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FAST                          ត្ររួសារកាន់បតរឹងមាំលៅលពលជួ្រជុំរា្្ (្រលតមាងរ្រស់អង្គការសល្ងា្្ុះកុមារ)

FCF  Family Care First 

HCCH សន្និសីទតកុងឡាលអស្ីពីច្បា្រ់ឯកជនអន្រជាតិ

ICAA                          ោជា្្ធរស្នុំកូនអន្រត្រលទស

ILO  អង្គកាពលកម្រអន្រជាតិ 

IOM  អង្គការលទសន្ត្រលវសន៍អន្រជាតិ 

ISS  លសវាសង្គមកិច្ចអន្រជាតិ

MoCR តកសួងធម្ការ និងសាសនា

MoEYS  តកសួងអ្រ់រំ យុវជន និងកីឡា 

MoH  តកសួងសុខាភិបាល 

MoI តកសួងមហាន្ទៃ 

MoJ                         តកសួងយុត្ិធម៌

MoSVY តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

RCI  មណ្ឌលបថទាំកុមារកុមារ 

PAPs  អនា្រតឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម

UNCRC  អនុសញ្្អង្គការសហត្រជាជាតិស្ីពីសិទ្ធិកុមារ

UNCRC Committee ្រណៈកមាម្ធិការអង្គការសហត្រជាជាតិទទួល្រនទៃនុកសិទ្ធិកុមារ 

WCCC ្រណៈកមាម្ធិការពិលតរាុះលោ្រល់កិច្ចការ្ស្ី និងកុមារ (្រកសក)

3PC  កម្វិធីភាពជានដ្រូសតមា្់រកិច្ចការោរកុមារ 

1993 HC  អនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ១៩៩៣ ស្ីពីការការោរកុមារ និងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការ 
ទាក់ទងនរឹងស្នុំកូនអន្រត្រលទស



ការវាយតនមលែឯករាជ្យលនុះ តតរូវបានចាត់ល្រសកកម្លដាយនាយកដ្្ានសុខុមាលភាពកុមារ និងរដ្ឋបាលស្នុកូំនអន្រត្រលទសរ្រស់តកសួង  

ស.អ.យ ត្រលទសកម្ពនុជាស្ិតលតកាមការជួយសតម្រសតមរួលរ្រស់អង្គការយូនីលសហ្វ។ ការវាយតនមលែលនុះ តតរូវបានលធ្វើល�ើងរួមរា្្ លដាយ 

ការិោល័យអចិន្ន្យ៍ននសន្នសីិទតកុងឡាលអ សី្ពីច្បា្់រឯកជនអន្រជាតិ (HCCH)1 តំណងលដាយ Laura Martinez-Mora និង Odeta Inte  

ជាមួយអង្គការលសវាសង្គមកិច្ចអន្រជាតិ (ISS)2 តំណងលដាយ Mia Dambach និង Maria Herczog។ 

លរាល្រំណងសំខាន់ៗននការវាយតនមលែលនុះជារួម្រឺលដើម្បី៖

-  កំណត់អំពីសមិទ្ធ្ល និង្រញ្្ត្រឈមនានាបដលមានលៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការងារការរាំតទដល់ត្ររួសារ ការចិញ្ចរឹម្រីបាច់ លដាយ 

ឪពុកម្្ាយធម៌ និងស្នុំកូន។ 

-  ្ ្ល់អនុសាសន៍លដាយលត្រើតបាស់សមិទ្ធ្លនានាកនលែងមកជាលដើមទុនល្លែើយត្រ្រញ្្ត្រឈម និងទ្់រសា្្ត់ការអនុវត្ខុសច្បា្រ ់

បដលោចមាន។

-  លស្នើល�ើងនូវប្នការអភិវឌ្ឍសមត្ភាពមួយ លដើម្បីសា្្្រនា្របន្មលលើកិច្ចខិតខំ បដលមានតសា្រ់លៅក្ននុងកំបណទតមង់្រួរជាទីកត ់

សមា្្ល់លលើត្រធាន្រទ បដលកំពុងលកើតមានក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ និង

- បចករំបលកការអនុវត្ល្អពី្រណ្្ត្រលទសដនទ លដើម្បីជាមូលដា្្ន្្ល់ការជំរុញទរឹកចិត្បដលោក់ព័ន្ធ។

លៅលពលលតតៀមសតមា្់រល្រសកកម្មកកាន់ត្រលទសកម្ពនុជា តកុមតសាវតជាវបានពិនិត្យលលើឯកសារល្្សងៗជាលតចើន (សូមលមើលឧ្រសម្ពន័្ធ 

ទី១) លហើយបានចូលរួមក្ននុងការត្រជុំតាម្រណ្្ញទូរស័ពទៃជាលតចើនលលើកជាមួយោជា្្ធរ និងអ្នកលដើរតួនាទីនានាក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា  

និងលតរៅត្រលទស។ ក្ននុងអំ�នុងល្រសកកម្មកកាន់ត្រលទសកម្ពនុជា ចា្រ់ពីនថងៃទី ២៨ សីហា ដល់ នថងៃទី៦ កញ្្ ឆ្្ំ២០១៦ អ្នកសរលសរ 

របាយការណ៌បានពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានតួនាទីជាង ៨០នាក់ ក្ននុងរាជធានីភ្នលំពញ លខត្បាត់ដំ្រង និងលខត្លសៀមរា្រ។ ក្ននុងចំលណម 

កិច្ចត្រជំុទំាងលនាុះ អ្នកសរលសររបាយការណ៌បានជួ្រជាមួយម្នី្រាជរដ្្ាភិបាលកម្ពនុជា សង្គមសីុវិល ឪពុកម្្ាយធម៌ មណ្ឌលបថទំាកុមារ  

(RCIs) អ្នកតំណងរដ្្ាភិបាល្ររលទស និងទីភ្្ាក់ងារស្នុកូំន។ ក្ននុងលពលទស្សនកិច្ចទំាងមូល ្ុរ្រ្គលិកអង្គការយូនីលសហ្វបានអមដំលណើរ 

តកុមតសាវតជាវ្ងបដរ។ ល្រសកកម្លនុះ រួមមានសិក្្ាសាលាពិលតរាុះលោ្រល់ចំនួនពីរលលើក លធ្វើល�ើងលៅនថងៃទី២ បខកញ្្ លដាយក្ននុង 

លនាុះមានអ្នកចូលរួមត្រមាណ ១០០នាក់ មកពីរាជរដា្្ភិបាលកម្ពនុជា សា្្្័រនយុត្ិធម៌ សង្គមសុីវិល ទីភា្្ក់ងារអង្គការសហត្រជាជាតិ  

្រុ្រ្គលិកសា្្នទូត មា្្ស់ជំនួយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ។ ការរកលឃើញ្រឋម និងអនុសាសន៍រ្រស់ល្រសកកម្លនុះ តតរូវបានបចករំបលកលៅ 

ក្ននុងតកុមការងារ្រលច្ចកលទសតូចៗ។ ការលធ្វើប្រ្រលនុះអនុញ្្តឱ្យោចទទួលបានលោ្រល់តត�្់រសតមា្់រលទ្ធភាព លដើម្បីដាក់ឱ្យតតរូវលៅ 

តាម្ររិ្រទ និងលទ្ធភាពក្ននុងការយកលៅអនុវត្។

របាយការណ្៍រឋមបដលបានលធ្វើល�ើង ្រនា្្្រ់ពីល្រសកកម្លនុះ តតរូវបានដាក់ជូនលៅអង្គការយូនីលសហ្វ និងតកសួង ស.អ.យ កាលពី 

បខធ្នជូ ឆំ្្ ២០១៦ លដើម្បីសំុមតិលោ្រល់។ លសចកី្តោងរបាយការណ៍ តតរូវបានលធ្វើ្រទ្រង្្ាញជា ល្ែជូវការ និងលលើកយកមកពិភាក្សាលៅក្ននុង 

1 សន្និសីទតកុងឡាលអ ស្ីពីច្បា្រ់ឯកជនអន្រជាតិ (HCCH) ្រឺជាអង្គការអន្ររដា្្ភិបាលមួយ បដលលធ្វើការសតមា្រ់ការ្រតងរួ្រ្រតងរួមប្រ្រ្នល�ើងននវិធានច្បា្រ់ឯកជនអន្រជាតិ។  
 HCCH បានអនុម័តឱ្យមានអនុសញ្្ជាលតចើនលៅក្ននុងវិស័យការោរកុមារ និងច្បា្់រត្ររួសារ តពមទាំងអនុសញ្្ដនទលទៀត។ ក្ននុងចំលណមអនុសញ្្ទាំងលនុះ អនុសញ្្មួយ្ឺរ អនុសញ្្ 
 តកុងឡាលអសី្ពីការការោរកុមារ និងកិច្ចសហការទាក់ទងជាមួយស្នុកូំន ល្ែងត្រលទស ឆំ្្ ១៩៩៣ (HC ឆំ្្ ១៩៩៣) បដលបាន្រលងកើតឱ្យមាន្រទដ្្ានអ្្រប្ររមា សតមា្់រការការោរកុមារ 
 ជាកម្វត្នុននស្នុំកូន្លែងត្រលទស លហើយអនុសញ្្លនុះទ្រ់សា្្ត់ការចា្រ់ពតងត់ ការលក់ ឬការជួញដូរកុមារ។ Laura Martinez-Mora ្ឺរជាម្ន្ីច្បា្់រ្រលងា្្លមួយលៅ HCCH   
 ទទួល្រនទៃនុកតាមដាន្រន្លលើ  HC ឆ្្ំ ១៩៩៣។ Odeta Inte ្រឺជាអ្នកពិលតរាុះលោ្រល់អន្រជាតិស្ីពីសិទ្ធិកុមារ ការការោរកុមារ និងស្នុំកូន។

2   លសវាសង្គមកិច្ចអនរ្ជាតិ ្ឺរជា NGO អន្រជាតិមួយស្្ា្រនាល�ើងក្ននុងឆំ្្ ១៩២៤។ អង្គការលនុះ ្ឺរជា្រណ្្ញរ្រស់អង្គភាពថ្្ក់ជាតិចំនួន ១២០ និងមានអ្រ្គលលខាធិការដ្្ានមួយជួយ 
 លតជាមបតជងដល់កុមារ និងត្ររួសារត្រឈមមុខជាមួយ្រញ្្សង្គមស្នុ្រសាម្ញ ជាលទ្ធ្លលកើតលចញពីលទសន្ត្រលវសន៍។ ISS មានឋានៈជាអ្នក្្ល់ត្ររឹក្សាដល់តកុមត្ររឹក្សាអង្គការ 
 សហត្រជាជាតិទទួល្រនទៃនុកប្្នកលសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (ECOSOC) ក៏ដូចជាជាមួយអង្គការយូនីលសហ្វ និងសា្្្រ័នអន្ររដា្្ភិបាលដនទលទៀត្ងបដរ។ Mia Dambach ្រឺជានាយក 
 មជ្ឈមណ្ឌល្របង្អកអន្រជាតិ សតមា្់រសិទ្ធកុិមារបដលតតរូវបានដកហូតពីត្ររួសារ (IRC) លដាយ ISS ្ឺរជាម្្ាស់ ទ្ៃុះ លហើយសតម្រសតមរួលលលើកិច្ចខិតខំអភិវឌ្ឍការតសូ៊មតិ និងលរាលនលោបាយ។  
 Maria Herczog ្រឺជាអ្នកពិលតរាុះលោ្រល់អន្រជាតបិ្្នកលរាលនលោបាយការការោរកុមារ និងជាអតីតសមាជិក្រណៈកមាមធ្ិការ UNCRC។
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សិក្្ាសាលាពិនិត្យល�ើងវិញ លរៀ្រចំល�ើងលដាយតកសួង ស.អ.យ ក្ននុងរាជធានីភ្នលំពញ កាលពីនថងៃទី២១ បខមីនា ឆំ្្២០១៧។ របាយការណ៍ 

សា្្ពរបានពិចារណលៅលលើមតិលោ្រល់ និងអនុសាសន៍បដលបានលលើកល�ើងក្ននុងអំ�នុងលំហាត់ការពិលតរាុះលោ្រល់ខាងលលើ។

 

លដាយប�ក ោតស័យលដាយលពលលវលា និងធនធានមានតមិតកំណត់រ្រស់លយើង្្្ល់ ក៏ដូចជាលក្ខណៈដ៏ស្នុ្រសាមញ្ននការ្្ល់ការបថទំា 

ជំនួសក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា លយើងមិនសូវបានល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លៅលលើចំណុចទាក់ទងជាមួយការរីកដុុះដាលននមណ្ឌលបថទាំ 

កុមារនាលពលថី្ៗលនុះ និងអំពីមូលលហតុបដលលធ្វើឱ្យមានការរីកដុុះដាលលនុះ ជាោទិ៍ដូចជា ការវិភា្រចរន្ការ្្ល់មូលនិធិ (អង្គការ្្ល់ 

មូលនិធិធំៗ ម្្ាស់ជំនួយប្្នកសាសនា និងម្្ាស់ជំនួយឯកជន)3 និងការបថទាំតាមវត្ោរាមលនាុះលទ4។ 

ជាការពិតណស់ មានការតសាវតជាវដ៏លតចើនសន្ធរឹកសនា្្្រ់តតរូវបានលធ្វើល�ើងរួចមកលហើយ ល្្្តលលើចំណុចទាំងលនុះ ក៏ដូចជា្រញ្ ្

ទាក់ទងជាមួយការបថទាំជំនួសដនទលទៀត និងស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (សូមលមើល្រញ្ី្រន្ធនិលទទៃស)។ លដាយមានការតសាវតជាវដ៏ 

លតចើនសន្ធរឹកសនា្្្រ់រួចមកលហើយ តកុមតសាវតជាវពុំមាន្រំណងចមលែងកិច្ចខិតខំដូចខាងលលើយកមកលធ្វើល�ើងវិញល�ើយ លហើយក៏ពុំមាន 

្ំរណង្រលងកើតរបាយកាណប៍វងអនា្្យមួយលទៀត លដើម្បីត្រ្រដណ្្រ់លលើមូលដា្្នបដលមានការសិក្សាោ៉្ងលតចើនរួមកលហើយលនាុះបដរ។

លោងតាមលពលលវលាបានកំណត់ របាយការណ៍លនុះនរឹងល្្្តលលើការ្្ល់អនុសាសន៍ប្រ្រអនុវត្ជាក់បស្ង បដលលរៀ្ររចនាសម្ពន័្ធក្ននុង 

ទតមង់ជាប្នការអភិវឌ្ឍសមត្ភាព។ របាយការណ៍លនុះចា្រ់ល្្ើមល�ើងលដាយ្្ល់នូវអនុសាសន៍ “លកា្្្ររួមទូលៅ” បដលោចអនុវត្ 

ជាទូលៅ លហើយ្រនា្្្រ់ពីលនាុះមានអនុសាសន៍ល្្្តជាក់លាក់ និងសកម្ភាពជាក់បស្ងបដលតតរូវ្រំលពញក្ននុង រយៈលពលខលែី (២០១៧- 

២០១៨) រយៈលពលមធ្យម (២០១៩-២០២៣) និង រយៈលពលបវង (២០២៣ និងហួសពីលនាុះ)។ អនុសាសន៍នីមួយៗព្យាោម 

ស្្ា្រនា្របន្មលលើកិច្ចខិតខំបដលមានតសា្់រលៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការរងារប ្្នកច្បា្់រ លរាលនលោបាយ និងការអនុវត្ (តពមទំាងអនុលលាម 

តាម្រទដា្្នអន្រជាតិ) ក៏ដូចជាលមលរៀនោក់ព័ន្ធ បដលបានលរៀនសូតតពី្រណ្្ត្រលទសដនទ។ ទាក់ទងជាមួយស្នុំកូន អនុសាសន៍តតរូវ 

បានលរៀ្រចំល�ើងលដាយឈរលលើមូលដ្្ាន ការទទួលខុសតតរូវក្ននុងការធានាឱ្យមានត្រតិ្រតិ្ការស្នុកូំនអន្រត្រលទសតតរឹមតតរូវ ពំុោចជា្រនទៃនុក 

រ្រស់ត្រលទសកម្ពនុជា បតមា្្ក់ឯងបានលនាុះល�ើយ ្រ៉ុបន្ក៏តតមរូវឱ្យមានការល្រ្ជា្្ចិត្ោ៉្ងលពញលលញ និងសកម្ពីរដ្ឋទទួល្រនទៃនុក្ងបដរ  

លដាយក្ននុងលនាុះ រួមមានទំាងោជ្្ាធរមានសមត្កិច្ច និងស្្ា្័រនតតរូវបានទទួលស្្ាល់្ុរណភាពសតមា្់រស្នុកូំន។ លដាយមូលលហតុលនុះ 

លហើយ លទើ្រអនុសាសន៍ក្ននុងរបាយការណ៍លនុះល្្្តលរាលលៅលៅលលើរដា្្ភិបាល និងស្្ា្រ័នរ្រស់ត្រលទសកម្ពនុជាក៏ដូចជារដា្្ភិបាល  

និងសា្្្រ័នននត្រលទសដនទ្ងបដរ។ លដាយប�ក លយើងខ្នុំបានទទួលការលស្នើសុំឱ្យលលើកល�ើងនូវជំហានជាក់លាក់ស្ីពីវិធី លដើម្បោីច 

អនុវត្អនុសាសន៍នីមួយៗកំណត់រកអ្នកដរឹកនំាក្ននុងការអនុវត្ការងារ និងការរំាតទត្រក្រលដាយសក្្ានុពល្រញ្្ក់ក្ននុងតារាង។ លយើងខ្នុំ 

លជឿជាក់ថ មតិលោ្រល់បដលបានលស្នើល�ើងទំាងអស់លនុះនរឹងតតរូវបានលមើលលឃើញថ ជាសកម្ភាពជាក់បស្ង លដើម្បីយកលៅពិចារណ  

ត្រសិនល្រើអនុសាសន៍ជាទលូៅតតរូវបានទទួលយក លដាយក្ននុងលនាុះការសលតមចចុងលតកាយតតរូវបានលធ្វើល�ើងលដាយតកសួងោក់ព័ន្ធ និង 

ភា្រីោក់ព័ន្ធនានា។ ការវាយតនមលែរ្រស់លយើងមានមូលដា្្នជាត្រព័ន្ធឈរលលើ្រទដា្្នអន្រជាតិបដលោក់ព័ន្ធ មានដូចជា អនុសញ្្ 

អង្គការសហត្រជាជាតិស្ីពីសិទ្ធិកុមារ (UNCRC) លរាលការណប៍ណនាំរ្រស់អង្គការសហត្រជាជាតិ សតមា្រ់ការបថទាំជំនួស សតមា្់រ 

កុមារ (លរាលការណ៍បណនំាអង្គការសហត្រជាជាតិ) និងអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆំ្្ ១៩៩៣ សី្ពីការការោរកុមារ និងកិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការ 
ទាក់ទងជាមួយស្នុំកូនអន្រត្រលទស (អនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣)។

3 ឧទាហរណ៍ សូមលមើលការសិក្សាសី្ពី្ំររូការ្្ល់មូលនិធិ និងហិរញ្ញវត្នុរ្រស់មណ្ឌលបថទំាកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (នរឹងតតរូវលបាុះពុម្្ព ស្ាយលៅលដើមឆំ្្ ២០១៧) លដាយយូនីលសហ្វ និង  
 Emerging Markets Consulting បដលជា្រលតមាងតសាវតជាវមួយ លធ្វើការចងតកងឯកសារ និងវិភា្រអំពីរល្រៀ្របដលមណ្ឌលបថទាំកុមារត្រតិ្រត្ិការ និងរក្សានិរន្រភាពខលែលួនឯង  
 តពមទាំង្រំរូការ្្ល់មូលនិធិ និង្រំរូហិរញ្ញវត្នុននមណ្ឌលបថទាំកុមារត្រលភទល្្សងៗរា្្ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។

4   ការសិក្សាស្ីពីការអនុវត្លៅតាមសហ្រមន៍ ការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា រួមទាំងការបថទាំលៅតាមវត្ោរាម ្រច្ចនុ្រ្បន្នកំពុងតតរូវបានលធ្វើល�ើងលដាយមជ្ឈមណ្ឌល 
 ច្បា្រ់ Coram លដាយមានការរាំតទពីអង្គការយូនីលសហ្វ (នរឹងតតរូវលបាុះពុម្ព្្សាយក្ននុងឆ្្ំ ២០១៧)។ ្របន្មលលើការសិក្សាលនុះ កម្វិធីការការោរកុមារតាមវត្ោរាម បានដាក់្រញ្ចជូល 
 លសៀវលៅបណនាំការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និងប្នការត្រតិ្រត្ិការ សតមា្រ់តកសួងធម្ការ និងសាសនានរឹងតតរូវបានរចនាល�ើង សតមា្រ់ឆ្្ំ ២០១៧ លដាយអ្នកពិលតរាុះលោ្រល់បដលតតរូវ 
 បានលតជើសលរីស។
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លយើងខ្នុសូំមទទួលស្្ាល់លដាយចំហនូវបដនកំណត់ បដលមានក្ននុងល្រសកកម្រ្រស់លយើង ដូចជាពំុមានទិន្នន័យត្រ្់រតរាន់តាមតតមរូវការ  

បានចុុះលៅទស្សនកិច្ចក្ននុងលខត្ចំនួន្ីរ្ុ៉រលណណុ្ះ អ្នកលដើរតួនាទីទំាងអស់ពំុបានចូលរួមត្រ្់រៗរ្្ាពំុបមនត្រ្់រព័ត៌មានទំាងអស់ បដលបាន 

ទទួលសុទ្ធបតោចយកលៅពិនិត្យល្ទៃៀង្្្ត់បានល�ើយ។ មានកិច្ចខិតខំ្រួរជាទីកត់សមា្្ល់តតរូវបានលធ្វើល�ើង លដើម្បីធានាោ៉្ងណឱ្យ 

អ្នកលដើរតួនាទីោក់ព័ន្ធឱ្យបានលតចើន្រំ្ុតោចចូលរួមតាមលទ្ធភាព បដលោចលធ្វើបានរួមទាំងការចូលរួមរ្រស់ពួករាត់ក្ននុងការពិនិត្យ 

ល្ទៃៀង្្្ត់ខលែរឹមសាររបាយការណ៍្ងបដរ។

មកដល់លពលលនុះ ត្រលទសកម្ពនុជាស្ិតក្ននុងជំហរដ៏ពិលសសមួយ បដលមានអ្នកលដើរតួនាទីជាលតចើនលៅក្ននុងរដា្្ភិបាល និងសង្គមសុីវិល 

ទាំងលៅក្ននុងត្រលទស និងពីលតរៅត្រលទស លដាយ្រន្សនុីរា្្ជាមួយ្នទៃៈរ្រស់ពួករាត់ក្ននុងការ្នលឆព្ុះលៅមុខលលើកំបណទតមង់ការបថទាំ 

ជំនួស និងស្នុកូំន។ មាន្នទៃៈថី្ៗលដើម្បី្រលងកើតឱ្យមានយុទ្ធវិធីរួមមួយក្ននុងចំលណមភា្ីរោក់ព័ន្ធទំាងអស់។ លយើងខ្នុរំំពរឹងថនរឹងោចក្្ា្់រ 

យកឱកាសដ៏ពិលសសលនុះ លដើម្បី្រន្លធ្វើឱ្យជីវិតកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាកាន់បតមានភាពត្រលសើរល�ើង ក៏ដូចជាលដើម្បីជាឧទាហរណ៍្ំររូ 

្រង្្ាញអំពី្រទពិលសាធន៍រ្រស់ត្រលទសកម្ពនុជា បដលជាឧទាហរណ៍ជំរុញទរឹកចិត្ សតមា្់រ្រណ្្ត្រលទសដនទលទៀតលៅក្ននុងការងារកំបណ 

ទតមង់រ្រស់ពួកល្រ្ងបដរ។

Laura Martínez-Mora, Odeta Inte, Maria Herczog និង Mia Dambach បខ មីនា ឆ្្ំ ២០១៦។
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ទិដ្ឋភាពទូទៅសទ្ខេបអំពីការការពារ 
កុមារក្ន្ុ បបទទសកម្នុជា៖ ការរកទ�ើញ  
និ្អនុសាសន៍ទកាដោបរួមសបមាប់ 
ការអភិវឌោឍសមត្ថភាព

០១

ប្្នក្រនា្្្រ់លនុះ្្ល់ទិដ្ឋភាពទូលៅសលង្ខ្រអំពីត្រព័ន្ធសុខុមាលភាពកុមារ និងត្រព័ន្ធការោរកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ លយើងខ្នុ ំ

មិនមាន្រំណងលលើកល�ើងអំពីច្បា្រ់ លរាលនលោបាយ ឬការអនុវត្បដលោក់ព័ន្ធនីមួយៗលនុះល�ើយ លដាយលហតថុ ព័ត៌មានលម្អិត 

ទាំងលនាុះតតរូវបានសិក្សាលម្អិតរួចលហើយលដាយអ្នកតសាវតជាវដនទលទៀត និងការតសាវតជាវកំពុងលធ្វើល�ើង (សូមលមើលឧ្រសម្ព័ន្ធទី ១)។ 

លយើងខ្នុំលជឿជាក់ថ ព័ត៌មានទាំងលនុះ្្ល់ជូននូវ្ររិ្រទមួយចំនួនសតមា្រ់អនុសាសន៍អភិវឌ្ឍសមត្ភាពបដលតតរូវបានលស្នើល�ើង 

នាលពលលតកាយ។ 

សិទ្ធិកុមារជាទូលៅ

ត្រលទសកម្ពនុជាមានត្រជាជនសរុ្រត្រមាណ ១៥ លាននាក់ 

លដាយក្ននុងលនាុះ ៣២ ភា្ររយ មានោយុលតកាម ១៥ ឆំ្្ (ទិន្នន័យ 

ឆ្្ំ ២០១៤)។5 ស្ងា្្មសុីវិលក្ននុងអំ�នុងលពលត្រ្រ់ត្រងលដាយ 

រ្រ្របខ្រតកហមចលនា្្ុះឆ្្ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ បានលធ្វើឱ្យមនុស្ស 

ោ្៉ងលហាចណស់ ១,៥ លាននាក់ ស្្ា្់រលដាយសារការសម្្ា្់រ 

ពលកម្ធងៃន់ធងៃរលដាយ្រង្ខំ ជំងឺ និងការអត់ឃ្្ន លហើយលទ្ធ្ល 

5  ទិន្នន័យត្រជាសា្ស្រ្រស់្រណ្្ញការងារការបថទំាកាន់បតត្រលសើរ៖ www.bettercarenetwork.org/regions-countries/asia/southeastern-asia/cambodia (Sources: World Bank, 
UNICEF, UNDP HDR 2015, DHS 2014).
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លកើតមានលតកាយរ្រ្រលនុះ ក៏បានជុះឥទ្ធិពល្រួរជាទីកត់សមា្្ល់ 

ចំលោុះត្រលទសកម្ពនុជា្ងបដរ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត លោងតាម 

របាយការណ៍ហានិភ័យពិភពលលាក ឆ្្ំ ២០១៤ (World Risk 

Report 2014)6  ៖ “ត្រលទសកម្ពនុជា ្រឺជាត្រលទសមានហានិភ័យ  

ចណំត់ថ្្ក់ទី ៩ ក្ននុងពិភពលលាកលដាយលតរាុះមហន្រាយ បដល 

្រងករលទ្បើងលដាយ ធម្ជាតិ និង សមត្ភាព ក្ននុងការសតម្រខលែលួន   

រ្រស់ត្រជាជនកម្ពនុជា និងរ្រស់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ក់ជាតិ និងថ្្ក់ 

មូលដា្្នក្ននុងការទ្រ់សា្្ត់ និងកាត់្រន្យ្ល្រ៉ុះោល់ លៅ 

មានកតមិត ។” អង្គការយូនីលសហ្វ បានចាត់ទុកត្រលទសកម្ពនុជា 

ជាត្រលទសមានចមា្្រមីនលតចើនចំណត់ថ្្ក់ទី្រីក្ននុងពិភពលលាក 

លដាយភា្រលតចើនននជនរងលតរាុះ្រឺជាកុមារឃ្្លលរាតក្រី ឬ 

កុមារបដលកំពុងលលងលៅក្ននុងទីវាល។ លោងតាមសនទៃស្សន ៍

ទាសភាពសកលឆ្្ំ ២០១៦ (Global slavery index 2016)  

ត្រលទសកម្ពនុជាជា្រ់ចំណត់ថ្្ក់ទី្រី ជាត្រលទសមានអតតា 

រីកសាយភាយខ្ពស់្រំ្ុតននទាសករសម័យទំលនើ្រ ល្រើ្រិតតាម 

សមាមាតតត្រជាជន។7 វិស័យលទសចរណ៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា្រន្  

លកើនល�ើង លដាយក្ននុងលនាុះមានអ្នកលទសចរ ៧០០ ០០០ នាក់  

ក្ននុងឆំ្្ ២០១៣ លហើយបានលកើនល�ើងដល់ ៤,៥ លាននាក់ ក្ននុងឆំ្្  

២០១៤ បដល្្ល់ឱកាសមុខរ្ររ ្រ៉ុបន្ក៏្រលងកើនភាពងាយ 

រងលតរាុះដល់កុមារចំលោុះអ្នកលទសចរ្លែជូវលភទ។8 ដូចរា្្លនុះបដរ  

បាតុភូតលទសចរណ៍តាមមណ្ឌលកុមារកំតោ្រលងកើនហានិភ័យ 

លធ្វើឱ្យកុមាររងការលកងត្រវ័ញ្ចពីអ្នកលទសចរអន្រជាតិ។ 

ល្រើលទាុះជាស្ិតក្ននុង្ររិ្រទបដលមានលក្ខណៈអវិជ្មាន និង 

តតមរូវការដូចបានលោលខាងលលើក្ី ្រ៉ុបន្ត្រលទសកម្ពនុជាមានការ 

្នល�ើង្ួររជាទីកត់សម្្ាល់។ របាយការណ៍ត្រចំាឆំ្្ ២០១៥  

រ្រស់អង្គការយូនីលសហ្វ បានលរៀ្ររា្រ់នូវការរីកចំលរីន្រួរលោយ 

កត់សមា្្ល់ “មានការសិក្សាជាលតចើន តតរូវបានលកើតល�ើងក្ននុងឆ្្ំ 

២០១៥ បដលបានយកមកលធ្វើលរាលនលោបាយ។ ការសិក្សាអំពី 

្រនទៃនុកប្្នកលសដ្ឋកិច្ច្រណ្្លមកពីអំលពើហិង្សា បដលប ្្អកលលើការ 

រកលឃើញពីការសា្្្រសទៃង់មតិស្ពីីអំលពើហង្ិសាត្រឆងំកុមារ (VAC)  

ឆ្្ំ ២០១៣ តតរូវបាន្្សព្វ្្សាយកាលពីបខ ធ្នជូ ឆ្្ំ ២០១៥ លដើម្បី

យល់កាន់បតច្បាស់អំពី្ល្រ៉ុះោល់ននអំលពើហិង្សាត្រឆំងកុមារ 

និងបា៉្ន់ត្រមាណអំពី្រនទៃនុកលសដ្ឋកិច្ចទាក់ទងជាមួយទិដ្ឋភាព 

ប្្នកសុខភាព ការសិក្សាដ៏សំខាន់មួយស្ីពី្ល្រ៉ុះោល់នន 

លទសន្ត្រលវសន៍លលើកុមារ ក៏តតរូវបានលធ្វើល�ើងច្រ់សព្វត្រ្រ់្ង 

បដរ។ ការចុុះល្ម្ុះចូលលរៀនរ្រស់កុមារោយុចា្រ់ពី្រីឆ្្ំ ដល់ 

តបាំឆ្្ំ លៅក្ននុងសាលាលរៀនអ្រ់រំកុមារតូច ក៏បានលកើនល�ើងជា 

លំដា្រ់ចា្រ់ពី ២៥,៤ ភា្ររយ ក្ននុងឆ្្ំ ២០១១ លកើនល�ើងរហូត 

ដល់  ៣៥,៣ ភា្ររយ ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ ោតស័យលដាយមាន 

ការរីកដុុះដាលននចំនួនសាលាមលត្យ្យចា្រ់ពី ៣៧ សាលា លៅ 

ក្ននុងលខត្ចំនួន្រី រហូតដល់ ៧៥ សាលា ក្ននុងលខត្ចំនួនតបាំ។”9

ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ ៩៤ ភា្ររយននទារកលទើ្រលកើតថ្ីទាំងអស់  

បានចុុះសំ្រុតតកំលណើតក្ននុងរយៈលពល ៣០ នថងៃដំ្រូងលតកាយ 

លពលលកើត លៅក្ននុងតសុកលរាលលៅចំនួន ១១ រ្រស់អង្គការ 

យូនីលសហ្វ ល្រើលត្រៀ្រលធៀ្រជាមួយអតតា ៨៨ ភា្ររយ ក្ននុងឆ្្ំ 

២០១៤។ ចា្់រពីឆ្្ ំ២០១១ មក កុមារលលើសពី ៣៥ ០០០ នាក់ 

តតរូវបានតភា្្្រ់លៅកាន់លសវានានា លដើម្បីទ្រ់សា្្ត់ និងល្លែើយត្រ 

ចំលោុះអំលពើហិង្សា ការរំលលាភ្ំរោន ការលកងត្រវ័ញ្ច និងការ្ំរប្រក 

លចញពីត្ររួសារលដាយមិនចាំបាច់ បដលលនុះជាសមិទ្ធ្លមួយ 

លកើតលចញពីកម្វិធី 3PC10។ ល្រើ្រិតតតរឹមបតឆ្្ំ ២០១៥ បតមួយ 

្រ៉ុលណណ្ុះ លយើងលឃើញថ មានកុមារសរុ្រចំនួន ៥ ៦១៨ នាក់  

យុវជនចំនួន ២ ២២៥ នាក់ និងត្ររួសារចំនួន ៣ ៣៧៩ ត្ររួសារ  

បានទទួលអត្ត្រលោជន៍ពី លសវាការោរកុមារ បដលជាសមិទ្្ធ ល 

លកើតលចញពីនដ្រូរ្រស់កម្វិធី 3PC។ 

6 https://ehs.unu.edu/news/news/world-risk-report-2014.html#files 
7 មូលនិធិ Walk free៖ www.globalslaveryindex.org/methodology/ និង www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Global%20Slavery%20Index%202016.pdf

8 មូលនិធិ Walk free៖ www.globalslaveryindex.org/methodology/ និង www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Global%20Slavery%20Index%202016.pdf

9 www.unicef.org/about/annualreport/files/Cambodia_2015_COAR.pdf 
10  3PC ្រឺជាភាពជានដ្រូតតីភា្រីរវាងតកសួង សអយ អង្គការយូនីលសហ្វ និងអង្គការ Friends International (FI)។ អង្គការ FI សតម្រសតមរួលឱ្យមាន្រណ្្ញត្រ្រដណ្្រ់មួយលលើអង្គការ 

សង្គមសីុវិល (នដ្រូអនុវត្) ចំនួន ៩ ្របន្មលទៀត លដើម្បី្្លល់សវាការោរកុមារលៅកតមិតមូលដា្្ន។ នដ្រូអនុវត្ទាំងលនាុះលធ្វើការជាមួយអង្គការសហ្រមន៍ (្រណ្្ញនដ្រូ) ចំនួន ៤០ 
បថមលទៀត លដើម្បី្ ្ល់លសវានានា។ ក្ននុងលនាុះក៏មាននដ្រូ្រលច្ចកលទសចំនួន ៦ បដល្្ល់លសវាឯកលទសជាលក្ខណៈកិច្ចសន្យា្ងបដរ។
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11 តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ (បខ តុលា ឆ្្ំ ២០១១) មាតតា ៦។
12  ការការោរកុមារ www.unicef.org/cambodia/2.Child_Protection.pdf; Beth L. Rubenstein, Lindsay Stark: A Forgotten Population: Estimating the Number of Children Outside of 

Households in Cambodia, Global Social Welfare, June 2016, Volume 3, Issue 2, pp 119–124, www.unicef.org/cambodia/MAPPING_REPORT_5_provinces_ENG.pdf

ការរាំតទដល់ត្ររួសារ
ការទ្រ់សា្្ត់ការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារ និងសមាហរណកម្

ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ ស្ិតិរ្រស់រដា្្ភិបាលបាន្រងា្្ញថ ៥.៨ 

ភា្ររយននកុមារោយុលតកាម ១៨ ឆ្្ំ បានបាត់្រង់ឪពុក ឬ 

មា្្យ ឬបាត់្រង់ទាំងឪពុក និងមា្្យ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត 

ត្រជាជនកម្ពនុជាត្រមាណ ១៩ ភា្ររយ រស់លៅលតកាម្រនា្្ត់ភាព

តកីតកក្ននុងឆ្្ំ ២០១៣។ ត្រកាស (្រទ្រញ្ញត្ិ)11 បដលោក់ព័ន្ធ  

បាន្រូស្រញ្្ក់ោ៉្ងច្បាស់អំពីភារកិច្ចរ្រស់រដា្្ភិបាលក្ននុង 

ការចុុះលៅសួរសុខទុក្ខកុមារ ឬត្ររួសារត្រឈមហានិភ័យក្ននុងការ 

្រំប្រកលចញពីត្ររួសារ ក៏ដូចជានីតិវិធីលដើម្បីល្រើកសំណុំលរឿង និង 

ការទទួលខុសតតរូវ លដើម្បីលធ្វើសកម្ភាពអន្រា្រមន៍។ លទាុះោ៉្ង 

ណកី្ជាការចំាបាច់បដល្ួររ្រលងកើនកញ្ច្់រថវិកាឱ្យបានត្រ្់រតរាន់ 

និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសមតស្រ លដើម្បី្្ល់លទ្ធភាពត្រ្់រតរាន់

ឱ្យនដ្ូរនានាោចលធ្វើការងារដូចបដលបានកំណត់ទាងំអស់លនុះ។ 

ថ្វីល្រើមានការ្្លួចល្្ើម្រំនិតជាវិជ្មានក្ននុងកតមិតោ៉្ងធំសលម្បើម

លៅទូទំាងត្រលទសក្ននុងការពតងរឹងត្ររួសារកី្ ្ុ៉របន្ជាលរឿយៗ ធនធាន 

មនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្នុមានកតមិតកំណត់បដលជាមូលលហតុ 

រារំាងភាពលជា្រជ័យនិងនិរន្រភាព (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៖ 

កិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការ អនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

និងអនុសាសន៍ទី ៥៖ ការទ្រ់ស្្ាត់ជុំទី ២)។

ការល្លែើយត្រចំលោុះការបថទាំជំនួស

ល្រលៅពុំបានដរឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់ននកុមារត្រឈមហានិភ័យ

ននការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារ ឬបាត់្រង់ការបថទាំពីត្ររួសារក្ននុង 

ត្រលទសកម្ពនុជាលៅល�ើយ។ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលដើម្បីតាមដាន  

វាយតនមលែ និងចងតកងជាឯកសារនូវហានិភ័យទាំងលនុះ ពុំទាន់ 

មានលៅល�ើយ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២)។ កុមារមកពីត្ររួសារ 

តកីតកក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា មានភាពងាយរងលតរាុះោ្៉ងខំ្្ាង លដាយ 

ជាលរឿយៗតតរូវត្រឈមមុខជាមួយកា្រំរាមកំបហងត្រចាំនថងៃចំលោុះ 

សុខភាព ការអ្រ់រំ សុវត្ិភាព និងការអភិវឌ្ឍជាទលូៅរ្រសល់្រ។ 

ជាលរៀងរាល់នថងៃ ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា កុមារជួ្រ្រទពិលសាធន៍រងការ

រំលលាភ្ំរោន អំលពើហិង្សា ការលកងត្រវ័ញ្ច និងការតពលងើយកលន្ើយ។ 

្រញ្្ទាំងអស់លនុះ ជាលរឿយៗបតងតតរូវបានលធ្វើឱ្យកាន់បតោតកក់ 

ល�ើង លដាយសារវិសមភាពលយនឌ័រ ការ្ត់លចញពីសង្គមនន 

ជនតកីតកតាមទីត្រជំុជន និងជន្រទ និងឥរិោ្រទអវិជ្មាន និង

ការលរីសលអើងចំលោុះជនជាតិលដើមភា្រតិច និងជនពិការ។12  

មាន ច្បា្រ់ និងលរាលនលោបាយជាលតចើន្រួរឱ្យចា្រ់ោរម្ណ ៍

បដលត្រ្រដណ្្រ់លលើសា្្នភាពដូចបានលលើកល�ើងខាងលលើ 

(សូមលមើល ្រញី្្រន្ធនិលទទៃស)។ លទាុះោ្៉ងណកី្ ្រណៈកមាមធិ្ការ 

អង្គការសហត្រជាជាតិទទួល្រនទៃនុកសិទិ្ធកុមារបាន្រង្្ាញកី្បារម្ភ 

ចំលោុះការលកើនល�ើងនូវចំនួនកុមារក្ននុងមណ្ឌលកុមារកំតោក្ននុង 
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13  រហូតមកទល់លពលថី្ៗលនុះលៅពំុទាន់មានោណតិ្ច្បាស់លាស់រ្រស់តកសួង សអយ ក្ននុងការលមើលខុសតតរូវលលើមណ្ឌលបថទំាកុមារទំាងអស់លនាុះល�ើយ។ ស្្ានភាពមានការបត្រត្ររួលលដាយ 
មានការអនុម័តអនុតករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារក្ននុងបខកញ្្ ឆ្្ំ ២០១៥ បដលបាន្្ល់ោណត្ិឱ្យតកសួង សអយ លមើលខុសតតរូវលលើមណ្ឌលបថទាំលលើកុមារត្រ្់រត្រលភទ 
លហើយបាន្រញ្្ក់ច្បាស់ថ ត្រ្់រត្ររឹុះស្្ានទំាងអស់ចំាបាច់តតរូវទទួលការអនុញ្្តពីតកសួង សអយ។ ដំលណើរការននការ្្ល់ការអនុញ្្តសតមា្់រត្ររឹុះស្្ានទំាងអស់ បានចា្់រល្្ើមរួចលហើយ 
្រ៉ុបន្លៅពុំបាន្រញ្ច្រ់រួចរាល់លៅល�ើយ។

ត្រលទសរដ្ឋភា្រីចំនួន ៦៥ ភា្ររយ លៅចលនា្្ុះរវាងឆ្្ំ ២០០៥ 

ដល់ ២០០៨ លហើយមណ្ឌលបថទាំកុមារ្រន្ចាត់ទុកជាជលតមើស 

ដ៏ល្អ្រំ្ុត”។ ្រណៈកមាម្ធិការកត់សមា្្ល់ថ “មួយភា្រ្រីនន 

កុមារស្ិតក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ លៅមានឪពុក ឬមា្្យលៅ 

រស់លៅល�ើយ។ មណ្ឌលបថទាំកុមារលៅបតពុំទាន់បានចុុះ្រញ្ី 

និងពិនិត្យតាមដានបានតតរឹមតតរូវ លហើយមានការចាត់កញ្ច្់រថវិកា

មិនត្រ្រ់តរាន់ និងកង្វុះ្រុ្រ្គលិកបថទាំកុមារបដលបានទទួលការ

្រណ្ដុះ្រណ្្លល្អជាមូលលហតុរារាំងដល់ការអនុវត្លរាល 

នលោបាយ និងលរាលការណ៍បណនាំរ្រស់រដ្ឋភា្ីរត្រក្រលដាយ 

ត្រសិទ្ធភាព”។

្របន្មលលើលនុះលទៀត ការល្ទៃៀង្្្ត់លលើការអនុវត្តាម្រទដា្្ន 

អ្រ្ប្ររមាស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ រ្រស់កម្ពនុជា បាន 

ជួ្រ្រញ្្ត្រឈមមួយចំនួន ោតស័យលដាយការរីកដុុះដាលដូច 

្្សិតននមណ្ឌលបថទំាកុមារ និងលដាយសារបតពំុបមនត្រ្់រមណ្ឌល

បថទាំកុមារទាំងលនាុះសុទ្ធបតមានអនុសារណៈការលោ្រយល់ 

រា្្ជាមួយតកសួង ស.អ.យ លៅល�ើយ។13 មណ្ឌលបថទាំកុមារ 

ជាលតចើន្រន្ត្រតិ្រត្ិការលដាយពុំមានការអនុញ្្ត។ លដើម្បីោច 

យល់កាន់បតច្បាស់អំពីចំនួនននមណ្ឌលបថទាំកុមារ តកសួង  

ស.អ.យ លដាយមានការរាំតទពីអង្គការយូនីលសហ្វ កម្វិធី 3PC  

និង អង្គការ USAID បានលធ្វើការកំណត់ទីតាំងកបនលែងបថទំាកុមារ 

ចំនួនពីរលលើក លលើកទីមួយលធ្វើល�ើងក្ននុងរាជធានីលខត្ោទិភាព 

ទាំងតបាំ កាលពីចលនា្្ុះបខ វិច្ិកា ឆ្្ំ ២០១៤ ដល់បខ កុម្ភៈ ឆ្្ំ 

២០១៥ ្រនា្្្រ់មកលទៀត ្រឺ្រណ្្លខត្បដលលៅលសសសល់ តតរូវ 

បានលធ្វើល�ើងចា្់រពីបខ តុលា ដល់បខ ធ្នជូ ឆំ្្ ២០១៥។  របាយការណ៍ 

្រឋមស្ីពីរាជធានីលខត្ទាំងតបាំ បានលចញ្្សាយក្ននុងបខ មីនា ឆ្្ំ  

២០១៦។ ក្ននុងបខ កុម្ភៈ ឆ្្ំ ២០១៧ របាយការណ៍កំណត់ទីតាំង

មណ្ឌលថ្្ក់ជាតិ ក៏តតរូវបាន្្សព្វ្្សាយ្ងបដរ។ ការកំណត ់

ទីតំាងកបនលែងបថទំាកុមារបានរកលឃើញ ចំនួន ៦៣៩ កបនលែង កំពុង 

មានត្រតិ្រត្ិការក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ ប្្អកលលើរបាយការណ ៍

បដលរាយការណ៍លដាយ្្្ល់ពី្រុ្រ្គលិកកបនលែងបថទាំ ទាំងលនាុះ   

្រងា្្ញឱ្យលឃើញថ កបនលែងបថទាំកុមារទាំងអស់លនុះ ោចបចក 

លចញជាតបាំត្រលភទ្រឺ៖ មណ្ឌលបថទាំកុមារ (៤០៦ កបនលែង) ្ទៃុះ  

និងកបនលែងសា្្ក់លៅ្រលណ្្ុះោសន្នក្ននុងតរាមានោសន្ន (២៥ 

កបនលែង) ្ ទៃុះសា្្ក់លៅជាតកុម (៧១ កបនលែង) វត្ោរាម និងកបនលែង

បថទាំតាមប្រ្រសាសនាលៅក្ននុងោរារសាសនា (៦៥ កបនលែង)  

និងអលន្វាសិកដា្្នបដល្្ល់កបនលែងសា្្ក់លៅដល់សិស្ស (៧២ 

កបនលែង)។ ចំនួនសរុ្រននកុមារកំពុងរស់លៅក្ននុងកបនលែងបថទាំកុមារ 

ទាំង ៦៣៩ កបនលែង មានចំនួន ២៦ ១៨៧ នាក់ (៤៨ ភា្ររយ 

ជាតសី្)។ យុវជនវ័យលក្ងចំនួន ៩ ១៨៧ នាក់បថមលទៀត បដល 

មានោយុចលនា្្ុះពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆ្្ំ (៣៦ ភា្ររយជា្ស្ី) 

តតរូវបានរាយការណ៍ថ កំពុងរស់លៅក្ននុងកបនលែងបថទាំ ៦៣៩ 

កបនលែង។ កុមារសរុ្រចំនួន ១៦ ៥៧៩ នាក់ (៤៧ ភា្ររយជា្សី្)  

តតរូវបានរាយការណ៍ថ កំពុងរស់លៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ 

ចំនួន ៤០៦ កបនលែង។ ប្្អកលលើតួលលខត្រជាជនឆ្្ំ ២០១៥  

បានន័យថ កុមារមា្្ក់ក្ននុងចំលណម កុមារកម្ពនុជា ៣៥០ នាក់ 

រស់លៅក្ននុងមណ្ឌលបថទំាកុមារ។ ជាកិច្ចល ល្ែើយត្រ តកសួង ស.អ.យ 

បានតពមលតពៀងលលើលរាលលៅ្រួរជាទីសុទិដ្ឋិនិយមមួយក្ននុងការ 

លធ្វើសមាហរណកម្កុមារ ៣០ ភា្ររយ កំពុងរស់លៅក្ននុងមណ្ឌល 

បថទំាក្ននុងលខត្ោទិភាពទំាងតបំា តត�្់រលៅត្ររួសារនិងសហ្រមន៍ 

វិញ តតរឹមឆ្្ំ ២០១៨។

ថី្ៗលនុះ លៅនថងៃទី ៥ បខ ធ្នជូ ឆំ្្ ២០១៥ ត្រលទសកម្ពនុជាបានអនុម័ត 

លលើអនុតករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារ លដាយ្្ល់ 

ការទទួលខុសតតរូវ  និងការលចញោជា្្្រ័ណ្ណដល់មណ្ឌលទាំង 

លនាុះលៅឱ្យតកសួង ស.អ.យ ។ អនុតករឹត្យលនុះបចងថ៖ “ការអនុញ្្ត 

ឱ្យកុមារសា្្ក់លៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ ្រឺជាជលតមើសចុង 

លតកាយ និងជាជលតមើស្រលណ្្ុះោសន្ន លហើយោចលធ្វើល�ើងបត 

លៅលតកាយលពលបានតសាវតជាវរកឪពុកមា្្យ សាច់ញាតិ ឬ 

ោណព្យាបាល ឬឪពុកម្្ាយធម៌អស់លទ្ធភាពលហើយ”។ អនុតករឹត្យ 

លនុះ ក៏បានដាក់្រញ្ចជូលនាយកដា្្ន្រលច្ចកលទសឱ្យលធ្វើការកំណត់ 

អត្សញ្្ណមណ្ឌលបថទាំកុមារ ចុុះលធ្វើអធិការកិច្ច ត្រ្រ់ត្រង 

ដំលណើរការននការ្្ល់ការអនុញ្្តដល់ត្ររឹុះសា្្នមណ្ឌលបថទាំ 

កុមារ និង្រលងកើតការតាមដាន្រន្ និងការរំាតទដល់ត្ររួសារលតកាយ 

លពល្រតងរួ្រ្រតងរួមឱ្យជួ្រជុំត្ររួសារ ។ 
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ស្នុំកូន

កាលពីអតីតកាល ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសពុំមានត្រជាត្រិយភាព 

ខា្្ំងលនាុះលទក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ មូលលហតុ លដាយល្រមិនសូវ 

ដរឹងច្បាស់អំពីនីតិវិធី “ការចំណយលតរៅ្លែជូវការ” និងលដាយសារ 

ត្រជាជនចូលចិត្លត្រើតបាស់នីតិវិធីលតរៅ្លែជូវការ លដាយតរាន់បត 

រក្សាកុមារទុក លដាយពុំបស្វងរកការអនុញ្្តតាម្លែជូវការ។ ក្ននុងបខ  

តុលា ឆំ្្ ២០១៦ តកសួងយុតិ្ធម៌បានលចញ្្សាយលសចកី្ពន្យល់ 

សី្ពីស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស លដើម្បី្្ល់ការ្រញ្្ក់កាន់បតច្បាស់លាស់ 

បថមលទៀតស្ីពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ លសចក្ីពន្យល់បាន 

ចងតកងច្បា្់រ្រញ្ញត្ិជាធរមានពី តកមរដ្ឋ្្របលវណី និងច្បា្់រស្ីពី 

នីតិវិធីលរឿងកី្មិនបមនជា្រណ្រឹង។ លសចកី្ពន្យល់លនុះ មាន្ំរណង 

ពន្យល់អំពីដំលណើរការ និង្្ល់ការបណនាំចង្អនុល្រងា្្ញដល ់

អ្នកោក់ព័ន្ធនានាលៅក្ននុងដំលណើរការននស្នុ ំកូនក្ននុងត្រលទស  

ជាពិលសស្ឺរ លៅតកម តពុះរាជោជ្្ា លមធាវី ្ុរ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច និង 

ោជ្្ាធរមានសមត្កិច្ចដនទលទៀតទាក់ទងជាមួយលរាលការណ៍  

ដំលណើរការ និងឥទ្ធិពលននស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ក៏ដូចជាលដើម្បី 

លរារពឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ្ងបដរ។

ស្នុំកូនអន្រត្រលទសចា្រ់ល្្ើមល�ើងក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាលៅោក់ក

ណ្្លទសវត្សឆ្្ំ ១៩៨០។ ក្ននុងឆ្្ំ ១៩៩៩- ២០០០ ចំនួនស្នុ ំ

កូនលៅលតរៅត្រលទសមានការលកើនល�ើងជាអតិ្ររមា លហើយមាន 

ភាពមិនត្រតកតីជាលតចើនបានលកើតលទ្បើងបដលជាមូលលហតុ្រណ្្

យលោយមានការ្្្ក្រលណ្្ុះោសន្ននូវដំលណើរការស្នុ ំកូន 

ពីចលន្្ាុះឆំ្្ ២០០១-២០០៣ លដាយត្រលទសប្៊រលហ្សនុកិ កាណដា 

ហា្្ំង�ង់ បារាំង លុចហ្សំ្រួ ហូ�ង់ ស្វីស និងសហរដ្ឋោលមរិក 

បដល្រច្ចនុ្្របន្នលៅអនុវត្លៅល�ើយ ោតសយ័លដាយករណីការ្រនលែំ 

ភាពមិនត្រតកតីជាលតចើន ក៏ដូចជាលដាយសារកង្វុះតក្រខ័ណ្ឌ 

ប ្្នកច្បា្់រលៅថ្្ក់មូលដ្្ាន និងថ្ក់លរាលនលោបាយពំុមានត្រ្់រ 

តរាន់ លដើម្បីការោរឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ។ ជាកិច្ចល ល្ែើយត្រ 

រាជរដា្្ភិបាលកម្ពនុជាបានចា្រ់ល្្ើមលធ្វើការ្រលងកើតលសចក្ីតោង 

ច្បា្់រសី្ពីស្នុកូំនអន្រត្រលទសក្ននុងឆំ្្ ២០០៣ លហើយបានអនុម័ត 

ជាសា្្ពរលៅចុងឆ្្ំ ២០០៩។ ដូចរា្្លនាុះបដរ អនុតករឹត្យជាលតចើន

តតរូវបាន្រលងកើតល�ើង (សូមលមើល្រញ្ីឯកសារពិលតរាុះ)។ ក្ននុងឆ្្ំ 

២០០៧ ត្រលទសកម្ពនុជាបាន្្ល់ការតពមលតពៀងដល់អនុសញ្្ 

តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣។ ចា្រ់ពីឆ្្ំ ២០១១ មក ត្រលទសកម្ពនុជា

បាននិងកំពុងលរៀ្រចំលលើការអនុវត្នា ត្រព័ន្ធស្នុំកូនអន្រត្រលទស 

ថ្ីមួយលដាយប ្្អកលលើ HC ១៩៩៣ និង UNCRC។ ក្ននុងដំណក់ 

កាលលនុះ មានការ្្្កស្នុំកូន្រលណ្្ុះោសន្ន ថ្វីល្រើោជា្្ធរ 

កណ្្លទទួល្រនទៃនុកស្នុំកូនបានកំណត់អត្សញ្្ណកុមារ 

ត្រមាណ ៣៣ នាក់ បដលមានលសចកី្តតរូវការពិលសស លហើយោច 

តតរូវបានពិចារណសតមា្រ់ស្នុំកូនបាន។ លយើងលឃើញថភា្រ 

លតចើនននកុមារទាំងអស់លនុះ មានោយុលលើស ១០ ឆ្្ំ លដាយក្ននុង 

លនាុះត្រសិនល្រើចំនួនលលើសពី ១៥ នាក់ ោច្រលងកើតជា្រញ្្ 

ត្រឈមក្ននុងការកំណត់អត្សញ្្ណរកឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមបដល

មានសមត្ភាពោចលមើលបថកូនចិញ្ចរឹមឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់។ កិច្ច 

តពមលតពៀងលទ្វរភា្រីតតរូវបានចុុះហត្លលខាជាមួយត្រលទស 

អុីតាលី តកុង Cataluña (លអស៉្បាញ) និង Malta ្រ៉ុបន្ស្នុំកូន 

អន្រត្រលទសនាលពលថ្ីៗលនុះលៅពុំទាន់មានដំលណើរការល�ើងវិញ

លៅល�ើយលទ។ 

្របន្មលលើលនុះលទៀត លយើងហាក់លឃើញថ ជន្ររលទសមួយចំនួន

បដលពុំមានលំលៅដា្្នជាត្រចាំក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា បានបស្វងរក

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសចំលោុះកុមារបដលធា្្្រ់ស្ិតលតកាមការបថទាំ 

រ្រស់ខលែលួន លហើយបានសុំឱ្យរដ្ឋទទួលទទួលសា្្ល់ស្នុំកូនលនុះ។  

លនុះជា្រញ្្មួយសតមា្រ់្រណៈកមាម្ធិការ UNCRC បដល្្ល់ 

អនុសាសន៍ឱ្យកម្ពនុជាតតរូវធានា៖ “លធ្វើោ៉្ងណឱ្យត្រ្រ់ករណីនន

ស្នុំកូនតតរូវអនុលលាមទាំងតសុងតាមពិធីសារត្រតិ្រត្ិការ និង 

អនុលលាមតាមលរាលការណ៍ និង្រទ្រញ្ញត្ិននអនុសញ្្តកុង 

ឡាលអសី្ពីការការោរកុមារ និងកិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការទាក់ទងជា

មួយស្នុកូំនអន្រត្រលទស តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្កម្វិធី 

លដើម្បីទ្់រស្្ាត់ស្នុកូំនខុសច្បាស់ និងតាមរយៈការលធ្វើនិយ័តកម្លលើ 

ការ្្ល់ោជា្្្រ័ណ្ណ និងការពិនិត្យតាមដានលលើទីភា្្ក់ងារនានា 

ក៏ដូចជានថលែលសវាបដលតតរូវយកសតមា្រ់លសវានានារ្រស់ខលែលួន។14” 

14 ការសលងកតនូវប ្្នកសន្នដ្្ិានននរបាយការណ៍ដាក់ជូនលដាយត្រលទសកម្ពនុជាលតកាមមាតតា ១២ វាក្យខ័ណ្ឌ ១ ននពិធីសារ្របន្មននអនុសញ្្សី្ពីសិទ្ធកុិមារសី្ពីការលក់កុមារ លពស្យាកម្កុមារ  
 និងរូ្រភាព និងសមា្្រៈោសោភាសកុមារ (បខ កុម្ភៈ ឆ្្ំ ២០១៥) វាក្យខ័ណ្ឌ ១៧ ឃ)។

14



អនុសាសន៍ទី

កំណត់ការទទួលខុសតតរូវ 
ឱ្យបានច្បាស់លាស់លលើកកម្ពស់ 
កិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការលោយបាន 
រឹងមាំ និងធានាឱ្យមានថវិកា 
ត្រ្រ់តរាន់

ជាលរាលកាណ៍ តកសួង ស.អ.យ ជាតកសួងនាំមុខទទួល 

ខុសតតរូវក្ននុងការការោរកុមារ រួមទាំងការបថទាំជំនួស និងស្នុំ 

កូនអន្រត្រលទស លដាយមានអ្នកតំណងលៅថ្្ក់លខត្ លោល 

្រឺមនទៃីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា (មនទៃីរ 

ស.អ.យ) និងការិោល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង  

យុវនីតិសម្បទា លៅថ្្ក់តសុក (មនទៃីរ ស.អ.យ)។ តស្ររា្្ 

លនុះបដរ មានតកសួងជាលតចើនលទៀតបដលោក់ព័ន្ធជាមួយ្រញ្្ 

ការោរកុមារ។15 ឧ. តកសួង មហាន្ទៃ ទទួលខុសតតរូវក្ននុងការលច

ញសំ្ុរតតកំលណើត លហើយកាលពីមុន ្ឺរជាអ្នកទទួលខុសតតរូវក្ននុង 

ការចុុះ្រញ្ីអង្គការ NGO ក្ននុងមូលដា្្ន16។ តកសួងធម្ការ និង 

សាសនា (MoCR) ទទួលខុសតតរូវក្ននុងការលមើលការខុសតតរូវ 

ចំលោុះការបថទាំកុមារលៅតាមវត្ោរាម ក៏ដូចជាតាមតពុះវិហារ 

សាសនាត្ររឹុះនានា បដលជាលរឿយៗ បានដំលណើរការការបថទំាកុមារ 

“លតរៅ្លែជូវការ” ចំបណកតកសួងយុត្ិធម៌ទទួល្រនទៃនុកដំលណើរការ 

ប្្នកច្បា្រ់ទាក់ទង និងការស្នុំកូនក្ននុងតសុក។17 ចំបណកតកសួង 

សខុាភិបាល (MoH) និងតកសងួ ស.អ.យ ទទួលខុសតតរូវចំលោុះ 

កុមារពិការ។ ដូចរ្្ាជាមួយតកសួង ស.អ.យ បដរ តកសួងនីមួយៗ 

បដលបានលលើកល�ើងខាងលលើមានអ្នកតំណងលៅថ្្ក់លតកាម 

ជាតិ លៅថ្្ក់ឃុំ ្រណៈកមាម្ធិការទទួល្រនទៃនុកកិច្ចការនារី និង 

កុមារឃំុសង្្ាត់ (្រ.ក.ន.ក) ្ឺរជាស្្ា្័រនបដលតតរូវបានការចាត់ 

តាំងលោយទទួលខុសតតរូវលលើការពិនិត្យតាមដាន និងការ្្ល់ 

លសវាដល់កុមារ និងត្ររួសារត្រឈមហានិភ័យ លទាុះ្រីតាមពិត 

ពូករាត់ពុំទាន់ មានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីអនុវត្ 

មុខងារទាំងអស់លនាុះក្ី។

ST កិច្ចតពមលតពៀងអំពីសកម្ភាព និង 

ការទទួលខុសតតរូវជាក់លាក់។ 

MT
ពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការលោយកាន់បត 

បានរឹងមាំបថមលទៀតរវាងអ្នកទទួលខុស 

តតរូវបដលមានភារកិច្ច។

LT
លធ្វើការតសាវតជាវ លដើម្បីជួយសតមរួលដល់ការ 

តស៊ូមតិ លដើម្បីឱ្យមាន្នទៃៈនលោបាយ 

ក្ននុងការធានាឱ្យមានកញ្ច្រ់ថវិកាត្រ្រ់តរាន់។

១

15  សូមលមើលមាតតា ៦ នន ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ (បខ តុលា ឆ្្ំ ២០១១)។
16  មុនការអនុម័តអនុតករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារ ពុំមានការតតមរូវឱ្យចុុះ្រញ្ីមណ្ឌលបថទាំកុមារលៅលតកាមតកសួងជាក់លាក់ណមួយលនាុះល�ើយ។ លហតុលនុះ NGO ជាត ិ

បដលមានត្រត្ិរត្ិការមណ្ឌលបថទាំកុមារ តតរូវចុុះ្រញ្ីអង្គការ NGO ជាមួយ MoI ចំបណក NGO អន្រជាតិតតរូវចុុះ្រញ្ីជាមួយតកសួងការ្ររលទស។ 
17  លៅក្ននុងតកសួង សអយ ស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ ្រឺស្ិតលៅលតកាមោណត្ិរ្រស់នាយកដា្្នសុខភាពកុមារ។ 

15



ក្ននុងតំ្រន់មួយចំនួន សង្គមសុីវិលបានលដើរតួនាទីក្ននុងការ្្ល់ 

លសវាដល់ត្ររួសារ និងកុមារ បដលងាយរងលតរាុះ។ ការងារលនុះ 

បាននិងដំលណើរការក្ននុងភាពជានដ្ូរ និងមានលក្ខណៈដាច់បតឯង 

្ងបដរ។ ឧ. កម្វិធី 3PC តតរូវបាន្រលងកើតល�ើងក្ននុងឆ្្ំ ២០១១ 

លដាយអង្គការ មិត្សំទ្បាញ់ បដលមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គ

ការយូនីលសហ្វ និងតកសួង ស.អ.យ។ ចា្រ់ពីឆ្្ំ ២០១៥ មក 

កម្វិធី 3PC បាននាំអង្គការ NGOs ចំនួន ១២ និង្រណ្្ញ 

អង្គការតាមសហ្រមន៍ចំនួន ៤១ លដើម្បី្្ល់លសវាការោរដល ់

កុមារបដលងាយរងលតរាុះ្ំរ្ុតជាលរៀងរាល់ឆ្្ំ។18 ដូចរា្្លនុះបដរ  

FCF បានដរឹកនាំសមា្រមនូវនដ្រូអនុវត្ចំនួន ៥៥។ បដលបាន 

្រលងកើតល�ើងក្ននុង បខកញ្្ ឆ្្ំ២០១៥ FCF ព្យាោមភា្្្រ់ភា្រី 

ោក់ព័ន្ធនានាវិស័យពីរខុសរា្្ “លដើម្បីលដាុះតសាយ្រញ្្សង្គម 

ជាក់លាក់ តាមរយៈការលត្រើតបាស់រល្រៀ្រវារៈរួមរា្្្្សារភា្្្រ់ 

សកម្ភាព និងកំណត់និយមន័យ តពមទាំងលត្រើតបាស់វិធានការ 

លជា្រជ័យរួមរ្្ា”។19 សម្ពន័្ធភាពសកលសតមា្់រកុមារ កំពុង្រលងកើត 

ការសតម្រតសួល និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានបដលជួយសតមរួល 

ការតបាតស័យទាក់ទង។ អង្គការសល្ងា្្ុះកុមារលមើលខុសតតរូវលលើ 

សកម្ភាពនានាបដលបាន និងកំពុងអនុវត្លដាយអ្នកអនុវត្ជា 

លតចើន តាមរយៈការ្្លួចល្្ើម្រំនិត “ត្ររួសាររឹងមាំលពលរស់លៅជា 

មួយរា្្” (FAST) និងតាមដានលលើអនុតកុមវិស័យចំនួន្រួន្រឺ៖  

១) ការពតងរឹងត្រព័ន្ធរដា្្ភិបាល ២) ការល្លែើយត្រលដាយ្្្ល់ 

ចំលោុះកុមារ និងត្ររួសារតាមរយៈលសវាសង្គមកិច្ចលោយកាន់បត 

ត្រលសើរ ៣)ការទ្រ់សា្្ត់ការ្រំប្រកកុមារលចញពីត្ររួសារលដាយ 

មិនចាំបាច់និង ៤) ការ្រ្ជូរ្រំរូននការបថទាំលដាយការ្្្ស់តាម 

មណ្ឌល។ ករណីមួយចំនួនលទៀត ការបថទាំលៅតាមវត្ោរាម 

ប្រ្រត្រនពណី ក៏តតរូវបាន្្ល់ដល់ត្ររួសាររស់លៅក្ននុងភាពតកីតក 

្ងបដរ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត អង្គការសាសនាក៏្្ល់ការបថទាំ 

ដល់កុមារ និងត្ររួសាររ្រស់ពួកល្រ្ងបដរ។

ោតស័យលដាយមានអ្នកលដើរតួនាទីជាលតចើនក្ននុងវិស័យកិច្ចការោរ

កុមារ ក៏ដូចជាមានច្បា្់រ និងតក្រខ័ណ្ឌលរាលនលោបាយជាលតចើន 

បតអ្វីបដលលៅខ្វុះខាតលនាុះ្ឺរសកម្ភាព និងការទទួលខុសតតរូវ។  

ឧ. លយើងបានឮ អំពីតតមរូវការក្ននុងការពតងរឹងត្រព័ន្ធកិច្ចសហការ 

ន្ទៃក្ននុងរវាងតកសួងនានា លៅតាមការបដនកំណត់ននការទទួល 

ខុសតតរូវជាក់បស្ង។ ដូលច្នុះ ោជា្្ធរកម្ពនុជាក្ននុងរយៈលពលខលែី ្រួរ 

លរៀ្រចំឱ្យមាន្រញ្ីល្ទៃៀង្្្ត់/តកាហ្វិកលំហូរការងារសតមា្រ់ 

ការបថទំាជំនួស និងសកម្ភាពទាក់ទងជាមួយស្នុកូំន និងមុខងារ 

្ងបដរ។ ការងារលនុះោចសលតមចបានតាមរយៈការ្រលងកើតឱ្យ 

មានអង្គការលលខ លដាយ្រូស្រញ្្ក់អំពីោជ្្ាធរឬស្្ា្រ័នបដល 

តតរូវបានអនុញ្្តលដាយច្បា្រ់កម្ពនុជា។20 ្រណៈកមាម្ធិការ 

ជាតិ លដើម្បីកិច្ចការោរកុមារ្រលងកើតល�ើងក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ បដល 

ត្រតិ្រត្ិការលៅក្ននុងតកុមត្ររឹក្សាជាតិកម្ពនុជា លដើម្បីកុមារ (ទទួល 

ខុសតតរូវក្ននុងការសតម្រសតមរួលសា្្្រ័នរដា្្ភិបាលទាក់ទង 

ជាមួយសិទ្ធិកុមារ) ោចជាសា្្្រ័នមួយដ៏ល្អ លដើម្បីជួយសតម្រ 

សតមរួលការកំណត់ការទទួលខុសតតរូវ។21  

ដូចរា្្លនុះបដរ កិច្ចខិតខំជាលក្ខណៈត្រព័ន្ធ និងល្្្តលរាលលៅ

លដើម្បីពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការរវាងអ្នកមានភារកិច្ច្រំលពញ 

មុខងារ្រួរតតរូវបានអនុវត្ក្ននុងរយៈលពលខលែី លដាយចា្រ់ល្្ើមជា 

មួយការ្្លួចល្្ើមបដលមានតសា្់រ។ ្រណៈកមាមធិ្ការបដលលធ្វើការ 

ោ៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយតកសួង ស.អ.យ ្រួរលលើកទរឹកចិត្ឱ្យមាន 

កិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការលតកាមការជួយលតជាមបតជងរ្រស់សង្គម 

សុីវិល ដូចជាសម្ព័ន្ធភាពសកលសតមា្រ់កុមារ /FCF បដលបាន 

ទទួលភារកិច្ចឱ្យ្រលងកើតការសតម្រសតមរួល និងលធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌល 

ព័ត៌មាន។ មានឱកាសជាលតចើនលដើម្បីពតងរឹងធនធាន បដលមាន 

តសា្រ់ និងលដើម្បីដាក់កិច្ចខិតខំជារួម លដាយសា្្្រនា្របន្មលលើ 

សមិទ្ធ្លជាទីរា្រ់ចិត្លកើតមានល�ើងក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជារួច 

18   ការវាយតនមលែរ្រស់ DCOF-UNICEF ក្ននុងឆ្្ំ ២០០៩-២០១២ អំពី “ការពតងរឹងត្រព័ន្ធលដើម្បីការោរកុមារងាយរងលតរាុះ និងត្ររួសារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា”៖   
www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/DCOF%20UNICEF%20Assessment%20of%20Strengthening%20Systems%20to%20Protect%20Vulnerable%20
Children%20and%20Families%20in%20Cambodia.pdf. 

