
 អង្គការ REDRESS 

បញ្ចប់អំព ើទារុណកម្ម ស្វែង្រកយុត្តិធម្៌វម្រាប់អនកពៅរវ់រានានជីវិត្ 

 

គំនិតសម្រាប់លទ្ធភាពននការផ្តួចផផ្តើម ទាកទ់្ងនឹងជនរងផម្ររោះដែល អ.វ.ត.ក អាចអនុវតត តាម

លកខខណ្ឌ ននាម្រតា ២ ននផសចកតីផម្រពៀងកិចចម្រពមផម្រពៀងបដនែម 

 

១. ម្របវតតិ 

អង្គការ REDRESS  ចាប់ដៃគូជាម្ួយកតីករុណា ពៃើម្បីពរៀបចំការវិកា ហុម្របពេវ អំ ីឱកាវកនុង្ការវង្

វំណង្ ពៅអនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេទាកេ់ង្នឹង្ជពាល ោះ របវ់ម្ូលនិធិអនកពៅរវ់ ិេ ពោក ពៅកនុង្

ម្របពេវកម្ពជុា។ ការវិកាពតត ត្ពលើស្ថា នភា ដនការេូទាត់្វំណង្ និង្ឱកាវកនុង្ការវង្វំណង្ វម្រាប់

អនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ ពៅតាម្បណាត ម្របពេវជាង្ដម្ៃ។ ការវិកាានពោល

បំណង្ផ្តល់អនុស្ថវន៍ វម្រាប់វកម្មភា បនតពេៀត្ ស្ផ្ែកពលើត្ម្រមូ្វការនិង្ការជម្រមុ្ញរបវ់អនកពៅរវ់។ កនុង្  

រយៈព លម្ររសំ្ែចុង្ពម្រកាយ REDRESS រនពធែើការម្រស្ថវម្រជាវស្ផ្ែកពលើឯកស្ថរានម្រស្ថប់ (Desk-based 

research) យ៉ា ង្លម្ែិត្ រួម្ានការម្រតួ្ត្ ិនិត្យជាម្រប ័នធ ពៅពលើការផ្ស ែផ្ាយស្ៃលពាក់ ័នធ  ័ត៌្ានជាម្ូល

ដ្ឋា នអំ ីជពាល ោះ ការម្រតួ្ត្ ិនិត្យជាម្រប ័នធ ពៅពលើ ័ត៌្ានស្ៃលានម្រស្ថប់ អំ ី វិស្ថលភា  េំហំ និង្លកខណៈដន

អនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ ម្រ ម្ទាងំ្េិននន័យ ីអនកពៅរវ់ ស្ៃលកតីករុណារនពធែើការ

វាៃ វន៍ ពៅកនុង្ម្របពេវកម្ពជុា។ REDRESS ក៏រនពធែើការវាៃ វន៍អនកពាក់ ័នធ ជាម្ួយអតី្ត្ពម្ធាវី និង្

ពម្ធាវីបចចបុបននរបវ់ពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី វាជិកវង្គម្វុីវិល អនកជំនាញនិង្អនកវិកាម្រស្ថវម្រជាវ ពៅកនុង្

និង្ពម្រៅម្របពេវកម្ពជុា។ ការវិកានិង្ការចូលរួម្របវ់អនកពៅរវ់ គឺកំ ុង្ស្ត្ៃំពណើរការ ប៉ាុស្នតកតីករុណានិង្ 

REDRESS រនឈានៃល់ការវននិដ្ឋា នបឋម្ ពហើយរនពរោះ ុម្ពផ្ាយ ររយការណ៍វពង្ខបរបវ់ម្របពេវ

កម្ពជុា ជាម្ួយម្ូលនិធិអនកពៅរវ់ ិេ ពោក។ វំពណើវុំពនោះរួម្ានកម្មវិធីេូទាត់្វំណង្ ស្ៃលម្រតូ្វរន



 ិចារណា ពដ្ឋយានការពតត ត្ជា ិពវវពៅពលើអនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ ពហើយក៏

អាចអនុវត្តផ្ង្ស្ៃរចំពពាោះអនកពៅរវ់ ីរបបពនោះ កនុង្លកខណៈេូោយផ្ង្ស្ៃរ។ 

២. លទ្ធផ្លបឋម ននការម្រាវម្រាវអពំី អ.វ.ត.ក និងសំណ្ង 

. អនកពៅរវ់ជាពម្រចើនានការអន់ចិត្ត ពដ្ឋយតុ្ោការកម្រមិ្ត្កំណត់្វំណង្របវ់ែលួនម្រតឹ្ម្ស្ត្វំណង្វម្ូហភា 

និង្ផ្លូវចិត្ត ពម្រពាោះ ួកោត់្ពៅបនតរវ់ពៅកនុង្ភា ម្រកីម្រក។ 

. គពម្រាង្វំណង្ស្ៃល អ.វ.ត្.ក េេួលស្ថគ ល់ គឺម្ិនានការេេួលស្ថគ ល់ណាម្ួយ ីការេេួលែុវម្រតូ្វរបវ់រៃា 

ពហើយគពម្រាង្ទាងំ្ពនាោះម្ិនានការោមំ្រេ ីរៃានិង្នពយរយព ើយ ពម្រពាោះគពម្រាង្ទាំង្ពនាោះផ្តល់ម្ូលនិធិ

