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ពសច្បកដី ផលែងអំណ្រគុណ្ 

 

របាយការណ៏្ពនេះក្តូវបានពរៀបចំ្បព ើង ពក្កាម្ក្កបខ័ណ្ឌ របស់គពក្មាងសដីេីកុមារភាេ។ គពក្មាង សដី
េីកុមារភាេ គឺជាការែដួច្បពែដើម្មួ្យរបស់េីភាន ក់ងារអូស្ត្រត លី ផែលមានេឹកក្បាក់ ៧.៥លានែុលាែ រ 
អូស្ត្រត លី ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងអំពេើពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ កនុងវស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ និងពេសសច្បរណ៍្ 

ពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ។ គពក្មាងកុមារភាេពនេះេក្ងឹងពៅពលើកិច្បចគំក្េកម្មវ ិ្ ីរយៈពេលផវង 

របស់ក្បពេសអូស្ត្រត លី កនុងការការពារកុមារ និងេប់រា ត់អំពេើរពំលាភ្បំពានពៅពលើេួកពគឲ្យបានកាន់ផត
ក្បពសើរព ើង។ គពក្មាងកុមារភាេពនេះមានការចូ្បលរមួ្េី ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុក
ពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC), INTERPOL និងអងគការេសសនៈេិភ្េពលាក (World Vision) ពែើម្បី
ព េះស្ររយបញ្ហា ្ងន់្ងរ ននការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ កនុងវស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ និងពេសច្បរណ៍្។ 

គពក្មាងពនេះអនុវតតពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា ឡាវ នល និងពវៀតណាម្។ គពក្មាងពនេះ ពតត តពៅពលើកិច្បចការពារ 
និងេប់រា ត់។ 

 

ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC)  

- សូម្ផលែងអំណ្រគុណ្ យា៉ាងក្ជាលពក្ៅជូនចំ្បពពាេះ ពលាកជំទាវ ពខៀវ បូរ ីអគគពលខា្ិការ ក្កុម្
ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បកុីមារ កនុងការែឹកនំកនុងការសក្ម្បសក្ម្ួលថាន ក់ជាតិននែំពណ្ើ រការ
េិពក្គេះពយាបល់របាយការណ៍្។ 

-  សូម្ផលែងអំណ្រគុណ្យា៉ាងក្ជាលពក្ៅចំ្បពពាេះ ឯកឧតតម្  អ ៊ិត រ៉ាឌី អនុរែឋពលខា្ិការ នន
ក្កសួងយុតតិ្ម៌្ផែលបានែឹកនំកិច្បចេិភាកាកនុងអំ ុងពេលេិពក្គេះពយាបល់ និង េិនិតយ 
របាយការណ៍្ព ើងវញិ។ 

- សូម្ផលែងអំណ្រគុណ្ចំ្បពពាេះ ពលាកស្រសី Lindsay Buckingham េីក្បឹកាឯករជយរបស់ 

ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម ក្បចំតំបន់
សក្មាប់អាសីុខាងពកើត និង បា៉ា សីុហវិក សក្មាប់ការពរៀបចំ្បពសច្បកតីក្ពាងរបាយការណ៍្។ កនុង
ការពរៀបចំ្ប របាយការណ៍្ពនេះ ពលាកស្រសី បានេេួលការគំក្េែ៏មានតនម្ែេី ពលាកស្រសី Margaret 

Akullo (អនកសក្ម្បសក្ម្ួលគពក្មាងរបស់អងគការ UNODC ក្បចំតំបន់សក្មាប់អាសីុខាងពកើត និង
បា៉ា សីុហវិក) ពលាកស្រសី Annethe Ahlenius (អនកសក្ម្បសក្ម្ួល INTERPOL) និងពលាកស្រសី ចន់ 

កញ្ហា  (ម្ន្រនតីគពក្មាងថាន ក់ជាតិរបស់អងគការ UNODC ក្បចំពៅកម្ពុជា)។  
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របាយការណ៍្ពនេះ ក្តូវបានផកសក្ម្ួលពែើម្បី ក់បញ្ចូ លម្តិពយាបល់េីក្កសួងយុតតិ្ម៌្ ក្កសួង 

ពេសច្បរណ៏្ និងនគរបាលជាតិកម្ពុជា។ របាយការណ៍្ពនេះក្តវូបានេេួលរគ ល់ព យក្កមុ្ក្បឹកាជាតិ 

កម្ពុជាពែើម្បកុីមារ។ 

អងគការ UNODC សូម្ផលែងអំណ្រគុណ្ចំ្បពពាេះកិច្បចគំក្េរបស់រ ឋ ភិ្បាលននក្បពេស អូស្ត្រត លី។ 
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អារម្ភកថា 

 

ក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា បានែតល់សចច ប័នពលើអនុសញ្ហា សិេធិកុមាររបស់អងគការសហក្បជាជាតិ
កាលេីនលងេី ១៥ ផខតុលា ឆ្ន ំ ១៩៩២ និងែតល់សចច ប័នពលើេី្ីររបផនែម្ចំ្បនួនេីរននអនុសញ្ហា សិេធិ
កុមារសតីេីការជួញែូរកុមារ ការព្វើពេសាកម្មកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសកុមារ និងសតីេីការចូ្បលរមួ្
របស់កុមារពៅកនុងជពមាែ េះក្ប ប់អាវុ្  កាលេីនលងេី ២១ ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០០២។ ការែតល់សចច ប័នពនេះមាន
ន័យថា ក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជាបានពបតជាា ចិ្បតតជាែែូវការក្តូវផតពគរេសិេធិកុមារ និងចត់វធិានការននពែើម្បី
ផក្បកាែ យខែឹម្ររអនុសញ្ហា ពនេះឱ្យពៅជាការអនុវតតជាក់ផសតង។  

 

ពក្កាម្ការែឹកនំក្បកបព យគតិបណ្ឌិ ត របស់សពម្តច្បអគគម្ហាពសនបតីពតពជា ហ ុន ផ្សន 
នយករែឋម្ន្រនតីននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា ព្វើឱ្យក្បពេសកម្ពុជាេេួលបាននូវការរកីច្បពក្ម្ើនពលើក្គប់        
វស័ិយកនុងពនេះវស័ិយសុខុមាលភាេកុមារមានការរកីច្បពក្ម្ើនគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ រជរ ឋ ភិ្បាល បានចត់
េុកវស័ិយពេសច្បរណ៍្ ជាវស័ិយអាេិភាេមួ្យកនុងចំ្បពណាម្វស័ិយអាេិភាេសំខាន់ៗកនុងការអភិ្វឌឍពសែឋ
កិច្បច និងសងគម្ កនុងពនេះឧសាហកម្មពេសច្បរណ៍្បានចូ្បលរមួ្ចំ្បផណ្កយា៉ាងសំខាន់ចំ្បពពាេះចំ្បណូ្លជាតិ និង
បាន បពងាើតឱ្កាសការងារជាពក្ច្បើនែល់ក្បជាជនក្កីក្ក។ ពទាេះបីជាយា៉ាងណាក៏ព យវស័ិយពេសច្បរណ៍្
បាននំ ម្កនូវែលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានមួ្យចំ្បនួនតូច្បពៅកនុងសងគម្របស់ពយើងែងផែរ។  

 

ពហតុែលននការជួញែូរ និងការរពំលាភ្បំពានកុមារ ពកើតមានជាញឹកញាប់គឺ ទាក់េងពៅនឹង
ភាេក្កីក្ក។ ការរពំលាភ្បំពានកុមារ ព យជនពលមើសព្វើែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េកុមារ  គឺជាអំពេើឧក្កិែឋមួ្យ 

ក្បពភ្េផែលមានលកខណ្ៈេិពសស ព យររផតជនពលមើសច្បល័តេីកផនែងមួ្យពៅកផនែងមួ្យ រមួ្ទំាងការ
ខវេះកិច្បចសហការេីជនរងពក្គេះ និងក្គួររជនរងពក្គេះ និងលបចិ្បកលលួងពលាម្របស់ជនពលមើស ផែល
បេពលមើសក្បពភ្េពនេះ បណាត លឱ្យមានបញ្ហា ក្បឈម្ជាពក្ច្បើន ជាេិពសសសក្មាប់រែ ប័នអនុវតតច្បាប់ 
ពែើម្បែីតល់យុតតិ្ម៌្កនុងសងគម្ និងព្ែើយតបក្បកបព យក្បសិេធភាេពៅនឹងបញ្ហា រពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េ
ពលើកុមារ។  

 

ពែើម្បពី្ែើយតបចំ្បពពាេះបញ្ហា ទំាងអស់ពនេះ ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បកុីមារ (ក.ជ.ក) រមួ្ជា
មួ្យនឹងក្កសួងយុតតិ្ម៌្ និងសមាជិកមួ្យចំ្បនួនរបស់ ក.ជ.ក បានសហការជាមួ្យការយិាល័យអងគការ
សហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC) បានព្វើការសិកាពៅពលើក្កបខណ្ឌ
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ច្បាប់កម្ពុជា ផែល្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីបេ ឋ នអនតរជាតិ កនុងការព្ែើយតបយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  ពលើបញ្ហា ការ
រពំលាភ្បំពានកុមារព យជនពលមើសព្វើែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េកុមារ។ ការសិកាកំនត់រកឱ្យព ើញនូវ
ភាេខវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា និងែតល់នូវអនុរសន៍មួ្យចំ្បនួន សក្មាប់ព្វើកំផណ្េក្ម្ង់
ច្បាប់ពែើម្បបំីពេញ កងវេះច្បពនែ េះទំាងពនេះ និងែតល់នូវផែនការអនុវតតអនុរសន៍ច្បាស់លាស់សក្មាប់
កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ និងសកម្មភាេអនុវតតផែលមានភាេជាក់លាក់សក្មាប់គំពរងកុមារភាេ (ផែនកកិច្បច
ការពារ) ។ 

 

ជាមួ្យនឹងរបកគំពហើញពៅកនុងការសិកាខាងពលើ ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បីកុមារ បាន 

 ក់បញ្ចូ លអនុរសន៍មួ្យចំ្បនួន ពៅកនុងរបាយការណ៍្ជាតិវភិាគក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពាក់េ័នឋនឹងការ 
ការពារកុមារ។ ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បកុីមារ មានជំពនឿយា៉ាងមុ្តមំាថា លេធែលននការសិកាពនេះ 

នឹងកាែ យពៅជាឧបករណ៍្មួ្យសក្មាប់ក្កសួង រែ ប័ន និងអងគការពាក់េ័នធទំាងឡាយយកពៅពក្បើក្បាស់
ជាក្បពយាជន៍ក្បកបព យក្បសិេធភាេ និងចំ្បពគលពៅ ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងនឹងការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េ
ពលើកុមារកនុងវស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ និងពេសច្បរណ៍្។ 

 

ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បីកុមារ សូម្ផលែងអំណ្រគុណ្យា៉ាងក្ជាលពក្ៅចំ្បពពាេះការយិាល័យ
អងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC) និងសហការផីែលបានែតួច្បពែតើម្ 

ឱ្យមានការសិកាែ៏មានររៈសំខាន់ពនេះ ពហើយសងឃមឹ្ថា លេធែលននការសិកាពនេះ នឹងែតល់នូវ កាលា
នុវតតភាេមួ្យពែើម្បអីភិ្វឌឍឱ្យមាននូវកិច្បចខិតខំក្បឹងផក្បង ផែលពតត តការយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើ កំផណ្
េក្ម្ង់ច្បាប់ពាក់េ័នធនឹងកិច្បចការពារ ការេប់រា ត់ និងការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរកុមារ ទំាងពៅកនុងក្បពេស 

និងតំបន់។ 

 

ភ្នំពេញ, នលង១៥  ផខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 

                                    ជ.ប្កុម្ប្រឹកាជាត្ិកម្ពុជាទដើម្បកីមុារ  

                                អគគទេខា្ិការ  

       
                                                                                   ទ ៀវ រូរ ី
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អារម្ភកថា ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម 

 

នេសវតសចុ្បងពក្កាយ ឧសាហកម្មពេសច្បរណ៏្កនុងក្បពេសកម្ពុជា កំេុងផតរកីលូតលាស់យា៉ាងខាែ ំង 

ផតជាអកុសល ក្បពេសកម្ពុជាក៏ជាក្បពេស ផែលកំេុងផតកាែ យជាពគលពៅរបស់េួកជនពលមើសផសវងរក
ែែូវពភ្េពលើកុមារផែរ និងការអភិ្វឌឍន៍វជិជមានពនេះ ជាពរឿយៗក្តូវបានផក្បកាែ យជាការពកើនព ើងននហានិ
ភ័្យែល់កុមារ ផែលរស់ពៅតាម្តំបន់ផែលមានកំពនើនពេសច្បរណ៏្ខពស់។  

 

កងវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ ព្វើពអាយជនពលមើសព្វើែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េកុមារបានរចួ្បខែួនេីការចប់ខែួន 

និង ែដនទ ពទាស ពហើយកុមារកាន់ផតងាយរងពក្គេះ និងងាយស្រសួលព្វើេំនក់េំនងជាមួ្យពែើម្បីព ើ្ វការ 

ពកងក្បវញ័្ា  ព យររផតកំរតិននភាេក្កីក្កមានការពកើនព ើងខពស់  និងបណាត ញសងគម្មានភាេ  

េន់ពខាយ ។ពហតុែូពច្បនេះពហើយបានជាពគលបំណ្ងចំ្បបងមួ្យកនុងចំ្បពណាម្ពគលបំណ្ងននរបស់ 

គពក្មាង សដីេីកុមារភាេ (ផែនកកិច្បចការពារ)  គឺព្វើការជាមួ្យនែគូរជាមួ្យ  រជរ ឋ ភិ្បាល ពែើម្បេីក្ងឹងក្កបខណ្ឌ  

ច្បាប់ផែលពាក់េ័នធ។ 

 

 ការវភិាគពនេះ ព្វើការពក្បៀបព្ៀប    ច្បាប់ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា  ជាមួ្យនឹងបេ ឋ នអនតរជាតិ 

ពាក់េ័នឋនឹងការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពលើកុមារ កំនត់អំេីកងវេះច្បពនែ េះននច្បាប់  និងបានែដល់អនុរសន៍ 

មួ្យចំ្បនួន កនុងការេក្ងឹងក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ សក្មាប់ការពារកុមារ។  របាយការណ៍្ពនេះ និងបពក្ម្ើែលក្បពយាជន៍ 

ជាមូ្ល ឋ នសក្មាប់រជរ ឋ ភិ្បាល ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា កនុងែំពណ្ើ រកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ ពែើម្បី
ព េះស្ររយកនុងការក្បយុេធក្បឆំ្ងនឹងជនពលមើសព្វើ ែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េពលើកុមារ។ 

  

អវីផែលសំខាន់ គឺថារបាយការណ៏្ពនេះ មានេក្ម្ង់ជាការស្ររវក្ជាវែ៏េូលំេូលាយពៅកនុង 
បណាដ ក្បពេសទំាងបួន គពក្មាងសដីេីកុមារភាេ។ពៅកនុងការក្បឆំ្ងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពៅកនុងក្បពេសមួ្យ ការផសវងយល់េីធាតុេិតននការក្បក្េឹតតបេពលមើសែែូវពភ្េពលើកុមារ្ែងផែនកនុងវស័ិយ 
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ពេសច្បរណ៍្ គឺមានររៈសំខាន់ណាស់ ពយើងក្តូវក្បាកែថា មិ្នបណាដ លពអាយមានការប៉ាេះពាល់ជា
អវជិជមានែល់ក្បពេសជិតខាងពេ។  ការជេះឥេធិេលពនេះជារបាយការណ៏្ព្វើការេិភាកាអំេីមូ្លពហតុផែលព្វើ 

ពអាយមានែលវបិាកកនុងការសហការ្ែងកាត់ក្េំផែនពែើម្បីព្វើការពសុើបអពងាត និងែដនទ ពទាសជនពលមើស 

ព្វើែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េពលើកុមារ។  

 

ខាុំសងឃឹម្ថា រជរ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជា ក៏ែូច្បជារ ឋ ភិ្បាលក្បពេសឡាវ នល និងពវៀតណាម្ ពម្ើល
ព ើញអំេីររៈក្បពយាជន៍ននរបាយការណ៏្ពនេះ ពហើយនឹងពក្បើក្បាស់ការវភិាគពនេះពែើម្បីេក្ងឹងមូ្ល ឋ ន
ច្បាប់ការពារកុមារ។ 

ម្ា៉ាងពេៀតខាុំរកីរយខាែ ំងណាស់ ផែល UNODC សហការជាមួ្យ INTERPOL និង World Vision 

កំេុងបងាា ញនូវការរកីចំ្បពរ ើនតាម្រយៈគពក្មាងសដីេីកុមារភាេ ផែលចូ្បលរមួ្ចំ្បផណ្កព្វើពអាយបរយិាកាស 

កាន់ផតមានសុវតែិភាេែល់កុមារពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ។ 

 

ភ្នំពេញ, នលង១៥ ផខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

 

Olivier Lermet 

ក្បធានក្គប់ក្គងក្បចំក្បពេស 

ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀននិងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC) កម្ពុជា  
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សពងខប 

 

របាយការណ៍្ពនេះ ែតល់នូវការវភិាគពក្បៀបព្ៀបមួ្យពៅពលើក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់កនុងស្រសុក ពៅកនុង
ក្បពេសកម្ពុជា ព យព្ៀបពៅនឹងបេ ឋ នអនតរជាតិសំខាន់ៗ ផែលពាក់េ័នធពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ
ពលើកុមារ រប់បញ្ចូ លការកំណ្ត់ចត់េុកថា ជាបេឧក្កិែឋចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតត កិច្បចការពារកុមាររងពក្គេះ និង
រកសពីៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  និងវធិានការសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតច្បាប់្ែង
កាត់ក្េំផែន ពៅកនុងករណី្ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ របាយការណ៍្ពនេះ ក៏េិចរណាែងផែរពៅពលើ
ក្កបខ័ណ្ឌ ថាន ក់តំបន់ ផែលគំក្េកិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែន ពែើម្បីពសុើបអពងាត និងែតនទ ពទាស
ពៅពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងកំណ្ត់រកកាលានុវតតភាេនន ពែើម្បីេក្ងឹងក្កបខ័ណ្ឌ
ទំាងពនេះ។ ព យពក្បើក្បាស់ការវភិាគពនេះជាមូ្ល ឋ ន របាយការណ៍្បានែតល់នូវអនុរសន៍មួ្យចំ្បនួន 

សក្មាប់កំផណ្េក្ម្ង់ក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងគូសបញ្ហជ ក់អំេីផែនការអនុវតតន៍ ពែើម្បែីតល់ការផណ្នំែល់
សកម្មភាេជំនួយបពច្បចកពេសសំពៅគំក្េែល់កំផណ្េក្ម្ង់ទំាងពនេះ។ 

 

លេធែលទំាងពនេះែតល់នូវកាលានុវតតភាេមួ្យ ពែើម្បីអភិ្វឌឍពអាយមាននូវកិច្បចខិតខំ ផែលពតត ត 
ការយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ ទំាងពៅកនុងក្បពេស និងកនុងតំបន់ ផែលស្រសបពៅនឹងពសច្ប
កតីក្តូវការរបស់ក្បពេសនែគូ ភាេខវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ ផែលមានលកខណ្ៈជាក់លាក់ចំ្បពពាេះក្បពេសនីមួ្យ  ៗ

និងតំបន់ទំាងមូ្ល ក្េម្ទំាងបំពេញបផនែម្ពៅពលើក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ផែលមានស្ររប់។  

 

ជាមួ្យនឹងកក្ម្ងអភិ្ក្កម្ច្បាប់ពែសងៗគន  សក្មាប់ព េះស្ររយបញ្ហា ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េកុមារ 
កនុងវស័ិយពេសច្បរណ៍្ និងព្វើែំពណ្ើ រ ក្បពេសកម្ពុជាគឺជាេីកផនែងែ៏សម្រម្យសក្មាប់ផច្បករផំលកេ័ត៌មាន 

និងបេេិពរ្ន៍ននអំេីការអនុវតតលអ ពែើម្បអីភិ្វឌឍកំផណ្េក្ម្ង់ផែលមានបច្បចុបបនន ភាេជាក់ផសតង និង
ភាេស្រសបពៅនឹងច្បាប់របស់ក្បពេសជិតខាង។ របាយការណ៍្ពនេះ ែតល់ពវេិកាមួ្យពែើម្បចីប់ពែតើម្ ការងារែ៏
សំខាន់ពនេះពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា ពែើម្បីអភិ្វឌឍពគលពៅកម្មវ ិ្ ីកំផណ្េក្ម្ង់ ផែលេក្ងឹង កិច្បចខិតខំរបស់
រ ឋ ភិ្បាលក្បពេសកម្ពុជា និងតំបន់ទំាងមូ្ល សំពៅព េះស្ររយបញ្ហា រពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពលើកុមារ កនុង
វស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ និងពេសច្បរណ៍្។ 
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សាំគាេ:់  

សូម្បញ្ហជ ក់ថាមានអងគការខែេះពក្បើក្បពយាគ "ជនពលមើសព្វើែំពណ្ើ រផសវងរកែែូវពភ្េកុមារ“ ឬ “ការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េកុមារកនុងវស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ និងពេសច្បរណ៍្” របាយការណ៍្ពនេះនឹងពក្បើក្បពយាគ 

“ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េកុមារ ” ពែើម្បពីអាយក្តវូគន នឹងភារច្បាប់ផែលពក្បើក្បាស់កនុងអនុសញ្ហា សតេីីសិេធិ 
កុមារ (១៩៨៩) និង េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតេីីការជួញែូរកុមារ អំពេើពេសាចរពលើកុមារ និង របូភាេ
អាសអាភាសននកុមារ(២០០០)។ 
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អកសរកាត់                                                                                           

 

ASEAN   សមាគម្ក្បជាជាតិអាសីុអាពគនយ៍ 

CEDAW   អនុសញ្ហា សតីេីការលុបបំបាត់រល់េក្ម្ង់ ននការពរ ើសពអើងក្បឆំ្ងស្ត្សតី (១៩៧៩) 

CRC   អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ (១៩៨៩) 

CRC Optional Protocol េិ្ីររបផនែម្សដីេីការលក់កុមារ អំពេើពេសាចរពលើកុមារ និង របូភាេ 
អាសអាភាសននកុមារ (២០០០) 

ECPAT International  អងគការបំបាត់ពេសាចរពលើកុមារ របូភាេអាសអាភាសកុមារ និងការជួញែូរ 
ែែូវពភ្េពលើកុមារ  

ICCPR   សនធិសញ្ហា អនតរជាតិសតីេីសិេធិសីុវលិ និងសិេធិនពយាបាយ (១៩៦៦) 

ILO   អងគការេលកម្មអនតរជាតិ 

ILO Convention 182 អនុសញ្ហា សតីេីការហាម្ក្បាម្ និងសកម្មភាេបនទ ន់សំរប់ ការលុបបំបាត់េក្ម្ង់ 

្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ 

INTERPOL  អងគការនគរបាលក្េហមេណ្ឌ អនតរជាតិ 

Lao PDR   រធារណ្រែឋក្បជាមានិតក្បជា្ិបពតយយឡាវ 

MOU   អនុសសរណ្ៈននការពយាគយល់ 

NPA   ផែនការសកម្មភាេជាតិ 

TIP   ការជួញែូរម្នុសស 

TIP Protocol េិ្ីររពែើម្បីេប់រា ត់ បន្រងាា ប និងែតនទ ពទាសអំពេើជួញែូរម្នុសស ជាេិពសស
ស្ត្សតី និងកុមារ (២០០៥) 

UNICEF   មូ្លនិ្ិសហក្បជាជាតិពែើម្បកុីមារ 

UNODC   ការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និង ឧក្កិែឋកម្ម 

UNTOC   អនុសញ្ហា សហក្បជាជាតិក្បឆំ្ងឧក្កិែឋកម្ម្ែងផែនមានការពក្គងេុក (២០០០) 
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១-ពសច្បកតី ពែតើម្ 

 

ក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងពគលនពយាបាយរងឹមំា គឺជាឧបករណ៍្ែ៏សំខាន់កនុងការក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅ
នឹង ឧក្កិែឋកម្ម។ ក្កបខ័ណ្ឌ យុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ រងឹមំាមួ្យផែល្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីបេ ឋ នអនតរជាតិសំខាន់ៗ 

និងក្តូវបានអនុវតតក្បកបព យក្បសិេធភាេពៅកក្មិ្តក្បពេស ជួយេក្ងឹងសម្តែភាេអនុវតតន៍ច្បាប់ពែើម្ប ី
េប់រា ត់ និងព្ែើយតបក្បកបព យក្បសិេធភាេពៅនឹងបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 1 ។ ពៅកនុង
ក្បពេសកម្ពុជា ជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ បងាឱ្យមាននូវបញ្ហា ក្បឈម្មួ្យគួរឱ្យកត់សមាគ ល់
សក្មាប់ម្ន្រនតីអនុវតតច្បាប់។ ជាពរឿយៗ ជនពលមើសមិ្នក្តវូបានសម្តែកិច្បចរកព ើញព ើយ ែូពច្បនេះេួកពគពកង
ក្បវញ័្ច ពៅពលើកុមារផែលងាយរងពក្គេះបំែុត ពហើយេួកពគក្ត ប់ពៅកាន់ក្បពេសរបស់េួកពគ វញិ
ព យនិេណ្ឌ ភាេ ឬកនុងករណី្ផែលេួកពគរស់ពៅយូរអផងវងកនុងក្បពេស េួកពគពៅផតបនតលាក់ខែួនកនុង
សហគម្ន៍។ ជាមួ្យនឹងការពកើនព ើងននវស័ិយពេសច្បរណ៍្ពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ បុរស
ផែលម្កេីក្បពេសពលាកខាងលិច្ប ក្បផហលជាអនកពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េផែលពគអាច្បពម្ើលព ើញច្បាស់
ជាងពគបំែុត ព យផ កេ័ត៌មានបងាា ញឱ្យែឹងថា ជាក់ផសតងតក្ម្ូវការរបស់អនកែំពណ្ើ រអាសីុកនុងតំបន់
តំណាងឱ្យជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារភាគពក្ច្បើន2។ ជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ េំុ
រផម្ង ផតងផតជាជនបរពេសព ើយ។ ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ក៏រប់បញ្ចូ លជនពលមើសផែលព្វើ
ែំពណ្ើ រពៅកនុងក្េំផែនននក្បពេសរបស់េួកពគ ផែលពកងក្បវញ័្ច ពៅពលើែែូវពភ្េពលើកុមារែងផែរ។ ក្បវតតិ
របស់ជនពលមើសអាច្បរប់បញ្ចូ លអនកព្វើែំពណ្ើ រ្ែងកាត់ និងអនករស់ពៅរយៈពេលផវង។ 