19 http://familycarefirst.com/

20  សូលមើលម្រ្គនុលទសក៍សតមា្រ់ការអនុវត្ល្អ លលខ១៖ ការអនុវត្ និងត្រតិ្រត្ិការអនុសញ្្ស្នុំកូន្លែងត្រលទសតកុងឡាលអ ឆ្្ំ១៩៩៣ ច្បា្រ់ស្ីពីត្ររួសារ (Jordan Publishing Ltd) ឆ្្ំ  
២០០៨ (ចា្់រពីលពលលនុះលៅលៅថ “លរាលការណ៍បណនាំអំពីការអនុវត្ល្អលលខ ១”) ឧ្រសម្ព័ន្ធ ៦ ថ្វីល្រើោចអនុវត្បានចំលោុះស្នុំកូនក្ី ្រ៉ុបន្្រួរ្រលងកើតឱ្យមានលសៀវលៅម្រ្គនុលទសក៍ 
ត្រហាក់ត្របហលលនុះសតមា្រ់ការបថទាំជំនួស។ សូមកត់សមា្្ល់ថ ោជា្្ធរកណ្្លប្្នកស្នុំកូនរ្រស់ោលមរិកបានលធ្វើប្នទីនីតិវិធី និងោជា្្ធរទទួលខុសតតរូវរួចមកលហើយ  
លហើយត្របហលជាោចជាជំនួយដ៏បាន។ 

21  សូមលមើល៖ www.cncc.gov.kh។ ្រណៈកមាម្ធិការលនុះ ោចតតរូវ្រំលពញមុខងារត្រហាក់ត្របហលជាមួយតកសួងទាំង ១៣ រ្រស់រដា្្ភិបាល បដល្រលងកើតឱ្យមានជា្រណៈកមាម្ធិការ 
ដរឹកនាំថ្្ក់ជាតិ លដើម្បីល្លែើយត្រចំលោុះ្រញ្្អំលពើហិង្សាត្រឆំងកុមារក្ននុងអំ�នុងឆ្្ំ ២០១៥។
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មកលហើយ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២៖ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម  

អនុសាសន៍ទី ៣៖ ការចងតកងការ្រណ្ដុះ្រណ្្លន ទ្ៃក្ននុង។ សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ៤៖ ្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ថ្្ក់ 

ជាតិ អនុសាសន៍ទី ១១៖ ការ្រលងកើត្រណ្ដំការបថទាំលដាយឪពុក 

មា្្យធម៌។ល។)។ ម៉្យាងលទៀតោចមានការលលើកទរឹកចិត្ឱ្យ 

មានកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការតាមរយៈការ្រណ្ដុះ្រណ្្លតាម 

វិស័យ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។  

ដូចបាន្រញ្្ក់ខាងលដើម មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានោចត្រមូល្្នុំ 

ព័ត៌មានបដលមានកនលែងមកលៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមបតមួយ។

ក្ននុងរយៈលពលមធ្យម កិច្ចខិតខំ លដើម្បីស្្ា្រនាកិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការ 

ចាំបាច់ តតរូវ្រន្លៅលទៀត លដាយក្ននុងលនាុះរួមមានទាំងការដាក់ 

្រញ្ចជូលការបថទាំលៅតាមវត្ោរាម និងតាមមណ្ឌលសាសនា 

បដលកំពុង្្ល់ការបថទំាឱ្យចូលរួមក្ននុងការពិភាក្សាជាយុទ្ធសា្ស្ 

លដើម្បីលលើកកម្ពស់កិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការ និងការ្្ល់ការបថទាំ 

លោយកាន់បតត្រលសើរ។ ឱកាសលដើម្បីស្្ា្រនាសាពន្តភ្្ា្់រជាមួយ 

តកុមទាំងអស់លនុះ បដលជាលរឿយៗបតងលធ្វើសកម្ភាពជាឯករាជ្យ

ោចតតរូវបានសតម្រសតមរួលលដាយតកុមមានមូលដា្្នលលើប្្នក 

ជំលនឿដនទលទៀត បដលចូលរួមោ៉្ងសកម្លៅក្ននុងកំបណទតមង់ 

ក្ននុងការបថទាំជំនួស។ លយើងបានដរឹងថ អង្គការ កុមារក្ននុងត្ររួសារ   

បដលជានដ្រូមួយរ្រស់ ACCIR បាន្រលងកើតល�ើងក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជាលៅឆ្្ំ ២០០៥ លហើយបានចុុះ្រញ្ីជា្លែជូវការ និងតតរូវបាន 

ទទួលស្្ាល់ជាអ្នក្្ល់លសវាការបថទំាជំនួសបដលមានមូលដ្្ាន 

លៅតាមត្ររួសារដំ្រូង្រំ្ុតលៅកម្ពនុជាក្ននុងឆ្្ំ ២០០៦ បដលមាន 

លរាលជំហរដ៏ល្អ្រំ្ុតលដើម្បីល្រើកកិច្ចសនទៃនាលនុះ។ ព័ត៌មានបដល 

ត្រមូលបាន្រួរតតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងល្រហទំព័រកណ្្ល 

មួយទាក់ទងជាមួយអ្នក្្ល់លសវាសំខាន់នានា។22 

លៅលពលបដលភារកិច្ច និងការទទួលខុសតតរូវតតរូវបានកំណត ់

ច្បាស់លាស់ លហើយកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការតតរូវបានលធ្វើឱ្យត្រលសើរ 

ល�ើងជាអតិ្ររមា លនាុះការចាត់កញ្ច្់រថវិកាឱ្យបានត្រ្់រតរាន់មាន 

ភាពចំាបាច់លដើម្បីធានាការ្្ល់លសវាត្រក្រលដាយ្ុរណភាពបដល 

មានលក្ខណៈត្រក្រលដាយនិរន្រភាព។ លៅដំណក់កាលលនុះ ជា

ការសំខាន់ណស់បដលតតរូវមានការល្រ្ជា្្ចិត្ប្្នកនលោបាយ 

លដើម្បីយល់អំពី្រុណតនមលែប្្នកសង្គម និងលសដ្ឋកិច្ចរយៈលពល 

បវងននការវិនិលោ្រលលើកុមារ។ លយើងសូមលលើកទរឹកចិត្ដល់ 

រដា្្ភិបាលឱ្យលធ្វើការោ៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយការ្្លួចល្្ើម្រំនិត ឬ 

ការងារត្រហាក់ត្របហលលនុះ បដលោចជួយ “កំណត់្លចំលណញ 

ប្្នកសង្គម និងលសដ្ឋកិច្ចរយៈលពលបវងបានមកពីការវិនិលោ្រ 

លលើកុមារ។ ឧ្រករណ៍លនុះនរឹងរួម្រញ្ចជូល្ំររូប ្្នកលសដ្ឋកិច្ចមួយបដល 

ឈរលលើព័ត៌មានស្ីពីការចំណយលលើលសវានានា និងយុទ្ធវិធី 

នានា លដើម្បីរាំតទដល់កុមារ និងត្ររួសារបដលស្ិតលៅក្ននុងសា្្ន 

ភាពងាយរងលតរាុះ។ តាមរយៈការលត្រើតបាស់ទិន្នន័យការសិក្សា 

រយៈលពលយូរបដលមានតសា្រ់ ្រំរូលនុះនរឹងជួយបស្វងយល់អំព ី

លទ្ធ្លរំពរឹងទុកសតមា្រ់កុមារ ត្ររួសារ និងសង្គម”។23 ្រួរចាត់ 

ឱ្យមានកញ្ច្រ់ថវិកាសតមា្់រការរាំតទរ្រស់រដ្ឋចំលោុះត្ររួសារ និង 

ការអភិវឌ្ឍនូវកម្វិធីសុខុមាលភាពថ្្ក់ជាតិ ត្រហាក់ត្របហល 

ជាមួយ្រណ្្ត្រលទសដនទ។24 ដូចរា្្លនុះបដរ ្រួរកំណត់ថវិកា 

សតមា្់រការអនុវត្លរាលលៅសមាហរណកម្កុមារ ៣០ ភា្ររយ  

លៅទូទាំងត្រលទសបដលបចងថ “ការអនុញ្្តឱ្យកុមារសា្្ក់លៅ 

ក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ ្ឺរជាជលតមើសចុងលតកាយ និងជាជលតមើស 

្រលណ្្ុះោសន្ន លហើយោចលធ្វើល�ើងបានបតលៅលតកាយលពលការ 

តសាវតជាវរកឪពុកមា្្យទាំងពីរ ឬឪពុក ឬមា្្យ សាច់ញាតិ  

ឬោណព្យាបាល ឬឪពុកមា្្យធម៌តតរូវបានលធ្វើអស់លទ្ធភាព 

លហើយ”។25

22  See: http://www.community.nsw.gov.au/for-agencies-that-work-with-us/child-protection-services 

23  www.eurochild.org/projects/childonomics/ ឧ្រករណល៍នុះពិនិត្យ “លលើការចំណយប្្នកសង្គមរយៈលពលបវង្្សារភា្្្រ់ជាមួយការវិនិលោ្រមិនបានត្រ្រ់តរាន់ និងការ្្ល់មូលនិធិមិន
ចំលរាលលៅននត្រព័ន្ធការបថទាំហួសសម័យ បដល្រំប្រក និង្ត់កុមារងាយរងលតរាុះ និងត្ររួសាររ្រស់ពួកល្រឱ្យខិតកាន់បតឆ្្យបថមលទៀត (…) ឧ្រករណ៍លនុះ នរឹង្្ល់មលធ្យាបាយ  
លដើម្បីចូលរួមក្ននុងកិច្ចសនទៃនាជាមួយតកសួងហិរញ្ញវត្នុ និងអ្នកទទួលខុសតតរូវក្ននុងការត្រ្់រត្រងការចំណយសាធារណៈលៅក្ននុងវិស័យល្្សងៗទំាងអស់។ ឧ្រករណ៍លនុះ ក៏ោចតតរូវបានលត្រើតបាស់ 
លដើម្បីជុះឥទ្ធិពលលលើអ្នក្្ល់ជំនួសឯកជន និងអ្នក្្ល់ជំនួសស្រ្បនុរសធម៌ លដាយក្ននុងលនាុះ ត្រព័ន្ធនិរន្រភាពមិនអនុលលាមតាម្រទដា្្នសិទ្ធិមនុស្សអន្រជាត”ិ។

24  ចំណងទាក់ទងរវាងការការោរកុមារ និងអភិបាលកិច្ចល្អ៖ www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2013/06/20130315_the_links_between_child_protection_and_good_
governance.pdf at 10-14; Taking child protection to the next level in Kenya www.unicef.org/protection/files/Kenya_CP_system_case_study.pdf, Building a national child 
protection system in Ghana: From evidence to policy and practice at 15-19, www.unicef.org/protection/files/Ghana_CP_system_case_study.pdf 

25  មាតតា ១១ អនតុករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារ (ឆ្្ំ ២០១៥)។
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រយៈ ទពល ខ្ី  (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កិច្ច តពម លតពៀង អំពី 
សកម្ភាព  

១
   អភិវឌ្ឍ ្រញ្ី ល្ទៃៀង ្ ្្ត ់ / តកា ហ្វិច លំហូរ ការ ងារ នន 

សកម្ភាព ោក ់ព័ន្ធ  ជាមួយ  ការ បថទាំ ជំនួស  
និងស្នុំ កូន  លដាយ មាន ការដាក ់មុខ ងារ លោង លៅ  
តាម តក្រខ័ណ្ឌ  ការ ងារ ថ្្ក់ ជាតិ  ។ 

២
   អភិវឌ្ឍ ឱ្យ មាន តារាង អង្គការ លលខ  ្រូស ្រញ្្ក់  
អំព ី សមត្កិច្ច  ឬ សា្្្័រន បដល តតរូវ បាន អនុញ្្ត  
លដាយ ច្បា្រ់ កម្ពនុជា។ 

្រណៈកមាមធ្ិការ ជាតិ 
ការោរ កុមារ  និង តកសួង 
ោក់ ព័ន្ធ ទាំងអស ់រួម រា្្  
ដរឹកនា ំលដាយ តកសួង  
ស.អ.យ   និង តកសួង 
យុត្ិធម៌ ។

UNICEF, 
3PC, FCF. 
ISS if 
mandated 
could assist 
in the 
drafting of 
checklist/ 
flowchart/
organi-
gramme. 
Alternatively 
CORAM 
could cover 
this through 
Theory of 
Change 
work

២០១៨

ពតងរឹង កិច្ច សហ 
ត្រត្ិរត្ិ ការ  
រវាង  សា្្្័រន មាន 
សមត្កិច្ច  

១
   លរៀ្រ ចំការ ្រណ្ដុះ ្រណ្្ល  អន្រ វិស័យ ឱ្យបាន លទៀង  
ទាត ់ស្ីពីការ បថទាំ ជំនួស  និង ស្នុំ កូន  ដល ់ភា្រី ោក ់
ព័ន្ធ ទាំងអស់ លដាយ លត្រើ កម្ វិធី សិក្សា ដូចរា្្ (ឧ . 
ការ អភិវឌ្ឍ នូវ កំណត ់សមា្្ល់ អន្រ តកសួង  និង ការ 
្រណ្ដុះ ្រណ្្ល ស្ីព ីការអនុវត្ )។

្រណៈកមាមធ្ិការ ជាតិ 
ការោរ កុមារ  និង តកសួង 
ោក់ ព័ន្ធ ទាំងអស ់រួម រា្្។ 

UNICEF, 
Global 
Alliance for 
Children, 
Royal 
University of 
Phnom Penh 
and the 
National 
Institute of 
Social 
Affairs

២០១៨ 
តលៅ 

កិច្ច តពម លតពៀង  
អំពី ការ ទទួល 
ខុស តតរូវ 

១
   ្រណៈកមាមធ្ិការតតរូវ លរៀ្រ ចំកិច្ច ត្រជុ ំតុ មូល លដាយ 
មាន ការ ចូល រួម ព ី តកសួង ោក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់ លដើម្បី 
្ន ដល ់កិច្ច តពម លតពៀង។ 

២
   ្រណៈកមាមធ្ិការ តតរូវ ្រលងកើត តកុម ដរឹក នាំ លដើម្បី លរៀ្រ 
ចំកិច្ច តពម លតពៀង ឱ្យ ច្់រ ជា សា្្ពរ ។

៣
   កំណត់ សម្្ាល ់អន្រ តកសួង  បដល តតរូវ សរលសរ តោង  

លដាយ ្រូស ្រញ្្ក ់អំពី ការ ទទួល ខុស តតរូវ  និង ការ 
្ំរលពញ មុខ ងារ ។ 

្រណៈកមាម្ធិការ  និង 
តកសួង ោក់ ព័ន្ធ ទាំងអស ់ 
ដរឹក នាំ លដាយ តកសួង 
ស.អ.យ  ។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

កំណត់ ការ ទទួលខុសតតរូវ ឱ្យបាន ច្បាស់លាស់  លលើកកម្ពស់ កិច្ច 
សហត្រតិ្រត្ិការ ឱ្យបាន រឹង មាំ  និង ធានា ឱ្យ មាន ថវិកា ត្រ្រ់ តរាន់

អនុសាសន៍ទី

១
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រយៈទពល មធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រន្ ពតងរឹងកិច្ច 
សហ ត្រតិ ្រត្ិការ 
រវាង សា្្្រ័ន មាន 
សមត្កិច្ច    និង 
អង្គការ ប្្នក ជំលនឿ 

១
   ការ ្រលងហើយ មជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មាន ឱ្យ រួច រាល់ ជា 
សា្្ពរ លដាយ មាន ព័ត៌មាន ជលំរឿន បដលោច ឱ្យ អ្នក 
ោចោក់ព័ន្ធ ល្រើក លមើល បាន  លៅក្ននុងល្រហ ទំព័រ ។

២
   ចាំ បាច ់តតរូវ មាន កិច្ច ខិត ខំោ្៉ង សកម្  ជា យុទ្ធ 
សា្ស្   លដើម្បី ដាក ់្រញ្ចជូល តកមុ   ្ ល្់ ការ  បថទាំ លៅ  
តាម វត្ ោរាម  និង  តាម ប្រ្រ ជំលនឿ។ 

ដរឹក នា ំលដាយ តកសួង 
ស.អ.យ លធ្វើ ការ ជាមួយ 
្រណៈកមាមធ្ិការ ជាត ិការ 
ោរ កុមារ   និង  តកសួង 
ោក់ ព័ន្ធ ទាំងអស់។

UNICEF, 
Global 
Alliance for 
Children, 
Royal 
University of 
Phnom Penh 
and the 
National 
Institute of 
Social 
Affairs. CIF/
ACCIR could 
help engage 
with faith 
based 
groups.

២០១៩ 
តលៅ  

រយៈ ទពល ថវ្ (ហួស ពី  ឆ្ោំ ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

លធ្វើ ការ តសាវតជាវ  
លដើម្បី សតម្រ 
សតមរួល ដល់ ការ 
តស៊ូ មតិ ឱ្យ មាន 
្នទៃៈ នលោបាយ 
ក្ននុង ការ ធានា ឱ្យ 
មាន កញ្ច្រ់ ថិវកា 
ត្រ្រ់ តរាន់ 

១
   លធ្វើ ការ តសាវតជាវ  លដើម្បី កំណត់ រក ្ ល ចលំណញ  
ប ្្នក សង្គម និង លសដ្ឋកិច្ច រយៈ លពល បវង  បដល 
បានលទ្្ធ ល មក ពីការ វិនិលោ្រលលើ កុមារ 
(២០២០-២០២២)។

២
   ្រលងហើយ ការ តសាវតជាវ ឱ្យ រួច រាល់ ជា សា្្ពរ ក្ននុង  

ឆ្្ំ ២០២៣។

៣
   ប្្អក លលើ ការ តសាវតជាវ  តតរូវ តស៊ូ មតិ ចលំោុះ តកសួង 
ហិរញ្ញវត្នុ ឱ្យ មាន កញ្ច្រ់ ថវិកា ឱ្យ បាន ត្រ្រ់ តរាន ់។

តក សួង ស.អ.យ។ UNICEF,  
3PC, FCF, 
Childonomics

២០២៣ 
តលៅ  

ការ ចាត់ កញ្ច្រ់ 
ថវិកា  

១
   ពិនិត្យ លលើ ត្រព័ន្ធ  សុខុមាលភាពដនទ លទៀត រ្រស់ 

 រដ្ឋ   លដើម្បី  យលល់ោយបានច្បាស ់ ថ លតើ អ្វី ខលែុះ បដល 
ោច លធ្វើបាន សតមា្់រ ត្រលទស កម្ពនុជា ។

២
   ធានា ឱ្យ មាន ការ រំាតទ  ពីរដ្ឋ ដល់ ត្ររួសារ  តាម រយៈ  
កម្ វិធ ីសុខុមាលភាព ជាតិ។ 

តកសួង ោក់ ព័ន្ធ 
ទាំងអស់។

UNICEF ២០២៣ 
តលៅ 
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ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលអ�ិចតតរូនិចសព្វតជងុលតជាយនរឹងជួយកំណត់

អត្សញ្្ណកុមារបានតតរឹមតតរូវ និងពិនិត្យតាមដានកុមារទាំង 

អស់ បដលចូលមកក្ននុងការបថទំា។ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម ្ឺរជាឧ្រករណ៍ 

្រនលែរឹុះមួយសតមា្រ់ការត្រ្រ់ត្រងករណី និងលដើម្បីធានាឱ្យបានថ 

កុមារទំាងអស់បានលធ្វើប្នការអចិន្ន្យ៍ និងទទួលអត្ត្រលោជន៍ 

ពីជលតមើសការបថទាំល្អ្រំ្ុត។ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមក៏ោចជួយដល់

អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈនានា ដូចជាអ្នកលធ្វើលរាលនលោបាយ អ្នកតសូ៊ 

មតិ អ្នកតសាវតជាវ និងអ្នក្្ល់លសវានានា ្រលងកើតត្រព័ន្ធការោរ 

កុមារបដលោចល្លែើយត្រចំលោុះលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារ 

បានត្រ្រ់តរាន់។ ដូចរា្្លនុះបដរ ចំលោុះទិន្នន័យបដលតតរូវរក្សា 

ការសមា្្ត់ ទិន្នន័យលនាុះោចដកយកលៅសតមា្រ់លធ្វើលរាល 

នលោបាយ និងប្នការបាន។ 

ច្បា្រ់កម្ពនុជាតតមរូវឱ្យមានការចុុះ្រញ្ី លតចើនចំលោុះកុមារបដល 

រស់លៅក្ននុងកបនលែងបថទាំកុមារ (ឧ. ឯកសារអំពីកិច្ចខិតខំក្ននុងការ 

រក្សាកុមារលៅជាមួយត្ររួសារ និងការ្រតងរួ្រ្រតងរួមជាមួយត្ររួសារ 

មុនលពលចា្រ់ល្្ើមលធ្វើប្នការអចិន្ន្យ2៍6 ការចុុះ្រញ្ីកុមារបដល 

តតរូវបានល្រលបាុះ្រង់សំណុំឯកសារ27 សតមា្រ់កុមារមា្្ក់ៗបដល 

តតរូវបានរក្សាលដាយមណ្ឌលបថទាំកុមារ និងអ្នក្្ល់ការបថទា ំ

ជំនួសលៅក្ននុងសហ្រមន៍28 ការចុុះ្រញ្ីកុមារបដលលៅលតកាម 

អំណចលមបាននការបថទាំរ្រស់តកសួង ស.អ.យ29 ការចុុះ្រញ្ី 

កុមារបដលោចស្នុំកូនអន្រត្រលទស)30។ 

អនុសាសន៍ទី

្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម ថ្្ក់ជាត ិ
ស្ីពីកុមារត្រឈម ការ្រំប្រក 
លចញពីត្ររួសារ (ក្ននុងករណីអន្រា្រ
មន៍បានចា្រ់ល្្ើមរួចលហើយ) និង 
អំពីកុមារស្ិតក្ននុងការបថទាំជំនួស 
(លោល្រឺចា្រ់តាំងពីចូលកបនលែង 
បថទាំរហូតដល់ លចញកបនលែងបថទាំ)

ST
លធ្វើ្រញ្ី អំពីការចុុះ្រញ្ីបដលមានតសា្រ់  

និងកំណត់រកការអនុវត្ល្អៗបដលមានតសា្រ ់

ក្ននុងការត្រ្រ់ត្រងលលើការចុុះ្រញ្ី។

MT
បស្វងរកមូលនិធិ លដើម្បី្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យ 

លមថ្្ក់ជាតិ និងលធ្វើលតស្ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលនុះ

លៅតំ្រន់ណមួយ ឬលតចើនតំ្រន់។

LT អនុវត្ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមទូទាំងត្រលទស។

២

26 ត្រកាសឆ្្ំ ២០១១ ស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ មាតតា ២៤។
27 ច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូន្លែងត្រលទស មាតតា ១១។ 
28  ត្រកាសឆ្្ំ ២០០៦ ស្ីពី្រទដា្្នអ្រ្ប្ររមា សតមា្រ់ការបថទាំកុមារលៅមណ្ឌលបថទាំ មាតតា ៨ និងត្រកាសឆ្្ំ ២០០៨ ស្ីពី្រទដា្្នអ្រ្ប្ររមាស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ 
 លៅក្ននុងសហ្រមន៍ មាតតា ៩។
29  ច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូន្លែងត្រលទស មាតតា ១២។
30  ច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូន្លែងត្រលទស មាតតា ១៣។
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31 ឧ. ការធានាឱ្យបានថ រាល់ការចុុះ្រញ្ីទាំងអស់ទាក់ទងជាមួយវិធានការការោរ និងស្នុំកូនមានការតភា្្្រ់រា្្នរឹងោចជួយ្រលងកើនត្រសិទ្ធភាពការងារលធ្វើល�ើងលដាយ NGOs បដល្្ល់ 
 លសវាក្ននុងវិស័យការ្រតងរួ្រ្រតងរួមត្ររួសារ និងការបថទាំជំនួសលៅក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន ពុំទាន់មាន្រណ្្ញច្បាស់លាស់សតមា្រ់បចករំបលកព័ត៌មានស្ីពីកុមាររវាង NGOs  
 និងោជ្្ាធរលទ។ ការចុុះ្រញ្ីនរឹងមានសារៈសំខាន់ជាខា្្ំងសតមា្រ់ការបចករំបលកព័ត៌មានបដល NGO នីមួយៗមាន។ 
32   ឧ. សូមលមើល្រលតមាងការោរកុមារប្រ្ររួម្រញ្ចជូលរ្រស់ត្រលទសឥណ្្ (ICPS) ្រលតមាងរាំតទថ្្ក់កណ្្លរ្រស់រដា្្ភិបាលជាមួយភាពជានដ្រូសង្គមសុីវិល www.cara.nic.in/writ 
 ereaddata/uploadedfile/NTESCL_635761170436561995_final_icps.pdf។ ក្ននុងត្រលទស Lithuania តកុងនីមួយៗមានការចុុះ្រញ្ីក្ននុងមូលដា្្នរ្រស់ខលែលួន្្្ល់ លដាយក្ននុងលនាុះរួមមាន 
 ដូចជាលសវាសង្គមកិច្ច និងការរាំតទប្្នកហិរញ្ញវត្នុ បដលត្ររួសារនីមួយៗបានទទួល និងលតើការចាត់កញ្ច្រ់ថវិកាលនាុះតតរូវបានលត្រើតបាស់លដាយរល្រៀ្រណ។ តកុងចាំបាច់តតរូវ្ល្់ព័ត៌មាន 
 លនុះលៅដល់ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់កណ្្ល។ តកសួងសនិ្សុខសង្គម និងការងារទទួល្រនទៃនុកលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់កណ្្ល លហើយត្រ្់រត្រង និងលមើលខុសតតរូវលលើការកត់តតាទិន្នន័យ 
 ឱ្យបានតតរឹមតតរូវ។ សូមលមើល៖ www.spis.lt។ ក្ននុងត្រលទស Scotland ោជា្្ធរមូលដា្្នទាំងអស់ទទួលខុសតតរូវក្ននុងការរក្សាការចុុះ្រញ្ីថ្្ក់កណ្្លមួយ លដាយក្ននុងលនាុះមានទាំងកូន 
 សា្្្់រក្ននុងលោុះបដលជាកម្វត្នុននប្នការការោរកុមារអន្រទីភា្្ក់ងារ (សូមលមើល៖ www.gov.scot/Resource/0045/00450733.pdf) ឧទាហរណល៍្្សងៗលទៀតលៅក្ននុងត្រលទសអូ្ស្្ាលី៖  
 www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/plans,-programs-and-projects/programs/children,-youth-and-family-services/looking-after-children-in-victoria-lac/ 
 lac-references-and-reports/looking-after-children-assessment-and-records-redevelopment និងលៅក្ននុងចតកភពង់ល្រលែស៖ www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
 attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf

 33 http://www.primero.org/

ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិមានលក្ខណៈសព្វតជុងលតជាយោច 

្រលងកើតបានលដាយប ្្អកលលើមូលដ្្ានប ្្នកច្បា្់រ បដលមានតសា្់រ។ 

ឥ�ជូវលនុះ្រញ្្ត្រឈម ្ឺរលធ្វើោ្៉ងណលដើម្បី្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យ 

លម បដលោចភា្្្រ់ទំនាក់ទំនងរវាងការចុុះ្រញ្ីបដលមានតសា្រ់

ទាំងអស់ទាំងលៅថ្្ក់ជាតិនិងលៅថ្្ក់លខត្និងការដាក់្រញ្ចជូល

្រញ្ីថ្ីៗទាំងឡាយណ បដលតតរូវ្រលងកើតល�ើងបថមលទៀត (ឧ.  

ការចុុះ្រញ្កុីមារបដលោចដាក់ឱ្យស្នុកូំនបាន និងការស្នុំកូនក្ននុង 

ត្រលទសជាលដើម សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២០)។ រាល់ត្រព័ន្ធ 

ទិន្នន័យលម បដលសតម្រសតមរួលលៅថ្្ក់កណ្្ល្រួរតតរូវបាន 

សា្្្រនាល�ើងប្្អកលលើត្រព័ន្ធត្រមូលទិន្នន័យរដ្ឋបាលថ្្ក់ឃុំ 

(លោល ្រឺត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមឃុំ)។

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី ភារកិច្ចដំ្រូង្រឺតតរូវ្រលងកើត្រញ្ីននកាចុុះ្រញ្ ី

បដលមានតសា្់រទំាងអស់ ទំាងលៅថ្្ក់លខត្ និងថ្្ក់ជាតិ លហើយ 

តតរូវកំណត់អត្សញ្្ណោជ្្ាធរទទួល្រនទៃនុកលលើការចុុះ្រញី្លៅ

ថ្្ក់នីមួយៗ។ ្របន្មលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរ្រស់រដា្្ភិបាល 

លយើងក៏បានដរឹងបដរថ អ្នកលដើរតួនាទីសង្គមសុីវិលក៏មានការចុុះ

្រញ្ី្ងបដរ។ ការចុុះ្រញ្ីលដាយអង្គការសង្គមសុីវិលទាំងលនុះ 

រួមមានដូចជា ត្រព័ន្ធត្រ្រ់ត្រងព័ត៌មានរ្រស់អង្គការទស្សនៈ 

ពិភពលលាក ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរ្រស់កម្វិធី 3PC បដលកត់តតា 

ករណីទាងំអស ់បដលបានទទួលតាមរយៈ្រណ្្ញទូរសព័ទៃទាន់

លហតុការណ៍រ្រស់ខលែលួន លហើយប្នការរ្រស់ FCF លដើម្បី្រលងកើតឱ្យ 

មានត្រព័ន្ធត្រ្រ់ត្រងព័ត៌មានពហុទីភា្្ក់ងារមួយ។ ្រញ្ីសារលពើ 

ភ័ណ្ឌលនុះនរឹងជួយកំណត់ថលតើមានវិធានការការោរកុមារជាក់

លាក់ណមួយបដល មានរាយការណ៍ទន់លខ្សាយ និងមានការ 

តភា្្្រ់រា្្មិនទាន់បានល្អ31 លតើមានតតមរូវការឱ្យមានការចុុះ្រញ្ី

បថមលទៀត ឬលទ លតើតំ្រន់ជាក់លាក់ណមួយជួ្រត្រទុះ្រញ្្ត្រឈម 

ក្ននុងការអនុវត្ធំលធង លហើយលតើមានធាតុណមួយបដលរារាំងអ្នក

លត្រើតបាស់មិនលចុះអក្សរក្ននុងការលត្រើតបាស់ការចុុះ្រញ្ីលនុះ ឬលទ។  

រាល់្រញ្្ត្រឈមទាំងអស់ចាំបាច់តតរូវបានកត់តតាទុក។ 

្រញ្ីលនុះនរឹង្្ល់ឱកាសក្ននុងការកំណត់អត្សញ្្ណលលើការចុុះ

្រញ្ីទាំងអស់លនាុះ បដល្រំលពញមុខងារបានសមតស្រ លហើយ 

ោចលដើរតួនាទីជា្រំរូ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត្រញ្ីសារលពើលនុះ 

នរឹង្្ល់ឱកាស លដើម្បីលធ្វើឱ្យតបាកដថ លតើមានទតមង់ជាលក្ខណៈ 

្រទដា្្នតតរូវបានលត្រើតបាស់ឬលទ លតើទតមង់ទាំងលនាុះងាយតសួល

យល់សតមា្រ់សារធារណជន ឬលទ និងលតើមានលសចក្ីតតរូវការ 

លដើម្បីបកលម្អទតមង់ បដលមានតសា្រ់ ឬតតរូវ្រលងកើតទតមង់ថ្ី។  

ការងារលនុះនរឹងជួយ្រំលពញ្របន្មលៅលលើការងារក្ននុងការ្រន្សនុី 

ទតមង់ បដលមានតសា្រ់ឱ្យមានលក្ខណៈសុីសងា្្ក់រា្្។

ជំនាញការបដល្រលងកើត្រញ្ីសារលពើភ័ណ្ឌលនុះ ្រួរសរលសរតោង 

របាយការណ៍មួយ បដលដាក់្រញ្ចជូលអនុសាសន៍ស្ីពីធនធាន 

បដលតតរូវការទាក់ទងជាមួយឧ្រករណ៍ ការ្រលងកើតទតមង់ ការ 

សតម្រសតមរួល ការចុុះ្រញី្បដលមានតសា្់រ និងការ្រលងកើតត្រព័ន្ធ 

ទិន្នន័យលមរួមរា្្តពមទាំងការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលលើអ្នកត្រ្រ់ត្រង 

ការចុុះ្រញ្ីលនាុះ។ របាយការណ៍ោច្្ល់អនុសាសន៍ប្្អកលលើ 

ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម បដលមានតសា្់រលៅក្ននុង្រណ្្ត្រលទសដនទ។32  

អនុសាសន៍លនុះ ្ួររតតរូវបានពិចារណ្្សារភ្្ា្់រជាមួយ CPIMs  

រំាតទលដាយ  FCF លហើយោចពិចារណលលើការលត្រើតបាស់ PRIMERO33  

បដលជាកម្វិធីសហ្វបវរត្រភពល្រើកចំហរ លដាយលហតុថជលតមើស 

លនុះទំនងជាអស់នថលែតិចជាងលតចើន ល្រើលធៀ្រនរឹងជលតមើស បដល 

តតរូវទិញ។

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ោជា្្ធរកម្ពនុជាចាំបាច់តតរូវបស្វងរក 

មូលនិធិ លដើម្បីអនុវត្អនុសាសន៍ទាក់ទងជាមួយត្រព័ន្ធទិន្នន័យ 

លម។ ោជា្្ធរកណ្្លសតមា្រ់ស្នុំកូនជាលតចើនមកពីរដ្ឋទទួល  

បាន្រងា្្ញចំណ្រ់ោរម្ណ៍លលើលទ្ធភាពក្ននុងការត្រមូល្្នុំ 

ធនធាន លដើម្បីជួយ្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិលនុះ។ លពល 

បានទទួលមូលនិធិ បដលចាំបាច់រួចលហើយ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម 
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រួមមួយោចតតរូវបាន្រលងកើតល�ើង។ ជំហាន្រនា្្្រ់លទៀត ្រឺតតរូវ 

្្ល់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល បដលចាំបាច់ដល់អ្នកត្រក្ររ្ររវិជា្្ជីវៈ 

ជាអ្នកត្រ្់រត្រងលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលនុះ។ តកុមការងារតសាវតជាវ 

សូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យលធ្វើលតស្សាកល្បង លដើម្បីពិនិត្យលមើល 

ថលតើការចុុះ្រញ្ី និងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមតតរូវតភា្្្រ់ោ៉្ងដូចលម្ច

តាមរយៈ្រលតមាងសាកល្បងលៅក្ននុងតំ្រន់ណមួយ ឬពីរតំ្រន់។ 

ការលធ្វើលតសស្ាកល្បងលនុះនរឹង្្លឱ់កាស លដើម្បីវាយតនមលែថលតើ 

អ្វខីលែុះបដលតតរូវបកសតមរួល និងលធ្វើការសតម្រលៅតាមអ្វបីដចំាបាច់។ 

សតមា្រ់រយៈលពលបវង លរាល្រំណង្រឺ លដើម្បីោចអនុវត្ត្រព័ន្ធ 

ទិន្នន័យលមជា្រលណ្ើរៗក្ននុងតំ្រន់ដនទលទៀត លហើយចុងលតកាយ 

នរឹងតតរូវអនុវត្លៅទូទាំងត្រលទស។ សំណុំឯកសាររ្រស់កុមារ្រួរ

ស្ិតលៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមឱ្យបានយូរ្រំ្ុតតាមការចាំបាច់ 

លដាយក្ននុងលនាុះតតរូវដាក់្រញ្ចជូលនូវព័ត៌មានស្ីពីការបថទាំជំនួស 

(ឧ. អន្រា្រមន៍្រឋម និងការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ក្ននុង 

ករណីោសន្ន) រហូតដល់ស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ ជាការសំខាន់ 

្ងបដរ បដលតតរូវមានការត្រ្រ់ត្រងលទ្ធភាពចូលលៅល្រើកលមើល 

ទិន្នន័យទាំងអស់លនុះឱ្យបានសមតស្រ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្ីត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលមបដល 
មានតសា្រ់ 

១    ្រញ្ីត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរ្រស់រដា្្ភិបាល  
(លៅថ្្ក់ជាតិ និងថ្កល់តកាមជាតិ) និងោជា្្ធរ 
ទទួលខុសតតរូវ។

២    ្រញ្ីត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរ្រស់ អង្គការសង្គមសីុវិល 
បដលមានតសា្រ់។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០១៨ 

តារាងនន 
ត្រព័ន្ធទិន្នន័យ 
លម បដលមាន 
តសា្រ់ 

១    ្រលងកើតមា៉្តទចិននត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមទាំងអស់។

២    ចំណុចខំ្្ាង/ចលនា្្ុះត្រលហាងក្ននុងការត្រ្រដណ្្រ ់
រ្រស់ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម/មុខងារ និងលក្ខណៈ 
សម្បត្ិងាយតសួលសតមា្់រអ្នកលត្រើតបាស់។

៣    លធ្វើលសចក្ីតោងរបាយការណ៍ស្ីពីធនធានបដល 
តតរូវការ (ឧ្រករណ៍ ទតមង់ការសតម្រសតមរួល 
លលើការចុុះ្រញ្ីបដលមានតសា្រ់។ល។)។

៤    កិច្ចត្រជុំតុមូល លដើម្បីតពមលតពៀងរា្្លលើការ្រលងកើត 
ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរួមមួយ (ការ្រញ្ចជូលទិន្នន័យ 
លទ្ធភាពល្រើកលមើលឯកជនភាព។ល។)។  

តកសួង ស.អ.យ  
ជាមួយតកសួង 
ោក់ព័ន្ធទាំងអស់។

UNICEF, 3PC,  
FCF

២០១៨

្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិបដលមានការសតម្រសតមរួល 
សព្វតជុងលតជាយស្ីពីកុមារត្រឈមហានិភ័យ ចំលោុះការ្រំប្រក 
លចញពីត្ររួសារ (លោល្រឺក្ននុងករណីអន្រា្រមន៍បានចា្រ់ល្្ើមរួច
លហើយ) និងកុមារស្ិតក្ននុងកបនលែងបថទាំ (លោល្ឺរចា្រ់ពីចូលដល់ 
លចញពីកបនលែងបថទាំ)

អនុសាសន៍ទី

២
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កំណត់ថវិកា ១    កំណតថ់លតើោជ្្ាធរកណ្្លប្្នកស្នុំកូនណ 
មួយមាន្នទៃៈលដើម្បីត្រមូល្្នុំធនធានតាមរយៈ 
HCCH និង ISS លដើម្ប្ីរលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម។

២    ត្រមូល្្នុំធនធានដាកល់ៅក្ននុងមូលនិធិឯករាជ្យមួយ
បដលោចត្របហលជាស្ិតលតកាមការត្រ្រ់ត្រង 
រ្រស់យូនលីសហ្វ។

៣    លៅលពលបដលធនធានតតរូវបានកំណត់រួចរាល់
លហើយ តតរូវ្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមរួមមួយ 
លដាយមានការ្្ល់ជំនួយ្រលច្ចកលទសតាមការ 
ចាំបាច់។

តកសួង ស.អ.យ  
និងតកសួងហិរញ្ញវត្នុ។

យូនីលសហ្វ 
3PC, FCF, 

HCCH និង 
ISS។ 

២០១៩ 
តលៅ

អនុវត្សាកល្បង 
ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម

១    អនុវត្សាកល្បងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលៅក្ននុង 
ត្ំរន់មួយ ឬពីរ។

២    បកសតមរួលត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមឱ្យដំលណើរការ 
លដាយរលូន។

៣    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអំពីការលត្រើតបាស់ត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលម។

តកសួង សអយ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០១៩ 
តលៅ 

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣) 

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការដាក់ 
ឱ្យអនុវត្ត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលម 

១    ថវិកាសតមា្់រត្រត្ិរត្ិការត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមជា 
្រន្។ សូមកត់សម្្ាល់ថ ត្រសិនល្រើលត្រើ PRIMERO34   
ថវិកាលនុះោចមានទំហំតូច្រ៉ុលណណ្ុះ។

២    អនុវត្ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមជា្រលណ្ើរៗលៅកាន់ត្ំរន់ 
ដនទលទៀត។

៣   ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លថ្្ក់តំ្រន់។

៤    ការវាយតនមលែលដាយឯករាជ្យលៅលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យ
លមថ្្ក់ជាតិ។

៥
   បកសតមរួលត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមឱ្យដំលណើរការ 
លដាយរលូន។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០២៣ 
តលៅ

34 http://www.primero.org/
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អនុសាសន៍ទី

ពតងរឹងវិស័យការងារសង្គមកិច្ច 
និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល អ្នក 
ត្រក្រវជិា្្ជីវៈោជីពវិស័យសង្គម
ទាំងអស់

្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចមានជំនាញ អ្នកជំនួយការសង្គមកិច្ច និង 

អ្នកចិត្វិទ្យាកុមារតតរូវបានកំណត់លឃើញថ ្ឺរជាលសចកី្តតរូវការរួម 

មួយ លហើយជាកិច្ចល្លែើយត្រ ចំលោុះលសចកី្តតរូវការលនុះ ្ឺរទាមទារ 

នូវយុទ្ធវិធីប្រ្រសព្វតជុងលតជាយរយៈលពលបវងមួយ លដើម្បីពតងរឹង 

វិស័យលនុះ លោយបានត្រ្រតជុងលតជាយ។ ការងារលនុះតតមរូវឱ្យ 

មានការ្រណ្ដុះ្រណ្្លដល់អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈនាលពល្រច្ចនុ្្របន្ន  

ជាពិលសស ្រឺអ្នក្្លល់សវាសង្គមកិច្ច។ ភា្រីោក់ព័ន្ធទាំងអស់ 

បានឯកភាពថ លនុះជាសកម្ភាព ោទិភាពមួយ។ រាល់ការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល ្រនា្្្រ់មកលទៀត ចាំបាច់តតរូវពតងរឹង្របន្មលលើ 

ការងាររ្រស់យូនីលសហ្វ លដើម្បី្ំរោក់លក្ខណៈសម្បតិ្លោយបាន

ត្រ្់រតរាន់ដល់្ុរ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចទំាង ៣០ នាក់ បដលជា្ុរ្រ្គលិក 

រដា្្ភិបាលនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន តពមទាំង្្ល់ធនធានការ្រណ្ដុះ 

្រណ្្លដនទលទៀត បដលបាន្រលងកើតល�ើងលដាយនដ្រូ។ នដ្រ ូ

្រលច្ចកលទសសំខាន់ៗោចរួមមានទាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិនទៃ 

ភ្នំលពញ បដលមានថ្្ក់្ររិញ្្្រតតប្្នកសង្គមកិច្ចវិទ្យា និងថ្្ក់ 

អនុ្រណ្ឌតិក្ននុងប ្្នកសង្គមកិច្ចវិទ្យា តពមទំាងវិទ្យាស្្ានជាតិសង្គម 

កិច្ចរ្រស់តកសួង ស.អ.យ បដលនាលពលថី្ៗលនុះ មាន្រលតងៀនវ្រ្គ 

ការសិក្សាកតមិតឧត្មសិក្សាប ្្នកសង្គមកិច្ចវិទ្យា។ កិច្ចខិតខំខាង 

លលើលនុះ ្ួររតតរូវបាន្ំរលពញ្របន្មលដាយការងាររ្រស់ FCF លដើម្បី 

្រលងកើត្រទដ្្ានអ្្រប្ររមា សតមា្់រ្ុរ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច ការ្្លួចល្្ើម 

្រំនិត ត្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយសង្គម លដើម្បី្្សព្វ្្សាយវជិា្្ជីវៈលនុះ និង

ការវាយតនមលែលសចក្ីតតរូវការការ្រណ្ដុះ្រណ្្លរ្រស់្រុ្រ្គលិក 

សង្គមកិច្ចទាក់ទងជាមួយសិទ្ធកុិមារលធ្វើល�ើងលដាយអង្គការ Hagar 

និងអង្គការជំហានដំ្រូងកម្ពនុជា។ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លបានត្រតពរឹត្លិៅដាច់ពីរា្ព្ុំមានលក្ខណៈជា

ត្រព័ន្ធលៅល�ើយ។ យុទ្ធវិធីខាងលលើមានភាពចំាបាច់ណស់ ល្រើ្ិរត 

លៅលលើភាពោក់ព័ន្ធជាមួយភា្រីោក់ព័ន្ធដ៏លតចើនសន្ធរឹកសនា្្្រ់ 

ប្រ្រលនុះ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១) ្រូករួមជាមួយអតតាការ

្្្ស់្រ្ជូរការងារដ៏ខ្ពស់រ្រស់្រុ្រ្គលិក ជាលទ្ធ្លលធ្វើឱ្យបាត់្រង់ 

ST

លរៀ្រចំបកសតមរួលកម្វិធី បដលមានតសា្រ ់

លោយមានស្ង់ដា្រទដ្្ាន ្រណ្ដុះ ្រណ្្ល 

បតមួយ (រ្រស់រដា្្ភិបាល និង មិន បមន 

រដា្្ភិបាល)  ។  

MT

លធ្វើ លសចក្ី តោងលសៀវ លៅ បណនាំ   ការ អនុវត្   

និង ការ ពិនិត្យ តាម ដានត្រកាស និង 

 លរាល នលោបាយ ជាតិបដល ោក់ ព័ន្ធនានា។ 

្រលងកើត តកមុ ចល័ត ទទួល ្រនទៃនុក  

“យុត្ិ ធម៌ កុមារ លមតតី ”។

្រក បត្រ វ្រ្គសិក្សា តាម ត្រព័ន្ធអីុនលធើ លណត  

ល្រើក ចំហទូលំទូលាយ ស្ី ពីការ បថទាំ ជំនួស  

លៅ ជា ភាសា បខ្រ ។

LT ្រលងកើតវ្រ្គ ្រណ្ដុះ ្រណ្្ល វិជា្្ជី វៈ   សតមា្រ់ 

អ្នក្្ល់លសវាសង្គមកិច្ច ។

៣
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ចំលណុះដរឹងប្្នកសា្្្រ័ន។ ម្យា៉្ងលទៀតវាមានមានសារៈសំខាន ់

ខា្្ំងណស់ បដលតកសួងនានា ដូចជា តកសួងយុត្ិធម៌ តកសួង 

មហាន្ទៃ តកសួងសុខាភិបាល និងតកសួងធម្ការ និងសាសនា 

(រួមទាំងភា្រីថ្្ក់លតកាមជាតិរ្រស់ពួកល្រ ដូចជា ្រកនក និង 

លមភូមិជាលដើម) បានទទួលវ្រ្គការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល សំ្ពីការបថទំា 

ជំនួស និង្រញ្្ស្នុំកូន។

លៅក្ននុងរយៈលពលខលែី លយើង្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យដាក់ការ្រណ្ដុះ 

្រណ្្ល បដលមាន្រច្ចនុ្រ្បន្នទាំងរ្រស់រដា្្ភិបាល និងអង្គការ 

មិនបមនរដា្្ភិបាលឱ្យស្ិតលៅថ្្ក់កណ្្ល លដើម្បី្រលងកើតវ្រ្គ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រំរូបដលមានលក្ខណៈស្ង់ដា។ អ្នក្្ល ់

លសវានីមួយៗ មានលសៀវលៅ្រណ្ដុះ្រណ្្ល ដ៏លតចើនសន្ធរឹក 

សនា្្្រ់ បដលោចទាញយកមកលត្រើតបាស់បាន ឧទាហរណ ៍

ដូចជា ម៉ូឌុលស្ីពីការ្រំោក់សមត្ភាពដល់ឪពុកមា្្យក្ននុង 

តួនាទីជាអ្នកលមើលបថកុមារ (ឧ.កុមារក្ននុងត្ររួសារ កុមាររីករាយ 

មលែ្រ់តាបា៉្ង) ក៏ដូចជាការរក្សាកុមារឱ្យលៅរួមរា្្ជាមមួយត្ររួសារ 

(ឧ. អង្គការទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា អង្គការមិត្សំទ្បាញ់អន្រជាតិ  

និងអង្គការត្រតិ្រតិ្ការកុមារកម្ពនុជា)។ ល្រោចទាញយកឧ្រករណ៍ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអន្រជាតិដូចជា Moving Forward35 សនលែរឹក 

ព័ត៌មានតាមវិស័យរ្រស់ ISS ម្រ្គនុលទសក៍ សតមា្រ់ការអនុវត្ 

ល្អលលខ ១៖ ការអនុវត្ និងត្រតិ្រត្ិការអនុសញ្្ស្នុំកូនអន្រ 

ត្រលទសឆ្្ំ ១៩៩៣ និងម្រ្គនុលទសក៍សតមា្រ់ការអនុវត្ល្អលលខ 

២៖ ការទទួលសា្្ល់្រុណភាព និងសា្្្រ័នបានទទួលសា្្ល ់

្ុរណភាពប ្្នកស្នុកូំន។ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៦ សី្ពីតតមរូវការ 

ក្ននុងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រុ្រ្គលិកមណ្ឌលបថទាំកុមារស្ីពីការលធ្វើ

សមាហរណកម្ និងអនុសាសន៍ទី ៧ ស្ីពីការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

្រ្ជូរលវនរា្្រ្រស់អ្នកស្័ត្រចិត្សហ្រមន៍)។

ឧ្រករណ៍្រណ្ដុះ្រណ្្លក្ននុងទតមង់ជា លសៀវលៅបណនំាសតមា្់រ 

ការអនុវត្36 និងការពិនិត្យតាមដានរ្រស់កម្ពនុជាល្្្តការយក 

ចិត្ទុកដាក់លលើច្បា្រ់ និងលរាលនលោបាយជាតិ បដលោក់ព័ន្ធ 

ោចតតរូវបាន្រលងកើតល�ើងលៅក្ននុងរយៈលពលខលែី។ លសៀវលៅបណនាំ 

ត្រលភទលនុះ ោចលដើរតួនាទីជាលសៀវលៅបណនាំប្្នកនីតិវិធី 

សតមា្រ់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ និងអ្នកលធ្វើការអមវិជា្្ជីវៈទាំងអស ់

បដលោក់ព័ន្ធលៅក្ននុងការងារការោរកុមារ។ ការងារលនុះចាំបាច់ 

35 Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012). Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’. UK: CELCIS  
 www.alternativecareguidelines.org

36   Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012). Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’. UK: CELCIS  
 www.alternativecareguidelines.org 

37   ISS Manual: http://www.iss-ssi.org/images/practices/ISS-ManualEnglish.pdf 

38  លសៀវលៅលរឿងជីវិតរ្រស់ ISS៖ www.iss-ssi.org/index.php/en/what-we-do-en/cwd-en

តតរូវពិចារណលលើលសចកី្តតរូវការល្្សងៗ ឧ. សតមា្់ររយៈលពលបវង 

អ្នកលធ្វើការអមវិជា្្ជីវៈ បដលមាន្រទពិលសាធន៍ោចមាន្រទ 

ពិលសាធន៍លតចើន លហើយបានចូលរួមការ្រណ្ដុះ្រណ្្លជាលតចើន 

រ្រស់ NGO ្រ៉ុបន្ពួកល្រត្របហលជាខ្វុះខាតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លៅ 

ថ្្ក់សាកលវិទ្យាល័យ និងមូលដា្្នប្្នកតទរឹស្ីសតមា្រ់ការងារ 

រ្រស់ខលែលួន ចំបណកអ្នកវិជា្្ជីវៈលទើ្រ្រញ្ច្រ់ការសិក្សាថ្ីៗពីកម្វិធ ី

្ររិញ្្្រតតប្្នកសង្គមកិច្ចវិទ្យា និងអនុ្រណ្ឌិតប្្នកសង្គមកិច្ច 

វិទ្យា ត្របហលជាលចុះចាំសា្្ត់ខាងប្្នកលរាលការណ៍ និងតទរឹស្ី 

សង្គមកិច្ច ្រ៉ុបន្កំពុងលធ្វើការ លដើម្បីទទួលបាន្រទពិលសាធន៍ 

ការងារជាក់បស្ង។ ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានលសៀវលៅដូចបដលបាន 

លោលខាងលលើោចទាមទារឱ្យមានការសតម្រសតមរួលរវាង 

តកសួងសា្្្រ័ន អង្គការសង្គមសុីវិលក្ននុងតំ្រន់នានា លដើម្ប្ីរលងកើត 

ភាពជាមា្្ស់/ការល្រ្ជា្្ចិត្ លដើម្បីជំរុញការអនុវត្វិធានមាន 

សមត្កិច្ចដូចបដលបានលោល។

ជាឧទាហរណ៍ លៅក្ននុងទតមង់ទទួលយកកុមាររ្រស់តកសួង 

ស.អ.យ (ទាំងលៅក្ននុងសំលៅនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន និងសំលៅ 

បដលបានបកសតមរួលរួច) លដើម្បីកំណត់ថ លតើតតរូវត្រមូលព័ត៌មាន 

អ្វ ីខលែុះ លៅលពលណ និងលធ្វ ើល�ើងលដាយនរណជាលដើម។ 

ឧទាហរណ៍មួយលទៀត ោចជាការលតតៀមសំណុំឯកសារ សតមា្រ់ 

កុមារនីមួយៗ37 លដាយក្ននុងលនាុះរួមមានទាំងការវាយតនមលែប្្នក 

ចិត្សង្គម ប្្នកច្បា្រ់ និងប្្នកលវជ្សា្ស្ក៏ដូចជាការ្្សព្្វ ្សាយ 

នូវលសៀវលៅលរឿងរា៉្វជីវិត លដាយក្ននុងលនាុះោចទាញយកលរាល 

្រំនិតពី្រំរូ បដល ISS ធា្្្រ់បានលធ្វើ។38 ឧទាហរណ៍អំពីខលែរឹមសារ 

្របន្មលទៀត ោចល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើកាងារ្រងា្្រ  

សមាហរណកម្តត�្រ់លៅត្ររួសារវិញ ការបថទាំលដាយឪពុក 

មា្្យធម៌ និងស្នុំកូន (សូមលមើលលសៀវលៅត្រតិ្រត្ិការ សតមា្រ់ 

លធ្វើការជាមួយសំណុំឯកសារស្នុំកូនអន្រត្រលទស្រលងកើតល�ើង 

ក្ននុង បខកកកដា ឆ្្ំ២០១១ លដាយអ្នកពិលតរាុះលោ្រល់ ICAA  

និង HCCH)។ល។

្របន្មលលើការ្រណ្ដុះ្រណ្្លល្្្តជាក់លាក់លលើត្រលទសកម្ពនុជា 

ក៏ោចមានតនមលែ្ងបដរក្ននុងការពិចារណ ថលតើស្្ា្រ័នអន្រជាត ិ

នានា ដូចជាសម្ពន័្ធភាពសកលសតមា្់រកុមារសម្ពន័្ធភាព្ុរ្រ្គលិក 

សង្គមកិច្ចសកល ឬអង្គការយូនីលសហ្វជាលដើម ោច្រកបត្រវ្រ្គ 

26



39  CELCIS តតរូវបានចាត់ល្រសកកម្លដាយតកុមថ្្ក់ដរឹកនាំអន្រទភីា្្ក់ងារមួយរួមមមានសមាសភាព BCN, FICE, Hope and Homes for Children, IFSW, RELAF និង Save the Children 
បដលដរឹកនាលំដាយ International Social Service និង SOS Children’s Villages លដើម្បីអភិវឌ្ឍ MOOC លោល្ឺរជាវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លមួយមានរយៈលពលតបាំមួយសបា្្ហ៍ លដើម្បីជួយ 
សតមរួលដល់អ្នកអនុវត្លរាលការណប៍ណនាំអង្គការសហត្រជាជាតិបដលបានដាក់សលមា្្ធក្ននុងបខឧសភា ឆ្្ំ ២០១៧។ 

40  ព័ត៌មាន្របន្មោចរកលមើលបានជាភាសាអង់ល្រលែសលៅក្ននុងលសៀវលៅ យុតិ្ធម៌កុមារលមតតី ្រទដ្្ានសតមា្់រកុមារលៅក្ននុង្រញ្្ច្បា្់រសីុវិល ោចល្រើកលមើលបានលៅ៖ http://iss-bg.org/bg/
publikatsii/

41   www.devex.com/news/why-countries-need-better-social-protection-programs-rich-or-not-88543

42   http://www.socialserviceworkforce.org/resources/para-professionals-social-service-workforce-guiding-principles-functions-and-competencies 

43 www.signsofsafety.net/signs-of-safety-2

សិក្សាតាមអុីនលធើលណតល្រើកទូលាយតទង់តទាយធំ (MOOC) ស្ី 

ពីការបថទាជំំនួសលៅជាភាសាបខ្រ។39 ការងារលនុះោចមាន្ុរណ 

សម្បត្ិក្ននុងការ្្ល់ជូនដល់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈរា្រ់ោន់នាក់ឱ្យ 

ោចល្រើកលមើលខលែរឹមសារការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអន្រជាតិលធ្វើល�ើង 

លដាយជំនាញការនាំមុខសំខាន់ៗ។ 

ចំលោុះសកម្ភាពរយៈលពលមធ្យម លយើងសូម្្ល់អនុសាសន ៍

ឱ្យមានការ្រលងកើតតកុមត្ររូ្រណ្ដុះ្រណ្្លចល័ត លដើម្បី្្ល់ 

ការ្រលតងៀន “តាម្រទដា្្ន” ស្ីពីលសៀវលៅបណនាំអំពីការអនុវត្ 

និងការពិនិត្យតាមដានរ្រស់កម្ពនុជា។ តកុមត្ររូ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

ចល័តលនុះ ោចរួមមាន មនទៃរី ស.អ.យ  ភា្ីរតកសួងលៅថ្្ក់តំ្រន់ 

ក៏ដូចជាអ្នកលធ្វើការងារជួរមុខ បដល្្ល់លសវារួមរា្្ជាមួយតកុម 

ប្្នកជំលនឿសាសនា។ នដ្រូកម្វិធី 3PC និង FCF ោចស្ិត 

ក្ននុងលរាលជំហរដ៏ត្រលសើរ្រំ្ុតក្ននុងការ្្ល់ការបណនាំ ថលតើ្រួរ 

ល្្តលរាលលៅលៅលលើតកុមណខលែុះ។ ្រំនិតអំពី្រលតមាងលនុះ 

តតរូវបានអភិវឌ្ឍល�ើងលដាយ ISS ត្រលទស្រ៊ុលការី40 លដាយក្ននុង 

លនាុះ សិកា្្សិលា្រងា្្ញតាមដង្លែជូវតតរូវបានដាក់ឱ្យលធ្វើល�ើង 

សតមា្រ់លៅតកម និង្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច បដលល្្្តលរាលលៅ 

លលើអ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈជាង ៨៥០ នាក់ (លៅតកម ២៥០នាក់) លៅ 

ទូទាំងត្រលទស។ ក្ននុងអំ�នុងលពលការ្រណ្ដុះ្រណ្្លនីតិវិធីលនុះ 

ព័ត៌មានចំលណុះដរឹង និង្រទពិលសាធន៍តតរូវបានត្រមូលលដាយ 

រួមមានទាំងទិន្នន័យ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២ ស្ីពីត្រព័ន្ធ 

ទិន្នន័យលម)។ លរាល្ំរណងមួយ ្ឺរលដើម្បីធានាឱ្យមានការចូលរួម 

ត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាពរ្រស់កុមារលៅក្ននុងដំលណើរការនីតិវិធី 

យុត្ិធម៌ បដលោច្្ល់លទ្ធ្លឱ្យមាន្រទដា្្នយុត្ិធម៌កុមារ

លមតតី បដលកំណត់តក្រខ័ណ្ឌការងារសតមា្រ់្រទដា្្នអ្្រប្ររមា 

វិជា្្ជីវៈននអ្វីបដលោចលធ្វើល�ើងបានក្ននុងការអនុវត្ជាក់បស្ង  

(ឧ. នរណោចល្លែើយត្រ និងការរាំតទអ្វីខលែុះបដលោច្្ល ់

ឱ្យបាន)។ 

សតមា្់ររយៈលពលបវង លយើងសូមបណនំាឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

វិជា្្ជីវៈ លដើម្បីលលើកទរឹកចិត្ចំនួនអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈកាន់បតលតចើន 

ជាពិលសស ្រឺ្រុ្រ្គលិកជំនួយការសង្គមកិច្ច លដើម្បីចូលលៅក្ននុង 

ត្រព័ន្ធលដាយពុំចាំបាច់តតរូវការការ្រណ្ដុះ្រណ្្លទូលំទូលាយ 

និង្រទពិលសាធន៍ លដើម្បីលដើរតួនាទីជាអ្នករាំតទដល់្រុ្រ្គលិក 

សង្គមកិច្ច។41 ការងារលនុះោចល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រុ្រ្គលិកអមវិជា្្ជីវៈ លដាយលត្រើកម្វិធីសិក្សា 

ជា្រទដា្្ន ទទួលសា្្ល់្ុរណភាពពីរដា្្ភិបាល និងការ្រលងកើត

ឱ្យមានដំលណើរការទទួលសា្្ល់្រុណភាព លដើម្បីទទួលសា្្ល់ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លរ្រស់ពួកល្រ។ កម្វិធីសិក្សាខាងលលើោច 

តតរូវបាន្រលងកើតល�ើងក្ននុងភាពជានដ្រូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ 

និង NGOs ោក់ព័ន្ធ។ លរាលការណ៍បណនាំសតមា្រ់្រុ្រ្គលិក 

ជំនួយការអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈសង្គមកិច្ចោចជួយ្្ល់តក្រខ័ណ្ឌ 

ការងារ។42 ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លប្រ្រលនុះ បានទទួលលជា្រជ័យក្ននុង 

ត្រលទសជាលតចើន រួមទាំងលៅអឺរ៉ុ្រ្រូោ៌្កណ្្ល ោលមរិកឡាទីន 

ោលមរិកខាងលជើង និងចតកភពអង់ល្រលែស លដាយមានការអនុវត្ 

ប្រ្រ្រន្សនុា ំ(សមូលមើលអនុសាសន៍ទី ១០៖ ការបថទាលំដាយឪពុក 

មា្្យធម៌)។ ឧទាហរណ៍មួយ្រឺ “យុទ្ធវិធីសញ្្សុវត្ិភាព”43  

បដល្រច្ចនុ្រ្បន្នកំពុងតតរូវបានលត្រើតបាស់លៅលខត្បាត់ដំ្រង លដាយ 

អង្គការអនា្រតកុមារ Children’s Future (CFI) លដើម្បី្រលងកើត 

លស្រភាព្រណ្្ញត្ររួសារ សតមា្រ់កុមាររស់លៅក្ននុងការបថទាំ 

លដាយសាច់ញាតិ និងលដើម្បីការោរកុមារបដលកំពុងរស់លៅ 

លតកាមការបថទាំរ្រស់ត្ររួសារឱ្យរួច្ុតពីអំលពើហិង្សាក្ននុងត្ររួសារ 

ការជួញដូរ និងលទសន្ត្រលវសន៍្លែងបដនខុសច្បា្រ់។ អង្គការ 

ទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា កំពុងអនុវត្សាកល្បងយុទ្ធវិធីលនុះ  

តាមរយៈ FCF លដាយមានការពិលតរាុះលោ្រល់ពី CFI លហើយ 

សង្ឃរឹមថនរឹង្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រុ្រ្គលិកជំនួយការសង្គមកិច្ច 

ោ៉្ងលហាចណស់ ៣៥ នាក់ ឱ្យកា្្យជាត្ររូត្រលភទលនុះ។ 

យុទ្ធវិធីលនុះ ោចតតរូវបានពតងីក្របន្ម ត្រសិនល្រើទទួលបាន 

លជា្រជ័យ។ អង្គការមលែ្រ់តាបា៉្ង ក៏ធា្្្រ់បានចា្រ់ល្្ើម្រណ្ដុះ 

្រណ្្ល្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច្នមុខរ្រស់ខលែលួនឱ្យលត្រើតបាស់ 

តក្រខ័ណ្ឌការងារសញ្្សុវត្ិភាព លដើម្បីល្លែើយត្រជាមួយករណី

ការការោរកុមារមានហានិភ័យខ្ពស់ ក្ននុង្ររិ្រទការងារ្លែជូវលភទ  

និងការលត្រើតបាស់លត្រឿងលញៀនបដរ។ សតមា្់ររយៈលពលបវង កម្វិធី 

ោចតតរូវបានអភិវឌ្ឍក្ននុងលក្ខណៈមួយឱ្យ្រុ្រ្គលិកអមវិជា្្ជីវៈ 

សង្គមកិច្ចោចកា្្យជាអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈលនុះនាលពលលតកាយ  

ដូចជា តាមរយៈការទទួលបានលតកឌីត សតមា្រ់្រទពិលសាធន៍  

្រូករួមជាមួយការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្របន្មមួយចំនួនលទៀត បដល 

ោចមានន័យថ ពួករាត់នរឹងបានទទួលល្រៀវត្សកាន់បតខ្ពស់ 

ជាងមុន។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការលធ្វើ្រញ្ី  
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
បដលមានតសា្រ់ 
ទាំងអស់ 

១    លធ្វើ្រញ្ី្រណ្ដុះ្រណ្្លរ្រស់រដា្្ភិបាល បដល 
មានតសា្រ់ទាំងអស់។

២    លធ្វើ្រញ្ី ្រណ្ដុះ្រណ្្លរ្រស់ CSO បដលមាន 
តសា្រ់ទាំងអស់។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

តារាងននការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល  
បដលមានតសា្រ់ 

១    ្រលងកើតតារាងននការ្រណ្ដុះ្រណ្្លទាំងអស់។

២    កិច្ចត្រជុំតុមូល លដើម្បីតពមលតពៀងរ្្ាលលើការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល បដលមានសកា្្នុពល និង 
ចលន្្ាុះត្រលហាងលៅក្ននុងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល។

តកសួង  
ស.អ.យ ជាមួយ 
តកសួងោក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

្រលងកើតលសៀវលៅ 
បណនាំស្ីពីការ 
អនុវត្សព្វតជុង 
លតជាយ លដើម្បី 
លធ្វើជាលសៀវលៅ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

១    ្រលងកើតលសៀវលៅបណនាំ ្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ីពី 
្រទដា្្នកម្ពនុជាបដលមានតសា្រ់ លដាយលត្រើតបាស់ 
ឧទាហរណ៍ោក់ព័ន្ធ ពម្៉ីាតទិច និងការអនុវត្ 
ត្រក្រលដាយសកា្្នុពលលៅកតមិតអន្រជាតិ។

២    ្ ្សព្វ្្សាយលសចក្ីតោងទីមួយលៅដល់អ្នក 
ជំនាញការជាតិ និងអន្រជាតិ។

៣    ្រលងហើយលសៀវលៅបណនាំឱ្យច្រ់ជាសា្្ពរលដាយ 
អ្នកជំនាញការមួយតកុមតូច (កម្ពនុជា និង 
ពីខាងលតរៅ)។

៤    លធ្វើការ្រណ្ដុះ្រណ្្លដល់រដា្្ភិបាល រួមទាំង 
តកសួង ស.អ.យ តកសួងយុត្ិធម៌ តកសួង 
សុខាភិបាល។ល។ និងអ្នកលដើរតួនាទីសង្គម 
សុីវិល។

តកសួង ស.អ.យ  
សភភព និង 
វិទ្យាសា្នជាតិ 
សង្គមកិច្ច។

UNICEF, 3PC, 
FCF, HCCH 
and ISS

២០១៨ 
តលៅ 

MOOC 
សាកល្បងស្ីពី 
ការបថទាំជំនួស

១   ពិនិត្យលទ្ធភាព្រកបត្រលៅជាភាសាបខ្រ។

២    លលើកទរឹកចិត្ការចូលរួមក្ននុង MOOC លដាយ 
អ្នកលដើរតួនាទីទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកលដើរតួនាទ ី
រដា្្ភិបាល និងសង្គមសីុវិល។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 
Global Social 
Service 
Workforce 
Alliance

២០១៨

ពតងរឹងវិស័យការងារសង្គមកិច្ច និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល អ្នកត្រក្រ
វិជា្្ជីវៈោជីពវិស័យសង្គមទាំងអស់
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

តកុមត្ររូ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ចល័ត(ល្្្ត 
លរាលលៅលលើអ្នក 
្្ល់លសវា)

១    ្ំរោក់សមត្ភាព និងកំណត់រកលសៀវលៅបណនាំ 
“ត្ររូ្រណ្ដុះ្រណ្្ល”។

២    ្ ល្់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លដល់ថ្្ក់តំ្រនល់ដាយ 
ចា្រ់ល្្ើមពលីខត្ទាំង ៩ បដលមានចំនួនកុមារក្ននុង 
មណ្ឌលបថទាំកុមារ លតចើនប្្អកលលើរបាយការណ៍ 
កំណត់ទីតាំងកបន្នងបថទាំ និង/ឬលខត្បដល 
មានចំនួនត្រជាជនមាន “អត្សញ្្ណ្រ័ណ្ណ 
ជនតកីតក” ខ្ពស្់រំ្ុត។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
វិជា្្ជីវៈសតមា្រ់ 
្រុ្រ្គលិកប្្នក 
សង្គមកិច្ច 

១    ្រលងកើតកម្វិធីសិក្សាលដាយមានជំនួយ្រលច្ចកលទស 
ពីខាងលតរៅ។

២    កំណត់រកអ្នក្្ល់លសវាបដលមានតសា្រ់  
(ឧ. ្ិរលានុ្្របដ្្ាកសហ្រមន៍ ្ុរ្រ្គលិកជាយុវជន)  
លដើម្បីយកកម្វិធីសិក្សាលៅអនុវត្។

៣    អនុវត្សាកល្បង លដើម្បីលធ្វើលតស្កម្វិធីសិក្សា 
លៅក្ននុងត្ំរន់មួយ/ពីរ។

៤   បកសតមរួលកម្វិធីសិក្សាឱ្យរលូន។

៥   ចា្រ់ល្្ើមអនុវត្កម្វិធីសិក្សា។

៦    ការវាយតនមលែលដាយឯករាជ្យលៅលលើកម្វិធីសិក្សា។ 

តកសួង ស.អ.យ   
សភភព និងវិទ្យាស្ាន 
ជាតិសង្គមកិច្ច។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ
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ការគាំបទដល់ប្រួសារ៖  
ការរកទ�ើញ និ្អនុសាសន៍ 
ការអភិវឌោឍសមត្ថភាព
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អនុសាសន៍ទី

្ល្់ភាព អំណចដល់ឪពុក 
មា្្យក្ននុងការបថទាំកូនរ្រស់ខលែលួន  
លដើម្បីឱ្យត្ររួសារោចលៅរួ្ររួម 
រា្្បាន (លោល ្រឺជាវិធានការ 
្រងា្្រជុំទីមួយ)

ការ្រងា្្រកុំឱ្យមានតតមរូវការការបថទាំជំនួស ចាំបាច់តតរូវបតជា 
ោទិភាពត្រ្់រត្រលទសទំាងអស់ ល្រើ្ិរតលៅតាមការទទួលយកជា 
សកលថ “ត្ររួសារបដលជាលកាសិកាមូលដា្្នរ្រស់សង្គម និង 
្ររិសា្្នធម្ជាតិសតមា្រ់ការរីកលូតលាស់ និងសុខុមាលភាព 
ត្រ្់រសមាជិករ្រស់ខលែលួន ជាពិលសស្ឺរកុមារ្ួររបានទទួលការការោរ 
និងការជួយលតជាមបតជងបដលចំាបាច់ លដើម្បីលធ្វើោ្៉ងណឱ្យស្្ា្័រន 
លនុះ ោច្រំលពញការទទួលខុសតតរូវរ្រស់ខលែលួនោ៉្ងលពញលលញ 
លៅក្ននុងសហ្រមន៍។” 44 ទស្សនៈលនុះ ្ឺរជាស្នជូលដ៏សំខាន់លដាយក្ននុង 
លនាុះចំណងត្ររួសារដ៏រឹងមាំតាមប្រ្រត្រនពណី និងជំលនឿោ៉្ង 
ទូលំទូលាយ បដលចាត់ទុកថ “ល្រតតរូវការមនុស្សមួយភូមិ លដើម្បី 
ចិញ្ចរឹមលក្ងម្្ាក់” និង្្ល់សំណញ់សុវតិ្ភាពធម្ជាតិទ្់រទល់ 
ជាមួយការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារលៅក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ ជា 
ការចំាបាច់ណស់ បដលតតរូវមានលទ្ធភាពទទួលបានលសវាជា 
មូលដ្្ាន លដើម្បីរាំតទដល់ឪពុកមា្្យទាំងអស់ មិនថជាឪពុក 
មា្្យ្រលងកើត ឪពុកមា្្យធម៌ ឬឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមលៅក្ននុងការ 
្រំលពញតួនាទីលមើលបថទាំកុមារ លយើងលឃើញថ ្រច្ចនុ្រ្បន្នលៅក្ននុង 
អង្គការយូនីលសហ្វកំពុងមានការបស្វងរកយុទ្ធសា្ស្ចិញ្ចរឹម 
្រីបាច់កូនជាលក្ខណុះវិជ្មាន។ 

ជាកិច្ចល ល្ែើយត្រចំលោុះអនុសាសន៍រ្រស់្រណៈកមាមធិ្ការអង្គការ 
សហត្រជាជាតិសី្ពីសិទ្ធកុមារ UNCRC45 និង ស្្ា្រនា្របន្មលលើ
កិច្ចខិតខំនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្នក្ននុងការបកលម្អលទ្ធភាពទទួលបាន 
លសវា លយើងបានកត់សមា្្ល់លឃើញថ ភា្រលតចើនលលើសល្រ់ 
ននអ្នក្្ល់លសវាការោរកុមារមាន “្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុ 
ការណ៍” ជាក់លាក់តាមតំ្រន់រ្រស់ខលែលួនសតមា្រ់ការ្រញ្ជូន។ ជា 
លរឿយៗ លលខទំាងលនុះ្្ល់ព័ត៌មានអំពីលសវាត្រហាក់ត្របហលរ្្ា  
លពលខលែុះ្រលងកើតឱ្យមានការភាន់តច�ំសតមា្រ់អ្នកលត្រើតបាស់ជា 
សកា្្នុពលមិនដរឹងតតរូវលត្រើតបាស់លលខមួយណ។ លដាយកត់ 
សមា្្ល់លឃើញ្រុណតនមលែដ៏ខ្ពស់ននត្រព័ន្ធទូរស័ពទៃទាន់លហតុ 
ការណ៍ទាំងលនុះ លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យអនុវត្ត្រព័ន្ធ 
ទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ថ្្ក់ជាតិ លដើម្បីត្រមូល្្នុំព័ត៌មាន និង 
ធនធានលៅរយៈលពលខលែី។ សកម្ភាព្្សព្វ្្សាយព័ត៌មាន ្រឺជា 
ការចំាបាច់ណស់ លដើម្បីធានាឱ្យមានការតជរួតតជា្រទូលំទូលាយ  
ដូចជាលលខទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ ABC បដលទាមទារឱ្យ 

