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ខែ�មិថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ ខែ�មិថុិុនា ឆំ្នាំ�២០២២ 

អ្នំកនិិពនិធ៖ លីីស្សាា លីីស្សា័�រ (Leisha Lister) ទីីប្រឹ�ឹកាជានិ�់ពស់្សានៃនិកមិមវិធិីីអាស៊ាា និ-អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីីប្រឹ�ឆ្នាំ�ងការជួួញដូូរអ្នំកនិិពនិធ៖ លីីស្សាា លីីស្សា័�រ (Leisha Lister) ទីីប្រឹ�ឹកាជានិ�់ពស់្សានៃនិកមិមវិធិីីអាស៊ាា និ-អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីីប្រឹ�ឆ្នាំ�ងការជួួញដូូរ
មិនុិស្សាស (ASEAN-ACT) មិនុិស្សាស (ASEAN-ACT) 

 កមិមវិធិីីអាស៊ាា និ-អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីីប្រឹ�ឆ្នាំ�ងការជួួញដូូរមិនុិស្សាស (ASEAN-ACT) ប្រឹ�ូវិបានិគាំ�ប្រឹទីដោ�យរ�ា ភិបិាលី
អ្នសូ្ត្រាស៊ាា លីី និិងប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិវិ�ាដោ�យប្រឹកុមិហ៊ុាុនិខាដូណូូអ្នភិវិិឌ្ឍឍនិអ៍្ននិារជា�ិ (Cardno International Development)  
ខែដូលីគឺឺជាប្រឹកុមិហ៊ុាុនិ DT Global Company មិយួ។ ឯកស៊ារដោបាះពុមិភផ្សាាយដោនិះ ប្រឹ�ូវិបានិគាំ�ប្រឹទីថុវិកិាដោ�យ
រ�ា ភិបិាលីអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី តាមិរយៈប្រឹកសួ្សាងការ�រដោទីស្សា និិងពាណិូជួជកមិម។ ទីស្សាសនិៈខែដូលីបានិស្សាខែមិាងដោ�កំុងឯកស៊ារ
ដោនិះ គឺឺជាទីស្សាសនិៈរ�ស់្សាអំ្នកនិិពនិធ និិងមិនិិខែមិនិគឺឺជាទីស្សាសនិៈរ�ស់្សារ�ា ភិបិាលីអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីីដោទី។
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ទស្សសនៈៈរួមួ 

អភិក្រមយ្រចិត្តទុ្រដា្រ់ល�ើជនៈរួងលករោះ នៈិងការួអនៈុវត្ត�្ៗអ ជា
អនៈ្តរួជាតិ

សិ្សាទីធិមិនុិស្សាសរ�ស់្សាជួនិប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ ប្រឹ�ូវិជាច�ណុូចស្សា�ខានិន់ៃនិកិចច�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងទា�ងអ្នស់្សាកំុង
ការទី�ស់៊ាា � ់និិងប្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស... វិធិានិការប្រឹ�ឆ្នាំ�ងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសមិនិិប្រឹ�វូិ
ជួះឥទីធិពលីអ្នវិជិួជមានិដោ�ដោលីើសិ្សាទីធិមិនុិស្សាស និិងដោស្សាចកីីនៃថុៃថុំូររ�ស់្សាមិនុិស្សាសដោ�ើយ ជាពិដោស្សាស្សា សិ្សាទីធិរ�ស់្សា

ជួនិទា�ងឡាយ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ និិងសិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិដោទីស្សានិារប្រឹ�ដោវិស្សានិ ៍ជួនិប្រឹ�វូិបានិជួដោមិៃ�ស្សាកំុង
ប្រឹ�ដោទីស្សា ជួនិដោភិៀស្សា�ៃួនិ និិងជួនិខែស្សា័ងរកសិ្សាទីធិប្រឹជួកដោកានិ។២

 ដោ�កំុងករណីូជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជួនិរងដោប្រឹគាំះរខែមិងខែ�ងជាប្រឹ�ភិពខែ�មិយួគឺ�ន់ៃនិភិ�ស្សាាុតាង ដោហ៊ុ�ុដោនិះវាមានិការលី�បាក
 

កំុងការផ្សាីន័ាដោទាស្សាជួនិដោលីមើស្សា។ ការមានិអ្នភិបិ្រឹកមិយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិនិ�យថា ជាការក�ណូ�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ
 ជាច�ណុូចស្សា�ខានិ ់ ឬជាអាទីិភាព ស្សាប្រឹមា�ក់ិចចការប្រឹគឺ�យ់៉ាា ងខែដូលីប្រឹ�ូវិដោធី័ើ។ អ្នភិបិ្រឹកមិដោនិះអាចរមួិមានិការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ី 

១ UNODC, “Blueprint for Action: An Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against Women”, in 
UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (2014), available at https://www.unodc.
org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf.

២ ឧ�ាមិស្សាងំការស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិទីទីួលី�និ័ុកសិ្សាទីធិមិនុិស្សាស និិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ឆំ្នាំ�២០០២

ការដោ�ៃើយ��ខែផ្សាំកយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ �ប្រឹមូិវិឱ្យយដោ�ប្រឹកមិក�ណូ�់
ថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះគឺឺជាច�ណុូចយ៉ាា ងស្សា�ខានិស់្សាប្រឹមា�ក់ារពិចារណា ដោ�ដោពលីអ្ននុិវិ�ាកិចចការងាររ�ស់្សា

ពួកដោគឺ ដោ�យស្សាងា�ធ់ីងនិដ់ោលីើការអ្ននុិវិ�ានានា ខែដូលីដោ�ះប្រឹស៊ាយប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាពច�ដោពាះកិចចការពារ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះពីការទីទីួលីដោប្រឹគាំះថំាក�់ខែនិែមិដោទីៀ�។ សុ្សាវិ�ែិភាព និិងសុ្សា�ុមាលីភាពរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះមិនិិប្រឹ�ឹមិខែ�
ជាដោគាំលី��ណូងខែ�មិយួគឺ�ស់្សា�រា��ុ់លាការខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ�ាុដោណាះ ះដោ�ើយ �ាុខែនិា
ការក�ណូ�សុ់្សាវិ�ែិភាព និិងដោស្សាចកីីនៃថុៃថុំូររ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះជាស្សាំូលីនៃនិអ្ននិារាគឺមិនិយុ៍�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ

ខែដូលីទី�និងជាអាច�ដោងាើនិ ការស្សាហ៊ុការពីជួនិរងដោប្រឹគាំះជាមិយួប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។១ 

លរ�បំំណងនៃនៈអភិក្រមយ្រចិត្តទុ្រដា្រ់ល�ើជនៈរួងលករោះ
▶ ការពារ និិងពប្រឹងឹងសិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសដីោ�កំុងដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចនៃនិស្សា�ណុូ� ដោរឿងប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

 កា��់និែយលីទីធភាពនៃនិភាពរងដោប្រឹគាំះដោ�ើងវិញិខែដូលី�ងាដោ�ើងដោ�យវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

▶	 ជួួយវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ជាពិដោស្សាស្សា �ុលាការ ឱ្យយយល់ី និិងដឹូងអ្ន�ពី �ួនាទីីរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិង ▶ស៊ាកស ីនិិង
�ប្រឹមិូវិការរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

▶	 ដោធី័ើជាមិគឺុុដោទី័ស្សាកច៍�ដោពាះវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ជាពិដោស្សាស្សា �ុលាការ ដោ�កំុងការអ្ននុិវិ�ាអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយកចិ�ា
ទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ កំុងការដោ�ះប្រឹស៊ាយករណីូជួួញដូូរមិនុិស្សាសកំុងប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន6



ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោដូើមិីឱី្យយពួកដោគឺអាចដោធី័ើដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចចិ�ាដោ�យខែផ្សាែកដោលីើព��ម៌ានិប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិអ់្ន�ពីការចូលីរមួិដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការ
 ដោនិះ ការពនិយល់ីអ្ន�ពីសិ្សាទីធិ និិងផ្សាលីប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សាពួកដោគឺ ដោដូើមិីធីានានូិវិការ��ដោពញ�ប្រឹមិូវិការមិូលី�ា និរ�ស់្សាពួកដោគឺ និិងដោដូើមិីី
 ដោធី័ើឱ្យយប្រឹបាកដូច�ដោពាះការរកាការស្សាមាង � ់ និិងឯកជួនិភាពរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះយ៉ាា ងមិុងឺមាា �។់ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើស៊ាែ ��និយុ�ាិធីមិ៌
 ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ អាចអ្ននុិវិ�ាអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�កំុងការងាររ�ស់្សាពួកដោគឺបានិ ដោនាះពួកដោគឺនឹិងអាច
 ការពារសិ្សាទីធរិ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងធានានូិវិកិចចការពារដោស្សាចកីីនៃថុៃថុំូរ ឯកជួនិភាព និិងសុ្សាវិ�ាិភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺបានិ។ 

អនៈុស្សញ្ញាា អាស៊ាា នៈកបំឆាំងំនៈឹងអំល�ើជួញដូូរួមនៈុស្សស ជា�ិលស្សស្ស ស្រ្តីស្ស្ត� នៈិង
្រមុារួ (អនៈុស្សញ្ញាា  ACTIP) 

 អ្ននុិស្សាញ្ញាញ អាស៊ាា និប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP) ប្រឹ�វូិ
បានិដោរៀ�ច�ដោ�ើងដោដូើមិីទីីទួីលីសុ៊ាល់ីនូិវិ�ញ្ញាា រកីធី�ដោ�ើងនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ�កំុងរដូាស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ និិង
ពាកព់�និធនឹិងរដូាស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ។

 ដោ�យប្រឹ�ូវិបានិចុះហ៊ុ�ែដោលីខាដោ�យប្រឹ�ជាជា�ិអាស៊ាា និទា�ងដូ�ដ់ោ�ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០១៥ ACTIP ក�ណូ�់
នូិវិកា�ព័កិចចផ្សាៃូវិចា�ក់ំុងការជួួយរដូាស្សាមាជួិកអាស៊ាា និ ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយជាមិយួនិឹង�ញ្ញាា ប្រឹ�ឈមិ អាទិីភាព 
និិងយុទីធស៊ាស្ត្រាស្សាាជា�ិដោផ្សាសងៗពីគំាំដោ�កំុងការប្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។ មាប្រឹតា ១ ខែចងអ្ន�ពី
ដោគាំលី��ណូងស្សាំូលីនៃនិ ACTIP និិងទីទួីលីសុ៊ាល់ីនូិវិដោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការ ការពប្រឹងឹងកិចចការពារ និិងជួ�និួយស្សាប្រឹមា�់
ជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ។

 សូ្សាចនាករទា�ង ៨ ខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�កំុងដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�ដោនិះដោកើ�ដោចញមិកពី
កា�ព័កិចចនានាដោ�កំុងអ្ននុិស្សាញ្ញាញ អាស៊ាា និប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ។

បំទបំញ្ញាត្តនិៃនៈ
អនៈុស្សញ្ញាា  ACTIP

មាត្រា� ១ (គោ�លបំំណង) - ខែចងអ្ន�ពី ដោគាំលី��ណូងស្សាំូលីនៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP និិងទីទីួលីសុ៊ាល់ីដោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការពប្រឹងឹង
កិចចការពារ និិងជួ�និួយស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ។

 មាប្រឹតា ១៦ - ពាកព់�និធនឹិងការអ្ននុិវិ�ាចា� ់និិងការផ្សាីន័ាដោទាស្សា ប្រឹពមិទា�ងស្សា�ដោ�ដោ�ដូល់ីដោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការការធានា
ថា អាជាា ធីរទា�ងអ្នស់្សាខែដូលីដោ�ះប្រឹស៊ាយករណីូជួួញដូូរមិនុិស្សាសទីទីួលីបានិការ��ពាក�់��ានិជាមិយួនឹិងច�ដោណូះដឹូង 
និិងជួ�នាញស្សាមិប្រឹស្សា� ដោដូើមិីកីារពារសិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ដោហ៊ុើយពួកដោគឺដោ�ះប្រឹស៊ាយ
ករណីូជួួញដូូរមិនុិស្សាសប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធផ្សាលី និងិរកាឯកជួនិភាពរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 7



មាត្រា� ១១ (ការទបំ់ស្កាា�ត់់អំគំោ�ើជួួញដូូរមនុុស្�ស) - ដោ�ះប្រឹស៊ាយដោលីើការទី�ស់៊ាា �អ់្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិង�ប្រឹមិូវិឱ្យយរដូាស្សាមាជិួក
អ្ននុិវិ�ាវិធិានិការនានា ដោដូើមិីកីារពារជួនិរងដោប្រឹគាំះពីភាពរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាងដោទីៀ� និិងស្សាហ៊ុការជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិ
រ�ា ភិបិាលី ប្រឹពមិទា�ងពប្រឹងឹងវិធិានិការចា�ក់ំុងការទី�ស់៊ាា �អ់្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។

មាប្រឹតា ១១ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ៖

 �ដោងាើ�ដោគាំលីនិដោយ៉ាបាយ កមិមវិធិីីប្រឹគឺ�ប់្រឹជួុងដោប្រឹជាយ និិងមានិវិធិានិការពាកព់�និធ ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា � ់ និិងប្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ង
និឹងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិងការពារជួនិរងដោប្រឹគាំះ (ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ) ពីភាពរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាងដោទីៀ�។

 ដោធ័ីើការប្រឹស៊ាវិប្រឹជាវិ និិងស្សាហ៊ុការជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីពាកព់�និធនិងឹកតាា ហានិភិិ�យនៃនិអ្ន�ដោពើជួញួដូូរ ដូូចជា 
 ភាពប្រឹកីប្រឹក និិង

 ពប្រឹងឹងវិធិានិការចា� ់និិងការអ្ន�រ់ � ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា � ់និិងប្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។

មាត្រា� ១២ (ផ្នែ�ែកកិច្ចចស្ហការ) 
 មាប្រឹតាដោនិះនៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មិនិិ�កក់ា�ព័កិចចវិជិួជមានិដោលីើស្សាមាជួិកអាស៊ាា និដោ�ើយ និិង�ងាា ញឱ្យយ
ដោ�ើញថា �ទី�ញ្ញញ�ាិពាកព់�និធប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិវិ�ា “ដោ�យអ្ននុិដោលាមិជាមិយួនឹិងចា�ជ់ា�ិ”។ មាប្រឹតាដោនិះក�ណូ�នូ់ិវិវិសិ្សា�យនៃនិ
កិចចស្សាហ៊ុការខែដូលីអាចមានិ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ៖

១. ការអ្ននុិវិ�ាវិធិានិការនានា ដោដូើមិី�ីញ្ញឈ�ដ់ោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការការផ្សាុ�ផ់្សាុងស់្សាប្រឹមា�ឧ់ស្សាាហ៊ុកមិមជួួញដូូរមិនុិស្សាស

២. ការអ្ននុិវិ�ាវិធិានិការនានា ដោដូើមិីពីប្រឹងឹងកិចចស្សាហ៊ុការថំាក�់��និដ់ោ�កំុងកិចច�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងដោសុ្សាើ�អ្នដោងា� និិង
ផ្សាីន័ាដោទាស្សា និិង

៣. ការកស៊ាងស្សាមិ�ែភាពទូីដោ�កំុងការប្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។

មាត្រា� ១៣ (កិច្ចចស្ហការឆ្លលងផ្នែដូនុ ការត្រាតួ់ត់�ិនិុត់�យ នុិងស្ុ�លភា�នៃនុឯកស្ការ)
មាប្រឹតា ១៣ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ៖

៤. �ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងដោធ័ីើកចិចស្សាហ៊ុការ�ៃងខែដូនិ និិងកិចចការដូនៃទីដោទីៀ� តាមិរយៈការ�ដោងាើ��ណីាញទី�នាកទ់ី�និង និិងការ
ដោ�ីះ�ីូរព��ម៌ានិចារកមិម និិង

៥. អ្ននុិវិ�ាការប្រឹ�ួ�ពិនិ�ិយប្រឹព�ខែដូនិប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព ការប្រឹ�ួ�ពនិិ�ិយនានាពាកព់�និធនិងឹការដោចញឯកស៊ារអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូ
 និិងឯកស៊ារដោធី័ើដូ�ដោណូើ រ និិងមានិវិធិានិការដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា �ក់ារខែកៃង ការខែកខែប្រឹ� ឬការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោ�យខែកៃង�និៃ�នូិវិ

ឯកស៊ារអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូ ឬឯកស៊ារដោធី័ើដូ�ដោណូើ រ។ 

ការួទបំ់ស៊ាា ត់អំល�ើជួញដូូរួមនៈុស្សស

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន8



 មាត្រា� ១៤ (កិច្ចចការពារជួនុរងគោត្រា�ះគោ�យអំគំោ�ើជួួញដូូរមនុុស្�ស) - មានិលីកខណូៈជាកល់ាកច់�ដោពាះកិចចការពារ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះពាកព់�និធនឹិងសុ្សាវិ�ែិភាពផ្សាៃូវិកាយរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�យការពារអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាពួកដោគឺ ធានានូិវិការផ្សាីល់ី
�ប្រឹមិូវិការជាកល់ាករ់�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដូូចជា កុមារ និិងជួនិមានិពិការភាព។ មាប្រឹតា ១៤ ក�៏ប្រឹមិូវិឱ្យយរដូាស្សាមាជិួកធានា
ថា មានិវិធិានិការនានា ដោដូើមិីឱី្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះទីទីួលីបានិស្សា�ណូងច�ដោពាះការ�ូចខា�។

 មាប្រឹតា ១៤ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ�ដោងាើ�ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា� ឬនីិ�ិវិធិីីជា�ិ ស្សាប្រឹមា�់
 ការក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា�ច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ដោហ៊ុើយដោ�ដោពលីខែដូលីអ្ន�ដោពើ

ជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោកើ�ដោ�ើងដោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សាដោលីើស្សាពីមិយួ ស្សាមាជួិកអាស៊ាា និគឺ�ីដីោគាំរព និិងទីទីួលីសុ៊ាល់ីការក�ណូ�់
អ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាជួនិមំាក ់ខែដូលីដោធី័ើដោ�ើងដោ�យស្សាមាជួិកអាស៊ាា និមិយួដោទីៀ�។ �ខែនិែមិដោលីើដោនិះ មាប្រឹតាដោនិះមានិ��ណូង
ការពារជួនិរងដោប្រឹគាំះ តាមិរយៈការផ្សាីល់ីអ្ននុិស៊ាស្សានិថ៍ា ស្សាមាជួិកអាស៊ាា និគឺ�ី៖ី

i. ពិចារណាដោលីើវិធិានិការនានា ដោដូើមិីជីួួយឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះ�និាស្សាែិ�ដោ�កំុងខែដូនិដីូរ�ស់្សា�ៃួនិជា�ដោណីាះអាស្សានិំ ឬ
ជាអ្នចិនៃស្ត្រានិាយ ៍និិងធានានូិវិការដោគាំរពសុ្សាវិ�ែិភាពផ្សាៃូវិកាយរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ

ii. ធានានូិវិឯកជួនិភាព និិងអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិងការរកាការស្សាមាង �់
ច�ដោពាះដូ�ដោណូើ រការផ្សាៃូវិចា�ព់ាកព់�និធនឹិងជួនិរងដោប្រឹគាំះដោនាះ

iii. មិនិិដោធី័ើឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិខែផ្សាកំប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ច�ដោពាះស្សាកមិមភាព�ុស្សាចា� ់ខែដូលី
ពួកដោគឺបានិប្រឹ�ប្រឹពឹ�ា ដោ�យស៊ារស៊ាែ និភាពនៃនិការជួួញដូូររ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�ើយ

iv. មិនិិ�ុ��ៃួនិជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួញួដូូរមិនុិស្សាសដោ�យមិនិិស្សាមិដោហ៊ុ�ុផ្សាលីដោ�កុំងកខែនិៃង�ុ�ឃាំ�ង ឬដោ�កុំងពនិធនាគាំរ
 ដោ�ើយ និិង

v. ផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសនូិវិការខែថុទា� និិងការគាំ�ប្រឹទី និិងជួួយដូល់ីស្សាមាហ៊ុរណូកមិមរ�ស់្សា
ពួកដោគឺ។ 

មាត្រា� ១៥ (មាត់ុភូូមិនុិវត់តន៍ុ នុិងការវិលត្រាត់លបំ់របំស់្ជួនុរងគោត្រា�ះ) 
មាប្រឹតា ១៥ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ៖ 

vi. �ញ្ញាជ កថ់ា ដោ�ើជួនិរងដោប្រឹគាំះមំាក ់ គឺឺជាពលីរដូា ឬជាអ្នំករស់្សាដោ�ជាអ្នចិនៃស្ត្រានិាយដ៍ោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សារ�ស់្សា�ៃួនិ ដោ�យឥ�
ពនិារដោពលី

vii. ស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលី និិងទីទីួលីយកជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីជាពលីរដូា ឬអ្នំកមានិសិ្សាទីធិរស់្សាដោ�ជាអ្នចិនៃស្ត្រានិាយដ៍ោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សា
រ�ស់្សា�ៃួនិ ដោ�យឥ�ពនិារដោពលី និិងដោ�យយកចិ�ាទុីក�កច់�ដោពាះសុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺ

viii. ដោ�ដោពលីខែដូលីជួនិរងដោប្រឹគាំះគាំម និឯកស៊ារស្សាមិប្រឹស្សា� ផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនូិវិឯកស៊ារដោធី័ើដូ�ដោណូើ រចា�បាច ់ និិងការ 
អ្ននុិញ្ញាញ � ដោដូើមិីឱី្យយពួកដោគឺអាចចូលីមិកកានិខ់ែដូនិដីូរ�ស់្សា�ៃួនិស៊ារជាថុមី និិង

ix. អ្ននុិមិ��ចា� ់ឬវិធិានិការដូនៃទីដោទីៀ� ដោ�តាមិភាពចា�បាច ់ដោដូើមិី�ីដោងាើ�កមិមវិធិីីមា�ុភូិមិនិិិវិ�ានិ។៍ 

្រិចចការួពារួជនៈរួងលករោះ 

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 9



មាត្រា� ១៦ (ការអំនុុវត់តច្ច�បាបំ់ និុងការ�ដន្ទាា�គោ�ស្) 
មាប្រឹតា ១៦ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ៖

i. អ្ននុិមិ��វិធិានិការនានា ខែដូលីចា�បាច ់ ដោដូើមិី�ី�ពាកដ់ូល់ីអាជាា ធីរ និិងប្រឹ�ព�និធចា�រ់�ស់្សា�ៃួនិនូិវិធីនិធានិប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់
កំុងការដោ�ៃើយ��នឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស

ii. ចា�វ់ិធិានិការ ដោដូើមិីរីកដោ�ើញ រារា�ង និិង�កទ់ីណូឌ កមិមច�ដោពាះការចូលីរមួិរ�ស់្សា�ុគឺុលីនានាដោ�កំុងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ
មិនុិស្សាស

iii. ចា�ប់្រឹគឺ�វ់ិធិានិការចា�បាចទ់ា�ងអ្នស់្សា ដោដូើមិីកីារពារជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិងស៊ាកសខីែដូលីពាកព់�និធ
ជាមិយួនិឹងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស

iv. ស្សាហ៊ុការជាមិយួគំាំដោ�វិញិដោ�មិក ដោដូើមិីដីោលីើកទឹីកចិ�ាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសឱ្យយចូលីមិកដោ�យ
 ស្សាម�ប្រឹគឺចិ�ា និិងសំ៊ាកដ់ោ�ជា�ដោណីាះអាស្សានិំដោ�កំុងខែដូនិដីូពាកព់�និធ ស្សាប្រឹមា�ដ់ោគាំលី��ណូងនៃនិការផ្សាីន័ាដោទាស្សាជួនិ

ជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិង

v. �ដោងាើ�រយៈដោពលីអាជាា យុកាលីខែដូលីមានិរយ:ដោពលីខែវិងដោ�ដោប្រឹកាមិចា�់ជា�ិរ�ស់្សា�ៃួនិពាក់ព�និធនិឹងដូ�ដោណូើ រការ 
ស្សាប្រឹមា��់ទីដោលីមើស្សានានាដោ�ដោប្រឹកាមិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP ។

 
មាត្រា� ១៧ (ការដូកហូត់ នុិងការរឹបំអូំស្) 
មាប្រឹតា ១៧ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយស្សាមាជិួកអាស៊ាា និ៖ 

i. អ្ននុិមិ��វិធិានិការនានា ខែដូលីចា�បាច ់ ដោដូើមិីជីួួយដូល់ីការក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូ ការខែស្សាង័រក ការ�ងាក និិង/ឬការ
ដូកហូ៊ុ�ប្រឹបាកច់�ដោណូញ ខែដូលីទីទីួលីបានិមិកពី�ទីដោលីមើស្សាដោ�ដោប្រឹកាមិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP ឬប្រឹទីពយស្សាមិី�ាិខែដូលីទីទីួលី
បានិមិកពី�ទីដោលីមើស្សាដោ�ដោប្រឹកាមិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP និិង

ii. ផ្សាីល់ីភាពអ្នងអ់ាចដូល់ី�ុលាការ ឬអាជាា ធីរមានិស្សាមិ�ែកិចចដូនៃទីដោទីៀ�រ�ស់្សា�ៃួនិ កំុងការ�ញ្ញាជ ឱ្យយមានិការផ្សាីល់ី
ក�ណូ�ប់្រឹតាធីនាគាំរ ក�ណូ�ប់្រឹតាហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុ ឬពាណិូជួជកមិម រមួិទា�ងការក�ណូ�ថ់ា ការ�ដិូដោស្សាធីច�ដោពាះការផ្សាីល់ី
ក�ណូ�ប់្រឹតាខែ��ដោនិះដោ�យឈរដោលីើភាពស្សាមាង �រ់�ស់្សាធីនាគាំរ មិនិិគឺ�ីទីីទីួលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ដោ�ើយ។ 

មាត្រា� ១៩ (បំត់�យាបំ័នុ) 
ដោ�ដោប្រឹកាមិមាប្រឹតា ១៩ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP៖ 

iii. �ទីដោលីមើស្សាជួួញដូូរមិនុិស្សាសណាមិយួ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិក�ណូ�ដ់ោ�យអ្ននុិដោលាមិជាមិយួនឹិងមាប្រឹតា ៥  (ការចា�ទុ់ីកជា
�ទីដោលីមើស្សានៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស) នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP ប្រឹ�ូវិបានិចា�ទុ់ីកថាជា�ទីដោលីមើស្សាខែដូលីអាចដោធី័ើ��ា��និ
បានិ ខែដូលីស្សាមាជួិកអាស៊ាា និគឺ�ីដីោធី័ើ ដោដូើមិី�ីញ្ញចូ លីប្រឹគឺ�ស់្សានិធិស្សាញ្ញាញ ��ា��និ ខែដូលីស្សាដោប្រឹមិចបានិជាមិយួនិឹង
ស្សាមាជួិកអាស៊ាា និមិយួដោទីៀ�។

iv. ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើគាំម និស្សានិធិស្សាញ្ញាញ ��ា��និរវាងស្សាមាជិួកអាស៊ាា និពាកព់�និធអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIPគឺ�ីបី្រឹ�វូិបានិចា�ទុ់ីកថាជា
មិូលី�ា និផ្សាៃូវិចា� ់ទាកទ់ីងនឹិង��ា��និ និិង

v. ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើស្សាមាជួិកអាស៊ាា និមិនិិដោធី័ើ��ា��និជួនិដោលីមើស្សាខែដូលីរងការដោចាទីប្រឹ�កានិ ់ ដោ�យស៊ារគាំ�គឺ់ឺជាពលីរដូា
មំាកន់ៃនិពលីរដូារ�ស់្សា�ៃួនិ ស្សាមាជួិកអាស៊ាា និដោនាះប្រឹ�ូវិមានិកា�ព័កិចច�កក់រណីូដោនិះដោ�ដូល់ីអាជាា ធីរជា�ិរ�ស់្សា�ៃួនិ 
ដោដូើមិីផី្សាាន័ាដោទាស្សាជួនិដោលីមើស្សាខែដូលីរងការដោចាទីប្រឹ�កានិដ់ោនាះ។

ការួអនៈុវត្ត

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន10



មាត្រា� ២៤ (ការ�ម�នុត្រាតួ់ត់�ិនិុត់�យ ការ�ិនុិត់�យគោ�ើងវិញ នុិងការរាយការណ៍) 
 មាប្រឹតា ២៤ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP �ប្រឹមិូវិឱ្យយកិចចប្រឹ�ជុួ�មិស្ត្រានិាីជានិ�់ពស់្សាអាស៊ាា និសីី្សាពី �ទីដោលីមើស្សា�ៃងខែដូនិ ខែដូលីមានិ

 
ការគាំ�ប្រឹទីពីដោលីខាធីិការ�ា និអាស៊ាា និ ដោលីើកកមិពស់្សា តាមិ�និប្រឹ��ួពិនិិ�យ ពិនិិ�យដោ�ើងវិញិ និិងរាយការណ៍ូជាប្រឹ�ចា�អ្ន�ពី 
ការអ្ននុិវិ�ាអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP ជូួនិដូល់ីកិចចប្រឹ�ជុួ�រដូាមិស្ត្រានិាីអាស៊ាា និសីី្សាពី�ទីដោលីមើស្សា�ៃងខែដូនិ។

ការួតាមដានៈកតួត�ិនៈិតយ នៈិងភា�អនៈុល�មតាម 

មាត្រា� ២២ (ការទុក�ក់ត្រា�ក់ចំ្ចគោណញ�ីបំទគោលើើស្ ឬត្រាទ��យស្ម�បត់តិ ផ្នែដូលត្រាត់ូវ�នុដូកហូត់) 
ដោ�ដោប្រឹកាមិមាប្រឹតា ២២ នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP៖ 

vi. រដូាស្សាមាជិួកអាស៊ាា និខែដូលីដូកហូ៊ុ�ប្រឹបាកច់�ដោណូញពី�ទីដោលីមើស្សា ឬប្រឹទីពយស្សាមិី�ាិ ដោ�ដោប្រឹកាមិ ACTIP គឺ�ីទុីីក�ក់
ប្រឹបាកច់�ដោណូញ ឬប្រឹទីពយស្សាមិី�ាិដោនាះ ដោ�យអ្ននុិដោលាមិដោ�តាមិចា�ជ់ា�ិ និិងនីិ�ិវិធិីីរដូាបាលីរ�ស់្សា�ៃួនិ និិង

vii. ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើមានិស្សា�ដោណូើ ពីស្សាមាជួិកអាស៊ាា និមិយួ ស្សាមាជួិកអាស៊ាា និដូនៃទីដោទីៀ�គឺ�ីផី្សាីល់ីអាទីិភាពដោលីើការប្រឹ�គឺល់ី
ប្រឹបាកច់�ដោណូញ ឬប្រឹទីពយស្សាមិី�ាិខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដូកហូ៊ុ� ស្សាប្រឹមា�ក់ារផ្សាីល់ីស្សា�ណូង និិងជួ�និួយដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ឬការផ្សាីល់ីប្រឹបាកច់�ដោណូញ ឬប្រឹទីពយស្សាមិី�ាិខែដូលីប្រឹ�វូិបានិដូកហូ៊ុ�ទា�ងដោនាះដោ�ដូល់ីមាច ស់្សា
ប្រឹស្សា�ចា�វ់ិញិ។  

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 11



លរ�ការួណ៍ 
ស្សខំានៈ់ៗ

 សូ្សាចនាករនៃនិការយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ (VSI) ដោកើ�ដោចញមិកពីពិធីីស៊ារ ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា � ់ �ស្ត្រាងាា � និិង
�កទ់ីណូឌ កមិមអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ ខែដូលី��ដោពញ�ខែនិែមិច�ដោពាះអ្ននុិស្សាញ្ញាញ ស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិប្រឹ�ឆ្នាំ�ង
និឹង�ទីដោលីមើស្សា�ៃងខែដូនិខែដូលីមានិអ្នងុការចា�ត់ា�ង។

 សូ្សាចនាករនៃនិការយកចិ�ាទុីក�ក់ដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះក៏ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោគាំលីការណ៍ូនានាដោ�កំុងដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�
ស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិស្សាីីពីយុ�ាិធីមិដ៌ោ�កំុង�ញ្ញាា នានាពាកព់�និធនឹិងកុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសនីៃនិ�ទីដោលីមើស្សា៣ ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�
ជាអ្ននុិស៊ាស្សានិ ៍និិងដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�សីី្សាពី សិ្សាទីធិមិនុិស្សាស និិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស៤  និិងកញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូរ�ស់្សា UNODC 
ដោដូើមិីបី្រឹ�យុទីធប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។៥

 ដោគាំលីការណ៍ូជាមិូលី�ា និនៃនិអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ គឺឺថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ
មិនុិស្សាស គឺឺជាជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា ដោហ៊ុ�ុដោនិះ ពួកដោគឺមានិសិ្សាទីធិទីទីួលីបានិភាពយុ�ាិធីមិ។៌ ពួកដោគឺគឺ�ីទីីទីួលីបានិការ
ប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាច�ដោពាះដោ�យដោស្សាចកីីដោមិតាា  និិងការដោគាំរព ដោពាលីគឺឺដោស្សាវាទា�ងអ្នស់្សាគឺ�ីយីកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ៦ ដោហ៊ុើយ
កិចចការពារពិដោស្សាស្សាគឺ�ីដីោ�ី�ដោលីើជួនិទា�ងឡាយ ខែដូលីមានិភាពងាយរងដោប្រឹគាំះជាពិដោស្សាស្សា ដូូចជា កុមារ និិងជួនិមានិ
ពិការភាព។

ដោគាំលីការណ៍ូស្សា�ខានិ់ៗ នៃនិអ្នភិបិ្រឹកមិដោនិះ គឺឺដោដូើមិី៖ី

•	 ផ្ដល់ភាពអង់អាចដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ តាមិរយៈការគាំ�ប្រឹទី និិងការ�ងាលីកខណូៈស្សាប្រឹមា�ក់ារចូលីរមួិយ៉ាា ងស្សាកមិម
ដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។

• កាត់បន្ថយលីទីធភាពនៃនិមានិភាពរងដោប្រឹគាំះជាដោលីើកទីីពីរ និិងការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ាជាថុមីមិាងដោទីៀ�ច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ។

• កសាងទី�នុិកចិ�ាច�ដោពាះប្រឹ�ព�និធ�ុលាការ និិងយុ�ាិធីមិ។៌

• ការពារសុ្សាចរ�ិភាពនៃនិប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

៣ ពិធីីស៊ារស្សាីីពី អ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសប្រឹ�ូវិបានិមិហាស្សានិំិបាទីផ្សាីល់ីការអ្ននុិមិ��ដោ�កំុងដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិច ៥៥/២៥ នៃនិនៃថុងទីី១៥ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០០០ (ឧ�ស្សាមិព�និធ ២) រ�ស់្សា�ៃួនិ។ 
ពិធីីស៊ារដោនិះចូលីជាធីរមានិដោ�នៃថុងទីី២៥ ខែ�ធីំូ ឆំ្នាំ�២០០៣។ ស៊ាែ និភាពនៃនិការផ្សាីល់ីស្សាចាច ��និច�ដោពាះពិធីីស៊ារដោនិះមានិដោ�៖ www.unodc.org/en/treaties/CTOC/signa២

-tures. See also the annotated guide available at: www.globalrights.org/ site/DocServer/Annotated_Protocol.pdf? docID=2723

៤ ECOSOC Resolution 2005/20

៥ ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ជាអ្ននុិស៊ាស្សានិ ៍ និិងដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�សីី្សាពី សិ្សាទីធិមិនុិស្សាស និិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស របាយការណ៍ូរ�ស់្សាឧ�ីមិស្សាំងការស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិទីទីួលី�និ័ុក
សិ្សាទីធិមិនុិស្សាស ជូួនិដូល់ីប្រឹកុមិប្រឹ�ឹកាដោស្សាដូាកិចច និិងស្សាងុមិកិចច (2002) (E/2002/68/Add.1)

៦ ជួនិរងដោប្រឹគាំះគឺ�ីទីីទីួលីបានិការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាច�ដោពាះដោ�យការខែថុទា� និិងការយកចិ�ាទុីក�កដ់ោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ ៌ ដោ�យពិចារណាដោលីើស៊ាែ និភាព�័ល់ី�ៃួនិ �ប្រឹមិូវិការ
ច�ដោពាះមិុ� អាយុ ដោយនិឌ្ឍ�រ ពិការភាព កប្រឹមិ�ិនៃនិភាពចាស់្សាទុី�រ�ស់្សាពួកដោគឺ និិងដោ�យដោគាំរពយ៉ាា ងដោពញដោលីញច�ដោពាះសុ្សាចរ�ិភាពផ្សាៃូវិកាយ ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងសី្សាលីធីមិរ៌�ស់្សាពួកដោគឺ។ 
ជួនិរងដោប្រឹគាំះគឺ�ីទីីទីួលីបានិការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាច�ដោពាះកំុងនាមិជាមិនុិស្សាសមំាក ់ខែដូលីមានិ�ប្រឹមូិវិការ ��ណូងប្រឹបាថំា និិងអារមិមណ៍ូដោរៀងៗ�ៃួនិរ�ស់្សាពួកដោគឺ។

លរ�ការួណ៍ស្សខំានៈ់ៗ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន12

http://www.unodc.org/en/treaties/CTOC/signatures.
http://www.unodc.org/en/treaties/CTOC/signatures.
http://www.globalrights.org/ site/DocServer/Annotated_Protocol.pdf? docID=2723 


 មានិវិសិ្សា�យកប្រឹមិ�ិ�ពស់្សា��ផុ្សា�ច�និួនិ ៨ ខែដូលីអ្នំកពាកព់�និធមិកពី�ុលាការ និិងប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិដ៌ូនៃទីដោទីៀ� គឺ�ីដីោ�ី�ដោលីើ 
ដោ�ដោពលីដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស។ សូ្សាចនាករនៃនិការយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះទា�ងដោនិះ (VSI) ដោដូើរ�ួ
នាទីីជាប្រឹក��ណូឌ ការងារ និិងច�ណុូចដោយ៉ាង ដោដូើមិីជីួួយវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិ ៌ ជាពិដោស្សាស្សា �ុលាការ កំុងការការពារសិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិ
ប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ។ 

 វិដីោដូអ្នូ�ៃីមិយួប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើង ដោដូើមិីផី្សាីល់ីនូិវិទីស្សាសនិៈរមួិអ្ន�ពី សូ្សាចនាករទា�ងដោនិះ និិងអាចទីស្សាសនាបានិតាមិរយៈ
ការចូលីដោ�កានិ ់https://www.youtube.com/watch?v=tZoiD2NfC0E

ស្សចូនា្ររួទាំងំ ៨ នៃនៈការួយ្រ 

ចិត្តទុ្រដា្រ់ល�ើជនៈរួងលករោះ 

	សូូចនាករ

សុ្សាវិ�ែិភាព និិង 
ឯកជួនិភាព

ការសី៊ារផ្សាៃូវិកាយ ផ្សាៃូវិចិ�ា 
 

និងិស្សាងុមិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ

	សូូចនាករ

	សូូចនាករ

ភិស្សាាុតាង និិង 
ដូ�ដោណូើ រការ

ដោស្សាវាដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា និិង
ដោកាស្សាលីយវិចិិ�យ

	សូូចនាករ

	សូូចនាករ

�ុគឺុលិីកវិសិ្សា�យ 
យុ�ាិធីមិ៌

�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ

	សូូចនាករ

	សូូចនាករ

ព��ម៌ានិ និិង 
ដោស្សាវា

�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិពិការ

	សូូចនាករ

១

៥

២

៦

៣

៧

៤

៨
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https://www.youtube.com/watch?v=tZoiD2NfC0E


	សូូចនាករ
ស្សចូនា្ររួ ១៖	ការធានាសូុវត្ថ�ភាព	ន�ងឯកជនភាពរបសូ់ជន
ត្រូតូវបានជួញដូូរ

លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

ទស្សសនៈៈរួមួ 

ឧទាំហរួណ៍៖

 វិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិច៌ា�បាចប់្រឹ�វូិធានាថា ជួនិប្រឹ�វូិបានិជួួញដូូរទីទួីលីបានិកិចច 
ការពារប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាពពីដោប្រឹគាំះថំាក ់ ការគឺ�រាមិក�ខែហ៊ុង ឬការ��ភិ�ិ��ភិ�យ
�ខែនិែមិដោទីៀ�ពីស្សា�ណាកជ់ួនិជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិង�ុគឺុលីជា�ព់ាកព់�និធ។ ដោនិះមានិ 
និ�យថា គឺ�ីគីាំម និការ�ងាា ញជាស៊ាធារណូៈអ្ន�ពី អ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ ដោហ៊ុើយឯកជួនិភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺគឺ�ីទីីទីួលីបានិការដោគាំរព និិង
ការពារកំុងកប្រឹមិ�ិខែដូលីអាចដោធី័ើបានិ ប្រឹស្សា�ដោពលីខែដូលីមានិការពិចារណាដោលីើសិ្សាទីធិ

 រ�ស់្សាជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីកុំងការទីទួីលីបានិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះប្រឹ�ក�ដោ�យភាពយុ�ាិធីមិផ៌្សាង
ខែដូរ។៧  វាកម៏ានិនិ�យថា ការចា�ប់្រឹគឺ�វ់ិធិានិការស្សាមិដោហ៊ុ�ុផ្សាលីទា�ងអ្នស់្សា ដោដូើមិីធីានា
នូិវិសុ្សាវិ�ែភិាពរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោ�ដោពលីខែដូលីពកួដោគឺមិកកានិ�ុ់លាការ និិងធានាថា  
ជួ�ហានិនានាប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើង ដោដូើមិីកី�ណូ� ់ និិងកា��់និែយហានិិភិ�យច�ដោពាះ
ជួនិប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺគឺឺជាស៊ាកសដីោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងមិយួ។ 

 ការ�ិទីទ័ារ�ុលាការពីស៊ាធារណូជួនិ - ដោ�អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី ប្រឹកមិប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ �ុមិមិនិិខែវិលី (Commonwealth 
Criminal Code) អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយ�ុលាការ�ដូិដោស្សាធីស្សាមាជួិកស៊ាធារណូជួនិទា�ងអ្នស់្សា ឬមិយួច�និួនិពីការចូលីរមួិ 
ដោ��ុលាការ។ ប្រឹកមិខែ��ដោនិះមានិស៊ារស្សា�ខានិជ់ាពិដោស្សាស្សាច�ដោពាះស្សា�ណុូ� ដោរឿងពាកព់�និធនឹិងកុមារ ឬជួនិរងដោប្រឹគាំះ/
ស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ ជួនិណាមំាក ់ ខែដូលីចា�បាចប់្រឹ�ូវិផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងអ្ន�ពី អ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិកាយ ឬ
ផ្សាៃូវិដោភិទី។

១.១. �ិទីទ័ារ�ុលាការ �ុលាការដូ�ដោណូើ រការជាលីកខណូៈឯកជួនិ? ដោ�ដោពលីខែដូលីជួនិរងដោប្រឹគាំះ ឬស៊ាកសងីាយ
រងដោប្រឹគាំះក�ពុងផ្សាីល់ីស្សាកីីកមិម (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៦)

១.២. ដោរៀ�ច� និិងអ្ននុិវិ�ាខែផ្សានិការបាា និប់្រឹ�មាណូហានិិភិ�យ/ខែផ្សានិការសុ្សាវិ�ែិភាព ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី
ខែដូលីខែចងលីមិែ�ិអ្ន�ពី ជួ�ហានិខែដូលីប្រឹ�ូវិដោធី័ើ ដោដូើមិីកីារពារពួកដោគឺដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ៌
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៥)

១.៣. ដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិច/ស៊ាលីប្រឹកមិដោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិងខែដូលីប្រឹ�វូិផ្សាសពផ័្សាាយតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិ
ឡាញ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៦)