 

ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ គឺជាសកម្មភាេឧក្កិែឋមួ្យក្បពភ្េផែលមានលកខណ្ៈេិពសស ផែល 

បេពលមើសក្បពភ្េពនេះក៏បណាត លឱ្យមានបញ្ហា ក្បឈម្នន ជាេិពសសសក្មាប់រែ ប័នច្បាប់ និងរែ ប័ន 

យុតតិ្ម៌្ កនុងការអភិ្វឌឍ និងអនុវតតន៍សកម្មភាេព្ែើយតបក្បកបព យក្បសិេធភាេែងផែរ។ លកខណ្ៈ 
េិពសសមួ្យែ៏សំខាន់ននការក្បក្េឹតតសកម្មភាេពនេះ គឺជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ផតងផតពៅ     

េសសនកផនែងផែលេួកពគជា្ម្មតាមិ្នធាែ ប់រស់ពៅ និងពក្បើក្បាស់ភាេអនមិ្ករបស់េួកពគ ពែើម្បីសក្ម្ប 

                                                                 

1 ខណ្ៈពេលផែលពគបានកត់សមាគ ល់ថា អងគការមួ្យចំ្បនួនចូ្បលចិ្បតតពក្បើពាកយ “ជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ” ឬ “ការពកងក្បវញ័្ច  ែែូវ
ពភ្េពលើកុមារពៅពេលព្វើែំពណ្ើ រ ឬពេសច្បរណ៍្” របាយការណ៍្ពនេះ នឹងពក្បើក្បាស់ពាកយ “ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ” ពែើម្បឱ្យមាន សងគតភាេ
ពៅនឹងវាកយស័េទបពច្បចកពេសច្បាប់ ផែលក្តូវបានពក្បើក្បាស់ពៅកនុង អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ (១៩៨៩) និងេិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា  ពនេះសតីេី
ការជួញែូរកុមារ ពេសាចរពលើកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ (២០០០)។ 

2http://www.unicef.org/eapro/activities_3757.html 
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សក្ម្ួលែល់ការក្បក្េឹតតបេពលមើស។ ពនេះគឺជាការេិតសក្មាប់ជនពលមើសផែលបានពរៀបចំ្បផែនការសកម្ម 
ភាេរបស់េួកពគ និង ជនពលមើសព្ែៀតឱ្កាស (ផែលជាក្បពភ្េជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ
េូពៅបំែុត)។ កផនែងរន ក់ពៅ ពសវាកម្មែឹកជញ្ជូ ន និងពសវាកម្មពេសច្បរណ៍្ែនេពេៀត ជាេិពសសពសវា
កម្មផែលបងាលកខណ្ៈឱ្យមានេំនក់េំនងជាមួ្យកុមារ ក៏អាច្បក្តូវបានពក្បើក្បាស់ព យជនពលមើសពែើម្បី
សក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការក្បក្េឹតតបេពលមើសរបស់េួកពគែងផែរ។ ជាពរឿយៗ សហគម្ន៍មិ្នរគ ល់ជនពលមើស 

ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារព ើយ ឬ កនុងករណី្ផែលេួកពគរស់ពៅយូរអផងវងពៅកនុងក្បពេស េួកពគអាច្ប 

មានេំនក់េំនងបនតិច្បបនតួច្បប៉ាុពណាណ េះជាមួ្យសហគម្ន៍។ ភាេអនមិ្ក និងភាេច្បល័តរបស់េួកពគមាន
ន័យថា ការព្ែើយតបរបស់ម្ន្រនតីអនុវតតន៍ច្បាប់ក្តូវមានលកខណ្ៈក្គប់ក្ជងុពក្ជាយ និងមានការសក្ម្ប
សក្ម្ួល ពែើម្បកីាត់បនែយភាេខវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ និងធានថាក្េំផែនសម្តែកិច្បចេំុផម្នជាឧបសគគមួ្យ
ផែលរងំសទេះែល់ែំពណ្ើ រការែតនទ ពទាសព ើយ។ 

 

កនុងនម្ជាភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បម្បងននគពក្មាងសតីេីកុមារភាេ (ផែនកកិច្បចការពារ) ការយិាល័យ អងគ
ការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម (UNODC) កំេុងព្វើការងារជាមួ្យនែគូ អនតរ
ជាតិ និងនែគូរ ឋ ភិ្បាលនន ពែើម្បីអភិ្វឌឍឱ្យមាននូវក្កបខណ្ឌ ច្បាប់រងឹមំា សំពៅកំណ្ត់ពគល ពៅពៅ
ពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារពៅកនុងតំបន់។ គពក្មាងពនេះ សែិតពៅពក្កាម្កម្មវ ិ្ ី គពក្មាងសតី
េីកុមារភាេ ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ (២០១០-២០១៤) ផែលេេួលបាន ជំនួយមូ្លនិ្ិ
គំក្េេី AusAID និងអនុវតតពៅកនុងក្បពេសនែគូអាេិភាេចំ្បនួន៤ រមួ្មានែូច្បជា កម្ពុជា ឡាវ នល និង ពវៀត
ណាម្ ផែលបានអនុម័្តពក្ជើសពរ ើសយកយុេធរស្ត្សតសសរសតម្ភចំ្បនួនេីរ ផែលក្ច្បបាច់្បបញ្ចូ លគន នូវកិច្បច
ការពារ និងការបងាា រេប់រា ត់។ តាម្រយៈកិច្បចការពារអងគការ UNODC ពក្កាម្ភាេជានែគូជាមួ្យអងគការ
នគរបាលក្េហមេណ្ឌ អនតរជាតិ (INTERPOL) មានពគលបំណ្ងពលើកកម្ពស់សម្តែភាេអនុវតតន៍ច្បាប់
សក្មាប់សកម្មភាេជាតិ និងអនតរជាតិ ពែើម្បីកំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ និងព្វើសកម្មភាេក្បកបព យក្បសិេធ
ភាេពៅពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់ពម្គងគ។ សសរសដម្ភផែនកកិច្បច
ការពារ មានពគលបំណ្ងែតល់នូវកញ្ច ប់រមួ្មួ្យសក្មាប់ការករងសម្តែភាេជូនែល់រ ឋ -ភិ្បាលនន
ក្បពេសពគលពៅគពក្មាង និង ភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់របស់េួកពគតាម្រយៈសមាសធាតុចំ្បនួន េីរគឺ៖ 

សមាសធាតុេី១ផែលែឹកនំព យអងគការ UNODC នឹងពតត តពៅពលើការែតល់សកម្មភាេជំនួយ
បពច្បចកពេសផែលព្ែើយតបពៅនឹងភាេខវេះច្បពនែ េះ និងពសច្បកតីក្តូវការសំខាន់ៗផែនកច្បាប់ ការបណ្តុ េះ-       

បណាត ល និងកិច្បចសហក្បតិបតតិការននក្បពេសនែគូទំាង៤។ សមាសធាតុេី២ ផែលែឹកនំព យអងគការ 
INTERPOL នឹងរមួ្មានសកម្មភាេក្បតិបតតិការឯកពេសមានពេលពវលាកំណ្ត់ ផែលមានពគលបំណ្ង ក់
បញ្ចូ លគន នូវ្នធានពសុើបអពងាតកក្មិ្តអនតរជាតិ និងតំបន់ ពែើម្បីកំណ្ត់ពគលពៅឱ្យបានជាក់លាក់ពៅ
ពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ សសរសដម្ភផែនកបងាា រេប់រា ត់ ក្តូវបានអនុវតតព យអងគការ
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េសសនៈេិភ្េពលាក និងមានពគលបំណ្ងេក្ងឹងបរយិាកាសការពារសក្មាប់កុមារពៅកនុងវស័ិយព្វើែំពណ្ើ រ 
និងពេសច្បរណ៍្ ព យរប់បញ្ចូ លការពលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងរបស់សហគម្ន៍ និងការក្បឆំ្ងពៅនឹងការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ ក្េម្ទំាងព្វើការងារជាមួ្យរ ឋ ភិ្បាល ពែើម្បអីភិ្វឌឍវធិានការជាតិពែើម្បពី្វើ
ការេប់រា ត់ក្បកបព យក្បសិេធិភាេ។ 

 

របាយការណ៍្ពនេះ ពតត តការយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើការងារផែលអងគការ UNODC និង INTERPOL ក្តូវអនុ
វតតពក្កាម្គពក្មាងសតីេីកុមារភាេ (ផែនកកិច្បចការពារ) ជាេិពសសលេធែលេី១ (ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ទាក់េង ពៅនឹង
ការបពងាើន និងអភិ្វឌឍន៍ការក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងជនពលើមសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងកិច្បចការពារ
ជងរងពក្គេះ) និងធាតុពច្បញ ១.១ (ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើច្បាប់) និងធាតុពច្បញ១.២(អនុរសន៍
ននផែលបញ្ហជ ក់ច្បាស់ និងអាច្បអនុវតតបាន ក្តូវបាន ក់ជូននែគូររជរ ឋ ភិ្បាលពែើម្បអីភិ្វឌឍន៍ក្កប
ខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេទក្បឆំ្ងនឹងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ)3  ។ របាយការណ៍្ពនេះពតត ត
សំខាន់ពៅពលើក្កបខណ្ឌ ច្បាប់កនុងស្រសុក ននក្បពេសកម្ពុជា និងបំពេញបផនែម្ពៅពលើរបាយការណ៍្ផែល
មានលកខណ្ៈស្រសពែៀងគន  ផែលក្តូវបានពរៀបចំ្បសក្មាប់ក្បពេសអនុវតតគពក្មាងសដីេីកុមារភាេ។ របាយ
ការណ៍្ពនេះ  ក្តូវបានបពងាើតព ើងព យមានការេិភាកាគន ជាមួ្យនែគូជាតិ និងែដល់ជាពវេិកាមួ្យ 

សក្មាប់អនុវតតអនុរសន៍ជាក់លាក់មួ្យចំ្បនួន ពែើម្បេីក្ងឹងការព្ែើយតបផែនកច្បាប់ពៅនឹងពេសច្បរណ៍្
ែែូវពភ្េពលើកុមារពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា។ 

 

ពៅក្បពេសកម្ពុជា ពគអាច្បពម្ើលព ើញយា៉ាងច្បាស់ថា មានការពបតជាា ចិ្បតតែ៏ខាែ ំងកាែ របស់រ ឋ ភិ្បាល 

ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ រជរ ឋ ភិ្បាល បានអភិ្វឌឍច្បាប់ និងពគល
នពយាបាយ ផែលមានពគលបំណ្ងការពារកុមារេីការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ ែតនទ ពទាសពៅពលើ ការក្បក្េឹតត
បេពលមើស និងពលើកកម្ពស់សិេធិរបស់កុមាររងពក្គេះ និងរកសី តាម្រយៈែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ។ 

វធិានការទំាងពនេះ មានររៈសំខាន់កនុងការព េះស្ររយបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងការពកង
ក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ ក្េម្ទំាងការរពំលាភ្បំពានពៅពលើកុមារ ផែលមានលកខណ្ៈកាន់ផតេូលំ េូលាយជាង
ពនេះ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី មានភាេខវេះច្បពនែ េះមួ្យចំ្បនួនពៅកនុងក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ជាតិ និង ភាេគម នសងគត
ភាេមួ្យចំ្បនួន ពបើព្ៀបពៅនឹងវរិលភាេននបេ ឋ នអនតរជាតិពាក់េ័នធពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារផែលក្តូវបានអនុវតតន៍។ ហានិភ័្យគឺថា ខណ្ៈពេលផែលពៅផតមានភាេ ខវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ ជន
ពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជានឹង ផសវងរកព្វើការពកងក្បវញ័្ច ពៅពលើភាេខវេះ

                                                                 

3 គពក្មាងសតីេីកុមារភាេ ៖ កិច្បចការពារ ឯកររពរៀបចំ្បគពក្មាង 
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ច្បពនែ េះទំាងពនេះ ពហើយេួកពគនឹងេំុមានការភ័្យខាែ ច្បកនុងការផសវងរកព្វើការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ
ព ើយ។ 

 

ពលើសេីពនេះពេៀត ការព្ែើយតបពៅកក្មិ្តថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់តំបន់ មានររៈសំខាន់កនុងការ
ករងឱ្យមាននូវការរងំសទេះែែូវច្បាប់ចំ្បពពាេះពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ផែលមានភាេ
េន់ពខាយ អាច្បពលើកេឹកចិ្បតតចំ្បពពាេះតក្ម្ូវការឱ្យមាននូវអាជីវកម្មពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងបពងាើន
ភាេងាយរងពក្គេះរបស់កុមារ ខណ្ៈពេលផែលជនពលមើសកំណ្ត់រកព ើញឱ្កាស កនុងការពកងក្បវញ័្ច
ពៅពលើកុមារ ផែលហានិភ័្យននសកម្មភាេរបស់េួកពគអាច្បក្តូវបានរកព ើញមានកក្មិ្តទាបបំែុត 4 ។ 
ែូពច្បនេះ ច្បាប់ជាតិផែលមានភាេតឹងរងឹផែលហាម្ឃាត់ ចំ្បពពាេះបេពលមើសែែូវពភ្េពលើកុមារ និងកំណ្ត់
ពទាស បបញ្ាតតិឱ្យបាន្ងន់្ងរ គឺ ជាឧបករណ៍្សក្មាប់េប់រា ត់ែ៏សំខាន់5។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី កនុងករណី្
ផែលក្បពេសមួ្យបានអភិ្វឌឍឱ្យមាននូវក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ក្គប់ក្ជុងពក្ជាយ សក្មាប់ក្បឆំ្ងពៅនឹងការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ ជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ េំនងនឹងងាកសកម្មភាេរបស់េួក
ពគពៅកាន់ក្បពេសជិតខាង ផែលច្បាប់ពៅកនុងវស័ិយពនេះមិ្នសូវមានការអភិ្វឌឍន៍ 6 ។ ចំ្បណុ្ច្បពនេះមាន
ន័យថា ការព្ែើយតបកក្មិ្តតំបន់មួ្យផែលមានការសក្ម្បសក្ម្ួល មានររៈសំខាន់ខាែ ំងណាស់ ពែើម្បី
ធានថា ច្បាប់ជាតិក្តូវបានព្វើសុខែុម្រម្នីយកម្មឱ្យមានភាេស្រសបគន  និងមានវធិានការសហក្បតិបតតិការ
ផែនកច្បាប់ ជាលកខណ្ៈអនតរជាតិ េូលំេូលាយពៅកនុងតំបន់ ពែើម្បឱី្យជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារគម នកផនែងលាក់ខែួន។ 

២-វរិលភាេ 

 

ឯកររពនេះ េិចរណាពៅពលើវរិលភាេផែលក្បពេសកម្ពុជាអនុវតតស្រសបតាម្បេ ឋ នច្បាប់អនតរ
ជាតិ កនុងការអភិ្វឌឍឱ្យមាននូវការព្ែើយតបេីផែនកយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារ។ ឯកររពនេះ កំណ្ត់រកភាេខវេះច្បពនែ េះពៅកនុងក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ផែលមានស្ររប់ ែតល់អនុរសន៍ េូលំ
េូលាយសក្មាប់វស័ិយកំផណ្េក្ម្ង់នន ពែើម្បីព េះស្ររយបញ្ហា ខវេះច្បពនែ េះទំាងពនេះ ក្េម្ទំាង គូស
បញ្ហជ ក់អំេីផែនការអនុវតតន៍មួ្យសក្មាប់សកម្មភាេជាក់លាក់ សំពៅអនុវតតអនុរសន៍ទំាងពនេះ ពក្កាម្
កម្មវ ិ្ ីគពក្មាងសតីេីកុមារភាេ (ផែនកកិច្បចការពារ)។  

                                                                 

4 http://www.ecpat.net/worldcongressIII/PDF/Journals/EXTRATERRITORIAL_LAWS.pdf -- p4 

5 Ibid. 

6 http://www.ecpat.net/ei/Publications/CYP/YP_Guide_to_CST_ENG.pdf -- p8 
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ពែើម្បីែតល់នូវក្កបខណ្ឌ មួ្យក្បកបព យសងគតភាេ សក្មាប់ព្វើការពក្បៀបព្ៀបច្បាប់របស់ក្បពេស 

កម្ពុជា ផែលអនុវតតគពក្មាងព្ៀបពៅនឹងកាតេវកិច្បចអនតរជាតិសំខាន់ៗ របាយការណ៍្េិចរណាពៅពលើ 
សំណួ្រែូច្បខាងពក្កាម្ ៖ 

 រែ នភាេននការែតល់សចច ប័នពៅពលើលិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិសំខាន់ៗ ៖ ពតើក្បពេសកម្ពុជាបាន 

ចុ្បេះហតែពលខា ឬែតល់សចច ប័នពៅពលើលិខិតុបករណ៍្ណាខែេះ? 

 ការែតនទ ពទាស និងពទាសបបញ្ាតតិសក្មាប់ការក្បក្េឹតតផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ ពលើ
កុមារ៖ ពតើក្បពេសកម្ពុជា ែតនទ ពទាសពៅពលើការក្បក្េឹតតផែលទាក់េងពៅនឹងបេពលមើសពេស- ច្បរ
ណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារផែរឬពេ? ពតើពទាសបបញ្ាតតិពាក់េ័នធមានអវីខែេះ? 

 វធិានការការពារកុមារពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ៖ ពតើមានវធិានការច្បាប់ ឬពគល 

នពយាបាយសក្មាប់ការពារកុមាររងពក្គេះ និងរកសី ពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ កនុងស្រសុក
ផែរ ឬពេ? 

 វធិានការសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែន៖ ពតើបេពលមើសពេសច្បរណ៍្ ែែូវ
ពភ្េពលើកុមារអាច្បព្វើបតាប័នបានផែរឬពេ? ពតើច្បាប់របស់ក្បពេសកម្ពុជាបពងាើតឱ្យមាននូវ 
អំណាច្បតុលាការពក្ៅផែនែី សក្មាប់បេពលមើសទំាងពនេះផែរឬពេ? ពតើមានលិខិតុបករណ៍្អវីខែេះ 

ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ សក្មាប់ែតល់ការផណ្នំចំ្បពពាេះកិច្បចសហក្បតិបតតិការតំបន់ 
ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ7? 

 កិច្បចសហក្បតិបតតិការតាម្តំបន់៖ ពតើមានក្កបខ័ណ្ឌ ការងារអវីខែេះ ពែើម្បីសក្ម្បសក្ម្ួលែល់ កិច្បច
សហក្បតិបតតិការផែនកច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែនជាែែូវការ (ការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយឱ្យ គន
ពៅវញិពៅម្កពៅកនុងបញ្ហា ឧក្កិែឋកម្ម) ជាមួ្យក្បពេសែនេពេៀតផែលអនុវតតគពក្មាង? ពតើមាន 

លិខិតុបករណ៍្េូលំេូលាយអវីខែេះ សក្មាប់ផណ្នំែល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការតាម្តំបន់ ពែើម្ប ី
ក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ? 

                                                                 

7  ខណ្ៈពេលផែលពគកត់សមាគ ល់ថា បេ ឋ នអនតរជាតិផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ រប់បញ្ចូ លកាតេវកិច្បចរបស់រែឋ ពែើម្បី 
ធានថា ក្េេយសម្បតតិផែលេេួលបានេីការក្បក្េឹតតបេពលមើស អាច្បក្តវូបានែកហូត និងរបឹអូស របាយការណ៍្ពនេះ នឹងមិ្នេិចរណា ព យ
តទ ល់ ពៅពលើភាេអនុពលាម្របស់ក្បពេស ចំ្បពពាេះកាតេវកិច្បចពនេះព ើយ។ យនតការសក្មាប់ការក្គប់ក្គង ពៅពលើក្េេយសម្បតតិ  

និងឧបករណ៍្សក្មាប់ក្បក្េឹតតបេពលមើសអាច្បមានភាេសមុគរម ញ ែូពច្បនេះ វរិលភាេននរបាយការណ៍្ពនេះ េំុបានក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើការវភិាគ 

ពេញពលញចំ្បពពាេះយនតការទំាងពនេះពៅកនុងក្បពេសនែគូនីមួ្យៗព ើយ។ 
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ក្កបខណ្ឌ ននការស្ររវក្ជាវពនេះ ក្តូវបានអនុម័្តយា៉ាងខាជ ប់ខជួនពៅកនុងរបាយការណ៍្ពរៀងខែួន 

សក្មាប់ក្បពេសអនុវតតគពក្មាងនីមួ្យៗ។ 

 

របាយការណ៍្ពនេះ ក្តូវបានអភិ្វឌឍកនុងលកខណ្ៈជាផែនកមួ្យននផែនការអនុវតតន៍ផែលេូលំេូលាយ 

ជាងពនេះ ពក្កាម្គពក្មាងសតីេីកុមារភាេរបស់ UNODC (ផែនកកិច្បចការពារ)។ អនុរសន៍ និងសំពណ្ើ សក្មាប់ 

ការអនុវតតផែលក្តូវបានគូសបញ្ហជ ក់ពៅកនុងរបាយការណ៍្ពនេះ មានបំណ្ងបញ្ចូ លពៅកនុងផែនការគពក្មាង 

ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ និងជាេិពសស គឺពែើម្បបំីពេញបផនែម្ពៅពលើសកម្មភាេរបស់ 

INTERPOL ពក្កាម្កិច្បចការពារ និងបំពេញបផនែម្ពៅពលើសកម្មភាេរបស់អងគការេសសនៈេិភ្េពលាក ពក្កាម្ 

សសរសដម្ភផែនកបងាា រេប់រា ត់។ 

 

កំនត់សមាគ ល់ថា អងគការ UNODC នឹងព្វើការងារពក្កាម្ភាេជានែគូជាមួ្យ INTERPOL ពែើម្បអីនុវតត កិច្បច
ការពារ ពហើយ INTERPOL នឹងព្វើការងារយា៉ាងជិតសនិេធជាមួ្យភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់របស់ក្បពេសកម្ពុជា និង
ក្បពេសនែគូនន ពៅកនុងអាណ្តតិការងារពនេះ ែូពច្បនេះរបាយការណ៍្ច្បាប់ពនេះមិ្នបានព្វើការបា៉ា ន់ក្បមាណ្
ពៅពលើវតតមាននន កិច្បចសហក្បតិបតតិការមិ្នែែូវការរបស់ម្ន្រនតីអនុវតតន៍ច្បាប់ (ឧទាហរណ៍្ ការផច្បករផំលក
េ័ត៌មានចរកម្មព យ តទ ល់រវាងភាន ក់ងារនគរបាល) កនុងចំ្បពណាម្វធិានការែនេពេៀតផែលមាន សក្មាប់
ព្ែើយតបពៅនឹងបញ្ហា  ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារព ើយ។ ព យផ ក របាយការណ៍្ពនេះពតត តការយក
ចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើ យនតការែែូវការ រវាងរ ឋ ភិ្បាលសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការផែនកច្បាប់កក្មិ្តអនតរជាតិ 

(ជាេិពសសការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្ក)។ 

៣-ភាេមានកក្មិ្ត 

 

ការស្ររវក្ជាវផែលបានព្វើព ើង ពែើម្បីពរៀបចំ្បរបាយការណ៍្ពនេះ មានមូ្ល ឋ នផែអកពលើឯកររ 
ច្បាប់ និងឯកររពគលនពយាបាយផែលមានជាភារអង់ពគែស តាម្រយៈការយិាល័យក្បចំក្បពេស 

របស់ UNODC ពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា និងឯកររេេួលបានេីក្បភ្េអីុន្ឺផណ្ត ផែលគួរឱ្យពជឿជាក់    

បាន។ របាយការណ៍្ពនេះ ក៏បានព្វើការែកស្រសង់េីឯកររពាក់េ័នធមួ្យចំ្បនួន ផែលបានែសេវែាយព យ
ភាន ក់ងារអងគការសហក្បជាជាតិ និងអងគការមិ្នផម្នរ ឋ ភិ្បាលននពលើបញ្ហា  ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារ និងបញ្ហា ពាក់េ័នធែនេពេៀត។ 
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ខណ្ៈពេលផែលឯកររទំាងពនេះ បានែតល់នូវេ័ត៌មានក្បកបព យ ររៈក្បពយាជន៍ពៅតាម្  
បរបិេពែសងៗគន ក៏ព យ ផតឯកររជាពក្ច្បើនេំុមានបច្បចុបបននភាេ ឬពតត តពៅពលើការព េះស្ររយ បញ្ហា  
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ ពៅកនុងបរបិេេូពៅជំនួសឱ្យការពតត តជាក់លាក់ពៅពលើបញ្ហា  ពេសច្បរណ៍្ 
ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ផែអកពលើបេេិពរ្ន៍ស្ររវក្ជាវរបាយការណ៍្ពនេះ ការបនតវភិាគ និងការែសេវែាយ ជា
ររធាណ្ៈេីឯកររច្បាប់ និងការអនុវតតច្បាប់ព្ែើយតបពៅ នឹងបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ អាច្ប 

ជួយបំពេញបផនែម្នូវភាេខវេះច្បពនែ េះពៅកនុងឯកររផែលមានស្ររប់កនុងពេលបច្បចុបបនន។ 

 

ក្កបខណ្ឌ ពេលពវលាផែលក្តូវបានបញ្ចូ លពៅកនុងផែនការអនុវតតន៍ ក្គន់ផតជាពសច្បកតីផណ្នំ 

ប៉ាុពណាណ េះ ពហើយពេលពវលាទំាងពនេះគួរក្តូវព្វើការផកសក្ម្ួលពៅតាម្ភាេរកីចំ្បពរ ើនរបស់គពក្មាង ព យ
ពយាងពៅតាម្្នធានផែលអាច្បពក្បើក្បាស់បានកនុងគពក្មាង និងពសច្បកតីក្តូវការរបស់ក្បពេស កម្ពុជា។ 

 

៤-ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់អនតរជាតិ  

 

បច្បចុបបនន េំុមាននិយម្ន័យពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារផែលមានការឯកភាេជាអនតរជាតិព ើយ8។ 

និយម្ន័យផែលអងគការ ECPAT International បានបពងាើត និងមានការគំក្េេីអងគការ UNODC បាន េណ៌្ន
ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារថាជា ៖ 

…ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ គឺជាការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពៅពលើកុមារព យជនមាន ក់ ឬពក្ច្បើននក់ 
ផែលព្វើែំពណ្ើ រេីស្រសុកកំពណ្ើ តរបស់េួកពគ តំបន់ភូ្មិ្រស្ត្សតកំពណ្ើ តរបស់េួកពគ ឬក្បពេសកំពណ្ើ ត 

