
 
 

 
 

េសចកតីរបកសព័ត៌មន 

ពិធីរបកសដក់ឱយេរបរបសជ់ផលូវករ  

“ែផនករសកមមភពេដមបបីងក រទប់សក ត់ និងេឆលយតបករេកងរបវ័ញចផលូវេភទ

កមុរតមរបព័នធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥” 

 

រជធនីភនេំពញ រពះរជណចរកកមពុជ៖ េនៃថងទី១៤ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២១ ខងមុខេនះ រកុមរបឹកស

ជតិកមពុជេដមបកុីមរ (ក.ជ.ក) េរកមកិចចសហករជមយួគណៈកមម ធិករជតិរបយុទធរបឆងំអំេពជួញដូរ

មនុសស (គ.ជ.ប.ជ) រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ (ស.អ.យ) និង រកសួងមហៃផទ នឹង

េរៀបចំពិធីរបកសដកឱ់យេរបរបស់ជផលូវករ ”ែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបករេកង

របវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរ តមរបពន័ធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥” តមរយៈកមមវធីិអនឡញ ZOOM។  

េនះជរពឹតតិករណ៍របវតតិសរសតសរមបវ់ស័ិយកិចចករពរកុមរ អនកេធវករពកព់ន័ធ ជពិេសសសរមប់

កុមរ និងយុវជនរគបរ់បូ េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ ែដលនឹងទទួលបនករករពរសុវតថិភពកនែ់ត

របេសរ េនេពលកំពុងេរបរបស់បេចចកវទិយទំេនប នយុគគសមយ័ឌីជីថលេនះ ។  

ជករពិត ករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញ ជបញហ សកល និងកំពុងបងកហនិភយ័

ដល់កុមរគួរឱយរពួយបរមភ ។ នឆន  ំ២០២០ របយករណ៍របស់មជឃមណឌ លជតិសរមបកុ់មរបតខ់លួននិងរតូវ

បនេកងរបវញ័ច  (NCMEC) របស់សហរដឋអេមរកិ បនបងហ ញពីចំនួនករណីៃនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទកុមរតម

អនឡញែដលេកនេឡងដល់ជង ២១.៧លន ករណី កនុងេនះ ជនេលមសភគេរចនជមនុសសែដលកុមរមនិ

សគ ល់។ ទនទមឹគន េនះ របយករណ៍របស់សមគមនប៍ណត ញរយករណ៍បនទ នអ់នតរជតិ (INHOPE) ឆន ំ

២០២០ បនបងហ ញថ ៧៦% ៃនកុមររងេរគះពីរបូភពរេំលភបំពនផលូវេភទមនអយុពី ៣ េទ ១៣ឆន  ំ១%

ជកុមរមនអយុពី ០ េទ ២ឆន  ំនិង ៩៣% ជេកមងរសី ។   

េដយែឡក េនកមពុជ មនិទនម់នទិនននយ័ផលូវករជកល់កប់ញជ កពី់ទំហៃំនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ

កុមរតមអនឡញ េនេឡយេទ ប៉ុែនតតមរយៈកររយករណ៍ពីសធរណៈជនមកកនស់មតថកិចច និងបណត

ញរយករណ៍តមអីុនេធណិត (Internet Hotline) ជមធយម មនចំនួនរយករណ៍ជង ១៥០ករណី កនុងមយួ



 
 

 
 

ឆន ំៗ  ែដលជករណីសងសយ័ទកទ់ងនឹងករលួងេលមកុមរតមអនឡញ ករផលិត និងែចកចយរបូភព- 

សមភ រៈអសអភសកុមរ និងករគំរមខងផលូវេភទ ជេដម។ េយងតមករសិកសរសវរជសតីពីករវភិគ

សថ នភពដំបូងៃនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទកុមរតមអនឡញេនកមពុជ ឆន  ំ ២០២០ ែដលរកុមរបឹកសជតិ

កមពុជេដមបកុីមរ (ក.ជ.ក) បនដឹកន ំនិងសរមបសរមួល របមណ ៦០% ៃនកុមរកមពុជែដលបនចូល

រមួកនុងដំេណ រករអេងកតរតូវបនរយករណ៍ថ ធល បប់នជួបរបទះហនិភយ័ៃនករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទតម

អនឡញ េនេពលពួកេគេរបរបស់អីុនធឺណិត ដូចជករលួងេលមកនុងេគលបំណងផលូវេភទ និងករបងខំ

ឱយេផញរបូអរកតរបស់កុមរ ជេដម។  

េឆលយតបនឹងបញហ ខងេល ពិភពេលក កដូ៏ចជរបេទសកមពុជបនកំពុងយកចិតតទុកដក ់និងរមួកមល ងំ

គន  េដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់និងេឆលយតបរបកបេដយរបសិទធភព។ េនកនុងបរបិទៃនកររកីចេរមនខងែផនកបេចចក

វទិយពត័ម៌ននិងទូរគមនគមន ៍ (ICT) និងកំេណ នៃនករេរបរបស់ កមពុជបនេបះជំហនេទមុខកនុងករ

របយុទធរបឆងំករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទកុមរតមរបពន័ធអនឡញ និងខិតខំរបឹងែរបង េធវឲយកនែ់តរបេសរេឡង

នូវសុវតថិភពអីុនេធណិត េដមបផីតល់បិរយកសឌីជីថលវជិជមន និងរបកបេដយសុវតតិភព ដល់អនកេរបរបស់ 

ជពិេសសកុមរ ែដលជអនកេរបរបស់យ៉ងសកមម រមួទងំករេរបរបស់សរមបក់រសិកសអបរ់រំបស់ពួកេគ

ទងំេនទីរកុង និងទីជនបទ ែដលេធវឲយវស័ិយបេចចកវទិយពត័ម៌នមយួេនះ រតឹែតទទួលបននូវករេពញនិយម

សរមបក់រទំនកទំ់នង និងអភវិឌឍនរ៍គបវ់ស័ិយ។  េរកមករេឆលយតបជសកល រជរដឋ ភបិលកមពុជបន

សេរមចចូលជរដឋភគីហតថេលខីៃនេសចកតីែថលងករណ៍សកមមភពសកល (WePROTECT) ែដលបនចុះហតថ

េលខកនុងកិចចរបជំុកំពូលេនទីរកុងអប៊ុយដប៊ ីកលពីឆន ២ំ០១៥ ែដលមនរកសួងមហៃផទ ជអនកសរមប

សរមួល។ េសចកតីែថលងករណ៍សកមមភពសកលេនះបនបេងកតយនតករេឆលយតបថន កជ់តិគំរ ូ (MNR) 

ែដលកមពុជបនទទួលយកមកបញចូ លកនុងែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបករេកង

របវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥េនះ។ កមពុជកប៏នចូលជសមជិកៃន

របេទសភពជៃដគូសកល េដមបលុីបបំបតអំ់េពហិងសេលកុមរ (PathFinding Country) កលៃថងទី១២ 

ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ និងបនេរៀបចំែផនករសកមមភពទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបចំេពះអំេពហិងសេលកុមរ 

ឆន ២ំ០១៧-២០២១ ែដលបនេលកទឹកចិតតឱយមនសកមមភពទបស់ក តអំ់េពហិងស និងេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ

េលកុមរតមរបពន័ធអនឡញ ផងែដរ។ េលសពីេលេនះេទៀត របមុខរជរដឋ ភបិលកមពុជ បនចូលរមួអនុម័

តេសចកតីែថលងករណ៍រមួរបស់សមគមនអ៍ស៊ន នកិចចរបជំុកំពូលេនៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ កនុង



 
 

 
 

េគលបំណងអំពវនវឱយរដឋជសមជិកអស៊នទងំអស់េរបរបស់បទដឋ នករមតិខពស់ េដមបកីរពរកុមរ

ទងំអស់េនកនុងអស៊នពីករេកងរបវញ័ច  និងរេំលភបំពនតមរបពន័ធអនឡញ។ 

 

អគគេលខធិករដឋ នរកុមរបឹកសជតិកមពុជេដមបកុីមរ (ក.ជ.ក) បនសរមបសរមួល និងសហករ

ជមយួរកសួង សថ បន័ពកព់ន័ធ េរៀបចំែផនករសកមមភព េដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់និងេឆលយតបករេកងរបវញ័ច

ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥ េដយមនករឧបតថមភថវកិ និងបេចចកេទសពី