១.៤. មានិនីិ�ិវិធិីី�ុលាការ ដោដូើមិីហីាមិឃាំ�ក់ារដោបាះពុមិពផ្សាាយអ្ន�ពីព��ម៌ានិលីមិែ�ិខែដូលីមានិអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូ
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី ដោ�តាមិប្រឹ�ព�និធផ្សាសព័ផ្សាាយ ឬដោ�ដោលីើ�ណីាញទី�នាកទ់ី�និងស្សាងុមិ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  
ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៦)

សុ្សាវិ�ែិភាព និិង 
ឯកជួនិភាព

១

៧ Office of the High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. P11
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ព័ត៌មានអំពី	 យុទ្ធធសាស្រ្តសូត	 ដែដូលតុលាការ
អនុវតត	 តើដូើម្្បីីការពារជនរងតើត្រូ��	 ន�ងសាក្សី ី -  
�ុលាការសឹ្សាងា�ុរបីានិដោរៀ�ច�កញ្ញច �់ឧ�ករណ៍ូ 

ផ្សាៃូវិចា� ់ ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសី៨ ខែដូលីខែចងលីមិែ�ិអ្ន�ពី  
រ ដោ�ៀ � ខែដូ លី �ុ លា កា រ អា ច ដោច ញ � ញ្ញាជ ឱ្យយ ដោរៀ � ច�

ស្សាវិនាការកំុងលីកខណូៈឯកជួនិ ឬ “តាមិរយៈមាា សីុ្សានិថុ�” 
ដោ�ដោពលីខែដូលីដូ�ដោណូើ រការដោនិះមានិលីកខណូៈ�ិទីទ័ារ
ច�ដោពាះស៊ាធារណូជួនិ និិងប្រឹ�ព�និធផ្សាសព័ផ្សាាយ។ ពួកដោគឺ
កអ៏ាចអ្ននុិវិ�ា “ដីូកាហាមិឃាំ�”់ ដោដូើមិីកីារពារស៊ាកសងីាយ 
រងដោប្រឹគាំះ តាមិរយៈការហាមិឃាំ�ច់�ដោពាះការផ្សាសព័ផ្សាាយ
ព��៌មានិលីមិែិ�ពាក់ព�និធនិឹងអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូផ្សាងខែដូរ។ 
ព��ម៌ានិខែ��ដោនិះរមួិមានិដោ�ម ះ អាស្សាយ�ា និ រូ�ថុ�
រ�ស់្សាស៊ាកស ីឬព��ម៌ានិដូនៃទីដោទីៀ� ខែដូលីទី�និងជានា�ឱ្យយមានិការក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាស៊ាកសបីានិ។ 

	 ព័ត៌មានអំពី	 សុូវត្ថ�ភាពសូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��	 ន�ងសាក្សី	ី - ដោ�ស្សាហ៊ុរដូាអាដោមិរកិ យុតាា ធីិការមិយួច�និួនិផ្សាីល់ី
ព��ម៌ានិដូល់ីស៊ាកសសីីី្សាពី រដោ�ៀ�ការពារសុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺដោ�កានិ�ុ់លាការ។៩

ការតើ�ីើដូំតើ�ើរតើ�កាន់តុលាការ

• ពាយ៉ាមិដោ�កានិ�ុ់លាការដោ�ដោពលីដោវិលា�ុស្សាគំាំពីដោពលីដោវិលា ខែដូលីអ្នំកគិឺ�ថា ជួនិរ �ដោលាភិ��ពានិនឹិងដោ�ដូល់ី ដោដូើមិីដីោជួៀស្សាវាងការដោមិើលីដោ�ើញជួនិដោនាះដោ�
តាមិផ្សាៃូវិ ឬដោ�ប្រឹស្សា�ដោពលីដោធី័ើដូ�ដោណូើ រដោ�កានិ�ុ់លាការ។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើជួនិរ �ដោលាភិ��ពានិខែ�ងខែ�មិកយឺ� សូ្សាមិពាយ៉ាមិមិកដូល់ី�ុលាការឱ្យយបានិមិុនិ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើជួនិ
រ �ដោលាភិ��ពានិខែ�ងខែ�មិកដូល់ីមុិនិ សូ្សាមិពាយ៉ាមិមិកដូល់ី�ុលាការដោ�ដោពលីដោកៀកនឹិងដោពលីដោវិលានៃនិការដោ�ើកស្សាវិនាការរ�ស់្សាអំ្នក ឬមិកជាមិយួនិឹងមិ�ិាភិកាិ។ សូ្សាមិ
ចងចា�៖ ប្រឹបាកដូថា អំ្នកទុីកដោពលីប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់ ស្សាប្រឹមា�ក់ារ�ៃងកា�ជ់ួួរមិនុិស្សាស មាា សីុ្សានិដោស្សាានិរកដោលាហ៊ុៈធា�ុ ជាដោដូើមិ ដោដូើមិីឱី្យយអ្នំកមិកដូល់ីស្សាវិនាការទានិដ់ោពលី។ 
ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអំ្នកមិកយឺ� ស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះអាចប្រឹ�វូិបានិប្រឹ�កាស្សាដោ�យគាំម និអ្នំក និិងប្រឹ�វូិបានិដោលីើកដោចាលី។ ការខែស្សា័ងរកអ្នំកដោធី័ើការខែផ្សាំកអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារឱ្យយដោ�
ជាមិយួអ្នំក អាចជួួយ រការសុ្សាវិ�ែិភាពអំ្នកបានិ។ ការដោ�ទូីរស្សា�ព័ដោ�កានិ�់ណីាញទូីរស្សា�ព័ទានិដ់ោហ៊ុ�ុការណ៍ូជា�ិស្សាាីពី អ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារ (១-៨០០-៧៩៩-
SAFE) ដោដូើមិីខីែស្សា័ងរកជួ�នួិយខែដូលីដោ�ជួិ�អ្នំក។ អ្នំកកអ៏ាចរកបានិ�ញ្ញជ ីនៃនិអ្នងុការខែដូលីដោធី័ើការខែផ្សាំកអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារដោ����និរ់�ស់្សាអំ្នកដោ�កំុងទី�ព�រដែសូីងរក
ម្ត��ំត្រូទ្ធ	ន�ងជត្រូម្ករ�ស់្សាដោយើងផ្សាងខែដូរ។

• សូ្សាមិពិនិិ�យដោមិើលីថា ដោ�ើនាយក�ា និនិគឺរបាលី និិងនាយក�ា និអ្ននុិវិ�ាដីូការ�ស់្សាអំ្នកនឹិងនា�អ្នំកដោ�កានិ�ុ់លាការខែដូរឬដោទី។ សូ្សាមិជួ�ួជាមិយួពួកដោគឺដោ�កខែនិៃង
ណាមិយួដោប្រឹ�ពីដោ�ការយិ៉ាលី�យ�ុលាការ ដោហ៊ុើយ�ន័ា�ម់ិកសុ្សា�ឱ្យយមិស្ត្រានិាីនា�អំ្នកចូលីកំុង�ុលាការ។ សុ្សា�ឱ្យយមិស្ត្រានិាីរងចា�អំ្នករហូ៊ុ�ដូល់ីអំ្នករកដោ�ើញអាជាា ស៊ាលា ឬ
ស្សានិាិសុ្សា�ដោ��ុលាការ និិងប្រឹបា�ពួ់កដោគឺអ្ន�ពីស៊ាែ និភាពរ�ស់្សាអំ្នក។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ សូ្សាមិពាយ៉ាមិអ្នងុុយដោ�ជួិ�មិស្ត្រានិាី�ុលាការ ឬស្សានិាិសុ្សា� ។

• នា�មិ�ិាភិកីិ ឬស្សាមាជួិកប្រឹគឺួស៊ារមំាកដ់ោ�ជាមិយួអ្នំក ដោដូើមិីកុី�ឱ្យយអំ្នកដោ�ខែ�មំាកឯ់ង។
• ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើមិ�ិាភិកីិ ឬស្សាមាជួិកប្រឹគួឺស៊ារមំាករ់�ស់្សាអំ្នកមិនិិអាចច�ណាយដោពលីដោ�ជាមិយួអ្នំកដោ��ុលាការបានិ សុ្សា�ឱ្យយ�ុគឺុលីដោនាះដោ�ើក�រជូួនិអ្នំកដោ�កានិ�ុ់លាការ។ 

ជាការលីែ��ផុ្សា� គឺឺដោប្រឹជួើស្សាដោរ ើស្សាអ្នំកណាមំាក ់ ខែដូលីជួនិរ �ដោលាភិ��ពានិមិនិិសុ៊ាល់ីរថុយនិារ�ស់្សាគាំ�។់ ដោហ៊ុើយ សុ្សា�ឱ្យយគាំ��់កអ់្នំកចុះដោ�ប្រឹចកទ័ារចូលី�ុលាការ ដោដូើមិីី
កុ�ឱ្យយអ្នំកប្រឹ�ូវិដោដូើរខែ�មំាកឯ់ងពីច�ណូ�រថុយនិា។

	 ដែផនការសូុវត្ថ�ភាព - ដោ�អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី មិស្ត្រានិាី�ុលាការប្រឹគឺួស៊ារ សួ្សារស្សា�ណួូរមិយួច�និួនិ
ដោ�កានិជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងពិភាកាអ្ន�ពីការដោរៀ�ច�នានា ខែដូលីចា�បាច ់ដោដូើមិីជីួួយពួកដោគឺកំុង
ការចូលីរមួិដោ��ុលាការដោ�យសុ្សាវិ�ែិភាព។ មិស្ត្រានិាីដោនិះ�ដោងាើ� “ខែផ្សានិការសុ្សាវិ�ែិភាព” ដោ�យ
ពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ីជាមិយួនិឹងជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី ដោហ៊ុើយខែផ្សានិការដោនិះក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹ�ដោភិទី
នៃនិកិចចការពារ ខែដូលីជួនិរងដោប្រឹគាំះអាចរ �ពឹងថា និឹងទីទីួលីបានិពី�ុលាការ ដោលី�ទូីរស្សា�ព័
ស្សាប្រឹមា�ទ់ី�នាកទ់ី�និង ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពួកដោគឺប្រឹពួយបារមិភអ្ន�ពីសុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោហ៊ុើយ
កំុងករណីូ�ៃះ អាចផ្សាីល់ីមិស្ត្រានិាីស្សានិាិសុ្សា� ដោដូើមិីអី្នមិដូ�ដោណូើ រពួកដោគឺដោ� និិងមិកពី�ុលាការផ្សាង
ខែដូរ។១០

៨  https://hagar.org.sg/wp-content/uploads/2021/06/General-Legal-Toolkit-Handbook-for-Vulnerable-Witnesses.pdf

៩ https://www.womenslaw.org/about-abuse/safety-tips/safety-court#1

១០ សូ្សាមិដោមិើលី៖ https://www.fcfcoa.gov.au/sites/default/files/2021-08/Do-you-have-fears-for-your-safety-while-attending-court-0921V1.pdf

កញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូផ្សាៃូវិចា�ស់្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសី

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 15



	 កា រ តើបា� ពុ ម្ព ផ្ សា យសាល ត្រូក ម្ កុ� ង
លកខ�ៈអនាម្�កតាម្ត្រូបព័នធអនឡាញ -  
�ុលាការក�ពូលីរ�ស់្សាឥណូឌូ ដោនិសីុ្សាដោបាះពុមិព 
ផ្សាាយដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិច�ុលាការស្សាីី ពីអ្ន� ដោពើ
ជួួញដូូរមិនុិស្សាសតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិឡាញ តាមិ 
រយៈមិូលី�ា និទិីនិំនិ�យមិយួ ខែដូលីដោគឺដោ�ថា  
Direktori Putusan។១១  មិូលី�ា និទិីនិំនិ�យ
ដោនិះអ្ននុិញ្ញាញ � ស្សាប្រឹមា�ក់ារប្រឹស៊ាវិប្រឹជាវិដោ�តាមិ
ប្រឹ�ដោភិទីករណីូ ឆំ្នាំ� និិង���និ។់ ការដោបាះពុមិព
ផ្សាាយដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចអ្ន�ពីស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរ 
មិនុិស្សាសមានិស៊ារស្សា�ខានិ ់ដោ�យស៊ារវាអ្ននុិញ្ញាញ � 
ឱ្យយមានិ�មាៃ ភាពកានិខ់ែ�ខាៃ �ងអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ កស៊ាងទី�នុិកចិ�ាច�ដោពាះប្រឹ�ព�និធ�ុលាការ និិងពប្រឹងឹងការ 
យល់ីដឹូងរ�ស់្សាស៊ាធារណូជួនិអ្ន�ពីដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ។ ការដោធី័ើឱ្យយស៊ាលីប្រឹកមិមានិលីកខណូៈជាស៊ាធារណូៈកអ៏ាច
ដោលីើកកមិពស់្សាការយល់ីដូឹង និិងរារា�ងអ្នំកដូនៃទីដោទីៀ�ពីការចូលីរមួិ�ទីដោលីមើស្សាខែដូលីមានិស្សាកមិមភាពប្រឹស្សាដោដូៀងគំាំដោនិះ 
និិងជាប្រឹ�ភិពដូម៏ានិ�នៃមិៃ ស្សាប្រឹមា�ក់ារអ្ន�រ់ �ចា�។់ 

 ប្រឹ�ដោទីស្សាភាគឺដោប្រឹចើនិដោធី័ើអ្ននាមិកិភាពដោលីើដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចអ្ន�ពីអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស មិុនិដោពលីដោបាះពុមិពផ្សាាយ
ដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចទា�ងដោនាះតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិឡាញ។ មានិវិធិីីមិយួច�និួនិ ដោដូើមិីដីោធី័ើអ្ននាមិកិភាពស៊ាលីប្រឹកមិ រមួិមានិ៖

១. ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្នកសរកា�ន់ៃនិដោ�ម ះរ�ស់្សាភាគីឺ�ាុដោណាះ ះ (ប្រឹ�ដោទីស្សាខែស្សាា�ា)ី
២. ការខែកខែប្រឹ�ស៊ាលីប្រឹកមិ ដោដូើមិីឱី្យយមិនិិអាចដោមិើលីដោ�ើញព��ម៌ានិអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូទា�ងអ្នស់្សា (ស្សាហ៊ុរដូាអាដោមិរកិ)
៣. ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោ�ម ះខែកៃងកាៃ យ ខែដូលីមានិការទីទីួលីសុ៊ាល់ីដោ�ដោលីើទី�ព�រគឺប្រឹមិ�នៃនិស៊ាលីប្រឹកមិ (អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី)។

ក)	 ឧទាហរ�៍របសូ់ត្រូបតើទ្ធសូដែសូែបែ�អំពី	 សាលត្រូកម្អនាម្�កភាព	
តើ�យតើត្រូបើត្រូបាសូ់តើ�ះ្�អក្សីរកាត់របសូ់ភាគីបុុតើ�ះ្�

ខ្លះ)	 ឧទាហរ�៍របស់ូសូហរដូឋអាតើម្រិកអំពី	 សាលត្រូកម្ដែដូលត្រូតូវ
បានដែកដែត្រូប

 ការពិចារណាពាកព់�និធមិយួដោទីៀ� គឺឺថាដោ�ើ “ដីូកាដោនិះចា�បាចដ់ោដូើមិីកីារពារសុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សា�ុគឺុលីណាមំាកខ់ែដូរឬដោទី”៖ s ៨(១)(c). “សុ្សាវិ�ែិភាព” រូមិទា�ងសុ្សាវិ�ែិភាពផ្សាៃូវិចិ�ាផ្សាងខែដូរ៖ AB 
(ដោ�ម ះខែកៃងកាៃ យ) v R (ដោលី� ៣) ដោ� [៥៩]។ ដោ�ដោពលីពិចារណាដោលីើ  s ៨(១)(c) “អ្នភិបិ្រឹកមិគឺណូនាហានិិភិ�យ” គឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិទីទួីលីយកមិកដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា ដោហ៊ុើយអ្នភិបិ្រឹកមិដោនិះប្រឹ�ូវិការ
ការពិចារណាអ្ន�ពី ចរ�ិ ភាពជិួ�ដោកើ�ដោ�ើង និិងកប្រឹមិ�ិនៃនិលីទីធភាពរ�ស់្សាដោប្រឹគាំះថំាក/់ការឈចឺា� ់ ខែដូលីក�ពុងដោកើ�ដោ�ើងច�ដោពាះ�ុគឺុលីដោនាះ។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ ដោប្រឹគាំះថំាកខ់ែដូលីប្រឹ�ូវិរ �ពឹងទុីកថានិឹង
ដោកើ�ដោ�ើង មានិលីកខណូៈធីងនិធ់ីងរខាៃ �ង វាអាចជាការ�ញ្ញាជ កថ់ា ដូីកាគឺឺចា�បាច ់ដោ�ើដោទាះ�ីជាហានិិភិ�យមិនិិដោកើ�ដោ�ើងដោលីើស្សាពីលីទីធភាពធីមិមតាកីី៖ AB (ដោ�ម ះខែកៃងកាៃ យ) v R (ដោលី� ៣) ដោ� 
[៥៩] Darren Brown (ដោ�ម ះខែកៃងកាៃ យ) v R (ដោលី� ២) [២០១៩] NSWCCA ៦៩ ដោ� [៣៧]។

១១ https://putusan3.mahkamahgung.go.id

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន16



	សូូចនាករ ស្សចូនា្ររួ ២៖	ភ័័សូត�តាងលអបំផុត	-	វិ�ីដែដូលជនត្រូតូវបានជួញដូូរ
កត់ត្រូតា	ន�ងបង្ហាាញ្ភ័័សូត�តាងរបស់ូពួ	កតើគតើ�កុ�ងដំូតើ�ើរការតុលាការ

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសរខែមិងខែ�ងមានិអារមិមណ៍ូថាងាយរង 
ដោប្រឹគាំះ និិងមានិអារមិមណ៍ូរងការស្សានិធ�ជ់ាខាៃ �ង ដោ�យស៊ារការមិនិិយល់ីដូងឹចាស់្សាអ្ន�ពី 
ប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិ ៌ និិងអាចរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាងដោទីៀ� តាមិរយៈការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាខែ��មិនិិយក

 
ចិ�ាទុីក�ក ់ឬដោរ ើស្សាដោអ្នើងពីស្សា�ណាកអ់្នំកផ្សាីល់ីដោស្សាវាយុ�ាិធីមិម៌ិយួច�និួនិ។ ចា�បាចប់្រឹ�ូវិ
ដោរៀ�ច�វិធិានិការនានាដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា �ក់ារ�ាះទីងុចិផ្សាៃូវិចិ�ា�ខែនិែមិ ខែដូលីអាចដោកើ�ដោ�ើង

 ពីការចូលីរមួិដោ�ការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងការផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង។

 ដោដូើមិីធីានាថា ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះពប្រឹងីកកិចចស្សាហ៊ុការរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
�ុលាការចា�បាចប់្រឹ�ូវិផ្សាីល់ី�រយិ៉ាកាស្សា�ុលាការខែ��ដោមិប្រឹ�ីភាព និិងអ្ន�ដោណាយផ្សាលី 
ដោដូើមិីឱី្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសមានិអារមិមណ៍ូសុ្សាវិ�ែិភាព និិង
�សុ្សាកភាពកំុងការដោរៀ�រា�ដ់ោ�ើងវិញិអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីពួកដោគឺបានិជួ�ួប្រឹ�ទីះ និិងចា�បាច់
ប្រឹ�ូវិមានិនីិ�ិវិធិីី ដោដូើមិីកីា��់និែយភាពរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាងដោទីៀ� ដោហ៊ុើយដោ�ទីី��ផុ្សា� 
មានិការអ្ននុិវិ�ាចា�ន់ានាកំុងលីកខណូៈគាំម និការដោរ ើស្សាដោអ្នើង។ 

ភិស្សាាុតាង និិង 
ដូ�ដោណូើ រការ

២

លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?
ដោដូើមិីអី្ននុិវិ�ាដោគាំលីការណ៍ូដោនិះ �ុលាការគឺ�ីធីានាថា៖

២.១. ស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស គឺឺជាអាទីិភាព ឬទីទីួលីបានិការចា�ក់ារយ៉ាា ងរហ៊ុ�ស្សា។ តាមិរយៈការដោ�ៃើយ��
យ៉ាា ងរហ៊ុ�ស្សា និិងស្សាមិប្រឹស្សា�ច�ដោពាះស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស និិងតាមិរយៈការចា�ក់ារយ៉ាា ងរហ៊ុ�ស្សាច�ដោពាះ 
ស្សា�ណុូ� ដោរឿងនានា ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងជួនិរងដោប្រឹគាំះងាយរងដោប្រឹគាំះ ជួនិរងដោប្រឹគាំះកានិខ់ែ�មានិ��ណូងរាយការណ៍ូ 
អ្ន�ពី ករណីូទា�ងដោនិះ ដោហ៊ុើយទី�នុិកចិ�ាដោលីើ�ុលាការកំុងការដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធ
ផ្សាលី និិងប្រឹ�សិ្សាទីធភាពនឹិងប្រឹ�ូវិបានិពប្រឹងឹង (ARTIP មាប្រឹតា ១៦.៣)

២.២. វិធិានិការនានាប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច� ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះទីទួីលីបានិឱ្យកាស្សា និងិការគាំ�ប្រឹទីដោ�កុំងដូ�ដោណូើ រការ
 ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  តាមិរយៈ៖

ក) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស៊ាកសជីួ�នាញ (ដូូចជា អ្ននិារការ)ី កំុងការផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងដោ�ដោពលីចា�បាចអ់្ន�ពី ថាមិវិ �និា 
និិងភាពស្សាមុគឺស៊ាម ញនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ព��ម៌ានិអ្ន�ពីស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះ ដូូចជា ផ្សាលី�ាះពាល់ីនៃនិ
ការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា ឥទីធិពលីដោលីើកុមារ ភិ�ស្សាាុតាងនៃនិអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទីពីដោវិជួជ�ណូឌិ �ដោកាស្សាលីយវិចិច�យ 
និិងដោវិជួជ�ណូឌិ �ដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាាជាដោដូើមិ។ (ARTIP មាប្រឹតា ១៤.១០)

�) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះមំាកម់ានិ�ុគឺុលីគាំ�ប្រឹទី ខែដូលីជាជួដោប្រឹមិើស្សារ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោដូើមិីដីោ�ជាមិយួ
ពួកដោគឺ ដោ�ដោពលីពួកដោគឺផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិម ដោ��ុលាការ (ដោទាះជាដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការ�ិទីទ័ារកីី) និិងដោ�
ទូីទា�ងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ១២  (ARTIP មាប្រឹតា ១៤.១០)

១២  កំុងយុតាា ធិីការមិយួច�និួនិ �ដោចចកដោទីស្សាទូីដោ�មិយួ គឺឺស្សាប្រឹមា�ដ់ោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទីដោកាះដោ�ស្សាមាជួិកប្រឹគួឺស៊ាររ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីជាស៊ាកសសី្សាកីានុិពលី ដោដូើមិីឱី្យយ
ពួកដោគឺមិនិិអាចគាំ�ប្រឹទីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ��ុលាការ និិង�កស់្សាមាព ធី�ខែនិែមិដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ។ �ុលីការ និិងប្រឹពះរាជួអាជាា ចា�បាចប់្រឹ�ូវិដឹូងអ្ន�ពី យុទីធស៊ាស្ត្រាស្សាាដោនិះរ�ស់្សាដោមិធាវិកីារពារ
មិយួច�និួនិ និិង�ដិូដោស្សាធីការដោស្សាំើសុ្សា�ខែ��ដោនិះ។
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គឺ) ការធានាថា មានិអ្នំក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាប្រឹ�ក�ដោ�យគុឺណូវុិឌ្ឍឍ ិ ដោដូើមិីឱី្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះអាចយល់ី និិង
ចូលីរមួិប្រឹ�ក�ដោ�យអ្ន�ែនិ�យដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  (ARTIP មាប្រឹតា ១៤.១០�)

២.៣. វិធិានិការនានាប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច� ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ (ខែដូលីមានិ��ណូងចូលីរមួិ) អាចចូលីរមួិដោ�យ
មិនិិដោមិើលីដោ�ើញជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី តាមិរយៈការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា៖

ក) �័�ងស្ត្រាស្សាុីនិស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស ីដោដូើមិី�ីញ្ញាច �ងអ្ន�ពីជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី (ARTIP មាប្រឹតា ១៤.៦)

�) �ដោចចកវិទិីាវិដីោដូអ្នូ�ុនិហ៊ុ័ឺរនិិ ដោដូើមិីឱី្យយស៊ាកសអីាចផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងពីចមាង យពីទីីកខែនិៃងមិយួដោទីៀ� ឬពី�និ័�់
មិយួដោទីៀ� (ARTIP មាប្រឹតា ១៦.៧)

គឺ) ភិ�ស្សាាុតាងជាវិដីោដូអូ្នខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិថុ�ជាមុិនិ ប្រឹ�ូវិបានិចាក�់ញ្ញាច �ងដោ��ុលាការអ្ន�ព ីការដោរៀ�រា�ភ់ិ�ស្សាាុតាង
 ដោ�ើងវិញិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ (ARTIP មាប្រឹតា ១៦.៧)

�) ប្រឹចកចូលី និិង�និ័�រ់ងចា�ដោ�យខែ�ក ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសនីៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសកំុងអ្ន��ុង
 ដោពលីនៃនិអ្នងុជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះទា�ងមិូលី និឹងជាពិដោស្សាស្សា ដោ�មិុនិ និិងដោប្រឹកាយដោពលីនៃនិការផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង (AR

-
TIP មាប្រឹតា ១៦.៧)

២.៤. ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា “របាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ” ដោដូើមិីធីានាថា ដោ�ប្រឹកមិមានិការបាា និប់្រឹ�មាណូ
 

ប្រឹគឺ�ប់្រឹជួុងដោប្រឹជាយអ្ន�ពី ផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលី�ងាដោ�ើងដោ�យជួនិដោលីមើស្សា (ដោដូើមិីទីីទួីលីបានិ
ស្សា�ណូងច�ដោពាះការរងការ�ូចខា�) (ARTIP មាប្រឹតា ១៤.១៣)

ឧទាំហរួណ៍៖

 យុតាា ធីិការជាដោប្រឹចើនិបានិខែណូនា�ឱ្យយអ្ននុិវិ�ាវិធិានិការពិដោស្សាស្សាមិយួច�និួនិ ដូូចជា ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា�័�ងស្សា�ព�ស់្សា 
ការផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងតាមិរយៈ��ណូរភាជ �វ់ិដីោដូអ្នូ ឬការចាកក់ិចចស្សាមាភ ស្សារ�ស់្សានិគឺរបាលីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិថុ�ទុីក ការ 
មិនិិដោស្សាៃ�កស្សា�ដោលីៀក��ពាកឯ់កស្សាណាា និ�ុលាការផ្សាៃូវិការ និិងការដោរៀ�ច�ឱ្យយប្រឹចកចូលីស៊ាធារណូៈដោ��ុលាការគាំម និ 
អ្ន័ី/មិនុិស្សាសដោ�ទីីដោនាះ។ វិធិានិការពិដោស្សាស្សាទា�ងដោនិះប្រឹ�ូវិបានិវាយ�នៃមិៃដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នងដ់ោគឺៃស្សា និិងប្រឹ�ដោទីស្សាដោវិលី១៣ និិង
បានិ�ងាា ញថា ទីទីួលីបានិភាពដោជាគឺជួ�យដោ�កំុងការកា��់និែយភាពថុ�ប់ារមិភរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ។

 ភ័ស័ូត�តាងជាវីតើដូអូដែដូលត្រូតូវបានថតទ្ធុក - ដោ�កំុងយុតាា ធីិការជាដោប្រឹចើនិដោ�ជុួ�វិញិពិភិពដោលាក មានិ�ទី�ញ្ញញ�ាិ
ដោ�កំុងចា� ់ ខែដូលីអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�ដោប្រឹកាមិលីកខ�ណូឌ នានា ខែដូលី
ដោធី័ើឱ្យយ�ទីពិដោស៊ាធីនិដ៍ោនិះកានិខ់ែ�ងាយប្រឹស្សាួលីស្សាប្រឹមា�ព់ួកដោគឺ។ �ទី�ញ្ញញ�ាិដោនិះរមួិទា�ងការផ្សាីល់ីភិស្សាីុតាងជាចមិីង
តាមិរយៈវិធិីីនៃនិការថុ�កិចចស្សាមាភ ស្សាទុីកជាមុិនិ ខែដូលីដោធី័ើដោ�ើងដោ�យនិគឺរបាលី។ វិដីោដូអូ្នថុ�ទុីកជាមិុនិខែ��ដោនិះ
អាចប្រឹ�វូិបានិខែកស្សាប្រឹមិួលី ដោដូើមិីលុីី�ដោចាលីដោស្សាចកីីខែថុៃងរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីមិនិិប្រឹ�ូវិបានិ�ុលាការទីទីួលីយក 
មិុនិដោពលីចាក�់ញ្ញាច �ងដោ��ុលាការ។ ភិ�ស្សាាុតាងប្រឹ�ដោភិទីដោនិះកអ៏ាចប្រឹ�ូវិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា ដោដូើមិីផី្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ី
ប្រឹពះរាជួអាជាា  �ុគឺុលិីកស្សាងុមិ និិងអ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈគាំ�ប្រឹទីជួនិរងដោប្រឹគាំះផ្សាងខែដូរ ដោដូើមិីកុី�ឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះនិិយ៉ាយអ្ន�ពីដោរឿងរាវិ
រ�ស់្សាពួកដោគឺមិីងដោហ៊ុើយមិីងដោទីៀ�។

 តាមិចា�រ់ដូា�ីដោវិណីូ ដោស្សាចកីីខែថុៃងរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹ�ូវិថុ�ដោ�ច�ដោពាះមុិ�ដោ�ដោប្រឹកាមិ ដោ�យមានិវិ�ាមានិ
រ�ស់្សាដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទី ដោដូើមិីអីាចសួ្សារស្សា�ណួូរដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�ដោពលីណាមិយួ។ ដោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សា
ខែដូលីមានិចា�ទូ់ីដោ� ដោស្សាចកីីខែថុៃងថុ�ទុីកមិុនិប្រឹ�ូវិបានិ�ញ្ញចូ លី ដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិការស៊ាកសួ្សារចមិីង �ាុខែនិា
ជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹ�ូវិដោប្រឹ��មិលីកខណូៈរចួ ដោដូើមិីដីោ�ៃើយស្សា�ណួូរពីដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទីដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពនៃនិការស៊ាកសួ្សារ
ពីភាគឺី�ដិូ�កខ។

១៣   Olivia Smith and Tina Skinner, “Observing Court Responses to Victims of Rape and Sexual Assault”, Feminist Criminology, vol. 7, No. 4 (2012).
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១៤  https://www.gov.uk/government/news/new-courtroom-protections-for-vulnerable-victims-available-nationwide

ការ�ដោមិៃើងផ្ទាំំ្ំងសូំពត់សាររក្សាឯកជនភាពជនរងតើត្រូ��ដោ�កំុង�ុលាការមិយួដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាអាលីៃឺមិាង ់ដោ�យស៊ារគាំម និ�រកិាខ រទូីរទីស្សាសនិដ៍ោប្រឹកាមិការប្រឹ�ួ�ពិនិិ�យ។

មិស្ត្រានិាី�ុលាការក�ពុង�ដោមិៃើង “�័�ងស្សា�ព�ស់្សារកាឯកជួនិភាព” ដោ�កំុង�ុលាការ ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា �ជ់ួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីពីការ��ភិ�ិ��ភិ�យស៊ាកស ីនិិងធានាថា ស៊ាកសអីាចផ្សាីល់ី
ភិស្សាាុតាងដោ�យមិនិិចា�បាចស់្សាមិៃងឹដោមិើលីដោ�កានិជ់ួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី។

�ុលាការដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នងដ់ោគឺៃស្សា និិងដោវិលី បានិ�កដ់ោចញវិធិានិការពិដោស្សាស្សាទា�ងដោនិះ ខែដូលីដោជួៀស្សាវាងការ�ាះទីងុិច
ដោលីើផ្សាៃូវិចិ�ាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះពាកព់�និធនឹិងការចូលីរមួិដោ�កំុង�ុលាការ និិងអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយកុមារ 
និិងស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះដូនៃទីដោទីៀ�ថុ�វិដីោដូអ្នូអ្ន�ពី ការស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខជាមិុនិ និិងចាក�់ញ្ញាច �ងដោ�កំុងដោពលី
ជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។ ការថុ�ដោនិះដោកើ�ដោ�ើងដោ�ដោកៀកនឹិងដោពលីដោវិលា ខែដូលី�ទីដោលីមើស្សាបានិដោកើ�ដោ�ើង ដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ដោដូើមិីី
ជួួយរ �លឹីកដូល់ីការចងចា� និងិកា��់និែយភាពតានិ�ឹងកុំងចិ�ាពាកព់�និធនិងឹការផី្សាល់ីភិ�ស្សាាុតាងដោ��ន័ិ�ស់្សាវិនាការ។១៤  
អ្នំកអាចសិ្សាកា�ខែនិែមិអ្ន�ពី ភិ�ស្សាាុតាងថុ�ទុីកជាមិុនិដោ�កំុងដោវិ�ាណីារ�ស់្សា ASEAN ACT ដោពាលីគឺឺវិធិីីដោផ្សាសងៗដោទីៀ�
នៃនិការ�ងាា ញអ្ន�ពី ស្សាកខីកមិមរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោ� 

https://aseanactpartnershiphub.com/events/

	 បតើចេកវិទ្ធ្យាវីតើដូអូខ្លះុនហី�រិន - ភាជ �ទ់ី�នាកទ់ី�និងភាគីឺនានាដោ�កានិដ់ូ�ដោណូើ រការ�ុលាការដោ�យមិនិិចា�បាចឱ់្យយ
ពួកដោគឺដោធី័ើដូ�ដោណូើ រដោ�កានិ�ុ់លាការ ខែដូលីជាការកា��់និែយ�និ័ុកច�ណាយ និិង�ដោងាើនិប្រឹ�សិ្សាទីធផ្សាលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការ
ដោនិះ។ �ដោចចកវិទិីាដោនិះអាច�ដោងាើនិលីទីធភាព ខែដូលីស៊ាកសសី្សា�ខានិ់ៗ ដោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាសនិឹង
ដោប្រឹ��មិលីកខណូៈ ដោដូើមិីផី្សាីល់ីភិស្សាីុតាងដោ��ុលាការ។ ផ្សាលីប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិម៍ិយួដោទីៀ�នៃនិស្សាកខីកមិមតាមិ��ណូរភាជ �វ់ិដីោដូអូ្ន
គឺឺជាស្សាមិ�ែភាពកំុងការភាជ �ទ់ី�នាកទ់ី�និងជាមិយួអ្នំក�កខែប្រឹ� ខែដូលីអាចស្សាែិ�ដោ�ទីីកខែនិៃងដោផ្សាសងៗគំាំ។ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ 
ការខែស្សា័ងរកអ្នំក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាខែ�មរ ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះកមិពុជា ខែដូលីផី្សាល់ីស្សាកខីកមិមដោ�កំុង�ុលាការមាា ដោ�សីុ្សា ឬនៃថុ 
អាចមានិការលី�បាក។ ស្សាកខីកមិមតាមិ��ណូរភាជ �វ់ិដីោដូអ្នូអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយអ្នំក�កខែប្រឹ�ទា�ងដោនិះភាជ �ទ់ី�នាកទ់ី�និងពីចមាង យ 
និិងផ្សាីល់ីដោស្សាវា�កខែប្រឹ�កំុង�នៃមិៃកានិខ់ែ�ទា�ស្សាប្រឹមា��ុ់លាការ។

	 ផ្ទាំំ្ំងសូំពត់សូឯកជនភាពជនរងតើត្រូ�� - ដោ�កំុង�ុលាការទា�ងឡាយ ខែដូលីគាំម និ�រកិាខ រផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិមតាមិ
វិដីោដូអ្នូ ឬ�រកិាខ រទូីរទីស្សាសនិដ៍ោប្រឹកាមិការប្រឹ�ួ�ពិនិិ�យ ស៊ាកសងីាយរងដោប្រឹគាំះមំាកគ់ឺ�ីទីីទីួលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយផ្សាីល់ី
ភិ�ស្សាាុតាងដោ�កំុងវិធិីីជួ�និួស្សាដូនៃទីដោទីៀ� ដូូចជា ដោ�ពីដោប្រឹកាយ�័�ងស្សា�ព�រ់កាឯកជួនិភាពដោ�កំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ ឬ
ពីអ្នគាំរដូនៃទីដោទីៀ�។ ស៊ាកសរីងដោប្រឹគាំះកគ៏ឺ�ីទីីទីួលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិ�ុគឺុលីគាំ�ប្រឹទីផ្សាងខែដូរពី ឪពុក ឬមីាយ ឬ
មិ�ិាភិកីិខែដូលីពួកដោគឺដោប្រឹជួើស្សាដោរ ើស្សា អ្នងុុយជាមិយួពួកដោគឺ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺក�ពុងផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 19

https://www.gov.uk/government/news/new-courtroom-protections-for-vulnerable-victims-available-nation
https://aseanactpartnershiphub.com/events/


https://www.youtube.com/watch?v=UtGr6p81VBE

មិគឺុុដោទី័ស្សាកច៍�ដោពាះរបាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា

កញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូផ្សាៃូវិចា�ស់្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសី

	 ការផ្ដល់ព័ត៌មានដូល់ជនរងតើត្រូ��អំពី	 
វិធានការព�តើសូសូៗ	ដែដូលមាន - កញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូ
ផ្សាៃូវិចា�ស់្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសី១៥  រ�ស់្សាប្រឹ�ដោទីស្សាសឹ្សាងា�ុរ ី
ខែចងលីមិែ�ិអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលី�ុលាការសឹ្សាងា�ុរអីាច 
អ្ននុិវិ�ា “វិធិានិការ�ិទីបា�ង” ដោដូើមិីកីារពារស៊ាកស ី
ងាយរងដោប្រឹគាំះ ដោ�យជួួយឱ្យយស៊ាកសផី្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង 
តាមិរយៈ��ណូរភាជ �វ់ិដីោដូអ្នូ ឬដោ�យ�ក�័់�ង
ស្សា�ព�ដ់ោ�រវាងស៊ាកស ី និិងជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី។ ស៊ាកស ី
ចា�បាចប់្រឹ�ូវិដឹូងអ្ន�ពី វិធិានិការទា�ងដោនិះតា�ងពីដូ��ូង 
ដោដូើមិីីឱ្យយពួកដោគឺអាចដោស្សាំើ ឱ្យយមានិការដោប្រឹ�ើ ប្រឹបាស់្សា
វិធិានិការទា�ងដោនិះស្សាប្រឹមា�ពួ់កដោគឺ។

	 របាយការ�៍អំពីផលបុ�ពាល់តើលើជនរងតើត្រូ�� 
- ស៊ាស្ត្រាស៊ាា ចារយ Paul Cassell មិកពីស្សាហ៊ុរដូាអាដោមិរកិ 
និិយ៉ាយដោ�កំុងវិដីោដូអ្នូ YouTube ដោនិះអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលី

 
របាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីអាចផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ
នូិវិឱ្យកាស្សា ដោដូើមិីដីោ�ៃើយ��ច�ដោពាះជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី ដោដូើមិីបី្រឹបា� ់
�ុលាការអ្ន�ពីរដោ�ៀ�ខែដូលី�ទីដោលីមើ ស្សាដោនិះមានិឥទីធិពលី
ដោលីើជីួវិ�ិរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោហ៊ុើយកំុងករណីូ�ៃះ ចដោមិៃើយរ�ស់្សា
ជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីតាមិវិធិីី “ការ�ិទីជិួ�”។ វាគឺឺជា 
មិដោធីាបាយនៃនិការធានាថាមិ�ិ និិងចដោមិៃើយរ�ស់្សា ជួនិរង 
ដោប្រឹគាំះប្រឹ�ូវិបានិពិចារណាដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

	 ម្គុ�តើទ្ធទសូក៍ចំតើពា�របាយការ�៍អំពីផលប�ុពាល់តើលើជនរងតើត្រូ��	 សូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��នៃនបទ្ធតើលើើសូ១៦  -  
រ�ា ភិបិាលីរដូា New South Wales រ�ស់្សាប្រឹ�ដោទីស្សាអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីីបានិ�ដោងាើ�ដោស្សាៀវិដោ�មិគឺុុដោទី័ស្សាក ៍ដោដូើមិីជីួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ
នៃនិ�ទីដោលីមើស្សាកំុងការដោរៀ�ច� “របាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ” ខែដូលីដោ�ប្រឹកមិអានិ �ន័ា�ព់ីជួនិដោលីមើស្សា
ប្រឹ�វូិបានិផ្សាីន័ាដោទាស្សា និិងមិុនិដោពលីនៃនិការដោចញស៊ាលីប្រឹកមិ។ របាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹបា�់
�ុលាការអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលី�ទីដោលីមើស្សាមិយួមានិផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោហ៊ុើយវាផ្សាីល់ីឱ្យកាស្សាដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
ដោដូើមិីនីិិយ៉ាយអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលី�ទីដោលីមើស្សាដោនិះបានិជួះឥទីធិពលីដោលីើពួកដោគឺ៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុ ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងផ្សាៃូវិកាយ។

១៥   https://hagar.org.sg/wp-content/uploads/2021/06/General-Legal-Toolkit-Handbook-for-Vulnerable-Witnesses.pdf
១៦  https://victimsservices.justice.nsw.gov.au/documents/victims-rights/charter-of-victims-rights/victim-impact-statement-guide.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=UtGr6p81VBE
https://hagar.org.sg/wp-content/uploads/2021/06/General-Legal-Toolkit-Handbook-for-Vulnerable-Witnes
https://victimsservices.justice.nsw.gov.au/documents/victims-rights/charter-of-victims-rights/victim


	 ការតើត្រូបើត្រូបាសូ់អនតរការី	 -	អ្ននិារការជីួួយស៊ាកសកីំុងការ�ងាា ញអ្ន�ពី ភិ�ស្សាាុតាងលីែ��ផុ្សា�រ�ស់្សាពួកដោគឺ។ ដោ�
ទីីប្រឹកុងកងដ់ោ�រាា  ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី អ្ននិារការ ីគឺឺជាមិស្ត្រានិាី�ុលាការ ខែដូលីបានិដោធី័ើការ�ណុីូះ�ណីាលីយ៉ាា ងហ៊ុម�ច់� ់
ដោដូើមិីទីីទួីលីបានិការទីទីួលីសុ៊ាល់ី។ �ួនាទីីរ�ស់្សាពួកដោគឺ គឺឺដោដូើមិីសី្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីទី�នាកទ់ី�និងរវាងស៊ាកស ី និិង
និគឺរបាលី និិងស៊ាកស ី ដោមិធាវិ ី និិងអ្នំកដូនៃទីដោទីៀ�ដោ��ុលាការដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។ អ្ននិារការមីានិ�ទីពិដោស៊ាធីនិស៍្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីការប្រឹបាប្រឹស្សា�យទាកទ់ីងជាមិយួនិឹងស៊ាកសខីែដូលីមានិ
ភាពយឺ�យ៉ាា វិខែផ្សាំកភាស៊ា �ញ្ញាា សុ្សា�ភាពផ្សាៃូវិចិ�ា ពិការភាពកំុងការដោរៀនិសូ្សាប្រឹ� �ញ្ញាា ដោចះដឹូង និិងការ�ាះទីងុិច
ផ្សាៃូវិចិ�ា។ អ្ននិារការ ី គឺឺជាអ្នំកចូលីរមួិដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ ដោ�យគាំម និភាពលីដោមិែ�ង និិងជាអ្នំកខែដូលីដោ�ី�
ដោលីើការជួួយដូល់ីការ�ងាា ញភិ�ស្សាាុតាងប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព។ កំុងនាមិជាមិស្ត្រានិាីខែដូលីគាំម និភាពលីដោមិែ�ងនៃនិ
ស៊ាែ ��និ�ុលាការ ពួកដោគឺស្សាែិ�ដោប្រឹកាមិចា� ់និិងប្រឹ�ូវិបានិហាមិឃាំ�ព់ីការពិភាកាអ្ន�ពីមា�ិកានៃនិភិ�ស្សាាុតាង។

ដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�អ្ន�ពី ដោស្សាចកីីខែណូនា�នីិ�ិវិធីិី១៧

	 ការតើត្រូបើត្រូបាសូ់អុកបកដែត្រូប	 -	 ការងាររ�ស់្សាអំ្នក 
�កខែប្រឹ� គឺឺចា�បាចក់ំុងការធានានូិវិការទីទីួលីបានិភាព
យុ�ាិធីមិ ៌និិងភាពដោស្សាមើគំាំខែផ្សាកំនីិ�ិវិធិីី។ ប្រឹកុមិប្រឹ�ឹកា�ុលា
ការអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីីស្សាីីពី ពិពិធីភាពវិ�ីធីមិ ៌ (JCCD) បានិ
ដោរៀ�ច��ទី�ា និជា�ិ ស្សាប្រឹមា�ក់ារដោធី័ើការងារជាមិយួអ្នំក 
�កខែប្រឹ�ដោ��ុលាការ និិងអ្នងុជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ១៨  ដោដូើមិី�ីដោងាើ� 
�ទី�ា និខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោស្សាំើ និិងការអ្ននុិវិ�ាលីែ��ផុ្សា� ស្សាប្រឹមា� ់
ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអំ្នក�កខែប្រឹ�ដោ�កំុង�ុលាការអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីី។

	 ភាពតំ�ងផះ�វច្បាប់របសូ់ជនរងតើត្រូ�� - មានិភិ�ស្សាាុតាង�ងាា ញថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីទីទីួលីបានិការ
គាំ�ប្រឹទី�ៃងកា�ដ់ូ�ដោណូើ រការផ្សាៃូវិចា� ់ កានិខ់ែ�ទី�និងជាចូលីរមួិដោ�កំុងការផ្សាីន័ាដោទាស្សា និិងអាចផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង
ដោពញដោលីញ និិងប្រឹ�ឹមិប្រឹ�ូវិបានិ។ ភារកិចចរ�ស់្សាពួកដោគឺអាចមានិចា�ព់ីការដោធី័ើជាអ្ននិារការដីោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិ
ការស៊ាកសួ្សារ ដោដូើមិីផី្សាីល់ីការខែស្សា័ងរកមិ�ិគាំ�ប្រឹទី និិងភាព��ណាងដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការផ្សាៃូវិចា�ទ់ា�ងមិូលី រមួិទា�ង
ការកា�ដ់ោទាស្សា និិងការអ្ននុិវិ�ា�ដិូទានិ និិងស្សា�ណូង។

១៧ https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2020/05/1.-ACT-Intermediary-Procedural-Guidance-Manual-FEBRUARY-2020.pdf

១៨ https://jccd.org.au/wp-content/uploads/2022/05/JCDD-Recommended-National-Standards-for-Working-with-Interpreters-in-Courts-and-Tribu-
nals-second-edition.pdf
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https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2020/05/1.-ACT-Intermediary-Procedural-Guidance-Manual-FEB
https://jccd.org.au/wp-content/uploads/2022/05/JCDD-Recommended-National-Standards-for-Working-with-
https://jccd.org.au/wp-content/uploads/2022/05/JCDD-Recommended-National-Standards-for-Working-with-


	សូូចនាករ ស្សចូនា្ររួ ៣៖	ទំ្ធនាក់ទំ្ធនង	-	រតើបៀបដែដូលម្ស្រ្តនតី	ន�ងតើ�ត្រូកម្
នៃនសាា្ប័នវិសូ័យយុតត��ម្៌ទំ្ធនាក់ទំ្ធនងជាម្ួយជនរងតើត្រូ��/សាក្សីី

លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ដោ�យគាំម និច�ដោណូះដឹូង ជួ�នាញ និិងស្សាមិ�ែភាពស្សាមិប្រឹស្សា� មិស្ត្រានិាី និិងដោ�ប្រឹកមិ 
វិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិន៌ិឹងមិនិិអាចផ្សាីល់ីដោស្សាវាស្សាមិប្រឹស្សា� ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើ 
ជួួញដូូរមិនុិស្សាសបានិដោ�ើយ។ ប្រឹ�ូវិខែ�ផ្សាីល់ីជូួនិការ�ណុីូះ�ណីាលីប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិច់�ដោពាះ
និគឺរបាលី ប្រឹពះរាជួអាជាា  មិស្ត្រានិាី�ុលាការ អ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា និិងនាយក�ា និ
រ�ា ភិបិាលីពាកព់�និធអ្ន�ពី ចា� ់ និិងនីិ�ិវិធិីី ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះទីទីួលីបានិ

 ភាពយុ�ាិធីមិ ៌និិងទីទីួលីបានិការខែថុទា� និិងការដោគាំរពយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា�។ ការ�ណុីូះ
 �ណីាលីដោនិះគឺ�ីដីោ�ី�ដោលីើការការពារសិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងពិចារណាដោលីើ

ដោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការ អ្ន�ពី សិ្សាទីធិមិនុិស្សាស និិង�ញ្ញាា ពាកព់�និធនឹិងកុមារ និិងដោយនិឌ្ឍ�រ។

៣.១. មានិអ្នងុភាព/�ុគឺុលិីកពិដោស្សាស្សា ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ��ុលាការ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  
ACTIP មាប្រឹតា ១៦.១)

៣.២. �ុលាការគឺ�ី�ីដោងាើ�ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា� និិងនីិ�ិវិធិីបី្រឹ��ិ��ាិ�ទី�ា និ (SOPs) ស្សាប្រឹមា��់ុគឺុលិីក
�ុលាការ និិងដោ�ប្រឹកមិទា�ងអ្នស់្សាអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស។ SOPs ទា�ងដោនិះគឺ�ីី
ដោ�ី�ដោលីើការអ្ននុិវិ�ាខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយល់ីដូឹងអ្ន�ពីការ�ាះទីងុិច
ផ្សាៃូវិចិ�ា។ SOPs គឺ�ីធីានាថា មានិការប្រឹ�កានិខ់ាជ ��់ជួនិដោ�តាមិដូ�ដោណូើ រការដោសុ្សាើ�អ្នដោងា�ទា�ងអ្នស់្សា ការ
ដោធី័ើការស្សាមាភ ស្សាចា�បាចទ់ា�ងអ្នស់្សា ការប្រឹ�មិូលី និិងការដូ�ដោណូើ រការភិ�ស្សាាុតាងទា�ងអ្នស់្សា ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិង
ដោ�ប្រឹកមិមានិភិ�ស្សាាុតាង និិងឯកស៊ារទា�ងអ្នស់្សា ខែដូលីចា�បាច ់ដោដូើមិីដីោ�ើកស្សាវិនាការស្សា�ណុូ� ដោរឿង ដោហ៊ុើយស៊ាកសី
ដោប្រឹ��មិ�ៃួនិរចួ ដោដូើមិី�ីនិាដោ�ដោពលីជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១១.១(�) និិង ១៤.១០(គឺ))

៣.៣. �ុលាការគឺ�ីដីោរៀ�ច� និិងអ្ននុិមិ��លិី�ិ��ទី�ា និគឺ�ិយុ�ាជាកល់ាក ់ និិងប្រឹកមិប្រឹ��ិ��ាិ ខែដូលីខែចងអ្ន�ពី 
 �ទី�ា និខែដូលីប្រឹ�ូវិរ �ពឹងទុីកពាកព់�និធនឹិងអាក�ីកិរយិ៉ារ�ស់្សាដោ�ប្រឹកមិ និិង�ុគឺុលិីក�ុលាការ និិងផ្សាលីវិបិាក

នៃនិការ�រាជួ�យកំុងការប្រឹ�កានិខ់ាជ �ដ់ោ�តាមិ�ទី�ា និទា�ងដោនិះ ដោ�ដោពលីដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរ 
មិនុិស្សាស។ �ទី�ា និទា�ងដោនិះគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីជូួនិជាស៊ាធារណូៈ ដូូចដោ�កំុងធីមិមនុិញ្ញញ សិ្សាទីធិជួនិរងដោប្រឹគាំះ

 (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៦.១)

៣.៤. ការ�ណុីូះ�ណីាលីអ្ន�ពីអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ខែដូលីដោ�ប្រឹកមិ និិង�ុគឺុលិីក�ុលាការទា�ងអ្នស់្សាទីទីួលីបានិ 
ប្រឹ�ូវិបានិខែផ្សាែកដោលីើអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយល់ីដូឹងអ្ន�ពីការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា និិងប្រឹ�ូវិបានិ�ញ្ញចូ លីដោ�កំុងការផ្សាីល់ីការ
ទីទីួលីសុ៊ាល់ី និិងកមិមវិធិីី�ណុីូះ�ណីាលី�ុលាការ ខែដូលីមានិប្រឹស៊ា� ់(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៦.៦)

�ុគឺុលិីកវិសិ្សា�យ 
យុ�ាិធីមិ៌

៣

 �ខែនិែមិដោលីើការ�ណុីូះ�ណីាលី ដោ�យគាំម និនីិ�ិវិធិីីប្រឹ��ិ��ាិ�ទី�ា និ �ទី�ា និដោស្សាវា និិងប្រឹកមិប្រឹ��ិ��ា ិខែដូលី
ខែចងអ្ន�ពីដោស្សាចកីីរ �ពឹងទុីក និិងផ្សាលីវិបិាកច�ដោពាះការរ �ដោលាភិដោលីើគឺណូដោនិយយភាពវិជិាជ ជីួវិៈ និិងការតាមិ�និ ដោ�ដោពលី
ខែដូលីមានិការរ �ដោលាភិដោលីើលីកខ�ណូឌ ទា�ងដោនាះ �ុគឺុលិីកវិសិ្សា�យ�ុលាការអាច�និាជាមិយួនិឹងនិិទីណូឌ ភាព។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន22



ឧទាំហរួណ៍៖

	 ការត្រូបត្រូពឹតតចំតើពា�ជនរងតើត្រូ��តើ�យតើសូចក្ដីតើសូចក្ដីនៃថះថុ�	 ន�ងការតើ�រព - ដោ�ប្រឹកមិមានិ�ួនាទីី�ងា
លីកខណូៈ និិង�ដោងាើ��រយិ៉ាកាស្សា ស្សាប្រឹមា�ក់ារជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះដោ�យយុ�ាិធីមិដ៌ោ�កំុង�ុលាការរ�ស់្សាពួកដោគឺ។ អ្នំកប្រឹគឺ�គំ់ាំ 
ខែដូលីមានិវិ�ាមានិដោ��ុលាការ មានិសិ្សាទីធិច�ដោពាះការដោ�ៃើយ��កំុងវិធិីីមិយួ ដោ�យដោគាំរពដោស្សាចកីីនៃថុៃថុំូរជាមិនុិស្សាស 
និិងសិ្សាទីធិមិនុិស្សាសជាមិូលី�ា និរ�ស់្សាពួកដោគឺ។ ចា�ប់្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ដោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សាមិយួច�និួនិខែចងថា ការគិឺ�គូឺរ និិងការ
យកចិ�ាទុីក�ក�់ខែនិែមិគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិវិ�ា ដោ�ដោពលីខែដូលីស៊ាកសមីានិវិ �យដោកមង និិង/ឬបានិរងឥទីធិពលីអ្នវិជិួជមានិ 
ឬការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ាពី�ទីដោលីមើស្សាពាកព់�និធ។ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ ខែផ្សាំក ១៩ នៃនិប្រឹកមិប្រឹ��ិ��ា ិ រ�ស់្សាសឹ្សាងា�ុរ ី ស្សាប្រឹមា�់
ការដោរៀ�ច�ដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ១៩៖

	 តើ�លការ�៍ដែ�នាំ	 ន�ងនីត�វិ�ីត្រូបត�បតត�បទ្ធ�ា្ន – ការក�ណូ�អ់្ន�ពីការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិធានាថា មានិការ
យល់ីចាស់្សាអ្ន�ពី ដោស្សាចកីីរ �ពឹងទុីកពីដោ�ប្រឹកមិ �ុគឺុលីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិទីទីួលីសុ៊ាល់ីដោ�យចា�និ់ិង�ុគឺុលិីក�ុលាការ។ 
ឧទាហ៊ុរណ៍ូពរីខាងដោប្រឹកាមិ គឺជឺាដូ�ណូកប្រឹស្សាងព់កីញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូនៃនិកមិមវិធិីពីប្រឹងឹង�ុលាការដោ����និប់ាា សីុ្សាហ៊ុ័កិ  ខែដូលី

 ប្រឹ�វូិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើង ស្សាប្រឹមា��ុ់លាការដោ�កំុងប្រឹ�ជាជា�ិបាា សីុ្សាហ៊ុ័ិក២០ ខែដូលី�ងាា ញនូិវិរដោ�ៀ�ខែដូលីអាចដោលីើក 
ដោ�ើងយ៉ាា ងចាស់្សាអ្ន�ពីការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិ។

ត្រូកម្នៃនការអនុវតត	សូត្រូមាប់ការតើរៀបចំ
ដូំតើ�ើរការត្រូពហើទ្ធ�ឌតើ�យត្រូព�រាជអាជាា្	ន�ង

តើម្ធាវីការពារចុងតើ�ទ្ធ	

១៩.  ការគឺិ�គូឺរ និិងការយកចិ�ាទុីក�ក�់ខែនិែមិគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិដោធី័ើ ដោ�ដោពលីស៊ាកសមីានិវិ �យដោកមង និិង/ឬបានិរងឥទីធិពលីអ្នវិជិួជមានិ ឬ
ការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ាពី�ទីដោលីមើស្សាពាកព់�និធ។ ដោ�ដោពលីស៊ាកស ី គឺឺជាកុមារ ឬយុវិជួនិមំាក ់ ដូូចការក�ណូ�ដ់ោ�ដោប្រឹកាមិចា�ស់្សាីីពី 
កុមារ និិងយុវិជួនិ (Cap 38) ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទីគឺ�ីសី្សាមាភ ស្សានិកុ៏មារដោ�យមានិវិ�ាមានិរ�ស់្សាអំ្នក គាំ�ប្រឹទី
កុមារ ឬមិស្ត្រានិាីកិចចការពារកុមារ ដោ�ដោពលីខែដូលីអាចអ្ននុិវិ�ាបានិ។ អំ្នកគាំ�ប្រឹទីកុមារ និិងមិស្ត្រានិាីកិចចការពារកុមារគឺ�ីទីីទីួលីបានិការ
អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយដោស្សាំើសុ្សា�ការឈ�ស់្សាប្រឹមាកដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិកិចចស្សាមាភ ស្សា ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពួកដោគឺគិឺ�ថា ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិការការស្សាប្រឹមាក។

ការទ្ធទ្ធួលខ្លះុសូត្រូតូវរបសូ់តើ�ត្រូកម្	ន�ងបុគុលដែដូលត្រូតូវបានទ្ធទ្ធួលសាា្ល់តើ�យច្បាប់

ទ្ធសូ្សីនៈរួម្..............................................................................................
	 ដោ�ប្រឹកមិ/�ុគឺុលីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិទីទីួលីសុ៊ាល់ីដោ�យចា�ទ់ីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិច�ដោពាះការធានាថា ជួនិរង 

ដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសនីៃនិអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារ និិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទីមានិអារមិមណ៍ូទីទីួលីបានិការគាំ�ប្រឹទី 
និិងកិចចការពារពី�ុលាការដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ ដោដូើមិីឱី្យយពួកដោគឺអាចចូលីរមួិ
ដោ�យគាំម និការភិ�យខាៃ ច ប្រឹស្សា�ដោពលីខែដូលីធានានូិវិភាពយុ�ាិធីមិស៌្សាប្រឹមា�ចុ់ងដោចាទីផ្សាងខែដូរ។

	 ដោ�ប្រឹកមិ/�ុគឺុលីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិទីទីួលីសុ៊ាល់ីដោ�យចា�ម់ានិការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិ ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�ូវិការ 
ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយកំុងលីកខណូៈ�ុដោរស្សាកមិម ដោ�យដោធី័ើការងារយ៉ាា ងជិួ�ស្សាំិទីធជាមិយួ�ុគឺុលិីក�ុលាការ
ដោ�កំុង�ីដូ�ណាកក់ាលី៖ មិុនិដោពលីស្សាវិនិការ កំុងដោពលីស្សាវិនាការ និិងដោប្រឹកាយស្សាវិនាការ/ការវិនិិិចិ�យ។

	 ដោ�ប្រឹកមិមានិការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិច�ដោពាះការ�និាប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងដោលីើស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះដោ�កំុងដូ�ណាកក់ាលីទា�ង�ី។

សម្រាប់ព័តរ៌ានសាវតា និង
សសចក្ដីណែនាបំណនថែម សូម
សមដីលកញ្ចប់ឧបករែ៍
សិទ្ិមនុស្សនន PJST
https://www.fedcourt.gov.
au/pjsi/resources/toolkits/
Human-Rights-Toolkit.pdf
ជាពិសសស ជំពូក ៧

១៩ https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/newsroom-doucments/media-releases/2013/code-of-practice-for-the-conduct-of-criminal-proceed-
ings---final.pdf

២០ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ សូ្សាមិដោមិើលី�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័� ់ ៤ “ដោ�ដោពលីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារ និិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទីមិកកានិ�ុ់លាការ” ស្សាប្រឹមា�ប់្រឹ�ធានិ�ុលាការ ដោ�ប្រឹកមិ 

ដោ�ប្រឹកមិជានិទ់ា� និិង�ុគុឺលិីក�ុលាការ៖ https://www.fedcourt.gov.au/pjsi/resources/toolkits/human-rights/Human-Rights-Toolkit-Amended-May-2021.pdf

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 23

https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/newsroom-doucments/media-releases/2013/code-of-practice-f
https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/newsroom-doucments/media-releases/2013/code-of-practice-f
https://www.fedcourt.gov.au/pjsi/resources/toolkits/human-rights/Human-Rights-Toolkit-Amended-May-20


 ដោគាំ លី កា រ ណ៍ូ ខែណូ នា� ស្សា ប្រឹមា � ់
�ុគឺុលិីក�ុលាការ ក�ណូ�ក់ារទីទីួលី�ុស្សា 
ប្រឹ�ូវិនានារ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�យដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា
ដូ�ដោណូើ រការ “ខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ” និិងរមួិមានិ�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័�់
មិយួ ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
ឬ ស៊ា កសីស្សាែិ � ដោ� កំុ ង ស៊ាែ និ ភា ព មា និ
សុ្សាវិ�ែិភាព ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺមិក 
�ុលាការ ខែដូលីដោគឺដោ�ថា “ខែផ្សានិការ 
សុ្សាវិ�ែភិាព” ផ្សាងខែដូរ។ �ញ្ញជ ីដោផ័្សា�ង�័�ន់ានា 
ដោ�កំុង SOPs គឺឺជាឧ�ករណ៍ូដូល៏ីែ ដោដូើមិី

 ី
ធានាថា មានិដោស្សាវាទា�ងអ្នស់្សាខែដូលីមានិ 
ដោដូើមិីកីារពារជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកស។ី២១ 

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សាដោ�កុំង�ន័ិ�់
ស្សាវិនាការ - ស៊ាលាដោ�ប្រឹកមិអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីីកប៏ានិ
ដោរៀ�ច�ដោស្សាៀវិដោ��ុលាការប្រឹគឺ�់ប្រឹជុួងដោប្រឹជាយ
មិយួ ខែដូលីខែចងលីមិែ�ិអ្ន�ពី ការពិចារណា
នានាស្សាប្រឹមា�ម់ិស្ត្រានិាី�ុលាការ និិង�ុគឺុលិីក
�ុលាការកុំងការកប្រឹមិិ�ការ�ាះទីងិុចផ្សាៃូ វិចិ�ា
ជាថុមីមិាងដោទីៀ�ច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិង
ពប្រឹងឹងឱ្យកាស្សានានា ស្សាប្រឹមា�ភ់ាពលីែប្រឹ�ដោស្សាើរ
ដោ�ើងវិញិដោ�ដោប្រឹកាយដោពលីរងការ�ាះទីងិុច
ផ្សាៃូវិចិ�ា ដោ�យមិនិិ�ាះពាល់ីដូល់ីសុ្សាចរ�ិភាព
រ�ស់្សាប្រឹ�ព�និធ�ុលាការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ដោ�ើយ។២៣ 

	 តើសូៀវតើ�តុលាការ (Benchbooks)(Benchbooks) - 
ដោ�អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី ស៊ាលា�ុលាការវិចិ�ូរយី៉ាា បានិ
�ដោងាើ�ដោស្សាៀវិដោ��ុលាការស្សាប្រឹមា�់ដោ�ប្រឹកមិ 
�ុគឺុលិីក�ុលាការ និិងអ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈផ្សាៃូវិចា�់
ដូនៃទីដោទីៀ�ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា ដោហ៊ុើយដោស្សាៀវិដោ�ដោនិះ
ផ្សាីល់ីព��ម៌ានិ និិងឱ្យវាទី�ខែនិែមិពាកព់�និធនឹិង
ចា� ់និិងការអ្ននុិវិ�ាចា�។់២២ 

ការទ្ធទ្ធួលខ្លះុសូត្រូតូវរបស់ូបុគុល�កតុលាការ

ការត្រូតួតព�ន�ត្យតើម្ើលថាជនរងតើត្រូ��/សាក្សីីសូ្ថ�តកុ�ងសាា្នភាពមានសូុវត្ថ�ភាព

សម្រាប់ព័ត៌រាន
សាវតា និងសសចក្ដី 
ណែនាបំណនថែម សូម 
សមដីលកញ្ចប់ឧបករែ៍
សទិ្ិមនុស្សនន PJST
https://www.
fedcourt.gov.au/
pjsi/resources/
toolkits/Human-
Rights-Toolkit.pdf
ជាពិសសស ជំពូក ៧

�ុគុឺលិីក�ុលាការមានិការទីទួីលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិរមួិគំាំជាមិយួដោ�ប្រឹកមិ/�ុគុឺលីខែដូលី
ប្រឹ�ូវិបានិទីទួីលីសុ៊ាល់ីដោ�យចា�់ដោដូើមិីធីានាថាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសនីៃនិអ្ន�ដោពើ ហ៊ុិងាកុំងប្រឹគួឺស៊ារ និិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូ វិដោភិទីមានិអារមិមណ៍ូទីទួីលីបានិការគាំ�ប្រឹទី និិង

 សុ្សាវិ�ែិភាព (ផ្សាៃូវិកាយ និិងផ្សាៃូវិចិ�ា) កំុងការចូលីរមួិកំុងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការដោ�យ
គាំម និការភិ�យខាៃ ច...................................................................................

	ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពួកដោគឺដោ��និាស្សាែិ�ដោ�កំុង�រយិ៉ាកាស្សាប្រឹគឺួស៊ារ សូ្សាមិពិចារណាដោ�ប្រឹ�ុងប្រឹ�យ��ំ
អ្ន�ពី រដោ�ៀ�ទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួស៊ាកស/ីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យសុ្សាវិ�ែិភាព (ឧទា. ដោ�ដោ�កានិ់
ទូីរស្សា�ព័រ�ស់្សាពួកដោគឺ និិងពិនិិ�យជាមិុនិថាដោ�ើវាមានិសុ្សាវិ�ែិភាព/ជាដោពលីលីែខែដូរឬដោទីស្សាប្រឹមា�់
ការជួខែជួកជាមិយួពួកដោគឺ)។

	សិ្សាកាអ្ន�ពី កខែនិៃងខែដូលីជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសកី�ពុងរស់្សាដោ� និិងដោ�ើពួកដោគឺស្សាែិ�កំុងស៊ាែ និភាព
មានិសុ្សាវិ�ែិភាពខែដូរឬដោទី។ សួ្សារពួកដោគឺ៖

	 ដោ�ើពួកដោគឺមានិអារមិមណ៍ូមានិសុ្សាវិ�ែិភាពពជីួនិស្សាងស�យ/ អ្នំកណាមំាកដ់ោផ្សាសងដោទីៀ�ដោ�
ជុួ�វិញិ�ៃួនិរ�ស់្សាពួកដោគឺខែដូរឬដោទី

o ដោ�ើអ្នំកណាមំាកប់ានិគឺ�រាមិក�ខែហ៊ុងដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាដោលីើពួកដោគឺខែដូរឬដោទី ចា�ពី់
ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺ�កព់ាកយ�ណឹីូងដោ�កានិន់ិគឺរបាលី/�ុលាការ?

o ពិភាកាជាមិយួ�ុគុឺលីដោនិះអ្ន�ពី ជួដោប្រឹមិើស្សានានារ�ស់្សាពួកដោគឺពាកព់�និធនិឹងកខែនិៃងខែដូលី 
កានិខ់ែ�មានិសុ្សាវិ�ែិភាព ឬរដោ�ៀ�ដោធ័ីើឱ្យយស៊ាែ និភាព�ចចុ�ីនំិរ�ស់្សាពួកដោគឺកានិខ់ែ�មានិ 
សុ្សាវិ�ែិភាព។ (សូ្សាមិដោមិើលីដោស្សាចកីីខែណូនា�ខាងដោប្រឹកាមិអ្ន�ពី ការដោរៀ�ច�ខែផ្សានិការសុ្សាវិ�ែិភាព)

ការតើត្រូតៀម្លកខ�ៈសូត្រូមាប់សូវនាការ

	 រកាការស្សាមាង �រ់�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសដីោ�យប្រឹ�ងុប្រឹ�យ��ំ��ផុ្សា� (ជាពដិោស្សាស្សា  
ដោ�ដោពលីខែដូលីមានិទី�នាកទ់ី�និងណាមិយួជាមិយួជួនិស្សាងស�យស្សាមាជិួកប្រឹគួឺស៊ារ
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ឬជួនិស្សាងស�យ ឬស្សាមាជួិកដូនៃទីដោទីៀ�កំុងស្សាហ៊ុគឺមិនិ)៍។

ចំ�ុចសូំខាន់ៗសូត្រូមាប់ការព��រ�៖	ការចូលរួម្ជាម្ួយសាក្សីី	ន�ងជនរងតើត្រូ��នៃនបទ្ធតើលើើសូ

ដូឹកនា�ដោ�យឧទាហ៊ុរណ៍ូ៖ ដោលីើកទឹីកចិ�ា
�ុគឺុលិីក�ុលាការឱ្យយ�ិ���ដោធី័ើឱ្យយមានិ
ទី�នាកទ់ី�និងចាស់្សាលាស់្សា ដោ�យការដោគាំរព 
និិងស្សាមិប្រឹស្សា�ជាមិយួជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងដោភិា�វិ។

ទីទីួលីសុ៊ាល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ៖ ដោ�កំុងករណីូ
ស្សាមិប្រឹស្សា� សូ្សាមិពិចារណាដោ�ា �ច�ណា�់
អារមិមណ៍ូដោ�ដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោ�យរកា
ទី�នាកទ់ី�និងទឹីកមិុ�ស្សាមិប្រឹស្សា� និិងអ្នរគុឺណូ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះច�ដោពាះការចូលីរមួិរ�ស់្សាពួកដោគឺ។

ពិចារណាអ្ន�ពីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�កំុង
ការប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងស្សា�ណុូ� ដោរឿង៖ សូ្សាមិទីទីួលីបានិ
ព��ម៌ានិអ្ន�ពី �ប្រឹមិូវិការជាកល់ាករ់�ស់្សា
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងពិចារណាអ្ន�ពី �ួនាទីីរ�ស់្សា
ពួកដោគឺដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។

ពិចារណាដោលីើ�ប្រឹមូិវិការជាកល់ាក៖់ ដោ�ើ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិ�ប្រឹមិូវិការជាកល់ាក ់ខែដូលី
អាចប្រឹ�ូវិផ្សាីល់ី ដោដូើមិីពីប្រឹងីកការចូលីរមួិរ�ស់្សា
ពួកដោគឺជាមិយួដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការខែដូរឬដោទី?

ដោរៀ�ច�ការអ្ននុិវិ�ាខែដូលីយល់ីដូឹងអ្ន�ពីការ
�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា៖ ការអ្ននុិវិ�ាខែដូលីយល់ីដូឹង
អ្ន�ពីការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា គឺឺជាការអ្ននុិវិ�ាមិយួ 
ខែដូលីស្សាមិប្រឹស្សា�ច�ដោពាះប្រឹគឺ�ទ់ីិដូាភាពទា�ងអ្នស់្សា
នៃនិដោស្សាវាមិយួ រដោ�ៀ�នៃនិការផ្សាីល់ីដោស្សាវា និិង
វិធិីីជាដោប្រឹចើនិ ខែដូលីភាពតានិ�ឹងកំុងចិ�ាអាច
�ងាការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ាច�ដោពាះមិនុិស្សាស ខែដូលី
ស្សាររីស៊ាស្ត្រាស្សាា និិងចិ�ាស៊ាស្ត្រាស្សាារ�ស់្សាពួកដោគឺបានិ
រង�ញ្ញាា រចួដោហ៊ុើយ និិងមិនិិអាចប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺង
បានិ។ ស្សាប្រឹមា�ព់��ម៌ានិ�ខែនិែមិ សូ្សាមិដោមិើលី 
ការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា និិងចា�។់ ស៊ាលា
�ុលាការដូ�ដោណូើ រការកមិមវិធិីីនានា ដោដូើមិីគីាំ�ប្រឹទី
មិស្ត្រានិាី�ុលាការកំុងការដោរៀ�ច�ការអ្ននុិវិ�ាខែដូលី
យល់ីដូឹងអ្ន�ពីការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា។

ដូឹង និិងពិចារណាដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការ ីនិិង
ស្សាវិនាការដោប្រឹកាមិវិធិានិនានា៖ ស៊ាលី
�ុលាការបានិដោរៀ�ច� វិដីោដូអូ្នអ្ន�ពីការអ្ននុិវិ�ា
លីែៗ ខែដូលីអាចទីស្សាសនាបានិតាមិប្រឹ�ព�និធ
អ្ននិឡាញ។

ដូឹងអ្ន�ពីដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទី៖ ពិចារណាសួ្សារថា 
ដោ�ើមានិការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីខែដូរឬដោទី 
និិងដោ�ើ�ុគឺុលិីក�ុលាការ ឬមិស្ត្រានិាី�ុលាការ
គឺួរដោធី័ើដោស្សាចកីីខែថុៃងការទូីដោ�អ្ន�ពីដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទី
ដោ�ដោពលីចា�ដ់ោផ្សាីើមិស្សាវិនាការខែដូរឬដោទី។

ការព��រ�របស់ូតុលាការដែបបតើបើកចំហរ

ដោទាះ�ីជា�ុលាការដោ�ើកច�ហ៊ុរច�ដោពាះ
ស៊ាធារណូជួនិកីី មិស្ត្រានិាី�ុលាការអាចរ�ិ�ី�ិ
ច�ដោពាះព��ម៌ានិអ្ន�ពី ជួនិរងដោប្រឹគាំះជាកល់ាក ់ពី
ការផ្សាសព័ផ្សាាយជាស៊ាធារណូៈ ដោហ៊ុើយកំុងករណីូ
�ៃះ រ�ិ�ី�ិច�ដោពាះការចូលីដោ�កានិ�់និ័�់
ស្សាវិនាការ ខែដូលីបានិដោរៀ�ច�ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយ
�ញ្ញាា ដោនាះផ្សាងខែដូរ។
ការរ�ិ�ី�ិច�ដោពាះព��ម៌ានិ គឺឺជា�ញ្ញាា ចា�បាច ់និិង
ស្សា�ខានិស់្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ ជាពិដោស្សាស្សា កុមារ 
ជួនិមានិភាពដោចះដឹូងដោ�ាយ និិងជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ
�ទីដោលីមើស្សាផ្សាៃូវិដោភិទី និិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារ។
មិស្ត្រានិាី�ុលាការកអ៏ាចពិចាណាដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោ�ម ះ
ខែកៃងកាៃ យស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកស ីនិិង
លុី�ព��ម៌ានិអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាពួកដោគឺដោចញពី
ស៊ាលីប្រឹកមិ ឬឯកស៊ារ�ុលាការស៊ាធារណូៈ
ផ្សាងខែដូរ។

ក�ណូ�ប់្រឹតាខែណូនា� ៦- ១៤ មានិព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
�ខែនិែមិអ្ន�ពី ជួ�ហានិនានា ខែដូលី�ុលាការអាច
ដោធី័ើ ដោដូើមិីជីួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីមានិ�ប្រឹមិូវិការ
ចប្រឹមិុះ រមួិមានិកុមាររងដោប្រឹគាំះ ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យ
អ្ន�ដោពើហ៊ុិងាកំុងប្រឹគឺួស៊ារ និិងជួនិរងដោប្រឹគាំះខែដូលី
មានិស៊ាវិតាចប្រឹមិុះគំាំខែផ្សាំកវិ�ីធីមិ ៌និិងភាស៊ា រមួិ
ទា�ងជួនិជា�ិដោដូើមិ ( Aboriginal and Torres 
Strait Islander)។

កា��់និែយទី�នាកទ់ី�និងរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ជាមិយួជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី៖ សូ្សាមិពិចារណាថា
ដោ�ើ�ុគឺុលិីកអាចដោធី័ើការដោរៀ�ច�រូ�វិ �និា ដោដូើមិីី
កា��់និែយទី�នាកទ់ី�និងដោនិះបានិខែដូរឬដោទី។

ដូឹង និិងពិចារណាដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាពិធីីស៊ារ
វិ�ីធីមិ៖៌
សូ្សាមិដោមិើលី៖ ក�ណូ�ប់្រឹតាខែណូនា� ៦៖ ស៊ាវិតា
ចប្រឹមិុះគំាំខែផ្សាំកវិ�ីធីមិ ៌និិងភាស៊ា។

ពិចារណាដោលីើការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាភាស៊ា៖ ដូឹង
អ្ន�ពី ដូ�ណឹូង ខែដូលីភាស៊ា និិងច�ណា�ក់ារ
អាច�ញ្ញជូ និដោ�ដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះមិកពីស៊ាវិ
តា�ុស្សាៗគំាំ។

ដូឹងថា �ុលាការមិនិិខែមិនិជាកខែនិៃងការងារ
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�ើយ៖ យល់ីថា 
ជួនិរងដោប្រឹគាំះអាចមានិប្រឹ��ិកមិមផ្សាៃូវិចិ�ាច�ដោពាះ
ដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ។ ពិចារណាក�ណូ�់
ដោស្សាចកីីរ �ពឹងទុីកពាកព់�និធនឹិងអាក�ីកិរយិ៉ា
ស្សាមិប្រឹស្សា�ដោ�កំុង�ុលាការ និិងការដោ�ៃើយ��
ច�ដោពាះអ្នំកចូលីរមួិទា�ងអ្នស់្សា។

ស្សាប្រឹមា�ព់��ម៌ានិ�ខែនិែមិអ្ន�ពី �ុលាការដោ�ើក
ច�ហ៊ុរដោ��ុលាការ និិងអ្នងុជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះវិចិ�ូរ ី
យ៉ាា  សូ្សាមិដោមិើលី៖

• អ្ន�ណាចនៃនិការដោចញដីូកា ខែដូលីអ្ននុិញ្ញាញ �
ឱ្យយមានិ�ុលាការដោ�ើកច�ហ៊ុរ - ដោស្សាៀវិដោ�
ស្សាប្រឹមា��ុ់លាការដោ�ើកច�ហ៊ុរ និិង

• ស្សាវិនាការ�ញ្ញជូ និស្សា�ណុូ� ដោរឿង និិង
ដោគាំលីការណ៍ូនៃនិ�ុលាការដោ�ើកច�ហ៊ុរ 
- ដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�ស្សាីីពី ដូ�ដោណូើ រការកីី
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ វិចិ�ូរយី៉ាា ។

ប្រឹពមានិអ្នំកស្សាដោងា�ការអ្ន�ពី ភិ�ស្សាាុតាង៖  
ភិ�ស្សាាុតាងមិយួច�និួនិអាច�ងាភាពតានិ�ឹង
កំុងចិ�ាជាពិដោស្សាស្សាច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
ដូូចជា រូ�ថុ� ឬការថុ�ដោស៊ា�ទីស្សាសនិ។៍ 
ពិចារណាជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ីអំ្នកស្សាដោងា�ការ
ថា ដោ�ដោពលីណាខែដូលីអាចមានិការ�ងាា ញ
អ្ន�ពីភិ�ស្សាាុតាង ខែដូលី�ងាភាពតានិ�ឹងកំុងចិ�ា 
ដោ�យពនិយល់ីអ្ន�ពីមិូលីដោហ៊ុ�ុ ខែដូលីប្រឹ�ូវិខែ�
�ងាា ញភិ�ស្សាាុតាងដោនាះ និិងផ្សាីល់ីឱ្យកាស្សាឱ្យយ
អ្នំកស្សាដោងា�ការចាកដោចញពី�និ័�ស់្សាវិនាការ
ជា�ដោណីាះអាស្សានិំ។ អាចអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយ
មានិការ�ែ ករយៈដោពលី�ៃី ស្សាប្រឹមា�ក់ារ
ចាកដោចញដោ�យស៊ាង �់ៗ ។

សូមាា្ល់	៣៖	បទ្ធព�តើសា�ន៍តើ�បនទប់សូវនាការ	ន�ងទ្ធំនុកច�តតរបសូ់សាធារ�ជន

២១  https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/PJSI%20-%20Human%20Rights%20Checklists.pdf
២២ See for example: https://www.judicialcollege.vic.edu.au/resources
២៣ https://www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/victims-and-witnesses
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 “អីីដែដូលតើយើងអាច	 ន�ងម្�នអាចតើ�ីើបាន” - ដោ�
ឥណូឌូ ដោនិសីុ្សា និិងអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី �ុលាការបានិក�ណូ�អ់្ន�ពី 
អ័្នីខែដូលី�ុគុឺលិីករដូាបាលី�ុលាការអាចដោធ័ីើបានិច�ដោពាះ
គូឺកីី ស៊ាកស ី និិងអ្ន�ិថុិជួនិរ�ស់្សា�ុលាការ។ ឯកស៊ារ
ប្រឹ�ដោភិទីដោនិះដោធ័ីើឱ្យយមានិការ�ងាា ញយ៉ាា ងចាស់្សាអ្ន�ពី 
សិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ីនិិងអ្ន័ីខែដូលីពួកដោគឺអាច
រ �ពឹងថា និឹងទីទីួលីបានិពី�ុលាការ និិង�ុគឺុលិីក
�ុលាការ និិងការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិរ�ស់្សា�ុលាការ។២៤ 

	 �ម្ើនុញ្ញញនៃនសូ�ទ្ធធ�ជនរងតើត្រូ�� គឺឺជាវិធិីីលីែ��ផុ្សា�
កំុងការក�ណូ�សិ់្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកស ីនិិង
ជួួយពួកដោគឺឱ្យយដោមិើលីដោ�ើញថា �ុលាការគិឺ�ពិចារណា
ដោលីើ�ប្រឹមូិវិការរ�ស់្សាពកួដោគឺយ៉ាា ងហ៊ុម�ច់�។់  ឧទាហ៊ុរណ៍ូ 
ពីប្រឹ�ដោទីស្សាកាណា� ក�ណូ�សិ់្សាទីធិស្សា�ខានិ់ៗ ច�និួនិ�នួិ
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ៖ ព��ម៌ានិ កិចចការពារ ការចូលីរមួិ 
និិង�ដិូទានិ ប្រឹពមិទា�ងសិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺកំុងការ�ក់
�ណឹីូងច�ដោពាះការរ �ដោលាភិ ឬការ�ដិូដោស្សាធីសិ្សាទីធិរ�ស់្សា
ពួកដោគឺដោ�ដោប្រឹកាមិធីមិមនុិញ្ញញ ដោនិះ។        ធីមិមនុិញ្ញញ ដោនិះមានិរចួ 
ដោហ៊ុើយស្សា�រា�ស់៊ាធារណូជួនិ និិងប្រឹ�ូវិបានិដោបាះពុមិព
ផ្សាាយដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា�ុលាការ។២៥ 

២៤ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ សូ្សាមិដោមិើលី �ុលាការស៊ាស្សានានៃនិដោមិ�និ ប្រឹ�ដោទីស្សាឥណូឌូ ដោនិសីុ្សា - https://pa-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/hak-hak-pencari-keadilan; 
�ុលាការស្សាហ៊ុព�និធអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី - https://www.fcfcoa.gov.au/pubs/can-cannot និិង�ុលាការដូីធីៃី - https://www.lec.nsw.gov.au/lec/coming-to-court/what-
court-staff-can-and-can-t-do.html.

២៥ https://crcvc.ca/general_resources/know-your-rights/

ធមមនុៈញ្ញាអំ��ស្សទិិិ
រួបំស្សជ់នៈរួងលករោះកាណាដា

សិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ
�ទីដោលីមើស្សា ខែដូលីប្រឹ�ូវិ 
ពចិារណា កុំងប្រឹគឺ� ់
ដូ�ណាកក់ាលី
នៃនិដូ�ដោណូើ រការ
យុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុម 
ទីណូឌ ...

