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ការសកិ្សាជាសាក្សលសដពីកី្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាព 
 

ក្សត្រងសណួំរ 
 

 
សាវតារ នងិសសចក្សដដីណនំអំពកីារសកិ្សាជាសាក្សល 

 

រហាសននិបារអងគការសហត្រជាជារិតាររយៈសសចក្សដីសសត្រច 69/157 ចុុះថ្ងៃទ ី 18 ដែធ្ន ូ ឆ្ន ំ 2014 បានសសនើឱ្យអគ្គសលខាធ្ិការសរៀរចំឱ្យមានការសិក្សា
ជាសាក្សលសុីជសត្ៅរួយសដីពីក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហរូសសរីភាព។ សៅដែធ្នូ ឆ្ន ំ 2016 Manfred Nowak (អូត្ទីស) ត្រូវបានចារ់តាំងឱ្យែឹក្សនំការសរៀរចំការសិក្សា
ជាសាក្សល ក្សនុងនរជាអនក្សជំនញឯក្សរាជយ។ 
 

ការសិក្សាជាសាក្សលនឹងដអែក្សសលើរទពិសសាធ្ន៍រក្សពីការសិក្សាសលើក្សុមារពីរុនររស់អងគការសហត្រជាជារិ៖ របាយការណ៍ររស់ Graça Machel សដីពអីលរ ុះពាល់
ថ្នជសមាល ុះត្រដារអ់ាវុធ្រក្សសលើក្សុមារ ក្ស៏ែូចជាការសិក្សាររស់អងគការសហត្រជាជារិសដីពអីំសពើហិងាសលើក្សុមារដែលែឹក្សនំសដាយ Paulo Sérgio Pinheiro ដែលអដល់ឱ្យ
សយើងនូវដអនការលរែិរែ៏លែរួយសត្មារ់ការអនុវរតការសិក្សាជាសាក្សល។ ការសិក្សាជាសាក្សលនឹងត្រូវបានអនុវរតក្សនុងក្សិចចសហការជិរសនិទធជារួយរដាា ភិបាល ភាគ្ ី និងទីភាន ក្ស់ងារ
អងគការសហត្រជាជារិ រួរមាន OHCHR, UNICEF, UNODC, UNHCR, រំណាងពិសសសររស់អគ្គសលខាធ្ិការទទួលរនទុក្សអំសពើហិងាសលើក្សុមារ 
រំណាងពិសសសររស់អគ្គសលខាធ្ិការទទួលរនទុក្សសលើក្សមុារ និងជសមាល ុះត្រដារ់អាវុធ្ គ្ណៈក្សមាា ធ្ិការសដីពសីិទធិក្សុមារ (CRC) ក្ស៏ែូចជាអងគការសងគរសុីវិល និងសិក្សាធិ្ការអងដែរ។ 
ែំសណើរការសនុះនឹងរួររញ្ចូលការពិសត្រុះសោរល់តារវសិ័យថ្នន ក្ស់ជារ ិ និងថ្នន ក្ស់រំរន់ ដែលនឹងពិចារណាសលើទសសនៈរក្សពីជំុវិញពិភពសោក្ស។ ធារុចូលររស់ភាគ្ីពាក្ស់ព័នធទំងអសម់ានភាពចាំបាច ់
សែើរបីឱ្យការសិក្សាជាសាក្សលសនុះអដល់ភសតុតាង និងការដណនំលែ សែើរបីរតំ្ទែល់ត្រសទសជាសមាជិក្សក្សនុងក្សិចចត្រឹងដត្រងររស់ែលួនក្សនុងការទរ់សាា រក់ារែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សុមារ និងការពារសិទធិ
ររស់ក្សុមារដែលត្រវូបានែក្សហូរសសរីភាព។ ក្សរាវរថចុរបងថ្នការសិក្សាជាសាក្សលសនុះរួរមាន៖ 

 

1. វាយរថ្រលទហំថំ្នបារភុរូសនុះ ដែលរួរមានចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព (ដរងដចក្សតារអាយ ុ សភទ និងសញ្ជា រ)ិ ក៏្សែូចជារូលសហរុដែលបានសលើក្សស ើង ឬសគល ់

ត្រសភទ និងរយៈសពលថ្នការែក្សហូរសសរីភាព និងក្សដនលងថ្នការឃុំែលួន 
2.  សែើរបកី្សរត់្តាជាឯក្សសារនវូការអនវុរតលែៗ  និងរទពិសសាធ្ន ៍ និងសែើរបីត្ររូលយក្សទសសនៈ នងិរទពសិសាធ្នរ៍រសក់្សមុារ សែើរបីជាធារុចូលសត្មារ់អនុសាសន៍ថ្នការសិក្សា

ជាសាក្សលសនុះ 
3.  សែើរបជីរំញុការយលែ់ងឹ នងិជរំញុការផ្លល សរ់ដរូឥរោិរង និងអាក្សរបក្សរិោិគ្រួឱ្យអាមា ស់រក្សសលើក្សុមារដែលជួរហានិភ័យថ្នការចារ់ែលួន ឬឃុំែលួន ក្ស៏ែូចជាក្សុមារដែល

ត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព 
4.  សែើរបអីដលអ់នុសាសនែ៍លច់ារ់ សរលនសោបាយ នងិការអនវុរត សែើរបីការពារសិទធិររស់ក្សុមារ ដែលពាក្ស់ពន័ធ និងសែើរបីទរ់សាា រក់ារឃុំែលួនក្សុមារ និងការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែល

ត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពឱ្យបានសត្ចើន តាររយៈវិធានការសត្ៅពីការឃុំែលួនដែលមានត្រសិទធភាពដែលដែលរសត្រើជាត្រសោជនែ៍ល់ក្សុមារ។ 
 
វសិយ័ដែលត្រវូសផ្លដ រសលើសខំាន់ៗ  ថ្នការសកិ្សាជាសាក្សលសនុះគ្កឺារែក្សហរូសសរភីាពររស ់  

 

I. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុការត្គ្រត់្គ្ងវសិយ័យរុិតធ្រ ៌
II. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយសារសហរអុលពាក្សព់ន័ធនងឹអសនត រត្រសវសន ៍
III. ក្សមុារដែលរសស់ៅក្សដនលងឃុែំលនួជារយួឪពកុ្សមាដ យររសព់ួក្សសគ្ 
IV. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសៅក្សនងុសាថ រន័  
V. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរររិទជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្ 
VI. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយរលូសហរសុនតសិែុជារិ។ 
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សរលរណំងថ្នក្សត្រងសណួំរសនុះ 
 
ក្សនុងការសរៀរចកំារសកិ្សាជាសាក្សលសនុះ អនក្សជនំញឯក្សរាជយនងឹសត្រើត្បាសត់្រភព នងិព័រម៌ានដែលមានសត្ចើន សដាយដអែក្សសលើវធិ្សីាស្តសតត្សាវត្ជាវដររររមិាណ នងិដររគ្ណុវសិយ័។ ត្រភពនន
ររួមានរបាយការណរ៍ែាសត្ការអនសុញ្ជា សតពីសីទិធកិ្សមុារ ពរ័ម៌ានដែលទទលួបានពសីននសិទីអងគការសហត្រជាជារិ សថរិអិលវូការដែលមានរក្សពដីអនក្សសថរិថិ្នអងគការសហត្រជាជារិ នងិព័រម៌ានសថរិិ
សអសងសទៀរដែលមានសៅក្សនងុត្រពន័ធររសអ់ងគការសហត្រជាជាររិរួមាន UNICEF, UNODC, UNHCR, OHCHR និងរណំាងពសិសសររស់
អគ្គសលខាធ្កិារដាា នទទលួរនទកុ្សអសំពើហងិាសលើក្សមុារ និងទទលួរនទកុ្សសលើក្សមុារ នងិជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្ជាសែើរ។ ឧរក្សរណែ៍ស៏ខំានរ់យួសត្មារក់ារត្ររលូទនិននយ័ដររររមិាណដែលមាន
លក្សខណៈត្គ្រត់្ជងុសត្ជាយ អាចទកុ្សចរិតបាន នងិងាីៗ រំអរុ គ្កឺ្សត្រងសំណួររចចរុបននដែលក្សពំុងត្រវូបានដាក្សរ់ញ្ានូសៅរែា ទភីាន ក្សង់ារអងគការសហត្រជាជារ ិ អងគការរនិដរនរដាា ភបិាល នងិ
ភាគ្ពីាក្សព់័នធសអសងសទៀរែចូជា គ្ណៈក្សមាា ធ្កិារអងគការសហត្រជាជារសិដពីសីទិធកិ្សមុារ អនគុ្ណៈក្សមាា ធ្កិារអងគការសហត្រជាជារសិដពីកីារទរស់ាា រក់ារសធ្វើទរណុក្សរា (SPT) សាថ រ័នជារសិដពីី
សទិធរិនសុស (NHRIs) យនតការទរស់ាា រថ់្នន ក្សជ់ារិ (NPMs) និងសាថ រ័នអររ់។ំ ទនិននយ័ដែលបានសសនើសុសំៅក្សនងុក្សត្រងសំណួរសនុះគ្រួដរអដលជ់នូសដាយរដាា ភបិាលក្សនងុក្សចិច
សហការជរិសនទិធជារយួការោិលយ័រលូដាា នររសទ់ភីាន ក្សង់ារសហត្រជាជារពិាក្សព់ន័ធ នងិជារយួអងគការរនិដរនរដាា ភបិាល NHRIs នងិភាគ្ពីាក្សព់ន័ធសអសងសទៀរ។ រដាា ភបិាលត្រវូបានសសនើ
ឱ្យពចិារណាសលើអងគសហរដុែលថ្ន ការស្លើយររនងឹទត្រងស់អសងៗថ្នការែក្សហរូសទិធសិសរភីាពររសក់្សមុារអាចសថរិសត្ការសររថក្សចិចររសត់្ក្សសងួននររសរ់ដាា ភបិាល នងិការោិលយ័សថរិិ សហើយ
សៅក្សនងុរែាសហពន័ធ ក្សស៏ៅក្សត្ររិសអសងៗថ្នរចនសរព័នធសហពន័ធអងដែរ។ សហរុែសូចនុះ រដាា ភបិាលត្រវូបានសសនើឱ្យក្សណំរអ់រតសញ្ជា ណ ជនរសងាគ ល ដែលទទលួែសុត្រវូសលើការសត្ររសត្រលួ
ការស្លើយររចសំពាុះក្សត្រងសណួំរ និងសលើការអរជារយួការោិលយ័រលូដាា នររសទ់ភីាន ក្សង់ារអងគការសហត្រជាជារិ នងិជារយួអងគការរនិដរនរដាា ភបិាល និងភាគ្ពីាក្សព់ន័ធសអសងសទៀរដែល
ពាក្សព់័នធនងឹការចងត្ក្សងទនិននយ័ដែលបានសសនើសុ។ំ 
 
