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EWD  Elderly Welfare Department/នាយក្ោឋសនសខុមុាលភាពមនសុសសចាស់ 
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យុេធជន នងិយុវនីតិសមសបទា 
NFV  National Fund for Veterans/គបឡាាតិរបបសនតិសុខសងគមសស្រមាប់អតតីយុេធជន 
NIS  National Institute of Statistics/វិេសាសាថសនាតសិថិត ិ
NISA  National Institute of Social Affairs/វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ិចច 
NSPC  National Social Protection Council/ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគម 
NSPPF National Social Protection Policy Framework/ស្រក្បខ័ណឌគោលនគោបាយាតិោំពារ

សងគម 
NSSFCS National Social Security Fund for Civil Servants/គបឡាាតិរបបសនតិសខុសងគម

សស្រមាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល 
OPA  Older People Association/សមាគមមនុសសសចាស់ 
RGC  The Royal Government of Cambodia/រាជរោឋសភិបាលក្មពុា 
SOP  Standard of Practices/សតង់ោរអនុវតតន៍តាមវិធ្នការសុខាភិបាល 
SWD  Social Welfare Department/នាយក្ោឋសសខុុមាលភាពសងគម 
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បារម្ភរថា 
 
របាយការណ៍សតីពី “ចំណូលរបស់មនសុសសវ័យចាស់ និងក្ិចចោំពារសងគមគៅក្នុងស្របគេសក្មពុា ក្នុង

អំឡុងគពលក្ូវីដ-១៩ និងគលើសពីគនោះ” គអឺាចមិនគក្ើតគឡើងគនាោះគឡើយ គបើោមសនការផ្តួចគផ្តើម និងការោំស្រេថវិកាពី
អងគការមនុសសសចាសក់្មពុា។ មផ្ែក្គលើរបាយការណ៍គនោះស្រក្ុមស្រសាវស្រាវននវិេសាសាថសនាតិសងគមក្ិចច (NISA) មដល
រួមមាន គោក្ ចាន់ដសន សវុណណនាថ គោក្ សាន់ រតនា គោក្ ដរប ប ុនល ី គោក្បណឌិត              
ស ំចាន់ធី និង គោក្ស្រសី ញឹម្ ចាន់ដ្ឋរា  សូមមថលងអំណរគុណចំគពាោះសាថសប័ន នងិបុគគលដចូមានខាងគស្រកាម
។ 

ដំបូងបំផ្ុត សូមអរគុណដលអ់ងគការមនសុសសចាស់ក្មពុាមដលបានផ្តលម់ូលនធិិគដើមសបីអនុវតតគគស្រមាង
ស្រសាវស្រាវគនោះ។ គយើងក្៏សមូមថលងអំណរគុណោ សងស្រាវគស្រៅចំគពាោះឯក្ឧតតម ខុម្ ផលសលឿន នាយក្វិេសយសាថសន
ាតិសងគមក្ិចច ចំគពាោះការអនញុ្ញសតិ នងិសស្រមបសស្រមួលដល់ស្រក្មុការងារស្រសាវស្រាវ។ គយើងក្៏សូមមថលងអំណរគុណ
ោ សងស្រាលគស្រៅចំគពាោះនាយក្ស្របតិបតតិអងគការមនសុសសចាស់ក្មពុា មដលបានជួយគយើងក្នុងដំគណើរការស្របមូល
េិននន័យគៅក្នុងគខតតគោលគៅនីមួយៗ។ គោយមានការោំស្រេោ សងគពញេំហឹងពគីោក្នាយក្ស្របតបិតតិ និងស្រក្ុម
ការងារអងគការមនុសសសចាស់ក្មពុា គយើងអាចបំគពញគបសក្ក្មមស្រសាវស្រាវរបស់គយើងតាមការគស្រោងេុក្។ 

