


សារលិខិត 

េលាកជំទាវ ជូ បុ៊នេអង រដ�េលខាធិការ្រកសួងមហាៃផ�  

និងជអនុ្របធានអចិៃ�ន�យ៍គណៈកមា� ធិការជតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពើជួញដូរមនុស្ស 
 

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី ជាទីេគារពរប់អន! 

ស� នភាព និងបរយិាកសសង�មេនក�ុងពិភពេលក បានែ្រប្រប�លគួរឱ្យកត់សមា� ល់ 
និងជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំមកេលីកិច�្របតិបត�កិរ្រគប់វស័ិយ ខុសពីករេ្រគាងទុក។ 
ទងំេ្រគាះធម�ជាតិផ�ួនៗ  ប�� អសន�ិសុខក�ុងតំបន់ និងជំងឺរតត្បោតដ៏កចសហវ កូវដី-១៩ 
បានបន�ជះឥទ�ិពលដល់សុខភាព សុវត�ិភាព និងជីវតិមនុស្សរប់លននាក់។  រជរដ� ភិបាល
កម�ុជាខិតខំយកចិត�ទុកដក់េលីសុខុមាលភាព និងអយុជីវតិ្របជាពលរដ� ឱ្យេជៀសផុតពី
ជំងឺរតត្បោត ករ្រទ្រទង់ជីវភាព្របចៃំថ�របស់្របជាពលរដ�ែដលខ�ះខត កររក្សោសន�សុិខ 
និងេស�រភាពសង�ម។ ក�ុងស� នភាពែបបេនះ រេបៀបរបបករងរ ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ 

េដយកត់បន�យករជួបជំុ្រទង់្រទយធំេដយផា� ល់ ករកត់បន�យសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� ល អប់រផំ្សព�ផ្សោយនានា េហយីក�ុងេពល
ែដល្របជាពលរដ�កំពុងស�ិតក�ុងស� នភាពភ័យបារម� ជនេល�ីសេឆ��តឆក់ឱកស េកង្របវ�័� ជនងយរងេ្រគាះ ។  
 

គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស បានសហករជាមួយ អង�ករវនីរក់៉អន�រជាតិ (Winrock 
International) េ្រកមជំនួយឧបត�ម�របស់ ទីភា� ក់ងរសហរដ�អេមរកិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍអន�រជាតិ (USAID) េធ�ីករប៉ាន់្របមាណ
វយតៃម� ពក់កណា� លអណត�ិ ករអនុវត� “ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣) ស�ពីីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរ
មនុស្ស ”េដីម្បប៉ីាន់្របមាណ អំពីលទ�ផលករងរ ភាព្របឈម ផលប៉ះពល់ ឱកស លទ�ភាព ធនធាន គួបផ្សនឹំងចំណុចខ� ងំ 
ចំណុចេខ្សោយែដលមាន ស្រមាប់េធ�ីជាមូលដ� ន្រគឹះ ក�ុងកររកគន�ឹះេដះ្រសយ និងែកស្រម�លរេបៀប្របតិបត�ិករ ែដលេឆ�ីយតប
េទនឹងស� នករណ៍ថ�ី ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២២ និង២០២៣ ឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ 
 

ខងេ្រកមេនះជាលទ�ផលៃនករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិៃន “ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣) ស�ីពី
ករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស” ែដលេលក្រសី រ ៉ូបី៊ន មូនី អ�កវយតៃម�ឯករជ្យ និងសហករ ីបាន្រសវ្រជាវ ប៉ាន់្របមាណ និង
វយតៃម�។ ខ�ុ ំសង្ឃមឹថា ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី នឹងទទួលបានព័ត៌មាន និងទិន�ន័យជាក់លក់ ស្រមាប់ករងរបន�
របស់េយងីទងំអស់គា�  ។   ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណ ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រគប់្រកសួង-ស� ប័ន អង�ភាពជំនាញ និង
អង�ករៃដគូ ទងំេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ្របកបេដយស� រតីទទួលខុស្រត�វ ឆន�ៈេមាះមុត ជម�ះ្រគប់ឧបសគ� 
េដីម្បសុីវត�ិភាពពលរដ�េយងីពីអំេពីេកង្របវ�័�  និងជួញដូរមនុស្ស្រគប់រូបភាព ។ 
 

សូមេគារពជូនពរ សុខភាពល� និងជ័យជម�ះ្រគប់ភារកិច� ។      
 
                     រជធានីភ�ំេពញ  ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ១៤េរច ែខផល�ុន ឆា� ឆំ�ូវ ្រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 

                                                  ្រត�វនឹង  ៃថ�ទី៣១ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២២  
                   ហត�េលខ 
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ពាក្យសរេសរកាត់ 

AAPTIP
Australia-Asia Program to Combat 

Trafficking in Persons 
កម�វធីិអូ�ស� លី-អសុី្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

CLMTV
Cambodia, Lao, Myanmar, Thai, 

and Vietnam 
្របេទសកម�ុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ៃថ និងេវៀតណាម 

CoM Council of Ministers គណៈរដ�ម�ន�ី 

COMMIT
Coordinated Mekong Ministerial 
Initiative against Trafficking  

គំនិតផ�ួចេផ�ីមស្រមបស្រម�លថា� ក់រដ�ម�ន�ី្របឆាងំ
អំេពីជួញដូរមនុស្សក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�  

CTIP Counter Trafficking in Persons ករ្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

CWCC Cambodia Women’s Crisis Center អង�ករកម�ុជាេដីម្បជួីយ�ស�ីមានវបិត�ិ 

DoSAVY
Department of Social Affairs 
Veterans and Youth Rehabilitation 

មន�ីរសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 

EPS Employment Permit System ្របព័ន�េចញលិខិតអនុ�� តករងរ 
GCM Global Compact on Migration កតិកស�� ពិភពេលកស�ីពីេទសន�រ្របេវសន៍ 

I/LNGOs 
International and local non-
governmental Organizations 

អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ 

ILO International Labor Organization អង�ករអន�រជាតិខងករងរ 

IOM
International Organization for 

Migration  
អង�ករអន�រជាតិេទសន�រ្របេវសន៍ 

IRIS
International Recruitment Integrity 
System  

្របព័ន�អន�រជាតិេដីម្បធីានាសុចរតិភាពក�ុងករ
េ្រជីសេរសីពលករ 

KII Key informant Interviews កិច�សមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ 

MoAFF
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MoCR Ministry of Cults and Religions ្រកសួងធម�ករ និងសសនា 

MoEYS
Ministry of Education, Youth and 

Sports 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

MoI Ministry of Interior ្រកសួងមហៃផ� 

MoInf Ministry of Information ្រកសួងព័ត៌មាន 

MoJ Ministry of Justice ្រកសួងយុត�ិធម៌ 

MoFAIC
Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation  
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

MoIH Ministry of Industry and Handicraft ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 
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MoH Ministry of Health ្រកសួងសុខភិបាល 

MoP Ministry of Planning ្រកសួងែផនករ 

MoPT
Ministry of Posts and 

Telecommunications 
្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

MoPF Ministry of Public Functions ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

MoRD Ministry of Rural Development ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

MoSVY
Ministry of Social Affairs, Veterans 
and Youth Rehabilitation  

្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 
និងយុវនីតិសម្បទ 

MoT Ministry of Tourism ្រកសួងេទសចរណ៍

MoU Memorandum of Understanding អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល ់

MoWA Ministry of Women’s Affairs ្រកសួងកិច�ករនារ ី

NCCT
National Committee for Counter 
Trafficking  

គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរ
មនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ.) 

NSP National Strategic Plan ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 

PDoWA
Provincial Department of Women’s 
Affairs 

មន�ីរកិច�ករនារ ី

PCCT 
Provincial Committee for Counter 

Trafficking 

គណៈកមា� ធិករេខត�្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស (គ.ខ.ប.ជ.) 

PPE Personal Protective Equipment ឧបករណ៍ករពរខ�ួន 

TIP Trafficking in Persons អំេពីជួញដូរមនុស្ស 

TWGs Thematic Working Groups ្រក�មករងរជំនាញ 

UN United Nations អង�ករសហ្របជាជាតិ 

USAID
United States Agency for 

International Development 

ទីភា� ក់ងរសហរដ�អេមរកិស្រមាប់ 

ករអភិវឌ្ឍអន�រជាតិ 

UNPFA United Nations Population Fund មូលនិធិសហ្របជាជាតិេដីម្ប្ីរបជាជន 
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សាវតា 

ក�ុងទសវត្សរចុ៍ងេ្រកយេនះ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានបេង�ីនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទ�្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស តមរយៈករដក់េចញនូវ្រកបខណ� ែផនករយុទ�ស�ស�នានា េដយចប់េផ�ីមជាមួយនឹង

ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (២០១១-២០១៣) មនា� ប់មកគឺែផនករ

សកម�ភាពជាតិស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (២០១៤-២០១៨) និងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ

៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣) ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ែដលកំពុងអនុវត�មកដល់េពលបច�ុប្បន�

េនះ។ 

ក�ុងនាមជាស� ប័នផ�ល់ករែណនាតំ្រមង់ទិសក�ុងករអនុវត�ែផនករនីមួយៗ ចប់តងំពី្រត�វបាន

បេង�ីតេឡងីក�ុងឆា� ២ំ០១៤ គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ.) ទទួលខុស

្រត�វស្រមបស្រម�ល និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករេឆ�ីយតប និង្របយុទ�្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្សក�ុង្រគប់វសិ័យទងំអស់ េដយមានករជួយគា្ំរទពី ្រក�មករងរជំនាញចំនួន ៦ (្រក�មករងរ

ជំនាញែផ�ក៖ បង� រទប់ស� ត់ ករពរជនរងេ្រគាះ អនុវត�ច្បោប់ កិច�ករយុត�ិធម៌ ទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ និង   

េទសន�រ្របេវសន៍) ្រពមទងំគណៈកមា� ធិកររជធានី-េខត�្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (គ.រ.ប.ជ./ 

គ.ខ.ប.ជ.) ែដលជារចនាសម�័ន�ថា� ក់េ្រកមជាតិៃន គ.ជ.ប.ជ. ក៏ដូចជាករជួយគា្ំរទពីអង�ករេ្រក      

រដ� ភិបាលជាតិ និងអន�រជាតិ។ 

េដយមានករស្រមបស្រម�លផ�ល់ធាតុចូលពី្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�ចំនួន ២២ ជាសមាជិករបស់   

គ.ជ.ប.ជ. េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. បានេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា� េំដីម្បឆី�ុះប�� ងំពីសមិទ�ផលែដល

សេ្រមចបានក�ុងឆា� នីំមួយៗ។ េនពក់កណា� លអណត�ិៃនែផនករសកម�ភាពជាតិ ២០១៤-២០១៨ គ.ជ.ប.ជ. 

បានេរៀបចំឱ្យមានករវយតៃម�េលីវឌ្ឍនភាព និងប�� ្របឈម េដីម្បកំីណត់ពីយុទ�ស�ស� ក�ុងករេឆ�ីយតប

ចំេពះប�� ្របឈមទងំេនាះ។ ករវយតៃម�កលពីេពលេនាះ េធ�ីេឡងីេ្រកមករគា្ំរទពីទីភា� ក់ងរសហរដ� 

អេមរកិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ (USAID) តមរយៈគេ្រមាង្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សេន  

កម�ុជា (CTIP) របស់អង�ករវនីរក់៉អន�រជាតិ (Winrock International)។ 

្រសេដៀងគា� េនះែដរ គ.ជ.ប.ជ. កំពុងេធ�ីករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិេលីែផនករយុទ�ស�ស� 

ែដលកំពុងអនុវត�នាេពលបច�ុប្បន�េនះ េហយីគេ្រមាង្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជា (CTIP) ក៏

កំពុងផ�ល់ករគា្ំរទបេច�កេទសដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះផងែដរ។ ករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិថ�ីេនះ 

មានសរៈសំខន់ណាស់ េបីេទះបីកម�ុជាបានរងផលប៉ះពល់េដយកររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ 

ក�ុងអំឡុងេពល ១៨ ែខកន�ងមកេនះក៏េដយ។ ករវយតៃម�េនះក៏នឹងពិនិត្យេមីលផងែដរេលីផលប៉ះពល់ 

ែដលជំងឺកូវដី១៩ មានមកេលីសកម�ភាពែដល្រត�វបានដក់េចញេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ

(២០១៩-២០២៣) ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 
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១. េគាលបំណង 

• វយតៃម�េលីករបេង�តី មុខងរ និងតួនាទី របស់ គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ គ.រ/ខ.ប.ជ. និងអង�
ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ក៏ដូចជាជាមួយវសិ័យឯកជននានា ក�ុងករស្រមបស្រម�លកិច�
ខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សទងំេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ។ 

• វយតៃម�េលីផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី១៩ េលីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ក�ុង្រគប់ វសិ័យ និង
្រគប់ក្រមិត (ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ)។ 

• វយតៃម�េលីករអនុវត� និងសមិទ�ផលសេ្រមចបាន េធៀបនឹងេគាលេដក�ុងែផនករ និងក�ុងយុទ�ស�ស�
រមួ ចំណុចខ�ះខត និងប�� ្របឈម ក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សេនក�ុង្របេទស ពី
សំណាក់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ និងស� ប័នវសិ័យឯកជន។ 

• វយតៃម�េលីសមិទ�ផល និងចំណុចខ�ះខត ក�ុងករអនុវត� ្រពមទងំចំណុចខ� ងំ និងចំណុចេខ្សោយ 
ៃនស� ប័នអនុវត� ករស្រមបស្រម�ល និង្របព័ន�ពិនិត្យតមដននិងរយករណ៍។  

• ផ�ល់ អនុសសន៍ជាក់លក់ ស្រមាប់ព្រងឹងយន�ករ អនុវត� ពិនិត្យតមដននិងរយករណ៍
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េលីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ (២០១៩-២០២៣) ស�ីពីករ្របយុទ�
្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ។ 

២.  វ�ធីសា�ស� 

២.១ សំណួរ្រសវ្រជាវ 

 
ដំេណីរករ្រប្រពឹត�ិេទៃនយន�ករ (គ.ជ.ប.ជ)៖ 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. និង គ.រ/ខ.ប.ជ. មានមុខងរ តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះក�ុងករពិនិត្យតមដន 
និងរយករណ៍ពីករអនុវត� (រប់ប��ូ លទងំ្រក�មករងរជំនាញបេច�កេទស និងទំនាក់ទំនងជាមួយ 
អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ)? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. និង គ.រ/ខ.ប.ជ. មានចំណុចខ� ងំ និងចំណុចេខ្សោយអ�ីខ�ះ ក�ុងករស្រមបស្រម�ល       
ពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីករអនុវត�? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះចំណុចេខ្សោយទងំេនះ? 

 

សមិទ�ផលៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ៖ 

• េតីេយងីមានសូចនាករចម្បងៗអ�ីខ�ះ េដីម្បវីស់ែវងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ? 

• េតីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិសេ្រមចបានក្រមិតណា េធៀបនឹងសូចនាករទងំេនះ?  

• េតីជំងឺកូវដី១៩ បង�ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះមកេលីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដីម្បសីេ្រមចតមសូចនាករទងំេនះ?  
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• េតីករងរណាខ�ះែដល្រត�វែកស្រម�លេឡងីវញិតមរយៈករកំណត់សូចនាករថ�ីេដយសរជំងឺកូវដី១៩?  

• អនុសសន៍ និងឧបករណ៍ េដីម្បពី្រងឹងកររយករណ៍អំពីសូចនាករគន�ឹះ 

២.២ វិធីស�ស�បេច�កេទស  

វធីិស�ស�បេច�កេទសស្រមាប់េធ�ីករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ មានលក�ណៈជា្របព័ន� និងជាកិច�

សហករ។ វធីិស�ស�ស្រមាប់្របមូលទិន�ន័យពក់ព័ន�យកមកេធ�ីករវភិាគ រមួមានករពិនិត្យេមីលឯកសរ និង

ធនធានែដលមាន្រសប់ និងករ្របមូលធាតុចូលស្រមាប់វយតៃម�ពីអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ។ វធីិស�ស�

្របមូលសំណាកតមបំណង្រសវ្រជាវ ្រត�វបានេ្របី្របាស់េដីម្ប្ីរបមូលធាតុចូល ពីអ�កពក់ព័ន�េនថា� ក់ជាតិ   

រជធានី-េខត� និងអ�កពក់ព័ន�សំខន់ៗដៃទេទៀត។  

២.៣ ករពិនិត្យេលទិន�ន័យែដលបានពីឯកសរពាក់ព័ន�  

ជំហនទី ១ គឺករពិនិត្យេលីទិន�ន័យក�ុងឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់។ ករពិនិត្យេលីទិន�ន័យ

ទងំេនះរមួមាន របាយករណ៍សេង�បស�ីពីស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនករជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជា (ប�� បច�ុប្បន�) 

ឯកសរ/របាយករណ៍ពក់ព័ន�នឹងរចនាសម�័ន� និងករ្រប្រពឹត�េទៃន គ.ជ.ប.ជ. និងេដីម្បចីង្រកងឯកសរអំពី

វឌ្ឍនភាព និងសមិទ�ផល េធៀបនឹងេគាលេដែដល្រត�វបានកំណត់េនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�របស់ គ.ជ.ប.ជ. 

រមួនឹងេជាគជ័យ និង/ឬ ប�� ្របឈមចម្បងៗ ។ 

ឯកសរ/របាយករណ៍សំខន់ៗែដល្រត�វបានយកមកពិនិត្យរមួមាន៖  

• ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣)ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

• របាយករណ៍របស់ គ.ជ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញ 

• េគហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប.ជ.  

• របាយករណ៍ៃនកិច�្របជំុវយតៃម� ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេនក�ុងែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២១ េដីម្បី

ពិភាក្សោពីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ(២០១៩-២០២៣)ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ។ 

២.៤ ករ្រ�មូលទិន�ន័យបឋម  

ករសមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ (KII) ្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាមួយអ�កពក់ព័ន�េនរជធានី

ភ�ំេពញ ដូចជា គ.ជ.ប.ជ. និង្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន� ទីភា� ក់ងរសហ្របជាជាតិ (UN) អង�ករេ្រករដ� ភិបាល 

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ េលីសពីេនះក៏មានករសមា� សជាមួយ គ.ខ.ប.ជ. ក�ុងេខត�បាត់ដំបង បនា� យមានជ័យ    

កំពង់ចម កំពង់ធំ ឧត�រមានជ័យ ៃ្រពែវង ស� យេរៀង និងេសៀមរប។ េដយសរែតមានកររតឹត្បតិេលីករេធ�ី

ដំេណីរ េដីម្បទីប់ស� ត់ករឆ�ងរលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ ករសមា� សទងំេនះ្រត�វបានេធ�ីេឡងីតម្របព័ន�អនឡាញ 

Zoom ជំនួសឱ្យករេទដល់េខត�េដយផា� ល់។ ករសមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ ្រត�វបានេធ�ីេឡងី
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េដយេ្របី្របាស់ទ្រមង់សមា� សសុីជេ្រមពក់កណា� លរចនាសម�័ន� (semi-structured in-depth interview 

format)។ េគាលែណនាសំ្រមាប់ករសមា� សមានផ�ល់ជូនេនក�ុងែផ�ក ឧបករណ៍ស្រមាប់្របមូលទិន�ន័យ។  

តរងទី ១៖ កិច�សមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗស្រមាប់វយតតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិេលី
ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ  

អ�កផ�ល់ពត័៌មានសំខន់ៗ   ចំនួនៃនករ

សមា� ស 

្របេភទៃនករសមា� ស 

រដ� ភិបាល 

គ.ជ.ប.ជ. ១ KII 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១ KII 

្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ  ២ KII 

្រកសួងមហៃផ� នាយកដ� ន្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ១ KII 

្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជីា� ជីវៈ ២ KII 

្រកសួងសង�មកិច�អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ១ KII 

្រកសួងកិច�ករនារ ី ១ KII 

្រកសួងយុត�ិធម៌ ១ ផ�ល់ករេឆ�ីយតបជាលយលក� 

អក្សរ 

គណៈកមា� ធិករេខត�្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 
(គ.ខ.ប.ជ.) បាត់ដំបង 

១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. បនា� យមានជ័យ ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. កំពង់ចម ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. កំពង់ធំ ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. ឧត�រមានជ័យ ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. ៃ្រពែវង ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. ស� យេរៀង ១ KII 

គ.ខ.ប.ជ. េសៀមរប ១ KII 

អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ និងអន�រជាតិ  
Adhoc ១ KII 

Cambodia ACTs ១ KII 

Damnok Toek ២ KII 

Chab Dai ១ KII 

Hagar ១ KII 

A21 ១ KII 

APLE ១ KII 
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Caritas ១ KII 

Friends International ១ KII 

Hope for Justice ១ KII 

International Justice Mission ១ KII 

Legal Services for Children and Women ១ KII 

Ratanak International ១ KII 

Samaritan’s Purse ១ KII 

World Hope International ១ KII 

ទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ   
មូលនិធិសហ្របជាជាតិ េដីម្ប្ីរបជាជន (UNFPA) ១ KII 

អង�ករអន�រជាតិេទសន�រ្របេវសន៍ (IOM) ១ KII 

អង�ករអន�រជាតិខងករងរ (ILO) ១ KII 

 

៣. របកគំេហើញ 

៣.១ ករបេង�ត មុខងរ និងតួនាទីៃនយន�ករ 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (េហកត់ថា គ.ជ.ប.ជ.) ្រត�វបានបេង�ីត

េឡងីេដយ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត 0៦១៤/៨0៨ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០១៤។ គ.ជ.ប.ជ. គឺជា

យន�ករជាតិែដលមានភារកិច�ដឹកនា ំ ស្រមបស្រម�ល ជំរុញ ្របមូលព័ត៌មាន ចង្រកងទិន�ន័យ និងផ�ួចេផ�ីម      

កសងច្បោប់ េគាលនេយាបាយ ែផនករ និងជំរុញឱ្យមានករចូលរមួអនុវត�ពីសំណាក់ភាគីពក់ព័ន� ក�ុងករ

្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សទងំេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ។  

 យន�ករេនះ ក�ុងេពលបច�ុប្បន� មាន្រកសួងចំនួន ២២ និងអង�ភាពជំនាញចំនួន ៥ ជាសមាជិកេដយ

មាន្រក�មករងរអន�រ្រកសួងចំនួន ៦ ទទួលខុស្រត�វេលីករអនុវត�ករងរក�ុង្រក�មជំនាញ។ រចនាសម�័ន�ៃន      

គ.ជ.ប.ជ. ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងប�� ក់តមរយៈករដក់េចញនូវេសចក�ីសេ្រមចជាបន�បនា� ប់។ ករងរ

របស់ គ.ជ.ប.ជ. ្រត�វបានអនុវត� ែផ�កតមែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស។  

 ្រកសួងជាសមាជិក៖ ១) ្រកសួងមហៃផ� ២) ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៣) ្រកសួងសង�មកិច� 

អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ៤) ្រកសួងយុត�ិធម៌ ៥) ្រកសួងកិច�ករនារ ី៦) ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ            

បណា� លវជិា� ជីវៈ ៧) ្រកសួងសុខភិបាល ៨) ្រកសួងេទសចរណ៍ ៩) ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ១0) ្រកសួង

ករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ១១) ្រកសងួករពរជាតិ ១២) ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

១៣) ្រកសួងែផនករ ១៤) ្រកសួងព័ត៌មាន ១៥) ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ១៦) ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
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ជនបទ ១៧) ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ១៨) ្រកសងួកសិកម� រុក� ្របម៉ាញ់ និងេនសទ      

១៩) ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ២0) ្រកសួងធម�ករ និងសសនា ២១) ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

និង ២២) ្រកសួងសធារណៈករ និងដឹកជ��ូ ន។ 

 អង�ភាពជំនាញជាសមាជិក៖ អគ�ស�ងកររដ� ននគរបាលជាតិៃន្រកសួងមហៃផ� កងរជអវុធហត�

េលីៃផ�្របេទស អគ�នាយកដ� នអេនា� ្របេវសន៍ៃន្រកសួងមហៃផ� អគ�នាយកដ� នអត�ស�� ណកម�ៃន្រកសួង

មហៃផ� នាយកដ� នកិច�ករ្រពំែដនៃនអគ�ប�� ករដ� នកងេយាធពលេខមរៈភូមិន�។ 

 ្រក�មករងរជំនាញ៖ ្រក�មករងរជំនាញអន�រ្រកសួង-ស� ប័នចំនួន ៦្រក�ម ្រត�វបានេរៀបចំបេង�ីតេឡងី

េដយេសចក�ីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប.ជ. េលខ 0៩៤/១៤ សសរ ចុះៃថ�ទី២១ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ ៖ 

១) ្រក�មករងរបង� រទប់ស� ត់ ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡា 

២) ្រក�មករងរករពរជនរងេ្រគាះ ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 

៣) ្រក�មករងរអនុវត�ច្បោប់ ដឹកនាេំដយអគ�ស�ងករនគរបាលជាតិ 

៤) ្រក�មករងរកិច�ករយុត�ិធម៌ ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម៌ 

៥) ្រក�មករងរទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងកិច�ករនារ ី

៦) ្រក�មករងរេទសន�រ្របេវសន៍ ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 

អគ�េលខធិករដ� នៃន គ.ជ.ប.ជ.៖ គ.ជ.ប.ជ. មានអគ�េលខធិករដ� នមួយជាេសនាធិករ បេង�ីត

េដយអនុ្រកឹត្យេលខ ២៧៣ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៤ ដឹកនាេំដយអនុ្របធានអចិៃ�ន�យ៍

ៃន គណៈកមា� ធិករជាតិ ជារដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� ែដលបច�ុប្បន�គឺេលកជំទវ ជូ បុ៊នេអង។             

អគ�េលខធិករដ� នមានភារកិច�សំខន់ក�ុងករស្រមបស្រម�ល ដឹកនា ំ ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងអន�រ

្រកសួង-ស� ប័ន រមួទងំៃដគូសហករនានា ទងំក�ុង និងេ្រក្របេទស ែដលេធ�ីករងរ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញ

ដូរមនុស្ស។ 

រចនាសម�ន័�ថា� ក់េ្រកមជាតិរបស់ គ.ជ.ប.ជ.៖ គ.ជ.ប.ជ. មានរចនាសម�័ន�ដល់ថា� ក់េ្រកមជាតិ េន

តមបណា� រជធានី-េខត� េដយមានគណៈកមា� ធិកររជធានី-េខត�្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស   

(គ.រ.ប.ជ./គ.ខ.ប.ជ.) តមេសចក�ីសេ្រមចេលខ ០០១/១៤ សសរ ចុះៃថ�ទី ១៤ ែខតុល ឆា�  ំ ២០១៤។      

គណៈកមា� ធិកររជធានី-េខត�ដឹកនាេំដយអភិបាលរជធានី អភិបាលេខត� មានសមាជិកជា្របធាន្រគប់មន�ីរ-

ស� ប័នេ្រកមឱវទ និងអភិបាល្រគប់្រក�ង ្រស�ក ខណ� េ្រកមចំណុះ។ គ.រ.ប.ជ./គ.ខ.ប.ជ. មានេលខធិកររដ� ន 
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ដឹកនាេំដយអភិបាលរងមួយរូប និង្រក�មករងរអន�រមន�ីរ-ស� ប័ន ចំនួន ៦ ដូចគា� នឹងថា� ក់ជាតិែដរ។ េលីសពី

េនះេទេទៀត បណា� ញករងរគណៈកមា� ធិករ ក៏មានេនតមបណា� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងឃុ ំសង� ត់ផងែដរ។ 

្រកសួង ស� ប័ន អង�ភាពជាសមាជិក គ.ជ.ប.ជ. េនថា� ក់ជាតិ ក៏ដូច

ជាមន�ីរអង�ភាព ជាសមាជិក គ.រ.ប.ជ. និងគ.ខ.ប.ជ. អនុវត�ែផនករ សកម�ភាព

្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស េទតមយុទ�ស�ស�ែដលបានកំណត់។ 

គ.ជ.ប.ជ. មានភារៈកិច�្របមូលផ�ុ ំកិច�សហករ គំនិតផ�ួចេផ�ីម និង

ចំេណះជំនាញ ពី្រគប់ៃដគូពក់ព័ន� ទងំក្រមិតជាតិ និង អន�រជាតិ េដីម្បី

បេង�ីតបានជាកមា� ងំចលកររមួមួយ ែដលមានធនធាន និងមេធ្យោបាយរមួ

គា� ក�ុងករេធ�ីឱ្យសេ្រមចបាននូវេគាលេដជាយុទ�ស�ស� ្របឆាងំអំេពីជួញ

ដូរមនុស្ស្របកបេដយេជាគជ័យ។  

៣.២ ចំណុចខ� ងំ និងប�� ្រ�ឈមៃនស� ប័នអនុវត� និងករស្រមបស្រម�ល 

ែផ�កេនះវយតៃម�េលីចំណុចខ� ងំ និងប�� ្របឈមៃនយន�ករ

អនុវត� (គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ គ.រ/ខ.ប.ជ.)។ របកគំេហញីទងំ

េនះ្រត�វបានសេង�បេចញពីព័ត៌មានែដលទទួលបានពីករសមា� សជាមួយ

អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ (KIIs) របាយករណ៍ និងករសេង�តរបស់      

ទី្របឹក្សោ។  េន្រតង់ចំណុចែដលទិន�ន័យទទួលបានមកពី្របភពេផ្សងេ្រកពី KIIs នឹងមានករប�� ក់ជូន។  

៣.២.១ ចំណុចខ� ងំៃនយន�ករ  

េនក�ុងែផ�កេនះចំណុចខ� ងំៃន គ.ជ.ប.ជ. គ.រ/ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរ្រត�វបានបង� ញជូនេទតម

ករេលីកេឡងីរបស់អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗេនក�ុងករសិក្សោេនះ។ 

៣.២.១.១ ស� នភាពជារមួ 

រចនាសម�ន័�៖ រចនាសម�័ន�ដូចបានបង� ញេនក�ុងែផ�កមុនេនះ  គ.ជ.ប.ជ. គ.រ/ខ.ប.ជ. ្រក�មករងរ

ជំនាញ មានរចនាសម�័ន�ច្បោស់លស ់ ដូចមានែចងេនក�ុង្រពះរជ្រកឹត្យ និងេសចក�ីសេ្រមចនានា។ មកដល់

បច�ុប្បន�េនះ រចនាសម�័ន�េនះ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�ជាង ៧ឆា� េំហយី។ អ�កតបសមា� សន៍បានរយករណ៍ថា 

រចនាសម�័ន�េនះមានភាព្រគប់្រគាន់ និងផ�ល់នូវ្រកបខណ� រងឹមាសំ្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ និង

េឆ�ីយតបចំេពះករជួញដូរមនុស្ស។  

“គ.ជ.ប.ជ. មាន
រចនាសម�័ន�
ច្បោស់លស់

ស្រមាប់អនុវត�
ករងររបស់ខ�ួន
ទងំេនថា� ក់ជាតិ 
និងថា� ក់េ្រកម

ជាតិ” 
អង�ករេ្រករដ� ភបិាល 

ជាតិ-អន�រជាតិ  
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ករេប�ជា� ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស៖ អ�ីែដលសំខន់គឺ អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ 

គ.ជ.ប.ជ. បានេលីកេឡងីថា គ.រ/ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញ មានករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់ក�ុងករលុបបំបាត់

អំេពីជួញដូរមនុស្ស។  

៣.២.១.២ គ.ជ.ប.ជ. 

