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១- លសចកតីល្តើម 

1-  ការគកីនគឡងីថ្នច្ុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់បានគកីត្គឡងីបនថិច្មថងៗ ចាបុ់តាុំងពីសត្វត្សរ ុ៍មុន គៅ
កបុងបោថ របគទសអភិវឌណនុ៍ជាគរចី្ន។ គៅគដីមទសសវត្សរ ុ៍ឆ្ប ុំ១៩៩០ របជាជនវយ័ចាសុ់បានចាបុ់គផថីម
កាល យជាកងវលុ់គៅកបុងរបគទសអភិវឌណនុ៍មយួច្ុំននួ គហយីស្ថទ នភាពគនុះបានកាល យជាបញ្ហា របឈម 
ច្មផងគៅកបុងរបគទសកុំពុងអភិវឌណនុ៍ចាបុ់តាុំងពីទសសវត្សរ ុ៍ឆ្ប ុំ២០០០។ ជារទឹសថ ី ការគកីនគឡងីថ្ន
របជាជនវយ័ចាសុ់ គឺជាការគកីនគឡងីអាយុគមដានថ្នរបជាជនសរុប ខដលបោថ លមកពីការធ្លល កុ់ចុ្ុះ
ថ្នលទនភាពានកូនរបសុ់ស្រសថីនិងការគកីនគឡងីថ្នអាយុកាលសងឃមឹរសុ់។  ការគកីនគឡងីថ្នរបជាជន 
វយ័ចាសុ់គៅកមពុជា បានចាបុ់គផថីមគរកាយគគបនថិច្ គបីគធៀបជាមយួនឹងបោថ របគទសកុំពុងអភិវឌណនុ៍
ដថ្ទគទៀត្ គោយគលផឿនថ្នការគកីនគឡងីរបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ បានចាបុ់គផថីម ានសនធុុះខាល ុំងគៅ
កបុងទសវត្សរ ុ៍ទីមយួថ្នសត្វត្សរ ុ៍គនុះ។ កបុងបរកិារណុ៍ គនុះ បន្នធ បុ់ពីការចុ្ុះហត្ទគលខាគលី គសច្កថីខងលង
ការណុ៍ នគោបាយសថពីីមនុសសវយ័ចាសុ់ គៅឯសនបិបាត្ពិភពគោកគលីកទី២ គៅទីរកុងាុ៉ រឌីត្ឆ្ប ុំ
២០០២ និងគរកាយពីបានអនុម័ត្គលី ខផនការសកមមភាពអនថរជាតិ្ទីរកងុាុ៉ រឌីត្សថពីីមនុសសវយ័ចាសុ់
ឆ្ប ុំ២០០២ មក រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា បានចាត្ុ់វធិ្លនការជាជុំហានៗ គដីមផគីរៀបច្ុំគោលនគោបាយ
សរាបុ់មនុសសចាសុ់  ខដលរតូ្វបានអនុម័ត្គៅឆ្ប ុំ២០០៣។  

2-  គោលបុំណងថ្ន គោលនគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ គឺ គដីមផធី្លន្នឲ្យបានថា 
មនុសសចាសុ់ានលទនភាពទទលួបានឱកាសចូ្លរមួកបុងការអភិវឌណ និងទទលួបានអត្ទរបគោជនុ៍ពី
ការអភិវឌណរបគទសរបសុ់ែលួន។ គោលបុំណងគនុះ គឺអនុគោមគៅតាមគោលការណុ៍ ខណន្នុំខដលាន
ខច្ងគៅកបុងខផនការសកមមភាពអនថរជាតិ្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្សថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលរតូ្វបានអនុម័ត្គៅ
កបុងសនបិបាត្ពិភពគោកគលីកទី២ សថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់គៅទីរកុងាុ៉ រឌីត្ឆ្ប ុំ២០០២។ បុ៉ុខនថ គោល
នគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ ពុុំបានកុំណត្ុ់រកុមគោលគៅ និងនិយមន័យមនុសសចាសុ់
គទ។ គោលនគោបាយគនុះ មិនបានកុំណត្ុ់និយមន័យមនុសសចាសុ់គឺគោយឈរគលីគហតុ្ផលថា
និយមន័យគនុះបានកុំណត្ុ់រចួ្គហយីគៅកបុង ខផនការសកមមភាពអនថរជាតិ្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្សថពីីមនុសសវ ័
យចាសុ់ (MIPAA)។  សនបិបាត្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្បានសគរមច្ជាឯកច្ឆ័នអុំពីនិយមន័យមនុសសចាសុ់ គោ
យខផែកគលីនិយមន័យអាយុគពញ។ តាមនិយមន័យគនុះ មនុសសចាសុ់ជាមនុសសខដលានអាយុគពញ
ចាបុ់ពី៦០ឆ្ប ុំគឡងីគៅ។ គ ុះជាោុ៉ ងគនុះកថ ី របគទសកុំពុងអភិវឌណនុ៍មិនរតូ្វបានត្រមូវឲ្យកុំណត្ុ់យក
និយមន័យគនុះជាផលូវការគទ បុ៉ុខនថភាគគរចី្នថ្នបោថ របគទសខដលានការអភិវឌណតិ្ច្ត្ចួ្ បានអនុម័ត្
យកអាយុគនុះ ជា ”អាយុកុំណត្ុ់” គដីមផឲី្យនិយមន័យសរាបុ់របជាជនវយ័ចាសុ់។  
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3-  គៅគដីមសត្វត្សរ ុ៍គនុះ របជាជនកមពុជាខដលានានអាយុ ៦០ឆ្ប ុំគឡងី ានច្ុំននួរបាណ 
៦០០.០០០ ន្នកុ់  គសមនឹីងរបាណ ៦ ភាគរយ ថ្នរបជាជនសរុប1។ គ ុះបីជាគៅកបុងទសវត្សរ ុ៍ឆ្ប ុំ
២០០០ កមពុជាជារបគទសមយួកបុងច្ុំគោមរបគទសមយួច្ុំននួតូ្ច្ ខដលានសាារត្របជាជនវយ័
ចាសុ់ បក៏គោយ ក៏រាជរោឌ ភិបាលបានោកុ់គច្ញនូវគោលនគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ
២០០៣   ខដលជាការឆលុុះបញ្ហច ុំងពីការគបថជាញ ចិ្ត្ថរបសុ់កមពុជាកបុងការចូ្លរមួអនុវត្ថស្ថម រតី្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្ 
គដីមផធី្លន្នថា មនុសសវយ័ចាសុ់រគបុ់រូបរសុ់គៅកបុងជីវតិ្មយួរបកបគោយគសច្កថីថ្ងលងបូរ ដូច្ោប នឹង
មនុសសវយ័គកមងខដរ។ 

4-   អាយុកុំណត្ុ់សរាបុ់ឲ្យនិយមន័យគៅគលីរបជាជនវយ័ចាសុ់ គៅមិន នុ់ានភាពច្ាសុ់ 
ោសុ់គៅគឡយី។  ឯកស្ថរមយួច្ុំននួដូច្ជា ខផនការយុទនស្ថស្រសថអភិវឌណជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ និង
គោលនគោបាយជាតិ្របជាជន ២០១៦-២០៣០ កុំណត្ុ់ថា មនុសសានអាយុ៦៥ឆ្ប ុំគឡងីគៅ ជា
មនុសសវយ័ចាសុ់។ របាយការណុ៍ សថីពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ ថ្នអគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនថ្នរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ
២០១៣ និង គោលនគោបាយនិងយុទនស្ថស្រសថសុខាភិបាលជាតិ្សរាបុ់ខង ុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ 
ឆ្ប ុំ២០១៦ កុំណត្ុ់ថា អបកានអាយុ៦០ឆ្ប ុំគឡងីគៅ ជាមនុសសចាសុ់។ គោង ច្ាបុ់សថីពីសហលកខនថិ
កុៈមស្រនថីរាជការសុីវលិ ថ្នរពុះរាជាោច្រកកមពុជា2 អនុស្ថសនុ៍របសុ់ MIPAA  គសច្កថីរបកាសទីរកុង
កូឡាឡាុំពសួថីពីមនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០១៥  គោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ ២០១៧-
២០៣០ កុំណត្ុ់យកអាយុកុំណត្ុ់៦០ឆ្ប ុំ ជាមនុសសចាសុ់។  

                                                 
1
 របជាជនវយ័ចាសុ់គៅកបុងរបគទសកមពុជា (របាយការណុ៍ គលែ១៣  វភិាគថ្នលទនផលការសធងុ់មត្ិបច្គន្នល ុះជុំគរឿន របជា
ជនកមពុជាឆ្ប ុំ២០១៣  របសុ់វទិាស្ថទ នជាត្ិសទិត្ិថ្នរកសួងខផនការ, រាជធ្លនីភបុំគពញឆ្ប ុំ ២០១៤ 
2
 ច្ាបុ់សថីពីសហលកខនថិកុៈមស្រនថីរាជការសីុវលិ ថ្នរពុះរាជាោច្រកកមពុជា ជុំពូកទី៧ (ការចូ្លនិវត្ថនុ៍) ារតា ៥៤ ខច្ងថា 
“អបករាជការ ុំងពីរគភទរត្ូវោកុ់ឲ្យចូ្លនិវត្ថនុ៍ជាកុំហតិ្គពលដលុ់អាយុ៥៥ឆ្ប ុំ។ អាយុកុំហតិ្គនុះអាច្រ ុំកិលគឡងីដលុ់៦០
ឆ្ប ុំគបីលកខនថិកុៈគោយខឡកបានកុំណត្ុ់” 
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២- មូលលេតុនន្ោរល្វើបចចុបបន្នភាពលោលន្លោបាយមន្ុសសចាសឆ់្ន ២ំ០០៣ 

5-  ស្ថទ នភាពរបជាស្ថស្រសថខដលកត្ុ់សាា លុ់គោយរបជាជនវយ័ចាសុ់ច្ុំននួតិ្ច្ត្ចួ្ ខដលគកីនគឡងី
យតឺ្ៗរហូត្ដលុ់គដីមសត្វត្សរ ុ៍ទី២១ បច្ចុបផនបគនុះានការផ្លល សុ់បថូរ ខដលត្រមូវឲ្យគធវីការខកសរមួល
គោលនគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ គដីមផគិីត្គូរគឆលីយត្បនឹងបញ្ហា ជាគរចី្នពាកុ់ព័នន
ជាមយួនឹងភាពចាសុ់ជរា។ រាជរោឌ ភិបាល ទទលួស្ថា លុ់ភាពចាុំបាច្ុ់កបុងការខកសរមួល គឡងីវញិនូវ
គោលនគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់។ ទនធឹមនឹងគនុះ គោយគហតុ្ថា ដុំគណីរការថ្នការឈានគៅរក
ភាពចាសុ់ជរា  រតូ្វបានកត្ុ់សាា លុ់គ ញីថា  បានជុះឥទនិពលគលរីគបុ់រកុមអាយុ ុំងអសុ់ថ្នរបជាជន 
និងរគបុ់វស័ិយ ុំងអសុ់ថ្នគសដឌកិច្ច គន្នុះគោលនគោបាយរតូ្វខត្ានវសិ្ថលភាពធុំទូោយ គលីសពី
ការគផ្លថ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ខត្គៅគលីជនចាសុ់ជរាឬមនុសសចាសុ់។ គ ុះបីជា មនុសសចាសុ់គៅខត្ជា
គោលគៅច្មផងខដលរតូ្វទទលួផលរបគោជនុ៍ពីគោលនគោបាយគនុះក៏គោយ ក៏ការគិត្គូរគោុះ
រស្ថយផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ខដលានលកខណុៈទូលុំទូោយជាងមុន គឺជាការងារដ៏ាន
ស្ថរុៈសុំខានុ់ផងខដរ។ បញ្ហា គនុះ រមួាន ការពាកុ់ព័ននជាមយួនឹងសាជិករគួស្ថរវយ័គកមង កបុងរូបភាព
ជា ការោុំរទនិងការខង ុំ ខដលសាជិករគួស្ថរវយ័គកមងរតូ្វផថលុ់គៅឲ្យមនុសសចាសុ់។ ដូច្គនុះ គោល
នគោយបាយខដលរតូ្វបានខកសរមួលងមី រតូ្វបានបឋូរគឈាម ុះគៅជា “គោលនគោបាយជាតិ្សថីពី
មនុសសវយ័ចាសុ់ ២០១៧-២០៣០”។  

6-  រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា គបឋជាញ ចិ្ត្ថបនថអនុវត្ថគោលនគោបាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់។ ការគបឋជាញ ចិ្ត្ថ
គនុះរតូ្វបានគូសបញ្ហជ កុ់គឡងីវញិ គៅកបុងឯកស្ថរន្នន្ន ដូច្ជា យុទនស្ថស្រសថច្តុ្គកាណដុំោកុ់កាលទី
៣ ខផនការយុទនស្ថស្រសថអភិវឌណនុ៍ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ និង គោលនគោបាយជាតិ្របជាជន
២០១៦-២០៣០។ មូលនិធិសហរបជាជាតិ្សរាបុ់របជាជន (UNFPA) និងអងាការជយួជនចាសុ់
ជរាអនថរជាតិ្ (HelpAge International) គបឋជាញ ចិ្ត្ថជយួដលុ់រាជរោឌ ភិបាល កបុងការគរៀបច្ុំគោល
នគោបាយ គដីមផគីឆលីយត្បគៅនឹងបញ្ហា ពាកុ់ព័ននជាមួយមនុសសវយ័ចាសុ់ គោយខផែកគលកីារវភិាគអុំពី
បខរមបរមួលស្ថទ នភាពរបជាស្ថស្រសថ។ ច្ុំណុច្គៅមួយកបុងច្ុំគោមច្ុំណុច្គៅន្នន្ន ខដលរតូ្វបាន
ោកុ់បញ្ចូ លគៅកបុងកមមវធីិរបចាុំរបគទសន្នគពលបច្ចុបផនបរបសុ់អងាការ UNFPA (២០១៦-២០១៨) 
គឺ “គោលនគោបាយជាតិ្មនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលនឹងរតូ្វអនុម័ត្គោយរាជរោឌ ភិបាល កបុងឆ្ប ុំ២០១៧”
។3 

                                                 
3
 ខផនការសកមមភាពកមមវធីិរបចាុំរបគទស៖ ២០១៦-២០១៨  (រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា និង UNFPA រាជធ្លនីភបុំគពញ) 
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៣- ស្ថា ន្ភាពរបជាស្ថស្តសតនន្ោរឈាន្លៅរកវ័យចាសល់ៅកមពុជា 

7-  គសោរយីុ៉ូរបជាស្ថស្រសថគៅកមពុជាន្នគពលបច្ចុបផនប ានភាពែុសខបលកោប ោុ៉ ងខាល ុំងពីគសោរ ី
យុ៉ូ របជាស្ថស្រសថកាលពីគដីមសត្វត្សរ ុ៍គនុះ។ គនុះជាករណីគរួឲ្យចាបុ់អារមមណុ៍  ជាពិគសសសរាបុ់ការ
ឈានចូ្លគៅវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជន។ សាារត្ថ្នមនុសសចាសុ់ គធៀបនឹងរបជាជនសរុប ានការ
គកីនគឡងីកបុងអរតាែពសុ់ជាងមុន គហយីនិន្នប ការថ្នការគកីនគឡងីគនុះរតូ្វបានពាករណុ៍ ថា នឹងគកីន
គឡងីជាបនថគទៀត្។ បញ្ហា ពាកុ់ព័ននជាមយួនឹងមនុសសវយ័ចាសុ់ខដលមិនធ្លល បុ់ាន  ឬខដលមិនសូវាន
ស្ថរុៈសុំខានុ់កាលពីគពលមុន ឥឡូវគនុះចាបុ់គផថីមកាល យជាបញ្ហា របឈម ខដលរតូ្វគោុះរស្ថយ។  

៣.១- កតាត ដែលបងកឲ្យលកើតមាន្ករណីរបជាជន្វ័យចាស ់

8-  កតាថ ពីរខដលជយួពនយលុ់អុំពីការគលច្គឡងីនូវបាតុ្ភូត្របជាជនវយ័ចាសុ់ គឺ ការងយចុ្ុះអរតា
ានកូន និង ភាពរបគសីរគឡងីថ្នអាយុកាលមធយមសងឃមឹរសុ់។ ការងយចុ្ុះអរតាានកូន គធវីឲ្យាន
ការងយចុ្ុះច្ុំននួកុារខដលបានគកីត្ គហយីជាលទនផល ក៏គធវីឲ្យអរតាកុំគណីនរបជាជនជាកុារាន
ការងយចុ្ុះផងខដរ។ អាយុកាលមធយមសងឃមឹរសុ់ានភាពរបគសីរគឡងី ានន័យថា មនុសសអាច្រសុ់
បានអាយុកានុ់ខត្ខវង គហយីការគកីនគឡងីថ្នសាារត្របជាជនខដលអាច្រសុ់គៅរហូត្ដលុ់វយ័ចាសុ់ 
និងបនថរសុ់គៅកបុងរយុៈគពលកានុ់ខត្ខវងជាងមុនគរកាយពីបានឈានដលុ់អាយុ៦០ឆ្ប ុំគហយី។ គហតុ្
គនុះ របជាជនវយ័ចាសុ់នឹងគកីនគឡងីកបុងអរតាគលឿនជាងរបជាជនវយ័គកមង។ 

9-  លទនភាពកានុ់ខត្គរចី្នកបុងការទទលួបានគសវាសុែភាពបនថពូជរបកបគោយគុណភាព បានគធវីឲ្យ
លទនភាពានកូន ានការងយចុ្ុះគរួឲ្យកត្ុ់សាា លុ់និងជាបនថបន្នធ បុ់ កបុងរយុៈគពលបីទសវត្សរ ុ៍ចុ្ង
គរកាយគនុះ។ ដូច្បានបងាា ញគៅកបុងរូបភាពទី១ អរតាលទនភាពានកូនសរុប ខដលរតូ្វបានឲ្យនិយម
ន័យថាជាច្ុំននួមធយមថ្នកូនខដលបានគកីត្ជាមយួស្រសថីាប កុ់កបុងអុំឡុងអាយុអាច្ានកូន (១៥-៤៩
ឆ្ប ុំ) បានងយចុ្ុះពី ៥,៧ គៅឆ្ប ុំ១៩៩០ មកគៅរតឹ្ម ២,៧ គៅឆ្ប ុំ២០១០  គហយីត្គួលែគនុះ រតូ្វ
បានពាករណុ៍ ថានឹងងយមកគៅរតឹ្មករមិត្ជុំនសួកបុងឆ្ប ុំ២០២៥ រចួ្គហយីច្ុំនួនគនុះនឹងបនថងយចុ្ុះ
តិ្ច្ត្ចួ្ជាបគណថី រៗខងមគទៀត្។  
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របូភាពទី១៖ ការពាករណុ៍ អុំពីលទនភាពានកូនសរបុ  (១៩៩០-២០៣០)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របភព៖  ការពាករណុ៍ ច្ុំនួនរបជាជនកមពុជា៖ របាយការណុ៍ គលែ១២ ថ្នជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 

10-  រសបគពលជាមយួោប គនុះខដរ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់ានការគកីនគឡងី គហយីនិន្នប ការគនុះនឹង
បនថគកីនគឡងី។ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់បានគកីនគឡងីពី ៥៤ឆ្ប ុំសរាបុ់បុរសនិង៥៨ឆ្ប ុំសរាបុ់ស្រសថី
គៅឆ្ប ុំ១៩៩៨ ដលុ់ ៦៧ឆ្ប ុំសរាបុ់បុរសនិង៧១ឆ្ប ុំសរាបុ់ស្រសថ ី គៅឆ្ប ុំ២០១៣4។ អាយុកាល
សងឃមឹរសុ់ គនុះរតូ្វបានពាករណុ៍ ថានឹងគកីនគឡងីជាបនថបន្នធ បុ់ គោយអាយុកាលសងឃមឹរសុ់របសុ់ស្រសថ ី
គឺគលីសពីអាយុកាលសងឃមឹរសុ់របសុ់បុរសគៅកបុងអុំឡុងគពល ុំងមូលថ្នការពាករណុ៍ ។ ត្គួលែ
ពាករណុ៍ សរាបុ់ បោថ ឆ្ប ុំគរកាយៗ ានបងាា ញកបុងរូបភាពទី២។  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
 ជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ១៩៩៨ និង ឆ្ប ុំ២០០៨ និង អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនឆ្ប ុំ២០០៤ និង ឆ្ប ុំ២០១៣ 
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របូភាពទី២៖ ការពាករណុ៍ អុំពីអាយុកាលសងឃមឹរសុ់សរាបុ់បុរសនិងស្រសថ ី 

 
របភព៖ ជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ១៩៩៨និង២០០៨ និង អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនថ្នរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៣និង២០១៣ 

11-  ការធ្លល កុ់ចុ្ុះជាបនថបន្នធ បុ់ថ្នលទនភាពានកូន រមួជាមយួនឹងការគកីនគឡងីជាបនថបន្នធ បុ់ថ្ន
អាយុ កាលសងឃមឹរសុ់ បានបោថ លឲ្យរបជាជនវយ័ចាសុ់គកីនគឡងី កបុងអរតាមយួែពសុ់ជាងអរតា
កុំគណីនរបជាជនសរុប ដូច្ានបងាា ញកបុងរូបភាពទី៣។  
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របូភាពទី៣៖ ការពាករណុ៍ អរតាកុំគណីនរបចាុំឆ្ប ុំថ្នរបជាជនសរបុនិងរបជាជនវយ័ចាសុ់ 

 
របភព៖  ការពាករណុ៍ ច្ុំនួនរបជាជនកមពុជា៖ របាយការណុ៍ គលែ១២ ថ្នជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 

12-  និន្នប ការគនុះរតូ្វបានបងាា ញឲ្យគ ញីកានុ់ខត្ច្ាសុ់តាមការគរបៀបគធៀបទិនបន័យពាករណុ៍ ពីឆ្ប ុំ
២០១៥ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០។ តាមរយុៈការពាករណុ៍  ខដលខផែកគលីជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ
២០០៨ ច្ុំននួរបជាជនសរុបនឹងគកីនពី១៥,៣ោនន្នកុ់គៅឆ្ប ុំ២០១៥ ដលុ់១៨,១ោនន្នកុ់គៅឆ្ប ុំ
២០៣០ គោយានកុំគណីនសរុបគសមីនឹង១៨,២ភាគរយ ែណុៈខដលច្ុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់នឹង
គកីននឹងគកីនពី១,១១ោនន្នកុ់ គៅឆ្ប ុំ២០១៥ ដលុ់ ១,៩៩ោនន្នកុ់ គៅឆ្ប ុំ២០៣០ ខដលអរតា
កុំគណីនសរុបគសមីនឹង៨០,១ភាគរយ5។ 

៣.២- ោរលកើន្ល ើងនន្សមាមារតរបជាជន្វ័យចាស ់ 

13-  គោយរបជាជនវយ័ចាសុ់បានគកីនគឡងី កបុងអរតាមួយែពសុ់ជាងអរតាកុំគណីនរបជាជនសរុប
គន្នុះ សាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់នឹងានការគកីនគឡងី គហយី និន្នប ការគនុះនឹងបនថានគៅគពល
ខាងមុែ។ គៅគដីមសត្វត្សរ ុ៍គនុះ សាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់ ានរតឹ្មខត្ជាង៥ភាគរយបុ៉ុគោត ុះ
កបុងច្ុំគោមរបជាជនសរុប គហយី ត្គួលែគនុះានការគកីនគឡងីតិ្ច្ត្ចួ្ គបីគធៀបនឹងឆ្ប ុំ១៩៨០
ខដលាន៤,៧ភាគរយ6។ សាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់ បានគកីនដលុ់៨ភាគរយកបុងឆ្ប ុំ២០១៣ 
គហយីនឹងគកីនគឡងីដលុ់១១ភាគរយគៅឆ្ប ុំ២០៣០7។ កបុងបរកិារណុ៍ គនុះ ការគរៀបច្ុំគោល

                                                 
5 ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនកមពុជា៖ របាយការណុ៍ គលែ១២ ថ្នជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 
6
 ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនពិភពគោកឆ្ប ុំ ២០១៥ (UNDESA ញូវយុ៉កឆ្ប ុំ២០១៥) ។ 

7 ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនគៅកបុងរបគទសកមពុជា (CIPS ២០១៣, របាយការណុ៍ គលែ ១៣) ។ 
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នគោបាយ ខផនការ យុទនស្ថស្រសថ និងកមមវធីិអភិវឌណនុ៍ន្នន្ន រតូ្វគផ្លថ ត្គលីការគិត្គូគោុះរស្ថយបញ្ហា
 កុ់ទងនឹងរបជាជនវយ័ចាសុ់។ 

14-  រូបភាពទី៤ បងាា ញឲ្យគ ញីថា សាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់ ានការគកីនគឡងីោុ៉ ងឆ្បុ់
រហ័សគបីគធៀបនឹងអរតារបជាជនសរុប ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ២០១៥ មក។ ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ១៩៩៨ ដលុ់ឆ្ប ុំ២០១៥ 
ច្ុំននួមនុសសចាសុ់បានគកីនគឡងីច្ុំននួ២ពិនធុភាគរយ (ពី៥,២ភាគរយ ដលុ់៧,២ភាគរយ) គហយី
ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ២០១៥ ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០ ច្ុំននួគនុះនឹងគកីនគឡងីរហូត្ដលុ់ជិត្៤ពិនធុភាគរយ (ពី៧,២ភាគ
រយ ដលុ់១១ភាគរយ)។ និន្នប ការគនុះ នឹងបនថគកីនគឡងី៦,៩ពិនធុភាគរយគទៀត្ គឺគកីនដលុ់១៧,៩
ភាគរយថ្នរបជាជនសរុបគៅឆ្ប ុំ២០៥០8។ 

របូភាពទី៤៖ សាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់គធៀបនឹងរបជាជនសរបុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របភព៖ ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនកមពុជា របាយការណុ៍ ជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថឆ្ប ុំ២០០៨ គលែ១២ 
 

15-  ដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជនគៅកមពុជា បានចាបុ់គផថីមគរកាយបោថ របគទសជា
សាជិកអាស្ថុ៊ នភាគគរចី្ន គោយស្ថរកតាថ ពីរោុ៉ ង៖ (ទី១) អរតាានកូនធ្លល កុ់ចុ្ុះគរកាយគគ និង 
(ទី២) ផលបុ៉ុះពាលុ់អវជិជានថ្នអរតាមរណភាពែពសុ់កបុងអុំឡុងរបបកមពុជារបជាធិបគត្យយ 
(១៩៧៥- ១៩៧៩) មកគលរីច្ន្នសមព័ននអាយុរបសុ់របជាជន។  ការសាល បុ់រងាា ល ភាពច្ោច្ល 
ជុំងឺរាត្ត្ាត្ និងការស្ថល បុ់គោយស្ថរគរោុះទុរភិកស ខដលគកីត្ានកបុងរបបកមពុជារបជាធិបគត្យយ បាន
គធវីឲ្យអរតាមរណភាពែពសុ់ ខដលជាគហតុ្ន្នុំឲ្យានមនុសសច្ុំននួតិ្ច្ត្ចួ្បុ៉ុគោត ុះខដលគៅរសុ់រានាន
ជីវតិ្ គហយីខដលបច្ចុបផនបពកួោត្ុ់កុំពុងឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ គរកាយរបបកមពុជារបជាធិបគត្យយ 
ច្ុំននួ រកានសនធុុះគកីនគឡងីខាល ុំងគៅកបុងទសវត្សរ ុ៍ឆ្ប ុំ១៩៨០ និង គដីមទសវត្សរ ុ៍ឆ្ប ុំ១៩៩០ ខដលប
                                                 
8 ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនថ្នរបគទសកមពុជា  របាយការណុ៍ ជុំគរឿន គលែ ១២ ឆ្ប ុំ២០០៨ 
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ោថ លឲ្យមនុសស វយ័កោថ លានច្ុំននួគរចី្នគលសីលបុ់ន្នគពលបច្ចុបផនបគនុះ។ រកុមមនុសសវយ័ក
ោថ ល ុំងគនុះ នឹងចាបុ់គផថីមឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ២០៣០ត្គៅ9។ 

16-  បខរមបរមួលថ្នកុំគណីនរបជាជនវយ័ចាសុ់និងសាារត្របជាជនវយ័ចាសុ់កបុងកុំគណីនរបជា
ជនសរុប រតូ្វបានបងាា ញកបុងតារាងទី១ខាងគរកាម ខដលពាករណុ៍ អុំពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ កបុងរយុៈ
គពល៥ឆ្ប ុំមថងគិត្ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០។ ពីឆ្ប ុំ២០០៨ដលុ់ឆ្ប ុំ២០១០ មនុសសចាសុ់គកីនជិត្២៨ពានុ់ន្នកុ់
ជាមធយមរបចាុំឆ្ប ុំ ខដលកុំគណីនគនុះគសមីនឹង១២,៨ភាគរយ ថ្នកុំគណីនរបជាជនសរុបកបុងមយួឆ្ប ុំ។ ពី
ឆ្ប ុំ២០២៥ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០ មនុសសចាសុ់គកីនរបខហល៧០ពានុ់ន្នកុ់ជាមធយមរបចាុំឆ្ប ុំ ខដលគសមីនឹង
៤០,២ភាគរយ ថ្នកុំគណីនរបជាជនសរុបកបុងមយួឆ្ប ុំ។  

តារាងទី១៖ ស្ថទ នភាពបខរមបរមលួថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់គៅកមពុជា 

រយុៈគពល 
កុំគណីនមធយមរបចាុំឆ្ប ុំថ្នមនុសស

ចាសុ់  
ភាគរយថ្នមនុសសចាសុ់គៅកបុង
កុំគណីនរបជាជនសរបុ 

២០០៨-២០១០ ២៧ ៧០៨ ១២,៨ 
២០១០-២០១៥ ៣៥ ២៩១ ១៦,០ 
២០១៥-២០២០ ៤៩ ៧៧៥ ២២,៦ 
២០២០-២០២៥ ៦៣ ២៥៨ ៣១,២ 
២០២៥-២០៣០ ៧០ ០០៨ ៤០,២ 
របភព៖ ការពាករណុ៍ ច្ុំននួរបជាជនកមពុជា របាយការណុ៍ ជុំគរឿនទូគៅនូវរបជារាស្រសថឆ្ប ុំ២០០៨ គលែ១២ 

៣.៣- ែំលណើ រឈាន្ចូលភាពជរារបសរ់បជាជន្វ័យចាស ់

17-  ដុំគណីរឈានចូ្លភាពជរារបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ រតូ្វបានឲ្យនិយមន័យថាជាកុំគណីនថ្នស
ាារត្របជាជនខដលានអាយុ៨០ឆ្ប ុំគឡងី10 កបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ ខដលរតូ្វបានគៅថា
របជាជនចាសុ់ជរា។ ទិដឌភាពសុំខានុ់ពីរថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺការឈានចូ្លភាពជរារបសុ់របជាជន 
វយ័ចាសុ់ និងភាពជរារបសុ់ស្រសថ។ី មនុសសវយ័ចាសុ់របឈមនឹងបញ្ហា ជាគរចី្នគផសងៗោប  គហយីកានុ់ខត្
ធៃនុ់ធៃរ គៅគពលខដលពកួោត្ុ់ឈានចូ្លវយ័កានុ់ខត្ចាសុ់ ជាពិគសសស្រសថីវយ័ចាសុ់គរចី្នខត្ងាយរង
គរោុះជាងបុរសវយ័ចាសុ់។ 

18-  គៅគដីមសត្វត្សរ ុ៍គនុះ មនុសសវយ័ចាសុ់ជរាាន៦ភាគរយថ្នច្ុំននួរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប11។ 
គោយានការគធវីឲ្យរបគសីរគឡងីនូវអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ បច្ចុបផនបគនុះ មនុសសខដលានអាយុ៨០ឆ្ប ុំ
                                                 
9 របាយការណុ៍ គសុ៊រ ីCRUMP៖ របជាជនវយ័ចាសុ់និងការគធវីច្ុំោករសុកកបុងរបគទសកមពុជា រកសងួខផនការ ឆ្ប ុំ២០១៣ ។ 