សូ�ទ្ធធ�ទ្ធទ្ធួលបានព័ត៌មាន
ដោស្សាំើសុ្សា�ព��ម៌ានិអ្ន�ពី ប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិ ៌
ដោស្សាវាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងវិឌ្ឍឍនិភាពនៃនិ

ស្សា�ណុូ� ដោរឿងរ�ស់្សាពួកដោគឺ។

សូ�ទ្ធធ�ដែសូីងរកបដូ�ទាន
ដូីកា�ដូិទានិប្រឹ�ូវិខែ�ទីទីួលីបានិការ
ពិចាណា និិងអាចអ្ននុិវិ�ាតាមិរយៈ

�ុលាការរដូា�ីដោវិណីូ។

សូ�ទ្ធធ�ចូលរួម្
�ងាា ញរបាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី

�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងផ្សាីល់ី
ទីស្សាសនិៈដោលីើដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចចិ�ា
ខែដូលីមានិឥទីធិពលីដោលីើសិ្សាទីធិរ�ស់្សា

ពួកដោគឺ។

សូ�ទ្ធធ�ទ្ធទ្ធួលបានក�ចេការពារ
ការពិចារណាអ្ន�ពី ស្សានិាិសុ្សា� និិង

ឯកជួនិភាពរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិង
កិចចការពារស្សាមិប្រឹស្សា� និិងចា�បាចព់ី
ការ��ភិ�ិ��ភិ�យ និិងការស្សាងសឹ្សាក។

ធមមនៈុញ្ញាអំ��ស្សទិិិ
រួបំស្សជ់នៈរួងលករោះកាណាដា

និឹងផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សានូិវិ៖

...ដោ�យនិគឺរបាលី ប្រឹពះ 
រាជួអាជួា�ុលាការ  
ប្រឹកុមិប្រឹ�ឹកាពិនិិ�យ

ដោ�ើងវិញិ មិស្ត្រានិាី
ខែកខែប្រឹ� និិងប្រឹកុមិ
ប្រឹ�ឹកសដោ�ះខែលីង

ដោ�យមាលីកខ�ណូឌ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 25

 https://pa-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/hak-hak-pencari-keadilan
https://www.fcfcoa.gov.au/pubs/can-cannot
https://www.lec.nsw.gov.au/lec/coming-to-court/what-court-staff-can-and-can-t-do.html. 
https://www.lec.nsw.gov.au/lec/coming-to-court/what-court-staff-can-and-can-t-do.html. 
https://crcvc.ca/general_resources/know-your-rights/


	សូូចនាករ ស្សចូនា្ររួ ៤៖	ព័ត៌មាន	ន�ងតើសូវាដែដូលត្រូតូវផ្ដល់ដូល់ជនត្រូតូវ
បានជួញដូូរ	តើ�តើពលដែដូលពួកតើគមានទ្ធំនាក់ទ្ធំនងជាម្ួយ
ត្រូបព័នធយុតត��ម្៌ផះ�វការ

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ការទីទីួលីបានិព��ម៌ានិ គឺឺជាច�ណុូចចា�ដ់ោផ្សាីើមិយ៉ាា ងស្សា�ខានិ ់ ស្សាប្រឹមា�់
ការចូលីរួមិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរដោ�កំុ ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ៌
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។ ដោហ៊ុ�ុដោនិះ ស៊ាែ ��និយុ�ាិធីមិទ៌ា�ងអ្នស់្សា រមួិទា�ង�ុលាការ ចា�បាចប់្រឹ�ូវិ
មានិវិធិានិការនានា ខែដូលីផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស
អ្ន�ពី �ុលាការពាកព់�និធ និិងដូ�ដោណូើ រការនិី�ិវិធិីីរដូាបាលី និិងផ្សាីល់ីជួ�និួយ ដោដូើមិីជីួួយ
ឱ្យយមានិការ�ងាា ញ និិងការពិចារណាអ្ន�ពីទីស្សាសនិៈ និិងកង័ល់ីរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�
ដូ�ណាកក់ាលីស្សាមិប្រឹស្សា�នៃនិដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។២៦ 

 ដោ�ដោពលីខែដូលីអាចដោធី័ើបានិ កំុង�ួនាទីីដូឹកនា�រ�ស់្សា�ៃួនិ ដោ�ប្រឹកមិគឺ�ីដីោរៀ�ច�
កិចចការដោប្រឹកាមិយុ�ាិធីិការរ�ស់្សាពួកដោគឺ៖២៧

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសទីីទួីលីបានិព��ម៌ានិ និិងស្សាមាភ រខែដូលីមិនិិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាពាកយដោពជួនិច៍ា� ់ ពាកព់�និធនឹិង
សិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺ រមួិទា�ងព��ម៌ានិអ្ន�ពី៖២៨ 
• ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
• ប្រឹទីងប់្រឹទាយរូ�វិ �និានៃនិ�ុលាការ/�និ័�ស់្សាវិនាការ
• ដោស៊ារហ៊ុាុយស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស ីប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើមានិ
• មិូលីនិិធីិស្សា�ណូង/ឧបាប្រឹស្សា�យ
• ជួ�និួយហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុខែដូលីមានិច�ដោពាះពួកដោគឺ ដោដូើមិីជីួួយពួកដោគឺស្សាដោប្រឹមិចបានិសិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺកំុងការទីទីួលី

បានិឧបាប្រឹស្សា�យប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់និិងស្សាមិប្រឹស្សា�។

 �ដោងាើ�កខែនិៃងទីទីួលី/ជួនិ�ដោងុាលី ដោដូើមិីផី្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសអី្ន�ពី ដោស្សាវាស៊ាធារណូៈ និិង
ដោស្សាវាស្សាហ៊ុគឺមិនិខ៍ែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ រមួិមានិអ្ននិារាគឺមិនិវ៍ិ�ិ�ាិ ការពិដោប្រឹគាំះ
ដោយ៉ា�ល់ី និិងដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីដូនៃទីដោទីៀ�ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ។

 ធានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសទីីទួីលីបានិការ គឺួរស្សាមិ ការដោគាំរព និិងភាពយុ�ាិធីមិប៌្រឹគឺ�ដ់ោពលី។

 ដោ�ប្រឹកមិចា�បាចប់្រឹ�ូវិយល់ីថា ជួនិប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរមានិសិ្សាទីធិតាមិផ្សាៃូវិចា�ជ់ាអ្ននិារជា�ិកំុងការទីទីួលីបានិ
ឧបាប្រឹស្សា�យប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់ និិងស្សាមិប្រឹស្សា�។ ជាញឹកញា� ់ សិ្សាទីធិដោនិះមិនិិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរដោ�ើយ ដោ�យស៊ារពួកដោគឺរខែមិងខែ�ង�័ះព��ម៌ានិអ្ន�ពី លីទីធភាព និិងដូ�ដោណូើ រការ ស្សាប្រឹមា�់
ការទីទីួលីបានិស្សា�ណូង។ ដោ�ដោពលីអាចដោធី័ើបានិ ដោ�ប្រឹកមិគឺ�ីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ឧបាប្រឹស្សា�យ 
និិងមានិការដោ�ះប្រឹស៊ាយច�ដោពាះការដោស្សាំើសុ្សា�ដោ�កំុងដោពលីជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។

ព��ម៌ានិ និិង 
ដោស្សាវា

៤

២៦ សូ្សាមិដោមិើលី៖ ពិធីីស៊ារដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា � ់ �ស្ត្រាងាា � និិង�កទ់ីណូឌ កមិមអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ ខែដូលី��ដោពញ�ខែនិែមិដោលីើអ្ននុិស្សាញ្ញាញ ស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិប្រឹ�ឆ្នាំ�ង
អ្នងុការឧប្រឹកិដូាកមិម�ៃងខែដូនិ។ ប្រឹ�ដោទីស្សាដោវិៀ�ណាមិបានិយល់ីប្រឹពមិច�ដោពាះអ្ននុិស្សាញ្ញាញ ដោនិះដោ�នៃថុងទីី៨ ខែ�មិថុិុនា ឆំ្នាំ�២០១២។

២៧ UNODCCP, Handbook on Justice for Victims.  .https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf

២៨  រដូាមិយួច�និួនិបានិក�ណូ�ភ់ារកិចចផ្សាៃូវិចា�រ់�ស់្សាអាជាា ធារ ខែដូលីពាកព់�និធដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ដោដូើមិីផី្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា។ អ្ន�ែប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិ៍

មិយួនៃនិអ្នភិបិ្រឹកមិខែ��ដោនិះ គឺឺ វាដោលីើកកមិពស់្សាការយល់ីដូឹងរ�ស់្សាមិស្ត្រានិាីអ្ន�ពីការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិរ�ស់្សាពួកដោគឺច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន26

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf


លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

៤.១. �ុលាការគឺ�ីផី្សាីល់ីព��ម៌ានិ និិងស្សាមាភ រស្សាមិប្រឹស្សា�កំុងទីប្រឹមិងច់ប្រឹមិុះគំាំស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញ
 ដូូរមិនុិស្សាស ខែដូលីមានិលីកខណូៈស៊ាមិញ្ញញៗ គាំម និពាកយដោពជួនិច៍ា� ់ និិងជាភាស៊ា ខែដូលីពួកដោគឺអាចយល់ី

បានិ២៩ ពាកព់�និធនឹិង៖

ក) ដោ�ើអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសគឺជឺាអ័្ន ីដូ�ដោណូើ រការយុ�ាធិីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  រមួិទា�ងទីីតា�ងផ្សាៃូវិចា�រ់�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
 សិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺ ជួដោប្រឹមិើស្សារ�ស់្សាពួកដោគឺ (ចូលីរមួិ ឬមិនិិចូលីរមួិ) ដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីខែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរង 

ដោប្រឹគាំះ និិងដោពលីដោវិលាតាមិការបាា និស់៊ាម និនៃនិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះកីីជួួញដូូរមិនុិស្សាស (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា  
១៤.៩ និិង ១៤.១០(�))

ខ្លះ) ដោគាំលីការណ៍ូមិនិិ�កទ់ីណូឌ កមិម ដោដូើមិីឱី្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះយល់ីថា ពួកដោគឺនឹិងមិនិិទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�វូិខែផ្សាកំ
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ឬរដូាបាលីច�ដោពាះស្សាកមិមភាព�ុស្សាចា� ់ ខែដូលីពួកដោគឺបានិប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាដោ�ើយ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ
ស្សាកមិមភាពទា�ងដោនាះមានិទី�នាកទ់ី�និងដោ�យ�័ល់ីជាមិយួនិឹងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  AC-
TIP មាប្រឹតា ១៤.៧)

គ) សិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសកំុងការខែស្សា័ងរក�ដិូទានិ/ ស្សា�ណូង (ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើមានិ) 
ស្សាប្រឹមា�ក់ារបា��់ង ់ និិងការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា ប្រឹពមិទា�ងដូ�ដោណូើ រការ�កព់ាកយសុ្សា�៣០ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  AC-
TIP មាប្រឹតា ១៤.១៣)

៤.២. �ុលាការបានិចា�ត់ា�ងជួនិ�ដោងុាលី/អ្នំកប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងករណីូ/អ្នំកស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីស៊ាកសជីួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីនឹិង 
�និាទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួជួនិរងដោប្រឹគាំះ ផ្សាល់ីីព��ម៌ានិ�ចចុ�ីនំិភាពអ្ន�ពី ស៊ាែ និភាពនៃនិស្សា�ណុូ� ដោរឿង និិងផី្សាល់ីព��ម៌ានិ 
អ្ន�ពីការ�ញ្ញជូ និដោ�រកដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ព់កួដោគឺ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៦.១)

ឧទាំហរួណ៍៖
	 ការទ្ធប់សាា្ត់ភាពរងតើត្រូ��ជាតើលើកទ្ធីពីរតើ�កុ�ងត្រូបព័នធយុតត��ម្៌ត្រូពហើទ្ធ�ឌ - �និ័�ស់្សាវិនាការអាចជាកខែនិៃង
ខែដូលីគឺួរឱ្យយភិ�យខាៃ ចស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ។ �ុលាការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  និី�ិវិធិីី និិងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះអាចមានិលីកខណូៈ
ផ្សាៃូវិការ និិងតាមិខែ��ប្រឹ�នៃពណីូ។ ដោ�ប្រឹកមិមានិឱ្យកាស្សាកានិខ់ែ�ដោប្រឹចើនិកំុងការកា��់និែយភាពថុ�ប់ារមិភរ�ស់្សា
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើដោ�ប្រឹកមិយល់ីអ្ន�ពី រដោ�ៀ�នៃនិការដោរៀ�ច� និិងការអ្ននុិវិ�ារ�ស់្សា�ៃួនិខែដូលីជាការរមួិច�ខែណូក
�ដោងាើ� ស៊ាែ និភាពគាំម និ�សុ្សាកភាព ខែដូលីអាចឲជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹ�ឈមិមិុ� នឹិងភាពរងដោប្រឹគាំះជាដោលីើកទីីពីរ។

 តារាងខាងដោប្រឹកាមិផ្សាីល់ីនូិវិដោស្សាចកីីស្សាដោងខ�អ្ន�ពីកតាា  ឬទិីដូាភាពនានាអ្ន�ពីខែ���ទីនៃនិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  
ខែដូលីរមួិច�ខែណូក�ដោងាើ� ស៊ាែ និភាពគាំម និ�សុ្សាកភាពស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ។ តារាងដោនិះ�ងាា ញថា កតាា ជាដោប្រឹចើនិ
កំុងច�ដោណាមិកតាា ទា�ងដោនិះ ខែដូលីរមួិច�ខែណូកច�ដោពាះការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ារ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ទី�និងជាមិនិិអាច
ដោជួៀស្សាវាងបានិដោ�ើយ ឧទា. ជួនិរងដោប្រឹគាំះប្រឹ�ូវិខែ�ពណ៌ូនាប្រឹបា�ម់ិនុិស្សាសខែដូលីពួកដោគឺមិនិិសូ្សាវិសុ៊ាល់ី ឬមិនិិសុ៊ាល់ី
ទាល់ីខែ�ដោស៊ាះ អ្ន�ពីព��ម៌ានិលីមិែ�ិនៃនិអ្ន�ដោពើហ៊ុិងា។ ដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទីប្រឹ�ូវិខែ�មានិឱ្យកាស្សា ដោដូើមិីសួី្សារស្សា�ណួូរ
អ្នំក�ីឹង។ ដោទាះ�ីជាយ៉ាា ងណាកីី រដោ�ៀ�រ��មិយួច�និួនិនៃនិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ ឬទិីដូាភាពមិយួច�និួនិនៃនិរដោ�ៀ�រ��
ទា�ងដោនិះ មិនិិមានិភាពចា�បាចដ់ោ�ើយ។

២៩ ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ�ខែ�មានិភាពងាយរងដោប្រឹគាំះខាៃ �ង ដោ�ដោពលីដោស្សាវាខែដូលីពួកដោគឺទីទីួលីបានិ មានិភាស៊ាខែដូលីពួកដោគឺមិនិិអាចយល់ីបានិ។ 
ការពិចារណាខែផ្សាំកភាស៊ា និិងវិ�ីធីមិ ៌ គឺឺជាកតាា យ៉ាា ងស្សា�ខានិដ់ោ�កំុងការផ្សាីល់ីដោស្សាវា និិងការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិ។ ដោស្សាវានានា ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីរមួិជាមិយួនិឹងមិស្ត្រានិាីទី�នាកទ់ី�និង
មិកពីប្រឹកុមិវិ�ីធីមិ ៌ និិងភាស៊ារ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ ផ្សាីល់ីឱ្យកាស្សាឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះទីទីួលីបានិការយល់ីដូឹងកានិខ់ែ�ចាស់្សាអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការការយិ៉ាធីិ�ដោ�យយ ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�ូវិ
�ៃងកា�។់ កំុងករណីូជាដោប្រឹចើនិ ការផ្សាីល់ីដោស្សាវា�កខែប្រឹ�រ�ស់្សាអំ្នក�កខែប្រឹ�ខែដូលីមានិដោភិទីដូូចគំាំជាមិយួជួនិរងដោប្រឹគាំះអាចមានិស៊ារស្សា�ខានិ។់

៣០ ដោ�យអ្ននុិដោលាមិដោ�តាមិដោគាំលីការណ៍ូ ៨ ដូល់ី ១៣ នៃនិដោស្សាចកីីប្រឹ�កាស្សាអ្ន�ពី ដោគាំលីការណ៍ូមិូលី�ា និនៃនិភាពយុ�ាិធីមិស៌្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា និិងការ��ពានិ
អ្ន�ណាច (ដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចនៃនិមិហាស្សានិំិបា� 40/34 ឧ�ស្សាមិព�និធ) ស្សា�ណូងគឺ�ីរីមួិមានិការប្រឹ�គឺល់ីប្រឹទីពយប្រឹ�លី�ម់ិកវិញិ ឬការទូីទា�ច់�ដោពាះដោប្រឹគាំះថំាក ់ឬការបា��់ង ់ការស្សាង
ច�ដោពាះការច�ណាយខែដូលីដោកើ�ដោចញពីភាពរងដោប្រឹគាំះ ការផ្សាីល់ីដោស្សាវា និិងការសី៊ារសិ្សាទីធិដោ�ើងវិញិ។ ដោ�ដោពលីខែដូលីគាំម និស្សា�ណូងពីជួនិដោលីមើស្សា ឬប្រឹ�ភិពដូនៃទីដោទីៀ� រដូាទា�ងឡាយ
គឺ�ីបី្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងផ្សាីល់ីស្សា�ណូងហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ ប្រឹគឺួស៊ាររ�ស់្សាពួកដោគឺ ឬអ្នំកកំុង�និ័ុក (កំុងករណីូជួនិរងដោប្រឹគាំះស៊ាៃ �)់ សូ្សាមិដោមិើលី៖ www.un.org/documents/ga/
res/40/a40r034.htm and Office of the High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 
Human Trafficking. P11
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ទ្ធ�ដូឋភាព

- ខែ���ទីនៃនិការគឺួរស្សាមិ ឬ�ទី�ា និប្រឹស្សាដោដូៀងគំាំខែដូលីដោគឺរ �ពឹងទុីក
ច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសដីោ�កំុង�ុលាការ គឺឺជាកតាា ក�ណូ�់
នូិវិប្រឹព�ខែដូនិនៃនិការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាកំុង�ុលាការខែដូលីអាចទីទីួលីយកបានិ។
- អ្នំកចូលីរមួិទា�ងអ្នស់្សាដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ រមួិទា�ងជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ផ្សាងខែដូរ ប្រឹ�វូិបានិដោគឺរ �ពឹងថា និឹងអ្ននុិវិ�ា�ួនាទីីរ�ស់្សាពួកដោគឺ
ជាមិយួនិឹងសុ្សាជួីវិធីមិ ៌ការមានិរដោ�ៀ�ដោរៀ�រយ និិងដោ�យ
សុ្សាភាពរា�ស៊ារ។
- សូ្សាមិីខីែ�ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីរខែមិងខែ�ងប្រឹ�ឈមិនឹិងការស៊ាកសួ្សារ
ខែ��ស្សាំិទីធសំ៊ាលី ច�អ្នក និិងកដោប្រឹមាលីកីី ពួកដោគឺកប៏្រឹ�ូវិបានិដោគឺ
រ �ពឹងថានិឹងដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាភាស៊ាប្រឹ�ឹមិប្រឹ�ូវិ សូ្សារស្សាដោមិៃង និិងកប្រឹមិ�ិនៃនិ
ភាពរ �ជួលួីចិ�ាខែដូលីស្សាមិប្រឹស្សា� និិងការដោគាំរពដោ�កានិដ់ោ�ប្រឹកមិ 
និិងដោមិធាវិ។ី
- ដោ�ើដោទាះ�ីជាដោ�ប្រឹកមិ និិងដោមិធាវិអីាចទីទីួលីរងការ�កវ់ិនិិ�យ 
ស្សាប្រឹមា�ក់ារប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាមិនិិគឺួរស្សាមិច�ដោពាះដោ�ប្រឹកមិ ឬដោមិធាវិដីូនៃទីដោទីៀ�
កីី ពួកដោគឺរខែមិងមិនិិ ទីទីួលីរងការ�កវ់ិនិិ�យស្សាប្រឹមា�ក់ារប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាមិនិិ
គឺួរស្សាមិច�ដោពាះស៊ាកស។ី ភាពគឺួរឱ្យយដោជួឿជាកប់ានិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ 
គឺឺអាប្រឹស្សា�យដោលីើ��ណូងប្រឹបាថំា និិងស្សាមិ�ែភាពរ�ស់្សានាងកំុង
ការអ្ននុិវិ�ារដោ�ៀ�រ��នានា។
- ឧទាហ៊ុរណ៍ូ៖ “[ក] ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើបានិចូលីរមួិកំុងការ�ដោញ្ញច ញមិ�ិ
ដោយ៉ា�ល់ីដោ�យដោស្សារ ីនិិងដោ�យគាំម និការ�ងាា ញអ្ន�ពីក�ហ៊ុឹងខាៃ �ង 
ឬភាពមិនិិដោជួឿជាកច់�ដោពាះស្សា�ណួូរដូខែដូលី ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិសួ្សារមិីង
ដោហ៊ុើយមិីងដោទីៀ�អ្ន�ពី ច�និួនិនៃថុង ខែដូលីនាងអាច��ដ់ោជួើងធី�បានិ 
�ន័ា�ព់ីការរមួិដោភិទីតាមិរនិធគូឺទីដោ�យ�ងខ�។ ច�និួនិដូង ខែដូលីនាង
ដោ�ៃើយស្សា�ណួូរដោនិះ។”

ការព��រ�សូត្រូមាប់តុលាការ៖ព័ត៌មានលម្អ�ត

- ទីប្រឹមិងន់ៃនិការទី�នាកទ់ី�និង ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិទីទីួលីយកដោ�កំុង
ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ គឺឺការទី�នាកទ់ី�និងលីកខណូៈផ្សាៃូវិការ ការ
ទី�នាកទ់ី�និងខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិចងប្រឹកងជាអ្ន�ែ�ទី និិងការទី�នាកទ់ី�និង
ខែ���ឹងរងឹមិនិិអាច��ខ់ែ�និបានិ។ ដោ�ប្រឹកមិ និិងដោមិធាវិដីោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា
ភាស៊ាលីកខណូៈ�ដោចចកដោទីស្សា។

- មានិវិធិានិនានា ខែដូលីប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងដោលីើថាដោ�ើអ្នំកណាអាច
និិយ៉ាយបានិ ដោ�ើនិិយ៉ាយដោ�កានិអ់្នំកណា និិងដោពលីណាខែដូលី
ប្រឹ�វូិនិិយ៉ាយ។

- ភិ�ស្សាាុតាងរ�ស់្សាស៊ាកសបី្រឹ�ូវិខែ�ទីទីួលីបានិមិកតាមិរយៈទីប្រឹមិង់
ជាកល់ាក ់និិងមានិលីកខណូៈជារចនាស្សាមិព�និធខាៃ �ង។

- ទីប្រឹមិងន់ៃនិការទី�នាកទ់ី�និងខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិចងប្រឹកងជាអ្ន�ែ�ទី និិង
ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ មានិលីកខណូៈ
ដោ�តាមិលី���ល់ី�ដោ�យជាកល់ាក។់

- ដោមិធាវិ ី(និិងដោ�ប្រឹកមិ) សួ្សារស្សា�ណួូរ ដោហ៊ុើយអ្នំក�ីឹង (និិងស៊ាកសី
ដូនៃទីដោទីៀ�) ដោ�ៃើយស្សា�ណួូរទា�ងដោនាះ ដោពាលី គឺឺមិនិិខែដូលីមានិអ្នំក�ីឹង 
និិងស៊ាកសសួី្សារស្សា�ណួូរ ដោហ៊ុើយដោមិធាវិ ីនិិងដោ�ប្រឹកមិដោ�ៃើយដោ�ើយ។

- ឧទាហ៊ុរណ៍ូ៖ “[អំ្នក�ីឹង]៖ ដោ�ើដោរឿងដោនិះពាកព់�និធនឹិងនៃថុងដោនិះ
យ៉ាា ងដូូចដោមិាច? [ដោមិធាវិកីារពារ]៖ ជាចា� ់គឺឺ�ាុ �ប្រឹ�ូវិសួ្សារស្សា�ណួូរ...”

- ទីប្រឹមិងន់ៃនិការស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខ (ខែដូលីរមួិមានិ ស្សា�ណួូរ
នា�មិុ� ស្សា�ណួូរដូខែដូលី និិងស្សា�ណួូរមិនិិមានិស្សាងុ�ភាពអ្ន�ពីចដោមិៃើយ
ជាកល់ាក)់ អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយដោមិធាវិកីារពារដោធី័ើ�កក់ារប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងខាៃ �ងគឺួរ
ឱ្យយក�ស់្សាមុាល់ីដោលីើស្សាកខីកមិមរ�ស់្សាអំ្នក �ីឹង។

- អ្នកំ�ីឹង ខែដូលីងាកចាកឆ្នាំង យពីអ្ន�ែ�ទីស្ត្រាស្សាុី�ប្រឹ�ឈមិនឹិង
ហានិិភិ�យនៃនិការយល់ីថា គាំម និស្សាណីា�ធំ់ា� ់ឬគាំម និការដោគាំរព 
ដោហ៊ុើយដោនិះពួកដោគឺមិនិិអាចដោជួឿទុីកចិ�ាបានិដោ�ើយ។

- ការរចនាទីីធាៃ �និ័�ស់្សាវិនាការ �ដោងាើ�ឱ្យយមានិនូិវិជួួរជាកល់ាក ់ខែដូលី
ដោធី័ើឱ្យយអ្នំកចូលីរមួិមិយួច�និួនិអាចដោមិើលីដោ�ើញ និិងស៊ាា �លឺ់ីចាស់្សា
ជាងអ្នំកចូលីរមួិដូនៃទីដោទីៀ� និិងស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីឱ្យយមានិការចូលីរមួិ
ដោ�តាមិលី���ល់ី�ដោ�យនៃនិជួួរខែដូលីអ្នំកចូលីរមួិអ្នងុុយ  ខែដូលីជាដោហ៊ុ�ុ
�ណាា លីឱ្យយមានិការខែ�ងខែចងរវាងអ្នំកខែដូលីបានិដោរៀនិសូ្សាប្រឹ�វិជិាជ ជីួវិៈ
ចា� ់និិងអំ្នកធីមិមតា។ 

- ជាទូីដោ�ដោ�ប្រឹកមិអ្នងុុយដោ�ខាងមិុ� និិងច�កណីាលីនៃនិ�និ័�់
ស្សាវិនាការ ដោដូើមិីឱី្យយពួកដោគឺអាចរកាការប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងដោលីើដូ�ដោណូើ រការនីិ�វិិធីី ី។

- ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាជាដោប្រឹចើនិ �ុលាការខែ�ងមានិការខានិខ់ែចកដោ�យរបា�ង
មិយួ ដោពាលីគឺឺមានិខែ�អ្នំកទា�ងឡាយ ខែដូលីទីទីួលីបានិ��ខែណូងជា
អ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈ�ាុដោណាះ ះ (“ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោ�ដោ�កានិរ់បា�ងដោនាះ”) ខែដូលី
ទីទួីលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយអ្នងុុយដោ�ខែផំ្សាកខាងមិ�ុនៃនិ�ន័ិ�ស់្សាវិនាការ។ 
អ្នំកដូនៃទីដោទីៀ� រមួិទា�ងអ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈដូនៃទីដោទីៀ� (ដូូចជា �ុគឺុលិីកស្សាងុមិ 
អ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា �ុគឺុលិីកគាំ�ប្រឹទីកំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ ដោស្សាម�និ
វាយអ្ន�ែ�ទី និិងអ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈផ្សាៃូវិចា�រ់ង) ទីទីួលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយ
�ៃងកា�ដ់ោ�កានិរ់បា�ងដោនិះ ខែ�ដោ�ដោប្រឹកាមិស៊ាែ និភាពជាកល់ាក ់និិង
ដោ�យមានិការអ្នដោញ្ញជ ើញ�ាុដោណាះ ះ។ ស៊ាធារណូជួនិខែ�ងខែ�ស្សាែិ�ដោ�
ដោប្រឹកាយ “របា�ងដោនិះ”។

- ជាទី�ដោនិៀមិទីមាៃ � ់ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិឈរ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិម 
ដោហ៊ុ�ុដោនិះ មានិស៊ាៃ កស្សាញ្ញាញ ថា     “កខែនិៃងស៊ាកសឈីរផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិម”។ 
ការឈរដោនិះអាចមានិរយៈដោពលីជាដោប្រឹចើនិដោមាា ង។

- ដោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សាមិយួច�និួនិ ដោ�ដោពលីខែដូលីការស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខ
អាច�និាកំុងរយៈដោពលីដោប្រឹចើនិនៃថុង អ្នំក�ីឹងមិនិិប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយ
និិយ៉ាយជាមិយួអ្នំកណាមំាកអ់្ន�ពី ស្សាកខីកមិមរ�ស់្សានាង ឬការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
ដោ�ើយ។ លីកខ�ណូឌ ដោនិះរារា�ងស្ត្រាស្សាាី ខែដូលីបានិរងការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា ពី
ការទីទីួលីបានិការគាំ�ប្រឹទីពីអំ្នកផ្សាីល់ីប្រឹ�ឹកាដោយ៉ា�ល់ី ឬ�ុគឺុលិីកខែថុទា�
សុ្សា�ភាពផ្សាៃូវិចិ�ាដូនៃទីដោទីៀ�។

- �ញ្ញាា ដោនិះកានិខ់ែ�មានិលីកខណូៈធីងនិធ់ីងរ �ណីាលីឲមានិការមិនិិវិលិី
ប្រឹ�លី�ដ់ោ�កានិ�ុ់លាការវិញិ ដោហ៊ុើយទីទីួលី ដូីកា ចា��់ៃួនិនាង ខែដូលី
អាចដោចញដោ�យយុតាា ធីិការមិយួច�និួនិ។

- យល់ី និិងទីទីួលីសុ៊ាល់ី ការ�ន័ា��នៃមិៃ�ៃួនិឯង 
(រ�ស់្សា�ុលាការ) ដោដូើមិីជីាភាពងាយប្រឹស្សាួលី និិង
ចា�បាច ់ច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោដូើមិី�ីដោញ្ញជ �ស្សា ការ
ច�អ្នក និិងការមិនិិគឺួរស្សាមិ នា�ឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិ
ភាពរងដោប្រឹគាំះជាដោលីើកទីីពីរ ដោ�យស៊ារប្រឹ�ព�និធ
យុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។
- យល់ីថា ការអ្ននុិវិ�ាភាពគឺួរស្សាមិជាកា�ព័កិចច
មិនិិដោធី័ើឱ្យយមានិលីកខ�ណូឌ ដោស្សាមើភាពគំាំដោនាះ
ដោ�ើយ។
- ទី�ស់៊ាា �ក់ារសួ្សារស្សា�ណួូរដូខែដូលីៗដោ�យមិនិិ
ចា�បាច ់ឬស្សា�ណួូរខែដូលីមិនិិពាកព់�និធ។
- ប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងដោលីើស្សា�ណួូរខែ��ច�អ្នក និិងដោ�ី�ដោលីើ
ភាពពាកព់�និធ។
- អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិភាពមិនិិគឺួរស្សាមិពីស្សា�ណាក់
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោ�យគាំម និការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាភាពមិនិិ
គួឺរស្សាមិដោនិះជាកតាា មិយួដោ�កំុងការវាយ�នៃមិៃ
ភាពអាចដោជួឿជាកប់ានិរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�ើយ។
ការប្រឹ�កានិទ់ីស្សាសនិៈមិយួខែដូលីកានិខ់ែ�មានិ
ស្សាងុ�ភាព និិងមិនិិដោ�មើងនៃ�មច�ដោពាះភារកិចចខែដូលី
ផ្សាាល់ីនូិវិភាពគួឺរស្សាមិ មានិនិ�យថា ជួនិខែដូលី
ទីទីួលី�និ័ុកប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ដោពាលីគឺឺដោមិធាវិ ីនិិងដោ�ប្រឹកមិ គឺ�ីី
ប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាដូូចគំាំ ច�ដោពាះអ្នំកចូលីរមួិប្រឹគឺ�រ់ូ�ដោ�កំុង
ស្សាវិនាការ។

- អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយស៊ាកសសួី្សារ�ញ្ញាជ ក ់�ងាា ញកង័ល់ី 
ឬរមួិច�ខែណូកច�ដោពាះការក�ណូ�ទ់ីិស្សាដោ�នៃនិ
ការដោ�ៃើយ�ៃងគំាំដោនិះ។
- យល់ីសូ្សាមិដឹូងអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលីចដោមិៃើយ
រ�ស់្សាអំ្នក�ីឹងអាចប្រឹ�ូវិដោធី័ើឱ្យយ�ុស្សាពីស្សាភាព
ដោដូើមិ ដោ�យស៊ារការ�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងរ�ស់្សា
ដោមិធាវិកីារពារ ដោដូើមិីជីួ�រុញឱ្យយមានិចដោមិៃើយខែដូលី
ពួកដោគឺចងប់ានិ។
- ទីទីួលីយករដោ�ៀ�រ��ទី�នាកទ់ី�និងខែដូលី
កានិខ់ែ�មានិលីកខណូៈអ្នធីាប្រឹស្សា�យជាមិយួនិឹង
អំ្នក�ីឹង ដោ�យទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួពួកដោគឺដូូច
ជួនិ ធីមិមតា ។
- អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយអ្នំកដូនៃទីដោទីៀ�ងាកដោចញពី
�ួនាទីីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិក�ណូ�ក់ំុងអ្ន�ែ�ទីស្ត្រាស្សាុី�
រ�ស់្សាពួកដោគឺ។
- មិុនិដោពលីអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទី
ចា�ដ់ោផ្សាីើមិស៊ាកសួ្សារ សូ្សាមិធានានូិវិ�សុ្សាកភាព
ស្សាប្រឹមា�អ់្នំក�ីឹង រមួិទា�ងការផ្សាីល់ី នូិវិទឹីក និិង
ប្រឹក�ស្សាអ្ននាមិ�យ និិងប្រឹបា�គ់ាំ�ឱ់្យយគាំ�ប់្រឹបា�់
�ុលាការ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើគាំ�ប់្រឹ�ូវិការស្សាប្រឹមាក។

ខែ���ទីនៃនិ
ការគឺួរស្សាមិ

អ្ន�ែ�ទី
ស្ត្រាស្សាុី�

លី�ហ៊ុររូ�វិ �និា  
និិងដោស៊ាភិ�ណូ 
ភាពនៃនិ�និ័� ់
ស្សាវិនាការ

ដូ�ដោណូើ រការ
ផ្សាៃូវិចា�់

ជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ខែដូលីមិនិិ
ទីទីួលីបានិការ
ដោប្រឹ��មិលីកខណូៈ

- ជាញឹកញា� ់អ្នំក�ីឹងទីទីួលីបានិការដោប្រឹ��មិលីកខណូៈមិនិិប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់
ស្សាប្រឹមា�ដ់ូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

- ជាទូីដោ� ជួនិរងដោប្រឹគាំះជា�ុរស្សាមិនិិយល់ីចាស់្សាអ្ន�ពី ភាស៊ាលីកខណូៈ
�ដោចចកដោទីស្សាខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា �ួនាទីីរ�ស់្សាភាគឺីពាកព់�និធ នីិ�ិវិធិីី
កំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ និិងដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះជាទូីដោ�ដោ�ើយ។

- អ្នំក�ីឹងជាដោប្រឹចើនិមិក�ុលាការដោ�យគាំម និអ្នំក��ណាង ដោ�យគាំម និ
សូ្សាមិីខីែ�ការដោប្រឹ��មិលីកខណូៈកប្រឹមិ�ិមិូលី�ា និ ដូូចជា ការពិនិិ�យ
ដោ�ើងវិញិយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា�ដោលីើស្សាកខីកមិម និិងដោ�យមិនិិយល់ីអ្ន�ពីការ
ដោរៀ�ច�ដោផ្សាសងៗ។

- ការ�ៃ ស់្សា�ីូរដោស៊ាភិ�ណូភាពកំុង�និ័�់
ស្សាវិនាការ។

- ពិចារណាដោ�ើងវិញិដោលីើការរចនា នៃនិ
�និ័�ស់្សាវិនាការមិយួច�និួនិ។ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ 
ការដោរៀ�ច�ដោ�ើងវិញិដោ�ដោលីើប្រឹទីងប់្រឹទាយនៃនិ�និ័�់
ស្សាវិនាការ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិរចនាកំុងលីកខណូៈ
ស្សាប្រឹមា�ខ់ែ�អ្នំកជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ�ាុដោណាះ ះខែដូលីអាច
សី៊ា�លឺ់ី និិងស្សាដោងា�ស៊ាកសនីានាបានិយ៉ាា ង
ស្សាមិប្រឹស្សា� ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺដោ�ក�ពុងឈរ
ផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិម។

- ដូកនិិមិម�ិស្សាញ្ញាញ ផ្សាៃូវិការដោចញ ដូូចជា អាវិ�យ
ស្សាប្រឹមា��ុ់លាការ ស្សាកខ់ែកៃងកាៃ យ ស្សាប្រឹមា�់
ដោ�ប្រឹកមិ និិងដោមិធាវិ។ី

- អ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយស៊ាកសអី្នងុុយដោ�ដោពលីផ្សាីល់ី
ស្សាកខីកមិម។

- វាយ�នៃមិៃដោ�ើងវិញិថា ដោ�ើវាចា�បាចប់្រឹ�ូវិ
ហាមិឃាំ�អ់្នំក�ីឹងពីការទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួ
អ្នំកណាមំាកអ់្ន�ពី �ទីពិដោស៊ាធីនិជ៍ួ�នុិ�ជួប្រឹមិះរ�ស់្សា
ពួកដោគឺ កំុងអ្ន��ុរយៈដោពលីខែវិងនៃនិការស៊ាកសួ្សារពី
ភាគឺី�ដិូ�កខ ខែដូរឬដោទី។

- ពិចារណាអ្ន�ពីវិធិីីនានា ដោដូើមិីឱី្យយគាំ�ទ់ីទីួលី
បានិជួ�និួយប្រឹ�ដោភិទីដោនិះ ដោ�យគាំម និហានិិភិ�យ
នៃនិការ�ៃ ស់្សា�ីូរច�ដោពាះស្សាកខីកមិមរ�ស់្សាពួកគាំ�់
ដោ�ើយ។

- ពិចារណាអ្ន�ពី វិធិានិការនានា ខែដូលីផ្សាីល់ី
ការដោប្រឹ��មិ និិងការគាំ�ប្រឹទីកានិខ់ែ�ប្រឹ�ដោស្សាើរដូល់ី
ជួនិរងដោប្រឹគាំះស្សាប្រឹមា�ដ់ូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  និិង
កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។

- ការដោរៀ�ច�ឱ្យយអ្នំក�ីឹងយល់ីចាស់្សាអ្ន�ពី�រ�ិទី
ដោនិះអាចកា��់និែយផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើពួកដោគឺ 
ខែដូលីដោកើ�ដោចញពីការអ្ននុិវិ�ាការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
រ�ស់្សាពួកដោគឺ។

- ការអ្ននុិវិ�ាលីែ��ផុ្សា� គឺឺភាព��ណាងផ្សាៃូវិចា�់
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីមានិឯករាជួយភាព 
និិងទីទីួលីបានិមិូលីនិិធីីពីរដូា។ 

ទ្ធ�ដូឋភាព ការព��រ�សូត្រូមាប់តុលាការ៖ព័ត៌មានលម្អ�ត

តារាងនៃនកតាា្នានា	ដែដូលបតើងើើតបរិយាកាសូ�ះ្នផ្ទាំសូុកភាពកុ�ងបនទប់សូវនាការ៣១ 

 ដោ�ប្រឹកមិមានិភារកិចចពិចារណាអ្ន�ពី ជួ�ហានិ
នានា ខែដូលីពួកដោគឺអាចដោធី័ើបានិ ដោដូើមិីកីា��់និែយ
ផ្សាលី�ាះពាល់ីអ្នវិជិួជមានិនៃនិការអ្ននុិវិ�ារដោ�ៀ�រ��
ទា�ងដោនាះ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិចា�ទុ់ីកថាចា�បាច។់ 
ស្សា�ណួូរស្សា�ខានិម់ិយួ គឺឺដោ�ើដោ�ប្រឹកមិអាចដោធី័ើឱ្យយការ
ជួ� នុិ�ជួប្រឹមិះដោនិះកានិ់ខែ�មានិ�សុ្សាកភាពច�ដោពាះ
អ្នំក�ីឹង ដោ�យគាំម និការគឺ�រាមិក�ខែហ៊ុងសិ្សាទីធិរ�ស់្សា
ជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីកុំងការទីទួីលីបានិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
ដោ�យយុ�ាិធីមិដ៌ោ�យរដោ�ៀ�ណា។ ដោនិះគឺឺជា
ឧទាហ៊ុរណ៍ូមិយួច�និួនិ៖ 

	 ព័ត៌មានសូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��៖ ដោ�ស្សាហ៊ុ 
រដូាអាដោមិរកិ �័�ង��ដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ងាា ញដោ�កំុង
�និ័�ស់្សាវិនាការ ដោហ៊ុើយព��ម៌ានិប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដូល់ី
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកស ី ដោ�យខែចងលីមិែ�ិអ្ន�ពី 
ប្រឹទីងប់្រឹទាយនៃនិ�និ័�ស់្សាវិនាការ និិងការពនិយល់ី�ៃី
មិយួអ្ន�ពី �ួអ្នងុគឺនិៃឹះ និិង�ួនាទីីរ�ស់្សាពួកដោគឺ។

៣១ Elaine Craig, “The Inhospitable Court”, University of Toronto Law Journal, vol. 66, No. 2 (2016).
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	 ព័ត៌មានអំពីដូំតើ�ើរការជំនុំជត្រូម្�	 - ព��ម៌ានិអ្ន�ពីដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើងកំុងទីប្រឹមិង់
ជាដោប្រឹចើនិ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ តាមិរយៈវិដីោដូអ្នូ ដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�រ �ណីាញទី�នាកទ់ី�និងស្សាងុមិ ជាដោដូើមិ ប្រឹពមិទា�ងព��ម៌ានិ
ដោ�កំុងទីប្រឹមិងដ់ោបាះពុមិព។ ជាញឹកញា� ់វិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិដ៌ោរៀ�ច�ស្សាមាភ រដោនិះ រមួិជាមិយួនិឹងដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីជួនិរងដោប្រឹគាំះ។ 
ស្សាមាភ រខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោបាះពុមិព ប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដូល់ីដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទី និិងអ្នងកុារមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីនានា ដោហ៊ុ�ុដោនិះ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិព��ម៌ានិអ្ន�ពីដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ តា�ងពីដូ��ូង។ ព��ម៌ានិដោនិះគឺ�ីមីានិកំុងទីប្រឹមិង់
�ុស្សាៗគំាំ និិងជាភាស៊ាជាដោប្រឹចើនិ ដោដូើមិី�ី�ដោពញដោ�តាមិ�ប្រឹមិូវិការរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសទីា�ងអ្នស់្សា។ 

៣២ https://www.facebook.com/watch/?v=261359598249050
៣៣ https://www.youtube.com/watch?v=2tgMHlHyiuE
៣៤ https://www.youtube.com/watch?v=t8gMFYl6Nm4

	 វីតើដូអូតាម្ត្រូបព័នធអនឡាញអំពី	 តួនាទ្ធី
របសូ់សាក្សីីតើ�កុ�ងសូំ�ុំតើរឿងម្ួយ - �ដោងាើ�
ដោ�ើងដោ�យ�ុលាការដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សានៃថុ ដោដូើមិីី
ផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីស៊ាកស ី និិងកា��់និែយការ 
ភិ�យខាៃ ច ខែដូលីពួកដោគឺអាចមានិពាកព់�និធនឹិង
ការចូលីរមួិដោ�កានិ�ុ់លាការ។ វិដីោដូអ្នូដោនិះប្រឹ�ូវិ
បានិ�ញ្ញជូ និតាមិរយៈទី�ព�រដោហ៊ុ័ស្សា�ុករ�ស់្សាពួក                                                                      
ដោគឺ។៣២

	 ព័ត៌មានសូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��នៃនបទ្ធ 
តើលើើសូដែដូលតើ�កាន់តុលាការ - ដូ�ដោណូើ រការ
យុ�ាិធីមិ ៌ ខែដូលី�ដោងាើ�ដោ�ើងដោ�យ�ុលាការ
នៃនិរដូា New South Wales ប្រឹ�ដោទីស្សា
អ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី៖ កប្រឹមិងនៃនិវិដីោដូអ្នូច�និួនិ ១០ ដោ�
ដោលីើ YouTube  ដោដូើមិីជីួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ
�ទីដោលីមើស្សា ដោ�ដោពលីដោ�កានិ�ុ់លាការដោ�រដូា 
New South Wales ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី។ 
វិដីោដូអ្នូដោនិះ�ងាា ញអ្ន�ពី ប្រឹទីងប់្រឹទាយរ�ស់្សា
�ុលាការ វាពនិយល់ីអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការនៃនិការ
ជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងទីស្សាសនិទានិស្សា�ខានិ់ៗ  ដូូចជា 
ភិ�ស្សាាុតាងចមិីង ការស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខ 
និិងការប្រឹ�ួ�ពិនិិ�យដោ�ើងវិញិ។៣៣

 ត្រូកសូងួយុតត��ម្៌	(ចត្រូកភ័ពអង់តើគះសូ)៖ 
ដោ�យដោមិើលីដោ�ើញតាមិរយៈការយល់ីដោ�ើញ
រ�ស់្សាស៊ាកស ី ភាពយនិាជួីវិចលីដោនិះពនិយល់ី
អ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីប្រឹ�ូវិរ �ពឹងពី ដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ
ទា�ងមិូលី និិង�ងាា ញពីដូ�ដោណូើ ររ�ស់្សាស្ត្រាស្សាាី
វិ �យដោកមងមំាកច់ា�ព់ីការផ្សាីល់ីដោស្សាចកីីខែថុៃង ដោ�
ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  និិង
�ន័ា�ព់ីការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។ វាកព៏និយល់ីអ្ន�ពី ដោស្សាវា
ពិដោស្សាស្សាៗខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ី ដូូចជា �និ័�់
រងចា�ដោ�យខែ�ក ភិ�ស្សាាុតាងជាវិដីោដូអ្នូ ការ 
គាំ�ប្រឹទីស៊ាកស/ីអ្នំកប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងករណីូ។លី។៣៤  
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https://www.facebook.com/watch/?v=261359598249050 
https://www.youtube.com/watch?v=2tgMHlHyiuE 
https://www.youtube.com/watch?v=t8gMFYl6Nm4