ករស្រមបស្រម�ល៖ គ.ជ.ប.ជ. បំេពញតួនាទីស្រមបស្រម�លរវង

្រកសួង-ស� ប័ន ្រក�មករងរជំនាញ គ.រ/ខ.ប.ជ. និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល

ជាតិ-អន�រជាតិ។ ករស្រមបស្រម�លេនះ េធ�ីេឡងីតមរចនាសម�័ន�ជាផ�ូវករ

ដូចជា កិច�្របជំុេទៀងទត់ ករេផ�ីរបាយករណ៍ និងតមរយៈយន�ករេ្រកផ�ូវករ 

ដូចជាតមរយៈកម�វធីិេផ�ីសរ ដូចជា េតេឡ្រកម (Telegram) ជាេដីម។ 

គ.ជ.ប.ជ. ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបន�បនា� ប់ថាបានសេ្រមចេជាគជ័យ 

ក�ុងករបំេពញតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ខ�ួន ជាមួយ្រក�មករងរជំនាញ          

គ.រ/ខ.ប.ជ. អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ក៏ដូចជា ជាមួយនឹងអ�ក

ដឹកនាសំសនានិងសហគមន៍នានា។ 

បុ៉ែន�មានករេលីកេឡងីថា គ.ជ.ប.ជ. 

ទទួលបានេជាគជ័យជាងេគ ក�ុងករ

ស្រមបស្រម�លជាមួយនឹង គ.រ/ខ.ប.ជ. 

និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ។ តំណាងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល 

ជាតិ-អន�រជាតិមួយចំនួនរយករណ៍ថា ពួកេគបានចុះអនុស្សរណៈ  

(MoUs) ជាមួយ គ.ជ.ប.ជ.។ អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ 

រយករណ៍ថា ករេធ�ីករងរជាមួយ គ.ជ.ប.ជ. េដយផា� ល់តមរយៈករ

ចុះអនុស្សរណៈ ជួយស្រម�លដល់កិច�សហករឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព 

ជាងករេធ�ីករងរជាមួយនឹង្រក�មករងរជំនាញ ឬេធ�ីករងរដច់េដយ

ែឡកែតឯង។  

ទំនាក់ទំនង៖ អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ និង្រក�ម

ករងរជំនាញ និង គ.រ/ខ.ប.ជ ទទួលស� ល់ថា គ.ជ.ប.ជ. ទំនាក់ទំនង

ករងរបានល�។ គ.ជ.ប.ជ. ្រត�វបានេមីលេឃញីថា ែតងមានេពលេវល 

េដីម្បផី�ល់ករគា្ំរទបេច�កេទស ដល់ គ.រ/ខ.ប.ជ. និងបានេឆ�ីយតបចំេពះ

អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ និង្រក�មករងរជំនាញ។ ករេបីក

ចំហក�ុងករទំនាក់ទំនងករងរ ក៏្រត�វបានបង� ញតមរយៈឆន�ៈរបស់       

គ.ជ.ប.ជ. ក�ុងករទទួលយកេយាបល់ និងធាតុចូលពីស� ប័នដៃទេទៀត 

និងជួយេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមនានាផងែដរ។  

“គ.ជ.ប.ជ. ែតង

ែតមានេពលជានិច�

េនេពលែដល

េយងី្រត�វករសុំ

េយាបល់ េពលជួប

្របទះនឹងប��

នានា” 

គ.ខ.ប.ជ. 

“គ.ជ.ប.ជ. បំេពញតួ
នាទីសំខន់ក�ុងករ
ស្រមបស្រម�លរវង
ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់

េ្រកមជាតិ។ ្របសិនេបី
ពំុមានតួនាទីែបបេនះ

េនាះេទ េយងី្របាកដជា
ជួប្របទះនឹងប��

្របឈមកន់ែតេ្រចីន 
េ្រពះថា្រកសួង-ស� ប័ន

នីមួយៗសុទ�ែតមាន
ែផនករករងរេរៀងៗ

ខ�ួន” 
្រកសួង 
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ែផនករយុទ�ស�ស�៖ ចំណុចខ� ងំមួយៃន គ.ជ.ប.ជ. គឺមានែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ។ ែផនករយុទ�

ស�ស�ជាតិ្រត�វបានេលីកេឡងីថាជាឧបករណ៍ដ៏ល� េដីម្បផី�ល់ករែណនាសំ�ី

ពីករបង� រទប់ស� ត់ និងករេឆ�ីយតបចំេពះករណីជួញដូរមនុស្ស។  

៣.២.១.៣ គ.រ/ខ.ប.ជ. 

ករស្រមបស្រម�ល៖ គ.រ/ខ.ប.ជ. ្រត�វបានទទួលស� ល់ថា បាន

បំេពញតួនាទីស្រមបស្រម�លជាមួយ មន�ីរជំនាញពក់ព័ន� អង�ករេ្រក         

រដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ែដលជាអ�កផ�ល់េសវ និងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់េន

ក្រមិតរជធានី-េខត�។  

មានករេលីកេឡងីថា កន�ងមកមានករេរៀបចំកិច�្របជំុជាេទៀង

ទត់ េនក�ុងរជធានី-េខត�ភាគេ្រចីន ែដល គ.ខ.ប.ជ. ្រត�វបានសមា� ស។    

គ.រ/ខ.ប.ជ. បានទទួលករសរេសីរជាបន�បនា� ប់ថា អចស្រមបស្រម�ល

បានយ៉ាងល�ជាមួយនឹងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ែដលជាអ�ក  

ផ�ល់េសវ និង្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�ក�ុងករផ�ល់េសវនានា និងេឆ�ីយតប

ចំេពះជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

ែផនករសកម�ភាព៖ េនក�ុងេខត�មួយចំនួនែដល គ.ខ.ប.ជ. អនុវត� 

សកម�ភាពយ៉ាងសកម� ជាពិេសសេនតំបន់ជាប់្រពំែដន ឬតំបន់ែដលមាន

ហនិភ័យខ�ស់ែដលអចមានអំេពីជួញដូរមនុស្ស គ.ខ.ប.ជ. មានែផនករ

សកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ។ េខត�េលចេធា� មួយ 

ែដលអង�ករជាតិ និងអន�រជាតិេលីក

េឡងីថាសកម�ជាងេគ គឺេខត�េសៀមរប។ 

ឧទហរណ៍ េនក�ុងេខត�

េសៀមរប មានករេលីកេឡងីពីករអនុវត�ល�មួយ េនាះគឺ គ.ខ.ប.ជ. 

បានេរៀបចំែផនករសកម�ភាពខ�ួនែផ�កតមែផនករសកម�ភាពជាតិ។ 

ដំេណីរករេនះបានជួយឱ្យេខត�េសៀមរបកំណត់ពីសកម�ភាពអទិភាព

ែដល្រត�វអនុវត� និងកំណត់ពីសកម�ភាពសម្រសប ែដល្រត�វរយករណ៍។  

ករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន៖ គ.រ/ខ.ប.ជ. បានរយករណ៍ថា ខ�ួន

បាន   សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយនឹងអជា� ធរមូលដ� ន េនថា� ក់្រស�ក 

និងថា� ក់ឃុ ំ េដីម្បផី្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន អំពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរ

មនុស្ស។ េនះគឺជាសកម�ភាពជាអទិភាពមួយ ស្រមាប់ គ.ខ.ប.ជ.។  

“គ.ខ.ប.ជ. េនេកៀក

នឹងសហគមន៍ េហយី

អចផ�ល់ករគា្ំរទ

យ៉ាងល� ដូេច�ះជនរង

េ្រគាះមិនចបំាច់រងចំ

ជំនួយេនាះេឡយី” 

គ.ខ.ប.ជ. 

“គ.ខ.ប.ជ.េធ�ី
ករយ៉ាងជិតស�ិទ� 
េដីម្បេីឆ�ីយតប
ចំេពះករណី
ជួញដូរមនុស្ស 
តមរយៈករ

ស្រមបស្រម�ល
ជាមួយអង�ករ
េ្រករដ� ភិបាល
នានា េដីម្បផី�ល់
េសវ មិនថាឋតិ
េនក�ុងេម៉ាង ឬ
េ្រកេម៉ាងេធ�ីករ 

េឡយី” 
អង�ករេ្រករដ� ភបិាល 

ជាត-ិអន�រជាត ិ
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គ.ខ.ប.ជ. មួយចំនួនបានែចករែំលករបាយករណ៍ស�ីពីករផ្សព�ផ្សោយ ព័ត៌មានជាេទៀតទត់តមរយៈ

កិច�្របជំុេនថា� ក់េខត� ថា� ក់្រស�ក ឬថា� ក់ឃុ ំ ឬេនចំកលបរេិច�ទមួយចំនួនដូចជាទិវជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស ៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ជាេដីម។  

ករេឆ�ីយតបចំេពះករណីជួញដូរមនុស្សទនេ់ពលេវល៖ គ.ខ.ប.ជ. 

្រត�វបានរយករណ៍ថា បានេឆ�ីយតបទន់េពលេវលចំេពះករណីជួញដូរ   

មនុស្ស។ គ.ខ.ប.ជ. សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ និង    

អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ែដលជាអ�កផ�ល់េសវក�ុងករេឆ�ីយតប

ចំេពះករណីនានា។ ្រក�មេតេឡ្រកម្រត�វបានបេង�ីតេឡងីជាមេធ្យោបាយ

ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងឱ្យបានឆាប់រហ័ស រវងអ�កផ�ល់េសវ និង គ.ខ.ប.ជ.។  

៣.២.១.៤ ្រក�មករងរជំនាញ 

កិច�សហករ៖ ្រក�មករងរជំនាញមួយចំនួនបានេលីកេឡងីថាបាន

េធ�ីករយ៉ាងជិតស�ិតជាមួយ គ.ជ.ប.ជ. ្រពមទងំ្រក�មករងរជំនាញេផ្សង   

េទៀត។ ឧទហរណ៍ ្រក�មករងរជំនាញអនុវត�ច្បោប់ និង្រក�មករងរករពរ

ជនរងេ្រគាះបានរយករណ៍ថា បានសហករគា� បានយ៉ាងល� េដីម្បជួីយដល់

ជនរងេ្រគាះេនក�ុង្របព័ន�ច្បោប់។ កិច�សហករេនះ្រត�វបានអ�កេឆ�ីយតប

េរៀបរប់ថាមានសរៈសំខន់ េដីម្បធីានាឱ្យជនរងេ្រគាះ ឬអ�ករស់រនពីអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស ទទួលបានេសវគា្ំរទែដលពួកេគ្រត�វករ េដីម្បបីានធូរេស្បយី

ពីវបិត�ិេផ្សងៗ និងទទួលបានករគា្ំរទ ស្រមាប់ដំេណីរករផ�ូវច្បោប់។        

ពំុមានអ�កមកពី្រក�មករងរករពរជនរងេ្រគាះ ឬ្រក�មករងរអនុវត�ច្បោប់ 

ែដលអចផ�ល់ករគា្ំរទែដលជនរងេ្រគាះ្រត�វករបានេឡយី ្របសិនេបីមិន

មានករសហករគា� ល�រវង្រក�មទងំពីរេនះ។  

 ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិក្រក�មករងរជំនាញ៖ មានករេលីក

េឡងីថា្រក�មករងរជំនាញ គឺជាកែន�ងដ៏ល�ស្រមាប់ែចករែំលកព័ត៌មាន

អំពីហនិភ័យៃនករណីជួញដូរមនុស្ស ្រពមទងំសកម�ភាព និងអទិភាព

នានា។  

 ជំនាញស្រមាប់អទិភាពរបស់្រក�មករងរជំនាញ៖ េដយសរ

ែត្រក�មករងរជំនាញដឹកនាេំដយ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ជាទូេទ្រក�ម

ករងរជំនាញទងំេនះ្រត�វបានរយករណ៍ថា មានចំេណះដឹងឯកេទស

ពក់ព័ន�នឹង         អទិភាពករងររបស់្រក�មករងរជំនាញនីមួយៗ។  

“្រក�មករងរ

ជំនាញមាន

សមាជិក ែដល

មានចំេណះដឹង

ឯកេទសពក់ព័ន�

នឹងអទិភាព

ករងររបស់្រក�ម

ករងរជំនាញ

នីមួយៗ” 

្រក�មករងរជំនាញ  

“គ.ជ.ប.ជ. និង 

គ.ខ.ប.ជ. ពុំ

មានធនធាន្រគប់

្រគាន់ស្រមាប់េធ�ី
ករងរេឡយី។ 

ពុំមានថវកិជាតិ
្រគប់្រគាន់េនាះ

េឡយី” 

អង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
ជាត-ិអន�រជាត ិ



   
 

ទំពរ័   |   13 
 

៣.២.២ ប�� ្របឈមៃនយន�ករ  

៣.២.២.១ ស� នភាពជារមួ 

 ែផនករករងរមិន្រគប្់រគាន៖់ មានករកត់សមា� ល់េឃញីថា ចំនួន និង

គុណភាពៃនែផនករករងរមានភាពល�្របេសីរជាងមុនចប់តងំពីករវយ

តៃម�ពក់កណា� លអណត�ិចុងេ្រកយ េលីែផនករសកម�ភាពជាតិកន�ង    

មក។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ជារមួ ចំណុចេនះេនែតជាចំណុចែដល

្រត�វបន�េធ�ីករែកលម�បែន�ម។  

 អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗមួយចំនួន មកពី្រក�មករងរជំនាញ  គ.ខ.ប.ជ. 

និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ពំុបានដឹងេពញេលញពីយុទ�ស�ស� 

ចេង� មសកម�ភាព ឬសូចនាករេនក�ុងែផនករសកម�ភាពជាតិេនះេនេឡយី។ 

េនះទំនងជាបណា� លមកពី ករផ្សព�ផ្សោយ 

និងត្រមង់ទិសអំពីែផនករេនះ េនមាន

ក្រមិត ជាពិេសសេដយសរផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី១៩។  

 ធនធានមិន្រគប់្រគាន៖់ ទងំ គ.ជ.ប.ជ. ទងំ គ.ខ.ប.ជ. សុទ�ែត្រត�វ

បានរយករណ៍ថាពំុមានធនធានហរិ��វត�ុ និងធនធានមនុស្សឱ្យបាន្រគប់

្រគាន់ េដីម្បេីធ�ីករងរឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេទតមអ�ីែដលេគអចេធ�ីបានេនាះ

េឡយី។  

 ធនធានហរិ��វត�ុមិន្រគប់្រគាន់ មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកង�ះថវកិ

ថា� ក់ជាតិ ។ អ�កេឆ�ីយតបមួយចំនួនបានេលីកេឡងីថា េបីេទះជាថវកិមិន

្រគប់្រគាន់មុនេពលមានជំងឺកូវដី១៩ ក៏េដយ ធនធានហរិ��វត�ុរតឹែត្រត�វបាន

កត់បន�យបែន�មេទៀត េ្រពះែតករបង� រទប់ស� ត់ និងេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺ    

កូវដី១៩ ទទួលបានអទិភាពខ�ស់ជាង។  

        អ�កតបសមា� សក៏បានករេលីកេឡងីពីធនធានមនុស្សែដលេនមាន

កំណត់ផងែដរ។ កត� ថវកិដក់កំហតិេលីលទ�ភាពជួលបុគ�លិកឱ្យបាន្រគប់

្រគាន់ េហយីេលីសពីេនះេទៀត ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លិកេចញចូល ក៏មានក្រមិត

ខ�ស់េនតមវសិ័យមួយចំនួនផងែដរ។  

 សមត�ភាពមិន្រគប្់រគាន៖់ គ.ជ.ប.ជ. គ.ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរ

ជំនាញ បានទទួលករវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះករបំេពញករងររបស់ពួកេគ។ 

បុ៉ែន�ក�ុងេពលជាមួយគា� មានករកត់សមា� ល់ថា  បុគ�លិក ឬសមាជិកជាេ្រចីន

របស់ គ.ជ.ប.ជ. គ.ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញ នឹងអចទទួលបាន

“េយងីេធ�ីអ�ីែដល

េយងីអចេធ�ីបាន

ជាមួយថវកិ

ែដលេយងីមាន” 

គ.ខ.ប.ជ. 

“េយងី្រត�វករកិច�

សហ្របតិបត�ិករ

រងឹមារំវង្រក�ម

ករងរជំនាញ 

េដីម្បឱី្យមានអភិ
្រកមរមួែតមួយ -- 

េដីម្បបីេ�� �សកុំ

ឱ្យ្រក�មករងរ

នីមួយៗ េធ�កីរ

ដច់េដយែឡក 

ពីគា� ” 

្រក�មករងរជំនាញ
ែផ�កកិច�សហ្របតបិត�ិ

ករអន�រជាតិ  
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្របេយាជន៍ពីករបន�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាព េដីម្បឱី្យពួកេគ

អចមានសមត�ភាពបំេពញតួនាទីរបស់ខ�ួនឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ ករ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព ចបំាច់្រត�វេផា� តេលីជំនាញបេច�កេទស និងមុខងររដ�បាល

ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ម�ន�ីែដលទទួលខុស្រត�វេលីកររយករណ៍ពីករណីជួញ

ដូរមនុស្ស ពំុបានឆ�ងកត់វគ�បណ�ុ ះបណា� លផ�ូវករ អំពីរេបៀបេធ�ីរបាយករណ៍

ស�ីពីសកម�ភាពពក់ព័ន�នានាេនាះេឡយី។ េលីសពីេនះ ក៏ពំុមានឯកសរេគាល

ករណ៍ករែណនាជំាក់លក់ អំពីរេបៀបេរៀបចំរបាយករណ៍េនាះែដរ។  

 ត្រម�វករចបំាច់ក�ុងករបេង�ីនចំេណះដឹង៖ បែន�មេលីចំេណះដឹង

បេច�កេទស េដីម្បបំីេពញតួនាទីរបស់ខ�ួន ក៏េនមានភាពខ�ះចេនា� ះក�ុងករ

យល់ដឹងអំពីទ្រមង់ ឬហនិភ័យថ�ីៗៃនអំេពីជួញដូរមនុស្សនានា ដូចជា បទ

េល�ីសតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ ករពេពះជំនួស និងបទេល�ីសេផ្សង េៗទៀតជាេដីម។ 

 តួនាទី្រត�តគា� រវង គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ និង្រកសួងស� ប័ននានា៖ 

មានករេលីកេឡងីពីករេធ�ីករ្រត�តគា� រវង គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ និង

្រកសួងស� ប័នជំនាញ ក�ុងសកម�ភាពសំខន់ៗពក់ព័ន�នឹងករងរ្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស។ សកម�ភាពទងំេនះ្រត�វបានេលីកេឡងីថា ចបំាច់្រត�វមាន 

ករប�� ក់េឡងីវញិឱ្យបានច្បោស់លស់។  

  អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗមួយចំនួនសេង�តេឃញីថា ពំុមានករ

កំណត់ប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់លស់ ថាេតី

នរណាជាអ�កចុះហត�េលខេលីអនុស្សរណៈ 

(MOUs) េនាះេឡយី។ ក�ុងករណីមួយ

ចំនួន អនុស្សរណៈ្រត�វបានចុះហត�េលខ

េដយ គ.ជ.ប.ជ. េហយីក�ុងករណីមួយ

ចំនួនេផ្សងេទៀត ្រត�វបានចុះហត�េលខ

េដយ្រកសួងស� ប័នជំនាញេផ្សងៗេទៀត

េទវញិ។ េ្រកយេពលចុះអនុស្សរណៈរចួ  

ក៏មានភាពខ�ះចេនា� ះក�ុងករេរៀបចំែផនករ

សកម�ភាព ស្រមាប់អនុវត�អនុស្សរណៈេនះ

ផងែដរ។  

 ឧទហរណ៍េផ្សងេទៀតរមួមានតួនាទី

េឆ�ីយតប ឬ្រគប់្រគងប�� មួយចំនួន ដូចជាប�� េទសន�រ្របេវសន៍ជាេដីម។ 

“បុគ�លិកមួយ

ចំនួនពុំមាន

សមត�ភាព

បេច�កេទស្រគប់

្រគាន់ េដីម្បេីធ�ី
ករងររបស់ពួក

េគេនាះេឡយី” 

អង�ករេ្រករដ� ភបិាល 
ជាត-ិអន�រជាតិ  

“េយងីេធ�ីករ

យ៉ាងជិតស�ិទ�

ជាមួយ្រក�ម

ករងរអនុវត�

ច្បោប់ េដីម្បផី�ល់

ករគា្ំរទដល់ជន

រងេ្រគាះ និងអ�ក

ែដលរចួរស់ពី
អំេពីជួញដូរ

មនុស្សក�ុង

ដំេណីរករច្បោប់” 

(្របសិនេបីពុំ

មានកិច�សហ

្របតិបត�ិករឱ្យ

បានល�រវង្រក�ម

ករងរទងំេនះ

េនាះេទ េនាះករ

ផ�នា� េទសជន

េល�ីសនឹងរតឹែត

ពិបាក) 

្រក�មករងរជំនាញ
ករពរជនរងេ្រគាះ 
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តួនាទីរបស់្រក�មករងរជំនាញ  និងតួនាទីរបស់្រកសួង-ស� ប័ន ពំុ្រត�វបានែបងែចកឱ្យដច់ពីគា� េនាះេឡយី 

ែដលនាឱំ្យមានករភាន់្រចឡ។ំ  

 ចំណុចខ�ះខតពកព់័ន�នឹងករស្រមបស្រម�លរវង្រក�មករងរជំនាញ៖ ខណៈេពលែដលមានករ

េលីកេឡងីនូវឧទហរណ៍ជាេ្រចីន បង� ញពីករស្រមបស្រម�លយ៉ាងល� និងករសហករគា� រវង្រក�មករងរ

ជំនាញ េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដរមួ ក៏មានករេលីកេឡងីផងែដរថា េនក�ុងករណីមួយចំនួន ្រក�មនីមួយៗេធ�ី
ករដច់េដយែឡកពីគា� ។ 

 សមាជិកសំខន់ៗមួយចំនួនរបស់្រក�មករងរទទួលស� ល់ថាមានឧបសគ�មួយចំនួន ក�ុងករេធ�ីករ

រមួគា� ជាមួយ្រក�មករងរដៃទេទៀត េ្រពះែតេពលេវល និងកិច�ករអទិភាពែដល្រកសួងស� ប័នរបស់ពួកេគ

បានចត់ឱ្យបំេពញ។  

 ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ផ�ល់ករែណនាឱំ្យ្រក�មករងរជំនាញេធ�ីករ

រមួគា�  បុ៉ែន�េនក�ុងករណីមួយចំនួន      អទិភាពរបស់្រកសួងស� ប័ន េធ�ីឱ្យករ

ស្រមបស្រម�លពំុអច្រប្រពឹត�េទបានរលូន្រគប់្រគាន់ជាមួយ្រក�មករងរ

ជំនាញេផ្សងេទៀតេឡយី។ 

 ករសហករជាមួយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ៖ អង�ករ

េ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិរយករណ៍ថាករស្រមបស្រម�លជាមួយ គ.ជ.ប.ជ. 