ST

្រលងកើត្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ 

លៅថ្្ក់ជាតិបដលត្រមូល្្នុំលៅថ្្ក់កណ្្ល 

នូវលសវានានាសតមា្រ់ត្ររួសារ កុមារ និងអ្នក 

ត្រក្រវិជា្្ជីវៈ និង្រុ្រ្គលិកជំនួយវិជា្្ជីវៈ 

ទាំងអស់ (សតម្រសតមរួល និងត្រមូល្្នុ ំ

ធនធាន)។ កសាងសមត្ភាព្រណៈកមាមធិ្ការ 

ពលិតរាុះលោ្រល់កិច្ចការ្ស្ី និងកុមារ 

(្រកសក) និង ្រកនក ជាអ្នក្្ល់លសវា 

ជួរមុខ។

MT

តកុមការងារចល័តលដើម្បី្្ល់តំណភា្្្រ់លៅ 

កានល់សវាមូលដា្្ននានា (ល្្្តការយកចិត្ 

ទុកដាក់លលើតំ្រន់មានអត្សញ្្ណ្រ័ណ្ណ 

តកីតក ជនអនាថ អំលពើហិង្សា និងលសវាមាន 

កតមតិកំណត់)។

LT
សកម្ភាពចុុះ្រញ្ីកំលណើតជាសកល។ 

្រលងកើតឱ្យមានកម្វិធីតាមទូរស័ពទៃនដឆ្្តនវ បដល

មានលសវាល្្សងៗទាំងអស់សតមា្រ់ត្ររួសារ។ 

៤

44 ្រុព្វកថនន UNCRC: www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

45    ក្ននុងឆ្្ំ ២០១១ ្រណៈកមាម្ធិការ UNCRC ៖ “្្ល់អនុសាសន៍ថ ភា្រីរដ្ឋក្ននុងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្រជាតិតតរូវពតងរឹងលសវាត្ររឹក្សាលោ្រល់បដលមានតសា្រ់ 
សតមា្រ់ឪពុកមា្្យ ្រន្អភិវឌ្ឍការអ្រ់រំត្ររួសារ និងការយល់ដរឹងតាមរយៈមលធ្យាបាយនានា ឧទាហរណ៍ដូចជា ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្រ់ឪពុកមា្្យស្ីពីការបថទាំកុមារតូច 
ម្រ្គនុលទសក៍សតមា្រ់ឪពុកមា្្យ និងការទទួលខុសតតរូវរួមរា្្ក្ននុងការចិញ្ចរឹម្រីបាច់កូន លដាយលោងលៅតាមមាតតា ១៨ ននអនុសញ្្។ ្រណៈកមាម្ធិការក៏្្ល់អនុសាសន៍ថភា្រីរដ្ឋ 
ចាំបាច់តតរូវសា្្្រនាត្រព័ន្ធការោរកុមារ លដើម្បីពិនិត្យតាមដានត្ររួសារបដលតតរូវការវិធានការរាំតទ លដើម្បីោច្្ល់ការបថទាំ និងការយកចិត្ទុកដាក់បានោ៉្ងសមតស្រចំលោុះកូនៗ 
រ្រស់ខលែលួន។”

31



មានការសា្្្រនាត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមននលសវានានា បដលតភា្្្រ់ 
លៅកាន់លសវា/លលខទូរស័ពទៃនីមួយៗ ក៏ដូចជាការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
្រុ្រ្គលិក និងការ្្ល់ការអភិបាលចំលោុះ្រុ្រ្គលិកទាំងលនាុះ 
(សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២៖ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម និងអនុសាសន៍ 
ទី៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។ ល្រើ្រិតលៅលលើតំបណងរ្រស់  
្រកសក និង ្រកនក លៅក្ននុងឃំុនីមួយៗ និងទំហំននភាពតំណង  
ពួកល្រជាអ្នកលដើរតួនាទីដ៏ចាំបាច់លៅក្ននុងសកម្ភាព្្សព្វ្្សាយ 
ព័ត៌មាន និងការ្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម ត្រសិនល្រើពួកល្របាន 
ទទួលការ្ំរោក់លក្ខណៈសមតស្រ លហើយបានទទួលការអភិវឌ្ឍ 
សមត្ភាព (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី៥)។

លដើម្បីរាំតទលទ្ធភាពទទួលបានលសវាសតមា្រ់ត្ររួសារកំពុងមាន
លសចក្ីតតរូវការខ្ពស់្រំ្ុត សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម (ឧ. អ្នក 
បដលមានអត្សញ្្ណ្រ័ណ្ណជនតកីតក ជនអនាថ46 អ្នកជួ្រ 
អំលពើហិង្សា47 និងត្រជាជនមិនោចចូលលៅដល់បាន) តកុមការងារ 
ចល័តននអ្នក្្ល់លសវាលៅតាមលខត្នានា្រួរតតរូវបាន្រលងកើត 
ល�ើង។ តកុមចល័តោចរួមមានសមាសធាតុអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ 
មានជំនាញខាងការអ្រ់រំសុខភាពការងារប្្នកច្បា្រ់ និងសង្គម 
កិច្ចជាការល្អ្រំ្ុត្រឺជាម្ន្ីរាជការ។ លរាល្រំណងននតកុម 
ចល័តលនុះ ្ឺរលដើម្បីតភា្្់្រត្ររួសារលៅកាន់្រលែនិីកសុខភាព អ្នក្្ល់ 
លសវាអ្រ់រំ និងលសវា បដលមានតសា្រ់ដនទលទៀត លតើលសវាណខលែុះ 
បដលពួករាត់លៅតតរូវការ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៥៖ ការ 
កំណត់ទីតាំងលសវា)។ លសវាលនុះតតរូវបានដាក់ឱ្យលត្រើតបាស់ 
ត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាពក្ននុងរាជធានីភ្នំលពញ តាមរយៈរថយន ្
លពលយ្រ់ លដាយល្្្តលរាលលៅលលើអ្នកត្រឈមហានិភ័យ 
ចំលោុះការលកងត្រវ័ញ្ច្លែជូវលភទ ជាលហតុលធ្វើឱ្យល្រោច្្ល់លសវា 
ការទ្រ់សា្្ត់/អន្រា្រមន៍តាំងពីដំ្រូង។ លដើម្បីធានាឱ្យមាន្ល 
ធំ្រំ្ុត ការ្្លួចល្្ើម្រំនិតលនុះចាំបាច់តតរូវបតជាការ្្លួចល្្ើម 
្រំនិតដរឹកនាំលដាយរដា្្ភិបាល និងលធ្វើការោ៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ 
អ្នក្្ល់លសវាលៅមូលដា្្ន ដូចជា នដ្រូកម្វិធី 3PC និង FCF 
ជាលដើម។

ថ្វលី្រើមានភាពត្រលសើរល�ើងក្ននុងការចុុះ្រញី្កំណត់ដូចបាន្រញ្្ក់ 
ពីខាងលដើម ការចុុះ្រញ្ីកំលណើតទូទាំងត្រលទស ្រឺលៅមានកង្វុះ 
ខាតលៅល�ើយ។48 មូលលហតុបដលតតរូវបាន្្ល់ឱ្យសតមា្រ់ 
្រញ្្លនុះ ្រឺមានល្្សងៗជាលតចើន ដូចជា លដាយសារ្ទៃុះលៅឆ្្យ 
ពីឃុំ នថលែលធ្វើដំលណើរ ការបាត់ឯកសារចុុះ្រញ្ីសំខាន់ៗ និងលៅ 

ក្ននុងករណីមួយចំនួន ្រឺលដាយសារនថលែចំណយលលើការចុុះល្ម្ុះ 
“លតរៅ្លែជូវការ/្របន្ម”។ ការ្រំលពញបាននូវសិទ្ធិលនុះ ្រឺមានចំណង 
ទាក់ទងោ្៉ងជិតស្នទិ្ធចំលោុះការសលតមចបាននូវសិទ្ធលិ្្សងៗលទៀត 
ជាលតចើនមានដូចជា សិទ្ធទិទួលបានល ម្ុ្ះ សញ្្តិ បានដរឹងអំពី 
លដើមកំលណើត និងលក្ខណៈសម្បត្ិ លដើម្បីោចទទួលបានលសវា 
នានារ្រស់ខលែលួនឯង។ ល្រើលោងលៅលលើលជា្រជ័យការ្្លួចល្្ើម 
្រំនិតឧ្រករណ៍លសៀវលៅកំណត់តតាភូមិ បដលបានត្រកាស 
្្សព្វ្្សាយឱ្យលត្រើតបាស់ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥49 លដាយក្ននុងលនាុះលមភូមិ 
លត្រើតបាស់លសៀវលៅលនុះ លដើម្បីកត់តតាចំនួនកុមារលកើតលៅក្ននុង 
បខនីមួយៗ អ្នកលដើរតួនាទីសំខាន់ៗទាំងអស់លនុះ ្ួររបានទទួល 
ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល លដើម្បីជួយសតម្រសតមរួលដល់ការចុុះ្រញ្ី 
កំលណើត លដាយមានការរាំតទពីតកសួងមហាន្ទៃ។ ត្របហល្រឺជា
ការឆ្្តនវក្ននុងការលលើកកម្ពស់ក្ននុងការចុុះ្រញ្ីកំលណើតកាន់បត 
ទូលំទូលាយបថមលទៀតលៅក្ននុងមនទៃីរលពទ្យ លតោុះថទារកភា្រ 
លតចើនលលើសល្រ់លកើតលៅទីលនាុះ។ ថ្វីល្រើឃុំមានសមត្កិច្ចក្ននុង 
ការចុុះ្រញ្ីកំលណើតក្ី ្រ៉ុបន្្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចលៅក្ននុងត្ររឹុះសា្្ន
នានា ដូចជា មនទៃីរលពទ្យកុមារអង្គរ (AHC) ោចទទួលបានការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ីពីការជួយលតជាមបតជងដល់ត្ររួសារលលើ្រញ្្ 
នានា ដូចជាការ្រំលពញទតមង់ការចុុះ្រញ្ីកំលណើត្របន្មលៅ 
លលើការ្្ល់កាតពណ៌លលឿង (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៦៖ 
សមាហរណកម្)។

ការ្្លួចល្្ើម្រំនិតរយៈលពលបវង ោចទាក់ទងជាមួយការ្រលងកើត 
ឱ្យមានកម្វិធីលត្រើតបាស់ក្ននុងទូរស័ពទៃនដ បដលកំណត់ទីតាំងលសវា 
បដលមានតសា្រ់ទាំងអស់ បដល្្ល់លដាយតកសួងនានា។ តកមុ 
ការងារលនុះ បថមទាំងោចតបា្រ់សូម្បីបតអំពីថលតើត្ររួសារកំពុង 
រស់លៅតំ្រន់តកីតក្ំរ្ុត និងស្្ានភាពលំបាក្ំរ្ុតមានលទ្ធភាព 
ទទួលបានឧ្រករណ៍ទាងំលនុះ ឬោ្៉ងណ។ ព័ត៌មានបដលមាន 
លៅក្ននុងកម្វិធីលត្រើតបាស់ក្ននុងទូរស័ពទៃលនុះ ចាំបាច់តតរូវមានជាលតចើន 
ទតមង់ (ឧ. តាមប្រ្រត្រនពណី រូ្រភាព/រូ្រសញ្្) បដលោចឱ្យ
ល្រចូលលៅរកបានលដាយងាយតសួល ជាពិលសស្រឺសតមា្រ់អ្នក 
បដលមិនលចុះអក្សរ។ កម្វិធីលត្រើតបាស់ក្ននុងទូរស័ពទៃប្រ្រលនុះ ោច 
្រំលពញ្របន្មជាមួយ្រលតមាង “ព័ត៌មានសតមា្រ់ជីវិត” បដល 
តតរូវបានសលមា្្ធលៅលលើ Facebook.org (local name: Free  

Basics ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ បដលមាន្រំណង្រញ្ជូនសារសំខាន់ៗ 
ដល់ត្រជាជនបដលពុំមានលទ្ធភាពលត្រើអីុនលធើលណត50 ក៏ដូចជា 
្រលតមាងមួយចំនួនលទៀត ដូចជា Urbanrefuge ជាលដើម។51

46 តកសួងប្នការកម្ពនុជា វិទ្យាសា្្នជាតិស្ិតិ ការបា៉្ន់ត្រមាណអំពីកុមារអនាថលៅតកុងទាំងតបាំពីរក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (ឆ្្ំ ២០១៦) 
47  តកសួងកិច្ចការនារីកម្ពនុជា ការរកលឃើញពីអំលពើហិង្សាត្រឆំងកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា៖លសចក្ីសលង្ខ្រការសា្្្រសទៃង់មតិឆ្្ំ ២០១៣ (ឆ្្ំ ២០១៤) 
48   ្រណៈកមាម្ធិការ UNCRC បានលលើកល�ើងទាក់ទងជាមួយការចុុះសំ្រុតតកំលណើតកតមិតទា្រ ជាពិលសសក្ននុងតំ្រន់ជន្រទ និងភូមិជន្រទលៅក្ននុងការសលងកតសន្និដា្្នរ្រស់ខលែលួន (OPAC) 

ឆ្្ំ ២០១៥។ 
49  www.unicef.org/about/annualreport/files/Cambodia_2015_COAR.pdf

50 www.unicef.org/about/annualreport/files/Cambodia_2015_COAR.pdf

51   http://www.urbanrefuge.org/ 
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្ី ្រណ្្ញ 
ទូរស័ពទៃទាន់លហតុ 
ការណ៍បដលមាន 
តសា្រ់ទាំងអស់ 

១    ្រញ្ី ្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ បដល 
មានតសា្រ់ទាំងអស់។

២    ្រញ្ី លសវាបដលមានតសា្់រទាំងអសប់ចកលៅតាម 
តំ្រន់ (អនុសាសន៍ទី ៥)។ 

៣    កសាងសមត្ភាព ្រកសក និង ្រកនក ឱ្យ 
សតម្រសមតួលយុទ្ធសា្សទ្្់រសា្្ត់។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

តារាង្រណ្្ញ 
ទូរស័ពទៃទាន់ 
លហតុការណ៍បដល 
មានតសា្រ់ 

១    ប ្្អកលលើ្រញ្ីតតរូវ្រលងកើតម្៉ាតទិចមួយអំព្ីរណ្្ញ 
ទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ និងលសវាទាំងអស់ 
លៅក្ននុងទតមង់ដាក់ឱ្យលៅថ្្ក់កណ្្ល។

២    ្រលងកើត្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ថ្្ក់ជាតិ
មួយ បដលប្្អកលលើព័ត៌មានដាកល់ៅថ្្ក់ 
កណ្្ល។

៣    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ីពីការត្រ្រ់ត្រង្រណ្្ញ 
ទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍។

៤    ការតសូ៊មតិ និងការ្្សព្្វ ស្ាយព័ត៌មានអំពី្រណ្្ញ 
ទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

្្ល់អំណចដល់ឪពុកមា្្យក្ននុងការបថទាំកូនរ្រស់ខលែលួន លដើម្បីឱ្យ 
ត្ររួសារោចលៅរួ្ររួមរ្្ាបាន (លោល ្ឺរជាវិធានការ្រង្្ារជំុទីមួយ)

អនុសាសន៍ទី

៤
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

តកុមការងារ 
អ្នក្្ល់លសវា 
ចល័ត (តំណ 
ភា្្្រ់លដាយ 
្្្ល់ពីត្ររួសារ 
លៅលសវា) 

១    កំណត់លសវាសុខភាព ការអ្់ររំ សង្គមកិច្ច 
។ល។ ជាប្្នកននតកមុចល័តលនុះ។

២    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លតកុមចល័ត លដើម្បី្្ល់លសវា 
លដាយ្្្ល់លៅដលត់្ររួសារ។

៣    តកមុចល័តមានលទ្ធភាពលៅដល់ត្ំរន់ដាច ់
តសោល។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ 

យុទ្ធនាការចុុះ 
្រញ្ីកំលណើតជា 
សកល

១  ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអង្គភាពសង្គមកិច្ចលៅក្ននុងមនទៃីរ
លពទ្យនានាឱ្យជួយសតមរួលដល់ការចុុះ្រញ្ី
កំលណើត។

២  ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលមភូមិឱ្យជួយសតមរួលដល់ការ
ចុុះ្រញ្ីកំលណើត/លសៀវលៅកត់តតា។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩-
២០២៣

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតកម្វិធ ី
ក្ននុងទូរស័ពទៃឆ្្តនវ 
អំពីលសវាបដល 
មានតសា្រ់ទាំង 
អស់ 

១    លធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្នភាពជាត្រចាំលលើ្រញ្ី លសវាលៅក្ននុង 
ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់កណ្្លមួយ។

២   អភិវឌ្ឍកម្វិធីលត្រើតបាស់ក្ននុងទូរស័ពទៃឆ្្តនវ។

៣    លធ្វើលតស្សាកល្បងកម្វិធីលនុះជាមួយតកុម 
លរាលលៅល្្្តជាក់លាក់។

៤    លធ្វើលតស្សាកល្បងលៅក្ននុងត្ំរន់អនុវត្្រលតមាង 
សាកល្បងចំនួនមួយ/ពីរ។

៥    សលមា្្ធកម្វិធីក្ននុងទូរស័ពទៃឆ្្តនវ លដើម្បីលត្រើតបាស់ 
ទូទាំងត្រលទស។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួង្រលច្ចកវិទ្យា។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 
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អនុសាសន៍ទី

្រលងកើតវិធានការសំណញ់ 
សុវតិ្ភាព លដើម្បីការោរកុមារត្រឈម 
ហានិភ័យលៅលពលការ្រងា្្រជុំ 
ទីមួយពុំ បាន្ល (លោល ្រឺជា 
វិធានការ្រង្្ារជុំទីពីរ)

ថ្វីត្បិតបតលសវាមូលដា្្នតតរូវបាន្្ល់ដល់ត្ររួសារទាំងឡាយក្ី  

្រ៉ុបន្លៅត្រ្រ់ត្រលទសទាំងអស់បតងបតមានត្ររួសារមួយចំនួន 

បដលត្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ចំលោុះការ្ំរប្រកលចញពីត្ររួសារ និង 

ទាមទារនូវការរាំតទ្របន្ម។ ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា អ្នកទាំងលនុះ 

រួមមានឧទាហរណ៍ដូចជា ត្ររួសាររស់លៅក្ននុងភាពតកីតក មានជន 

ពិការភាពក្ននុងត្ររួសារ កុមារបដលតតរូវបានទុកលៅកបនលែងកំលណើត

លពលឪពុកមា្្យលធ្វើចំណកតសុក កុមារតតរូវល្ររំលលាភ្រំោន 

និងតពលងើយកលន្ើយ។52 លយើងបានឮជា្រន្្រនា្្់្រថ កតា្ជំ្រញុដ៏

សំខាន់មួយសតមា្់រការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារ ្រឺការលមើលលឃើញ

ឱកាសការលរៀនសូតតលៅមណ្ឌលបថទាំកុមារ ោតស័យលដាយ 

សាលាលរៀនលៅក្ននុងតំ្រន់ តាមធម្តាបតងមានធនធានអន់លខ្សាយ 

និងតតរូវចំណយលតរៅ្លែជូវការ។ ការងាររ្រស់ FCF ្រឺលដើម្បីអភិវឌ្ឍ

សនទៃស្សន៍កុមារងាយរងលតរាុះ នរឹងោចជួយកំណត់អត្សញ្្ណ

កុមារត្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ទាំងអស់លនាុះបាន។ មានឱកាស 

ដ៏លតចើន លដើម្បីបកលម្អកិច្ចសហការឱ្យកាន់បតត្រលសើរបថមលទៀត 

សតមា្រ់អ្នកលធ្វើការលៅតកសួង ស.អ.យ និងតកសួងអ្រ់រំយុវជន 

និងកីឡា (តកសួង អ.យ.ក) ក៏ដូចជាលៅន្ទៃក្ននុងអង្គការនានា 

ដូចជានាយកដា្្នអ្រ់រំ និងកិច្ចការការោរកុមាររ្រស់អង្គការ 

យូនីលសហ្វជាលដើម។ 

ចាំបាច់តតរូវមានការល្លែើយត្របដលបានសតមរួលតាមតតមរូវការ 

ជាក់បស្ង លដើម្បីល្លែើយត្រចំលោុះកតា្្ជំរុញលធ្វើឱ្យមានការ្រំប្រក 

លចញពីត្ររួសារទាំងលនុះ។ លៅលពលខ្វុះយុទ្ធវិធីល្្្តលរាលលៅ 

លៅថ្្ក់ជាតិ កិច្ចខិតខំលៅដាច់ៗពីរា្្តាមលក្ខណៈភូមិសា្ស្

បតងលកើតមាន។ ឧ. អង្គការមលែ្រ់តាបា៉្ងលធ្វើការជាមួយត្ររួសារ 

លដើម្បី្រលងកើតោជីវកម្ខា្្តតូច លដាយ្្ល់មា៉្សុីនលដរដល់មា្្យ

បដលចិញ្ចរឹមកូនមា្្ក់ឯង ក៏ដូចជាការ្្ល់សមា្្រៈ្្គត់្្គង់លពល 

មានោសន្ន និងការបថទាំលវជ្សា្ស្លដាយឥត្រិតនថលែ។ ដូចរា្្ 

លនុះបដរ ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៥ អង្គការយូនីលសហ្វ្្ល់ការរាំតទដល់ 

រដ្ឋបាលថ្្ក់លតកាមជាតិឱ្យពតងរឹងការវិនិលោ្រ និងការ្្ល់លសវា

សង្គមកិច្ចដល់្ស្ី និងកុមារងាយរងលតរាុះលៅក្ននុងឃុំចំនួន  

១០១ “លដាយបាន្្ល់អត្ត្រលោជន៍ដល់កុមារចំនួន ១២៦៩១ 

ST

ត្រមូលព័ត៌មានអំពីលសវាការបថទាំជំនួស/

ស្នុំកូនបដលមានតសា្រ់ និងថ្ីៗលដាយប្្អកលលើ៖ 

1)  ការចុុះអនុស្សារណៈលោ្រយល់ បដល្្ល់

ោជា្្្រ័ណ្ណដល់អ្នក្្ល់លសវា។ 

2)  សមា្្រៈបដលបានបចករំបលករា្្លៅក្ននុងកិច្ច 

ត្រជុំត្រចាំបខ ្រកនក។ 

ពតងីកការកំណត់ទីតាំងលសវាសង្គម 

(សូចនាករ ១៣ លដាយមានការចុុះ្រញ្ី 

កលំណើតជំងឺលអដស៍ ពិការភាព។ល។) 

លដាយដាក់្រញ្ចជូលសុខភាព/ការអ្រ់រំ។ល។

MT

្រលងកើតលសវា្រញ្ីោស័យដា្្នទំនាក់ទំនងលៅ

ថ្្ក់ជាតិ។ 

ត្រព័ន្ធការត្រ្រ់ត្រងករណីមានឯកភាពរា្្។ 

្រលងកើតលសវាការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្ន។ 

LT

្រលងកើតមណ្ឌលកុមារលខត្សតមា្រ់ការ្្ល់ 

ជំនួយ។

យុទ្ធនាការលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹងទូទាំង 

ត្រលទស លដើម្បីរក្សាត្ររួសារឱ្យលៅជួ្រជុំរា្្។

៥
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52  សូមលមើល្ងបដរ តកសួងប្នការកម្ពនុជា វិទ្យាស្្ានជាតិសិ្តិ ការប្៉ាន់ត្រមាណថ្្ក់ជាតិអំពីកុមារលៅក្ននុងមណ្ឌលបថទំាកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (ឆំ្្ ២០១៦) និងតកសួងកិច្ចការនារីកម្ពនុជា  
 ការរកលឃើញពីអលំពើហិង្សាត្រឆំងកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា៖លសចក្ីសលង្ខ្រការស្្ា្រសទៃង់មតិឆ្្ំ ២០១៣ (ឆ្្ំ ២០១៤)
53 www.unicef.org/about/annualreport/files/Cambodia_2015_COAR.pdf

នាក់ ោយុលតកាមមួយឆ្្ំ បដលមានការចុុះ្រញ្ីកំលណើត្ស្ី 

មានន្ទៃលោុះចំនួន ១០៣១៥ នាក់ មានលទ្ធភាពទទួលបាន 

ការពិនិត្យន្ទៃលោុះ ការសតមាលកូនលៅត្ររឹុះសា្្នសុខាភិបាល  

និងការបថទំាលតកាយសតមាល លហើយកុមារចំនួន ៣០ ៥៥០ នាក់ 

ោយុចា្រ់ពី្រីឆ្្ំដល់តបាំឆ្្ំបានលៅលរៀនលៅសាលាមលត្យ្យ 

សហ្រមន៍។”53  

សូម្បីបតលៅលពលមានវត្មានលសវាជាក់លាក់លហើយក្ី ក៏លយើង 

លឃើញថលសវាទាំងលនាុះពុំបមនតតរូវល្រសា្្ល់ជានិច្ចកាលលនាុះ

ល�ើយ។ សតមា្រ់រយៈលពលខលែី លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យ 

សា្្្រនា្របន្មលលើការងាររ្រស់ UNICEF/3PC ស្ីពីការកំណត ់

ទីតាំងលសវាសង្គមកិច្ច លដើម្បីឱ្យមានព័ត៌មានលៅថ្្ក់កណ្្ល 

សី្ពីអ្នក្្ល់លសវាទំាងអស់។ មកដល់សព្វនថងៃលនុះ អង្គការ FI  និង 

មិត្សម្្ាញ់ បាន្រលងកើតលសៀវលៅោសយដ្្ានអ្នក្្ល់លសវា លដាយ 

បានចងតកងព័ត៌មានអំពី NGOs ចំនួន ៥៨ និងជួយកំណត់រក 

ចលន្្ាុះត្រលហាងក្ននុងការ្្ល់លសវា។ លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ 

ឱ្យកិច្ចខិតខំរ្រស់ 3PC តតរូវបានពតងីក្របន្ម លដើម្បីដាក់្រញ្ចជូល 

នូវព័ត៌មានអំពីសុខភាព ការអ្រ់រំលសវាប្្នកច្បា្រ់។ល។ ដូចរា្ ្

លនុះបដរ ព័ត៌មាន្រួរតតរូវបានត្រមូលលដាយលធ្វើការសលង្ខ្រព័ត៌មាន

អំពីលសវាបដលតតរូវបានអនុម័ត បដលមានលៅក្ននុងអនុសារណុះ 

យកយល់ ្ ល់្លដាយតកសួងទំាងអស់ (អ្់ររំសុខាភិបាលយុតិ្ធម៌  

លសវាសង្គមកិច្ច្ស្ី។ល។)។ ោចមានការជួលអ្នកពិលតរាុះ 

លោ្រល់ឯករាជ្យមា្្ក់លដើម្បីលធ្វើការងារលនុះ។ ព័ត៌មានអំពីលសវា 

នាលពល្រច្ចនុ្្របន្ន និងលសវាថ្ីៗក៏ោចតតរូវបានត្រមូលលៅក្ននុងកិច្ច

ត្រជុំត្រចាំបខរ្រស់ ្រកនក បដលអ្នក្្ល់លសវាភា្រលតចើនចូលរួម

្ងបដរ។ មនទៃីរ ស.អ.យ ្រួរទទួលខុសតតរូវក្ននុងការបចកព័ត៌មាន

លៅតាមតកុម។ ការងារលនុះោចជាប្្នកមួយននលសៀវលៅបណនាំ 

សតមា្រ់ ្រកនក បដលយូនីលសហ្វបានលធ្វើលសចក្ីតោង លៅក្ននុង 

ឆ្្ំ ២០១៧។ 

្របន្មលលើលនុះលទៀត ដូចបាន្រញ្្ក់ក្ននុងអនុសាសន៍ទី ៤ មក 

លហើយថ តួនាទីរ្រស់ ្រកសក និង ្រកនក ក្ននុងការអភិវឌ្ឍយន ្

ការតាមដានច្បាស់លាស់ និងក្ននុងការលកៀង្ររធនធាន លដើម្បី 

រាំតទកុមារ និងត្ររួសារត្រឈមហានិភ័យននការ្រំប្រកលចញពី 

ត្ររួសារ ក៏ពុំ្រួរតតរូវបានលមើលតសាលលនាុះលទ្បើយ។ ការសា្្្រនា 

យុទ្ធសា្ស្ទ្រ់សា្្ត់ លដាយឈរលលើមូលដា្្នវត្មានលៅទូទាំង

ត្រលទសរ្រស់្រណៈកមាម្ធិការទាំងពីរលនុះ នរឹងោចជួយធានានូវ

ភាពជាម្្ាស់រ្រស់រដ្្ាភិបាល និងនិរន្រភាពរយៈលពលបវង។ លទាុះ 

ោ៉្ងណក្ី ល្រើ្រិតលៅតាមធនធានបដលពួករាត់មានចាំបាច់ 

តតរូវអភិវឌ្ឍសមត្ភាពរ្រស់ពួករាត់តាមរយៈការវិនិលោ្រ 

និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្លបថមលទៀត។ 

សតមា្់ររយៈលពលមធ្យម លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យលត្រើតបាស់ 

ព័ត៌មានលនុះ លដើម្បីអភិវឌ្ឍជា្រញ្ីោសយដា្្នទំនាក់ទំនងលសវា 

លៅថ្្ក់ជាតិជាការល្អ្រួរស្ិតក្ននុងទតមង់ជាត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម 

លអ�ិចតតរូនិច។ ព័ត៌មានលនុះ ក៏ោចដាក់តាំង្រងា្្ញលៅក្ននុង 

ខិត្្រណ័្ណ និងលៅក្ននុងកម្វិធីទូរស័ពទៃនដឆ្្តនវ ក៏ដូចជាលត្រើតបាស់

សតមា្់រ្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ថ្្ក់ជាតិ្ងបដរ (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ៤)។ 

តសលដៀងរា្្លនុះ្ងបដរ លយើងខ្នុំបានទទួលការលលើកទរឹកចិត្ឱ្យ 

លមើលត្រព័ន្ធត្រ្់រត្រងករណីតាមអុីនលធើលណត ្រលងកើតល�ើងលដាយ 

អង្គការកុមារក្ននុងត្ររួសារ តាមរយៈ FCF បដលតតរូវបានរចនាល�ើង

ជាត្រលភទកម្វិធី open sourced លហើយមនុស្សទំាងអស់ោចយក 

មកលត្រើបានលដាយឥត្រិតនថលែ។ កម្វិធីលនុះ ជួយសតមរួលឱ្យមាន

ការល្ទៃរព័ត៌មានក្ននុងលក្ខណៈឯកភាពរា្្រវាងអង្គការនានា និង 

ដាក់កំណត់សមា្្ល់ករណី ការទទួលកុមារចូល និងការពិនិត្យ

តាមដាន្រន្្រន្្ា្់រលទៀតឱ្យលៅថ្្ក់កណ្្ល។ ជាការពិតណស់ 

ការងារលនុះបានន័យថ ភា្រីោក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិលសសអ្នក 

សង្គមកិច្ច និងតកសួងនានា តតរូវតពមលតពៀងរា្្លលើធាតុចូល 

ទិន្នន័យ បដលោចតតមរូវឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ១៖ កិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការ និងអនុសាសន៍ទី 

៣ ៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។ ការវាយតនមលែហានិភ័យ ្រួរតតរូវបាន 

ស្្ា្រនាលៅក្ននុងត្រព័ន្ធលនុះ លដើម្បីការោរសុវតិ្ភាពពីការលត្រើតបាស់ 

្រំោន។ កាលធ្វើសវនកម្ជាលទៀងទាត់លលើសំណុំឯកសារលដាយ 

តកសួង ស.អ.យ ្រួរល្លែើយត្រចំណុចស្នុ្រសាម្ញនានា។ លទាុះ 

ោ៉្ងណក្ី ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្រឺលៅក្ននុងដំណក់កាលដំ្រូងលៅល�ើយ 

លហើយសតមា្រ់រយៈលពលបវង លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យ 

មានការពតងីកត្រព័ន្ធលនុះឱ្យធំទូលាយបថមលទៀត លពលបដល 

មានព័ត៌មានលហើយ។ ការ្្លួចល្្ើម្រំនិតលនុះ្រួរ្រំលពញ្របន្ម 

លៅលលើការងារជា្រន្ លដើម្បី្រន្សនុ ីជាមួយទតមង់រ្រស់តកសួង 

ស.អ.យ បដលមានតសា្រ់ទាំង ២៨ លដាយ FI។
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មានការសលងកតលឃើញលៅកបនលែងល្្សងលទៀតថ “ថ្វីល្រើភាពតកីតក 

មានការលលើកល�ើង លដាយខលែលួនឯងលដាយមា្្យឪពុក និងអ្នក 

លមើលបថកុមារ ថជាមូលលហតុចម្បងននការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារ 

ក្ី ្រ៉ុបន្ទាល់បតមានតពរឹត្ិការណ៍ជាអវិជ្មានមួយ ឬ្រ៉ុះោល់ 

ដល់ត្ររួសារបដលកំពុងជួ្រការលំបាករួចលហើយ្រ៉ុលណណ្ុះ បដល 

ត្ររួសារសលតមចចិត្លបាុះ្រង់កូនរ្រស់ខលែលួន”។54 ចំណុចលនុះជួយ 

ពន្យល់អំពីមូលលហតុបដលលយើងលឃើញថ ពុំបមនត្រ្រ់ត្ររួសារ 

ទាំងអស់បដលរស់លៅក្ននុងភាពតកីតកសុទ្ធបតលបាុះ្រង់ ឬឈ្រ់ 

ទទួលយកកូនរ្រស់ខលែលួន។ ការបថទាំជា្រលណ្្ុះោសន្នោចជា 

មលធ្យាបាយមួយក្ននុងការ្្ល់ការ្រន្ធជូរ្រន្យ្រលណ្្ុះោសន្ន។  

ឧ. ការបថទាំជា្រលណ្្ុះោសន្ន្្ល់លដាយអង្គភាពសង្គមកិច្ច 

រ្រស់ោចតតរូវបានចមលែងយកលៅអនុវត្ក្ននុងមនទៃរីលពទ្យដនទលទៀត។  

យុទ្ធវិធីរ្រស់ពួកល្រក្ននុងការ្្ល់ការបថទំា្រលណ្្ុះោសន្ន សតមា្់រ 

ទារកលទើ្រលកើតថ្ី និងកំណត់រកការរាំតទ/លសវាសតមា្រ់ត្ររួសារ 

កំពុងជួ្រវិ្រត្ិបាន្្ល់លទ្ធ្លឱ្យោចលធ្វើសមាហរណកម្លៅ

កាន់ត្ររួសារវិញលសទៃើរបតទាំងតសុង។ ឧទាហរណ៍អំពីត្រលទស 

អុ៊យបតកនសី្ពីការទ្់រស្្ាត់ក្ននុងលក្ខណៈត្រតិសកម្ក្ននុងមនទៃរីលពទ្យ  

ក៏ោចតតរូវបានពិចារណថជាឧ្រករណ៍មួយ លដើម្បី្រំោក់ដល់ 

មា្្យក្ននុងការបថទាំទារកលទើ្រនរឹងលកើតថ្ី្ងបដរ។55 ដូចរា្្លនុះ 

បដរលសវា “សតមាកមួយរយៈលពលខលែី” សតមា្រ់កុមារពិការក្ននុង 

ត្រលទសរុស្សនុ5ី6 ្ឺរជា្ំររូដ៏មានត្រលោជន៍ លដើម្បីជាឯកសារលោង។ 

លសវាលនុះមានភាព្រត់ប្រនក្ននុងការល្លែើយត្រតាមលសចក្ីតតរូវការ 

រ្រស់ត្ររួសារនីមួយៗ លហើយការបថទាំោចតតរូវបាន្្ល់ជូនលៅ 

ក្ននុង្ទៃុះរ្រស់កុមារ្្្ល់ ឬលៅក្ននុង ទ្ៃុះរ្រស់អ្នកលមើលបថ។ ការងារ

ស្ីពីការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្ន ោចជួយ្រំលពញ្របន្មដល់ 

ការងារបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌រយៈលពលខលែី បដលកំពុង្រន ្ 

(សូមលមើលប ្្នកទី ២)។

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម លដាយសា្្្រនា្របន្មលលើការងារ 

រ្រស់អង្គការទំនុកចិត្ននកុមារកម្ពនុជា លដាយក្ននុងលនាុះមណ្ឌល 

54  Pien Bos, Fenneke Reysoo and Mia Dambach, Qualitative research into the root causes of child abandonment and child relinquishment in Viet Nam (International Social 
Service, 2013) – at the request of MOLISA and UNICEF Viet Nam.

55   www.hopeandhomes.org.ua/eng/cases/4f8eaefaca550/. 

56   Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012). Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’. UK: CELCIS:  
www.alternativecareguidelines.org

57   www.cambodianchildrensfund.org/programs/ (see community outreach).

58 www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=84

60    www.youtube.com/watch?v=t2A0-EyVYaU&list=PL31VPFI_z_Y9u1jX8JG4yQgK3e-z4kJsJ&index=1 “#HablaPorMi” in Spanish at www.hablapormi.org

61    www.europe.ohchr.org/Documents/Press/Dynamics%20of%20deinstitutionalization%20-%20Developments%20in%20Eastern%20Europe%20Jean%20Claude%20Legrand.
pdf and www.unicef.org/ceecis/Reform_Efforts.pdf 

62    RELAF y UNICEF (2015), Model of prevention of abandonment ad institutionalisation of small children”. Available in Spanish: www.relaf.org/materiales/Modelo 
Prevencion.pdf

តាមសហ្រមន៍57 ្្ល់ការជួយលតជាមបតជងដល់ត្ររួសារត្រឈម 

ហានិភ័យ លហើយលសវាលនុះោចតតរូវបានវាយតនមលែ លដើម្បីពិនិត្យ 

លមើលលលើសក្្ានុពលក្ននុងការចមលែងលៅអនុវត្លៅទូទំាងត្រលទស។ 

អង្គការ ILO កំពុងអនុវត្សាកល្បងនូវមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជន

លទសន្ត្រលវសន៍ លដើម្បីលលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន58 

លដាយមានការ្្ល់មូលនិធិរហូតដល់ចុងឆ្្ំ ២០១៨។

លៅក្ននុងរយៈលពលបវង ត្រសិនល្រើមណ្ឌលសហ្រមន៍ោចតតរូវ 

បានចមលែងយកលៅអនុវត្្របន្មលទៀត មណ្ឌលលនុះនរឹងកា្្យជា 

មលធ្យាបាយមួយក្ននុងការលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹងជូនដល់តកុម 

ងាយរងលតរាុះអំពីអត្ត្រលោជន៍ននការបថទាំតាមត្ររួសារ និង 

ោចល្លែើយត្រចំលោុះជំលនឿចាក់ឫសោ៉្ងលតរៅ បដលចាត់ទុកថ

ការបថទាំក្ននុងមណ្ឌល្្ល់លក្ខខណ្ឌរស់លៅ និងឱកាសការអ្់ររំ

ត្រលសើរជាងការបថទាំលៅតាមត្ររួសារ។ យុទ្ធនាការខាងលលើលធ្វើ 

ល�ើងជាភាសាបខ្រ ោចតតរូវបាន្្សព្វ្្សាយក្ននុងសាលាលរៀនក្ននុង 

មូលដា្្ន ត្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយ និងមណ្ឌលសុខភាពសហ្រមន៍ 

។ល។ ខលែរឹមសារននយុទ្ធនាការលនុះោចទាញលចញពីយុទ្ធនាការ 

តបាតស័យទាក់ទង “កុមារពំុបមនជាឧ្រករណ៍ទាក់ទាញលទសចរ” 

និង “សូមកុំ្រលងកើតកុមារកំតោ្របន្មលទៀត” ្រលងកើតល�ើងលដាយ 

អង្គការ FI។ ឧទាហរណ៍ស្ីពីការ្្លួចល្្ើម្រំនិតត្រក្រលដាយ 

លជា្រជ័យលៅកបនលែងដនទលទៀត រួមមានដូចជា យុទ្ធសា្ស្ការ 

តបាតស័យទាក់ទងរ្រស់ ‘#SpeakUpForMe’ លធ្វើល�ើងលដាយ 

អង្គការ Families First ក្ននុងត្រលទសឥណ្ឌឌូលនសីុ59 បានចា្់រសលម្្ាធ 

តាមរយៈ្រណ្្ញសង្គមក្ននុងតំ្រន់ោលមរិកឡាទីន60 និងយុទ្ធនា

ការដកហូតពីមណ្ឌលបថទាំសតមា្រ់កុមារោយុចា្រ់ពីសូន្យ  

ដល់្រីឆ្្ំ ក្ននុងអឺរ៉ុ្រកណ្្ល និងអឺរ៉ុ្រខាងលកើត និងរដ្ឋឯករាជ្យ 

រ្រស់រដ្ឋខំមិនបវល (Commonwealth) តំ្រន់ CEE/CIS61 ក៏ដូច 

ជាលៅលមរិកឡាទីន។62 យុទ្ធសា្ស្យុទ្ធនាការការ្្្ស់្រ្ជូរ 

ោក្្របកិរិោ C4D ក៏ោចតតរូវបានពិចារណជា្ំររូការ្្សព្្វ ស្ាយ

មួយលទៀត្ងបដរ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្ី អំពីអ្នក 
្្ល់លសវាទាំង 
អស់ក្ននុងប្្នក 
ការបថទាំជំនួស 
/ស្នុំកូន 

១    ពតងីកការកំណត់ទីតាំងលសវាសង្គមកិច្ចលៅ 
ទូទាំងត្រលទស លដើម្បីដាក្់រញ្ចជូលលសវាដនទលទៀត 
្ងបដរ។

២    សា្្្រនា្របន្មលលើលសៀវលៅព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 
រ្រស់ FI និងមិត្សមា្្ញ់។

៣    ្រញ្ី អំពីអនុសារណុះយកយលោ់ក់ព័ន្ធបដល 
មានតសា្រ់ទាំងអស់ លដើម្បីកំណត ់
អត្សញ្្ណលសវា។

៤    ការវាយតនមលែលលើព័ត៌មានត្រមូលបានលៅ ្រកនក 
ស្ីពីអ្នក្្លល់សវា។

៥  កសាងសមត្ភាពរ្រស់ ្រកសក និង ្រកនក  
លដើម្បីសតម្រសតមរួលយុទ្ធសា្ស្ការទ្រ់ស្្ាត់។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួងទាំងអស់។ 

UNICEF,  
3PC, FCF,  
Friends 
International  
and Mith 
Samlanh

២០១៨ 

តារាង 
អ្នក្្ល់លសវា 
ទាំងអស់

១    ្រលងកើតតារាងលសវាទាំងអស់ លៅក្ននុងទតមង់ថ្្ក ់
កណ្្លលដាយបចកលៅតាមតំ្រន់។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

្រលងកើតវិធានការសំណញ់សុវត្ិភាព លដើម្បីការោរកុមារត្រឈម 
ហានិភ័យលៅលពលការ្រងា្្រជុំទីមួយពុំបាន្ល (លោល ្រឺជា 
វិធានការ្រងា្្រជុំទីពីរ)

អនុសាសន៍ទី

៥
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្ីោសយដា្្ន 
ទំនាក់ទំនងរ្រស ់
លសវាទាំងអស់ 
លៅថ្្ក់ជាតិ 

១    ប ្្អកលលើសកម្ភាពរយៈលពលខលែី តតរូវ្រលងកើតលសវា 
ោសយដ្្ានទំនាក់ទំនងថ្ក់ជាតិមួយ។

២    កំណត់អត្សញ្្ណអ្នកបដលនរឹងត្រ្់រត្រងលលើ 
្រញ្ីោសយដា្្នទំនាក់ទំនងលនុះ។

៣    កំណត់អំពីរល្រៀ្រ លដើម្បីដាក់្រញ្ចជូលព័ត៌មាន  
“ថ្ី” និង “ហួសសម័យ”។

៤    ្ ្សព្វ្្សាយោ៉្ងទូលំទូលាយអំពីវត្មាននន 
្រញ្ីោសយដា្្នទំនាក់ទំនងជូនដល់សាធារណ 
ជនទូលៅ និងត្ររួសារត្រឈមហានិភ័យ។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ 

ការត្រ្រ់ត្រង 
ករណីតាម 
អីុនលធើបណត 

១    សា្្្រនា្របន្មលលើការងាររ្រស់អង្គការ លដើម្បី 
អភិវឌ្ឍត្រព័ន្ធត្រ្់រត្រងករណីតាមអ៊ីនលធើលណត។ 

២
   លធ្វើការកំណត់ជាមួយតកសួងោក់ព័ន្ធ និងអ្នក 

លដើរតួនាទីដនទលទៀតអំពីការតតមរូវ្របនម្ សតមា្់រ 
ការត្រ្រ់ត្រងករណី។

៣
  ្រលងកើតត្រព័ន្ធត្រ្់រត្រងករណីថ្្ក់កណ្្លមួយ។

៤    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលត្រើតបាស់ជាសកា្្នុពល 
ទាំងអស់ស្ីពីត្រព័ន្ធការត្រ្រ់ត្រងករណី។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០១៩-
២០២0

ការ្រលងកើតលសវា 
បថទាំ្រលណ្្ុះ 
ោសន្ន 

១    កំណត់ និងតពមលតពៀងរ្្ាអំពីត្រលភទលសវាការ 
បថទាំ្រលណ្្ុះោសន្នបដលតតរូវការតាមរយៈកិច្ច 
សហត្រត្ិរត្ិការថ្្ក់តកសួង និងកិច្ចត្រជុំ 
ជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិល។

២    សា្្្រនា្របន្មលលើការងារ សង្គមសុីវិល និង 
កំណត់រកទិដ្ឋភាពនានាបដលោចពតងីក 
្របន្មលទៀត។

៣    ្រលងកើតលសវាជាក់លាក់សតមា្រ់ត្ររួសារ បដល 
មានកូនោយុចលនា្្ុះពី 0-៣ ឆ្្ំ និងកុមារបដល 
មានលសចក្ីតតរូវការពលិសស។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០២០-
២០២៣

្រលងកើតមណ្ឌល 
សហ្រមន៍

១    វាយតនមលែ អង្គការទំនុកចិត្កុមារ និងមណ្ឌល 
សហ្រមន៍រ្រស់ ILO លដើម្បីកំណតថ់ លតើទិដ្ឋភាព 
អ្វីខលែុះោចពតងីក្របនម្។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC,  
FCF

២០២៣ 
តលៅ
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតមណ្ឌល 
សហ្រមន៍

១    ពិចារណថលតើមណ្ឌល្ំររូសហ្រមន៍ោច 
តតរូវបាន្រលងកើតល�ើងទូទាំងត្រលទស ឬលទ។

២   កំណត់ថវិកាសតមា្រ់ការអនុវត្។

៣    លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុតំ្រចាំឆ្្ំជាមួយមណ្ឌលសហ្រមន៍ 
លដើម្បីបចករំបលកការអនុវត្ត្រក្រលដាយសក្្ានុពល  
និងការលដាុះតសាយ្រញ្្។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 

យុទ្ធនាការ 
ទូទាំងត្រលទស 
ស្ីពីការដកកុមារ 
លចញពីមណ្ឌល 
បថទាំដូចក្ននុង 
អនុសាសន៍ទី ៧

១    វិភា្រយុទ្ធនាការពតី្រលទសដនទលទៀត លដើម្បីកំណត ់
រកយុទ្ធនាការទាំងឡាយណ បដលោចមាន 
ត្រលោជន៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។

២    ្រលងកើតតកុមលរាលលៅ លដើម្បី្រញ្្ក់ឱ្យដរឹងច្បាសថ់
លតើសារណខលែុះ បដលមានត្រសិទ្ធភាព្រំ្ុត។

៣    លស្នើសុំការជួយលតជាមបតជងពីអ្នកោជីពប ្្នកលធ្វើ 
ទី្្សារ ឬអ្នកលធ្វើការលៅក្ននុងកបនលែងបថទាំ។

៤    ចា្រ់សលមា្្ធយុទ្ធនាការទូទាំងត្រលទសក្ននុងអំ�នុង 
តពរឹត្ិការណ៍/ទិវា “កតមតិខ្ពស”់ លដើម្បីទាក់ទាញ 
ការចា្រ់ោរម្ណ៍ជាអតិ្ររមា លដាយពិចារណលលើ
ការចូលរួមរ្រស់អ្នកល្បលី្ម្ុះណមា្្ក់ ដូចជា 
ឯកអ្រ្គរដ្ឋទូតរ្រស់ យូនលីសហ្វជាលដើម។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

លពលមិនោចលចៀសរួចពីការ្រញ្ជូន 
លៅកបនលែងបថទំាជំនួស តតរូវល្្្តកិច្ច 
ខិតខំលលើ “ការចា្រ់ល្្ើមជាថ្ី” 

(លោល ្រឺជាវិធានការ្រងា្្រជុំទី្ីរ 
និងសមាហរណកម្)

មិនថមានកិច្ចខិតខំោ៉្ងណក្ី កុមារមួយចំនួនលៅបតោច 

្នចូលលៅក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទំា។ លនុះបានន័យថ ជាការលលើក 

កម្ពស់ការវិលតត�្រ់រ្រស់កុមារមកកាន់ការបថទាំរ្រស់ឪពុក 

ម្្ាយវិញលៅត្រ្់រលពលបដលសមតស្រ។ លដើម្បីជួយសតមរួលដល់ 

សមាហរណកម្ លរាលការណ៍មួយចំនួន្ួររតតរូវបានលរារពតាម 

ឧ. ដូចជាការលលើកទរឹកចិត្ឱ្យមានការទំនាក់ទំនងលៅកាន់ត្ររួសារ 

កំលណើត លៅលពលណបដលការទំនាក់ទំនងប្រ្រលនុះជាឧត្ម 

ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ ការ្្ល់ការបថទាំឱ្យបានលកៀក្រំ្ុតតាម 

បដលោចលធ្វើបានលៅកាន់លំលៅដា្្នជាត្រចាំរ្រស់កុមារ លដើម្ប ី

ជួយសតមរួលដល់ការលៅលលង្ទៃុះ និងការពិនិត្យល�ើងវិញជា 

ត្រចាំោ៉្ងលហាចណស់លរៀងរាល់្រីបខម្ង។ ការចង្អនុល្រងា្្ញ 

ទិសលៅ្របន្មលទៀត តតរូវបាន្្ល់ជូនលៅក្ននុងលរាលការណ៍ 

បណនាំស្ីអំពីសមាហរណកម្កុមារដាក់សលមា្្ធក្ននុង បខកញ្្  

ឆំ្្២០១៦។64 លរាលការណ៍ទំាងលនុះ ជាលតចើនតតរូវបាន ល្ែនុុះ្រញំ្្ង 

លៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការងារប ្្នកច្បា្់រ និងលរាលនលោបាយជាតិ។65  

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី មលធ្យាបាយមួយក្ននុងការលលើកកម្ពស់ការ 

ទំនាក់ទំនងជា្រន្ជាមួយត្ររួសារកំលណើត ្រឺតាមរយៈការចាត់ 

ោទិភាពការបថទំាជាមួយសាច់ញាតិ ឧ.ដូចបដលបានអនុវត្ោ្៉ង 

លជា្រជ័យលដាយអង្គការ កុមារក្ននុងត្ររួសារ និងមលែ្រ់តាបា៉្ង។ 

ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ ក៏ដូចរា្្ជាមួយការបថទាំលដាយ 

ត្ររួសារ្រលងកើត ឬត្ររួសារធម៌បដរ ្រឺតតរូវការការរាំតទលៅក្ននុងតួនាទី 

ការលមើលបថរ្រស់ពួកល្រ លដើម្បីធានាបាននូវនិរន្រភាព ្ុ៉របន្ខុស 

ប្រលែកពី “ការលរៀ្រចំឱ្យការបថទាំពីមនុស្សមិនបដលសា្្ល់”។66  

មិនខុសពី្រណ្្ត្រលទសជាលតចើន បដលមាន្រញ្្លទសន្ត្រលវសន៍ 

ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា លតចើនបតលធ្វើល�ើង 

លដាយោយតា លហើយោចោក់ព័ន្ធជាមួយភាពស្នុ្រសាម្ញ 

ល្្សងៗដូចជាការថមថយសុខភាព លហើយត្របហលជាចាំបាច់ 

តតរូវមានការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្ន (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៥៖ 

ការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្ន)។

ST

លលើកទរឹកចិត្ឱ្យមានទំនាក់ទំនងជា្រន ្

ជាមួយត្ររួសារកំលណើត តាមរយៈការលលើក 

កម្ពស់ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ។

អនុវត្កម្វិធីការចូលរួមរ្រស់កុមារ។ 

្រំោក់លក្ខណៈសម្បត្ិឱ្យអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ 

ោជីពឱ្យដាក់្រញ្ចជូលសំល�ងរ្រស់កុមារ 

លៅក្ននុងការលធ្វើការសលតមចចិត្។

MT

្រលងកើតការចុុះ្រញ្ីកុមារ្រង់លចាល លដើម្បីដាក ់

្រញ្ចជូលទិន្នន័យត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិ។

ដាក់ឱ្យត្រព័ន្ធការរាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច  

លដើម្បីកំណត់អត្សញ្្ណត្ររួសារត្រឈម 

ហានិភ័យ។

LT

្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចលៅក្ននុង 

មនទៃីរ ស.អ.យ ឱ្យល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើ

ចំណុចខា្្ំងរ្រស់ត្ររួសារ និងបស្វងយល់អំព ី

ជលតមើសទាំងអស់បដលមាន។

៦

63 សូមលមើលនូវលរាលការណប៍ណនាំអង្គការសហត្រជាជាតិ វាក្យខ័ណ្ឌ ១១ ១៥ ២២ ៤០ ៤៩-៥២ ៦៧៖  www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf 

64   www.familyforeverychild.org/our-impact/guidelines-on-childrens-reintegration/?utm_source=partners&utm_medium=social&utm_campaign=Guidelines%20Launch 

65  សូមលមើល្រញ្ីសា្នភាពហានិភ័យ និងការវាយតនមលែលលើហានិភ័យ និងចំណុចខា្្ំងលៅក្ននុងត្ររួសារលសវារក្សាចំណងត្ររួសារ៖ ជំពូកទី៤ ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធី លដើម្បីអនុវត្លរាល 
 លនាបាយសី្ពីការបថទំាជំនួសសតមា្់រកុមារ (ឆំ្្ ២០១១) និងតួនាទី និងការទទួលខុសតតរូវរ្រស់ទីភ្្ាក់ងារោក់ព័ន្ធ លដើម្បីជួយលតជាមបតជងដល់ត្ររួសារ និងកុមារងាយរងលតរាុះ៖ ជំពូកទី  
 ១ និយមន័យននសា្្នភាពត្រឈមហានិភ័យ និងតតមរូវការអន្រា្រមន៍៖ ជំពូកទី២ ប្្នកទី១ និងលសវារក្សាចំណងត្ររួសារ៖ ជំពូកទី៤ ដំលណើរការពិនិត្យតាមដាន៖ ជំពូកទី៤ ប ្្នកទី៦  
 លរាលការណប៍ណនាំ និងឧ្រករណ៍សតមា្រ់ការអនុវត្ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធី លដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ (២០១៣)។
66   Marie Connolly, Meredith Kiraly, Lynne McCrae and Gaye Mitchell, A Kinship Care Practice Framework: Using a Life Course Approach, British Journal of Social Work 

Advance Access published May 9, 2016.
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

លលើកកម្ពស់ 
ការបថទាំលដាយ 
សាច់ញាតិ 

១    លរៀ្រចំវ្រ្គ្្ល់ព័ត៌មានស្ីអំពីសារៈសំខាន់ និង 
អត្ត្រលោជន៍ននការបថទាលំដាយសាច់ញាតលិៅ 
ក្ននុងសហ្រមន៍ លដាយមានសកា្្នុពលជាប្្នក 
មួយននយុទ្ធសា្ស្្្្ស្់រ្ជូរោក្រ្បកិរិោ។ 

២    ្រលងកើតលរាលនលោបាយលដើម្បីចាត់ោទិភាព 
ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ។

៣    កំណតត់្រភពធនធានសតមា្់រការអនុវត្លរាល 
នលោបាយ។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

ការ្រណ្ដុះ 
្រណ្្ល្ុរ្រ្គលិក 
មណ្ឌលបថទាំ 
កុមារអំព ី
សមាហរណកម្ 

១    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអំពីអត្ត្រលោជន៍នន 
សមាហរណកម្ រួមទាំង្រញ្្ត្រឈមក្ននុង 
ការអនុវត្។

២    ក្ននុងអ�ំនុងលពលការ្រណ្ដុះ្រណ្្លតតរូវ 
កំណត់រកតចក លដើម្បីជម្នុះ្រញ្្ត្រឈម។

៣    ្រលងកើតលសវារំាតទសតមា្់រការអនុវត្ 
សមាហរណកម្ត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព 
ប្្អកលលើការអនុវត្បដលមានតសា្់រ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

លពលមិនោចលចៀសរួចពីការ្រញ្ជូនលៅកបនលែង បថទាំជំនួសតតរូវ 
ល្្្តកិច្ចខិតខំលលើ “ការចា្់រល្្ើមជាថី្”(លោល ្ឺរជាវិធានការ្រង្្ារ 
ជុំទី្រី និងសមាហរណកម្)

អនុសាសន៍ទី

៦
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

បណនាំឱ្យមាន 
កម្វិធីការចូលរួម 
រ្រស់កុមារ

១    លធ្វើ្រញ្ី កម្វិធីបដលមានតសា្រ់ បដលលលើកទរឹកចិត្
ដល់ការចូលរួមរ្រស់កុមារ។

២    ពិចារណអំពីកម្វិធីការចូលរួមរ្រស់កុមារពី 
ខាងលតរៅ។

៣    ្រន្សនុីកម្វិធី និងការអនុវត្លៅទូទំាងត្រលទស  
្្សារភា្្្រ់ជាមួយលរាលការណប៍ណនាំកម្វិធីស្ីពី
សមាហរណកម្។

៤    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលដើរតួនាទីនានាស្ីពីការចូល 
រួមរ្រស់កុមារ។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការចុុះ្រញ្ី 
កុមារលបាុះ្រង់តតរូវ 
បាន្្សារភា្្្រ់ 
ជាមួយត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលមទូទាំង 
ត្រលទសដូចក្ននុង 
អនុសាសន ៍
ទី ២

១    កំណត់រកលរាលនលោបាយ លដើម្បលី ល្ែើយត្រ 
ចំលោុះការលបាុះ្រង់កុមារលចាលរួមទាំង 
ោជា្្ធរទទួលខុសតតរូវ។

២    ្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម លដើម្បីដាក់ព័ត៌មាន 
ស្ីពីការលបាុះ្រង់កុមារលចាលឱ្យលៅថ្្ក់ 
កណ្្ល។ ការចុុះ្រញ្ីោចស្ិតលតកាមការ 
បថទាំរ្រស់ ្រកនក។

៣   កំណត់រកោជ្្ាធរ លដើម្បីត្រ្រ់ត្រងលលើការចុុះ្រញ្ី។

៤  ្្សព្វ្្សាយព័ត៌មានោ៉្ងទូលំទូលាយអំពីការ 
ចុុះ្រញ្ីលៅសា្្នីយ្ូ៉៍រលិស តុលាការ។ល។ 

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ 
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

ល្លែើយត្រ 
ចំលោុះមូលលហតុ 
ននការ្រំប្រកកុមារ 
លចញពីត្ររួសារ

១  លធ្វើការសិក្សាស្ីពីការលបាុះ្រង់ និងការបលង 
ចង់បានកុមារ។

២  ប ្្អកលលើការសិក្សា តតរូវកំណត់រកអនុសាសន៍ 
ប្រ្រអនុវត្ជាក់បសង្ លដើម្បលី ល្ែើយត្រ្រុព្វលហត ុ
ឫស្រល់ (លទ្ធភាពទទួលបានការអ្រ់រំ 
“លដាយ្ិរតនថលែ”)។

៣  ្រលងកើតលសវានានា បដលល្្្តលរាលលៅលលើ 
្ុរព្វលហតុឬស្រល់។

៤  ្រលងកើតយុទ្ធនាការទូទាំងត្រលទស ត្រឆំងការ 
លបាុះ្រង់កុមារលចាល និងការបលងចង់បាន 
កុមារតត�្់រមកវិញ។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួង្រលច្ចកវិទ្យា។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 

្របន្មលលើលនុះលទៀត លដើម្បី្រលងកើនលជា្រជ័យននសមាហរណកម ្

បថមលទៀត ការពិចារណដ៏ចំាបាច់មួយ ្ឺរការចូលរួមរ្រស់កុមារ។67 

ក្ននុង្ររិ្រទននលរាលលៅថ្្ក់ជាតិក្ននុងការលធ្វើសមាហរណកម្កុមារ 

៣០ ភា្ររយ កង្វល់បដលតតរូវបានលលើកល�ើង ្រឺពុំមានប្្នកណ

មួយននដំលណើរការលនុះនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្នអនុញ្្តឱ្យអ្នកត្រក្រ 

វិជ្្ាជីវៈោជីពមានលពលលវលា លដើម្បីលធ្វើការជាមួយកុមារ និងពន្យល់ 

អំពីមូលលហតុ លដើម្បីឱ្យពួកល្រចូលមកក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទាំ និង 

លតើលហតុអ្វបីានជាពួកល្រតតរូវតត�្់រលៅ ទ្ៃុះវិញ។ លហតុលនុះ ចំាបាច់ 

តតរូវ្រលងកើតឱ្យមានកម្វិធីការចូលរួមោ្៉ងសកម្ពីកុមារ។ ការងារ 

នាលពលអនា្រតរ្រស់ FCF ក្ននុងការបណនាំឱ្យមានសន្និសីទ 

ត្ររួសារ68 ោចជាមលធ្យាបាយមួយ លដើម្បីសតម្រសតមរួលឱ្យមាន

ការចូលរួមពីភា្ីរោក់ព័ន្ធទំាងអស់។ លៅត្រលទសហូ�ង់សន្នសីិទ 

ត្ររួសារលនុះបានក្្ាយជាប ្្នកមិនោចកាត់លចញបានមួយននច្បា្់រ 

ស្ីពីការការោរកុមារ លហើយសន្និសីទត្រលភទលនុះ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្រឺជា 

ការអនុវត្ជាកាតព្វកិច្ចលៅក្ននុងដំលណើរការននការបថទាំ។69 

ការធានាឱ្យមានការរួម្រញ្ចជូលកុមារតបាកដជាតតមរូវឱ្យមានការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល្ុរ្រ្គលិកមណ្ឌលបថទំាកុមារអំពីការលធ្វើសមាហកម្  

ជាពិលសសក្ននុងករណីបដលមានវត្មានទស្សនៈភាន់តច�ំ (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។ មានការសលងកត 

លឃើញលៅកបនលែងល្្សងលទៀតថ “ក្ននុងលពលខលែុះ ្ុរ្រ្គលកិោចសន្ត 

លដាយខុស្្គងថ លពលបដលឪពុមា្្យពុំមកសួរសុខទុក្ខកូន 

សិ្តក្ននុងមណ្ឌលការោរសង្គម (SPC) (សមមូលជាមួយមណ្ឌល 

បថទាំកុមារ) ជាត្រចាំ លនាុះ្រឺជាសញ្្មួយននកង្វុះចំណ្រ់ 

ោរម្ណ៍បដល ទ្ៃនុយជាមួយ្រញ្្ល្្សងៗលទៀត ដូចជាខ្វុះសមត្ភាព 

លធ្វើដំលណើរមកកាន់មណ្ឌលការោរសង្គម បដលមានទីតាំងឆ្្យ

ពី្ទៃុះរ្រស់ត្ររួសារ លហើយក្ននុងករណីមួយចំនួនការលធ្វើដំលណើរមក 

សួរសុខទុក្ខោច្រងកការឈឺចា្់រខំ្្ាងលពក (លោល្ឺរជាការរំលរឹក

ឱ្យចងចាំអំពីអសមត្ភាពរ្រស់ពួកល្រក្ននុងការលមើលបថកូនឱ្យ 

បានតតរឹមតតរូវ)។”70

67 មាតតា ១២ នន UNCRC និងអនុសាសន៍ទូលៅលលខ ១២៖ សិទ្ធិរ្រស់កុមារ លដើម្បីឱ្យតតរូវបានល្រស្្ា្រ់ឮ។
   សូមលមើលជាឧទាហរណ៍អំពីសន្និសីទត្ររួសារលៅ៖ https://aifs.gov.au/cfca/publications/family-group-conferencing-australia-15-years

68    www.eigen-kracht.nl/assets/uploads/2015/05/20140000_Transforming_Care_The_new_welfare_state_RvPagée-EU-Forum-Rest.Justice.pdf, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4574617/, http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2384-evaluatie-van-de-inzet-van-(familie)netwerkberaad-eigen-kracht-conferenties-(ekc) 
-in-jeugdbescherming.aspx 

69   Pien Bos, Fenneke Reysoo and Mia Dambach, Qualitative research into the root causes of child abandonment and child relinquishment in Viet Nam (International Social 
70  Service, 2013) – at the request of MOLISA and UNICEF Viet Nam
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ក្ននុងករណីននការលបាុះ្រង់កុមារលចាល (ការលុះ្រង់សមត្កិច្ចជា 

ឪពុកម្្ាយជាអនាមិកភាព) សតមា្់ររយៈលពលមធ្យម លយើងខ្នុសូំម 

្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យ្រលងកើតត្រព័ន្ធចុុះ្រញី្មួយ បដលល្្្តទិន្នន័យ 

លៅដល់ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិ (សូមលមើលអនុសាសន ៍

ទី ២៖ ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម)។ លដាយលហតុថ តកសួង ស.អ.យ មាន 

ោណត្ិអនុវត្សកម្ភាពតាមដានរកត្រភពរយៈលពល ៦ បខ  

ពួកល្រច្បាស់ជាមានការទទួលខុសតតរូវប្្នកត្រតិ្រត្ិការ។  

ការចុុះ្រញ្ីលនុះោចជួយសតមរួលដល់ការលធ្វើសមាហរណកម្ 

ក្ននុងករណីត្ររួសារបាន្្្ស់្រ្ជូរចិត្ ឬលពលបដលកុមារតតរូវ 

បាននាំលចញមកលដាយខុសច្បា្រ់។ ដូចរា្្លនុះបដរ កិច្ចខិតខំលធ្វើ 

សមាហរណកម្ោចតតរូវបានសតម្រសតមរួលលដាយការលត្រើតបាស់

រចនាសម័្ពន្ធបដលមានតសា្់រលៅក្ននុងសង្គម ដូចជាតាមរយៈការអ្់ររំ 

ត្ររូ្រលតងៀនឱ្យលចុះកំណត់អត្សញ្្ណកុមារត្រឈមហានិភ័យ  

និងក្ននុងការ្្ល់ការរំាតទ។ នាលពលលតកាយលទៀត ការងារលនុះោច 

ោក់ព័ន្ធជាមួយត្រព័ន្ធការរាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ចសតមា្រ់អ្នក 

ត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពទាំងអស់ បដលលធ្វើការលដាយ្្្ល់ជាមួយ 

កុមារី71 លហតុលនុះ្រញ្្ត្រឈមោចតតរូវបានកំណត់លឃើញភ្្ាមៗ។  

71  See: www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect/resources-for-mandatory-reporters/how-to-make-a-report

អនុសាសន៍លនុះោចតតរូវបានពិចារណតាំងពីដំ្រូងជាប្្នកមួយ

ននលសៀវលៅបណនាំរ្រស់ ្រកនក បដលតតរូវបានសរលសរតោងក្ននុង 

ឆ្្ំ ២០១៧។

ដូចរ្្ាលនុះបដរ សតមា្់ររយៈលពលបវង សមាហរណកម្ត្រក្រលដាយ 

និរន្រភាពទាមទារការល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើចំណុចខា្្ំង 

រ្រស់ត្ររួសារ និងការចំណយលពលលដើម្បីលធ្វើឱ្យសា្្នភាពមាន 

លស្រភាព។ ត្រសិនល្រើរាមន្ការល ល្ែើយត្រ ចំលោុះមូលលហតុបដលលធ្វើ 

ឱ្យមានការ្រំប្រកកុមារលចញពីត្ររួសារតាំងពីដំ្រូងលទ តបាកដជា

មានហានិភ័យខ្ពស់ក្ននុងការ្រន្្រំប្រកកុមារលចញពីត្ររួសារលៅ 

មុខលទៀត (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៤៖ ការ្រងា្្រជុំទីមួយ និង 

អនុសាសន៍ទី ៥៖ ការ្រងា្្រជុំទីពីរ)។ ការងារលនុះច្បាស់ជាតតរូវ 

ការឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្ុរ្រ្គលិកមនទៃរី ស.អ.យ លដើម្បីធានា 

ឱ្យបានថ ជលតមើសជាសកា្្នុពលតតរូវបានលរារពតាម និងកត់ 

សមា្្ល់ោ៉្ងតតរឹមតតរូវមុនលពលអនុញ្្តឱ្យកុមារចូលលៅក្ននុង 

ត្រព័ន្ធការបថទាំ “ជា្លែជូវការ” (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល និងអនុសាសន៍ទី ៧៖ ការតាមដាន)។
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អនុសាសន៍ទី

បណនាំឱ្យមានយន្ការតាមដាន 
ត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព

ការតាមដានតតរូវបានកំណត់និយមន័យថជា “នីតិវិធីបដលតតរូវ 

បានទទួលស្្ាល់ និងមានលក្ខណៈជាត្រព័ន្ធ លដើម្បីធានាឱ្យបាន 

ថការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារតតរូវបានលត្រើតបាស់បតលៅលពល 

ចាំបាច់ លហើយកុមារបានទទួលការរាំតទសមតស្រ្រំ្ុត លដើម្បី 

ល ល្ែើយត្រលៅតាមលសចកី្តតរូវការជាលក្ខណៈ្ុរ្រ្គលរ្រស់ពួកល្រ។”72 

លៅក្ននុង្ររិ្រទសុខុមាលភាពកុមារ និងការការោរកុមារោក្យ 

លនុះោចតតរូវបានពិពណ៌នាថជាកតមងលរាលនលោបាយជា 

យុទ្ធសា្ស្ និងកម្វិធីលដើម្បីទ្រ់សា្្ត់ការលត្រើតបាស់ការបថទាំ 

លៅខាងលតរៅ្ទៃុះ ជាពិលសស្រឺ មណ្ឌលបថទាំកុមារ។73 

ក្ននុងអំ�នុងការចុុះទស្សនៈកិច្ចរ្រស់លយើង លយើងបានកត់សមា្្ល់

លឃើញតតមរូវការរ្រស់អ្នកទទួល្រនទៃនុកតាមដានក្ននុងការរក្សា 

ឯករាជ្យភាពមួយចំនួន លដើម្បីលចៀសវាងជលមា្្ុះ្លត្រលោជន៍។ 

ឧ. មណ្ឌលបថទាំកុមារទទួលបានការរាំតទប្្នកហិរញ្ញវត្នុចលំោុះ

កុមារមា្្ក់ៗលតកាមការបថទាំរ្រស់ខលែលួន លហតុលនុះលហើយពួកល្រ 

ត្របហលជាបានទទួលការលលើកទរឹកចិត្ក្ននុងការ្រលងកើន ឬរក្សា 

ចំនួនកុមារ។ ថ្វលី្រើមនទៃរី ស.អ.យ សិ្តក្ននុងលរាលជំហរល្អ លដើម្បីជា 

អ្នកតាមដានលលើប្នការសកម្ភាពជាតិ បដលបានលលើកល�ើងអំពី  

្រកនក ថមានតួនាទីតាមដានកី្ ្ុ៉របន្ការអនុវត្ជាក់បស្ងលយើង 

លឃើញថ ពួកល្រទាំងពីរពុំមានធនធានល�ើយ ឧ.ដូចជាធនធាន  

លដើម្បីលធ្វើដំលណើរលៅកាន់ត្ររួសារ លហើយក៏ពុំមានសមត្ភាព លដើម្បី 

លធ្វើការវាយតនមលែ និងលស្នើល�ើងនូវជលតមើសត្រក្រលដាយនិរន្រភាព

បដរ។ លដាយលហតុថ្ិរលានុ្្របដ្្ាកយិកាប ្្នកសុខភាពសហ្រមន៍  

មានវត្លៅក្ននុងឃំុមូលដ្្ាននីមួយៗ លយើងខ្នុសូំមលស្នើថ ការ្ំរោក់ 

លក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ឱ្យពួករាត់ក្ននុងរយៈលពលខលែី លដើម្ប ី

