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១- លសចកតីល្តើម 

1-  ការពកីនព ងីថ្នចុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់បានពកីតព ងីបនថិចមថងៗ ចាបុ់តាុំងពីសតវតសរ ុ៍មុន ពៅ
កបុងបោថ របពទសអភិវឌណជាពរចីន។ ពៅពដីមទសវតសរ ុ៍ទី១០ថ្នសតវតសរ ុ៍ទី២០ របជាជនវយ័ចាសុ់បាន
ចាបុ់ពផថីមកាល យជាកងវលុ់ពៅកបុងរបពទសអភិវឌណមយួចុំនួន ពេយីស្ថទ នភាពពនុះបានកាល យជាបញ្ហា
របឈមចមផងពៅកបុងរបពទសកុំពុងអភិវឌណចាបុ់តាុំងពីទសសវតសរ ុ៍ទី១ថ្នសតវតសរ ុ៍ទី២១។ ជារទឹសថី ការ
ពកីនព ងីថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺជាការពកីនព ងីអាយុកោឋ លថ្នរបជាជនសរុប ខដលបោថ លមក
ពីការធាល កុ់ចុុះថ្នអរតាលទនភាពមានកូនរបសុ់ន្រសថីនិងការពកីនព ងីថ្នអាយុកាលសងឃមឹរសុ់។ ការពកីន
ព ងីថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា បានចាបុ់ពផថីមពរកាយពគបនថិច ពបីពធៀបនឹងបោថ របពទសកុំពុង
អភិវឌណដថ្ទពទៀត ពដាយសនធុុះថ្នការពកីនព ងីរបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់បានចាបុ់ពផថីមមានពៅកបុង
ទសវតសរ ុ៍ទីមយួថ្នសតវតសរ ុ៍ពនុះ។ កបុងបរកិារណុ៍ ពនុះ បនាធ បុ់ពីការចុុះេតទពលខាពលីពសចកថីខថលងការណុ៍
នពោបាយសថពីីមនុសសវយ័ចាសុ់ ពៅឯសនបិបាតពិភពពោកពលីកទី២ ពៅទីរកុងមាុ៉ រឌីតឆ្ប ុំ២០០២ 
និងពរកាយពីបានអនុម័តពលី ខផនការសកមមភាពអនថរជាតិទីរកងុមាុ៉ រឌីតសថពីីមនុសសវយ័ចាសុ់ឆ្ប ុំ
២០០២មក រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានចាតុ់វធិានការជាជុំហានៗពដីមផពីរៀបចុំពោលនពោបាយ
សរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ខដលរតូវបានអនុម័តពៅឆ្ប ុំ២០០៣។  

2-  ពោលបុំណងថ្នពោលនពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ គឺពដីមផធីានាឲ្យបានថា 
មនុសសចាសុ់មានលទនភាពទទលួបានឱកាសចូលរមួកបុងការអភិវឌណ និងទទលួបានអតទរបពោជនុ៍ពី
ការអភិវឌណរបពទសរបសុ់ែលួន។ ពោលបុំណងពនុះ គឺអនុពោមតាមពោលការណុ៍ ខណនាុំខដលមានខចង
ពៅកបុងខផនការសកមមភាពអនថរជាតិទីរកុងមាុ៉ រឌីតសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលរតូវបានអនុម័តពៅកបុង
សនបិបាតពិភពពោកពលីកទី២ សថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ពៅទីរកុងមាុ៉ រឌីតឆ្ប ុំ២០០២។ បុ៉ុខនថ ពោល
នពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ ពុុំបានកុំណតុ់រកុមពោលពៅនិងនិយមន័យមនុសសចាសុ់
ពទ។ ពោលនពោបាយពនុះ មិនបានកុំណតុ់និយមន័យមនុសសចាសុ់គឺពដាយឈរពលីពេតុផលថា
និយមន័យពនុះ បានកុំណតុ់រចួពេយីពៅកបុងខផនការសកមមភាពអនថរជាតិទីរកុងមាុ៉ រឌីតសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់ (MIPAA)។  សនបិបាតទីរកុងមាុ៉ រឌីតបានសពរមចជាឯកចឆ័នធអុំពីនិយមន័យមនុសសចាសុ់ ពដាយ
ខផែកពលីនិយមន័យអាយុពពញ។ តាមនិយមន័យពនុះ មនុសសចាសុ់ជាមនុសសខដលមានអាយុពពញចាបុ់
ពី៦០ឆ្ប ុំព ងីពៅ។ ពទាុះជាោុ៉ ងពនុះកថី របពទសកុំពុងអភិវឌណមិនរតូវបានតរមូវឲ្យកុំណតុ់យកនិយម
ន័យពនុះជាផលូវការពទ បុ៉ុខនថភាគពរចីនថ្នបោថ របពទសខដលមានការអភិវឌណតិចតួច បានអនុម័ត យក
អាយុពនុះ ជា ”អាយុកុំណតុ់” ពដីមផឲី្យនិយមន័យសរមាបុ់របជាជនវយ័ចាសុ់។  
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3-  ពៅពដីមសតវតសរ ុ៍ពនុះ របជាជនកមពុជាខដលមានអាយុ៦០ឆ្ប ុំព ងី មានចុំននួរបមាណ 
៦០០.០០០នាកុ់ ពសមីនឹងរបមាណ៦ភាគរយថ្នរបជាជនសរុប1។ ពទាុះបីជាពៅកបុងទសសវតសរ ុ៍ទី១ថ្ន
សតវតសរ ុ៍ទី២១ កមពុជាជារបពទសមយួកបុងចុំពោមរបពទសមយួចុំននួតូច ខដលមានសមាមារតរបជា
ជនវយ័ចាសុ់ទាបក៏ពដាយ ក៏រាជរដាឌ ភិបាលបានដាកុ់ពចញនូវពោលនពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់
ឆ្ប ុំ២០០៣   ខដលជាការឆលុុះបញ្ហច ុំងពីការពបថជាញ ចិតថរបសុ់កមពុជាកបុងការចូលរមួអនុវតថស្ថម រតីទីរកុងមាុ៉
រឌីត ពដីមផធីានាថា មនុសសវយ័ចាសុ់រគបុ់រូបរសុ់ពៅកបុងជីវតិមយួរបកបពដាយពសចកថីថ្ថលថបូរ ដូចោប នឹង
មនុសសវយ័ពកមងខដរ។ 

4-   អាយុកុំណតុ់សរមាបុ់ឲ្យនិយមន័យពៅពលីរបជាជនវយ័ចាសុ់ ពៅមិនទានុ់មានភាពចាសុ់ោសុ់ 
ពៅព យី។  ឯកស្ថរមយួចុំននួដូចជា ខផនការយុទនស្ថន្រសថអភិវឌណនុ៍ជាតិ ឆ្ប ុំ២០១៤-២០១៨ និង
ពោលនពោបាយជាតិរបជាជន ឆ្ប ុំ២០១៦-២០៣០កុំណតុ់ថា មនុសសមានអាយុ៦៥ឆ្ប ុំព ងីពៅជា
មនុសសវយ័ចាសុ់។ របាយការណុ៍ សថីពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ថ្នអពងកតចពនាល ុះជុំពរឿនថ្នរបជារាន្រសថកមពុជា ឆ្ប ុំ
២០១៣ និងពោលនពោបាយនិងយុទនស្ថន្រសថសុខាភិបាលជាតិសរមាបុ់ខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ 
ឆ្ប ុំ២០១៦ កុំណតុ់ថា អបកមានអាយុ៦០ឆ្ប ុំព ងីពៅជាមនុសសចាសុ់។ ពោងចាបុ់សថីពីសេលកខនថិ
កុៈមន្រនថីរាជការសុីវលិថ្នរពុះរាជាោចរកកមពុជា

2 អនុស្ថសនុ៍របសុ់ MIPAA ពសចកថីរបកាសទីរកុងកូ
ឡាឡាុំពសួថីពីមនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០១៥  ពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ ២០១៧-
២០៣០ កុំណតុ់យកអាយុ៦០ឆ្ប ុំ ជាមនុសសចាសុ់។ 

 

                                                 
1
 របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកបុងរបពទសកមពុជា(របាយការណុ៍ ពលែ១៣  វភិាគលទនផលការសធងុ់មតិចពនាល ុះជុំពរឿនថ្នរបជារាន្រសថ
កមពុជាឆ្ប ុំ២០១៣  របសុ់វទិាស្ថទ នជាតិសទិតិថ្នរកសួងខផនការ, រាជធានីភបុំពពញឆ្ប ុំ២០១៤ 
2
 ចាបុ់សថីពីសេលកខនថិកុៈមន្រនថីរាជការសីុវលិថ្នរពុះរាជាោចរកកមពុជា ជុំពូកទី៧(ការចូលនិវតថនុ៍) មារតា៥៤ខចងថា 
“អបករាជការទាុំងពីរពភទរតូវដាកុ់ឲ្យចូលនិវតថនុ៍ជាកុំេតិពពលដលុ់អាយុ៥៥ឆ្ប ុំ។ អាយុកុំេតិពនុះអាចរ ុំកិលព ងីដលុ់៦០
ឆ្ប ុំពបីលកខនថិកុៈពដាយខ កបានកុំណតុ់” 
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២- មូលលហតុនន្ការល្វើបចចុបបន្នកមមលោលន្លោបាយមន្ុសសចាសឆ់្ន ាំ២០០៣ 

5-  ស្ថទ នភាពរបជាស្ថន្រសថខដលកតុ់សមាគ លុ់ពដាយរបជាជនវយ័ចាសុ់ចុំននួតិចតចួ ខដលពកីនព ងី
យតឺៗរេូតដលុ់ពដីមសតវតសរ ុ៍ទី២១ បចចុបផនបពនុះ មានការផ្លល សុ់បថូរ ខដលតរមូវឲ្យពធវីការខកសរមួល
ពោលនពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ ពដីមផគិីតគូរពឆលីយតបនឹងបញ្ហា ជាពរចីនពាកុ់ព័នន
នឹងភាពចាសុ់ជរា។ រាជរដាឌ ភិបាលទទលួស្ថគ លុ់ភាពចាុំបាចុ់កបុងការខកសរមួលព ងីវញិនូវពោល
នពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ ទនធឹមនឹងពនុះ ពដាយពេតុថា ដុំពណីរការថ្នការឈានពៅរកភាព
ចាសុ់ជរា រតូវបានកតុ់សមាគ លុ់ព ញីថា បានជុះឥទនិពលពលីរគបុ់រកុមអាយុទាុំងអសុ់ថ្នរបជាជននិង
រគបុ់វស័ិយទាុំងអសុ់ថ្នពសដឌកិចចពនាុះ  ពោលនពោបាយរតូវខតមានវសិ្ថលភាពធុំទូោយ ពលីសពីការ
ពផ្លថ តការយកចិតថទុកដាកុ់ខតពៅពលីជនចាសុ់ជរាឬមនុសសចាសុ់។ ពទាុះបីជា មនុសសចាសុ់ពៅខតជា
ពោលពៅចមផងខដលរតូវទទលួផលរបពោជនុ៍ពីពោលនពោបាយពនុះក៏ពដាយ ក៏ការគិតគូរពដាុះរស្ថយ 
ផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ខដលមានលកខណុៈទូលុំទូោយជាងមុន គឺជាការងារដ៏មានស្ថរុៈ
សុំខានុ់ផងខដរ។ បញ្ហា ពនុះ រមួមាន ការពាកុ់ព័ននជាមួយនឹងសមាជិករគួស្ថរវយ័ពកមង កបុងរូបភាពជា 
ការោុំរទនិងការខថទាុំ ខដលសមាជិករគួស្ថរវយ័ពកមងរតូវផថលុ់ពៅឲ្យមនុសសចាសុ់។ ដូចពនុះ ពោល
នពោបាយខដលរតូវបានខកសរមួលថមី រតូវបានបឋូរពឈាម ុះពៅជា “ពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់ ២០១៧-២០៣០”។ 

6-  រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា ពបឋជាញ ចិតថបនថអនុវតថពោលនពោបាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ ការពបឋជាញ ចិតថ
ពនុះរតូវបានគូសបញ្ហជ កុ់ព ងីវញិពៅកបុងឯកស្ថរនានា ដូចជា យុទនស្ថន្រសថចតុពកាណដុំោកុ់កាលទី៣ 
ខផនការយុទនស្ថន្រសថអភិវឌណនុ៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ និង ពោលនពោបាយជាតិរបជាជន២០១៦-
២០៣០។ មូលនិធិសេរបជាជាតិសរមាបុ់របជាជន(UNFPA) និង អងគការមនុសសចាសុ់អនថរជាតិ 
(HelpAge International) ពបឋជាញ ចិតថជយួដលុ់រាជរដាឌ ភិបាល កបុងការពរៀបចុំពោលនពោបាយ ពដីមផី
ពឆលីយតបពៅនឹងបញ្ហា ពាកុ់ព័ននជាមយួមនុសសវយ័ចាសុ់ ពដាយខផែកពលកីារវភិាគពីបខរមបរមួលស្ថទ ន
ភាពរបជាស្ថន្រសថ។ ចុំណុចពៅមួយកបុងចុំពោមចុំណុចពៅនានា ខដលរតូវបានដាកុ់បញ្ចូ លពៅកបុង 
កមមវធីិរបចាុំរបពទសរបសុ់មូលនិធិសេរបជាជាតិសរមាបុ់របជាជន(២០១៦-២០១៨) គឺ “ពោល
នពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលនឹងរតូវអនុម័តពដាយរាជរដាឌ ភិបាលកបុងឆ្ប ុំ២០១៧”3។ 

                                                 
3
 ខផនការសកមមភាពកមមវធិីរបចាុំរបពទស  ២០១៦-២០១៨(រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា និង UNFPA រាជធានីភបុំពពញ) 
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៣- ស្ថា ន្ភាពរបជាស្ថន្រសតនន្ការឈាន្លៅរកវ័យចាសល់ៅកមពុជា 

7-  ចុំហាករបជាស្ថន្រសថពៅកមពុជានាពពលបចចុបផនប មានភាពែុសខបលកោប ោុ៉ ងខាល ុំងពីចុំហាករបជា 

ស្ថន្រសថកាលពីពដីមសតវតសរ ុ៍ពនុះ ខដលខសឋងព ងីតាមរូបភាពថ្នការថយចុុះថ្នចុំននួរបជាជនអាយុ
ពរកាម១៥ឆ្ប ុំ។ ពៅឆ្ប ុំ១៩៩៨ របជាជនកមពុជាអាយុពរកាម១៥ឆ្ប ុំមានសមាមារត៤៣ភាគរយ ថ្ន
របជាជនសរុប ឯរបជាជនកបុងវយ័ពធវីការមានសមាមារត៥២ភាគរយ ពេយីរបជាជនវយ័ចាសុ់អាយុ
៦០ឆ្ប ុំព ងីមានសមាមារតរតឹមខត៥ភាគរយថ្នរបជាជនសរុប។ ពៅឆ្ប ុំ២០១៣ សមាមារតរបជាជន
កមពុជាអាយុពរកាម១៥ឆ្ប ុំ បានបនថថយចុុះដលុ់២៩ភាគរយថ្នរបជាជនសរុប ឯសមាមារតរបជាជន
កបុងវយ័ពធវីការបានពកីនដលុ់៦៣ភាគរយ ពេយីរបជាជនវយ័ចាសុ់បានពកីនដលុ់៨ភាគរយ ថ្នរបជា
ជនសរុប។ ភាពែុសោប ពនុះមានលកខណុៈគរួឲ្យកតុ់សមាគ លុ់ ជាពិពសស ពៅកបុងករណីថ្នការឈាន
ចូលពៅវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជនខដលកុំពុងសទិតកបុងវយ័ពធវីការសពវថ្ថង។ សមាមារតថ្នមនុសសចាសុ់ 
ពធៀបនឹងរបជាជនសរុប មានការពកីនព ងីកបុងអរតាែពសុ់ជាងមុន(ពីឆ្ប ុំ១៩៩៨ដលុ់២០០៨ របជា
ជនវយ័ចាសុ់បានពកីនព ងីកបុងអរតា៣ភាគរយរបចាុំឆ្ប ុំ ពេយីពីឆ្ប ុំ២០០៨ដលុ់២០១៣ អរតា
កុំពណីនរបចាុំឆ្ប ុំរបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ពសមរីនឹង៥ភាគរយ) ពេយីនិនាប ការថ្នការពកីនព ងីពនុះរតូវ
បានពាករថានឹងមានជាបនថពទៀត។ ពីឆ្ប ុំ២០២០ដលុ់២០៣០ របជាជនវយ័ចាសុ់នឹងមានកុំពណីន
របចាុំឆ្ប ុំជិត៤ភាគរយ កបុងែណុៈខដលរបជាជនកបុងវយ័ពធវីការនឹងមានកុំពណីនរបខេល១ភាគរយ
របចាុំឆ្ប ុំ ពេយីរបជាជនអាយុពរកាម១៥ឆ្ប ុំនឹងមានកុំពណីនអវជិជមាន។ បញ្ហា ពាកុ់ព័ននជាមយួនឹង
មនុសសវយ័ចាសុ់ខដលមិនធាល បុ់មានឬខដលមិនសូវមានស្ថរុៈសុំខានុ់កាលពីពពលមុន ឥ ូវពនុះចាបុ់ពផថីម
កាល យជាបញ្ហា របឈមខដលរតូវពដាុះរស្ថយ។  

៣.១- កតាត សដ្លបងកឲ្យលកើតមាន្ករណីរបជាជន្វ័យចាស ់

8-  កតាថ ពីរខដលជយួពនយលុ់អុំពីការពលចព ងីនូវបាតុភូតរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺការថយចុុះអរតា
មានកូននិងភាពរបពសីរព ងីថ្នអាយុកាលសងឃមឹរសុ់។ ការថយចុុះអរតាលទនភាពមានកូន ពធវីឲ្យមាន
ការថយចុុះចុំននួកុមារខដលបានពកីត ពេយីជាលទនផល ក៏ពធវីឲ្យអរតាកុំពណីនរបជាជនជាកុមារមាន
ការថយចុុះផងខដរ។ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់មានភាពរបពសីរព ងី មានន័យថា មនុសសអាចរសុ់បាន
អាយុកានុ់ខតខវង ពេយីការពកីនព ងីថ្នសមាមារតរបជាជនខដលអាចរសុ់ពៅរេូតដលុ់វយ័ចាសុ់ និង
បនថរសុ់ពៅកបុងរយុៈពពលកានុ់ខតខវងជាងមុនពរកាយពីបានឈានដលុ់អាយុ៦០ឆ្ប ុំពេយី។ ពេតុពនុះ 
របជាជនវយ័ចាសុ់នឹងពកីនព ងីកបុងអរតាពលឿនជាងរបជាជនវយ័ពកមង។ 

9-  លទនភាពកានុ់ខតពរចីនកបុងការទទលួបានពសវាសុែភាពបនថពូជរបកបពដាយគុណភាព បានពធវីឲ្យ
លទនភាពមានកូន មានការថយចុុះគរួឲ្យកតុ់សមាគ លុ់និងជាបនថបនាធ បុ់ កបុងរយុៈពពលបីទសវតសរ ុ៍ចុងពរកាយ 
ពនុះ។ ដូចបានបងាា ញពៅកបុងរូបភាពទី១ អរតាលទនភាពមានកូនសរុប ខដលរតូវបានឲ្យនិយមន័យថា



5/៧៧ 
 

ជាចុំននួមធយមថ្នកូនខដលបានពកីតជាមួយន្រសថីមាប កុ់កបុងអុំ ុងអាយុអាចមានកូន(១៥-៤៩ឆ្ប ុំ) បាន
ថយចុុះពី៥,៧ពៅឆ្ប ុំ១៩៩០ មកពៅរតឹម២,៧ពៅឆ្ប ុំ២០១៤ ពេយីតពួលែពនុះរតូវបានពាករថានឹង
ថយមកពៅរតឹមករមិតជុំនួសកបុងឆ្ប ុំ២០២៥ រចួពេយីចុំននួពនុះនឹងបនថថយចុុះតិចតចួជាបពណថី រៗ ខថម
ពទៀត។ 

 
របូភាពទី១  ការពាករអុំពីលទនភាពមានកូនសរបុ(១៩៩០-២០៣០)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របភព   ការពាករចុំនួនរបជាជនកមពុជា  របាយការណុ៍ ពលែ១២ថ្នជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 

10-  រសបពពលជាមយួោប ពនុះខដរ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់មានការពកីនព ងី ពេយីនិនាប ការពនុះនឹង
បនថពកីនព ងី។ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់បានពកីនព ងីពី៥៤ឆ្ប ុំសរមាបុ់បុរសនិង៥៨ឆ្ប ុំសរមាបុ់ន្រសថីពៅ
ឆ្ប ុំ១៩៩៨ ដលុ់៦៧ឆ្ប ុំសរមាបុ់បុរសនិង៧១ឆ្ប ុំសរមាបុ់ន្រសថីពៅឆ្ប ុំ២០១៣។ អាយុកាលសងឃមឹរសុ់ ពនុះ
រតូវបានពាករថានឹងពកីនព ងីជាបនថបនាធ បុ់ ពដាយអាយុកាលសងឃមឹរសុ់របសុ់ន្រសថី គឺពលីសពីអាយុ
កាលសងឃមឹរសុ់របសុ់បុរសពៅកបុងកុំលុងពពលទាុំងមូលថ្នការពាករ។ តពួលែពាករសរមាបុ់បោថ ឆ្ប ុំ
ពរកាយៗ មានបងាា ញកបុងរូបភាពទី២។ 
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របូភាពទី២  អាយុកាលសងឃមឹរសុ់របសុ់បុរសនិងន្រសថកីមពុជា  

 
របភព  ជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ១៩៩៨និង២០០៨ និងអពងកតចពនាល ុះជុំពរឿនថ្នរបជារាន្រសថកមពុជា 

  ឆ្ប ុំ២០០៣និង២០១៣ 

11-  ការធាល កុ់ចុុះជាបនថបនាធ បុ់ថ្នលទនភាពមានកូន រមួជាមួយនឹងការពកីនព ងីជាបនថបនាធ បុ់ថ្នអាយុ 
កាលសងឃមឹរសុ់ បានបោថ លឲ្យរបជាជនវយ័ចាសុ់ពកីនព ងី កបុងអរតាមួយែពសុ់ជាងអរតាកុំពណីន
របជាជនសរុប ដូចមានបងាា ញកបុងរូបភាពទី៣។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/៧៧ 
 

 

របូភាពទី៣  ការពាករអរតាកុំពណីនរបចាុំឆ្ប ុំថ្នរបជាជនសរបុនិងរបជាជនវយ័ចាសុ់ 

 
របភព   ការពាករចុំនួនរបជាជនកមពុជា  របាយការណុ៍ ពលែ១២ថ្នជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 

12-  និនាប ការពនុះរតូវបានបងាា ញឲ្យព ញីកានុ់ខតចាសុ់តាមការពរបៀបពធៀបទិនបន័យពាករពីឆ្ប ុំ
២០១៥ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០។ តាមរយុៈការពាករ ខដលខផែកពលីជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ
២០០៨ ចុំននួរបជាជនសរុបនឹងពកីនពី១៥,៣ោននាកុ់ពៅឆ្ប ុំ២០១៥ដលុ់១៨,១ោននាកុ់ពៅឆ្ប ុំ
២០៣០ ពដាយមានកុំពណីនសរុបពសមីនឹង១៨,២ភាគរយ ែណុៈខដលចុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់នឹង 
ពកីនពី១,១១ោននាកុ់ពៅឆ្ប ុំ២០១៥ដលុ់១,៩៩ោននាកុ់ ពៅឆ្ប ុំ២០៣០ ខដលអរតាកុំពណីនសរុប
ពសមីនឹង៨០,១ភាគរយ4។ 

៣.២- ការលកើន្លឡើងនន្សមាមារតរបជាជន្វ័យចាស ់ 

13-  ពដាយរបជាជនវយ័ចាសុ់បានពកីនព ងីកបុងអរតាមយួែពសុ់ជាងអរតាកុំពណីនរបជាជនសរុប
ពនាុះ សមាមារតរបជាជនវយ័ចាសុ់នឹងមានការពកីនព ងី ពេយីនិនាប ការពនុះនឹងបនថមានពៅពពល
ខាងមុែ។ ពៅឆ្ប ុំ១៩៩៨ សមាមារតរបជាជនវយ័ចាសុ់ មានរតឹមខត៥,២ភាគរយបុ៉ុពោត ុះកបុងចុំពោម 
របជាជនសរុប។ តពួលែពនុះមានការពកីនព ងីដលុ់៧,២ភាគរយកបុងឆ្ប ុំ២០១៥ ពេយីនឹងពកីនព ងី
ដលុ់១១ភាគរយពៅឆ្ប ុំ២០៣០(រូបភាពទី៤)។ ពបីគិតជាកុំពណីនពិនធុភាគរយ ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ១៩៩៨ ដលុ់
ឆ្ប ុំ២០១៥ ចុំនួនមនុសសចាសុ់បានពកីនព ងីចុំនួន២ពិនធុភាគរយ(ពី៥,២ភាគរយដលុ់៧,២ភាគរយ) 
                                                 
4
 ការពាករចុំនួនរបជាជនកមពុជា  របាយការណុ៍ ពលែ១២ថ្នជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០០៨ 
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ពេយីចាបុ់ពីឆ្ប ុំ២០១៥ ដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០ ចុំនួនពនុះនឹងពកីនព ងីរេូតដលុ់ជិត៤ពិនធុភាគរយ(ពី៧,២
ភាគរយដលុ់១១ភាគរយ)។ និនាប ការពនុះនឹងបនថពកីនព ងី៦,៩ពិនធុភាគរយពទៀត គឺពកីនដលុ់១៧,៩
ភាគរយថ្នរបជាជនសរុបពៅឆ្ប ុំ២០៥០។ កបុងបរកិារណុ៍ ពនុះ ពោលនពោបាយ ខផនការ យុទនស្ថន្រសថ 
និងកមមវធីិអភិវឌណនុ៍នានា រតូវពផ្លថ តពលីការគិតគូរពដាុះរស្ថយបញ្ហា ទាកុ់ទងនឹងរបជាជន   វយ័ចាសុ់។ 

របូភាពទី៤  សមាមារតរបជាជនវយ័ចាសុ់ពធៀបនឹងរបជាជនសរបុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របភព  ការពាករចុំននួរបជាជនកមពុជា របាយការណុ៍ ជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថឆ្ប ុំ២០០៨ ពលែ១២ 

14-  ដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជនពៅកមពុជាបានចាបុ់ពផថីមពរកាយបោថ របពទសជា
សមាជិកអាស្ថុ៊ នភាគពរចីន ពដាយស្ថរកតាថ ពីរោុ៉ ង៖ ទី១ អរតាលទនភាពមានកូនធាល កុ់ចុុះពរកាយពគ 
និងទី២ ផលបុ៉ុះពាលុ់អវជិជមានថ្នអរតាមរណភាពែពសុ់កបុងអុំ ុងរបបកមពុជារបជាធិបពតយយ(១៩៧៥- 
១៩៧៩) មកពលីរចនាសមព័ននអាយុរបសុ់របជាជន។  ការសមាល បុ់រងាគ ល ភាពចោចល ជុំងឺរាតតាត 
និងការស្ថល បុ់ពដាយស្ថរពរោុះទុរភិកសខដលពកីតមានកបុងរបបកមពុជារបជាធិបពតយយ បានពធវីឲ្យអរតា
មរណភាពែពសុ់ ខដលជាពេតុនាុំឲ្យមានមនុសសចុំននួតិចតចួបុ៉ុពោត ុះខដលពៅរសុ់រានមានជីវតិ ពេយី
ខដលបចចុបផនបពួកោតុ់កុំពុងឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ ពរកាយរបបកមពុជារបជាធិបពតយយ ចុំននួទារកមាន
សនធុុះពកីនព ងីខាល ុំងពៅកបុងទសវតសរ ុ៍ទី៩ថ្នសតវតសរ ុ៍ទី២០ និង ពដីមទសវតសរ ុ៍ទី១០ថ្នសតវតសរ ុ៍ទី២០ 
ខដលបោថ លឲ្យមនុសស វយ័កោថ លមានចុំននួពរចីនពលីសលបុ់នាពពលបចចុបផនបពនុះ។ រកុមមនុសស   
វយ័កោថ លទាុំងពនុះ នឹងចាបុ់ពផថីមឈានចូលវយ័ចាសុ់ចាបុ់ពីឆ្ប ុំ២០៣០តពៅ ។ 

15-  បខរមបរមួលថ្នកុំពណីនរបជាជនវយ័ចាសុ់និងសមាមារតរបជាជនវយ័ចាសុ់កបុងកុំពណីនរបជាជន 
សរុប រតវូបានបងាា ញកបុងតារាងទី១ខាងពរកាម ខដលពាករពីរបជាជនវយ័ចាសុ់ កបុងរយុៈពពល៥ឆ្ប ុំមថង
គិតដលុ់ឆ្ប ុំ២០៣០។ ពីឆ្ប ុំ២០០៨ដលុ់ឆ្ប ុំ២០១០ មនុសសចាសុ់ពកីនជិត២៨ពានុ់នាកុ់ជាមធយមរបចាុំ
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ឆ្ប ុំ ខដលកុំពណីនពនុះពសមីនឹង១២,៨ភាគរយថ្នកុំពណីនរបជាជនសរុបកបុងមយួឆ្ប ុំ។ ពីឆ្ប ុំ២០២៥ដលុ់
ឆ្ប ុំ២០៣០ មនុសសចាសុ់ពកីនរបខេល៧០ពានុ់នាកុ់ជាមធយមរបចាុំឆ្ប ុំ ខដលពសមីនឹង៤០,២ភាគរយថ្ន
កុំពណីនរបជាជនសរុបកបុងមយួឆ្ប ុំ។ 

តារាងទី១  ស្ថទ នភាពបខរមបរមលួថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា 

រយុៈពពល 
កុំពណីនមធយមរបចាុំឆ្ប ុំថ្នមនុសស

ចាសុ់ 
ភាគរយថ្នមនុសសចាសុ់ពៅកបុង
កុំពណីនរបជាជនសរបុ 

   ៨-២០    ៧ ៧ ៨   ,៨ 
    -២០ ៥ ៣៥  ៩   ៦,  
   ៥-២០   ៤៩ ៧៧៥   ,៦ 
    -២០ ៥ ៦៣  ៥៨ ៣ ,  
   ៥-២០៣  ៧    ៨ ៤ ,  
របភព  ការពាករចុំនួនរបជាជនកមពុជា របាយការណុ៍ ជុំពរឿនទូពៅនូវរបជារាន្រសថឆ្ប ុំ២០០៨ ពលែ១២ 

៣.៣- ដ្ាំលណើ រឈាន្ចូលភាពជរារបសរ់បជាជន្វ័យចាស ់

16-  ដុំពណីរឈានចូលភាពជរារបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ រតវូបានឲ្យនិយមន័យថាជាកុំពណីនសមាមារត 
របជាជនខដលមានអាយុ៨០ឆ្ប ុំព ងី កបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ ខដលរតូវបានពៅថារបជាជន 
ចាសុ់ជរា។ ទិដឌភាពសុំខានុ់ពីរថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺការឈានចូលភាពជរារបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ 
និងភាពជរារបសុ់ន្រសថី។ មនុសសវយ័ចាសុ់របឈមនឹងបញ្ហា ជាពរចីនពផសងៗោប  ពេយីកានុ់ខតធងនុ់ធងរ ពៅ
ពពលខដលពកួោតុ់ឈានចូលវយ័កានុ់ខតចាសុ់ ជាពិពសស ន្រសថីវយ័ចាសុ់ពរចីនខតងាយរងពរោុះជាង
បុរសវយ័ចាសុ់។ 

