រពះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា រពះម្ហារសរត

4
ើម្ប ីរុមារ
ររុម្របឹរាជាតិរម្ពជាដដ
ុ

របាយការណ៍
សតព
ី ី
ការទទួលបានយុតតិធម្៌សរមាប់រមា
ុ រ
ឆឆលើយតបឆៅនឹងវាក្យខ័ណ្ឌទី ៥៧ ននឆេចក្តីេឆរមចឆលខ២២/៣២ ឆលើរបធានបទេតីពី
“ការទទួលបានបទដ្ឋានសុខភាពខពសប
់ ំផុតរបស់រមា
ុ រ”

ខខតុលា ឆ្នាំ២០១៣

ឆរៀបចាំឆោយ៖ រក្ុមរបឹ ក្ាជាតិ ក្មពុជាឆដើ មបីក្ុមារ

0

ដសចរតីដផតើម្
ការ ិយាល័យឧតតមេនងការជាន់ខពេ់ទទួ លបនទុក្េិទិ ម
ធ នុេសននអងគការេហរបជាជាតិ បាន
ឆេនើឱ្យរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា

ផតល់នូវព័ត៌មានទាក្់ទងឆៅនឹង

“េិទិទ
ធ ទួលបានយុតិតធម៌

េរមាប់ក្ុមារ” ខដលជាខផនក្មួយននឆេចក្តីេឆរមចឆលខ២២/៣២ ឆលើរបធានបទ “េិទិធទទួ ល
បានបទោានេុខភាពខពេ់បាំផុតរបេ់ក្ុមារ”។ របាយការណ្៍េឆងេបឆនះ ផតល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗ
បាំផុតពាក្់ព័នធឆៅនឹងប្
ហាន ឆនះ។
គួរឱ្យក្ត់េមាគល់ថា ក្មពុជាបានផតល់េច្ចាប័ នឆលើអនុេ្ាអងគការេហរបជាជាតិេីព
ត ី េិទិ ធ
ក្ុមារក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ និងអនុេ្ា េនធិេ្ា និងពិធីសារពាក្់ព័នធឆៅនឹងក្ុមារជាឆរចើន
ឆទៀត។

ក្មពុជាបាននិងក្ាំ ពុងច្ចត់ វ ិធានការច្ចាំបាច់ មួយចាំ នួន

ឆពញឆលញនូវេិទិក្
ធ ុមារ

ឆដើមបីធានាេឆរមចឱ្យបាន

ឆហើយក្ុមារទទួលបានបទោានខពេ់បាំផុតននេុខភាពរាងកាយ

និងផលូវចិត។
ត បខនថមពីឆលើរដាធមមនុញ្ារបេ់ខួនខដលផត
ល
ល់ការគាំរទដល់េិទិ ក្
ធ ុមារ ក្មពុជាបាន
អនុម័ត និង/ឬបានោក្់ឱ្យអនុ វតតនូវចាប់ រក្បខ័ ណ្ឌចាប់ ឆគលនឆយាបាយ ក្មមវ ិធី និ ង
យនតការមួយចាំនួន ឆដើមបីការពារ និងឆលើក្ក្មពេ់េិទិក្
ធ ុមារ។ ក្ិចខ
ា ិតខាំរបឹងខរបងគួរឱ្យក្ត់
េមាគល់មួយចាំនួនរតូវបានឆធវើឆ

ើង ឆដើមបីធានាឱ្យទទួលបានយុតិតធម៌េរមាប់ក្ុមារ ថ្វីឆបើឆៅ

មានប្
ហាន របឈមេាំខាន់ ៗមួយចាំនួនក្៏ឆោយ។ ខាងឆរកាមឆនះ ជាការបង្ហហានញឆោយេឆងេប
ពីសាថនភាព និងក្ិ ចាខិតខាំរបឹងខរបងរបេ់ក្មពុជាពាក្់ព័នឆធ ៅនឹងរបធានបទខាងឆលើ។
រ.

នីតិវិធី និងយនតការនានាននយុតតិធម្៌រមា
ុ រដម្រតី ដដលសថត
ិ ដៅដរកាម្ចាប់
រពហ្មទណឌ ចាប់រដាបបដវណី និងចាប់រដាបាល

១.

របឆទេក្មពុជាច្ចប់ ឆផតើមយុទធសាស្រេតក្ាំខណ្ទរមង់ចាប់ និ ងរបព័ នយ
ធ ុតិ ធ
ត ម៌ ក្នុងឆនាះ
រក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌ រក្មរពហមទណ្ឌ រក្មនីតិវ ិធី រដាបបឆវណ្ី និងរក្មរដាបបឆវណ្ី
រតូវបានអនុម័ត និងរបកាេឱ្យឆរបើរបាេ់ជាបនតបនាទប់។ រក្មទាាំងឆនះ បានគិតគូរ
ដល់ការចូ លរួមរបេ់ក្ុមារឆៅក្នុងរបព័ នធយុតិ ធ
ត ម៌ ។

រក្មទាាំងឆនាះមានបទបបញ្ា តិ ត

មួយចាំនួន ខដលបានក្ាំណ្ត់ នូវយនតការ និ ងនីតិវ ិធី យុតិ ធ
ត ម៌ ក្ុមារឆមរតី។ រក្មនីតិវ ិធី
រដាបបឆវណ្ី
ក្ុមារ។

ឆ្នាំ២០០៦

មានបទបបញ្ា តិតមួយចាំនួនេរមាប់ដាំឆណ្ើរការបណ្ឹ ត ងរបេ់

រក្មរដាបបឆវណ្ីឆ្នាំ

២០០៧

មានមារាមួយចាំនួនពាក្់ព័នន
ធ ឹងការក្រមិត

ក្ាំណ្ត់ េមតថភាពក្នុងការឆធវើេក្មមភាពរបេ់ក្ុមារ េិទិក្
ធ ុងការលុ
ន
បឆច្ចលេក្មមភាព
របេ់អនី តិជន េិទិរធ បេ់អនី តិជនក្នុងការរគប់ រគងរទពយេមបតតិ និងរបក្បអាជីវក្មម
លក្េខណ្ឌននអាតធីនភាព និងក្ិចាេនាការង្ហររបេ់អនីតិជន។ រក្មនី តិវ ិធីរពហម
ទណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៧ បានបញ្ូា លបទបបញ្ា តិតមួយចាំនួនពាក្់ព័នធឆៅនឹងការឃាត់ ខួនក្ុ
ល មារ

1

ការឃុាំខួនបឆណា
ល
ត ះអាេនន ការរួចខលួនពីការបងេាំដល់រប
ូ រាងកាយ តាំ ណាងផលូវចាប់ និ ង
ឆេវាបក្ខរប។ រក្មរពហមទណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៩ រួមបញ្ូា លនូ វបទបបញ្ា តិតមួយចាំនួនពាក្់ព័នធ
ជាមួ យនី តិភាពននការទទួ លខុេរតូវរពហមទណ្ឌ
េរមាប់ក្ុមារ
ឆ

វ ិធានការ

ខដលអាចអនុវតតបាន

មូលឆទាេខដលអាចអនុ វតតបានេរមាប់ក្ុមារខដលមានអាយុ១៤ឆ្នាំ

ើងឆៅ ឆទាេការង្ហរេហគមន៍េរមាប់ក្ុមារ ការមិនអនុវតតបទបបញ្ាតិតេីព
ត ីការមិន

រាងច្ចល ការទទួលផលរបឆយាជន៍ននសាថនទមងន់ឆទាេេរមាប់ក្ុមារ កាតពវក្ិចាឆោយ
ខ

ក្ក្នុងក្រណ្ីននការពយួរឆទាេសាក្លបង និងលក្េខណ្ឌននការឃុាំខួនអនី
ល
តិជន ក្នុង

ពនធនាគរ។
២.