ទាងំ្ម្រវុង្ ពដ្ឋយអនកផ្តល់ជំនួយ។ 

. គពម្រាង្ជាពម្រចើនរនៃំពណើរការរួចពៅពហើយ ពហើយវឹង្ស្ត្ជិត្បញ្ចប់ពៅពេៀត្ ពៅព លស្ៃល អ.វ.ត្.ក 

េេួលស្ថគ ល់ ួកពគថាជាគពម្រាង្វំណង្។ 

. អនកេេួលផ្ល ជាញឹកញាប់ម្ិនរនវូម្បសី្ត្ៃឹង្ថា  ួកោត់្រនចូលរួម្កនុង្គពម្រាង្វំណង្។ ពលើវ ីពនោះ

ពេៀត្ ការពតត ត្របវ់ អ.វ.ត្.ក ពៅពលើម្រកុម្ធំដនពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី ានន័យថាការបំព ញតាម្ត្ម្រមូ្វការ

ជាក់ោក់ របវ់អនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ គឺម្ិនស្ម្នជាអាេិភា ព ើយ ពៅព ល

វពម្រម្ចផ្តល់វំណង្។ 

. ពដ្ឋយស្ថរស្ត្គពម្រាង្វំណង្ គឺេេួលម្ូលនិធិទាំង្អវ់ពដ្ឋយអនកផ្តល់ជំនួយ និរនតរភា ដនគពម្រាង្គឺម្ិនអាច

ធានារនព ើយ ពហើយគពម្រាង្ភាគពម្រចើនរនឈានៃល់ការបញ្ចប់ វូម្បសី្ត្អនកពៅរវ់ជាពម្រចើន ជា ិពវវអនក

ពៅតាម្តំ្បនជ់នបេ មិ្នរនេេួល ឬេេួលរនម្ិនម្រគប់ម្រោន់ នូវពវវាស្ៃលគពម្រាង្ទាងំ្ពនាោះរនផ្តល់ជូន។ 

. ពដ្ឋយស្ថរស្ត្ អ.វ.ត្.ក ដ្ឋក់បញ្ចូលស្ត្ការពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ពដ្ឋយបង្ខំ ពៅកនុង្ៃីកាបញ្ជូនពរឿង្ពៅជំនុំ

ជម្រម្ោះ កនុង្វំណុំពរឿង្ ០០២/២ ពដ្ឋយម្ិនបញ្ចូលេម្រម្ង់្ៃដេពេៀត្ ដនអំព ើហឹង្ាស្ផ្ែកពលើពយនឌ័រ ឬផ្លូវពេេ អនក

ពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ ជាពម្រចើន ម្ិនស្ម្នជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី ពហើយម្ិនអាចត្វ ូ

ម្តិ្ វម្រាបវ់ំណង្ស្ៃល ួកពគម្រតូ្វការ ឬានវិេធិេេលួគពម្រាង្វំណង្។ 



. អនកពៅរវ់ជាពម្រចើនជាម្នុវសចាវ់ រវ់ពៅកនុង្ភា ម្រកីម្រក ពហើយម្រតូ្វរនៃកពចញ ីវង្គម្ ពដ្ឋយរវ់ពៅតាម្

តំ្បនជ់នបេ ពហើយម្ិនពចោះអកស។  ួកោត់្ភាគពម្រចើនរនស្ថល ប់។ ពហតុ្ៃូពចនោះ ព លពវោគឺានស្ថរៈវំខាន់

ណាវ់ ម្របវិនពបើម្រតូ្វពធែើការវាយត្ដម្លបស្នាម្ ឬវិកាបស្នាម្ពេៀត្ ពៅម្ុនព លអនុវត្ត វិធីស្ថតវតវណំង្។ 

. ានស្ត្គពម្រាង្វំណង្ម្ួយគត់្របវ់ អ.វ.ត្.ក ស្ៃលពតត ត្ ិពវវពលើការពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ពដ្ឋយបង្ខំ 

ស្ៃលម្ិនរនឆលោុះបញ្ច ងំ្ឲ្យរនម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ  ថាពត្ើការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំានភា ពោពៅស្បបណា ពៅេូទាងំ្

ម្របពេវកម្ពជុា ពៅកនុង្របបពនាោះ ឬថាពត្ើម្នុវសពម្រចើនប៉ាុណាា ស្ៃលេេួលរង្ផ្លប៉ាោះពាល់  ីការពរៀបការពដ្ឋយ

បង្ខំពនោះ។ 

. អ.វ.ត្.ក ម្រោន់ស្ត្ពដ្ឋោះម្រស្ថយពៅពលើេម្រម្ង់្ម្ួយ ដនអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ គឺការពរៀបការ

ពដ្ឋយបង្ខំ ពដ្ឋយលម្ែិត្ពៅកនុង្ស្ថលវវនាការ (ពដ្ឋយានករណីពលើកស្លង្ស្ត្ម្ួយគត់្ គឺការរំពោេផ្លូវពេេ 

ស្ៃលជនជាប់ពចាេម្រតូ្វរនផ្តនាា ពទាវ ពៅកនុង្វំណុំពរឿង្ ០០១)។ ពហតុ្ៃូពចនោះ អនកពៅរវ់ម្ួយម្រកុម្ ស្ៃលអាច