	 ព័ត៌មានសូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��	ន�ងសាក្សី ី - ការ 
ដោ�កានិ�ុ់លាការ គឺឺជាការពិបាក ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស ីនិិង 
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ។ ពួកដោគឺចា�បាចប់្រឹ�ូវិទីទីួលីបានិព��ម៌ានិ
ទា�ងអ្នស់្សា ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�ូវិការ អ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការរ�ស់្សា 
�ុលាការ។ �ុលាការមិណូឌ លី និិង�ុលាការប្រឹគួឺស៊ារ 
រ�ស់្សារដូាស្សាហ៊ុព�និធ ផ្សាល់ីីកញ្ញច�ព់��ម៌ានិដូល់ីអ្នកំខែស្សាង័រក 
ភាពយុ�ាធិីមិទ៌ា�ងអ្នស់្សា ខែដូលីគាំម និអំ្នក��ណាងផ្សាៃូវិចា�។់ 
ឯកស៊ារដោនិះ (មានិជាដោប្រឹចើនិភាស៊ា) ផ្សាីល់ីព��ម៌ានិ
លីមិែ�ិអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ដោប្រឹ��មិលីកខណូៈស្សាប្រឹមា��ុ់លាការ 
អ្ន័ីខែដូលីប្រឹ�ូវិដោស្សាៃ�កពាក ់ សុ្សាវិ�ែិភាព�័ល់ី�ៃួនិ អ្ន័ីខែដូលី
ប្រឹ�វូិដោធី័ើដោ�ដោពលីដោ�ដូល់ី�ុលាការ ពាកយដោពចនិទូ៏ីដោ�
ខែដូលីប្រឹ�ូវិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោ��ុលាការ អ្ន័ីខែដូលីមិនិិប្រឹ�ូវិដោធី័ើ
ដោ�កំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ និិងរដោ�ៀ�និិយ៉ាយជាមិយួ
ដោ�ប្រឹកមិ។ វាកផ៏្សាីល់ីព��ម៌ានិអ្ន�ពីកខែនិៃងដោដូើមិីដីោ�រក
ដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�ដ់ោ�យឥ�គិឺ�នៃថុៃផ្សាងខែដូរ។៣៥  

	 តើត្រូ�ងការ�៍ត្រូបាក់ឧបត្ថម្ភសាក្សីី	 (ការ�ំត្រូទ្ធ
ហ�រញ្ញញវត្ថ�) - តាមិរយៈដោគឺហ៍៊ុទី�ព�រស៊ាធារណូៈរ�ស់្សា
�ៃួនិ �ុលាការសឹ្សាងា�ុរផី្សាីល់ីព��ម៌ានិលីមិែ�ិអ្ន�ពី ស្សា�ណូង
ហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស។ី �ុលាការដោនិះផ្សាីល់ី�ញ្ញជ ី
ដោផ្សា័�ង�័� ់ និិងការពនិយល់ីអ្ន�ពី រដោ�ៀ��កព់ាកយ
ដោស្សាំើសុ្សា�។៣៦  ទីប្រឹមិងដ់ោនិះមានិលីកខណូៈស៊ាមិញ្ញញណាស់្សា 
ស្សាប្រឹមា�ក់ារ��ដោពញ និិងប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិ ី

ប្រឹពឹ�ាិ�ប្រឹ�ព��ម៌ានិ

ត្រូពឹតត�បត្រូតព័ត៌មាន	គ�សូត្រូមាប់បុគលុទាំងឡាយ	ដែដូលតើ�ីើតំ�ងឱ្្យខ្លះះ�នឯង
តើ�តុលាការ។	វាត្រូគបដូ�ដ	ប់តើលើក�ចេការមួ្យចំនួន	ដែដូលអុកអាចតើ�ីើ	តើដូើម្្បីី
តើត្រូតៀម្លកខ�ៈសូត្រូមាប់សូវនាការតុលាការរបសូ់អកុ	ត្រូពម្ទំាងអីីដែដូលគួរ	ន�ង
ម្�នគួរតើ�ីើតើ�កុ�ងបនទប់សូវនាការ។

ការ	តើត្រូតៀម្ខ្លះះ�នឱ្្យរួចរាល់ កា	រតើ�ដូល់តុលាការ
សូ្សាមិដោប្រឹ��មិលីកខណូៈ និិងដោប្រឹ��មិ�ៃួនិរចួរាល់ី ដោដូើមិីី

�ងាា ញស្សា�ណុូ� ដោរឿងរ�ស់្សាអំ្នកដោ�នៃថុងខែដូលីអ្នំកចូលីរមួិដោ�កំុង
ស្សាវិនាការ�ុលាការ។ សូ្សាមិដោធី័ើការប្រឹស៊ាវិប្រឹជាវិឱ្យយដោប្រឹចើនិតាមិ 
អាចដោធី័ើបានិ និិងប្រឹ�មិូលីព��ម៌ានិទា�ងអ្នស់្សា ស្សាប្រឹមា�់
ស្សា�ណុូ� ដោរឿងរ�ស់្សាអំ្នក។

សូ្សាមិប្រឹបាកដូថា អ្នំកមានិឯកស៊ារទា�ងអ្នស់្សារ�ស់្សាអំ្នក 
ខែដូលីមានិការដោរៀ�ច�យ៉ាា ងចាស់្សា និិងគឺ�នូិស្សាស្សាមុាល់ីដោលីើ
ឯកស៊ារនានា ខែដូលីអ្នំកបានិ�កជូ់ួនិ�ុលាការរចួដោហ៊ុើយ។ 
សូ្សាមិយកដោស្សាៀវិដោ�ក�ប់្រឹតា និិង�ាចិដោ�ជាមិយួអ្នំកផ្សាងខែដូរ។

មិនុិស្សាសមិយួច�នួិនិគិឺ�ថា ការអ្នងុយុដោ�កុំង�ន័ិ�ស់្សាវិនាការ
 ដោ�មិុនិដោពលីស្សាវិនាការ អាចជួួយស្សាប្រឹមាលីស្សា�ពាធីបានិ 

ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអ្នំកមិនិិធាៃ �ដ់ោ��ុលាការពីមិុនិមិក។ ស្សាវិនាការ
�ុលាការមិួយច�នួិនិប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើងដោ�កុំង�ុលាការ
ដោ�ើកច�ហ៊ុរ ដោហ៊ុ�ុដោនិះអ្នំកអាចដោធី័ើខែ��ដោនិះបានិប្រឹគឺ�ដ់ោពលី។

អីីដែដូលត្រូតូវតើសូះ�កពាក់
គាំម និវិធិានិចា�អ់្ន�ពី អ្ន័ខីែដូលីប្រឹ�ូវិដោស្សាៃ�កពាកដ់ោ��ុលាការ 

ដោ�ើយ។ �ាុខែនិា�ុលាការ គឺឺជាកខែនិៃងផ្សាៃូវិការមិយួ ដោហ៊ុើយអ្នំក
គឺ�ីដីោស្សាៃ�កពាកល់ីកខណូៈផ្សាៃូវិការដោ�តាមិដោនាះខែដូរ។

កុមារតើ�តុលាការ
ជាទូីដោ� �ុលាការមិនិិខែមិនិជាកខែនិៃងស្សាមិប្រឹស្សា�ស្សាប្រឹមា�់

កុមារដោ�ើយ។ សូ្សាមិដោរៀ�ច�ស្សាប្រឹមា�ក់ារខែថុទា�កូនិរ�ស់្សាអំ្នក 
ដោ�ដោពលីអ្នំកដោ��ុលាការ។

ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើកូនិរ�ស់្សាអំ្នកប្រឹ�ូវិចូលីរមួិដោ�កំុង�ុលាការ 
ដោដូើមិីនីិិយ៉ាយជាមិយួអ្នំកជួ�នាញខែផ្សាំកកុមារដោ��ុលាការ ឬ
មិស្ត្រានិាី�ុលាការ សូ្សាមិស៊ាកសួ្សារ�ុគឺុលិីកដោ��ុលាការ ដោ�មិុនិ
ដោពលីនៃនិការណា�ជ់ួួ�ជាមិយួ�ុលាការរ�ស់្សាអំ្នកថា ដោ�ើប្រឹ�ូវិ
ដោរៀ�ច�ការខែថុទា�កុមារដោ�នៃថុងដោនាះខែដូរឬដោទី។

សូុវត្ថ�ភាពផ្ទាំំ្ល់ខ្លះះ�ន
ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអ្នំកមានិកង័ល់ីណាមិយួអ្ន�ពី សុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សា 

អ្នំក ដោ�ដោពលីចូលីរមួិដោ��ុលាការ សូ្សាមិដោ�ទូីរស្សា�ព័ដោ�កានិ ់ 
១៣០០ ៣៥២ ០០០ ដោ�មិុនិដោពលីនៃនិការណា�ជ់ួួ�ដោ� 
�ុលាការ ឬ ស្សាវិនាការ�ុលាការរ�ស់្សាអំ្នក។ ជួដោប្រឹមិើស្សា
ស្សាប្រឹមា�់សុ្សាវិ�ែិភាពរ�ស់្សាអ្នំកដោ��ុលាការនិឹងប្រឹ�ូវិពិភាកា 
ដោហ៊ុើយការដោរៀ�ច�ដោផ្សាសងៗនឹិងប្រឹ�ូវិបានិ�ដោងាើ�ដោ�ើង។ សូ្សាមិដោមិើលី ប្រឹពឹ�ាិ�ប្រឹ�ព��ម៌ានិដោនិះ ដោ�ើអ្នំកភិ�យខាៃ ចច�ដោពាះសុ្សាវិ�ែិភាព
រ�ស់្សាអំ្នក ដោ�ដោពលីចូលីរមួិដោ��ុលាការខែដូរឬដោទី?

 អំ្នកអាច�ញ្ញាជ កទី់ីតា�ង �ុលាការ តាមិរយៈការចូលីដោ�កានិ ់ 
www.fcfcoa.gov.au/court-locations។ អ្នំកគឺ�ីដីោ�ដូល់ី
�ុលាការយ៉ាា ងដោហាចណាស់្សា ៣០នាទីីមិុនិដោពលីក�ណូ� ់
ដោដូើ មិីី ផី្សា ល់ី ដោព លី ដោវិ លា ប្រឹគឺ �់ ប្រឹគាំ និ់ដូ ល់ី �ៃួ និ អ្នំ ក ស្សា ប្រឹមា �់
ដូ�ដោណូើ រការដោលីើ�ញ្ញាា ស្សានិាិសុ្សា� ខែស្សាង័រក�និ័�ស់្សាវិនាការ។ 
ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអ្នំកមានិ�ញ្ញាា ណាមិួយកុំងការខែស្សា័ងរក�ន័ិ�់
ស្សាវិនាការ សូ្សាមិសួ្សារ�ុគឺុលិីក�ុលាការ។

 ដោ�ទីីតា�ង�ុលាការភាគឺដោប្រឹចើនិ អាចមានិដោមិធាវិបី្រឹ�ចា�ការ
ដោដូើមិីជីួួយអ្នំកដោ�នៃថុងស្សាវិនាការ�ុលាការរ�ស់្សាអំ្នក។ ជួ�និួយពី
ដោមិធាវិបី្រឹ�ចា�ការមានិកប្រឹមិ�ិក�ណូ� ់ ដោហ៊ុើយអ្នំកប្រឹ�ូវិខែ���ដោពញ
ដោ�តាមិដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ជាកល់ាក ់ ដោដូើមិីមីានិសិ្សាទីធិ
ទីទីួលីបានិជួ�និួយដោនាះ។

 អំ្នកអាចនា�ស្សាមាជួិកប្រឹគឺួស៊ារ ឬមិ�ិាភិកីិរ�ស់្សាអំ្នកមំាក ់ 
(ខែដូលីមានិអាយុដោលីើស្សាពី ១៨ឆំ្នាំ�) ដោ�ជាមិយួ ដោដូើមិីអី្នងុុយជា

 មិយួអ្នំក និិងផ្សាីល់ីការគាំ�ប្រឹទីបានិ។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើគាំម និការយល់ី 
ប្រឹពមិពីមិស្ត្រានិាី�ុលាការដោទី �ុគឺុលីគាំ�ប្រឹទីរ�ស់្សាអំ្នកមិនិិអាចអ្នងុុយ ជាមិយួអ្នំក បានិដោ�ើយ និិងមិនិិអាចនិិយ៉ាយជួ�និួស្សាអ្នំកបានិ 
ដោ�ើយ។

 ឧ�ករណ៍ូថុ�មិិនិទីទួីលីបានិការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយយកចូលី 
�និ័�ស់្សាវិនាការ ដោ�យគាំម និការអ្ននុិញ្ញាញ �ពីមិស្ត្រានិាីនិគឺរបាលី
ដោ�ើយ។

មិុនិដោពលីចូលីកំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ អ្នំកគឺួរ៖
• �ិទីដោប្រឹគឺឿង�រកិាខ រដោអ្ន�ិចប្រឹ�ូនិិច រមួិទា�ងទូីរស្សា�ព័នៃដូ និិង
• ដោ�ះមិកួ ឬខែវិ ានិតាដោ�ម ដោចញ លុីះប្រឹតាខែ�មានិមិូលីដោហ៊ុ�ុ

ខែផ្សាំកដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា ឬស៊ាស្សានា។

សូ្សាមិកុ�យកអាហារ ឬដោភិស្សាជួជៈចូលីកំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ។

ការួល�កានៈ់តុ�ការួ - គនៈះឹោះស្សកមាប់ំ
ស្សវនាការួតុ�ការួរួបំស្សអ់ន្រ

ការពារកីីខែណូនា� និិងជួួយស៊ាកសរី�ស់្សាពួកដោគឺកំុងការ�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ប្រឹបាកឧ់��ែមិភ។

ត្រូបាក់ឧបត្ថម្ភសាក្សីីតើ�យអយ្យការ ត្រូបាក់ឧបត្ថម្ភសាក្សីតីើ�យតើម្ធាវីការពារ

ដែផុកទ្ធី	១	l	ម្ុនតើពលជំនុជំត្រូម្�៖	សូត្រូមាប់ដែតសាក្សីីបរតើទ្ធសូ ដែផុកទ្ធី	១	l	ម្ុនតើពលជំនុំជត្រូម្�៖	សូត្រូមាប់ដែតសាក្សីីបរតើទ្ធសូ

ដែផុកទ្ធី	២	l	តើត្រូកាយតើពលជំនុំជត្រូម្�៖	សូត្រូមាប់សាក្សីកីុ�ងត្រូសុូក	ន�ងបរតើទ្ធសូបុុតើ�ះ្�

ដែផុកទ្ធី	២	l	តើត្រូកាយតើពលជំនុំជត្រូម្�៖	សូត្រូមាប់សាក្សីីកុ�ងត្រូសូុក	ន�ងបរតើទ្ធសូបុុតើ�ះ្�

សូ្សាមិក�ស់្សាមុាល់ីថា ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិមានិដីូកាដោកាះដោ�ឱ្យយចូលីរមួិកំុងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ ដោដូើមិីមីានិសិ្សាទីធិទីទីួលីបានិប្រឹបាកឧ់��ែមិភស៊ាកស។ី ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក សូ្សាមិ
ដោយ៉ាងដោ�កានិខ់ែផ្សាំកទីី ២ ស្សាប្រឹមា�ក់ារទាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស៊ាកស។ី ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា សូ្សាមិដោយ៉ាងដោ�កានិខ់ែផ្សាំកទីី ១ និិង ២ ស្សាប្រឹមា�ក់ារទាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភ
ស៊ាកស។ី

សូ្សាមិក�ស់្សាមុាល់ីថា ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិមានិដីូកាដោកាះដោ�ឱ្យយចូលីរមួិកំុងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ ដោដូើមិីមីានិសិ្សាទីធិទីទីួលីបានិប្រឹបាកឧ់��ែមិភស៊ាកស។ី ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក សូ្សាមិ
ដោយ៉ាងដោ�កានិខ់ែផ្សាកំទីី ២ ស្សាប្រឹមា�ក់ារទាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស៊ាកស។ី ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា សូ្សាមិដោយ៉ាងដោ�កានិខ់ែផ្សាំកទីី ១ និិង ២ ស្សាប្រឹមា�ក់ារទាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភ
ស៊ាកស។ី

១.	ការបំតើពញពាក្យសូុំ	
មិស្ត្រានិាីដោសុ្សាើ�អ្នដោងា� (IO)/ប្រឹពះរាជួអាជាា ប្រឹ�ូវិ��ដោពញទីប្រឹមិងព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ដោនិះស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា (ទីប្រឹមិង ់W២) និិងដោរៀ�ច�ឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីចា�បាចន់ានា។* ប្រឹពះរាជួអាជាា
ស៊ាធារណូៈប្រឹ�ចា�ការ (DPP) ប្រឹ�ូវិអ្ននុិមិ��ដោលីើទីប្រឹមិង ់W២ មិុនិដោពលី�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ដោនិះ។
*អាចទាញទីប្រឹមិង ់និិង�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័�ន់ៃនិឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីខាងដោប្រឹកាមិ

១.	ការ�ក់ពាក្យសូុំ
ដោមិធាវិកីារពារកីី (DC) ប្រឹ�ូវិ��ដោពញទីប្រឹមិងព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ដោនិះស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា (ទីប្រឹមិង ់W២) និិង�កទ់ីប្រឹមិង ់W២និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីចា�បាចន់ានា* ជូួនិខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុ
តាមិរយៈ contact@statecourts.gov.sg។
* អាចទាញទីប្រឹមិង ់និិង�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័�ន់ៃនិឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីខាងដោប្រឹកាមិ

៣.	លទ្ធធផលនៃនពាក្យសូុំ
ក) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពាកយដោស្សាំើសុ្សា�ទីទួីលីបានិការយល់ីប្រឹពមិ៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី DC អ្ន�ពី �រមិាណូខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិមិ��។

�) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពាកយដោស្សាំើសុ្សា�ទីទួីលីបានិការ�ដិូដោស្សាធី៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី DC ថា ពាកយសុ្សា�ដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ដិូដោស្សាធី។

១.	ការ�ក់ទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារត្រូបាក់ឧបត្ថម្ភ
ក) ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក៖ ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិ��ដោពញទីប្រឹមិងទ់ាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក (ទីប្រឹមិង ់W១) និិង�កទ់ីប្រឹមិង ់W១ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី* ជូួនិដូល់ី 

DC (មិស្ត្រានិាីពិនិិ�យ �ញ្ញាជ ក)់។

�) ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា៖ ស៊ាកសបី្រឹ�ូវិ��ដោពញទីប្រឹមិងទ់ាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា (ទីប្រឹមិង ់W៣) និិង�កទ់ីប្រឹមិង ់W៣ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី* ជូួនិដូល់ី 
DC (មិស្ត្រានិាីពិនិិ�យ�ញ្ញាជ ក)់។ 

* អាចទាញទីប្រឹមិង ់និិង�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័�ន់ៃនិឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីខាងដោប្រឹកាមិ។

២.	ការដូំតើ�ើរការពាក្យសូុំ
ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុដូ�ដោណូើ រការពាកយសុ្សា�។

២.	ការព�ន�ត្យតើផទ�ងផ្ទាំំ្ត់ទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារ
DC ពិនិិ�យដោផ្សា័�ង�័� ់និិង�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីជូួនិដូល់ីមិស្ត្រានិាី�ុលាការពាកព់�និធ (មិស្ត្រានិាីពិនិិ�យ�ញ្ញាជ ក)់។

៣.	ការបញ្ជាា្ក់តើលើទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារ
មិស្ត្រានិាី�ុលាការ�ញ្ញាជ ក ់និិង�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារដោនិះជូួនិដោ�ប្រឹកមិជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ ដោដូើមិីផី្សាីល់ីការអ្ននុិមិ��។

៤.	ការអនុម្័តតើលើការទាម្ទារ
ដោ�ប្រឹកមិជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះពិនិិ�យដោលីើការទាមិទារដោនិះ។

៥.	លទ្ធធផលនៃនការទាម្ទារ
ក) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើការទាមិទារដោនិះទីទីួលីបានិការយល់ីប្រឹពមិ៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�ូវិដូ�ដោណូើ រការការទាមិទារដោនិះ និិងដោផ្សា័រ�រមិាណូថុវិកិាខែដូលីប្រឹ�វូិបានិអ្ននុិមិ��ដោ�កានិគ់ឺណូនីិ

ធីនាគាំរខែដូលីមានិកំុងទីប្រឹមិងទ់ាមិទារ។

�) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើការទាមិទារដោនិះទីទីួលីបានិការ�ដិូដោស្សាធី៖ មិស្ត្រានិាី�ុលាការប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី DC ការទាមិទារដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ដិូដោស្សាធី។

២.	ការ�ក់ពាក្យសូុំ
IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា ប្រឹ�ូវិ�កទ់ីប្រឹមិង ់W២ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីខែដូលីចា�បាចជូ់ួនិដូល់ីខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុតាមិរយៈ contact@statecourts.gov.sg។

៣.	ការដូំតើ�ើរការពាក្យសូុំ
ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុដូ�ដោណូើ រការពាកយសុ្សា�។

១.	ការ�ក់ទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារត្រូបាក់ឧបត្ថម្ភ
ក) ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក៖ ស៊ាកសបី្រឹ�វូិ��ដោពញទីប្រឹមិងទ់ាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកសកីំុងប្រឹស្សាុក (ទីប្រឹមិង ់W១) និិង�កទ់ីប្រឹមិង ់W១ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី* ជូួនិដូល់ី 

IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា  (មិស្ត្រានិាីពិនិិ�យ�ញ្ញាជ ក)់។

�) ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា៖ ស៊ាកសបី្រឹ�វូិ��ដោពញទីប្រឹមិងទ់ាមិទារប្រឹបាកឧ់��ែមិភស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស�ីរដោទីស្សា (ទីប្រឹមិង ់W៣) និិង�កទ់ីប្រឹមិង ់W៣ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី* ជូួនិដូល់ី 
IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា  (មិស្ត្រានិាីពិនិ�ិយ�ញ្ញាជ ក)់។ 

*អាចទាញទីប្រឹមិង ់និិង�ញ្ញជ ីដោផ្សា័�ង�័�ន់ៃនិឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីខាងដោប្រឹកាមិ។

២.	ការបញ្ជាា្ក់តើលើទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារ
IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា �ញ្ញាជ កដ់ោលីើទីប្រឹមិងទ់ាមិទារ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី។

៤.	ការអនុម្័តតើលើការទាម្ទារ
ដោ�ប្រឹកមិជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះពិនិិ�យដោលីើការទាមិទារដោនិះ។

៣.	ការ�ក់ទ្ធត្រូម្ង់ទាម្ទារ
ក) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះប្រឹ�ូវិបានិចុះ�ញ្ញជ ីដោ�ដោលីើ ICMS៖ IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា ប្រឹ�ូវិ�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារដោនិះដោ�ដោលីើ ICMS ជូួនិដូល់ីដោ�ប្រឹកមិជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះដោដូើមិីផី្សាីល់ីការ

អ្ននុិមិ�� រមួិជាមិយួនិឹងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទី។

�) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះមិនិិប្រឹ�វូិបានិចុះ�ញ្ញជ ីដោ�ដោលីើ ICMS ដោទី៖ IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា ប្រឹ�ូវិ�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារដោនិះជូួនិដូល់ីមិស្ត្រានិាី�ុលាការពាកព់�និធ ខែដូលី�ញ្ញជូ និទីប្រឹមិង់
ដោនិះដោ�កានិដ់ោ�ប្រឹកមិជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ ដោដូើមិីផី្សាីល់ីការអ្ននុិមិ��។

៥.	លទ្ធធផលនៃនការទាម្ទារ
ក) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើការទាមិទារដោនិះទីទីួលីបានិការយល់ីប្រឹពមិ៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�វូិដូ�ដោណូើ រការការទាមិទារដោនិះ និិងដោផ្សារ័�រមិាណូថុវិកិាខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិមិ��ដោ�កានិគ់ឺណូនីិ

ធីនាគាំរខែដូលីមានិកំុងទីប្រឹមិងទ់ាមិទារ។

�) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើការទាមិទារដោនិះទីទួីលីបានិការ�ដិូដោស្សាធី៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុ/មិស្ត្រានិាី�ុលាការប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា ថា ការទាមិទារដោនិះប្រឹ�វូិបានិ�ដិូដោស្សាធី។

៤.	លទ្ធធផលនៃនពាក្យសូុំ
ក) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពាកយដោស្សាំើសុ្សា�ទីទីួលីបានិការយល់ីប្រឹពមិ៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា អ្ន�ពី �រមិាណូខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិអ្ននុិមិ��។
�) ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពាកយដោស្សាំើសុ្សា�ទីទីួលីបានិការ�ដិូដោស្សាធី៖ ខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុប្រឹ�ូវិជូួនិដូ�ណឹូងដូល់ី IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា  ថា ពាកយសុ្សា�ដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ដិូដោស្សាធី។

ការ�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ដោ�យ IO/ប្រឹពះរាជួអាជាា ជូួនិដូល់ីខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុ គឺ�ីបី្រឹ�ូវិដោធី័ើដោ�រយៈដោពលីយ៉ាា ងដោហាចណាស់្សា ១៤នៃថុង នៃនិនៃថុង ការងារ ដោ�មិុនិកាលី�រដិោចិទី
ជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។

ការ�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា�ដោ�យ DC ជូួនិដូល់ីខែផ្សាំកហិ៊ុរញ្ញញ វិ�ែុ គឺ�ីបី្រឹ�វូិដោធី័ើដោ�រយៈដោពលីយ៉ាា ងដោហាចណាស់្សា ១៤នៃថុង នៃនិនៃថុង ការងារ ដោ�មិុនិកាលី�រដិោចិទីជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។

វិធិានិ (១០) នៃនិលិី�ិ��ទី�ា និគឺ�ិនានាខែចងថា ប្រឹ�ូវិ�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីជូួនិដូល់ី�ុលាការកំុងរយៈដោពលីមិនិិដោលីើស្សាពី ២ខែ� �ន័ា�ព់ីមានិ
ក�ដោណូើ និនៃនិប្រឹបាកឧ់��ែមិភខែដូលីប្រឹ�ូវិទាមិទារ (ឧទា. កាលី�រដិោចិទីចុងដោប្រឹកាយ ខែដូលីស៊ាកសចូីលីរមួិដោ��ុលាការ)

វិធិានិ (១០) នៃនិលិី�ិ��ទី�ា និគឺ�ិយុ�ានានាខែចងថា ប្រឹ�ូវិ�កទ់ីប្រឹមិងទ់ាមិទារ និិងឯកស៊ារគាំ�ប្រឹទីជូួនិដូល់ី�ុលាការកំុងរយៈដោពលីមិនិិដោលីើស្សាពី ២ខែ� �ន័ា�ព់ីមានិ
ក�ដោណូើ និនៃនិប្រឹបាកឧ់��ែមិភខែដូលីប្រឹ�ូវិទាមិទារ (ឧទា. កាលី�រដិោចិទីចុងដោប្រឹកាយ ខែដូលីស៊ាកសចូីលីរមួិដោ��ុលាការ)

៣៥ https://www.fcfcoa.gov.au/sites/default/files/2021-08/Going-to-court-tips-for-your-court-hearing-0921V1.pdf
៣៦ https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/witnesses_allowances_flowchart.pdf

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន30

http://www.fcfcoa.gov.au/court-locations
https://www.fcfcoa.gov.au/sites/default/files/2021-08/Going-to-court-tips-for-your-court-hearing-092
 https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/witnesses_allowances_flowchar


	 ការដែសូីងរកសូំ�ង - មិជួឈមិណូឌ លីយុ�ាិធីមិស៌្សាហ៊ុគឺមិនិសឹ៍្សាងា�ុរគីាំ�ប្រឹទី�ុលាការសឹ្សាងា�ុរ ី ដោ�យជួួយដូល់ី
ជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សាកំុងការ�កព់ាកយទាមិទារស្សា�ណូង តាមិរយៈដោប្រឹគាំងការណ៍ូជួ�និួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ។ ដោគឺហ៊ុ 
ទី�ព�រដោនិះ�ងាា ញលីមិែ�ិអ្ន�ពី អ្នំកខែដូលីអាច�កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា� រដោ�ៀ��កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា� និិងព��ម៌ានិអ្ន�ពីការផ្សាីល់ី
ថុវិកិា។៣៧

	 បដូ�ទានជនរងតើត្រូ��	- ដោ� British Columbia ប្រឹ�ដោទីស្សាកាណា� ដោគឺហ៊ុទី�ព�ររ�ា ភិបិាលីផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ី
ជួនិរងដោប្រឹគាំះអ្ន�ពី (១) រដោ�ៀ��កព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា��ដិូទានិ (២) ដោពលីដោវិលាដោដូើមិី�ីកព់ាកយ (៣) ការបា��់ង ់ និិង
ការ�ូចខា� ខែដូលីអាចទីទីួលីបានិស្សា�ណូង (៤) ព��ម៌ានិអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីពួកដោគឺនឹិងទីទីួលីបានិ និិង (៥) អ្ន័ីខែដូលីប្រឹ�វូិ
ដោធី័ើ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ ជួនិដោលីមើស្សាមិនិិផ្សាីល់ីការទូីទា�។់ ដោគឺហ៊ុទី�ព�រដោនិះកផ៏្សាីល់ី��ណូរភាជ �ដ់ោ�កានិព់ាកយដោស្សាំើសុ្សា� និិងព��ម៌ានិ
�ខែនិែមិដោទីៀ�ផ្សាងខែដូរ។៣៨

៣៧ https://www.cjc.org.sg/services/social-support/victim-assistance-scheme/
៣៨ https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-res-

titution
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ដូំបូនាះ្នផះ�វច្បាប់តើ�យឥតគ�តនៃថះ	សូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��	ន�ងសាក្សី ី - ដោ�កំុងប្រឹ�ដោទីស្សាជាដោប្រឹចើនិ ដូ��ូនាម និ និិងការ
គាំ�ប្រឹទីផ្សាៃូវិចា�ដ់ោ�យឥ�គិឺ�នៃថុៃប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា។ ដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�ដ់ោនិះអាចពប្រឹងីក
ដោ�ជួួយដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះកំុងការទាមិទារស្សា�ណូង និិង�ដិូទានិបានិ។៣៩ ជាញឹកញា� ់ ដោស្សាវាជួ�និួយផ្សាៃូវិចា�់
ដោ�យឥ�គិឺ�នៃថុៃទា�ងដោនិះប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដោ�យដោមិធាវិឯីករាជួយ ខែដូលីស្សាែិ�ដោ�កំុង�ុលាការ។ ដោ�ទីីប្រឹកុងសីុ្សាដូនីិ 
ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី ជួ�និួយផ្សាៃូវិចា� ់ NSW ផ្សាីល់ីដូ��ូនាម និ និិងការគាំ�ប្រឹទីផ្សាៃូវិចា�ដ់ោ�យឥ�គិឺ�នៃថុៃដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ
នៃនិ�ទីដោលីមើស្សាហ៊ុិងា។

 នាយក�ា និអ្នគឺុប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងយុ�ាិធីមិដ៌ោ�រដូា NSW ប្រឹ�ដោទីស្សាអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីី ផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនូិវិដោស្សាវា
គាំ�ប្រឹទី ខែដូលីអាចផ្សាីល់ីការគាំ�ប្រឹទី ព��ម៌ានិ ការ�ញ្ញជូ និ ការពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ី និិងដោស្សាវាស្សា�ណូងដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ
�ទីដោលីមើស្សាហ៊ុិងា និិងស៊ាកសចី�ដោពាះ�ទីដោលីមើស្សាហ៊ុិងា។ ពួកដោគឺកផ៏្សាីល់ីព��ម៌ានិយ៉ាា ងចាស់្សាដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា
ពួកដោគឺផ្សាងខែដូរអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា (សូ្សាមិដោមិើលីខាងដោប្រឹកាមិ)។៤០   

	 ដូំបូនាះ្នផះ�វច្បាប់តើ�យឥតគ�តនៃថះ	សូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��	ន�ងសាក្សី ី- ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាជាដោប្រឹចើនិ ដូូចជា ប្រឹ�ដោទីស្សា
ដោវិៀ�ណាមិ ដូ��ូនាម និ និិងការគាំ�ប្រឹទីផ្សាៃូវិចា�ដ់ោ�យឥ�គិឺ�នៃថុៃប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ�ទីដោលីមើស្សា។ ដូ��ូនាម និ 
ផ្សាៃូវិចា�ដ់ោនិះអាចពប្រឹងីកដោ�ដូល់ីការជួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះកំុងការទីទីួលីបានិស្សា�ណូង និិង�ដិូទានិ។ ដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�់
ដោ�យគិឺ�នៃថុៃដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាដោវិៀ�ណាមិប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីពីអ្នងុការជួ�និួយផ្សាៃូវិចា�ន់ានា ដោហ៊ុើយប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើស៊ាកសមីិនិិបានិ
ទីទីួលីដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�ដ់ោទី ដោ�ប្រឹកមិរខែមិងខែ�ងខែណូនា�ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�កានិដ់ោស្សាវាស្សាមិប្រឹស្សា� ដោដូើមិីធីានាថា ពួកដោគឺ
អាចទីទីួលីបានិសិ្សាទីធិផ្សាៃូវិចា�រ់�ស់្សាពួកដោគឺ។

៣៩ ដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�គ់ឺ�ីមីានិ ជាខែផ្សាំកមិយួនៃនិដោស្សាវាលីកខណូៈរមួិ�ញ្ញចូ លីគំាំ ខែដូលីផ្សាីល់ីដោ�យកមិមវិធិីីជួ�និួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ។ ដោ�យស៊ារជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរជាដោប្រឹចើនិខាៃ ច
អាជាា ធីររ�ា ភិបិាលី និិងអាជាា ធីរការយិ៉ាធីិ�ដោ�យយ ការផ្សាីល់ីជួ�និួយ និិងភាព��ណាងផ្សាៃូវិចា�ម់ានិស៊ារស្សា�ខានិជ់ាពិដោស្សាស្សា។ ការ�ដោងាើ�ទី�នាកទ់ី�និងយ៉ាា ងជិួ�ស្សាំិទីធរវាងអ្នងុការ
មិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី ខែដូលីផ្សាីល់ីជួ�និួយផ្សាៃូវិចា� ់ និិងទីីភំាកង់ារអ្ននុិវិ�ាចា�អ់ាចស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីយ៉ាា ងដោប្រឹចើនិដូល់ីកិចចការពារជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងសិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺ។ ការដោរៀ�ច�
ពិធីីស៊ារ និិងនីិ�ិវិធិីីផ្សាៃូវិការ និិងដោប្រឹ�ផ្សាៃូវិការរវាងទីីភំាកង់ារទា�ងដោនិះគឺ�ីជីាខែផ្សាកំមិយួនៃនិយុទីធស៊ាស្ត្រាស្សាាជួ�និួយជួនិរងដោប្រឹគាំះលីកខណូៈរមួិ�ញ្ញចូ លីគំាំ។

៤០ https://static1.squarespace.com/static/60c04522c28dde76edfa63a3/t/60fe3f9ab2fdf61c00407ce9/1627275162746/Victim_s+Sup-
port+Scheme.pdf
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https://static1.squarespace.com/static/60c04522c28dde76edfa63a3/t/60fe3f9ab2fdf61c00407ce9/162727516
https://static1.squarespace.com/static/60c04522c28dde76edfa63a3/t/60fe3f9ab2fdf61c00407ce9/162727516


	សូូចនាករ ស្សចូនា្ររួ ៥៖	សូូចនាករនានា	ដែដូលពាក់ព័នធនឹងវិធានការ	
តើដូើម្្បីីផ្ដល់សូត្រូមាប់ការសាា្រតើ�ើងវិញផះ�វកាយ	ផះ�វច�តត	ន�ងសូងុម្
របសូ់ជនរងតើត្រូ��តើ�យអំតើពើជួញដូូរម្នុសូ្សី

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសអីាចប្រឹ�ូវិការដោស្សាវា និិងការគាំ�ប្រឹទីពិដោស្សាស្សា ទា�ងស្សាមាភ រ 
និិងផ្សាៃូវិចិ�ា។ ដោស្សាវាប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើ
ជួួញដូូរ គឺឺពឹងខែផ្សាែកដោលីើអ្នំកផ្សាីល់ីដោស្សាវាជាដោប្រឹចើនិ ខែដូលីដោធី័ើការងាររមួិគំាំកំុងលីកខណូៈ
ស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីគំាំ ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយ�ប្រឹមិូវិការជាកល់ាករ់�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ រមួិ
ទា�ងការផ្សាីល់ីដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា�ផ់្សាងខែដូរ។

 អ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP អាច 
ស្សាដោប្រឹមិចបានិខែ�តាមិរយៈកិចចស្សាហ៊ុការពហុ៊ុស៊ាែ ��និ�ាដុោណាះ ះ ដូូចជា ដោ�កុំងប្រឹក��ណូឌ  
ការងារនៃនិយនិាការ�ញ្ញជូ និជា�ិ ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងកប្រឹមិងនៃនិ�ួអ្នងុរ�ា ភិបិាលី និិង
�ួអ្នងុមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី ខែដូលីដោធី័ើការងាររមួិគំាំកំុងលីកខណូៈស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីគំាំ 

ការសី៊ារផ្សាៃូវិកាយ 
ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងស្សាងមុិ 
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ

៥

ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះទា�ងអ្នស់្សាទីទួីលីបានិជួ�និួយ ដោ�យមិនិិគិឺ�អ្ន�ពីអ្នងុភាពខែដូលីក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សា
ពួកដោគឺដោ�ើយ ដោដូើមិីធីានានូិវិការ��ដោពញ�ប្រឹមិូវិការរ�ស់្សាពួកដោគឺប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព។

 ដោ�យស៊ារកង័ះទី�នុិកចិ�ាដោលីើការអ្ននុិវិ�ាចា�់ដោ�កុំង���និ់ជាក់លាក់ មានិខែ��ុគុឺលិីកអ្នងុការមិិនិខែមិនិ
រ�ា ភិិបាលីខែដូលីអាចកស៊ាងទី�នាក់ទី�និងនៃនិទី�នុិកចិ�ាជាមិួយជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសបានិ។ 
អ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីមានិជួ�នាញឯកដោទីស្សា និិង�ទីពិដោស៊ាធីនិក៍ំុងការពាបាលី ពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ី និិងផ្សាីល់ី
កខែនិៃងសំ៊ាកដ់ោ�ដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីអ្នំកដោសុ្សាើ�អ្នដោងា�មានិ��ណូងឱ្យយពួកដោគឺដោធី័ើជាស៊ាកស។ី

 �ទីពិដោស៊ាធីនិព៍ីប្រឹ�ដោទីស្សានានាបានិ�ងាា ញថា ការផ្សាីន័ាដោទាស្សាប្រឹ�ក�ដោ�យដោជាគឺជួ�យប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងជួនិជួួញដូូរ
មិនុិស្សាសពឹងខែផ្សាែកដោលីើច�ណូងទាកទ់ីងដូរ៏ងឹមា� និិងទី�នាកទ់ី�និងលីែ��ផុ្សា�រវាងស៊ាែ ��និនានា និិងអ្នំកផ្សាីល់ីដោស្សាវា។ វាក៏
�ងាា ញថា កិចចប្រឹពមិដោប្រឹព�ងស្សាហ៊ុការរវាង�ួអ្នងុរដូា និិង�ួអ្នងុមិនិិខែមិនិរដូា �ដោងាើនិអ្នប្រឹតានៃនិការផ្សាីន័ាដោទាស្សាជួនិជួួញដូូរ
ប្រឹ�ក�ដោ�យដោជាគឺជួ�យផ្សាងខែដូរ។ ពិធីីស៊ារ និិងអ្ននុិស្សាារណូៈនៃនិការដោយ៉ាគឺយល់ីគំាំផ្សាៃូវិការរវាងស៊ាែ ��និនានាផ្សាីល់ីនូិវិ
មិូលី�ា និដូរ៏ងឹមា�កំុងការកស៊ាងកិចចស្សាហ៊ុការពហុ៊ុស៊ាែ ��និ។៤១

 ប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិ៌ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិប្រឹគឺ�់ប្រឹគឺងយ៉ាា ងលីែទីទួីលីសុ៊ាល់ីនូិវិដោស្សាចកីីប្រឹ�ូវិការកុំងការស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីការ
ដោ�ៃើយ��ច�ដោពាះស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស ដោហ៊ុើយ�ុលាការអាចអ្ននុិវិ�ាគឺ�និិ�ផ្សាីួចដោផ្សាីើមិ និិងក�ខែណូទីប្រឹមិងន់ានាដោ�យ
ស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី និិងស្សាងុមិសីុ្សាវិលិី ដោ�យគាំម និហានិិភិ�យច�ដោពាះឯករាជួយភាព
រ�ស់្សាពួកដោគឺ។ តាមិរយៈការដោធី័ើការងារកំុងលីកខណូៈស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលី និិងស្សាហ៊ុការគំាំ �ុលាការអាចផ្សាីល់ីដោស្សាវា
លីកខណូៈដោ�ៃើយ�� និិងប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព ដោដូើមិី�ី�ដោពញ�ប្រឹមូិវិការរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ តាមិរយៈការផ្សាីល់ី 
“ការយិ៉ាលី�យប្រឹចកដោចញចូលីខែ�មិយួ” ដោដូើមិីទីីទីួលីបានិដោស្សាវា។ 

៤១ ស្សាប្រឹមា�ព់��ម៌ានិ�ខែនិែមិអ្ន�ពី MOU / កិចចប្រឹពមិដោប្រឹព�ងនានា សូ្សាមិដោមិើលីកញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូកា��់និែយ�ទីដោលីមើស្សានៃនិការយិ៉ាលី�យមិហានៃផ្សា័ចប្រឹកភិពអ្នងដ់ោគឺៃស្សាស្សាីីពី អ្ន�ដោពើជួួញដូូរ
មិនុិស្សាស ខែដូលីមានិដោ� www.crimereduction.gov.uk/toolkits/tp00.htm និិងយនិាការ�ញ្ញជូ និជា�ិ៖ កិចច�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងរមួិគំាំ ដោដូើមិីកីារពារសិ្សាទីធិជួនិប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ 
ដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�អ្ននុិវិ�ាជាកខ់ែស្សាីង (Warsaw, OSCE, 2004) មានិដោ�៖ www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf
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លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

	 ទ្ធំនាក់ទ្ធំនងរបសូ់តុលាការជាម្ួយនឹងអងុការម្�	នដែម្នរ�ា្ភ័�បាល - ដោ�សឹ្សាងា�ុរ ី �ុលាការរដូាមានិ
ទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីខែដូលីអ្នងុការដោនាះមានិដោ�ម ះ អ្នងុការ ព��ម៌ានិផ្សាៃូវិចា�អ់្ន�ពីដោស្សាវា
ស្សាងុមិ (Legal Information of Social Services (LinKs) ដោដូើមិីផី្សាីល់ីការពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ី ការ�ញ្ញជូ និ និិង
ដូ��ូនាម និដោដូើមិីគីាំ�ប្រឹទីស្ត្រាស្សាាី កុមារ និិងប្រឹគឺួស៊ារ ខែដូលីរងផ្សាលី�ាះពាល់ីពី�ញ្ញាា �ុស្សាៗគំាំជាដោប្រឹចើនិ។ ការ�ដោងាើ�ទី�ព�រ
មិួយដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា�ុលាការជាមិួយនិឹង��ណូរភាជ �់នានាដោ�កានិ់អ្នងុការមិិនិខែមិនិរ�ា ភិិបាលីអាច
ជួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសឱី្យយទីទួីលីបានិដោស្សាវានានា ខែដូលី�ុលាការមិនិិអាចផ្សាីល់ីឱ្យយបានិ ដូូចជា ការពិដោប្រឹគាំះ
ដោយ៉ា�ល់ី ជួ�និួយហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុ និិងផ្សាៃូវិចា�។់ MOU មិយួអាច�ដោងាើ�មាប្រឹ��ា និនៃនិការគាំ�ប្រឹទី ខែដូលីអ្នងុការមិនិិខែមិនិ
រ�ា ភិបិាលីផ្សាីល់ី និិងក�ណូ�អ់្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលីអ្នងុការច�និួនិពីរនឹិងដោធី័ើការងារជាមិយួគំាំ។ 