ក្មពុជាក្ាំពុងឆរៀបចាំ ឆេចក្តីរពាងចាប់
វ ិសាលភាព

និងយនតការនី តិវ ិធី

េតីពីយុតិតធម៌អនីតិជន

ឆោយោក្់ឆចញនូវ

ឆដើមបីឆោះស្រសាយអនីតិជនាមរឆបៀបខដលមាន

លក្េណ្ៈក្ុមារឆមរតី និងឆដើមបីការពារឱ្យបានឆពញឆលញនូវេិទិធ និងឧតតមរបឆយាជន៍
របេ់ក្ុមារ។ ចាប់េីព
ត ីពនធនាគរឆ្នាំ២០១១ ឆេនើឱ្យមានការរបរពឹតតជាពិឆេេចាំឆពាះ
ជនជាប់ឃុាំជាក្ុមារ។ ចាប់ប្
ា ក្់ថា រគប់ពនធនាគរទាាំងអេ់រតូវមានក្ាំណ្ត់រានន
ជនជាប់ឃុាំជាក្ុមារោច់ឆោយខ
ខ

ក្

ឆហើយក្ុមាររគប់ រប
ូ រតូវបានឃុាំខួនោច់
ល
ឆោយ

ក្ពីមនុ េសឆពញវ ័យ និងរតូវបានវាយតនមលឱ្យបានរតឹមរតូវមុនឆពលឱ្យឆធវើការង្ហរ

ពលក្មម។ ចាប់ក្៏ហាមឃាត់ផងខដរនូវរាល់ទរមង់ទាាំងអេ់ននការោក្់ោក្់ទណ្ឌក្មម
រូបរាងកាយ។
ខ.

ឧបសគ្គ ឬរត្តតរា ំងសទះដល់រមា
ុ ររនងការទទួ
លបានយុតតិធម្៌
ុ

៣.

ថ្វីឆបើ មានការរ ីក្ចឆរមើ នឆរចើ នក្៏ ឆោយ ក្៏ ក្មមវ ិធីយុតិ ធ
ត ម៌ក្ុមារមិ នទាន់ដាំឆណ្ើរការបាន
ឆោយខលួនឯងឆទ គឺរតូវបានឆលើក្ទឹក្ចិតត/ជាំរញ
ុ ឆោយមាាេ់ជាំនួយ ឆហើយការពាយាម
មួយចាំនួនរតូវបានអនុវតត

ឆដើមបីបញ្ជ្្
ា បក្មមវ ិធី ឆនះឆៅក្នុងរក្បខ័ ណ្ឌថានក្់ ជាតិ

និង

ថានក្់ឆរកាមជាតិខដលពាក្់ព័នធ និងាមរយៈអភិបាលក្ិចាដ៏ទូលាំទូលាយ និង ក្ិចខ
ា ិតខាំ
របឹងខរបងក្នុងការឆគរពចាប់។

ការពិនិតយាមោន

និងការពរងឹងយនតការចាប់

ខដលមានស្រសាប់ ខដលការពារក្ុមារក្នុងរបព័ នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌ ដូ ចជាជនរបរពឹ តតបទឆលមើេ
ខដលរតូវបានឆច្ចទ ជនរងឆរគះ និងសាក្សី គឺេិត
ថ ឆៅដាំណាក្់កាលដាំបូងឆៅឆ

ើយ។

ការេឆរមចចុងឆរកាយ និងការអនុម័តចាប់េីព
ត ីយុតិតធម៌អនីតិជន នឹងជួយពឆនលឿន
ដាំឆណ្ើរការយុតិតធម៌ េរមាប់រឆបៀបវារៈក្ុមារ។ ការពនារឆពលការអនុម័តចាប់ យុតិធ
ត ម៌
ក្ុមាររបេ់រោាភិបាលបានពនារដល់ការបឆងកើតគាំរនូ នការបខងវរ
ឃុាំខួន
ល

និងការសាតរយុតិតធម៌េរមាប់ក្ុមារ

ជឆរមើេចាំឆពាះការ

ខដលជាប់ពាក្់ព័នធជាមួយប្
ហាន ចាប់។

លុះរាខតចាប់រតូវបានអនុម័ត នីតិវ ិធីទូឆៅេរមាប់ មនុេសឆពញវ ័យរតូវបានអនុវតត

2

ឆោយេវ័យរបវតតិចាំឆពាះក្រណ្ីនានារបេ់ក្ុមារ។ ឆៅឆពលខដលគមនរបព័នធយុតិធ
ត ម៌
អនីតិជនឆៅក្មពុជា របព័នធបចាុបបននមិនបានពិច្ចរណាពីតរមូវការ និងឧតតមរបឆយាជន៍
របេ់ក្ុមារ

ឬឆោះស្រសាយឬេគល់ននបទឆលមើេ

ខដលពាក្់ព័នធឆនាះឆ

និងផលវ ិបាក្របេ់ក្ុមារមានក្់ៗ

ើយ។ មិនមានតុលាការក្ុមារ ឆៅរក្ម និងរពះរាជអាជាាខដល

មានជាំនាញឯក្ឆទេខផនក្េិទិធក្ុមារឆទ។
៤.

របព័ នយ
ធ ុតិ ធ
ត ម៌របេ់ក្មពុជា ឆៅមិ នទាន់ មានមញ្ជ្នីតរគប់រគន់ ខវះធនធាន និងមិនទាន់
បានបាំពាក្់ឧបក្រណ្៍ឱ្យបានេមស្រេបឆៅឆ

ើយ ឆដើមបីឆឆលើយតបឆៅនឹងក្រណ្ីនានា

ស្រេបឆៅាមបទោានជាតិ និងអនតរជាតិ។ ជាមួយនឹងការបឆងកើតមជឈមណ្ឌលបណ្ុត ះ
បណា
ត ល និ ងវ ិរក្ឹ តយការវ ិជាាជី វៈឆមធាវ ី និងការឆធវើឱ្យរបឆេើរឆ

ើងនូវអនក្ជាំនាញខផនក្

ចាប់ខដលេថិតឆៅឆរកាមគណ្ៈឆមធាវ ីននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាឆៅឆ្នាំ២០១១ និង
េថិតឆរកាមរាជបណ្ិឌ តវ ិជាាជីវៈតុ លាការកាលពីឆ្នាំ២០០៦ រក្ុមឆមធាវ ី ឆៅរក្ម និ ង
រពះរាជអាជាាថ្មីរតូវបានបឆងកើតឆ

ើង ឆហើយេមតថភាពរបេ់ពួក្ឆគក្ាំពុងរបឆេើរឆ

ើង

ជាបឆណ្ើ ត រៗ។ ឆោយមានឆៅរក្ម និងរពះរាជអាជាាផលូវការរបមាណ្២៨០នាក្់ និង
ឆមធាវ ី ខដលក្ាំ ពុងឆធវើការង្ហររបមាណ្៥០០នាក្់ ឆៅក្មពុជា ក្ាំពុងបឆរមើ របជាជន១៣.៨
លាននាក្់

របព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌មិនទាន់មានលទធភាពឆពញឆលញឆៅឆ

មឆធាបាយាមផលូវចាប់ឱ្យបានរហ័េ

ើយឆដើមបីផតល់នូវ

និ ងរបក្បឆោយរបេិទធភាព

ចាំ ឆពាះការ

រ ាំឆលាភេិទិធក្ុមារ។
៥.

ខណ្ៈខដលរោាភិបាលមិនទាន់មានលទធភាពឆពញឆលញឆៅឆ

ើយ

ក្នុងការផតល់

ជាំនួយផលូវចាប់ខដលមានលក្េណ្ៈទូលាំទូលាយដល់ជនរក្ីរក្ និងង្ហយរងឆរគះ ការ
ការពារក្ុ មារក្នុងរបព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌ ខតងខតទុក្ឱ្យអងគការជាំនួយខផនក្ចាប់ ខដលឆៅខវះ
ធនធាន

និងមិនទាន់មានបុគល
គ ិក្រគប់រគន់ ឆៅឆ

២០១០

មានឆមធាវ ីរបេ់អងគការមិនខមនរោាភិបាលរបមាណ្៨០នាក្់

ឆេវាខផនក្ចាប់ឆពញឆមា៉ ង

ើយឆោះស្រសាយ។

ដល់រក្ុមជនង្ហយរងឆរគះនានា

គិតរតឹមឆ្នាំ
ក្ាំពុងផតល់

ឆៅទូទាាំងរបឆទេ។

ក្ុមារភាគឆរចើនមិនបានជួ បឆមធាវ ីរបេ់ខួនមុ
ល
នឆពលជាំនុាំជរមះក្តី ខណ្ៈតុលាការមិន
បានជូនដាំណ្ឹង ឬរគន់ខតច្ចត់ាាំងឆមធាវ ីមួយនថ្ងមុនឆពលជាំនុាំជរមះក្តីប៉ុឆណាណះ។
៦.