ដ្ឋក់ពាកយវុំតាងំ្ែលួនជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី ម្ិនរនឆលោុះបញ្ច ងំ្ពដ្ឋយម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ពៅពលើរាល់ម្របពេេដនអំ ីហឹ

ង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ ស្ៃលរនម្របម្រ ឹត្តព ើង្ពៅកនុង្របបស្ែមរម្រកហម្។ កម្មវិធីវំណង្ និង្ការផ្តល់

ម្របឹកាបស្នាម្ពេៀត្ ចារំច់ម្រតូ្វផ្តល់ម្ិនម្រតឹ្ម្ស្ត្អនកស្ៃលម្រតូ្វរនេេួលស្ថគ ល់ ជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណីពៅកនុង្ 

កិចចៃំពណើរការនីតិ្វិធីរបវ់ អ.វ.ត្.ក ប៉ាុពណាា ោះពេ ប៉ាុស្នតស្ែម្ទាងំ្រួម្បញ្ចូលេម្រម្ង់្ៃដេពេៀត្ ដនអំព ើហឹង្ាស្ផ្ែក

ពលើពយនឌ័រ ឬផ្លូវពេេ។ 

៣. ការអនុវតតដែលផសនើផ ើង 

ក. ការោមំ្រេវម្រាបក់ម្មវធិវំីណង្រៃារលពៅេទូាងំ្ម្របពេវ 

យនតការពៅពវវវល់របវ ់អ.វ.ត្.ក អាចផ្តល់ជំនាញបពចចកពេវ ៃល់រដ្ឋា េិរលកម្ពជុា កនុង្ការជួយៃល់

ការដ្ឋក់ៃំពណើរការកម្មវិធីវំណង្រៃារល ស្ៃលអនកពៅរវ់អាចេេួលរន ពដ្ឋយម្ិនចារំច់ាន អ.វ.ត្.ក។ 

ពហតុ្ផ្ល 

អំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ និង្ឧម្រកិៃាកម្មៃដេពេៀត្ ស្ៃលរនម្របម្រ ឹត្តព ើង្ពៅកនុង្របបស្ែមរម្រកហម្ 

ានម្ូលពហតុ្ជាពម្រចើន ស្ៃលបណាត លឲ្យានការរត់្បង់្ជាក់ស្វតង្ កនុង្ចំពណាម្អនកស្ៃលពៅរវ់ ស្ៃលជីវភា 



របវ់ ួកពគម្រតូ្វែូចខាត្ ពដ្ឋយស្ថរបេ ិពវធន៍របវ់ ួកពគ។ ឧទាហរណ៍ម្ួយកនុង្ចំពណាម្ពនាោះគឺ ការរត់្

បង់្ម្រេ យវម្បត្តិ និង្ការរំខានៃល់ការងារឬការអប់រំ។ ជាលេធផ្ល អនកពៅរវ់ជាពម្រចើនបនតេេួលរង្ភា ម្រកីម្រក 

ស្ៃលពធែើឲ្យកាន់ស្ត្ធងន់ធងរ ៃល់ការលំរកស្ៃល ួកពគជួបម្របេោះ កនុង្ការេេួលរនពវវាវុខាេិរល ផ្លូវចាប់ 

និង្ពវវាោមំ្រេៃដេពេៀត្។ ការប៉ាោះេង្គិចផ្លូវចិត្ត និង្ការែូចខាត្ចំពពាោះគុណភា ជីវិត្ ពវៃាកិចចវង្គម្ ស្ៃលអនក

ពៅរវ់េេួលរង្ ក៏ានផ្លប៉ាោះពាល់យូរអស្ង្ែង្ ពៅពលើម្រកុម្ម្រគួស្ថរ និង្វហគម្ន៍របវ់ ួកពគ។ ផ្លប៉ាោះពាល់

ទាងំ្ពនាោះបនតជាពម្រចើនជំនាន់ ពហើយរួម្ាននូវភា ម្រកីម្រក កម្រមិ្ត្ការអប់រំទាប និង្ភា ោម នការងារពធែើ។ កម្មវិធី

វំណង្រៃារល ស្ៃលតាម្រយៈពនាោះអនកពៅរវ់ ីរបបស្ែមរម្រកហម្ អាចេេួលរនការេូទាត់្វរុបជាបុគគល ឬ

ម្របពេេដនម្ររក់ពស្ថធននិវត្តន៍ ស្ៃលអនុញ្ា ត្ឲ្យ ួកោត់្ អាចពឆលើយត្បតាម្ត្ម្រមូ្វការជាពម្រចើន ស្ៃលជាប់ពាក់

 ័នធនឹង្ភា ជាជនរង្ពម្រោោះរបវ់ ួកោត់្។ ពនោះក៏ជាម្ពធោរយម្ួយផ្ង្ស្ៃរ កនុង្ការេេួលស្ថគ ល់ស្ថា ប័នរបវ់

ជនរង្ពម្រោោះ ពៅពលើការរវ់ពៅតា ល់ែលួនរបវ់ ួកពគ ពដ្ឋយស្ថរស្ត្កម្មវិធីពនោះពធែើឲ្យ ួកពគ អាចចាយវាយលុយ

ពៅតាម្អែីស្ៃល ួកពគយល់ថាវម្ម្រវប។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

