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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 
 

មជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដា រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត 
អ្ងគភាពអ្ងគការេហ្រជាជាតិេូមអ្ុំពាវនាវឲ្យរដ្ឋទាុំងឡាយរិទមជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដា រនីតិ
េមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត សហើយអ្ន វតតនស៍ោយេម័្រចិតតសោយមានភេត តាង និង

ពត័ម៌ានទាក្ទ់ងនឹងរញ្ហា េ ខភាព និងសេវាេងគមសៅក្ន ងេហរមន ៍
 

ការរនតមានអ្តថិភាពននមជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត ជាក្ថ្នែងថ្ដ្ល
អ្នក្ថ្ដ្លេងស័យថាស្រើ្ាេ់ស្រឿងស ៀន ឬស ៀនស្រឿងស ៀន អ្នក្ថ្ដ្លរុំសរ ើការខាងសេវាផ្ែូវសភទ ឬក្ មារ
ថ្ដ្លជាជ្នរងស្រោះសោយការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទ ្តូវានឃ ុំខែួនសោយមនិានអ្ន វតតតាមនីតិវ ិ្ ី្តឹម្តូវ តាម
ស ម្ ោះជា “ ការពាាល” ឬ “ការស្ដត រនីតិេមបទា” រឺជាក្ងវល់មយួដ្៏្ ងន់្ ងរ។ 
 

មជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត1 សលចស ើងជារញ្ហា េិទិធមន េស និងរុំរាម 
ដ្ល់េ ខភាពអ្នក្ជារឃ់ ុំ រារ់ទាុំងតាមរយៈការរសងកើនស ើងននភាពងាយរងស្រោះដ្ល់ការឆ្ែងសមសរារសអ្ដ្េ៍ និងជ្មងឺ
រសរងផ្ងថ្ដ្រ។ លក្ខណៈវនិិចឆ័យេ្មារក់ារឃ ុំខែួនរ រគលទាុំងឡាយសៅក្ន ងមជ្ឈមណឌ លទាុំងសនោះ មានភាពខ េរន
សៅក្ន ង និងសៅចុំសោម្រសទេសផ្សងៗ។ សទាោះជាយ៉ា ងោក្ស៏ោយ ការឃ ុំខែួនថ្ររសនោះជាសរឿយៗសក្ើតមាន សោយ
មនិអ្ន វតតសៅតាមនីតិវ ិ្ ី្តឹម្តូវ្ររ់្ រន់ ការការពារថ្ផ្នក្ចារ ់ ឬការ្តួតពិនិតយររេ់ត លាការស ើយ។ ការដ្ក្
ហូតសេរភីាពសោយមនិអ្ន វតតសៅតាមនីតិវ ិ្ ី្តឹម្តូវ រឺជាការរ ុំសលាភថ្ដ្លមនិអាចទទួលយក្ានសលើរទោឋ នេិទិធ
មន េសថ្ដ្លានទទួលស្ដគ ល់ជាអ្នតរជាតិ។ សលើេពីសនោះសទៀត ការឃ ុំខែួនសៅក្ន ងមជ្ឈមណឌ លទាុំងសនោះ ្តូវានសរ
រាយការណ៍ថា ពាក្ព់ន័ធនឹងអ្ុំសពើហឹងាសលើរូរ កាយ និងផ្ែូវសភទ ការងារសោយរងខុំ លក្ខខណឌ ស្កាមក្្មតិេតងោ់រ ការ
រដ្ិសេ្ក្ិចចរុំពារេ ខភាព និងវធិានការដ្នទសផ្សងសទៀតថ្ដ្លរ ុំសលាភេិទធិមន េស។ 

 

 

មនិមានភេត តាងថ្ដ្លរងាា  ថាមជ្ឈមណឌ លទាុំងសនោះ តុំោងឲ្យររយិកាេអ្ុំសោយផ្ល ឬមាន្រេិទធភាព
េ្មារ់ការពាាលអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀន េ្មារ ់“ការស្ដត រនីតិេមបទា” ររេ់រ រគលទាុំងឡាយថ្ដ្លរុំសរ ើការខាង
សេវាផ្ែូវសភទ ឬក្ មារថ្ដ្លជាជ្នរងស្រោះសោយការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទ ការរ ុំសលាភរុំពាន ឬក្ងវោះការការពារ និងក្ិចច
រុំពារ្ររ់្ រន។់ 

