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ជំពូកទី១ 

េគលនេយបយវតតសងគហកមុរ 
១. េសចកតីេផតម និងេគលបំណង 

ជកិចចេឆលយតប ចំេពះករសិកសសដីពីអំេពហិងសេលកុមរកនុងរបេទសកមពុជឆន ំ២០១៣ រកសួង

ធមមករនិងសសន និងសេមតចសងឃនយកទំងពីរគណៈ កនុងកិចចសហរបតិបតតិករជមួយអងគករ     

យូនីេសហវ (UNICEF) េបតជញ ចិតតេលកកមពស់តួនទីវតតអរម និងរពះសងឃកនុងករបងក រ និងេឆលយតប

ចំេពះអំេពហិងសេលកុមរនិងករបំែបកកុមរេចញពីរគួសរេដយមិនចំបច់របកបេដយរបសិទធភព 

និងេដមបីេធវឱយវតតអរមកន់ែតមនសុវតថិភពសរមប់កុមរទំងេនកនុងបរេិវណវតតនិងកនុងសហគមន៍។ 

សកមមភពទំងអស់េនះរមួមន៖ 

១)  ករកសងសមតថភពរពះសងឃ េដមបីបងក រ និងេឆលយតបចំេពះអំេពហិងសេលកុមរតមរយៈ       

អធិករកិចចទូេទៃនពុទធិកសិកស ែដលបនទទួលករេរជមែរជងកនុងករបណដុ ះបណដ ល និង  

ករអភិវឌឍកមមវធីិសិកស េដមបីដក់បញចូ លេទកនុងករបណដុ ះបណដ លទំងបីករមិត (បឋម 

មធយម និងឧតតម) 

២)  ករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់រពះសងឃកនុងករអប់រសំហគមន៍ និងេលកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់ 

សហគមន៍ េដមបីបងក រនិងេឆលយតបចំេពះអំេពហិងសេលកុមរ និងេដមបីបងក រករបំែបកកុមរ 

េចញពីរគួសរេដយមិនចំបច់ អំេពហិងសនិងកររេំលភបំពនេលកុមរនិងករេឆលយតប។ 

៣)  ករបេងកតកមមវធីិករពរកុមរតមវតតអរម រមួទំងយនតករករពរសុវតថិភពសពវរជុងេរជយ 

េដមបីេឆលយតបចំេពះករណីសងស័យ និងករណីែដលបនរយករណ៍អំពីកររេំលភបំពនេល

កុមរណមន ក់េនកនុងបរេិវណវតត និងករផដួចេផដមឱយមនែផនករពិនិតយតមដន និងរយករណ៍ 

េគលនេយបយវតតសងគហកុមរេនះ(ឬេហថេគលនេយបយសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម) 

គឺជែផនកមួយៃនយនតករសពវរជុងេរជយេនតមវតតអរម េដមបីេឆលយតបចំេពះអំេពហិងស 

កររេំលភបំពនេលកុមរ ទំងករណីែដលបនរយករណ៍ ទំងករណីសងស័យអំពីអំេព

ហិងស ឬកររេំលភបំពនេលកុមរ។  

េគលនេយបយេនះ រមួមន  

ក)ចត់តំងជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ ែដលមនករទទួលខុសរតូវកនុងកររយករណ៍ 

និងពិនិតយតមដនកនុងវតតនីមួយៗ និងេនកនុងករមិតេផសងៗៃនរចនសមព័នធរពះពុទធសសនកមពុជ។  
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ខ)យនតករលមអិតសរមប់កររយករណ៍ និងករេឆលយតបចំេពះករណីែដលបនរយករណ៍ 

និងរកមសីលធម៌សរមប់រពះសងឃ និងមនុសសេពញវយ័ដៃទេទៀតែដលជប់ពក់ព័នធជមួយវតត។ េដមបី

ធននូវរបសិទធភព េគលនេយបយេនះ ក៏មនភជ ប់ជមួយ កមមវធីិវតតសងគហកុមរ (ឬអចេហថ 

កមមវធីិកិចចករពរកុមរតមវតតអរម) ែដលកមមវធីិេដមបីធនបននូវរបសិទធភព ៃនករអនុវតតេគល

នេយបយវតតសងគហកុមរ និងបេងកតនូវបរយិកសកិចចករពរកុមរទំងកនុងសហគមន៍ និងតម      

វតតអរមកនុងរពះរជណចរកកមពុជ។ 

 

២. វកយសពទសខំន់ៗែដលេរបរបសក់នងុរបកសេនះ និងនិយមន័យ 

រកសួងធមមករនិងសសន និងសេមដចសងឃនយកទំងពីរគណៈេពលគឺគណៈមហនិកយ 

និងគណៈធមមយុតត យល់ចបស់ថ “កររេំលភបំពន”ឬ “ករេធវបប” គឺរមួបញចូ លរគប់ទរមង់ទំងអស់

ៃនករេធវបបែផនកផលូវកយ ផលូវចិតត ផលូវេភទ និងកររពេងយកេនតយ ឬកររបរពឹតតេដយរបេងយកេនតយ ឬ

ករជួញដូរ និងករេកងរបវញ័ច ន៍ដៃទេទៀតែដលផដល់លទធផលឱយមនេរគះថន ក់ជក់ែសដង ឬជ       

សកត នុពលចំេពះសុខភព កររស់រន ករអភិវឌឍ ឬេសចកដីៃថលថនូររបស់កុមរ
1។ សរមប់េគលបំណង

ៃនេគលនេយបយេនះ គឺែផអកេលចបប់កមពុជ អនុសញញ សដីពីសិទធិកុមរ អងគករសុខភពពិភពេលក 

និងអងគករអនតរជតិខងពលកមម។ 

កមុរ ៖ កុមរគឺជជនទំងឡយណែដលមនអយុេរកម ១៨ ឆន ំ ដូចមនែចងកនុងអនុសញញ

អងគករសហរបជជតិសដីពីសិទធិកុមរ ែដលរបេទសកមពុជផដល់សចច ប័នកនុងឆន ំ ១៩៩២។  

មនុសសេពញវ័យ ៖ មនុសសេពញវយ័ គឺជជនទំងឡយណែដលមនអយុ១៨ ឆន ំេឡងេទ។ 

កររេំលភបំពនែផនករងកយ ៖ ជករបំពនែដលេធវឱយមនេរគះថន ក់ែផនករងកយជក់
ែសដង ឬេរគះថន ក់ែផនករងកយែដលេកតេចញពីអនតរទំនក់ទំនង ឬកងវះអនតរទំនក់ទំនងឬករគំរម

េដយយកេលសណមួយពីសំណក់ឪពុកមដ យ ឬអនកសថិតកនុងអំណចេមប មុខតំែណងទទួលខុសរតូវ 

ឬអនកែដលទទួលបនករទុកចិតត។ េហតុករណ៍ទំងេនះ អចជសកមមភពែដលេកតេឡងែតមួយេលក 

ឬេកតេឡងេរចនេលក។ ឧទហរណ៍ សកមមភពរេំលភបំពនកុមរ អចមនដូចជ៖ ករទះកំេផលៀង 

ករវយេដយៃដ ឬវតថុ ករដល់ ករធក់ កររចន ករវយ ករកដិច និងករគំរមថនឹងបងកេរគះថន ក់2។ 

 
1 និយមនយ័របស់អងគករសុខភពពិភពេលកអំពីកររេំលភបំពនកុមរ ដូចមនែចងេនកនុងរបយករណ៍ពិេរគះេយបល់សដីពីករបងក រករ

រេំលភបំពនេលកុមរ េដយអងគករ WHO ឆន  ំ១៩៩៩  
2 ដែដល 
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កររេំលភបំពនផលូវេភទ ៖ ករបងខិតបងខំ ឬលួងេលមកុមរឱយចូលរមួកនុងសកមមភពផលូវេភទ 

ែដលកុមរមិនទន់យល់ចបស់េពញេលញ ពំុអចផដល់ករយល់រពមេដយែផអកេលព័ត៌មនែដលបន

ផតល់ឬែដលកុមរមិនទន់មនលកខណៈអភិវឌឍរគប់រគន់អចទទួលយកបន និងពំុអចផដល់ករយល់

រពម ឬែដលបំពនចបប់ ឬជករហមឃត់របស់សងគម3។  កររេំលភបំពនេនះ រមួបញចូ លទំងភស 

កយវកិរ ករនិយយបញឆ ិតបេញឆ ៀង មតិេយបល់ ឬរបេយគមិនសមរសបែដលមនលកខណៈផលូវេភទ 

ឬមនលកខណៈផទ ល់ខលួនចំេពះកុមរ។ 

កររេំលភបំពនែផនកផលូវចិតត ៖ កររេំលភបំពនផលូវចិតតេកតមនេឡង េនេពលកុមររតូវ

បនរចនេចលរចំែដលៗ បដិេសធមិនផដល់ឱយនូវកដីរសឡញ់ ផត ច់ទំនក់ទំនងមេនសេញច តនកនុង

ករមិតសមរសបជមួយអនកែថទំចមបង ឬរងករភ័យខល ចេដយករគំរម។ កររេំលភបំពនេនះ អច

រមួមនដូចជ ករេជរ ករេធវឱយអម៉ស់ ករបងអ ប់ ករគំរម ករបនល ច ករេរ សេអង ករចមអក ឬមិន

ផដល់ភពកក់េកដ ជបនតបនទ ប់ពីឪពុកមដ យ ឬអនកេមលែថរហូតដល់អចប៉ះពល់ដល់ករលូតលស់ែផនក

រងកយនិងផលូវចិតតរបស់កុមរ។ 

កររពេងយកេនតយចំេពះកមុរ ៖ កររពេងយកេនតយ គឺជករខកខនអូសបនល យ ឬ              

ករបដិេសធជេចតន មិនផដល់ឱយកុមរនូវ  ទឹកសអ ត    អហរ    ជរមក    ករគំរទែផនកផលូវចិតត ឬ             

កដីរសឡញ់ អនម័យ ឬករេមលខុសរតូវឬករែថទំរហូតដល់េធវឱយសុខភព និងករអភិវឌឍរបស់

កុមររតូវរបឈមហនិភ័យ។ សកមមភពទំងអស់េនះរមួមនដូចជ ករខកខនមិនបនេមលខុសរតូវ 

និង     ករពរកុមរឱយបនសមរសបពីេរគះថន ក់ននឱយបនេរចនបំផុតតមែដលអចេធវបន។  

ករេកងរបវ័ញចន៍េលកមុរ ៖ ករជួញដូរ ឬករេកងរបវញ័ច ន៍ដៃទេទៀតេលកុមរ សំេដេល
ករេរបរបស់កុមរេនកនុងករងរ ឬសកមមភពដៃទេទៀត េដមបីផដល់របេយជន៍ឱយអនកេផសង។        

សកមមភពេនះ រមួមនជអទ•ដូចជ ពលកមមកុមរ របូភព និងសមភ រៈអសអភសរបស់កុមរ និង

េពសយចរកុមរ។ សកមមទំងអស់េនះ បំផលិចបំផល ញសុខភពផលូវកយ ផលូវចិតតរបស់កុមរ ករអប់រ ំ ឬ    

ករអភិវឌឍែផនកសម រតី សីលធម៌ ឬចិតតសងគមរបស់កុមរ4។ 

ករេកងរបវ័ញចន៍ផលូវេភទកមុរ ៖ ករេរបរបស់ភពងយរងេរគះរបស់កុមរ អំណច ឬ            

ករទុកចិតតពីកុមរ េដមបីេគលបំណងផលូវេភទ េដយរមួមន ករទទួលអតថរបេយជន៍ជរបក់ជែផនកខង

សងគម ឬនេយបយពីករេកងរបវញ័ច ន៍េលជនដៃទ។  សកមមភពេនះរមួមនដូចជេពសយចរកុមរករជួញ

ដូរកុមរ និងរបូភព និងសមភ រៈអសអភសកុមរ។ 

 
3 ដែដល 
4 ដែដល 
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ករលបងួលងួេលមតមអីុនធឺណិត ៖ ជដំេណ រករ ៃនករបេងកតឱយមនកររបរស័យ
ទក់ទងគន  ជមួយកុមរតមអីុនធឺែណត េដយមនេគលបំណង េដមបីទក់ទញចិតត សរមបសរមួល 

ឬជរមុញេលកទឹកចិតតកុមរឱយពក់ព័នធនឹងសកមមភពផលូវេភទ។ សកមមភពផលូវេភទទំងេនះ រមួមន

ទំងសកមមភពមុនករជួបជក់ែសតងជមួយជនេលមស ដូចជកររេំលភបំពនផលូវេភទកុមរ តម          

ែវបេខម (Webcam) ឬករផលិតរបូភព និងសមភ រៈអសអភស ៃនកុមរនិងសមភ រៈអសអភស

ែដលកុមរផលិតេដយខលួនឯង។ 

ពលកមមកមុរ ៖ ករេធវឱយកុមរចូលរមួកនុងករងរ ែដលអចមនេរគះថន ក់ ឬអចរខំនដល់

ករអប់ររំបស់កុមរឬបងកេរគះថន ក់ចំេពះសុខភព ឬករអភិវឌឍែផនករងកយ ផលូវចិតត សម តី សីលធម៌ 

ឬែផនកសងគមរបស់កុមរ5។ បែនថមេលេនះេទៀត បទដឋ នអនតរជតិហមឃត់ករឱយកុមរចូលរមួកនុង

សកមម ភពែផនកេសដឋកិចចណមួយេនេពលកុមរអយុេរកម១២ឆន ំ េហយកុមរអយុចេនល ះ១២ដល់១៤

ឆន ំអច ចូលរមួេធវករងររសលៗ ែដលមិនទំនងជបងកេរគះថន ក់ដល់សុខភពឬករអភិវឌឍរបស់ពួក

េគ6។ 

កររកុកនួឆេឆ ៖ កររកុកួនឆេឆ គឺជពកយែដលរតូវបនេរបរបស់សរមប់កររបរពឹតតមិន 

លអកនុងទរមង់ជេរចន េដយភគេរចនេកតមនេនតមសលេរៀននិងកែនលងេធវករ។ សកមមភពេនះ 

រតូវបនកំណត់លកខណៈ េដយជនមន ក់ទទួលរងបទពិេសធន៍រចំែដលៗ នូវករឈល នពនែផនករង

កយនិង/ឬផលូវចិតត រមួទំងករចមអន់ ករេជរ ករេសចចមអក ករគំរម ករេបៀតេបៀន ឡកឡឺយ សមលុត 

ករផត់េចញែផនកសងគម ឬពកយចចមអរ៉ម7។ កនុងបរបិទៃនេគលនេយបយេនះ ករេធវបបតម

ធមមតេរចនរបរពឹតតេដយកុមរមន ក់ចំេពះកុមរមន ក់េទៀត។ 

 

៣. វិសលភព 

េគលនេយបយេនះ រតូវអនុវតតចំេពះមនុសសទំងអស់ែដលពក់ព័នធជមួយវតតអរម រមួទំង

គណៈរគប់រគងវតត រពះសងឃ និងអនកែដលមនទំនក់ទំនងជមួយវតតអរមទំងអស់ដូចជ អចរយ គណៈ 

កមមករវតត តជី ដូនជី េកមងវតត និងអនកែដលរស់េនកនុងវតត និង/ឬ អនកសម័រគចិតតមេរបករកនុងវតត។ 

 

 
5 មរត ៣២ ៃនអនុសញញ សដីពីសិទធិកុមរ, អនុសញញ េលខ ១៨២ របស់អងគករ ILO សដីពីទរមងធ់ងនធ់ងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ  
6 អនុសញញ េលខ ១៣៨ របស់អងគករ ILO សដីពីរបកឈ់នួលអបបបរម  
7 អងគករសុខភពពិភពេលក http://www.who.int/bulletin/volumes/88/6/10-077123/en/ 
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៤. េគលករណ៍មគគុេទទសក៍ 

ក. េគលនេយបយេនះ  រតូវបនចងអុលបងហ ញេដយេគលករណ៍មគគុេទទសក៍ចំនួនបួនរបស់       

អនុសញញ អងគករសហរបជជតិសដីពីសិទធិកុមរ៖ 

• ករមិនេរ សេអង (ែផអកេលជតិសសន៍ ពណ៌សមបុរ សសន ភស វបបធម៌ េយនឌ័រ ឬ

សមតថភព) 