របស់េួកពគពែើម្បីមានេំនក់េំនងែែូវពភ្េជាមួ្យកុមារ។ ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ អាច្បជាអនកព្វើ 
ែំពណ្ើ រកនុងស្រសុក ឬអាច្បជាពេសច្បរណ៍្អនតរជាតិ។ [ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ] ផតងពាក់េ័នធការ ពក្បើ
ក្បាស់កផនែងរន ក់ពៅ ម្ព្ាបាយព្វើែំពណ្ើ រ និងពសវាកម្មពេសច្បរណ៍្ែនេពេៀត ផែលសក្ម្ប សក្ម្ួល
ែល់េំនក់េំនងជាមួ្យកុមារ និងបងាលកខណ្ៈឱ្យជនពលមើសពៅផតអាច្បបនតព្វើឱ្យក្បជាជន និងបរយិា

កាសជំុវញិមិ្នចប់អារម្មណ៍្ម្កពលើេួកពគ9។ 

 

                                                                 

8 ChildWise, Travelling Child Sex Offenders in South East Asia: A Regional Review – 2007/2008, p3 

9 Ibid:  referenced in ECPAT International, Combating Child Sex Tourism: Questions and Answers (2008) p6 
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ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ គឺជាក្បពភ្េឧក្កិែឋកម្មមួ្យ ផែល្ែងកាត់ក្េំផែនច្បាប់ ជាមួ្យនឹង
កាតេវកិច្បចអនតរជាតិ ផែលទាក់េងពៅនឹងកិច្បចការពារកុមារេីពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ផែលក្បក្េឹតត
ឧក្កិែឋកម្មអនតរជាតិ រពំលាភ្បំពានពៅពលើសិេធិម្នុសស និងច្បាប់ការងារ។ របាយការណ៍្ពនេះនឹងពក្បើក្បាស់ 

និយម្ន័យពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមាររបស់ ECPAT ជាមូ្ល ឋ ន ពែើម្បយីល់អំេីក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់អនតរជាតិ 

និងវភិាគពៅពលើការព្ែើយតបពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា។ 

 

កក្ម្ងបេ ឋ នច្បាប់អនតរជាតិែ៏េូលំេូលាយមួ្យ កំណ្ត់ក្កបខណ្ឌ ការងារសក្មាប់ការអភិ្វឌឍ ឱ្យ
មាននូវការព្ែើយតបេីផែនកយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ពៅកនុងក្បពេស ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ កុមារ។ 

លិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិសំខាន់ៗ រមួ្មាន អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ (CRC) (១៩៨៩) និងេិ្ីររបផនែម្នន 

អនុសញ្ហា ពនេះសតីេីការជួញែូរកុមារ អំពេើពេសាចរពលើកុមារ និងរូបភាេ អាសអាភាសននកុមារ (េិ្ី
ររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ) (២០០០) អនុសញ្ហា សហ ក្បជាជាតិក្បឆំ្ងឧក្កិែឋកម្ម្ ែងផែន
មានការពក្គងេុក (UNTOC) (២០០០) និងេិ្ីររននអនុសញ្ហា  ពនេះពែើម្បេីប់រា ត់ បន្រងាា ប និងែតនទ
ពទាសអំពេើជួញែូរម្នុសស ជាេិពសសស្ត្សតី និងកុមារ (េិ្ីររ សតីេីការជួញែូរម្នុសស) (២០០៥) និងអនុ
សញ្ហា  ពលខ ១៨២ របស់អងគការេលកម្មអនតរជាតិសតីេីការហាម្ក្បាម្ និងសកម្មភាេបនទ ន់សំរប់ការ
លុបបំបាត់ េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ (អនុសញ្ហា ពលខ ១៨២ របស់ ILO) (១៩៩៩)។ ពបើ
ពទាេះបីជា លិខិតុបករណ៍្មួ្យចំ្បនួនែនេពេៀត ក៏រមួ្មានកាតេវកិច្បចេូលំេូលាយ ផែលទាក់េងពៅនឹង កិច្បច
ការពារកុមារក៏ព យ10 របាយការណ៍្ពនេះនឹង ពតត តការយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ទំាងពនេះ
ផែលមានរយនម្ខាងពលើ ផែលភាគពក្ច្បើន មានភាេពាក់េ័នធព យតទ ល់ពៅនឹងការព្ែើយតបេីផែនក
យុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ 

 

លិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិមួ្យចំ្បនួនផែលមិ្នច្បងកាតេវកិច្បចគន  ក៏បានកំណ្ត់ចំ្បណុ្ច្បពៅសំខាន់ៗមួ្យ 

ចំ្បនួនសក្មាប់ការព្ែើយតបកនុងស្រសុកចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារែងផែរ ឧទាហរណ៍្ ែូច្បជា 

ពសច្បកតីផលែងការណ៍្ និងរពបៀបវារៈសកម្មភាេេីក្កុងសតុកហូម្ (១៩៩៦) និងការពបតជាា ចិ្បតតសកល េីក្កុង
យូកូហាមា៉ា  (២០០១) ក្បឆំ្ងពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងក្កម្សីល្ម៌្សកល (១៩៩៩) នន
រែឋជាសមាជិករបស់អងគការពេសច្បរណ៍្េិភ្េពលាកសហក្បជាជាតិ ផែលពថាា លពទាសចំ្បពពាេះ ការពកង
ក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងអំពាវនវឱ្យរែឋនន ព្វើការែតនទ ពទាសពៅពលើបេពលមើសទំាងពនេះតាម្ រយៈ
បេបបញ្ាតតិជាតិ (រប់បញ្ចូ លបេបបញ្ាតតិផែលមានអំណាច្បពក្ៅផែនែី)។ ឯកររទំាងពនេះ េំុមាន ការ

                                                                 

10 For example, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

(CEDAW), ILO Conventions 29, 105 and 138 
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ច្បងកាតេវកិច្បចែែូវច្បាប់ព ើយ ប៉ាុផនតពគលការណ៍្របស់វាបាន្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីកាតេវកិច្បចជាពក្ច្បើនផែល ក្តវូ
បានគូសបញ្ហជ ក់ពៅកនុងលិខិតុបករណ៍្ច្បាប់អនតរជាតិសំខាន់ៗ។ 

 

លិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិសំខាន់ៗ ផែលពាក់េ័នធពៅនឹងការក្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ 
កុមារ ក្តូវបានអនុម័្តពក្ជើសពរ ើសយកពៅពក្បើក្បាស់យា៉ាងេូលំេូលាយពៅកនុងតំបន់។ ក្បពេសកម្ពុជា គឺ
ជារែឋភាគីននលិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិសំខាន់ៗទំាងពនេះ។ តារងខាងពក្កាម្ បងាា ញអំេីវរិលភាេ ផែល
លិខិតុបករណ៍្ទំាងពនេះ ក្តូវបានែតល់សចច ប័ន (ឬេេួលបានការយល់ក្េម្) ពៅកនុងក្បពេសអនុវតត
គពក្មាងនិមួ្យៗ ៖ 

 

តារង ៖ រែ នភាេននការែតល់សចច ប័ន 11 

ក្បពេស អនុសញ្ហា សតេីី 

សិេធិកុមារ  CRC  

េិ្ីររបផនែម្ 

របស់ CRC 

អនុសញ្ហា សហក្បជា 

ជាតិ UNTOC 

េិ្ីររសតេីីអំពេើជួញ

ែូរ 

ម្នុសស TIP Protocol 

អនុសញ្ហា  ILO 

ពលខ ១៨២ 

កម្ពុជា      

 

ឡាវ      

 

នល   S S  

 

ពវៀតណាម្    

 

 

 

 

 

                                                                 

11 UN Treaty Series <http://treaties.un.org> sourced at 28 August 2011; and http://www.ilo.org/ilolex/english/ 
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ពសច្បកដីេនយល់ៈ 

 : រែឋភាគី [ក្បពេសផែលបានែដល់សចច ប័ន ឬយល់ក្េម្ពលើលិខិតុបករណ៍្] 

S: ចុ្បេះហតែពលខា ប៉ាុផនតមិ្នែដល់សចច ប័ន 

 

៤-១. អនុសញ្ហា សតីេីសិេឋិកុមារ និងេិ្ីររបផនែម្ 

អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ បានកំណ្ត់ក្កបខណ្ឌ ការងារេូលំេូលាយមួ្យសតីេីសិេធិម្នុសស ផែល 

តក្ម្ូវឱ្យរែឋភាគីព្វើសកម្មភាេពែើម្បឧីតតម្ក្បពយាជន៍របស់កុមារ12។ អនុសញ្ាសដីេីសិេធិកុមារពនេះគឺជាសនធិ
សញ្ហា មួ្យផែលក្តូវបានអនុម័្តពក្ជើសពរ ើសយកពៅពក្បើក្បាស់យា៉ាងេូលំេូលាយ ព យរែឋភាគីសរបុ
ចំ្បនួន ១៩៣13។ កម្ពុជាជារែឋភាគីននអនុសញ្ហា ពនេះ។ 

 

អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ បានកំណ្ត់បេ ឋ នច្បាប់សំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួន ផែលទាក់េងពៅនឹង 

ការក្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ជាេិពសស ពែើម្បីការពារកុមារេីការរពំលាភ្បំពាន ែែូវ
ពភ្េ និងការែតល់យនតការសម្ស្រសប ពែើម្បអីនុញ្ហា តឱ្យកុមារចូ្បលរមួ្ពៅកនុងែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីច្បាប់ ឬ 

ែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីរែឋបាល។ មាក្តា៣៤ និងមាក្តា៣៥ តក្មូ្វឱ្យរែឋភាគីចត់វធិានការសម្ស្រសបពៅកនុង
ក្បពេស ព យមានកិច្បចសហក្បតិបតតិការជាមួ្យរែឋែនេពេៀត ពែើម្បីការពារកុមារេីរល់េក្ម្ង់ននការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ និងការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េ រប់បញ្ចូ លការលួងពលាម្ ឬការបងខិតបងខំឱ្យកុមារចូ្បល
រមួ្ពៅកនុងសកម្មភាេែែូវពភ្េខុសច្បាប់ណាមួ្យ14 និងពែើម្បីេប់រា ត់ការចប់ខែួន ការលក់ ឬអំពេើជួញែូរ
កុមារសក្មាប់ពគលបំណ្ងណាមួ្យ ឬពៅកនុងេក្ម្ង់ណាមួ្យ15។ ពក្កាម្មាក្តា១២ (២) រែឋភាគីតក្ម្វូឱ្យ
ែតល់ ឱ្កាសែល់កុមារ ពែើម្បីឱ្យសពម្ែងរបស់េួកពគក្តូវបានពគឮពៅកនុងែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីតុលាការ ឬ
ែំពណ្ើ រការ នីតិវ ិ្ ីរែឋបាលផែលមានែលប៉ាេះពាល់ពៅពលើកុមារព យតទ ល់ ឬតាម្រយៈអនកតំណាង ឬអងគ
ភាេសម្ ស្រសប។ រែឋអាច្បអនុវតតលកខខណ្ឌ តក្ម្ូវពនេះកនុងលកខណ្ៈមួ្យផែលមានសងគតភាេពៅនឹងវធិាន
នីតិវ ិ្ ីនន ច្បាប់ជាតិរបស់េួកពគ16។ 

                                                                 

12 Art 3 

13 UN Treaty Series <http://treaties.un.org> sourced at 28 August 2011 

14 Art 34 

15  Art 35 

16 Art 12(2) 
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េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ បានកំណ្ត់កាតេវកិច្បចពៅពលើរែឋភាគីឱ្យចត់វធិានការ 
ជាក់លាក់ ពែើម្បហីាម្ឃាត់ចំ្បពពាេះការជួញែូរកុមារ ការព្វើពេសាកម្មកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាស 

កុមារ 17  ផែលលិខិតុបករណ៍្បានព្វើការកត់សមាគ ល់ថា សកម្មភាេទំាងពនេះមានេំនក់េំនងយា៉ាងជិត
សនិេធ ពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ18។ និយម្ន័យផែលក្តូវបានកំណ្ត់ពៅកនុងេិ្ីររសតីេី ការ
ជួញែូរ កុមារ ការព្វើពេសាកម្មកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសកុមារ មានភាេេូលំេូលាយពែើម្បីពកាត ប
ពៅពលើ ការក្បក្េឹតតជាពក្ច្បើនពែសងៗគន  ៖ 

 

សក្មាប់ពគលបំណ្ងននេិ្ីររបច្បចុបបនន ៖ 

 

(ក) ការជួញែូរកុមារ មានន័យថា រល់សកម្មភាេ ឬក្បតិបតតិការទំាងឡាយណាផែលកុមារ ក្តូវបាន
ពែទរព យជនណាមាន ក់ ឬម្នុសសមួ្យក្កុម្ ពៅឱ្យអនកែនេពែើម្បីេេួលបានក្បាក់កនក្ម្ ឬការេិចរណា
េេួលយកែនេពេៀត។ 

 

(ខ) ការព្វើពេសាកម្មកុមារ មានន័យថា ការពក្បើក្បាស់កុមារពៅកនុងសកម្មភាេែែូវពភ្េ ពែើម្បីេេួល
បានក្បាក់កនក្ម្ ឬការេិចរណាេេួលយកកនុងេក្ម្ង់ែនេពេៀត។ 

 

(គ) របូភាេអាសអាភាសននកុមារ មានន័យថា ការតំណាងព យម្ព្ាបាយណាមួ្យ ននកុមារ ផែល
ចូ្បលរមួ្ពៅកនុងសកម្មភាេែែូវពភ្េព យពបើកចំ្បហជាក់ផសតង ឬផកែងកាែ យ ឬការតំណាងណាមួ្យននអ

វយវៈពភ្េរបស់កុមារសក្មាប់ពគលបំណ្ងែែូវពភ្េជាច្បម្បង19។ 

 

េិ្ីររតក្ម្វូឱ្យរែឋភាគីែតនទ ពទាសពៅពលើសកម្មភាេទំាងពនេះ មិ្នចំ្បពពាេះថាបេពលមើសក្តវូបាន 

ក្បក្េឹតតព យរពបៀបណាព ើយ (ឧទាហរណ៍្ ការក្បក្េឹតតគួររមួ្ចំ្បផណ្កបពងាើតឱ្យមាននូវបេពលមើសមួ្យ 

                                                                 

17 មាក្តា១ ខណ្ៈពេលផែលអងគការមួ្យចំ្បនួនចូ្បលចិ្បតតពក្បើពាកយ “សមាភ រៈរពំលាភ្បំពានកុមារ” ឬ “របូភាេរពំលាភ្បំពានកុមារ” របាយការណ៍្ពនេះ 
នឹងពក្បើក្បាស់ពាកយ “របូភាេអាសក្គម្កុមារ” ពែើម្បីឱ្យមានសងគតភាេពៅនឹងវាកយស័េទបពច្បចកពេសច្បាប់ ផែលក្តូវបានពក្បើក្បាស់ពៅកនុង លិខិតុ
បរណ៍្ច្បាប់អនតរជាតិពាក់េ័នធ។ 

18 បុេវកថា េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ 

19 Art 2 



26 

មិ្ន ចំ្បពពាេះថាបេពលមើសពនេះក្តូវបានក្បក្េឹតតព យបុគគល ឬព យមានការពក្គងេុក ក្បក្េឹតតពៅកនុង
ក្បពេស ឬ្ែងកាត់ក្បពេសព ើយ 20 ។ បផនែម្េីពនេះពេៀត េិ្ីររតក្ម្ូវឱ្យព្វើការែតនទ ពទាសពៅពលើការ
ក្បក្េឹតតខាង ពក្កាម្ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និងក្តូវែតនទ ពទាសពៅពលើបេ
ពលមើសពនេះ ព យការ ក់េណ្ឌ កម្មឱ្យបាន្ងន់្ងរ21៖ 

 

 ការែតល់ ការក្បគល់ ឬការេេួលយកកុមារ ព យម្ព្ាបាយណាមួ្យសក្មាប់ពគលបំណ្ង 

ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

 ការែគត់ែគង់ ការេេួលបាន ការព្វើលេធកម្ម ឬការែតល់កុមារសក្មាប់ពេសាកម្មកុមារ 

 ការែលិត ការផច្បកចយ ការែសេវែាយ ការនំចូ្បល ការនំពច្បញ ការែគត់ែគង់ ការលក់ ឬការមាន 

ជាកម្មសិេធិនូវរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ និង 

 ការប៉ាុនប៉ាងក្បក្េឹតតសកម្មភាេណាមួ្យខាងពលើ និងការ ុប ិត ឬការចូ្បលរមួ្ពៅកនុងសកម្មភាេ 

ណាមួ្យ កនុងចំ្បពណាម្សកម្មភាេទំាងពនេះ22។ 

 

េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ តក្ម្វូឱ្យរែឋភាគីអនុវតតយុតាត ្ិការពៅពលើបេពលមើស 

ទំាងពនេះ ពៅពេលផែលបេពលមើសពកើតព ើងពៅកនុងផែនសម្តែកិច្បចរបស់រែឋ (ឬពៅពលើនវា ឬយនតពហាេះ 

ផែលបានចុ្បេះបញ្ជ ីជាមួ្យរែឋពនេះ)23។ បផនែម្េីពលើលកខខណ្ឌ តក្ម្វូមូ្ល ឋ នពនេះ ផែលទាម្ទារឱ្យព្វើ ការ
អេះអាងអំេីយុតាត ្ិការពៅកនុងផែនសម្តែកិច្បចរបស់រែឋ េិ្ីររបផនែម្តក្ម្ូវឱ្យរែឋព្វើការអេះអាងអំេី 

យុតាត ្ិការពៅកនុងរែ នភាេផែលរែឋអាច្បបែិពស្ ឬព្វើបតាប័នជនពលមើសផែលក្តូវពចេណាមួ្យ 

ពក្កាម្មូ្ល ឋ នននជនជាតិផែលកនុងករណី្ផបបពនេះ តក្ម្ូវឱ្យបញ្ជូ នបញ្ហា ពនេះពៅអាជាា ្រកនុងក្បពេសរបស់ 

េួកពគពែើម្បីព្វើការែតនទ ពទាស24។ កាតេវកិច្បចពនេះ សែិតពក្កាម្េិ្ីររផែល្ែុេះបញ្ហច ងំអំេីពគលការណ៍្ច្បាប់ 

អនតរជាតិ aut dedere aut judicare25 ផែលតក្ម្ូវឱ្យរែឋព្វើបតាប័ន ឬែតនទ ពទាសជនពលមើសផែលក្តូវពចេ និង 

                                                                 

20 Art 3 

21 Art 3(3) 

22 Art 3(1)-(2) 

23 Art 4(1) 

24 Art 4(3); Art 5(5) 

25 Latin for “extradite or prosecute” 
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ភាគពក្ច្បើនអនុវតតចំ្បពពាេះផតបេពលមើសកក្មិ្ត្ងន់បំែុតប៉ាុពណាណ េះ ពែើម្បីធានថា េំុមានរែឋណាមួ្យអាច្ប ជា
ឋានសួគ៌ក្បកបព យសុវតែិភាេ សក្មាប់ជនផែលេេួលខុសក្តវូចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតតបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ
កក្មិ្ត្ងន់ព ើយ។ 

 

េិ្ីររក៏បានែតល់ឱ្កាសជូនែល់បណាត រែឋនន ឱ្យព្វើការពពាលអេះអាងកាន់ផតេូលំេូលាយ 

ជាងមុ្ន អំេីយុតាត ្ិការចំ្បពពាេះបេពលមើសផែលមិ្នពកើតព ើងពៅកនុងក្បពេសរបស់េួកពគ26។ ពបើពទាេះបីជា 

វាេំុផម្នជាកាតេវកិច្បចផែលតក្ម្ូវឱ្យអនុវតតក៏ព យ រែឋភាគីអាច្បបពងាើតឱ្យមាននូវយុតាត ្ិការពៅពលើបេពលមើស 

ននផែលក្តវូបានគូសបញ្ហជ ក់ពៅកនុងមាក្តា៣ននេិ្ីររ ក្បសិនពបើជនពលមើសផែលក្តវូពចេគឺជាជនជាតិ 

ននរែឋពនេះ (ឬមានេីលំពៅអចិ្បនន្រនតយ៍ពៅកនុងរែឋពនេះ) ឬជនរងពក្គេះគឺជាជនជាតិននរែឋពនេះ។ ជពក្ម្ើសននការ 
បពងាើតអំណាច្បតុលាការពក្ៅផែនែីពនេះ ក្តូវបានអនុវតតពៅកនុងច្បាប់ជាតិននរែឋមួ្យចំ្បនួន ផែលជាភាគីនន
េិ្ីររបផនែម្ ពែើម្បអីនុញ្ហា តឱ្យមានការែតនទ ពទាសពៅពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ជា 

េិពសស ជនជាតិ ឬេលរែឋផែលរស់ពៅអចិ្បនន្រនតយ៍ពៅកនុងរែឋផែលព្វើការែតនទ ពទាសពនេះ ពៅពេលផែល 

េួកពគក្ត ប់ពៅកាន់ែទេះរបស់េួកពគវញិ។ 

 

រែឋភាគី តក្ម្ូវឱ្យែតល់វធិានការជំនួយេូលំេូលាយមួ្យពៅឱ្យគន ពៅវញិពៅម្ក ពែើម្បីសក្ម្ប 

សក្ម្ួលែល់ែំពណ្ើ រការពសុើបអពងាត ការែតនទ ពទាស និងការព្វើបតាប័ន ផែលទាក់េងពៅនឹងបេពលមើស 

ែែូវពភ្េពលើកុមារ27  និងពែើម្បចីត់វធិានការរបឹអូសក្បាក់ចំ្បណូ្លផែលេេួលបានេីបេពលមើសទំាងពនេះ28។ 
កនុងពនេះរប់បញ្ចូ លការធានថា បេពលមើសផែលក្តូវបានគូសបញ្ហជ ក់ពៅកនុងមាក្តា៣ ននេិ្ីររបផនែម្ 
គឺជាបេពលមើសផែលអាច្បព្វើបតាប័នបាន និងការធានថា រែឋអាច្បព្វើបតាប័នបាន មិ្នចំ្បពពាេះថារែឋពនេះ 

មាន ឬគម នេំនក់េំនងសនធិសញ្ហា ជាមួ្យរែឋពសនើសំុព ើយ (ពលើកផលងករណី្ផែលរែឋណាមួ្យមាន
បំណ្ង អនុវតតយុតាត ្ិការពៅពលើជនជាតិរបស់ខែួនកនុងការែតនទ ពទាស ែូច្បមានគូសបញ្ហជ ក់ខាងពលើ)29។ 

រែឋភាគី ក៏មានកាតេវកិច្បចព្វើការងាររមួ្គន  ពែើម្បេីក្ងឹងកិច្បចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ តាម្រយៈការពរៀបចំ្ប 
េហុភាគី ការពរៀបចំ្បកក្មិ្តតំបន់ និងការពរៀបចំ្បពេវភាគីសក្មាប់សកម្មភាេេប់រា ត់ ការផសវងរក ការ

                                                                 

26 Art 4(2) 

27 Art 6 

28 Art 7 

29 Art 5 
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ពសុើបអពងាត ការពចេក្បកាន់ និងការែតនទ ពទាសពៅពលើជនផែលេេួលខុសក្តូវចំ្បពពាេះការជួញែូរកុមារ 
ការព្វើពេសា- កម្មកុមារ របូភាេអាសអាភាសកុមារ និងបេពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ30។ 

 

បផនែម្េីពលើកាតេវកិច្បចផែលទាក់េងពៅនឹងការែតនទ ពទាស បញ្ហា យុតាត ្ិការ និងកិច្បចសហក្បតិ- ប
តតិការអនតរជាតិ េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ ក៏បានកំណ្ត់ឱ្យមាននូវក្កបខ័ណ្ឌ មួ្យ 

សក្មាប់បណាត រែឋនន ពែើម្បអីនុម័្តពក្ជើសពរ ើសយកវធិានការសម្ស្រសប ពែើម្បកីារពារសិេធិ និងក្បពយាជន៍ 

របស់កុមាររងពក្គេះ តាម្រយៈែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ 31 និងតក្ម្ូវឱ្យព្វើការគិតគូរេិចរណាបឋម្ ពៅ
ពលើឧតតម្ក្បពយាជន៍របស់កុមារ ពៅពេលក្បក្េឹតតចំ្បពពាេះកុមាររងពក្គេះពៅកនុងក្បេ័នធយុតតិ្ម៌្ក្េហម 
េណ្ឌ 32។ ពៅកនុងករណី្ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ វធិានការេិពសសៗ មួ្យចំ្បនួន
ពែើម្បីឱ្យកុមាររងពក្គេះចូ្បលរមួ្ពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  គឺមានររៈសំខាន់ខាែ ំងណាស់ 
អាស្រស័យព យវធិានការទំាងពនេះជួយែល់រែឋ កនុងការធានឱ្យមាននូវកិច្បចការពារចំ្បពពាេះសិេធិ និង 

ក្បពយាជន៍របស់កុមារ និងតាម្រយៈការសក្ម្បសក្ម្លួឱ្យមានការចូ្បលរមួ្របស់កុមារ ពៅកនុងែំពណ្ើ រការ
យុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ផបបពនេះ វាក៏អាច្បជួយែល់ភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់ពែើម្បីពក្បើក្បាស់ភ្សតុតាងរបស់េួក 

ពគសក្មាប់ច្បងក្កងអងគពហតុពសុើបអពងាតកាន់ផតរងឹមំាជាងមុ្ន និងបពងាើនឱ្កាសកនុងការែតនទ ពទាសក្បកប 

ព យភាេពជាគជ័យ។ េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ ែតល់នូវបញ្ជ ីរយនម្ក្គប់ក្ជុងពក្ជាយ
មួ្យអំេីវធិានការផែល រែឋក្តូវអនុម័្តពក្ជើសពរ ើសម្កពក្បើក្បាស់ កនុងពនេះរមួ្មានែូច្បជា ៖ 

 

 ការេេួលរគ ល់អំេីភាេងាយរងពក្គេះរបស់កុមាររងពក្គេះ និងការផកសក្ម្លួនីតិវ ិ្ ីពែើម្បីេេួល 

រគ ល់អំេីតំរវូការេិពសសរបស់កុមារ រប់បញ្ចូ លកុមារជារកស ីែងផែរ 

 ែតល់េ័ត៌មានជូនែល់កុមារងពក្គេះអំេីសិេធិរបស់េួកពគ តួនេីរបស់េួកពគ ក្េម្ទំាងវរិលភាេ 

ពេលពវលា និងវឌឍនភាេននែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីបណ្តឹ ង និងការសពក្ម្ច្បបញ្ច ប់ពរឿងកតីរបស់េួកពគ 