10
 សទិតិ្អុំពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ជរា រតូ្វបានដករសងុ់គច្ញពីការពាករណុ៍ របជាជនពិភពគោកឆ្ប ុំ២០១៥  (UNDESA, NY, 2015)។ 
ការពាករណុ៍ គនុះ បញ្ចូ លរបជាជនអាយុ៧៥ឆ្ប ុំគឡងីជារកុមអាយុមយួ។  
11 ជុំគរឿនទូគៅនូវរបជាជនកមពុជាឆ្ប ុំ១៩៩៨ និង អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនឆ្ប ុំ២០០៤ វទិាស្ថទ នជាតិ្សទិតិ្ រកសងួខផនការ។ 
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គឡងីាន៧,៥ភាគរយ កបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប គហយីសាារត្គនុះរតូ្វបានពាករណុ៍
ថានឹងបនថគកីនគឡងីដលុ់១៤,៥ភាគរយ គៅឆ្ប ុំ២០៥០។ ដុំគណីរឈានចូ្លភាពជរារបសុ់របជាជន   
វយ័ចាសុ់ បានខសឋងគឡងីគៅកបុងកុំគណីនថ្នផលគធៀបោុំរទឪពុកាថ យ ខដលផលគធៀបគនុះ គឺជាច្ុំនួន
របជាជនវយ័ចាសុ់ជរាអាយុ៨០ឆ្ប ុំគឡងី កបុងច្ុំគោមរបជាជនអាយុ៥០-៥៩ឆ្ប ុំ ច្ុំនួន១០០ន្នកុ់ 
គហយី គនុះគឺជាសូច្ន្នករអុំពីការោុំរទរបសុ់រគួស្ថរខដលានសរាបុ់ឪពុកាថ យានវយ័ចាសុ់ជរា។ 
រូបភាពទី៥ បងាា ញថា ផលគធៀបការោុំរទឪពុកាថ យ ាននិន្នប ការខរបរបួល គិត្រតឹ្មឆ្ប ុំ២០១៨ ខត្
និន្នប ការគនុះ រតូ្វបានពាករណុ៍ ថា នឹងបនថគឡងីរហូត្គរកាយឆ្ប ុំ២០១៨។  

របូភាពទី៥៖ ផលគធៀបោុំរទឪពុកាថ យ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
របភព៖ របជាជនវយ័ចាសុ់គៅកមពុជា (CIPS ឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ គលែ១៣)  

19-  គៅគពលខដលមនុសសចាសុ់ានអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន បញ្ហា ខដលពកួោត្ុ់កុំពុងរបឈមានទុំហុំ
កានុ់ខត្ធុំ។ អាុំងសុីដងុ់ជុំងឺ12 ក៏ដូច្ជាពិការភាពកបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ គកីនគឡងីគៅតាម
អាយុ ខដល ម រនូវការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ដលុ់អបករងផលបុ៉ុះពាលុ់ឲ្យបានគរចី្នជាងមុន  រមួ ុំងការ
ផឋលុ់ការខង ុំរយុៈគពលខវងផងខដរ13។  ការច្ុំោយគលខីផបកសុែភាពានការគកីនគឡងី គពលខដល
របជាជនវយ័ចាសុ់កានុ់ខត្ចាសុ់គៅ គោយថ្ងលច្ុំោយជាមធយមសរាបុ់អបកជុំងឺាប កុ់ នឹងរតូ្វគកីនគឡងី
គៅតាមអាយុ14។ អសនថិសុែខផបកហរិញ្ដវត្ទុកបុងច្ុំគោមមនុសសចាសុ់ ានការគកីនគឡងីគៅតាមអា
                                                 
12 អគងេត្របជាស្ថស្រសថនិងសុែភាពកមពុជាឆ្ប ុំ២០១៤ បានបងាា ញថាសាារត្ថ្នមនុសសវយ័ចាសុ់អាយុ៦០ឆ្ប ុំគឡងីខដលានជុំងឺឬរង
របសួកបុងអុំឡុងគពល៣០ថ្ងៃចុ្ងគរកាយ ានច្ុំននួែពសុ់ជាងសាារត្ថ្នរបជាជនវយ័គកមង (២៤,៥% ទលុ់នឹង ១៥%)។     
13 អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនឆ្ប ុំ២០១៣៖ ពិការភាព (របាយការណុ៍ គលែ៥)។ 
14 ជារមួ ការច្ុំោយគលីការខង ុំសុែភាពជាមធយមគកីនគឡងីតាមអាយុរបសុ់អបកជុំងឺ (ពី១០,៧៤ដុោល  សរាបុ់កុារអាយុ០-៩ឆ្ប ុំ 
ដលុ់ ៦២,៧៣ដុោល  សរាបុ់មនុសសអាយុ៦០ឆ្ប ុំគឡងី), អគងេត្របជាស្ថស្រសថកមពុជានិងសុែភាពឆ្ប ុំ២០១៤។ 
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យុ។ បញ្ហា គនុះ មយួខផបកបោឋ លមកពីការធ្លល កុ់ចុ្ុះថ្នសមត្ទភាពចូ្លរមួកបុងការងាររបសុ់ពកួោត្ុ់ ដូច្
ានបងាា ញកបុងរូបភាពទី៦ ខដលរ ុំគលច្ពីការងយចុ្ុះថ្នការចូ្លរមួកបុងកាល ុំងពលកមមរបសុ់របជាជនវ ័
យចាសុ់ គៅគពលពកួោត្ុ់ានអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន។  

របូភាពទី៦៖ និន្នប ការថ្នការចូ្លរមួកាល ុំងពលកមមតាមអាយុ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

របភព៖ សកមមភាពគសដឌកចិ្ចនងិមុែរបរ (CIPS ឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ គលែ ៨) 
 

20-  គលីសពីគនុះគទៀត្ ត្ថ្មលពិត្ថ្នរបាកុ់គស្ថធនក៏នឹងងយចុ្ុះគៅតាមគពលគវោផងខដរ។ តាមធមម
តា ការខកត្រមូវរបាកុ់គស្ថធន មិនបានគឆលីយត្ប ុំងរសុងគៅនឹងកុំគណីនថ្នច្ុំោយសរាបុ់ជីវភាព
របចាុំ ថ្ងៃគទ។ ជាលទនផល ហានីភ័យខដលមនុសសចាសុ់នឹងរបឈម គឺការធ្លល កុ់ចូ្លគៅកបុងភាពរកីរក 
គៅគពល ខដលពកួោត្ុ់ានអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន។  

៣.៤-  ស្តសតភីាវូបន្ីយកមមនន្ែំលណើ រឈាន្ចលូវ័យចាស ់

21-  ស្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ ានន័យថា ស្រសថីវយ័ចាសុ់ានច្ុំនួនភាគគរចី្ន
កបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប គហយី  ម រឲ្យានការោកុ់គច្ញនូវគោលនគោបាយគដីមផី
គោុះរស្ថយ។ គៅកមពុជា ភាគគរចី្នថ្នមនុសសចាសុ់ជាស្រសថី។ ស្រសថីានច្ុំននួជាង៥៥ភាគរយ កបុង
ច្ុំគោម របជាជនវយ័ចាសុ់សរុប។ គោយស្ថរអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ស្រសថីខវងជាងបុរស ភាពែុសោប
រវាងគភទក៏កានុ់ ខត្ធុំផងខដរកបុងច្ុំគោមមនុសសវយ័ចាសុ់ជរា។ ទិនបន័យបងាា ញថា ស្រសថីានច្ុំននួ
គរចី្នជាង៦០ភាគរយ កបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ជរា។ ស្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំគណីរឈានចូ្លវ ័
យចាសុ់  ម រឲ្យានវធិ្លនការពិគសសគដីមផគីោុះរស្ថយនូវរាលុ់បញ្ហា របឈម ុំងឡាយខដលគកីត្
ានច្ុំគពាុះពួកោត្ុ់ គោយ ស្ថរខត្ភាពងាយរងគរោុះកានុ់ខត្គរចី្នជាងមុនរបសុ់ពកួោត្ុ់។ ស្រសថីវ ័
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យចាសុ់ ានភាពងាយរងគរោុះគរចី្នជាង គោយស្ថរ ការគរសីគអីងែពសុ់កបុងការងារ អសនថិសុែហរិញ្ដ
វត្ទុ ករមិត្ បថ្នការអបុ់រ ុំនិងអកខរភាព និង អាុំងសុីដងុ់ែពសុ់ថ្នជុំងឺ។ គលីសពីគនុះគទៀត្ ស្រសថីវយ័ចាសុ់
ខដលជាស្រសថីគមាុ៉ យានភាគរយគរចី្នជាងបុរសវយ័ចាសុ់ខដលជាគពាុះាុ៉ យ15 គហយីការរសុ់គៅឯ
គកាកបុងវយ័ចាសុ់ គធវីឲ្យពកួោត្ុ់កានុ់ខត្ងាយរងគរោុះ។ 

22-  គៅកមពុជា ស្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ បានកាល យជាបញ្ហា ខដលរតូ្វទទលួ
បានការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គរចី្នជាងមុន ខដលជាលទនផលថ្នការកាបុ់សាល បុ់គៅកបុងរបបកមពុជារបជា-ធិ
បគត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ កបុងអុំឡុងគពលគន្នុះ របជាជនកមពុជាវយ័គកមងនិងវយ័កោថ ល រតូ្វ
បានសាល បុ់ កបុងគន្នុះ បុរសស្ថល បុ់គរចី្នជាងស្រសថី។ ទនធឹមនឹងគនុះ របជាជនជាគរចី្នបានចាកគច្ញពីកមពុ
ជា កបុងច្ុំគោមគន្នុះ ភាគគរចី្នជាបុរសកបុងវយ័ពលកមម16។ ស្ថទ នភាពគនុះបានគធវីឲ្យសាារត្ថ្ន
ស្រសថីវយ័ចាសុ់កបុងរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុបរបសុ់កមពុជា ានករមិត្ែពសុ់ជាងគគ គៅកបុងបោថ របគទសអា
ស្ថុ៊ ន ដូច្ានបងាា ញកបុងតារាងទី២។ គលីសពីគនុះ ស្រសថីវយ័ចាសុ់ជាគរចី្ន មិនទទលួបានការជួយ
គរជាមខរជងកបុងជីវភាពរសុ់គៅរបសុ់ែលួន គោយស្ថរខត្ការបាត្ុ់បងុ់បថី គហយីជាពិគសស ស្រសថីវយ័ចាសុ់
ជរាមិនរតឹ្មខត្បាត្ុ់បងុ់បថីបុ៉ុគោត ុះគទ បុ៉ុខនថបានបាត្ុ់បងុ់កូនរបុសខងមគទៀត្ គៅកបុងសម័យរបបកមពុជា
របជាធិបគត្យយ។  
 

                                                 
15

 ច្ុំនួនបុរសគពាុះាុ៉ យវយ័ចាសុ់ានច្ុំនួន៨,៦% រឯីស្រសថីគមាុ៉ យវយ័ចាសុ់ានច្ុំនួន៣៨,៧% Nuptiality, (CIPS 
២០១៣, គលែ.៤).    
16

 ឌី ខាុំបូលី របវត្ថិស្ថស្រសថកមពុជារបជាធិបគត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) មជណមណឍ លឯកស្ថរកមពុជា ២០០៧ 
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តារាងទី២៖ ភាគរយថ្នស្រសថកីបុងច្ុំគោមរបជាជនវយ័ចាសុ់អាយុ៦០ឆ្ប ុំគឡងីគៅកបុងអាស្ថុ៊ ន 

របបគទស ២០១៥ របបគទស ២០៣០ របបគទស ២០៥០ 

កមពុជា ៥៩,៦ កមពុជា ៥៨,៧ ហវលីពីីន ៥៧,១ 
គវៀត្ោម ៥៧,៦ គវៀត្ោម ៥៦,៩ កមពុជា ៥៦,០ 
មីោុ៉ នុ់ាុ៉  ៥៦,១ មីោុ៉ នុ់ាុ៉  ៥៦,០ គវៀត្ោម ៥៥,៨ 
ហវលីីពីន ៥៥,៥ ហវលីីពីន ៥៥,៩ មីោុ៉ នុ់ាុ៉  ៥៥,៥ 
ឡាវ ៥៥,០ ឡាវ ៥៥,៣ ឥណឍូ គនសុី ៥៥,២ 
ថ្ង ៥៤,១ ថ្ង ៥៤,៣ សឹងាបូរ ី ៥៥,០ 
សឹងាបូរ ី ៥៣,២ ាុ៉ គឡសុី ៥៤,២ ឡាវ ៥៤,៣ 
របុ៊ុយគណ ៥៣,២ ឥណឍូ គនសុី ៥៣,៥ ថ្ង ៥៤,២ 
ឥណឍូ គនសុ ី ៥២,៩ សឹងាបូរ ី ៥៣,១ ាុ៉ គឡសុី ៥៣,៤ 
ាុ៉ គឡសុ ី ៥១,១ របុ៊ុយគណ ៥០,៥ របុ៊ុយគណ ៤៩,៦ 
អាស្ថុ៊ ន ៥៥,០ អាស្ថុ៊ ន ៥៥,១ អាស្ថុ៊ ន ៥៥,៦ 

របភព៖ ទដិឌភាពរបជាជនពភិពគោកឆ្ប ុំ២០១៥, (UNDESA, New York, ២០១៥) 
 

៣.៥- ទិែឋភាពភូមិស្ថស្តសតនន្របជាជន្វ័យចាស ់     

23-  ការគិត្គូរដលុ់ភាពែុសោប ថ្នទុំហុំរបជាជនវយ័ចាសុ់តាមគែត្ថន្នន្ន គឺជារបកាចាុំបាច្ុ់។ កមម
វធីិ គដីមផគីោុះរស្ថយនូវរាលុ់បញ្ហា ពាកុ់ព័នននឹងដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ រតូ្វគរៀបច្ុំគឡងីគោយគផ្លថ
ត្គល ីគែត្ថ ុំងឡាយខដលានសាារត្មនុសសចាសុ់កបុងច្ុំគោមរបជាជនសរុបែពសុ់ជាង។ កបុងឆ្ប ុំ
២០១៣ សាារត្មនុសសចាសុ់កបុងច្ុំគោមរបជាជនសរុប ានចាបុ់ពី៣,១ភាគរយ គៅគែត្ថ
មណឍ លគិរ ី ដលុ់ ៩,៨ភាគរយ គៅគែត្ថកុំពងុ់ចាម17។ ច្ុំននួពាកុ់កោថ លថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់គៅ
កមពុជា រសុ់គៅខត្កបុងគែត្ថច្ុំននួ៦ កបុងបោថ គែត្ថ ុំង២៤18 កបុងគន្នុះគឺ គែត្ថកុំពងុ់ចាម រាជធ្លនី
ភបុំគពញ គែត្ថកោថ ល គែត្ថថ្រពខវង គែត្ថបាត្ុ់ដុំបង និង គែត្ថតាខកវ19។ 

24-  ទិដឌភាពភូមិស្ថស្រសថថ្នដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់សុំខានុ់មយួគទៀត្ គឺ ភាពែុសោប រវាងត្ុំបនុ់
ជនបទនិងត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ជាទូគៅ សាារត្ថ្នមនុសសចាសុ់គៅត្ុំបនុ់ជនបទានករមិត្ែពសុ់

                                                 
17 របជាជនានវយ័ចាសុ់គៅរបគទសកមពុជា (អគងេត្ច្គន្នល ុះច្ុំគរឿនឆ្ប ុំ២០១៣  របាយការណុ៍ គលែ១៣)   
18 ច្ុំនួនគែត្ថថ្នរបគទសកមពុជាគកីនគឡងីដលុ់២៥។ រពុះរាជរកិត្យ ចុ្ុះថ្ងៃទី៣១ ខែធបូ ឆ្ប ុំ២០១៥ បានបុំខបកគែត្ថត្ផូង មុ ុំជា 
គែត្ថងមមីួយគច្ញពីគែត្ថកុំពងុ់ចាម។ 
19 របជាជនានវយ័ចាសុ់គៅកបុងរបគទសកមពុជា, (អគងេត្ច្គន្នល ុះច្ុំគរឿនឆ្ប ុំ២០១៣  របាយការណុ៍ គលែ១៣) 
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ជាង ត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន ខដលជាលទនផលថ្នការគធវីគទសនថររបគវសនុ៍កានុ់ខត្គរចី្នគឡងីរបសុ់របជាជនវ ័
យគកមងពីត្ុំបនុ់ជនបទមកកានុ់ត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ស្ថទ នភាពគនុះក៏គកីត្ានផងខដរគៅកមពុជា គពាលគឺ 
សាារត្ថ្នមនុសសចាសុ់គៅត្ុំបនុ់ជនបទែពសុ់ជាងគៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជនបនថិច្ (៧,៧ភាគរយ គៅ
ត្ុំបនុ់ជនបទ និង ៧,៣ភាគរយ គៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន)20។ គ ុះបីជាគៅត្ុំបនុ់ជនបទ លទនភាពាន
កូនានករមិត្ែពសុ់ជាង គហយី អាយុកាលសងឃមឹរសុ់ានករមិត្ បជាង ក៏គោយ ក៏សាារត្ែពសុ់
ជាងថ្នរបជាជន វយ័ចាសុ់គៅត្ុំបនុ់ជនបទ គឺជាលទនផលថ្នការរគធវីគទសនថររបគវសនុ៍គច្ញពីត្ុំបនុ់
ជនបទមកទីរបជុុំជនរបសុ់របជាជនកបុងវយ័ពលកមម21។  

៣.៦- ្លល្ៀបោរំទសោត ន្ុពល 

25-  សាារត្ថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ខដលបនថគកីនគឡងីជាលុំោបុ់ គធៀបជាមយួនឹងរបជាជនគពញវ ័
យ ន្នុំឲ្យានការងមងយនូវមូលោឌ នហរិញ្ដវត្ទុនិងមូលោឌ នថ្នការោុំរទកបុងការខង ុំ សរាបុ់មនុសស
ចាសុ់។ ស្ថទ នភាពគនុះ រតូ្វបានឆលុុះបញ្ហច ុំងឲ្យគ ញីតាមរយុៈការធ្លល កុ់ចុ្ុះថ្នផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពល 
ខដលរតូ្វបានកុំណត្ុ់ថា ជាច្ុំននួមនុសសកបុងវយ័គធវីការ(១៥-៦៤ឆ្ប ុំ) កបុងមនុសសចាសុ់អាយុ៦៥ឆ្ប ុំ
គឡងីាប កុ់22។ ផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពល ផថលុ់នូវការវាសុ់ខវងមយួអុំពីទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងអបកខដលាន
លទនភាលខផបកគសដឌកិច្ចនិងខដលអាច្ផថលុ់ការោុំរទនិងការខង ុំដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលជាអបកគៅកបុង
បនធុកនិងជាអបករតូ្វការការោុំរទនិងការខង ុំគនុះ។ រូបភាពទី៧ បងាា ញពីករមិត្បាុ៉ នុ់ស្ថម ននិង
ពាករណុ៍ ថ្នផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពល។ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 រច្ន្នសមព័ននគភទនិងអាយុ (CIPS ២០១៣,  គលែ.៣) 
21 ានការបាុ៉ នុ់របាណថាអរតាលទនភាពានកូនគៅត្ុំបនុ់ជនបទាន៣,១ និងគៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជនាន២,១។ អាយុ
កាលសងឃមឹរសុ់ ៦៧,៦ឆ្ប ុំ គៅត្ុំបនុ់ជនបទ និង៧៦,៨ឆ្ប ុំ គៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន ការបាុ៉ នុ់ស្ថម នអុំពអីរតាលទនភាពានកូន 
នងិអរតាមរណភាព (អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនថ្នរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ គលែ១) 
22 គោយស្ថរខត្ ច្ុំនួនមនុសសចាសុ់ (អាយុ៦០ឆ្ប ុំគឡងី) គៅគធវីការគៅគឡយី ដូគច្បុះសាារត្សកាថ នុពលថ្នកិច្ចោុំពារ 
រត្ូវយកពីអាយុ៦៥ឆ្ប ុំ ជា “មនុសសចាសុ់ខដលមិនអាច្គធវីការងារបាន” (NWOP)។  
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របូភាពទី៧៖ ការងយចុ្ុះថ្នកិច្ចោុំពារពីសុំោកុ់រកមុរគសួ្ថរ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
របភព៖ របជាជនវយ័ចាសុ់គៅកមពុជា, (CIPS ២០១៣, គលែ ១៣)  

26-  បន្នធ បុ់ពីការធ្លល កុ់ចុ្ុះ២ពិនធុភាគរយ គៅច្គន្នល ុះឆ្ប ុំ១៩៩៨និងឆ្ប ុំ២០១៨ ការធ្លល កុ់ចុ្ុះគនុះរតូ្វ
បានពាករណុ៍ ថាកានុ់ខត្គលឿនជាងមុន គោយផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពល នឹងធ្លល កុ់ចុ្ុះដលុ់៩,៣ភាគ
រយ ឬ ធ្លល កុ់ចុ្ុះ៤ពិនធុភាគរយ គៅឆ្ប ុំ២០៣០។ តារាងទី៣ បងាា ញពីភាពែុសោប ថ្នផលគធៀបោុំរទ
សកាថ នុពល រវាងត្ុំបនុ់ជនបទនិងត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ករមិត្ បជាងថ្នផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពលគៅ
ត្ុំបនុ់ជនបទ បងាា ញពីការគធវីគទសនថររបគវសនុ៍គច្ញពីត្ុំបនុ់ជនបទរបសុ់របជាជនកបុងវយ័ពលកមមនិង 
សាារត្ែពសុ់ជាងគៅត្ុំបនុ់ជនបទថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់។  
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តារាងទី៣៖ ផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពលគៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជននិងត្ុំបនុ់ជនបទ 

ឆ្ប ុំ 
កមពុជា ទីរបជុុំជន ជនបទ 

របជាជនអាយុ ១៥-៦៤ឆ្ប ុំ/របជាជនអាយុ៦៥គឡងី  
១៩៩៨ ១៥,៥ ២០,៥ ១៤,៥ 
២០០៤ ១៤,៧ ១៨,៦ ១៤,១ 
២០០៨ ១៤,៥ ២០,០ ១៣,៥ 
២០១៣ ១៣,៣ ២០,៣ ១៥,៩ 
២០១៨ ១៣,៤ ១៦,២ ១២,៦ 
២០២៣ ១១,៧ ១៣,០ ១០,៧ 
២០២៨ ៩,៨ ១១,៥  ៩,២ 
២០៣០  ៩,៣ ១១,១   ៨,៦ 

របភព៖ របជាជនវយ័ចាសុ់គៅកមពុជា (អគងេត្ច្គន្នល ុះជុំគរឿនថ្នរបជារាស្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ គលែ១៣) 
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៤- បញ្ហា ចមបងៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងែំលណើ រឈាន្ចូលវ័យចាសជ់រា 

27-  ផលគធៀបោុំរទសកាថ នុពលខដលកុំពុងធ្លល កុ់ចុ្ុះ គឺជាការងមងយថ្នការោុំរទរបសុ់រគួស្ថរ
ច្ុំគពាុះ មនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលកានុ់ខត្ានស្ថរុៈសុំខានុ់ខងមគទៀត្ គោយគហតុ្ថា រគួស្ថរគឺជាអបកផថលុ់
ជុំនយួដ៏សុំខានុ់សរាបុ់មនុសសវយ័ចាសុ់។ កបុងបរកិារណុ៍ គនុះ ការធ្លល កុ់ចុ្ុះថ្នការោុំរទសកាថ នុពលាន
ផលបុ៉ុះពាលុ់ជាគរចី្នគលីមនុសសចាសុ់ កបុងគន្នុះរមួាន បញ្ហា មយួច្ុំននួខដលពាកុ់ព័នននឹង សនថិសុែ
ហរិញ្ដវត្ទុ ការខង ុំសុែភាព ការខង ុំរយុៈគពលខវង រគបៀបរបបរសុ់គៅ ការផ្លល សុ់ទី និងសនថិសុែ ជា
គដីម។ ការធ្លល កុ់ចុ្ុះគនុះក៏ានផលបុ៉ុះពាលុ់ផងខដរគលីរបជាជនវយ័គកមង ខដលរបឈមនឹងត្រមូវការ
កានុ់ខត្គរចី្នកបុងការជយួឧបត្ទមភោុំរទនិងការខង ុំ។ 

៤.១- សន្តិសខុេរិញ្ញវតាុ 

28-  របថ្ពណីថ្នការជយួផថលុ់របាកុ់កាសដលុ់ឪពុកាថ យ និងស្ថច្ុ់ញាតិ្វយ័ចាសុ់របសុ់កូនៗ និង
ស្ថច្ុ់ញាតិ្វយ័គកមងបានចាកុ់ឫសគលុ់រងឹាុំគៅកបុងសងាមកមពុជា។ បុ៉ុខនថ ការរបតិ្បត្ថិរបថ្ពណីខបបគនុះ
អាច្នឹងធ្លល កុ់ចុ្ុះគៅថ្ងៃខាងមុែ គៅគពលោខដលច្ុំននួអបកផថលុ់ការោុំរទមនុសសចាសុ់ (មនុសសវយ័
គកមងជាង) ានកានុ់ខត្តិ្ច្គៅៗ។  កបុងន័យគនុះ ការជយួឧបត្ទមភខផបកហរិញ្ដវត្ទុខដលនឹងរតូ្វផថលុ់
គោយរបជាជនវយ័គកមងខដលកានុ់ខត្ានច្ុំនួនតិ្ច្គៅៗ នឹងានការធ្លល កុ់ចុ្ុះជាបគណថី រៗ។ គដីមផរីកា
បាននូវគុណភាពជីវតិ្របសុ់មនុសសចាសុ់ ការធ្លន្នបាននូវសទិរភាពថ្នរបាកុ់ច្ុំណូលរបសុ់ពកួោត្ុ់គឺជា
របការចាុំបាច្ុ់។ របភពសុំខានុ់បីខដលអាច្គរជីសគរសីយកមកគធវីជាការបុំគពញបខនទមឲ្យការឧបត្ទមភោុំ
រទរបសុ់រគួស្ថរ រមួាន៖ (ក) ការងារានរបាកុ់ច្ុំណូលែពសុ់ (ែ) របបសនឋិសុែសងាម និង (គ) 
អត្ទរបគោជនុ៍សរាបុ់សុែុាលភាព។  

29-  តារាងទី៤ បងាា ញពីស្ថទ នភាពសកមមភាពគសដឌកិច្ចរបសុ់មនុសសចាសុ់។ អរតាចូ្លរមួកបុងកាល ុំង
ពលកមម រមួបញ្ចូ លនូវ អបកានការងារគធវី ឬ អបកានបុំណងគធវីការងារ ខត្រកមិន នុ់បាន។ ពួកោត្ុ់
អាច្ធ្លល បុ់ានការងារគធវីពីមុន ឬ ានបុំណងរកការងារគធវីជាគលីកដុំបូង។ ត្គួលែខាងគរកាមបងាា ញ
អុំពីសាារត្ដ៏គរួឲ្យកត្ុ់សាា លុ់ថ្នមនុសសចាសុ់ខដលកុំពុងគធវីការងារ។ សាារត្មនុសសចាសុ់ 
 ុំងរបុស  ុំងរសី គៅត្ុំបនុ់ជនបទ ខដលគៅសកមមកបុងសកមមភាពគសដឌកិច្ច ានករមិត្ែពសុ់ជាង ស
ាារត្ដូច្ោប គនុះ គៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ របការគនុះអាច្ពនយលុ់បានគោយឈរគលីគហតុ្ផលថា របជា
ជនត្ុំបនុ់ជនបទអាច្គៅចូ្លរមួកបុងរយុៈយូរជាង កបុងវស័ិយកសិកមម។  ុំងគៅត្ុំបនុ់ជនបទ  ុំងគៅ
ត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន សាារត្បុរសខដលគៅសកមមកបុងសកមមភាពគសដឌកិច្ច ានករមិត្ែពសុ់ជាង សា
ារត្ស្រសថីខដលានស្ថទ នភាពដូច្ោប ។ 
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តារាងទី៤៖ សកមមភាពគសដឌកិច្ចនិងស្ថទ នភាពការងាររបសុ់មនុសសចាសុ់ 
 របសុ រស ី

ជនបទ ទីរបជុុំជន ជនបទ ទីរបជុុំជន 
អរតាចូ្លរមួជាកាល ុំងពលកមម (%) ៧៣,៨ ៦១,៦ ៥៤,៨ ៣៤,២ 
ភាគរយថ្នអបករករបាកុ់ច្ុំណូលសកមម៖     
     ានការងារគធវ ី ៩៧,៦ ៩៦,៣ ៩៥,៩ ៩២,៨ 
ោម នការងារគធវ ី ២,៤ ៣,៧ ៤,១ ៧,២ 

ភាគរយថ្នអបកានការងារគធវ៖ី     
     និគោជក ០,២ ០,៨ ០,២ ០,០ 
     គោជិត្ានរបាកុ់ខែ ៧,៣ ៣៤,០ ២,៨ ១២,០ 
     គធវីការងារផ្លធ លុ់ែលួន ៨៤,៦ ៦១,៥ ៤៩,៥ ៦០,៥ 
     ការងាររគសួ្ថរខដលោម នរបាកុ់ច្ុំណូល  ៧,៩ ៣,៨ ៤៧,៤ ២៧,៥ 
     គផសងៗ ០,០ ០,០ ០,១ ០,០ 

របភព៖ សកមមភាពគសដឌកចិ្ចនងិការងារ, (CIPS ២០១៣, គលែ៨) 

30-  របាយបុរសនិងស្រសថីខដលានការងារគធវីតាមស្ថទ នភាពការងារ បងាា ញថា សាារត្ស្រសថី ខដល 
ជាអបកគធវីការានរបាកុ់ឈបួល ានករមិត្ែពសុ់ជាងសាារត្បុរសខដលគៅកបុងស្ថទ នភាពដូច្ោប ។ 
គលសីពីគនុះគទៀត្  ុំងគៅត្ុំបនុ់ជនបទ  ុំងគៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន សាារត្អបកគធវីការជាស្រសថខីដលជា
អបកគធវីការងារផធុះោម នរបាកុ់ឈបួល ានករមិត្ែពសុ់ជាងគរចី្ន គធៀបនឹងសាារត្បុរសខដលានស្ថទ ន
ភាពដូច្ោប ។ អរតាោម នការងារគធវីរបសុ់ស្រសថ ី ុំងគៅត្ុំបនុ់ជនបទ  ុំងគៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន ានករមិត្
ែពសុ់ជាងបុរស ខដលបងាា ញឲ្យគ ញីថា ស្រសថីវយ័ចាសុ់អាច្រតូ្វរបឈមនឹងការលុំបាកកានុ់ខត្ខាល ុំងកបុង
ការទទលួបានការងារគធវី គោយស្ថរ កងវុះជុំន្នញ ឬ ការគរសីគអីងខផបកគយនឌ័រ។ ការធ្លន្នឲ្យានការ 
ងារខដលានលកខណុៈផលិត្សរាបុ់  ុំងបុរសវយ័ចាសុ់  ុំងស្រសថវីយ័ចាសុ់ ខដលអាច្ានលទនភាព
និងានបុំណងគធវីការ គរួរតូ្វចាត្ុ់ទុកជាការងារអាទិភាព។ គ ុះជាោុ៉ ងោក៏គោយ ក៏ការងារ
ចាុំបាច្ុ់ខដលរតូ្វគិត្គូរគោុះរស្ថយគន្នុះ គឺការគធវីឲ្យានតុ្លយភាពរវាង ការផឋលុ់ការងារដលុ់មនុសស
ចាសុ់ និងការគឆលីយត្បនឹងត្រមូវការការងាររបសុ់អបកគធវីការងារវយ័គកមង ជាពិគសស អបកគទីបចូ្ល
របឡូក កបុងការងារ។  

31-  មនុសសចាសុ់ខដលជបួរបទុះអសនថិសុែហរិញ្ដវត្ទុ និងមិនានសមត្ទភាពអាច្គធវីការបាន 
ចាុំបាច្ុ់ រតូ្វសទិត្គរកាមគគរាងោុំពារសងាមនិងសុែុាលភាព។ ន្នគពលបច្ចុបផនបគនុះ វសិ្ថលភាពថ្ន
គគរាងោុំពារសងាមនិងសុែាលភាព គៅានករមិត្គៅគឡយី គហយីចាុំបាច្ុ់រតូ្វពរងីកបខនទមគទៀត្ 
គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ខដលងាយរងគរោុះឲ្យគគច្ផុត្ពីភាពរកីរក។          
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៤.២- សខុភាព ន្ិង សខុមាលភាព  

32-  មនុសសវយ័ចាសុ់កមពុជា ានអាយុកានុ់ខត្ខវង គហយី រសុ់គៅកបុងជីវតិ្ខដលានសុែភាពលែ
ជាងមុន។  គ ុះជាោុ៉ ងោក៏គោយ ក៏គពលខដលមនុសសកានុ់ខត្ចាសុ់ ភាពងាយរងគរោុះរបសុ់ពកួ
ោត្ុ់ក៏កានុ់ខត្គកីនគឡងីផងខដរ។ ពកួោត្ុ់ានហានីភ័យ អាច្ជួបនឹងបញ្ហា របឈមកានុ់ខត្គរចី្នគឡងី 
រមួ ុំងានស្ថទ នភាពសុែភាពទនុ់គែាយផងខដរ។ ពកួោត្ុ់អាច្ជបួនឹងហានីភ័យកបុងការគកីត្ាន
ជុំងឺកានុ់ខត្គរចី្នគឡងី ខដលរមួាន ការចុ្ុះគែាយថ្នរបព័ននការពាររាងកាយពីជុំងឺឆលងគផសងៗ ដូច្ជា 
ផ្លឋ ស្ថយជាគដីម និងានហានីភ័យកានុ់ខត្ែពសុ់ច្ុំគពាុះជុំងឺមិនឆលង ដូច្ជា ជុំងឺទឹកគន្នមខផែម និង
សាព ធ ឈាមែពសុ់ ជាគដីម។ ទនធឹមនឹងគនុះ មនុសសចាសុ់ក៏គរចី្នខត្ានជុំងឺធៃនុ់ធៃរដលុ់អាយុជីវតិ្ ដូច្
ជា ជុំងឺមហារកី និង ការខលងដុំគណីរការថ្នសររីាងា ខដល ម រឲ្យានការខង ុំរយុៈគពលខវង។ 