• រតូវផដល់អតថិភពចំេពះឧតតមរបេយជន៍របស់កុមរ 

• សិទធិមនជីវតិ សិទធិរស់រន និងសិទធិកនុងករអភិវឌឍ  

• ករេគរពចំេពះទសសនៈយល់េឃញរបស់កុមរ។ 

បែនថមេលេគលករណ៍ទំងអស់េនះ មនេគលករណ៍មួយចំនួនេទៀតែដលរតូវអនុវតតផងែដរមន៖ 

Ø សិទធិមនជីវតិកនុងរគួសរ ឬទទួលករែថទំេនកនុងសហគមន៍៖ កុមរទំងអស់មនសិទធិរស់េន 

ជមួយមនុសសែដលរសឡញ់ និងែថទំពួកេគេដយលអ គឺរគួសររបស់ខលួនឬេដយអនកេមលែថ 

កនុងករណីរគួសរពំុអចេមលែថពួកេគបន។ 

Ø ករមិនអត់ឱនករមិតសូនយចំេពះអំេពហិងស៖កររេំលភបំពនឬករេកងរបវញ័ច ន៍។ជនិចចកល  

គឺមិនអចមនេលសណមួយេដមបីអត់ឱនចំេពះអំេពហិងស កររេំលភបំពន ឬករេកង 

របវញ័ច ន៍េលកុមរកនុងបរបិទវតតអរម និងសហគមន៍េនះេឡយ មិនថេនះជករអនុវតតតម

ែបបរបៃពណី បទដឋ ននិងអកបបកិរយិសងគមែដលរតូវបនទទួលយកក៏េដយ។ 

Ø កររកសករសមង ត់៖ បនន័យថ រល់ព័ត៌មនែដលអចកំណត់អតតសញញ ណបនអំពីកុមរ

ណមន ក់/កុមរេរចននក់ និងមនុសសេពញវយ័ណមន ក់ ឬមនុសសេពញវយ័េរចននក់នឹងរតូវបន 

ករពរេនេពលមនកររយករណ៍ករេសុបអេងកត ឬតមដនបនតេលកងវល់ទក់ទងជមួយ

កិចចករពរកុមរ។ ព័ត៌មនទក់ទងជមួយករណីអចែចករែំលកបនែតជមួយអនកទំងឡយ

ណែដលចំបច់រតូវដឹងបុ៉េណណ ះ។ 

ខ. េគលនេយបយេនះ របកន់ខជ ប់តមេគលករណ៍ពុទធសសនដូចមនែចងកនុងរពះៃរតបិដក 

ថ កុមររគប់របូ (រមួទំងកុមរែដលកំពុងសថិតកនុងេភទជសមេណរ) មនសិទធិទទួលបនកុមរភព 

ែដលរចួផុតពីអំេពហិងស កររេំលភបំពន ករបំេភលច និងករេកងរបវញ័ច ន៍ េហយករបដិេសធ

សិទធិទំងអស់េនះ គឺមិនរតូវបនទទួលយក ឬមនេហតុផលអចទទួលយកបនេឡយ មយ៉ងវញិ 

េទៀត វតតទំងអស់រតូវមនករទទួលខុសរតូវែផនកសីលធម៌ ក៏ដូចជែផនកចបប់កនុងករធន

យ៉ងណឱយរពះសងឃ និងកមមវធីិែដលខលួនគំរទ មិនរតូវដក់ឱយកុមររបឈមហនិភ័យចំេពះ

េរគះថន ក់េឡយ។ 
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គ. េគលនេយបយេនះ ក៏ទទួលសគ ល់នឹងតរមូវឱយវតតទំងអស់អនុវតតតមចបប់កមពុជទក់ទងជ 

មួយអំេពហិងសេលកុមរ និងអនុេលមេគលនេយបយជតិសដីពី ករែថទំជំនួសសរមប់កុមរ 

និងបទដឋ នអបបបរមសដីពីករែថទំជំនួសសរមប់កុមរេចញេដយរកសួងសងគមកិចចអតីតយុទធជន

និងយុវនីតិសមបទ។  

៥. ករអនុវតតេគលនេយបយវតតសងគហកមុរ 

• រពះសងឃរគប់អងគនិងអនកដៃទេទៀតែដលមនទំនក់ទំនងជមួយវតតអរមដូចជ អចរយ គណៈ 

កមមករ តជី ដូនជី េកមងវតតនិងមនុសសេពញវយ័ដៃទេទៀតែដលសន ក់េនកនុងវតត ឬមនទំនក់ទំនង 

ជមួយវតត ដូចជអនកសម័រគចិតតមេរបករងរកនុងវតតជេដម ចំបច់រតូវែតដឹងអំពីេគលនេយបយ 

ករពរសុវតថិភពកុមរេហយរតូវទទួលសគ ល់ជលយលកខណ៍អកសរថ ខលួនបនទទួល និង

បនយល់ចបស់អំពីេគលនេយបយេនះ។ បែនថមេលេនះ រតូវេរៀបចំករពនយល់ែណនំ

ពិេសសឱយសមរសបតមរកុមអយុ សរមប់កុមរកំពុងរស់េនកនុងវតត (ឧ. សមេណរ េកមងវតត

និងកុមរដៃទេទៀតែដលសន ក់េនកនុងវតត) េហយករបណដុ ះបណដ លតមដនបនតរតូវេធវេឡងជេរៀង

រល់ឆន ំ។ 

• ឯកសរថតចមលងមួយចបប់ៃនេគលនេយបយរកសសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម នឹងរតូវយក

េទដក់េនទីតំងែដលេគអចេមលេឃញបនកនុងបរេិវណវតត។  

• សហគមន៍ ជពិេសស គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរនិីងកុមរឃំុសងក ត់ (គ.ក.ន.ក.) 

និងអនកផដល់េសវសងគមកិចចរតូវដឹងអំពីេគលនេយបយរកសសុវតថិភពកុមរ និងរកមសីលធម៌

េនះផងែដរ។ ករងរេនះ អចេធវេឡងតមរយៈកមមវធីិពិេសស ឬេនកនុងបរបិទៃនធមមេទសន

ជរបចំ ឬពិធីបុណយសសនធំៗ។ សមជិកសហគមន៍ គួររតូវបនេលកទឹកចិតតឱយរយករណ៍

ជបនទ ន់ នូវរល់កងវល់ទំងឡយណអំពីអកបបកិរយិ ឬសកមមភពរបស់បុគគលកនុងសសន 

ឬបុគគលិក ឬអនកសម័រគចិតតរបស់វតតចំេពះកុមរណមន ក់ (េនកនុងឬេរកវតត)។ 

• វតតែដលផតល់ជមណឌ លែថទំដល់កុមរ    តរមូវឱយអនុវតតេទតមេគលនេយបយជតិ   

សដីពី:ករែថទំជំនួសសរមប់កុមរ និងបទដឋ នអបបបរមសដីពីករែថទំជំនួស សរមប់កុមរ

េចញេដយរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ។ 

ករអនុវតតរកមសលីធម៌ 

មនុសសេពញវយ័ទំងអស់ែដលរស់េនកនុងវតត ឬមនទំនក់ទំនងជមួយវតត មនភរកិចចរតូវចុះ    

ហតថេលខ និងអនុវតតតមរកមសីលធម៌ (ឧបសមព័នធក១) ែដលតរមូវឱយពួកេគេបតជញ ចិតតេគរពតមេគលករណ៍

ែដលមនែចងេនកនុងេគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរ។ ករេបតជញ ចិតតេនះ រមួមន ករេបតជញ ចិតត 
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េដមបីេលកកមពស់អកបបកិរយិផទ ល់ខលួន និងអកបបកិរយិវជិជ ជីវៈខពស់បំផុតចំេពះេសចកដីៃថលថនូរ និង

សុវតថិភពែផនកផលូវកយ ផលូវចិតត ផលូវេភទ របស់កុមររគប់របូទំងអស់េហយមនភរកិចចរតូវរយករណ៍     

អំពីរគប់ករណីសងស័យអំេពហិងស កររេំលភបំពន ឬករេកងរបវញ័ច ន៍េលកុមរ។  

ករែណនំសមរសបតមអយុ និងេលកកមពស់ករយល់ដឹងសដីពីរកមសីលធម៌ គួររតូវបនេធវេឡង 

សរមប់រគប់សមេណរថមីៗទំងអស់ និងសរមប់នេពលបចចុបបនន រពមទំងកុមរកំពុងរស់េនកនុងវតត 

េហយឯកសររកមសីលធម៌ ែដលមនលកខណៈសមរសបសរមប់កុមរ គួររតូវបនដក់បងហ ញេន

កែនលងរមួណមួយកនុងវតតនិងេនកនុងបរេិវណែដលរស់េន។ 

បែនថមេលេនះេទៀតចំបច់រតូវេគរពតមេសចកដីែណនំដូចខងេរកម៖ 

១.   វតតរតូវចត់វធិនករកត់បនថយហនិភ័យៃនកររេំលភបំពន ឬករបំពនណមួយដៃទេទៀតចំេពះ 

កុមរេនកនុងវតតតមរយៈ កររតឹតបិតឱកសែដលមនុសសធំេនែតពីរនក់ជមួយកុមរ។ េនេពល

ែដលដឹងពីសថ នភពថ  អចបងកហនិភ័យដល់កុមរ   និងរតូវដឹងអំពីរេបៀបេឆលយតបចំេពះ

សថ នភពទំងអស់េនះរបកបេដយរបសិទធភព។ 

២.  ឯកជនភពនិងករសមង ត់របស់កុមរ រមួទំងព័ត៌មនផទ ល់ខលួន ឬព័ត៌មនែដលអចឱយកំណត់  

អតតសញញ ណបន ចំបច់រតូវបនករពរេធវយ៉ងណកំុឱយប៉ះពល់ដល់សុវតថិភព និងសនតិសុខ

របស់កុមរ ឬេធវឱយកុមររតូវរបឈមហនិភ័យៃនេរគះថន ក់ឬករមក់ងយ។ 

៣. រពះសងឃ ឬអនកេមលែថរតូវបនដឹងអំពីរេបៀបដក់ពិន័យែបបវជិជមនេហយរតូវបនហមឃត់មិន

ឱយ េរបរបស់ករដក់ទណឌ កមម ែដលអចបងកេរគះថន ក់ដល់ករអភិវឌឍែផនករងកយខួរកបល      

ផលូវចិតត និងែផនកសងគមរបស់កុមរេឡយ។ ឧទហរណ៍ ករពិន័យណមួយដូចខងេរកមេនះគឺ

រតូវហមឃត់ដច់ខត៖ 

• ករចក់េសរកុមរបងខ ំងឱយេនែតឯង 

• ករចងកុមរ 

• ករររងំកុមរមិនឱយេទសល 

• ករដកហូតមិនឱយញំុអហរ ផឹកទឹក ឬេគង8  

• តរមូវឱយកុមរេសលៀកពក់ខុសែបលក ឬសេមលៀកបំពក់មិនសមរមយ 

• ដកហូតករពយបលែផនកេវជជសរសត 

• ករេរបរបស់កុមរឱយដក់ពិន័យកុមរដៃទេទៀត 

 
8 មនិរមួបញចូ លករមនិផដល់អហរេរកយេម៉ង ១២ ៃថងរតងស់រមបេ់នន េដយេយងេទតមចបបពុ់ទធសសន។  
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• សដីបេនទ សកុមរេដយេរបរបស់ពកយេរគតរគត និងអសរគម 

៤.  រពះសងឃ និងអនកមនទំនក់ទំនងជមួយវតត ឬរស់េនកនុងវតតរតូវបនហមឃត់មិនឱយបេងហ ះ 

េរបរបស់ចូលេទេបកេមល ឬែចកចយរបូភពឬសមភ រៈអសអភសកុមរ របូភពកុមររង

កររេំលភបំពន ឬរបរស័យទក់ទងសរែដលមនលកខណៈផលូវេភទែសដងេចញយ៉ងចបស់េនះ 

េឡយ។ 

៥.   វតតមិនគួរទទួលយកករចូលរមួវភិគទន ឬទិញផលិតផល ឬេសវពីរកុមហុ៊ន ឬបុគគលណ

ែដលជួលកុមរឱយេធវករេដយរេំលភេទេលចបប់ជតិពក់ព័នធជមួយពលកមមកុមរ ឬេនេរកម 

សថ នភព ឬលកខខណខ ែដលបេងកតឱយមនពលកមមកុមរែដលរតូវបនហមឃត់ ដូចបនកំណត់ 

ខងេលេឡយ។ 

៦.  វតតគួរទទួលសគ ល់ថ កុមររស់េនកនុងតំបន់រងផលប៉ះពល់េដយបញហ អសននមិនថ ជបញហ              

ធមមជតិ ឬជេមល ះកដីគឺមនភពងយរងេរគះជពិេសសចំេពះអំេពហិងស កររេំលភបំពន និង    

ករេកងរបវញ័ច ន៍។ វតតរតូវធនឱយបនថ រល់សកមមភពេឆលយតបេរគះមហនតរយ គួររតូវបន

េធវេឡងអនុេលមតមេគលនេយបយេនះ េហយជនិចចកលរតូវពិចរណនិងយកចិតតទុក

ដក់អំពីហនិភ័យចំេពះកុមរេនេពលបេងកតសកមមភពេឆលយតបេរគះមហនតរយ។ 

៧. រសបេពល ែដលវតតអរមេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករផដល់ករែថទំជំនួសតមសហគមន៍    

រពះសងឃគួរេដរតួនទីជអនកជំរញុឱយអទិភពេលករែថរកសកុមរតមសហគមន៍ ជជងយក

កុមរេទដក់កនុងមណឌ ល។ ជញឹកញប់វតតអរមផដល់ករែថទំដល់កុមរែដលរតូវករករពរ

ពិេសសបុ៉ែនតកនុងករណីេនះករយកេចញពីរគួសរមកែថរកសេនកនុងវតតរតូវជជេរមសចុងេរកយ 

និងបេណដ ះអសននែតបុ៉េណណ ះ។ កនុងករណីែដលករេបកមណឌ លែថទំកុមរេនកនុងវតតជ

សកមមភពសមរសបវតតចំបច់រតូវអនុវតតតមេគលនេយបយ និងបទដឋ នអបបបរមរបស់

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ សដីពីករែថទំជំនួស។ 

៦. ករចត់តងំជនបេងគ លករពរសវុតថិភពកមុរតមវតតអរម៖ 

វតតទំងអស់ រតូវចត់តំងឱយមនជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរមន ក់ ែដលមនករតួនទី និង

ភរកិចច និងអនុេលមតម “នីតិវធីិរយករណ៍” ដូចមនែចងកនុងេគលនេយបយដូចខងេរកម ៖ 

• ទទួលពកយបណដឹ ងឬកររយករណ៍អំពីករណីសងស័យអំេពហិងស ឬកររេំលភបំពនេលកុមរ 

និងេដមបីរបមូលព័ត៌មនពិតរបកដអំពីករណីេកតេហតុេនះ។ 

• េធវករយ៉ងជិតសនិទធិជមួយរពះេចអធិករេដមបីផដល់របឹកស និងអនុម័តេលសកមមភពេឆលយតប 

និងេដមបីធនឱយមនសកមមភពសមរសបនិងទន់េពលេវលេលករណីេនះ។ 
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• ផដល់ ឬធនឱយមនករគំរទចំេពះជនែដលសងស័យថជជនរងេរគះ និងរគួសររបស់េគ ដូចជ 

កររបឹកសេយបល់ អហរ និងជរមកសុវតថិភពបេណដ ះអសនន។ល។ 

• បំេពញរបយករណ៍ករណីេកតេហតុ ចំេពះរគប់ករណីែដលបនរយករណ៍។ ករងរេនះចំ 

បច់រតូវេធវេឡងេនកនុងដំេណ រករេឆលយតបទំងមូល ចប់តំងពីបនទទួលពកយបណដឹ ងរហូត 

ដល់មនដំេណះរសយឬករបញជូ ន។ 

• េរៀបចំរបយករណ៍សេងខបតមដំណក់កល រមួទំងព័ត៌មនសដីអំពីកុមរកំពុងរស់េនកនុងវតត 

និងរបយករណ៍សដីពីករណីេកតេហតុអំេពហិងសនិងកររេំលភបំពនេលកុមរ និងសកមមភព

ែដលរតូវបនេធវេឡង េហយរតូវែចករែំលករបយករណ៍ជមួយេចអធិករនិងរពះអនុគណ។ 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ ក៏រតូវេរៀបចំវគគផសពវផសយេលកកមពស់ករយល់ដឹង    
សដីពី: េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរ និងរកមសីលធម៌េនកនុងវតតអរម ផដល់របឹកសដល់អនក

េដរតួនទីដៃទេទៀតេនកនុងករទទួលខុសរតូវកនុងកររយករណ៍ និងពិនិតយតមដនករអនុវតត
េគលនេយបយបែនថមេលេនះេទៀត ជនបេងគ លរតូវចូលរមួចំែណកកនុងករេលកកមពស់ករយល់ដឹង

ដល់សហគមន៍  និងសកមមភពពរងឹងសមតថភពេដមបីជំរញុកិចចករពរកុមរ។ 

៧. កររយករណ៍អំពីបញហ កមុរែដលេកតមនកនងុវតតអរម 

វតតទំងអស់រតូវេធវកររបមូលព័ត៌មន និងតមដនបនតេលកងវល់ ឬបញហ កុមរ េហយមន    

ភរកិចចរតូវរយករណ៍ករណីសងស័យអំពីកររេំលភបំពនកុមរ ឬកររេំលភមកេលកុមរកនុងទរមង់

ដៃទេទៀត។ កនុងករណី កងវល់សដីអំពីអកបបកិរយិរបកបេដយហនិភ័យ េកតមនចំេពះមនុសសេពញ 

វយ័េនកនុងវតតេដយកនុងេនះ កររេំលភបំពនធងន់ធងរេលកុមរេនពំុទន់េកតមនេនេឡយ បញហ េនះ

អចរតូវេដះរសយ តមរយៈសកមមភពដក់ពិន័យសមរសបជលកខណៈៃផទកនុង។ បុ៉ែនត ចំេពះរគប់

ករណីសងស័យកររេំលភបំពនេលកុមរទំងអស់ តរមូវឱយអនុវតតតមយនតកររយករណ៍សរមប់         

វតតអរម (ឧបសមព័នធទី២)  និងទន់េពលេវល ដូចមនពនយល់ខងេរកម ។ 

នីតិវធីិទទួលសគ ល់ថ អចមនជំហនេផសងៗពីរ ែដលចំបច់រតូវេធវេឡងចំេពះជនសងស័យ

ជជនេលមសែដលជរពះសងឃ និងជរគហសថ។ េទះយ៉ងណកដី ចំបច់រតូវរបកន់ខជ ប់តមវធិន

ចបប់េនរគប់ករណីទំងអស់។ រគប់ករណីសងស័យកររេំលភបំពនេលកុមរ ែដលពក់ព័នធជមួយ

រពះសងឃ រពះេចអធិករវតតរតូវរយករណ៍របេគនេទរពះអនុគណ េដមបីពិេរគះេយបល់និងសំុមតិ

យល់រសបេលសកមមភពែដលរតូវេធវបែនថមេទៀត អនុេលមតមចបប់ពុទធសសន ក៏ដូចជចបប់ជតិ 

េដមបីករពរឯកជនភព េសចកដីៃថលថនូរ និងសុវតថិភពផទ ល់ខលួនរបស់កុមរ រពះេចអធិករវតត រតូវ

ធនយ៉ងណរកសករសមង ត់របស់ជនរងេរគះជកុមរ េដយមិនរតូវបេញចញអតតសញញ ណកុមរឱយ
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េគសគ ល់ជសធរណៈេឡយ តមរយៈករបតូរេឈម ះកុមរនិងករដក់ឱយេមលេឃញមុខកុមររពលៗ 