ជនរង្ពម្រោោះដនរបបស្ែមរម្រកហម្ ពដ្ឋយផ្តល់អាេិភា ជា ិពវវពៅពលើអនកស្ៃលរវ់ពៅពម្រកាម្បនាា ត់្ម្រកីម្រក។ 

វិេធិេេួលរនវណំង្រៃារល មិ្នគួរភាជ ប់ជាម្ួយការេេួលស្ថគ ល់ថាជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី ពៅកនុង្វំណុំ

ពរឿង្ អ.វ.ត្.ក ព ើយ។ 

ព លពវោវម្ម្រវប 

យនតការពៅពវវវល់របវ ់អ.វ.ត្.ក អាចជួយៃល់រដ្ឋា េិរល កនុង្ការបពង្កើត្គពម្រាង្ និង្កំណត់្អំ ី

ម្ពធោរយ កនុង្ការផ្តល់ហិរញ្ាវត្ាៃុល់គពម្រាង្ពនាោះ ពដ្ឋយគិត្ ិចារណាៃល់ការធានាថា រដ្ឋា េិរលកម្ពជុា 

អាចៃំពណើរការកម្មវិធីពដ្ឋយឯករាជយ បនាា ប់ ីរយៈព លបីឆ្ន ំៃំបូង្។ 

ែ. ការោមំ្រេចពំពាោះកម្មវធិផី្តលអ់ត្តវញ្ា ណប័ណា  ពៅេទូាងំ្ម្របពេវ ស្ៃលជាបទ់ាកេ់ង្ជាម្យួកម្មវធិវំីណង្ 



យនតការពៅពវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក អាចផ្តល់ជំនាញបពចចកពេវ ៃល់រដ្ឋា េិរលកម្ពជុា កនុង្ការបពង្កើត្កម្មវិធី

ម្ួយ កនុង្ការផ្តល់អត្តវញ្ា ណប័ណា  វម្រាប់អនកពៅរវ់ ីរបបស្ែមរម្រកហម្ ពៃើម្បីឲ្យ ួកោត់្អាចេេួលរន 

ការស្ែទាចិំត្តស្ថតវតនិង្ពវជជស្ថតវតម្រគប់ម្រោន់ និង្ម្ិនគិត្ដែល និង្េម្រម្ង់្ដនវំណង្ៃដេពេៀត្។ 

ពហតុ្ផ្ល 

វូម្ពម្ើលពហតុ្ផ្លពៅស្ផ្នក ក. ខាង្ពលើ។ អនកពៅរវ់ពៅស្ត្េេួលរង្ជំង្ផឺ្លូវចិត្តនិង្ផ្លូវកាយរយៈព លស្វង្ 

ពហើយជាញឹកញាប់ ួកោត់្ ម្ិនអាចេេួលរនការស្ែទាមំ្រគប់ម្រោន់ ឬវម្ម្រវបព ើយ។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

ជនរង្ពម្រោោះដនរបបស្ែមរម្រកហម្ ពដ្ឋយផ្តល់អាេិភា ជា ិពវវពៅពលើអនកពៅរវ់  ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេទាក់េង្

នឹង្ជពាល ោះ។ វិេធិេេួលរនវំណង្រៃារល មិ្នគួរភាជ ប់ជាម្ួយការេេួលស្ថគ ល់ថាជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី 

ពៅកនុង្វំណុំពរឿង្ អ.វ.ត្.ក ព ើយ។ 

ព លពវោវម្ម្រវប 

យនតការពៅពវវវល់របវ ់អ.វ.ត្.ក អាចជួយៃល់រដ្ឋា េិរល កនុង្ការបពង្កើត្កម្មវិធី និង្កំណត់្អំ ី

ម្ពធោរយ កនុង្ការផ្តល់ហិរញ្ាវត្ាៃុល់កម្មវិធីពនាោះ ពដ្ឋយគិត្ ិចារណាៃល់ការធានាថា រដ្ឋា េិរលកម្ពជុា អាច

ៃំពណើរការកម្មវិធីពដ្ឋយឯករាជយ បនាា ប់ ីរយៈព លបីឆ្ន ំៃំបូង្។ 

គ. ការោមំ្រេៃលអ់ង្គការចតិ្តវង្គម្អនតរវបបធម្ ៌នងិ្ការបណតុ ោះបណាត លអនកចតិ្តស្ថតវតពៅេទូាងំ្ម្របពេវ 

យនតការពៅពវវវល់របវ ់អ.វ.ត្.ក អាចផ្តល់ការោមំ្រេហិរញ្ាវត្ាចំុពពាោះ អង្គការចិត្តវង្គម្អនតរវបបធម្៌ 

ពៃើម្បផី្តល់ពវវាៃល់អនកពៅរវ់ ពៅតាម្វហគម្ន៍ឆ្ង យៗ ពៃើម្បីបនតការងាររបវ់ ួកពគ កនុង្ការផ្តល់ការ

 ោរលពម្រចើនជំនាន់ ៃល់ម្រកុម្ម្រគួស្ថរ និង្ផ្តល់ការោំម្រេស្ផ្នកចិត្តស្ថតវតបស្នាម្ពេៀត្ ៃល់អនកពៅរវ់ ីអំ ីហឹង្ា