និងគ.ខ.ប.ជ. គឺជាចំណុចខ� ងំមួយ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយមានករេលីក

េឡងីថា ពួកេគមិនសូវមានឱកសផ�ល់ធាតុចូលេនក្រមិត្រក�មករងរជំនាញ

េឡយី។ អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ មិនែមនសុទ�ែតអចចូលរមួេន

ក�ុងកិច�្របជំុរបស់្រក�មករងរជំនាញេនាះេទ ដូេច�ះកិច�សហ្របតិបត�ិករេន

មានភាពខ�ះចេនា� ះ។  

៣.៣ ផលប៉ះពាល់ៃនជំងឺកូវីដ១៩ មកេលករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ  

 កររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ គឺជាវបិត�ិមួយក�ុងចំេណាម

វបិត�ិធំៗជាងេគ ែដលបណា� លឱ្យមានអេស�រភាពក�ុងសកលេលក បង�ផល

ប៉ះពល់ដល់្របជាពលរដ�្រគប់្រសទប់វណ�ៈ។ វបិត�ិេនះរតឹែតបង�ផលប៉ះពល់

ធ�ន់ធ�រកន់ែតខ� ងំដល់សមាជិកៃន្រក�មសង�ម ែដលស�ិតក�ុងស� នភាពងយ 

រងេ្រគាះជាងេគ េធ�ីឱ្យពួកេគរតឹែត្របឈមនឹងហនិភ័យៃនករជួញដូរមនុស្ស 

និងករេកង្របវ�័� ។ ដូចគា� នឹង្របេទសដៃទេទៀតេនក�ុងពិភពេលកែដរ     

កម�ុជាកំពុងស�ិតេនក�ុងសមរភូមិទប់ទល់នឹងកររតត្បោតជាសកលេនះ គិតមកដល់េដីមឆា� ២ំ០២១ កម�ុជា

មានករណីកូវដី១៩ តិចតួចបុ៉េណា� ះ បុ៉ែន�រងផលប៉ះពល់ជាចម្បង េដយសរករបិទ្រពំែដន សមា� ធេសដ�កិច�

េដយសរករបាត់បង់ចំណូលក�ុងវសិ័យេទសចរណ៍ ករបិទេរងច្រក និងរហូំរចូលយ៉ាងគំហុកៃនពលករ

“ចប់តងំពីករ
រតត្បោតជាសកល
ៃនជំងឺកូវដី ១៩ 

ចប់េផ�ីមេកីតមាន
េឡងី េយងី្រត�វេធ�ី

ករងរេទ�ដង 
េដីម្បទីប់ស� ត់
ករណីជួញដូរ     

មនុស្សផង និង
េឆ�ីយតបចំេពះ
ហនិភ័យៃនជំងឺ  
កូវដី១៩ ផង” 

េលខធិករដ� ន  
គ.ជ.ប.ជ.  
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េទសន�រ្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍។ ក�ុង្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ 

េនកម�ុជាមានករេកីនេឡងីយ៉ាងគំហុកៃនករណីកូវដី១៩ េដយសរករ

ឆ�ងក�ុងសហគមន៍0

1  ែដលេធ�ីឱ្យប�� េសដ�កិច�រតឹែតធ�ន់ធ�រ និងដក់សមា� ធ

មកេលីម�ន�ីរដ� ភិបាល ែដល្រត�វេឆ�ីយតបចំេពះវបិត�ិេនះ។  

 មានករេលីកេឡងីថា េដយសរកររតត្បោតជាសកល ៃនជំងឺកូវដី១៩ 

ហនិភ័យៃនករជួញដូរមនុស្សមានករផា� ស់ប�ូរ។ ពលករេទសន�រ្របេវសន៍

ែដលេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ្រត�វបានចត់ទុកថាងយរងេ្រគាះខ� ងំ េ្រពះែត  

ហនិភ័យថ�ីៗៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស។  

  ជាេរឿយៗ ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍  

ពំុមានលទ�ភាពបន�្រទ្រទង់ជីវភាពរស់េនរបស់ពួកេគឱ្យគាប់្របេសីរេឡយី 

បនា� ប់ពីពួកេគវលិ្រតឡប់មកវញិ េ្រពះពួកេគពំុមានករងរេធ�ី ឬមាន

ករងរេធ�ីមិន្រគប់្រគាន់ ែដលេធ�ីឱ្យពួកេគរកចំណូលបានតិចជាងមុន និង

កន់ែតងយរងេ្រគាះជាងមុន េដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស។  អ�កផ�ល់

ព័ត៌មានសំខន់ៗេលីកេឡងីថា ករបិទ្រពំែដនេដយសរជំងឺកូវដី១៩ មិន

បានប�្ឈប់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍មិនឱ្យឆ�ងែដនេ្រកផ�ូវករ (ខុសច្បោប់) 

េទ្របេទសជិតខង េដីម្បែីស�ងរកករងរេធ�ីេនាះេឡយី ែដលករណ៍េនះ

េធ�ីឱ្យពួកេគរតឹែតងយរងកររេំលភបំពនពីសំណាក់េមខ្យល់។ 

គ.ខ.ប.ជ. និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ ្រត�វបានេស�ីឱ្យផ�ល់េសវេនតមបេណា� យ     

្រពំែដនដូចជាចទំទួលពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ផ�ល់េសវពិនិត្យសុខភាពជាមូលដ� ន 

ផ�ល់េស្ប�ង និងករគា្ំរទដល់ពលកេទសន�រ្របេវសន៍ េដីម្បពួីកេគអចវលិ្រតឡប់េទកន់សហគមន៍របស់ 

ពួកេគវញិ។  

 េលីសពីេនះក៏េនមានហនិភ័យេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស ពក់ព័ន�នឹងករពេពះជំនួសផងែដរ េបី

េទះបីមានករេលីកេឡងីមួយចំនួនថា ករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ែបបេបាកបេ�� ត ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជារនាងំ

េដីម្បេីគចេវះពីច្បោប់ និងប��ត�ិេផ្សងៗ ពក់ព័ន�នឹងករពេពះជំនួសក៏េដយ។ ករណ៍េនះេកីតេឡងី គួបផ្សំ

នឹងករបន�េកីតមាននូវហនិភ័យៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស ដូចជា ករេកង្របវ�័� កមា� ងំពលកម� បង�ំឱ្យេធ�ីជាអ�ក

សុំទន (មនុស្សេពញវយ័ និងកុមារ) ករមិនបំេពញតមករសន្យោក�ុងករផ�ល់ករងរឱ្យេធ�ីបនា� ប់ពីពលករ

បានេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍រចួ និងករជួញដូរឱ្យេទេធ�ីករេលីទូកេនសទជាេដីម។ កររេំលភបំពនតម្របព័ន�

 
1  ពី ៥00 ករណី ៃនកូវដី១៩ េនេពលចប់ផ�ល់មានកររតត្បោតជាសកល មកទល់នឹងែខមីនា ឆា� ២ំ០២១ (១៤ ែខ)។ គតិ្រតមឹ

កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ចំនួនករណីេកីតេឡងីជិត ១២0.000 ក�ុងរយៈេពល ៦ែខ ចប់តងំពែីខមីនា ឆា�  ំ២០២១ មក។  

“កលពីមុន 
េយងីជួបគា� ផា� ល់ 

េដីម្បពីិភាក្សោ 
និងែចករែំលក

ព័ត៌មាន។ ឥឡូវ
េនះយ៉ាងអចេធ�ី
បានែតតមអន
ឡាញប៉ុេណា� ះ។ 
ក្រមិតៃនករយក
ចិត�ទុកដកម់និ

ដូចគា� េនាះ
េឡយី” 

្រក�មករងរជំនាញ  
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អនឡាញក៏ក� យជាប�� ធំេទៗផងែដរ។1

2  ហនិភ័យទងំេនះរតឹែតមានសភាពធ�ន់ធ�របែន�មេទៀត 

េដយសរជំងឺកូវដី១៩ េ្រពះអជា� ធរពក់ព័ន�ចត់ទុកប�� សុខភាព និងសុវត�ិភាពជាអទិភាព េហយីក�ុង

េពលទន�ឹមគា� េនះសមា� ធេសដ�កិច�មកេលី្រក�ម្រគ�សរក៏រតឹែតមានករេកីនេឡងី។ 

 ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ និងករងររបស ់ គ.ជ.ប.ជ. គ.ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញ 

សុទ�ែតរងផលប៉ះពល់។ មានកររយករណ៍ថា សកម�ភាពែដលបានេ្រគាងទុក ពំុ្រត�វបានអនុវត�ឱ្យបានេពញ

េលញេន្រគប់ក្រមិតទងំអស់េនាះេទ។ កម�វធីិជាេ្រចីន្រត�វបានពន្យោេពល ឬមានករកំណត់ចំនួនអ�កចូលរមួ 

ឬផា� ស់ប�ូររេបៀបេរៀបចំ។  

 យន�ករចម្បងស្រមាប់េរៀបចំកិច�្របជំុរបស់ គ.ជ.ប.ជ. គ.ខ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញេនេពល

េនះ គឺេ្របី្របាស់ថា� លបេច�កវទិ្យោអនឡាញ ដូចជា Zoom, Teams ឬតមរយៈកម�វធីិដៃទេទៀត។ ថា� លបេច�កវទិ្យោ 

ទងំេនះមានភាពល�្របេសីរស្រមាប់ គ.ជ.ប.ជ. និង គ.ខ.ប.ជ.។ ខណៈេពលែដលមានករេលីកេឡងីថា 

ឧបករណ៍ទងំេនះមានសរៈសំខន់ េដីម្បបីន�ទំនាក់ទំនងរវងគា�  ក៏មានករេលីកេឡងីជាេទៀងទត់ផងែដរថា 

ករទំនាក់ទំនងតម្របព័ន�អនឡាញមិនមាន្របសិទ�ភាពដូចករពិភាក្សោ និងែចករែំលកព័ត៌មានតមរយៈ  

ករជួបគា� េដយផា� ល់េនាះេឡយី។  

 បុ៉ែន� គ.ខ.ប.ជ. ពិតជាបានេលីកេឡងីថា អ�កចូលរមួមួយចំនួនេនបន�ចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងកិច�

្របជំុ Zoom ដូចជាបង� ញពីករអនុវត�សកម�ភាព ែដល្រត�វបានដក់េចញេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិេនះ

ជាេដីម។ សកម�ភាពសំខន់ៗភាគេ្រចីន ជាសកម�ភាពករពរខ�ួនពីជំងឺកូវដី១៩។ េបីេទះបីជាយ៉ាងណាក៏

េដយ គ.ខ.ប.ជ. មួយចំនួនពិតជាបានប��� បសរគន�ឹះអំពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស តមកម�វធីិ

តូចៗែដលេរៀបចំស្រមាប់ែចកេស្ប�ង ឧបករណ៍ករពរខ�ួន និង្រពឹត�ិករណ៍អប់រផំ្សព�ផ្សោយតមសហគមន៍

ដៃទេទៀត។ គ.ខ.ប.ជ. ខ�ះេទៀតទទួលស� ល់ថា ករចុះអប់រផំ្សព�ផ្សោយតមសហគមន៍អំពីករណីជួញដូរ

មនុស្ស និងថវកិែដលមានស្រមាប់ករងរេនះ ្រត�វបានកត់បន�យេ្រពះែតមានករផ�ល់អទិភាពដល់ជំងឺកូវដី

១៩។ 

 វឌ្ឍនភាពជំុវញិសកម�ភាពនានា ដូចជាកិច�្រពមេ្រពៀងេទ�ភាគីជាមួយ្របេទសដៃទេទៀត ក៏្រត�វរងំស�ះ

ផងែដរ េដយសរែតមានករេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលីករបង� រ និងេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺកូវដី១៩ េនកម�ុជា 

និងក�ុង្របេទសដៃទេទៀត េនក�ុងតំបន់។  

 សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់េនមានក្រមិត ឬ្រត�វបានប�ូរេទេ្របី្របាស់េវទិកេផ្សងៗ ដូចជា វទិ្ុយ 

ទូរទស្សន៍ េហ�សបុ៊ក ឬបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�មដៃទេទៀត។ កិច�្របជំុសហគមន៍ ែដលេផា� តេលីសកម�ភាព

បង� រទប់ស� ត់ ជាមួយ្របជាពលរដ�ក�ុងចំនួនេ្រចីនែដលធា� ប់ែតអចេធ�ីបានមុនេពលមានកររតត្បោតជាសកល 

 
2  កំណត់សមា� ល់ដក្រសង់េចញពីសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ែដលេរៀបចំេដយ គ.ជ.ប.ជ. កលពី

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២១។ 
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ៃនជំងឺកូវដី១៩ មិនអចេរៀបចំបានដូចមុនេទៀតេឡយី។ ជាេរឿយៗម�ន�ីរដ� ភិបាល និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល 

ជាតិ-អន�រជាតិ ែតងេធ�ីករពីផ�ះ និងមិនអចចុះេទដល់សហគមន៍េដយផា� ល់េនាះេទ។  

 ករេឆ�ីយតបចំេពះជនរងេ្រគាះក៏រងផលប៉ះពល់ផងែដរ។ ករេធ�ីសមាហរណកម�ទមទរឱ្យមាន

កិច�សហ្របតិបត�ិកររវង្រកសួងស� ប័ននានា អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ និងអជា� ធរមូលដ� ន។ 

កររតឹត្បតិេលីករេធ�ីដំេណីរ ករប�ូរអទិភាពៃនេពលេវលរបស់បុគ�លិក ឱ្យេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺកូវដី១៩ 

សុទ�ែត បណា� លឱ្យករជួយជនរងេ្រគាះមានសភាពយតឺយ៉ាវជាងមុន។ ករចុះេទសហគមន៍េដីម្បេីធ�ីករងរ

ផា� ល់ជាមួយជនរងេ្រគាះ ក៏មិនអចេធ�ីបានជានិច�េនាះែដរ។  

 អ�ីែដលសំខន់េនាះ គឺករយកចិត�ទុកដក់េលីករបង� រទប់ស� ត់ និងករេឆ�ីយតបចំេពះអំេពីជួញដូរ

មនុស្សេនែតជាអទិភាព។ អជា� ធរពក់ព័ន� អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ និងតួអង�សំខន់ៗដៃទ

េទៀតេន្រគប់ក្រមិតទងំអស់បានរះិរកវធីិែកស្រម�លរេបៀបេធ�ីកររបស់ខ�ួន េបីេទះជាពួកេគភាគេ្រចីន

សរភាពថា កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះមិនមាន្របសិទ�ភាពដូចមុនក៏េដយ។ ករេរៀបចំរបាយករណ៍េនែត

បន�េធ�ី េហយីកិច�្របជំុបានប�ូរេទជាកិច�្របជំុតម្របព័ន�អនឡាញវញិ។ ករពិភាក្សោេផ្សងេទៀតក៏េកីតមានផង

ែដរ ដូចជា រេបៀប្រគប់្រគងកិច�្របជំុ និងករទំនាក់ទំនងករងរនាេពលអនាគត េដយសរែតករបន�ជួបនឹង

ប�� ្របឈមេផ្សងៗ ែដលបណា� លមកពីកររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ។ ចំណុចសំខន់គឺ្រត�វ

ស្រមបខ�ួន ដូចជា តមរយៈករេរៀបចំកិច�្របជំុ្រក�មតូច ឬករចុះជួប្របជាពលរដ�តមផ�ះ េដយមានករជួយ

គា្ំរទពីអជា� ធរភូមិ េដីម្បអីចផ្សព�ផ្សោយសរអប់រផំា� ល់ជូន្របជាពលរដ�បាន។  

៣.៤ ករអនុវត� និងករសេ្រមចតមចំណុចេដែដល្រត�វបានដក់េចញេនក�ុងយុទ�ស�ស� 

 ក�ុងែផ�កេនះ មានកររយករណ៍ជូនពីករអនុវត� និងករសេ្រមចេគាលេដតមយុទ�ស�ស�នីមួយៗ។ 

ទីមួយគឺជាតរងយុទ�ស�ស� រមួនឹងចេង� មសកម�ភាពក្រមិតខ�ស់ ្រពមទងំសូចនាករែដលយកេចញពី

ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ។ ្រក�មករងរវយតៃម�បានពិនិត្យេលីរបាយករណ៍របស់ គ.ជ.ប.ជ. និងបានសកសួរ

េទកន់អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗអំពីវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបានេដីម្បពី្យោយាមែស�ងយល់ពីវឌ្ឍនភាពនានា។  

 ជាទូេទទិន�ន័យែដលមាន គឺជាទិន�ន័យែដលមានលក�ណៈទូេទ និងផ្សោរភា� ប់ជាក់លក់ជាមួយនឹង

សូចនាករនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ របាយករណ៍ទងំេនះពំុបានប��ូ លកលបរេិច�ទសកម�ភាព ឬព័ត៌មានឱ្យ

បាន្រគប់្រគាន់ េដីម្បអីចរយករណ៍ឱ្យបានច្បោស់លស់េធៀបនឹងសូចនាករទងំេនាះេឡយី។ េនេពលែដល

ទិន�ន័យទទួលបានពីរបាយករណ៍ណាមួយ (េ្រកពីករសមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ) នឹងមាន

ករេលីកេឡងីពី្របភពឯកសរេនាះ។  
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៣.៤.១ យុទ�ស�ស�ទី ១៖ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប ់ េគាលនេយាបាយ និង

បទដ� នគតិយុត�ិនានា 

ចេង� មសកម�ភាព សូចនាករ 

១.១ េបៀបចំែផនករយុទ�ស�ស� ែផនករ

សកម�ភាពថា� ក់ជាតិ ថា� កេ់្រកមជាតិ 
្របចឆំា�  ំនិងព្រងឹងយន�ករ 

• ែផនករយុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាព្រត�វបាន

បេង�ីតេឡងី 
• រចនាសម�័ន� និងយន�ករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស ្រត�វបានព្រងឹង និងែកលម� 

១.២ ព្រងឹងរចនាសម�័ន� និងសមត�ភាព 
អង�ភាព ស� បន័ និងអង�ករៃដគូ  

អនុវត� 

រេបៀបរបបករងរ្រត�វបានព្រងឹង៖ 
• កិច�្របជំុ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និង្របចឆំា�  ំ

• របាយករណ៍កិច�្របជំុ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា� ំ
្រត�វបានផលិត 

• ម�ន�ីេលខធិករដ� ន គ.រ.ប.ជ. គ.ខ.ប.ជ. ទទួលបាន
ករបណ�ុ ះបណា� ល 

• ម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌ទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល 

ជំនាញ ក្បួន នីតិវធីិ្របតិបត�ិ 

១.៣ ករ្របមូលចង្រកង និងកសង

្របព័ន�ទិន�នយ័ េដីម្បជីាមូលដ� នៃន
ករវភិាគេលីកទិសេដ អនុវត�

ផ្សព�ផ្សោយ និងផា� ស់ប�ូរជាមួយ
្របេទសពក់ពន័� 

• យន�ករក�ុងករ្របមូលចង្រកង ្រគប់្រគង និងផា� ស់ប�ូរ

ទិន�ន័យ្រត�វបានបេង�ីត និងដំេណីរករជា្របព័ន� 
• កិច�សហកររវងអជា� ធរ និងសមត�កិច� ៃនបណា�

្របេទសពក់ព័ន� និងអន�រជាតិ ្រត�វបានព្រងឹង និង
បេង�ីន្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករ 

• របាយករណ៍ប�ង� ប្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ

្រត�វបានផលិត 
• របាយករណ៍ជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស

្របចែំខ ្រតីមាស និងឆា� ្ំរត�វបានផលិត  

១.៤ កសងបទដ� នគតិយុត� និង       

អនុស្សរណៈ កិច�្រពមេ្រពៀង និង    

ស�ងដ់រនីតិវធីិ្របតិបត�ិនានាជាមួយ 
បណា� ្របេទសពកព់័ន� 

• បេង�ីត និងជំរុញឱ្យមានកិច�្រពមេ្រពៀង អនុវត�

សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ អនុវត�ច្បោប់ និងជួយជន  

រងេ្រគាះជាមួយ្របេទសពក់ព័ន� 

១.៥ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និង
សមត�ភាពជំនាញ ជាមួយ្របេទស

ពកព់័ន� និងជាអន�រជាតិ េដីម្បបីង� រ 

ទបស់� ត ់ប�ង� បអំេពីជួញដូរមនុស្ស
ឆ�ងែដន ផ�ល់អន�រគមនជួ៍យជនរង

េ្រគាះ និងជំរុញករអនុវត�កិច�្រពម
េ្រពៀងេទ�ភាគី ពហុភាគី  

• អនុស្សរណៈកិច�្រពមេ្រពៀង្រត�វបានអនុវត� 
• ប�� ្របឈមក�ុងករអនុវត�្រត�វបានរកេឃញី និង  

េដះ្រសយ 

• កិច�្របជំុេទ�ភាគី ពហុភាគី ្រត�វបានេរៀបចំេទៀងទត់  
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១.៦ េធ�ីវេិសធនកម� ឬ/និងេរៀបចំេសចក�ី
្រពងច្បោប ់និងេគាលនេយាបាយជាតិ
េឆ�ីយតបេទនឹងប�� ថ�ី ែដលពក់

ព័ន�នឹងអំេពីជួញដូរមនុស្ស  

• ឯកសរបទដ� នគតិយុត�្រត�វបានែកលម� ស្រមាប់ជា

ជំនួយដល់ករអនុវត� 
• ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយថ�ីៗ ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី

ស្រមាប់អនុវត�េឆ�ីយតបេទនឹងេសចក�ី្រត�វករ 

៣.៤.១.១ វឌ្ឍនភាព 

 យុទ�ស�ស�ទី១ េផា� តេលីករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងករអនុវត�ច្បោប់ េគាល

នេយាបាយ និងស�ង់ដរគតិយុត�។ សកម�ភាពក�ុងយុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វបានអនុវត�េ្រកមករដឹកនាៃំន           

អគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរទំនាក់ទំនងអន�រជាតិែដលដឹកនាេំដយ្រកសួងកិច�ករនារ ី និង

មានករចូលរមួចំែណកពី្រក�មករងរដៃទេទៀត។ យុទ�ស�ស�េនះមានចេង� មសកម�ភាពចំនួន ៦ អមនឹង     

សូចនាករពក់ព័ន� (សូមេមីលតរងខងេលី)។ ខងេ្រកមេនះ គឺករបង� ញេដយសេង�បពីវឌ្ឍនភាពៃន

ចេង� មសកម�ភាពទងំេនះ ែដលបានពីឯកសរេផ្សងៗ។ សកម�ភាពេផ្សងៗមួយចំនួនេ្រកពីេនះេទៀត ែដល

មិន្រត�វបាន្របមូលចង្រកងក�ុងរបាយករណ៍នានា និងដឹងតមរយៈករសមា� ស ក៏ទំនងជាបានេកីតេឡងីែដរ។  

១.១ េបៀបចំែផនករយុទ�ស�ស� ែផនករសកម�ភាពថា� ក់ជាតិ ថា� កេ់្រកមជាតិ ្របចឆំា�  ំនិងព្រងឹងយន�ករ៖  

• ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៩ - ២០២៣។ ែផនករយុទ�ស�ស�

ជាតិេនះ ផ�ល់ករែណនាតំ្រមង់ទិសអំពីអទិភាពករងររបស់្រក�មករងរជំនាញ និង គ.រ/ខ.ប.ជ. 

េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ។  

• េនក្រមិត្រក�មករងរជំនាញ ្រក�មករងររយករណ៍ថា ពួកេគបានេរៀបចំែផនករករងរេរៀងៗខ�ួន 

ឬបានប��ូ លអទិភាពៃនែផនករករងររបស់ពួកេគេទក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ។ ្រក�មករងរ

ទងំអស់សុទ�ែតេលីកេឡងីថា មានែផនករេនក្រមិតមួយចំនួន បុ៉ែន�េគមិនច្បោស់េទថាេតី ែផនករ

ទងំេនាះ គឺជាែផនករដច់េដយែឡកទងំ្រស�ងពីែផនករជាតិ ឬជារបាយករណ៍ទូេទអំពី         

ករអនុវត�អទិភាពករងរែដលពក់ព័ន�ស្រមាប់្រក�មករងរជំនាញរបស់ពួកេគ។ 

• េនក្រមិត គ.ខ.ប.ជ. េលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ. ភាគេ្រចីនបានដឹងពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ និង

ដឹងថាពួកេគ្រត�វអនុវត�តមអទិភាពេរៀងខ�ួន។ ក�ុងេខត�ែដលសកម� ដូចជាេខត�េសៀមរបជាេដីម     

គ.ខ.ប.ជ. បានេរៀបចំែផនករករងររបស់ខ�ួន េដយបានដក់េចញនូវអទិភាពស្រមាប់េខត�។ 

ចំណុចេនះ្រត�វបានចត់ទុកថាជាករអនុវត�ដ៏ល�មួយ។  

• េបីេទះជាែផនករករងរេទីប្រត�វបានចប់េផ�ីមេរៀបចំក៏េដយ ែផនករករងរទងំេនះ ពំុទន់្រត�វ

បានេរៀបចំឱ្យបានេពញេលញ ក�ុង្រគប់្រក�មករងរជំនាញ និងគ.ខ.ប.ជ. ទងំអស់េឡយី េហយីេនះ

គឺជាចំណុចែដល្រត�វេធ�ីករែកលម�បែន�មេទៀត។  

• យន�ករជាតិមាន្រកបខ័ណ� រងឹមា ំ និងមានរចនាសម�័ន�សម្រសប ក�ុងករេឆ�ីយតបចំេពះអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស។ 
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១.២ ព្រងឹងរចនាសម�័ន� និងសមត�ភាព អង�ភាព ស� បន័ និងអង�ករៃដគូអនុវត�៖  

• មុនេពលមានកររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ គ.ខ.ប.ជ. និង

្រក�មករងរជំនាញភាគេ្រចីន េរៀបចំកិច�្របជំុយ៉ាងេទៀងទត់។ កិច�

្របជំុែដលេរៀបចំញឹកញាប់ជាងេគ រមួមានកិច�្របជំុេរៀងរល់ ៣ែខ 

្របចឆំមាស និង្របចឆំា� ។ំ គ.ខ.ប.ជ. មួយចំនួន និងគ.ជ.ប.ជ. បាន

ផា� ស់ប�ូរករេរៀបចំកិច�្របជំុ េដយេ្របី្របាស់្របព័ន�អនឡាញ ដូចជា 

Zoom វញិេ្រពះមានករដក់កំហតិេលីកជួប្របជំុគា� េដយផា� ល់។ 

កិច�្របជំុទងំេនះេផា� តេលីករែចករែំលកព័ត៌មាន និងកររយករណ៍។ 

ដូចបង� ញពីខងេដីម កិច�្របជំុតមថា� លបេច�កវទិ្យោអនឡាញ មិន

្រត�វបានេគចត់ទុកថាមាន្របសិទ�ភាព ដូចកិច�្របជំុែដលមានករ

ចូលរមួផា� ល់េននឹងកែន�ងេនាះេឡយី។ 

• គ.ជ.ប.ជ. បានដឹកនាសំិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ ២ េលីក ស�ីពី “វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�             

អនុសសន៍្របចឆំា� រំបស់សហរដ�អេមរកិ និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង

របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស” ែដលមានករ

ចូលរមួពីសំណាក់ម�ន�ីជាន់ខ�ស់មកពី្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន� និង

ឯកអគ�រដ� ទូតសហរដ�អេមរកិ ្រពមទំងសហកររីបស់េលក  

(របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

១.៣ ករ្របមូលចង្រកង និងកសង្របពន័�ទិន�នយ័ េដីម្បជីាមូលដ� នៃនករ

វភិាគេលីកទិសេដអនុវត� ផ្សព�ផ្សោយ និងផា� ស់ប�ូរជាមួយ្របេទសពក់ពន័�៖  

● ្រក�មករងរជំនាញនីមួយៗ ្រត�វរយករណ៍ពីសកម�ភាពរបស់ខ�ួន 

្រពមទងំវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន ជូនេលខធិករដ� នៃន គ.ជ.ប

.ជ. េនថា� ក់ជាតិ និងគ.ខ.ប.ជ. េនថា� ក់េ្រកមជាតិ។ ្រក�មករងរ

វយតៃម�សេង�តេឃញីថាមានកររយករណ៍ជា្របច។ំ ករពិនិត្យ

េលីរបាយករណ៍ទងំេនះ ផ�ល់នូវព័ត៌មានែដលមាន្របេយាជន៍

ស្រមាប់ករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិេនះ។ ករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍មានភាពល�្របេសីរជាងមុន គិតចប់តងំពីករវយតៃម�ពក់ 

កណា� លអណត�ិពីេលីកមុន បុ៉ែន�េនះក៏េនែតជា ចំណុចែដល្រត�វែត

េធ�ីករែកលម�បែន�មេទៀតផងែដរ។  

“េយងីមាន
ែផនករករងរ
ែដល្រត�វបាន
េរៀបចំេឡងី 
េដីម្បអីនុវត�
ែផនករយុទ�

ជាតិ” 
្រក�មករងរជំនាញ  

“ស្រមាប់កិច�
សហ្របតិបត�ិករ
អន�រជាតិ េយងី

េធ�ីករងរជាមួយ 
គ.ជ.ប.ជ. នងិ

្រកបខណ�  
COMMIT ្រពម
ទងំយន�ករ     
អស៊ន និង    

ទីភា� ក់ងរអង�ករ
សហ្របជាជាតិ” 

្រកសួងកចិ�ករនារ,ី 
្រក�មករងរទំនាក់

ទំនងអន�រជាត ិ
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● បែន�មេលីរបាយករណ៍ ែដលេរៀបចំជា្របច ំ ក៏មានរបាយករណ៍ពិេសសតមជំនាញមួយចំនួន    

ដូចជារបាយករណ៍អំពីស� នភាពរបស់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ជាេដីម។ 

o ស�ងករនគរបាលរជធានី-េខត� បានកត់្រតចំនួនពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានេធ�ី
មាតុភូមិនិវត�ន៍ពីេ្រក្របេទសជាេរៀងរល់ែខ ែដលក�ុងេនាះមានពលករ្រសបច្បោប់ផង និង

មិន្រសបច្បោប់ផង សរុបមានចំនួន ១៥0.៨៨៥ នាក់ (្រសី ៥៤.៥៥៦នាក់) អនីតិជន 

៥៦៤ នាក់ (្រសី ១៥៧ នាក់) (របាយករណ៍ គ.ជ.ប.ជ. ែខមិថុនា ឆា�  ំ២០២១)។ 

o េលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ. ក៏កំពុងេរៀបចំរបាយករណ៍    ្រសេដៀងគា� េនះ អំពីពលករែដល
បានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ពីេ្រក្របេទស និងកំពុងពិនិត្យតមដនសុខភាព ជីវភាពរស់េនរបស់

ពួកេគ និងផ�ល់ករអប់រអំំពីករបង� រទប់ស� ត់ និងហនិភ័យៃនករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ជាថ�ី 
តមរយៈេមខ្យល់។ េលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ. បានសហករជាមួយអង�ករេ្រករដ� ភិបាល