េមលមិនចបស់នូវ អតតសញញ ណកុមរទំងឡយណែដលរតូវបនកំណត់ថ ជជនរងេរគះៃនអំេព

ហិងស កររេំលភបំពនឬករេកងរបវញ័ច ន៍។ ករហមឃត់េនះរតូវេនបនតជធរមន េបេទះបីជ

កុមរ ឬមនុសសេពញវយ័ែដលទទួលបនទុកែថទំកុមរេនះេដយរសបចបប់ បនផដល់ករយល់រពម ឬ

ជនណមន ក់ ឬទីភន ក់ងរែដលជមច ស់េលរបូថតេនះ បនផដល់កររពមេរពៀងេហយកដី។ 

ជំហនេដមបរីយករណ៍ករណី 

ជំហនទី១ ៖ រយករណ៍េទដល់ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមររបចំវតត នូវរល់កងវល់ទំងឡយ

ណអំពីសុវតថិភពកុមរ ឬអំពីករណីសងស័យអំេពហិងសេលកុមរ ឬកររេំលភបំពនេលកុមរេនកនុង

បរេិវណវតត។ ភល មៗបនទ ប់ពីបនទទួលរបយករណ៍ ជនបេងគ លរតូវរបមូលព័ត៌មនពក់ព័នធទំងអស់ 

េដមបីបញជ ក់ឱយចបស់េដមបីជមូលដឋ នសរមប់ករេឆលយតបសមរសប។  

Ø កនុងករណីែដលជនេលមសសងស័យ គឺជជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ គួររយករណ៍អំពី

ករណីេកតេហតុេទដល់រពះេចអធិករវតត។ 

Ø កនុងករណីែដលជនេលមសសងស័យ គឺជរពះេចអធិករគួររយករណ៍អំពីករណីសងស័យេទដល់ 

រពះអនុគណ។ 

ជំហនទី២ ៖ ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរចំបច់រតូវរយករណ៍ព័ត៌មន  (របយករណ៍ករណី 

េកតេហតុ) របេគនរពះេចអធិករ ឬសំុមតិរបឹកស និង/ឬេដមបីសំុករឯកភពបញជូ នេទថន ក់េលឱយចត់

ករ។ របយករណ៍េនះ គួររតូវបនេធវេឡងេដយផទ ល់ចំេពះមុខ ឬតមមេធយបយណកដីែដលេលឿន

បំផុតនិងងយរសួលបំផុត ឧ.ដូចជ េធវេឡងចំេពះមុខេដយផទ ល់តមរយៈទូរស័ពទតមរយៈ សរឬអីុែម៉

ល។ េនេពលបនទទួលមតិរបឹកស ឬករឯកភពពីេចអធិករេហយ ជនបេងគ លចំបច់រតូវេធវ

សកមមភពជបនទ ន់។ កនុងរយៈេពល៣៦េម៉ង ជនបេងគ លរមួជមួយៃដគូពក់ព័នធចំបច់រតូវគំរទ ករ

ែថទំសុវតថិភពនិងសនតិសុខកុមរ រគួសរនិងសកសីជបនទ ន់កនុងកិចចសរមបសរមួលជមួយអនកផដល់េស

វនិងរតូវរយករណ៍រតឡប់មកវញិ អំពីជំហនននែដលរតូវបនេធវេឡង។ សកមមភពែដលអចេធវ

េឡងបនមនដូចជ៖ 

Ø សកមមភពសរមប់ជនរងេរគះ េនេពលអំេពហិងសរតូវបនចត់ទុកជេរឿងតូចតច (មិនផទុយ

ជមួយចបប់) ៖ េនេពលកងវល់រតូវបនរយករណ៍អំពីករណីដូចជ ករណីពក់ព័នធជមួយ សថ នភព

មនហនិភ័យ ករេធវបប កររេំលភបំពនផលូវចិតត      ឬកររេំលភបំពនផលូវកយជ   ករដក់ទណឌ

កមម/ដក់ពិន័យ េដយពំុមនរបួសសន មេទេនះ សកមមភពអចរតូវបនេធវេឡងេដយ រពះេចអធិករ
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េនកនុងវតត េដយមនអចរយនិងគណៈកមម ករវតតនិង/ឬកនុងកិចចសហរបតិបតតិករជមួយគណៈកមម

ករ ទទួលបនទុកកិចចកររសតីនិងកុមរឃំុសងក ត់និង NGOs េដមបីគំរទកនុងករេឆលយតបបញហ េនះ។ 

Ø សកមមភពសរមប់ជនរងេរគះេនេពលកររេំលភបំពនមនលកខណៈធងន់ធងរ ផទុយជមួយចបប់៖ 

ែផអកេលតរមូវករចំេពះមុខរបស់ជនរងេរគះនិងលកខណសមបតតិៃនកររេំលភបំពនេនះចំបច់ 

រតូវបញជូ នករណីបនតេទឱយអនកផដល់ករែថទំសុខភព សរមប់ករគំរទែផនកសុខភពបញជូ នេទ

អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ករយិល័យឬនយកដឋ នសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ 

ចំេពះករគំរទែផនកសងគមកិចច រមួទំងករវយតៃមលេសចកដីរតូវករផសងេទៀតរបស់កុមរ និង  

កររបឹកសេយបល់និង/ ឬេទដល់គណៈកមម ករទទួលបនទុកកិចចកររសតី និងកុមរឃំុសងក ត់ 

សរមប់ករគំរទែផនកសហគមន៍។       របសិនេបកុមរកំពុងរស់េនជមួយជនសងស័យជអនក

រេំលភបំពន ចំបច់រតូវករពរកុមរពីជនសងស័យជសមង ត់ និងេដយមិនឱយជនសងស័យដឹង

ខលួនេឡយ។   

Ø សកមមភពេនេពលជនសងស័យរេំលភបំពនពំុែមន រពះសងឃ ឬអចរយ ៖ ហមឃត់ជនសងស័យ 

មិនឱយបនតសកមមភពតេទេទៀតបន។ េធវករបញជូ នេទឱយេសវសងគមកិចច NGOs និង/ឬអជញ ធរ

មូលដឋ ន ឬនគរបលយុតតិធម៌ឱយេធវករេសុបអេងកតនិងអនុវតតនីតិវធីិយុតតិធម៌ ដៃទេទៀត។ 

Ø សកមមភពេនេពលជនេលមសែដលរតូវបនសងស័យជរពះសងឃ ឬមរនតីសងឃ ៖ រពះេចអធិករ

រតូវរយករណ៍ករណីេនះជបនទ ន់េទ រពះអនុគណ េដមបីសំុេយបល់សដីពីវធិនករែដលគួរ

េធវេឡងេទតមបញញតតិពុទធសសននិងអជញ ធរមនសមតថកិចចេនមូលដឋ ន។ 

ជំហនទី ៣ ៖ រពះេចអធិករវតតចំបច់រតូវរយករណ៍ករណី និងសកមមភពែដលបនេធវេឡងេទ      

រពះអនុគណ េដយេរបរបស់ទរមង់រយករណ៍អំពីករណីេកតេហតុ (ឧបសមព័នធ៣)។ កនុងករណីែដល

ជនសងស័យគឺជរពះសងឃ រពះេចអធិករចំបច់រតូវសំុករឯកភពពី រពះអនុគណ កនុងករដក់ពិន័យ 

ឬផសឹកជនសងស័យ េហយរបគល់ខលួនគត់េទឱយអជញ ធរមូលដឋ ន ឬនគរបល។ េនេពលបនទទួល

ករឯកភពពីរពះអនុគណេហយ រពះេចអធិករវតតចំបច់រតូវែណនំដល់ជនបេងគ លឱយចត់ករបនត។  

Ø កនុងករណីអំេពហិងសធងន់ធងរេលកុមរ ែដលមិនអចេដះរសយបនេដយរពះអនុគណ (រមួទំង 

កររេំលភបំពនផលូវេភទ ផលូវកយ ករជួញដូរ ធងន់ធងរ។ល។) រពះអនុគណ ចំបច់រតូវរយ

ករណ៍ករណីេនះេទ រពះេមគណ និងរបធនមនទីរធមមករ និងសសន េដមបីរយករណ៍បនត

េទ សេមតចរពះសងឃនយក និងរដឋមរនតីរកសួងធមមករ និងសសនរបសិនេបចំបច់រដឋមរនតី 

និងសេមដចរពះសងឃនយក អចបេងកតគណៈកមម ធិករេសុបអេងកតមួយ េដមបីេសុបអេងកតេល

ករណីេនះ ឬដក់ថវ យេទេថរសភសងឃ េដមបីសេរមចេដះរសយចុងេរកយនឹងបិទផលូវតវ៉។ 
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ជំពូកទី២ 

កមមវិធីវតតសងគហកមុរ 

១. េសចកតីេផតម 

េដមបីធន នូវសិទធិជមូលដឋ នរបស់កុមរតមរយៈករអនុវតតេគលនេយបយវតតសងគហកុមរ 

ឬេគលនេយបយកិចចករពរកុមរតមវតតអរម រកសួងធមមករ និងសសន សហករជមួយ   
គណៈសងឃនយកទំងពីរគណៈ េរកមករជួយគំរទពីអងគករយូនីេសហវ បនេរៀបចំកមមវធីិ        
វតតសងគហកុមរ (ឬេហថកមមវធីិកិចចករពរកុមរតមវតតអរម)។ េសៀវេភបណតុ ះបណត លសតីពីកមមវធីិ

វតតសងគហកុមរ និងសមភ រៈអប់រមួំយចំនួននឹងរតូវេរៀបចំនិងផលិតេដយែឡក េដមបីជជំនួយសម រតី

ដល់រគូបេងគ ល និងេរបរបស់កនុងករផសពវផសយ េគលនេយបយវតតសងគហកុមរ ពរងឹងសមតថភព

រពះសងឃនឹងវតត េដមបីអនុវតតន៍េគលនេយបយនិងេលកកមពស់ករយល់ ដឹងយល់ដឹងដល់សហគមន៍

កនុងបេងកតនូវបរយិកស កិចចករពរកុមរទំងេនកនុងវតតនិងសហគមន៍។  

គុណតៃមលរមួ ៃនកិចចករពរកុមរជមូលដឋ នដ៏ខល ំងកល  មិនរតឹមែតចំេពះករេបតជញ ចិតតែត បុ៉េណណ ះេទ 

ក៏បុ៉ែនតសរមប់សកមមភពរមួគន ផងែដរ។ ចប់ពីឆន ំ២០០៧មក តមរយៈគេរមងករផតួចេផតមគំនិតភព

ជអនកដឹកនំពុទធសសន ៃនរកសួងធមមករនិងសសន បនសហករជមួយអងគករយូនីេសហវ េដមបី

គំរទដល់រពះសងឃពុទធសសនកនុងកិចចករពរកុមរ និងរកុមរគួសរកុមរែដលរងផលប៉ះពល់ពី           

េមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍។ អនុសសន៍មួយ ពីករវយតៃមលេលគេរមងករផតួចេផតមគំនិតភពជអនក 

ដឹកនំពុទធសសន ឆន ំ២០០៨-២០១២ គឺចប់យកឱកសេដមបីបេងកនចំេណះដឹងដល់រពះសងឃអំពីកិចច

ករពរកុមរ ក៏ដូចជបេងកនករយល់ដឹងអំពីកររេំលភបំពនធងន់ធងរេលសិទធិកុមរ ទំងេនករមិតថន ក់
ដឹកនំជន់ខពស់និងេនតមវតតអរម។ 

 េដយេហតុេនះ កនុងឆន ំ២០១៣ គេរមងបនពរងីកបែនថម ឈនេទេផត តករយកចិតតទុកដក់

េលអំេពហិងសេលកុមរ និងអតថរបេយជន៍ៃនករគំរទកុមររស់េនកនុងរគួសរ។ េគលបំណងរបស់

គេរមងេនះ គឺេដមបីគំរទេមដឹកនំរពះពុទធសសន រពមទំងអំណចែផនកសីលធម៌របស់រពះអងគឱយ

កល យជអនកតសូ៊មតិសរមប់កុមរ និងគំរទឱយមនករផល ស់បតូរនិយម និងអកបបកិរយិសងគមទំង 

ឡយណែដលបងកេរគះថន ក់ចំេពះកុមរ។ កនុងឆន ំ២០១៤ និង២០១៥ រកសួងធមមករ និងសសន 

បនសហករជមួយអងគករយូនីេសហវ បនេរៀបចំសិកខ សលពិេរគះេយបល់អនតរសសន     
សតីពី“ករករពរកុមរ”ផលិតឯកសរព័ត៌មននិងេរៀបចំទិវពិភពេលកសកមមភពេដមបីកុមរ (DPAC) 
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ែដលជមូលដឋ នសរមប់បេងកនសកមមភពកន់ែតេរចនេឡងែថមេទៀត។ សំេណ ដ៏សំខន់មួយែដល

ទទួលបនពីសិកខ សលកនុងឆន ំ២០១៥ គឺរតូវអភិវឌឍកមមវធីិករពរកុមរមួយសរមប់បរយិកស

សសន (វតត អរម រពះវហិរឥសល មនិងរពះវហិររគិសតសសន)។ រកសួងធមមករ និងសសន បន

សហករជ មួយ អងគករយូនីេសហវ សេរមចចិតតចប់េផតមករងរេដយេផត តករយកចិតតទុកដក់េល                

វតតអរមពុទធសសន រចួបនតអនុវតតឈនេទដល់សសនធំៗដៃទេទៀត កនុងរបេទសកមពុជែផអកេល       

េមេរៀនជបទពិេសធន៍ែដលទទួលបន។ 

 អតថិភពសរមប់ឆន ំ ២០១៧-២០១៨ គឺបេងកតនិងអនុវតតកមមវធីិកិចចករពរកុមរតមវតតអរម ឬ 
វតតសងគហកមុរ9 សរមប់កិចចករពរកុមរតមរយៈករពរងឹង ករបងក រនិងករេឆលយតបចំេពះអំេព
ហិងសេលកុមរតមវតតអរមនិងកនុងសហគមន៍ និងបេងកតបរយិកសករពរកុមរ តមរយៈករគំរទ

កុមររស់េនកនុងរគួសររបស់ពួកេគ។ កមមវធីិេនះរតូវបនតក់ែតងេឡងបនទ ប់ពីមនករពិេរគះេយបល់ 

ជេរចនដងនិងសីុជេរមជមួយថន ក់ដឹកនំជន់ខពស់របស់ពុទធសសន រពះសងឃ អនកសិកសរសវរជវ 

និងអនកតំជំនញរកសួងធមមករ និងសសន។ កមមវធីិេនះក៏េឆលយតបចំេពះអនុសសន៍មួយចំនួនបន

មកពី “ករសិកសសតីពីករែថទំជំនួស ករអនុវតតេនសហគមន៍សរមប់កុមរកនុងរបេទសកមពុជ រមួទំង

កនុងវតតអរម”10 ឆន ំ២០១៧ ែដលេលកេឡងគួរជទីកត់សមគ ល់ថ “រកសួងធមមករ និងសសនគួរ   

អនុវតតេគលនេយបយករពរកុមរ គំរមួូយសរមប់វតតអរម និងែកសរមួលរកមសីលធម៌សរមប់វតត

អរម/រពះសងឃ”។ អនុសសន៍េនះក៏ផតល់មូលដឋ នសរមប់អនុសសន៍ដៃទេទៀតដូចជ “រកសួងធមមករ 

និងសសន និងរកសួងសងគមកិចច និងអតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ គួរអភិវឌឍឱយមនទរមង់ករេធវ

ករងររមួគន សតីពីករទទួលខុសរតូវចំេពះកុមរកនុងវតតអរម និងវតតអរមគួររតូវបនតរមូវឱយជរមប 

របប់េទករយិល័យសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទថន ក់រសុក (DOSVY) អំពីករទទួល

យកកុមរណមន ក់ចូលមករស់េនកនុងករណីែដលករករពរកុមរ គឺជមូលេហតុទំងរសុង ឬមូលេហតុ 

មួយែផនកេធវឱយមនករទទួលយកកុមរមកសន ក់េន រមួទំងចំណករសុករបស់ឪពុកមត យ ករសល ប់ 

 
9 េឈម ះកមមវធីិេដយពកយវតតសងគហកុមររតូវបនែណនឱំយេរបេដយសេមតចរពះអគគមហសងឃរជ េទព វងស កនុងបំណងេដមបឱីយរពះសងឃផត