17-  ពៅពដីមសតវតសរ ុ៍ពនុះ មនុសសវយ័ចាសុ់ជរាមាន៦ភាគរយថ្នចុំននួរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប។ 
ពដាយមានភាពរបពសីរព ងីនូវអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ បចចុបផនបពនុះ មនុសសខដលមានអាយុ៨០ឆ្ប ុំព ងី
មាន៧,៥ភាគរយ កបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប ពេយីសមាមារតពនុះរតូវបានពាករថានឹង
បនថពកីនព ងីដលុ់១៤,៥ភាគរយ ពៅឆ្ប ុំ២០៥០។ ដុំពណីរឈានចូលភាពជរារបសុ់របជាជនវយ័ 
ចាសុ់ បានខសឋងព ងីពៅកបុងកុំពណីនថ្នផលពធៀបោុំរទឪពុកមាថ យខដលផលពធៀបពនុះ គឺជាចុំននួ
របជាជនវយ័ចាសុ់ជរាអាយុ៨០ឆ្ប ុំព ងី កបុងចុំពោមរបជាជនអាយុពី៥០ដលុ់៥៩ឆ្ប ុំ ចុំននួ១០០
នាកុ់ ពេយី ពនុះគឺជាសូចនាករអុំពីការោុំរទរបសុ់រគួស្ថរខដលមានសរមាបុ់ឪពុកមាថ យមានវយ័ចាសុ់ 
ជរា។ រូបភាពទី៥បងាា ញថា ផលពធៀបការោុំរទឪពុកមាថ យមាននិនាប ការខរបរបួល គិតរតឹមឆ្ប ុំ២០១៨ 
ខតនិនាប ការពនុះ រតូវបានពាករថានឹងបនថព ងីរេូតពរកាយឆ្ប ុំ២០១៨។ 



10/៧៧ 
 

របូភាពទី៥  ផលពធៀបោុំរទឪពុកមាថ យ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
របភព  របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា(CIPS ឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ ពលែ១៣)  

18-  ពៅពពលខដលមនុសសចាសុ់មានអាយុកានុ់ខតពរចីន បញ្ហា ខដលពកួោតុ់កុំពុងរបឈមមានទុំេុំ
កានុ់ខតធុំ។ អាុំងសុីដងុ់ជុំងឺ ក៏ដូចជាពិការភាពកបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ ពកីនព ងីពៅតាមអាយុ 
ខដលទាមទារនូវការយកចិតថទុកដាកុ់ដលុ់អបករងផលបុ៉ុះពាលុ់ឲ្យបានពរចីនជាងមុន រមួទាុំងការផឋលុ់ការ
ខថទាុំរយុៈពពលខវងផងខដរ។ ការចុំោយពលីខផបកសុែភាពមានការពកីនព ងី ពពលខដលរបជាជន 
វយ័ចាសុ់កានុ់ខតចាសុ់ពៅ ពដាយថ្ថលចុំោយជាមធយមសរមាបុ់អបកជុំងឺមាប កុ់នឹងរតូវពកីនព ងីពៅតាម
អាយុ។ អសនថិសុែខផបកេរិញ្ដវតទុកបុងចុំពោមមនុសសចាសុ់មានការពកីនព ងីពៅតាមអាយុ។ បញ្ហា
ពនុះ មយួខផបកបោឋ លមកពីការធាល កុ់ចុុះថ្នសមតទភាពចូលរមួកបុងការងាររបសុ់ពកួោតុ់ ដូចមាន
បងាា ញកបុងរូបភាពទី៦ ខដលរ ុំពលចពីការថយចុុះថ្នការចូលរមួកបុងកមាល ុំងពលកមមរបសុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ 
ពៅពពលពកួោតុ់មានអាយុកានុ់ខតពរចីន។ 

 

 

 

 

 



11/៧៧ 
 

របូភាពទី៦  និនាប ការថ្នការចូលរមួកមាល ុំងពលកមមតាមអាយុ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

របភព  សកមមភាពពសដឌកចិចនងិមុែរបរ (CIPS ឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ ពលែ៨) 

19-  ពលីសពីពនុះពទៀត តថ្មលពិតថ្នរបាកុ់ពស្ថធនក៏នឹងថយចុុះពៅតាមពពលពវោផងខដរ។ តាមធមមតា 
ការខកតរមូវរបាកុ់ពស្ថធនមិនបានពឆលីយតបទាុំងរសុងពៅនឹងកុំពណីនថ្នចុំោយសរមាបុ់ជីវភាពរបចាុំ
ថ្ថងពទ។ ជាលទនផល ហានិភ័យខដលមនុសសចាសុ់នឹងរបឈម គឺការធាល កុ់ចូលពៅកបុងភាពរកីរក ពៅ
ពពលខដលពកួោតុ់មានអាយុកានុ់ខតពរចីន។ 

៣.៤- ន្រសតភីាវូបន្ីយកមមនន្ដ្ាំលណើ រឈាន្ចលូវ័យចាស ់

20-  ន្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ មានន័យថា ន្រសថីវយ័ចាសុ់មានចុំនួនភាគពរចីន
កបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប ពេយីទាមទារឲ្យមានការដាកុ់ពចញនូវពោលនពោបាយពដីមផី
ពដាុះរស្ថយ។ ពៅកមពុជា ភាគពរចីនថ្នមនុសសចាសុ់ជាន្រសថី។ ន្រសថីមានចុំននួជាង៥៥ភាគរយកបុង
ចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុប។ ពដាយស្ថរអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ន្រសថខីវងជាងបុរស ភាពែុសោប
រវាងពភទក៏កានុ់ខតធុំផងខដរកបុងចុំពោមមនុសសវយ័ចាសុ់ជរា។ ទិនបន័យបងាា ញថា ន្រសថីមានចុំននួពរចីន
ជាង៦០ភាគរយ កបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់ជរា។ ន្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ 
ទាមទារឲ្យមានវធិានការពិពសសពដីមផពីដាុះរស្ថយនូវរាលុ់បញ្ហា របឈមទាុំងឡាយខដលពកីតមានចុំពពាុះ
ពកួោតុ់ ពដាយស្ថរខតភាពងាយរងពរោុះកានុ់ខតពរចីនជាងមុនរបសុ់ពួកោតុ់។ ន្រសថីវយ័ចាសុ់មានភាព
ងាយរងពរោុះពរចីនជាង ពដាយស្ថរការពរសីពអីងែពសុ់កបុងការងារ អសនថិសុែេរិញ្ដវតទុ ករមិតទាបថ្ន
ការអបុ់រ ុំនិងអកខរភាព និងអាុំងសុីដងុ់ែពសុ់ថ្នជុំងឺ។ ពលីសពីពនុះពទៀត ន្រសថីវយ័ចាសុ់ខដលជាន្រសថីពមមាុ៉ យ
មានភាគរយពរចីនជាងបុរសវយ័ចាសុ់ខដលជាពពាុះមាុ៉ យ ពេយីការរសុ់ពៅឯពកាកបុងវយ័ចាសុ់ ពធវីឲ្យពកួ
ោតុ់កានុ់ខតងាយរងពរោុះ។ 
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21-  ពៅកមពុជា ន្រសថីភាវូបនីយកមមថ្នដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ បានកាល យជាបញ្ហា ខដលរតូវទទលួ
បានការយកចិតថទុកដាកុ់ពរចីនជាងមុន ខដលជាលទនផលថ្នការកាបុ់សមាល បុ់ពៅកបុងរបបកមពុជារបជា  
ធិបពតយយ(១៩៧៥-១៩៧៩)។ កបុងកុំលុងពពលពនាុះ របជាជនកមពុជាវយ័ពកមងនិងវយ័កោថ ល រតូវ
បានសមាល បុ់ កបុងពនាុះ បុរសស្ថល បុ់ពរចីនជាងន្រសថី។ ទនធឹមនឹងពនុះ របជាជនជាពរចីនបានចាកពចញពីកមពុជា 
កបុងចុំពោមពនាុះ ភាគពរចីនជាបុរសកបុងវយ័ពលកមម ។ ស្ថទ នភាពពនុះបានពធវីឲ្យសមាមារតថ្នន្រសថីវយ័
ចាសុ់កបុងរបជាជនវយ័ចាសុ់សរុបរបសុ់កមពុជាមានករមិតែពសុ់ជាងពគ ពៅកបុងបោថ របពទសអាស្ថុ៊ ន 
ដូចមានបងាា ញកបុងតារាងទី២។ ពលីសពីពនុះ ន្រសថីវយ័ចាសុ់ជាពរចីនមិនទទលួបានការជយួពរជាមខរជង 
កបុងជីវភាពរសុ់ពៅរបសុ់ែលួន ពដាយស្ថរខតការបាតុ់បងុ់បថី ពេយីជាពិពសស ន្រសថីវយ័ចាសុ់ជរាមិនរតឹមខត
បាតុ់បងុ់បថីបុ៉ុពោត ុះពទ បុ៉ុខនថបានបាតុ់បងុ់កូនរបុសខថមពទៀត ពៅកបុងសម័យរបបកមពុជារបជាធិបពតយយ។ 

តារាងទី២  ភាគរយថ្នន្រសថកីបុងចុំពោមរបជាជនវយ័ចាសុ់អាយុ៦០ឆ្ប ុំព ងីពៅកបុងអាស្ថុ៊ ន 

របពទស ២០១៥ របពទស ២០៣០ របពទស ២០៥០ 

កមពុជា ៥៩,៦ កមពុជា ៥៨,៧ ហ្៊វីលីពីន ៥៧,  
ពវៀតោម ៥៧,៦ ពវៀតោម ៥៦,៩ កមពុជា ៥៦,  
មីោុ៉ នុ់មាុ៉  ៥៦,  មីោុ៉ នុ់មាុ៉  ៥៦,  ពវៀតោម ៥៥,៨ 
ហ៊្វីលីពីន ៥៥,៥ ហ៊្វីលីពីន ៥៥,៩ មីោុ៉ នុ់មាុ៉  ៥៥,៥ 
ឡាវ ៥៥,  ឡាវ ៥៥,៣ ឥណឍូ ពណសុី ៥៥,  
ថ្ថ ៥៤,  ថ្ថ ៥៤,៣ សិងាបុរ ី ៥៥,  
សងិាបុរ ី ៥៣,  មាុ៉ ព សុី ៥៤,  ឡាវ ៥៤,៣ 
រពុយពណ ៥៣,  ឥណឍូ ពណសុី ៥៣,៥ ថ្ថ ៥៤,  
ឥណឍូ ពណសុី ៥ ,៩ សិងាបុរ ី ៥៣,  មាុ៉ ព សុី ៥៣,៤ 
មាុ៉ ព សុ ី ៥ ,  រពុយពណ ៥ ,៥ រពុយពណ ៤៩,៦ 
អាស្ថុ៊ ន ៥៥,  អាស្ថុ៊ ន ៥៥,  អាស្ថុ៊ ន ៥៥,៦ 

របភព  ទដិឌភាពរបជាជនពភិពពោកឆ្ប ុំ២០១៥(UNDESA, New York, ២០១៥) 
 
៣.៥- ទិដ្ឋភាពភូមិស្ថន្រសតនន្របជាជន្វ័យចាស ់ 

22-  ការគិតគូរដលុ់ភាពែុសោប ថ្នទុំេុំរបជាជនវយ័ចាសុ់តាមពែតថនានា គឺជារបការចាុំបាចុ់។ កមមវធីិ 
ពដីមផពីដាុះរស្ថយនូវរាលុ់បញ្ហា ពាកុ់ព័នននឹងដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ រតូវពរៀបចុំព ងីពដាយពផ្លថ តពលី 
ពែតថទាុំងឡាយខដលមានសមាមារតមនុសសចាសុ់កបុងចុំពោមរបជាជនសរុបែពសុ់ជាង។ កបុងឆ្ប ុំ
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២០១៣ សមាមារតមនុសសចាសុ់កបុងចុំពោមរបជាជនសរុប មានចាបុ់ពី៣,១ភាគរយ ពៅពែតថ
មណឍ លគិរ ី ដលុ់៩,៨ភាគរយ ពៅពែតថកុំពងុ់ចាម។ ចុំននួពាកុ់កោថ លថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា 
រសុ់ពៅខតកបុងពែតថចុំនួន៦កបុងបោថ រាជធានីពែតថទាុំង២៥ កបុងពនាុះគឺ ពែតថកុំពងុ់ចាម រាជធានីភបុំពពញ 
ពែតថ កោថ ល ពែតថថ្រពខវង ពែតថបាតុ់ដុំបង និងពែតថតាខកវ ។ 

23-  ទិដឌភាពភូមិស្ថន្រសថថ្នដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់សុំខានុ់មយួពទៀតគឺ ភាពែុសោប រវាងតុំបនុ់
ជនបទនិងតុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ជាទូពៅ សមាមារតថ្នមនុសសចាសុ់ពៅតុំបនុ់ជនបទមានករមិតែពសុ់ជាង 
តុំបនុ់ទីរបជុុំជន ខដលជាលទនផលថ្នការពធវីពទសនថររបពវសនុ៍កានុ់ខតពរចីនព ងីរបសុ់របជាជនវយ័ពកមង
ពីតុំបនុ់ជនបទមកកានុ់តុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ស្ថទ នភាពពនុះក៏ពកីតមានផងខដរពៅកមពុជា ពពាលគឺ សមាមារត 
ថ្នមនុសសចាសុ់ពៅតុំបនុ់ជនបទែពសុ់ជាងពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជនបនថិច(៧,៧ភាគរយពៅតុំបនុ់ជនបទ 
និង៧,៣ភាគរយពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជន)។ ពទាុះបីជាពៅតុំបនុ់ជនបទ អរតាលទនភាពមានកូនមាន
ករមិតែពសុ់ជាង ពេយីអាយុកាលសងឃមឹរសុ់មានករមិតទាបជាងក៏ពដាយ ក៏សមាមារតែពសុ់ជាងថ្ន
របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅតុំបនុ់ជនបទ គឺជាលទនផលថ្នការរពធវីពទសនថររបពវសនុ៍ពចញពីតុំបនុ់ជនបទមក
ទីរបជុុំជនរបសុ់របជាជនកបុងវយ័ពលកមម។ 

៣.៦- ្លល្ៀបោាំរទសកាត ន្ុពល 

24-  សមាមារតថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ខដលបនថពកីនព ងីជាលុំដាបុ់ ពធៀបជាមយួនឹងរបជាជនពពញវយ័ 
នាុំឲ្យមានការថមថយនូវមូលដាឌ នេរិញ្ដវតទុនិងមូលដាឌ នថ្នការោុំរទកបុងការខថទាុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 
ស្ថទ នភាពពនុះ រតូវបានឆលុុះបញ្ហច ុំងឲ្យព ញីតាមរយុៈការធាល កុ់ចុុះថ្នផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពល ខដល
រតូវបានកុំណតុ់ថា ជាចុំនួនមនុសសកបុងវយ័ពធវីការ(១៥-៦៤ឆ្ប ុំ) កបុងមនុសសចាសុ់អាយុ៦៥ឆ្ប ុំព ងី
មាប កុ់5។ ផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពល ផថលុ់នូវការវាសុ់ខវងមយួអុំពីទុំនាកុ់ទុំនងរវាងអបកខដលមានលទនភាព 
ខផបកពសដឌកិចចនិងខដលអាចផថលុ់ការោុំរទ និងការខថទាុំដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលជាអបកពៅកបុងបនធុក និង
ជាអបករតូវការការោុំរទនិងការខថទាុំពនុះ។ រូបភាពទី៧ បងាា ញពីករមិតបាុ៉ នុ់ស្ថម ននិងពាករថ្នផលពធៀប
ោុំរទសកាថ នុពល។ 

 
 
 
 
 

                                                 
5 ពដាយស្ថរខតចុំនួនមនុសសចាសុ់(អាយុ៦០ឆ្ប ុំព ងី) ពៅពធវីការពៅព យី ដូពចបុះសមាមារតសកាថ នុពលថ្នកិចចោុំពារ រតូវ
យកពីអាយុ៦៥ឆ្ប ុំ ជា “មនុសសចាសុ់ខដលមិនអាចពធវីការងារបាន” (NWOP)។  
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របូភាពទី៧  ការថយចុុះថ្នកិចចោុំពារពីសុំោកុ់រកមុរគសួ្ថរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
របភព  របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា(CIPS ២០១៣, ពលែ ១៣) 

 

25-  បនាធ បុ់ពីការធាល កុ់ចុុះ២ពិនធុភាគរយ ពៅចពនាល ុះឆ្ប ុំ១៩៩៨និងឆ្ប ុំ២០១៨ ការធាល កុ់ចុុះពនុះរតូវ
បានពាករថាកានុ់ខតពលឿនជាងមុន ពដាយផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពល នឹងធាល កុ់ចុុះដលុ់៩,៣ភាគរយ ឬ 
ធាល កុ់ចុុះ៤ពិនធុភាគរយ ពៅឆ្ប ុំ២០៣០។ តារាងទី៣ បងាា ញពីភាពែុសោប ថ្នផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពល 
រវាងតុំបនុ់ជនបទនិងតុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ ករមិតទាបជាងថ្នផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពលពៅតុំបនុ់ជនបទ 
បងាា ញពីការពធវីពទសនថររបពវសនុ៍ពចញពីតុំបនុ់ជនបទរបសុ់របជាជនកបុងវយ័ពលកមម និងសមាមារត
ែពសុ់ជាងថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់ពៅតុំបនុ់ជនបទ។ 
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តារាងទី៣  ផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពលពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជននិងតុំបនុ់ជនបទ 

ឆ្ប ុំ 
កមពុជា ទីរបជុុំជន ជនបទ 

របជាជនអាយុពី១៥ដលុ់៦៤ឆ្ប ុំ/របជាជនអាយុ៦៥ព ងី  
១៩៩៨  ៥,៥   ,៥  ៤,៥ 
២០០៤  ៤,៧  ៨,៦  ៤,  
២០០៨  ៤,៥   ,   ៣,៥ 
២០១៣  ៣,៣   ,៣  ៥,៩ 
២០១៨  ៣,៤  ៦,    ,៦ 
២០២៣   ,៧  ៣,    ,៧ 
២០២៨ ៩,៨   ,៥  ៩,  
២០៣០  ៩,៣   ,    ៨,៦ 

របភព  របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកមពុជា(អពងកតចពនាល ុះជុំពរឿនថ្នរបជារាន្រសថកមពុជាឆ្ប ុំ២០១៣ របាយការណុ៍ ពលែ១៣) 
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៤- បញ្ហា ចមបងៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងដ្ាំលណើ រឈាន្ចូលវ័យចាសជ់រា 

26-  ផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពលខដលកុំពុងធាល កុ់ចុុះ គឺជាការថមថយថ្នការោុំរទរបសុ់រគួស្ថរចុំពពាុះ
មនុសសវយ័ចាសុ់ ខដលកានុ់ខតមានស្ថរុៈសុំខានុ់ខថមពទៀត ពដាយពេតុថា រគួស្ថរគឺជាអបកផថលុ់ជុំនយួ
ដ៏សុំខានុ់សរមាបុ់មនុសសវយ័ចាសុ់។ កបុងបរកិារណុ៍ ពនុះ ការធាល កុ់ចុុះថ្នការោុំរទសកាថ នុពលមានផល
បុ៉ុះពាលុ់ជាពរចីនពលីមនុសសចាសុ់ កបុងពនាុះរមួមានបញ្ហា មយួចុំននួខដលពាកុ់ព័នននឹងសនថិសុែេរិញ្ដវតទុ 
ការខថទាុំសុែភាព ការខថទាុំរយុៈពពលខវង រពបៀបរបបការរសុ់ពៅ ការផ្លល សុ់ទី សនថិសុែ ជាពដីម។ ការ
ធាល កុ់ចុុះពនុះក៏មានផលបុ៉ុះពាលុ់ផងខដរពលីរបជាជនវយ័ពកមង ខដលរបឈមនឹងតរមូវការកានុ់ខតពរចីន
កបុងការជយួឧបតទមភោុំរទនិងការខថទាុំ។ 

៤.១- សន្តិសខុហរិញ្ញវតាុ 

27-  របថ្ពណីថ្នការជយួផថលុ់របាកុ់កាសដលុ់ឪពុកមាថ យនិងស្ថចុ់ញាតិវយ័ចាសុ់របសុ់កូនៗ និង
ស្ថចុ់ញាតិវយ័ពកមងបានចាកុ់ឫសគលុ់រងឹមាុំពៅកបុងសងគមកមពុជា។ បុ៉ុខនថ ការរបតិបតថិរបថ្ពណីខបបពនុះ
អាចនឹងធាល កុ់ចុុះពៅថ្ថងខាងមុែ ពៅពពលោខដលចុំននួអបកផថលុ់ការោុំរទមនុសសចាសុ់(មនុសសវយ័
ពកមងជាង) មានកានុ់ខតតិចពៅៗ។ កបុងន័យពនុះ ការជួយឧបតទមភខផបកេរិញ្ដវតទុខដលនឹងរតូវផថលុ់ពដាយ 
របជាជនវយ័ពកមងខដលកានុ់ខតមានចុំនួនតិចពៅៗ នឹងមានការធាល កុ់ចុុះជាបពណថី រៗ។ ពដីមផរីកាបាន
នូវគុណភាពជីវតិរបសុ់មនុសសចាសុ់ ការធានាបាននូវសទិរភាពថ្នរបាកុ់ចុំណូលរបសុ់ពកួោតុ់គឺជារបការ
ចាុំបាចុ់។ របភពសុំខានុ់បីខដលអាចពរជីសពរសីយកមកពធវីជាការបុំពពញបខនទមឲ្យការឧបតទមភោុំរទរបសុ់ 
រគួស្ថរ រមួមាន៖ (ក) ការងារមានរបាកុ់ចុំណូលែពសុ់ (ែ) របបសនឋិសុែសងគម និង(គ) អតទ-
របពោជនុ៍សរមាបុ់សុែុមាលភាព។ 

28-  តារាងទី៤បងាា ញពីស្ថទ នភាពសកមមភាពពសដឌកិចចរបសុ់មនុសសចាសុ់។ អរតាចូលរមួកបុងកមាល ុំង
ពលកមម រមួបញ្ចូ លនូវអបកមានការងារពធវីឬអបកមានបុំណងពធវីការងារខតរកមិនទានុ់បាន។ ពួកោតុ់អាច
ធាល បុ់មានការងារពធវីពីមុនឬមានបុំណងរកការងារពធវីជាពលីកដុំបូង។ តពួលែខាងពរកាមបងាា ញអុំពី   
សមាមារតដ៏គរួឲ្យកតុ់សមាគ លុ់ថ្នមនុសសចាសុ់ខដលកុំពុងពធវីការងារ។ សមាមារតមនុសសចាសុ់ ទាុំង
របុស ទាុំងរសី ពៅតុំបនុ់ជនបទ ខដលពៅសកមមកបុងសកមមភាពពសដឌកិចច មានករមិតែពសុ់ជាង    សមាមារត
ដូចោប ពនុះ ពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ របការពនុះអាចពនយលុ់បានពដាយឈរពលីពេតុផលថា របជាជន
តុំបនុ់ជនបទអាចពៅចូលរមួកបុងរយុៈយូរជាងកបុងវស័ិយកសិកមម។ ទាុំងពៅតុំបនុ់ជនបទ ទាុំងពៅ
តុំបនុ់ទីរបជុុំជន សមាមារតបុរសខដលពៅសកមមកបុងសកមមភាពពសដឌកិចច មានករមិតែពសុ់ជាង សមាមារត
ន្រសថីខដលមានស្ថទ នភាពដូចោប ។ 

 



17/៧៧ 
 

តារាងទី៤  សកមមភាពពសដឌកិចចនិងស្ថទ នភាពការងាររបសុ់មនុសសចាសុ់ 

 របសុ រស ី

ជនបទ ទីរបជុុំជន ជនបទ ទីរបជុុំជន 
អរតាចូលរមួជាកមាល ុំងពលកមម (%) ៧៣,៨ ៦ ,៦ ៥៤,៨ ៣៤,  
ភាគរយថ្នអបករករបាកុ់ចុំណូលសកមម 
     មានការងារពធវី  ៩៧,៦ ៩៦,៣ ៩៥,៩ ៩ ,៨ 
ោម នការងារពធវី  ,៤ ៣,៧ ៤,  ៧,  

ភាគរយថ្នអបកមានការងារពធវ ី
     និពោជក  ,   ,៨  ,   ,  
     និពោជិតមានរបាកុ់ខែ ៧,៣ ៣៤,   ,៨   ,  
     ពធវីការងារផ្លធ លុ់ែលួន ៨៤,៦ ៦ ,៥ ៤៩,៥ ៦ ,៥ 
     ការងាររគួស្ថរខដលោម នរបាកុ់ចុំណូល  ៧,៩ ៣,៨ ៤៧,៤  ៧,៥ 
     ពផសងៗ  ,   ,   ,   ,  

របភព  សកមមភាពពសដឌកចិចនងិការងារ(CIPS ២០១៣, ពលែ៨) 

29-  របាយបុរសនិងន្រសថីខដលមានការងារពធវីតាមស្ថទ នភាពការងារ បងាា ញថា សមាមារតន្រសថីខដល
ជាអបកពធវីការមានរបាកុ់ឈបួល មានករមិតែពសុ់ជាងសមាមារតបុរសខដលពៅកបុងស្ថទ នភាពដូចោប ។
ពលីសពីពនុះពទៀត ទាុំងពៅតុំបនុ់ជនបទ ទាុំងពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជន សមាមារតអបកពធវីការជាន្រសថីខដលជា
អបកពធវីការងារផធុះោម នរបាកុ់ឈបួល មានករមិតែពសុ់ជាងពរចីន ពធៀបនឹងសមាមារតបុរសខដលមានស្ថទ ន
ភាពដូចោប ។ អរតាោម នការងារពធវីរបសុ់ន្រសថី ទាុំងពៅតុំបនុ់ជនបទ ទាុំងពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជន មានករមិត
ែពសុ់ជាងបុរស ខដលបងាា ញឲ្យព ញីថា ន្រសថីវយ័ចាសុ់អាចរតូវរបឈមនឹងការលុំបាកកានុ់ខតខាល ុំងកបុង
ការទទលួបានការងារពធវី ពដាយស្ថរកងវុះជុំនាញឬការពរសីពអីងខផបកពយនឌ័រ។ ការធានាឲ្យមានការងារ 
ខដលមានលកខណុៈផលិតសរមាបុ់ ទាុំងបុរសវយ័ចាសុ់ ទាុំងន្រសថីវយ័ចាសុ់ ខដលអាចមានលទនភាពនិង
មានបុំណងពធវីការ គរួរតូវចាតុ់ទុកជាការងារអាទិភាព។ ពទាុះជាោុ៉ ងោក៏ពដាយ ក៏ការងារចាុំបាចុ់ខដល 
រតូវគិតគូរពដាុះរស្ថយពនាុះ គឺការពធវីឲ្យមានតុលយភាពរវាងការផឋលុ់ការងារដលុ់មនុសសចាសុ់និងការពឆលីយ
តបនឹងតរមូវការការងាររបសុ់អបកពធវីការងារវយ័ពកមង ជាពិពសស អបកពទីបចូលរប ូកកបុងការងារ។ 

30-  មនុសសចាសុ់ខដលជបួរបទុះអសនថិសុែេរិញ្ដវតទុនិងមិនមានសមតទភាពអាចពធវីការបានចាុំបាចុ់ 
រតូវសទិតពរកាមគពរមាងោុំពារសងគមនិងសុែុមាលភាព។ នាពពលបចចុបផនបពនុះ វសិ្ថលភាពថ្នគពរមាង
ោុំពារសងគមនិងសុែុមាលភាព ពៅមានករមិតពៅព យី ពេយីចាុំបាចុ់រតូវពរងីកបខនទមពទៀត ពដីមផី
ការពារមនុសសចាសុ់ខដលងាយរងពរោុះឲ្យពគចផុតពីភាពរកីរក។  



18/៧៧ 
 

៤.២- សខុភាពន្ិងសខុុមាលភាព  

31-  មនុសសវយ័ចាសុ់កមពុជាមានអាយុកានុ់ខតខវង ពេយីរសុ់ពៅកបុងជីវតិខដលមានសុែភាពលែជាង
មុន។ ពទាុះជាោុ៉ ងោក៏ពដាយ ក៏ពពលខដលមនុសសកានុ់ខតចាសុ់ ភាពងាយរងពរោុះរបសុ់ពកួោតុ់ក៏
កានុ់ខតពកីនព ងីផងខដរ។ ពកួោតុ់មានហានិភ័យ អាចជបួនឹងបញ្ហា របឈមកានុ់ខតពរចីនព ងី រមួ
ទាុំងមានស្ថទ នភាពសុែភាពទនុ់ពែាយផងខដរ។ ពួកោតុ់អាចជបួនឹងហានិភ័យកបុងការពកីតមានជុំងឺ
កានុ់ខតពរចីនព ងី ខដលរមួមាន ការចុុះពែាយថ្នរបព័ននការពាររាងកាយពីជុំងឺឆលងពផសងៗ ដូចជា 
ផ្លឋ ស្ថយជាពដីម និងមានហានិភ័យកានុ់ខតែពសុ់ចុំពពាុះជុំងឺមិនឆលងដូចជា ជុំងឺទឹកពនាមខផែម សមាព ធ
ឈាមែពសុ់ជាពដីម។ ទនធឹមនឹងពនុះ មនុសសចាសុ់ក៏ពរចីនខតមានជុំងឺធងនុ់ធងរដលុ់អាយុជីវតិ ដូចជា ជុំងឺ
មហារកីនិងការខលងដុំពណីរការថ្នសររីាងគ ខដលទាមទារឲ្យមានការខថទាុំរយុៈពពលខវង។ 

32-  ពលីសពីពនុះពទៀត មនុសសចាសុ់ខដលជបួហានិភ័យ កបុងការរសុ់ពៅកបុងពិការភាព ទាមទារនូវ
ជុំនយួសរមាបុ់ការរសុ់ពៅរបចាុំថ្ថង កានុ់ខតពរចីនព ងី។ អាុំងសុីដងុ់ថ្នពិការភាពកានុ់ខតពកីនព ងី ពៅ
ពពលឈានចូលវយ័កានុ់ខតចាសុ់ ទាុំងបុរស ទាុំងន្រសថី។ 

របូភាពទី៨  អាុំងសុដីងុ់ថ្នពិការភាពបុរសនិងន្រសថវីយ័ចាសុ់  
 (ភាគរយថ្នមនុសសចាសុ់ខដលបានរាយការណុ៍ ថាមានពិការភាព) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 
របភព  ពកិារភាព(CIPS ២០១៣, របាយការណុ៍ ពលែ៥) 

33-  រាជរដាឌ ភិបាលផថលុ់ស្ថរុៈសុំខានុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវពសវា បងាក រ ពាបាល ស្ថឋ រព ងីវញិនូវ
សមតទភាពកាយសមផទា និងបនទយការឈចឺាបុ់ ពដីមផកីារពារពទពពកាសលយពីកុំពណីត និងសមតទភាព 



19/៧៧ 
 

បុំពពញមុែងាររបសុ់ពួកោតុ់។ ការផថលុ់ស្ថរុៈសុំខានុ់ដលុ់ការងារខាងពលីពនុះ ជាលកខែណឍ ចាុំបាចុ់ែវុះ
មិនបាន ពដីមផធីានាឲ្យបាននូវភាពមាច សុ់ការនិងពសចកឋីថ្ថលថបូររបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

