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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធពិលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅតាមសាខា 
ទូទាងំ១២ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
អលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិក�ុលារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតណំ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ- 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតោិតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលំាបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផះ្នលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីដុមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ





�លាតិកលា

សេចក្ដីស្្ើម ទំព័រ១

េាវតារ ទំព័រ២

កុមារភាពស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារ ទំព័រ៤
វ ិ្ ីសាសស្តសិកសាតសាវតជាវ

សាវតារតគរួសារ
ជីវតបវត្តិរបស់ សុខ គុន

 

ទំព័រ៤ 
ទំព័រ៤ 
ទំព័រ៤ 
 

អ�ុេាេ�៍ទាំងឡាយ ទំព័រ១១

េ្ា�ភាពម�្ដីរឃុំខ្លួ�ស�ៅ
មណ្ឌលអប់រំកកក្បទដី២ ទំព័រ៥

សាលា កសានា មជីវតិនៅកនាុងពន្ធោោរ
ការអបរ់ ំនិងទំោកទ់ំនងមតិ្តភក្តិ

រាដា យ និងចំណងទាកទ់ងជាមយួកូន
ផ្ះកុរារ៖ ការសមលារឹងនមើលនៅអោគត

ទំព័រ៦ 
ទំព័រ៧ 
ទំព័រ៧ 
ទំព័រ៨ 

សេចក្ដីេ�្និដ្ា� ទំព័រ៩

គតមបមុខ៖ នក្មងតសីដដលកំពុងរស់នៅកនាុងពន្ធោោរជាមយួរាដា យ 
តកន�កនមើលមកនតរៅតាមរបងសំណ្ញ់ដដកនៅពន្ធោោរមន 

មណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ នៅជាយរាជធានីភនានំពញ





សេចក្តីស្្ើម

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ

១ ស�ៅ្បសទេកម្នុជាបច្នុប្ប� ្មនិ�មា�សកមេងរេ់ស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារជាមួយឪពុក ឬអ្កកែទាំបឋមដ៏ទទសទៀតសឡើយ។

កុមាររេ់ស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារស�ៅ្បសទេ
កម្នុជាជាសរឿយៗ្តរូវបា�េង្គមបំសភ្ច

សចោល។ កា�់កតធ្ង�់ធ្ងរជាងមុ� កុមារជា
សរឿយៗក៏មនិ�្តរូវបា�យកចនិត្តទុកដាក់
សដោយអាជ្ាធរ កដលទទួលខុេ្តរូវ 

ចំសពោះអ្កទាំងស�ោះកដរ។

នក្មងនៅកនាុងពន្ធោោរតតរូវបាននគនមើលនឃើញ នៅនពលពិ្ីអបអសាទរទីវាសិទ្ធិកុរារអន្តរជាតិ 
នៅមថងៃទី១ ដខមថុិោ ឆ្នា ២ំ០១១ នៅមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២

 នៅតបនទសកម្ុជាបច្ចុប្ននារាននក្មងៗជានតចើន កំពុងរស់នៅ
កនាុងពន្ធោោរជាមយួរាដា យ១ របស់អនាកទាងំនោះ នដ្យសារដតរានការ 
យល់ដរឹងតិចតួចនៅន�ើយ កនាុងចំនណ្មអាជាញា ្រ និងសង្គម ជាទូនៅ 
អំពីផលបះ៉ពាល់រយៈនពលដវង និងរយៈនពលខលាីពីជីវតិកនាុងពន្ធោោរ
នៅនលើកុរារ។ កនាុងបរបិទននះ មនិដមនរានដតតបនទសកម្ុជានទ ដដល 
រ�ូតមកទល់បច្ចុប្ននាននះ រានការសិកសាតសាវ តជាវមយួចំនួនប៉នុណ្ណ ះ 
អំពីផលបះ៉ពាល់នៅនលើកុរារ ដដលបានចំណ្យនពលកុរារភាព 
របស់អនាកទាងំនោះ ជានតចើនឆ្នា រំស់នៅកនាុងពន្ធោោរ។

 ជនជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធោោរ គឺស្ថិតកនាុងចំនណ្មតករុមមនុស្ស 
ដដលងាយរងនតោះបំផុតនៅកនាុងសង្គមណ្កន៏ដ្យ ន�ើយតបនទស 
កម្ុជាកម៏និខុសោនា ដដរ។ អនាកទាងំនោះ តតរូវកាតផ់្ដា ចទ់ោំកទ់ំនងពី 
សង្គមទាងំផលាូវកាយ និងផលាូវចិត្ត។ ជាពិនសសការកាតផ់្ដា ចទ់ោំកទ់ំនង 
ននះ កំពុងន្វើឲ្យរានភាពតទរុឌនតទាមដល់កុរារ ដដលមនិដមនជាអនាក 
ជាបន់ទាស (មនិដមនជាទណិ្តនទ) ប៉ដុន្តជាញរឹកញាបត់តរូវបាននគចាត ់
ទុកដូចជាអនាកនទាសដដរ។ ធាតុពិតមនពន្ធោោរនៅតបនទសកម្ុជា គឺ
រានលក្ខណៈ្ងៃន់្ ងៃរសតរាបប់ុគ្គលតគបរ់បូ ប៉ុដន្តលក្ខណៈ្ងៃន់្ ងៃរននះ 
អាចបងកភាពតទរុឌនតទាមោ៉ងខាលា ងំដល់កុរារផងដដរ។ 

 នទាះជាអនាកទាងំនោះនៅដតរស់នៅជិតរាដា យ ន�ើយអាច 
ទទួលផលតបនោជនព៍ីចំណងទំោកទ់ំនងរវាងកូន និងរាដា យកនាុង 

នពលកុរារភាពរបស់ពួកនគជានតចើនឆ្នា កំន៏ដ្យ កកុ៏រារដដលសានា កន់ៅ 
កនាុងពន្ធោោរនៅកម្ុជា តតរូវបាននគដក�ូតកតា្ត ជាមូលដ្្ឋ នមនកុរារ
ភាពរបស់អនាកទាងំនោះផងដដរ ដូចជាស�គមន ៍មតិ្តភក្តិ និងឱកាស 
នរៀនសូតតតាមរយៈបទពិនសា្ន ៍នដ្យផ្្ល់។

 ននះជាករណីសិកសានលើកដំបូង កនាុងករណីសិកសាមយួឈុត 
ដដលអង្គការលីកាដូ បាននចញផសាយ នដ្យន្វើការវាយតមមលានលើផល
បះ៉ពាល់នៅនលើកុរារ ដដលកំពុងចំនរ ើនវយ័នៅកនាុងពន្ធោោរកម្ុជា។ 
ករណីសិកសាមយួឈុតននះ រាននោលនៅផដាល់ការយល់កានដ់ត  

លំអិតខាលា ងំអំពីផលវបិាកខាងផលាូវកាយ និងផលាូវចិត្តសតរាបកុ់រារ ដដល 
បានរស់នៅកនាុងពន្ធោោរជាមយួរាដា យរបស់ទាងំនោះ។

១



កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ

២ ការេនិក្ា្េាវ្ជាវស�ះ�ឹង្តរូវសធវើសឡើង្េបតាមវិធា� ៦៨ ទ�វិធា�េហ្បជាជាតនិេ្មាប់្គប់្គងអ្កសទោេជា្េ្តដី �និងវិធា�ការមនិ�ឃុំខ្លួ�េ្មាប់ជ�សលមេើេជា្េ្តដី  
(វិធា�្កុងបាងកក)  កដល្តរូវបា�អ�ុម័តសដោយមហាេ�្និបាតេហ្បជាជាតនិ (សេចក្ដីេស្មច A/RES/65/29) ស�ៅកខធ្នូ ឆ្ាំ២០១០។
៣ អង្គការលដីកាដរូស្កោម Adopt-A –Prison Project របេ់ខ្លួ� បច្នុប្ប�្សធវើការសលើព�្ធ�ាគារច�ំួ� ១៥ ក្នុងចំសណោមព�្ធ�ាគារច�ំួ� ២៣  ក្នុង្បសទេកម្នុជាកដល្្នុកជ� 
ជាប់ឃុំជា្េ្តដី គឺព�្ធ�ាគារស�ៅសខត្តបាត់ដំបង ប�្ាយមា�ជ័យ កំពត កំពង់ចាម កំពង់ឆ្ាំង កំពង់សេោម កំពង់ធំ កំពង់េ្ឺ សកោះកុង សពោធិ៍េាត់ េវាយសរៀង សេៀមរាប 
្កុងតាសខមេៅ ្ ពមទាំងមណ្ឌលអប់រំកកក្បទដី២ �និងព�្ធ�ាគារសបេហ្ស៊ីស�ៅជាយរាជធា�ដីភ្ំសពញ។ ចំ�ួ�ជ�ជាប់ឃុំេ្មាប់ព�្ធ�ាគារទាំង ១៥ ស�ះ តំណាងឲ្យចំ�ួ�ជ�ជាប់ឃុំជាង 
៨០% េ្មាប់ព�្ធ�ាគារទាំង ២៣ កដល្្នុកជ�ជាប់ឃុំជា្េ្តដី។
៤ មា្តា ៤១ ទ�ច្បាប់េ្ដីពដីព�្ធ�ាគារ។

េាវតារ

ស�ៅ្បសទេកម្នុជាបញ្ាមួយ គឺស�ៅកត 
ជាបញ្ាច្បាេ់្កកឡតស�ោះគឺ្បព័�្ធ្គប់ 

្គងព�្ធ�ាគារស�ៅ្បសទេកម្នុជា មនិ� 
មា�េមត្ភាពក្នុងការ្្ល់ដល់កុមារ 
�រូវសេចក្ដី្តរូវការជាមរូលដ្ា�បំ្ុតរាប់ 

ទាំងការអប់រំ ជដីវិត្គួេារ អាហាររូបត្ម្ភ
េមរម្យ�និងការកែទាំខាងសវជ្ជេា្េ្ត

ស�ោះសទ។

 ជាមយួរបាយការណ៍ទាងំននះ អង្គការលីកាដូ រាននោលនៅ 
បនងកើតការយល់ដរឹងទូលំទូោយមយួ ជាពិនសសកនាុងចំនណ្មអាជាញា  
្រពន្ធោោរ និងអាជាញា ្រតុោការកម្ុជាអំពីនពលនវោសមតសប  
និងសមន�តុផលកនាុងការអនុញ្ញា តឲ្យកុរារសានា ក ់នៅកនាុងពន្ធោោរជា 
មយួរាដា យរបស់អនាកទាងំនោះ ន�ើយនរឹងការឧបត្ថមភាពិនសសតតរូវដតដ្ក់
ឲ្យដំនណើ រការ នដើម្បីំនពញនសចកដាីតតរូវការពិនសសរបស់រាដា យ និង 
កុរារ។ នដ្យនផ្ដា តយកចិត្តទុកដ្កន់លើករណីសិកសាជាលក្ខណៈ 
បុគ្គល អង្គការលីកាដូ រាននោលនៅផដាល់នូវការរកនឃើញមយួចំនួន 
ផងដដរ អំពីរនបៀបដដលនតោះថានា ក ់ មនជីវតិកនាុងពន្ធោោររានចំនួន  
នតចើនជាងគុណតបនោជនក៍នាុងការរកសាទុកកុរារ នៅជិតរាដា យនលើក 
ដលងដតអនាកទាងំនោះរានអាយុតិចជាង ៣ ឆ្នា  ំដូចរានដចងកនាុងចបាប ់
កម្ុជា។

 កុរាររស់នៅកនាុងពន្ធោោរនៅតបនទសកម្ុជា ជានរឿយៗតតរូវ 
បានសង្គមបំនភលាចនចាល។ កានដ់ត្ងៃន់្ ងៃរជាងមុន កុរារជានរឿយៗក ៏
មនិតតរូវបានយកចិត្តទុកដ្កន់ដ្យអាជាញា ្រ ដដលទទួលខុសតតរូវ 
ចំនពាះអនាកទាងំនោះដដរ។ ទាងំអគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ និងតកសួង 