ល់ករអបរ់ដំល់កុមរ។ អតថនយ័របស់ពកយេនះមនលកខណៈទូលំទូលយែថមេទៀតេដមបផីតល់ករករពរដល់កុមរ។ េយងផតល់ករបកែរប

ែបបទូលយមកជភសែខមរថ “កិចចករពរកុមរតមវតតអរម” េដមបរីគបដណត បេ់លអតថនយ័តមនយ័ទូលយរបស់កិចចករពរ          កុម

រ។ 

10
 Hamilton C., etal - Study on Alternative Care Community Practices for Children in Cambodia, Including Pagoda 

Based Care, 2017 ចតេ់បសកកមមកេដយអងគករយូនីេសហវកមពុជ កនុងកិចចសហករជមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ

សមបទៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
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ករេរៀបករេឡងវញិ និងករបដិេសធមិនរពមេមលែថកុមរេនះ ឬកររេំលភបំពន ករមិនេអេព ឬ

អំេពហិងសកនុងទរមង់ណមួយ”។  

          ឯកសរេនះគូសបញជ ក់អំពីសថ នភពៃនកិចចករពរកុមររមួទំងេនតមវតតអរមសនិទនភព 

សរមប់ករបេងកតឱយមនកមមវធីិវតតសងគហកុមរ និងករតក់ែតងកមមវធីិនិងែផនករអនុវតត។     

២. សវតរ និងសថ នភព  

 អំេពហិងសេលកុមរ គឺជបញហ ដ៏ធងន់ធងរមួយកនុងរបេទសទំងអស់ ដូចបនរយករណ៍េនកនុង                         

របយករណ៍ពិភពេលកសតីពីអំេពហិងសេលកុមរ11 របស់អគគេលខធិករដឋ នអងគករសហរបជជតិ

ឆន ំ២០០៦ និងេនកនុងករសិកសតមដនបនតឆន ំ២០១៤ ែដលមនចំណងេជងថ “ករលក់បំពួនេរកម

រកែសែភនកទេទ”12 (Hidden in Plain Sight)។ ថវីេបទរមង់មួយចំនួនៃនអំេពហិងសគឺជអំេពហិងសទរមង់

ថមីៗ និងេទបេកតមនជលទធផលៃនេសថរភពកន់ែតេរចនេឡង ករអភិវឌឍែផនកេសដឋកិចចនិងលទធភព

ទទួលបនបេចចកវទិយថមីៗកតី បុ៉ែនតអំេពហិងសេលកុមរភគេរចនគឺចក់ឫសយ៉ងេរជេនកនុងជំេនឿ និង

ករអនុវតតែបបរបៃពណីរបកបេដយេរគះថន ក់។   

 កររកេឃញពីករសទ បសទង់មតិអំពីអំេពហិងសេលកុមរកនុងរបេទសកមពុជ (CVACS)13េធវេឡង 

េរកមកិចចដឹកនំរបស់រដឋ ភិបលកនុងឆន ំ២០១៣ េដយបនទទួលករគំរទពីយូនីេសហវបងហ ញថអំេព

ហិងសគឺជបញហ គួរជទីកត់សមគ ល់មួយកនុងកុមរភពសរមប់កុមរកមពុជ។ កររកេឃញសំខន់ៗ រមួមន៖  

• ជង៥០% ៃនកុមរែដលបនចូលរមួេនកនុងករសិកសបនជួបបទពិេសធន៍អំេពហិងសយ៉ង

េហចណស់មួយទរមង់មុនេពលឈនចូលដល់អយុ១៨ ឆន ំ។ 

• អំេពហិងសែផនករងកយគឺជរបេភទអំេពហិងស ែដលរតូវបនរយករណ៍ញឹកញប់ជងេគ

បំផុតឆលងកត់េដយអនកផតល់ចេមលយ េហយជង៨០% ៃនអនកមនអយុ១៨ ដល់២៤ ឆន ំធល ប់

ជួបករណីអំេពហិងសែផនករងកយេរចនដង។ 

• របមណ៥% េទ៦% ៃនបុរសនិងរសតីបនរយករណ៍ថធល ប់មនបទពិេសធន៍ យ៉ងេហច

ណស់មតងជមួយកររេំលភបំពនផលូវេភទមុនេពលអយុ១៨ឆន ំ េហយកនុងចំេណមអនកអយុ 

 
11 Pinheiro PS, UN World Report on Violence against Children, Geneva, Switzerland, 2006 

12
 United Nations Children’s Fund, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, UNICEF, 

New York, 2014. 

13 Cambodia: Ministry of Women’s Affairs, UNICEF Cambodia, US Centers for Disease Control and Prevention Cambodia’s 

Violence against Children Study 2013 
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១៨ ដល់ ២៤ឆន ំ របមណ៧នក់កនុងចំេណមរសតី១០ និងជិត៩នក់ កនុងចំេណមបុរស១០ នក់ 

ធល ប់មនបទពិេសធន៍ជួបករណីកររេំលភបំពនផលូវេភទេរចនដង។ 

• ឪពុកមត យ អនកែថទំនិងសមជិកជមនុសសេពញវយ័ដៃទេទៀតកនុងរគួសរនិងរគូបេរងៀនគឺជ

ជនេលមសភគេរចនបំផុតៃនអំេពហិងសផលូវកយេលកុមរ។ 

• អនកជិតខង សមជិករគួសរ មិតតភកតិ និងៃដគូណត់ជួបគឺជជនេលមសែដលរតូវបនេលក

េឡងញឹកញប់ជងេគបំផុតៃនករណីកររេំលភបំពនផលូវេភទេលកុមរ។ 

ជង៩០% ៃនរបជជនកមពុជគឺជពុទធសសនិក។ វតតពុទធសសនគឺជទីរបជំុជរបរកតីរបស់

សហគមន៍ េហយបនផតល់ករអប់រនិំងេសវពក់ព័នធជមួយសុខភពជេរចន ក៏ដូចជករែថទំចំេពះ

រគួសររកីរកអស់រយៈេពលជេរចនឆន ំមកេហយ។ កនុងឆន ំ២០១៦ មនកររយករណ៍ថមនវតតចំនួន 

៤.៨៧២វតត ទូទំងរបេទសកមពុជ និងរពះសងឃរបមណ ៦៩.១៩៩អងគ។14 រពះសងឃរតូវបនេគេមល

េឃញថជអនកកំណត់បទដឋ នសីលធម៌ េហតុេនះេហយរពះអងគមនឱកសជះឥទធិពលេលជំេនឿ និង

អកបបកិរយិសងគម។  

 ជទូេទ វតតអរមរតូវបនរបជជនកមពុជេមលេឃញថជទីកែនលងមនសុវតថិភពសរមប់កុមរ 

វតតធំៗមួយចំនួនផតល់ជេរមសជំនួសឱយរបព័នធអប់ររំដឋ ភិបល សរមប់រគួសរមនជីវភពរកីរកខល ំង។ 

វតតេសទរទំងអស់ ផតល់ករគំរទជវតថុ ដូចជមហូបអហរជេដម េដមបីេលកទឹកចិតតឪពុកមត យឱយបញជូ ន

កូនេទសលេរៀន និងកំុឱយពួកេគរតូវេធវករ េហយវតតជេរចនផតល់កែនលងសន ក់េនសរមប់កុមរែដល

ពំុមនជេរមសករែថទំដៃទេទៀតេនតមរគួសរ។ េយងតមកររកេឃញពីករេធវែផនទីមណឌ លែថទំ 

កុមរកនុងរបេទសកមពុជ
15 របស់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ (MoSVY) កនុងឆន ំ

២០១៧ បនឱយដឹងថ១១% ៃនមណឌ លែថទំកុមរគឺជមណឌ លពុទធសសន េដយទទួលសគ ល់ថ

របែហលជអចមនមណឌ លេរចនជងេនះេទៀតកនុងចំេណមរគឹះសថ នែថទំទំង៦៥ ែដលពំុរតូវបន

ចត់របេភទជលកខណៈសសន។ បែនថមេលេនះេទៀត របៃពណីសតីពីវយ័ែដលកំណត់ថេកមងរបុសអយុ 

េរកម២០ឆន ំរតូវចូលវតតបួសជសមេណរ េល២០ឆន ំបួសជភិកខុបនផតល់លទធផលឱយមនេកមងរបុស        

រប់ពន់នក់រស់េនេរកមករចងអុលបងហ ញរបស់រពះសងឃេនកនុងវតតអរម។ ភគេរចនពួកេគសន ក់េន

កនុងវតត រយៈេពលតិចជងមួយឆន ំមុនេពលវលិរតឡប់េទរស់េនកនុងរគួសរវញិ។ មនករប៉ន់របមណ   

ថ ៥០% ៃនរពះសងឃចំនួន ៦៩.១៩៩អងគ កនុងរបេទសកមពុជគឺជកុមរ។ 

 
14  Ministry of Cults and Religion, List of pagodas and monks in 25 municipality and provinces 2016-2017  
15 Cambodia: Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, Mapping of Residential Care Facilities in Cambodia 

2017 
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 ថវីេបទទួលសគ ល់អំពីតួនទីដ៏សំខន់របស់វតតអរមកនុងករគំរទដល់កុមរកំរព និងកុមរងយ

រងេរគះដៃទេទៀតកនុងរបេទសកមពុជ និងកនុងករផតល់ករអប់រនិំងករបណតុ ះបណត លែផនកសសនដល់ 

សមេណរេកមងៗកតី បុ៉ែនតមនករទទួលសគ ល់កន់ែតេរចនថ េដយមនបរយិកសរស់េនរបមូលផតុំគន

កនុងសថ ប័នសរមប់កុមរ កងវះយនតករផលូវករេដមបីករពរកុមរកនុងវតតអរមែដលមនបញហ អំេពហិងស 

និងកររេំលភបំពនេលកុមរឱយេនលក់បំង េហយពំុរតូវបនេឆលយតបរគប់រគន់។ ករពរងឹងកិចច 

ករពរកុមររស់េនកនុងវតតអរមេដយ េគលនេយបយនីតិវធីិ និងេគលករណ៍ែណនំករពរ
សុវតថិភពកុមរយ៉ងតឹងរុងឹ និងយនតករមនលកខណៈជរបព័នធកនុងកររយករណ៍ និងេឆលយតបចំេពះ

ករណីរេំលភបំពនមិនរតឹមែតអចេឆលយតបបញហ េនកនុងវតតអរមបនែតបុ៉េណណ ះេទ ក៏បុ៉ែនតែថមទំង

អចផតល់ ឱកសេដមបីអប់ររំគួសរ និងសហគមន៍បនផងែដរ។  

 អនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗមួយចំនួន បនបងហ ញកតីបរមភថេដមបីឱយរពះសងឃ អចផសរភជ ប់

ជមួយ សហគមន៍បនកន់ែតរបេសរ រពះសងឃចំបច់រតូវយល់អំពីបញហ ថមីៗ និងបញហ កំពុងេលច
េឡង រមួទំងសមព ធែដលមនុសសវយ័ជំទង់ និងយុវជនជួបរបទះកនុងសងគមែដលកំពុងមនករែរបរបួល

ឥតឈប់ឈរេនះ។ ពួកគត់ក៏យល់េឃញថរពះសងឃកនុងរបេទសកមពុជរតូវករជំនញ និង               
ករបណតុ ះបណត លអំពីវធីិេដមបី “បករសយ” េគលករណ៍ពុទធសសនេទអនុវតតកនុងកងវល់របចំៃថង

ពក់ព័នធជមួយកុមរ ឧ. តមរយៈករេរបរបស់េរឿងនិទនកនុងពុទធសសន ឬឧទហរណ៍េផសងៗ។ 

៣. កមមវិធី  

 កមមវធីិវតតសងគហកុមរ ឬកិចចករពរកុមរតមវតតអរមរតូវបនអភិវឌឍេឡងជែផនកមួយៃន   

ករអនុវតតេគលនេយបយវតតសងគហកុមរ េដមបីេធវឱយវតតអរម និងសហគមន៍កន់ែតមនសុវតថិភព

សរមប់កុមររចួផុតពីអំេពហិងស និងកររេំលភបំពន និងេដមបីពរងឹងជំនញរបស់រពះសងឃៃន           
ពុទធសសន ឱយេលកកមពស់ករយល់ដឹង និងអប់រសំហគមន៍អំពីករទប់សក ត់អំេពហិងសេលកុមរ និង     

អតថរបេយជន៍ៃនករគំរទកុមរឱយរស់េនកនុងរគួសរ។  

 េដយមនេគលេដទូេទេដមបី  បេងកនករសេរមចបនសិទធិកុមរកនុងរបេទសកមពុជឱយទទួល

បនករករពរពីអំេពហិងសនិងកររេំលភបំពន “កមមវធីិវតតសងគហកុមរ” មនេគលបំណងជក់លក់

ចំនួនបួន។ េគលបំណងជក់លក់ទំងេនះមន៖ 

• េធវឱយវតតអរម និងសហគមន៍កន់ែតមនសុវតថិភពសរមប់កុមរ កុមរ ីនិងេកមងជំទង់

រចួផុតពីអំេពហិងសនិងកររេំលភបំពន។ 
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• បេងកតរបព័នធសពវរជុងេរជយសរមប់រយករណ៍ និងេឆលយតបចំេពះករណីសងស័យ    
កររេំលភបំពនេនកនុងវតតអរម។ 

• កសងសមតថភពរពះសងឃឱយេធវករតសូ៊មតិ េលកកមពស់ករយល់ដឹងនិងផុតល់កររបឹកស 

េយបល់កនុងសហគមន៍េដមបីទប់សក ត់អំេពហិងសេលេកមងរសី េកមងរបុស និងមនុសស        

វយ័ជំទង់ រពមទំងអតថរបេយជន៍ៃនករគំរទកុមរឱយរស់េនជមួយរគួសរ។ 

• ករតក់ែតងកមមវធីិបនពិចរណេលរចនសមព័នធ ករទទួលខុសរតូវនិងសកមមភពរបស់ 

វតតអរម ក៏ដូចជរបស់រកសួងធមមករនិងសសននិងគណៈសងឃ (រកុមរបឹកសសងឃ) 

ែដលមនមុខងរដឹកនំសរមប់វតតអរម។  

៣.១. សមសធតុកមមវិធី   

កមមវធីិករពរកុមរតមវតតអរមមនសមសធតុសំខន់ៗបី េដយសមសធតុទំងអស់មន

ភពរតួតសីុគន  និងគំរទឱយគន េទវញិេទមក។ េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម

អចបំេពញមុខងរបនែតេនេពលមនករបណតុ ះបណត ល និងករកសងសមតថភពបនរគប់រគន់

សរមប់រពះសងឃ េដមបីអចផតល់ព័ត៌មនចំបច់រគប់រគន់ឱយរពះអងគអចេធវករេលកកមពស់ករយល់

ដឹង និងអចកល យជជនគំរៃូនអកបបកិរយិែដលមនសុវតថិភព និងសមរសបជមួយកុមរ ទំងេន

កនុងវតត និងេនកនុងសហគមន៍។ សកមមភពពិនិតយតមដន និងរយករណ៍ផតល់ព័ត៌មនសតីពីសថ នភព 

និងវឌឍនភពរមួទំងអំពីលកខខណឌ វនិិចឆ័យ េដមបីទទួលបនេមដយ និងវញិញ បនបរតជវតតសងគហកុមរ 

ព័ត៌មនរបមូលបនក៏អចកល យជមូលដឋ នរគឹះ សរមប់ករេធវសកមមភពែដលចំបច់េដមបីែកលមអ 

ករអនុវតតឱយកន់ែតរបេសរេឡងផងែដរ។   

៣.១.១. ករអនុវតតេគលនេយបយករពរសវុតថិភពកមុរតមវតតអរម 

• អនុម័តេលេគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម 

• ចត់តំងជនបេងគ លទទួលបនទុកសុវតថិភពកុមរ 

• របមូលព័ត៌មន និងពិនិតយតមដនបនតេលករណីកររេំលភបំពន/វវិទនិងពកយបណតឹ ង 

• រយករណ៍ករណីអំេពហិងសេលកុមរ ទំងៃផទកនុង និងេទខងេរក 

េគលនេយបយករពរសវុតថិភពកមុរតមវតតអរម 

 ជំហនដំបូង គឺរតូវឱយវតតនីមួយៗ អនុម័តឱយមនេគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរ។ 

េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរ រតូវបនអភិវឌឍេឡងែផអកេលករអនុវតតលអករមិតសកល េហយ
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ពិចរណ េលេគលករណ៍ដ៏ជក់លក់េនកនុងពុទធសសន និងរចនសមព័នធកនុងរបេទសកមពុជ។     
េគលនេយបយេនះរមួមន និយមន័យៃនកររេំលភបំពន រកមសីលធម៌ករពរសុវតថិភពកុមរ