៤.៣- រលបៀបរបបការរសល់ៅ 

34-  ពៅរបពទសកមពុជា របព័ននរគួស្ថរខដលមានការរសុ់ពៅជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ គឺជារបថ្ពណី។ 
មនុសសចាសុ់រសុ់ពៅជាមយួកូនពៅពពញវយ័របសុ់ែលួនឬស្ថចុ់ញាតិដថ្ទពទៀត។ ពទាុះបីជាសោឌ នថ្ន
ការរសុ់ពៅជុុំោប រពបៀបពនុះ មិនទានុ់ស្ថបរោបកបុងរយុៈពពលែលីចុំពពាុះមុែពនុះក៏ពដាយ ក៏ការចុុះពែាយ
ថ្នទមាល បុ់រសុ់ពៅខបបពនុះ គឺជាករណីមយួខដលមិនរតូវពមីលរ ុំលង ពៅពពលខដលដុំពណីរការវវិឌណថ្ន
ការឈានចូលវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជនបនថពកីនព ងី។ ពលីសពីពនុះ ការពធវីពទសនថររបពវសនុ៍ពៅរក
ការងារពធវីរបសុ់មនុសសជុំនានុ់វយ័ពកមងជាង បនសលុ់ទុកនូវមនុសសចាសុ់កបុងចុំននួកានុ់ខតពរចីនព ងីឲ្យ
សទិតពៅពរៅសុំោញុ់សុវតទិភាពខបបរបថ្ពណីពនុះ ខដលកបុងពនាុះពកួោតុ់ទទលួការពមីលខថទាុំពី     
កូនៗ ពេយីខថមទាុំងបពងកីនបនធុកដលុ់ពកួោតុ់កបុងការពមីលខថទាុំពៅៗ។ ការោុំរទោប ពៅវញិពៅមក 
រវាងបឋីរបពនន កានុ់ខតមានស្ថរុៈសុំខានុ់ខាល ុំងព ងី ពៅកបុងវយ័ចាសុ់ ពរពាុះថាការរសុ់ពៅមាប កុ់ឯងកបុងវយ័
ចាសុ់អាចកាល យជាបនធុកដ៏ធងនុ់ធងរ។ កបុងស្ថទ នភាពពនុះ ន្រសថីវយ័ចាសុ់មានភាពងាយរងពរោុះជាងបុរសវយ័ 
ចាសុ់ អារស័យពដាយន្រសថីវយ័ចាសុ់មានសមាមារតពរចីនជាងបុរសវយ័ចាសុ់ រតូវរសុ់ពៅពដាយោម នការ
ោុំរទពីបឋី។ រូបភាពទី៩បងាា ញថា ន្រសថីវយ័ចាសុ់៤០,៧ភាគរយពុុំធាល បុ់បានពរៀបការឬជាន្រសថីពមមាុ៉ យ 
ខលងលុះឬខបកបាកុ់ោប ពីបថី ពបីពធៀបនឹងបុរសវយ័ចាសុ់ខដលមានរតឹមខត៩,៨ភាគរយ។ មូលពេតុថ្ន
ភាពែុសោប ពនុះអាចខសវងយលុ់ពដាយពេតុផលថា មនុសសរសីមានអាយុកាលសងឃមឹរសុ់ខវងជាង
បុរស ពេយីជាទូពៅ របពននមានវយ័ពកមងជាងបឋី។ ពលីសពីពនុះពទៀត អរតាពរៀបការមឋងពទៀតរបសុ់
បុរសមានករមិតែពសុ់ជាងពរចីនពធៀបនឹងន្រសថី។ កបុងន័យពនុះ សមាមារតន្រសថីវយ័ចាសុ់ពៅលីវ មាន
ករមិតែពសុ់ជាងពរចីនពដាយពធៀបនឹងសមាមារតរបសុ់បុរសខដលមានស្ថទ នភាពដូចោប  ពេយី
អនថរាគមនុ៍ខផបកពោលនពោបាយ រតូវពផ្លឋ តការយកចិតថទុកដាកុ់ឲ្យបានពរចីនបខនទមពទៀតពលីរកុមន្រសថី
ទាុំងពនាុះ ពដីមផធីានាបានថា ពកួោតុ់បានទទលួរពបៀបរបបរសុ់ពៅសមរមយ។ 

 

 

 

 

 

 



20/៧៧ 
 

របូភាពទី៩  ស្ថទ នភាពអាពាេុ៍ពិពាេុ៍របសុ់បុរសនិងន្រសថវីយ័ចាសុ់ 
 
 
 
 
 

 
 

របភព   Nuptiality, (CIPS ២០១៣របាយការណុ៍ ពលែ៤) 

35-   លទនភាពថ្នការបាតុ់បងុ់ការោុំរទពីបឋីរបពនន ពកីនព ងីកានុ់ខតែពសុ់ពពលអាយុកានុ់ខតពរចីន។ 
រូបភាពទី១០បងាា ញថា សមាមារតថ្នរបជាជនខដលសទិតកបុងស្ថទ នភាពពមមាុ៉ យឬពពាុះមាុ៉ យ ខលងលុះ
ោប ឬខបកបាកុ់ោប  បានពកីនព ងីពពលអាយុកានុ់ខតពរចីន។ 

របូភាពទី១០  ភាគរយថ្នបុរសនិងន្រសថវីយ័ចាសុ់ខដលជបួការរ ុំខានកបុងចុំណងអាពាេុ៍ពិពាេុ៍ 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
របភព  Nuptiality, (CIPS ២០១៣របាយការណុ៍ ពលែ៤) 

 

36-  ពៅកបុងរកុមអាយុនីមយួៗ សមាមារតន្រសថីខដលឆលងកាតុ់ដុំពណីររអាកុ់រអលួពៅកបុងជីវតិអាពាេុ៍ 
ពិពាេុ៍មានករមិតែពសុ់ជាងសមាមារតបុរសខដលមានស្ថទ នភាពដូចោប ។ បខនទមពីពលី ការបាតុ់បងុ់ការ
ោុំរទពីបឋឬីពីរបពននរបសុ់ែលួន ដុំពណីររអាកុ់រអលួពៅកបុងជីវតិអាពាេុ៍ពិពាេុ៍ ក៏ពធវីឲ្យមានភាពតានតឹង
ខផបកផលូវចិតថផងខដរ។ 



21/៧៧ 
 

37-  រពបៀបរបបរសុ់ពៅខដលជាជពរមីសដ៏របពសីរបុំផុតសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ គឺជាជពរមីសខដល
អនុញ្ហដ តឲ្យមាន “ដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹងកខនលងពដីម”។ របព័ននរគួស្ថរខដលមានការរសុ់ពៅ 
ជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ ផឋលុ់ពដាយសវ័យរបវតថិនូវការធានាឲ្យមានដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹង 
កខនលងពដីម ពរពាុះថាមនុសសចាសុ់បនថរសុ់ពៅជាមយួនឹងរកុមរគួស្ថរកបុងលុំពៅឋានដខដល។ ការខរប
របួលខតមយួគតុ់ខដលពកីតមានគឺថា កូនរបុសឬសមាជិករគួស្ថរជាមនុសសពពញវយ័ោមាប កុ់ពផសងពទៀត 
ចូលមកកានុ់តនួាទីជាអបករកចុំណូលចមផងចិញ្ច ឹមរគួស្ថរ។ របសិនពបីមនុសសចាសុ់ចងុ់ផ្លល សុ់កខនលង 
រសុ់ពៅ ពេយីមានអារមមណុ៍ ថាពួកោតុ់អាចរសុ់ពៅមាប កុ់ឯងបាន ពួកោតុ់គរួទទលួបានការពរជាមខរជង 
ឲ្យអាចពធវីតាមបុំណងរបសុ់ពកួោតុ់។ កបុងករណីខដលមនុសសចាសុ់ពុុំមានរគួស្ថរ ពេយីពួកោតុ់រតូវ
ការការោុំរទពនាុះ ការខថទាុំពីសេគមនុ៍គរួរតូវបានជុំរុញពលីកទឹកចិតថនិងពរៀបចុំឲ្យដុំពណីរការជា  
លកខណុៈស្ថទ ប័ន។ ការផ្លល សុ់ពៅពៅកបុងជរមកស្ថប កុ់ពៅឬស្ថទ ប័នខដលផថលុ់ការស្ថប កុ់ពៅ គរួខតជា
ជពរមីសចុងពរកាយសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ខដលពុុំមានរគួស្ថរ និងខដលពុុំអាចរសុ់ពៅមាប កុ់ឯងបាន។ 

៤.៤- បរសិ្ថា ន្អាំលោយ្ល  

38-  “បរសិ្ថទ នអុំពោយផល” រមួបញ្ចូ លនូវលកខែណឍ ទាុំងឡាយខដលរតូវបពងកីតព ងី ពដីមផី
សរមួលឲ្យមានការចូលរមួោុ៉ ងសកមមពីមនុសសចាសុ់ ពៅកបុងសកមមភាពរគួស្ថរ សេគមនុ៍ សងគម 
ពសដឌកិចច និងនពោបាយ របកបពដាយពសរភីាពនិងពសចកឋីថ្ថលថបូរ។ ការផឋលុ់បរសិ្ថទ នអុំពោយផលគឺ
ពដីមផធីានាថា មនុសសចាសុ់ពុុំមានអារមមណុ៍ ថាែលួនរតូវបានរារា ុំងមិនឲ្យចូលរមួពពញពលញតាមរូបភាព
ោមួយពៅកបុងសកមមភាពទាុំងឡាយោខដលពួកោតុ់អាចចូលរមួនិងចងុ់ចូលរមួ។ ធាតុផសុំចមផងៗ 
ថ្នបរសិ្ថទ នអុំពោយផល រមួមាន មពធាបាយនិងពេដាឌ រចនាសមព័ននដឹកជញ្ជូ នសមរសបសនថិសុែ 
និងការធានាឲ្យបាននូវការពោរពនិងពសចកឋីថ្ថលថបូរ។ 

39-  ការលុបបុំបាតុ់ការពរសីពអីងពលីអាយុ គឺជាលកខែណខ ចាុំបាចុ់ថ្នបរសិ្ថទ នអុំពោយផល ពរពាុះ
ថាការពរសីពអីង នាុំឲ្យមនុសសចាសុ់បាតុ់បងុ់ការទុកចិតថពលីែលួនឯងនិងពធវីឲ្យពកួោតុ់បាកុ់ទឹកចិតថមិន
ហាុ៊ នមកចូលរមួកបុងសកមមភាពនានា។ របសិនពបីមនុសសចាសុ់បារមភខាល ចពគមិនយកចិតថទុកដាកុ់ជា 
មយួ ពគមិនពោរព និងពគចុំអកដាកុ់ ពដាយស្ថរខតពកួោតុ់ចងុ់ចូលរមួកបុងសកមមភាពពផសងៗខដល
មនុសសវយ័ពកមងគិតថា ជាសកមមភាពសរមាបុ់ខតមនុសសពកមង  ៗពនាុះមនុសសចាសុ់នឹងរាខរកមិនចងុ់ចូលរមួ។ 

40-  ទនធឹមនឹងពនុះ របការខដលសុំខានុ់ផងខដរពនាុះគឺការបពងកីតឲ្យមានពេដាឌ រចនាសមព័ននសមរសប 
ខដលមនុសសចាសុ់(បងគនុ់ ផលូវពដីរ មពធាបាយពធវីដុំពណីរស្ថធារណុៈ របព័ននគមនាគមនុ៍) អាចពរបី
របាសុ់បានពដាយងាយរសួលសរមាបុ់ការចូលរមួរបសុ់ពកួោតុ់ពៅកបុងសកមមភាពនានា និងសរមាបុ់
ការខសវងរកជុំនយួពៅ ពពលខដលពកួោតុ់រតូវការ។ ពពលបចចុបផនបពនុះ ពេដាឌ រចនាសមព័ននទាុំងពនាុះ 
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សរមាបុ់មនុសសចាសុ់ មានចុំននួតិចពៅកបុងទីស្ថធារណុៈ ខដលអាចបងកការលុំបាកដលុ់ការចូលរមួ
របសុ់មនុសសចាសុ់។ 

៤.៥- វ័យចាសស់កមមន្ិងសមាគមមន្ុសសចាស ់ 

41-  វយ័ចាសុ់សកមមគឺជាដុំពណីរការមួយខដលអនុញ្ហដ តឲ្យមនុសសចាសុ់អាចពរបីរបាសុ់បាន នូវសកាឋ - 
នុពលរបសុ់ពកួោតុ់សរមាបុ់សុែុមាលភាពខផបករូបកាយ សងគម និងស្ថម រតី និងអាចចូលរមួកបុងសងគម
បាន រមួជាមួយនឹងការផឋលុ់ឲ្យពួកោតុ់នូវការការពារសនថិសុែនិងការខថទាុំសមរសប ពៅពពលពួកោតុ់ 
រតូវការ។ ពពលពួកោតុ់ពៅខត “សកមម” កបុងវយ័ចាសុ់ មានន័យថាពកួោតុ់ពៅខតបនថចូលរមួកបុងការងារ 
ខផបកសងគម ពសដឌកិចច វបផធមុ៌ ស្ថសនា និងការងារជាពលរដឌ តពៅពទៀត។ វយ័ចាសុ់សកមម ពុុំខមនមាន 
ន័យរតឹមខតជាសមតទភាពខផបករូបកាយឬសមតទភាពចូលរមួកបុងសកមមភាពពសដឌកិចចខតបុ៉ុពោត ុះពទ។ 
មនុសសចាសុ់ខដលខលងពធវីការតពៅពទៀត ពដាយស្ថរខតពកួោតុ់បានចូលនិវតថនុ៍ មានជុំងឺឬពិការភាព 
ក៏ពៅខតអាចសកមមបានដូចមនុសសចាសុ់ដថ្ទពទៀតខដរ។ ការរកាបាននូវពសចកឋីថ្ថលថបូរនិងឯករាជយភាព
សរមាបុ់មនុសសចាសុ់គឺមានស្ថរុៈសុំខានុ់ោសុ់សរមាបុ់វយ័ចាសុ់សកមម។ 

42-  ពៅកមពុជា សមាគមមនុសសចាសុ់ផឋលុ់ឲ្យមនុសសចាសុ់នូវឱកាសអាចរសុ់ពៅកបុងស្ថទ នភាពវយ័ 
ចាសុ់សកមម។ សមាគមមនុសសចាសុ់គឺជាអងគការថាប កុ់សេគមនុ៍មយួខដលមានពោលពៅជយួពធវីឲ្យ
របពសីរព ងីនូវសុែុមាលភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈសកមមភាពជាសមូេភាព ខដលពរៀបចុំព ងី 
ពដាយមនុសសចាសុ់ែលួនឯងផ្លធ លុ់។ របពទសកមពុជា មានបោឋ ញសមាគមមនុសសចាសុ់ោុ៉ ងទូលុំ
ទូោយ ខដលពៅរាយតាមរគបុ់ពែតថទាុំងអសុ់ពៅទូទាុំងរបពទស។ សមាគមមនុសសចាសុ់ផឋលុ់ឲ្យ
មនុសសចាសុ់នូវកខនលងសរមាបុ់ជបួជុុំោប  ឱកាសពដីមផពីរៀបចុំសកមមភាពពផសងៗ និងពវទិកាសរមាបុ់ការ
ពិភាកាពលីបញ្ហា ខដលពាកុ់ព័នន។ ជាកុ់ខសឋង សមាគមមនុសសចាសុ់អាចពដីរតជួាបោឋ ញការ
របារស័យទាកុ់ទងរវាងមនុសសចាសុ់ជាមយួនឹងរដាឌ ភិបាល កបុងពោលបុំណងសខមថងនូវពោបលុ់របសុ់
មនុសសចាសុ់។ កបុងន័យពនុះ សមាគមមនុសសចាសុ់ គឺជាធាតុដ៏សុំខានុ់មួយពៅកបុងដុំពណីរការវយ័ចាសុ់
សកមម ពេយីការពរងីកបោឋ ញរបសុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ ការជយួពរៀបចុំកិចចដុំពណីរការរបសុ់
សមាគមមនុសសចាសុ់ ការោុំរទដលុ់សកមមភាពរបសុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ និងការពលីកទឹកចិតថដលុ់
មនុសសចាសុ់ឲ្យចូលរមួពៅកបុងសកមមភាពរបសុ់សមាគម គឺជាការងារអាទិភាព។ 

៤.៦- ទាំនាក់ទាំន្ងអន្តរជាំនាន្់ 

43-  ការពលីកកមពសុ់ទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់ មានស្ថរុៈសុំខានុ់ោសុ់ កបុងការធានាឲ្យមាននូវ 
ទុំនាកុ់ទុំនងរបកបពដាយភាពសុែដុមរវាងមនុសសកបុងវយ័ែុសោប ។ ការរកានូវរបព័ននរគួស្ថរខដលមាន
ការរសុ់ពៅជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ខដលពៅខតជាសុំោញុ់សុវតទិភាពដ៏មានរបសិទនភាពសរមាបុ់
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មនុសសចាសុ់ គឺជារបការសុំខានុ់។   កិចចែិតែុំរបឹងខរបងពដីមផរីកានូវភាពសុែដុមអនថរជុំនានុ់ កានុ់ខត
ជបួការលុំបាកខាល ុំងព ងីៗ ពដាយស្ថរមានការពកីនព ងីថ្នការពជឿពលី “គមាល តរវាងជុំនានុ់” ខដលរតូវ
បានកុំណតុ់ថា ជាភាពែុសោប ខផបកការយលុ់ព ញីនិងឥរោិបថចុំពពាុះពសធីរខតរគបុ់ទិដឌភាពទាុំងអសុ់
ថ្នជីវតិរវាងមនុសសជុំនានុ់មួយនិងមនុសសជុំនានុ់មយួពទៀត ខដលទាុំងពនុះអាចែណឍ ខចកមនុសសវយ័
ពកមងពីឪពុកមាឋ យនិងជីដូនជីតារបសុ់ពកួពគ។ 

44-  រគួស្ថរខដលមានមនុសសបីជុំនានុ់រសុ់ពៅជាមយួោប  ពុុំខមនសុទនខតមានន័យថាជារគួស្ថរខដល
មានទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់របកបពដាយភាពសុែដុមពនាុះពទ។ ករណីខដលមនុសសជុំនានុ់ែុសៗោប  
រសុ់ពៅកបុង “ខដនការងារ” របសុ់ែលួនពរៀងៗែលួន សូមផខីតរសុ់ពៅកបុងផធុះខតមយួជាមួយោប ក៏ពដាយ មិន
ខមនជារបការមិនធមមតាពនាុះពទ។ ជីដូនជីតាខដលរតូវបានពគទុកពចាលឲ្យពៅខតឯងពពញមយួថ្ថង អាច 
មានអារមមណុ៍ ឯកាពៅកបុងរគួស្ថរខដលមានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ ពេយីសូមផខីតពពល
ខដលកូននិងពៅរបសុ់ពួកោតុ់រត បុ់មកពីពធវីការនិងពីស្ថោពរៀនពៅពពលោង ចវញិពេយីក៏ពដាយ 
ក៏ពកួោតុ់របខេលជាអាចសមងុំពៅខតកបុងបនធបុ់ពួកោតុ់ដខដល។ ជីដូនជីតា កូន និងពៅ របខេលជា
មិនទទលួទានអាហារជុុំោប  និងពធវីកិចចការពរៀងៗែលួនដាចុ់ពដាយខ កពីោប ។ 

45-  វធិានការនានាខដលពលីកទឹកចិតថដលុ់អនថរទុំនាកុ់ទុំនងរវាងមនុសសមានវយ័ពផសងោប  ពដីមផពីលីក 
ទឹកចិតថដលុ់ទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់ រតូវចាតុ់ទុកជាការងារអាទិភាព។ ខផែកតាមរបថ្ពណីជាតិដ៏រងឹមាុំ 
របព័ននរគួស្ថរខដលមានការរសុ់ជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ខដលចាកុ់ឫសគលុ់កបុងទូទាុំងសងគម ផឋលុ់នូវ
មូលដាឌ នដ៏រងឹមាុំមួយសរមាបុ់ការពរងឹងការរបារស័យទាកុ់ទងោប និងភាពសុែដុមអនថរជុំនានុ់។ ការ
ពរងឹងទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់នឹងចូលរមួចុំខណកកបុងការធានាឲ្យមានវយ័ចាសុ់សកមម និងកបុងការជយួ
របជាជនវយ័ពកមងឲ្យពរតៀមែលួនសរមាបុ់ការរសុ់ពៅកបុងវយ័ចាសុ់។ 

៤.៧. ការរ ាំលោភបាំពាន្ ការមិន្លអើលពើ ន្ិងអាំលពើហងិាលលើមន្ុសសចាស ់ 

46-  ការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់គឺជាការរ ុំពោភបុំពានខផបកពាកយសុំដីឬខផបករាងកាយ ការមិន
ពអីពពី ការមិនស្ថឋ បុ់ដុំបូនាម ន ការរបរពឹតថពដាយបនាធ បបពនាទ ក និងការដពណឋី មរទពយសមផតថិនិងកមមសិទនិ 
ពីសុំោកុ់អបកខដលរតូវជាអបកផឋលុ់ការខថទាុំដលុ់មនុសសចាសុ់ទាុំងពនាុះ មិនចុំពពាុះថាពតីពកួពគជា
សមាជិករគួស្ថរឬជាអបកផឋលុ់ការខថទាុំមិនជាបុ់ស្ថចុ់ឈាមោប ពនាុះពទ។ ពដាយពេតុថា ពៅកមពុជា វបផ
ធមុ៌ថ្នការពោរពមនុសសចាសុ់មានករមិតែពសុ់ ពនាុះការរ ុំពោភបុំពានពលីពកួោតុ់ អាចមិនមានលកខណុៈ 
ខាល ុំងកាល ពទ។ ពទាុះជាោុ៉ ងោក៏ពដាយ ក៏ជាមយួនឹងការពកីនព ងីថ្នរបជាជនវយ័ចាសុ់និងការថយ
ចុុះថ្នសមាមារតោុំរទសកាឋ នុពល បនធុកកានុ់ខតពរចីនព ងីកបុងការផឋលុ់ការោុំរទ និងការខថទាុំស្ថចុ់
ញាតិវយ័ចាសុ់ អាចរុញរចានរគួស្ថរឬអបកខថទាុំពីខាងពរៅ ឲ្យងាកពៅរកអាកបផកិរោិខដលមានលកខណុៈ 
រ ុំពោភបុំពាន។ ភសឋុតាងកបុងបោឋ របពទសពផសងពទៀត ពៅតុំបនុ់អាសុីបាុ៉ សុីេវកិខដលពៅទីពនាុះ
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របថ្ពណីថ្នការពោរពមនុសសចាសុ់ក៏មានករមិតែពសុ់ផងខដរ ពនាុះបានបងាា ញថាការមិនពអីពពីចុំពពាុះ
មនុសសចាសុ់កុំពុងខតមានការពកីនព ងី។ 

47-  ពទាុះបីជារបព័ននរគួស្ថរខដលមានការរសុ់ពៅជុុំោប ថ្នមនុសសពរចីនជុំនានុ់ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសស 
ចាសុ់រសុ់ពៅរបកបពដាយផ្លសុែភាពនិងពសចកឋីថ្ថលថបូរ និងបុំពពញបាននូវតរមូវការទាុំងឡាយថ្ន 
“ដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹងកខនលងពដីម” ក៏ពដាយ ក៏ស្ថទ នភាពពនុះមិនគួររតូវបានចាតុ់ទុកថាលែ
ឥតពខាច ុះោម នចុំណុចែវុះខាតពនាុះខដរ។ របការសុំខានុ់ខដលរតូវកតុ់សមាគ លុ់ពនាុះគឺថា ការរសុ់ពៅកបុង
ផធុះជាមយួោប  មិនរបាកដជាអាចធានាបានពដាយសវ័យរបវតថិនូវការោុំពារសងគមសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ 
ពីសុំោកុ់សមាជិកដថ្ទពទៀតកបុងរគួស្ថរពនាុះពទ។ ជាមយួនឹងបនធុកថ្នការផឋលុ់ការខថទាុំខដលនឹង
មានកានុ់ខតពរចីនព ងីៗពលីសមាជិករគួស្ថរវយ័ពកមង ពកួពគអាចមានអារមមណុ៍ ថាែលួនរតូវជាបុ់ោុំងពៅ
កបុងតនួាទីផឋលុ់ការខថទាុំពនុះ ពេយីអាចឈានពៅមិនសូវពអីពពីឬខថមទាុំងអាចរ ុំពោភបុំពានពលី
មនុសសចាសុ់ផងខដរ។ បញ្ហា ពនុះពុុំខមនជាបញ្ហា ខដលងាយរសួលពដាុះរស្ថយពនាុះពទ ពរពាុះថាការ
រ ុំពោភបុំពានរបពភទពនុះគឺពិបាកនឹងកតុ់សមាគ លុ់ព ញីោសុ់ ពដាយពេតុថា បញ្ហា ពនុះពកីតមាន
ព ងីជាលកខណុៈឯកជនកបុងលុំពៅឋានរបសុ់រគួស្ថរ។ ជាមួយនឹងការពកីនព ងីថ្នភាពមិនអតុ់ធមតុ់
របសុ់មនុសសវយ័ពកមង កបុងតួនាទីែលួនជាអបកផឋលុ់ការខថទាុំ មនុសសចាសុ់ពរចីនខតកាល យជាជនរងពរោុះថ្ន
អុំពពីកុំពរាលតាមរូបភាពជាកុ់ខសថងជាពរចីន ក៏ដូចជាការមិនទទួលបានការយកចិតថទុកដាកុ់ រមួជាមួយ
នឹងការបុំពភលចពចាលនូវពសចកឋីរតូវការជាមូលដាឌ នរបសុ់ពកួោតុ់ ការបដិពសធពចាលនូវពសចកឋីថ្ថលថបូរ
របសុ់ពកួោតុ់ និងការកាតុ់ផ្លថ ចុ់នូវការពធវីទុំនាកុ់ទុំនងសងគមទាុំងឡាយរបសុ់ពកួោតុ់។ ការរ ុំពោភ
បុំពានពលីមនុសសចាសុ់ ពៅខតជាស្ថទ នភាពមយួខដលជាទូពៅមិនរតូវបានរាយការណុ៍  កបុងពោលបុំណង
ការពារកិតថិយសរគួស្ថរ។ ឧបសគគមយួពទៀតខដលរារា ុំងចុំពពាុះការដាកុ់ពាកយបណឋឹ ងអុំពីការរ ុំពោភ
បុំពាន គឺការភ័យខាល ចរតូវរងការរ ុំពោភបុំពានកានុ់ខតខាល ុំងព ងីខថមពទៀត ទរមាុំនឹងអាចរកយុតថិធមុ៌
ព ញី។ 

48-  ពបីពរបៀបពធៀបនឹងការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ អុំពពីេងិារតូវបានកុំណតុ់និយមន័យថា
ជាបទឧរកិដឌពលីមនុសសចាសុ់។ អុំពពីខដលអាចមានលកខណុៈេងិារមួមាន ការពធវីបាបខផបករាងកាយ
និងការរ ុំពោភពសពសនទវុៈ ឬការឆកុ់បលនុ់ ឬសូមផខីតការពកងបនលុំក៏អាចចាតុ់ចូលជាអុំពពីេងិាបានខដរ។ 
ជាមយួនឹងការពកីនព ងីខដលបាុ៉ នុ់ស្ថម នដឹងជាមុនបានថ្នចុំននួមនុសសចាសុ់ ជាពិពសស ន្រសថីោម ន
ស្ថវ មីខដលរតូវរសុ់ពៅខតមាប កុ់ឯងពនាុះ ករណីបទឧរកិដឌពលីពកួោតុ់អាចនឹងពកីនព ងី។ 

49-  កបុងបរកិារណុ៍ ពនុះ ការពធវីខផនការរយុៈពពលខវងខដលអាចយកពៅអនុវតថបានជាកុ់ខសថង ពិតជា
មានស្ថរុៈសុំខានុ់ កបុងការពដាុះរស្ថយបញ្ហា ពនុះ ពដីមផធីានាឲ្យមានការទបុ់ស្ថក តុ់ការរ ុំពោភបុំពានពលី
មនុសសចាសុ់ និងការពារមនុសសចាសុ់ពីជនឧរកិដឌ។ 
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៤.៨- ស្ថា ន្ភាពមាន្អាសន្ន 

50-  កបុងស្ថទ នភាពមានអាសនបដូចជា ពរោុះមេនថរាយធមមជាតិនិងជពមាល ុះសុីវលិ ជាពដីម មនុសស
ចាសុ់របឈមនឹងហានិភ័យថ្នការមិនទទលួបានរគបុ់រោនុ់នូវការសពន្រងាគ ុះនិងការស្ថឋ រសមតទភាពកាយ 
សមផទា។ ពកួោតុ់អាចរងការបដិពសធមិនឲ្យទទលួបាននូវជុំនយួនិងសមាភ រុៈចាុំបាចុ់នានា។ ពសចកឋី
រតូវការពិពសសរបសុ់ពកួោតុ់ខដលទាកុ់ទងនឹងការផ្លល សុ់ទីនិងពសវាខថទាុំខផបកពវជជស្ថន្រសថ ជាញឹកញាបុ់
មិនរតូវបានពឆលីយតប។ កបុងករណីខដលពកួោតុ់រតូវផ្លល សុ់ទីលុំពៅ ការមិនមានបុំណងផ្លល សុ់ទីកខនលង 
គបួផសុំជាមយួនឹងការលុំបាកខផបករាងកាយ ខដលពកួោតុ់រតូវជបួរបទុះកបុងការផ្លល សុ់កខនលងផងពនាុះ ពធវី
ឲ្យពកួោតុ់រតូវរបឈមនឹងហានិភ័យកានុ់ខតែពសុ់ កបុងការទុកពចាលឲ្យពៅខតមាប កុ់ឯង។ ការពធវីខបបពនុះ 
នឹងពធវីឲ្យពួកោតុ់មានភាពងាយរងពរោុះចុំពពាុះការពកងរបវញ័្ច  ការរ ុំពោភបុំពាន និងអុំពពីេងិា។ 
ភសឋុតាងខដលរតូវបានកតុ់សមាគ លុ់ព ញីពៅរបពទសពផសងៗជាពរចីនបងាា ញថា បុគគលិកសពន្រងាគ ុះនិង
បុគគលិកផឋលុ់ជុំនយួ ជាញឹកញាបុ់ មិនបានផឋលុ់ការចាបុ់អារមមណុ៍ ឲ្យបានរគបុ់រោនុ់ចុំពពាុះមនុសស      
ចាសុ់។ ជាលទនផល មនុសសចាសុ់បានទទលួរងការស្ថល បុ់និងការមានរបសួពៅកបុងពពលមានពរោុះធមម
ជាតិ កបុងសមាមារតមយួពរចីនជាង កបុងពពលមានស្ថទ នភាពមានអាសនបពផសងពទៀត។ 

51-  រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានយកចិតថទុកដាកុ់ែពសុ់ចុំពពាុះការការពារជីវតិនិងរទពយសមផតថិរបសុ់
របជាជនពៅកបុងពពលមានពរោុះធមមជាតិពកីតព ងី ពេយីបានបពងកីតយនថការស្ថទ ប័នដ៏ទូលុំទូោយ 
ទាុំងពៅថាប កុ់ជាតិ ទាុំងពៅថាប កុ់ពរកាមជាតិ សរមាបុ់ការរគបុ់រគងពរោុះមេនថរាយពពាលគឺ គណុៈកមាម -
ធិការជាតិរគបុ់រគងពរោុះមេនថរាយខដលរតូវបានបពងកីតព ងីតាមរពុះរាជរកឹតយពលែនស/រកត/
១២១៥/១១៤១ ចុុះថ្ថងទី២៤ ខែធបូ ឆ្ប ុំ២០១៥ ពដាយមានសពមឋចនាយករដឌមន្រនថជីារបធាន។ 