លធ្វើការជាមួយមនទៃីរ ស.អ.យ និងសហ្រមន៍្ស្ីកម្ពនុជា លដើម្ប ី

ការអភិវឌ្ឍ (CCWD) លដើម្បីវាយតនមលែលលើត្ររួសារត្រឈមហានិភ័យ។ 

ត្រព័ន្ធមុខពីរលនុះ អនុញ្្តឱ្យល្រោច្រលងកើនត្រសិទ្ធភាពធនធាន 

ST

បកលម្អសមត្ភាពអ្នកពិនិត្យតាមដាន  

លដើម្បីោច្រំលពញតួនាទីរ្រស់ពួកល្របាន 

តតរឹមតតរូវ។ 

MT
្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យទទួលយកកុមារ 

ក្ននុងលក្ខណៈឯកភាពរ្្ាសតមា្រ់អ្នក្្ល់លសវា

បថទាំក្ននុងរដា្្ភិបាល និងឯកជន។

LT

យុទ្ធនាការការលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹង 

អំពីសារៈសំខាន់ននការរក្សាត្ររួសារឱ្យលៅរួមរា្្  

និង្ល្រ៉ុះោល់ត្រក្រលដាយលតរាុះថ្្ក់ 

ននមណ្ឌលបថទាំកុមារ។

ធានាលទ្ធភាពទទួលបានការអ្រ់រតំ្រក្រ 

លដាយ្រុណភាពលដាយឥត្រិតនថលែ។

៧

72 Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012). Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’. UK: CELCIS  
 www.alternativecareguidelines.org

73 Herczog, M, Gatekeeping, Building on the Momentum Alternative Care Conference, Geneva, October 2016.
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និងកាត់្រន្យការអនុវត្ខុសច្បា្រ់ជាសកា្្នុពល។ ជាជលតមើស 

មួយលទៀត ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកស្័ត្រចិត្សហ្រមន៍ក៏ោច 

លធ្វើល�ើងបានបដរ លដាយក្ននុងលនាុះលយើងលឃើញជាឧទាហរណ៍ដូច 

ជាមិត្ភក្ិចំនួន ៣០០០០ នាក់ រ្រស់ត្ររួសារបានទទួលការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល លដើម្បីលធ្វើការកំណត់អត្សញ្្ណពីដំ្រូងលៅ 

ក្ននុងត្រលទស រ៉វូា៉្ន់ដា។74 

លយើងខ្នុំសូមលលើកទរឹកចិត្ ឱ្យមានការ្រលងកើតនូវលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ

ការទទួលយកកុមារក្ននុងលក្ខណៈឯកភាពរា្្សតមា្រ់អ្នក្្ល់ 

ការបថទាំក្ននុងរដា្្ភិបាល និងឯកជនលដាយតតរូវដាក់្រញ្ចជូលលៅ 

ក្ននុងលសៀវលៅបណនាំការអនុវត្ និងការពិនិត្យតាមដានរ្រស់ 

កម្ពនុជា (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្់រ 

រយៈលពលមធ្យម។ ការលធ្វើប្រ្រលនុះោចជួយកំណត់្រទដា្្ន 

្រំរូច្បាស់លាស់រ្រស់លសចក្ីតតរូវការប្រ្រជាក់បស្ង លដើម្បីោច 

តតរូវបានល្លែើយត្រមុនលពលកុមារចូលលៅក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទាំ។ 

ការងារលនុះោចរួមមានឯកសារតាមដាន ការកត់សមា្្ល់នូវ 

កិច្ចខិតខំជាក់បស្ងណមួយបដលតតរូវបានលធ្វើល�ើង លដើម្បីរាំតទ 

ដល់ត្ររួសារ និងការលធ្វើសមាហរណកម្។ លដាយប�កលដាយ 

សារការអ្រ់រំតតរូវបានល្រលមើលលឃើញថ ជាកតា្្ជំរុញដ៏ចម្បង 

មួយលធ្វើឱ្យមានការ្រំប្រកកុមារលចញពីត្ររួសារ លយើងខ្នុំសូម្្ល់ 

អនុសាសន៍ឱ្យមានឯកសារតាមដានបដលកត់សមា្្ល់ ថលតើ 

មានការរាំតទជាក់បស្ងអ្វីខលែុះសតមា្រ់ការអ្រ់រំ តតរូវបាន្្ល់ជូន 

ដល់ត្ររួសារ ដូចជា ឯកសណ្្នសិស្ស លសៀវលៅសិក្សា។ល។ 

លដើម្បីត្រយុទ្ធត្រឆំងទស្សនៈយល់ខុសបដលចាត់ទុកថ កុមារ 

បានទទួលការអ្រ់រំត្រលសើរជាងលពលលៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ 

លយើងខ្នុំសមូលលើកទរឹកចិត្ឱ្យរចនាយុទ្ធនាការការលលើកកម្ពស់ការ

យល់ដរឹងជូនដល់សាធារណជនទូលៅ បដល្ូរស្រញ្្ក់ឱ្យលឃើញ 

អំពីសារៈសំខាន់ននការរក្សាត្ររួសារឱ្យរស់លៅជួ្រជុំរា្្ និង្ល 

្រ៉ុះោល់ត្រក្រលដាយលតរាុះថ្្ក់ននមណ្ឌលបថទាំកុមារ (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ៥៖ ការទ្់រស្្ាត់ជំុទី ២)។ ជាការពិតណស់ 

យុទ្ធនាការលនុះចាំបាច់តតរូវបានទទួលការរាំតទោ៉្ងជាក់បស្ង 

តាមរយៈការបកលម្អលទ្ធភាពទទួលបានការអ្រ់រំលដាយឥត្រិត 

នថលែោ៉្ងពិតតបាកដសតមា្រ់កុមារត្រ្រ់រូ្រ។ ការងារលនុះ ្រួរ្្សារ 

ភា្្្រ់ជាមួយការងារយុទ្ធសា្ស្្្្ស់្រ្ជូរោក្រ្បកិរិោ បដល 

កំពុង្រន្។ តកសងួអ្់ររំយុវជន និងកីឡា ក៏ចាំបាច់តតរូវល ល្ែើយត្រ 

ចំលោុះ្រញ្្បដលបានកត់សមា្្ល់លឃើញដនទលទៀត ដូចជាតបាក់ 

ល្រៀវត្សទា្ររ្រស់ត្ររូ្រលតងៀន កង្វុះលហដា្្រចនាសម័្ពន្ធសាលាលរៀន 

និងត្ររូទារនថលែឈ្នលួល្រលតងៀន្របន្មជាលដើម លដាយចំណុចទំាងអស់

លនុះសុទ្ធបតតតរូវបានអុះោងរួចលហើយលដាយ្រណៈកមាម្ធិការ  

អង្គការសហត្រជាជាតិ លដើម្បីសិទ្ធិកុមារក្ននុងឆ្្ំ ២០១១។75

74 https://www.unicef.org/rwanda/RWA_resources_friendsofFamily.pdf 
75 (c) លៅបតខ្វុះខាតលហដ្្ារចនាសម័្ពន្ធសាលាលរៀនលៅក្ននុងរដ្ឋភា្ីរ ជាពិលសស ្ឺរ្ររកិា្្រនានាដូចជា ្រង្គន់អនាម័យ និងទរឹកសា្្តសតមា្់រ្ររលិភា្រ ក៏ដូចជាសមា្្រៈសតមា្់រសិស្សានុសិស្ស  
  ជាពិលសស្រឺលៅក្ននុងតំ្រន់ជន្រទ (d) ថ្វីល្រើរដ្ឋភា្រីបាន្រញ្្ក់តបា្រ់ក្ននុងអំ�នុងកិច្ចសនទៃនាថ ្រញ្្ននការ្រង់នថលែឈ្នលួល្រលតងៀន្របន្មដល់ត្ររូ តតរូវបានល្លែើយត្រលហើយក្ី ្រ៉ុបន្តបាក់ 

ល្រៀវត្សរ្រស់ត្ររូលៅទា្រលៅល�ើយ ឯកតមិតជាទូលៅននអំលពើពុករលួយបដលមានលៅក្ននុងរដ្ឋភា្រីបាននាំឱ្យមានលទ្ធភាពបដលលធ្វើឱ្យត្ររូយកលុយ លដើម្បីឱ្យសិស្សត្រ�ងជា្រ់ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fKHM%2fCO%2f2&Lang=en
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រំោក់លក្ខណៈ 
សម្បត្ិត្រ្រ់តរាន ់
ដល់្រិលានុ្រ្ប 
ដា្្យិកាប្្នក 
សុខភាពសង្គម

១    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល ្រកនក ្រកសក  
្ិរលានុ្រ្បដា្្កយិកាប្្នកសុខភាពសង្គម និង 
មនទៃីរ សអយ អំពីការតាមដាន។

២    វ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លត្រចាំឆ្្ំស្ីពីការតាមដាន 
ជូនដល់ “អ្នកតាមដាន” ទាំងអស់។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងសុខាភិបាល។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

យុទ្ធនាការដក 
កុមារលចញពី 
មណ្ឌលបថទាលំៅ 
ទូទាំងត្រលទស  
(អនុសាសន ៍
ទី ៥)

១    វាយតនមលែត្រសិទ្ធភាពននយុទ្ធនាការ De-I ក្ននុង 
អនុសាសន៍ទី ៥ និងសតមរួលល�ើងវិញសតមា្់រ 
យុទ្ធនាការតលៅមុខលទៀត។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 
ទទួលយកកុមារ 
ចូលក្ននុងត្រព័ន្ធ 
បថទាំបដលមាន 
លក្ខណៈឯកភាព 
រា្្សតមា្រ់អ្នក 
្្ល់ការបថទាំក្ននុង 
រដា្្ភិបាល និង 
ឯកជន 

១    កំណត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យទទួលយកកុមារចូល 
ក្ននុងត្រព័ន្ធបថទាំក្ននុងចលំណមតកសួងោក់ព័ន្ធ 
CSOs និងសា្្្រ័នដនទលទៀត។

២    លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យលៅក្ននុងទតមង់ទទួលយកកុមារ 
“្រទដ្្ាន” ជាកាតព្វកិច្ច។

៣    ្រលងកើតទតមង់ទទួលយកកុមារចូលស្ីពី ថលតើវិធាន
ការការអ្រ់រំអ្វីខលែុះតតរូវបាន្្ល់ជូនដល់ត្ររួសារ។

៤    ្រកតសាយ្រញ្្ក់អំពីអ្វីបដល្ួររលធ្វើលពលខ្វុះ
ព័ត៌មាន។

៥    ដាក់ទតមង់ “ទទួលកុមារចូល” ទាំងអស់ឱ្យលៅ 
ថ្្ក់កណ្្លក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមក្ននុងអនុសាសន៍ 
ទី ២។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ 

បណនាំឱ្យមានយន្ការតាមដានត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព
អនុសាសន៍ទី

៧
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

យុទ្ធនាការ 
ទូទំាងត្រលទសក្ននុង 
ការដកកុមារ 
លចញពីមណ្ឌល 
បថទំា (អនុសាសន៍ 
ទី ៥)

១    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លជា្រន្ដល់អ្នកលដើរតួនាទ ី
ទាំងអស់ ស្ីពីសមាហរណកម្។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួង្រលច្ចកវិទ្យា។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 
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ការថែទាទំោយឪពុកមាដោយធម៌៖ 
ការរកទ�ើញ និ្អនុសាសនថ៍ែនការ 
អភិវឌោឍសមត្ថភាព

០៣

ដូចបានពិពណ៌នាខាងលដើមមកលហើយថ កិច្ចខិតខំក្ននុងការការោរ និងការតាមដានចំាបាច់តតរូវអភិវឌ្ឍឱ្យមាន លដាយលហតុថកិច្ចខិតខំ 

ទំាងលនុះោចជួយការោរសុវតិ្ភាពទ្់រទល់ជាមួយការយកកុមារលៅដាក់លៅលតរៅ ទ្ៃុះ លដាយមិនចំាបាច់ (សូមលមើលប ្្នកទី ២)។  ថ្វលី្រើ 

មានកិច្ចខិតខំទាំងអសល់នុះលហើយក្ី កុមារមួយចំនួនលៅបតតតរូវបាន្ំរប្រកលចញពីឪពុកមា្្យរ្រស់ខលែលួន លហើយតតរូវការឱ្យមានការបថទាំ 

ជំនួស។ ក្ននុងករណីប្រ្រលនុះ ចាំបាច់តតរូវមានតក្រខ័ណ្ឌការងារ លដើម្បីធានាឱ្យបានថ រដ្ឋ្រំលពញការទទួលខុសតតរូវរ្រស់ខលែលួនក្ននុង 

ការ្្ល់ការបថទាំត្រក្រលដាយ្រុណភាព បដលទំនុក្រតមុងដល់លសចក្ីតតរូវការជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គលរ្រស់កុមារ។ ជាការល្អ្រំ្ុត  

ជលតមើសប្រ្រលនុះ្រួរ្្ល់ោទិភាពដល់ការបថទាំលៅតាមត្ររួសារ ដូចជាការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ និងការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌

ក្ននុងលក្ខណៈមួយបដលជាការ្រំលពញ្របន្ម ចំលោុះការរាំតទបដលតតរូវបាន្្ល់ជូនដល់ត្ររួសារកំលណើត។ ចាំបាច់តតរូវមានការរក្សា 

តុល្យភាពោ៉្ងត្រុងត្រយ័ត្ន្រំ្ុតទាក់ទងជាមួយការចាត់ធនធាន លដើម្បីលចៀសវាងភាពលលម្អៀងក្ននុងការ្្ល់ “ការរាំតទ” ដល់ 

ត្ររួសារឪពុកមា្្យធម៌ លដាយក្ននុងលនាុះត្ររួសារឪពុកមា្្យធម៌បានទទួលការរាំតទលតចើនជាងត្ររួសារកំលណើត។ ក្ននុងករណីមួយចំនួន  

ត្រសិនល្រើត្ររួសារកំលណើតបានទទួលការរាំតទដូចរា្្ជាមួយអ្នកលមើលបថជាឪពុកមា្្យធម៌លនាុះ ការ្រំប្រកលចញពីត្ររួសារពុំទំនង 

ជាលកើតមានល�ើង។ 

ជាកិច្ចល្លែើយត្រ ចំលោុះចំនួនកុមារបដលលកើនលទ្បើង្រួរជាទីកត់សមា្្ល់លៅក្ននុងការបថទាំជំនួស រដា្្ភិបាលបានត្រលមើលលឃើញនូវ 

តក្រខ័ណ្ឌការងារប្្នកច្បា្រ់ និងប្្នកលរាលនលោបាយក្ននុងចំនួនដ៏លតចើនលលើសល្រ់ (សូមលមើល ្រញ្ី្រន្ធនិលទទៃស)។ លយើងហាក់ 

លឃើញមានការបថទាំជំនួសលៅតាម “ត្ររួសារ” សុទ្ធសាធចំនួន្រីត្រលភទបដលតតរូវបានទទួលសា្្ល់ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា លោល្រឺ 

ការបថទាំលតរៅ្លែជូវការ76 ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ និងការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌។77 ការបថទាំលៅតាមត្ររួសារប្រ្រលនុះ  

76 ការអនុវត្ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ (ឆ្្ំ ២០១៣) (ជំពូក ៩ ប្្នកទី ២ ការបថទាំលតរៅ្លែជូវការជាអចិន្ន្យ៍លដាយសាច់ញាតិ)
77 សូមលមើលត្រកាសស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ (ឆ្្ំ ២០១១) (មាតតា ២៧ នីតិវិធីសតមា្រ់ការបថទាំជាអចិន្ន្យ៍លដាយសាច់ញាតិ មាតតា  
 ២៩ នីតិវិធិសតមា្រ់ការបថទាំជាអចិន្ន្យ៍លដាយឪពុកមា្្យធម៌មិនបមនជាសាច់ញាតិ) និងការអនុវត្ត្រកាសស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បីអនុវត្លរាលនលោបាយបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ  
 (ឆ្្ំ ២០១៣) (ជំពូក ៧ ប្្នកទី ២ ោទិភាពននការយកកុមារលៅដាក់ក្ននុងការបថទាំជំនួស)។
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ោច្រលតមើឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ ត្រសិនល្រើអ្នកបថទាំកុមារបានទទួលការរាំតទត្រ្រ់តរាន់។ ការតសាវតជាវលធ្វើល�ើងលដាយ 

អង្គការទស្សនៈពិភពលលាកកម្ពនុជា ក្ននុងឆ្្ំ ២០១៤ ស្ីពីកម្វិធីមូលដា្្នលៅតាមសហ្រមន៍ លដាយក្ននុងលនាុះរួមទាំងការបថទាំ 

លដាយឪពុកមា្្យធម៌្ងបដរ បាន្្ល់្រំនិតយល់ដរឹង្របន្មលទៀតស្ីពីភាពខុសរា្្លៅក្ននុងការ្្ល់លសវា។78

  

លយើងបានលមើលលឃើញ្លែងតាមរយៈកិច្ចត្រជុំរ្រស់លយើងថ កុមារជាលតចើនកំពុងរស់លៅក្ននុងការបថទាំលតរៅ្លែជូវការ និងការបថទាំលដាយ 

សាច់ញាតិលតរៅ្លែជូវការជាមួយសមាជិកត្ររួសារ អ្នកជិតខាង និងមិត្ភក្ិលដាយពុំមានការចូលរួមោក់ព័ន្ធពីោជា្្ធរមានសមត្កិច្ច

ល�ើយ។ មិនខុសពីកុមារដនទលទៀតទាំងអស់លនាុះល�ើយ កុមារបដលកំពុងរស់លៅក្ននុងការលរៀ្រចំប្រ្រ្លែជូវការ ត្របហលជាខ្វុះខាត 

លសវាជាមូលដា្្នជាលតចើន និង/ឬទាមទារនូវលសវាល្្្តលរាលលៅ ឬលសវាឯកលទសជាលតចើន។ ការរាំតទត្រលភទលនុះ តតរូវបាន្្ល់ 

លដាយអង្គការនានាដូចជា អង្គការកុមារលៅក្ននុងត្ររួសារ79  អង្គការ Hagar និងអង្គការកុមាររីករាយ។80 លទាុះោ្៉ងណកី្ លយើងហាក់លឃើញ 

ថ ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ្ លែជូវការ លដាយមានការអនុម័តពីោជា្្ធរមានសមត្កិច្ច ការលមើលខុសតតរូវ និងការរាំតទ ្រឺពុំសូវសម្បជូរ 

ល�ើយ។ ថ្វីល្រើលយើងបានទទួលភស្នុតាងជាលក្ខណៈ ការលរៀ្ររា្រ់សាច់លរឿងអំពីលក្ខណៈសម្បត្ិននការបថទាំលតរៅ្លែជូវការ និងការបថទាំ 

លដាយសាច់ញាតិក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាក្ី លយើងពុំស្ិតក្ននុងលរាលជំហរលដើម្បីលលើកល�ើងអំពីនិនា្្ការណមួយល�ើយ ោតស័យលដាយ 

ោណត្ិរ្រស់លយើងមានកតមិតកំណត់។ 

ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌តតរូវបាន្្ល់ជូនលដាយអ្នកលដើរតួនាទីក្ននុងសង្គមសុីវិលជាលតចើនលៅទូទាំងត្រលទស លដាយជាចម្បង 

្រឺល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើតំ្រន់ជាក់លាក់។ លៅពុំទាន់មានវត្មានត្រព័ន្ធលៅថ្្ក់កណ្្ល និងត្រព័ន្ធលៅទូទាំងត្រលទសលៅ 

ល�ើយ។ លយើងលៅពុំទាន់បានដរឹងអំពីចំនួនអ្នកលដើរតួនាទីជាក់លាក់លៅល�ើយ ថ្វីល្រើតួលលខលនុះ ្រឺោចបា៉្ន់សាម្នត្រហាក់ត្របហល 

លដាយលោងលៅលលើចំនួន ការចុុះអនុសារណុះក្ី។ លទាុះោ្៉ងណក្ី លយើងបានដរឹងថ ពុំបមនត្រ្រ់អ្នក្្ល់លសវាទាំងអស់សុទ្ធបតបាន

ទទួលោជា្្្រ័ណ្ណលនាុះល�ើយ។ អង្គការនីមួយៗ្្ល់លសវាត្រ្រ់ត្រងករណីដល់កុមាររហូតដល់ ៥០ នាក់ និងលមើលខុសតតរូវលលើអ្នក 

លមើលបថជាឪពុកមា្្យធម៌ក្ននុងចលនា្្ុះចា្រ់ពី ៥ ដល់ ២៥ នាក់ក្ននុងមួយឆ្្ំៗ។ 

លរាលការបណនាំអង្គការសហត្រជាជាតិកំណត់និយមន័យការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ថ “សា្្នភាពបដលកុមារតតរូវបាន 

ោជា្្ធរមានសមត្កិច្ចយកលៅដាក់លៅកបនលែងមួយ សតមា្រ់លរាល្រំណងននការបថទាំជំនួសក្ននុង្ររិសា្នត្ររួសាររ្រស់ត្ររួសារដនទ 

លតរៅពីត្ររួសាររ្រស់កុមារ ជាត្ររួសារបដលតតរូវបានលតជើសលរីសមានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ តតរូវបានអនុម័ត និងស្ិតលតកាមការលមើល 

ខុសតតរូវ លដើម្បី្្ល់ការបថទាំដល់កុមារ។”81 លក្ខណៈសម្បត្ិជាមូលដា្្នននការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ រួមមាន “ការលរៀ្រចំក្ននុងការ 

បថទាំបដលតតរូវបាន្រញ្្ ឬស្ិតលតកាមការត្រ្រ់ត្រងរ្រស់ោជា្្ធរមានសមត្កិច្ច មិនថស្ិតលៅលលើមូលដ្្ានតរាោសន្ន រយៈលពលខលែី  

ឬរយៈលពលបវងក្ី លដាយក្ននុងលនាុះកុមារតតរូវបានយកលៅដាក់ក្ននុង្ទៃុះរ្រស់ត្ររួសារ លដាយក្ននុងលនាុះអ្នកលមើលបថតតរូវបានលតជើសលរីសលរៀ្រចំ

ខលែលួន និង្្ល់ការអនុញាតឱ្យ្្ល់ការបថទាំដល់កុមារ តតរូវស្ិតលតកាមការលមើលខុសតតរូវ លហើយោចទទួលបានការរាំតទប្្នកហិរញ្ញវត្នុ 

ឬប្្នកការរាំតទដនទលទៀត ឬការ្រ៉ុះ្រ៉ូវសងសតមា្រ់ការងារចិញ្ចរឹមកុមារលនុះ។”82 ជាការសំខាន់បដលតតរូវកត់សមា្្ល់ថ ការបថទាំ 

79 www.childreninfamilies.org/programs.

80   https://komarrikreaycambodia.wordpress.com/our-programs/alternative-care/
81  វាក្យខ័ណ្ឌ ២៩្រ(ii)

82   ឯកសារពិភាក្សាស្ីពី ការកំណត់លក្ខណៈសម្បត្ិមូលដា្្ននន្ររិោកាសការបថទាំជំនួស្លែជូវការសតមា្រ់កុមារ (បខមីនា ឆ្្ំ ២០១៣) ធាតលុចញមួយននតកុមការងារ NGO ទទួល្រនទៃនុក
កុមារបដលរាម្នការបថទាំពីឪពុកមា្្យក្ននុងតកុងហ្សឺបណវ (អនុតកុមការងារននតកុមអង្គការ NGO សតមា្រ់្រណៈកមាម្ធិការ UNCRC) ចាត់ល្រសកកម្ និង្្ល់ហិរញ្ញវត្នុលដាយ្រណ្្ញ 
Better Care Network, Family for Every Child, International Social Service, Save the Children និង SOS Children’s Villages International.
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លដាយឪពុកមា្្យធម៌ មិនបមនចាំបាច់តតរូវបតជាការល ល្ែើយត្របតមួយ្រត់ បដលតតរូវបានយកមកពិចារណសតមា្់រកុមារបដលតតរូវបាន

្រំប្រកលចញពីត្ររួសាររ្រស់ខលែលួនល�ើយ។ រដ្ឋនីមួយៗមានការទទួលខុសតតរូវក្ននុងការ្្ល់ជលតមើសការបថទាំជា្រន្្រនា្្្រ់ លដើម្បីធានាថ  

លសចក្ីតតរូវការជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គលរ្រស់កុមារនីមួយៗតតរូវបានល្លែើយត្រ។ ចំណុចលនុះ មានភាពចាំបាច់ណស់ ល្រើ្រិតលៅលលើទិដ្ឋភាព

បដលការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ ត្របហលជាពុំសក្ិសមសតមា្រ់ត្រ្រ់កុមារទាំងអស់លដាយសារលហតុ្លល្្សងៗជាលតចើន។  

ឧ. កុមារវ័យជំទង់ កុមារបដលបានធំល�ើងលៅក្ននុង្ររិោកាសជាតកុម ដូចជាមណ្ឌលបថទាំកុមារ អ្នកចាកលចញពីការលមើលបថ កុមារ 

រស់លៅតាមចិលញ្ចើម្លែជូវ ឬកុមារចូលចិត្្្្ស់ទីលតចើន ្រឺពុំបមនសុទ្ធបតោចបានទទួលកបនលែងសា្្ក់លៅក្ននុងត្ររួសារលនាុះល�ើយ លហើយ 

ពួកល្រក៏ពុំចង់បានដូលច្នុះបដរ។ ការចា្រ់្រង្ខំឱ្យលត្រើការចិញ្ចរឹមលដាយឪពុកមា្្យធម៌ ជាដំលណុះតសាយសតមា្រ់កុមារទាំងអស់ ្រឺជា 

ទលង្វើដ៏ត្រថុយត្រថន លហើយរឹតបតត្រថុយត្រថនបថមលទៀត ក្ននុងករណីបដលអ្នកបថទាំជាឪពុកមា្្យធម៌បានទទួលការវាយតនមលែ 

ពុំដិតដល់ ការទទួលការរាំតទមិនត្រ្រ់តរាន់ លហើយមានការលមើលខុសតតរូវតិចតួច។ 

ល្រោចលមើលលឃើញោ៉្ងច្បាស់អំពី្រុណត្រលោជន៍ននការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ ល្រើលត្រៀ្រលធៀ្រជាមួយការបថទាំលតរៅ្លែជូវការ 

លដាយរាម្នការរាំតទត្រ្រ់តរាន់ ឬការបថទាំលៅមណ្ឌលបថទាំកុមារ។83 លនុះលហើយជាមូលលហតុបដលតតរូវលធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍនូវត្រព័ន្ធ 

ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌លោយបានរឹងមាំ លហើយត្រ្រ់ដណ្្រ់លលើត្រលទសទាំងមូល។ អនុសាសន៍ខាងលតកាមលនុះល្្្តការ 

យកចិត្ទុកលលើការអភិវឌ្ឍការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ តាមរយៈការសា្្្រនា្របន្មលលើលសវាបដលមានតសា្រ់នាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន។  

ឧ. អង្គការមលែ្រ់ឫស្សី រួមជាមួយអង្គការចំនួន ៤ ដនទលទៀតមាន អង្គការកុមារក្ននុងត្ររួសារ អង្គការជំហានដំ្រូង អង្គការ Mother’s Heart 

និងអង្គការ Prison Fellowship (ល្រលតចើនលៅថលជើងខា្្ំងទាំងតបាំ) ្្ល់លសវាការលមើលបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ក្ននុងតរាមាន 

ោសន្ន ក្ននុងសមាមាតតភា្រលតចើនលលើសល្់រ។ អង្គការដនទលទៀតលធ្វើការលលើការបថទាំលដាយឪពុកម្្ាយធម៌រយៈលពលខលែីដូចជា អង្គការ 

មលែ្់រតាបា៉ង្ អង្គការកុមាររកីរាយ អង្គការមិត្សមា្ញ្ ់និងអង្គការកលយ្ាណមិត្ ចំបណកអង្គការ FI ្ ល្ល់សវាបថទាដំលឪ់ពុកមា្យ្ធម៌ 

ទូលំទូលាយ លដាយមានការ្្លួចល្្ើម្រំនិតលដាយប�កសតមា្រ់ទារកតតរូវល្រលបាុះ្រង់ លៅក្ននុងកិច្ចសហការជាមួយមនទៃីរលពទ្យកុមារ 

អង្គរ។84 CCT ្្ល់កម្វិធីបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌តស្រជាមួយកម្វិធីរក្សាចំណងត្ររួសារ និងកម្វិធី្រតងរួ្រ្រតងរួមកុមារឱ្យលៅ 

ជាមួយត្ររួសារ។85 អង្គការកុមារលៅក្ននុងត្ររួសារ86 ្្ល់លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ោ៉្ងទូលំទូលាយ ចា្រ់តាំងពីលសវា 

ក្ននុងតរាមានោសន្នរហូតដលល់សវារយៈលពលបវង។ ថ្វីល្រើអ្នក្្ល់លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌នីមួយៗមានទតមង់ត្រត្ិរត្ិការ

ខុសៗរ្្ាក្ី ្ុ៉របន្កតា្ឯកភាពរា្្ជាមូលដា្្ន ្ឺរពួកល្រមានជំលនឿលលើសារៈសំខាន់ននការបថទាំលៅតាមត្ររួសារ បដលតតរូវបាន ល្ែនុុះ្រញ្្ំង

លៅក្ននុងកម្វិធីការលធ្វើសមាហរណកម្ ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ និងការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌រ្រស់ពួកល្រ។ កតា្្ជំរុញទរឹកចិត្

ក៏ោចទទួលបានពីការអនុវត្ត្រក្រលដាយសក្្ានុពលរ្រស់ពួករាត់ ក៏ដូចជាពីយុទ្ធសា្ស្បដលោចអនុវត្បានជាលក្ខណៈអន្រជាតិ  

លដើម្បីអភិវឌ្ឍត្រព័ន្ធការបថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌។87 លយើងក៏បានដរឹង្ងបដរថ ជាឧទាហរណ៍ អង្គការ Care for Children លធ្វើការជាមួយ 

FCF តតរូវបានត្រ្រល់ភារកិច្ចឱ្យលធ្វើការលដាយ្្្ល់ ជាមួយមណ្ឌលបថទាំកុមាររ្រស់រដ្ឋ លដើម្បីដាក់ឱ្យមានត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយឪពុក 

មា្្យធម៌លៅក្ននុងរយៈលពល ១៨ បខខាងមុខ។
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អនុសាសន៍ទី

បណនាំឱ្យមានតក្រខ័ណ្ឌការងារ 
នីតិកម្ថ្្ក់ជាតិស្ីពីការបថទា ំ
លដាយឪពុកម្្ាយធម៌ជាប្្នកមួយ 
ននការការោរសុខុមាលភាព និង 
ការការោរប្្នកច្បា្រ់សព្វតជុង 
លតជាយសតមា្់រកុមារ និងតក្រខ័ណ្ឌ 
លរាលនលោបាយ

ការ្្ល់លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌តតរូវបានតតរួស 

តតាយនាំមុខ លដាយអង្គការសង្គមសុីវិលដ៏លតចើនសន្ធរឹកសនា្្្រ់ 

លដាយក្ននុងលនាុះមានលតចើនត្រលភទ និង្រុណភាពននលសវាមាន 

លក្ខណៈប្រលែកៗរា្្ោ៉្ងខា្្ំង។ សូម្បីបតលពលបដលមានវត្មាន

លរាលនលោបាយរ្រស់រដា្្ភិបាល លដើម្បីលធ្វើ្រទដា្្នលលើការ 

អនុវត្ក្ី ្រ៉ុបន្លរាលនលោបាយទាំងលនុះោចមានការលំបាក 

លដើម្បីអនុវត្ជាក់បស្ង។ 

ឧ. លពលបដលតកសួង ស.អ.យ តតមរូវឱ្យលត្រើតបាស់ទតមង់ 

សាមញ្ញទាំង ២៨ ទតមង់ទាំងអស់លនុះ ត្របហលជាពុំ្លែនុុះ្រញ្្ំង

បានត្រ្រ់តរាន់អំពីលសចក្ីតតរូវការក្ននុងការត្រ្រ់ត្រងករណី ជា 

លទ្ធ្លលធ្វើឱ្យមានអង្គការមួយចំនួនអភិវឌ្ឍត្រព័ន្ធតស្ររា្្ 

មួយលទៀត។ ដូចរា្្លនុះបដរ ថ្វីល្រើលរាលការណ៍មនទៃីរ ស.អ.យ  

មានភារកិច្ចតតរូវអនុម័តលៅលលើការដាក់កុមារនីមួយៗក្ី ្រ៉ុបន្ 

សមត្ភាពរ្រស់ពួករាត់លៅមានកតមិត លហើយតួនាទីលនុះលមើល 

លៅហាក់មានលក្ខណៈប្រ្ររដ្ឋបាលលតចើនជាង។ ល្រើ្រិតលៅលលើ 

ភាពសម្បជូរប្រ្រលៅក្ននុងការអនុវត្ លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ថ  

ការប្៉ាន់ត្រមាណ និងការវាយតនមលែលលើ NGO កំពុងមានត្រតិ្រតិ្ការ 

្រច្ចនុ្រ្បន្នទាំងអស់បដលអនុវត្កម្វិធី រួមទាំងអង្គការប្រ្រជំលនឿ 

សាសនា្ងបដរ លដើម្បីកំណត់ និង្រ្ញ្្្រសកម្ភាពលៅក្ននុង 

រយៈលពលខលែី។ ព័ត៌មានលនុះោចដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងលសវា្រញ្្ 

ោសយដា្្នថ្ក់ជាតិ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៥)។

ST

ការបា៉្ន់ត្រមាណ និងវាយតនមលែលលើ NGO  

បដលកំពុងបានត្រតិ្រត្ិការ្រច្ចនុ្រ្បន្ន  

បដលលធ្វើកម្វិធី លដើម្បី្រ្ញ្្្រការអនុវត្មាន 

សកា្្នុពល។ ការ្រលងកើតជលតមើសការបថទាំ 

លតចើនត្រលភទលៅតាមសហ្រមន៍។

MT

ការ្រលងកើតឱ្យមានច្បា្រ់ល្្្តជាក់លាក ់

ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ លដើម្បី្រំលពញ 

លៅលលើតក្រខ័ណ្ឌការងារ ប្្នកច្បា្រ់ និង 

លរាលនលោបាយ។

LT
វាយតនមលែ និងបកសតមរួលឱ្យរលូន 

នូវជលតមើសការបថទាំជាលតចើនលៅតាម 

សហ្រមន៍។

៨
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ដូចរា្្លនុះបដរ លៅក្ននុងលពលអនា្រតឆ្រ់ៗខាងមុខ លសវាជា 

សកល និងលសវាឯកលទស បដលជួយសតមរួលដល់កុមាររស់លៅ

ជាមួយត្ររួសារកំលណើត (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៤៖ ការទ្់រស្្ាត់ 

ជុំទីមួយ) ចាំបាច់តតរូវបតល្្្តលរាលលៅដូចរា្្បដរ ចំលោុះកុមារ 

ស្ិតលៅលតកាមការបថទាំរ្រស់សាច់ញាតិ ការបថទាំលដាយឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹម ្ ទៃុះស្្ាក់លៅជាតកុមតូចៗ។ល។ ការលធ្វើប្រ្រលនុះនរឹង 

ដាក់្រញ្ចជូលការលលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំសមាហរណកម្ (សូម 

លមើលអនុសាសសន៍ទី ៦) និង្រុ្រ្គលិកបដលតតរូវការ រួមទាំង 

តួនាទីរ្រស់្ុរ្រ្គលិក និយមន័យ និងការតតមរូវប ្្នកការ្្ល់មូនិធិ 

្ងបដរ។ ការ្រលងកើតឱ្យមានជលតមើសការបថទាំល្្សងៗ ជាលតចើន 

លៅថ្ក់សហ្រមន៍កា្្យជាប្្នកមួយននតក្រខ័ណ្ឌការងារប្្នក 

ច្បា្រ់ថ្្ក់ជាតិ ល្រើលោងលៅលលើលរាលលៅសមាហរណកម្ ៣០ 

ភា្ររយលៅថ្្ក់ជាតិ និងប្នការសកម្ភាពជាតិ។88 ឧ. ្ ទៃុះស្្ាក់ 

លៅជាតកុម89 ក្ននុងសហ្រមន៍ត្របហលជាចាំបាច់តតរូវអភិវឌ្ឍល�ើង 

តាមលក្ខណៈមួយ បដលលចៀសវាងការ្្រជូរល ម្ុ្ះ និងការបករូ្ររាង 

មណ្ឌលបថទាំកុមារធំៗ បដល្រច្ចនុ្រ្បន្នត្រតិ្រត្ិការមិនបានសម 

តស្រ។ តពរឹតិ្ការណ៍លនុះ តបាកដជាចំាបាច់លធ្វើឱ្យលកើតមាន ទ្ៃុះស្្ាក់ 

លៅជាតកុមបដលមិនធំលពក និងមានទំហំមួយបដលកុមារោច 

ទទួលបានការបថទំាជាលក្ខណៈ្ុរ្រ្គល។ កម្វិធីលៅក្ននុង្ំររូ Hagar  

សតមា្រ់ការសា្្នីតិសម្បទាលក្ង បដលតតរូវបានល្រលកងត្រវ័ញ្ច 

្លែជូវលភទ មានកុមារចំនួន ៦ នាក់លៅលតកាមោយុ ១៦ ឆ្្ំ ក្ននុង្ទៃុះ 

សា្្ក់លៅជាតកុម លដាយមាន “លម្ទៃុះ” ចំនួន ២ នាក់។ ចំនួនលនុះ 

ហាក់មានភាពសមតស្រ។ ្រំនិត្របន្មលទៀត ្រឺោចទាញលចញ

ពី្រទពិលសាធន៍ជាវិជ្មានរ្រស់្ទៃុះសា្្ក់លៅជាតកុម ដំលណើរការ 

លដាយ FI និងអង្គការ Community Care First។ ការ្្ល់ឱ្យមាន 

ការរស់លៅោក់កណ្្លឯករាជ្យោចពតងីក្របន្មលៅជាកម្វិធី

88 ឧទាហរណ៍ សូមកត់សមា្្ល់នីតិវិធីត្រតិ្រត្ិការស្ង់ដារ សតមា្រ់ការ្រិទ និងការល្ទៃរពីមណ្ឌលបថទាំកុមារលៅកានល់សវាលៅតាមសហ្រមន៍ និងលរាលលៅលធ្វើសមាហរណកម្ ៣០%  
 តតរឹមឆ្្ំ ២០១៨។ 
89  ការបថទាំលៅតាម្ទៃុះសា្្ក់លៅជាតកុមតតរូវបានកំណត់និយមន័យថជា “ទតមង់មួយននការបថទាំជំនួយស លដាយក្ននុងលនាុះកុមារក្ននុងចំនួនកំណត់ [មិនលលើសពី ១៥ នាក់] តតរូវបានដាក់ 
 ឱ្យរស់លៅក្ននុង្ររិដ្្ានត្ររួសារ លតកាមការលមើលខុសតតរូវរ្រស់អ្នកបថទំាមួយតកុមតូចបដលមិនជា្់រសាច់្មជាមួយកុមារ”។ ្ ទៃុះស្្ាក់លៅជាតកុម តតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុង្ររិោកាស 
 ក្ននុងសហ្រមន៍ ្រ៉ុបន្ពុំបមនដំលណើរការលដាយសហ្រមន៍លទ។ សូមលមើលលរាលនលោបាយស្ីពីការបថទាំជំនួសសតមា្រ់កុមារ ឆ្្ំ ២០០៦។
90   ការរាំតទ្ទៃុះសា្្ក់លៅជាតកុមតូចៗបដលកំពុងរស់លៅអង្គការ Hagar៖https://riselearningnetwork.org/resource/supporting-small-group-family-living-at-hagar-cambodias-

recovery-centre-for-sexually-abused-and-exploited-boys/

91  https://friends-international.org/social-services/

92  www.unicef.org/cambodia/Country_kit_Child_Protection_Final_A4.pdf

93  www.relaf.org/Foster%20Care%20in%20Argentina.pdf

94  NSW Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998: www.community.nsw.gov.au/kts/legislation

95 ច្បា្់រលលខ ៣៨ ស្ីពីកុមាររ្រស់ោ្ហ្វចិខាងត្បជូងលចញឆ្្ំ ២០០៥៖  www.justice.gov.za/legislation/acts/2005-038%20childrensact.pdf 
96 www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Minimum%20Standards%20on%20Alternative%20Care%20for%20Children%20Cambodia.pdf

ថ្្ក់ជាតិ សតមា្រ់កុមារបដលពុំោចដាក់ឱ្យសា្្ក់លៅក្ននុងត្ររួសារ 

បានជានិច្ចជាកាល។

លដាយឈរលលើមូលដា្្នននការបា៉្ន់ត្រមាណប្រ្រលនុះ សតមា្រ់ 

រយៈលពលមធ្យម ច្បា្រ់ល្្្តជាក់លាក់លលើការបថទាំលដាយឪពុក

មា្្យធម៌្រួរតតរូវបាន្រលងកើតល�ើង លដើម្បីត្រ្រដណ្្រ់លលើការ 

លតជើសលរីស ការ ្្គជ្ូ ្គង ការលតតៀមលរៀ្រចំ ការលមើលខុសតតរូវ ការរាតំទ 

ការតាមដាន្រន្។ល។ ថ្វីល្រើតកម្រខ័ណ្ឌការងារប្្នកច្បា្រ់ និង 

លរាលនលោបាយ ក៏ដូចជាប្នការសកម្ភាពជាតិ មិនចង 

កាតព្វកិច្ច បានលលើកល�ើងអំពីការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ក្ី 

្រ៉ុបន្ខលែរឹមសារលម្អិតននលិខិត្រទដា្្នដូចបដលបានលលើកល�ើង 

ខាងលដើម ហាក់បាត់ចំណុចខលែុះ លដាយមានការ្រូស្រញ្្ក់បតពី 

តកសួងទទួលខុសតតរូវ្ុ៉រលណណុ្ះ។ ឧទាហរណ៍ននតក្រខ័ណ្ឌការងារ 

ប្្នកច្បា្រ់ បដលោច្្ល់ការចង្អនុល្រងា្្ញរួមមានដូចជា ឧ. 

ោហ្សង់ទីន  អូ្សា្្លី  និង ោ្ហ្វិកខាងត្បជូង ។ ដូចរា្្លនុះបដរ 

លយើងោចតកល�កលមើលជាទូលៅលលើឧទាហរណ៍ពី្រទដា្្ន និង 

ពិធីសារនានា បដលោចតចបាច់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងលសៀវលៅបណនាំ 

សី្ពីការអនុវត្ និងការពិនិត្យតាមដាន (សូមលមើលអណុសាសន៍ 

ទី ៣)។

សតមា្រ់រយៈលពលបវង ល្រើលោងលៅលលើការអភិវឌ្ឍននជលតមើស 

ជាលតចើនលៅតាមសហ្រមន៍ជាប ្្នកមួយននតក្រខ័ណ្ឌការងារប ្្នក

ច្បា្រ់ក្ននុងរយៈលពលខលែី ជាការល្អ ការពិនិត្យល�ើងវិញលរៀងរាល ់

តបាំឆ្្ំម្ង ្រួរតតរូវបានលធ្វើល�ើងលដាយតកុមការងារឯករាជ្យមួយ 

តកុម លដើម្បីកំណត់រកនូវ្រញ្្ត្រឈមបដលមានតសា្់រ និងឱកាស 

សតមា្រ់ការបកលម្អ្របន្មលទៀត។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្ី អ្នក្ល្ ់
លសវាការបថទាំ 
លដាយឪពុក 
មា្្យធម៌ទាំង 
អស់

១    ្រញ្ី អ្នក្្លល់សវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌
ទាំងអសប់្្អកលលើ MoU។ល។

២    ដាក់ព័ត៌មាន្រញ្ចជូលលៅក្ននុង្រញី្ោសយដា្្ន 
ទំនាក់ទំនងថ្្ក់ជាតិរ្រស់លសវាលៅក្ននុងកម្វិធីបដល 
តតរូវបានលតជើសលរីស (អនុសាសន៍ទី ៥)។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

្រ្ញ្្្រលសវា 
ការបថទាលំដាយ 
ឪពុកមា្្យធម ៌
ជាមូលដា្្ន

១   ការវាយតនមលែលលើ NGO បដលបានលធ្វើកម្វិធី។

២    កំណត់ថ លតើទិដ្ឋភាពណខលែុះបដលដលំណើរការ 
បានល្អ និងវិស័យណខលែុះបដលតតរូវការបកលម្អ 
្របន្ម។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

ការអភិវឌ្ឍ 
ឱ្យមានជលតមើស 
ការបថទាលំៅ 
តាមសហ្រមន៍ 
ឱ្យបានលតចើន 
ទូលំទូលាយ

១    កំណត់រកចលនា្្ុះត្រលហាងលៅក្ននុងការ្្ល់លសវា  
លដាយលត្រើតបាស់្រញ្ីោសយដា្្នទំនាក់ទំនង 
រ្រស់លសវានានាលៅថ្្ក់ជាតិ។

២
   កំណត់ ថលតើលសវាបដលមានតសា្់រនាលពល 
្រច្ចនុ្រ្បន្នណខលែុះទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ 
្របន្មលទៀត។

៣    ពិចារណអភិវឌ្ឍឱ្យមាន្ទៃុះស្្ាក់លៅជាតកុមតូចៗ
ក្ននុងសហ្រមន៍ លដើម្បី្្ល់ជតមក្រលណ្្ុះោសន្ន 
សតមា្់រអ្នកទំាងឡាយណបដលពំុោចយកលៅដាក់ 
លៅក្ននុងការបថទាលំដាយឪពុកមា្្យធម៌បាន។

៤    ្ ្ល់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លដល់អ្នកលធ្វើការលៅក្ននុង 
វិស័យលនុះ (អនុសាសន៍ទី ២)។

៥    ្រលងកើតលសវាជាសកល និងបដលមានការល្្្ត 
លរាលលៅជាក់លាក់ ្្ល់មូនិធិលដាយរដ្្ាភិបាល 
(អនុសាសន៍ទី ១)។

តកសួង សអយ 
តកសួងសុខាភិបាល  
និង តកសួងអ្់ររំ យុវជន 
និង កីឡា។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 
តលៅ 

បណនាំឱ្យមានតក្រខ័ណ្ឌការងារនីតិកម្ថ្្ក់ជាតិស្ីពីការបថទាំ 
លដាយឪពុកមា្្យធម៌ ជាប្្នកមួយននការការោរសុខុមាលភាព  
និងការការោរប ្្នកច្បា្់រសព្វតជុងលតជាយ សតមា្់រកុមារ និងតក្រ 
ខ័ណ្ឌលរាលនលោបាយ

អនុសាសន៍ទី

៨
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

លធ្វើលសចក្ីតោង 
ច្បា្រ់ល្្្តជាក ់
លាក់លៅលលើ 
ការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម៌

  

១    ្រលងកើតកិច្ចត្រជុំតុមូល លដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីបដល 
តតរូវការលៅក្ននុងច្បា្់រការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌
សព្វតជុងលតជាយ (ឧ. ការលតជើសលរីស ការលតតៀម 
ការ្្គជូ ្្គង ការតាមដាន្រន្ ការ្រង់តបាក់។ល។ 

២
   ពិនិត្យលលើឧទាហរណ៍្រទ្រញ្ញត្ិពីខាងលតរៅ។

៣   លធ្វើលសចក្ីតោងលិខិត្រទដា្្នច្បា្រ់។

៤    ដាក្់រញ្ចជូលការពលិតរាុះលោ្រល់ជាមួយភា្រីោក់
ព័ន្ធទាំងអស់ និងលធ្វើសុខដុមនីយកម្ 
ច្បា្រ់សុខុមាលភាពកុមារ និងច្បា្រ់ការោរកុមារ
បដលបានលតរាងទុក។

៥    ្ ស្ព្្វ ស្ាយលិខិត្រទដ្្ានច្បា្់រោ្៉ងទូលំទូលាយ។ 

៦    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលដើរតួនាទីនានាស្ីពី 
ការអនុវត្។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ

 

ដាក់្រញ្ចជូល  
“ការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម”៌ آ

លៅក្ននុងលសៀវលៅ 
បណនាំ 
(អនុសាសន ៍
ទី៣)

១    ្រលងកើតតកុមត្ររឹក្សាត្ររឹក្សាលោ្រល់អំពីអ្វី  
បដលតតរូវដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងលសៀវលៅបណនាំ 
ការអនុវត្។

២    លធ្វើលតស្សាកល្បង្្្ល់លៅក្ននុងត្ំរន់ចំនួន 
មួយ ឬពីរ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

បា៉្ន់ត្រមាណ 
លលើជលតមើសការ 
បថទាំល្្សងៗជា 
លតចើនបដលមាន 
មូលដា្្នលៅ 
តាមសហ្រមន៍

១    ប ្្អកលលើការរងារយៈលពលខលែីតតរូវ្រលងកើតជលតមើស 
ឱ្យមានលតចើន។ ការវាយតនមលែជាឯករាជ្យមួយ 
្ួររតតរូវបានលធ្វើល�ើងលដើម្បីកំណត់រកវិស័យនានា 
បដលតតរូវការការបកសតមរួលឱ្យកានប់តរលូន 
បថមលទៀត។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
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អនុសាសន៍ទី

ធានាឱ្យមានការ្្គត់្្គង់ហិរញ្ញវត្នុ 
ត្រ្រ់តរាន់សតមា្់រការបថទាំ 
លដាយឪពុកម្្ាយធម៌ លដើម្បីអនុវត ្
តក្រខ័ណ្ឌការងារប ្្នកច្បា្់រ និង 
លរាលនលោបាយ

ការអនុវត្ប្នការសកម្ភាពជាតិ និង្រញ្ញត្ិល្្្តជាក់លាក ់

លលើការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌បានត្រក្រលដាយលជា្រជ័យ 

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី ្រឺទាមទារនូវការល្រ្ជា្្ចិត្្រួរជាទីកត់ 

សមា្្ល់ពីរដា្្ភិបាលទាក់ទងជាមួយការចាត់កញ្ច្រ់ថវិកា។  

ថ្វីល្រើត្របហលជាពុំោចមានការចាត់កញ្ច្រ់ថវិកាភា្្មៗក្ី ្រ៉ុបន ្

រដា្្ភិបាល្រួរបតលធ្វើការភា្្មៗលឆព្ុះលៅលធ្វើោ៉្ងណឱ្យមាន 

ការចាត់កញ្ច្រ់ថវិកាត្រ្រ់តរាន់លៅក្ននុងរង្វង់រដា្្ភិបាល បដល 

ោចយកមកអនុវត្សតមា្់ររយៈលពលបវង។ ដូចរ្្ាជាមួយ្រណ្្ 

ត្រលទសទាំងអស់ បដលការដកកុមារលចញពីមណ្ឌលបថទាំតតរូវ 

បានលធ្វើប្នការ និងអនុវត្មានដូចជា ត្រលទសអូ្សា្្លី Azer-

baijan ោសុីកណ្្ល តួរ្រី និងសហរដ្ឋោលមរិក ចាំបាច់តតរូវបត 

មានការពិចារណលៅលលើ្រនទៃនុកចំណយបដលោចលកើតមាន។97 

ម៉្យាងលទៀត ក៏ចាំបាច់តតរូវមានការលតតៀមលរៀ្រចំឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់ 

ជាមុន សតមា្់រអ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីព ត្ររួសារ និងកុមារ្ងបដរ។ 

ជាការល្អ្ំរ្ុត ត្ររួសារ ឪពុកម្្ាយធម៌ ្ួររបតបានទទួលតបាក់កនតម 

ឧ្រត្ម្ភដូចរា្្លនុះ្ងបដរ សតមា្រ់ការចំណយជាក់បស្ង និង 

លសវារ្រស់ពួករាត់។ ការ្រង់នថលែលសវា រួមទាំងតបាក់ល្រៀវត្ស និង 

ការធានារ្៉ា្់ររងសុខភាព/ធានារ្៉ា្់ររងលសាធននិវត្ន៍ ជាលទ្្ធ ល 

ោចមានអ្នកដាក់ោក្យកាន់បតលតចើន និងមាន្ុរណភាពការបថទំា

កាន់បតខ្ពស់។98 លទាុះោ្៉ងណកី្ តបាក់ឧ្រត្ម្ភពំុ្ួររក្្ាយជាកត្្ា 

លលើកទរឹកចិត្ចម្បង លដើម្បីកា្្យជាត្ររួសារឪពុកមា្្យធម៌លនាុះ

ល�ើយ។99  

ST

លធ្វើការលឆព្ុះលៅការចាត់បចងកញ្ច្រ់ថវិកា 

សតមា្រ់ត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌

លៅថ្្ក់ជាតិ។

MT

លលើកទរឹកចិត្អ្នកលដើរតួនាទីសង្គមសុីវិល 

ឱ្យដាក់្រញ្ចជូលសកម្ភាពនានា បដល 

នរឹងធានានិរន្រភាពតាមរយៈសហតរាស 

សង្គម រួមទាំងតាមរយៈត្ររួសារឪពុក 

មា្្យធម៌។ 

LT

្រលងកើតត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម ៌

ជារ្រស់រដ្ឋ លដាយមានការជួលលសវាពី 

ខាងលតរៅតាមការចាំបាច់។

ការចាត់ថវិកាសតមា្រ់ត្រព័ន្ធការបថទាំ 

លដាយឪពុកមា្្យធម៌ថ្្ក់ជាតិ រួមទាំងការ 

្្ល់តបាក់ឧ្រត្ម្ភកំណត់លដាយច្បា្រ់។

៩

97  Building and Reforming Child Care systems in Central Asia, Azerbaijan and Turkey Second Central Asia Child Protection Forum, Report , Bishkek, Kyrgyzstan 12—14 
May 2009, p28-32: www.unicef.org/ceecis/Report_CP_Forum_Bishkek_Final_11_Aug.pdf, Foster Care payment US: www.childtrends.org/wp-content/uploads/2013/04/
Foster-Care-Payment-Rate-Report.pdf  Australian Government Financial Support for Foster Families: www.fostercare.org.au/docs/afca_centrelink.pdf 

98   Madeleine Tearse, Love Fostering – Need Pay, a UK-wide survey of foster carers about fees, 2010: www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/www.fostering.net/files/
public/resources/reports/love_fostering_need_pay_0310.pdf Damien W. Riggs, Paul H. Delfabbro, Economies of Care Remuneration and Recognition in Foster Care, 
Journal of the Association for Research and Mothering, Volume 10, No1, 2009: www.academia.edu/5418635/Economies_of_care_Recognition_and_remuneration_of 
_foster_carers

99    ឧទាហរណ៍ ក្ននុងករណីអង្គការមលែ្រ់ឫស្សី ពួកល្របានទទួលទរឹកតបាក់ ២០ ដុលា្្រលតកាយលពលមួយបខៗជានថលែលសវា។ ពួកល្រទទួលបាន ២,៥ ដុលា្្រក្ននុងមួយនថងៃសតមា្រ់កុមារមា្្ក់ៗ 
សតមា្់រនថលែោហារ និងការចំណយដនទលទៀត។
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ភា្រលតចើនអ្នក្្ល់លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌លសទៃើរ 

បតទាំងអស់ពរឹងប្្អកលលើមូលនិធិពីខាងលតរៅ មិនថជាជំនួយ 

ឯកជន និងជំនួយអភិវឌ្ឍក្ី បដលោចមានលក្ខណៈមិនតបាកដ 

ត្រជា។ ចាំបាច់តតរូវធានាឱ្យបាននូវឯករាជភាព និងសន្ិសុខ 

ប្្នកហិរញ្ញវត្នុ។ ក្ននុងចំលណមអ្នក្្ល់លសវាទាំងលនុះ មានអ្នក 

្្ល់លសវាបតមួយចំនួនតូច្រ៉ុលណណ្ុះ បដលបានអនុវត្វិធានការ 

លដើម្បីធានានិរន្រភាពហិរញ្ញវត្នុ លដាយក្ននុងលនាុះអង្គការ FI ជា 

អ្នកនាមុំខល្រ ដូចជាតាមរយៈលភាជនីយដា្ន្ និងមណ្ឌល្រណ្ដុះ 

្រណ្្លវិជា្្ជីវៈរ្រស់ខលែលួនជាលដើម។ លក្ខណៈប្រ្រលនុះលធ្វើឱ្យ 

កម្ពនុជាស្ិតក្ននុងសា្្នភាពត្រឈមលតរាុះថ្្ក់ ត្រសិនល្រើចរន្ 

មូលនិធិតតរូវបាន្របង្វរលៅកបនលែងល្្សង។ លហតុលនុះសតមា្រ់រយៈ 

លពលមធ្យម លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ ឱ្យសង្គមសុីវិល 

វិនិលោ្រលលើសហតរាសសង្គមដូចជា កបនលែងបថទាំលពលនថងៃ 

សតមា្រ់កុមារជាលដើម100 និងការ្្ល់លសវាសតមា្រ់ជនពិការ 

ជនចាស់ជរា និងជនងាយរងលតរាុះដនទលទៀត បដលោចជួយ 

្រលងកើតឱកាសការងារ្ងបដរ។ លៅត្រលទសអូ្សា្្លី បារាំង និង 

សហរដ្ឋោលមរិក អ្នក្្ល់លសវាការបថទំាលពលនថងៃលៅតាម ទ្ៃុះសិ្ត

100  ប្នការសកម្ភាពជាតិ ស្ីពីការបថទាំកុមារតូច និងការអភិវឌ្ឍ ឆ្្ំ ២០១៤-២០១៨ http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Cambodia/Cambodia_Early_childhood_national 
_action_plan_2014-2018.pdf ប្នការសកម្ភាពជាតិព្យាោម្រលងកើនការចុុះល្ម្ុះចូលលរៀន និងពតងរឹងការការោរសតមា្រ់កុមារោយុចា្រ់ពី ០ ឆ្្ំ ដល់ ៦ ឆ្្ំជាពិលសស្ឺរកុមារមក
ពីត្ររួសារតកីតក ជនជាតិលដើមភា្រតិច និងកុមារពិការ លហើយចាត់ោទិភាពកម្វិធីមលត្យ្យសិក្សាសហ្រមន៍ និងការបថទាំកុមារតូច។

101  Home Day-Care Overview; www.babycenter.com/0_home-daycare-overview_46.bc, http://australianhomechildcare.com.au; European Policy on Early Childhood Educa-
tion and Care http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/191EN.pdf

102  Mapping Child Protection Systems in the EU Financial Resources and Budget Allocation: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/compar-
ative-data/child-protection/budget-allocation 

103  Building a national child protection system in Ghana: From evidence to policy and practice: www.unicef.org/protection/files/Ghana_CP_system_case_study.pdf;  
Building a holistic child protection system, step by step, in the United Republic of Tanzania; http://www.unicef.org/protection/files/Tanzania_CP_system_case_study.pdf

លតកាមការត្រ្រ់ត្រងោ៉្ងតតរឹមតតរូវរា្រ់ោន់នាក់្្ល់លសវាដល់ 

កុមារលៅលតកាមោយុចូលសាលាមលត្យ្យលៅក្ននុង ទ្ៃុះរ្រស់ខលែលួន។101 

សកម្ភាពទំាងលនុះ ជួយលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹងអំពីលសចកី្តតរូវ 

ការរ្រស់ពួកល្រ លហើយ្រលតមាងការងារប្រ្រលនុះជួយជំរុញឱ្យឪពុក 

មា្្យធម៌ោចលធ្វើការ។ល។ តស្រលពលោច្រលងកើតចំណូលបាន 

្ងបដរ។

សតមា្់ររយៈលពលបវង ត្រលទសកម្ពនុជាតតរូវការភាពជាមា្្ស់ត្រក្រ

លដាយត្រសិទ្ធភាពលលើត្រព័ន្ធការោរកុមារ បដលមានដំលណើរការល្អ 

រួមទំាងភាពជាម្្ាស់លលើប ្្នកថវិកា ដូចលៅត្រលទសា្ុ៊រលការី រូ៉ម្៉ានី 

និង្រណ្្ត្រលទស CEE/CIS ដនទលទៀត102 រួមមានដូចជា ហ្្ាណ  

និងតង់ហ្សានីជាលដើម។103 រដា្្ភិបាល្រួរបតជាអ្នកនាំមុខល្រលៅ 

ក្ននុងត្រព័ន្ធត្រក្រលដាយនិរន្រភាព បដលមានត្រតិ្រតិ្ការលៅថ្ក់្ 

កណ្្ល បដលអនុញ្្តឱ្យោចជួលលសវាពីខាងលតរៅក្ននុងករណី

ចំាបាច់។ ទាក់ទងជាមួយការបថទំាលដាយឪពុម្្ាយធម៌ ការងារលនុះ 

្រឺរួម្រញ្ចជូលទាំងការពិចារណលលើការ្រង់តបាក់ឧ្រត្ម្ភ តាមការ 

កំណត់លដាយច្បា្រ់ សតមា្រ់អ្នក្្ល់ការបថទាំ្ងបដរ។
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104  https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF_CP_Benchmark_proposal_integrated_final_report_rev.pdf

រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្្លួចល្្ើមការងារ 
លលើការចាត់កញ្ច្់រ 
ថវិកាសតមា្រ់ 
ត្រព័ន្ធការបថទាំ 
លដាយឪពុកម្្ាយ 
ធម៌លៅថ្្ក់ជាតិ  
រួមទាំងការ្្ល់ 
តបាក់ឧ្រត្ម្ភតាម 
ការកំណត់លដាយ 
ច្បា្រ់

១    លធ្វើការជាមួយអ្នកលសដ្ឋសា្ស្ប្្នកុមារវិទ្យា 
(អនុសាសន៍ទី ២) ការងារស្ង់ដា្រំរ ូ
រ្រស់យូនលីសហ្វ104 និងការ្្លួចល្្ើម្រំនិតការ 
តសាវតជាវដនទលទៀត លដើម្បីលលើកកម្ពស់្ នទៃៈ 
នលោបាយឱ្យមានថវិកាជាតិ។

២    ្រណនាការចំណយននការបថទាំក្ននុងទតមង់ល្្សងៗ 
និងធនធាន/ការចាតប់ចងជាថ្ីបដលចាំបាច់។

៣    លធ្វើប្នការការចណំយននរាល់ទតមង់ទាំងអស ់
ននការបថទាំសមតស្រ រួមទាំងតបាក់ឧ្រត្ម្ភ 
តតមរូវលដាយច្បា្រ់សតមា្់រការបថទាំលដាយឪពុក
ម្្ាយធម៌។

៤    ្រលងកើតយុទ្ធសា្ស្ការតស៊ូមតិជាមួយតកសួង 
ហិរញ្ញវត្នុ។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងហិរញ្ញវត្នុ។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 
តលៅ ដល់ 
២០២៣

ធានាឱ្យមានការ្្គត់្្គង់ហិរញ្ញវត្នុត្រ្រ់តរាន់សតមា្រ់ការបថទាំ 
លដាយឪពុកមា្្យធម៌ លដើម្បីអនុវត្តក្រខ័ណ្ឌការងារប្្នកច្បា្រ់ 
និងលរាលនលោបាយ

អនុសាសន៍ទី

៩
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

លលើកទរឹកចិត ្
និរន្រភាព 
អ្នក្្ល់លសវា 
សង្គម

១  លធ្វើការវិភា្រលសចក្ីតតរូវការនន្រមា្្តការ្្ល់លសវា 
ក្ននុងសហ្រមនប៍ដលោច្ំរលពញ្របន្មលដាយ 
សហតរាសសង្គម។

២  តាកប់តង និងរាំតទសហតរាសសង្គម ការ្្ល់ 
លសវាក្ននុងទតមង់មិនរក្លចំលណញ។

៣  ្រលងកើតលសវាក្ននុងមូលដ្្ានលៅតាម្ទៃុះ និងតាម 
មណ្ឌលដូចជា មណ្ឌលបថទាំលពលនថងៃ ECEC 
ោហារលលើរលទុះរុញជនពិការ។ល។

៤  ្្ល់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល លដើមទុន និងការរាំតទ 
ជាលដើមដលោ់ជីវកម្ខា្្តតូច។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF, local 
business 
community 

២០១៩ 
តលៅ 

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតត្រព័ន្ធ 
ការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម ៌
លៅទូទាំង 
ត្រលទស

១    ្រលងកើតត្រព័ន្ធទទួលសា្្ល្់រុណភាពថ្្ក់ 
ជាតិសតមា្រ់អង្គការបដល្ល្់លសវាការបថទាំ 
ដល់ឪពុកម្្ាយធម៌។

២    ្រលងកើតត្រព័ន្ធលមើលខុសតតរូវ ពិនិត្យតាមដាន 
និងវាយតនមលែ។

៣    ធានាឱ្យមានការចាត់កញ្ច្រ់ថវិកា សតមា្រ់ 
កម្វិធីបថទាលំដាយឪពុកម្្ាយធម៌ រួមទាំងធាត ុ
ទាំងអស់ ចា្រ់តាំងពីការលតជើសលរីសរហូត 
ដល់ការចាកលចញពីការបថទាំ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ

ដាក់ឱ្យមាន 
តបាក់ឧ្រត្ម្ភ 
បដលតតមរូវ 
លដាយច្បា្់រ 
លដើម្បីត្រ្រដណ្្រ ់
លលើលសចក្ីតតរូវ 
ការរ្រស់កុមារ  
និងតបាក់កនតម 
សមាត្រ់ឪពុក 
មា្្យធម៌

១     ្រណនាការចណំយននតតមរូវការរ្រស់កុមារលដាយ 
ោតសយ័លៅតាមោយុ និងសមត្ភាពរ្រស់ 
ពួកល្រ។

២
   ពិចារណរចនាសម័្ពន្្ធ ល្ត់បាក់ឧ្រត្ម្ភបដល 

តតមរូវលដាយច្បា្រ់ បដលលត្រើតបាសល់ដាយ អង្គការ 
សង្គមសីុវិលក៏ដូចជាលៅក្ននុង្រណ្្ត្រលទស 
ដនទលទៀត បដលោច្្ល់ជាជំនួយប្្នក្ំរនិត។

៣    តពមលតពៀងរា្្លលើចំនួនទរឹកតបាក់ឧ្រត្ម្ភកំណត ់
លដាយច្បា្់រសតមា្់រត្រលទសកម្ពនុជា (កុមារ  
និងអ្នកលមើលបថ)។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងហិរញ្ញវត្នុ។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣
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អនុសាសន៍ទី

្រំោក់លក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ 
ដល់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ លដើម្បោីច 
រាំតទអ្នកលមើលបថលដាយឪពុកមា្្យ
ចិញ្ចរឹមក្ននុងតួនាទីជាអ្នក្្ល ់
ការបថទាំកុមារ

្របន្មលៅលលើអនុសាសន៍លកា្្្ររួម ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លល្្្ត 

លរាលលៅ សតមា្់រអ្នកត្រក្រវជិា្ជី្វៈោជីពលធ្វើការជាមួយត្ររួសារ

ឪពុកម្្ាយធម៌ ្ឺរជាការចំាបាច់ណស់។ លយើងខ្នុសូំមលលើកទរឹកចិត្ 

ដល់អ្នក្្ល់លសវាការចិញ្ចរឹម្រីបាច់ លដាយឪពុកមា្្យធម៌ទាំង 

អស់បដលមានសកម្ភាពការ្រណ្ដុះ្រណ្្លន្ទៃក្ននុង ថ្វីត្បិតបត 

មានខលែរឹមសារ និង្ុរណភាពខុសៗរា្្កី្ អ្វីបដលមានសកា្្នុពល 

្រំ្ុតលនាុះ ្រឺការលធ្វើល�ើងនូវវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លរួមរា្្ ដូចជាវ្រ្គ 

្រណ្ដុះ្រណ្្លលរៀ្រចំល�ើងលដាយ 3PC និងនដ្ូរ FCF បដលលយើង 

បានកត់សមា្្ល់លឃើញនូវចំណុចសុទិដ្ឋិនិយម លដាយមានការ 

ដាក់្រញ្ចជូលអ្នកលដើរតួនាទីរដា្្ភិបាលលៅក្ននុងករណីមួយចំនួន 

្ងបដរ។ 

លទាុះោ៉្ងណក្ី លៅមានការខ្វុះខាតការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល បដល 

មានលក្ខណៈជា្រទដា្្ន លដាយពុំមានតតមរូវជាអ្រ្ប្ររមា បដល

តតរូវអនុវត្ចំលោុះត្រ្រ់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលនាុះលទ។ លយើងខ្នុំសូម 

្្ល់អនុសាសន៍ លៅក្ននុងរយៈលពលខលែ ីឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល

បដលមាន្រច្ចនុ្រ្បន្នលៅថ្្ក់កណ្្ល លដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្វិធីសិក្សា 

សព្វតជុងលតជាយ សតមា្រ់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពការបថទាំ 

ជំនួសសតមា្់រកុមារទំាងអស់។ ការងារលនុះោចតតរូវបានលធ្វើល�ើង 

ជាប្្នកមួយននការលធ្វើ្រញ្ី អ្នក្្លល់សវាបថទាំលដាយឪពុកមា្្យ

ធម៌ទាំងអស់ (អនុសាសន៍ទី ៨)។ ឧ. អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីព

ចាំបាច់តតរូវទទួលបានការ្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ីពីការវាយតនមលែលៅ

លលើលសចក្ីតតរូវការប្្នកការអភិវឌ្ឍខុសៗរា្្រ្រស់កុមារក្ននុង 

លក្ខណៈជា្រុ្រ្គល (សុខភាព អ្រ់រំ ្លែជូវចិត្ សង្គម វ្រ្បធម៌ និង 

សាម្រតី) ក៏ដូចជាការ្រញ្ច្រ់ជាស្្ាពរនូវទតមង់្រទដា្្ន បដលតតរូវ 

ST

ការដាក់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្រ់អ្នក 

ត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យ

ធម៌បដលមាន្រច្ចនុ្រ្បន្នលៅថ្្ក់កណ្្ល។

ការអភិវឌ្ឍកម្វិធីសិក្សា្រទដា្្នសតមា្រ ់

អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពប្្នកការបថទាំលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌។

MT
ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លនរឹងតតរូវលធ្វើល�ើងតាមរយៈ 

តកមុអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពចល័ត។ 

LT ការ្រលងកើតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លវិជា្្ជីវៈ។

១០
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បានរចនាល�ើង លដើម្បីចា្់រយកព័ត៌មានក្ននុងលក្ខណៈឯកភាពរ្្ា។  

ថ្វីល្រើធាតុចម្បងនរឹងតតរូវអនុវត្ចំលោុះត្រ្រ់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លក្ី  

្ុ៉របន្ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលនាុះតតរូវដាក់្រញ្ចជូលលទ្ធភាព ោចសតម្រ 

លៅតាម្ររិ្រទមូលដា្្ននីមួយៗ្ងបដរ។ អត្ត្រលោជន៍នន 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លប្រ្រលនុះ ោចជួយលលើកកម្ពសឱ្់យមានលរាល 

វិធីឯកភាពរា្្ និងជួយសតម្រសតមរួលដល់ការត្រមូលទិន្នន័យ 

ោក់ព័ន្ធបដលនរឹងតតរូវយកលៅដាក់ចូលក្ននុងទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិ។  

ការ្រលងកើតឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលក្ខណៈស្ង់ដារោចតតរូវ 

បានតតរួសតតាយ្លែជូវលដាយសាកលវិទ្យាល័យភូមិនទៃភ្ន ំលពញ  

និងវិទ្យាសា្្នជាតិសង្គមកិច្ចរ្រស់រដា្្ភិបាល លដាយមានការ 

ជួយលតជាមបតជងប្្នក្រលច្ចកលទសពីអ្នកលដើរតួនាទីប្្នកសង្គម 

សីុវិល បដលមានតសា្់រលតកាមការដរឹកនំារ្រស់តកសួង ស.អ.យ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និងកម្វិធីសិក្សា 

ទាំងលនុះោចតតរូវបាន្្សព្វ្្សាយ តាមរយៈតកុមការងារអ្នក 

ត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីពចល័ត បដលបានការទទួលស្្ាល់្ុរណភាព 

ពីដា្្ភិបាល តកុមចល័ត “យុត្ិធម៌កុមារលមតតី”)។ ្រច្ចនុ្រ្បន្នលនុះ  

មានសមាជិកសហ្រមន៍មូលដា្្ន លមភូមិ ្រកនក ្រុ្រ្គលបថទាំ 

និងោជា្្ធរជាលតចើន បដលតតរូវការព័ត៌មាន និង្រំណិនក្ននុងការ 

្្ល់ការជួយលតជាមបតជងឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់។ តកុមការងារចល័ត 

រ្រស់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពលនុះ ោច្រលងកើតឱកាសសតមា្រ់ 