សរមប់មនុសសទំងអស់ែដលមនអយុេលស១៨ឆន ំកំពុងរស់េនកនុងវតតអរម រមួទំងរពះសងឃ អចរយ 

គណៈកមមករ តជី ដូនជី េកមងវតត អនកសន ក់េនបេណត ះអសនន និងអនកសម័រគចិតត និងរកបខ័ណឌ ករងរ         

រយករណ៍ េដមបីជមគគុេទសក៍ចងអុលបងហ ញកររយករណ៍ និងសកមមភពបញជូ នែដលចំបច់រតូវេធវ

េឡងេឆលយតបកនុងករណីសងស័យ ឬករណីរតូវបនរយករណ៍អំពីអំេពហិងស និងកររេំលភបំពនេល

កុមរកនុងទីវតតអរម។ 

ជនបេងគ លករពរសវុតថិភពកមុរ និងករទទួលខុសរតូវកនងុកររយករណ៍ 

 ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ នឹងរតូវបេងកតេឡងេនតមករមិតនីមួយៗ រមួទំងថន ក់វតត

ថន ក់រកុង រសុក ខណឌ  ថន ក់រជធនី េខតត និងថន ក់ជតិ។ ជនបេងគ លនីមួយៗមនករទទួលខុសរតូវ

ជក់លក់កនុងករអនុវតត និងពិនិតយ តមដនេលកមមវធីិករពរកុមរតមវតតអរម េដយមនករគំរទ

ពីេចអធិករ មរនតីសងឃ មរនតីរកសួងធមមករ និងសសន និងរកុមរគូបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិ។         

ជនបេងគ លេនកនុងវតតមនតួនទីេដយផទ ល់កនុងកររយករណ៍ និងេឆលយតបចំេពះករណីសងស័យ

អំេពហិងស និងកររេំលភបំពនេលកុមរ កនុងករេលកកមពស់ករយល់ដឹងេនកនុងវតតនិងេនកនុង     

សហគមន៍ ជនបេងគ លថន ក់រកុង   រសុក  ខណឌ   ថន ក់រជធនី េខតត និងថន ក់ជតិទទួលខុសរតូវកនុង     

ករផតល់របឹកស   សតីពីសកមមភពែដលរតូវេធវេឡងេពលមនករេសនសំុេយបល់ រតូវេធវសកមមភពេន

ថន ក់េលតមករសមរសប និងកនុងករពិនិតយតមដន និងរយករណ៍។ ជនបេងគ លទំងអស់រតូវបន

រពឹំងថនឹងចូលរមួកនុងករេលកកមពស់ករយល់ដឹងនិងចំេណះដឹងអំពីកររេំលភបំពនេលកុមរ និង

អំេពហិងសេលកុមរ និងេនកនុងបរបិទៃនេគលករណ៍ និងករបេរងៀនរបស់ពុទធសសន។ 

៣.១.២. ករកសងសមតថភព និងករេលកកមពសក់រយលដឹ់ងេដមបបីងក រ និងេឆលយតប
ចំេពះអំេពហងិសេលកមុរ 

• ករបណតុ ះបណត លកសងសមតថភពសរមប់រពះសងឃ 

• ករេលកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងវតតអរមតមរយៈករអប់រ ំនិងសកមមភពដៃទេទៀត 

• ករេលកកមពស់ករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍តមរយៈករអប់រ ំករផសពវផសយតម

មូលដឋ ន សកមមភពដៃទេទៀត និងករគំរទចំេពះកុមរ និងរគួសររបឈមហនិភ័យ 
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រកុមបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិ 

រកុមបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិមួយនឹងរតូវបនបេងកតេឡងេដយគណៈសងឃ និងសរមបសរមួល 

ពីរកសួងធមមករ និងសសន។ ករបណតុ ះបណត លរគូបេងគ លនឹងរតូវេធវេឡង សរមប់សមជិករកុម 
បណតុ ះបណត ល េដយមនកមមវធីិសិកសរតូវបនបេងកតេឡង និងបនទទួលរគូបណតុ ះបណត លកនុងកិចច

សហរបតិបតតិករជមួយអងគករយូនីេសហវកមពុជ។ កមមវធីិសិកសែដលេឆលយតបេលករបងក រ និង             

ករេឆលយតបអំេពហិងសេលកុមរកនុងបរបិទសិទធិកុមរ ចបប់អនតរជតិ និងចបប់ជតិ និងសីលធម៌ វន័ិយ

រពះពុទធសសនក៏នឹងរតូវបនដក់បញចូ លេទកនុងកមមវធីិអប់រពុំទធិកៈទំងបីករមិត(ថន ក់បឋម ថន ក់មធយម 

និងថន ក់ឧតតម)។ 

ែផនករមួយនឹងរតូវបនបេងកតេឡងរមួជមួយគណៈសងឃនយក រកសួងធមមករ និងសសន 

និងេលខធិករដឋ នគណៈសងឃនយក សរមប់ករចប់អនុវតតករបណតុ ះបណត លេនះ េទដល់ជន
បេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរេនតមវតតអរម ថន ក់រកុង រសុក ខណឌ  និងថន ក់រជធនី េខតត ។ េយង

ទទួលសគ ល់ថរកុមបណតុ ះបណត លចំបច់រតូវបនទទួលេពលេវលរគប់រគន់ េដមបីអនុវតតករបណតុ ះបណត ល

ែដលចំបច់។ របយករណ៍សតីពីករបណតុ ះបណត លនឹងរតូវផតល់ជូនដល់ជនបេងគ លេនថន កករយិល័យ       

ធមមករ និងសសន ថន ក់មនទីរធមមករ និងសសន រពមទំងថន ក់ជតិ។ ករបណតុ ះបណត លរមលឹកេឡង

វញិចំបច់រតូវេធវេឡងជេរៀងរល់ឆន ំ។   

ករេលកកមពសក់រយលដឹ់ងេនកនងុវតតអរម  

 ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ កនុងកិចចសហករជមួយេចអធិករនឹងធនយ៉ងណឱយជន 

ទំងឡយែដលសន ក់េន ឬមនទំនក់ទំនងជមួយវតតអរមរតូវយល់ចបស់អំពីអវីខលះ ែដលេធវឱយេកត
មនកររេំលភបំពនេលកុមរ និងអំេពហិងសេលកុមរនឹងឱយពួកេគដឹងចបស់ថទេងវទំងអស់េនះរតូវ

បនហមឃត់េនកនុងបរេិវណវតតអរម។ ជនបេងគ ល និងេចអធិករក៏រតូវរបប់អនកទំងេនះឱយដឹងអំពី 

េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរ េហយរតូវធនឱយបនថអនកសន ក់េនជមនុសសេពញវយ័ទំង 

អស់ (រមួទំងរពះសងឃ ដូនជី ភិកខុ សមេណរ និងអនកសថិតេរកមករែថទំ) និងមនុសសេពញវយ័ពំុែមន

ជអនកសន ក់េនកនុងវតត (រមួទំងអនកសម័រគចិតត និងសមជិកសហគមន៍) រតូវយល់ និងចុះហតថេលខេល

រកមសីលធម៌។ េចអធិករវតត រពះសងឃ និងរគហសថ  (ឧ. អចរយ និងដូនជី) ក៏រតូវចូលរមួចំែណកកនុង

ករេលកកមពស់ករយល់ដឹងនិងចំេណះដឹងអំពីអំេពហិងសេលកុមរ រពមទំងផលវបិករបស់អំេពហិងស 
មកេលករអភិវឌឍរបស់កុមរេនកនុងបរបិទ ៃនសកមមភពជរបចំរបស់ពួកេគ ដូចជេម៉ងបេរងៀនភស 

អង់េគលសសរមប់កុមរកមមវធីិសមធិ និងពិធីបុណយសសនេនតមវតតជេដម។  
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ករេលកកមពសក់រយលដឹ់ងេនកនងុសហគមន៍ 

 ករេលកកមពស់ករយល់ដឹង និងករបរញជ បចំេណះដឹងដល់សហគមន៍គឺជតួនទីដ៏សំខន់របស់ 

រពះសងឃេនថន ក់សហគមន៍។ រពះសងឃ និងអនកដឹកនំសសនអចេលកទឹកចិតតសហគមន៍ឱយឆលុះបញច ំង 

េលបញហ អំេពហិងសេលកុមរ និងរបេយជន៍ៃនករគំរទឱយកុមររស់េនកនុងរគួសរតមរយៈធមមេទសន 

ករបួងសួង និងមគគុេទសក៍ែផនកសម រតីេដយេរបរបស់ធម៌វន័ិយ និងេរឿងេរបៀបេធៀបែដលមនកនុង  

រពះពុទធសសន។ វធីិមួយចំនួនែដលអចយកេទេរបេដមបីេលកកមពស់ករយល់ដឹងមនដូចជ៖ 

• ករេឆលយតបបញហ អំេពហិងសេលកុមរ និងករអប់រសំហគមន៍អំពីទរមង់ននៃនអំេពហិងស   

រពមទំងផលវបិកៃនអំេពហិងសចំេពះកុមរ និងសងគមេនេពលរពះសងឃចូលរមួជអធិបតីេន

កនុងពិធីបុណយសសន និងកមមវធីិេផសងៗ។ 

• េកៀងគរសហគមន៍ឱយបេងកតបរសិថ នរបកបេដយករករពរសរមប់កុមរ និងអតថរបេយជន៍ៃន

ករគំរទកុមរឱយរស់េនជមួយរគួសរ។ 

• ចុះសួរសុខទុកខរគួសរេពលមនវបិតតិ ករផតល់របឹកស ករចងអុលបងហ ញែផនកសីលធម៌ និងករផសរ

ភជ ប់ជមួយេសវសងគមែដលចំបច់នន។ 

• សរមបសរមួលជមួយ គ.ក.ន.ក. ឱយេធវែផនទីហនិភ័យចំេពះកុមរេនកនុងសហគមន៍ េដមបីេធវ

ែផនករកមមវធីិសហគមន៍ជកិចចេឆលយតបចំេពះអំេពហិងសេលកុមរ និងអតថរបេយជន៍ៃនករគំ

រទកុមរឱយរស់េនជមួយរគួសរ និងេនកនុងយុទធនករេផសងៗ ឧ. ដូចជករចុះសំបុរតកំេណ ត 

សិទធិេសមគន សរមប់កុមរពិករ និងបញហ ដៃទេទៀតពក់ព័នធជមួយករករពរកុមរ និងសថ បន

ចំណងទក់ទងជមួយវតតដៃទេទៀត សថ ប័នសសនដៃទេទៀត ឬ NGO នន។  

រគប់េពលែដលអចេធវបន រពះសងឃនិងវតតអរម គួរសរមបសរមួលករផតល់សរជមួយអនក

េដរតួនទីដៃទេទៀត រមួទំងជមួយរកុមរបឹកសឃំុ មនទីររដឋ ភិបលេនថន ក់រសុក សលេរៀន មណឌ ល

សុខភព និងសងគមសីុវលិ។ តមរយៈករសរមបសរមួលេលរបធនបទ និងករកំណត់េពលេវល          

ទំងេនះ េធវឱយផលប៉ះពល់ៃនករផតល់សរអចេកនេឡងេទវដងែថមេទៀត។ រកសួងធមមករ និង

សសន េដរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងកររបរស័យទក់ទងជមួយរកសួងពក់ព័នធរបស់រជរដឋ ភិបល
សតីពី អតថិភពថន ក់ជតិ និងយុទធនករនិងកនុងករបញជូ នព័ត៌មនេនះេទដល់វតតអរមេនថន ក់ឃំុ។     

េនកនុងតួនទីេនះ រកសួងអចដក់បញចូ លសរននទក់ទងជមួយករែកលមអសុវតថិភពកុមរ ឱយរចួ

ផុតពីអំេពហិងស និងកររេំលភបំពន។ 
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៣.១.៣. ករពិនិតយតមដន និងករវយតៃមល  

• ករពិនិតយតមដន និងករវយតៃមលេលករអនុវតត 

• កររយករណ៍លទធផលកមមវធីិ 

• ករផតល់ពនរងវ ន់ និងវញិញ បនបរតបញជ ក់វតតសងគហកុមរ 

ករពិនិតយតមដន និងករវយតៃមលេលករអនុវតត 

 ករពិនិតយតមដន និងករវយតៃមលេលករអនុវតតកមមវធីិ គឺជករទទួលខុសរតូវរបស់អនកេដរ  

តួនទី ជេរចន ជពិេសសគឺមរនតីធមមករ និងសសនេនថន ក់រកុង រសុក ខណឌ  ថន ក់រជធនី េខតត និង

ថន ក់ជតិ។ នយកដឋ នកិចចករពុទធសសនរបស់រកសួងធមមករ និងសសន ជួយចងអុលបងហ ញ       

រពមទំងគំរទដំេណ រករៃនកររបមូលរបយករណ៍ករពិនិតយតមដន និងវយតៃមល។ បុគគលិក      

អងគករយូនីេសហវនឹងទទួលខុសរតូវកនុងករសរមបសរមួលទសសនកិចចពិនិតយតមដន ជមួយមរនតី

រកសួងធមមករនិងសសន និងេលខធិករដឋ នសងឃនយក។ ពួកេគនឹងពិនិតយតមដនេលទិដឋភព

ទំងអស់ៃនករអនុវតតកមមវធីិ េដរតួនទីែផនករបរស័យទក់ទងរវងរកសួងធមមករ និងសសន និង  

អងគករយូនីេសហវេហយក៏នឹងេធវករយ៉ងជិតសនិទធជមួយេលខធិករដឋ នសងឃនយកផងែដរ។ 

បញហ សំខន់ៗ ែដលរតូវពិនិតយតមដន និងវយតៃមលរមួមន៖ 

• គុណភពៃនករបណតុ ះបណត លអនុវតតេដយរកុមបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិ និងេដយអនកេដរ 
តួនទីថន ក់ រកុង រសុក ខណឌ ។ 

• វឌឍនភពកនុងករអនុវតតេគលនេយបយរកសសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម រមួទំងសមសធតុ 

ទំងអស់ (ឧ. ករែតងតំងជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរ ករេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី

េគលនេយបយ ទំងសរមប់មនុសសេពញវយ័ និងកុមរ ករចុះហតថេលខេលរកមសីលធម៌
េដយមនុសសេពញវយ័ ករយល់ដឹងជមូលដឋ នអំពីរបេភទៃនអំេពហិងសនិងកររេំលភបំពន

េលកុមរ និងរេបៀបេដមបីរយករណ៍)។ 

• ករអនុវតតសកមមភពេលកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ និងករចូលរមួរបស់ គ.ក.ន.ក. 

• កររកសកំណត់រតអំពីកុមរកំពុងសន ក់េនកនុងវតតអរម និងកុមរែដលរបឈមហនិភ័យកនុង

សហគមន៍។ 
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កររយករណ៍លទធផលកមមវិធី 

 រកសួងធមមករ និងសសនជអនកទទួលខុសរតូវចមបងកនុងកររយករណ៍វឌឍនភពៃនករអនុវតតកមម

វធីិករពរកុមរតមវតតអរមជូនដល់រដឋ ភិបល េដយចមលងជូនថវ យរបេគន គណៈសងឃនយក និង អងគករ

យូនីេសហវ។ ករងរេនះរមួមនកររបមូលចងរកងរបយករណ៍ែដលបនទទួលពីវតតែដលចូលរមួ និងពី

របធនករយិល័យធមមករនិងសសន របធនមនទីរធមមករ និងសសន រពះអនុគណ និងរពះេមគណ។ 

វតតនីមូយៗមនភរកិចចបញជូ នរបយករណ៍លទធផល និងសកមមភព (ឧបសមព័នធ ៤) េទរពះអនុគណរបចំរតី

មស េដយថតចមលងជូនករយិល័យធមមករ និងសសន េដមបីចងរកងរបយករណ៍សរបុរបេគន               

រពះេមគណ និងរបធនមនទីរធមមករ និងសសន។ របយករណ៍វឌឍភពនិងលទធផលរបចំរតីមស និង

របចំឆន ំ និងករចំណយថវកិនឹងរតូវផតល់ជូនដល់អងគករយូនីេសហវផងែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សចូនករលទធផលកមមវិធី៖ 

• ចំនួនរពះសងឃបនទទួលករបណតុ ះបណត លអំពីករករពរកុមរ 

• ចំនួនវតតែដលអនុវតតករដក់ពិន័យជវជិជមន និងករអនុវតតករចិញច ឹមបីបច់កុមរេដយវជិជមន 

• ចំនួនវតតែដលមនហតថេលខរបស់មនុសសេពញវយ័ទំងអស់េនេលរកមសីលធម៌ 

• ចំនួនវតតែដលភគេរចនៃនអនករស់េន និងបុគគលមនទំនក់ទំនងជមួយវតតបនដឹង អំពី
េគលករណ៍ករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម និងអំពីរេបៀបរយករណ៍ករណីសងស័យ    
កររេំលភ បំពន រមួទំងសមេណរ េកមងៗផងែដរ 
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• ចំនួនវតតែដលមនរបព័នធរយករណ៍ និងបញជូ នបំេពញមុខងររតឹមរតូវសតីពីករករពរកុមរែដល 
រតូវបនបងហ ញេដយចំនួនករណីរយករណ៍ 

• ចំនួនសកមមភពែដលរតូវបនេធវេឡងេដយរពះសងឃ និងរគហសថ (អចរយ និងដូនជី) កនុង

សហគមន៍េដមបីេលកកមពស់ករបងក រអំេពហិងស និងេដមបីគំរទឱយកុមររស់េនជមួយរគួសរ 

• ចំនួនរពះសងឃែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ជជនគំរ ូ និងចំនួនវតតែដលបនទទួលវញិញ បនបរត