 អនុញ្ហា តឱ្យបងាា ញ និងេិចរណាពៅពលើេសសនៈតំរវូការ និងបញ្ហា កងវល់របស់កុមារ រងពក្គេះ 

ពៅកនុងែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីបណ្តឹ ង កនុងករណី្ផែលក្បពយាជន៍តទ ល់ខែួនរបស់កុមារេេួលរងែល
ប៉ាេះពាល់ 

                                                                 

30 Art 10(1) 

31 Art 8(1) 

32 Art 8(3) 
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 ែតល់ពសវាគំក្េសម្ស្រសបជូនែល់កុមាររងពក្គេះ តាម្រយៈែំពណ្ើ រការច្បាប់ 

 ែតល់កិច្បចការពារពៅតាម្ភាេសម្ស្រសបចំ្បពពាេះភាេឯកជន និងអតតសញ្ហា ណ្របស់កុមាររងពក្គេះ 

ក្េម្ទំាងចត់វធិានការ ពែើម្បីពជៀសវាងការែសេវែាយមិ្នសម្ស្រសបនូវេ័ត៌មានមួ្យចំ្បនួនផែល 

ទាក់េងពៅនឹងអតតសញ្ហា ណ្កុមារ 

 កនុងករណី្សម្ស្រសប ក្តូវែតល់សុវតែិភាេជូនែល់កុមាររងពក្គេះ (ក្េម្ទំាងក្គួររ និងរកស ី
របស់េួកពគ) ពែើម្បីឱ្យពជៀសែុតេីការគំរម្កំផហង និងការតបត និង 

 ពជៀសវាងការេនាពេលផែលមិ្នចំបាច់្បពៅកនុងការសពក្ម្ច្បបញ្ច ប់ពរឿងកតី និងការពច្បញែីកា ឬ 

រលក្កម្ផែលទាម្ទារសំណ្ងចំ្បពពាេះកុមាររងពក្គេះ33។ 

 

គួរកត់សមាគ ល់ថា សែិតពក្កាម្អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ កុមារក្តវូបានកំណ្ត់និយម្ន័យថា ជា
ជនទំាងឡាយណាផែលមានអាយុពក្កាម្ ១៨ឆ្ន ំ 34 ។ ពបើពទាេះបីជាលិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិមួ្យចំ្បនួន 

អនុញ្ហា តែតល់ឱ្យរែឋនូវ្នទ នុសិេធិមួ្យចំ្បនួន កនុងការកំណ្ត់ពៅពលើកក្មិ្តអាយុសម្ស្រសប ពែើម្បេីេួល 

បានចំ្បនួនកុមារកាន់ផតពក្ច្បើនក៏ព យ លិខិតុបករណ៍្សំខាន់ៗផែលទាក់េងពៅនឹងកិច្បចការពារកុមារេីការ 
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ រប់បញ្ចូ លេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស និងអនុសញ្ហា ពលខ ១៨២ របស់អងគការ 
េលកម្មអនតរជាតិ បានកំណ្ត់អាយុ១៨ឆ្ន ំ ថាជាកក្មិ្តអាយុសក្មាប់កុមារ។ សក្មាប់ពគលបំណ្ងនន
របាយការណ៍្ពនេះ ពគបានអនុម័្តពក្ជើសពរ ើសការកំណ្ត់និយម្ន័យរបស់អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារពៅពលើ
ពាកយថា “កុមារ” យកម្កពក្បើក្បាស់។  

 

៤-២. េិ្ីររសតីេីអំពេើជួញែូរម្នុសស 

 

េិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ផែលបំពេញបផនែម្ពៅពលើ UNTOC តក្ម្ូវឱ្យរែឋចត់វធិានការ ពែើម្បី
េប់រា ត់ បន្រងាា ប និងែតនទ ពទាសពៅពលើករណី្ជួញែូរម្នុសស។ កម្ពុជា គឺជារែឋភាគីនន UNTOC និងេិ្ី
ររសតីេីអំពេើជួញែូរម្នុសស។  
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ខណ្ៈពេលផែលពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ គឺជាេក្ម្ង់មួ្យព យផ កននសកម្មភាេឧក្កិែឋ ផែល 

ទាម្ទារឱ្យមាននូវការអនុវតតន៍វធិានការកនុងក្បពេសផែលកំណ្ត់ពគលពៅជាក់លាក់ បញ្ហា ពនេះក៏មាន 

េំនក់េំនងជិតសនិេធពៅនឹងការជួញែូរកុមារែងផែរ 35 ។ សែិតពក្កាម្េិ្ីររសតីេីអំពេើជួញែូរម្នុសស 
កុមារ ក្តូវបានកំណ្ត់និយម្ន័យថា ជាជនទំាងឡាយណាផែលមានអាយុពក្កាម្១៨ឆ្ន ំ 36 ។ សក្មាប់ 

និយម្ន័យននអំពេើជួញែូរម្នុសស េិ្ីររសតីេីអំពេើជួញែូរម្នុសសតក្ម្វូឱ្យមានធាតុែសចំំ្បនួន៣ ៖ 

 

 សកម្មភាេ ៖ ការពក្ជើសពរ ើស ការែឹកជញ្ជូ ន ការពែទរ ការែតល់កផនែងរន ក់ពៅ ឬការេេួល 

យកម្នុសស 

 ម្ព្ាបាយ ៖ តាម្រយៈការគំរម្កំផហង ឬការពក្បើក្បាស់កមាែ ំង ឬេក្ម្ង់ែនេពេៀតនន ការ
បងខិតបងខំ ការចប់ខែួន ការពបាកបនែំ ការបំភ័្នត ការរពំលាភ្អំណាច្ប ឬរែ នភាេនន ភាេ
ងាយរងពក្គេះ ឬការែតល់ ឬការេេួលក្បាក់កនក្ម្ ឬក្បពយាជន៍ ពែើម្បីេេួលបានការយល់
ក្េម្េីជនផែលមានឥេធិេលក្គប់ក្គងពៅពលើជនែនេពេៀត 

 ពគលបំណ្ង ៖ សក្មាប់ពគលបំណ្ងពកងក្បវញ័្ច ។ ក្តឹម្កក្មិ្តអបបបរមា ការពកងក្បវញ័្ច
ក្តូវរប់បញ្ចូ ល ការពកងក្បវញ័្ច ពៅពលើពេសាកម្មរបស់អនកែនេ ឬេក្ម្ង់ែនេពេៀតននការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ ការបងខំឱ្យព្វើេលកម្ម ឬែតល់ពសវាកម្មទាសភាេ ឬការអនុវតតផែលស្រស
ពែៀងគន ពៅនឹងទាសភាេ ពសវភាេ ឬការែកហូតសររីងគ37។ 

 

ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី កនុងករណី្ផែលកុមារក្តូវបានពក្ជើសពរ ើស ពែទរ ែឹកជញ្ជូ ន ែតល់កផនែងរន ក់ពៅ ឬ
ក្តូវបានពគេេួលយកសក្មាប់ពគលបំណ្ងពកងក្បវញ័្ច  ចំ្បណុ្ច្បពនេះពៅផតរមួ្ចំ្បផណ្កចំ្បពពាេះករណី្ជួញែូរ 
ម្នុសសែផែល ពបើពទាេះបីជាេំុមានការពក្បើក្បាស់ម្ព្ាបាយខាងពលើក៏ព យ38។ អាច្បនិយាយបានថា ពែើម្បី
ក្បក្េឹតតបេពលមើសជួញែូរកុមារ ក្តូវទាម្ទារឱ្យមានធាតុែសំេីរគឺ “សកម្មភាេ” និង “ម្ព្ាបាយ”។ ពនេះគឺ
ព យររផតកុមារ មិ្នអាច្បែតល់ការយល់ក្េម្ ព យផែអកពលើេ័ត៌មានក្គប់ក្ជងុពក្ជាយ ពែើម្បឱី្យពគពកង
ក្បវញ័្ចបានព ើយ ែូពច្បនេះកនុងករណី្ពនេះ ពគមិ្នចំបាច់្បក្តូវបងាា ញអំេីការពបាកបពញ្ហោ ត ឬការបងខិតបងខំ
ពនេះពេ។ សកម្មភាេ ផែលមានបំណ្ងសក្ម្បសក្ម្លួែល់ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ក៏អាច្បរមួ្ចំ្បផណ្ក
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ចំ្បពពាេះករណី្ជួញែូរ ម្នុសសែងផែរ។ ឧទាហរណ៍្ បុគគលមាន ក់ផែលផសវងរក ឬអូសទាញកុមារណាមាន ក់
សក្មាប់ពគលបំណ្ង បណាត លឱ្យ ឬអនុញ្ហា តឱ្យកុមារមាន ក់ពនេះក្តូវបានពគពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ មិ្ន
ចំ្បពពាេះថាការពកងក្បវញ័្ច ពនេះក្តវូបានព្វើព ើងព យ ឬមិ្នក្តូវបានព្វើព ើងព យជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវ
ពភ្េពលើកុមារ ព ើយ បុគគលមាន ក់ពនេះបានក្បក្េឹតតបេពលមើសជួញែូរម្នុសស ពបើពយាងតាម្និយម្ន័យផែល
កំណ្ត់ពៅកនុងេិ្ីររ។ ម្ា៉ាងវញិពេៀត ក្បសិនពបើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារព្វើការរពំលាភ្
បំពាន ឬ ពកងក្បវញ័្ច ពៅពលើកុមារផែលក្តូវបានជួញែូរ េួកពគនឹងក្តវូេេួលខុសក្តូវ ព យពយាងពៅ
តាម្ច្បាប់ែនេពេៀតផែលក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើការរពំលាភ្បំពានរងកាយ និងែែូវពភ្េពលើកុមារ។ 

 

ែូពច្បនេះ ពគចំបាច់្បក្តូវកំណ្ត់រកកាតេវកិច្បចសំខាន់ៗផែលសែិតពៅពក្កាម្េិ្ីររសតីេីការជួញែូរ 
ម្នុសស អាស្រស័យព យកាតេវកិច្បចទំាងពនេះមានេំនក់េំនងពៅនឹងការែតនទ ពទាសពៅពលើសកម្មភាេ
ផែល ពាក់េ័នធពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ពៅកនុងបេបបញ្ាតតិជាតិ ការអនុវតតវធិានការសក្មាប់
ការពារ កុមារ តាម្រយៈែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  និងការអភិ្វឌឍយនតការក្បកបព យក្បសិេធភាេ
សក្មាប់ កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែន។ កាតេវកិច្បចសំខាន់ៗផែលសែិតពៅពក្កាម្េិ្ី
ររសតីេី ការជួញែូរម្នុសស ក៏មានសងគតភាេយា៉ាងជិតសនិេធពៅនឹងកាតេវកិច្បច ផែលសែិតពៅពក្កាម្េិ្ី
ររបផនែម្ ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារែងផែរ។ 

 

រែឋតក្ម្ូវឱ្យែតនទ ពទាសពៅពលើការក្បក្េឹតតផែលក្តវូបានគូសបញ្ហជ ក់ខាងពលើ រប់បញ្ចូ លការបពងាើតឱ្យ 
មាននូវការេេួលខុសក្តូវមូ្ល ឋ នពៅពលើឧក្កិែឋកម្ម និងបេពលមើសនន ផែលទាក់េងពៅនឹងការប៉ាុនប៉ាង 
ការចូ្បលរមួ្កនុងនម្ជាអនកសម្គំនិត និងការពរៀបចំ្ប ឬការបញ្ហជ អនកែនេឱ្យក្បក្េឹតតបេពលមើ39។ កាតេវកិច្បច 
ែនេពេៀតរបស់រែឋភាគីចំ្បពពាេះេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីកាតេវកិច្បចសំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួន 
ផែលរមួ្មានពៅកនុងេិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ សក្មាប់កិច្បចការពារកុមាររងពក្គេះ និង 

រកស។ី ជាេិពសសរែឋតក្ម្ូវឱ្យអនុវតតវធិានការផែល ៖ 

 

 ការពារភាេឯកជន និងអតតសញ្ហា ណ្របស់ជនរងពក្គេះ រប់បញ្ចូ លការពរៀបចំ្បែំពណ្ើ រការ នីតិ
វ ិ្ ីច្បាប់ ផែលទាក់េងពៅនឹងការរកាការសមាង ត់ននអំពេើជួញែូរ40 

                                                                 

39 Art 4 

40 Art 6(1) 
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 ែតល់េ័ត៌មានជូនែល់ជនរងពក្គេះអំេីតុលាការ និងែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីរែឋបាលពាក់េ័នធ និងែតល់ 

ជំនួយ ពែើម្បបីងាលកខណ្ៈឱ្យេសសនៈ និងបញ្ហា កងវល់របស់េួកពគក្តូវបានពលើកយកម្កបងាា ញ 

ពៅកនុងែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីករណី្ក្េហមេណ្ឌ 41 

 ធានថា តំរូវការេិពសសរបស់កុមារ ក្តូវបានយកម្កេិចរណាពៅកនុងែំពណ្ើ រការ ច្បាប់42 

 ខិតខំធានសុវតែិភាេែែូវកាយរបស់ជនរងពក្គេះ43។ 

 

សែិតពក្កាម្អនុសញ្ហា ននេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសសរបស់ UNTOC រែឋភាគីតក្ម្ូវឱ្យែតល់កិច្បច 
សហក្បតិបតតិការតាម្រយៈការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្កកនុងវរិលភាេ
មួ្យ ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយបំែុត ែូច្បផែលអាច្បព្វើពៅបាន44។ UNTOC បានកំណ្ត់កាតេវកិច្បច
ផែល ស្រសពែៀងគន ពៅនឹងកាតេវកិច្បចពៅកនុងេិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ សក្មាប់ការបពងាើត
យុតាត - ្ិការពៅពលើបេពលមើសនន 45  ែូពច្បនេះវាក៏រមួ្មានកាតេវកិច្បចស្រសពែៀងគន ផែលទាក់េងពៅនឹងការ
កំណ្ត់ថា ករណី្ជួញែូរម្នុសស គឺជាបេពលមើសមួ្យផែលអាច្បព្វើបតាប័នបាន និងការតក្ម្ូវឱ្យពគរេ
តាម្ពគល-ការណ៍្ aut dedere aut judicare46។ អងគការ UNTOC និងេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ក៏បាន
អំពាវនវឱ្យរែឋភាគីែតល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការពៅកក្មិ្តភាន ក់ងារ ពែើម្បីផច្បករផំលកេ័ត៌មានអំេីការអនុ
វតតច្បាប់47។ 

 

 

 

 

                                                                 

41 Art 6(2) 

42 Art 6(4) 

43 Art 6(5) 

44 Arts 16; 18(1)-(2) 

45 Art 15 

46 Arts 15-16 

47 មាក្តា ១០ (១) ននេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ក្េម្ទំាងមាន្ែុេះបញ្ហច ែំងផែរពៅកនុងមាក្តា ២៧ នន UNTOC  
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៤-៣. អនុសញ្ហា អងគការេលកម្មកុមារអនតរជាតិពលខ១៨២៖ ការលុបបំបាត់េក្ម្ង់ 

្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ 

 

អនុសញ្ហា ពលខ១៨២ សតីេីការលុបបំបាត់េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមាររបស់អងគការ ILO 
េេួលរគ ល់អំេីភាេងាយរងពក្គេះជាេិពសសរបស់កុមារ និងបាន ក់កក្មិ្តពៅពលើ្ម្មជាតិននការងារ 
ផែលេួកពគអាច្បចូ្បលរមួ្ព្វើ កនុងករណី្ផែលការងារពនេះក្តូវបានពគយល់ព ើញថា មានពក្គេះថាន ក់បំែុត 

ចំ្បពពាេះកុមារ។ អនុសញ្ហា តក្ម្ូវឱ្យរែឋចត់វធិានការ ពែើម្បធីានែល់ការហាម្ក្បាម្ និងការលុបបំបាត់ 

េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ 48។ ក្បពេសកម្ពុជា គឺជារែឋភាគីនន អនុសញ្ហា ពលខ១៨២ របស់អងគ
ការ ILO។ 

 

េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ រប់បញ្ចូ លការពក្បើក្បាស់ ការព្វើលេធកម្ម ឬការែតល់ឱ្យកុមារ 
បពក្ម្ើកនុងពេសាកម្ម ការែលិតរបូភាេអាសអាភាស ឬការសំផែងអាសអាភាស49 ក្េម្ទំាងការលក់ និង 

ការជួញែូរកុមារ 50។ វធិានការពែើម្បីហាម្ក្បាម្ និងលុបបំបាត់េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារ អាច្ប
រប់បញ្ចូ លការកំណ្ត់ពទាសក្េហមេណ្ឌ  ឬពទាសេណ្ឌ ែនេពេៀតពៅតាម្ភាេសម្ស្រសប 51។ អនុសញ្ហា  
ពលខ១៨២ របស់អងគការ ILO មិ្នបានពរៀបរប់លម្អិតអំេីវធិានការបផនែម្ពេៀត ពែើម្បីព្វើការហាម្ក្បាម្ 

និងលុបបំបាត់េក្ម្ង់្ងន់្ងរបំែុតននេលកម្មកុមារព ើយ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី អនុសញ្ហា ពនេះបានព្វើការ 
្ែុេះបញ្ហច ំងយា៉ាងេូលំេូលាយអំេីកាតេវកិច្បចជាក់លាក់ជាពក្ច្បើន ផែលសែិតពៅពក្កាម្េិ្ីររបផនែម្របស់ 

អនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ រប់បញ្ចូ លការតក្ម្ូវឱ្យរែឋភាគីព្វើការែតនទ ពទាសពៅពលើការក្បក្េឹតតមួ្យចំ្បនួន 

ផែលទាក់េងពៅនឹងការជួញែូរកុមារ អំពេើពេសយចរពលើកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ52។ 

 

 

 

                                                                 

48 Art 1 

49 Art 3(a) 

50 Art 3(a) 

51 Art 7(1) 

52 េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ មាក្តា ១ និងមាក្តា៣ 
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៥-ក្កបខ័ណ្ឌ ច្បាប់ក្បពេសកម្ពុជា                          

៥-១. រែ នភាេននការែតល់សចច ប័នពៅពលើលិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិសំខាន់ៗ 

 

កម្ពុជាបានែតល់សចច ប័នពៅពលើលិខិតុបករណ៍្នីមួ្យៗ កនុងចំ្បពណាម្លិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិ 

ទំាង៥ ផែលមានច្បងកាតេវកិច្បចសំខាន់ៗសក្មាប់រែឋ ពែើម្បីព្វើការអនុវតតយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ព្ែើយតបពៅ
នឹងការក្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ជាេិពសស ក្បពេសកម្ពុជាបានែដល់សចច ប័នពៅ
ពលើអនុសញ្ហា សដីេីសិេធកុមារ (នលងេី ១៥ ផខតុលា ឆ្ន ំ ១៩៩២) និងពលើេិ្ីររពក្ជើសពរ ើសសដីេីការជួញែូរ
កុមារ អំពេើពេសាចរពលើកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ (នលងេិ៣០ ផខឧសភា ឆ្ន ំ២០០២)។   

 

៥-២. ការែតនទ ពទាស និងពទាសបបញ្ាតតិសក្មាប់ការក្បក្េឹតតពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ ពលើ
កុមារ 

 

ច្បាប់ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា រមួ្មានកក្ម្ងននកិច្បចការពារមួ្យចំ្បនួន ពែើម្បកី្បឆំ្ងពៅនឹងការ 
ជួញែូរកុមារ និងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ខណ្ៈពេលផែលច្បាប់មិ្នបានសំពៅជាក់លាក់ 

ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ បេពលមើសផែលក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើេក្ម្ង់ននការពកងក្បវញ័្ច ែែូវ
ពភ្េ និងការជួញែូរកុមារ ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ អាច្បពាក់េ័នធពៅនឹងការែតនទ ពទាស 

ពៅពលើការក្បក្េឹតតផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។  

 

ពយាងតាម្បេបបញ្ាតតិននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ កិច្បចការពារកុមារេីការពកងក្បវញ័្ច ផែនកពសែឋ
កិច្បច និងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ ក៏ក្តូវបានកំណ្ត់ពៅកនុងមាក្តា៤៦ និងមាក្តា៤៨ ននរែឋ្ម្មនុញ្ាននក្េេះ
រជា-ណាច្បក្កកម្ពុជា (១៩៩៣) ែងផែរ53។  មាក្តា៤៦ ននរែឋ្ ម្មនុញ្ាផច្បងថា “អំពេើលក់ែូរម្នុសស  អំពេើ
ព្វើអាជីវកម្មផែនកពេសាកម្ម និងអំពេើអាសអាភាសផែលប៉ាេះ ពាល់ែល់ពសច្បកដីនលែលនូររបស់នរ ី ក្តូវហាម្
ឃាត់“។ មាក្តា៤៨ផច្បងថា “រែឋធានរកាការពារសិេធិរបស់កុមារ ផែលមានផច្បងកនុងអនុសញ្ហា សដីេី
កុមារ ជាេិពសសសិេធិរស់រនមានជីវតិ សិេធិេេួលការអប់រពំរៀនសូក្ត  សិេធិក្តូវបានេេួលការគំពារ
កនុងរែ នការណ៍្មានសន្រងាគ ម្ និងការការពារក្បឆំ្ងនឹងអាជីវកម្មពសែឋកិច្បច ឬកាម្គុណ្ពលើកុមារ។ រែឋ
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គំពារក្បឆំ្ងនឹងការងារទំាងឡាយផែលអាច្បព្វើឱ្យខូច្បែល់ការអប់រ ំ និងការពរៀនសូក្តរបស់កុមារ ឬ
ផែលនំឱ្យអនដរយែល់សុខភាេ ឬសុខុមាលភាេរបស់កុមារ“ ។ ពយាងតាម្ពសច្បកដីសពក្ម្ច្បននក្កុម្
ក្បឹកា្ម្មនុញ្ា ចុ្បេះកនុងឆ្ន ំ២០០៧ បានផច្បងថាតុលាការក្តូវផតេឹងផែអកពៅពលើ ច្បាប់ព យរប់បញ្ចូ ល
ទំាងច្បាប់រែឋ្ម្មនុញ្ា (ផែលជាច្បាប់កំេូលក្បចំក្បពេស) ក៏ែូច្បជាអនុសញ្ាអនតរជាតិផែលក្តូវបាន
េេួលរគ ល់ព យក្បពេសកម្ពុជា ជាេិពសសអនុសញ្ាសដីេីសិេធកុមារ។ ពសច្បកដីសពក្ម្ច្បពនេះបញ្ហជ ក់ថា 

តុលាការននក្បពេសកម្ពុជា ជាអនកអនុវតតអនុសញ្ាសដីេីសិេធកុមារ និងេិ្ីររពក្ជើសពរ ើសសដីេីការជួញ
ែូរកុមារ អំពេើពេសាចរពលើកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារពៅកនុងស្រសុក។  

 

ការកំណ្ត់ពៅកនុងច្បាប់ផបបពនេះ បានបពងាើតឱ្យមាននូវពវេិការងឹមំាមួ្យសក្មាប់តួនេីរបស់រែឋ
ពៅ កនុងកិច្បចការពារកុមារេីរល់ក្គប់េក្ម្ង់ននការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ រប់បញ្ចូ លទំាងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េែង
ផែរ។ 

 

ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូ វពភ្េ (២០០៨) (ច្បាប់ TIPSE) 
បានែតល់នូវកក្ម្ងបេពលមើសក្គប់ក្ជងុពក្ជាយ ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសាកម្មកុមារ ការរពំលាភ្បំពាន 

ែែូវពភ្េ របូភាេអាសអាភាសកុមារ និងការជួញែូរកុមារសក្មាប់ពគលបំណ្ងពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ។ ច្បាប់ 

សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ មានពគលបំណ្ងអនុវតតកាតេវកិច្បចរបស់ 

កម្ពុជា ពក្កាម្េិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស និងលិខិតុបករណ៍្អនតរជាតិែនេពេៀត ផែលទាក់េងពៅ
នឹង ការជួញែូរម្នុសស54។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវ
កម្ម ែែូវពភ្េ មានវរិលភាេ និងការអនុវតតេូលំេូលាយ ក្េម្ទំាងកំណ្ត់ការែតនទ ពទាសក្េហមេណ្ឌ  
ផែលការកំណ្ត់ផបបពនេះ ក៏បាន្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីកាតេវកិច្បច ពក្កាម្េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិ
កុមារែងផែរ។ សែិតពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ការ
េេួលខុសក្តូវ ចំ្បពពាេះបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ  ក្តូវបានកំណ្ត់និយម្ន័យេូលំេូលាយ ពែើម្បបីញ្ចូ លការប៉ាុន
ប៉ាងក្បក្េឹតត បេពលមើស និងការព្វើសកម្មភាេកនុងនម្ជាជនសម្គំនិត និងពែតើម្គំនិត (រប់បញ្ចូ លការ
ពរៀបចំ្ប និង ការបញ្ហជ អនកែនេឱ្យក្បក្េឹតតបេពលមើស) ពហើយការេេួលខុសក្តូវចំ្បពពាេះបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ  
េក្ងីកការ ក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើអងគភាេនីតិបុគគលទំាងមូ្ល បផនែម្េីពលើរបូវន័តបុគគល55។  
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ស្រសបតាម្បេ ឋ នអនតរជាតិ អនីតិជន ក្តូវបានកំណ្ត់និយម្ន័យពៅកនុងច្បាប់សដីេីការបន្រងាា ប
អំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើអាជីវកម្មែែូវពភ្េថា ជាជនទំាងឡាយណាផែលមានអាយុពក្កាម្១៨ឆ្ន ំ56។ 

មាក្តា៧ ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ សនមតថា ជនណា 

ផែលរកាេុកអនីតិជនឱ្យសែិតពៅពក្កាម្ការក្គប់ក្គង ឬក្តួតេិនិតយរបស់ខែួននឹងក្តូវចត់េុកថាបានែឹងេី
អាយុរបស់អនីតិជនពនេះ ពលើកផលងផតជនពនេះបងាា ញឱ្យព ើញថា ខែួនមានការពជឿជាក់ ព យសម្
ពហតុែលថា អនីតិជនពនេះមានអាយុ១៨ឆ្ន ំ ឬពក្ច្បើនជាង១៨ឆ្ន ំ។  

 

 

បេពលមើសផែលមានការទាក់េងជាក់លាក់ពៅនឹងការជួញែូរកុមារ និងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើ 
កុមារ ក្តូវែតនទ ពទាស្ងន់្ងរជាងកនុងកក្មិ្តមួ្យគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ពបើព្ៀបពៅនឹងបេពលមើសផែលក្បក្េឹតត 
ពៅពលើម្នុសសពេញវយ័ ផែលចំ្បណុ្ច្បពនេះ្ែុេះបញ្ហច ងំអំេីរែ នេម្ងន់ពទាសននបេពលមើស ពៅពេលក្បក្េឹតត 
ពៅពលើកុមារ។ 