សរលរណំងចរបងថ្នក្សត្រងសណួំរសនុះគ្តឺ្ររលូ នងិអដលទ់ិនននយ័សថរិដិររររមិាណអពំចីនំួនក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុវសិយ័ដែលសផ្លដ រសលើសខំាន់ៗ ដែលបានគ្សូរញ្ជា ក្សខ់ាងសលើ។ 
សលើសពសីនុះ រដាា ភបិាលត្រវូបានសលើក្សទកឹ្សចរិតឱ្យអដលឧ់ទហរណអ៍ពំកីារអនវុរតត្រសសើរ នងិវធិ្សីាស្តសតសអសងដែលមានលក្សខណៈនវានវុរតនដ៍ែលមានសរលរំណងការរ់នថយចនំនួក្សមុារ
ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាព សោងតារសរលការណស៍ិទធកិ្សមុារ។ រដាា ភបិាលក្សត៏្រវូបានសសនើឱ្យអដលច់ារ់ចរលងថ្នចារព់ាក្ស់ពន័ធ ការសកិ្សា សរលនសោបាយ របាយការណ៍ ។ល។ 
 
ក្សត្រងសំណួរសនុះមានសរលរណំងអដលរ់លុយភាពជាក្សដ់សដងរវាងទនិននយ័ដែលត្រវូការ សែើរបអីាចឱ្យមានការវភិាគ្សត្រៀរសធ្ៀរ នងិត្គ្រត់្ជងុសត្ជាយរក្សសលើក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាព 
និងទនិននយ័ដែលអាចរពំងឹជាក្សដ់សដងថ្នបានពរីដាា ភបិាល ដែលនងឹត្រវូត្ររលូ នងិអដលជ់ូន។ សដាយសហរអុលសនុះ សណួំរលរែរិខាល ំង និងទនិននយ័ដែលដរងដចក្សសលើសពអីាយុ សភទ នងិសញ្ជា រិ
ត្រវូបានសចៀសវាង។ សដាយសារទនិននយ័ពាក្សព់ន័ធជាសត្ចើនអាចនងឹរនិមានសត្មារអ់ររីកាល ក្សត្រងសណួំរសនុះសសនើសុឱំ្យរដាា ភបិាលែរិែជំាពសិសសក្សនងុការត្ររលូទនិននយ័ដររសនុះសៅកាលររសិចេទ
ណារយួក្សនងុសពលែលខីាងរុែ (ថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018) សែើរបអីដលព់រ័ម៌ានសសងខរអពំចីនំួនក្សមុារដែលជារឃ់ុែំលនួសៅសពលជាក្សោ់ក្សស់នុះ។ ត្រសនិសរើរដាា ភបិាលររសអ់នក្សត្ររលូ
ទិនននយ័ “សសងខរ” ដររសនុះសៅថ្ងៃសអសងក្សនងុឆ្ន ំែដែល សរូអដលទ់ិនននយ័សនុះ។ ត្រសនិសរើជាធ្រាតា ទនិននយ័មានសត្មារស់ពលអរីរកាល សណួំរក្សត៏្រវូបានសលើក្សស ើងទក្សទ់ងនឹង
ចំននួសររុថ្នក្សមុារដែលជារឃ់ុែំលនួត្រចាំឆ្ន ំនរីយួៗក្សនងុរយៈសពលែរឆ់្ន ំចងុសត្កាយ (2008 ែល់ 2017)។ វានឹងសត្ររសត្រលួែលក់ារវភិាគ្ននិន ការដែលមានក្សណំរ់។ ដអនក្ស
សអសងសទៀរថ្នការសកិ្សាជាសាក្សលសនុះែចូជា លក្សខែណឌ ក្សនងុការឃុែំលនួ (សទិធទិទលួបានសសចក្សដថី្ងលងនរូផ្លទ លែ់លួន ការអររ់ំ សែុភាព ។ល។) ឬការររួរញ្ចលូសរលការណស៍ទិធកិ្សមុារនងឹជាដអនក្សរយួ
ថ្នការត្ររលូ នងិការវភិាគ្ពរ័ម៌ានដររគ្ុណភាព។  
 
ការស្លើយររចសំពាុះក្សត្រងសណួំរគ្រួដរត្រវូបានសអញើជាទត្រងត់្ក្សដាស នងិទត្រងស់អ ចិត្រនូចិជាភាសាអលវូការរយួក្សនងុចសំណារភាសាអលវូការទំងត្បាំរយួររសអ់ងគការសហត្រជាជារសិដាយរនិឱ្យ
សលើសពថី្ងៃទី 1 ដែក្សញ្ជា  ឆ្ន ំ 2018 សៅកាន៖់ 
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នយិរនយ័ថ្នពាក្សយសពចនដ៍ែលសត្រើក្សនងុក្សត្រងសណួំរសនុះ 
 

ពាក្សយ “ក្សមុារ” ត្រូវបានកំ្សណរ់និយរន័យសៅក្សនុងមាត្តា 1 ថ្នអនុសញ្ជា សដីពីសិទធិក្សុមារររស់អងគការសហត្រជាជារិថ្នជា “រនុសសត្គ្រ់រូរដែលមានអាយុរិចជាងែរ់ត្បាំរីឆ្ន  ំ
សលើក្សដលងដរអាយសុពញត្រូវបានសគ្សនាររហ័សជាងសនុះ អាត្ស័យសដាយអនុសោរតារចារ់សត្មារ់អនុវរតចំសពាុះក្សុមារ។” សត្មារ់សរលរំណងថ្នការសកិ្សាជាសាក្សលសដីពីក្សុមារដែល
ត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព ដែលត្រូវដអែក្សសលើទិននន័យសត្រៀរសធ្ៀរររស់ត្គ្រ់រែា ទិននន័យដររសនុះនឹងត្រូវបានត្ររូលអំពីកុ្សមារ និងអនីរិជនទំងអសរ់ហូរែល់អាយុែរ់ត្បាំរីឆ្ន ំ សដាយរិនគ្ិរអំពី
និយរន័យថ្នពាក្សយ “ក្សុមារ” ដែលបានក្សំណរ់សៅសត្ការចារ់ក្សនុងត្សុក្សសនុះសទ។ វារួររញ្ចូលទំងកុ្សមារដែលជារ់ឃុំែលួនជារួយសមាជិក្សត្គ្ួសារររស់ពួក្សសគ្ ក្ស៏ែូចជាក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង ឬ
រំដរក្សសចញអងដែរ។  ែូចដែលបានក្សំណរក់្សនុងមាត្តា 1 ថ្នអនុសញ្ជា សដីពសីិទធិក្សុមារ “ក្សមុារដរមាន ក្សឯ់ង” (សៅរយ ងសទៀរថ្ន អនីរិជនដរមាន ក្ស់ឯង) គ្ឺជាក្សុមារ ដែលត្រវូបានរំដរក្សសចញពី
ឪពុក្សមាដ យ និងញារិសណាដ នសអសងសទៀរ សហើយរិនទទួលបានការដងទំពីរនុសសធ្ំដែលមានទំនួលែុសត្រូវសនុះតារចារ់ ឬទំសនៀរទមាល រ់។ ែូចដែលបានក្សំណរ់ក្សនុងមាត្តា 1 ថ្នអនុសញ្ជា សដីពី
សិទធិក្សុមារ “ក្សមុារដែលត្រវូបានរដំរក្សសចញ” គ្ឺជាក្សមុារដែលត្រវូបានរំដរក្សសចញពីឪពុក្សមាដ យ ឬពីអនក្សដងទំចរបងត្សរតារចារ់ ឬទំសនៀរទមាល ររ់រស់ពួក្សសគ្ រ ដុនតរិនចាំបាច់ពីញារិសណាដ ន
សអសងសនុះសទ។ 
 

រុគ្គលត្គ្ររ់រូ ររួទំងក្សមុារត្គ្ររ់រូ មានសិទធិ ទទលួបានសសរភីាពផ្លទ លែ់លនួ ែូចបានធានក្សនុងមាត្តា 9 ថ្នក្សរិកាសញ្ជា អនតរជារិសតីពីសិទធិពលរែា និងសិទធិនសោបាយ (ICCPR) 

មាត្តា 37(b) ថ្នអនុសញ្ជា សតីពីសិទធិក្សុមារ (CRC) ររស់អងគការសហត្រជាជារិ និងរទរបញ្ារតិត្សសែៀងសនុះសៅក្សនុងអនុសញ្ជា សិទធរិនុសសអនតរជារិ និងថ្នន ក្ស់រំរន់។ ពាក្សយ 
“ការែក្សហរូសសរភីាព” ត្រវូបានក្សំណរស់ៅក្សនងុមាត្តា 4(2) ថ្នពិធ្សីាររដនថរពសីលើអនសុញ្ជា ជារសិតពីកីារសធ្វើទរណុក្សរា ឆ្ន ំ 2002 ររសអ់ងគការសហត្រជាជារ ិ ដែលត្សរនងឹ
នយិរននយ័សៅក្សនងុមាត្តា 11(b) ថ្នវធិានចារក់ារពារអនរីជិនដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពររសព់ួក្សសគ្ឆ្ន ំ 1990 (វធិានចារហ់ាវា៉ា ណា) ថ្នអងគការសហត្រជាជារិ ថ្នជា 

“ទត្រងទ់ំងឡាយថ្នការឃុំែលួន ឬការដាក្ស់ពនធនររ ឬការដាក្ស់រុគ្គលមាន ក្សស់ៅក្សដនលងឃុំែលួនសាធារណៈ ឬឯក្សជន ដែលរុគ្គលសនុះរិនទទួលបានការអនុញ្ជា រឱ្យចាក្សសចញតារចិរត តារែីកា
រុោការ រែាបាល ឬរែាអំណាចសអសងសទៀរ”។ និយរន័យសនុះដែលរួរមានរូលដាា នចារ់សត្មារ់ការចលូសៅក្សដនលងឃុំែលួនសដាយអនុគ្ណៈក្សមាា ធ្ិការអងគការសហត្រជាជារិសត្មារ់ការទរ់សាា រ់
ការសធ្វើទរុណក្សរា និងតារយនតការទរ់សាា រ់ថ្នន ក្ស់ជារិ ក៏្សនឹងត្រូវបានអនុវរត សត្មារ់សរលរំណងថ្នការសកិ្សាជាសាក្សលសដីពកី្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពអងដែរ។ លក្សខែណឌ រត្រូវដែល
ការែក្សហូរសសរីភាពត្រវូដរសចញែីកាព ី“រុោការ រែាបាល ឬរែាអំណាចសអសងសទៀរ” នំឱ្យមានការសននដិាា នថ្ន ក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយភាគ្រីិនដរនរែា (ឧ. ឪពុក្សមាដ យ 