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា ទំនងជាមនិបានន្វើការ
សិកសាតសាវតជាវដបបណ្មយួនទ អំពីផលបះ៉ពាល់ពីជីវតិនៅកនាុងពន្ធ- 
ោោរនៅនលើការចំនរ ើនលូតោស់ខាងផលាូវកាយ និងខាងផលាូវចិត្តរបស់ 
កុរារ។

 នដ្យសារកងវះការសិកសាតសាវតជាវទាងំតសរុង នលើតបធាន 
បទននះកនាុងតបនទសកម្ុជា អង្គការលីកាដូ សង្ រឹមថាអាជាញា ្រ និង 
អង្គការជាមដគូ នរឹងអនុវត្តតាមការផដាួចនផដាើមគំនិតននះ នដ្យចាតវ់ធិាន 
ការោោ នដើម្ដីសវងយល់ និងនលើកស្ួយសិទ្ធិរបស់សស្តីជារាដា យ និង 
សិទ្ធិរបស់កុរារ នៅកនាុងពន្ធោោរឲ្យកានដ់តតបនសើរន�ើងពិនិត្យន�ើង 
វញិនូវដំនណើ រការន្វើនសចកដាីសនតមច ដដលោឲំ្យកុរារនៅរស់នៅជា 
មយួរាដា យរបស់អនាកទាងំនោះនៅតាមពន្ធោោរ ន�ើយនរឹងន្វើការវាយ 
តមមលាផលបះ៉ពាល់ពីការឃុំខលាួនកនាុងពន្ធោោរនៅនលើកុរារ។ អង្គការ 
លីកាដូ នជឿជាកថ់ាជាជំហ៊ានដំបូង ្នធានបដន្ថមតតរូវការមលលក 
ផដាល់នដ្យអគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ និងតកសួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា នដើម្នីរៀបចំ និងនលើកស្ួយការសិកសា

 តសាវតជាវនលើបញ្្សំខានន់នះ២ ។

 នៅកនាុងដខកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០១៣ រាននក្មងចំនួន ៥១ោក ់អាយុ 
ចាបព់ី ១ ដខរ�ូតដល់ ៨ ឆ្នា  ំកំពុងរស់នៅជាមយួរាដា យរបស់អនាកទាងំ
នោះកនាុងពន្ធោោរមយួចំនួន ដដលតតរូវបានឃ្លា នំមើល នដ្យអង្គការ 
លីកាដូ៣។ នក្មងចំនួន ១២ ោក ់កនាុងចំនណ្មនក្មងទាងំននះ រានអាយុ 
នលើសពី ៣ ឆ្នា  ំដដលផ្ុយនរឹងចបាបស់ដាីពីពន្ធោោរបានអនុមត័ កនាុងដខ 
្នាូ ឆ្នា ២ំ០១១ ដដលបន្ថយចំនួនអាយុរបស់កុរារតាមរាដា យ ដដលតតរូវ 
អនុញ្ញា តឲ្យសានា កន់ៅកនាុងពន្ធោោរពីអាយុ ៦ ឆ្នា មំកនតកាមអាយុ ៣ 
ឆ្នា ។ំ ចបាបន់នះ ដចងផងដដរថា កុរារតាមរាដា យដដលរានអាយុចាបព់ី 
៣ ឆ្នា នំ�ើង នបើោ្ម នអាណ្ពយាបាលទទួលខុសតតរូវការចិញ្ច រឹមបីបាចដ់ថ
រកសាបន្តនៅខាងនតរៅពន្ធោោរនទ៤  នោះគឺជាបន្ុករបស់តកសួងសង្គម 
កិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា។
 
 ននះទំនងថាតបធានពន្ធោោរមយួចំនួនមនិបានដរឹង ឬមនិ 
យកចិត្តទុកដ្កន់រឹងបទបញញាត្តកិនាុងចបាបស់ដាីពីពន្ធោោរននះ។ ន�ើយ 
អាចនិោយបានផងដដរថា តបធានពន្ធោោរខលាះ រានអារម្មណ៍មនិ 
សូវរានមន្យាបាយ នដើម្ដីក�ូតនក្មងនចញពីរាដា យ នៅនពលដដល 
នក្មងនោះរានអាយុដល់ ៣ ឆ្នា ។ំ តបធានពន្ធោោរតតរូវការជំនួយោ ំ
តទពីតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទាកនាុងបរបិទ 
ននះ មនិតោនដ់តនដើម្ដីរឹកោកំារវាយតមមលានៅនលើភាពអាណ្ពយាបាល 
សមតសបប៉នុណ្ណ ះនទ ប៉ុដន្តដថមទាងំនដើម្ធីាោថាការដក�ូតនក្មងពី
រាដា យជាបឃុ់ំ តតរូវដតន្វើន�ើងនដ្យសុភវនិិច្យ័ និងតាមនពលនវោ 

សមតសប ន�ើយលុះតតាដតរានការនរៀបចំ ដដលតតរូវបានន្វើន�ើង 
ោ៉ងសមតសប។

 រ�ូតមកទល់បច្ចុប្ននាននះ នគមនិបានដរឹងថារានការវាយ 
តមមលានៅនលើតគរួសារណ្មយួតតរូវបានន្វើ ន�ើងនដ្យអាជាញា ្ររដ្ឋណ្ 

មយួនោះ ឬនទ នដើម្កីំណតថ់ានតើនក្មងគួរដតរស់នៅជាមយួរាដា យកនាុង 
ពន្ធោោរ ឬកនាុងករណីកូននកើតមកនៅនពលរាដា យជាអនាកនទាសពន្ធោ
ោរថានតើកូននោះគួរដតសានា កន់ៅជាមយួរាដា យកនាុងពន្ធោោរ    ឬោ៉ង

២



៥ វិធា� ៤៩ �និង៥២ ទ�វិធា�្កុងបាងកក សហើយ�ឹងមា្តា ៣(១) ទ�អ�ុេញ្ាេហ្បជាជាតនិេ្ដីពដីេនិទ្ធនិកុមារ។

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ

ណ្។ កនាុងករណីភាគនតចើនរាដា យ ន្វើការសតមចចិត្ត ថានតើ កូននរឹងរស់
នៅជាមយួអនាកទាងំនោះកនាុងពន្ធោោរ ឬោ៉ងណ្ ន�ើយអាជាញា ្រ 
កតមនរឹងសួរនដញនដ្ល អំពីការសតមចដបបននះណ្ស់។ ជាអកុសល 
ការសនតមចចិត្តរបស់រាដា យជានរឿយៗមនិតតរូវបាន ន្វើតាមនោលការណ៍ 
ដផ្អកនលើឧតដាមតបនោជនល៍្អបំផុតរបស់កុរារនទ។

 ការសនតមចចិត្តនដើម្អីនុញ្ញា តឲ្យកុរារអាយុនតកាម ៣ ឆ្នា ំ
សានា កន់ៅជាមយួរាដា យកនាុងពន្ធោោរ គួរដតតតរូវន្វើដផ្អកនលើការវាយតមមលា
ជាលក្ខណៈបុគ្គលទាងំតសរុង ន�ើយនរឹងឧតដាមតបនោជនល៍្អបំផុត 
របស់កុរារ៥។ ននះរាននយ័ថាអគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ និងតកសួង 
សង្គមកិច្ចគួរដតគិតពិចារណ្នៅនលើសា្ថ នភាពតគរួសារ និងវធិានការ 
នផ្សងនទៀត មុននពលរកសាទុកកុរារ ឬបញ្ជូ នអនាក ទាងំនោះនៅពន្ធោោរ 
ជាសវ័យតបវត្ត។ិ 

 តាមការពិតការវាយតមមលាតបនភទននះ មនិដដលនកើតរាន 
ន�ើងនៅតបនទសកម្ុជានោះនទ។ កុរារអាចតតរូវបានបញ្ជូ ននៅពន្ធោ
ោរ នដ្យសារពួកនគរានវត្តរាននៅនពលចាបខ់លាួន នទាះជារាន 
ជនតមើសនផ្សងពីននះសមតសបកន៏ដ្យ ឬនក្មងអាចតតរូវបញ្ជូ ននៅពន្ធ- 
ោោរតាមការនសនាើសំុពីរាដា យប៉ុនណ្ណ ះ នដ្យោ្ម នបានគិតគូរពីឧតដាម 
តបនោជនល៍្អបំផុតរបស់កុរារន�ើយ។

 រានបញ្្ស្មុគសា្ម ញោ៉ងនតចើនចំនពាះកុរារ និងពន្ធោោរ 
ប៉ដុន្តនៅតបនទសកម្ុជា បញ្្មយួ គឺនៅដតជាបញ្្ចបាស់នោះ គឺ 
តបពន័្ធតគបត់គងពន្ធោោរតបនទសកម្ុជាោ្ម នសមត្ថភាព កនាុងការផដាល់ 
ដល់កុរារនូវនសចកដាីតតរូវការជាមូលដ្្ឋ នបំផុត រាបទ់ាងំការអបរ់ ំ ជីវតិ 
តគរួសារ អាហារបូត្ថមភាសមរម្យ និងការដថទាខំាងនវជ្ជសាសស្ត។ កុរារ 
ដដលនៅឯកនកាពតីបភពខាងនតរៅ និងទទួលអាហារបូត្ថមភាមនិតគប ់

តោន ់ ជានិច្ចកាលតបឈមនរឹងបញ្្្ងៃន់្ ងៃរកនាុងការចំនរ ើនលូតោស់ 
ន�ើយតបឈមនរឹងនពលនវោដលំ៏បាក នដើម្សីតមបខលាួននៅកនាុងសង្គម 
នៅនពលពួកនគចាកនចញពីពន្ធោោរ។
 
 គិតមកតតរឹមដខកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៣ ននះ រានដតពន្ធោោរ 
កម្ុជាចំនួន ៤ ប៉ុនណ្ណ ះ ដដលបានផដាល់ដល់កុរារនូវឱកាសកំសាន្ត  
និងឱកាសអបរ់ជំាមូលដ្្ឋ ននៅនរឹងកដនលាង។ កម្មវ ិ្ ីទាងំអស់ននះ តតរូវ
បាននរៀបចំន�ើងនដ្យអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលមយួចំនួន។ 
ជាការពិត នស្ើរដតពំុរានវធិានការតតរូវបានន្វើន�ើងនដ្យ អាជាញា ្រ 

 
នដើម្ដីកដតបសា្ថ នភាពរបស់កុរារកនាុងពន្ធោោរ ន�ើយកិច្ចខិតខតំបរឹង

 ដតបងភាគនតចើនបំផុត នៅដតបន្តដរឹកោនំដ្យអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ  
ភបិាល។

 ថវីនបើរានន�តុការណ៍ ដដលថាពន្ធោោរកម្ុជា មនិបាន 
 

ផដាល់ដល់កុរារទាល់ដតនសាះនូវបរោិកាសសមតសបកន៏ដ្យ កស៏ស្តី 
រានមផ្នពាះ និងសស្តីរានកូននៅជាមយួ កតមនរឹងទទួលបានការ 
នជៀសវាងពីការជាបឃុ់ំ ឬនៅនតរៅឃុំរងច់ាសំវោការណ្ស់  នដើម្ ី
បានដថរកសាតករុមតគរួសារ។ ននះជាការពិតសូម្ដីតកនាុងករណីបទល�ុ
ដដលជាវធិានការនផ្សងនទៀតដរ៏ានតបសិទិ្ធភាពយុត្តិ្ម ៌ដូចជា ការន្វើ 
ការងារសង្គមជានដើម។

 ចំនពាះជនជាបឃុ់ំជាសស្តីរានមផ្នពាះ និងជារាដា យចំនួន ៦៤ 
ោក ់ ដដលអង្គការលីកាដូ បានឃ្លា នំមើលគិតមកតតរឹមដខកកកដ្ ឆ្នា  ំ
២០១៣ ននះ អនាកទានំោះនលើកដលងដត ៣ ោក ់ប៉ុនណ្ណ ះ តតរូវបានឃុំ 
ខលាួនពីបទជួញដូរនតគឿងនញៀន នចារកម្ម ឬបទនពសយាកម្ម។ សស្តីទាងំននះ 
ចំនួននលើសពីពាកក់ណ្ដា ល កំពុងដតតតរូវបានឃំុខលាួនបនណ្ដា ះអាសននា 
រងច់ាសំវោការនៅន�ើយ។