52-  កបុងស្ថទ នភាពខបបពនុះ ការយលុ់ដឹងពីភាពចាុំបាចុ់កបុងការពផ្លថ តការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីពសចកឋី
រតូវការពិពសសរបសុ់មនុសសចាសុ់កបុងកុំលុងពពលរបតិបតថិការ សពន្រងាគ ុះ ផឋលុ់ជុំនួយ និងស្ថឋ រសមតទ
ភាពកាយសមផទា។ កបុងន័យពនុះ របការសុំខានុ់ខដលរតូវពផ្លថ តការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីពនាុះ គឺការ
បពងកីនការយលុ់ដឹងរបសុ់អបកពធវីពោលនពោបាយ អបកពធវីខផនការ និងអបកពឆលីយតបសរមាបុ់រោមាន
អាសនប ពដីមផកីុំណតុ់និងដាកុ់បញ្ចូ លសកមមភាព “ពឆលីយតបនឹងបញ្ហា មនុសសវយ័ចាសុ់” ពៅកបុងការពធវី
ខផនការសរមាបុ់ ការពឆលីយតបពៅនឹង និងការជយួស្ថឋ រព ងីវញិពីស្ថទ នភាពមានអាសនប។  

៤.៩- ការលរតៀមខលួន្របសម់ន្ុសសវ័យលកមងសរមាប់ការឈាន្ចូលវយ័ចាស ់ 

53-  ការបនថពកីនព ងីខថមពទៀតថ្នចុំននួរបជាជនវយ័ចាសុ់ គឺជាករណីខដលមិនអាចពជៀសបាន។ 
ចុំណុចវជិជមានពៅកបុងទិដឌភាពពនុះគឺថា អបកខដលនឹងឈានចូលវយ័ចាសុ់នាពពលអនាគតទាុំងពនាុះ គឺ
កុំពុងរសុ់ពៅកបុងពពលបចចុបផនបរចួពេយី។ ពដាយពេតុថាមនុសសរគបុ់រូបនឹងឈានពៅដលុ់វយ័ចាសុ់ 
ពនាុះមាប កុ់ៗរតូវខតែវលុ់ខាវ យចុំពពាុះជីវតិរបសុ់ែលួន ពៅកបុងពពលខាងមុែខដលនឹងរតូវមកដលុ់។ តាមរយុៈ 



26/៧៧ 
 

ការសពងកតពៅពលីមនុសសចាសុ់ មនុសសវយ័ពកមងគរួខតខសវងយលុ់ដឹងពីសោឌ នថ្នដុំពណីរជីវតិរសុ់ពៅ
កបុងពពលខាងមុែ ពៅពពលខដលពកួពគឆលងផុតអាយុ៦០ឆ្ប ុំ។ មនុសសវយ័ពកមង កុំពុងសទិតកបុងស្ថទ នភាព 
មយួខដលសុំោង ពរពាុះថាពួកពគពៅអាចចាបុ់ពផឋីមពរតៀមពរៀបចុំែលួនចាបុ់ពីពពលឥ ូវពនុះពៅសរមាបុ់ 
ដុំពណីរជីវតិរសុ់ពៅមយួលែរបពសីរពៅកបុងវយ័ចាសុ់។ 

54-  របជាជនវយ័ពកមងអាចមានចុំពណុះដឹងលែរបពសីរជាង ខដលអាចជយួឲ្យពកួពគរសុ់ពៅកបុងជីវតិមយួ
ខដលបពងកីតផលបានពរចីនជាង មានសុែភាពលែជាង សកមមជាង និងមានពសចកថីថ្ថលថបូរជាង ពៅកបុងវយ័
ចាសុ់។   ពិនិតយជារមួ មនុសសចាសុ់ជបួរបទុះបញ្ហា សុំខានុ់ៗមយួចុំនួនខដលអាចងាយកតុ់សមាគ លុ់បាន 
កបុងពនាុះរមួមាន អសនថិសុែខផបកេរិញ្ដវតទុ សុែភាពកានុ់ខតដុនដាប កងវុះទីជរមកសមរមយ ភាពមាន
ករមិតថ្នការផ្លល សុ់ទី និងការពកីនព ងីថ្នការពឹងខផែកពលីអបកដថ្ទ។ មនុសសមាប កុ់អាចពធវីខផនការ
ឲ្យពេយី ពៅពពលែលួនសទិតកបុងវយ័ពធវីការងារ ពដីមផកីាតុ់បនទយឬលុបបុំបាតុ់ហានិភ័យទាុំងពនាុះពៅ
ពពលខដលោតុ់មានវយ័ចាសុ់ពៅ។ ការវនិិពោគពលីរបាកុ់សនសុំរបសុ់ែលួនឯង និងការចុុះពឈាម ុះ ទិញ
គពរមាងធានារាុ៉បុ់រងនិងពស្ថធននិវតថនុ៍ អាចជួយបានោុ៉ ងពរចីនកបុងការកាតុ់បនទយការលុំបាកខផបក
េរិញ្ដវតទុពៅកបុងវយ័ចាសុ់។ ការរកាបាននូវទមាល បុ់កបុងការរសុ់ពៅមយួខដលនាុំឲ្យមានសុែភាពលែ និង 
ការពៅរតួតពិនិតយសុែភាពតាមពពលកុំណតុ់ជារបចាុំ អាចជយួឲ្យជីវតិកបុងវយ័ចាសុ់ឲ្យមានសុែភាព
លែរបពសីរជាងការមិនរបកានុ់ខាជ បុ់នូវការពធវីខបបពនុះ។ ការបពរងៀនកូនពៅអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការ
ពោរពនិងការខថទាុំមនុសសចាសុ់ អាចជយួបពងកីនលទនភាពថ្នការទទលួបានការោុំរទពីរគួស្ថរពៅកបុង 
វយ័ចាសុ់។ វធីិខដលមានរបសិទនភាពបុំផុតកបុងការបពរងៀន គឺការរតូវពធវីជាគុំរូ ពដាយតាមរយុៈពនុះ 
ឪពុកមាឋ យគរួខតពោរពនិងខថទាុំស្ថចុ់ញាតិវយ័ចាសុ់របសុ់ែលួន ពដីមផឲី្យកូនៗរបសុ់ែលួនពមីលយកជាគុំរូ។  

55-  របសិនពបីមនុសសវយ័ពកមងមានការពរតៀមែលួនបានកានុ់ខតរបពសីរសរមាបុ់ពពលខដលពកួោតុ់
ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់ពនាុះ បញ្ហា នានាខដលពកួោតុ់អាចជបួរបទុះកបុងវយ័ចាសុ់ នឹងអាចរតូវបានពដាុះ
រស្ថយពដាយងាយរសួលជាងការមិនបានពរតៀមែលួន។ ពដាយមានការពាករថា របជាជនវយ័ចាសុ់នឹង
ពកីនព ងីោុ៉ ងឆ្បុ់រេ័ស ពនាុះបញ្ហា ទាកុ់ទងនឹងវយ័ចាសុ់កានុ់ខតអាចរតូវបានពដាុះរស្ថយ ពដាយ
ភាពងាយរសួល ពបីសមាមារតមនុសសចាសុ់ខដលបានពរតៀមែលួនរចួជាពរសច សរមាបុ់វយ័ចាសុ់មានទុំេុំ
កានុ់ខតធុំ។ កបុងន័យពនុះ  វធិានការនានាពដីមផជីយួដលុ់របជាជនកបុងវយ័កុំពុងពធវីការងារឲ្យអាចពរតៀម
ែលួនពដីមផទីទលួបានជីវតិមួយខដលសកមមនិងមានសុែភាពលែកបុងវយ័ចាសុ់។  



27/៧៧ 
 

៥- រកបខ័ណឌ លោលន្លោបាយន្ិងលោលការណ៍សណនាាំ  

៥.១- បរកិារណ៍  

56-  ពោលនពោបាយមនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ រតូវបានខកសរមួលព ងីវញិ ពដាយខផែកពលីឯកស្ថរ 
និងពោលនពោបាយជាតិពាកុ់ព័ននជាពរចីននិងការផឋួចពផឋីមគុំនិតថាប កុ់អនថរជាតិនិងថាប កុ់តុំបនុ់ខដល 
កមពុជាបានអនុម័តទទលួយក។ 

57-  ជាពិពសស ការខកសរមួលពនុះរតូវបានពធវីព ងីពដាយខផែកជាសុំខានុ់ពលីតថ្មលរគួស្ថរនិងសិទនិ
របសុ់ឪពុកមាឋ យមានវយ័ចាសុ់ កបុងការទទលួបាននូវការខថទាុំពីកូនពៅពពញវយ័របសុ់ពកួោតុ់ពៅតាម
វបផធមុ៌ខែមរ ដូចខដលបានគូសបញ្ហជ កុ់ោុ៉ ងចាសុ់ពៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដថ្នរពុះរាជាោចរកកមពុជា។ 

58-  មារតា៤៧.- មាតាបិតា មានកាតពវកិចចចិញ្ច ឹមខថរកានិងអបុ់រ ុំកូនឲ្យពៅជាពលរដឌលែ។ កូនៗ
មានករណីកិចចចិញ្ច ឹមនិងបីបាចុ់ខថរកាមាតាបិតា ខដលចាសុ់ជរាតាមទុំពនៀមទមាល បុ់ខែមរ។ 

59-  របការពនុះ ដាកុ់ឲ្យពៅជាចាបុ់នូវ “កិចចសនាអនថរជុំនានុ់ពដាយោម នលកខែណឍ ” សឋីពីការខថទាុំ
ោប ពៅវញិពៅមក ពដាយពធវីឲ្យកូនពៅជាមនុសសពពញវយ័រតូវមានករណីយកិចចពោរព និងខថទាុំឪពុក
មាឋ យ វយ័ចាសុ់របសុ់ែលួន។ កបុងបរកិារណុ៍ ថ្នទុំពនៀមទមាល បុ់ខែមរ កាតពវកិចចពនុះរមួបញ្ចូ លផងខដរនូវការ
ខថទាុំស្ថចុ់ញាតិជាមនុសសចាសុ់ដថ្ទពទៀតខដលពុុំមានមពធាបាយោុំរទ។ ការពាកុ់ព័ននដ៏សុំខានុ់ថ្នបទ
បញ្ដតថិ ថ្នរដឌធមមនុញ្ដពនុះ គឺរតូវដាកុ់ពោលនពោបាយពនុះឲ្យពៅកបុងបរកិារណុ៍ វបផធមុ៌ និងផថលុ់អាទិ
ភាពដលុ់ការពលីកកមពសុ់ “ដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹងកខនលងពដីម” និងការចាតុ់ទុករគួស្ថរថាជា
បោឋ ញសុវតទិភាពចមផងសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

60-  យុទនស្ថន្រសថចតុពកាណដុំោកុ់កាលទី៣ បងាា ញចាសុ់ពីទិសពៅពោលនពោបាយរមួរបសុ់
រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ។  ខផនការយុទនស្ថន្រសថអភិវឌណនុ៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ក៏
កុំណតុ់ចាសុ់ពីភាពចាុំបាចុ់កបុងការជុំរុញការអនុវតថ ពោលនពោបាយជាតិមនុសសចាសុ់ និងដាកុ់បញ្ចូ ល
នូវសកមមភាពជាកុ់ោកុ់មយួចុំននួដូចជា ការបពងកីតគណុៈកមាម ធិការជាតិពដីមផមីនុសសចាសុ់និងយនថការ
ថាប កុ់ពរកាមជាតិសរមាបុ់ការអនុវតថពោលនពោបាយមនុសសវយ័ចាសុ់ផងខដរ។ ការអភិវឌណនាពពលថមីៗពនុះ
មយួពទៀត (ខែកញ្ហដ  ឆ្ប ុំ២០១៦) គឺការអនុម័តពលីពោលនពោបាយនិងយុទនស្ថន្រសថសុខាភិបាលជាតិ
សរមាបុ់ខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់របសុ់រកសួងសុខាភិបាល។ ជាមយួោប ពនុះខដរ ពោលនពោបាយ
ជាតិរបជាជន ២០១៦-២០៣០ ក៏រ ុំពលចព ងីោុ៉ ងចាសុ់ពីការពបឋជាញ ចិតថរបសុ់រាជរដាឌ ភិបាលកបុងការ
ពលីកកមពសុ់សុែុមាលភាពរបសុ់មនុសសវយ័ចាសុ់ ពេយីក៏បានកុំណតុ់នូវចពងាក មសកមមភាពមយួចុំននួ
ខដលរតូវសពរមចឲ្យបានផងខដរ។ 
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61-  “រាជរដាឌ ភិបាល ពបឋជាញ ចិតថបនថជុំរុញពោលនពោបាយជាតិមនុសសចាសុ់បខនទមពទៀត បនថពរងឹង
សមាគមមនុសសចាសុ់ ពលីកកមពសុ់កមមវធីិសុែុមាលភាពសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅថាប កុ់មូលដាឌ ន និង
ពលីកកមពសុ់កមមវធីិការខថទាុំមនុសសចាសុ់ពៅករមិតរគួស្ថរ និងជាពិពសស គឺពរងឹងការពរៀបចុំនិង
ដុំពណីរការកបុងការផឋលុ់ពសវាដលុ់ជនចាសុ់ជរា រមួទាុំងការផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់អបកពមីលខថ
របសុ់ពកួោតុ់ផងខដរ” ។ 

62-  ជាមយួនឹងការផឋួចពផឋីមគុំនិតករមិតសកលពោក រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគឺជាភាគីេតទពលែីមួយ
ថ្នកមមវធីិសកមមភាពរបសុ់សនបិសីទអនថរជាតិសឋីពីរបជាជននិងការអភិវឌណ(ទីរកុងខគរ ឆ្ប ុំ១៩៩៤) និង 
ការពិនិតយព ងីវញិរយុៈពពលរបាុំឆ្ប ុំខដលរតូវបានពធវីព ងីជាបនថបនាធ បុ់។ ពលីសពីពនុះ រាជរដាឌ ភិបាល
កមពុជាបានអនុម័តោុំរទដលុ់ពសចកឋីខថលងការណុ៍ នពោបាយរបសុ់សនបិបាតពិភពពោកពលីកទីពីរសឋីពី
មនុសសចាសុ់(រកុងមាុ៉ រឌីត ឆ្ប ុំ២០០២) ពេយីបានពបឋជាញ ចិតថអនុវតថខផនការសកមមភាពអនថរជាតិទី
រកុងមាុ៉ រឌីតសឋីពីមនុសសចាសុ់(MIPAA)។ ខផនការសកមមភាពអនថរជាតិទីរកុងមាុ៉ រឌីតសឋីពីមនុសសចាសុ់ 
ពាោមពរងីកចកខុវស័ិយសឋីពីជនចាសុ់ជរាបខនទមពទៀត តាមរយុៈការពផ្លថ តពលីភាពចាុំបាចុ់កបុងការ
ទទលួស្ថគ លុ់សកាឋ នុពលនិងការចូលរមួវភិាគទានរបសុ់មនុសសចាសុ់ បខនទមពីពលីការយកចិតថទុកដាកុ់
ចុំពពាុះមនុសសចាសុ់។ ខផនការសកមមភាពពនុះ អុំពាវនាវឲ្យមានការដាកុ់បញ្ចូ លបញ្ហា ជនចាសុ់ជរាពៅ
កបុងខផនការអភិឌណនុ៍ជាតិនិងខផនការអភិវឌណនុ៍តាមវស័ិយ។ ការសពរមចបានរបកបពដាយពជាគជ័យនូវ
ពោលពៅអភិវឌណនុ៍របកបពដាយចីរភាព ក៏នឹងទាមទារឲ្យមានការគិតគូរដលុ់របជាជនវយ័ចាសុ់ខដល
មានចុំនួនកានុ់ខតពកីនព ងីផងខដរ។  ពោលពៅសុំខានុ់ៗកបុង ការលុបបុំបាតុ់ភាពរកីរក ការលុប
បុំបាតុ់ភាពពរសកឃ្លល ន និងការធានាបាននូវសមភាពពយនឌ័ររបសុ់ពោលពៅអភិវឌណនុ៍របកបពដាយ  
ចីរភាព គឺពិតជាមិនអាចសពរមចបានពទ របសិនពបីោម នការដាកុ់បញ្ចូ លរបជាជនវយ័ចាសុ់ខដលកុំពុង
មានការពកីនព ងីពៅកបុងចុំពោមអបកទទលួផលរបពោជនុ៍ពីកមមវធីិពាកុ់ព័ននទាុំងឡាយពនាុះ។ 

63-  កមពុជាបានផឋលុ់សចាច ប័នពលីអនុសញ្ហដ សឋីពីការលុបបុំបាតុ់រាលុ់ទរមងុ់ថ្នការពរសីពអីងចុំពពាុះន្រសថី 
(CEDAW) កបុងឆ្ប ុំ១៩៩២។ ពៅឆ្ប ុំ២០១២ កមពុជាបានកាល យជារបពទសអាស្ថុ៊ នទី៧ ខដលបាន
ផឋលុ់សចាច ប័នពលីអនុសញ្ហដ សឋីពីសិទនិជនពិការ ខដលរតូវបានអនុម័តពដាយមហាសនបិបាតអងគការសេ 
របជាជាតិពៅឆ្ប ុំ២០០៦។ ពទាុះបីជាវយ័ចាសុ់និងពិការភាពជាបញ្ហា ពីរែុសោប ក៏ពដាយ ក៏ករណីពិការ
ភាពរតូវបានកតុ់សមាគ លុ់ព ញីថាមានការពកីនព ងីពៅពពលអាយុកានុ់ខតពរចីន ពេយីបុ៉ុះពាលុ់ដលុ់
ន្រសថីវយ័ចាសុ់ពរចីនជាងបុរសវយ័ចាសុ់។ ការផឋលុ់សចាច ប័នពលីអនុសញ្ហដ ពនុះបងាា ញថា រាជរដាឌ ភិបាល
កមពុជាមានការពបឋជាញ ចិតថែពសុ់ កបុងការពដាុះរស្ថយបញ្ហា ទាុំងឡាយពាកុ់ព័នននឹងរបជាជនខដលរសុ់ពៅ
ជាមយួនឹងពិការភាព។ 

64-  ពៅថាប កុ់តុំបនុ់ កមពុជាបានពបឋជាញ ចិតថចុំពពាុះខផនការសកមមភាពទីរកុងមាុ៉ កាវសឋីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់ សរមាបុ់តុំបនុ់អាសុីនិងបាុ៉ សុីេវកិ(ឆ្ប ុំ១៩៩៩) យុទនស្ថន្រសថសរមាបុ់ការអនុវតថថាប កុ់តុំបនុ់រកុង
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ពសៀងថ្េសឋីពីមនុសសចាសុ់(ឆ្ប ុំ២០០២) និងយុទនស្ថន្រសថថាប កុ់តុំបនុ់ថ្នអងគការសុែភាពពិភពពោក
សរមាបុ់មនុសសវយ័ចាសុ់របកបពដាយសុែភាពលែ (២០១៣-២០១៨)។ ពលីសពីពនុះ  កបុងឋានុៈជា
សមាជិកអាស្ថុ៊ ន កមពុជាពបឋជាញ ចិតថចុំពពាុះពសចកឋីខថលងការណុ៍ រកុងគូឡាឡាុំពួសឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ 
ខដលរតូវបានអនុម័តពៅកបុងកិចចរបជុុំកុំពូលពលីកទី២៧របសុ់អាស្ថុ៊ នកបុងឆ្ប ុំ២០១៥។ ពសចកឋីខថលង
ការណុ៍ ពនុះបានអុំពាវនាវឲ្យរដឌជាសមាជិកនីមួយៗជុំរុញការអនុវតថសកមមភាពជាកុ់ខសថងទាុំងឡាយ 
សុំពៅផឋលុ់ការពលីកទឹកចិតថដលុ់មនុសសចាសុ់ ពដាយអនុពោមពៅតាមចាបុ់ ពោលនពោបាយ និង
កមមវធីិជាតិរបសុ់របពទសនីមយួៗ។  សកមមភាពទាុំងពនុះរមួមានការបន្រញ្ហជ បបញ្ហា វយ័ចាសុ់ពៅកបុង
ពោលនពោបាយ និងខផនការអភិវឌណនុ៍ និងការពរងឹងរគួស្ថរនិងសេគមនុ៍ឲ្យផឋលុ់ការខថទាុំដលុ់
មនុសសចាសុ់។ 

៥.២- លោលការណ៍សណនាាំ  

65-  ពៅកបុងបរកិារណុ៍ ថ្នឧបករណុ៍ ខដលមានលកខណុៈជាការខណនាុំនិងការផឋួចពផឋីមគុំនិតពៅថាប កុ់ 
ជាតិ ថាប កុ់សកលនិងថាប កុ់តុំបនុ់ទាុំងអសុ់ពនុះ ការខកសរមួលព ងីវញិនូវពោលនពោបាយសរមាបុ់
មនុសសចាសុ់ឆ្ប ុំ២០០៣ រតូវបានតរមងុ់ទិសតាមពោលការណុ៍ ដូចមានពរៀបរាបុ់ខាងពរកាម។ ពោល
ការណុ៍ ទាុំងពនុះ ក៏រតូវយកមកពរបីរបាសុ់ផងខដរពៅកបុងដុំោកុ់កាលថ្នការអនុវតថ៖ 

 ពផ្លថ តការយកចិតថទុកដាកុ់ឲ្យបានសមរសបចុំពពាុះស្ថទ នភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ ដូចបាន
កុំណតុ់ពៅកបុងវបផធមុ៌និងរបថ្ពណីខែមរ ពៅពពលខដលពធវីការពដាុះរស្ថយបញ្ហា ទាុំងឡាយ
ខដលមនុសសចាសុ់កុំពុងជបួរបទុះ។  

 បន្រញ្ហជ បបញ្ហា របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅកបុងខផនការនិងកមមវធីិអភិវឌណ ពដាយមានការទទលួ
ស្ថគ លុ់ពពញពលញនូវសិទនិរបសុ់មនុសសចាសុ់ កបុងការចូលរមួពរតៀមពរៀបចុំការសពរមចចិតថ
ទាុំងឡាយោខដលបុ៉ុះពាលុ់ចុំពពាុះពកួោតុ់។  

 យកចិតថទុកដាកុ់ចុំពពាុះភាពែុសខបលកោប ថ្នពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់ ខដលបោថ ល 
មកពីភាពែុសោប ខផបកអាយុ ជាតិពននុ ស្ថសនា ស្ថទ នភាពសុែភាព ករមិតការអបុ់រ ុំ និង
ស្ថទ នភាពពសដឌកិចច ពៅពពលខដលពធវីការពដាុះរស្ថយបញ្ហា ទាុំងឡាយខដលពាកុ់ព័នននឹង
មនុសសចាសុ់។ 

 ពផ្លឋ តការយកចិតថទុកដាកុ់ជាពិពសសពលីន្រសថីវយ័ចាសុ់ ពរពាុះពកួោតុ់មានចុំនួនពរចីនជាង
បុរសវយ័ចាសុ់ ពេយីងាយរងពរោុះពរចីនជាងបុរស ពដាយស្ថរពកួោតុ់អាចទទួលរងការ
ពរសីពអីងពរចីនជាង ពេយីអាចងាយកាល យជា ជនរកីរក ន្រសថីពមមាុ៉ យ និងអបកខដលរតូវពគ
បុំពភលចពរចីនជាង។  
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 ការគិតគូរពរៀបចុំនិងការអនុវតថវធិានការនានា ពដីមផពីដាុះរស្ថយដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ 
ពដាយរតូវយកចិតថទុកដាកុ់ពលីការផឋួចពផឋីមគុំនិតថាប កុ់អនថរជាតិនិងថាប កុ់តុំបនុ់ថមីៗខដលពាកុ់
ព័នននឹងមនុសសចាសុ់។ 
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៦- ចកខវុិសយ័ន្ិងលោលលៅ  

៦.១- ចកខវុិសយ័  
 បនថពលីកកមពសុ់និងខកលមែគុណភាពជីវតិរបសុ់មនុសសចាសុ់ ពដាយពផ្លថ តការយកចិតថទុក 
ដាកុ់ពលីការធានាឲ្យមនុសសចាសុ់ទទលួបាននូវសិទនិនិងឱកាសពសមីោប ។ 

៦.២- លោលលៅ  
 ធានាថា មនុសសចាសុ់រតូវបានជុំរុញឲ្យចូលរមួោុ៉ ងពពញពលញ ពដាយពសរ ី និងពដាយ 
ពសចកថីថ្ថលថបូរ តាមខដលពួកោតុ់ចងុ់ពៅកបុងសកមមភាព រគួស្ថរ សេគមនុ៍ ពសដឌកិចច  
សងគម ស្ថសនា និង នពោបាយ។ 

 ធានាថា មនុសសវយ័ពកមងរតូវបានបណថុ ុះបោថ លឲ្យមានចុំពណុះដឹង កានុ់ខតលែរបពសីរ 
ខដលនឹងអាចជយួឲ្យពកួោតុ់រគបុ់រគងដុំពណីរជីវតិរសុ់ពៅមយួ ខដលបពងកីតផលខផលរបកប 
ពដាយសុែភាពលែ សកមម និងរបកបពដាយពសចកថីថ្ថលថបូរ ពរចីនជាងអបកជុំនានុ់មុន ពៅ
ពពលពកួោតុ់ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

៦.៣- ទិសលៅន្ិងយទុធស្ថន្រសត  

66-  ពដីមផសីពរមចបានតាមចកខុវស័ិយនិងពោលពៅខាងពលី ពោលនពោបាយពនុះ នឹងពឆលីយតប
ពៅនឹងបញ្ហា ទាុំងឡាយ ខដលរតូវបានរ ុំពឹងថានឹងពកីតមានព ងីជាមយួនឹងដុំពណីរឈានពៅរកវយ័
ចាសុ់ ដូចមានកុំណតុ់កបុងខផបកទី៤។ ទិសពៅនិងយុទនស្ថន្រសថពដីមផពីឆលីយតបពៅនឹងបញ្ហា នីមយួៗ រតូវ
បានគូសបញ្ហជ កុ់ពៅកបុងខផបកពនុះ។ លុំដាបុ់លុំពដាយថ្នការពរៀបចុំបញ្ហា អាទិភាពមិនបញ្ហជ កុ់ថា អាទិភាព 
ោមយួមានស្ថរុៈសុំខានុ់ជាងអាទិភាពោមយួពទៀតពនាុះព យី។ ជាការពិត អាទិភាពជាពរចីន 
មានទុំនាកុ់ទុំនងជាមយួោប ពៅវញិពៅមក ពេយីដូចពនុះ អាទិភាពទាុំងពនាុះមានស្ថរុៈសុំខានុ់ពសមីោប ។ 

៦.៣.១- អាទិភាពទី១  ការធានាឲ្យបាននូវសនថសុិែេរិញ្ដវតទុ  

ទិសដៅ ១.១  បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់អាចមានឱកាសបនថពធវកីារងារខដលផថលុ់ផលខផល 
កបុងករណីខដលពកួោតុ់ចងុ់ និងមានលទនភាពអាចពធវបីាន។ 

 យុទនស្ថន្រសថ៖ 

(i)  បពងកីនការយលុ់ដឹងអុំពីការពរសីពអីងពៅកបុងការងារ ពដាយខផែកពលីអាយុកបុងចុំពោម
អបកមានចុំខណកពាកុ់ព័ននសុំខានុ់ៗ រមួមាន រកុមមនុសសចាសុ់ សេជីពកមមករ និង
សមាគមនិពោជក។ 

(ii)  ជុំរុញការបពងកីតរកបែ័ណឍ ោុំរទខផបកចាបុ់ សរមាបុ់ករណីការពរសីពអីងខផបកអាយុ។ 
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(iii)  បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់និពោជកអុំពីបទពិពស្ថធនិងសកាឋ នុពលវជិជមានរបសុ់កមមករ
និពោជិតវយ័ចាសុ់។   

(iv)  ដាកុ់ឲ្យមានបទបញ្ដតិចាបុ់ខដលតរមូវឲ្យនិពោជកផថលុ់នូវលកខែណខ ការងារ ដូចជា
ពរគឿងបរកិាខ រខដលងាយពរបីរបាសុ់ អាហារខដលផឋលុ់សុែភាពលែ ពសវាសុែភាពមូលដាឌ ន 
និងបរសិ្ថទ នកខនលងពធវីការងារទូពៅខដលសមរសបសរមាបុ់កមមករនិពោជិតវយ័ចាសុ់។ 

(v)  សិកាពីលទនភាពថ្នការពរៀបចុំរបព័ននពលីកទឹកចិតថសរមាបុ់សេរោសខដលជួល
បុគគលិក កមមករ និពោជិតវយ័ចាសុ់ ពេយីនិងពលីកទឹកចិតថឲ្យសេរោសទាុំងពនាុះឲ្យ
ផថលុ់ការសរមួលនិងលកខែណឍ ការងារសមរសប។  

(vi)  ពលីកកមពសុ់លទនភាពអាចពធវីការងារបានរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈសមតទភាពជុំនាញ
ខដលមានរស្ថបុ់ឬការបណឋុ ុះបោឋ លព ងីវញិនិងការអបុ់រ ុំជារបចាុំ។  

(vii)  ពិចារោដាកុ់ពចញនូវវធិានការពដីមផសីរមួលដលុ់ការពធវីដុំពណីរពៅពធវីការរបសុ់កមមករ
និពោជិតវយ័ចាសុ់ ពដាយគិតគូរឲ្យមានតថ្មលសមរមយសរមាបុ់ការពរបីរបាសុ់មពធាបាយ
ពធវីដុំពណីរស្ថធារណុៈ។  

(viii)  សិកាពីលទនភាពទទលួបានពសវាេរិញ្ដវតទុ សរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

ទិសដៅ ១.២  ពរងីកខដនរគបដណឋ បុ់ថ្នគពរមាងកិចចោុំពារសងគមនិងសុែុមាលភាពសងគម
ខដលមានលកខណុៈទូលុំទូោយ  
យុទនស្ថន្រសថ  
(i) សិកាពីលទនភាពកបុងការដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការកមមវធីិោុំពារមនុសសចាសុ់និងជនចាសុ់ជរា 

ខដលជាសមាជិកថ្នរគួស្ថរខដលកានុ់បណតសមធមុ៌ រសមតាមរកបែ័ណឍ ពោល
នពោបាយជាតិោុំពារសងគម។ 

(ii) ពិនិតយលទនភាពកបុងការដាកុ់ឲ្យអនុវតថនូវករមាលោុំពារសងគមពដីមផធីានាថា មនុសសចាសុ់
ខដលោម នរបាកុ់ពស្ថធននិវតថឬមានមិនរគបុ់រោនុ់ ពេយីខដលោម នសមាជិករគួស្ថរពមីល
ខថ អាចទទលួបាននូវរបាកុ់ចុំណូលសមរមយ ពដីមផកុីុំឲ្យពកួោតុ់ធាល កុ់ចូលពៅកបុងភាពរកី
រក។   

(iii) បពងកីនការយលុ់ដឹងនិងជុំរុញកូនពៅជាមនុសសពពញវយ័ខដលមានលទនភាពផឋលុ់ការោុំរទ
ខផបកេរិញ្ដវតទុដលុ់ឪពុកមាឋ យឬជីដូនជីតាចាសុ់ជរានិងស្ថចុ់ញាតិជិតសបិទនរបសុ់ែលួន ពដីមផី
បុំពពញករណីយកិចចរបសុ់ែលួនកបុងនាមជាកូនពៅ។ 
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៦.៣.២- អាទិភាពទី២  សុែភាពនិងសុែុមាលភាព  

ទិសដៅ ២.១  ជុំរញុពលកីទឹកចិតថឲ្យដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់របកបពដាយសុែភាពលែនិង 
ពរងីកការខថទាុំសុែភាពតាមលកខណុៈការការពារជាមុន 

យុទនស្ថន្រសថ   
(i) ពរៀបចុំឲ្យមានដុំពណីរជីវតិមួយរបកបពដាយសុែភាពលែពពលវយ័ចាសុ់និងមានការការពារ 