អនក្សជួញែូររនុសស ឬត្កុ្សរឧទទ រត្រដារ់អាវុធ្) នឹងរិនត្រូវបានត្គ្រែណដ រ់ក្សនុងការសិក្សារចចុរបននសទ សដាយរិនគ្ិរពីការពវក្សិចចររស់រែាក្សនុងការទរ់សាា រ់ត្រសភទថ្នការែក្សហូរសសរីភាព
ទំងសនុះស ើយ។ រ ុដនត ក្សដនលងឃុំែលួនសលើសពីពនធនររ និងសាថ រ័នដែលសរៀរចំសដាយរែា និងរួររញ្ចូលក្សដនលងឃុំែលួនឯក្សជនែូចជា ពនធនររឯក្សជន សាថ រ័នអរ់រំ រនទីរសពទយពយបាលជំងឺអលូវចិរត និង
សាថ រ័នត្សសែៀងរន  ត្រសិនសរើក្សដនលងឃុំែលួនឯក្សជនដររសនុះត្រូវបានអដល់អាជាញ រ័ណណ ឬចុុះក្សិចចសនយជារួយរែា និង/ឬការែក្សហូរសសរីភាពត្រូវបានរញ្ជា សដាយរែាអំណាចររស់រែា។  
 

មាត្តា 37(b) CRC ដចងថ្ន “ការចារែ់លួន ការឃុំែលួន ឬការដាក្ស់ពនធនររសលើក្សុមារត្រូវអនុសោរតារចារ់ និងត្រូវសត្រើសត្មារ់ជាវិធានការចុងសត្កាយ និងក្សនុងរយៈសពលសរររយ
ែលីរំអុរដររ ុសណាណ ុះ”។ សលើសពីសនុះ ការអនុវរតសិទធិទំងអស់សៅសត្ការ CRC ត្រូវដរត្សរតារសរលការណ៍ទូសៅថ្នអនុសញ្ជា សនុះ សពាលគ្ឺការរិនសរសីសអើង ត្រសោជនរ៍រស់ក្សុមារ 
សិទធិរស់រានមានជីវិរ ការសៅរស់ និងការអភិវឌ្ឍ និងសិទធិក្សុមារក្សនុងការរងាា ញទសសនៈររស់ែលួន។ សត្ៅពីសារដែលក្សុមារគ្ួរដរត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពក្សនុងសាថ នភាពសលើក្សដលងដររ ុសណាណ ុះ មាត្តា 

37(b) CRC សត្រើពាក្សយសពចនជ៍ាក្ស់ោក្ស់រីសត្មារ់ពាក្សយទូសៅ “ការែក្សហូរសសរីភាព”។ ជាទូសៅ “ការចារ់ែលនួ” សំសៅសលើទសងវើែក្សហូរសសរីភាពដែលសធ្វើស ើងសដាយនគ្របាល ឬ
រស្តនតីអនុវរតន៍ចារ់សអសងសទៀរ។ ចំដណក្សឯ “ការឃុែំលួន” សំសៅសលើសាថ នភាពថ្នការែក្សហូរសសរីភាព ដែលចារស់អដើរសដាយការចារ់ែលួន និងរញ្ចរស់ដាយការសដាុះដលងរុគ្គលដែលពាក្ស់ព័នធ។ 
សទុះរីជា “ការឃុំែលួន” ត្រូវបានសត្រើជាពាក្សយទូសៅសត្មារ់ត្គ្រ់ត្រសភទថ្នែក្សហូរសសរភីាពក្ស៏សដាយ ក៏្ស “ការដាក្សព់នធនររ” ឬ “ការឃុឃំំង” ត្រូវបានសត្រើសត្មារ់ការឃុំែលួន រនទ រពី់
ការសចាទត្រកាន់ពីរុោការត្ពហាទណឌ  និងការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនររក្សនុងរយៈសពលជាក្ស់ោក្ស់រួយ។ ជាធ្រាតា រយៈសពលជារ់ពនធនររត្រវូបានទទួលសៅក្សនុង “ពនធនររ” ឬ 
“រណឌ លអរ់រដំក្សដត្រ”។ ជាធ្រាតា ការឃុំែលួនសដាយនគ្របាលសំសៅសលើ “ការឃុឃំំង” សៅក្សដនលងឃុំែលួនររស់នគ្របាល ឬ “គ្ុក្ស” ររស់នរគ្បាល (សត្មារ់រយៈសពលដវងជាង)។ 
ការឃុំែលួនសៅជំរំ (ឧ. សត្មារ់អនក្សសទសសស្តងាគ រ) ជាធ្រាតា ត្រូវបានសៅថ្ន “ការឃុែំលនួសដាយរនិសធ្វើការសចាទត្រកាន់” ឬ “ការរងាខ ំងែលួន”។ ពាក្សយ “សាថ រន័” (ឬ “រណឌ ល”) 

សំសៅសលើក្សដនលងសាធារណៈ ឬឯក្សជនទំងអស់សៅសត្ៅត្រព័នធរុោការ ឬរែាបាលត្គ្រ់ត្គ្ងពនធនររសត្មារ់សទសឧត្ក្សិែា ដែលក្សុមារអាចត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព។ សាថ រ័នដររសនុះអាចរួរមាន 
រណឌ លសក្សាងក្សំត្ពា សាោក្សំដណទត្រង់ រនទរ់អរ់រំដក្សដត្ររិទជិរ ឬរណឌ លដក្សដត្រសអសងសទៀរ សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារពិការ សត្មារក់្សុមារដែលមានរញ្ជា សុែភាព (ឧ. រណឌ លសដាុះត្សាយរញ្ជា
អាក្សរបក្សិរិោ រណឌ លពយបាលជំងឺអលូវចិរត) សត្មារ់ក្សុមារសញៀនថ្នន ំ សត្គ្ឿងត្សវឹង ឬសារធារុសញៀនសអសងសទៀរ សត្មារ់ការការពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរំពានរួរមាន ការជួញែូររនុសស 
សត្មារ់ក្សុមារដែលរា នការដងទំពីឪពុក្សមាដ យ ពីក្សដនលងដែលក្សុមាររិនត្រូវបានអនុញ្ជា រឱ្យចាក្សសចញតារចិរត។ 



 

4 

 
សដាយរិនគ្ិរពីពាក្សយសពចន ៍ ឬការរក្សត្សាយអំពីសាថ នភាពែក្សហូរសសរីភាពសត្ការចារ់ក្សនុងត្សុក្ស អវីដែលជាព័រ៌មានសត្មារ់សរលរំណងថ្នការសិក្សាជាសាក្សលសនុះគ្ឺថ្ន ក្សុមារត្រូវបានរារាងំ
តារវិធី្អវីក៏្សសដាយ (ក្សមាល ំងកាយ របាំងរូរ ការគ្ំរារកំ្សដហង ទណឌ ក្សរា ការដាក្ស់ក្សំហិរ ថ្នន ំ ។ល។) ពីការចាក្សសចញពីក្សដនលង ទីតាំង ឬសាថ រ័នជាក្ស់ោក្សត់ារចិរត។ ែូសចនុះ ការសិក្សាជាសាក្សល
ដសវងរក្សព័រ៌មានទក្ស់ទងនឹងការែក្សហូរសសរិភាពររសក់្សុមារ តារត្ពឹរតន័យ និងតារចារ។់ 
 
សសចក្សដដីណនំទសូៅសត្មារក់ាររញ្ចរក់្សត្រងសណួំរ៖  
 

• សូរអដល់ទិននន័យសត្ចើនរំអុរតារដែលអាចសធ្វើបានក្សនុងដអនក្សនីរួយៗ៖  

o ត្រសិនសរើរា នទិននន័យសត្មារ់កាលររិសចេទដែលបានសត្ជើសសរីសសទ សូរអដល់ទិននន័យងាីៗរំអុរដែលមាន។ 

o ត្រសិនសរើរិនមានទិននន័យត្រវរតិសត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយសទ សូរអដលទ់ិននន័យណារួយដែលមានសៅក្សនុងរយៈសពលសនុះ។  

• សូរអដល់ព័រ៌មានអំពីវិធី្សាស្តសតត្ររូលសត្មារ់ទិននន័យដែលបានរួររញ្ចូលសៅក្សនុងការសទង់ររិសនុះ ក្ស៏ែូចជាព័រ៌មានទំងឡាយអំពីគ្ុណភាពទិននន័យ សរើមាន។  

• សូរចំណំាពាក្សយការ់ែូចខាងសត្ការដែលត្រូវបានសត្រើក្សនងុតារាងទំងរូល៖ 

o រ៖ ត្រុស 

o ស៖ ត្សី  

o រ៖ រនុសស  

o សញ្ា៖ សញ្ជា រ/ិពលរែា  

o រ-សញ្ា៖ រិនដរនពលរែា  
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ក្សត្រងសណួំរ 
 

I. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរែាបាលរោុការ  
 

1) សរើអាយុអរបររមាថ្នការទទួលែុសត្រូវខាងត្ពហាទណឌ សៅក្សនុងត្រសទសររស់អនក្សគ្ឺរ ុនា ន?  

ត្រសិនសរើអាយុអរបររមាថ្នការទទួលែុសត្រូវខាងត្ពហាទណឌ មានភាពែុសៗរន សៅក្សនងត្រសទសររស់អនក្ស សូរអដលព់័រ៌មានលរែិរ។ 
 

2) សរើមានែំសណើរការយុរតិធ្រ៌សលើអនីរិជនសដាយដ ក្ស និង/ឬរណឌ លសត្មារ់ក្សុមារដែលអទុយពីចារ់ដែរឬសទ?  

សូរសរៀររារ់អំពីការសរៀរចំត្រព័នធយុរតិធ្រ៌សលើអនីរិជនសៅត្គ្រ់ក្សត្រិរទំងអសថ់្នត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ដអនក្សត្ពហាទណឌ  (នគ្របាល រុោការ ការអរ់រំដក្សដត្រ)។ 
 

 

3) សរើចារ់ពីអាយុរ ុនា នដែលក្សុមារត្រូវរងការឃុំែលួនក្សនុងត្រព័នធយុរតិធ្រ៌សលើអនីរិជន? សរើចារ់ពីអាយុរ ុនា នដែលពួក្សសគ្ត្រូវរងការឃុំែលួនក្សនុងត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ដអនក្សត្ពហាទណឌ ? 