ផ្លូវពេេ ទាក់េង្នឹង្ជពាល ោះ។  ួកពគអាចផ្តល់ហិរញ្ាវត្ាផុ្ង្ស្ៃរ ៃល់ការបណតុ ោះបណាត លអនកចិត្តស្ថតវតបស្នាម្ 

ពៅេូទាងំ្ម្របពេវ ពៃើម្បធីានាថាានអនកពៅរវ់ អាចេេួលពវវាស្ែរកាផ្លូវចិត្តកាន់ស្ត្េូលំេូោយ។ 

ពហតុ្ផ្ល 



វូម្ពម្ើលពហតុ្ផ្លពៅស្ផ្នកខាង្ពលើ។ អនកពៅរវ់ពៅស្ត្េេួលរង្បញ្ា ផ្លូវចិត្តរយៈព លស្វង្ ពហើយជាញឹ

កញាប់ ួកោត់្ មិ្នអាចេេួលរនការស្ែទាមំ្រគបម់្រោន់ព ើយ ជា ិពវវពៅព លស្ៃល ួកោត់្ រវ់ពៅតាម្

តំ្បនដ់្ឋច់ម្រវយល។ ការ ោរលស្បបវកខីកម្មរបវ់ អង្គការចិត្តវង្គម្អនតរវបបធម្៌ គឺជាេម្រម្ង់្ ិពវវម្ួយ 

ដនការ ោរលស្ផ្ែកពលើវិេធិម្នុវស ស្ៃលពធែើឲ្យអនកពៅរវ់ ចូលរួម្កនុង្ការអធិបាយ និង្កត់្ម្រតាបេ ិពស្ថធន៍ដន

ការប៉ាោះេង្គិចរបវ់ ួកពគ ពហើយកនុង្ព លជាម្ួយោន  ផ្តល់ឱកាវកនុង្ការបពង្កើត្ព ើង្ វិញ នូវការចង្ចាអំំ ីការប៉ាោះ

េង្គិចទាងំ្ពនាោះ ពហើយស្វែង្រកការោមំ្រេ ីម្រកុម្ម្រគួស្ថរ និង្វហគម្នរ៍បវ់ ួកោត់្។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

ជនរង្ពម្រោោះដនរបបស្ែមរម្រកហម្ ពដ្ឋយផ្តល់អាេិភា ជា ិពវវពៅពលើអនកពៅរវ់  ីអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេទាក់េង្

នឹង្ជពាល ោះ ពដ្ឋយម្ិនកម្រម្ិត្ម្រតឹ្ម្អនកស្ៃលេេួលស្ថគ ល់ថាជាពៃើម្បណត ឹង្រៃាបបពវណី ពៅកនុង្វំណុំពរឿង្ អ.វ.ត្.ក 

ព ើយ។ 

ព លពវោវម្ម្រវប 

ជាការម្របពវើរ យនតការពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក គួរោមំ្រេៃល់អង្គការចិត្តវង្គម្អនតរវបបធម្៌ កនុង្អាណត្តិ

បីឆ្ន ំរបវ់ែលួន។ 

ឃ. ការពរៀបច ំធិអីាពាហ៍ ពិាហ៍ វម្រាបអ់នកពៅរវ់ កីារពរៀបអាពាហ៍ ពិាហ៍ពដ្ឋយបង្ខ ំស្ៃលចង្រ់នការ

ពរៀបចសំ្បបពនោះ 

យនតការពៅពវវវល់របវ ់អ.វ.ត្.ក គួរោមំ្រេៃល់ការងាររបវ់អង្គការម្ិនស្ម្នរដ្ឋា េិរល ស្ៃលពរៀបចំ ិធី

អាពាហ៍ ិពាហ៍ វម្រាប់គូម្រវករស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំ ឲ្យពរៀបការពៅកនុង្របបស្ែមរម្រកហម្ ពហើយស្ៃលវពម្រម្ចចិត្ត

រវ់ពៅជាម្ួយោន នាព លពម្រកាយម្ក។ ការពរៀបចំពនោះនឹង្កាត់្បនាយភា អាា៉ា វ់មួ្យចំនួន ស្ៃលជនរង្ពម្រោោះ

ាន ពដ្ឋយស្ថរស្ត្ ួកពគម្ិនាន ិធីពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ស្បបម្របដ ណី។ ពនោះគឺជាម្ពធោរយស្បបដចនម្របឌិត្ 

និង្ម្ិនេូពៅ ស្ៃលពឆលើយត្បចំពពាោះត្ម្រមូ្វការម្ួយចំនួន ស្ៃលអនកពៅរវ់រនពលើកព ើង្។ 

ពហតុ្ផ្ល 



គូរម្រវករជាពម្រចើនស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំឲ្យពរៀបការ រនវពម្រម្ចចិត្តរវ់ពៅជាម្ួយោន  បនាា ប់ ីបញ្ចប់របបស្ែមរ

ម្រកហម្ ប៉ាុស្នត ួកោត់្េេួលរង្ភា អាា៉ា វ់ ពដ្ឋយស្ថរស្ត្ម្ិនាន ិធីពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ស្បបម្របដ ណី។ អនក

ម្រតូ្វរនវាៃ វន៍ជាពម្រចើន វម្រាប់ការវិកាពនោះរនពលើកព ើង្ថា គូរម្រវករស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំឲ្យពរៀបការ ពៅ