៣



កុមារភាពស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារ

នក្មងតបរុសអាយុ ៦ឆ្នា  ំ រានា ករ់ស់នៅកនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២

៦ េ្មាប់ព័ត៌មា�បក�ម្ េរូមសមើល http://www.indigo-cambodia.com។
៧  េ្មាប់ព័ត៌មា�បក�ម្ េរូមសមើល http://www.chibodia.org។
៨ បញ្ជដីេំណួរពដីភាពលំបាក �និងភាពរឹងបឹុង (SDQ) គឺជាឧបករណ៍ពនិ�និត្យសមើលឥរិយាបែ ជាពនិសេេអំពដីកុមារកដល    
ម�សគោលសដៅ្្ល់ការវាយតទម្បឋមពដីេុខុមាលភាព ខាងចនិត្តវិទ្យាទរូសទៅរាប់ទាំងេភាវៈគតនិ ភេ្តនុតាងទ�េកមមេភាព 
ហួេសហតុ េំពាធពដីមនិត្តភក្តនិ �និងកំរិតឥរិយាបែកដលគាំ្ទសដោយេង្គម។
៩ រាប់ព័ត៌មា�បក�ម្ េរូមសមើល http://www.scaswebsite.com។

ជដីវ្បវត្តនិរបេ់ េុខ គុ�
 
េុខ គ�ុ សភទ្បុេ បា�រេ់ស�ៅជាមួយ 
ម្ាយក្នុងព�្ធ�ាគារ រហរូតដល់សគមា� 
អាយុ ៦ ឆា្ំ ១០ កខ។ ស�ៅសពលស�ោះច្បាប់
កម្នុជាបា�អ�ុញ្ាតឲ្យសកមេងៗ េ្ាក់ស�ៅជា 
មួយម្ាយរបេ់ពួកសគក្នុងព�្ធ�ាគាររហរូត
ដល់អាយុ ៦ ឆា្ំ។ សដោយមា� ជំ�ួយពដី 
អង្គការលដីកាដរូ េុខ គុ� បា�រេ់ស�ៅជា 
មួយអង្គការ Chibodia ជាអង្គការមនិ� 
កម�រដ្ាភនិបាលចាប់តាំងពដីកខមករា ឆ្ាំ 
២០១២ សដោយេារម្ាយរបេ់េុខ គុ� 
ពុំមា�បងប្នូ�ណាអាចបដីបាច់កែទាំសគ ស�ៅ
ខណៈម្ាយកំពុងជាបស់ទោេស�ៅេល់ចំ�ួ� 
១៥ ឆា្ំសទៀត។

 ស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារ េុខ គ�ុ ជាញឹកញាប ់
្តរូវបា�សគចាក់សេោទុកក្នុងប�្ប់ឃុំខ្លួ� 
កដលមា�ភាពចសង្ៀតកណ� �និងសក្ៅមនិ� 
ឲ្យសចញជាស្ចើ�សមេោងសរៀងរាល់ទែ្ង។ សគបា� 
រេ់ស�ៅក្នុងបរិយា កាេតឹងកតង �និង្បកប
សដោយហនិង្ាកដលជាទដីកក�្ងមា�ការវាយ
តប់គា្ ការសជរ្បមាែគ្ា �និងការកលង 
កល្បងបា�សកើតសឡើងជាធមមេតា។ ជាញឹក 
ញាប់សគឃ្ា�អាហារ ខវះការអប់រំ �និងគមេា� 
អ�្តរកមមេខាងេង្គម្បកប សដោយអត្�័យ 
សឡើយ។

េិធរីសលាបស្សិក្សលាបសលាេបជលាេ

នដ្យរានជំនួយពីមជ្មណ្លអភវិឌ្ឍកុរារ មនអង្គការ INDIGO៦ សុខ គុន (មនិដមន 
ន ្្ម ះពិត) បានចូលរមួកនាុងការវាយតមមលាកនាុងដខមថុិោ ឆ្នា ២ំ០១៣ នដើម្ពីិនិត្យនមើលមុខងារចិត្ត 
វទិយារបស់ោត ់ នដ្យនផ្ដា តយកចិត្តទុកដ្កន់លើផលបះ៉ពាល់ ពីនពលនវោឃុំខលាួនរបស់ោត ់
កនាុងពន្ធោោរ។

អង្គការ INDIGO បានន្វើកិច្ចសាកសួរពិនតោះជាលក្ខណៈ បុគ្គលជាមយួ សុខ គុន តពម 
ទាងំបានន្វើកិច្ចសរាភា សនជ៍ាមយួរាដា យ ោតក់នាុងពន្ធោោរជាមយួតគរូ និងបុគ្គលិកពីអង្គការ 
Chibodia៧ ជាអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាល។ រាដា យ សុខ គុន ដដលជាអនាកដថទាោំត ់ និងតគរូបាន 
បំនពញបញ្ជ ីសំណួរពីភាពលំបាក និងភាពខាលា ងំរបស់ោត ់ (SDQ)៨។ កតមតិវាស់ស្ងក់ារតពរួយ 
បារមភារបស់កុរារ (SCAS)៩ តតរូវបាន នគយកមកនតបើផងដដរ ដដលជាឧបករណ៍សតរាបវ់ាយតមមលានៅ
នលើកតមតិមនជមងៃតឺពរួយបារមភារបស់ សុខ គុន។

អនាកដថរកសាបឋមរបស់ សុខ គុន បានកតត់តាទុកនូវឥរោិបថរបស់ោត ់ បោ្បពី់ចាក 
នចញពីពន្ធោោរ ន�ើយបានន្វើការកតស់រា្គ ល់ពីឧបទ្វន�តុសំខាន់ៗ ទាងំវជិ្ជរាន និងអវជិ្ជ 
រាន។ ដំនណើ រននះ តតរូវបាននតបើផងដដរ ជាតបភពពត័រ៌ានសតរាបក់រណីសិកសាននះ។

តគបព់ត័រ៌ាន និងទិននានយ័ទាកទ់ងនរឹងពន្ធោោរ តតរូវបានផដាល់នដ្យអង្គការលីកាដូ។  
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរអង្គការលីកាដូ បានចុះនៅពិនិត្យនមើលមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ នស្ើរដតរាល់ 
សបាដា �៍នៅនពល សុខ គុន រស់នៅទីនោះ។

សលាេតលារបគួសលារ

 រាដា យរបស់ សុខ គុន រានអាយុ ២៨ ឆ្នា  ំន�ើយោតរ់ានគភ ៌៧ ដខ នៅនពលោតត់តរូវ 

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ៤



បានចាបខ់លាួនកនាុងដខមករា ឆ្នា ២ំ០០៥ ពីបទជួញដូរមនុស្ស។ ោតត់តរូវបានបញ្ជូ ននៅពន្ធោោរ 
នខត្តកំពងច់ាម ជាមយួកូនតបរុសច្ងរបស់ោតអ់ាយុ ៦ ឆ្នា នំៅនពលនោះ។ ចំនួន ២ ដខនតកាយមក 
គឺកនាុងដខមោី សុខ គុន កប៏ាននកើតនៅកនាុងមន្ីរនពទ្យ នខត្តកំពងច់ាម ន�ើយកត៏តរូវបាននផ្រជាមយួ
រាដា យនៅកានព់ន្ធោោរ នខត្តកំពងច់ាមវញិ។ ភាលា មៗបោ្បពី់ សុខ គុន បាននកើតមករាដា យនគក ៏
បានបញ្ជូ នកូនតបរុសច្ងឲ្យនៅរស់នៅជាមយួបងប្អូនតបរុសរបស់ោតរ់ានា កន់ៅនខត្តមតពដវង ប៉ុដន្ត 
ពួកនគកដ៏លងទាកទ់ងោនា បាន។ សុខ គុន មនិដដលបានជួបមុខបងតបរុសរបស់នគន�ើយ ន�ើយ 
រាដា យ នគកម៏និ ដដលបានទទួលដំណរឹ ងពីកូនតបរុសច្ងននះដដរ។ អស់រយៈនពល ៧ ដខ នតកាយមក 
សុខ គុន និងរាដា យរបស់នគតតរូវបានបញ្ជូ នមកកានម់ណ្លអបរ់ដំកដតបទី ២ ជាពន្ធោោរដតមយួ 
គតន់ៅកម្ុជា ដដលផ្ុកជនជាបឃុ់ំជាសស្តី និងអនីតិជនដតប៉ុនណ្ណ ះ។ ោ្ម នន�តុផលតតរូវបានតបាប ់
ឲ្យដរឹងចំនពាះការនផរ្អនាកទាងំពីរន�ើយ។

 ោយតារបស់ សុខ គុន ដដលជាឪពុករាដា យរបស់រាដា យ សុខ គុន បានទទួលមរណភាព 
នៅ នពលរាដា យ សុខ គុន នទើបដតរានអាយុ ៣ ឆ្នា  ំ ន�ើយមនិរានការបញ្្ជ កឲ់្យបានចបាស់ ថា 
អនាកណ្ចិញ្ច រឹមបីបាចរ់ាដា យ សុខ គុន និងបងប្អូនតបរុសចំនួន ៥ ោក ់របស់ោតន់ទនៅនពលនោះ។ 
ឪពុកបនងកើតរបស់ សុខ គុន បានសាលា បក់នាុងឆ្នា ២ំ០០៨ កនាុងសា្ថ នភាពមនិអាចដរឹងបាន នៅនពល 

 ោតព់យាោមឆលាងកាតត់ពំដដនកម្ុជា-មថ។ 

ទាំងអង្គការលដីកាដរូ �និងអង្គការ Chibodia 
បា�សធវើការវាយតទម្សទៅសលើ្លបេះពាល់ពដី
បទពនិសេោធ�៍ព�្ធ�ាគារទាំងស�ះសទៅសលើ 
េុខ គ�ុ។ ការវាយតទម្ស�ះមា�សគោល 
បំណង២ ្បការ។  សគោលបំណងទដី១ វា 
បា�្ល្់ដល់អង្គការទាំង ២ ស�ះ�រូវការ 
យល់ដឹងជាេារវ័�្តអំពដីសកមេងៗ កដលរេ់ស�ៅ 
ក្នុងព�្ធ�ាគារស�ៅ្បសទេកម្នុជា។ សគោល 
បំណងទដី២ វាបា�្ល្់ដល់អង្គការ 
Chibodia �រូវអ�ុេាេ�៍ជាក់លាក់ទាំង
ឡាយេ្មាប់ការកែទាំ េុខ គុ� សទៅ 
អ�ាគត។ អ�ុេាេ�៍ជាក់លាក់ ទាំងស�ះ 
មនិ�បា�ដាក់បញ្នូលក្នុងរបាយការណ៍ស�ះ
សទ េ្មាប់សហតុ្លរក្ាការេម្ងាត់ �និង 
ភាពអាចអ�ុវត្តបា�។

េ្ា�ភាពម�្តីរឃុំខ្លួ�ស�ៅមណ្ឌ លអប់រំកកក្បទតី២
 មណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ គឺជាពន្ធោោរមយួកនាុងចំនណ្ម 
ពន្ធោោរទាងំឡាយ ដដលរានភាពចនង្អៀតដណនបំផុត នៅតបនទស 
កម្ុជា។ ចំនពលចំនួនមនុស្សនតចើនបំផុត នៅខណៈ សុខ គុន បាន 
រស់នៅទីនោះ មណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ ននះបានផ្ុកជនជាបឃុ់ំចំនួន 
៨១៤ ោក ់នស្មើនរឹង ២៧១% មនទំ�ំផ្ុកជនជាបឃុ់ំ ដដលអាចទទួល 
បានដតតបដ�ល ៣០០ ោកប់៉នុណ្ណ ះ។ 