 

4) សូរអដល់ចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018៖ 
 

A) ក្សនុងការឃុំឃំងសដាយនគ្របាលសត្មារ់ការសងសយ័ជាររ់ទសលាើស  

B) ក្សនុងការឃុំែលួន (សដាយរា នការសចាទត្រកាន់) រុនជំនំុជត្រុះក្សដ ី
C) ក្សនុងពនធនររ ឬរនទីរឃុំែលួនសអសងសទៀរ រនទ រពី់ការសចាទត្រកាន់ និងការដាក្ស់សទស (ឬការដាក្ស់សទសសសាើសនុះសៅក្សនុងចារ់ក្សនុងត្សុក្ស) 
 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។  
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តារាងទី ១៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុត្រពន័ធយរុតធិ្រដ៌អនក្សត្ពហាទណឌ សៅថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018  

 

 សត្ការ 10 ឆ្ន  ំ 10-11 ឆ្ន ំ 12-13 ឆ្ន ំ 14-15 ឆ្ន ំ 16-17 ឆ្ន ំ សរុរ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) 
 សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ 

A) ក្សនុងការឃុឃំំងសដាយនគ្របាល  

ត្រុស                    
ត្សី                    

ការឃុំឃំងសដាយ
នគ្របាលសរុរ  

                  

B) ការឃុែំលនួរនុជនំុជំត្រុះ 
ត្រុស                    

ត្ស ី                   
ការឃុំែលួន
រុនជំនំុជត្រុះសរុរ 

                  

C) ពនធនររ  
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

ពនធនររសរុរ                   
ចំននួសររុថ្នក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសៅក្សនងុត្រព័នធយរុតធិ្រដ៌អនក្សត្ពហាទណឌ   
ចំនួនត្រុសសរុរ                    
ចំនួនត្សីសរុរ                   

ចំនួនកុ្សមារសរុរ                   
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5) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនសដាយនគ្របាលពីរទសងស័យត្រត្ពឹរតសលាើសសៅក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 

ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 
 

តារាងទី 2៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួសដាយនគ្របាលពរីទសងសយ័ត្រត្ពរឹតសលាើសឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ត្រុស            
ត្ស ី           

សររុ            

 

6) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនរុនជំនុំជត្រុះសៅក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 
 

តារាងទី 3៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួរនុជនំុជំត្រុះ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ត្រុស            
ត្ស ី           
សររុ            

 

 

7) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានដាក្សព់នធនររ ឬក្សដនលងឃុំែលួនសែើរបីអរ់រំដក្សដត្រសអសងសទៀរសៅក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 

ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 
 

តារាងទី 4៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សព់នធនររ ឬក្សដនលងឃុែំលនួសែើរបអីររ់ដំក្សដត្រសអសងសទៀរ ឆ្ន ំ 2008-2017  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ត្រុស            
ត្ស ី           
សររុ            

 

 

8) សរើជសត្រើសដាក្ស់សទសអវីែលុះដែលមានសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រូវបានសចាទត្រកានពី់រទសលាើសត្ពហាទណឌ ?  

 

9) សរើរយៈសពលឃុំែលួនយរូរំអុរ (ការដាក្ស់ពនធនររ ឬទត្រង់ថ្នការឃុំែលួនសអសងសទៀរ) ដែលក្សុមារអាចរងមានរយៈសពលរ ុនា នដែរ? 

 

10)  សរើកុ្សមារអាចត្រូវបានដាក្ស់សទសត្រហារជីវិរដែរឬសទ? 
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11) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនសរុរថ្នកុ្សមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ ដែលត្រូវបានដាក្ស់សទសឱ្យជារ់
ពនធនរររួយជីវិរ និងសទសត្រហារជីវិរ។ 
 

តារាងទី 5៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររយួជវីរិ នងិការដាក្សស់ទសត្រហារជវីរិ ឆ្ន ំ 2008-2017   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររយួជវីរិ 
ត្រុស            

ត្ស ី           
សររុ            
ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សស់ទសត្រហារជវីរិ 
ត្រុស            

ត្ស ី           
សររុ            

 

 

12) សូរអដល់អត្តា (ក្សនុងត្រជាជន 100,000 នក្ស់) ថ្នការត្រត្ពឹរតរទសលាើសត្ពហាទណឌ  (រទសលាើសទំងអស់) តារអាយុសត្មារ់ឆ្ន ំត្ររិទិនងាីៗរំ់អុរដែលមាន។  
 

តារាងទី 6៖ អត្តាថ្នការត្រត្ពរឹតរទសលាើសត្ពហាទណឌ តារអាយុ [សរូរញ្ជា ក្សឆ់្ន ំ] 
 សត្ការ 10 ឆ្ន ំ 10-11 

ឆ្ន ំ 
12-13 
ឆ្ន ំ 

14-15 
ឆ្ន ំ 

16-17 
ឆ្ន ំ 

ចនំនួក្សមុារសររុ 
(0-17) 

18 + 
សររុ  

ត្រុស         
ត្ស ី         
សររុ          

 

 

13)  សូរអដល់ព័រ៌មានអំពីជសត្រើសសអសងទំងអស់សត្ៅពីការែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សុមារសត្មារ់រទសលាើសអនីរិជន ឬរទសលាើសត្ពហាទណឌ  (ែូចជា វិធី្សាស្តសតសាដ រយុរតិធ្រ៌ 
ការរដងវរទិសសៅ ក្សរាវិធី្ និងសសវាដែលរិនមានការឃុែំលួន) ដែលត្រូវបានដចងសដាយចារ់ សរលនសោបាយ ឬសរលការណ៍អនុវរតន៍ រិនថ្នសៅក្សនុងការឃុំឃំងសដាយនគ្របាល 

ការឃុំែលួនរុនជំនំុជត្រុះ ឬការដាក្ស់ពនធនរររនទ រ់ពីការសចាទត្រកាន់សនុះសទ។  
 

14)  សរើមានការផ្លល ស់រដូរសរលនសោបាយ ឬចារ់សំខាន់ៗណារួយដែលពាក្ស់ព័នធនឹងក្សុមារដែលអទុយពីចារ់ក្សនុងអំ ុងសពលែរឆ់្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សទ? 

ត្រសិនសរើមាន សរើការផ្លល ស់រដរូទំងសនុះមានអលរ ុះពាល់អវីែលុះរក្សសលើចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព?  

 

15)  សូរអដល់ឧទហរណ៍អំពីការអនុវរតលែ ដែលមានសរលរំណងទរ់សាា រក់ារឃុំែលួនក្សុមារ សដាយការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរភីាព
សៅក្សនុងការត្គ្រ់ត្គ្ងវិស័យយុរិតធ្រ៌ ឬការ់រនថយរយៈសពលថ្នការឃុំែលួនដែរឬសទ?  
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II. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយសារសហរអុលពាក្សព់ន័ធនងឹអសនត រត្រសវសន ៍
 

16) សូរសរៀររារ់លរែិរអំពីចារ់ដែលដចងថ្ន ក្សុមារត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារអសនត រត្រសវសន៍។ (ភាា រច់ារ់ចរលងថ្នចារ់សនុះ សរើអាច) 
 

17) សរើរយៈសពលអរិររមា ដែលដចងសដាយចារ់ ដែលក្សមុារអាចត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារអសនត រត្រសវសន៍មានរយៈសពលរ ុនា ន? (សូរអដលរ់យៈសពល និងស ា្ ុះចារ់
ពាក្ស់ព័នធ)។ 

 

18) សរើរែាអំណាចណាែលុះដែលសធ្វើសសចក្សដីសសត្រចចិរតឱ្យែក្សហូរសសរីភាពពីក្សុមារសដាយសារសហរុអលទក្ស់ទងនឹងសាថ នភាពអសនត រត្រសវសន?៍  

 

19) សរើលក្សខណវិនិចេយអវីែលុះត្រូវបានពិចារណាសលើក្សនុងកាសធ្វើសសចក្សដីសសត្រចចិរត?  

 

20) សរើែំសណើរការត្រួរពិនិរយសត្មារ់ការសសត្រចចិរតដររសនុះមានអវីែលុះ? 

 

21) សូរត្បារ់អំពីរណឌ លទំងអស់ (ែូចជារណឌ លឃុំែលួនសត្មារ់ដរក្សរណីអសនត រត្រសវសន៍ រ ុសតិ៍នគ្របាល រណឌ លត្ពំដែន រណឌ លទទួល ជត្រក្ស រណឌ លឃុំែលួន
សៅអាកាសោនដាា ន រំរនច់ំណរ រណឌ លសសស្តងាគ ុះរនទ ន់ ឬរសណាដ ុះអាសនន រណឌ លែក្សសចញ ពនធនររ ។ល។) ដែលក្សុមារអាចត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារ
សហរុអលទក្ស់ទងនឹងអសនត រត្រសវសន៍។ 
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22) សូរអដល់ចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018 សត្មារ់សហរុអលទក្ស់ទងនឹងអសនត រត្រសវសន៍៖ 
A) ការ្លងការ់ត្ពំដែនចូលសដាយែុសចារ ់ 
B) ក្សនុងអំ ុងសពលថ្នការែំសណើរការ (ែូចជាៈ ការក្សំណរ់អរតសញ្ជា ណ ការពិនិរយសុែភាព ឬសុវរថិភាព សាថ នភាពរា នឯក្សសារ អាយុែុសរន  ឬការសាន ក្ស់សៅសលើសពរីយៈសពលដែលអនុញ្ជា រ ការសធ្វើការសដាយរា នការអនុញ្ជា រ ការក្សំណរអ់ំពីសាថ នភាពសិទធិ

ត្ជក្សសកាន ជនសភៀសែលួន ឬសាថ នភាពការពារជាអនតរជារិសអសងសទៀរ ជាជនរងសត្រុះថ្នការជួញែូររនុសស) 
C) ការរងខំឱ្យត្រ រ់សៅវិញ/ែក្សសចញ 

 

សរើអាច សូរអដល់ទិននន័យដែលមានការដរងដចក្សសត្មារក់្សុមារដែលត្រូវបានឃុំែលួន ដែលមាន និងរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទំ (ក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង និងត្រូវបានរំដរក្សសចញ) 

 តារាងទី 7៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយសារសហរអុលទក្សទ់ងនងឹអសនត រត្រសវសន៍ ថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018  

23) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនសៅចំណុច ល្ងការ់ត្ពំដែនែុសចារ់សៅក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 

 0-3 ឆ្ន ំ 4-9 ឆ្ន ំ 10-11 ឆ្ន  ំ 12-13 ឆ្ន  ំ 14-15 ឆ្ន  ំ 16-17 ឆ្ន  ំ សររុ 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
A) ការ្លងការត់្ពដំែនចលូសដាយែសុចារ ់

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនជារួយត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនសដាយរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ចំននួសររុថ្នការ្លងការត់្ពដំែនចលូសដាយែសុចារ់                       

B) ក្សនងុអ ំងុសពលថ្នការែសំណើរការ 

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនជារួយត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនសដាយរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ចំននួសររុក្សនងុអ ំងុសពលថ្នការែសំណើរការ                      