 

អ្ងគភាពអ្ងគការេហ្រជាជាតិ ថ្ដ្លានច ោះហតថសលខាសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សនោះ2  អ្ុំពាវនាវដ្ល់រដ្ឋទាុំងឡាយ
                                                           
1 លក្ខខណឌ ជាស្ចើន ្តវូានស្រើ្ាេ់េ្មារម់ជ្ឈមណឌ លទាុំងសនោះ។ 
2 អ្ងគការពលក្មមអ្នតរជាត ិការយិល័យឧតតមេនងការទទួលរនទ ក្េិទធិមន េស ក្មមវ ិ្ ីអ្ភវិឌ្ឍនេ៍ហ្រជាជាត ិអ្ងគការអ្ររ់ ុំវទិាស្ដស្តេត នងិវរប្ម ៌អ្.េ.រ មូល
និ្ិ្រជាជ្នអ្ងគការេហ្រជាជាត ិឧតតមេនងការអ្ងគការេហ្រជាជាតិទទលួរនទ ក្ជ្នសភៀេខែួន មូលនិ្ ិអ្ងគការេហ្រជាជាតេិ្មារក់្ មារ ការយិល័យ



2 
 

ថ្ដ្ល្រតិរតតិការមជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត រិទមជ្ឈមណឌ លទាុំង
សនាោះ សោយរម នការពនារសពល និងសោោះថ្លងរ រគលទាុំងឡាយថ្ដ្លជារឃ់ ុំឲ្យមានសេរភីាពវ ិ។ ស្កាយពីសោោះ
ថ្លងឲ្យមានសេរភីាពវ ិ រួរថ្តផ្តល់សេវារុំពារេ ខភាពេមរមយដ្ល់អ្នក្ថ្ដ្ល្តូវការសេវាថ្ររសនោះ តាមសរល
ការណ៍េម័្រចិតត សៅក្្មតិេហរមន។៍ សេវាទាុំងសនោះ រួរថ្តរមួរញ្ចូ លការពាាលអ្នក្ថ្ដ្លសរដ្ឹងចាេ់ថាពិតជា
ស ៀនស្រឿងស ៀន ការរងាក រ ការពិនិតយពាាល ក្ិចចរុំពារ និងការរុ្ំ ទដ្ល់អ្នក្ផ្ទ ក្សមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ និង
អ្នក្មានជ្មងរឺសរង ក្ដូ៏្ចជាសេវាេ ខាភាិល សេវាចារ ់និងសេវាេងគម សដ្ើមបសីោោះ្ស្ដយអ្ុំសពើហិងាផ្ែូវកាយ និង
ផ្ែូវសភទ និងផ្តល់លទធភាព ស្វើេមាហរណក្មម។ អ្ងគការេហ្រជាជាតិស្តៀមខែួនជាស្េច សដ្ើមបសី្វើការជាមយួរដ្ឋ
ទាុំងឡាយ សៅសពលថ្ដ្លរដ្ឋចាតវ់ធិានការរិទមជ្ឈមណឌ លឃ ុំឃុំង និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជា
ក្ុំហិត និងសដ្ើមបអី្ន វតតជ្សមមើេជ្ុំនួេសោយេម័្រចិតត សៅតាមលុំសៅោឋ ន និងមានភេត តាងចាេ់ អាចដ្ុំសណើ រការ
ានសៅក្ន ងេហរមន។៍ 

 

្រេិនជារដ្ឋោមយួមនិអាចរិទមជ្ឈមណឌ លានឆាររ់ហ័េ សោយមនិ្តូវអ្ូេរនាែ យសពលហួេសហត  សយើង
េូមអ្ុំពាវនាវឲ្យរសងកើតជារនាទ ន់ដូ្ចតសៅ៖ 

 