 រ�ូតដល់ឆ្នា ២ំ០០៨ ជនជាបឃុ់ំជារាដា យ ដដលរស់នៅជា 
មយួកូនៗរបស់នគកនាុងពន្ធោោរ និងសស្តីរានមផ្នពាះតតរូវបាននគដ្ក់
ោយ�ំជាមយួជនជាបឃុ់ំជាទូនៅ ន�ើយពួកនគទទួលរងនូវសា្ថ ន 
ភាពនសា្ម កនតោក ដូចោនា នរឹងជនជាបឃុ់ំនផ្សងៗនទៀតទាងំអស់ នដ្យ 
រស់នៅកនាុងបន្បច់នង្អៀតដណន និងកខវកខ់្យល់នចញចូល និងពនលាឺមថងៃ 
្ម្មជាតិរានកតមតិ។

 នៅកនាុងឆ្នា ២ំ០០៨ តបធានមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ បានដក 
ជនជាបឃុ់ំជារាដា យជាមយួកូនៗរបស់ពួកនគ និងសស្តីរានគភរ៌យៈ 
នពលជាង ៥ ដខ ទាងំអស់នចញពីបន្បឃុ់ំខលាួន្ម្មតា នៅរស់នៅកនាុង 
ប៉ុស្តិ៍សុខភាពកនាុងពន្ធោោរ ដដលនៅនពលនោះរានដតបន្បក់នាុងប៉ុស្តិ៍
សុខភាពប៉នុណ្ណ ះ ដដលជាជនតមើសនផ្សងពីពន្ធោោរ។ 

 ប៉សុ្តិ៍សុខភាពននះ ស្ថិតនៅកនាុងរបងពន្ធោោរ ប៉ដុន្តតតរូវបាន
យកនចញខលាះពីបន្បឃុ់ំខលាួននផ្សងៗនទៀត និងទីធាលា សំខាន់ៗ ។ ប៉ុស្តិ៍ 
សុខភាពដចកនចញជា ៤ បន្ប ់ ន�ើយបន្បនី់មយួៗរានទ�ំំ 
តបដ�លជា ៩ ដមត៉តកានរ ៉នដ្យរានទីធាលា តូចចនង្អៀតជាមយួនរឹងបង្គន់
នៅដផនាកខាងនតរៅ។ រានបន្បពិ់និត្យជមងៃ ឺ ១ សតរាបជ់នជាបឃុ់នំកើត 
ជមងៃឆឺលាង ន�ើយរានបន្ប ់ ២ នផ្សងនទៀតនតបើសតរាបជ់នជាបឃុ់ំជាអនាក 
ជមងៃនឺផ្សងៗនទៀត អនាកជមងៃជឺាសស្តី តពមទាងំសស្តីរានគភ។៌

 ប៉សុ្តិ៍សុខភាពអាចផដាល់សា្ថ នភាពរស់នៅ តបនសើរជាងបន្ប់
ឃុំខលាួន្ម្មតាបន្តិច ប៉ុដន្តនៅដតរានការតពរួយបារមភាជាកដ់សដាងទាកទ់ង 
នរឹងការចល័តកុរារ និងសស្តីរានគភ ៌ ឲ្យនៅរស់នៅជិតជនជាបឃុ់ំ 
ដដលនកើតជមងៃឆឺលាងដបបននះ។ អាចជាលទ្ធផល នដ្យផ្្ល់ពីការចល័ត 
ននះ ទារក ២ ោក ់បានឆលាងនរាគរនបង ដដលអាចជាការគតរាមកដំ�ង 
ដល់ជីវតិនក្មងតូចៗ។ ទារកទាងំ ២ ោកន់នះកំពុងតតរូវបានពយាបាល 
នដ្យអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលអន្តរជាតិមយួ។

 នៅចនោលា ះឆ្នា ២ំ០០៨ និងដខមករា ឆ្នា ២ំ០១២ ជាម្្យមរាន 
កុរារចំនួន ១៣ ោក ់សស្តីជា រាដា យចំនួន ១៣ ោក ់និងសស្តីរានគភច៌ំនួន 
៦ ោកត់តរូវបាននគដ្កក់នាុងបន្បច់ំនួន ២ នៅកនាុងប៉ុស្តិ៍ សុខភាព រមួជា
មយួអនាកជមងៃនឺផ្សងនទៀតជាសស្តីផងដដរ។

ប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅកនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២  ជាកដនលាងសុខ 
គុន រស់នៅ

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ ៥



េុខ គុ� មនិ�បា��និយាយស្ចើ�សទអំពដី 
អតដីតកាលរបេ់សគ កាលណាសគ�និយាយ 
សគ�ឹង �និយាយសយោងដល់ព�្ធ�ាគារែា 

ជា “្ទុង” មួយ។

១០ េរូមសមើល http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/070305_en.asp។
១១ គណៈកមមេាធនិការអ�្តរជាតនិកាកបាទ្កហម “ទឹក អ�ាម័យ �និងលំស�ៅដ្ា�ក្នុងព�្ធ�ាគារ” កខេដីហា ឆ្ាំ២០០៥ ទំព័រ២១។
១២ អ�ុ្កនិត្យឆ្ាំ២០០៩ េ្ដីពដី “របបអាហារអ្កសទោេ �និងេម្ភារៈប�្ប់ឃុំខ្លួ�” បញ្ត្តនិអំពដីែវិកាេ្មាប់អ្កសទោេម្ាក់ៗ កដលព�្ធ�ាគារ្តរូវទទួលបា�។ អ្កសទោេម្ាក់ៗ្តរូវ 
ទទួលបា�ែវិកា ២,៨០០សរៀល ក្នុង ១ ទែ្ង (០,៧០ ដុលា្រ) សហើយអ្កសទោេជាម្ាយ្តរូវទទួលបា� ១,៤០០ សរៀល (០.៣៥ដុល្ារ) បក�្មេ្មាប់ករូ�ម្ាក់ៗក្នុង ១ ទែ្ង។ ជា 
ញឹកញាប់ព�្ធ�ាគារមនិ�បា�ទទួលរបបែវិកាសពញសលញ ដរូចកដលមា�កចងក្នុងអ�ុ្កនិត្យស�ះសទ។្បេនិ�សបើពួកសគទទួលបា�របបែវិកាសពញសលញកម� ក៏គមេា�ការធា�ា ែា 
ែវិកាស�ះ �ឹង្តរូវចំណាយសទៅសលើម្នូបអាហារេ្មាប់អ្កសទោេសឡើយ។

 សូម្ដីតអនាកជមងៃជឺាសស្តី និងទីធាលា ដដលតតរូវការបដន្ថមសតរាប ់
កុរារ កម៏និតតរូវបាននលើកយកមកពិចារណ្ផងនោះ តបការននះបក 
តសាយថា រានទំ�ំទីធាលា រស់នៅមនិដល់ ១ ដមត៉តកានរផ៉ង សតរាប ់
ជនជាបឃុ់ំជានីតិជនរានា ក់ៗ ។ ចនំពលចំនួនមនុស្សនតចើនបំផុត រាន 
កុរារចំនួន ១៩ោក ់ កំពុងរស់នៅជាមយួរាដា យរបស់អនាកទាងំនោះ  
ន�ើយនរឹងរានជនជាបឃុ់ំជាសស្តីរានគភច៌ំនួន ១០ ោក។់

 នទាះជាបទដ្្ឋ នអន្តរជាតិមនិបានកំណតអ់ប្បររា នូវទំ�ំ 
មផទី្ធាលា កតរាលឥដ្ឋ ឬទំ�ំមផ្ដីជាដមត៉តគីបសំរាបជ់នជាបឃុ់ំ កន៏ដ្យ   
កគ៏ណៈករា្ម ្ិការអឺរ ៉បុបងាក រទារណុកម្ម បានផដាល់អនុសាសនោ៉៍ង 
តិចណ្ស់តតរូវរានទំ�ំមផទី្ធាលា ចំនួន ៤ ដមត៉តកានរ ៉ សតរាបជ់នជាប ់
ឃំុ១០រានា ក់ៗ  ចំនពាះបន្បឃុ់ំខលាួន ដដលរានចំនួនជនជាបឃុ់ំនតចើនោក ់
។ គណៈករា្ម ្ិការអន្តរជាតិកាកបាទតក�មបានដថលាងថា “ សូម្ដីត 
ស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាពរានវបិត្តិពិនសសកន៏ដ្យ កទ៏ំ�ំមផ្ទីធាលា កតរាល 
ឥដ្ឋកនាុងបន្បឃុ់ំខលាួន ឬ បន្បស់តរាបស់តរាក មនិតតរូវតូចជាង ២ ដមត៉ត 
កានរស៉តរាបម់នុស្សរានា កន់�ើយ”១១។ 

 នៅកនាុងពន្ធោោរ សុខ គុន បានចំណ្យនពលជានតចើនមថងៃ 
កនាុងមណ្លដថទាតំបចាមំថងៃ ដដលនៅជាបន់រឹងពន្ធោោរ និងតតរូវបាន 
នរៀបចំន�ើងនដ្យអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលមយួ។ នៅមណ្លននះ 
សុខ គុន តតរូវបាននគផដាល់ម្ូបអាហារបដន្ថម ន�ើយអាចនលងកំសាន្ត 
បាន។ ប៉ដុន្តនៅនពលមថងៃ នពលដដលមណ្លននះបិទនៅរាល់ចុង 
សបាដា �៍ សុខ គុន តតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនៅនតរៅបន្បឃុ់ំខលាួន នៅនពល 
ទាវ របន្បន់បើករយៈនពល ៤ នរ៉ាងនពលតពរឹក និង ២ នរ៉ាងនពលោងៃ ច។ 
សុខ គុន បានចំណ្យនពលចំនួន ១៩ នរ៉ាងនផ្សងនទៀតជានរៀងរាល់ 
មថងៃនៅកនាុងបន្បឃុ់ំខលាួន ដដលរានសភាពចនង្អៀតដណន និងនរៅដា ។

 នៅកនាុងដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៣ រយៈនពល ១៧ ដខ បោ្បពី់ 
សុខ គុន បានចាកនចញពីពន្ធោោរ អោរថ្មចីំនួន ២ តតរូវបានដ្ក ់
សនរាភា ្ឲ្យនតបើតបាស់កនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ ជាពិនសសសតរាប ់
ផ្ុកជនជាបឃុ់ំជាសស្តីរានគភ ៌ និងសស្តីដដលរស់នៅកនាុងមណ្លននះជា
មយួកូនៗ របស់អនាកទាងំនោះ។ ជាលទ្ធផលសា្ថ នភាពឃុំខលាួនសតរាប ់
សស្តី និងកុរារបច្ចុប្ននាននះ រានភាពតបនសើរន�ើង ។

េ្ាកេ្ាមជដីវិតស�ៅក្នុងព�្ធ�ាគារ

 នៅអំ�ុងនពលន្វើការវាយតមមលានដ្យអង្គការ INDIGO សុខ 
គុន មនិបាននិោយនតចើននទ អំពីអតីតកាលរបស់នគ។ កាលណ្នគ 
និោយ នគនរឹងនិោយនោងដល់ពន្ធោោរថាជា “តទរុង” មយួ។ ការ 
បញ្្ជ កន់នះ តតរូវបានគូសបង្ាញនដ្យលទ្ធផលមនកតមតិវាស់ស្ង ់
ការតពរួយបារមភារបស់កុរារ (SCAS) ដដលបង្ាញនូវបន្ុកខ្ស់ចំនពាះ  
ពិន្ុបោ្បប់ន្សអំំពីការខាលា ចទីធាលា ទូោយ (Sub-Scales Panic/

Agoraphobia) រាននយ័ថាការភយ័ខាលា ចកនាុង ការស្ថិតនៅកនាុងទីកដនលាង 
មយួ ដដលមនុស្សមនិអាចចាកនចញពីទីនោះបាននដ្យងាយៗ។  
តបការដដលតតរូវបានចាកន់សារបងា្ខ ងំជីវតិរបស់នគទុកកនាុងបន្បឃុ់ំខលាួន 
ដដលតូចចនង្អៀតដណនជានតចើននរ៉ាង ទំនងជារានផលបះ៉ពាល់ោ៉ង 
្ងៃនន់ៅនលើជីវតិរបស់ សុខ គុន ន�ើយការចាកន់សារបងា្ខ ងំននះ នៅដត  
តតរួតតតានៅនលើការភយ័ខាលា ចរបស់នគរ�ូតមកទល់បច្ចុប្ននាននះ។ 

