាបេ ែរាបណាកុមា�រៅថតេ្ថតិក្ពុងកា�ថែទំា 

រោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌។ កា�គំាបេថផ្កហិ�ញ្ញវត្ថពុេបមាប់កា�េុកោក់កូន្ម៌រនរះ បានមក្ីអង្គកា�ក្ពុងបេុក 

និងអង្គកា�អន្�ជាតិ ប៉ុថន្្ុំមានភេ្ពុតាងរៅក្ពុងកា�អរងកតរនរះបញ្្ក់ថា មានកា��ួមចំថណកហិ�ញ្ញវត្ថពុ 

្ី�ោ្្ភិបាលកម្ពុជារ�ើយ។ កា�ឧបត្ថម្ភបបចាថំេ មានកា�ថបបបបរួលចាប់្ីគ្្ានអ្វីរសរះ �ហូតែល់៧៥ែុោ្្ 

េបមាប់កុមា�១នាក់ ក្ពុង១ថេ។

ជា្ម្មតាមិនមានកា�ជួយគាំបេែល់បគរួស�្ម៌រនារះរេ។ មានក�ណីតិចណាេ់ថែលរយើងបានជួយឧបត្ថម្ភែល់បគរួស�្ម៌ 
នូវេរឹកបបាក់្ី ៣០-៤០ែុោ្្ក្ពុង១ថេ។95 

បបេិនរបើអ្កេុកោក់កុមា�របកាមកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ រតើអ្កជួយឧបត្ថម្ភគំាបេអ្វេីលែរះ ែល់បគរួស�្ម៌? វាអាបេ័យរលើក 
�ណីនីមួយៗ។ រ្លេលែរះ បបេិនរបើកុមា�្ិកា� រយើងផ្ល់ បបាក់្ី ៥០ រៅ៧០ែុោ្្ [ក្ពុង១ថេ] និងផលិតផលអនាម័យេលែលួនបបាណ 
រខាេរឹករនាមរក្មង សប៊ូកក់េក់ េរមលែៀកបំោក់ កញ្ចក់េលែពុរះមុេ អងក� និងអាហា�េបមន់េលែរះ។96

 ផ្ពុយ្ីកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលេលែរះផ្ល់ “របៀវត្េ�៍” ជូនឪ្ុកម្្ាយ្ម៌េបមាប់ 

កា�ថែទំាកូន្ម៌ បថន្ថម្ីរលើកា�ឧបត្ថម្ភថែលផ្ល់ជូនរោយផ្្ល់ែល់កុមា�។ ឧទាហ�ណ៍ អ្កផ្ល់ចរមលែើយ 

េំខាន់ម្្ាក់មក្ីគរបមាង កា�ថែទំាកុមា�ក្ពុងបគរួស�ជាអាេិភា្ចម្បង First បាននិោយថា អង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលេលែរះបានផ្លប់បាក់របៀវត្េ�៍ែល់អ្កថែទាំ្កូន្ម៌ ចាប់្ី ៥០ែុោ្្ េបមាប់រក្មងមា្្ក់ �ហូតែល់ 

េរឹកបបាក់េ�ុបចំនួន ២០០ែុោ្្ក្ពុង១ថេ។97  

 មានរហតុផលែ៏បតរឹមបតរូវក្ពុងកា�ផ្ល់បបាក់ថេែល់ឪ្ុកមា្្យ្ម៌៖ វាគឺជាកា�េេួលស្្ល់ តនមលែនន 

កា�ង�ថែលឪ្ុកមា្្យ្ម៌កំ្ុងរ្្វើ រៅរ្លរមើលថែទាំកូនមិនថមនជាកូនបរងកើត�បេ់េលែលួន និងកា�រមើល

ថែទំាបបកបរោយវិជ្្ាជីវៈជាអ្កថែទំា។ រលើេ្ីរនរះ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលេេួល បាននូវកា� គំាបេ និង បបាក់ថេ 

េ្េ់អាចបន្រ ្្វើកា�ជូនអង្គកា��យៈរ្លថវង ថែលរ ្្វើឲ្យកា�វិនិរោគរៅរលើកា�បណ្តរះបណ្្ាល បថន្ថមរេៀត 

រៅរលើឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ក្្ាយជាេកម្មភា្ថែលមានតនមលែ ថែលបរងកើននូវជំនាញ និងបេ ្ រិស្ន៍�បេ់្ួករគ 

ក្ពុងកា�ចិញ្ចរឹមកុមា�។ កា�ផ្ល់របៀវត្េ�៍ែល់អ្កថែទំា ក៏ធានាថា្ួករគអាចចំណាយ រ្លរវោជាមួយកុមា� 

និង ្ ុមំាន្ួករគណាម្្ាក់បតរូវបានបងខេឲ្ំយរៅ�កកា�ង�រ ្្វើរៅខាងរបរៅបថន្ថម រែើម្បី�កបបាក់ឲ្យបានបគប់បគាន់ 

េបមាប់ចិញ្ចរឹមបគរួស��បេ់្ួករគរ�ើយ។ បុ៉ថន្ ក៏ថតងមានកា�ភ័យខ្្ាចថា កា�ផ្ល់របៀវត្េ�៍ថបបរនរះនរឹងរលើក 

េរឹកចិត្មនុេ្េឲ្យរ ្្វើអ្វមួីយេុេរោយោក់ោក្យេំុរ ្្វើជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌។ រទារះែូរច្រះក៏រោយ រនរះគឺជាបញ្្មួយ 

ថែលអាចរោរះបសយបានរៅក្ពុងកា�បា៉្ន់បបមាណអំ្ីឪ្ុកមា្្យ្ម៌និងរៅក្ពុងកា�បណ្តរះបណា្្ល។

95 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
96 េម្្ាេអ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
97 េម្្ាេតំណាងគរបមាង Family Care First រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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កា�ថែទាំតាមវត្អារាម

លទ្្ធ លរកស�ើញេំខាន់ៗ៖ ការដែទាំតមវត្អាររាម

១.      វត្អារាម ផ្ល់កា�ថែទំាែល់រក្មងបបុេ ថតមានវត្អារាមតិចតួចណាេ់ ថែលផ្ល់កា�ថែទំាែល់រក្មងបេី។

២.    វត្អារាម ផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា�្ំៗ ជា្ម្មតាមានអាយរុលើេ្ី ១០ឆ្្ំ។

៣.   កុមា�មក�េ់រៅតាមវត្អារាម មានមូលរហតុចបមុរះ មានែូចជា ចង់បួេរ្្វើជាប្រះេង្ឃ រែើម្បីបាន 
  រ�ៀនេូបតរោយស�រៅភូមិមិនមានសោរ�ៀន ឬមិនមានបបាក់រ�ៀន រោយស�ឪ្ុក ឬ មា្្យ 
  រ�ៀបកា�ែ្មីឬរោយស�ចំណាកបេុករោយស�បគរួស�មិនមាន លេ្ធភា្ផ្ល់កា�ថែទាំបគប់បគាន់  
  រោយស�ឪ្ុកមា្្យ/បគរួស��បេ់្ួករគ មិនអាចបគប់ បគងរលើអាកប្បកិ�ិោ�បេ់្ួករគបាន ឬ 
   រោយស�អ្កអាណា្្យាបាល�បេ់្ួករគ�េ់រៅ និង/ឬ រ្្វើកា�រៅក្ពុងវត្បសប់។

៤.   កា�កំណត់អត្េញ្្ និងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងវត្អារាមមាន “លកខេណៈមិនផលែចូវកា�” រោយមាន 
  កា�ចូល�ួមតិចតួច្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ្ីតំណាង�ោ្្ភិបាល។

៥.       កុមា�ភាគរបចើនរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយវត្អារាម បានេេួលកា�េិក្សារ�ៀនេូបត (ភាគរបចើនរៅខាងរបរៅវត្)។

៦.    ក្ពុងវត្េលែរះថែលរយើងបានចរុះរៅរមើល កុមា�មានអាហា�ហូបមិនបគប់បគាន់ ឬមិនច្បាេ់ោេ់ រហើយ 
  បតរូវហូបអាហា�េល់្ីប្រះេង្ឃ និង/ឬែូនជី។

៧.    លកខេេណ្ឌេម្្ា�ៈរៅក្ពុងវត្ មានេភា្មិនលអែ របើរ្ៀបរៅនរឹងបបរភេននកា�ថែទាំែនេរេៀត។

៨.    កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន្ីខាងរបរៅចំរោរះវត្អារាម រៅមានកបមិតរហើយរ្លេលែរះមិនមានផង។

៩.     កបមិតននកា�្ិនិត្យតាមោន និងកា�ថែទំាលកខេណៈផ្្ល់េលែលួនថែលកុមា�េេួលបានរៅក្ពុងវត្ �ថមងថតង 
  មានកបមតិតិចតួចខា្្ំងណាេ់។

១០. កុមា��េ់រៅក្ពុងវត្ មិនបានេេួលកា�ចុរះមកជួប្ីបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចរនារះរេ។

១១.  កា�ថែទំាតាមវត្អារាម េេួលមូលនិ្ិ្ីកា�ប�ិច្្ាគ�បេ់្ុេ្ធសេនិក រនរះមានន័យថា  កា�ផ្ល់មូលនិ្ិ 
  រនរះមានេភា្មិនេ្ថិតរេ្ថ�។

១២.  ភេ្ពុតាងថបបគុណភា្បង្្ញថា មានកា��ំរោភបំោនរលើរាងកាយ និងផលែចូវរភេ រលើកុមា�រៅក្ពុងវត្  
  ថែលរនរះជាបញ្្ថែលបតរូវថតរ្្វើកា�រោរះបសយ។

១៣. ្ំុមានេំនាក់េំនងកា�ង� �វាងវត្អារាមថែលផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា� និងមន្ី� េ.អ.យ រ�ើយ។
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 រយើងបានចុរះរៅ្ិនិត្យរមើលវត្ចំនួន ៧ រៅក្ពុងរាជធានីរេត្ទាំង៥ េបមាប់កា�អរងកតរនរះ។ វាមាន

កា�្ិបាករែើម្បីែរឹងឲ្យបបាកែនូវចំនួនកុមា�ថែលកំ្ុង�េ់រៅក្ពុងវត្ របើរទារះបីជាមានជំនួយមួយចំនួន  

្ីកា�កំណត់េីតំាងមណ្ឌលថែទំាកុមា�រៅក្ពុង ២៥ រាជធានីរេត្ េូទំាងបបរេេកម្ពុជា ថែលរ ្្វើរ�ើងរោយ 

បកេួង េ.អ.យ នារ្លែ្មីៗរនរះក៏រោយ។ កា�េិក្សារនរះបានកំណត់�ករ�ើញថាមានវត្ចំនួន ៦៥ និង

មណ្ឌលអង្គកា�សេនាែនេរេៀតថែលមានរក្មងបេីចំនួន ៦៧៣នាក់ និងរក្មងបបុេចំនួន ៦៧៦នាក់ 

កំ្ុងស្្ក់រៅេីរនារះ។98 វាអាចថាចំនួនបា៉្ន់ស្្នននកុមា��េ់រៅតាមវត្អារាមមានចំនួនទាបរ្ក 

រោយស�ថតកា�ថែទំាតាម វត្អារាមភាគរបចើនមានលកខេណៈមិនផលែចូវកា� រោយគ្្ានកា�ឃំ្្ារមើល្ី�ោ្្ភិបាល។ 

ឧទាហ�ណ៍ រៅក្ពុងរាជធានីរេត្មួយចំនួនថែលរយើងបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបង្្ញថា តួរលេ 

អំ្ីចំនួន កុមា��េ់រៅក្ពុងវត្ ថែលផ្ល់កា�ថែទំារោយមនី្�្ម្មកា� និងសេនារេត្ មានចំនួនទាបជាង 

ចំនួនថែល បានរាយកា�ណ៍រោយប្រះេង្ឃគង់រៅក្ពុងវត្។ បថន្ថម្ីរនរះរេៀត ចំនួនរក្មងបេីថែលរេ្ើ�រេ្មើ 

នរឹងចំនួនរក្មងបបុេ គឺជារ�ឿងែ៏គួ�ឲ្យភា្្ក់រផអែើល។ កុមា�ថែលេ្ថិតរបកាមកា�ថែទាំតាមវត្អារាមភាគរបចើន

ជារក្មងបបុេ៖ មានថតវត្ ៣ក្ពុងចំរណាមវត្ទំាង ៧ ថែលអ្កបសវបជាវបានចុរះេិក្សាបុ៉រណាណរ្ះ បានរាយកា�ណ៍ 

ថា្ួករគបានផ្ល់កា�ថែទាំែលរ់ក្មងបេី ក៏ែូចជា រក្មងបបុេ រហើយវត្ទាំងរនរះផ្ល់កា�ថែទាំែល់រក្មងបេី

តិចជាងរក្មងបបុេ។ មានវត្មួយក្ពុងចំរណាមវត្ទាំង ៤ បានផ្ល់កា�រ�ៀនេូបតែល់រក្មងបេី និង បាន 

្ន្យល់ថា៖ “ជាបបន្ណីរៅក្ពុងប្រះ្ុេ្ធសេនា រយើងមិនអាចប៉រះោល់នា�ើរភេរ�ើយ ែូរច្រះរយើងមិនមាន 
កថនលែងេបមាប់រក្មងបេីស្្ក់រៅរនារះរេ។ រក្មងបេីេេួលបានកា�ជួយគាបំេនូវអ្វីៗទាំងអេ់រលើកថលងថត
កថនលែងស្្ក់រៅ ែូរច្រះ្ួករគបតរូវរៅ រគងរៅឯផ្រះវិញ”។99 កា�ថែលវត្អារាម និង មណ្ឌលសេនាែនេរេៀត 

បតរូវបានរ្្វើកា�កំណត់េីតាំង�ួម បញ្ចចូលគា្្ជាបកុមថតមួយោ៉្ងែូរច្រះ េំនងនរឹងរ្្វើឱ្យេិន្ន័យមិនអាច 

យកមកតំណាងឱ្យវត្អារាមបាន អាបេ័យរោយអង្គកា�សេនាបគីេ្ថែលបតរូវបានរាប់បញ្ចចូលផងថែ� 

្ំុមានរគាលនរោបាយ ែូចគា្េ្បមាប់ កា�អនុញ្្តឱ្យកុមា�ចូលស្្ក់រៅក្ពុងកថនលែងសសនារ�ើយ។

 វត្ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ មានលកខេណៈចបមុរះ េំហំមិនែូចគ្្ា និងផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា� 

ចាប់្ី្ី ៥នាក់�ហូតែល់ ២០០នាក់។ រទារះបីអ្កផ្ល់ចរមលែើយែ៏េំខាន់ម្្ាក់បានបបាប់អ្កបសវបជាវរយើងថា 

កុមា�ទំាងអេ់ថែលរៅក្ពុងវត្្ួករគកំ្ុង�េ់រៅជាមួយប្រះេង្ឃថែលជាសច់ញាតិ�បេ់្ួករគក៏រោយ 

បុ៉ថន្ជាក់ថេ្ងក�ណីរនរះ្ំុថមនោ្៉ងែូរច្រះរ�ើយ។ វត្អារាមផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា�បគប់�ូប ថតជាវិធានេូរៅ 

គឺមិនេេួលកុមា�តូចរ្ករនារះរេ។ មានថតវត្មួយបុ៉រណាណរ្ះថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ ថែលែងថា 

េលែលួនបានផ្ល់កា�ថែទំា ែល់កុមា�អាយុចរន្្ារះ ៣-៦ឆំ្្ រហើយជាងោក់កណ្្ាល ននវត្ថែលមានរៅក្ពុងកា� 

េិក្សារនរះ បានរាយកា�ណ៍ថា ្ កួរគបានផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា�អាយុចាប់្ី ១០ឆំ្្។ រទារះជាែូរច្រះក៏រោយ 

រនរះមិនថមនជារគាលនរោបាយផលែចូវកា�រ�ើយ។ រោងតាមប្រះេង្ឃមួយអង្គថែលរយើងបានេមា្្េ 

េបមាប់កា�េិក្សារនរះបានមានេង្ឃែីកាថា៖ “គ្្ានកា�កំណត់អាយុ េបមាប់កា�េេួលយកកុមា�រនារះរេ”។100

98 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល” ថេមីនា ឆ្្ំ ២០១៦។ ចំនុចរនរះបបថហលមិនបតរូវ 
 បានអនុវត្ចំរោរះជីែូន ឬកុមា�ជាសច់ញាតិរផ្េងរេៀតថែលបតរូវបានែូនជីថែទាំរនារះរេ។ 
99 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
100 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ៣០ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
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 អ្កផ្ល់ចរមលែើយមួយចំនួនរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ បាន្ន្យល់ថា ជាបបន្ណី វត្អារាមបតរូវបាន រគចាត់ 

េុកថាជាឋានេួគ៌ននចំរណរះវិជា្្ វិន័យ និងេប្បពុ�េ្ម៌ រហើយមានបបន្ណីជួយែល់អ្កថែលមាន          

តបមរូវកា�៖

បគរួស�បកីបក បញ្ជចូនកូន�បេ់្ួករគមកវត្ ្ រីបោរះ្ួករគជា្ុេ្ធសេនិក រហើយ្ួករគយល់ ថាប្រះ្ុេ្ធសេនាគឺជាេ័បតែ៏្ំមួយ 
ឬជាជបមកេបមាប់មនុេ្េបគប់គ្្ា - ជាបបន្ណី រនរះគឺជាេំរនៀមេម្្ាប់�បេ់េហគមន៍រយើង ក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ជួយគំាបេែល់ 
អ្កថែលមានតបមរូវកា�... ថ្្ាក់ែរឹកនំា �បេ់រយើងមួយចំនួន �ួមទំាងនាយក�ែ្ឋមសនី្ផង ក៏ធ្្ាប់ជារក្មងវត្ថែ�។ រនរះគឺជាវប្ប្ម៌ 
និងបបន្ណី េំរនៀមេម្្ាប់�បេ់ថេ្ម�រយើង។101

 វត្ជារបចើនថែលរយើងបានចុរះរៅេិក្សាេបមាប់កា�អរងកតរនរះ បានេេួលកុមា�ឱ្យស្្ករ់ៅរលើេ្ី 

េមត្ថភា្េេួលយក�បេ់េលែលួន រហើយប្រះេង្ឃបាន្ន្យល់ថារៅក្ពុង ែំរណើ�កា�ននកា�េេួលរក្មងមក 

ស្្ក់រៅ (មានលំអិតរៅខាងរបកាម) រក្មងទំាងរនារះកបមបតរូវបានបែិរេ្កា�េំុមកស្្ក់រៅក្ពុងវត្ណាេ់៖ 

”រយើងមិនថែលបែិរេ្រក្មងៗរនារះរេ....អាត្្ាមិនថែលមានេង្ឃែីកាថាកថនលែង�បេ់រយើងរ្ញអេ់រនារះរេ 
្ីរបោរះរបើអាត្្ាមានេង្ឃែីកាថបបរនរះ រក្មងនរឹងតូចចិត្ និងអេ់េង្ឃរឹមចំរោរះអនាគត�បេ់វា។ រទារះកថនលែង 
ចរងអែៀតប៉ុណាណ្ ្ួករគបតរូវថចក�ំថលកជាមួយគា្្”។

 បបវត្ិកុមារ 

 លេ្ធផលថែលបាន�ករ�ើញ្កីា�េិក្សា បង្្ញថាកុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងវត្គឺរោយស�មូលរហតុ 

មួយចំនួន។ ឧទាហ�ណ៍ ក្ពុងក�ណីេលែរះ កុមា�ចង់បួេរ្្វើជាកូនរននរហើយក៏រៅ ស្្ក់រៅក្ពុងវត្េបមាប់ 

រគាលបំណងជាក់ោក់រនរះ។ កុមា�ទាំងរនរះចូលរៅរោយមានកា�អនុញ្្ត្ីឪ្ុកមា្្យ�បេ់្ួករគ 

គឺ្ួករគចូលរៅេក្ិសាអំ្ីប្រះ្ម៌ និងបបតិបតិ្តាមប្រះ្ម៌។ ្ កួរគអាចស្្ក់រៅេីរនារះ ២េបា្ហ្ ៍ឬ ២ 

ឬ ៣ថេ ឬ ជាអចិនសន្យ៍ បបេិនរបើ្ួករគចង់រៅរ្្វើជាេង្ឃ។ រទារះបីជា្ួករគមិនមានតបមរូវកា�កា�ថែទាំ

ជំនួេក៏រោយ ក៏្ួករគេ្ថិតរៅរបកាមកា�រមើលថែទាំ្ីវត្ រហើយកា�រ្្វើថបបរនរះ វាេ្ថតិរៅក្ពុងនិយមន័យ 

ថែលមានរៅក្ពុងបបកាេេ្ី ្ីបេោ្្នអប្បប�មា េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍។

 បកុមកុមា�េី២ តាមកា�រាយកា�ណ៍បានឱ្យែរឹងថា ្ួករគមក�េ់រៅក្ពុងវត្រែើម្បីបានរ�ៀនេូបត       

ភាគរបចើនរ�ៀនថ្្ាក់ម្្យមេិក្សា។ មានកុមា�ជារបចើន របើមិនរេ្ើ�ទាំងអេ់រេរនារះ បានមក្ីតំបន់ជនបេ 

ថែលមិនមានសោវិេ្យាល័យ ឬ ក៏មានថែ� ថតគុណភា្មិនលអែ។ ភាគរបចើនននកុមា�ទាំងរនរះគឺជាកុមា� 

មក្ីបគរួស� “បកីបក”។102  រយើងមិនច្បាេ់អំ្ីកុមា�ទាំងរនរះរេថារតើឪ្ុកមា្្យមិនមានបបាក់ឲ្យកុមា�បង់

នែលែេិក្សាថា្្ក់ម្្យមេិក្សា ឬ ឪ្ុកមា្្យយល់ថាកា�េិក្សា ថា្្ក់ម្្យមេិក្សា រៅតំបនេ់ីបកុង (ថែលវត្ 

តាំងរៅ) វាផ្ល់អត្ថបបរោជន៍របចើនជាងែល់កុមា� ប៉ុថន្បគរួស�ទាំងរនារះមិនអាចរា៉្ប់�ងបង់នែលែេិក្សា 

នែលែស្្ក់រៅ និងនែលែថែទាំេបមាប់កូន�បេ់្ួក រគរៅេីបកុង។

 កុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងវត្ មិនបង់នែលែេិក្សា ឬបង់នែលែស្្ក់�បេ់្ួករគរនារះរេ។ ក្ពុងក�ណីែ៏កបមបបេិន 

របើកុមា�រ�ៀន្ូថក រហើយចង់បន្ចូលសកលវិេ្យាល័យ តាមកា�រាយកា�ណ៍ថា វត្េលែរះបន្ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ 

និង អាហា�រោយឥតយកកនបម ប្មទាងំថេ្វង�កកា�គាបំេ រែើម្បជួីយ បង់នែលែេក្ិសារៅសកលវេ្ិយាលយ័ 

រេៀតផង។ រលើេ្ីរនរះ បគរួស�្ួករគរជឿថាតាម�យៈកា�ស្្ក់ រៅជាមួយប្រះេង្ឃរៅក្ពុងវត្ កូន�បេ់្ួករគ 

101 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
102 ែូចបានរ�ៀបរាប់ខាងរលើ ោក្យថា “បកីបក” បតរូវបានរបបើបបាេ់រែើម្បី្ណ៌នាអំ្ីស្្នភា្ហិ�ញ្ញវត្ថពុមួយែ៏េូលំេូោយ។
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នរឹងរ�ៀនរ ្្វើអាកប្បកិ�ិោលអែ និង មិនេេួល�ងឥេ្ធិ្ល មិនលអែរៅក្ពុងវ័យជំេង់�បេ់្ួករគរ�ើយ។ ចំរោរះ 

បកុមកុមា�រនរះ វត្អារាមហាក់ែូចជារែើ� តួនាេីោក់ កណ្្ាលជាសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ (រទារះបីជា 

កុមា�រ�ៀនរៅសោរបរៅវត្ក៏រោយ) និងជាលំរៅោ្្នគាំបេមួយែល់កុមា�។

 បកុមកុមា�េី ៣ មក�េ់រៅក្ពុងវត្រោយមូលរហតុបេរែៀគ្្ារៅនរឹងបកុមេី ២ ថែ� ថតកុមា�ទំាងរនរះមាន 

េំនាក់េំនងជាមួយប្រះេង្ឃថែលគង់រៅក្ពុងវត្រនារះ។ ជាញរឹកញាប់ ប្រះេង្ឃ មានេេ្េនៈថា វាមានបបរោជន៍ 

ខា្្ងំណាេេ់បមាប់រក្មងបបុេ ជាសច់ញាតិ�បេ់្ួករគមក �េ់រៅ ក្ពុងវត្រៅរ្ល្ួករគមានវយ័ជំេង់

ែូរច្រះ ្ រីបោរះកា�េិក្សារ�ៀនេូបត �ួមទំាងប�ិោកាេ រៅក្ពុងវត្មានលកខេណៈអំរណាយផលរបចើនេបមាប់ 

កា�រ�ៀនេូបត ប្មទំាងអាចជួយែល់ឪ្ុកម្្ាយ ថែល�ថមងថតងមានកូនរផ្េងរេៀតេបមាប់អប�ំផងថែ�។

 បកុមកុមា�េី ៤ គឺមានលកខេណៈបេរែៀងគា្្រៅនរឹងកុមា�ថែលេ្ថតិរៅក្ពុងកា�ថែទារំោយសច់ញាតិ 

និងកា�ថែទំារោយ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌។ កុមា�ទំាងរនរះគឺជាកុមា�ថែលឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគបានរ ្្វើចំណាកបេុក 

ឬរ�ៀបកា�ម្ង រេៀត (រហើយកុមា�បតរូវបានបែិរេ្មិនឲ្យ�ួម�េ់រៅជាមួយ) ឬ កុមា�ថែលឪ្ុកម្្ាយមាន 

ជំងឺ្្ន់្្�្ំុមាន លេ្ធភា្រមើលថែ្ួករគបាន  កុមា�ថែលឪ្ុកម្្ាយបានស្្ប់រចាល ឬកុមា�ងយ�ងរបគារះ 

្ីរបគារះថ្្ាក់ រផ្េងៗ (រ្លេលែរះក៏មានរក្មងបេីថែ�) បបេិនរបើ្ កួរគ�េ់រៅជាមួយបគរួស�។ ្ កួរគអាចបតរូវ 

បានសច់ញាតិនំារៅវត ្ថែលជាញរឹកញាប់គឺជីែនូ រៅរ្លថែលឪ្ុកម្្ាយបានរ ្្វើចំណាកបេុក ឬបតរូវ 

បានរមភូមិយករៅបបគលឲ្់យវត្។ កុមា�ជារបចើនថែលរយើងបានេម្្ាេ េបមាប់កា�េក្ិសារនរះថែលេ្ថតិ

រៅក្ពុងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទាំ ធា្្ប់បាន�េ់រៅក្ពុងវត្ ឬមានបងបអែចូនបរងកើតស្្ក់រៅក្ពុងវត្។

 បកុមកុមា�េី ៥ គឺជាកុមា�ថែល�េ់រៅជាមួយែូនជីរៅក្ពុងវត្។ មានថតវត្ចំនួន ២បុ៉រណាណរ្ះ ថែលរយើង 

បានចុរះជួបមានែូនជី រហើយមានែូនជីរៅក្ពុងវត្មួយននវត្ទំាង ២ បតរូវបានេម្្ាេ។ រៅក្ពុងវត្រនរះែូនជីភាគ 

របចើនជាសេី្ចំណាេ់ និងរមម្៉ាយ។ វត្អនុញ្្តឲ្យ្ួករគយករៅ ឬសច់ញាតិ ជិតែិត (មានទំាងរក្មងបបុេ 

និងរក្មងបេ)ី មក�េ់រៅជាមួយ្ួករគ។ កុមា�ចូលរ�ៀនរៅសោ�ែ្ឋខាង របរៅវត្រហើយមានេំនាក់េំនង 

តិចតួចជាមួយេិែ្ឋភា្ែនេរេៀតននជីវិតក្ពុងវត្។ មានក�ណីមួយចំនួនតូចថែលកុមា��េ់រៅក្ពុងវត ្

រែើម្បីរមើលថែទំាជីែូនថែលជាែូនជី ថតក្ពុងក�ណី រផ្េងរេៀត ជីែូនថែលជាែូនជី គឺជាអ្ករមើលថែទំារៅ។ 

បកុមកុមា�ចុងរបកាយរនរះ ជាក់ថេ្ងណាេ់ គឺ្ួករគេ្ថិតរៅក្ពុងបកុមកុមា�េេួលបានកា�ថែទាំជំនួេ 

អាបេ័យរោយវាមាន លកខេណៈជា កា�ថែទំា រោយសច់ញាតិ ជាជាងកា�ថែទំារោយវត្អារាម។ រទារះែូរច្រះកី្ 

កុមា�ទំាងរនរះកំ្ុង �េ់រៅក្ពុង ប�ិរវណវត្ និងេ្ថតិរបកាមនិយមន័យននកុមា�ថែលេ្ថតិក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ 

ែូចមានថចងរៅក្ពុង បបកាេ េ្ី្ីបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍។

 ែូរច្រះ រទារះបីជាវត្អារាមគឺជាកថនលែងស្្ក់រៅេបមាប់បកុមកុមា�រផ្េងៗក៏រោយ ក៏វត្ទំាងរនរះបតរូវបាន 

បគបែណ្ប់រោយបបកា� ២ ននបបកាេេ្ី្ីបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាម 

េហគមន៍ថែ� របើរទារះបីជាកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងវត្ ក្ពុងរគាលបំណងរែើម្បីេិក្សារ�ៀនេូបត ឬ�េ់រៅជាមួយ 

ជីែូនថែលជាែូនជីក៏រោយ។

បបកា� ២៖ កា�ថែទំាតាមវត្អារាម និងកថនលែងសេនាែនេរេៀត គឺជាកា�ថែទំាថែលផ្ល់ជូនកុមា�រោយប្រះេង្ឃ ែូនជី អាចា�្យ 
និងអង្គកា�សេន៍នានា ថែលផ្ល់ឱ្យកុមា� នូវតបមរូវកា�មូលោ្្ន�បេ់្ួករគរៅក្ពុងវត្ និងកថនលែងសេនាែនេរេៀត។
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 ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការទុកោក់កុមារ 

 លេ្ធផលននកា�បសវបជាវរៅក្ពុងរាជធានីរេត្ទំាង ៥ បង្្ញថាែំរណើ�កា�បញ្ជចូនកុមា�រៅ�ក កា�ថែទំា 

រៅក្ពុងវត្អារាមបតរូវបានរ ្្វើរ�ើងក្ពុងលកខេណៈមិនផលែចូវកា�។ បគរួស�ស្្ល់អំ្ីវត្តាម�យៈកា�និោយតៗគ្្ា 

រហើយកុមា�បតរូវបានបញ្ជចូនរៅ�េ់រៅក្ពុងវត្តាម�យៈ ឪ្ុកម្្ាយ ឬសច់ញាតិ ឬអ្កជិតខាង ឬអាជ្្ា្�ភូមិ៖

ភាគរបចើនននកុមា�ទំាងរនរះ មក្ីរេត្ជិតខាង ជារេត្រៅេីជនបេ។ កា�េេួលកុមា�ឱ្យចូលស្្ក់រៅក្ពុងវត្មានលកខេណៈមិនផលែចូវកា� 
រោយបតរូវបានរ ្្វើរ�ើងក្ពុង លកខេណៈចំរោរះកិច្ច។ ភាគរបចើនឪ្ុកម្្ាយ ឬ សច់ញាតិបានមកជួបអាត្្ា រហើយេួ�ថារតើ អាត្្ាអាច 
េេួលយកកូន�បេ់្ួករគបានថែ�ឬរេ។103

មិនមានកា�រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណ ឬកា�ចុរះមក្ិនិត្យជាក់ថេ្ងរនារះរេ។ កុមា�ភាគរបចើនបតរូវបានជីែូននំាមកបន្្ាប់្ីឪ្ុកម្្ាយ�
បេ់កុមា�រ ្្វើចំណាកបេុករៅ�កកា�ង�រ ្្វើ។ រ្លេលែរះអាត្្ាបានរៅរេត្រផ្េង ថតរ្លបត�ប់មកវិញរ�ើញកុមា�ចូលែ្មមីក�េ់
រៅរ្ញវត្!104

 ប្រះេង្ឃគង់រៅវត្ បាន្ន្យល់ថាប្រះអង្គបគាន់ថតជូនែំណរឹងរៅអាជ្្ា្�មូលោ្្ន អំ្ីកា�េុកោក់កុមា� 

ក្ពុងក�ណីថែលឪ្ុកមា្្យ ឬអ្កអាណា្្យាបាលកុមា�មិនមានវត្មាន។ ចំនុចរនរះផ្ពុយ្ីបបកាេេ្ី្ី 

បេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ថែលថចងថា “គប្បីជូនែំណរឹងរៅ 
អាជា្្្��ុំ រៅរ្លមានកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំឯកថនលែងណាមួយ”។105 

 របរៅ្ីកា�េេួលកុមា�ថែលបតរូវរគបញ្ជចូនមក ប្រះេង្ឃេលែរះរៅក្ពុងវត្បានមានេង្ឃែីកាថាម្ងមា្្ល 

ប្រះអង្គបានរបជើេរ�ើេកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងវត្រោយអង្គឯង។ ប្រះេង្ឃមួយអង្គមានេង្ឃែីកា បបាប់អ្ក 

បសវបជាវថា៖ “រ្លេលែរះអាត្្ារ ្្វើែំរណើ�រៅភូមិរៅេីជនបេ។ រៅរ្លរៅែល់េីរនារះ អាត្្ារបជើេរ�ើេកុមា� 
រៅរ្្វើកា�រៅចមា្្�ររៅេ៊ូឱ្យមក�េ់រៅក្ពុងវត្។”106

 ជាចុងរបកាយ របើរទារះបីកុមា�ភាគរបចើននិោយថា កា�េរបមចចិត្េុកោក់្ួករគរៅ ក្ពុងវត្គឺជាកា� 

េរបមចចិត្�បេ់ឪ្ុក ឬមា្្យ ឬសច់ញាតិក៏រោយ ប៉ុថន្ក្ពុងក�ណីេលែរះ កុមា�បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែរឹងផង

ថែ�ថា្ួករគេ្ម័បគចិត្មក�េ់រៅក្ពុងវត្រោយេលែលួនឯង។

រតើអ្កបានរបជើេរ�ើេមក�េ់រៅក្ពុងវត្រនរះ ោ៉្ងែូចរម្ច?

មានកា�បបកាេថាវត្រនរះបតរូវកា�ប្រះេង្ឃរបចើនអង្គបថន្ថមរេៀត។ រៅរ្លរនារះមានប្រះេង្ឃនិមន្ មក្ីបបរេេនែមករ ្្វើេេ្េនកិច្ច 
រហើយចង់រ ្្វើជាអ្ិបតីរៅក្ពុង្ិ្ីបំបួេនាគ។ [រៅរ្លអាត្្ាេួ�ឪ្ុកម្្ាយ�បេ់អាត្្ា] ្ កួគាត់េប្បាយចិត្រហើយបានរលើក
េរឹកចិត្ឲ្យអាត្្ារៅរ ្្វើជាេង្ឃជារបចើនឆំ្្តាមថែលអាត្្ាអាចរ ្្វើបាន។ ្ កួគាត់ចង់ឲ្យអាត្្ារ�ៀនប្រះ្ម៌ឲ្យបានរបចើនតាមថែលអាច 
រ ្្វើបាន។107

103 េម្្ាេប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំជាបកុមរៅវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ២០១៦។
104 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រេត្កណ្្ាល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ២០១៦។
105 បេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេ។ បបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ កា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់អ្កផ្ល់កា�ថែទំាជំនួេ ឆំ្្ ២០០៨ បបកា� ៦.២។ 
106 េម្្ាេប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំជាបកុមរៅវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ២០១៦។
107 េម្្ាេរននរៅវត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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តំណាងមក្ីវត្ននរាជធានីរេត្ទំាង ៥បានរាយកា�ណ៍ថា មិនមានកា�រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណអំ្ីស្្នភា្ 

កុមា�រៅផ្រះ ឬមុនមានកា�េេួលកុមា�ចូលស្្ក់រៅក្ពុងវត្រនារះរេ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយបានរ�ៀបរាប់ែំរណើ�

កា�ននកា�េេួលកុមា�ចូលស្្ក់រៅក្ពុងវត្ថាជាែំរណើ�កា�ែ៏សមញ្ញ៖

រតើមានែំរណើ�កា�ែូចរម្ចេលែរះ រែើម្បីេេួលបានកា�យល់ប្មឲ្យស្្ក់រៅេីរនរះ? 

ឪ្ុកម្្ាយ�បេ់េញពុំ បាននាំេញពុំមកេីរនរះរហើយបាននិោយជាមួយរៅអ្ិកា�វត្ រហើយរគក៏េេួលយកេញពុំរៅ។  

រតើមានលកខេេណ្ឌអីេលែរះរេ? 

រយើងបតរូវចូលរ�ៀន របើមិនែូរច្រះរេវត្នរឹងរែញរយើងរចញ។108 

រតើមានលកខេណៈវិនិច្័យអ្វីេលែរះថែលអ្ករបបើេបមាប់េេួល ឬបែិរេ្កុមា�? 

កុមា�បតរូវមក្ីេីជនបេ ឬតំបន់ឆ្្យោច់បេោល។ េំខាន់កុមា�បតរូវមានចិត្ចង់រ�ៀនេូបត។109 

 ែូចថែលមានបញ្្ក់រៅក្ពុងេបមង់េំែីខាងរលើ លកខេណៈវិនិច័្យេេួលកុមា��បេ់វត្មាន េំរនា�ថផអែក 

រលើតបមរូវកា�ថផ្កេមា្្�ៈ�បេ់កុមា� និងកា�តាំងចិត្រ�ៀនេូបត និងអាកប្បកិ�ិោមាោេ លអែ�បេ់កុមា�។ 

វត្អារាម ហាក់ែូចជាបបកាន់យកវិ្ីសសេ្ចិត្េប្បពុ�េ្ម៌ក្ពុងកា�េេួលកុមា� រហើយកបមមានកា�បែិរេ្ 

ចំរោរះេំរណើេុំស្្ក់រៅខា្្ំងណាេ់។

 ការបតរួតពិនិតតាយតមោន 

 ជាក់ថេ្ង កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនកា�ថែទំាថែលផ្ល់រៅក្ពុងវត្អារាមមិនេូវមាន ឬ គ្្ានកា�បតរួត្ិនិត្យ 

តាមោនទាល់ថតរសរះ។ អ្កថែទំា (រៅក្ពុងវត្) ថែលបានេម្្ាេ េបមាប់កា� េិក្សារនរះ គ្្ានន�ណាម្្ាក់ 

បានរាយកា�ណ៍ថាវត្�បេ់្ួករគ បតរូវបានមសន្ី ្ីខាងរបរៅចរុះមក រមើល ឬ បតរួត្ិនិត្យតាមោនរនារះរេ។ 

មនី្្ម្មកា� និង សេនារាជធានីរេត្ គឺជាស្្ប័ន�ោ្្ភិបាល ថែលមានកា� េេួលេុេបតរូវ្ិនិត្យតាមោន

រលើវត្អារាម។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រោងតាមតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា បានឲ្យែរឹងថា កា�ចុរះមកជា

រេៀតទាត់មិនបានរ ្្វើបគប់វត្រនារះរេ រហើយក៏មិនមានកា�បរងកើតយន្កា�្ិនិត្យតាមោនរលើកា�ង�ថែទំាកុមា� 

ថែលផ្ល់រោយវត្ថែ�៖

េញពុជំាអនុបបធានមនី្�្ម្មកា� និងសេនារេត្។ រយើងបតរួត្ិនិត្យរមើលវត្អារាម ប្មទំាងអង្គកា�សេនាែនេរេៀត។ មនី្��បេ់ 
រយើងមិនមានកា�ង�រ្្វើទាក់េងនរឹង កា�ថែទាំកុមា�រនារះរេ។ ប៉ុថន្ែ្មីៗរនរះមន្ី�បានចាប់រផ្ើមរលើកេរឹកចិត្វត្ឲ្យផ្ល់ជបមក 
អាហា� និងកា�អប់�ំរ�ៀនេូបតែល់ កុមា�ងយ�ងរបគារះ។110

108 េម្្ាេរននរៅវត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
109 េម្្ាេប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំជាបកុមរៅវត្ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
110 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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111 េម្្ាេតំណាងមនី្� េអយ នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
112 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១៨ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។

 ជាក់ថេ្ងលេ្ធផលថែលបាន�ករ�ើញ្ីកា�េិក្សា ក៏បានបញ្្ក់ថាបកេួង េ.អ.យ មិនបានរ ្្វើកា� 

បតរួត្ិនិត្យ ឬ ផ្ល់កា�ជួយគាំបេែលរ់េវាថែទាំតាមវត្អារាមរនារះរេ។ េបមង់េំែីខាងរបកាម្ីតំណាង 

មនី្� េ.អ.យ ក្ពុងរេត្បាត់ែំបង មានភា្បេបគ្្ាជាមួយលេ្ធផល ថែលបាន�ករ�ើញ្ីរេត្ែនេរេៀត៖

រតើអ្កធា្្ប់េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងវត្ ថែ�ឬរេ? 

រេ! េញពុំមិនថែលោក់្័ន្ធជាមួយកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងវត្អារាមរនារះរេ។ េញពុំក៏មិនថែលចុរះរ្្វើអ្ិកា�កិច្ចក្ពុងវត្ផងថែ�។  
មានថតមន្ី�្ម្មកា�ប៉ុរណាណ្រះថែលែរឹងថារតើកុមា��េ់រៅក្ពុងវត្មានេុេេុកខេែូចរម្ចរនារះ។111  

 កង្វរះកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនរនរះ ្ ុមំានភា្បេបគ្្ារៅនរឹងេលែរឹមស�ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មា

េី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ ថែលតបមរូវឲ្យអ្កផ្ល់រេវាថែទំាជំនួេ “េេួលេុេបតរូវចំរោរះ 
កា�ចុរះតាមោនជាបបចំា និងជាបន្បន្្ាប់ រៅរលើកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងវត្អារាម និងរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយ 
អង្គកា�សេនារផ្េងរេៀត �ួមទាងំផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមផងថែ� រែើម្បីធានាថាេីកថនលែងទាងំរនារះរគា�្តាម 
បេោ្្នអប្បប�មា” (បបកា� ៦)។

 ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្តាយបសង្កើត 

 ទំាងប្រះេង្ឃ និង មនី្� េ.អ.យ មិនបានចូល�ួមរៅក្ពុងកា��ក្សាេំនាក់េំនង ឬរ ្្វើកា�េបមបេបមរួល 

េំនាក់េំនង�វាងកុមា� និងបគរួស��បេ់្ កួរគ ក្ពុងអំ�ពុងរ្លកុមា�ស្ក់្រៅក្ពុងវត្រនារះរេ។ រលើេ្ីរនរះ 

ទំាងប្រះេង្ឃ និង មនី្� េ.អ.យ ក៏មិនបានរាយកា�ណ៍ថា ្ កួរគបានចូល�ួមរៅក្ពុងកា�បបងរួបបបងរួមកុមា� 

ជាមួយបគរួស� រៅរ្លថែលកុមា� េរបមចចិត្ ចាករចញ្ីវត្ ឬបានបញ្ចប់កា�េិក្សាថែ�។

 វត្េលែរះរាយកា�ណ៍ថាបានផ្ល់្័ត៌មានែល់មន្ី�្ម្មកា� និងសេនា អំ្ីចំនួនកុមា�ថែល�េ់រៅ 

ក្ពុងវត្។ បុ៉ថន្ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ ្ ត៌័មានរនរះេំនងមានភា្េុបកិតតិចតួចណាេ់ និងមានកា�ផ្ល់្័ត៌មាន 

ថបបរនរះក្ពុងលកខេណៈចំរោរះកិច្ចប៉ុរណាណ្រះ៖

កិច្ចេម្្ាេជាមួយមន្ី�្ម្មកា� និង សេនា រាជធានីភ្ំរ្ញ៖ 

រ្លេលែរះរយើងមិនអាចរ្្វើអ្ិកា�កិច្ចរលើវត្បានរនារះរេ ្ីរបោរះ្ួករគមិនបបាប់រយើងថា្ួក រគមានរក្មងមក�េ់រៅេីរនារះ។  
រ្លេលែរះរក្មងទាំងរនារះជាសច់ញាតិ�បេ់ប្រះេង្ឃ ែូរច្រះរយើងមិនបានរាប់បញ្ចចូល្ួករគរនារះរេ។ 

កិច្ចេមា្្េជាមួយមន្ី�្ម្មកា� និង សេនា រេត្បាត់ែំបង៖

ជា្ម្មតា ប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រាយកា�ណ៍អំ្ីកុមា�មា្្ក់ៗថែល�េ់រៅក្ពុងវត្ែល់កា�ិោល័យ ្ម្មកា� និងសេនាបេុក។ 
បុ៉ថន្ រយើងរៅថតមិនែរឹងថា រតើមានកុមា�បុ៉ន្្ាននាក់កំ្ុង �េ់រៅក្ពុងវត្រៅរេត្បាត់ែំបង... រនរះរោយស�ថតកា�រាយកា�ណ៍ 
មកមន្ី�្ម្មកា� និងសេនា មិនថមនជាលកខេេណ្ឌតបមរូវជាកាត្្វកិច្ច។ ប្រះរៅអ្ិកា�េលែរះ រាយកា�ណ៍អំ្ីចំនួនកុមា� 
េលែរះរេៀតក៏មិនបានរាយកា�ណ៍។ េលែរះរាយកា�ណ៍រោយថផ្ក។ បញ្្គឺថាកុមា�ក៏ផ្្េ់្ីវត្មួយ រៅវត្មួយរេៀតផងថែ� ជា្ិរេេ 
អ្កថែលចង់បួេរ្្វើជាប្រះេង្ឃ។112
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 លក្ខណៈននការដែទាំដែលបាន្្ល់ជូន 

លកខេេណ្ឌេមា្្�ៈរៅក្ពុងវត្៖

 របើរទារះបីជាលកខេេណ្ឌរៅក្ពុងវត្្ំុែូចគ្្ាក៏រោយ ជាេូរៅ លកខេេណ្ឌទំាងរនារះមិនេូវលអែរ�ើយ របើរ្ៀប 

រៅនរឹងលកខេេណ្ឌរៅក្ពុងកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម និងមណ្ឌលថែទាំកុមា�។ វត្ 

ជារបចើនថែលរយើងបានចុរះជួបរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ មិនមានអនាម័យ មានគំន�េបមាមជុំវិញអគា� និង 

រៅរលើែី។ វត្ជារបចើនមិនមានបប្័ន្ធលូបងហចូ�េរឹក រហើយបន្ប់េរឹកមិនែំរណើ�កា� ឬេ្ថតិក្ពុងលកខេេណ្ឌថែល 

មិនអាចេេួលយកបាន។ 

 អ្កថែទំារៅក្ពុងវត្ េេួលស្្ល់ថាមិនមានរហោ្្�ចនាេម័្ន្ធបគប់បគាន់ រហើយចង់បាន មូលនិ្ិរែើម្បី 

ថកលំអ និង្បងីករហោ្្�ចនាេម័្ន្ធ។ កុមា�រគងរៅក្ពុងបន្ប់�ួមគ្្ា រហើយជាញរឹកញាប់ រគងជាមួយប្រះេង្ឃ 

ឬ ជាមួយកុមា�រផ្េងរេៀតថែល�េ់រៅក្ពុងវត្។ ចំនួនមនុេ្េរៅក្ពុងបន្ប់រៅក្ពុងវត្ថែលរយើងបានចូល

រមើលគឺមានមនុេ្េចាប់្ី២នាក់ែល់ ១៥នាក់។ មានថតវត្មួយប៉ុរណាណ្រះថែលផ្ល់្ូកេបមាប់កុមា�រគង 

បុ៉ថន្្ូករនរះចាេ់ និង កេ្វក់ណាេ់រៅរហើយ។ រៅក្ពុងវត្រផ្េងរេៀត កុមា�រគងរលើករន្ល ឬ រលើកបមាល 

ឥែ្ឋផ្្ល់។ រៅក្ពុងវត្ថែលមានកុមា��េ់រៅជាមួយែូនជី លកខេេណ្ឌ�េ់រៅ�បេ់ែូនជី្ិតជាោ៉្ប់យឺន

ខា្្ំងណាេ់។

 រៅរ្លេួ�អំ្ីស្្នភា្រៅក្ពុងវត្ កុមា�ភាគរបចើននិោយថារគរ្ញចិត្ ឬ និោយថាវាបគាន់ 

របើជាងរៅផ្រះ ថែលរនរះបបថហលជារោយស�រៅផ្រះ�បេ់្ួករគ វាមានលកខេេណ្ឌអន់ជាងវត្ ជា្ិរេេ 

អ្កថែលមក្ីេីជនបេ។113 

កា�អប់�ំរ�ៀនេូបតរៅក្ពុងវត្៖

 កា�អប់�ំរ�ៀនេូបតមានស�ៈេំខាន់ណាេ់េបមាប់ជីវិត�បេ់កុមា�រៅក្ពុងវត្។114 រាល់កុមា�ទំាងអេ់ថែល 

េ្ថតិរបកាមកា�ថែទំារោយវត្អារាម ថែលបតរូវបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ បាននិោយថា ្ កួរគបានេេួល 

កា�េិក្សារ�ៀនេូបតក្ពុងកបមិតរផ្េងៗគ្្ា ថែលចំនុចរនរះបេបរៅនរឹងបបកា� ៥ ននបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ី 

កា�ថែទំាជំនួេ ចំរោរះកុមា�តាម េហគមន៍។ ប្រះេង្ឃថែលរមើលថែទំាកុមា�ទំាងអេ់រលើកថលងថតវត្មួយ 

ថែលបានេម្្ាេ រៅក្ពុងកា�េិក្សា បានមានេង្ឃែីកាថាកុមា�បានចូលរ�ៀនរៅសោ�ែ្ឋ។ វត្ថែល 

រលើកថលងរនរះគឺរៅរេត្កណ្្ាល វត្រនរះេំនងមានក�ណីរោយថ�ក្ីរគក្ពុងកា� ផ្ល់កា�អប់�ំ អំ្ីផលែចូវរោក 

រៅក្ពុងវត្ ថែលបរបងៀនរោយបគរូបរបងៀន�ែ្ឋ រហើយទំាងកុមា�រៅក្ពុងវត្ និងកូនេិេ្េ ថែលរ�ៀនេូបតរៅរ្ល 

នែ្រផ្េងរេៀតអាចចូលរ�ៀនបាន។ ក្ពុងអំ�ពុងរ្លេម្្ាេ វត្បានរាយកា�ណ៍ថាមានកុមា�ចំនួន ៦៩៧នាក់ 

បានចូលរ�ៀនរៅក្ពុងសោក្ពុង ១នែ្ៗ ថតមានកុមា�ថត ២០០នាក់បុ៉រណាណរ្ះថែលស្្ក់រៅក្ពុងវត្ ឯកុមា� 

រផ្េងរេៀតបត�ប់រៅ�េ់រៅក្ពុងភូមិវិញ។

 របរៅ្ីរ�ៀនរៅឯសោ កុមា�រៅក្ពុងវត្មួយចំនួនថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ បានបបាប់

ថា្ួករគបានេេួលកា�គំាបេ្ីប្រះេង្ឃក្ពុងវត្ឲ្យរ�ៀនកួ�បថន្ថម ថែល្ួករគយល់ថាមានស�ៈបបរោជន៍ 

ោ្៉ងខំ្្ាង។115

113 េម្្ាេរនន (បួេ) រៅវត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
114 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
115 េម្្ាេជាបកមុជាមួយកុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងវត្ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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អាហា�ក្ពុងវត្៖

  វត្ផ្ល់នូវមហចូបអាហា�ែល់កុមា��េ់រៅក្ពុងវត្។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ គុណភា្ និងប�ិមាណននអាហា�្ី

វត្មួយរៅវត្មួយថែលរយើងបានេម្្ាេ មានលកខេណៈមិនែូចគ្្ារ�ើយ។ រៅក្ពុងវត្េលែរះ កុមា�ហូបអាហា� 

េល់្ីប្រះេង្ឃ។ បបេិនរបើអាហា�មិនបគប់បគាន់ ្ កួរគបតរូវរោរះ បសយេលែលួនឯង។ រហតុកា�ណ៍រនរះក៏ជាកា�្ិត 

ផងថែ�ចំរោរះវត្ថែលកុមា�ចូលរៅ�េ់រៅរែើម្បីេេួលបានកា�េិក្សា៖

វត្ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ។ រយើងមិនរចញនែលែអាហា�រនារះរេ។ រៅរ្លណាប្រះេង្ឃឆន់មិនអេ់ រៅរ្លរនារះកុមា�អាចយកអាហា� 
េល់រៅហូបបានរោយរេ�ើ។116  

រតើអាហា�រៅេីរនរះមានគុណភា្ ែូចរម្ចថែ�? រតើអ្កហូបបុ៉ន្្ានែងក្ពុង១នែ្?