រយៈឆពលក្នលងមក្ថ្មីៗឆនះ របព័នធយុតិធ
ត ម៌រតូវបានពរងឹង ាមរយៈចាប់េាំខាន់ ៗ
ដូចជារក្មរដាបបឆវណ្ី រក្មនីតិវ ិធី រដាបបឆវណ្ី រក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌ និងរក្មរពហម
ទណ្ឌ។ ចាប់ពាក្់ព័ននា
ធ នា ដូចជាចាប់េីព
ត ីការបញ្ជ្ង្ហកបអាំឆពើជួញដូរមនុេស និងអាំឆពើ
ឆធវើអាជី វក្មមផូវឆភទ
ល
ឆ្នាំ២០០៨ ចាប់េីព
ត ីការរបឆ្ាំងអាំឆពើពុក្រលួយ ឆ្នាំ២០១០ ក្៏រតូវ
បានអនុម័តផងខដរ។

ឆទាះបីជាយា៉ ងណាក្៏ឆោយ
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បទោានគតិយុតតេាំខាន់ៗដនទ

ឆទៀតខដលច្ចាំបាច់េរមាប់ ដាំឆណ្ើរការឱ្យមានរបេិទធភាពននរបព័ នយ
ធ ុតិ ធ
ត ម៌

ជាអាទ

ចាប់ េីព
ត ីសាថប័នតុលាការ លក្េនិក្
ត ៈននអងគឆៅរក្មនិងរពះរាជអាជាា ចាប់េីព
ត ី វ ិឆសា
ធនក្មមមុខង្ហរ

និងការរបរពឹតឆត ៅននឧតតមរក្ុមរបឹក្ាអងគឆៅរក្ម

នគរបាល ក្ាំពុងរតូវបានឆរៀបចាំឆៅឆ
៧.

និងចាប់េីព
ត ី

ើ យ។

េមតថភាពននមញ្ជ្នីយ
ត ុតិតធម៌ភាគឆរចើន ក្នុងការអនុវតតរក្បខ័ណ្ឌចាប់ថ្ីម និងខដលមាន
ស្រសាប់ ជាទូឆៅឆៅទន់ឆខាយឆៅឆ

ើយ។ នគរបាល ឆៅរក្ម និងរពះរាជអាជាា

ក្រមពិច្ចរណាដល់ជឆរមើេឆរៅការដក្ហូតឆេរ ីភាព ថ្វីឆបើចាប់ជាតិខដលមានស្រសាប់
អនុ្ាតឱ្យមានរបាក្់ធានាឆរៅឃុាំ ការឆោះខលងឆោយមានលក្េខណ្ឌ និងសាល
រក្មពយួរឆទាេក្៏ឆោយ។ តួនាទីរបេ់អក្
ន ឆធវើការង្ហរេងគមក្ិចា ដូចជាអនក្រគប់រគង
ក្រណ្ី និងអនក្ផតល់ក្ិចគ
ា ាំរទដល់ក្ុមារឆៅក្នុងរបព័ នធយុតិ ធ
ត ម៌ មិនទាន់រតូវបានទទួ ល
សាគល់ឆៅឆ
ឆៅឆ

ើយ។ ក្ិចេ
ា ហការរវាងមញ្ជ្នីយ
ត ុតិតធម៌េាំខាន់ៗ ឆៅមិនទាន់រគប់ រគន់

ើយ ខដលនាាំឱ្យេិទិធ និងឧតតមរបឆយាជន៍ របេ់ក្ុមារ មិនទាន់រតូវបានបង្ហហានញ

ឱ្យបានចាេ់លាេ់ឆៅក្នុងដាំឆណ្ើរការតុលាការ។
៨.

ការរបឈមេាំខាន់ ៗដនទឆទៀត មានជាអាទ៖ (១)ការេរមបេរមួលខដលមានក្រមិត
រវាងឆខតតនានា

ក្នុងការពរងឹងការពិនិតយាមោន

និងការពនារឆពលននការបញ្ូា ន

ដាំឆណ្ើរការឆោះស្រសាយក្រណ្ីក្ុមារឆៅថានក្់ឆរកាមជាតិ និងការាមោនលទធផលក្ុមារ
ពាក្់ព័នធវ ិេ័យនានា (២)គមនឆគលនឆយាបាយ ឬយុទធសាស្រេតជាតិេីព
ត ីការផតល់ជាំនួយ
ខផនក្ចាប់

(៣)ឆេចក្តីរតូវការឱ្យមានការឆរៀបចាំរបាយការណ្៍ទិននន័យ

ខដលមាន

លក្េណ្ៈទូលាំទូលាយ និងមានរបេិទធភាព ការតវា៉ និងយនតការពិនិតយាមោនឆៅ
ថានក្់ជាតិ និងថានក្់ឆរកាមជាតិ (៤)វ ិធី សាស្រេតឆោះស្រសាយពហុវ ិេ័យេតីពីការអនុវតត
នីតិវ ិធីក្ុមារឆមរតី ខដលអាចឆរបើរបាេ់បានឆៅមានក្រមិតឆៅឆ

ើយ

ឆៅក្នុងរបព័នធ

យុតិតធម៌ពាក្់ព័នធឆៅនឹងឆៅរក្ម រពះរាជអាជាា នគរបាល ឆមធាវ ី និងអនក្ឆធវើការង្ហរ
េងគមក្ិចា

និង

(៥)ធនធានឆៅមានក្រមិតក្នុងការពរងឹងខផនក្តរមូវការ

ការឆលើក្ក្មពេ់ការផតល់េិទិធអាំណាចខផនក្ចាប់ដល់ក្ុមារ
ឆធវើឱ្យរបឆេើរឆ

ើងនូវលទធភាពទទួលបានយុតិតធម៌

ស្រេតី

ាមរយៈ

និងរគួសារ

ឆដើមបី

និងឆធវើឱ្យមានយុតិតធម៌ចាំឆពាះការ

រ ាំឆលាភបាំពានេិទិរធ បេ់ឆគ។
គ្.

របព័នធដដលរុមារអាចរាយការណ៍បាន

៩.

ច្ចប់ាាំងពីឆ្នាំ២០០៤មក្ រគប់ឃុាំេង្ហកត់ ទាាំងអេ់ឆៅក្នុងរបឆទេ បានបឆងកើតគណ្ៈ
ក្មាមធិការទទួលបនទុក្ក្ិចាការនារ ីនិ ងក្ុមារឃុាំេង្ហកត់

ខដលជាយនតការឆៅមូលោាន

មួយ ខដលក្ុមារអាចរាយការណ្៍ពីប្
ហាន ឬបណ្ឹ ត ងតវា៉ របេ់ខួន។
ល
គណ្ៈក្មាមធិការ
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ទទួលបនទុក្ក្ិចាការនារ ីនិងក្ុ មារឃុាំេង្ហកត់

បានឆបើក្ឱ្យមានការចូលរួមពី តាំណាង

ក្ុមារក្នុងការពិភាក្ា ខចក្រ ាំខលក្ និ ងទាមទារេិទិ រធ បេ់ពួក្ឆគ។ ជាងឆនះឆៅឆទៀត
រោាភិបាល

ឆោយអនុឆលាមាមដាំ ឆណ្ើរការវ ិមជឈការនិងវ ិេហមជឈការ

ការពារក្ុមារ

យនតការ

ខដលគាំរទឆោយអងគការមិនខមនរោាភិបាល/អងគការអនតរជាតិ

ក្ាំពុង

អនុវតតជាមួយគណ្ៈក្មាមធិ ការទទួ លបនទុក្ក្ិ ចកា
ា រនារ ី និងក្ុមារឃុាំេង្ហកត់ ឆៅរគប់
ក្រមិតទាាំងអេ់។
១០.