  

៥.២.១-ពេស្យាចារព ើកមុារ    

 

ជំេូក៤ ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ មានពរៀបរប់
ទាក់េងពៅនឹងបញ្ហា ពេសាចរពលើកុមារ។ ពេសាកម្មកុមារក្តវូបានកំណ្ត់និយម្ន័យថាជា “ការរមួ្ពភ្េ 
ឬក្គប់េក្ម្ង់ននការក្បក្េឹតតែែូវពភ្េែនេពេៀតរវាងអនីតិជន និងបុគគលែនេ ពែើម្បីបតូរនឹងវតែុអវីម្ា៉ាងផែល
មានតនម្ែ”57។ និយម្ន័យែ៏េូលំេូលាយននពាកយថាពេសាចរពលើកុមារពនេះ អាច្បក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើស
កម្ម ភាេផែលមានេំនក់េំនងជាក់លាក់ជាមួ្យបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ផែលជាញឹកញាប់
ផតងពាក់េ័នធ ពៅនឹងជនពលមើសមាន ក់ផែលរមួ្ពភ្េ ឬក្បក្េឹតតសកម្មភាេែែូវពភ្េែនេពេៀតជាមួ្យកុមារ 
ពែើម្បីបតូរនឹងវតែុអវីម្ា៉ាងមានតនម្ែ។ អវីផែលសំខាន់ពនេះគឺ សក្មាប់បញ្ហា ពេសាចរពលើកុមារ ពក្កាម្ច្បាប់
សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ធាតុែសំននបេពលមើសផែលទាក់េងពៅ
នឹង “ការបតូរនឹងអវីម្ា៉ាងផែលមានតនម្ែ” រប់បញ្ចូ លការែតល់ ឬការសនាែតល់អវីម្ា៉ាងផែលមាន តនម្ែពៅ
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ឱ្យកុមារ ឬអនតរការ ី ឪេុក ឬមាត យ អាណាេាបាល ឬជនែនេពេៀតផែលក្គប់ក្គងពៅពលើកុមារ58។ ការ
ផបងផច្បកពនេះមានររៈសំខាន់ណាស់ អាស្រស័យព យវាធានថា ការែតនទ ពទាសពៅពលើករណី្ពេសាចរ
ពលើកុមារ មានវរិលភាេេូលំេូលាយ និងរប់បញ្ចូ លរែ នភាេផែលជនពលមើសែតល់ក្បាក់ (ឬអវីម្ា៉ាង
ផែលមានតនម្ែ) ពៅឱ្យជនផែលពរៀបចំ្បពេសាកម្ម ជំនួសឱ្យការែតល់ក្បាក់ព យតទ ល់ពៅឱ្យកុមារ។ សែិត
ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ពទាសបបញ្ាតតិសក្មាប់ករណី្
ពេសាកម្មកុមារ គឺជនពលមើសនឹងក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ២-៥ឆ្ន ំ កនុងករណី្កុមារមាន
អាយុ ១៥ឆ្ន ំព ើងពៅ និង ែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ៧-១៥ឆ្ន ំ កនុង ករណី្កុមារមានអាយុ
ពក្កាម្ ១៥ឆ្ន ំ។ 

 

ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ បេពលមើសែនេពេៀត
ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសាចរកុមាររមួ្មាន៖ ការព្វើលេធកម្មពេសាចរកុមារ (រប់បញ្ចូ លការេេួល
បានក្បពយាជន៍ហិរញ្ាវតែុេីអំពេើពេសាចរ និងការពក្ជើសពរ ើស ឬការលួងពលាម្ឱ្យជនណាមាន ក់ចូ្បលពៅ
បពក្ម្ើអំពេើពេសាចរ)59   ការក្គប់ក្គងពេសាចរកុមារ  ការក្គប់ក្គងក្គឹេះរែ នពេសាចរកុមារ និងការ   
ែតល់េីកផនែងសក្មាប់ពេសាចរកុមារផែលករណី្នីមួ្យៗ នឹងក្តវូែតនទ ពទាសព យការ ក់េនធនគរេី 
៧-១៥ឆ្ន ំ60 ការព្វើលេធកម្មននអំពេើពេសាកម្មព យការព្វើទារណុ្កម្ម នឹងក្តូវែតនទ ពទាសេី ១០-២០ឆ្ន ំ61 
ការអូសទាញពេសាចរកុមារ (រប់បញ្ចូ លការអូសទាញ ឬការែសេវែាយពាណិ្ជជកម្ម កនុងនម្ជាអនតរការ)ី 
នឹងក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី២-៥ឆ្ន ំ និងេិន័យជាក្បាក់ច្បពនែ េះេីបួនលានពៅែប់លានពរៀល 
និងែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី៥-១០ឆ្ន ំ កនុងករណី្ផែលបេពលមើស ក្តូវបានក្បក្េឹតតព យជនណា
មាន ក់ផែលកំេុងព្វើក្បតិបតតិការកនុងលកខណ្ៈជាអាជីវកម្ម 62។ រតិផតសំខាន់ជាងពនេះ គឺច្បាប់អាច្បឱ្យកុមារ
រចួ្បែុតេីការេេួលខុសក្តូវផែនកក្េហមេណ្ឌ  ក្បសិនពបើេួកពគក្តូវបានរកព ើញថា េួកពគក្តូវបានពគលួង
ពលាម្កនុងពគលបំណ្ងព្វើពេសាចរពលើេួកពគ។ ការែតល់ក្បាក់កម្ចី ឬរបស់មានតនម្ែែនេពេៀត និងការចុ្បេះ
កិច្បចសនា សក្មាប់ពគលបំណ្ងពេសាចរកុមារ ក៏ក្តូវបានចត់េុកថាជា បេពលមើសក្េហមេណ្ឌ ែង
ផែរ63។ 
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ក្កម្ក្េហមេណ្ឌ ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា (២០០៧) ហាម្ឃាត់ពៅពលើការព្វើលេធកម្មពេសា
កម្ម កុមារ រប់បញ្ចូ ល៖ ការេេួលបានក្បពយាជន៍ហិរញ្ាវតែុេីពេសាចររបស់អនកែនេ ការែតល់ជំនួយ ឬ
ការពារពេសាកម្មរបស់អនកែនេ ឬការក្គប់ក្គងែំពណ្ើ រការសកម្មភាេពេសាចរ ការពក្ជើសពរ ើស ការ
ចប់ខែួន ឬការអូសទាញជនណាមាន ក់ឱ្យកាែ យជាជនពេសា និងការ ក់សមាព ្ពៅពលើជនណាមាន ក់ឱ្យ
កាែ យជាជនពេសា 64។ កនុងករណី្ជនផែលចូ្បលពៅកនុងសកម្មភាេពេសាចរគឺជាអនីតិជន បេពលមើស
លេធកម្ម នឹងក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ៧-១៥ឆ្ន ំ65។ ការប៉ាុនប៉ាងក្បក្េឹតតបេពលមើសក្តូវេេួល
ពទាសែូច្បគន ពៅនឹងការក្បក្េឹតតបេពលមើសផែរ66។ ពទាេះជាយា៉ាងណាក៏ព យ និយម្ន័យននពាកយថាអនីតិ
ជន េំុមានភាេច្បាស់លាស់ព ើយពៅកនុងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ ។ ពបើពទាេះបីជាអនីតិជនក្តូវបានចត់េុកថា 
ជាជនទំាងឡាយណាផែលមានអាយុពក្កាម្១៨ឆ្ន ំ សក្មាប់ពគលបំណ្ងកំណ្ត់ពៅពលើការេេួលខុសក្តវូ
ចំ្បពពាេះបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ ក៏ព យ67 វាេំុមានភាេច្បាស់លាស់ថា ពតើនិយម្ន័យពនេះក្គបែណ្ត ប់ពៅពលើ
កុមារផែលជាជនរងពក្គេះននបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ ព ើយ។ អវីផែលសំខាន់ពនេះ គឺអងគភាេនីតិបុគគលមានការ
េេួលខុសក្តវូចំ្បពពាេះបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ  និងអាច្បកំណ្ត់ពទាសបបញ្ាតតិមួ្យចំ្បនួន រប់បញ្ចូ លការេិន័យ
ជាក្បាក់ (ច្បពនែ េះេីែប់លានពៅហាសិបលានពរៀល) និងេណ្ឌ កម្មែនេពេៀតែូច្បជា ការបិេអាជីវកម្ម ការរបឹ
អូសក្េេយសម្បតតិ និងការែសេវែាយជារធារណ្ៈនូវពសច្បកតីសពក្ម្ច្ប ផែលទាក់េងពៅនឹងការេេួល
ខុសក្តូវចំ្បពពាេះបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ របស់អងគភាេ68។ 

 

៥.២.២-ការរពំោភបំពានផ្លូ វពភទពៅព ើកមុារ 

 

 បផនែម្េីពលើបេពលមើសផែលទាក់េងពៅនឹងពេសាកម្មកុមារ ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរ 
ម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ហាម្ឃាត់ចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតតែែូវពភ្េ ឬការរមួ្ពភ្េជាមួ្យកុមារអាយុ 

ពក្កាម្១៥ឆ្ន ំ។ ការរមួ្ពភ្េជាមួ្យអនីតិជនអាយុពក្កាម្១៥ឆ្ន ំ នឹងក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី 
៥-១០ឆ្ន ំ ពហើយសកម្មភាេមិ្នសម្រម្យពៅពលើអនីតិជនអាយុពក្កាម្១៥ឆ្ន ំ ក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរ 
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ច្បពនែ េះេី ១-៣ឆ្ន ំ និងេិន័យជាក្បាក់េី េីរលាន ពៅ ក្បំាមួ្យលានពរៀល69។ ក្តូវែតនទ ពទាសពេវែងនន       
រយៈពេល ក់េនធនគរ ចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតតបេពលមើសណាមួ្យ កនុងចំ្បពណាម្បេពលមើសទំាងេីរពនេះម្តង 

ពហើយម្តងពេៀត70។ បេពលមើសេំនក់េំនងែែូវពភ្េជាមួ្យអនីតិជនពក្កាម្អាយុ ១៥ឆ្ន ំ ក្តូវបានយកចិ្បតត
េុក ក់ពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា ពលើករណី្ននផែលជនពលមើសែែូវពភ្េពលើកុមារបានព្វើការរពំលាភ្បំពាន
ែែូវពភ្េពៅពលើកុមារពក្កាម្អាយុ ១៥ឆ្ន ំ។ ពទាេះជាយា៉ាងណាក៏ព យ រ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជា ក៏បានរយ
ការណ៍្ េីការក្បឈម្សដីេីការពក្បើក្បាស់មាក្តាពនេះ។ ពៅកនុងករណី្ខែេះ ពកមងក្បសុ ផែលមានអាយុច្បពនែ េះ
េី ១៥-១៨ឆ្ន ំ ក្តូវបានពគែតនទ ពទាស និង ក់េនធ្ នគរេីបេមានេំនក់េំនងែែូវពភ្េជាមួ្យពកមងស្រសី
ពៅកនុងកាលៈពេសៈមួ្យផែលគម នបំណ្ងក្បក្េឹតតពលមើស។  ការអនុវតតននច្បាប់សដីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញ
ែូរម្នុសស និងអំពេើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ គឺបញ្ហា ផែលមិ្នអាច្ប ច់្បពស្រសច្ប និងមិ្នអនុញ្ហា តតិឱ្យមានវរិល
ភាេននែំពណាេះស្ររយពែសងពេៀត ផែលជនពលមើសមានអាយុពក្កាម្ ១៨ឆ្ន ំ។  

 

 បេបបញ្ាតតិទំាងពនេះ ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ មាន
សងគតភាេពៅនឹងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ  ផែលកំណ្ត់អំេីអាយុស្រសបច្បាប់កនុងការរមួ្ពភ្េ ផែលបុគគលក្តូវមាន
អាយុ១៥ឆ្ន ំ71។ បផនែម្េីពនេះពេៀត សែិតពក្កាម្ក្កម្ក្េហមេណ្ឌ  ការរពំលាភ្ពសេសនែវៈក្តូវបានហាម្ឃាត់ 
និងក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ៥-១០ឆ្ន ំ។ េក្ម្ង់ែនេពេៀតននការពបៀតពបៀនែែូវពភ្េ (ផែល 

ច្បាប់សំពៅពៅថា “អំពេើក្បេូសតពករខាម ស”) ក៏ក្តូវបានហាម្ឃាត់ែងផែរ និងក្តូវែតនទ ពទាស ក់ 
េនធនគរច្បពនែ េះេី ១-៣ឆ្ន ំ និងេិន័យជាក្បាក់ច្បពនែ េះេី េីរលាន ពៅ ក្បំាមួ្យលានពរៀល។ បេពលមើស 
ទំាងេីរក្បពភ្េពនេះ (ករណី្រពំលាភ្ពសេសនែវៈ និង េក្ម្ង់ែនេពេៀតននការពបៀតពបៀនែែូវពភ្េ) តក្ម្ូវ
ឱ្យការក្បក្េឹតតក្តូវរមួ្មានអំពេើហិងា ការបងខិតបងខំ ការគំរម្កំផហង ឬការបងាភាេភាា ក់ពែអើល។ បេពលមើស
ទំាងពនេះ ក៏មានការកំណ្ត់ពទាសបបញ្ាតតិ្ងន់្ងរជាងែងផែរ កនុងករណី្ផែលមានរែ នេម្ងន់ពទាស 
ឧទាហរណ៍្ ក្បសិនពបើបេពលមើសក្តវូបានក្បក្េឹតតព យបុគគលផែលមានអំណាច្បពៅពលើជនរងពក្គេះព យ 
បុគគលផែលរពំលាភ្អំណាច្ប ផែលមុ្ខងាររបស់ខែួនបានក្បគល់ឱ្យព យបុគគលពក្ច្បើនរបូ ផែលក្បក្េឹតត 
ព ើងកនុងឋានៈជាចរ ី សហចរ ី អនកពែតើម្គំនិត ឬជាអនកសម្គំនិត ឬការក្បក្េឹតតបេពលមើសពៅពលើជន 
ផែលមានភាេងាយរងពក្គេះ ជាេិពសសព យររអាយុរបស់េួកពគ។ ក្បពភ្េរែ នេម្ងន់ពទាសទំាងពនេះ 
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អាច្បក្តវូបានយកម្កអនុវតត កនុងករណី្ ការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពលើកុមារ ព យជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ 
ែែូវពភ្េពលើកុមារ72។  

 

៥.២.៣-រូបភាេអាស្យអាភាស្យននកុមារ 

 

ការែតនទ ពទាសពៅពលើរបូភាេអាសអាភាសកុមារ គឺជាធាតុែសំមួ្យែ៏សំខាន់កនុងការ ក្បយុេធ
ក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ជាញឹកញាប់ ជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ កុមារ ផតង
ចប់ពែតើម្ការស្ររវក្ជាវរកឱ្កាសពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារតាម្រយៈក្បេ័នធអីុន្ឺផណ្ត។ សកម្មភាេ
ពនេះ អាច្បរមួ្មានការជផជកពលងជាមួ្យជនពលមើសសកាត នុេលែនេពេៀតតាម្ក្បេ័នធអីុន្ឺផណ្ត ពែើម្បផីច្បក
រផំលកេ័ត៌មាន និងសមាភ ររបូភាេអាសអាភាស។  

 

ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ របូភាេអាស
អាភាសននកុមារ អាច្បរប់បញ្ចូ លសមាភ រេសសនីយភាេមួ្យចំ្បនួនែូច្បជា របូលត ឬវពីែអូ និងសមាភ រកនុង
េក្ម្ង់ពអ ិច្បក្តូនិច្ប 73។ ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរ ម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ 
ក្តូវចត់េុកថាជាបេពលមើស ចំ្បពពាេះការពរៀបចំ្បឱ្យមាននូវរបូភាេអាសអាភាសកុមារ (តាម្រយៈការផច្បក
ចយ ការលក់ ការជួល ការ ក់តំាង ការចក់បញ្ហច ំង ឬ ការបងាា ញពៅកនុងកផនែងរធារណ្ៈ) និងការ
មានជាកម្មសិេធិ ការែឹកជញ្ជូ ន ការនំចូ្បល ឬនំពច្បញ របូភាេអាសអាភាសកុមារ សក្មាប់ពគលបំណ្ង
ពរៀបចំ្បឱ្យមាននូវសមាភ រទំាងពនេះ ផែលបេពលមើសទំាង េីរពនេះក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ២-៥
ឆ្ន ំ និងេិន័យជាក្បាក់ច្បពនែ េះេី បួនលាន ពៅ ែប់លានពរៀល។ ការែលិតរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ 
ក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ៥-១០ឆ្ន ំ ឬ កនុងករណី្ផែលសមាភ រទំាងពនេះក្តូវបានែលិត 
សក្មាប់ពគលបំណ្ងពរៀបចំ្បឱ្យមាននូវសមាភ រទំាងអស់ពនេះ ែូច្បបានគូសបញ្ហជ ក់ខាងពលើ ជនពលមើសនឹង
ក្តូវែតនទ ពទាស ក់េនធនគរច្បពនែ េះេី ១០-២០ឆ្ន ំ74។  

 

ពបើពទាេះបីជា ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ បានកំណ្ត់ 
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ផច្បងអំេីការហាម្ឃាត់យា៉ាងេូលំេូលាយពៅពលើការពក្បើក្បាស់រូបភាេអាសអាភាស ននកុមារសក្មាប់ 

ពគលបំណ្ងផច្បកចយក៏ព យ ប៉ាុផនតច្បាប់ពនេះេំុបានកំណ្ត់ផច្បងអំេីបេពលមើសមូ្ល ឋ នមួ្យ ននការមាន
ជាកម្មសិេធិនូវរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ សក្មាប់ការពក្បើក្បាស់តទ ល់ខែួនព ើយ។ ពនេះគឺជាភាេខវេះ 

ច្បពនែ េះមួ្យគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ពៅកនុងច្បាប់បច្បចុបបនន។ ែូច្បគន ពនេះផែរ មាក្តា៣៩ ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា ប
អំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ មិ្នព េះស្ររយបញ្ហា ផច្បកចយ លក់ ជួល  ក់តំាង 

បញ្ហច ំង ឬបងាា ញនូវរបូភាេ និងសមាភ រអាសអាភាសពនេះ ពៅកផនែងឯកជនព ើយ ព យកផនែងឯកជន
ពនេះសំពៅពៅពលើកផនែងរធារណ្ៈផតប៉ាុពណាណ េះ។ ភាេខវេះខាតននច្បាប់ក្េហមេណ្ឌ ក្បឆំ្ងនឹងការពក្បើ
ក្បាស់របូភាេអាសអាភាសពលើកុមារជាលកខណ្ៈតទ ល់ខែួន គឺជាច្បពនែ េះខវេះខាតមួ្យែ៏សំខាន់ពៅកនុងច្បា
ប់។ ក្កសួងយុតតិ្ម៌្បានច្បងអុលបងាា ញថា ការបញ្ហជ ក់ឱ្យច្បាស់នូវពាកយថា “េីកផនែងរធារណ្ៈ” និង “េី
កផនែងឯកជន” អាច្បជួយែល់សម្តែកិច្បចអនុវតតច្បាប់កនុងការកំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្បេពលមើសឱ្យបានសម្
ស្រសប។ 

៥.២.៤-ការជួញដូរកុមារ  

 

បេពលមើសជាពក្ច្បើន ផែលមានេំនក់េំនងជាក់លាក់ពៅនឹងការជួញែូរកុមារ ក៏ក្តូវបានកំណ្ត់
ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េែងផែរ។ កនុងពនេះរប់បញ្ចូ ល 
បេពលមើសផែលសែិតពៅពក្កាម្ក្បពភ្េេូលំេូលាយននការលក់ ការេិញ ឬការតែ ស់បតូរកុមារ និងការ ំុខែួន 
កុមារេុកព យខុសច្បាប់ 75  សក្មាប់ពគលបំណ្ងពកងក្បវញ័្ច  (ក្តូវបានកំណ្ត់និយម្ន័យពែើម្បបីញ្ចូ ល
ពេសាកម្ម របូភាេអាសអាភាស សកម្មភាេអាជីវកម្មែែូវពភ្េ និងេលកម្មកុមារ)76។ ែូច្បគន ពៅនឹងធាតុែសំ
ែនេពេៀតននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ផែលក្តូវបានគូស
បញ្ហជ ក់ខាងពលើែងផែរ ជំេូកផែលទាក់េងពៅនឹងការជួញែូរម្នុសស បានកំណ្ត់ពទាសបបញ្ាតតិ្ងន់្ងរ 
ជាងកនុងករណី្ផែលបេពលមើសទំាងពនេះ ក្តូវបានក្បក្េឹតតចំ្បពពាេះកុមារ។ បេពលមើសជួញែូរផែលសែិតពៅ 

ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ពបើពទាេះបីជាមានេំនក់
េំនងគន ក៏ព យ ក៏បេពលមើសទំាងពនេះ មានភាេខុសផបែកេីការក្បក្េឹតតផែលពាក់េ័នធជាក់លាក់ពៅនឹង
បញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ផែលបញ្ហា ពនេះក្តូវបានក្គបែណ្ត ប់ក្បពសើរជាង ព យបេពលមើស
ពេសា កម្មកុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និង
អំពេើព្វើ អាជីវកម្មែែូវពភ្េផែលបានពរៀបរប់ជូនែូច្បខាងពលើ។ ជាេិពសស បេពលមើសជួញែូរជាពក្ច្បើន 

                                                                 

75 Chapters 2 & 3 

76 Art 10 
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ផែលសែិតពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ តក្ម្ូវឱ្យមាន
េំនក់េំនងរវាងការក្បក្េឹតតផបបពកងក្បវញ័្ច  (ឧទាហរណ៍្ ការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េកនុងេក្ម្ង់ជាពេសាកម្ម) 
ជាមួ្យនឹងការពែទរ ឬការែកហូតកុមារ រប់បញ្ចូ លការពែទរកុមារ្ែងកាត់ក្េំផែន។ អាស្រស័យព យបេ
ពលមើសជួញែូរ សែិតពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការ បន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ មិ្នសូវ
មានភាេពាក់េ័នធពៅនឹងការក្បក្េឹតត ផែលជាេូពៅមានេំនក់េំនងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ែូពច្បនេះបេពលមើសទំាងពនេះ មិ្នក្តូវបាន យកម្កេិចរណាលម្អិតពៅកនុងរបាយការណ៍្ពនេះព ើយ។  

 

៥.២.៥-អនតរកម្មរវាងច្បាប់  
 

ទំាងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ  និងច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ បាន
កំណ្ត់អំេីបេពលមើសផែលទាក់េងពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េកុមារ ពៅកនុងបរបិេពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ
ពលើកុមារ និងមានភាេក្តតួសីុគន  ពៅកនុងវស័ិយមួ្យចំ្បនួន (ជាេិពសសពៅកនុងបេពលមើសព យផ កេីគន
ននច្បាប់ទំាងពនេះ ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសាចរកុមារ)។ មាក្តា៥០ ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញ
ែូរ ម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ផច្បងថា ពៅកនុងករណី្ផែលេំុមានការឯកភាេគន រវាងច្បាប់នន 
ពគក្តូវយកបេបបញ្ាតតិននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េជាពគល។ 
ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី វាមានភាេពាក់េ័នធកនុងការផសវងរកែំបូនម នេីម្ន្រនតីកម្ពុជា ពែើម្បេីេួលបានរបូភាេ
ច្បាស់លាស់មួ្យអំេីលកខណ្ៈននអនតរេំនក់េំនង រវាងច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើ 
ព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ និងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ  និងពែើម្បបីញ្ហជ ក់ថា ពតើបេបបញ្ាតតិពៅកនុងច្បាប់សតីេីការបន្រងាា ប
អំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ក្តូវបានបកស្ររយពៅកនុងការអនុវតតជាក់ផសតងថា បាន
ជំនួសពៅពលើបេពលមើស ផែលបានកំណ្ត់ពៅកនុងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ ផែរឬពេ។ 

 

៥.២.៦-ច្បាបរ់ដឋបា  

  

 ច្បាប់រែឋបាល ក៏មានការពាក់េ័នធកនុ ងការក្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូ វពភ្េពលើកុមារពៅកនុង
ក្បពេសកម្ពុជា។ ច្បាប់សដីេីការបពងាើតក្កសួងពេសច្បរណ៍្ (ក្បកាសព យក្េេះរជក្កឹតពលខៈ នស/រកម្/

០១៩៦/១៥ ចុ្បេះនលងេី ២៤ ផខម្ករ ឆ្ន ំ១៩៩៦) ក្បគល់អំណាច្បែល់ក្កសួងពេសច្បរណ៍្កនុងការក្គប់ក្គង 
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និងេិនិតយពៅពលើវស័ិយពេសច្បរណ៍្។ ផតពទាេះជាយា៉ាងណាក៏ព យ អាណ្តតិរបស់វាទាក់េងពៅនឹងការ
ក្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូ វពភ្េពលើកុមារ គឺមានកំណ្ត់។ 

 

បផនែម្េីពលើេណ្ឌ កម្មក្េហមេណ្ឌ  ផែលក្តូវបានគូសបញ្ហជ ក់ខាងពលើ ច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ ផច្បងថា 
អនកពេសច្បរ ឬអនកែំពណ្ើ រផែលចូ្បលរមួ្ពៅកនុងសកម្មភាេពាក់េ័នធពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ និងការ ពបាេះ
េុម្ពរបូភាេ និងសមាភ រអាសអាភាស នឹងក្តូវែកហូតេិ ឋ ការពេសច្បរណ៍្របស់េួកពគ ក្េម្ទំាង ក្តវូ
និរពេស ឬហាម្ឃាត់មិ្នឱ្យម្កព្វើពេសច្បរណ៍្ពៅកនុងក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា កនុងរយៈពេលជាក់ លាក់
ណាមួ្យ (មិ្នពលើសេី៥ឆ្ន ំ) ឬជាអចិ្បនន្រនតយ៍។ ពបើពទាេះបីជាេណ្ឌ កម្មរែឋបាលទំាងពនេះ បានព្វើការ ហាម្
ឃាត់ពៅពលើពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារក៏ព យ ផតវាេំុមានភាេច្បាស់លាស់អំេីរពបៀបផែល 

លកខខណ្ឌ តក្ម្ូវពក្កាម្ច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ កនុងការែកហូតេិ ឋ ការពេសច្បរណ៍្ (និងនិរពេសពភ្ាៀវពេស 

ច្បរណ៍្ពច្បញេីក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា) អាច្បព្វើក្បតិបតតិការរមួ្គន ជាមួ្យការពរៀបចំ្បបណ្តឹ ងក្េហមេណ្ឌ  
ចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតតផតមួ្យ។  

 