គយើងក្ស៏ូមមថលងអំណរគុណោ សងស្រាលគស្រៅចគំពាោះនាយក្ោឋសនសខុុមាលភាពមនុសសសចាស់ ននស្រក្សួង
សងគមក្ចិច អតីតយុេធជន និងយុវនីតសិមសបទា (EWD) មដលបានសហការោ សងសក្មមាមួយវិេសាសាថសនាតិ
សងគមក្ចិចាតិ (NISA) ក្នងុការគធវើការសិក្សាគនោះ។ គស្រៅពីគនោះស្រក្ុមការងារក្ស៏ូមអរគុណដលអ់នក្ចូលរួមទាំង
អស់ គពាលគឺមនុសសសវ័យចាស់មដលបានចលូរួមក្នងុការសទង់មត ិ និងអនក្មថទំាមនុសសសវ័យចាស់សស្រមាប់ការផ្តល់
បេសមាភសសន៍ជនបគងាគសលសំខាន់ៗគៅក្នងុតបំន់គោលគៅទាំងគៅថ្្សក្់មូលោឋសន នងិថ្្សក្់ាតិមដលមក្ពមីនទីរ
សងគមក្ចិច អតតីយុេធជន និងយុវនីតសិមសបទា រាជធ្នីគខតត  ុសំងាកសត់ គបឡាាតិរបបសនតសិុខសងគមសស្រមាប់
អតីតយេុធជន គបឡាាតិរបបសនតិសខុសងគមសស្រមាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពាំរសងគម នាយក្
ោឋសនសុខុមាលភាពមនសុសសចាស់ នាយក្ោឋសនសុខមុាលភាពសងគម អងគការ OXFAM និងអងគការ ILO សស្រមាប់ការ
ចំណាយគពលគវោ និងក្មាលសំងគដើមសបីមចក្រំមលក្ាមួយគយើងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗអពំីក្ងវល់ ឬតស្រមូវការ និងក្ិចច
ោំពារសងគមក្នុងចំគណាមមនុសសសវ័យចាស់គៅក្មពាុ ាពិគសសអំឡុងបរិបេក្ូវីដ-១៩។ 
 
 
 
 
 

  



vi 

 

សសចរតីសសងេបរបាយការណ៍ 
 
គោលបំណងននការសិក្សាស្រសាវស្រាវគនោះ គដើមសបីបគងកើនការយល់ដឹង នងិចងស្រក្ងពីសាថសនភាពរបសម់នសុសស

វ័យចាស់ាស្រសតី និងបុរសគៅក្មពុា និងក្ងវល់ ស្រពមទាំងតស្រមូវការរបស់ពួក្ោត់ ាពិគសសទាក្់េងនឹងភាពស្រក្ីស្រក្
សនតិសុខស្របាក្ច់ំណូល នងិលេធភាពរបស់ពកួ្ោតក់្នុងការេេួលបានការោំពារសងគម ទាំងមនុ និងអឡំុងបរិបេ
ក្ូវីដ-១៩។ របាយការណ៍គនោះបនតមសវងរក្ការបងាហសញឱសយកាន់មតចសាស់ និងគួរឱសយចាប់អារមមណ៍អំពីសាថសនភាព និង
េសសសនៈរបស់មនុសសសវ័យចាស់ាស្រសតី និងបុរស គដើមសបីបញ្ជសក្់ពតីស្រមូវការននការគធវើឱសយស្របគសើរគឡើងនូវក្ិចចោំពារ
សងគមសស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់ និងាពិគសសការមណនាំអំពីស្របាក្់គសាធនសងគម (Social Pension)។ 

ការសិក្សាគនោះបានគស្របើស្របាស់វិធីសាស្រសតមបបចស្រមុោះ គោយគធវើគឡើងគៅក្នុងគខតតបាត់ដបំង គខតតក្ំពង់ធំ និង
រាជធ្នីភនំគពញ។ សំណាក្ននការសិក្សារួមមាន មនុសសសវ័យចាស់ ចំនួន ៦០ រូប អនក្មថទំាមនសុសសវ័យចាស់ ចំនួន 
១២ រូប ជនបគងាគសលថ្្សក្់គស្រកាមាតិចំនួន ១២ រូប និងជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតចិំនួន ៨ រូប។ េិនននយ័បនាទសប់បនសសំ
ទាក្់េងគៅនឹងតស្រមូវការរបស់មនុសសសវ័យចាស់ នងិក្ិចចោំពារសងគមគៅក្មពុាស្រតូវបានពនិិតសយោ សងលែិតលែន។់ 