ទបុ់ស្ថក តុ់ជុំងឺ តាមរយុៈការដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការនូវការផថលុ់ព័តុ៌មានខដលមានលកខណុៈជាការ
អបុ់រ ុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ អបកពមីលខថទាុំ និងអបកផឋលុ់ពសវាសុែភាព រមួទាុំងព័តុ៌មាន 
អុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នសកមមភាពខផបករាងកាយ អនាម័យលែ និងរបបអាហារមានតុលយភាព។ 

(ii) ពរៀបចុំឲ្យមានពសវារបឹកាពោបលុ់សរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅមណឍ លសុែភាព។  
(iii) បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់ អាចទទលួបានពសវារតួតពិនិតយសុែភាពជារបចាុំសរមាបុ់ 

ការពិនិតយតាមដាននិងពាបាល និងអាចមានលទនភាពទទលួបានថាប ុំបងាក រសរមាបុ់ការ
ការពារទបុ់ស្ថក តុ់ជុំងឺនិងការពលីកកមពសុ់សុែភាពពៅពពលវយ័ចាសុ់។  

(iv) បពងកីតរបព័ននតាមដានពៅទូទាុំងរបពទស ពដីមផពិីនិតយតាមដានពមីល មនុសសចាសុ់ជរា
ខដលពៅឯពកា និងមនុសសចាសុ់ខដលងាយរងពរោុះ។ 

ទិសដៅ ២.២៖ បពងកតីរបព័ននសុខាភិបាលមយួខដលមានលកខណុៈពឆលីយតប ខដលអាចទទលួ
បាននិងធានាបាននូវពសវាពាបាលរបកបពដាយគុណភាព។ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ផថលុ់ឲ្យមូលដាឌ នសុខាភិបាលខដលផថលុ់ពសវាពាបាលសុែភាពនូវបុគគលិករគបុ់រោនុ់ 

របកបពដាយវជិាជ ជីវុៈ មានរកមសីលធមុ៌ និងពៅរបចាុំការ ពដីមផផីឋលុ់ពសវាសុែភាពមូល
ដាឌ នដលុ់មនុសសចាសុ់ រមួទាុំងការបញ្ជូ នពៅឲ្យពសវាសុែភាពឯកពទសនិងការតាមដាន
បនថផងខដរ។ 

(ii) ពរតៀមលកខណុៈឲ្យមនធីរពពទយថាប កុ់ជាតិ អាចផឋលុ់នូវពសវាសុែភាពពពញពលញ សរមាបុ់
មនុសសចាសុ់ កបុងពនាុះរមួទាុំងការរតួតពិនិតយ ការពធវីពរាគវនិិចឆ័យ និងការពាបាលពផសងៗ។ 

(iii) ដាកុ់ឲ្យមានអបកវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល ខដលបានទទួលការបណឋុ ុះបោឋ លអុំពីសុែភាព
មនុសសចាសុ់ពៅរគបុ់មណឍ លសុែភាពទាុំងអសុ់។ 

(iv) កស្ថងសមតទភាពឲ្យបានរគបុ់រោនុ់ពៅតាមមនធីរពពទយនានា កបុងការខថទាុំអបកជុំងឺសរមាក 
កបុងមនធីរពពទយ ពដីមផអីាចពឆលីយតបពៅនឹងពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់ កបុងការចូល
សរមាកពាបាលពៅមនធីរពពទយ។ 
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(v) ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ពសវាខថទាុំសុែភាពរបកបពដាយគុណភាពពដាយឥតគិត
ថ្ថល និងផឋលុ់ការោុំរទខផបកេរិញ្ដវតទុដលុ់មនុសសចាសុ់រកីរក ខដលមិនមានលទនភាពបងុ់
ថ្ថលពសវាពវជជស្ថន្រសថមយួចុំនួន។ 

(vi) ធានាថាមនធីរពពទយរដឌទាុំងអសុ់ មានពសវាពវជជស្ថន្រសថសរមាបុ់មនុសសចាសុ់របកបពដាយ
គុណភាព។ 

(vii) ធានាឲ្យមានឱសថសុំខានុ់ៗខដលរតូវការជាទូពៅសរមាបុ់ការពាបាលជុំងឺខដលបុ៉ុះពាលុ់ 
ដលុ់មនុសសចាសុ់។   

ទិសដៅ ២.៣  ពឆលយីតបនឹងតរមវូការរបសុ់មនុសសចាសុ់សរមាបុ់ការខថទាុំរយុៈពពលខវង 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ពិចារោពរៀបចុំឲ្យមានពសវាខថទាុំនិងការពាបាលតាមផធុះចុំពពាុះមនុសសចាសុ់ខដលរតូវ

ការការខថទាុំរយុៈពពលខវង ពដាយស្ថរពិការភាព ជុំងឺវពងវងវងាវ នុ់ ឬ ជុំងឺដលុ់អាយុជីវតិ។ 
(ii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លនិងការពលីកទឹកចិតថដលុ់សមាជិករគួស្ថរ ខដលរតូវការពមីលខថ

អបកជុំងឺវយ័ចាសុ់ទាុំងឡាយោខដលរតូវការការខថទាុំរយុៈពពលខវង។ 
(iii) ពិចារោពរៀបចុំបពងកីតមជឈមណឍ លខថទាុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ទាុំងឡាយោ ខដលរតូវ

ការការខថទាុំរយុៈពពលយូរ។ 
(iv) ខកលមែលទនភាពទទលួបានការពរបីរបាសុ់ពសវា តាមមូលដាឌ នសុខាភិបាល សរមាបុ់ការ

ពិនិតយនិងការពាបាលជុំងឺរុា ុំថ្រ ុ៉នានាដូចជា ជុំងឺពលីសសមាព ធឈាម ជុំងឺទឹកពនាមខផែម 
ជុំងឺសរថ្សឈាមកបុងែរួកាល ជុំងឺមហារកី ជុំងឺវពងវងវងាវ នុ់ និងជុំងឺបាតុ់បងុ់ការចងចាុំ។    

ទិសដៅ ២.៤  បនថគិតគូរពដាុះរស្ថយឲ្យមានបុគគលិកសុខាភិបាលរគបុ់រោនុ់ និងខដលមាន 
ការបណឋុ ុះបោឋ ល  
យុទនស្ថន្រសថ  

(i) វាយតថ្មលពលីតរមូវការអបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខថទាុំសុែភាពនិងសងគមកិចច និងពរៀបចុំ 
កមមវធីិអបុ់រ ុំឬបណឋុ ុះបោឋ លបខនទមសរមាបុ់បុគគលិកទាុំងពនុះ ពៅតាមពសចកឋីរតូវការ 
នាពពលបចចុបផនប។ 

(ii) ពលីកកមពសុ់ការអបុ់រ ុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លខផបកការខថទាុំសុែភាព និងការខថទាុំមនុសស 
ចាសុ់ សរមាបុ់អបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខថទាុំសុែភាពនិងសងគមកិចច អបកសម័រគចិតថ 
និងអបកខថទាុំ។ 
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(iii) បណថុ ុះឲ្យមានពៅកបុងគុំនិតរបសុ់អបកផឋលុ់ពសវាសុែភាព អុំពីទិដឌភាពវជិជមានរបសុ់មនុសស
ចាសុ់ រពមទាុំងការយកចិតថទុកដាកុ់និងការពោរពខដលមនុសសចាសុ់សមខតទទលួបាន។ 

(iv) បពងកីនចុំននួអបកជុំនាញខដលបានទទលួការបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈខផបកពរាគមនុសស
ចាសុ់។ 

(v) ដាកុ់ឲ្យមានមុែវជិាជ សិកាសឋីពីការខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ ពៅរគបុ់កមមវធីិសិកា
វជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល។ 

៦.៣.៣- អាទិភាពទី៣  រពបៀបរបបការរសុ់ពៅ  

ទិសដៅ ៣.១  ពលកីទឹកចិតថឲ្យមានដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹងកខនលងខដលមនុសសចាសុ់
កុំពុងរសុ់ពៅ 

យុទនស្ថន្រសថ៖ 

(i) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លមូលដាឌ នដលុ់អបកខថទាុំតាមផធុះ កបុងការខថទាុំមនុសសចាសុ់ 
ចុំពណុះដឹង និងព័តុ៌មានអុំពីពសវាមានស្ថររបពោជនុ៍និងការចាតុ់ខចងកបុងស្ថទ នភាព
មានអាសនប។ 

(ii) ផឋលុ់ការរបឹកាពោបលុ់ដលុ់អបកខថទាុំតាមផធុះ ពដីមផផីឋលុ់នូវភាពធូររស្ថលដលុ់ពកួោតុ់
ពីភាពតានតឹងផលូវចិតថ ខដលជាលទនផលពកីតពចញពីការផឋលុ់ការខថទាុំ។ 

(iii) ធានាឲ្យមានការបពងកីននិងការខកលមែការចុុះពៅសួរសុែទុកខតាមផធុះពដាយអបកបពរមីការ 
សុែភាពនិងមន្រនថីសុែុមាលភាពសងគម។ 

(iv) ពលីកទឹកចិតថឲ្យសេរោសផថលុ់ការសរមួលដលុ់និពោជិតទាុំងឡាយោខដលមាន
មនុសសចាសុ់ជាសមាជិករគួស្ថរោមាប កុ់ពៅផធុះខដលរតូវការការខថទាុំ។ 

(v) ពលីកទឹកចិតថអបកសម័រគចិតថតាមសេគមនុ៍ ឲ្យជយួពរជាមខរជងដលុ់មនុសសចាសុ់ជរា ពៅ
កបុងសកមមភាពរបចាុំថ្ថងរបសុ់ពកួោតុ់។ 

(vi) ពធវីឲ្យមនុសសចាសុ់មានលទនភាពកានុ់ខតងាយរសួលកបុងការទាកុ់ទងជាមយួនឹងសមាជិក 
រគួស្ថរ និងពសវារោអាសនប កបុងករណីខដលរតូវការ។ 

(vii) ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថ ពដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ ពីការរ ុំពោភបុំពានរគបុ់
ទរមងុ់ពលីមនុសសចាសុ់(ការរ ុំពោភបុំពានពលីផលូវកាយ ពាកយសមឋី េរិញ្ដវតទុ និងផលូវចិតថ)។  
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ទិសដៅ ៣.២  ផឋលុ់ការពរៀបចុំការរសុ់ពៅសមរសបសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ខដលពុុំមានការោុំរទពី
រគសួ្ថរ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ពិចារោពរៀបចុំបពងកីតមជឈមណឍ លមនុសសចាសុ់ពៅតាមសេគមនុ៍សរមាបុ់ផថលុ់ជរមក

ដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលោម នទីពឹង។   
(ii) ជយួពរជាមខរជងនិងផថលុ់របឹកាដលុ់វតថអារាម ឲ្យពរងីកនិងខកលមែមូលដាឌ នវតថអារាម

សរមាបុ់ជាជរមកដលុ់មនុសសចាសុ់ងាយរងពរោុះ។ 
(iii) ពិចារោពរៀបចុំឲ្យមានបទដាឌ នខដលមានលកខណុៈសមរសប សរមាបុ់មជឈមណឍ ល

មនុសសចាសុ់ពៅតាមសេគមនុ៍។ 
(iv) បពងកីតឲ្យមានកញ្ចបុ់សពន្រងាគ ុះបឋមសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅកបុងមណឍ លសុែភាពនិង

មនធីរពពទយបខងែក។ 

៦.៣.៤- អាទិភាពទី៤  បរសិ្ថទ នអុំពោយផល  

ទិសដៅ ៤.១  បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់អាចរសុ់ពៅពដាយឯករាជយបាន របសនិពបីពកួោតុ់
អាចនិងមានបុំណងរសុ់ពៅខបបពនុះ 

យុទនស្ថន្រសថ៖ 

(i) ផឋលុ់ព័តុ៌មានដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីការបនាុុំខដលនឹងរតូវពធវីព ងី ពដីមផបីងកលកខណុៈឲ្យ
ពកួោតុ់អាចរសុ់ពៅពដាយមានសុវតទិភាព និងកាតុ់បនទយហានិភ័យថ្នការជបួពរោុះថាប កុ់
នានាដូចជា ការដលួ ការរអិល ជាពដីម។ 

(ii) គិតគូរពិចារោជុំរុញឲ្យមានពសវាមូលដាឌ នសុំខានុ់ៗសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅតាមតុំបនុ់ 
ខដលមានមជឈមណឍ លមនុសសចាសុ់ពៅតាមសេគមនុ៍។ 

(iii) ផឋលុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវលទនភាពកបុងការទាកុ់ទងរកជុំនួយខដលអាចទុកចិតថបានឬលទនភាព
កបុងការទាកុ់ទាញចុំោបុ់អារមមណុ៍ របសុ់មនុសសដថ្ទពទៀត កបុងករណីពួកោតុ់រតូវការ។ 

ទិសដៅ ៤.២   ការជយួសរមលួដលុ់ការផ្លល សុ់ទីរបសុ់មនុសសចាសុ់  

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ខកលមែមពធាបាយពធវីដុំពណីរស្ថធារណុៈ ពដាយបញ្ចូ លការគិតគូរពដាុះរស្ថយ ពសចកឋី

រតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 
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(ii) ផថលុ់ការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីទិដឌភាពមនុសសចាសុ់ពៅតាមសុំណងុ់ពេដាឌ រចនាសមព័នន
ស្ថធារណុៈទាុំងអសុ់ រមួមាន ផលូវថបលុ់ ផលូវពថមីរពជីង និង បងគនុ់អនាម័យ ពដីមផអីាចផឋលុ់
លទនភាពពចញចូលពដាយងាយរសួលនិងរចកឆលងកាតុ់របកបពដាយសុវតទិភាព សរមាបុ់
មនុសសចាសុ់។ 

(iii) ផឋលុ់គនលងផលូវពិពសសនិងមូលដាឌ នសមាភ រុៈនិងពរគឿងបរកិាខ រខដលមិនបងកឧបសគគដលុ់
មនុសសចាសុ់ពៅកខនលងស្ថធារណុៈដូចជា ទីផារ ធនាោរ ជាពដីម។ 

(iv) ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថ ខដលតរមូវឲ្យអោរស្ថធារណុៈទាុំងអសុ់អាចពចញ 
ចូលបានពដាយងាយរសួលនិងពដាយសុវតទិភាពសរមាបុ់មនុសសចាសុ់និងជនពិការ។ 

(v) ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងអុំពីមនុសសចាសុ់តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយស្ថធារណុៈនានា។ 

៦.៣.៥- អាទិភាពទី៥  សមាគមមនុសសចាសុ់និងវយ័ចាសុ់សកមម 

ទិសដៅ ៥.១  ោុំរទដលុ់ការបពងកីតសមាគមមនុសសចាសុ់ពៅទូទាុំងរបពទស 

យុទនស្ថន្រសថ  

(i) ពរងឹងសមាគមមនុសសចាសុ់ខដលមានរស្ថបុ់និងពរងីកបោឋ ញឲ្យពៅដលុ់ករមិតថាប កុ់
ពរកាមជាតិ។ 

(ii) ផឋលុ់មូលនិធិនិងផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការបពងកីតសមាគមមនុសសចាសុ់ពៅរគបុ់ ុុំសងាក តុ់។ 
(iii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សមាជិកសមាគមមនុសសចាសុ់សឋពីីការបពងកីតនិងដុំពណីរ

ការសមាគមមនុសសចាសុ់។ 
(iv) ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានទុំនាកុ់ទុំនងរវាងអងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាលនិងរាជរដាឌ ភិបាលពដីមផី

បពងកីតបោឋ ញរបជាជនវយ័ចាសុ់ ពៅកបុងរគបុ់វស័ិយ។ 
(v) ពលីកទឹកចិតថដលុ់អងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាលខដលពាកុ់ព័នន កបុងការផថលុ់របឹកាដលុ់គណុៈ

កមាម ធិការរគបុ់រគងសមាគមមនុសសចាសុ់និងកបុងការចាតុ់ខចងសកមមភាពរបសុ់ែលួន។ 
(vi) បពងកីតយនថការមយួខដលតាមរយុៈពនុះ សមាគមមនុសសចាសុ់អាចមានការរបារស័យ

ទាកុ់ទងនិងផ្លល សុ់បឋូរបទពិពស្ថធជាមយួោប ជារបចាុំ។ 

ទិសដៅ ៥.២  ពរងឹងតនួាទីរបសុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ោុំរទដលុ់សមាគមមនុសសចាសុ់កបុងការបពងកីតព ីងនូវសនថិសុែថ្នមូលដាឌ នរទរទងុ់

ជីវភាពរសុ់ពៅ តាមរយុៈការបណឋុ ុះបោឋ លពកួោតុ់ពីសកមមភាពបពងកីតរបាកុ់ចុំណូល។ 
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(ii) ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ពីការខថទាុំសុែភាពមូលដាឌ ននិងបងក
លកខណុៈឲ្យពកួោតុ់អាចបពងកីតនិងដុំពណីរការនូវគពរមាងការខថទាុំតាមផធុះ ពេយីតាម     
រយុៈពនុះ ពកួោតុ់អាចចូលរមួវភិាគទានកបុងការពលីកកមពសុ់ការខថទាុំសុែភាព។ 

(iii) ពលីកកមពសុ់ស្ថម រតី “មនុសសចាសុ់ជយួមនុសសចាសុ់” ជាមូលដាឌ នរគឹុះរបសុ់សមាគម
មនុសសចាសុ់ ពដីមផពីលីកទឹកចិតថដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលសកមមនិងមានសុែភាពលែជាង
ឲ្យជយួមនុសសចាសុ់រមួជុំនានុ់ខដលមានស្ថទ នភាពមិនសូវលែដូចពកួោតុ់។ 

៦.៣.៦- អាទិភាពទី៦  ទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់  

ទិសដៅ ៦.១  ពរងីកឱកាសសរមាបុ់ការចូលរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ពៅកបុងជីវភាពស្ថធារណុៈ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) បពងកីតរកុមមនុសសចាសុ់ពៅកបុងអាជាញ ធរមូលដាឌ ននីមយួៗពដីមផធីានាបានថា មនុសស

ចាសុ់មានសុំព ងពៅកបុងដុំពណីរការការសពរមចចិតថ ពេយីពសចកឋីរតូវការរបសុ់ពកួ
ោតុ់រតូវបានពលីកយកមកពិចារោ។ 

(ii) ធានាថា មនុសសចាសុ់រតូវបានពធវីឲ្យមានការពាកុ់ព័នន ពៅកបុងការពរៀបចុំនិងការអនុវតថ
ពោលនពោបាយទាុំងឡាយខដលជុះឥទនិពលដលុ់ពកួោតុ់ ទាុំងពៅថាប កុ់ជាតិ ទាុំងពៅ
ថាប កុ់មូលដាឌ ន។ 

(iii) បពងកីតមូលដាឌ នទិនបន័យសថីពីជុំនាញរបសុ់អបកឯកពទសខដលបានចូលនិវតថនុ៍ ពធវីជា 
ឧបករណុ៍ របឹកាសរមាបុ់សេគមនុ៍ និងរដឌបាលរគបុ់ករមិត។ 

(iv) ផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការចូលរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ ពៅកបុងរពឹតថិការណុ៍ ស្ថធារណុៈនានា 
ដូចជា ការចូលរមួពៅកបុង ការពបាុះពឆ្ប ត សកមមភាពខផបកវបផធមុ៌និងស្ថសនា ជាពដីម។ 

ទិសដៅ ៦.២  ជុំរញុឲ្យមានឥរោិបថវជិជមានចុំពពាុះដុំពណីរឈានចូលដលុ់វយ័ចាសុ់និងមនុសស
ចាសុ់ 
យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងថា មនុសសចាសុ់មិនខមនជាបនធុកពលីសេគមនុ៍ពទ បុ៉ុខនថ ពកួ

ោតុ់នាុំអតទរបពោជនុ៍មកដលុ់សងគមវញិ។ 
(ii) ខកខរបទសសនុៈែុសឆគងខដលថាមនុសសចាសុ់ពុុំមានពោលពៅរបកបពដាយអតទន័សរមាបុ់

ពពលពវោខដលពៅពសសសលុ់កបុងជីវតិរបសុ់ែលួនព យី ពរៅពីរងុ់ចាុំពសចកឋីស្ថល បុ់។ 
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(iii) ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការបពងកីតកមមវធីិទូរទសសនុ៍ វទិយុ និងរបព័ននផសពវផាយទាុំងឡាយ 
ខដលពផ្លឋ តការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីការចូលរមួវភិាគទានរបសុ់មនុសសចាសុ់និងតនួាទីខដល
មនុសសចាសុ់បានពធវីពៅកបុងសេគមនុ៍។   

 

 

ទិសដៅ ៦.៣  ពរងឹងទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ពលីកទឹកចិតថមនុសសវយ័ពកមងឲ្យសម័រគចិតថជយួដលុ់មនុសសចាសុ់។ 
(ii) ជុំរុញឲ្យមានការពរៀបចុំសកមមភាពនានា ខដលមនុសសរគបុ់វយ័ទាុំងអសុ់អាចចូលរមួបាន។ 
(iii) ពរៀបចុំពធវីបទបងាា ញ អមពដាយការពិភាកាអុំពីការបុំពពញបខនទមោប ពៅវញិពៅមករបសុ់

មនុសសជុំនានុ់ែុសោប  សរមាបុ់មនុសសពពញវយ័ពៅពកមងនិងមនុសសចាសុ់។ 
(iv) ពរៀបចុំបណថុ ុះបោថ លនិងោុំរទដលុ់មនុសសចាសុ់ ពលីបញ្ហា ការពរបីរបាសុ់មពធាបាយ

របារស័យទាកុ់ទងោប ដូចជាទូរសពធថ្ដ របព័ននផសពវផាយសងគម ជាពដីម ពដីមផឲី្យពកួ
ោតុ់រកានូវទុំនាកុ់ទុំនងជាមយួនឹងកូនពៅ ជាមួយមនុសសពពញវយ័និងស្ថចុ់ញាតិ    
ពកមងៗដថ្ទពទៀតរបសុ់ពកួោតុ់។ 

(v) ដាកុ់បញ្ចូ លវគគសិកាពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការពោរពនិងការពធវីទុំនាកុ់ទុំនងជាមយួនឹង
មនុសសចាសុ់ ពៅកបុងកមមវធីិសិកា ស្ថទ ប័នបណឋុ ុះបោឋ ល និងស្ថោពរៀននានា។ 

(vi) បងាា ញជាស្ថធារណុៈនូវសមិទនផលរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយ។ 
(vii) ផឋលុ់កិតថិយសដលុ់ស្ថប ថ្ដមានលកខណុៈជាគុំរូខដលមនុសសចាសុ់សពរមចបានដូចជា 

ការងារសម័រគចិតថឬការងារថ្ចបរបឌិតពដាយផឋលុ់ពានរងាវ នុ់និង/ឬវញិ្ហដ បនបរតទទួល
ស្ថគ លុ់ស្ថប ថ្ដ។ 

៦.៣.៧- អាទិភាពទី៧  ការរ ុំពោភបុំពាននិងអុំពពីេងិាពលមីនុសសចាសុ់  

 ទិសដៅ ៧.១  កាតុ់បនទយនិងទបុ់ស្ថក តុ់ករណីការរ ុំពោភបុំពានពលមីនុសសចាសុ់ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថ ពដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ពីការរ ុំពោភបុំពាន។ 
(ii) បុំពាកុ់បុំបុ៉នចុំពណុះដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់ អុំពីសោឌ នថ្នការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសស

ចាសុ់និងសិទនិរបសុ់ពកួោតុ់កបុងការការពារែលួនពីការរ ុំពោភបុំពានពនុះ។ 
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(iii) ពលីកទឹកចិតថមនុសសចាសុ់ឲ្យរាយការណុ៍ ពីការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ឬពិភាកា 
ពលីករណីរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ជាមយួនឹងស្ថចុ់ញាតិជិតសបិទន មិតថភកឋិ ឬពវជជ
បណឍិ តរបសុ់ពួកោតុ់។ 

(iv) បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់សេគមនុ៍ពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរាយការណុ៍ ពីករណីជាកុ់
ខសឋងខដលបានពកីតមានឬសូមផីខតករណីសងសយ័ពីការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ 
ខដលពកួោតុ់បានដឹង។ 

(v) ផឋលុ់សិទនិឲ្យបុគគលិកសុខាភិបាលអាចរស្ថវរជាវខសវងយលុ់ ពេយីកបុងករណីចាុំបាចុ់ 
អាចរាយការណុ៍ ជូនអាជាញ ធរខដលពាកុ់ព័ននពីករណីការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់
ខដលអបកជុំងឺជាមនុសសចាសុ់របសុ់ពកួពគបានឆលងកាតុ់។ 

 ទិសដៅ ៧.២  ការពារមនុសសចាសុ់កុុំឲ្យធាល កុ់ជាជនរងពរោុះថ្នអុំពពីេងិានិងបទឧរកិដឌ 

យុទនស្ថន្រសថ  
(i) ពរងឹងសមតទភាពអងគភាពនគរបាលជុំនាញពដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់និងទបុ់ស្ថក តុ់អុំពពី

េងិាពលីមនុសសចាសុ់។ 
(ii) ជុំរុញឲ្យសេគមនុ៍មានការយលុ់ដឹងអុំពីបញ្ហា សុវតទិភាពរបសុ់មនុសសចាសុ់ខដលរសុ់ពៅ

ខតមាប កុ់ឯង កបុងតុំបនុ់របសុ់ពកួោតុ់។ 

៦.៣.៨- អាទិភាពទី៨   ស្ថទ នភាពមានអាសនប 

ទិសដៅ ៨.១  ធានាឲ្យមាននូវកិចចែិតែុំរបឹងខរបងកបុងការសពន្រងាគ ុះឬការស្ថឋ រសមផទា ពដាយ
ផឋលុ់ការយកចិតថទុកដាកុ់សមរសបចុំពពាុះមនុសសចាសុ់ 
យុទនស្ថន្រសថ   
(i) ផថលុ់អាទិភាពដលុ់មនុសសចាសុ់ កុមារ និងជនពិការ ពៅកបុងខផនការកាតុ់បនទយហានិភ័យ 

កបុងពនាុះមាន ការរបកាសភាពអាសនបពីពរោុះមេនថរាយ ការជយួសពន្រងាគ ុះ ការផថលុ់ទី
ជរមក ក៏ដូចជាពៅកបុងការផឋួចពផឋីមគុំនិតអុំពីការស្ថឋ រសមផទាពរកាយពពលពរោុះមេនថរាយ។ 

(ii) ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការចូលរមួពីមនុសសចាសុ់ពៅកបុងការពរៀបចុំខផនការកាតុ់បនទយពរោុះ 
មេនថរាយ ពៅរគបុ់ករមិតទាុំងអសុ់ ពដីមផឲី្យបានគុំនិតពោបលុ់ពៅពលីបញ្ហា នានា
ទាកុ់ទងនឹងបញ្ហា មនុសសចាសុ់។ 

(iii) បណឋុ ុះបោឋ លអបកបពរមីការងារជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផទាឲ្យអាចកុំណតុ់ទីតាុំងខដល
មនុសសចាសុ់កុំពុងសទិតពៅកបុងកុំលុងពពលមានពរោុះអាសនប និងឲ្យអាចវាយតថ្មលអុំពី
ភាពងាយរងពរោុះរបសុ់មនុសសចាសុ់ ទាកុ់ទងនឹងស្ថទ នភាពខផបករាងកាយនិងផលូវចិតថ
របសុ់ពកួោតុ់។ 
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(iv) បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់អបកបពរមីការងារជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផទាអុំពីបញ្ហា នានាខដល
ជបួរបទុះពដាយមនុសសចាសុ់។ 

(v) ផឋលុ់ការការពារបខនទមដលុ់ន្រសថីវយ័ចាសុ់ពីការពកងរបវញ័្ច និងការរ ុំពោភបុំពានខផបករាងកាយ 
ផលូវចិតថ ផលូវពភទ និង េរិញ្ដវតទុ ពៅកបុងស្ថទ នភាពមានអាសនប។ 

(vi) ពរៀបចុំកមមវធីិជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផទាឲ្យមានលកខណុៈអុំពោយផលចុំពពាុះមនុសស
ចាសុ់។ 

(vii) ធានាថាមជឈមណឍ លសរមាបុ់ការជពមលៀសមានការពរៀបចុំពិពសសខដលសមរសបពៅនឹង 
ពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

(viii) បពងកីនចុំននួអបកមានវជិាជ ជីវុៈខផបកមនុសសចាសុ់ ពៅកបុងរកុមពវជជស្ថន្រសថខដលបានបញ្ជូ ន
ពចញពៅកានុ់ទីកខនលងជបួពរោុះមេនថរាយ។ 

(ix) ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងជាស្ថធារណុៈពដីមផពីរងីកការជួយពរជាមខរជងពៅដលុ់មនុសសចាសុ់
ខដលជបួការលុំបាកកបុងកុំលុងពពលមានអាសនប។     

ទិសដៅ ៨.២   បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់ពីវធីិពដីមផពីរៀបចុំែលួនពឆលយីតបពៅនឹង 
ករណីមានអាសនប 
យុទនស្ថន្រសថ  

(i) ផឋលុ់ការខណនាុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់អុំពីរពបៀបពដាុះរស្ថយពៅ
ពពលមានពរោុះមេនថរាយធមមជាតិនិងករណីអាសនបពផសងៗពទៀត ដូចជាការផ្លល សុ់ទី
កខនលងរសុ់ពៅរបសុ់របជាជនជាពដីម។ 

(ii) ផលិតនិងខចកចាយពសៀវពៅខណនាុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ពដាយគូសបញ្ហជ កុ់ពីការ របុង
របយត័បជាមុននិងសកមមភាពទាុំងឡាយខដលរតូវពធវី កបុងករណីមានអាសនបតាមរបពភទ
ពផសងៗពីោប ។ 

(iii) ដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការនូវរបព័ននមយួខដលមនុសសចាសុ់អាចចុុះបញ្ជ ីអាសយដាឌ នរបសុ់ពកួោតុ់
និងព័តុ៌មានលមែិតខដលពាកុ់ព័ននដថ្ទពទៀត ពដីមផជីយួឲ្យរកុមអបកសពន្រងាគ ុះអាចកុំណតុ់ទី
តាុំងរបសុ់ពកួោតុ់បានទានុ់ពពល ពៅពពលមានអាសនប ជាពិពសស ពៅតាម ទីតាុំង
ខដលជបួពរោុះមេនថរាយញឹកញាបុ់។ 

(iv) ផថលុ់ការខណនាុំដលុ់មនុសសចាសុ់ពីរពបៀបទាកុ់ទាញចុំោបុ់អារមមណុ៍ របសុ់មនុសសដថ្ទ 
ពៅពពលជបួនឹងពរោុះថាប កុ់ខាល ុំងេសួរបមាណ កបុងស្ថទ នភាពមានអាសនប។ 
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៦.៣.៩- អាទិភាពទី៩  ការពរតៀមែលួនរបសុ់របជាជនវយ័ពកមង 

ទិសដៅ ៩.១  ផឋលុ់បរសិ្ថទ នមយួខដលរបជាជនវយ័ពកមងអាចពរតៀមែលួនបានកានុ់ខតរបពសរី
សរមាបុ់ពពលឈានដលុ់វយ័ចាសុ់ 
យុទនស្ថន្រសថ  

(i) ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ថ្នយនថការការពារខផបកេរិញ្ដវតទុសរមាបុ់ការពរតៀមពរៀបចុំ
ពៅពពលចូលដលុ់វយ័ចាសុ់ តាមយុៈការអនុវតថខផនការរបាកុ់ពស្ថធននិវតថ និងគពរមាង
សនសុំរបាកុ់ ពដីមផធីានាឲ្យមានរបាកុ់ចុំណូលសមរមយ សរមាបុ់របជាជនខដលចូលរមួកបុង
របបពស្ថធនកាតពវកិចច និងសម័រគចិតថ និងការកាតុ់បនទយជាអតិបរមានូវការធាល កុ់ពៅកបុង
ភាពរកីរកពៅពពលឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