មានប៉ុេរដា
ត បាលឆៅរគប់ឃុាំេង្ហកត់ទាាំងអេ់ផងខដរ ខដលអាចឱ្យក្ុមាររាយការណ្៍
ពីការរ ាំឆលាភបាំពានខដលក្ុមារជួបរបទះ ឬការរ ាំឆលាភបាំពានេិទិធរបេ់ពួក្ឆគ។ នាយក្
ោានរបឆ្ាំងការជួញដូរ និងការពារអនីតិជន ខដលេថិតឆរកាមរក្េួងមហានផទបាន
ដាំឆណ្ើរការបណា
ត ញទូរេ័ពទពិឆេេរបច្ចាំការ២៤ឆមា៉ ង (ជាភាសាខខមរ និងអង់ឆគលេ)
ខដលក្ុមារ និងរបជាជនរគប់រប
ូ អាចរាយការណ្៍ពីប្
ហាន ទាក្់ទងនឹងក្ុមារ ជាពិឆេេ
ការជួញដូរក្ុមារ។ ក្ុមារក្៏អាចឆរបើរបាេ់ឆេវាបណា
ត ញទូរេ័ពជ
ទ ាំនួយក្ុមារ២៤ឆមា៉ ង
ឆលើ២៤មា៉ ង ឆពញមួយេបាតហ៍ ខដលរគប់រគងឆោយអងគការបណា
ត ញទូរេ័ពជ
ទ ាំនួយ
ក្ុមារក្មពុជា។ រគន់ ខតក្នុងឆ្នាំ២០១២ មានក្ុមារ និងយុវជនចាំនួន៥៣.៤៣៥នាក្់
បានឆធវើទាំនាក្់ទាំនង

និងទទួលរបឹក្ាឆយាបល់

និងការខណ្នាាំាមរយៈបណា
ត ញ

ទូរេ័ពជ
ទ ាំនួយក្ុមារ។
១១.

ក្នុងឆ្នាំ២០០៦

រក្េួងេងគមក្ិចា

អតីតយុទជ
ធ ន

និងយុវនីតិេមបទា

បានឆចញ

របកាេេតីពីបទោានអបបបរមាេរមាប់ការខថ្ទាាំក្ុមារក្នុងមណ្ឌល និងក្នុងឆ្នាំ២០០៨
បានឆចញរបកាេេតីពីបទោានអបបបរមាេរមាប់ការខថ្ទាាំជាំនួេចាំឆពាះក្ុមារ
ាមេហគមន៍។
អនក្ផតល់ការខថ្ទាាំក្ុមារ

ឆៅ

បទោានអបបបរមាទាាំងអេ់របគល់អាំណាចដល់មជឈមណ្ឌល/
ឱ្យបឆងកើតយនតការបណ្ឹត ងេរមាប់ក្ុមារក្នុងការខថ្ទាាំជាំនួេ

ឆដើមបីរាយការណ្៍ពីបណ្ឹ ត ងតវា៉ របេ់ពួក្ឆគ និ ងឆដើ មបីរបាក្ដថា ក្ុ មារទាាំងអេ់បាន
យល់ដឹងពីេិទិធ និ ងនីតិវ ិធី ក្ុងការោក្់
ន
ពាក្យបណ្ឹ ត ងរបេ់ពួក្ឆគ។
១២.

ចាប់េីព
ត ីពនធនាគរតរមូវឱ្យរគប់ មណ្ឌលឃុាំឃាង
ាំ ទាាំងអេ់ រតូវឆរៀបចាំនីតិវ ិធី បណ្ឹ ត ង
ាមរយៈឆនះ

ជនជាប់ឃុាំជាក្ុមារអាចោក្់បណ្ឹ ត ងរបេ់ខួន
ល

ឆោយេមាងត់បាន។

របអប់ ទទួលពាក្យបណ្ឹ ត ងមានឆៅក្នុងមណ្ឌលឃុាំឃាង
ាំ ចាំ នួន២៧ ឆៅទូទាាំងរបឆទេ
ឆដើមបីទទួ លបានបណ្ឹ ត ងតវា៉ ពីអក្
ន ជាប់ឃុាំឃាង
ាំ និងរក្ុមរគួសាររបេ់ពួក្ឆគ។
១៣.

រក្េួងអប់ រ ាំ យុវជន និងក្ី ឡា បានឆរៀបចាំ នីតិវ ិធី បណ្ឹ ត ង/រាយការណ្៍េរមាប់ េិេស
ឆៅាមសាលាឆរៀន ឆដើមបីអនុវតតឱ្យមានរបេិទភា
ធ ពនូវចាប់េីព
ត ីការអប់រ ាំ និងឆគល
នឆយាបាយជាតិ េីព
ត ីសាលាក្ុ មារឆមរតី ។ នី តិវ ិធី ឆនះ បងកលក្េណ្ៈឱ្យេិេស និងឪពុក្
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មាតយេិេសអាចរាយការណ្៍ពីប្
ហាន

ខដលប៉ះពាល់ដល់ក្ុមារឆៅាមសាលាឆរៀន

និងប្
ហាន ទាក្់ទងឆៅនឹងការអប់រ ាំរបេ់ក្ុមារ។
ឃ.

សិទធិបតឹងត្តម្ផលវចាប់
សម្តថភាពផលវចាប់
និងតំណាងផលវចាប់
សរមាប់
ូ
ូ
ូ
អនីតិជន ដដលសថត
ិ ដៅដរកាម្ចាប់

១៤.

បទបបញ្ា តិតនានា ខដលេថិតឆៅឆរកាមចាប់ក្មពុជា អនុ ្ាតឱ្យអនីតិជន១/ក្ុមារមាន
េិទិ ប
ធ ឹង
ត ាមផលូវចាប់ ក្ុងរបព័
ន
នយ
ធ ុតិ ធ
ត ម៌ ឆេនើេុាំឱ្យមានេមតថភាពផលូវចាប់ និងមាន
តាំណាងផលូវចាប់ ។ ឆយាងាមមារា១៤៣ ននរក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌ ឆៅឆពលចូល
បង្ហហានញខលួនឆលើក្ដាំ បូង ឆៅរក្មឆេុើបេួរពិ និតយអតតេ្ាណ្ជនរតូវឆច្ចទ និងរបាប់
ពីបទឆលមើេខដលរតូវបានឆច្ចទរបកាន់។
ការមិនឆឆលើយតប

ឆៅរក្មរតូវរបាប់ជនរតូវឆច្ចទពី េិទិក្
ធ ុង
ន

ប៉ុខនតរបេិនឆបើជនរតូវឆច្ចទចង់រាយការណ្៍

ឆេចក្តីរាយការណ្៍ឆនាះភាលម។

ជនរតូវឆច្ចទជាអនី តិជន

ឆៅរក្មរតូវក្ត់រា

រតូវខតមានឆមធាវ ីអមជា

និចា។ របេិនឆបើជនរតូវឆច្ចទមិនបានឆរជើ េឆរ ើេឆមធាវ ីឆទ តុ លាការរតូវខតច្ចត់ាាំង
ឆមធាវ ី។ មារា២០៦ ននរក្មនីតិវ ិធី រពហមទណ្ឌប្
ា ក្់ ថា ឆៅរក្មឆេុើបេួរខដលឃុាំ
ខលួនជនរតូវឆច្ចទបឆណា
ត ះអាេនន រតូវឱ្យដាំណ្ឹងដល់ជនរតូវឆច្ចទ និងេុាំឱ្យជនរតូវ
ឆច្ចទមានឆយាបល់។ របេិនឆបើ ជនរតូវឆច្ចទមានឆមធាវ ី ឆមធាវរី តូវបង្ហហានញមឆធាបាយ
ការពារខលួនដល់ជនរតូវឆច្ចទ។ មារា៣៦៥ និងមារា៣៦៦ ននរក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌ
អនុ្ាតឱ្យពិរទ
ុ ធជនអាចបតឹងសារទុក្េ

ចាំឆពាះឆេចក្តីេឆរមចរបេ់តុលាការបាន។

ពិរទ
ុ ធជនអាចរតូវបានតាំណាងឆោយឆមធាវ ី
ពិរទ
ុ ធជនឱ្យឆធវើេក្មមភាព។

ប៉ុខនតឆមធាវ ីរតូវមានលិខិតរបគល់េិទិព
ធ ី

ពិរទ
ុ ធជនខដលជាអនីតិជនអាចរតូវបានតាំណាងឆោយ

ឪពុក្មាតយ ឬអនក្អាណាពាបាល ឆហើយក្នុងក្រណ្ីឆនះ អនក្តាំ ណាងមិនច្ចាំបាច់មាន
លិខិតរបគល់េិទិធឆទ។ រួមឆេចក្តីមក្ អនីតិជនមានមឆធាបាយ ឆដើមបីជាំទាេ់ឆៅ
ក្នុងឆរឿងក្តីាមផលូវចាប់ ាមរយៈេមតថភាពផលូវចាប់ ឬាមរយៈតាំណាងខផនក្ចាប់
របេ់ពួក្ឆគ។
១៥.