 ដ្ុំសណើ រការមយួ សដ្ើមបពីិនិតយស ើងវ ិនូវការឃ ុំខែួនអ្នក្ទាុំងឡាយថ្ដ្លេថិតសៅក្ន ងមជ្ឈមណឌ ល សដ្ើមបី
ធានាថាមនិមានការឃ ុំខែួនសោយរុំពាន សហើយថាការឃ ុំខែួន្តូវានស្វើស ើង្េរតាមរទោឋ នអ្នតរ
ជាតិេតីពីនីតិវ ិ្ ី្តឹម្តូវ និងផ្តល់ជ្ស្មើេជ្ុំនួេឲ្យការោក្ព់នធនាររ។ ការពិនិតស ើងវ ិសនោះ នឹង
អ្ន ញ្ហា តឲ្យមានការក្ុំណតអ់្តតេញ្ហា ណអ្នក្ថ្ដ្លរួរថ្ត្តូវានសោោះថ្លងជារនាទ ន់ និងអ្នក្ថ្ដ្លរួរថ្ត
្តូវានរញ្ជូ នេ្មារក់្មមវ ិ្ ីពាាលសោយេម័្រចិតតថ្ដ្លមានភេត តាងចាេ់លាេ់សៅក្ន ងេហរមន។៍ 

 

 ដ្ុំសណើ រការមយួ សដ្ើមបពីិនិតយស ើងវ ិនូវលក្ខខណឌ ននការឃ ុំខែួន និងមជ្ឈមណឌ លស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្
ស ៀនស្រឿងជាស ៀនជាក្ុំហិត េុំសៅថ្ក្លមអស្ដថ នភាពទាុំងសនាោះឲ្យានឆាររ់ហ័េ សដ្ើមបរីុំសព តាម
រទោឋ នអ្នតរជាតិថ្ដ្លពាក្ព់ន័ធ ថ្ដ្លអាចអ្ន វតតសៅក្ន ង្រឹោះស្ដថ នរិទទាវ រ រារ់ទាុំងការទទួលានសេវា
រុំពារេ ខភាពថ្ដ្លមានរ ណភាព និងពត័ម៌ានភេត តាងសេវាេងគម និងការអ្រ់រ ុំ និងល ររុំាតក់ារ
្រ្ពឹតតអ្មន េស្ម៌ ឫរសនាថ ក្រនាទ រ និងការងារសោយរងខុំ3 រហូតដ្ល់មជ្ឈមណឌ ល្តូវានរិទ។ 

 

 ការផ្តល់សេវារុំពារេ ខភាព ខណៈសពលក្ុំព ងរងច់ាុំការរិទមជ្ឈមណឌ ល រារ់ទាុំងការពាាលសមសរារ
សអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ និងជ្មងកឺាមសរារ ជ្មងរឺសរង និងជ្មងឱឺកាេនិយម ក្ដូ៏្ចជាសេវាេ ខភាព និងសេវា
ចារ ់សដ្ើមបសីឆ្ែើយតរនឹងអ្ុំសពើហិងាផ្ែូវកាយនិងផ្ែូវសភទ។ 

 

• ការ្តួតពិនិតយសោយត លាការ និងការ្តួតពិនិតយសោយឯក្រាជ្យដ្នទសផ្សងសទៀត សហើយរាយការណ៍អ្ុំពីការពិនិតយស ើងវ ិ និង
ដ្ុំសណើ រការរិទមជ្ឈមណឌ ល និងការផ្អអ ក្ការទទួលឲ្យចូលចូលរថ្នថមសទៀត សៅក្ន ងមណឌ លឃ ុំខែួន និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀន
ស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត ររេ់អ្នក្ថ្ដ្លស្រើ្ាេ់ស្រឿងស ៀន អ្នក្ថ្ដ្លរស្មើការងារខាងសេវាផ្ែូវសភទ និងក្ មារជ្នរងស្រោះ
សោយការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទ។ 
 