ជាៃដគូ េដីម្បកំីណត់ពីប�� ្របឈម និងត្រម�វករនានា េនេពលេធ�ីសមាហរណកម�ពលករ

ទងំេនាះ ្រពមទងំផ�ល់េសវសុខភាព និងករឧបត�ម�ស្រមាប់កររស់េនផងែដរ។  

១.៤ កសងបទដ� នគតិយុត� និងអនុស្សរណៈ កិច�្រពមេ្រពៀង និងស�ងដ់រនីតិវធីិនានាជាមួយបណា� ្របេទស

ពកព់័ន�៖ 

● ្រកសួងកិច�ករនារ ី បានចូលរមួយ៉ាងេទៀតទត់ជាមួយនឹង្រកបខណ�  គំនិតផ�ួចេផ�ីមស្រមបស្រម�ល

ថា� ក់រដ�ម�ន�ី្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស (េហកត់ថា COMMIT)។ តមរយៈ្រកបខណ� េនះ្រកសួង

មានករ្រពងេធ�ីវេិសធនកម�អនុស្សរណៈ ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករអនុវត�សកម�ភាព្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស ក�ុងមហតំបន់ទេន�េមគង� និងមានករចត់តងំ្រគ�បេង� លពី្របេទសនីមួយៗ ែដលជា

សមាជិករបស់ COMMIT (របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ. និងករសមា� ស

ជាមួយតំណាង្រកសួងកិច�ករនារ)ី។ 

● នីតិវធីិ្របតិបត�ិករស�ង់ដរស�ីពីករ្រគប់្រគងករណីមាតុភូមិនិវត�ន៍ និងករេធ�ីសមាហរណកម�ជន    

រងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស រវងរដ� ភិបាលកម�ុជា និងរជរដ� ភិបាលៃថ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ

ស្រមាប់ដក់ឱ្យអនុវត�ជាផ�ូវករេដយ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ (របាយ

ករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● គ.ជ.ប.ជ. បានសហករក�ុង្រកបខណ� អស៊ន េដីម្បបីេង�ីតដំេណីរករអនុវត�កតិកស�� ពិភពេលក 

ស�ីពីេទសន�រ្របេវសន៍ (GCM) េនក្រមិត្របេទស។ កម�ុជា គឺជា្របេទសនាមុំខេគក�ុងប�� ី្របេទស

របស់អង�ករសហ្របជាជាតិ ែដលបានចូលរមួក�ុងករអនុវត�កតិកស��  GCM េនះ។  

● េសចក�ី្រពងសន�ិស�� េទ�ភាគីជាមួយ្របេទសបារងំស�ីពីករជួយគា� េទវញិេទមកែផ�កច្បោប់ក�ុង

្របព័ន�្រពហ�ទណ�  (របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● េសចក�ី្រពងសន�ិស�� េទ�ភាគីជាមួយ្របេទសេប៉រូស�ីពីករេដះដូរទណ�ិ ត (របាយករណ៍ឆមាសទី១ 

ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 
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● េសចក�ី្រពងសន�ិស�� េទ�ភាគីជាមួយ្របេទស្របជាមានិត្របជាធិបេតយ្យឡាវស�ីពីករេដះដូរទណ�ិ ត 

(របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● េសចក�ី្រពងកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករេធ�ីបត្យោប័នរវងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងសធារណៈរដ�ឥណា�  

(របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● េរៀបចំេសចក�ី្រពងយន�ករេផ�រឆ�ងែដន េដីម្បធីានាឱ្យមានករេ្របី្របាស់ស�ង់ដរែតមួយ ស្រមាប់     

្រគ�បេង� លនីមួយៗែដលបានទទួលករចត់តងំ ពី្របេទសជាសមាជិករបស់ COMMIT (របាយ

ករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● បានសហករជាមួយ្របេទសចិន សហរដ�អេមរកិ និង្របេទសេគាលេដដៃទេទៀត ស�ីពីេគាល  

នេយាបាយ និងដំេណីរករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះ (្រកសួងករបេទស និងសហ-

្របតិបត�ិករអន�រជាតិ)។ 

១.៥ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងសមត�ភាពជំនាញ ជាមួយ្របេទសពក់ពន័� និងជាអន�រជាតិ េដីម្បបីង� រ 

ទបស់� ត ់ ប្រងបអំេពីជួញដូរមនុស្សឆ�ងែដន ផ�ល់អន�រគមនជួ៍យជនរងេ្រគាះ និងជំរុញករអនុវត�កិច�្រពម

េ្រពៀងេទ�ភាគី ពហុភាគី៖ 

● គ.ជ.ប.ជ. និង្រក�មករងរជំនាញពក់ព័ន� បានសហករជាមួយ្របេទសេគាលេដ ក�ុងករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ជនរងេ្រគាះ។  

● គ.ជ.ប.ជ. បានេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េនក្រមិតថា� ក់ដឹកនា ំ េដីម្បកំីណត់េគាលេដជា   

អទិភាព និងពិភាក្សោពីអភិបាលកិច�េទសន�រ្របេវសន៍ េដីម្បអីនុវត�កតិកស�� សកលស�ីពី “ករេធ�ី    

េទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់ និង្រសបច្បោប់” (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ 

ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● គ.ជ.ប.ជ. បានេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ ២ េលីក ែដលមានករចូលរមួពី្រកសួងពក់ព័ន�    

ទីភា� ក់ងរសហ្របជាជាតិ េ្រកមអធិបតីភាពសេម�ច្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី

្រកសួងមហៃផ� និងជា្របធាន គ.ជ.ប.ជ.។ ជាលទ�ផលៃនសិក� សលេនះ មានករេរៀបចំ និងអនុវត�        

កម�វធីិរមួគា� រវងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងអង�ករសហ្របជាជាតិ េដីម្បជួីយដល់ពលករេទសន�រ    

្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ក�ុងអំឡុងេពលៃនកររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ ។       

កម�វធីិេនះ បានអនុវត�ក�ុងេខត�បាត់ដំបង េសៀមរប និងបនា� យមានជ័យ (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ 

ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● គ.ជ.ប.ជ. បានេរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ីថា� ក់រជធានី-េខត� ្រពមទងំអង�ករេ្រក       

រដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិជាៃដគូ េដីម្បពិីភាក្សោពីប�� ្របឈមៃនករឆ�ងែដនរបស់ពលករេទសន�រ  

្របេវសន៍ែដលេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ក�ុងចំនួនដ៏េ្រចីន តម្រចករេបៀងនានា េដយពួកេគអចចូលមក

្រគប់េពល និងក�ុងចំនួនមិនអចកំណត់ដឹង េហយីពួកេគជួប្របទះនឹងប�� សុខភាព និងស� នភាព
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ជីវភាពពិបាកធ�ន់ធ�រ បែន�មេលីេគាលនេយាបាយជាតិស្រមាប់្របជាពលរដ�ែដលរស់េនក�ុង្របេទស 

(របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● េរៀបចំកិច�្របជំុម�ន�ីជាន់ខ�ស់េលីកទី ៦ កម�ុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ៃថ និងេវៀតណាម (CLMTV) េដីម្បី

េរៀបចំ្រពងេសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួគា� របស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរស�ីពីសុវត�ិភាពៃន្របព័ន�សន�ិសុខ

សង�ម ស្រមាប់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ៃន្របេទស CLMTV ែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡងីេនក�ុងឆា�  ំ

២០២១ (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● បន�ពិភាក្សោពីករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពទី ៤ ៃនអនុតំបន់ទេន�េមគង�ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស ២០២០ - ២០២២ (SPA-IV-2018) ្រត�វបានេធ�ីេឡងី េដយេផា� តេលីសុពលភាព

ៃនករអនុវត�េលីកទី ១ ស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៨-២០២០ និងេ្រតៀមេរៀបចំែផនករសកម�ភាពេលីកទី ៥ 

(SPA-V) ែដល្រត�វប��ូ លនិនា� ករថ�ីៗ ៃនអំេពីជួញដូរមនុស្សែដលមានករចូលរមួពីអង�ករសង�ម

សុីវលិ និងបណា� ញយុវជន (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និង គ.ជ.ប.ជ. បានចូលរមួវយតៃម�េលីករអនុវត�កតិក

ស�� សកលស�ីពីករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់ និង្រសបច្បោប់ 

(GCM) េនៃថ�ទី ១០-១២ ែខមីនា ឆា�  ំ២០២១។  

● ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ តមរយៈតំណាងស� នទូត បានជួយសេ�ង� ះ និង

ស្រមបស្រម�លករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ពលករែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណបឋម ថាជាជនែដល

ងយរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងបានេធ�ីករវយតៃម�បឋម េលីករណីទងំេនះ េដីម្បេីធ�ី

ករកំណត់ថាេតី អ�កទងំេនះគឺជាជនរងេ្រគាះៃនអំេពីជួញដូរមនុស្សែដរឬេទ។ សរុបមានចំនួន    

១.0៦៦ នាក់ (្រសី ៥0៣ នាក់)។ មានពលករមិន្រសបច្បោប់ ៧៣៣ នាក់ (្រសី ២៤0 នាក់) មក

ពី្របេទសៃថ (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● ករពិភាក្សោបានបន�េធ�ីជាមួយ្រកសួងករងរៃថ (តមរយៈកិច�្របជំុ Zoom) េដីម្បរីះិរកវធីិេឆ�ីយតប

ចំេពះប�� ្របឈមនានា ែដលពលករេទសន�រ្របេវសន៍កំពុងស�ិតេនក�ុង្របេទសៃថកំពុងជួប្របទះ 

ខណៈមានករអនុវត�វធិានកររតឹត្បតិក�ុងអំឡុងេពលៃនកររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ 

(របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● េបីតមរបាយករណ៍របស់ គ.ជ.ប.ជ. ស្រមាប់្រតីមាសទី ២ ឆា�  ំ២០២១ អគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. 

និងគ.ខ.ប.ជ. បានសហករជាមួយ្រកសួងស� ប័ន និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាៃដគូ ផ�ល់វគ�           

បណ�ុ ះបណា� លចំនួន ៣ េលីក ែដលមានករចូលរមួពីសិក� កមចំនួន ១៦៥ នាក់ ្រសី ៧៩ នាក់។ 

វគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះមានេគាលបំណងព្រងឹងសមត�ភាព្រគ�បេង� ល ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ និងសមាជិក

ៃនេលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ.។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លទងំេនះ រមួមានករបេង�ីនករយល់ដឹងអំពីករ           

ប��� បេទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព ែដល្រគបដណ� ប់េលី្របធានបទមួយចំនួន ដូចជា

ជីវភាពរស់េន អហរូបត�ម� េ្រគឿងេញ�ន ករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមី ករដឹកនា្ំរក�មឱ្យបានល� េដីម្បី
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បេង�ីនផលិតភាពករងរ ច្បោប់ស�ីពីករងរ សុវត�ិភាពករងរ និងករសេ�ង� ះបឋម េ្រកមករស្រមប

ស្រម�លរវងមន�ីរករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈេខត�ស� យេរៀង និង្រក�មហុ៊នឯកជនចំនួន ៧។ 

េលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ. េខត�េសៀមរប បានស្រមបស្រម�លជាមួយអង�ករបនា� យ្រសី ផ�ល់វគ�      

បណ�ុ ះបណា� ល អំពីករបង� រទប់ស� ត់ ករេធ�ីចំណាក្រស�កេដយខុសច្បោប់ ករពរកុមារេនក�ុង

សហគមន៍ និងករព្រងឹងករកសងសមត�ភាព េផា� តេលីករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ ែដលបានពី្របព័ន�

អនឡាញ ជូនរដ�បាលឃុចំំនួន ៦ និងរដ�បាល្រស�កអង�រជំុ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះពលករែដលេធ�ី  

េទសន�រ្របេវសន៍េទេ្រក្របេទស និងែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ពីេ្រក្របេទសវញិ។ 

១.៦ េធ�ីវេិសធនកម� ឬ/និងេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប ់និងេគាលនេយាបាយជាតិេឆ�ីយតបេទនឹងប�� ថ�ី ែដល

ពកព់័ន�នឹងអំេពីជួញដូរមនុស្ស៖ 

● ្រកសួងយុត�ិធម៌បានពិនិត្យេលីេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំកររត់ពន�មនុស្ស និងេសចក�ី
្រពងច្បោប់ស�ីពីករពេពះជំនួស (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។  

● េបីតមរបាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ. ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និង

យុវនីតិសម្បទ បានប�� ប់េសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ីពីេគាលនេយាបាយស្រមាប់ជនរងេ្រគាះេនក�ុង

មណ� លដំេណីរករេដយរដ� និងជនរងេ្រគាះរស់េនក�ុងសហគមន៍ ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះេដយអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស និងករេកង្របវ�័�  (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.). 

● េគាលនេយាបាយស�ីពីករករពរកុមារ ពី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនអំេពីហងិ្សោទងំក�ុង ទងំេ្រកបរបិទ 

សលេរៀន។ 

៣.៤.១.២ ប�� ្របឈម និងអទិភាពែដលេនមាន 

● គួរបន�េធ�ីមូលដ� ននីយកម�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ក�ុង្រកបខ័ណ� ្រក�មករងរជំនាញ និង គ.ជ.ប.ជ. 

េដីម្បធីានាឱ្យមានករេរៀបចំ អនុវត� និងពិនិត្យតមដនែផនករករងរឱ្យបានសម្រសបេនតម

ក្រមិត      នីមួយៗ។ ចំណុចេនះគួរភា� ប់ជាមួយសូចនាករថា� ក់ជាតិ ស្រមាប់បរបិទនីមួយៗ។  

● កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ និងករេធ�ីែផនករ គឺជាកិច�ករចបំាច់ េដីម្បធីានាឱ្យមានករអនុវត�

សកម�ភាពរមួគា�  េដីម្បសីំេដលុបបំបាត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ ចបំាច់្រត�វមានករចប់យកឱកសេធ�ី

ែផនករ ក៏ដូចជាេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករសកម�ភាពរមួគា� ។ 

● េនក�ុងករសមា� សជាមួយអ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ មានករេលីកេឡងីជាទូេទថា ករអនុវត�            

អនុស្សរណៈជាមួយនឹង្របេទសមួយចំនួន េនមានប�� ្របឈម េបីេទះជាពំុមានករេលីកេឡងី

ជាក់លក់ថា្របេទសណាក៏េដយ។ មានករេលីកេឡងីថា ្របេទសមួយចំនួនមានភាពស� ក់េស�ីរក�ុង

ករចុះហត�េលខេលីអនុស្សរណៈេ្រពះវអចប៉ះពល់ដល់្របេយាជន៍្របេទសទងំេនាះ។  

● េលីសពីេនះេទៀត េនេពលែដលមានករចុះហត�េលខ េលីអនុស្សរណៈក�ុងករណីមួយចំនួន នីតិវធីិ

អនុវត�ពំុមានភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ឬមិន្រត�វបានអនុវត�តមេនាះេឡយី។ 
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● គួរមានករប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់ពីតួនាទីផ�ួចេផ�ីមចុះអនុស្សរណៈ (អន�រជាតិ) េដីម្បកំុីឱ្យមានករេធ�ី

ករងរ្រត�តគា�  ឬមានករភាន់្រចឡថំាេតីស� ប័នណាទទួលខុស្រត�វដឹកនាកំរងរអនុស្សរណៈ។  

● ពំុទន់មាន្របព័ន�ទិន�ន័យ ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដីម្បយីកមកេ្របី្របាស់ស្រមាប់េធ�ី

ករវភិាគ កំណត់ទិសេដ អនុវត� ផ្សព�ផ្សោយ និងេផា� ះប�ូរព័ត៌មានជាមួយ្របេទសពក់ព័ន�េនេឡយី។ 

● េសចក�ី្រពងច្បោប់ ែដលនឹងជួយបន�ទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្សក�ុងរូបភាពេផ្សងៗ ដូចជា            

ករពេពះជំនួស និងបទេល�ីសតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោេនមិនទន់បានប�� ប់ និង្របកសឱ្យអនុវត�

េនេឡយី។  

● ខណៈែដលករេរៀបចំរបាយករណ៍មានភាពល�្របេសីរជាងមុន របាយករណ៍មួយចំនួនពំុមានសង�តិ

ភាព និងពំុបានភា� ប់ទំនាក់ទំនងឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយជាមួយែផនករករងរ និងសូចនាករេឡយី។ 

ទ្រមង់របាយករណ៍ែដលមានសង�តិភាព េធៀបនឹងសូចនាករ និងែផនករករងរក៏មិនទន់្រត�វបាន

យកេទអនុវត�ក�ុង្រគប់វសិ័យទងំអស់ែដរ។ េលីសពីេនះ ក៏ពំុមានធនធានមនុស្សឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ 

េហយីសមត�ភាពបេច�កេទសក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍របស់ម�ន�ីពក់ព័ន�ក៏េនមានក្រមិត។  

៣.៤.២ យុទ�ស�ស�ទី ២៖ េលីកកម�ស់ករបង� រទបស់� ត ់ រល់ទ្រមងៃ់នអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភ

បំពនផ�ូវេភទេលីកុមារ 

ចេង� មសកម�ភាព សូចនាករ 

២.១ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េដីម្បរីកវធិាន
ករឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថ 

ែដលអវជិ�មាន្របកបេដយេ្រគាះ
ថា� ក ់

• ស� នភាពតុល្យភាពៃនផលចំេណញ និងខតបង់ៃន
ករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ចំេពះសង�ម ្រត�វបានរកេឃញី 

• េសវកម�ស្រមាប់ករគា្ំរទដល់សុវត�ិភាពេទសន�     
្របេវសន៍្រត�វបានរកេឃញី 

• ទិន�ន័យអំពីសិប្បកម� ធុរករ កម�ករ ្រត�វបានផលិត 
• វធីិស�ស�បង� រ ទប់ស� ត់យុវវយ័ និងកុមារ្របឈមភាព

ងយរងេ្រគាះ្រត�វបានផលិត  

២.២ ករទបស់� តត់មវធិានករជំនាញ
្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល 

វជិា� ជីវៈ៖ ករព្រងឹងករ្រគប្់រគង    
ទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ និង

ជំរុញអនុវត�េគាលនេយាបាយ  
េទសន�រ្របេវសនក៍រងរស្រមាប់

្របេទសកម�ុជាឆា� ២ំ០២១-២០២៣ 

• ប�� ីទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ ្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�
ភាព និងផ្សព�ផ្សោយ 

• ្រក�មសីលធម៌របស់ទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ្រត�វបាន
ព្រងឹង 

• ្រក�មហុ៊ន ឬអ�កេ្រជីសេរសីខុសច្បោប់ និងឆេបាក្រត�វ
បានប�ង� ប  

២.៣  វធិានករបង� រទបស់� ត ់តមរយៈ
ករព្រងឹងយន�ករទទួល និងករពរ

ពលករ ែដល្រត�វបានប��ូ ន្រតឡប ់

• មណ� លទទួលពលករ្រត�វបានព្រងឹង េដីម្បផី�ល់
ព័ត៌មាន និងេសវដល់ពលករ 
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េដយអជា� ធរបរេទស ឬវលិ្រតឡប ់

េដយមូលេហតុេផ្សងៗ  

• ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យរហូំរេចញ/ចូលរបស់ពលករ 

្រត�វបានដំេណីរករ 

• ឃុ-ំសង� ត់ មានែផនករសកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ 
ស្រមាប់អនុវត� 

២.៤ វធិានករជំនាញនគរបាលយុត�ិធម ៌
េដីម្បរីរងំត្រម�វករ េសវកម�ែដល 

ទំេនារេទរកករជួញដូរមនុស្ស ជួញ
ដូរ�ស�ី ជួញដូរកុមារ និងកតប់ន�យ

ភាពរងេ្រគាះដល់មុខស�� ងយរង

េ្រគាះ 

• ្រក�មករងរតមដន្រត�តពិនិត្យេគាលេដសង្សយ័    
្រត�វបានបេង�ីន និងព្រងឹង 

• េគាលេដសង្សយ័បទេល�ីស ជួញដូរ្រត�វបានឃា� េំមីល 
េសុីបអេង�ត និងប�ង� ប 

• កុមារទទួលបានករករពរពីករជួញដូរ ទ្រមង់ធ�ន់ធ�រ

ៃនពលកម�កុមារ អំេពីេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបំពន
ផ�ូវេភទ 

• ជនេល�ីសែក�ងឯកសរសធារណៈ ្រត�វបាន្រសវ្រជាវ
រកេឃញី ប�ង� ប និងផ�នា� េទស 

• ទិន�ន័យេគាលេដសង្សយ័្រប្រពឹត�បទេល�ីស្រត�វបាន    
ផលិត 

២.៥ វធិានករបង� រទបស់� ត ់តមរយៈករ

េធ�ីអធិករកិច� ទីតងំេគាលេដ
សង្សយ័ពក់ពន័�អំេពីជួញដូរមនុស្ស 

និងបេង�ីតកម�វធីិនានា េដីម្បេីឆ�ីយ
តបនឹងត្រម�វករ 

• ្រគប់ជំនាញតម្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ព្រងឹងករចុះ

តមដន ្រត�តពិនិត្យមុខស��  េគាលេដ ែដលអច
េកីតមានបទេល�ីសជួញដូរ រេំលភបំពន និងេកង

្របវ�័� េផ្សងៗ 

២.៦ វធិានករបង� រទបស់� ត ់ករជួញដូរ

មនុស្សតមរយៈករេរៀបអពហ៍ 
ពិពហ៍រវងពលរដ�ែខ�រ និងជន

បរេទស 

• ព័ត៌មានពីភាពងយរងេ្រគាះតមរយៈអពហ៍ពិពហ៍

ជាមួយជនបេទស ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ� 
• អពហ៍ពិពហ៍រវងពលរដ�ែខ�រ និងជនបរេទសមិន

្រសបច្បោប់ ្រត�វបានកត់បន�យ 

២.៧ វធិានករបង� រទប់ស� ត ់តមរយៈ

ករបេង�ីនករយល់ដឹង អំពីច្បោប ់

េគាលនេយាបាយ លិខិតូបករណ៍ 
និងបទដ� នគតិយុត� ែដលពកព់័ន�

រល់ទ្រមងៃ់នបទេល�ីសជួញដូរ
មនុស្ស 

• ្រគប់សមាសភាពពក់ព័ន� ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ 

ទទួលបានករយល់ដឹងពីខ�ឹមសរ េគាលនេយាបាយ

ពក់ព័ន� ករងរ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស កល
ល្បចិជនេល�ីស និងផលប៉ះពល់ៃនេទសន�រ្របេវសន៍ 

េដយ្របថុយ្របថាន និងរល់ទ្រមង់ៃនអំេពីជួញដូរ
មនុស្ស 

២.៨ វធិានករបង� រទបស់� តរ់បស់្រកសួង

វប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ និងដល់
អ�កសរពត័៌មាន 

• សិល្បករ ពិធីករ អ�កសរព័ត៌មាន បានយល់ច្បោស់អំពី

អំេពីជួញដូរមនុស្ស 
• បេង�ីតស� ៃដអប់រសំង�ម ឱ្យរមួគា� លុបបំបាត់អំេពីជួញ

ដូរមនុស្ស ្រគប់រូបភាព្របកបេដយសីលធម៌វជិា� ជីវៈ 
• ្របជាពលរដ�មានករយល់ដឹង អំពីករបង� រ ទប់ស� ត់  
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២.៩  យុទ�នាករអបរ់ផំ្សព�ផ្សោយជា     

សធារណៈ 

• កម�វធីិអប់រផំ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយ ដល់្របជាពលរដ� 

្រគប់្រចកល�ក ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងអនុវត�ជា្របច ំ 

២.១០ វធិានករជំនាញ ្រកសួងអប់រ ំ    

យុវជន និងកីឡា៖ សកម�ភាពអប់រ ំ
តមសលេរៀន និងវសិ័យឯកជន 

អំពីកិច�ករពរ កុមារពីអំេពីជួញដូរ 

និងករេកង្របវ�័� ្រគបរ់ូបភាព 

• កម�វធីិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សតមសល

េរៀន ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី 
• ្រគ�ទទួលបានករយល់ដឹងពីផលប៉ះពល់ៃនអំេពី     

ជួញដូរមនុស្ស 

 

យុទ�ស�ស�ទី ២ េផា� តេលីករបង� រទប់ស� ត់ ករជួញដូរមនុស្ស្រគប់រូបភាព។ ្រក�មករងរបង� រទប់

ស� ត់ដឹកនាេំដយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ ជារមួសកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ ក៏ជាករងរសំខន់ៃន្រក�ម

ករងរជំនាញេផ្សងេទៀត គ.ខ.ប.ជ. និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិផងែដរ។ ្រក�មេគាលេដៃន

សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ រមួមាន�ស�ី និងេក�ង្រសីែដលងយរងេ្រគាះ និងពលករេទសន�រ្របេវសន៍។ ខង

េ្រកមេនះ គឺជាករបង� ញេដយសេង�បពីសកម�ភាពែដលបានពីរបាយករណ៍នានា និងពីករសមា� សជាមួយ

នឹងអ�កផ�ល់ព័ត៌មាន។ 

៣.៤.២.១ វឌ្ឍនភាព 

២.១ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េដីម្បរីកវធិានករឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថ ែដលអវជិ�មាន ្របកបេដយេ្រគាះថា� ក ់

● ករ្រសវ្រជាវចម្បងែដលេធ�ីេឡងីេនក�ុងរយៈេពលេនះ មានភាពពក់ព័ន�ជាមួយនឹងផលប៉ះពល់ៃន

ជំងឺកូវដី១៩។ ករវយតៃម�ែបបរហ័សជាេ្រចីន្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយេផា� តជាពិេសសេលីផលប៉ះ

ពល់មកេលីពលករេទសន�រ្របេវសន៍ែដលបាន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ និង/ឬកំេណីនហនិភ័យៃនអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស។ ករ្រសវ្រជាវមួយចំនួនែដល្រត�វបានេធ�ីេឡងីរមួមាន៖  

o អង�ករ CARE៖ ករវភិាគែបបរហ័សេលីេយនឌ័រក�ុងបរបិទជំងឺកូវដី១៩ 

o ទីភា� ក់ងរសហ្របជាជាតិ៖ ករវយតៃម�ែបបរហ័ស េលីផលប៉ះពល់េសដ�កិច�-សង�ម ែដលបង�

េឡងីេដយជំងឺកូវដី១៩ មកេលីពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបាន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិ 

(UNFPA, UN Women, IOM, UNAIDS, UNICEF) 

o អង�ករ CARE៖ ករវយតៃម�េលីត្រម�វកររបស់កម�ករ កម�ករនីកត់េដរ ក�ុងអំឡុងេពលៃន    

កររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ 

o អង�ករអន�រជាតិខងករងរ៖ ផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី១៩ មកេលីពលករេទសន�រ្របេវសន៍កម�ុជា 

o អង�ករកម�ុជា េដីម្បជួីយ�ស�ីមានវបិត�ិ (CWCC)៖ ករអេង�តេលីពលករេទសន�រ្របេវសន៍ជា�ស�ី 

ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ក�ុងេខត�កំពង់ចម និងត្ូបងឃ�ុ ំ

● ករ្រសវ្រជាវេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានេធ�ីេឡងីក�ុងអំឡុងេពលេនះផងែដរ រមួមាន៖ 
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o អង�ករអន�រជាតិខងករងរ៖ ៃថ�េសវេ្រជីសេរសីពលករ និងចំណាយែដលពក់ព័ន�៖ េតីពលករ

េទសន�រ្របេវសន៍មកពីកម�ុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ្រត�វបងៃថ�អ�ីខ�ះ េដីម្បអីចេធ�ីករងរេនក�ុង

្របេទសៃថបាន 

o អង�ករវនីរក់៉៖ ដំេណីររបស់ពលករកម�ុជា 

២.២ ករទបស់� តត់មវធិានករជំនាញ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល វជិា� ជីវៈ៖ ករព្រងឹងករ្រគប្់រគង 

ទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ និងជំរុញអនុវត�េគាលនេយាបាយេទសន�រ្របេវសន៍ករងរស្រមាប្់របេទសកម�ុជា 

ឆា�  ំ២០២១-២០២៣ 

● ប�� ីរយនាមទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេដយេទៀងទត់ េហយីមានករ

ផ្សព� ផ្សោយយ៉ាងទូលំទូលយតមរយៈេគហទំព័រ និងទំព័រេហ�សបុ៊ករបស់្រកសួង។ ្រក�មករងរវយ

តៃម� កត់សមា� ល់េឃញីថាមានទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករឯកជនចំនួន ១២៦ ែដលកំពុងេផា� ត   