វាមិនរេៀងរនារះរេ រ្លេលែរះតិចជាង ៣ែងក្ពុង១នែ្។ ជាញរឹកញាប់ រយើងមិនហូបអាហា�រ្លប រ្ឹក។ រៅរ្លចុងរៅរ�ៀបចំអាហា� 
េបមាប់ប្រះេង្ឃ អាហា�ថែលេល់គឺេបមាប់កុមា�រហើយ។117  

 បេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ តបមរូវឱ្យកុមា�េេួលបាន “អាហា�ោ្៉ង 

រហាចណាេ់ ៣រ្លក្ពុង១នែ្” និងបតរូវមាន “តុល្យភា្អាហា�ូបត្ថម្ភ ជាមួយបបរូរតអី៊ន”។ រយើងមិនច្បាេ់ថា 

រតើវត្បានបំរ្ញតាមលកខេេណ្ឌរនរះថែ�ឬរេ។ រហតុកា�ណ៍ថបបរនរះមិនបតរឹមថតរកើតរ�ើងចំរោរះ រក្មងបបុេរនារះរេ 

ថតវាក៏រកើតរ�ើងរបចើនផងថែ�ចំរោរះ រក្មងបេីថែល�េ់រៅជាមួយែូនជី។ រៅក្ពុងវត្រៅរាជធានីភំ្រ្ញ ថែល 

ែូនជីអាចយករៅមក�េ់ រៅជាមួយ ែូនជីជាអ្កេេួលេុេបតរូវក្ពុងកា�ផ្ល់ មហចូបអាហា�ែល់រៅ�បេ់េលែលួន 

មិនថមនវត្រនារះរេ។

  រៅវត្រផ្េងរេៀត កា�ផ្ល់អាហា�បតរូវបានរ�ើញថាមានភា្បេបគ្្ារៅនរឹងបបកាេ។ កុមា�រាយកា�ណ៍

ថា្ួករគេេួលបានអាហា�រ្ញ ៣រ្លក្ពុង១នែ្ រហើយ្ួករគ�ើករាយ នរឹងអាហា� ទំាងរនារះ។118  

បញ្្េុេភា្រៅក្ពុងវត្៖ 

 វត្ថែលបានេម្្ាេរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបានផ្ល់កា�េំនុកបបមុងែល់កុមា�ទាក់េងនរឹងកា�េេួលបាន 

រេវាេុេភា្មិនែូចគ្្ារេ ្ វីត្មួយរៅវត្មួយ។ មានវត្មួយថែលប្រះេង្ឃមានេង្ឃែីកាថា វត្បានផ្ល់ 

មូលនិ្ិែល់កុមា�ឲ្យរៅ�ករេវាថែទំាេុេភា្ រោយមានកា�ចំណាយបបថហល ១៥០០ែុោ្្ក្ពុងមួយឆំ្្ 

រលើកា�រ ្្វើែំរណើ��បេ់កុមា�រៅ�ករេវាថែទំាេុេភា្ រហើយក៏មានកុមា�េលែរះនិោយថា្ួករគរៅ�ករេវា 

េុេភា្រោយេលែលួនឯង ៖ “[របើរយើងឈឺ] រយើងអាចរៅឱេែស្្នរៅថក្ប�រនរះ”។119 

 ក្ពុងចំរណាមវត្ថែលរយើងបានេម្្ាេរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ មិនមានវត្ណាមួយមាន កថនលែងផ្ល់កា�ថែទំា 

េុេភា្រៅក្ពុងប�ិរវណវត្រ�ើយ។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ ប្រះេង្ឃរៅវត្មួយ ចំនួនបាន្ន្យល់ថាប្រះអង្គបាន

ផ្ល់កា�្្យាបាលថផ្ករាងកាយ និងផលែចូវចិត្ និងកា�្្យាបាលរោយចលនារៅក្ពុងវត្។120   

116 េម្្ាេប្រះេង្ឃ (អ្កថែទាំ) រៅវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
117 េម្្ាេជាបកមុជាមួយកុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងវត្ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
118 េម្្ាេជាបកមុជាមួយកុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងវត្ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
119 េម្្ាេជាបកមុជាមួយកុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងវត្ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
120 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 របើរទារះបីជាវត្្្យាោមផ្ល់កា�េំនុកបបមុងរលើកា�ថែទំាេុេភា្ែល់កុមា�ក៏រោយ បុ៉ថន្ក្ពុងក�ណី 

ភាគរបចើន ជំនួយរនរះវាមិនបគប់បគាន់រែើម្បីបំរ្ញតាមតបមរូវកា�រ�ើយ ៖ “កុមា�ថែលេេួលកា�ថែទំាជំនួេតាម 

េហគមន៍ បតរូវេេួលបានកា�ថែទំាេុេភា្ និងរ ្្មញែ៏េមបេប និងរ្ញរលញ កា�ចាក់ថំ្្ាបង្្ និង្្យាបាល”

ែូចមានថចងរៅក្ពុងបបកា� ៤ ននបេោ្្នអប្បប� មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាម េហគមន៍ផងថែ�។

អ្កផ្ល់កា�ថែទាំតាមវត្អារាម៖

 បញ្្ែ៏េំខាន់មួយថែលបតរូវ្ិចា�ណាទាក់េងនរឹងកា�ថែទំារៅតាមវត្អារាមគឺកង្វរះរេវាថែទំាជា 

លកខេណៈបុគ្គលថែលផ្ល់ឲ្យរៅក្ពុងវត្ ជា្ិរេេ របើរបបៀបរ្ៀបរៅនរឹងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាជំនួេ។ 

របើរទារះបីជាកុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងវត្ចាប់រផ្ើមបរងកើតនូវេំនាក់េំនងជាមួយប្រះេង្ឃ រហើយជាញរឹកញាប់តាមកា� 

រាយកា�ណ៍ថា ្ កួរគបតរូវបានចាត់តំាងឲ្យ�េ់រៅ និង បរបមើប្រះេង្ឃអង្គណាមួយែូចជា “បគរូ” �បេ់្ួករគក៏រោយ 

(ក្ពុងក�ណីជារបចើន ប្រះេង្ឃអង្គរនរះេរឹងហជាមួយកុមា�រៅក្ពុងបន្ប់ ឬ អគា�ថតមួយ) បុ៉ថន្កបមិតននកា�្ិនិត្យ 

តាមោន និង កា�ថែទំាជាលកខេណៈបុគ្គលថែលកុមា�ម្្ាក់ៗ បានេេួលមាន ចំនួនតិចតួចខំ្្ាងណាេ់។ 

ែូចអ្កផ្ល់ចរមលែើយម្្ាក់បាន្ន្យល់ថា៖”វត្មិនេេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�ផ្ល់របចើនជាងរនរះែល់កុមា�រនារះ

រេ។ កុែិនីមួយៗេេួលេុេបតរូវចំរោរះ កា�េិក្សារ�ៀនេូបត�បេ់កុមា� - រៅរ្លថែលប្រះេង្ឃអង្គណាប្មេេួល 

កុមា�រហើយ អង្គរនារះបតរូវ េេួលេុេបតរូវ និងបតរូវថែទំារៅរ្លកុមា�ឈឺ និងនំាកុមា�រៅមនី្�រ្េ្យ។ល។”121  

របើរទារះបីជាវត្យល់ថា៖

 “កា�េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�ថែទំាធ្្ាក់ទំាងបេុងមករលើ្ កួរយើងជាប្រះេង្ឃក៏រោយ’122  បុ៉ថន្ប្រះេង្ឃមិនថមនមានកា�េេួល
េុេបតរូវែូចឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រនារះរេ។ ប្រះេង្ឃមានភា�កិច្ចតាមសេនា�បេ់ប្រះអង្គ។ ចំនុចរនរះបតរូវបានេេួលស្្ល់ ែូចប្រះរៅ 
អ្ិកា�រៅក្ពុងវត្មួយមានេង្ឃែីកាថា៖

“និោយរោយរស្្រះបតង់ចុរះ រយើងរៅេីរនរះជាប្រះេង្ឃ - រយើងេេួលយករក្មងបបុេមកស្្ក់រៅ ហូបចុក ថតរយើងមិនថមនជា 
ឪ្ុកម្្ាយ�បេ់រគរនារះរេ។ រយើងមិនអាចយកចិត្េុកោក់ចំរោរះ រគែូចឪ្ុកម្្ាយ�បេ់រគរ�ើយ។ រក្មងបបុេក្ពុងវ័យរនរះ 
អាចេេួលបានកា�េំនុកបបមុង និងរេចកី្បេឡាញ់បបរេើ�ជាង្ីឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ។

រតើមានេង្ឃរ្ញវ័យបុ៉ន្្ានអង្គបតរូវបានចាត់តំាងឲ្យរមើលកា�េុេបតរូវរលើកុមា�? 

មកែល់រ្លរនរះ អាត្្ាមិនអាចបបាប់ថាមានប្រះេង្ឃរ្ញវ័យបុ៉ន្្ានអង្គបតរូវបានចាត់តំាង ឲ្យរមើលកា�េុេបតរូវរលើរក្មងបបុេៗ
រ�ើយ វាអាបេ័យរលើស្្នភា្ និងប�ិោកាេរផ្េងៗគ្្ា... គណៈបគប់បគងមានកា��វល់ខំ្្ាង។ ្ កួរគមិនអាចលរះបង់រ្លរវោម្្ាក់ៗ 
រែើម្បីរមើលថែរក្មងរនារះរេ។123  

 រទារះែូរច្រះកី្ េូមចងចំាថា កុមា�ស្្ក់រៅតាមវត្អារាមបានរាយកា�ណ៍ថា្ួករគបានរៅរលងផ្រះម្ង 

ឬ ២ែង បុ៉រណាណរ្ះក្ពុង ១ឆំ្្ រហើយគ្្ានអ្កណាម្្ាក់មានេំនាក់េំនងជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច ឬអ្កផ្ល់ 

បបរឹក្សារោបល់មក្ីរបរៅ វត្រ�ើយ (�ួមទំាងវត្ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ) ប្រះេង្ឃភាគរបចើន

មានចំណងទាក់េងោ្៉ងេំខាន់ រៅក្ពុងជីវិត�បេ់កុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងវត្ ថែលកុមា�េលែរះរៅតូចៗមុន្ន 

ែល់វ័យជំេង់រៅរ�ើយ។

121 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
122 េម្្ាេប្រះេង្ឃគង់រៅវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
123 េម្្ាេជាមួយបគរូេូបតវត្ រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ២០ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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 លកខេណៈេម្បតិ្ននកា�ថែទំាតាមវត្អារាម បានរ ្្វើឲ្យអ្កផ្ល់ចរមលែើយេំខាន់ៗេលែរះេំថែងនូវភា្េង្េ័យថា 

រតើវត្្ិតជាផ្ល់នូវប�ិោកាេថែទំាជំនួេែ៏េមបេបចំរោរះកុមា�ថែ�ឬោ្៉ងណា។ រៅរ្លេួ�អំ្ីបបរភេ 

ននកា�ថែទំាណាថែល្ិបាកបំផុត ឬមានកា�បបឈមបំផុត អ្កផ្ល់ចរមលែើយែ៏េំខាន់ម្្ាក់បានរេលែើយថា៖ 

“គឺកា�ថែទំារៅតាមវត្អារាម ្ រីបោរះប្រះេង្ឃមិនរមើល ថែទំាកុមា�ជាអាេិភា្ែ៏េំខាន់�បេ់  ប្រះអង្គរ�ើយ 
រោយថ�កអ្វថីែលជាអាេិភា្ែ៏េំខាន់�បេ់ប្រះអង្គ គឺសេនា”។124 

 មានបញ្្រផ្េងរេៀតថែលោក់្័ន្ធជាមួយកុមា��េ់រៅជាមួយែូនជី។ ក្ពុងក�ណីវត្អារាមថែលមានែូនជី 

បតរូវបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ កុមា� និងែូនជី�េ់រៅក្ពុងស្្នភា្ថែល មិនលអែក្ពុង កបមិតម្្យមរៅ 

ស្្នភា្ថែលមិនលអែខំ្្ាង រោយគ្្ានកា�ជួយគំាបេច្បាេ់ោេ់។ ែូនជីមិនមានបបភ្ចំណូលណារបរៅ្ី 

្ុេ្ធប�ិេ័េថែលមករគា�្បូជារៅក្ពុងវត្ ថែល្ួកគាត់បានចូល�ួម បំរ្ញ្ម៌ឲ្យអ្កទំាងរនារះរ�ើយ។ កុមា� 

ថែល�េ់រៅជាមួយែូនជីរៅក្ពុងវត្រនរះ បាននិោយថា ្ កួគាត់ មិនមានសច់ញាតិរផ្េងថែល្ួកគាត់អាច 

�េ់រៅជាមួយរនារះរេ រហើយអនាគត�បេ់្ួករគគឺជា បញ្្មួយែ៏គួ�ឱ្យប រ្ួយបា�ម្ភ  ជា្ិរេេរៅរ្លថែល 

ជីែូន�បេ់្ួករគស្្ប់។125 លកខេេណ្ឌ និងេមត្ថភា្�បេ់ែូនជីក្ពុងកា�ថែទំាកុមា�បរងកើតបានជាេំណួ� 

ថារតើនរឹងមានស្្ប័នមួយណា គប្បីេេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�ជួយេំនុកបបមុងែល់បគរួស�ថែលមានតបមរូវកា� 

ចំាបាច់៖ រតើជាវត្អារាម ឬ មនី្� េ.អ.យ?

 អ្កោក់្័ន្ធេំខាន់ៗ បានេំថែងនូវេេ្េនៈចបមុរះអំ្ីអត្ថបបរោជន៍ ប្មទំាងបញ្្ននកា�ថែទំា 

តាមវត្អារាម រៅរ្លរ ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបជាមួយេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាជំនួេ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយេលែរះ 

េងកត់្្ន់អំ្ីអត្ថបបរោជន៍ជា្ិរេេ�បេ់កា�ថែទំាតាមវត្អារាមថាបានអនុញ្្ត ឲ្យកុមា��ក្សាចំណង 

ទាក់េងែ៏�ឹងមំាជាមួយេហគមន៍�បេ់្ួករគ ជាងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល៖

បបេិនរបើអ្ក្ិនិត្យរមើល�របៀបថែលកា�ថែទំាតាមវត្អារាមែំរណើ�កា� វា្ិតជាមានកា� េុេគ្្ា្ីកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល - ្ កួរគ 
រចញរៅបិណ្ឌបាត ឬរៅរ�ៀនរៅសោ�ែ្្ឋ មួីយនែ្ រៅមួយនែ្ បុ៉ថន្រ្លយប់្ួករគស្្ក់រៅក្ពុងវត្ក្ពុងេ្បង់ចីវជាប្រះេង្ឃ។ 
រៅរ្លកុមា�បគងេ្បង់េូម្បីថតេញពុំៗក៏បតរូវរគា�្្ួករគថែ� ្ីរបោរះក្ពុងចិត្�បេ់េញពុំ្ួករគ តំណាងឲ្យប្រះេមា្្េម្ពុេ្ធ... 
កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល មិនេេួលបានកា�រគា�្ ឬមានេំនាក់េំនងថបបរនារះជាមួយេហគមន៍រនារះរេ។126  

 ផ្ពុយមកវិញ អ្កផ្ល់ចរមលែើយរផ្េងរេៀតបានចាត់េុកកា�ថែទំារៅវត្អារាមថាជាកា�ថែទំាមិនរ្ញរលញ 

រោយស�ថតអាហា�មិនបគប់បគាន់ ស្្នភា្�េ់រៅមិនលអែ និងេ្វរះកា�ថែទំាជាលកខេណៈបុគ្គលថែលផ្ល់រោយ 

ប្រះេង្ឃ។ រោយស�បញ្្រនរះរោងតាមតំណាងមនី្� េ.អ.យ វត្អារាម គួ�ជាជរបមើេចុងរបកាយេបមាប់កុមា� 

ថែលគ្្ានសច់ញាតិក្ពុងកា�ថែទំា្ួករគ៖ “កុមា�រៅក្ពុងវត្មាន ស្្នភា្មិនលអែជាងកុមា�ថែល�េ់រៅរបកាម 
កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ។ ្ កួរគរចញមក្ីបគរួស�បកីបកខំ្្ាង ឬបគរួស�ថែលមានម្្ាយជាសេី្រមម្៉ាយ”។127  

124 េម្្ាេបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលផ្ល់រេវាថែទាំជំនួេ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។   
125 គ�ួកត់េម្្ាល់ថាប្រះរៅអ្ិកា�វត្កំ្ុងរ្្វើកា�ន�អង្្េបច្ច័យរែើម្បីកសងអគា�ែ្មីមួយថែលមានបំោក់ឧបក�ណ៍េំរនើបេបមាប់ែូនជី និងកុមា��េ់រៅជាមួយែូន។ 
126 េម្្ាេតំណាងអង្គកា�យូនីរេហ្វ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១២ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។  
127 េម្្ាេតំណាងមនី្� េអយ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៥ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 ការបណ្តះបណា្តាល

 មានកា�ចាត់តំាងប្រះេង្ឃឲ្យេេួលបន្ពុក េបមាប់បគប់បគងបញ្្ោក់្័ន្ធជាមួយកុមា��េ់ រៅក្ពុងវត្និង 

កា�េិក្សា�បេ់កុមា�។ ជាេូរៅគឺបគរូេូបតជាអ្កេេួលេុេបតរូវ ឬក្ពុងក�ណីែ៏កបមគឺរៅអ្ិកា�វត្។ គ្្ានវត្ 

អារាមណាមួយថែលផ្ល់បបាក់ថេឲ្យបុគ្គលិកផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា�រនារះរេ រទារះបីជាវត្ភាគរបចើនមាន 

ប្រះេង្ឃអង្គេលែរះបតរូវបានចាត់តំាងឲ្យេេួលេុេបតរូវរលើកុមា�ក៏រោយ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយមួយចំនួនបាននិោយ 

ថារៅក្ពុងវត្េលែរះ មានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល បរងកើតកម្មវិ្ ថីែទំា កុមា�បបកបរោយវិជ្្ាជីវៈ ប្មទំាងមានបុគ្គលិក 

បរបមើកា�ង�ថែលេេួលបានរបៀវត្េ�៍៖ “វត្អារាមអាចថចករចញជា ២បកុម។ េី១ គឺវត្ថែលមានកម្មវិ្ីថែទំា 

កុមា�បបកបរោយវិជ្្ាជីវៈ និង មានបុគ្គលិក និង អ្ករមើលថែទំាកុមា�មានរបៀវត្េ�៍បតរឹមបតរូវ។ កម្មវិ្ ទំីាងរនរះជា្ម្មតា 

បតរូវបានែំរណើ�កា�រោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលរៅក្ពុងប�ិរវណវត្។ េី ២ មានវត្េលែរះផ្ល់កា�ថែទំាជា 

លកខេណៈបបន្ណីរោយថផអែកកា�រ ្្វើទាន�បេ់ប្រះេង្ឃ”។128 

 រយើងមិនច្បាេ់ថា រតើប្រះេង្ឃគង់រៅក្ពុងវត្ថែលេេួលបន្ពុករលើកុមា�បានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល 

កបមិតណារ�ើយ។ ប្រះេង្ឃទំាងអេ់រលើកថលងថតមួយអង្គបានមានេង្ឃែីកាថា ប្រះអង្គបានេេួលកា� 

បណ្តរះបណ្្ាលអំ្ីកា�ផ្ល់បបរឹក្សា និងកា�កំណត់អត្េញ្្ណកុមា� េេួល�ងកា��ំរោភបំោន្ីអង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយ ថតកា�បណ្តរះបណ្្ាលរនរះេំនងមាន�យៈរ្លេលែ ីរហើយរ ្្វើថតម្ងគត់ មិនមានវគ្គបន្រេៀត 

រនារះរេ។ មិនមានកម្មវិ្ បីណ្តរះបណ្្ាលបបកបរោយបេោ្្ន អំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា� េបមាប់អ្កេេួលបន្ពុកកុមា� 

រៅក្ពុងវត្រនារះរេ រហើយក៏គ្្ានកា�បណ្តរះបណ្្ាលអំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា�កា�អភិវឌ្ឍកុមា�កា�អនុវត្វិន័យ 

ថបបវិជ្ជមាន។ល។ ថែ�។

រតើប្រះេង្ឃបានេេួលកា�អប់�ំ្ិរេេ ឬកា�បណ្តរះបណ្្ាលអំ្ីកា�ថែទំាកុមា� ថែ�ឬរេ?

អាត្្ានរឹងរចញនែលែកា�បណ្តរះបណ្្ាល រែើម្បីេេួលបានកា�បណ្តរះបណ្្ាលឯក រេេេី្្ីកា�ថែទំាកុមា�។ អាត្្ាេេួលបានកា� 
បណ្តរះបណ្្ាលរៅេីរនរះក្ពុងវត្ជាមួយបគរូថែលបានជួល្ីខាងរបរៅ រហើយអាត្្ាក៏បានបញ្ជចូនប្រះេង្ឃរៅរ�ៀនរៅមហាវិេ្យាល័យ 
្ុេ្ធកេិក្សារៅរាជធានីភំ្រ្ញ។

េបមាប់ក�ណីទំាងរនរះ អាត្្ាបានចូលវគ្គេិក្្ាសោថែលរ�ៀបចំ និងផ្ល់មូលនិ្ិរោយអង្គកា�យូនីរេហ្វ។129 

 រាល់អ្កថែទំាទំាងអេ់ ថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះបានរេលែើយ ថាបានរ�ៀនចប់បឋមេិក្សា 

ថែលចំនុចរនរះបេបរៅនរឹងបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍។ 

 
ការចំណាយ និងការ្្ល់មូលនិធិ 

 កា�ថែទំាតាមវត្អារាម ភាគរបចើនេេួលមូលនិ្ិ្ីកា�ប�ិច្្ាគថែលប្រះេង្ឃបានបបមូលតាម�យៈកា� 

បិណ្ឌបាតបបចំានែ្ ក៏ែូចជា កា�ប�ិច្្ាគថែលប្រះេង្ឃបានេេួលរ្លរ�ៀបចំ្ិ្ីបុណ្យសេនា រផ្េងៗផងថែ�៖

វត្ រ្ឹងថផអែកទំាងបេុងរលើ្ េុ្ធប�ិេ័េ។ រែើម្បីសងេង់អគា�មួយរយើងបតរូវកា�្ុេ្ធប�ិេ័េជួយផ្ល់បច្ចយ័េបមាប់សងេង់។ 
រយើងមិន រ្ឹងរលើ�ែ្ឋរនារះរេ របោរះឱកាេគឺេូន្យ។130  

128 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
129 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។  
130 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ៣០ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
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រតើប្រះរតជគុណេេួលបានមូលនិ្ិរែើម្បីថែទំាកុមា�្ីខាងណា? 

េេួលបាន្ីវិភាគទាន្ី្ុេ្ធប�ិេ័េ។ អាត្្ាក៏បានបច្ចយ័តាម�យៈកា�េូបត្ម៌រៅក្ពុង្ិ្ីរផ្េងៗ។ បន្្ាប់មក ម្្ាេ់កម្មវិ្ីក៏ផ្ល់ 
បច្ចយ័ជាបបាក់ជូនអាត្្ា។ 131

 អ្កថែទំាកុមា�រៅក្ពុងវត្ចំនួន ៤ ថែលបានេម្្ាេបាននិោយថា្ួករគបានេេួលមូលនិ្ិ្ី 

ខាងរបរៅេលែរះៗថែ�៖ ្ីអង្គកា�អន្�ជាតិ ្ីអង្គកា�ក្ពុងបេុក ្ីអង្គកា�សេនាក្ពុងបេុក និង្ីបកេួង្ម្មកា� 

និង សេនា។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ មូលនិ្ិទំាងរនរះមិនរបចើនរនារះរេ៖ រៅរ្លេួ�ថារតើវត្�បេ់ប្រះរតជគុណ 

បានេេួលអ្វេីលែរះ្ីបកេួង្ម្មកា� និងសេនា ប្រះេង្ឃមួយ អង្គបាន្ន្យល់ថា “មានថតេម្្ា�ៈរ�ៀនេូបតេបមាប់ 

សោ្ុេ្ធកិេិក្សា និងរេៀវរៅអានជារែើម”132។ កុមា�េលែរះថែលស្្ក់រៅក្ពុងវត្បាននិោយថា្ួករគបាន

េេួលបបាក់តិចតួច្ីបគរួស��បេ់្ួករគជារ�ៀងរាល់ថេ រែើម្បីបំរ្ញកង្វរះខាតរៅក្ពុងវត្ ថតក៏មាន កុមា�េលែរះមិន 

បានេេួលអ្វទីាល់ថតរសរះផងថែ�។

 កា�ចំណាយរៅក្ពុងវត្ មានកា�ថបបបបរួល អាបេ័យរៅរលើអ្វថីែលមាន និងមានតំណាងវត្ ជារបចើនបាន 

្ន្យល់ថា ្ កួរគមិនបាន�ក្សាែវិកាឱ្យមានជារេៀងទាត់រនារះរេ។ រលើេ្ីរនរះ ែូចបាន រលើកខាងរែើមវត្អារាម 

ជារបចើនបានរាយកា�ណ៍ថា្ួករគមិនបែិរេ្កា�េំុស្្ក់រៅ �បេ់កុមា� រនារះរ�ើយ ែូរច្រះរហើយបានជាវត្ 

បតរូវចាយវាយជាមួយែវិកាថែលមានចំនួនតិចជាងតបមរូវកា� ថែលបតរូវផ្ល់េបមាប់កា�ថែទំាថែលមាន 

បេោ្្នេម�ម្យ។

 វាមានកា�្ិបាកក្ពុងកា�កំណត់ជាេូរៅរោយថផអែករលើកា�ចំណាយរលើកុមា�ម្្ាក់ៗ ថែលបានរាយកា�ណ៍ 

រោយវត្អារាមរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ ្ រីបោរះជំនួយគំាបេថផ្កេម្្ា�ៈ និង រេវាថែលបានផ្ល់ ែល់កុមា� គឺមិន 

ែូចគ្្ារ�ើយ្ីវត្មួយរៅវត្មួយរេៀត និង រៅក្ពុងវត្ វាក៏អាបេ័យរលើមូលនិ្ិថែលមានផងថែ�។ រៅរ្ល

សកេួ�អំ្ីកា�ចំណាយបបហាក់បបថហលេបមាប់កុមា�ម្្ាក់ (គិតទំាង�បេ់�ប�របបើបបាេ់ និងមហចូបអាហា�) 

វត្បានរាយកា�ណ៍ថាបានចំណាយចរន្្ារះ្ី ៣០ រៅ៥០ែុោ្្អារម�ិកក្ពុង១ថេជាម្្យម។  តនមលែរនរះមិនអាចយក 

ជាបេោ្្នបានរនារះរេ ម្យ្៉ាងវិញរេៀត ប្រះេង្ឃទំាងអេ់ថែលបានេម្្ាេបានបញ្្ក់ថាកា�ចំណាយរនរះ

មិនបានគិតបញ្ចចូលតបមរូវកា��បេ់កុមា�ឱ្យបានបគប់បជុងរបជាយរ�ើយ។ មានវត្មួយថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា� 

េិក្សារនរះបានរាយកា�ណ៍អំ្ីកា�ចំណាយបបចំាថេែ៏ជាក់ោក់រៅរលើេុេភា្ និងកា�េិក្សា (ថ្្ាក់រ�ៀនកួ�) 

េបមាប់កុមា�៖ “កាល្ីថេកញ្្មុន អាត្្ាបានចំណាយ ១.៧៥០ បញ្ជចូនរក្មងរៅរ្េ្យរែើម្បីេេួលកា�ថែទំា
េុេភា្... រយើងចំណាយ ៣៥.០០០ េបមាប់បង់ឱ្យ បគរូបរបងៀនក្ពុង១ថេ រលើមុេវិជ្្ាភាសថេ្ម� និងកំុ្្យចូេ័�”។ 133

 កង្វរះលំហូមូលនិ្ិជានិ�ន្ គឺជាឧបេ័គ្គេបមាប់វត្ក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទំាែ៏គួ�ឲ្យេុកចិត្ និងមាននិ�ន្� 

ភា្េបមាប់កុមា�។ អ្វថីែលគួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រនារះគឺ អ្កផ្ល់្័ត៌មានបាននិោយ ថាកា�ថែទំារៅតាម 

វត្អារាមថលងេូវមាននិ�ន្�ភា្រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជានាេម័យបច្ចពុប្បន្រោយស�ថតកា�បាត់បង់ 

កា�រគា�្�បេ់េហគមន៍ចំរោរះវត្អារាម និង កា�ែមែយកា�តំាងចិត្ជួយែល់វត្៖ “បបជាជនបាត់ជំរនឿ 
ចំរោរះប្រះេង្ឃ ្ កួរគមិនបានផ្ល់វិភាគទានរ ្្វើបុណ្យែូចថែល្ួក រគធ្្ាប់រ ្្វើកាល ្ អីតីតកាលរនារះរេ... 
្ីមុនក្ពុង ១ �ំុមានវត្មួយ បុ៉ថន្ឥ�ចូវមានវត្ ៤ ឬ៥ ែូរច្រះកា�ផ្ល់មូល និ្ិ្ិតជា មានកបមិតខំ្្ាងណាេ់”។134

131 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។   
132 េម្្ាេប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំរៅវត្ រេត្បាតែំ់បង នែ្េី ១៩ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
133 េម្្ាេប្រះរៅអ្ិកា�វត្ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។   
134 េម្្ាេបុគ្គលិកអង្គកា�យូនីរេហ្វ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១២ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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 កិច្ចការពារកុមារ 

 របើរទារះបីជាមិនេូវមានេិន្ន័យេីុជរបរៅ និង �ឹងមំាអំ្ីបញ្្កា�ោ�កុមា�តាមវត្អារាមក៏រោយ បុ៉ថន្ 

ភេ្ពុតាងមិនផលែចូវកា� បានឲ្យែរឹងថាកា��ំរោភបំោនកុមា�គឺជាបញ្្មួយរៅក្ពុងវត្អារាមននបបរេេកម្ពុជា 

និងជា្ិរេេ កា��ំរោភបំោនផលែចូវរភេរៅរលើរក្មងបបុេរោយប្រះេង្ឃ។ បញ្្រនរះបតរូវបានរលើករ�ើងរោយ 

អ្កផ្ល់ចរមលែើយេំខាន់ៗជារបចើននាក់ រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ៖

វត្អារាមបតរូវកា�រ�ៀបចំឲ្យបានបតរឹមបតរូវ - វត្បតរូវមានរគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�រែើម្បីធានា ថាមិនមានកា�រកងបបវ័ញ្ច ឬ បំោនរលើ 
កុមា�រៅក្ពុងវត្។ មានឪ្ុកម្្ាយថែលរជឿថាវត្គរឹជាេី កថនលែងែ៏លអែេបមាប់កូន�បេ់្ួករគ។135

បញ្្មួយថែលរយើងមិនបតរូវប្រងើយករន្ើយរនារះគឺ កា��ំរោភបំោនរោយអ្កផ្ល់កា� ថែទំារៅក្ពុងមណ្ឌល។ រ្លេលែរះបញ្្រនរះ
ក៏រកើតរ�ើងរៅក្ពុងវត្អារាមផងថែ�។136  

 លេ្ធផលននកា�បសវបជាវថបបគុណភា្ ក៏បានបង្្ញនូវរហតុកា�ណ៍ននកា��ំរោភបំោន ផលែចូវរភេរៅ 

ក្ពុងវត្អារាមផងថែ� ែូចបានបង្្ញរៅក្ពុងកិច្ចេន្នាខាងរបកាមជាមួយរក្មងបបុេម្្ាក់ថែល បានស្្ក់រៅ 

ក្ពុងវត្មួយននរេត្បាត់ែំបង៖   

ករណតីេិកតាសា៖ សក្មងបបុេរេ់សៅក្នុងវត្មួយននសខត្បាត់ែំបង 

រតើធា្្ប់មានអ្កណាមា្្ក់របបើបបាេ់ភាសទាក់េងនរឹងផលែចូវរភេជាមួយអ្ក ថែ�ឬរេ? 
បាេ! មានបុ�េម្្ាក់មក្ីភូមិជិតខាងថែលបានមកវត្បបថហល១ថេម្ង។ 

រតើគាត់មានបានស្្បអ្ក ថែ�ឬរេ? 
រេ! គា្្នកា�ស្្បរនារះរេ។ 

រតើបុ�េថែលរបបើភាសផលែចូវរភេរ្្វើអ្វីេលែរះ រៅរ្លគាត់មកវត្ម្ងៗ? 
គាត់រលងជាមួយរក្មងៗ និងជថជករលងជាមួយរក្មងបបុេៗ។ 

រតើរហតុកា�ណ៍រនរះរកើតរ�ើងរៅកថនលែងណា? ខាងរបរៅ ឬខាងក្ពុង? 
រៅខាងរបរៅ។ 

រតើគាត់អាយុប៉ុនា្្ន?  
បបថហល ៣០ឆ្្ំ... គាត់�េ់រៅថក្ប�ៗរនរះ។ 

135 េម្្ាេបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលផ្ល់រេវាថែទាំជំនួេ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
136 េម្្ាេលកខេណៈបុគ្គលជាមួយបុគ្គលិកអង្គកា�យូនីរេហ្វ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១២ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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រតើគាត់ធា្្ប់ស្្បបបោប់រភេរក្មងបបុេណាមា្្ក់ ថែ�ឬរេ? 
រេ! អត់មានរេ... ថតប្រះេង្ឃស្្ប្ង�បេ់េញពុំ។ 

រៅរ្លណា? 
រៅរ្លេញពុំរែកលក់។ បនា្្ប់មកេញពុំភា្្ក់ រហើយទាញរខា�បេ់េញពុំរ�ើង។ 

បនា្្ប់មកោ៉្ងរម៉ចរេៀត? 
ប្រះេង្ឃក៏ឈប់ស្្ប្ង�បេ់េញពុំ។ 

រតើរ�ឿងរនរះវារកើតរ�ើងញរឹកញាប់បុ៉ណាណ្ថែ�? 

បបថហលមួយឆ្្ំមួយែង... រ�ឿងរនរះបានរកើតរ�ើងមួយ�យៈមុនរនរះ។ បបថហល១ឆ្្ំរហើយ ចាប់តាំង្ីរ្លរនារះមក 
គាត់ឈប់រ្្វើថបបរនរះោក់េញពុំរេៀតរហើយ។ 

រតើប្រះេង្ឃអង្គរនារះរៅគង់វត្រនរះរេៀត ថែ�ឬរេ? 
បាេ។

រតើអ្កមានបានបបាប់ឪ្ុកមា្្យ�បេ់អ្កអំ្ីរ�ឿងរនរះថែ�ឬរេ? 
រេ! េញពុមំិនបានបបាប់្ួកគាត់រេ។ 

រតើអ្កបានបបាប់អ្កណាមា្្ក់រផ្េងអំ្ីរ�ឿងរនរះរេ? 
រេ! មិនបានបបាប់អ្កណារផ្េងរនារះរេ។137

137 េម្្ាេជាលកខេណៈបុគ្គលជាមួយកុមា�រៅក្ពុងវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េិ ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។   
138 េម្្ាេបបធានអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលផ្ល់រេវាថែទាំជំនួេ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។

 វាមានស�ៈេំខាន់ក្ពុងកា�កត់េម្្ាល់ថា រៅក្ពុងវត្ភាគរបចើនថែលបានបញ្ចចូលរៅ ក្ពុងកា�េិក្សារនរះ 

កុមា��ក្សាេំែីថា្ួករគមិនថែលេេួល�ងកា� �ំរោភបំោនផលែចូវរភេរនារះរេរៅក្ពុងវត្ ឬ មិនថែលបានស្្ប់ឮ 

អំ្ីរ�ឿងរនរះថាបានរកើតរ�ើងរលើអ្ករផ្េងរ�ើយ។ វាេំនងថាមានកា�រាយកា�ណ៍េ្វរះចរន្្ារះេលែរះរកើតរ�ើង 

រោយស�ថតបញ្្រនរះ ជាបញ្្អំរ ើ្ហិង្សាផលែចូវរភេ ថែលជាបញ្្�រេើប និងរ ្្វើឲ្យមានកា�មាក់ងយ។ 

 លេ្ធផលននកា�បសវបជាវក៏បានឲ្យែរឹងផងថែ�ថា មានកា�ោក់េណ្ឌកម្មរលើរាងកាយរកើត រ�ើងជារេៀងទាត់ 

រៅក្ពុងវត្អារាម។ តាម្ិត អ្កផ្ល់ចរមលែើយេលែរះបានចាត់េុកកា�ោក់េណ្ឌកម្មរលើ រាងកាយថាជាវិ្ីសសេ្មួយ 

ែ៏េំខាន់ននកា�អនុវត្វិន័យ�បេ់វត្រៅវិញ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយបានរ�ៀបរាប់អំ្ីកា�ោក់េណ្ឌកម្មរលើរាងកាយ

មួយចំនួនថែលបានអនុវត្រៅវត្ ថែលអាចមានភា្្្ន់្្�៖

កា�អនុវត្វិន័យរលើរាងកាយ គឺជាបញ្្មួយរៅក្ពុងវត្។ មានក�ណីមួយថែលបានរកើតរ�ើងែ្មីៗ រនរះ ប្រះេង្ឃបានោក់េណ្ឌកម្ម 
រលើកុមា�រោយចាក់េរឹកររ្្ៅរលើកុមា�រនារះ។138 

--
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រតើនរឹងមានអ្វរីកើតរ�ើងរបើអ្ករ ្្វើេុេវិន័យ? 

ប្រះេង្ឃនរឹងវាយរយើង។ 

យកអ្វវីាយ? 

យក�ំោត់។ 

រតើរ�ឿងថបបរនរះរកើតរ�ើងរបចើនែង ថែ�ឬរេ? 

វារកើតរ�ើងបបថហល១ថេម្ង។ ជា្ម្មតាគាត់វាយរយើង ២�ំោត់។ រយើងអាចយំបាន្ីរបោរះវាឈឺរ្ក។ 

រតើមានកា�ោក់េណ្ឌកម្មអ្វរីផ្េងរេៀតរេ? 

អត់រេ! មានថតវាយ។139 

 កា�របបើបបាេ់េណ្ឌកម្ម និង រ�ឿងរ្៉ាវោក់្័ន្ធនរឹងកា��ំរោភបំោនបង្្ញថា កុមា� និងបុគ្គលិករៅក្ពុងវត្ 

នរឹងេេួលបានអត្ថបបរោជន៍ជារបចើន បបេិនរបើមានរគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�ថែលទំាងអេ់គ្្ាបតរូវថត

រគា�្តាម រហើយរគាលនរោបាយរនរះបតរូវថចងអំ្ីវិធានកា� រៅរ្លមានកា�រចាេបបកាន់អំ្ីកា��ំរោភ

បំោន រែើម្បីកា�ោ�កុមា�។ រៅរ្លេួ�អំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងវត្ តំណាងមនី្�្ម្មកា� និង សេនា 

បញ្្ក់ថា បតរូវរ ្្វើកា�ង�ឱ្យបានរបចើនជាងរនរះបថន្ថមរេៀត រែើម្បីរលើកកម្េ់កា�យល់ែរឹងអំ្ីកា��ំរោភ 

បំោនកុមា�។ “្ួករយើងគ្្ានអ្កណាម្្ាក់បានជួបបបេរះ ឬ�ករ�ើញអំ្ីបញ្្កា�ោ�កុមា�រៅក្ពុង វត្ រនារះរេ។ 
រយើងមានកា�ឯកភា្នផ្ក្ពុងថា របើមានក�ណី្្ន់្្� ក�ណី�រនរះបតរូវថតរាយកា�ណ៍រៅប្រះរៅអ្ិកា�វត្ និងមាន 
បណ្្ាញមួយបបកបរោយេក្្ានុ្លេបមាប់រាយកា�ណ៍រៅមនី្� េ.អ.យ បុ៉ថន្កា�ជូនែំណរឹងថបបរនរះមិន 
ថែលបានរកើតរ�ើងរ�ើយ។”140 

 វត្អារាមបង្្ញឱ្យរ�ើញនូវលេ្ធភា្្ី�ផ្ពុយគ្្ា។ េី១ វត្ថែលរយើងចុរះរៅេិក្សាមិនបានរមើលរ�ើញ

នូវមុេនាេីជាអ្កថែទំាយូ�អថង្វងែល់កុមា�រនារះរ�ើយ។ ្ួករគេេួលស្្ល់ថា អ្កថែលថែទំាកុមា�រៅក្ពុង

វត្គឺមានថតប្រះេង្ឃ (ែូនជីមិនរែើ�តួនាេីថែទំារក្មង បបុេក្ពុងវត្រនារះរ�ើយ រលើកថលងថតរក្មងបបុេរនារះជា

សច់ញាតិ�បេ់គាត់ និង �េ់រៅជាមួយគាត់)។ ម្យ្៉ាងវិញរេៀត វត្ចាត់េុកេលែលួនឯងថាជាអ្កផ្ល់នូវេំណាញ់ 

េុវត្ថភិា្ជូនកុមា�ថែលឪ្ុកម្្ាយ ឬ បគរួស��បេ់្ួករគមិនអាចរមើលថែទំា្ួករគបាន (�ួមទំាងកា�ផ្ល់នូវកា� 

អប់�ំផងថែ�) ឬ ថែលរកងបបវ័ញ្្ច កួរគ (ថែលតួនាេីរនរះគួ�ធ្្ាក់រលើស្្�បេ់មនី្� េ.អ.យ និង គកនក វិញ)។

 រគាលបំណងចម្បងននកា�យកកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងវត្ ែូចបាន្ន្យល់ែល់អ្កបសវបជាវរយើងថារែើម្បី

ធានាថាកុមា�បានរ�ៀនេូបតទំាងផលែចូវ្ម៌ និង ផលែចូវរោក។ គ្្ានវត្មួយណាបានរលើក្ីបបកាេេី្្ីបេោ្្ន 

អប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍រនារះរេ រហើយទំាងវត្ ឬ បកេួង្ម្មកា�និងសេនា 

េំនងមិនមានកា�យល់ែរឹងថាបបកាេរនរះអាចយក មកអនុវត្បាន និង បបកាេរនរះបានកំណត់អំ្ីកាត ្្វកិច្ច 

ជាក់ោក់មួយចំនួនរៅរលើបកេួង្ម្មកា� និងសេនា និងប្រះរៅអ្ិកា�វត្។

139 េម្្ាេជាបកុមជាមួយកុមា�រៅក្ពុងវត្ រេត្បាត់ែំបង នែ្េិ ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
140 េម្្ាេតំណាងមនី្�្ម្មកា� និងសេនា រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៨ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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ផ្រះស្្ករ់ៅជាបកមុ 

្្ះសា្តាក់សៅជាបកមុ៖ ្ំសហើញេំខាន់ៗ 

១.     ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បគបែណ្ប់រលើកា�ថែទំាថែលមានលកខេណៈេុេៗគ្្ាោ្៉ងរបចើន ថែលេលែរះវាមានន័យ 
  បបហាក់បបថហលនរឹងកា�ថែទំា“ជាបបន្ណី”រោយបគរួស�ញាតិ រហើយេលែរះរេៀតមានន័យបបហាក់បបថហល 
  នរឹង “កា�រ�ៀបចំ�េ់រៅរោយឯករាជ្យ”។

២.     អ្កផ្ល់កា�ថែទំាភាគរបចើន យល់ថាផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមានលកខេណៈជាកា�ថែទំា “បរណ្្ារះអាេន្”  
  រែើម្បីរ�ៀបចរំ្្វើកា�បបងរួបបបងរួមបគរួស� ឬ រ�ៀបចំកុមា�្ំរ្ញវ័យ ឲ្យ�េ់រៅ ឯករាជ្យ។

៣.    ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមេលែរះ េ្ថតិរៅោច់ឆ្្យបនិ្ច្ីេហគមន៍ រហើយជាក់ថេ្ង វាបបហាក់ បបថហលនរឹង 

 មណ្ឌលថែទាំ “បិេទា្្�” និង ្ុំមានលកខេេណ្ឌលអែបេបរៅនរឹងកា�រ�ៀបចំថែទាំ ”តាមេហគមន៍”   
  “ថែលបេរែៀងគា្្រៅនរឹងបគរួស�” ែូចមានថចងរៅក្ពុងបបកាេឆ្្ំ ២០០៨រ�ើយ។

៤.     កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រ្លេលែរះរកើតរ�ើងមុនរ្លបានរបបើបបាេ់អេ់លេ្ធភា្ 
  នូវជរបមើេថែទាំតាមបគរួស� ។

៥.     កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមានែំរណើ�កា�បបប រ្ឹត្រៅលអែបង្គលួ� របើរទារះបីជាកា�ចូល�ួម្ី 
  �ោ្្ភិបាលរៅមានកបមិតតិចតួចក៏រោយ។

៦.   េំនាកេ់ំនងជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត និងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម មិនបតរូវបានចាតេ់ុកថាជាអាេិភា្   
 រហើយបតរូវអ្កថែទាំរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបតរូវបានេមា្្េេបមាប់កា�េិក្សារនរះបង្្ញ្ី 
  ភា្េងេ្័យ។

៧.    ស្្នភា្េម្្ា�ៈ និងកា�េេួលបានកា�អប់�ំ �ថមងថតងមានភា្បបរេើ�ជាងមុនេបមាប់ កុមា��េ់រៅ 
  ក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម។

៨.     កុមា�រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម កបមបានជួបបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែលបតរូវបានចាត់តំាងេបមាប់្ួករគ 
  ឱ្យបានរេៀងទាត់ណាេ់។

៩.     អ្កថែទំាភាគរបចើនរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលមួយចំនួន រទារះបីជាកា�  
  បណ្តរះបណា្្លរនរះកបមិតបឋម និង/ឬ មិនផលែចូវកា�ក៏រោយ។

១០. ផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ បតរូវចំណាយរបចើនជាងកា�ថែទាំជំនេួរោយបគរួស�។

១១. ជាញរឹកញាប់ កុមា�និោយថាកា��េ់រៅក្ពុងផរ្ះស្្ក់រៅជាបកុម មាន្នលែឺវិជ្ជមានរោយស�មានកា� 
 ថកលំអជីវភា្�េ់រៅ និងកា�េេួលបានកា�េិក្សារ�ៀនេូបត។ រទារះែូរច្រះក្ី កុមា�្ំៗនិោយថា 
 ្ួករគចង់បានភា្ឯកជនរបចើនជាងរនរះ ថែលកា�ស្្ក់ រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុមិនអាចផ្ល់ឲ្យបាន 
 ក្ពុងរ្លបច្ចពុប្បន្។ ©
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 បបវត្ិរបេ់កុមារ 

 រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេឆំ្្ ២០០៦ និងបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា� ថែទំាជំនួេ 

ចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ឆំ្្ ២០០៨ បានកំណត់និយមន័យផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថាជា េបមង់ននកា�ថែទំាជំនួេ 

ថែលមានចំនួនកុមា�កំណត់ (រោងតាមបបកាេថា មិនរលើេ្ី ១៥ នាក់) ស្្ក់រៅក្ពុងផ្រះរបកាមកា�បគប់បគង 

្ីអ្កថែទំាមួយបកុមតូចថែលមិនថមនជាសច់ញាតិ�បេ់កុមា�។141 កា�កំណត់េីតំាងកថនលែងថែទំាកុមា� 

ថែលបានរ ្្វើក្ពុងឆំ្្ ២០១៥ រៅបគប់រាជធានីរេត្ ទំាងអេ់ននបបរេេ កម្ពុជា បាន�ករ�ើញថាមានផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកុមចំនួន ៧១ ។ កុមា�េ�ុបអាយុរបកាម ១៨ឆំ្្ ថែល�េ់ រៅក្ពុងផ្រះទំាងរនរះបតរូវបាន�ករ�ើញថាមានចំនួន 