ភេត តាងរងាា  ថា ការសឆ្ែើយតរថ្ដ្លមាន្រេិទធភាពរុំផ្ តចុំសពាោះការពឹងថ្ផ្អក្សលើស្រឿងស ៀននិងស្រោះថាន ក្់ថ្ដ្លទាក្ទ់ងនឹង
េ ខភាពថ្ដ្លទាក្ទ់ងនឹងវាដូ្ចជាការឆ្ែងសមសរារសអ្ដ្េ៍ត្មូវឱយមានការពាាលការពឹងអា្េ័យសលើថាន ុំស ៀន។ ស្ដថ នភាព
េ ខភាពតាមរយៈវ ិ្ ីស្ដស្តេតថ្ដ្លមានមូលោឋ នសលើភេត តាងនិងថ្ផ្អក្សលើេិទធិថ្ដ្លក្ន ងក្រណីជាស្ចើនចាុំាច់្តូវរសងកើតស ើង។ 
អ្នតរារមនថ៍្លទាុំេ ខភាពទាុំងអ្េ់រមួទាុំងការពាាលសោយពឹងថ្ផ្អក្សលើស្រឿងស ៀនរួរថ្ត្តូវានអ្ន វតតសោយេម័្រចិតត
                                                           
អ្ងគការេហ្រជាជាតេិ្មារស់្រឿងស ៀន នងិឧ្ក្ិដ្ឋក្មម អ្ងគការេហ្រជាជាតេិ្មារេ់មភាពសយនឌ្រ័ និងការផ្តល់េិទធិអ្ុំោចដ្ល់ស្តេតី ក្មមវ ិ្ សីេបៀង
អាហារពភិពសលាក្ អ្ងគការេ ខភាពពភិពសលាក្ និងក្មមវ ិ្ ីរមួររេ់អ្ងគការេហ្រជាជាតេិតីពជី្មងសឺអ្ដ្េ៍។ 
3េ្មារព់ត័ម៌ានរថ្នថម អ្ុំពីវ ិ្ សី្ដស្តេាថ្ផ្អក្សលើេិទធមិន េស ចុំសពាោះសមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ សៅក្ន ងរររិទការងារ េូមសមើលអ្ន ស្ដេនរ៍រេ់អ្ងគការ ILO េតី
ពីសមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ និងពិភពសលាក្ននការងារ ឆាន ុំ២០១០ (សលខ ២០០) ។ 
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សោយមានការយល់្ពមពីពត័៌មានសលើក្ថ្លងថ្តក្ន ងក្រណីពិសេេថ្ដ្លានក្ុំណត់យ៉ា ងចាេ់លាេ់្េរតាមចារ់េិទធិ
មន េសអ្នតរជាតិថ្ដ្លធានាថារទរបញ្ាតតិទាុំងសនាោះមនិ្តូវានរ ុំសលាភរុំពាន។ ការសឆ្ែើយតរសៅនឹងការស្រើស្រឿងស ៀននិង
ស្រោះថាន ក្ថ់្ដ្លពាក្ព់ន័ធនឹងេ ខភាពរួរថ្តរមួរញ្ចូ លការរងាក រនិងការពាាលសអ្ដ្េ៍ជ្ុំងឺសអ្ដ្េ៏ជ្ុំងឺកាមសរារនិងជ្ុំងឺរសរងសផ្សងៗ
សទៀតេ្មារអ់្នក្ថ្ដ្លស្រើ្ាេ់ស្រឿងស ៀន។ 
 

្រេិនជាអ្នក្រស្មើការងារខាងសេវាផ្ែូវសភទទទួលានអ្តថ្រសយជ្នព៍ីនីតិវ ិ្ ី្ តឹម្តូវសនោះ ការការពារពីការសរ ើេសអ្ើង និងអ្ុំសពើហឹ
ងា និងលទធភាពទទួលានការរងាក រ ការពាាល ក្ិចចរុំពារ និងការរុ្ំ ទ ខាងសមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ ពួក្សរអាចកាត់រនថយ
ភាពងាយរងស្រោះយ៉ា ងស្ចើន និងចុំសពាោះអ្តិលិជ្នររេ់ពួក្សរពីចុំសពាោះសមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍ និងជ្មងកឺាមសរារដ្នទសទៀត។ 

 