ករយកចិត�ទុកដក់េលីករេដះ្រសយប�� ែដលពលករេទសន�រ្របេវសន៍ជួប្របទះេនតម្របេទស

េគាលេដ ជាជាងេ្រជីសេរសីពលករថ�ី និងប��ូ នពួកេគឱ្យេទេធ�ីករក�ុងអំឡុងេពលៃនកររតត្បោត

ជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ ដ៏ែសនលំបាកេនះ (របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● ដូចែដលបានេលីកេឡងីេនក�ុងរបាយករណ៍របស់ គ.ជ.ប.ជ. ស្រមាប់ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ ២០២១  

ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដល្រត�វបានប��ូ នេទេធ�ីករេនេ្រក្របេទស តមរយៈទីភា� ក់ងរេ្រជីស

េរសីពលករ និង្របព័ន�ផ�ល់លិខិតអនុ�� តករងរ (EPS) មានចំនួនសរុប ២.១៨៩ នាក់ (្រសី 

៦៩៦ នាក់)។ ្របេទសេគាលេដរមួមាន សធារណៈរដ�កូេរ ៉សរុបចំនួន ១.៧៥៩ នាក់ (្រសី ៤៦៧ 

នាក់) ជបុ៉ន ៣៨៧ នាក់ (្រសី ១៨៦ នាក់) សិង�បុរ ីពលករនីចំនួន ២ នាក់ និងតំបន់រដ�បាល

ពិេសសហុងកុងមានពលករជា�ស�ីចំនួន ៤១ នាក់។ 

● ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លមុនេពលេចញដំេណីរ ដូចជាករ    

បណ�ុ ះបណា� លពីភាស ជំនាញក្រមិតមូលដ� ន ច្បោប់េនក�ុង្របេទសេគាលេដ លក�ខណ� កងរ 

រេបៀបរបបរស់េន និងវប្បធម៌ៃន្របេទសេគាលេដ ែដលមានករចូលរមួពីសិក� កមែដលមាន

បំណងេធ�ី   េទសន�រ្របេវសន៍ចំនួន ៧៣៤ នាក់ (្រសី ១៥៦ នាក់) (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ

២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ មាន្របព័ន�ទិន�ន័យប�� ីទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ ្រពម

ទងំពលករែដលទីភា� ក់ងរេនាះបានេ្រជីសេរសី ្រពមទងំលក�ខណ� ករងរេនក�ុង្របេទសេគាលេដ 

េដយទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករ្រត�វរយករណ៍ជា្របចជូំននាយកដ� នមុខរបរ និងហត�ពលកម�។ 

● មានករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពី្របព័ន�អន�រជាតិ េដីម្បេីលីកកម�ស់សុចរតិភាពក�ុងករេ្រជីសេរសីពលករ 

(IRIS) របស់ IOM ដល់ទីភា� ក់ងរេ្រជីសេរសីពលករឯកជនចំនួន ៧៥ េផា� តេលីករមិនគិតៃថ�េសវ 
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ក�ុងដំេណីរករេ្រជីសេរសី ករែស�ងរកករងរឱ្យេធ�ី និងធានាយ៉ាង

ណាឱ្យៃថ�េសវនានា ្រត�វបង់េដយនិេយាជកជំនួសវញិ (របាយ

ករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

● ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ មាននីតិវធីិមួយែដល

េហថា ករេដះ្រសយវវិទេ្រក្របព័ន�តុលករ ស្រមាប់អនុវត�

ដំេណីរករេដះ្រសយវវិទករងររវងពលករ និងនិេយាជកក�ុង

្របេទសេគាលេដ។ បនា� ប់ពីយន�ករេនះ្រត�វបាន្របកសដក់ឱ្យ

អនុវត�កលពីឆា� ២ំ០២០ ដំេណីរករេ្រជីសេរសីពលករ បណ�ុ ះបណា� ល 

ពលករ និងេដះ្រសយវវិទករងរមានភាពល�្របេសីរេ្រចីនជាង

មុន េនះេបីតមករសមា� សជាមួយសមាជិក្រក�មករងរជំនាញ។   

• ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ បានចូលរមួជា

វគ�ិនកិត�ិយសក�ុង “កម�វធីិសំេឡងសមភាពេយនឌ័រ” េដយបាន

ពិភាក្សោពីរេបៀបេធ�ីចំណាក្រស�ក្របកបេដយសុវត�ិភាពេទេ្រក

្របេទស។ 

២.៣  វធិានករបង� រទបស់� ត ់ តមរយៈករព្រងឹងយន�ករទទួល និងករពរពលករ ែដល្រត�វបានប��ូ ន      

្រតឡប ់េដយអជា� ធរបរេទស ឬវលិ្រតឡប ់េដយមូលេហតុេផ្សងៗ  

● បានសហករជាមួយ្រកសួងកិច�ករនារ ី េដីម្បបីេង�ីតគណៈកមា� ធិករពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករអនុវត�

កម�វធីិសុវត�ិភាព និងយុត�ិធម៌ េដីម្បេីលីកកម�ស់សិទ�ិ និងឱកសពលករេទសន�រ្របេវសន៍ក�ុងតំបន់    

អស៊ន តមរយៈ្របកសអន�រ្រកសួងេលខ 0៨៦/២១ ចុះៃថ�ទី៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២១។ 

• បានផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជូនពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ដូចជា តមរយៈករ

ែចកខិតប័ណ�ព័ត៌មានអំពីករេធ�ីចំណាក្រស�ក្របកបេដយសុវត�ិភាព ផ�ល់ជូនពួកេគនូវេស្ប�ង

អហរ កែន�ងស� ក់េនបេណា� ះអសន� និងេ្រគឿងផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀត ក៏ដូចជាេសវនានា រមួទងំករ

េធ�ីេតស�រកជំងឺកូវដី១៩ ព័ត៌មានអំពីឱកសករងរេនក�ុង្របេទសៃថ ករពិេ្រគាះេយាបល់អំពីរេបៀប

េធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍្រសបច្បោប់េទកន់្របេទសៃថ និងម៉ាេឡសុី ជាេដីម។ ករងរទងំេនះ្រត�វបាន

អនុវត�េដយមានករសហករជាមួយអង�ករនានា ដូចជា Samaritan Purse, អង�ករដំណក់ទឹក 

អង�ករ្រគ�សរថ�ី អង�ករេភឿន េភឿន IOM អង�ករក�ី្រសឡាញ់គា� ន្រពំែដន និង CWCC (របាយ

ករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។  

● េចញេសចក�ីែណនាសំ�ីពីករស្រមបស្រម�លករសិក្សោ េដយមានវ�ិ� បនប្រតប�� ក់ និងករចុះ

េឈ� ះសិក� កមជាពលករេទសន�រ្របេវសន៍ និងសិស្សែដលឪពុកមា� យបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍បនា� ប់

ពីបានេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍រចួ (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

”េយងីបានេរៀបចំ
ែផនករ

សកម�ភាព េដីម្បី
េឆ�ីយតបចំេពះ

ស� នភាព
បច�ុប្បន�របស់

ពលករេទសន�រ
្របេវសន៍”  

្រក�មករងរេទសន�រ
្របេវសន ៍ 
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● គ.ខ.ប.ជ. បានផ�ល់ករគា្ំរទដល់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ េនេពលែដលចបំាច់ ដូចជា េនេពល

ែដលពួកេគេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ និងបានស្រមបស្រម�លជាមួយនឹងមន�ីរកិច�ករនារ ី មន�ីរសង�មកិច� 

អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ។ 

២.៤ វធិានករជំនាញនគរបាលយុត�ិធម ៌ េដីម្បរីរងំត្រម�វករ េសវកម�ែដលែដលទំេនារេទរកករជួញដូរ

មនុស្ស ជួញដូរ�ស�ី ជួញដូរកុមារ និងកត់បន�យភាពរងេ្រគាះដល់មុខស�� ងយរងេ្រគាះ 

● ពំុមានសកម�ភាពជាក់លក់្រត�វបានកំណត់រកេឃញី េ្រកមចេង� មសកម�ភាពេនះេឡយី។ េទះបីជា

ែបបេនះក�ី សកម�ភាពក�ុងចេង� មសកម�ភាពដៃទេទៀត ទំនងជាអចដក់ប��ូ លក�ុងចេង� ម

សកម�ភាពេនះបាន។  

២.៥ វធិានករបង� រទបស់� ត ់តមរយៈករេធ�ីអធិករកិច� ទីតងំេគាលេដសង្សយ័ពក់ពន័�អំេពីជួញដូរមនុស្ស 

និងបេង�ីតកម�វធីិនានា េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងត្រម�វករ 

● មានកររកេឃញីសកម�ភាពជាក់លក់តិចតួចេ្រកមចេង� មសកម�ភាពេនះ។ េទះបីជាែបបេនះក�ី 

សកម�ភាពក�ុងចេង� មសកម�ភាពដៃទេទៀត ទំនងជាអចដក់ប��ូ លក�ុងចេង� មសកម�ភាពេនះបាន

ែដរ។ េនះទំនងជាបណ�ុ ំ សកម�ភាពមួយែដល្រត�វបានពន្យោរ េដយសរវធិានកររតឹត្បតិករេធ�ីដំេណីរ

ែដល្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�េដីម្បបីង� រទប់ស� ត់ ករឆ�ងរលដល

ៃនជំងឺកូវដី១៩។  

● កលពីែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១ ប�� ករដ� នភូមិភាគបស�ិម បូព៌ និង

ឧត�រ ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីក�ុងេខត�ែដលេនជាប់នឹង្រពំែដន្របេទស

េវៀតណាម និង្របេទសៃថ។ េនតមបេណា� យ្រពំែដន      ពលករ

េទសន�រ្របេវសន៍ ែដលពំុមានឯកសរប�� ក់្រតឹម្រត�វ ្រត�វបាន

ឃាត់ខ�ួន និងអប់រអំំពីករេធ�ីចំណាក្រស�ក្របកបេដយសុវត�ិភាព 

និង្របថុយ្របថាន ក�ុងអំឡុងេពលៃនវបិត�ិកូវដី១៩ បនា� ប់ពីមាន

ករដក់េចញនូវវធិានករសុខភាពសធារណៈ។2

3 

២.៦ វធិានករបង� រទបស់� ត ់ ករជួញដូរមនុស្សតមរយៈករេរៀប

អពហ៍ពិពហ៍រវងពលរដ�ែខ�រ និងជនបរេទស 

● អគ�នាយកដ� នកិច�ករកុងស៊ុលៃន្រកសួងករបរេទសបានព្រងឹង

ករ្រត�តពិនិត្យឯកសរ �ស�ីេក�ងៗែដលេធ�ីដំេណីរេទេ្រក្របេទស

េដីម្បេីរៀបអពហ៍ពិពហ៍  ឬេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េដយមិនស�័្រគ

 
3  របាយករណ៍ែដលបានពីសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ែដលេរៀបចំេដយ គ.ជ.ប.ជ. កលពីែខក

ក�ដ ឆា�  ំ២០២១ 

” ករបង� រទប់
ស� ត់ករណីជញួ
ដូរមនុស្សតម   
រយៈករេផ្សព� 
ផ្សោយ េគាល

នេយាបាយភូមិ- 
ឃុ ំមានសុវត�ិ

ភាព ្រត�វបានេធ�ី
េឡងីយ៉ាងទូលំ

ទូលយ” 
គ.ខ.ប.ជ. 
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ចិត� េដយបានសហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយនាយកដ� ន្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស និង

ករពរអនីតិជនៃន្រកសួងមហៃផ�។3

4 

២.៧ វធិានករបង� រទប់ស� ត ់ តមរយៈករបេង�ីនករយល់ដឹង អំពីច្បោប ់ េគាលនេយាបាយ លិខិតូបករណ៍ 

និងបទដ� នគតិយុត� ែដលពកព់័ន�រល់ទ្រមងៃ់នបទេល�ីសជួញដូរមនុស្ស 

• សូមេមីលចំណុច ២.៩ ខងេ្រកម  

• ខ�ឹមសរបង� រទប់ស� ត់ អំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងយន�ករនានា ដូចជា ែផនករ    

េសវសង�មឃុ/ំសង� ត់ និងករេ្របី្របាស់ថវកិឃុសំ្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពនានា គណៈកម�ករ

្រគប់្រគងសលេរៀន និងក�ឹបយុវជនេនតមសលេរៀន និងសហគមន៍ ែដលមានសមាសភាពជា

នាយកសល េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សោនុសិស្ស និងសហគមន៍/មាតបិត, កិច�្របជំុរវងថា� ក់េខត�

ជាមួយនឹងឃុ/ំសង� ត់ េដីម្បបី��� បសកម�ភាពនានា សំេដេលីកកម�ស់េគាលនេយាបាយភូមិ-ឃុំ

មានសុវត�ិភាព និងករប��ូ លខ�ឹមសរេទក�ុងកម�វធីិ្រពះពុទ�សសនា ែដលេរៀបចំេដយ្រកសួងធម�ករ 

និងសសនា។4

5 

• បានសហករជាមួយនឹងមណ� លចត� ឡសី័កេនជិត្រពំែដន (ស្រមាប់ករណីកូវដី ១៩) ស្រមាប់  

ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ េដីម្បផី្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជូនពួកគាត់អំពីករ

បង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

២.៨ វធិានករបង� រទបស់� តរ់បស់្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ និងដល់អ�កសរពត័៌មាន 

● ពំុមានកររយករណ៍ពីសកម�ភាពជាក់លក់ េ្រកមចេង� មសកម�ភាពេនះេឡយី េបីេទះជា

សកម�ភាពក�ុងចេង� មសកម�ភាពដៃទេទៀត ទំនងជាអចយកមកប��ូ លក�ុងែផ�កេនះផងែដរ ដូច

ចំណុច ២.៩ ខងេ្រកម។ 

២.៩  យុទ�នាករអបរ់ផំ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ 

● បានផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ក�ុងទ្រមង់ជាសរអប់រសំ�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស តមរយៈ

វទិ្ុយ បណា� ញទំនាក់ទំនងសង�ម េវទិកសធារណៈ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ េវទិកសសនា និង

ផ្សព�ផ្សោយជូនពលករេទសន�រ្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍។ 

• ្រកសួងកិច�ករនារ ីសហករជាមួយ UN Women តមរយៈកម�វធីិសុវត�ិភាព និងយុត�ិធម៌ បានផ្សព�

ផ្សោយសរអប់រចំំនួន ៨ តមរយៈទំព័រេហ�សបុ៊ករបស់្រកសួងកិច�ករនារ ី និងមន�ីរកិច�ករនារ ី ក�ុង      

េគាលបំណងបង� រទប់ស� ត់អំេពីហងិ្សោ និងករេរសីេអីងេលីពលករេទសន�រ្របេវសន៍ និងេដីម្បផី�ល់

 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
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ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង េសវ និងព័ត៌មានអំពីេសវចបំាច់សំខន់ៗ ស្រមាប់

�ស�ី និងេក�ង្រសីែដលរងផលប៉ះពល់េដយអំេពីហងិ្សោ និងករេកង្របវ�័� ។ 

• ្រកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡាបានផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានតម វទិ្ុយ និង

ទូរទស្សន៍ កលពីៃថ�ទី ១២ ែខធ�ូ ឆា�  ំ ២០១៩ តមរយៈករចុះអប់រ ំ

ផ្សព�ផ្សោយដល់សហគមន៍អំពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

• ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ បានចូលរមួផ្សព�ផ្សោយ

ព័ត៌មាន និងែចករែំលកចំេណះដឹងជាមួយ្រក�មករងរ សមាជិកសហគមន៍

មូលដ� ន និងស� ប័នដៃទេទៀត។ 

• គ.ខ.ប.ជ. ទងំអស់ែដល្រត�វបានសមា� ស បានផ�ល់អទិភាពដល់ករ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងបានេរៀបចំកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយេដយេ្របី្របាស់រូប

ភាពច្រម�ះ ដូចជាតមសលេរៀន និងសហគមន៍ តមរយៈវទិ្ុយ បណា� ញ

ទំនាក់ទំនងសង�ម េវទិកសធារណៈ សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ េវទិក

សសនា និងតមរយៈពលករែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍។ គ.ខ.ប.ជ. បាន

សហករជាមួយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ េដីម្បផី្សព� ផ្សោយ

ព័ត៌មានេទក�ុងសហគមន៍។ 

• ្របធានបទដូចជា ករេកង្របវ�័�តម្របព័ន�អនឡាញ ្រត�វបានប��ូ លេទ

ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានពក់ព័ន�នឹងករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរ      

មនុស្ស។ 

• ស� ប័នជាតិ ស� ប័នថា� ក់េ្រកមជាតិ អជា� ធរមកពីមន�ីរជំនាញថា� ក់េខត� បានសហករជាមួយអង�ករ

េ្រករដ� ភិបាលជាៃដគូ និងេធ�ីករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស ករេធ�ី

អជីវកម�ផ�ូវេភទ េទសន�រ្របេវសន៍្របកប េដយសុវត�ិភាព តមរយៈេវទិកសធារណៈ និងករអនុវត�

េគាលនេយាបាយភូមិ-ឃុមំានសុវត�ិភាព និងតមរយៈ្រពឹត�ិករណ៍ដៃទេទៀត ែដលមានករចូលរមួពី 

ម�ន�ីរដ� ភិបាល សិស្ស ្រគ�បេ្រងៀន អ�កេគារព្របតិបត�ិសសនា និង្របជាពលរដ�េនតមមូលដ� ន។ 

ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានបានេធ�ីេឡងីចំនួន ២៧.៧២៩ េលីក ែដលមានអ�កចូលរមួចំនួន ៩0៧.២៣៩ នាក់ 

េបីេធៀបនឹង្រតីមាសទី ១ ក�ុងឆា� ដំែដលែដលមានអ�កចូលរមួចំនួន ១.៣៧៤.0៨៩ នាក់ថយចុះ 

៤៦៦.៨៤៥ នាក់ (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។ 

២.១០ វធិានករជំនាញ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា៖ សកម�ភាពអបរ់តំមសលេរៀន និងវសិ័យឯកជន 

អំពីកិច�ករពរកុមារពីអំេពីជួញដូរ និងករេកង្របវ�័� ្រគបរ់ូបភាព 

• ្រក�មករងរបង� រទប់ស� ត់ បានបេង�ីត្រក�មករងរមួយ េដីម្បេីរៀបចំេសៀវេភសិក្សោ និងវធីិស�ស�

បេ្រងៀនស�ីពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

”េយងីបានបេង�ីត
្រក�មករងរ
ជាមួយនឹង

េលខធិករដ� ន 
គ.ជ.ប.ជ. េដីម្បី
េរៀបចំេសៀវេភ

សិក្សោ និងសមា� រ
ឧបេទសន៍េផា� ត
េលីករបង� រទប ់
ស� ត់អំេពីជញួដូរ
មនុស្សេនតម
សលេរៀន”  

្រក�មករងរបង� រទប់
ស� ត ់ 
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● ្របធានបទបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងកម�វធីិសិក្សោ។  

● េសៀវេភសិក្សោស�ីពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស និងេសៀវេភែណនាសំ្រមាប់ករបេ្រងៀន 

ចំនួន ៦.000 ក្បោល ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ស្រមាប់ករបេ្រងៀនសកល្បង។ េសៀវេភសិក្សោេនះ្រត�វ

បាន្របកសដក់ឱ្យេ្របី្របាស់កលពីែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១។ អ�ីែដលបានេ្រតៀមក�ុងែផនករ គឺករផ�ល់

វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់្រគ�បេង� លេដយេ្របី្របាស់វធីិស�ស�បេ្រងៀនតគា�  េដីម្ប្ីរគបដណ� ប់េលី្រគ�

បេ្រងៀនទូទងំ្របេទស។ េនះគឺជាកិច�សហករជាមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា (ែដលដឹកនាំ

្រក�មករងរបង� រទប់ស� ត់) អង�ករែភ�នអន�រជាតិ(Plan International)  អង�ករA21 អង�ករ     

កម�ុជាេដីម្បជួីយ�ស�ីមានវបិត�ិ(CWCC) អង�ករករតីស (Caritas) និងមជ្ឈមណ� លសមគ�ីភាព 

(Solidarity Center)។ 

• ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានសហករជាមួយនឹងអង�ករែភ�នអន�រជាតិ ្រក�មករងរបង� រទប់

ស� ត់ និងេលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. េដីម្បេីរៀបចំសិក� សលរលំឹកេឡងីវញិស�ីពីករបង� រទប់ស� ត់ 

ករជួញដូរមនុស្ស និងេសៀវេភែណនាសំ�ីពីករបេ្រងៀន តមរយៈកិច�្របជំុ Zoom ជូន្រគ�បេ្រងៀន

ចំនួន ៥៣ នាក់េនក�ុងេខត�កំពង់ឆា� ងំ។ 

● ពក់ព័ន�នឹងហនិភ័យរបស់យុវជន និងកុមារែដលសិក្សោតម្របព័ន�អនឡាញ មន�ីរអប់រ ំយុវជន និង

កីឡាបានេរៀបចំវធីិស�ស� បេង�ីត្រក�មយុវជនស�័្រគចិត� េដីម្បបីេង�ីនករយល់ដឹង អំពីករបង� រទប់

ស� ត់ ករជួញដូរមនុស្សតម្របព័ន�អនឡាញ តមរយៈករបេង�ីត្រក�មករងរ េដយមួយ្រក�មៗមាន

គា�  ៤ នាក់ មកពីតម្រស�កេផ្សងៗគា� ។ អ�កទងំេនះ្រត�វ្របកួត្របែជង េដីម្បទីទួលបានមុខដំែណង

េនះ តមរយៈករសរេសរសំេណីគេ្រមាង ស�ីពីករបង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្សេនក�ុងបរបិទ    

កូវដី១៩។ 

៣.៤.២.២ ប�� ្របឈម និងអទិភាពែដលេនេសសសល់  

● សកម�ភាពសំខន់ៗ ែដល្រត�វបានរយករណ៍ រមួមានករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន យុទ�នាករបេង�ីនករ

យល់ដឹងជាសធារណៈ បុ៉ែន�ពំុមានករប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់ ថាេតីអង�ករ ស� ប័ន ទងំអស់េនាះបាន

េធ�ីករផ្សព�ផ្សោយពី្របធានបទ ឬសរែដលមានសង�តិភាពជូនសធារណៈជនឬេទ។ អង�ករស� ប័ន

មួយចំនួនេផា� តេលីេទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយ បុ៉ែន�ពំុមាន

កររកេឃញីថាមានករផ្សព�ផ្សោយសរអប់រែំដលមានលក�ណៈស�ង់ដរេនាះេឡយី។  

● មានចេង� មសកម�ភាពមួយចំនួន ែដលពំុមានកររយករណ៍ពីសកម�ភាព។ បុ៉ែន�ពំុមានករប�� ក់

ថាេតី មានសកម�ភាពពក់ព័ន�ែដល្រត�វបានអនុវត�ចប់រចួរល ់ ឬមិនមានេនាះេទ។ សកម�ភាពមួយ

ចំនួន្រត�វបានពិពណ៌នាជាលក�ណៈទូេទ និងពិបាកែបងែចកេទតម្របេភទ។ ករែកលម�ករេរៀបចំ

របាយករណ៍ែផ�កេនះ នឹងមានសរៈ្របេយាជន៍េ្រចីន។ ឧទហរណ៍ របាយករណ៍េរៀបរប់ជាទូេទថា 

សកម�ភាពែដលមានលក�ណៈទូលំទូលយមួយ្រត�វបានប�� ប់ បុ៉ែន�ពំុមានប�� ក់ថាស� ប័នណាអ�ក

េធ�ីសកម�ភាពេនាះ េនកែន�ងណា េហយីក៏ពំុមានព័ត៌មានលម�ិតេផ្សងៗេទៀតេនាះេឡយី។ ទ្រមង់
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របាយករណ៍ គួរេគារពតមសូចនាករ និងលទ�ផលរពឹំងទុក ែបងែចកតមស� ប័នពក់ព័ន�ទងំេន

ថា� ក់ជាតិ និងេនថា� ក់េ្រកមជាតិ។  

● បែ្រមប្រម�លៃនបរបិទនាឱំ្យមានហនិភ័យថ�ីៗ ពក់ព័ន�នឹងករជួញដូរមនុស្ស ដូចជាហនិភ័យ

ស្រមាប់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ និងករេកង្របវ�័�តម្របព័ន�អនឡាញ

មកេលីកុមារ ែដលទមទរឱ្យមានករេរៀបចំយុទ�ស�ស�ថ�ីៗ ស្រមាប់េធ�ីករងរបង� រទប់ស� ត់។ 

● សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ េផា� តេលីកររកចំណូល និងករេលីកកម�ស់ភាពអង់អចែផ�កេសដ�កិច� មិន

្រត�វបានប�� ក់លម�ិតឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនក�ុងរបាយករណ៍េឡយី។ សកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ដ៏

សំខន់មួយ គឺករេលីកម�ស់ភាពអង់អចែផ�កេសដ�កិច� េដីម្បកីត់បន�យហនិភ័យៃនអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស េនេពលែដល្រក�ម្រគ�សរ ឬបុគ�ល េធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ក�ុងកលៈេទសៈែដលមានហនិភ័យ

ខ�ស់ ែដលបណា� លមកពីសមា� ធេសដ�កិច�។ ខណៈេពលែដលមានអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-    

អន�រជាតិជាេ្រចីនេធ�ីសកម�ភាពែផ�កេនះ ករងររបស់ពួកេគ គឺមិន្រត�វបានប��ូ លឱ្យបាន្រគប់្រជ�ង

េ្រជាយ េនក�ុងរបាយករណ៍េឡយី។ 

៣.៤.៣ យុទ�ស�ស�ទី ៣៖ ព្រងឹង្របពន័�យុត�ិធម្៌រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�

ផ�ូវេភទ  

ចេង� មសកម�ភាព សូចនាករ 

៣.១ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងស�

ប័ន ជំនាញអនុវត�ច្បោប ់តុលករ 
និងម�ន�ីសង�មកិច� េនក�ុង្របេទស 

និងទំនាក់ទំនងផ�ូវករទូតរវងកម�ុជា 
និង្របេទសេគាលេដ េដីម្បយុីត�ិធម៌

ជនរងេ្រគាះ។  

• របាយករ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា� ្ំរត�វបាន     

ផលិត 
• ករស្រមបស្រម�ល និងកិច�សហករម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ 

និងស� ប័នអយ្យករ តុលករ និងេសវសង�មមាន
ភាពរលូន 

៣.២ ករេលីកកម�ស់សមត�ភាពម�ន�ី    
ស� បន័ពក់ពន័� េដីម្បកីរងរបង� រ

ទបស់� ត ់ 

• ្រកសួង ស� ប័ន ក�ុង្រក�មករងរបង� រទប់ស� ត់ ថា� ក់
ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិបានយល់ដឹង និងមានសមត�

ភាព ដក់វធិានករបង� រទប់ស� ត់តមវសិ័យនីមួយៗ 
• ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លសមត�

ភាព 
• ម�ន�ីជំនាញទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លពីសុវត�ិភាព

�ស�ី និងកុមារក�ុងវសិ័យេទសចរណ៍  

៣.៣ ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីអនុវត�ច្បោប ់
និងម�ន�ីក�ុងស� បន័អយ្យករ ឱ្យ

កនែ់ត្របេសីរេឡងី ក�ុងករេដះ
្រសយករណីជួញដូរមនុស្ស  

• ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ ទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល 
ជំនាញនីតិវធីិេសុីបអេង�ត 

• ម�ន�ីទទួលបានករយល់ដឹងអំពីច្បោប់ េគាលនេយា
បាយ និងបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន� 
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៣.៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព 

យុទ�ស�ស�ទី ៣ េផា� តេលីករេឆ�ីយតបែផ�ក្របព័ន�យុត�ិធម៌      

្រពហ�ទណ� ចំេពះករណីជួញដូរមនុស្ស។ សកម�ភាពយុទ�ស�ស�េនះ ពក់

ព័ន�នឹង្រក�មករងរអនុវត�ច្បោប់ ដឹកនាេំដយស�ងករដ� ននគរបាលជាតិ 

និង្រក�មករងរកិច�ករយុត�ិធម៌ ដឹកនាេំដយ្រកសួងយុត�ិធម៌។ យុទ�ស�ស�

េនះមានចេង� មសកម�ភាពចំនួន ៣។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាករេរៀបរប់

េដយសេង�បពីវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន៖  

៣.១ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងស� ប័ន ជំនាញអនុវត�ច្បោប ់តុលករ 

និងម�ន�ីសង�មកិច� េនក�ុង្របេទស និងទំនាក់ទំនងផ�ូវករទូតរវងកម�ុជា 

និង្របេទសេគាលេដ េដីម្បយុីត�ិធម៌ជនរងេ្រគាះ 

• គ.ខ.ប.ជ. រយករណ៍ថា ម�ន�ីនគរបាល / ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់កន់ែតមាន