C) ការរងខឱំ្យត្រ រស់ៅវញិ/ែក្សសចញ 

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនជារួយត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនសដាយរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទ ំ                      

ចំននួសររុថ្នការរងខឱំ្យត្រ រស់ៅវញិ/ែក្សសចញ                      

ចនំនួសររុថ្នក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួ                      
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សរើអាច សូរអដល់ទិននន័យដែលមានការដរងដចក្សសត្មារក់្សុមារដែលត្រូវបានឃុំែលួន ដែលមាន និងរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទំ (ក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង ឬដែលត្រូវបានរំដរក្សសចញ) 

 

តារាងទី 8៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួសៅចណុំច្លងការត់្ពដំែនែសុចារ់ ឆ្ន ំ 2008-2017  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ដែលត្រូវបានឃុំែលួនជារួយត្គ្ួសារ/អនក្ស
ដងទំ 

                              

ដែលត្រូវបានឃុំែលួនសដាយរា នត្គ្ួសារ/អនក្ស
ដងទំ 

                              

ចំននួសររុថ្នការ្លងការត់្ពដំែនចលូសដាយ
ែសុចារ់  

                              

 

24) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងអំ ុងសពលថ្នការែំសណើរការ (ែូចជា) ការក្សំណរ់អរតសញ្ជា ណ ការពិនិរយសុែភាព ឬសុវរថិភាព សាថ នភាពរា នឯក្សសារ អាយុែុសរន  ឬការសាន ក្ស់សៅសលើសពរីយៈសពលដែលអនុញ្ជា រ 
ការសធ្វើការសដាយរា នការអនុញ្ជា រ ការក្សំណរអ់ំពីសាថ នភាពសិទធិត្ជក្សសកាន ជនសភៀសែលួន ឬសាថ នភាពការពារជាអនតរជារសិអសងសទៀរ ជាជនរងសត្រុះថ្នការជួញែូររនុសស) ក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំងចុងសត្កាយ។ 
 

សរើអាច សូរអដល់ទិននន័យដែលមានការដរងដចក្សសត្មារក់្សុមារដែលត្រូវបានឃុំែលួន ដែលមាន និងរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទំ (រួរមាន ក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង ឬដែលត្រូវបានរំដរក្សសចញ) 

 

 តារាងទី 9៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួក្សនងុអ ំងុសពលថ្នែសំណើរការពាក្សព់ន័ធនឹងអសនត រត្រសវសន ៍ឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ដែល
ត្រូវបានឃុំែលួន
ជារួយ
ត្គ្ួសារ/អនក្ស
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ដងទំ 
ដែល
ត្រូវបានឃុំែលួន
សដាយរា ន
ត្គ្ួសារ/អនក្ស
ដងទំ 

                              

ចំននួសររុ
ក្សនុងអ ំងុសពល
ថ្ន
ការែសំណើរការ 

                              

 

25) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងសរលរំណងរងខំឱ្យត្រ រ់សៅវិញ/ែក្សសចញ សៅក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 
 

សរើអាច សូរអដល់ទិននន័យដែលមានការដរងដចក្សសត្មារក់្សុមារដែលត្រូវបានឃុំែលួន ដែលមាន និងរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទំ (រួរមាន ក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង ឬដែលត្រូវបានរំដរក្សសចញ) 

 

 តារាងទី 10៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានឃុែំលនួក្សនងុសរលរណំងរងខឱំ្យត្រ រស់ៅវញិ/ែក្សសចញ ឆ្ន ំ 2008-2017  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ដែលត្រូវបានឃុំែលួន
ជារួយត្គ្ួសារ/អនក្ស
ដងទំ 

                              

ដែលត្រូវបានឃុំែលួន
សដាយរា នត្គ្ួសារ/អនក្ស
ដងទំ 

                              

ចំននួសររុថ្នការរងខឱំ្យ                               
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ត្រ រស់ៅវញិ/ែក្សសចញ 
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26) សូរសរៀររារ់អំពីជសត្រើសសអសងសទៀរទំងអសស់ត្ៅពីការែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សុមារដែលបានដចងសដាយចារ់ ឬសរលនសោបាយ ឬដែលបានចារ់ដចងក្សនុងការអនុវរត។ ត្រសិនសរើ
អាចអនុវរតវធិានការែុសៗរន បានសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រវូបានឃុំែលួនសដាយមាន និងរា នត្គ្ួសារ/អនក្សដងទំ (ក្សុមារដរមាន ក្ស់ឯង ឬដែលត្រូវបានរំដរក្សសចញ) សូរអដល់
ព័រ៌មានលរែិរ។ 
 

27) សរើមានការផ្លល ស់រដូរសរលនសោបាយ ឬចារ់សំខាន់ៗណារួយដែលពាក្ស់ព័នធនឹងការែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សមុារសដាយសារសហរុអលពាក្ស់ព័នធនឹងអសនត រត្រសវសន៍ ក្សនុង
អំ ុងសពលែរឆ់្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សទ? សូរអដលព់័រ៌មានលរែិរ។ ត្រសិនសរើែឹង សូរសរៀររារ់លរែិរអំពីអលរ ុះពាល់នន (ដែលបានវាស់សទង ់ឬ
ដែលបានរំពឹងទុក្ស) ដែលការផ្លល ស់រដូរទំងសនុះមានរក្សសលើចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព។ 
 

28) សូរអដល់ឧទហរណ៍អំពីការអនុវរតលែ ដែលមានសរលរំណងទរ់សាា រ់ការឃុំែលួនក្សុមារ សដាយការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារសហរុអលពាក្ស់ព័នធនឹង
អសនត រត្រសវសន៍។ 
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III. ក្សមុារដែលរសស់ៅក្សដនលងឃុែំលនួជារយួឪពកុ្សមាដ យររសព់ួក្សសគ្ 
 

29) សរើរុគ្គល (រនុសសធំ្ ឬក្សុមារ) ដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងររិរទត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ដអនក្សត្ពហាទណឌ  ត្រូវបានអនុញ្ជា រឱ្យមានក្សូនៗររស់ពួក្សសគ្សៅជារួយពួក្សសគ្សៅក្សដនលងឃុំែលួនដែរឬសទ? 

សរើដអែក្សសលើរូលដាា នចារ់អវ?ី សរើក្សរណសីនុះអនុវរតចំសពាុះក្សដនលងឃុំែលួនទំងអសស់ៅក្សនុងត្រសទសសនុះដែរឬសទ? សរើក្សរណសីនុះអនុវរតចំសពាុះឪពុក្ស ក្ស៏ែូចជាមាដ យដែរឬសទ? សរើមាន
ការដាក្ស់ក្សំហិរអាយុសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រវូបានអនុញ្ជា រឱ្យសៅ ជារួយឪពុក្សមាដ យដែលត្រូវបានឃុំែលួនដែរឬសទ? សរើក្សុមារអាចចូលពនធនររជារួយឪពុក្ស/មាដ យដែរឬសទ ឬ
សរើមានដរក្សុមារដែលសក្សើរសៅក្សនុងពនធនររដររ ុសណាណ ុះដែលត្រូវបានអនុញ្ជា រឱ្យសៅដរនសទ? 

 

30) សរើរែាអំណាចណាែលុះដែលសសត្រចថ្នសរើក្សុមារអាចសាន ក្ស់សៅជារួយឪពុក្ស/មាដ យសៅក្សដនលងឃុំែលួន? 

 

31) សរើែំសណើរការត្រួរពិនិរយសត្មារ់ការសសត្រចចិរតទំងសនុះមានអវីែលុះ? 

 

32) សរើរែាអំណាចណាដែលទទួលែុសត្រូវចំសពាុះការការពារក្សុមារ សៅសពលដែលក្សុមារក្សំពុងរស់សៅក្សនុងពនធនររ? 

 

33) សរើមានលក្សខណវិនិចេយអវែីលុះដែលត្រូវយក្សរក្សពិចារណាសៅក្សនុងការសសត្រចចិរត
អនុញ្ជា រឱ្យក្សុមារសាន ក្ស់សៅជារួយឪពុក្សមាត យដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងររិរទថ្នត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ត្ពហាទណឌ ?  

 

34) សូរសរៀររារ់អំពីក្សដនលងដែលក្សុមារសាន ក្ស់សៅ សៅសពលដែលពួក្សសគ្រស់សៅជារួយឪពុក្សមាត យពួក្សសគ្សៅក្សនុងពនធនររ។ 
 

35) សូរអតល់ព័រ៌មានលរែិរអំពីដអនក្សខាងសត្ការក្សនុងការដងទំក្សុមារសៅសពលដែលក្សំពុងរស់សៅក្សនុងការឃុំែលួនជារួយឪពុក្សមាត យររស់ពួក្សសគ្៖ 
 
ការអររ់៖ំ  
 
ការដងទំសែុភាព៖  
 
ការការពារ៖ 
 
ការសត្មាក្ស៖ 
 
ការលដំហកាយ៖ 
 
សក្សរាភាពសលង នងិក្សរានត៖ 
 
អាហារររំ ន៖ 
 
រត្រវូការអភវិឌ្ឍន៍ នងិរត្រវូការសអសងៗសទៀរ៖ 
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36) សូរអតល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) ដែលរស់សៅជារួយឪពុក្សមាត យដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងររិរទថ្នត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ត្ពហាទណឌ សៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ2018។ 
 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។  
 

តារាងទី 11៖ ក្សមុារដែលក្សពំងុរសស់ៅជារយួឪពកុ្សមាត យដែលត្រវូបានឃុែំលនួសៅក្សនងុរររិទត្រពន័ធយុរតធិ្រត៌្ពហាទណឌ សៅថ្ងៃទី26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទរក្ស (អាយសុត្ការ 12 ឆ្ន ំ) 1-2 ឆ្ន ំ 3-4 ឆ្ន ំ 4-5 ឆ្ន ំ 5-6 ឆ្ន ំ 6-17 ឆ្ន ំ សររុ 0-17 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ជារិ                      
រិនដរនជារិ                      
សររុ                       
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37) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអតល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ ដែលបានចូលក្សនុងរណឌ លដក្សដត្រ 
(ពនធនររ) ជារួយឪពុក្សមាត យដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងររិរទត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ត្ពហាទណឌ 1។ 
 

តារាងទី 12៖ ក្សមុារដែលចលូសៅក្សនងុរណឌ លឃុែំលនួយរុតធិ្រជ៌ារយួឪពកុ្សមាត យររសព់កួ្សសគ្សៅចសនល ុះឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ត្រុស            
ត្ស ី           

សររុ            

 

38) សរើមានសរលការណ៍ដណនំអំពីការអតនទ សទសជាក្ស់ោក្សណ់ារួយសត្មារ់ឪពុក្សមាត យដែលជាអនក្សដងទំដែរឬសទ? ឧទហរណ៍ សរើឪពុក្សមាត យមានសិទធិទទួលបានការពយួរសទស 

ការជារ់ឃុំែលួនក្សនុងអទុះ ការឃល ំសរើលតារត្រព័នធសអ ិចត្រូនិច ឬវិធានការសអសងសទៀរ សែើរបីសចៀសវាងការដាក្ស់ឱ្យក្សុមារសាន ក្ស់សៅក្សដនលងឃុំែលួន
ជារួយឪពុក្សមាត យដែលត្រូវបានឃុំែលួនសនុះដែរឬសទ? 