អងគករែដនដីមនុសស-ហូឡងដ់ ៍ (Terre des Homme Netherlands) អងគករសកមមភពេដមបកុីមរ 

(APLE) ។ ែផនករសកមមភពេនះគឺជករចូលរមួចំែណកដធំ៏ បងហ ញអំពីឆនទៈ និងកិចចខិតខំរបឹងែរបង ជ

ពិេសស ករេបតជញ ចិតតរបស់រជរដឋ ភបិលកនុងករករពរកុមរពីេរគះថន ក ់ និងករេកងរបវញ័ច រគបរ់បូភព

មកេលកុមរ។ ែផនករេនះបនកំណតនូ់វេគលេដយុទធសរសតសំខន់ៗ  រមួមន៖ 

១). ពរងឹងរបសិទធភពករអនុវតតេគលនេយបយ និងអភបិលកិចច 

២). េលកកមពស់យុតតិធមរ៌ពហមទណឌ  

៣). េលកកមពស់វធិនករបងក រ ទបស់ក ត ់ និងសត រនីតិសមបទជនរងេរគះេដយអំេពេកងរបវញ័ច ផលូវតម

របពន័ធអនឡញ 

៤). ពរងឹងសុវតថិភពសហគមនពី៍ករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរ តមរបពន័ធអនឡញ 

៥). ពរងឹងលកខនតិកៈសរមបក់រផតល់េសវអីុនធឺណិត 

៦). បេងកនករផសពវផសយ និងករយល់ដឹងរតឹមរតូវអំពីបញហ ករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតម

របពន័ធអនឡញ។ 

ែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអន

ឡញ មនសរៈសំខនក់នុងករបនតអនុវតតេគលនេយបយរបស់រជដឋ ភបិលសំេដ៖ 

- ករពរសិទធិ និងឧតតមរបេយជនរ៍បស់កុមរ រមួទងំករពរផលរបេយជនរ៍បស់ជនរងេរគះ 

សហគមន ៍និងសងគម 



 
 

 
 

- បេងកននូវករអបរ់ ំទបស់ក ត ់ និងកតប់នថយនូវភពអសកមម េឆលយតបេទនឹងវធិនករនន ែដល 

រជរដឋ ភបិល រមួជមយួរគួសរ សហគមន ៍ ៃដគូអភវិឌឍ និងអងគករមនិែមនរដឋ ភបិលនន 

កនុងករអភវិឌឍអនីតិជនឲយកល យជពលរដឋលអ និងជអនកបនតេវនរបស់របេទសជតិ 

- បេងកនកិចចសហកររវងរកសួងសថ បន័ពកព់ន័ធ អងគករនីតិរបតិបតតិ និងតុលករ កនុងករេដះ

រសយបញហ អនីតិជនឲយរសបេទនឹងបទដឋ នអនតរជតិសតីពីសិទធិកុមរ 

- បំេពញកតពវកិចចជរបេទសសមជិកៃនអនុសញញ សតីពីសិទធកុិមររបស់អងគករសហរបជជតិ 

និងបេងកនកិចចសហរបតិបតតិករ រវងរពះរជណចរកកមពុជជមយួសថ បន័អនតរជតិេផសងៗ កនុង

ករករពរសិទធិកុមរ។ 

 

ែផនករសកមមភពេនះ កប៏នរមួបញចូ លនូវភគីពកព់ន័ធ សថ បន័ពហុជំនញែដលទទួលខុសរតូវ

េលកិចចករករពរកុមរេលរបពន័ធអនទបញ ែដលមនដូចជសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន េរកមកិចច

ដឹកនរំបស់រជរដឋ ភបិល។ 

ឯកឧត្តម វង សតូ រដ្ឋម*ន្តី្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម<=ទា បនមន
របសសនថ៍ “ពិធីរបកសជផលូវករនេពលេនះ េរៀបចំេឡងកនុងេគលបំណងេដមបជំីរញុ េលកកមពស់

រកសួង សថ បន័ពកព់ន័ធ ជពិេសសតួអងគ យុតតិធមរ៌ពហមទណឌ  អនកអនុវតតនច៍បប ់ និងអងគករៃដគូពកព់ន័ធ 

ទទួលយកែផនករសកមមភព េដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតម

របពន័ធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥ មកអនុវតត េដយផសរភជ បនិ់ងែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួងសថ ប័