 សុខ គុន នៅដតរានការសុបិនអាតកក ់ និងនរឹកនឃើញតស 
នរាលអតីតកាលពីឧបទ្វន�តុមយួ ដដលបះ៉ទង្គិចផលាូវចិត្តោ៉ងខាលា ងំ 
ដដលនគបាននឃើញផ្្ល់ដភនាកកនាុងពន្ធោោរ នៅនពល ដដលរាដា យរបស់ 
នគបានកាតច់ំណង ដ្កស់ាកសពសស្តីរានា កន់្វើអត្តឃ្តចងកចុះមក 
នតកាម។ អនាកដថទារំបស់ សុខ គុន រាយការណ៍ថា សុខ គុន នៅដត 
ទទួលរងអាការៈតកស់លាុត្ងៃន់្ ងៃរទាកទ់ងនរឹងតពរឹត្តិការណ៍ននះ។ 

 
អាការៈទាងំននះ តតរូវការឃ្លា នំមើលោ៉ងដិតដល់ នដ្យសារដត តបសិន 
នបើអាការៈទាងំននះកានដ់តនកើនន�ើងអាការៈទាងំននះ  អាចវវិឌ្ឍនជ៍ា 
វបិោលា សសា្ម រតី ដដលរានភាពតកស់លាុត្ងៃន់្ ងៃរ។ 

 សុខ គុន បានបនញ្ចញឲ្យនឃើញនូវឥរោិបថនតសើបតសាល 
នៅនពលនគបានមកកានផ់ះ្ថ្មី នលើកដំបូង ន�ើយបានបង្ាញឲ្យនឃើញ
នូវចំនណះដរឹងខាងរមួនភទោ៉ងនតចើននលើសពីអាយុសមតសប។ រាន 
ឧបទ្វន�តុមយួចំនួនផងដដរនៅនពល សុខ គុន នដើរនៅកានប់ន្ប ់
ទរឹកជាមយួនក្មង តសីរានា ក ់ ន�ើយនគបានប៉ុនបង៉រមួនភទជាមយួនក្មងតសី
នោះ។ បុគ្គលិកបានគិតថានៅនពលពួកនគនិោយនៅកាន ់សុខ គុន 
នដ្យផ្្ល់  និងបានពន្យល់ពីមូលន�តុ ដដលឥរោិបថននះ មនិសម 
រម្យនោះ សុខ គុន កប៏ានយល់ន�ើយបាននឆលាើយតបោ៉ងតតរឹមតតរូវ។ 
 
 សុខ គុន ចងចាថំាបាននឃើញការវាយតបោ់នា ទាកទ់ងនរឹង 
អាហារ លុយកាក ់ និងការនលងដល្ងសីុសងកនាុងពន្ធោោរ។ ទនងវើ 
ននះ តតរូវបានឆលាុះបញ្្ច ំងកនាុងកតមតិវាស់ស្ងក់ារតពរួយបារមភារបស់កុរារ 
(SCAS) ដដលបង្ាញលទ្ធផលខ្ស់ចំនពាះការភយ័ខាលា ចរងរបសួរាង 
កាយទំនងនដ្យសារបរោិកាស�ិងសា និងតបកបនដ្យហានិភយ័ 
កនាុងពន្ធោោរ។ បទពិនសា្នទ៍ាងំននះ តតរូវបានឆលាុះបញ្្ច ំងផងដដរ កនាុង
ឥរោិបថបច្ចុប្ននារបស់នគចំនពាះអាហារ និងលុយកាក។់ 

 សុខ គុន រលំរឹកថាជាញរឹកញាបន់គឃ្លា ន និងបារមភាពី 
អាហារ១២។  តាមនសចកដាីរាយការណ៍បច្ចុប្ននាននះ សុខ គុន នៅដត 

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ៦



អ្កកែទាំរបេ់ េុខ គុ� 
រាយការណ៍ែា្បេនិ�សបើម�ុេ្ដទទ 
�និយាយតបយេាងហនិង្ាបំពា�សទៅ 
សលើររូបសគ សគមា�អារមមេណ៍ភ័យខ្ាច 

�និងញ័រខ្លួ�។

លួចអាហារ និងលុយកាកពី់ផ្ះថ្មីរបស់នគ និងពីស�គមន ៍ នបើនទាះ 
បីនគដរឹងពីផលវបិាកអវជិ្ជរានកន៏ដ្យ។ សុខ គុន បានបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល 
នក្មងៗ ដដលរានអាយុតិចជាងខលាួនជានតចើនដងផងដដរ នដើម្លួីច 

 អាហារយកមកឲ្យនគបរនិភាគនៅមណ្លកុរារ។

 សុខ គុន រានការចងចាជំាវជិ្ជរានដតមយួគតពី់ពន្ធោោរ 
គឺទាកទ់ងនរឹងមតិភកដាិ ២ ោក ់ដដលនគចូលចិត្តដលងជាមយួ។ ជាការ 
នសាកនៅមតិ្តភកដាិនគរានា កក់នាុងចំនណ្មមតិ្តភកដាទិាងំ ២ បានលងទ់រឹក 
សាលា បក់នាុងទននលានៅរាជធានីភនានំពញកាលពី ២ ឬ ៣ ដខកនលាងនៅបោ្បពី់ 

នគបានចាកនចញពីពន្ធោោរ។ សុខ គុន ដដលបានចាកនចញពីពន្ធ
ោោរមុនមតិ្តភកដាិរបស់នគបន្តចិ បានចូលរមួពិ្ីបុណ្យសពននះ។ 

 
តពរឹត្តកិារណ៍ជីវតិបះ៉ទង្គិចផលាូវចិត្តននះ អាចឲ្យយល់បានថា រ�ូតមក 
ទល់នពលននះ សុខ គុន មនិអាចចំណ្ំន ្្ម ះមតិ្តភកដាពិិនសសណ្ 
រានា កន់ៅឯផះ្កុរារទាងំននះ។

ការអប់រំ �និងទំ�ាក់ទំ�ងមនិត្តភក្តនិ

 សុខ គុន បានចាបន់ផដាើមចូលសាោរដ្ឋ នៅរាជធានីភនានំពញ
ភាលា មបោ្បពី់នគបានចាកនចញពីពន្ធោោរ នដ្យចាបន់ផដាើមចូលនរៀន 
សាោមនត្តយ្យជាមយួនក្មងៗដដលរានអាយុតិចជាងខលាួន ២ ឆ្នា  ំនដើម្ ី
សិកសាឲ្យទានន់គ ខណៈខលាួននគរស់នៅកនាុងពន្ធោោរមនិបានសិកសា។ 

 ដំបូងនគខំតសូ៊ោ៉ងខាលា ងំកនាុងតគរឹះសា្ថ នអបរ់ ំ ដដលរានរចោសម្ន័្ធ 
នតចើនជាង។ តាមនសចកដាីរាយការណ៍ សុខ គុន បានរកនរឿងតគរូ និង 
សិស្សដដលរានអាយុតសករោនា  នដើម្ទីទួលបានការតបតិកម្មតប។ 
សុខ គុន ទទួលរងការលំបាកផ្ចងអ់ារម្មណ៍នៅកនាុងថានា កន់រៀនឆ្នៅ និង 
ន្វើឲ្យសិស្សអាយុតសករោនា ដបកអារម្មណ៍។ 

 សពវមថងៃ សុខ គុន ងាយនរឹងដបកអារម្មណ៍ ន�ើយតតរូវការនកើន 
រលំរឹកបដន្ថមនៅសាោ ប៉ុដន្តនគនិោយតបបានល្អ ន�ើយនរឹងបាន 
នរៀនផ្ចងអ់ារម្មណ៍ន�ើងវញិ។ ឥ�ូវការបនំពញការងារសាោជាទូនៅ 
និងកតមតិអបរ់រំបស់នគរាននតបៀបនស្មើនរឹងការងារសាោ និងកតមតិ 
អបរ់រំបស់នក្មងៗ ដមទនទៀតនៅកនាុងថានា ក ់ប៉ដុន្តនៅអាយុ ៨ ឆ្នា  ំសុខ គុន 
នៅដតកំពុងចូលនរៀននៅសាោមនត្តយ្យជាមយួនក្មងៗ ដដលរាន 
អាយុទាបជាងខលាួននៅន�ើយ។

 នៅឯផ្ះរបស់កុរារជាញរឹកញាប ់ សុខ គុន នលងកំសាន្ត 

ដតរានា កឯ់ង នដ្យមនិនលងចូលជាមយួនក្មងៗតសករខលាួននទ។ តាម 
នសចកដាីរាយការណ៍ នៅនពលនគនលងជាមយួនក្មងៗ នផ្សងនទៀត សុខ 
គុន ចូលចិត្តនលងជាមយួនក្មងៗដដលរានអាយុតិចជាងខលាួន ន�ើយ 
ចូលចិត្តន្វើជានមនគ នដើម្អីាចតតរួតតតាសកម្មភាពនលងកំសាន្តទាងំ 
នោះ។

 ដផ្អកនលើលទ្ធផលមនកតមងសំនួរ SDQ រាដា យ របស់ សុខ គុន 
និងអនាកដថទារំបស់នគនៅផ្ះកុរារ វាយតមមលាពីការលំបាករបស់នគកនាុង 
ការចុះសតមរុងជាមយួនក្មងៗដមទនទៀតរានកតមតិខ្ស់ណ្ស់។ តគរូ 
និងអនាកដថទារំបស់នគ នៅដតដ្កប់ន្ុកការលំបាកខាងឥរោិបទរបស់ 
នគរានកតមតិខ្ស់ណ្ស់ផងដដរ ជាពិនសសសកម្មភាពលួច និងការ 
នឆវឆ្វរបស់ សុខ គុន។ 

 តាមដដលដរឹងមក សុខ គុន នៅដតរកនរឿង និងឆ្នៅ 
នក្មងៗដមទនទៀត ដដលរានអាយុតសករនគ ដដលជានរឿយៗ បណ្ដា ល 
ឲ្យនកើតជនរាលា ះពាក្យសំដី និងខាងរាងកាយ ន�ើយវាជានរឿង ្ ម្មតាដដល 
សុខ គុន ដតសក និងរញុតចាននក្មងៗដមទនទៀត។ នៅ នពលរានការវាយ 
តបោ់នា  សុខ គុន ទំនងជាសដមដាងឲ្យនឃើញនូវឥ រោិបថនតោតតោត 
បំពារបំពាននតចើន នបើនតបៀបន្ៀបនរឹងនក្មងៗ ដមទនទៀត ដដលរានអាយុ 
តសករោនា ។ តាមដរឹងមក ទនងវើដបបននះ មនិរានការភាញា កន់ផ្អើលនទ    
នដ្យសារអំនពើ�ិងសានគទទួលរង      នៅអំ�ុងនពលនគកំពុងចនតមើន 
វយ័អស់រយៈនពលជានតចើនឆ្នា នំៅកនាុងពន្ធោោរ។ អនាកដថទា ំ សុខ គុន 
រាយការណ៌ថា តបសិននបើអនាកដមទនិោយតបតាមរនបៀបបំពារបំពាន 
មកនលើនគ សុខ គុន រានអារម្មណ៍ភយ័ខាលា ច ន�ើយនរឹងញ័រខលាួន។

 សុខ គុន បន្តបង្ាញឲ្យនឃើញផងដដរ នូវឥរោិបថនឆវឆ្វ 
នតចើនជាងអាយុសមតសប ន�ើយរានលក្ខណៈការពារខលាួនណ្ស់។ 
នគសា្គ ល់ពាក្យនពចនន៍ជរតបរាថ ន�ើយជានរឿយៗនគនជរតបរាថនតចើន
ជាងនក្មងៗរានវយ័តសករោនា ។ 

ម្ាយ �និងចំណងទាក់ទងជាមួយករូ�

 សុខ គុន ហាកដូ់ចជារានចំណងទាកទ់ងោ៉ងល្អជាមយួ
រាដា យរបស់នគ នដ្យសារនគអាចចំណ្យនពលរស់នៅកនាុងពន្ធោោរ 
ជាមយួរាដា យនគអស់រយៈនពលជានតចើនឆ្នា ពំីដំបូង។ តបការ ននះទំនង
ជាន្វើឲ្យនគរានលទ្ធភាពអភវិឌ្ឍជំោញមូលដ្្ឋ ន ដដលោតំទសង្គម។
 