ក្នុងក្រណ្ីទាំ នាេ់ផលរបឆយាជន៍ ជាមួយនឹ ងអនក្តាំណាងផលូវចាប់

អនី តិជនអាចឆេនើ

េុាំតាំណាងថ្មីមួយរូប េថិតឆរកាមមារា៣៦ ននរក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌ ខដលខចងថា៖
-

ក្នុងក្រណ្ីខដលគមនអនក្តាំណាងខដលចាប់ បានក្ាំ ណ្ត់ ឬក្រណ្ីខដលអនក្តាំណាង
ខដលចាប់បានក្ាំណ្ត់

១

ពុាំបានរបតិបតតិនូវេិទិធតាំណាងឆនាះ

បុគគលខដលមាន

មារា១៦ ននរក្មរដាបបឆវណ្ី ខចងថា ជនខដលរតូវបានក្រមិតេមតថភាព េាំឆៅឆៅឆលើអនីតិជន ខណ្ៈខដលមារា១៨ ខចងថា

េក្មមភាពខដលអនីតិជនបានឆធវើ ឆោយមិនបានទទួលការយល់រពមពីអនក្មានេិទិអ
ធ ាំណាចឆមបា ឬអនក្អាណាពាបាល អាចលុបឆច្ចល
បាន។
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បាំណ្ងឆធវើេក្មមភាពបណ្ឹ ត ងចាំ ឆពាះបុ គគល ខដលគមនេមតថភាពក្នុងការឆធវើបណ្ឹ ត ង
អាចោក្់ពាក្យេុាំឆៅតុលាការខដលបានទទួលបណ្ឹ ត ង ឱ្យឆរជើេឆរ ើេអនក្តាំណាង
ពិឆេេ ឆោយឆធវើឆេចក្តីប្
ា ក្់ដាំបូងថា ការខូចខាតអាចនឹងឆក្ើ តឆ

ើង ឆោយ

សារការយឺតយា៉ វឆនាះ
-

តុលាការអាចផ្លលេ់បូរអន
ត ក្តាំ ណាងពិ ឆេេឆៅឆពលណាក្៏ បាន

-

ការេឆរមចឆេចក្តីអាំពីការឆរជើេាាំង ឬការផ្លលេ់បូរអន
ត ក្តាំ ណាងពិ ឆេេនឹងរតូវ
បានជូនដាំណ្ឹងឱ្យអនក្តាំណាងពិឆេេផងខដរ

-

អនក្តាំណាងពិឆេេរតូវមានការរបគល់េិទិធ ដូចអនក្អាណាពាបាល ឆដើមបីឆធវើ
េក្មមភាពបណ្ឹ ត ង។

ង.

ំដណើរការយុតតិធម្៌
ការចូលរ ួម្របស់រមា
ុ ររនងដ
ុ

១៦.

អនីតិជន និ ងក្ុ មារអាចចូលរួមក្នុងដាំ ឆណ្ើរការយុតិតធម៌ និងមានេិទិធបឆញ្ាញមតិរបេ់
ខលួន។ អនីតិជនរតូវបានច្ចត់ទុក្ថា ជានីតិបុគល
គ ខដលមានេិទិ ច
ធ ូលរួមក្នុងដាំ ឆណ្ើការ
យុតិតធម៌។ មារា៣ ននរក្មនីតិវ ិធី រពហមទណ្ឌខចងថា បណ្ឹ ត ងអាជាាអនុវតតឆៅឆលើ
បុគគលរគប់រប
ូ
ទាាំងរូបវនតបុគគល និងនីតិបុគគល ខដលមារា៦(១) ខចងថា បុគគល
រគប់ រប
ូ ខដលរបកាេថា ខលួនជាអនក្រងឆរគះននបទឆលមើេ អាចោក្់ ពាក្យបតឹងបាន។
េថិតឆរកាមមារា២

ននរក្មនីតិវ ិធីរដាបបឆវណ្ី

បណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ីមានបាំណ្ងឱ្យ

តុលាការឆោះស្រសាយវ ិវាទរដាបបឆវណ្ី ឆោយខផែក្ឆលើចាប់ នានា ឆដើ មបីការពារេិទិ ធ
របេ់បុគគលឯក្ជន ឆហើយជនរគប់រប
ូ រតូវបានធានានូវេិទិធពឹងពាក្់តុលាការ ចាំឆពាះ
វ ិវាទរដាបបឆវណ្ី។ មារា៣២ ននរក្មរដាបបឆវណ្ី ខចងថា៖
-

បុគគលខដលអាចមានេិទិធ និងក្រណ្ីក្ិចា ាមបញ្ា តិតននចាប់ អាចជាឆដើមឆច្ចទ
ឬចុ ងចឆមលើយឆៅក្នុងបណ្ឹត ងរដាបបឆវណ្ី

-

បុគគលខដលមានេមតថភាពឆធវើេក្មមភាពឆោយខលួនឯង

អាចោក្់ពាក្យបណ្ឹ ត ង

ឆោយខលួនឯង ឆោយាាំងខលួនជាឆដើ មឆច្ចទ ការពារខលួនចាំ ឆពាះបណ្ឹ ត ងឆោយាាំង
ខលួនជាចុងចឆមលើយ ឬចូលរួមក្នុងការឆធវើេក្មមភាពបណ្ឹ ត ង
-

អនីតិជន ឬជនឆៅឆរកាមអាណាពាបាលទូឆៅ អាចឆធវើេក្មមភាពបណ្ឹ ត ងបាន
លុះរាខតរតូវបានឆធវើឆោយអនក្តាំណាងខដលចាប់បានក្ាំណ្ត់។ ប៉ុខនតបញ្ា តិតឆនះ
មិនរតូវយក្មក្អនុវតតឆ

ើយ

ចាំឆពាះក្រណ្ីខដលអនីតិជនអាចឆធវើេក្មមភាព

ឆោយឯក្រាជយ។
ច.

ជំនួយផលវចាប់
សរមាប់រមា
ុ រ
ូ
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១៧.

អនុឆលាមាមមារា១៦ និ ងមារា៣២(៣) ននរក្មនី តិវ ិធី រដាបបឆវណ្ី េមតថភាពក្នុង
ការឆធវើេក្មមភាពរបេ់អនីតិជនរតូវបានក្រមិត

ឆហើយអនីតិជនអាចឆធវើេក្មមភាព

បណ្ឹ ត ងបាន លុះរាខតាមរយៈអនក្តាំណាងស្រេបចាប់។ ដូឆចនះ វាមានសារៈេាំខាន់
ណាេ់ ខដលអនីតិជន/ក្ុមារអាចឆរបើរបាេ់ទាាំងតាំណាងស្រេបចាប់ និងទាាំងជាំនួយ
ខផនក្ចាប់ ក្ុងក្រណ្
ន
ី ច្ចាំបាច់។ រក្មនី តិវ ិធី រពហមទណ្ឌខចងថា ជនរតូវឆច្ចទជាអនីតិជន
ខតងខតរតូវការជាំនួយ

ឆៅឆពលបង្ហហានញខលួនឆៅចាំឆពាះមុខឆៅរក្ម។

របេិនឆបើ ជន

រតូវឆច្ចទជាអនីតិជនមិនរតូវបានតាំណាងឆៅក្នុងតុ លាការឆទ ឆគច្ចត់ ទុក្ថា ជាការ
ខុេឆធាលយរបេ់តុលាការ។
១៨.

គណ្ៈឆមធាវ ីននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា

និ ងអងគការេងគមេុីវ ិល

ដាំឆណ្ើរការឆរៀបចាំឆគលនឆយាបាយជាតិជាំនួយខផនក្ចាប់

បានគាំរទដល់

និងការផតល់ជាំនួយខផនក្

ចាប់ និងឆេវាេងគមដល់ក្ុមារខដលជាប់ពាក្់ព័នធជាមួយប្
ហាន ចាប់ចាំនួន១០០នាក្់
ឆរៀងរាល់ឆ្នាំ។

ឆេវាតាំណាងខផនក្ចាប់ រតូវបានពរងឹងាមរយៈការបណ្ុត ះបណា
ត ល

េិទិក្
ធ ុ មារ យុតិធ
ត ម៌ អនីតិជន និ ងចាប់ និងនី តិវ ិធី ខដលពាក្់ព័ននា
ធ នា។
ឆ.