កនុង្របបស្ែមរម្រកហម្ ពហើយកូនរបវ់ ួកោត់្ម្ិនម្រតូ្វរនេេួលស្ថគ ល់ ពដ្ឋយវហគម្ន៍របវ់ ួកពគពេ ពម្រពាោះ

ការពរៀបការរបវ់ ួកោត់្ ម្ិនពធែើតាម្ម្របដ ណីស្ែមរ។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

គូម្រវករស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំឲ្យពរៀបការ ពហើយស្ៃលចង់្រន ិធីពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ស្បបម្របដ ណី។  ួកោត់្

អាចកំណត់្រនពដ្ឋយានការជួយ ីអង្គការម្ិនស្ម្នរដ្ឋា េិរលពាក ័់នធ។  ិធីពរៀបអាពាហ៍ ិពាហ៍ម្របស្ហល

៥០០  ិធី នឹង្អាចម្រតូ្វពធែើព ើង្ពៅេូទាងំ្ម្របពេវ 

ព លពវោវម្ម្រវប 

ជាការម្របពវើរ យនតការពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក គួរោមំ្រេៃល់ ិធីស្បបពនោះ កនុង្អាណត្តិបីឆ្ន ំរបវ់ែលួន។ 

ច. កម្មវធិ ីភិាកាពម្រចើនជនំាន ់

យនតការពៅពវវវល់គួរោមំ្រេៃល់កម្មវិធី ិភាកាពម្រចើនជំនាន់ (កម្មវិធីែលោះគឺជាស្ផ្នកដនគពម្រាង្វំណង្ ស្ៃល

ៃំពណើរការពដ្ឋយកតីករុណា អង្គការចិត្តវង្គម្អនតរវបបធម្៌ និង្អង្គការៃដេពេៀត្) ពៃើម្បីឈានពឆ្ព ោះពៅៃល់ការ

ធានាថា ជំនាន់ពម្រកាយ ជា ិពវវកូនៗដនអនកស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំឲ្យពរៀបការ យល់ៃឹង្អំ ីភា អាា៉ា វ់ និង្ការ

ប៉ាោះេង្គិចស្ៃលឪ ុកាត យរបវ់ ួកពគរនេេួលរង្។ 

ពហតុ្ផ្ល 

ការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំបង្ករឲ្យានការលំរកនិង្ការប៉ាោះេង្គិចស្ផ្នកអារម្មណ៍យ៉ា ង្ខាល ងំ្ ៃល់ម្រកុម្ម្រគួស្ថរ ពដ្ឋយ

បពង្កើត្ជាបរិយកាវម្ួយ ស្ៃលអាចនាៃំល់ការរំពោេបំពាន ៃូចជាអំព ើហឹង្ាកនុង្ម្រគួស្ថរ។ អនកផ្តល់វាៃ វន៍

រន នយល់ថា ពបើពទាោះបជីាកនុង្ម្របពេវកម្ពជុា អាចស្លង្លោះោន រនកតី ស្ត្គូរម្រវករស្ៃលម្រតូ្វរនបង្ខំឲ្យពរៀប

ការ ពហើយានកូន ជាញឹកញាប់ពៅរវ់ពៅជាម្ួយោន  ពម្រកាយរបបស្ែមរម្រកហម្។ ប៉ាុស្នតគូរម្រវករទាងំ្ពនាោះ ព ល



ែលោះម្ិនានេំនាក់េំនង្អារម្មណ៍ ពហើយម្រកុម្ម្រគួស្ថរអាចេេួលរង្ពដ្ឋយអារម្មណ៍ែឹង្ និង្អន់ចិត្ត។ ពលើវ ីពនោះ 

កូនៗស្ៃលពកើត្ពចញ ីការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំ ជាញឹកញាប់ម្ិនរនៃឹង្ថា ឪ ុកាត យរបវ់ ួកពគ ម្រតូ្វរនបង្ខំ

ឲ្យពរៀបការព ើយ ស្ៃលពធែើឲ្យកានស់្ត្អាម្រកក់ៃល់អារម្មណ៍ ដនការម្រចបូកម្រចបល់។ អង្គការម្ិនស្ម្នរដ្ឋា េិរល

រនរកពឃើញថា គំនិត្ផ្តួចពផ្តើម្ការ ិភាកាពម្រចើនជំនាន់ ានផ្លប៉ាោះពាល់ វិជជានខាល ងំ្ ពៅពលើម្រកុម្ម្រគួស្ថរស្ៃល

េេួលរង្ ីបញ្ា ពនោះ។ ប៉ាុស្នត ួកពគម្ិនអាចពៅៃល់ម្របជាជនភាគពម្រចើនព ើយ ពដ្ឋយស្ថរអវ់ែវិកា បនាា ប់ ី

គពម្រាង្វំណង្រនបញ្ចប់ ពហើយអនកពៅរវ់ជាពម្រចើន រវ់ពៅតំ្បនជ់នបេស្ៃល ិរកពៅៃល់។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

អនកពៅរវ់ ីការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំ និង្ម្រកុម្ម្រគួស្ថររបវ់ ួកពគ ជា ិពវវអនកស្ៃលានកូនពកើត្ពចញ ីការ

ពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំ។ គំនិត្ផ្តួចពផ្តើម្ពនោះម្ិនគួរកម្រមិ្ត្ម្រតឹ្ម្ស្ត្ជនរង្ពម្រោោះ ស្ៃលម្រតូ្វរនេេួលស្ថគ ល់ជាពៃើម្ប

ណត ឹង្រៃាបបពវណី ដនវំណុំពរឿង្របវ់ អ.វ.ត្.ក ព ើយ។ 

ព លពវោវម្ម្រវប 

ជាការម្របពវើរ យនតការពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក គួរោមំ្រេៃល់កម្មវិធីស្បបពនោះ កនុង្អាណត្តិបីឆ្ន ំរបវ់ែលួន។ 

ច. គនំតិ្ផ្តចួពផ្តើម្ការចង្ចា ំ

ពទាោះបជីាវំណុំពរឿង្ ០០២/១ ានគពម្រាង្វំណង្ ស្ៃលពាក ័់នធការពរោះផ្ាយកូនពវៀវពៅ អំ ីអង្គពហតុ្

ស្ៃលម្រតូ្វរនជំនុំជម្រម្ោះកនុង្វំណុំពរឿង្ ០០២/០១ កតី ស្ត្ការពរោះផ្ាយស្បបពនោះ មិ្នរនបនតរម្កវំណុំពរឿង្ 

០០២/០២ ស្ៃលជាវំណុំពរឿង្ស្ត្ម្ួយគត់្ ស្ៃលពលើកព ើង្ជាពម្រចើន នូវអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេយ៉ា ង្េូលំេូោយ ពៅ

កនុង្េម្រម្ង់្ដនការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំព ើយ។ ការពរោះផ្ាយកូនពវៀវពៅស្បបពនោះ អាចជួយបំព ញចពនាល ោះ

ម្របពោង្ពនាោះ។ បស្នាម្ពលើពនោះ យនតការពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក គួរ ិចារណាគំនិត្ផ្តួចពផ្តើម្ោំម្រេបស្នាម្ 

ៃូចជាម្ជឈម្ណឌ លត្ម្កល់ឯកស្ថរចាប់ ទាកេ់ង្ពៅនឹង្ អ.វ.ត្.ក ការបពង្កើត្នូវម្ពធោយរយវំណង្ពម្រកាយ

ានស្ថលៃីកាវំណុំពរឿង្០០២/០២ ពៃើម្បធីានាថាស្ថធារណជន អាចម្របឹកាជាម្ួយឯកស្ថរតុ្ោការជាស្ថ

ធារណៈ រួម្ទាងំ្េវតតុាង្ ពៅព លរាប់វិបឆ្ន ំពៅម្ុែពេៀត្ ពហើយឧម្រកិៃាកម្មពាក ័់នធអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេទាក់េង្

នឹង្ជពាល ោះម្រតូ្វបញ្ចូលពហើយដ្ឋក់បងាា ញ កនុង្លកខណៈស្បបរពវើប ពៅកនុង្គំនិត្ផ្តួចពផ្តើម្ស្បបពនាោះផ្ង្ស្ៃរ។ ក៏គួរ



ស្ត្ពលើកព ើង្ផ្ង្ស្ៃរអំ ីការម្របឹង្ស្ម្របង្វម្រាប់ការចង្ចា ំពដ្ឋយតួ្អង្គវង្គម្វុីវិល ៃូចជាម្ជឈម្ណឌ លបុរា

ណា និង្ម្ជឈម្ណឌ លឯកស្ថរកម្ពជុា ស្ៃលអាចរួម្បញ្ចូលផ្ង្ស្ៃរ ពៅកនុង្យុេធស្ថតវតដនការចង្ចា ំដនយនតការ

ពៅពវវវល់។ 

ពហតុ្ផ្ល 

វំណុំពរឿង្ ០០១ និង្ ០០២ វុេធស្ត្ានគពម្រាង្វំណង្ ស្ៃលានពោលពៅពលើការចង្ចា ំនិង្ស្ែរកាចំពណោះ

ៃឹង្អំ ីរបបស្ែមរម្រកហម្។ ប៉ាុស្នតម្ិនានគពម្រាង្ណាម្ួយ ផ្តល់ជា ិពវវពៅពលើអំ ីហឹង្ាផ្លូវពេេព ើយ។ 

ពហតុ្ៃូពចនោះ កូនពវៀវពភាអំ ីអង្គពហតុ្ ស្ៃលម្រតូ្វរនជំនុំជម្រម្ោះពៅកនុង្វំណុំពរឿង្ ០០២/០២ គឺវំខានណ់ាវ់

វម្រាប់ការរកាកំណត់្ម្រតា និង្ពករ តីី៍ៃំស្ណលរបវ់តុ្ោការ។ ពៅកនុង្គពម្រាង្វំណង្របវ់ែលួន អ.វ.ត្.ក ជា

ញឹកញាបព់តត ត្វំខាន់ពលើស្ថរវំខាន់ ដនការចង្ចាអំតី្ត្កាល និង្បពម្រង្ៀនជំនានព់ម្រកាយអំ ីអតី្ត្កាលពនាោះ។ 