 ទន្រឹមនរឹងអនាកដថរកសា សុខ គុន វាយតមមលាឥរោិបថរាន 
តបនោជន ៍និងសលាូតបូតរបស់នគដផ្អកនលើ SDQ ថារានកតមតិទាបបន្តិច 
ន�ើយរាដា យ និងតគរូរបស់នគវាយតមមលាឥរោិបននះ ថារានកតមតិជិត 
ម្្យមនបើនតបៀបន្ៀបនរឹងនក្មងដមទនទៀតអាយុតសករោនា កន៏ដ្យ កជ៏ា 
ទូនៅ សុខ គុន រកីរាយនរឹងជួយ�អនាកដមទ ជាពិនសសនៅនពលនគរាន 
នពលនៅជាមយួមនុស្សដដលនគចូលចិត្ត។ នលើសពីននះ សុខ គុន 
ដថទានំក្មងៗនៅនពលពួកនគឈចឺាប ់  ឬមនិសបបាយចិត្ត  ន�ើយនគរាន 
ការតពរួយបារមភាណ្ស់ តបសិននបើនគបងកនតោះថានា កដ់ល់មនុស្សណ្ 
រានា ក។់ តបការននះ បញ្្ជ កពី់ការរកីចនតមើននូវឥរោិបថដដលសង្គម 
ទទួលយក ន�ើយនរឹងការរកីចនតមើនការយល់ដរឹងពីការយល់ចិត្តោនា ។

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ ៧



កុរាររានា កម់កសួរសុខទុក្ខរា្ត យរបស់ោតន់ៅមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ 
កនាុងរាជធានីភនានំពញ

 ជំោញទាងំននះ ទំនងជារានការវវិត្តនប៍ំផុតតាមរយៈ  
មណ្លសុខភាពនៅមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ ដដល សុខ គុន ធាលា បប់ាន 
រស់នៅការរស់នៅជាបជ់ាមយួរា្ត យនៅកនាុងប៉ោុ្ម នឆ្នា ដំំបូង។ ការរស់ 
នៅជាបជ់ាមយួរា្ត យ និងភាពរ រឹងរារំបស់ សុខ គុន ជាមយួរាដា យ គឺ 
ជាកតា្ត ការពារមយួ ដដលន្វើឲ្យ សុខ គុន រានលទ្ធភាព បនងកើតទំោក់
ទំនងរ�ូតមកទល់នពលននះ។ នគបង្ាញឲ្យនឃើញផងដដរ នូវភាពមនិ 
ទុកចិត្តសមតសបចំនពាះមនុស្សចដំ�ក និងភាពបុិនតបសបោ៉់ងល្អ 
នដើម្ទុីកចិត្តមនុស្សថ្មីៗនៅនពលនគចាបន់ផដាើមសា្គ ល់អនាកទាងំនោះ។ 
វាទំនងថាចំណងទាកទ់ង រ រឹងរាជំាមយួរាដា យ ផដាល់ឱកាសឲ្យនគពុះពារ
នរឹងបទពិនសា្នខ៍លាះ កនាុងចំនណ្មបទពិនសា្នព៍ន្ធោោរ ដដលបះ៉ 
ទង្គចិផលាូវចិត្តរបស់នគោ៉ងនតចើន។
       
 សុខ គុន និោយអំពីរាដា យនគោ៉ងងាយតសរួល ន�ើយ 
តបកបនៅនដ្យសរានចិត្ត។ នគនិោយថានគនរឹករាដា យ បារមភាពីរាដា យ 
នតចើនណ្ស់ ន�ើយចូលចិត្តនៅសួរសុខទុក្ខោត។់ រាល់មថងៃ នពលទំននរ
នគនៅនលងនរឹងមតិ្តភកដានិៅជនបទ។ រាដា យរបស់តគរួសារននះ រាយ- 
ការណ៍ថា សុខ គុន នៅដតរានបញ្្នពលនគងយប ់ ន�ើយជា 
នរឿយៗតតរូវការរាដា យនដកជិត និងថានា កថ់នាមនគ ដដលជាការបញ្្ជ កពី់ការ 
នរឹករលរឹករាដា យ ន�ើយនរឹងការថានា កថ់នាម ដដលរាដា យអាចផដាល់ឲ្យនគកនាុង 
ពន្ធោោរ។

្្ះកុមារ៖ ការេម្ឹងសមើលសទៅអ�ាគត

  នដ្យរានជំនួយពីអង្គការលីកាដូ សុខ គុន បានចាកនចញ 

ពីមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ កនាុងដខមករា ឆ្នា  ំ២០១២ ន�ើយចាបពី់នពល 
នោះមក បានមករស់នៅឯផ្ះកុរារកនាុងនខត្តកណ្ដា ល ដដលបច្ចុប្ននាផ្ុក 
កុរារចំនួន ១៦ ោក ់ ដដលរានអាយុចាបព់ី ៦ ឆ្នា ដំល់ ១៦ ឆ្នា ។ំ 
ផ្ះននះ បានទទួលការឧបត្ថមភាពីអង្គការរា្ត យតបឆ្ងំនរឹងភាពតកីតក 
(MAP) ន�ើយដរឹកោនំដ្យ Chibodia ដដលជាអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ  
ភបិាលអា�ឺមង៉។់ កុរារចូលនរៀនសាោរដ្ឋ ន�ើយរានថានា កន់រៀន 
បដន្ថមជានតចើននៅកនាុងមណ្លននះ។ នដ្យរានជំនួយពីអង្គការ 
លីកាដូ សុខ គុន អាចរានលទ្ធភាពនៅសួរសុខទុក្ខរាដា យរបស់នគ 
នៅពន្ធោោរោ៉ងតិចណ្ស់ ១ ដងកនាុង១ ដខ។
 
 តាមរយៈការវាយតមមលារបស់អង្គការ INDIGO សុខ គុន តតរូវ 
បាននគតបាបឲ់្យគូសវាសគនតរាងជីវតិរបស់នគ នៅអោគតនៅនលើ 
តកដ្សមយួ។ នគបានគូររបូទារករានា ករ់ានមុខគួរឲ្យកំសត ់ន�ើយនរឹង 
គូររបូភាពមយួរានភាពរកីរាយ ដដលពិពណ៌ោអំពីផះ្ថ្មីរបស់នគ 
នដ្យបញ្្ជ កោ៉់ងចបាស់ថា នគរានអារម្មណ៍អាចសុខតសរួលនៅផ្ះ
ថ្មីរបស់នគ ប៉ុដន្តថានរឿងអតីតកាលរបស់នគនៅកនាុងពន្ធោោរ នរឹងកាលា យ
ជាបន្ុកសតរាបរ់បូនគជាដរាប។

 នៅនពលបុគ្គលិកពីអង្គការ INDIGO បានជួប សុខ គុន ដំបូង 
នគជានក្មងតបរុសរានា ករ់ានតបាជាញា  ន�ើយរសួរាយរាកទ់ាក ់ ដដលបាន 
តបាតស័យទាកទ់ងជាមយួនីតិជនបាន ោ៉ងតសរួល។ តាមការវាយតមមលា 
សុខ គុន បានបញ្្ជ កន់ដ្យផ្្ល់នូវសមត្ថភាពកនាុងការបង្ាញ 
ោ៉ងចបាស់ពីបំណងតបាថានា របស់នគ និងនសចកដាីតតរូវការោោ ខណៈ 
ដដលនរៀបចំតពំដដនរបស់នគ ឧ៖ ទាកទ់ងនរឹងតបធានបទសន្ោ។

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ៨



សេចក្តីេ�្និដ្ា�

សរឿងរ៉ាវរបេ់ េុខ គុ� គរូេបញ្ជាក់ពដី
េារៈេំខា�់ក្នុងការដាក់វិធា�ការ 

ពនិសេេ�ា�ាឲ្យមា�ដំសណើរការ ស�ៅ 
សពលសកមេងៗ្តរូវបា�ដាកស់�ៅក្នុងព�្ធ�ា
គារជាមួយម្ាយរបេ់អ្កទាំងស�ោះ។ 

្លបេះពាល់ពដីបទពនិសេោធ�៍ព�្ធ�ាគារ
ជាអវិជ្ជមា�របេ់សគ្្ល់�រូវការយល់ 
ដឹងពដីអវដីអាចសកើតសឡើងស�ៅសពលគមេា� 

វិធា�ការេម្េប។

១៣ វិធា� ៤៩ ទ�វិធា�្កងុបាងកក។
១៤ វិធា� ៥១(២) ទ�វិធា�្កងុបាងកក។

 នៅនពល សុខ គុន មករស់នៅកនាុងផ្ះកុរារដំបូង នគរាន 
អាការៈភយ័ខាលា ច និងសលានន់សាលា ។ ជួនកាលនគហាកដូ់ចជារានករាលា ងំ 
នតចើនណ្ស់ ន�ើយនរឹងរានបញ្្នដកយប។់ ននះ តតរូវចណំ្យនពល 
នវោមយួចំនួន មុននពលនគសំ៊ានៅនរឹងទីតាងំថ្មីតបចាមំថងៃ។ ពីដំបូងនគ 
បង្ាញឲ្យនឃើញពីបញ្្ឥរោិបថជាកដ់សដាងផងដដរ ដូចជាការវាយ 
តប ់ សកម្មភាពលួច និងឥរោិបថនតសើបតសាល។ នទាះជារានភាព 
តបនសើរន�ើងកន៏ដ្យ កន៏ៅដតរានការតពរួយបារមភា្ងៃន់្ ងៃរខលាះដដដលពី 
បញ្្ទាងំននះ។

 នទាះជាចំណងទាកទ់ងរ រឹងរាជំាមយួរាដា យអាចឲ្យ សុខ គុន 
រកីចនតមើនជំោញមូលដ្្ឋ ន ដដលសង្គមទទួលសា្គ ល់ នៅនពលរស់នៅ 
កនាុងពន្ធោោរកន៏ដ្យ កន៏គនៅដតតសូ៊ជាមយួអន្តរកម្មសង្គម តបចាមំថងៃ 
ន�ើយនរឹងបង្ាញពីឥរោិបថមនិតបតកតី ដដលជាកដ់សដាងនកើតនចញពី 
បទពិនសា្នព៍ន្ធោោររបស់នគ។ 

 សម្ន័្ធភាពរ រឹងបុរឹងរបស់ សុខ គុន ចំនពាះរាដា យរបស់នគទំនង
ជាបានន្វើឲ្យនគ រានលទ្ធភាពបនងកើនទំនុកចិត្ត និងជំោញសរានចិត្ត 
ដដលន្វើឲ្យនគអាចនជឿទុកចិត្ត និងអាតស័យនលើមនុស្សដមទនទៀត ប៉ុដន្ត 
ជំោញសង្គមមផ្នតរៅរបស់ សុខ គុន ពំុរានការរកីចនតមើនដូចកុរារ 
ដមទនទៀត ដដលរានអាយុតសករោនា ។ តបការននះអាចបន្តបងករបញ្្ 

សតរាបរ់បូនគនៅអោគត ជាពិនសសនៅនពលបនងកើតមតិ្តភកដាិ និងនៅ 
នពលចុះសតមរុងនៅនរឹងសាោ។ 
 
 នដ្យសារបរោិកាសស្ថិរភាព  និងរានរចោសម្ន័្ធតតរឹម  
តតរូវដបបអភរិក្សនៅផ្ះកុរាររបស់អង្គការ Chibodia នោះ សុខ គុន  
បានពយាោមនដើម្នីដ្ះតសាយនរឹងបញ្្តបឈមជានតចើន ន�ើយនរឹង
បានន្វើឲ្យរានភាពនជឿននលឿនដផនាកអបរ់ ំ និងសង្គមោ៉ងនតចើន។ ការ 
វលិតត�បន់ៅរកភាពតបតកតីន�ើងវញិរបស់នគ គឺជាចំណុចខាលា ងំ 
ម�ិរារបស់នគ ន�ើយនគបានបនងកើនសមត្ថភាព នដើម្នី្វើនិយតកម្ម 
អារម្មណ៍ និងតតរួតតតាកំ�រឹងរបស់នគ។ បុគ្គលិកអង្គការ Chibodia រាន 
នសចកដាី រកីរាយ ចនំពាះភាពនជឿននលឿនរបស់នគ ន�ើយសង្ រឹមថានគអាច 
រចួចាកផុតពីបទពិនសា្នព៍ន្ធោោរ ដដលបះ៉ទង្គិចផលាូវចិត្តរបស់នគ។