ជដរម្ើសចំដ

ះនីតិវធ
ិ ីដរឿងរតីសរមាប់រមា
ុ រ

១៩.

មារា១៩ ននរក្មរពហមទណ្ឌខចងថា អនី តិជនខដលរបរពឹ តតបទឆលមើេ ជាក្មមវតថុនន
វ ិធានការាមោន អប់ រ ាំ ការពារ និងឧបតថមភ។ ឆទាះបីជាយា៉ ងណាក្៏ឆោយ តុលាការ
អាចរបកាេទណ្ឌក្មមរពហមទណ្ឌឆលើអនីតិជនអាយុច្ចប់ ពី១៤ឆ្នាំឆ

ើងឆៅ

របេិន

ឆបើកាលៈឆទេៈននបទឆលមើេ ឬរបេិនឆបើបុគល
គ ិក្លក្េណ្ៈ របេ់អនីតិជនតរមូវ។
ឆនះមានន័យថា ក្ុមារអាយុឆរកាម១៤ឆ្នាំ ខដលរបរពឹតប
ត ទឆលមើេ គឺមិនខមនជាក្មមវតថុ
ននបណ្ឹ ត ងផលូវចាប់ ឆទ។ មារា៩៦(១១) និង២១២ ននរក្មនីតិវ ិធី រពហមទណ្ឌ ខចងថា
អនីតិជនខដលមានអាយុឆរកាម១៤ឆ្នាំ មិនរតូវបានឃាត់ ខួន
ល ឬឃុាំខួនបឆណា
ល
ត ះអាេនន
ឆទ។

ឆៅរក្មឆេុើបេួរអាចបញ្ូា នអនីតិជនជាបឆណា
ត ះអាេននឆៅអនក្អាណាពា

បាល ឬមជឈមណ្ឌលអប់រ ាំខថ្ទាាំ ឆោយរង់ ច្ចាំការេឆរមចពីតុលាការ។
២០.

ជឆរមើេឆផសងឆទៀតក្៏អាចឆរបើបានខដរ ចាំឆពាះអនីតិជនខដលរបរពឹតប
ត ទឆលមើេ មាន
ជាអាទ៖ (១)ការរបគល់អនីតិជនឆៅឱ្យឪពុក្មាតយ អនក្អាណាពាបាល អនក្ឆមើល
ខថ្ទាាំ ឬជនខដលអាចឆជឿទុក្ចិតតបានដនទឆទៀត ាមការច្ចាំបាច់ ឬ (២)របគល់
អនីតិជនឆៅមណ្ឌលខដលមានលក្េណ្េមបតតិរគប់ រគន់ ក្ុងការខថ្ទាាំ
ន
ក្ុមារ

មនទីរ

ឆទពយ មណ្ឌលខដលមានជាំនាញឯក្ឆទេ ឬោក្់អនីតិជនឱ្យេថិតឆរកាមការការពារពី
តុលាការ អាស្រេ័យឆៅាមកាលៈឆទេៈ។ ាមរយៈឆគលការណ្៍ចាប់ តុលារការក្៏
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អាចមានជឆរមើេឆផសងឆទៀត

ឆជៀេជាងការោក្់ទណ្ឌក្មមរពហមទណ្ឌឆលើអនីតិជន

ឧទាហរណ្៍ ាមរយៈការង្ហរេហគមន៍ ការេតីបឆនាទេ និងការសាក្លបង។
ជ.

លទធភាពទទួលបានយុតតិធម្៌សរមាប់រមា
ុ រ

២១.

របឆទេក្មពុជាមិ នមានចាប់ ឆោយខ
ក្ុមារឆទ

ក្

ប៉ុខនតបទបបញ្ា តិតខដលមានស្រសាប់

ខដលខចងពីក្ិចកា
ា រពារជនរងឆរគះជា
ជួយឱ្យជនឆរគះជាក្ុមារអាចខេវងរក្

យុតិតធម៌ាមរយៈការបតឹងឆៅសាថប័ នមានេមតថក្ិចា ដូ ចមានខចងក្នុងមារា៦(១) នន
រក្មនីតិវ ិធី រពហមទណ្ឌ។ ាមរយៈបណ្ឹ ត ង ជនរងឆរគះជាក្ុ មារនឹ ងទទួលបានយុតិធ
ត ម៌
ាមមឆធាបាយចាំនួន២៖ (១)អនក្របរពឹតតបទឆលមើេនឹងរតូវបានឆច្ចទរបកាន់ ដូឆចនះ
សាថប័នអយយការ

អាចឆេនើឱ្យតុលាការោក្់ឆទាេឱ្យបានរតឹមរតូវឆលើអក្
ន របរពឹតប
ត ទ

ឆលមើេ (២) ពយេនក្មមរតូវបានជួេជុលាមរយៈបណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ី ខដលបតឹងឆោយ
ជនរងឆរគះ

បខនថមពីឆលើបណ្ឹ ត ងអាជាា

ខដលបានឆធវើឆ

ើងឆោយរពះរាជអាជាា។

បណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ីអាចរតូវបានអនុវតតឆោយជនរងឆរគះននបទឆលមើេ។

ប៉ុខនតឆដើមបី

ឱ្យមានការជួេជុលបាន ពយេនក្មមរតូវខតជាផលវ ិបាក្ផ្លទល់ននបទឆលមើេ ជា ពយេ
នក្មមផ្លទល់ខួន
ល

បានឆក្ើ តឆ

ើង

និ ងឆៅក្នុងឆពលបចាុបបនន។

ពយេនក្មមអាចជា

ពយេនក្មមខាងេមាភរ រូបកាយ និ ងផលូវចិ ត។
ត ជនរងឆរគះរតូវោក្់បណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ី
ឆោយផ្លទល់

ឆដើមបីទាមទារឱ្យមានការជួេជុលពយេនក្មម

ពយេនក្មមអាចរតូវបានជួេជុល

ឆោយការបង់ជាំងឺចិតត

ឆរគះវ ិញនូវរទពយេមបតតិខដលបានបាត់បង់

ខដលបានឆក្ើតឆ

ើង។

ឆោយការេងឆៅជនរង

ឬឆោយការឆធវើឱ្យមានេភាពដូចឆដើម

វ ិញនូវរទពយេមបតតិខដលឆគបានបាំផិលចបាំផ្លលញ ឬឆធវើឱ្យខូចខាត។ េាំណ្ងជាំងឺចិតតរតូវ
ខតមានលក្េណ្ៈធួនលមមជាមួយនឹងពយេនក្មម (មារា១៤)។ មារា៥៣៣ ននរក្ម
នីតិវ ិធី រពហមទណ្ឌខចងថា
ឬជាំងឺចិតតពីពិរទ
ុ ធជន

កាលណាឆដើ មបណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ីមិនបានទទួលេាំណ្ង

ឬចុងឆច្ចទរដាបបឆវណ្ីឆទ

ឆដើមបណ្ឹ ត ងរដាបបឆវណ្ីអាចេុាំដល់

រពះរាជអាជាាឱ្យឆធវើការបងេាំឱ្យេងបាន។
២២.

របកាេេតីពីការឆរបើរបាេ់របាាំងក្នុងបនទប់េវនាការ និងបនទប់េវនាការភាាប់បណា
ត ញ
ទូរទេសន៍ ឆដើមបីយក្េក្េីក្មមពីក្ុមារ/ជនរងឆរគះ និងសាក្សីខដលង្ហយរងឆរគះ រតូវ
បានឆចញឆោយរក្េួងយុតិតធម៌ឆៅឆ្នាំ២០០៨ ឆោយបខនថមការដាំឆ

ើងរបាាំងេវនាការ

ក្នុងតុ លាការរគប់ រាជធានី ឆខតតទាាំងអេ់ និ ងការតឆមលើងឧបក្រណ្៍េរមាប់ឆធវើេននិេីទ
ាមរយៈវ ីឆដអូឆៅក្នុងតុលាការឆខតតចាំនួន៥ ខដលជាឆខតតអាទិភាព។ របកាេ និង
ឧបក្រណ្៍ក្ុមារឆមរតី ជាមឆធាបាយឆដើមបីជួយឱ្យជនរងឆរគះជាក្ុមារ និងសាក្សីអាច
ផតល់េក្េីក្មមឱ្យកាន់ខតមានលក្េណ្ៈេុរក្ឹតយ ក្នុងបរ ិយាកាេមិនមានការបងេិតបងេាំ។
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ឈ.