33-  គលីសពីគនុះគទៀត្ មនុសសចាសុ់ខដលជបួហានីភ័យ កបុងការរសុ់គៅកបុងពិការភាព  ម រនូវ
ជុំនយួសរាបុ់ការរសុ់គៅរបចាុំថ្ងៃ កានុ់ខត្គរចី្នគឡងី។ អាុំងសុីដងុ់ថ្នពិការភាពកានុ់ខត្គកីនគឡងី គៅ
គពលឈានចូ្លវយ័កានុ់ខត្ចាសុ់  ុំងបុរស  ុំងស្រសថី។ 

របូភាពទី៨៖ អាុំងសុដីងុ់ថ្នពិការភាពបុរសនិងស្រសថវីយ័ចាសុ់  
 (% ថ្នមនុសសចាសុ់ខដលបានរាយការណុ៍ ថាានពិការភាព) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 
របភព៖ ពកិារភាព (CIPS ២០១៣, របាយការណុ៍ គលែ ៥) 

34-  រាជរោឌ ភិបាល ផថលុ់ស្ថរុៈសុំខានុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវគសវា បងាេ រ ពាបាល ស្ថឋ រគឡងីវញិនូវ
សមត្ទភាពកាយសមផ  និងបនទយការឈចឺាបុ់ គដីមផកីារពារគទពយគកាសលពីកុំគណីត្ និងសមត្ទភាព
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បុំគពញមុែងាររបសុ់ពកួោត្ុ់។ ការផថលុ់ស្ថរុៈសុំខានុ់ដលុ់ការងារខាងគលីគនុះ ជាលកខែណឍ ចាុំបាច្ុ់ែវុះ
មិនបាន គដីមផធី្លន្នឲ្យបាននូវភាពាច សុ់ការនិងគសច្កឋីថ្ងលងបូររបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

៤.៣- រលបៀបរបបោររសល់ៅ 

35-  គៅរបគទសកមពុជា របព័ននរគួស្ថរខដលានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ គឺជារបថ្ពណី។ 
មនុសសចាសុ់រសុ់គៅជាមយួកូនគៅគពញវយ័របសុ់ែលួន ឬ ស្ថច្ុ់ញាតិ្ដថ្ទគទៀត្។ គ ុះបីជាសោឌ នថ្ន
ការរសុ់គៅជុុំោប រគបៀបគនុះ មិន នុ់ស្ថបរោបកបុងរយុៈគពលែលីច្ុំគពាុះមុែគនុះក៏គោយ ក៏ការចុ្ុះគែាយ
ថ្នទាល បុ់រសុ់គៅខបបគនុះ គឺជាករណីមយួខដលមិនរតូ្វគមីលរ ុំលង គៅគពលខដលដុំគណីរការវវិឌណថ្ន
ការឈានចូ្លវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជនបនថគកីនគឡងី។ គលីសពីគនុះ ការគធវីគទសនថររបគវសនុ៍គៅរក
ការងារគធវីរបសុ់មនុសសជុំន្ននុ់វយ័គកមងជាង បនសលុ់ទុកនូវមនុសសចាសុ់កបុងច្ុំននួកានុ់ខត្គរចី្នគឡងីឲ្យ
សទិត្គៅគរៅសុំោញុ់សុវត្ទិភាពខបបរបថ្ពណីខដលកបុងគន្នុះពកួោត្ុ់ទទលួការគមីលខង ុំពីកូនៗ 
គហយីខងម ុំងបគងេីនបនធុកដលុ់ពកួោត្ុ់កបុងការគមីលខង ុំគៅៗ។ ការោុំរទោប គៅវញិគៅមករវាងបឋី
របពនន កានុ់ខត្ានស្ថរុៈសុំខានុ់ខាល ុំងគឡងី គៅកបុងវយ័ចាសុ់ គរពាុះថាការរសុ់គៅាប កុ់ឯងកបុងវយ័ចាសុ់
អាច្កាល យជាបនធុកដ៏ធៃនុ់ធៃរ។ កបុងស្ថទ នភាពគនុះ ស្រសថីវយ័ចាសុ់ានភាពងាយរងគរោុះជាងបុរសវយ័
ចាសុ់ អារស័យគោយស្រសថីវយ័ចាសុ់កបុងសារត្គរចី្នជាងបុរសវយ័ចាសុ់ រតូ្វរសុ់គៅគោយោម នការោុំ
រទពីបឋី។ រូបភាពទី៩ បងាា ញថា ស្រសថីវយ័ចាសុ់៤០,៧ភាគរយ ពុុំធ្លល បុ់បានគរៀបការឬជាស្រសថគីមាុ៉ យ 
ខលងលុះឬខបកបាកុ់ោប ពីបថី គបីគធៀបនឹងបុរសវយ័ចាសុ់ខដលានរតឹ្មខត្ ៩,៨ភាគរយ។ មូលគហតុ្ថ្ន
ភាពែុសោប គនុះ អាច្ខសវងយលុ់គោយគហតុ្ផលថា មនុសសរសាីនអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ខវងជាង
បុរស គហយីជាទូគៅ របពននានវយ័គកមងជាងបឋី។ គលីសពីគនុះគទៀត្ អរតាគរៀបការមឋងគទៀត្របសុ់
បុរសានករមិត្ែពសុ់ជាងគរចី្ន គធៀបនឹងស្រសថី។ កបុងន័យគនុះ សាារត្ស្រសថីវយ័ចាសុ់គៅលីវ ាន
ករមិត្ែពសុ់ជាងគរចី្ន គធៀបនឹងសាារត្របសុ់បុរសខដលានស្ថទ នភាពដូច្ោប  គហយីអនថរាគមនុ៍
ខផបកគោលនគោបាយ រតូ្វគផ្លឋ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ឲ្យបានគរចី្នបខនទមគទៀត្គលរីកុមស្រសថី ុំងគន្នុះ 
គដីមផធី្លន្នបានថា ពកួោត្ុ់បានទទលួរគបៀបរបបរសុ់គៅសមរមយ។ 

របូភាពទី៩៖ ស្ថទ នភាពអាពាហុ៍ពិពាហុ៍របសុ់បុរសនិងស្រសថវីយ័ចាសុ់ 
 
 
 
 
 

 
 

របភព៖  Nuptiality, (CIPS ២០១៣, របាយការណុ៍ គលែ ៤) 
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36-   លទនភាពថ្នការបាត្ុ់បងុ់ការោុំរទពីបឋីរបពនន គកីនគឡងីកានុ់ខត្ែពសុ់គពលអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន។ 
រូបភាពទី១០បងាា ញថា សាារត្ថ្នរបជាជនខដលសទិត្កបុងស្ថទ នភាពគមាុ៉ យ/គពាុះាុ៉ យ ខលងលុះ
ោប ឬខបកបាកុ់ោប  បានគកីនគឡងីគពលអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន។ 

របូភាពទី១០៖ ភាគរយថ្នបុរសនិងស្រសថវីយ័ចាសុ់ខដលជបួការរ ុំខានកបុងច្ុំណងអាពាហុ៍ពិពាហុ៍  
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
របភព៖ Nuptiality, (CIPS ២០១៣, របាយការណុ៍ គលែ ៤) 

37-  គៅកបុងរកុមអាយុនីមយួៗ សាារត្ស្រសថខីដលឆលងកាត្ុ់ដុំគណីររអាកុ់រអលួគៅកបុងជីវតិ្អាពាហុ៍
ពិពាហុ៍ានករមិត្ែពសុ់ជាងសាារត្បុរសខដលានស្ថទ នភាពដូច្ោប ។ បខនទមពីគលកីារគធវីឲ្យាន
ការបាត្ុ់បងុ់ការោុំរទពីបឋី-របពននរបសុ់ែលួន ដុំគណីររអាកុ់រអលួគៅកបុងជីវតិ្អាពាហុ៍ពិពាហុ៍ ក៏គធវីឲ្យាន
ភាពតានតឹ្ងខផបកផលូវចិ្ត្ថផងខដរ។ 

38-  រគបៀបរបបរសុ់គៅខដលជាជគរមីសដ៏របគសីរបុំផុត្សរាបុ់មនុសសចាសុ់ គឺជាជគរមីស ខដល
អនុញ្ហដ ត្ឲ្យាន “ដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់គៅនឹងកខនលងគដីម”។ របព័ននរគួស្ថរខដលានការរសុ់
គៅ ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ ផឋលុ់គោយសវ័យរបវត្ថិនូវការធ្លន្នឲ្យានដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់
គៅនឹងកខនលងគដីម គរពាុះថាមនុសសចាសុ់បនថរសុ់គៅជាមយួនឹងរកុមរគួស្ថរកបុងទីលុំគៅោឌ នដខដល។ 
ការខរបរបួលខត្មយួគត្ុ់ខដលគកីត្ាន គឺថា កូនរបុសឬសាជិករគួស្ថរជាមនុសសគពញវយ័ោាប កុ់
គផសង គទៀត្ ចូ្លមកកានុ់ត្នួ្នទីជាអបករកច្ុំណូលច្មផងចិ្ញ្ច ឹមរគួស្ថរ។ របសិនគបីមនុសសចាសុ់ច្ងុ់
ផ្លល សុ់កខនលងរសុ់គៅ គហយីានអារមមណុ៍ ថាពកួោត្ុ់អាច្រសុ់គៅាប កុ់ឯងបាន ពួកោត្ុ់គរួទទលួបាន
ការគរជាម ខរជងឲ្យអាច្គធវីតាមបុំណងរបសុ់ពកួោត្ុ់។  កបុងករណីខដលមនុសសចាសុ់ពុុំានរគួស្ថរ 
គហយីពកួោត្ុ់ រតូ្វការការោុំរទ គន្នុះការខង ុំពីសហគមនុ៍ គរួរតូ្វបានជុំរុញគលីកទឹកចិ្ត្ថនិងគរៀបច្ុំ
ឲ្យដុំគណីរការជាលកខណុៈស្ថទ ប័ន។ ការផ្លល សុ់គៅគៅកបុងជរមកស្ថប កុ់គៅឬស្ថទ ប័នខដលផថលុ់ការស្ថប កុ់
គៅ គរួខត្ជាជគរមីស ចុ្ងគរកាយសរាបុ់មនុសសចាសុ់ខដលពុុំានរគួស្ថរ និងខដលពុុំអាច្រសុ់គៅាប កុ់
ឯងបាន។      
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៤.៤- បរសិ្ថា ន្អំលោយ្ល  

39-  “បរសិ្ថទ នអុំគោយផល” រមួបញ្ចូ លនូវល័កខែ័ណឍ  ុំងឡាយខដលរតូ្វបគងេីត្គឡងី គដីមផី
សរមួល ឲ្យានការចូ្លរមួោុ៉ ងសកមមពីមនុសសចាសុ់ គៅកបុងសកមមភាព រគួស្ថរ សហគមនុ៍ សងាម 
គសដឌកិច្ច និងនគោបាយ របកបគោយគសរភីាព និងគសច្កឋថី្ងលងបូរ។ ការផឋលុ់បរសិ្ថទ នអុំគោយផល គឺ
គដីមផធី្លន្នថា មនុសសចាសុ់ពុុំានអារមមណុ៍ ថាែលួន រតូ្វបានរារា ុំងមិនឲ្យចូ្លរមួគពញគលញតាមរូបភាព
ោមយួ គៅកបុងសកមមភាព ុំងឡាយោខដលពកួោត្ុ់អាច្ចូ្លរមួនិងច្ងុ់ចូ្លរមួ។ ធ្លតុ្ផសុំច្មផង
ៗថ្នបរសិ្ថទ នអុំគោយផលរូមាន មគធាបាយនិងគហោឌ រច្ន្នសមព័ននដឹកជញ្ជូ នសមរសបសនថិសុែ 
និងការ ធ្លន្នឲ្យបាននូវការគោរពនិងគសច្កឋីថ្ងលងបូរ។ 

40-  ការលុបបុំបាត្ុ់ការគរសីគអីងគលអីាយុ គឺជាល័កខែ័ណឍ ចាុំបាច្ុ់ ថ្នបរសិ្ថទ នអុំគោយផល គរពាុះ
ថាការគរសីគអីង ន្នុំឲ្យមនុសសចាសុ់បាត្ុ់បងុ់ការទុកចិ្ត្ថគលីែលួនឯង និង គធវីឲ្យពួកោត្ុ់បាកុ់ទឹកចិ្ត្ថមិន
ហាុ៊ នមកចូ្លរមួកបុងសកមមភាពន្នន្ន។ របសិនគបីមនុសសចាសុ់បារមភខាល ច្ គគមិនយកចិ្ត្ថទុកោកុ់
ជាមយួ គគមិនគោរព និងគគច្ុំអកោកុ់ គោយស្ថរខត្ពកួោត្ុ់ច្ងុ់ចូ្លរមួកបុងសកមមភាពគផសងៗ ខដល
មនុសស  វយ័គកមងគិត្ថា ជាសកមមភាពសរាបុ់ខត្មនុសសគកមងៗគន្នុះមនុសសចាសុ់នឹងរាខរកមិនច្ងុ់ចូ្ល
រមួ។ 

41-  ទនធឹមនឹងគនុះ របការខដលសុំខានុ់ផងខដរគន្នុះ គឺការបគងេីត្ឲ្យានគហោឌ រច្ន្នសមព័ននសមរសប 
គដីមផធី្លន្នបានថា មនុសសចាសុ់អាច្ចូ្លរមួបាន គោយងាយរសួល គៅកបុងសកមមភាពគរចី្នរបគភទ។ 
របសិនគបី គៅគពលបច្ចុបផនប បងានុ់ខដលមនុសសចាសុ់អាច្ចូ្លគៅគរបីរបាសុ់បានានច្ុំនួនតិ្ច្គៅកបុង
ទីស្ថធ្លរណុៈ គន្នុះវាជាការលុំបាកសរាបុ់មនុសសគច្ញមកគរៅផធុះ។ ដូច្ោប គនុះខដរ ផលូវគដីរសមរមយ
ខដលានសុវត្ទិភាពសរាបុ់មនុសសចាសុ់គរបីរបាសុ់ គឺ ជារបការចាុំបាច្ុ់ គដីមផសីរមួលដលុ់ការផ្លល សុ់ទី
របសុ់ពកួោត្ុ់។ ទនធឹមនឹងគនុះមគធាបាយដឹកជញ្ជូ ន រតូ្វគរៀបច្ុំបគងេីត្គឡងីតាមសោឌ នមយួ ខដល
អាច្គឆលីយត្បគៅនឹងគសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់ គហយីរបព័ននគមន្នគមនុ៍ រតូ្វដុំគណីរការបាន
លែ គដីមផឲី្យមនុសសចាសុ់ានទុំនុកចិ្ត្ថថាពកួោត្ុ់អាច្ទុំន្នកុ់ទុំនងគៅរកជុំនយួបានគពលោត្ុ់រតូ្វកា
រ។      

៤.៥- វ័យចាសស់កមម ន្ិង សមាគមន្៍មន្ុសសចាស ់ 

42-  វយ័ចាសុ់សកមម គឺជាដុំគណីរការមយួខដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្យមនុសសចាសុ់អាច្គរបីរបាសុ់បាន នូវស
កាឋ នុពលរបសុ់ពកួោត្ុ់សរាបុ់សុែុាលភាពខផបករូបកាយ សងាម និងស្ថម រតី្ និងអាច្ចូ្លរមួកបុង
សងាមបាន រមួជាមយួនឹងការផឋលុ់ឲ្យពកួោត្ុ់នូវការការពារសនថិសុែ និងការខង ុំសមរសប គៅគពល
ពកួោត្ុ់រតូ្វការ។ គពលពកួោត្ុ់គៅខត្ “សកមម” កបុងវយ័ចាសុ់ ានន័យថាពកួោត្ុ់គៅខត្បនថចូ្លរមួ
កបុងការងារខផបកសងាម គសដឌកិច្ច វបផធមុ៌ ស្ថសន្ន និងការងារជាពលរដឌ ត្គៅគទៀត្។ វយ័ចាសុ់សកមម 
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ពុុំខមនានន័យរតឹ្មខត្ជាសមត្ទភាពខផបករូបកាយ ឬ សមត្ទភាពចូ្លរមួកបុងសកមមភាពគសដឌកិច្ចខត្
បុ៉ុគោត ុះគទ។ មនុសសចាសុ់ខដលខលងគធវីការត្គៅគទៀត្ គោយស្ថរខត្ពកួោត្ុ់បានចូ្លនិវត្ថនុ៍ ាន
ជុំងឺឬានពិការភាព ក៏គៅខត្អាច្សកមមបានដូច្មនុសសចាសុ់ដថ្ទគទៀត្ខដរ។ ការរកាបាននូវគសច្កឋី
ថ្ងលងបូរនិងឯករាជយភាពសរាបុ់មនុសសចាសុ់ គឺ ានស្ថរុៈសុំខានុ់ោសុ់សរាបុ់វយ័ចាសុ់សកមម។ 

43-  គៅកមពុជា សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ផឋលុ់ឲ្យមនុសសចាសុ់នូវឱកាសអាច្រសុ់គៅកបុងស្ថទ នភាពវយ័ 
ចាសុ់សកមម។ សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ គឺជាអងាការថាប កុ់សហគមនុ៍មយួ ខដលានគោលគៅជយួគធវី
ឲ្យរបគសីរគឡងីនូវសុែាលភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈសកមមភាពជាសមូហភាព ខដលគរៀបច្ុំ 
គឡងីគោយមនុសសចាសុ់ែលួនឯងផ្លធ លុ់។ របគទសកមពុជាានបោឋ ញសាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ោុ៉ ង
ទូលុំទូោយ ខដលគៅរាយតាមរគបុ់បោឋ គែត្ថ ុំងអសុ់គៅទូ ុំងរបគទស។ សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់
ផឋលុ់ឲ្យមនុសសចាសុ់នូវ កខនលងសរាបុ់ជបួជុុំោប  ឱកាសគដីមផគីរៀបច្ុំសកមមភាពគផសងៗ និង គវទិកា
សរាបុ់ការពិភាកាគលបីញ្ហា ខដលពាកុ់ព័នន។ ជាកុ់ខសឋង សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់អាច្គដីរត្ជួា
បោឋ ញការរបារស័យ  កុ់ទងរវាងមនុសសចាសុ់ជាមយួនឹងរោឌ ភិបាល កបុងគោលបុំណងសខមថងនូវ
គោបលុ់របសុ់មនុសស  ចាសុ់។ កបុងន័យគនុះ សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ គឺជាធ្លតុ្ដ៏សុំខានុ់មយួគៅកបុង
ដុំគណីរការវយ័ចាសុ់សកមម គហយីការពរងីកបោឋ ញរបសុ់សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ ការជយួគរៀបច្ុំកិច្ច
ដុំគណីររបសុ់សា-គមនុ៍មនុសសចាសុ់ ការោុំរទដលុ់សកមមភាពរបសុ់សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ និងការ
គលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់មនុសសចាសុ់ឲ្យចូ្លរមួគៅកបុងសកមមភាពរបសុ់សាគមនុ៍ គឺជាការងារអាទិភាព។    

៤.៦- ទំនាក់ទំន្ងអន្តរជំនាន្់  

44-  ការគលីកកមពសុ់ទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់ ានស្ថរុៈសុំខានុ់ោសុ់ កបុងការធ្លន្នឲ្យាននូវ 
ទុំន្នកុ់ទុំនងរបកបគោយភាពសុែុដុម រវាងមនុសសកបុងវយ័ែុសោប ។ ការរកានូវរបព័ននរគួស្ថរខដល
ាន ការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ ខដលគៅខត្ជាសុំោញុ់សុវត្ទិភាព ដ៏ានរបសិទនភាព
សរាបុ់មនុសសចាសុ់ គឺជារបការសុំខានុ់។   កិច្ចែិត្ែុំរបឹងខរបងគដីមផរីកានូវភាពសុែុដុមអនថរជុំន្ននុ់ 
កានុ់ខត្ជបួការលុំបាកខាល ុំងគឡងីៗ គោយស្ថរានការគកីនគឡងីថ្នការគជឿគលី “គាល ត្រវាងជុំន្ននុ់” 
ខដលរតូ្វបានកុំណត្ុ់ថាជា ភាពែុសោប ខផបកការយលុ់គ ញីនិងឥរោិបទច្ុំគពាុះគសធីរខត្រគបុ់ទិដឌភាព
 ុំងអសុ់ថ្នជីវតិ្ រវាងមនុសសជុំន្ននុ់មយួ និងមនុសសជុំន្ននុ់មយួគទៀត្ ខដល ុំងគនុះអាច្ែ័ណឍ ខច្ក
មនុសសវយ័គកមងពីឪពុកាឋ យនិងជីដូនជីតារបសុ់ពកួគគ។ 

45-  រគួស្ថរខដលានមនុសសបីជុំន្ននុ់រសុ់គៅជាមយួោប  ពុុំខមនសុទនខត្ានន័យថាជារគួស្ថរខដល
ានទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់របកបគោយភាពសុែដុមគន្នុះគទ។ ករណីខដលមនុសសជុំន្ននុ់ែុស ៗោប  
រសុ់គៅកបុង “ខដនការងារ” របសុ់ែលួនគរៀងៗែលួន សូមផខីត្រសុ់គៅកបុងផធុះខត្មយួជាមយួោប ក៏គោយ មិន
ខមនជារបការមិនធមមតាគន្នុះគទ។ ជីដូនជីតាខដលរតូ្វបានគគទុកគចាលឲ្យគៅខត្ឯងគពញមយួថ្ងៃ 
អាច្ានអារមមណុ៍ ឯគកាគៅកបុងរគួស្ថរខដលានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ គហយី សូមផខីត្
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គពលខដលកូននិងគៅរបសុ់ពកួោត្ុ់រត្ឡបុ់មកពីគធវីការ និងពីស្ថោគរៀនគៅគពលោៃ ច្វញិគហយីក៏
គោយ ក៏ពកួោត្ុ់របខហលជាអាច្សមៃុំគៅខត្កបុងបនធបុ់ពកួោត្ុ់ដខដលខដរ។ ជីដូនជីតា កូន និង គៅ 
របខហល ជាមិនទទលួ នអាហារជុុំោប  និងគធវីកិច្ចការគរៀងៗែលួន ោច្ុ់គោយខឡកពីោប ។ 

46-  វធិ្លនការន្នន្នខដលគលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់អនថរទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងមនុសសានវយ័គផសងោប  គដីមផគីលីក 
ទឹកចិ្ត្ថដលុ់ទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់ រតូ្វចាត្ុ់ទុកជាការងារអាទិភាព។ ខផែកតាមរបថ្ពណីជាតិ្ដ៏រងឹាុំ 
របព័ននរគួស្ថរខដលានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ ខដលចាកុ់ឫសគលុ់កបុងទូ ុំងសងាម ផឋលុ់
នូវមូលោឌ នដ៏រងឹាុំមយួសរាបុ់ការ ពរងឹងការរបារស័យ កុ់ទងោប និងភាគជីរសុែដុមអនថរជុំន្ននុ់។ 
ការពរងឹងទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់នឹងចូ្លរមួច្ុំខណកកបុងការធ្លន្នឲ្យានវយ័ចាសុ់សកមម និងកបុងការ
ជយួរបជាជនវយ័គកមងឲ្យគរត្ៀមែលួន សរាបុ់ការរសុ់គៅកបុងវយ័ចាសុ់។  

៤.៧. ោររលំោភបំពាន្ ោរមិន្លអើលពើ ន្ិង អំលពើេងឹាលលើមន្ុសសចាស ់ 

47-  ការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ គឺជាការរ ុំគោភបុំពានខផបកពាកយសុំដី ឬ ខផបករាងកាយ ការ
មិនគអីគពី ការមិនស្ថឋ បុ់ដុំបូន្នម ន ការរបរពឹត្ថគោយបន្នធ បបគន្នទ ក និងការដគណឋី មរទពយសមផត្ថិនិងកមម
សិទន ិ ពីសុំោកុ់អបកខដលរតូ្វជាអបកផឋលុ់ការខង ុំដលុ់មនុសសចាសុ់ ុំងគន្នុះ មិនច្ុំគពាុះថាគតី្ពកួគគ
ជាសាជិករគួស្ថរឬជាអបកផឋលុ់ការខង ុំមិនជាបុ់ស្ថច្ុ់ឈាមោប  គន្នុះគទ។ គោយគហតុ្ថា គៅកមពុជា 
វបផធមុ៌ថ្នការគោរពមនុសសចាសុ់ានករមិត្ែពសុ់ គន្នុះការរ ុំគោភបុំពានគលពីកួោត្ុ់ អាច្មិនានលកខ
ណុៈខាល ុំងកាល គទ។ គ ុះជាោុ៉ ងោក៏គោយ ក៏ ជាមួយនឹងការគកីនគឡងីថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់និងការ
ងយចុ្ុះថ្នសាារត្ោុំរទសកាឋ នុពល បនធុកកានុ់ខត្គរចី្នគឡងីកបុងការផឋលុ់ការោុំរទនិងការខង ុំ
ស្ថច្ុ់ញាតិ្វយ័ចាសុ់ អាច្រុញរចានរគួស្ថរឬអបកខង ុំពីខាងគរៅ ឲ្យងាកគៅរកអាកបផកិរោិខដល
ានលកខណុៈរ ុំគោភបុំពាន។ ភសឋុតាងកបុងបោឋ របគទសគផសងគទៀត្ គៅត្ុំបនុ់អាសុីបាុ៉ សុីហវកិខដល
គៅទីគន្នុះរបថ្ពណីថ្នការគោរពមនុសសចាសុ់ក៏ានានលរមិត្ែពសុ់ផងខដរគន្នុះ បានបងាា ញថា ការ
មិនគអីគពីច្ុំគពាុះមនុសសចាសុ់ កុំពុងខត្ានការគកីនគឡងី23។ 

48-  គ ុះបីជារបព័ននរគួស្ថរ ខដលានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសគរចី្នជុំន្ននុ់ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសស
ចាសុ់រសុ់គៅរបកបគោយផ្លសុែភាពនិងគសច្កឋីថ្ងលងបូរ និង បុំគពញបាននូវត្រមូវការ ុំងឡាយថ្ន  
“ដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់គៅនឹងកខនលងគដីម” ក៏គោយ ក៏ស្ថទ នភាពគនុះ មិនគរួរតុ្វបានចាត្ុ់ទុកថា 
លែឥត្គខាច ុះោម នច្ុំណុច្ែវុះខាត្គន្នុះខដរ។ របការសុំខានុ់ខដលរតូ្វកត្ុ់សាា លុ់គន្នុះគឺថា ការរសុ់គៅកបុង
ផធុះជាមយួោប   មិនរបាកដជាអាច្ធ្លន្នបានគោយសវ័យរបវត្ថិ នូវការោុំពារសងាមសរាបុ់មនុសសចាសុ់ 
ពីសុំោកុ់សាជិកដថ្ទគទៀត្កបុងរគួស្ថរគន្នុះគទ។ ជាមយួនឹងបនធុកថ្នការផឋលុ់ការខង ុំខដលនឹង
ានកានុ់ខត្គរចី្នគឡងីៗគលីសាជិករគួស្ថរវយ័គកមង ពកួគគអាច្ានអារមមណុ៍ ថា ែលួនរតូ្វជាបុ់ោុំង

                                                 
23 មនុសសវយ័ច្ុំោសុ់គៅសត្វត្សរ ុ៍ទី ២១: ការរបារពនពិធីការ និងបញ្ហា របឈមមួយ (UNFPA / អងាការជួយជនចាសុ់ជរា
អនថរជាត្ ិញូវយុ៉ក ឆ្ប ុំ ២០១២) 
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គៅកបុងត្នួ្នទីផឋលុ់ការខង ុំគនុះ គហយី អាច្ឈានគៅមិនសូវគអីគពី ឬ ខងម ុំងអាច្រ ុំគោភបុំពានគលី
មនុសសចាសុ់ផងខដរ។ បញ្ហា គនុះពុុំខមនជាបញ្ហា ខដលងាយរសួលគោុះរស្ថយគន្នុះគទ គរពាុះថា ការ
រ ុំគោភបុំពានរបគភទគនុះ គឺពិបាកនឹងកត្ុ់សាា លុ់គ ញីោសុ់ គោយគហតុ្ថា បញ្ហា គនុះគកីត្ាន
គឡងីជាលកខណុៈឯកជនកបុងលុំគៅោឌ នរបសុ់រគួស្ថរ។ ជាមយួនឹងការគកីនគឡងីថ្នភាពមិនអត្ុ់ធមត្ុ់
របសុ់មនុសស វយ័គកមង កបុងត្នួ្នទីែលួនជាអបកផឋលុ់ការខង ុំ មនុសសចាសុ់គរចី្នខត្កាល យជាជនរងគរោុះថ្ន
អុំគពីកុំគរាលតាមរូបភាពជាកុ់ខសថងជាគរចី្ន ក៏ដូច្ជា  ការមិនទទលួបានការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ រមួ
ជាមយួនឹងការបុំគភលច្គចាលនូវគសច្កឋីរតូ្វការជាមូលោឌ នរបសុ់ពកួោត្ុ់ ការបដិគសធគចាលនូវគសច្កឋី
ថ្ងលងបូររបសុ់ពកួោត្ុ់ និងការកាត្ុ់ផ្លថ ច្ុ់នូវការគធវីទុំន្នកុ់ទុំនងសងាម ុំងឡាយរបសុ់ពកួោត្ុ់។ ការ
រ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ គៅខត្ស្ថទ នភាពមយួខដលជាទូគៅមិនរតូ្វបានរាយការណុ៍  កបុងគោល
បុំណងការពារកិត្ថយិសរគួស្ថរ។ ឧបសគាមយួគទៀត្ខដលរារា ុំងច្ុំគពាុះការោកុ់ពាកយបណឋឹ ងអុំពីការ
រ ុំគោភបុំពាន គឺការភ័យខាល ច្រតូ្វរងការរ ុំគោភបុំពានកានុ់ខត្ខាល ុំងគឡងីខងមគទៀត្ ទរាុំនឹងអាច្រក
យុត្ថិធមុ៌គ ញី។ 

49-  គបីគរបៀបគធៀបនឹងការរ ុំគោភបុំពានគលីមនុសសចាសុ់ អុំគពីហងិារតូ្វបានកុំណត្ុ់និយមន័យថា
ជាបទឧរកិដឌគលមីនុសសចាសុ់។ អុំគពីខដលអាច្ានលកចណុៈហងិា រមួាន ការគធវីបាបខផបករាងកាយ
និងការរ ុំគោភគសពសនទវុៈ ឬការឆកុ់បលនុ់ ឬសូមផខីត្ការគកងបនលុំក៏អាច្ចាត្ុ់ចូ្លជាអុំគពីហងិាបានខដ
រ។ ជាមយួនឹងការគកីនគឡងីខដលបាុ៉ នុ់ស្ថម នដឹងជាមុនបានថ្នច្ុំនួនមនុសសចាសុ់ ជាពិគសសស្រសថោីម ន
ស្ថវ មីខដលរតូ្វរសុ់គៅខត្ាប កុ់ឯងគន្នុះ ករណីបទឧរកិដឌគលពីកួោត្ុ់ អាច្នឹងគកីនគឡងី។ 

50-  កបុងបរកិារណុ៍ គនុះ ការគធវីខផនការរយុៈគពលខវងខដលអាច្យកគៅអនុវត្ថបានជាកុ់ខសថង ពិត្ជា
ានស្ថរុៈសុំខានុ់ កបុងការគោុះរស្ថយបញ្ហា គនុះ គដីមផធី្លន្នឲ្យានការទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ការរ ុំគោភបុំពានគលី
មនុសសចាសុ់ និងការពារមនុសសចាសុ់ពីជនឧរកិដឌ។ 