នសមុ។ី 

  សេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម*ន្តី រដ្ឋម*ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ បនមនរបសសនថ៍ 

“រសបេពលនឹងវបិតតិកូវដី-១៩ កំពុងរតតបតទូទងំពិភពេលក ករេរបរបស់របពន័ធបេចចកវទិយពត័ម៌ន រតឹ

ែតមនសរសំខន ់កនុងកររបរស័យទកទ់ង និងេដះរសយរគបប់ញហ  រមួទងំករសិកសអបរ់រំបស់កុមរ 

និងយុវជន យុវនរ ីទងំេនទីរកុង ទងំជនបទ ែដលេធវឲយវស័ិយបេចចកវទិយពត័ម៌នេនះ រតឹែតទទួលបន

នូវករេពញនិយមសរមបទំ់នកទំ់នង និងអភវិឌឍនរ៍គបវ់ស័ិយ។ េទះបីជយ៉ងេនះកតី កររកីចេរមនែផនកប

េចចកវទិយពត័ម៌ន កម៏នរជុងអវជិជមនមយួចំនួន ែដលពកព់ន័ធនឹងករេរបរបស់ខុសេគលេដ និងេដយ



 
 

 
 

មនករេរជៀតចូលពីរកុមឧរកឹដឋជន េឆលៀតឱកសទញយកផលរបេយជនេ៍ដយខុសចបប ់និងរបសចក

ពីគនលងសីលធម ៌និងករអភវិឌឍន ៍េដយបេងកតឱយមនករេកងរបវញ័ច  និងឧរកឹដឋកមមរគបរ់បូភព រមួទងំករ

េកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញ ែដលជទរមងថ់មីមយួកំពុងរលដល និងបងកហនិភយ័

ខពស់ដល់កុមរេនេលពិភពេលក រមួទងំកមពុជផងែដរ។” 

 េលករសី ហ<HIអ៊K ឌឺ ែម៉លទ<=I អនករគបរ់គងគេរមងរបចកំមពុជរបស់អងគករ Terre des Hommes 

Netherlands បនមនរបសសនថ៍ “អងគករ Terre des Hommes Netherlands មនេមទកភព

យ៉ងខល ងំកនុងករជួយ គរំទរកុមរបឹកសជតិកមពុជេដមបកុីមរ ចបត់ងំពីចបេ់ផតមដំបូង រហូតមកដល់ករ

អនុមត័េលែផនករសកមមភព OCSE េនះ។ េដយសរភពសមុគសម ញៃនកររេំលភបំពនតមរបពន័ធអីុ

នធឺណិត និងករគិតគូរពីបញហ របឈមេកតេចញពីបេចចកវទិយថមីៗេដមបកំីណត ់ រយករណ៍ និងេសុប

អេងកតកររេំលភបំពនទងំេនះ វយទមទរឱយេយងមននូវករេឆលយតបចបស់លស់ មយួ។ ែផនករ

សកមមភពជតិេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់ និងេឆលយតបករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញេន

កនុងរបេទសកមពុជ គឺជជំហនេទមុខដអ៏សច រយមយួ កនុងេគលបំណងរបស់េយងទងំអស់គន  បេងកតនូវករ

េរបរបស់អីុនធឺណិតរបកេដយសុវតថិភពសរមបកុ់មរ។” 

េលក ចាទ<Rក់ អាប់ឌុលវាV<ហាប់ នយកសតីទីយូនីេសហវរបចកំមពុជ បនមនរបសសនថ៍ “ខញុ ំ

េជឿជកយ៉់ងម៉ុតមេំទេលសរៈសំខនៃ់នកិចចសហករគន  េដមបបីងក រ និងេឆលយតបនឹងអំេពហិងសេល
កុមរ និងករេកងរបវញ័ច  កររេំលភបំពន េហយយូនីេសហវសងឃមឹថនឹងបនតេធវជៃដគូជមយួរជរដឋ ភិ
បល សថ បន័អងគករសហរបជជតិដៃទេទៀត វស័ិយឯកជន អងគករមនិែមនរដឋ ភបិល តំណងេកមង