ចំដណះដឹងរបស់រមា
ុ រអំពីសទ
ិ ធិរបស់ខន
លួ

២៣. រាជរោាភិ បាលក្មពុជា

ឆលើក្ក្មពេ់ការអនុ វតតេិទិជា
ធ មូ លោានទាាំងបួនរបេ់ក្ុមារ៖

េិទិ រធ េ់រានមានជីវ ិត េិទិ អ
ធ ភិ វឌឍន៍ េិទិទ
ធ ទួ លបាននូ វការការពារ និ ងេិទិ ច
ធ ូលរួម។
អាជាាធរឆៅរគប់ លាំោប់ថានក្់ ជាពិ ឆេេគណ្ៈក្មមធិការទទួលបនទុក្ក្ិ ចកា
ា រនារ ី និង
ក្ុមារឃុាំេង្ហកត់

ឆដើរតួនាទីយា៉ងេាំខាន់ក្ុងការឆលើ
ន
ក្ក្មពេ់ការយល់ដឹងអាំ ពីចាប់

និងឆគលនឆយាបាយទាក្់ទងឆៅនឹងេិទិធក្ុមារ។ រក្េួង សាថប័នសាធារណ្ៈ និង
សាថប័នឯក្ជន បានឆលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹងយា៉ ងទូលាំទូលាយេតីពីេិទិក្
ធ ុមារ ាម
រយៈ ទូ រទេសន៍ វ ិទយុ កាខេត ផ្លទាំងរូបភាព បោ ការបណ្ុត ះបណា
ត ល ការអប់ រ ាំេហគមន៍
។ល។ រក្េួងអប់រ ាំ យុវជន និងក្ី ឡា បានបញ្ជ្្
ា បេិទិ ក្
ធ ុ មារឆៅក្នុងក្មមវ ិធីេិក្ា
េរមាប់ការអប់រ ាំឆៅថានក្់មធយមេិក្ា និងឧតតមេិក្ា។ អងគការមិនខមនរោាភិបាល
ជាឆរចើនបានឆធវើេហរបតិបតតិការជាមួយភានក្់ង្ហររោាភិបាល

ឆដើមបីផល
ត ់ការបណ្ុត ះ

បណា
ត លេិទិក្
ធ ុមារដល់ក្ុមារឆៅាមសាលាឆរៀន និងេហគមន៍។
ញ.

ការបណតុះបណា
ត លម្ន្រនតីនគ្របាល និងអនរជំនាញដផនរចាប់អំពីសទ
ិ ធិរមា
ុ រ

២៤.

សាថប័នសាធារណ្ៈ និងអងគការេងគមេុីវ ិល បានរួមគនឆរៀបចាំ ឆបាះពុ មព និ ងខចក្
ច្ចយឆេៀវឆៅ/ក្ូ នឆេៀវឆៅបណ្ុត ះបណា
ត លេតីពីេិទិ ក្
ធ ុមារ

ជាពិ ឆេេឆដើ មបីអប់ រ ាំ

នគរបាលយុតិតធម៌ និងអនក្ជាំនាញខផនក្ចាប់។ ឧទាហរណ្៍ រក្េួងមហានផទបានឆរបើ
ឆេៀវឆៅបណ្ុត ះបណា
ត លេិទិក្
ធ ុ មារទាាំងឆនះ ឆដើ មបីបណ្ុត ះបណា
ត លរគូបឆង្ហគលឆៅក្នង
ុ
រាជធានីឆខតតទាាំង២៤។

មជឈមណ្ឌលបណ្ុត ះបណា
ត ល

និ ងវ ិរក្ឹ តយការវ ិជាាជី វៈឆមធាវ ី

បានបញ្ូា លឧបក្រណ្៍បណ្ុត ះបណា
ត លទាាំងឆនះឆៅក្នុងក្មមវ ិធីេិក្ាេរមាប់និេសិត
ឆមធាវ ី និ ងឆមធាវ ីរបក្បវ ិជាាជី វៈ។ រាជបណ្ិ ឌ តយេភាវ ិជាាជី វៈចាប់ ក្៏បានបញ្ូា លេិទិ ធ
ក្ុមារឆៅក្នុងក្មមវ ិធីេិក្ាេរមាប់ េិេសឆៅរក្ម និ ងឆៅរក្មរបក្បវ ិជាាជីវៈផងខដរ។
អងគការជាំ នួយខផនក្ចាប់ក្មពុជា បានបណ្ុត ះបណា
ត លនគរបាលយុតិ ធ
ត ម៌ (នគរបាល
និងក្ងរាជអាវុធហតថ) ឆៅក្នុងឆខតតឆេៀមរាប និងបនាទយមានជ័យអាំពីេិទិធក្ុមារេិទិធ
របេ់ក្ុមារខដលជាប់ពាក្់ព័នធជាមួយប្
ហាន ចាប់

និងចាប់

និងឆគលនឆយាបាយ

ពាក្់ ព័នឆធ ៅនឹងក្ុ មារដនទឆទៀតក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង២០១២ ឆោយមានការគាំរទខផនក្
ហិរញ្ា វតថុពី អងគការេឆញ្ជ្ង្ហគះក្ុ មារ និងេហភាពអុឺ រប
ុ ៉ ។ មញ្ជ្នី អ
ត នុ វតតចាប់ឆៅ ថានក្់ជាតិ
និងថានក្់ឆរកាមជាតិ

រតូវបានបណ្ុត ះបណា
ត លជាំ នាញពាក្់ព័នធឆៅនឹងការឆធវើេមាភេ

ក្ុមារ និងបឆចាក្ឆទេក្ុមារឆមរតី ឆដើមបីឆោះស្រសាយក្ុមារខដលជាជនឆលមើេ ជនរង
ឆរគះ ឬជាេក្សី។
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២៥.

ក្នុងចាំ ឆណាមក្ិចាខិតខាំរបឹងខរបងជាឆរចើនគួ រឱ្យក្ត់េមាគល់ ខខសវ ីឆដអូខណ្នាាំចាំនួនពី រ
េតីពីរបព័នធយុតិតធម៌េរមាប់ជនរងឆរគះ និងសាក្សីជាក្ុមារ និងេរមាប់ក្ុមារខដល
ជាប់ពាក្់ព័នជា
ធ មួយប្
ហាន ចាប់

ឆរកាមចាំណ្ងឆជើងថា

“ាមរយៈរក្ខេខភនក្របេ់

ក្ុមារ៖ ការខណ្នាាំេីព
ត ីរបព័នយ
ធ ុតិតធម៌” រតូវបានបញ្ាប់ឆៅឆ្នាំ២០០៩ និងរតូវបាន
ផសពវផាយ ឆោយរក្ុមការង្ហរយុតិតធម៌ក្ុមារ ដល់អនក្ពាក្់ព័នធ ឆោយមានការខណ្នាាំ
ពីអនក្េរមបេរមួល។

ខខសវ ីឆដអូ គឺជាមឆធាបាយ

ឆដើមបីជួយអនក្ឆធវើការង្ហរេងគម

ឆមធាវ ី និងមញ្ជ្នីតយុតិតធម៌រពហមទណ្ឌដនទឆទៀតក្នុងការឆរៀបចាំ ក្ុមារឱ្យតាាំងជាមួយនឹង
របព័នយ
ធ ុតិតធម៌រពហមទណ្ឌ
ដ.

និងរតូវបានឆរបើឆោយរក្ុមការង្ហរយុតិតធម៌ក្ុមារ

ខដល

ជាឧបក្រណ្៍ផសពវផាយ ក្នុងក្ិចារបជុាំ េរមបេរមួលរវាងមញ្ជ្នីតយុតិធ
ត ម៌ រពហមទណ្ឌ។

ការអប់រ ំ បណតុះបណា
ត លអំពីសទ
ិ ធិរមា
ុ រដល់ឪពុរមាតយ រគ្ូបដរងៀន របជាជន
និងអំពីអវីដដលពួរដគ្អាចទទួលបានយុតតិធម្៌

២៦.