ការបចករំបលកព័ត៌មាន ការលលើកកម្ពស់ ការយល់ដរឹងរ្រស់អ្នក 

លៅថ្្ក់មូលដា្្ន និងការដាក់្រញ្ចជូលព័ត៌មាន/ជំនាញលៅក្ននុង 

ការងារការបថទាំលៅតាមសហ្រមន៍ បដលមានតសា្រ់លៅលពល 

្រច្ចនុ្រ្បន្ន។ លដាយលហតុថ ្រិលានុ្រ្បដា្្កសហ្រមន៍/តកមុរាំតទ 

សុខភាពភូមិមានវត្មានលៅតាមលខត្នីមួយៗ លហតុលនុះពួក 

រាត់ក៏ោច្រលងកើនជំនាញ្របន្ម លដើម្បី្្ល់ការជួយលតជាមបតជង 

លនុះ្ងបដរ។ ជាោទិភាពមួយ តកុមការងារចល័តោចសា្្្រនា 

្របន្មលលើការងាររ្រស់អង្គការលសវាសង្គមកិច្ចកម្ពនុជា និងអង្គការ 

សល្ងា្្ុះកុមារ បដលកំពុងកំណត់អត្សញ្្ណអ្នកត្រក្រ 

វិជា្្ជីវៈពីររូ្រ លដើម្បីកា្្យជាជន្រលងា្្លសតមា្រ់ការបថទាំជំនួស

លៅតាមលខត្នីមួយៗ។ ជន្រលងា្្លទាំងពីររូ្រលនុះោចកា្្យជា 

ត្ររូ្រលងា្្ល បដលលធ្វើការជានដ្រូជាមួយអ្នក្្ល់ការបថទាំជា 

ឪពុកមា្្យធម៌មាន្រទពលិសាធន៍។105 ការងារលនុះក៏ជួយ្រំលពញ 

្របន្ម ចំលោុះកម្វិធី្រណ្ដុះ្រណ្្លលៅតាមសហ្រមន៍រ្រស់ 

អង្គការសល្ងា្ុ្ះកុមារ សតមា្់រសមាជិកសហ្រមន៍ក្ននុងមូលដា្ន្  

និង្្ល់ការរាំតទដល់ឪពុកមា្្យ លដើម្បីពតងរឹងសមត្ភាពរ្រស់ 

ពួករាត់។106 ចលំោុះរយៈលពលបវង លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍  

ឱ្យមានការនុវត្ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលតកាមថ្្ក់មធ្យមសិក្សា 

សតមា្រ់្រុ្រ្គលិកលៅក្ននុងនាយកដា្្នសុខុមាលភាពកុមារ និង 

ការការោរកុមារ ក៏ដូចជាការ្រណ្ដុះ្រណ្្លវិជ្្ាជីវៈ លដាយរួមទំាង 

សមាជិក ្រកនក ្ងបដរ។ កម្វិធីអ្នកជំនួយការអ្នកសង្គកិច្ច  

្រឺមានលៅក្ននុង្រណ្្ត្រលទសជាលតចើន លហើយោចតតរូវបានបក 

សតមរួលឱ្យតតរូវតាមលសចក្ីតតរូវការ និងស្្ានភាពក្ននុងមូលដា្្ន107 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។

105 សូមលមើលជាឧទាហរណ៍៖ www.cwla.org/pride-training/ 

106 ការពតងរឹងត្រព័ន្ធសហ្រមន៍សតមា្់រការការោរកុមារ ៖ https://cambodia.savethechildren.net/sites/cambodia.savethechildren.net/files/library/Brochure_A5_Parenting_FIN 
 _LR2_0.pdf 

107  ឧទាហរណ៍ល្អអំពីការ្រណ្ដុះ្រណ្្លនិងឱកាសការងារសតមា្់រជំនួយការសង្គម៖ www.hotcourses.com/courses-by-subject/Safeguarding-Children-Course-CPD-Accredit-
ed-courses/56621300/; www.hotcourses.com/courses-by-subject/Safeguarding-Children-courses/56642736/; www.psychologyschoolguide.net/social-work-careers/
how-to-become-a-social-work-assistant/; http://collegemouse.com/jobs/how-to-become-a-social-work-assistant.html; https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/
advice/planning/jobprofiles/Pages/SocialWorkAssistant.aspx; https://collegegrad.com/careers/social-and-human-service-assistants អត្្រទលសៀវលៅស្ីពីការអនុវត្ល្អ 
ក្ននុងការអនុវត្ការងារសង្គមកិច្ច៖ Joe C. B. Leung, The emergence of social assistance in China , Department of Social Work and Social Administration, University of Hong 
Kong, International Journal Of Social Welfare, 2006, v. 15 n. 3, at 188- 198; http://hub.hku.hk/bitstream/10722/54334/1/133645.pdf?accept=1; Professional Social Work in 
East Africa: Towards Social Development, Poverty (Ed: by Spitzer, Helmut, Twikirize, Janestic M.), Fountain Publishers, 2014, Good Practices in Social Service Delivery 
in South Eastern Europe (ed: Elaine Fultz, Martin Tracy), ILO, Geneva, 2004, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/europe/ro-geneva/sro-moscow/documents/publication/
wcms_344663.pdf; Manohar Pawar, Political commitment needed – community social work in the developing countries: Social Work Practice With Local Communities 
in Developing Countries, Imperatives for Political Engagement;http://sgo.sagepub.com/content/4/2/2158244014538640
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

លធ្វើ្រញ្ីការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម ៌
ទាំងអស់

១    លធ្វើ្រញ្ីការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល បដលមាន 
តសា្រ់ទាំងអស់។

២    កំណត់ទិដ្ឋភាពនានា បដល្រួរដាក់ឱ្យមានជា 
ស្ង់ដា និងត្រសិនល្រើមានចលនា្្ុះត្រលហាង។

៣    ្រលងកើតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្រ្ប្ររមាសតមា្រ់ 
អ្នក្្លល់សវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ 
ទាំងអស់។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

្រលងកើតត្រព័ន្ធ 
ទទួលស្្ាល់្ុរណ 
ភាពសតមា្រ់អ្នក 
្្ល់លសវាការ 
បថទាំលដាយឪពុក 
មា្្យធម៌

១   ្ល្់វ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្ល។

២    វាយតនមលែ និងទទួលសា្្ល់្រុណភាពអ្នក្្ល ់
លសវា បដលបានអនុលលាមតាមការតតមរូវក្ននុង 
ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

បណនាំឱ្យ 
មានកម្វិធីសិក្សា 
សតមា្រ់អ្នក 
ត្រក្រវិជា្្ជីវៈ 
លធ្វើការជាមួយ 
ត្ររួសារឪពុក 
ម្្ាយធម៌

១   វាយតនមលែការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល។ 

២    បកលម្អ និងបកសតមរួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ឱ្យកានប់តរលូន។

៣    ពិចារណដាក់ឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ជាកាតព្វកិច្ច (ឧ. ្រិតជាវ្រ្គសិក្សា ឬ្ិរត 
ជាលមា៉្ង។ល។)។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨

្រំោក់លក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ដល់អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ លដើម្បី 
ោចរាំតទអ្នកលមើលបថលដាយឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមក្ននុងតួនាទី្្ល់ 
ការបថទាំ

អនុសាសន៍ទី

១០
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

អនុវត្វ្រ្គ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ស្ង់ដា

១    ្រលងកើតប្នការអនុវត្ថ្្ក់ជាតិសតមា្រ់ 
ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ង់ដា។

២    លត្រើតបាស់តកុមការងារចល័ត លដើម្បី្ល្់ការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្លនាលពលដំ្រូង។

៣    ដាក់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លស្ង់ដាជាប្្នកមួយ 
ននកបំណទតមង់ថ្្ក់ជាតិ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩-
២០២០

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតការ 
្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
វិជា្្ជីវៈ  
(អនុសាសន ៍
ទី ៣)

១    ្រលងកើតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លវិជា្្ជីវៈសតមា្់រ 
ឪពុកម្្ាយធម៌ និងអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈលៅតាម 
ត្រធាន្រទជំនាញឯកលទស (ឧ. កុមារ 
មានតតមរូវការពលិសស លសចក្ីតតរូវការស្នុ្រសាមញ្  
ការរំលលាភ្រំោន និងការ្រំលភលែចកុមារ  
ឧតកិដ្ឋកម្តាមត្រព័ន្ធអ៊ីនលធើលណត។ល។

២    ្ ល្់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លវិជា្្ជីវៈដល់អ្នកត្រក្រ 
វិជ្្ាជីវៈក្ននុងមូលដា្្ន សមាជិក ្រកនក។ល។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 
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អនុសាសន៍ទី

អ្នកបថទាំជាឪពុកមា្្យធម៌៖ 
ធានាឱ្យមានការវាយតនមលែ ការលតតៀម 
និងការរាំតទក្ននុងការតាមដាន 
ឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់

អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ្រួរតតរូវបាន្រំោក់ឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្ ិ

ត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីវាយតនមលែ និង្្ល់សិទ្ធិដល់អ្នកបថទាំជាឪពុក 

មា្្យធម៌ បដលមានសកា្្នុពល ក៏ដូចជាលដើម្បី្្ល់ការរាំតទ 

បដលចាំបាច់ លដើម្បី្រំលពញតួនាទី្្ល់ការបថទាំរ្រស់ពួកល្រ។ 

អ្នកបថទំាជាឪពុកម្្ាយធម៌្ួររ “តតរូវបានលតជើសលរីសមានលក្ខណៈ

សម្បត្ិតតរូវបានអនុម័ត និងស្ិតលតកាមការលមើលខុសតតរូវ ចំលោុះ 

ការ្្ល់ការបថទាំទាំងលនុះ” (លរាលការណ៍បណនាំអង្គការសហ 

ត្រជាជាតិ)។ ្ិរតមកដល់សព្វនថងៃលនុះ អ្នក្្ល់លសវាសង្គមសីុវិល 

នីមួយៗមាននីតិវិធីន្ទៃក្ននុងរ្រស់ខលែលួន សតមា្រ់ការវាយតនមលែ និង 

្្ល់សិទ្ធិជាថ្ីម្ងលទៀត ្ឺរមានកតមិត្ុរណភាពខុសៗរា្្។ ការ 

វាយតនមលែរហ័សលលើនីតិវិធីត្រតិ្រត្ិការរ្រស់អ្នក្្ល់លសវាបថទាំ

លដាយឪពុកមា្្យធម៌នីមួយៗជាប្្នកមួយននការលធ្វើ្រញ្ីសារលពើ 

ភ័ណ្ឌ អ្នក្្ល់ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ (អនុសាសន៍ទី 

៨) ្រឺមានភាពចាំបាច់ លដើម្បីកំណត់រកការអនុវត្បដលោចលធ្វើ

បាន និងមានសក្្ានុពល ក៏ដូចជាចលន្្ាុះត្រលហាងបដលោចមាន 

លៅលពលពិចារណលលើ្រទដា្្នអន្រជាតិក្ននុងរយៈលពលខលែី។ ការ 

វាយតនមលែប្រ្រលនុះ ក៏ោច្្ល់ឱ្យរដា្្ភិបាលនូវរូ្រភាពកាន់បត 

តតរឹមតតរូវបថមលទៀតថ លតើការ្្ល់លសវាបថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌

មានភាពត្រ្រដណ្្រ់កតមិតណ លតោុះថពុំបមនត្រ្រ់លសវាទាំង 

អស់សុទ្ធបតបានការទទួលសា្្ល់្រុណភាពលនាុះល�ើយ។ 

ប ្្អកលលើការវាយតនមលែរហស័លនុះ នរឹងសា្្្រនា្របន្មលលើការអនុវត្ 

ត្រក្រលដាយសក្្ានុពលបដលមានតសា្់រក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា និង 

ឧទាហរណ៍ថ្្ក់អន្រជាតិបដលោក់ព័ន្ធនានា ត្រព័ន្ធបដលមាន 

លក្ខណៈស្ង់ដាដ៏ហ្ត់ចត់ក្ននុងការវាយតនមលែ និងការ្្ល់សិទ្ធិ 

ដល់អ្នកលមើលបថជាឪពុកមា្្យធម៌ ្រួរតតរូវបានអនុវត្។ ្រទដា្្ន

អ្្រប្ររមាសតមា្់រការវាយតនមលែការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលសចកី្សលតមច 

ចិត្ក្ននុងការយកកុមារលៅដាក់កបនលែងណមួយ និងការលមើលខុស 

តតរូវលលើឪពុកមា្្យធម៌ ជាការនិោយលដាយប�ក ្រួរសា្្្រនា 

្របន្មលលើការអនុវត្ត្រក្រលដាយសកា្្នុពលននអ្នក្្ល់លសវា 

បដលមានតសា្រ់្រច្ចនុ្រ្បន្ន ដូចជាអង្គការទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា, 

កុមារលៅក្ននុងត្ររួសារ FI និងមលែ្រ់ឫស្សីជាលដើម។ ស្ង់ដាទាំងលនុះ

ST

ការវាយតនមលែរហ័សលលើនីតិវិធតី្រត្ិរត្ិការរ្រស់ 

អ្នក្ល្់លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ 

នីមួយៗក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។

សា្្្រនា្របន្មលលើការងាររ្រស់អ្នកលដើរតួប្្នកសង្គម 

សីុវិល ក៏ដូចជាកម្វិធីអន្រជាតិបដលោក់ព័ន្ធ 

ដនទលទៀត។

-  ត្រព័ន្ធវាយតនមលែ និង្្ល់សិទ្ធិជាលក្ខណៈស្ង់ដា 

ដ៏ហ្ត់ចត់រ្រស់អ្នកលមើលបថជាឪពុកម្្ាយធម ៌

្រួរតតរូវបានអនុវត្។

-  លសវារាំតទល្្្តលរាលលៅសតមា្់រអ្នកបថទាំជា 

ឪពុកមា្្យធម្៌រួរតតរូវបាន្រលងកើតល�ើង។

MT

្រលងកើតតកុមអ្នកលមើលបថជាឪពុកមា្្យធមប៌ដល 

មានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់។

ការដាក់្រញ្ចជូល្រទដ្្ានអ្រ្ប្ររមាការលតជើសលរីស 

លរាលនលោបាយយកកុមារលៅដាក់និងវិធានការ។ 

សមាហរណកម្លៅក្ននុង្រទ្រញ្ញត្ិថ្ីៗស្ីព ី

សុខុមាលភាពកុមារ និងការការោរកុមារ។ 

LT

្រលងកើត្ររិសា្្នមួយ បដលក្ននុងលនាុះការបថទា ំ

លដាយឪពុកម្្ាយធម៌តតរូវបានទទួលយកតាមរយៈ 

សកម្ភាពការលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹង។

្រលងកើតតក្រខ័ណ្ឌការងារសតមា្់រការពិចារណលលើ 

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ក្ននុងរយៈលពលបវងសតមា្រ ់

ករណីការបថទាលំដាយឪពុកម្្ាយធម៌។

១១

66



ចាំបាច់តតរូវត្រ្រដណ្្រ់លលើជំនាញល្្សងៗ បដលការបថទាំលដាយ

ឪពុកម្្ាយធម៌ត្រលភទល្្សងៗតតរូវការមានឧទាហរណ៍ ដូចជាការ 

បថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌សតមា្រ់តរាោសន្ន ការបថទាំលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌សតមា្រ់រយៈលពលខលែី ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យ 

ធម៌ សតមា្រ់រយៈលពលបវងការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ លដើម្បី 

្្ល់ការព្យាបាល។ 

ដូចរា្្លនុះបដរ ជាការចាំបាច់ណស់បដលការរាំតទលដាយអ្នក 

ត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពតតរូវបាន្្ល់ជូនលៅដល់អ្នកបថទាំកុមារ 

ជាឪពុកម្្ាយធម៌ប ្្អកលលើកម្វិធីសិក្សា បដលមាន្រច្ចនុ្្របន្ន108 និង 

ការអនុវត្ជាសក្្ានុពលកតមិតអន្រជាតិ។109 ត្ររួសារធម៌ និងកុមារ 

រស់លៅក្ននុង្ទៃុះត្ររួសារធម៌តតរូវការការរាំតទត្រលភទដូចរា្្ជាមួយ

សមាជិកដនទលទៀតលៅក្ននុងសហ្រមន៍បដរ ដូចជាការរាំតទប្្នក 

សខុាភិបាល ការអ្់ររសំង្គមកិច្ច។ល។ ពួកល្រក៏តតរូវការការរាតំទ 

ជាក់លាក់ ដូចជាក្ននុងករណីជាលតចើន កុមារស្ិតលតកាមការបថទាំ 

ត្របហលជាមានលសចក្ីតតរូវការប្រ្រឯកលទស ោតស័យលដាយ 

ការ្៉រុះទង្គចិធងៃន់ធងៃរកនលែងមក ការ្ំរលភលែច ការលបាុះ្រង់លចាល រ្ួរស 

ជំងឺជាលដើម បដលពួករាត់ធ្្ា្់រជួ្រកនលែងមក (សូមលមើល៤ និង៥ 

៖ការទ្រ់សា្្ត់ជុំទីមួយ និងទីពីរ)។

ដូចបានពិភាក្សារួចមកលហើយថ លដើម្បីអនុវត្យុទ្ធសា្ស្ការ 

លធ្វើសមាហរណកម្ និងការដកកុមារលចញពីមណ្ឌលបថទាំដូច 

មានសព្វនថងៃជាការចាំបាច់ណស់ បដលតតរូវអភិវឌ្ឍឱ្យមានតកុម 

ឪពុកមា្្យធម៌មួយតកុម សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម។ លយើងោច 

និោយមយ្ា៉្ងលទៀតបានថ ត្ររួសារបដលតតរូវបានលតតៀមខលែលួនោ៉្ង

ត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីទទួលយកកុមារ អនុលលាមតាមលសចក្ីតតរូវ 

ការក្ននុងការយកកុមារលៅដាក់ឱ្យរស់លៅក្ននុងត្ររួសារ លដាយមាន 

ត្រព័ន្ធការ្្គជូ្្គងសមតស្រ។ តស្រលពលបដលអង្គការកុមារលៅ 

ក្ននុងត្ររួសារមានតកមុត្ររួសារធម៌មួយតកមុ បដលមានរ្្ា្រីលៅ្ួរន 

ត្ររួសារកំពុងរង់ចាំភា្រលតចើនននអ្នក្្ល់លសវាពុំមានប្រ្រលនុះ

ល�ើយ។ ក្ននុងការអនុវត្ជាក់បស្ង លយើងលឃើញថ ការអំោវនាវឱ្យ 

មានអ្នកបថទាំជាត្ររួសារធម៌តតរូវបានលធ្វើល�ើងតាមរយៈ្រណ្្ញ 

ក្ននុងមូលដា្ន្ ដូចជា ្រកនក លហើយទាល់បតមានកុមារមានតតមរូវ 

ការ្រ៉ុលណណ្ុះ។ លៅលពលបដលត្ររួសារមានលក្ខណៈសមតស្រ 

្រំ្ុតតតរូវបានលតជើសលរីស ការដាក់ោក្យសុំរ្រស់អ្នកលមើលបថជា 

ត្ររួសារធម៌ ពំុបមនជាកត្្ាចាំបាច់លទៀតល�ើយ។ មនុស្សមួយតកុម

ោច្្ល់ការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្នជួយដល់ត្ររួសារធម៌នាលពល

្រច្ចនុ្្របន្ន លដាយមានអត្ត្រលោជន៍្របនម្បដលពួករាត់ោចតតរូវ

បានពិនិត្យតាមដាន និងទទួលបានការរាំតទមុនលពលកុមារតតរូវ

បានយកលៅដាក់លតកាមការបថទាំរ្រស់ពួករាត់។

លៅក្ននុងករណីបដលត្ររួសារធម៌លតតៀមខលែលួនរួចរាល់ លដើម្បីទទួល 

យកកុមារ ្រឺនរឹងោច្្ល់ឱកាស លដើម្បីោច ្្គជូ្្គងកុមារជាមួយ 

ត្ររួសារបានលដាយសុវតិ្ភាព (សូមលមើល0១៨៖ សារៈសំខាន់នន 

ការ្្គជូ្្គងលៅក្ននុងស្នុំកូន)។ ជាប្្នកមួយននការ្្គជូ្្គង ្រទ្រញ្ញត្ិ

ស្ីពីការបថទាំលដាយត្ររួសារធម៌ ្រួរដាក់្រញ្ចជូលរយៈចមា្្យ 

ភូមិសា្ស្អតិ្ររមារវាងត្ររួសារកំលណើត ជាមួយត្ររួសារចិញ្ចរឹម 

លដើម្បីជួយសតមរួលឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាត្រចាំរវាងកុមារ និង 

សមាជិកត្ររួសាររ្រស់ខលែលួន ត្រសិនល្រើការលធ្វើប្រ្រលនុះ ្រឺជាឧត្ម 

ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ។ លយើងបានទទួលព័ត៌មានថ FCF មាន

្រំណងអនុវត្សាកល្បងនូវ្រណៈកម្ការការបថទាំជំនួស បដល 

នរឹងមានមុខងារ្្គជូ្្គង និងអត្ត្រលោជន៍ននតកបសបភ្នកឯករាជ្យ 

លតចើន្រូ។ លៅក្ននុងការរចនា្រលតមាងសាកល្បងលនុះ លយើងលជឿជាក់ 

ថ សា្្័្រនមានសមត្កិច្ចទាំងឡាយណ បដលមានមុខងារក្ននុង 

ការ្្គជូ្្គង លដើម្បីោចទទួលបានលជា្រជ័យបានតតរូវបតជាសា្្្រ័ន 

រ្រស់រដ្ឋ លហើយសមាសធាតុរ្រស់សា្្្រ័នលនុះ ្រឺតតរូវបានលរៀ្រចំ 

ល�ើង លដើម្បីលចៀសវាងទំនាស់្លត្រលោជន៍ បដលោចលកើត 

មានសកា្្នុពល (ឧ. ការ្ត់លចញអ្នក បដលោចទទួលបាន 

អត្ត្រលោជន៍ពីស្នុំកូន)។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត ការចូលរួមរ្រស់ 

កុមារ្រួរតតរូវបានលលើកទរឹកចិត្ លហើយ្រួរមានវិធានការការោរ 

សុវត្ិភាព លដើម្បីទ្់រសា្្ត់អំលពើពុករលួយ ការលត្រើតបាស់ឯកសារ 

បកលែង្រនលែំ និងការរំលលាភ្រំោនបដលោចមានដនទលទៀត។

លៅលពល្្គជូ្្គងរួចលហើយ អ្នកលមើលបថជាឪពុកមា្្យធម៌ចាំបាច់ 

តតរូវបានទទួលការរាំតទ លហើយការយកកុមារលៅដាក់លៅក្ននុង 

ត្ររួសារលនាុះ ្រួរតតរូវបានពិនិត្យល�ើងវិញជាត្រចាំលដាយមនទៃីរ 

108  ការបថទាលំដាយឪពុកម្្ាយធម៌រ្រសអ់ង្គការ Friend International និងកម្វិធី 3PC៖ http://mithsamlanh.org/download/fostercare.pdf and KAP Survey, http://3pc-cambodia.org/
wp-content/uploads/KAP-on-Foster-Care-Report-Finalized.pdf

109  Maja Laklija : Foster Care Models in Europe, 2011, supporting foster parents: http://www.bettercarenetwork.nl/dl-17382-1-37371/download/pleegzorgmodellen_in_europa.
pdf at 24-30
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110   http://corambaaf.org.uk/info/fostering#rec

ស.អ.យ ក្ននុងចលនា្្ុះរយៈលពលសមតស្រលៅតាមលសចក្ីតតរូវការ 

និងោយុរ្រស់កុមារីនីមួយៗ។ ក្ននុងករណីរ្រស់អង្គការមលែ្រ់ឫស្សី 

ពួករាត់ចុុះលៅត្ររួសារឪពុកមា្្យធម៌ក្ននុងមួយបខម្ង។ ការលធ្វើ 

ប្រ្រលនុះ ោចជួយទ្រ់សា្្ត់ការលនឿយហត់ខា្្ំង លហើយជួយ 

កំណត់លឃើញនូវលសវាពិលសសនានា បដលចាំបាច់សតមា្់រកុមារ

បដលមាន្រច្ចនុ្រ្បន្ន។ សកម្ភាពលនុះទាមទារឱ្យមានអ្នកជួយ 

មានការ្រណ្ដុះ្រណ្្លតតរឹមតតរូវ និងមានលទ្ធភាពចូលលៅ 

កាន់ព័ត៌មានក្ននុងទតមង់ល្្សងៗ ដូចជា្រណ្្ញទូរស័ពទៃទាន ់

លហតុការណ៍ថក់្ជាតិ ដូចបដលបានលស្នើល�ើង កម្វិធីតាមត្រព័ន្ធ 

្្សព្វ្្សាយ។ល។ ក្ននុងករណីការយកកុមារដាក់តាមត្ររួសារធម៌ 

តតរូវ្ររាជ័យចាំបាច់តតរូវមាននីតិវិធី លដើម្បីលចៀសវាងការយកលៅ 

ដាក់លៅលតចើនកបនលែង។

ការយកកុមារលៅដាក់ក្ននុងត្ររួសារធម៌ត្រក្រលដាយលជា្រជ័យ  

ទាមទារឱ្យមាន្ររិោកាសត្រក្រលដាយការរំាតទ រួមមានដូចជា 

អ្នកជិតខាងសាលាលរៀន។ល។ លហតុលនុះសតមា្រ់រយៈលពលបវង 

លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យមានកម្វិធីលលើកកម្ពស់ការយល់

ដរឹងអំពីការចិញ្ចរឹមលដាយឪពុកមា្្យធម៌។ ការងារលនុះោចជា 

ប្្នកមួយននកម្វិធីការលតជើសលរីសឪពុកមា្្យធម៌ ក៏ដូចជាការ 

្្ល់ព័ត៌មានតបា្រ់សហ្រមន៍ និងអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈជំនួយលៅ 

ក្ននុងមូលដ្្ានអំពីការបថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌ និងសារៈសំខាន់ 

ននការបដលកុមារជាកូនធម៌តតរូវបានមនុស្សក្ននុងមូលដា្្នទទួល

យក។ លទាុះោ៉្ងណក្ី ការលតជើសលរសី និងការរក្សាត្ររួសារធម៌ 

“ល្អត្រ្រ់តរាន់” សមតស្រ ្រឺពុំបមនជាភារកិច្ចងាយតសួលលនាុះ 

ល�ើយ។ លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យយុទ្ធសា្ស្ បដលតតរូវ 

បានអនុវត្លដាយ CoramBAAF110 រួមទំាងកម្វិធី លដើម្បីលតជើសលរីស 

ត្ររួសារបដលមាន្នទៃៈសុំកុមារមានលសចក្ីតតរូវការជាពិលសលស 

យកលៅចិញ្ចរឹម និងតកុម្រណ្្ញមិត្ភក្ិ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលបវង ្រួរ្រលងកើតតក្រខ័ណ្ឌការងារមួយ លដើម្បី 

ពិចារណលលើស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ សតមា្រ់ករណីការបថទាំលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌រយៈលពលបវង លៅលពលការលធ្វើប្រ្រលនុះ្រឺជាឧត្ម

ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ។ ក្ននុងករណីប្រ្រលនុះ ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស្ួររ 

តតរូវបានសតម្រសតមរួលឱ្យកា្្យជាដំលណុះតសាយអចិន្ន្យ៍  

ដូចបានពិពណ៌នាលៅក្ននុងប្្នកស្ីពីស្នុំកូនក្ននុងរបាយការណ៍លនុះ 

(សូមលមើលប្្នកទី ៦)។ ោចមានករណីបដលត្ររួសារចិញ្ចរឹម 

ត្របហលជាតតរូវការការរំាតទ្របន្ម រួមទំាងការរំាតទប ្្នកហិរញ្ញវត្នុ 

្ងបដរ បដលតតរូវបាន្្ល់ឱ្យរួចលហើយលៅដល់ត្ររួសារធម៌។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការវាយតនមលែ 
រហ័សលលើនីតិវិធី 
ត្រតិ្រត្ិការរ 
្រសអ់្នក្្លល់សវា 
្រច្ចនុ្រ្បន្ន ក្ននុង 
ត្រលទសកម្ពនុជា

១    លធ្វើ្រញ្ីនីតិវិធតី្រតិ្រត្ិការបដលមានតសា្់រ 
ទាំងអស់។ 

២    ការបា៉្នត់្រមាណ និងវាយតនមលែលលើនីតិវិធីត្រតិ្រត្ិ
ការបដលមានតសា្រ់ទាំងអស់។ 

៣    កំណត់រកនីតិវិធបីដលនរឹងតតរូវ្រ្ញ្្្រ និងចលនា្្ុះ 
ត្រលហាងលៅក្ននុងនីតិវិធី។ 

៤   លធ្វើលសចក្ីតោងនីតិវិធតី្រត្ិរត្ិការថ្្ក់ជាតិ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

ត្រព័ន្ធបដល 
មានលក្ខណៈ 
ស្ង់ដាក្ននុង 
ការវាយតនមលែ  
ការ្្ល់ 
ការអនុញ្្ត  
ការពិនិត្យ 
តាមដាន 
អ្នកបថទាំជា 
ឪពុក 
មា្្យធម៌  

១    កំណត់រកការអនុវត្ បដលមានតសា្់រនា 
លពល្រច្ចនុ្្របន្នសតមា្់រការលតជើសលរីស ការវាយ 
តនមលែ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល ការយកកុមារលៅ 
ដាក់ និងការលមើលខុសតតរូវលលើអ្នកលមើលបថ 
ជាឪពុកមា្្យធម៌។ 

២    ្រលងកើតស្ង់ដាអ្រ្ប្ររមា សតមា្់រការបថទាំ 
លដាយឪពុកមា្្យធមត៌្រ្់រត្រលភទ (តរាោសន្ន 
្រលណ្្ុះោសន្ន រយៈលពលបវង ប្រ្រការ 
ព្យាបាល។ល។)។ 

៣    ្ ្សព្វ្្សាយស្ង់ដាអ្្រប្ររមាជូនដល់ភា្រីោក ់
ព័ន្ធទាំងអស់ អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីពបដលលធ្វើការ
លៅក្ននុងវិស័យដនទលទៀត (ឧ. សុខាភិបាល អ្រ់រំ 
ការជំរុញការអនុវត្ច្បា្់រ ត្រព័ន្ធយុត្ិធម៌។ល។)។

៤    ដាក់ស្ង់ដាលនុះ្រញ្ចជូលលៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការងារ 
ប្្នកច្បា្រ់ថ្្ក់ជាតិ។ 

៥    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលដើរតួនាទីោក់ព័ន្ធទាំងអស ់
ស្ីពីស្ង់ដាលនុះ។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 
តលៅ

អ្នកបថទាំជាឪពុកមា្្យធម៌៖ ធានាឱ្យមានការវាយតនមលែ ការលតតៀម 
និងការរាំតទក្ននុងការតាមដានឱ្យបានត្រ្់រតរាន ់

អនុសាសន៍ទី

១១
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតឱ្យ 
មានតកុមអ្នកបថទំា 
ជាឪពុកមា្្យធម ៌
មានលក្ខណៈ 
សម្បត្ិត្រ្រ់តរាន ់
មួយតកុម  

១    ចុុះល្ម្ុះអ្នកបថទាំជាឪពុកមា្្យធម៌ បដល 
តតរូវបានវាយតនមលែ និង្រណ្ដុះ្រណ្្ល បដលតតរូវ 
បានដាក្់រញ្ចជូលលៅលលើ្រញ្ីរង់ចាំ លដើម្បីយក 
កុមារលៅលៅជាមួយរាត់ (តកុមអ្នកលមើលបថ)។

២    លធ្វើកិច្ចត្រជុំជាត្រចាំជាមួយអនា្រតអ្នកលមើលបថ 
ជាឪពុកមា្្យធម៌ លដើម្បីលធ្វើ្រច្ចនុ្្របន្នភាពចលំណុះដរឹង 
និង្រំណិនរ្រស់ពួករាត់។

៣    លត្រើតបាស់តកុមបដលតតរូវបានលតជើសលរីសលនុះជា 
អ្នកលមើលបថ្រលណ្្ុះោសន្នជួយដលត់្ររួសារឪពុក
ម្្ាយធម៌ បដលកំពុងមានត្រតិ្រត្ិការរួចលហើយ  
លតកាមការលមើលខុសតតរូវោ៉្ងជិតស្និទ្ធ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩-
២០២៣

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

អភិវឌ្ឍ្ររិសា្្ន 
ត្រក្រលដាយ 
ការរាំតទសតមា្រ់ 
អ្នកលមើលបថជា 
ឪពុកមា្្យធម៌

១    បណនាំឱ្យមានយុទ្ធនាការ លដើម្បីលតជើសលរីស 
ឪពុកម្្ាយធម្៌របន្មលទៀត។ 

២    អភិវឌ្ឍការលលើកកម្ពស់ការយល់ដរឹងអំពលីសចក្ ី
តតរូវការរ្រស់កុមារលៅក្ននុងការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម៌។ 

៣    លរៀ្រចំសកិា្្សាលាថ្្ក់ជាតិ និងថ្្ក់តំ្រន ់
ស្ីពីវិស័យល្្សងៗននការបថទាំជំនួស រួមទាំង 
ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌្ ងបដរ។ 

៤    ពិចារណលរៀ្រចំសន្និសីទថ្្ក់ត្ំរន់ស្ីពីការ 
បថទាំជំនួស។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 
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អនុសាសន៍ទី

កុមារ៖ ធានាឱ្យមានការវាយ 
តនមលែ ការលតតៀមនិងការរាំតទក្ននុង 
ការតាមដានឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់

ការវាយតនមលែសព្វតជុងលតជាយមួយលៅលលើលសចក្ីតតរូវការរ្រស់ 

កុមារជាលក្ខណៈកុមារ ្ឺរចំាបាច់ណស់ (សូមលមើល ៧. យន្ការ 

ទ្់រស្្ាត់)។ ចំលោុះកុមារបដលចូលលៅក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទំាជំនួស 

ក្ននុងការអនុវត្ជាក់បស្ងភារកិច្ចក្ននុងការវាយតនមលែលនុះតាមធម្តា 

លតចើនបតធា្្ក់លៅលលើសង្គមសុីវិល។ ក្ននុងករណីកុមារតតរូវការយក

លៅដាក់ក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ ពួករាត់តតរូវមានការអនុញ្្ត 

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី ្រកនក អនុម័តលដាយមនទៃីរ ស.អ.យ 

និង្រញ្្ក់លដាយតកសួង ស.អ.យ លោងលៅតាមប្នការ 

សកម្ភាពជាតិ។ លយើងលឃើញថមនទៃរី ស.អ.យ មានមុខងារប្រ្រ 

រដ្ឋបាលសុទ្ធសាធ។ ក្ននុងការវាយតនមលែលសចកី្តតរូវការជាលក្ខណៈ

្រុ្រ្គលរ្រស់កុមារ តតរូវ្្ល់ការពិចារណសមតស្រលលើទស្សនៈ

យល់លឃើញរ្រស់កុមារ លហើយតតរូវលលើកទរឹកចិត្ឱ្យមានការចូល 

រួមោ៉្ងសកម្រ្រស់ពួកល្រលៅត្រ្រ់ដំណក់កាលទាំងអស់នន 

នីតិវិធី។ លនុះ្រឺជាោទិភាពរយៈលពលខលែី។ លពលបដលលឃើញថ 

ការបថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌មានភាពសមតស្រសតមា្់រកុមា្ួររ 

្រលងកើតឱ្យមានលសវាលតតៀមខលែលួនជាមុនត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព។111  

កុមារបដលកំពុងចាកលចញពីមណ្ឌលបថទាំកុមារលៅរស់លៅក្ននុង 

្ររិោកាសការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ តតរូវការការរាំតទ 

ត្រ្រ់តរាន់បដលតតរូវបានសតម្រឱ្យតតរូវលៅតាមលសចក្ីតតរូវការ 

ជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គលរ្រស់ពួកល្រ និងតតរូវបានលរារពតាមោ៉្ង 

សមតស្រ។ CCT បានអនុវត្្រំរូការបថទាំលៅតាមត្ររួសារ បដល 

ោចពតងីក្របន្ម និង្រ្ញ្្្រ្របន្មលទៀតបានលៅក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជា។112 

លៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការងារត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ 

ដ៏រឹងមាំ លសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ជាក់លាក់សតមា្រ់ 

កុមារមានតតមរូវការពិលសស្រួរបតជាោទិភាពចំលោុះមុខ (សូម 

លមើល៥៖ ការបថទាំ្រលណ្្ុះោសន្ន)។ ្រញ្្លនុះនរឹងតតរូវត្រ្រ 

ST

វាយតនមលែលសចក្ីតតរូវការជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គល 

រ្រស់កុមារ រួមទាំងការពិចារណលលើទស្សនៈ 

យល់លឃើញរ្រស់ពួករាត់្ងបដរ។ 

្រលងកើតលសវាការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ 

ជាក់លាក់សតមា្រ់កុមារមានតតមរូវការ 

ពិលសស។ 

MT

ដាក់ឱ្យមានលសវាការលតតៀមខលែលួនោ៉្ងរឹងមាំ 

សតមា្រ់កុមារ ត្រព័ន្ធការចាកលចញពីការបថទាំ 

ត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព និងយន្ការោក្យ 

្រណ្រឹងបដលមានត្រតិ្រត្ិការ។  

LT

ការវាយតនមលែលដាយឯករាជ្យលលើត្រព័ន្ធ 

ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ និងថលតើ 

ត្រព័ន្ធលនុះល្លែើយត្រតាមលសចក្ីតតរូវការ 

រ្រស់កុមារោ៉្ងណខលែុះ។

១២

111 http://fosteringandadoption.rip.org.uk/topics/matching. 

112 www.cambodianchildrenstrust.org/family-based-care-model.
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113  ការសា្្្រ់សទៃង់មតិ KAP លដាយកម្វិធី 3PC៖ការសា្្្រសទៃង់មតិអំពីចលំណុះដរឹង ឥរិោ្រថ និងការអនុវត្ស្ីពីការបថទាលំដាយឪពុកមា្្យធម៌៖ http://3pc-cambodia.org/wp-content/
uploads/KAP-on-Foster-Care-Report-Finalized.pdf

114 https://friends-international.org/in-cambodia 

115   អនុសាសន៍ស្ីពីវិធីលដើម្បីឱ្យកុមារ យុវជន និងត្ររួសារោចអនុវត្យុទ្ធវិធីប្រ្រយកកុមារជាមជ្ឈមណ្ឌលសតមា្រ់ការលដាុះតសាយោក្យ្រណ្រឹង៖ www.occ.org.nz/assets/Uploads/
Reports/Child-rights/Review-of-the-Child-Youth-and-Family-Complaints-Resolution-Policy-and-Procedure.pdf និងការទទួលបានលតចើន្រំ្ុតពីោក្យ្រណ្រឹង៖ www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273895/getting_the_best_from_complaints.pdf  សូមលមើល្ងបដរនូវការ្្ល់សចា្្្រ័នលលើពិធីសារជាជលតមើស 
្របន្មទី្រីស្ីពីនីតិវិធីការតបាតស័យទាក់ទងនន UnCRC ក៏ោចជួយក្ននុងការលរៀនសូតត្របន្ម និងការ្រលងកើតត្រព័ន្ធថ្្ក់ជាតិមួយ្ងបដរ៖ www.childrightsconnect.org/connect- 
with-the-un-2/op3-crc

ដណ្្រ់លៅក្ននុងប្នការអភិវឌ្ឍសមត្ភាព បដល្រច្ចនុ្រ្បន្នកំពុង 

តតរូវបានពិភាក្សាជាមួយតកសួង ស.អ.យ  អង្គការយូនីលសហ្វ និង 

ISS។ ការសា្្្រសទៃង់មតិ KSP លធ្វើល�ើងលដាយកម្វិធី 3PC ក្ននុងឆ្្ំ 

២០១៥113 ្រងា្្ញឱ្យលឃើញអំពីការយល់ដរឹងនូវលសចក្ីតតរូវការ 

ឱ្យមានការ្្ល់ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ត្រលភទល្្សងៗ 

ក្ននុងចំលណមអង្គការ និងអ្នកលមើលបថបដលមាន្រទពិលសាធន ៍

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាជាមួយការបថទាលំដាយឪពុកម្្ាយធម៌។ ៧៦  

ភា្ររយននអ្នកល ល្ែើយត្រក្ននុងការស្្ា្រសទៃង់មតិបានយល់តស្រថ 

កុមារមានតតមរូវការពិលសសោចតតរូវបានយកលៅដាក់ក្ននុងការ 

បថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌។ ្ លែងតាមរយៈ្រទពិលសាធន៍ទំាងក្ននុង 

ត្រលទស និងអន្រជាតិបាន្រងា្្ញឱ្យលឃើញនូវការលំបាកក្ននុង 

ការយកកុមារមានតតមរូវការពិលសសលៅដាក់លៅក្ននុងការបថទាំ 

លដាយឪពុកមា្្យធម៌ ឧ. ដូចជា កុមារជនលភៀសខលែលួន ឬកុមារ 

លទសន្ត្រលវសន៍ និងកុមារតតរូវបានល្រលកងត្រវ័ញ្ច្លែជូវលភទ ឬកុមារ 

តតរូវល្រជួញដូរ។ ករណីទាំងលនុះលកើតមានជាពិលសសលៅក្ននុង 

ស្្ានភាពបដលពំុមានត្រព័ន្ធការរំាតទសមតស្រ ដូចជាការបថទំា 

្រលណ្្ុះោសន្ន ការរំាតទលៅតាមសហ្រមន៍ជាមូលដ្្ានជាលដើម។

សតមា្់ររយៈលពលមធ្យម ្ួររដាក់ឱ្យមានត្រព័ន្ធការបថទាសំតមា្់រ 

ការចាកលចញពីមណ្ឌលបថទាំត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាពមួយ។  

ការលតតៀមលរៀ្រចំខលែលួនសតមា្រ់ការចាកលចញពីការបថទាំ តតរូវបាន 

ទទួលសា្្ល់ និងអនុវត្លដាយអង្គការ NGOs ជាលតចើនលធ្វើការលៅ 

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ អង្គការ FI ្រឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនន 

ការលតតៀមលរៀ្រចំសតមា្រ់ការចាកលចញពីការបថទាំ លដាយ្្ល់ 

ការត្ររឹក្សាលោ្រល់ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លពិលសស និងការអ្រ់រំ 

វិជា្្ជីវៈ លដើម្បីលតតៀមខលែលួនមនុស្សវ័យលក្ងឱ្យរកចំណូលចិញ្ចរឹមជីវិត 

ក៏ដូចជា្ទៃុះោក់កណ្្ល្លែជូវ លដើម្បីជួយសតម្រសតមរួលឱ្យមាន 

ឯករាជ្យភាព។114 ្របន្មលលើលនុះលទៀត យន្ការ្រណ្រឹងបដលមាន 

ត្រតិ្រត្ិការល្អមួយ្រួរតតរូវបានអភិវឌ្ឍឱ្យមាន។ លៅក្ននុងលរាល 

នលោបាយសតមា្រ់ការបថទាំជំនួស សតមា្រ់កុមារក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជាមានតចកបតមួយ្រត់ សតមា្់រឱ្យកុមារក្ននុងករណីស្នុកូំនដាក់ 

ោក្យ្រណ្រឹងបាន។ ព័ត៌មានស្ីពីលលខទូរស័ពទៃទាន់លហតុការណ៍ 

បដលមាន្រុ្រ្គលបដលោចទំនាក់ទំនង្រុ្រ្គលិក បដលតតរូវបាន 

ចាត់តាំង អ្នកពិនិត្យតាមដានឯករាជ្យ ្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ 

សមាជិកសហ្រមន៍ោច្្ល់ជំនួយដល់កុមារ ក្ននុងការបស្វងរក 

ជំនួយ ត្រសិនល្រើចាំបាច់។ រដា្្ភិបាលត្រលទសញជូលហ្សបលន និង

ចតកភពអង់ល្រលែស្្ល់ឧទាហរណ៍អំពីត្រព័ន្ធោក្យ្រណ្រឹងសព្វ 

តជុងលតជាយ។115 

លៅក្ននុងតក្រខ័ណ្ឌការងារត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ 

ដ៏រឹងមាំការវាយតនមលែលដាយឯករាជ្យលលើត្រព័ន្ធការបថទាំលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌ទាក់ទងជាមួយលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារ្រួរ 

តតរូវបានលធ្វើល�ើង សតមា្រ់រយៈលពលបវង (សូមលមើលអនុសាសន ៍

ទី ៨)។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

ការវាយតនមលែ 
ជាលក្ខណៈ្ុរ្រ្គល 
លៅលលើកុមារ 

១    លរៀ្រចតំ្រព័ន្ធចងតកងឯកសារ លដើម្បីវាយតនមលែ 
លសចក្ីតតរូវការជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គលរ្រស់កុមារ លដើម្បី
លតតៀមលរៀ្រចបំ្នការការយកកុមារលៅដាកល់តកាម
ការបថទាំលក្ខណៈ្រុ្រ្គល និង្ល្់ការរាំតទ្រន្។

២    វាយតនមលែលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារលៅក្ននុងមណ្ឌល
បថទាំកុមារ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៦)។

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងសុខាភិបាល  
និង តកសួងអ្រ់រំ  
យុវជន និង កីឡា។   

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

លលើកទរឹកចិត ្
ឱ្យមានការចូលរួម 
រ្រស់កុមារលៅ 
ក្ននុងការលធ្វើប្នការ 
ករណី (សូម 
លមើលអនុសាសន៍ 
ទី ៦)

១    ្រលងកើតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្រ់អ្នកត្រក្រ 
វិជា្្ជីវៈោជីពស្ីពីនីតិវិធីកុមារលមតត។ី

២    លធ្វើលសចក្ីតោង កុមារលមតតីស្ីពីសិទ្ធិកុមារ 
លដាយទាញលចញពីសមា្្រៈ បដលមានតសា្រ់នា 
លពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន (ឧ. ការតណំង ោក្យ្រណ្រឹង 
។ល។)

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងសុខាភិបាល  
និង តកសួងអ្រ់រំ  
យុវជន និង កីឡា។  

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 

អភិវឌ្ឍការបថទាំ 
លដាយឪពុក 
ម្្ាយធម៌សតមា្រ់ 
កុមារមានតតមរូវ 
ការពិលសស

១    ចាត់ធនធាន្របនម្ សតមា្រ់ឪពុកមា្្យធម ៌
បដលលមើលបថកុមារមានតតមរូវការពិលសស  
និងតតមរូវការស្នុ្រសាមញ្។

២    ្រលងកើតការ្រណ្ដុះ្រណ្្លឯកលទស និងការ 
លមើលខុសតតរូវសតមា្់រពួករាត់ 

៣    ្ ្ល់ការរាំតទ និងលសវាជំនួយទាំងសតមា្រ់កុមារ 
ទាំងសតមា្រ់អ្នកលមើលបថជាឪពុកមា្្យធម៌។

៤    ចាតប់ចងឱ្យមានឧ្រករណ៍ និង្ររិក្្ារបដល 
តតរូវការ។

៥    វាយតនមលែលលើការ្្ល់លសវាក្ននុងមូលដា្្ន  
លដើម្បីធានាលទ្ធភាពទទួលបានលសវាសុខាភិបាល 
និងការអ្់ររំ។

៦    ធានាឱ្យមានលសវាការបថទា្ំរលណ្្ុះោសន្ន 
(សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១១)

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងសុខាភិបាល  
និង តកសួងអ្រ់រំ  
យុវជន និង កីឡា។ 

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៨ 
តលៅ

កុមារ៖ ធានាឱ្យមានការវាយតនមលែ ការលតតៀម និងការរាំតទក្ននុង 
ការតាមដានឱ្យបានត្រ្រ់តរាន់

អនុសាសន៍ទី

១២
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

បណនាំឱ្យមាន 
លរាលនលោបាយ 
ជាតិស្ីពីការ 
ចាកលចញពីការ 
បថទាំ 

១    លធ្វើ្រញ្ីអំពលីសវាបដលមានតសា្់រនាលពល 
្រច្ចនុ្រ្បន្ន សតមា្រ់អ្នកចាកលចញពីការបថទាំ។

២    កំណត់រកការអនុវត្ត្រក្រលដាយសកា្្នុពល 
និងចលនា្្ុះត្រលហាងបដលមាន។

៣    ្រលងកើតលសវាថ្្ក់ជាតិសតមា្រ់អ្នកចាកលចញ 
ពីការបថទាំ។

៤    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នក្្ល់លសវា និងអ្នកត្រក្រ 
វជិា្្ជីវៈោជីព លដើម្បី្្លល់សវាលតកាយការ 
បថទាំ និងលសវាតាមដាន្រន្។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩ 
តលៅ

្រលងកើតយន ្
ការ្រណ្រឹងទូទាំង 
ត្រលទស 

១    លធ្វើ្រញ្ីអំពីយន្ការ្រណ្រឹងបដលមានតសា្់រ 
នាលពល្រច្ចនុ្្របន្ន។

២    កំណត់រកការអនុវត្ត្រក្រលដាយសកា្្នុពល 
និងចលនា្្ុះត្រលហាងបដលមាន។

៣  ្រលងកើតយន្ការោក្យ្រណ្រឹងថ្ក់ជាតិ និងពិចារណ
ឱ្យមានការរោិល័យពលរដ្ឋសតមា្រ់កុមារ។

៤  លរៀ្រចំខលែលួនអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីព និងអ្នកស្័ត្រចិត្
ឱ្យទទួល្រណ្រឹងពីកុមារ។

៥  នីតិវិធីោក្យ្រណ្រឹងនរឹងតតរូវបាន្្សព្វ្្សាយជូន 
ដល់កុមារ និងអ្នកលដើរតួនាទីនានា។

៦  ជាប្្នកមួយននការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល តតរូវកំណតថ់ 
លតើលធ្វើោ៉្ងណលដើម្បីទ្រ់សា្្ត់ និងល្លែើយត្រ 
ចលំោុះករណីការរំលលាភ្រំោន។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC, 
FCF

២០១៩-
២០២៣

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការវាយតនមលែ 
លដាយឯករាជ្យ 
លៅលលើត្រព័ន្ធ 
ការបថទាំលដាយ 
ឪពុកមា្្យធម៌

១    ជាប្្នកមួយននការវាយតនមលែលដាយឯករាជ្យលៅ 
លលើត្រព័ន្ធការបថទាំជំនួស (អនុសាសន៍ទី ៨) តតរូវ 
ល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់ជាពលិសសលលើការ 
្រំលពញមុខងាររ្រសត់្រព័ន្ធការបថទាលំដាយឪពុក 
មា្្យធម៌។

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងសុខាភិបាល 
និងតកសួងអ្់ររំ  
យុវជន និង កីឡា។

UNICEF, 3PC, 
FCF

២០២៣ 
តលៅ 

74



ស្នុំកូន៖ ការរកទ�ើញ  
និ្អនុសាសន៍ការអភិវឌោឍ 
សមត្ថភាព 

០៤

រដ្ឋតតរូវយកចិត្ទុកដាក់ជា្រញ្្ោទិភាព លធ្វើោ៉្ងណចាត់តាំងឱ្យមានវិធានការសមតស្រ លដើម្បីជំរុញកុមារឱ្យស្ិតក្ននុងការបថទាំ 

រ្រស់ត្ររួសារកលំណើតរ្រស់ខលែលួន។116 ត្រសិនល្រើពុំោចរក្សាកុមារឱ្យស្ិតក្ននុងការបថទាំរ្រស់ត្ររួសារកំលណើតរ្រស់ខលែលួនបានលទ រដ្ឋតតរូវខិតខ ំ

ឱ្យអស់លទ្ធភាព លដើម្បីបស្វងរកដំលណុះតសាយសមតស្រ និងជាអចិន្ន្យ៍ដនទលទៀត រួមទំាងការបថទំាលដាយសាច់ញាតិ ការបថទំាលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌រយៈលពលបវង លដាយពិចារណលលើឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ (សូមលមើលប្្នកទី ៣) និងស្នុំកូន។ ឧត្មត្រលោជន ៍

រ្រស់កុមារតតរូវបតជាការពិចារណចម្បង្រំ្ុតលៅក្ននុងស្នុំកូន។ ស្នុំកូនលៅចិញ្ចរឹម ្រួរបានទទួលការអនុញ្្តពីោជា្្ធរមានសមត្កិច្ច

បដលបានកំណត់លឃើញថ ស្នុំកូនលនាុះ្រឺោចអនុញ្្តឱ្យលធ្វើល�ើងបាន។117 ស្នុំកូនត្រ្រដណ្្់រលលើនីតិវិធីស្នុ្រសាមញ្ជាលតចើនបដល្ួររ 

ល្លែើយត្រចំលោុះលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារតតរូវមានត្រសិទ្ធភាពចំណយ និងទាន់លពលលវលា។ 

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា ស្នុកូំនតតរូវបានត្រ្់រត្រងលដាយច្បា្់រមួយចំនួន ដូចជាតកមរដ្ឋ្្របលវណីច្បា្់រសី្ពីនីតិវិធីរដ្ឋ្្របលវណីមិនបមនជា្រណ្រឹង 

វិវាទច្បា្់រសី្ពីស្នុកូំនអន្រត្រលទសឆំ្្ ២០០៩ ្រទ្រញ្ញតិ្នានា (ដូចជា ត្រកាស )118 និងលសចកី្សលតមចដនទលទៀត (លសចកី្ពន្យល់សី្ពី 

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ឆ្្ំ ២០១៦)។ អនុសាសន៍្រនលែរឹុះលៅចំណុចលនុះ ្រឺតតរូវអនុវត្តក្រខ័ណ្ឌការងារបដលមានតសា្រ់នាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន  

បដលមានការអភិវឌ្ឍ្នល�ើងក្ននុងកតមិត្រួរជាទីកត់សមា្្ល់ ថ្វីល្រើដូចមានការ្រញ្្ក់ខាងលតកាមថ លៅមានចលនា្្ុះត្រលហាង 

មួយចំនួនបដលចាំបាច់តតរូវល្លែើយត្រ។ រដា្្ភិបាល្រួរ្្ល់ធនធានមនុស្ស និងធនធានសមា្្រៈបដលចាំបាច់ និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីពបដលនរឹងអនុវត្្រទ្រញ្ញតិ្ច្បា្់រ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១)។ របាយការណ៍រ្រស់លយើងប ្្នកលនុះ ្រង្្ាញជូន 

អំពីអនុសាសន៍ទូលៅទាក់ទងជាមួយស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស្ង និងអន្រជាតិ្ង។ ប្្នកលនុះលរៀ្ររា្រ់លម្អិតអំពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស និង 

ស្នុំកូនអន្រជាតិ្ងបដរ។  

116 ្ុរព្វកថននអនុសញ្្ទីតកុឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣ 
117 មាតតា ២១ នន UNCRC 
118 សូមលមើល ០។
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អនុសាសន៍ទី

ពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការន្ទៃក្ននុង 
រវាងតកសួងនានាបដលោក់ព័ន្ធ 
ក្ននុងនីតិវិធីស្នុកូំនជាពិលសស ្ឺរតកសួង  
ស.អ.យ និងតកសួងយុត្ិធម៌

ោជា្្ធរល្្សងៗជាលតចើនជា្រ់ោក់ព័ន្ធលៅក្ននុងនីតិវិធីស្នុំកូន។  

លដើម្បីធានាឱ្យមានការពិចារណលលើឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ 

ជាការសំខាន់ខំ្្ាងណស់បដលោជ្្ាធរ ស្្ា្័រន អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈ 

ោជីពទំាងអស់ មានការសតម្រសតមរួល និងសហត្រតិ្រតិ្ការរ្្ា 

ល្អលៅក្ននុងត្រតិ្រត្ិការត្រចាំនថងៃ។ 

មានឧទាហរណ៍ោ្៉ងច្បាស់លាស់សី្អំពីកិច្ចសហត្ិរត្រតិ្ការ 

រវាងតកសួងល្្សងៗរ្រស់កម្ពនុជា ដូចជាសិកា្្សិលាលរៀ្រចំល�ើង 

លដាយតកសួង ស.អ.យ លតកាយលពលល្រសកកម្រ្រស់តកុម 

តសាវតជាវ និងការលធ្វើ្រទ្រងា្្ញស្ីពីលសចក្ីពន្យល់អំពីស្នុំកូន 

ក្ននុងត្រលទស។ លទាុះោ្៉ងណកី្ កិច្ចខិតខំទំាងអស់លនុះចំាបាច់តតរូវ 

ពតងរឹង្របន្ម លហើយកិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការអន្រស្្ា្័រនក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជាតតរូវបានបកលម្អល�ើង្របន្មលទៀត។ លដាយប�ក ស្នុំកូន 

ក្ននុងត្រលទសមិន្រួរតតរូវបានលមើលលឃើញាថជា្រញ្្សតមា្រ់បត 

តកសួងយុតិ្ធម៌ ឯស្នុកូំនអន្រត្រលទសជា្រញ្្សតមា្់របតតកសួង  

ស.អ.យ លនាុះលទ។ តកុមការងារសូម្្ល់អនុសាសន៍ថ សតមា្់រ 

រយៈលពលខលែី ្រួរមានការលម្អ្របន្មលទៀតលៅលលើការយល់លឃើញ

ស្ីពីការប្រងបចកការទទួលខុសតតរូវ និងវិធីសា្ស្ននការលធ្វើ 

ការងារលនុះ។ តកសួងទំាងពីរមានសំល�ងោ្៉ងសំខាន់ក្ននុងអំ�នុង 

ដំណក់កាលជាលតចើននននីតិវិធីស្នុកូំន។ លដាយប�ក ការត្រកាស 

អំពីលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ និង 

លសចកី្សលតមចអំពីស្នុកូំន (ទំាងកតមិតជាតិ និងអន្រត្រលទស)។ 

តកសួង ស.អ.យ ្រឺលៅជិត្រំ្ុតជាមួយកុមារ លហើយ្រួរលរៀ្រចំ 

ព័ត៌មានសាវតាទាំងអស់ សតមា្រ់លសចក្ីសលតមចដ៏មានសារៈ 

សំខាន់ទំាងអស់លនុះ ចំបណកលៅតកមក្ននុងនាមជាោជ្្ាធរឯករជ្យ  

និងមាន្រុណវុឌ្ឍិត្រ្រ់តរាន់ តតរូវលធ្វើការសលតមចសា្្ពរទាំងអស់ 

ប ្្អកលលើព័ត៌មាន  និងការត្ររឹក្សាលោ្រល់បដល្្ល់លដាយតកសួង 

ស.អ.យ។ 

ST

បកលម្អកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការប្្នកសា្្្រ័ន  

តាមរយៈការ្រណ្ដុះ្រណ្្លពហុវិស័យ 

្របន្មលទៀត។

ចាត់តាំងឱ្យមានលៅតកមមួយរូ្រលៅ 

ក្ននុងតំ្រន់នីមួយៗ បដលលដើរតួនាទីជាជន 

្រលងា្្លសតមា្រ់្រញ្្ស្នុំកូន។

MT
ពិចារណលលើការ្្ល់ការតពមលតពៀង 

ចំលោុះអនុសញ្្តកងុឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៦១  

ស្ីពីនីត្យានុកូលកម្ឯកសារ (Apostille) 

LT
ពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការតាមរយៈ 

្រណៈកមាម្ធិការជាតិការោរកុមារ។

១៣
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លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ឱ្យមានវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លរួមរា្្ 

្របន្មលទៀតជាមួយោជា្្ធរ តកសួង ស.អ.យ លដាយក្ននុងលនាុះ 

រួមមានទាំង្រុ្រ្គលិក និងលៅតកមបដលនរឹងតតរូវលរៀ្រចំល�ើង 

លដាយមានការចូលរួមពីតកសួងោក់ព័ន្ធនានា ដូចជាតកសួង 

សុខាភិបាលជាលដើម។ សកម្ភាពរួមរ្្ាទំាងលនុះ ោច្្ល់ឱកាស 

ឱ្យោចលមើលលឃើញពីចម្្ាយ និងទស្សនៈវិស័យតពមទំាងអនុញ្្ត 

ឱ្យោចលត្រៀ្រលធៀ្ររវាងត្រព័ន្ធល្្សងៗរា្ន្ន្ុរណតនមលែ និងវ្្របធម៌ 

ននការត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីព។ ការលរៀ្រចំសកម្ភាពរួមរា្្ោច 

លលើកទរឹកចិត្ឱ្យមានអន្រទំនាក់ទំនងរវាងលៅតកម និង្រុ្រ្គលិក 

ជាោជ្្ាធរទទួលខុសតតរូវលលើការងារស្នុកូំន។ ការអនុវត្ប្រ្រលនុះ  

ោចបានទទួលប្លែ្្្ និងលលើកកម្ពស់ការវាយតនមលែកាន់បតឆ្រ់ 

រហ័សបថមលទៀតលលើសំណុំឯកសារ បដលតតរូវបានឃត់ទុកតរាន់ 

បតលដាយសារមានទស្សនៈយល់លឃើញខុសរា្្្រ៉ុលណណ្ុះ (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។ 

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី អ្នកតំណងរ្រស់តកសួងទាំងពីរ ្ឺរតកសួង 

ស.អ.យ និងតកសួងយុត្ិធម៌ោចោន និង្្ល់លោ្រល់លលើ 

របាយការណ៍លនុះ ចូលរួមក្ននុងការលធ្វើ្រទ្រង្្ាញ និងកិច្ចពិភាក្សាតុ 

មូលអំពីឯកសារលនុះ លហើយតពមលតពៀងរ្្ាលលើប្នការសកម្ភាព 

រួមរា្្មួយ។

សតមា្់ររយៈលពលខលែ ីលយើងត្រលមើលលមើលលឃើញថ តកសួងយុតិ្ធម៌ 

ចាត់តាំងឱ្យមានលៅតកមមួយតកុមតូច លដើម្បីលធ្វើជាជន្រលងា្្ល 

លលើ្រញ្ស្្នុំកូនលៅរាជធានី និងលៅតាមតំ្រន់ល្្សងៗ។ លៅតកម 

ទាំងអស់លនុះោចបានទទួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្លពិលសសស្ីអំពី

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ អត្ត្រលោជន៍មួយននត្រព័ន្ធលនុះ ្រឺលដើម្បី 

្រន្យសកា្្នុពលននការអនុវត្ខុសច្បា្រ់ឱ្យលៅទា្រ្រំ្ុតជា 

អ្រ្ប្ររមា ក្ននុងលនាុះរួមទាំងការ្រនលែំឯកសារបដលជាកង្វល់្រន្ 

លកើតមានសតមា្រ់ភា្រីោក់ព័ន្ធជាលតចើន។ មនុស្សមួយចំនួនបាន

កត់សមា្្ល់លឃើញថ វិធីមួយបដលោចលធ្វើបាន លដើម្បីជម្នុះលលើ 

្រញ្្ការ្រនលែំឯកសារ ្រឺឱ្យរដា្្ភិបាលពិចារណក្ននុងការ្្ល់ការ

តពមលតពៀងលៅលលើអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ ំ១៩៦១ ស្ីពី 

នីត្យានុកូលកម្ឯកសារ (Apostille)។119  

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម/បវង ្រណៈកម្ធិការជាតិសតមា្រ់ 

កុមារ (សូមលមើល១) ោចជាសា្្្រ័ន្រនលែរឹុះ លដើម្បីបកលម្អកិច្ច 

សហត្រតិ្រត្ិការរវាងតកសួងនានា។ ឧ. លៅត្រលទស Lithuani 

មានតកុមត្ររឹក្សាត្រហាក់ត្របហលរ្្ាលនុះបដរ (រួមមានសមាសភាព 

អនុរដ្ឋម្ន្ីតកសួងសន្ិសុខសង្គម និងការងារ តកសួងអ្រ់រំ  

តកសួងយុត្ិធម៌ តកសួងកិច្ចការន្ទៃក្ននុង និងតកសួងសុខាភិបាល 

ក៏ដូចជាអ្នកតំណងរ្រស់ NGOs) បដលបានជួយពតងរឹងកិច្ច 

សហត្រតិ្រត្ិការ និងសកម្ភាពសតម្រសតមរួល។120

119 សតមា្រ់ព័ត៌មាន្របន្ម សូមលមើល៖ www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille

120 តកិត្យចុងលតកាយ្រំ្ុតរ្រស់រដ្ឋម្ន្ីតកសួងសន្ិសុខសង្គម និងការងារ៖ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/df71a8a066e511e5b316b7e07d98304b?jfwid=-ji9gt26lu 
 សមាជិកនន្រណកមាមធិ្ការលនុះ មានអនុរដ្ឋម្នី្ននតកសួងសនិ្សុខសង្គម និងការងារ តកសួងអ្់ររំ តកសួងយុតិ្ធម៌ តកសួងកិច្ចការន ទ្ៃក្ននុង អ្នកតំណងមកពីស្្ា្័រនសាធារណៈដនទលទៀត  
 ដូចជានាយកដា្្នត្ររួសារ និងសហ្រមន៍លសវាការោរកុមារ និងស្នុំកូនរ្រស់រដ្ឋ និងលសវាការោរសិទ្ធិកុមារថ្្ក់តកុង អ្នកតំណងសភាសិស្ស ការិោល័យពលរដ្ឋរ្រស់កុមារ  
 អ្នកតណំងរ្រស់ NGO ចំនួន ៦ (ឧទាហរណ៍ អង្គការសល្ងា្្ុះកុមារ។ល។) ។ សតមា្់រព័ត៌មានអំពីសកម្ភាព និងពិធីសារ៖ http://www.socmin.lt/lt/veikla/tarybos/tarpzinybine- 
 vaiko-geroves-komisija.html
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

បកលម្អកិច្ច 
សហត្រតិ្រត្ិការ 
ប្្នកសា្្្រ័នឱ្យ 
កាន់បតត្រលសើរ 
បថមលទៀត 

១    ្ ្សព្វ្្សាយរបាយការណ៍ជូនលៅដលត់កសួង 
ោក់ព័ន្ធ។

២    លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុំតុមូល លដើម្បីពិភាក្សាលលើ 
របាយការណ៍ និងតពមលតពៀងរា្្លលើប្នការ 
សកម្ភាពរួមមួយ។ 

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងយុត្ិធម៌ 
តកសួងមហាន្ទៃ។

UNICEF ២០១៨

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ពហុវិស័យ

១    លរៀ្រចលំធ្វើវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លរួមរា្្ជាមួយតកសួង 
ស.អ.យ ោជ្្ាធរ្ុរ្រ្គលិក លៅតកម និងតកសួង 
ោក់ព័ន្ធលៅលលើប្នការសកម្ភាព។

២    លធ្វើវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លរួមរា្្ត្រចាំឆ្្ំជាមួយ 
តកសួងោក់ព័ន្ធ និងអ្នក្្ល់លសវាដនទលទៀតស្ីពី
ោទិភាពបដលបានតពមលតពៀងរា្្។

តកសួង សអយ 
តកសួងយុត្ិធម៌ 
តកសួងមហាន្ទៃ។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៨

ពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការន ទ្ៃក្ននុងរវាងតកសងួនានាបដលោក់ព័ន្ធ 
ក្ននុងនីតិវិធីស្នុំកូន ជាពិលសស្ឺរតកសួង ស.អ.យ តកសួងយុត្ិធម៌ 
និងតកសួងមហាន្ទៃ

អនុសាសន៍ទី

១៣

78



រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

លៅតកមឯកលទស 
សតមា្រ់្រញ្្ 
ស្នុំកូន

១    ចាត់តាំងលៅតកមមួយតកុមតូចឱ្យកា្្យជា 
ជន្រលងា្ល្សតមា្រ់ស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ។

២    ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលៅតកមជាជន្រលងា្ល្លៅ 
ក្ននុងវិស័យនានា ដូចជាការបថទាំជំនួស ស្នុំកូន 
ក្ននុងត្រលទស និង ICA។

តកសួងយុត្ិធម៌។ MoSVY, 
UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៩ 
តលៅ 

កាត់្រន្យ 
សកា្្នុពល 
សតមា្រ់ការអនុវត្ 
ខុសច្បា្រ់

១    សកិា្្សិលាស្ីពីអត្ត្រលោជន៍ននអនុសញ្ ្
តកងុឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៦១ ស្ីពីនីត្យានុកូលកម្ 
ឯកសារ (Apostille)។

២    ពិចារណលលើជំហានលដើម្បី្នលៅដល់ការតពម
លតពៀងលលើអនុសញ្្តកងុឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៦១ 
ស្ីពីនីត្យានុកូលកម្ឯកសារ (Apostille)។

តកសួងោក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់។ 

HCCH ២០២០

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្្ល់សិទ្ធិ 
អំណចដល ់
្រណៈកមាម្ធិការ 
ជាតិការោរ 
កុមារ 

១    កិច្ចតពមលតពៀងក្ននុងចលំណមតកសួងទាំងអស់ 
ស្ីអំពីតួនាទីរ្រស់្រណៈកមាម្ធិការ។

២    ្រលងកើត អនុសារណុះយកយល់ /កំណត់សម្្ាល់ 
តកសួងស្ីពីតួនាទីរ្រស់្រណៈកមាមធ្ិការ លដើម្ប ី
ពតងរឹងកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការ។ 

តកសួងោក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់។

Commission, 
UNICEF

២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច័្យច្បាស់លាស់  
លដើម្បីកំណត់ឱ្យជាស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស  
ឬស្នុំកូនអន្រត្រលទស (លំលៅដា្្ន 
ជាត្រចាំ)

ជាការសំខាន់ណស់បដលតតរូវកំណត់ថ លតើស្នុកូំនលនាុះជាស្នុកូំន 

ក្ននុងត្រលទស ឬស្នុំកូនអន្រត្រលទស លតោុះថនីតិវិធីស្នុំកូនមួយ 

ចំនួនមានលក្ខណៈខុសប្រលែករ្្ា។ ចំណុចលនុះ មានភាពោក់ព័ន្ធ 

ជាពិលសសក្ននុងករណីបដលជន្ររលទសរស់ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 

លហើយដំលណើរការស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ ឧ. លំលៅជាត្រចាំរ្រស់ 

PAP នរឹងមានវិបាកជាក់លាក់ សតមា្់រពួកល្រលដាយសារលំលៅលនុះ 

នរឹងជួយកំណត់ថ លតើពួកល្រ្រួរដាក់ោក្យលៅទីណ លហើយរដ្ឋ 

នរឹងវាយតនមលែថ លតើពួកល្រមានភាពសមតស្រ និងមានលក្ខណៈ 

សម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីស្នុំកូនឬលទ។

លោងតាមអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣ ស្នុំកូនមួយតតរូវ 

បានចាត់ទុកថ ជាស្នុំកូនអន្រត្រលទស លពលបដលកុមារ និង 

PAPs មានលំលៅដា្្នជាត្រចាំក្ននុងរដ្ឋចុុះកិច្ចសន្យាល្្សងរា្្។ 

អនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣ ពុំដាក់្រញ្ចជូលវិធាន លដើម្បី 

កំណត់ លៅលពលលក្ខខណ្ឌសតមា្រ់លំលៅដា្្នជាត្រចាំមាន 

វត្មានលនាុះល�ើយ។ ្ទៃនុយលៅវិញ លំលៅដា្្នជាត្រចាំ ្រឺជា 

“សំណួរអំពីអង្គលហតុ” សតមា្រ់ោជា្្ធរតុលាការ ឬោជា្្ធរ 

រដ្ឋបាលរ្រស់រដ្ឋមួយក្ននុងការសលតមច។ លំលៅដា្្នជាត្រចាំ 

តាមធម្តាតតរូវបានចាត់ទុកថ ជាទស្សនាទានប្រ្រអង្គលហតុ 

ជាក់បស្ង លដាយ្រញ្្ក់អំពីត្រលទសបដលកា្្យជាចំណុចតតរូវ 

ល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់ននជីវិតក្ននុងត្រលទស និងជីវិតវិជា្្ជីវៈ 

រ្រស់្រុ្រ្គល។121 ត្រលទសបដលតតរូវបានតតមរូវឱ្យអនុលលាម 

តាមកាតព្វកិច្ចជាលតចើន បដលតតរូវបានកំណត់លដាយវិធានរ្រស់ 

អនុសញ្្ ដូចជាការលតតៀមលរៀ្រចំរបាយការណ៍ បដលតតមរូវលដាយ 

មាតតា ១៥ និង ១៦ (្ទៃនុយពីត្រលទសននសញ្្តិរ្រស់ជនលនាុះ  

បដលត្របហលជាពុំមានលទ្ធភាពលធ្វើការងារលនុះបាន)។

ច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទស កំណត់និយមន័យស្នុំកូនអន្រ 

ត្រលទសថ ជាស្នុំកូនប្្អកលលើលំលៅអចិន្ន្យ៍រ្រស់កុមារ និង 

PAPs។122 លសចក្ីពន្យល់ពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសឆ្្ំ ២០១៦ ្រក 

តសាយ្រញ្្ក់ថ ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសោចតតរូវបានអនុវត្បត 

ចំលោុះជន្ររលទសទំាងឡាយណបដលកំពុងរស់លៅក្ននុងត្រលទស

ST

កំណត់និយមន័យថលតើលពលណលទើ្រ 

ជន្ររលទសតតរូវបានចាត់ទុកថ ជាអ្នកតាំង 

លំលៅអចិន្ន្យ៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។

្្សព្វ្្សាយជាសាធារណៈអំពីការតតមរូវនានា 

លដើម្បីកំណត់ថលតើ PAPs ្ររលទស ោចស្នុំកូន 

ឬមិនោចស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា រួមទាំង 

ការហាមឃត់ត្រឆំង PAPs ្ររលទសទំាងឡាយ 

ណបដលពុំបមនជាអ្នកតាំងលំលៅអចិន្ន្យ ៍

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា មិនឱ្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ 