ជំទង ់ និងយុវជនែដលមនវតតមនេនៃថងេនះ េដមបធីនថគម នកុមរណមន ករ់តូវចេរមនវយ័ជមយួនឹង

កររេំលភបំពន និងភពភយ័ខល ចេទប យ េទះេនេលរបពន័ធអនទបញ ឬេរករបពន័ធេនះកេ៏ដយ។ េយង

អចសេរមចនូវេគលេដេនះបនតមរយៈករេធវកររមួគន  េដមបពីេនលឿននូវករអនុវតតែផនករសកមមភព

ទងំពីររបស់របេទសកមពុជ គឺែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ និងេឆលយតបនឹងអំេពហិងសេលកុមរឆន  ំ

២០១៧-២០២១ និងែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់និងេឆលយតបករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរ

តមរបពន័ធអនឡញ ឆន ២ំ០២១-២០២៥។”  



 
 

 
 

ចំនួនថវកិប៉នស់ម នសរមបអ់នុវតតែផនករសកមមភពេដមបបីងក រ ទបស់ក ត ់និងេឆលយតបករេកង

របវញ័ច ផលូវេភទេលកុមរតមរបពន័ធអនឡញគឺរបមណជង ៣,៨លនដុលល រអេមរកិ សរមបរ់យៈេពល

ជង៥ឆន  ំ ែដលរគបដណត បេ់ទេលវស័ិយយុទធសរសតទងំ៦។ ថវកិចំនួន ៣៦ភគរយ គឺជថវកិផតល់

េដយរជរដឋ ភបិល និងថវកិ ៦៤ភគរយេទៀត គឺជករចូលរមួចំែណកពីៃដគូអភវិឌឍនន៍ន។ 

កមមវធីិដកឱ់យេរបរបស់ជផលូវករនូវែផនករសកមមភព  OCSE េនះគឺបនរបរពឹតតេទតមរយៈអន

ទបញ េរកមអធិបតីភពដខ៏ពងខ់ពស់របស់សេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម*ន្តី រដ្ឋម*ន្តី
្រកសួងមហាៃផ្ទ រមួទងំមនករចូលរមួរបមណជង៥០០នក ់ ែដលអេញជ ញមកពី៖ ឯកឧតតម េលក

ជំទវ រដឋមរនតី រកសួងសថ បន័ពកព់ន័ធ, ឯកអគគរដឋទូត ឯកអគគរជទូត របចរំពះរជណចរកកមពុជ, អគគរពះ

រជអជញ ៃនមហអយករអមសលឧទធរណ៍, សមជិក សមជិករកុមរបឹកសជតិកមពុជេដមបកុីមរ, អគគ

សនងករដឋ ននគរបលជតិ, អគគនយកដឋ នពនធនគរ, សលបណឌិ តសភនគរបលកមពុជ, អភបិល ៃនគ

ណៈអភបិល រជធនី េខតត, េចរកម រពះរជអជញ អមសលដំបូងរជធនីេខតត និងគណៈេមធវៃីន រពះរជ

ណចរកកមពុជ, តំណងរកសួងសថ បន័ពកព់ន័ធ, រកុមហុ៊នផតល់េសវអីុនធឺណិត និងតំណងកុមរ។ 

សរមបព់ត័ម៌នសូមទកទ់ង៖ 

អគគេលខធិករដឋ នរកុមរបឹកសជតិកមពុជេដមបកុីមរ(ក.ជ.ក)  

េលកជំទវ សម<=ត្តិ សុគនាX< អគគេលខធិកររង 

សរេអឡិករតូនិក៖ sambathsokunthea@gmail.com ទូរសពទចល័ត៖ (+៨៥៥) ១២ ៩៨៩ ១៥៦ 

 

អងគករ Terre des Hommes Netherlands  
េលករសី ហសអីុូ ឌឺ ែមល៉ទប ូអនករគបរ់គងគេរមង និងជតំណងរបចកំមពុជ 

សរេអឡិករតូនិក៖ z.demelo@tdh.nl ទូរសពទចល័ត៖ (+៨៥៥) ៩២ ២១១ ២៦០  

យូនីេសហ្វ្របចាំកម្ព]ជា 
េលាក មាស បុ៊នលី មរនតីជំនញែផនកទំនកទំ់នង  

សរេអឡិករតូនិក៖ bmeas@unicef.org ទូរសពទចល័ត៖ (+៨៥៥) ១២ ៧៣៣ ៩០៩  
 