អង្គពហតុ្ស្ៃលរនជំនុំជម្រម្ោះ កនុង្វំណុំពរឿង្០០២/០២ រួម្ទាងំ្ការពរៀបការពដ្ឋយបង្ខំ គឺជាស្ផ្នកម្ួយៃ៏វំខាន់ 

ដនម្របវត្តិស្ថតវតរបវ់កម្ពជុា។ 

ម្រកុម្ពោលពៅ 

ស្ថធារណជនកម្ពជុា 

ព លពវោវម្ម្រវប 

ជាការម្របពវើរ យនតការពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក គួរោមំ្រេៃល់គំនិត្ផ្តួចពផ្តើម្ស្បបពនោះ កនុង្អាណត្តិបីឆ្ន ំ

របវ់ែលួន។ 

 

 

 

 



 

 

 

 ី៖ Lisa-Marie Rudi Lisa-Marie@redress.org 

ពផ្ញើរ៖ ដែងេី២២ ស្ែធនូ ឆ្ន ំ ២០២១ ពា៉ា ង្ ២០:៥៤ 

ជូន៖ ស្កវ វុេធី Keo.Sothie@eccc.gov.kh វុីម្ វូរិយ sorya.sim@un.org 

ចម្លង្ជូន៖ Alejandra Vicente Alejandra@redress.org Julie Bardeche juli@redress.org 

Director director@kdei-karuna.org 

កម្មវត្ា៖ុ Re: ស្ថរណារបវ់ REDRESS អំ ីគំនិត្វម្រាប់ម្ុែងារពៅពវវវល់របវ់ អ.វ.ត្.ក 

ជូនចំពពាោះពោក វុេធី 

ែញុំវង្ឃឹម្ថាពោករនេេួលស្ថរពអ ិចម្រតូ្និកពនោះពហើយ។ ែញុំរនៃឹង្ថាពោករនបញ្ជូនររយការណ៍របវ់

ពោកពហើយ។ វូម្អបអរស្ថេរ។  ួកពយើង្រង់្ចាអំនុវត្តតាម្ៃំពណើរការ ៃូចស្ៃលពោកនឹង្ពធែើការម្របឹកាពៅ

កនុង្ស្ែឧវភា។ 

នាព លែមីៗពនោះ ពយើង្ែញុំរនដ្ឋក់បងាា ញនូវលេធផ្លររយការណ៍បឋម្ ជូនពៅម្រកុម្អនកពៅរវ់ ៦០នាក់ ពហើយ

 ួកោត់្ភាគពម្រចើនពលើកព ើង្ថា  ួកោត់្ចង់្ឲ្យានការម្របជុំម្រេង្់ម្រទាយធំចុង្ពម្រកាយម្ួយ រវាង្អនកពៅរវ់និង្

បុគគលិក អ.វ.ត្.ក ពៅម្ុនព លបិេបញ្ចប់ អ.វ.ត្.ក។ ែញុំចង់្ពលើកព ើង្ ីចំណចុពនោះម្ររបព់ៅពោក ពដ្ឋយស្ថរ

ស្ត្អនកពៅរវ់រនពវនើវុំ ួកពយើង្ ឲ្យជម្រាបៃល់ពោក ពហើយពដ្ឋយស្ថរស្ត្ពនោះគឺជាអែីស្ៃល ួកពយើង្ រនដ្ឋក់

បញ្ចូលផ្ង្ស្ៃរ ពៅកនុង្ស្ថរណារបវ់ពយើង្ ពផ្ញើរជូនពោក ម្របវិនពបើពយើង្ែញុំរនៃឹង្អំ ីបញ្ា ពនោះ ពៅព ល

ពនាោះ។ 

mailto:Lisa-Marie@redress.org
mailto:Keo.Sothie@eccc.gov.kh
mailto:sorya.sim@un.org
mailto:Alejandra@redress.org
mailto:juli@redress.org
mailto:director@kdei-karuna.org


កតីករុណានឹង្ពធែើការពរៀបចំការម្របឹកាជាម្ួយអនកពាក់ ័នធ ពៅកនុង្ស្ែម្ករា ពៅរាជធានីេនំព ញ ស្ៃលកនុង្ព ល

ម្របឹកាពនាោះ  ួកពគនឹង្ស្ចករំស្លកអំ ីលេធផ្លបឋម្របវ់ ួកពយើង្ ពហើយពយើង្នឹង្ពរោះ ុម្ពផ្ាយររយការណ៍

ពនោះ ពៅកនុង្អំ ុង្រៃូវតក ររីកឆ្ន ំ២០២២ ពហើយចាវ់ណាវ់ថា ួកពយើង្នឹង្ស្ចករំស្លកររយការណ៍ពនោះ

ជាម្ួយពោក។ 

កិចចវនោរបវ់ែញុំជាម្ួយ REDRESS នឹង្បញ្ចប់ពៅៃំណាច់ឆ្ន ំពនោះពហើយ ប៉ាុស្នតអនករាល់ោន ស្ៃលពៅកនុង្ស្ផ្នកចម្លង្

ជូនដនស្ថរពអ ិចម្រតូ្និកពនោះ នឹង្បនតអនុវត្តគពម្រាង្ពនោះ។ 

ជូន រឲ្យពោកេេួលរនពវចកតីវុែ វុេម្ង្គលពៅៃំណាច់ឆ្ន ំពនោះ 

ពដ្ឋយកតីពោរ  

Lisa 

 