ឧទាំហរួណ៍៖
	 ទ្ធំនាក់ទ្ធំនងរបសូ់តុលាការជាម្ួយនឹងអងុការម្�នដែម្នរ�ា្ភ័�បាល - ដោ�សឹ្សាងា�ុរ ី �ុលាការរដូាមានិ
ទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីខែដូលីអ្នងុការដោនាះមានិដោ�ម ះ អ្នងុការ ព��ម៌ានិផ្សាៃូវិចា�អ់្ន�ពី
ដោស្សាវាស្សាងុមិ (Legal Information of Social Services (LinKs) ដោដូើមិីផី្សាីល់ីការពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ី ការ�ញ្ញជូ និ 
និិងដូ��ូនាម និដោដូើមិីគីាំ�ប្រឹទីស្ត្រាស្សាាី កុមារ និិងប្រឹគឺួស៊ារ ខែដូលីរងផ្សាលី�ាះពាល់ីពី�ញ្ញាា �ុស្សាៗគំាំជាដោប្រឹចើនិ។ ការ�ដោងាើ�
ទី�ព�រមិយួដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា�ុលាការជាមិយួនិឹង��ណូរភាជ �ន់ានាដោ�កានិអ់្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីអាច
ជួួយជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសឱី្យយទីទីួលីបានិដោស្សាវានានា ខែដូលី�ុលាការមិនិិអាចផ្សាីល់ីឱ្យយបានិ ដូូចជា ការពិដោប្រឹគាំះ
ដោយ៉ា�ល់ី ជួ�និួយហ៊ុិរញ្ញញ វិ�ែុ និិងផ្សាៃូវិចា�។់ MOU មិយួអាច�ដោងាើ�មាប្រឹ��ា និនៃនិការគាំ�ប្រឹទី ខែដូលីអ្នងុការមិនិិខែមិនិ
រ�ា ភិបិាលីផ្សាីល់ី និិងក�ណូ�អ់្ន�ពី រដោ�ៀ�ខែដូលីអ្នងុការច�និួនិពីរនឹិងដោធី័ើការងារជាមិយួគំាំ។៤២ 

៤២ https://www.cjc.org.sg/services/social-support/legal-information-and-knowledge-of-social-services-links/
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	 ភាពជា នៃដូ គូជាម្ួយអងុកា រ ម្� ន ដែម្ ន
រ�ា្ភ័�បាល	 - ដោ�សឹ្សាងា�ុរ ី ដោ�យទី�នាកទ់ី�និងជា 
មិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី និងិអ្នងុការស្សាងុមិ 
សីុ្សាវិលិី �ុលាការរដូាបានិដោរៀ�ច� “កញ្ញច�ឧ់�ករណ៍ូ
ស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស”ី ដោដូើមិីជីួួយស៊ាកសដីោ�កំុងដោប្រឹ��មិ
ស្សាប្រឹមា�ក់ារជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ។៤៣

	 សូមាា្ រ ដែដូលត្រូតូ វបានតើរៀបចំជាព� តើសូសូ 
សូត្រូមាប់កុមារសាក្សីី	ន�ងកុមាររងតើត្រូ�� - ដោគាំលី 
ការណ៍ូខែណូនា�ស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិសីី្សាពី ភាពយុ�ាិធីមិ៌
ដោ�កំុង�ញ្ញាា នានាពាកព់�និធនឹិងកុមាររងដោប្រឹគាំះ និិង
កុមារស៊ាកសនីៃនិ�ទីដោលីមើស្សា (ស្សា�ដោ�ខែ��កុមារ
ដោមិប្រឹ�ី)៤៤  ផ្សាីល់ីការពនិយល់ីជាភាស៊ាស៊ាមិញ្ញញ  និិង
ស្សាមិប្រឹស្សា�ស្សាប្រឹមា�កុ់មារអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីគឺ�ីដីោធី័ើ និិង
រដោ�ៀ�ខែដូលីមិនុិស្សាសគឺ�ីីដោធ័ីើស្សាកមិមភាពដោ�កំុ ង
ស៊ាែ និភាពជាកល់ាក ់ ដោដូើមិីធីានាថា កុមារខែដូលី
បានិរងដោប្រឹគាំះថំាកដ់ោ�យស៊ារ�ទីដោលីមើស្សា និិងកុមារ 
ខែដូលីបានិដោ�ើញអំ្នកដូនៃទីដោទីៀ�រងដោប្រឹគាំះថំាក ់
ទីទីួលីបានិកិចចការពារ និិងការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាដោ�យដោស្សាមើ 
ភាពគំាំ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺប្រឹបា�អ់្ន�ពីដោរឿងរាវិ 
រ�ស់្សាពកួដោគឺដោ��ុលាការដោ�យស្សាដោប្រឹមិចតាមិដោគាំលី 
ការណ៍ូចា�។់ ឯកស៊ារដោនិះកជ៏ួួយការពារកុមារ 
ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺនិិយ៉ាយជាមិយួនិគឺរបាលី ដោមិធាវិ ី�ុគឺុលិីកស្សាងុមិ និិងអ្នំកណាមំាកដ់ោផ្សាសងដោទីៀ� ខែដូលីពួកដោគឺជួួ� 
ដោ�មិុនិ និិងដោប្រឹកាយដោពលីពួកដោគឺដោ�កានិ�ុ់លាការផ្សាងខែដូរ។

	 ក�ចេ�ំត្រូទ្ធជនរងតើត្រូ�� - ដោ�រដូា New South Wales ប្រឹ�ដោទីស្សាអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីី កចិចគាំ�ប្រឹទីរ�ស់្សា�ុលាការច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ  
និិងស៊ាកសនីៃនិ�ទីដោលីមើស្សា (VWCCS) ប្រឹ�ូវិបានិ�ដោងាើ�ដោ�ើង ដោដូើមិីជូីួនិដូ�ណឹូង និិងគាំ�ប្រឹទីជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសនីៃនិ
�ទីដោលីមើស្សា ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងដោ�កំុង�ុលាការ NSW ។ អ្នងុការមិនិិខែមិនិរដូាភិបិាលី ខែដូលីដូ�ដោណូើ រការ
ទា�ងប្រឹស្សាុងដោ�យអ្នំកស្សាម�ប្រឹគឺចិ�ាខែដូលីទីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលី ដោធ័ីើការងារជាមិយួទា�ង�ុគឺុលី និិងស៊ាែ ��និនានា 
(រមួិទា�ង�ុលាការ) ដោហ៊ុើយដោស្សាវាទា�ងអ្នស់្សាប្រឹ�ូវិបានិផ្សាីល់ីដោ�យគឺិ�នៃថុៃ។ អ្នងុការទា�ងដោនាះទាកទ់ីងដោ� ជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិ
�ទីដោលីមើស្សាតាមិរយៈទី�ព�រដោហ៊ុ័ស្សា�ុករ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�យពួកដោគឺទីទីួលីបានិការ�ញ្ញជូ និ ដោ�យ�័ល់ីពីប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងពី
�ុលាការផ្សាងខែដូរ។៤៥ 

៤៤ https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_E.pdf
៤៥ https://www.vwccs.org.au

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 35

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_E.pdf
https://www.vwccs.org.au


ដោស្សាវាដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា និិង
ដោកាស្សាលីយវិចិិ�យ

	សូូចនាករ

៦
ស្សចូនា្ររួ ៦៖	សូូចនាករនានា	ដែដូលពាក់ព័នធនឹងការផ្ដល់
តើសូវាតើវជជសាស្រ្តសូត	ន�ងតើកាសូល្យវិចេ័យ	សូត្រូមាប់ជនរងតើត្រូ��
តើ�យអំតើពើជួញដូូរម្នុសូ្សី

លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសជាដោប្រឹចើនិមានិ�ប្រឹមូិវិការដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា
ខែដូលីចា�បាចប់្រឹ�ូវិដោ�ៃើយ��។ ពួកដោគឺអាចមានិរ�សួ្សាដោលីើរាងកាយ ឬបានិប្រឹ�ឈមិនឹិង
ហានិភិិ�យនៃនិជួ�ងឺ។ ពួកដោគឺអាចបានិរង�ងខិ��ងខ�ឱ្យយដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាដោប្រឹគឺឿងដោញ�និ ខែដូលី
ជាមិដោធីាបាយមិយួនៃនិការប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺង ឬបានិដោញ�និដោប្រឹគឺឿងដោញ�និ ដោដូើមិីជីួួយពួកដោគឺ
កំុងការទី�ទ់ីល់ីជាមិយួនិឹងស៊ាែ និភាពខែដូលីពួកដោគឺបានិស្សាែិ�ដោ�។ ជួនិរងដោប្រឹគាំះ
មិយួច�និួនិអាចមានិ�ញ្ញាា សុ្សា�ភាពផ្សាៃូវិចិ�ាពាកព់�និធនឹិងការ�ាះទីងុចិផ្សាៃូវិចិ�ា ខែដូលីជា
លីទីធផ្សាលីនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។ ជួនិរងដោប្រឹគាំះដូនៃទីដោទីៀ�អាចមានិ�ញ្ញាា សុ្សា�ភាព
ផ្សាៃូវិដោភិទី ដោ�យស៊ារការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាិ ផ្សាៃូវិដោភិទីខែដូលីគាំម និសុ្សាវិ�ែិភាព និិងប្រឹ�ក�ដោ�យអ្ន�ដោពើ
ហ៊ុិងា រមួិទា�ងហានិិភិ�យកានិខ់ែ��ពស់្សានៃនិការ�ៃងដោមិដោរាគឺដោអ្នដូស៍្សា/ជួ�ងឺដោអ្នដូស៍្សា និិងជួ�ងឺ
កាមិដោរាគឺដូនៃទីដោទីៀ�។

៦.១. ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោ�ប្រឹកមិទីទួីលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលីជាកល់ាកអ់្ន�ពី ភាពខាៃ �ង និិងភាពដោ�ាយនៃនិភិ�ស្សាាុតាង
 ដោកាស្សាលីយវិចិច�យពាកព់�និធនិងឹអ្ន�ដោពើហ៊ុងិាផ្សាៃូវិដោភិទី និិងផ្សាៃូវិកាយ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៦.១ និិង ១៦.៦)។

៦.២.  ពិធីីស៊ារជា�ិ ស្សាប្រឹមា�ក់ារពិនិិ�យដោកាស្សាលីយវិចិច�យដោលីើការរ �ដោលាភិផ្សាៃូវិដោភិទីប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើង និិងខែផ្សាែកដោលីើ
ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�រ�ស់្សា WHO

៦.៣. ការដោ�ីះ�ីូរព��ម៌ានិផ្សាៃូវិការប្រឹ�ចា�ឆំ្នាំ�រវាងស៊ាែ ��និខែផ្សាំកជួួញដូូរមិនុិស្សាសថំាក�់��និ ់ និិងស៊ាែ ��និដោកាស្សាលីយវិចិច�យ
 ឯកដោទីស្សាដោ����និអ់ាស៊ាា និ ដោដូើមិីអី្នភិវិិឌ្ឍឍអំ្នកឯកដោទីស្សាថំាក�់��និ ់និិងជួ�រញុកចិចស្សាហ៊ុការ (ACTIP មាប្រឹតា ១២(�))។

 ការពិនិ�ិយ និិងកិចចពភិាកាអ្ន�ពី�ញ្ញាា ដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាាដូ��ងូគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិដោធ័ីើដោ�ើងកុំងភាពជានៃដូគូឺជាមិយួអ្នងុការ
 មិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលីស្សាមិប្រឹស្សា� ខែដូលីអាចផ្សាីល់ី�ុគឺុលីគាំ�ប្រឹទី និិងអ្នំក�កខែប្រឹ� (ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើចា�បាច)់ ដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ

ដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស។ ការពិនិិ�យទា�ងដោនិះគឺ�ីធីានានូិវិការក�ណូ�ដ់ោ�ើញរ�សួ្សាសំ៊ាមិទា�ងអ្នស់្សា ការប្រឹ�មិូលី
 ភិ�ស្សាាុតាងស្សាមិប្រឹស្សា� និិងការផ្សាីួចដោផ្សាីើមិដោរៀ�ច�ខែផ្សានិការពាបាលី រមួិទា�ងការពិដោប្រឹគាំះដោយ៉ា�ល់ីដោប្រឹកាយដោពលីដោធី័ើដោ�ស្សាា។
 ភិ�ស្សាាុតាងដោកាស្សាលីយវិចិច�យគឺ�ីបី្រឹ�ូវិប្រឹ�មិូលី ខែ�កំុងករណីូខែដូលីវានឹិងជួួយដូល់ីស្សា�ណុូ� ដោរឿង និិងដោ�យមានិការយល់ី
 ប្រឹពមិយ៉ាា ងស្សាកមិមពីជួនិរងដោប្រឹគាំះ�ាុដោណាះ ះ។

 ស្សាប្រឹមា��ុ់លាការ និិងដោ�ប្រឹកមិ ពួកដោគឺចា�បាចប់្រឹ�ូវិយល់ីអ្ន�ពី ភាពអាចដោជួឿជាកប់ានិ និិងសុ្សាពលីភាពនៃនិ 
ភិ�ស្សាាុតាងវិទិីាស៊ាស្ត្រាស្សាា។ ដោ�ប្រឹកមិគឺ�ីមីានិការយល់ីដូឹងអ្ន�ពី ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�រ�ស់្សាអ្នងុការសុ្សា�ភាពពិភិព

 ដោលាកស្សាប្រឹមា�ក់ារប្រឹ�មិូលីភិ�ស្សាាុតាងដោកាស្សាលីយវិចិច�យយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា� និិងគុឺណូវិុឌ្ឍឍសិ្សាប្រឹមា�អ់្នំកវិជិាជ ជីួវិៈខែដូលីមានិ
ជួ�នាញស្សាមិប្រឹស្សា�។ ដោ�ប្រឹកមិ និគឺរបាលី និិងប្រឹពះរាជួអាជាា កគ៏ឺ�ីទីីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលីពីអ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈ
ខែផ្សាំកដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា និិងដោកាស្សាលីយវិចិច�យខែដូលីមានិគុឺណូវុិឌ្ឍឍសិ្សាមិប្រឹស្សា�អ្ន�ពី លីកខ�ណូឌ  និិងខែដូនិក�ណូ�ន់ៃនិភិ�ស្សាាុតាង
ប្រឹ�ដោភិទីដោនិះ។៤៦ 

៤៦ សូ្សាមិដោមិើលីផ្សាងខែដូរនូិវិដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�រ�ស់្សា WHO ស្សាប្រឹមា�ក់ារខែថុទា�ដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា-ផ្សាៃូវិចា� ់ ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទីដោ�៖ www.who.int/vio-
lence_injury_prevention/publications/violence/med_ leg_guidelines/en/
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ឧទាំហរួណ៍៖

 ASEAN ACT ផ្សាីល់ីសិ្សាកាខ ស៊ាលាតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិឡាញ ដោដូើមិីខីែណូនា�ដោ�ប្រឹកមិ និិងប្រឹពះរាជួអាជាា អ្ន�ពី 
លីកខ�ណូឌ  និិងខែដូនិក�ណូ�ន់ានានៃនិការពិនិិ�យវាយ�នៃមិៃដោកាស្សាលីយវិចិច�យ។ អ្ននុិស៊ាស្ត្រាស៊ាា ចារយ ដោវិជួជ�ណូឌិ � David 
Wells មិកពីវិទិីាស៊ាែ និដោកាស្សាលីយវិចិច�យវិចិ�ូរយី៉ាា  ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី បានិផ្សាីល់ី�ទី�ងាា ញសីុ្សាជួដោប្រឹ�អ្ន�ពី ការខែថុទា� 
និិងដោស្សាវា ខែដូលីចា�បាចដ់ោ�កំុងវិសិ្សា�យដោនិះ។៤៧   

 ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាហ៊ុ័ីលីីពីនិ អ្នភិបិាលីកិចចដោ�កំុងវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិ ៌ (GOJUST) បានិដោរៀ�ច�តើសូៀវតើ�ដែ�នាំ
តើកាសូល្យវិចេ័យ ពីកខែនិៃងដោកើ�ដោហ៊ុ�ុនៃនិ�ទីដោលីមើស្សាទូីដោ�៤៨  និិងបានិដោធី័ើការប�ដ��ប�ា្លអំពីតើកាសូល្យវិចេ័យសូ
ត្រូមាប់តើ�ត្រូកម្ ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិសី៊ាធារណូៈ ខែដូលីបានិផ្សាីល់ីនូិវិទិីនិំនិ�យព��ម៌ានិដោដូើមិប្រឹគាំ ពី ប្រឹ�ធានិ�ទី
ដោនិះ។ 

៤៧ https://www.youtube.com/watch?v=506AhUYtr7g
៤៨ ដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�ដោកាស្សាលីយវិចិច�យដោនិះអាចទាញយកបានិពី៖ https://www.scribd.com/document/431951965/Forensics-Manual
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�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា  
ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ

	សូូចនាករ

៧
ស្សចូនា្ររួ ៧៖	ចនាករព�តើសូសូៗ	ដែដូលពាក់ព័នធយាា្ង
ជាក់លាក់ចំតើពា�កុមាររងតើត្រូ��	ឬកុមារសាក្សីីនៃនអំតើពើជួញ 
ដូូរម្នុសូ្សី

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 កុមារប្រឹ�វូិបានិក�ណូ� ់ ថាជាជួនិខែដូលីមានិអាយុដោប្រឹកាមិ ១៨ ឆំ្នាំ� ដូូចការ 
ក�ណូ�ដ់ោ�កំុងអ្ននុិស្សាញ្ញាញ អាស៊ាា និប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី 
និិងកុមារ។៤៩  ដោប្រឹគាំះថំាកផ់្សាៃូវិកាយ ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងចិ�ាស្សាងុមិជាកល់ាកខ់ែដូលីកុមារប្រឹ�ូវិ

 បានិជួួញដូូរ បានិទីទីួលីរង និិងភាពងាយរងដោប្រឹគាំះកានិខ់ែ��ពស់្សារ�ស់្សាពួកដោគឺច�ដោពាះ 
ការដោកងប្រឹ�វិ �ញ្ញច  ទាមិទារឱ្យយមានិការដោ�ះប្រឹស៊ាយជាមិយួពួកដោគឺកំុងលីកខណូៈដោ�យ 
ខែ�កពីមិនុិស្សាសដោពញវិ �យខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ ពាកព់�និធនិងឹចា� ់ដោគាំលីនិដោយ៉ាបាយ 
 កមិមវិធិីី និិងអ្ននិារាគឺមិនិ ៍ដោហ៊ុើយឧ�ាមិប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សាកុមារប្រឹ�ូវិខែ�ជាការពិចារណា
�ឋមិដោ�កំុងប្រឹគឺ�ដ់ូ�ណាកក់ារទា�ងអ្នស់្សាពាកព់�និធនឹិងកុមារខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិជួួញដូូរ។

 កុមារខែដូលីមានិទី�នាស់្សានិឹងចា�ទ់ី�និងជាបានិជួួ�ប្រឹ�ទីះនឹិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងា ឬ 
ភាព�ស�ដ់ោ�ាយដោប្រឹចើនិជាងកុមារដូនៃទីដោទីៀ�។ ការសិ្សាកានានាបានិ�ងាា ញថា កុមារដោ�កំុងប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិប៌ានិ
រងភាពរងដោប្រឹគាំះដោ�យស៊ារអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិកាយ ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងផ្សាៃូវិដោភិទីពីស្សា�ណាក�់ួអ្នងុ�ុស្សាៗគំាំដោ�កំុងប្រឹ�ព�និធ
យុ�ាិធីមិ ៌(រមួិទា�ងនិគឺរបាលី និិងមិស្ត្រានិាីខែកខែប្រឹ�) ប្រឹពមិទា�ងអ្នំកជា��ុ់�ជាមិនុិស្សាសដោពញវិ �យដោ�កំុងមិណូឌ លី�ុ�ឃាំ�ង។ 
ការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ាខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិទីទីួលីរង អាច�ងាដោប្រឹគាំះថំាកក់ំុងរយៈដោពលីខែវិងច�ដោពាះកុមារ ការអ្នភិវិិឌ្ឍឍ 
អារមិមណ៍ូអ្ន�ពី�នៃមិៃ�ៃួនិឯង និិងអ្ននាគឺ�រ�ស់្សាពួកដោគឺ។

 កុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងកុមារស៊ាកសខីែដូលីមានិទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួនិឹងប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិ ៌ អាចជួួ�ប្រឹ�ទីះនឹិង
ភាពថុ�ប់ារមិភជុួ�វិញិការ�ងាា ញ�ៃួនិដោ��ុលាការ និិងភិ�យខាៃ ចច�ដោពាះការប្រឹ�ឈមិមិុ�នឹិងការឈចឺា� ់ ឬការរង
ការឈចឺា�ព់ីចុងដោចាទី ភាពអាមាា ស្សាពីការយ� ឬការមិនិិអាចដោ�ៃើយស្សា�ណួូរបានិ។ ពួកដោគឺរខែមិងខែ�ងរងដោប្រឹគាំះ
ស៊ារជាថុម ី និិងទីទីួលីរងការ�ាះទីងុចិផ្សាៃូវិចិ�ាជាថុមីមិាងដោទីៀ�ពីស្សា�ណាក�់ួអ្នងុកំុងវិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិ ៌ ខែដូលីមិនិិមានិ
ស្សាមិ�ែភាពប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិក់ំុងការប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងស៊ាែ និភាព និិងនីិ�ិវិធិីីនានាខែដូលីស្សាមិប្រឹស្សា�។

 ដោស្សាវា និិងការអ្ននុិវិ�ាខែផំ្សាកយុ�ាិធីមិខ៌ែដូលីយកចិ�ាទុីក�កច់�ដោពាះកុមារមានិគុឺណូ�នៃមិៃជាពិដោស្សាស្សាកំុង
ការការពារកុមារដោ�កំុងស៊ាែ និភាពងាយរងដោប្រឹគាំះ គាំ�ប្រឹទីពួកដោគឺឱ្យយយល់ី និិងប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងភាពរ �ជួួលីចិ�ា ទី�ស់៊ាា � ់
(និិង/ឬដោ�ៃើយ��ច�ដោពាះ) វិវិាទី និិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងា និិងផ្សាីល់ីដូល់ីពួកដោគឺនូិវិលី�ហ៊ុរសុ្សាវិ�ែិភាព ដោដូើមិី�ីងាា ញអ្ន�ពី�ៃួនិ
ពួកដោគឺ និិងប្រឹ�ូវិបានិដោគឺសី៊ា�លឺ់ី ដោ�ដោពលីដោ�ះប្រឹស៊ាយ�ញ្ញាា នានា ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងពួកដោគឺ រមួិទា�ងកំុងនាមិជា
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ ឬស៊ាកស។ី

 ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា� ដោគាំលីនិដោយ៉ាបាយ យុទីធនាការដោលីើកកមិពស់្សាការយល់ីដូឹង និិងយនិាការការពារ
សុ្សាវិ�ែិភាពដូនៃទីដោទីៀ�ដោ�កំុងប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ចា�បាចប់្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច� ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា � ់រកដោ�ើញ ក�ណូ�់
រក រាយការណ៍ូ និិងដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាដោលីើកុមារប្រឹ�ក�ដោ�យសុ្សាវិ�ែិភាព។

 កុមារងាយរងដោប្រឹគាំះ និិងប្រឹ�ូវិការកិចចការពារ ជួ�និួយ និិងការគាំ�ប្រឹទីពិដោស្សាស្សា ខែដូលីស្សាមិប្រឹស្សា�ដោ�តាមិអាយុ 
កប្រឹមិ�ិនៃនិភាពចាស់្សាទុី� និិង�ប្រឹមិូវិការដោ�យខែ�ករ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា ��់ខែនិែមិដោទីៀ�ច�ដោពាះការលី�បាក និិង
ការ�ាះទីងុិចផ្សាៃូវិចិ�ា ខែដូលីអាច�ងាដោ�ើងមិកពីការចូលីរមួិរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។ 
កុមាររងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសគឺ�ីទីីទីួលីបានិជួ�និួយ និិងកិចចការពារស្សាមិប្រឹស្សា� និិងគឺ�ីមីានិការ
ពិចារណាយ៉ាា ងដោពញដោលីញដោ�ដូល់ីសិ្សាទីធិ និិង�ប្រឹមូិវិការពិដោស្សាស្សារ�ស់្សាពួកដោគឺ។

៤៩ មាប្រឹតា ២(�) នៃនិអ្ននុិស្សាញ្ញាញ អាស៊ាា និប្រឹ�ឆ្នាំ�ងនឹិងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ជាពិដោស្សាស្សា ស្ត្រាស្សាាី និិងកុមារ (ACTIP)

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន38

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_ leg_guidelines/en/ 


 �ុលាការចា�បាចប់្រឹ�ូវិអ្ននុិវិ�ាអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយកចិ�ាទុីក�កដ់ោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីគិឺ�គូឺរដោ�ដូល់ីអាយុ៥០ 
��ណូងប្រឹបាថំា ការយល់ីដូឹង ដោយនិឌ្ឍ�រ ច�ណូងច់�ណូូលីផ្សាៃូវិដោភិទី ស៊ាវិតាជា�ិពនិធុ វិ�ីធីមិ ៌ស៊ាស្សានា ភាស៊ាស្សាងុមិ   
វិណូះ ៈ ស៊ាែ និភាពស្សាងុមិដោស្សាដូាកិចច និិងស៊ាែ និភាពដោទីស្សានិារប្រឹ�ដោវិស្សានិ ៍ ឬជួនិដោភិៀស្សា�ៃួនិរ�ស់្សាកុមារ ប្រឹពមិទា�ងគិឺ�គូឺរ
អ្ន�ពី�ប្រឹមិូវិការពិដោស្សាស្សារ�ស់្សាកុមារ រមួិទា�ងសុ្សា�ភាព លីទីធភាព និិងស្សាមិ�ែភាព។ អ្នំកវិជិាជ ជីួវិៈគឺ�ីទីីទីួលីបានិការ
�ណុីូះ�ណីាលី និិងការអ្ន�រ់ �អ្ន�ពី ភាព�ុស្សាៗគំាំទា�ងដោនិះ។៥១ 

 កុមារគឺ�ីទីីទីួលីបានិព��ម៌ានិយ៉ាា ងដោពញដោលីញអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ស៊ាែ និភាពនៃនិស្សា�ណុូ�  
ដោរឿង និិងមានិសិ្សាទីធិ�ងាា ញទីស្សាសនិៈរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�យដោស្សារដីោ�កំុងប្រឹគឺ��់ញ្ញាា  ខែដូលីមានិឥទីធពិលីដោលីើពួកដោគឺ។ 
�ុលាការគឺ�ីស័ី៊ាគឺមិនិក៍ារចូលីរមួិរ�ស់្សាកុមារដោ�កំុងការ�ងាា ញទីស្សាសនិៈ និិងដោគាំរពដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចចិ�ារ�ស់្សា
ពួកដោគឺកំុងការចូលីរមួិ ឬមិនិិចូលីរមួិដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។

 �ខែនិែមិដោលីើសូ្សាចនាករទា�ងឡាយ ខែដូលីមានិរាយដោ�កំុងសូ្សាចនាករ ២ និិង ៤ ដោ�ដោពលីអាចអ្ននុិវិ�ា 
�ុលាការគឺ�ីផី្សាីល់ីកិចចការពារចា�បាចដ់ូល់ីកុមាររងដោប្រឹគាំះ ដោ�យអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយកុមារផ្សាីល់ីស្សាកីីកមិមតាមិរយៈប្រឹ�ព�និធ
ទូីរទីស្សាសនិ ៍ ឬតាមិរយៈអ្ននិារការ ី ដោធី័ើឱ្យយកុមារខែលីងសូ្សាវិខាៃ ច�និ័�ស់្សាវិនាការ និិងនីិ�ិវិធិីីនានា និិងផ្សាីល់ីការខែណូនា�
ច�ដោពាះប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទី ដោដូើមិីធីានាថា ការសួ្សារស្សា�ណួូរយកចិ�ាទុីក�កដ់ោ�ដោលីើអាយុ 
និិង�ប្រឹមិូវិការពិដោស្សាស្សារ�ស់្សាកុមារ ដោដូើមិីដីោជួៀស្សាវាងហានិិភិ�យនៃនិភាពរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាងដោទីៀ�។៥២ 

លរ�ការួណ៍
តើតើគប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

៧.១. �ុលាការគឺ�ីផី្សាីល់ីការការពារសុ្សាវិ�ែិភាព ដោដូើមិីកីារពារកុមារស៊ាកស ី កុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងកុមារចុងដោចាទី 
តាមិរយៈ៖

ក) ការធានាថា មានិវិធិានិការនានា ដោដូើមិីកីា��់និែយការពនិារដោពលីដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ៌
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៦.៣)

�) ការការពារឯកជួនិភាពរ�ស់្សាកុមារ តាមិរយៈការហាមិឃាំ�់ច�ដោពាះការក�ណូ�់ស្សាញ្ញាញ ណូកុមារ
រងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស ីឬកុមារចុងដោចាទី (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៥ ១៤.៦ និិង ១៦.៧)

គឺ) ការ�និាផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីកុមារអ្ន�ពី�ួនាទីី និិងវិសិ៊ាលីភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោពលីដោវិលា និិងវិឌ្ឍឍនិភាព
នៃនិដូ�ដោណូើ រការដោនិះ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៩ ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

�) ការដោរៀ�ច� និិងការអ្ននុិវិ�ាដោប្រឹគាំងការណ៍ូដោប្រឹ��មិលីកខណូៈកុមារស៊ាកស ីដោដូើមិីឱី្យយកុមារយល់ីអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រ ការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ដោ�មិុនិដោពលីពួកដោគឺផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៩)

ង) ការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិខែ��យកចិ�ាទុីក�កច់�ដោពាះកុមារ និិងស្សាមិប្រឹស្សា�តាមិអាយុដោ�ដូល់ីកុមារអ្ន�ពី 
ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ �ួនាទីីរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះ ការរ �ពឹងទុីករ�ស់្សា�ុលាការពីពួកដោគឺ 
និិងពាយ៉ាមិដោ�ះប្រឹស៊ាយកង័ល់ីនានា ខែដូលីពួកដោគឺមានិដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  
(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៩ ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

៥០ អាយុមិនិិគឺួរជាឧ�ស្សាគឺុច�ដោពាះសិ្សាទីធិរ�ស់្សាកុមារដោ�កំុងការចូលីរមួិយ៉ាា ងដោពញដោលីញដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិដ៌ោ�ើយ។ កុមារប្រឹគឺ�រ់ូ�គឺ�ីទីីទីួលីបានិការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាច�ដោពាះ
កំុងនាមិជាស៊ាកសបី្រឹ�ក�ដោ�យស្សាមិ�ែភាព អាប្រឹស្សា�យដោលីើការប្រឹ�ួ�ពិនិិ�យ ដោហ៊ុើយស្សាកខកីមិមរ�ស់្សាពួកដោគឺមិនិិគឺួរប្រឹ�ូវិបានិស្សានិម�ជាមិុនិថាគាំម និសុ្សាពលីភាព ឬមិនិិអាចដោជួឿជាក់
បានិ ដោ�យស៊ារមិូលីដោហ៊ុ�ុអាយុខែ�មិយួមិុ�ដោនាះដោ�ើយ ដូរា�ណាអាយុ និិងភាពចាស់្សាទុី�រ�ស់្សាពួកដោគឺអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិការផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិម ខែដូលីយល់ីបានិ និិងដោជួឿជាកប់ានិ 
ដោ�យមានិ ឬគាំម និជួ�និួយកំុងការទី�នាកទ់ី�និង និិងជួ�និួយដូនៃទីដោទីៀ�។

៥១ ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ស្សាហ៊ុប្រឹ�ជាជា�ិសីី្សាពី កុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងកុមារស៊ាកស។ី សូ្សាមិដោមិើលីផ្សាងខែដូរ ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ស្សាប្រឹមា�ក់ារផ្សាីន័ាដោទាស្សាប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាពច�ដោពាះ
 �ទីដោលីមើស្សាដោលីើកុមារ (វិទិីាស៊ាែ និប្រឹពះរាជួអាជាា អ្ននិារជា�ិ) ខែដូលីមានិដោ� www.iap.nl.com និិងការយិ៉ាលី�យសិ្សាទីធិកុមារអ្ននិារជា�ិ ខែដូលីមានិដោ� www.ibcr.org

៥២ ដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�អ្ន�ពី ភាពយុ�ាិធីមិស៌្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ UNODCCP
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ច) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិការផី្សាល់ីខែ�សរអា�៍វិដីោដូអូ្នខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិថុ�ទុីកជាមុិនិអ្ន�ពីស្សាកខីកមិមរ�ស់្សាកុមារ
រងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស ី ដោដូើមិីចីាកដ់ោ��ុលាការ កំុងនាមិជា��ខែណូកផ្សាៃូវិការនៃនិភិ�ស្សាាុតាង (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  
ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៥ និិង ១៤.៦)

�) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិ (កំុងនាមិជា�ទី�ា និអ្ន�ី�រមា) ការផ្សាីល់ីរនា�ងការពារឯកជួនិភាព ដោដូើមិីី
�កដ់ោ�ចដោនាៃ ះរវាងកុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស ី និិងជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី ដោ�កំុងអ្ន��ុងដោពលីជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ 
(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៥ និិង ១៤.៦)

ជួ) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយកុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកសផី្សាីល់ីស្សាកខីកមិម តាមិរយៈប្រឹ�ព�និធទូីរទីស្សាសនិ ៍ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ
កុមារចា�បាចប់្រឹ�ូវិចូលីរមួិដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះស្សាប្រឹមា�ក់ារស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  AC-
TIP មាប្រឹតា ១៤.៥ និិង ១៤.៦)

ញ) ការដោធ័ីើឱ្យយ�ន័ិ�ស់្សាវិនាការ និងិនីិ�វិិធិីមីិនិិសូ្សាវិមានិលីកខណូៈ��ភិ�ិ��ភិ�យច�ដោពាះកុមារស៊ាកស ី(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  
 ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

ដូ) ការ�ិទី�និ័�ស់្សាវិនាការពីការចូលីរមួិរ�ស់្សាស៊ាធារណូជួនិ ដោ�ដោពលីខែដូលីស្សា�ណុូ� ដោរឿងដោនិះពាកព់�និធនឹិង 
កុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស ីឬកុមារចុងដោចាទី (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.៥ ១៤.៦ និិង ១៦.៧)

ឋ) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការ ី ដោដូើមិីសី៊ាកសួ្សារកុមាររងដោប្រឹគាំះ (ឧទា. �ុគឺុលិីកស្សាងុមិ អ្នំកជួ�នាញខាងកុមារ 
ដោមិធាវិ/ីអ្នំក��ណាងជួនិរងដោប្រឹគាំះ) ដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងដោដូើមិីជីួួយដូល់ីការ ស្សាមាភ ស្សារ�ស់្សា
និគឺរបាលី និិងប្រឹពះរាជួអាជាា   (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

ឌ្ឍ) ការផ្សាីល់ីដោស្សាចកីីខែណូនា�ដូល់ីប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិកីារពារចុងដោចាទី ដោដូើមិីធីានាថា ការស៊ាកសួ្សារ
ពិចារណាដោលីើអាយុ និិង�ប្រឹមិូវិការរ�ស់្សាកុមារ ដោដូើមិីដីោជួៀស្សាវាងហានិិភិ�យនៃនិភាពរងដោប្រឹគាំះជាថុមីមិាង
ដោទីៀ�៥៣ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

ឍ) ធានាថា “ឧ�ាមិប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សាកុមារ” គឺឺជាការពិចារណា�ពស់្សា��ផុ្សា�ដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ៌
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

៧.២. “អាណាពាបាលី” ប្រឹ�ូវិបានិចា�ត់ា�ង ដោដូើមិីអី្នមិដូ�ដោណូើ រកុមារដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  
(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១០(�))

៧.៣.	 �ុលាការបានិអ្ននុិវិ�ា និិងដោធី័ើស៊ាែ ��នីិយកមិមការកស៊ាងស្សាមិ�ែភាពឯកដោទីស្សា ស្សាប្រឹមា��់ុគឺុលិីកវិសិ្សា�យ
យុ�ាិធីមិ ៌ និិងដោ�ប្រឹកមិ ខែដូលីដោធី័ើការងារជាមិយួកុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងកុមារស៊ាកសនីៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស៥៤  
(អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១២(ច) និិង (�) និិង ១៦.១)។

៥៣ ច�ណុូចដោនិះពាកព់�និធជាពិដោស្សាស្សា ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីមិនិិមានិអ្នំក��ណាងប្រឹស្សា�ចា�។់ គឺ�ីដីោធី័ើកិចច�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងទា�ងអ្នស់្សាកំុងការទី�ស់៊ាា �ចុ់ងដោចាទីពីការស៊ាកសួ្សារ
កុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកសដីោ�យ�័ល់ី ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពួកដោគឺដោធី័ើការការពារ�ៃួនិឯង។

៥៤ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ សូ្សាមិដោមិើលី ប្រឹកុមិអ្ននុិវិ�ាចា�អ់្នឺរ ាុ�នៃនិវិគឺុ�ណុីូះ�ណីាលី ១០ រ�ស់្សា ECPAT ស្សាីីពី អ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសពាកព់�និធនឹិងកុមារ ដោ� www.ecpat.net/eng/pdf/Traf-
ficking_Report.pdf

៥៥ https://www.facebook.com/watch/?v=872023606597713

ឧទាំហរួណ៍៖

	 ព័ត៌មាន	សូត្រូមាប់ជនតើលើើសូវ័យតើកើង - ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សា
នៃថុ �ុលាការភិមូិនិិន័ៃថុបានិផ្សាលិី�វិដីោដូអូ្នដោ�ដោលីើដោហ៊ុស័្សា�ុករមួិជា 
មិយួនិងឹកូនិដោស្សាៀវិដោ�គាំ�ប្រឹទីអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះពាកព់�និធ 
និឹងកុមារ។ វិដីោដូអូ្នដោនិះនិិយ៉ាយអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិង 
ពនិយល់ីអ្ន�ពី សិ្សាទីធិមិយួច�និួនិរ�ស់្សាកុមារ រមួិមានិ៖ សិ្សាទីធិរ�ស់្សា
កុមារកំុងការទីទីួលីបានិដោមិធាវិ ីសិ្សាទីធិកំុងការមានិឪពុក មីាយ 

 ឬអាណាពាបាលីរ�ស់្សាពួកដោគឺអ្នមិដូ�ដោណូើ រពួកដោគឺ សិ្សាទីធិទីទីួលីបានិអំ្នក�កខែប្រឹ� និិងសិ្សាទីធិទីទីួលីបានិកិចចការពារ និិង
ឯកជួនិភាព។៥៥ 
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	 សូមាា្រសូត្រូមាប់កុមារតូចៗអំពី	 ការតើ�កាន់តុលាការ - ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាសឹ្សាងា�ុរ ី និិងអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី �ុលាការ
បានិដោរៀ�ច�កូនិដោស្សាៀវិដោ�ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ ខែដូលីប្រឹ�ូវិចូលីរមួិជាមិយួ�ុលាការ។ កូនិដោស្សាៀវិដោ�ទា�ងដោនិះ (ខែដូលីមានិ
ជាដោប្រឹចើនិភាស៊ា�ុស្សាៗគំាំ) មានិព��ម៌ានិ ខែដូលីមានិលីកខណូៈស្សាមិប្រឹស្សា�ដោ�តាមិអាយុអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលី�ុលាការដោធី័ើ អ្ន័ី
ខែដូលីកុមារអាចរ �ពឹងទីទីួលីបានិអ្ន័ីពីការដោ�កានិ�ុ់លាការ និិងអ្ន័ីខែដូលី�ុលាការប្រឹ�ូវិការពីកុមារ។ កូនិដោស្សាៀវិដោ�
ទា�ងដោនិះជួួយដោប្រឹ��មិលីកខណូៈកុមារ ស្សាប្រឹមា�ក់ារជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងកជ៏ួួយជាមិយួនិឹងការទីទីួលីបានិភិ�ស្សាាុតាងដូល៏ីែ
��ផុ្សា�ផ្សាងខែដូរ។ ប្រឹ�ដោទីស្សាសឹ្សាងា�ុរកីម៏ានិវិដីោដូអ្នូ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិផ្សាលិី�យ៉ាា ងជាកល់ាក ់ ស្សាប្រឹមា�កុ់មារខែដូលីចូលីរមួិ
ដោ�កំុង�ុលាការប្រឹគឺួស៊ារ ខែដូលីមានិច�ណូងដោជួើងថា “នៃថុងរ�ស់្សាអ្នុិមិលីីីដោ�កំុង�ុលាការប្រឹគួឺស៊ារ”។ វិដីោដូអ្នូដោនិះជួួយ
កុមារកំុងការយល់ីអ្ន�ពី ដោហ៊ុ�ុការណ៍ូដោ��ុលាការ ខែដូលីពួកដោគឺអាចជួួ�ប្រឹ�ទីះដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ
ប្រឹគួឺស៊ារ។៥៦

	 តុលាការត្រូគួសារនៃនត្រូបតើទ្ធសូអូស្រ្តសាា្ល ី - កប្រឹមិងនៃនិដោស្សាៀវិដោ�ស្សាីីពី“ដោហ៊ុ�ុអ្ន័ីបានិជា�ាុ �និឹងជួួ�ជាមិយួនិឹង
ទីបី្រឹ�ឹកាប្រឹគួឺស៊ារ”៥៧  ខែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ប់្រឹកុមិអាយុច�នួិនិពីរ�ុស្សាគំាំ និិងមានិជាដោប្រឹចើនិភាស៊ា។ ដោស្សាៀវិដោ�ទា�ងដោនិះផី្សាល់ី 
ព��ម៌ានិដូល់ីកុមារអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការប្រឹគឺួស៊ារ និិង�ួនាទីីរ�ស់្សាទីីប្រឹ�ឹកាប្រឹគឺួស៊ារ (�ុគឺុលិីកស្សាងុមិ និិងចិ�ាវិទូិី
កុមារ) ដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។ ដោស្សាៀវិដោ�ទា�ងដោនិះជួួយលុី���បា�ភ់ាពថុ�ប់ារមិភ និិងការភិ�យខាៃ ចមិយួច�និួនិ 
ដោ�ដោពលីកុមារដូឹងថា ពួកដោគឺប្រឹ�ូវិខែ�ដោ�កានិ�ុ់លាការ និិងនិិយ៉ាយដោរៀ�រា�អ់្ន�ពីដោហ៊ុ�ុការណ៍ូដូល៏ី�បាក។

៥៦ https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/sara_goes_to_court_english.pdf
៥៧ https://www.fcfcoa.gov.au/resources/publications/fl/why-family-consultant-5-8
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	 ការផ្ទាំា្សូ់ប្ដ�របរិយាកាសូកុ�ងបនទប់សូវនាការ - ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីី �ុលាការរដូាដោ�រដូាវិចិ�ូរយី៉ាា បានិ 
អ្ននុិវិ�ា�ុលាការឯកដោទីស្សាស្សាប្រឹមា�កុ់មារ។ �ុលាការដោនិះប្រឹ�ូវិបានិរចនា ដោដូើមិីឱី្យយមានិលីកខណូៈផ្សាៃូវិការ�ិច�ួច ដោហ៊ុ�ុ

 
ដោនិះវាមិនិិសូ្សាវិដោធី័ើឱ្យយកុមារភិ�យខាៃ ច ដោហ៊ុើយ�ុលាការមានិដោ�ប្រឹកមិ និិង�ុគឺុលិីកខែដូលីទីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលី
ពិដោស្សាស្សាកំុងការដោ�ើកស្សាវិនាការស្សា�ណុូ� ដោរឿងទា�ងដោនិះ។