៤.៨- ស្ថា ន្ភាពមាន្អាសន្ន 

51-  កបុងស្ថទ នភាពានអាសនប ដូច្ជា គរោុះមហនថរាយធមមជាតិ្និងជគាល ុះសុីវលិ ជាគដីម មនុសស
ចាសុ់របឈមនឹងហានីភ័យថ្នការមិនទទលួបានរគបុ់រោនុ់នូវការសគស្រងាា ុះនិងការស្ថឋ រសមត្ទភាពកាយ
សមផ ។ ពកួោត្ុ់អាច្រងការបដិគសធមិនឲ្យទទលួបាននូវជុំនយួនិងសាភ រុៈចាុំបាច្ុ់ន្នន្ន។ គសច្កឋី
រតូ្វការពិគសសរបសុ់ពកួោត្ុ់ខដល កុ់ទងនឹងការផ្លល សុ់ទីនិងគសវាខង ុំខផបកគវជជស្ថស្រសថ ជាញឹកញាបុ់
មិនរតូ្វបានគឆលីយត្ប។ កបុងករណីខដលពកួោត្ុ់រតូ្វផ្លល សុ់ទីលុំគៅ ការមិនានបុំណងផ្លល សុ់ទីកខនលង 
គបួផសុំជាមយួនឹងការលុំបាកខផបករាងកាយ ខដលពកួោត្ុ់រតូ្វជបួរបទុះកបុងការផ្លល សុ់កខនលងផងគន្នុះ គធវី
ឲ្យពកួោត្ុ់រតូ្វរបឈមនឹងហានីភ័យកានុ់ខត្ែពសុ់ កបុងការទុកគចាលឲ្យគៅខត្ាប កុ់ឯង។  ការគធវីខបប
គនុះ នឹងគធវីឲ្យពកួោត្ុ់ានភាពងាយរងគរោុះច្ុំគពាុះ ការគកងរបវញ័្ច នុ៍ ការរ ុំគោភបុំពាន និងអុំគពី
ហងិា។ ភសឋុតាងខដលរតូ្វបានកត្ុ់សាា លុ់គ ញីគៅរបគទសគផសងៗជាគរចី្ន បងាា ញថា បុគាលិកស
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គស្រងាា ុះ និងបុគាលិកផឋលុ់ជុំនយួ ជាញឹកញាបុ់មិនបានផឋលុ់ការចាបុ់អារមមណុ៍ ឲ្យបានរគបុ់រោនុ់ច្ុំគពាុះ
មនុសសចាសុ់។ ជាលទនផល មនុសសចាសុ់បានទទួលរងការស្ថល បុ់និងការានរបសួគៅកបុងគពលាន
គរោុះធមមជាតិ្24 កបុងសាារត្មយួគរចី្នជាង កបុងគពលាន ស្ថទ នភាពានអាសនបគផសងគទៀត្។ 

52-  រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាបានយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ែពសុ់ ច្ុំគពាុះការការពារជីវតិ្និងរទពយសមផត្ថិរបសុ់
របជាជនគៅកបុងគពលានគរោុះធមមជាតិ្គកីត្គឡងី គហយី បានបគងេីត្យនថការស្ថទ ប័នដ៏ទូលុំទូោយ 
 ុំងគៅថាប កុ់ជាតិ្  ុំងគៅថាប កុ់គរកាមជាតិ្ សរាបុ់ការរគបុ់រគងគរោុះមហនថរាយគពាលគឹ គណុៈកាម
ធិការជាតិ្រគបុ់រគងគរោុះមហនថរាយ ខដលរតូ្វបានបគងេីត្គឡងីគោយ រពុះរាជរកឹត្យគលែនស/រកត្/
១២១៥/១១៤១ ចុ្ុះថ្ងៃទី២៤ ខែធបូ ឆ្ប ុំ២០១៥ ន្នយករដឌមស្រនថី ជារបធ្លន។ 

53-  កបុងស្ថទ នភាពខបបគនុះ ការយលុ់ដឹងអុំពីភាពចាុំបាច្ុ់កបុងការគផ្លថ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គលី
គសច្កឋរីតូ្វការពិគសសរបសុ់មនុសសចាសុ់កបុងអុំឡុងគពលរបតិ្បត្ថិការ សគស្រងាា ុះ ផឋលុ់ជុំនយួ និងស្ថឋ រ
សមត្ទភាពកាយសមផ ។ កបុងន័យគនុះ របការសុំខានុ់ខដលរតូ្វគផ្លថ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គលីគន្នុះគឺ 
ការបគងេីនការយលុ់ដឹងរបសុ់អបកគធវីគោលនគោបាយ អបកគធវីខផនការ និងអបកគឆលីយត្បសរាបុ់រោ
ានអាសនប គដីមផកីុំណត្ុ់និងោកុ់បញ្ចូ លសកមមភាព “គឆលីយត្បនឹងបញ្ហា មនុសសវយ័ចាសុ់” គៅកបុងការ
គធវីខផនការសរាបុ់ ការគឆលីយត្បគៅនឹង និងការជយួស្ថឋ រគឡងីវញិពីស្ថទ នភាពានអាសនប។  

 

៤.៩- ោរលរតៀមខលួន្របសម់ន្ុសសវ័យលកមងសរមាបោ់រឈាន្ចូលវ័យចាស ់ 

54-  ការបនថគកីនគឡងីខងមគទៀត្ថ្នច្ុំននួរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺជាករណីខដលមិនអាច្គច្ៀសបាន។ 
ច្ុំណុច្វជិជានគៅកបុងទិដឌភាពគនុះ គឺថា អបកខដលនឹងឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ន្នគពលអន្នគត្ ុំងគន្នុះ 
គឺកុំពុងរសុ់គៅកបុងគពលបច្ចុបផនបរចួ្គហយី។ គោយគហតុ្ថាមនុសសរគបុ់រូបនឹងឈានគៅដលុ់វយ័ចាសុ់ 
គន្នុះាប កុ់ៗរតូ្វខត្ែវលុ់ខាវ យច្ុំគពាុះជីវតិ្របសុ់ែលួន គៅកបុងគពលខាងមុែខដលនឹងរតូ្វមកដលុ់។ តាមរ
យុៈការសគងេត្គៅគលមីនុសសចាសុ់ មនុសសវយ័គកមងគរួខត្ខសវងយលុ់ដឹងអុំពីសោឌ នថ្នដុំគណីរជីវតិ្
រសុ់គៅកបុងគពលខាងមុែ គៅគពលខដលពកួគគឆលងផុត្អាយុ៦០ឆ្ប ុំ។ មនុសសវយ័គកមង កុំពុងសទិត្កបុង
ស្ថទ នភាពមយួខដលសុំោង គោយគរពាុះថា ពកួគគគៅអាច្ចាបុ់គផឋីមគរត្ៀមគរៀបច្ុំែលួនចាបុ់ពីគពល
ឥឡូវគនុះគៅសរាបុ់ដុំគណីរជីវតិ្រសុ់គៅមយួលែរបគសីរគៅកបុងវយ័ចាសុ់។ 

55-  របជាជានវយ័គកមង អាច្ានច្ុំគណុះដឹងលែរបគសីរជាង ខដលអាច្ជយួឲ្យពកួគគរសុ់គៅកបុងជីវតិ្
មយួខដល បគងេីត្ផលបានគរចី្នជាង ានសុែភាពលែជាង សកមមជាង និងានគសច្កថីថ្ងលងបូរជាង គៅ
កបុងវយ័ចាសុ់។   ពិនិត្យជារមួ មនុសសចាសុ់ជបួរបទុះ បញ្ហា សុំខានុ់ៗមយួច្ុំនួនខដលអាច្ងាយកត្ុ់

                                                 
24 មនុសសានវយ័ចាសុ់កបុងរោអាសនប: ទសសនុៈអាយុវយ័ចាសុ់សកមម(សនបិសិទអងាេ រសុែភាពពិភពគោក  ទីរកុងហសឺ
ខណវឆ្ប ុំ២០០៨) 
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សាា លុ់បាន កបុងគន្នុះរមួាន អសនថិសុែខផបកហរិញ្ដវត្ទុ សុែភាពកានុ់ខត្ដុនោប កងវុះទីជរមកសម
រមយ ភាពានករមិត្ថ្នការផ្លល សុ់ទី និង ការគកីនគឡថី្នការពឹងខផែកគលអីបកដថ្ទកានុ់។ មនុសសាប កុ់អាច្
គធវីខផនការឲ្យគហយី គៅគពលែលួនសទិត្កបុងវយ័គធវីការងារ គដីមផកីាត្ុ់បនទយឬលុបបុំបាត្ុ់ហានីភ័យ ុំង
គន្នុះគៅគពលខដលោត្ុ់ានវយ័ចាសុ់គៅ។    ការវនិិគោគគលរីបាកុ់សនសុំរបសុ់ែលួនឯង និងការចុ្ុះ
គឈាម ុះទិញគគរាងធ្លន្នរាុ៉បុ់រងនិងគស្ថធននិវត្ថ អាច្ជយួបានោុ៉ ងគរចី្នកបុងការកាត្ុ់បនទយការ
លុំបាកខផបកហរិញ្ដវត្ទុគៅកបុងវយ័ចាសុ់។   ការរកាបាននូវទាល បុ់កបុងការរសុ់គៅមយួខដលន្នុំឲ្យាន
សុែភាពលែ និង ការគៅរតួ្ត្ពិនិត្យសុែភាពតាមគពលកុំណត្ុ់ជារបចាុំ អាច្ជយួឲ្យជីវតិ្កបុងវយ័ចាសុ់ 
ានសុែភាពលែរបគសីរជាង ការមិនរបកានុ់ខាជ បុ់នូវការគធវីខបបគនុះ។  ការបគរងៀនកូនគៅអុំពីស្ថរុៈ
សុំខានុ់ថ្នការគោរពនិងការខង ុំមនុសសចាសុ់ អាច្ជយួបគងេីនលទនភាព ថ្នការទទលួបានការោុំរទពី
រគួស្ថរគៅកបុងវយ័ចាសុ់។ វធីិខដលានរបសិទនភាពបុំផុត្កបុងការបគរងៀន គឺការរតូ្វគធវីជាគុំរូ គោយ
តាមរយុៈគនុះ ឪពុកាឋ យគួរខត្គោរព និងខង ុំស្ថច្ុ់ញាតិ្វយ័ចាសុ់របសុ់ែលួន គដីមផឲី្យកូនៗរបសុ់ែលួន
គមីលយកជាគុំរូ។  

56-  របសិនគបីមនុសសវយ័គកមង ានការគរត្ៀមែលួនបានកានុ់ខត្របគសីរសរាបុ់គពលខដលពកួោត្ុ់
ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់ គន្នុះ បញ្ហា ន្នន្នខដលពកួោត្ុ់អាច្ជបួរបទុះ កបុងវយ័ចាសុ់  នឹងអាច្រតូ្វបាន
គោុះរស្ថយបានគោយងាយរសួលជាងការមិនបានគរត្ៀមែលួន។ គោយានការពាករណុ៍ ថា របជាជន
វយ័ចាសុ់នឹងគកីនគឡងីោុ៉ ងឆ្បុ់រហ័ស គន្នុះបញ្ហា  កុ់ទងនឹងវយ័ចាសុ់កានុ់ខត្អាច្រតូ្វបានគោុះ
រស្ថយគោយភាពងាយរសួល គបីសាារត្មនុសសចាសុ់ខដលបានគរត្ៀមែលួនរចួ្ជាគរសច្ សរាបុ់វ ័
យចាសុ់ានទុំហុំកានុ់ខត្ធុំ។ កបុងន័យគនុះ  វធិ្លនការន្នន្នគដីមផជីយួដលុ់របជាជនកបុងវយ័កុំពុងគធវី
ការងារឲ្យអាច្គរត្ៀមែលួនគដីមផទីទលួបានជីវតិ្មយួខដលសកមមនិងានសុែភាពលែកបុងវយ័ចាសុ់។  
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៥- រគបខ័ណឌ លោលន្លោបាយ ន្ិង លោលោរណ៍ដណនា ំ 

៥.១- បរោិរណ៍  

57-  គោលនគោបាយមនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ រតូ្វបានខកសរមួលគឡងីវញិ គោយខផែកគលឯីក
ស្ថរនិងគោលនគោបាយជាតិ្ពាកុ់ព័ននជាគរចី្ន និង ការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្ថាប កុ់អនថរជាតិ្និងថាប កុ់ត្ុំបនុ់
ខដលកមពុជាបានអនុម័ត្ទទលួយក។ 

58-  ជាពិគសស ការខកសរមួលគនុះរតូ្វបានគធវីគឡងីគោយខផែកជាសុំខានុ់គលី ត្ថ្មលរគួស្ថរនិងសិទនិ
របសុ់ឪពុកាឋ យានវយ័ចាសុ់កបុងការទទលួបាននូវការខង ុំពីកូនគៅគពញវយ័របសុ់ពកួោត្ុ់គៅតាម
វបផធមុ៌ខែមរ ដូច្ខដលបានគូសបញ្ហជ កុ់ោុ៉ ងច្ាសុ់គៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដថ្នរពុះរាជាោច្រកកមពុជា។ 

59-  ារតា៤៧.- ាតាបិតា ានកាត្ពវកិច្ចចិ្ញ្ច ឹមខងរកានិងអបុ់រ ុំកូនឲ្យគៅជាពលរដឌលែ។ កូនៗ
ានករណីយកិច្ចចិ្ញ្ច ឹមនិងបីបាច្ុ់ខងរកាាតាបិតា ខដលចាសុ់ជរាតាមទុំគនៀមទាល បុ់ខែមរ 25។ 

60-  របការគនុះ ោកុ់ឲ្យគៅជាច្ាបុ់នូវ “កិច្ចសនាអនថរជុំន្ននុ់គោយោម នលកខែណឍ ” សឋីពីការខង ុំ
ោប គៅវញិគៅមក គោយគធវឲី្យកូនគៅជាមនុសសគពញវយ័រតូ្វានកាត្ពវកិច្ចគោរព និងខង ុំឪពុក
ាឋ យវយ័ចាសុ់របសុ់ែលួន។ កបុងបរកិារណុ៍ ថ្នទុំគនៀមទាល បុ់ខែមរ កាត្ពវកិច្ចគនុះរមួបញ្ចូ លផងខដរនូវការ
ខង ុំស្ថច្ុ់ញាតិ្ជាមនុសសចាសុ់ដថ្ទគទៀត្ខដលពុុំានមគធាបាយោុំរទ។  ការពាកុ់ព័ននដ៏សុំខានុ់ថ្ន
បទបញ្ដតិ្ថ្នរដឌធមមនុញ្ដគនុះ គឺរតូ្វោកុ់គោលនគោបាយគនុះឲ្យគៅកបុងបរកិារណុ៍ វបផធមុ៌ និង  ផថលុ់
អាទិភាពគៅឲ្យ ការគលីកមពសុ់ “ដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់គៅនឹងកខនលងគដីម” និង ការចាត្ុ់ទុក
រគួស្ថរថាជាបោឋ ញសុវត្ទិភាពច្មផងសរាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

61-  យុទនស្ថស្រសថច្តុ្គកាណដុំោកុ់កាលទី៣ បងាា ញច្ាសុ់ពីទិសគៅគោលនគោបាយរមួរបសុ់
រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាសរាបុ់មនុសសចាសុ់26។  ខផនការយុទនស្ថស្រសថអភិវឌណនុ៍ជាតិ្២០១៤-២០១៨ 
ក៏ កុំណត្ុ់ច្ាសុ់ពីភាពចាុំបាច្ុ់កបុងការជុំរុញការអនុវត្ថ គោលនគោបាយជាតិ្មនុសសចាសុ់ និង ោកុ់
បញ្ចូ លនូវសកមមភាពជាកុ់ោកុ់មយួច្ុំននួដូច្ជា ការបគងេីត្គណុៈកាម ធិការជាតិ្គដីមផមីនុសសចាសុ់  
និងយនថការថាប កុ់គរកាមជាតិ្សរាបុ់ការអនុវត្ថគោលនគោបាយមនុសសចាសុ់ផងខដរ។ ការអភិវឌណន្ន
គពលងមីៗគនុះមយួគទៀត្ (ខែកញ្ហដ  ឆ្ប ុំ២០១៦) គឺការអនុម័ត្គល ី គោលនគោបាយ និងយុទនស្ថស្រសថ
សុខាភិបាលជាតិ្សរាបុ់ខង ុំសុែភាពមនុសសចាសុ់របសុ់រកសួងសុខាភិបាល។ ជាមយួោប គនុះខដរ 
គោលនគោបាយជាតិ្របជាជន ២០១៦-២០៣០ ក៏រ ុំគលច្គឡងីោុ៉ ងច្ាសុ់អុំពីការគបឋជាញ ចិ្ត្ថរបសុ់
រាជរោឌ ភិបាលកបុងការគលីកកមពសុ់សុែុាលភាពរបសុ់មនុសសវយ័ចាសុ់ គហយីក៏បានកុំណត្ុ់នូវច្គងាេ ម
សកមមភាពមយួច្ុំននួខដលរតូ្វសគរមច្ឲ្យបានផងខដរ។  

                                                 
25 រដឌធមមនុញ្ដថ្នរពុះរាជាោច្រកកមពុជា, http៖//www.constitution.org/cons/cambodia.htm 
26 យុទនស្ថស្រសថច្តុ្គកាណដុំោកុ់កាលទីIII (រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា រាជធ្លនីភបុំគពញ ១៣ កញ្ហដ )    ែ ័ ១២៨  

http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm
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62-  “រាជរោឌ ភិបាល គបឋជាញ ចិ្ត្ថបនថជុំរុញគោលនគោបាយជាតិ្មនុសសចាសុ់បខនទមគទៀត្ បនថពរងឹង
សាគមមនុសសចាសុ់ គលីកកមពសុ់កមមវធីិសុែាលភាពសរាបុ់មនុសសចាសុ់គៅថាប កុ់មូលោឌ ន និង
គលីកកមពសុ់កមមវធីិការខង ុំមនុសសចាសុ់គៅករមិត្រគួស្ថរ និងជាពិគសសគឺពរងឹងការគរៀបច្ុំ និង
ដុំគណីរ ការកបុងការផឋលុ់គសវាដលុ់ជនចាសុ់ជរា រមួ ុំងការផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់អបកគមីលខង
របសុ់ពកួោត្ុ់ផងខដរ” 27។ 

63-  ជាមយួនឹងការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្ករមិត្ស្ថកលគោក រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា គឺជាភាគីហត្ទគលែី
មយួថ្ន កមមវធីិសកមមភាពរបសុ់សនបិសីទអនថរជាតិ្សឋីពីរបជាជននិងការអភិវឌណ (ទីរកុងខគរ ឆ្ប ុំ
១៩៩៤) និង ការពិនិត្យគឡងីវញិរយុៈគពលរបាុំឆ្ប ុំខដលរតូ្វបានគធវីគឡងីជាបនថបន្នធ បុ់ ។ គលីសពីគនុះ 
រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា បានអនុម័ត្ោុំរទដលុ់គសច្កឋីខងលងការណុ៍ នគោបាយរបសុ់សនបិបាត្ពិភពគោក
គលីកទីពីរសឋីពីមនុសសចាសុ់(រកុងាុ៉ រឌីត្ ឆ្ប ុំ២០០២) គហយីបានគបឋជាញ ចិ្ត្ថអនុវត្ថខផនការសកមមភាព
អនថរជាតិ្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្សឋីពីមនុសសចាសុ់ (MIPAA)។ ខផនការសកមមភាពអនថរជាតិ្ទីរកុងាុ៉ រឌីត្សឋីពី
មនុសសចាសុ់ ពាោមពរងីកច្កខុវស័ិយសឋីពីជនចាសុ់ជរាបខនទមគទៀត្ តាមរយុៈការគផ្លថ ត្គលីភាព
ចាុំបាច្ុ់កបុងការទទលួស្ថា លុ់សកាឋ នុពលនិងការចូ្លរមួវភិាគ នរបសុ់មនុសសចាសុ់ បខនទមពីគលកីារ
យកចិ្ត្ថទុកោកុ់ច្ុំគពាុះមនុសសចាសុ់។ ខផនការសកមមភាពគនុះ អុំពាវន្នវឲ្យានការោកុ់បញ្ចូ លបញ្ហា
ជនចាសុ់ជរាគៅកបុង ខផនការអភិឌណនុ៍ជាតិ្ និង ខផនការអភិវឌណនុ៍តាមវស័ិយ។ ការសគរមច្បានរបកប
គោយគជាគជ័យនូវគោលគៅអភិវឌណនុ៍របកបគោយចី្រភាព ក៏នឹង ម រឲ្យានការគិត្គូរដលុ់ របជា
ជនវយ័ចាសុ់ខដលានច្ុំននួកានុ់ខត្គកីនគឡងីផងខដរ។  គោលគៅសុំខានុ់ៗកបុង ការលុបបុំបាត្ុ់ភាព
រកីរក ការលុបបុំបាត្ុ់ភាពគរសកឃ្លល ន និង ការធ្លន្នបាននូវសមភាពគយនឌ័រ របសុ់គោលគៅអភិវឌណនុ៍
របកបគោយចី្រភាព គឺពិត្ជាមិនអាច្សគរមច្បានគទ របសិនគបីោម នការោកុ់បញ្ចូ លរបជាជនវយ័ 
ចាសុ់ ខដលកុំពុងានការគកីនគឡងីគៅកបុងច្ុំគោមអបកទទលួផលរបគោជនុ៍ពីកមមវធីិពាកុ់ព័នន ុំង 
ឡាយគន្នុះគទ។ 

64-  កមពុជាបានផឋលុ់សចាច ប័នគលីអនុសញ្ហដ សឋីពីការលុបបុំបាត្ុ់រាលុ់ទរមងុ់ថ្នការគរសីគអីងច្ុំគពាុះស្រសថី 
(CEDAW) កបុងឆ្ប ុំ១៩៩២។ គៅឆ្ប ុំ២០១២ កមពុជាបានកាល យជារបគទសអាស្ថុ៊ នទី៧ ខដលបានផឋលុ់
សចាច ប័នគលីអនុសញ្ហដ សឋីពីសិទនិជនពិការ ខដលរតូ្វបានអនុម័ត្គោយមហាសនបិបាត្អងាការសហ
របជាជាតិ្ គៅឆ្ប ុំ២០០៦។ គ ុះបីជាវយ័ចាសុ់និងពិការភាព ជាបញ្ហា ពីរែុសោប ក៏គោយ ក៏ករណី
ពិការភាពរតូ្វបានកត្ុ់សាា លុ់គ ញីថាានការគកីនគឡងីគៅគពលអាយុកានុ់ខត្គរចី្ន គហយីបុ៉ុះពាលុ់
ដលុ់ស្រសថវីយ័ចាសុ់គរចី្នជាងបុរសវយ័ចាសុ់។ ការផឋលុ់សចាច ប័នគលអីនុសញ្ហដ គនុះបងាា ញថា រាជរោឌ ភិបា

                                                 
27 គោលនគោបាយជាតិ្របជាជន ២០១៦-២០៣០ (រាជរោឌ ភិបាលថ្នរបគទសកមពុជាបានអនុម័ត្គៅកបុងខែមីន្នឆ្ប ុំ ២០១៦) 
http៖//cambodia.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pub-pdf/NPP_English_Final.pdf 
  

http://cambodia.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pub-pdf/NPP_English_Final.pdf
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លកមពុជាានការគបឋជាញ ចិ្ត្ថែពសុ់ កបុងការគោុះរស្ថយបញ្ហា  ុំងឡាយពាកុ់ព័នននឹងរបជាជនខដលរសុ់គៅ
ជាមយួនឹងពិការភាព។ 

65-  គៅថាប កុ់ត្ុំបនុ់ កមពុជាបានគបឋជាញ ចិ្ត្ថច្ុំគពាុះខផនការសកមមភាពទីរកុងាុ៉ កាវសឋីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់សរាបុ់ត្ុំបនុ់អាសុីនិងបាុ៉ សុីហវកិ (ឆ្ប ុំ១៩៩៩) យុទនស្ថស្រសថសរាបុ់ការអនុវត្ថ ថាប កុ់ត្ុំបនុ់ទីរកុង
គសៀងថ្ហសឋីពីមនុសសចាសុ់ (ឆ្ប ុំ២០០២) និង យុទនស្ថស្រសថថាប កុ់ត្ុំបនុ់ថ្នអងាការសុែភាពពិភពគោក
សរាបុ់មនុសសវយ័ចាសុ់របកបសុែភាពលែ  (២០១៣-២០១៨)។ គលីសពីគនុះ  កបុងឋានុៈជា
សាជិកអាស្ថុ៊ ន កមពុជាគបឋជាញ ចិ្ត្ថច្ុំគពាុះគសច្កឋីខងលងការណុ៍ ទីរកុងកូឡាឡាុំពរួសឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ 
ខដលរតូ្វបានអនុម័ត្ គៅកបុងកិច្ចរបជុុំកុំពូលគលីកទី២៧ របសុ់អាស្ថុ៊ ន កបុងឆ្ប ុំ២០១៥។ គសច្កឋីខងលង
ការណុ៍ គនុះបានអុំពាវន្នវឲ្យរដឌសាជិកនីមយួៗជុំរុញការអនុវត្ថសកមមភាពជាកុ់ខសថង ុំងឡាយ 
សុំគៅផឋលុ់ការគលីកទឹកចិ្ត្ថ ដលុ់មនុសសចាសុ់ គោយអនុគោមគៅតាមច្ាបុ់ គោលនគោបាយ និង
កមមវធីិជាតិ្ របសុ់របគទសនីមយួៗ។  សកមមភាព ុំងគនុះរមួាន ការបស្រញ្ហជ បបញ្ហា វយ័ចាសុ់គៅកបុង
គោលនគោបាយ និងខផនការអភិវឌណនុ៍ និង ការពរងឹងរគួស្ថរនិងសហគមនុ៍ឲ្យផឋលុ់ការខង ុំដលុ់
មនុសសចាសុ់។ 

 

៥.២- លោលោរណ៍ដណនា ំ 

66-  គៅកបុងបរកិារណុ៍ ថ្នឧបករណុ៍ ខដលានលកខណុៈជាការខណន្នុំ និង ការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្គៅ
ថាប កុ់ជាតិ្ ថាប កុ់ស្ថកលនិងថាប កុ់ត្ុំបនុ់ ុំងអសុ់គនុះ ការខកសរមួលគឡងីវញិនូវគោលនគោបាយ
សរាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ រតូ្វបានត្រមងុ់ទិសតាមគោលការណុ៍ ដូច្ានគរៀបរាបុ់ខាងគរកាម។ 
គោលការណុ៍  ុំងគនុះ ក៏រតូ្វយកមកគរបីរបាសុ់ផងខដរគៅកបុងដុំោកុ់កាលថ្នការអនុវត្ថ៖ 

 គផ្លថ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ឲ្យបានសមរសបច្ុំគពាុះស្ថទ នភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ ដូច្បាន
កុំណត្ុ់គៅកបុងវបផធមុ៌និងរបថ្ពណីខែមរ គៅគពលខដលគធវីការគោុះរស្ថយបញ្ហា  ុំងឡាយ
ខដលមនុសសចាសុ់កុំពុងជបួរបទុះ។  

 បស្រញ្ហជ បបញ្ហា របជាជនវយ័ចាសុ់គៅកបុងខផនការនិងកមមវធីិអភិវឌណគោយានការទទលួ
ស្ថា លុ់គពញគលញនូវសិទនិរបសុ់មនុសសចាសុ់ កបុងការចូ្លរមួគរត្ៀមគរៀបច្ុំការសគរមច្ចិ្ត្ថ
 ុំងឡាយោខដលបុ៉ុះពាលុ់ច្ុំគពាុះពកួោត្ុ់។  

 យកចិ្ត្ថទុកោកុ់ច្ុំគពាុះភាពែុសខបលកោប ថ្នគសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់ ខដលបោថ
លមកពីភាពែុសោប ខផបកអាយុ ជាតិ្ពនន ស្ថសន្ន ស្ថទ នភាពសុែភាព ករមិត្ការអបុ់រ ុំ និង
ស្ថទ នភាពគសដឌកិច្ច គៅគពលខដលគធវីការគោុះរស្ថយបញ្ហា  ុំងឡាយខដលពាកុ់ព័នននឹង
មនុសសចាសុ់។ 
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 គផ្លឋ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់ជាពិគសសគលសី្រសថីវយ័ចាសុ់ គរពាុះពួកោត្ុ់ានច្ុំនួនគរចី្នជាង
បុរសវយ័ចាសុ់ គហយីងាយរងគរោុះគរចី្នជាងបុរស គោយស្ថរពកួោត្ុ់អាច្ទទលួរងការ
គរសីគអីងគរចី្នជាង គហយីអាច្ងាយកាល យជា ជនរកីរក ស្រសថីគមាុ៉ យ និងអបកខដលរតូ្វគគ
បុំគភលច្ គរចី្នជាង។  

 ការគិត្គូរគរៀបច្ុំនិងការអនុវត្ថវធិ្លនការន្នន្ន គដីមផគីោុះរស្ថយដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់ 
គោយរតូ្វយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គលីការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្ថាប កុ់អនថរជាតិ្ និងថាប កុ់ត្ុំបនុ់ងមីៗខដលពាកុ់
ព័នននឹងមនុសសចាសុ់។ 
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៦- ចកខវុិសយ័  ន្ិង លោលលៅ  

៦.១- ចកខវុិសយ័  
 បនថគលីកកមពសុ់និងខកលមែគុណភាពជីវតិ្របសុ់មនុសសចាសុ់ គោយគផ្លថ ត្ការយកចិ្ត្ថទុក 
ោកុ់គលីការធ្លន្នឲ្យមនុសសចាសុ់ទទលួបាននូវសិទនិនិងឱកាសគសមីោប ។  

៦.២- លោលលៅ  
 ធ្លន្នថា មនុសសចាសុ់រតូ្វបានជុំរុញឲ្យចូ្លរមួោុ៉ ងគពញគលញ គោយគសរ ី និងគោយ 
គសច្កថីថ្ងលងបូរ តាមខដលពកួោត្ុ់ច្ងុ់គៅកបុងសកមមភាព រគួស្ថរ  សហគមនុ៍  គសដឌកិច្ច  
សងាម  ស្ថសន្ន និង  នគោបាយ។ 

 ធ្លន្នថា មនុសសវយ័គកមងរតូ្វបានបណថុ ុះបោថ លឲ្យានច្ុំគណុះដឹង កានុ់ខត្លែរបគសីរ 
ខដលនឹងអាច្ជយួឲ្យពួកោត្ុ់រគបុ់រគងដុំគណីរជីវតិ្រសុ់គៅមយួ ខដលបគងេីត្ផលខផល 
របកបគោយសុែភាពលែ សកមម និងរបកបគោយគសច្កថីថ្ងលងបូរ គរចី្នជាងអបកជុំន្ននុ់មុន 
គៅគពលពកួោត្ុ់ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

 

៦.៣- ទិសលៅ ន្ិង យទុធស្ថស្តសត  

67-  គដីមផសីគរមច្បានតាមច្កខុវស័ិយនិងគោលគៅខាងគលី គោលនគោបាយគនុះនឹងគឆលីយត្ប
គៅនឹងបញ្ហា  ុំងឡាយខដលរតូ្វបានរ ុំពឹងថានឹងគកីត្ានគឡងីជាមយួនឹងដុំគណីរឈានគៅរកវយ័
ចាសុ់ដូច្ានកុំណត្ុ់កបុងខផបកទី៤។ ទិសគៅនិងយុទនស្ថស្រសថគដីមផគីឆលីយត្បគៅនឹងបញ្ហា នីមយួៗ រតូ្វ
បានគូសបញ្ហជ កុ់គៅកបុងខផបកគនុះ។ លុំោបុ់លុំគោយថ្នការគរៀបច្ុំបញ្ហា អាទិភាពមិនបញ្ហជ កុ់ថា អាទិ
ភាពោមយួានស្ថរុៈសុំខានុ់ជាងអាទិភាពោមយួគទៀត្គន្នុះគឡយី។ ជាការពិត្ អាទិភាពជាគរចី្ន 
ានទុំន្នកុ់ទុំនងជាមយួោប គៅវញិគៅមក គហយីដូច្គនុះ អាទិភាព ុំងគន្នុះានស្ថរុៈសុំខានុ់គសមីោប ។ 

 

៦.៣.១- អាទិភាពទី១៖ ការធានាឲ្យបាននូវសនតិសុខហិរញ្ញវត្ថុ  

ទិសដៅ ១.១៖ បងេលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់អាច្ានឱកាសបនថគធវកីារងារខដលផថលុ់ផលខផល 
កបុងករណីខដលពកួោត្ុ់ច្ងុ់ និងានលទនភាពអាច្គធវបីាន។ 

 យុទធសាស្តសត៖ 
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(i)  បគងេីនការយលុ់ដឹងអុំពីការគរសីគអីងគៅកបុងការងារគោយខផែកគលីអាយុកបុងច្ុំគោមអបក
ានច្ុំខណកពាកុ់ព័ននសុំខានុ់ៗ រមួាន រកុមមនុសសចាសុ់ សហជីពកមមករ និងសាគម
និគោជក។ 

(ii)  ជុំរុញការបគងេីត្រកបែ័ណឍ ោុំរទខផបកច្ាបុ់ សរាបុ់ករណីការគរសីគអីងខផបកអាយុ។ 

(iii)  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់និគោជកអុំពី បទពិគស្ថធនុ៍ និងសកាឋ នុពលវជិជាន របសុ់
កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់។   