បញជ ក់វតតសងគហកុមរ។ 

វិញញ បនបរត និងរងវ ន់េមដយវតតសងគហកមុរ   

 េដមបីេលកទឹកចិតតករអនុវតត និងេដមបីទទួលសគ ល់កិចចខិតខំ និងវឌឍនភពែដលបនេធវេឡង

េដមបីឱយវតតអរមកន់ែតមនសុវតថិភពចំេពះកុមរ វញិញ បនបរត និងរងវ ន់េមដយវតតសងគហកុមរនឹង

រតូវបនបេងកតេឡង។ វញិញ បនបរត និងេមដយនឹងរតូវរបគល់ចំេពះរពះសងឃទំងឡយណែដល

បនបងហ ញឱយេឃញថខលួនជជនគំរ ូ និងជវតតគំរែូដលបងហ ញករេបតជញ ចិតត និងសកមមភពជក់ែសតង

របស់ខលួនេដមបីែកលមអកិចចករពរកុមរេនកនុងវតតរបស់ខលួន និងេដមបីេកៀងគរសហគមន៍េជងវតត េដមបី

បេងកតបរសិថ នរបកបេដយករករពរសរមប់កុមរ។  

 គណៈកមម ធិករផតល់វញិញ បនបរតវតតសងគហកុមរផលូវករេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខតតនឹងរតូវបន

បេងកតេឡងេដយរកសួងធមមករ និងសសន េហយសេមតចរពះសងឃរជមនភរកិចចពិនិតយតមដន 

វយតៃមល និងអនុម័តេលករផតល់វញិញ បនបរត និងេមដយេនះ។ េដមបីគំរទដំេណ រករេនះ បញជ ីេផទៀង

ផទ ត់ជក់លក់នឹងរតូវបនបេងកតេឡង និងែចករែំលកជមួយវតតែដលចូលរមួនីមួយៗ (ឧបសមព័នធ គ)។ 

ករផតល់ជូនដល់វតតនឹងមនសុពលភពរយៈេពលពីរឆន ំ ចំែណកករផតល់ជូនចំេពះរពះសងឃជជនគំរូ

នឹងមនសុពលភពេពញមួយជីវតិ។ រងវ ន់ទំងពីរេនះគឺជកមមវតថុៃនករវយតៃមលេឡងវញិេដយ     

គណៈកមម ធិករផតល់វញិញ បនបរត េហយអចរតូវបនដកយកវញិ របសិនេបវតតមិនបនរកសបទដឋ ន

កំណត់ ឬមនភសតុតងបងហ ញថអនកទទួលរងវ ន់េនះបនរបរពឹតតអំេពហិងស ឬបទេលមសណមួយ

របឆំងចបប់រដឋ ឬចបប់ពុទធសសន។   

៣.១.៤. កតត សខំន់ៗចំេពះេជគជ័យរបសក់មមវិធី  

 េជគជ័យ និងនិរនតរភពរបស់កមមវធីិពឹងែផអកេលកតត សំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ៖ 

• ករគំរទជផលូវករពីសេមតចរពះសងឃនយក និងមរនតីសងឃ េដយមនករគំរទ និងកិចចសហ

របតិបតតិកររបស់រកសួងធមមករនិងសសន ចំេពះកមមវធីិេនះ។ 
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• ករេចញេគលករណ៍េដយគណៈសងឃនយក េទដល់មរនតីសងឃរជធនី េខតត និងមរនតីសងឃ 

រកុង រសុក ខណឌ  េដមបីធននូវករអនុវតតេនរគប់ករមិតទំងអស់ រមួទំងតមវតតអរមផងែដរ។ 

• ករបេងកតករយិល័យ ឬយនតករេដយរកសួងធមមករនិងសសន       េដមបីពិនិតយតមដន     

សុខុមលភពកុមរកំពុងរស់េនកនុងវតតអរម និងេដមបីរកសកំណត់រតបចចុបបននភពអនុេលម

តមតរមូវកររបស់របកសសតីពីករែថទំជំនួសសរមប់កុមរេនកនុងសហគមន៍។ 

៤. ែផនករអនុវតត 

 វតតសងគហកុមរ (កមមវធីិករពរកុមរតមវតតអរម) រតូវបនតក់ែតងេឡងជដំបូង     េដមបី         

អនុវតតេនកនុងរបេទសកមពុជកនុងអំឡុងរយៈេពលបីឆន ំចប់ពីឆន ំ២០១៨ កនុងេខតតេគលេដចំនួនរបំ       

គឺេខតត បត់ដំបង េខតតកណត ល េខតតរពះសីហនុ និងេខតតេសៀមរប និងេផត តេគលេដេលវតតចំនួន 

៣០០វតត។ ចំនួនរពះសងឃេនកនុងវតតទំង៣០០េនះ មនរបមណ៣.០០០អងគ ែដលនឹងបនទទួល     

ករបណតុ ះបណត លសតីពីកមមវធីិករពរកុមរតមវតតអរម។ កមមវធីិរពឹំងថកុមររបមណ១០.០០០នក់ 

ែដលកំពុង រស់េនកនុងវតតនិងេនែកបរវតតនឹងបនទទួលអតថរបេយជន៍តម រយៈសកមមភពករអប់រតំម

មូលដឋ ន។  កមមវធីិកិចចករពរកុមរតមវតតអរម និងបនតអនុវតតេនតមវតតទូទំងរបេទសបនទ ប់ពី     

ករវយតៃមលលទធផលអនុវតតរយៈេពល៣ឆន ំរចួ។ 

 កនុងរយៈេពលឆន ំទីមួយៃនករអនុវតត រកសួងធមមករនិងសសន និងគណៈសងឃនយក វតត

ចំនួន៥ នឹងរតូវបនេរជសេរ សកនុងេខតតនីមួយៗ ជេហតុេធវឱយមនវតតសរបុចំនួន២៥វតត េនកនុង            

ករអនុវតតដំណក់កលដំបូង។ កនុងវតតទំង២៥េនះ រពះសងឃ ឬជនបេងគ លរបចំវតតចំនួន៧៥អងគ/នក់

រតូវបនរពឹំងថនឹងបនទទួលអតថរបេយជន៍ពីករបណតុ ះបណត ល េដមបីបងក រនិងេឆលយតបចំេពះអំេព

ហិងសេល កុមរនិងកុមរកីនុងវតតនិងសហគមន៍េជងវតត។ ករបណតុ ះបណត លក៏នឹងេឆលយតបផងែដរចំេពះ

របេយជន៍ កនុងករគំរទកុមរឱយរស់េនជមួយរគួសរផងែដរ។   

 ដំណក់កលដំបូង ៃនកមមវធីិវតតសងគហកុមរ នឹងរមួបញចូ លនូវករសរេសរបញច ប់កមមវធីិ         
បណតុ ះបណត លជសថ ពរករបណតុ ះបណត លរគូបេងគ ល និងករបណតុ ះបណត លរពះសងឃេនកនុងេខតត

មួយែដល សកមមភព នឹងរតូវបនយកេទអនុវតតសកលបងពិនិតយេឡងវញិ និងែកសរមួលតមករ     

ចំបច់។     ករអនុវតតវតតសងគហកុមរ (េគលនេយបយករពរកុមរតមវតតអរម) ក៏នឹងរតូវបនយក

េទអនុវតតសកលបងកនុងេខតតេនះផងែដរ េដយមនសិកខ សលែដលេរៀបចំេឡងសរមប់រពះសងឃ

ែដលចូលរមួេដមបី ែចករែំលកបទពិេសធន៍របស់ខលួន។ បនទ ប់មកែផនករចប់េផតមអនុវតតនឹងរតូវបន

បេងកតេឡងេដយរកសួងធមមករ និងសសន កនុងកិចចសហរបតិបតតិករជមួយរពះេមគណ រពមទំង
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របធនមនទីរធមមករនិងសសន និងជមួយអងគករយូនីេសហវ។ ដំណក់កលេនះក៏រមួមនករបេងកត 

ករផលិតេឡងវញិ និងករែចកចយសមភ រៈ បនទ ប់ពីករែកសរមួលបនទទួលពីកររកេឃញៃន              

ករអនុវតតសកលបងផទ ល់េនមូលដឋ ន។   

 ដំណក់កលបនតបនទ ប់េទៀត នឹងរតូវេផត តករយកចិតតទុកដក់េលតួនទីកន់ែតេរចនេឡង         

ៃនកមមវធីិែផអកេលកលវភិគបណតុ ះបណត លែដលបនអនុម័ត និងែផនករអនុវតតករងរ។ េយងរពឹំង

ថករពរងីកកមមវធីិនឹងមនដក់បញចូ លេមេរៀនជបទពិេសធន៍ េហយនឹងរតូវបនពរងឹងបែនថមេទៀត 

តមរយៈករែចករែំលកបទពិេសធន៍ពីបណត វតត និងរពះសងឃចូលរមួកនុងករអនុវតតសកលបង ែដល

បនកល យជជនគំរសូរមប់ករករពរកុមរ។ កនុងរយៈេពលេនះ ព័ត៌មនដំបូងនឹងរតូវបនរបមូលតម

វតតននេនកនុងសហគមន៍ និងេនថន ក់រកុង រសុក ខណឌ  េដមបីគំរទដល់ករវយតៃមលកមមវធីិ េហយ     

ករចុះពិនិតយតមដន រមួគន េដយរកសួងធមមករនិងសសន ជមួយយូនីេសហវនឹងរតូវេធវេឡង េដមបី              

វយតៃមលវឌឍនភព។ (ឧបសមព័នធ ខ) 

៥. ថវិក  

កនុងរយៈេពល៣ឆន ំដំបូងៃនករអនុវតត ករគំរទថវកិកនុងសកមមភពវតតសងគហកុមរ សថិតេរកម

គេរមងជក់ែសតងៃនអងគករយូនីេសហវ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ រមួទំងសបបុរសជនននេដយមនទំងែផន 

ករសកមមភពរបស់រជរដឋ ភិបលផងែដរ។ បនទ ប់ពីគេរមងរយៈេពល៣ឆន ំ រកសួងធមមករនិងសសន 

នឹងេសនសំុថវកិពីរជរដឋ ភិបលេដមបីបនតអនុវតតកមមវធីិេនទូទំងរបេទស េដយសហករជមួយ   
គណៈសងឃនយក។   

វ"ស័យ/សកម្ភពេផ-.តករយកចិត្ទុកដក់ ឆ:.ំទី ១ ឆ:.ំទី ២ ឆ:.ំទី ៣ សរុប 

១. េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម     
ករគរំទែផនកបេចចកេទសកនុងករបេងកតេគលនេយបយ និង

គរំទេលសមភ រៈ 

    

េគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរសរមបវ់តតអរមរតូវ

បនអនុមត័ និងអនុវតតេនកនុងវតតទងំ ៣០០ កនុងរបេទស 

    

សកមមភពេលកកមពស់ករយល់ដឹងេនកនុងវតត     

សកមមភពេលកកមពស់ករយល់ដឹង និងកមមវធីិននេនកនុង

សហគមន ៍

    

២. ពរងឹងសមតថភពរពះសងឃេដមបបីងក រ និងេឆលយតបចំេពះ

អំេពហិងសេលកុមរ 

    



   
 

36 

កមមវធីិ និងសមភ រៈបណតុ ះបណត លរតូវបនបេងកតេឡង និង

យកេទអនុវតតេនមូលដឋ នជកែ់សតងកនុងេខតតចំនួនមយួ និង

ជមយួរពះសងឃឈនមុខ 

    

រកុមបណតុ ះបណត លថន កជ់តិរតូវបនបេងកតេឡង បនទទួល 

TOT េហយែផនករករបណតុ ះបណត លរតូវបនអនុវតត 

    

សិកខ សលរមលកឹេឡងវញិ និងករផល ស់បតូរបទពិេសធន ៍     
៣. ករពិនិតយតមដន និងរយករណ៍     
ទសសនកិចចចុះពិនិតយតមដន     
ករវយតៃមលវឌឍនភព (រមួទងំសិកខ សលរបចឆំន )ំ     
សមភ រៈ IEC សរមបវ់ញិញ បនបរត និងរងវ ន ់     
៤. ករ្គប់្គងកម្វ"ធី      
សមភ រៈផគតផ់គងក់រយិល័យ ឧបករណ៍ករយិល័យ និង ��      
ករបេងកតមូលដឋ នទិនននយ័ចំនួនរពះសងឃ និងរគហសថកនុងវតត្      
ៃថលេសវអនកពិេរគះេយបល់/របកឧ់បតថមភកមមសិកសករ ី     
សរុប     
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៦. ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ ១៖ រកមសលីធម៌កិចចករពរកមុរតមវតតអរម 

 
 

 

 

េឈម ះវតត៖  .......................ឃំុ/សងក ត់…………ខណឌ័ /រសុក……………រជធនី/េខតត………………… 

 

រកមសីលធម៌ខងេរកមេនះ រតូវបនបេងកតេឡងជែផនកមួយៃនកមមវធីិវតតសងគហកុមរ “កិចចករ

ពរកុមរតមវតតអរម” េរកមករចងអុលបងហ ញរបស់រកសួងធមមករ និងសសន និងរពះមហសងឃរជ 

និងអនុេលមតមរពះធម៌វន័ិយរពះពុទធសសន។ រកមសីលធម៌េនះ ឆលុះបញច ំងអំពីេគលករណ៍របស់

ពុទធសសនែដលមនែចងកនុងរពះៃរតបិដក។ រកមសីលធម៌េនះ គឺជកិចចខិតខំេដមបីេលកកមពស់រកម

សីលធម៌បុគគល និងរកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈខពស់បំផុតចំេពះកុមរសរមប់រគប់សកមមភពទំងអស់របស់

មនុសសេពញវយ័ (មនុសសអយុ១៨ ឆន ំេឡងេទ) ែដលពក់ព័នធជមួយវតតអរមកនុងនមជអនកសន ក់េន 

ឬអនកចូលមកមនទំនក់ទំនងជមួយវតត ដូចជអនកសម័រគចិតត នឹងរតូវអនុវតតផងែដរទំងេនកនុងវតតអរម 

និងបរយិកសេរកវតតអរម។  

អតម ភព ខញុំបទ នងខញុំ យល់រពមចំេពះចំណុចដូចខងេរកម៖ 

១. េគរពេសចកដីៃថលថនូរែផនករងកយរបស់កុមរទំងអស់ និងមិនរេំលភបំពន ឬរបរពឹតតអំេព

ហិងសេលកុមរេឡយ (រមួទំងកនុងបំណងេដមបីដក់ពិន័យផងែដរ)។ 

២. េគរពេសចកដីៃថលថនូរែផនកផលូវចិតតរបស់កុមរទំងអស់ និងមិនេធវសកមមភពតមវធីិណមួយ ែដល

េធវឱយអម៉ស់ បនតុះបងអ ប់ េមលរសល បនទ បបេនថ ក េរ សេអង ឬបងហ ញកររបរពឹតតមិនដូចគន

ចំេពះកុមរ (រមួទំងេដយសរមូលេហតុជតិសសន៍ ពណ៌សមបុរ េយនឌ័រ ពិករភពឬ
សថ នភពកំេណ តផងែដរ)។ 

៣. មិនចូលរមួកនុងសកមមភពផលូវេភទ ឬអកបបកិរយិពក់ព័នធផលូវេភទជមួយកុមរ រមួទំងកុមរ

ែដលរតូវបនេគេកងរបវញ័ច ន៍តមរយៈេពសយចរ េដយមិនគិតពីអយុៃនកររពមេរពៀង និង
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តមមិនេមល មិនមនទុកជជកមមសិទធិ ផលិត ឬែចកចយ របូភពឬសមភ រៈអសអភសរបស់

កុមរ។ 

៤. មិនឱយកុមរអយុេរកម១៨ឆន ំ ចូលរមួពក់ព័នធកនុងករងរ ែដលអចបងកេរគះថន ក់ដល់          

ករអភិវឌឍរបស់ពួកេគ រមួទំងករងរែដលមនេរគះថន ក់ចំេពះសុខភពរខំនដល់ករអប់រនិំង

ករអភិវឌឍែផនកខួរកបលរបស់ពួកេគ េហយែដលអចជះឥទធិពលដល់ករអភិវឌឍែផនកសម រតី 

សីលធម៌ និង/ឬសងគមរបស់ពួកេគ (រមួទំងករងរផទះ)។ 

៥. មិនរតូវជប់ពក់ព័នធកនុងករេកងរបវញ័ច ន៍កុមរ េទះជេដយផទ ល់ ឬេដយរបេយល ឬដក់

កុមរកនុងសថ នភពែដលអចេធវឱយពួកេគមនភពងយរងេរគះ ចំេពះទរមង់ណមួយៃន   
ករេកងរបវញ័ច ន៍ និងអំេពហិងស។ 

៦. រយករណ៍ជបនទ ន់ជូនដល់អនកទទួលបនទុកករពរសុវតថិភពកុមរ ឬរពះេចអធិករចំេពះ

ករណី សងស័យអំេពហិងស កររេំលភបំពន ឬករេកងរបវញ័ច ន៍កុមរ និងរល់ទេងវទំងឡយ

ណែដលជកររេំលភបំពនេលរកមសីលធម៌ករពរកុមរេនះ។  

 

អតម ភព ខញុំបទ នងខញុំ ទទួលសគ ល់ថ បនយល់ និងយល់រសបចំេពះរកមសីលធម៌ករពរ

សុវតថិភពកុមរេនះ េហយសូមរបកសថ អតម ភព ខញុំបទ នងខញុំ ពំុមនរបវតតិរបរពឹតតបទេលមសទក់

ទងជមួយបទេលមសណមួយខងេលចំេពះកុមរេទ។  

 