សមត�ភាពក�ុងករកំណត់អត�ស�� ណ និងេសុីបអេង�តេលីជន ែដល

្រប្រពឹត�បទេល�ីស។ ម�ន�ីពក់ព័ន�បានស្រមបស្រម�លជាមួយនឹងម�ន�ីក�ុង

េខត�ដៃទេទៀត េទតមត្រម�វករចបំាច់។  

• មានករណី្របែហលជា ៣00 ករណី ្រត�វបានេចទ្របកន់បនា� ប់ពីមាន

កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងតួអង�ពក់ព័ន�សំខន់ៗ និងករស្រមបស្រម�ល

ជាមួយនឹងេខត�ដៃទេទៀត (របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់       

គ.ជ.ប.ជ.)។ 

• ដំេណីរករដក់ពក្យបណ�ឹ ងមានភាពយតឺយ៉ាវ ក�ុងបរបិទៃនករឆ�ងរល

ដលៃនជំងឺកូវដី១៩។ ជាករេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមេនះ ្រកសួងករ

បរេទស បានសហករយ៉ាងល�ជាមួយអគ�ស�ងករដ� ននគរបានជាតិៃន

្រកសួងមហៃផ� ស្រមបស្រម�លដំេណីរករដក់ពក្យបណ�ឹ ងតម្របព័ន�   

អនឡាញ េពលគឺជនរងេ្រគាះមិនចបំាច់មានវត�មានផា� ល់េនាះេឡយី។ 

នីតិវធីិែបបេនះមានភាពបត់ែបន ងយ្រស�ល និងផ�ល់នូវលទ�ផលល�្របេសីរ។5

6  

● មានកិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងល� រវង្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន� ស� នទូត ស� នកុងស៊ុលេនេ្រក

្របេទស និងអង�ករជាៃដគូ ក�ុងករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ពលករ ដូចជាករទិញសំបុ្រតយន�េហះ        

ករេរៀបចំករេធ�ីដំេណីរ និងករែស�ងរកកែន�ងស� ក់េនបេណា� ះអសន�ជាេដីម។ េហយី្រកសួងស� ប័ន

 
6  របាយករណ៍ែដលបានពីសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ែដលេរៀបចំេដយ គ.ជ.ប.ជ. កលពីែខក

ក�ដ ឆា�  ំ២០២១ 

“្រក�មករងរ
ព្រងឹងករអនុវត�
ច្បោប់ទទលួបាន
េជាគជ័យ េ្រពះ
េយងីេធ�ីករងរ
ជាមួយនឹង្រក�ម
េផ្សងេទៀត។ 

ឧទហរណ៍ េន
េពល្រកសួងកិច�
ករនារបី��ូ ន

ករណីអ�ីមួយមក 
េយងីរមួគា� េសីុប
អេង�ត និងប��ូ ន

េទ្រកសួង
យុត�ិធម៌ េដីម្បី
បន�េធ�ីករផ�នា�

េទស”  
្រក�មករងរព្រងងឹករ

អនុវត�ច្បោប ់ 
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ពក់ព័ន� ជាពិេសស ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិ 

សម្បទ បានបំេពញតួនាទីយ៉ាងសកម� ក�ុងករកំណត់អត�

ស�� ណជនរងេ្រគាះ និងប��ូ នបន�េទ្របព័ន�យុត�ិធម៌។6

7 

● ្រកសួងយុត�ិធម៌បានរយករណ៍ថា បានេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះ

េយាបល់ស�ីពីករជួយជនរងេ្រគាះ េដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស និង

បានេរៀបចំកិច�្របជំុជាមួយ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ករកំណត់ពីប�� ្របឈម និងែស�ងរក

ដំេណាះ្រសយជាេដីម។ 

៣.២ ករេលីកកម�ស់សមត�ភាពម�ន�ី    ស� ប័នពកព់័ន� ក�ុងករងរបង� រទប់

ស� ត ់   

● អគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. បានចត់វធិានករ្រគប់្រគងស� ន
ភាពទទួល និងប��ូ នពលករេទសន�រ្របេវសន៍ េនតមបេណា� យ

្រពំែដន និងេធ�ីសមាហរណកម�ពួកេគេទក�ុងសហគមន៍ ែដលេគារពតមវធិានកររក្សោគមា� ត     

សុវត�ិភាព ចប់តងំពីេពលមានករបិទ្រពំែដនៃថដំបូង។ 

● ្រកសួងយុត�ិធម៌បានរយករណ៍ថា បានេរៀបចំសិក� សលបណ�ុ ះបណា� ល ដល់ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ 

េដីម្បពី្រងឹងករងរេសុីបអេង�ត។  

៣.៣ ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីអនុវត�ច្បោប ់និងម�ន�ីក�ុងស� បន័អយ្យករ ឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងី ក�ុងករេដះ្រសយ 

ករណីជួញដូរមនុស្ស    

• នាយកដ� ន្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងករពរអនីតិជន ជាមួយស�ងករដ� ននគរបាលរជធានី-

េខត�ៃនអគ�ស�ងករដ� ននគរបាលជាតិ និងនាយកដ� ន្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ ៃន
កងរជអវុធហត�ៃផ�្របេទស បានតមដន េសុីបអេង�ត និងចត់វធិានករេលីជនសង្សយ័្រប្រពឹត�អំេពី

ជួញដូរមនុស្ស និងករេកង្របវ�័� ផ�ូវេភទ សរុប ១៩៨ ករណី េធៀបនឹង ៦៣ ករណីក�ុងឆមាសទី ១ 
ឆា�  ំ២០២០។ េលីសពីេនះ ជនេល�ីស ២៩១ នាក់ (្រសី ៣១ នាក់) ្រត�វបានចប់ខ�ួន និងប��ូ នេទ

សលដំបូង។ ក�ុងចំេណាមជនេល�ីសទងំ ២៩១ នាក់ ជនសង្សយ័ ១៣ នាក់ជាអនីតិជន ជនជាតិ
េវៀតណាម ៣ នាក់ និងជនជាតិែប៊លសុីកមា� ក់។ មានករសេ�ង� ះជនរងេ្រគាះចំនួន ៧២១ នាក់ ក�ុង

េនាះ ៨៨ នាក់អយុេ្រកម ១៥ឆា�  ំជនរងេ្រគាះ ៦៣នាក់ អយុចេនា� ះពី ១៥ ដល់ ១៧ឆា�  ំ៥៧០នាក់ 
អយុេលីស ១៨ឆា� ។ំ ជនរងេ្រគាះ ២៥ នាក់្រត�វបានប��ូ នេទមន�ីរសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និង    

យុវនីតិសម្បទ េហយីជនរងេ្រគាះ ៦៩៦ នាក់្រត�វបានប��ូ នេទ្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគវញិ។ 

• សកម�ភាពែដលអនុវត�េដយ្រពះរជអជា�  ៃនតុលកររជធានីេខត�៖ េបីតមរបាយករណ៍ឆមាស   

ទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស ់គ.ជ.ប.ជ. មាន ៤០៥ ករណី។ ជនរងេ្រគាះមានចំនួន ៣៤៤ នាក់ (្រសី 

 
7 Ibid. 

”វគ�បណ�ុ ះបណា� ល 
មួយចំនួនស្រមាប់
េច្រកម និង្រពះ

រជអជា� ្រត�វពន្យោរ
េពលេដយសរែត

ជំងឺកូវដី ១៩”  
្រក�មករងរកចិ�ករ

យុត�ិធម ៌ 
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១៦២ នាក់) និងក�ុងចំេណាមជនរងេ្រគាះទងំេនះ ១៤២ នាក់ (្រសី ៧៥ នាក់) ជាអនីតិជន។ ចុង
េចទមានចំនួន ៤៣៨ នាក់ (្រសី ១៦០ នាក់) ក�ុងេនាះចុងេចទ ១៥ នាក់ (្រសី ២ នាក់) គឺជា   

អនីតិជន។ ករណីចំនួន ៣៤៤ករណី្រត�វបានប��ូ នេទេសុីបសួរ ១០ករណីេនបន�មិនទន់បានេដះ
្រសយ ៧ករណី្រត�វបានប��ូ នេទេចទ្របកន់ ២ករណីកំពុងឆ�ងកត់នីតិវធីិនាេពលបច�ុប្បន� និង 

៤២ករណីកំពុងស�ិតេនក�ុងនីតិវធីិតុលករ។  

• សកម�ភាពែដលអនុវត�េដយេច្រកមេសុីបសួរ ៃនតុលកររជធានីេខត�៖ េបីតមរបាយករណ៍

ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស ់គ.ជ.ប.ជ. មាន ៣៣២ករណី និងជនរងេ្រគាះចំនួន ៣៩៦នាក់ (្រសី 
១៨១ នាក់) និងមានជនរងេ្រគាះចំនួន ១៣៨នាក់ជាអនីតិជន (្រសី ១២៣នាក់)។ ចុងេចទមាន

ចំនួន ៤៥៤នាក់ (្រសី ៩២នាក់) េហយីចុងេចទ ៧៥នាក់ (្រសី ១០នាក់) គឺជាអនីតិជន។ ករណី
ចំនួន ១១៧ករណី្រត�វបានប��ូ នេទេចទ្របកន់ ៥ករណី្រត�វបានទំលក់េចល និង ២១០ករណី

្រត�វបានប��ូ នេទរកនីតិវធីិតុលករជាបន�េទៀត។ ដំណាក់កលេច្រកមជំនំុជ្រមះក�ុងតុលករ    

រជធានីេខត�៖ េបីតមរបាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ. មាន ២០៤ ករណីែដល
មានជនរងេ្រគាះចំនួន ១៨៧នាក់ (្រសី ៨១ នាក់) និងជនរងេ្រគាះ ៨៣នាក់ (្រសី ៧៥ នាក់) ជា

អនីតិជន។ ចុងេចទមានចំនួន ១៩៩នាក់ (្រសី ៨៦នាក់)។ ករណីទងំេនះ្រត�វបានែបងែចកជា
្របេភទដូចតេទ៖ ចុងេចទ ២នាក់្រត�វបានព្យួរេទស ១ករណី្រត�វបានពិន័យ ៤ករណី្រត�វបាន        

ទំលក់េចល និង ៦៥ករណី្រត�វបានប�� ប់រចួរល់ ៣៧ករណីដក់ពន�នាគារ និង ១៣៩ករណីកំពុង

ស�ិតក�ុងនីតិវធីិតុលករ។ 

• ្រកសួងយុត�ិធម៌រយករណ៍ថា ខ�ួនបានសហករជាមួយនឹងកម�វធីិអូ�ស� លី-អសុី្របឆាងំអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស (AAPTIP) េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� ល្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

• ្រកសួងយុត�ិធម៌រយករណ៍ថា បានបណ�ុ ះបណា� លេច្រកមេនរជបណ�ិ តសភាវជិា� ជីវៈតុលករផង

ែដរ។  

៣.៤.៣.២ ប�� ្របឈម និងអទិភាពែដលេនមាន  

● ករេសុីបអេង�តេលីករណីជួញដូរមនុស្សេនែតជាប�� ្របឈម។ ប�� ថវកិេនមានក្រមិត សក្ស ី

និង្រគ�សរមិនសហករ និងមិនមានឆន�ៈចូលរមួ និងកង�ះម�ន�ីេសុីបអេង�តជំនាញ សុទ�ែតរមួចំែណក

នាឱំ្យករេសុីបអេង�ត និងករេចទ្របកន់ជួប្របទះនឹងប�� ្របឈមេផ្សងៗ។ 

● អ�កផ�ល់េសវមួយចំនួនបានរយករណ៍ថា ករចំណាយេលីនីតិវធីិតុលករ និងចំណាយេផ្សងេទៀត 

(មិនអចេទេធ�ីករបាន ចំណាយេលីករេធ�ីដំេណីរ) ជាកត� ររងំជនរងេ្រគាះមិនឱ្យែស�ងរកជំនួយ

ក�ុង្របព័ន�យុត�ិធម៌។ 

● ទីតងំភូមិស�ស�ស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពអន�រគមន៍ ជួយដល់ជនរងេ្រគាះហក់បីដូចជា មានករ

លំបាក េ្រពះករណីមួយចំនួនេកីតេនតម្រចករេបៀង ែដលេធ�ីឱ្យអជា� ធរមានករលំបាកក�ុងករ

បំេពញភារកិច�របស់ខ�ួន។ 
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● ពក់ព័ន�នឹងអទិភាពេនក�ុងយុទ�ស�ស�េផ្សងេទៀត មានករេលីកេឡងីជាអនុសសន៍ ឱ្យមានករ

បេង�ីត្របព័ន�ទិន�ន័យជាក់លក់្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដីម្បេី្របី្របាស់ជាមូលដ� នស្រមាប់្របមូលព័ត៌មាន 

និងេផ�ីរបាយករណ៍្របចែំខ ្របច្ំរតីមាស ្របចឆំមាស និង្របចឆំា�  ំជូន្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�េទ

តមករចបំាច់។ 

 

៣.៤.៤ យុទ�ស�ស�ទី ៤៖ បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ  

ចេង� មសកម�ភាព សូចនាករ 

៤.១ ព្រងឹងករអនុវត�ែបបបទនីតិវធីិៃនករ

កំណតអ់ត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ 
និងផ�ល់េសវចបំាចប់ឋមសម្រសប 

្រពមទងំករែថទ្ំរបកបេដយ 
គុណភាព ជូនជនរងេ្រគាះៃនអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស្រគប់ទ្រមង ់ជាពិេស
�ស�ី និងកុមារ  

• ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរ

មនុស្ស ្រត�បានបេង�ីត និងដក់ឱ្យេ្របី្របាស់ 
• ម�ន�ីទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លនីតិវធីិៃនករកំណត់

អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ េដីម្បផី�ល់េសវ និងបទដ� ន
អប្បរមាស្រមាប់ែថទជូំនជនរងេ្រគាះ 

 

៤.២ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងអ�ក

ផ�ល់េសវ រដ� ភិបាល និងមិនែមន   
រដ� ភិបាលឱ្យកនែ់តល�្របេសីរ េដីម្បី
ឱ្យជនរងេ្រគាះជាពិេសស�ស�ី និង
កុមារ ទទួលបានេសវគា្ំរទ និង

ែថទបំានរហ័សដល់ៃដ េឆ�ីយតបនឹង
ត្រម�វករចបំាច ់ 

• ជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្សទទួលបានេសវ 

• ជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស្រត�វបានេធ�ី      
សមាហរណកម�េទសហគមន៍ 

• លិខិតបទដ� នពក់ព័ន� និងករផ�ល់នីតិសម្បទដល់
ជងរងេ្រគាះ ្រត�វបានបេង�ីត 

• សក� នុពលព្រងីកចំណូលដល់ពលករ ្រត�វបាន       
រកេឃញី 

• មូលេហតុេធ�ីឱ្យមានចំណាក្រស�កេ្រចីន ្រត�វបាន      
រកេឃញី 

 

យុទ�ស�ស�ទី ៤ េផា� តេលីករករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ និងមានករស្រមប

ស្រម�លេដយ្រក�មករងរករពរជនរងេ្រគាះ ដឹកនាេំដយ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិ        

សម្បទ េដយមានករចូលរមួពី្រកសួងស� ប័នេផ្សងេទៀត។ យុទ�ស�ស�េនះមានចេង� មសកម�ភាពចំនួន ២។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាករេរៀបរប់េដយសេង�បពីវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន។  

៣.៤.៤.១ វឌ្ឍនភាព 

៤.១ ព្រងឹងករអនុវត�ែបបបទនីតិវធីិៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ និងផ�ល់េសវចបំាច់បឋមសម

្រសប ្រពមទងំករែថទ្ំរបកបេដយគុណភាព ជូនជនរងេ្រគាះៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស្រគប់ទ្រមង ់ជាពិេសស 

�ស�ី និងកុមារ   



ទំពរ័   |   40 
 

● ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ ែដលមានករចូលរមួពីតំណាងរដ� ភិបាល 

ចំនួន ៥៣នាក់ (្រសី ៣0នាក់) េដីម្បបីេង�ីនសមត�ភាពកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ និង

បេច�កេទសសមា� សជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយមានករគា្ំរទពី 

កម�វធីិសុវត�ិភាព និងយុត�ិធម៌ របស់ UN Women ក�ុងឆា�  ំ២០១៩។ 

● សិក� សលស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះេនក�ុងេខត�េសៀមរប េនៃថ�ទី ២៨-២៩       

ែខក��  ដឹកនាេំដយ គ.ខ.ប.ជ. (របាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។  

● គ.ជ.ប.ជ. បានជួបពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា អំពីកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់

្រគ�បេ្រងៀន េផា� តេលីករកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ េដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្ស េដីម្បបី��ូ ន

េទរកេសវសម្រសប (របាយករណ៍ឆមាសទី១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.)។    

៤.២ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងអ�កផ�ល់េសវ រដ� ភិបាល និងមិនែមនរដ� ភិបាលឱ្យកនែ់តល�្របេសីរ 

េដីម្បឱី្យជនរងេ្រគាះជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ ទទួលបានេសវគា្ំរទ និងែថទបំានរហ័សដល់ៃដ េឆ�ីយតបនឹង

ត្រម�វករចបំាច ់   

● ម�ន�ីមកពីនាយកដ� ន្របឆាងំករជួញដូរមនុស្ស និងករពរអនីតិជន បានចូលរមួជាមួយអង�ករេ្រក

រដ� ភិបាលជាៃដគូ េដីម្បវីយតៃម�េលី្របជាពលរដ�ចំនួន ៣០្រគ�សរ ែដល្រត�វបានជួញដូរក�ុងេខត�-

រជធានីចំនួន ២៥ េនះេបីតមរបាយករណ៍ឆមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

● ្រក�មករងរករពរជនរងេ្រគាះ និងមន�ីរសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ រជធានី-េខត�

បានសហករជាមួយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាៃដគូ ទទួលយកមនុស្សចំនួន ២២នាក់ (្រសី ១៣នាក់ 

េក�ង្រប�សមា� ក់ និងេក�ង្រសី ៥នាក់) ែដលងយរងេ្រគាះ ឬរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សេនះ

េបីតមរបាយករណ៍្រតីមាសទី ២ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

● មណ� លទទួលពលករេទសន�រ្របេវសន៍្រត�វបានបេង�ីតេឡងី េដយមានករគា្ំរទពីវសិ័យឯកជន េន

តម្រពំែដនកម�ុជា-ៃថក�ុងេខត�បាត់ដំបង។ មណ� លេនះជួយស្រម�លដល់ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ 

េដីម្បបីង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ 

● នាយកដ� ន្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងករពរអនីតិជន បានទទួល និងសមា� សជនរងេ្រគាះ 

ែដលេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ ពីេ្រក្របេទសតមរយៈ្របព័ន� Zoom។ ជនរងេ្រគាះ ២៨នាក់មកពី្របេទស

ចិន និងមានមា� ក់មកពី្របេទសសិង�បុរ។ី លទ�ផលៃនករសមា� សបង� ញថា ជនរងេ្រគាះ ២៨នាក់

ែដលមកពី្របេទសចិន ្រត�វបានទិញេដយេមខ្យល់ែដលមិនស� ល់អត�ស�� ណ េហយីមា� ក់មកពី

សិង�បុរ ី បានឆ�ងកត់តម្រក�មហុ៊នមួយ េនះេបីតមរបាយករណ៍្រតីមាសទី២ ឆា�  ំ ២០២១ របស ់     

គ.ជ.ប.ជ.។ 
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● ្រក�មករងរករពរជនរងេ្រគាះ និងមន�ីរសង�មកិច�អតីយុទ�ជន និង

យុវនីតិសម្បទ រជធានី-េខត� បានសហករជាមួយអង�ករេ្រក         

រដ� ភិបាល ផ�ល់ករស� ក់េនដល់ជនរងេ្រគាះចំនួន ៥៧នាក់ និង

ជួយដល់ករស� រនីតិសម្បទពួកេគេឡងីវញិ េបីតមរបាយករណ៍ 

្រតីមាសទី ២ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

● ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ  និងមន�ីរសង�ម

កិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ បានសហករជាមួយអង�ករ

េ្រករដ� ភិបាលជាៃដគូ េធ�ីសមាហរណកម�ជនរងេ្រគាះ និងអ�កែដល

ងយរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សចំនួន ៥២នាក់ េទក�ុង

សហគមន៍របស់ពួកេគ េនះេបីតមរបាយករណ៍្រតីមាសទី ២ ឆា�  ំ

២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

● គ.ជ.ប.ជ. បានសហករក�ុងេរៀបចំេគាលនេយាបាយស�ីពីសុខភាព

ជនេទសន�រ្របេវសន៍ បច�ុប្បន�េនះកំពុងមានករវយតៃម� េដីម្បែីស�ង

យល់ពីវធីិស�ស� េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដក�ុងេគាលនេយាបាយេនះ។  

● ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ តមរយៈតំណាង

ស� នទូត បានជួយសេ�ង� ះ និងជួយស្រម�លដល់ករេធ�ីមាតុភូមិ

និវត�ន៍ពលករែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណបឋមថាជាជនរងេ្រគាះៃនករងរខុសច្បោប់ និងជន

រងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគសង្សយ័ថា រងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស សរុបចំនួន ១.0៦៦ នាក់ 

(្រសី ៥0៣ នាក់)។ ពលករខុសច្បោប់មានចំនួន ៧៣៣ នាក់ (្រសី ២៤0 នាក់) មកពី្របេទសៃថ 

េនះេបីតមរបាយករណ៍្រតីមាសទី ២ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

● គ.ខ.ប.ជ. ទងំអស់បានេលីកេឡងីេនក�ុងករសមា� សថា ពួកេគបានេធ�ីករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយ   

អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ េដីម្បផី�ល់េសវដល់ជនរងេ្រគាះៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ កិច�

សហ្របតិបត�ិករេនះ ្រត�វបានេលីកេឡងីថាជាេជាគជ័យដ៏សំខន់មួយ។ 

● គ.ខ.ប.ជ. ក�ុងេខត�កំពង់ធំេលីកេឡងីថាពួកេគបានជួយជនរងេ្រគាះ ែដលរងករេកង្របវ�័� េនក�ុង

្របេទសម៉ាេឡសុី េដយបានសហករជាមួយ ស� ប័នរដ� ភិបាលពក់ព័ន� និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល។ 

ជនរងេ្រគាះមួយចំនួនបានទទួលករគា្ំរទឱ្យចប់េផ�ីមអជីវកម�ខ� តតូច េដីម្បរីក្របាក់ចំណូលេដយ

ខ�ួនឯង។ 

● ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ  បានចូលរមួេធ�ីជាវគ�ិនក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

្រគ�បេង� ល អំពីករេធ�ីែផនករសមាហរណកម�ពលករេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលេរៀបចំេដយអង�ករ 

CWCC េនទី្រក�ងភ�ំេពញ េនះេបីតមរបាយករណ៍្រតីមាសទី ១ ឆា�  ំ២០២១ របស់ គ.ជ.ប.ជ.។ 

”េយងី្រត�វករគាំ
្រទ េដីម្បឱី្យ

្រកសួងហរិ��វត�ុ
ផ�ល់ថវកិឱ្យបាន

្រគប់្រគាន់
ស្រមាប់ករអនុ

វត�ែផនករ
សកម�ភាព នងិ
េឆ�ីយតបចំេពះ
ត្រម�វករជនរង

េ្រគាះ”  
្រក�មករងរករពរជន

រងេ្រគាះ  
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● ្រក�មករងរទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ បានរយករណ៍ថាមានកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ្របេទសចិន 

សហរដ�អេមរកិ និង្របេទសេគាលេដដៃទេទៀត េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះករណីជួញដូរមនុស្ស ្រគប់រូប

ភាព និងក�ុងដំេណីរករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ជនរងេ្រគាះ។  

៣.៤.៤.២ ប�� ្របឈម និងអទិភាពែដលេនេសសសល ់ 

● កលពីឆា�  ំ ២០១៥ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា បានដក់េចញេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករកំណត់                   

អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ បុ៉ែន�ស� ប័នទទួលខុស្រត�វមិនទន់បានយកេគាលករណ៍ែណនាេំនះ េទ

េ្របី្របាស់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ ឬមានសង�តិភាពេនេឡយី។ កិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករេ្របី្របាស់ទ្រមង់       

ស�ង់ដរក�ុងចំេណាមតួអង�ពក់ព័ន�នានា ដូចជា (ស� ប័នរដ� ភិបាល និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល) ជា

េដីម េនែតជាប�� ្របឈមនាឱំ្យដំេណីរករកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះជួបនឹងភាពស�ុគស� ញ។ 

● ក�ុងេពលជាមួយគា�  ជនរងេ្រគាះមានករស� ក់េស�ីរក�ុងករបង� ញពីបទពិេសធន៍របស់ពួកេគ េដយ 

សរែតឧបសគ�នានា ដូចជាករម៉ាក់ងយ ករេរសីេអីង គួបផ្សនឹំងអ�កសមា� សែដលពំុមានជំនាញ

កំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះឱ្យបានច្បោស់លស់។ ដូេច�ះចបំាច់្រត�វមានករពិនិត្យេលីេគាល

ករណ៍ែណនាទំងំេនះេឡងីវញិ និងផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លបែន�មដល់ម�ន�ី ស� ប័ន ្រពមទងំ       

អង�ករពក់ព័ន�អំពីករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាេំនះ។  

● ករពំុមានថវកិ្រគប់្រគាន់ គឺជាកត� បន�ុចបង� ក់ដល់ករផ�ល់េសវឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ ដល់ជនរងេ្រគាះ 

និងករតមដនបន�។ ត្រម�វករែផ�កធនធានេផ្សងៗមានជាេ្រចីនដូចជា ជ្រមកបេណា� ះអសន� ចំនួន

ភា� ក់ងរ្រគប់្រគងករណី េសវែថទសុំខភាព េសវគា្ំរទចិត�សង�ម និងករគា្ំរទេផ្សងេទៀត េដីម្បជួីយ

ជនរងេ្រគាះក�ុងករេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍េដយេពញេលញ រមួទងំសំបុ្រតយន�េហះ កររក្សោសុវត�ិភាព

េពលេធ�ីដំេណីរ ឬក�ុងេពលេធ�ីចត� ឡសី័ក និងេសវគា្ំរទដៃទេទៀត។ ករវនិិេយាគឃុ/ំសង� ត់ ក៏ពំុ

បានប��ូ លថវកិស្រមាប់េធ�ីសមាហរណកម�ជនរងេ្រគាះ េដយអំេពីជួញដូរមនុស្សេនាះេទ។  

៤ េសចក�ីសន�ិដ� ន និងអនុសាសន៍  

ស� នភាពជារមួ 

 ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ ស�ីពីករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រត�វបាន

េរៀបចំេឡងី េដយេ្របី្របាស់ដំេណីរករែដលមានករចូលរមួពីថា� ក់ដឹកនាៃំនគណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស គ.ជ.ប.ជ.។ េបីេទះបីជាែផនករេនះ្រត�វបានអនុវត�ក�ុងអំឡុងេពលមានករ

រតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ែដលនាឱំ្យបរបិទមានករែ្រប្រប�លភា� មៗ េ្រពះែតមានកររតឹត្បតិេលីករ

េធ�ីដំេណីរ ពលករេទសន�រ្របេវសន៍រប់ពន់នាក់ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍មកវញិ ហនិភ័យថ�ីៗៃនករជួញ

ដូរមនុស្ស ្រពមទងំប�� ្របឈមដៃទេទៀតក៏េដយ ក៏្រក�មករងរវយតៃម�សេង�តេឃញីថាកម�ុជាសេ្រមច

បានវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនពក់ព័ន�នឹងករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ េទះជាែបបេនះក�ី ក៏េនមាន
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ករងរេសសសលជ់ាេ្រចីន េដីម្បធីានាថាវធិានករ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស្រត�វបានអនុវត� េហយី

យន�ករេនះដំេណីរករេទបាន្រគប់្រគាន់ េដីម្បបីង� រទប់ស� ត់ និងេឆ�ីយតបចំេពះអំេពីជួញដូរមនុស្ស

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  

 ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ គឺជាឯកសរត្រមង់ទិសដល់ករេធ�ីែផនករសកម�ភាពរបស់ គ.ជ.ប.ជ. ្រក�ម

ករងរជំនាញ និង គ.ខ.ប.ជ.។ ដូេច�ះភាគីពក់ព័ន�ចបំាច់ ្រត�វែស�ងយល់ឱ្យបានសុីជេ្រមពីែផនករយុទ�ស