(iv)  ោកុ់ឲ្យានបទបញ្ដតិ្ច្ាបុ់ខដលត្រមូវឲ្យនិគោជកផថលុ់នូវល័កខែ័ណឍ ការងារ ដូច្ជា
គរគឿងបរកិាខ រខដលងាយគរបីរបាសុ់ អាហារខដលផឋលុ់សុែភាពលែ គសវាសុែភាពមូល
ោឌ ន និងបរសិ្ថទ នកខនលងគធវីការងារទូគៅខដលសមរសបសរាបុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចា
សុ់។ 

(v)  សិកាអុំពី លទនភាពបងវិលរបាកុ់ពននឲ្យនិគោជកវញិ គៅតាមច្ុំននួកមមករនិគោជិត្វយ័
ចាសុ់ខដលរកុមហុ៊ុនបានជលួឲ្យគធវីការ និង លទនភាពផថលុ់ការឧបត្ទមភធនសរាបុ់ការខក
សរមួលកខនលងគធវីការឲ្យកានុ់ខត្ានភាពសមរសបសរាបុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់ 
គៅកបុងដុំោកុ់កាលសមរសបោមយួ។  

(vi)  គលីកកមពសុ់លទនភាពអាច្គធវីការងារបានរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈសមត្ទភាពជុំន្នញ
ខដលានរស្ថបុ់ ឬការបណឋុ ុះបោឋ លគឡងីវញិ និងការអបុ់រ ុំជារបចាុំ។  

(vii)  សរមួលការគធវីដុំគណីររវាងផធុះនិងកខនលងគធវីការសរាបុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់ គោយ
ានការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលគលថី្ងលឈបួលគធវីដុំគណីរ។  

(viii)  សិកាអុំពីលទនភាពទទលួបានឥណ នសរាបុ់មនុសសចាសុ់ ខដលានសមត្ទភាពនិង
ានបុំណងច្ងុ់បគងេីត្សហរោសផ្លធ លុ់ែលួន។    

ទិសដៅ១.២៖ ពរងីកខដនរគបដណឋ បុ់ថ្នគគរាងកិច្ចោុំពារសងាម និងសុែាលភាពសងាម
ខដលានលកខណុៈទូលុំទូោយ  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 

(i) ពរងីកការរគបដណឋ បុ់ថ្នគគរាងរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍គោយានការចូ្លរមួវភិាគ ន 
ក៏ដូច្ជា គគរាងរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថសរាបុ់កមមករនិគោជិត្ គដីមផឲី្យមនុសសចាសុ់
កានុ់ខត្គរចី្នរតូ្វបានរគបដណឋ បុ់គោយរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍ ខដលរតូ្វបានគធវីហរិញ្ដ
បផ នពីរបាកុ់សនសុំផ្លធ លុ់ែលួនកបុងអុំឡុងឆ្ប ុំខដលពកួោត្ុ់គៅគធវីការ។ 
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(ii) ោកុ់ឲ្យអនុវត្ថនូវករាលោុំពារសងាមគដីមផធី្លន្នថា មនុសសចាសុ់ខដលោម នរបាកុ់
គស្ថធននិវត្ថនុ៍ឬានមិនរគបុ់រោនុ់ គហយីខដលោម នសាជិករគួស្ថរគមីលខងទទលួ
បានោុ៉ ងគហាច្ោសុ់នូវរបាកុ់ច្ុំណូលកបុងករមិត្អបផបរា គដីមផកុីុំឲ្យពកួោត្ុ់ធ្លល កុ់
ចូ្លគៅកបុងភាពរកីរក។ 

(iii) បគងេីនការយលុ់ដឹងនិងជុំរុញកូនគៅជាមនុសសគពញវយ័ ខដលានលទនភាពផឋលុ់ការោុំ
រទខផបកហរិញ្ដវត្ទុដលុ់ឪពុកាឋ យ ឬជីដូនជីតាចាសុ់ជរា និងស្ថច្ុ់ញាតិ្ជិត្សបិទនរបសុ់ែលួន 
គដីមផបីុំគពញកាត្ពវកិច្ចរបសុ់ែលួន កបុងន្នមជាកូនគៅ។ 

 

៦.៣.២- អាទិភាពទ២ី៖ សុខភាពនិងសុខុមាលភាព  

ទិសដៅ ២.១៖ ជុំរញុគលកីទឹកចិ្ត្ថឲ្យដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់របកបគោយសុែភាពលែ និង 
ពរងីកការខង ុំសុែភាពតាមលកខណុៈការការពារជាមុន  
 
យុទនស្ថស្រសថ៖  

(i) គរៀបច្ុំឲ្យានដុំគណីរជីវតិ្មយួរបកបគោយសុែភាពលែគពលវយ័ចាសុ់ និង ានការ
ការពារទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ជុំងឺ តាមរយុៈ ការោកុ់ឲ្យដុំគណីរការនូវការផថលុ់ព័ត្ុ៌ានខដលានលកខ
ណុៈជាការអបុ់រ ុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ អបកគមីលខង ុំ និងអបកផឋលុ់គសវាសុែភាព រមួ
 ុំង ព័ត្ុ៌ានអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នសកមមភាពខផបករាងកាយ អន្នម័យលែ និងរបបអាហារ
ានតុ្លយភាព។  

(ii) គរៀបច្ុំឲ្យានគសវារបឹកាគោបលុ់សរាបុ់មនុសសចាសុ់គៅមណឍ លសុែភាព។  
(iii) បងេលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់ អាច្ទទលួបានគសវារតួ្ត្ពិនិត្យសុែភាពជារបចាុំសរាបុ់ 

ការពិនិត្យតាមោននិងពាបាល និង អាច្ានលទនភាពទទលួបានថាប ុំបងាេ រសរាបុ់ការ
ការពារទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ជុំងឺនិងការគលីកកមពសុ់សុែភាពគៅគពលវយ័ចាសុ់។  

(iv) បគងេីត្របព័ននតាមោនគៅទូ ុំងរបគទស គដីមផពិីនិត្យតាមោនគមីល មនុសសចាសុ់ជរា
ខដលគៅឯគកា និង មនុសសចាសុ់ខដលងាយរងគរោុះ។ 
 

ទិសដៅ ២.២៖ បគងេីត្របព័ននសុខាភិបាលមយួខដលានលកខណុៈគឆលយីត្ប  ខដលអាច្ទទលួ
បាន និងធ្លន្នបាននូវគសវាពាបាលរបកបគោយគុណភាព។  
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យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ផថលុ់ឲ្យមូលោឌ នសុខាភិបាលខដលផថលុ់គសវាពាបាលសុែភាព នូវបុគាលិករគបុ់រោនុ់ 

របកបគោយវជិាជ ជីវុៈ ានរកមសីលធមុ៌ និងគៅរបចាុំការ គដីមផផីឋលុ់គសវាសុែភាពមូល
ោឌ នដលុ់មនុសសចាសុ់ រមួ ុំងការបញ្ជូ នគៅឲ្យគសវាសុែភាពឯកគទស និង ការតាម
ោនបនថផងខដរ។ 

(ii) គរត្ៀមលកខណុៈឲ្យមនធីរគពទយថាប កុ់ជាតិ្ អាច្ផឋលុ់នូវគសវាសុែភាពគពញគលញ សរាបុ់
មនុសសចាសុ់ កបុងគន្នុះរមួ ុំង ការរតួ្ត្ពិនិត្យ ការគធវីគរាគវនិិច្ឆ័យ និងការពាបាលគផស
ងៗ។ 

(iii) ោកុ់ឲ្យានអបកវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល ខដលបានទទួលការបណឋុ ុះបោឋ លអុំពីសុែភាព
មនុសសចាសុ់គៅរគបុ់មណឍ លសុែភាព ុំងអសុ់។ 

(iv) កស្ថងសមត្ទភាពឲ្យបានរគបុ់រោនុ់គៅតាមមនធីរគពទយន្នន្ន កបុងការខង ុំអបកជុំងឺ
សរាកកបុងមនធីរគពទយ គដីមផអីាច្គឆលីយត្បគៅនឹងគសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់ កបុង
ការចូ្លសរាកពាបាលគៅមនធីរគពទយ។ 

(v) ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់គសវាខង ុំសុែភាពគោយឥត្គិត្ថ្ងលនិងផឋលុ់ការោុំរទ
ខផបក ហរិញ្ដវត្ទុ(គបីសិនជាចាុំបាច្ុ់)ដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលមិនានលទនភាពបងុ់ថ្ងលគសវា
គវជជស្ថស្រសថមយួច្ុំននួ។ 

(vi) ធ្លន្នថាមនធីរគពទយ រដឌ ុំងអសុ់ ានគសវាគវជជស្ថស្រសថសរាបុ់មនុសសចាសុ់របកបគោយ
គុណភាព។ 

(vii) ធ្លន្នឲ្យានឱសងសុំខានុ់ៗខដលរតូ្វការជាទូគៅសរាបុ់ការពាបាលជុំងឺខដលបុ៉ុះពាលុ់ 
ដលុ់មនុសសចាសុ់។   

ទិសដៅ ២.៣៖ គឆលយីត្បនឹងត្រមវូការរបសុ់មនុសសចាសុ់សរាបុ់ការខង ុំរយុៈគពលខវង  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ពរងឹងនិងសរមបសរមួលដលុ់ការខង ុំនិងការពាបាលតាមផធុះច្ុំគពាុះ មនុសសចាសុ់

ខដលរតូ្វការការខង ុំរយុៈគពលខវង គោយស្ថរ ពិការភាព ជុំងឺវគងវងវងាវ នុ់ ឬ ជុំងឺដលុ់
អាយុជីវតិ្។ 

(ii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ ល និងការគលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់សាជិករគួស្ថរ ខដលរតូ្វការ គមីល
ខងអបកជុំងឺវយ័ចាសុ់ ុំងឡាយោ ខដលរតូ្វការការខង ុំរយុៈគពលខវង។ 

(iii) បគងេីត្មជឈមណឍ លខង ុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ ុំងឡាយោ ខដលរតូ្វការការខង ុំរយុៈ 
គពលយូរ។ 
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(iv) ខកលមែលទនភាពទទលួបានការគរបីរបាសុ់គសវា តាមមូលោឌ នសុខាភិបាល សរាបុ់ការ
ពិនិត្យនិងការពាបាលជុំងឺរា ុំថ្រ ុ៉ន្នន្ន ដូច្ជា ជុំងឺគលសីសាព ធឈាម ជុំងឺទឹកគន្នមខផែម 
ជុំងឺសរថ្សឈាមកបុងែរួកាល ជុំងឺមហារកី ជុំងឺវគងវងវងាវ នុ់ និងជុំងឺបាត្ុ់បងុ់ការច្ងចាុំ។    

ទិសដៅ ២.៤៖ ធ្លន្នឲ្យបុគាលិកសុខាភិបាលានច្ុំនួនរគបុ់រោនុ់និងទទួលបានការបណឋុ ុះ
បោឋ ល  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) វាយត្ថ្មលអុំពីត្រមូវការអបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខង ុំសុែភាពនិងសងាមកិច្ច និង គរៀបច្ុំ

កមមវធីិអបុ់រ ុំឬបណឋុ ុះបោឋ លបខនទមសរាបុ់បុគាលិក ុំងគនុះ គៅតាមគសច្កឋីរតូ្វការន្ន
គពលបច្ចុបផនប។ 

(ii)  គលីកកមពសុ់ការអបុ់រ ុំ និងការបណឋុ ុះបោឋ លខផបកការខង ុំសុែភាព និងការខង ុំ 
មនុសសចាសុ់ សរាបុ់អបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខង ុំសុែភាពនិងសងាមកិច្ច អបកសម័រគ
ចិ្ត្ថ និងអបកខង ុំ។ 

(iii) បណថុ ុះឲ្យានគៅកបុងគុំនិត្របសុ់អបកផឋលុ់គសវាសុែភាព អុំពីទិដឌភាពវជិជាន របសុ់មនុសស
ចាសុ់ រពម ុំងការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់និងការគោរពខដលមនុសសចាសុ់សមខត្ទទលួបាន។ 

(iv) បគងេីនច្ុំនួនអបកជុំន្នញ ខដលបានទទលួការបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈខផបកគរាគមនុសសចាសុ់។ 
(v) ោកុ់ឲ្យានមុែវជិាជ សិកា សឋីពីការខង ុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ គៅរគបុ់កមមវធីិសិកាវជិាជ

ជីវុៈសុខាភិបាល។ 

៦.៣.៣- អាទិភាពទ៣ី៖ ការដរៀបចំការរស់ដៅ  

ទិសដៅ ៣.១៖ គលកីទឹកចិ្ត្ថឲ្យានដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់គៅនឹងកខនលងខដលមនុសសចាសុ់
កុំពុងរសុ់គៅ 
យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លមូលោឌ នដលុ់អបកខង ុំតាមផធុះកបុងការខង ុំមនុសសចាសុ់ ច្ុំគណុះ

ដឹងនិងព័ត្ុ៌ានអុំពីគសវាានស្ថរុៈរបគោជនុ៍និង ការចាត្ុ់ខច្ងកបុងស្ថទ នភាពានអាស
នប។ 

(ii) ផឋលុ់ការរបឹកាគោបលុ់ដលុ់អបកខង ុំតាមផធុះ គដីមផផីឋលុ់នូវភាពធូររស្ថលដលុ់ពកួោត្ុ់
ពីភាពតានតឹ្ងផលូវចិ្ត្ថ ខដលជាលទនផលគកីត្គច្ញពីការផឋលុ់ការខង ុំ។ 

(iii) ធ្លន្នឲ្យានការបគងេីននិងការខកលមែការចុ្ុះគៅសួរសុែទុកខតាមផធុះគោយអបកបគរមីការ
សុែភាពនិងមស្រនថីសុែុាលភាពសងាម។ 
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(iv) ផឋលុ់ការគលីកទឹកចិ្ត្ថ ដូច្ជា ការឈបុ់សរាកានរបាកុ់ឈបួល ឬគពលឈបុ់សរាកពី
ការងារ កបុងរយុៈគពលករមិត្កុំណត្ុ់ោមយួ ដលុ់និគោជិត្ ុំងឡាយោខដលាន
សាជិករគួស្ថរជាមនុសសចាសុ់ខដលរតូ្វការខង ុំគៅផធុះ។ 

(v) គលីកទឹកចិ្ត្ថអបកសម័រគចិ្ត្ថតាមសហគមនុ៍ ឲ្យជយួគរជាមខរជងដលុ់មនុសសចាសុ់ជរា គៅ
កបុងសកមមភាពរបចាុំថ្ងៃរបសុ់ពកួោត្ុ់។ 

(vi) គធវីឲ្យមនុសសចាសុ់ានលទនភាពកានុ់ខត្ងាយរសួល កបុងការ កុ់ទងជាមយួនឹងសាជិក 
រគួស្ថរ និងគសវារោអាសនប កបុងករណីខដលរតូ្វការ។ 

(vii) ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ ពីការរ ុំគោភបុំពានរគបុ់
ទរមងុ់គលមីនុសសចាសុ់(ការរ ុំគោភបុំពានគលីផលូវកាយ ពាកយសមឋី ហរិញ្ដវត្ទុ និង ផលូវចិ្ត្ថ)។    
 

ទិសដៅ ៣.២៖ ផឋលុ់ការគរៀបច្ុំការរសុ់គៅសមរសបសរាបុ់មនុសសចាសុ់ខដលពុុំានការោុំរទពី
រគសួ្ថរ 

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ធ្លន្នថាមនុសសចាសុ់ខដលោម នទីពឹង ានកថ្នលងស្ថប កុ់គៅសមរសប។   
(ii) ជយួគរជាមខរជង និងផថលុ់របឹកាដលុ់វត្ថអារាម ឲ្យពរងីកនិងខកលមែមូលោឌ នវត្ថអារាម

សរាបុ់ជាជរមក ដលុ់មនុសសចាសុ់ងាយរងគរោុះ។ 
(iii) ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ ខដលកុំណត្ុ់នូវ បទោឌ នខដលានលកខណុៈសម

រសបសរាបុ់មនុសសចាសុ់គៅកបុងកខនលងមនុសសចាសុ់រសុ់គៅ។ 
(iv) បគងេីត្ឲ្យានកញ្ចបុ់សគស្រងាា ុះបឋមគៅកបុងបរគិវណខដលមនុសសចាសុ់រសុ់គៅ។ 
     

៦.៣.៤- អាទិភាពទ៤ី៖ បរិសាថ នអំដោយផល  

ទិសដៅ ៤.១៖ បងេលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់អាច្រសុ់គៅគោយឯករាជយបាន របសនិគបីពកួោត្ុ់
អាច្និងានបុំណងរសុ់គៅខបបគនុះ 

 
យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ផឋលុ់ព័ត្ុ៌ានដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីការនាុុំខដលនឹងរតូ្វគធវីគឡងីគដីមផបីងេលកខណុៈឲ្យពកួ

ោត្ុ់អាច្រសុ់គៅគោយានសុវត្ទិភាពនិងកាត្ុ់បនទយហានីភ័យថ្នការជបួគរោុះថាប កុ់
ន្នន្ន ដូច្ជា ការដលួនិងការរអិល ជាគដីម។ 

(ii) សរមួលឲ្យមនុសសចាសុ់ានលទនភាពទទលួបានឥណ នានការរបាកុ់ ប គដីមផី
អាច្យកមកគរបីរបាសុ់សរាបុ់ការបនាុុំគៅនឹងកខនលងស្ថប កុ់គៅឬផធុះរបសុ់ពកួោត្ុ់បាន។ 
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(iii) ជយួសរមួលការផ្លល សុ់ទីលុំគៅរបសុ់មនុសសចាសុ់ របសិនគបីពកួោត្ុ់ានបុំណងផ្លល សុ់បឋូរ
គៅកានុ់ទីកខនលងោខដលានសុវត្ទិភាព និងគៅជិត្កខនលងផថលុ់គសវាន្នន្ន ដូច្ជា 
មូលោឌ នសុខាភិបាល ហាងទុំនិញ និង មគធាបាយគធវីដុំគណីរ ជាគដីម។ 

(iv) ផឋលុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវ លទនភាពកបុងការ កុ់ទងរកជុំនយួខដលអាច្ទុកចិ្ត្ថបាន ឬ 
លទនភាពកបុង   កុ់ ញច្ុំោបុ់អារមមណុ៍ របសុ់មនុសសដថ្ទគទៀត្ កបុងករណីពកួោត្ុ់
រតូ្វការ។ 

(v) ផឋលុ់ការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលគលី វក័ិយប័រត្ទឹកគភលីង និង គសវាដថ្ទគទៀត្ សរាបុ់ផធុះខដលានខត្
មនុសសចាសុ់រសុ់គៅ។  

 

ទិសដៅ ៤.២៖  ការជយួសរមលួដលុ់ការផ្លល សុ់ទីរបសុ់មនុសសចាសុ់  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ខកលមែមគធាបាយគធវីដុំគណីរស្ថធ្លរណុៈ គដីមផគីោុះរស្ថយគសច្កឋរីតូ្វការរបសុ់មនុសស

ចាសុ់។ 
(ii) រគបុ់រគងរតួ្ត្ពិនិត្យគលីការស្ថងសងុ់គហោឌ រច្ន្នសមព័ននស្ថធ្លរណុៈ ុំងអសុ់ រមួាន 

ផលូវងបលុ់ ផលូវគងមីរគជីង និង បងានុ់អន្នម័យ គដីមផអីាច្ផឋលុ់លទនភាពគច្ញចូ្លគោយងាយ
រសួល និង រច្កឆលងកាត្ុ់របកបគោយសុវត្ទិភាព សរាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

(iii) ផឋលុ់គនលងផលូវពិគសស និងមូលោឌ នសាភ រុៈនិងគរគឿងបរកិាខ រខដលមិនបងេឧបសគាដលុ់
មនុសសចាសុ់ គៅកខនលងស្ថធ្លរណុៈ ដូច្ជា ទីផារ និងធន្នោរ ជាគដីម។ 

(iv) ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ ខដលត្រមូវឲ្យអាោរស្ថធ្លរណុៈ ុំងអសុ់អាច្
គច្ញចូ្លបានគោយមនុសសចាសុ់និងជនពិការ។ 

(v) គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងអុំពីមនុសសចាសុ់តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយស្ថធ្លរណុៈន្នន្ន។    

៦.៣.៥- អាទិភាពទ៥ី៖ សមាគមនម៍នុសសចាស់ និងវ័យចាស់សកមម 

ទិសដៅ៥.១៖ ោុំរទដលុ់ការបគងេតី្សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់គៅទូ ុំងរបគទស 
យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ពរងឹងសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ខដលានរស្ថបុ់ និង ពរងីកបោឋ ញឲ្យគៅដលុ់ករមិត្

ថាប កុ់គរកាមជាតិ្។ 
(ii) ផឋលុ់មូលនិធិ និង ផថលុ់ការសរមួល ដលុ់ការបគងេីត្សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់គៅរគបុ់ ុុំ-

សងាេ ត្ុ់។ 
(iii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សាជិកសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ សឋីពីការបគងេីត្ និងការ

ដុំគណីរការសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់។ 
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(iv) គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងអងាការមិនខមនរោឌ ភិបាល និងរាជរោឌ ភិបាល 
គដីមផបីគងេីត្បោឋ ញរបជាជនវយ័ចាសុ់ គៅកបុងរគបុ់វស័ិយ។ 

(v) គលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់អងាការមិនខមនរោឌ ភិបាលខដលពាកុ់ព័នន កបុងការផថលុ់របឹកាដលុ់គណុៈ
កាម ធិការរគបុ់រគងសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ និង កបុងការចាត្ុ់ខច្ងសកមមភាពរបសុ់ែលួន។ 

(vi) បគងេីត្យនថការមយួខដលតាមរយុៈគនុះ សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់អាច្ានការរបារស័យ
 កុ់ទងនិងផ្លល សុ់បឋូរបទពិគស្ថធនុ៍ជាមយួោប ជារបចាុំ។  

ទិសដៅ ៥.២៖ ពរងឹងត្នួ្នទីរបសុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ 

យុទនស្ថស្រសថ៖ 

(i) ោុំរទដលុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ កបុងការបគងេីត្គឡងីនូវសនថិសុែថ្នមូលោឌ នរទរទងុ់
ជីវភាពរសុ់គៅ តាមរយុៈការបណឋុ ុះបោឋ លពកួោត្ុ់អុំពី សកមមភាពបគងេីត្របាកុ់ច្ុំណូល។ 

(ii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ អុំពីការខង ុំសុែភាពមូលោឌ ន និង  
បងេលកខណុៈឲ្យពកួោត្ុ់អាច្បគងេីត្និងដុំគណីរការនូវគគរាងការខង ុំតាមផធុះ គហយី
តាមរយុៈគនុះ ពកួោត្ុ់អាច្ចូ្លរមួវភិាគ នកបុងការគលីកកមពសុ់ការខង ុំសុែភាព។ 

(iii) គលីកកមពសុ់ស្ថម រតី្ “មនុសសចាសុ់ជយួមនុសសចាសុ់” ជាមូលោឌ នរគឹុះរបសុ់សហគមនុ៍
មនុសសចាសុ់ គដីមផគីលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលសកមមនិងានសុែភាពលែជាង
ឲ្យជយួមនុសសចាសុ់រមួជុំន្ននុ់ខដលានស្ថទ នភាពមិនសូវលែដូច្ពួកោត្ុ់។ 

៦.៣.៦- អាទិភាពទ៦ី៖ ទំនាក់ទំនងអនតរជំនាន់  

ទិសដៅ ៦.១៖ ពរងីកឱកាសសរាបុ់ការចូ្លរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់គៅកបុងជីវភាពស្ថធ្លរណុៈ  
យុទនស្ថស្រសថ៖ 

(i) បគងេីត្រកុមមនុសសចាសុ់គៅកបុងអាជាញ ធរមូលោឌ ននីមយួៗ គដីមផធី្លន្នបានថា មនុសស
ចាសុ់ានសគមលងគៅកបុងដុំគណីរការការសគរមច្ចិ្ត្ថ គហយី គសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់ពកួោត្ុ់
រតូ្វបានគលីកយកមកពិចារោ។ 

(ii) ធ្លន្នថា មនុសសចាសុ់រតូ្វបានគធវីឲ្យានពាកុ់ព័នន គៅកបុងការគរៀបច្ុំនិងការអនុវត្ថគោល
នគោបាយ ុំងឡាយខដលជុះឥទនិពលដលុ់ពកួោត្ុ់  ុំងគៅថាប កុ់ជាតិ្ ុំងគៅថាប កុ់
មូលោឌ ន។ 

(iii) បគងេីត្មូលោឌ នទិនបន័យ សថីពីជុំន្នញរបសុ់អបកឯកគទសខដលបានចូ្លនិវត្ថនុ៍ គធវីជា 
ឧបករណុ៍ របឹកាសរាបុ់សហគមនុ៍ និងរដឌបាលរគបុ់ករមិត្។ 

(iv) ផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការចូ្លរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ គៅកបុងរពឹត្ថិការណុ៍ ស្ថធ្លរណុៈន្នន្ន 
ដូច្ជា ការចូ្លរមួគៅកបុង ការគបាុះគឆ្ប ត្ សកមមភាពខផបកវបផធមុ៌និងស្ថសន្ន ជាគដីម។ 
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ទិសដៅ ៦.២៖ ជុំរញុឲ្យានឥរោិបទវជិជានច្ុំគពាុះដុំគណីរឈានចូ្លដលុ់វយ័ចាសុ់ និង
មនុសសចាសុ់ 

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងថា មនុសសចាសុ់មិនខមនជាបនធុកគលសីហគមនុ៍គទ បុ៉ុខនថ ពកួ

ោត្ុ់ន្នុំអត្ទរបគោជនុ៍មកដលុ់សងាមវញិ។ 
(ii) ខកខរបទសសនុៈែុសឆាងខដលថាមនុសសចាសុ់ពុុំានគោលគៅរបកបគោយអត្ទន័យ សរាបុ់ 

គពលគវោខដលគៅគសសសលុ់កបុងជីវតិ្របសុ់ែលួនគឡយី គរៅពីរងុ់ចាុំគសច្កឋសី្ថល បុ់។ 
(iii) គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានការបគងេីត្កមមវធីិទូរទសសនុ៍ វទិយុ និងរបព័ននផសពវផាយ ុំងឡាយ 

ខដលគផ្លឋ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គលីការចូ្លរមួវភិាគ នរបសុ់មនុសសចាសុ់ និងត្នួ្នទី
ខដលមនុសសចាសុ់បានគធវីគៅកបុងសហគមនុ៍។   

ទិសដៅ៦.៣៖ ពរងឹងទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់ 

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) គលីកទឹកចិ្ត្ថមនុសសវយ័គកមងឲ្យសម័រគចិ្ត្ថជយួដលុ់មនុសសចាសុ់។ 

(ii) បគងេីត្ឲ្យានគសវាគមីលខង ុំកុារគៅគពលថ្ងៃគៅតាមសាគមមនុសសចាសុ់ គដីមផឲី្យ
មនុសសចាសុ់អាច្យកគៅរបសុ់ពកួោត្ុ់មកជាមយួបាន គៅគពលស្ថោឈបុ់សរាក
ការគរៀនសូរត្។ 

(iii) ជុំរុញឲ្យានការគរៀបច្ុំសកមមភាពន្នន្ន ខដលមនុសសរគបុ់វយ័ ុំងអសុ់អាច្ចូ្លរមួបាន។ 
(iv) គរៀបច្ុំគធវីបទបងាា ញ អមគោយការពិភាកាអុំពីការបុំគពញបខនទមោប គៅវញិគៅមករបសុ់

មនុសសជុំន្ននុ់ែុសោប  សរាបុ់មនុសសគពញវយ័គៅគកមង និងមនុសសចាសុ់។ 
(v) ផឋលុ់ការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលដលុ់មនុសសចាសុ់ សរាបុ់មគធាបាយរបារស័យ កុ់ទងោប  (ដូច្ជា

ទូរស័ពធថ្ដជាគដីម) គដីមផឲី្យពកួោត្ុ់រកានូវទុំន្នកុ់ទុំនងជាមយួនឹងកូនគៅ ជាមនុសស
គពញវយ័និងស្ថច្ុ់ញាតិ្គកមងៗដថ្ទគទៀត្របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

(vi) ោកុ់បញ្ចូ លវគាសិកាអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការគោរពនិងការគធវីទុំន្នកុ់ទុំនងជាមយួនឹង
មនុសសចាសុ់ គៅកបុងកមមវធីិសិកាស្ថទ ប័នបណឋុ ុះបោឋ ល និងស្ថោគរៀនន្នន្ន។ 

(vii) បងាា ញជាស្ថធ្លរណុៈនូវសមិទនិផលរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយ។ 
(viii) ផឋលុ់កិត្ថយសដលុ់ស្ថប ថ្ដានលកខណុៈជាគុំរូខដលមនុសសចាសុ់សគរមច្បាន ដូច្ជា 

ការងារសម័រគចិ្ត្ថ ឬការងារថ្ច្បរបឌិត្ គោយផឋលុ់ពានរងាវ នុ់ និង/ឬ វញិ្ហដ បនប័រត្ទទលួ
ស្ថា លុ់ស្ថប ថ្ដ។ 

៦.៣.៧- អាទិភាពទ៧ី៖ ការរំដោភបំពាន និង អំដពើហឹងាដលើមនុសសចាស់  

 ទិសដៅ៧.១៖ កាត្ុ់បនទយ និងទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ករណីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ 
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 យុទនស្ថស្រសថ៖ 

(i) ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ពីការរ ុំគោភបុំពានគលី
មនុសសចាសុ់ និង បគងេីត្ទីភាប កុ់ងារឬការោិល័យ ខដលអាច្ទទលួពាកយបណឋឹ ងគលី
ករណីការរ ុំគោភបុំពានគលីមនុសសចាសុ់។ 

(ii) បុំពាកុ់បុំបុ៉នច្ុំគណុះដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់ អុំពីសោឌ នថ្នការរ ុំគោភបុំពានគលីមនុសស
ចាសុ់ និងសិទនិរបសុ់ពកួោត្ុ់កបុងការការពារែលួនពីការរ ុំគោភបុំពានគនុះ។ 

(iii) គលីកទឹកចិ្ត្ថមនុសសចាសុ់ឲ្យរាយការណុ៍ អុំពីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ ឬពិភាកា 
អុំពីករណីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ជាមយួនឹងស្ថច្ុ់ញាតិ្ជិត្សបិទន មិត្ថភកឋិ ឬ
គវជជបណឍិ ត្របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

(iv) បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់សហគមនុ៍ អុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរាយការណុ៍ អុំពីករណីជាកុ់
ខសឋងខដលបានគកីត្ាន ឬសូមផខីត្ករណីសងសយ័អុំពីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ 
ខដលពកួោត្ុ់បានដឹង។ 

(v) ផឋលុ់សិទនិឲ្យបុគាលិកសុខាភិបាលអាច្រស្ថវរជាវខសវងយលុ់ គហយីកបុងករណីចាុំបាច្ុ់ 
អាច្រាយការណុ៍ ជូនអាជាញ ធរខដលពាកុ់ព័នន អុំពីករណីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់
ខដលអបកជុំងឺជាមនុសសចាសុ់របសុ់ពកួគគបានឆលងកាត្ុ់។ 

(vi) ផ្លល សុ់ទីកខនលងមនុសសចាសុ់គច្ញឲ្យឆ្ៃ យពីជនគលមីសថ្នការរ ុំគោភបុំពាន។   

 ទិសដៅ៧.២៖ ការពារមនុសសចាសុ់កុុំឲ្យធ្លល កុ់ជាជនរងគរោុះថ្នអុំគពីហងឹានិងបទឧរកិដឌ  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) បគងេីត្និងពរងឹងអងាភាពនគរបាលជុំន្នញ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ និងទបុ់ស្ថេ ត្ុ់អុំគពី

ហងឹាគលមីនុសសចាសុ់។ 
(ii) ោកុ់បញ្ចូ លកបុងច្ាបុ់ នូវការកាត្ុ់គ សករមិត្ធៃនុ់ច្ុំគពាុះករណីខដលជនរងគរោុះគោយ 

បទឧរកិដឌគន្នុះជាមនុសសចាសុ់។ 
(iii) ជុំរុញឲ្យានសហគមនុ៍ានការយលុ់ដឹងអុំពីបញ្ហា សុវត្ទិភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ខដលរសុ់

គៅខត្ាប កុ់ឯង កបុងត្ុំបនុ់របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

៦.៣.៨- អាទិភាពទ៨ី៖  សាថ នភាពមានអាសនន 

ទិសដៅ ៨.១៖ ធ្លន្នឲ្យាននូវកិច្ចែិត្ែុំរបឹងខរបងកបុងការសគស្រងាា ុះឬការស្ថឋ រសមផ  គោយ
ផឋលុ់ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់សមរសបច្ុំគពាុះមនុសសចាសុ់ 