 

39) រែាអំណាចណារួយដែលសសត្រចថ្នក្សុមារដែលរស់សៅជារួយឪពុក្សមាត យដែលត្រូវបានឃុំែលួនត្រូវចាក្សសចញពីក្សដនលងឃុំែលួន រួោ ងែូចជាសៅសពលពួក្សសគ្្ន
ែល់អាយុអរិររមាក្សនុងការរស់សៅជារួយឪពុក្សមាត យររស់ពួក្សសគ្? សរើការសត្រៀរសរៀរចំ ឬការរតំ្ទអវីែលុះដែលត្រូវអតល់ជូនកុ្សមារ និងឪពុក្សមាត យររស់ពួក្សសគ្ 
សៅសពលដែលក្សុមារត្រូវបានរត្រវូឱ្យចាក្សសចញពីក្សដនលងឃុំែលួន? 

                                                      
1 រារ់រញ្ចូលទំងក្សុមារដែលសក្សើរក្សនុងពនធនររ។ 
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IV. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសៅក្សនងុសាថ រន័ 
 

សត្មារ់សរលរំណងថ្នការសទង់ររិសនុះ “សាថ រ័ន”2 ត្រូវបានកំ្សណរ់និយរន័យថ្ន ជាក្សដនលងដែលក្សុមារត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព៖ 
 

- សដាយសក្សរាភាពររស់រែា (សដាយផ្លទ ល់ ឬតាររយៈការអតល់អាជាញ រ័ណណ  ឬការចុុះក្សិចចសនយររស់ភាគ្ីដែលរិនដរនជារែា) 
- ដែលរែាមាន ឬបានទទួលយក្សទំនួលែុសត្រូវសលើការដងទំក្សុមារ។  
 

សនុះរិនរារ់រញ្ចូលក្សដនលងដែលឪពុក្សមាត យអាចនឹងសា័ត្គ្ចិរតដាក្ស់ក្សូនររស់ពួក្សសគ្ទទួលបានការដងទំពីសាថ រ័នឯក្សជនណារួយ (រិនមានអាជាញ រ័ណណ ឬកិ្សចចសនយពីរែា)។ 
សាថ រ័នវិស័យយុរតិធ្រ៌ក៏្សគួ្រដរត្រូវបានែក្សសចញសៅក្សនុងដអនក្សសនុះអងដែរ (សដាយសារសាថ រ័នត្រូវបានពិចារណារារ់រញ្ចូលសៅដអនក្សសអសងសទៀរសៅក្សនុងការសទង់ររិសនុះ)។  
 

 

40) សរើរណឌ លសាន ក្ស់សៅ និងសាថ រ័នឯក្សជន (ដែលមានអាជាញ រ័ណណ រែា) ឬសាធារណៈណាែលុះ ដែលមានសៅក្សនុងត្រសទសររស់អនក្សដែលក្សុមារសថិរសៅ និងអាចត្រវូបាន
ែក្សហូរសសរីភាពររស់ពួក្សសគ្ សដាយសារការការពារពួក្សសគ្ផ្លទ ល់ សដាយសហរុអលែូចជា ការអរ់រំ សុែភាព ឬពិការភាព សត្គ្ឿងសញៀន ឬសត្គ្ឿងត្សវឹង ភាពត្ក្សីត្ក្ស 
សដាយសារការរំដរក្សពីឪពុក្សមាត យររស់ពួក្សសគ្ សដាយសារការកាល យជាក្សុមារក្សំត្ពា សដាយសារការរស់សៅតារចិសញ្ចើរអលូវ សដាយសារការត្រូវបានសគ្ជួញែូរ ឬរំសោភរំពាន 
ឬសដាយសារសហរុអលត្សសែៀងសនុះ? 

 

41) សរើមាននីរិវិធី្អវីែលុះ សែើរបីឱ្យក្សុមារ ឬត្គ្ួសារររស់ពួក្សសគ្រតឹងឧទធរណ៍ ឬជំទស់នឹងការដាក្ស់ពួក្សសគ្សៅក្សនុងសាថ រ័នដររសនុះ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 សាថ រ័នដររសនុះអាចរួរមាន រណឌ លសក្សាងក្សំត្ពា សាោក្សំដណទត្រង់ រនទរ់អររ់ំដក្សដត្ររិទជិរ ឬរណឌ លដក្សដត្រសអសងសទៀរ សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារពិការ សត្មារ់ក្សុមារដែលមានរញ្ជា សុែភាព (ឧ. រណឌ លសដាុះត្សាយរញ្ជា
អាក្សរបក្សិរិោ រណឌ លពយបាលជំងឺអលូវចិរត) សត្មារ់ក្សុមារសញៀនថ្នន ំ សត្គ្ឿងត្សវឹង ឬសារធារុសញៀនសអសងសទៀរ សត្មារ់ការការពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរំពានរួរមាន ការជួញែូររនុសស សត្មារ់ក្សុមារដែលរា នការដងទំ
ពីឪពុក្សមាដ យ ពកី្សដនលងដែលក្សុមាររិនត្រូវបានអនុញ្ជា រឱ្យចាក្សសចញតារចិរត។ 
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42) សូរអតល់ចំនួនសរុរថ្នកុ្សមារ (អាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ) ដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពក្សនុងត្រសភទសាថ រ័ននីរួយៗខាងសត្ការសនុះសៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018៖ 
 

A) ក្សុមារក្សំត្ពា 

B) សាោអរ់រំដក្សដត្រ ឬសាថ រ័នដក្សដត្រសអសងសទៀរសៅសត្ៅត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ 
C) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារពិការ 
D) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលមានរញ្ជា សុែភាព (ឧ. ក្សដនលងដែលសដាុះត្សាយរញ្ជា អាក្សរបក្សិរិោ ក្សដនលងពយបាលជំងឺអលូវចិរត) 
E) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលសញៀនសត្គ្ឿងសញៀន សត្គ្ឿងត្សវឹង ឬសារធារុសញៀនសអសងសទៀរ 
F) សាថ រ័នសត្មារ់ការពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរសំោភរំពានរួរទំងការជួញែូររនុសសអងដែរ 
G) សាថ រ័នសអសងសទៀរសត្មារ់ក្សុមារដែលពុំទទួលបានការដងទំពីឪពុក្សមាត យ 

 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។  
 

តារាងទី 13៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុសាថ រន័ (ែចូបានក្សំណរ់) សៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងនុ ឆ្ន ំ 2018 

 អាយុសត្ការ 3 ឆ្ន  ំ 3-5 ឆ្ន ំ 6-9 ឆ្ន ំ 10-13 ឆ្ន ំ 14-17 ឆ្ន ំ សរុរ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) 
 សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ សញ្ា រិនដរនសញ្ា សរុរ 

A) ក្សមុារក្សតំ្ពា  

ត្រុស                    

ត្សី                    

សរុរ (A)                    

B) សាោអររ់ដំក្សដត្រ ឬសាថ រន័ដក្សដត្រសអសងសទៀរសៅសត្ៅត្រពន័ធយរុតធិ្រ៌ 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (B)                   
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C) សាថ រន័សត្មារក់្សមុារពកិារ 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (C)                    

D) សាថ រន័សត្មារក់្សមុារដែលមានរញ្ជា សែុភាព (ឧ. ក្សដនលងដែលសដាុះត្សាយរញ្ជា អាក្សរបក្សរិោិ ក្សដនលងពយបាលជងំឺអលវូចរិត) 
 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (D)                    

E) សាថ រន័សត្មារក់្សមុារដែលសញៀនសត្គ្ឿងសញៀន សត្គ្ឿងត្សវងឹ ឬសារធារសុញៀនសអសងសទៀរ 
 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (E)                    

F) សាថ រន័សត្មារក់ារពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរសំោភរពំានររួទំងការជញួែរូរនសុសអងដែរ 
 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (F)                    

G) សាថ រន័សអសងសទៀរសត្មារក់្សមុារដែលពុទំទលួបានការដងទំពីឪពកុ្សមាត យ  

 
ត្រុស                    

ត្ស ី                   

សរុរ (G)                    
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ចំននួសររុថ្នក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសៅក្សនងុសាថ រន័ (ែចូបានក្សំណរ់) 
ត្រុស                    
ត្ស ី                   

សរុរ (G)                    

 

 

 

 

43) សូរអតល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំដែលត្រូវបានឃុំែលួនក្សនុងសាថ រ័ន ក្សនុងត្រសភទនីរួយៗថ្នត្រសភទសាថ រ័នែូចខាងសត្ការក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ។ 
 

A) ក្សុមារក្សំត្ពា 

B) សាោអរ់រំដក្សដត្រ ឬសាថ រ័នដក្សដត្រសអសងសទៀរសៅសត្ៅត្រព័នធយុរតិធ្រ៌ 
C) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារពិការ 
D) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលមានរញ្ជា សុែភាព (ឧ. ក្សដនលងដែលសដាុះត្សាយរញ្ជា អាក្សរបក្សិរិោ ក្សដនលងពយបាលជំងឺអលូវចិរត) 
E) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលសញៀនសត្គ្ឿងសញៀន សត្គ្ឿងត្សវឹង ឬសារធារុសញៀនសអសងសទៀរ 
F) សាថ រ័នសត្មារ់ការពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរសំោភរំពានរួរទំងការជួញែូររនុសសអងដែរ 
G) សាថ រន័សអសងសទៀរសត្មារ់ក្សុមារដែលពុំទទួលបានការដងទំពីឪពុក្សមាត យ 

 

តារាងទី 14៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុសាថ រន័ (ែចូបានក្សំណរ់) សៅចសនល ុះឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
A) ក្សុមារក្សំត្ពា                               

B) សាោអរ់រំដក្សដត្រ ។ល។                               
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44) សូរអតល់ព័រ៌មានអំពីជសត្រើសទំងអស់សត្ៅពីការែក្សហរូសសរីភាពររស់ក្សុមារសៅក្សនុងសាថ រ័ន។ 
 

45) សរើមានការផ្លល ស់រតូរនីរិរបញ្ារតិ ឬសរលនសោបាយសខំាន់ៗដែលទក្ស់ទងនឹងការដាក្ស់ក្សុមារក្សនុងសាថ រ័ន ឬែក្សក្សុមារសចញពីសាថ រ័នក្សនុងអំ ុងសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សនុះដែរឬសទ? ត្រសិនសរើមាន សរើការផ្លល ស់រដូរទំងសនុះមានអលរ ុះពាល់អវីែលុះរក្សសលើ
ចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព? 