ច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ ហាម្អនីតិជនមិ្នឱ្យចូ្បលពៅកាន់េីបរពិវណ្ ម្ណ្ឌ ល កម្ានតពេសច្បរណ៍្
សក្មាប់ម្នុសសពេញវយ័ និងតក្ម្ូវឱ្យអនកក្គប់ក្គង និងមាច ស់អាជាា ប័ណ្ណននម្ណ្ឌ លកម្ានតទំាងពនេះក្តវូ
ធានថា មិ្នមានវតតមានកុមារពៅេីពនេះ។ ផតពទាេះជាយា៉ាងណាក៏ព យ េំុមានការបំភ្ែឺ និងការចត់ថាន ក់
ម្ណ្ឌ លកម្ានតពេសច្បរណ៍្សក្មាប់ម្នុសសពេញវយ័ និងេំហំននេសសនៈរបស់ច្បាប់ពនេះ ផែលក្តូវបានអនុ
វតតគឺមិ្នទាន់បានែឹងច្បាស់ពៅព ើយពេ។  

  

 អនុក្កឹតសដីេីការបពងាើតនយក ឋ ននគរបាលពេសច្បរណ៍្ របស់ក្កសួងម្ហានែទ បញ្ហជ ក់េីភារកិច្បច
របស់នយក ឋ ននគរបាលពេសច្បរណ៍្ ពែើម្បសីហការជាមួ្យរែ ប័នមានសម្តែកិច្បចកនុងការក្បយុេធ
ក្បឆំ្ងបេឧក្កិែឋែូច្បជា ការជួញែូរ និងការពក្បើក្បាស់ពក្គឿងពញៀន ការជួញែូរ និង ំុឃំាងម្នុសស ការ
ជួញែូរកុមារការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ និងការែសេវែាយរបូភាេអាសអាភាសរបស់កុមារ ផែលសែិតពៅ
ពក្កាម្ការែឹកនំរបស់អគគសនងការនគរបាលជាតិកម្ពុជា។ ពទាេះជាយា៉ាងណាក៏ព យ ភារកិច្បចរបស់
នគរបាលពេសច្បរណ៍្ មានភាេជាន់គន ជាមួ្យនឹងនយក ឋ ក្បឆំ្ងការជួញែូរម្នុសស និងការពារអនីតិ
ជន ពហើយអាជាា ្រមានសម្តែកិច្បចរបស់េួកពគ ក្តូវបានកំណ្ត់ពែើម្បីផសវងរកកិច្បចសហក្បតិបតតិការេី
បណាដ រែ ប័នពែសងៗពេៀត។  
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៥.៣ វធិានការសតេីកិច្បចការពារកុមារពៅកនុងក្បេ័នធយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  

េំុមានវធិានការជាក់លាក់ណាមួ្យសក្មាប់កិច្បចការពារកុមារ ពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហម
េណ្ឌ ពក្កាម្ច្បាប់កម្ពុជាព ើយ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី ឯកររពគលនពយាបាយបានផច្បងអំេីពគល 

ការណ៍្ផណ្នំសក្មាប់ភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់ និងភាន ក់ងារយុតតិ្ម៌្ ពែើម្បីធានថា វធិានការការពារកុមារ 
តាម្រយៈែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ  ក្តវូបានយកម្កអនុវតត។ 

 

ក្កុម្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បីកុមារ (CNCC) គឺជាយនតការសក្ម្បសក្ម្ួលមួ្យពៅកនុងរជរ ឋ ភិ្បាល 
កម្ពុជា ផែលមានអាណ្តតិការងារពលើកកម្ពស់ការរស់រនមានជីវតិ ការអភិ្វឌឍ និងកិច្បចការពារកុមារ ក្េម្
ទំាងពលើកកម្ពស់សុខុមាលភាេ និងការចូ្បលរមួ្របស់កុមារ 77។ ពគលពៅយុេធរស្ត្សតមួ្យកនុងចំ្បពណាម្
ពគលពៅយុេធរស្ត្សតននរបស់ក្កុម្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បីកុមារ គឺជា “ច្បាប់ និងពគលនពយាបាយ
សក្មាប់កុមារ” ផែលរប់បញ្ចូ លធាតុពច្បញ និងការវភិាគពៅពលើច្បាប់ និងពគលនពយាបាយ បច្បចុបបនន ការ
តស ូម្តិ និងការែតល់ជំនួយ ពែើម្បបំីពេញភាេខវេះច្បពនែ េះផែលក្តូវបានកំណ្ត់រកព ើញ និងការព្វើសមា
ហរណ្កម្មច្បាប់ និងពគលនពយាបាយលមីៗ ពៅកនុងរែ ប័នរ ឋ ភិ្បាល និងរែ ប័ន មិ្នផម្នរ ឋ ភិ្បាល78។ 

ឯកររពគលនពយាបាយ ផែលបានពរៀបចំ្បព យក្កមុ្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បកុីមារ បានែតល់នូវចំ្បណុ្ច្ប
ពៅសំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួន សក្មាប់ការពារកុមារផែលជាជន រងពក្គេះ និងរកសីពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្
ក្េហមេណ្ឌ ។ ឧទាហរណ៍្ ពគលការផណ្នំសក្មាប់កិច្បច ការពារសិេធិកុមារ ផែលក្តូវបានជួញែូរននក្េេះ
រជាណាច្បក្កកម្ពុជា (២០០៧) បានែតល់ពសច្បកតីផណ្នំមួ្យចំ្បនួន ពែើម្បីធានថា សិេធិរបស់កុមារក្តូវបាន
ការពារេីក្គប់បណាត ភាន ក់ងារពាក់េ័នធទំាងអស់ រប់បញ្ចូ ល ការធានឱ្យមានការគិតគូរេិចរណាខពស់បំែុត
ពៅពលើឧតតម្ក្បពយាជន៍របស់កុមារ និងអនុរសន៍សក្មាប់ ព្វើកិច្បចសមាភ សន៍ផែលពតត តការយកចិ្បតត
េុក ក់ពៅពលើកុមារ សនតិសុខ និងកិច្បចការពារកុមាររងពក្គេះ និងរកសី ក្េម្ទំាងការពរៀបចំ្បអនុវតត
ែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីក្េហមេណ្ឌ ។ ពគលការណ៍្ផណ្នំពនេះ បងាា ញ អំេីការពបតជាា ចិ្បតតរបស់រជរ ឋ ភិ្បាល 
កនុងការអនុវតតវធិានការការពារសក្មាប់កុមាររងពក្គេះ និងរកសីផែល ជាជនងាយរងពក្គេះពៅកនុងែំពណ្ើ រការ
យុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី ពគលការណ៍្ផណ្នំ និង របាយការណ៍្របស់ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិ
កម្ពុជាពែើម្បកុីមារ សុេធសឹងផតបានភាជ ប់េំនក់េំនងរវាងការពកងក្បវញ័្ច  ែែូវពភ្េពៅនឹងការជួញែូរកុមារ ឬ
ព េះស្ររយបញ្ហា ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ កនុងលកខណ្ៈមួ្យផែលកាន់ផត េូលំេូលាយ។ ក្កមុ្ក្បឹកាជាតិ    
កម្ពុជាពែើម្បកុីមារ មិ្នទាន់ពបាេះេុម្ភឧបករណ៍្លិខិតុបករណ៍្ពគល នពយាបាយណាមួ្យ ផែលមានលកខ
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ណ្ៈជាក់លាក់ពៅនឹងបញ្ហា កិច្បចការពារកុមាររងពក្គេះ និងរកស ីពៅកនុងករណី្ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ     ព ើ
យ។ 

 

 ក្កសួងយុតដិ្ម៌្បានព្វើពសច្បកដីផណ្នំសដីេីការពចេក្បកាន់  ការែដនទ ពទាសជនក្បក្េឹតដបេពលមើសជួញែូរ
ម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ផែលពតត តពលើការអនុវតដពគលការណ៍្ច្បាប់ជាតិ និងអនដរជាតិផែល
ពៅជា្រមាន ទាក់េងពៅនឹងកិច្បចការពារជនរងពក្គេះេីបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ  និងពសច្បកដីផណ្នំអំេីការអនុ
វតដពគលការណ៍្ននកនុងច្បាប់ជាតិ និងអនដរជាតិផែលកំេុងពៅជា្រមានទាក់េងពៅនឹងនីតិវ ិ្ ីយុតដិ្ម៌្
អនីតិជន។ ក្កសួងក៏បានពច្បញក្បកាស79 សដីេីការពក្បើរបំាងកនុងបនទប់សវនការ និងបនទប់សវនការភាជ ប់
បណាដ ញេូរេសសន៍ពែើមី្បយកសកខីកម្មេីកុមារ ឬជនរងពក្គេះ ឬរកីសផែលងាយរងពក្គេះ (នលងេី ៦ ផខតុលា 

ឆ្ន ំ២០០៨)។ បនទប់សវនការភាជ ប់បណាដ ញេូរេសសន៍ ពែើមី្បយកសកខីកម្មេីកុមារ ឬជនរងពក្គេះ ឬរកីស 
ផែលងាយរងពក្គេះ ក្តូវបានបំពាក់ពៅកនុងរលាែំបូងរជធានីពខតដចំ្បនួន ៥។ ក៏ប៉ាុផនតនីតិវ ិ្ ី និង 

ឧបករណ៍្កុមារពម្ក្តីទំាងពនេះ ពសទើរផតមិ្នបានពក្បើក្បាស់។ 

 

ឯកររផណ្នំពគលនពយាបាយែនេពេៀត ក៏បានកំណ្ត់ផច្បងអំេីមូ្ល ឋ នេូលំេូលាយមួ្យ
សក្មាប់កិច្បចការពារកុមាររងពក្គេះ និងរកសីពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ែងផែរ។ ឧទាហរណ៍្ 
កម្មវ ិ្ ីការងាររបស់ក្កសួងសងគម្កិច្បច អតីតយុេធជន និងយុវនីតិសម្បទា (២០០៨-២០១៣) ផច្បងថា 
ពក្កាម្អាេិភាេរបស់ខែួន សំពៅេក្ងឹង និងេក្ងីកពសវាសុខុមាលភាេកុមារ និងយុវនីតិសម្បទា ក្កសួង
ពលើកកម្ពស់កិច្បចការពារសិេធិកុមារពៅកនុងក្បេ័នធយុតតិ្ម៌្ និងក្បេ័នធតុលាការ ស្រសបតាម្អនុសញ្ហា សតីេី
សិេធិកុមារ 80 ។ ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ ក៏បានកំណ្ត់ផច្បងអំេីកិច្បច
ការពារ មួ្យចំ្បនួនផែលមានកក្មិ្តែងផែរ។ ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីរបបររេ័ត៌មាន ររេ័ត៌មានក្តូវបាន
ហាម្ឃាត់មិ្នឱ្យពបាេះេុម្ភែាយេ័ត៌មានរបូភាេ ឬរបូគំនូរ ផែលអាច្បសក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការកំណ្ត់អតត
សញ្ហា ណ្បុគគលណាមាន ក់អាយុពក្កាម្១៨ឆ្ន ំ ផែលចូ្បលរមួ្ពៅកនុងករណី្បណ្តឹ ងរែឋបបពវណី្ ឬក្េហមេណ្ឌ
ព ើយ លុេះក្តាណាផតតុលាការែតល់ការអនុញ្ហា តឱ្យព្វើយា៉ាងែូពច្បនេះ 81។ ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីអំពេើហិងាកនុង
ក្គួររ ជនរងពក្គេះមានសិេធិេេួលបានភាេជាតំណាងតាម្ែែូវច្បាប់ពៅ ក្គប់ែំណាក់កាលទំាងអស់នន
ែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ីបណ្តឹ ង។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី េំុមានច្បាប់ ឬពគលនពយាបាយណាផតមួ្យ ផែលអាច្ប

                                                                 

79 Proclamations (Prakas): A proclamation is a ministerial or inter-ministerial decision signed by the relevant Minister(s). A proclamation must 

conform to the Constitution and to the law or sub-decree to which it refers.  

80 p6 

81 Art 15 
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ព េះស្ររយបាននូវវធិានការសតីេីកិច្បចការពារ ផែលេិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ តក្ម្ូវឱ្យ
អនុវតតសក្មាប់ កុមាររងពក្គេះ និងរកសពី ើយ ពហើយក៏េំុមានក្កបខណ្ឌ ផែលមានស្ររប់ណាមួ្យផែល
អាច្បព េះស្ររយ បញ្ហា ពនេះពៅកនុងបរបិេជាក់លាក់ននបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារពនេះផែរ។ 

 

៥.៤-វធិានការសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែន 

 

  ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ របស់កម្ពុជាសក្មាប់ការព្វើបតាប័ន ក្តូវបានកំណ្ត់ពៅកនុងក្កម្នីតិវ ិ្ ីក្េហមេណ្ឌ 82។ 
ក្កម្ពនេះបាន កំណ្ត់ផច្បងអំេីកក្ម្ងលកខខណ្ឌ តក្ម្ូវក្គប់ក្ជុងពក្ជាយមួ្យសក្មាប់អនុវតតែំពណ្ើ រការនីតិវ ិ្ ី
ព្វើបតាប័ន ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី វាេំុមានភាេច្បាស់លាស់ថា ពតើការព្វើបតាប័នអាច្បក្តូវបានអនុញ្ហា ត
សក្មាប់រល់ករណី្ បេពលមើសទំាងអស់ ឬសក្មាប់ផតករណី្បេពលមើសជាក់លាក់មួ្យចំ្បនួនប៉ាុពណាណ េះ។  

 

   ច្បាប់ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជាការពារអំណាច្បតុលាការពក្ៅផែនែី ពៅពលើបេពលមើសទំាងឡាយ
ណា ផែលទាក់េងពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និង
អំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ផែលែតនទ ពទាសយា៉ាងេូលំេូលាយពៅពលើបេពលមើសផែលមានេំនក់េំនងព យ
តទ ល់ ពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ អនុវតតអំណាច្បតុលាការពក្ៅផែនែី។ មាក្តា២ និងមាក្តា៣ អនុវតត
ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ចំ្បពពាេះបេពលមើសផែលក្តូវបាន
ក្បក្េឹតតពៅកនុងេឹកែីននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា និងពក្ៅផែនសម្តែកិច្បចននក្បពេសពនេះ ពហើយពគអនុវតត
យុតាត ្ិការពក្ៅផែនសម្តែកិច្បចននក្បពេស ចំ្បពពាេះករណី្ផែលជនពលមើសផែលក្តូវពចេ ឬជនរងពក្គេះគឺជា
េលរែឋកម្ពុជា 83។ ក្កម្ក្េហមេណ្ឌ ក៏បានកំណ្ត់ផច្បងអំេីការអនុវតតអំណាច្បតុលាការពក្ៅផែនែីផែលមាន
លកខណ្ៈស្រសពែៀងគន  ចំ្បពពាេះករណី្បេពលមើសរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េែងផែរ84។ 

 

 

 

 

                                                                 

82  គនែី៩  ក្កម្នីតិវ ិ្ ីក្េហមេណ្ឌ   មាក្តា៥៦៦ ែល់មាក្តា៥៩៥។   

83 Arts 2 & 3 

84 Arts 20 & 21 
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៥.៥. សពងខប និងអនុរសន៍ 

 

ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ និងពគលនពយាបាយបច្បចុបបនន បងាា ញអំេីការពបតជាា ចិ្បតតែ៏រងឹមំារបស់កម្ពុជាកនុង
ការការពារកុមារេីរល់ក្គប់េក្ម្ង់ននការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី មានការងារជាពក្ច្បើន
ពេៀតផែលពគអាច្បអនុវតត ពែើម្បពី េះស្ររយបញ្ហា ការក្បក្េឹតតផែលមានេំនក់េំនងជាក់លាក់ពៅនឹង
ពេសច្បរណ៍្ ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ សរសរសតម្ភននយុេធរស្ត្សតសតីេីយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ របស់ពសច្បកតីក្ពាង
ផែនការសកម្មភាេ ជាតិសតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរ ការរត់េនធ ការព្វើអាជីវកម្មេលកម្មពលើម្នុសស និង
ការព្វើអាជីវកម្មែែូ វពភ្េ (២០១១-២០១៣) (NPA) បញ្ហជ ក់អំេីសកម្មភាេផែលក្តូវអនុវតត ពែើម្បីេក្ងឹងក្កប
ខណ្ឌ ច្បាប់ រប់បញ្ចូ លការពរៀបចំ្បពសច្បកតីក្ពាងច្បាប់ ពែើម្បបំីពេញភាេខវេះច្បពនែ េះពៅកនុងច្បាប់សតីេីការ
បន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េបច្បចុបបនន។ ពបើពទាេះបីជាពសច្បកតីផលែងពគល
នពយាបាយពនេះ ពតត តការយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើការជួញែូរម្នុសសក៏ព យ ព យពយាងពៅតាម្
េំនក់េំនងរវាងការ ជួញែូរសក្មាប់ ពគលបំណ្ងពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ និងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ក្េម្
ទំាងច្បពងាា ម្ននបេពលមើសេូលំេូលាយ ផែលទាក់េងពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ ផែលក្តវូបាន
ក្គបែណ្ត ប់ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ។ ពសច្បកតីក្ពាង
ផែនការសកម្មភាេជាតិ ក៏អាច្បក្តវូបានពគពម្ើលព ើញថាជាសូច្បនករមួ្យននពច្បតនរបស់រជរ ឋ ភិ្បាល 
ពែើម្បីព េះស្ររយបញ្ហា ភាេខវេះច្បពនែ េះច្បាប់ ផែលទាក់េងពៅនឹង ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារឱ្យបានេូលំ
េូលាយ ជាងពនេះ។ 

 

ច្បាប់ និងពគលនពយាបាយផែលមានស្ររប់ពៅកនុងក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា ែតល់នូវពវេិកាមួ្យ
ែ៏រងឹមំាសក្មាប់ការអភិ្វឌឍកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់បផនែម្ពេៀត ពែើម្បែីតនទ ពទាសពៅពលើរល់េក្ម្ង់ននការ
ក្បក្េឹតត ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ពបើពទាេះបីជាច្បាប់ជាក់លាក់មួ្យផែលពតត ត
េិសពៅពៅពលើបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ អាច្បបញ្ជូ នររែ៏មឺុ្ងមា៉ា ត់មួ្យពៅឱ្យជនពលមើសសកាត នុ
េលថា សកម្មភាេឧក្កិែឋផបបពនេះ នឹងមិ្នក្តវូបានអត់ឱ្នពៅកនុងក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជាក៏ព យ 
ចំ្បណុ្ច្បខាែ ំងននយនតការច្បាប់ផែលមានស្ររប់ពែើម្បីព េះស្ររយបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ មាន
ន័យថា ពគេំុចំបាច់្បក្តូវបពងាើតបេបបញ្ាតតិលមីព យផ កព ើយ។ 

 

ច្បាប់ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា មានលកខណ្ៈស្រសបពៅនឹងកាតេវកិច្បចអនតរជាតិសំខាន់ៗជាពក្ច្បើន 
ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមាររចួ្បពៅពហើយ ប៉ាុផនតពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី ពគអាច្បេក្ងឹងពៅពលើ
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វស័ិយជាក់លាក់មួ្យចំ្បនួនបផនែម្ពេៀត ពែើម្បែីតល់នូវក្កបខណ្ឌ ការងារមួ្យ ផែលកាន់ផតមានលកខណ្ៈ
ក្គប់ក្ជុងពក្ជាយជាងមុ្ន សក្មាប់ក្បឆំ្ងពៅនឹងអំពេើពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ ច្បាប់សតីេីការបន្រងាា ប
អំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ (និងបនទ ប់ម្ក គឺក្កម្ក្េហមេណ្ឌ ) ែតនទ ពទាសពៅពលើ
ច្បពងាា ម្ននការក្បក្េឹតតេូលំេូលាយមួ្យចំ្បនួន ផែលទាក់េងពៅនឹងការលក់កុមារ អំពេើពេសាចរពលើ
កុមារ និងរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ ក្េម្ទំាងមានវរិលភាេេូលំេូលាយ រប់បញ្ចូ លបេពលមើសប៉ាុន
ប៉ាង និងចូ្បលរមួ្កនុងនម្ជាអនកសម្គំនិត ឬអនកពែតើម្គំនិត ការេក្ងីកការ េេួលខុសក្តូវចំ្បពពាេះករណី្
ក្េហមេណ្ឌ ជូនែល់អងគភាេនីតិបុគគល ការកំណ្ត់ពទាសបបញ្ាតតិ្ងន់្ងរផែល្ែុេះបញ្ហច ំងអំេីភាេ្ងន់្ងរនន
បេពលមើស និងផសវងរកការបងាា រេប់រា ត់បេពលមើសមិ្នរងចល។  

 

ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី ពគព ើញមានភាេខវេះច្បពនែ េះមួ្យែ៏សំខាន់ពៅកនុង បេពលមើសក្េហមេណ្ឌ           
បច្បចុបបនន។ ច្បាប់េំុមានែតនទ ពទាសពៅពលើបេពលមើសមូ្ល ឋ ន ននការមានជាកម្មសិេធិ នូវរបូភាេ
អាសអាភាសននកុមារ សក្មាប់ការពក្បើក្បាស់តទ ល់ខែួន (និង េំុផម្នសក្មាប់ពគលបំណ្ងផច្បកចយ)។ 
បផនែម្េីពនេះពេៀតការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពៅពលើកុមារអាយុពក្កាម្១៥ឆ្ន ំ ក៏ក្តូវបានែតនទ ពទាសែងផែរ 
(សែិតពក្កាម្ក្កម្ក្េហមេណ្ឌ )។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី វាេំុមានភាេច្បាស់លាស់ ថាពតើមានបេពលមើសស្រស
ពែៀងគន សក្មាប់ែតនទ ពទាសពៅពលើការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពលើកុមារអាយុច្បពនែ េះេី ១៥-១៨ឆ្ន ំ ផែល
ខុសផបែកគន េីការក្បក្េឹតតបេពលមើសពៅពលើម្នុសសពេញវយ័ព ើយ។ អនតរកម្មរវាងបេបបញ្ាតតិផែលមាន
លកខណ្ៈស្រសពែៀងគន ននច្បាប់សតីេីការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរម្នុសស និងអំពេើព្វើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ក៏េំុមាន
ភាេច្បាស់លាស់ែងផែរ។ 

 

ច្បាប់ក្េហមេណ្ឌ ននក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជា អាច្បក្តូវបានេក្ងឹងបផនែម្    ព យ ក់បញ្ចូ លនូវការ   
ែតនទ ពទាសឱ្យជាលាក់មួ្យពៅពលើការក្បក្េឹតតលបួង។ ការលបួង ពកើតមានព ើងពៅពេលផែលជនពលមើសែែូវ
ពភ្េកុមារ ទំាងអនកព្វើែំពណ្ើ រ និងមិ្នព្វើែំពណ្ើ រផែលផសវងរកការែតួច្បពែតើម្ និងករងេំនក់េំនងជាមួ្យ
កុមារ ព យពក្បើក្បាស់េំនក់េំនងពនេះពែើម្បកីរងេំនុកចិ្បតតសក្មាប់ពគលពៅកនុងការសក្ម្ួលែល់ការ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពលើកុមារទំាងពនេះ។ ពយាងតាម្ការបកស្ររយរបស់ Europol ពលើពាកយថា លបួងគឺជាធាតុែសំ
ននបេពលើមស ផែលរមួ្មានការពរៀបចំ្បគពក្មាងព យពច្បតន ពែើម្បជួីបជាមួ្យកុមារ (ផែលមិ្នទាន់ក្គប់
អាយុផែលច្បាប់បានកំណ្ត់ សក្មាប់សកម្មភាេពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ) ពែើម្បីព្វើការ រពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េ។ 

សហរែឋអាពម្រកិ ចត់េុកថា ការក្បក្េឹតតលបួង គឺជាសកម្មភាេមួ្យននការបពងាើត ឱ្យមានេំនក់េំនងែែូវ
អារម្មណ៍្ព យពច្បតន ជាមួ្យកុមារណាមាន ក់ ពែើម្បីពរៀបចំ្បព្វើការរពំលាភ្បំពានពលើកុមារមាន ក់ពនេះ។ 

ក្បពភ្េននការលបួង ពកើតមានព ើងតាម្រយៈពសវាេំនក់េំនង ែូច្បជាក្បេ័នធអីុនព ើ្ពណ្ត ឬេូរស័េទច្បល័ត 

ផែលជនពលមើសពក្បើក្បាស់ពែើម្បីទាក់េងជាមួ្យកុមារ។ កនុងករណី្ជាពក្ច្បើនជនពលមើស ជាែំបូងចប់ពែតើម្
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ផណ្នំខែួនរបស់េួកពគថាជាកុមារមាន ក់ ឬជាពកមង ព យព្វើការផណ្នំកុមារផែលជា ពគលពៅសក្មាប់ព្វើ
ការរពំលាភ្បំពានឱ្យរគ ល់េីភាេសបាយរកីរយែែូវពភ្េ ឬរបូភាេអាសអាភាស និងកនុងករណី្ខែេះពេៀត 

េួកពគលួងពលាម្កុមារឱ្យឈានចូ្បលែល់ការែលិតរបូភាេអាសអាភាសននកុមារ។ ការែតនទ ពទាសឱ្យជាក់
លាក់ពៅពលើអំពេើលបួង គឺមានការខវេះច្បពនែ េះពៅកនុងច្បាប់ននក្បពេសអនុវតតគពក្មាង ទំាងអស់ ពហើយអនុ
រសន៍មួ្យផែលសំុពអាយមានការែតនទ ពទាសចំ្បពពាេះអំពេើលបួង នឹងក្តូវ ក់ បញ្ចូ លពៅកនុងអនុរសន៍
នន សក្មាប់ក្បពេសអនុវតតគពក្មាង។ 

 

មានភាេខវេះច្បពនែ េះគួរឱ្យកត់សមាគ ល់មួ្យចំ្បនួន ពៅកនុងកិច្បចការពារបច្បចុបបនន ផែលមានពៅកនុង
ក្បពេសកម្ពុជា ពែើម្បីសក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការចូ្បលរមួ្របស់កុមារកនុងនម្ជាជនរងពក្គេះ និងជារកសនីនអំពេើ
ពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ។ វស័ិយពនេះ តក្ម្ូវឱ្យមានការេក្ងឹងគួរឱ្យកត់
សមាគ ល់ ពែើម្បឱី្យមានភាេស្រសបគន ពៅនឹងកាតេវកិច្បចអនតរជាតិសំខាន់ៗ។ ជាេិពសស ខណ្ៈពេលផែល
លិខិតុបករណ៍្ច្បាប់ និងពគលនពយាបាយមួ្យចំ្បនួនពតត តពៅពលើបញ្ហា ពនេះ េំុមានលិខិតុបករណ៍្ច្បាប់ 
និងពគលនពយាបាយណាមួ្យ ផែលព េះស្ររយកក្ម្ងននកិច្បចការពារក្គប់ក្ជងុពក្ជាយ ផែលេិ្ីររ
បផនែម្ននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារតក្ម្ូវឱ្យអនុវតត ឬផសវងរកព្វើការសក្ម្បសក្ម្លួឱ្យកុមារបាន ចូ្បលរមួ្
ពៅកនុងបរបិេជាក់លាក់ ននបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារព ើយ ។ ពគអាច្បព្វើកំផណ្េក្ម្ង់ ពៅពលើ          
វស័ិយពនេះតាម្រយៈ ការេិនិតយពម្ើលបេបបញ្ាតតិ លិខិតុបករណ៍្ ពគលនពយាបាយ ឬការក្ច្បបាច់្បបញ្ចូ ល
គន នូវចំ្បណុ្ច្បទំាងេីរយា៉ាងពនេះផតម្តង។ 