យុទនស្ថស្រសថ៖  
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(i) ផថលុ់អាទិភាពដលុ់មនុសសចាសុ់ គៅកបុងខផនការកាត្ុ់បនទយហានីភ័យ កបុងគន្នុះរមួាន 
ការរបកាសភាពអាសនបអុំពីគរោុះមហនថរាយ ការជយួសគស្រងាា ុះ ការផថលុ់ទីជរមក ក៏ដូច្
ជា គៅកបុងការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្អុំពីការស្ថឋ រសមផ គរកាយគពលគរោុះមហនថរាយ។ 

(ii) គធវីឲ្យានការចូ្លរមួពីមនុសសចាសុ់ គៅកបុងការគរៀបច្ុំខផនការកាត្ុ់បនទយគរោុះមហនថ
រាយ គៅរគបុ់ករមិត្ ុំងអសុ់ គដីមផឲី្យបានគុំនិត្គោបលុ់គៅគលបីញ្ហា ន្នន្ន កុ់ទង
នឹងបញ្ហា មនុសសចាសុ់។ 

(iii) ពិនិត្យសិកាអុំពីលទនភាពថ្នការគធវីវភិាជនុ៍ងវកិាោច្ុ់គោយខឡក ដលុ់ជុំនយួរោអាសនប 
កបុងច្ុំននួសមរសបគដីមផឧីបត្ទមភោុំរទនិងការពារមនុសសចាសុ់។ 

(iv) បណឋុ ុះបោឋ លអបកបគរមីការងារជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ  ឲ្យអាច្កុំណត្ុ់ទីតាុំង
ខដលមនុសសចាសុ់កុំពុងសទិត្គៅ កបុងអុំឡុងគពលានគរោុះអាសនប និងឲ្យអាច្វាយត្ថ្មល
អុំពីភាពងាយរងគរោុះរបសុ់មនុសសចាសុ់  កុ់ទងនឹងស្ថទ នភាពខផបករាងកាយនិងផលូវចិ្ត្ថ
របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

(v) បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់អបកបគរមីការងារជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ អុំពីបញ្ហា ន្នន្ន
ខដលជបួរបទុះគោយមនុសសចាសុ់។ 

(vi) ផឋលុ់ការការពារបខនទមដលុ់ស្រសថីវយ័ចាសុ់ ពីការគកងរបវញ័្ច និងការរ ុំគោភបុំពានខផបករាង
កាយ ផលូវចិ្ត្ថ ផលូវគភទ និង ហរិញ្ដវត្ទុ គៅកបុងស្ថទ នភាពានអាសនប។ 

(vii) គរៀបច្ុំកមមវធីិជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ ឲ្យានលកខណុៈអុំគោយផលច្ុំគពាុះមនុសស
ចាសុ់។ 

(viii) ធ្លន្នថា មជឈមណឍ លសរាបុ់ការជគមលៀសានការគរៀបច្ុំពិគសសខដលសមរសបគៅនឹង 
គសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

(ix) បគងេីនច្ុំននួអបកានវជិាជ ជីវុៈខផបកមនុសសចាសុ់ គៅកបុងរកុមគវជជស្ថស្រសថ ខដលបានបញ្ជូ ន
គច្ញគៅកានុ់ទីកខនលងជបួគរោុះមហនថរាយ។ 

(x) គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងជាស្ថធ្លរណុៈ គដីមផពីរងីកការជយួគរជាមខរជងគៅដលុ់មនុសស 
ចាសុ់ខដលជបួការលុំបាក កបុងអុំឡុងគពលានអាសនប។     
 

ទិសដៅ ៨.២៖  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីវធីិគដីមផគីរៀបច្ុំែលួនគឆលយីត្បគៅនឹ 
ករណីានអាសនប 

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
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(i) ផឋលុ់ការខណន្នុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់អុំពីរគបៀបគោុះរស្ថយគៅ
គពលានគរោុះមហនថរាយធមមជាតិ្និងករណីអាសនបគផសងៗគទៀត្ ដូច្ជាការផ្លល សុ់ទី
កខនលងរសុ់គៅរបសុ់របជាជនជាគដីម។ 

(ii) គធវីការហវកឹហាត្ុ់ខផបករកាសុវត្ទិភាព តាមកាលកុំណត្ុ់ោុ៉ ងគទៀង ត្ុ់សរាបុ់ករណី
ានគរោុះថាប កុ់អគាីភ័យ និងករណីអាសនបគផសងៗគទៀត្ គៅតាមផធុះរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

(iii) ផលិត្និងខច្កចាយគសៀវគៅខណន្នុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ គោយគូសបញ្ហជ កុ់អុំពីការ 
របុងរបយត័្បជាមុន និង សកមមភាព ុំងឡាយខដលរតូ្វគធវី កបុងករណីានអាសនបតាម
របគភទគផសងៗពីោប ។ 

(iv) ោកុ់ឲ្យដុំគណីរការនូវរបព័ននមយួខដលមនុសសចាសុ់អាច្ចុ្ុះបញ្ជ ីអាស័យោឌ នរបសុ់ពកួ
ោត្ុ់និងព័ត្ុ៌ានលមែិត្ខដលពាកុ់ព័ននដថ្ទគទៀត្ គដីមផជីយួឲ្យរកុមអបកសគស្រងាា ុះអាច្
កុំណត្ុ់ទីតាុំងរបសុ់ពកួោត្ុ់បាន នុ់គពល គៅគពលានអាសនប ជាពិគសស គៅតាមទី
តាុំងខដលជបួគរោុះមហនថរាយញឹកញាបុ់ ។ 

(v) ផថលុ់ការខណន្នុំដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីរបគបៀប កុ់ ញច្ុំោបុ់អារមមណុ៍ របសុ់មនុសស
ដថ្ទ គៅគពលជបួនឹងគរោុះថាប កុ់ខាល ុំងហសួរបាណ កបុងស្ថទ នភាពានអាសនប។  
 

៦.៣.៩- អាទិភាពទី៩៖ ការដ្ត្ៀមខ នួរបស់្ បជាជនវ័យដកមង 

ទិសដៅ៩.១៖ ផឋលុ់នូវបរសិ្ថទ នមយួខដលរបជាជនវយ័គកមង អាច្គរត្ៀមែលួនបានកានុ់ខត្របគសរី
សរាបុ់គពលឈានដលុ់វយ័ចាសុ់  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 

(i) ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ថ្នខផនការរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍ និងគគរាងសនសុំរបាកុ់ 
គដីមផឲី្យរបជាជនកបុងច្ុំននួមយួខដលគរចី្នជាងមុន ានសនថិសុែហរិញ្ដវត្ទុ គៅគពល
ពកួោត្ុ់ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

(ii) ផសពវផាយព័ត្ុ៌ានសឋីពីរគបៀបរសុ់គៅខដលានសុែភាពលែ ដូច្ជា ទាល បុ់ហូបអាហារ
គធវីឲ្យានសុែភាពលែ និង ការហាត្ុ់របាណគទៀង ត្ុ់ ជាគដីម គដីមផជីយួឲ្យមនុសស
ចាសុ់ន្នគពលអន្នគត្ អាច្រកាបាននូវបទោឌ នសុែភាពកានុ់ខត្ែពសុ់ខងមគទៀត្។ 

(iii) ផឋលុ់គគរាងធ្លន្នរាុ៉បុ់រងសុែភាពជូនដលុ់មនុសសកបុងវយ័គធវីការងារ ខដលផឋលុ់ការរគប
ដណឋ បុ់សរាបុ់គពលោត្ុ់ឈានចូ្លដលុ់វយ័ចាសុ់ផងខដរ។ 

(iv) គរៀបច្ុំកិច្ចរបជុុំឬសិកាខ ស្ថោមុនគពលចូ្លនិវត្ថនុ៍ ជូនដលុ់អបកខដលនឹងរតូ្វចូ្លនិវត្ថនុ៍ 
គដីមផបីស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់ពកួោត្ុ់ សឋីពីការផ្លល សុ់បឋូរន្នន្នខដលពកួោត្ុ់រ ុំពឹងថានឹង
រតូ្វជបួរបទុះ។ 
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(v) បណថុ ុះឲ្យានគៅកបុងផបត្ុ់គុំនិត្របសុ់របជាជនវយ័គកមង នូវការឲ្យត្ថ្មលដលុ់មនុសសវយ័ 
ចាសុ់ គដីមផលុីបបុំបាត្ុ់នូវការភ័យខាល ច្របសុ់ពួកោត្ុ់ច្ុំគពាុះការកាល យជាមនុសសចាសុ់ និង 
អារមមណុ៍ អវជិជាន ុំងឡាយខដលពកួោត្ុ់អាច្ានច្ុំគពាុះជីវតិ្វយ័ចាសុ់។ 

(vi) ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសសវយ័គកមងគធវីការងារសម័រគចិ្ត្ថ សរាបុ់មនុសសចាសុ់ និង គៅផធុះនិង
អងាការសរាបុ់មនុសសចាសុ់ គដីមផឲី្យពកួោត្ុ់ានព័ត្ុ៌ានផ្លធ លុ់អុំពីរគបៀបគោុះរស្ថយ
បញ្ហា  ុំងឡាយខដលអាច្នឹងគកីត្ានគឡងីកបុងវយ័ចាសុ់។ 

(vii) បគងេីនការយលុ់ដឹងជាស្ថធ្លរណុៈ អុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់របកប
គោយភាពថ្ងលងបូរ តាមរយុៈការអបុ់រ ុំកបុងរបព័នននិងគរៅរបព័នន ខដលរតូ្វគធវីគឡងីជារបចាុំ។ 

ទិសដៅ ៩.២៖ ជុំរញុគលកីទឹកចិ្ត្ថដលុ់មនុសសវយ័គកមងឲ្យគរត្ៀមែលួន សរាបុ់ការឈានចូ្ល  
វយ័ចាសុ់របកបគោយសុែភាពលែនិងសកមម  

យុទនស្ថស្រសថ៖ 
(i) ោកុ់បញ្ចូ លមុែវជិាជ សថពីីរគបៀបគរៀបច្ុំការរសុ់គៅរបកបគោយសុែភាពលែ និង អាកបផ

កិរោិនិងឥរោិបទគច្ុះខសវងរកសុែភាពលែ គៅកបុងកមមវធីិសិការបសុ់ស្ថោ។ 
(ii) បងាា ញពីការគោរពនិងការខង ុំឪពុកាឋ យ និងស្ថច្ុ់ញាតិ្ចាសុ់ជរា គដីមផបីងាា ញជាគុំរូ

លែដលុ់កូនៗរបសុ់ែលួនអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នកាត្ពវកិច្ច ុំងអសុ់គនុះ។ 
(iii) គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានការពិនិត្យសុែភាពជារបចាុំ។ 
(iv) បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងអុំពីផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នការផ្លល សុ់បឋូរខដលមិនអាច្គច្ៀសបាន ខដល

គកីត្គច្ញមកពីការចូ្លនិវត្ថនុ៍និងដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ចាសុ់។ 
(v) ផ្លល សុ់បឋូរទីកខនលងរសុ់គៅ ឬខកលមែទីលុំគៅឲ្យកានុ់ខត្ានភាពសមរសប និងាន  

ផ្លសុែភាពសរាបុ់វយ័ចាសុ់។  
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៧-  ោរលរៀបចំស្ថា ប័ន្លែើមបអីន្ុវតតលោលន្លោបាយ 

68-  ការបគងេីត្គឡងីនិងការោកុ់ឲ្យដុំគណីរការនូវយនថការស្ថទ ប័នមួយសមរសប សរាបុ់ការអនុវត្ថ
គោលនគោបាយជាតិ្សឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់របកបគោយរបសិទនភាព គឺជាការងារចាុំបាច្ុ់ សុំគៅខរប
កាល យទិសគៅជាយុទនស្ថស្រសថ ុំងគនុះ ឲ្យគៅជាសកមមភាពជាកុ់ខសថង រមួជាមួយនឹងលទនផលខដលរតូ្វ
បគងេីត្គឡងីតាមការរ ុំពឹងទុក។ គដីមផសីគរមច្បានគោលបុំណងដូច្បានគលីកគឡងីខាងគលី គោល
នគោបាយគនុះរតូ្វអនុវត្ថរូមោប  គោយរកសួង-ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន ុំងអសុ់  ុំងគៅថាប កុ់ជាតិ្  ុំងគៅ
ថាប កុ់គរកាមជាតិ្ រមួជាមយួនឹងការរមួច្ុំខណកោុ៉ ងទូលុំទូោយពី ថ្ដគូអភិវឌណនុ៍ន្នន្ន អងាការសងាម
សុីវលិ និង វស័ិយឯកជន គៅកបុងភារកិច្ចដ៏សុំខានុ់គនុះ។ ការចូ្លរមួគោយផ្លធ លុ់ពីមនុសសចាសុ់ តាម   
រយុៈសាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ គឺជាកតាថ គនលឺុះសរាបុ់ការអនុវត្ថរបកបគោយរបសិទនភាពនូវ គោល
នគោបាយជាតិ្សឋពីីមនុសសវយ័ចាសុ់ ។ រកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  ានត្ួ
ន្នទីសបូល កបុងការសរមបសរមួលការអនុវត្ថគោលនគោបាយ ជាមយួនឹងរកសួង-ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន
 ុំងអសុ់ តាមរយុៈយនថការរបសុ់ គណុៈកាម ធិការជាតិ្កមពុជាគដីមផមីនុសសចាសុ់។ 

៧.១- គណៈកមាម ្ិោរជាតិកមពុជាលែើមបមីន្ុសសចាស ់ 

69-  គោយខផែកគៅគលីច្ុំណង កុ់ទងគៅវញិគៅមក ថ្នបញ្ហា  ុំងឡាយខដលពាកុ់ព័នននឹងមនុសសវ ័
យចាសុ់ ការអនុវត្ថគោលនគោបាយគនុះរតូ្វសទិត្គរកាមការរគបុ់រគងរបសុ់ គណុៈកាម ធិការជាតិ្កមពុជា
គដីមផមីនុសសចាសុ់ ខដលជាយនថការអនុថរស្ថទ ប័នករមិត្ែពសុ់របសុ់រាជរោឌ ភិបាល ខដលរតូ្វបានបគងេីត្
គឡងីគោយអនុរកឹត្យគលែ១៥៨ អនរក.បក ចុ្ុះថ្ងៃទី១៥ ខែកកេោ ឆ្ប ុំ២០១១។ គណុៈកាម ធិការ
គនុះ ានសាជិកមកពីរកសួង-ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័ននរបសុ់រាជរោឌ ភិបាល និង សទិត្គរកាមការដឹកន្នុំរបសុ់
សដមតចអគគមហាដសនាបត្ដីត្ដជា ហ នុ សសន នាយករដ្ឋមស្តនត ី នន្ពះរាជាោច្កកមពុជា ជារបធ្លនកិត្ថិយស 
គហយី រដឌមស្រនថីរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  ជារបធ្លន។ គណុៈកាម ធិការជាតិ្
គនុះ     គៅកបុងរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  គហយី ានគលខាធិការោឌ ន
មយួជាគសន្នធិការ ខដលគដីរត្នួ្នទីសបូល កបុងការសរមបសរមួលការអនុវត្ថ ការតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យ 
និងការវាយត្ថ្មលអុំពីវឌណនភាពថ្នគោលនគោបាយគនុះ។ គណុៈកាម ធិការជាតិ្កមពុជាគដីមផមីនុសស
ចាសុ់ ានត្ុំោងពីរកសួង ស្ថទ ប័ន ច្ុំនួន ១៥ រមួាន៖ (១)- រកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និង
យុវនីតិ្ សមផ  (២)- រកសួងកិច្ចការន្នរ ី  (៣)- រកសួងមហាថ្ផធ (៤)- ទីសថីការគណុៈរដឌមស្រនថី 
(៥)- រកសួងគសដឌកិច្ចនិងហរិញ្ដវត្ទុ (៦)- រកសួងការងារនិងបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈ (៧)- រកសួង
សុខាភិបាល (៨)- រកសួងធមមការនិងស្ថសន្ន  (៩)- រកសួងអភិវឌណនុ៍ជនបទ (១០)- រកសួងអបុ់រ ុំ 
យុវជន និង កីឡា (១១)- រកសួងខផនការ (១២) រកសួងព័ត្ុ៌ាន (១៣)- រកសួងមុែងារស្ថធ្លរណុៈ 
(១៤)- កាកបាទរកហមកមពុជា (១៥)- គណុៈកាម ធិការជាតិ្គរៀបច្ុំបុណយជាតិ្និងអនថរជាតិ្។ 
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70-  រកសួង-ស្ថទ ប័នដថ្ទគទៀត្ខដលមិនខមនជាសាជិកថ្នគណុៈកាម ធិការគនុះ ក៏រតូ្វានត្នួ្នទី
សុំខានុ់ កបុងការរមួច្ុំខណកអនុវត្ថគោលនគោបាយគនុះ ផងខដរ។  

៧.២- តួនាទីន្ិងភារកិចចទទួលខុសរតូវរបសរ់កសងួ-ស្ថា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ន្ិងភាន ក់ងារ 
ែនទលទៀត 

71-  ត្នួ្នទី និងភារុៈកិច្ចរបសុ់រកសួង-ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន និងភាប កុ់ងារពាកុ់ព័ននដ៏ថ្ទគទៀត្ រតូ្វបាន
កុំណត្ុ់ដូច្ខាងគរកាម។  

៧.២.១- រកសងួកិចចោរនារ ី 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 កុំណត្ុ់ច្ាបុ់របឆ្ុំងការគរសីគអីង និងការត្សុ៊ូមតិ្ គដីមផបីុំបាត្ុ់ការគរសីគអីង។ 
 ធ្លន្នមស្រនថីអភិវឌណនុ៍សហគមនុ៍ ានសមត្ទភាពជុំន្នញខដលពាកុ់ព័នន។ 

៧.២.២- រកសងួមហាន្ា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 បគងេីនរបសិទនភាពគលីការរគបុ់រគងអត្ថសញ្ហដ ណរបជាពលរដឌ និងការស្ថប កុ់គៅ។ 
៧.២.៣- ទីសតោីរគណៈរែឋមស្តន្ត ី

 ោុំរទរាលុ់សកមមភាពអាទិភាពពាកុ់ព័នននឹងមនុសសចាសុ់ ខដលគសបីគឡងីគោយរកសួង
សងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  និងគណុៈកាម ធិការជាតិ្កមពុជាគដីមផមីនុសស
ចាសុ់។ 

៧.២.៤- រកសងួលសែឋកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតាុ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 គកៀរគរធនធ្លនកបុងរសុក និងគរៅរសុក គដីមផគីធវីពិពិធកមមគសដឌកិច្ច កបុងគោលបុំណង
ធ្លន្នឲ្យបាននូវជីវភាពរសុ់គៅលែរបគសីរសរាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

៧.២.៥- រកសងួោរងារ ន្ិងបណតុ ុះបោត លវិជាជ ជីវៈ  
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 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 គលីកកមពសុ់សុែុាលភាពមនុសសចាសុ់ និងរកុមអបកជួបការលុំបាករបាកុ់កថ្រមអបផបរា។ 
 ជុំរុញការអនុវត្ថរបបសនថិសុែសងាមសរាបុ់ជន ុំងឡាយខដលសទិត្គរកាមបទបផញ្ដត្ថិ
ច្ាបុ់សថីពីការងារ។ 

៧.២.៦- រកសងួសខុាភិបាល 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 ផតួច្គផថីមការខង ុំសុែុាលភាពមនុសសចាសុ់ តាមរយុៈការបណថុ ុះបោថ លបុគាលិកអុំពី
ការខង ុំមនុសសចាសុ់។ 

 គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់សហគមនុ៍សថីពីសិទនិទទួលគសវា និងការបគងេីត្ត្រមូវការ
គសវា។ 

 គរួពិចារោជាមយួរកសួងពាកុ់ព័នន និងរកសួងខផនការអុំពីលទនភាពបគងេីត្គសវាធ្លន្ន
រាុ៉បុ់រងសុែភាពសរាបុ់ជនរកីរក និងសរាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

៧.២.៧- រកសងួ្មមោរ ន្ិងស្ថសនា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 គលីកទឹកចិ្ត្ឋឲ្យស្ថសន្ន ុំងអសុ់ ចូ្លរមួអភិវឌណគសដឌកិច្ច និងសងាម ជរមុញវត្ឋអារាម 
និងវហិារស្ថសន្នន្នន្ន ឲ្យកាល យជាមជឈមណឍ លអបុ់រ ុំខាងខផបកស្ថម រតី្ សីលធមុ៌ ច្រោិ
ធមុ៌ ស្ថសន្ន វបផធមុ៌ និងជាកខនលងសរាបុ់ជយួដលុ់កុារកុំរពា យុវជន និងមនុសស
ចាសុ់ជរា ។ 

៧.២.៨- រកសងួអភវិឌ្ឍន្៍ជន្បទ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 សគរមច្ឲ្យបាន ១០០% នូវការផឋលុ់គសវាទឹកស្ថែ ត្ និងអន្នម័យជនបទ និងខកលមែផលូវ
ជនបទឲ្យបានរបគសីរគឡងីគៅឆ្ប ុំ២០២៥ ឬោុ៉ ងយូរឆ្ប ុំ២០៣០ ។ 
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 គរៀបច្ុំកមមវធីិបណឋុ ុះបោឋ លជុំន្នញវជិាជ ជីវុៈ សរាបុ់ជនងាយរងគរោុះ និងយុវជនខដល
បានបញ្ចបុ់ការសិកា ឲ្យានជុំន្នញវជិាជ ជីវុៈច្ាសុ់ោសុ់ គដីមផកីាត្ុ់បនទយគទសនឋររបគវ
សនុ៍របសុ់របជាពលរដឌជនបទ ។ 

៧.២.៩- រកសងួអប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកីឡា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 រមួបញ្ចូ លនូវការអបុ់រ ុំបុំនិន ជិវតិ្ និងការអបុ់រ ុំបរសិ្ថទ ន ឲ្យគៅជាខផបកមយួថ្នកមមវធីិសិកា 
ឬកមមវធីិសិកាបខនទម គៅករមិត្ធធយមសិកា ឬករមិត្ឧត្ថមសិកស្ថ គដីមផកីស្ថងច្ុំគណុះ
ដឹងរបសុ់ពកួគគ។ 

៧.២.១០- រកសងួដ្ន្ោរ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 ចូ្លរមួកបុងការផសពវផាយ និងគលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹង អុំពីគោលនគោបាយជាតិ្សថីពី
មនុសសវយ័ចាសុ់។  

៧.២.១១- រកសងួពត៌មាន្ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងអុំពីបញ្ហា របជាជន គោលនគោបាយ និងកមមវធីិ កុ់ទងនឹងការ
អភិវឌណនុ៍តាមរយុៈបោថ ញទុំន្នកុ់ទុំនងន្នន្ន។ 

 គរបីរបាសុ់វទិយុនិងទូរទសសនុ៍ ខដលជារបព័ននផសពវផាយគពញនិយម គដីមផផីសពវផាយស្ថរ
ខដលពាកុ់ព័នននឹងសងាម-របជាស្ថស្រសថ។ 

៧.២.១២-រកសងួមខុងារស្ថធាណៈ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 ផសពវផាយពត្ុ៌ានអុំពីទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងកុំគណីនរបជាជនឆ្បុ់រហ័ស និងការងារកបុងវស័ិយ 
មុែងារស្ថធ្លរណុៈដលុ់មស្រនថីស្ថធ្លរណុៈកបុងរកសួង និងពរងឹងការបណថុ ុះបោថ លគៅ
នឹងកខនលងការងារគោយបញ្ចុ លទុំន្នកុ់ទុំនងបញ្ហា របជាជន និងការអនុវត្ថ។ 
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៧.២.១៣- រកសងួលរៀបចំដែន្ែី ន្គរបូន្យីកមម ន្ិងសណំង់ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 បនឋតាមោននិន្នប ការ ថ្នការផ្លល សុ់បឋូរត្រមូវការលុំគៅឋាន និងគធវីសុែដុមនីយកមមត្រមូវ
ការគនុះជាមយួនឹងនិន្នប ការរបជាជន ។ 

៧.២.១៤- រកសងួឧសាេកមម ន្ិងសបិបកមម 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 ពរងីកវសិ្ថលភាព ថ្នការផាត្ុ់ផាងុ់ទឹកស្ថែ ត្គៅត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ 
៧.២.១៥- រកសងួដរ ៉ា ន្ិងថ្នមពល 

 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 បគងេីនការយលុ់ដឹងកបុងសហគមនុ៍ អុំពីផលបុ៉ុះពាលុ់បរសិ្ថទ ន ខដលពាកុ់ព័នននិងការផាត្ុ់
ផាងុ់ថាមពល ដូច្ជា អគាីសនី  និងថាមពលសរាបុ់ច្មែិនអាហារ។ 

៧.២.១៦- រកសងួោរបរលទស ន្ិងសេរបតិបតដិោរអន្ដរជាតិ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។  

 បគងេីត្ទុំន្នកុ់ទុំនងជាមយួរកសួង ស្ថទ ប័នដថ្ទគទៀត្ អុំពីបញ្ហា របជាជន ខដលានលកខ
ណុៈជាអនឋរជាតិ្ និងជយួសរមួលការគកៀរគរធនធ្លនពីរបភពខាងគរៅ។ 

៧.២.១៧- រកសងួកសកិមម រោុខ របមាញ ់ន្ិងលន្ស្ថទ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 គលីកទឹកចិ្ត្ឋដលុ់កសិករកបុងការគធវីពិពិធកមមសកមមភាពពាកុ់ព័ននវស័ិយកសិកមម គោយ
ខផែកគលីធនធ្លនធមមជាតិ្ខដលានគៅមូលោឌ ន (ដូច្ជា ការខកថ្ច្បមាូបអាហារ ស្ថកវបផ
កមម វារបីផកមម បសុបកកសវីបផកមម ការចិ្ញ្ច ឹមរជូក ការចិ្ញ្ច ឹមគោយកទឹកគោុះ ការចិ្ញ្ច ឹម
ដងេូវន្នងយកសូរត្ ជាគដីម) គដីមផបីគងេីនរបាកុ់ច្ុំណូលរបសុ់កសិករ។ 



50 

 

 បគងេីត្ត្ុំបនុ់ោុំដុុះកសិផលគដីមផលីកុ់ និងគលីកទឹកចិ្ត្ឋកសិករកបុងការោុំដុុះកសិផល
គដីមផលីកុ់។  

 ធ្លន្នការគរបីរបាសុ់ ការការពារ និងខកលមែគុណភាព ពិគសសធនធ្លនដីកសិកមម ឲ្យាន
និរនឋរភាពគដីមផរីបសិទនភាពផលិត្កមម និងនិរនឋរភាពថ្នការអភិវឌណវស័ិយកសិកមម។ 

៧.២.១៨- រកសងួ្ន្ធាន្ទឹក ន្ិងឧតុន្ិយម 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 ធ្លន្នឲ្យានទឹកស្ថែ ត្ និងានសុវត្ទិភាពសរាបុ់មនុសស ុំងអសុ់តាមរយុៈការសឋុក និង
ថ្ច្បទឹកគភលៀង និងការបុំគពញធនធ្លនទឹកគរកាមដី ។ 

 អបុ់រ ុំកសិករគរបីរបាសុ់ទឹកអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរគបុ់រគង និងការគរបីរបាសុ់ទឹក គហយី
និងការអភិរកសធនធ្លនទឹក។ 

 ពរងីកវសិ្ថលភាពរបព័ននគហោឌ រច្ន្នសមព័ននកាងារ និងរគបុ់រគងទឹកជុំននុ់ និងហានិភ័យ 
ខដលគកីត្គច្ញពីទឹក។ 

៧.២.១៩- រកសងួបរសិ្ថា ន្ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលអុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស   
វយ័ចាសុ់។ 

 បគងេីត្កមមវធីិអបុ់រ ុំរបជាជនអុំពីការែូច្បរសិ្ថទ ន និងការងយចុ្ុះថ្នធនធ្លនធមមជាតិ្ (ដូច្
ជា ធនធ្លនថ្រពគឈ)ី ខដលរងផលបុ៉ុះពាលុ់ផ្លធ លុ់ពីគទសនឋររបគវសនុ៍ដ៏គរចី្នគលីសលបុ់ ។ 

៧.២.២០- រកសងួសងគមកិចច អតីតយទុធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិសមបទា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 បស្រញ្ហជ ប បណថុ ុះបោថ ល និងបុំពាកុ់បរកិាខ តាមមណឍ លសុែុភាព និង មនធីរគពទយគៅទី
ជនបទ និងត្ុំបនុ់ទីរបជុុំជន អុំពីការផថលុ់គសវាខង ុំសុែភាពមនុសសចាសុ់។ 

 គលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់អងាការមិនខមនរោឌ ភិបាល និងអងាការសម័រគចិ្ត្ថន្នន្ន គដីមផបីគងេីត្ និង
ពរងឹងឲ្កាសគផសងៗ ុំងផលូវការ  ុំងមិនខមនផលូវការ ខដលគធវីឲ្យមនុសសចាសុ់អាច្ពឹង
ខផែកែលួនឯងបានខផបកគសដឌកិច្ច។ 

 ខសវងយលុ់ពីលទនភាពផថលុ់អត្ទរបគោជនុ៍ពនន ជាការគលីកទឹកចិ្ត្ថ ដលុ់បុរត្ធីតា ខដល
គមីលខង ុំឪពុកាថ យរបសុ់ពកួគគ។ 
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 គិត្គូរពិចារោពីលទនភាពថ្នការផថលុ់របបសនថិសុែសងាម ដលុ់ជនរកីរកជាមនុសសចាសុ់ 
និងរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថដលុ់អបកគមាុ៉ យ គពាុះាុ៉ យ។ 

៧.២.២១- រកសងួវបប្ម៌ ន្ិងវិចិរតសលិបៈ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 ជយួជុំរុញ និងគលីកទឹកចិ្ត្ថការនិពននឬការសខមថងន្នន្ន ខដលឆលុុះបញ្ច ុំងពីការពិត្កបុង
សងាមសពវថ្ងៃ ពិគសសគរឿង កុ់ទងនឹងរគួស្ថរ យុវជន និងមនុសសចាសុ់។ 

៧.២.២២- រកសងួយតុតិ្ម៌ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 សរមបសរមួលដលុ់ការពិនិត្យគឡងីវញិនូវច្ាបុ់ខដលានរស្ថបុ់ អុំពីបញ្ហា ពាកុ់ព័ននគៅ
នឹងរបជាជន សុែភាពបនថពូជ បរសិ្ថទ ន ការគរសីគអីងគយនឌ័រ និងមនុសសចាសុ់។ 

៧.២.២៣- រកសងួស្ថធារណៈោរ ន្ិងែឹកជញ្ជូន្  
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 បនថស្ថថ រ និងស្ថងសងុ់ផលូវជាតិ្ និងផលុវគែត្ថ ខដលភាជ បុ់ពីត្ុំបនុ់ោច្ុ់រសោលមកកានុ់រាជ
ធ្លនិភបុំគពញ ខដលអាច្ច្រាច្របានរគបុ់រដូវ។ 

៧.២.២៤- រកសងួពាណិជជកមម 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 ទីផារខដលអាច្រគបុ់រគងបានគដីមផធី្លន្នថ្ងលមុែទុំនិញន្នន្ន 
 កាត្ុ់បនទយត្នួ្នទីអនថរការរទីីផារ គដីមផកាត្ុ់បនទយថ្ងលផលិត្កមម។ 

៧.២.២៥- រកសងួនរបសណីយ ៍ន្ិង ទូរគមនាគមន្៍ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 
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 ពរងឹង និងពរងីកគសវាថ្របណីយុ៍ឲ្យកានុ់ខត្ានគុណភាព របសិទនភាព គដីមផជីយួ
សរមួលដលុ់គសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់របជាជនកបុងការរកាទុំន្នកុ់ទុំនង តាមរយុៈការគផញី និង
ទទលួបគញ្ដីគៅកបុងរសុកក៏ដូច្ជាគរៅរសុក ។ 

 ពរងឹង និងពរងីកគសវាទូរគមន្នគមនុ៍ឲ្យកានុ់ខត្ានគុណភាពែពសុ់ និងានរបសិទនភាព
សរាបុ់បគរមីគសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់របជាជន កបុងជីវភាពរសុ់គៅរបចាុំថ្ងៃ ក៏ដូច្ជាកបុងការ
អភិវឌណគសដឌកិច្ច សងាមកិច្ច វបផធមុ៌ សិកាអបុ់រ ុំ ជាគដីម ឲ្យរសបតាមការរកីច្គរមីនឥត្
ឈបុ់ឈរ ថ្នវស័ិយទូរគមន្នគមនុ៍ បគច្ចកវទិាគមន្នគមនុ៍ និងព័ត្ុ៌ាន បគងេីត្ជាកមមវធីិ
គផសងៗ សរាបុ់ជយួអបុ់រ ុំអុំពីបញ្ហា គអដសុ៍ គរគឿងគញៀន គរោុះថាប កុ់ច្រាច្រណុ៍  អុំពីបុំណិ
នជីវតិ្ ឬការខងរកាសុែភាពគដីមផឲី្យរបជាជនអាច្គជៀសវាងបានពីហានិភ័យខដល
បោឋ លមកពីបញ្ហា  ុំងគនុះ ។ 