១៥៩២នាក់ ថែលមានរក្មងបេីរបចើនជាងរក្មងបបុេបនិ្ច គឺរក្មងបេីមានចំនួន ៨២០នាក់ និង រក្មងបបុេចំនួន 

៧៧២នាក់។ ក្ពុងរនារះក៏មានកុមា� អាយុចរន្្ារះ ១៨-២៤ឆំ្្ ោ្៉ងរបចើនផងថែ� (៥៤៤នាក់) ថែល�េ់រៅក្ពុង 

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែល បានកំណត់�ក រ�ើញទំាងរនារះ។ កា�បសវបជាវេបមាប់កា�េិក្សារនរះបង្្ញថា 

កុមា�អាយុរលើេ ១៨ឆំ្្េលែរះ បានរកើនអាយុ រោយ្ួករគបាន�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមទំាងរនារះ ឬ 

មណ្ឌលថែទំាកុមា�មុនអាយុ ១៨ឆំ្្ រហើយ្ួករគក៏រចរះថតបន្ស្្ក់រៅេីរនារះរេៀត។ កុមា�រផ្េងរេៀតជា 

េិេ្េនិេ្េិតថែលជួយរ ្្វើកា�ង�រៅក្ពុងផ្រះរោយមិនយកកនបម ឬកាត់បន្ថយកា� ចំណាយរលើស្្ក់រៅក្ពុង

ផ្រះទំាងរនារះ។ កា�កំណត់េីតំាងរនរះមិនបានផ្ល់នូវកា�ថបងថចកអាយុលមអែតិ និងមិនបានបេង់បគប់ ផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកុមក្ពុងបបរេេកម្ពុជារនារះរេ រោយស�អ្កកត់ បតាបាន រ្ឹងថផអែក រលើអ្ក ផ្ល់្័ត៌មានេំខាន់ៗ រៅថ្្ាក់�ំុ 

ក្ពុងកា�កំណត់អំ្ីកថនលែងថែទំាថែលោក់្័ន្ធ។

 រោយស�រ្លរវោ និង្នធានមានកបមិត អ្កបសវបជាវអាចចុរះ្ិនិត្យរមើល ផ្រះស្្ក់រៅ ជាបកុមចំនួន 

៤ បុ៉រណាណរ្ះ ថែលរនរះជាេំណាកែ៏តូច របើរបបៀបរ្ៀបជាមួយចំនួនផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលបតរូវបានបគបែណ្ប់ 

រោយបកុមអ្កកំណត់េីតំាងកថនលែងថែទំាកុមា� បានរ ្្វើក្ពុងឆំ្្ ២០១៥ កនលែងរៅរនរះ។ តារាងេី ៤រៅក្ពុងឧបេម័្ន្ធ 

្ន្យល់អំ្ីេិែ្ឋភា្េូរៅនន ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលមាន លកខេណៈេុេៗគ្្ា និងកា�រ�ៀបចំ�េ់រៅរោយ 

ឯករាជ្យថែលអ្កបសវបជាវបានចុរះជួប �ួមទំាងកា�្ណ៌នា អំ្ីកា�រ�ៀបចំថែទំាែ៏ជាក់ោក់ទំាងរនារះផង។  

ចំនួនកុមា��េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលរយើងបាន ជួបេបមាប់កា�េិក្សារនរះ មិនែូចគ្្ារ�ើយ 

គឺមានចាប់្ី ៣នាក់ �ហូតែល់ ១៣នាក់ និង មានអាយុចរន្្ារះ ្  ី៤ រៅ ២២ឆំ្្។ ផ្រះថែលកុមា��េ់រៅរោយ 

ឯករាជ្យ ថែលអ្កបសវបជាវបាន ចុរះជួបរៅក្ពុងរេត្ប្រះេីហនុ មានកុមា�២នាក់�េ់រៅ ក្ពុងរនារះម្្ាក់អាយុ 

១៥ឆំ្្ម្្ាក់ និងម្្ាក់រេៀតអាយុ ១៧ឆំ្្។

 ភាគរបចើនននកុមា��េ់រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលរយើងបានចុរះជួប ធ្្ាប់�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល ថែទំាជំនួេ 

ឬមណ្ឌលបរណ្្ារះអាេន្មួយ�យៈរ្ល។ កា�េិក្សាខាងរបកាមអំ្ីរក្មងបេីម្្ាក់ �េ់រៅ ក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជា

បកុមក្ពុងរេត្រេៀមរាប បង្្ញោ្៉ងច្បាេ់្ី�របៀបថែលកុមា�បតរូវបានរផ្�្ីកា� ថែទំាមួយរៅកា�ថែទំាមួយរេៀត។ 

រ្លេលែរះកា�ផ្្េ់ប្ចូ�របចើនែង ជាកា�ថែលមិនអាចរចៀេផុត ក៏បុ៉ថន្រគគួ�ថតរចៀេវាងបបេិនរបើអាចរ ្្វើបាន 

រោយស�វា�ំខានែល់កុមា� រហើយអាចបន្ពុចបង្្ក់េំនាក់ េំនងែ៏មានអត្ថន័យ�បេ់្ួករគជាមួយអ្កផ្ល់

កា�ថែទំា�បេ់្ួករគ និងអាចបណ្្ាលឲ្យ្ួករគ ផ្្េ់ប្ចូ� សោរ�ៀន �ំខានែល់កា�អប់�ំរេៀតផង។

141 េូមអានបបកា� ២ និងបបកា� ៥។ 
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142 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។

ករណតីេិកតាសា៖ សក្មងបេតីអាយុ ១៧ឆ្តាដំែលបានេម្ាតាេសៅក្នុង្្ះស្ាតាក់សៅជាបកុមក្នុងសខត្សេៀមរាប  

រតើអ្ក�េ់រៅកថនលែងណាមុនមក�េ់រៅក្ពុង [ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរនរះ]? េញពុបំាន�េ់រៅ [ឯមណ្ឌលមួយេបមាប់ជន�ងរបគារះ 

្ីកា��ំរោភបំោន និងជួញែូ�រៅជាយបកុងរេៀមរាប] មុនេញពុមំករៅេីរនរះ។ េញពុគិំតថាេញពុបំាន�េ់រៅ  [មណ្ឌល] រនារះជិត៤ឆំ្្។ 

រតើ [មណ្ឌលរនារះ] រ្្វើអ្វីេលែរះ? រតើមណ្ឌលរនារះមានរគាលបំណងអ្វីេលែរះ? [មណ្ឌល] រនារះេរសង្្រះកុមា�្ីអំរ្ើហិង្សា 

និងកុមា�ថែលមិនមានជបមក។ 

រហតុអ្វីបានជាអ្កមក�េ់រៅក្ពុង [មណ្ឌល] រនរះ?
េញពុធ្្ំាប់ជាជន�ងរបគារះននអំរ ើ្ហិង្សា។ បគរួស�មួយថែលេញពុបំាន�េ់រៅជាមួយ្ីមុនបានរ ្្វើបាបេញពុ។ំ រហតុអ្វបីានជាអ្ក�េ់រៅ 
ជាមួយបគរួស�រនារះ? ឪ្ុក�បេ់េញពុបំានបញ្ជចូនេញពុរំៅ�េ់រៅក្ពុងបគរួស�រនារះរែើម្បីេញពុបំានេិក្សារ�ៀនេូបត។ រហតុអ្វគីាត់បញ្ជចូន 
អ្ករៅ�េ់រៅក្ពុងបគរួស�រនារះ?  ឪ្ុក�បេ់េញពុជំាអ្កេរបមចចិត្។ គាត់មានបណ្្ាញ�បេ់គាត់។ ្ ថូែលេញពុរំៅជាមួយ
រ្្វើបាបេញពុំគាត់បានវាយែំ និងបំោនរលើេញពុំ។ រតើអ្ក�ួចផុត្ីស្្នភា្ថបបរនរះរោយ�របៀបណា? មសន្ី�ំុបានរ�ើញ្ូ 
ថែលេញពុំរៅជាមួយ វាយែំេញពុំជាញរឹកញាប់។ ្ួកគាត់ថតងរែើ�កាត់ផ្រះថែលេញពុំ�េ់រៅរ្លរនារះជាញរឹកញាប់។

បនា្្ប់មកោ្៉ងរម៉ចរេៀត?
បនា្្ប់មកមសន្ី�ុំបាននិោយជាមួយឪ្ុកមា្្យបរងកើត�បេ់េញពុំ ថបកង្ួកគាត់អាចយកេញពុំមក�េ់រៅជាមួយ្ួកគាត់
វិញ។ ថតេញពុមិំនចង់រៅ�េ់រៅជាមួយ្ួកគាត់រនារះរេ។ រៅក្ពុងភូមិ�បេ់េញពុមិំនមានកា�រ�ៀនេូបត។ ែូរច្រះមសនី្�ំុ និងឪ្ុក 
មា្្យ�បេ់េញពុំបានេរបមចចិត្ថាបញ្ជចូនេញពុំរៅ�េ់រៅក្ពុង[មណ្ឌល]។ 

រហតុអ្វីបានជាអ្កចាករចញ្ី [មណ្ឌល] រហើយមក�េ់រៅេីរនរះ? 
្ីរបោរះ ៤ឆ្្ំរបកាយមក ្ ួកគាត់េរបមចចិត្ថាេញពុំបតរូវរៅ�េ់រៅក្ពុង  [ផរ្ះស្្ក់រៅជាបកមុ] រែើម្បេីញពុំបានរ�ៀនេូបតបបរេើ� 
ជាងរនរះ។

 ភេ្ពុតាង្ីកា�េម្្ាេថបបគុណភា្ បង្្ញថាអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល និងតំណាង�ោ្្ភិបាលបាន 

ចូល�ួមរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រោយយល់ថាេបមង់នន កា�ថែទំាជំនួេរនរះជាកា� 

ថែទំា”បរណ្្ារះអាេន្” មិនថមនជាកា�េុកោក់កុមា�ក្ពុងកា�ថែទំា�យៈរ្លថវង ឬអចិនសន្យ៍រ�ើយ។

ចំរោរះកុមា�ននបគរួស�ថែលរបបើអំរ ើ្ហិង្សា រយើងនរឹងេុកោក់្ួករគរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបរណ្្ារះអាេន្ បន្្ាប់មក រយើងនរឹង 
បណ្តរះបណ្្ាលឪ្ុកម្្ាយអំ្ីកា�ចិញ្ចរឹមកូនថបបវិជ្ជមាន �ហូតែល់្ួករគមានភា្�ួចរាល់េបមាប់កា�បបងរួបបបងរួមបគរួស�។142 

 កា�យល់រ�ើញ�បេ់អ្កផ្ល់ចរមលែើយថា “ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម” គឺជាកា�េុកោក់ថែទំាបរណ្្ារះអាេន្ 

មានភា្បេបគ្្ារៅនរឹងបបកា� ២១ ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយថែទំាជំនួេ ចំរោរះកុមា� 

ថែលបានផ្ល់និយមន័យែល់ “កា�ថែទំាជាបកុម” ថាជា “កា�ថែទំាជំនួេបរណ្្ារះអាេន្” រហើយថែលបរងកើតនូវ 

“ឋានានុបកមននកា�ថែទំា” ែ៏តរឹង�ឹង ចំថណកឯផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមិ នបតរូវបានចាត់េុក ថាមានលកខេណៈេមបេប 

ែូចជាកា�ថែទំារោយបគរួស� (កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ និងកា�ថែទំារោយ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌) រនារះរេ។
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 ចំណុចគួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រនារះគឺ អ្កផ្ល់កា�ថែទំាថែលបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ មានកា� 

យល់ែរឹងេុេៗគ្្ាអំ្ីធាតុផ្េំនន “ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម” រោយអ្កេលែរះយល់ថាវាបេរែៀងគ្្ារៅនរឹង “កា�ថែទំា

បរណ្្ារះអាេន្រោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌” រហើយេលែរះរេៀតថាវាបេរែៀងគ្្ារៅនរឹង “កា��េ់រៅរោយឯករាជ្យ”។ 

ឧទាហ�ណ៍ អ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលម្្ាក់ថែល រយើងបាន េម្្ាេបានបបាប់ឲ្យែរឹងថាអង្គកា� 

�បេ់អ្កបេីផ្ល់កា�គំាបេែល់ “ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមចំនួន ៨ ថែលបកុមនីមួយៗមានកុមា�ចំនួន ៤-៥នាក់។ 
កុមា�ទំាងរនរះនរឹងបតរូវបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅជាមួយបគរួស�ថែលមានផ្រះេថម្បងបសប់ ែូរច្រះរយើងមិន 
ចំាបាច់បង់នែលែឈ្លួលផ្រះ។”143  របើរទារះបីជាអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលអាចផ្ល់កា�េំនុកបបមុងជាេម្្ា�ៈែល់

កុមា� និងផ្ល់ ”របៀវត្េ�៍” ែល់ឪ្ុកម្្ាយរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមក៏រោយ បុ៉ថន្កា�ថែលកុមា�បតរូវបានេុក

ោក់រៅក្ពុងផ្រះលកខេណៈឯកជន រ ្្វើឲ្យបបរភេននកា�ថែទំារនរះមានលកខេណៈបេរែៀងគ្្ារៅនរឹងអ្វថីែលរគថតង

ចាត់េុកថាជាបគរួស�្ម៌។

 អ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលម្្ាក់រេៀតថែលរយើងបានេម្្ាេបាននិោយថា “ផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកុម” ថែលគំាបេរោយអង្គកា��បេ់អ្កបេីរៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប គឺជា “កថនលែងេុកោក់កុមា��យៈរ្ល 
៤-៦ថេ ក្ពុងរគាលបំណងរ�ៀបចំកុមា�ឲ្យរចរះ�េ់រៅរោយឯករាជ្យ។ រយើងមានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែលផ្ល់កា� 
បបរឹក្សារោបល់ និង ចុរះជួបកុមា� ៨រម្៉ាង ក្ពុង១នែ្ ថតមិនរគងរៅក្ពុងផ្រះរនារះរេ រលើកថលងថតមានកា�រេ្ើេំុ”។144 

ក្ពុងក�ណីរនរះ វាហាក់ែូចជាថា កា�យល់រ�ើញ�បេ់អ្កផ្ល់ចរមលែើយអំ្ី “ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម” មានលកខេណៈ

បេរែៀងគ្្ារបចើនរៅនរឹងកា��េ់រៅរោយឯករាជ្យថែលមានកា�បតរួត្ិនិត្យរោយរហតុថាអ្កថែទំាមិន 

ស្្ក់រៅេីរនារះរេ។

 ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមចំនួន ២ ថែលរយើងបានចុរះជួបេបមាប់កា�េិក្សារនរះ បេរែៀងគ្្ារៅនរឹងកា�្ន្យល់ 

ខាងរលើ រហើយផ្រះទំាងរនរះបតរូវបានបគប់បគងែូចគ្្ានរឹងមណ្ឌលថែទំាជំនួេែ៏តូចមួយ ជាជាងកា�ថែទំារោយ 

បគរួស�ថែលបតរូវរ ្្វើេមាហ�ណកម្មចូលរៅក្ពុងេហគមន៍។ ឧទាហ�ណ៍ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលបានេម្្ាេ 

រៅរេត្រេៀមរាប បតរូវបានបិេជិត្ីខាងរបរៅរោយជញំ្្ងេ្េ់ៗ និង មានអ្កោម។ រ្លថែលកុមា��េ់រៅ 

ក្ពុងផ្រះរនរះ បតរូវបានអនុញ្្តឲ្យរចញ្ីប�ិរវណ គឺរៅរ្លថែល្ួករគបតរូវ បានរគែរឹកតាម�ែយន្រៅ និងមក 

្ីសោរ�ៀនឯកជនរៅថក្ប�រនរះបុ៉រណាណរ្ះ ឬរៅរ្លថែលអ្កបគប់បគង នំា្ួករគរៅរមើលភា្យន្រៅក្ពុង 

បកុងបុ៉រណាណរ្ះ។145 កុមា�ថែល�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលអ្កបសវបជាវបានជួបរៅក្ពុងរាជធានីភំ្រ្ញ 

ក៏មានកា��ិតបន្រឹងមិនឲ្យរៅរលងរៅក្ពុងេហគមន៍ផងថែ�។ “មិត្ភកិ្េលែរះមកេីរនរះថតរយើងមិនថែលបានរៅផ្រះ 
�បេ់្ួករគរនារះរេ - រគមិនអនុញ្្តឲ្យរយើងរចញរៅរបរៅរេ។ រគមិនអនុញ្្តិឲ្យរយើងរៅរលងអ្ករផ្េង 
រនារះរេ”។146  របើរទារះបីជាេុវត្ថភិា្កុមា� ជាបញ្្ថែលបតរូវគិតគូក៏រោយ បុ៉ថន្ បបរភេននផ្រះស្្ក់ រៅជាបកុម 

ថបបរនរះមិនបេបតាមចកខេពុវិេ័យនន “កា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍” ថែលមានថចង រៅក្ពុងបបកាេេី្្ីបេោ្្ន 

អប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍រ�ើយ។

143 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
144 េម្្ាេអ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល េីបកុង�ពុងែ៍ នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
145 េម្្ាេអ្កបគបប់គងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
146 េម្្ាេកុមា�ជាបកុមរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
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147 េម្្ាេអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ

 ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការទុកោក់កុមារ 

 កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថតងមានកា�ោក់្័ន្ធជាមួយតួអង្្គ ខីាងរបរៅអង្គកា� 

មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ តំណាង�ោ្្ភិបាល) ថែលរនរះមានន័យថា ចំនួនននផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម “មិនផលែចូវកា�” 

បបថហលជាមានចំនួនតិចតួច។ ឧទាហ�ណ៍ រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបានេម្្ាេ ទំាងអេ់ែំរណើ�កា� 

ននកា�េុកោក់កុមា� មានជាប់ោក់្័ន្ធោ្៉ងរហាចណាេ់ជាមួយ តួអង្្គ ខីាងរបរៅ ចំនួនមួយថែ� ថែលរនារះអាច 

ជាតំណាងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ឬ ជាេីភ្្ាក់ង��ោ្្ភិបាល (មនី្� េ.អ.យ និង គកនក)។ 

 កា�េុកោក់កុមា�តាម “លំោប់លំរោយ” ថែលមានថចងរៅក្ពុងបបកា� ២១ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្ 
រគាលនរោបាយថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� គឺែំបូងបតរូវេុកោក់កុមា� ជាមួយសច់ញាតិ េី ២ ជាមួយ ឪ្ុក 

ម្្ាយ្ម៌ េី៣ ជាមួយផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម និងកា�ថែទំាតាមវត្អារាម និងចុងរបកាយរៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា 

កុមា�។ វិ្ីសសេ្រនរះហាក់ែូចជាមានកា�រគា�្បបតិបតិ្តាមរោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលភាគរបចើនថែល 

រយើងបានេម្្ាេេបមាប់កា�េិក្សារនរះ ៖ កុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបន្្ាប់្ីបានរ ្្វើ 

េមាហ�ណកម្មមិនបានរជាគជ័យចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយបគរួស� ឬ មិនអាចបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�ថែទំា

រោយបគរួស�បាន។ អ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលម្្ាក់រៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប បានបញ្្ក់ថាកា� 

ថែទំា�របៀប ឋានានុបកមែ៏តរឹង�ឹងរនរះបតរូវបានអនុវត្ រៅរ្លេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ។ 

រតើអង្គកា��បេ់អ្កបានរ�ៀបចំកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� ថែលកនលែងមកធ្្ាប់�េ់រៅក្ពុង មណ្ឌលរោយ�របៀបណា? 

“ជាែំបូង រយើងទាក់េងរៅមនី្� េ.អ.យ រែើម្បីឲ្យែរឹងថារតើកុមា�មានឪ្ុកម្្ាយឬអត់ ឬថារតើ្ កួរគអាចរៅ�េ់រៅជាមួយបគរួស� 
សខាញាតិ ថែ�ឬអត់។ បន្្ាប់មក បបេិនរបើគ្្ានេមាជិកសខាញាតិរេរនារះ កុមា�តូចៗនរឹងបញ្ជចូនរៅ�េ់រៅជាមួយបគរួស�្ម៌  
រហើយកុមា�្ំៗរៅរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម។”

រហតុអ្វបីានជាកុមា�្ំៗរៅ�េ់រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម?

កុមា�្ំៗមានកា�្ិបាកជាង ក្ពុងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មចូលរៅ�េ់រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌។ 

រហតុអ្វបីានជាអ្កគិតថបបរនរះ?

កុមា�្ំៗបុ៉ន្្ាននាក់ ថែលរយើងបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅជាមួយបគរួស�្ម៌ �េ់រៅមិនចុរះេបមុងជាមួយកូនបរងកើត�បេ់ឪ្ុក 
ម្្ាយ្ម៌។147 

 ចំរោរះកុមា�េលែរះ ្ ុមំានកា�បុ៉នប៉ងេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេរោយបគរួស� មុនកា�េុកោក់កុមា� 

រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរនារះរេ។ ឧទាហ�ណ៍ អ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជា បកុមម្្ាក់ថែលបានេម្្ាេ

រៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប បានរ�ៀបរាប់អំ្ីែំរណើ� កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងបញ្ជចូនកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងផ្រះ

ស្្ក់រៅជាបកុម�បេ់អ្កបេីែូចខាងរបកាម។
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រតើកុមា�មក�េ់រៅេីរនរះោ្៉ងែូចរម្ច? រតើែំរណើ�កា�បញ្ជចូនកុមា�មានលកខេណៈែូចរម្ចេលែរះ? រតើបតរូវកំណត់អត្េញ្្ណ្ួករគ
ែូចរម្ចថែ�? 

ភាគរបចើន ែំរណើ�កា�មានលកខេណៈមិនផលែចូវកា�។ ឧទាហ�ណ៍ រក្មងបេីម្្ាក់បតរូវបានកំណត់ អត្េញ្្ណរោយបុ�េែរឹកជញ្ជចូន 
ភីហ្សាម្្ាក់�បេ់រយើង។ រ្លេលែរះេញពុក៏ំបានចុរះរៅភូមិជនបេ បកីបករហើយរនរះគឺជា�របៀបថែលេញពុកំំណត់អត្េញ្្ណរក្មងបេីេលែរះថែល 
កំ្ុង�េ់រៅេីរនរះ។ េញពុចុំរះរ ្្វើកា�្ិនិត្យរមើលរោយនចែន្យ បបថហល ៣ែង ក្ពុង១ឆំ្្។ េញពុំ្ ភិាក្សាជាមួយរមភូមិ អ្កជិតខាង 
និងថ្្ាក់ែរឹកនំាេហគមន៍។ វាបតរូវចំណាយរបចើនេបមាប់កា�ថែទំាកុមា�រៅក្ពុងផ្រះរនរះ ែូរច្រះរយើងបតរូវរបជើេរ�ើេឲ្យ បានលអែតិលអែន់ 
[ែកបេង់តាមេលែរឹមស�រែើម]។148

 ែំរណើ�កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និង េុកោក់កុមា�ែូចរ�ៀបរាប់ខាងរលើ មិនបេបតាមលកខេេណ្ឌតបមរូវ

រៅក្ពុងបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� រនារះរេ។ អ្កផ្ល់ចរមលែើយមិនបាន 

បបាប់ឲ្យែរឹងថាបានថេ្វង�កជរបមើេថែទំាតាមបគរួស�រផ្េងរេៀត មុនរ ្្វើកា� “របជើេរ�ើេ” កុមា�រៅ�េ់រៅក្ពុង

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរ�ើយ រហើយតាម�យៈកា�េម្្ាេ ក៏បង្្ញថាកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចូលរៅក្ពុង

បគរួស� មិនបតរូវបានចាត់េុកថាជាអាេិភា្រ�ើយ រោយថ�ក វាបតរូវបានចាត់េុកថាជា “របគារះថ្្ាក់” មួយេបមាប់ 

កុមា�រៅវិញ។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ កុមា�ទំាងរនរះេុេ្ធេរឹងថតបតរូវបានចាត់េុកថាអាចបបឈមរៅនរឹងរបគារះថ្្ាក់ 

គួ�ឱ្យកត់េម្្ាល់ រៅក្ពុងបគរួស�បរងកើត�បេ់្ួករគ។ 

រតើកុមា�េំនងនរឹងស្្ក់រៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់អ្ក �យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? 

យូ�តាមថត្ួករគបតរូវកា�។ មិនមានកា�កបមិតអាយុរបចើនបំផុតរនារះរេចំរោរះរក្មងបេីថែលស្្ក់រៅេីរនរះ។ ឪ្ុកម្្ាយអាច 
េរបមចចិត្ថាចង់ ឬ មិនចង់យកកូន�បេ់្ួករគបត�ប់រៅវិញ ឬ យកកូន�បេ់្ួករគបត�ប់រៅវិញរៅរ្លណា។ បប្័ន្ធរនរះវា 
មានចរន្្ារះបបរហាង្ំ! រយើងគ្្ានេិេ្ធអំិណាចរារំាងឪ្ុកម្្ាយ្ីកា�យកកូន�បេ់្ួករគបត�ប់រៅវិញរនារះរេ។

រតើអ្កមានបានបបរឹងថបបងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ថែលេ្ថតិរៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់អ្ក ថែ�ឬរេ?

រេ! គ្្ានបគរួស�ណាថែលមានជីវភា្លអែបបរេើ� រហើយអាចយកកូន�បេ់្ួករគបត�ប់រៅវិញរនារះរេ។149

 

 ការបតរួតពិនិតតាយតមោន 

 ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម មានកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនលអែជាង របើរបបៀបរ្ៀបរៅនរឹងកា�ថែទំាកុមា�រោយ 

បគរួស�សច់ញាតិ។ រាល់អ្កផ្ល់កា�ថែទំារៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមទំាងអេ់ថែលបានេម្្ាេបានបបាប់ឲ្យែរឹងថា 

មានស្្ប័ន្ីខាងរបរៅចុរះមកបតរួត្ិនិត្យ្ួករគ។ កា�អនុវត្ថបបរនរះ បេបរៅនរឹងបបកា�១២ ននបបកាេេី្្ី

បេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ថែលតបមរូវឲ្យអ្កផ្ល់កា�ថែទំាជំនួេរៅផ្រះស្្ក់រៅ

ជាបកុម េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�តាមោនជាបបចំា និងជាបន្បន្្ាប់ របកាយរ្លេុកោក់កុមា� រែើម្បីធានានូវ 

ភា្អនុរោមតាមបេោ្្នអប្បប�មា។

148 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
149 េម្្ាេអ្កថែទាំផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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150 អ្កបគបប់គងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
151 អ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
152 េមា្្េអ្កថែទាំ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
153 េមា្្េជាមួយកុមា� ផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតោុ ឆ្្ំ២០១៦។

 បបកា� ១២ ក៏ថចងផងថែ�ថាមនី្� េ.អ.យ មានភា�កិច្ចចុរះបតរួត្ិនិត្យផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមោ្៉ងរហាចណាេ់ 

ម្ងក្ពុង១ឆំ្្។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ ភេ្ពុតាង្ីេិន្ន័យថបបគុណភា្បង្្ញថា កា�ចូល�ួម�បេ់�ោ្្ភិបាលរៅក្ពុង 

កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ជា្ិរេេផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបេរែៀងគ្្ាោ្៉ងខំ្្ាងរៅនរឹង 

“បគរួស�្ម៌” រៅមានកបមិតរៅរ�ើយ។ ែូចអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយបានកត់េម្្ាល់ថា៖ 

 “រ្លេលែរះ [មនី្� េ.អ.យ និង គកនក] មានកា��វល់ខំ្្ាងរ្ក ែូរច្រះរយើងចុរះរៅ្ិនិត្យ [ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម] ថតឯង រហើយ្ួករគ 
[មនី្� េ.អ.យ និង គកនក] បគាន់ថតចុរះហត្ថរលខារលើេបមង់រោយមិនបានចុរះបតរួត្ិនិត្យតាមោនរោយេលែលួន្ួករគ។”150   

 អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលថែលោក់្័ន្ធរៅក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ជាញរឹកញាប់ 

ជួបបបេរះបញ្្ែូចៗគ្្ាែូចតំណាងអាជ្្ា្�មូលោ្្នថែ�។”ចំរោរះកុមា�ថែល�េ់រៅថក្ប�កា�ិោល័យ�បេ់រយើង 
េញពុអំាចនិោយបានថា [រយើងបានចុរះរមើល] ២-៣ែង ក្ពុង១េប្្ាហ៍។ េបមាប់អ្កថែល�េ់រៅឆ្្យ រយើងចុរះ 
រៅ ១-២ែងក្ពុង១ថេ”។151 

 ផ្ពុយរៅវិញ េបមាប់ផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុថែលមាន�ចនាេម្័ន្ធ និងេំហំននកា�បគប់បគង់�បេ់្ួករគ 

បេរែៀងរៅនរឹងមណ្ឌលថែទំាកុមា�ខ្្ាតតូច មនី្� េ.អ.យ មានកា�ចូល�ួមរបចើនជាងរគក្ពុងកា�បតរួត្ិនិត្យ 

តាមោន។ អ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមម្្ាក់ថែលបានផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា�ចំនួន ១៣នាក់ រៅក្ពុង 

បកុងរេៀមរាប និោយថា៖

“តំណាងមក្ីមនី្� េ.អ.យ រេត្ [រេៀមរាប] បានចុរះមករមើលរោយមិនបបកាេឲ្យែរឹងជាមុន ្ កួរគចុរះមកថបបរនរះ ៣ែងក្ពុង១ឆំ្្ 
ថតចរន្្ារះរ្លេុេៗគ្្ា។ រហើយរ្លេលែរះ បកេួង េ.អ.យ មក្ីភំ្រ្ញ បញ្ជចូន១បកុមចុរះមកបតរួត្ិនិត្យ១ឆំ្្ម្ង។”152   

 របើរទារះបីជាក�ណីរនរះបង្្ញថា កា�ចុរះបតរួត្ិនិត្យជាផលែចូវកា�រៅរលើផ្រះ្ំៗេបមាប់ស្្ក់រៅជាបកុម មាន 

លកខេេណ្ឌបេបរបចើនរៅនរឹងបេោ្្នអប្បប�មាឆំ្្ ២០០៨ ក៏រោយ បុ៉ថន្វាមានស�ៈេំខាន់ថែលបតរូវចងចំា

ថា េំណាកននកា�េិក្សារនរះមានេំហំតូចណាេ់ ថែលអាចមិនតំណាងឲ្យផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមទំាងអេ់រៅ

ក្ពុងបបរេេកម្ពុជារនារះរេ។

 ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្តាយបសង្កើត 

 កុមា��េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម អាចរៅមានឪ្ុក ឬ ម្្ាយ ឬ ទំាងឪ្ុកនិងម្្ាយ បរងកើតថែលរៅ�េ់។ 

ភា្ញរឹកញាប់ននកា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត មានមិនែូចគ្្ា រ�ើយ�វាងផ្រះស្្ក់រៅជា

បកុមរផ្េងៗគ្្ាថែលកា�េិក្សាបាន�ករ�ើញ រោយមានកុមា� េលែរះបានរ ្្វើកា� បបាបេ័យទាក់េងរ�ៀងរាល់េប្្ាហ៍ 

រហើយេលែរះរេៀតបានជួបឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគ១ឆំ្្ម្ងបុ៉រណាណរ្ះ។

រតើអ្កជួបឪ្ុកម្្ាយ�បេ់អ្កញរឹកញាប់បុ៉ណាណ?្

្ួកគាត់មករលងេញពុបំបថហល ២-៣ែង រ�ៀងរាល់ឆំ្្។ រហើយរយើងអាចេូ�េ័្្រៅជួបគាត់បបថហល ៣ែងក្ពុង ១ថេ។153 
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ចុរះឪ្ុកម្្ាយ�បេ់អ្ក? រតើអ្កថែលជួប្ួកគាត់រេ?

ម្្ាយ�បេ់េញពុមំករលងេញពុបំបថហល១ែង ឬ ២ែង ក្ពុងមួយឆំ្្។ ភាគរបចើនគាត់មករោយមិនបបាប់ឲ្យែរឹងមុន។ គាត់ជាអ្កេំុទាន 
រៅក្ពុងបបរេេនែ។154  

 របើរទារះបីជាកា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយ ជារគាលកា�ណ៍ គឺជាចំណុចលអែមួយេបមាប់កុមា� 

ក៏រោយ បុ៉ថន្មានអ្កផ្ល់កា�ថែទំាមួយចំនួនរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បាននិោយថាកា�បបាបេ័យទាក់េង 

ជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើតអាចជរះឥេ្ធិ្ លអវិជ្ជមានមករលើកូន។

រតើកា�បបឈម និងកា�លំបាកែ៏្ំថែលអ្កជួបបបេរះក្ពុងនាមជាអ្កថែទំាកុមា�មានអ្វេីលែរះ?  

វាគឺជាកា�ផ្ល់ែំបូន្្ានអវិជ្ជមាន�បេ់ឪ្ុកម្្ាយ និងឥេ្ធិ្ លអាបកក់មករលើកូន។ ្ កួរគនិោយែូចជា៖ “សោរ�ៀនមិនេំខាន់ 
រនារះរេ” ឬ “រយើងជាប់បំណុលថែលបតរូវេង”។ រក្មងបេីម្្ាក់ [ែកបេង់តាមេលែរឹមស�រែើម] នាងរេើបអាយុ ១៦ឆំ្្ែ្មីៗ រនរះបានចាករចញ 
រៅ�កកា�ង�រ ្្វើជាអ្ករបាេេំអាត ្ រីបោរះម្្ាយ�បេ់នាងជំោក់បំណុលរគ រហើយនាងមានអា�ម្មណ៍ថាេលែលួននាងមានកាត ្្វកិច្ច 
បតរូវជួយម្្ាយ�បេ់នាង។ តាមវប្ប្ម៌ថេ្ម� រក្មងបេីចង់ជួយបគរួស��បេ់រគ។155   

 តាមេេ្េនៈ�បេ់កុមា�េលែលួនឯង ជាេូរៅ កា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយ ចាត់េុកថាមានផល 

វិជ្ជមាន បុ៉ថន្ក៏មានកុមា�មួយចំនួនតូចនិោយថា ្ួករគចង់�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត�បេ់្ួករគ

ជាង។ រក្មងបេីមួយបកុមរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរៅក្ពុងរេត្រេៀមរាបបតរូវបានេួ�េំណូ�ែូចខាងរបកាម៖

រតើអ្កមានអា�ម្មណ៍ែូចរម្ចរ្លបានជួបឪ្ុកម្្ាយ�បេ់អ្ក? 

រយើងចូលចិត្ជួបឪ្ុកម្្ាយ�បេ់រយើង!  

បបេិនរបើអ្កអាចេរបមចចិត្អំ្ីេីកថនលែងថែលអ្កចង់�េ់រៅ រតើអ្កចង់�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយ�បេ់អ្ក ឬ �េ់រៅេីរនរះ? 

រយើងចូលចិត្�េ់ [ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម] ជាង។156

 របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រៅក្ពុងក�ណីរផ្េងរេៀត កុមា�ចាត់េុកថាកា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយ 

បរងកើតមានផលជាវិជ្ជមាន។ ឧទាហ�ណ៍ រក្មងបបុេម្្ាក់ថែលបានេម្្ាេរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរៅក្ពុង 

រាជធានីភំ្រ្ញបាននិោយថា គាត់ “មានកា�ភ័យខ្្ាចចំរោរះម្្ាយ�បេ់គាត់” {ម្្ាយ�បេ់គាត់បានេម្្ាប់ 

មនុេ្េម្្ាក់} រហតុែូរច្រះរហើយបានជាគាត់មិនចង់និោយជាមួយម្្ាយ។157 រៅក្ពុងក�ណីរនរះ កា�បបាបេ័យ 

ទាក់េង (បបេិនរបើមាន) បតរូវរ ្្វើរោយបបុងបបយ័ត្។ 

 លក្ខណៈននការដែទាំដែលបាន្ល្់ជូន 

 បបកា� ៦(៣) ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍តបមរូវថា៖ 

“ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមនីមួយៗ បតរូវមានអ្កថែទំាកុមា� ២នាក់ រ ្្វើជាម្្ាយ និងជាឪ្ុក”។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ 

ជាក់ថេ្ង ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមកបមអនុវត្តាម�ចនាេម្័ន្ធថែទាំែូចថែលបបកាេបានតបមរូវណាេ់។ 

ឧទាហ�ណ៍ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលអ្កបសវបជាវបានចុរះជួបរៅក្ពុងរេត្បាត់ែំបងមានថតអ្កថែទំាកុមា�

154 េម្្ាេជាមួយកុមា� ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្បាតែ់ំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ២០១៦។
155 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
156 េម្្ាេរក្មងបេជីាបកុមរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
157 េម្្ាេរក្មងបបុេរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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158 េម្្ាេអ្កថែទាំផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។  
159 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។  
160 េម្្ាេអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ២៤ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
161 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។ 

ជាសេី្ម្្ាក់បុ៉រណាណរ្ះ។158 ផ្ពុយរៅវិញ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលរយើងបានចុរះជួបរៅក្ពុងរេត្រេៀមរាប 

មានអ្កថែទំាកុមា�របចើនជាង ៣នាក់ បុ៉ថន្ក្ពុងរនារះ ្ំុមានន�ណាម្្ាក់ជាបុ�េរនារះរេ។159  

 លកខេណៈននកា�ថែទំាថែលផ្ល់ែល់កុមា��េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ភាគរបចើនអាបេ័យរលើថារតើ 

កា�ថែទំារនារះមានលកខេណៈបេរែៀងរៅនរឹង “បគរួស�្ម៌” (រោយមានអ្កថែទំាថែលេេួលបានរបៀវត្េ�៍ 

និង/ឬ ផ្រះជួល) ឬបេរែៀងរៅនរឹងមណ្ឌលថែទំាខ្្ាតតូច។ របរៅ្ីរនរះ លកខេណៈននកា�ថែទំាថែលផ្ល់ឲ្យកុមា� 

�េ់រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម គឺអាបេ័យរលើកបមិតននកា�េំនុកបបមុង ្ អីង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។ រទារះបីជា 

្ិបាកទាញកា�េនិ្ោ្្នែ៏�ឹងមំា រោយស�ចំនួនក�ណីថែលបានេិក្សារនរះមានចំនួចតិចរ្កក៏រោយ បុ៉ថន្ 

វាេំនងថាផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលមានេបមង់ជា “មណ្ឌលស្្ក់រៅ” អាចផ្ល់ជូនកុមា�នូវរេវានានា 

(កា�េេួលបានកា�អប់�ំរៅសោឯកជន មានបន្ប់ផ្្ល់េលែលួន ។ល។) ថែលកុមា�កបមមានលេ្ធភា្េេួល 

បានរៅក្ពុងកា�ថែទំារោយបគរួស� ែូចជា កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ ឬកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌។

លកខេេណ្ឌេម្្ា�ៈ៖ 

 េិន្ន័យថបបប�ិមាណថែលេេួលបាន្ីបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈកា�អរងកតបង្្ញថា កុមា��េ់រៅ 

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បានេេួលបេោ្្ន�េ់រៅេម�ម្យ របើរបបៀបរ្ៀបជាមួយបេោ្្ន�េ់រៅជាេូរៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជា។ ឧទាហ�ណ៍ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមទំាងអេ់ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់តាម�យៈ

កា�អរងកត មានបប្័ន្ធលូេរឹក និង បង្គន់មួយមានែំរណើ�កា� ថែលមានស្្នភា្អាចេេួលយកបាន។ 

របរៅ្ីរនរះ បញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់ថបបប�ិមាណបង្្ញថា កុមា�ទំាងអេ់�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមានលេ្ធភា្ 

េេួលបានេរឹកស្្ត និងមានេុវត្ថភិា្ េបមាប់ប�ិរភាគ។

កា�េេួលបានកា�អប់�ំ៖

 កុមា��េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម មានលេ្ធភា្លអែបបរេើ�ក្ពុងកា�េេួលកា�អប់�ំ។ អង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាលមួយថែលអ្កបសវបជាវបានចុរះជួបរៅរេត្បាត់ែំបងបានកំណត់លកខេេណ្ឌឲ្យមានកា�បរងកើតផ្រះ

ស្្ក់រៅជាបកុមរៅថក្ប�សោរ�ៀន�បេ់�ែ្ឋ។160 រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមួយរេៀតរៅរេត្រេៀមរាប កុមា� 

ទំាងអេ់បតរូវបានែរឹកតាម�ែយន្បកុង្ន់តូចរៅមក្ីសោឯកជនអាបេ័យរោយអ្កបគប់បគងយល់ថា

កា�េិក្សារៅសោ�ែ្ឋេ្វរះគុណភា្ ៖

“េញពុបំានចុរះរមើលសោ�ែ្ឋរៅេីរនរះ ថតវាមិនលអែ។ បគរូបរបងៀនេលែរះទា�បបាក់្ីេិេ្េ ២៥០០រ�ៀលេបមាប់មុេវិជ្្ាមួយ ែូរច្រះេញពុគិំតថា 
េញពុេុំេចិត្បញ្ជចូនកុមា�រៅរ�ៀនរៅសោឯកជនវិញ”។161  

កា�េេួលបានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច៖ 

 បបកា� ៦(៣) ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍ ថចងថា “បុគ្គលិក 

េង្គមកិច្ច […] បតរូវចុរះតាមោនកុមា� និងអ្កថែទំាកុមា��េ់រៅតាមផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមជាបបចំា រែើម្បីធានាថា 

កុមា�មានេុវត្ថភិា្”។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ គ្្ានកុមា�ណាម្្ាក់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ថែលរយើងបាន 

េម្្ាេរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ បានជួបជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចជាបបចំារនារះរេ រោយរនរះមិនទាន់េំរៅ 

ចំរោរះបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែលបតរូវបានចាត់តំាងឱ្យេេួលបន្ពុកផង។ 
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រតើបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច បានចុរះមកជួបអ្កជាបន្បន្្ាប់ ថែ�ឬរេ? [រក្មងបេីអាយុ ១៣ឆំ្្]

ចាេ! រ្លេលែរះគាត់ចុរះមករមើលេញពុ។ំ [រៅរ្លែំបូង កុមា�រផ្េងរេៀតរៅក្ពុងបកុម មិនច្បាេ់ក្ពុងចិត្អំ្ីរ�ឿងរនរះ ថតបន្្ាប់ 
បានយល់បេប] 

រតើគាត់ចុរះមកញរឹកញាប់បុ៉ណាណ?្

េញពុគិំតថាបបថហល១ឆំ្្ម្ង។ 

រតើអ្កនិោយអំ្ីអ្វេីលែរះជាមួយគាត់?  

គាត់េួ�ថបកងរយើងមានបញ្្។ គាត់េួ�ថារហតុអីបានជារយើងមក�េ់រៅេីរនរះ។ រតើរៅផ្រះ�បេ់រយើងមានបញ្្អ្វេីលែរះ...។ 

រតើអ្កចូលចិត្និោយជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច ថែ�ឬរេ? 

ចាេ! វាជាកា�លអែ! ក៏បុ៉ថន្រយើងចង់ឲ្យ្ួកគាត់ចុរះមករមើលរយើងឲ្យបានញរឹកញាប់ជាងរនរះ។ 

រាល់រ្លរគចុរះមករមើលម្ង រតើអ្កទំាងរនារះមិនថមនជាមនុេ្េែថែល រេឬ? 

រេ! រាល់រ្លគាត់ចុរះមក មិនថមនមនុេ្េែថែលៗរនារះរេ។ 

[េួ�រក្មងបេីថែលបាន�េ់រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបាន ១ថេ] រតើបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចចុរះមករមើលអ្កថែ�រេ?  

រេ! េញពុមិំនបានជួបបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចណាមួយរនារះរេ។162 

 កង្វរះលេ្ធភា្េេួលបានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច ថែលបតរូវបានចាត់តំាងឱ្យេេួលបន្ពុកជាក់ោក់រលើ 

ក�ណីនីមួយៗ គឺជាបញ្្ថែលបានរកើតរ�ើងោ្៉ងច្បាេ់ោេ់ េូម្បីថតរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលមាន 

�ចនាេម័្ន្ធបគប់បគង និងែំរណើ�កា�ែូចមណ្ឌលថែទំាកុមា�ខ្្ាតតូចមួយក៏រោយ ែូចជា ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម

ថែលរយើងបានចុរះ្ិនិត្យរមើលរៅរេត្រេៀមរាប។

 
 

 ការបណ្តះបណា្តាល

 បបកា� ៦(៣) ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ថចងថា 

អ្កផ្ល់ កា�ថែទំាជំនួេ “បតរូវផ្ល់ឱ្យអ្កថែទំានូវជំនាញែ៏ចំាបាច់ក្ពុងកា�ថែទំាកុមា� �ួមទំាងកុមា�មានរេចកី្ 

បតរូវកា�្ិរេេផងថែ�”។រាល់អ្កថែទំាទំាងអេ់ននផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ

បាននិោយថា ្ួករគបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលក្ពុងេបមង់មួយចំនួន។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រោងតាម 

េិន្ន័យ ថបបគុណភា្បង្្ញថា ក្ពុងក�ណីេលែរះ កា�បណ្តរះបណ្្ាលរនរះអាចរៅមានកបមិតរៅរ�ើយ រហើយ 

កា�បណ្តរះបណ្្ាលបតរូវបានផ្ល់រោយបុគ្គលិកជាន់េ្េ់ម្្ាក់”។163

162  េម្្ាេកុមា�ជាបកុមរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
163 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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164  េម្្ាេថម៉រោរះរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
165 េម្្ាេអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។ េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆំ្្ ២០១៦។  
166 េម្្ាេអ្កបគប់បគងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
167 េម្្ាេអ្កថែទាំរៅផរ្ះស្្ក់រៅជាបកមុ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។
168 េម្្ាេរក្មងបេីរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ២៨ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។ 

 ការចំណាយ និងការ្្ល់មូលនិធិ 

 រោងតាមេេ្េនៈ�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល �ោ្្ភិបាល និងម្្ាេ់ជំនួយ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមបតរូវ 

ចំណាយរបចើនជាង កា�ថែទំាជំនួេរោយបគរួស� ែូចជា កា�ថែទំារោយសច់ញាតិ និងកា�ថែទំារោយឪ្ុក 

ម្្ាយ្ម៌។ រនរះរោយស�អ្កផ្ល់កា�ថែទំារៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បតរូវជួលផ្រះ េបមាប់បរងកើតជាផ្រះស្្ក់ 

រៅជាបកុម។ រលើេ្ីរនរះ អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលបានផ្ល់ ”របៀវត្េ�៍”ែល់អ្កថែទំាកុមា� ឬផ្ល់បបាក់ែល់ 

កុមា�ម្្ាក់ៗ។ ចំនួនេរឹកបបាក់រនរះមិនែូចគ្្ារ�ើយ គឺមានចំនួនចាប់្ី ២៥ែុោ្្អារម�ិកក្ពុងកុមា�ម្្ាក់ ក្ពុង១ថេ164  

រៅ ”របចើនជាង១០០ែុោ្្” ឬ “១៤៩ែុោ្្ ក្ពុង១ថេ” អាបេ័យរលើ្ នធាន�បេ់អង្គកា�នីមួយៗ។165   

 េបមាប់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលផ្ល់ឱ្យកុមា�នូវកា�រ�ៀនេូបតរៅសោឯកជនវិញ កា�ចំណាយ 

េបមាប់កុមា�ម្្ាក់អាចមានចំនួនរបចើនជាង រោយស�បតរូវបង់នែលែសោ និង នែលែរ ្្វើែំរណើ�។ ឧទាហ�ណ៍  

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរៅរេត្រេៀមរាបថែលរយើងបានជួប បានចំណាយបបថហល ២០០ែុោ្្េបមាប់កុមា�ម្្ាក់ 

ក្ពុង១ថេ ថែលក្ពុងរនារះមានបញ្ចចូលនែលែឈ្លួលផ្រះ អាហា� និង នែលែសោឯកជន។ “កា�ចំណាយែ៏របចើនបំផុត
�បេ់រយើងគឺចំណាយរលើកា�េិក្សា បន្្ាប់មកគឺនែលែអាហា�។”166 

 ចំរោរះផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរៅរាជធានីភ្ំរ្ញ អ្កបគប់បគងបានបា៉្ន់ស្្នថា គាត់បតរូវចំណាយ 

១៥០០ែុោ្្ រែើម្បីផ្ល់កា�ថែទំាកុមា� ៧នាក់ និង យុវជនវ័យរក្មង ២នាក់ (មិនរាប់បញ្ចចូលរបៀវត្េ�៍េបមាប់

បុគ្គលិក)។ ចំរោរះកុមា�ម្្ាក់បតរូវចំណាយ ១៧០ែុោ្្ ក្ពុង១ថេ។ របើគិតទំាងរបៀវត្េ�៍ផង តាមកា�ប្៉ាន់ស្្ន 

បតរូវចំណាយបបថហល ៣១៥០ែុោ្្ ក្ពុង១ថេ េបមាប់បគប់បគងែំរណើ�កា�ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបានចុរះ

្ិនិត្យរមើលរៅភំ្រ្ញ។167 

 រោយស�េំណាកននផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលរយើងបានចុរះជួបេបមាប់កា�េិក្សារនរះ មានចំនួនតិច 

វា្ិបាកនរឹងទាញកា�េនិ្ោ្្នជាេូរៅអំ្ីកា�ចំណាយរលើកា�ថែទំារៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅ ជាបកុមរៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជាណាេ់។ រទារះែូរច្រះក៏រោយ ភេ្ពុតាងថបបគុណភា្ថែលមានបសប់បង្្ញថា ផ្រះស្្ក់រៅ 

ជាបកុម មានកា�ចំណាយរបចើនជាងកា�ចំណាយរៅរលើកា�ថែទំាតាមេហគមន៍ ែូចជា កា�ថែទំារោយញាតិ 

ឬ រោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ថែលចំណុចរនរះនំាឱ្យមានបញ្្ទាក់េងនរឹងនិ�ន្�ភា្។

 
 បទពិសសាធន៍របេ់កុមារ 

 រៅរ្លសកេួ�អំ្ីបេ្ិរស្ន៍�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម កុមា�ភាគរបចើនថែលបាន េម្្ាេ 

េបមាប់កា�េិក្សារនរះ បានរ�ៀបរាប់នូវបេ្ិរស្ន៍�បេ់្ួករគក្ពុងន័យវិជ្ជមាន ជា្ិរេេរបើ របបៀបរ្ៀប 

រៅនរឹងបេ្ិរស្ន៍�េ់រៅឯផ្រះ�បេ់្ួករគ។ រក្មងបេីម្្ាក់ថែលបាន�ងកា��ំរោភបំោន្ីឪចុង បន្្ាប់្ី

ម្្ាយ�បេ់នាងរ�ៀបកា�ម្ងរេៀតបាននិោយថា៖ “រៅរ្លេញពុ�ំេ់រៅជាមួយម្្ាយ�បេ់េញពុ ំេញពុមិំនេប្បាយ 
ចិត្ខំ្្ាងណាេ់។ បន្្ាប់មក េញពុក៏ំមករៅេីរនរះ រហើយឥ�ចូវេញពុេំប្បាយចិត្”។168 
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 កុមា�ភាគរបចើន ថែល�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលបានេម្្ាេបាននិោយថា ស្្នភា្េម្្ា�ៈ 

�បេ់្ួករគ និង កា�េេួលបានកា�អប់�ំ មានភា្បបរេើ�របចើន រោយស�ថត្ួករគបានមក�េ់រៅក្ពុង 

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរនរះ។ ឧទាហ�ណ៍ រក្មងបេី ១បកុមថែលបានេម្្ាេរៅរេត្រេៀមរាប បានរលើករ�ើងថា 

្ួករគរ្ញចិត្�េ់រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម (ជាង�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត) ្ រីបោរះ “រៅេីរនរះថតងមាន 
អាហា�ជានិច្ច និងមានសោរ�ៀនលអៗែ  ថែលរយើងអាចរៅរ�ៀនបាន”។169 ភា្បបរេើ�រ�ើងនូវជីវភា្ 

�េ់រៅ និង កា�េេួលបានកា�អប់�ំ ថែលកុមា�រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម បានេេួល អាចបងកជាកា�បបឈមខំ្្ាង 

រៅរ្លរគបុ៉នប៉ងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចូលរៅ ក្ពុងបគរួស� �បេ់្ួករគវិញ ថែលរៅេីរនារះ បគរួស�មិន

អាចផ្ល់នូវជីវភា្បបរេើ�ែូចរៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម េន្រឹមរនារះ កុមា�េលែលួនឯងបតរូវជួយបេបេង់េលែលួនឯងរៅរ្ល 

្ួករគចាករចញ្ីផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម។

 របើរទារះជាែូរច្រះកី្ កុមា�មួយចំនួនថែលបានេម្្ាេបានេំថែងនូវេេ្េនៈអវិជ្ជមានអំ្ីកា��េ់រៅផ្រះ

ស្្ក់រៅជាបកុមរនរះ រទារះបីជា្ួករគេេួលបានលកខេេណ្ឌជាេម្្ា�ៈបបរេើ�ោ្៉ងណាក៏រោយ។ កង្វល់ែ៏្ំ

�បេ់្ួករគគឺកង្វរះភា្ឯកជន និងកថនលែងផ្្ល់េលែលួន។ កុមា�មួយចំនួនថែលបានេម្្ាេរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅ

ជាបកុម ក៏បានបបាប់ផងថែ�ថា ្ កួរគនរឹក ឪ្ុកម្្ាយ �បេ់្ួករគ និងមានអា�ម្មណ៍េ្វរះភា្កក់ររ្្ៅរៅរ្ល

�េ់រៅក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរនរះ។

169 េម្្ាជាបកមុជាមួយកុមា�រៅផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៨ ថេវិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៦។

កដន្ងដែទាំកុមារពាក់កណា្តាលឯករាជតាយ 

 កថនលែងចិញ្ចរឹមកុមា�ោក់កណា្្លឯករាជ្យ គរឹជាបបរភេននកា�ថែទាំជំនួេរៅេហគមន៍ថែលបេរែៀងរៅនរឹង 

ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម។ ភា្េុេគ្្ាគឺ អ្កថែទំា/បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមិន�េ់រៅក្ពុងកថនលែងចិញ្ចរឹមកុមា� ឬ ស្្ក់រៅជាមួយកុមា� 

រៅរ្លយប់រ�ើយ។ បបកាេេ្ី្ីបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ មិនមានថចង 

អំ្ ីកថនលែង ចិញ្ចរឹមកុមា�បបរភេរនរះរេ។

 របើរទារះជាែូរច្រះកី្ កា�េិក្សាបង្្ញថា អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលមួយចំនួនរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាកំ្ុង របបើបបាេ់កា� 

ថែទាកុំមា�បបរភេរនរះជាកា�ថែទាជំំនួេតាមេហគមន៍។ កថនលែងថែទាកុំមា�ោក់កណ្្ាលឯករាជ្យរនរះបតរូវបានរបបើបបាេ់ជា

ចម្បងរោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រែើម្បីរ�ៀបចំកុមា�្ំៗ (ជា្ម្មតាអាយុ ១៦-១៨ឆំ្្) ថែលបាន�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាឬ 

 ថែទាំជំនួេ រែើម្បីឱ្យ្ួករគ�េ់រៅរោយឯករាជ្យរោយគា្្នអ្កបតរួតបតា។   
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170 េម្្ាេអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល េីបកុង�ពុងែ៍តាម skype នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។  
171 េម្្ាេអ្កបគប់បគងអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល រេត្បាត់ែំបង នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។

 រយើងមានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមា្្ក់ ថែលផ្ល់បបរឹក្សា និងចុរះរមើលតាមកថនលែងថែទាំ ៨រមា៉្ង ក្ពុង១នែ្។ កុមា�វ័យជំេង់ 
របជើេរ�ើេអ្កថែល្ួករគចង់�េ់រៅជាមួយ។ រយើងផ្ល់ប�ិោកាេ�េ់រៅបបកបរោយេុវត្ថិភា្ែល់្ួករគ 
និងចុរះជាប់ជាមួយ្ួករគ �ហូតែល់្ួករគ អាច�េ់រៅរោយឯករាជ្យបាន។ រយើងនរឹងធានាថា្ួករគស្្ល់អំ្ីកា��េ់រៅ
រោយឯករាជ្យ រែើម្បីឱ្យ្ួករគអាចរបារះជំហានចូលរៅក្ពុងជីវិតឯករាជ្យ។170

 កា�រ�ៀបចំ�េ់រៅរោយឯករាជ្យ បតរូវចំណាយរបចើនែូចគា្្នរឹងផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែ� របើរទារះបីមិនេូវចំណាយរបចើន 

រៅរលើរបៀវត្េ�៍បុគ្គលិកក៏រោយ។ កុមា�ថែល�េ់រៅោក់កណ្្ាលឯករាជ្យជារបចើនបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលវិជ្្ាជីវៈ ឬ 

ចូលរ�ៀនរៅ សកលវិេ្យាល័យ។ ឧទាហ�ណ៍ កុមា�ថែលបាន�េ់រៅកថនលែងថែទំាមួយរៅរេត្បាត់ែំបង ថែលបគប់បគងរោយ 

អង្គកា�បានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលជំនាញ្ីបគរូមក្ីខាងរបរៅ ថែលអង្គកា�រនារះ ជាអ្កជួលមក បរបងៀន៖ “រក្មងបេី�បេ់ 
រយើងជារបចើននាក់បានេេួលកា�បណ្តរះបណា្្លជំនាញខាងផត់មុេរ្្វើេក់។ រយើងជួយ្ួករគ ២០០ែុោ្្ ក្ពុងមា្្ក់ 
ក្ពុង១ថេ”។171
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មណ្ឌលថែទាំកុមា�  
និងអរន្វាេិកោ្្ន 

្ំសហើញេំខាន់ៗ៖ មណ្ឌលដែទាំកុមារ និងអសនវ្ាេិកោ្តាន 

១.  រោងតាមភេ្ពុតាងបង្្ញថាមណ្ឌលថែទាំកុមា� និងអរន្វាេិកោ្្នមានលកខេណៈបបហាក់បបថហគា្្
រៅក្ពុងកា�អនុវត្ជាកថ់េ្ង រោយបបរភេននកថនលែងទាំង ២ មានភា្បតរួតគា្្គួ�ឱ្យកតេ់មា្្ល់។

២. មានកា�េិតេំគួ�ឱ្យកត់េមា្្ល់ក្ពុងកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រចញ្ីកា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌថែទាំ។  
មួយថផ្កបបថហលមក្ីថផនកា�េកម្មភា្ជាតិ ថែលតបមរូវឲ្យមានកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចំនួន 
៣០% ្ មីណ្ឌលបបកបរោយេុវត្ថភិា្ មួយថផ្ករេៀតម្្ាេ់ជំនួយប�រេេបានែកកា�គំាបេ�បេ់្ួករគ 
និង មួយថផ្ករេៀតអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលទាំងឡាយបានផ្្េ់ប្ចូ�មុេប្រួញ�បេ់្ួករគ។

៣. របើរទារះបីជាកា�រ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ឱ្យរៅ�េ់រៅរបកាមកា�ថែទាំរោយបគរួស� គឺជាអាេិភា្ 
ក៏រោយបុ៉ថន្ក្ពុងក�ណីេលែរះកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មបតរូវបានជបមុញរោយកត្្ាែវិកាជាជាង រោយកា�គិតគូ 
ចរំោរះឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�មា្្ក់ៗ។ 

៤.   បេ្ិរស្ន៍�បេ់កុមា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា និងអរន្វាេកិោ្្ន មានលកខេណៈចបមុរះ។ មានកុមា� 
មួយចំនួនបានរាយកា�ណ៍ថា ្ កួរគ “េប្បាយចិត្” និង “�េ់រៅេីរនារះបាន”។ កុមា�រផ្េងរេៀតនិោយ 
ថា្ួករគនរឹកបគរួស� និងេហគមន៍�បេ់្ួករគ។

៥.   កុមា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅមានកា�ទាក់េងតិចតួចជាមួយបគរួស� 
�បេ់េលែលួន៖ កុមា�ភាគរបចើបានរាយកា�ណ៍ថា ្ួករគកបម ឬ មិនថែលជួបបគរួស��បេ់្ួករគរ�ើយ។

៦.  បុគ្គលិកថែទារំៅក្ពុងមណ្ឌល និង អរន្វាេិកោ្្ន បានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល្ី បកេួង េ.អ.យ  
និងហាក់មាននិនា្្កា�និោយថាកា�បណ្តរះបណា្្លទាំងរនារះមានគុណភា្េ្េ់ជាងអ្កថែទា ំ
មក្ីកថនលែងថែទាំជំនេួចំរោរះកុមា�រផ្េងរេៀត។
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 បុ៉ន្្ានេេ្េវត្េ�៍ែ្មីៗ រនរះ មានកា��ើកែុរះោលោ្៉ងឆប់�ហ័េនូវមណ្ឌលថែទំាកុមា�ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។172  

កា�មានចំណាប់អា�ម្មណ៍ និង កា�វិនិរោគ្ីម្្ាេ់ជំនួយប�រេេ ប្មទំាងេបមង់នានានន “កា�ង�េ្មប័គចិត្” 

បានរលើកេរឹកចិត្កាន់ថតរបចើនរ�ើង ឲ្យមានកា�េុកោក់ និង ថែទំាកុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល ក្ពុងលកខេណៈជាកា� 

រេលែើយតបមួយ ឬ ជា “ែំរណារះបសយ” មួយរោយេ្វយ័បបវតិ្ ចំរោរះបញ្្កង្វល់ និង រេចកី្បតរូវកា�ែនេរេៀត 

ទាក់េងនរឹងកិច្ចកា�ោ�កុមា�។

 កា�េិក្សារនរះបានរ ្្វើកា�បបមូលេិន្ន័យថបបគុណភា្្ីមណ្ឌលថែទាំកុមា�ចំនួន ៤កថនលែង និង 

អរន្វាេិកោ្្នចំនួន ៣ កថនលែង ថែលផ្ល់កា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�រៅរាជធានីរេត្ចំនួន ៥។ រគាលបំណងនន 

កា�ចុរះរៅ្ិនិត្យមណ្ឌលទំាងរនរះ គឺរែើម្បីរ ្្វើកា�របបៀបរ្ៀបកថនលែងថែទំាទំាងរនរះជាមួយកថនលែងថែទំារោយបគរួស� 

និង រែើម្បីបរងកើនកា�យល់ែរឹងអំ្ីកា�េិតេំបបរឹងថបបងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�្ីមណ្ឌល ឱ្យរៅេេួលកា�ថែទំា 

ជំនួេវិញ។ បុគ្គលិកថែទំាចំនួន ១៤នាក់ រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាទំាងរនារះបតរូវបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ។ 

មានមណ្ឌល ថត ១បុ៉រណាណរ្ះ ក្ពុងចំរណាមមណ្ឌលចំនួន ៧ បានកំណត់េលែលួនឯងថាជា “អរន្វាេិកោ្្ន” និងមាន 

មណ្ឌល ២រេៀត រៅេលែលួនឯងថាជាអរន្វាេិកោ្្នផង និងជាមណ្ឌលថែទំាកុមា�ផង និង មណ្ឌល ៤ រេៀតរៅ 

េលែលួនឯងថាជាមណ្ឌលថែទំាកុមា�។

 រោងតាមភេ្ពុតាង បង្្ញថាមណ្ឌលថែទំា និងអរន្វាេិកោ្្នមានលកខេណៈបេរែៀងគ្្ារៅក្ពុងកា�

អនុវត្ជាក់ថេ្ង។ មណ្ឌលទំាងអេ់ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះបតរូវបាន�ករ�ើញថា បានផ្ល់កា� 

ថែទំាែល់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា�បេ់េលែលួន។ មណ្ឌលេលែរះផ្ល់កា�អប់�ំែល់កុមា�រៅនរឹងកថនលែង (ែូចជា 

អរន្វាេិកោ្្ន) បុ៉ថន្កុមា�រៅមណ្ឌលរផ្េងរេៀតេេួលបានកា�អប់�ំរៅសោរ�ៀនខាងរបរៅមណ្ឌលរោយ 

មណ្ឌលមួយចំនួនផ្ល់ទំាងកា�េិក្សាខាងក្ពុងមណ្ឌលផង និងទំាងខាងរបរៅមណ្ឌលផល។ លេ្ធភា្េេួល 

បានកា�អប់�ំកាន់ថតបបរេើ� បតរូវបាន�ករ�ើញថាជាកត្្ាែ៏េំខាន់មួយថែលអូេទាញកុមា�ឲ្យចូលរៅ�េ់រៅ

មណ្ឌលថែទំា/សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ ក្ពុងបគប់មណ្ឌលទំាង អេ់។ ោ្៉ងណាមិុញ រទារះបីជារហតុផល 

ចម្បងននកា�េុកោក់កុមា�គឺរែើម្បី “េេួលបានកា�អប់�ំ” ក៏រោយ បុ៉ថន្ចំនុចរនរះ (ែូចគ្្ារៅនរឹងបញ្្ ”ភា្បកីបក” 

ថែ�) បគបែណ្ប់ រលើមូល រហតុជារបចើនេបមាប់កា�េុកោក់កុមា�។ ្ តិបបាកែណាេ់ កិច្ចកា�ោ�កុមា�រែើ� 

តួនាេីែ៏េំខាន់ រៅក្ពុងកា�េុកោក់រក្មងបេីរៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន។

បុគ្គលិកថែលបានេម្្ាេរៅឯអរន្វាេិកោ្្ន បានេងកត់្្ន់អំ្ីមុេង�ែ៏េំខាន់ននកា�អប់�ំរៅក្ពុង 

កថនលែង�បេ់្ួករគ។ 

កថនលែងរនរះបតរូវបានរគយល់រ�ើញថាជាអរន្វាេិកោ្្ន។ មានកុមា�ថែលមានរេចកី្បតរូវកា�្ិតបបាកែ និង កុមា�ថែលជាជន�ងរបគារះ 
ននអំរ ើ្�ំរោភបំោន បុ៉ថន្ កថនលែងរនរះមានែំរណើ�កា�ែូចជាអរន្វាេិកោ្្នេបមាប់កុមា�ថែលមានរេចកី្បតរូវកា� (ែូចជាកុមា�ថែល 
េេួលបានអាហា�ូបក�ណ៍) ជាជាងមណ្ឌលកុមា�កំបោ។173     

172 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល” ថេមីនា ឆ្្ំ ២០១៦។  
173 េម្្ាេបបធានមណ្ឌលថែទាំ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
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កថនលែងែនេរេៀត បានកត់េម្្ាល់ថា ្ កួរគបតរូវបាន មនី្� េ.អ.យ ចាត់ចំណាត់ថ្្ាក់ថាជាអរន្វាេិកោ្្ន 

រទារះបីជា្ួករគចាត់េុកកា�បំរ្ញមុេង�បឋម�បេ់្ួករគទាក់ រៅនរឹងកា�ផ្ល់នូវផ្រះេបមាប់កុមា�ថែល 

បតរូវកា�កា�ថែទាំក៏រោយ៖

េញពុគិំតថា ខាងេុេុមាលភា្េង្គម មិនអាចរ ្្វើចំណាត់បបរភេននស្្នភា្ែ៏្ិរេេ�បេ់រយើងបានរនារះរេ។ ែូរច្រះរហើយបាន
ជារយើងរៅកថនលែង�បេ់រយើងថាជាផ្រះ។ ថតឥ�ចូវរនរះរគរៅរយើងថាជាអរន្វាេិកោ្្ន។ ែូរច្រះេញពុក៏ំនិោយថា រយើងស្្ក់រៅេីរនរះ 
ែូចជាបគរួស�មួយ រយើងរ ្្វើកា�ជាមួយគ្្ា រយើង�េ់រៅជាមួយគ្្ា រហើយរយើងបណ្តរះបណ្្ាល្ួករគឲ្យរចរះរ្ងចាប់ និងរចរះឈ� 
រោយេលែលួនឯង។174  

 អរន្វាេិកោ្្នរនរះ គឺជាក�ណីរលើកថលងមួយរបើរបបៀបរ្ៀបជាមួយមណ្ឌលថែទំា/សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែង 

ស្្ក់រៅែនេរេៀតថែលរយើងបានរ�ើញ។ វាមានកុមា�ចបមុរះ។ សោរ�ៀនមានកូនេិេ្េចំនួន ១២០០នាក់ 

ថែលរ�ៀនរៅថ្្ាក់មរត្យ្យ�ហូតែល់ថ្្ាក់េី ១២ រោយមានរក្មងបេី�េ់រៅចំនួន ៦៩នាក់ (មានសោរ�ៀន 

មួយរេៀតេបមាប់រក្មងបបុេស្្ក់រៅ)។ ចំរោរះអ្កថែលមានលេ្ធភា្ បតរូវបានរេ្ើេំុឱ្យបង់វិភាគទាន 

ឬ បង់នែលែបេបេង់សោរ�ៀន។ មកែល់រ្លរនរះ គ្្ានបគរួស�ណាមួយថែលមានកុមា��េ់រៅ និងរ�ៀនេូបត 

រៅេីរនរះ មានលេ្ធភា្បង់វិភាគទានថបបរនរះរ�ើយ។

 
បបវត្ិរបេ់កុមារ  

 កុមា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា ឬសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅមានបបវតិ្ និងសវតាចបមុរះ។ បេបគ្្ា 

រៅនរឹងកា�បសវបជាវមុនៗថែ� កុមា�ភាគតិច�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំបតរូវបានរាយកា�ណ៍ថាជាកុមា� 

“កំបោទំាងឪ្ុកនិងម្្ាយ (មិនមានឪ្ុក ឬ ម្្ាយរៅ�េ់) (រោងតាម�បាយកា�ណ៍េី្្ីកា�កំណត់េីតំាង 

មណ្ឌល�បេ់ បកេួង េ.អ.យ បានឱ្យែរឹងថាបបថហលមានកុមា�ម្្ាក់ក្ពុងចំរណាមកុមា� ៥នាក់ ថែលមាន 

ស្្នភា្ថបបរនរះ)។ មូលរហតុចម្បងថែលកុមា�ចូលមកស្្ក់រៅមណ្ឌលថែទំា ឬ អរន្វាេិកោ្្នមាន 

លកខេណៈែូចគ្្ារបចើនរៅនរឹងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាថែ�។

 រោងតាម�បាយកា�ណ៍េី្្ីកា�កំណត់េីតំាងមណ្ឌល�បេ់ បកេួង េ.អ.យ បានឲ្យែរឹងថាកុមា� 

ថែលចូលមកស្្ក់រៅមណ្ឌលមានអាយុចបមុរះ ថែលភាគរបចើនគឺចាប់្ីវ័យទា�កមកមលែរ៉រះ។ បុ៉ថន្កុមា�ភាគរបចើន 

ថែល�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលគឺជារក្មងជំេង់៖ ៦៧% មានអាយុចាប់្ី ១១ឆំ្្រ�ើងរៅ។175 េិន្ន័យអរងកត�បេ់ 

បកេួង េ.អ.យ ក៏បានបង្្ញក្ពុងលកខេណៈគួ�ឱ្យបា�ម្ភផងថែ�ថា មណ្ឌលផ្ល់កា�ថែទំាចំរោរះកុមា� 

ថែលមានអាយុតិច ជា្ិរេេទា�ក និងកុមា�តូច អាយុចរន្្ារះ ០ឆំ្្ រៅ ៤ឆំ្្ របចើនជាងេបមង់ននកា�ថែទំា 

រផ្េងរេៀត ែូចជាកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ថែលទា�ក ឬកុមា�តូចេេួលបានកា�ថែទំាែិតែល់ជាង។ 

បថន្ថម្ីរនរះរេៀត រោងតាមកា�េិក្សារនរះបង្្ញឲ្យរ�ើញថា មណ្ឌលទំាងរនារះផ្ល់ជបមកែល់កុមា�ជារបចើន 

ថែលមានរេចកី្បតរូវកា�ចបមុរះែូចជា កុមា�មានផ្ពុករមររាគរអែេ៍ ឬកុមា�្ិកា�។ មានមណ្ឌលរបចើនជាង 

ោក់កណ្្ាល (៦១,៥%) កំ្ុងផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅែល់កុមា�ថែលមានតបមរូវកា�បថន្ថម រហើយរេ្ើ� 

ោក់កណ្្ាល (៤៧%) ននមណ្ឌលទំាងរនារះកំ្ុងជួយគំាបេែល់កុមា�្ិកា�។ គំរហើញទំាងរនរះ បងកប់នូវអត្ថន័យ 

រគាលនរោបាយែ៏េំខាន់ទាក់េងនរឹងកា�ឃំ្្ារមើល និងបេោ្្នននកា�ថែទំា។

174 េម្្ាេលកខេណៈបុគ្គល រៅឯសោរ�ៀនថែលផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ�បេ់បគីេ្សេនា រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
175 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល” ថេមីនា ឆ្្ំ ២០១៦។
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 បេបគ្្ារៅនរឹងគំរហើញ្ីកា�កំណត់េីតំាងមណ្ឌលថែទំាកុមា� �បេ់ បកេួង េ.អ.យ ថែលរេើបរ ្្វើ 

រ�ើងនារ្លែ្មីៗ រនរះថែ� បង្្ញថាមានរក្មងបេីតិចជាងរក្មងបបុេបនិ្ចបន្លួចបុ៉រណាណរ្ះថែលស្្ក់រៅក្ពុង 

មណ្ឌល និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ ក្ពុងេំណាក�បេ់រយើង (រទារះែូរច្រះកី្ ភា្េុេគ្្ារនរះមិនគួ� 

ឱ្យកត់េម្្ាល់រនារះរេ)។ ចំនួនេ្េ់បំផុតននកុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះមាន 

ចំនួន ១០០នាក់ និងទាបបំផុតមានចំនួន ៤៥នាក់។ មណ្ឌលេលែរះបានរលើករ�ើងថា ចំនួនកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំា 

�បេ់្ួករគបានធ្្ាក់ចុរះោ្៉ងខំ្្ាងក្ពុង�យៈរ្ល ១ឆំ្្កនលែងមករនរះ រោយស�ថតមានកម្មវិ្ រី ្្វើេមាហ�ណកម្ម 

កុមា�៖ អ្កោក់្័ន្ធម្្ាក់បានរ�ៀបរាប់អំ្ីអ្វថីែលបានរកើតរ�ើងកាល្ី៣ឆំ្្មុន ថា្ួករគមានកុមា�ចំនួន 

៤៥នាក់ រៅក្ពុងមណ្ឌល�បេ់្ួករគ៖ “រៅរ្លរគចាប់រផ្ើមែកយកកុមា�រចញ្ីមណ្ឌល រយើងរៅេល់កុមា� 
ចំនួន ១៤នាក់ ថែលរបគាងនរឹងយករចញរៅ�ែូវររ្្ៅននឆំ្្ ២០១៧ ខាងមុេរនរះ”។ 176  មានកា�យល់ែរឹងេលែរះក្ពុង 

ចំរណាមអ្កោក់្័ន្ធថា កា�ែកហូតកុមា�រចញ្ីបគរួស��បេ់្ួករគ ជាេូរៅ គឺមិនលអែ របើអាចរចៀេវាងបាន 

រហើយ្ួករគយល់រេៀតថាកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រៅេហគមន៍វិញ គួ�ថតជាអាេិភា្ែ៏េំខាន់មួយ។

 
ការកំណត់អត្េញ្តាណ និងការទុកោក់កុមារ 

 កា�បញ្ជចូន និង េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ អាចរ្្វើរ�ើងតាម�យៈបចករផ្េងៗជារបចើន 

ែូចជាតាម�យៈអាជ្្ា្�មូលោ្្ន មសនី្អនុវត្ច្បាប់ អង្គកា�(អន្�ជាតិ) េីភ្្ាក់ង�េហបបជាជាតិ (ឧ. អង្គកា�  

IOM និងអង្គកា�សេនានានា។ ែូចថែលរគអាច�ំ រ្ឹងេុកថា កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលបតរូវបាន  

េបមបេបមរួលតាម�យៈកា�រ�ៀបចំថែលមានលកខេណៈផលែចូវកា�ជាង របើរ្ៀបរៅនរឹងបបរភេរផ្េងរេៀតននកា� 

ថែទំាជំនួេ។ អ្កោក់្័ន្ធរាយកា�ណ៍ថា កា�េុកោក់កុមា�្ិតជាមានកា�ប្៉ាន់បបមាណបឋម (វិធានបឋម) 

រៅរលើស្្នភា្�បេ់កុមា� រហើយរេចកី្េរបមចិត្ “ជាផលែចូវកា�” ក្ពុងកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលបតរូវ 

បានឯកភា្្ី “អាជ្្ា្�” មួយថែលមានកា�េេួលស្្ល់ ៖ ក្ពុងរនារះអាចមាននគ�បាល គកនក បុគ្គលិក 

េង្គមកិច្ចមក្ីមនី្� េ.អ.យ និង រម�ំុ។177 លេ្ធផលថែលបាន�ករ�ើញបង្្ញថា នីតិវិ្ បីបកបរោយបេោ្្ន 

�ួមទំាងលកខេណៈវិនិច័្យ ថែលបាន ឯកភា្ េបមាប់រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណកុមា� និង កា�េរបមចេុកោក់កុមា� 

មិនបតរូវបានអនុវត្តាម រ�ើយ។ ជាក់ថេ្ង កា�េរបមចចិត្បតរូវបានរ ្្វើរ�ើងរបកាមមូលោ្្ន “ចំរោរះកិច្ច” និង 

តាមក�ណីនីមួយៗ។ 

 នីតិវិ្ីេបមាប់អនុវត្រគាលនរោបាយ េី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ថចងថារេចកី្ 

េរបមចេុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល គប្បីរ ្្វើរ�ើងរោយ គកនក កា�ិោល័យ េ.អ.យ និង មនី្� េ.អ.យ 

�ួមគ្្ា។ រលើេ្ីរនរះ បបកា� ៥ ននបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេបមាប់កា�ថែទំាតាមមណ្ឌល (២០០៨) 

ថចងថា បតរូវមានកិច្ចប្មរប្ៀងោយលកខេណ៍អក្េ�ជាមួយអ្កថែទំាកុមា�្ីមុន (និងកុមា� របើអាចរ ្្វើបាន) 

រៅរ្លេេួលកុមា�ឱ្យចូលស្្ក់រៅ។ រោងតាមបកម�ែ្ឋប្បរវណី (២០០៧) (ជំ្ូក ៥) និងច្បាប់ 

អាោហ៍្ិោហ៍ និងបគរួស� (១៩៨៩) (មាបតា ១៩៩) បបេិនរបើ្ ុមំានផ្ល់កា�យល់ប្ម្ីឪ្ុកម្្ាយ 

រគបតរូវមានែីកា្ីតុោកា�។

176 េមា្្េជាមួយអ្កផ្ល់ចរមលែើយេំខាន់ អង្គកា� NGO រេត្រេៀមរាប តាម skype នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆំ្្ ២០១៦។
177 មាបតា ១១ ននអនុបករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា� (នែ្េី ៨ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៥) ថចងអំ្ីលកខេេណ្ឌននកា�េេួលយកកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល។
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178 េម្្ាេជាមួយបបធាន សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅបគីេ្សេនា រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី១៧ ថេតោុ ឆ្្ំ ២០១៦។
179 ជនបរង្ល្ មន្ី�េអយ រាជធានីភ្ំរ្ញ
180 កិច្ចេម្្ាេអ្កផ្ល់្័ត៌មានេំខាន់ ជាមួយតំណាង គកនក រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៤ ថេ១០ ឆំ្្ ២០១៦។
181 អនបុករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា� ឆ្្ំ ២០១៥។
182 បកេួងេង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិេម្បទា “កា�កំណត់េីតាំងមណ្ឌលថែទាំកុមា�៖ កា�ចងបកងេិន្ន័យបឋម និងលេ្ធផល”  ថេមីនា ឆ្្ំ ២០១៦។

 អ្កផ្ល់ចរមលែើយេលែរះបានេងកត់្្ន់ថា គ្្ានកុមា�ណាម្្ាក់បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងមណ្ឌលរោយគ្្ានកា� 

អនុញ្្តជាផលែចូវកា�្ី បកេួង េ.អ.យ រនារះរេ។ រៅក្ពុងក�ណីរផ្េងរេៀត រេចកី្េរបមចេេួលកុមា�អាចរចញ្ី 

អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល អង្គកា�សេនា និង រមភូមិ។ រយើងមិនបានជួបក�ណីថែលកុមា�បតរូវបានេុកោក់ 

រៅក្ពុងមណ្ឌលតាមែីកា�បេ់តុោកា�រនារះរេ។ 

 ជាក់ថេ្ង ឪ្ុកម្្ាយ និងអ្កថែទំាថែលកំ្ុងជួបបបេរះកា�លំបាក េំនង�ថមងថតងេប្បាយចិត្ និងមាន 

េន្ៈេុកោក់កូន�បេ់េលែលួនរៅក្ពុងមណ្ឌល រោយរជឿថា រ ្្វើថបបរនរះគឺរែើម្បីឧត្មបបរោជន៍�បេ់កុមា�រៅរ្ល 

ថែល្ួករគកំ្ុងជួបបបេរះភា្បកីបក ជមឺ្ និងបញ្្បបឈមែនេរេៀត៖ “រយើងេេួលកុមា�ម្្ាក់អាយុ ៣ឆំ្្។ 
ជីែូន�បេ់វាបានអង្វ�េញពុខំ្្ំាងណាេ់។ គាត់និោយថា “េញពុមិំនអាចចិញ្ចរឹមវាបានរេរបោរះេញពុមំានជមឺ្”។178 

 រៅក្ពុងកា�បបាបេ័យទាក់េងថបបគុណភា្ បុគ្គលិក និងអ្កបគប់បគងរៅមណ្ឌលថែទំាបានបញ្្ក់ថា 

លកខេេណ្ឌននកា�េេួលកុមា�ចូលមកក្ពុងមណ្ឌល�បេ់្ួករគមានកបមិតេ្េ់ ថត្ួករគក៏និោយផងថែ�ថាកា� 

េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាគឺជាវិធានកា�ចុងរបកាយ។ អ្កោក់្័ន្ធនានាបាន្ន្យល់ថា៖

[កុមា�] បតរូវបានេេួលឲ្យចូលមក�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល បបេិនរបើ្ កួរគ�ងអំរ ើ្�ំរោភបំោន្ីឪ្ុកម្្ាយ (កុមា�ថែលេេួល�ង 
អំរ ើ្ហិង្សាក្ពុងបគរួស�) កុមា�មក្ីបគរួស�បកីបក និងកុមា�បតរូវរគរបារះបង់រចាល បុ៉ថន្មុនរ ្្វើកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលកុមា� 
កំបោ រយើងបតរូវ្្យាោមបបងរួបបបងរួមកុមា�ជាមួយបគរួស�ជាមុនេិន។ មណ្ឌលគឺជាជរបមើេចុងរបកាយបុ៉រណាណរ្ះ។179

រយើងមិនរោតភ្្ាមរៅ�កជរបមើេមណ្ឌលរនារះរេ។ ជាែំបូងរយើងថេ្វង�កេមាជិកបគរួស�សខាញាតិ ថែលអាចយកកុមា�រៅ 
�េ់រៅជាមួយ រហើយរយើងរ ្្វើកា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយបកុមបបរឹក្សា�ំុរែើម្បីកំណត់�កកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ។180 

 លេ្ធផលទាំងរនរះ េលែពុរះបញ្្ំង្ីបេោ្្នផលែចូវច្បាប់ថែលអនុញ្្តឲ្យកុមា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ 

ថែលគួ�ថតជាជរបមើេចុងរបកាយបំផុត (និងបរណា្្រះអាេន្) រហើយបតរូវបបរឹងថបបងផ្ល់កា�ថែទាំរោយ 

បគរួស�ែល់កុមា�។181   

 ការបតរួតពិនិតតាយតមោន 

 ចំរោរះកង្វល់ទាក់េងនរឹងកា��ើកែុរះោលននមណ្ឌលថែទំាកុមា� និងកង្វរះកា�ឃំ្្ារមើល និង កា�បតរួត្ិនិត្យ 

ក្ពុង�យៈរ្លបុ៉ន្្ានឆំ្្ែ្មីៗ រនរះ មានកា�ោក់រចញនូវរគាលនរោបាយ និងកម្មវិ្ីជារបចើនក្ពុងរគាលបំណង

បរងកើត និង្បងរឹងយន្កា�នានារែើម្បីរ ្្វើនិយ័តកម្មមណ្ឌលថែទំាកុមា� េំរៅថកលំអបេោ្្ន និងធានានូវកិច្ច 

កា�ោ�កុមា�។ រទារះែូរច្រះកី្ រៅថតមានកា�ប រ្ួយបា�ម្ភថាមានថតមណ្ឌលថែលបានចុរះបញ្ជជីាផលែចូវកា� ឬមាន

អនុេ្េ�ណៈេី្្ីកា�រោគយល់ជាមួយ បកេួង េ.អ.យ បុ៉រណាណរ្ះថែលបតរូវបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។182 �បាយកា�ណ៍ 

េី្្ីកា�កំណត់េីតំាងមណ្ឌលថែទំាកុមា� ថែលរ ្្វើរ�ើងរោយ បកេួង េ.អ.យ បានប្៉ាន់បបមាណថាមាន 

មណ្ឌលបបមាណ ២១% ននមណ្ឌលក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ្ំុមានអនុេ្េ�ណៈេី្្ីកា�រោគយល់ ជាមួយ 

�ោ្្ភិបាល និង ១២% មិនបានចុរះបញ្ជជីាមួយភ្្ាក់ង��ោ្្ភិបាលណារ�ើយ។
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 មណ្ឌលថតមួយគត់រៅក្ពុងកា�អរងកតថែលបានកំណត់េលែលួនឯងថាជា “សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ” 

ថតម្យ្៉ាង បានរាយកា�ណ៍ថា មណ្ឌលរនារះ “មិនថែល” មានភ្្ាក់ង�ខាងរបរៅចុរះមកបតរួត្ិនិត្យរនារះរេ។ រទារះបី 

ជាសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ ជាផលែចូវកា�េ្ថតិរៅរបរៅកា�បគបែណ្ប់�បេ់រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំា 

ជំនួេក៏រោយ បុ៉ថន្ វាមានស�ៈេំខាន់រែើម្បីរ ្្វើកា�កត់េម្្ាល់ថាមានកុមា�ងយ�ងរបគារះមួយចំនួន�េ់រៅក្ពុង 

សោរ�ៀនរនារះរ្ញមួយឆំ្្ ថែលបរងកើតបានជាេំណួ�ថារតើសោរ�ៀនទំាងរនារះគួ�ជាកម្មវត្ថពុននកា�ចុរះ 

បតរួត្ិនិត្យ ថែ�ឬរេ។

 
ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្តាយបសង្កើត 

 រោងតាមវិធានជាផលែចូវកា� កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល គួ�រ ្្វើរ�ើងជាបរណ្្ារះអាេន្183 បុ៉ថន្ជាង 

១ភាគ៣ ននអ្កផ្ល់ចរមលែើយរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះអរះអាងថា កុមា�ភាគរបចើនថែល�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា 

�បេ់្ួករគបានស្្ក់រៅជា “អចិនសន្យ៍”។  កា�បបាបេ័យទាក់េងជាមួយបគរួស� េបមាប់កុមា��េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល 

និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ មានលកខេណៈមិនែូចគ្្ារេ។ កុមា�ភាគរបចើនបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែរឹងថា  

្ួករគកបម ឬ មិនថែលបានជួបបគរួស��បេ់្ួករគ៖ ែូចជាកា�រៅរលងផ្រះ�បេ់្ួករគ ឬ មានអ្កមករលង្ួករគ 

១ែង ឬ ២ែង ក្ពុង១ឆំ្្។ កា�មិនេូវបានទាក់េងរៅបគរួស� បតរូវបានកុមា�្ន្យល់ថា មណ្ឌលរៅឆ្្យ្ីផ្រះ 

រហើយសច់ញាតិគ្្ានបបាក់េបមាប់រ ្្វើែំរណើ�។  

្ីមុនបគរួស��បេ់េញពុបំានមករលងេញពុ ំ បុ៉ថន្ឥ�ចូវ្ួករគឈប់មករហើយ។ មណ្ឌលអនុញ្្តឲ្យេញពុរំៅរលងបគរួស� [បុ៉ថន្] រេត្េញពុរំៅ 
ឆ្្យណាេ់ រហើយកា�រ ្្វើែំរណើ�មានតនមលែនែលែ។ ែូរច្រះរហើយបានជា្ួកគាត់ឈប់មករលងេញពុ។ំ184  

េញពុមិំនបានជួបម្្ាយេញពុ ំរហើយេញពុក៏ំមិនបានជួបឪ្ុក�បេ់េញពុថំែ�។ ម្្ាយេញពុ�ំេ់រៅបបរេេនែ ឪ្ុកេញពុក៏ំរៅបបរេេនែរែើម្បី�កកា�ង�
រ ្្វើថែ�។ រ្លេលែរះរយើងនិោយគ្្ាតាមេូ�េ័្្។185  

េញពុមិំនែរឹងថារតើឪ្ុកម្្ាយ�បេ់េញពុេុំេេុកខេោ្៉ងណារនារះរេ - រៅេីរនរះេញពុមិំនមានែំណរឹង្ី្ួកគាត់រេ។ េញពុមិំនបានជួប្ួកគាត់
ញរឹកញាប់រនារះរេ ្ីរបោរះ... ្ួកគាត់បានផ្្េ់ប្ចូ�កថនលែង�េ់រៅ។186  

 រៅក្ពុងក�ណីសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅមួយ កា�ទាក់េងជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត អាបេ័យរលើ 

េីកថនលែង្ួកគាត់�េ់រៅ និង មូលរហតុននកា�ស្្ក់រៅក្ពុងសោ។ ចំរោរះអ្កថែលមានបគរួស��េ់រៅជិតកា� 

បបាបេ័យទាក់េងរ ្្វើរ�ើងរ�ៀងរាល់ថេ និងរៅរ្លឈប់ េបមាកវិេ្េមកាល។ ចំរោរះអ្ក�េ់រៅឆ្្យ 

កា�បបាបេ័យទាក់េងរ ្្វើរ�ើង ៣ែងក្ពុង១ឆំ្្ និងរៅរ្ល ឈប់េបមាកវិេ្េមកាល រោយមានផ្ល់មរ្្យាបាយ 

រ ្្វើែំរណើ�រោយឥតគិតនែលែ (ក្ពុងក�ណីេលែរះ មានកា�បគប់បគងបគប់បគាន់)។ មានថតរក្មងបេីម្្ាក់បុ៉រណាណរ្ះថែលមិនបាន 

ទាក់េងរៅបគរួស�បរងកើត�បេ់នាងទាល់ថតរសរះ រហើយមូលរហតុថែលនាងមិនអាច រៅរលងបគរួស��បេ់នាង 

បានគឺរោយស�ថតកា�ប រ្ួយបា�ម្ភគួ� ឱ្យកត់េម្្ាល់ទាក់េងនរឹងកិច្ចកា�ោ�កុមា�។ មានរហតុផលតិចតួចថា 

រហតុអ្វបីានជាកុមា�ស្្ក់រៅសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅរនរះ មិនអាច�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ 

ថែលរៅជិតសោ រោយ្ួករគអាចរៅរ�ៀនរៅសោរាល់នែ្ ថត្ិតណាេ់ កា�េុកោក់ជាមួយបគរួស�្ម៌ 

183 អនបុករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា� (នែ្េី ៨ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៥)។
184 េម្្ាេផ្្ល់ជាមួយកុមារា (១៦) មណ្ឌលថែទាំ រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
185 សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅបគីេ្សេនា រេត្ប្រះេីហនុ នែ្េី ១៧ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។
186 ជួបជាមួយកុមា�រៅសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
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ថបបរនរះ បតរូវកា�នូវកា�ផ្គត់ផ្គង់ែវិកា។ បច្ចពុប្បន្ ែូនជីថែលរមើលថែទំា ឬបរបងៀនកុមា�រៅក្ពុងសោមិនេេួល 

បានបបាក់កនបមរ�ើយ ែូរច្រះកា�ចំណាយរផ្្តរលើថតមហចូបអាហា� និងេរមលែៀកបំោក់បុ៉រណាណរ្ះ។ រយើងមិន 

ច្បាេ់រេថារតើសោរ�ៀនមានមូលនិ្ិបគប់បគាន់ ថែ�ឬរេនារ្លបច្ចពុប្បន្រនរះ ឬនរឹងមានមូលនិ្ិបបកបរោយ 

និ�ន្�ភា្រៅរ្លអនាគត រែើម្បីចំណាយរលើកា� ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ចំរោរះរក្មងបេី ឬោ្៉ងណា។

 ការសធ្ើេមាហរណកម្មកុមារ  

 រទារះបីជាកុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលមានេំនាក់េំនងតិចតួចជាមួយឪ្ុកម្្ាយ និងបគរួស�បរងកើត�បេ់្ួក 

រគក៏រោយ ក៏មណ្ឌលភាគរបចើនបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែរឹងថាមានកា�វាយតនមលែជារេៀងទាត់ (ោ្៉ងរហាចណាេ់ 

រ�ៀងរាល់ ៣-៦ថេម្ង) រៅរលើកុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា�បេ់្ួករគ រោយស្្ប័ន ខាងរបរៅរែើម្បី្ ចិា�ណា 

អំ្ីលេ្ធភា្ននកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មរៅក្ពុងបគរួស��បេ់កុមា�។ មានរហតុផលគួ�ឲ្យេង្េ័យថាលេ្ធផល 

រនរះអាចេេួល�ងប៉រះោល់រោយកា�រាយកាណ៍លំរអៀង រោយរហតុថា វាមានភា្មិនេីុេង្្ក់គ្្ាជាមួយ 

លេ្ធផលថែលបាន�ករ�ើញទាក់េងនរឹងភា្រេៀងទាត់ននកា�ចុរះបតរួត្ិនិត្យ។187 របើរទារះជាែូរច្រះក្ី 

លេ្ធផលទំាងរនរះ អាចបង្្ញឲ្យរ�ើញ្ីកង្វល់កាន់ថតរបចើនរ�ើង ក្ពុងចំរណាម អ្កបគប់បគងមណ្ឌលថែល

្ួករគគួ�ថតកំណត់អាេិភា្ និងជបមុញកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�ចូលរៅក្ពុងេបមង់ននកា�ថែទំាតាម 

បគរួស�។ �ួមជាមួយលេ្ធផលរផ្េងរេៀត លេ្ធផលរនរះបង្្ញ ឲ្យរ�ើញ្ីកា�រកើនរ�ើងនូវកា�ផ្្េ់ប្ចូ��បត់ 

វប្ប្ម៌រៅក្ពុងវិេ័យថែទំាជំនួេ ថែលងករចញ្ីកា�េុកោក់ កុមា�ក្ពុងមណ្ឌល។

 ែូចបានកត់េម្្ាល់ខាងរែើម េិន្ន័យថបបគុណភា្បង្្ញថា មានកា�េិតេំរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� 

រៅតាមមណ្ឌលនានាគួ�ឱ្យកត់េម្្ាល់ក្ពុង�យៈរ្ល ១ឆំ្្កនលែងមករនរះ រោយមាន�បាយកា�ណ៍ អំ្ីកា� 

កាត់បន្ថយគួ�ឱ្យកត់េម្្ាល់នូវចំនួនកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំាតាមមណ្ឌល និងកា�បិេមណ្ឌល។ អ្កោក់្័ន្ធ

េំខាន់ម្្ាក់បានរ�ៀបរាប់អំ្ីែំរណើ�កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មថា៖

វាមិនថមនជាកា�ងយបេួលរនារះរេ។ តាម�យៈកា�របបើបបាេ់កម្មវិ្ីផ្សា�ភ្្ាប់េំនាក់េំនងបគរួស�រ�ើងវិញ មានន័យថារយើងកំ្ុង 
្្យាោម្បងរឹងចំណងបគរួស� មុនរ្លេុកោក់កុមា�។ កុមា�បតរូវបញ្ជចូនរៅផ្រះរែើម្បីរៅរលងផ្រះជាមុន រែើម្បីរ ្្វើកា�បតរួត្ិនិត្យ 
ផ្ល់បបរឹក្សា កា�ចុរះេួ�េុេេុកខេមិនឲ្យែរឹងមុន និង កា�បតរួត្ិនិត្យ ក្ពុងអំ�ពុងរ្លេុកោក់ែំបូងរែើម្បីប្៉ាន់បបមាណអំ្ីេំនាក់េំនង 
និងលកខេេណ្ឌ។

ចំរោរះក�ណីនីមួយៗ រៅរ្លថែលអ្កេរបមចរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� រតើមានកា�ប្៉ាន់បបមាណបគរួស�មុនរ ្្វើរេចកី្េរបមច
ចិត្ ថែ�ឬរេ?

បាេ! រយើងបានជួបជាមួយបគរួស�។ ជាែំបូង រយើងបាន្ន្យល់ែល់កុមា� និងបុគ្គលិករៅក្ពុងមណ្ឌល និង ជបមាបបគរួស�អំ្ីអ្វ ី
ថែលរយើងរបគាងរ ្្វើ �ួមទំាងរ្លរវោកំណត់។

រតើរ្លរវោកំណត់�បេ់អ្កេបមាប់កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� មាន�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? 