ជីវិតស្របក្បគោយគសចក្តីនថលថនូរ និងសុខុមាលភាព គឺាគសចក្តីស្របាថ្្សរបស់មនុសសសស្រគប់វ័យ។ គនោះក្ា៏
គសចក្តីស្របាថ្្សរបស់មនុសសសវ័យចាស់គៅក្មពុាផ្ងមដរ។ ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ គដើមសបីសគស្រមចបាននូវគស
ចក្តីស្របាថ្្សគនោះ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការការោំស្រេក្នុងមផ្នក្សំខាន់ៗចំននួ ៤៖ 

• ស្របាក្ច់ណំលូ៖ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការស្របាក្់ចំណូលស្រគប់ស្រោន់ នងិគួរឱសយេុក្ចិតត មដលអាចឱសយពកួ្
ោតប់ំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបសព់ួក្ោត ់ និងចូលរួមោ សងគពញគលញគៅក្នុងសហគមន៍របស់
ពួក្ោត។់ 

• គសវាមថទាសំខុភាព៖ មនសុសសវ័យចាស់ស្រតូវការការមថទំាសុខភាពមដលមានគណុភាពលែ និងអាច
េេួលយក្បាន។ 

• េជីស្រមក្/ក្មនលងសា្សក្គ់ៅ៖ មានមនសុសសវ័យចាស់ាគស្រចើននាក្់មដលោមសនផ្ទោះសមមសបង ឬរស់គៅក្នុងផ្ទោះ
មដលស្រេុឌគស្រទាម។ 

• ការមថទា៖ំ មនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើននាក្់ ាពិគសសមនសុសសវ័យជរា (older old) មានបេ
ពិគសាធន៍សុខភាពធ្លសក្់ចោុះ គហើយាគរឿយៗស្រតូវការការមថទាំ និងជំនួយសស្រមាប់ការរស់គៅតាមផ្ទោះ 

គទាោះោ សងណាក្៏គោយ សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើន ការោំស្រេមដលេេួលបានគមឺនិទាន់ស្រគប់
ស្រោន់គៅគឡើយគេ។ មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើនមដលស្រតូវបានសមាភសសន៍សស្រមាប់ការសិក្សាគនោះ គៅមតសក្មម និង
ខិតខំគធវើការ គទាោះបីាការងាររបស់ពួក្ោតភ់ាគគស្រចើនមនិមានស្របាក្់មខក្៏គោយ។ មានមតស្របមហលមយួភាគបីនន
មនុសសសវ័យចាស់មដលស្រតូវបានសមាភសសនម៍ានស្របាក្ច់ំណូលពីការងារ។ ភាគគស្រចើនស្របក្បរបរមនិបានស្របាក្់ក្នស្រម
ដូចាគធវើក្ចិចការផ្ទោះ និងគមើលមថទាំគៅ ាគដើម។   

ាលេធផ្ល មនសុសសវ័យចាសភ់ាគគស្រចើនពឹងមផ្ែក្គលើជំនួយមផ្នក្សមាភសរៈ និងហិរញ្ញវតថុពីសមាជិក្ស្រគសួារ 
គដើមសបីបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពកួ្ោត។់ ការោំស្រេពីស្រគួសារគឺាស្របភពចំណូលសំខាន់សស្រមាប់អនក្ចូលរួម
ក្នុងការសិក្សាមដលមានចំននួ ៧៣%។ គទាោះាោ សងណាក្៏គោយ ក្នុងចំគនាមស្រគួសាររបស់មនុសសសវ័យចាស់ ការ
សិក្សាគនោះបានបងាហសញពកី្ស្រមិតននភាពស្រក្ីស្រក្ខពស់ នងិមានភាពងាយរងគស្រោោះមផ្នក្គសដឋក្ចិច មានន័យថ្ស្រគួសារា
គស្រចើនមានក្ស្រមិតមផ្នក្ធនធ្នគដើមសបីមចក្រំមលក្ និងោំស្រេដល់មនសុសសវ័យចាស។់ 



vii 

 