ក្ន ងក្រណីថ្ដ្លក្ មារអាយ ស្កាម ១៨ ឆាន ុំ ការសឆ្ែើយតរេម្េរនិងមាន្រេិទធភាពរុំផ្ ត រឺ្រួស្ដរជាមូលោឋ ន និងក្ស្ដង
រថ្នថមសលើក្មាែ ុំងររេ់េហរមនម៍ូលោឋ ន។4 ទាុំងសនោះរួរថ្តជាជ្ស្មើេទីមយួ ក្ន ងការសររពសព សល ចុំសពាោះេិទធិររេ់ពួក្សរ
ខាងេ ខ មាលភាព ការការពារ ការរុំពារ និងយ តតិ្ម។៌ ក្ មារថ្ដ្លរុំសរ ើការ ឬានរុំសរ ើការក្ន ងការងារផ្ែូវសភទ រួរថ្ត្តូវានចាត់
ទ ក្ថាជាក្ មារថ្ដ្លរចួចាក្ផ្ តពីការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទ សោយអ្ន សលាមតាមអ្ន េញ្ហា េតីពីេិទធិក្ មារ (១៩៨៩) និងអ្ន េញ្ហា
សលខ១៨២ ររេ់អ្ងគការពលក្មមអ្នតរជាតិ េតីពីទ្មងអ់ា្ក្ក្រ់ុំផ្ តននពលក្មមក្ មារ ឆាន ុំ១៩៩៩ មនិ្តូវចាតទ់ ក្ជាជ្នសលមើេ 
ថ្ដ្ល្តូវទទួលសទាេ្ពហមទណឌ ស ើយ។ ក្ មារទាុំងសនាោះ ថ្ដ្លស ៀនស្រឿងស ៀន រួរថ្តទទួលានអ្តថ្ រសយជ្នព៍ីក្មមវ ិ្ ីថ្ដ្ល
ថ្ផ្អក្សលើេិទធ ិនិងភេត តាង សដ្ើមបជី្ួយ េ្មួលដ្ល់ការស្ដត រេមបទា និងការស្វើេមាហរណក្មមពួក្សរសៅក្ន ង្រួស្ដរ និងេហរមន។៍ 
 

រដ្ឋទាុំងឡាយកានថ់្តទទួលស្ដគ ល់ស្ចើនស ើងៗនូវក្ងវល់អ្ុំពីមជ្ឈមណឌ លឃ ុំខែួន និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀនជា
ក្ុំហិត រារទ់ាុំងការខវោះ្រេិទធភាពក្ន ងការរងាក រការលារ ់ការចុំោយខពេ់ និងផ្លរ៉ាោះពាល់អ្វជិ្ជមានថ្ដ្លអាចមានររេ់ពួក្សរ
សលើក្ិចចខិតខុំ្រឹងថ្្រង សដ្ើមបធីានាការទទួលានការរងាក រ ការពាាល ក្ិចចរុំពារ និងការរុ្ំ ទ ខាងសមសរារសអ្ដ្េ៍/ជ្មងសឺអ្ដ្េ៍។ 
សយើងក្តេ់មាគ ល់សោយការវាយតនមែខពេ់ថា្រសទេមយួចុំនួន ាននិងក្ុំព ងដ្ុំសណើ រការកាតរ់នថយចុំនួនមជ្ឈមណឌ លដូ្ចសនោះ 
និងការក្ស្ដងេមតថភាពកាន់ថ្តស្ចើនថ្លមសទៀត េ្មារ់វ ិ្ ីស្ដស្តេតតាមសរលការណ៍េម័្រចិតត ថ្ផ្អក្សលើភេត តាង និងសៅតាម
េហរមន។៍ ជ្ុំហានវជិ្ជមានទាុំងសនោះមានស្ដរៈេុំខាន់ោេ់ ក្ន ងការព្ងីក្ការយល់ដ្ឹង និងការរុ្ំ ទដ្ល់វ ិ្ ីស្ដស្តេតចុំសពាោះ
ស្ដរធាត ស ៀន ការងារផ្ែូវសភទ និងការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទសលើក្ មារ ថ្ដ្លថ្ផ្អក្សលើភេត តាងថ្ររវទិាស្ដស្តេត និងសវជ្ជស្ដស្តេតថ្ដ្ល
អាចរក្ាន សដ្ើមបធីានាការពារេិទធិមន េស និងសលើក្ក្មពេ់េ ខភាពស្ដធារណៈ។ 
សយើងេនាស្វើការជាមយួរោត ្រសទេនានា សដ្ើមបថី្េវងរក្មស្ាាយជ្ុំនួេមជ្ឈមណឌ លឃ ុំខែួន និងស្ដត រនីតិេមបទាអ្នក្
ស ៀនស្រឿងស ៀនជាក្ុំហិត រារទ់ាុំងតាមរយៈការជ្ួយ ឧរតថមភថ្ផ្នក្រសចចក្សទេ ការក្ស្ដងេមតថភាព និងការតេ ូមតិ។ ទ្មង់
ននការរុ្ំ ទ អាចមានដូ្ចខាងស្កាម៖ 
 