	 អនតរការីកុមារសាក្សី ី - �ខែនិែមិដោលីើឧទាហ៊ុរណ៍ូនៃនិ 
ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការ ីខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិពិភាកាដោ�ខែផ្សាំក 
មិុនិដោ�កំុងឯកស៊ារដោនិះ មានិ “អំ្នកគាំ�ប្រឹទីកុមារ” ឬ
អ្ននិារការកុីមារឯកដោទីស្សា (ជាពិដោស្សាស្សា ស្សាប្រឹមា�ស់្សា�ណុូ�  
ដោរឿង ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងអ្ន�ដោពើហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទីដោលីើកុមារ)

 ខែដូលីស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមួិលីទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួកុមារស៊ាកស ី 
តាមិរយៈដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងពប្រឹងីកការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា 
ភិ�ស្សាាុតាងថុ�ទុីកជាមិុនិដោ�កុំងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការ
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ។ ដោគាំលី��ណូងនៃនិអ្ននិារការ ី គឺឺដោដូើមិីកីា� ់
�និែយការ�ាះទីងិុចផ្សាៃូ វិចិ�ារ�ស់្សាកុមារស៊ាកសីដោ�កុំង
ដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ប្រឹស្សា�ដោពលីខែដូលីរកា 
សិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីច�ដោពាះការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះប្រឹ�ក� 
ដោ�យភាពយុ�ាិធីមិ។៌ រូ�ភាពដោ�ទីីដោនិះ គឺឺជាដោគាំលី 
ការណ៍ូខែណូនា� និិងដោស្សាៀវិដោ�ខែណូនា�និី�ិវិធិីី ខែដូលី
ប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ដោ�ើងដោ�យរ�ា ភិបិាលី New South 
Wales ដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាអូ្នស្ត្រាស៊ាា លីី ដោដូើមិីធីានាថា ឧ�ាមិ
ប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សាកុមារទីទីួលីបានិការការពារ និិង
ដោដូើមិី�ីងាា ញអ្ន�ពី ខែដូលីក�ណូ�ន់ៃនិ�ួនាទីីដោនិះ។

៥៨ ទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួកុមារដោ�កំុង�ុលាការ - មិគឺុុដោទី័ស្សាកប៍្រឹ�ក�ដោ�យស៊ារប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិដ៍ោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងកិចចការពារកុមារ ខែដូលីប្រឹ�ូវិ�ដោងាើ�ដោ�ើងដោ�យ�ណូឌិ � Kenneth 
Burns �ណូឌិ � Conor O’Mahony, Carly McAuley (Triangle), �ណូឌិ � Fiachra Ó’Súilleabháin និិង�ណូឌិ � Elaine O’Callaghan, មិហាវិទិីាលី�យចា� ់និិង
មិហាវិទិីាលី�យសិ្សាកាស្សាងុមិខែ��អ្ននុិវិ�ា ស៊ាកលីវិទិីាលី�យ Cork ប្រឹ�ដោទីស្សាដោអ្នៀរ�ង ់និិង Triangle ខែដូលីស្សាហ៊ុការផ្សាីល់ីមូិលីនិិធីិដោ�យកមិមវិធិីីសិ្សាទីធិ ស្សាមិភាព និិងពលីរដូា
ភាព (REC) នៃនិស្សាហ៊ុភាពអឺ្នរ ាុ�។ 
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 ខែ��ដោនិះអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយកុមារស៊ាកស�ីនិាស្សាែិ�ដោ�កំុង�និ័�ម់ិយួដោទីៀ�ដោ�យខែ�កពីជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី និិងប្រឹ�ូវិបានិ�ិ�បា�ង
ពីស៊ាែ និភាពអ្នមិ�ិា និិងរដោ�ៀ�រ��ផ្សាៃូវិការនៃនិ�និ័�ស់្សាវិនាការ។ ដោ�ដោវិៀ�ណាមិ កុមាររងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ គឺឺ
ប្រឹ�វូិបានិ “ឱ្យយដោ�ដោ�យខែ�កពីចុងដោចាទី”។ ជួនិរងដោប្រឹគាំះចូលីរមួិដោ�កុំងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះពី�និ័�ដ់ោ�យខែ�ក ខែដូលី 
ដូ�ដោណូើ រការដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ញ្ញជូ និតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិឡាញតាមិរយៈប្រឹ�ព�និធទូីរទីស្សាសនិ។៍ អ្នំក��ណាងផ្សាៃូវិចា� ់ អាណា

 
ពាបាលី �ុគឺុលិីកចិ�ាស្សាងុមិរ�ស់្សាកុមារ ឬ�ុគឺុលិីកកិចចការពារកុមារប្រឹ�ូវិខែ�មានិវិ�ាមានិដោ�កំុង�និ័�ដ់ោនិះ។

 ដោ��ុលាការកុមារនៃនិរដូាវិចិ�ូរយី៉ាា  ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី កុមារអាចផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាងតាមិរយៈប្រឹ�ព�និធទូីរទីស្សាសនិ ៍
ដោប្រឹកាមិការគាំ�ប្រឹទីពី�គុុឺលីគាំ�ប្រឹទី ខែដូលីជាជួដោប្រឹមិើស្សារ�ស់្សាពកួដោគឺ។ មាា សីុ្សានិថុ�ស្សាែិ�ដោ�កខែនិៃង ខែដូលីកុមារស៊ាកសមីិនិិអាច

 ដោមិើលីដោ�ើញជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីបានិ �ាុខែនិាដោ�ប្រឹកមិ ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោមិធាវិចុីងដោចាទីអាចដោមិើលីដោ�ើញកុមារបានិ។៥៩ 

៣.	ចូលរួម្	ការនិិយ៉ាយដោ�កានិកុ់មារ និិងការសួ្សារស្សា�ណួូរកុមារដោ�កំុង�ុលាការ

ដោ�កំុងខែផ្សាកំដោនិះ ដោយើងផ្សាីល់ីឧទាហ៊ុរណ៍ូអ្ន�ពី អ្នភិបិ្រឹកមិសួ្សារស្សា�ណួូរ។ អ្ន�ែ�ទីពណ៌ូ�ា ឈូក
�ងាា ញរដោ�ៀ�ខែដូលីមិនិិប្រឹ�ូវិសួ្សារកុមារ និិងអ្ន�ែ�ទីពណ៌ូដោ�ៀវិ គឺឺជាឧទាហ៊ុរណ៍ូនៃនិស្សា�ណួូរ
ខែ��កុមារដោមិប្រឹ�ី។ កុមារមំាក់ៗ  មានិលីកខណូៈមិនិិដូូចគំាំដោទី ពាកព់�និធនឹិងរដោ�ៀ�រ��
ទី�នាកទ់ី�និង និិងស្សាមិ�ែភាពរ�ស់្សាពួកដោគឺ។ អំ្នកនឹិងប្រឹ�វូិមានិលីកខណូៈ��ខ់ែ�និ និិង
ខែកស្សាប្រឹមិួលីអ្នភិបិ្រឹកមិរ�ស់្សាអំ្នក ដោដូើមិី�ី�ដោពញ�ប្រឹមូិវិការរ�ស់្សាកុមារមំាក់ៗ ។

សូ្សាមិដោរៀ�ច�ស្សា�ណួូរនានាជាមិុនិ។ ដោរៀ�ច�ជាភាស៊ាខែដូលីមានិលីកខណូៈស៊ាមិញ្ញញឱ្យយបានិ 
ដោប្រឹចើនិតាមិអាចដោធី័ើ និិងអ្ននុិវិ�ាដោ�តាមិលី���ល់ី�ដោ�យខែដូលីស្សាមិដោហ៊ុ�ុផ្សាលី និិងតាមិ 
ដោហ៊ុ�ុការណ៍ូ។ ជួួយពនិយល់ីកុមារដោ�ដោពលីមានិការ�ៃ ស់្សា�ីូរប្រឹ�ធានិ�ទី។ ដោយើងបានិ
�ញ្ញច�ក់ារនិិយ៉ាយអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីបានិដោកើ�ដោ�ើងដោ�កំុងថំាកដ់ោរៀនិរ�ស់្សាអំ្នកដោហ៊ុើយ។ 
ដោ�ដោពលីដោនិះ �ាុ �និឹងសួ្សារអ្នំកអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីបានិដោកើ�ដោ�ើងដោ�កខែនិៃងដោលីងក�ស៊ានិា។

កុមារមានិភាពសុ៊ា�ថា មិនុិស្សាសដោពញវិ �យដឹូងអ្ន�ពីចដោមិៃើយច�ដោពាះស្សា�ណួូរខែដូលីពួកដោគឺសួ្សារ។ 
ដោ�កំុង�រយិ៉ាកាស្សា�ុលាការ កុមារប្រឹ�ូវិការការនិិយ៉ាយប្រឹបា� ់ និិងការរ �លឹីកថា មិនុិស្សាស
ដោពញវិ �យមិនិិដឹូងអ្ន�ពីចដោមិៃើយច�ដោពាះស្សា�ណួូរខែដូលីបានិសួ្សារដោ�ើយ។
�ាុ �មិនិិដឹូងដោទី ដោ�យស៊ារ�ាុ �មិនិិបានិដោ�ទីីដោនាះដោ�ើយ។

ដោ�ដោពលីខែដូលីអាចដោធី័ើបានិ សូ្សាមិសួ្សារស្សា�ណួូរដោ�ើក។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ អំ្នកប្រឹ�ូវិការសួ្សារស្សា�ណួូរ
�ិទីជាកល់ាក ់ ឬស្សា�ណួូរខែ��ផ្សាីល់ីជួដោប្រឹមិើស្សាដោ�យ�ងខ� ដោដូើមិី�ីញ្ញាជ កអ់្ន�ពីព��ម៌ានិលីមិែ�ិ 
សូ្សាមិប្រឹ�លី�ម់ិកដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស្សា�ណួូរដោ�ើកវិញិឱ្យយបានិឆ្នាំ�ត់ាមិអាចដោធី័ើបានិ។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ
ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស្សា�ណួូរខែ��ផ្សាីល់ីជួដោប្រឹមិើស្សាដោ�យ�ងខ� សូ្សាមិផ្សាីល់ីជួដោប្រឹមិើស្សាទីី�ីជានិិចច។
ដោ�ើអ្នំកបានិដោ�ទីីដោនាះជាមិយួមីាយឬដោទី?
សូ្សាមិប្រឹបា��់ាុ �អ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីបានិដោកើ�ដោ�ើង?
ដោ�ើវាមានិពណ៌ូដោ�ម  ឬប្រឹកហ៊ុមិ?
ដោ�ើមានិពណ៌ូដោ�ម  ប្រឹកហ៊ុមិ ឬពណ៍ូអ្នីដោផ្សាសង?

ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើប្រឹ�ូវិដោប្រឹ�ើស្សា�ណួូរផ្សាីល់ីចដោមិៃើយ បាទីចាស៎្សា/ដោទី សូ្សាមិពាយ៉ាមិដោជួៀស្សាវាងការ
ស្សា�ណួូរទា�ងដោនាះជា�និា�ន័ា�គំ់ាំ។ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើដោនិះជួដោប្រឹមិើស្សាខែ�មិយួគឺ� ់ សូ្សាមិសួ្សារ�
ស្ត្រាញ្ញាច ស់្សាច�ដោពាះស្សា�ណួូរមិយួច�នួិនិ ដោដូើមិីធីានានូិវិចដោមិៃើយចប្រឹមិុះគំាំនៃនិចដោមិៃើយ បាទី/ចាស៎្សា 
និិង ដោទី។ ការដោធី័ើខែ��ដោនិះ�ដោងាើនិសុ្សាប្រឹកិ�ភាពនៃនិចដោមិៃើយរ�ស់្សាកុមារ។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ើអ្នំក និិងលូីសីុ្សា រស់្សាដោ�ជាមិយួមីាយឬ? (ចដោមិៃើយ) បាទី/ចាស៎្សា។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ើអ្នំក និិងលូីសីុ្សា រស់្សាដោ�ជាមិយួឪពុកឬ? (ចដោមិៃើយ) ដោទី។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ើអ្នំក និិងលូីសីុ្សា ធាៃ �រ់ស់្សាដោ�ជាមិយួឪពុកឬ? (ចដោមិៃើយ) បាទី។

ដោ�ស៊ាលាដោរៀនិ និិងដោ�ផ្សា័ះ កុមារសុ៊ា�និឹងដោលីើកទឹីកចិ�ាឱ្យយទីស្សាសនិទ៍ាយ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើពួកដោគឺ
មិនិិដឹូងចដោមិៃើយច�ដោពាះស្សា�ណួូរមិយួ។ ប្រឹ�ូវិ�ដោប្រឹង�និកុមារឲដូឹងថា ការស្សាមាភ ស្សាជាមិយួអ្នំក
វិជិាជ ជីួវិៈ និិងដោ��ុលាការគឺឺមានិភាព�ុស្សាគំាំ ពីអ្ន័ីខែដូលីពួកដោគឺបានិដោរៀនិ។
ដោ�ដោពលីដោយើងនិិយ៉ាយជួដោជួកដោ�កំុង�និ័�ដ់ោនិះ ដោយើងមិនិិដោធី័ើការទីស្សាសនិទ៍ាយដោ�ើយ។ 
ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអ្នំកមិនិិដឹូងចដោមិៃើយ អ្នំកប្រឹ�វូិនិិយ៉ាយថា “�ាុ �មិនិិដឹូងដោទី”។

កុមារប្រឹ�ូវិការការសួ្សារស្សា�ណួូរនានាកំុងលីកខណូៈខែដូលីចាស់្សាលាស់្សាថា ស្សា�ណួូរដោនិះប្រឹ�ូវិការ 
ចដោមិៃើយ។ ជួ�នួិស្សាឱ្យយការ�ដោងាើ�ប្រឹ�ដោយ៉ាគឺ ឬមិ�ិដោយ៉ា�ល់ី ទា�ងដោនិះជា ទីប្រឹមិងស់្សា�ណួូរ។
អ្នំកប្រឹពួយបារមិភថា មីាយរ�ស់្សាអំ្នកនឹិងដឹូងអ្ន�ពីដោរឿងដោនិះ។
ដោ�ើអ្នំកប្រឹពួយបារមិភថា មីាយរ�ស់្សាអំ្នកនឹិងដឹូងអ្ន�ពីដោរឿងដោនិះឬ?

ជានិចិចកាលី គឺ�ីដីោជួៀស្សាវាងស្សា�ណួូរភាជ � ់ (ដោ�ដោពលីខែដូលីមានិការ�ដោងាើ�ប្រឹ�ដោយ៉ាគឺមិយួ 
និិងភាជ �ជ់ាមិយួនិឹងការ�ខែនិែមិស្សា�ណួូរ�ៃីមិយួ ដោដូើមិីឲីកុមារយល់ីប្រឹស្សា�)៖
ពូដោដូវិដីូមិនិិពិ�ជាបានិ�ាះអ្នំកដោទី ខែមិនិដោទី?
អ្នំកបានិនិិយ៉ាយថា ពូដោដូវិដីូបានិ�ាះអំ្នក។ ពូដោដូវិដីូបានិនិិយ៉ាយថា គាំ�ម់ិនិិបានិ�ាះអ្នំក
ដោទី។ ដោ�ើពូដោដូវិដីូពិ�ជាបានិ�ាះអ្នំកខែដូរឬដោទី? 

កុមាររខែមិងខែ�ងគិឺ�អ្ន�ពីស្សា�ណួូរនានាកំុងលីកខណូៈដោ�យប្រឹ�ង់ៗ ។ ពួកដោគឺរខែមិងខែ�ងមិនិិ
អាចគឺិ�ដោ�ើញអ្ន�ពី មិូលីដោហ៊ុ�ុនៃនិការសួ្សារស្សា�ណួូរមិយួដោ�ើយ។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ដោពលីដោនិះ ដោ�ើអ្នំកដោ�ស៊ាលាដោរៀនិឬ? (ចដោមិៃើយ) ដោទី �ាុ �ដោ��ុលាការជាមិយួ
អ្នំក។ ដោ�ើអ្នំកដោ�ស៊ាលាដោរៀនិឬដោទី?
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ើអ្នំកអាចប្រឹបា��់ាុ �អ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីបានិដោកើ�ដោ�ើងដោ�ស៊ាលាដោរៀនិរ�ស់្សាអំ្នកបានិ
ខែដូរឬដោទី? (ចដោមិៃើយ) បាទី/ ចាស៎្សា។ 
សូ្សាមិប្រឹបា��់ាុ �អ្ន�ពី អី័្នខែដូលីបានិដោកើ�ដោ�ើងដោ�ស៊ាលាដោរៀនិ ដោ�ដោពលីខែដូលី X បានិដោកើ�ដោ�ើង។

សូ្សាមិមានិភាពជាកល់ាក។់ កុមារមិនិិសូ្សាវិជាអាចយល់ីពីអ្ន�ែនិ�យស្សា�ណួូរនានាដោ�ើយ ជា 
ពិដោស្សាស្សា ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺមិនិិយល់ីអ្ន�ពីមូិលីដោហ៊ុ�ុនៃនិការសួ្សារស្សា�ណួូរ។ ដោ�ដោពលី
ដោរៀ�ច�ស្សា�ណួូរ សូ្សាមិគិឺ�អ្ន�ពីថាដោ�ើអាចមានិការ�កប្រឹស៊ាយ�ុស្សាខែដូរឬដោទី។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ដោពលីដោនាះ ដោ�ើអ្នកំបានិដោស្សាៃ�កស្សាដោមិៃ�ក��ពាករ់�ស់្សាអ្នកំខែដូរឬដោទី? (ចដោមិៃើយ) ដោទី។ 
(អាចមានិនិ�យថា ពួកដោគឺក�ពុងដោស្សាៃ�កឯកស្សាណាា និសិ្សាស្សាសរ�ស់្សាពួកដោគឺ ឬស្សាដោមិៃ�ក��ពាក ់
ដោដូករ�ស់្សាពួកដោគឺ)។ ដោ�ើអ្នំកបានិដោស្សាៃ�កពាកអ់្ន័?ី

កុមារ�ូចៗអាចភាជ �ទ់ី�នាកទ់ី�និងនៃនិពាកយ “�ាះ” ជាមិយួច�ដោពាះខែ�នៃដូ ឬប្រឹមាមិនៃដូ�ាដុោណាះ ះ។
(ស្សា�ណួូរ) ដោ�ើហារបីានិ�ាះអ្នំកខែដូរឬដោទី? (ចដោមិៃើយ) ដោទី។
ដោ�ើខែផ្សាកំណានៃនិរាងកាយរ�ស់្សាហារ ីខែដូលីបានិ�ាះរាងកាយរ�ស់្សាអំ្នក?
កុមារមិនិិទី�និងជាអាចក�ណូ�អ់្ន�ពី ការជួ�រុញទីឹកចិ�ារ�ស់្សាអំ្នកដូនៃទីដោ�ើយ។ គឺ�ីដីោជួៀស្សា

 វាងស្សា�ណួូរខែ��ដោនិះ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ដោ�យស៊ារស្សា�ណួូរទា�ងដោនាះអាច�ដោងាើ�នូិវិ
ចដោមិៃើយខែដូលីមិនិិអាចដោជួឿជាកប់ានិ។ ជាពិដោស្សាស្សា កុមារ�ូចៗពិបាកដោ�ៃើយស្សា�ណួូរ ខែដូលី
ចា�ដ់ោផ្សាីើមិជាមិយួនិឹង “ដោហ៊ុ�ុអ្ន័ី”។
(ស្សា�ណួូរ) ដោហ៊ុ�ុអ្ន័ីជាដោដូនីិស្សានា�អ្នំកដោ�កានិសួ់្សានិដោនាះ? (ចដោមិៃើយ) �ាុ �មិនិិដឹូងដោទី។ 
ដោ�ើអ្ន័ ីខែដូលីដោធី័ើឱ្យយដោដូនីិស្សានា�អ្នំកដោ�កានិសួ់្សានិដោនាះ ដោ�នៃថុងដោនាះ?

កុមារអាចគិឺ�ថាការដោ�ៃើយស្សា�ណួូរអ្ន�ពីដោពលីដោវិលានៃនិអី័្នមិយួបានិដោកើ�ដោ�ើង គឺឺជាការពបិាក។
 កុមារមិយួច�និួនិអាចនិិយ៉ាយថា “មិសលិីមិុញិ” ឬ “អាទីិ�យមុិនិ” ច�ដោពាះអ្ន័ីមិយួ ខែដូលីបានិ

ដោកើ�ដោ�ើងពីអ្ន�ី�កាលី។
ដោ�ើវាជានៃថុងដោ�ដោរៀនិឬ? ដោ�ើវាបានិដោកើ�ដោ�ើងដោ�មិុនិ ឬដោប្រឹកាយដោពលីទីទីួលីទានិអាហារ
ដោពលីលាង ច? ដោ�ើវាភិៃ ឺឬងងឹ� ឬអ្នំកមិនិិដឹូងដោទី?

៥៩ សូ្សាមិដោមិើលីផ្សាងខែដូរនូិវិដោវិ�ាណីានៃនិ ASEAN ACT សីី្សាពី រដោ�ៀ�ដោផ្សាសងជួ�និួស្សាឱ្យយការផ្សាីល់ីស្សាកខកីមិមជួនិរងដោប្រឹគាំះ ដោ� https://aseanactpartnershiphub.com/event/evi-
dence-presentation

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 43

 https://aseanactpartnershiphub.com/event/evidence-presentation
 https://aseanactpartnershiphub.com/event/evidence-presentation


	 ការបតើងើើតបនទប់សូវនាការ	 “ដែបបកុមារតើម្ត្រូតី” - 
ប្រឹ�ដោទីស្សាដោវិៀ�ណាមិ ប្រឹ�ធានិខែផ្សាំកយុ�ាិធីមិន៌ៃនិ�ុលាការ
ប្រឹ�ជាជួនិក�ពូលីបានិដោចញស៊ារាចរណ៍ូដោលី� ០១ និិង 
០២/២០១៧/TT-TANDTC ខែដូលី�ប្រឹមិូវិឱ្យយ�និ័�់
ស្សាវិនាការ ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា ពាកព់�និធនឹិងកុមារ 
មានិលីកខណូៈ [កុមារដោមិប្រឹ�ី] ដោ�យធានានូិវិឧ�ាមិ
ប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សា [កុមារ] និិង�ប្រឹមិូវិឱ្យយដោ�ប្រឹកមិដោស្សាៃ�កពាកឯ់កស្សាណាា និរដូាបាលីរ�ស់្សា�ុលាការប្រឹ�ជាជួនិជាជាង
អាវិ�យដោ�ប្រឹកមិ។ ស៊ារាចរណ៍ូដោនិះខែចង�ខែនិែមិដោទីៀ�ថា ស្សា�ណុូ� ដោរឿងរ�ស់្សាកុមារខែដូលីពាកព់�និធនឹិងការរ �ដោលាភិ
��ពានិផ្សាៃូវិដោភិទី អ្ន�ដោពើហ៊ុិងា ឬអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ �ុលាការប្រឹ�ូវិខែ�ដោធី័ើការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះខែ���ិទីទ័ារ។

	 តើ�លការ�៍ដែ�នាំជាក់លាក់	ការប�ដ��ប�ា្ល	ន�ងច្បាប់គំរូ	សូត្រូមាប់សូំ�ុំតើរឿងពាក់ព័នធនឹងកុមារ -  
កុំងភាពជានៃដូគូឺជាមិយួយូនិដីោស្សាហ័៊ុ UNODC បានិដោរៀ�ច�ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា� ការ�ណុីូះ�ណីាលី៦០ និិងចា�់
គឺ�រ ូដោដូើមិីជីួួយនិគឺរបាលី ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោ�ប្រឹកមិកំុងការដោ�ើកស្សាវិនាការស្សា�ណុូ� ដោរឿង ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងកុមារ។ 

	 តើ�លការ�៍ដែ�នាំសូ្ដីពី	វិសូ័យយុតត��ម្៌ដែបបកុមារតើម្ត្រូតី - ប្រឹកុមិ 
ប្រឹ�ឹកាអឺ្នរ ាុ�បានិអ្ននុិមិ��ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ស្សាីីពី វិសិ្សា�យយុ�ាិធីមិ៌
ខែ��កុមារដោមិប្រឹ�ីយ៉ាា ងជាកល់ាក ់ ដោដូើមិីធីានាថា៖ ១) កុមារអាច
ចូលីរមួិដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការ�ុលាការបានិ ២) ឧ�ីមិប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សា
កុមារ គឺឺជាពិចារណាចមិីងដោ�កំុងប្រឹគឺ��់ញ្ញាា  ខែដូលីមានិឥទីធិពលី
ដោលីើពួកដោគឺ (៣) កុមារទីទីួលីបានិ ការយកចិ�ាទុីក�ក ់ ភាពឆ្នាំ�់
យល់ីដូឹងអ្ន�ពី�ប្រឹមូិវិការ ស្សាមិភាព និិងការដោគាំរព (៤) ពួកដោគឺទីទីួលី
បានិកិចចការពារពីការដោរ ើស្សាដោអ្នើង និិង (៥) ដោគាំលីការណ៍ូនិី�ិរដូាប្រឹ�ូវិបានិ
អ្ននុិវិ�ាដោ�យដោស្សាមើភាពគំាំច�ដោពាះកុមារដូូចគំាំនិឹងមិនុិស្សាសដោពញវិ �យ។៦១

៦០ https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witness-
es_of_Crime_-_Prosecutors_anf_Judges.pdf

៦១ សូ្សាមិដោមិើលី https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804b2cf3
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�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា  
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិពិការ

	សូូចនាករ

៨
ស្សចូនា្ររួ ៨៖	បញ្ញញតត�ព�តើសូសូសូត្រូមាប់ជនមានព�ការភាព

ទស្សសនៈៈរួមួ 

 ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�យអ្ន�ដោពើជួួញដូូរអាចមានិពិការភាពពីការរ �ដោលាភិ��ពានិដោ� 
ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺស្សាែិ�ដោ�កុំងនៃដូរ�ស់្សាជួនិជួួញដូូរមិនុិស្សាស ដោហ៊ុើយជួនិមានិពិការភាព

 អាចជាមិុ�ស្សាញ្ញាញ ជាក់លាក់រ�ស់្សាជួនិជួួញដូូរមិនុិស្សាស ដោ�យស៊ារពួកដោគឺងាយ
រងដោប្រឹគាំះ។ ជួនិមានិពិការភាពរខែមិងខែ�ងប្រឹ�ឈមិមិុ�នឹិងឧ�ស្សាគឺុផ្សាៃូវិកាយ ឧ�ស្សាគឺុ
កំុងការទី�នាកទ់ី�និង និិងឧ�ស្សាគឺុខែផ្សាំកឥរយិ៉ា�ថុនានា ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺ
ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាប្រឹ�ព�និធយុ�ាិធីមិ ៌ ឧទាហ៊ុរណ៍ូ ភាពពិការរ�ស់្សាជួនិមំាកអ់ាចនា�ឱ្យយអ្នំក
វិជិាជ ជីួវិៈខែផំ្សាកយុ�ាិធីមិ៌ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ ដោមិើលីរ �លីងពួកដោគឺកុំងនាមិជាស៊ាកសីខែដូលីអាច
ដោជួឿជាកប់ានិ ជួនិខែដូលីមានិ�ញ្ញាា ពាកព់�និធចលីនា
អាចប្រឹ�ឈមិមិុ�នឹិងឧ�ស្សាគុឺផ្សាៃូវិកាយដោ�កំុងការ
ដោ�កានិស់៊ាែ ��និយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ដោហ៊ុើយដោស្សាវា
គាំ�ប្រឹទីលីកខណូៈដោ�ា �ដោគាំលីដោ�មិិនិខែ�ងខែ�មានិ
ស្សា ប្រឹមា �់ ជួ និ រ ង ដោប្រឹគាំះ ខែដូ លី មា និ ពិ កា រ ភា ព

ដោ�ើយ។ ដោហ៊ុ�ុដោនិះ វាជាការចា�បាច ់ ខែដូលីប្រឹ�ូវិក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូជួនិមានិ
ពិការភាពតា�ងពីដូ��ូង និិងមានិការផ្សាីល់ីការគាំ�ប្រឹទីនានា ដោដូើមិីធីានាថា ពួកដោគឺ
អាចចូលីរមួិយ៉ាា ងស្សាកមិមដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  និិងប្រឹ�ូវិបានិរមួិ�ញ្ញចូ លីដោ�កំុងដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិចចិ�ា 
និិង�ញ្ញាា ទា�ងអ្នស់្សា ខែដូលីពាកព់�និធនឹិងពួកដោគឺ។ 

 �ខែនិែមិដោលីើដោនិះ ពិការភាពមិនិិខែ�ងខែ�ប្រឹ�ូវិបានិអំ្នកដូនៃទីដោមិើលីដោ�ើញដោ�ើយ ដោហ៊ុ�ុដោនិះ�ុលាការចា�បាចប់្រឹ�វូិ
ចា�វ់ិធិានិការយ៉ាា ងស្សាកមិមកំុងការក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី និិងចុងដោចាទីខែដូលីមានិពិការភាព 
ដោដូើមិីអីាចដោធី័ើការស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា�កំុងការធានាថា ពួកដោគឺអាចចូលីរមួិប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព
ដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  និិងទីទីួលីបានិសិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺ។
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លរ�ការួណ៍
តើតើ	គប្បីីអនុវតតអីីខ្លះះ�?

៨.១. មានិការដោរៀ�ច�ស្សាមិប្រឹស្សា� ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិមានិពិការភាពអាចដោ�កានិ�ុ់លាការ និិងចូលីរមួិដោ�កំុង
ដូ�ដោណូើ រការដោនិះប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព តាមិរយៈ៖

ក) ការធានាថា �ុលាការ និិង�និ័�ស់្សាវិនាការមានិការ�ងាលីកខណូៈងាយប្រឹសួ្សាលីស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ
ខែដូលីមានិពិការភាព (ឧទា. ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សារដោទីះរុញ គឺ�ីពីិចារណាដោរៀ�ច�ការ
ជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះដោ�ជានិ�័់ល់ីដូី ពីចមាង យ ឬដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាភិ�ស្សាាុតាងជាវិដីោដូអ្នូ ធានាថា មានិទីីធាៃ  ប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះកំុងការដោធី័ើដូ�ដោណូើ រចូលី និិង�ៃ ស់្សាទីីជុួ�វិញិ�និ័�ស់្សាវិនាការ។ ដោ�ើរដោទីះរុញរ�ស់្សា
ពួកដោគឺអាចចូលីដោ�កានិដ់ោវិទិីកាស៊ាកសបីានិខែដូរឬដោទី?) (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

�) ការលុី���បា�ឧ់�ស្សាគឺុទា�ងអ្នស់្សាដោ�កំុង�ុលាការ/�និ័�ស់្សាវិនាការ ខែដូលីអាច�ងាការរារា�ងច�ដោពាះ
ស៊ាកសខីែដូលីពិការខែភិំក ឬមានិ�ញ្ញាា ពាកព់�និធនឹិងចលីនា (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២)

គឺ) ការ��ពាក់ស៊ាៃ កស្សាញ្ញាញ ដោ�កុំង�ុលាការ ខែដូលីដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សានិិមិិ�ាស្សាញ្ញាញ ស្សាកលីពាក់ព�និធនិឹងការ�ងា
លីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលី ដោដូើមិីខីែណូនា� ដោលីើកកមិពស់្សា និិងផ្សាសព័ផ្សាាយអ្ន�ពីប្រឹទីងប់្រឹទាយនៃនិការ�ងាលីកខណូៈ
ងាយប្រឹស្សាួលីនៃនិទីីកខែនិៃង កមិមវិធិីី និិងដោស្សាវានានាដោ��ុលាការ ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិមានិពិការភាព (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  
ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

�) ការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ស្សាប្រឹមា�ស់្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ�កំុង
ទីប្រឹមិងខ់ែដូលី�ងាលីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលីប្រឹ�ដោភិទី�ុស្សាៗគំាំ ដូូចជា អ្នកសរស័៊ា� មា�ិកាវិដីោដូអូ្នស្សាដោមិៃង
ខែ��ពណ៌ូនាជាមិយួច�ណូងដោជួើង និិងច�ណូងដោជួើងរង ស្សាមាភ រដោបាះពុមិព ខែដូលីប្រឹ�កានិយ់៉ាា ងខាជ ��់ជួនិ
ដោ�តាមិដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�ពាកព់�និធនឹិងការ�ងាលីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលី (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា 
១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

ង) ការធានាថា មានិអ្នំក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាស្សាញ្ញាញ  ខែដូលីទីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលីយ៉ាា ងស្សាមិប្រឹស្សា�៦២  
ដោដូើមិីជីួួយជួនិមានិពិការភាពកំុងការចូលីរមួិយ៉ាា ងស្សាកមិមដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP 
មាប្រឹតា ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

ច) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការសី្សាប្រឹមា�ជ់ួនិមានិពិការភាពខែផ្សាកំការដោចះដឹូង ដោដូើមិីសី៊ាកសួ្សារជួនិរងដោប្រឹគាំះ
ដោ�កំុង�ុលាការ និិងជួួយនិគឺរបាលី និិងប្រឹពះរាជួអាជាា ដោ�ដោពលីស្សាមាភ ស្សានិ៦៏៣  (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP 
មាប្រឹតា ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

៨.២. �ុលាការប្រឹ�មិូលីទីិនិំនិ�យខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិ��ខែ�កដោ�តាមិពិការភាព តាមិរយៈការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស្សា�ណួូរ�ៃីៗរ�ស់្សា 
Washington Group (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១០ និិង ១៤.១២)

៨.៣. �ុលាការបានិ�ដោងាើ�ភាពជានៃដូគូឺជាមិយួអ្នងុការផី្សាល់ីដោស្សាវាពិការភាព (DPO) ដោដូើមិីខីែស័្សាងយល់ីកានិខ់ែ�ចាស់្សា 
អ្ន�ពី �ប្រឹមូិវិការរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស/ីចុងដោចាទី ខែដូលីមានិពិការភាព (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១០)

៨.៤. �ុលាការបានិអ្ននុិវិ�ាការកស៊ាងស្សាមិ�ែភាពស្សាប្រឹមា�ដ់ោ�ប្រឹកមិ ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិង�ុគឺុលិីក�ុលាការ ដោដូើមិីី
ដោ�ះប្រឹស៊ាយ�ប្រឹមូិវិការជាកល់ាករ់�ស់្សាជួនិមានិពិការភាព (អ្ននុិស្សាញ្ញាញ  ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១២ និិង ១៦.១២)

 ដោ�ប្រឹកមិ និិងមិស្ត្រានិារីដូាបាលី�ុលាការគឺ�ីធីានាថា ដោស្សាវានានា ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិផី្សាល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិពិការភាព  
មានិលីកខណូៈ��ខ់ែ�និ និិងប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច�ប្រឹស្សា�ដោ�តាមិ�ប្រឹមូិវិការ�័ល់ី�ៃួនិរ�ស់្សាពួកដោគឺ តាមិរយៈការធានាថា៖

៦២ អ្នំក�កខែប្រឹ�គឺ�ីជីាអ្នំកណាមំាក ់ ខែដូលីទីទីួលីបានិការផ្សាីល់ីគុឺណូវិុឌ្ឍឍជិាកល់ាក ់ និិងគាំម និភាពលីដោមិែ�ង ដោហ៊ុើយ�ុលាការ និិងជួនិរងដោប្រឹគាំះអាចទីទីួលីយកបានិ។ សូ្សាមិដោមិើលី 
“ដោស្សាៀវិដោ��ុលាការសីី្សាពី ការប្រឹ�ប្រឹពឹ�ាច�ដោពាះដោ�យដោស្សាមើភាពគំាំ” ដោរៀ�ច�ដោ�យ�ុលាការចប្រឹកភិពអ្នងដ់ោគឺៃស្សា ខែដូលីផ្សាីល់ីដូ��ូនាម និដូល់ីដោ�ប្រឹកមិអ្ន�ពី រដោ�ៀ�ទី�នាកទ់ី�និងតាមិរយៈ
អ្នំក�កខែប្រឹ�។ https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/Equal-Treatment-Bench-Book-December-2021-interim-update.pdf

៦៣ ច�ណុូចដោនិះមានិភាពពាកព់�និធជាពិដោស្សាស្សា ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទីគាំម និអ្នំក��ណាងផ្សាៃូវិចា�។់ ប្រឹគឺ�ក់ិចច�ិ���ប្រឹ�ឹងខែប្រឹ�ងទា�ងអ្នស់្សាគឺ�ីបី្រឹ�ូវិបានិដោធី័ើ ដោដូើមិីទីី�ស់៊ាា �ចុ់ងដោចាទីពី
ការស៊ាកសួ្សារស្សា�ណួូរដោ�យ�័ល់ីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើចុងដោចាទីក�ពុងដោធី័ើជាអ្នំកការពារ�ៃួនិឯង�័ល់ី។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន46
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ឧទាំហរួណ៍៖

	 ន� ម្� តត សូញ្ជាា្ ជាសូ កល នៃនកា រ ប ងើ
លកខ�ៈង្ហាយត្រូសូួល-ប្រឹ�ូវិបានិដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាយ៉ាា ង
ទូីលី� ទូីលាយដោ�ជុួ� វិ ញិពិភិព ដោលាកដោ�កុំង
�ុលាការ អាកាស្សាយ៉ានិ�ា និ មិនិ័ីរដោពទីយ និិង
ស៊ាែ ��និរ�ា ភិបិាលី ប្រឹពមិទា�ងដោ�ដោលីើ�ណីាញ
ទី�នាកទ់ី�និងស្សាងុមិ ដូូចជា Twitter និិង Face-
book ដោគឺហ៍៊ុទី�ព�រ�ដោងាា ះវិដីោដូអ្នូ។៦៤

	 វី តើដូអូអនឡាញអំពីការបងើលកខ�ៈ
ង្ហាយត្រូសូួល៖ - នាយក�ា និយុ�ាិធីមិ ៌ ដោ�រដូា 
New South Wales ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី បានិ
ផ្សាលិី�វិដីោដូអូ្នស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិមានិពិការភាពខែផំ្សាកការ
យល់ីដូឹង ខែដូលីប្រឹ�ូវិដោ��ុលាការ។ វិដីោដូអ្នូដោនិះ
ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា�ួអ្នងុនានា ខែដូលីមានិពិការភាព
ខែផ្សាំកការដោចះដឹូង និិងជួនិមានិពិការខែភិកំ និិង
ពនិយល់ីដូ�ដោណូើ រការនៃនិការដោ��ុលាការ និិងអ្ន័ី
ខែដូលីចា�បាច។់  

	 ភាពជានៃដូគូជាម្ួយអងុការម្�នដែម្នរ�ា្ភ័�បាល	ន�ងអុកផ្ដល់តើសូវាឯកតើទ្ធសូតើ�កុ�ងសូហគម្ន ៍- ការភាជ � ់
ទី�នាកទ់ី�និងរ�ស់្សាស៊ាកសជីាមិយួដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទី ដូូចជា អ្នំក គាំ�ប្រឹទីខែផ្សាំកពិការភាព អ្នំកប្រឹ�ឹកាដោយ៉ា�ល់ី ជាដោដូើមិ ខែដូលី 
មានិជួ�នាញកំុងការដោធី័ើការងារជាមិយួប្រឹកុមិងាយរងដោប្រឹគាំះដោនិះ។ តាមិរយៈការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអំ្នក គាំ�ប្រឹទី ឬការភាជ �់
ទី�នាកទ់ី�និងរ�ស់្សា�ុគឺុលីដោនិះជាមិយួអ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី ស៊ាកសនីិឹងមានិការគាំ�ប្រឹទី ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�វូិការ 
ដោដូើមិីចូីលីរមួិប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាពដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។ ដោស្សាវាដោនិះអាចជួួយពួកដោគឺកំុងការយល់ីអ្ន�ពី 

 ជួដោប្រឹមិើស្សានានា ខែដូលីមានិស្សាប្រឹមា�ពួ់កដោគឺ ទីទីួលីបានិដូ��ូនាម និផ្សាៃូវិចា� ់ និិងពនិយល់ី ប្រឹពមិទា�ងគាំ�ប្រឹទីពួកដោគឺ�ៃង 
កា�ដ់ូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិ។៌ 

	 សូមាារ្ជាលាយលកខ�៍អក្សីរដែដូលមានការបងើលកខ�ៈង្ហាយត្រូសួូល - នាយក�ា និយុ�ាធិីមិដ៌ោ�រដូា NSW  
ប្រឹ�ដោទីស្សាអ្នូស្ត្រាស៊ាា លីី បានិ�ដោងាើ�កូនិដោស្សាៀវិដោ� ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងស៊ាកសខីែដូលីមានិពិការភាព។ កូនិដោស្សាៀវិដោ�
ដោនិះផ្សាីល់ីការខែណូនា�ដូល់ីជួនិមានិពិការភាពអ្ន�ពី កប្រឹមិងនៃនិដោស្សាវា ខែដូលី�ុលាការផ្សាីល់ី និិងដូ�ដោណូើ រការនៃនិខែស្សា័ងរក

៦៤ https://www.youtube.com/watch?v=0WaTnsw3UWQ
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ជួ�និួយពី�ុលាការ។ កូនិដោស្សាៀវិដោ�ដោនិះកដ៏ោស្សាំើឱ្យយមានិការសុ្សា�
ការយល់ីប្រឹពមិរ�ស់្សាស៊ាកសផី្សាងខែដូរ ដោដូើមិីឱី្យយ�ុលាការអាច
ភាជ �ទ់ី�នាកទ់ី�និងស៊ាកសជីាមិយួនិឹងអំ្នកផី្សាល់ីដោស្សាវាខាងដោប្រឹ� 
ខែដូលីអាចជួួយពួកដោគឺបានិ។ កូនិដោស្សាៀវិដោ�ដោនិះមានិ និិង
អាចរកបានិដោ�អ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី និិងអ្នងុការ
គាំ�ប្រឹទីពិការភាព និិងដោ�ដោលីើដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា�ុលាការ។៦៥  

	 ប�ា្ញទ្ធំនាក់ទ្ធំនងសូងុម្	ន�ងជនមានព�ការភាព	 
- �ុលាការប្រឹ�ូវិធានាថា ស្សាមាភ រទា�ងអ្នស់្សាមានិភាព�ងាលីកខណូៈ 
ងាយប្រឹស្សាួលីស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិមានិពិការភាព រមួិទា�ងការ�ដោងាា ះ 
ដោ�ដោលីើ�ណាា ញទី�នាកទ់ី�និងស្សាងុមិ។ Twitter ផ្សាីល់ីដោស្សាចកី ី
ខែណូនា�អ្ន�ពី រដោ�ៀ�ដោធ័ីើឱ្យយរូ�ភាពនានាមានិ លីកខណូៈ
ងាយប្រឹស្សាួលីច�ដោពាះជួនិពិការខែភិំក ឬជួនិមានិ�ញ្ញាា ក�ដោស៊ាយ
ចកខុវិញិ្ញាញ ណូ។៦៦  

 Wa Washington Groupshington Group	សូ្ដីពី	សូំ�ួរសូ្ថ�ត�ព�ការ 
ភាព៦៧  - និឹងជួួយ�ុលាការកំុការយល់ីអ្ន�ពី ស្សាមិ�ែភាពរ�ស់្សា 
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី និិងចុងដោចាទីជាមិនុិស្សាសដោពញវិ �យ 
(ខែដូនិក�ណូ�ក់ំុងការ��ដោពញមិុ�ងារ) និិងឧ�ស្សាគឺុខែផ្សាំក�រសិ៊ាែ និណាមិយួ (ផ្សាៃូវិកាយ ស្សាងុមិ វិ�ីធីមិ ៌ឬផ្សាៃូវិចា�)់ 
ខែដូលីអាចដោធី័ើឱ្យយការចូលីរមួិរ�ស់្សាពួកដោគឺមានិកប្រឹមិ�ិ។ មានិស្សា�ណួូរជាកល់ាក ់ ស្សាប្រឹមា�កុ់មារអាយុ ៥ឆំ្នាំ� និិង
ដោប្រឹកាមិដោនិះ និិងស្សាប្រឹមា�កុ់មារ និិងយុវិជួនិអាយុពី ៥ ដូល់ី ១៧ឆំ្នាំ�។៦៨