(ii) ផសពវផាយព័តុ៌មានសឋីពីរពបៀបរសុ់ពៅខដលមានសុែភាពលែដូចជា ទមាល បុ់ទទលួទាន
អាហារពធវីឲ្យមានសុែភាពលែនិងការហាតុ់របាណពទៀងទាតុ់ ជាពដីម ពដីមផជីយួឲ្យ
មនុសសចាសុ់នាពពលអនាគត អាចរកាបាននូវបទដាឌ នសុែភាពកានុ់ខតែពសុ់ខថមពទៀត។ 

(iii) ផឋលុ់គពរមាងធានារាុ៉បុ់រងសុែភាពជូនដលុ់មនុសសកបុងវយ័ពធវីការងារ ខដលផឋលុ់ការរគប
ដណឋ បុ់សរមាបុ់ពពលោតុ់ឈានចូលដលុ់វយ័ចាសុ់ផងខដរ។ 

(iv) បណថុ ុះឲ្យមានពៅកបុងផបតុ់គុំនិតរបសុ់របជាជនវយ័ពកមងនូវការឲ្យតថ្មលដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់ 
ពដីមផីលុបបុំបាតុ់នូវការភ័យខាល ចរបសុ់ពួកោតុ់ចុំពពាុះការកាល យជាមនុសសចាសុ់និង
អារមមណុ៍ អវជិជមានទាុំងឡាយខដលពកួោតុ់អាចមានចុំពពាុះជីវតិវយ័ចាសុ់។ 

(v) ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសសវយ័ពកមងពធវីការងារសម័រគចិតថសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ពៅតាមផធុះនិង
អងគការសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ពដីមផឲី្យពកួោតុ់មានព័តុ៌មានផ្លធ លុ់ពីរពបៀបពដាុះរស្ថយ
បញ្ហា ទាុំងឡាយខដលអាចនឹងពកីតមានព ងីកបុងវយ័ចាសុ់។ 

(vi) បពងកីនការយលុ់ដឹងជាស្ថធារណុៈពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់របកប ពដាយ
ភាពថ្ថលថបូរ តាមរយុៈការអបុ់រ ុំកបុងរបព័នននិងពរៅរបព័នន ខដលរតូវពធវីព ងីជារបចាុំ។ 

ទិសដៅ ៩.២  ជុំរញុពលកីទឹកចិតថដលុ់មនុសសវយ័ពកមងឲ្យពរតៀមែលួន សរមាបុ់ការឈានចូលវយ័
ចាសុ់របកបពដាយសុែភាពលែនិងសកមម 

យុទនស្ថន្រសថ  

(i) ដាកុ់បញ្ចូ លមុែវជិាជ សថីពីរពបៀបពរៀបចុំការរសុ់ពៅរបកបពដាយសុែភាពលែនិងអាកបផកិរោិ
និងឥរោិបថពចុះខសវងរកសុែភាពលែ ពៅកបុងកមមវធីិសិការបសុ់ស្ថោ។ 
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(ii) បងាា ញពីការពោរពនិងការខថទាុំឪពុកមាឋ យនិងស្ថចុ់ញាតិចាសុ់ជរា ពដីមផបីងាា ញជាគុំរូ
លែដលុ់កូនៗរបសុ់ែលួនពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នករណីយកិចចទាុំងអសុ់ពនុះ។ 

(iii) ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការពិនិតយសុែភាពជារបចាុំ។ 
(iv) បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងពីផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នការផ្លល សុ់បឋូរខដលមិនអាចពជៀសបាន ខដលពកីត 

ពចញមកពីការចូលនិវតថនុ៍និងដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់។ 
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៧-  ការលរៀបចាំស្ថា ប័ន្លដ្ើមបអីន្ុវតតលោលន្លោបាយ 

67-  ការបពងកីតព ងីនិងការដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការនូវយនថការស្ថទ ប័នមួយសមរសប សរមាបុ់ការអនុវតថ
ពោលនពោបាយជាតិសឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់របកបពដាយរបសិទនភាព គឺជាការងារចាុំបាចុ់សុំពៅខរប
កាល យទិសពៅជាយុទនស្ថន្រសថទាុំងពនុះឲ្យពៅជាសកមមភាពជាកុ់ខសថង រមួជាមយួនឹងលទនផលខដលរតូវ
បពងកីតព ងីតាមការរ ុំពឹងទុក។ ពដីមផសីពរមចបានពោលបុំណងដូចបានពលីកព ងីខាងពលី ពោល
នពោបាយពនុះរតូវអនុវតថរមួោប  ពដាយរកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័ននទាុំងអសុ់ ទាុំងពៅថាប កុ់ជាតិ ទាុំងពៅ
ថាប កុ់ពរកាមជាតិ រមួជាមយួនឹងការរមួចុំខណកោុ៉ ងទូលុំទូោយពីថ្ដគូអភិវឌណនានា អងគការសងគមសុីវលិ 
និងវស័ិយឯកជន ពៅកបុងភារកិចចដ៏សុំខានុ់ពនុះ។ ការចូលរមួពដាយផ្លធ លុ់ពីមនុសសចាសុ់ តាមរយុៈ
សមាគមមនុសសចាសុ់ គឺជាកតាថ គនលឹុះសរមាបុ់ការអនុវតថរបកបពដាយរបសិទនភាពនូវពោលនពោបាយ
ជាតិសឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់។ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា មានតនួាទីសបូល 
កបុងការសរមបសរមួលការអនុវតថពោលនពោបាយ ជាមយួនឹងរកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័ននទាុំងអសុ់ តាម
រយុៈយនថការរបសុ់ គណុៈកមាម ធិការជាតិកមពុជាពដីមផមីនុសសចាសុ់។ 

៧.១- គណៈកមាម ្ិការជាតិកមពុជាលដ្ើមបមីន្ុសសចាស ់ 

68-  ពដាយខផែកពៅពលីចុំណងទាកុ់ទងពៅវញិពៅមកថ្នបញ្ហា ទាុំងឡាយខដលពាកុ់ព័នននឹងមនុសស 
វយ័ចាសុ់ ការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះរតូវសទិតពរកាមការរគបុ់រគងរបសុ់ គណុៈកមាម ធិការជាតិកមពុ
ជាពដីមផមីនុសសចាសុ់ ខដលជាយនថការអនុថរស្ថទ ប័នករមិតែពសុ់របសុ់រាជរដាឌ ភិបាល ខដលរតូវបានបពងកីត
ព ងីពដាយអនុរកឹតយពលែ១៥៨ អនរក.បក ចុុះថ្ថងទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ប ុំ២០១១។ គណុៈកមាម ធិការ
ពនុះមានសមាជិកមកពីរកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័ននរបសុ់រាជរដាឌ ភិបាលនិងសទិតពរកាមការដឹកនាុំរបសុ់
សដតេចអគ្គតហាដសនាបតដីតដោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតពុជោ ជារបធានកិតថិយស 
ពេយី រដឌមន្រនថីរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា ជារបធាន។ គណុៈកមាម ធិការជាតិ
ពនុះសទិតពៅកបុងរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា ពេយីមានពលខាធិការដាឌ នមយួ
ជាពសនាធិការខដលពដីរតនួាទីសបូលកបុងការសរមបសរមួលការអនុវតថ ការតាមដានរតួតពិនិតយ និងការ
វាយតថ្មលអុំពីវឌណនភាពថ្នពោលនពោបាយពនុះ។ គណុៈកមាម ធិការជាតិកមពុជាពដីមផមីនុសសចាសុ់ មាន
តុំោងពីរកសួង ស្ថទ ប័ន ចុំននួ១៥ រមួមាន (១)- រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស
មផទា (២)- រកសួងកិចចការនារ ី (៣)- រកសួងមហាថ្ផធ (៤)- ទីសថីការគណុៈរដឌមន្រនថី (៥)- រកសួង
ពសដឌកិចចនិងេរិញ្ដវតទុ (៦)- រកសួងការងារនិងបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈ (៧)- រកសួងសុខាភិបាល 
(៨)- រកសួងធមមការនិងស្ថសនា (៩)- រកសួងអភិវឌណនុ៍ជនបទ (១០)- រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និង 
កីឡា (១១)- រកសួងខផនការ (១២) រកសួងព័តុ៌មាន (១៣)- រកសួងមុែងារស្ថធារណុៈ 
(១៤)- កាកបាទរកេមកមពុជា (១៥)- គណុៈកមាម ធិការជាតិពរៀបចុំបុណយជាតិនិងអនថរជាតិ។ 
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69-  រកសួង ស្ថទ ប័នដថ្ទពទៀតខដលមិនខមនជាសមាជិកថ្នគណុៈកមាម ធិការពនុះ ក៏រតូវមានតនួាទី
សុំខានុ់កបុងការរមួចុំខណកអនុវតថពោលនពោបាយពនុះផងខដរ។  

៧.២- តួនាទីន្ិងភារកិចចទទួលខុសរតូវរបសរ់កសងួ ស្ថា ប័ន្ពាកព់័ន្ធ ន្ិងភាន ក់ងារ 
ដ្នទលទៀត 

70-  តនួាទីនិងភារកិចចរបសុ់រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នននិងភាប កុ់ងារពាកុ់ព័ននដថ្ទពទៀតរតូវបានកុំណតុ់
ដូចខាងពរកាម។  

៧.២.១- រកសងួកិចចការនារ ី 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័
ចាសុ់។  

 កុំណតុ់ចាបុ់របឆ្ុំងការពរសីពអីងនិងការតសុ៊ូមតិ ពដីមផបីុំបាតុ់ការពរសីពអីង។ 
 ធានាថាមន្រនថីអភិវឌណសេគមនុ៍មានសមតទភាពជុំនាញខដលពាកុ់ព័នន។ 

៧.២.២- រកសងួមហាន្ៃ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 បពងកីនរបសិទនភាពពលីការរគបុ់រគងអតថសញ្ហដ ណរបជាពលរដឌនិងការស្ថប កុ់ពៅ។ 

៧.២.៣- ទីសតកីារគណៈរដ្ឋមន្រន្ត ី
 ោុំរទរាលុ់សកមមភាពអាទិភាពពាកុ់ព័នននឹងមនុសសចាសុ់ ខដលពសបីព ងីពដាយរកសួង
សងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា និងគណុៈកមាម ធិការជាតិកមពុជាពដីមផមីនុសស
ចាសុ់។ 

៧.២.៤- រកសងួលសដ្ឋកិចចន្ិងហរិញ្ញវតា ុ
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័
ចាសុ់។  

 ពកៀរគរធនធានកបុងរសុកនិងពរៅរសុកពដីមផពីធវីពិពិធកមមពសដឌកិចច កបុងពោលបុំណងធានា
ឲ្យបាននូវជីវភាពរសុ់ពៅលែរបពសីរសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

 សរមបសរមួលជាមយួស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន ពដីមផជីុំរុញការអនុវតថរកបែ័ណឍ ពោលនពោបាយ
ជាតិោុំពារសងគម។ 
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៧.២.៥- រកសងួការងារន្ិងបណតុ ុះបោត លវិជាជ ជីវៈ  
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ពលីកកមពសុ់សុែុមាលភាពមនុសសចាសុ់និងរកុមអបកជួបការលុំបាក និងធានារបាកុ់កថ្រម
អបផបរមា។ 

 ជុំរុញការអនុវតថរបបសនថិសុែសងគមសរមាបុ់ជនទាុំងឡាយខដលសទិតពរកាមបទបផញ្ដតថិ
ចាបុ់សថីពីការងារ។ 

៧.២.៦- រកសងួសខុាភិបាល 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ផថួចពផថីមការខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ តាមរយុៈការបណថុ ុះបោថ លបុគគលិកអុំពីការខថទាុំ 
មនុសសចាសុ់។ 

 ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់សេគមនុ៍សថីពីសិទនិទទួលពសវានិងការបពងកីតតរមូវការពសវា។ 
 ពិចារោជាមយួរកសួងពាកុ់ព័នននិងរកសួងខផនការពីលទនភាពបពងកីតពសវាធានារាុ៉បុ់រង
សុែភាពសរមាបុ់ជនរកីរក និងសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

៧.២.៧- រកសងួ្មមការន្ិងស្ថសនា 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ពលីកទឹកចិតឋឲ្យស្ថសនាទាុំងអសុ់ ចូលរមួអភិវឌណពសដឌកិចចនិងសងគម ជុំរុញវតឋអារាម និង
វហិារស្ថសនានានាឲ្យកាល យជាមជឈមណឍ លអបុ់រ ុំខាងខផបកស្ថម រតី សីលធមុ៌ ចរោិធមុ៌ 
ស្ថសនា វបផធមុ៌ និងជាកខនលងសរមាបុ់ជយួដលុ់កុមារកុំរពា យុវជន និងមនុសសចាសុ់ជរា។ 

៧.២.៨- រកសងួអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 សពរមចឲ្យបាន១០០%នូវការផឋលុ់ពសវាទឹកស្ថែ ត និងអនាម័យជនបទ និងខកលមែផលូវ
ជនបទឲ្យបានរបពសីរព ងីពៅឆ្ប ុំ២០២៥ឬោុ៉ ងយូរឆ្ប ុំ២០៣០។ 
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 ពរៀបចុំកមមវធីិបណឋុ ុះបោឋ លជុំនាញវជិាជ ជីវុៈ សរមាបុ់ជនងាយរងពរោុះនិងយុវជនខដល
បានបញ្ចបុ់ការសិកាឲ្យមានជុំនាញវជិាជ ជីវុៈចាសុ់ោសុ់ ពដីមផកីាតុ់បនទយពទសនឋររបពវសនុ៍ 
របសុ់របជាពលរដឌជនបទ។ 

៧.២.៩- រកសងួអប់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងកីឡា 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 រមួបញ្ចូ លនូវការអបុ់រ ុំបុំណិនជីវតិនិងការអបុ់រ ុំបរសិ្ថទ ន ឲ្យពៅជាខផបកមយួថ្នកមមវធីិសិកា 
ឬកមមវធីិសិកាបខនទម ពៅករមិតមធយមសិកាឬករមិតឧតថមសិកា ពដីមផកីស្ថងចុំពណុះ
ដឹងរបសុ់ពកួពគ។ 

៧.២.១០- រកសងួស្ន្ការ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 ចូលរួមកបុងការផសពវផាយនិងពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងពីពោលនពោបាយជាតិសថីពី
មនុសសវយ័ចាសុ់ និងបញ្ហា ទាុំងឡាយខដលពាកុ់ព័នននឹងមនុសសចាសុ់។  

៧.២.១១- រកសងួពតម៌ាន្ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងពីបញ្ហា របជាជន ពោលនពោបាយ និងកមមវធីិទាកុ់ទងនឹងការ
អភិវឌណ តាមរយុៈ បោថ ញទុំនាកុ់ទុំនងនានា។ 

 ពរបីរបាសុ់វទិយុនិងទូរទសសនុ៍ ខដលជារបព័ននផសពវផាយពពញនិយម ពដីមផផីសពវផាយស្ថរ
ខដលពាកុ់ព័នននឹងសងគមរបជាស្ថន្រសថ។ 

៧.២.១២- រកសងួមុខងារស្ថធាណៈ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ផសពវផាយព័តុ៌មានអុំពីទុំនាកុ់ទុំនងរវាងកុំពណីនរបជាជនឆ្បុ់រេ័ស និងការងារកបុងវស័ិយ 
មុែងារស្ថធារណុៈដលុ់មន្រនថីស្ថធារណុៈកបុងរកសួង និងពរងឹងការបណថុ ុះបោថ លពៅនឹង
កខនលងការងារពដាយបញ្ចូ លទុំនាកុ់ទុំនងបញ្ហា របជាជននិងការភិវឌណ។ 



48/៧៧ 
 

៧.២.១៣- រកសងួលរៀបចាំសដ្ន្ដ្ី ន្គរបូន្ីយកមម ន្ិងសាំណង់ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 បនឋតាមដាននិនាប ការថ្នការផ្លល សុ់បឋូរតរមូវការលុំពៅឋាន និងពធវីសុែដុមនីយកមមតរមូវការ
ពនុះជាមយួនឹងនិនាប ការរបជាជន។ 

៧.២.១៤- រកសងួឧសាហកមមន្ិងសបិបកមម 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 ពរងីកវសិ្ថលភាពថ្នការផគតុ់ផគងុ់ទឹកស្ថែ តពៅតុំបនុ់ទីរបជុុំជន។ 

៧.២.១៥- រកសងួសរ ៉ែន្ងិថាមពល 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 បពងកីនការយលុ់ដឹងកបុងសេគមនុ៍ពីផលបុ៉ុះពាលុ់បរសិ្ថទ នខដលពាកុ់ព័នននិងការផគតុ់ផគងុ់
ថាមពលដូចជាអគគិសនី  និងថាមពលសរមាបុ់ចមែិនអាហារ។ 

៧.២.១៦- រកសងួការបរលទសន្ិងសហរបតបិតដិការអន្ដរជាតិ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។  

 បពងកីតទុំនាកុ់ទុំនងជាមយួនឹងរកសួង ស្ថទ ប័នដថ្ទពទៀតពីបញ្ហា របជាជនខដលមានលកខណុៈ
ជាអនឋរជាតិ និងជួយសរមួលការពកៀរគរធនធានពីរបភពខាងពរៅ។ 

៧.២.១៧- រកសងួកសកិមម រកុាខ របមាញ ់ន្ិងលន្ស្ថទ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 ពលីកទឹកចិតឋដលុ់កសិករកបុងការពធវីពិពិធកមមសកមមភាពពាកុ់ព័ននវស័ិយកសិកមម ពដាយ
ខផែកពលីធនធានធមមជាតិខដលមានពៅមូលដាឌ នដូចជា ការខកថ្ចបមាូបអាហារ ស្ថកវបផកមម 
វារបីផកមម បសុបកសវីបផកមម ការចិញ្ច ឹមរជូក ការចិញ្ច ឹមពោយកទឹកពដាុះ ការចិញ្ច ឹមដងកូវ
នាងយកសូរត ជាពដីម ពដីមផបីពងកីនរបាកុ់ចុំណូលរបសុ់កសិករ។ 



49/៧៧ 
 

 បពងកីតតុំបនុ់ដាុំដុុះកសិផលពដីមផលីកុ់និងពលីកទឹកចិតឋកសិករកបុងការដាុំដុុះកសិផលពដីមផី
លកុ់។  

 ធានាការពរបីរបាសុ់ ការការពារ និងខកលមែគុណភាព ពិពសស ធនធានដីកសិកមម ឲ្យ
មាននិរនឋរភាពពដីមផរីបសិទនភាពផលិតកមមនិងនិរនឋរភាពថ្នការអភិវឌណវស័ិយកសិកមម។ 

៧.២.១៨- រកសងួ្ន្ធាន្ទឹកន្ិងឧតុន្ិយម 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 ធានាឲ្យមានទឹកស្ថែ តនិងមានសុវតទិភាពសរមាបុ់មនុសសទាុំងអសុ់តាមរយុៈការសឋុកនិង
ថ្ចបទឹកពភលៀង និងការបុំពពញធនធានទឹកពរកាមដី។ 

 អបុ់រ ុំកសិករពរបីរបាសុ់ទឹកពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរគបុ់រគងនិងការពរបីរបាសុ់ទឹក ពេយីនិង 
ការអភិរកសធនធានទឹក។ 

 ពរងីកវសិ្ថលភាពរបព័ននពេដាឌ រចនាសមព័ននការពារនិងរគបុ់រគងទឹកជុំននុ់ និងហានិភ័យ 
ខដលពកីតពចញពីទឹក។ 

៧.២.១៩- រកសងួបរសិ្ថា ន្ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 បពងកីតកមមវធីិអបុ់រ ុំរបជាជនអុំពីការែូចបរសិ្ថទ ន និងការថយចុុះថ្នធនធានធមមជាតិ(ដូចជា 
ធនធានថ្រពពឈ)ី ខដលរងផលបុ៉ុះពាលុ់ផ្លធ លុ់ពីពទសនឋររបពវសនុ៍ដ៏ពរចីនពលីសលបុ់។ 

៧.២.២០- រកសងួសងគមកិចច អតីតយទុធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិសមបទា 
 សេការជាមយួរកសួងនិងស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នននានា កបុងការតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយ
តថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់។ 

 បន្រញ្ហជ ប បណថុ ុះបោថ ល និងបុំពាកុ់បរកិាខ រតាមមណឍ លសុែភាពនិងមនធីរពពទយពៅទីជនបទ 
និងតុំបនុ់ទីរបជុុំជន អុំពីការផថលុ់ពសវាខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់។ 

 ពលីកទឹកចិតថដលុ់អងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាលនិងអងគការសម័រគចិតថនានា ពដីមផបីពងកីតនិង
ពរងឹងឱកាសពផសងៗទាុំងផលូវការ ទាុំងមិនខមនផលូវការ ខដលពធវីឲ្យមនុសសចាសុ់អាចពឹងខផែក
ែលួនឯងបានខផបកពសដឌកិចច។ 

 ខសវងយលុ់ពីលទនភាពផថលុ់អតទរបពោជនុ៍ពនន ជាការពលីកទឹកចិតថដលុ់បុរតធីតា ខដល
ពមីលខថទាុំឪពុកមាថ យរបសុ់ពកួពគ។ 



50/៧៧ 
 

 គិតគូរពិចារោពីលទនភាពថ្នការផថលុ់របបសនថិសុែសងគម ដលុ់ជនរកីរកជាមនុសសចាសុ់ 
និងរបាកុ់ពស្ថធននិវតថដលុ់អបកពមមាុ៉ យ ពពាុះមាុ៉ យ។ 

៧.២.២១- រកសងួវបប្ម៌ន្ិងវិចរិតសលិបៈ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 ជយួជុំរុញ និងពលីកទឹកចិតថការនិពននឬការសខមថងនានា ខដលឆលុុះបញ្ច ុំងពីការពិតកបុង
សងគមសពវថ្ថង ពិពសស ពរឿងទាកុ់ទងនឹងរគួស្ថរ យុវជន និងមនុសសចាសុ់។ 

៧.២.២២- រកសងួយតុតិ្ម៌ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 សរមបសរមួលដលុ់ការពិនិតយព ងីវញិនូវចាបុ់ខដលមានរស្ថបុ់ពីបញ្ហា ពាកុ់ព័ននពៅនឹង 
របជាជន សុែភាពបនថពូជ បរសិ្ថទ ន ការពរសីពអីងពយនឌ័រ និងមនុសសចាសុ់។ 

៧.២.២៣- រកសងួស្ថធារណៈការន្ិងដ្ឹកជញ្ជូន្  
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 បនថស្ថថ រនិងស្ថងសងុ់ផលូវជាតិនិងផលូវពែតថ ខដលភាជ បុ់ពីតុំបនុ់ដាចុ់រសោលមកកានុ់រាជធានី
ភបុំពពញ ខដលអាចចរាចរបានរគបុ់រដូវ។ 

៧.២.២៤- រកសងួពាណិជជកមម 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 បពងកីតទីផារខដលអាចរគបុ់រគងបានពដីមផធីានាថ្ថលមុែទុំនិញនានា។ 
 កាតុ់បនទយតនួាទីអនថរការរទីីផារ ពដីមផកាតុ់បនទយថ្ថលផលិតកមម។ 

៧.២.២៥- រកសងួនរបសណីយន៍្ិងទូរគមនាគមន្៍ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 



51/៧៧ 
 

 ពរងឹងនិងពរងីកពសវាថ្របណីយុ៍ឲ្យកានុ់ខតមានគុណភាព របសិទនភាព ពដីមផជីួយសរមួល
ដលុ់ពសចកឋីរតូវការរបសុ់របជាជន កបុងការរកាទុំនាកុ់ទុំនង តាមរយុៈការពផញីនិងទទលួ
បពញ្ដីពៅកបុងរសុក ក៏ដូចជាពរៅរសុក។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកពសវាទូរគមនាគមនុ៍ឲ្យកានុ់ខតមានគុណភាពែពសុ់ និងមានរបសិទនភាព
សរមាបុ់បពរមីពសចកឋីរតូវការរបសុ់របជាជន កបុងជីវភាពរសុ់ពៅរបចាុំថ្ថង ក៏ដូចជាកបុងការ
អភិវឌណពសដឌកិចច សងគមកិចច វបផធមុ៌ សិកាអបុ់រ ុំ ជាពដីម ឲ្យរសបតាមការរកីចពរមីនឥត
ឈបុ់ឈរថ្នវស័ិយទូរគមនាគមនុ៍ បពចចកវទិាគមនាគមនុ៍និងព័តុ៌មាន ពេយីមានតថ្មល
សមរមយ។  

 បពងកីតជាកមមវធីិពផសងៗ សរមាបុ់ជួយអបុ់រ ុំពីបញ្ហា ពអដសុ៍ ពរគឿងពញៀន ពរោុះថាប កុ់ចរាចរណុ៍
ពីបុំណិនជីវតិ ឬការខថរកាសុែភាពពដីមផឲី្យរបជាជនអាចពជៀសវាងបានពីហានិភ័យខដល
បោឋ លមកពីបញ្ហា ទាុំងពនុះ។ 

 សេការនិងសរមបសរមួលការពរបីរបាសុ់ពលែរោអាសនបរបសុ់ជាតិ កបុងការជយួសពន្រងាគ ុះ 
របជាជនរបកបពដាយនិរនឋរភាពនិងរបសិទនភាព។ 

៧.២.២៦- រកសងួលទសចរណ៍ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 ជុំរុញការអភិវឌណពទសចរណុ៍ ខដលជាវស័ិយទុំនាកុ់ទុំនងរវាងរបជាជននិងរបជាជន តាមរយុៈ 
ការបពងកីតផលិតផលពទសចរណុ៍  ទីរកុងពទសចរណុ៍  តុំបនុ់រមណីយដាឌ នពទសចរណុ៍  
ពសវាកមមពទសចរណុ៍ នានា សុំពៅបពងកីតមុែរបរ ឱកាសការងារ និងរបាកុ់ចុំណូល។ 

៧.២.២៧- ្នាោរជាតិនន្កមពុជា 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

 សរមបសរមួលជាមយួស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន ពដីមផជីុំរុញការផឋលុ់ពសវាេរិញ្ដវតទុខដលពាកុ់ព័នន
នឹងគពរមាង ឬកមមវធីិមនុសសចាសុ់។ 

៧.២.២៨- រកុមរបឹកាជាតិោ ាំពារសងគម 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 



52/៧៧ 
 

 សរមបសរមួលនិងជុំរុញការអនុវតថខផនការយុទនស្ថន្រសថ ពដីមផអីភិវឌណរបព័ននសនថិសុែ 
សងគមមួយ របកបពដាយលកខណុៈរបមូលផថុ ុំ សងគតិភាព របសិទនភាព ចីរភាព និងសទិរភាព
េរិញ្ដវតទុ។  

៧.២.២៩- គណៈកមាម ្ិការជាតិលរៀបចាំបុណយជាតិន្ិងអន្តរជាតិ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

៧.២.៣០- គណៈកមាម ្ិការជាតិរគប់រគងលរោុះមហន្តរាយ 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

៧.២.៣១- កាកបាទរកហមកមពុជា 
 សេការជាមយួរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា កបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ 
ចាសុ់។ 

៧.២.៣២- នដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍នានាន្ិងអងគការសងគមសុវីិល 
 ផឋលុ់ពសវារបឹកាពោបលុ់ពិពសសដលុ់យុវជន មនុសសចាសុ់ ជនពិការ និងជនខដលមាន
តរមូវការពិពសសពីសិទនិទទួលបានពសវាកមម។ 

 ជយួបុំពពញបខនទមកិចចែិតែុំរបឹងខរបងរបសុ់រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា កបុងការពធវីខផនការ ការ
ផឋលុ់េរិញ្ដបផទាន ការអនុវតឋ ការតាមដានរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មល កមមវធីិពាកុ់ព័នននឹង 
បញ្ហា មនុសសចាសុ់។ 

 ផឋលុ់ការោុំរទខផបកបពចចកពទសនិងេិរញ្ដវតទុកបុងការពរៀបចុំកមមវធីិនិងគពរមាងអភិវឌណនុ៍
របជាជនវយ័ចាសុ់ពៅថាប កុ់មូលដាឌ ន។ 

៧.៣- ការលរៀបចាំស្ថា ប័ន្លៅថាន ក់លរកាមជាតិ 

71-  ពដីមផឲី្យមានការអនុវតថខបបវមិជឈការរបកបពដាយរបសិទនភាព ការពរៀបចុំស្ថទ ប័នពៅថាប កុ់ជាតិអាច 
មានដូចោប នឹងពៅថាប កុ់ពរកាមជាតិខដរ។ មនធីរសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទារាជធានី ពែតថ 
រតូវពដីរតនួាទីកបុងការសរមបសរមួលការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ ពដាយអបកមានចុំខណកពាកុ់ព័នន 
ទាុំងអសុ់ រមួមាន មនធីរជុំនាញរាជធានី ពែតថ សងគមសុីវលិ វស័ិយឯកជន និងសេគមនុ៍មនុសសចាសុ់ 
កបុងការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ។ ការោិល័យជុំនាញពៅថាប កុ់រសុកនិងរកុមរបឹកា ុុំ សងាក តុ់ 
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មានតនួាទីកបុងការសរមបសរមួលការអនុវតថសកមមភាពពៅថាប កុ់រសុកនិងថាប កុ់ ុុំ ពដាយពធវីឲ្យមានការ
ចូលរមួពីអបកមានចុំខណកពាកុ់ព័ននដថ្ទពទៀត កបុងការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ។ 

៧.៤- ការតាមដ្ឋន្រតួតពិន្ិតយន្ិងការវាយតនមល 

72-  ការអនុវតថខដលមានលកខណុៈជារបព័នន និងពេុវស័ិយ ខដលជាកតាថ ចាុំបាចុ់សរមាបុ់ការពធវី
ឲ្យសពរមចបានពោលពៅថ្នពោលនពោបាយជាតិសឋីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ពនុះ ទាមទារឲ្យមានការចូល
រមួ និងកិចចសេការោប ពីរគបុ់រកសួងស្ថទ ប័ននិងភាគីពាកុ់ព័ននពៅរគបុ់ករមិត។ កបុងន័យពនុះការតាម
ដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ ខដលជាឧបករណុ៍ មួយដ៏សុំខានុ់សរមាបុ់
ការផឋលុ់នូវព័តុ៌មាន អពីវឌណនភាពខដលសពរមចបានកនលងមក និងអុំពីការតរមងុ់ទិសសរមាបុ់ដុំោកុ់
កាលបនាធ បុ់ នឹងរតូវពរៀបចុំព ងី ពដាយពផ្លថ តពៅពលី៖ 

 លទនផល(Outcomes) និងផលបុ៉ុះពាលុ់(Impact)ខដលរតូវបានបពងកីតព ងីតាមរយុៈ
ការអនុវតថ កមមវធីិនិងគពរមាងពាកុ់ព័នន  

 ដុំពណីរការនិងសកមមភាពថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយ 
 ការចូលរមួរបសុ់រគបុ់ភាគីពាកុ់ព័ននពៅរគបុ់ករមិត 
 ការកស្ថងនិងពរងឹងសមតទភាពរបសុ់រកសួងស្ថទ ប័ននិងភាគីពាកុ់ព័នន 
 របសិទនភាពថ្នការពរបីរបាសុ់ធាតុចូល ពិពសស គឺថវកិានិងពពលពវោ។ 

73-  ការតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលអុំពីការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ ខដលនឹងរតូវ
កុំណតុ់ពៅកបុងខផនការសកមមភាព និងរតូវពធវីព ីងពដាយពទៀងទាតុ់តាមពពលពវោ និងពដាយពរបី
របាសុ់យនថការ និងរចនាសមព័ននសមរសបសរមាបុ់ការងារពនុះ។ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន 
និងយុវនីតិសមផទា និងរកសួងខផនការ មានភារកិចចកបុងការតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលពីវឌណនភាព
ថ្នការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ។  