 ការរីក្រាលោលននជមងឺរាតតសាតក្ូវីដ-១៩ បានគធវើឱសយសាថសនភាពកាន់មតពិបាក្សស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់
ភាគគស្រចើន។  ៥៥% ននមនុសសសវ័យចាស់មដលបានចូលរួមក្នងុការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្ ក្ូវីដ-១៩ បានប ោះ
ពាល់ដល់ជីវិតស្របចាំនថងរបសព់ួក្ោត់។ ខណៈគពលមដលរាជរោឋសភិបាលក្មពុាមានវឌសឍនភាពគួរឱសយក្តស់មាគសល់
ក្នុងការអភិវឌសឍស្រក្បខ័ណឌោំពារសងគមសស្រមាប់ស្របគេសក្មពុា ស្របព័នធោំពារសងគមក្គ៏ៅមានចគនាលសោះស្របគោង
សំខាន់ៗ គហើយបចចុបសបននមនិអាចផ្តល់ការោំពារស្រគប់ស្រោន់ក្នុងវដតជីវិតទាងំមូលរបស់ស្របាជនគៅគឡើយ។ 

ការផ្តល់ក្ិចចោំពារសងគមក្នុងវ័យចាសរ់បស់ស្របាជនគៅមានក្ស្រមិតគឡើយ។ មានមតស្របាពលរដឋមដល
គធវើការក្នុងវិស័យសាធ្រណៈ (មស្រនតីរាជការសុីវិល និងអតីតយេុធជន) មដលេេួលបានស្របាក្់គសាធននិវតតន៍គៅ
គពលឈានចលូវ័យចាស់ គហើយមានមតមនុសសសវ័យចាស់មួយចំនួនប ុគណា្សោះមដលស្រតូវបានបញ្ចលូក្នុងក្មមវិធី
ជំនួយសងគមមដលគ្តសតគលើស្របាជនស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះ។ ដូគចនោះ មានតស្រមូវការបនាទសនម់ួយ គដើមសបីពគនលឿនការ
អភិវឌសឍក្ិចចអនតរាគមន៍មផ្នក្ោំពារសងគម ដចូាស្របាក្់ឧបតថមភមនុសសសវ័យចាស់ មដលអាចនាំគអាយមានផ្លប ោះ
ពាល់ដ៏សំខានដ់ល់សខុុមាលភាពរបសម់នសុសសវ័យចាស់គៅក្មពុា។ 

 
អនុសាសន ៍
មផ្ែក្គលើលេធផ្លននការសិក្សាគនោះ មានអនសុាសន៍សំខាន់ៗដូចខាងគស្រកាម៖ 

១. ការមក្លមែសវុតថភិាពស្របាក្ច់ណំលូក្នងុវយ័ចាស ់
• ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគមគួរអភិវឌសឍ និងបគងកើតក្មមវិធីជនំួយសងគមាសក្ល ឬគសាធនសាក្លសបង
សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ (Universal ឬ Pension-Tested Social Assistance)។ 

• ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគមគួរពិនតិសយគមើល នងិពិគស្រោោះគោបល់គលើការអភិវឌសឍននចសាប់សនតិសខុ
សងគម គដើមសបីធ្នាសុវតថិភាពស្របាក្់ចណំូលសស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់។ 

• ការពិនិតសយគឡើងវិញនូវគោលនគោបាយាតិននមនុសសសវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០ គួរមតរួមបញ្ចូល
ការអនវុតតក្មមវិធីជនំួយសងគមគដើមសបីធ្នាសនតសិុខស្របាក្់ចំណូលក្នុងមនុសសសវ័យចាស់ (គសាធន
សងគម)។ 

• ស្រក្សួងមផ្នការគួរពស្រងឹងនតីិវិធីពាក្ព់័នធនងឹការផ្តល់ប័ណណស្រក្ីស្រក្ (បណ័ណសមធម៌) ដល់មនុសសសវ័យ
ចាស់មដលមានសេិធិេេលួបាន។ 

• ស្រក្សួងសងគមក្ចិច អតតីយុេធជន និងយុវនតីិសមសបទា គួរមតផ្តល់គសវាទាន់គពលគវោបមនថមគេៀតក្នុង
ការ ផ្តល់ស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ដលម់ស្រនតីរោឋសភិបាលមដលចូលនិវតតន។៍ 