 

កម្មវ ិ្ ីកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់សក្មាប់ក្បពេសកម្ពុជា គួរមានពគលបំណ្ងអភិ្វឌឍន៍ឱ្យមាននូវការ
ព្ែើយតបែែូវច្បាប់រងឹមំាមួ្យ ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ព យពក្បើក្បាស់បេ ឋ នអនតរជាតិ
ជាចំ្បណុ្ច្បពៅ។ ពគែតល់អនុរសន៍ថា ពគលពៅសកម្មភាេពែើម្បគំីក្េែល់កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ពៅកនុង
ក្បពេសកម្ពុជា គួរផសវងរក ៖ 

ការែតនទ ពទាស ៖ របូភាេអាសអាភាសននកុមារ 

 គួរេិចរណាពលើជពក្ម្ើសនន ពែើម្បែីតនទ ពទាសចំ្បពពាេះអនករកាេុក របូភាេអាសអាអាភាសនន
កុមារកនុងពគលបំណ្ងពក្បើក្បាស់តទ ល់ខែួន 

 គួរមានកំណ្ត់េនយល់បំភ្ែឺលម្អិតអំេី "េីកផនែងរធារណ្: " ផែលសែិតពៅពក្កាម្ច្បាប់សដីេីការ
បន្រងាា បការជួញែូរម្នុសស និងអំពេើអាជីវកម្មែែូវពភ្េ ពែើម្បីឱ្យការបកស្ររយច្បាប់ ទាក់េង នឹង
របូភាេអាសអាភាសកុមារកាន់ផតក្បពសើរជាងមុ្ន។ 
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ការែតនទ ពទាស ៖ ការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េ 

 គួរេិចរណាពលើជពក្ម្ើសនន ពែើម្បីែតនទ ពទាសចំ្បពពាេះការក្បក្េឹតតណាផែលម្នុសសពេញវយ័
លបួងកុមារពែើម្បីព្វើការពកងក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េ។ 

 គួរបកស្ររយបេពលមើសឱ្យបានច្បាស់ពក្កាម្ច្បាប់សដីេីការបន្រងាា បការជួញែូរម្នុសស និងអំពេើ
អាជីវកម្មែែូវពភ្េ និងក្កម្ក្េហមេណ្ឌ  ជាេិពសសទាក់េងនឹងការរពំលាភ្បំពានែែូវពភ្េពលើកុមារ 
និងពេសាចរពលើកុមារ ពែើម្បីធានថាអាជាា រ្អនុវតតច្បាប់ និងអាជាា រ្យុតតិ្ម៌្ យល់ែឹងច្បាស់េី 
ច្បាប់មួ្យណាផែលគួរផតយកម្កអនុវតតពៅកនុងរែ នភាេមួ្យផែលមិ្នមានវសិមិ្តភាេគន ។ 

 

ការបកស្ររយច្បាប់ 

 ធានថា េណ្ឌ កម្មរែឋបាល (ឧទាហរណ៍្ ពក្កាម្ច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្) េំុរងំសទេះែល់លេធភាេ
របស់អាជាា ្រអនុវតតច្បាប់ កនុងការពសុើបអពងាត និងែតនទ ពទាសជនពលមើសព ើយ។ 

 

វធិានការសតីេីកិច្បចការពារកុមារ 

 អភិ្វឌឍឱ្យមាននូវវធិានការក្គប់ក្ជងុពក្ជាយសក្មាប់ការពារសិេធិ និងែលក្បពយាជន៍កុមាររង
ពក្គេះ និងរកសីពែើម្បសីក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការចូ្បលរមួ្របស់េួកពគពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្
ក្េហមេណ្ឌ  

 េក្ងឹងកិច្បចសហក្បតិបតតិការរវាងរ ឋ ភិ្បាលនិងគពក្មាងសដីេីកុមារភាេ(ផែនកកិច្បចការពារ)ពែើម្បី
ធានថា អាជាា ្រអនុវតតច្បាប់ជាអនកពក្បើក្បាស់នីតិវ ិ្ ី និងសមាភ រៈកុមារពម្ក្តី។ 

 

កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ 

 យល់ក្េម្ថា ការែតល់សចច ប័ន អាច្បព្វើពៅបានចំ្បពពាេះបេពលមើសទំាងអស់ផែលទាក់េងជាមួ្យ
ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ពបើពទាេះបីជាគម នកតិកាសញ្ាក៏ព យ និង 

 កំណ្ត់រកយនតការសក្មាប់ការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្ក និងធានថា យនតការទំាង
ពនេះសក្ម្បសក្មួ្លែល់ការែតល់វធិានការននការែតល់ជំនួយមួ្យែ៏េូលំេូលាយ។ 
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ការពសនើសំុបផនែម្ៈ រ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជា 

បផនែម្ពៅពលើអនុរសន៍មួ្យចំ្បនួនផែលបានពរៀបរប់ខាងពលើ ម្ន្រនតីរ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជាបាន ឯក
ភាេ កំណ្ត់វធិានការបនត ផែលអាច្បេក្ងឹងការព្ែើយតបពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារៈ 

 ម្ជឈម្ណ្ឌ លកម្ានតរបស់ម្នុសសពេញវយ័ ក្តូវមានតែ កសញ្ហា ហាម្មិ្នឱ្យកុមារចូ្បល 

 ក.ជ.ក និងការយិាល័យអងគការសហក្បជាជាតិេេួលបនទុកពក្គឿងពញៀន និងឧក្កិែឋកម្ម សហការ
គន កនុងការវភិាគច្បាប់សដីេីកិច្បចការពារកុមារ និងច្បាប់សដីេីសុខុមាលភាេ ពែើម្បបីញ្ចូ លបេបបញ្ាតតិ
ច្បាប់ទាក់េងនឹង ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ពៅពេលពសច្បកតីក្ពាងច្បាប់ ពនេះចប់ពែតើម្ 

 បំភ្ែឺេីពទាសពយាងតាម្មាក្តា៦៨ ននច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ 

 បេ ឋ នពក្កាម្ច្បាប់ទាក់េងនឹងក្ច្បកក្តតួេិនិតយតាម្ក្េំផែន គួរេិនិតយពម្ើលព ើងវញិ ឬបពងាើតឱ្យ
មានពែើម្បីធានថា អនកពេសច្បរ និងអនកព្វើែំពណ្ើ រកម្ានតែែូវពភ្េ ក្តូវបានរកព ើញ និងមាន 
វធិានការបនទ ន់មុ្នពេលកុមារកាែ យជាជនរងពក្គេះននពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ។ គួរេិចរណាឱ្យបាន 
ហមត់ច្បត់ែងផែរ ពែើម្បីធានថាវស័ិយពេសច្បរណ៍្មិ្នេេួលែលប៉ាេះពាល់េីបេបញ្ហជ ខាងពលើ ពក្ពាេះ
េិ ឋ ការក្តូវែតល់ពៅនឹងកផនែងផ្កព្រ 

 អនុក្កឹតយសតីេីម្ណ្ឌ លកម្ានតពេសច្បរណ៍្សក្មាប់ម្នុសសពេញវយ័ គួរពរៀបចំ្បព ើងឱ្យបានលម្អិត
ព យពយាងតាម្មាក្តា៥៦ និង៥៧ ននច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ 

 គួរពរៀបចំ្បឱ្យមានក្បកាសរួម្របស់ក្កសួងពេសច្បរណ៍្ និងក្កសួងម្ហានែទ តាម្លកខខណ្ឌ តក្ម្ូវ
ព យមាក្តា៦៣ ននច្បាប់សតីេីពេសច្បរណ៍្ ពែើម្បឱី្យមានការផបងផច្បក សម្តែកិច្បចឱ្យបានច្បាស់
រវាងនគរបាលពេសច្បរណ៍្ និងម្ន្រនតីអ្ិការកិច្បចពេសច្បរណ៍្ 

 គួរេិនិតយពម្ើលព ើងវញិនូវច្បាប់ និងបេ ឋ នពក្កាម្ច្បាប់ការងារ ពែើម្បីធានថាកុមារ មិ្នព្វើការ
ពៅកនុងម្ណ្ឌ លកម្ានត ែូច្បជាកែិបរក្តី ពបៀរហាគ ែិន បា ខារ៉ា អូពខ កផនែងមា៉ាសា។ល។ 

 

ពែើម្បីសពក្ម្ច្បនូវពគលបំណ្ងននគពក្មាងពនេះ និងពែើម្បែំីពណ្ើ រការអនុរសន៍ផែលបាន
ពរៀបរប់ពៅកនុងផែនកពនេះ រ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជាកំណ្ត់សមាគ ល់ថា ក្កសួងម្ហានែទ ក្កសួងយុតតិ្ម៌្ ក្កសួង
ពេសច្បរណ៍្ និង ក្កុម្ក្បឹកាជាតិកម្ពុជាពែើម្បីកុមារ មានការេេួលខុសក្តូវពរៀងៗខែួន កនុងការក្បយុេធ
ក្បឆំ្ងនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ កនុងចំ្បពណាម្ កិច្បចការែនេពេៀតរបស់ខែួន។ គពក្មាងពនេះ អាច្ប
សពក្ម្ច្បព្វើសហក្បតិបតតិការជាមួ្យរច្បនសម្ព័នធបច្បចុបបនន ននក្កសួងម្ហានែទ និងពលខា្ិការ ឋ នននគ
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ណ្ៈកមាម ្ិការជាតិែឹកនំការបន្រងាា បអំពេើជួញែូរ ការរត់េនធ ការព្វើអាជីវកម្មេលកម្មពលើម្នុសស និង
អាជីវកម្មែែូវពភ្េពលើស្ត្សតី និងកុមារ (ប.ជ.រ.េ.ភ្) ទាក់េងនឹងការអនុវតតច្បាប់ និងការករងសម្តែភាេ 
ជាមួ្យក្កសួងពេសច្បរណ៍្  ទាក់េងនឹងការបងាា រ ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និង ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ    

កម្ពុជាពែើម្បកុីមារទាក់េងនឹងការផសវងរកការគំក្េម្តិ និងការបពងាើតពគលនពយាបាយ។ 

៦. ក្កបខណ្ឌ តំបន់ 

៦.១-កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែនពៅកនុងតំបន់ 

 

មានមូ្ល ឋ នមួ្យែ៏រងឹមំាពក្កាម្សនធិសញ្ហា េហុភាគី សក្មាប់បណាត ក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងទំាងអស់ 
កនុងការែតល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិពលើវស័ិយច្បាប់ ពែើម្បពី្វើការពសុើបអពងាត និង ការែតនទ ពទាស
ពៅពលើបេពលមើសផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ សែិតពក្កាម្បេ ឋ ន ច្បាប់អនតរ
ជាតិ ក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងនីមួ្យៗ តក្ម្វូឱ្យសក្ម្បសក្ម្ួលកិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែន
សក្មាប់ការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្កពៅកនុងបញ្ហា ក្េហមេណ្ឌ  ចំ្បពពាេះករណី្
ផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ កនុងនម្ជារែឋភាគីរបស់េិ្ីររបផនែម្ននអនុសញ្ហា
សតីេីសិេធិកុមារ ក្បពេសកម្ពុជា ឡាវ នល និងពវៀតណាម្ មានកាតេវកិច្បចធានឱ្យមាននូវវធិានការែតល់
ជំនួយេូលំេូលាយបំែុតសក្មាប់ព្វើការពសុើបអពងាត ែតនទ ពទាស និងព្វើបតាប័ន សក្មាប់បេពលមើសពកង
ក្បវញ័្ច ែែូវពភ្េពលើកុមារ រប់បញ្ចូ លការក្បក្េឹតតផែលជាធាតុែសនំនពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារែងផែរ។ 
បផនែម្េីពនេះពេៀត កនុងនម្ជារែឋភាគីននេិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ក្បពេសកម្ពុជា និងក្បពេសឡាវ 
មានកាតេវកិច្បចសក្ម្បសក្ម្ួលការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្ក ទាក់េងពៅ
នឹងបេពលមើសផែលក្តវូបានគូសបញ្ហជ ក់ ពក្កាម្េិ្ីររសតីេីការជួញែូរម្នុសស ជាមួ្យរែឋភាគីែនេ       

ពេៀត។ លកខខណ្ឌ តក្ម្វូទំាងពនេះ ផែលសែិតពក្កាម្េិ្ីររជាជពក្ម្ើសននអនុសញ្ហា សតីេីសិេធិកុមារ និងេិ្ី
ររសតីេីការជួញែូរម្នុសស អាច្បយកម្កអនុវតតបាន មិ្នចំ្បពពាេះថាពតើរែឋផែលព្វើការពសនើសំុ និងរែឋផែល
ក្តូវបានពសនើសំុ មាន ឬគម នេំនក់េំនងសនធិសញ្ហា ពេវភាគីព ើយ។ ពបើពទាេះបីជាក្បពេសនល េំុផម្នជាភាគី
ននអនុសញ្ហា សតីេីការជួញែូរម្នុសសក៏ព យ កនុងនម្ជាហតែពលខីមួ្យននលិខិតុបករណ៍្ពនេះ ក្បពេសនល
ក្តូវមានកាតេវកិច្បចពក្កាម្ច្បាប់អនតរជាតិ ផែលតក្ម្ូវឱ្យចត់វធិានការផែលអាច្បសពក្ម្ច្បឱ្យបាន នូវកម្មវតែុ 
និងពគលបំណ្ងននសនធិសញ្ហា 85។ 

 

េំនក់េំនងសនធិសញ្ហា ពេវភាគី ក៏ែតល់នូវពវេិកាមួ្យសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ រវាងបណាត
ក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងែងផែរ ប៉ាុផនតកិច្បចសហក្បតិបតតិការមិ្នចំបាច់្បក្តូវផតេឹងផែអកពៅពលើវតតមាននន
សនធិសញ្ហា ពនេះពេ។ សនធិសញ្ហា ពេវភាគី អាច្បែតល់នូវមូ្ល ឋ នមួ្យែ៏សំខាន់សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិ

                                                                 

85 អនុសញ្ហា េីក្កងុវផីយន សតីេីច្បាប់សនធិសញ្ហា  (១៩៦៩) 
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ការ ពៅកនុងបញ្ហា ក្េហមេណ្ឌ  និងបញ្ហជ ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ក្េម្ទំាងសក្ម្ួលែល់ែំពណ្ើ រការព្វើបតាប័ន 
និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្ករវាងក្បពេសអនុវតតគពក្មាង។ សនធិសញ្ហា ពេវភាគីសតីេីការព្វើ 
បតាប័នរវាងក្បពេសនែគូអនុវតតន៍គពក្មាង បានចូ្បលជា្រមានរវាងក្បពេសអនុវតតគពក្មាង86។ ពគក៏មាន 

សនធិសញ្ហា តំបន់អារ នមួ្យ សតីេីការែតល់ជំនួយពៅវញិពៅម្កពៅ កនុងបញ្ហា ក្េហមេណ្ឌ ែងផែរ ប៉ាុផនតេំុ
ផម្នសមាជិកទំាងអស់របស់អារ ន សុេធសឹងផតបានែតល់សចច ប័នពៅពលើសនធិសញ្ហា ពនេះព ើយ87។ េំុ
មានេ័ត៌មានសតីេីក្បតិបតតិការ និងក្បសិេធ ភាេននសនធិសញ្ហា ទំាងពនេះព ើយ។ 

 

កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់មិ្នែែូវការ ក៏ជាឧបករណ៍្មួ្យែ៏សំខាន់ែងផែរ កនុងការ
ក្បយុេធ ក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ កិច្បចសហក្បតិបតតិការមិ្នែែូវការផែលក្តូវបានពគ
ពៅថាជា “ការែតល់ជំនួយរវាងនគរបាល” ឬ “ការែតល់ជំនួយរវាងភាន ក់ងារ” ែងផែរពនេះ មិ្នតក្ម្វូឱ្យមាន
មូ្ល ឋ នច្បាប់ព ើយ និងអាច្បសក្ម្បសក្ម្ួលឱ្យមាននូវវធិានការេូលំេូលាយមួ្យសក្មាប់ផច្បករផំលក
េ័ត៌មានរវាងភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់បឋម្ននក្បពេសពែសងៗគន ។ កិច្បចសហក្បតិបតតិការមិ្នែែូវការ 
អនុញ្ហា តឱ្យនគរបាល ផច្បករផំលកេ័ត៌មានចរកម្ម ផែលទាក់េងពៅនឹងការអនុវតតច្បាប់ (ឧទាហរណ៍្ 
ក្បវតតិរបស់ជនពលមើស និង កំណ្ត់ពហតុននការព្វើែំពណ្ើ ររបស់ជនពលមើស) កនុងអំ ុងពេលននែំណាក់
កាលពសុើបអពងាត ខណ្ៈពេលផែលពគកំេុងក្បមូ្លភ្សតុតាងពៅព ើយ។ កិច្បចសហក្បតិបតតិការមិ្នែែូវ
ការ សក្ម្បសក្ម្ួលឱ្យមាននូវ លំហូរេ័ត៌មានឆ្ប់រហ័ស និងអាច្បមានររៈក្បពយាជន៍កនុងការកំណ្ត់
អតតសញ្ហា ណ្ ថាពតើអាច្បមានភ្សតុតាង ពៅកនុងយុតាត ្ិការែនេពេៀត និងកំណ្ត់ថាពតើពគចំបាច់្បតក្ម្ូវឱ្យ
មានែំពណ្ើ រការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្កជាែែូវការផែរឬពេ។ 

 

ររៈសំខាន់ននកិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់មិ្នែែូវការ ក្តូវបានគូសបញ្ហជ ក់ពៅកនុងរបាយ-

ការណ៍្ពនេះ អាស្រស័យព យវាមានេំនក់េំនងជិតសនិេធពៅនឹងយនតការននការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយ 

ផែនកច្បាប់ពៅវញិពៅម្កជាែែូវការ។ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី េំុមានេ័ត៌មានអំេីរយៈពេល និងក្បសិេធភាេនន
បណាត ញមិ្នែែូវការសក្មាប់ការែតល់ជំនួយព ើយ។ ែូច្បក្តវូបានគូស បញ្ហជ ក់ខាងពែើម្ពៅកនុងរបាយ
ការណ៍្ពនេះ ខណ្ៈពេលផែល INTERPOL កំេុងព្វើការងារជាមួ្យភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់ពក្កាម្សសរសដម្ភ
ផែនកកិច្បចការពារ ពែើម្បេីក្ងឹងសម្តែភាេរបស់េួកពគ កនុងការពសុើបអពងាត និងសហក្បតិបតតិការពៅកនុងករណី្
ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ របាយការណ៍្ពនេះនឹងពតត តយកចិ្បតតេុក ក់ចំ្បពពាេះផតក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ជាែែូវ
ការ ផែលតក្ម្វូឱ្យមានសក្មាប់ កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែនប៉ាុពណាណ េះ។ 

 

 

                                                                 

86 សនធិសញ្ហា រវាងរធារណ្រែឋក្បជាមានិតក្បជា្ិបពតយយឡាវ និងក្េេះរជាណាច្បក្កកម្ពុជាសតីេីការព្វើបតាប័ន (១៩៩៩) សនធិសញ្ហា រវាង
រធារណ្រែឋក្បជាមានិតក្បជា្ិបពតយយ និងក្បពេសនលសតីេីការព្វើបតាប័ន (១៩៩៩) 

87 សនធិសញ្ហា អារ នសតីេីការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពេវភាគី ពៅកនុងបញ្ហា ក្េហមេណ្ឌ  (២០០៤) 
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៦.២. កិច្បចខិតខំសហក្បតិបតតិការកក្មិ្តតំបន់កាន់ផតេូលំេូលាយ 

 

េំុមានលិខិតុបករណ៍្ណាមួ្យ ផែលព េះស្ររយឱ្យបានជាក់លាក់ចំ្បពពាេះបញ្ហា កិច្បចសហក្បតិបតតិការ
តំបន់ ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារព ើយ។ ពនេះគឺជាភាេខវេះច្បពនែ េះ មួ្យគួរ
ឱ្យកត់សមាគ ល់ពៅកនុងក្កបខណ្ឌ សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការរវាងក្បពេសកម្ពុជា និងក្បពេសែ៏នេពេៀត
កនុងតំបន់។ 

 

ក្កបខណ្ឌ តំបន់សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិពលើផែនកច្បាប់ ពៅកនុងវស័ិយែនេពេៀត
ផែល មានេំនក់េំនងជិតសនិេធជាមួ្យគន  ែតល់នូវបរបិេមួ្យែ៏មានររៈក្បពយាជន៍ផែលអាច្បេក្ងឹង
បផនែម្ពែើម្ប ី ពលើកកម្ពស់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែន ពៅកនុងករណី្ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមា
រ។ ឧទាហរណ៍្ អនុសសរណ្ៈននការពយាគយល់សតីេីកិច្បចសហក្បតិបតតិ ការក្បឆំ្ងនឹងការជួញែូរម្នុសស 
ពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ (២០០៤) ក្តវូបានអភិ្វឌឍពក្កាម្ការគំក្េេីការសក្ម្បសក្ម្ួលែតួច្បពែតើ
ម្ថាន ក់រែឋម្ន្រនតីក្បពេសតំបន់េពនែពម្គងគ ក្បឆំ្ងពៅនឹងការជួញែូរ (COMMIT MOU) បានបញ្ហជ ក់អំេីការពបតជាា
ចិ្បតតរបស់រែឋ សំពៅេក្ងឹងកិច្បចសហក្បតិបតតិការអនុវតតន៍ច្បាប់្ែងកាត់ក្េំផែនពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែ
ពម្គងគ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងអំពេើជួញែូរ 88 ។ កនុងលកខណ្ៈមួ្យផែលកាន់ផតេូលំេូលាយជាងមុ្ន 
សមាគម្ក្បជា-ជាតិអាសីុអាពគនយ៍ (ASEAN) បានយល់ក្េម្េប់រា ត់អំពេើរពំលាភ្បំពាន និងអំពេើពកង
ក្បវញ័្ច  តាម្រយៈពេសច្បរណ៍្ ពក្កាម្កិច្បចក្េម្ពក្េៀងពេសច្បរណ៍្អារ ន (២០០២) និងសហក្បតិបតតិការ
ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងការជួញែូរម្នុសស ពក្កាម្ពសច្បកតីផលែងការណ៍្អារ នក្បឆំ្ងការជួញែូរ
ម្នុសស ជាេិពសសស្ត្សតី និងកុមារ (២០០៤)។ កិច្បចក្េម្ពក្េៀងពេវភាគីរវាងក្បពេសជានែគូ ក៏បានបពងាើត
ឱ្យមាននូវការពបតជាា ចិ្បតតមួ្យ ពែើម្បពី្វើសហក្បតិបតតិការ សំពៅក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងការជួញែូរម្នុសស ពបើ
ពទាេះបីជាកិច្បចក្េម្ពក្េៀងទំាងពនេះ េំុមានលកខណ្ៈជាការច្បងកាតេវកិច្បចតាម្ែែូវច្បាប់ក៏ព យ។ កិច្បចក្េម្
ពក្េៀង ឬអនុសសរណ្ៈននការពយាគយល់រវាងកម្ពុជានិងពវៀតណាម្ កម្ពុជានិងនល សុេធសឹងផតបាន េក្ងឹង
ចំ្បពពាេះកិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ ែងកាត់ក្េំផែន បានកាន់ផតក្បពសើរជាងមុ្នពៅកនុងបញ្ហា ជួញែូរ ម្នុសស។ 
លិខិតុបករណ៍្ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងមុ្នទំាងពនេះ អាច្បជួយែតល់ការផណ្នំ ែល់កិច្បចខិតខំ
កនុងការេក្ងឹងក្កបខណ្ឌ  សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិ-បតតិការថាន ក់តំបន់ ពែើម្បពីតត តពគលពៅ ពៅពលើកក្ម្ងនន
បេពលមើស ផែលមានលកខណ្ៈេូលំេូលាយជាងពនេះ ពបើពទាេះជាែូពច្បនេះកតី លិខិតុបករណ៍្ ទំាងពនេះ ែតល់ការផណ្
នំបនតិច្បបនតួច្បប៉ាុពណាណ េះសក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារ។ 
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៦.៣. សពងខប និងអនុរសន៍ 

 

ពែើម្បីធានថា កិច្បចខិតខំថាន ក់តំបន់មានលកខណ្ៈស្រសបពៅនឹងបេ ឋ នអនតរជាតិសំខាន់ៗ និង 

សក្ម្ួលឱ្យមាននូវការសក្ម្បសក្ម្ួល្ែងកាត់ក្េំផែន ពែើម្បីព្ែើយតបពៅនឹងបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ
ពលើកុមារ។ ពគែតល់អនុរសន៍ថា ក្តូវអនុវតតសកម្មភាេតាម្តំបន់ ផែលពតត តយកចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើ
ការអភិ្វឌឍក្កបខណ្ឌ ការងារ ពែើម្បីគំក្េែល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ (ឧទាហរណ៍្ តាម្រយៈលិខិតុបករណ៍្ 

ផែលមិ្នច្បងកាតេវកិច្បច) សក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការផច្បករផំលកេ័ត៌មានអំេីបញ្ហា ច្បាប់សំខាន់ៗ និងអភិ្វឌឍប
ណាត ញការងារកក្មិ្តម្ន្រនតីេេួលបនទុក។ ពគែតល់អនុរសន៍ថា សកម្មភាេជំនួយបពច្បចកពេស គួរពតត តយ
កចិ្បតតេុក ក់ពៅពលើកិច្បចសហក្បតិបតតិការថាន ក់តំបន់ ៖ 