រយើងមានរ្លរវោកំណត់េបមាប់រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណបគរួស� និង កា�្ិនិត្យតាមោន�យៈរ្ល ៣ឆំ្្។ រៅឆំ្្ែំបូង រយើងចុរះ 
បតរួត្ិនិត្យបបចំាេប្្ាហ៍ ឬ្ី�េប្្ាហ៍ម្ង។ រៅក្ពុងឆំ្្េី ២ រយើងចុរះ្ិនិត្យរ�ៀងរាល់ថេ។ រៅក្ពុងឆំ្្េី ៣ បបចំាថេ រហើយឆំ្្េី ៤ 
តាមោនបន្។188

187 មណ្ឌលបបថហលជារាប់បញ្ចចូលកា�ចុរះ្ិនិត្យរមើលក្ពុងរគាលបំណងរផ្េងរោយស្្ប័នខាងរបរៅ រហតុែូរច្រះរហើយរេើបចំនួនកា�ចុរះបតរួត្ិនិត្យមានកា�រកើនរ�ើង។
188 េម្្ាេអ្កផ្ល់ចរមលែើយេំខាន់ ថែលផ្ល់រេវាេមាហ�ណកម្ម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
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 របើរទារះបីជាកា�េិតេំបបរឹងថបបងទំាងរនរះ គួ�ថតេេួលបានរលើកេរឹកចិត្ោ្៉ងណាក៏រោយ បុ៉ថន្វាមាន 

មូលរហតុថែលរ ្្វើឱ្យប រ្ួយបា�ម្ភថា រៅក្ពុងក�ណីេលែរះ កា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មបតរូវបានជបមុញរោយបញ្្េ្វរះ 

ែវិកា ជាជាងកា�គិតគូែល់ឧត្មបបរោជន៍កុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា។ រៅរ្លរ�ៀបរាប់អំ្ីែំរណើ�កា� 

រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម អ្កផ្ល់រេវា ែូចបានែកបេង់ខាងរលើ បានកត់ េម្្ាល់ថា៖ “រយើងរ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា� 
្ីរបោរះរយើងអេ់មូលនិ្ិរៅក្ពុងកម្មវិ្ី�បេ់រយើង”។189 អ្កផ្ល់រេវាម្្ាក់រេៀតបាន្ន្យល់អំ្ីកា�លំបាក

ក្ពុងកា�រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រៅេល់ចំនួន ១៣នាក់ រៅក្ពុងមណ្ឌល�បេ់្ួករគ បន្្ាប់្ីអេ់មូលនិ្ិថា៖ 

រយើងរៅមានកុមា�ជាង ១៣នាក់រេៀត ក្ពុងរនារះមានរក្មងបេីអាយុ ១៦ឆំ្្ម្្ាក់ មិនអាចបត�ប់រៅវិញបានរោយស�តំបន់ថែល
បគរួស�នាង�េ់រៅវាគួ�ឲ្យញរញើត របោរះវារោ�រ្ញរោយរបគឿងរញៀន និង រ្េ្យាចា�្យ... រក្មងបេីម្្ាក់រេៀត ម្្ាយ�បេ់នាង�េ់រៅ 
ថក្ប�រនរះ។ គាត់ជាបគរូបរបងៀន ថតគាត់បានរ�ៀបកា�ម្ងរេៀត រហើយបី្�បេ់គាត់�ំរោភបំោនផលែចូវរភេរលើកុមា�។ រយើងបានយកកុមា�ម្្ាក់ 
រនារះមក�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល បុ៉ថន្ឥ�ចូវរនរះរយើងមិនទាន់បាន�កកថនលែងឲ្យនាងស្្ក់រៅបានរៅរ�ើយរេ។ រក្មងបេីរនារះបែិរេ្ 
មិនប្មបត�ប់រៅផ្រះវិញ បុ៉ថន្នាងបានយល់ប្មឲ្យរផ្�នាងរៅអង្គកា�រផ្េង។190

 ការបណ្តះបណា្តាល

 អ្កថែលបានេម្្ាេទំាងអេ់េបមាប់កា�េិក្សារនរះ រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាកុមា� និងសោរ�ៀន      

ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ បានបញ្្ក់ថា ្ កួរគបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល និង កា�ផ្ល់បបរឹក្សាអំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា� 

និង ភាគរបចើន្ួករគបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល្ីអាជ្្ា្��ោ្្ភិបាល របចើនជាងអ្កថែទំារៅក្ពុងេបមង់ 

ននកា�ថែទំាែនេរេៀត ៖ ជិតោក់កណ្្ាល (៤៣%) ននបុគ្គលិកមណ្ឌល និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែង ស្្ក់រៅ 

បាននិោយថា ្ កួរគបានេេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាល្ី បកេួង េ.អ.យ។191 បុគ្គលិកថែទំារៅក្ពុងមណ្ឌល 

និង សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ បានផ្ល់្ិន្ពុថផ្ក គុណភា្នន

កា�បណ្តរះបណ្្ាល�បេ់្ួករគ េ្េ់ជាងជាងអ្កថែទំារៅក្ពុងេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាជំនួេ៖ ៧៩% 

ននបុគ្គលិកថែទំា�បេ់មណ្ឌល/អរន្វាេិកោ្្ន បានផ្ល់្ិន្ពុ “៥” រលើ “៥” រោយថ�ក ជាេូរៅ អ្កថែទំាផ្ល់ 

្ិន្ពុបតរឹម ៣ ឬរបចើនជាងរនរះ។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ បុគ្គលិកេលែរះកត់េម្្ាល់ថា របើរទារះបីជាមានកា�បណ្តរះបណ្្ាល 

រ្ញរលញអំ្ីេិែ្ឋភា្ជាក់ថេ្ងននកា�ថែទំាកុមា� (ឧ. កា�រ ្្វើអនាម័យ និង ោងេម្្ាត) ក៏រោយ ក៏្ួករគ 

រៅថតបតរូវកា�បណ្តរះបណ្្ាលបថន្ថមរេៀតអំ្ីជំនាញផ្ល់បបរឹក្សា និងជំនាញេំនាក់េំនងជាមួយកុមា�។ ចំណុច 

រនរះមានស�ៈេំខាន់រោយរហតុថាកុមា�ជារបចើនរៅក្ពុងមណ្ឌល និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ  

មានរេចកី្បតរូវកា�ថផ្កផលែចូវចិត្េ្មពុគស្្ញ។

 ការចំណាយ និងការ្្ល់មូលនិធិ 

 មណ្ឌលថែទំាកុមា� និង សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ ្ិតជាមានតបមរូវកា�្នធានរបចើនរោយស�

កា�ថែទំាបបរភេរនរះជាេូរៅបតរូវចំណាយរបចើន រហើយមិនេូវមាននិ�ន្�ភា្ែូចកា�ថែទំាជំនួេបបរភេែនេ

រេៀតរេ។ អ្កោក់្័ន្ធម្្ាក់បាននិោយថា មណ្ឌល�បេ់គាត់បតរូវចំណាយ ៤០.០០០ែុោ្្ ក្ពុង១បតីមាេ 

189 េម្្ាេអ្កផ្ល់ចរមលែើយេំខាន់ ថែលផ្ល់រេវាេមាហ�ណកម្ម រេត្រេៀមរាប នែ្េី ១៩ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។
190 េម្្ាេអ្កថែទាំ រាជធានីភ្ំរ្ញ ថេវិច្ិកា ឆំ្្ ២០១៦
191 Chi square, p<0.01



109

192 បានជួបជាមួយកុមា�រៅឯសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី ១ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
193 កា�្ិភាក្សាជាបកុមជាមួយកុមា�រៅមណ្ឌល រេត្កណា្្ល នែ្េី ១១ ថេតុោ ឆ្្ំ ២០១៦។

ថែលភាគរបចើនបតរូវចំណាយរលើបបាក់ថេបុគ្គលិក និងចំណីអាហា�េបមាប់កុមា�។ រគបាននិោយថា ចំរោរះ

បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចបបកបរោយគុណវុឌ្ឍិកា�ង�ម្្ាក់ បតរូវផ្ល់របៀវត្េ�៍ជូនគាត់ចរន្្ារះ្ី ៣០០-៦០០ែុោ្្អារម�ិក 

ក្ពុងមួយថេ។

 មណ្ឌលថែទំាកុមា�រេ្ើ�ទំាងអេ់ េេួលមូលនិ្ិ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល និងអង្គកា�សេនាប�រេេ 

និង មិនមានអ្កថែទំារៅក្ពុងមណ្ឌលណាម្្ាក់ រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះរាយកា�ណ៍ថា្ួករគបានេេួលមូលនិ្ិ្ី 

�ោ្ភិ្បាលរនារះរេ។ អ្កោក់្័ន្ធជារបចើនបានកត់េមា្ល្ថ់ា កា�េេួលបានមូលនិ្ិកាន់ថតមានកា� 

្ិបាកខំ្្ាងរ�ើងៗរៅក្ពុងបុ៉ន្្ានឆំ្្កនលែងមករនរះ រោយស�ម្្ាេ់ជំនួយអន្�ជាតិកំ្ុងចាប់រផ្ើមែកជំនួយ។ 

រនរះគឺជាកា�េលែពុរះបញំ្្ងមួយថផ្ករៅរលើវិបតិ្ជនរភៀេេលែលួនរៅេីុ�ើ និងរៅបបរេេជំុវិញ និងេលែរះរេៀតរោយស� 

មានកា�រកើនរ�ើងនូវកា�ចង់បានគបមរូថែទំាតាមបគរួស� និងេហគមន៍។

 
 បទពិសសាធន៍របេ់កុមារ 

 េិន្ន័យអំ្ីបេ្ិរស្ន៍�បេ់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលមានលកខេណៈចបមុរះ។ កុមា�មួយចំនួនបាននិោយ 

ថា្ួករគ “េប្បាយ�ើករាយ” និង “�េ់រៅបេួល” រហើយបានកត់េម្្ាល់ថាជីវិត “កាន់ថតមានផេុកភា្” 

ឬ “មិនេូវតរឹងថតង” ែូចរៅផ្រះ។ កុមា�បាននិោយថា្ួករគេប្បាយចិត្រោយមានឱកាេេេួលបានកា� 

អប់�ំ និងនិោយថា្ួករគេប្បាយរោយមានមិត្ភកិ្រៅជំុវិញ។ ្ កួរគក៏បង្្ញនូវកា�រ្ញចិត្ចំរោរះ�បេ់ 

េម្្ា�ៈរផ្េងរេៀត ថែល្ួករគមានរៅក្ពុងមណ្ឌលផងថែ� របើរ្ៀបរៅនរឹងជីវិត�បេ់្ួករគរៅឯផ្រះ។

រៅផ្រះមិនមាន�បេ់�ប�របបើបបាេ់េំរនើប ឬមានេួនែូចរៅេីរនរះរេ។ រៅេីរនរះរយើងគឺជាកេិក� រយើងមានវាលថបេ និង�េ់រៅ 
ជាបគរួស�មួយ។192

េីកថនលែងរនរះផ្ល់កា�អប់�ំ កថនលែងស្្ក់រៅ កា�ស្្គមន៍ និងចំរណរះែរឹង រែើម្បីថកលំអ និងផ្្េ់ប្ចូ�អាកប្បកិ�ិោ�បេ់រយើង។ 
រយើងមានអាហា� និង កា�បេឡាញ់។193

 វាបង្្ញោ្៉ងច្បាេ់តាម�យៈកា�ចុរះែល់មណ្ឌលថា កុមា�រៅេីរនារះ�េ់រៅក្ពុងស្្នភា្េម្្ា�ៈែ៏មាន 

ផេុកភា្ជាងកុមា��េ់រៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេបបរភេែនេរេៀត។ រៅបគប់មណ្ឌលទំាងអេ់ថែល រយើងបាន 

ចុរះរៅែល់ កុមា�មានេម្្ា�ៈងូតេរឹក មានបន្ប់េរឹក មានបង្គន់ ថែលមានែំរណើ�កា� មានកថនលែងរគង 

មានបន្ប់រលង និង មានកថនលែងេបមាប់ហាត់បបាណ។ កថនលែងថែទំាកុមា�ចំនួនោក់កណ្្ាល មានេម្្ា�ៈ 

ថែទំាេុេភា្ និង េម្្ា�ៈរវជ្ជសសេ្បឋម។ តាម្ិត លកខេេណ្ឌវិនិច័្យថែលមានរៅក្ពុងបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់ 

មណ្ឌលថែទំា និងសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ មាន្ិន្ពុេ្េ់ជាងបបរភេននកា�ថែទំារផ្េងរេៀត រនរះរបើ 

និោយអំ្ីគុណភា្ននកថនលែងថែទំា េុវត្ថភិា្ និង អនាម័យ។
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 រទារះបីជាកថនលែងថែទំាមានផេុេភា្លអែក៏រោយ មិនថមនកុមា�បគប់�ូបេុេ្ធេរឹងថតរាយកា�ណ៍ថា ្ កួរគ 

េប្បាយចិត្រោយបានស្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌល និងអរន្វាេិកោ្្នរនារះរេ។ កុមា�បាននិោយអំ្ីកា�នរឹកឪ្ុក 

ម្្ាយ�បេ់្ួករគ រហើយរទារះបីជា្ួករគបានចំណាយរ្លរៅជាមួយមិត្ភកិ្ក៏រោយ ក៏រ្លេលែរះ្ួករគ 

និោយថាមណ្ឌល និងសោរ�ៀនថែល្ួករគ�េ់រៅរនារះមានមនុេ្េរបចើនរ្កថែល “្ិបាក” និង 

“គួ�ឲ្យ្ុញបទាន់”។ កុមា�ជាម្្យមថែលរគងរៅក្ពុងបន្ប់ថតមួយរៅក្ពុងមណ្ឌល មានចំនួន ៩នាក់។ រៅក្ពុង 

អរន្វាេិកោ្្នមួយ ថែលរយើងបានចុរះរៅរមើល មានរក្មងបេីចំនួន២០នាក់ ស្្ក់រៅក្ពុងេយនោ្្នមួយ។ 

រក្មងបេីម្្ាក់រ�ៀបរាប់អំ្ីស្្នភា្�បេ់នាងែល់អ្កបសវបជាវរយើងថា៖

េញពុចំង់ចាករចញ។ េញពុំ្ ញុែប់។ េញពុបំានចំណាយរ្លជារបចើនរែើម្បីរ�ៀនេូបត និងរបាេេម្្ាត។ កា�អប់�ំមានស�ៈេំខាន់េបមាប់េញពុ ំ
រហើយរនរះគឺជាកថនលែងថតមួយគត់ថែលេញពុអំាចេេួលបានកា�អប់�ំ។ វាជាកា�េប្បាយ�ើករាយក្ពុងកា�ថចក�ំថលកបន្ប់ជាមួយគ្្ា 
ថតរ្លេលែរះវា�ំខានរោយស�កថនលែងរគង និងកថនលែងេិក្សារៅក្ពុងបន្ប់ថតមួយ។194

 កា��េ់រៅឆ្្យ្ីផ្រះ គឺជាមូលរហតុចម្បងថែលរ ្្វើឱ្យកុមា�រាយកា�ណ៍ថា្ួករគមិនេប្បាយចិត្រៅក្ពុង 

មណ្ឌល និង អរន្វាេិកោ្្ន។ កុមា�េលែរះកត់េម្្ាល់ថា រទារះបីជា្ួករគេេួលបានបបរោជន៍ ថផ្កេម្្ា�ៈរៅក្ពុង 

មណ្ឌលក៏រោយ បុ៉ថន្ជីវិត�បេ់្ួករគរៅឯផ្រះ “េប្បាយជាង” រោយស�្ួករគអាចរៅជួបជំុបគរួស�៖ “េញពុមំាន 
អា�ម្មណ៍របកៀមបកំរោយមិនបានរ�ើញម្្ាយ�បេ់េញពុ”ំ “រ្លេលែរះេញពុនំរឹកបគរួស��បេ់េញពុ។ំ េញពុចំង់ជួយ្ួកគាត់  
្ីរបោរះ្ួកគាត់កាន់ថតចាេ់ណាេ់រៅរហើយ”។

194 បានជួបកុមា�រៅឯសោរ�ៀនផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ រាជធានីភ្ំរ្ញ នែ្េី១ ថេ្្ចូ ឆ្្ំ ២០១៦។ 
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រេចក្ីេន្ិោ្្ន និងអនុសេន៍ 

៩
 ក្ពុងឆំ្្ ២០០៦ �ោ្្ភិបាលបានកំណត់នូវបញ្្បបឈមមួយចំនួនថែលអាចប៉រះោល់កា�អនុវត្ឯកស� 

រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� (េូមអានេំ្័�េី ២០ ខាងរលើ)។ រគាលនរោបាយរនរះ

បតរូវបានផ្េ ្្វផ្សាយអេ់�យៈរ្ល ១០ឆំ្្មករហើយ រោយក្ពុង�យៈរ្លរនរះរយើងរ�ើញមានវឌ្ឍនភា្ 

រោយមានកា�ថកេបមរួលច្បាប់ និង កម្មវិ្ី�ួមទំាងកា�ផ្្េ់ប្ចូ�នូវវប្ប្ម៌ននកា�អនុវត្មួយចំនួន។ របើរទារះជា 

ែូរច្រះកី្ ក៏រៅមានបញ្្បបឈមជារបចើន រោយស�មានចំនួនកុមា�របចើនរ្កេ្ថតិរៅក្ពុងបប្័ន្ធថែទំា និង 

មានកុមា�ជារបចើនរេៀតថែលបន្ស្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌល។

 រលើេ្ីរនរះ មានបញ្្បបឈមមួយចំនួនបថន្ថមរេៀតថែលប៉រះោល់ែល់កា�បំថបកកុមា�្ីបគរួស�  កា�ផ្ល់ 

កា�ថែទំាជំនួេ និង ចំនួនកុមា�ចូលរៅក្ពុងបប្័ន្ធថែទំា។ កា�បបឈមេី ១ គឺកង្វរះ “េំណាញ់េុវត្ថភិា្”ថផ្ក 

ហិ�ញ្ញវត្ថព្ុ �ីោ្្ភិបាល េបមាប់ឪ្ុកម្្ាយ ថែលមិនមានមរ្្យាបាយបគប់បគាន់ក្ពុងកា�ឧបត្ថម្ភគំាបេកូន។ 

�ែ្ឋមិនបានផ្ល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ ឬ បបាក់ឧបត្ថម្ភែល់ឪ្ុកម្្ាយ និង អ្កថែទំាជាសច់ញាតិរ�ើយ េូម្បីថតក្ពុង

ក�ណីថែលបគរួស�មានថតឪ្ុក ឬ មានថតម្្ាយក៏រោយ ថែលរ ្្វើឲ្យកុមា� បបឈមរៅនរឹងកា�បំថបក្ីបគរួស� 

រោយស�ថតភា្បកីបក។ េី ២ គឺកង្វរះរេវាគំាបេបគរួស�រៅក្ពុងេហគមន៍ រែើម្បីបង្្�កា�បំថបកកុមា� 

្ីបគរួស� និង េី ៣ កា�ចំណាយោក់្័ន្ធនរឹងកា�អប់�ំ�បេ់កុមា�។ កា�បបឈមបថន្ថមរេៀតថែលបានរលើករ�ើង 

រៅក្ពុងឯកស�រគាលនរោបាយេី្្ីកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា� គឺកា�អនុវត្ច្បាប់ និងបេោ្្នគតិយុតិ្ 

ជា្�មានរៅមានកបមិតទាប ក្ពុងរនារះ�ួមមាន “បបកាេ” ថែលបានចូលជា្�មានចាប់តំាង្ីឯកស� 

រគាលនរោបាយរនរះបតរូវបានផ្េ្្វផ្សាយ ថែលបបកាេរនរះ បតរូវបាន�ចនារ�ើងរែើម្បីធានាកា�អនុវត្ 

រគាលនរោបាយ។ គួ�កត់េម្្ាល់ថា មានថតបុគ្គលម្្ាក់បុ៉រណាណរ្ះ ថែលរយើងបានេម្្ាេេបមាប់កា� 

េិក្សារនរះ បាននិោយរោងែល់អំណាច�បេ់តុោកា� ឬ រេចកី្បតរូវកា�ឱ្យរបបើបបាេ់បញ្ញតិ្ច្បាប់រែើម្បី 

កា�ោ�កុមា� និងរែើម្បីធានាឲ្យមានកា�បរងកើតថផនកា�េុកោក់ កុមា�ជាអចិនសន្យ៍ែ៏េមបេប។

 មានបញ្្ែនេរផ្េងរេៀត ថែលគួ�ថត�ំរលចផងថែ�។ របើរទារះបីជាបណ្្ាញេូ�េ័្្ទាន់រហតុកា�ណ៍េី្្ី 

េុវត្ថភិា្កុមា� ផ្ល់នូវែំបូន្្ាន និង្័ត៌មានអំ្ីបញ្្កុមា�តាមេូ�េ័្្ និងអាចផ្ល់រេវារ្ងែល់ 

តាមមូលោ្្ន ក្ពុងក�ណីមួយចំនួនក៏រោយ ក៏បច្ចពុប្បន្រនរះមិនទាន់មានយន្កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនេិេ្ធិ 

�បេ់កុមា�ជាផលែចូវកា� ថែលអាចជួយរោរះបសយ ឬ រ ្្វើកា�រេី៊បអរងកតោក្យបណ្រឹង អំ្ីកា�ថែទំា ឬ កង្វរះកា� 

ថែទំាកុមា�រៅរ�ើយ។195 រលើេ្ីរនរះ កា�យល់ែរឹង�បេ់សធា�ណជនរៅមាន កបមិតទាប ចំរោរះបញ្្ 

កា�ោ�កុមា� កា�មាក់ងយកុមា�ថែល�ងកា��ំរោភបំោន បតរូវរគរបារះបង់រចាល ឬបតរូវបានយករចញ្ីបគរួស� 

�បេ់្ួករគ រោយស�រហតុផលកា�ោ�កុមា�។ ជាលេ្ធផល ចំណុចរនរះនំា ឱ្យមានកា�្ន្យល់ថា កុមា�េ្ថតិរៅ 

ក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ រោយស�ថតបគរួស��បេ់្ួករគ “បកីបក” រហើយស្្ប័ន�ោ្្ភិបាល និងអង្គកា�មិនថមន 

�ោ្្ភិបាល មាននិន្្ាកា�រមើល�ំលងមូលរហតុ្ិតបបាកែ ថែលបណ្្ាលឱ្យកុមា�ចូលមកេេួលកា�ថែទំា និង 

កា�ចាត់វិធានកា�េមបេបរែើម្បីរោរះបសយបញ្្ទំាងរនារះ។ 

195 ChildSafe បគប់បគងរោយនែគ ូ3PC។ រៅក្ពុងឆ្្ំ ២០១៦ រគបានេេួលកា�រៅចូលចំនួន ២២៧១ែង។ រៅក្ពុងបតីមាេេី១ ននឆ្្ំ ២០១៦ មានកា�រៅចូលេ�ុបចំនួន ៦៧៧ែង  
 និង មានកុមា�អាយុ ១២-១៨ឆ្្ំ រៅចូលចំនួន ២៥១ែង។     
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 បញ្្ឫេគល់ទំាងរនរះ បតរូវថតរ ្្វើកា�រោរះបសយជាបន្្ាន់បបេិនរបើរគចង់កាត់បន្ថយចំនួនកុមា�រៅក្ពុង 

កា�ថែទំាតាមមណ្ឌល និង កា�ថែទំាជំនួេតាមេហគមន៍បបកបរោយបបេិេ្ធភិា្ និង បបកបរោយអត្ថន័យ 

និង បងកលកខេណៈឱ្យកុមា�អាច�េ់រៅជាមួយបគរួស��បេ់្ួករគ ក្ពុងក�ណីថែលេរង្វើថបបរនរះគឺជាឧត្ម 

បបរោជន៍�បេ់កុមា�។

អនុសេន៍ 

 ជាេូរៅ បកេួង េ.អ.យ និង នែគូ�ោ្្ភិបាល�បេ់េលែលួន ចំាបាច់បតរូវ្បងរឹងេមត្ថភា្បគប់បគងក�ណី 

�បេ់េលែលួន និង កា�ផ្ល់រេវារៅតាមបេុក។ មានកា�ផ្ល់អនុសេន៍ថា បថន្ថម្ីរលើថផនកា�េកម្មភា្ជាតិ 

បច្ចពុប្បន្�បេ់បកេួងេបមាប់ថកលមអែកា�ថែទំាកុមា� បកេួង េ.អ.យ គួ�រ�ៀបចំថផនកា�យុេ្ធសសេ្េបមាប់

អភិវឌ្ឍ និងផ្ល់រេវាបគប់បគងក�ណីកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងបេុក ក្ពុង�យៈរ្ល ៥ឆំ្្ខាងមុេ។ យុេ្ធសសេ្រនរះ

គួ�បញ្ចចូលកា�រ�ៀបចំច្បាប់ និងកា�ថណនំាេបមាប់បគប់បគង និង រ�ៀបចំឱ្យមានលកខេណៈផលែចូវកា�នូវេបមង់ថែទំា 

ជំនួេរផ្េងៗគ្្ា រាប់បញ្ចចូលកា�កំណត់តួនាេី និង កា�េេួលេុេបតរូវ ប្មទំាងបេោ្្នននកា�ថែទំា កា�បគប់បគង 

កា�ធានាគុណភា្ និង កា�បតរួត្ិនិត្យគុណភា្ រេវាថែទំាតាមេហគមន៍។ កា�្ិចា�ណា មិនគួ�រផ្្តចំរោរះ 

ថតកា�អភិវឌ្ឍន៍រេវា�ោ្្ភិបាលបុ៉រណាណរ្ះរេ បុ៉ថន្ ក៏គួ�រផ្្តរលើតួនាេី�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ក្ពុងកា� 

េហកា�ផ្ល់រេវាទំាងរនារះរៅក្ពុងបេុក និង�ំុផងថែ�។ ធាតុផ្េំែ៏េំខាន់មួយននយុេ្ធសសេ្គឺបតរូវ្ិនិត្យ 

ថកេបមរួលរ�ើងវិញឲ្យបានលអែតិលអែន់រៅរលើជំ្ូកេី ៧ ននបបកាេេី្្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយថែទំា

ជំនួេ រែើម្បីធានានូវកា�រ ្្វើថផនកា�េុកោក់កុមា�ជាអចិនសន្យ៍បបកបរោយេុវត្ថភិា្ និងមានយន្កា�ែ្មីៗ  

េបមាប់ផ្ល់រេវាថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និងរេវាេ្មពុកូំនបបកបរោយបបេិេ្ធភិា្រៅក្ពុងបេុក។

 វាមានភា្ចំាបាច់ែ៏្ិតបបាកែ និង បន្្ាន់ ថែលបតរូវមានភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ចកាន់ថតរបចើនរៅថ្្ាក់បេុក។ 

បច្ចពុប្បន្ ចំនួនភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ចថែលផ្ល់រេវាកា�ោ�កុមា�មានចំនួនតិចខំ្្ាងណាេ់។ បណ្្ា�ែ្ឋថែលមាន 

កា�អភិវឌ្ឍន៍រៅអឺ�ុ៉ប មានអបតាភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ចម្្ាក់េបមាប់បបជាជនចរន្្ារះ្ី ៣០០-១៥០០នាក់។ រៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជា អបតាផលរ្ៀបរនរះមានចំនួន ១ េល់នរឹង ២៧.០០០នាក់។196  អបតាផលរ្ៀបរនរះមានកបមិត 

េ្េ់ជាងរគបំផុតរៅក្ពុងតំបន់ ៖ បបរេេឥណ្ឌឌូរនេីុ និង មីោ្៉ន់ម្៉ា មានកបមិតផលរ្ៀបេ្េ់ជាង។ 

រទារះែូរច្រះកី្ បបរេេមានបបាក់ចំណូលម្្យមចំនួន២ គឺបបរេេអាសហ្វកិខាងត្បចូង និង បបរេេយូហ្្ាន់ោ 

មានអបតាផលរ្ៀបបបថហល ១ រលើ ៦០០០ ថែលរនរះជាអបតាមួយថែល�ោ្្ភិបាលកម្ពុជាគួ�បបរឹងថបបង្ន 

ឱ្យែល់កបមិតរនរះ។ ក្ពុង�យៈរ្លេលែ ីនិងម្្យម បកេួង េ.អ.យ បតរូវគិតគូ�អំ្ី�របៀបបរងកើននិងថកលមអែ 

េមត្ថភា្្នធានមនុេ្េ និង ហិ�ញ្ញវត្ថពុ។ បបាកែណាេ់ រគនរឹងបតរូវចំណាយរ្លរវោបុ៉ន្្ានឆំ្្រែើម្បី 

បណ្តរះបណ្្ាលភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ចែ្មីៗ  និង រែើម្បីឱ្យ្ួករគអភិវឌ្ឍជំនាញ និង បេ្ិរស្ន៍ចំាបាច់នានា។ 

របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រគមិនច្បាេ់ថាបប្័ន្ធរនរះអាច�ង់ចំាបាន ឬោ្៉ងណារ�ើយ។

 រគបានផ្ល់អនុសេន៍ថាគប្បី្ិចា�ណារបជើេរ�ើេ និងបណ្តរះបណ្្ាលភ្្ាក់ង�េង្គមកិច្ចោក់កណ្្ាល 

វិជ្្ាជីវៈរៅក្ពុង�យៈរ្លេលែ ីរែើម្បីជួយរ ្្វើកា�ង�ជាមួយបុគ្គលិកេង្គមកិច្ច�បេ់មនី្� េ.អ.យ និង គ.ក.ន.ក 

រៅថ្្ាក់បេុក និង រែើម្បីរបបើបបាេ់្នធានែ៏គួ�ឱ្យកត់េម្្ាល់�បេ់អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល េំរៅផ្ល់រេវា 

គំាបេបគរួស� និងរេវាថែទំាជំនួេ។ គំ�ូននកា�បគប់បគងក�ណី�ួមគ្្ា�វាង�ោ្្ភិបាល/អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

 ថែលបានរ�ៀបចំរៅក្ពុងបបរេេមីោ្៉ន់ម្៉ា អាចរបបើបបាេ់ជាគំ�ូែ៏មាន ស�ៈបបរោជន៍េបមាប់�ោ្្ភិបាលកម្ពុជា។

196 The State of the Social Service Workforce, Global Social Service Workforce Alliance, 2015 អាច�កបានតាមរគហេំ្័�៖ www.cpcnnetwork.org. រៅក្ពុងបបរេេេ៊ុយថអែ  
 ផលរ្ៀបគឺបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចម្្ាក់េបមាប់បបជា្ល�ែ្ឋ ៣០០នាក់។ រៅក្ពុងចបកភ្អង់រគលែេបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចម្្ាក់េបមាប់បបជា្ល�ែ្ឋ ៦០០នាក់។ រៅក្ពុងបបរេេអី៊តាលី បុគ្គលិក 
 េង្គមកិច្ចមា្្ក់េបមាប់បបជា្ល�ែ្ឋ  ១៦០០នាក់។ រៅក្ពុងបបរេេយូហា្្ន់ោ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ចមា្្ក់េបមាប់បបជា្ល�ែ្ឋ ៦៥០០នាក់ និងរៅក្ពុងបបរេេអាសហ្វិកខាងត្បចូង បុគ្គលិក 
 េង្គមកិច្ចមា្្ក់េបមាប់បបជា្ល�ែ្ឋ ៦០៩៦នាក់។      
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ការដែទាំសោយ 
សាច់ញាតិ

 កា�ថែទំារោយេច់ាញាតិ គឺជាកា�អនុវត្ជាបបន្ណី និងជាេូរៅរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជាេបមាប់កុមា� 

ថែលបតរូវកា�កា�ថែទំាជំនួេមូលរហតុជារបចើនរផ្េងៗ។ កា�ថែទំារោយសច់ញាតិមានអត្ថបបរោជន៍មួយ 

ចំនួន៖ កុមា�រៅថតេ្ថតិរៅក្ពុងបគរួស�រែើម�បេ់្ួករគ ្ួករគរៅ�ក្សាេំនាក់េំនង និងបណ្្ាញសច់ញាតិ 

រហើយ្ួករគបតរូវបានថែទំា រោយមនុេ្េរ្ញវ័យ ថែលភាគរបចើនជាមនុេ្េថែល្ួករគបានបរងកើតេំនាក់េំនង 

ជាមួយ�ួចរហើយ។

 ជាញរឹកញាប់ កា�ថែទំារោយសច់ញាតិអាចរ ្្វើរៅបាន ថតមិនបតរូវបានរគរបបើឲ្យអេ់ លេ្ធភា្រៅរ�ើយ 

ថែលភាគរបចើនរោយស�េមាជិកបគរួស�គ្្ានេមត្ថភា្ក្ពុងកា�គំាបេថផ្កហិ�ញ្ញវត្ថពុែល់កុមា�។ រនរះគឺជា 

បញ្្ថែលភាគរបចើនរកើតរ�ើងរៅរ្លជីែូនជីតា និងជា្ិរេេគឺជីែូនរទាល ថែលជាញរឹកញាប់្ំុមាន 

បបភ្បបាក់ចំណូលជាក់ោក់ និង ្ រឹងថផអែកថតរលើកា�ជួយគំាបេ្ីកូនៗ�បេ់គាត់បុ៉រណាណរ្ះ។ ក្ពុងក�ណីទំាងរនរះ 

កា�ថែទំារោយសច់ញាតិអាចជាជរបមើេែ៏លអែ បបេិនរបើមានកា�ផ្ល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ និង មានកា�បគបែណ្ប់ 

រលើនែលែចំណាយអប់�ំ។

 ក�ណីេិក្សាអំ្ីកា�ថែទំារោយសច់ញាតិជារបចើន ថែលបានបញ្ចចូលរៅក្ពុងកា� បសវបជាវរនរះ បង្្ញ

ថាកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ្ិតជាមានបបេិេ្ធភិា្ ថែលមានលេ្ធផលវិជ្ជមានេបមាប់កុមា�។  របើរទារះជា 

ែូរច្រះកី្ រៅក្ពុងក�ណីេិក្សាែនេរេៀត ក៏មានកា�រាយកា�ណ៍ថាកុមា�បាន�ងកា��ំរោភបំោន កា�មិនរអើរ ើ្ 

និង រកងបបវ័ញ្ចផងថែ�។ ែូរច្រះ កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន មានស�ៈេំខាន់ខំ្្ាងណាេ់។  

 អ្កេេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ ថែលរយើងបានេម្្ាេ 

េបមាប់�បាយកា�ណ៍រនរះ បានរផ្្តជាចម្បងថារតើេមាជិកបគរួស�មាន “េន្ៈ” ក្ពុងកា�យកកុមា� រៅចិញ្ចរឹម 

ថែ�ឬរេ។ បបេិនរបើមានន�ណាម្្ាក់រៅក្ពុងបគរួស�មានេន្ៈយកកុមា�រៅចិញ្ចរឹម ភាគរបចើនរនរះ ហាក់បីែូចជា 

កត្្ាថែលរ ្្វើកា�េរបមចចិត្េបមាប់កា�េុកោក់កុមា� រោយមានកា�ប្៉ាន់បបមាណបថន្ថម រេៀតបនិ្ចបន្លួច 

បុ៉រណាណរ្ះ។ រៅរ្លថែលកុមា�បតរូវបានរគេុកោក់ជាមួយបគរួស�សច់ញាតិ�ួចរហើយ អ្កថែទំាជាសច់ញាតិ 

�ថមងថតងជួបកា�លំបាកក្ពុងកា�បំរ្ញកា�ចំណាយ និងរេចកី្បតរូវកា�ថែទំា�បេ់កុមា�។

•	 រៅរ្លថែលកុមា�បតរូវបានេុកោក់ជាមួយសច់ញាតិ រោយមន្ី� េ.អ.យ គកនក ឬអង្គកា�  

 មិនថមន�ោ្្ភិបាល រគគួ�រ ្្វើកា�ប្៉ាន់បបមាណរៅរលើសច់ញាតិជាអ្កថែទំារនារះ រែើម្បីឲ្យែរឹងថា  

 រតើ្ួករគអាចបំរ្ញរេចក្ីបតរូវកា��បេ់កុមា�បាន ឬោ៉្ងណា។

•	 កា�េុកោក់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ រោយមនី្� េ.អ.យ គកនក ឬ អង្គកា�មិនថមន 

 �ោ្្ភិបាល គួ�បតរូវបានកត់បតាជាផលែចូវកា�រោយមន្ី� េ.អ.យ។

•	 បកេួង និង មនី្� េ.អ.យ គួ�រ ្្វើកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើកា�ផ្ល់មូលនិ្ិែល់កា�ថែទំារោយ          

 សច់ញាតិ រែើម្បីកំណត់ថារតើកា�ថែទាំថបបរនរះ អាចេេួលបានកា�គាំបេរោយែវិកា រោយ 

 �របៀបណា ក្ពុងក�ណីចំាបាច់ និង យន្កា�ថែលអាចរ�ៀបចំឱ្យមាន (រោយបកុមបបរឹក្សា�ុ)ំ រែើម្បី 

 ធានាថាកុមា�ថែលបតរូវបានេុកោក់ឱ្យ�េ់រៅរបកាមកា�ថែទារំោយសច់ញាតិ នរឹងមិនបតរូវបាន 

 តបមរូវឲ្យបង់បបាក់ជូនបគរូបរបងៀន រៅរ្លថែលកុមា�ចូល រ�ៀនរៅសោ�ែ្ឋ។

•	 មន្ី� េ.អ.យ គប្បី្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើកបមិតននកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន និង កា�ជួយគាំបេ  

 �បេ់េលែលួននារ្លបច្ចពុប្បន្ េបមាប់អ្កថែទាំជាសច់ញាតិ។

អនុសាេន៍
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ការដែទាំសោយ 
ឪពុកម្ាតាយធម៌

 ្ំុមានកម្មវិ្ីថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលបគប់បគងរោយ�ោ្្ភិបាលរ�ើយ រោយបច្ចពុប្បន្អ្កថែទ្ំា 

ជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ បតរូវបានរបជើេរ�ើេ គំាបេ និងបគប់បគងរោយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល។ វិ្ីសសេ្េុេៗគ្្ា 

ថែលអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលរបបើបបាេ់រែើម្បីរ ្្វើកា�របជើេរ�ើេ បណ្តរះបណ្្ាលេេួលស្្ល់ និង បតរួត្ិនិត្យរៅ 

រលើអ្កថែទំាថែលជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ មានន័យថា បច្ចពុប្បន្រនរះ រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ្ ុមំានរេវាថែទំារោយ 

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថ្្ាក់ជាតិមួយថែលមានកា�ឯកភា្គ្្ារនារះរេ។ រលើេ្ីរនរះរាល់កា�ចំណាយរលើអ្កថែទ្ំាជា 

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌បច្ចពុប្បន្ បតរូវបានផ្ល់រោយអង្គកា� មិនថមន �ោ្្ភិបាល។ បបេិនរបើអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល 

ផ្ល់រេវាថែទំាមួយជួបវិបតិ្ែវិកា រហើយអ្កថែទ្ំា ជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌មិនេេួលបានរបៀវត្េ�៍ រនារះកុមា�ថែល្ួករគ 

រមើលថែទំាទំាងរនារះ េំនងមិនអាចមាន ផ្រះស្្ក់រៅ។ បប្័ន្ធថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ថែល រ្ឹងថផអែកទំាងបេុង 

ឬជាេំខាន់រលើកា�ផ្ល់ មូលនិ្ិ�បេ់អង្គកា� មិនមាននិ�ន្�ភា្�យៈរ្លថវងរ�ើយ ឬក្ពុង�យៈរ្លេលែក៏ីថាបាន។ 

រេវាថែទំារោយ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌មួយថែលមាននិ�ន្�ភា្ តបមរូវឲ្យ�ោ្្ភិបាលជាអ្កេេួលយក និងផ្ល់ 

ែវិកាគំាបេ។

 លកខេណៈ និង គុណភា្ននរេវាថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រៅក្ពុងកា�េិក្សារនរះ មានភា្េុេគ្្ាគួ�ឱ្យ 

កត់េម្្ាល់ រោយវាអាបេ័យរលើកា�រប្ជ្្ាចិត្ ្នធាន ជំនាញ និងបេ្ិរស្ន៍ �បេ់អ្កថែទ្ំាជា 

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌។

 មានកា�កត់េម្្ាល់ថា អ្កថែទ្ំាជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ភាគរបចើនេេួលេុេបតរូវចំរោរះកូន្ម៌មួយចំនួន្ំ 

ក្ពុងរ្លថតមួយ បថន្ថម្ីរលើកា�រមើលថែទំាកូនបរងកើត�បេ់េលែលួន រោយរ្លេលែរះបគរួស�្ម៌រមើល ថែទំាកូន្ម៌ 

និងកូនបរងកើត�បេ់េលែលួន�ហូតែល់ ៩នាក់ ក្ពុងរ្លថតមួយ។ បបកា�រនរះ្ិតជា នំាឱ្យប៉រះោល់ែល់េមត្ថភា្ 

�បេ់្ួករគក្ពុងកា�ផ្ល់រ្លរវោ និង កា�យកចិត្េុកោក់បគប់បគាន់ែល់កូន្ម៌ រហើយវាក៏អាចោក់េមាព្្  

ោ្៉ងខំ្្ាងរៅរលើអ្កថែទ្ំាជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌មួយចំនួនផងថែ�។

 បច្ចពុប្បន្្ំុមានកា�ថបងថចក�វាងឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលផ្ល់កា�ថែទំា�យៈរ្លេលែ ីនិង�យៈរ្លថវងរនារះរេ 

រហើយអ្កថែទ្ំាជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ មិនបានចូល�ួមរ្ញរលញ រៅក្ពុងកា�រ ្្វើ ថផនកា�េុកោក់កុមា�ជាអចិនសន្យ៍ 

ឬរ ្្វើថផនកា� េបមាប់អ្វថីែលនរឹងរកើតរ�ើងរៅរ្ល កុមា�្ន ចូលអាយុ ១៨ឆំ្្រ�ើយ។ កុមា�េលែរះថែលេ្ថតិ 

របកាមកា�ថែទំា�បេ់ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលបាន េម្្ាេរៅ ក្ពុងកា�េិក្សារនរះ ច្បាេ់ជាបតរូវកា�ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ 

�យៈរ្លថវង៖ ្ កួរគរៅរក្មង ្ កួរគបានមក�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ជារបចើនឆំ្្ រហើយ្ួករគេំនងមិនអាច 

វិលបត�ប់រៅ�េ់រៅជាមួយឪ្ុកម្្ាយបរងកើត ឬ បគរួស��បេ់្ួករគវិញបាន រោយស�ស្្នភា្បគរួស�។ 

កា�េិក្សារនរះបាន�ករ�ើញថា មានឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ថែលចង់ចិញ្ចរឹមកុមា�តូចៗជាអចិនសន្យ៍បបេិនរបើបតរូវកា� 

ឱ្យមានកា�ថែទំាថបបរនរះ េបមាប់កុមា�។ក្ពុងក�ណីរនរះ មនី្� េ.អ.យ គួ�្ិចា�ណាថារតើកា�យកជាកូនចិញ្ចរឹម 

ក្ពុងបេុកគឺ ជាឧត្ម បបរោជន៍�បេ់កុមា�ថែ�ឬរេ។ បបេិនរបើគ្្ានកា�ប្៉ាន់បបមាណរោយបបុងបបយ័ត្្ី 

កុមា� និងអ្កថែទំាជាឪ្ុកម្្ាយ្ម៌រនារះរេកុមា�អាចបតរូវបានរគប្ចូ�្ីកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌មួយ 

រៅឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ មួយរេៀត។ រក្មងបេីម្្ាក់រៅក្ពុង�បាយកា�ណ៍រនរះបតរូវបានរគរ ្្វើកា�ផ្្េ់ប្ចូ�ចំនួន ៧ែង 

ក្ពុង�យៈរ្ល ៣ឆំ្្ែំបូង។
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•	 �ោ្្ភិបាលគួ�្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើបបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយថែទាំជំនួេ 

 ចំរោរះកុមា� ទាក់េងនរឹងកា�រ ្្វើថផនកា�េុកោក់កុមា�ជាអចិនសន្យ៍ ក្ពុងរគាលបំណងផ្ល់រេវា 

 ថែទារំោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ និងរេវាេ្មពុកំូនក្ពុងបបរេេរៅថា្្ក់បេកុ ក្ពុងលកខេណៈជាថផ្កមួយ 

 ននរេវាកា�ោ�កុមា�។ បកេួង េ.អ.យ អាចរ្្វើកា�ង�ជាមួយអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល  

 រែើម្បីផ្ល់រេវារៅថា្្ក់បេុក ប៉ថុន្�ែ្ឋគួ�េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�ធានាឲ្យមានរេវាថែទាំរោយ 

 ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និង រេវាេ្មពុកូំនក្ពុងបបរេេរៅតាមបេុកនីមួយៗ និងមានកា�អនុវត្បេបតាម 

 បេោ្្នអប្បប�មា។

•	 មិនគួ�េុកោក់កូន្ម៌រលើេ ៣នាក់ រៅក្ពុងបគរួស�មួយរ�ើយ រលើកថលងថតកុមា�ថែលបតរូវជា        

 បងបអែចូនបរងកើតនរឹងគ្្ា ថែលក្ពុងក�ណីរនរះ ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌គួ�បតរូវបានអនុញ្្តឲ្យេេួលយកកុមា� 

 ថែលជាបងបអែចូនបរងកើតទាំងអេ់។

•	 គួ�្បងរឹងែំរណើ�កា�វាយតនមលែ ជា្ិរេេ ទាក់េងនរឹងភា្េមបេប�បេ់ឪ្ុកមា្្យ្ម៌។

•	 បតរូវ្បងរឹងកា�បន្បតរួត្ិនិត្យតាមោន និងកា�គាំបេជាបបចាំ (កា�ង�ក�ណី)។

អនុសាេន៍

ការដែទាតំម 
វត្អារាម

 វត្អារាម ផ្ល់កា�ថែទំាែល់បកុមកុមា�េុេៗគ្្ាថែលមានបបវតិ្ និងរេចកី្បតរូវកា�រផ្េងគ្្ា។ របើរទារះបីជា 

កុមា�េលែរះចូលរៅស្្ក់រៅក្ពុងវត្រែើម្បីថតរ�ៀនប្រះ្ម៌ក៏រោយ បុ៉ថន្កុមា�ែនេរេៀតបតរូវកា�កា�ថែទំា និង 

កិច្ចកា�ោ�។ បច្ចពុប្បន្កា�ថែទំាតាមវត្អារាមផ្ល់ែល់កុមា�នូវរេចកី្បតរូវកា�មូលោ្្ន ែូចជា អាហា� និង 

ជបមក និង ផ្ល់កា�គំាបេកុមា�ក្ពុងកា�អប់�ំថែមរេៀត។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រគាលបំណងចម្បងននវត្គឺជាេី 

កថនលែងេក្្ា�ៈេបមាប់សេនា មិនថមនជាអ្កផ្ល់កា�ថែទំាកុមា�រ�ើយ។ ប្រះេង្ឃអង្គេលែរះបានេេួលកា� 

បណ្តរះបណ្្ាលអំ្ីកិច្ចកា�ោ�កុមា� បុ៉ថន្ភា�កិច្ចថផ្កសេនា�បេ់ប្រះអង្គមិនអនុញ្្តឲ្យប្រះអង្គក្្ាយជា

អ្កថែទំាកុមា�រ្ញរម្៉ាងរ�ើយ។ 

 បច្ចពុប្បន្ លកខេេណ្ឌរៅក្ពុងវត្មិនេូវលអែរនារះរេ និង មិនបេបតាមបបកាេេី្្ីបេោ្្នអប្បប�មាេី្្ីកា� 

ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍រ�ើយ។ រលើេ្ីរនរះ កា�ផ្ល់អាហា�ែល់កុមា� រ្ឹងថផអែកោ្៉ងខំ្្ាង 

រលើកា�ប�ិច្្ាគ្ីេប្បពុ�េជន និង មិន�ថមងមានអាហា�បគប់បគាន់េបមាប់កុមា�បគប់�ូបរ�ើយ។

 មានកា�េ្វរះខាតក្ពុងកា�ឃំ្្ារមើល និង កា�រ ្្វើថផនកា�េបមាប់កុមា�។ វត្អារាមមិនបានតាមោនកុមា�ថែល 

បានចាករចញ្ីវត្ និង មិនច្បាេ់អំ្ីអ្វថីែលរកើតរ�ើងចំរោរះកុមា�រ�ើយបន្្ាប់្ិកុមា�ចាករចញ្ីវត្។

•	 បកេួង្ម្មកា� និង សេនា គួ�រ�ៀបចំរគាលនរោយេ្ី្ីកា�េេួលកុមា�ឱ្យចូលស្្ក់រៅក្ពុង 

 វត្អារាម។

•	 បកេួង្ម្មកា� និង សេនា គ�ួរ ្្វើកា�បតរួត្ិនិត្យរ�ើងវិញ រែើម្បីកំណត់អំ្ីកបមិតវិសលភា្ 

 ថែលវត្ផ្ល់កា�ថែទាំកុមា�បានអនុវត្បេបតាមបបកាេេ្ី្ីបេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំ 

 ជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ និង គួ�រ�ៀបចំថផនកា�េកម្មភា្រែើម្បឱ្ីយមានកា�ផ្េ្ប្់ចូ�ជា 

 បន្បនា្្ប់រែើម្បីបំរ្ញតាមបេោ្្នថែទាំកុមា�ឲ្យបានរ្ញរលញ រោយបញ្ចចូលបញ្ញត្ិេ្ី្ី  

 “ប�ិោកាេថែទាំថែលផ្ល់កា�យកចិត្េុកោក់ និង គាំបេ”។
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•	 វត្អារាមគប្បីតបមរូវឱ្យជូនែំណរឹងរៅមន្ី� េ.អ.យ អំ្ីកា�េេួលយកកុមា�ឱ្យចូលស្្ក់រៅ  

 ក្ពុងក�ណីថែលបញ្្កិច្ចកា�ោ�កុមា� គឺជារហតុផលមួយថផ្ក ឬ ទំាងបេុងននកា�េេួលកុមា�ឱ្យ 

 ស្្ក់រៅ ក្ពុងរនារះ�ួមមានែូចជាកា�ថែលឪ្ុក ឬ ម្្ាយកុមា�រ ្្វើចំណាកបេុក ស្្ប់ រ�ៀបកា�ជាែ្មី  

 និងបែិរេ្មិនរមើលថែទំាកុមា� ឬ េបមង់ណាមួយននកា��ំរោភបំោន កា�មិនរអើរ ើ្អំរ ើ្ហិង្សា  

 ឬអំរ្ើរកងបបវ័ញ្ចរលើកុមា�។ 

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា �ួមជាមួយ បកេួង េ.អ.យ គួ�្ិចា�ណាផ្ល់ជូន197 អ្កេេួលេុេបតរូវ 

 រ្ញរមា៉្ងមា្្ក់េបមាប់រ្្វើកា�បតរួត្ិនិត្យរលើកា�ថែទាំកុមា� ក្ពុងក�ណីថែលវត្មួយមានកុមា� 

 របចើនជាង១០នាក់�េ់រៅ។

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា គួ�រ�ៀបចំឲ្យមានរគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�គំ�ូមួយេបមាប់  

 វត្អារាម។

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា គួ�រ�ៀបចំបប្័ន្ធបបមូលេិន្ន័យមួយអំ្ីកុមា�ទាំងអេ់ថែល  

 �េ់រៅក្ពុងវត្អារាម។

•	 បកេួង្ម្មកា� និងសេនា និង បកេួង េ.អ.យ គួ�រ�ៀបចំ្ិ្ីស�កា�ង��ួមគា្្មួយេ្ី្ីកា� 

 េេួលេុេបតរូវចំរោរះកុមា�ស្្ករ់ៅក្ពុងវត្អារាម។

197  រនរះអាចជាប្រះេង្ឃ។ កា�ង�មិនចាំបាច់បតរូវមានន័យថាបតរូវផ្លរ់បៀវត្េ�៍រនារះរេ ប៉ុថន្មានន័យថាបុគ្គលរនារះមានតួនាេីរ្្វើកា�ថែទាំកុមា�រ្ញរមា៉្ង។      

្្ះសា្តាកស់ៅជាបកុម

 ែូចេបមង់រផ្េងរេៀតននកា�ថែទំាជំនួេថែ� ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមមានេបមង់ និងលកខេណៈេុេៗគ្្ា។ 
ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមេលែរះេ្ថតិរៅក្ពុងេហគមន៍ រហើយកុមា�មានេំនាក់េំនងេកម្មរៅក្ពុងជីវិត�េ់រៅជា 
លកខេណៈេហគមន័ ចំថណកផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមេលែរះរផ្េងរេៀតមានលកខេណៈជាស្្ប័នថែលបិេជិត។ 
ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមេលែរះបេរែៀងរៅនរឹងមណ្ឌលខ្្ាតតូច រហើយផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមរផ្េងរេៀតបេរែៀង រៅនរឹង 
ផ្រះចិញ្ចរឹមកូន្ម៌។

 ភាគរបចើនផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមថែលរយើងបានចុរះជួប មានបេោ្្នេ្េ់ មានបុគ្គលិកបគប់បគាន់ និងមាន 
ែំរណើ�កា�លអែ។ េន្រឹមរនារះ មានេំនួ�រចាេេួ�ថែលទាក់េងនរឹងបញ្្និ�ន្�ភា្�បេ់វា អាបេ័យរោយស� 
ផ្រះស្្ក់រៅទំាងរនរះេេួលមូលនិ្ិ្ីអង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល ថែលអាចនរឹងជួបបបេរះវិបតិ្ែវិការៅ 
រ្លណាមួយ។ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ក៏ជាេបមង់ថែទំាជំនួេថែលបតរូវចំណាយរបចើនផងថែ� របើរបបៀបរ្ៀបរៅ 
នរឹងកា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ និងកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ និង មានរគាលបំណងផ្ល់ “កា�ថែទំា 
បរណ្្ារះអាេន្” បុ៉រណាណរ្ះ។

 ជានិច្ចកាល រគ�ថមងថតងមានតបមរូវកា�នូវេបមង់រផ្េងៗននកា�ថែទំាតាមមណ្ឌលេបមាប់ កុមា�ថែលមាន 
វ័យរបចើន ថែលមិនអាចចុរះេបមុងកា��េ់រៅក្ពុងបគរួស�្ម៌បាន និង ថែលគ្្ានសច់ញាតិថែទំា បុ៉ថន្ោ្៉ងណាកី្ 
របើនិោយអំ្ីលំោប់លំរោយ រគគួ�របជើេរ�ើេយកផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមតូចៗ បបរេើ�ជាងកា� របជើេរ�ើេយក 
មណ្ឌលបេង់បទាយ្ំ។ ោ្៉ងណាមិុញ វាមានរបគារះថ្្ាក់បតង់ថាផ្រះស្្ក់ រៅជាបកុមេលែរះនរឹងបន្ បបតិបតិ្ែូចជា 
មណ្ឌលថែទំាកុមា� រោយកុមា��េ់រៅក្ពុងរនារះមានេំនាក់េំនងបនិ្ច បន្លួចបុ៉រណាណរ្ះជាមួយេហគមន៍។ 
បញ្្រនរះអាចរោរះបសយបាន តាម�យៈកា�ធានាថាកុមា� បតរូវបានអនុញ្្តឱ្យចូលស្្ក់រៅ ក្ពុងផ្រះស្្ក់រៅ 
ជាបកុម លុរះបតាថតបានេលែងកាត់កា�វាយតនមលែរ្ញរលញ និង ចំរោរះថតក្ពុងក�ណីថែលកា�េេួលកុមា�ឱ្យចូល 
ស្្ក់រៅ មានភា្ចំាបាច់រែើម្បីបំរ្ញរេចកី្បតរូវកា� �បេ់កុមា� និង ធានាថាកុមា�មានថផនកា�ថែទំាមួយ 
រៅរ្លថែលបតរូវបានេេួលឱ្យស្្ក់រៅ ថែលថផនកា�រនារះរោរះបសយបាននូវបញ្្កា�ថែទំា�បេ់្ួករគ
រៅរ្លអនាគត។
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198    ថេកញ្្ ឆ្្ំ ២០១៦។      

•	 បកេួង េ.អ.យ គួ�រ ្្វើកា�្ិនិត្យរ�ើងវិញរលើកា�ចំណាយនារ្លបច្ចពុប្បន្ កា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទាន  

 និង េបមង់ថែលចំណាយតិចបំផុតេបមាប់ផ្គត់ផ្គង់ែល់ផរ្ះស្្ក់រៅជាបកុម។

•	 បកេួង េ.អ.យ គួ�ធានាថាបេុកនីមួយៗមានផ្រះស្្ក់រៅជាបកុមក្ពុងចំនួនបគប់បគាន់ រែើម្បីផ្ល់ 

 កា�ថែទំាែល់កុមា�ថែលបតរូវកា�កា�ថែទំាតាមផ្រះថបបរនរះ និង ថែលមិនអាច�េ់រៅរបកាមកា�ថែទំា 

 រោយសច់ញាតិ ឬឪ្ុកមា្្យ្ម៌។

•	 គប្បី្ិនិត្យ និង ថកេបមរួលនិយមន័យននផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម រៅក្ពុងបេោ្ន្អប្បប�មាេ្ី្ កីា� 

 ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រែើម្បីឲ្យបេបរៅនរឹងរគាលកា�ណ៍ថណនាំេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ�បេ់ 

 អង្គកា�េហបបជាជាតិ។

អនុសាេន៍

អសនវ្ាេិកោ្តាន

 រោងតាមថផនកា�េកម្មភា្ជាតិរែើម្បីថកលមអែកា�ថែទំាកុមា� ក្ពុងរគាលរៅបញ្ជចូនកុមា�ចំនួន ៣០% 

រោយេុវត្ថភិា្ ្ មីណ្ឌលរៅបគរួស��បេ់្ួករគវិញ បតរឹមឆំ្្ ២០១៨198  មណ្ឌលថែទំាកុមា�កំ្ុងចាប់រផ្ើម 

រ ្្វើេមាហ�ណកម្មកុមា�រៅបគរួស��បេ់្ួករគវិញ។ របើរទារះជាែូរច្រះកី្ រគបតរូវអនុវត្រគាលនរោបាយ 

េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�តាមេហគមន៍ ទាក់េងនរឹងកា�ង�បតរួត ្ិនិត្យឱ្យបានទាំងបេុង  

រែើម្បីធានាថា្ុំមានកា�េេួលយកកុមា�បថន្ថមរេៀតឱ្យចូលស្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌលរលើកថលងថតក្ពុង 

ក�ណីចំាបាច់បំផុត។

 អរន្វាេិកោ្្នមានតួនាេីមួយរៅក្ពុងបប្័ន្ធអប់�ំ ក៏បុ៉ថន្កា�េិក្សាបានបង្ញ្ថា មូលរហតុ ននកា� 

េុកោក់កុមា�េលែរះរៅក្ពុងសោរ�ៀនរនរះ មានេំនាក់េំនងរោយផ្្ល់រៅនរឹងបញ្្កា�ោ�កុមា�រៅ 

ក្ពុងបគរួស�។បបេិនរបើកុមា�បតរូវបានេុកោក់រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ និងលកខេណៈជាេបមង់ននកា�ថែទាំ 

ជំនួេ ជា្ិរេេេបមាប់កុមា�្ំៗ ែូរច្រះ រាល់នីតិវិ្ីទាំងអេ់ថែលមានថចងរៅក្ពុងច្បាប់បច្ចពុប្បន្ 

គប្បីយកមកអនុវត្។

•	 គប្បីតបមរូវឲ្យអរន្វាេិកោ្្នផ្ល់្័ត៌មានែល់មនី្� េ.អ.យ អំ្ីចំនួនកុមា�ស្្ក់រៅេីរនារះ។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា និង បកេួង េ.អ.យ គួ�រ�ៀបចំបេោ្្នអប្បប�មាននកា�ថែទំា 

 េបមាប់កុមា�ថែលស្្ក់រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា គួ�រ�ៀបចំរគាលនរោបាយកា�ោ�កុមា�គំ�ូមួយ េបមាប់អរន្វាេិកោ្្ន 

 រោយេំរៅទំាងរគាលនរោបាយោក់្័ន្ធនរឹងកិច្ចកា�ោ�កុមា�រៅក្ពុងសោរ�ៀន និង កា�បញ្ជចូន 

 ក�ណីថែលមានកា�ប រ្ួយបា�ម្ភទាក់េងនរឹងកិច្ចកា�ោ�កុមា�្ីបគរួស�។

•	 បកេួងអប់�ំ យុវជន និងកីឡា និង បកេួង េ.អ.យ គួ�រ�ៀបចំ្ិ្ីស�កា�ង��ួមគ្្ាមួយេី្្ីកា�េេួល 

 េុេបតរូវគំាបេែល់កុមា�ស្្ក់រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន។

•	 បកេួង េ.អ.យ គួ�េេួលេុេបតរូវចំរោរះកា�្ិនិត្យតាមោន និងកា�ចុរះរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ចរលើកា� 

 ថែទំាកុមា�រៅក្ពុងអរន្វាេិកោ្្ន។

អនុសាេន៍
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ឯកស�រោង

១០
ចតាបាប់ និងសោលនសោបាយពាក់ព័ន្ធនរឹងបទោ្តានអន្រជាតិ 

�ោ្្ភិបាលននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� ឆ្្ំ ២០០៦

�ោ្្ភិបាលននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា បេោ្្នអប្បប�មាេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ ឆ្្ំ ២០០៨

�ោ្្ភិបាលននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា បបកាេេ្ី្ីនីតិវិ្ីអនុវត្រគាលនរោបាយេ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេ 

ចំរោរះកុមា� ឆ្្ំ ២០១១

�ោ្្ភិបាលននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា អនុបករឹត្យេ្ី្ីកា�បគប់បគងមណ្ឌលថែទាំកុមា� ឆ្្ំ ២០១៥

រេចក្ីេរបមចរលេ ៦៤/១៤២ ២០១០ ននមហាេន្ិបាតអង្គកា�េហបបជាជាតិ រគាលកា�ណ៍ថណនាំ

េ្ី្ីកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�

បបភពឯកសារបដនថែម
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តរាងទតី ១៖ ការដែទាំសោយសាច់ញាតិ

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ  
មូលសហតុរេ់សៅក្នុ
ងការដែទាំជំនួេ   

ែំសណើរការ 
ទុកោក់កុមារ

ការោំបទសបកាយ 
ទុកោក់កុមារ

កុមារធា្តាប់រេ់សៅ 
ក្នុងការដែទាតំម 

មណ្ឌល ពតីមុន

ដែទាំសោយ 
សាច់ញាតិ
សខត្កណា្តាល 

ថែទារំោយ
ជីែូន ជីតា  

ឪ្ុកមា្្យរ ្្វើ         
ចំណាកបេុក  

របរៅផលែចូវកា�បតរូវបាន
េរបមចរៅក្ពុង
បគរួស� 

មាន! ផ្រះកសង
រោយអង្គកា�មិនថមន 
�ោ្្ភិបាល និង
មានកា�ផ្ល់នូវ
ថ្្ាក់បំប៉ន កង់  

មិនធ្្ាប់

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្កណា្តាល

ឪ្ុកមាផ្ល់កា�
ថែទាែំល់កុមា�
ថែលបានរ្្វើ            
េមាហ�ណកម្ម  

ម្្ាយរ ្្វើចំណាកបេុក
ជែីូនស្្ប់  

របរៅផលែចូវកា�បតរូវបាន
េរបមចរៅក្ពុងបគរួស�

មានចំណីអាហា� ធ្្ាប់ថតបតរូវបានរ ្្វើ 
េមាហ�ណកម្ម 
រៅ�េ់រៅជាមួយ
ជីែូនមុនកា�េុកោក់
កុមា� រៅ�េ់រៅ
ជាមួយឪ្ុកមា្្យ

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្បពះេតីហនុ      

ជែីូនជីតាផ្ល់
កា�ថែទាំ 

មា្្យបតរូវថេ្េរភលែើងេក់
ឪ្ុករញៀនរបគឿង
បេវឹង និងថា្្ំរញៀន
ភា្បកីបកកា�
មិនរអើរ្ើ

របរៅផលែចូវកា�
បតរូវបានេរបមច
រៅក្ពុងបគរួស�

មាន! មាន�ែយន្
ែរឹករៅសោរ�ៀន
មានផ្ល់អាហា�  

ធ្្ាប់! កុមា� ២នាក់
�េ់រៅក្ពុងមណ្ឌល
ថែទាថំតបតរូវបានរ្្វើ
េមាហ�ណកម្មចូល
រៅក្ពុងបគរួស�អ្ក
ែ នេមុនរ្្វើកា�េុក
ោក់ជាមួយជែីូន
ជីតា  

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្សេៀមរាប

មីង និងជែីូនផ្ល់
កា�ថែទាំ 

កុមា� ២នាក់បតរូវ 
របារះបង់រចាល និង
រ�ើេយកមកចិញ្ចរឹម
រោយ អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល។
កុមា�ម្្ាក់បតរូវបាន
វាយែំ និងមិនយក
ចិត្េុកោករ់ោយ
ម្្ាយចុងរបកាយ 
្ីឪ្ុករ�ៀបកា�
ម្ងរេៀត។  

កុមា� ២នាកប់តរូវបាន
បញ្ជចូនបន្រោយ  
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល។ មា្្ក់
បតរូវបានេុកោក់
របរៅផលែចូវកា�បនា្្ប់
្ីមីងបានរ ្្វើ
អន្រាគមន៍។  

មាន! អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
ផ្ល់អងក� ១៥  kg

ក្ពុង ១ថេតាម�យៈ
គកនក 

ធា្្ប់! កុមា� ២នាក់្ី
មុន�េ់រៅមណ្ឌល
ថែទាំបន្្ាប់្ីមា្្យ
បានេុក្ួករគ រៅ
ខាងមេុ  អង្គកា�មិន
ថមន�ោ្្ភិបាល 
រហើយរគចេលែលួន
បាតរ់ៅ។  

ឧបេម្័ន្ធ ១ ៖ េំណាកេបមាប់ការេិកតាសា 
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ  
មូលសហតុរេ់សៅក្នុ
ងការដែទាំជំនួេ   

ែំសណើរការ 
ទុកោក់កុមារ

ការោំបទសបកាយ 
ទុកោក់កុមារ

កុមារធា្តាប់រេ់សៅ 
ក្នុងការដែទាតំម 

មណ្ឌល ពតីមុន

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្សេៀមរាប

មីង និងរក្មងបេី
អាយុ ២១ឆ្្ំ
ផ្ល់កា�ថែទាំ  

ឪ្ុកមា្្យស្្ប់
រោយស�ជមឺ្រអែេ៍  

របរៅផលែចូវកា�បតរូវបាន
េរបមចរៅក្ពុង
បគរួស�

មិនមាន! មានថតកា�
គាបំេអាហា�បនា្្ន់
្ីអង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល បបេិន
របើចាំបាចរ់ក្មងបេី
អាយុ ២១ឆ្្ំគាបំេ
បអែចូនៗទាំង៣�បេ់
នាង។  

មិនធា្្ប់

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្បាត់ែំបង

មីង និង្ូ
ផ្ល់កា�ថែទាំ  

មា្្យស្្ប់រោយ
ជម្ឺ�របង ឪ្ុក
រ�ៀបកា�ម្ងរេៀត
មា្្យចុងវាយរ ្្វើ
បាបកុមា� 

ផលែចូវកា� ថតមិនមាន
កា�ប្៉ាន់បបមាណ
ជាមុន  

មាន! បបាក់ 
២០ែុោ្្ក្ពុង១ថេ
អងក� ៥០  kg រាល់ 
២ថេ ផលិតផល          
អនាម័យ 

ធ្្ាប់! រក្មងបបុេ�េ់
រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ     
�យៈរ្ល ៣ឆ្្ំមុនរ្្វើ            
េមាហ�ណកម្ម 

ដែទំាសោយញាតិ
សខត្បាត់ែំបង

ឪ្ុកម្្ាយផ្ល់កា�
ថែទាែំល់រក្មង
បេមីានផ្ពុក
រមររាគរអែេ៍ 

ម្្ាយស្្ប់រោយស� 
រមររាគរអែេ៍/
ជម្ឺរអែេ៍ ឪ្ុក
រ�ៀបកា�ម្ងរេៀត  

ផលែចូវកា�  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
រ្្វើកា�បា៉្នបបមាណ
មុនរ្លេុកោក់
កុមា�ចំនួន ២រលើក 
�ួមជាមួយ  គកនក 
និងមន្ី�េង្គមកិច្ច 

មានកា�ផ្លប់បាក់ 
៣៥ែុោ្្ក្ពុង១ថេ 
អងក� ៥០ kg រាល់
២ថេម្ង ផលិតផល
អនាម័យ កា�ែរឹក
ជញ្ជចូនរៅមន្ី�រ្េ្យ
(្្យាបាលរមររាគ
រអែេ៍រោយ
ឥតគិតនែលែ) 

រក្មងបេីធា្្ប់�េ់
រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទាំ
�យៈរ្ល៤ឆ្្ំមុន
រ្្វើេមាហ�ណកម្ម  

ដែទំាសោយញាតិ
រាជធានតីភ្ំសពញ 

ជែីូនជីតាផ្ល់
កា�ថែទាំ 

ឪ្ុកមា្្យេុកកូន
រចាលជាមួយជីែូន
ជីតារហើយរ ្្វើចំណាក
បេកុរៅ�កកា�ង�
រ្្វើ៖ វិលបត�ប់មក
វិញ ថត�េ់រៅតាមប្ំ
ថែននែ មិនរ្្វើេំនាក់
េំនង/មករលង/ផ្ល់
កា�គាបំេ ែល់កុមា� 
(របារះបង់រចាល) 

បុគ្គលិកមន្ី�េង្គម
កិច្ចចុរះ្ិនិត្យរមើល
មុនកា�េុកោក់
កុមា�ថតមិនបាន
រ្្វើកា�បា៉្ន់បបមាណ 

មិនមាន រក្មងបបុេធា្្ប់�េ់រៅ
ក្ពុងមណ្ឌលថត
មណ្ឌលអេ់លុយ
ែូរច្រះកុមា�ក៏បាន
រ្្វើេមាហ�ណកម្ម  
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តរាងទតី ២៖ ការដែទាំសោយឪពុកមា្តាយធម៌

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុរេ់សៅក្នុង 

ការដែទាំជំនួេ  
ែំសណើរការ 

ទុកោក់កុមារ 
ការោំបទសបកាយការ 

ទុកោក់កុមារ  

កុមារធ្ាតាប់រេ់សៅ 
ក្នុងការដែទាតំម 

មណ្ឌលពតីមុន  

កា�ថែទាំរោយ 
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្កណា្្ល  

កា�ថែទាំផ្ល់រោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌រក្មង
បបុេគឺជាកូន
្ម៌េី ១៥។  

បតរូវបានរបារះបង់
រចាល �េ់រៅតាម
ចរញ្ចើមែ្ល់ ជែីូន
បែិរេ្មិនរមើល
ថែទាំ 

ផលែចូវកា�   អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
េុកោក់កុមា�រៅ
បគរួស�្ម៌  

មានកា�ផ្ល់បបាក់ 
២៥ែុោ្្ក្ពុង១ថេ
េបមាប់កុមា�មា្្ក់
មានផ្ល់ថំ្្ាែុេរ ្្មញ
បចាេែុរះរ្្មញ 
សប៊ូរបាក រខាអាវ
មុង ភួយ រេ្ើយ
កថន្េង កា�ចំណាយ
ថែទាំេុេភា្    

ធា្្ប់េុកោក់
រៅក្ពុងកា�
ថែទារំោយ
បគរួស�្មថ៌ត
មណ្ឌលបតរូវបាន
បេិទា្្�រោយ
មន្ី�េង្គមកិច្ច    

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្កណា្្ល

មា្្យ្ម៌ផ្ល់កា�
ថែទាែំល់កូន្ម៌
៩នាក់  

កូន្ម៌ ៤នាក់បតរូវ
បានរបារះបងរ់ចាល
រោយមា្្យ បរងកើត   

របរៅផលែចូវកា� មា្្យ្ម៌
រ�ើេកុមា�រៅតាមផលែចូវ 
របកាយមកបាន
ទាក់េងរៅមន្ី�
េង្គមកិច្ច  

អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលផ្ល់
៧០០ែុោ្្រែើម្បី
សងេង់បន្ប់
រគងមួយ  

មិនមាន

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្ប្រះេីហនុ  

ឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ផ្ល់
កា�ថែទាំែល់កុមា�
អាយុ៨ឆ្្ំម្្ាក់  

កុមា�បតរូវបាន
របារះបង់រោយមា្្យ  

ោក់កណា្្លផលែចូវកា� 
បុគ្គលិក អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល  
រែើ�តួនាេីជាមា្្យ្ម៌
គកនក បតរូវបាន
 ជូនែំណរឹង 

បនា្្ប់្ ីកុមា�អាយុ
បាន ៦ឆ្្ំ មិនមាន
កា�គាបំេបថន្ថមផ្ល់
រោយអង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល

មិនមាន

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្ប្រះេីហនុ  

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ផ្ល់
កា�ថែទាំែល់កុមា�
អាយុ ៥ឆ្្ំមា្្ក ់

 កុមា�បតរូវបាន
របារះបងរ់ោយមា្្យ

របរៅផលែចូវកា�មា្្យ
បរងកើតជាែំបូងេុំឲ្យ
មា្្យ្ម៌រមើលកា�
ថែទាំកុមា�ជា
បរណា្្រះអាេន្   

៥០ែុោ្្ ១ថេ 
អងក�២០  20kg 
បតីេកំប៉ុង ២០-៣០
កំប៉ុង  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
ក៏ផ្ល់នូវកា�ចំណាយ
ថែទាេំុេភា្  

មិនមាន

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្រេៀមរាប

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ផ្ល់
កា�ថែទាំែល់កូន្ម៌
៣នាក់ជាបងបអែចូន
បរងកើត  

មា្្យស្្បរ់ោយជម្ឺ
រអែេ៍ ឪ្ុកក៏មាន
ផ្ពុករមររាគរអែេ៍
មិនអាចថែទាំកូន 

ោក់កណ្្ាលផលែចូវកា�
កូនបេីបរងកើត�បេ់
បគរួស�្ម៌រ្្វើកា�ជា
មួយ អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលរហើយរ�ៀប
ចំកា�េុកោក់  

អងក� ៣០ kg ១ថេ
បបាក់១១០ែុោ្្១ថេ
េបមាប់កុមា� ៣នាក់  
(រោងតាមឪ្ុកកា�
ចំណាយជាកថ់េង្គឺ 
៣០០ែុោ្្១ថេ 

មិនធ្្ាប់។ កុមា�
បានមករលង
មណ្ឌលថែទាំ
ថែលបគង់បគង
រោយ  អង្គកា�
មិនថមន
�ោ្្ភិបាល
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុរេ់សៅក្នុង 

ការដែទាំជំនួេ  
ែំសណើរការ 

ទុកោក់កុមារ 
ការោំបទសបកាយការ 

ទុកោក់កុមារ  

កុមារធ្ាតាប់រេ់សៅ 
ក្នុងការដែទាតំម 

មណ្ឌលពតីមុន  

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្រេៀមរាប

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌   
ផ្ល់កា�ថែទាំែល់
កុមា�បកិនអាយុ
៤ឆ្្ំមា្្ក់  

ឪ្ុកម្្ាយ បរងកើត
មិនរអើរ ើ្ជាមួយ
កុមា� រហើយ
រញៀនរបគឿងបេវឹង 

ផលែចូវកា� បបធានភូមិ
បញ្ជចូនក�ណរីៅ 
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល ថែល
បនា្្ប់មកេុកោក់
កុមា�រៅបគរួស�្ម៌
មួយចំនួន  

គាំបេេម្្ា�ៈមាន
េរឹកបបាក់១៥០ែុោ្្ 
១ថេ (មានេរឹក
រោរះរគា សប៊រូខា
េរឹករនាម)  

មិនធ្្ាប់។ 
កូន្ម៌ស្្ក់រៅ
េលែីរៅក្ពុង
មន្ី�រ្េ្យមុនបតរូវ
បានេុកោក់
ជាមួយបគរួស�្ម៌  

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្បាត់ែំបង

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ផ្ល់
កា�ថែទំាែល់រក្មងបេី
អាយុ ៥ឆ្្ំម្្ាក់  

កុមា�បតរូវរគរបារះបង់
រចាលរៅថក្ប�្ុង
េបមាមតាមផលែចូវ 

របរៅផលែចូវកា�ម្្ាយ្ម៌
រ�ើេកុមា�យកមក
ចិញ្ចរឹម។ របកាយមក
ជូនែំណរឹងរៅ    
អាជា្្្�រែើម្បីកុំឲ្យ
មានកា�រចាេបបកាន់
ថា”លួចរក្មង ”។

ឈប់េេួលកា�
គាំបេរហើយ។
ក្ពុង�យៈរ្ល ២ឆ្្ំ
កនលែរះ អង្គកា�មិនថមន 
�ោ្្ភិបាល បានផ្ល់
បបាក់ ៥០ែុោ្្១ថេ  

រេ

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្បាត់ែំបង

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
ផ្ល់កា�ថែទាំ
ែលរ់ក្មងបបុេ
អាយុ ១៤ឆ្្ំមា្្ក ់

កុមា�បតរូវរបារះបង់
រចាលរៅមុេ 
មណ្ឌលថែល
បគបប់គងរោយ 
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល 

ផលែចូវកា�  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល 
បានរ្្វើកា�បា៉្ន់
បបមាណមុនេុកោក់
កុមា�ចំនួន ៥ែង 
បបធាន�ំុបានចរុះ
ហត្ថរលេរលើេបមង់
រ ្្វើេមាហ�ណកម្ម  

រេ! អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលគាបំេ
បគរួស�បានកនលែរះ
ឆ្្ំបនា្្ប់្ីេុកោក់
រោយមានអងក�  
50 kg រាល់ ២ថេ 
និងបបាក់ ២០ែុោ្្ 
១ថេ  

កុមា�ធា្្ប�់េ់រៅ
ក្ពុងមណ្ឌល
បគប់បគងរោយ  
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល 
មុនេុកោក់  

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រេត្បាត់ែំបង

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
ផ្ល់កា�ថែទាំែល់
រក្មងបបុេជាបងបអែចូន
បរងកើត ៣នាក់។
“ផរ្ះស្្ក់រៅជាបកុម” 

មាន អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលចូល�ួម
រៅក្ពុងកា�េុកោក ់

កុមា�បតរូវបានជួញែូ� 
(រោយមា្្យបរងកើត)
រៅបបរេេនែរ្្វើជា
អ្កេំុទាន។ កុមា�
បតរូវបានបញ្ជចូន មក
មណ្ឌលេំចតរៅ
ប្ំថែននែ។ ឪ្ុក 
បរងកើតរបបើហិង្សា។   

ផលែចូវកា�  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
និងមន្ី�េង្គមកិច្ច
ចរុះបតរួត្ិនិត្យមុនកា�
េុកោក់  

មា្្យ្ម៌េេួលបាន
“បបាក់ថេ” ២៥ែុោ្្ 
១ថេ្ី  អង្គកា�មិន
ថមន�ោ្្ភិបាល។ 
 អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលឧបត្ថម្ភ
កុមា�មា្្ក់៤៥ែុោ្្ 
១ថេ និងផលិតផល
អនាម័យនិងកា�ថែទាំ
េុេភា្។ ម្្ាយ្ម៌
ជាម្្ាេ់កម្មេិេ្ធិរលើ
បេ្្យេម្បត្ិ   

កុមា�ធ្្ាប់�េ់រៅ
ក្ពុងមណ្ឌល  
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលមុន
កា�េុកោក់រៅ
បគរួស�្ម៌   
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុរេ់សៅក្នុង 

ការដែទាំជំនួេ  
ែំសណើរការ 

ទុកោក់កុមារ 
ការោំបទសបកាយការ 

ទុកោក់កុមារ  

កុមារធ្ាតាប់រេ់សៅ 
ក្នុងការដែទាំតម 

មណ្ឌលពតីមុន  

កា�ថែទាំរោយ
ឪ្ុកមា្្យ្ម៌
រៅរាជធានី
ភ្ំរ្ញ

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌ផ្ល់
កា�ថែទាំែល់
កូន្ម៌ចំនួន ៦នាក់  

កុមា�មា្្ក់មានមា្្យ
មានផ្ពុករមររាគ
រអែេ៍ និងឈឺជា
េម្ន់មិនអាចរមើល
ថែទាមំា្្យ។បងបអែចូន
២នាក់មានឪ្ុក
ម្្ាយរ ្្វើចំណាកបេុក 
រហើយ មា្្យមិនអាច
ថែទ្ំា្ួករគបាន។ 
កុមា� ២នាក់បតរូវបាន
បែិរេ្រៅរ្ល
មា្្យ រ�ៀប កា�ម្ង
រេៀត ម្្ាក់រេៀតមិន
ច្បាេ់ធា្្ប់េេួល
�ងកា�បោំនផលែចូវរភេ
រៅក្ពុងកា�េុក
ោកែ់ំបូង

ផលែចូវកា�  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
េុកោក់កុមា�រៅក្ពុង
បគរួស�្ម៌ 

ឪ្ុកមា្្យ្ម៌បាន
េេួល “បបាក់ថេ”

៧៥ែុោ្្ ១ថេ
េបមាប់កុមា�មា្្ក់ 

កុមា��េ់រៅ
មណ្ឌលមុនកា�
េុកោក់រៅក្ពុង
បគរួស�្ម៌ 
(រក្មងបបុេមា្្ក់
េេួល�ងកា�
បំោនផលែចូវរភេ
រៅក្ពុងមណ្ឌល) 

តរាងទតី ៣៖ ការដែទាំតមវត្អារាម

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុ

រេ់សៅក្នុងវត្  
ែំសណើរការទុកោក់ ការោំបទ

កុមារធ្ាតាប់រេ់
សៅក្នុងការ
ដែទាតំម

មណ្ឌលពតីមុន  

វត្រៅ
រេត្រេៀមរាប 

រក្មងបបុេអាយុ 
១៤-២២ឆ្្ំ�េ់រៅ
ក្ពុងវត្។ រក្មងបបុេ 
១០នាក់មករែើម្បីរ�ៀន
រភលែងបុរាណរៅរ្លនែ។្ 
ប្រះេង្ឃមួយអង្គបតរូវបាន
ចាត់តំាងជាអ្កេេួលបន្ពុក
រលើកា�ថែទាំកុមា�។
មិនមានរក្មងបេ។ី   

រៅផ្រះមិនអាចរ�ៀន
ែល់ថា្្ក់ម្្យម
េិក្សា។ ឪ្ុកម្្ាយ
មិនអាចផ្គត់ផ្គង់បាន
បគប់បគាន់។ 

របរៅផលែចូវកា� ម្្ាយ 
ឬជីែូនមកជួប
រៅអ្ិកា� (កុមា�េលែរះ
មកមា្្ក់ឯង)វត្
អនុវត្តាមលកខេណៈ
វិនិច្័យននកា�
របជើេរ�ើេកុមា� ្ ី
ជនបេ និងកា�េិតេំ
េង្្តរ�ៀនេូបត  

វត្េេួលកា�ប�ិច្្ាគ។
កុមា�េេួលបាន
កថនលែងស្្ក់រៅនិង
អាហា�ឪ្ុកមា្្យេលែរះ 
បានជួយកុមា�ចរនា្្រះ
្ី៥-២៥ែុោ្្ 
ក្ពុង១ថេ 

មិនធា្្ប់



125

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុ

រេ់សៅក្នុងវត្  
ែំសណើរការទុកោក់ ការោំបទ

កុមារធ្ាតាប់រេ់
សៅក្នុងការ
ដែទាតំម

មណ្ឌលពតីមុន  

វត្រៅរេត្ 
បាត់ែំបង

រក្មងបបុេ ៦នាក់ អាយុ្ី
៩-១៧ឆ្្ំ។ គា្្នរក្មងបេី។
ប្រះេង្ឃ៧អង្គជាអ្កថែទាំ  

េេួលបានកា�េិក្សា
រ�ៀនេូបត (យកវត្ជា
ផរ្ះស្្ករ់ៅ) ជីែូន
មិនអាចផ្ល់កា�ថែទាំ
បគប់បគាន់ ។ កុមា�
កំបោឬកុមា�បតរូវរគ
របារះបង់  

របរៅផលែចូវកា� អ្ក
ជិតខាងឬសច់ញាតិ
បញ្ជចូនកុមា� កបំោ ឬ
កុមា�ថែលរគ
របារះបង់រចាល 

វត្េេួលបានកា�
ប�ិចា្្គ។ កុមា�
េេួលបានកថនលែង
ស្្ករ់ៅ និងចំណី
អាហា�កា�ចំណាយ
បា៉្ន់ស្្ន ៥០ែុោ្្ 
េបមាប់កុមា�មា្្ក់ 
ក្ពុង១ថេ។ 

មិនធា្្ប់

វត្រៅ
រេត្បាត់ែំបង

េិេ្េ ៣០នាក់ (៧នាក់
ជាកុមា�)។ រៅអ្ិកា�
វត្ចាត់តាំងេិេ្េ្ំ២នាក់
 ឲ្យរមើលកុមា�។  

ឲ្យ�េ់រៅជិតសោ�
រ�ៀន កាត់បន្ថយកា�
ចំណាយរលើអាហា� 
�បេ់បគរួស�េេួល
បានកថនលែងស្្ក់រៅ
រោយឥតគិតនែលែកុមា�
េលែរះជាកុមា�កបំោ  

ោក់កណា្្លផលែចូវកា�
ឪ្ុកមា្្យ ឬ
សច់ញាតិមក
ជួបវត្ៗ  សកេួ�
អ្កអាណា្្យាបាល 
តបមរូវឲ្យមានកា�ចុរះ
ហត្ថរលខា្ី�ុំ ឬ
បបធានភូមិ  

េិេ្េ្ំៗរមើលកុមា�
មិនេេួលបបាកថ់េ។
វត្េេួលបានកា�
ប�ិចា្្គ។ កុមា�
េេួលបាន កថនលែង
ស្្ករ់ៅឥតគិតនែលែ
្ីប្រះេង្ឃ។ 
ភាគរបចើនចមអែិនហូប
េលែលួនឯង។ កុមា�េលែរះ
េេួលបបាក់្ ី ឪ្ុក
មា្្យ (ជាម្្យម
បបថហល ៧ែុោ្្
ក្ពុង១ថេ)។ 

មិនធា្្ប់

វត្រៅ
រេត្កណា្្ល 

មានកុមា� ២០០នាក់
�េ់រៅក្ពុងវត្មានកុមា�
ជាង៥៦នាក់នរឹងបួេជា
ប្រះេង្ឃមានប្រះេង្ឃ
១៧អង្គរមើលេុេបតរូវ។
គា្្នរក្មងបេី។ វត្ផ្ល់កា�
េិក្សារៅក្ពុងប�ិរវណវត្ ។ 
បគរូមក្ីបកេួងអប�់ំ។
កុមា� ៧០០នាក់ចូលរ�ៀន
រៅក្ពុងសោ។  

រែើម្បីបានរ�ៀនេូបត
កុមា�េលែរះជាកុមា�
កំបោឪ្ុក ឬកបំោ
ម្្ាយ ឬឪ្ុកម្្ាយរ្្វើ      
ចំណាកបេកុ 

របរៅផលែចូវកា�ជីែូន ឬ
សច់ញាតរិផេ្ងនាំ
កុមា�មក�េ់រៅ
ក្ពុងវត្ 

វត្េេួលកា�
ប�ិចា្្គ។ បគរូបរបងៀន
េេួលបបាកថ់េ្ី
បកេួងកុមា�េេួល
កា�េិក្សា កថនលែង
ស្្ករ់ៅ និងអាហា�
រោយឥតគិតនែលែ កា�
ចំណាយរលើអាហា�
ចំនួន ៣០០០ែុោ្្
ក្ពុង១ថេ    

មិនធា្្ប់

វត្រៅ
រេត្ប្រះេីហនុ 

មានប្រះេង្ឃ ១៧២អង្គ 
(៧០អង្គអាយុរបកាម 
១៨ឆ្្ំ) មិនមានកា�រ�ៀប
ចំថែទាំច្បាេ់ោេ់  

េេួលបាននូវ
អាហា�កថនលែងស្្ក់រៅ
ឥតគិតនែលែកុមា�មាន
បញ្្ខាង
អាកប្បកិ�ិោ កុមា�
កំបោ បំោនរោយ
ឪ្ុក ឬមា្្យ  

របរៅផលែចូវកា� ឪ្ុក
មា្្យ ឬសច់ញាតិ
ជូនកុមា�មកស្្ក់រៅ
ក្ពុងវត្  

វត្េេួលបាន
កា�ប�ិច្្ាគ។ កុមា�
េេួលបានកថនលែង
ស្្ក់រៅ និង
អាហា�។ ប្រះេង្ឃ
១អង្គ បតរូវបិណ្ឌបាត
ឲ្យបាន ៧៧ ែុោ្្ 
ក្ពុង១ថេ   

មិនធា្្ប់
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុ

រេ់សៅក្នុងវត្  
ែំសណើរការទុកោក់ ការោំបទ

កុមារធ្ាតាប់រេ់
សៅក្នុងការ
ដែទាតំម

មណ្ឌលពតីមុន  

វត្រៅរាជធានី
ភ្ំរ្ញ 

កុមា� ៤០នាក់�េ់រៅក្ពុង
វត្ អាយុ ១០-១៨ឆ្្ំ 
មានប្រះេង្ឃ ១៤១អង្គ
�េ់រៅក្ពុង”បន្ប់េណ្ឌៗ
” ចំនួន ១១ បន្ប់េណ្ឌមាន
រក្មងបបុេ�ហូត៨នាក់
�េ់រៅក្ពុង ១បន្ប់េណ្ឌ 
គា្្នរក្មងបេី។  

កុមា�កំបោឪ្ុក
មា្្យមិនអាចផ្ល់
កា�ថែទាំ េេួលបាន
អាហា�កថនលែងស្្ក់
រៅឥតគិតនែលែ  ឪ្ុក
មា្្យរ្្វើចំណាកបេកុ   

របរៅផលែចូវកា� ឪ្ុក
មា្្យ ឬសច់ញាតិ
នាំកុមា�មកស្្ករ់ៅ
ក្ពុងវត្ 

កុមា�េេួលបាន
អាហា�េល់្ ី
ប្រះេង្ឃឆន់ និង 
កថនលែងស្្ករ់ៅ
ឥតគិត នែលែ មិនមាន
សច់ញាតិគាបំេ      
ប្រះេង្ឃចំណាយ
រលើ េរមលែៀកបំោក់ 
 ថេ្បករជើងេមា្្�ៈ
រ�ៀនេូបត   

មិនធា្្ប់

វត្រៅ 
រាជធានីភំ្រ្ញ 

កុមា� ៥០នាក់�េ់រៅ
ជាមួយជែីូន (ែូនជី) 
១០នាក់�េ់រៅ
ជាមួយប្រះេង្ឃ  

ឪ្ុកមា្្យមិនអាច
ផ្ល់កា�គំាបេបគប់បគាន់
េេួលបានកា�េិក្សា
បួេរ្្វើជាេង្ឃកុមា�
កំបោឪ្ុកម្្ាយរ្្វើ
ចំណាកបេុក 

ោក់កណ្្ាលផលែចូវកា�
កុមា�េលែរះបតរូវបាន
បញ្ជចូនរោយ  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល 
េលែរះបតរូវបាននារំោយ
សច់ញាត ិ

វត្េេួលកា�ប�ិចា្្គ
កុមា�េេួលបាន
អាហា� កថនលែង
ស្្ក់រៅឥតគិត
នែលែ្ីែូនជី        

មិនធា្្ប់

តរាងទតី ៤៖ ្្ះសា្តាកស់ៅជាបកមុ និងការរេ់សៅសោយឯករាជតាយ

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុននការរេ់សៅ

ក្នុងការដែទាំជំនេួ  
ែំសណើរការ 

ទុកោក់ កុមារ
កដន្ងស្ាតាក់សៅ

កុមារធា្តាបរេ់សៅ
មណ្ឌលដែទាំ

ពតីមុន

ផ្រះស្្ករ់ៅ
ជាបកមុរៅ
រេត្រេៀមរាប 

រក្មងបេី ១២នាក់(និងរក្មង
បបុេមា្្ក់) អាយុ៤-១៦ឆ្្ំ
េេួលកា�ថែទាំ្ី ថម៉រោរះ 
៣នាក់ (មាន ២នាក់
ស្្ករ់ៅេីរនារះ)  

ឪ្ុកមា្្យមិនអាចផ្ល់
កា�ថែទំារ្ញរលញែល់កូន
រោយស�របគឿងបេវឹងរបគឿង
រញៀន ថល្បងេុីេង។
មានេលែរះបតរូវបានរកង
បបវ័ញ្ច្លកម្ម  

ោក់កណា្្លផលែចូវកា� 
អ្កបគប់បគងចុរះរៅភូមិ 
រៅជនបេរែើម្បី
កំណត់អត្េញ្្ណ 
រក្មងបេីងយ�ងរបគារះ        
គកនក និងមន្ី� 
េង្គមកិច្ចចរុះ 
ហត្ថរលខារលើ កា�
េុកោក់ 

អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលជួល 
បុគ្គលិកមាន
បបាក់ថេ 

ជាេូរៅមិនធា្្ប់
រក្មងបេីមា្្ក់
�េ់រៅមណ្ឌល         
បរណា្្រះអាេន្ 
រោយស�មាន
កា�បំោន និង
ជួញែូ� មុនកា�
េុកោក់ 
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ
មូលសហតុននការរេ់សៅ

ក្នុងការដែទាំជំនេួ  
ែំសណើរការ 

ទុកោក់ កុមារ
កដន្ងស្ាតាក់សៅ

កុមារធា្តាបរេ់សៅ
មណ្ឌលដែទាំ

ពតីមុន

ផ្រះស្្ករ់ៅ
ជាបកមុ/
បគរួស�្ម៌
បរណា្្រះ
អាេន្រៅ
រេត្បាត់ែំបង 

ថម៉រោរះផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម
មា្្ករ់មើលថែទារំក្មងបបុេ
៣នាក់ អាយុ  ៨-១៤ឆ្្ំ។   

រក្មងបបុេបតរូវបានមា្យ្ជួញ 
ែូ�រៅបបរេេនែរែើម្បីរ្្វើជា
អ្កេុំទាន 

ផលែចូវកា�  អង្គកា�មិនថមន 
�ោ្្ភិបាល និងមន្ី�
េង្គមកិច្ចរ្្វើកា�បា៉្ន់
បបមាណមុនេុកោក់ 

ផ្រះឯកជន ថម៉
រោរះេេួលបាន
បបាក់ថេ 

មានកុមា�ធា្្ប់
ស្្ក់រៅក្ពុង
មណ្ឌលរបោរះ
ជាជន�ងរបគារះ
្ីកា�ជួញែូ�មុន
មានកា�េុកោក់  

ផ្រះស្្ក់រៅ
ជាបកុមរៅក្ពុង
រាជធានីភំ្រ្ញ 

អ្កថែទាមំា្្ករ់មើលថែទាំ
កុមា�  ៧នាក់ (អាយុ 
៦-២២ឆ្្ំ) 

មា្្យរ�ៀបកា�ម្ងរេៀត 
រហើយរក្មងបេីបតរូវបំោន
រោយឪ្ុកចុង មា្្យមាន
ផ្ពុករមររាគរអែេ៍ មិនអាច
ថែទាំកូន ម្្ាយរេ្
របគឿងបេវឹង និងហិង្សា   

កា�េុកោក់រ្្វើជា
ផលែចូវកា� គកនកចរុះ
ហត្ថរលខារលើកា�េុក
ោក់  កា�កំណត់
អត្េញ្្ណរក្មង
ជួនរ្្វើ ជួនមិនរ ្្វើ 

ជួលផ្រះបុគ្គលិក
េេួលបបាក់ថេ 

ម្ងកុមា��េ់
រៅក្ពុងមណ្ឌល 
ថតបតរូវបាន
បរណញ្រចញ
រោយេង្េ័យ
ថាបានេមា្្ប់
មនុេ្េ 

កា��េ់រៅ
រោយឯករាជ្យ
រៅក្ពុងរេត្
ប្រះេីហនុ 

រក្មងបបុេ ២នាក់ (អាយុ 
១៥ និង១៧ឆ្្ំ) �េ់រៅ 
រោយឯករាជ្យ  បុគ្គលិក
េង្គមកិច្ច ២នាក់ចរុះបតរួត
្ិនិត្យរបកាយបញ្ចប់កា�ង�  

បតរូវបានរកងបបវ័ញ្ច្លកម្ម
រៅក្ពុងបបរេេនែ ឪ្ុក
របបើហិង្សាមិនអាចរ�ៀនេូបត 

ោក់កណា្្លផលែចូវកា�  
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលចូល�ួមរៅ
ក្ពុងកា�េុកោក់  

អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាលបង់
នែលែបន្ប់ជួល
រក្មងបបុេ
េេួលបបាក់ 
៥-១៥ែុោ្្ 
ក្ពុង១េបា្្ហ៍ 

 រក្មងបបុេធា្្ប់
�េ់រៅក្ពុង
មណ្ឌលមុនកា�
េុកោក់រៅក្ពុង
កថនលែង�េ់រៅ
រោយឯករាជ្យ 

តរាងទតី ៥៖ មណ្ឌលដែទាំ និងសាលាសរៀន្្ល់កដន្ងសា្តាក់សៅ

ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ 
មូលសហតុននការ

រេ់សៅក្នុងវត្ អារា៉តាម
ែំសណើរការទុក

ោក់កុមារ 
ការោំបទ

មណ្ឌលថែទាំ (អង្គកា�
បគីេ្សេនា) 
រេត្កណា្្ល  

មានកុមា�ចំនួន១០០នាក់
អាយុ ៦-១៦ឆ្្ំ (៥០%
ជារក្មងបេ)ីកុមា�១៥នាក់
រៅក្ពុងបន្ប់នីមួយៗ 
មានបុគ្គលិក ១៨នាក ់   

ឪ្ុក ឬមា្្យឬជែីូនជីតា
មិនអាចរមើលថែទាំ
រ្ញរលញឪ្ុកមា្្យ
ជាប់្ ន្ធនាគា�ឪ្ុកមា្្យ
មានផ្ពុករមររាគរអែេ៍  

ផលែចូវកា�បបធាន
ភូមិនគ�បាល 
អាចា�្យបញ្ជចូន
ក�ណី មាន  MoU

ជាមួយ បកេួង
េ.អ.យ  

អាហា� កថនលែង
ស្្ក់រៅ  រ�ៀនបថន្ថម
មណ្ឌលេេួលបាន
៤០.០០០ែុោ្្្ីមា្្េ់
ជំនួយប�រេេថែល
បតរូវចំណាយរលើបបាក់
ថេបុគ្គលិក និងអាហា�  
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ 
មូលសហតុននការ

រេ់សៅក្នុងវត្ អារា៉តាម
ែំសណើរការទុក

ោក់កុមារ 
ការោំបទ

សោផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ
រេត្ប្រះេីហនុ 

មានកុមា� ៣៨នាក់
�េ់រៅក្ពុងសោក្ពុង
បន្ប់ចំនួន ២ (ថបងថចក
តាមរភេ) ២០នាក់
មករ�ៀនរៅរ្ល�រេៀល 
អាយុ៥-១៨ឆ្្ំមាន
បុគ្គលិក ៥នាក់  

ឪ្ុកមា្្យរ្្វើចំណាក
បេុករៅបបរេេនែ ជែីូន
មិនអាចរមើលថែទាំ 
បគរួស�របបើហិង្សាេេួល
បានកា�េិក្សារ�ៀនេូបត  

របរៅផលែចូវកា� 
ឪ្ុកមា្្យ និង
សច់ញាតិ បញ្ជចូន
កុមា�។ សោ
អនុវត្តាម
លកខេណៈវិនិច្័យ
េបមាបេ់
េួលកុមា�។         
បកេួង េ.អ.យ
រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច 

បុគ្គលិកមិនេេួល
បបាកថ់េ មានថតអ្ក
េ្ម័បគចិត្ ៦៥ែុោ្្
េបមាប់កុមា�មា្្ក់
ក្ពុង១ថេ (កថនលែង
ស្្ក់រៅអាហា�
រ�ៀនេូបត) ។ មូល
និ្ិ្ីអង្គកា�បគីេ្ 
សេនារៅេហ�ែ្ឋ
អារម�ិក និងហ្វីលី្ីន   

មណ្ឌលថែទាំ/មណ្ឌល
បណ្តរះបណា្្លវជិា្្ជីវៈ
រេត្រេៀមរាប 

កុមា� ៤៦នាក់�េ់រៅ
ក្ពុងមណ្ឌល អាយុ 
៣-១៨ឆ្្ំ (៥០%ជា
រក្មងបេី) មានថម៉រោរះ 
៩នាក់ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច 
២នាករ់្្វើកា�រៅេីរនារះ 

កុមា�កំបោ កុមា�បតរូវ
រគរបារះបង់ និងកុមា�
�ងរបគារះ្ីកា�ជួញែូ� 

ផលែចូវកា� កា�បញ្ជចូន
ភាគរបចើនមក្ី
មន្ី�េង្គមកិច្ច 
គកនកបបធានភូម ិ

េេួលមូលនិ្ ិ្ីមា្្េ់
ជំនួយអូសស្្លីបុគ្គលិក
េេួលបាន១២៥ែុោ្្
១ថេ ផ្ល់កថនលែងស្្ក់
រៅអាហា� កា�បណ្តរះ
បណ្្ាលវិជា្្ជីវៈ
ែល់កុមា�  ថា្្ក់រ�ៀន
បថន្ថមបបាក់រហារ�៉្
៤ែុោ្្ ក្ពុង១ថេ    

មណ្ឌលថែទាំរេត្រេៀមរាប  រក្មងបេី ១៤នាក់ ៨នាក់
ក្ពុងផរ្ះមួយ មានថម៉រោរះ 
៧នាក់ បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច 
២នាក់ អ្កផ្ល់បបរឹក្សា 
២នាក ់

�ងរបគារះ្ីកា�បំោនផលែចូវ
រភេជួញែូ� រកងបបវ័ញ្ច
្លកម្ម  

ផលែចូវកា�  អង្គកា�
មិនថមន�ោ្្ភិបាល
និងមន្ី�េង្គមកិច្ច
បញ្ជចូនក�ណីរៅ
មណ្ឌល   

អាហា� កថនលែង
ស្្ក់រៅកា�្ិនិត្យ
េុេភា្ ចាកថ់ា្្ំបង្្
ផ្ល់បបរឹក្សា កា�បណ្តរះ
បណ្្ាលជំនាញ  គាំបេ
ផលែចូវច្បាប់េេួលបបាក់រៅ    
រ�ៀរៅសោឯកជន  

មណ្ឌលថែទាំរេត្បាត់ែំបង  កុមា� ៣៤នាក�់េ់រៅក្ពុង
មណ្ឌល (២០នាក់ជា
រក្មងបេ)ី បុគ្គលិក៧នាក់
បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច២នាក់  

កុមា�របារះបង់រចាល 
កុមា�ជួញែូ�  

ផលែចូវកា� នគ�បាល
បញ្ជចូនកុមា� 

ផ្ល់មូលនិ្ ិរោយ
អង្គកា�យូនីរេហ្វ និង
មា្្េ់ជំនួយ អន្�ជាតិ
ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ
អាហា�បបរឹក្សារោបល់ 
ែវិកា បបតិបត្ិ១ឆ្្ំ 
២៨០០០០ែុោ្្ 
(�ួមបញ្ចចូលទាំងកា�
រ្្វើេមាហ�ណកម្ម  
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ករណតី ការសរៀបចំការដែទាំ 
មូលសហតុននការ

រេ់សៅក្នុងវត្ អារា៉តាម
ែំសណើរការទុក

ោក់កុមារ 
ការោំបទ

មណ្ឌលបណ្តរះបណា្្ល
វិជា្្ជីវៈរេត្បាត់ែំបង 

កុមា� ៣៤នាក់ 
(៣០%ជារក្មងបេ)ី អាយុ 
១៥-១៩ឆ្្ំ ស្្ក់រៅក្ពុង
ផ្រះរផ្េងគ្្ា មានបុគ្គលិក 
១៥នាក់ មានបុគ្គលិក
េង្គមកិច្ច១នាក ់

កុមា�រគរបារះបង់រចាល 
កុមា�កំបោ ជួញែូ� បំោន
រកងបបវ័ញ្ច្លកម្ម  

ផលែចូវកា�បញ្ជចូនរោយ  
អង្គកា�មិនថមន
�ោ្្ភិបាល
នគ�បាលមន្ី�
េង្គមកិច្ច  

ផ្ល់កថនលែងស្្ក់រៅ 
អាហា�បណ្តរះបណា្្ល
វិជា្្ជីវៈ នែលែេិក្សា
បបេិនរបើចាំបាច់ 
េេួលមូលនិ្ ិ្ី មា្្េ់
ជំនួយជប៉ុន ផ្ល់បបាក់
េបមាប់�េ់រៅរោយ
ឯករាជ្យ (�ហូតែល់ 
៣ថេ)   

សោរ�ៀនផ្ល់កថនលែង
ស្្ក់រៅ រាជធានីភ្ំរ្ញ 

រក្មងបេ ី៦៩នាក់ បុគ្គលិក
១នាក់ បគរូ១នាក់ 
គោិនុបោ្្យិកា�នី១នាក់
មានបន្បរ់ែក ២៖ 
មានបន្ប់េរឹកស្្តនិងមាន
កថនលែងេុកោក់េម្្ាៈ  

ឪ្ុកមា្្យរ្្វើចំណាក
បេកុរៅបបរេេនែកុមា�
បតរូវរគរបារះបង់ មិនរអើរ្ើ
ឪ្ុកមា្្យរលងថល្បង
ឬរបគឿងបេវឹង  

របរៅផលែចូវកា� 
តាម�យៈប្រះវិហា�
កាតូលិក (េង្ឃ) 
និងបុគ្គល 

១០៥ែុោ្្ ក្ពុង១ថេ
េបមាប់កុមា�មា្្ក់
ឪ្ុកម្្ាយេលែរះផ្ល់វិភាគ
ទាន�ហូតែល់២០ែុោ្្
ផ្ល់កថនលែងស្្ករ់ៅ
រ�ៀនេូបត និងអាហា�  
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ឧបេម្័ន្ធទតី ២ ៖ ឧបករណ៍បបមូលទិន្ន័យ

សេចក្តីដណនាំេបមាប់ការេមា្តាេអ្ក្្ល់ព័ត៌មានេំខាន់ ៖ រោ្តាភិបាល 
អង្គការមិនដមនរោ្តាភិបាល និងអង្គការេង្គមេុតីវិល អ្កជំនាញខាងការងារ 

ដែទាំជំនេួ បុ្្គលិកអង្គការយូនតីសេហ្ 

[កំណត់េមា្្លេ់បមាប់អ្កេមា្េ្៖ ឧបក�ណ៍រនរះមាន�ួមមានេំណួ�បញ្្ក់
លំអិត ថែលមិនទាក់េងជាមួយបគប់អ្កោក់្័ន្ធរនារះរេ។ េំណួ�ទំាងរនរះបតរូវបាន 
បញ្ចចូលរែើម្បីេបមរួលែល់កា�េមា្្េ ក្ពុងក�ណីថែលអ្កោក់្័ន្ធមានកា�យល់
ែរឹងរបចើនអំ្ីេិែ្ឋភា្ជាក់ោក់ននកា�ថែទំាជំនួេ។ រោយស�កា�េម្្ាេទំាងរនរះ 
មានរគាលបំណងថេ្វងយល់ែរឹងេុីជរបរៅអំ្ីកា�អនុវត្កា�ថែទាំជំនួេរៅក្ពុង 
េហគមន៍ ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា វាជាកា�លអែថែលបតរូវរលើកជាេំណួ�េូលំេូោយេលែរះ]។

ថណនាំអំ្ីកា�េិក្សារោយរោងតាមរេចក្ីថែលែងខាងរបកាម៖

 រយើងកំ្ុងរ ្្វើកា�េិក្សាអំ្ីកា�អនុវត្កា�ថែទាំកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា គឺកុមា�ថែលមិនេ្ថិត 
រៅរបកាមកា�ថែទំា្ីឪ្ុកម្្ាយ។ កា�េិក្សារនរះេេួលមូលនិ្ិ្ីអង្គកា�យូនីរេហ្វ។ រគាលបំណងននកា� 
េិក្សាគរឹរែើម្បីរ�ៀនេូបតអំ្ីបបរភេននកា�ថែទំា (ជំនួេ) ថែលមាន ជា្ិរេេ រៅក្ពុងេហគមន៍ និងរែើម្បី 
កំណត់រមើលថារតើកា�ថែទំាងបបរភេទំាងរនរះែំរណើ�កា�លអែកបមិតណា និង រតើបតរូវថកលំអ�ែូចរម្ចេលែរះរេៀត។ 
រយើងមានេំណួ�េលែរះេបមាប់េួ�អុ្ក ទាក់េងនរឹងកា�យល់ែរឹង និងបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្កជាមួយេបមង់
ថែទាំ(ជំនួេ) រផ្េងៗរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា �ួមទាំងេេ្េនៈ�បេ់អ្កអំ្ីជរបមើេថែលកំ្ុងរបបើបបាេ់ 
និង អនុវត្ �ួមទាំងគំនិតរផ្េងៗអំ្ីវិ្ីសសេ្ថែលអាចជួយថកលំអរេវាថែទាំជំនួេនារ្លអនាគត។

ចូ�្ន្យល់ថា កា�ចូល�ួមក្ពុងកា�េិក្សារនរះជាលកខេណៈេ្មប័គចិត្ និងបបាប់រៅអ្កចូល�ួម 
ឱ្យបានែរឹងអំ្ ីកា��ក្សាកា�េមា្្ត់ និងភា្អនាមិក ។

រតើអ្ក�ើករាយក្ពុងកា�ចូល�ួមេមា្្េ ថែ�ឬរេ? 