 សុខ គុន អាចទទួលបានការោតំទពីអង្គការ Chibodia  

ោ៉ងតិចណ្ស់រ�ូតដល់នគបញ្ចបក់ារអបរ់សំាោរដ្ឋ។ នៅនពល 
ណ្រាដា យរបស់នគ តតរូវបាននដ្ះដលងពីពន្ធោោរ សុខ គុន អាចរស់ 
នៅជាមយួរាដា យនគជាថ្មី តបសិននបើនគរានចិត្តចង ់  ន�ើយតបសិននបើ 
រាដា យនគអាចរានលទ្ធភាពខាង�ិរញញា វត្ថុ នដើម្ទីំនុកបតមរុងរបូនគជាថ្មី
កនាុងបរោិកាសស្ថិរភាព។ 

 ទន្រឹមនរឹងវធិានការមនិឃុំខលាួនជាជនតមើសល្អ សតរាបស់ស្តីរាន 
គភ ៌ និងសស្តីរានកូនកនាុងបន្ុកនោះ នៅកនាុងករណីរបស់ សុខ គុន 
ជនតមើសននះ ជាជនតមើសមយួដដលមនិទំនង នដ្យសារចរតិលក្ខណៈ
មនបទនល្មើសដដលតតរូវបាននចាទនលើរា្ត យ។  វធិានការជនតមើសនផ្សង 
សតរាបក់ារដថទានំគ នរឹងរានការលំបាកផងដដរ នដ្យសារោ្ម នភាព
ជាអាណ្ពយាបាលជាជនតមើសនផ្សងសមរម្យ។

 សុខ គុន បានចាកនចញពីពន្ធោោរមនិយូរប៉ុោ្ម ន បោ្បពី់ 
បានអនុមត័ចបាបស់ដាីពីពន្ធោោរកនាុងដខ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១១ ដដលបន្ថយ 

 អាយុកុរារអនុញ្ញា តឲ្យសានា កន់ៅកនាុងពន្ធោោរពីអាយុ ៦ ឆ្នា មំកនៅ 
នតកាម ៣ ឆ្នា ។ំ តាមចបាបន់គគួរដតតតរូវបានចាកនចញពីពន្ធោោរ ១០ 
ដខមុននពល ដដលនគបាននចញ។  ប៉ុដន្តនបើនតបៀបន្ៀបនរឹងនក្មងដមទ 
នទៀតនៅកនាុងពន្ធោោរ ការកំណតន់ពល និងកាលៈនទសៈមនការចាក
នចញពីពន្ធោោររបស់នគរានលក្ខណៈសមន�តុផលនៅកនាុងបរបិទ 
កម្ុជា។

 អវីដដលគូសបញ្្ជ កត់ាមនរឿងរ៉ាវរបស់ សុខ គុន គឺជាសារៈ 
សំខានក់នាុងការដ្កវ់ធិានការពិនសសោោឲ្យរានដំនណើ រការនៅនពល
នក្មងៗតតរូវបានដ្កន់ៅកនាុងពន្ធោោរ ជាមយួរាដា យរបស់អនាកទាងំនោះ 
។ ផលបះ៉ពាល់ពីបទពិនសា្នព៍ន្ធោោរជាអវជិ្ជរានរបស់នគ ផដាល់នូវ 
ការយល់ដរឹងពីអវីអាចនកើតន�ើងនៅនពលោ្ម នវធិានការសមតសប។

 នោលការណ៍គនលារឹះទី១ ដដលដណោអំំពីការតគបត់គងនក្មងៗ
កនាុងពន្ធោោរជាមយួរាដា យរបស់ពួកនគគឺរាននយ័ថា នក្មងៗទាងំននះ
មនិគួរតតរូវបាននគចាតទុ់កជាអនាកនទាសន�ើយ១៣ ។ នោលការណ៍គនលារឹះ 
ទី២ គឺរាននយ័ថា បរោិកាសរបស់នក្មងកនាុងពន្ធោោរ គួរដតនៅជិត 
បរោិកាសរបស់នក្មង ដដលនៅនតរៅពន្ធោោរ១៤ តាមដដលអាចន្វើ 
បាន ។

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ ៩



កុរាររានា ករ់ស់នៅកនាុងប៉ុស្តិ៍សុខភាព កនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតប ទី២ 
ចូលកនាុងបន្បស់តរាបអ់នាកនទាស ដដលរានជមងៃឺ

 ទន្រឹមនរឹងបទពិនសា្នអ៍វជិ្ជរាន ជាផលវបិាកពីជីវតិពន្ធោ 
ោរ ដដលមនិអាចនចៀសផុតសតរាបកុ់រារនោះ វាទំនងថាតបសិននបើ 
នោលការណ៍ទាងំននះ តតរូវបាននគអនុវត្តតាមផលបះ៉ពាល់យូរអដងវង 
នៅនលើ សុខ គុន នរឹងកាតប់ន្ថយ។ 

 តបសិននបើអាជាញា ្រពន្ធោោរ នៅមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២ 
បានអនុវត្តនោលការណ៍ទាងំននះ តបដ�លជា សុខ គុន មនិតតរូវបាន
នគដ្កឲ់្យស្ថិតនៅកនាុងចំនណ្មជនជាបឃុ់ំទូនៅកនាុងពន្ធោោរ ១ កនាុង
ចំនណ្មពន្ធោោរទាងំឡាយរបស់តបនទសកម្ុជា ដដលរានបញ្្ 
និងចនង្អៀតដណនបំផុតនោះនទ។ អាជាញា ្រពន្ធោោរគួរដតការពារនគឲ្យ 
ផុតពីទិដ្ឋភាពមនជីវតិពន្ធោោរ ដដលអាតកកប់ំផុត រាបទ់ាងំអនំពើ�ិងសា 
និងការនលងដល្ងសីុសងដដល សុខ គុន បានពិពណ៌ោ។ តបដ�ល 
ជាសំខានប់ំផុតនោះ សុខ គុន មនិគួរណ្ឲ្យនឃើញអត្តឃ្តកម្ម នៅ 
កនាុងពន្ធោោរ នោះន�ើយ។ 
 
 ការសនតមចនផ្រសស្តីដដលរានកូនទាងំអស់ និងសស្តីរានគភ័ ៌
មយួចំនួនឲ្យនៅរស់នៅកនាុង ប៉ុស្តិ៍សុខភាពរបស់ពន្ធោោរ គឺជាការ 
នរៀបដផនការមនិទានប់ានល្អផងដដរ។ វាជាអកុសលសតរាប ់សុខ គុន 
និងរាដា យរបស់នគដដលអនាកទាងំ ២ ោក ់ មនិអាចទទួលបានផល  
តបនោជនពី៍អោរសានា កន់ៅថ្មីមយួចំនួន កនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២  
ដដលតតរូវបាននរៀបចំពិនសសសតរាបស់ស្តីដដលរានកូន និងសស្តីរាន 
គភ។៌
 
 រានផលតបនោជនម៍និអាចតបដកកបានកនាុងការអនុញ្ញា តឲ្យ

កុរារកម្ុជារស់នៅជាមយួរាដា យរបស់ពួកនគកនាុងពន្ធោោរ ជាពិនសស
នដ្យពិនិត្យនៅនលើតបពន័្ធសុខុរាលភាពកុរារកម្ុជា ដដលបានរកី 
ចនតមើនមនិតគបត់ោន ់និងបទដ្្ឋ នរស់នៅោ៉ងលំបាករបស់តបជាពល
រដ្ឋកម្ុជាភាគនតចើន។ ផលតបនោជនទ៍ាងំននះ រាបទ់ាងំការកាតប់ន្ថយ 
ឱកាសនបាះបងន់ចាលកុរារ ឬឱកាសបញ្ជូ នកុរារនៅកានម់ណ្ល
សានា កន់ៅមនិតគបត់ោន។់ ជាការវវិឌ្ឍន ៍កុរារអាចទទួលផល តបនោជ
នពី៍ការបន្តចិញ្ច រឹមបីបាចព់ីទំោកទ់ំនងរវាងកូន និងរាដា យ។ នទាះបី 
ោ៉ងណ្កន៏ដ្យ សំណួរថានតើផលតបនោជនអ៍ាចរានទមងៃនន់តចើន
ជាងគុណវបិត្តិ ឬោ៉ងណ្នោះអាចតតរូវកំណត ់ បានតាមរយៈវ ិ្ ី 
សាសស្តតាមករណីនីមយួៗនដ្យពិសាដា រ។

 តាមបទពិនសា្នរ៍បស់ សុខ គុន វាទំនងថាឱកាសវជិ្ជរាន
នដើម្ទីោំកទ់ំនង ជាមយួរាដា យ របស់នគ អាចរានទមងៃន ់នតចើនជាងបទ
ពិនសា្នអ៍វជិ្ជរានមយួចំនួន ប៉ដុន្តនៅដតរានការលំបាក កនាុងការពយា
ករណ៍ពីផលបះ៉ពាល់ខាងចិត្តសាសស្ត ជាសកាដា នុពលរយៈនពលយូរ 
នៅនលើ សុខ គុន។  វាជាការតពរួយបារមភាោ៉ងខាលា ងំថា សុខ គុន 
នៅដតទទួលរងសុបិនអាតកក ់ និងតសនរាលអតីតកាល លួចអាហារ 
និងវត្ថុកំបុិក កំប៉ុកដមទនទៀត តពមទាងំបង្ាញឲ្យនឃើញនូវអាការៈ 
តកស់លាុត និងការភយ័ ខាលា ចខុសតបតកតីពីការរងរបសួរាងកាយ។
 

កុរារ និងសស្តីរានមផ្នពាះរានា ក ់ទទួលបានអណំ្យពីអង្គការ 
មនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលនៅកនាុងមណ្លអបរ់ដំកដតបទី២

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ១០



 ជាអកុសលបុគ្គលិកពន្ធោោរនៅកម្ុជា ខវះការយល់ដរឹង 
និងការបណដាុ ះបណ្ដា ល ដដល តតរូវការនឆលាើយតបនៅនរឹងនសចកដាីតតរូវការរ
បស់សស្តីរានគភ ៌ និងសស្តីរានកូនរស់នៅកនាុងពន្ធោោរ ន�ើយកោ៏្ម ន 
ឱកាសសតរាបអ់នាកឯកនទស នដើម្ឃី្លា នំមើលការចនតមើនលូតោស់ 
របស់កុរារន�ើយ។ តបសិននបើរានការបណដាុ ះបណ្ដា ល និងរាន 
ឱកាស ដបបននះបញ្្ឥរោិបថមយួចំនួនរបស់ សុខ គុន អាចតតរូវ 
បានរកនឃើញ ន�ើយអាចនរឹងនដ្ះតសាយបាននៅដំណ្កក់ាល 
ដំបូង។
 
 ការតពរួយបារមភាជារមួសតរាបកុ់រារ ដដលបានចនតមើនវយ័កនាុង
ពន្ធោោរនោះ គឺថានៅទីបំផុត ពួកនគអាចតបតពរឹត្តបទនល្មើសនដ្យ 
ផ្្ល់ ន�ើយកត៏តរូវបញ្ជូ នពួកនគមកកានព់ន្ធោោរវញិ នៅនពលពួក នគ
តគបអ់ាយុទទួលខុសតតរូវខាងតព�្មទណ្១៥ ។ នក្មងៗដូចជា សុខ គុន 
មនិតោនដ់តអាច អភវិឌ្ឍឥរោិបទខុសតបតកតី នៅនពលរស់នៅកនាុងព
ន្ធោោរប៉នុណ្ណ ះនទ ប៉ុដន្តអនាកទាងំនោះ ដថមទាងំអាចចាតទុ់កពន្ធោោរ 
និងគុណតមមលាដដលពួកនគទទួលបាន ពីពន្ធោោរ ថាជានរឿង្ម្មតា 
ណ្ស់នៅវញិ។ ទំនងបំផុតនោះពួកនគកន៏រឹងដកជ់ាបនូ់វសាលា កសានា ម 
អាតកកពី់ជីវតិកនាុងពន្ធោោរផងដដរ ដដលជាលទ្ធផលពួកនគតតរូវបាន