�ស�ជាតិេនះ ក៏ដូចជាសកម�ភាព និងសូចនាករែដល្រត�វបានដក់េចញ។ ែផនករសកម�ភាពជាតិ ្រត�វបាន

េលីកេឡងីថា មានសកម�ភាពដ៏េ្រចីន (២៣៥ សកម�ភាព) ្រពមទងំសូចនាករ ែដលអ�កេឆ�ីយតបមួយចំនួន

បានេលីកេឡងីថា មានករយល់ដឹងេនមានកំណត់ េហយីមួយចំនួនេទៀតេលីកេឡងីថា សូចនាករមានចំនួន

េ្រចីនេពក។ ជាអនុសសន៍ ស� ប័នពក់ព័ន�គួរ៖ 

• បេង�ីនករយល់ដឹងអំពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិេនះ េដីម្បជួីយឱ្យ គ.ខ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ អច

េធ�ីែផនករសកម�ភាព និងអនុវត�សកម�ភាពរបស់ខ�ួនឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល។ គួរ

មានករផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានកន់ែតទូលំទូលយ េដីម្បឱី្យ្រគប់តួអង�ពក់ព័ន�ទងំអស់យល់កន់ែត     

សុីជេ្រមបែន�ម ពីសកម�ភាព និងអទិភាពេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�េនះ។  

• េធ�ីករវយតៃម�េឡងីវញិេលីសូចនាករៃនែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ េដីម្បបីន�យចំនួន ្របសិនេបីអច

េធ�ីេទបាន និងកំណតអ់ទិភាព ពីលទ�ផលរពឹំងទុក និងសកម�ភាពែដល្រត�វប�� ប់ក�ុង្រកបខណ�

េពលេវលៃនែផនករេនះ។ ្រត�វ្របាកដថាតួអង�ពក់ព័ន�សំខន់ៗ យល់ច្បោស់ពីសូចនាករទងំេនះ 

េហយីេគអចវស់ែវងសូចនាករទងំេនះបាន ជាមួយនឹង្របភពទិន�ន័យែដលមាន (ភា� ប់ទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងរបាយករណ៍្របចឆំា� )ំ។  

កររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ បានបង�ផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិ 

េដយសរកររតឹត្បតិេលីករេធ�ីដំេណីរ លទ�ភាពេរៀបចំកិច�្របជំុ ប�� ្របឈមថ�ីៗជាមួយនឹង្របជាជនទូេទ 

ដូចជាពលករេទសន�រ្របេវសន៍ែដលបានេធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍ និងករេកង្របវ�័� តម្របព័ន�អនឡាញជាេដីម។ 

ករេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺកូវដី១៩ ្រត�វករេពលេវល និងថវកិ។ បុ៉ែន�េនេពលអចេធ�ីបាន ភាគីពក់ព័ន�គួរ

ស្រមបខ�ួន េដីម្បបីន�ជួប្របជំុ និងអនុវត�សកម�ភាពនានា ដូចជាករបង� រទប់ស� ត់ និងករេឆ�ីយតបចំេពះ

ត្រម�វករជនរងេ្រគាះជាេដីម។ េបីេទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េដយសរែតមានប�� ្របឈមទងំេនះ ជា     

អនុសសន៍៖ 

● គួរឱ្យ្រក�មករងរជំនាញនីមួយៗ  េផា� តអទិភាពេលីសកម�ភាពរបស់ខ�ួនតមរយៈែផនករករងរ 

េដយពិចរណាេលីករពន្យោរេពលេផ្សងៗ េដីម្បឱី្យែផនករេនះមានលក�ណៈ្របាកដនិយម ជំុវញិអ�ី

ែដលអចសេ្រមចេទបានក�ុងរយៈេពលែដលេនេសសសល់។ 

● ្រក�មករងរជំនាញ គួរផ�ល់អទិភាពដល់សកម�ភាពទងំឡាយ ែដលេធ�ីឱ្យដំេណីរ្រប្រពឹត�េទៃន        

យន�ករ េនះកន់ែតមានភាពល�្របេសីរ ដូចជាលទ�ភាពបង� រទប់ស� ត់ និងេឆ�ីយតបចំេពះករណី
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ជួញដូរមនុស្ស។ គួរមានករស្រមបខ�ួន អ្រស័យេដយសរវត�មានប�� ថ�ីៗែដលេកីតេឡងី បណា� ល 

មកពីជំងឺកូវដី១៩ និងអ�ីែដលអចសេ្រមចេទបានតមស� នភាពជាក់ែស�ង។ ឧទហរណ៍ ករបណ�ុ ះ

បណា� ល ករេធ�ីែផនករ និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ អចប�ូរេទេធ�ីតម

្របព័ន�អនឡាញវញិ េនេពលែដលអចេធ�ីេទបាន េដយេគអចព្រងឹងករេ្របី្របាស់្របព័ន�អីុនធឺណិត 

្របសិនេបីវជាឧបសគ� េហយីេគអចឯកភាពគា� ជាមុន េលីសរអប់រផំ្សព�ផ្សោយ អំពីករបង� រទប់

ស� ត់ មុននឹងយកេទផ្សព�ផ្សោយតម្រក�មតូច ឬតមរយៈបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�ម វទិ្ុយ 

ឬទូរទស្សន៍ – េដយ្រត�វស្រមបេទតមកលៈេទសៈជាក់ែស�ងស្រមាប់យុទ�ស�ស�នីមួយៗ។ េន

េពលែដលចបំាច់្រត�វមានករជួប្របជំុផា� ល់េននឹងកែន�ង ចបំាច់្រត�វែតមានករផ�ល់ឧបករណ៍   

ករពរខ�ួន (PPE) ឱ្យបានសម្រសប ដល់បុគ�លិក និងជនរងេ្រគាះ ្រពមទងំ្រគ�សររបស់ពួកេគ។  

ដំេណីរ្រប្រពឹត�េទរបស់យន�ករ 

 យន�ករ ស្រមាប់បង� រទប់ស� ត់ និងេឆ�ីយតបចំេពះករណីជួញដូរមនុស្ស មានរចនាសម�័ន�ច្បោស់        

លស់។ មានករកំណត់ពីតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វបានច្បោស់លស់។ អគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. 

បានផ�ល់កិច�ស្រមបស្រម�លស្រមាប់អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ តមរយៈ្រក�មករងរជំនាញចំនួន ៦ និង 

គ.រ/ខ.ប.ជ. ែដលមានករស្រមបស្រម�លជាមួយ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ្រពមទងំអង�ករេ្រករដ� ភិបាល

ជាតិ-អន�រជាតិ។ េដីម្បេីធ�ីឱ្យយន�ករេនះកន់ែតមានភាព្របេសីរជាងេនះ ្រក�មករងរវយតៃម�ផ�ល់             

អនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

ករកសងសមត�ភាព 

• បន�កសងសមត�ភាពអគ�េលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. េលខធិករដ� ន គ.រ/ខ.ប.ជ. ្រក�មករងរ

ជំនាញ ្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន�េនថា� ក់ជាតិ រជធានី-េខត� ្រស�ក-ខណ�  និងឃុ-ំសង� ត់ អំពីច្បោប់ និង

េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងគ្រម�អនុវត�ល� េដីម្បជួីយឱ្យពួកេគអចបំេពញតួនាទី និងករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនបានល�្របេសីរ។  

• បន�កសងសមត�ភាព្រគ�បេង� លៃនេលខធិករដ� ន គ.ខ.ប.ជ. ស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណជន    

រងេ្រគាះ ករគា្ំរទដល់ជនរងេ្រគាះ ចំេណះដឹងអំពីករេកង្របវ�័� តម្របព័ន�អនឡាញ ករេធ�ី

ែផនករ ករេរៀបចំរបាយករណ៍ និងករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ។ 

• េរៀបចំ "យន�ករផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លផា� ល់េននឹងកែន�ងករងរ" េដីម្បឱី្យមានករែចករែំលកចំេណះ

ដឹង បទពិេសធន៍ជាក់ែស�ង ករែណនារំវងម�ន�ីថ�ី និងម�ន�ីែដលមានបទពិេសធន៍ ែដលនឹងចូល

និវត�ន៍ ឬប�ូរេទកែន�ងេធ�ីករេផ្សងេទៀត ក�ុង្រកបខណ�  គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ និង គ.ខ.ប.ជ.។ 

ធនធាន 

• ធានាថាយន�ករេនះ មានធនធាន្រគប់្រគាន់ េន្រគប់ក្រមិតទងំអស់ (គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ 

គ.ខ.ប.ជ.) ស្រមាប់បុគ�លិក និងស្រមាប់ករអនុវត�ចេង� មសកម�ភាពេនក�ុងយុទ�ស�ស�នីមួយៗ ។ 
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ករអនុវត� ករពិនិត្យតមដន និងករេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 

● ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិេនះ អចបន�េធ�ីមូលដ� ននីយកម� ក�ុង្រកបខណ� ្រក�មករងរជំនាញ និង           

គ.ខ.ប.ជ. េដីម្បធីានាឱ្យមានករេរៀបចំ អនុវត� និងពិនិត្យតមដន ែផនករករងរឱ្យបានសម្រសប 

េនតមក្រមិតនីមួយៗ។ ចំណុចេនះគួរភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសូចនាករថា� ក់ជាតិ ្រសបតម               

បរបិទនីមួយៗ។  

o ករពិនិត្យតមដន និងករេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីអំេពីជួញដូរមនុស្ស គឺជាអទិភាពមួយ។ 

បច�ុប្បន�ពំុមាន្របព័ន�ស្រមាប់តមដនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ និងករណីជួញដូរ

មនុស្សេនេឡយី។ មិនទន់មាន្របព័ន�ទិន�ន័យថា� ក់ជាតិ ស្រមាប់ពិនិត្យតមដន ្របមូល 

និង   រយករណ៍ទិន�ន័យ អំពីករេចទ្របកន់បទេល�ីសជួញដូរមនុស្ស និងកិច�ខិតខំ្របឹង

ែ្របងករពរជនរងេ្រគាះេនេឡយី។ ដូេច�ះ ជាអនុសសន៍ គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ 

និង គ.ខ.ប.ជ. ្រត�វមានយន�ករពិនិត្យតមដន ស្រមាប់តមដនករអនុវត�យុទ�ស�ស� 

នីមួយៗ េដីម្បទីទួលបានេជាគជ័យក�ុងករអនុវត�ចេង� មសកម�ភាពនីមួយៗ និង្រត�វមាន

យន�ករឱ្យបានច្បោស់លស់េលីករេរៀបចំរបាយករណ៍។ ្រត�វធានាថាទ្រមង់របាយករណ៍្រត�វ

បានភា� ប់ទំនាក់ទំនងឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយជាមួយនឹងែផនករករងរ និងសូចនាករនានា។ 

េគអចតមដនរបាយករណ៍ និងតមដនសកម�ភាពតមរយៈ្របព័ន�ទិន�ន័យបាន។ 

● គ.ជ.ប.ជ. គួរបេង�ីតមជ្ឈមណ� លទិន�ន័យមួយ ែដល្របមូលផ�ុ ំ្រគប់ព័ត៌មានទងំអស់អំពីករណីជួញដូរ

មនុស្សេនថា� ក់ជាតិ និងេធ�ីករស្រមបស្រម�លជាមួយៃដគូអន�រជាតិនានា េហយីក�ុងេពលជាមួយគា�  

្រត�វធានាឱ្យមានកររក្សោឯកជនភាព និងកររក្សោករសមា� ត់ជូនបុគ�លពក់ព័ន� (ទំនាក់ទំនងជាមួយ

នឹងយុទ�ស�ស�ទី ១)។ េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ គួរមានករវយតៃម�េលីយន�ករែដលមាន្រសប់ 

េនតម្រកសួងស� ប័ននានា េដីម្បកំីណត់ពីវឌ្ឍនភាព ប�� ែដលេនរងំស�ះ និងជំហ៊នបនា� ប់ េដីម្បី

ឈនេទបេង�ីតមជ្ឈមណ� លទិន�ន័យមួយ េហយីក�ុងេពលជាមួយគា� ែដរ ធានាថាជនរងេ្រគាះទទួល

បានសិទ�ិរក្សោឯកជនភាពរបស់ពួកេគ។  

● គួរប�� ក់ពីតួនាទី និងអទិភាពរបស់ គ.ជ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ និង្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�េន

ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់រជធានី-េខត� េដីម្បធីានាឱ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករេធ�ីករងរបំេពញបែន�ម

ឱ្យគា� េទវញិេទមក និងទំនាក់ទំនងរវង្រក�មករងរជំនាញ ្រពមទងំធានាឱ្យមានករេរៀបចំ    

របាយករណ៍្រគប់្រជ�ងេ្រជាយអំពីករអនុវត�យុទ�ស�ស�នានាេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ។  

● បេង�ីនកិច�សហករក�ុង្រកបខណ� ្រក�មករងរជំនាញ និងរវង្រក�មករងរជំនាញ ជាមួយអង�ករេ្រក 

រដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ េដយេ្របី្របាស់អភិ្រកម្រគប់្រជ�ងេ្រជាយជាយុទ�ស�ស� េដីម្បធីានាឱ្យមាន

ករស្រមបស្រម�ល និងករអនុវត�សកម�ភាពបំេពញបែន�មឱ្យគា� េទវញិេទមក។ េគអចចប់េផ�ីម

ចំណុចេនះបានេដយេ្របី្របាស់ករវយតៃម�មួយ េដីម្បែីស�ងយល់ពីករងរែដល្រត�តគា�  និងដឹងពី 
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ចំណុចសម្រសបែដលអចបំេពញបែន�មឱ្យគា� េទវញិេទមក និងមេធ្យោបាយល�ស្រមាប់ទំនាក់ទំនង 

ជាមួយគា�  េដីម្បធីានាឱ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករែដលកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។  

• េរៀបចំកិច�្របជំុឆ�ុះប�� ងំជាេទៀងទត់េដីម្ប ីែចករែំលកគ្រម�អនុវត�ល� េមេរៀន និងបទពិេសធន៍ ជំុវញិ

ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ េដីម្បពិីនិត្យសកម�ភាពែដលបានេ្រគាងទុក និងេដីម្បកំីណត់ពី

ប�� ្របឈម និងរេបៀបេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមទងំេនាះ។  

• ចង្រកងទុកជាឯកសរពីគ្រម�អនុវត�ល�នានា ដូចជាករស្រមបស្រម�ល ករសហករ និងករេធ�ី្របតិភូកម� 

ករងរ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងករផ�ល់ជំនួយដល់ជនរងេ្រគាះ ក៏ដូចជាគា្ំរទដល់អ�ក

ែដលរចួរស់ពីអំេពីជួញដូរមនុស្ស េដីម្បឱី្យពួកេគអចេធ�ីសកម�ភាពរកចំណូលេដយខ�ួនឯងបាន។  

យុទ�ស�ស�ទី ១៖ ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប ់េគាលនេយាបាយ និងបទដ� នគតិ

យុត�នានា 

 កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ និងករេធ�ីែផនករ គឺជាករងរចបំាច់ េដីម្បធីានាឱ្យមានករេរៀបចំ

សកម�ភាពរមួគា�  សំេដលុបបំបាត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស។ ចបំាច់្រត�វចប់យកឱកសេធ�ីែផនករ និងអនុវត�

សកម�ភាពរមួគា�  ្រសបតមែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិរបស់ គ.ជ.ប.ជ. និងអទិភាពពក់ព័ន� ែដលមានែចងេន

ក�ុងែផនករសកម�ភាពអស៊ន្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស។ ឱកសមួយចំនួនមានដូចជា៖ 

● បន�ភា� ប់ទំនាក់ទំនង និងចូលរមួជាមួយយន�ករថា� ក់តំបន់ និងសហករជាមួយ ស� ប័ន រដ� ភិបាល 

និង្រកសួងពក់ព័ន� េដីម្បធីានាឱ្យមានករស្រមបស្រម�លសកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ អំេពីជួញដូរ

មនុស្ស និងគា្ំរទដល់ជនរងេ្រគាះតមរយៈករផ�ល់េសវ និងករេ្របី្របាស់យន�ករយុត�ិធម៌ឆ�ងែដន។  

● ចូលរមួក�ុងករអនុវត�កតិកស�� សកលស�ីពីេទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់ 

និង្រសបច្បោប់ េនកម�ុជា។  

● បន�ប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់លស់ និងេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងពិនិត្យតមដនករអនុវត�អនុស្សរណៈ 

ជាមួយ្របេទសពក់ព័ន�។ 

● បន�េរៀបចំ្របព័ន�ទិន�ន័យ ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដីម្ប្ីរបមូលចង្រកង ្រគប់្រគង និង

ែចករែំលកទិន�ន័យ ខណៈករពរឯកជនភាព និងសិទ�ិនានារបស់ជនរងេ្រគាះ (សូមេមីលអនុសសន៍ 

ខងេដីម ក�ុងែផ�កករអនុវត� ពិនិត្យតមដន និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� 

ជាតិ)។ 

● េសចក�ី្រពងច្បោប់ ែដលនឹងបន�បង� រទប់ស� ត់ អំេពីជួញដូរមនុស្ស ដូចជាករេកង្របវ�័� តម្របព័ន�

អនឡាញេនមិនទន់មាន្របកសដក់ឱ្យអនុវត�េឡយី ។ 
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យុទ�ស�ស�ទី ២៖ េលីកកម�ស់ករបង� រទប់ស� ត ់ រល់ទ្រមងៃ់នអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភបំពនផ�ូវ

េភទេលីកុមារ 

 កន�ងមកមានករអនុវត�សកម�ភាពសំខន់ៗជាេ្រចីន េដីម្បបីង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រគប់រូប

ភាពេនក្រមិតេផ្សងៗគា� ។ ករបេង�ីនករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ េទសន�រ្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព 

និងកម�វធីិតមសលេរៀន សុទ�ែតបានរមួចំែណកដល់ករអនុវត�យុទ�ស�ស�េនះ។ យុទ�ស�ស�េនះមាន

សកម�ភាពសំខន់ៗជាេ្រចីន បុ៉ែន�េនែតមានចំណុចែដល្រត�វេធ�ីករែកលម�បែន�ម។ សណូំមពរមួយចំនួនមាន

ដូចជា៖  

● បេង�ីតអទិភាពក�ុងកិច�ករ្រសវ្រជាវ េដីម្បផី�ល់ព័ត៌មានជំុវញិអទិភាពករងរបង� រទប់ស� ត់េនក�ុង   

រយៈេពលខ�ី ដូចជា តៃម�ជាក់ែស�ងែដលពលរដ�បានចំណាយក�ុងករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍្រសបច្បោប់ 

េ្របៀបេធៀបជាមួយតៃម�ចំណាយៃនករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍្រសបច្បោប់ែដលបានកំណត់េដយរដ� ថា

េតីគមា� តរវងចំណាយទងំពីរេនះ មានឥទ�ិពលយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះេលីករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍េដយ

្របថុយ្របថាន។  

● ធានាថា សរអប់រ ំ ្របធានបទអប់រ ំ ្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព និងមានសង�តិភាព េហយី្រត�វបានែចក

រែំលកជាមួយនឹង្រគប់អ�កេធ�ីយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានពក់ព័ន�ទងំអស់ និងបេង�ីនករយល់ដឹង

ជាសធារណៈអំពីច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងហនិភ័យៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងករេធ�ីេទសន�រ

្របេវសន៍្របកបេដយសុវត�ិភាព។ ចំណុចេនះ្រត�វមានករែកស្រម�លមួយចំនួន េនេពលែដលមាន

ករកំណត់ដឹងពីហនិភ័យថ�ីៗៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស។  

● ពំុមានករ្របមូលចង្រកងជាឯកសរនូវព័ត៌មានអំពីសកម�ភាពបង� រទប់ស� ត់ ឱ្យបានល�េនាះេឡយី 

ក�ុង្រគប់ចេង� មសកម�ភាពទងំអស់។ ឧទហរណ៍ សកម�ភាពមួយចំនួនពក់ព័ន�្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ 

និង      វប្បធម៌ ពំុមានេនក�ុងប�� ីសកម�ភាពេឡយី េបីេទះជាសកម�ភាពទងំេនាះទំនងជាបានេកីត

េឡងីក៏   េដយ។ េគ្រត�វធានាថាសកម�ភាពទងំេនាះ្រត�វបានចត់ទុកជាអទិភាព និងមានករចង

្រកងព័ត៌មានអំពីករងរេនះេនក�ុងរបាយករណ៍។  

● កររតត្បោតជាសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ បានរេំលចឱ្យេឃញីពីករខ�ះឱកសែផ�កេសដ�កិច�របស់្របជា

ជនែដលងយរងេ្រគាះជាេ្រចីននាក់េនកម�ុជា។ កម�វធីិេលីកកម�ស់ភាពអង់អចែផ�កេសដ�កិច� េដីម្បី

បង� រទប់ស� ត់អំេពីជួញដូរមនុស្ស មានសរៈសំខន់ខ� ងំណាស់ ជាពិេសសេនេពលែដលមានកំេណីន

សមា� ធេសដ�កិច� ែដលជាកត� រមួចំែណកនាឱំ្យមានករេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ទងំ្របថុយ្របថាន។ ចំ

បាច់ ្រត�វមានករអនុវត�កម�វធីិែបបេនះបែន�មេទៀត និងព្រងីកកម�វធីិែដលកំពុងមាន្រសប់។ 

យុទ�ស�ស�ទី ៣៖ ព្រងឹង្របព័ន�យុត�ិធម្៌រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ 

 ជនរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សមានសិទ�ិចូលរមួក�ុងដំេណីរករយុត�ិធម៌ េហយីករផ�នា� េទស 

្រត�វែតេធ�ីេឡងី េដីម្បរីរងំបន�ុចបង� ក់ (បង� រទប់ស� ត់) ករណីជួញដូរមនុស្ស។  
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● បន�កសងសមត�ភាពម�ន�ីនគរបាល និងម�ន�ីយុត�ិធម៌ដៃទេទៀត ក�ុងករេសុីបអេង�ត និងផ�នា� េទស

ក�ុងករណីជួញដូរមនុស្ស។ ចបំាច់្រត�វមានករផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុ េដីម្បឱី្យមានករ         

េសុីបអេង�តឱ្យបានេពញេលញ ទងំករណីក�ុង្របេទស ទងំករណីឆ�ងែដន េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងអំេពី

ជួញដូរមនុស្ស និងេកង្របវ�័� ឆ�ងែដន។  

● ្រត�វបន�កសងសមត�ភាពឱ្យបានេទៀងទត់ ដល់ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ េដីម្បឱី្យពួកេគេចះទំនាក់ទំនងបាន

ល�ជាមួយជនរងេ្រគាះេដយអំេពីជួញដូរមនុស្ស ្រពមទងំ្រក�ម្រគ�សរតមែបបែផនែដលផ�ល់នូវករ

គា្ំរទេដយមិនមានករស�ីបេនា� ស និងេដីម្បអីច្របមូលព័ត៌មានពក់ព័ន�នឹងករណីនានា េនេពលេធ�ី

ករេសុីបអេង�ត។  

● បន�េធ�ីកររមួគា� ជាមួយម�ន�ីតុលករ ក៏ដូចជាសហករជាមួយម�ន�ីនគរបាល និងមន�ីរេនថា� ក់       

រជធានី-េខត�ពក់ព័ន�នឹងករណីែដលមានប�� បន�ុកហរិ��វត�ុ េដីម្បពីេន��នករអនុវត�នីតិវធីិ។ 

● ភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយុទ�នាករបេង�ីនករយល់ដឹងជាសធារណៈក�ុងយុទ�ស�ស�ទី២ េដីម្បេីឆ�ីយ

តបចំេពះបទដ� នសង�មនានាែដលដក់ករបេនា� សេលីជនរងេ្រគាះ េដីម្បឱី្យពួកេគមានឆន�ៈសហករ 

េដយស�័្រគចិត�ក�ុងនីតិវធីិ្រពហ�ទណ�  ្របឆាងំនឹងអ�កែដល្រប្រពឹត�អំេពីជួញដូរមនុស្សមកេលីពួកេគ។ 

ករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង ែដលជនរងេ្រគាះជាេ្រចីនជួប្របទះ គិតរហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន�

េនះ គឺជាឧបសគ�ធំៗ ដល់ដំេណីរករផ�នា� េទស និងករទទួលបានយុត�ិធម៌។ 

● ធានាថាៃថ�េសវស្រមាប់នីតិវធីិតុលករមិនែមនជាឧបសគ�ររងំជនរងេ្រគាះក�ុងករែស�ងរកយុត�ិធម៌

េនាះេឡយី។  

● ធានាថាមាន្របព័ន�ស្រមាប់ផ�ល់ករគា្ំរទ (ភា� ក់ងរសង�មកិច� ម�ន�ីនគរបាលែដលបានទទួលករ        

បណ�ុ ះបណា� ល) ដល់ជនរងេ្រគាះ ក�ុងដំេណីរករនីតិវធីិទងំមូល េដីម្បឱី្យពួកេគមានឆន�ៈចូលរមួ

េនក�ុងដំេណីរករេនះ។ 

● ធានាឱ្យមានមូលនិធិ ជួយរ៉ប់រងចំណាយនានារបស់ជនរងេ្រគាះ ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�ដំេណីរករ

នីតិវធីិតុលករ និងផ�ល់សំណងឱ្យជនរងេ្រគាះេ្រកយមានេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ។  

● បេង�ីនករយល់ដឹងអំពីហនិភ័យថ�ីៗ ដូចជាកររេំលភបំពនផ�ូវេភទេលីកុមារតម្របព័ន�អនឡាញ 

និងធានាថាច្បោប់មាន្រគប់្រគាន់េដីម្បបីង� រទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័� ្របេភទេនះ និងេឆ�ីយតបចំេពះ

ករណីទងំេនះជាបន�េទៀត។  

● ធានាថារបាយករណ៍នានាបានដក់ប��ូ លទិន�ន័យអំពីករណីែដល្រត�វបាន បង� ប ផ�នា� េទស ឬ

កំពុងស�ិតេនក�ុងដំេណីរករនីតិវធីិ។  
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យុទ�ស�ស�ទី ៤៖ បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ 

 គ.ជ.ប.ជ. ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិ

ករអន�រជាតិ និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ បានេធ�ីកររមួគា�  េដីម្បជំីរុញករករពរដល់ជនរង

េ្រគាះ។ ្រសី� និងកុមារ្រត�វបានផ�ល់អទិភាព។ នីតិវធីិកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត� 

និងមានករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លមួយចំនួនផងែដរ។ ករងរមួយចំនួនែដល្រត�វបន�េធ�ីករែកលម�រមួមាន៖  

● េរៀបចំក�� ប់ឧបករណ៍បណ�ុ ះបណា� ល អំពីករកំណត់អត�ស�� ណជនរងេ្រគាះ និងករ្របា្រស័យ

ទក់ទងែបបផ�ល់ករគា្ំរទ េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� លែណនាដំល់ម�ន�ីតមស� ប័ន និងអង�ករពក់ព័ន� ឱ្យ

ពួកេគអចបេង�ីតនូវបរយិាកសែដលផ�ល់ករគា្ំរទដល់ករបង� ញព័ត៌មានអំពីករណីជួញដូរមនុស្ស 

ពីសំណាក់អ�កែដលរងផលប៉ះពល់។  

● ផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុដល់ជនរងេ្រគាះ ែដលជាែផ�កមួយៃនលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កច្បោប់ េហយី

ចបំាច់្រត�វែតមានករេឆ�ីយតបចំេពះករផ�ល់សំណងដល់ជនរងេ្រគាះ។ េលីសពីេនះ គួរមានករ

ពិចរណាេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យមានធនធានជាក់លក់ េដីម្បជួីយជនរងេ្រគាះឱ្យធូរេស្បយីពីករប៉ះទង�ិច

កន�ងមក ដូចជាជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគេកង្របវ�័� ជាេដីម េដយមានករគា្ំរទពីភា� ក់ងរសង�ម

កិច� ែដលបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វ។ ករផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កេសដ�កិច� គឺជាេរឿងចបំាច់

ស្រមាប់្រគ�សរ េដីម្បឱី្យពួកេគអចេធ�ីសកម�ភាពរក្របាក់ចំណូលបានបនា� ប់ពីេធ�ីសមាហរណកម�រចួ។ 

● គ.ជ.ប.ជ. គួរសុេំគាលករណ៍អនុ�� តពីរជរដ� ភិបាល េដីម្បបីេង�ីតមូលនិធិករពរជនរងេ្រគាះ ក�ុង

េគាលបំណងជួយផ�ល់ករគា្ំរទដល់ជនរងេ្រគាះ និងអ�កែដលរចួរស់ពីអំេពីជួញដូរមនុស្ស ែដលេគ

អចេហថា “មូលនិធិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្សរបស់រដ� ភិបាល” េដីម្បអីចឱ្យជនរងេ្រគាះ

ទទួលបានជំនួយគា្ំរទពីរដ� ភិបាល។ 

● បន�េធ�ីករែកលម�ករ្រគប់្រគងករណី និងបេង�ីត្របព័ន�ទិន�ន័យ ដូចែដលបានេលីកជាអនុសសន៍ក�ុង

ែផ�ក ករអនុវត� ករពិនិត្យតមដន និងករេរៀបចំរបាយករណ៍ពីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 

ពីខងេដីម។  
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៥ បណ�� ំឧបករណ៍្របមូលទិន�ន័យ 

 

ករវយតៃម�ពកក់ណា� លអណត�ិេលី-ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

ករែណនាសំ្រមាប់ករសមា� ស – គ.ជ.ប.ជ. 