 សហការ និងសរមបសរមួលការគរបីរបាសុ់គលែរោអាសនបរបសុ់ជាតិ្ កបុងការជយួស
គស្រងាា ុះរបជាជនរបកបគោយនិរនឋរភាព និងរបសិទនភាព។ 

៧.២.២៦- រកសងួលទសចរណ៍ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

 ជុំរុញការអភិវឌណគទសច្រណុ៍ ខដលជាវស័ិយទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងរបជាជន និងរបជាជន តាមរ
យុៈការបគងេីត្ផលិត្ផលគទសច្រណុ៍  ទីរកុងគទសច្រណុ៍  ត្ុំបនុ់រមណីយោឌ នគទសច្រណុ៍  
គសវាកមមគទសច្រណុ៍ ន្នន្ន សុំគៅបគងេីត្មុែរបរ ឲ្កាសការងារ និងរបាកុ់ច្ុំណូល ។ 

៧.២.២៧- ្នាោរជាតិ នន្កមពុជា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

៧.២.២៨- គណៈកមាម ្ិោរជាតិលរៀបចំបុណយជាតិន្ិងអន្តរជាតិ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

៧.២.២៩- គណៈកមាម ្ិោរជាតិរគប់រគងលរោុះមេន្តរាយ 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស   
វយ័ចាសុ់។ 
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៧.២.៣០- ោកបាទរកេមកមពុជា 
 សហការជាមយួរកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  កបុងការតាមោន
រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល អុំពីវឌណនភាព ថ្នការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសស  
វយ័ចាសុ់។ 

៧.២.៣១- នែគូអភិវឌ្ឍនានា ន្ិង សងគមសុវីិល 
 ផឋលុ់គសវារបឹកាគោបលុ់ពិគសសដលុ់មនុសសចាសុ់ ជនពិការ និងជនខដលានត្រមូវការ
ពិគសស អុំពីសិទនិទទលួបានគសវាកមម ។ 

 ជយួបុំគពញបខនទមកិច្ចែិត្ែុំរបឹងខរបងរបសុ់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា កបុងការគធវីខផនការ ការ
ផឋលុ់ហរិញ្ដបផ ន ការអនុវត្ឋ ការតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យ និងការវាយត្ថ្មល កមមវធីិពាកុ់ព័នន 
នឹងបញ្ហា មនុសសចាសុ់ ។ 

 ផឋលុ់ការោុំរទខផបកបគច្ចកគទស និងហរិញ្ដវត្ទុកបុងការគរៀបច្ុំកមមវធីិ និងគគរាងអភិវឌណនុ៍
របជាជនគៅថាប កុ់មូលោឌ ន ។ 

៧.៣- ោរលរៀបចសំ្ថា ប័ន្លៅថ្នន ក់លរោមជាតិ 

72-  គដីមផឲី្យានការអនុវត្ថខបបវមិជឈការរបកបគោយរបសិទនភាព ការគរៀបច្ុំស្ថទ ប័នគៅថាប កុ់
ជាតិ្ អាច្ានដូច្ោប នឹងគៅថាប កុ់គរកាមជាតិ្ខដរ។ មនធីរសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវ
នីតិ្សមផ គែត្ថ រតូ្វគដីរត្នួ្នទីកបុងការសរមបសរមួលជាមយួមនធីរវស័ិយ អបកានច្ុំខណក
ពាកុ់ព័នន រមួ ុំង សងាមសុីវលិ    វស័ិយឯកជន និងសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ កបុងការអនុ
វត្ថគោលនគោបាយគនុះ។ ការោិល័យតាម   វស័ិយគៅថាប កុ់រសុក និងរកុមរបឹកា ុុំ 
គដីរត្រួជាស្ថទ ប័នទទលួែុសរតូ្វកបុងការសរមបសរមួលការអនុវត្ថសកមមភាពគៅថាប កុ់រសុក 
និងថាប កុ់ ុុំ គោយានការចូ្លរមួពីថ្ដគូអនុវត្ថន្នន្នផងខដរ។ 

៧.៤- ោរតាមដ្ឋន្រតួតពិន្ិតយ ន្ិង ោរវាតនមល 
៧.៥- ជំហាន្បនាា ប់  
៧.៥.១- ការ្បមូលទិននន័យ  

73-  ទិនបន័យមូលោឌ ន សរាបុ់ការសិកាពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ និងផលបុ៉ុះពាលុ់របសុ់វា រតូ្វបានគធវី
ឲ្យរបគសីរគឡងីគរួជាទីកត្ុ់សាា លុ់កបុងអុំឡុងរយុៈគពលរបាុំ គៅរបាុំមយួឆ្ប ុំចុ្ងគរកាយគនុះ។ គ ុះជា
ោុ៉ ងោកឋី គៅានច្គន្នល ុះរបគហាងមយួច្ុំននួគៅគឡយី ខដលចាុំបាច្ុ់រតូ្វានការបនថកុំណត្ុ់រក
ច្គន្នល ុះរបគហាងខផបកទិនបន័យ គហយីចាត្ុ់វធិ្លនការគដីមផបីុំគពញច្គន្នល ុះរបគហាង ុំងគន្នុះ។ គៅាន
ទិនបន័យពុុំរគបុ់រោនុ់សរាបុ់របជាជនអាយុគលីសពី ៧៥ឆ្ប ុំ។ ងវីគបីមកទលុ់គពលគនុះគៅពុុំ នុ់ាន
ត្រមូវការទិនបន័យគនុះ អារស័យគោយច្ុំននួរបជាជនកបុងវយ័គនុះគៅានច្ុំននួតិ្ច្កឋី បុ៉ុខនថ គយងីនឹង
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រតូ្វការទិនបន័យគនុះ គៅគពលខដលច្ុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់ានការគកីនគឡងី គដីមផគីឆលីយត្បជាមយួ
បញ្ហា ន្នន្ន ខដលគលច្គឡងី ជាលទនផលខដលមនុសសវយ័ចាសុ់នឹងឈានចូ្លដលុ់វយ័កានុ់ខត្ចាសុ់។ 
រសគដៀងោប គនុះខដរ គយងីនឹងរតូ្វការព័ត្ុ៌ានបខនទមគទៀត្ គដីមផយីលុ់បានឲ្យកានុ់ខត្ច្ាសុ់អុំពីបញ្ហា
ជាកុ់ោកុ់មយួច្ុំននួ។ គយងីរតូ្វការព័ត្ុ៌ានគដីមផជីាពនលឺដលុ់គយងីគលបីញ្ហា សឋីពីការរ ុំគោភបុំពានគលី
មនុសសចាសុ់កបុងរគួស្ថរ គោយគហតុ្ថា បញ្ហា គនុះអាច្នឹងកុំពុងគកីនគឡងីគោយគយងីមិនបានដឹង 
គោយគោងគៅគលសីុំពាធកានុ់ខត្គរចី្នខដលរតូ្វការគដីមផខីង ុំមនុសសវយ័គកមង។ ចាុំបាច្ុ់រតូ្វពិនិត្យ
តាមោនជាបនថបន្នធ បុ់គលគីសច្កឋីរតូ្វការព័ត្ុ៌ាន និងនិនបន័យ គហយីរតូ្វានកិច្ចែិត្ែុំគដីមផបីុំគពញ
បខនទមគលចី្គន្នល ុះែវុះខាត្។ ចាុំបាច្ុ់រតូ្វបគងេីត្ ឬពរងឹងខផបក/អងាភាពជុំន្នញទទលួបនធុកសទិតិ្សថីពីមនុសស
ចាសុ់ គៅកបុងវទិាស្ថទ នជាតិ្សទិតិ្ សរាបុ់គោលបុំណងគនុះ។  
៧.៥.២- ការសិកា្សាវ្ជាវ  

74-  ការសិការស្ថវរជាវខផែកគលីភសឋុតាងសឋីពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ និងបញ្ហា គកីត្គច្ញពីច្ុំណុច្គនុះ 
នឹងរតូ្វគលីកកមពសុ់បខនទមគទៀត្ គដីមផផីឋលុ់នូវការយលុ់ដឹងឲ្យកានុ់ខត្សុីជគរៅបខនទមគទៀត្ អុំពីបញ្ហា
 កុ់ទងនឹងមនុសសវយ័ចាសុ់។ រតូ្វផថលុ់ការគលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានរគឹុះស្ថទ នរស្ថវរជាវគៅកបុងស្ថទ ប័ន
សិកាធិការ និងោុំរទពួកគគឲ្យអនុវត្ថការសិការស្ថវរជាវគលខីផបកគុណភាពគោលនគោបាយសឋពីី
របជាជនវយ័ចាសុ់។  
៧.៥.៣- ការកសាងសមត្ថភាព 

75-  បខនទមគលកីារបណឋុ ុះបោឋ លអបកគធវីការងារខផបកសងាមកិច្ច អបកជុំន្នញខផបកមនុសសចាសុ់ និង
អបកខង ុំមនុសសចាសុ់ ខដលនឹងជាខផបកមយួថ្នអនុវត្ថវធិ្លនការពាកុ់ព័ននខដលានខច្ងកបុងគោលនគោ- 
បាយគនុះ ចាុំបាច្ុ់រតូ្វកស្ថងសមត្ទភាពកបុងការបគងេីត្កមមវធីិ ការរតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនកមមវធីិ និងការ
គធវីខផនការ គដីមផអីនុវត្ថគោលនគោបាយគនុះ។ គយងីរតូ្វការការពរងឹងសមត្ទភាពកបុងរកបែ័ណឍ
រកសួងខផនការ រកសួងសងាកិច្ច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផ  និងរកសួងតាមវស័ិយឲ្យគច្ុះគរបី
របាសុ់ទិនបន័យ និងភសឋុតាងខបបពិគស្ថធនុ៍ដថ្ទគទៀត្របកបគោយរបសិទនភាព គដីមផោីុំរទដលុ់ការ
អភិវឌណគោលនគោបាយ ការពិនិត្យគឡងីវញិ និងការអនុវត្ថគោលនគោបាយ។ គរួខសវងរកការោុំរទ
ពីថ្ដគូរសហរបតិ្បត្ថិការគដីមផអីភិវឌណនុ៍ គដីមផផីឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់ជុំន្នញការថាប កុ់ជាតិ្  ុំង
គៅកបុងរបគទស និងគរៅរបគទស ជាអាទិ៍ានដូច្ជាពីស្ថកលវទិាល័យជាតិ្អូស្រស្ថថ លី (Australian 
National University) និង the International Institute on Ageing (INIA) គៅរបគទសាុ៉ លុ់
តាជាគដីម។   
៧.៥.៤- ចាបស់ដីពីមនុសសចាស់  

76-  រាជរោឌ ភិបាល នឹងបគងេីត្និងអនុម័ត្ច្ាបុ់សឋីពីការការពារសិទនិមនុសសចាសុ់។ ច្ាបុ់គនុះ នឹង
ធ្លន្នឲ្យមនុសសចាសុ់ានសិទនិទទលួបានសនថិសុែខផបកហរិញ្ដវត្ទុ លទនភាពទទលួបានគសវាសុែភាព 
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ការការពារពីការរ ុំគោភបុំពាន និងអុំគពីហងិា និងការលុបបុំបាត្ុ់ការគរសីគអីងច្ុំគពាុះមនុសសចាសុ់ និង
សិទនដិថ្ទគទៀត្។ ច្ាបុ់របគភទគនុះ រតូ្វបានអនុម័ត្រចួ្មកគហយីគៅកបុងបោឋ របគទសអាស្ថុ៊ នដថ្ទ
គទៀត្ ដូច្ជារបគទសមីោុ៉ នុ់ាុ៉  របគទសថ្ង និងរបគទសគវៀត្ោមជាគដីម។  
៧.៥.៥- សផនការសកមមភាព  

77-  សរាបុ់ការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ រកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទន
ជន និងយុវនីតិ្សមផ  រតូ្វសរមបសរមួលជាមយួរកសួងខផនការ និងរកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន គដីមផី
គរៀបច្ុំខផនការសកមមភាពលមែិត្។ 

78-  ខផនការសកមមភាព នឹងចាបុ់គផឋីមរពមជាមយួនឹងយុទនស្ថស្រសថខដលបានគូសបញ្ហជ កុ់កបុងគោល
នគោបាយគនុះ។ ខផនការសកមមភាពដុំបូង មិនអាច្ ឬ មិនចាុំបាច្ុ់ រតូ្វខត្ោកុ់បញ្ចូ លរគបុ់យុទនស្ថស្រសថ 
 ុំងអសុ់គទ។ រកសួង ស្ថទ ប័នស្ថមីខដលពាកុ់ព័នន នឹងកុំណត្ុ់អាទិភាពយុទនស្ថស្រសថខដលពាកុ់ព័នន និង
គរជីសគរសីយកយុទនស្ថស្រសថ ុំងឡាយោ ខដលរតូ្វបានរគបដណឋ បុ់គោយខផនការសកមមភាពទី១។ 
សរាបុ់យុទនស្ថស្រសថនីមយួៗ ខផនការសកមមភាពនឹងកុំណត្ុ់នូវ៖     

(i) សកមមភាពជាកុ់ោកុ់ 
(ii) ច្ុំណុច្គៅ  
(iii) រយុៈគពលកុំណត្ុ់  
(iv) ការច្ុំោយ និងរបភពមូលនិធិ 
(v) ភាគីទទលួែុសរតូ្វ   

79-  អារស័យគោយខផនការសកមមភាពរតូ្វការធ្លតុ្ចូ្លលមែិត្ រកសួងសងាមកិច្ច អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្សមផ  នឹងគដីរត្នួ្នទីោុ៉ ងសុំខានុ់កបុងការគរៀបច្ុំខផនការសកមមភាពគនុះ និងចាត្ុ់ខច្ង
ខផបកខដលពាកុ់ព័ននគៅឲ្យថ្ដគូពាកុ់ព័ននគដីមផបីុំគពញភារកិច្ច។ បន្នធ បុ់មក រកសួងនឹងសរមបសរមួលកបុង
ការរបមូលច្ងរកងខផនការសកមមភាពទូលុំទូោយមយួ សរាបុ់ការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សឋីពី 
មនុសសវយ័ចាសុ់។ ខផនការសកមមភាពគនុះ នឹងានគូសបញ្ហជ កុ់អុំពីយនថការរតួ្ត្ពិនិត្យតាមោននិង
វាយត្ថ្មល។ 
៧.៥.៦- យនតការតាមដាន្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នម  

80-  ការតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យនិងការវាយត្ថ្មល ការអនុវត្ថគោលនគោបាយជាតិ្សថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់ រតូ្វបានគធវីគឡងីរសបតាមយនថការខដលានរស្ថបុ់ ដូច្ានបងាា ញកបុងរូបភាពខាងគរកាម។  
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រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា 

ក្កសួង ស.អ.យ / គ.ម.ច. 

លលខាធកិារដ្ឋា នគណៈកម្មា ធកិារ
ជាតកិមពុជាល ើមបីមនសុសចាស់ 

មនទរី ស.អ.យ/អ.គ.ម.ច  
រាជធាន ីលេតត 

ក្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ពន័ធ 

មនទរី អងគភាពពាក់ពន័ធ  
រាជធាន ីលេតដ 

អាជាា ធរ  ក្កុង ស្សុក េណ័ឌ  

ក្កុមក្បឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 

គ.ជ.អ.ប. 
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ឧបសម្ព័ន៖ ម៉ា ទ្រីសកនរទទររខុ សតសទ្វតាមម្ាសិ័យទបសទ់្រសខង ស្ថា បន័ពារព់ន័ធ 
 

ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

  អាទភិាពទ១ី៖ ការធ្លន្នឲ្យបាននូវសនថសុិែហរិញ្ដវត្ទុ 

ទសិគៅ១.១៖  

បងេលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់
អាច្ានឱកាសបនថគធវីការងារ
ខដលផថលុ់ផលខផល កបុងករណី
ខដលពកួោត្ុ់ច្ងុ់ និងាន
លទនភាពអាច្គធវីបាន។ 

  

  

 

1-  បគងេីនការយលុ់ដឹងអុំពីការគរសីគអីងគៅកបុងការងារគោយខផែកគលីអាយុ
កបុងច្ុំគោមអបកានច្ុំខណកពាកុ់ព័ននសុំខានុ់ៗ រមួាន រកុមមនុសស
ចាសុ់ សហជីពកមមករ និងសាគមនិគោជក។ 

 

 រកសួង                                   
រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 

 

2-  ជុំរុញការបគងេីត្រកបែ័ណឍ ោុំរទខផបកច្ាបុ់ សរាបុ់ករណីការគរសីគអីង
ខផបកអាយុ។ 

 

 

 រកសួង                                   
រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ         
                                 

3-  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់និគោជកអុំពី បទពិគស្ថធនុ៍ និងសកាឋ នុពល
វជិជាន របសុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់។   

 

 រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសងួ
                                    

4-  ោកុ់ឲ្យានបទបញ្ដតិ្ច្ាបុ់ខដលត្រមូវឲ្យនិគោជកផថលុ់នូវល័កខែ័ណឍ
ការងារ ដូច្ជាគរគឿងបរកិាខ រខដលងាយគរបីរបាសុ់ អាហារខដលផឋលុ់
សុែភាពលែ គសវាសុែភាពមូលោឌ ន និងបរសិ្ថទ នកខនលងគធវីការងារ
ទូគៅខដលសមរសបសរាបុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់។ 

 

 រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសងួ
                                   រកសួង 
សុខាភិបាល រកសួងបរសិ្ថទ ន  
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ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

5-  សិកាអុំពី លទនភាពបងវិលរបាកុ់ពននឲ្យនិគោជកវញិ គៅតាមច្ុំននួ
កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់ខដលរកុមហុ៊ុនបានជលួឲ្យគធវីការ និង លទន
ភាពផថលុ់ការឧបត្ទមភធនសរាបុ់ការខកសរមួលកខនលងគធវីការឲ្យកានុ់ខត្
ានភាពសមរសបសរាបុ់កមមករនិគោជិត្វយ័ចាសុ់ គៅកបុងដុំោកុ់
កាលសមរសបោមយួ។  
 

 រកសួងគសដឌកិច្ចនិងហរិញ្ដវត្ទុ រកសួងការងារ និងបណថុ ុះ
បោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួង                    
               

 

6-  គលីកកមពសុ់លទនភាពអាច្គធវីការងារបានរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈ
សមត្ទភាពជុំន្នញខដលានរស្ថបុ់ ឬការបណឋុ ុះបោឋ លគឡងីវញិ និង
ការអបុ់រ ុំជារបចាុំ។  

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
 

7-  សរមួលការគធវីដុំគណីររវាងផធុះនិងកខនលងគធវីការសរាបុ់កមមករ
និគោជិត្វយ័ចាសុ់ គោយានការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលគលថី្ងលឈបួលគធវីដុំគណីរ។  

 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសងួខដន
ដី នគរូបណីយកមម និងសុំណងុ់ រកសងួស្ថធ្លរណុៈការ 
និងដឹកជញ្ចូ ន អាជាញ ធររាជធ្លនី-គែត្ថ  

 

8-  សិកាអុំពីលទនភាពទទលួបានឥណ នសរាបុ់មនុសសចាសុ់ ខដល
ានសមត្ទភាពនិងានបុំណងច្ងុ់បគងេីត្សហរោសផ្លធ លុ់ែលួន។    

                                    
                

ទសិគៅ១.២៖ ពរងីកខដនរគប
ដណឋ បុ់ថ្នគគរាងកិច្ចោុំពារ
សងាម និងសុែាលភាព
សងាមខដលានលកខណុៈទូលុំ

1-  ពរងីកការរគបដណឋ បុ់ថ្នគគរាងរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍គោយានការ
ចូ្លរមួវភិាគ ន ក៏ដូច្ជា គគរាងរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថសរាបុ់កមមករ
និគោជិត្ គដីមផឲី្យមនុសសចាសុ់កានុ់ខត្គរចី្នរតូ្វបានរគបដណឋ បុ់
គោយរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍ ខដលរតូ្វបានគធវីហរិញ្ដបផ នពីរបាកុ់
សនសុំផ្លធ លុ់ែលួនកបុងអុំឡុងឆ្ប ុំខដលពកួោត្ុ់គៅគធវីការ។ 

 រកសួង                                  
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
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ទូោយ  
 
 

2-  ោកុ់ឲ្យអនុវត្ថនូវករាលោុំពារសងាមគដីមផធី្លន្នថា មនុសសចាសុ់ខដល
ោម នរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍ឬានមិនរគបុ់រោនុ់ គហយីខដលោម ន
សាជិករគួស្ថរគមីលខងទទលួបានោុ៉ ងគហាច្ោសុ់នូវរបាកុ់
ច្ុំណូលកបុងករមិត្អបផបរា គដីមផកុីុំឲ្យពកួោត្ុ់ធ្លល កុ់ចូ្លគៅកបុងភាព
រកីរក។ 

 រកសួង                                  
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
                                      
                                     
                  

3-  បគងេីនការយលុ់ដឹងនិងជុំរុញកូនគៅជាមនុសសគពញវយ័ ខដលាន
លទនភាពផឋលុ់ការោុំរទខផបកហរិញ្ដវត្ទុដលុ់ឪពុកាឋ យ ឬជីដូនជីតា
ចាសុ់ជរា និងស្ថច្ុ់ញាតិ្ជិត្សបិទនរបសុ់ែលួន គដីមផបីុំគពញកាត្ពវកិច្ច
របសុ់ែលួន កបុងន្នមជាកូនគៅ។ 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
                                              
                               

អាទភិាពទ២ី៖ សុខភាពនងិសុខុមាលភាព 

ទសិគៅ២.១៖ជុំរុញគលីកទឹក
ចិ្ត្ថឲ្យដុំគណីរឈានចូ្លវយ័ 
ចាសុ់របកបគោយសុែភាពលែ 
និង ពរងីកការខង ុំសុែភាព
តាមលកខណុៈការការពារជា
មុន 

1-  គរៀបច្ុំឲ្យានដុំគណីរជីវតិ្មយួរបកបគោយសុែភាពលែគពលវយ័ចាសុ់ 
និង ានការការពារទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ជុំងឺ តាមរយុៈ ការោកុ់ឲ្យដុំគណីរការនូវ
ការផថលុ់ព័ត្ុ៌ានខដលានលកខណុៈជាការអបុ់រ ុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ 
អបកគមីលខង ុំ និងអបកផឋលុ់គសវាសុែភាព រមួ ុំង ព័ត្ុ៌ានអុំពីស្ថរុៈ
សុំខានុ់ថ្នសកមមភាពខផបករាងកាយ អន្នម័យលែ និងរបបអាហារាន
តុ្លយភាព។  

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

 

2-  គរៀបច្ុំឲ្យានគសវារបឹកាគោបលុ់សរាបុ់មនុសសចាសុ់គៅមណឍ ល
សុែភាព។  

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               



60 

 

ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

3-  បងេលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់ អាច្ទទលួបានគសវារតួ្ត្ពិនិត្យសុែ
ភាពជារបចាុំសរាបុ់ ការពិនិត្យតាមោននិងពាបាល និង អាច្ាន
លទនភាពទទលួបានថាប ុំបងាេ រសរាបុ់ការការពារទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ជុំងឺនិងការ
គលីកកមពសុ់សុែភាពគៅគពលវយ័ចាសុ់។  

 រកសួងសុខាភិបាល 

4-  បគងេីត្របព័ននតាមោនគៅទូ ុំងរបគទស គដីមផពិីនិត្យតាមោនគមីល 
មនុសសចាសុ់ជរាខដលគៅឯគកា និង មនុសសចាសុ់ខដលងាយរងគរោុះ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

ទសិគៅ២.២៖ បគងេីត្របព័ននសុ
ខាភិបាលមយួខដលានលកខ
ណុៈគឆលីយត្ប  ខដលអាច្
ទទលួបាន និងធ្លន្នបាននូវ
គសវាពាបាលរបកបគោយ
គុណភាព។  
 

1-  ផថលុ់ឲ្យមូលោឌ នសុខាភិបាលខដលផថលុ់គសវាពាបាលសុែភាព នូវ
បុគាលិករគបុ់រោនុ់ របកបគោយវជិាជ ជីវុៈ ានរកមសីលធមុ៌ និងគៅ
របចាុំការ គដីមផផីឋលុ់គសវាសុែភាពមូលោឌ នដលុ់មនុសសចាសុ់ រមួ ុំង
ការបញ្ជូ នគៅឲ្យគសវាសុែភាពឯកគទស និង ការតាមោនបនថផងខដរ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល  

2-  គរត្ៀមលកខណុៈឲ្យមនធីរគពទយថាប កុ់ជាតិ្ អាច្ផឋលុ់នូវគសវាសុែភាព
គពញគលញ សរាបុ់មនុសសចាសុ់ កបុងគន្នុះរមួ ុំង ការរតួ្ត្ពិនិត្យ ការ
គធវីគរាគវនិិច្ឆ័យ និងការពាបាលគផសងៗ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

3-  ោកុ់ឲ្យានអបកវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល ខដលបានទទលួការបណឋុ ុះ
បោឋ លអុំពីសុែភាពមនុសសចាសុ់គៅរគបុ់មណឍ លសុែភាព ុំងអសុ់។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

4-  កស្ថងសមត្ទភាពឲ្យបានរគបុ់រោនុ់គៅតាមមនធីរគពទយន្នន្ន កបុងការ
ខង ុំអបកជុំងឺសរាកកបុងមនធីរគពទយ គដីមផអីាច្គឆលីយត្បគៅនឹងគសច្កឋី
រតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់ កបុងការចូ្លសរាកពាបាលគៅមនធីរ
គពទយ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 



61 

 

ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

5-  ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់គសវាខង ុំសុែភាពគោយឥត្គិត្ថ្ងល
និងផឋលុ់ការោុំរទខផបក ហរិញ្ដវត្ទុ(គបីសិនជាចាុំបាច្ុ់)ដលុ់មនុសសចាសុ់
ខដលមិនានលទនភាពបងុ់ថ្ងលគសវាគវជជស្ថស្រសថមយួច្ុំនួន។ 

6-  ធ្លន្នថាមនធីរគពទយ រដឌ ុំងអសុ់ ានគសវាគវជជស្ថស្រសថសរាបុ់មនុសស
ចាសុ់របកបគោយគុណភាព។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

7-  ធ្លន្នឲ្យានឱសងសុំខានុ់ៗខដលរតូ្វការជាទូគៅសរាបុ់ការពាបាល
ជុំងឺខដលបុ៉ុះពាលុ់ ដលុ់មនុសសចាសុ់។   

 រកសួងសុខាភិបាល 

ទសិគៅ២.៣៖  គឆលីយត្បនឹង
ត្រមូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់
សរាបុ់ការខង ុំរយុៈគពល
ខវង  

 

1-  ពរងឹងនិងសរមបសរមួលដលុ់ការខង ុំនិងការពាបាលតាមផធុះច្ុំគពាុះ 
មនុសសចាសុ់ខដលរតូ្វការការខង ុំរយុៈគពលខវង គោយស្ថរ ពិការ
ភាព ជុំងឺវគងវងវងាវ នុ់ ឬ ជុំងឺដលុ់អាយុជីវតិ្។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               

2-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ ល និងការគលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់សាជិករគួស្ថរ 
ខដលរតូ្វការ គមីលខងអបកជុំងឺវយ័ចាសុ់ ុំងឡាយោ ខដលរតូ្វការ
ការខង ុំរយុៈគពលខវង។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               

3-  បគងេីត្មជឈមណឍ លខង ុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ ុំងឡាយោ ខដលរតូ្វ
ការការខង ុំរយុៈ គពលយូរ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               

4-  ខកលមែលទនភាពទទលួបានការគរបីរបាសុ់គសវា តាមមូលោឌ នសុខាភិ
បាល សរាបុ់ការពិនិត្យនិងការពាបាលជុំងឺរា ុំថ្រ ុ៉ន្នន្ន ដូច្ជា ជុំងឺ
គលីសសាព ធឈាម ជុំងឺទឹកគន្នមខផែម ជុំងឺសរថ្សឈាមកបុងែរួកាល 
ជុំងឺមហារកី ជុំងឺវគងវងវងាវ នុ់ និងជុំងឺបាត្ុ់បងុ់ការច្ងចាុំ។    

 រកសួងសុខាភិបាល 
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ទិសគៅ២.៤៖ ធ្លន្នឲ្យ
បុគាលិកសុខាភិបាលាន
ច្ុំនួនរគបុ់រោនុ់និងទទួល
បានការបណឋុ ុះបោឋ ល  
 

 

 

1-  វាយត្ថ្មលអុំពីត្រមូវការអបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខង ុំសុែភាពនិង
សងាមកិច្ច និង គរៀបច្ុំកមមវធីិអបុ់រ ុំឬបណឋុ ុះបោឋ លបខនទមសរាបុ់
បុគាលិក ុំងគនុះ គៅតាមគសច្កឋីរតូ្វការន្នគពលបច្ចុបផនប។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               រកសងួការងារ បណថុ ុះបោថ ល និង
វជិាជ ជីវុៈ រកសងួខផនការ 

2-  បណថុ ុះឲ្យានគៅកបុងគុំនិត្របសុ់អបកផឋលុ់គសវាសុែភាព អុំពីទិដឌភាព
វជិជាន របសុ់មនុសសចាសុ់ រពម ុំងការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់និងការគោរព
ខដលមនុសសចាសុ់សមខត្ទទលួបាន។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               រកសងួការងារ បណថុ ុះបោថ ល និង
វជិាជ ជីវុៈ 

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

3-  បគងេីនច្ុំនួនអបកជុំន្នញ ខដលបានទទលួការបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈខផបក
គរាគមនុសសចាសុ់។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
               រកសងួអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
រកសួងកចិ្ចន្នរ ី

4-  ោកុ់ឲ្យានមុែវជិាជ សិកា សឋីពីការខង ុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ គៅរគបុ់
កមមវធីិសិកាវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង                    
                

អាទភិាពទ៣ី៖ ការគរៀបច្ុំការរសុ់គៅ 

ទសិគៅ៣.១៖ គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យ
ានដុំគណីរឈានចូ្លវយ័
ចាសុ់គៅនឹងកខនលងខដល
មនុសសចាសុ់កុំពុងរសុ់គៅ 
 

 

1-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លមូលោឌ នដលុ់អបកខង ុំតាមផធុះកបុងការខង ុំ
មនុសសចាសុ់ ច្ុំគណុះដឹងនិងព័ត្ុ៌ានអុំពីគសវាានស្ថរុៈរបគោជនុ៍
និង ការចាត្ុ់ខច្ងកបុងស្ថទ នភាពានអាសនប។ 

                                 
                                     
                

2-  ផឋលុ់ការរបឹកាគោបលុ់ដលុ់អបកខង ុំតាមផធុះ គដីមផផីឋលុ់នូវភាពធូរ
រស្ថលដលុ់ពកួោត្ុ់ពីភាពតានតឹ្ងផលូវចិ្ត្ថ ខដលជាលទនផលគកីត្គច្ញ
ពីការផឋលុ់ការខង ុំ។ 
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3-  ធ្លន្នឲ្យានការបគងេីននិងការខកលមែការចុ្ុះគៅសួរសុែទុកខតាមផធុះ
គោយអបកបគរមីការសុែភាពនិងមស្រនថីសុែុាលភាពសងាម។ 

                                         
             

4-  ផឋលុ់ការគលីកទឹកចិ្ត្ថ ដូច្ជា ការឈបុ់សរាកានរបាកុ់ឈបួល ឬ
គពលឈបុ់សរាកពីការងារ កបុងរយុៈគពលករមិត្កុំណត្ុ់ោមយួ 
ដលុ់និគោជិត្ ុំងឡាយោខដលានសាជិករគួស្ថរជាមនុសស
ចាសុ់ខដលរតូ្វការខង ុំគៅផធុះ។ 

                                         
           

5-  គលីកទឹកចិ្ត្ថអបកសម័រគចិ្ត្ថតាមសហគមនុ៍ ឲ្យជយួគរជាមខរជងដលុ់
មនុសសចាសុ់ជរា គៅកបុងសកមមភាពរបចាុំថ្ងៃរបសុ់ពកួោត្ុ់ 

                                        
           

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា  

6-  គធវីឲ្យមនុសសចាសុ់ានលទនភាពកានុ់ខត្ងាយរសួល កបុងការ កុ់ទង
ជាមយួនឹងសាជិក រគួស្ថរ និងគសវារោអាសនប កបុងករណីខដលរតូ្វ
ការ។ 

                                          
                                       