៧.៥- ជាំហាន្បនាៃ ប់  

៧.៥.១- ការរបមូលទិន្នន្័យ  

74-  មូលដាឌ នទិនបន័យសរមាបុ់ការសិកាពីរបជាជនវយ័ចាសុ់និងផលបុ៉ុះពាលុ់របសុ់ស្ថទ នភាព 
របជាស្ថន្រសថពនុះ រតូវបានពធវីឲ្យរបពសីរព ងីគរួជាទីកតុ់សមាគ លុ់ កបុងកុំលុងរយុៈពពលមយួទសវតសរ ុ៍ចុង
ពរកាយពនុះ។ ពទាុះជាោុ៉ ងោកឋី ការងារចាុំបាចុ់ខដលរតូវពធវីបនថពនាុះគឺ ការកុំណតុ់នូវភាពែវុះចពនាល ុះ 
ខផបកទិនបន័យនិងការចាតុ់វធិានការជាជុំហានៗពដីមផបីុំពពញភាពែវុះចពនាល ុះទាុំងពនាុះ។ ទិនបន័យរបជាជន 
អាយុពលីសពី៧៥ឆ្ប ុំ ពៅពុុំទានុ់មានរគបុ់រោនុ់ពៅព ីយ។ ថវីពបីមកទលុ់ពពលបចចុបផនប តរមូវការ
ទិនបន័យពនុះ របខេលជាពៅពុុំទានុ់មានពៅព យី អារស័យពដាយចុំននួរបជាជនកបុងវយ័ពនុះពៅមាន
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ចុំននួតិចក៏ពដាយ ក៏ពយងីនឹងរតូវការទិនបន័យពនុះពៅពពលខដលចុំននួរបជាជនវយ័ចាសុ់មានការពកីន
ព ងី ពដីមផពីដាុះរស្ថយបញ្ហា នានាខដលនឹងពលចពចញពីដុំពណីរឈានចូលវយ័ចាសុ់របសុ់របជាជន។ 
ជាមយួោប ពនុះខដរ ព័តុ៌មានជាពរចីនពទៀត អាចមានស្ថរុៈសុំខានុ់សរមាបុ់ការយលុ់បានឲ្យកានុ់ខតចាសុ់
ជាងមុនអុំពីបញ្ហា ជាកុ់ោកុ់មយួចុំនួន។ ព័តុ៌មានទាុំងពនាុះមានស្ថរុៈសុំខានុ់ សរមាបុ់ការជយួបុំភលឺ
បញ្ហា រ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់កបុងរគួស្ថរ ពដាយពេតុថាបញ្ហា រ ុំពោភបុំពានពនុះអាចកុំពុងពកីន
ព ងីពដាយពុុំមានការកតុ់សមាគ លុ់ ខដលអាចពលចពចញមកពីសមាព ធថ្នការផថលុ់ការខថទាុំខដលកានុ់ខត
ពកីនព ងីពៅពលីមនុសសខដលមានវយ័ពកមងជាង។ តរមូវការព័តុ៌មាននិងទិនបន័យរតូវខតតាមដានរតួត
ពិនិតយជារបចាុំ ពេយីកិចចែិតែុំរបឹងខរបងរតូវខតពធវីព ងីពដីមផបីុំពពញភាពែវុះចពនាល ុះខផបកទិនបន័យ។ 
ខផបកឬអងគភាពជុំនាញទទួលបនធុកសទិតិមនុសសចាសុ់ រតូវបពងកីតព ងីនិងពរងឹងពៅកបុងវទិាស្ថទ នជាតិ
សទិតិថ្នរកសួងខផនការ សរមាបុ់ពោលបុំណងពនុះ។ 

៧.៥.២- ការសកិារស្ថវរជាវ  

75-  ការសិការស្ថវរជាវខផែកពលីភសឋុតាងសឋីពីរបជាជនវយ័ចាសុ់និងបញ្ហា ពកីតពចញពីស្ថទ នភាព
របជាស្ថន្រសថពនុះ រតូវជុំរុញពលីកទឹកចិតថឲ្យពធវីព ងី ពដីមផពីធវីឲ្យមានការយលុ់ដឹងឲ្យកានុ់ខតសុីជពរៅ
បខនទមពទៀតពីបញ្ហា ទាកុ់ទងនឹងមនុសសវយ័ចាសុ់។ មពធាបាយខផបករស្ថវរជាវទាុំងឡាយថ្នស្ថទ ប័ន
ឧតថមសិកា រតូវជុំរុញពលីកមពសុ់និងទទលួបានការោុំរទ ពដីមផអីាចពធវីការសិការស្ថវរជាវខផបកពោល
នពោបាយខដលមានគុណភាពសឋីពីរបជាជនវយ័ចាសុ់។ 
 

៧.៥.៣- ការកស្ថងសមតាភាព 

76-  គបួផសុំជាមយួនឹងការបណឋុ ុះបោឋ ល អបកពធវីការងារខផបកសងគមកិចច អបកជុំនាញខផបកមនុសស
ចាសុ់ និងអបកខថទាុំមនុសសចាសុ់ ខដលរតូវគិតគូរពដាុះរស្ថយ ពៅកបុងការអនុវតថវធិានការពាកុ់ព័ននខដល
មានខចងកបុងពោលនពោបាយពនុះ ការកស្ថងសមតទភាពកបុងការបពងកីតកមមវធីិ ការរតួតពិនិតយតាម
ដានកមមវធីិ និងការពធវីខផនការសរមាបុ់ការអនុវតថពោលនពោបាយពនុះ គឺជាការងារចាុំបាចុ់។ ទនធឹម
នឹងពនុះ ការងារចាុំបាចុ់ខដលរតូវយកចិតថទុកដាកុ់ផងខដរពនាុះគឺការពរងឹងសមតទភាពពៅកបុង រកសួង
ខផនការ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា និងរកសួងជុំនាញ សរមាបុ់ការពរបី
របាសុ់របកបពដាយរបសិទនភាពនូវទិនបន័យនិងភសឋុតាងខផែកពលីការអនុវតថជាកុ់ខសថងដថ្ទពទៀតពដីមផ ី ោុំ
រទដលុ់ការបពងកីត ការពិនិតយព ងីវញិ និងការអនុវតថពោលនពោបាយនានា។ រតូវខសវងរកការោុំរទពី
ថ្ដគូអភិវឌណ ពដីមផផីឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់ជុំនាញការថាប កុ់ជាតិ ពៅតាមស្ថទ ប័នសិកានានា ទាុំង
ពៅកបុងរបពទស ទាុំងពៅពរៅរបពទសដូចជា ស្ថកលវទិាល័យជាតិអូន្រស្ថថ លីនិងវទិាស្ថទ នអនថរជាតិសថី
មនុសសចាសុ់ ពៅរបពទសមាុ៉ លុ់តា ជាពដីម។ 

 



55/៧៧ 
 

៧.៥.៤- ចាប់សដពីីមន្សុសចាស ់ 

77-  ចាបុ់សឋីពីការការពារសិទនិមនុសសចាសុ់នឹងរតូវបពងកីតព ងី ពដីមផធីានាដលុ់មនុសសចាសុ់នូវសិទនិ
ទទលួបានសនថិសុែខផបកេរិញ្ដវតទុ លទនភាពទទលួបានពសវាសុែភាព ការការពារពីការរ ុំពោភបុំពាន
និងអុំពពីេងិា ការលុបបុំបាតុ់ការពរសីពអីងចុំពពាុះមនុសសចាសុ់ និងសិទនិដថ្ទពទៀត។ ចាបុ់សថីពីបញ្ហា
មនុសសចាសុ់ពនុះ រតូវបានអនុម័តរចួមកពេយី ពៅកបុងបោឋ របពទសអាស្ថុ៊ នដថ្ទពទៀត ដូចជា
របពទសមីោុ៉ នុ់មាុ៉  របពទសថ្ថ និងរបពទសពវៀតោម ជាពដីម។ 

៧.៥.៥- ស្ន្ការសកមមភាព  

78-  សរមាបុ់ការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទន
ជន និងយុវនីតិសមផទា រតូវពធវីការសរមបសរមួលជាមយួនឹងរកសួងខផនការនិងរកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់
ព័ននដថ្ទពទៀត កបុងការពរៀបចុំខផនការសកមមភាពលមែិត។ 

79-  ខផនការសកមមភាពនឹងចាបុ់ពផឋីមជាមយួនឹងការគិតគូរអនុវតថនូវយុទនស្ថន្រសថទាុំងឡាយខដល
បានកុំណតុ់កបុងពោលនពោបាយពនុះ។ មិនខមនយុទនស្ថន្រសថទាុំងអសុ់អាចឬចាុំបាចុ់រតូវដាកុ់បញ្ចូ ល
ពៅកបុងខផនការសកមមភាពដុំបូងពនាុះពទ។ កបុងន័យពនុះ រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នននឹងរតូវផថលុ់ចុំោតុ់
ថាប កុ់អាទិភាពដលុ់យុទនស្ថន្រសថខដលពាកុ់ព័នន និងពរជីសពរសីយកយុទនស្ថន្រសថទាុំងឡាយោ ខដលរតូវ
ដាកុ់បញ្ចូ លពៅកបុងខផនការសកមមភាពទី១។ សរមាបុ់យុទនស្ថន្រសថនីមយួៗ ខផនការសកមមភាពនឹង
កុំណតុ់នូវ៖  

(i) សកមមភាពជាកុ់ោកុ់ខដលរតូវអនុវតថ 
(ii) ភាគីខដលមានការទទលួែុសរតូវ 
(iii) ចុំណុចពៅខដលរតូវសពរមចបាន 
(iv) រកបែ័ណឍ ពពលពវោ 
(v) ការចុំោយពលីការអនុវតថ និង 
(vi) របភពថ្នទុនខដលរតូវការ 
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៧.៥.៦- យន្តការតាមដ្ឋន្រតួតពិន្ិតយន្ិងវាយតនមល 

80-  ការតាមដានរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលការអនុវតថពោលនពោបាយជាតិសថីពីមនុសសវយ័ចាសុ់ 
រតូវបានពធវីព ងីរសបតាមយនថការខដលមានរស្ថបុ់ ដូចមានបងាា ញកបុងរូបភាពខាងពរកាម។ 

តារាងទី៥  រចនាសមពន័ន 

 

 

 

 


 

 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា 

រកសួង ស.អ.យ / គ.ម.ច. 

ពលខាធិការដាឌ នគណុៈកមាម ធិការ
ជាតិកមពុជាពដីមផមីនុសសចាសុ់ 

មនធីរ ស.អ.យ/អ.គ.ម.ច.  
រាជធានី ពែតថ 

រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

មនធីរ អងគភាពពាកុ់ព័នន  
រាជធានី ពែតឋ 

អាជាញ ធរ  រកុង រសុក ែ័ណឍ  

រកុមរបឹកា ុុំ សងាក តុ់ 

គ.ជ.អ.ប. 



57/៧៧ 
 

      ន្ធ                                                     
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

  អាទិភាពទី១  ការធានាឲ្យបាននូវសនថសុិែេរិញ្ដវតទុ 

ទិសពៅ ១.១  
បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់
អាចមានឱកាសបនថពធវីការងារ
ខដលផថលុ់ផលខផល កបុងករណី
ខដលពួកោតុ់ចងុ់និងមាន  
លទនភាពអាចពធវីបាន។ 

  

  

 

1-  បពងកីនការយលុ់ដឹងអុំពីការពរសីពអីងពៅកបុងការងារពដាយខផែកពលី
អាយុកបុងចុំពោមអបកមានចុំខណកពាកុ់ព័ននសុំខានុ់ៗ រមួមាន រកុម
មនុសសចាសុ់ សេជីពកមមករ និងសមាគមនិពោជក។ 

 រកសួង                                   

រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
 

2-  ជុំរុញការបពងកីតរកបែ័ណឍ ោុំរទខផបកចាបុ់ សរមាបុ់ករណីការ
ពរសីពអីងខផបកអាយុ។ 
 

 រកសួង                                  
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ  
                                         

3-  បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់និពោជកពីបទពិពស្ថធ និងសកាឋ នុពល 
វជិជមានរបសុ់កមមករនិពោជិតវយ័ចាសុ់។   

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ   
រកសួង                                    

4-  ដាកុ់ឲ្យមានបទបញ្ដតិថចាបុ់ខដលតរមូវឲ្យនិពោជកផថលុ់នូវលកខែណឍ
ការងារ ដូចជាពរគឿងបរកិាខ រខដលងាយពរបីរបាសុ់ អាហារខដលផឋលុ់
សុែភាពលែ ពសវាសុែភាពមូលដាឌ ន និងបរសិ្ថទ នកខនលងពធវីការងារ
ទូពៅខដលសមរសបសរមាបុ់កមមករនិពោជិតវយ័ចាសុ់។ 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួង
                                   
រកសួងសុខាភិបាល រកសួងបរសិ្ថទ ន  
  

5-  សិកាអុំពីលទនភាពថ្នការពរៀបចុំរបព័ននពលីកទឹកចិតថសរមាបុ់
សេរោសខដលជលួបុគគលិក កមមករ និពោជិតវយ័ចាសុ់ ពេយី
និងពលីកទឹកចិតថឲ្យសេរោសទាុំងពនាុះឲ្យផថលុ់ការសរមួលនិង

 រកសួងពសដឌកិចចនិងេរិញ្ដវតទុ រកសួងការងារនិង 

បណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួង         
                          



58/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

លកខែណឍ ការងារសមរសប ។  

6-  ពលីកកមពសុ់លទនភាពអាចពធវីការងារបានរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈ
សមតទភាពជុំនាញខដលមានរស្ថបុ់ ឬការបណឋុ ុះបោឋ លព ងីវញិ 
និងការអបុ់រ ុំជារបចាុំ។ 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 
 

7-  ពិចារោដាកុ់ពចញនូវវធិានការពដីមផសីរមួលដលុ់ការពធវីដុំពណីរ 
ពៅពធវីការរបសុ់កមមករនិពោជិតវយ័ចាសុ់ ពដាយគិតគូរឲ្យមានតថ្មល
សមរមយសរមាបុ់ការពរបីរបាសុ់មពធាបាយពធវីដុំពណីរស្ថធារណុៈ។ 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួង 
ខដនដី នគរូបនីយកមម និងសុំណងុ់ រកសួងស្ថ
ធារណុៈការនិងដឹកជញ្ចូ ន អាជាញ ធរ រាជធានី ពែតថ  

8-  សិកាអុំពីលទនភាពទទលួបានពសវាេរិញ្ដវតទុ សរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

 

                                  
      ស្ថទ ប័ន        

ទិសពៅ ១.២  
ពរងីកខដនរគបដណឋ បុ់ថ្ន
គពរមាងកិចចោុំពារសងគម និង
សុែុមាលភាពសងគមខដលមាន
លកខណុៈទូលុំទូោយ 
 
 

1-  សិកាអុំពីលទនភាពកបុងការដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការកមមវធីិោុំពារមនុសស
ចាសុ់និងជនចាសុ់ជរា ខដលជាសមាជិកថ្នរគួស្ថរខដលកានុ់        
បណតសមធមុ៌ រសមតាមរកបែ័ណឍ ពោលនពោបាយជាតិោុំពារ  
សងគម។   

 រកសួង                                   
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ       
                                     

2-  ពិនិតយលទនភាពកបុងការដាកុ់ឲ្យអនុវតថនូវករមាលោុំពារសងគមពដីមផី
ធានាថា មនុសសចាសុ់ខដលោម នរបាកុ់ពស្ថធននិវតថឬមានមិនរគបុ់
រោនុ់ ពេយីខដលោម នសមាជិករគួស្ថរពមីលខថអាចទទលួបាន

 រកសួង                                  
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ       
                                   
                        



59/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

របាកុ់ ចុំណូលសមរមយ ពដីមផកុីុំឲ្យពួកោតុ់ធាល កុ់ចូលពៅកបុងភាពរកីរក។ 

3-  បពងកីនការយលុ់ដឹងនិងជុំរុញកូនពៅជាមនុសសពពញវយ័ ខដលមាន
លទនភាពផឋលុ់ការោុំរទខផបកេរិញ្ដវតទុដលុ់ឪពុកមាឋ យ ឬជីដូនជីតា
ចាសុ់ជរា និងស្ថចុ់ញាតិជិតសបិទនរបសុ់ែលួន ពដីមផបីុំពពញកាតពវកិចច
របសុ់ែលួន កបុងនាមជាកូនពៅ។ 

 រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ       

                                          
                               

អាទិភាពទី២  សុែភាពនិងសុែុមាលភាព 

ទសិពៅ ២.១  
ជុំរុញពលីកទឹកចតិថឲ្យដុំពណីរឈាន
ចូលវយ័ចាសុ់របកបពដាយសុែភាព
លែនិងពរងីកការខថទាុំសុែភាព
តាមលកខណុៈការការពារជាមុន 

1-  ពរៀបចុំឲ្យមានដុំពណីរជីវតិមួយរបកបពដាយសុែភាពលែពពលវយ័ 
ចាសុ់និងមានការការពារទបុ់ស្ថក តុ់ជុំងឺ តាមរយុៈការដាកុ់ឲ្យដុំពណីរ
ការនូវការផថលុ់ព័តុ៌មានខដលមានលកខណុៈជាការអបុ់រ ុំសរមាបុ់
មនុសសចាសុ់ អបកពមីលខថទាុំ និងអបកផឋលុ់ពសវាសុែភាព រមួទាុំង 
ព័តុ៌មានអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នសកមមភាពខផបករាងកាយ អនាម័យ លែ 
និងរបបអាហារមានតុលយភាព។ 

 រកសួង                                   
រកសួងសុខាភិបាល រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

 

2-  ពរៀបចុំឲ្យមានពសវារបឹកាពោបលុ់សរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅមណឍ ល
សុែភាព។  

 រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា 
រកសួងសុខាភិបាល  

3-  បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់អាចទទលួបានពសវារតួតពិនិតយសុែ
ភាពជារបចាុំសរមាបុ់ ការពិនិតយតាមដាននិងពាបាល និងអាចមាន
លទនភាពទទលួបានថាប ុំបងាក រសរមាបុ់ការការពារទបុ់ស្ថក តុ់ជុំងឺនិងការ

 រកសួងសុខាភិបាល 



60/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ពលីកកមពសុ់សុែភាពពៅពពលវយ័ចាសុ់។ 

4-  បពងកីតរបព័ននតាមដានពៅទូទាុំងរបពទស ពដីមផពិីនិតយតាមដាន
ពមីលមនុសសចាសុ់ជរាខដលពៅឯពកានិងមនុសសចាសុ់ខដលងាយរង
ពរោុះ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

ទិសពៅ ២.២  
បពងកីតរបព័ននសុខាភិបាលមួយ
ខដលមានលកខណុៈពឆលីយតប  
ខដលអាចទទលួបាននិងធានា
បាននូវពសវាពាបាល 
របកបពដាយគុណភាព។ 
 

1-  ផថលុ់ឲ្យមូលដាឌ នសុខាភិបាលខដលផថលុ់ពសវាពាបាលសុែភាពនូវ
បុគគលិករគបុ់រោនុ់ របកបពដាយវជិាជ ជីវុៈ មានរកមសីលធមុ៌ និងពៅ
របចាុំការ ពដីមផផីឋលុ់ពសវាសុែភាពមូលដាឌ នដលុ់មនុសសចាសុ់ រមួ
ទាុំងការបញ្ជូ នពៅឲ្យពសវាសុែភាពឯកពទសនិងការតាមដានបនថផង
ខដរ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល  

2-  ពរតៀមលកខណុៈឲ្យមនធីរពពទយថាប កុ់ជាតិ អាចផឋលុ់នូវពសវាសុែភាព
ពពញពលញ សរមាបុ់មនុសសចាសុ់ កបុងពនាុះរមួទាុំង ការរតួតពិនិតយ 
ការពធវីពរាគវនិិចឆ័យ និងការពាបាលពផសងៗ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

3-  ដាកុ់ឲ្យមានអបកវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល ខដលបានទទលួការបណឋុ ុះ
បោឋ លអុំពីសុែភាពមនុសសចាសុ់ពៅរគបុ់មណឍ លសុែភាពទាុំង   
អសុ់។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 



61/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

4-  កស្ថងសមតទភាពឲ្យបានរគបុ់រោនុ់ពៅតាមមនធីរពពទយនានា កបុងការ
ខថទាុំអបកជុំងឺសរមាកកបុងមនធីរពពទយ ពដីមផអីាចពឆលីយតបពៅនឹង
ពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់កបុងការចូលសរមាកពាបាលពៅ
មនធីរពពទយ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

5-  ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ពសវាខថទាុំសុែភាពរបកបពដាយ
គុណភាពពដាយឥតគិតថ្ថល និងផឋលុ់ការោុំរទខផបកេរិញ្ដវតទុដលុ់
មនុសសចាសុ់រកីរកខដលមិនមានលទនភាពបងុ់ថ្ថលពសវាពវជជស្ថន្រសថ
មយួចុំនួន។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

6-  ធានាថាមនធីរពពទយ រដឌទាុំងអសុ់ មានពសវាពវជជស្ថន្រសថសរមាបុ់
មនុសសចាសុ់របកបពដាយគុណភាព។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

7-  ធានាឲ្យមានឱសថសុំខានុ់ៗខដលរតូវការជាទូពៅសរមាបុ់ការ
ពាបាលជុំងឺខដលបុ៉ុះពាលុ់ ដលុ់មនុសសចាសុ់។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

ទិសពៅ ២.៣   
ពឆលីយតបនឹងតរមូវការរបសុ់
មនុសសចាសុ់សរមាបុ់ការខថទាុំ   
រយុៈពពលខវង  

 

1-  ពរងឹងនិងសរមបសរមួលដលុ់ការខថទាុំនិងការពាបាលតាមផធុះ
ចុំពពាុះ មនុសសចាសុ់ខដលរតូវការការខថទាុំរយុៈពពលខវង ពដាយស្ថរ 
ពិការភាព ជុំងឺវពងវងវងាវ នុ់ ឬជុំងឺដលុ់អាយុជីវតិ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល, រកសួង         
                          

2-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លនិងការពលីកទឹកចិតថដលុ់សមាជិករគួស្ថរ 
ខដលរតូវការ ពមីលខថអបកជុំងឺវយ័ចាសុ់ទាុំងឡាយោខដលរតូវការ

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          



62/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ការខថទាុំរយុៈពពលខវង។ 

3-  ពិចារោពរៀបចុំបពងកីតមជឈមណឍ លខថទាុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់
ទាុំងឡាយោខដលរតូវការការខថទាុំរយុៈពពលយូរ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          

4-  ខកលមែលទនភាពទទលួបានការពរបីរបាសុ់ពសវាតាមមូលដាឌ នសុខា-
ភិបាល សរមាបុ់ការពិនិតយនិងការពាបាលជុំងឺរុា ុំថ្រ ុ៉នានាដូចជា ជុំងឺ
ពលីសសមាព ធឈាម ជុំងឺទឹកពនាមខផែម ជុំងឺសរថ្សឈាមកបុងែរួ
កាល ជុំងឺមហារកី ជុំងឺវពងវងវងាវ នុ់ និងជុំងឺបាតុ់បងុ់ការចងចាុំ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល 

ទិសពៅ ២.៤   
បនថគិតគូរពដាុះរស្ថយឲ្យមាន 
បុគគលិកសុខាភិបាលរគបុ់រោនុ់
និងខដលមានការបណឋុ ុះ
បោឋ ល 
 

 

 

1-  វាយតថ្មលអុំពីតរមូវការអបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខថទាុំសុែភាពនិង
សងគមកិចច និងពរៀបចុំកមមវធីិអបុ់រ ុំឬបណឋុ ុះបោឋ លបខនទមសរមាបុ់
បុគគលិកទាុំងពនុះ ពៅតាមពសចកឋីរតូវការនាពពលបចចុបផនប។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          រកសួងការងារ
និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួងខផនការ 

2-  ពលីកកមពសុ់ការអបុ់រ ុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លខផបកការខថទាុំសុែភាព 
និងការខថទាុំ មនុសសចាសុ់ សរមាបុ់អបករបកបវជិាជ ជីវុៈខផបកការខថទាុំ
សុែភាពនិងសងគមកិចច អបកសម័រគចិតថ និងអបកខថទាុំ។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          រកសួងការងារ
និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួងខផនការ 

3-  បណថុ ុះឲ្យមានពៅកបុងគុំនិតរបសុ់អបកផឋលុ់ពសវាសុែភាពពីទិដឌភាព
វជិជមាន របសុ់មនុសសចាសុ់ រពមទាុំងការយកចិតថទុកដាកុ់និងការ
ពោរពខដលមនុសសចាសុ់សមខតទទលួបាន។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          រកសួងការងារ
និងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 



63/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

4-  បពងកីនចុំនួនអបកជុំនាញ ខដលបានទទលួការបណឋុ ុះបោឋ លវជិាជ ជីវុៈ
ខផបកពរាគមនុសសចាសុ់។ 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          រកសួងអបុ់រ ុំ   
យុវជន និងកីឡា រកសួងកិចចនារ ី

5-  ដាកុ់ឲ្យមានមុែវជិាជ សិកាសឋីពីការខថទាុំសុែភាពមនុសសចាសុ់ពៅ
រគបុ់កមមវធីិសិកាវជិាជ ជីវុៈសុខាភិបាល។ 
 

 រកសួងសុខាភិបាល រកសួង         
                          រកសួង ស្ថទ ប័ន 
ពាកុ់ព័នន  

អាទិភាពទី៣  រពបៀបរបបការរសុ់ពៅ 

ទិសពៅ ៣.១   
ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានដុំពណីរ
ឈានចូលវយ័ចាសុ់ពៅនឹង
កខនលងខដលមនុសសចាសុ់កុំពុង
រសុ់ពៅ 
 

 

1-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លមូលដាឌ នដលុ់អបកខថទាុំតាមផធុះកបុងការខថទាុំ
មនុសសចាសុ់ ចុំពណុះដឹងនិងព័តុ៌មានអុំពីពសវាមានស្ថររបពោជនុ៍
និងការចាតុ់ខចងកបុងស្ថទ នភាពមានអាសនប។ 

                                 
                                      

 

2-  ផឋលុ់ការរបឹកាពោបលុ់ដលុ់អបកខថទាុំតាមផធុះ ពដីមផផីឋលុ់នូវភាពធូរ
រស្ថលដលុ់ពកួោតុ់ពីភាពតានតឹងផលូវចិតថ ខដលជាលទនផលពកីត
ពចញពីការផឋលុ់ការខថទាុំ។ 

                                 
                                     
      ស្ថទ ប័ន        

3-  ធានាឲ្យមានការបពងកីននិងការខកលមែការចុុះពៅសួរសុែទុកខតាមផធុះ
ពដាយអបកបពរមីការសុែភាពនិងមន្រនថីសុែុមាលភាពសងគម។ 

                                         
             

4-  ពលីកទឹកចិតថឲ្យសេរោសផថលុ់ការសរមួលដលុ់និពោជិតទាុំង
ឡាយោខដលមានមនុសសចាសុ់ជាសមាជិករគួស្ថរោមាប កុ់ពៅ

                                         
           



64/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ផធុះខដលរតូវការការខថទាុំ។ 

5-  ពលីកទឹកចិតថអបកសម័រគចិតថតាមសេគមនុ៍ ឲ្យជយួពរជាមខរជងដលុ់
មនុសសចាសុ់ជរា ពៅកបុងសកមមភាពរបចាុំថ្ថងរបសុ់ពកួោតុ់។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា  

6-  ពធវីឲ្យមនុសសចាសុ់មានលទនភាពកានុ់ខតងាយរសួលកបុងការទាកុ់ទង
ជាមយួនឹងសមាជិករគួស្ថរនិងពសវារោអាសនបកបុងករណីខដលរតូវ
ការ។ 

                                         
                           

7-  ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថ ពដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ ពីការ
រ ុំពោភបុំពានរគបុ់ទរមងុ់ពលីមនុសសចាសុ់(ការរ ុំពោភបុំពានពលីផលូវ
កាយ ពាកយសមឋី េរិញ្ដវតទុ និងផលូវចិតថ)។ 

                                        
                         

 

ទិសពៅ ៣.២  
ផឋលុ់ការពរៀបចុំការរសុ់ពៅសម
រសបសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ខដល
ពុុំមានការោុំរទពីរគួស្ថរ 
 

 

1-  ពិចារោពរៀបចុំបពងកីតមជឈមណឍ លមនុសសចាសុ់ពៅតាមសេគមនុ៍
សរមាបុ់ផថលុ់ជរមកដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលោម នទីពឹង។   

                                        
            

2-  ជយួពរជាមខរជងនិងផថលុ់របឹកាដលុ់វតថអារាម ឲ្យពរងីកនិងខកលមែ
មូលដាឌ នវតថអារាមសរមាបុ់ជាជរមកដលុ់មនុសសចាសុ់ងាយរង
ពរោុះ។ 

                                         
           

3-  ពិចារោពរៀបចុំឲ្យមានបទដាឌ នខដលមានលកខណុៈសមរសប 
សរមាបុ់មជឈមណឍ លមនុសសចាសុ់ពៅតាមសេគមនុ៍។ 

                  នគរូបនីយកមម           
                                        
រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវុៈ 



65/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

4-  បពងកីតឲ្យមានកញ្ចបុ់សពន្រងាគ ុះបឋមសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ពៅកបុង
មណឍ លសុែភាពនិងមនធីរពពទយបខងែក។ 

                            
                                     

អាទិភាពទី៤  បរសិ្ថទ នអុំពោយផល 

ទិសពៅ ៤.១   
បងកលកខណុៈឲ្យមនុសសចាសុ់
អាចរសុ់ពៅពដាយឯករាជយបាន 
របសិនពបីពកួោតុ់អាចនិងមាន
បុំណងរសុ់ពៅខបបពនុះ 

1-  ផឋលុ់ព័តុ៌មានដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីការបនាុុំខដលនឹងរតូវពធវីព ងី
ពដីមផបីងកលកខណុៈឲ្យពកួោតុ់អាចរសុ់ពៅពដាយមានសុវតទិភាពនិង
កាតុ់បនទយហានិភ័យថ្នការជបួពរោុះថាប កុ់នានា ដូចជា ការដលួ ការ
រអិល ជាពដីម។ 

                                       
                                        
                ព័តុ៌មាន 

2-  គិតគូរពិចារោជុំរុញឲ្យមានពសវាមូលដាឌ នសុំខានុ់ៗសរមាបុ់
មនុសសចាសុ់ពៅតាមតុំបនុ់ខដលមានមជឈមណឍ លមនុសសចាសុ់ពៅ
តាមសេគមនុ៍។  

                                    
នគរូបនីយកមម                         
                                     
      ស្ថទ ប័ន        

3-  ផឋលុ់ដលុ់មនុសសចាសុ់នូវលទនភាពកបុងការទាកុ់ទងរកជុំនយួខដល
អាចទុកចិតថបានឬលទនភាពកបុងការទាកុ់ទាញចុំោបុ់អារមមណុ៍
របសុ់មនុសសដថ្ទពទៀត កបុងករណីពកួោតុ់រតូវការ។ 

                  នគរូបនីយកមម          
                                        
           

ទិសពៅ ៤.២  
ការជយួសរមួលដលុ់ការផ្លល សុ់ទី

1-  ខកលមែមពធាបាយពធវីដុំពណីរស្ថធារណុៈ ពដាយបញ្ចូ លការគិតគូរ
ពដាុះរស្ថយ ពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

                             
                                   
           