ហតថេលខ៖________________________________  កលបរេិចឆទ___________________ 

 

រពះនម/េឈម ះ _______________________________________ 
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ឧបសមព័នធ ២៖ យនតកររយករណ៍ករណី 
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ឧបសមព័នធ ៣៖ ទរមង់រយករណ៍ករណី 
 
 
 

 
 

ទរមង់រយករណ៍ករណីអំេពហងិស ឬកររេំលភបំពនេលកមុរ 
េលខកូដករណី៖ ……………… 

េឈម ះវតត និងអសយដឋ ន៖ 
……………………………………………………………………………………………… 

រយករណ៍េដយ៖   រពះសងឃ o រគហសថ o មនុសសេពញវយ័ o កុមរ o សមជិកសហគមន៍ o 

ព័ត៌មនបែនថម ………………………………………………… 

ជនែដលសងស័យថជជនរងេរគះ រពះសងឃ o មិនែមនសងឃ o ចំនួនជនរងេរគះ …....…
អយុ…...... 
ជនេលមសែដលរតូវសងស័យ រពះសងឃ o មិនែមនសងឃ o មនុសសេពញវយ័ o កុមរ o សមជិក  

សហគមន៍o 
 

ព័ត៌មនទក់ទងករណី  
១. េចទពីបទអវី?     ហិងសផលូវកយ o ហិងសផលូវចិតត o ហិងសផលូវេភទ o េផសងៗ(សូមបញជ ក់) o…… 

សូមសេងខបេហតុករណ៍ រមួទំងកលបរេិចឆទនិងទីតំងៃនរពឹតតិករណ៍ែដលបនេលកេឡងេនះ។ល។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. អំពីកុមរែដលសងស័យថជជនរងេរគះ 

- េឈម ះ……………………………េភទ............... អយុ……………..សញជ តិ……………… 
- េឈម ះ…………………………….េភទ............... អយុ………………សញជ តិ……………… 

៣. េតបនដឹងអវីខលះអំពីជនេលមសែដលរតូវបនសងស័យ? សូមផដល់ព័ត៌មនអវីែដលមន។  
- េឈម ះ…………………………….េភទ............... អយុ……………..សញជ តិ……………… 

ព័ត៌មនអំពីេសវែដលបនផតល ់និងវិធនករចំេពះជនសងសយ័  
៤. េតវតតបនផតល់េសវអវីខលះដល់កុមរជនរងេរគះ?  
របឹកសេយបល់ o បញជូ នេទេសវសុខភព o បញជូ នេទអងគករ o បញជូ នេទសងគមកិចចរសុក o 
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បញជូ នេទសងគមកិចចេខតត o គ.ក.ស.ក. o េសវេផសង (សូមបញជ ក់ o……… ..............…………………… 
កលបរេិចឆទបញជូ ន…………………………..  
៥. េតសកមមភពអវីខលះែដលរតូវបនេធវេឡងចំេពះជនសងស័យជជនេលមស?  

បញជូ នេទអជញ ធរមូលដឋ ន o បញជូ នេទនគរបល o រយករណ៍េទរពះអនុគណ o       
កលបរេិចឆទបញជូ ន…………………………..  

៦. េតរពះេចអធិករវតតេសនេឡងេទអនុគណរសុកចំេពះជនេលមសជប់សងស័យែដលជរពះសងឃ? 
អប់រវំន័ិយធម៌ o ចត់វធិនករឱយចកសិកខ បទ o បញជូ នអជញ ធរមូលដឋ ន o បញជូ នេទ

នគរបល o េផសងៗ(សូមបញជ ក់) o……………………..   
៧. ព័ត៌មនបែនថម របសិនេបមន
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ៃថងទី………………ែខ………………ឆន ំ…………… 
ហតថេលខអនកេធវរបយករណ៍ 

    រពះនម ឬេឈម ះ និងេលខទូរសពទ័ទំនក់ទំនង 
  
ៃថងទី………………ែខ………………ឆន ំ…………… 

ហតថេលខរពះេចអធិករ 
 

             ៃថងទី………………ែខ………………ឆន ំ…………… 
សកមមភពែដលរតូវបនដក់េសនេឡងេដយវតត គឺរតូវបន៖ 
o ឯកភព o មិនឯកភព oរតូវករព័ត៌មនបែនថម……………… 

រពះនម និងហតថេលខរពះអនុគណ 
  

ចមលងរបេគន និងជូន៖ 
o រពះេមគណ  
o របធនករយិល័យធមមករ និងសសន 
o របធនករយិល័យសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទរសុក
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ឧបសមព័នធ ៤៖ ទរមង់របយករណ៍លទធផលកមមវិធីវតតសងគហកមុរ 
 
 
 
េឈម ះវតត………… ………………..របយករណ៍រតីមសទី……………….……………ឆន ំ………………………. 

របយករណ៍របេគនរពះអនុគណរសុក…….. 

១. បចចុបបននភពចំនួនមនុសសកនុងវតត 

- ចំនួនរពះសងឃ……………. អងគ ចំនួនរគហសថ……………….នក់ (របុស…….នក់; រសី…………..នក់) 

- ចំនួនអនកចុះហតថេលខេលរកមសីលធម៌ករពរសុវតថិភពកុមរតមវតត………………នក់ 

២. កិចចរបជំុ និងពិធីបុណយននែដលបនបរញជ ប ឬផសពវផសយេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីកិចចករពរកុមរ និង

េគលនេយបយវតតសុវតថិភពកុមរ (សូមសេងខបសកមមភពែដលបន

េធវ)……………..........…………………………………………………………………………………………………….. 

កិចចរបជំុ/ពិធី

បុណយ/ កមមវធីិ 

ចំនួន

ដង 

ចំនួនរពះសងឃចូលរមួ ចំនួនរគហសថ អនកចូល

រមួសរបុ

ទំងអស់ 

េរកម

១៨ឆន ំ 

េល

១៨ឆន ំ 

សរបុ េរកម១៨ឆន ំ េល១៨ឆន ំ សរបុ 

រសី របុស រសី របុស 

េនវតត           

េនសហគមន៍           

៣. ចំនួនករណីរេំលភបំពនេលកុមរែដលបនរយរករណ៍ និងមនវធិនករណ៍េឆលយតប 

សំគល់៖សូមេរជសេរ សយករបេភទៃនករបំពន េសវបនផតល់  វធិនករណ៍ខងេរកម៖ 

*របេភទៃនករបំពន៖ ហិងសផលូវកយ ផលូវចិតត ផលូវេភទ េផសងៗ……………………….  

**េសវបនផតល់៖ បញជូ នេទេសវសុខភព NGO សងគមកិចចរសុក មនទីរសងគមកិចច គ.ក.ស.ក. របឹកសេយបល់េផសងៗ… 

***វធិនករណ៍៖ បញជូ នេទអជញ ធរមូលដឋ ន រយករណ៍េទអនុគណចត់វធិនករឱយសឹក បញជូ នេទនគរបល

យុតតិធម៌េផសងៗ… 

ៃថង…………ែខ……………..ឆន …ំ…………. 

    ហតថេលខ អនកេធវរបយករណ៍ 

ៃថង…………ែខ……………..ឆន …ំ…………. 

     ហតថេលខ រពះេចអធិករ  

ចំនួនកុមរ     

រងេរគះ 

របេភទៃន        

ករបំពន* 

េសវបនផតល់** ចំនួនជនសងស័យជជនេលមស 

រពះសងឃ រគហសថ វធិនករណ៍ *** 

កុមរ       

កុមរ ី       
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ឧបសមព័នធ ៥៖ តរងតកកភពកមមវិធី 
 
េគលបំណង/លទធផល

រពឹំងទុក 

សូចនករករអនុវតត មេធយបយេផទៀងផទ ត ់ ហនិភយ័/ករសនមត 

១. វតតអរមកនែ់តមន

សុវតថិភពសរមបកុ់មរ 

កុមរ ីនិងេកមងជំទង ់(រមួ

ទងំេកមងវតត) រចួផុតពី 

អំេពហិងស និងកររេំលភ

បំពន 

កុមរ និងមនុសសេពញវយ័ រមួ

ទងំរពះសងឃ សមេណរ 

(េនន) និងរគហសថ េនកនុងវតត

មនចំេណះដឹងអំពីទរមងេ់ផស

ងៗៃនកររេំលភបំពន និង

អំេពហិងសេលកុមរ 

FGDs និង ករសិកស KAP 

(មុន និងេរកយកមមវធីិ) 

ជមយួកុមរ និងមនុសស

េពញវយ័េនកនុងវតតេធវេឡង

ដចេ់ដយែឡកពីគន  
 

អនកដឹកនសំសន 

បងហ ញឆនទៈកនុងករអនុវតត

កមមវធីិ រមួទងំករគរំទករ

បណដុ ះបណដ ល 

ចំនួន (ឬ %) ៃនមនុសសេពញវ ័

យរស់េនកនុង ឬមនទំនក់

ទំនងជមយួវតតបនចុះ 

ហតថេលខេលរកមសីលធម ៌

ករចងរកងជឯកសរ៖ 

របយករណ៍របស់វតតអរម 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិ

ភពកុមរ រតូវបនចត់

តងំឱយមនសកមមភពកនុង 

ករងរ 

កុមរ និងមនុសសេពញវយ័រមួ

ទងំរពះសងឃ សមេណរ និង

រគហសថបនដឹង និងយល់

អំពីេគលនេយបយករពរ

សុវតថិភពកុមរតមវតតអរម 

FGDs ជមយួកុមរ និង

មនុសសេពញវយ័េនកនុងវតត

ដចេ់ដយែឡកពីគន  

FGDs ជមយួ DoCR ថន ក់

រសុក និងេចអធិករវតត 
 

េគលនេយបយករពរ

សុវតថិភពកុមរតមវតត

អរមរតូវបនទទួលយក

េដយថន កដឹ់កនជំនខ់ពស់

ពុទធសសន 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិ

ភពកុមរ រតូវបនចត់

តងំឱយមនសកមមភព 

កនុងករងរ 

ករដកទ់ណឌ កមមែផនករង

កយេលកុមរថយចុះ 

FGDs   

ចំនួនវតតអរមែដលរកស

កំណតរ់តអំពីកុមរែដល 

សន កេ់នទងំអស់ 

កំណតរ់តរបស់វតតអរម វតតអរមមនសមតថភព 

និងរបពន័ធេដមបរីកសកំណត់

រត 

២. របពន័ធេដមបរីយករណ៍ 

និងេឆលយតបចំេពះករណី

សងសយ័កររេំលភបំពន 

រតូវបនបេងកតឱយមនេន

កនុង 

វតតអរម 

ចំនួនវតតអរមែដលដកត់ងំ

បងហ ញរកហវិចលំហូរៃន 

កររយករណ៍ 

 

ករចុះទសសនកិចចពិនិតយ 

តមដន 

មនផទ ងំបដអំពីរកហវិច

លំហូរៃនកររយករណ៍

ជូនចំេពះវតតែដលចូលរមួ

ទងំអស់ 

ចំនួនវតតែដលមនេសៀវេភ

បញជ ីអសយដឋ នរបស់អនក

ផដល់េសវែផនករដឋ ភបិល និង

ករចុះទសសនកិចចពិនិតយ 

តមដន 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិ

ភពកុមរ បនទទួលករ

គរំទពីេចអធិករ       រពះ
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េគលបំណង/លទធផល

រពឹំងទុក 

សូចនករករអនុវតត មេធយបយេផទៀងផទ ត ់ ហនិភយ័/ករសនមត 

មនិែមនរដឋ ភបិលេនកនុងឃំុ 

&  រសុក េដយមនពត័ម៌ន

សរមបទំ់នកទំ់នង 

សងឃជនខ់ពស់ថន ករ់សុក 

និងអនកផដល់េសវកនុងករ

របមូលពត័ម៌ន 

ចំនួនកងវល់សដីពីករករពរ

កុមរែដលរតូវបន 

រយករណ៍ 

កររយករណ៍អំពីករណី & 

របយករណ៍វឌឍនភព 

 

មនទរមងស់រមបក់ររយ

ករណ៍ករណី, 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិ

ភពកុមរ មនេពល និង 

ឆនទៈអនុវតតភរកិចចរបស់ខលួន

មនុសសេពញវយ័ និងកុមរ

មនអរមមណ៍ងយរសួល

កនុងកររយករណ៍ 

ចំនួនករណីែដលរតូវបនតម

ដនបនតភល មៗ និង

សកមមភពសមរសបរតូវបន

េធវេឡង 

ករចងរកងជឯកសរ៖ 

របយករណ៍ករណី និង

របយករណ៍បញជូ នពីអនក

ផដល់េសវកនុងមូលដឋ ន  

(ឧ. សុខភបិល DoSVY 

NGOs នគរបល) 

FGDs ជមយួកុមរ និង

មនុសសេពញវយ័េនកនុងវតត 

និងជមយួអជញ ធរមូលដឋ ន 

មនទរមងស់រមបក់ររយ

ករណ៍ករណី, 

ជនបេងគ លករពរសុវតថិ

ភពកុមរ មនេពលេវល 

និងឆនទៈអនុវតតភរកិចចរបស់

ខលួនដំេណ រករបនទទួល

ករគរំទពីរពះេចអធិករ 

និងរពះសងឃជនខ់ពស់េន

កនុងរសុក 

៣.ពរងឹងសមតថភព 

រពះសងឃកនុងករតសូ៊មតិ 

េលកកមពស់ករយល់ដឹង 

និងផដល់របឹកសេយបល់កនុង

សហគមន ៍េដមបទីបស់ក ត់

អំេពហិងសេលេកមងរសី 

េកមងរបុស និងមនុសសវយ័

ជំទង ់និងេដមប ី

ជរបេយជនក៍នុងករគរំទ

កុមរឱយរស់េនកនុងរគួសរ 

ចំនួនរពះសងឃបនទទួលករ

បណដុ ះបណដ លអំពីសិទធិកុមរ 

ទរមង ់និងផលវបិកៃនអំេព

ហិងស និងកររេំលភបំពន

កុមរ អតថរបេយជនៃ៍នករឱយ

កុមររស់េនជមយួរគួសរ 

និង 

េគលនេយបយករពរ

សុវតថិភពកុមររបស់ 

វតតអរម 

ករចងរកងជឯកសរ/របយ

ករណ៍វឌឍនភព 

រកុមករងរថន កជ់តិទទួល

បនទុកករបណដុ ះបណដ ល 

រតូវបនបេងកតេឡង បន

ទទួលករបណដុ ះបណដ ល 

និងករគរំទេដមបអីនុវតត

ករបណដុ ះបណដ ល 

 

 

ចំនួនសកមមភព/រពឹតតិករណ៍

ែដលរតូវបនអនុវតតេដយវតត

អរម េដមបេីលកកមពស់ករ

យល់ដឹងរបស់សហគមន ៍
 

ករចងរកងជឯកសរ/របយ

ករណ៍វឌឍនភព 

FGDs កនុងសហគមន ៍

សមតថភព និងឆនទៈរបស់

វតតអរមកនុងករចងរកងជ

ឯកសរអំពីរពឹតតិករណ៍ 

និងសកមមភព។ 
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េគលបំណង/លទធផល

រពឹំងទុក 

សូចនករករអនុវតត មេធយបយេផទៀងផទ ត ់ ហនិភយ័/ករសនមត 

មនមូលនិធិ 

ចំនួនវតតអរមែដលរតូវបន

តំណងេនកនុងកិចចរបជំុជ

របចថំន កមូ់លដឋ ន ឧ. កិចច

របជំុរកមរបឹកសឃំុ CCWC 

FGDs ជមយួមរនតីថន ក ់

មូលដឋ ន កំណតេ់ហតុ 

កិចចរបជំុ 
 

កិចចសហកររវងវតតអរម 

និងអជញ ធរមូលដឋ ន 

សហគមនម៍នករយល់ដឹង

កនែ់តេរចនេឡងអំពីផល

វបិកៃនកររេំលភបំពនេល

កុមរ និងករដកទ់ណឌ កមម

ែផនករងកយមកេល        

ករអភវិឌឍរបស់កុមរ 

FGDs និង ករសិកស KAP 

(មុននិងេរកយកមមវធីិ) េន

កនុងសហគមន ៍

ឆនទៈរបស់សមជិក 

សហគមនក៍នុងករចូលរមួ 

សរមនភពចបស់លស់ 
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ឧបសម័្ន្ ៦៖ ែផនករអនុវត្កម្វ6ធីរយៈេពល ៣ឆ@Aំ 
 

 ល.រ.  េគលបំណង 
ឆ*+ំទី ១ ឆ*+ំទី  ២ ឆ*+ំទី ៣ 

១    ២    ៣    ៤ ១    ២    ៣    ៤ ១    ២    ៣    ៤ 
១. េធវឱយវតតអរម និងសហគមនក៍នែ់តមនសុវតថិភពសរមបកុ់មរ កុមរ ីនិងមនុសសវយ័ជំទងរ់ចួផុតពីអំេពហិងស និងកររេំលភបំពន 
២. បេងកតរបពន័ធសពវរជុងេរជយមយួសរមបក់ររយករណ៍ និងករេឆលយតបចំេពះករណីសងសយ័កររេំលភបំពនេនកនុងវតតអរម  
៣. ពរងឹងសមតថភពរពះសងឃកនុងេធវករតសូ៊មតិ េលកកមពស់ករយល់ដឹង និងកររបឹកសេយបល់ជមយួសហគមនេ៍ដមបទីបស់ក តអំ់េពហិងស និង     ករ