 កំណ្ត់ថាពតើេំនក់េំនងសនធិសញ្ហា ផែលមានស្ររប់ (ពក្កាម្ក្កបខណ្ឌ េហុភាគី ក្កបខណ្ឌ តំបន់ 
និងក្កបខណ្ឌ ពេវភាគី) ែតល់នូវមូ្ល ឋ នមួ្យផែលក្គប់ក្គន់ សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការរវាង
ក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងផែរឬពេ (តាម្រយៈការព្វើបតាប័ន និងការែតល់ជំនួយផែនកច្បាប់ពៅវញិ
ពៅម្ក) និងកនុងករណី្ចំបាច់្បក្តវូពសនើឱ្យមាននូវការអភិ្វឌឍក្កបខណ្ឌ សនធិសញ្ហា បផនែម្ 

 ែតល់ពវេិកាមួ្យសក្មាប់អភិ្វឌឍលិខិតុបករណ៍្ថាន ក់តំបន់ (ផែលេំុមានការច្បងកាតេវកិច្បច ែូច្បជា 
អនុសសរណ្ៈននការពយាគយល់) ពែើម្បីគំក្េែល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែនថាន ក់តំបន់ 
ពៅកនុងការព្ែើយតបយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េកុមារ 

 េិនិតយផសវងរកឱ្កាសពែើម្បីពរៀបចំ្បបពងាើតឱ្យមាននូវលិខិតុបករណ៍្ពេវភាគី (ផែលេំុមានការច្បង
កាតេវកិច្បច ែូច្បជាអនុសសរណ្ៈននការពយាគយល់) ពែើម្បីគំក្េែល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការពេវភាគី 
ពៅកនុងករណី្ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

 ែតល់ឱ្កាសពែើម្បីេិភាកាអំេីអាេិភាេរមួ្សក្មាប់កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ និងពែើម្បីបពងាើនសកាត នុេល 
ជាអតិបរមា សក្មាប់ការព្វើសុខែុម្នីយកម្មននបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ ផែលពតត តពគលពៅពៅពលើ 
ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ និង 

 សក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការផច្បករផំលកេ័ត៌មាន រវាងក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងអំេីកិច្បចសហក្បតិបតតិ
ការ ្ែងកាត់ក្េំផែន ពៅកនុងករណី្ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ រប់បញ្ចូ លឱ្កាសកនុងការ
ករងបណាត ញកក្មិ្តម្ន្រនតីេេួលបនទុក សំពៅេក្ងឹងេំនក់េំនងការងារ និងបពងាើនលេធែលនន
ករណី្ជាអតិបរមា។ 
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៧-ផែនការអនុវតតន៍ 

 

ការសហការព្វើការងារជាមួ្យក្បពេសជានែគូ ពែើម្បេីក្ងឹងក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ និងក្កបខណ្ឌ ពគល
នពយាបាយស្រសបតាម្បេ ឋ នអនតរជាតិ និងនីតិរែឋ គឺជាជំហានមួ្យែ៏សំខាន់សំពៅធានថា ជនពលមើស
ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ មិ្នអាច្បពគច្បែុតេីការែតនទ ពទាស និងអាច្បក្តវូបាននំខែួនពៅកាន់តុលាការ
បានឆ្ប់រហ័ស។ ការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីមួ្យផែលមានពគលពៅ និងបំណ្ងធាននិរនតរភាេននជំនួយបពច្បចកពេស
ផែនកច្បាប់ ពែើម្បពី េះស្ររយបញ្ហា ននភាេខវេះច្បពនែ េះននច្បាប់ និងេក្ងឹងសម្តែភាេរបស់រែ ប័នច្បាប់ និង
រែ ប័នយុតតិ្ម៌្ គឺជាគនែឹេះកនុងការសពក្ម្ច្បឱ្យបាននូវពគលបំណ្ងរបស់គពក្មាងសតីេីកុមារភាេ (ផែនកកិច្បច
ការពារ) ក្េម្ទំាងជាចំ្បណុ្ច្បសនូលពែើម្បីធានថា បណាត ក្បពេសននម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ មានឧបករណ៍្
ស្រសបច្បាប់ ពែើម្បីពសុើបអពងាត និងែតនទ ពទាសពៅពលើជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។  

 

ព យមានបេ ឋ នច្បាប់អនតរជាតិសំខាន់ៗជាចំ្បណុ្ច្បពៅ ពយើងែឹងថា ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ក្បកប
ព យក្បសិេធភាេពែើម្បីក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ តក្ម្វូឱ្យមាន ៖ 

 ការែតនទ ពទាសក្គប់ក្ជុងពក្ជាយពៅពលើការក្បក្េឹតតផែលទាក់េងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារ 

 ពទាសបបញ្ាតតិតឹងរងឹផែល្ែុេះបញ្ហច ងំអំេីភាេ្ងន់្ងរននបេពលមើស 

 វធិានការសតីេីកិច្បចការពារកុមារ សក្មាប់ជនរងពក្គេះ និងរកស ីពៅកនុងែំពណ្ើ រការយុតតិ្ម៌្ក្េហម-
េណ្ឌ  និង 

 ក្កបខណ្ឌ ការងារ សក្មាប់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែន និងកិច្បចសហក្បតិបតតិការថាន ក់តំ
បន់។ 

 

របាយការណ៍្ពនេះ ែតល់នូវការបា៉ា ន់ក្បមាណ្ជាមូ្ល ឋ នមួ្យពៅក្បពេសកម្ពុជា (ពៅកនុងបរបិេ
ក្កបខណ្ឌ ថាន ក់តំបន់ និងក្បពេសអនុវតតគពក្មាងែនេពេៀតែូច្បជា ក្បពេសឡាវ នល និងពវៀតណាម្)។ ការ
ស្ររវក្ជាវបានបងាា ញឱ្យព ើញយា៉ាងច្បាស់ថា បេបបញ្ាតតិពៅកនុងក្បពេសកម្ពុជា េំុទាន់មានភាេ ក្គប់
ក្គន់ ពែើម្បពី េះស្ររយបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ ឱ្យបានសម្ស្រសបពៅព ើយពេ។ ច្បាប់ បងាា ញ
េីភាេខវេះច្បពនែ េះគួរកត់សមាគ ល់មួ្យចំ្បនួន ផែលព្វើឱ្យរែ ប័នច្បាប់ និងរែ ប័នយុតតិ្ម៌្ក្បឈម្ ពៅនឹងភាេ
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ក្បលុយក្បថាន ព យការក្បក្េឹតតបេពលមើសជាក្បចំ និងែផែលៗ ក្េម្ទំាងព្វើឱ្យកុមារមានភាេងាយរង
ពក្គេះពៅនឹងការពកងក្បវញ័្ច ។ របាយការណ៍្ពនេះ បានពសនើនូវវស័ិយសំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួន ផែលក្តវូបាន     

ែតល់អនុរសន៍សក្មាប់ ការពតត តយកចិ្បតតេុក ក់ ននកិច្បចខិតខំកំផណ្ េក្ម្ង់ច្បាប់ក៏ព យ ក៏ពគពៅផត
តក្ម្ូវឱ្យអនុវតតន៍ ការងារបផនែម្ពេៀត ពក្កាម្ភាេជានែគូជាមួ្យរ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជា និងអនក ពាក់េ័នធែនេ
ពេៀត ពែើម្បផីកលម្អបផនែម្ពេៀតពៅពលើសំពណ្ើ សក្មាប់ការព្វើកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ ពែើម្បីកំណ្ត់ក្េំផែននន
សកម្មភាេជំនួយបពច្បចកពេសច្បាប់ កំណ្ត់អាេិភាេរមួ្រវាង UNODC និងក្បពេសកម្ពុជា និងករងភាេ
ជាមាច ស់ ក្េម្ទំាងធានឱ្យមាននូវការពបតជាា ចិ្បតតេីរ ឋ ភិ្បាលកម្ពុជា។ 

ផែនការអនុវតតន៍ខាងពក្កាម្ ែតល់នូវក្កបខណ្ឌ ការងារមួ្យ ពែើម្បអីនុវតតសកម្មភាេជំនួយបពច្បចក
ពេសផែនកច្បាប់ជាមួ្យក្បពេសកម្ពុជា (ពៅកនុងបរបិេននក្កបខណ្ឌ ថាន ក់តំបន់ និងបណាដ ក្បពេសអនុវតត
គពក្មាងែនេពេៀត)។ ខណ្ៈពេលផែលសកម្មភាេជាក់លាក់នន នឹងមានភាេខុសផបែកេីគន ព យផែអក
ពៅពលើពសច្បកតីក្តវូការ និងអាេិភាេផែលក្តូវបានកំណ្ត់រកព ើញ  (និង្ម្មជាតិជាក់លាក់ននជំនួយបពច្បចកពេស 
ផែលបានពសនើសំុ) ផែនការអាច្បក្តវូបានពគយកម្កពក្បើក្បាស់ជាគំរមួូ្យ ពែើម្បីែតល់ការផណ្នំពៅពលើសកម្មភាេ
ទំាងពនេះ។ ផែនការអនុញ្ហា តឱ្យមានភាេបត់ផបន ពែើម្បឱី្យពគអាច្បព្វើការផកសក្ម្ួលពៅពលើសកម្មភាេ
បានតាម្កម្មវ ិ្ ីវវិតតពៅមុ្ខ។ កនុងករណី្ផែលកម្មវ ិ្ ីក្តវូបានផកលម្អ និងមានភាេក្បពសើរព ើងជាលំ ប់ ពគ
អាច្បអភិ្វឌឍផែនការអនុវតតន៍កាន់ផតច្បាស់លាស់ជាក់លាក់។ 
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ការយិាេយ័អងគការសហប្រជាជាតិ្េេួេរនទុកទប្គឿងទ ៀន និងឧប្កិដឋកម្ម ៖ គទប្មាងសតពីីកមុារភាព (ផ្ផ្នកកិចចការពារ៖ ប្រចាំកម្ពុជា) 

ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

ការអភិ្វឌឍផែនការគពក្មាង ពក្កាម្
ភាេជានែគូជាមួ្យ សម្ភាគី
ភាន ក់ងាររ ឋ ភិ្បាល និងអនកពាក់េ័នធ
ែនេពេៀត 

 

ពក្បើក្បាស់ជំនញឯកពេសពៅកនុងក្បពេស ពលើ
បញ្ហា ច្បាប់សំខាន់ៗ ជាេិពសសការ កំណ្ត់រកវ ិ
ស័យសំខាន់ៗ សក្មាប់ព្វើ កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ 
និងការយល់ែឹងអំេី លកខខណ្ឌ តក្ម្ូវពែើម្បីអនុ
វតតច្បាប់ ជាក់ផសតងក្បកបព យក្បសិេធភាេ។ 

 

កំណ្ត់អាេិភាេរបស់ក្បពេសកម្ពុជា សក្មាប់
ព្វើកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់។ 

 

 ការពក្តៀម្ឯកររេិភាកាអំេីក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងនីមួ្យៗ 
ព យគូសបញ្ហជ ក់អំេីភាេខវេះច្បពនែ េះននបេបបញ្ាតតិ ផែលក្តូវ
បានកំណ្ត់រកព ើញ (និងភាេខវេះច្បពនែ េះ ពគលនពយាបាយកនុង
ករណី្សម្ស្រសប) ពែើម្បីបងាា ញពៅកនុងសិកាខ រលាសដីអំេីច្បាប់ 
[សកម្មភាេពនេះ អាច្បែកស្រសង់យកសមាភ រមួ្យចំ្បនួនផែលក្តូវ
បានពរៀបចំ្បពៅកនុងរបាយការណ៍្ពនេះ ប៉ាុផនតក្តូវអភិ្វឌឍនឱ្យបាន
ជាក់លាក់ សក្មាប់ក្បពេសផែលអនុវតតគពក្មាង និងគូសបញ្ហជ ក់
អំេីបញ្ហា ជាក់លាក់ផែលក្តូវេិភាកាជាមួ្យអនកពាក់េ័នធ ]។ 

 

 ការបកផក្ប និងការផច្បកចយឯកររេិភាកាជូនែល់សម្ភាគីរ

ឆ្ន ំេី១ ៖ ២០១១/១២ 

[កញ្ហា  ២០១១-សីហា 
២០១២] 

េីក្បឹកាច្បាប់អនតរជាតិ  
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

វាស់សទង់ពៅពលើការពបតជាា ចិ្បតតរបស់ ក្បពេសកម្ពុ
ជា សក្មាប់សំពណ្ើ រសកម្មភាេ ជំនួយ
បពច្បចកពេសផែនកច្បាប់។ 

 

 

 ឋ ភិ្បាលពែើម្បីេិចរណា 

 

 ការបងាា ញអំេីគំពហើញរបាយការណ៍្ច្បាប់ ផែលមានលកខណ្ៈ 
ជាក់លាក់ចំ្បពពាេះក្បពេសនីមួ្យៗ (ព យពក្បើក្បាស់ឯកររ 
ពគលពៅសក្មាប់ការេិភាកា) ពៅកនុងសិកាខ រលាថាន ក់ជាតិ 

 ការពរៀបចំ្បក្កុម្ពបសកកម្ម ពែើម្បីជួបជាមួ្យសម្ភាគីរ ឋ ភិ្បាល 
សំខាន់ៗ (និងអនក់ពាក់េ័នធែនេពេៀត ផែលសម្ ស្រសប) ៖ កិច្បច
សមាភ សន៍ និងការេិភាកាពែើម្បីកំណ្ត់រកបញ្ហា ច្បាប់ សំខាន់ៗ
មួ្យចំ្បនួន ផសវងយល់អំេីលកខខណ្ឌ តក្ម្ូវេូពៅ សក្មាប់ការអនុ
វតតច្បាប់ក្បកបព យក្បសិេធភាេ និងព្វើការបា៉ា ន់ក្បមាណ្អំេីតំរូ
វការរបស់ក្បពេសជានែគូ 

 ការអភិ្វឌឍផែនការគពក្មាងឱ្យបានក្គប់ក្ជុងពក្ជាយ ស្រសបពៅ 

 

 

 

 

 

ម្ន្រនតីគពក្មាងថាន ក់ជាតិ   

 

 

 

េីក្បឹកាច្បាប់អនតរជាតិ   
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

តាម្រែ នភាេរបស់ក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងនីមួ្យៗ ផែល្ែុេះ 
បញ្ហច ំងអំេីលេធែលននកិច្បចេិភាកាអំេីវរិលភាេននពបសកកម្ម 
ព យ ក់បញ្ចូ លការបា៉ា ន់ក្បមាណ្ពៅបេបបញ្ាតតិ និងការ
កំណ្ត់រកបញ្ហា ច្បាប់ជារបូវន័ត (និងបញ្ហា ពគល នពយាបាយ កនុង
ករណី្សម្ស្រសប) ពែើម្បីយកម្កព្វើការព េះស្ររយ ព យរប់
បញ្ចូ លអនុរសន៍ជាក់លាក់មួ្យចំ្បនួនែងផែរ 

 ការបកផក្ប និងការផច្បកចយផែនការគពក្មាងពគលពៅជូនែល់
សម្ភាគីរ ឋ ភិ្បាល ពែើម្បីេិចរណា។ 

 

 

 

 

េីក្បឹកាច្បាប់ជាតិ 

[គំក្េព យក្កុម្ កិច្បច
ការពារ] 
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

េីក្បឹកាច្បាប់ជាតិ  

[គំក្េព យក្កុម្ កិច្បច
ការពារ] 

 

 

 

 

 

 

 



62 

ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

ម្ន្រនតីគពក្មាងថាន ក់ជាតិ   

សិកាខ រលា និងការក្បមូ្ល 
េ័ត៌មានេីបណាត នែគូរ ឋ ភិ្បាល 
និងអនកពាក់េ័នធែនេពេៀត 

 

ករងសម្តែភាេ និងការយល់ែឹងពៅ កនុង
ក្បពេសអំេីកាតេវកិច្បចច្បាប់អនតរជាតិ សំខា
ន់ៗ។ 

 

េិភាកាអំេីវស័ិយសំខាន់ៗផែលក្តូវបាន ពសនើ
ព ើងសក្មាប់ការព្វើកំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់ និង
េេួលបានេ័ត៌មានអំេីបរបិេកនុងក្បពេស។ 

 

ជំរញុឱ្យមានការពបតជាា ចិ្បតតរបស់រ ឋ ភិ្បាល

 សិកាខ រលាសដីេីច្បាប់ ជាមួ្យម្ន្រនតីរ ឋ ភិ្បាលសំខាន់ៗ ពែើម្បី
េិភាកាអំេីសំពណ្ើ កំផណ្េក្ម្ង់ 

 

 បពងាើតក្កុម្ការងារមួ្យ ជាមួ្យសម្ភាគីរ ឋ ភិ្បាល (និងអនក 
ពាក់េ័នធែនេពេៀត កនុងករណី្សម្ស្រសប) ផែលមានភារកិច្បច
អភិ្វឌឍន៍កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់។ ករណី្មានរច្បនសម្ព័នធជា្រមាន 
ស្ររប់ផែលមានក្បសិេិធភាេ  ែារភាជ ប់គពក្មាងជាមួ្យរច្បនស
ម្ព័នធពនេះ កនុងការអនុវតតគពក្មាង។ 

 

ឆ្ន ំេី១ ៖ ២០១១/១២ 

ក្កសួងយុតតិ្ម៌្ 

[គំក្េព យ ក្កុម្គពក្មាង 
ផែនកកិច្បចការពារ] 
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

ទំាងមូ្ល (និងកនុងករណី្សម្ស្រសបក្តូវជំរុញឱ្យ
មានការចូ្បលរមួ្េីអនកពាក់េ័នធមិ្នផម្នរ ឋ ភិ្បា
ល) ចំ្បពពាេះសំពណ្ើ កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់។ 

 

ការអភិ្វឌឍបេបបញ្ាតតិ 

 

[សំគល់ ៖ កនុ ងករណី្សម្ស្រសប 

ការអភិ្វឌឍឯកររពគល- 

នពយាបាយ ក៏អាច្បសែិតពក្កាម្ 

សកម្មភាេពនេះែងផែរ] 

ពរៀបចំ្បពសច្បកតីក្ពាងបេបបញ្ាតតិ ពក្កាម្ភាេ ជា
នែគូជាមួ្យសម្ភាគីរ ឋ ភិ្បាល។ 

 

 UNODC ែតល់ជំនួយបពច្បចកពេសជូនែល់ក្កុម្ការងារ ឬរច្បន ស
ម្ព័នធជា្រមាន ពែើម្បីពរៀបចំ្បពសច្បកតីក្ពាងសំពណ្ើ បេបបញ្ាតតិ 

 ជពក្ម្ើសមួ្យពេៀតគឺជួយពរៀបចំ្បពសច្បកតីក្ពាងច្បាប់សតីេីការការ
ពារកុមារ ឬសុខុមាលភាេកុមារ។ ពសច្បកតីក្ពាងពនេះអាច្ប ក់
បញ្ចូ លជំេូក្ំមួ្យផែលមានបញ្ាតតិេីពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើ
កុមារ  កនុងចំ្បពណាម្បេបបញ្ាតតិពែសងៗពេៀត 

 កិច្បចក្បជំុក្កុម្ការងារពេៀងទាត់ ពែើម្បីេិភាកាអំេីពសច្បកតីក្ពាង 

ឆ្ន ំេី២ ៖ ២០១២/១៣ 

ក្កសួងយុេតិ្ម៌្ 
ម្ន្រនតីសក្ម្បសក្ម្ួលគពក្មាង 

ម្ន្រនតីគពក្មាងជាតិ   
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

 បេបបញ្ាតតិ 
 

 ផកសក្ម្ួលពៅពលើពសច្បកតីក្ពាងបេបបញ្ាតតិពៅតាម្ម្តិពយាបល់
របស់ក្កុម្ការងារ 

 

 ពសច្បកតីក្ពាងចុ្បងពក្កាយក្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្បរល់ និងេេួលបាន 
ការឯកភាេេីក្កុម្ការងារ 

 

 បញ្ច ប់ពសច្បកតីក្ពាងច្បាប់ពៅថាន ក់ក្កសួង(ឆ្ន ំេី២និងេី៣) 

 

 

 

 

េីក្បឹកាច្បាប់ជាតិ 

[គំក្េព យ ក្កុម្គពក្មាង 
ផែនកកិច្បចការពារ] 
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

េក្ងឹងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ 

ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងនឹងពេសច្បរណ៍្ 

ែែូវពភ្េពលើកុមារ កនុងវស័ិយ ព្វើ
ែំពណ្ើ រ និងពេសច្បរណ៍្ 

ផសវងរក និងពលើកសទួយសហក្បតិបតតិការ អនតរ
ជាតិ  ជាេិពសស តាម្បណាដ  ភាន ក់ងារ អនុវតត
ច្បាប់ និង បណាដ ក្បពេសកនុងតំបន់ (តាម្រយេះ
អនុសារណ្:ននការពយាគ 

យល់គន  ក្បសិនពបើចំបាច់្ប) 

 

 

 ែតល់ជំនួយបពច្បចកពេស និងជំនួយពែសងពេៀតតាម្ការចំបាច់្ប 
ពែើម្បីពលើកសទួយសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ 

 ព្វើការក្បជំុពេៀងទាត់ ពលើក្បធានបេពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្ពលើកុមារ 

ក្កុម្គពក្មាងផែនកកិច្បចការពារ 
នគរបាល និង ក្កសួង
យុតតិ្ម៌្ 
ឆ្ន ំេី១៖ ២០១១/ ១២ 
ឆ្ន ំេី២៖ ២០១២/ ១៣ ឆ្ន ំេី៣
៖ ២០១៣/ ១៤  

ការបណ្តុ េះបណាត ល និងការ ពលើក
កម្ពស់ការយល់ែឹង 

េក្ងឹងសម្តែភាេរបស់ភាន ក់ងារអនុវតតន៍ច្បាប់
កនុងក្បពេស ពែើម្បីឱ្យេួកពគយល់ អាច្បមានលេធ

 ពរៀបចំ្បបពងាើត និងព្វើពតសតរកលបងសមាភ របណ្តុ េះបណាត ល 

 ការែតល់សិកាខ រលាបណ្តុ េះបណាត ល ៖ ពតត តពលើនគរបាល ក្េេះ
ឆ្ន ំេី២ ៖ ២០១២/១៣ 
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

 ភាេបកស្ររយ និងអនុវតតបេបបញ្ាតតិច្បាប់
លមីៗ។ 

 

ពលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង និងែតល់កិច្បច គំក្េជូន
ែល់ភាន ក់ងាររ ឋ ភិ្បាល និង ភាន ក់ងារមិ្នផម្នរ
 ឋ ភិ្បាល អំេីបញ្ហា  កំផណ្េក្ម្ង់ច្បាប់។ 

រជអាជាា  និងក្បេ័នធតុលាការ។ 

 

 

ឆ្ន ំេី៣ ៖ ២០១៣/១៤ 

ក្កុម្គពក្មាងផែនកកិច្បចការពារ 

 [គំក្េព យេីក្បឹកាច្បាប់ 
អនតរជាតិ និងេីក្បឹកាច្បាប់ 
ជាតិ] 

 

សននិសីេថាន ក់តំបន់ សតីេីការេក្ងឹង 
ក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បីក្បឆំ្ងពៅ
នឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

សក្ម្បសក្ម្ួលែល់ការផច្បករផំលកេ័ត៌មាន 
រវាងក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាងអំេីកម្មវ ិ្ ី កំផណ្
េក្ម្ង់ច្បាប់។ 

 

 ពរៀបចំ្បសននិសីេថាន ក់តំបន់រមួ្គន ជាមួ្យក្បពេសអនុវតតន៍គពក្មាង 
(ក្តូវពរៀបចំ្បពៅពេលចប់ពែតើម្ ពាក់កណាត ល និងចុ្បងបញ្ច ប់ នន
គពក្មាង) 

 

ឆ្ន ំេី១ ៖ ២០១១/១២ 

ឆ្ន ំេី២ ៖ ២០១២/១៣ 
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

ពៅកនុងម្ហាអនុតំបន់េពនែពម្គងគ 

 

ជំរញុឱ្យមាននូវបណាត ញ្ែងកាត់ក្េំផែន រវាង
ភាន ក់ងារច្បាប់ និងភាន ក់ងារយុតតិ្ម៌្ ពៅកនុង
ក្បពេសនែគូ។ 

 

 

បពងាើនសកាត នុេលសក្មាប់ការព្វើសុខែុម្ នី
យកម្មននបេពលមើសក្េហមេណ្ឌ  ផែលពតត ត
ពគលពៅពៅពលើពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ពៅកនុងតំបន់។ 

 

ែតល់ពវេិកាសក្មាប់អភិ្វឌឍលិខិតុបករណ៍្ 

 ការអភិ្វឌឍលិខិតុបករណ៍្ថាន ក់តំបន់ (េំុមានការច្បងកាតេវកិច្បច  
តាម្ែែូវច្បាប់) ពែើម្បីសក្ម្បសក្ម្ួលែល់កិច្បចសហក្បតិបតតិការ 
្ែងកាត់ក្េំផែន ពែើម្បីក្បយុេធក្បឆំ្ងពៅនឹងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េ 
ពលើកុមារ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ន ំេី៣ ៖ ២០១៣/១៤ 

 [ែសេវែាយពៅកនុងរយៈ
ពេល គពក្មាងទំាងមូ្ល] 

 

 

 

ក្កុម្កិច្បចការពារ 

 

េីក្បឹកាច្បាប់អនតរជាតិ   
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ផែនការអនុវតតន៍គពក្មាង ៖ ២០១១-២០១៤ 

ធាតុពច្បញ ១៖ ការេក្ងឹង និងជំរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ ពែើម្បកី្បយុេធក្បឆំ្ងពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 
ធាតុចូ្បល ១.១ ៖ ការក្តតួេិនិតយព ើងវញិពៅពលើបេបបញ្ាតតិ និង ធាតុចូ្បល ១. ២៖ អនុរសន៍ច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ក្តវូបាន ក់ជូនរ ឋ ភិ្បាលជានែគូ ពែើម្បជំីរញុក្កបខណ្ឌ ច្បាប់ 
ក្បយុេធក្បឆំ្ងជនពលមើសពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ 

ពគលពៅ ពគលបំណ្ង សកម្មភាេ រយៈពេល និងសកម្មភាេ 

កក្មិ្តថាន ក់តំបន់ (េំុមានការច្បងកាតេវកិច្បចតាម្ 
ែែូវច្បាប់) ពែើម្បីសក្ម្បសក្ម្ួលែល់កិច្បច សហ
ក្បតិបតតិការ្ែងកាត់ក្េំផែន និងបញ្ហជ ក់អំេីការ
ពបតជាា ចិ្បតតរបស់ក្បពេសនែគូ កនុងការពលើកកម្ពស់
ឱ្យមាននូវការព្ែើយតបយុតតិ្ម៌្ក្េហមេណ្ឌ រមួ្គន  
ចំ្បពពាេះបញ្ហា ពេសច្បរណ៍្ែែូវពភ្េពលើកុមារ។ 

 

 

 

េីក្បឹកាច្បាប់ជាតិ 
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