រដ្ឋទទួល មិន្រួរទទួលសា្្ល់ស្នុំកូនត្រលភទ 

លនុះល�ើយ។

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលៅតកម និងោជា្្ធរ 

ជាពិលសសលៅថ្ក់មូលដា្្ន។

ការសិក្សាលៅលលើលទ្ធភាពននការមាន 

លំលៅដា្្ន “ជាត្រចាំ” ជាកតា្្តភា្្្រ់លៅក្ននុង 

ការសលតមចចិត្ថ លតើស្នុំកូនលនាុះជាស្នុំកូន 

ក្ននុងត្រលទស ឬអន្រត្រលទស (បដល្ទៃនុយនរឹង 

លំលៅ “អចិន្ន្យ៍”) ក្ននុងច្បា្រ់។

MT ្រន្ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលៅតកម។ 

១៤

121  សូមលមើលម្រ្គនុលទសក៍អំពីការអនុវត្ល្អលលខ ១ វាក្យខ័ណ្ឌ ៤៩០។ PAPs លតចើនបតតតរូវបានចាត់ទុកថ មានលំលៅដា្្នជាត្រចាំលៅក្ននុងត្រលទសមួយប្្អកលលើ៖ ្ររិមាណលពលលវលា 
បដលពួកល្របានស់លៅក្ននុងរដ្ឋលនាុះ លៅលពលពួកល្រមានកិច្ចសន្យាការងារមានរយៈលពលមិនកំណត់លៅក្ននុងរដ្ឋលនាុះ និងលចតនារ្រស់ពួកល្រក្ននុងការ្រន្រស់លៅក្ននុងរដ្ឋលនាុះ សតមា្់ររយៈលពល 
បដលោចត្រលមើលលមើលលឃើញបានលៅអនា្រត។ 

80



កម្ពនុជា លហើយបដលតតរូវបានទទួលសា្្ល់លដាយច្បា្រ់កម្ពនុជាថ 

ជា “អ្នកតាងំលលំៅអចិន្ន្យ”៍។ លទាុះោ្៉ងណកី្ ពំុមានការ្រក

តសាយ្រញ្្ក់ស្ីអំពីរល្រៀ្រកំណត់និយមន័យ “អ្នកតាំងលំលៅ 

អចិន្ន្យ៍” លៅក្ននុងលសចក្ីពន្យល់លនាុះល�ើយ។ អ្វីបដល្រួរឱ្យ 

ចា្រ់ោរម្ណ៍ ្រឺច្បា្រ់ស្ីពីសញ្្តិបចងថ ជន្ររលទសោច 

ទទួលបានសញ្្តិជាពលរដ្ឋកម្ពនុជា លតកាយលពលតាំងលំលៅ 

រយៈលពល ៣ ឆ្្ំ ឬ ៧ ឆ្្ំជា្រ់ៗរា្្ ោតស័យលៅតាមករណី  

(ឬក្ននុងករណីលលើកបលងមួយចំនួន លដាយពុំមានកាលកំណត់ 

រយៈលពល)។

្រច្ចនុ្្របន្នលនុះ ជន្ររលទសមួយចំនួនបដលពំុបមនជាអ្នកតំាងលំលៅ

អចិន្ន្យ៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា យកកុមារលៅលៅលតកាមការបថទា ំ

រ្រស់ខលែលួន លហើយមួយរយៈលតកាយមកក៏ដាក់ោក្យលៅកាន់តុលាការ  

លដើម្បីស្នុំកុមារលនាុះ តាមរយៈស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ ស្នុំកូនលនុះតតរូវ

បានលធ្វើល�ើងលដាយពុំលរារពតាមនីតិវីធីបដលមានបចងលៅលតកាម

ច្បា្់រកម្ពនុជាល�ើយ។ លហតុលនុះ កតមមានព័ត៌មានលដើម្បី្រង្្ាញថ 

លតើកុមារតតរូវបានកំណត់ថ ជាកុមារមានតតមរូវការស្នុំកូនលដាយ 

វិធីណ  ការចូលរួម/ការយល់តពមរ្រស់ត្ររួសារកំលណើត  និងការ 

្្គជូ្្គង។ល។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត មានក្ីបារម្ភអំពីការមិនសា្្ល់ 

ត្រភពកំលណើតរ្រស់កុមារ និងភាពតតរឹមតតរូវននឯកសារ។ ចំណុច

លនុះ្រងកឱ្យមាន្រញ្្ោ៉្ងធងៃន់ធងៃរ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី រដា្្ភិបាល្រួរកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់

ថ លតើលពលណលទើ្រជន្ររលទសតតរូវបានចាត់ទុកថជាអ្នកតាំង

លលំៅអចិន្ន្យ៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ 

្រទ្រញ្ញត្ិថ្ីៗលៅក្ននុងលសចក្ីពន្យល់ឆ្្ំ ២០១៦ ហាមឃត់  

PAPs ជាជន្រលទសអ្នកតាំងលំលៅមិនអចិន្ន្យ៍ក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជា មិនឱ្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ លសចក្ីពន្យល់លនុះ្្ល់ 

ឧ្រករណ៍ដ៏ចាំបាច់ លដើម្បីលចៀសវាងករណីននស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស

លដាយជន្ររលទសបដលពំុតំាងលំលៅជាត្រចំាក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា។ 

លរាលនលោបាយថ្ីលនុះ ្រួរតតរូវបាន្្សព្វ្្សាយជាសាធារណៈ 

ោ៉្ងច្បាស់លាស់លដាយោជា្្ធរថ្្ក់ខ្ពស់ លដាយសងកត់ធងៃន់លលើ 

តតមរូវការក្ននុងការ្រញ្ឈ្រ់ការអនុវត្លនុះ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត  

122 មាតតា ៣។

ោជា្្ធររ្រស់រដ្ឋជាសញ្្តិរ្រស់ជនលនាុះ និង/ឬជាលំលៅដា្្ន 

ជាត្រចាំរ្រស់ PAPs មិន្រួរទទួលសា្្ល់លសចក្ីសលតមចស្នុំកូន 

ក្ននុងត្រលទសបដលតតរូវបានលធ្វើល�ើង លដាយមិនលរារពតាមនីតិវីធី 

សមតស្រក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាល�ើយ។ សា្្នទូត្ររលទសនានា្រួរ

អនុវត្យុទ្ធវិធីរួមរា្្ទាក់ទងជាមួយករណីប្រ្រលនុះ។  

លោងតាមលសចកី្ពន្យល់ឆំ្្ ២០១៦ ជន្ររលទសបដលស្្ាក់លៅ 

្រលណ្្ុះោសន្ន ឬមានលំលៅដា្្នជាត្រចាំក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 

លហើយចង់ស្នុំកុមារកម្ពនុជា ្រួរស្នុំតាមរយៈស្នុំកូនអន្រត្រលទស  

(លរារពតាមច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទស) លតោុះថោចមាន 

លទ្ធភាពបដលកុមារលនាុះតតរូវលរីសលចញពីត្រលទសកម្ពនុជា។ វិធាន 

ចុងលតកាយលនុះ ្រឺ ទ្ៃនុយពីអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣ បដល 

កម្ពនុជា ្រឺជារដ្ឋភា្រីមួយលដាយលហតុថ ស្នុំកូនមិនោចតតរូវបាន 

ចាត់ទុកថជាស្នុំកូនអន្រត្រលទសលទ ត្រសិនល្រើ PAPs និងកុមារ 

មានលំលៅដា្្នជាត្រចាំលៅក្ននុងត្រលទសដូចរា្្ លោល្រឺក្ននុង 

ត្រលទសកម្ពនុជា។ ជន្ររលទសបដលមានលំលៅដា្្នជាត្រចាំ 

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា្រួរបតោចដាក់ោក្យស្នុំកូនបាន តាមរយៈ 

នីតិវិធីស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស។ ស្នុំកូនទាំងអស់លនុះ មិន្រួរតតរូវបាន 

ដំលណើរការក្ននុងលក្ខណៈជាស្នុំកូនអន្រត្រលទសល�ើយ។

 លដាយប�ក វិធានលនុះោចមានសក្្ានុពលក្្ាយជា្រញ្្ លតោុះ 

ថរដ្ឋទទួលជាលតចើនមិនស្ិតក្ននុងជំហរ លដើម្បីសលតមចចិត្លលើ 

លក្ខណៈសម្បតិ្ និងភាពសមតស្រនន PAPs បដលពំុតំាងលំលៅ

ជាត្រចាំលៅក្ននុងរដ្ឋរ្រស់ខលែលួនល�ើយ។ លហតុលនុះ រដ្ឋទទួលពុំតតរូវ 

បានអនុញ្្តលដាយច្បា្រ់រ្រស់ខលែលួន លដើម្បីចូលរួមក្ននុងនីតិវិធ ី

ស្នុកូំនល�ើយ។ លសចកី្ពន្យល់មិន្ួររលធ្វើនិយ័តកម្លលើ្រញ្្បដល 

ពុំស្ិតលៅលតកាមយុតា្្ធិការកម្ពនុជាល�ើយ។ ្រួរវិលសាធនកម្លៅ 

លលើលសចក្ីពន្យល់ លដើម្បីលចៀសវាងការ្្ល់ការរំពរឹងទុកខុស្្គង 

ដល់ PAPs និង្រលងកើត្រញ្្សតមា្រ់កុមារបដលតតរូវបានសុំលៅ 

ចិញ្ចរឹម។ លដើម្បីទ្រ់សា្្ត់ ការលត្រើតបាស់ខុស្្គងជាសកា្្នុពល  

ការតតមរូវដូចរា្្លនុះ ្រួរមានបចងតបា្រ់ជន្ររលទស បដលតាំង 

លំលៅក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាជាអ្នកដាក់ោក្យសុំការអនុម័តជា 

ត្ររួសារធម៌។ 
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មានវិបាកមួយលទៀតននវិធានបដលបានលលើល�ើងខាងលលើ ្រឺថ  

PAPs ជាជន្ររលទសមួយចំនួន បដលមានលំលៅដ្្ានជាត្រចំាយូរ 

អបង្វងក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា ពំុោចដាក់ោក្យស្នុកូំនក្ននុងត្រលទសបាន  

(ហាមឃត់លដាយលសចកី្ពន្យល់) និងពំុោចស្នុកូំនអន្រត្រលទស 

បាន (លដាយសារពួកល្រពំុតតរូវបានចាត់ទុកថ តំាងលំលៅជាត្រចំា 

ក្ននុងរដ្ឋបដលខលែលួនជាសញ្្តិ លហើយរដ្ឋបដលខលែលួនជាសញ្្តិត្របហល 

ជា/ពុំមាន្នទៃៈអនុញ្្តចំលោុះស្នុំកូនលនាុះ លតោុះនរឹងលធ្វើឱ្យមាន 

ទំនាស់ជាមួយកាតព្វកិច្ចជាលតចើន បដលកំណត់លដាយវិធានរ្រស់ 

អនុសញ្្)។ ចំណុចលនុះោចកា្្យជា្រុណវិ្រត្ិសតមា្រ់កុមារ

មានលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន លដាយលហតុថ  

PAPs សា្្ល់ត្រលទសកម្ពនុជា វ្រ្បធម៌កម្ពនុជា និងប្រ្រ្រទក្ននុង 

ត្រលទសកម្ពនុជា។ លហតុលនុះ ពួកល្រោច្្ល់ការបថទាំកាន់បត 

ត្រលសើរចំលោុះកុមារ។ ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរសិក្សារកវិធី លដើម្បីធានា 

ឱ្យបានថ PAPs បដលតាំងលំលៅជាត្រចាំក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 

ោចដាក់ោក្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស លដាយមានវត្មានវិធានការ 

ការោរសព្វតជងុលតជាយ (សូមលមើល២០)។ 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ជាការសំខាន់ណស់ បដលតតរូវ្រណ្ដុះ 

្រណ្្លលៅតកម និងោជ្្ាធរ តពមទាំងស្្ា្រ័នដនទលទៀត បដល

ោក់ព័ន្ធក្ននុងនីតិវិធីស្នុំកូនស្ីអំពីលពលណបដលតតរូវចាត់ទុកស្នុំ 

កូនមួយជាស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ឬស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ លៅតកម 

ក្ននុងមូលដា្្ន និងោជា្្ធរត្របហលជាពុំបានដរឹងអំពីអនុសញ្ ្

តកុងឡាលអ ឆំ្្១៩៩៣ លហើយោចដំលណើរការស្នុកូំនអន្រត្រលទស

លៅជាស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ ឬ្រ្ញ្្សមកវិញ។ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

នរឹងោចជួយទ្រ់សា្្ត់ករណីប្រ្រលនុះបាន។ 

តកុមតសាវតជាវសូម្្ល់អនុសាសន៍ថ សតមា្រ់រយៈលពលខលែី 

ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរកំណត់ថ លតើស្នុំកូន្រឺជាស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស 

ឬអន្រត្រលទស លដាយប្្អកលលើលំលៅដា្្នជាត្រចាំ (និងពុំបមន 

ជាលំលៅដ្្ានអចិន្ន្យ៍) រ្រស់កុមារ និង PAPs។ ដូចរ្្ាលនុះបដរ 

ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា្រួរសិក្សាលទ្ធភាពននការ្្្ស់្រ្ជូរច្បា្រ់រ្រស់ 

ខលែលួន បដលនរឹងធានាថ អនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆំ្្ ១៩៩៣ តតរូវបាន 

លរារពតាមោ្៉ងតតរឹមតតរូវទាក់ទងជាមួយចំណុចលនុះ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កំណត ់
និយមន័យ និង 
ការតតមរូវសតមា្រ់ 
ការតាំងលំលៅ 
អចិន្ន្យ៍ 
ក្ននុងត្រលទស 
កម្ពនុជា

១    កំណត់និយមន័យថ លតើលពលណបដល 
ជន្ររលទសតតរូវបានចាត់ទុកថជាអ្នក 
តាំងលលំៅអចិន្ន្យ៍។

២    បចករំបលកប្្នកននរបាយការណល៍នុះរ្រស់លយើង 
ជាមួយសា្្នទូត្ររលទស។

៣    ្ ្សព្វ្្សាយជាសាធារណៈនូវលសចក្ីពន្យល់ឆ្្ំ 
២០១៦ បដលហាមឃត់ PAPs ជន្ររលទស 
តាំងលលំៅពុបំមនអចិន្ន្យ៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 
មិនឱ្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។

៤    ជតមា្រព័ត៌មាន និង្រណ្ដុះ្រណ្្លដល់ 
សា្្នទូត្ររលទស និងអ្នក្ល្់លសវាដនទលទៀត 
អំព្ីរទ្រញ្ញត្ិថ្ី និងនិយមន័យ។

តកសួងយុត្ិធម៌  
តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងការ្ររលទស។

UNICEF ២០១៨

លធ្វើវិលសាធនកម ្
លលើលសចក្ីពន្យល់

១    ជួ្រជាមួយអ្នកលដើរតួនាទោីក់ព័ន្ធ លដើម្បីពិចារណ 
/តពមលតពៀងរ្្ាថ ការតតមរូវដូចរា្្សតមា្់រ 
ជន្ររលទសតាំងលលំៅក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា ្រឺតតរូវ 
អនុវត្ចំលោុះអ្នកបដលដាកោ់ក្យ លដើម្បីសុ ំ
ការអនុម័តជាត្ររួសារធម៌។

តកសួងយុត្ិធម៌  
តកសួង សអយ។

UNICEF ២០១៨

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
លៅតកម និង 
ោជា្្ធរ

១    ្រលងកើតវ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លជាត្រចាំក្ននុងរាជធាន ី
ស្ីពីនីតិវិធីស្នុំកូន។

២    ចា្់រអនុវត្វ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លលៅថ្្ក់តំ្រន់។

តកសួង សអយ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 
HCCH and 
ISS

២០១៨ 
តលៅ 

្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច័្យច្បាស់លាស់ លដើម្បីកំណត់ឱ្យជាស្នុកូំនក្ននុង 
ត្រលទស ឬស្នុំកូនអន្រត្រលទស (លលំៅដា្្នជាត្រចាំ)

អនុសាសន៍ទី

១៤
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
្រន្សតមា្់រលៅតកម  
និងោជ្្ាធរ

១    ការអនុវត្វ្រ្គ្រណ្ដុះ្រណ្្លជាត្រចាំ បដលតតរូវ 
បាន្រលងកើតល�ើងលៅក្ននុងរយៈលពលខលែី។

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 
HCCH and 
ISS

២០១៩ 
តលៅ 

សិក្សាលទ្ធភាព 
ននការមាន 
លំលៅដា្្ន  
“ជាត្រចាំ” ក្ននុង 
ន័យ្ទៃនុយពី 
ការតាំងលំលៅ  
“ជាអចិន្ន្យ៍” آ

លៅក្ននុងច្បា្រ់  
លដើម្បីកំណត់ជា  
ICA

១    សិក្សាករណីស្នុំកូន បដលតតរូវបានអនុញ្្ត 
ប្្អកលលើ “លំលៅដា្្នជាអចិន្ន្យ៍”  លដើម្បីពិនិត្យ 
លមើលថ លតើមានបដនកំណត់ណមួយឬលទ។

២           បស្វងរកការចង្អនុល្រង្្ាញ/ជំនួយ្រលច្ចកលទស 
្របន្មលទៀត ស្ីពីអត្ត្រលោជន៍ននការលត្រើតបាស់ 
“ការតាំងលលំៅជាត្រចាំ”។

៣    ត្រសិនល្រើលលំៅដា្្នជាត្រចាំតតរូវបានតពមលតពៀង 
ថ មានអត្ត្រលោជន៍ជាង តតរូវពិនិត្យលមើល 
លទ្ធភាពក្ននុងការលធ្វើការបកបត្រប ្្នកច្បា្រ់អនុលលាម
តាមអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣។ 

តកសួង សអយ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 
HCCH and 
ISS

២០២០- 
២០២៣ 
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អនុសាសន៍ទី

ត្រកាសលក្ខណៈសម្បតិ្បដលោច
ដាក់សំុយកកុមារលៅចិញ្ចរឹមបាន  
លដាយអនុលលាមតាម្រទដ្្ានអន្រជាតិ 
និងលៅមុនលពលការ ្្គជ្ូ ្គងតតរូវបាន 
លធ្វើល�ើង

១៥

123 ត្រកាសស្ីពីការបថទាំជំនួស មាតតា ២៨ 
124  លរាលការណ៍អណំចស្ិតលៅថ្្ក់លតកាម្រំ្ុត តតរូវបាន្លែនុុះ្រញ្្ំងោ៉្ងល្អលៅក្ននុងអត្្រទច្បា្់រ (ឧ. មាតតា ២៨ ននត្រកាសស្ីពីការបថទាំជំនួស មាតតា ១៣ ននច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូនអន្រ 

ត្រលទស)។ ្រញ្្្រនលែរឹុះ្រឺតតរូវអនុវត្លរាលការណល៍នុះលៅក្ននុងការអនុវត្ជាក់បស្ង។ 
125 សូមលមើលម្រ្គនុលទទៃសក៍អំពីការអនុវត្ល្អលលខ ១ ខាងលលើ កំណត់សមា្្ល់លលខ ២១ ជំពូក ៧.២

ST

្រលងកើត និងអនុវត្លក្ខខណ្ឌវិនិច័្យច្បាស់លាស់  

លដើម្បីត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ោក្យ 

ឱ្យស្នុំកុមារបាន (ប្្នកច្បា្រ់ ចិត្សង្គម 

និងលវជ្សា្ស្)។ 

តពមលតពៀងរា្្អំពីថលតើនរណនរឹងសលតមច 

លលើភាពោចដាក់ឱ្យស្នុំកុមារ បាន និង្រលងកើត 

នីតិវិធីច្បាស់លាស់សតមា្រ់ការត្រកាសថ 

កុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ឱ្យ

ស្នុំបាន។

MT
្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកជំនាញបដលនរឹងចូលរួម 

ក្ននុងការត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ 

ោក្យឱ្យស្នុំកុមារបាន។ 

LT
អនុវត្្រលតមាងសាកល្បងលៅក្ននុងលខត្មួយ 

ចំនួន។

កុមារទាំងឡាយណបដលោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន ជាដំ្រូង
្រួរតតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹម
បាន។ ការត្រកាសអំពីលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹម 
បាន ្រឺជាធាតុ្្សំ្រនលែរឹុះមួយ លដើម្បីធានាឱ្យបានថការសុំកុមារ 
លៅចិញ្ចរឹម ្ឺរលធ្វើល�ើងលដើម្បីឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមាររូ្រលនាុះ។ 
ការសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹម្រួរបតប្្អកលលើលក្ខណៈវិនិច្័យប្្នកច្បា្រ់  
ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពប ្្នកលវជ្សា្ស្ ចិត្សា្ស្ និងសង្គម្ងបដរ។ 
លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន្រួរតតរូវបានត្រកាស 
មិនថកុមារលនាុះនរឹងតតរូវសំុយកលៅចិញ្ចរឹមលៅក្ននុងត្រលទស ឬអន្រ 
ត្រលទសកី្ (ថ្វលី្រើោចមានលក្ខណៈវិនិច័្យ្របន្មតតរូវអនុវត្ចំលោុះ 
ស្នុំកូនអន្រត្រលទសក្ី)។

តកមរដ្ឋ្រ្បលវណី (មាតតា ១០១០) និងច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូនអន្រ 
ត្រលទស (ជំពូកទី IV) ្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យប្្នកច្បា្រ់មួយ 
ចំនួន លដើម្បីកំណត់លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន 
រ្រស់កុមាររួមទាំងរល្រៀ្រលធ្វើោ៉្ងណ លដើម្បីទទួលបានការ 
តពមលតពៀងពីកុមារ (លពលបដលោចលធ្វើបាន) និងពីឪពុកមា្្យ 
្រលងកើត ឬោជា្្ធរ និងសា្្្រ័នដនទលទៀត។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 
ទាំងលនុះ ក៏តតរូវអនុវត្ចំលោុះស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស្ងបដរ។123 ច្បា្់រ 
ស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទសតតមរូវឱ្យសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារ តតរូវ 
មានព័ត៌មានអំពី្ររិសា្្នសង្គម កំណត់តតាលវជ្សា្ស្ និង 
លក្ខណៈសម្បតិ្ោចសំុយកលៅចិញ្ចរឹមបានជាទូលៅរ្រស់កុមារ។ 
លយើងលឃើញោ៉្ងច្បាស់លៅក្ននុងច្បា្រ់ថ ្រួរបត្្ល់ោទិភាព 
ដល់កិច្ចខិតខំក្ននុងការរក្សា និង្រតងរួ្រ្រតងរួមកុមារឱ្យលៅជាមួយ 
ត្ររួសារកំលណើត មុនលពលដាក់ឱ្យមានការសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹម។124 
្របន្មលៅលលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យប្្នកច្បា្រ់ ោជា្្ធរកម្ពនុជា្រួរ 
្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យប្្នកចិត្សង្គម និងលវជ្សា្ស្ឱ្យបាន 
ច្បាស់លាស់សតមា្រ់រយៈលពលខលែី។125

ការត្រកាសអំពីលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសំុយកលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់
កុមារ្រួរលធ្វើល�ើងលដាយប្្អកលលើភស្នុតាង មានព័ត៌មានតតរឹមតតរូវ 
មិនលលម្អៀង និងលពញលលញអំពីរូ្រកុមារ្្្ល់។ ព័ត៌មានមួយ 
ចំនួនោចរកបានលៅលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមបដលតតរូវបានបណនាំ
ឱ្យមាន (អនុសាសន៍ទី ២)។ ្រួរកំណត់ឱ្យច្បាស់នូវដំលណើរការ
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126  ឧទាហរណ៍ ក្ននុងត្រលទសក�ូនុំ្រ៊ី ្រឺវិទ្យាសា្្ន Colombian Family Welfare Institute (ICBF:  www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFEn/WhatWeDo/Adoptions); in China it is 
the Provincial Departments of Civil Affairs; and in the Philippines the Department of Social Welfare and Development (see Country Profiles: www.hcch.net under  
Adoption section).  

127 Chile (តុលាការត្ររួសារ) និង Peru (សូមលមើលឯកសារលក្ខណៈសម្បត្ិត្រចាំត្រលទស www.hcch.net លៅលតកាមប្្នកស្នុំកូន)  

លដើម្បីលធ្វើការសលតមចចិត្ លហើយតតរូវដាក់្រញ្ចជូលនូវព័ត៌មានរាំតទ 
និងភស្នុតាង លដើម្បីឱ្យអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈទាំងអស់បដលោក់ព័ន្ធ
លៅក្ននុងការលធ្វើការសលតមចចិត្ោចលមើលលឃើញថ លតើការសលតមច
ចិត្តតរូវបានលធ្វើល�ើងលដាយរល្រៀ្រណ និងលហតុអ្វីបានជាលធ្វើការ
សលតមចចិត្ប្រ្រលនាុះ។ លដើម្បីធានាឱ្យោចលធ្វើការងារលនុះបាន 
ោជា្្ធរ និងសា្្្រ័ននានាជាលតចើនតតរូវមានសហត្រតិ្រត្ិការរា្្
ោ៉្ងជិតស្និទ្ធ និងបចករំបលកព័ត៌មានោក់ព័ន្ធជាមួយរា្្ ជា 
ពិលសស ្រឺព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយការកិច្ចខិតខំលដើម្បីរក្សា និង 
្រតងរួ្រ្រតងរួមកុមារជាមួយត្ររួសារកំលណើត ដូចមានបចងលៅ 
ក្ននុងច្បា្់រ។ ្របនម្លលើលនុះលទៀត ការលធ្វើប្រ្រលនុះ ោចកា្្យជាវិធី 
លដើម្បីពិនិត្យល�ើងវិញលលើសា្្នភាពរ្រស់កុមារ បដលតតរូវបាន 
ដាក់លៅក្ននុងត្ររួសារឪពុកមា្្យធម៌អចិន្ន្យ៍ និងវាយតនមលែថ 
លតើលនាុះជាវិធានការល្អ្រំ្ុតសតមា្រ់ពួកល្រ ឬលទ ឬថលតើមាន 
ជលតមើសដនទលទៀតឬលទ ដូចជាការសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹមជាលដើម។

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី  ោជា្្ធរ្រួរធានាឱ្យបានថ ការត្រកាស 
អំពីលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារតតរូវ 
បានលធ្វើល�ើង តាមរយៈនីតិវិធីបដលមានលក្ខណៈត្រ្រ់តរាន់ និង 
តតរូវបានទទួលសា្្ល់។ ទីមួយនីតិវិធីលនុះ តតរូវបាន្រលងកើតល�ើង 
លលើមូលដា្្នច្បាស់លាស់ លហើយយកល្អ្រួរមានមតិធាតុចូល 
ពីអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈពហុវិស័យ លដាយោជា្្ធរជាអ្នកទទួល 
ខុសតតរូវក្ននុងការត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹម
បាន (ឧ. លៅក្ននុងត្រលទសមួយចំនួន ្រឺសា្្្រ័នរដ្ឋបាលដូចជា 
ត្រធានមនទៃីររាជធានី/លខត្ទទួល្រនទៃនុកសង្គមកិច្ច126 ឬលៅ 
តកម)។127 ទីពីរ ្រួរកំណត់លពលលវលាឱ្យបានច្បាស់លាស់  
លដើម្បីធានាឱ្យបានថការសលតមចចិត្តតរូវបានលធ្វើល�ើងោ៉្ង 
ទាន់លពលលវលា។ ការសលតមចចិត្អំពីលក្ខណៈសម្បត្ិោច 
សុំយកលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ ្រួរតតរូវបានលធ្វើល�ើងឱ្យបាន 
ឆ្រ់្រំ្ុតតាមបដលោចលធ្វើលៅបានឈរលលើលរាលការណ ៌
ឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ លដាយពុំឱ្យរំលងការលសើុ្រអលងកត 
បដលចាំបាច់នានាអំពីត្រភពកំលណើតរ្រស់កុមារ និងការលរារព 
លរាលការណ៍អំណចស្ិតលៅថ្្ក់លតកាម្រំ្ុត។
 
ការសលតមចចិត្អំពីលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសុកុំមារលៅចិញ្ចរឹមបាន
្រឺជាធាតុមួយ បដលនរឹងតតរូវដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងសំណុំឯកសារ 
រ្រស់កុមារ បដល្រួរតតរូវដាក់្រញ្ចជូល្ងបដរនូវភស្នុតាងស្ីព ី
សាវតា និងត្រវត្ិត្ររួសាររ្រស់កុមារ កិច្ចខិតខំទាក់ទងនរឹងការ 
តាមដានរកត្ររួសាររ្រសកុ់មារ និងការ្រតងរួ្រ្រតងរួមកុមារជាមួយ 
ត្ររួសារកំលណើតវិញ សភាពសុខភាពរ្រស់កុមារ លសចក្ីតតរូវការ 
ប ្្នកការអភិវឌ្ឍរ្រសកុ់មារ និងទសស្នៈយលល់ឃើញរ្រសកុ់មារ។ 

សំណុំឯកសារលនុះ នរឹងមានសារៈសំខាន់លៅក្ននុងលពលអនា្រត 
លពលបដលកុមារ្នដល់ោយុលពញវ័យ លដើម្បីឱ្យពួកល្រោច 
កំណត់បានថ លតើការសលតមចចិត្ស្ីពីការសុំពួកល្រលៅចិញ្ចរឹម 
តតរូវបានលធ្វើល�ើងលដាយរល្រៀ្រណ និងលដាយសារលហតុអ្វី។

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម លដើម្បីធានាឱ្យបានថការត្រកាស 
អំពីលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកកុមារលៅចិញ្ចរឹមបានតតរូវបាន 
ត្រកាសលដាយមានការធានាសមតស្រោជា្្ធរ និងអ្នកត្រក្រ 
វិជា្្ជីវៈនានា ជាពិលសស ្រឺភា្្ក់ងារសង្គមកិច្ច បដលមាន 
ចំលណុះដរឹង្រំណិន និងជំនាញឯកលទសបដលចាំបាច់នានា។ 
លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ថ ្រន្្ា្់រពី្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច័្យ  
និងនីតិវិធី លដើម្បីត្រកាសថកុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ 
ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបានរួចរាល់លហើយ អ្នកជំនាញឯកលទសតតរូវ 
្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកសង្គមកិច្ចមួយតកុម បដលតតរូវបានលតជើសលរីស 
ឱ្យចូលរួមលៅក្ននុងការត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយក 
កុមារលៅចិញ្ចរឹមបាន ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លជួយ្រលងកើនកិច្ចសហ 
ត្រតិ្រតិ្ការ និងជំរុញឱ្យមានការយល់ដរឹងរួមរា្្ក្ននុងចំលណម 
អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈទាំងអស់ និងទស្សនៈជារួមអំពីករណីទាំង 
លនាុះ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៣៖ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល)។ រាល់ 
ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លបដលលធ្វើល�ើង ក៏្រួរបតដាក់្រញ្ចជូលនូវតតមរូវ 
ការក្ននុងការត្ររឹក្សាលោ្រល់ និងលរៀ្រចំខលែលួនកុមារបដលមានលក្ខណៈ 
សម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន្ងបដរ។ 
 
សតមា្រ់រយៈលពលបវង កុមារទាំងអស់បដលតតរូវបានត្រកាសថ 
មានលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបាន តតរូវដាក់្រញ្ចជូលលៅ 
ក្ននុងកបនលែងចុុះ្រញ្ីកុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹម 
បាន បដល្រួរបតមានការតភា្្្រ់ោ៉្ងតតរឹមតតរូវជាមួយត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលម (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២)។ ការលធ្វើប្រ្រលនុះ  
នរឹងោចជួយ្រលញ្ចៀស្រញ្្ត្រឈម បដលរដ្ឋបាលស្នុំកូនអន្រ 
ត្រលទស (ICAA) ជួ្រត្រទុះនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្នលនុះ លោល្រឺការ 
ទទួលបាននូវសំណុំឯកសារលពញលលញ និងតតរឹមតតរូវសតមា្រ់ 
កុមារបដលមានលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបាន។ ត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលម ្រឺជាឧ្រករណ៍្រនលែរឹុះមួយ លដើម្បីលចៀសវាងការពន្យា 
លពល មិនចាំបាច់លៅក្ននុងការលរៀ្រចំសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារ 
ការយកកុមារលៅដាក់លៅកបនលែងណមួយ និងការបចករំបលក 
ព័ត៌មានរ្្ារវាងស្្ា្័រនទទួលខុសតតរូវ។ ោជ្្ាធរកម្ពនុជាត្របហល 
ជាចង់លធ្វើប្នការ្រលតមាងសាកល្បងលៅក្ននុងលខត្ចំនួនពីរ លដើម្ប ី
លធ្វើលតស្សាកល្បងលក្ខខណ្ឌវិនិច័្យ និងនីតិវិធីជាមួយអ្នកត្រក្រ 
វិជា្្ជីវៈលទើ្របានទទួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្លថ្ីៗ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កំណត់លក្ខណៈ 
វិនិច័្យទូលំទូលាយ 
លដើម្បីត្រកាសអំព ី
លក្ខណៈសម្បត្ិ 
ោចសុំលៅចិញ្ចរឹម 
បានរ្រស់កុមារ 

១    ពិភាក្សាលៅក្ននុងរង្វងត់កសួងបដលោក់ព័ន្ធអំព ី
លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យលដើម្បីត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិ 
ោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបាន រួមទាំងលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 
ប ្្នកចិត្សង្គម និងលវជ្សា្ស្្ងបដរ។128 

២    ្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យលៅក្ននុងច្បា្រ់ ឬក្ននុង 
លិខិត្រទដា្្នតកសួង។    

៣    កំណត់រកនីតិវិធលីដើម្បី្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 
សតមា្់រកុមារនីមួយៗ រួមទាំងការទទួលខុសតតរូវ
ថ្្ក់តកសួង្ងបដរ។ 

៤    កំណត់រយៈលពលច្បាស់លាសល់ដើម្បីធានាឱ្យបាន
ថការសលតមចចិត្តតរូវបានលធ្វើល�ើងោ៉្ងទាន់
លពលលវលា។ 

៥    ្ ្សព្វ្្សាយព័ត៌មានោ៉្ងទូលំទូលាយជូនដល់ 
ភា្រីោក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 
និងនីវិតិវិធី។ 

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF ២០១៨ 

ត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ឱ្យយកកុមារលៅចិញ្ចរឹមបាន 
លដាយអនុលលាមតាម្រទដា្្នអន្រជាតិ និងលៅមុនលពលការ ្្គជ្ូ ្គង
តតរូវបានលធ្វើល�ើង

អនុសាសន៍ទី

១៥

128 សូមលមើលម្រ្គនុលទទៃសក៍អំពីការអនុវត្ល្អលលខ ១ ខាងលលើ កំណត់សម្្ាល់លលខ ២១ ជំពូក ៧.២ និង៖ http://www.iss-ssi.org/images/thematic-facts-sheet/eng/20.Adoptability%20 
 and%20Consent%20doc.pdf 
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កំណត ់
អត្សញ្្ណ 
អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈ 
សតមា្រ់ការ 
ត្រកាសលក្ខណៈ 
សម្បត្ិោចសុំ 
លៅចិញ្ចរឹមបាន 
រ្រស់កុមារ។ 

១    កំណត់រកអ្នកោជីពបដលោចត្រកាសលក្ខណៈ
សម្បត្ិោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ  
(ឧ. អ្នកោជីពប្្នកលវជ្សា្ស្ អ្នកចិត្សា្ស្ 
អ្នកសង្គមកិច្ច)។

២    កំណត់អត្សញ្្ណថលតើោជា្្ធរណខលែុះ 
បដលនរឹងទទួល្រនទៃនុកការត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិ
ោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ (ជាការល្អ  
តតរូវមានមតិធាតុចូលពីអ្នកោជីពពហុវិស័យ)។

៣    កំណត់លពលលវលាច្បាស់លាស់ លដើម្បីកំណត ់
លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់
កុមារ។ 

៤    កំណត់ករណី “លតស្” លដើម្បីពិភាក្សារា្្ក្ននុងកិច្ច 
ត្រជុំអន្រតកសួងមួយលដើម្បីលលើកទរឹកចិត្ដល ់
ការលរៀនសូតត/សហត្រត្ិរត្ិការ។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF ២០១៩ 
តលៅ 

សំណុំឯកសារ 
សព្វតជុងលតជាយ 
រ្រស់កុមារបដល 
មានលក្ខណៈ 
សម្បត្ិោចសុំ 
លៅចិញ្ចរឹមបាន

១    លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុំតុមូលជាមួយតកសួង អង្គការ 
សង្គមសីុវិល និងអ្នកលដើរតួនាទោីក់ព័ន្ធដនទលទៀត 
លដើម្បីកំណត់/តពមលតពៀងរា្្ថលតើតតរូវការអ្វីខលែុះលៅ 
ក្ននុងសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារម្្ាក់ៗ (ឧ. លសចក្ ី
សលតមចចិត្លលើលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅ 
ចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ ភស្នុតាងអំពីសាវតា និង 
ត្រវត្ិត្ររួសាររ្រស់កុមារ កិច្ចខិតខំទាក់ទងជា 
មួយការតាមដានរកត្រភពត្ររួសារ និងការ្រតងរួ្រ 
្រតងរួមកុមារជាមួយត្ររួសារវិញសា្្នភាពសុខភាព 
រ្រស់កុមារ លសចក្ីតតរូវការប្្នកការអភិវឌ្ឍរ្រស់ 
កុមារ និងទស្សនៈយលល់ឃើញរ្រស់កុមារ)។ 

២   តពមលតពៀងរា្្លលើសំណុំឯកសារ "្រំរូ"។  

៣    កំណត់/តពមលតពៀងរា្្លលើថលតើនរណតតរូវទទួល 
ខុសតតរូវលលើការត្រមូលទិន្នន័យ។ 

៤    កំណត់/តពមលតពៀងរា្្ថលតើនរណជាអ្នក្្ល់ 
ព័ត៌មានលនុះ។ 

៥    លធ្វើលតស្អនុវត្សាកល្បងលលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ/
នីតិវិធលីៅក្ននុងតំ្រន់ចំនួនពីរ មុនលពលចា្រ់្្ល ់
ដាក់ឱ្យអនុវត្។ 

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៩ 
តលៅ
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
អ្នកលដើរតួនាទ ី
បដលោក់ព័ន្ធលលើ 
ការទទួលខុស 
តតរូវបដលបាន 
តពមលតពៀងរា្្ក្ននុង 
ការត្រកាស 
លក្ខណៈសម្បត្ិ 
ោចសុំលៅចិញ្ចរឹម 
បានរ្រស់កុមារ  
និង្រំលពញសំណុំ 
ឯកសារ  

១    ្រលងកើតការតតមរូវអ្រ្ប្ររមា។

២    ជាជំហានដ្ូំរង តតរូវ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកសង្គមកិច្ច
មួយតកុម លដើម្បីអនុវត្ការងារ។

៣    ្រណ្ដុះ្រណ្្លដលោ់ជ្្ាធរ និងអ្នកោជីព 
ទាំងអស់បដលោចចូលរួមោក់ព័ន្ធក្ននុងការត្រកាស
លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុលំៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់ 
កុមារ និង្ំរលពញសំណុំឯកសារ (រួមទាំង 
្រុ្រ្គលិកមណ្ឌលបថទាំកុមារ មណ្ឌលសាសនា 
្ងបដរ)។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF ២០១៩- 
២០២៣

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតការចុុះ 
្រញ្ីកុមារបដល 
មានលក្ខណៈ 
សម្បត្ិោចសុំ 
លៅចិញ្ចរឹមបាន។ 

១    ប ្្អកលលើនីតិវិធីលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុលំៅ 
ចិញ្ចរឹមបាន ធានាឱ្យបានថកុមារទាំងអស់បដល 
តតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោច 
សុលំៅចិញ្ចរឹមបាន តតរូវបានដាក្់រញ្ចជូលលៅក្ននុង 
ត្រព័ន្ធចុុះ្រញ្ីជាក់លាក់ណមួយ។

២    បស្វងរកជំនួយ្រលច្ចកលទសលដើម្បីធានាឱ្យបានថ 
ការចុុះ្រញ្ីមានតំណភា្្្់រោ៉្ងតតរឹមតតរូវជាមួយ 
ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២)។ 

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF ២០២០ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

ពិនិត្យល�ើងវិញលលើស្្ានភាពកុមារ
សិ្តលតកាមការបថទំា លដើម្បីពិនិត្យ 
ថលតើកុមារោចទទួលអត្ត្រលោជន៍ 
ពីស្នុកូំន ឬោ្៉ងណ

ោចមានកុមារមួយចំនួនក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទាំជំនួស បដលពុំ 

ោចលធ្វើសមាហរណកម្តត�្រ់លៅកាន់ត្ររួសារវិញបាន បដល 

ោចទទួលអត្ត្រលោជន៍ពីស្នុំកូន ជាដំលណុះតសាយការបថទាំ 

អចិន្ន្យ៍លៅតាមត្ររួសារ។ លដើម្បីោចសលតមច្រំណងលនុះបាន 

ជាការចាំបាច់បដលតតរូវបកសតមរួល និងលធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្នភាពសំណុំ 

ឯកសាររ្រសក់ុមាររូ្រលនាុះ។ តកសួង ស.អ.យ បានលធ្វើការវាយ 

តនមលែខលែុះៗលៅលលើចំនួន និងលក្ខណៈសម្បត្ិរ្រស់កុមារស្ិតក្ននុង 

ត្រព័ន្ធការបថទាំក្ននុងរាជធានីលខត្ចំនួនតបាំ ្រ៉ុបន្ល្រើតាមអ្វីបដល 

លយើងដរឹងការវាយតនមលែលសចក្ីតតរូវការជាលក្ខណៈ្រុ្រ្គលរ្រស់ 

កុមារមា្្ក់ៗលៅពុំទាន់បានលចញជាលទ្ធ្លលៅល�ើយ (សូម 

លមើលអនុសាសន៍ទី ២)។ ជាការល្អ ការងារលនុះ្ររួស្្ា្រនា្របន្ម 

លលើការសិក្សាឆ្្ំ ២០១៦ ស្ីពីការអនុវត្សហ្រមន៍ការបថទា ំ

ជំនួស សតមា្រ់កុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា លដាយក្ននុងលនាុះរួមមាន 

ទាំងការបថទាំលៅតាមទីវត្ោរាម លធ្វើល�ើងលដាយមជ្ឈមណ្ឌល 

ប្្នកច្បា្រ់រ្រស់កុមារ Coram ្ងបដរ។ 

កុមារជាលតចើនតតរូវបានយកលៅដាក់ក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារក្ននុង 

ត្រលទសកម្ពនុជា។ ការពន្យាលពលការយកលៅដាក់ក្ននុងត្ររួសារ 

អចិន្ន្យ៍សតមា្រ់កុមារទាំងអស់លនុះ ្រឺជាដំលណើរការ្ទៃនុយពី 

លរាលការណ៍ឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ។ លហតុលនុះ តកុម 

តសាវតជាវសូម្្ល់អនុសាសន៍ថ សតមា្រ់រយៈលពលខលែី តកសួង 

ស.អ.យ តតរូវ្រលងកើតឱ្យមានតក្រខ័ណ្ឌលពលលវលាច្បាស់លាស់ 

សតមា្រ់ការពិនិត្យល�ើងវិញលៅលលើសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារ 

លៅក្ននុងមណ្ឌលបថទំាកុមារ។ ្ួររល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់ ជា 

ពលិសសលៅលលើកុមារមានតតមរូវការពិលសស និងស្នុ្រសាម្ញ។ 

តកសួង ស.អ.យ និងោជា្្ធរមានសមត្កិច្ចដនទលទៀត លហើយ 

ត្របហលជាោចជួលអ្នកខាងលតរៅមកពីសា្្្រ័នសង្គមសុីវិល  

លដាយប្្អកលលើកតមងលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ ដូចជា្រទពិលសាធន៍ 

និងឯករាជភាពជាលដើម ្រួរសហត្រតិ្រត្ិការោ៉្ងជិតស្និទ្ធ 

ជាមួយរា្្ លដើម្បីលរៀ្រចំ និង្រលងហើយសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារ 

លដាយត្រមូលព័ត៌មានអំពីសាវតា និងលសចក្ីតតរូវការរ្រស់ 

កុមារ។ លសចក្ីបថលែងការណ៍ការល្្រជា្្ចិត្រ្រស់តកសួង ស.អ.យ 

១៦

ST

ពិនិត្យល�ើងវិញលលើស្្ានភាពរ្រស់កុមារលៅ 

ក្ននុងមណ្ឌលបថទំាកុមារ (រួមទំាងការបថទំាលៅ 

តាមកបនលែងសាសនា និងលៅតាមវត្ោរាម) 

ធានាឱ្យមានការត្រកាសលក្ខណៈសម្បតិ្ោច 

ឱ្យសំុកុមារលៅចិញ្ចរឹមបានោ្៉ងតតរឹមតតរូវ និងទាន់

លពលលវលាសតមា្់រកុមារបដលតតរូវការការសំុ 

លៅចិញ្ចរឹម  

MT
វិធានការអន្រកាលសតមា្រ់កុមារលៅក្ននុង 

មណ្ឌលបថទំាកុមារ តស្រលពលបដលយុទ្ធសា្ស្ 

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសតតរូវបានអនុវត្។ 

LT

ការពិនិត្យល�ើងវិញថ្្ក់ជាតិលលើកុមារក្ននុង 

ត្រព័ន្ធការបថទាំ (ការបថទាំលតរៅ្លែជូវការ 

ការបថទាំលដាយសាច់ញាតិ ការបថទាំលដាយ 

ឪពុកមា្្យធម៌ ការសា្្ក់លៅតាម្ទៃុះជាតកុម 

តូចៗ។ល។) លដាយលត្រើតបាស់ឧ្រករណ៍ 

តាមដានវឌ្ឍនភាព។

90



129  រដ្ឋទំាងឡាយបដលវិនិលោ្រលពលលវលា និងធនធានត្រ្់រតរាន់ក្ននុងការវាយតនមលែលលើលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសំុយកលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារ លធ្វើឱ្យមិនសូវ លកើតមានការអនុវត្ខុសច្បា្់រលទ 
ដូចជាលៅត្រលទសហ្វីលីពីន និងោ្ហ្វកិខាងត្បជូងជាលដើម។

130  ឧ. ក្ននុងត្រលទស Lithuania មានរយៈលពលតបំាមួយបខសតមា្់រការបស្វងរកត្ររួសារលៅក្ននុងត្រលទស Lithuania។ ត្រសិនល្រើរកពំុបានត្ររួសារណមួយក្ននុងត្រលទស Lithuania លទ លនាុះោជ្្ាធរ 
នរឹងព្យាោមបស្វងរកត្ររួសារតាមរយៈស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ ក្ននុងត្រលទសោ្ហ្វិកខាងត្បជូង ្ររឹមានរយៈលពល ៦០ នថងៃ ចំបណកលៅល្រឡារូស ្រឺតបាំមួយបខ លហើយលៅអ៊ុយបតកន 
្រឺមានរយៈលពលមួយឆ្្ំ។ រយៈលពលអ្រ្ប្ររមាលនុះ្្ល់លពលកំណត់ឱ្យោជា្្ធរមូលដា្្នក្ននុងការបស្វងរកត្ររួសារក្ននុងត្រលទស និងធានាឱ្យបានថ កុមារពុំរង់ចាំរាម្នកាលកំណត់។ 
រយៈលពលកំណតល់នុះមានរយៈលពលខុសៗរា្្ ោតស័យលៅតាមលសចក្ីតតរូវការរ្រសត់្រលទសនីមួយៗ លហើយតតរូវបាន្រន្ធជូរ្រន្យក្ននុងករណីមួយចំនួន។ ត្រសិនល្រើការចុុះ្រញ្ីទាំងអស់
លនុះមានរយៈលពលកំណត់ ជាការសំខាន់ណស់បដលតតរូវធានាឱ្យបានថ សកម្ភាពពិតតបាកដ និងត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាពតតរូវបានលធ្វើល�ើងក្ននុងអំ�នុងលពលរង់ចាំ លដើម្បីបស្វងរក 
ដំលណុះតសាយក្ននុងតសុក។ ពំុមានត្រលោជន៍អ្វកី្ននុងការដាក់រយៈលពលរង់ចំាលនាុះល�ើយត្រសិនល្រើអ្នកបដលមានលទ្ធភាពចូលលៅកាន់្រញី្លនុះពំុតតរូវបានត្រ្រល់ភារកិច្ចឱ្យបស្វងរកដំលណុះ
តសាយក្ននុងត្រលទសសតមា្់រកុមាររូ្រលនុះ។ ម្យ្៉ាងលទៀត ល្រក៏ោចនិោយថ រយៈលពលរង់ចំាមួយឆំ្្ោចចាត់ទុកថជារយៈលពលយូរតជុល ជាពិលសសសតមា្់រកុមារមានលសចកី្តតរូវការពិលសស។

131  លនុះ្រឺជាឧ្រករណ៍មានលក្ខណៈសព្វតជុងលតជាយសតមា្រ់វាយតនមលែលលើការអនុវត្លរាលការណប៍ណនាំអង្គការសហត្រជាជាតិលៅក្ននុង្រណ្្ត្រលទសនានា៖ www.bettercarenetwork.
org/sites/default/files/Tracking%20Progress%20Initiative%20-%20Monitoring%20the%20Guidelines'%20Implementation.pdf

លៅលលើការអនុវត្អនុសាសន៍ស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំ 

កុមារតតមរូវឱ្យត្រ្រ់មណ្ឌលបថទាំកុមារទាំងអស់តតរូវមានប្នការ

ករណីសតមា្រ់កុមារមា្្ក់ៗ បដលស្ិតលៅលតកាមការបថទាំរ្រស់ 

ពួកល្រ។ តកសួង ស.អ.យ ្រួរតាមដាន្រន្លដើម្បីធានាឱ្យបានថ  

ការតតមរូវទាំងអស់លនុះតតរូវបានអនុវត្តាម លហើយកំណត់ត្រព័ន្ធ 

មួយ លដើម្បីពិនិត្យល�ើងវិញលៅលលើប្នការករណីរ្រស់កុមារ និង 

ដាក់្រញ្ចជូលទិន្នន័យលៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលៅថ្្ក់កណ្្ល  

(អនុសាសន៍ទី ២)។

្រន្្ា្់រមក តកសួង ស.អ.យ ្ួររវិភា្រ និងលធ្វើ្រច្ចនុ្្របន្នភាពព័ត៌មាន 

្រច្ចនុ្រ្បន្នរ្រស់ខលែលួនទាក់ទងជាមួយកុមារលៅក្ននុងមណ្ឌលបថទា ំ

កុមារលៅក្ននុងរាជធានីលខត្ទាំងតបាំលនុះឱ្យបានឆ្រ់្រំ្ុតតាម 

បដលោចលធ្វើលៅបាន។ សតមា្រ់ករណីនីមួយៗ តតរូវលធ្វើោ៉្ង 

ណធានាតុល្យភាពរវាងលពលលវលា បដលតតរូវចំណយ លដើម្ប ី

លធ្វើសមាហរណកម្កុមារលៅកាន់ត្ររួសារកំលណើតរ្រស់ខលែលួនលធៀ្រ 

ជាមួយតតមរូវការ លដើម្បី្្ល់ដំលណុះតសាយត្ររួសារអចិន្ន្យ៍ 

មួយដល់កុមារ។ រដ្ឋបដលសលតមចចិត្លលើលក្ខណៈសម្បត្ិោច 

ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបានឆ្រ់លពក លដាយពុំធានាោ៉្ងណឱ្យការ 

ការោរសុវតិ្ភាព បដលចាំបាច់តតរូវបានអនុលលាមតាមច្បា្់រ និង 

លរាលនលោបាយ ោចត្រឈមជាមួយ្រញ្្ និងការរំលលាភ 

្រំោន។ ្រញ្្ និងការរំលលាភ្រំោនទាំងលនុះ ទី្រំ្ុតោច្្ល់

លទ្ធ្លឱ្យមានការចា្រ់្រង្ខំអនុវត្ការ្្្ក្រលណ្្ុះោសន្នលលើ

ស្នុំកូនអន្រត្រលទស ត្រសិនល្រើតតរូវបានលមើលលឃើញថ ្រញ្្ទាំង 

លនាុះ ពុំោចទ្រ់ទល់បានលទលនាុះ។129 ្ទៃនុយលៅវិញក្ននុង្រណ្្ 

រដ្ឋ បដលពុំលធ្វើការសលតមចចិត្ទាន់លពលលវលា កុមារោចស្ិតលៅ 

ក្ននុងមណ្ឌលរយៈលពលបវងលពក។ ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ្រួរបតជា 

ោទិភាព សតមា្រ់កុមារបដលតតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈ

សម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន។ លទាុះោ៉្ងណក្ី ក្ននុង 

តថភាពជាក់បស្ងជាលរឿយៗ បតងមានឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមក្ននុង 

ត្រលទសចំនួនតិចតួច។ ចំណុចលនុះ ពុំ្រួររារាំងកុមារបដលតតរូវ 

បានយកលៅដាក់ក្ននុងមណ្ឌលជាអចិន្ន្យ៍ មិនឱ្យមានលទ្ធភាព 

ទទួលបានត្ររួសារមួយលនាុះល�ើយ។ ការយឺតោ្៉វក្ននុងការបស្វងរក 

ដំលណុះតសាយ សតមា្រ់កុមារទាំងអស់លនុះ ពុំបមនជាឧត្ម 

ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារល�ើយ។ លហតុលនុះ ត្រសិនល្រើស្នុំកូនក្ននុង 

ត្រលទសពំុោចលធ្វើល�ើងបានលទ តតរូវ្្រជូរោទិភាពលៅបស្វងរក PAPs  

តាមរយៈស្នុកូំនអន្រត្រលទសសតមា្់រកុមារទំាងឡាយណ បដល 

តតរូវបានដាក់លៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមាររយៈលពលបវង។130 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យមក្ននុងអំ�នុងលពលការអនុវត្យុទ្ធសា្ស្

លដើម្បីលលើកកម្ពស់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី 

២០) ត្រលទសកម្ពនុជាោចពិចារណលត្រើតបាស់វិធានការ្រលណ្្ុះ

ោសន្ន លដើម្បីលលើកទរឹកចិត្ស្នុំកូនអន្រត្រលទសក្ននុងករណីពុំោច

មានស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស។ ្រលតមាងអនុវត្សាកល្បងសតមា្់រកុមារ 

មួយចំនួនតូចលៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារ បដលល្លែើយត្រតាម 

លក្ខខណ្ឌវិនិច័្យជាក់លាក់ សតមា្់រលក្ខណៈសម្បតិ្ោចសំុលៅ

ចិញ្ចរឹមបានោចតតរូវបាន្រលងកើតល�ើង។ ល្រើពំុដូលចា្ុ្ះលទ កុមារបដល

្រច្ចនុ្្របន្នកំពុងសិ្តលៅក្ននុងមណ្ឌល លដាយមានតតមរូវការជា្រន្្ាន់

តតរូវការត្ររួសារតបាកដជាតតរូវ្រន្ស្ិតលៅក្ននុងមណ្ឌលលនាុះ រហូត 

ដល់លពញវ័យមិនខាន។

សតមា្រ់រយៈលពលបវង លយើងសូម្្ល់អនុសាសន៍ោ៉្ងរឹងមាំឱ្យ

មានការលធ្វើជំលរឿនថ្្ក់ជាតិសតមា្់រកុមារទំាងអស់ បដលកំពុងសិ្ត 

លៅក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទាំជំនួសលដាយក្ននុងលនាុះរួមមានឧទាហរណ៍

ដូចជា ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ ការសា្្ក់លៅក្ននុងតាម្ទៃុះ 

ជាតកុម ការបថទំាតាមវត្ោរាម និងមណ្ឌលបថទំាកុមារ តពមទំាង 

ការបថទំាបដល្្ល់លដាយតកុមសាសនា្ងបដរ។ សំខាន់ណស់ 

បដលរដ្្ាភិបាលតតរូវមានព័ត៌មានោ្៉ងតតរឹមតតរូវអំពីលសចកី្តតរូវការ 

រ្រស់កុមារលៅក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទំា លដើម្បី្រលងកើតលរាលនលោបាយ 

រ្រស់ខលែលួន។ ឧ្រករណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាព131 បដលបាន្រលងកើតល�ើង 

លដាយតកុមអន្រទីភា្្ក់ងារមួយោចជាមលធ្យាបាយមួយ សតមា្់រ 

ត្រមូលព័ត៌មាន ដូចបដលបានលលើកល�ើងខាងលលើ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

ពិនិត្យល�ើងវិញ 
លលើស្្ានភាពរ្រស់ 
កុមារជា្ុរ្រ្គល 
លៅក្ននុងមណ្ឌល 
បថទំាកុមារ។

១    កំណត់រយៈលពលច្បាស់លាស់ លដើម្បីពិនិត្យ 
ល�ើងវិញលលើករណីរ្រស់កុមារទាំងអសល់ៅក្ននុង 
មណ្ឌលបថទាំកុមារ (រួមទាំងការបថទាំតាម 
មណ្ឌលសាសនា និងការបថទាំលៅតាមវត្ោរាម) 
សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១២។

២    លលើកទរឹកចិត្ការចូលរួមរ្រស់កុមារលៅក្ននុងការ 
លធ្វើប្នការករណី (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៦)។

៣    ប ្្អកលលើនីតិវិធី/ការទទួលខុសតតរូវបដលតតរូវបាន 
កំណតល់ឃើញ (អនុសាសន៍ទី ១៥) លធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ន 
ភាពលលើសំណុំឯកសាររ្រស់កុមារលៅក្ននុង 
រាជធានលីខត្ទាំងតបាំ។ 

៤    លធ្វើការវាយតនមលែលលើលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារដនទ
លទៀតទាំងអស់ (លតរៅពីរាជធានីលខត្ទាំងតបំា)  
លដើម្បីកំណត់រកលទ្្ធ លសមតស្រ្ំរ្ុតសតមា្រ់
រាត់ លដាយរួមទាំងជលតមើសក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 
និងស្នុំកូនអន្រត្រលទស។

 តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៨ 

ការត្រកាសអំពី 
លក្ខណៈសម្បត្ិ 
ោចឱ្យសុំលៅ 
ចិញ្ចរឹមបានរ្រស់ 
កុមារបដលតតរូវការ 
ការសុំលៅចិញ្ចរឹម

១    ្រលងកើតនីតិវិធីសតមា្់រករណីបដលជលតមើសជំនួស
លៅថ្្ក់ជាតិ និងស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសពុំោចលធ្វើបាន
លទ តតរូវល ទ្ៃរោទិភាពល្្្តលៅលលើការបស្វងរក  
PAPs តាមរយៈ ICA។

២    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលដើរតួនាទីោក់ព័ន្ធស្ីអំព ី
នីតិវិធីទាំងអសល់នុះ។

តកសួង សអយ។  UNICEF ២០១៨

ពិនិត្យល�ើងវិញលលើស្្ានភាពកុមារសិ្តលតកាមការបថទំា លដើម្បីពិនិត្យ 
ថលតើកុមារោចទទួលអត្ត្រលោជន៍ពីស្នុំកូន ឬោ្៉ងណ

អនុសាសន៍ទី

១៦
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

វិធានការ្រលណ្្ុះ 
ោសន្នសតមា្រ់ 
កុមារលៅក្ននុង 
មណ្ឌលលៅលពល 
បដលយុទ្ធសា្ស្ 
ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស 
តតរូវបានអនុវត្

១    កំណត់រកកុមារក្ននុងចំនួនតិចតួច បដលពុំោច 
ដាក់ឱ្យសុលំៅចិញ្ចរឹមក្ននុងត្រលទសបាន។

២    ធានាោ៉្ងណឱ្យសំណុំឯកសារការសុំយកលៅ 
ចិញ្ចរឹមអនុលលាមតាមអនុសាសន៍ទី ១៥។  

៣    លធ្វើលតស្លលើនីតិវិធី ICA ជាមួយតកុមអនុវត្ 
សាកល្បង។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៩ 
តលៅ 

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការពិនិត្យ 
ល�ើងវិញថ្្ក់ 
ជាតិចំលោុះកុមារ 
លៅក្ននុងត្រព័ន្ធ 
ការបថទាំ 

១    លធ្វើជំលរឿនទូទាំងត្រលទសចលំោុះកុមារទាំងអសល់ៅ 
ក្ននុងត្រព័ន្ធការបថទាំជំនួស ឧ. ដូចជា រួមទាំង 
ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ ្ទៃុះសា្្ក់លៅជាតកុម  
ការបថទាំតាមវត្ោរាម មណ្ឌលបថទាំកុមារ  
និងការបថទាំ្្លល់ដាយតកុមប្រ្រជំលនឿសាសនា។

២    ចាត់ទុកឧ្រករណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពជាមលធ្យាបាយ 
មួយសតមា្រ់ការត្រមូលព័ត៌មានទាំងលនុះ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 3PC 
and FCF

២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

្រលងកើត្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះមួយ លដាយ 
ក្ននុងលនាុះមាន្រញ្្ក់ចំនួនកុមារបដល
មានលក្ខណៈសម្បតិ្ោចដាក់ឱ្យ 
សំុលៅចិញ្ចរឹមបានទំាងអស់នរឹងតតរូវ 
បានដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុងត្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិ

្រញ្ីចុុះល្ម្ុះរួមមួយរ្រស់កុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោច 

សុំលៅចិញ្ចរឹមបាន ្រឺជាឧ្រករណ៍្រនលែរឹុះមួយក្ននុងការអនុវត្ 

លរាលការណ៍អំណចលៅថ្្ក់លតកាម្រំ្ុត លតោុះថ្រញ្ីលនុះ 

ជួយសតម្រសតមរួលជាដំ្រូងដល់ការបស្វងរក PAPs លៅ 

ថ្្ក់ជាតិ លហើយត្រសិនល្រើរកត្ររួសារមិនបានលៅក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជាលទលនាុះនរឹងជួយសតម្រសតមរួលដល់ការបស្វងរកឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹមលៅថ្្ក់អន្រជាតិ បដលជាមនុស្សស្ិតក្ននុងជំហរ 

ល្អ្រំ្ុត លដើម្បីល្លែើយត្រចំលោុះលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារ។ 

ថ្វីល្រើច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទសបាន្រញ្្ក់រួចលហើយ អំព ី

្រញ្ីចុុះល្ម្ុះមួយ សតមា្់រកុមារបដលតតរូវបានកំណត់ថមាន 

លក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន សតមា្រ់លរាល 

្ំរណងននស្នុំកូនអន្រជាតិ (មាតតា ១៣) ្ុ៉របន្លយើងមិនបានដរឹង 

ថ លតើ្រទ្រញ្ញតិមួយលនុះតតរូវបានអនុវត្ជាក់បស្ង ឬលទលនាុះ 

ល�ើយ។ ប្្អកលលើ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ បដលមាននាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន 

សតមា្រ់កុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន  

បដលតតរូវការស្នុំកូនអន្រត្រលទស សតមា្រ់រយៈលពលខលែីោជា្្ធរ 

កម្ពនុជា្រួរ្រលងកើត្រញ្ីចុុះល្ម្ុះមួយ បដលោចចុុះល្ម្ុះកុមារ 

ទាំងអស់ បដលតតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោច 

ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន។ លៅក្ននុងករណីភា្រលតចើន លៅលពលកុមារ 

តតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន 

ល្រលៅមិនទាន់ដរឹងថ លតើកុមារលនាុះនរឹងតតរូវបានសុលំៅចិញ្ចរឹមលៅ 

ក្ននុងត្រលទស ឬអន្រត្រលទសលនាុះល�ើយ។ ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះរួមមួយ 

ជួយធានានូវការ្រន្ជា្រ់ជានិច្ច និងការសលតមចចិត្្រន្លទៀត 

ទាន់លពលលវលា។ លហតុលនុះជាការតតរឹមតតរូវណស់ បដលតតរូវ 

មាន្រញ្ីចុុះល្ម្ុះរួមមួយ បដលស្ិតលៅលតកាមការបថទាំរ្រស់ 

ោជា្្ធរសមតស្រ ដូចជាតកសួង សអយ ជាលដើម។  

១៧

ST

្រលងកើត្រញ្ីចុុះល្ម្ុះបដលក្ននុងលនាុះមានទតមង ់

ចាំបាច់នានា លដើម្បីចុុះល្ម្ុះកុមារ។ 

កំណត់រកមូលនិធិលដើម្បី្រលងកើត្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ។

MT
្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកទទួលខុសតតរូវលលើ្រញ្ ី

ចុុះល្ម្ុះ។

LT

ដាក់្រញ្ចជូលទិន្នន័យរ្រស់្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលលើ 

កុមារបដលមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំ 

លៅចិញ្ចរឹមបាន លៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលៅ 

ថ្្ក់កណ្្លសតមា្រ់កុមារស្ិតលតកាម 

ការបថទាំ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២)។
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្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលនុះ្ួររមានមូលដា្្នលៅក្ននុងរាជធានី ្រ៉ុបន្្ួររមាន

កាតភ្្ា្់រលៅកាន់លខត្នានា លដើម្បីជួយសតមរួលដល់មនទៃរី ស.អ.យ 

លៅក្ននុងលខត្នីមួយៗ រួមទាំងលៅក្ននុងការចុុះ្រញ្ីកុមារណបដល 

តតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹម 

បានលៅក្ននុងលខត្លនាុះ។ ោជា្្ធរ្រួរសលតមចចិត្ថ លតើនរណ 

នរឹងលធ្វើជាមា្្ស់្ទៃុះកាន់កា្រ់លលើ្រញ្ីល្ម្ុះលៅក្ននុងលខត្លនាុះ។  

ោជា្្ធរកណ្្លននរដ្ឋទទួលជាលតចើនបាន្រងា្្ញចំណ្រ ់

ោរម្ណ៍ក្ននុងការ្្ល់មូលនិធិ លដើម្បីអភិវឌ្ឍត្រព័ន្ធទិន្នន័យលម 

បដលបាន្រញ្្ក់ខាងលលើ។ ការត្រមូល្្នុំធនធានចាំបាច់តតរូវ 

ស្ិតលតកាមការត្រ្រ់ត្រងរ្រស់សា្្្រ័នឯករាជ្យណមួយ ដូចជា 

អង្គការយូនីលសហ្វជាលដើម លដើម្បីលចៀសវាងទំនាស់្លត្រលោជន៍ 

ជាសកា្នុ្ពល។ សតមា្់ររយៈលពលមធ្យម មនុសស្បដលតតរូវបាន 

លស្នើល�ើងឱ្យលមើលខុសតតរូវលលើ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ ្រួរបានទទួលការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល លដើម្បីលធ្វើការងាររ្រស់ខលែលួន លហើយតតរូវបាន្រំោក់ 

ឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីពិនិត្យតាមដានោ៉្ង 

ត្រុងត្រយ័ត្នលលើរយៈលពល បដលកុមារស្ិតលៅក្ននុង្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ 

និងអំពីរល្រៀ្រ លដើម្បីវាយតនមលែត្រតិ្រត្ិការរ្រស់ត្រព័ន្ធ។ សតមា្់រ 

រយៈលពលបវង ្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះលនុះោចតតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុង 

ត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមទូទាំងត្រលទសននកុមារស្ិតលតកាមការបថទាំ 

(សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ២)។ រាល់ការ្្្ស់្រ្ជូរលលើសា្្នភាព 

រ្រស់កុមារ្រួរតតរូវបានលធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្នភាព។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កំណត់រក 
មូលនិធិសតមា្់រ 
្រលងកើត្រញី្ចុុះ 
ល ម្ុ្ះ

១    ទំនាក់ទំនងលៅកាន់ោជ្្ាធរកណ្្លននរដ្ឋ 
ទទួល លដើម្បីសុំការអុះោង្រញ្្ក់អំពីចណំ្់រ 
ោរម្ណ៍ក្ននុងការ្្ល់មូលនិធិ។ 

២    ្រលងកើតត្រព័ន្ធមួយលដើម្បីឱ្យធនធានត្រមូលបានស្ិត 
លតកាមការត្រ្រ់ត្រងរ្រសស់ា្្្រ័នឯករាជ្យមួយ 
ដូចជាអង្គការយូនលីសហ្វជាលដើម លដើម្បីលចៀសវាង 
ទំនាស់្លត្រលោជន៍ជាសកា្្នុពល។

 តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF, 
HCCH, ISS, 
Central 
Authorities 
from 
receiving 
States

២០១៨

្រលងកើត្រញ្ ី
ចុុះល្ម្ុះលដាយ 
ក្ននុងលនាុះ កុមារទំាង 
អស់បដលតតរូវ 
បានត្រកាសថ 
មានលក្ខណៈ 
សម្បត្ិោចឱ្យ 
សុំលៅចិញ្ចរឹមបាន  
តតរូវបានដាក់ 
្រញ្ចជូល។ 

១    កំណត់រកម្្ាស់្ទៃុះត្រ្់រត្រងលលើ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ 
លៅក្ននុងរាជធានី។

២    កំណត់ថលតើ ការត្រមូលព័ត៌មានលៅថ្្ក់តំ្រន ់
នរឹងតតរូវលធ្វើល�ើងលដាយរល្រៀ្រណ លហើយនរឹងតតរូវ 
្រញ្ចជូលឱ្យលៅថ្្ក់កណ្្លលដាយរល្រៀ្រណ។

៣    ្រលងកើតត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមបដលមានជំនួយ 
្រលច្ចកលទសពីខាងលតរៅ ត្រសិនល្រើចាំបាច់។

៤    លធ្វើប្នការថលតើ ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលនុះនរឹងមាន 
តំណភា្្្រ់ជាមួយ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះថ្្ក់កណ្្លក្ននុង 
អនុសាសន៍ទី ២ លដាយរល្រៀ្រណ។

តកសួង សអយ។ UNICEF ២០១៨ 

្រលងកើត្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះមួយ លដាយក្ននុងលនាុះកុមារបដលមានលក្ខណៈ
សម្បត្ិោចដាក់ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបានទាំងអស់នរឹងតតរូវបានដាក់ 
្រញ្ចជូលលៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមថ្្ក់ជាតិ 

អនុសាសន៍ទី

១៧
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
មនុស្សទទួល 
្រនទៃនុក្រញ្ីចុុះ 
ល្ម្ុះ

១    ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្ុរ្រ្គលបដលត្រ្់រត្រងលលើ្រញី្ចុុះឈ្
លមាុះ លដើម្បីោចពិនិត្យតាមដានលដាយត្រុង 
ត្រយ័ត្នលលើរយៈលពលបដលកុមារស្ិតលៅក្ននុង្រញ្ី
ចុុះល្ម្ុះ និងលដើម្បីវាយតនមលែលលើត្រតិ្រត្ិការ 
រ្រសត់្រព័ន្ធ។

២    ្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកលដើរតួនាទីបដលនរឹង្្ព័ត៌មាន 
សតមា្រ់ការដាក្់រញ្ចជូលទិន្នន័យ។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៩ 
តលៅ 

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ដាក់្រញ្ចជូល 
ទិន្នន័យនន្រញ្ចចុីុះ 
ល្ម្ុះស្ីពីកុមារ 
បដលោចសុំលៅ 
ចិញ្ចរឹមបានលៅ 
ក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យ 
លមថ្្ក់កណ្្ល 
សតមា្រ់កុមារ 
ស្ិតលតកាមការ 
បថទំា (សូមលមើល 
អនុសាសន៍ទី ២)

១     ប្្អកលលើការលធ្វើប្នការរយៈលពលខលែី តតរូវ្្សារភ្្ា្រ ់
្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលៅកានត់្រព័ន្ធទិន្នន័យលមទូទាំង 
ត្រលទសសតមា្់រកុមារស្ិតលតកាមការបថទាំ (សូម 
លមើលអនុសាសន៍ទី ២)។

២    ្រលងកើតលក្ខខណ្ឌតតមរូវបដលទាមទារថ រាល់ការ 
្្្ស់្្រជូរសា្្នភាពរ្រស់កុមារចាំបាច់តតរូវមាន 
ការកតត់តា លដាយោចលធ្វើល�ើងតាមរយៈលសចក្ី 
ជូនដំណរឹងរ្រស់តកសួង។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួង្រលច្ចកវិទ្យា។

UNICEF ២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

្រលងកើត្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គងបដល 
ជាអ្នកទទួល្រនទៃនុកបស្វងរក PAPs 
ល្អ្ំរ្ុតសតមា្់រកុមារ (ទំាងសតមា្់រ 
ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស និងស្នុកូំនអន្រ 
ត្រលទស)

ការ្្គជូ្្គងលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារជាមួយ្រុណភាពនន ឪពុក 

ម្្ាយចិញ្ចរឹម ្ឺរមានភាពចំាបាច់ណស់សតមា្់រឧត្មត្រលោជន៍

រ្រស់កុមារ។ ការពិចារណចម្បងក្ននុងការសលតមចចិត្ថលតើ ឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹមមួយណ ្រួរតតរូវបានលតជើសលរីសសតមា្រ់កុមារជាក់