 

46) សូរអដល់ឧទហរណ៍អំពីការអនុវរតលែ ដែលមានសរលរំណងទរ់សាា រ់ការឃុំែលួនក្សុមារ សដាយការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពក្សនុងសាថ រ័ន។  
 

 

 

C) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារពិការ                               

D) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលមានរញ្ជា សុែភាព                               

E) សាថ រ័នសត្មារ់ក្សុមារដែលសញៀនសត្គ្ឿងសញៀន សត្គ្ឿងត្សវឹង 
ឬសារធារុសញៀនសអសងសទៀរ 

                              

F) សាថ រ័នសត្មារ់ការពារជនរងសត្រុះសដាយសារការរសំោភរំពាន                               

G) សាថ រ័នសអសងសទៀរសត្មារ់ក្សុមារដែលពុំទទួលបានការដងទំពីឪពុក្សមាត យ                                
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V. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរររិទជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្  
 

47) សរើត្រសទសររស់អនក្សឃុំែលួនកុ្សមារជាស ល្ើយសឹក្ស ឬជនសុវីិលសដាយសារសហរុអលសនតិសុែក្សនុងររិរទថ្នជសមាល ុះត្រដារ់អាវុធ្អនតរជារិដែរឬសទ?  

 

48) ត្រសិនសរើដរន សូរអតល់ចំនួនសរុរថ្នក្សុមារ (អាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ) ដែលត្រូវបានឃុំែលួនជាស ល្ើយសកឹ្ស ឬជនសុីវិលសៅថ្ងៃទី 26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018 សដាយសារសហរុអលសនតិសុែក្សនុងររិរទថ្នជសមាល ុះត្រដារអ់ាវុធ្អនតរជារិ។ 
 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។ 
 

 

តារាងទី 15៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរររិទជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្ ថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018 

 អាយុសត្ការ 10 ឆ្ន  ំ 10-11 ឆ្ន ំ 12-13 ឆ្ន ំ 14-15 ឆ្ន ំ 15-16 ឆ្ន ំ 16-17 ឆ្ន ំ សរុរ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) 
 សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ 

ស្លើយសកឹ្ស (POW) 

ត្រុស                       

ត្សី                       
ស ល្ើយសឹក្សសរុរ                      
ជនសុវីលិ 

ត្រុស                       
ត្ស ី                      
ជនសុីវិលសរុរ                      

សររុ 
ត្រុស                       
ត្ស ី                      
សរុរ                       
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49) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនសរុរថ្នក្សុមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ ដែលត្រូវបានឃុំឃំងសដាយរា នការជំនំុជត្រុះជាស ល្ើយសឹក្ស ឬជនសុីវិលសដាយសារសហរុអលសនតិសុែក្សនុងររិរទជសមាល ុះ
ត្រដារ់អាវុធ្អនតរជារិ។ 

 

 

តារាងទី 16៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរររិទជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 

 

50) សរើរចចុរបនន ត្រសទសររស់អនក្សក្សំពុងឃុំែលួនក្សុមារពីរទសលាើសជាក្ស់ដសដង ឬរទសងស័យពីការចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារអ់ាវុធ្រិនដរនរែាដែរឬសទ? សរើមាន សូររញ្ជា ក្សព់ីរូលដាា នចារ់។  
 

51) សរើកុ្សមារអាចត្រូវបានឃុំែលួនដរឯងពីការចូលរួរជារួយត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា ឬសដាយសារដររទសលាើសរដនថរសទៀរដែលត្រូវបានសធ្វើស ើងជាដអនក្សរួយថ្នត្កុ្សរត្រដារអ់ាវុធ្រិនដរនរែាដែរឬសទ?  

 

52) សរើកុ្សមារត្រូវបានឃុំែលួនពីរទចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវធុ្រិនដរនរែាសថិរសត្ការសិទធិអំណាចររស់នរណា?  

 

53) សរើរណឌ លត្រសភទណាដែលត្រូវបានសត្រើ សែើរបឃីុំែលួនក្សុមារពីរទចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា?  

 

54) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នកុ្សមារ (ដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ) ដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសៅថ្ងៃទ ី26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018 ពីរទចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា  
 

A) ដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសត្ពហាទណឌ  
B) ក្សនុងរណឌ លឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ (សពាលគ្ឺ សែើរបីទរ់សាា រ់ការត្រ រ់សៅចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវធុ្ និង/ឬចូលរួរក្សនុងអំសពើអរិភាពស ើងវិញ) 

 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ស ល្ើយសឹក្ស                                

ជនសុីវិល                               
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តារាងទី 17៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពពរីទចលូររួក្សនងុត្ក្សរុត្រដារអ់ាវធុ្រនិដរនរែា ថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018 

 

 

 

55) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនសរុរថ្នកុ្សមារដែលត្រូវបានឃុំែលួនពីរទចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា 
 

A) ដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ជាអលូវការពីរទសលាើសត្ពហាទណឌ  
B) ក្សនុងរណឌ លឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ (សពាលគ្ឺ សែើរបីទរ់សាា រ់ការត្រ រ់សៅចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវធុ្ និង/ឬចូលរួរក្សនុងអំសពើអរិភាពស ើងវិញ) 

 

 

 អាយុសត្ការ 10 ឆ្ន  ំ 10-11 ឆ្ន ំ 12-13 ឆ្ន ំ 14-15 ឆ្ន ំ 15-16 ឆ្ន ំ 16-17 ឆ្ន ំ សរុរ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) 
 សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរ

នសញ្ា 
សរុរ 

A) ដែលត្រវូបានសចាទត្រកានព់រីទឧត្ក្សែិាពាក្សព់ន័ធនឹងការចលូររួក្សនងុត្ក្សរុត្រដារអ់ាវធុ្ 
ត្រុស                       

ត្សី                       
ក្សុមារសរុរដែលត្រវូបានសចាទត្រកាន ់                      

B) ការឃុែំលនួដអនក្សរែាបាល/សនតសិែុដែលពាក្សព់ន័ធនឹងការចលូររួក្សនុងត្ក្សរុត្រដារអ់ាវធុ្ 
ត្រុស                       
ត្ស ី                      
សរុរដអនក្សរែាបាល                      

សររុ  
ត្រុស                       
ត្សី                       

សរុរ                       
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តារាងទី 18៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពពរីទចលូររួក្សនងុត្ក្សរុត្រដារអ់ាវធុ្រនិដរនរែា ឆ្ន ំ 2008-2017 

 

56) ត្រសិនសរើក្សុមារដែលចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែាត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសជាក្ស់ោក្ស ់សរើពួក្សសគ្ត្រូវជំនុំជត្រុះក្សដសីៅរុោការសោធា ឬរុោការសុីវិល?  

 

57) សរើជសត្រើសដាក្ស់សទសអវីែលុះដែលមានសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រូវបានសចាទត្រកានពី់រទសលាើសពាក្ស់ព័នធនឹងការចូលរួរររស់ពួក្សសគ្ក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា?  

 

58) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនថ្នកុ្សមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារដរការចូលរួរររស់ពួក្សសគ្ក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្រិនដរនរែា និងត្រូវបានដាក្ស់សទសែូចខាងសត្ការ៖ 
 

A) ការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនររ (សលើក្សដលងដរការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនរររួយជីវិរ) 
B) ការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនរររួយជីវិរ 
C) ការដាក់្សសទសត្រហារជីវិរ 

តារាងទី 19៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនររ ដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររយួជវីរិ ឬដាក្សស់ទសត្រហារជវីរិពាក្សព់ន័ធនងឹការចលូររួក្សនងុត្ក្សរុត្រដារអ់ាវធុ្រនិដរនរែា ថ្ងៃទី 26 ដែរងិនុ ឆ្ន ំ 2018។ 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសត្ពហាទណឌ                                

ការឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ                                

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ពនធនររ                                
ការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនរររួយជីវិរ                                

ការដាក់្សសទសត្រហារជីវិរ                               
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59) សរើែំសណើរការអវីែលុះដែលមានសត្មារ់ក្សុមារ ឬត្គ្ួសារររស់ពួក្សសគ្ក្សនុងការដាក្ស់រណដ ឹងសាទុក្សខ ឬជំទស់ការឃុំែលួនររស់ពួក្សសគ្ សដាយសារការចូលរួរក្សនុងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្?  

 

60)  សូរអដល់ ព័រ៌មានអំពីជសត្រើសសអសងសទៀរទំងអស់សត្ៅពីការែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សុមារដែលពាក្ស់ព័នធនឹងត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្ដែលត្រូវបានដចងសដាយចារ់ សរលនសោបាយ ឬ
សរលការណ៍អនុវរតន៍។ 
 

61) សូរអដល់ឧទហរណ៍អំពីការអនុវរតលែ ដែលមានសរលរំណងទរ់សាា រ់ការឃុំែលួនក្សុមារ សដាយការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសដាយសារការចូលរួរក្សនុង
ត្កុ្សរត្រដារ់អាវុធ្។  
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VI. ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយរលូសហរសុនតសិែុជារ ិ
 

62) សូរសរៀររារ់អំពីត្ក្សរែ័ណឌ ចារ់ពាក្ស់ព័នធនឹងការែក្សហូរសសរីភាពររស់ក្សុមារសដាយរូលសហរុសនតិសុែជារិ រួរទំងរទរបញ្ារតិពិសសសទំងឡាយដែលពាក្ស់ព័នធនឹងក្សុមារ។ 
 

63) សត្ការចារ់ត្ពហាទណឌ ររស់អនក្ស សរើការពាក្ស់ព័នធនឹងសាថ រ័នសភរវក្សរា ឬត្កុ្សរឧត្កិ្សែាសអសងសទៀរត្រូវបានចារ់ទុក្សថ្នជារទសលាើសត្ពហាទណឌ ដែរឬសទ? សរើដរន សូរអដលព់័រ៌មានលរែិរ។ 
 

64) សូរអដល់ចំនួនសរុរថ្នកុ្សមារ (ដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ) ដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាពសៅថ្ងៃទ ី26 ដែរិងុន ឆ្ន ំ 2018 សដាយរូលសហរុសនតិសុែជារិក្សនុង៖  
A) ការឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ? 