• ការថ្ចក្រ ុំថ្លក្ពត័៌មាន និងការអ្ន វតតលអ េតីពីក្មមវ ិ្ ីេម័្រចិតត ថ្ផ្អក្សលើេិទធិ ពត័៌មានភេត តាង និងេហរមន៍ េ្មារអ់្នក្ថ្ដ្ល
ស្រើ្ាេ់ស្រឿងស ៀន អ្នក្រស្មើការងារខាងផ្ែូវសភទ និងក្ មាររងស្រោះសោយការស្វើអាជ្ីវក្មមផ្ែូវសភទ។ 
 

• ក្ិចចេនទនាជាមយួអ្នក្តាក្់ថ្តងសរលនសយាយ សដ្ើមបរីសងកើនការរុ្ំ ទដ្ល់ក្មមវ ិ្ ីេម័្រចិតត ថ្ផ្អក្សលើេិទធិ ពត័៌មានភេត តាង 
និងេហរមន ៍េ្មារអ់្នក្ស ៀនស្រឿងស ៀន។ 
 

• ក្ិចចេហ្រតិរតតិការពហ វេ័ិយក្ន ងចុំសោមស្ដថ រន័អ្ន វតតចារេ់ ខាភាិល្រពន័ធត លាការេិទធិមន េសេ ខ មាលភាពេងគម
និងស្ដថ រន័្ររ់្រងស្រឿងស ៀនជ្ួយ ក្ន ងការរសងកើត្ក្រខ័ណឌ េក្មមភាពសដ្ើមបរីុ្ំ ទដ្ល់សេវាក្មមេម័្រចិតតនិងេហរមន៍
េ្មារអ់្នក្ថ្ដ្លស្រើ្ាេ់ថាន ុំស ៀនអ្នក្ថ្ដ្លរមួសភទនិងក្ មារថ្ដ្ល ្តូវានជ្នរងស្រោះពីការសក្ង្រវញ័្ច ផ្ែូវសភទ។ និង 

 

• ការរសងកើតេវាសផ្សងៗ សដ្ើមបសីោោះ្ស្ដយមូលហត ថ្ដ្លជាឫេរល់ននភាពងាយរងស្រោះ (ឧទា. ភាព្ក្ី្ក្ វេិមភាពយនឌ្័រ
និងក្ងវោះរចនាេមពន័ធ្ ររ់្ររ់ សដ្ើមបរីុ្ំ ទ្រួស្ដរ និងេហរមន៍) ។ 

ថ្ខមីនា ឆាន ុំ២០១២ 
                                                           
4 េូមសមើលផ្ងថ្ដ្រឯក្ស្ដរឬរេ់អ្ងគការយូនីសេហវថ្ដ្លមានចុំណងសជ្ើងថា “ជ្ុំហេតីពីមជ្ឈមណឌ លឃ ុំខែួនជាក្ុំហិត សៅអាេ ីរូព៌ានិងា៉ា េ ីហវកិ្”។ អាចរក្ាន
សលើសវរស្ដយ http://www.unicef.org/eapro/ media_18366.html។ 