7-  ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ ពីការ
រ ុំគោភបុំពានរគបុ់ទរមងុ់គលមីនុសសចាសុ់(ការរ ុំគោភបុំពានគលីផលូវកាយ 
ពាកយសមឋី ហរិញ្ដវត្ទុ និង ផលូវចិ្ត្ថ)។    

                                         
                         

 

ទសិគៅ៣.២៖ ផឋលុ់ការគរៀបច្ុំ
ការរសុ់គៅសមរសបសរាបុ់
មនុសសចាសុ់ខដលពុុំានការ
ោុំរទពីរគួស្ថរ 

1-  ធ្លន្នថាមនុសសចាសុ់ខដលោម នទីពឹង ានកថ្នលងស្ថប កុ់គៅសមរសប។   
                                          

            

2-  ជយួគរជាមខរជង និងផថលុ់របឹកាដលុ់វត្ថអារាម ឲ្យពរងីកនិងខកលមែមូល
ោឌ នវត្ថអារាមសរាបុ់ជាជរមក ដលុ់មនុសសចាសុ់ងាយរងគរោុះ។ 
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3-  ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ ខដលកុំណត្ុ់នូវ បទោឌ នខដល
ានលកខណុៈសមរសបសរាបុ់មនុសសចាសុ់គៅកបុងកខនលងមនុសស
ចាសុ់រសុ់គៅ។ 

                                        
                                        
                               
            

4-  បគងេីត្ឲ្យានកញ្ចបុ់សគស្រងាា ុះបឋមគៅកបុងបរគិវណខដលមនុសសចាសុ់
រសុ់គៅ។ 

                                       
                          

អាទភិាពទ៤ី៖ បរសិ្ថទ នអុំគោយផល 

ទសិគៅ៤.១៖ បងេលកខណុៈ
ឲ្យមនុសសចាសុ់អាច្រសុ់គៅ
គោយឯករាជយបាន របសិនគបី
ពកួោត្ុ់អាច្និងានបុំណង
រសុ់គៅខបបគនុះ 

1-  ផឋលុ់ព័ត្ុ៌ានដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីការនាុុំខដលនឹងរតូ្វគធវីគឡងីគដីមផី
បងេលកខណុៈឲ្យពកួោត្ុ់អាច្រសុ់គៅគោយានសុវត្ទិភាពនិងកាត្ុ់
បនទយហានីភ័យថ្នការជបួគរោុះថាប កុ់ន្នន្ន ដូច្ជា ការដលួនិងការ
រអិល ជាគដីម។ 

                                        
                                        
                ព័ត្ុ៌ាន 

2-  សរមួលឲ្យមនុសសចាសុ់ានលទនភាពទទលួបានឥណ នានការ
របាកុ់ ប គដីមផអីាច្យកមកគរបីរបាសុ់សរាបុ់ការបនាុុំគៅនឹងកខនលង
ស្ថប កុ់គៅឬផធុះរបសុ់ពកួោត្ុ់បាន។ 

  

3-  ជយួសរមួលការផ្លល សុ់ទីលុំគៅរបសុ់មនុសសចាសុ់ របសិនគបីពកួោត្ុ់
ានបុំណងផ្លល សុ់បឋូរគៅកានុ់ទីកខនលងោខដលានសុវត្ទិភាព និងគៅ
ជិត្កខនលងផថលុ់គសវាន្នន្ន ដូច្ជា មូលោឌ នសុខាភិបាល ហាងទុំនិញ 
និង មគធាបាយគធវីដុំគណីរ ជាគដីម។ 
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4-  ផឋលុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវ លទនភាពកបុងការ កុ់ទងរកជុំនយួខដលអាច្
ទុកចិ្ត្ថបាន ឬ លទនភាពកបុង   កុ់ ញច្ុំោបុ់អារមមណុ៍ របសុ់
មនុសសដថ្ទគទៀត្ កបុងករណីពកួោត្ុ់រតូ្វការ។ 

                                        
                                         
           

5-  ផឋលុ់ការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលគលី វក័ិយប័រត្ទឹកគភលីង និង គសវាដថ្ទគទៀត្ 
សរាបុ់ផធុះខដលានខត្មនុសសចាសុ់រសុ់គៅ។  
  

                                       
                                       
                          

ទសិគៅ៤.២៖ការជយួសរមួល
ដលុ់ការផ្លល សុ់ទីរបសុ់មនុសស
ចាសុ់ 

1-  ខកលមែមគធាបាយគធវីដុំគណីរស្ថធ្លរណុៈ គដីមផគីោុះរស្ថយគសច្កឋី
រតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

                                      
                                     

2-  រគបុ់រគងរតួ្ត្ពិនិត្យគលីការស្ថងសងុ់គហោឌ រច្ន្នសមព័ននស្ថធ្លរណុៈ
 ុំងអសុ់ រមួាន ផលូវងបលុ់ ផលូវគងមីរគជីង និង បងានុ់អន្នម័យ គដីមផអីាច្
ផឋលុ់លទនភាពគច្ញចូ្លគោយងាយរសួល និង រច្កឆលងកាត្ុ់
របកបគោយសុវត្ទិភាព សរាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

                                    
                                   
                                     
                

3-  ផឋលុ់គនលងផលូវពិគសស និងមូលោឌ នសាភ រុៈនិងគរគឿងបរកិាខ រខដលមិន
បងេឧបសគាដលុ់មនុសសចាសុ់ គៅកខនលងស្ថធ្លរណុៈ ដូច្ជា ទីផារ 
និងធន្នោរ ជាគដីម។ 

                                       
                                        
                       

4-  ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ ខដលត្រមូវឲ្យអាោរស្ថធ្លរណុៈ
 ុំងអសុ់អាច្គច្ញចូ្លបានគោយមនុសសចាសុ់និងជនពិការ។ 

                                       
               

5-  គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងអុំពីមនុសសចាសុ់តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយ
ស្ថធ្លរណុៈន្នន្ន។    

 រកសួងព័ត្ុ៌ាន រកសួង                    
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អាទភិាពទ៥ី៖ សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់ នងិវយ័ចាសុ់សកមម 

ទសិគៅ៥.១៖ ោុំរទដលុ់ការ
បគងេីត្សាគមនុ៍មនុសសចាសុ់
គៅទូ ុំងរបគទស 

 

1-  ពរងឹងសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ខដលានរស្ថបុ់ និង ពរងីកបោឋ ញ
ឲ្យគៅដលុ់ករមិត្ថាប កុ់គរកាមជាតិ្។ 

 

                                         
                                  
                          

2-  ផឋលុ់មូលនិធិ និង ផថលុ់ការសរមួល ដលុ់ការបគងេីត្សហគមនុ៍មនុសស
ចាសុ់គៅរគបុ់ ុុំ-សងាេ ត្ុ់។ 

                                           
                                     

3-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សាជិកសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ សឋីពី
ការបគងេីត្ និងការដុំគណីរការសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់។ 

                                           
                                     

4-  គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានទុំន្នកុ់ទុំនងរវាងអងាការមិនខមនរោឌ ភិបាល និង
រាជរោឌ ភិបាល គដីមផបីគងេីត្បោឋ ញរបជាជនវយ័ចាសុ់ គៅកបុងរគបុ់វ ិ
ស័យ។ 

                                     
                          

5-  គលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់អងាការមិនខមនរោឌ ភិបាលខដលពាកុ់ព័នន កបុងការផថលុ់
របឹកាដលុ់គណុៈកាម ធិការរគបុ់រគងសហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ និង កបុង
ការចាត្ុ់ខច្ងសកមមភាពរបសុ់ែលួន។ 

                                       
                           

6-  បគងេីត្យនថការមយួខដលតាមរយុៈគនុះ សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់អាច្
ានការរបារស័យ កុ់ទងនិងផ្លល សុ់បឋូរបទពិគស្ថធនុ៍ជាមយួោប ជា
របចាុំ។  

                                     
                               ព័ត្ុ៌ាន 

ទសិគៅ៥.២៖ ពរងឹងត្នួ្នទី
1-  ោុំរទដលុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ កបុងការបគងេីត្គឡងីនូវសនថិសុែថ្ន
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របសុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ មូលោឌ នរទរទងុ់ជីវភាពរសុ់គៅ តាមរយុៈការបណឋុ ុះបោឋ លពកួោត្ុ់
អុំពី សកមមភាពបគងេីត្របាកុ់ច្ុំណូល។ 

                     

2-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ អុំពីការខង ុំសុែ
ភាពមូលោឌ ន និង  បងេលកខណុៈឲ្យពកួោត្ុ់អាច្បគងេីត្និងដុំគណីរការ
នូវគគរាងការខង ុំតាមផធុះ គហយីតាមរយុៈគនុះ ពកួោត្ុ់អាច្ចូ្លរមួ
វភិាគ នកបុងការគលីកកមពសុ់ការខង ុំសុែភាព។ 

                                         
                     
                     

3-  គលីកកមពសុ់ស្ថម រតី្ “មនុសសចាសុ់ជយួមនុសសចាសុ់” ជាមូលោឌ នរគឹុះ
របសុ់សហគមនុ៍មនុសសចាសុ់ គដីមផគីលីកទឹកចិ្ត្ថដលុ់មនុសសចាសុ់
ខដលសកមមនិងានសុែភាពលែជាងឲ្យជយួមនុសសចាសុ់រមួជុំន្ននុ់
ខដលានស្ថទ នភាពមិនសូវលែដូច្ពកួោត្ុ់។ 

                                         
                     
                      

អាទភិាពទ៦ី៖ ទុំន្នកុ់ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់ 

ទសិគៅ៦.១៖ ពរងីកឱកាស
សរាបុ់ការចូ្លរមួរបសុ់
មនុសសចាសុ់គៅកបុងជីវភាព
ស្ថធ្លរណុៈ 

1-  បគងេីត្រកុមមនុសសចាសុ់គៅកបុងអាជាញ ធរមូលោឌ ននីមយួៗ គដីមផធី្លន្ន
បានថា មនុសសចាសុ់ានសគមលងគៅកបុងដុំគណីរការការសគរមច្ចិ្ត្ថ 
គហយី គសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់ពកួោត្ុ់រតូ្វបានគលីកយកមកពិចារោ។ 

                                     
                       -             

 

2-  ធ្លន្នថា មនុសសចាសុ់រតូ្វបានគធវីឲ្យានពាកុ់ព័នន គៅកបុងការគរៀបច្ុំ
និងការអនុវត្ថគោលនគោបាយ ុំងឡាយខដលជុះឥទនិពលដលុ់ពកួ
ោត្ុ់  ុំងគៅថាប កុ់ជាតិ្ ុំងគៅថាប កុ់មូលោឌ ន។ 
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3-  បគងេីត្មូលោឌ នទិនបន័យ សថីពីជុំន្នញរបសុ់អបកឯកគទសខដលបានចូ្ល
និវត្ថនុ៍ គធវីជា ឧបករណុ៍ របឹកាសរាបុ់សហគមនុ៍ និងរដឌបាលរគបុ់ករមិត្។ 

                                         
                

4-  ផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការចូ្លរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ គៅកបុងរពឹត្ថិការណុ៍
ស្ថធ្លរណុៈន្នន្ន ដូច្ជា ការចូ្លរមួគៅកបុង ការគបាុះគឆ្ប ត្ 
សកមមភាពខផបកវបផធមុ៌និងស្ថសន្ន ជាគដីម។ 

                                        
                                      
       

ទសិគៅ៦.២៖ ជុំរុញឲ្យាន
ឥរោិបទវជិជានច្ុំគពាុះ
ដុំគណីរឈានចូ្លដលុ់វយ័
ចាសុ់ និងមនុសសចាសុ់ 
 

1-  គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងថា មនុសសចាសុ់មិនខមនជាបនធុកគលីសហ
គមនុ៍គទ បុ៉ុខនថ ពកួោត្ុ់ន្នុំអត្ទរបគោជនុ៍មកដលុ់សងាមវញិ។ 

                                        
                           

2-  ខកខរបទសសនុៈែុសឆាងខដលថាមនុសសចាសុ់ពុុំានគោលគៅរបកប
គោយអត្ទន័យ សរាបុ់ គពលគវោខដលគៅគសសសលុ់កបុងជីវតិ្របសុ់
ែលួនគឡយី គរៅពីរងុ់ចាុំគសច្កឋីស្ថល បុ់។ 

                                        
                           

3-  គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានការបគងេីត្កមមវធីិទូរទសសនុ៍ វទិយុ និងរបព័នន
ផសពវផាយ ុំងឡាយ ខដលគផ្លឋ ត្ការយកចិ្ត្ថទុកោកុ់គលីការចូ្លរមួ
វភិាគ នរបសុ់មនុសសចាសុ់ និងត្នួ្នទីខដលមនុសសចាសុ់បានគធវីគៅ
កបុងសហគមនុ៍។   

                                        
                            

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

ទសិគៅ៦.៣៖ ពរងឹងទុំន្នកុ់
ទុំនងអនថរជុំន្ននុ់ 

1-  គលីកទឹកចិ្ត្ថមនុសសវយ័គកមងឲ្យសម័រគចិ្ត្ថជយួដលុ់មនុសសចាសុ់។ 
 

                                        
                           

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

2-  បគងេីត្ឲ្យានគសវាគមីលខង ុំកុារគៅគពលថ្ងៃគៅតាមសាគម
មនុសសចាសុ់ គដីមផឲី្យមនុសសចាសុ់អាច្យកគៅរបសុ់ពកួោត្ុ់មក

                                        
           យុវជន និងកីឡា                 
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ជាមយួបាន គៅគពលស្ថោឈបុ់សរាកការគរៀនសូរត្។ 

3-  ជុំរុញឲ្យានការគរៀបច្ុំសកមមភាពន្នន្ន ខដលមនុសសរគបុ់វយ័ ុំងអសុ់
អាច្ចូ្លរមួបាន។ 

 

                                        
                           

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

4-  គរៀបច្ុំគធវបីទបងាា ញ អមគោយការពិភាកាអុំពីការបុំគពញបខនទមោប
គៅវញិគៅមករបសុ់មនុសសជុំន្ននុ់ែុសោប  សរាបុ់មនុសសគពញវយ័គៅ
គកមង និងមនុសសចាសុ់។ 

                                        
                           

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

5-  ផឋលុ់ការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលដលុ់មនុសសចាសុ់ សរាបុ់មគធាបាយរបារស័យ
 កុ់ទងោប  (ដូច្ជាទូរស័ពធថ្ដជាគដីម) គដីមផឲី្យពកួោត្ុ់រកានូវទុំន្នកុ់
ទុំនងជាមយួនឹងកូនគៅ ជាមនុសសគពញវយ័និងស្ថច្ុ់ញាតិ្គកមងៗដថ្ទ
គទៀត្របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

                                        
                            
                     ព័ត្ុ៌ាន 

6-  ោកុ់បញ្ចូ លវគាសិកាអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការគោរពនិងការគធវីទុំន្នកុ់
ទុំនងជាមយួនឹងមនុសសចាសុ់ គៅកបុងកមមវធីិសិកាស្ថទ ប័នបណឋុ ុះ
បោឋ ល និងស្ថោគរៀនន្នន្ន។ 

                                        
           យុវជន និងកីឡា                 

7-  បងាា ញជាស្ថធ្លរណុៈនូវសមិទនិផលរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈ
របព័ននផសពវផាយ។ 

                                        
                            

8-  ផឋលុ់កិត្ថយសដលុ់ស្ថប ថ្ដានលកខណុៈជាគុំរូខដលមនុសសចាសុ់
សគរមច្បាន ដូច្ជា ការងារសម័រគចិ្ត្ថ ឬការងារថ្ច្បរបឌិត្ គោយផឋលុ់
ពានរងាវ នុ់ និង/ឬ វញិ្ហដ បនប័រត្ទទលួស្ថា លុ់ស្ថប ថ្ដ។ 

                                        
                                ព័ត្ុ៌ាន 



70 

 

ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

 

អាទភិាពទ៧ី៖ ការរ ុំគោភបុំពាន នងិ អុំគពហីងឹាគលមីនុសសចាសុ់ 

ទសិគៅ៧.១៖ កាត្ុ់បនទយ និង
ទបុ់ស្ថេ ត្ុ់ករណីការរ ុំគោភ
បុំពានគលមីនុសសចាសុ់។ 

1-  ផ្លល សុ់ទីកខនលងមនុសសចាសុ់គច្ញឲ្យឆ្ៃ យពីជនគលមសីថ្នការរ ុំគោភបុំពាន។
ោកុ់គច្ញនូវលិែិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ពីការ
រ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ និង បគងេីត្ទីភាប កុ់ងារឬការោិល័យ 
ខដលអាច្ទទលួពាកយបណឋឹ ងគលីករណីការរ ុំគោភបុំពានគលីមនុសសចា
សុ់។ 

                                        
              រកសួងមហាថ្ផធ  

2-  បុំពាកុ់បុំបុ៉នច្ុំគណុះដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់ អុំពីសោឌ នថ្នការរ ុំគោភ
បុំពានគលមីនុសសចាសុ់ និងសិទនិរបសុ់ពកួោត្ុ់កបុងការការពារែលួនពីការ
រ ុំគោភបុំពានគនុះ។ 

                                        
              

3-  គលីកទឹកចិ្ត្ថមនុសសចាសុ់ឲ្យរាយការណុ៍ អុំពីការរ ុំគោភបុំពានគលី
មនុសសចាសុ់ ឬពិភាកា អុំពីករណីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់
ជាមយួនឹងស្ថច្ុ់ញាតិ្ជិត្សបិទន មិត្ថភកឋិ ឬគវជជបណឍិ ត្របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

                                        
              រកសួងមហាថ្ផធ 

4-  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់សហគមនុ៍ អុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរាយ
ការណុ៍ អុំពីករណីជាកុ់ខសឋងខដលបានគកីត្ាន ឬសូមផខីត្ករណី
សងសយ័អុំពីការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ ខដលពកួោត្ុ់បានដឹង។ 

                                        
              

5-  ផឋលុ់សិទនឲិ្យបុគាលិកសុខាភិបាលអាច្រស្ថវរជាវខសវងយលុ់ គហយីកបុង                                         
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ករណីចាុំបាច្ុ់ អាច្រាយការណុ៍ ជូនអាជាញ ធរខដលពាកុ់ព័នន អុំពីករណី
ការរ ុំគោភបុំពានគលមីនុសសចាសុ់ខដលអបកជុំងឺជាមនុសសចាសុ់របសុ់
ពកួគគបានឆលងកាត្ុ់។ 

                        

6-  ផ្លល សុ់ទីកខនលងមនុសសចាសុ់គច្ញឲ្យឆ្ៃ យពីជនគលមីសថ្នការរ ុំគោភបុំពាន។   
                                        

           

ទសិគៅ៧.២៖  ការពារមនុសស
ចាសុ់កុុំឲ្យធ្លល កុ់ជាជនរងគរោុះថ្ន
អុំគពហីងិានិងបទឧរកិដឌ។ 

1-  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងរបសុ់សហគមនុ៍ ឲ្យឧសាហុ៍គមីលមនុសសចាសុ់ខដល
រសុ់គៅខត្ាប កុ់ ឯង កបុងត្ុំបនុ់របសុ់ពួកោត្ុ់។បគងេីត្និងពរងឹងអងាភាព
នគរបាលជុំន្នញ គដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ និងទបុ់ស្ថេ ត្ុ់អុំគពីហងឹា
គលមីនុសសចាសុ់។ 

                                    
                               

2-  ោកុ់បញ្ចូ លកបុងច្ាបុ់ នូវការកាត្ុ់គ សករមិត្ធៃនុ់ច្ុំគពាុះករណីខដល
ជនរងគរោុះគោយ បទឧរកិដឌគន្នុះជាមនុសសចាសុ់។ 

 រកសួងយុត្ថិធមុ៌                         
                          

3-  ជុំរុញឲ្យានសហគមនុ៍ានការយលុ់ដឹងអុំពីបញ្ហា សុវត្ទិភាពរបសុ់
មនុសសចាសុ់ខដលរសុ់គៅខត្ាប កុ់ឯង កបុងត្ុំបនុ់របសុ់ពកួោត្ុ់។ 

                                        
            

អាទភិាពទ៨ី៖  ស្ថទ នភាពានអាសនប 

ទសិគៅ៨.១៖ ធ្លន្នឲ្យាននូវ
កិច្ចែិត្ែុំរបឹងខរបងកបុងការស
គស្រងាា ុះឬការស្ថឋ រសមផ  

1-  ផថលុ់អាទិភាពដលុ់មនុសសចាសុ់ គៅកបុងខផនការកាត្ុ់បនទយហានីភ័យ 
កបុងគន្នុះរមួាន ការរបកាសភាពអាសនបអុំពីគរោុះមហនថរាយ ការជយួ
សគស្រងាា ុះ ការផថលុ់ទីជរមក ក៏ដូច្ជា គៅកបុងការផឋួច្គផឋីមគុំនិត្អុំពីការ
ស្ថឋ រសមផ គរកាយគពលគរោុះមហនថរាយ។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន      ព័ត្ុ៌ាន 
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គោយផឋលុ់ការយកចិ្ត្ថ
ទុកោកុ់សមរសបច្ុំគពាុះ
មនុសសចាសុ់។ 

2-  គធវីឲ្យានការចូ្លរមួពីមនុសសចាសុ់ គៅកបុងការគរៀបច្ុំខផនការកាត្ុ់
បនទយគរោុះមហនថរាយ គៅរគបុ់ករមិត្ ុំងអសុ់ គដីមផឲី្យបានគុំនិត្
គោបលុ់គៅគលីបញ្ហា ន្នន្ន កុ់ទងនឹងបញ្ហា មនុសសចាសុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

3-  ពិនិត្យសិកាអុំពីលទនភាពថ្នការគធវីវភិាជនុ៍ងវកិាោច្ុ់គោយខឡក ដលុ់
ជុំនយួរោអាសនប កបុងច្ុំននួសមរសបគដីមផឧីបត្ទមភោុំរទនិងការពារ
មនុសសចាសុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួគសដឌកិច្ច និងហរិញ្ដវត្ទុ 

4-  បណឋុ ុះបោឋ លអបកបគរមីការងារជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ  ឲ្យអាច្
កុំណត្ុ់ទីតាុំងខដលមនុសសចាសុ់កុំពុងសទិត្គៅ កបុងអុំឡុងគពលាន
គរោុះអាសនប និងឲ្យអាច្វាយត្ថ្មលអុំពីភាពងាយរងគរោុះរបសុ់មនុសស
ចាសុ់  កុ់ទងនឹងស្ថទ នភាពខផបករាងកាយនិងផលូវចិ្ត្ថរបសុ់ពកួោត្ុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួគសដឌកិច្ច និងហរិញ្ដវត្ទុ 

5-  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់អបកបគរមីការងារជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ 
អុំពីបញ្ហា ន្នន្នខដលជបួរបទុះគោយមនុសសចាសុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន      ព័ត្ុ៌ាន 

6-  ផឋលុ់ការការពារបខនទមដលុ់ស្រសថីវយ័ចាសុ់ ពីការគកងរបវញ័្ច និងការ
រ ុំគោភបុំពានខផបករាងកាយ ផលូវចិ្ត្ថ ផលូវគភទ និង ហរិញ្ដវត្ទុ គៅកបុង
ស្ថទ នភាពានអាសនប។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន      ព័ត្ុ៌ាន 

7-  គរៀបច្ុំកមមវធីិជយួសគស្រងាា ុះឬស្ថឋ រសមផ ឲ្យានលកខណុៈអុំគោយ
ផលច្ុំគពាុះមនុសសចាសុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

8-  ធ្លន្នថា មជឈមណឍ លសរាបុ់ការជគមលៀសានការគរៀបច្ុំពិគសសខដល                                         
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សមរសបគៅនឹង គសច្កឋីរតូ្វការរបសុ់មនុសសចាសុ់។            នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

9-  បគងេីនច្ុំននួអបកានវជិាជ ជីវុៈខផបកមនុសសចាសុ់ គៅកបុងរកុមគវជជស្ថស្រសថ 
ខដលបានបញ្ជូ នគច្ញគៅកានុ់ទីកខនលងជបួគរោុះមហនថរាយ។ 

                                        
           នងិរកសងួសុខាភិបាល 

10-  គលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងជាស្ថធ្លរណុៈ គដីមផពីរងីកការជយួគរជាម
ខរជងគៅដលុ់មនុសស ចាសុ់ខដលជបួការលុំបាក កបុងអុំឡុងគពលាន
អាសនប។     

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន      ព័ត្ុ៌ាន 

ទសិគៅ៨.២៖ បស្រញ្ហជ បការ
យលុ់ដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពី
វធីិគដីមផគីរៀបច្ុំែលួនគឆលីយត្ប
គៅនឹ ករណីានអាសនប។ 

1-  ផឋលុ់ការខណន្នុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់អុំពីរគបៀប
គោុះរស្ថយគៅគពលានគរោុះមហនថរាយធមមជាតិ្និងករណីអាសនប
គផសងៗគទៀត្ ដូច្ជាការផ្លល សុ់ទីកខនលងរសុ់គៅរបសុ់របជាជនជាគដីម។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

2-  គធវីការហវកឹហាត្ុ់ខផបករកាសុវត្ទិភាព តាមកាលកុំណត្ុ់ោុ៉ ងគទៀង ត្ុ់
សរាបុ់ករណីានគរោុះថាប កុ់អគាីភ័យ និងករណីអាសនបគផសងៗគទៀត្ 
គៅតាមផធុះរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

3-  ផលិត្និងខច្កចាយគសៀវគៅខណន្នុំសរាបុ់មនុសសចាសុ់ គោយគូស
បញ្ហជ កុ់អុំពីការ របុងរបយត័្បជាមុន និង សកមមភាព ុំងឡាយខដល
រតូ្វគធវី កបុងករណីានអាសនបតាមរបគភទគផសងៗពីោប ។ 

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

4-  ោកុ់ឲ្យដុំគណីរការនូវរបព័ននមយួខដលមនុសសចាសុ់អាច្ចុ្ុះបញ្ជ ីអាស័យ
ោឌ នរបសុ់ពកួោត្ុ់និងព័ត្ុ៌ានលមែិត្ខដលពាកុ់ព័ននដថ្ទគទៀត្ គដីមផី
ជយួឲ្យរកុមអបកសគស្រងាា ុះអាច្កុំណត្ុ់ទីតាុំងរបសុ់ពកួោត្ុ់បាន នុ់

                                        
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 
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គពល គៅគពលានអាសនប ជាពិគសស គៅតាមទីតាុំងខដលជបួគរោុះ
មហនថរាយញឹកញាបុ់ ។ 

5-  ផថលុ់ការខណន្នុំដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីរបគបៀប កុ់ ញច្ុំោបុ់
អារមមណុ៍ របសុ់មនុសសដថ្ទ គៅគពលជបួនឹងគរោុះថាប កុ់ខាល ុំងហសួ
របាណ កបុងស្ថទ នភាពានអាសនប។ 

                                        
                ព័ត្ុ៌ាន និងរកសួងពាកុ់ព័នន 

អាទភិាពទ៩ី៖ ការគរត្ៀមែលួនរបសុ់របជាជនវយ័គកមង 

ទសិគៅ៩.១៖ ផឋលុ់នូវបរសិ្ថទ ន
មយួខដលរបជាជនវយ័គកមង 
អាច្គរត្ៀមែលួនបានកានុ់ខត្
របគសីរសរាបុ់គពលឈាន
ដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

1-  ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ថ្នខផនការរបាកុ់គស្ថធននិវត្ថនុ៍ និង
គគរាងសនសុំរបាកុ់ គដីមផឲី្យរបជាជនកបុងច្ុំនួនមយួខដលគរចី្នជាង
មុន ានសនថិសុែហរិញ្ដវត្ទុ គៅគពលពកួោត្ុ់ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

                                         
           រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ
ជី  រកសួងគសដឌកិច្ច នងិហរិញ្ដវត្ទុ 

2-  ផសពវផាយព័ត្ុ៌ានសឋីពីរគបៀបរសុ់គៅខដលានសុែភាពលែ ដូច្ជា 
ទាល បុ់ហូបអាហារគធវីឲ្យានសុែភាពលែ និង ការហាត្ុ់របាណគទៀង
 ត្ុ់ ជាគដីម គដីមផជីយួឲ្យមនុសសចាសុ់ន្នគពលអន្នគត្ អាច្រកាបាន
នូវបទោឌ នសុែភាពកានុ់ខត្ែពសុ់ខងមគទៀត្។ 

                                         
                ព័ត្ុ៌ាននិងរកសួងពាកុ់ព័នន 

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

3-  ផឋលុ់គគរាងធ្លន្នរាុ៉បុ់រងសុែភាពជូនដលុ់មនុសសកបុងវយ័គធវីការងារ 
ខដលផឋលុ់ការរគបដណឋ បុ់សរាបុ់គពលោត្ុ់ឈានចូ្លដលុ់វយ័ចាសុ់
ផងខដរ។ 

                                         
            រកសួងការងារ និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ
ជីវុៈនិងរកសួងពាកុ់ព័នន 

4-  គរៀបច្ុំកិច្ចរបជុុំឬសិកាខ ស្ថោមុនគពលចូ្លនិវត្ថនុ៍ ជូនដលុ់អបកខដល                                          
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នឹងរតូ្វចូ្លនិវត្ថនុ៍ គដីមផបីស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់ពកួោត្ុ់ សឋីពីការ
ផ្លល សុ់បឋូរន្នន្នខដលពកួោត្ុ់រ ុំពឹងថានឹងរតូ្វជបួរបទុះ។ 

                ព័ត្ុ៌ាន និងរកសួងពាកុ់ព័នន 
 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

5-  បណថុ ុះឲ្យានគៅកបុងផបត្ុ់គុំនិត្របសុ់របជាជនវយ័គកមង នូវការឲ្យត្ថ្មល
ដលុ់មនុសសវយ័ ចាសុ់ គដីមផលុីបបុំបាត្ុ់នូវការភ័យខាល ច្របសុ់ពួកោត្ុ់
ច្ុំគពាុះការកាល យជាមនុសសចាសុ់ និង អារមមណុ៍ អវជិជាន ុំងឡាយ
ខដលពកួោត្ុ់អាច្ានច្ុំគពាុះជីវតិ្វយ័ចាសុ់។ 

                                         
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

 រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

6-  ផឋលុ់ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសសវយ័គកមងគធវីការងារសម័រគចិ្ត្ថ សរាបុ់មនុសស
ចាសុ់ និង គៅផធុះនិងអងាការសរាបុ់មនុសសចាសុ់ គដីមផឲី្យពកួោត្ុ់
ានព័ត្ុ៌ានផ្លធ លុ់អុំពីរគបៀបគោុះរស្ថយបញ្ហា  ុំងឡាយខដលអាច្
នឹងគកីត្ានគឡងីកបុងវយ័ចាសុ់។ 

                                         
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

7-  បគងេីនការយលុ់ដឹងជាស្ថធ្លរណុៈ អុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នដុំគណីរឈាន
ចូ្លវយ័ចាសុ់របកបគោយភាពថ្ងលងបូរ តាមរយុៈការអបុ់រ ុំកបុងរបព័នននិង
គរៅរបព័នន ខដលរតូ្វគធវីគឡងីជារបចាុំ។ 

 

                                         
           នងិរកសងួពាកុ់ព័នន 

ទសិគៅ៩.២៖ ផថលុ់ការគលីកទឹក
ច្ិត្ថដលុ់មនុសសវយ័គកមងឲ្យគរត្ៀម
ែលួន សរាបុ់ការឈានចូ្លដលុ់វ ័
យចាសុ់ របកបគោយសុែភាព
លែនិងសកមម។ 

1-  ោកុ់បញ្ចូ លមុែវជិាជ សថីពីរគបៀបគរៀបច្ុំការរសុ់គៅរបកបគោយសុែភាព
លែ និង អាកបផកិរោិនិងឥរោិបទគច្ុះខសវងរកសុែភាពលែ គៅកបុង
កមមវធីិសិការបសុ់ស្ថោ។ 

                                         
           នងិរកសងួអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

2-  បងាា ញពីការគោរពនិងការខង ុំឪពុកាឋ យ និងស្ថច្ុ់ញាតិ្ចាសុ់ជរា 
គដីមផបីងាា ញជាគុំរូលែដលុ់កូនៗរបសុ់ែលួនអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នកាត្ពវកិច្ច

                                         
           នងិរកសងួអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
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ទសិគៅ យុទនស្ថស្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរត្វូ 

 ុំងអសុ់គនុះ។ 

3-  គលីកទឹកចិ្ត្ថឲ្យានការពិនិត្យសុែភាពជារបចាុំ។ 
                                         

           នងិរកសងួអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

4-  បស្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងអុំពីផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នការផ្លល សុ់បឋូរខដលមិនអាច្
គច្ៀសបាន ខដលគកីត្គច្ញមកពីការចូ្លនិវត្ថនុ៍និងដុំគណីរឈានចូ្ល
វយ័ចាសុ់។ 

                                         
           នងិរកសងួអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

 