B) ការឃុំែលួនរុនជំនំុជត្រុះ (ការឃុំឃំងសដាយនគ្របាល និងការឃុំឃំងសដាយរា នការជំនំុជត្រុះ)? 

C) ការដាក្ស់ពនធនរររនទ រ់ពីការសចាទត្រកាន់ និងការដាក្សស់ទស? 

 

សូរអដល់ទិននន័យដែលដរងដចក្សតារអាយុ និងសញ្ជា រិ (ពលរែា/រិនដរនពលរែា) សរើអាច។  

 អាយុសត្ការ 10 ឆ្ន  ំ 10-11 ឆ្ន ំ 12-13 ឆ្ន ំ 14-15 ឆ្ន ំ 15-16 ឆ្ន ំ 16-17 ឆ្ន ំ សរុរ (អាយុ 0-17 ឆ្ន ំ) 
 សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ សញ្ា រិនដរនស

ញ្ា 
សរុរ 

A) ការឃុែំលនួដអនក្សរែាបាល/សនតសិែុ  
ត្រុស                       

ត្សី                       
ក្សុមារសរុរដែលត្រវូបានសចាទត្រកាន ់                      

B) ការឃុែំលនួរនុជនំុជំត្រុះ (ការឃុឃំំងសដាយនគ្របាល និងការឃុឃំំងសដាយរា នការជនំុជំត្រុះ) 
ត្រុស                       
ត្ស ី                      
សរុរដអនក្សរែាបាល                      

C) ការដាក្សព់នធនរររនទ រព់កីារសចាទត្រកាន ់នងិការដាក្សស់ទស  

ត្រុស                       
ត្សី                       
សរុរ                       

សររុ  
ត្រុស                       
ត្សី                       

សរុរ                       
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តារាងទី 20៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយរលូសហរសុនតសិែុជារិ ថ្ងៃទី 26 ដែរិងនុ ឆ្ន ំ 2018។ 
65) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនសរុរថ្នកុ្សមារដែលមានអាយុចសនល ុះ 0-17 ឆ្ន ំ ដែលត្រូវបានឃុំែលនួសដាយរូលសហរុសនតិសុែជារិក្សនុង៖ 

 

A) ការឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ 
B) ការឃុំែលួនរុនជំនំុជត្រុះ (ការឃុំឃំងសដាយនគ្របាល និងការឃុំឃំងសដាយរា នការជំនំុជត្រុះ) 
C) ការដាក្ស់ពនធនរររនទ រ់ពីការសចាទត្រកាន់ និងការដាក្សស់ទស 

 

តារាងទី 21៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយរលូសហរសុនតសិែុជារិ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 

66) សរើកុ្សមារដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសសភរវក្សរា/សនតិសុែជារិ ត្រូវជំនំុជត្រុះក្សដីសៅរុោការសោធា ឬរុោការសុីវិល?   

 

67) សរើជសត្រើសដាក្ស់សទសអវីែលុះដែលមានសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសសភរវក្សរា/សនតិសុែជារ?ិ  

 

68) សរើការដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនរររយៈសពលដវងរំអុរ ដែលអាចអនុវរតចំសពាុះក្សុមារដែលត្រូវបានសចាទត្រកាន់ពីរទសលាើសសភរវក្សរា/សនតិសុែជារ ិមានរយៈសពលរ ុនា ន? 

  

69) សរើក្សុមារអាចត្រូវបានដាក្ស់សទសឱ្យជារ់ពនធនរររួយជីវិរដែរឬសទ? 

 

70) សរើកុ្សមារអាចត្រូវបានដាក្ស់សទសត្រហារជីវិរដែរឬសទ?  

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ការឃុំែលួនដអនក្សរែាបាល/សនតិសុែ                                

ការឃុំែលួនរុនជំនំុជត្រុះ                                
ការដាក្ស់ពនធនររ                               
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71) សរើមានកុ្សមាររ ុនា ននក្ស់ដែលត្រូវបានដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររួយជីវិរ ឬដាក់្សសទសត្រហារជីវិរក្សនុងឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សដាយរុោការសុីវិល ឬរុោការសោធា? 

 

តារាងទី 22៖ ក្សមុារដែលត្រវូបានដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររយួជវីរិ ឬសទសត្រហារជវីរិសដាយរោុការសុវីលិ ឬរោុការសោធា សដាយរលូសហរសុនតសិែុជារិ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 

 

72) សូរអដល់ព័រ៌មានអំពីជសត្រើសសអសងទំងអស់សត្ៅពីការែក្សហូរសសរីភាពសត្មារ់ក្សុមារដែលត្រវូបានចារ់ទុក្សថ្នរងាការគ្ំរារកំ្សដហងែលស់នតិសុែជារ ិ ដែលត្រូវបានដចងសដាយចារ់ សរលនសោបាយ ឬសរលការណ៍អនុវរតន៍ (រិនថ្នសៅក្សនុងការឃុំឃំងសដាយនគ្របាល 

ការឃុំែលួនរុនជំនំុជត្រុះ ឬការដាក្ស់ពនធនរររនទ រ់ពីការសចាទត្រកាន់សនុះសទ)។ 
 

73) សរើមានការផ្លល ស់រដូរសរលនសោបាយ ឬចារ់សំខាន់ៗណារួយដែលពាក្ស់ព័នធនឹងក្សុមារដែលជារ់សងស័យពីរទសភរវក្សរា/សនតិសុែជារ ិក្សនុងអំ ុងសពលែរឆ់្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សទ? ត្រសិនសរើមាន សរើការផ្លល ស់រដូរទំងសនុះមានអលរ ុះពាល់អវីែលុះរក្សសលើចំនួន
ក្សុមារដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរីភាព? 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
ការដាក្សស់ទសឱ្យជារព់នធនរររយួជវីរិ  

រុោការសុីវិល                               

រុោការសោធា                               

ពនធនររសរុរ                               
ការដាក្សស់ទសត្រហារជវីរិ 

រុោការសុីវិល                               

រុោការសោធា                               
ការដាក់្សសទសត្រហារជីវិរសរុរ                               
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VII. សូរអដល់ឧទហរណ៍អំពីការអនុវរតលែ ដែលមានសរលរំណងទរ់សាា រ់ការឃុំែលួនក្សុមារ សដាយការ់រនថយចំនួនក្សុមារដែលត្រូវបានចារ់ទុក្សថ្នរងាការគ្ំរារកំ្សដហងែលស់នតិសុែជារិ ដែលត្រូវបានែក្សហូរសសរភីាព។  
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VIII. ទសូៅ 

 

74) សូរអដល់ចំនួនបា ន់សាា នថ្នត្រជាជននិវាសនជនសត្មារ់ត្រសទសររស់អនក្សសត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (ចំនួនត្រជាជនសៅចំណុចក្សណាដ ល) ដែលត្រូវបានដរងដចក្សតារអាយុ សភទ និងសញ្ជា រ ិ(ពលរែា/រិនដរនពលរែា)។ (ត្រសិនសរើ
រិនមានទិននន័យសត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពល 10 ឆ្ន ំចុងសត្កាយសទ សូរអដលក់ារបា ន់សាា នងាីៗរំអុរ 3 ថ្នចំនួនត្រជាជន)។ 
 

ត្រសភទថ្នការត្ររូលទិននន័យ (ឧ. ជំសរឿន ក្សំណរ់ត្តារែាបាល ។ល។)៖  
សាថ រ័នដែលទទួលែុសត្រូវចំសពាុះការរសងាើរទិននន័យបា ន់សាា នអំពីចំនួនត្រជាជន៖  
 

 

 

តារាងទី 23៖ ទនិននយ័បា ន់សាា នអំពចីនំនួត្រជាជននវិាសនជន តារអាយុ នងិសញ្ជា រិ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 អាយុសត្ការ 10 ឆ្ន  ំ 10-11 ឆ្ន ំ 12-13 ឆ្ន ំ 14-15 ឆ្ន ំ 15-16 ឆ្ន ំ 16-17 ឆ្ន ំ ចំនួនកុ្សមារសរុរ  
(0-17) 

18+ ចំនួនត្រជាជនសរុរ 
(ត្គ្រ់អាយុទំងអស់) 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
2008                            

ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2009                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2010                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2011                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2012                            
ជារិ                            
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រិនដរនជារិ                            

2013                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2014                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2015                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2016                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

2017                            
ជារិ                            
រិនដរនជារិ                            

 

 

75) សូរអដល់របាយការណ៍ងាីៗទំងឡាយ ឬអនុសាសន៍ពីអងគភាពឃល ំសរើលពាក្ស់ព័នធដែលមានសិទធិអំណាចក្សនុងការឃល ំសរើលការែក្សហូរសសរីភាព (ត្គ្រ់ត្រសភទ) ររស់ក្សមុារសៅក្សនុងត្រសទសររស់អនក្ស។ 
 

76) សរើមានការសិក្សា ឬការត្សាវត្ជាវណារួយអំពីអលរ ុះពាល់ថ្នការែក្សហូរសសរីភាព (ត្គ្រ់ត្រសភទ) រក្សសលើក្សុមារដែរឬសទ? សរើមាន សរើមានលទធអលែូចសរដចដែរ? 

 

77) សត្មារ់ឆ្ន ំនីរួយៗថ្នរយៈសពលែរ់ឆ្ន ំចុងសត្កាយ (2008-2017) សូរអដលច់ំនួនសរុរថ្នការសាល រ់ររស់ក្សុមារ  
 

A) ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរែាបាលរោុការ 
B) ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយសារសហរអុលពាក្ស់ពន័ធនងឹអសនត រត្រសវសន ៍
C) ដែលរសស់ៅក្សដនលងឃុែំលនួជារយួឪពកុ្សមាដ យររសព់កួ្សសគ្ 
D) ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសៅក្សនងុសាថ រន័  
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E) ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពក្សនងុរររិទជសមាល ុះត្រដារអ់ាវធុ្ 
F) ដែលត្រវូបានែក្សហរូសសរភីាពសដាយរលូសហរសុនតសិែុជារិ។ 

 

តារាងទី 24៖ ការសាល ររ់រសក់្សមុារក្សនងុអ ំងុសពលថ្នការែក្សហរូសសរភីាពតាររររិទ ឆ្ន ំ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ រ ស រ 
A) ដអនក្សយុរតិធ្រ៌                               

B) ពាក្ស់ព័នធនឹងអសនត រត្រសវសន ៍                               

C) ក្សនុងការឃុំែលួនជារួយឪពុក្សមាដ យ                               

D) សាថ រ័ន                                

E) ជសមាល ុះត្រដារ់អាវុធ្                               

F) រូលសហរុសនតិសុែជារិ                                

ចំននួសររុថ្នការសាល ររ់រសក់្សមុារក្សនងុអ ំងុសពល
ថ្នការែក្សហរូសសរភីាព  

                              