សង្គមរញុនចញ។ 

 ទន្រឹមនរឹងនសចកដាីសង្ រឹមរបស់ សុខ គុន រានលក្ខណៈល្អ 
នដ្យសារនគរានទំោកទ់ំនង ជិតដិតជាមយួរាដា យនគ និងបរោិកាស 
ដដលស្ថិរភាព និងអភរិក្សនោះ និោនា ការបច្ចុប្ននារបស់នគ ទាកទ់ងនរឹង 
សកម្មភាពលួច ន�ើយនរឹងការបំពារបំពានខាងរាងកាយរបស់នគ នៅ 
ដតជាបញ្្កងវល់កនាុងសភាពដបបននះនៅន�ើយ។
 
 សុខ គុន រានភព័វសំណ្ងទទួលបានជំនួយ និងការោតំទ
ពីអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាល នៅតបនទសកម្ុជាជាអនាកទទួលខុសតតរូវ 
នដើម្ធីាោឲ្យនគបាននចញពីពន្ធោោរ ន�ើយដ្ករ់បូនគឲ្យ ស្ថិតនតកាម 
ភាពអាណ្ពយាបាលសមតសប និងរានសុវត្ថិភាព។ នទាះបីោ៉ងណ្ 
កន៏ដ្យ ការទទួលខុសតតរូវននះ គឺជាបន្ុករបស់តកសួងសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា នដ្យរានកិច្ចស�ការជាមយួអង ្
គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលពាកព់ន័្ធ កនាុងករណីចាបំាច ់ និងសមតសប។ 
កនាុងបរបិទននះតកសួងសង្គមកិច្ច មនិតោនដ់តតតរូវការចំនណះដរឹង 
និង្នធានប៉នុណ្ណ ះនទ ប៉ុដន្តដថម ទាងំតតរូវការឆន្ះននោបាយផងដដរ 
នដើម្អីនុវត្តតួោទីរបស់សា្ថ បន័ឲ្យបាននពញនលញ និងតបកបនដ្យ 
ការទទួលខុសតតរូវ។

អ�ុេាេ�៍ទាំងឡាយ

►►► កលារេលាយតម�្ជលាលក្ខណៈ្រុគ្គល និងទូលំទូលលាយ

 អគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ និងតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា គួរដតន្វើការវាយតមមលាពីសា្ថ នភាពរបស់កុរារ 
រានា ក់ៗ  នដើម្សីនតមចថា នតើវារានភាពតបនសើរ ឬនទ តបសិននបើបំដបកកុរារនចញពីរាដា យរបស់ពួកនគកនាុងពន្ធោោរ ឬសនតមចថាកុរារគួររស់នៅ
ជាមយួរាដា យរបស់នគកនាុងពន្ធោោរ ឬោ៉ងណ្។ ការវាយតមមលាននះ គួរដតតតរូវន្វើន�ើង (នតពាះវាជាបទដ្្ឋ ននៅកនាុងតបនទសនផ្សងៗជានតចើននលើ 
ពិភពនោក) មុននពលកុរារចូលនៅរស់នៅកនាុងពន្ធោោរ។ ការវាយតមមលាដូចោនា ននះ តតរូវដតបានន្វើន�ើង នៅនពលនក្មងចាបក់នំណើ ត ខណៈ 
ដដលរាដា យតតរូវបានឃុំខលាួន នដើម្សីនតមច ថានតើនរឹងរយៈនពលយូរប៉ុណ្ណ  ទារកនោះគួរសានា កន់ៅកនាុងពន្ធោោរ (ឬថានតើទារកនោះ គួរសានា ក ់
នៅកនាុងពន្ធោោរ ឬោ៉ងណ្)។ ការវាយតមមលាននះ គួរតបកានយ់កវ ិ្ ីសាសស្តរមួ នដ្យពិនិត្យនៅនលើផលតបនោជន ៍និងសិទ្ធិរបស់កុរារនដើម្ ី
ចនតមើនលូតោស់១៦  តពមទាងំផលតបនោជនពី៍ការបន្តទំោកទ់ំនងរវាងកូន និងរាដា យតបសិននបើកុរារនោះសានា កន់ៅជាមយួរាដា យកនាុងពន្ធ- 
ោោរ។ ការវាយតមមលាននះ គួរដតពិនិត្យផងដដរ នៅនលើតបពន័្ធសុខុរាលភាពកុរារកម្ុជា ដដលតតរូវបានរកីលូតោស់មនិតគបត់ោន ់ តពមទាងំ
ហានិភយ័មនការនបាះបងន់ចាលកុរារ និងមណ្លសានា កន់ៅមនិតគបត់ោន។់ 

►►► មគោលកលារណ៍ដណនលាំ្ិស្លារ
 
 តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា នដ្យរានការស�ការជាមយួអគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរគួរដតនចញនសចកដាី 
ដណោទំាងំឡាយ សដាីពីរនបៀបចាតក់ារ និងពតងរឹងតបពន័្ធនផ្រខាងនតរៅ (បញ្ជូ ន) និងការដ្កកុ់រារអាយុនលើសពី ៣ ឆ្នា នំ�ើងនៅដដលនៅដត 
កំពុងរស់នៅកនាុងពន្ធោោរ ឲ្យស្ថិតនៅនតកាមភាពអាណ្ពយាបាល។ ននះជាការចាបំាចន់ដើម្ធីាោថា ការបំដបកកុរារពីរាដា យតតរូវដតបាន 
តគបត់គង និងអនុវត្តតាមរនបៀបសុភវនិិច្យ័ និងនពលនវោសមតសប ន�ើយដតកនាុងករណី ដដលរានការនរៀបចំដថទាជំំនួសសមតសបតតរូវបាន 
ដ្កឲ់្យដំនណើ រការ។

 នោលននោបាយដដលរានតសាបត់ាងំពីដខនមសា ឆ្នា ២ំ០០៦ មកសដាីពីការដថទាជំំនួសសតរាបកុ់រារនៅតបនទសកម្ុជា ផដាល់តកប 
ខណ្មយួោ៉ងល្អដដលដចងថាជនតមើសទី១ គឺតតរូវដ្កកុ់រារឲ្យស្ថិតនតកាមភាពអាណ្ពយាបាលរបស់សាចញ់ាតិ បោ្បម់កការដថរកសារបស់ 

១៥ អាយុ ១៤ឆ្ាំ គឺជាអាយុទទួលខុេ្តរូវខាង្ពហមេទណ្ឌស�ៅកម្នុជា។
១៦  មា្តា ៥ ទ�អ�ុេញ្ាេ្តដីពដីេនិទ្ធនិកុមារ។

កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ ១១



ឪពុករា្ត យចិញ្ច រឹម ន�ើយបោ្បម់កនទៀត ដ្កក់នាុងផ្ះកុរារ។

►►► កលារមែោះដលង្រមណ្ោះអលាសននែមបកោ�កលារបតួត្ិនិត្យ និងមទោស�ិនឃុំខ្លួន

 តសបតាមវធិានស�តបជាជាតិសតរាបត់គបត់គងអនាកនទាសជាសស្តី និងវធិានការមនិឃុំខលាួន សតរាបជ់ននល្មើសជាសស្តី (វធិានតករុង 
បាងកក)  អាជាញា ្រតុោការគួរដតកំណតស់ស្តី  ដដលរានកូនកនាុង បន្ុក (នៅកនាុង ឬនៅនតរៅពន្ធោោរ) ដដលជានបក្ខជន សតរាបន់ដ្ះដលងបនណ្ដា ះ 
អាសននានតកាមការតតរួតពិនិត្យ និង/ឬនទាសមនិឃុំខលាួន។ អាជាញា ្រគួរដតន្វើការតសូ៊មតិដល់នៅតកម និងតពះរាជអាជាញា នដើម្រីកសាទុកតករុមតគរួសារ 
កនាុងករណីដដលអាចន្វើបាន នដើម្មីនិតតរូវបង្ខំនក្មងឲ្យនៅរស់នៅកនាុងពន្ធោោរជាមយួរាដា យរបស់នគ ឬកទុ៏កពួកនគនចាលនៅខាងនតរៅន�ើយ។
 
 អាជាញា ្រគួរដតសងកត់្ ងៃនផ់ងដដរនៅនលើសស្តី ដដលទទួលឲ្យចូលមករស់នៅកនាុងពន្ធោោរ រានគភ។៌ ការនដ្ះដលងបនណ្ដា ះអាសននា 
នតកាមការតតរួតពិនិត្យ និង/ឬនទាសមនិឃុំខលាួនសតរាបស់ស្តីរានគភ័ ៌អាចកាតប់ន្ថយចំនួនកុរារ រស់នៅជាមយួរាដា យរបស់ពួកនគកនាុងពន្ធោោរ។

►►► កលារ្រណ្ដះ្រណ្លាល និងក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់កលារយលែ់រឹង

 បគុ្គលិកពន្ធោោរគួរដតទទួលការបណដាុ ះបណ្ដា ល សដាីពីការចនតមើនលូតោស់របស់កុរារ ន�ើយនរឹងនសចកដាីតតរូវការដថទាសុំខភាព 
របស់កូន និងរាដា យរានគភ ៌ នដើម្ឲី្យពួកនគអាចនឆលាើយតបសមតសប នៅនពលតតរូវការ និងនៅនពលរានភាពអាសននា។ គួរដតចាតឲ់្យរាន 
អនាកឯកនទស នដើម្ឃី្លា នំមើលការចនតមើនលូតោស់របស់កុរារ នដើម្អីាចកំណតប់ញ្្ោោនៅដំណ្កក់ាលដំបូង។

►►► ្រដនថែ�ធនធលាន

 អគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ និងតកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា តតរូវចាតឲ់្យរាន្នធានបដន្ថម នដើម្ដីសវងយល់ 
និងនលើកស្ួយសិទ្ធិកុរារ និងសស្តីជារាដា យកនាុងពន្ធោោរ ពិនិត្យន�ើងវញិនូវដនំណើ រការន្វើនសចកដាីសនតមច ដដលោឲំ្យកុរារតាមរាដា យរបស់នគនៅ 
ពន្ធោោរ និងវាយតមមលាផលបះ៉ពាល់ពីការឃុំខលាួននៅនលើកុរារ។

►►► កលារដចករំដលក្័ត៌�លាន និងកលារដណនលំា

 អគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរ តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា តកសួងសុខាភបិាល និងតកសួងយុត្តិ្ម ៌
គួរដតបនងកើន និងសតមបសតមរួលកិច្ចខិតខំតបរឹងដតបងរបស់ខលាួន នដើម្ដីចករដំលកពត័រ៌ាន និងដណោមំសន្តីទាងំឡាយអំពីនសចកដាីតតរូវការរបស់សស្តី
រានគភ ៌និងកុរាររស់នៅជាមយួរាដា យរបស់ពួកនគកនាុងពន្ធោោរកម្ុជា។

►►► ្រមងកើនថេិកលា

 អគ្គោយកដ្្ឋ នពន្ធោោរគួរដតបនងកើនថវកិា និង្នធានសតរាបស់ស្តីរានគភ ៌និងសស្តីកំពុងបំនៅនដ្ះកូន តពមទាងំកុរាររស់នៅ
ជាមយួរាដា យរបស់ពួកនគកនាុងពន្ធោោរ។ តករុមមនុស្សទាងំ ននះរានលក្ខខណ្តតមរូវពិនសស ដដលគួរដតគិតគូអំពីថវកិា។

១២កុរារភាពនៅកនាុងពន្ធោោរៈ របាយការណ៍លីកាដូ