រេំលភបំពនេលេកមងរសី េកមងរបុស និងមនុសសវយ័ជំទង ់និងេដមបផីដល់ករគរំទកុមរកនុងរគួសរ។ 
ធតុេចញទី  ១៖ េគលនេយបយករពរសុវតិ្ភពកុមរ្តGវបនអនុម័តជផ្Nវករេដយ គណៈសង+Rនយក និងរដ្មVនី្្កសួងធម្ករ និងសសន 
សកម្ភពសូនករ 

១.១ 
សិកខ សលពិេរគះេយបល់េលក េដមបពិីនិតយេមលកមមវធីិទូេទ រមួទងំេគល
នេយបយវតតសុវតថិភពកុមររតូវបនេរៀបចំេឡង x                       

១.២ 
េគលនេយបយ និងែផនករអនុវតតរតូវបនរពមេរពៀងគន តមរយៈករពិេរគះ
េយបល់េរកយសិកខ សល  x x         x       x   

១.៣ កររបកសដកឱ់យអនុវតតកមមវធីិវតតសងគហកុមរេនថន កជ់តិ   x          
ធតុេចញទី  ២៖ យន្ករមនលក្ណៈកុមរេម្តី និងេឆ្ើយតប ្តGវបនបេង្ើតេឡើងេដើម+bី      រយករណ៍ និងតមដនបន្េលើករណីកររfេលភបំពន

េនតមវត្អរម*  
សកម្ភពសូនករ 
២.១ េចញរបកសសដីពីយនតកររយករណ៍     x                   
២.២ វគគបណតុ ះបណត លរគូឧេទទស សដីពីេគលនេយបយវតតសុវតថិភពកុមរ       x                 
ធតុេចញទី  ៣៖ ែផនករស្មប់ករចប់េផ្ើមអនុវត្្តGវបនបេង្ើតេឡើង  
សកម្ភពសូនករ 
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 ល.រ.  េគលបំណង 
ឆ*+ំទី ១ ឆ*+ំទី  ២ ឆ*+ំទី ៣ 

១    ២    ៣    ៤ ១    ២    ៣    ៤ ១    ២    ៣    ៤ 

៣.១ 
ែផនករសរមបក់រអនុវតតេគលនេយបយករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរម 
រតូវបនបេងកតេឡង និងរពមេរពៀងគន  និងអនុវតត   x  x                   

៣.២ ទសសនកិចចផល ស់បតូរបទពិេសធនរ៍វងវតតកនុងរបេទស និងជមយួអនតរជតិ       x x     x x     X 

៣.៣ 
ករវយតៃមលរយៈេពលមយួឆន េំនេលវឌឍនភព កររបគល់វញិញ បនបរតទទួល
សគ ល់ជវតតអរមមនសុវតថិភពសរមបកុ់មរ (វតតសងគហកុមរ) 

        
x x 

            

ធតុេចញទី  ៤៖ វត្នីមួយៗមនជនបេងr+លករពរសុវតិ្ភពកុមរ  
សកម្ភពសូនករ 
៤.១ ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរមរតូវបនចតត់ងំ  x       x       x       
 ៤.២ ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរមបនទទួលករបណដុ ះបណដ ល   x x x x X x x x x x X 
ធតុេចញទី  ៥៖ កម្វtធីសកម្ភពេនតមវត្អរម និងករបណuvះបណy+លដល់សហគមន៍ស្មប់្ពះសង+Rេដើម+bីេធ្ើករតសូ៊មតិ និងករយល់ដឹងក្�ង
បំណងទប់សÄ+ត់អំេពើហិង+Åេលើកុមរ និងករបំែបកេចញពី្គÇសរេដយមិនចំបច់ 
សកម្ភពសូនករ 
៥.១ ករបណដុ ះបណដ លរគូបេងគ លសរមបរ់កុមបណដុ ះបណដ លថន កជ់តិ   x       X       x     
៥.២ េរជសេរ សវតតសរមបទ់សសនកិចចផល ស់បតូរបទពិេសធន ៍     x       x       x   
ធតុេចញទី  ៦៖ កម្វtធីសិក+Åស្មប់ករេលើកកម្ស់ករយល់ដឹង្តGវបនបេង្ើតេឡើង និងបកែ្បជភសែខ្រ 
សកម្ភពសូនករ 
៦.១ ករបកែរបសមភ រៈទងំអស់   x       X       x     
៦.២ ករវយតៃមលេនេពលបញចបគ់េរមង                     x   
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ឧបសមព័នធ ៧៖ លកខខណឌ វិនិចឆ័យសរមប់ករផដលវិ់ញញ បនបរត និងេមដយសរមប់
វតតសងគហកមុរ 

 
 
 
 
ករផដល់រងវ ន់សរមប់វតត 

វញិញ បនបរតនិងរងវ ន់ នឹងរតូវេចញឱយែផអកេលករេរជសតំងេឈម ះេដយរកុម ឬសហគមន៍
ណមួយឬករដក់ពកយបងហ ញចំណប់អរមមណ៍ពីរពះេចអធិករវតត និងមនភសត

ុ
តងបញជ ក់អំពី

លកខខណឌ វនិិចឆ័យដូចខងេរកម៖ 

• េចអធិករវតតបងហ ញករេបតជញ ចិតត េដមបីកល យជវតតករពរកុមរ 
• បនអនុម័តទទួលយកេគលនេយបយ ករពរសុវតថិភពកុមរតមវតតអរមមកេរបរបស់ 
េហយមនុសសទំងអស់ែដលកំពុងរស់េនកន

ុ
ងវតត ឬមនទំនក់ទំនងជមួយវតត បនទទួល         

ករបណដ
ុ
ះបណដ ល (ឬកំពុងទទួលករបណដ

ុ
ះបណដ ល) សដីពីខលឹមសរេគលនេយបយេនះ និង        

សដីពីៈ  ករដក់ពិន័យជវជិជមន   និងករអនុវតតករចិញច ឹមបីបច់កូន/ករែថទំកុមរែបបវជិជមន 
• មនុសសេពញវយ័ទំងអស់ែដលកំពុងរស់េនកន

ុ
ងវតត ឬមនទំនក់ទំនងជមួយវតតបន ចុះហតថេលខ 

េលរកមសីលធម៌ និងយល់ខលឹមសររកមសីលធម៌កររេំលភបំពន 
• ជនបេងគ លករពរសុវតថិភពកុមរេធវសកមមភព  េដមបីទប់សក ត់អំេពហិងសេលកុមរនិងផដ

ួ
ចេផដម 

ដក់របយករណ៍ និងយនតករបញជ
ូ
ន    េដមបីេឆលយតបចំេពះករណីសងស័យមនកររេំលភបំពន 

• វតតមនែផនករសកមមភពករពរកុមរ េដយកន
ុ
ងេនះរមួមនទំងករបណដ

ុ
ះបណដ លបនតសរមប់ 

អនកមករស់េនថមីនិងអនកសម័រគចិតតេហយបនចូលរមួវភិគទនមូលនិធិវតត េដមបីគំរទកុមររបឈម 
ហនិភ័យ 

• រពះសងឃ អចរយ និងដូនជីកន
ុ
ងវតត បនេធវសកមមភព េដមបីែកលមអកិចចករពរកុមរេនកន

ុ
ង  

សហគមន៍ឱយរចួផុតពីអំេពហិងសកន
ុ
ងកររេំលភបំពន និងេដមបីេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី   

និយមសងគមជអវជិជមន ែដលជះឥទធិពលជអវជិជមនដល់ករអភិវឌឍរបស់កុមរ (ដូចជករ
ដក់ទណឌ កមមែផនករងកយ និងករបំែបកេចញពីរគួសរេដយមិនចំបច់)។ 
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• វតតសហករយ៉ងសកមមជមួយរកុមសហគមន៍ រមួទំងរកុមរបឹកសឃំុទទួលបនទ
ុ
កកិចចករពរ

កុមរ និងគណៈកមម ធិកររទរទង់សល េដមបីបេងកនករករពរកុមរ។  

ករផដល់រងវ ន់ចំេពះរពះសងឃគំរ ូ

រពះសងឃជបុគគលអចរតូវបនេរជសតំងេឈម ះេដយមនុសសេនកនុងសហគមន៍រពះេចអធិករ ឬ
រពះអនុគណ ឬរពះេមគណ។ េរៀងរល់ឆន ំ រពះសងឃបីអងគនឹងរតូវបនេរជសេរ សឱយទទួលវញិញ បនបរត 
និងពនរងវ ន់ជរពះសងឃគំរែូផនកអហិងស និងកិចចករពរកុមរ ែផអកេលលកខខណឌ វនិិចឆ័យដូចបនកំណត់ 
ខងេរកម៖ 

• យល់ដឹងពីសិទធិកុមរ  
• យល់ដឹងអំពីេគលនេយបយករពរកុមរតមវតតអរម រកមសីលធម៌ និងយនតកររយ
ករណ៍ចំេពះករណីសងស័យអំេពហិងស និងកររេំលភបំពនេលកុមរ 

• ែតងែតជគំរៃូនអកបបកិរយិអហិងសជវជិជមន ចំេពះកុមរេនកន
ុ
ងវតត   និងេនកន

ុ
ងសហគមន៍ 

• ផដល់ដំបូនម នដល់រពះសងឃដូចគន និងរគហសថអំពីអកបបកិរយិសមរមយែដលរតូវរបរពឹតតចំេពះកុមរ 
• ែតងែតអប់រកុំមរ  និងមនុសសេពញវយ័កន

ុ
ងវតតជរបចំអំពីរេបៀប  េដមបីសគ ល់និងេឆលយតចំេពះ 

ករណីសងស័យកររេំលភបំពន 
• បនបងហ ញករេបតជញ ចិតតខពស់ េដមបីេលកកមពស់ករយល់ដឹងទំងេនកន

ុ
ងវតត និងកន

ុ
ងសហគមន៍

អំពីផលវបិកៃនអំេពហិងស និងកររេំលភបំពនេលកុមរចំេពះករអភិវឌឍរបស់កុមរ 
• បនគំរទយ៉ងសកមមឱយកុមររស់េនកន

ុ
ងរគួសរ េដមបីឱយពួកេគសេរមចបនសិទធិរបស់ខល

ួ
ន 

អតថរបេយជន៍ៃនវញិញ បនបរត និងពនរងវ ន់វតតសងគហកុមរ 

• ពនរងវ ន់ទទួលសគ ល់ជវតតកុមរសងគហកុមរពី គណៈសងឃនយកទំងពីរ និងរកសួងធមមករ 
និងសសន 

• ករទទួលសគ ល់តួនទីរបស់វតតកន
ុ
ងកិចចករពរកុមរ និងករេមលេឃញពីតៃមលរបស់វតត របស់     

រពះពុទធបរស័ិទេនទូទំងរបេទសនិងទទួលបនករគំរទ និងសហករពីសថ ប័នននក៍ដូចជ
របជជនកន

ុ
ងសហគមន៍ 

• កល យជបណត ញវតតសុវតថិភពកុមរេនកមព
ុ
ជ 

• រមួចំែណកេលកតំេកងតៃមលរពះពុទធសសន 
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• រពះសងឃនឹងកល យជអនកផតល់ឱវទដល់កុមរ ក៏ដូចជអនកតសូ៊មតិសរមប់ សេមលងកុមរ តម
ផល
ូ
វរពះធម៌ 

• បងកលកខណៈឱយរពះសងឃេឆនមកល យជអនកឧេទទសនមថន ក់ជតិ និងអនតរជតិ  

 ឧបសមព័នធ ៨៖ កររគប់រគងហនិភ័យ 

ល.រ. ហនិភ័យ យុទ្ស-ស្កត់បន្យហនិភ័យ 

១ 
បញហ មូលនិធិេដមបអីនុវតតន៣៍ឆន ដំំបូង និង
ឆន បំនតេទៀត 

យុទធសរសតៃរអងគ សមូលនិធិ និងេរបរបស់ថវកិរជរដឋ ភបិល 

២ 
រពះសងឃេនថន កេ់រកមអចមនករពិបក

កនុងករេធវករសេរមចបនេដយសរជន

សងសយ័ខលះមនឥទធិពលខល ងំ 

ផដល់នូវករយល់ដឹង/ករបណដុ ះបណដ លដល់រពះសងឃថន ក់
ជតិអំពីសរៈសំខនៃ់នកិចចករពរកុមរ និងេរៀបចំយនតករ

េដះរសយករណីពីថន កេ់រកមជតិដល់ថន កជ់តិ កដូ៍ចជ

ជំរញុឱយមនករគរំទេដះរសយនូវរល់ឧបសគគពី 
គណៈសងឃនយក  

៣ 
អំេពហិងសេលកុមរមនិរតូវបនទទួលសគ ល់

ជបញហ េនកនុងបរយិកសវតតអរម  

តមរយៈករពិេរគះេយបល់ ករេធវបងហ តប់ទបងហ ញអំពី

ឧទហរណ៍ពីបរយិកសសសនដៃទេទៀត ពិភកសេល

ករណី ែដលរតូវបនរយករណ៍កនុងរបពន័ធផសពវផសយកនុង   រប
េទសកមពុជ ករពិភកសអំពីភពសទ កេ់សទរ (ពិនិតយេមល
លមអតិអំពីបញហ ) 

៤ 
រពះសងឃមនករមមញឹកខល ងំ ឬមនិមន 
ឆនទៈចូលរមួកនុងករបណដុ ះបណដ ល 

របកសេចញេដយសេមតចសងឃនយកេឆលយតប និងពិនិតយ
លមអតិេលភពសទ កេ់សទរ 

៥ 
ឆនទៈរបស់សហគមនក៍នុងករចូលរមួកនុងករ

េលកកមពស់ករយល់ដឹង 

ពនយល់អំពីសកមមភព ឱយបនចបស់លស់េលកកមពស់ករ

យល់ដឹងតមរយៈពិធីបុណយសសន      ែដលមនបចចុបបនន 
រពះសងឃ/អនកដឹកនសំសនពិភកសអំពីសរៈសំខនៃ់នករ

ចូលរមួរបស់សហគមន ៍ េលកទឹកចិតតឱយមនករចូលរមួ

ចំែណក 

៦ 
រពះសងឃេនអនុវតតករដកពិ់នយ័កនុងទរមង់

ែបបរបៃពណី េពលគឺ ករដកទ់ណឌ កមម
ែផនករងកយ 

ករតសូ៊មតិ ករេលកទឹកចិតតពីរពះសងឃដៃទរពះសងឃជន់

ខពស់ដឹកនតំមរយៈករេធវជឧទហរណ៍គំររូបសិនេបចបំច ់
រតូវបនសកមមភពដកេ់ទសពិនយ័ 
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៧ 

ករណីមនិរតូវបនរយករណ៍ដល់ 
រពះអនុគណ រពះេមគណ និងថន កជ់តិ 
ជនសងសយ័រេំលភបំពនកុមរមរិតូវបន

បញជូ នេទនគរបល 

េដះរសយបញហ  សដីពីភពមនិអនុេលមតមចបបេ់នកនុង  
វតតអរម េហយនិងជមយួអនកដឹកនថំន កេ់លេនេពលណ

ែដលចបំច។់  េធវករពិនិតយតមដនជរបច ំេដមបធីននូវ       
ករអនុវតតេគលនេយបយ 

៨ 
កុមរ រពះសងឃជកុមរ ខវះករយល់ដឹងអំពី
រេបៀបេដមបរីយករណ៍ 

ធនឱយមនេគលនេយបយកនុងទរមងង់យរសួលយល់

សរមបកុ់មរ រតូវបនបេងកតេឡងេដយមនករចូលរមួពី

កុមរកនុងករបេងកត និងផដល់់េយបល់រតឡបេ់លេគល

នេយបយេនះធនឱយមនយនតកររយករណ៍ែដលកុមរ

អចចូលេទេរបបន និងមនលកខណៈងយរសួលេរបរបស់

សរមបកុ់មរ 

៩ 

ទសសនៈខុសឆគងែដលយល់េឃញថ 
យុទធនករេដមបកីតប់នថយកុមរេនកនុងករ

ែថទជំំនួស និងេធវឱយកតប់នថយចំនួន
សមេណរេនតមវតតអរម 

បករសយឱយបនចបស់លស់ជមយួសងឃនិកយថ េគល
បំណងៃនកមមវធីិេនះ គឺេដមបធីនសុវតថិភព និងសុខុមល
ភពរបស់សមេណរ ែដលសថិតកនុងករែថទតំមវតតអរម 
និងេលកមពស់រពះពុទធសសនផលិតេសៀវេភេរឿង    វេីដអូ 
និងសមភ រៈេផសងេទៀត េដមបេីលកកមពស់ករយល់ដឹងពីតៃមល 
និងតួនទីរពះសងឃ 
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រកសងួធមមករ និងសសន និងគណសងឃនយកទងំពីរគណៈ 
 

 

អនកអចបញច ប់អំេពីហិងស! បញច ប់អំេពីហិងស េដយចប់េផតីមពីអនក! 
រពះសងឃជតអួងគគំរកូនុ ងសហគមន៍ 

 

 

 

 

គរំទេដយ រដឋ ភិបលអរូសត លី តមរយៈ UNICEF 

 
 



េបាះពុម្ភេលើកទី២

វត្ត្របជុំនទី (វត្ត្រកេពើហា)
ព.ស ២៥៦២ គ.ស ២០១៨ 
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