(បបេិនរបើអ្កផ្ល់ចរមលែើយឯកភា្ចូល�ួម) រយើងេូមអ�គុណចំរោរះកា�យល់ប្មចូល�ួមរៅក្ពុងកិច្ច 
េម្្ាេរនរះ។ េំខាន់បំផុត កា�បសវបជាវរនរះគឺអង្គកា�យូនីរេហ្វរ ្្វើកា�េិក្សារ�ៀនេូបត ែូរច្រះេូមអ្ក 
រមត្្ារេលែើយរោយមិនោក់រលៀម និងរបើកចំហតាមថែលអាចរ ្្វើបាន។ រៅរ្លថែលរយើងបញ្ចចូលកា��ួមវិភាគ 
ទាន�បេ់អ្ករៅក្ពុង�បាយកា�ណ៍�បេ់រយើង រយើង�ថមងថតង�ក្សារោបល់�បេ់អ្កជាអនាមិក។ អ្កអាច 
មិនមានចរមលែើយចំរោរះបគប់េំណួ��បេ់រយើង ែូរច្រះេូមកំុ្្យាោមរេលែើយេំណួ�ណាថែលអ្កមិនែរឹង 
ចរមលែើយ។ រយើងចង់ែរឹងអំ្ីកា�យល់រ�ើញេេ្េនៈ និងបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក។
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១.  េូមអ្ក្ន្យល់េរងខេបអំ្ីតួនាេី និងកា�េេួលេុេបតរូវ�បេ់អ្ក ជា្ិរេេ រតើកា�ង��បេ់អ្កមាន 
 េំនាក់េំនងែូចរម្ចេលែរះជាមួយកា�ថែទំាជំនួេ?

២.  រតើអ្កអាច្ន្យល់បនិ្ចអំ្ីបបវតិ្/ប�ិបេទាក់េងនរឹងកា�ថែទំាជំនួេរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា (រៅក្ពុង 
 រេត្/ បេុក/�ំុ�បេ់អ្ក) បានឬរេ?

ប�ិបេ និងតបមរូវកា� 

៣. រតើន�ណាជាបកុមកុមា�ចម្បងៗរៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា (រៅក្ពុងរេត្/ បេុក/�ំុ�បេ់អ្ក) ថែលបតរូវកា� 
 កា�ថែទំា/�េ់រៅរោយគ្្ានកា�ថែទំា្ីឪ្ុកម្្ាយ?

៤. រតើរោយស�មូលរហតុអ្វេីលែរះ និង រហតុអ្វបីានជាកុមា�ទំាងរនរះបតរូវកា�កា�ថែទំា (ជំនួេ)? រតើ្ កួរគធ្្ាក់ 
 េលែលួនរៅជាបតរូវកា�ថែទំាជំនួេរោយ�របៀបណា?

៥. រតើជាេូរៅ មានអ្វរីកើតរ�ើងេលែរះចំរោរះកុមា�ទំាងរនរះ? រតើរៅេីបំផុត្ួករគ�េ់រៅរោយមាន ឬគ្្ាន 
 កា�ថែទំា? រតើកា�ថែទំាបបរភេណាេលែរះ?

េបមង់ននកា�ថែទាំជំនួេ 

៦. រតើជរបមើេននថែទំាជំនួេមានអ្វេីលែរះ? (បបេិនរបើចំាបាច់េូមកំណត់និយមន័យននកា�ថែទំា) (ចូ�ផ្ល់ 
 តបមុយបបេិនរបើចំាបាច់) ចុរះចំថណកឯកា�ថែទំារោយសច់ញាតិ កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌  
 ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម និងកា�ថែទំាតាមវត្អារាម? 

៧. ក្ពុងកា�អនុវត្ជាក់ថេ្ង រតើេបមង់ននកា�ថែទំានីមួយៗបតរូវបានរបបើបបាេ់ោ្៉ងែូចរម្ច? រតើេបមង់េូរៅ 
 ននកា�ថែទំាកុមា�មានលកខេណៈែូចរម្ច?

៨. រតើអ្កគិតថាជរបមើេថែទំាជំនួេណាលអែបំផុតេបមាប់កុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា (រៅក្ពុងរេត្/  
 បេុក/�ំុ�បេ់អ្ក)? រតើណាេលែរះជាជរបមើេអាបកក់បំផុត? រហតុអ្វ?ី

ចំរោរះេបមង់ននកា�ថែទាំនីមួយៗថែលអ្កផ្ល់ចរមលែើយបានែរឹង រយើង្្យាោមថេ្វងយល់្័ត៌មាន 
ែូចខាងរបកាម៖ 

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា�បញ្ជចូន 

៩. រតើកុមា�េំនងនរឹងធ្្ាក់ចូលរៅក្ពុងេបមង់ននកា�ថែទំា X រោយ�របៀបណា? រតើ្ កួរគបតរូវបានកំណត់ 

 អត្េញ្្ណោ្៉ងែូចរម្ច/រតើន�ណាជាអ្កបញ្ជចូន្ួករគ? រតើមានែំរណើ�កា�ប្៉ាន់បបមាណ/បញ្ជចូន 

 កុមា�ជាផលែចូវកា�ថែ�ឬរេ? (បបេិនរបើអ្កបានែរឹងអំ្ីែំរណើ�កា�រនរះ) រតើែំរណើ�កា�រនរះបបប រ្ឹត្រៅ 

 ែូចរម្ចេលែរះ/ន�ណាេលែរះចូល�ួម? រតើមានកា�ជូនែំណរឹង ឬ ចូល�ួម្ីអាជា្្្��ោ្្ភិបាល (ឬអ្ក 

 ែនេរេៀត) ថែ�ឬរេ? រតើតួនាេី/កា�ចូល�ួម�បេ់ឪ្ុកមា្្យ និង បគរួស�សខាញាតិ�បេ់កុមា�  

 មានអ្វីេលែរះ?
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១០. រតើន�ណាជាអ្ករ ្្វើបបតិបត្ិកា�រេវា X រនរះ? រតើមានកុមា�ប៉ុនា្្ននាកថ់ែលរេវា X រនរះអាចផ្ល់ 

 កថនលែងស្ក់្រៅជូន? រតើមានកុមា�បុ៉ន្ា្ននាក់កំ្ុងស្ក់្រៅជាក់ថេ្ងរៅេីរនារះ? រតើអ្កស្ល្់ 

 កថនលែងរនារះច្បាេ់ថែ�ឬរេ? រតើអ្កចាត់េុកកថនលែងទាំងរនារះថាមានប�ិោកាេលអែេបមាប់កុមា� 

 ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វីលអែ ឬរហតុអ្វីមិនលអែ? 

១១. រតើកុមា�េំនងនរឹងស្្ក់រៅក្ពុងកា�ថែទាំ X �យៈរ្លប៉ុនា្្ន? រតើមានកា�េិតេំបបរឹងថបបងរែើម្បី 

 បបងរួបបបងរួមជាមួយបគរួស��បេ់្ួករគថែ�ឬរេ? រតើមានយន្កា�្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើក�ណី�បេ់ 

 កុមា�ថែ�ឬរេ? រតើយន្កា�រនរះែំរណើ�កា�ែូចរម្ចថែ�? រតើកុមា�ចាករចញ្ីេបមង់ថែទាំ X  

 រៅរ្លណា? រតើ្ួករគនរឹងរៅកថនលែងណា? 

១២. រតើអ្កែរឹងអំ្ីរេវាថែទាំថែលផ្ល់ែល់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌលថែ�ឬរេ? រតើមានរេវាអ្វីេលែរះ?      

 ផ្ល់តបមុយេលែរះៗ រែើម្បីថេ្វងយល់ថារតើកុមា�មានលេ្ធភា្េេួលបានរេវាខាងរបកាមថែ�ឬរេ៖ 

•	 េេួលរេវាេង្គមកិច្ច រាប់បញ្ចចូលកា�ផ្ល់បបរឹក្សារោបល់ កា�រ្្វើថផនកា�ថែទាំ ។ល។ 

•	 រេចក្ីបតរូវកា�មូលោ្្ន ែូចជា អាហា� រេវាេុេភា្ ។ល។ 

•	 កា�អប់�ំ ឬរេវាបណ្តរះបណា្្លវិជា្្ជីវៈ និងេកម្មភា្ែនេរេៀត។ 

•	 ែំបូនា្្ន និងកា�គាំបេផលែចូវច្បាប់។ 

•	 រេវារផេ្ងរេៀតថែលកថនលែងថែទាំផ្ល់ឲ្យ។ 

ចូ�ផ្ល់តបមុយរែើម្បីថេ្វងយល់្័ត៌មានលំអិតតាមថែលអាចរ្្វើបាន។ 

១៣. រតើមានបញ្្អ្វថីែ�ឬរេ ចំរោរះរេវាថែលបានផ្ល់ែល់កុមា�រៅក្ពុងមណ្ឌល? រតើមានកង្វរះខាតអ្វី  

 ថែ�ឬរេ? រតើរេវាថែទាំជំនួេរនរះ អាចរ្្វើកា�ថកលំអែូចរម្ចេលែរះ?

កា�បគប់បគង កា�ផ្ល់មូលនិ្ិ និង �ែ្ឋបាល 

១៤. រតើន�ណាជាអ្កបគប់បគងេបមង់ថែទំា X រនរះ? រតើរេវារនរះបានចុរះបញ្ជជីាផលែចូវកា�ជាមួយ�ោ្្ភិបាល 

 ថែ�ឬរេ?

១៥.  រតើកា�រ�ៀបចំបុគ្គលិកមានលកខេណៈែូចរម្ចថែ� (មានបុគ្គលិកបុ៉ន្្ាននាក់ រតើបុគ្គលិកទំាងរនារះមាន 

 សវតាែូចរម្ចេលែរះ។ល។?) រតើបុគ្គលិកេេួលបានកា�បណ្តរះបណា្្ល ឬកា�កសងេមត្ថភា្ 

 ថែ�ឬរេ? រតើមានចរន្្ារះបបរហាងថផ្កេមត្ថភា្ថែ�ឬរេ? រតើចរន្្ារះបបរហាងទំាងរនារះមានអ្វេីលែរះ? 

១៦. រតើេបមង់ននកា�ថែទំា X េេួលបានកា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានែូចរម្ច? រតើអ្កបានែរឹងអំ្ីែវិកាេបមាប់ 

 បបតិបត្ិេបមង់ថែទាំ X រនរះថែ�រេ? រតើមានកា�ចំណាយែូចរម្ចេលែរះ? 
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កា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន 

១៧. រតើមានន�ណាេេួលេុេបតរូវបតរួត្ិនិត្យតាមោនេបមង់ថែទំា  X ថែ�ឬរេ? រតើអ្វេីលែរះជារគាលបំណង 

 ននកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនរនារះ? រតើកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោន ោក់្័ន្ធកា�ង�អ្វេីលែរះ? រតើកា�បតរួត្ិនិត្យ 

 រនរះរ្្វើញរឹកញាប់កបមិតណា? រតើរគរបបើបបាេ់លេ្ធផលោ៉្ងែូចរម្ច? 

អនសុេន៍ និងរេចក្ីេន្ិោ្្ន 

១៨. រតើអ្កគិតថាអ្វីជាចរនា្្រះបបរហាង្ំបំផុតរៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា�ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា? 

 រតើចរនា្្រះបបរហាងទាំងរនរះអាចចំរ្ញោ៉្ងែូចរម្ច? 

១៩. រតើអ្កមានអនុសេន៍អ្វីេលែរះរែើម្បីថកលមអែរេវាថែទាំជំនួេថែលមានបសប់ថែ�ឬរេ?
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សេចក្តីដណនំាេបមាប់កិច្ចេម្ាតាេបុ ្្គល ជាមួយអ្កដែទំា និងអ្កប្ប់ប្ង 

ថណនាំអំ្ីកា�េិក្សារោយរោងតាមរេចក្ីថែលែងខាងរបកាម៖
រយើងកំ្ុងរ ្្វើកា�េិក្សាអំ្ីកា�អនុវត្កា�ថែទំាកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា គឺកុមា�ថែលមិនេ្ថតិរៅរបកាមកា� 

ថែទំា្ីឪ្ុកម្្ាយ។ កា�េិក្សារនរះេេួលមូលនិ្ិ្ីអង្គកា�យូនីរេហ្វ។ រគាលបំណងននកា�េិក្សាគរឹរែើម្បី 

រ�ៀនេូបតអំ្ីបបរភេននកា�ថែទំា (ជំនួេ) ថែលមាន ជា្ិរេេ រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា និងរែើម្បីកំណត់រមើល 

ថារតើកា�ថែទំាងបបរភេទំាងរនរះែំរណើ�កា�លអែបុ៉ណាណ ្រហើយរតើបតរូវថកលំអ�របៀបោ្៉ងែូចរម្ចេលែរះ។ រយើងមាន 

េំណួ�េលែរះេបមាប់េួ�អ្ុកទាក់េងនរឹងចំរណរះែរឹង និងបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្កក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទំាែល់កុមា�។ 

ចូ�្ន្យល់ថា កា�ចូល�ួមក្ពុងកា�េិក្សារនរះជាលកខេណៈេ្ម័បគចិត្ និងបបាប់រៅអ្ក
ចូល�ួមឱ្យបានែរឹងអំ្ីកា��ក្សាកា�េមា្្ត់ និងភា្អនាមិក ។

រតើអ្ក�ើករាយក្ពុងកា�ចូល�ួមេមា្្េ ថែ�ឬរេ? 

(បបេិនរបើអ្កផ្ល់ចរមលែើយឯកភា្ចូល�ួម) រយើងេូមអ�គុណចំរោរះកា�យល់ប្មចូល�ួមរៅក្ពុងកិច្ច 

េម្្ាេរនរះ។ េំខាន់បំផុត កា�បសវបជាវរនរះគឺអង្គកា�យូនីរេហ្វរ ្្វើកា�េិក្សារ�ៀនេូបត ែូរច្រះេូមអ្ករមត្្ា 

រេលែើយរោយមិនោក់រលៀម និងរបើកចំហតាមថែលអាចរ ្្វើបាន។ រៅរ្លថែលរយើងបញ្ចចូលកា��ួមវិភាគ

ទាន�បេ់អ្ករៅក្ពុង�បាយកា�ណ៍�បេ់រយើង រយើង�ថមងថតង�ក្សារោបល់�បេ់អ្កជាអនាមិក។ អ្កអាច 

មិនមានចរមលែើយចំរោរះបគប់េំណួ��បេ់រយើង ែូរច្រះេូមកុំ្្យាោមរេលែើយេំណួ�ណាថែលអ្កមិនែរឹង 

ចរមលែើយ។ រយើងចង់ែរឹងអំ្ីកា�យល់រ�ើញ េេ្េនៈ និងបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក។

េំណួ�ែំបូង 

១. េូមអ្ក្ន្យល់េរងខេបអំ្ីតួនាេីផ្ល់/បគប់បគងកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�  [បបេិនរបើោក់្័ន្ធ េូម 

 បញ្្ក់អំ្ ីកា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌ ថែទាំរោយសច់ញាតិ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកមុ កា�ថែទាំ 

 តាមវត្អារាម មណ្ឌលថែទំា ។ល។] 

២. (បបេិនរបើអ្កផ្ល់ចរមលែើយជាអ្កបគប់បគង/ជាបុគ្គលិករៅក្ពុងមណ្ឌល/អង្គកា�) រតើអ្កអាច្ន្យល់ 

 បនិ្ចអំ្បីបវតិ្/ប�ិបេទាក់េងនរឹងមណ្ឌល/អង្គកា��បេ់អ្ក និង រេវាថែលមណ្ឌល/អង្គកា��បេ់ 

 អ្កផ្ល់ែល់កុមា� បានថែ�ឬរេ? រតើរគាលរៅេូរៅជា�ួមមានអ្វីេលែរះ/រតើមណ្ឌល�បេ់អ្កមាន 

 អាណត្ិកាង�រ្្វើអ្វីេលែរះ?

៣. (បបេិនរបើអ្កផ្ល់ចរមលែើយគឺជាអ្កថែទារំោយសច់ញាតិ ឬឪ្ុកមា្្យ្ម៌) រតើអ្កបានចូល�ួម 

 រៅក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ្ម៌ ឬរោយសច់ញាតិ អេ់�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? រតើអ្កចូល 

 �ួមោ៉្ងែូចរម្ច? រហតុអ្វីបានជាអ្កេរបមចចិត្រ្្វើកា�ង�រនរះ?
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េំណួ�េូរៅ 

៤. រតើមានកុមា�បុ៉ន្្ាននាក់រៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំា�បេ់អ្ក នារ្លរនរះ? រតើអ្ក/មណ្ឌល �បេ់អ្កមាន 

 េមត្ថភា្ផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា�ប៉ុនា្្ននាក់?

៥. េូមបបាប់េញពុបំនិ្ចអំ្ីកុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា�បេ់អ្ក- រតើ្ កួរគមានអាយុបុ៉ន្្ាន/រភេអ្វេីលែរះ?  

 រតើសវតាេង្គម សេនា និងជាតិ្ន្ធពុ�បេ់្ួករគ មានលកខេណៈែូចរម្ចថែ�? មូលរហតុអ្វបីាន 

 ជា្ួករគបតរូវកា�កា�ថែទាំ? រតើ្ួករគមានឪ្ុកមា្្យ ឬអ្កអាណា្្យាបាល ថែ�ឬរេ? 

(េំណួ�េូរៅេបមាប់អ្កផ្ល់រេវាថែទាំជាឪ្ុកមា្្យ្ម៌/អ្កថែទាំជាសច់ញាតិ)

៦. រតើមានន�ណាេលែរះ�េ់រៅផ្រះ�បេ់អ្ក? រតើអ្កមានកូនបរងកើតថែ�ឬរេ? 

៧. រតើអ្ក (ឬអ្ករផ្េងរេៀតក្ពុងបគរួស��បេ់អ្ក) ជានិរោជិត ថមនថែ�ឬរេ? រតើបបភ្ចំណូល�បេ់ 

 អ្កគឺជាអ្វី? 

៨. រតើកុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា�បេ់អ្ក មានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែលបតរូវបានចាត់តំាងឱ្យេេួល 

 បន្ពុក ថែ�ឬរេ? បបេិនរបើមាន រតើបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចរនារះមក្ីណា?

(េំណួ�េូរៅេបមាប់អ្កផ្ល់រេវាថែទាំរៅតាម ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម/វត្អារាម/មណ្ឌលថែទាំ)

៩. រតើអ្កមានអ្កថែទាំប៉ុនា្្ននាក់រៅក្ពុងមណ្ឌល�បេ់អ្ក? រតើមាននិរោជិត/បុគ្គលិកណារផ្េង 

 ថែលចូល�ួមក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា� ថែ�ឬរេ? 

១០. រតើកុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា�បេ់អ្ក មានបុគ្គលិកេង្គមកិច្ចថែលបតរូវបានចាត់តំាងឱ្យេេួល 

 បន្ពុក ្ីក្ពុងកថនលែង�បេ់អ្ក ឬ ្ីខាងរបរៅ ថែ�ឬរេ?

កា�កំណត់អត្េញ្្ណ និងកា�បញ្ជចូនកុមា� 

១១.  រតើកុមា�េំនងនរឹងធ្្ាក់ចូលរៅក្ពុងេបមង់ននកា�ថែទំា�បេ់អ្ក រោយ�របៀបណា? រតើ្ កួរគបតរូវបាន 

 កំណត់អត្េញ្្ណោ្៉ងែូចរម្ច/រតើន�ណាជាអ្កបញ្ជចូន្ួករគ? រតើមានែំរណើ�កា�ប្៉ាន់បបមាណ/ 

 បញ្ជចូនកុមា�ជាផលែចូវកា�ថែ�ឬរេ? (បបេិនរបើអ្កបានែរឹងអំ្ីែំរណើ�កា�រនរះ) រតើែំរណើ�កា�រនរះបបប រ្ឹត្ 

 រៅែូចរម្ចេលែរះ/ន�ណាេលែរះចូល�ួម? រតើមានកា�ជូនែំណរឹង ឬ ចូល�ួម្ីអាជ្្ា្��ោ្្ភិបាល (ឬអ្ក 

 ែនេរេៀត) ថែ�ឬរេ? រតើតួនាេី/កា�ចូល�ួម�បេ់ឪ្ុកមា្្យ និង បគរួស�សខាញាតិ�បេ់កុមា�  

 មានអ្វីេលែរះ?

(េំណួ�េបមាប់អ្កផ្លរ់េវាថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌/សច់ញាតិ) 

១២. រតើអ្កផ្ល់កា�ថែទាំក្ពុងនាមជាឪ្ុកមា្្យ្ម៌ែល់កុមា�រនរះ/ទាំងរនរះ រោយស�មូលរហតុអ្វី/  

 រោយ�របៀបណា? រតើន�ណាជាអ្កបញ្ជចូនកុមា�ទំាងរនរះមកឱ្យអ្ក និង រតើកត្្ាអ្វេីលែរះថែលរ ្្វើឱ្យអ្ក  

 េរបមចចិត្ថែទាំ្ ួករគ?
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លកខេណៈននកា�ថែទាំជំនួេ 

[កំណត់េមា្្ល់េបមាប់អ្កេមា្្េ៖ បបេិនរបើអ្កេមា្្េអ្កថែទាំជាឪ្ុក 
មា្្យ្ម៌/សច់ញាតិ វាកាន់ថតេមបេបបបេិនរបើអ្កេួ�េំណួ�អំ្ីក�ណី 
ជាក់ោក់]

១៣. រតើកុមា�េំនងនរឹងស្្ក់រៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់អ្ក�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? រតើមានកា�បបរឹងថបបងបបងរួបបបងរួម 

 កុមា�ជាមួយបគរួស��បេ់្ួករគ ថែ�ឬរេ? រតើមានយន្កា�្ិនិត្យរ�ើងវិញរៅរលើក�ណី�បេ់កុមា� 

 ថែ�ឬរេ? រតើយន្កា�រនរះមានែំរណើ�កា�បបប រ្ឹត្រៅោ្៉ងែូចរម្ច? រៅរ្លណា/របកាមកាលៈរេេៈ 

 អ្វីេលែរះថែលកុមា�នរឹងចាករចញ្ីកា�ថែទាំ�បេ់អ្ក? រតើ្ួករគរៅកថនលែងណា?

១៤. េូមបបាប់េញពុបំនិ្ចអំ្ីរេវាចំាបាច់ជាមូលោ្្ន ថែលបានផ្ល់ែល់កុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទំា�បេ់អ្ក? 

 រតើកុមា�បានេេួលអាហា� កថនលែងស្្ក់រៅ រេវាេុេភា្ ។ល។ ថែ�ឬរេ? រតើ្ កួរគេេួលបានរោយ 

 �របៀបណា? (ផ្ល់តបមុយេលែរះៗ រែើម្បីថេ្វងយល់ថារតើកុមា�មានលេ្ធភា្េេួលបានរេវាអ្វីេលែរះ)  

១៥. រតើកុមា�ថែលអ្កថែទំា បានចូលសោរ�ៀន េេួលកា�បណ្តរះបណ្្ាលវិជ្្ាជីវៈ ឬ បបរភេននេកម្មភា្ 

 អប់�ំែនេរេៀត ថែ�ឬរេ? រតើន�ណាជាអ្កផ្លក់ា�អប់�ំរនរះ? រតើអ្កគិតថាវាបគប់បគាន់/េមបេប 

 ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វីបគប់បគាន់/េមបេប រហតុអ្វីមិនបគប់បគាន់/មិនេមបេប?

១៦. រតើកុមា�មានេកម្មភា្/ភា�កិច្ច/កា�េេួលេុេបតរូវជាក់ោក់បបចំានែ្ ថែ�ឬរេ? រតើកា�ង�ទំាងរនារះ 

 មានអ្វេីលែរះ? (ផ្ល់តបមុយរែើម្បីថេ្វងយល់្័ត៌មានលំអិតអំ្ី�យៈរ្លថែលចំណាយរ ្្វើេកម្មភា្ 

 ថែលបានរលើករ�ើង និងលកខេណៈននេកម្មភា្ទាំងរនរះ)

១៧. រតើកុមា�ថែលអ្កថែទំា បានេេួលរេវាេង្គមកិច្ច ថែ�ឬរេ? រតើន�ណាជាអ្កផ្ល់រេវាទំាងរនរះ? 

 រតើរេវាទាំងរនរះមានអ្វីេលែរះ? តាមេេ្េនៈ�បេ់អ្ក រតើរេវារនារះមានបបេិេ្ធិភា្/មានស�ៈ 

 បបរោជន៍ចំរោរះកុមា� ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វី?

១៨. រតើកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទាំ�បេ់អ្កបានេេួលែំបូនា្្ន/កា�គាំបេផលែចូវច្បាប់ថែ�ឬរេ? រតើមានអ្ក 

 ខាងរបរៅ ឬបគរួស�/អង្គកា��បេ់អ្ក ថែលកុមា�អាចទាក់េងបានថែ�ឬរេ បបេិនរបើកុមា�មានបញ្្?  

 រតើអ្កទាំងរនារះជាអ្កណា?

១៩. រតើមានបញ្្ ឬ ចរន្្ារះបបរហាងរៅក្ពុងរេវាថែលអ្កផ្ល់ជូនកុមា�ថែលេ្ថតិរបកាមកា�ថែទំា�បេ់ 

 អ្កថែ�ឬរេ? រតើមានេ្វរះខាតអ្វថីែ�ឬរេ? រតើរេវាថែលអ្កផ្ល់អាចរ ្្វើកា�ថកលំអោ្៉ងែូចរម្ច? 

២០. ជាេូរៅ រតើកា�បបឈម និងកា�លំបាកចម្បងៗថែលអ្កជួបបបេរះក្ពុងនាមជាអ្កថែទំាមានអ្វេីលែរះ?  

 (ផ្ល់តបមុយរែើម្បីចង់ែរឹងថារតើ្ួករគមានអា�ម្មណ៍ែូចរម្ចចំរោរះកុមា�រៅក្ពុងកា�ថែទា ំ

 �បេ់្ួករគ?
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កា�ផ្ល់មូលនិ្ិ កា�បគប់បគង និងកា�កសងេមត្ថភា្  

២១.  រតើន�ណាជាអ្កបគប់បគង/បតរួត្ិនិត្យតាមោនកា�ថែទំាថែលអ្កផ្ល់ឲ្យ? រតើរេវាថែទំា�បេ់អ្កមាន 

 ចុរះបញ្ជជីាផលែចូវកា�ជាមួយ�ោ្្ភិបាលថែ�ឬរេ? បបេិនរបើមានជាមួយស្្ប័ន�ោ្្ភិបាលមួយណា?

២២.  រតើកា�ថែទាំ�បេ់អ្ក បតរូវអនុវត្តាមវិធាន ឬលិេិតបេោ្្នគតិយុត្ិណាមួយថែ�ឬរេ? បបេិន 

 របើមាន រតើអ្កបតរូវអនុវត្តាមវិធាន ឬលិេិតបេោ្្នគតិយុតិ្ណាេលែរះ? រតើមានលកខេេណ្ឌតបមរូវថែល 

 អ្កបតរូវបំរ្ញរែើម្បីចុរះបញ្ជី/េុំកា�អនុម័តយល់ប្មជាផលែចូវកា� ក្ពុងនាមជាអ្កថែទាំ ថែ�ឬរេ? 

២៣. រតើកា�រ�ៀបចំបុគ្គលិកោ្៉ងែូចរម្ចថែ� (មានបុ៉ន្្ាននាក់ មានសវតាអ្វេីលែរះ ។ល។) (ចូ�ផ្ល់តបមុយ 

 រែើម្បីសកេួ�ចង់ែរឹងអំ្ីចំនួនបុគ្គលិកអចិនសន្យ៍ថែលមានវត្មានបគប់រ្លរវោ។ល។) 

២៤.  រតើអ្ក (បុគ្គលិក�បេ់អ្ក) បានេេួលកា�បណ្តរះបណា្្ល ឬកា�កសងេមត្ថភា្ថែ�ឬរេ? 

 រតើន�ណាជាអ្កផ្ល់កា�បណ្តរះបណា្្ល? រតើបណ្តរះបណា្្លអំ្ីអ្វីេលែរះ? រតើមានបញ្្កង្វរះ 

 េមត្ថភា្ថែ�ឬរេ/ រតើអ្កនរឹងេួលបានអត្ថបបរោជន៍្ីកា�បណ្តរះបណ្្ាលបថន្ថមរនរះថែ�ឬរេ?  

 េូមរ�ៀបរាប់បញ្្ក់លមអែិត។ 

២៥. រតើអ្កបានេេួលមូលនិ្ិ្ីខាងរបរៅ េបមាប់ផ្គត់ផ្គង់រេវាថែទាំ�បេ់អ្កថែ�ឬរេ? រតើអ្កបាន 

 េេួលចំនួនប៉ុនា្្ន និង រតើមូលនិ្ិទាំងរនារះមានបបភ្មក្ីណា? 

២៦. រតើអ្កបតរូវកា�ចំណាយបុ៉ន្្ានេបមាប់កា�ផ្ល់រេវារនរះ? រតើមានកា�ចំណាយជាក់ោក់អ្វេីលែរះទាក់េង 

 នរឹងកា�ផ្ល់កា�ថែទាំែល់កុមា�? 

២៧. រតើអ្កមានែវិកាបគប់បគាន់េបមាប់រាល់កា�ចំណាយថែ�ឬរេ? បបេិនរបើអ្កមានមូលនិ្ ិបថន្ថម 

 រែើម្បីផ្ល់ែល់កា�ថែទាំឲ្យកាន់ថតបបរេើ� រតើអ្កនរឹងចំណាយវាែូចរម្ចេលែរះ?

កា�្ិនិត្យតាមោន និងកា�ឃា្្ំរមើល 

២៨. រតើមានន�ណាេេួលេុេបតរូវ្ិនិត្យតាមោនរេវាថែទាំ�បេ់អ្កថែ�ឬរេ? បបេិនរបើមាន  

 រតើជាន�ណា? រតើរគាលបំណងននកា�បតរួត្ិនិត្យតាមោនរនរះគឺជាអ្វ?ី រតើកា�្ិនិត្យតាមោនរនរះ 

 មានោក់្័ន្ធកា�ង�អ្វេីលែរះ? រតើកា�បតរួត្ិនិត្យរនរះរកើតរ�ើងញរឹកញាប់បុ៉ណាណ?្ រតើលេ្ធផល�បេ់វាបតរូវ 

 បានរបបើបបាេ់ោ្៉ងែូចរម្ច?  

អនុសេន៍ និងរេចក្ីេន្ិោ្្ន 

២៩. រតើអ្កមានអនុសេន៍អ្វីេលែរះេបមាប់ថកលមអែរេវាថែទាំជំនួេ�បេ់អ្ក?

៣០. រតើអ្កគិតថាអ្វេីលែរះជាចរន្្ារះបបរហាង្ំបំផុតរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេចំរោរះកុមា�ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា? 

  (រៅក្ពុងរេត្ បេុក �ុំ�បេ់អ្ក?) រតើចរនា្្រះបបរហាងទាំងរនារះអាចបំរ្ញរោយ�របៀបណា? 
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ដែទាំជំនេួ 

បបរេើ�បំផុត កា�េមា្្េបតរូវរ្្វើមួយេល់នរឹងមួយ (្ី�េល់មួយ �ួមទាំងអ្កបកថបប)។ បបេិនរបើវារ ្្វើឱ្យ

កុមា�ថែលបតរូវេមា្្េមានអា�ម្មណ៍កាន់ថតងយបេួល ្ួករគអាចនាំអ្កថែលរគរជឿេុកចិត្មកកថនលែង

េមា្្េបាន។ កា�េមា្្េបតរូវរ្្វើរៅកថនលែងមានេុវត្ថិភា្ និងរេ្ៀមស្្ត់។

ថណនាំអំ្ីេលែលួនអ្ក និងរគាលបំណងននកា�េិក្សា៖ រនរះជាកា�េិក្សាអំ្ីកា�ថែទាំចំរោរះកុមា�រៅក្ពុង 

បបរេេកម្ពុជា ជា្ិរេេ កុមា�ថែលមិន�េ់រៅឯផ្រះ ឬមិនបតរូវបានរមើលថែទំារោយឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគ។ 

រយើងកំ្ុងថេ្វងយល់អំ្ីបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក រែើម្បីរយើងអាចែរឹងថាមានអ្វីកំ្ុងរកើតរ�ើងជាក់ថេង្ 

រហើយបតរូវរ្្វើអ្វីបថន្ថមរេៀតរែើម្បីកា�ោ�កុមា�រៅរ្លអនាគត។ េូម្ន្យល់ថា កា�េមា្្េរនរះគឺជាកា�    

េ្ម័បគចិត្ ែូរច្រះបតរូវេុំកា�យល់ប្មជាមុន និងបបាប់អ្កចូល�ួមផ្ល់េមា្្េអំ្ីភា្អនាមិក។

េំណួ�ែំបូង 

១. ជាែំបូង េូមអ្កបបាប់េញពុំបនិ្ចអំ្ីេលែលួនអ្ក៖ រតើអ្កអាយុប៉ុនា្្ន?

២. រតើបច្ចពុប្បន្អ្ក�េ់រៅឯណា រហើយ�េ់រៅជាមួយអ្កណា? រតើន�ណាថែទាំអ្ក?

៣. ្ីមុនអ្ក�េ់រៅឯណា? រតើមានន�ណារមើលេុេបតរូវរលើអ្កថែ�ឬរេ? រតើអ្ករនារះជាន�ណា?

៤. (បបេិនរបើកុមា��េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ) រតើអ្ក�េ់រៅេីរនរះ�យៈរ្លប៉នុា្្នរហើយ?

៥.  (បបេិនរបើកុមា��េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេ) រតើបងបអែចូនបបុេ បេី�បេ់អ្កកំ្ុង�េ់រៅឯណា 

 រៅរ្លរនរះ?

៦. េូមបបាប់េញពុំបន្ិចអំ្ីបគរួស��បេ់អ្ក រតើឪ្ុកមា្្យ�បេ់អ្ករ ្្វើកា�ថែ�ឬរេ? រតើបបភ្ចំណូល

 ចម្បង�បេ់អ្កបានមក្ីណា?

៧.  រតើអ្ករៅសោរ�ៀនថែ�ឬរេ? រតើអ្ករៅរ�ៀនរៅឯណា? រតើអ្កថែលខានរៅរ�ៀនរោយស� 

 រហតុផលណាមួយ ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វី?

 ក. បបេិនរបើកុមា�មិនបានរៅរ�ៀនរៅសោ បតរូវេួ�កុមា�ថារតើ្ កួរគបានចូលរ�ៀនវគ្គបណ្តរះបណ្្ាល 

  ណាមួយ ឬ្ួករគរ ្្វើកា� បបេិនរបើ្ កួរគរ ្្វើកា� រតើជាបបរភេកា�ង�អ្វនិីងរ ្្វើកា�ង�បុ៉ន្្ានរម្៉ាង។  

៨. រតើអ្កចូលចិត្�េ់រៅេីរនរះឬរេ? រហតុអ្វចូីលចិត្ រហតុអ្វមិីនចូលចិត្? រតើអ្វេីលែរះជាមូលរហតុចម្បង 

 ថែលអ្កមក�េ់រៅេីកថនលែងរនរះ?  

៩. រៅរ្លអ្កមិនរៅេីរនរះ រតើអ្កចូលចិត្ចំណាយរ្លរវោ�បេ់រៅកថនលែងណារបចើនជាងរគ?  

 រតើអ្ករៅរ្្វើអ្វីរៅេីរនារះ? រតើអ្កចំណាយរ្លរវោជាមួយន�ណា?  

១០. រតើមានបញ្្ណាមួយថែលអ្កកំ្ុងរោរះបសយរៅេីរនរះ រៅឯសោរ�ៀន ឬ រៅក្ពុងេហគមន៍ 

 ថែ�ឬរេ? រតើមានអ្វីេលែរះថែលរ ្្វើឲ្យអ្កមានអា�ម្មណ៍មិនមានេុវត្ថិភា្ ឬ បបឈមនរឹងរបគារះថា្្ក់  

 ថែ�ឬរេ?
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១១.  ផ្ល់តបមុយរែើម្បីថេ្វងយល់េេ្េនៈ�បេ់កុមា�អំ្ីកា�េុកោក់�បេ់្ួករគរៅក្ពុងកា�ថែទំាជំនួេ/ 

 កា�បញ្ជចូនរៅកថនលែងថែទាំជំនួេ៖ រតើអ្វីេលែរះជាមូលរហតុថែលអ្កមក�េ់រៅេកីថនលែងរនរះរៅរ្ល 

 ែំបូង? រតើមានអ្វរីកើតរ�ើងរៅរ្លរនារះ? រតើអ្កមានបញ្្រៅឯផ្រះ ឬ រៅឯសោរ�ៀន ឬកថនលែង 

 ែនេរេៀតថែ�ឬរេ? រតើអ្កបានេេួល�ងនូវបបរភេណាមួយននកា��ំរោភបំោនរៅឯផ្រះ ឬរៅកថនលែង 

 រផ្េងរេៀត ថែ�ឬរេ? រតើអ្កធា្្បប់បាប់អ្កណាមា្្ក់អំ្ីបញ្្�បេ់អ្ក ថែ�ឬរេ?

១២. រតើមានអ្វបីានរកើតរ�ើង? រតើមានអ្កណាេលែរះោក់្័ន្ធនរឹងក�ណី�បេ់អ្ក? រតើន�ណាេរបមចចិត្ 

 ថាអ្កគួ�មក�េ់រៅេីរនរះ? រតើអ្កមានអា�ម្មណែូ៍ចរម្ចេលែរះរៅរ្លរនារះ? រតើឥ�ចូវរនរះអ្កមាន 

 អា�ម្មណ៍ែូចរម្ចថែ�? (េួ�េំណួ�ផ្ល់តបមុយរែើម្បីថេ្វងយល់អំ្ី្័ត៌មានលំអិតឱ្យបានរបចើនរៅ 
 តាមថែលអាចរ ្្វើបានអំ្ីប រ្ឹតិ្កា�ណ៍ ថែលរ ្្វើឲ្យកុមា�បតរូវរគបញ្ជចូន �របៀបថែលក�ណីបតរូវបានកំណត់ 
 អត្េញ្្ណនិង រាយកា�ណ៍ និងរតើែំរណើ�កា� រេលែើយតប និង រ ្្វើរេចកី្េរបមចចិត្ មានអ្វេីលែរះ)។

១៣. េួ�េំណួ�ផ្ល់តបមុយរែើម្បីយល់ែរឹងអំ្ី�របៀបថែលក�ណីបតរូវបានរោរះបសយ/ន�ណាជា 
 អ្ករោរះបសយ និងមានអ្វីបានរកើតរ�ើង។ ្្យាោមថេ្វងយល់ថារតើន�ណាបានចូល�ួមរៅក្ពុង 
 ែំណាក់កាលនីមួយៗ ថារតើមានោក់្័ន្ធែំរណើ�កា�ផលែចូវច្បាប់ ថែ�ឬរេ? រតើ្ួករគមានតួនាេីអ្វេីលែរះ  
 រតើកុមា�បតរូវបានែកហូត្ីផ្រះ�បេ់្ួករគរៅរ្លណាមួយថែ�ឬរេ រតើកុមា� ឬបគរួស��បេ់រគ  
 បានេេួលរេវា/កា�គំាបេណាមួយ ថែ�ឬរេ? ្ យ្ាោមថេ្វងយល់អំ្ីរ្លរវោថែលរហតុកា�ណ៍ 
 ទាំងរនរះបានរកើតរ�ើងផងថែ�។

បេ្ិរស្ន៍រៅក្ពុងកា�ថែទា ំ

១៤. រតើមានកុមា�ប៉ុនា្្ននាក់កំ្ុង�េ់រៅេីរនរះ? រតើ្ួករគមានរ�ឿងរា៉្វែូចរម្ចេលែរះ/រហតុអ្វីបានជា 

 ្ួករគមករៅេីរនរះ? រតើ្ កួរគមក្ីកថនលែងជិតៗរនរះ ឬ មក្ីបគប់េីកថនលែង? រតើអ្កចុរះេបមុងជាមួយ 

 ្ួករគថែ�ឬរេ?

១៥.  េូមបបាប់េញពុបំនិ្ចថារតើរៅេីរនរះោ្៉ងរម៉ចថែ�េបមាប់អ្ក? រតើក្ពុងនែ្នីមួយអ្ករ ្្វើអ្វេីលែរះ? (ផ្ល់តបមុយ 

 រែើម្បីថេ្វងយល់អំ្ីចំណុចខាងរបកាម) 

 ក. រតើអាហា�ោ៉្ងរម៉ចថែ�រៅេីរនរះ? រតើអ្កហូបប៉ុនា្្នែង? រតើអាហា��បេ់អ្កមានអ្វីេលែរះ? 

 េ.  រតើអ្កមានធា្្ក់េលែលួនឈឺឬរេតាំង្ីចូលមករៅេីរនរះ? រតើអ្កអាចេេួលបានជំនួយថែលអ្ក 

  បតរូវកា�ថែ�ឬរេ? (បបេិនរបើរេលែើយថារេ) រតើនរឹងមានអ្វីរកើតរ�ើង បបេិនរបើអ្កឈឺ? រតើអ្ក 

  អាចបបាប់ន�ណាបាន?

 គ. រតើអ្ករគងរៅឯណា? រតើអ្កមាន្ូក រេ្ើយ ភួយ ។ល។ ឬរេ?

 �. រតើអ្កមានកថនលែងេុកោក់�បេ់�ប��បេ់អ្ក ថែ�ឬរេ?

 ង. រតើបង្គន់ និងបន្ប់ងូតេរឹកមានលកខេណៈែូចរម្ច? រតើវាមានស្្ត ឬ កេ្វក់?

 ច. រតើអ្កអាចងូតេរឹកមួយនែ្ប៉ុនា្្នែង? រតើអ្កមានកថនលែងឯកជនេបមាប់ងូតេរឹកថែ�ឬរេ ឬ  

  អ្កបតរូវងូតេរឹករៅចំរោរះមុេអ្កែនេ? រតើអ្ករនារះជាន�ណា?

១៦. រតើអ្កមាន”បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច” ឬន�ណាម្្ាក់ថែលបតរូវបានចាត់តំាងឲ្យជួយអ្កឬរេ? រតើអ្ករនារះ 

 ជាអ្កណា? រតើអ្កែរឹងថា្ួករគមក្ីកថនលែងណារេ? រតើអ្កជួប្ួករគញរឹកញាប់បុ៉ណាណ?្ រតើអ្ក 

 ្ិភាក្សា អំ្ីបញ្្អ្វី? រតើអ្កយល់ថាវាមានស�ៈបបរោជន៍ថែ�ឬរេ? 
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១៧. (បបេិនរបើកុមា�បានរៅរ�ៀន) រតើអ្កយល់ោ្៉ងណាថែ�ចំរោរះសោរ�ៀន? រតើវា្ិបាករ្ក ឬវា 

 ងយបេួលរ្ក? ចុរះរោកបគរូ-អ្កបគរូវិញោ៉្ងរម៉ចថែ�? ចុរះេិេ្េរផ្េងរេៀត? រតើអ្កមានកា� 

 លំបាកអ្វីថែ�ឬរេរៅឯសោរ�ៀន? 

១៨. (របរៅ្ីរៅរ�ៀន) រតើអ្កមានភា�កិច្ច ឬកា�ង�រផ្េងថែលអ្កបតរូវេេួលេុេបតរូវរៅកថនលែងរនរះ 

 ថែ�ឬរេ? រតើជាកា�ង�អ្វ?ី រតើអ្កចំណាយរ្លបុ៉ន្្ានរែើម្បីរ ្្វើកា�ង�រនរះ ក្ពុង១នែ្? រតើកា�ង�រនរះ  

 ្ិបាកប៉ុណាណ្?