៦៥ https://www.justice.nsw.gov.au/diversityservices/Documents/Request4CourtTransFinalAccess.pdf
៦៦ https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions
៦៧ ស្សា�ណួូររ�ស់្សាមានិជាដោប្រឹចើនិភាស៊ា សូ្សាមិដោមិើលី៖ https://www.washingtongroup-disability.com/resources/translations-of-wg-question-sets/
៦៨ ស្សាប្រឹមា�កុ់មារអាយុ ៥-១៧ឆំ្នាំ� សូ្សាមិដោមិើលី៖ https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Washington_Group_Ques-

tionnaire__5_-_WG-UNICEF_Child_Functioning_Module__ages_5-17_.pdf និិងជាភាស៊ាដូនៃទីដោទីៀ� សូ្សាមិដោមិើលី៖ https://data.unicef.org/resources/
module-child-functioning/

�ុព័កថាច�ដោពាះ WG-SS៖
អ្នំកស្សាមាភ ស្សានិអ៏ានិ៖ “ស្សា�ណួូរ�ន័ា�សួ់្សារអ្ន�ពី ការលី�បាកនានា ខែដូលីអ្នំកមានិ កំុងការដោធី័ើស្សាកមិមភាពជាកល់ាក ់ដោ�យស៊ារ�ញ្ញាា សុ្សា�ភាព។”

ការដោមិើលី
VIS_SS    [ដោ�ើ][អ្នំក/គាំ�]់ មានិការលី�បាកកំុងការដោមិើលី សូ្សាមិីខីែ�ដោ�ដោពលីពាកខ់ែវិ ានិតា ខែដូរឬដោទី? ដោ�ើអ្នំកនឹិងនិិយ៉ាយថា... [សូ្សាមិអានិប្រឹ�ដោភិទីចដោមិៃើយ]

១. មិនិិលី�បាកដោទី
២. លី�បាក�ៃះៗ
៣. លី�បាកខាៃ �ង
៤. មិនិិអាចដោធី័ើបានិទាល់ីខែ�ដោស៊ាះ
៧. រងការ�ដិូដោស្សាធី
៩. មិនិិដឹូង

ការសី៊ា�់
HEAR_SS  [ដោ�ើ][អ្នំក/គាំ�]់ មានិការលី�បាកកំុងការសី៊ា� ់ សូ្សាមិីខីែ�ដោ�ដោពលីដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាឧ�ករណ៍ូជួ�នួិយដូល់ីការសី៊ា� ់ ខែដូរឬដោទី? ដោ�ើអំ្នកនិឹងនិិយ៉ាយថា... [សូ្សាមិអានិ
ប្រឹ�ដោភិទីចដោមិៃើយ]

១. មិនិិលី�បាកដោទី
២. លី�បាក�ៃះៗ
៣. លី�បាកខាៃ �ង
៤. មិនិិអាចដោធី័ើបានិទាល់ីខែ�ដោស៊ាះ
៧. រងការ�ដិូដោស្សាធី
៩. មិនិិដឹូង

ការដោធី័ើចលីនា
MOB_SS [ដោ�ើ][អ្នំក/គាំ�]់ មានិការលី�បាកកំុងការដោដូើរ ឬដោបាះជួ�ហានិដោ�ើងខែដូរឬដោទី? ដោ�ើអ្នំកនឹិងនិិយ៉ាយថា... [សូ្សាមិអានិប្រឹ�ដោភិទីចដោមិៃើយ]

១. មិនិិលី�បាកដោទី
២. លី�បាក�ៃះៗ
៣. លី�បាកខាៃ �ង
៤. មិនិិអាចដោធី័ើបានិទាល់ីខែ�ដោស៊ាះ
៧. រងការ�ដិូដោស្សាធី
៩. មិនិិដឹូង

កត្រូម្ងសូំ�ួរខ្លះះីម្ួយនៃន	WGWG ពាក់ព័នធនឹងការបំតើពញម្ុខ្លះង្ហារ
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៨.៣.៦	ផះ�វកាយ	ន�ងញា�
ឧ�ស្សាគឺុផ្សាៃូវិកាយអាចរារា�ងជួនិមានិពិការផ្សាៃូវិកាយពីការដោ�កានិ�ុ់លាការ ឬដោធី័ើដូ�ដោណូើ រដោ�កានិ ់ ឬដោ�កំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ
ដោ�យ�ៃួនិឯង។ ឧ�ស្សាគឺុខែផ្សាកំញាណូអាចរារា�ងជួនិមានិពិការខែភិំក ឬថុៃងព់ីការអាចយល់ី តាមិ និិងចូលីរមួិយ៉ាា ងដោពញដោលីញដោ�កំុង
ដូ�ដោណូើ រការដោនិះ។

៨.៤	ការបតើងើើតតុលាការដែបបបរិយាប័នុព�ការភាព
ជួ�ហានិដូ��ូង ដោដូើមិីដីោធី័ើឱ្យយ�ុលាការកានិខ់ែ�មានិលីកខណូៈ�រយិ៉ា��និំពិការភាព គឺឺប្រឹ�វូិធានាថា �ុគឺុលិីក�ុលាការអាចក�ណូ�់
អ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូជួនិមានិពិការភាព និិងដឹូងអ្ន�ពីរដោ�ៀ�ខែស្សា័ងរកជួ�នួិយ ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�ូវិការបានិ។ ដោ�កំុងតារាងខាងដោប្រឹកាមិ គឺឺកតាា
មិយួច�និួនិកំុងច�ដោណាមិកតាា នានា ខែដូលី�ុគឺុលិីក�ុលាការគឺ�ីពីិចារណា ដោ�ដោពលីអ្នំកដោរៀ�ច�ខែផ្សានិការរ�ស់្សាអំ្នក ដោដូើមិីដីោធី័ើឱ្យយ�ុលាការ
រ�ស់្សាអំ្នកកានិខ់ែ�មានិលីកខណូៈ�រយិ៉ា��និំពិការភាព។

៨.៤.១	សូម្ត្ថភាពរបសូ់ជនមានព�ការភាពកុ�ងការចូល	ន�ងផ្ទាំា្សូ់	ទ្ធីតើ�កុ�ងតុលាការ	ន�ងតាម្�នអំពីដូំតើ�ើរការតើន�

ត្រូបតើភ័ទ្ធព�ការភាព កតាា្នានា	សូត្រូមា	ប់ការព��រ�

ភាពទ្ធន់	តើខ្លះ្សាយពាក់ព័នធនឹងការ
តើ�ីើចលនា

• ដោ�ើ�និ័�ស់្សាវិនាការស្សាែិ�ដោ�ជានិ�័់ល់ីដូី ឬអាចដោ�ដូល់ីតាមិ   រយៈជួដោណីូើ រយនិា (ដោយ៉ាង) ខែដូរឬដោទី?
• ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ�និ័�ស់្សាវិនាការស្សាែិ�ដោ�ជានិ�័ល់ីដូី - ដោ�ើដោ�ខែ�មានិកា�ជួដោណីូើ រ ដោដូើមិីចូីលីដោ�កានិ�់និ័�់

ស្សាវិនាការ ឬមានិជួប្រឹមាលី ខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើទ័ារ�ុលាការមានិទី�ហ៊ុ�ធី�ប្រឹគឺ�ប់្រឹគាំនិ ់ដោដូើមិីឱី្យយរដោទីះរុញចូលីបានិខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើមានិទីីធាៃ ស្សាប្រឹមា�អ់្នំកដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សារដោទីះរុញ ដោដូើមិី�ីៃ ស់្សាទីីដោ�ជុួ�វិញិ�និ័�ស់្សាវិនាការខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើ�ុគឺុលីអ្នងុុយដោ�ដោលីើរដោទីះរុញ អ្នងុុយដោ�កខែនិៃងណាដោ�កំុង�និ័�ស់្សាវិនាការ ដោ�ដោពលីខែដូលីពួកដោគឺ

ក�ពុងផ្សាីល់ីភិ�ស្សាាុតាង?
• ដោ�ើផ្សាៃូវិដោដូើរដោ�កំុង�ុលាការធី� និិងគាំម និស្សាមាភ រ ឬរ�ស់្សារ�រដោ�តាមិផ្សាៃូវិទា�ងដោនាះខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើមានិ�ងុនិ ់ខែដូលីអ្នំកដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សារដោទីះរុញ អាចដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាបានិខែដូរឬដោទី?

ភាពទ្ធន់តើខ្លះ្សាយពាក់ព័នធនឹង
ដែភ័ុក

• ដោ�ើ�ុគឺុលិីក�ុលាការទា�ងអ្នស់្សាដូឹងថា សុ្សានិ�នា�ផ្សាៃូវិអាចចូលីកំុង�និ័�ស់្សាវិនាការខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើ�ុគឺុលិីក�ុលាការនិឹងជួួយជាមិយួការនា�ផ្សាៃូវិ និិង/ឬដោដូើរជាមិយួអ្ន�ិថុិជួនិដោ�កានិ�់និ័�ស់្សាវិនាការ

ខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើជួដោណូាើ រយនិាមានិអ្នកសរស័៊ា�ដោ�ដោលីើ�ាូ�ុង ឬប្រឹ�ព�និធស្សាដោមិៃង ដោដូើមិីបី្រឹ�កាស្សាអ្ន�ពីជានិនី់ិមិយួៗខែដូរ

ឬដោទី?
• ស្សាប្រឹមា�ឯ់កស៊ារអានិ ដោ�ើឯកស៊ារដោនិះប្រឹ�ូវិបានិ�ញ្ញជូ និតាមិអ្នុីដោមិាលីដោ�កានិអ់្ន�ិថុិជួនិ កំុងលីកខណូៈ

ជាឯកស៊ារមិយួ ខែដូលីអ្នំកមានិភាពទីនិដ់ោ�ាយពាកព់�និធនឹិងខែភិកំ ឬពិការខែភិំកអាចអានិបានិ ដោ�យ
ដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាកមិមវិធិីសូី្សាហ៊ុ័ខែវិរស្សាមិប្រឹស្សា�ខែដូរឬដោទី?

ព�ការភាពត្រូគប់ត្រូបតើភ័ទ្ធ • ដោ�ើដោ��ុលាការមានិស៊ាៃ កស្សាញ្ញាញ �ងាា ញចាស់្សាៗខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើមានិ�ុគឺុលិីកខែដូលីទីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលី ដោដូើមិីជីួួយអ្នំកដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាខែស្សា័ងរកផ្សាៃូវិរ�ស់្សា

ពួកដោគឺដោ�ជុួ�វិញិ�ុលាការខែដូរឬដោទី?

៨.៤.២	សូម្ត្ថភាពរបសូ់ជនមានព�ការកុ�ងការតើត្រូតៀម្លកខ�ៈ	ន�ងចូលរួម្តើ�កុ�ងដំូតើ�ើរការតើន�

ព�ការភាពត្រូគប់ត្រូបតើភ័ទ្ធ • ដោ�ើមានិព��ម៌ានិខែ���រយិ៉ា��និំពិការភាពខែដូរឬដោទី៖ តាមិរយៈទូីរស្សា�ព័? អ្នុីដោមិាលី? ជួួ�ដោ�យ�័ល់ី 
ដោ�ដោពលី�ុគឺុលីដោនិះដោ�ការយិ៉ាលី�យប្រឹកឡា�ញ្ញជ ី? តាមិរយៈដោគឺហ៍៊ុទី�ព�ររ�ស់្សា�ុលាការ? - ដោ�ើវាមានិ
ព��ម៌ានិអ្ន�ពីចា� ់ដូ�ដោណូើ រការ និិងជួ�និួយខែដូលីមានិខែដូរឬដោទី? (ពី�ុលាការ ជួ�និួយខែផ្សាកំចា� ់និិង
ដោស្សាវាឯកដោទីស្សាដូនៃទីដោទីៀ�?)

ភាពទ្ធន់តើខ្លះ្សាយពាក់ព័នធនឹង
ការសាា្ប់

• ដោ�ើមានិអំ្នក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាស្សាញ្ញាញ  ឬមានិ “ប្រឹ�ព�និធស្សាដោមិៃងពិដោស្សាស្សា” ដោ�កំុង�ុលាការខែដូរឬដោទី?
• ដោ�ើមានិអំ្នកណាមំាក ់ដោដូើមិីដីោ�ៃើយនិឹងស្សា�ណួូរនានាអ្ន�ពី អ្ន័ីខែដូលីនឹិងដោកើ�ដោ�ើងដោ�នៃថុងដោនាះ តាមិរយៈ

ទូីរស្សា�ព័ អ្នុីដោមិាលី Skype ឬដោស្សាវាដោផ្សាាើស៊ារមិយួច�និួនិដូនៃទីដោទីៀ�ខែដូរឬដោទី?

	 ការកសាងសូម្ត្ថភាព	 សូត្រូមាប់បុគុល�កតុលាការ	  - ជួ�ហានិដូ��ូង ដោដូើមិីដីោធី័ើឱ្យយ�ុលាការកានិខ់ែ�មានិ 
លីកខណូៈ�រយិ៉ា��នំិពិការភាព គឺបឺ្រឹ�ូវិធានាថា �គុុឺលិីក�ុលាការអាចក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូជួនិមានិពិការភាព និងិ

 ដូឹងអ្ន�ពីរដោ�ៀ�ខែស្សា័ងរកជួ�និួយ ខែដូលីពួកដោគឺប្រឹ�ូវិការ។ ដោ�កំុងតារាងខាងដោប្រឹកាមិ ខែដូលីដោរៀ�ច�ដោ�យគឺ�និិ�ផ្សាីួចដោផ្សាីើមិ
ពប្រឹងឹង�ុលាការដោ�ប្រឹ�ដោទីស្សាណូូខែវិលីដោស្សា�ងប់ាា សីុ្សាហ៊ុ័ិក (PJSI) គឺឺកតាា មិយួច�និួនិកំុងច�ដោណាមិកតាា នានា ខែដូលី
�ុគឺុលិីក�ុលាការគឺ�ីពីិចារណា ដោ�ដោពលីដោធី័ើឱ្យយ�ុលាការកានិខ់ែ�មានិលីកខណូៈ�រយិ៉ា��និំពិការភាព។

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 49



ឧបំស្សម័�នៈិ ១៖
ឧបំ្ររួណ៍ស្ស័�យវាយ 
តនៃមះអំ�� ស្សចូនា្ររួ
នៃនៈតុ�ការួដែដូ�
យ្រចិត្តទុ្រដា្់រល�ើ
ជនៈរួងលករោះ 



ឧបំ្ររួណ៍ស្ស័�យវាយតនៃមះស្សចូនា្ររួនៃនៈតុ�ការួដែដូ�យ្រចិត្តទុ្រដា្់រចំលពាោះជនៈរួងលករោះ

-- សូូមជ្រើ�ើ�សូជ្រើើ�សូ��ជ្រើ�សូជ្រើ��ីជ្រើ�ះ --

១

២

‘នៃបតង’ – ប្រឹ�ដោទីស្សាខែដូលីបានិ��ដោពញ និិងអ្ននុិវិ�ាដោ�តាមិលីកខណូៈវិនិិិចិ�យនៃនិសូ្សាចនាករ  ទា�ងអ្នស់្សាដោនិះ។
‘ទ្ធឹកត្រូកូច’ – ប្រឹ�ដោទីស្សាក�ពុងដោធី័ើអ្ននិារកាលី និិង��ដោពញដោ�តាមិលីកខណូៈវិនិិិចិ�យនៃនិសូ្សាចនាករមិយួច�និួនិ�ាុដោណាះ ះ។ វិសិ្សា�យមិយួច�និួនិមិនិិទានិស់្សាដោប្រឹមិចបានិឬអ្ននុិវិ�ា

បានិដោពញដោលីញដោ�ដោ�ើយ។
‘ត្រូកហម្’ – ប្រឹ�ដោទីស្សាខែដូលីមិនិិទានិ�់�ដោពញដោ�តាមិលីកខណូៈវិនិិិចិ�យនៃនិសូ្សាចនាករទា�ងដោនិះ និិងមានិភាពដោ�ាយដោ�កំុងវិសិ្សា�យដោនិះ។
‘តើខ្លះៀវ’ – ស៊ាែ និភាពមិនិិចាស់្សា ឬមិនិិដឹូង។

១.១ មានិ�ទី�ីញ្ញញ�ិាច�ដោពាះការផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិមជាស្សាមាង �ព់ី
ជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ��ុលាការ 

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

សុ្សាវិ�ែិភាព និិង 
ឯកជួនិភាព

កាើធានាសុូវត្ថិិ�ភាព ��ង
ឯកើ�ភាពើ�សូ់ើ��ត្ថិូវ
បា�ើួញដូើូ

ភិស្សាាុតាង និិង 
ដូ�ដោណូើ រការ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ក) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស៊ាកសជីួ�នាញ (ដូូចជាអ្ននិារការ)ី ដោដូើមិីី
ផ្សាីល់ីភិស្សាីុតាង ដោ�ដោពលីចា�បាច់

១.២ មានិការវាយ�នៃមិៃហានិិភិ�យ/ខែផ្សានិការសុ្សាវិ�ែិភាព ខែដូលី
លីមិែ�ិអ្ន�ពី ជួ�ហានិនានា ដោដូើមិីកីារពារជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ី
កំុងអ្ន��ុងដោពលីនៃនិដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ

១.៣ ដោរៀ�ច�ដោស្សាចកីីស្សាដោប្រឹមិច/ស៊ាលីប្រឹកមិដោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរ
មិនុិស្សាសជាលីកខណូៈអ្ននាមិកិ និិងផ្សាសព័ផ្សាាយតាមិប្រឹ�ព�និធអ្ននិ
ឡាញ

១.៤ មានិនីិ�ិវិធិីី�ុលាការ ដោដូើមិីហីាមិឃាំ�ក់ារផ្សាសព័ផ្សាាយព��ម៌ានិ
លីមិែ�ិអ្ន�ពីអ្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសដីោ�តាមិ
ប្រឹ�ព�និធផ្សាសព័ផ្សាាយ ឬដោ�ដោលីើ�ណីាញទី�នាកទ់ី�និងស្សាងុមិ

២.១ ការចា�អ់ាទីិភាព និិងអ្ននុិវិ�ាយ៉ាា ងរហ៊ុ�ស្សាដោលីើស្សា�ណុូ� ដោរឿង
ជួួញដូូរមិនុិស្សាស

២.២ មានិវិធិានិការនានា ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះទីទីួលីបានិ
ឱ្យកាស្សា និិងការគាំ�ប្រឹទីដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  តាមិរយៈ៖

	សូ
ូចនា

ករ
	សូ

ូចនា
ករ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 51



២

ភិស្សាាុតាង និិង 
ដូ�ដោណូើ រការ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

�) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះមានិ�ុគឺុលីគាំ�ប្រឹទី ខែដូលី
ជាជួដោប្រឹមិើស្សារ�ស់្សាពួកដោគឺ ដោ�ជាមិយួពួកដោគឺ ដោ�ដោពលីខែដូលី
ពួកដោគឺផ្សាីល់ីស្សាកខីកមិមដោ� �ុលាការ

គឺ) ការធានាថា មានិអ្នំក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាប្រឹ�ក�ដោ�យ
គុឺណូវិុឌ្ឍឍ ិស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស ីដោដូើមិីឱី្យយពួកដោគឺអាច
ចូលីរមួិប្រឹ�ក�ដោ�យអ្ន�ែនិ�យដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះ

ក) �័�ងស្ត្រាស្សាុីនិស្សាប្រឹមា�ស់៊ាកស ីដោដូើមិី�ីងាា ញអ្ន�ពីជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី

�) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា�ដោចចកវិទិីាវិដីោដូអ្នូ�ុនិហ៊ុ័ឺរនិិ ដោដូើមិីឱី្យយស៊ាកសី
អាចផ្សាីល់ីភិស្សាាុតាងពីចមាង យពីកខែនិៃងមិយួដោទីៀ� ឬ�និ័�់
ដោផ្សាសងមិយួដោទីៀ�

គឺ) ភិស្សាាុតាងជាវិដីោដូអ្នូខែដូលីបានិថុ�ទុីកជាមិុនិ ប្រឹ�ូវិបានិ�ញ្ញាច �ង
ដោ�កំុង�ុលាការ ខែដូលីជួនិរងដោប្រឹគាំះដោរៀ�រា�ព់ីភិស្សាាុតាង

�) មានិប្រឹចកចូលី និិង�និ័�រ់ងចា�ដោ�យខែ�ក ស្សាប្រឹមា�់
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសនីៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសកំុងអ្ន��ុងដោពលី
នៃនិការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះទា�ងមិូលី និិងជាពិដោស្សាស្សា ដោ�មិុនិ និិង
ដោប្រឹកាយដោពលីផ្សាីល់ីភិស្សាាុតាង

	សូ
ូចនា

ករ

ត

២.៣ មានិវិធិានិការការពារ ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកសអីាចផ្សាីល់ីភិស្សាាុតាង ដោ�យមិនិិ
ដោមិើលីដោ�ើញជួនិប្រឹ�ូវិដោចាទី តាមិរយៈការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា៖

២.៤ ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សា “របាយការណ៍ូអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើ
ជួនិរងដោប្រឹគាំះ” ដោដូើមិីធីានាថា ដោ�ប្រឹកមិមានិការវាយ�នៃមិៃ
ប្រឹគឺ�ប់្រឹជួុងដោប្រឹជាយអ្ន�ពីផ្សាលី�ាះពាល់ីដោលីើជួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលី
�ងាដោ�ើងដោ�យជួនិដោលីមើស្សា (ដោដូើមិីទីីទីួលីបានិស្សា�ណូងច�ដោពាះ
ការ�ូចខា�)

ភសូុ�តាងល្អអ�ំផុុត្ថិ - វិធីី
ដែដូល្អើ��តូ្ថិវបា�ើួញដូូើ
កត្ថិ់�តា ��ង�ង្ហាា�ញ

ភសូុ�តាងជ្រើ�កុ�ងដូំជ្រើ��ើកាើ
ជ្រើ�ះ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន52



�ំនាក់�ំ�ង - ជ្រើត្ថិ�
�ុគ្គគល្អ�ក នៃ��ីភាា�ក់ង្ហាើ
វិសូ័យយុត្ថិុ�ធីម៌ផុូ�វកាើ 

��ងជ្រើ��កម�ំនាក់�ំ�ង
ជាមួយើ�ើងជ្រើ��ះ/
សាក�សីីជ្រើ�យើជ្រើ�ៀ�ណា

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

៣.១ មានិអ្នងុភាព/�ុគឺុលីពិដោស្សាស្សា ដោដូើមិីដីោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿង
ជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ�កំុង�ុលាការ

៣.២ �ុលាការមានិដោស្សាចកីីខែណូនា� និិងនីិ�ិវិធិីីប្រឹ��ិ��ាិ�ទី�ា និ 
(SOPs) ស្សាប្រឹមា�ម់ិស្ត្រានិាី�ុលាការ និិងដោ�ប្រឹកមិទា�ងអ្នស់្សាស្សាីីពី 
រដោ�ៀ�ដោ�ះប្រឹស៊ាយស្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាស។

៣.៣ �ុលាការមានិលិី�ិ��ទី�ា និគឺ�ិយុ�ាិ និិងប្រឹកមិប្រឹ��ិ��ាិ
ជាកល់ាក ់ខែដូលីក�ណូ�អ់្ន�ពី �ទី�ា និខែដូលីប្រឹ�ូវិរ �ពឹងទុីកអ្ន�ពី 
អាក�ីកិរយិ៉ារ�ស់្សាដោ�ប្រឹកមិ និិង�ុគឺុលិីក�ុលាការ

៣.៤ ការ�ណុីូះ�ណីាលីអ្ន�ពី អ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស ខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិ
ផ្សាីល់ី គឺឺខែផ្សាែកដោលីើអ្នភិបិ្រឹកមិខែដូលីយល់ីដូឹងអ្ន�ពីការ�ាះទីងុចិផ្សាៃូវិចិ�ា

៤.១ �ុលាការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិ និិងស្សាមាភ រស្សាមិប្រឹស្សា�កំុងទីប្រឹមិងច់ប្រឹមិុះគំាំដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស កំុង
លីកខណូៈងាយៗ គាំម និពាកយដោពជួនិច៍ា� ់និិងជាភាស៊ាខែដូលីពួកដោគឺអាចយល់ីបានិពាកព់�និធនឹិង៖

៣

៤

�ុគឺុលិីកវិសិ្សា�យ 
យុ�ាិធីមិ៌

ព��ម៌ានិ និិង 
ដោស្សាវា

	សូ
ូចនា

ករ
	សូ

ូចនា
ករ

ក) ដោ�ើអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសជាអ្ន័ី ដូ�ដោណូើ រការប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  រមួិទា�ង
�ួនាទីីផ្សាៃូវិចា�រ់�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ សិ្សាទីធិរ�ស់្សាពួកដោគឺ ជួដោប្រឹមិើស្សា
រ�ស់្សាពួកដោគឺ (ដោដូើមិីចូីលីរមួិ ឬមិនិិចូលីរមួិ) ដោស្សាវាគាំ�ប្រឹទីខែដូលី
មានិច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះ និិងការបាា និស់៊ាម និអ្ន�ពីដោពលីដោវិលានៃនិ
អ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស

�) ដោគាំលីការណ៍ូគាំម និទីណូឌ កមិម ដោដូើមិីឱី្យយជួនិរងដោប្រឹគាំះយល់ីថា  
ពួកដោគឺនឹិងគាំម និការទីទីួលី�ុស្សាប្រឹ�ូវិខែផ្សាកំប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  ឬរដូាបាលី
ច�ដោពាះស្សាកមិមភាព�ុស្សាចា� ់ខែដូលីពួកដោគឺបានិប្រឹ�ប្រឹពឹ�ា 
ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ ស្សាកមិមភាពទា�ងដោនាះមានិទី�នាកទ់ី�និងដោ�យ�័ល់ី
ជាមិយួនិឹងអ្ន�ដោពើជួួញដូូរ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 53



៤

៥

ព��ម៌ានិ និិង 
ដោស្សាវា

ការសី៊ារផ្សាៃូវិកាយ 
ផ្សាៃូវិចិ�ា និិងស្សាងុមិ
រ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ

	សូ
ូចនា

ករ
	សូ

ូចនា
ករ

ត

ព័ត្ថិ៌មា� ��ងជ្រើសូវានានា 
ដែដូល្អ�តូ្ថិវបា�ផុដល្អដ់ូល់្អើ�
�ត្ថិូវបា�ើួញដូូើ ជ្រើ�ជ្រើពល្អ
ពួកជ្រើគ្គ�ំនាក់�ំ�ងជាមួយ
��ព័�ធយុត្ថិុ�ធីម៌ផុូ�វកាើ 

សូូចនាកើនានា ដែដូល្អ
ពាក់ព័�ធ�ឹងវិធា�កាើ 
ជ្រើដូ�ម�បីីផុដល្អ់សូ�មា�់ភាព
ធីូើជ្រើសូ�បី�យជ្រើ��ងវិញដែផុុក
ផុូ�វកាយ ផុូ�វច�ត្ថិុ ��ងសូងគម
ើ�សូ់ើ�ើងជ្រើ��ះនៃ�អំំជ្រើព�
ើួញដូូើម�ុសូ�សី

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

៤.២ �ុលាការបានិចា�ត់ា�ងជួនិ�ដោងុាលី/អំ្នកប្រឹគឺ�ប់្រឹគឺងករណីូ/ 
អ្នំកស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីស៊ាកសជីួនិរងដោប្រឹគាំះ ខែដូលីនឹិង�និា
ទី�នាកទ់ី�និងជាមិយួជួនិរងដោប្រឹគាំះ ផ្សាីល់ីព��ម៌ានិ�ចចុ�ីនិំភាព
ស្សាីីពី ស៊ាែ និភាពស្សា�ណុូ� ដោរឿង និិងផ្សាីល់ី

៥.១ គឺ�ីមីានិ MOU ឬកិចចប្រឹពមិដោប្រឹព�ងរវាង�ុលាការ និិងអ្នងុការ
ស្សាងុមិសីុ្សាវិលិី/អ្នងុការមិនិិខែមិនិរ�ា ភិបិាលី ដោដូើមិីដីោលីើកទឹីកចិ�ា 
និិងស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីកិចចស្សាហ៊ុប្រឹ��ិ��ាិការ និិងកិចចស្សាហ៊ុការ 
ស្សាប្រឹមា�ក់ារផ្សាីល់ីដោស្សាវា និិងគាំ�ប្រឹទីដូល់ីជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើ
ជួួញដូូរមិនុិស្សាស

៥.២ គឺ�ីមីានិពិធីីស៊ារអ្ននិារទីីភំាកង់ារ ស្សាប្រឹមា�ដ់ោស្សាវា”ប្រឹចកដោចញ
ចូលីខែ�មិយួ” ខែដូលីមានិលីកខណូៈស្សាប្រឹមិ�ស្សាប្រឹមិួលីគំាំ ស្សាប្រឹមា�់
ជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសពាកព់�និធនឹិងការពិដោប្រឹគាំះ
ដោយ៉ា�ល់ី ដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា ផ្សា័ះស្សាខែមិីង ការអ្ន�រ់ � និិងការ
�ណុីូះ�ណីាលី ផ្សាៃូវិចា�់

គឺ) សិ្សាទីធិរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះនៃនិអ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាសកំុងការ
ទាមិទារ�ដិូទានិ/ ស្សា�ណូង (ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើមានិ) ប្រឹពមិទា�ង
ដូ�ដោណូើ រការ�កព់ាកយសុ្សា�

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន54



៦

៧

ដោស្សាវាដោវិជួជស៊ាស្ត្រាស្សាា និិង
ដោកាស្សាលីយវិចិិ�យ

�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ

	សូ
ូចនា

ករ
	សូ

ូចនា
ករ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

៦.១ ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិងដោ�ប្រឹកមិទីទីួលីបានិការ
�ណុីូះ�ណីាលីជាកល់ាកស់្សាីីពី ភាពខាៃ �ង និិងភាព
ដោ�ាយនៃនិភិស្សាាុតាងដោកាស្សាលីយវិចិច�យពាកព់�និធនឹិងអ្ន�ដោពើ
ហ៊ុិងាផ្សាៃូវិដោភិទី និិងផ្សាៃូវិកាយ

៦.២ ពិធីីស៊ារជា�ិ ស្សាប្រឹមា�ក់ារពិនិិ�យដោកាស្សាលីយវិចិច�យ
ដោលីើការរ �ដោលាភិផ្សាៃូវិដោភិទី ប្រឹ�ូវិបានិដោរៀ�ច� និិងខែផ្សាែកដោលីើ
ដោគាំលីការណ៍ូខែណូនា�រ�ស់្សា WHO

៦.៣ ការដោ�ីះ�ីូរព��ម៌ានិជាផ្សាៃូវិការជាដោរៀងរាល់ីឆំ្នាំ�រវាងស៊ាែ ��និ
ជួួញដូូរមិនុិស្សាសថំាក�់��និ ់និិងស៊ាែ ��និដោកាស្សាលីយវិចិច�យ
ឯកដោទីស្សាដោ�កំុង���និអ់ាស៊ាា និ ដោដូើមិីដីោរៀ�ច�ជួ�នាញ
ឯកដោទីស្សាប្រឹ�ចា����និ ់និិងជួ�រុញកិចចស្សាហ៊ុការ

៧.១ �ុលាការផ្សាីល់ីការការពារសុ្សាវិ�ែិភាព ដោដូើមិីកីារពារកុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស/ីកុមារ
ចុងដោចាទី តាមិរយៈ

ក) ការធានាថា មានិវិធិានិការ ដោដូើមិីកីា��់និែយការ
ពនិារដោពលីដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ

�) ការការពារឯកជួនិភាពរ�ស់្សាកុមារ តាមិរយៈការ
ហាមិឃាំ�ក់ារក�ណូ�អ់្ន�ាស្សាញ្ញាញ ណូរ�ស់្សាកុមាររងដោប្រឹគាំះ/ 
កុមារស៊ាកស ីឬកុមារចុងដោចាទី

គឺ) ការ�និាផ្សាីល់ីព��ម៌ានិដូល់ីកុមារអ្ន�ពី �ួនាទីី
រ�ស់្សាពួកដោគឺ និិងវិសិ៊ាលីភាព ដោពលីដោវិលា 
និិងវិឌ្ឍឍនិភាពនៃនិដូ�ដោណូើ រការដោនិះ

�) ការដោរៀ�ច� និិងការអ្ននុិវិ�ាដោប្រឹគាំងការណ៍ូស្សាីីពី
ការដោប្រឹ��មិលីកខណូៈកុមារស៊ាកស ីដោដូើមិីដីោធី័ើឱ្យយកុមារ
យល់ីអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  មិុនិដោពលី
ពួកដោគឺផ្សាីល់ីភិស្សាាុតាង

សូូចនាកើ ដែដូល្អពាក់ព័�ធ
�ឹងកាើផុដល្អ់ជ្រើសូវាជ្រើវើជ
សាស្រ្តសូ ុ��ងជ្រើកាសូល្អ�យ 
វិច័័យ សូ�មា�់
ើ�ើងជ្រើ��ះនៃ�អំំជ្រើព�
ើួញដូូើម�ុសូ�សី

សូូចនាកើព�ជ្រើសូសូ ដែដូល្អ
ពាក់ព័�ធយ៉ាា�ងជាក់លាក់
ចំជ្រើពាះកុមាើ កុ�ងនាមជា
ើ�ើងជ្រើ��ះ ឬសាក�សីីនៃ�
អំំជ្រើព�ើួញដូើូម�ុសូ�សី

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 55



៧

�ញ្ញញ �ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ

	សូ
ូចនា

ករ

ត

សូូចនាកើព�ជ្រើសូសូ ដែដូល្អ
ពាក់ព័�ធយ៉ាា�ងជាក់លាក់
ចំជ្រើពាះកុមាើ កុ�ងនាមជា
ើ�ើងជ្រើ��ះ ឬសាក�សីីនៃ�
អំំជ្រើព�ើួញដូើូម�ុសូ�សី

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ង) ការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិខែ��យកចិ�ាទុីក�កច់�ដោពាះកុមារ និិង
ស្សាមិប្រឹស្សា�តាមិអាយុដូល់ីកុមារអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ 
�ួនាទីីរ�ស់្សាពួកដោគឺដោ�កំុងស្សា�ណុូ� ដោរឿង ដោស្សាចកីីរ �ពឹងទុីករ�ស់្សា
�ុលាការពីពួកដោគឺ និិងខែស្សា័ងរកការដោ�ះប្រឹស៊ាយដោលីើកង័ល់ី
ណាមិយួ ខែដូលីពួកដោគឺមានិ ដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
ប្រឹពហ៊ុមទីណូឌ

ច) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិការផី្សាល់ីខែ�សរអា�វ៍ិដីោដូអូ្នខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិថុ� 
ទុីកជាមិនុិអ្ន�ពី ស្សាកខកីមិមកុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកស ីដោដូើមិី�ីញ្ញាច �ង
ដោ�កំុង�ុលាការ កំុងនាមិជា��ខែណូកមិយួនៃនិភិស្សាាុតាងផ្សាៃូវិការ

�) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយមានិ (�ទី�ា និអ្ន�ី�រមា) ការផ្សាីល់ីរបា�ង
ឯកជួនិភាព ដោដូើមិី�ីកដ់ោ�ចដោនាៃ ះកុមាររងដោប្រឹគាំះ /

ជួ) ការអ្ននុិញ្ញាញ �ឱ្យយកុមាររងដោប្រឹគាំះ/កុមារស៊ាកសផី្សាីល់ីស្សាកខកីមិម 
តាមិរយៈប្រឹ�ព�និធទូីរទីស្សាសនិ ៍ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើកុមារចា�បាចប់្រឹ�ូវិចូលីរមួិ
ដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះស្សាប្រឹមា�ក់ារស៊ាកសួ្សារពីភាគឺី�ដិូ�កខ

ឈ) ការដោរៀ�ច�ឱ្យយ�និ័�ស់្សាវិនាការ និិងនីិ�ិវិធិីីនានា ខែលីងសូ្សាវិ
មានិលីកខណូៈ��ភិ�ិ��ភិ�យច�ដោពាះកុមារស៊ាកសី

ញ) ការ�ិទី�និ័�ស់្សាវិនាការពីស៊ាធារណូជួនិ ដោ�ដោពលីខែដូលី
ស្សា�ណុូ� ដោរឿងពាកព់�និធនឹិងកុមាររងដោប្រឹគាំះ/ កុមារស៊ាកស ីឬកុមារ
ចុងដោចាទី

ដូ) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការ ីដោដូើមិីសី៊ាកសួ្សារកុមាររងដោប្រឹគាំះ 
(ឧទា. �ុគឺុលិីកស្សាងុមិ អ្នំកឯកដោទីស្សាខែផ្សាកំកុមារ ដោមិធាវិ/ី
អ្នំក��ណាងជួនិរងដោប្រឹគាំះ) ដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ និិងដោដូើមិីជីួួយ
ដូល់ីការស្សាមាភ ស្សារ�ស់្សានិគឺរបាលី និិងប្រឹពះរាជួអាជាា

ឋ) ការផ្សាីល់ីដោស្សាចកីីខែណូនា� និិងដោមិធាវិកីារពារ ដោដូើមិីី
ធានាថា ការស៊ាកសួ្សារពិចារណាដោលីើអាយុ និិង�ប្រឹមិូវិការ
ពិដោស្សាស្សារ�ស់្សាកុមារ ដោដូើមិីដីោជួៀស្សាវាងហានិិភិ�យនៃនិភាព
រងដោប្រឹគាំះដោ�ើងវិញិ

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន56



�ញ្ញញត្ថិុ�ព�ជ្រើសូសូ សូ�មា�់
ើ�មា�ព�កាើភាព

៧

៨

�ញ្ញញ �ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�កុ់មារ

�ញ្ញញ �ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិពិការ

	សូ
ូចនា

ករ
	សូ

ូចនា
ករ

ត

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ឌ្ឍ) ធានាថា ឧ�ីមិប្រឹ�ដោយ៉ាជួនិរ៍�ស់្សាកុមារ គឺឺជាការពិចារណា
�ពស់្សា��ផុ្សា� ដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  

ក) ការធានាថា �ុលាការ និិង�និ័�ស់្សាវិនាការមានិការ�ងា
លីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលីច�ដោពាះជួនិរងដោប្រឹគាំះខែដូលីមានិពិការភាព

�) ការលុី���បា�ឧ់�ស្សាគឺុទា�ងអ្នស់្សាដោ�កំុង�ុលាការ/�និ័�់
ស្សាវិនាការ ខែដូលីអាច

គឺ) ការ��ពាក�់ៃ កស្សាញ្ញាញ ដោ��ុលាការ ខែដូលីដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស្សាញ្ញាញ
ស្សាកលីនៃនិការ�ងាលីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលី 

�) ការផ្សាីល់ីព��ម៌ានិអ្ន�ពី ដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ  
ស្សាប្រឹមា�ស់្សា�ណុូ� ដោរឿងជួួញដូូរមិនុិស្សាសដោ�កំុងទីប្រឹមិងច់ប្រឹមិុះគំាំ 
ខែដូលីមានិការ�ងាលីកខណូៈងាយប្រឹស្សាួលី

ង) ការធានាថា មានិអ្នំក�កខែប្រឹ�ភាស៊ាស្សាញ្ញាញ  ខែដូលីទីទីួលីបានិការ�ណុីូះ�ណីាលីស្សាមិប្រឹស្សា� 
ដោដូើមិីជីួួយ�ជួនិមានិពិការភាពឱ្យយចូលីរមួិយ៉ាា ងស្សាកមិមដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះ
(ACTIP មាប្រឹតា ១៤.១០(�) និិង ១៤.១២)

៧.២ “អាណាពាបាលី” មំាកប់្រឹ�ូវិបានិចា�ត់ា�ងឱ្យយអ្នមិដូ�ដោណូើ រកុមារ
ដោ�ទូីទា�ងដូ�ដោណូើ រការយុ�ាិធីមិប៌្រឹពហ៊ុមទីណូឌ

៨.១ មានិការដោរៀ�ច�ស្សាមិប្រឹស្សា� ដោដូើមិីធីានាថា ជួនិមានិពិការភាពអាចដោ��ុលាការ និិងចូលីរមួិ
ប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាពដោ�កំុងដូ�ដោណូើ រការដោនិះបានិតាមិរយៈ៖

៧.៣ �ុលាការបានិអ្ននុិវិ�ា និិងដោធី័ើស៊ាែ ��និិយកមិមការកស៊ាង
ស្សាមិ�ែភាពឯកដោទីស្សា ស្សាប្រឹមា��់ុគឺុលិីក�ុលាការ និិងដោ�ប្រឹកមិ 
ខែដូលីដោធី័ើការងារជាមិយួកុមាររងដោប្រឹគាំះ និិងកុមារស៊ាកសនីៃនិ
អ្ន�ដោពើជួួញដូូរមិនុិស្សាស

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន 57



៨

�ញ្ញញ�ាិពិដោស្សាស្សា 
ស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិពិការ

	សូ
ូចនា

ករ

ត

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

ព��ម៌ានិលីមិែ�ិ
*ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើអាចដោធី័ើបានិ ក�ណូ�អ់្ន�ពីប្រឹកមិ/នីិ�ិវិធិីី/�ទី�ីញ្ញញ �ិាដោ�ទីីដោនិះ

អ្នំក�កខែប្រឹ�គឺ�ីជីាជួនិ ខែដូលីមានិគុឺណូវិុឌ្ឍឍសិ្សាមិប្រឹស្សា� 
គាំម និភាពលីដោមិែ�ង និិងអាចទីទីួលីយកបានិ

ច) ការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាអ្ននិារការ ីស្សាប្រឹមា�ជ់ួនិមានិពិការភាពខែផ្សាកំការ
ដោចះដឹូង ដោដូើមិីសី៊ាកសួ្សារជួនិរងដោប្រឹគាំះដោ�កំុង�ុលាការ និិងជួួយ

ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើជួនិរងដោប្រឹគាំះថុៃង ់ឬមានិភាពអ្ននិដ់ោ�ាយពាកព់�និធនឹិង
ការសី៊ា� ់ពួកដោគឺនឹិងមិនិិអាចចូលីរមួិប្រឹ�ក�ដោ�យប្រឹ�សិ្សាទីធភាព
ដោ�កំុងដោ�កំុងការជួ�នុិ�ជួប្រឹមិះបានិដោ�ើយ ប្រឹ�សិ្សានិដោ�ើ

៨.២ �ុលាការប្រឹ�មិលូីទីិនិំនិ�យខែដូលីប្រឹ�ូវិបានិ��ខែ�កដោ�តាមិ
ពិការភាព តាមិរយៈការដោប្រឹ�ើប្រឹបាស់្សាស្សា�ណួូរ�ៃីៗរ�ស់្សា 
Washington Group

៨.៣ �ុលាការបានិ�ដោងាើ�ភាពជានៃដូគូឺជាមិយួអ្នងុការផ្សាីល់ី
ដោស្សាវាពិការភាព (DPOs) ដោដូើមិីយីល់ីកានិខ់ែ�ចាស់្សាអ្ន�ពី 
�ប្រឹមិូវិការរ�ស់្សាជួនិរងដោប្រឹគាំះ/ស៊ាកស/ីចុងដោចាទីខែដូលីមានិ
ពិការភាព

៨.៤ �ុលាការបានិអ្ននុិវិ�ាការកស៊ាងស្សាមិ�ែភាពស្សាប្រឹមា�់
ដោ�ប្រឹកមិ ប្រឹពះរាជួអាជាា  និិង�ុគឺុលិីក�ុលាការកំុងការ
ដោ�ះប្រឹស៊ាយ�ប្រឹមូិវិការជាកល់ាករ់�ស់្សាជួនិមានិពិការភាព

�ញ្ញញត្ថិុ�ព�ជ្រើសូសូ សូ�មា�់
ើ�មា�ព�កាើភាព

តុុលាការដែ�លយកចិិតុតទុុកដាកល់ើលើជនរងលើ��ះ - លើ�ៀវលើ�ដែ�នាំ�ំ��ប់រ់�ឋ��ជិកអាស៊ាា ន58





តុ��រ��លយកចិត�ទុក�ក់�ើជនរង���ះ
េសៀវេភៅែណនាំស�មាប់រដ�សមាជិកអាស៊ាន