លាក់ណមួយ ្ឺរជាសមត្ភាព លដើម្បីល ល្ែើយត្រលៅតាមលសចកី្ 

តតរូវការរ្រស់កុមារជាក់លាក់រូ្រលនាុះ។

ការ្្គជូ្្គងដ៏ល្អរវាងកុមារបដលមានលក្ខណៈោចសុំលៅចិញ្ចរឹម 

បានជាមួយឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម ្រឺជាភារកិច្ចទាមទារនូវជំនាញ 

កតមិតខ្ពស់ លហើយមានភាពចំាបាច់ណស់ទំាងសតមា្់រកុមារ និង 

សតមា្់រ PAPs។ ដូលច្នុះលហើយលទើ្រការងារលនុះ្ួររតតរូវបានលធ្វើល�ើង

លដាយតកុមការងារពហុវិស័យ រួមមានសមាសភាពអ្នកត្រក្រ 

វិជា្្ជីវៈោជីពការោរកុមារ និងមិនតតរូវទុកឱ្យជាការទទួលខុល 

តតរូវរ្រស់្រុ្រ្គលបតមា្្ក់ ឬរ្រស់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម132 លដាយយក 

ល្អ្ួររបតជាអ្នកជំនាញក្ននុងវិស័យចិត្សង្គមបានទទួលការ្រណ្ដុះ 

្រណ្្លលលើស្នុំកូន។ ក្ននុងករណីស្នុំកូនអន្រត្រលទស ជាការល្អ 

បដលតតរូវអលញ្ើញលមធាវីមា្្ក់ឱ្យចូលរួមក្ននុងតកុមការងារ លដើម្ប ី

ធានាោ៉្ងណឱ្យរាល់ការតតមរូវប្្នកច្បា្រ់ទាំងអស់តតរូវបាន 

ល្លែើយត្រ។ តកុមការងារ្រួរពិចារណលលើលសចក្ីតតរូវការរ្រស់ 

កុមារក្ននុងលក្ខណៈទំាងមូលរួមទំាងថ លតើការដាក់កុមារលៅទីលនាុះ 

ោចល្លែើយត្រលៅតាមលសចក្ីតតរូវការប្្នកការអភិវឌ្ឍរ្រស់កុមារ 

ទស្សនៈយលល់ឃើញរ្រស់កុមារ ្ំរណិនចិញ្ចរឹម្ីរបាច់រ្រស់ឪពុក 

ម្្ាយចិញ្ចរឹម និងសមត្ភាពរ្រស់ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម លដើម្បីល ល្ែើយត្រ 

ចំលោុះលសចក្ីតតរូវការជាក់បស្ងរ្រស់កុមារ ឬលទ (សូមលមើល 

អនុសាសន៍ទី ១៦)។ ការ្្គជូ្្គងជាសកា្្នុពល្រួរស្ិតលតកាម 

ការតតរួតពិនិត្យលដាយអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីព លដើម្បីព្យាោម 

ទ្រ់ស្្ាត់ការ្ររាជ័យននការសុំកូនលៅចិញ្ចរឹម។ 

១៨

ST
្រលងកើត្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គង និងនីតិវិធ ី

ច្បាស់លាស់ និងមានតមា្្ភាព។ 

MT ្រណ្ដុះ្រណ្្ល្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គង។

LT អនុវត្្រលតមាងសាកល្បង។

132  PAPs មិន្ួររលតជើសលរីសកុមារលដើម្បីសុំលៅចិញ្ចរឹមលដាយខលែលួនឯងល�ើយ (លលើកបលងបតជាការសុំលៅចិញ្ចរឹមលដាយសាច់ញាតិ ្រ៉ុបន្ក្ននុងករណីប្រ្រលនុះ លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹម 
បានរ្រស់កុមារ្រួរតតរូវបានវាយតនមលែោ៉្ងតតរឹមតតរូវ ជាពិលសសលៅលពលបដលមានតតមរូវការលដើម្បីឱ្យដាក់កុមារសតមា្រ់ស្នុំ ឬត្រសិនល្រើស្នុំកូនលនាុះលធ្វើល�ើងជាកិច្ចល្លែើយត្រចំលោុះការចង់
បានរ្រស់ PAPs)។
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133 មាតតា ២៧។ 
134  សូមលមើលព័ត៌មានស្ីពីត្រលទស Burkina Faso លៅលតកាម: www.hcch.net លៅលតកាមប្្នក "ស្នុំកូន"។ មានឧទាហរណ៍លៅលតកាមប្្នកព័ត៌មានស្ីពីត្រលទសដនទលទៀត។
135  ោជ្្ាធរកម្ពនុជា ោចបស្វងយលអំ់ពី្ុរណសម្បតិ្ននការដាក់្រញ្ចជូលការបស្វងរកត្ររួសារធម៌លៅក្ននុង្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គង។ អត្ត្រលោជន៍ននការមាន្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គងលនុះ ្ឺរលដាយ

សារ្រណៈកមាម្ធិការោចជួយលធ្វើឱ្យដំលណើរការកាន់បតមានភាពសាមញ្ញ បដលអនុញ្្តិឱ្យោចតាមដានករណីបានកាន់បតរហ័ស។ លទាុះោ៉្ងណក្ី ហានីភ័យបដលោចលកើតមាន 
ពីការលធ្វើប្រ្រលនុះ ្ឺរនរឹងលធ្វើឱ្យមានយន្ការតាមដានកាន់បតតិចលៅក្ននុងជំហាន (លោល្ឺរ មានអ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីពលតចើន) លដើម្បីតតរួតពិនិត្យលលើការ ្្គជ្ូ ្គង លហើយោចមានលក្ខណៈអំលណយ 
្លកាន់បតលតចើនដល់ការអនុវត្ខុសច្បា្់រ។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត លក្ខណៈខុសរ្្ាលៅក្ននុងវិធានការការោរកុមារល្្សងៗរ្្ា ោចមិនតតរូវបានល្រយកចិត្ទុកដាក់លៅក្ននុងដំលណើរការការ ្្គជ្ូ ្គង។

នីតិវិធី្្គជូ្្គងមិន្រួរចា្រ់ល្្ើមមុនលពលលក្ខណៈសម្បត្ិ លដើម្ប ី

ោចសុំលៅចិញ្ចរឹមបានរ្រស់កុមារតតរូវបានកំណត់ លហើយឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹមតតរូវបានអនុម័ត សតមា្រ់ស្នុំកូនលនាុះលទ។ ការ្្គជូ្្គង 

្រឋម រវាងឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមជាមួយកុមារចាំបាច់តតរូវលធ្វើល�ើង 

លដាយឈរលលើមូលដ្្ានរបាយការណ៍សី្ពីកុមារ និងរបាយការណ៍ 

សី្ពី PAPs បដលតតរូវបានលតជើសលរីស។ លយើងខ្នុសូំម្្ល់អនុសាសន៍ 

ថ ការតសាវតជាវរកត្ររួសារដ៏ល្អ្រំ្ុត តតរូវចា្រ់ល្្ើមឱ្យបានឆ្រ់ 

្ំរ្ុត ្រន្្ា្់រពីកុមារតតរូវបានត្រកាសថោចដាក់ឱ្យសំុលៅចិញ្ចរឹម

បាន។ ការពន្យាលពលលដាយមិនចាំបាច់ក្ននុងការបស្វងរកត្ររួសារ 

សមតស្រសតមា្រ់កុមារោច្្ល់ឱ្យមានការខូចខាតដ៏ធងៃន់ធងៃរ 

ចំលោុះសុខុមាលភាពរ្រស់កុមារ និងឱកាសរ្រស់កុមារសតមា្រ់ 

ការសុំយកលៅចិញ្ចរឹម។ ្រួរកត់សមា្្ល់ថ ច្បា្រ់ស្ីពីស្នុំកូន 

អន្រត្រលទស133 ្រលងកើតនីតិវិធី្្គជូ្្គងបដលោចតតរូវបានលត្រើតបាស់ 

ជាមូលដា្្ន និងោចពតងីក្របន្មលៅកាន់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស 

្ងបដរ។ 

្រច្ចនុ្រ្បន្ន ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជាពុំបានការ្្គជូ្្គងជាលក្ខណៈវិជា្្ជីវៈ

ោជីពសតមា្់រស្នុកូំនក្ននុងត្រលទសលទ។ ជំនួសមកវិញ ឪពុកម្្ាយ 

ចិញ្ចរឹម្រងា្្ញខលែលួន ចំលោុះមុខលៅតកមជាមួយកុមារបដលពួកល្រ 

បានលតជើសលរីស។ “ស្នុំកូន” ត្រលភទលនុះមាន្រងក្រ់លតរាុះថ្្ក់លៅ 

ខាងក្ននុង ល្រើ្រិតលៅលលើកង្វុះយន្ការតាមដាន លដើម្បីពិនិត្យតាម 

ដានថ លតើកុមារតតរូវបានកំណត់អត្សញ្្ណលដាយ PAPs 

តាមរល្រៀ្រណ និងលដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្ការការោរ 

សុវត្ិភាពបានត្រ្រ់តរាន់។ លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ោ៉្ង 

ខ្ពស់ថតតរូវ្្្ស់្រ្ជូរការអនុវត្ប្រ្រលនុះ លហើយសតមា្រ់រយៈលពល 

ខលែី តតរូវ៖ ១) ្រលងកើត្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គងល�ើង លដាយមាន 

សមាសភាពអ្នកជំនាញមកពីវិស័យល្្សងៗរា្្ (តកុមការងារ 

ពហុវិស័យ) និង ២) ្រលងកើតនីតិវិធីច្បាស់លាស់ សតមា្រ់ការ 

្្គជូ្្គង។ ទាក់ទងជាមួយសមាសភាពនន្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គង  

ត្រលទសកម្ពនុជាោចលដើរតាម្រទពិលសាធន៍រ្រស់ត្រលទស Burkina 

Faso លដាយក្ននុងលនាុះ្រណៈកមាម្ធិការពហុវិស័យរួមមាន 

សមាសភាពអ្រ្គនាយកទទួល្រនទៃនុកការោរកុមារនាយកទទួល 

្រនទៃនុកស្នុកូំន អ្នកតំណងម្្ាក់មកពីត្រព័ន្ធយតិ្ុធម៌ សុខាភិបាល 

សមា្រមមណ្ឌលបថទាំកុមារ និងអ្នកចិត្វិទ្យា។134 ដូចបាន 

ពិភាក្សាលៅក្ននុងប្្នកស្ីពីការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ លហើយ 

ថលយើងបានដរឹងថ FCF នរឹងអនុវត្សាកល្បង្រណៈកម្ការ 

បថទាំជំនួស បដលមានភារកិច្ចលធ្វើការ្្គជូ្្គងក្ននុង្រញ្្ស្នុំកូន។  

ថ្វីល្រើត្រព័ន្ធលនុះោចមានអត្ត្រលោជន៍ក្ី ្រ៉ុបន្ដូចបាន្រញ្្ក់ 

ខាងលដើម លហើយថចាំបាច់តតរូវមានការការោរសុវត្ិភាពចាំបាច់ 

មួយចំនួន លដើម្បីលចៀសវាងកុំឲ្យមានទំនាស់្លត្រលោជន៍ (ឧ. 

ដកលចញនូវជនទាំងឡាយណ បដលោចទទួលអត្ត្រលោជន៍

ពីស្នុកូំន)។ ម្យ្៉ាងលទៀត ត្រព័ន្ធលនុះក៏តតរូវបតជាត្រព័ន្ធដរឹកនំាលដាយ

រដា្្ភិបាល្ងបដរ និងតតរូវធានាឱ្យមានការចូលរួមពីកុមារ។

ទាក់ទងជាមួយនីតិវិធីការ្្គជូ្្គងោជា្្ធរកម្ពនុជា្រួរបស្វងយល់ 

្របន្ម អំពី្ុរណសម្បតិ្នន្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គងទទួល្រនទៃនុកទំាង 

ស្នុកំូនក្ននុងត្រលទស និងស្នុំកូនអន្រត្រលទស។135 ្រណៈកមាម្ធិការ 

្្គជូ្្គងរួមរា្្មួយនរឹងជួយសតមរួលដល់ការតសាវតជាវរកត្ររួសារ 

ល្អ្ំរ្ុត សតមា្់រកុមារបដលោចលធ្វើល�ើងបានក្ននុងលពលឆ្់រ្ំរ្ុត 

លដាយលហតុថ អ្នកត្រក្រវិជ្្ាជីវៈោជីពនរឹងបានដរឹងអំពីសំណំុ 

ឯកសាររ្រស់កុមារ និងឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមទំាងអស់។ ពួកល្រនរឹង 

វាយតនមលែលលើលសចក្ីតតរូវការប្្នកការអភិវឌ្ឍ ប្្នកសង្គម ប្្នក 

ចំលណុះដរឹង និងប ្្នកវ្្របធម៌រ្រស់កុមារ បដលមានសតមា្់រឱ្យសំុ 

លៅចិញ្ចរឹម លដើម្បី ្្គជ្ូ ្គងកុមារទំាងលនាុះជាមួយឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម 
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136  លៅ Lithuania ជាដំ្រូង ទីភ្្ាក់ងារសុខមាលភាពថ្្ក់តំ្រន់ ឬថ្្ក់តកងុ ព្យាោម្រតងរួ្រ្រតងរួមកុមារជាមួយត្ររួសារកំលណើត ឬសាច់ញាតិដនទលទៀតសិន។ ត្រសិនល្រើមិនោចលធ្វើបានលទ 
កុមារោចតតរូវបានយកលៅដាក់ក្ននុងត្រយសារ Lithuanian ណមួយសតមា្រ់ស្នុំលៅចិញ្ចរឹម ចិញ្ចរឹមជាឪពុកមា្្យធម៌ ឬជាោណព្យាបាល។ ត្រសិនល្រើមិនោចរកត្ររួសារ Lithuanian 
ណមួយបានលទ ោជ្្ាធរោចបស្វងរកត្រយសារលៅក្ននុង្រញី្ល ម្ុ្ះ PAPs សតមា្់រស្នុកូំនអន្រត្រលទស។ លៅសាធារណរដ្ឋ Slovak លពលតុលាការ Slovak ត្រកាសថកុមារមានលក្ខណៈ 
សម្បតិ្ោចឱ្យសំុលៅចិញ្ចរឹមបាន កុមារលនាុះនរឹងតតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលលៅក្ននុង្រញី្ល ម្ុ្ះកុមារតតរូវការការការោរជំនួស។ ល្រលតចើនចង់បស្វងរកត្ររួសារចិញ្ចរឹមបដលសិ្តក្ននុងតំ្រន់រដ្ឋបាលជា
លំលៅរ្រស់កុមារសិន លហើយល្រើសិនជាចាំបាច់ លៅលពល្រនា្្្រ់មកលទៀតល្រនរឹងបស្វងរកលៅក្ននុងបដនដី Slovak ទាំងមូល។ ត្រសិនល្រើមិនោច្រលងកើតទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈ្្្ល់ខលែលួន 
រវាងកុមារ និងអនា្រតឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមមានលំលៅក្ននុងត្រលទសលទ សំណុំឯកសារតតរូវបានល្រើកចំហរសតមា្រ់ស្នុំកូនអន្រត្រលទស លហើយសំណុំឯកសារលនាុះតតរូវបានដាក់ជូនលៅ 
មជ្ឈមណ្ឌលសតមា្់រការការោរប ្្នកច្បា្់រអន្រជាតិរ្រស់កុមារ និងយុវជន (Centre for International Legal Protection of Children and Youth)។ ការអនុវត្ប្រ្រលនុះមានអត្ត្រលោជន៍ខ្ពស់ 
លតោុះការអនុវត្លនុះលរារពតាមលរាលការណ៍អំណចសិ្តលៅថ្្ក់រដ្ឋបាលទា្រ្ំរ្ុតក្ននុងត្រលទស្ងបដរ (លពល្ឺរ តាមរយៈការបស្វងរក PAP លៅក្ននុងតំ្រន់ល្្សងៗក្ននុងត្រលទសកំលណើត)។

137  សូមលមើលជាឧទាហរណ៍ ត្រលទសលត្រសុីល (ច្បា្រ់ឆ្្ំ ១៩៩០ ស្ីពីកុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់ មាតតា ៥០) ត្រលទស្រ៊ុលការី (លសចក្ី្រញ្្លលខ ៣ ស្ីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធលីដើម្ប ី
្ល្់ការយលត់ពម ចំលោុះស្នុំកូនជាសញ្្តិ្រ៊ុលការី សតមា្រ់ជន្ររលទស ចុុះនថងៃទី ១៦ បខកញ្្ ឆ្្ំ ២០០៣ ប្្នកទី III); ត្រលទស Chile (ច្បា្រ់លលខ ១៩.៦២០/១៩៩៩ ស្ីពីស្នុំកូន 
មាតតា ៥); ត្រលទស Latvia (្រទ្រញ្ញតិលលខ ១១១ រ្រស់តកមុត្ររឹក្សារដ្ឋម្ន្ី ចុុះនថងៃទី ១១ បខមីនា ឆ្្ំ ២០០៣ មាតតា ៣) ត្របទស Lithuania (លសចក្ីសលតមចលលខ ១៤២២ ចុុះនថងៃទី 
១០ បខកញ្្ ឆ្្ំ ២០០២ នីតិវិធីសតមា្រ់ការចុុះ្រញ្ីស្នុំកូនលៅក្ននុងសាធារណរដ្ឋ Lithuania និងតកមរដ្ឋ្រ្បលវណី មាតតា ៣.២១៩)។

លដាយជាដំ្ូរង ្ឺរព្យាោមបស្វងរកត្ររួសារលៅក្ននុងតំ្រន់ដូចរា្្ 

សិន លហើយត្រសិនល្រើពុំោចលធ្វើបានលទ ្រឺោចលៅរកលៅតំ្រន់ 

ដនទលទៀតក្ននុងត្រលទស។ ទី្ំរ្ុត ត្រសិនល្រើចំាបាច់ ពួកល្រោច 

ពិលតរាុះជាមួយ្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះរ្រស់ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម បដលតតរូវ 

បានអនុម័តសតមា្់រស្នុកូំនអន្រត្រលទស។136 លដើម្បីោចសលតមច 

ភារកិច្ចលនុះបាន ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលៅថ្្ក់កណ្្លមួយរ្រស់ 

កុមារបដលមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន  

(សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៧) និងឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមទាំង 

អស់ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៩) ្រឺជា្រនលែរឹុះ លដើម្បីអនុវត្ 

ការងារលនុះ។137 

ជំហាន្រនា្្្រ់លៅក្ននុងរយៈលពលមធ្យម ្រឺតតរូវធានាឱ្យមានការ 

្រណ្ដុះ្រណ្្លតតរឹមតតរូវសតមា្់រ្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គង។ ដំលណើរ 

ការល្ទៃៀង្្្ត់ត្រក្រលដាយ្រុណភាព មានភាពចាំបាច់ណស់ 

លដើម្បីធានាលទ្ធ្លល្អសតមា្រ់កុមារ និងឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។ 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លកាន់បតត្រលសើរ និងកាន់បតលតចើន ្រឺមានភាព 

ចាំបាច់ លដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងរក្សា្រុណភាព្រុ្រ្គលិកលៅក្ននុងប្្នក 

សុខុមាលភាពកុមារ។

សតមា្រ់រយៈលពលបវង ត្រលទសកម្ពនុជាោចសាកល្បងលត្រើតបាស់

្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គងសតមា្់រកុមារមកពីលខត្ក្ននុងចំនួនកំណត់។ 

ការអនុវត្សាកល្បងលនុះអនុញ្្តឱ្យោចលធ្វើការបកបត្របដល 

ចាំបាច់នានា លៅមុនលពលអនុវត្្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គងលៅ 

ថ្្ក់ជាតិ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រណៈកមាមធិ្ការ 
្្គជ្ូ ្គង 

១    រដ្្ាភិបាលនរឹងតតរូវ្រលងកើត្រណៈកមាមធិ្ការ ្្គជ្ូ ្គងមួយ  
បដលរួមមានសមាសធាតុជំនាញការតកុមការងារ 
ពហុវិស័យមកពីវិស័យល្្សងៗ។ ្រនា្្្់រមកតតរូវ 
លរារពតាម និងលត្រើតបាស់ការអនុវត្ល្អៗព្ីរណ្ ្
ត្រលទសដនទ។

២    រដា្្ភិបាលនរឹងបស្វងយល់អំព្ីរុណសម្បត្ិនន 
្រណៈកមាមធ្ិការ្្គជូ្្គងទទួល្រនទៃនុកទាំងស្នុំកូនក្ននុង 
ត្រលទស និងស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ 

តកសួង ស.អ.យ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៨

នីតិវិធី្្គជូ្្គង ១    ពិនិត្យលលើច្បា្់រស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទស138 បដល 
្រលងកើតនីតិវិធី្ ្គជូ ្្គងជាមូលដា្្នត្ររឹុះ ្រ៉ុបន្ចាំបាច ់
តតរូវពតងីកលៅដល់ស្នុំកូនលៅថ្្ក់ជាតិ លហើយ 
ដាក្់រញ្ចជូលការអនុវត្ប ្្នកសីលធម៌ដនទលទៀត  
(ឧ. នីតិវិធី្ ្គជូ ្្គងមិនតតរូវចា្រ់ល្្ើមលៅមុនលពលបាន
កំណត់លក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹម
បានរ្រស់កុមារ និងលក្ខណៈសម្បត្ិរ្រស់ឪពុក 
ម្្ាយចិញ្ចរឹម តតរូវបានអនុម័តឱ្យោចស្នុំកូនលនាុះ
ល�ើយ)។

២
   លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុំតុមូលជាមួយភា្រីោក់ព័ន្ធនានា  
រួមទាំងអ្នកោក់ព័ន្ធក្ននុង្រណៈកម្ការបថទាំជំនួស
អនុវត្សាកល្បង លដើម្ប្ីរលងកើតនីតិវិធី្្គជូ្្គងច្បាស់
លាស់/មានតមា្្ភាព។

៣   តពមលតពៀងលលើការទទួលខុសតតរូវ។

៤    ដាក្់រញ្ចជូលនីតិវិធលីៅក្ននុងច្បា្រ់ 
ឬលរាលនលោបាយ។

តកសួង សអយ 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 
3PC, FCF 
and IOM

២០១៨

្រលងកើត្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ្្គងបដលជាអ្នកទទួល្រនទៃនុកបស្វងរក 
ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម ល្អ្រំ្ុតសតមា្រ់កុមារ (ទាំងសតមា្រ់ស្នុំកូន 
ក្ននុងត្រលទស និងស្នុំកូនអន្រត្រលទស)

អនុសាសន៍ទី

១៨

138  មាតតា ២៧។ 
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
្រណៈកមាមធិ្ការ 

្្គជ្ូ ្គង

១    លៅលពលបដលលរាល្រំណងរយៈលពលខលែីតតរូវបាន
ល្លែើយត្ររួចលហើយ តតរូវ្ល្់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
ដល់សមាជិកក្ននុង្រណៈកមាម្ធិការ្្គជូ ្្គង។

២    ្ ្សព្វ្្សាយោ៉្ងទូលំទូលាយអំពីនីតិវិធី្ ្គជូ ្្គង  
(ឧ. ល្រហទំព័រ/ការលបាុះពុម្្ព ្សាយរ្រស់ោជា្្ធរ 
កណ្្លសតមា្់រស្នុំកូន)។

តកសួង ស.អ.យ UNICEF,  
3PC, FCF and 
IOM

២០១៩ 
តលៅ 

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

អនុវត្្រលតមាង 
សាកល្បង

១     សាកល្បង្រណៈកមាមធ្ិការ្្គជូ ្្គងជាមួយកុមារ 
មកពលីខត្ក្ននុងចំនួនកំណត់។

តកសួង ស.អ.យ 
និងតកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF,  
3PC, FCF and 
IOM

២០២៣ 
តលៅ
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ស្នុំកូនក្នុ្បបទទសទៅកម្នុជា

០៥

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសលៅកម្ពនុជា ស្ិតលតកាមការត្រ្រ់ត្រងរ្រស់តកមរដ្ឋ្រ្បលវណីច្បា្រ់ស្ីពីនីតិវិធីរដ្ឋ្រ្បលវណីមិនបមន្រណ្រឹងវិវាទត្រកាស 

ស្ពីីការបថទាជំំនួស និងលសចកី្ពន្យលស់្ីពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ មកដល្់រច្ចនុ្្របន្នលនុះ លយើងលឃើញថ ពំុទាន់មានការលតតៀម ការ ្្គជូ ្្គង 

ឬការតាមដាន្រន្ ចំលោុះស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិលនាុះល�ើយ។ អវត្មានននស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសក្ននុងការអនុវត្ជាក់បស្ង លធ្វើឱ្យមានការលំបាក

ក្ននុងការអនុវត្លរាលការណ៍អំណចស្ិតលៅថ្្ក់លតកាម្រំ្ុតឱ្យបានតតរឹមតតរូវមុនលពលលធ្វើការសលតមចចិត្ លដើម្បីដំលណើរការស្នុំកូន 

អន្រត្រលទស លដាយលហតុថ ជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់មួយបានបាត់ លោល្រឺការតសាវតជាវរកដំលណុះតសាយត្ររួសារអចិន្ន្យ៍ក្ននុង

ត្រលទសកម្ពនុជា តាមរយៈស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។
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អនុសាសន៍ទី

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម តតរូវបានត្រកាស
ថមានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ 
និងសមតស្រសតមា្រ់ស្នុំកូន លហើយ 
បានទទួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និង
ការរាំតទសមតស្រក្ននុងអំ�នុងលពល
នីតិវិធីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស

ស្នុំកូន្រឺជាវិធានការការោរកុមារមួយ បដលល្លែើយត្រចំលោុះ 

លសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារជាក់លាក់ណមា្្ក់។ លដើម្បីោចលធ្វើ 

ការងារលនុះបានត្រក្រលដាយត្រសិទ្ធភាព ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម្ួររតតរូវ 

បានត្រកាសថ មានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ និងសមតស្រ 

សតមា្រ់ស្នុំកូនលោងលៅតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ និងនីតិវិធីជាក់ 

លាក់។ ការងារលនុះ្រួរតតរូវបានលធ្វើល�ើងមុនលពលការ្្គជូ្្គងណ 

មួយតតរូវបានលធ្វើល�ើង (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៩)។ ឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹម ក៏្រួរបានទទួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និងការរាំតទ 

សមតស្រ្ងបដរ។ 

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម ្រួរមានវ្រ្គទទួលព័ត៌មាន និងត្ររឹក្សាលោ្រល់

មុនលពលពួកល្រសលតមចចិត្ស្នុ ំកូន។ វ្រ្គ្្ល់ព័ត៌មាន និង 

ត្ររឹក្សាលោ្រល់នរឹង្្ល់ឱកាសឱ្យឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមបានលរៀន 

សូតតមានទស្សនៈតបាកដនិយមស្ីពីស្នុំកូន្លែនុុះ្រញ្្ំង និងវាយ 

តនមលែ្ំរណនិ និងសមត្ភាពរ្រសខ់លែលួនក្ននុងការលដាុះតសាយជាមួយ

្រញ្្ត្រឈម បដលោចលកើតល�ើងលៅក្ននុងការសុំកូនលៅចិញ្ចរឹម  

និងលដើម្បីោចយល់បានកាន់បតច្បាស់អំពីដំលណើរការស្នុំកូន។ 

ការត្ររឹក្សាលោ្រល់ និងការរាំតទ្រួរមាន្រន្លៅលទៀតលៅក្ននុង 

អំ�នុងនីតិវិធីស្នុំកូនទាំងមូល និងោចលៅលតកាយលពលស្នុំកូន 

្ងបដរ តាមការចំាបាច់។ ្ួររបតមាន្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះមួយ សតមា្់រ 

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមទាំងអស់ បដលចង់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសលៅ 

កម្ពនុជា។ 

តកមរដ្ឋ្រ្បលវណី139 ្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យមួយចំនួន សតមា្រ់ 

ការកំណត់លក្ខណៈសម្បត្ិោចចូលរួម (លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ 

ប្្នកច្បា្រ់) រ្រស់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។ ត្រកាសស្ីពីការបថទាំ 

ជំនួស140 បាន្រញ្្ក់អំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយ 

ភាពសមតស្ររ្រស់ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម (លោល្ឺរសំណួរប ្្នកចិត្ 

សង្គម)។

១៩

ST

្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យច្បាស់លាស់ក្ននុង 

ការត្រកាសលក្ខណៈសម្បត្ិោចចូលរួម និង 

ភាពសមតស្ររ្រស់ ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។

សលតមចចិត្ថ លតើនរណនរឹងត្រកាសថ  

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមមានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ ់

តរាន់ោចចូលរួម និងមានភាពសមតស្រ 

លហើយ្រលងកើតនីតិវិធី។

MT

អភិវឌ្ឍកម្វិធី្្ល់ព័ត៌មាន និងត្ររឹក្សាលោ្រល ់

សតមា្រ់ ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។

្រណ្ដុះ្រណ្្លអ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីព 

បដលនរឹងសលតមចចិត្លលើលក្ខណៈសម្បត្ិោច

ចូលរួម និងភាពសមតស្ររ្រស់ឪពុកមា្្យ 

ចិញ្ចរឹម។

LT

្រលងកើត្រញ្ីចុុះល្ម្ុះមួយបដលនរឹងរួម្រញ្ចជូល 

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមទាំងអស់មានលំលៅដ្្ាន 

ជាត្រចំាក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា បដលតតរូវបានត្រកាស 

ថមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចចូលរួម និង 

សមតស្រសតមា្រ់ស្នុំកូន។
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ការវាយតនមលែឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា ្រួរល្្្តការ 

យកចិត្ទុកដាក់ជាពិលសសលៅលលើភាពសមតស្ររ្រស់ឪពុក 

ម្្ាយចិញ្ចរឹម។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្នក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជា ល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើលរាលជំហរប្្នកសង្គម 

រ្រស់ PAPs ហិរញ្ញវត្នុ និងស្ង់ដា ទ្ៃុះសបម្បង។ សតមា្់ររយៈលពល 

ខលែី លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ្របន្មលទៀតទាក់ទងជាមួយលទ្ធភាពប្្នក 

ចិត្សង្គមរ្រស់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមក្ននុងការលមើលបថកុមារ ក៏្ួររតតរូវ 

បានដាក់្រញ្ចជូល្ងបដរ (ឧ. ត្រវត្ិ្្្ល់ខលែលួន និងត្រវត្ិត្ររួសារ 

្ុរ្រ្គលិកលក្ខណៈ្្្ល់ខលែលួន ស្្ានភាពោោហ៍ពិោហ៍ទំនាក់ទំនង 

ជាមួយសាច់ញាតិសាច់ឆ្្យ ្ររិសា្្នរូ្រវន្/សង្គម ការចិញ្ចរឹម 

្ីរបាច់កូនជាទូលៅ និងការចិញ្ចរឹម្ីរបាច់កូនប្រ្រជំនាញឯកលទស

កតា្្ជំរុញទរឹកចិត្)។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ្របន្មទាំងអស់លនុះ ្រួរ 

តតរូវបាន្រលងកើតល�ើងលៅក្ននុងទតមង់្លែជូវច្បា្រ់បដលតតរូវការ។ ឪពុក 

មា្្យចិញ្ចរឹម ្ួររបានទទួលព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្័ទាំងអស់

បដលនរឹងតតរូវយកមក លដើម្បីវាយតនមលែពួកល្រ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ត្រលទសកម្ពនុជាតតរូវការ្រលងកើតឱ្យមាន 

នីតិវិធី លដើម្បីវាយតនមលែលក្ខណៈសម្បត្ិោចចូលរួម និងភាព 

សមតស្ររ្រស់ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមនិងកំណត់ថ លតើនរណជាអ្នក 

ទទួល្រនទៃនុកក្ននុងការសលតមចចិត្លនុះ។ ជលតមើសមួយ ្រឺោចចាត់ 

តាំងមនទៃីរ សអយ ជាអង្គភាពទទួលខុសតតរូវឱ្យបតពួករាត់តតរូវ 

បាន្រំោក់ឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្ិសមតស្រលហើយ។ ការលធ្វើ 

ប្រ្រលនុះ អនុញ្្តឱ្យោចលធ្វើការសលតមចចិត្លៅថ្្ក់លខត្ លហើយ 

លៅជិតជាមួយឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម្រំ្ុតតាមបដលោចលធ្វើបាន។ 

ត្រលទសកម្ពនុជាក៏តតរូវការអភិវឌ្ឍឱ្យមានកម្វិធី្្ល់ព័ត៌មាន និង 

ត្ររឹក្សាលោ្រល់សតមា្រ់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម បដលដាក់ោក្យលដើម្បី

ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស្ងបដរ លតោុះថ្រច្ចនុ្រ្បន្នលៅពុំទាន់មានលៅ

ល�ើយ។ ត្រលទសជាលតចើនបានអភិវឌ្ឍកម្វិធីបដលត្របហលជា 

ោចបកសតមរួល លដើម្បីយកមកលត្រើសតម្រតាមលសចក្ីតតរូវការ 

រ្រស់កម្ពនុជាបាន។141 កម្វិធីទំាងអស់លនុះោច្្ល់លដាយោជ្្ាធរ 

សាធារណៈ (លដាយមនទៃីរ សអយ ក្ននុងលខត្នីមួយៗ) ឬលដាយ 

សា្្្រ័នឯកជនឯករាជ្យ។ ោជា្្ធរកម្ពនុជាចាំបាច់តតរូវបតលធ្វើការ 

សលតមចចិត្ថ លតើជលតមើសណមួយជាជលតមើសល្អ្រំ្ុតសតមា្រ់

ត្រលទសកម្ពនុជា។ ត្រសនិល្រើសលតមចចិត្ថ មនទៃរី ស.អ.យ ជាអ្នក 

្្ល់លសវាទាំងអស់លនុះ ធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្នុ 

រ្រស់មនទៃីរ សអយ ក៏ចាំបាច់តតរូវពតងរឹង្របន្ម្ងបដរ។ ្រុណ 

សម្បត្ិមួយរ្រស់សា្្្រ័នសាធារណៈ ្រឺថការងាររ្រស់សា្្្រ័ន

ទំាងលនុះោចមានភាពងាយតសួលក្ននុងការពិនិត្យតាមដាន លហើយ 

ោច្្ល់លសវាលដាយឥត្រិតនថលែ។ អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈោជីពបដល

លធ្វើការសលតមចចិត្លលើលក្ខណៈសម្បត្ិោចចូលរួម និងភាព 

សមតស្ររ្រស់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម ្រួរបតមាន្រុណវុឌ្ឍិចាំបាច់ 

នានា (លដាយជាអនុសាសន៍ ្រួរបតមានសញ្្្រតតខាងប្្នក 

វិទ្យាសា្ស្ោក្្របកិរិោ ដូចជាប្្នកសង្គមកិច្ចវិទ្យា ឬចិតវិ្ទ្យា) 

ចំលណុះដរឹងប្្នកការអនុវត្ជាក់បស្ង និងការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 

សមតស្រ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលបវង ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម បដលតតរូវបានត្រកាស

ថមានលក្ខណៈសម្បត្ិត្រ្រ់តរាន់ និងសមតស្រលដើម្បីស្នុំកូន  

្ួររតតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលក្ននុង្រញ្ីចុុះល្ម្ុះឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម លៅ 

ថ្្ក់លខត្ និងថ្្ក់ជាតិ។ ្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះលនុះ ្ឺរជាឧ្រករណ៍្រនលែរឹុះ  

លដើម្បីបស្វងរកត្ររួសារល្អ្រំ្ុត សតមា្រ់កុមារនីមួយៗក្ននុងអំ�នុង 

ដំលណើរការ្្គជូ្្គង (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ១៨)។ ត្រលទស 

កម្ពនុជានរឹងតតរូវការអភិវឌ្ឍ្រញ្ីចុុះល្ម្ុះលនុះ សតមា្រ់ស្នុំកូនក្ននុង 

ត្រលទស និងធានាឱ្យបានថទិន្នន័យស្ីពីឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម ្រឺ 

ជាទិន្នន័យ្រច្ចនុ្រ្បន្នភាព។

139 មាតតា ១០០៩។
140  មាតតា ២៨ លលើកល�ើងអំពីត្រវត្ិ្្្ល់ខលែលួនទាក់ទងជាមួយស្ិរភាពប្្នកោរម្ណ៍ និងទំនាក់ទំនងល្អ លំលៅដា្្នសមតស្រ និងត្ំរន់រស់លៅមានសុវត្ិភាព សមត្ភាពោចឱ្យកុមារមា

នលទ្ធភាពទទួលបានការអ្់ររ ំនិងការបថទាសំខុភាពត្រ្់រតរាន់ សមត្ភាពក្ននុងការ្្លក់ាររាតំទប ្្នកសមា្្រៈ និងសាម្រតីដល់កុមារ និងមាន្ំរណងពិតតបាកលដើម្បីចិញ្ចរឹមកូនចិញ្ចរឹមលនាុះ
ដូចកូន្រលងកើត និងោរម្ណ៍រ្រស់កូនដនទលទៀតបដលរស់លៅក្ននុងត្ររួសារជាមួយរា្្។

141  ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្តាម្ំររូ PRIDE ្ ល់្តក្រខ័ណ្ឌការងារតាមស្ង់ដារ មានភាពសីុសង្្ាក់ និងមានរចនាសម្ពន័្ធសតមា្់រការលតជើសលរីសប ្្អកលលើសមត្ភាព ការលតតៀមលរៀ្រចំ ការវាយតនមលែ 
និងការលតជើសលរីសឪពុកម្្ាយធម៌ និងឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម លៅក្ននុងការ្រណ្ដុះ្រណ្្លលពល្្ល់ និងការអភិវឌ្ឍវិជ្្ាជីវោជីពជា្រន្។ ការអនុវត្តាម្ំររូ PRIDE តតរូវបានលត្រើតបាស់ទំាងមូល 
ឬជាប្្នក លៅក្ននុង្រណ្្ត្រលទសចំនួន ២៥ សូមលមើល៖ www.cwla.org/pride-training
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

លក្ខណៈសម្បតិ្ 
ោចចូលរួម  
និងភាពសមតស្រ 
រ្រស់ PAPs

១    ្រលងកើតលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យច្បាស់លាស់ លដើម្បី 
ត្រកាសថ ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមមានលក្ខណៈសម្បត្ិ 
ត្រ្រ់តរាន់ និងមានភាពសមតស្រ ដូចបាន 
លោលខាងលលើ។

២    ្រលងកើតនីតិវិធី លដើម្បីវាយតនមលែលក្ខណៈសម្បត្ិ 
ោចចូលរួម និងភាពសមតស្ររ្រស់ឪពុកមា្្យ 
ចិញ្ចរឹម។ 

តកសួង ស.អ.យ  
និងតកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៨

សលតមចចិត្ថ 
លតើនរណនរឹង 
ត្រកាសថ PAPs  
មានលក្ខណៈ 
សម្បតិ្ោចចូលរួម  
និងមានភាព 
សមតស្រ លហើយ 
្រលងកើតឱ្យមាន 
នីតិវិធី។

១    ្ ្សព្្វ ្សាយលក្ខខណ្ឌវិនិច្័យឱ្យបានទូលំទូលាយ 
ក្ននុងចលំណមសាធារណជនទូលៅ។

២    កំណត់ថលតើ នរណជាអ្នកទទួលខុសតតរូវលលើការ
សលតមចចិត្លនុះ។

៣    កំណត់ថ លតើោជា្្ធរទទួលខុសតតរូវនរឹងលធ្វើការ 
ជាមួយភា្ីរោក់ព័ន្ធដនទលទៀតោ៉្ងដូចលម្ច។

តកសួង ស.អ.យ  
និងតកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF ២០១៨

ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមតតរូវបានត្រកាសថមានលក្ខណៈសម្បតិ្ត្រ្់រតរាន់  
និងសមតស្រសតមា្់រស្នុកូំន លហើយបានទទួលការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល 
និងការរាំតទសមតស្រក្ននុងអ�ំនុងលពលនីតិវិធីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស 

អនុសាសន៍ទី

១៩
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កម្វិធី្្ល ់
ព័ត៌មាន និង 
ត្ររឹក្សាលោ្រល់ 
សតមា្រ់ PAPs

១    ្រលងកើតឱ្យមានកម្វិធី្ល្់ព័ត៌មាន និង 
ត្ររឹក្សាលោ្រល់ សតមា្រ់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម 
បដលដាកោ់ក្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។

២    កំណតថ់ លតើនរណនរឹងអនុវត្កម្វិធីលនុះ 
លដាយោចជាោជ្្ាធរសាធារណៈ (ឧ. លដាយ 
មនទៃីរ សអយ ក្ននុងលខត្នីមួយៗ) ឬលដាយ 
អង្គភាពឯកជនឯករាជ្យ។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF ២០១៩ 
តលៅ

្រំោក់លក្ខណៈ 
សម្បត្ិត្រ្រ់តរាន ់
ដល់ោជា្្ធរ/ 
អ្នក្្ល់លសវាឱ្យ 
ោចវាយតនមលែ  
និងលតតៀមខលែលួន  
PAPs

១    ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និង្្ល់ធនធានដលោ់ជា្្ធរ 
ទទួលខុសតតរូវ និងអ្នក្ល្ល់សវា។

២  ធានាឱ្យមានការ្រណ្ដុះ្រណ្្លត្រចាំឆ្្ំ លដើម្បី 
ល ល្ែើយត្រជាមួយ្រញ្្បដលលកើតមានក្ននុងនីតិវិធី។

តកសួង សអយ។ UNICEF, 
HCCH and 
ISS

២០២០- 
២០២៣

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រញី្ចុុះល ម្ុ្ះ  
PAPs

១     ប ្្អកលលើការវាយតនមលែលលើឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម 
ទាំងអស់ បដលមានលលំៅដា្្នជាត្រចាំក្ននុង 
ត្រលទសកម្ពនុជា តតរូវ្រលងកើត្រញ្ីចុុះល្ម្ុះ 
មួយ បដលមានព័ត៌មានលម្អិតោក់ព័ន្ធលៅ 
ក្ននុងលនាុះ។

២    កំណតថ់ លតើនរណជាមា្្ស់្ទៃុះត្រ្រ់ត្រងលលើ 
្រញ្ីចុុះល្ម្ុះឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។ 

៣    កំណតថ់ លតើព័ត៌មានពីថ្្ក់តំ្រន់ នរឹងតតរូវបាន 
ដាក្់រញ្ចជូលមក្រញ្ីចុុះល្ម្ុះថ្្ក់កណ្្ល 
បតមួយលដាយរល្រៀ្រណ។ 

តកសួង ស.អ.យ  
និងតកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF ២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

លលើកកម្ពស់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស

្រួរ្្ល់ោទិភាពដល់កុមារឱ្យតតរូវបានចិញ្ចរឹមលដាយត្ររួសារ 

អចិន្ន្យ៍លៅក្ននុងត្រលទសបដលពួកល្រស្្ាល់ច្បាស់្ំរ្ុត លោល្ឺរ 

កបនលែងបដលពួកល្ររស់លៅ។ លដើម្បីោចលធ្វើប្រ្រលនុះបាន ចាំបាច់ 

តតរូវលលើកកម្ពស់ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស។ ក្ននុងរដ្ឋដូចជាត្រលទសកម្ពនុជា  

បដលស្នុំកូនពុំធា្្្រ់តតរូវបានពិចារណតាមប្រ្រត្រនពណីថ ជា 

ជលតមើសក្ននុងការបថទាំកុមារបដលរាម្នត្ររួសារ ចាំបាច់តតរូវលលើក 

កម្ពស់ការយល់ដរឹង និងការទទួលយកប្រ្រវ្្របធម៌ននការស្នុកូំន។ 

ការស្្ា្រនាការយល់ដរឹងអំពីលសចកី្តតរូវការឲ្យមានត្ររួសារចិញ្ចរឹម 

ោចទាមទារឱ្យមានការ្្្ស់្រ្ជូរឥរិោ្រថសាធារណៈ។ ក្ននុងការ 

អភិវឌ្ឍត្រព័ន្ធស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិមួយ ជាការសំខាន់ណស់បដល 

តតរូវដរឹងថ លតើអ្វីជាកតា្្បដលកំពុងរារាំងស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ និង 

តតរូវពិចារណថ លតើលធ្វើោ៉្ងលធ្វើណ លដើម្បីោចលលើកទរឹកចិត្ 

ត្ររួសារឱ្យសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹម។

ត្រលទសកម្ពនុជាបាន្នជំហាន លដើម្បីលលើកកម្ពស់ស្នុំកូនក្ននុង 

ត្រលទស។ ជាក់បស្ងថ្ីៗលនុះកម្ពនុជាបាន្រលងកើតលសចក្ីពន្យល់ 

ស្ីពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសឆ្្ំ ២០១៦ លហើយបាន្្ល់ការ្រណ្ដុះ 

្រណ្្លដល់លៅតកម និងភា្រីោក់ព័ន្ធដនទលទៀត។142  

ក្ននុងរយៈលពលខលែី ោជា្្ធរកម្ពនុជា្រួរវិភា្រលលើ្រញ្្ត្រឈមបដល 

មាននាលពល្រច្ចនុ្្របន្ន និងកំណត់រកឧ្រស្រ្គទាក់ទងជាមួយស្នុំ

កូនក្ននុងត្រលទស លដាយរួមមានទាំងវិធានការនានាបដលោចតតរូវ

បានលធ្វើល�ើង លដើម្បីជម្នុះឧ្រស្រ្គទំាងលនាុះ។ លមលរៀនោចត្រមូល 

បានពីការងាររ្រស់ IOM បដលនរឹងលធ្វើការជាមួយអង្គការ កុមារ 

លៅក្ននុងត្ររួសារ លដើម្បី្្ល់ជំនួយប្្នកច្បា្រ់លដាយឥត្រិតនថលែ  

លដើម្បីជួយឱ្យអ្នកបថទាំជាឪពុកមា្្យធម៌រយៈលពលបវងសុំកុមារ 

លៅចិញ្ចរឹម។ លយើងហាក់លឃើញថ លមលរៀនក៏ោចត្រមូលបានពី 

ការសាកល្បង្រលតមាង FCF ស្ីពី្រណៈកម្ការបថទាំជំនួស  

បដលជាលរាលការណ៍នរឹងត្រ្រដណ្្រ់លលើស្នុំកូនថ្្ក់ជាតិ។

២០

ST

វិភា្រការ្្្ស់្រ្ជូរនាលពល្រច្ចនុ្រ្បន្ន និងកំណត ់

រកឧ្រស្រ្គទាក់ទងជាមួយស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។ 

លរៀ្រចំ និងអនុវត្យុទ្ធសា្សក្ារតស៊ូមតិស្ីពី

ការលលើកកម្ពស់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស។

MT
អនុវត្យុទ្ធនាការតាមត្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយ 

និងយុទ្ធសា្ស្ដនទលទៀត។

LT
្្ល់ការរាំតទជាក់លាក់ដល់ត្ររួសារចិញ្ចរឹម  

(មុនលពលក្ននុងលពលនិងលតកាយលពលស្នុំកូន)។

142 ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្រ់លៅតកមក្ននុងបខធ្នជូ ឆំ្្ ២០១៣ និងក្ននុងបខតុលា ឆ្្ំ ២០១៦។
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រដ្ឋជាលតចើនបាន្នលៅ្រលងកើនចំនួនស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស តាមរយៈ 

ការពន្យល់ោ្៉ងច្បាស់អំពីអត្ន័យននស្នុកូំនដល់សាធារជនទូលៅ  

និងលធ្វើឱ្យស្នុកូំនក្ននុងត្រលទសជាលសវាឥត្ិរតនថលែ។ យុទ្ធសា្ស្ការ 

តសូ៊មតិ លដើម្បីលលើកកម្ពស់ស្នុកូំន្ួររដាក់្រញ្ចជូលលរាល្ំរណ និង 

លរាលលៅច្បាស់លាស់ លដាយល្្្តលរាលលៅលលើតកុមនានា និង 

សកម្ភាពបដលបានលតរាងទុក។ ការតស៊ូមតិ្រួរតតរូវបានលធ្វើ 

ល�ើងទាំងលៅថ្្ក់មូលដា្្ន និងថ្្ក់ជាតិ។143 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម រដា្្ភិបាល្រួរល្្្តការយកចិត្ទុក 

ដាក់លលើការ្្្ស់្្រជូរឥរិោ្រថសាធារណៈ លដើម្បីកសាងការយល់ 

ដរឹងអំពីលសចក្ីតតរូវការឱ្យមានត្ររួសារចិញ្ចរឹម។ ត្រលទសមួយ 

ចំនួនបានទទួលលជា្រជ័យក្ននុងការសា្្្រនាការយល់ដរឹងស្ីពី 

ស្នុំកូនសតមា្រ់ជាត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ និងត្ររួសារតាមរយៈ 

លសចកី្ត្រកាសជាសាធារណៈ យុទ្ធនាការតាមត្រព័ន្្ធ ស្ព្្វ ស្ាយ 

និងការចូលរួមោ៉្ងសកម្រ្រស់វិស័យរដា្្ភិបាលជាលតចើនលៅ 

ថ្្ក់មូលដា្្ន ថ្្ក់តំ្រន់ និងថ្្ក់ជាតិ។144  

ក្ននុងរយៈលពលមធ្យម ត្រលទសកម្ពនុជា្ួររល្្្តលរាលលៅជាពិលសស

លៅលលើ ្រកនក និងមណ្ឌលសុខភាពក្ននុងសហ្រមន៍មូលដា្្ន 

លដាយលហតុថ ពួកល្រលៅជិតស្និទ្ធជាមួយសហ្រមន៍ លហើយពួក

ល្រោចមានតួនាទី្រនលែរឹុះក្ននុងការ្្្ស់្រ្ជូរឥរិោ្រថ។ 

ជាការសំខាន់ណស់បដលតតរូវរាំតទដល់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម និង 

ត្ររួសារចិញ្ចរឹម តពមទាំងកាត់្រន្យការលំបាកបដលោចលកើត 

មាននានា។ ឧ. ការដាក់ោក្យលៅតុលាការ ្រឺជា្រញ្្ត្រឈម 

សតមា្រ់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមជាលតចើន។ លហតុលនុះ តកុមតសាវតជាវ 

សូម្្ល់អនុសាសន៍ថ សតមា្រ់រយៈលពលបវង តតរូវមានជំនួយ 

និងការជួយលតជាមបតជងប្្នកច្បា្រ់លដាយឥត្រិតនថលែក្ននុងអំ�នុង 

នីតិវិធីតុលាការ។ ជាជលតមើសមួយលទៀត មនទៃីរ ស.អ.យ ោច 

ដាក់ោក្យលៅកាន់តុលាការ និង្រងា្្ញសំណុំឯកសារស្នុំកូន 

តំណងឱ្យឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។ វិធានការមួយលទៀត ្រឺតតរូវបចង 

អំពីចំនួនទរឹកតបាក់សរុ្រ សតមា្រ់កុមារមា្្ក់បដលនរឹងលលើកទរឹក 

ចិត្ឱ្យល្រសុំកុមារលៅចិញ្ចរឹម។ 

ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរ្្ល់លសវាលតកាយការយកលៅដាក់លៅក្ននុង 

ត្ររួសារចិញ្ចរឹមជូនដល់ត្ររួសារទាំងលនាុះ (ឧ. ដូចជាលៅក្ននុង 

ត្រលទស Lithuania បដលក្ននុងតកុងនីមួយៗមានអ្នកសង្គមកិច្ច 

តតរូវបានទទួលស្្ាល់្ុរណភាពោ្៉ងលហាចណស់ពីរនាក់ បដល 

្្ល់ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លសតមា្រ់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម លហើយលសវា 

លតកាយ ការយកលៅដាក់លៅត្ររួសារចិញ្ចរឹមតតរូវបាន្្ល់ជូនដល់ 

ត្ររួសារទាំងលនាុះ។145 ោ្ហ្វិកខាងត្បជូងក៏្្ល់លសវាដូលច្នុះបដរ)។ 

ោជ្្ាធរោក់ព័ន្ធោចពិនិត្យតាមដាន និងសិក្សា្រញ្្នានាបដល

ត្ររួសារចិញ្ចរឹមជួ្រត្រទុះ តពមទាំង្្ល់លសវាថ្ីកាន់បតត្រលសើរ និង 

ពតងីកកាន់បតធំសតមា្រ់កុមារ និងត្ររួសារ។

143  សូមលមើលការ្្លួចល្្ើម្ំរនិតត្រលទស Ugandan លដើម្បីលលើកកម្ពស់ស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសលៅ៖  http://ugandansadopt.ug/. See also ACPF work to promote national adoptions and 
prevent illicit practices: http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf

144  សូមលមើលយុទ្ធនាការតាមត្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយលៅត្រលទសកូ�នុំ្រ៊ី៖ www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/prueba/Bienestar/ProgramaAdopciones); and 
Chile: www.sename.cl/web/que-es-la-adopcion

145   អ្នកសង្គមកិច្ចទាងំលនុះ្្លក់ារ្រណ្ដុះ្រណ្្ល ការវាយតនមលែ និងការត្រកាសអំពីភាពសមតស្រោចឱ្យសំុលៅចិញ្ចរឹមបាន និងការរាតំទលតកាយលពលយកលៅដាក់លៅក្ននុងការបថទំាជំនួស 
ទាំងលៅក្ននុងត្ររួសារធម៌ និងជាមួយអនា្រតឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម៖ http://www.vaikoteises.lt/media/file/gimk%20dar/GIMK_kontaktai_២០១៧_vasaris.pdf
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

បកលម្អស្្ានភាព 
នាលពល្រច្ចនុ្្របន្ន 
លៅក្ននុងស្នុកូំនក្ននុង 
ត្រលទស

១    កំណត់រកឧ្រស្រ្គទាក់ទងជាមួយស្នុំកូនក្ននុង 
ត្រលទស រួមទាំងវិធានការបដលោចតតរូវបានលធ្វើ 
ល�ើង លដើម្បីជម្នុះឧ្រស្រ្គទាំងលនាុះ។

២    ពិចារណក្ននុងការដាក់ឱ្យស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស 
ជាលសវាឥត្រិតនថលែ។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF, 
IOM, 
Children in 
Families

២០១៨

យុទ្ធសា្ស្ 
ការតសូ៊មតិសី្ពី 
ការលលើកកម្ពស់ 
ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស

១    លរៀ្រចំយុទ្ធសា្ស្តស៊ូមតលិដើម្បីលលើកកម្ពស ់
ស្នុំកូន និងពិនិត្យលៅលលើឧទាហរណ៍អន្រជាត ិ
សតមា្់រជាកតា្្ជំរុញទរឹកចិត្។

២    ្រលងកើតលរាល្រំណង តកមុលរាលលៅច្បាស់លាស់ 
និងប្នការបដលបានលតរាងទុក។

៣   អនុវត្យុទ្ធសា្ស្ការតស៊ូមតិ។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF ២០១៨

រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

យុទ្ធនាការតាម 
ត្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយ  
និងយុទ្ធសា្ស្ 
ដនទលទៀត

១    ល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើការ្្្ស់្្រជូរ 
ឥរិោ្រថសាធារណៈ លដើម្បីស្្ា្រនាការយល់ដរឹង
អំពីលសចក្ីតតរូវការសតមា្់រត្ររួសារចិញ្ចរឹម។

២    សា្្្រនាការយល់ដរឹងអំពីស្នុំកូន សតមា្់រជា 
អត្ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ និងត្ររួសារ តាមរយៈ 
លសចក្ីត្រកាសជាសាធារណៈ យុទ្ធនាការ 
ត្រព័ន្្ធ ្សព្វ្្សាយ និងការចូលរួមោ៉្ងសកម្ 
រ្រស់វិស័យរដ្្ាភិបាលលៅថ្្ក់មូលដ្្ាន 
ថ្្ក់ត្ំរន់ និងថ្្ក់ជាតិ។

៣    ល្្្តលរាលលៅលលើ ្រកនក និងមណ្ឌលសុខភាព
ក្ននុងសហ្រមន៍មូលដ្្ាន លដាយលហតុថ ពួកល្រ 
លៅលកៀកសហ្រមន៍ លហើយោចមានតួនាទ្ីរនលែរឹុះ 
ក្ននុងការ្្្ស្់រ្ជូរឥរិោ្រថ។ 

តកសួង សអយ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។ 

UNICEF ២០១៩ 
តលៅ

លលើកកម្ពស់ស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស
អនុសាសន៍ទី

២០
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការរាំតទ 
ជាក់លាក់្្ល់ជូន 
ដល់ត្ររួសារចិញ្ចរឹម  
(មុនលពលក្ននុង 
លពល និងលតកាយ 
លពលស្នុំកូន)។

១    ពិភាក្សា និង្រលងកើតការរាំតទជាក់លាក់ជូន 
ដលត់្ររួសារចិញ្ចរឹម។

២    ពិចារណឱ្យតុលាការ្្ល់ជំនួយ និងការជួយ 
លតជាមបតជងប្្នកច្បា្់រលដាយឥត្រិតនថលែក្ននុងអ�ំនុង
លពលនីតិវិធីតុលាការ។

៣    ពិចារណថលតើ មនទៃីរ សអយ ោចដាក់ោក្យ 
លៅតុលាការនិង្រងា្្ញសំណុំឯកសារតាងនាម 
ឱ្យឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមបាន ឬលទ។

៤    ពិចារណថលតើ ទរឹកតបាក់សរុ្រសតមា្់រកុមារមា្្ក់
ោចតតរូវបាន្្ល់ជូន បដលនរឹងលលើកទរឹកចិត្ 
ឱ្យល្រស្នុំកូន។

៥    ្រលងកើតលសវាលតកាយយកកុមារលៅដាក់ក្ននុងត្ររួសារ 
ចិញ្ចរឹម លដើម្បីរាំតទដលត់្ររួសារទាំងលនាុះ។

៦    ពិនិត្យតាមដាន និងសិក្សា្រញ្្នានាបដល 
ត្ររួសារចិញ្ចរឹមជ្ួរត្រទុះ និង្្ល់លសវាថ្ីមានភាព 
ត្រលសើរល�ើង និងកានប់តធំជាងមុនសតមា្រ ់
កុមារ និងត្ររួសារ។

តកសួង ស.អ.យ និង 
តកសួងយុត្ិធម៌។

UNICEF ២០២៣ 
តលៅ
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ស្នុំកូនអន្តរបបទទស 
ក្នុ្បបទទសកម្នុជា

០៦

ស្នុំកូនអន្រត្រលទសោច្្ល់្រុណសម្បតិ្ឱ្យមានត្ររួសារអចិន្ន្យ៍ សតមា្រ់កុមារបដលពុំោចរកត្ររួសារសមតស្របានលៅក្ននុង 
រដ្ឋកំលណើតរ្រស់ខលែលួន។146 លទាុះោ៉្ងណក្ី ដំ្រូង្រំ្ុតចាំបាច់តតរូវធានាោ៉្ងណឱ្យលរាលការណ៍ននអំណចលៅថ្ក់លតកាម្រំ្ុត 
តតរូវបានអនុវត្ លហើយដំលណុះតសាយក្ននុងតសុកតតរូវបានយកមកពិចារណជាមុនសិន។ ចំណុចលនុះទាមទារឱ្យមានត្រព័ន្ធការបថទំាជំនួស 
បដលដំលណើរការមួយ (ឧ. ការរាំតទដល់ត្ររួសារកំលណើត និងសមាហរណកម្) ក៏ដូចជា ត្រព័ន្ធស្នុំកូនក្ននុងត្រលទសដូចបានពិភាក្សា 
ខាងលលើ)។ តាមការយល់លឃើញ្្្ល់រ្រស់លយើងខ្នុំ ោ៉្ងលហាចណស់ក៏តតរូវការលពលពីរឆ្្ំបដរមុនលពលលរាលការណ៍អំណច 
លៅថ្្កល់តកាម្រំ្ុតោចមានត្រតិ្រត្ិការលដាយរលូន។ លហតុលនុះចា្រ់ពីលពលលនុះរហូតដល់លពលលនាុះ លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍ 
ត្រឆំង “ការល្រើកទូលាយ” ទាំងតសុងចំលោុះត្រព័ន្ធស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ ក្ននុងអំ�នុងអន្រកាលលនុះអ្វីបដលបានលលើកល�ើងពុំជំទាស់ជា 
មួយប្្នកការអនុវត្្រលតមាងសាកល្បងលៅលលើច្បា្រ់ និងលរាលនលោបាយស្នុំកូនអន្រត្រលទសបដលមានជាធរមានលនាុះល�ើយ  
ជាពិលសសសតមា្រ់កុមារមានតតមរូវការពិលសស។  

លយើងខ្នុំសូម្្ល់អនុសាសន៍លោយរដ្ឋ អនុម័តឱ្យមានយុទ្ធវិធីរួមមួយក្ននុងការល្លែើយត្រចំលោុះលសចក្ីសលតមចរ្រស់កម្ពនុជាទាក់ទងជា 
មួយចំណុចលនុះ។ ត្រលទសកម្ពនុជាបានខិតខំត្ររឹងបត្រងោ៉្ងខា្្ំង លដើម្បីធានាឱ្យបានថ តក្រខ័ណ្ឌការងារតស្រច្បា្រ់ន្ទៃក្ននុងរ្រស់ខលែលួន 
អនុលលាមតាមអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆំ្្ ១៩៩៣។ ទាក់ទងជាមួយចំណុចលនុះ ច្បា្់រសី្ពីស្នុកូំនអន្រត្រលទស ក៏ដូចជាត្រកាសជាលតចើន 
ស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទសតតរូវបានអនុម័តក្ននុងរយៈលពល្រ៉ុនាម្នឆ្្ំកនលែងលៅលនុះ (សូមលមើលឧ្រសម្ព័ន្ធទី ២)។ សមិទ្ធ្លដ៏ល្អនថលែថ្្ 
ទាំងអស់លនុះ្រលងកើតជាមូលដា្្នដ៏រឹងមាំសតមា្រ់ត្រព័ន្ធការោរកុមារ។  

្រច្ចនុ្រ្បន្នមាន្រញ្្ត្រឈមពីរ៖ ទីមួយ ្រឺលដើម្បីធានាឱ្យបានថ ស្នុំកូនអន្រត្រលទសតតរូវបានដាក់្រញ្ចជូលោ្៉ងល្អលៅក្ននុងត្រព័ន្ធការោរ
កុមារក្ននុងត្រលទស និងលរាលការណ៍អំណចលៅថ្្ក់លតកាម្រំ្ុតតតរូវបានអនុវត្លៅត្រ្រ់ករណីទាំងអស់ននស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ 
្រញ្្ត្រឈមទីពីរ ្រឺក្ននុងការអនុវត្តក្រខ័ណ្ឌការងារប្្នកច្បា្រ់ឱ្យបានសមតស្រ ជាពិលសសលដើម្បីធានាឱ្យបានថ ោជា្្ធរទាំងអស់ 
បដលចូលរួមក្ននុងនីតិវិធីស្នុំកូនមានអំណច និងធនធានបដលចាំបាច់ ក៏ដូចជា ចំលណុះដរឹង ្រទពិលសាធន៍ និងការអ្រ់រំបដលចាំបាច់ 
ទាក់ទងជាមួយការការោរកុមារ និងស្នុំកូន។ ចំណុចលនុះក៏ទាមទារឱ្យមាន្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចសមតស្រ បដលមានលក្ខណៈសម្បត្ិ 
ត្រ្រ់តរាន់ លដើម្បីអនុវត្ និងពិនិត្យតាមដាននីតិវិធីស្នុំកូនបដលចាំបាច់ទាំងអស់ (សូមលមើលអនុសាសន៍ទី ៣)។ លៅប្្នក្រនា្្្រ់លនុះ  
តកុមការងារតស្រលពល បដលទទួលសា្្ល់ថ មានសមិទ្ធ្លជាលតចើនបានលធ្វើកនលែងរួចមកលហើយក្ី ្រ៉ុបន្លយើងខ្នុំសូមល្្្តការយក 
ចិត្ទុកដាក់អនុសាសន៍រ្រស់លយើងលៅលលើ្រញ្្ត្រឈមធំៗបដលលៅសល់ទាក់ទងជាមួយស្នុំកូនអន្រត្រលទស។

146   ្ុរព្វកថននអនុសញ្្តកុងឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣
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អនុសាសន៍ទី

្្ល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈសម្បត្ិ  
និងលសចក្ីតតរូវការរ្រស់កុមារមាន 
លក្ខណៈសម្បត្ិោចដាក់ឱ្យសុំលៅ
ចិញ្ចរឹមបានបដលតតរូវការស្នុំកូន 
អន្រត្រលទស 

ត្រសិនល្រើរដ្ឋទទួលដរឹងថ កុមារណខលែុះបដលតតរូវការស្នុំកូនអន្រ

ត្រលទសក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា ពួកល្រនរឹងោច្រញ្ជូនសំណុំឯកសារ 

ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម បដលល ល្ែើយត្រចំលោុះលសចកី្តតរូវការរ្រស់កុមារ 

ទាំងលនាុះ។ លដើម្បីលចៀសវាងការដាក់សមាព្ធពីត្រលទសទទួល  

រដ្ឋកំលណើតតតរូវបានលលើកទរឹកចិត្ឱ្យ្រញ្្ក់ឱ្យច្បាស់ តាមរយៈ 

ោជា្្ធរកណ្្លរ្រស់ខលែលួននូវបដនកំណត់នានាទាក់ទងជាមួយ 

នរឹងត្រលភទការដាក់ោក្យ សតមា្រ់ស្នុំកូនអន្រត្រលទសបដលខលែលួន 

នរឹងទទួលយកលដាយលោងលៅលលើចំនួន និងលក្ខណៈសម្បត្ិ 

ននកុមារ បដលមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំយកលៅចិញ្ចរឹមជា 

លក្ខណៈអន្រត្រលទសក្ននុងរដ្ឋលនាុះ។ រដ្ឋទទួលតតរូវលរារពរាល់ 

បដនកំណត់នានាបដលបានដាក់លចញ។147  

សតមា្រ់រយៈលពលខលែី ប្្អកលលើកលក្ខណៈសម្បត្ិរ្រស់កុមារ 

លៅក្ននុងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមកណ្្ល (អនុសាសន៍ទី ២) ICAA 

ោច្រញ្្ក់ចំនួន និងលក្ខណៈសម្បត្ិននសំណុំឯកសាររ្រស់  

PAPs បដលតតរូវការ។ ព័ត៌មានលនុះោចតតរូវបានតបាតស័យទាក់ទង 

តបា្រ់លៅោជា្្ធរកណ្្លននរដ្ឋទទួលតាមរយៈដូចជា លិខិត 

សាមញ្្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (សូមលមើលអនុសាសន៍្រន្្ា្់រ) 

ឬល្រហទំព័ររ្រស់តកសួង សអយ។ ICAA ក៏ោច្រញ្្ក់ 

លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យ និងការតតមរូវសតមា្រ់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម បដល 

ចាំបាច់តតរូវបតមាន។ វិធីសា្ស្លនុះោចជួយឱ្យសលតមចបាន 

នូវកម្វិធីស្នុកូំនអន្រត្រលទស បដលយកកុមារជាចម្បង តាមរយៈ 

ការ្្គជូ្្គងកុមារជាក់លាក់ជាមួយត្ររួសារសមតស្រ្រំ្ុត លហើយ 

ជួយឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម លដើម្បីលចៀសវាងការរំពរឹងទុកមិនសមលហតុ

្លរយៈលពលរង់ចាំយូរបាត់្រង់្នទៃៈ ក៏ដូចជារារាំងកុំឱ្យមាន 

ការខកចិត្ ចំលោុះកុមារ្ងបដរ។  

២១

ST

្រញ្្ក់ចំនួន និងត្រលភទកុមារ បដលតតរូវការ 

ត្ររួសារលដាយមានការសងកត់ធងៃន់ជាក់លាក់លៅ

លលើកុមារមានតតមរូវការពិលសស (ឧ. លក្ងធំ  

តកុម្រង្រ្អជូន្រលងកើតកុមារពិការ)។  

្រញ្្ក់ចំនួនការដាក់ោក្យសុំស្នុំកូន និង 

លក្ខណៈសម្បត្ិននឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមបដល 

នរឹងតតរូវបានទទួលយក។

MT
្រលតមាងសាកល្បងលដាយមានការអនុវត្ 

្រ្ញ្្សលំហូរននសំណុំឯកសារ។ 

LT ពិនិត្យតាមដាន និងតាមដាន្រន្។

147 អនុសាសន៍ទី៨ រ្រស់្រណៈកមាម្ធិការពិលសសឆ្្ំ ២០១៥

113



148 សូមលមើលម្រ្គនុលទទៃសក៍ពីការអនុវត្ល្អលលខ ១ ៖ កំណត់សមា្្ល់លលខ ២០ ខាងលលើ វាក្យខ័ណ្ឌ ៣៩៤  

កុមារមានលសចកី្តតរូវការពិលសស ្ួររមានឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹមជាអ្នក 

បដលមានជំនាញពិលសស។  ពំុបមនត្រ្់រ PAPs ទាំងអស់សុទ្ធបត 

មានជំនាញបដលចំាបាច់ លដើម្បីលមើលបថកុមារទំាងលនុះ។ នាលពល 

្រច្ចនុ្រ្បន្នលនុះកុមារជាលតចើន បដលមានតតមរូវការពិលសសរង់ចា ំ

ត្ររួសារសមតស្រអស់រយៈលពលជាលតចើនឆំ្្។ កុមារទំាងលនុះមួយ

ចំនួនពំុោចបស្វងរកត្ររួសារបាន តាមរយៈស្នុកូំនក្ននុងត្រលទសលទ។ 

ភាពយឺតោ៉្វលៅក្ននុងការចា្រ់ល្្ើមនីតិវិធីស្នុំកូន សតមា្រ់កុមារ 

ទំាងអស់លនុះ ្ឺរ ទ្ៃនុយជាមួយឧត្មត្រលោជន៍រ្រស់ពួកល្រ។ លហតុ 

លនុះកុមារមានតតមរូវការពិលសស្រួរបានទទួលោទិភាព សតមា្រ់ 

ស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរពិចារណចា្រ់ល្្ើមលៅ 

ក្ននុងរយៈលពលមធ្យមនូវ្រលតមាងសាកល្បង លដើរតាមវិធីសា្ស្ 

ការលដើរ្រ្ញ្្សពីលំហូរសំណុំឯកសារ៖148

-  វាយតនមលែចំនួន និងលក្ខណៈសម្បត្ិននកុមារ បដលមាន 

លក្ខណៈសម្បត្ិោចសុំលៅចិញ្ចរឹមបានជាកុមារមានលសចក្ ី

តតរូវការពលិសស 

-  បចករំបលកព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់លនុះ (រក្សាទុកព័ត៌មាន 

កំណត់អត្សញ្្ណទំាងអស់ជាការណ៍សម្្ាត់ លដើម្បីការោរ 

ឯកជនភាពរ្រស់កុមារ) ជាមួយស្្ា្័រនបានការទទួលស្្ាល់ 

សតមា្រ់ស្នុំកូន (AAB) រ្រស់រដ្ឋទទួលលដាយក្ននុងលនាុះកិច្ច 

តពមលតពៀងសហត្រតិ្រត្ិការ ្រឺតតរូវបានចុុះហត្លលខា រួច 

លហើយទាក់ទងជាមួយលសចក្ីតតរូវការទាំងលនាុះ

 -  លស្នើសុំឱ្យរដ្ឋទទួលបស្វងរកឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម បដលមាន 

សមត្ភាពោចលមើលបថកុមារជាក់លាក់ណមា្្ក់ បដលជា 

កុមារមានលសចក្ីតតរូវការពិលសស និង

 - ្រនា្្្រ់មកលធ្វើការ្្គជូ្្គង 

ការវាយតនមលែលៅលលើកុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅ 

ចិញ្ចរឹមបាន បដលជាកុមារមានលសចក្ីតតរូវការពិលសសោចតតរូវ 

បានសតម្រសតមរួលលដាយការងាររ្រស់ ISS និងលសៀវលៅសតមា្់រ 

អ្នកោជីពរ្រស់ ISS បដលលធ្វើការវាយតនមលែលៅលលើលសចក្ីតតរូវ 

ការជាលក្ខណៈ្ុរ្រ្គលរ្រស់កុមារម្្ាក់ៗ (សូមលមើលអនុសាសន៍ 

ទី ៣ ស្ីពីការ្រណ្ដុះ្រណ្្លការវាយតនមលែលសចក្ីតតរូវការ ជា 

្រុ្រ្គលរ្រស់កុមារ)។ 

  