 

I. ករែណនា ំ

• ពន្យល់ពីេគាលបំណងៃនករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ េទកន់អ�កែដលកំពុង្រត�វបានសមា� ស 

និងពីអ�ីែដលនឹងេកីតមានេឡងីជាមួយទិន�ន័យែដល្របមូលបាន។ 

• កត់្រតពីបុគ�លែដលអ�កកំពុងនិយាយជាមួយ។ 

o េតីអ�កមានតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះពក់ព័ន�នឹង គ.ជ.ប.ជ.? 

II. ករពិភាក្សោអំពីរចនាសម�ន័� មុខងរ និងតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ គ.ជ.ប.ជ. 

ក. េលខធិករដ� ន៖  

• េតីរចនាសម�័ន� គ.ជ.ប.ជ. ជួយសេ្រមចអណត�ិករងររបស់ខ�ួនែបបណាខ�ះ? េតីមានចំណុចខ� ងំ

ធំៗជាងេគអ�ីខ�ះ? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. ទទួលបានេជាគជ័យ និងជួប្របទះប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ េនក�ុងរចនាសម�័ន� ករ

បំេពញមុខងរ និងតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ខ�ួន?  

• េតី គ.ជ.ប.ជ. ស្រមបស្រម�លយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះជាមួយ្រក�មករងរ? គ.ខ.ប.ជ.? ្រកសួងស� ប័ន

ពក់ព័ន�ដៃទេទៀត? អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ? តួអង�អន�រជាតិ តួអង�េផ្សងេទៀត? 

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ គ.ជ.ប.ជ. េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?  

១. ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ) 

២. ធនធានមនុស្ស? េតី គ.ជ.ប.ជ. មានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ (សមត�ភាព ្រត�វជំនាញ ចំនួន

បុគ�លិកែដរឬេទ) 

៣. កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ-រដ� ភិបាល?  

៤. បេច�កវទិ្យោ? 

៥. នេយាបាយ? 

៦. ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 
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• េតី គ.ជ.ប.ជ. និរន�រភាពក�ុងរចនាសម�័ន�បច�ុប្បន�របស់ខ�ួនែដរឬេទ? េហតុអ�ី? 

• េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះដល់ករបំេពញមុខងររបស់ គ.ជ.ប.ជ.? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យ គ.ជ.ប.ជ. បំេពញមុខងរកន់ែត្របេសីរ? 

ខ. ្រក�មករងរ៖  

បង� រទប់ស� ត់ ករពរជនរងេ្រគាះ អនុវត�ច្បោប់ កិច�ករយុត�ិធម៌ ទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ និងេទសន�រ

្របេវសន៍ 

ស្រមាប់្រក�មករងរនីមួយៗ សូមពិភាក្សោពីសំណួរដូចខងេ្រកម 

• េតី្រក�មករងរ xx មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ? 

• េតីករដឹកនា្ំរក�មេនះមាន្របសិទ�ភាពែដរឬេទ (េរៀបរប់ពីមូលេហតុែដលមាន្របសិទ�ភាព និងមូល

េហតុែដលពំុមាន្របសិទ�ភាព)? 

• េតី្រក�មេនះមានសមាជិកសម្រសបែដរឬេទ?  េតីសមាជិក្រក�មមានជំនាញ្រត�វនឹងករងរ – សេ្រមច    

តួនាទីភារកិច�របស់្រក�មករងរែដរឬេទ? 

• េតី្រក�មករងរ X មានេជាគជ័យ និងប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ? េតីចំណុចេនះមានករែកលម�អ�ីែដរ

ឬេទ ចប់តងំពីករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិេលីចុងេ្រកយរចួមក? 

• េតីមាន្របព័ន�ពិនិត្យតមដនស្រមាប់ ពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីេជាគជ័យ និងប�� ្របឈម

នានាែដរឬេទ? 

• េតី្រក�មករងរ XX េធ�ីករងរជាមួយនឹង គ.ជ.ប.ជ. យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? ពក់ព័ន�នឹងគណៈកមា� ធិករ

ដៃទេទៀត? ជាមួយ គ.ខ.ប.ជ.? 

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ្រក�មករងរ XX េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?   

o ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ) 

o ធនធានមនុស្ស? េតី គ.ជ.ប.ជ. មានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ (សមត�ភាព ្រត�វជំនាញ ចំនួន

បុគ�លិកែដរឬេទ) 

o កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ-រដ� ភិបាល? 

o បេច�កវទិ្យោ? 

o នេយាបាយ? 

o ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 

• េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះដល់ករបំេពញមុខងររបស់្រក�មករងរ? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យ្រក�មករងរ XX អចបំេពញមុខងររបស់ខ�ួនកន់ែតល�្របេសីរ? េតី

្របព័ន�ករងររបស់្រក�មករងរេនះមាននិរន�រភាពែដរឬេទ? េហតុអ�ី? 
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គ. គ.ខ.ប.ជ.៖ 
• េតី គ.ខ.ប.ជ. មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ?  

• េតី គ.ខ.ប.ជ. មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះជាមួយនឹង គ.ជ.ប.ជ.? ជាមួយនឹងរចនាសម�័ន�
េផ្សងេទៀត ក�ុងជួររដ� ភិបាលេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ? 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. បំេពញមុខងរយ៉ាងដូចេម�ចេនក�ុងេខត�នីមួយៗ? េតី គ.ខ.ប.ជ. ណាែដលបំេពញ
ករងរបានល�្របេសីរ និងេនកែន�ងណាែដលមិនបានបំេពញករងរល�្របេសីរ?   

• េតីកត� អ�ីខ�ះ ែដលេធ�ី គ.ខ.ប.ជ. អចបំេពញមុខងររបស់ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព? 
• េតី គ.ខ.ប.ជ. សេ្រមចបានេជាគជ័យធំៗជាងេគអ�ីខ�ះ? 

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ គ.ខ.ប.ជ. េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?   

o ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ) 

o ធនធានមនុស្ស? េតី គ.ជ.ប.ជ. មានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ (សមត�ភាព្រត�វជំនាញ ចំនួន

បុគ�លិកែដរឬេទ) 

o កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ-រដ� ភិបាល? 

o បេច�កវទិ្យោ? 

o នេយាបាយ? 

o ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 

• េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះដល់ករបំេពញមុខងររបស់ គ.ខ.ប.ជ.? 

• េតីកន�ងមកែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ/គ.ជ.ប.ជ./គ.ខ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលអ�ីខ�ះេលីករទប់ស� ត់ និង

េឆ�ីយតបចំេពះករណីជួញដូរមនុស្ស? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. មាននិរន�រភាពេនក�ុងរចនាសម�័ន�របស់ខ�ួនែដរឬេទ? េហតុអ�ី? 

• េតីមាន្របព័ន�ស្រមាប់តមដន និងរយករណ៍ពីេជាគជ័យ និងប�� ្របឈមែដរឬេទ? 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. េឆ�ីយតបយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាពចំេពះស� នភាពជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជាែដរឬេទ? 

្របសិនេបីមិនបានេឆ�ីយតបឱ្យមាន្របសិទ�ភាព េហតុអ�ី? 

IV. េតីកន�ងមកមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 

យុទ�ស�ស�ទី ១៖  ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងបទដ� ន

គតិយុត�នានា 

យុទ�ស�ស�ទី ២៖  េលីកកម�ស់ករបង� រទប់ស� ត់ រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភបំពនផ�ូវ

េភទេលីកុមារ 

យុទ�ស�ស�ទី ៣៖  ព្រងឹង្របព័ន�យុត�ិធម៌្រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ 

យុទ�ស�ស�ទី ៤៖  បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ 
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ស្រមាប់យុទ�ស�ស�នីមួយៗ សូមពិភាក្សោសំណួរខងេ្រកម៖ 

• ស្រមាប់យុទ�ស�ស� X េតីមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ រហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ? 

• េតីមានប�� ្របឈមអ�ីខ�ះ ក�ុងករសេ្រមចបានលទ�ផលៃនយុទ�ស�ស� X?  

• េតីមានករអនុវត�សកម�ភាពអ�ីខ�ះ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមទងំេនះ? 

• េតីសូចនាករេនក�ុងយុទ�ស�ស� X មានភាពពក់ព័ន�ជាមួយស� នភាពបច�ុប្បន�ែដរឬេទ? េតីមានផល

ប៉ះពល់េផ្សងគា� អ�ីខ�ះ ស្រមាប់បុរស និង�ស�ី? 

• េតីរចនាសម�័ន�នឹងករបំេពញមុខងររបស់ គ.ជ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលេលីេជាគជ័យៃនសូចនាករែដរ

ឬេទ? 

• េតីមាន្របព័ន�ពិនិត្យតមដន ស្រមាប់តមដន និងរយករណ៍ពីេជាគជ័យ និងប�� ្របឈមែដរ

ឬេទ? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ ស្រមាប់េធ�ីករែកលម�? 

• េតីែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ/គ.ជ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលអ�ីខ�ះ មកេលីករបង� រទប់ស� ត់ និងេឆ�ីយតប

ករណីជួញដូរមនុស្សគិតរហូតដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ? េតីជំងឺកូវដី ១៩ បានបង�ផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះ? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វកររបស់ជនរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សេនកម�ុ
ជាែដរឬេទ? េហតុអ�ី? 

• េតីអ�កមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បេីធ�ីករែកលម�? 

• េតីមានអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអ�កគិតថាសំខន់ ែដលអ�ក្រត�វដឹង? 
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ករវយតៃម�ពកក់ណា� លអណត�ិេលី-ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

ករែណនាសំ្រមាប់ករសមា� ស – ្រក�មករងរជំនាញ 

 

I. េសចក�ីេផ�ីម 

• ពន្យល់ពីេគាលបំណងៃនករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ េទកន់អ�កែដលកំពុង្រត�វបានសមា� ស 

និងពីអ�ីែដលនឹងេកីតមានេឡងីជាមួយទិន�ន័យែដល្របមូលបាន។ 

• កត់្រតពីបុគ�លែដលអ�កកំពុងនិយាយជាមួយ។ 

o េតីអ�កមានតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះពក់ព័ន�នឹង គ.ជ.ប.ជ.? 

II. ករពិភាក្សោអំពីរចនាសម�ន័� មុខងរ និងតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ គ.ជ.ប.ជ. 

ក. ្រក�មករងរ៖  

• េតី្រក�មករងរៃន គ.ជ.ប.ជ. មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ? 

• េតី្រក�មករងរ X ទទួលបានេជាគជ័យ និងមានប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ? 

• េតី្រក�មករងរ XX េធ�ីករងរយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះជាមួយនឹង គ.ជ.ប.ជ.? ពក់ព័ន�នឹងគណៈកមា� ធិករ

ដៃទេទៀត? ជាមួយ គ.ខ.ប.ជ.? 

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ្រក�មករងរ XX េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព? 

o ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ) 

o ធនធានមនុស្ស? េតី គ.ជ.ប.ជ. មានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ (សមត�ភាព ្រត�វជំនាញ ចំនួន

បុគ�លិកែដរឬេទ) 

o កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�ររដ� ភិបាល? 

o ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យមុខងររបស់្រក�មករងរ XX កន់ែតមានភាពល�្របេសីរ? 

ខ. េលខធិករដ� ន៖  

• េតីេលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានសេ្រមចេជាគជ័យ និងមានប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ ក�ុងករបំេពញតមអណត�ិ
ករងររបស់ខ�ួន?  

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានស្រមបស្រម�លជាមួយ្រក�មករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក្រមិតណា? គ.ខ.ប.

ជ.? ្រកសួងស� ប័នដៃទេទៀត? សហគមន៍អន�រជាតិ? ដៃទេទៀត? 
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• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ គ.ជ.ប.ជ. េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?  

១. ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ) 

២. ធនធានមនុស្ស? េតី គ.ជ.ប.ជ. មានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ (សមត�ភាព ្រត�វជំនាញ ចំនួន

បុគ�លិកែដរឬេទ) 

៣. កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ-រដ� ភិបាល? 

៤. ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យ គ.ជ.ប.ជ. បំេពញមុខងរកន់ែត្របេសីរ? 

គ. គ.ខ.ប.ជ.៖  
• េតី គ.ខ.ប.ជ. សេ្រមចបានេជាគជ័យធំៗអ�ីខ�ះ? 
• េតីកត� អ�ីខ�ះែដលជាឧបសគ�េធ�ីឱ្យ គ.ខ.ប.ជ. មិនអចដំេណីរករេទេដយមាន្របសិទ�ភាព? 

 

IV. េតីកន�ងមកមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 
យុទ�ស�ស�ទី ១៖  ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងបទដ� ន     

គតិយុត�នានា 
យុទ�ស�ស�ទី ២៖  េលីកកម�ស់ករបង� រទប់ស� ត់ រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភបំពនផ�ូវ

េភទេលីកុមារ 
យុទ�ស�ស�ទី ៣៖  ព្រងឹង្របព័ន�យុត�ិធម៌្រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ 

យុទ�ស�ស�ទី ៤៖  បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ 
 

ស្រមាប់យុទ�ស�ស�នីមួយៗ សូមពិភាក្សោសំណួរខងេ្រកម៖ 
• ស្រមាប់យុទ�ស�ស� X េតីមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ រហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ? 

• េតីមានប�� ្របឈមអ�ីខ�ះ ក�ុងករសេ្រមចបានលទ�ផលៃនយុទ�ស�ស� X?  
• េតីមានករអនុវត�សកម�ភាពអ�ីខ�ះ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមទងំេនះ? 

• េតីសូចនាករេនក�ុងយុទ�ស�ស� X មានភាពពក់ព័ន�ជាមួយស� នភាពបច�ុប្បន�ែដរឬេទ? េតីមានផល
ប៉ះពល់េផ្សងគា� អ�ីខ�ះ? 

• េតីរចនាសម�័ន� និងករបំេពញមុខងររបស់ គ.ជ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលេលីេជាគជ័យៃនសូចនាករែដរ

ឬេទ? 
• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ ស្រមាប់េធ�ីករែកលម�? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វកររបស់ជនរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សេនកម�ុ
ជាែដរឬេទ? េហតុអ�ី? 

• េតីអ�កមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បេីធ�ីករែកលម�? 
• េតីមានអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអ�កគិតថាសំខន់ ែដលអ�ក្រត�វដឹង? 
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ករវយតៃម�ពកក់ណា� លអណត�ិេលី-ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

ករែណនាសំ្រមាប់ករសមា� ស – គ.ខ.ប.ជ. 

 

I. េសចក�ីេផ�ីម 

• ពន្យល់ពីេគាលបំណងៃនករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ េទកន់អ�កែដលកំពុង្រត�វបានសមា� ស 

និងពីអ�ីែដលនឹងេកីតមានេឡងីជាមួយទិន�ន័យែដល្របមូលបាន។ 

• កត់្រតពីបុគ�លែដលអ�កកំពុងនិយាយជាមួយ។ 

o េតីអ�កមានតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះពក់ព័ន�នឹង គ.ជ.ប.ជ.? 

II. ករពិភាក្សោអំពីរចនាសម�ន័� មុខងរ និងតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ គ.ជ.ប.ជ. 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ? េតី គ.ខ.ប.ជ. មានរចនាសម�័ន� យ៉ាងដូចេម�ចេនក�ុងេខត�

របស់អ�ក? 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. មានេជាគជ័យ និងប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ? 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. ស្រមបស្រម�លយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះជាមួយ គ.ជ.ប.ជ.?? ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀត? សហគមន៍អន�រជាតិ? ដៃទេទៀត?   

• េតី គ.ខ.ប.ជ. េធ�ីករជាមួយនឹង្រក�មករងរៃន គ.ជ.ប.ជ. ែដរឬេទ? េដយរេបៀបណា?   

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ គ.ខ.ប.ជ. បំេពញករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?  

១. ធនធានហរិ��វត�ុ? (ថវកិ), ធនធានមនុស្ស? កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ-រដ� ភិបាល? 

២. ឧបសគ�េផ្សងេទៀត? 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. េឆ�ីយតបយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាពចំេពះស� នភាពៃនករជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជាែដរ

ឬេទ? េតីមានករសេ្រមចបានលទ�ផលេផ្សងគា� ស្រមាប់បុរស និង�ស�ីែដរឬេទ?   

• េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផលប៉ះពល់យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ មកេលីករបំេពញមុខងររបស់ គ.ខ.ប.ជ.?  

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យករបំេពញមុខងររបស់ គ.ខ.ប.ជ. កន់ែតមានភាពល�្របេសីរ? 

• េតីមានចំណុចអ�ីេផ្សងេទៀតែដលសំខន់្រត�វដឹង? 
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III. េតីកន�ងមកមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ7

8 

យុទ�ស�ស�ទី ១៖  ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងបទដ� ន

គតិយុត�នានា 

យុទ�ស�ស�ទី ២៖  េលីកកម�ស់ករបង� រទប់ស� ត់ រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភបំពនផ�ូវ

េភទេលីកុមារ 

យុទ�ស�ស�ទី ៣៖  ព្រងឹង្របព័ន�យុត�ិធម៌្រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ 

យុទ�ស�ស�ទី ៤៖  បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ 

• េតីមានអទិភាពជាយុទ�ស�ស�អ�ីខ�ះេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ែដល គ.ខ.ប.ជ. បានអនុវត�

កន�ងមក?   

• េតីអទិភាពជាយុទ�ស�ស�ទងំេនះ េឆ�ីយតបចំេពះស� នភាពៃនករជួញដូរមនុស្សនាេពលបច�ុប្បន�
េនក�ុងេខត�របស់អ�កែដរឬេទ? េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផលប៉ះពល់យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ មកេលីហនិភ័យ 

ឬលទ�ភាពេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩? 

• េតីមានប�� ្របឈមអ�ីខ�ះ ែដលររងំដល់ករសេ្រមចលទ�ផលក�ុងយុទ�ស�ស� X? េតីប�� ្របឈម

ទងំេនះមានលក�ណៈេផ្សងគា�  េនេពលេឆ�ីយតបចំេពះត្រម�វកររបស់បុរស និង�ស�ីែដរឬេទ? 

• េតីបច�ុប្បន�េនះមានករេធ�ីអ�ីខ�ះ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមទងំេនះ? 

• េតីសូចនាករេនក�ុងយុទ�ស�ស� X មានភាពពក់ព័ន�ជាមួយស� នភាពបច�ុប្បន�ែដរឬេទ? េតីមានផល

ប៉ះពល់េផ្សងគា� អ�ីខ�ះ ស្រមាប់បុរស និង�ស�ី? 

• េតីរចនាសម�័ន�នឹងករបំេពញមុខងររបស់ គ.ជ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលេលីេជាគជ័យៃនសូចនាករែដរ

ឬេទ? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ ស្រមាប់េធ�ីករែកលម�? 

• េតីយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានដក់េចញេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ បានេឆ�ីយតបចំេពះត្រម�វករ

ពីអ�កែដលរចួរស់ពីករណីជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជាែដរឬេទ? េហតុអ�ី? េតីអ�កសេង�តេឃញីចំណុច

េផ្សងគា� ស្រមាប់បុរស និង�ស�ីែដរឬេទ (ចំណុចខ� ងំ ឬប�� ្របឈម)?   

• េតីអ�កមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បបីេង�ីន្របសិទ�ភាពៃនែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ និងមុខងររបស់         

គ.ខ.ប.ជ.? 

• េតីមានអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអ�កគិតថាសំខន់ ែដលអ�ក្រត�វដឹង?  

 
8  សមិទ�ផលសេ្រមបបានលម�ិតនឹង្រត�វពនិិត្យ នងិេចញពីរបាយករណ៍តមរយៈករសមា� ស និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល។ អចនឹង

មានករសមា� សបែន�មេដមី្ប្ីរបមូលព័ត៌មាន 
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ករវយតៃម�ពកក់ណា� លអណត�ិេលី-ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ៥ ឆា�  ំ២០១៩-២០២៣ស�ីពីករ្របយុទ�

្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស 

ករែណនាសំ្រមាប់ករសមា� ស – អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ 
 

I. េសចក�ីេផ�ីម 

• ពន្យល់ពីេគាលបំណងៃនករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ េទកន់អ�កែដលកំពុង្រត�វបានសមា� ស 

និងពីអ�ីែដលនឹងេកីតមានេឡងីជាមួយទិន�ន័យែដល្របមូលបាន។ 

• កត់្រតពីបុគ�លែដលអ�កកំពុងនិយាយជាមួយ។ 

o េតីអ�កមានតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះពក់ព័ន�នឹង គ.ជ.ប.ជ.? 

II. ករពិភាក្សោអំពីរចនាសម�ន័� មុខងរ និងតួនាទីស្រមបស្រម�លរបស់ គ.ជ.ប.ជ. 

ក. េលខធិករដ� ន៖  

• េតីេលខធិករដ� ន គ.ជ.ប.ជ. មានអណត�ិករងរអ�ីខ�ះ? 

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានសេ្រមចេជាគជ័យ និងមានប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ ក�ុងករបំេពញតមអណត�ិ
ករងររបស់ខ�ួន?  

• េតី គ.ជ.ប.ជ. បានស្រមបស្រម�លជាមួយ្រក�មករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក្រមិតណា?             
គ.ខ.ប.ជ.? ្រកសួងស� ប័នដៃទេទៀត? សហគមន៍អន�រជាតិ? ដៃទេទៀត? 

• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំមិនឱ្យ គ.ជ.ប.ជ. េធ�ីករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព?  
• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បឱី្យ គ.ជ.ប.ជ. បំេពញមុខងរកន់ែត្របេសីរ? 

 

ខ. ្រក�មករងរ៖  

បង� រទប់ស� ត់ ករពរជនរងេ្រគាះ អនុវត�ច្បោប់ កិច�ករយុត�ិធម៌ ទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ និងេទសន�រ      

្របេវសន៍  

េតី្រក�មករងរអ�ីែដលអង�កររបស់អ�កពក់ព័ន�ជាងេគ? 

េតី្រក�មករងរទងំេនះដំេណីរករយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? 
• េតីករដឹកនា្ំរក�មេនះមាន្របសិទ�ភាពែដរឬេទ (សូមេរៀបរប់ពីមូលេហតុែដលមាន្របសិទ�ភាព ឬ

មូលេហតុែដលពំុមាន្របសិទ�ភាព)? 
• េតី្រក�មេនះមានសមាជិកសម្រសបែដរឬេទ? េតីសមាជិក្រក�មមានជំនាញ្រត�វនឹងករងរ – េដីម្បី

បំេពញតមអណត�ិករងរែដរឬេទ? 
• េតីគណៈកម�ករ X សេ្រមចបានេជាគជ័យ និងប�� ្របឈមធំៗអ�ីខ�ះ? 

• េតី្រក�មករងរ XX េធ�ីករងរជាមួយនឹង គ.ជ.ប.ជ. យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? ជាមួយគណៈកមា� ធិករដៃទ
េទៀត? ជាមួយ គ.ខ.ប.ជ.? 
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• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះ ែដលររងំ្រក�មករងរ XX មិនឱ្យបំេពញករងរកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បេីធ�ីករបំេពញមុខងររបស់្រក�មករងរកន់ែតមានភាពល�្របេសីរ? 
 
គ. គ.ខ.ប.ជ.៖  
េតីអង�កររបស់អ�កទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង គ.ខ.ប.ជ. ែដរឬេទ? ្របសិនេបីមាន៖ 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. សេ្រមចបានេជាគជ័យធំៗអ�ីខ�ះ? 
• េតីមានឧបសគ�អ�ីខ�ះែដលេធ�ីឱ្យ គ.ខ.ប.ជ. មិនអចបំេពញមុខងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

• េតី គ.ខ.ប.ជ. េឆ�ីយតបយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាពចំេពះស� នភាពៃនករជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជាែដរ
ឬេទ? តមែបបណាខ�ះ ឬ្របសិនេបីពំុមាន្របសិទ�ភាព េហតុអ�ី? 

 
IV. េតីកន�ងមកមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ 

យុទ�ស�ស�ទី ១៖  ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ករកសង និងអនុវត�ច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងបទដ� ន
គតិយុត�នានា 

យុទ�ស�ស�ទី ២៖  េលីកកម�ស់ករបង� រទប់ស� ត់ រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងកររេំលភបំពនផ�ូវ

េភទេលីកុមារ 
យុទ�ស�ស�ទី ៣៖  ព្រងឹង្របព័ន�យុត�ិធម៌្រពហ�ទណ� េឆ�ីយតបអំេពីជួញដូរមនុស្ស និងអំេពីេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ 

យុទ�ស�ស�ទី ៤៖  បេង�ីនកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ  
 

េតីអង�កររបស់អ�កេធ�ីករងរពកព់័ន�នឹងយុទ�ស�ស�ណាមួយ?  (ពិនិត្យេមីលយុទ�ស�ស�េនាះ ្រពមទងំ
យុទ�ស�ស�ដៃទេទៀត ែដលពួកេគេលីលេឡងី េដីម្បកីត្់រតវឌ្ឍនភាព) 

• ស្រមាប់យុទ�ស�ស� X េតីមានករសេ្រមចបានសមិទ�ផលអ�ីខ�ះ រហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ? 
• េតីមានប�� ្របឈមអ�ីខ�ះ ក�ុងករសេ្រមចបានលទ�ផលៃនយុទ�ស�ស� X? េតីជំងឺកូវដី ១៩ បង�ផល

ប៉ះពល់អ�ីខ�ះមកេលីហនិភ័យៃនករជួញដូរមនុស្ស និងសមត�ភាពេឆ�ីយតប? 
• េតីមានករអនុវត�សកម�ភាពអ�ីខ�ះ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមទងំេនះ? 

• េតីសូចនាករេនក�ុងយុទ�ស�ស� X មានភាពពក់ព័ន�ជាមួយស� នភាពបច�ុប្បន�ែដរឬេទ? េតីមានផល
ប៉ះពល់េផ្សងគា� អ�ីខ�ះ? 

• េតីរចនាសម�័ន� និងករបំេពញមុខងររបស់ គ.ជ.ប.ជ. មានឥទ�ិពលេលីេជាគជ័យៃនសូចនាករែដរ
ឬេទ? 

• េតីមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ ស្រមាប់េធ�ីករែកលម�? 
• េតី គ.ជ.ប.ជ., គ.ខ.ប.ជ. ្រក�មករងរជំនាញ និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាតិ-អន�រជាតិ បានេឆ�ីយ

តបេទនឹងត្រម�វកររបស់ជនរងេ្រគាះេដយសរអំេពីជួញដូរមនុស្សេនកម�ុជាែដរឬេទ?  េហតុអ�ី? 

• េតីអ�កមានអនុសសន៍អ�ីខ�ះ េដីម្បេីធ�ីករែកលម�? 
• េតីមានអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអ�កគិតថាសំខន់ ែដលអ�ក្រត�វដឹង? 
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េសចក�បី�� ក ់ ៖ 

របាយការណ៍េនះឣចផលិតេឡើងបានេដយមានជំនួយដ៏សប្ប�រស 

របសព់លរដ�ឣេមរ�កតាមរយៈ  ទីភា� ក់ងរសហរដ�ឣេមរ�កស្រមាប់ការ

អភិវឌ្ឍអន�រជតិ (USAID) ។ ខ�មឹសារេ�ក��ងរបាយការណ៍េនះ គឺជការ

ទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កនិពន� េហើយមិនឆ��ះប�� ងំពីទស្សនៈរបស ់USAID 

ឬរដ� ភិបាលឣេមរ�កេឡើយ។ 
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