១៩. រតើអ្កយល់ោ្៉ងរម៉ចថែ�ចំរោរះបុគ្គលិក/អ្កថែទារំៅក្ពុងកថនលែងរនរះ? រតើ្ួករគរ្្វើចរំោរះអ្កែូច 

 រម្ចេលែរះ? រតើឥ�ិោបែ�បេ់្ួករគចំរោរះអ្ក និងចំរោរះកុមា�រផ្េងរេៀតែូចរម្ចថែ�? រតើ្ួករគ 

 រ្្វើចំរោរះអ្កេុេគា្្្ីកា�រ ្្វើចំរោរះកុមា�ែនេ ថែ�ឬរេ? រតើេុេគា្្ែូចរម្ចេលែរះ? រហតុអ្វី?

២០. រតើរៅកថនលែងរនរះមានបេបញ្្ែូចរម្ចេលែរះ? រតើនរឹងមានអ្វរីកើតរ�ើងបបេិនរបើអ្កមិនរគា�្តាមបេបញ្្? 

  រតើមានកា�ោក់រទាេែូចរម្ចេលែរះរបើអ្ក�ំរោភបំោនបេបញ្្? (ផ្ល់តបមុយរែើម្បីសកេួ�ថេ្វង 

 យល់អំ្ីេណ្ឌកម្មរលើរាងកាយ ភា្ញរឹកញាប់ និងកបមិតននភា្្្ន់្ ្�)។

២១. រៅក្ពុងមណ្ឌលរនរះ រតើអ្កធា្ប់្មានបញ្្ជាមួយកុមា�រផ្េង ឬជាមួយបុគ្គលិកថែ�ឬរេ? រតើបញ្្ 

 រនារះមានបបរភេអ្វេីលែរះ? រតើមានអ្កណាថែលបងករបគារះថ្្ាក់ែល់អ្កថែ�ឬរេ? រតើជាន�ណា? រតើអ្ក 

 មានបបាប់ន�ណាថែ�ឬរេ? រហតុអ្វីបបាប់/រហតុអ្វីមិនបបាប់? (បបេិនរបើបបាប់ ្យ្ាោមបបមូល 

 ្័ត៌មានលំអិតឲ្យបានរបចើនអំ្ីរហតុកា�ណ៍ ប�ិបេ កបមិតភា្្្ន់្្� កា�រេលែើយតប និងលេ្ធផល  

 រៅតាមថែលអាចរ្្វើបាន)

២២. បបេិនរបើអ្កមានបញ្្ជាក់ោក់ (ឧ. បបេិនរបើមានន�ណាម្្ាក់បងករបគារះថ្្ាក់ែល់អ្ក) រតើមាន 

 ន�ណាម្្ាក់ថែលអ្កអាចបបាប់រ�ឿងរនារះរៅគាត់បាន ថែ�ឬរេ? រតើរ�ឿងរនរះធ្្ាប់រកើតរ�ើងថែ�ឬរេ? 

២៣. រតើមានន�ណាមា្្ក់រៅក្ពុងមណ្ឌលរនរះធា្្ប់និោយអំ្ីបញ្្ផលែចូវរភេ របបើបបាេ់ោក្យេំែីផលែចូវរភេ  

 ឬស្្បអ្កក្ពុងន័យផលែចូវរភេ ថែលរ ្្វើឲ្យអ្កមានអា�ម្មណ៍មិនងយបេួល ឬមិនេប្បាយចិត្ថែ�ឬរេ?  

 រតើគាត់ន�ណា? រតើធា្្ប់មានន�ណាមា្្ក់បានេុំអ្ក ឬបងខេំអ្កឱ្យ�ួមរភេជាមួយ្ួករគរោយអ្ក 

 មិនចង់ថែ�ឬរេ? រតើអ្កមានបបាប់ន�ណា ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វបីបាប់/រហតុអ្វមិីនបបាប់? (បបេិនរបើមាន 

 ចូ�្្យាោមបបមូល្័ត៌មានលំអិតឲ្យបានរបចើនអំ្ីរហតុកា�ណ៍ ប�ិបេ កបមិតភា្្្ន់្្� កា�រេលែើយតប 

 និងលេ្ធផល រៅតាមថែលអាចរ្្វើបាន) 

២៤. ជាេូរៅអ្កមានអា�ម្មណ៍ែូចរម្ចចំរោរះេីកថនលែងរនរះ? រតើមានអ្វេីលែរះថែលអ្កចូលចិត្ និងអ្វេីលែរះថែល 

 អ្កមិនចូលចិត្? រតើឥ�ចូវរនរះអ្កមានបញ្្ែ្មថីែលកំ្ុងរោរះបសយឬរេ? រតើមានអ្វរីៅក្ពុងជីវិត 

 �បេ់អ្កថែលអ្កចង់រ្្វើកា�ផ្្េ់ប្ចូ� ថែ�ឬរេ?

២៥. រតើអ្កែរឹងរេថារតើអ្កនរឹងស្្ក់រៅេីរនរះ�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? រតើអ្កចង់ស្្ក់រៅ�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន?  

២៦. រតើអ្វីៗ មានភា្បបរេើ�រ�ើងថែ�ឬរេ ចាប់តំាង្ីអ្កបានមកស្្ក់រៅេីរនរះ? រតើវាមានភា្បបរេើ� 

 រ�ើងែូចរម្ចេលែរះ?

២៧. រតើរគាលរៅ និងរេចក្ីេង្ឃរឹម�បេ់អ្កមានអ្វីេលែរះេបមាប់រ្លអនាគត? 
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អនុសេន៍ 

២៨. របើបករ�ករមើលរៅរបកាយវិញ រតើអ្កេប្បាយ�ើករាយក្ពុងកា�មក�េ់រៅេីរនរះឬរេ? របើបករ�ករមើល 

 រៅរបកាយវិញ រតើអ្កបបាថា្្ឱ្យអ្វីៗបតរូវបានរោរះបសយក្ពុងលកខេណៈេុេថបលែក្ីរនរះ ថែ�ឬរេ?

២៩. រតើអក្គិតថាអ្វេីលែរះ នរឹងរ ្្វើឲ្យកថនលែងរនរះកាន់ថតលអែបបរេើ�ជាងមុនេបមាប់អ្ក និងកុមា�ែនេរេៀត?  

 បបេិនរបើអ្កអាចផ្ល់អនុសេន៍ជូន�ោ្្ភិបាល វត្អារាម ឬអង្គកា�ែនេរេៀត អំ្ី�របៀបថែលរគអាច 

 រ្្វើឲ្យបបរេើ�រ�ើងនូវជីវិត�បេ់កុមា� រតើអ្កនរឹងផ្ល់អនុសេន៍អ្វីេលែរះ? 

ថែលែងអំណ�គុណែល់អ្កផ្ល់ចរមលែើយចំរោរះកា�ចំណាយរ្ល�បេ់្ួករគ។

្ន្យល់ម្ងរេៀតថា កា�េិក្សារនរះនរឹងជួយឲ្យមានកា�យល់ែរឹងអំ្ីហានិភ័យណាេលែរះថែលកុមា�បានជួបបបេរះ 

រៅក្ពុងេហគមន៍ និងមានកា�ចាត់វិធានកា�ណាេលែរះរែើម្បីថកលំអស្្នភា្ទាំងរនារះេបមាប់កុមា�រៅ 

រ្លអនាគត។
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សេចក្តីដណនាំេបមាប់ការពិភាកតាសាជាបកុម – កុមារសបកាមការដែទាំជំនួេ

បបរេើ�បំផុត កា�្ិភាក្សាជាបកុមគួ�បតរូវរ ្្វើជាមួយកុមា�ថែលមានគ្្ា ៦រៅ ៨នាក់ និងជាមួយយុវជនថែលមាន 

រភេែូចគា្្ អាយុចាប់្ី ១២ឆ្្ំ រ�ើងរៅ។ កា�្ិភាក្សារនរះគួ�រ្្វើរៅកថនលែងឯកជនមួយថែលគា្្នអ្ក 

រផ្េងអាចស្្ប់ឮអ្កផ្ល់ចរមលែើយ។ 

ជាែំបូង រ្្វើកា�ថណនាំេលែលួនអ្ក និងរគាលបំណងននកា�េិក្សា៖

កា�េិក្សារនរះរផ្្តរលើកា�ថែទំាកុមា�រៅក្ពុងបបរេេកម្ពុជា ជា្ិរេេ កុមា�ថែលមិន�េ់រៅឯផ្រះ ឬកុមា� 

មិនេេួលបានកា�ថែទំា្ីឪ្ុកម្្ាយ�បេ់្ួករគ។ រយើងកំ្ុង្្យាោមថេ្វងយល់្ីបេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក 

រែើម្បីរយើងអាចែរឹងថារតើមានអ្វីកំ្ុងរកើតរ�ើងជាក់ថេ្ង និងគួ�រ្្វើអ្វីបថន្ថមរេៀតរែើម្បីកា�ោ�កុមា�រៅ 

រ្លអនាគត។ េូម្ន្យល់ថាកា�េម្្ាេរនរះរ ្្វើជាលកខេណៈេ្មប័គចិត្ េេួលបានកា�ប្មរប្ៀង និង បបាប់អ្ក 

ចូល�ួមអំ្ីភា្អនាមិក។ កា�្ិភាក្សារនរះ បតរូវរ ្្វើរ�ើងលុរះបតាណាថតឪ្ុកម្្ាយ ឬអ្កអាណា្្យាបាល�បេ់ 

កុមា�អាយុរបកាម ១៨ឆ្្ំទាំងអេ់បានយល់ប្មឲ្យកុមា�ចូល�ួម។

េំណួ�ទាកេ់ងនរឹងបបវត្ិ

១. ជាែំបូង រតើអ្កអាចបបាប់អំ្ីេលែលួនអ្កបន្ិចបានឬរេ៖ រតើអ្កអាយុប៉ុនា្្ន? 

២. រតើអ្កបានមក�េ់រៅេីរនរះអេ់�យៈរ្លប៉ុនា្្ន? 

៣. រតើអ្កមក្ីណា? រតើអ្កមក្ីតំបន់ជិតរនរះ ឬមក្ីកថនលែងឆ្្យ?

រតើកុមា�មក�េ់រៅក្ពុងកា�ថែទាំជំនួេោ៉្ងែូចរម្ច?

៤. េូមបបាប់េញពុបំនិ្ចអំ្ីេីកថនលែងរនរះ (គឺេំរៅរលើមណ្ឌលថែទំា វត្ ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម ។ល។) រតើកថនលែង 

 រនរះរគបរងកើតមកមានរគាលរៅអ្វីេលែរះ? រតើមានកុមា�ប៉ុនា្្ននាក់�េ់រៅេីរនរះ?

៥. រតើកុមា�បបរភេណាេលែរះ�េ់រៅេីរនរះ? រតើកុមា�មកស្្ក់រៅេីរនរះមានអាយុបុ៉នា្្ន? រតើ្ួករគជា 

 មនុេ្េមក្ីតំបន់ជាក់ោក់ ឬ មានបបវត្ិជាក់ោក់ ថែ�ឬរេ?

៦. រតើអ្កអាចផ្ល់ឱ្យេញពុំនូវឧទាហ�ណ៍េលែរះបានថែ�ឬរេ ថារហតុអ្វីបានជាកុមា�មកស្្ក់រៅេីរនរះ?  

 រតើ្ កួរគមានរ�ឿងអ្វេីលែរះ? រតើអ្កអាចផ្ល់ឱ្យេញពុនូំវឧទាហ�ណ៍េលែរះបានថែ�ឬរេ ថារហតុអ្វបីានជាកុមា� 

 ចាករចញ្ីផ្រះ�បេ់្ួករគ រៅ�េ់រៅកថនលែងរផ្េង? (បបេិនរបើកុមា�និោយអំ្ីបេ្ិរស្ន៍ 
 �បេ់្ួករគ ឬរលើកឧទាហ�ណ៍ោក់្័ន្ធជាមួយបេ្ិរស្ន៍�បេ់មិត្ភក្ិ�បេ់្ួករគ បតរូវផ្ល់ 
 តបមុយរែើម្បីជជីកថេ្វងយល់ថាវាមានរហតុកា�ណ៍ ឬ ស្្នភា្អ្វីថែលជបមុញកុមា�ឲ្យមក�េ់ 
 រៅក្ពុងមណ្ឌល)។

៧. រតើកុមា�មកស្្ក់រៅេីរនរះបានរោយ�របៀបណា? រតើន�ណាេរបមចថាកុមា�បតរូវស្្ក់រៅេីរនរះ?  

 រតើកុមា�ថែលមកេំុកថនលែងស្្ក់រៅរោយេលែលួនឯងថែ�ឬរេ? រតើ្ កួរគបតរូវបានបញ្ជចូនរោយមនុេ្េ 

 ្ំរ្ញវ័យ ឬរោយអាជា្្្�? របបើេិនរបើែូរច្រះ រតើន�ណាជាអ្កបញ្ជចូន្ួករគ? 
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៨. (េួ�បន្ បបេិនរបើកុមា�រលើករ�ើងអំ្ីបេ្ិរស្ន៍ផ្្ល់េលែលួន�បេ់្ួករគ)។ រតើន�ណាេលែរះ បានចូល 

 �ួមរ្្វើរេចក្ីេរបមចចិត្បញ្ជចូនអ្កមកេីរនរះ? រតើឪ្ុកមា្្យ�បេ់អ្កបានចូល�ួមឬរេ/រតើ្ួក 

 គាត់យល់ប្មឬរេ? ចុរះអ្កវិញ រតើអ្កមានបានចូល�ួមរៅក្ពុងកា�រ ្្វើរេចកី្េរបមចចិត្ថែ�ឬរេ?

៩. រតើមានកុមា�ណាថែលរគមិនស្្គមន៍ឲ្យមក�េ់រៅកថនលែងរនរះថែ�ឬរេ? រហតុអ្វី?

រតើរៅក្ពុងកថនលែងថែទាំជំនួេ កុមា�ជួបបបេរះបេ្ិរស្ន៍អ្វីេលែរះ?

១០. ជា្ម្មតា រតើកុមា�ស្្ក់រៅកថនលែងរនរះ�យៈរ្លបុ៉នា្ន្? រតើកុមា�ចាករចញរោយមូលរហតុអ្វេីលែរះ?  

 រតើ្ កួរគរៅណាបន្្ាប់្ី្ួករគចាករចញ? រតើអ្កែរឹងថាអ្កនរឹងស្្ក់រៅេីរនរះ�យៈរ្លបុ៉ន្្ាន? 

  រតើអ្កចង់ស្្ក់រៅយូ�ប៉ុណាណ?្  

១១. េូមបបាប់េញពុបំនិ្ចថារតើរៅេីរនរះោ្៉ងរម៉ចថែ�េបមាប់អ្ក? រតើក្ពុងនែ្នីមួយអ្ករ ្្វើអ្វេីលែរះ?  (ផ្ល់តបមុយ 

 រែើម្បីថេ្វងយល់អំ្ីចំណុចខាងរបកាម) 

 ក.  រតើអាហា�ោ៉្ងរម៉ចថែ�រៅេីរនរះ? រតើអ្កហូបប៉ុនា្្នែង? រតើអាហា��បេ់អ្កមានអ្វីេលែរះ? 

 េ.  រតើអ្កមានធា្្ក់េលែលួនឈឺឬរេតាំង្ីចូលមករៅេីរនរះ? រតើអ្កអាចេេួលបានជំនួយថែលអ្ក 

  បតរូវកា�ថែ�ឬរេ? (បបេិនរបើរេលែើយថារេ) រតើនរឹងមានអ្វរីកើតរ�ើង បបេិនរបើអ្កឈឺ? រតើអ្កអាច 

  បបាប់ន�ណាបាន?

 គ.  រតើអ្ករគងរៅឯណា? រតើអ្កមាន្ូក រេ្ើយ ភួយ ។ល។ ឬរេ?

 �. រតើអ្កមានកថនលែងេុកោក់�បេ់�ប��បេ់អ្ក ថែ�ឬរេ?

 ង.  រតើបង្គន់ និងបន្ប់ងូតេរឹកមានលកខេណៈែូចរម្ច? រតើវាមានស្្ត ឬ កេ្វក់?

 ច. រតើអ្កអាចងូតេរឹកមួយនែ្បុ៉ន្្ានែង? រតើអ្កមានកថនលែងឯកជនេបមាប់ងូតេរឹកថែ�ឬរេ ឬ អ្កបតរូវ 

  ងូតេរឹករៅចំរោរះមុេអ្កែនេ? រតើអ្ករនារះជាន�ណា?

១២. រតើកុមា�រៅេីរនរះរៅសោរ�ៀន ថែ�ឬរេ? រតើអ្ករៅសោរ�ៀនថែ�ឬរេ? (បបេិនរបើអ្កចូល�ួម 

 រេលែើយថាបាេ/ចាេ) រតើអ្កយល់ោ្៉ងណាចំរោរះសោរ�ៀន? រតើវា្ិបាករ្ក ឬងយបេួលរ្ក?  

 ចុរះរោកបគរូ-អ្កបគរូវិញោ្៉ងរម៉ចថែ�? ចុរះេិេ្េរផ្េងរេៀត? រតើអ្កមានកា�លំបាកអ្វថីែ�ឬរេរៅឯ 

 សោរ�ៀន?

១៣.  (របរៅ្ីរៅរ�ៀន) រតើអ្កមានភា�កិច្ច ឬកា�ង�រផ្េងថែលអ្កបតរូវេេួលេុេបតរូវរៅកថនលែងរនរះ 

 ថែ�ឬរេ? រតើជាកា�ង�អ្វ?ី រតើអ្កចំណាយរ្លបុ៉ន្្ានរែើម្បីរ ្្វើកា�ង�រនរះ ក្ពុង១នែ្? រតើកា�ង�រនរះ  

 ្ិបាកប៉ុណាណ្?

១៤. រតើអ្កមាន”បុគ្គលិកេង្គមកិច្ច” ឬន�ណាម្្ាក់ថែលបតរូវបានចាត់តំាងឲ្យជួយអ្កឬរេ? រតើអ្ករនារះ 

 ជាអ្កណា? រតើអ្កែរឹងថា្ួករគមក្ីកថនលែងណារេ? រតើអ្កជួប្ួករគញរឹកញាប់បុ៉ណាណ?្ រតើអ្ក 

 ្ិភាក្សាអំ្ីបញ្្អ្វី? រតើអ្កយល់ថាវាមានស�ៈបបរោជនថ៍ែ�ឬរេ?

១៥. រតើអ្កយល់ោ៉្ងរម៉ចថែ�ចំរោរះបុគ្គលិក/អ្កថែទារំៅក្ពុងកថនលែងរនរះ? រតើ្ួករគរ្្វើចរំោរះអ្កែូច 

 រម្ចេលែរះ? រតើឥ�ិោបែ�បេ់្ួករគចំរោរះអ្ក និងចំរោរះកុមា�រផ្េងរេៀតែូចរម្ចថែ�? រតើ្ួករគ 

 រ្្វើចំរោរះអ្កេុេគា្្្ីកា�រ្្វើចំរោរះកុមា�ែនេ ថែ�ឬរេ? រតើេុេគា្្ែូចរម្ចេលែរះ? រហតុអ្វី? 
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១៦. រតើអ្កអាចផ្ល់ឧទាហ�ណ៍អំ្ីបេបញ្្មួយចំនួនរៅកថនលែងរនរះបានថែ�ឬរេ? រតើនរឹងមានអ្វរីកើត 

 រ�ើងបបេិនរបើអ្កមិនរគា�្តាមបេបញ្្? រតើមានកា�ោក់រទាេែូចរម្ចេលែរះរបើអ្ក�ំរោភបំោន 

 បេបញ្្? (ផ្លត់បមុយរែើម្បីសកេ�ួថេ្វងយលអំ់្ីេណ្ឌកម្មរលើរាងកាយ ភា្ញរឹកញាប់ និង 

 កបមិតននភា្្្ន់្្�)។

១៧. បបេិនរបើកុមា�មា្្ក់មានបញ្្ជាក់ោក់ (ឧ. បបេិនរបើមានន�ណាមា្្ក់បងករបគារះថ្្ាក់ែល់អ្ក)  

 រតើមានន�ណាម្្ាក់ថែលកុមា�អាចបបាប់រ�ឿងរនារះរៅគាត់បាន ថែ�ឬរេ? រតើអ្កបាន ែរឹងថាក�ណីរនរះ 

 ធា្្ប់រកើតរ�ើងថែ�ឬរេ?

១៨. រតើមានន�ណាម្្ាក់រៅក្ពុងមណ្ឌលរនរះធ្្ាប់និោយអំ្ីបញ្្ផលែចូវរភេ របបើបបាេ់ោក្យេំែីផលែចូវរភេ ឬ 

 ស្្បកុមា�រៅេីរនរះក្ពុងន័យផលែចូវរភេ ថែ�ឬរេ? រតើគាត់ជាន�ណា? រតើមានន�ណាថែលអ្កអាចបបាប់ 

 បានថែ�ឬរេ? រហតុអ្វបីបាប់/រហតុអ្វមិីនបបាប់? (បបេិនរបើមាន ចូ�្្យាោមបបមូល្័ត៌មានលំអិត 

 ឲ្យបានរបចើនអំ្ីរហតុកា�ណ៍ ប�ិបេ កា�រេលែើយតប និងលេ្ធផល រៅតាមថែលអាចរ ្្វើបាន ែរាបណា 

 កុមា�មានអា�ម្មណង៍យបេួល)។ 

១៩. ជាេូរៅអ្កមានអា�ម្មណ៍ែូចរម្ចចំរោរះេីកថនលែងរនរះ? រតើមានអ្វីេលែរះថែលអ្កចូលចិត្ និងអ្វីេលែរះ 

 ថែលអ្កមិនចូលចិត្? រតើឥ�ចូវរនរះអ្កមានបញ្្ែ្មថីែលកំ្ុងរោរះបសយឬរេ? រតើមានអ្វរីៅក្ពុង 

 ជីវិត�បេ់អ្កថែលអ្កចង់រ្្វើកា�ផ្្េ់ប្ចូ� ថែ�ឬរេ? 

េុីណា�ើយ៉ូ

២០. វិន័យរៅឯផ្រះ/មណ្ឌល/វត្៖ ចិនា្្ រ្លេលែរះរ្្វើេុេបេបញ្្រៅឯផ្រះ រហើយ�ំខានែល់បុគ្គលិក/ 

 ប្រះេង្ឃ។ រៅរ្លនាង�ំខានែល់រគឯង អ្កថែទំាឲ្យនាងអង្គពុយថប�មុេរៅ�កជញំ្្ងរៅបជុងម្្ាង 

 ននបន្ប់។ រ្លេលែរះ អ្កថែទំាថបេកោក់ចិន្្ា និងរបបើេំែីអាបកក់។ នែ្មួយ ចិន្្ាបានថបេកោក់អ្ក 

 ថែទំាវិញ។ អ្កថែទំាបានតបតរោយរៅចិន្្ារចញរបរៅនិងវាយនាងជាកា�ោក់េណ្ឌកម្ម។ ចិន្្ាឈឺ 

 ោ៉្ងខា្្ំង រហើយនាងបតរូវរៅមន្ី�រ្េ្យ។

 េំណួ�្ិភាក្សា៖ រតើអ្កគិតោ្៉ងែូចរម្ចចំរោរះសច់រ�ឿងរនរះ? រតើអ្កគិតថាអ្វថីែលអ្កថែទំារ ្្វើជា 

 រ�ឿង្ម្មតា ថែ�ឬរេ? រហតុអ្វី្ ម្មតា ឬរហតុអ្វមិីន្ម្មតា? រតើចិន្្ាគួ�រ ្្វើែូចរម្ច? រតើនាងនរឹងបបាប់ 

 ន�ណាថែ�ឬរេ? រហតុអ្វ?ីរតើនាងអាចបបាប់ន�ណាបាន? រតើបុគ្គលថែលនាងរាយកា�ណ៍បបាប់អាច 

 រ្្វើអ្វីបានេលែរះ? របើអ្កថែទាំវាយចិនា្្រតើអាចផ្្េ់ប្ចូ�អ្វីបានេលែរះ? រតើវាបានរ្្វើឲ្យបបរេើ�អ្វីេលែរះ? 

 រហតុអ្វី?

 រតើអ្វថីែលបានរ�ៀបរាប់ក្ពុងសច់រ�ឿងរនរះ រ្លេលែរះវារកើតរ�ើងថែ�ឬរេ? រតើអ្កអាចបបាប់េញពុអំំ្ីក�ណី 

 ណាមួយបានថែ�ឬរេ? 

២១. កា�បំោនផលែចូវរភេ៖ វណាណ្កា គឺជារក្មងបបុេមា្្កថ់ែល�េ់រៅេីរនរះ។ នែ្១ វណាណក្ា បានមកជួប 

 អ្ករោយមានេរឹកមុេរបកៀមបកំ។ គាត់បបាប់អ្កថាប្រះេង្ឃ/អ្កថែទំាថតងរលងរេើចជាមួយគាត់។  

 ប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំបានេួ�វណាណ្កាថារតើគាត់ចូលចិត្បេីឬរេ រហើយបបាប់វណាណ្កាថាគាត់មិន 

 គួ�មានក្ីបេនមអំ្ីបេីៗរនារះរេ។ ប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាំបានេុំឲ្យវណាណ្កាបង្្ញលិង្គ�បេ់គាត់។ 
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  ប្រះេង្ឃ/អ្កថែទាបំានចាប់រផ្ើមចាប់ទាញ និងរលងលងិ្គ�បេវ់ណាណក្ា។ ប្រះេង្ឃបបាប់វណាណក្ា 

 មិនឲ្យគិត្ីបេីៗតរៅរេៀត។

 េំណួ�េបមាប់្ិភាក្សា៖ រតើអ្កគិតោ៉្ងែូចរម្ចចំរោរះសច់រ�ឿងរនរះ? រតើសច់រ�ឿងថបបរនរះ 

 អាចរកើតរ�ើងរៅេីរនរះឬរេ?រតើមានអ្វីបានរកើតរ�ើងេលែរះ? បបេិនរបើមានរ�ឿងែូរច្រះថមន រតើអ្ក 

 នរឹងរ ្្វើអ្វេីលែរះ? រតើគាត់នរឹងបបាប់អ្កែនេថែ�ឬរេ? រហតុអ្វបីតរូវបបាប់ ឬរហតុអ្វមិីនបតរូវបបាប់? រតើគាត់ 

 អាចបបាប់ន�ណាបាន? រតើបុគ្គលរនរះនរឹងរោរះបសយែូចរម្ច?

អនុសេន៍

២២. របើបករ�ករមើលរៅរបកាយវិញ រតើអ្កេប្បាយ�ើករាយក្ពុងកា�មក�េ់រៅេីរនរះឬរេ? របើបករ�ក 

 រមើលរៅរបកាយវិញ រតើអ្កបបាថ្្ាឱ្យអ្វីៗ បតរូវបានរោរះបសយក្ពុងលកខេណៈេុេថបលែក្ីរនរះ ថែ�ឬរេ?

២៣. រតើអក្គិតថាអ្វេីលែរះ នរឹងរ ្្វើឲ្យកថនលែងរនរះកាន់ថតលអែបបរេើ�ជាងមុនេបមាប់អ្ក និងកុមា�ែនេរេៀត?  

 បបេិនរបើអ្កអាចផ្ល់អនុសេន៍ជូន�ោ្្ភិបាល វត្អារាម ឬអង្គកា�ែនេរេៀត អំ្ ី�របៀបថែល 

 រគអាចរ្្វើឲ្យបបរេើ�រ�ើងនូវជីវិត�បេ់កុមា� រតើអ្កនរឹងផ្ល់អនុសេន៍អ្វីេលែរះ?

ថែលែងអំណ�គុណែល់អ្កផ្ល់ចរមលែើយចំរោរះកា�ចំណាយរ្ល�បេ់្ួករគ។

្ន្យល់ម្ងរេៀតថា កា�េិក្សារនរះនរឹងជួយឲ្យមានកា�យល់ែរឹងអំ្ីហានិភ័យណាេលែរះថែលកុមា�បានជួបបបេរះ 

រៅក្ពុងេហគមន៍ និងមានកា�ចាត់វិធានកា�ណាេលែរះរែើម្បីថកលំអស្្នភា្ទាំងរនារះេបមាប់កុមា� 

រៅរ្លអនាគត។
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 េូមឲ្យបុគ្គលថែលេេួលេុេបតរូវរៅក្ពុងមណ្ឌលថែទំាជំនួេ ផ្ល់កា�យល់ប្មមុននរឹងយកបញ្ជី

រផ្ៀងផ្្ត់រនរះមករបបើ។ ជា្ម្មតាបុគ្គលេេួលេុេបតរូវរនារះគឺជាអ្កបគប់បគង/អ្កតាមោនរៅក្ពុងផ្រះស្្ក់ 

រៅជាបកុម ឬមណ្ឌលថែទាំ ឬជាប្រះេង្ឃជាន់េ្េ់ ឬជារមបគរួស�្ម៌ ឬរមបគរួស�ននសច់ញាតថិែល 

ចិញ្ចរឹមកុមា�រនារះ។

 កា�បំរ្ញបញ្ជរីនរះ គួ�ចំណាយរ្លបបថហល ៥ រៅ ១០នាេី។ េូមបង្្ញកា�រគា�្ និងមិនបតរូវ 

េសន្្ានតាមចិត្រនារះរេ រៅរ្លថែលអ្កចូលរៅកាន់កថនលែងទំាងរនរះរែើម្បីរ ្្វើកា�េរងកតរមើល។ រលើេ្ីរនរះ 

រែើម្បីេេួលបានកា�យល់ប្ម្ីបុគ្គលេេួលេុេបតរូវ េូមជបមាបគាត់ថារាល់្័ត៌មានថែលបបមូលបានរៅ 

ក្ពុងបញ្ជរីផ្ៀងផ្្ត់រនរះ នរឹង�ក្សាជាអនាមិកបំផុត រហើយអ្កនរឹងមិនេ�រេ�រ្្្រះ�បេ់គាត់ ឬរ្្្រះ�បេ់ 

េីកថនលែងរនារះរេ។

ព័ត៌មានអំពតីសាវត

រាជធានីរេត្ (េូមគេូេញ្្ ü របជើេរ�ើេ)   FF ភ្ំរ្ញ 

FF កណ្្ាល

FF ប្រះេីហនុ

FF រេៀមរាប

FF បាត់ែំបង

�ុំ (េូមេ�រេ�រ្្្រះ�ុំ)  

…………………………………………………………………………………………………

ស្មតាះ  (េូមេ�រេ�រ្្្រះមណ្ឌល) 

…………………………………………………………………………………………………

កាលបរិសចឆេទ (េូមេ�រេ�កាលប�ិរច្េ 
នែ្ថែលអ្កបានចរុះរៅែល់) ………………/……………../…២០១៦

បបសភទននការដែទាំជំនេួ  (អ្កអាចគេូេញ្្ ü 
របជើេរ�ើេចរមលែើយរលើេ្ីមួយ)  

FF ថែទារំោយឪ្ុកមា្្យ្ម៌

FF ថែទាំរោយសច់ញាត ិ

FF ផរ្ះស្្ក់រៅជាបកុម 

FF វត្ 

FF មណ្ឌលសេនាែនេរេៀត 

FF មណ្ឌលថែទាំ

FF អរន្វាេិកោ្្ន

FF រផ្េងៗ (េូមបញ្្ក់ខាងរបកាម)  

…………………….

បញ្តីស្្ៀងផ្តាត់តមរយៈការេសង្កត
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បញ្តីស្្ៀងផ្តាត់

រតើកថនលែងរនរះមានបប្័ន្ធលេូរឹកថែលមានែំរណើកា� ថែ�ឬរេ? FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើកុមា�មានេរឹកេុវត្ថិភា្េបមាប់ប�ិរភាគថែ�ឬរេ? FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើមានេមា្្�ៈបន្បេ់រឹកថែ�ឬរេ? (ែូចជាសប៊ូ កថន្េង និងបចាេែុេរ្្មញ)  FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើមានកថនលែងេុកោក់េបមាមថែ�ឬរេ?  FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើមានកា�េបមរួលែល់កា�ចូលបន្ប់េរឹកថែ�ឬរេ? (រាប់បញ្ចចូលទាំងេបមាប់កុមា�
្ិកា�) 

FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើកុមា�ទាំងអេ់មាន្ូកេបមាប់រគងឬរេ?  FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើបគប់ថបគទាំងអេ់មានមុងថែ�ឬរេ?  FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើមានកថនលែងេបមាប់កុមា�រលងថែ�ឬរេ?  FF បាេ/ចាេ FF រេ

េបមាប់ដត្្ះសា្តាក់សៅជាបកុម 

រតើកុមា�អាយុរលើេ្ី ៦ឆ្្ំបតរូវបានបថំបកតាមរភេឬរេ? (េបមាប់កា�រគង 
និងបន្ប់េរឹក) 

FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើមានេត្វ (មាត់ ទា បជរូក ។ល។) រៅក្ពុងប�ិរវណ ឬរៅថក្ប�ប�ិរវណ�េ់រៅ 
ថែ�ឬរេ?  

FF បាេ/ចាេ FF រេ

រតើបតោំង ឬបរឹងរៅក្ពុងប�ិរវណមាន�បង្័េ្ធជុំវិញថែ�ឬរេ? FF បាេ/ចាេ FF រេ

េបមាប់មណ្ឌល/្្ះសា្តាក់សៅទាំងអេ់ 

រតើអ្កោក់្ិន្ពុឲ្យប៉ុន្្ានចំរោរះលកខេេណ្ឌជា�ូបវ័ន្
ថែលកុមា��េ់រៅ?  (េូមគូេយកចរមលែើយថែល 
បបរេើ�ជាងរគបំផុត) 
១ = មិនលអែ; ៥ = លអែណាេ់

FF ១ FF ២ FF ៣ FF ៤ FF ៥
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ឧបករណ៍អសង្កតេបមាប់អ្កដែទាំកុមារ/អ្កប្ប់ប្ង

 រោយមានកិច្ចគាំបេ្ីអង្គកា�យូនីរេហ្វ អង្គកា��បេ់រយើងថែលមានរ្្្រះថាកូរា៉្មអន្�ជាត ិ

កំ្ុងរ្្វើកា�េិក្សាបសវបជាវមួយអំ្ីេបមង់រផ្េងៗគា្្ននកា�រ�ៀបចំផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេតាមេហគមន៍ 

ក្ពុងបបរេេកម្ពុជា។ រយើងកំ្ុង្ិនិត្យរមើលរៅរលើកា�ថែទាំតាមផ្រះ�េ់រៅជាបកុមវត្អារាម និងកថនលែង 

សេនាែនេរេៀត កា�ថែទាំរោយសច់ញាតិនិង កា�ថែទាំរោយឪ្ុកមា្្យចិញ្ចរឹម។ រយើងមានបំណង 

ចង់រ�ៀនេូបត្ីអ្កអំ្ីកា�ង��បេ់អ្កក្ពុងកា�ផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេចំរោរះកុមា� រែើម្បីជួយឱ្យរយើង 

យល់ថារតើកា�ថែទាំជំនួេមាន ែំរណើ�កា�ែូចរម្ចរៅក្ពុងកា�អនុវត្ន៍ជាក់ថេង្។ រយើងបានរ�ៀបចំេំនួ� 

មួយចំនួន ថែលអ្កអាចបតរូវចំណាយរ្លបបមាណ ១០ រៅ ១៥នាេីបុ៉រណាណរ្ះ រែើម្បីរេលែើយ។ េូមអ្ករេលែើយ 

រោយរស្្រះបតង់បំផុតរៅតាមថែលអាចរ្្វើរៅបាន អាបេ័យរោយរយើងចង់រ�ៀនេូបត្ីចំរណរះែរឹង និង 

បេ្ិរស្ន៍�បេ់អ្ក។ រាល់្័ត៌មានថែលអ្កផ្ល់ឱ្យរយើង នរឹងបតរូវ�ក្សាជាអនាមិករហើយរយើងនរឹង 

មិនេ�រេ�បញ្្ក់រ្្្រះ�បេ់អ្ក ឬ កថនលែងថែទាំកុមា��បេ់អ្ករ�ើយ។

អ្កមិនចាបំាច់បំរ្ញេបមង់អរងកតរនារះរេ បបេនិរបើអ្កមិនចង់ រហើយអ្កអាចរបជើេរ�ើេមិនរេលែើយេនួំ� 

ណាមួយ ឬ េំនួ�ទំាងអេ់បាន។ រតើអ្កចង់រ ្្វើកា�អរងកតរនរះ ថែ�ឬរេ? (េូមគូ��ង្វង់របជើេរ�ើេចរមលែើយ)

បាេ-ចាេ / រេ 

រយើងចង់របបើបបាេ់្័ត៌មានមួយចំនួនថែលអ្កបបាប់រយើង រៅក្ពុង�បាយកា�ណ៍�បេ់រយើង បុ៉ថន្ រយើងនរឹងមិន 

បង្្ញរ្្្រះ�បេ់អ្ករ�ើយ។ រតើបានថែ�ឬរេ? (េូមគូ��ង្វង់របជើេរ�ើេចរមលែើយ) 

បាេ-ចាេ / រេ 

្័ត៌មានអំ្ីសវតា

សខត្ (េូមគូេេញ្្ ü របជើេរ�ើេ) FF ភ្ំរ្ញ

FF កណ្្ាល

FF ប្រះេីហនុ

FF រេៀមរាប

FF បាត់ែំបង

�ុំ (េូមេ�រេ�រ្្្រះ�ុំ�បេ់អ្ក)
……………………………………………………………………………………….

ស្មតាះកដន្ងដែទាំកុមារ (េូមេ�រេ� រ្្្រះ
កថនលែងថែទាំកុមា��បេ់អ្ក)

 
 
រ្្្រះ……………………………………………………../ មិនថមនកថនលែងថែទាំកុមា�
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បបសភទការដែទាំជំនេួដែលអ្ក្្ល់ជូន 
(អ្កអាចគូេេញ្្ ü របជើេរ�ើេ 
ចរមលែើយរលើេ្ីមួយ)

FF កា�ថែទារំោយឪ្ុកមា្្យចិញ្ចរឹម

FF កា�ថែទារំោយសច់ញាតិ

FF ផ្រះស្្ក់រៅជាបកុម

FF វត្អារាម

FF កថនលែងសេនាែនេរេៀត

FF មណ្ឌលថែទាំកុមា�

FF សោរ�ៀនថែលផ្ល់ 
       កថនលែងស្្ក់រៅ

FF រផ្េងៗ (េូមបញ្្ក ់ខាងរបកាម)

…………………….

សតើអ្កមានតួនាទតីអ្តីសៅក្នុងកដន្ងដែទាំ កុមារ/
្្ះសា្តាក់សៅសនះ? (េូមរបជើេរ�ើេ 
ចរមលែើយថែលបបរេើ�បំផុត)

FF អ្កបគប់បគង/អ្ករមើលកា�េុេបតរូវ

FF អ្កផ្ល់កា�ថែទាំ

FF បគរូបរបងៀន

FF អ្កផ្ល់មគ្គពុរេ្េក៍ថណនា ំ
      ខាងសេនា

FF មា្្យ

FF ឪ្ុក

FF (េូមបញ្្ក់ខាងរបកាម)

…………………….

សតើអ្កបានសែើរតួនាទតីសនះរយៈសពល ប៉នុាមតាន? 
(េូមរបជើេរ�ើេ ចរមលែើយថែល បបរេើ�បំផុត)

FF តិចជាង ១ឆ្្ំ

FF ១ឆ្្ំ

FF ២ឆ្្ំ

FF ៣ឆ្្ំ

FF ៤ឆ្្ំ ឬ របចើនជាងរនរះ

សតើអ្កមានសភទអ្តី?  (េូមគេូេញ្្ ü 
របជើេរ�ើេ)

FF បបុេ FF បេី

សតើអ្កមានអាយុប៉ុនាមតាន (េូមបញ្្ក់) ………………………………. ឆ្្ំ

សតើអ្កបានបញ្ចប់ការអប់រំកបមតិបឋមេិកតាសា 
ដែរឬសទ? (េូមគេូេញ្្ ü របជើេរ�ើេ)

FF បាេ-ចាេ FF រេ

សៅក្នុងកដន្ងដែទាំ/្្ះសា្តាក់សៅរបេ់អ្ក សតើមាន
អ្ក្្ល់ការដែទាំចំនួនប៉នុាមតាន នាក់? 
(េូមបញ្្ក់) មានអ្កថែទាំចំនួន……………………… នាក់

សៅក្នុងកដន្ងដែទាំ/្្ះសា្តាកស់ៅរបេ់អ្ក 
សតើមានកុមារចំនួនប៉ុនាមតានអ្ក?  (េូមបញ្្ក់)

កុមារាចំនួន…………………….. នាក់ / កុមា�ើចំនួន……………………… នាក់

សតើកុមារដែលរេ់សៅក្នុងកដន្ងដែទាំ/ ្្ះសា្តាកស់ៅ
របេ់អ្ក មានអាយុប៉ុនាមតាន? (េូមគូេេញ្្ ü 
របជើេរ�ើេរាល់ បបអប់ ថែលេមបេប)

FF អាយរុបកាម១ឆ្្ំ

FF 1-3 ឆ្្ំ

FF 3-6 ឆ្្ំ

FF 6-10 ឆ្្ំ

FF 10-14 ឆ្្ំ

FF 14-18 ឆ្្ំ

FF ១៨ឆ្្ំរ�ើងរៅ

សតើមានកុមារដែលមានសេចក្តីបតរូវការ ពិសេេ 
រេ់សៅក្នុងកដន្ងដែទាំ/ ្្ះសា្តាក ់សៅរបេ់អ្ក 
ដែរឬសទ? (េូមគេូេញ្្ ü របជើេរ�ើេរាល់ 
បបអប់ ថែលេមបេប) 

FF រេ FF បាេ/ចាេ ផ្ពុករមររាគរអេ៍ 

FF បាេ/ចាេ កុមា�្ិកា�
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ជាទូសៅ សតើកុមាររេ់សៅសបកាមការដែទាំរបេ់អ្ក
រយៈសពលប៉ុនាមតាន? (េូមគេូ េញ្្ ü 
របជើេរ�ើេចរមលែើយថែល បបរេើ� បំផុត)

FF តិចជាង១េបា្្ហ៍

FF ១េបា្្ហ៍ រៅ ១ថេ 

FF ១ថេ រៅ ១ឆ្្ំ

FF អចិនសន្យ៍

កា�អប់�ំ

សតើកុមារដែលេថែិតសបកាមការដែទាំរបេ់អ្កទទួល
បានការអប់រំបបសភទណា? (អ្កអាចគេូេញ្្ 
ü របជើេរ�ើេ ចរមលែើយរលើេ្ីមួយ)

FF សោបឋមេិក្សា�ែ្ឋ

FF សោម្្យមេិក្សា�ែ្ឋ 

FF រ�ៀនេូបតរៅតាមវត្អារាម   
       ឬតាមកថនលែងសេនា

FF រ�ៀនេូបតរៅតាមអង្គកា�   
       មិនថមន�ោ្្ភិបាល

FF កា�បណ្តរះបណា្្លវជិា្្ជីវៈ

FF គា្្នេេួលបានកា�អប់�ំ

FF រផ្េងៗ (េូមបញ្្ក់)

     ………………………………………

កា�បតរួត្ិនិត្យ

សតើកដន្ងដែទាំ/្្ះសា្តាក់ សៅរបេ់អ្ក បាន្្ល់
ការដែទាំជំនួេចសំពាះកុមារ រយៈសពលប៉នុាមតាន? 
(េូមគូេ េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយថែល បបរេើ� 
បំផុត)

FF តិចជាង១ឆ្្ំ

FF 1 - 2 ឆ្្ំ

FF រលើេ្ី ២ឆ្្ំ

សតើមសន្តីពតីខាងសបរៅចុះមកពិនិតតាយសមើលកដន្ង ដែទាំ/
្្ះស្ាតាក់ សៅរបេ់អ្ក ញរឹកញាប ់កបមិត ណា សែើមតាបតីធានា
ថាកុមារមានេុវតថែិភាព?
(េូមគូេ េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយ ថែល បបរេើ� 
បំផុត)

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់១ថេ ម្ង

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់៣ថេម្ង

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់៤ថេម្ង

FF ោ្៉ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់ 
       ៦ថេម្ង

FF ោ្៉ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់  
       ១ឆ្្ំម្ង

FF តិចជាង១ឆ្្ំម្ង

FF មិនថែល

សតើនរណាជាអ្កចុះសធ្ើការបតរួតពិនិតតាយ េុវតថែិភាព
ទាំងសនះ? (អ្កអាចគេូ   េញ្្ ü 
របជើេរ�ើេចរមលែើយរលើេ្ីមួយ)

FF មន្ី�េង្គមកិច្ចអតីតយេុ្ធជន    
       និងយុវនីតេិម្បទា

FF អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល

FF គា្្នកា�ចុរះ្ិនិត្យ

FF គណៈកមា្្្ កិា�្ិរបគារះរោបល់ 
       កិច្ចកា�សេី្ និងកុមា� 

FF រផ្េងៗ (េូមបញ្្ក់    
       ខាងរបកាម)

             …………………………….
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សតើមសន្តីពតីខាងសបរៅចុះមកពិនិតតាយសមើលកុមារ ដែលេថែតិ
សៅសបកាមការដែទាំរបេ់អ្ក ញរឹកញាប់កបមិតណា 
សែើមតាបតីវាយតនម្សៅសលើ លទ្ធភាពក្នុងការសធ្ើ
េមាហរណកម្មសៅក្នុង ប្រួសារេ្មនុំ/ប្រួសារបសង្កើត? 
(េូមគូេ េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយថែល បបរេើ� 
បំផុត)

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់៤ថេម្ង

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់៦ថេម្ង

FF ោ៉្ងរហាចណាេ់រ�ៀងរាល់១ឆ្្ំម្ង

FF តិចជាង១ឆ្្ំម្ង

FF មិនថែល

FF មិនបតរឹមបតរូវ (រោយស�ថត     
       កុមា�េ្ថិតរៅរបកាមកា�ថែទាំ  
       រោយឪ្ុកម្្ាយចិញ្ចរឹម ឬ  
       កា�ថែទារំោយសច់ញាតិ 
       �ួចរៅរហើយ)

សតើនរណាជាអ្កចុះពិនិតតាយសែើមតាបតីវាយតនម្ សៅសលើលទ្ធ
ភាពក្នុងការសធ្ើេមាហរណកម្ម ទាំងសនះ? 
(អ្កអាចគូេេញ្្ ü របជើេរ�ើេ 
ចរមលែើយរលើេ្ីមួយ)

FF មន្ី�េង្គមកិច្ច អតីតយេុ្ធជន  
      និងយុវនីតេិម្បទា 

FF អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល

FF គា្្នកា�ចុរះ្ិនិត្យ

FF គណៈកម្្ា្ិកា�្ិរបគារះ   
       រោបល់កិច្ចកា�សេ្ី និងកុមា�

FF រផេ្ងៗ (េូមបញ្្ក ់
       ខាងរបកាម) 

             …………………………….

សតើអ្ករកតាសាកំណត់សហតុលាយលក្ខណ៍អកតាសរ អំពតីកុមារ
ដែលេថែិតសៅសបកាមការដែទាំ របេ់អ្ក ដែរឬសទ? 
(េូមគូេ េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយថែល បបរេើ� 
បំផុត)

FF បាេ/ចាេ ចរំោរះកុមា� បគប�់ូប

FF បាេ/ចាេ ចរំោរះកុមា�    
       មួយចំនួនប៉រុណាណ្រះ 

របើរទារះបីជាចរំោរះថតកុមា� មួយចំនួន
ក៏រោយ េូម បញ្្ក់  ថារតើមានកា��ក្សា 
កំណត់រហតុចំរោរះកុមា� ចំនួនបុ៉ន្្ាននាក់៖

FF គា្្ន

កុមា�ចំនួន…………..…នាក់

កា�បណ្តរះបណា្្ល

សតើអ្កធា្តាប់បានទទួលការបណ្តះបណា្តាលណាមួយ
អំពតីការ្្ល់បបរឹកតាសា និង រសបៀប កំណត់អំពតីអសំពើ
រំសលាភបំពានកុមារ ដែរឬសទ?  (េូមគេូ េញ្្ ü 
របជើេរ�ើេ)

FF បាេ/ចាេ FF រេ

បបេិនសបើធា្តាប់ សតើនរណាជាអ្ក្្ល ់
ការបណ្តះបណា្តាល សនះ? (េូមគូេ េញ្្ ü 
របជើេរ�ើេ)

FF មន្ី�េង្គមកិច្ច អតីតយេុ្ធជន   
      និងយុវនីតេិម្បទា

FF អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល

FF រផេ្ងៗ (េូមបញ្្ក ់) 

……………………………….
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សតើអ្កយល់ថាការបណ្តះបណា្តាលសនះមានសារៈ
បបសោជន៍ែល់កបមិតណា ក្នុងការសរៀបចសំបតៀម
លក្ខណៈខ្លូនអ្កេបមាប់ការងារ ដែទំាជាក់ដេ្ង
ដែលអ្កសធ្ើ? (េូមគូេ េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយ
ថែលបបរេើ�បំផុត)
1 = មិនេូវមានបបរោជន៍
5 = មានបបរោជនខ៍ា្្ំងណាេ់

FF 1 FF 2 FF 3 FF 4 FF 5

មូលនិ្ ិ
(េបមាប់ថតអ្កបគបប់គង និង អ្ករមើលកា�េុេបតរូវប៉ុរណាណ្រះ)

រតើអ្កបានេេួលមូលនិ្ ិ្ីខាងរបរៅេបមាប់ 
ផ្ល់កា�ថែទាំជំនួេ ថែ�ឬរេ?

FF បាេ/ចាេ FF រេ

បបេិនសបើអ្កបានទទួល េូមបញ្តាក់ថាសតើអ្កបាន
ទទួលមូលនិធិពតីខាងសបរៅ ពតីបបភពណា (អ្កអាចគេូ 
េញ្្ ü របជើេរ�ើេចរមលែើយរលើេ្ីមួយ) 

FF �ោ្្ភិបាល

FF មូលនិ្ ិេុេុមាលភា្កុមា�

FF ស្្ប័នសេនាអន្�ជាតិ

FF ស្្ប័នសេនាក្ពុងបេុក

FF អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាល   
       អន្�ជាតិ

FF អង្គកា�មិនថមន�ោ្្ភិបាលជាតិ

FF បុគ្គលឯកជន

FF រផ្េងៗ (េូមបញ្្ក់)

         …………………………..
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