ជាការសំខាន់បដលតតរូវជតមា្រព័ត៌មានដល់ោជា្្ធរកណ្្ល  

និង AABs អំពីលសចក្ីសលតមចជាវិជ្មាន និងជាអវិជ្មានស្ីព ី

ការ្្គជូ្្គង។ ការ្្ល់ការលលើកទរឹកចិត្ បដលមានលក្ខណៈជំរុញ 

ទរឹកចិត្នរឹងោចជួយឱ្យមានកិច្ចសហការនាលពលអនា្រតបថម 

លទៀត លតោុះរដ្ឋទទួលនរឹងបានដរឹងកាន់បតត្រលសើរអំពីរល្រៀ្រ លដើម្បី 

លតតៀមខលែលួនឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម។

ក្ននុងរយៈលពលបវង  ោជ្្ាធរ្ួររពិនិត្យតាមដាន និងវាយតនមលែស្នុកូំន 

ជាពិលសសថលតើលសវា និងការរាំតទអ្វីខលែុះបដលតតរូវបាន្្ល់ឱ្យ 

ដល់កូនចិញ្ចរឹម និងត្ររួសាររ្រស់ពួកល្រ។ការងារោចកា្្យជា 

ឧ្រករណ៍មួយ លដើម្បីវាយតនមលែសកម្ភាពរ្រស់ AABs ។ ត្រសិន

ល្រើមានស្នុកូំនតតរូវោក់ខានោជ្្ាធរោចពិចារណថ លតើមានមូល 

លហតុធងៃន់ធងៃរ លដើម្បី្រញ្ឈ្រ់កិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការ ឬោ៉្ងណ។
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រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

្រញ្្ក់ចំនួន  
និងត្រលភទកុមារ 
បដលតតរូវការ 
ត្ររួសារលដាយ 
ល្្្តការយក 
ចិត្ទុកដាក ់
ជាក់លាក់លៅ 
លលើកុមារមាន 
លសចក្ីតតរូវការ 
ពិលសស (ឧ.  
លក្ងធំ តកុម្រង 
្រ្អជូន្រលងកើត  
កុមារពិការ)

១    ប ្្អកលលើត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមលៅថ្្ក់កណ្្លដូច 
ក្ននុងអនុសាសន៍ទី ២ និងត្រព័ន្ធទិន្នន័យលមអំព ី
ស្នុំកូនក្ននុងអនុសាសន៍ទី ១៧ បដល្រញ្្ក់ព ី
ចំនួន និងត្រលភទននកុមារបដលតតរូវការត្ររួសារ។

២    កំណត់រកកុមារបដលមានលសចកី្តតរូវការពិលសស  
លហើយលរៀ្ររា្រ់លសចក្ីតតរូវការពិលសសរ្រស់ពួកល្រ
លៅក្ននុងប្្នកស្ីពីការទាមទារជាក់លាក់។ 

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ UNICEF ២០១៨

្រញ្្ក ់
ចំនួនការដាក ់
ោក្យស្នុំកូន  
និងលក្ខណៈ 
សម្បត្ិនន PAPs 
បដលនរឹងតតរូវ 
បានទទួលយក

១    ប្្អកលលើចំនួន និងត្រលភទកុមារបដលតតរូវបាន 
កំណត់អត្សញ្្ណលឃើញ សូម្រញ្្ក់ចំនួន 
និងលក្ខណៈសម្បត្ិ និងសំណុំឯកសាររ្រស់ 
ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមបដលតតរូវ។  

២    ្រញ្្ក់លក្ខខណ្ឌវិនិច្័យបដលទាមទារ និង 
ការតតមរូវសតមា្រ់ PAPs  

៣    តបាតស័យទាក់ទងព័ត៌មានលនុះលៅកានោ់ជា្្ធរ 
កណ្្លននរដ្ឋទទួល មិនថតាមរយៈល្រហទំព័រ 
ឬតាមលិខិតលរាលនលោបាយក្ី។  

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ UNICEF ២០១៨

្្ល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈសម្បតិ្ និងលសចកី្តតរូវការរ្រស់កុមារ 
មានលក្ខណៈសម្បតិ្ោចដាក់ឱ្យសំុលៅចិញ្ចរឹមបានជាលក្ខណុះ 
ស្នុកូំនអន្រត្រលទស

អនុសាសន៍ទី

២១
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គា ំបទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលតមាង 
សាកល្បង 
បដលលត្រើ 
ការ្រ្ញ្្ស 
លំហូរសំណុំ 
ឯកសារ149 

១    លតជើសលរីសកុមារមានលក្ខណៈសម្បត្ិោច 
សុលំៅចិញ្ចរឹមបានជាកុមារមានលសចក្ីតតរូវការ 
ពិលសសមួយ។ 

២    បចករំបលកព័ត៌មានលម្អិតរ្រស់កុមារ (ទុកបត 
ព័ត៌មានបដលោចកំណត់អត្សញ្្ណបាន 
លដើម្បីការោរឯកជនភាពរ្រស់កុមារ) ជាមួយរដ្ឋ 
ទទួលទាំងឡាយណបដលបានចុុះហត្លលខា 
លលើកិច្ចតពមលតពៀងសហត្រតិ្រត្ិការរួចលហើយ។ 

៣    កំណត់រយៈលពលសតមា្់ររដ្ឋទទួលឱ្យបស្វងរក 
ឪពុកម្្ាយចិញ្ចរឹម បដលសមត្ភាពលមើលបថកុមារ
ជាក់លាកណ់មា្្ក់ បដលជាកុមារមានលសចក្ី 
តតរូវការពិលសសរួចលហើយលធ្វើការ្្គជូ្្គង។ 

៤    រដ្ឋទទួលជតមា្រតបា្់រត្រលទសកម្ពនុជាអំពីលសចក្ ី
សលតមច ចលំោុះការអនុម័តស្្ាពរ។ 

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ UNICEF, PB, 
HCCH and 
receiving 
States

២០១៩ 
តលៅ

កិច្ចសហ 
ត្រតិ្រត្ិការ 
ជាមួយោជា្្ធរ 
កណ្្ល  
និង AABs

១    ្រលងកើតទតមង់្រទដា្្នលដាយ្រូស្រញ្្ក់លហតុ្ ល
សតមា្់រលសចក្ីសលតមចចិត្ការ្្គជូ្្គង។ 

២    លៅលពល្រញ្ច្់រលសចក្ីសលតមចចិត្ការ្្គជូ ្្គង 
រួចលហើយ សូមជតមា្រតបា្់រោជា្្ធរកណ្្ល និង 
AABs អំពីលសចក្ីសលតមចចិត្ជាវិជ្មាន និង 
ជាអវិជ្មានអំពីការ្្គជូ ្្គងលនាុះ។

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ MoSVY, 
ICAA

២០១៩ 
តលៅ

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ពិនិត្យតាមដាន  
និងតាមដាន្រន្

១    ្រលងកើតនីតិវិធីការពិនិត្យតាមដាន និងការវាយ 
តនមលែលលើស្នុំកូន (រួមទាំងយន្ការ្រណ្រឹង)។  

២    លស្នើសុំរដ្ឋទទួលឱ្យអនុវត្តាមនីតិវិធីខាងលលើ 
ោ៉្ងទានល់ពលលវលា។ 

៣    តកសួង ស.អ.យ តតរូវវាយតនមលែលលើភាពអនុលលាម 
តាមច្បា្់រ។ 

៤    តកសួង សអយ តតរូវពិចារណ្រញ្ឈ្រ់កិច្ច 
សហត្រត្ិរត្ិការលៅលពលមានភាពមិនអនុលលាម
តាមជាត្រព័ន្ធ។

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ UNICEF ២០២៣ 
តលៅ

149 សូមលមើលម្រ្គនុលទទៃសក៍សតមា្់រការអនុវត្ លលខ ១ កំណត់សម្្ាល់លលខ ២០ ខាងលលើ វាក្យខ័ណ្ឌ ៣៩៤   
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អនុសាសន៍ទី

កិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយរដ្ឋ 
ទទួល្រនទៃនុក និងសា្្្រ័ន បដលមាន 
តួនាទីទទួលសា្្ល់្រុណភាព 
សតមា្រ់ស្នុំកូនបដលមានចំនួន 
កំណត់ (AAB)

ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរល្្្តការងាររ្រស់ខលែលួនលលើការ្្ល់ការរាំតទ 

សមតស្រដល់ត្ររួសារ លហើយក្ននុងករណីននការស្នុំកូន ្រឺកម្ពនុជា 

្រួរល្្្តការយកចិត្ទុកដាក់លលើការលរៀ្រចំលតតៀមខលែលួនកុមារ បដល 

មានលក្ខណៈសម្បត្ិោចឱ្យសុំលៅចិញ្ចរឹមបាន។150 កម្ពនុជាមិន 

្រួរលត្រើតបាស់ធនធានកតមរ្រស់ខលែលួន លដើម្បីលធ្វើការជាមួយរដ្ឋ 

ទទួល AABs និងឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹមក្ននុងចំនួនខ្ពស់លពកលនាុះលទ។ 

លដើម្បីលចៀសវាងសមាព្ធជាការល្អ បដលលរាលការណ៍ខាងលតកាម

លនុះ្រួរតតរូវបានអនុវត្តាម៖  

 -  លតជើសលរីសយកបតោជា្្ធរ និង AABs បដលមានលក្ខណៈ 

ោជីពជាងល្រ្រំ្ុតលដើម្បីលធ្វើការជាមួយ 

  -  បស្វងរកព័ត៌មានពីត្រលទសត្រភពដនទលទៀតអំពី AABs ជាក់លាក់ 

ណមួយ

   -   ្រដិលសធមិនសហការជាមួយរដ្ឋទទួល ឬ AABs បដលមាន 

ការអនុវត្មិនទាន់ល្អដល់កតមិត

   -   ត្រឆំងចំលោុះការដាក់សមាព្ធមិនសមតស្រពីត្រលទសទទួល 

និង AABs លដើម្បីរក្សាការ្្គត់្្គង់កុមារ។151 

ជាកិច្ចចា្រ់ល្្ើមលៅក្ននុងការងាររយៈលពលខលែី រដ្ឋទទួល្រួរមាន 

យុទ្ធវិធីរួម និងលធ្វើការរួមរ្្ាជាមួយត្រលទសកម្ពនុជា។ រដ្ឋទំាងឡាយ

មិនតតរូវព្យាោមទាញត្រលោជន៍ប ្្អកលលើទំនាក់ទំនងកាលពីមុន 

មក និងកិច្ចតពមលតពៀងពីមុនមកលទ។ លយើងកត់សម្្ាល់លឃើញថ  

រដ្ឋទទួលជាលតចើនមានលិខិតរួមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់ 

ត្រលទសកម្ពនុជាស្ីពីការសុំការ្រកតសាយ្រញ្្ក់លៅក្ននុងនីតិវិធី 

ស្នុកូំនរ្រស់ត្រលទសកម្ពនុជា។ លយើងលលើកទរឹកចិត្ឱ្យស្្ា្រនា្របន្ម 

លលើយុទ្ធវិធីជារួមរា្្ប្រ្រលនុះឱ្យបតយុទ្ធវិធីប្រ្រពុំដាក់សមាព្ធមិន

សមតស្រមកលលើត្រលទសកម្ពនុជា។ ឯកភាពរា្្ប្រ្រលនុះោចលធ្វើ 

២២

ST

រដ្ឋទទួលបដលចង់លធ្វើការក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 

មានយុទ្ធវិធីរួមរា្្។  

ត្រលទសកម្ពនុជាសលតមចចិត្ចា្់រល្្ើមកិច្ច 

សហត្រតិ្រត្ិការលលើស្នុំកូនអន្រត្រលទសបត 

ជាមួយ្រណ្្ត្រលទសក្ននុងចំនួនកំណត ់

្រ៉ុលណណ្ុះ។ 

MT

ត្រលទសកម្ពនុជា និងរដ្ឋទទួល្្ល ់

ការអនុញាតដល់ AABs ោ៉្ងលតចើន្រំ្ុត 

ពីរក្ននុងមួយត្រលទសឱ្យលធ្វើការក្ននុងត្រលទស 

កម្ពនុជា។ 

LT
ការពិនិត្យតាមដានលលើសកម្ភាព 

រ្រស់ AABs

 150  http://www.iss-ssi.org/images/thematic-facts-sheet/eng/26.Preparation%20of%20the%20child%20eng.pdf 

151  សូមលមើល HCCH, លរាលការណ៍បណនាំអំពីការអនុវត្ល្អលលខ ២៖ ការទទួលសា្្ល់្ុរណភាព និងស្្ា្័រនបានទទួលសា្្ល់្ុរណភាពសតមា្់រស្នុំកូន Family Law (Jordan Publishing 
Ltd), 2012 (ចា្រ់ពីលពលលនុះលៅលៅថ "ម្រ្គនុលទទៃសក៍ការអនុវត្ល្អលលខ ១") វាក្យខ័ណ្ឌទី ៥៥៤។
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ឱ្យល្រលចៀសវាងការ្រញ្ជូនសារចតមុុះរា្្មកកាន់ត្រលទសកម្ពនុជា  

និងទ្រ់សា្្ត់ការត្រកួតត្របជងមិនតតរឹមតតរូវ។ យុទ្ធវិធីលនុះតតរូវ 

បានសតម្រសតមរួល្របន្មលទៀត លដាយការងាររ្រស់យូនីលសហ្វ  

ក្ននុងនាមជាត្រធានកិច្ចត្រជុំជាត្រចាំរ្រស់សា្្នទូត្ររលទស។

 

ត្រលទសកម្ពនុជាពុំមានកាតព្វកិច្ចតតរូវសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយ 

ត្រ្រ់រដ្ឋទទួលបដលដាក់ោក្យសុំការសហត្រតិ្រត្ិការលនាុះលទ។ 

តកុមការងារសូម្្ល់អនុសាសន៍ថ លៅលពលត្រលទសកម្ពនុជា 

សលតមចចិត្ល្រើកឱ្យមានស្នុកូំនអន្រត្រលទសជាថី្ កម្ពនុជាោចចា្់រ 

ល្្ើមលធ្វើសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយត្រលទសក្ននុងចំនួនកំណត់ណ

មួយ។ ោជា្្ធរកណ្្លរ្រស់កម្ពនុជាោចលធ្វើការលតជើសលរីស 

លដាយប្្អកលលើលក្ខណៈសម្បត្ិរ្រស់ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម បដល 

មាន្រំណងចង់ស្នុំកូន ត្រលភទននកម្វិធីលរៀ្រចំខលែលួន សតមា្រ់ 

ឪពុកមា្្យចិញ្ចរឹម និងលសវាលតកាយយកកុមារលៅដាក់លតកាម 

ការចិញ្ចរឹម្រីបាច់បដលមាន។ល។ 

ICAA តតរូវបានលលើកទរឹកចិត្ឱ្យសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយោជា្្ធរ

កណ្្លននរដ្ឋជាត្រលទសត្រភពដនទលទៀត។ មុនលពលសលតមច 

ចិត្សហការជាមួយរដ្ឋដនទណមួយ ICAA ោចបស្វងយល ់

្រទពិលសាធន៍ បដលោជា្្ធរកណ្្លរ្រស់រដ្ឋត្រភពដនទលទៀត 

ធា្្្់រមានជាមួយត្រលទសលនាុះ និង AABs រ្រស់ត្រលទសលនាុះ។ 

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរ្្ល់ការអនុញ្្ត 

ដល់ AABs ោ៉្ងលតចើនពីក្ននុងមួយត្រលទសបដលខលែលួនបានសលតមច

ចិត្សហត្រតិ្រតិ្ការជាមួយលោងលៅតាម្រទ្រញ្ញតិ្រ្រស់ខលែលួន។ 

ចំណុចលនុះ្ួររតតរូវបានតបាតស័យទាក់ទងោ្៉ងច្បាស់លាស់ លដើម្បី 

លចៀសវាងការដាក់សមាព្ធពីរដ្ឋដនទ និង AABs ដនទ។ កម្ពនុជាក៏ 

ោច្រញ្្ក់ចំនួនករណីបដល AAB នីមួយៗោច្រញ្ជូនបាន 

្ងបដរ។

 

លដើម្បីឱ្យមាន្រណលនយ្យភាពកាន់បតត្រលសើរចំលោុះ AABs   

ត្រលទសកម្ពនុជាោចពិចារណសតមា្រ់រយៈលពលបវង ឱ្យមាន 

ការពិនិត្យតាមដានជាត្រចាំលៅលលើ AABs កិច្ចត្រជុំត្រចាំឆ្្ំជា 

មួយពួកល្រ និង្រលងកើតឱ្យមានជារបាយការណ៍ត្រចំាឆំ្្ បដលដាក់ 

្រញ្ចជូលទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាក់ទងជាមួយត្រតិ្រត្ិការ 

រ្រស់ពួកល្រ្ងបដរ។ ការលធ្វើប្រ្រលនុះោចជួយការពិនិត្យតាមដាន 

រ្រស់ AABs និងជួយធានាថ ការយកកុមារលៅដាក់លតកាម 

ការចិញ្ចរឹម្រីបាច់ ពុំ្្ល់លទ្ធ្លឱ្យមានការលកងចំលណញប្្នក 

ហិរញ្ញវត្នុមិនតតរឹមតតរូវ សតមា្រ់អ្នកបដលោក់ព័ន្ធលនាុះល�ើយ។  

ត្រលទសកម្ពនុជាក៏្រួរពិចារណលធ្វើ្រញ្ី AABs ទាំងអស់បដល 

ធា្្្់របានដាក់ទណ្ឌកម្ លដាយសារការលធ្វើការលដាយមិនតតរឹមតតរូវ 

ក៏ដូចជាជតមា្រតបា្រ់ជាព័ត៌មានជាលក្ខណៈត្រព័ន្ធដល់ត្រ្រ់រដ្ឋ

ទទួលទាំងអស់អំពី្រញ្្លនុះ។ 

118



រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្  បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

កិច្ចសហ 
ត្រតិ្រតិ្ការ 
លលើស្នុកូំន 
អន្រត្រលទស 

១    មុនលពលសលតមចចិត្លធ្វើសហត្រតិ្រត្ិការ 
ជាមួយរដ្ឋដនទណមួយ តតរូវបស្វងយល់អំព្ីរទ 
ពលិសាធនប៍ដលោជា្្ធរកណ្្លដនទលទៀត 
រ្រស់ត្រលទសកលំណើតធា្្្់រមានជាមួយត្រលទស
លនាុះ និង AABs រ្រស់ត្រលទសលនាុះ (ការងារ 
លនុះោច្្លួចល្្ើមល�ើងលដាយមានសន្និសីទព ី
ចមា្្យថ្្ក់ត្ំរន់)។ 

២    ប ្្អកលលើចំនួនកុមារបដលមានលក្ខណៈោចដាក់ 
ឱ្យសុំយកលៅចិញ្ចរឹមបាន/ខាងលលើ (អនុសាសន៍ទី 
២១) សូម្្លួចល្្ើមកិច្ចសហត្រតិ្រត្ិការជាមួយ 
្រណ្្ត្រលទសក្ននុងចំនួនកំណតណ់មួយ។

៣    លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុំជាត្រចាំជាមួយស្្ានទូត លដើម្ប ី
ត្រ្់រត្រងការរំពរឹងទុក។

៤    ្រដិលសធការសហការជាមួយរដ្ឋទទួល បដលមាន
ការអនុវត្មិនល្អត្រ្់រតរាន់ ឬ AABs បដលមាន 
ការអនុវត្មិនល្អត្រ្់រតរាន់។ ត្រឆំងនរឹងការដាក់
សមាពធ្មិនសមតស្ររដ្ឋទទួល និង AABs  
លដើម្បីរក្សាការ្្គត់្ ្គង់កុមារ។

តកសួង ស.អ.យ ICAA។ UNICEF, 
Foreign 
Embassies

២០១៨

កិច្ចសហត្រតិ្រតិ្ការជាមួយរដ្ឋទទួល និងស្្ា្័រនបដលបានការទ
ទួលស្្ាល់្ុរណភាពសតមា្់រស្នុកូំនបដលមានចំនួនកំណត់ (AAB)

អនុសាសន៍ទី

២២
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រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

សហត្រតិ្រត្ិការ 
ជាមួយ ABBs

១     លតជើសលរីសយកបតោជ្្ាធរ និង AABs បដល 
មានលក្ខណៈោជីពជាងល្រ្រំ្ុត លដើម្បីលធ្វើការ 
ជាមួយ។  

២    ្ ល្់ការអនុញ្្តដល់ AABs ោ៉្ងលតចើន្រំ្ុត 
ពីរក្ននុងមួយត្រលទស លដើម្បលីធ្វើការក្ននុងត្រលទស 
កម្ពនុជា។ 

៣    សតមា្រ់្រណ្្ត្រលទសបដលធា្្្រ់មានការលរៀ្រចំ 
ពីមុនមកសតមា្រ់ AABs លតចើនជាងពីរតតរូវចរចា 
កិច្ចតពមលតពៀងល�ើងវិញ។ 

៤    ្រញ្្ក់ចំនួនសំណុំឯកសារបដល AAB នីមួយៗ 
និងោច្រញ្ជូនបានប ្្អកលលើអនុសាសន៍ទី ២១។ 

តកសួង ស.អ.យ ICAA។   UNICEF ២០១៩ 
តលៅ

រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

សកម្ភាព 
ពិនិត្យតាមដាន 
លលើ AABs

១     លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុតំ្រចាំឆ្្ំជាមួយ AABs លដើម្ប ី
ពិភាក្សាអំពីការរំពរឹងទុករ្រស់កម្ពនុជា។ 

២    លស្នើសុំ AABs ឱ្យ្រលងកើតរបាយការណត៍្រចាំឆ្្ំ  
លដាយក្ននុងលនាុះតតរូវដាក់្រញ្ចជូលអំពីរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុទាក់ទងជាមួយត្រត្ិរត្ិការរ្រស់ល្រ។

៣   វាយតនមលែ AABs ក្ននុង្ររិ្រទខាងលលើ។

៤    រាយល្ម្ុះ AABs ទាំងអស់បដលធា្្្រ់តតរូវបាន 
ដាក់ទណ្ឌកម្លដាយសារការលធ្វើសកម្ភាពមិនតតរឹម
តតរូវ ក៏ដូចជាជតមា្រជាព័ត៌មានជាលក្ខណៈ 
ត្រព័ន្ធដល់រដ្ឋទទួលបដលោក់ព័ន្ធអំពី្រញ្្លនុះ។ 

តកសួង ស.អ.យ ICAA 
តកសួងការ្ររលទស។

UNICEF ២០២៣ 
តលៅ
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អនុសាសន៍ទី

និយ័តកម្លលើទិដ្ឋភាពប្្នកហិរញ្ញវត្នុ
ននការស្នុំកូន152

លដើម្បី្នដល់្រទដា្្ន និង្រំលពញបាននូវការធានារ្រស់ 
អនុសញ្្តកុង ឡាលអ ឆ្្ំ ១៩៩៣ អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈជាលតចើន 
ចាំបាច់តតរូវចូលរួមោក់ព័ន្ធលៅក្ននុងដំលណើរការស្នុំកូន។ ជាការ 
សមលហតុ្លក្ននុងការរំពរឹងទុកថ ការ្រង់តបាក់នថលែលសវាមានភាព 
ចាំបាច់ចំលោុះអ្នកត្រក្ររ្ររវិជា្្ជីវៈទាំងលនុះ មិនថពួករាត់ 
លធ្វើការលៅក្ននុងការិោល័យរដា្្ភិបាល ឬពុំបមនរដា្្ភិបាលក្ី។ 
លដាយលហតុលនុះលហើយ លទើ្រអនុសញ្្អនុញាតឱ្យោជ្្ាធរ AABs  

លៅក្ននុងរដ្ឋទទួល និងរដ្ឋត្រភពឱ្យោចយកនថលែលសវាក្ននុងកតមិត 
សមលហតុ្ល និងតស្រច្បា្រ់ចំលោុះលសវា្្ល់ជូនទាក់ទងជា 
មួយដំលណើរការននស្នុំកូន។153 លទាុះោ៉្ងណក្ី អនុសញ្្ហាម 
ឃត់ោ្៉ងច្បាស់មិនឱ្យមានការទទួលយកប្្នកហិរញ្ញវត្នុ ឬការ
ទទួលយកដនទលទៀតបដលមិនសមតស្រ។154 

ច្បា្រ់កម្ពនុជាស្ីពីស្នុំកូនអន្រត្រលទសលចញឆ្្ំ ២០០៩ បានបចង 
ថអ្នកស្នុំកូនតតរូវ្រង់ការចំណយ និងនថលែលសវាសតមា្រ់នីតិវិធី 
ស្នុកូំន និងការចូលរួមវិភា្រទាន លដើម្បីរំាតទដល់ជលតមើសការបថទំា 
ជំនួស។ AABs ក៏តតរូវ្រង់នថលែលសវាមួយចំនួន លដើម្បីោចមាន 
សិទ្ធិលធ្វើការក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា្ងបដរ។155 មានការហាមឃត់ 
មិនឱ្យល្ទៃរតបាក់នថលែលសវាការ្ររិចា្្្រ ឬការ្រង់តបាក់ត្រ្រ់ត្រលភទ 
លៅដល់មណ្ឌលកុមារកំតោ។156 អ្នកស្នុំកូនក៏តតរូវ្រង់តបាក់ក្ននុង 
ចំនួនតិចតួចជានថលែលសវាតុលាការ្ងបដរ។157 

  

ត្រកាសស្ីពីការកំណត់នថលែចំណយ នថលែលសវា និងការ្រង់វិភា្រ 
ទាន សតមា្រ់ស្នុំកូនអន្រត្រលទសលចញឆ្្ំ ២០១៣ (ត្រកាសឆ្្ំ 
២០១៣) បានកំណត់ការ្រង់តបាក់រួមមួយ ក្ននុងចំនួន ៥០០០ 
ដុល្្ា។ សាមសិ្រភា្ររយននទរឹកតបាក់លនុះ ្ឺរសតមា្់រការចំណយ  
និងនថលែលសវាសតមា្រ់នីតិវិធីស្នុំកូន។ ការ្រង់នថលែលសវា និងការ 
ចំណយនានា សតមា្រ់លសវាវិជា្្ជីវៈ លដើម្បី្រំលពញស្នុំកូនលនុះ 
្រឺអនុលលាមតាមអនុសញ្្។ ចំបណកទរឹកតបាក់ ៧០ ភា្ររយ  
បដលលៅសល់ ្រឺសតមា្រ់កម្វិធីការបថទាំជំនួស បដលតតរូវ្រង់ 
លៅដល់មូលនិធិជាក់លាក់លៅរតនារារជាតិ។ ចំណុចវិជ្មាន្ឺរ 
លយើងលឃើញថ ទរឹកតបាក់តតរូវ្រង់ និងអ្នកបដលតតរូវ្រង់ទរឹកតបាក់ 
លៅឱ្យ្រឺ មានភាពច្បាស់លាស់។ ការធានាដនទលទៀតតតរូវបាន 
្រលងកើតល�ើងលៅលតកាមត្រកាសឆ្្ំ ២០១៣។ មានទស្សនៈមួយ 

២៣

ST
ធានាឱ្យមានការអនុវត្បានតតរឹមតតរូវនូវច្បា្រ ់

ស្ីពីទិដ្ឋភាពប្្នកហិរញ្ញវត្នុសតមា្់រ ICA។

MT
ពិភាក្សារកលទ្ធភាពក្ននុងការលស្នើសុំបតនថលែ 

លសវា និងការចំណយលហើយមិនសុំ 

ការចូលរួមវិភា្រទាន។ 

LT

ធានាោ៉្ងណឱ្យមានការ្្ល់មូលនិធិ 

សមតស្រសតមា្រ់ត្រព័ន្ធបថទាំជំនួស បដលមិន

ោក់ព័ន្ធទាំងតសុងជាមួយស្នុំកូនអន្រត្រលទស

លដើម្បីលចៀសវាងភាពពរឹងប្្អក។

152 សលំណលតកាមអនុសាសន៍លនុះ្រឺប្្អកលលើកំណត់សមា្្ល់ស្ីពីទិដ្ឋភាពប្្នកហិរញ្ញវត្នុននស្នុំកូនអន្រត្រលទស HCCH, 2014.
153 សូមលមើលមាតតា ៣២(២) ននអនុសញ្្។ សូមលមើល្ងបដរលៅក្ននុងម្រ្គនុលទទៃសសតមា្រ់ការអនុវត្ល្អលលខ ១ ខាងលលើ កំណត់សមា្្ល់លលខ ២១ វាក្យខ័ណ្ឌ ២២៥ និង 
154 មាតតា ៣២ ននអនុសញ្្។ 
155 ត្រកាសឆ្្ំ ២០១៤ ស្ីពីនីតិវិធីលដើម្បី្្ល់សិទ្ធិដល់ទីភ្្ាក់ងារស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ 
156 មាតតា ២៥។
157 មាតតា ៣៥។ 
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យល់លឃើញថ មូលនិធិត្រលភទលនុះ្រលងកើតឱ្យមានការអនុវត ្
ល្អលតកាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជា៖ ការកំណត់ជាមុននូវ 
លរាល្រំណងននការ្រង់វិភា្រទានក្ននុងលក្ខណៈលម្អិត និងជា 
លក្ខណៈកម្វិធីការកំណត់ោជា្្ធរ ឬសា្្្រ័នលមើលការខុសតតរូវ 
និងពិនិត្យតាមដានលលើមូលនិធិ និងការរាយការណ៍ជាត្រចាំ 
លដាយរដ្ឋត្រភពស្ីពីការលត្រើតបាស់មូលនិធិទាំងអស់លនុះ លដើម្បី 
ធានាដល់មា្្ស់ជំនួយថ មូលនិធិតតរូវបានលត្រើតបាស់ លដើម្បី 
អត្ត្រលោជន៍រ្រស់កុមារ លោល្ឺរពុំបមនសតមា្់រលរាល្រំណង
ដនទល�ើយ។  

លទាុះោ៉្ងណក្ីមូលនិធិត្រលភទលនុះជាលរឿយៗបតងបតោចមាន 
លតរាុះថ្្ក់ និងហានិភ័យ ជាពិលសសលពលមូលនិធិលនុះពុំតតរូវ 
បានលមើលខុសតតរូវោ៉្ងតតរឹមតតរូវ លហើយពុំបមនជាកម្វត្នុននការ 
តតរួតពិនិត្យឃ្្ំលមើលលដាយត្រុងត្រយ័ត្នពីោជា្្ធរមានសមត្កិច្ច 
ោក់ព័ន្ធលនាុះ។ ្រទ្រញ្ញត្ិដ៏រឹងមាំលៅលលើមូលនិធិទាំងអស់លនុះ 
្ឺរមានសារៈសំខាន់ជាខំ្្ាង។ ្របន្មលលើលនុះលទៀត ការ្រង់វិភា្រទាន 
លដើម្បរីាំតទដល់ត្រព័ន្ធការបថទាំជំនួសោច្រងកឱ្យមានហានិភ័យ 
លដាយលហតុថការ្រង់វិភា្រទានប្រ្រលនុះ ោច្រំ្្្ញដល់ 
សុចរិតភាពនននីតិវិធីស្នុំកូនលដាយសុវត្ិភាព។ ឧ. ការ្រង់វិភា្រ 
ទានោចជុះឥទ្ធពិលលធ្វើឱ្យមានការ្្ល់ោទិភាពដល់ស្នុកូំនអន្រ 
ត្រលទសលលើសពីដំលណុះតសាយក្ននុងត្រលទស លហើយជាលទ្្ធ ល 
ោចលធ្វើឱ្យពុំមានការរាំតទត្រ្រ់តរាន់លៅដល់ត្ររួសារកំលណើត 
និងអវត្មាន ឬកង្វុះខាតការលសុើ្រអលងកតលធ្វើល�ើងលៅលលើភាព 
បដលោចដាក់ឱ្យស្នុបំានននកុមារនិង/ឬដំលណុះតសាយការបថទំា
ជំនួសលៅក្ននុងត្រលទសបដលមាន (ឧ. លរាលការណ៍អំណចសិ្ត 
លៅក្ននុងនដរដ្ឋបាលថ្្ក់ទា្រ្ំរ្ុតត្របហលមិនតតរូវបានលរារព)។ 
ល្រោចអុះោងបានថ ទរឹកតបាក់ ៣ ៥០០ ដុល្្ា សតមា្់រកុមារម្្ាក់ 
ល្រើលត្រៀ្រលធៀ្រជាមួយការចំណយនថលែការរស់លៅ ្រឺជាអតតា 
ដ៏ខ្ពស់មួយ លហើយជាលហតុឱ្យលកើតមានការអនុវត្ខុសច្បា្់រ លហើយ 
ទរឹកតបាក់លនុះោចលដើរតួនាទីជាការលលើកទរឹកចិត្ឱ្យមាន “ការ 
្លិត” កុមារតាមវិធីមិនសមតស្រសតមា្់រស្នុំកូន។ ការចូលរួម
វិភា្រទាន្រលងកើតឱ្យមានភាពពរឹងប្្អករ្រស់រដ្ឋត្រភពលៅលលើមូល
និធិបដលបាន្្ល់ឱ្យតាមរយៈត្រភពធនធានទាំងអស់លនុះ 
លហើយលលើកការរំពរឹងទុកលៅមួយកតមិតលទៀត បដល្រិតថពួកល្រ
ោច្រន្ទទួលទរឹកតបាក់លនុះលទៀត។ រដ្ឋបដលចង់ធានាឱ្យមាន 
លំហូរ លដាយលស្រភាពននមូលនិធិពីខាងលតរៅមករាំតទកិច្ចខិតខំ
ការោរកុមារោចមានោរម្ណ៍ថ មានកាតព្វកិច្ចលធ្វើោ៉្ងណ 
ធានាឱ្យកុមារតតរូវបាន្្គត់ ្្គង់សតមា្់រស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ ការ
ចូលរួមវិភា្រទានក៏ោច្រលងកើតឱ្យមានការត្រកួតត្របជងរា្្រវាង 
រដ្ឋទទួល និង AABs លដាយក្ននុងលនាុះអ្នកណបដល្្ល់ទរឹកតបាក់ 
លតចើនជាងល្រនរឹងបានទទួលកុមារក្ននុងចំនួនលតចើនជាងល្រ។ 

្របន្មលលើលនុះលទៀត តាមទស្សនៈរ្រស់យូនីលសហ្វ158 មូលនិធិ 
ត្រលភទលនុះពំុ្ួររជាវិធី លដើម្បី្្ល់ការរំាតទពីត្រលទសដនទ សតមា្់រ
ការអភិវឌ្ឍលសវាការោរកុមារ និងលសវាការបថទាំជំនួសលៅក្ននុង 
រដ្ឋត្រភពលនាុះល�ើយ។ លពលការ្រង់វិភា្រទានលៅក្ននុងមូលនិធ ិ
ត្រលភទលនុះជាការតតមរូវជាកាតព្វកិច្ច លដើម្បីឱ្យស្នុំកូនអន្រត្រលទស 
ោចលធ្វើល�ើងបាន អ្នក្រង់វិភា្រទានោចមានការជុះឥទ្ធិពល 
តិចតួច ឬពុំមានការជុះឥទ្ធិពលអ្វីទាល់បតលសាុះ លលើត្រលភទ 
្រលតមាងបដលល្រ្្គត់្្គង់ហិរញ្ញវត្នុ និងជាពិលសសោចពុំមាន 
ព័ត៌មានថ លតើ្រលតមាងលនាុះអនុលលាមតាមលរាលការណ៍បណនាំ
លរាលនលោបាយ បដលតតរូវបានអនុម័តជាអន្រជាតិលៅក្ននុង 
វិស័យលនុះ ឬអត់លនាុះល�ើយ។ ជាលទ្ធ្ល ការ្រង់វិភា្រទាន 
ត្រលភទលនុះ ពុំោចតតរូវបានពិចារណលដាយស្វ័យត្រវត្ិថជា 
ទតមង់ “ជំនួយអភិវឌ្ឍ” ្រួរជាទីចង់បានលនាុះល�ើយ។ 

លហតុលនុះតកុមតសាវតជាវសូម្្ល់អនុសាសន៍ថ សតមា្រ់រយៈ 
លពលខលែី ត្រសិនល្រើស្នុំកូនអន្រត្រលទសចា្រ់ល្្ើមល�ើងវិញ ក្ននុង 
ត្រលទសកម្ពនុជា លៅលពលស្នុំកូនអន្រត្រលទសចា្រ់ល្្ើមល�ើងវិញ
លនាុះ ោជា្្ធរតតរូវអនុវត្ច្បា្រ់ និងត្រកាសឆ្្ំ ២០១៣ ភា្្មៗ  
និងោ៉្ងសព្វតជុងលតជាយ ជាពិលសសទាក់ទងនរឹងការចំណយ 
នថលែលសវា។ ការងារលនុះទាមទារកិច្ចសហការជាមួយតកសួង  
សអយ និងតកសួងលសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្នុ។

សតមា្រ់រយៈលពលមធ្យម ោជា្្ធរកម្ពនុជា្រួរពិភាក្សាលទ្ធភាព 
ទារយកបតនថលែលសវា និងការចំណយលលើការចំណយជាក់បស្ង
នននីតិវិធីស្នុំកូន្រ៉ុលណណ្ុះ លហើយមិនតតរូវទារនថលែវិភា្រទាន និងការ 
្ររិចា្្្រល�ើយ។ ចំណុចលនុះមានសារៈសំខាន់ជាពិលសស ល្រើ្ិរត 
លៅលលើស្្ានភាពក្ននុងតំ្រន់មួយចំនួនលៅក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា បដល 
លតចើនបតមាននិនា្្ការ និងការអនុវត្ស្នុំកូនលដាយខុសច្បា្រ់នា 
លពលកនលែងមក។ 
 
ជាចុងលតកាយ សតមា្រ់រយៈលពលបវង ត្រលទសកម្ពនុជា្រួរធានា 
ឱ្យមាន្រណ្្ញដនទលទៀត សតមា្រ់្្ល់មូលនិធិដល់ត្រព័ន្ធការ 
បថទំាជំនួស លដាយកាត់្្្ច់លចញទំាងតសុងពីស្នុកូំនអន្ត្រលទស។  
និរន្រភាព និង្រុណភាពននតក្រខ័ណ្ឌការងារការោរកុមារក្ននុង 
ត្រលទសកម្ពនុជា ្ឺរជាការទទួលខុសតតរូវខ្ពស់្ំរ្ុតរ្រស់រដ្្ាភិបាល 
លហតុលនុះលហើយស្នុំកូនអន្រត្រលទសពុំ្រួរជាមលធ្យាបាយ លដើម្បី 
្្ល់ហិរញ្ញវត្នុដល់ត្រព័ន្ធការោរកុមារលនាុះល�ើយ។ លដាយលហត ុ
ថ ការលធ្វើប្រ្រលនុះោច្រលងកើតឱ្យមានការពរឹងប ្្អក និងោច្ំរ្្្ញ 
ដល់សុចរិតភាពដល់នីតិវិធីស្នុំកូនលដាយសុវត្ិភាព។

158  កំណត់សមា្្ល់ស្ីពីទិដ្ឋភាពប្្នកហិរញ្ញវត្នុននស្នុំកូនអន្រត្រលទស HCCH ឆ្្ំ ២០១៤ វាក្យខ័ណ្ឌ ១៣៤។

122



រយៈទពលខ្ី (២០១៨)

ទតើ ចា ំបាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្  គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គា ំបទ? 

រយៈ ទពល 

ធានាឱ្យមាន 
ការអនុវត្ 
សមតស្រនូវ្រទ 
្រញ្ញត្ិច្បា្រ់ស្ីព ី
ទិដ្ឋភាពប្្នក 
ហិរញ្ញវត្នុសតមា្រ់ 
ស្នុកូំនអន្រត្រលទស

១    លរៀ្រចំកិច្ចត្រជុំតុមូលជាមួយតកសួងោក់ព័ន្ធ 
អង្គការសង្គមសីុវិល និងអ្នកលដើរតួនាទីដនទលទៀត 
ស្ីពីការអនុវត្ជាកប់សង្នូវ្រទ្រញ្ញត្ិច្បា្រ់  
និងត្រកាសឆ្្ំ ២០១៣ ទាក់ទងជាមួយទិដ្ឋភាព 
ប ្្នកហិរញ្ញវត្នុ។ 

២    កំណត់ការទទួលខុសតតរូវ និងនីតិវិធី។ 

៣    ្ ្សព្វ្្សាយអំពីការទទួលខុសតតរូវ និងនីតិវិធ ី
បដលបានតពមលតពៀងរួចលហើយោ៉្ងទូលំទូលាយ 
រួមទាំងតាមរយៈល្រហទំព័រ ICAA ោជា្្ធរ 
កណ្្លននរដ្ឋទទួល និងសា្្នទូត្ររលទស។

តកសួង ស.អ.យ  
ICAA តកសួងលសដកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្នុ។

UNICEF, 3PC 
and FCF

២០១៨

រយៈទពលមធោយម (២០១៩-២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

្រលងកើតលរាល 
នលោបាយនថលែលសវា  
លដាយមានការ 
ការោរសុវត្ិភាព 
ពីការអនុវត្ខុស 
ច្បា្រ់ 

១    សកិា្្សាលាស្ីពីរចនាសម្ព័ន្ធនថលែលសវារ្រស់ 
ត្រលទសដនទលទៀត ក៏ដូចជាអត្ត្រលោជន៍/ហានិភ័យ 
បដលមានលៅក្ននុងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងលនាុះ ្្ល់ជូន 
សតមា្់រភា្រីោក់ព័ន្ធនានា។ 

២    ពិភាក្សាលទ្ធភាពក្ននុងការទាមទារឱ្យ្រង់បតនថលែលសវា 
និងការចណំយជាកប់ស្ងលៅក្ននុងនីតិវិធីស្នុំកូន 
លហើយពុំទាមទារការ្រង់វិភា្រទាន ឬការ្ររចិា្្្រ។

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF ២០១៩ 
តលៅ

និយ័តកម្លលើទិដ្ឋភាពប ្្នកហិរញ្ញវត្នុននការស្នុកូំន 
អនុសាសន៍ទី

២៣
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រយៈទពលថវ្ (ហួសពី ២០២៣)

ទតើ ចាំ បាច់ បតរូវ 
មាន អ្ី ខ្ះ? 

ទតើ នឹ្ បតរូវ អនុវត្ត ទោយ រទបៀប ណា? ទតើ នរ ណា ទទួល  
ខុស បតរូវ? 

ទតើ នរណា 
នឹ្ គាំ បទ/ 
បបទភទ នន ការ 
គាំ បទ? 

រយៈ ទពល 

ការ្្ល់ 
មូលនិធិតតរឹមតតរូវ 
សតមា្រ់ត្រព័ន្ធ 
ការបថទាំជំនួស។

១    ប ្្អកលលើអនុសាសន៍ទី ១ ធានាឱ្យមានការ 
្្ល់មូលនិធិតតរឹមតតរូវសតមា្រ់ត្រព័ន្ធការបថទា ំ
ជំនួស បដលមិនោក់ព័ន្ធទាំងតសុងជាមួយ  
ICA លដើម្បីលចៀសវាងការពរឹងប្្អក។ 

២    កំណត់រក្រណ្្ញតចកល្្សងលទៀត សតមា្រ់ការ 
្្ល់មូលនិធិកាដលត់្រព័ន្ធការបថទាំជំនួស បដល 
មិនោក់ព័ន្ធទាំងតសងុជាស្នុំកូនអន្រត្រលទស។ 

តកសួង ស.អ.យ។ UNICEF ២០១៩ 
តលៅ
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លិខិត្រទដា្្ន 
្រតិយុត្ិ៖

បញ្ី្ន្ធនិទទទេស (ទិន្នព័យបនា្ោប់បនោសំ)

- តកសួងយុត្ិធម៌ លសចក្ីពន្យល់ស្ីពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ឆ្្ំ២០១៦

- អនុតករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារ

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ប្នការសកម្ភាពសតមា្រ់បកលម្អការ 
បថទំាកុមារ ក្ននុងលរាលលៅ្របង្វរកុមារចំនួន ៣០% ពីមណ្ឌលបថទំាកុមារឱ្យវិលតត�្់រលៅត្ររួសារ 
រ្រស់ពួកល្រវិញត្រក្រលដាយសុវត្ិភាព ឆ្្ំ២០១៦-២០១៨ (២០១៧)

-  រដ្ឋបាលលខត្កណ្្ល ្រណៈកមាមធិ្ការពិលតរាុះលោ្រល់កិច្ចការ្សី្ និងកុមារ និងមនទៃរីសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាប្នការត្រតិ្រតិ្ថ្្ក់លខត្ ឆំ្្២០១៦-២០១៨ (លខត្កណ្្ល) 
សតមា្រ់បកលម្អការបថទាំកុមារក្ននុងលរាលលៅ្របង្វរកុមារចំនួន ៣០% ពីមណ្ឌលបថទាំកុមារឱ្យ 
វិលតត�្រ់លៅត្ររួសាររ្រស់ពួកល្រវិញត្រក្រលដាយសុវត្ិភាព តតរឹមឆ្្ំ២០១៨ (២០១៦)

- លសចកី្តោង៖ តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសសី្ពីស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស

-  លរាលការណ៍បណនំាសី្ពីឧ្រករណ៍ សតមា្់រអនុវត្ត្រកាសសី្ពីនីតិវិធីអនុវត្លរាលនលោបាយ 
ស្ីពីការបថទាំជំនួស ចំលោុះកុមារ (២០១៣-២០១៤)

-  រដ្ឋម្ន្ីតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសស្ីពីការបណនាំអនុវត្ 
នីតិវិធីស្នុំកូនអន្រត្រលទស សតមា្រ់កុមារបដលតតរូវការការបថទាំពិលសស និងកុមារបដលមាន 
លសចក្ីតតរូវការពលិសស (នថងៃទី២៣ បខមករា ឆ្្ំ២០១៤)

-  រដ្ឋម្ន្ីតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសស្ីពីការបណនាំអនុវត្ 
នីតិវិធីស្នុំកូនអន្រត្រលទស លដាយសាច់ញាតិ (នថងៃទី២៣ បខមករា ឆ្្ំ២០១៤)

-  រដ្ឋម្ន្ីតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសស្ីពីរដ្ឋបាលស្នុំកូនអន្រ 
ត្រលទស (ICAA) (នថងៃទី៣០ បខមករា ឆ្្ំ២០១៤)

-  រដ្ឋម្នី្តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសសី្ពីការលរៀ្រចំ និងការត្រតពរឹត្ 
លៅននោជា្្ធរកណ្្លស្នុំកូនអន្រត្រលទស (ICAA) (នថងៃទី៣១ បខមករា ឆ្្ំ២០១៣)

-  រដ្ឋម្នី្តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសសី្ពីនីតិវិធី្្ល់ការអនុញ្្ត 
ជូនទីភា្្ក់ងារស្នុំកូនអន្រត្រលទស (នថងៃទី៧ បខសីហា ឆ្្ំ២០១៤)

-  តកសងួលសដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្នុ ត្រកាសរួមស្ពីីការកំណត់នថលែចំណយលសាហុ៊យ និងវភិា្រទាន 
សតមា្រ់ស្នុំកូនអន្រត្រលទស (នថងៃទី១០ បខលមសា ឆ្្ំ២០១៣)

-  តកសួងលសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្នុ ត្រកាសរួមសី្ពីការ្្ល់លសវាសាធារណៈរ្រស់តកសួងសង្គមកិច្ច  
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (នថងៃទី២៨ បខធ្នជូ ឆ្្ំ២០១២)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ត្រកាសសី្ពីនីតិវិធីអនុវត្លរាលនលោបាយ 
ស្ីពីការបថទាំជំនួស ចំលោុះកុមារ (បខតុលា ឆ្្ំ២០១១)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា លរាលនលោបាយស្ីពីការបថទាំជំនួស 
ចំលោុះកុមារ (២០០៦)
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របាយការណ៍ 
រដា្្ភិបាល៖

- តកមរដ្ឋ្រ្បលវណី (តពុះរាជតកម លលខ នស/រកម/១២០៧/០៣០ ចុុះនថងៃទី ៨ បខធ្នជូ ឆ្្ំ២០០៧)

- ច្បា្រ់ស្ីពីនីតិវិធីលរឿងក្ីរដ្ឋ្រ្បលវណីមិនបមនជា្រណ្រឹង

-  តកមនីតិវិធីរដ្ឋ្រ្បលវណី (តពុះរាជតកមលលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១ ចុុះនថងៃទី៥ បខកកកដា 
ឆ្្ំ២០០៦)

-  តកសួងប្នការននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា វិទ្យាសា្្នជាតិស្ិតិ ការបា៉្ន់ត្រមាណជាតិអំពី 
ចំនួនកុមារលៅក្ននុងមណ្ឌលបថទាំកុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (២០១៦)

-  តកសួងប្នការននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា វិទ្យាសា្្នជាតិស្ិតិ ការបា៉្ន់ត្រមាណអំពីចំនួន 
កុមារអនាថ លៅក្ននុងទីតកុងចំនួន៧ ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (២០១៦)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា ការចងតកង 
ទិន្នន័យ្រឋម និង្រំលហើញពីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលបថទាំកុមារ (២០១៦)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា តពរឹត្ិ្រតត 
ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យ្រឋមស្ីពីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលបថទាំកុមារ លៅរាជធានីភ្នំលពញ លខត្ 
លសៀមរា្រ លខត្បាត់ដំ្រង លខត្កណ្្ល និងលខត្តពុះសីហនុ (២០១៦)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា ការល្រ្ជា្្ចិត្
អនុវត្អនុតករឹត្យស្ីពីការត្រ្រ់ត្រងមណ្ឌលបថទាំកុមារ (២០១៦)

-  តកសួងកិច្ចការនារីននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជា ្រំលហើញពីការអលងកតស្ីពីអំលពើហិង្សាលលើកុមារ 
ឆ្្ំ២០១៣៖ លសចក្ីសលង្ខ្រ (២០១៤)

-  តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាននតពុះរាជាណចតកកម្ពនុជាលដាយ្រំណង
ល្អ្រំ្ុត៖ ការសិក្សាស្ីពីលចតនា និងការត្រតពរឹត្ ចំលោុះការបថទាំតាមមណ្ឌលក្ននុងត្រលទស 
កម្ពនុជា (២០១១)

- រាជរដា្្ភិបាលកម្ពនុជា និងអង្គការយូនីលសហ្វ កិច្ចការោរកុមារ ២០១៦-២០១៨ (២០១៦)
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របាយការណ៍ 
អង្គការអន្រជាតិ៖ 

-  សន្និសីទតកុងឡាលអស្ីពីច្បា្រ់ឯកជនអន្រជាតិ ការ្រណ្ដុះ្រណ្្លម្ន្ីតុលាការក្ននុងត្រលទស
កម្ពនុជា (៣-៦ ធ្នជូ ២០១៣)

-  សន្នសីិទតកុងឡាលអសី្ពីច្បា្់រឯកជនអន្រជាតិរបាយការណ៍សី្ពីជំនួយ្រលច្ចកលទស ចំលោុះស្នុកូំន 
អន្រត្រលទស៖ ល្រសកកម្មកត្រលទសកម្ពនុជា (១-១២ វិច្ិកា ២០១២) ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  សន្នសីិទតកុងឡាលអសី្ពីច្បា្់រឯកជនអន្រជាតិ របាយការណ៍សី្ពីជំនួយ្រលច្ចកលទស ចំលោុះស្នុកូំន 
អន្រត្រលទស៖ ល្រសកកម្មកត្រលទសកម្ពនុជា (11 avril au 8 juillet 2011) ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  សន្នសីិទតកុងឡាលអសី្ពីច្បា្់រឯកជនអន្រជាតិ របាយការណ៍សី្ពីជំនួយ្រលច្ចកលទស ចំលោុះស្នុកូំន 
អន្រត្រលទស៖ ល្រសកកម្មកត្រលទសកម្ពនុជា (១-១២ វិច្ិកា ២០១០) ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  មជ្ឈមណ្ឌលអន្រជាតិននសន្និសីទតកុងឡាលអ សតមា្រ់ការសិក្សាអំពីវិស័យយុត្ិធម៌ និងជំនួយ 
្រលច្ចកលទស៖ កម្វិធីជំនួយ្រលច្ចកលទសសតមា្រ់ស្នុំកូនអន្រត្រលទស (ICATAP) ការ្្ល់ជំនួយ 
្រលច្ចកលទសក្ននុងការលរៀ្រចំលតតៀមលក្ខណៈចា្រ់ល្្ើមដំលណើរការស្នុំកូនអន្រត្រលទសល�ើងវិញ  
(២០១០) ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  លសចកី្តោង៖ លសចកី្ពន្យល់អំពីស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស លដាយប ្្អកលលើតកមរដ្ឋ្្របលវណី និងច្បា្់រសី្ពី 
នីតិវិធីលរឿងក្ីរដ្ឋ្រ្បលវណីមិនបមនជា្រណ្រឹង

- អង្គការយូនីលសហ្វ សលង្ខ្រលសចក្ីពន្យល់អំពីស្នុំកូនក្ននុងត្រលទស ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  រដ្ឋបាលស្នុំកូនអន្រត្រលទស (ICAA) លសៀវលៅបណនាំអំពីនីតិវិធីសតមា្រ់លដាុះតសាយសំណុំ 
ឯកសារ ស្នុំកូនអន្រត្រលទស (បខវិច្ិកា ឆ្្ំ២០១២)

-  តកុមត្ររឹក្សាភិបាលស្នុំកូនអន្រត្រលទស របាយការណ៍ស្ីពីជំនួយ្រលច្ចកលទសបដលបាន្្ល់ជូន
ោជា្្ធរកណ្្លស្នុំកូនអន្រត្រលទស និងោជា្្ធរ និងអ្នកោក់ព័ន្ធដនទលទៀត លដាយតកុមត្ររឹក្សា
ភិបាលស្នុំកូនអន្រត្រលទសននត្រលទសហ្វីលីពីន (ICAB) (បខធ្នជូ ឆ្្ំ២០១២) ឯកសារន្ទៃក្ននុង

-  របាយការណ៍អង្គការយូនីលសហ្វត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជាចំលោុះ USAID ការពតងរឹងត្រព័ន្ធការោរ 
កុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (បខមករា រហូតដល់បខមីនា ឆ្្ំ២០១៦)

-  របាយការណ៍អង្គការយូនីលសហ្វត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជាចំលោុះ USAID ការពតងរឹងត្រព័ន្ធការោរ 
កុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (បខលមសា រហូតដល់ បខមិថុនា ឆ្្ំ២០១៦)

-  អង្គការយូនីលសហ្វត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជា កំណត់សមា្្ល់ស្ីពីយុទ្ធសា្ស្ការោរកុមារ៖ លសចកី្ 
តោងសតមា្រ់ការពិលតរាុះលោ្រល់ខាងលតរៅ (២០១៦) 

-  អង្គការយូនីលសហ្វត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជា កម្វិធីការោរកុមារត្រចាំត្រលទស ២០១៦-២០១៨ 
(២០១៦)

-  អង្គការយូនីលសហ្វ ការត្រកាស្្សព្្វ ស្ាយលសចកី្ពន្យល់អំពីស្នុកូំនក្ននុងត្រលទស និងសិក្្ាសាលា 
ស្ីពីអនុសញ្្តកុងឡាលអ ១៩-២០ តុលា ២០១៦ (២០១៦)

- អង្គការយូនីលសហ្វត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជា លក្ខខណ្ឌលោងសតមា្រ់កិច្ចសន្យាជាមួយសា្្្័រន
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របាយការណ៍ 
អង្គការមិនបមន 

រដា្្ភិបាល៖

លសចក្ីសលង្ខ្រ 
ព័ត៌មាន៖

-  Family Care First, ត្រលទសសលតមចបានសកា្្នុពលរ្រស់ខលែលួន លៅលពលបដលកុមារសលតមច 
សកា្្នុពលរ្រស់ពួកល្រ (២០១៦) 

- Family Care First, ត្រវត្ិរ្រស់ Family Care First (ស្្ាយ)

-  Friends International, លសៀវលៅបណនំារ្រស់អង្គការ Friends សី្ពីការបថទំាលដាយឪពុកម្្ាយធម៌ 
(២០១៥)

-  Friends International, ការអលងកតលៅលលើចំលណុះដរឹង ឥរិោ្រថ និងការត្រតពរឹត្ (KAP) លៅលលើ 
ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ (២០១៥)

- អង្គការទរឹកចិត្មា្្យ លសចក្ីសលង្ខ្រ 

-  អង្គការទរឹកចិត្ម្្ាយ ទរឹកចិត្ម្្ាយ កកកដា ២០១៤-មិថុនា ២០១៧៖ តក្រខ័ណ្ឌតកកភាពរយៈលពល 
៣ឆ្្ំ 

- សញ្្ននសុវត្ិភាព ឯកសារសលង្ខ្រព័ត៌មានត្រ្រ់តជុងលតជាយ (២០១៤)

-  អង្គការទស្សនៈពិភពលលាកត្រចាំត្រលទសកម្ពនុជា - ប្្នកការោរកុមារ៖ ្រលតមាងសា្្រល�ើងវិញ 
នូវោការៈបាក់សាម្រតី ជលតមើសបថទាំជំនួសតាមសហ្រមន៍ក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា (២០១៤) 

- M. RUSSEY, ការបថទាំលដាយឪពុកមា្្យធម៌ក្ននុងតរាោសន្ន និងចំនុចសំខាន់ៗទាំង៥
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ឧបសម្ព័ន្ធទ ី១   បញី្ទ ម្ោះបុ ្្គលថដលបានជួបក្ន្ុ អំឡន្ុ ទបសកកម្ 
ទៅក្នុ្បបទទសកម្នុជា 

រោ្ោភិបាល

តកសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (តកសួង សអយ) 

 - ឯកឧត្ម សយ សុី្ុន រដ្ឋលលខាធិការ

 -  ឯកឧត្ម តូច ចាន់នី អ្រ្គនាយកននអ្រ្គនាយកដា្្ន្រលច្ចកលទស

  - លលាក រស់ សុខា ត្រធាននាយកដា្្នសុខុមាលភាពកុមារ

  - លលាកតស ីលថ លៅ ត្រធាន្រុរីទារក និងកុមារជាតិ

  - លលាកតស ីម៉ុក ្ន់ណ អ្នក្្ល់ត្ររឹក្សាលោ្រល់តកសួង សអយ ទទួល្រនទៃនុកមណ្ឌលរដ្ឋ

រដ្ឋបាលស្នុំកូនអន្រត្រលទស

   - លលាកតស ីល�វ សុភាវី ត្រធានស្ីទីននរដ្ឋបាលស្នុំកូនអន្រត្រលទស

   - លលាកតស ីKhim Sopsosoes អនុត្រធាននាយកដា្្នមនុស្សចាស់ត្រ្រ់ត្រង និងអធិការកិច្ច

    - លលាកតសី លៅ សម្ផស្ស ត្រធានការិោល័យនីតិវិធី និងការអនុវត្ស្នុកូំនអន្រត្រលទស  

   -  លលាកតសី បថម ពិសី អនុត្រធានប្្នករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្នុ 

    - លលាក បសន សូកី ត្រធានប្្នកការត្រ្រ់ត្រងទិន្នន័យ និងកំណត់តតា

មនទៃីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា  (មនទៃីរ សអយ)

    - លលាក ឱ ល�៉្ ត្រធានមនទៃីរ សអយ លខត្លសៀមរា្រ

    - លលាក លមឿន សុឃុន ជន្រលងា្្លរ្រស់មនទៃីរ សអយ លខត្លសៀមរា្រ

តកសួងយុត្ិធម៌

     - លលាកជំទាវ ចាន់ សុទា្្វី លៅតកម និងជារដ្ឋលលខាធិការ 

     - លលាក ្រឺ ខរឹមលីន អ្រ្គនាយករងននអ្រ្គនាយកដា្្នកិច្ចការយុត្ិធម៌

តកសួងការ្ររលទស និងសហត្រត្ិរត្ិការអន្រជាតិ 

 - លលាក ថូ សំណង ត្រធាននាយកដា្្ននីតិកម្ និងកុងស៊ុល
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តកសួងមហាន្ទៃ

 - លលាក ហួត សុីនាត អ្រ្គនាយករង អ្រ្គនាយកដា្្នរដ្ឋបាលមូលដា្្ន

តកសួងសុខាភិបាល

  - ឯកឧត្មសា្សា្្ចារ្យ អ៊ុម សំអុល អនុរដ្ឋលលខាធិការ

  - លលាកតស ីបថម វិរាវណ្ណ អនុត្រធាន DIC 

មនទៃីរលពទ្យកុមារអង្គរ

   - លលាក សន សុខជា ត្រធានតកុមការងារសង្គមកិច្ច

្រណៈកមាម្ធិការទទួល្រនទៃនុកកិច្ចការនារី និងកុមារសងា្្ត់ (លខត្លសៀមរា្រ)  

    - លលាកតស ីឃរឹម សុខន ជំទ្រ់ទីមួយននសងា្្ត់សាលាកលតមើក

   - លលាកតស ីដួង សុវណណ្រី ត្រធាន ្រកនក ននសងា្្ត់សាលាកលតមើក

ទៅបកម

សា្ោនទូត និ្សា្ោនកុ្ ស៊ុល

     -  លលាកតសី Barbara A. Bartsch-Allen លលខាទីមួយ និងត្រធានសា្្នកុងស៊ុល សា្្នទូត 

សហរដ្ឋោលមរិក  

     -  លលាក Pascal Burel ស្្ានកុងស៊ុល សា្្នទូតបារាំង

     -  លលាកតសី Martina Cannetta, Consular Trustee សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី

     -  លលាកតសី Jordana M. Cox លលខាទីពីរ និងអនុត្រធានស្្ានកុងសុ៊ល ស្្ានទូតសហរដ្ឋោលមរិក 

     -  លលាកតស ីPilar Davidson លលខាទីមួយ (អលនា្្ត្រលវសន៍) សា្្នទូតអូ្សា្្លី 

     -  លលាក Graeme Harrow ត្រធានសា្្នកុងស៊ុល និងរដ្ឋបាលរ្រស់សា្្នទូតអង់ល្រលែស

     -  លលាកតសី Katherine Neidorf ទីត្ររឹក្សាប ្្នកកុមារក្ននុងស្្ានភាពលំបាក និងការអ្់ររំរ្រស់ទីភ្្ាក់ងារ 

សហរដ្ឋោលមរិកសតមា្រ់ការអភិវឌ្ឍអន្រជាតិ (USAID)

    - លលាក ចាយ ចាន់ដារាវណ្ណ លៅតកមសាលាឧទ្ធរណ៍

    - ឯកឧត្ម យូ ្រ៊ុនល�ង ត្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍
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NGOs

អ្្គការអន្ដរជាតិ

អង្គការទំនុកចិត្កុមារកម្ពនុជា 

     -  លលាកតស ីKeir Drinnan អ្នកត្រ្់រត្រងទូលៅ

     -  លលាកតស ីTara Winkler សហស្្ានិក និងនាយកត្រ្រ់ត្រង

អង្គការ Children in Families 

     - លលាក Jesse Blaine អ្នកត្រ្រ់ត្រងទូលៅ

     - លលាកតស ីNaomy Long នាយកកម្វិធី

     - លលាកតស ីLynny Sor អ្នកត្រ្រ់ត្រងទូលៅ

អង្គការ Community Care First 

     - លលាកតស ីNovella Mori.

អង្គការយូនលីសហ្វកម្ពនុជា

      - លលាកតស ីDebora Comini ត្រធានអង្គការ

      - លលាកតស ីNatasha Paddison អនុត្រធានអង្គការ

      - លលាក លរឹម វណណ្ ជំនួយការកម្វិធី

      - លលាក Bruce Grant ត្រធានប្្នកការោរកុមារ

      - លលាក លភា្រ សុភា ម្ន្ីការោរកុមារ

      - លលាក ្លែនុង ឆោ៉្ ជំនាញការប្្នកការោរកុមារ 

      - លលាក បសម ្ុ៊រតឌី ម្ន្ីការោរកុមារ

      - លលាកតស ីLucia Soleti ជំនាញការប្្នកការោរកុមារ

អង្គការ IOM

      - លលាក Troy Doolez ត្រធានត្រ្រ់ត្រងកម្វិធី

      - លលាក លកង លម៉ងឡាង ម្ន្ី្រលតមាង
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អង្គការ Friends Cambodia (ការិោល័យត្រចាំលខត្លសៀមរា្រ)

     - លលាកតស ីAnna Jolly ជំនួយការ្រលច្ចកលទស

     - លលាក ្រង់ សិដ្ឋ អ្នកសតម្រសតមរួលសមាហរណកម្ត្ររួសារ

សម្ព័ន្ធភាពសកលសតមា្រ់កុមារក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា 

     - លលាក ជា កុសល នាយកត្រចាតំ្រលទស 

     - លលាក ្រីម លជឿន រដ្ឋបាល

អង្គការ Hagar 

     - លលាក Mike Mowlin នាយកត្រតិ្រត្ិ

     - លលាកតស ីSonya Hahm.

     - លលាកតស ីElcira Vejar.

អង្គការ Holt International

     - លលាកតស ីលជៀម កុសល នាយិកាត្រចាំត្រលទស

     - លលាក លាង �ជូ ត្រធាន្រលតមាង/ជំនាញការប្្នកកុមារ និងត្ររួសារ

អង្គការទរឹកចិត្មា្្យ

     - លលាកតស ីKatrina Gliddon នាយកសា្្និក

     - លលាកតស ីEmily Scott ជំនួយការនាយក

     - លលាកតស ីHeather Marshall អ្នកសតម្រសតមរួលអ្នកសង្គមកិច្ច

     - លលាកតស ីលសឿង សម្ផស្ស ត្រធានប្្នកសង្គមកិច្ច

     - លលាកតស ីលហង ថរី ្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច

អង្គការកុមាររីករាយ 

     - លលាកតសី តពំ ្រីមល្ង នាយិកាត្រតិ្រត្ិ

     - លលាកតសី ហួត មា៉្រីោ៉្ន ត្រធានកម្វិធី

     - លលាកតសី Camille Monfort ម្ន្ីល្រៀង្ររមូលនិធិ

     - លលាកតសី �នុង សារ៉ន ម្ន្ី្រលតមាងបថទាំជំនួស

     - លលាកតសី ទិត្យ សុធាវី ្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ចប្្នកបថទាំជំនួស
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អង្គការមលែ្់រឫស្សី

     - លលាកតស ីសារា ឈីន ទីត្ររឹក្សាយុទ្ធសា្ស្ និង្រលច្ចកលទស

     - លលាកតស ីយិន មា៉្និត នាយិកាត្រតិ្រត្ិ

     - លលាក តសី្រ លីមលហង អ្នកសតម្រសតមរួល EFC 

     - លលាក សំ សុធា ត្រធានត្រ្រ់ត្រងប្្នកសង្គមកិច្ច

     - លលាក យស តបាក់ ឪពុកធម៌

     - លលាកតស ីបណត សុមា៉្លី មា្្យធម៌

វិទ្យាសា្្នជាតិសង្គមកិច្ច (NISA)

     - សំ ចន្ធី ត្ររូ្រលតងៀន្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច 

     - លហៀក ម៉ូរីណ ត្រធានប្្នកសង្គមកិច្ច

     - ខុម ្លលលែឿន អនុត្រធាន

     - សំ រតនា សា្សា្្ចារ្យ/ត្ររូ្រលតងៀន្រុ្រ្គលិកសង្គមកិច្ច 

អង្គការសល្ងា្្ុះកុមារកម្ពនុជា 

     -  លលាកតសី Bianca Collier នាយក្រលតមាងត្ររួសារកាន់បតរឹងមាំលពលលៅជាមួយរា្្ (FAST)

     - លលាក Robert Common ជំនាញការការោរកុមាររ្រស់្រលតមាង FAST

អង្គការលសវាសង្គមកិច្ចកម្ពនុជា

     - លលាកតស ីEllen Minotti ទីត្ររឹក្សាទូលៅ

          - ្រូរា អ្នក្្ល់ចលមលែើយននលដបា៉្លតម៉ង់សង្គមកិច្ច ននសាកលវិទ្យាល័យភូមិនទៃភ្នំលពញ 

     - លលាកតស ីRobin Mauney អ្នកពិលតរាុះលោ្រល់ ការលធ្វើប្នការកម្វិធីរំាតទប្្នក្រលច្ចកលទស 

     - ការ្រណ្ដុះ្រណ្្ល និងវាយតនមលែ 

អ្កបបកបវិជា្ោជីវៈអាជីពដនទទទៀត
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ២   បញី្ទ ម្ោះបុ ្្គលថដលបានទំនាក់ទំន្ ទៅទបរៅ 
បបទទសកម្នុជា

រោ្ោភិបាល

ោជា្្ធរកណ្្លទទួល្រនទៃនុកស្នុំកូនរ្រស់ត្រលទសប្រល៊ហ្សនុិក  

     - Ms Beatrice Bertrand ោជា្្ធរកណ្្លស្នុំកូនរ្រស់បារាំង 

     -  Ms Ariane Van den Berghe នាយកោជា្្ធរកណ្្លទទួល្រនទៃនុកស្នុំកូនរ្រស់ Flemish 

ោជ្្ាធរកណ្្លស្នុំកូនបារាំង 

     - Ms Cécile Brunet-Ludet Magistrat, Adjointe à la Mission de l'Adoption Internationale  

 Ministère des Affaires Etrangères.

     - Mr Tristan D'Arthuys.

ោជា្្ធរកណ្្លប្្នកស្នុំកូនរ្រស់ត្រលទសន័រលវ៉

     -  Ms Reidun Lauvstad ត្រធានប្្នកអ្រ្គនាយកដា្្នកិច្ចការកុមារ យុវជន និងត្ររួសាររ្រស់ 

ត្រលទសន័រលវ៉

     -  Ms Bente Hoseth ទីត្ររឹក្សាជាន់ខ្ពស់ អ្រ្គនាយកដា្្នកិច្ចការកុមារ យុវជន និងត្ររួសារ 

រ្រស់ត្រលទសន័រលវ៉  

ោជ្្ាធរកណ្្លស្នុំកូនកាណដា 

     - Ms Louise Gagnon, Ministère de la Santé et des Services sociaux (Quebec).

     - Ms Josee-Anne Goupil, Secrétaire à l'adoption internationale et directrice générale  

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (Quebec).

     -  Mme Michèle Salmon, Autorité centrale fédérale pour la convention de 1993, Directrice 

adjointe, Equipe à l’adoption internationale, Citoyenneté et Immigration Canada. 

     - Ms Suzanne Tremblay, Ministère de la Santé et des Services sociaux (Quebec).
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ោជា្្ធរកណ្្លស្នុំកូនរ្រស់សហរដ្ឋោលមរិក 

     - Ms Katherine E Epp. 

     - Ms Christine A Harold ទីត្ររឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្្នកស្នុំកូនននការិោល័យកិច្ចការកុមារ 

     - ការោិល័យកិច្ចការកុងស៊ុលតកសួងការ្ររលទសសហរដ្ឋោលមរិក 

     -  Ms Susan S Jacobs អ្រ្គរដ្ឋទូត ទីត្ររឹក្សាពិលសសសតមា្រ់្រញ្្កុមារ ការិោល័យកិច្ចការ 

សា្្នកុងស៊ុល លសវាពលរដ្ឋលតរៅត្រលទសរ្រស់តកសួងការ្ររលទសរ្រស់សហរដ្ឋោលមរិក 

     -  Ms Carine L Rosalia ទីត្ររឹក្សាលមធាវី ការិោល័យកិច្ចការច្បា្់រសតមា្់រលសវាពលរដ្ឋលតរៅត្រលទស  

ការិោល័យកិច្ចការកុងស៊ុល តកសួងការ្ររលទសសហរដ្ឋោលមរិក  

     -  Mr John L Ballif ទីត្ររឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្្នកស្នុំកូន ការិោល័យកិច្ចការកុមារ ការោិល័យកិច្ចការ 

កុងស៊ុល តកសួងការ្ររលទសសហរដ្ឋោលមរិក 

     -  Ms Trish Maskew ត្រធានប ្្នកស្នុកូំន ការិោល័យកិច្ចការកុមារ ការិោល័យកិច្ចការកុងសុ៊ល  

តកសួងការ្ររលទសសហរដ្ឋោលមរិក

សម្ព័ន្ធភាពសកលសតមា្រ់កុមារ 

     - Ms Kathleen Strottman នាយកត្រតិ្រត្ិ

USAID

     - Ms Jaime Gow ទីត្ររឹក្សា្រលច្ចកលទស មជ្ឈមណ្ឌល USAID ប្្នកកុមារស្ិតក្ននុងការលំបាក 

     -  Mr John Williamson ទីត្ររឹក្សា្រលច្ចកលទសជាន់ខ្ពស់ អ្នកចុុះកិច្ចសន្យាមូលនិធិកុមារបាត់្រង់ 

ជតមក និងកុមារកំតោបដល្្ល់ការរាំតទដល់ប្្នក EI រ្រស់ USAID

អ្្គការអន្ដរជាតិ
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អង្គការ Care for Children 

     - លលាក Thomas Abbott.

អង្គការមលែ្រ់តាបា៉្ង

     - លលាក Eve Saosarin នាយក

     - លលាក David Shoemaker ទតី្ររឹក្សា្រលច្ចកលទស

     -  Christian Larsson អ្នកត្រក្រវិជា្្ជីវៈបដលលធ្វើការក្ននុងត្រលទសកម្ពនុជា អស់ 
រយៈលពលជាងមួយទសវត្សរ៍មកលហើយ 

អ្កបបកបវិជា្ោជីវៈដនទទទៀត
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