រាជរោាភិបាលក្មពុជា បានឆធវើការខិ តខាំ របឹ ងខរបងយា៉ ងខាលាំងកាល ឆោយផ្លទល់ និងឆោយ
របឆយាល ឆដើ មបីឆលើក្មពេ់េិទិក្
ធ ុ មារ។ រក្ុមរបឹក្ាជាតិក្មពុជាឆដើ មបីក្ុមារ (ក្.ជ.ក្.)២
បានឆរៀបចាំេិកាេសាលាបណ្ុត ះបណា
ត លេតីពីេិទិ ក្
ធ ុ មារជាឆរចើន

ឆោយមានការចូល

រួមពីមញ្ជ្នីតជាន់ខពេ់ននរក្េួងពាក្់ព័នធ។ រក្េួងព័ត៌មាន បានឆរៀបចាំឆរឿងខលី/ឯក្សារ
េតីពីេិទិ ក្
ធ ុមារ និងរតូវបានផសពវផាយាមរយៈរបព័នធផសពវផាយនានា ក្នុងក្ិ ចាខិត
ខាំរបឹងខរបង

ឆដើមបីឆលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ

េតីពីប្
ហាន េិទិធក្ុមារ។

រក្េួងអប់ រ ាំ យុវជន និងក្ី ឡា ផតល់ការបណ្ុត ះបណា
ត លជារបច្ចាំេីព
ត ីអនុ េ្ាេិទិធ
ក្ុមារននអងគការេហរបជាជាតិដល់នាយក្ នាយក្រងសាលា រគូបឆរងៀន និងេិេស
ឆៅថានក្់បឋមេិក្ា និងវ ិទាល័យឆៅទូ ទាាំងរបឆទេ។ អងគការមិនខមនរោាភិបាល
ជាឆរចើន បានឆធវើេហរបតិបតតិការជាមួយភានក្់ង្ហររោាភិ បាល ឆដើមបីផសពវផាយអនុ
េ្ាេិទិធក្ុមារននអងគការេហរបជាជាតិ

និងឆរៀបចាំ រពឹតិកា
ត រណ្៍ឆលើក្ក្មពេ់ការ

យល់ដឹងអាំ ពីេិទិធក្ុមារ ដល់និេិសតឆៅសាលាគរុឆកាេលយចាំនួន៧ រគូបឆរងៀន និង
េិេសឆៅាមសាលាបឋមេិក្ា

និ ងវ ិទាល័យជាឆរចើ ន

និងរក្ុមឪពុ ក្មាតយឆៅ

ាមេហគមន៍។
២៧. ឆោយមានក្ិចគ
ា ាំរទពីអងគការយូនីឆេហវ និងនដគូអភិវឌឍន៍នានា ឆៅរក្ម រពះរាជ
អាជាា នគរបាលយុតិតធម៌ អនក្ឆធវើការង្ហរេងគម និងមញ្ជ្នីនត នមណ្ឌលខក្ខរបជាង១០០០
នាក្់ រតូវបានបណ្ុត ះបណា
ត លេតីពីឆគលការណ្៍ និ ងបទោានអនតរជាតិ ក្៏ ដូចជាចាប់
២

បឆងកើតឆ ើងឆៅឆ្នាំ១៩៩៥ ក្.ជ.ក្. ឆដើរតួ នាទីជាភានក្់ង្ហរជាំនាញរបេ់រាជរោាភិបាលក្នុងការខណ្នាាំ េរមបេរមួល ពិនិតយាមោន
និងរាយការណ្៍ពីការអនុវតតេក្មមភាពេិទិក្
ធ ុមារ និងធានាថា ប្
ហាន ក្ុមាររតូវបានផតល់អាទិភាពក្នុងខផនការអភិវឌឍន៍ជាតិ។
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ជាតិ រក្បខ័ណ្ឌក្ាំណ្ត់ឆោយចាប់ និងឧបក្រណ្៍នានាេតីពីយុតិតធម៌ក្ុមារ។ ឆៅរក្ម
និងរពះរាជអាជាា បានបង្ហហានញនូវការឆគរពចាប់កាន់ខតឆរចើនឆ

ើងៗ និងនីតិវ ិធីពាក្់

ព័នធឆៅនឹងក្ុមារ

អនក្ឆធវើការង្ហរេងគម

និងការយល់ដឹងពីតរមូវការរបេ់ពួក្ឆគ។

ឆៅក្នុងឆខតតអាទិភាព ក្៏បានបង្ហហានញពី ការឆធវើឱ្យរបឆេើរឆ

ើងនូវជាំ នាញ ក្នុងការរគប់

រគងក្រណ្ី និងការឆធវើេមាហរណ្ក្មមក្ុមារ ខដលជាប់ពាក្់ព័នជា
ធ មួយប្
ហាន ចាប់
និងក្ិចេ
ា ហការកាន់ខតរ ឹងមាាំជាមួយអងគការមិនខមនរោាភិបាល និងមញ្ជ្នីតពនធនាគរ/
មជឈមណ្ឌលសាតរលទធភាពពលក្មម។
២៨.

ឆេៀវឆៅបណ្ុត ះបណា
ត លេតីពី “ក្ុ មារខដលេថិតឆៅក្នុងការឃុាំខួន”
ល រតូវបានឆរៀបចាំ និង
សាក្លបងកាលពីឆ្នាំ២០០៨។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ មញ្ជ្នីត/អនុរក្សពនធនាគរចាំនួន៧៨នាក្់
មក្ពី ២៤រាជធានីឆខតត រតូវបានបណ្ុត ះបណា
ត លពី េិទិ ក្
ធ ុ មារ ការអភិ វឌឍក្ុ មារ និ ង
យុតិតធម៌ក្ុមារ ឆោយអគគឆលខាធិការោានពនធនាគរ។

ឋ.

ម្ដធោបាយដដ្ឋះរសាយដដលមានរបសិទភា
ធ ពសរមាប់រមា
ុ រ

២៩.

ឆរកាមការជួ យឧបតថមភពីអងគការយូនីឆេហវ ក្មមវ ិធី និ ង យនតការបង្ហករ និងបខងវរ
អនីតិជនរបរពឹ តតបទឆលមើេឆៅាមមូលោាន រតូវបានបឆងកើតឆ

ើងក្នុងឆខតតបាត់ដាំបង

បនាទយមានជ័យ និ ងឆេៀមរាប។ អនុគណ្ៈក្មាមធិការទទួលបនទុក្ក្ិចាការនារ ី និង
ក្ុមារឃុាំេង្ហកត់ ទទួលបនទុក្ការបង្ហករអនី តិជនរបរពឹតតបទឆលមើេ រតូវបានបឆងកើតឆ

ើង

ឆដើមបីក្ាំណ្ត់ក្ុមារខដលេថិតក្នុងសាថនភាពឆរគះថានក្់ និ ងក្ុ មារខដលជាប់ ពាក្់ ព័នជា
ធ
មួយប្
ហាន ចាប់ ផតល់អនុសាេន៍េីព
ត ីជឆរមើេបខងវរ និងផតល់ដាំឆណាះស្រសាយឆៅាម
មូលោាន ឆដើមបីឆឆលើយតបឆៅនឹងតរមូវការរបេ់ក្ុមារខដលជាឆគលឆៅ។ េមាជិក្
អនុគណ្ៈក្មាមធិការបានចូលរួមកាន់ ខតឆរចើនឆ

ើង

ក្នុងការក្ាំ ណ្ត់ជឆរមើ េ

និង

ដាំឆណាះស្រសាយឆធវើេមាហរណ្មក្មមេរមាប់ក្ុមារខដលេថិតក្នុងសាថនភាពឆរគះថានក្់
និងខដលជាប់ពាក្់ព័នជា
ធ មួយប្
ហាន ចាប់ និងបានខេវងរក្ឆេវាគាំរទ និងឆេវាបញ្ូា ន
េរមាប់ក្ុមារទាាំងឆនាះ។
ឌ.

វិធានការជារ់លារ់ជាពិដសសដដើម្ប ីជួយររុម្រុមារដដលងាយរងដររះឱ្យ
ទទួលបានយុតតិធម្៌ (មានប្
ា ក្់ខាងឆលើរច
ួ ឆហើយ)
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