66/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

របសុ់មនុសសចាសុ់ 2-  ផថលុ់ការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីទិដឌភាពមនុសសចាសុ់ពៅតាមសុំណងុ់
ពេដាឌ រចនាសមព័ននស្ថធារណុៈទាុំងអសុ់ រមួមាន ផលូវថបលុ់ ផលូវពថមីរពជីង 
និងបងគនុ់អនាម័យពដីមផអីាចផឋលុ់លទនភាពពចញចូលពដាយងាយរសួល 
និងរចកឆលងកាតុ់របកបពដាយសុវតទិភាពសរមាបុ់មនុសសចាសុ់។ 

                                    
                                   
                                     
      ស្ថទ ប័ន        

3-  ផឋលុ់គនលងផលូវពិពសសនិងមូលដាឌ នសមាភ រុៈនិងពរគឿងបរកិាខ រខដលមិន
បងកឧបសគគដលុ់មនុសសចាសុ់ ពៅកខនលងស្ថធារណុៈដូចជា ទីផារ 
ធនាោរ ជាពដីម។ 

                                       
                                        
       ណុៈ              

4-  ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថខដលតរមូវឲ្យអាោរស្ថធារណុៈ
ទាុំងអសុ់អាចពចញចូលបានពដាយងាយរសួលនិងពដាយសុវតទិភាព
សរមាបុ់មនុសសចាសុ់និងជនពិការ។ 

                                       
               

5-  ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងអុំពីមនុសសចាសុ់តាមរយុៈរបព័ននផសពវផាយ
ស្ថធារណុៈនានា។ 

 រកសួងព័តុ៌មាន                          
               

អាទិភាពទី៥  សមាគមមនុសសចាសុ់និងវយ័ចាសុ់សកមម 

ទិសពៅ ៥.១   
ោុំរទដលុ់ការបពងកីតសមាគម
មនុសសចាសុ់ពៅទូទាុំងរបពទស 

 

1-  ពរងឹងសមាគមមនុសសចាសុ់ខដលមានរស្ថបុ់និងពរងីកបោឋ ញឲ្យ
ពៅដលុ់ករមិតថាប កុ់ពរកាមជាតិ។ 

 

                                         
                                  
                          

2-  ផឋលុ់មូលនិធិនិងផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការបពងកីតសមាគមមនុសស                                          



67/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ចាសុ់ពៅរគបុ់ ុុំ សងាក តុ់។                                      

3-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សមាជិកសមាគមមនុសសចាសុ់សឋពីី
ការបពងកីតនិងការដុំពណីរការសមាគមមនុសសចាសុ់។ 

                                         
                                     

4-  ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានទុំនាកុ់ទុំនងរវាងអងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាល 
និងរាជរដាឌ ភិបាល ពដីមផបីពងកីតបោឋ ញរបជាជនវយ័ចាសុ់ ពៅកបុង
រគបុ់វស័ិយ។ 

                                     
                          

5-  ពលីកទឹកចិតថដលុ់អងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាលខដលពាកុ់ព័ននកបុងការ
ផថលុ់របឹកាដលុ់គណុៈកមាម ធិការរគបុ់រគងសមាគមមនុសសចាសុ់និង 
កបុងការចាតុ់ខចងសកមមភាពរបសុ់ែលួន។ 

                                     
                           

6-  បពងកីតយនថការមយួខដលតាមរយុៈពនុះ សមាគមមនុសសចាសុ់អាច
មានការរបារស័យទាកុ់ទងនិងផ្លល សុ់បឋូរបទពិពស្ថធជាមយួោប ជា
របចាុំ។ 

                                     
                               ព័តុ៌មាន 

ទិសពៅ ៥.២   
ពរងឹងតនួាទីរបសុ់សមាគម
មនុសសចាសុ់ 

1-  ោុំរទដលុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ កបុងការបពងកីតព ងីនូវសនថិសុែថ្ន
មូលដាឌ នរទរទងុ់ជីវភាពរសុ់ពៅ តាមរយុៈការបណឋុ ុះបោឋ លពកួ
ោតុ់អុំពីសកមមភាពបពងកីតរបាកុ់ចុំណូល។ 

                                          
                                    
                     

2-  ផឋលុ់ការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់សមាគមមនុសសចាសុ់អុំពីការខថទាុំ
សុែភាពមូលដាឌ ននិងបងកលកខណុៈឲ្យពកួោតុ់អាចបពងកីតនិង

                                        
           រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ ល 



68/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ដុំពណីរការនូវគពរមាងការខថទាុំតាមផធុះ ពេយីតាមរយុៈពនុះ ពួក
ោតុ់អាចចូលរមួវភិាគទានកបុងការពលីកកមពសុ់ការខថទាុំសុែភាព។ 

វជិាជ ជីវុៈ 

3-  ពលីកកមពសុ់ស្ថម រតី “មនុសសចាសុ់ជយួមនុសសចាសុ់” ជាមូលដាឌ នរគឹុះ
របសុ់សមាគមមនុសសចាសុ់ ពដីមផពីលីកទឹកចិតថដលុ់មនុសសចាសុ់
ខដលសកមមនិងមានសុែភាពលែជាងឲ្យជយួមនុសសចាសុ់រមួជុំនានុ់
ខដលមានស្ថទ នភាពមិនសូវលែដូចពកួោតុ់។ 

                                        
           រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ ល 
វជិាជ ជីវុៈ  

អាទិភាពទី៦  ទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់ 

ទិសពៅ ៦.១   
ពរងីកឱកាសសរមាបុ់ការចូល
រមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ពៅកបុង
ជីវភាពស្ថធារណុៈ 

1-  បពងកីតរកុមមនុសសចាសុ់ពៅកបុងអាជាញ ធរមូលដាឌ ននីមយួៗ ពដីមផី
ធានាបានថា មនុសសចាសុ់មានសុំព ងពៅកបុងដុំពណីរការការ
សពរមចចិតថ ពេយី ពសចកឋីរតូវការរបសុ់ពកួោតុ់រតូវបានពលីកយក
មកពិចារោ។ 

                                     
                                  

 

2-  ធានាថា មនុសសចាសុ់រតូវបានពធវីឲ្យមានពាកុ់ព័នន ពៅកបុងការពរៀបចុំ
និងការអនុវតថពោលនពោបាយទាុំងឡាយខដលជុះឥទនិពលដលុ់
ពកួោតុ់ ទាុំងពៅថាប កុ់ជាតិ ទាុំងពៅថាប កុ់មូលដាឌ ន។ 

                                        
                   

 

3-  បពងកីតមូលដាឌ នទិនបន័យសថីពីជុំនាញរបសុ់អបកឯកពទសខដលបាន
ចូលនិវតថនុ៍ ពធវីជាឧបករណុ៍ របឹកាសរមាបុ់សេគមនុ៍និងរដឌបាល
រគបុ់ករមិត។ 

                                         
                



69/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

4-  ផថលុ់ការសរមួលដលុ់ការចូលរមួរបសុ់មនុសសចាសុ់ ពៅកបុង
រពឹតថិការណុ៍ ស្ថធារណុៈនានាដូចជា ការចូលរមួពៅកបុងការពបាុះ
ពឆ្ប ត សកមមភាពខផបកវបផធមុ៌និងស្ថសនា ជាពដីម។ 

                                         
                                     
       

ទិសពៅ ៦.២   
ជុំរុញឲ្យមានឥរោិបទវជិជមាន
ចុំពពាុះដុំពណីរឈានចូលដលុ់    
វយ័ចាសុ់និងមនុសសចាសុ់ 

1-  ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងថា មនុសសចាសុ់មិនខមនជាបនធុកពលីសេ
គមនុ៍ពទ បុ៉ុខនថ ពកួោតុ់នាុំអតទរបពោជនុ៍មកដលុ់សងគមវញិ។ 

                                        
                              

2-  ខកខរបទសសនុៈែុសឆគងខដលថាមនុសសចាសុ់ពុុំមានពោលពៅ
របកបពដាយអតទន័យ សរមាបុ់ពពលពវោខដលពៅពសសសលុ់កបុង
ជីវតិរបសុ់ែលួនព យី ពរៅពីរងុ់ចាុំពសចកឋីស្ថល បុ់។ 

                                         
                              

3-  ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការបពងកីតកមមវធីិទូរទសសនុ៍ វទិយុ និងរបព័នន
ផសពវផាយទាុំងឡាយ ខដលពផ្លឋ តការយកចិតថទុកដាកុ់ពលីការចូល
រមួវភិាគទានរបសុ់មនុសសចាសុ់និងតនួាទីខដលមនុសសចាសុ់បានពធវី
ពៅកបុងសេគមនុ៍។  

                                         
            រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
                   

ទិសពៅ ៦.៣  
ពរងឹងទុំនាកុ់ទុំនងអនថរជុំនានុ់ 

1-  ពលីកទឹកចិតថមនុសសវយ័ពកមងឲ្យសម័រគចិតថជយួដលុ់មនុសសចាសុ់។ 
 

                                        
រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា            
                   

2-  ជុំរុញឲ្យមានការពរៀបចុំសកមមភាពនានាខដលមនុសសរគបុ់វយ័ទាុំង
អសុ់អាចចូលរមួបាន។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 



70/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

3-  ពរៀបចុំពធវីបទបងាា ញ អមពដាយការពិភាកាអុំពីការបុំពពញបខនទមោប
ពៅវញិពៅមករបសុ់មនុសសជុំនានុ់ែុសោប  សរមាបុ់មនុសសពពញវយ័
ពៅពកមង និងមនុសសចាសុ់។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា
                   

4-  ពរៀបចុំបណថុ ុះបោថ លនិងោុំរទដលុ់មនុសសចាសុ់ពលីបញ្ហា ការពរបី
របាសុ់មពធាបាយរបារស័យទាកុ់ទងោប (ដូចជាទូរសពធថ្ដ របព័នន
ផសពវផាយសងគម ជាពដីម) ពដីមផឲី្យពួកោតុ់រកានូវទុំនាកុ់ទុំនងជាមយួ
នឹងកូនពៅ ជាមនុសសពពញវយ័និងស្ថចុ់ញាតិពកមងៗដថ្ទពទៀតរបសុ់
ពកួោតុ់។ 

                                         
                                
ព័តុ៌មាន                    

5-  ដាកុ់បញ្ចូ លវគគសិកាអុំពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការពោរពនិងការពធវីទុំនាកុ់
ទុំនងជាមយួនឹងមនុសសចាសុ់ ពៅកបុងកមមវធីិសិកាស្ថទ ប័នបណឋុ ុះ
បោឋ ល និងស្ថោពរៀននានា។ 

                                         
           យុវជន និងកីឡា             
        

6-  បងាា ញជាស្ថធារណុៈនូវសមិទនផលរបសុ់មនុសសចាសុ់ តាមរយុៈ
របព័ននផសពវផាយ។ 

                                         
                               

7-  ផឋលុ់កិតថិយសដលុ់ស្ថប ថ្ដមានលកខណុៈជាគុំរូខដលមនុសសចាសុ់
សពរមចបាន ដូចជា ការងារសម័រគចិតថ ឬការងារថ្ចបរបឌិត ពដាយ
ផឋលុ់ពានរងាវ នុ់និង/ឬវញិ្ហដ បនបរតទទលួស្ថគ លុ់ស្ថប ថ្ដ។ 

                                         
                ព័តុ៌មាន 

អាទិភាពទី៧  ការរ ុំពោភបុំពាននិងអុំពពីេងិាពលមីនុសសចាសុ់ 



71/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ទិសពៅ ៧.១   
កាតុ់បនទយនិងទបុ់ស្ថក តុ់ករណី
ការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសស
ចាសុ់ 

1-  ដាកុ់ពចញនូវលិែិតបទដាឌ នគតិយុតថ ពដីមផកីារពារមនុសសចាសុ់ពីការ
រ ុំពោភបុំពាន។ 

                                         
              រកសួងមហាថ្ផធ  

2-  បុំពាកុ់បុំបុ៉នចុំពណុះដឹងដលុ់មនុសសចាសុ់ពីសោឌ នថ្នការរ ុំពោភ
បុំពានពលីមនុសសចាសុ់និងសិទនិរបសុ់ពកួោតុ់កបុងការការពារែលួនពី
ការរ ុំពោភបុំពានពនុះ។ 

                                         
              

3-  ពលីកទឹកចិតថមនុសសចាសុ់ឲ្យរាយការណុ៍ អុំពីការរ ុំពោភបុំពានពលី
មនុសសចាសុ់ ឬពិភាកាពីករណីការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់
ជាមួយនឹងស្ថចុ់ញាតិជិតសបិទន មិតថភកឋិ ឬពវជជបណឍិ តរបសុ់ពួក     
ោតុ់។ 

                                         
              រកសួងមហាថ្ផធ 

4-  បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់សេគមនុ៍ពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នការរាយ
ការណុ៍ អុំពីករណីជាកុ់ខសឋងខដលបានពកីតមាន ឬសូមផខីតករណី
សងសយ័អុំពីការរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ខដលពកួោតុ់បាន 
ដឹង។ 

                                        
              

5-  ផឋលុ់សិទនិឲ្យបុគគលិកសុខាភិបាលអាចរស្ថវរជាវខសវងយលុ់ ពេយី
កបុងករណីចាុំបាចុ់ អាចរាយការណុ៍ ជូនអាជាញ ធរខដលពាកុ់ព័នន អុំពី
ករណីរ ុំពោភបុំពានពលីមនុសសចាសុ់ខដលអបកជុំងឺជាមនុសសចាសុ់
របសុ់ពកួពគបានឆលងកាតុ់។ 

                                         
                        



72/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ទិសពៅ ៧.២    
ការពារមនុសសចាសុ់កុុំឲ្យធាល កុ់ជា
ជនរងពរោុះថ្នអុំពពីេងិានិងបទ
ឧរកិដឌ 

1-  ពរងឹងសមតទភាពអងគភាពនគរបាលជុំនាញ ពដីមផកីារពារមនុសស
ចាសុ់ និងទបុ់ស្ថក តុ់អុំពពីេងិាពលីមនុសសចាសុ់។ 

                                     
                                  

2-  ជុំរុញឲ្យមានសេគមនុ៍មានការយលុ់ដឹងអុំពីបញ្ហា សុវតទិភាពរបសុ់
មនុសសចាសុ់ខដលរសុ់ពៅខតមាប កុ់ឯង កបុងតុំបនុ់របសុ់ពួកោតុ់។ 

                                         
            

អាទិភាពទី៨   ស្ថទ នភាពមានអាសនប 

ទិសពៅ ៨.១   
ធានាឲ្យមាននូវកិចចែិតែុំរបឹង
ខរបងកបុងការសពន្រងាគ ុះឬការស្ថឋ រ
សមផទា ពដាយផឋលុ់ការយកចិតថ
ទុកដាកុ់សមរសបចុំពពាុះមនុសស
ចាសុ់ 

1-  ផថលុ់អាទិភាពដលុ់មនុសសចាសុ់ កុមារ និងជនពិការ ពៅកបុងខផនការ
កាតុ់បនទយហានិភ័យ កបុងពនាុះមាន ការរបកាសភាពអាសនបអុំពី
ពរោុះមេនថរាយ ការជួយសពន្រងាគ ុះ ការផថលុ់ទីជរមក ក៏ដូចជា ពៅ
កបុងការផឋួចពផឋីមគុំនិតអុំពីការស្ថឋ រសមផទាពរកាយពពលពរោុះមេនថ
រាយ។ 

                                         
                ព័តុ៌មាន            
        

2-  ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការចូលរមួពីមនុសសចាសុ់ ពៅកបុងការពរៀបចុំ
ខផនការកាតុ់បនទយពរោុះមេនថរាយ ពៅរគបុ់ករមិតទាុំងអសុ់ ពដីមផី
ឲ្យបានគុំនិតពោបលុ់ពៅពលីបញ្ហា នានាទាកុ់ទងនឹងបញ្ហា មនុសស 
ចាសុ់។ 

                                         
                              

3-  បណឋុ ុះបោឋ លអបកបពរមីការងារជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផទា ឲ្យ
អាចកុំណតុ់ទីតាុំងខដលមនុសសចាសុ់កុំពុងសទិតពៅកបុងកុំលុងពពល
មានពរោុះអាសនប និងឲ្យអាចវាយតថ្មលពីភាពងាយរងពរោុះរបសុ់

                                        
           រកសួងពសដឌកិចចនិងេរិញ្ដវតទុ 



73/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

មនុសសចាសុ់ ទាកុ់ទងនឹងស្ថទ នភាពខផបករាងកាយនិងផលូវចិតថរបសុ់
ពកួោតុ់។ 

4-  បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់អបកបពរមីការងារជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផ
ទាអុំពីបញ្ហា នានាខដលជួបរបទុះពដាយមនុសសចាសុ់។ 

                                        
                ព័តុ៌មាន             
        

5-  ផឋលុ់ការការពារបខនទមដលុ់ន្រសថីវយ័ចាសុ់ពីការពកងរបវញ័្ច និងការ
រ ុំពោភបុំពានខផបករាងកាយ ផលូវចិតថ ផលូវពភទ និងេរិញ្ដវតទុ ពៅកបុង
ស្ថទ នភាពមានអាសនប។ 

                                         
                ព័តុ៌មាន             
        

6-  ពរៀបចុំកមមវធីិជយួសពន្រងាគ ុះឬស្ថឋ រសមផទាឲ្យមានលកខណុៈអុំពោយ
ផលចុំពពាុះមនុសសចាសុ់។ 

                                         
                              

7-  ធានាថា មជឈមណឍ លសរមាបុ់ការជពមលៀសមានការពរៀបចុំពិពសស
ខដលសមរសបពៅនឹងពសចកឋីរតូវការរបសុ់មនុសសចាសុ់។ 

                                         
         រ                     

8-  បពងកីនចុំននួអបកមានវជិាជ ជីវុៈខផបកមនុសសចាសុ់ ពៅកបុងរកុមពវជជស្ថន្រសថ 
ខដលបានបញ្ជូ នពចញពៅកានុ់ទីកខនលងជបួពរោុះមេនថរាយ។ 

 រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា 
រកសួងខផនការ រកសួងសុខាភិបាល 

9-  ពលីកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងជាស្ថធារណុៈ ពដីមផពីរងីកការជយួ
ពរជាមខរជងពៅដលុ់មនុសសចាសុ់ខដលជបួការលុំបាក កបុងកុំលុង
ពពលមានអាសនប។ 

 រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផទា 
រកសួងខផនការ រកសួងព័តុ៌មាន  រកសួង  
ស្ថទ ប័ន ពាកុ់ព័នន 



74/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ទិសពៅ ៨.២   
បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងដលុ់
មនុសសចាសុ់ពីវធីិពដីមផពីរៀបចុំ
ែលួនពឆលីយតបពៅនឹងករណីមាន
អាសនប 

1-  ផឋលុ់ការខណនាុំនិងការបណឋុ ុះបោឋ លដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់ពី
រពបៀបពដាុះរស្ថយពៅពពលមានពរោុះមេនថរាយធមមជាតិនិងករណី
អាសនបពផសងៗពទៀត ដូចជាការផ្លល សុ់ទីកខនលងរសុ់ពៅរបសុ់របជាជន
ជាពដីម។ 

                                         
            រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

2-  ផលិតនិងខចកចាយពសៀវពៅខណនាុំសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ពដាយ
គូសបញ្ហជ កុ់ពីការរបុងរបយត័បជាមុន និងសកមមភាពទាុំងឡាយខដល
រតូវពធវី កបុងករណីមានអាសនបតាមរបពភទពផសងៗពីោប ។ 

                                         
            រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

3-  ដាកុ់ឲ្យដុំពណីរការនូវរបព័ននមយួខដលមនុសសចាសុ់អាចចុុះបញ្ជ ី     
អាស័យដាឌ នរបសុ់ពកួោតុ់និងព័តុ៌មានលមែិតខដលពាកុ់ព័ននដថ្ទ
ពទៀត ពដីមផជីយួឲ្យរកុមអបកសពន្រងាគ ុះអាចកុំណតុ់ទីតាុំងរបសុ់ពកួ
ោតុ់បានទានុ់ពពល ពៅពពលមានអាសនប ជាពិពសស ពៅតាមទី
តាុំងខដលជបួពរោុះមេនថរាយញឹកញាបុ់ ។ 

                                        
            រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

4-  ផថលុ់ការខណនាុំដលុ់មនុសសចាសុ់អុំពីរពបៀបទាកុ់ទាញចុំោបុ់
អារមមណុ៍ របសុ់មនុសសដថ្ទ ពៅពពលជបួនឹងពរោុះថាប កុ់ខាល ុំងេសួ
របមាណ កបុងស្ថទ នភាពមានអាសនប។ 

                                        
            រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

អាទិភាពទី៩  ការពរតៀមែលួនរបសុ់របជាជនវយ័ពកមង 

ទិសពៅ ៩.១   1-  ពរងីកវសិ្ថលភាពរគបដណឋ បុ់ថ្នយនថការការពារខផបកេរិញ្ដវតទុ                                          



75/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

ផឋលុ់នូវបរសិ្ថទ នមយួខដលរបជា
ជនវយ័ពកមងអាចពរតៀមែលួនបាន
កានុ់ខតរបពសីរសរមាបុ់ពពល
ឈានដលុ់វយ័ចាសុ់ 

សរមាបុ់ការពរតៀមពរៀបចុំពពលចូលដលុ់វយ័ចាសុ់ តាមយុៈការអនុវតថ
ខផនការរបាកុ់ពស្ថធននិវតថ និងគពរមាងសនសុំរបាកុ់ ពដីមផធីានាឲ្យ
មានរបាកុ់ចុំណូលសមរមយ សរមាបុ់របជាជនខដលចូលរមួកបុងរបប
ពស្ថធនកាតពវកិចចនិងសម័រគចិតថ និងការកាតុ់បនទយជាអតិបរមានូវ
ការធាល កុ់ចុុះពៅកបុងភាពរកីរកពៅពពលឈានដលុ់វយ័ចាសុ់។ 

           រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ ល
វជិាជ ជី   រកសួងពសដឌកិចចនិងេរិញ្ដវតទុ 

2-  ផសពវផាយព័តុ៌មានសឋីពីរពបៀបរសុ់ពៅខដលមានសុែភាពលែ ដូចជា 
ទមាល បុ់េូបអាហារពធវីឲ្យមានសុែភាពលែ និង ការហាតុ់របាណពទៀង
ទាតុ់ ជាពដីម ពដីមផជីយួឲ្យមនុសសចាសុ់នាពពលអនាគត អាចរកា
បាននូវបទដាឌ នសុែភាពកានុ់ខតែពសុ់ខថមពទៀត។ 

                                         
                ព័តុ៌មាន រកសួងអបុ់រ ុំ    
យុវជន និងកីឡា រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

3-  ផឋលុ់គពរមាងធានារាុ៉បុ់រងសុែភាពជូនដលុ់មនុសសកបុងវយ័ពធវីការងារ 
ខដលផឋលុ់ការរគបដណឋ បុ់សរមាបុ់ពពលោតុ់ឈានចូលដលុ់វយ័
ចាសុ់ផងខដរ។ 

                                         
           រកសួងការងារនិងបណថុ ុះបោថ ល 
វជិាជ ជីវុៈ  រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

4-  បណថុ ុះឲ្យមានពៅកបុងផបតុ់គុំនិតរបសុ់របជាជនវយ័ពកមងនូវការឲ្យតថ្មល
ដលុ់មនុសសវយ័ចាសុ់ ពដីមផលុីបបុំបាតុ់នូវការភ័យខាល ចរបសុ់ពកួោតុ់
ចុំពពាុះការកាល យជាមនុសសចាសុ់និងអារមមណុ៍ អវជិជមានទាុំងឡាយ
ខដលពកួោតុ់អាចមានចុំពពាុះជីវតិវយ័ចាសុ់។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

5-  ផឋលុ់ឱកាសឲ្យមនុសសវយ័ពកមងពធវីការងារសម័រគចិតថ សរមាបុ់មនុសស
ចាសុ់និងពៅផធុះនិងអងគការសរមាបុ់មនុសសចាសុ់ ពដីមផឲី្យពួកោតុ់

                                         
           រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 



76/៧៧ 
 

ទិសពៅ យុទនស្ថន្រសថ ស្ថទ ប័នទទលួែុសរតវូ 

មានព័តុ៌មានផ្លធ លុ់អុំពីរពបៀបពដាុះរស្ថយបញ្ហា ទាុំងឡាយខដលអាច
នឹងពកីតមានព ងីកបុងវយ័ចាសុ់។ 

6-  បពងកីនការយលុ់ដឹងជាស្ថធារណុៈពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្នដុំពណីរឈាន
ចូលវយ័ចាសុ់របកបពដាយភាពថ្ថលថបូរ តាមរយុៈការអបុ់រ ុំកបុងរបព័នននិង
ពរៅរបព័នន ខដលរតូវពធវីព ងីជារបចាុំ។ 

                                         
           រកសួង ស្ថទ ប័នពាកុ់ព័នន 

ទិសពៅ ៩.២   
ជុំរុញពលីកទឹកចិតថដលុ់មនុសស   
វយ័ពកមងឲ្យពរតៀមែលួន សរមាបុ់
ការឈានចូលដលុ់វយ័ចាសុ់ 
របកបពដាយសុែភាពលែនិង
សកមម 

1-  ដាកុ់បញ្ចូ លមុែវជិាជ សថីពីរពបៀបពរៀបចុំការរសុ់ពៅរបកបពដាយសុែ
ភាពលែនិងអាកបផកិរោិនិងឥរោិបថពចុះខសវងរកសុែភាពលែ ពៅ
កបុងកមមវធីិសិការបសុ់ស្ថោ។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

2-  បងាា ញពីការពោរពនិងការខថទាុំឪពុកមាឋ យនិងស្ថចុ់ញាតិចាសុ់ជរា 
ពដីមផបីងាា ញជាគុំរូលែដលុ់កូនៗរបសុ់ែលួនពីស្ថរុៈសុំខានុ់ថ្ន
ករណីយកិចចទាុំងអសុ់ពនុះ។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

3-  ពលីកទឹកចិតថឲ្យមានការពិនិតយសុែភាពជារបចាុំ។ 
                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

4-  បន្រញ្ហជ បការយលុ់ដឹងពីផលបុ៉ុះពាលុ់ថ្នការផ្លល សុ់បឋូរខដលមិនអាច
ពជៀសបាន ខដលពកីតពចញមកពីការចូលនិវតថនុ៍និងដុំពណីរឈាន
ចូលវយ័ចាសុ់។ 

                                         
           រកសួងអបុ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
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សទាៃ ន្ុរកម 

ចាំហាករបជាស្ថន្រសត (Demographic Scenario) 

សុំពៅដលុ់ ស្ថទ នភាពរបជាស្ថន្រសថ ឬ រពឹតថិការណុ៍ របជាស្ថន្រសថ ឬ ការវវិតថខផបករបជា
ស្ថន្រសថ ខដលពាកុ់ព័នននឹងការពកីត ការស្ថល បុ់ និងពទសនថររបពវសនុ៍របសុ់របជាជន។  

្លល្ៀបោ ាំរទសកាត ន្ុពល (Potential Support Ratio) 

សុំពៅដលុ់ចុំនួនរបជាជនកបុងវយ័ពធវកីារអាយុពី១៥ដលុ់៦៤ឆ្ប ុំ កបុងមនុសសចាសុ់១០០
នាកុ់អាយុ៦៥ឆ្ប ុំព ងី។ ផលពធៀបោុំរទសកាថ នុពល ផថលុ់នូវការវាសុ់ខវងមួយអុំពីទុំនាកុ់ទុំនង
រវាងអបកខដលមានលទនភាពខផបកពសដឌកិចចនិងអបកខដលអាចផថលុ់ការោុំរទនិងការខថទាុំដលុ់មនុសស
ចាសុ់ខដលជាអបកពៅកបុងបនធុក និងជាអបករតូវការ ោុំរទនិងការខថទាុំពនុះ។ 

្លល្ៀបោ ាំរទឪពុកមាត យ (Parent Support Ratio) 

សុំពៅដលុ់ចុំនួនរបជាជនវយ័ចាសុ់ជរាអាយុ៨០ឆ្ប ុំព ងី កបុងចុំពោមរបជាជនអាយុពី
៥០ដលុ់៥៩ឆ្ប ុំ ចុំននួ១០០នាកុ់ ពេយីពនុះគឺជាសូចនាករអុំពីការោុំរទរបសុ់រគួស្ថរខដលមាន
សរមាបុ់ឪពុកមាថ យវយ័ចាសុ់ជរា។ ពដាយអារស័យពលីការពរបីរបាសុ់និងស្ថទ នភាពែុសៗោប  
ជួនកាលផលពធៀបពនុះ សុំពៅពលីរបជាជនវយ័ចាសុ់ជរាអាយុ៨៥ឆ្ប ុំព ងី កបុងចុំពោមរបជា
ជនអាយុពី៥០ដលុ់៦៤ឆ្ប ុំ ចុំនួន១០០នាកុ់។ 

ភាគោភរបជាស្ថន្រសត (Demographic Dividend) 

សុំពៅដលុ់សកាថ នុពលកុំពណីនពសដឌកិចចខដលអាចពកីតមាន ពដាយស្ថរខតការផ្លល សុ់បថូរ
កបុងរចនាសមព័ននអាយុរបសុ់របជាជន ពីកុំពណីនមនុសសកបុងបនធុកែពសុ់ពៅរកកុំពណីនរបជាជន
កបុងវយ័ពធវីការងារែពសុ់។ ពៅពពលខដលចុំនួនរបជាជនកបុងវយ័ពធវីការអាយុពី១៥ដលុ់៦៤ឆ្ប ុំមាន
ទុំេុំធុំជាងចុំនួនរបជាជនកបុងបនធុក(អាយុពរកាម១៤ឆ្ប ុំនិងអាយុ៦៥ឆ្ប ុំព ងី)ពនាុះមនុសសកបុង
វយ័ពធវីការពរចីនចិញ្ច ឹមមនុសសពៅកបុងបនធុកតិច ខដលជាឱកាសមួយសរមាបុ់សនសុំរបាកុ់ពដីមផី
វនិិពោគឬពធវីជុំនួញពផសងៗ ខដលនាុំឲ្យមានការអភិវឌណពសដឌកិចច។ 
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អាយកុោត ល (Median Age) 
សុំពៅដលុ់អាយុមួយថ្នរបាយរបជាជន ខដលខចករបាយរបជាជនជាពីរចុំខណកពសមីៗ

ោប ។ តាមទិនបន័យឆ្ប ុំ២០១៣ អាយុកោថ លរបសុ់របជាជនកមពុជា ពសមីនឹង២៤ឆ្ប ុំ ខដលមាន
ន័យថា៥០%ថ្នរបជាជនកមពុជាមានអាយុ២៤ឆ្ប ុំចុុះពរកាម និង៥០%ពទៀតមានអាយុ២៤ឆ្ប ុំ 
ព ងី។ 

វ័យចាសស់កមម (Active Ageing) 
សុំពៅដលុ់ដុំពណីរថ្នការពធវីឲ្យរបពសីរបុំផុតនូវឱកាសពដីមផសុីែភាព ការចូលរមួ និង

សុវតទិភាព កបុងពោលបុំណងបពងកីនគុណភាពថ្នជីវតិ ពៅពពលខដលមនុសសឈានពៅរកវយ័ចាសុ់។ 

រលបៀបរបបការរសល់ៅ (Living Arrangement) 
 សុំពៅដលុ់ការមានឬោម នមនុសសរសុ់ពៅជាមួយ។  រពបៀបរបបការរសុ់ពៅរបសុ់មនុសស
ចាសុ់ មានដូចជា មនុសសរសុ់ពៅឯកា រសុ់ពៅខតជាមួយបថីឬរបពនន រសុ់ពៅជាមួយកូនបពងកីត 
រសុ់ពៅខតជាមួយពៅ ឬរសុ់ពៅជាមួយអបកដថ្ទ ជាពដីម។ 