 
២. ការមក្លមែគសវាមថទាសំងគមសស្រមាបម់នសុសសវយ័ចាស ់
• មជសឈមណឌលាតិោំពារមនុសសសវ័យចាស់ គួរបគងកើតក្មមវិធីបណ្តោះបណាតសលសស្រមាប់សមាជកិ្ស្រគួសារ 
និងអនក្មថទំាមនសុសសវ័យចាស ់ គដើមសបីឱសយពួក្ោត់អាចផ្តល់ការមថទំាកាន់មតស្របគសើរដលម់នុសសសវ័យ
ចាស់គៅក្នុងស្រគួសាររបស់ពួក្ោត។់ 

• មជសឈមណឌលាតិោំពារមនុសសសវ័យចាស់ អងគការមនុសសសចាស់ក្មពុា និងសមាគមមនុសសសចាស ់
(OPAs) គួរគរៀបចំស្រពឹតតិការណ៍សស្រមាប់អនក្មថទំាមនុសសសវ័យចាស់ គដើមសបីផ្តល់ឱកាសឱសយពួក្ោត់មចក្
រំមលក្ចំគណោះដឹង និងការអនុវតតននការគមើលមថរបស់ពួក្ោត់ គហើយេេួលអារមមណ៍ថ្មានតនមលា
អនក្គមើលមថ។ 



viii 

 

• ស្រក្សួងពាក្់ពន័ធ គួរោំស្រេមនុសសសវ័យចាស់ឱសយេេួលបានឧបក្រណ៍ជំនួយមដលអាចគធវើឱសយស្របគសើរគឡើង
នូវមុខងាររាងកាយរបស់ពកួ្ោត់ដចូា មវ៉ែនតា ឧបក្រណ៍សិបសបនិមតិត ឧបក្រណ៍រណប នងិឧបក្រណ៍
ជំនួយការសាតសប់ ាគដើម។ 

• ស្របព័នធស្រតួតពិនិតសយសស្រមាប់ការគលើក្ក្មពស់សខុុមាលភាពរបស់មនុសសសវ័យចាស់ គួរស្រតូវបានបគងកើត
គឡើង គដើមសបីតាមោន និងោំស្រេដលម់នុសសសវ័យចាស់មដលងាយរងគស្រោោះ។ 

• មជសឈមណឌលមថទាំមនុសសសវ័យចាស់គួរស្រតូវបានបគងកើតគឡើង គដើមសបីផ្តល់គសវាក្មម និងការោំស្រេដល់
មនុសសសវ័យចាស់មដលមានតស្រមូវការ គោយផ្តលគ់សវាក្មមដចូា គសវាមថទំាគពលនថង (តាម
មជសឈមណឌល) និងគសវាមថទាំតាមផ្ទោះ ាគដើម។ 

• អាាញសធរមូលោឋសនគួរបនតការោំស្រេរបស់ពួក្គគដលស់មាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) គោយផ្តល់ការ
សស្រមបសស្រមួលមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ និងជំនួយបគចចក្គេស ស្រពមទាំងជួយមនុសសសវ័យចាស់គោយ្ទសល់គៅ
គពលមដលពួក្ោត់ខវោះខាត ឬក្ពំុងមានតស្រមូវការ។ 

 
 
 
 
 



1 

 

១.  សារបាន សោលបណំង និងវិធសីាស្រសតននការសរិា 
១.១.  សារបាន 

ក្ិចចោំពារសងគម ស្រតូវបានេេលួសាគសល់ោ សងេលូំេូោយថ្ាឧបក្រណ៍ដ៏មានស្របសេិធភាពបផំ្ុតមួយ
ក្នុងការគោោះស្រសាយភាពស្រក្ីស្រក្ និងការគលើក្ក្មពស់សនតិសខុស្របាក្់ចំណូលគពញមួយជីវិតរបសម់នសុសស។ ស្របាក្់
គសាធននិវតតន៍ គឺាអនតរាគមន៍ោំពារសងគមដស៏ខំាន់បំផ្តុ គដើមសបីធ្នាបាននូវសុវតថិភាពស្របាក្់ចំណលូមនុសសសក្នងុ
វ័យចាស់។ ជមងឺរាតតសាតក្ូវីដ-១៩ ក្ប៏ានបងាហសញឱសយកាន់មតចសាស់ពតីួនាេីរបស់ស្របព័នធក្ិចចោំពារសងគមក្នងុការោំ
ពារស្របាជនពីភាពតក្់សលុត នងិវិបតតិនានា ដូចមដលបានបងាហសញគោយការគក្ើនគឡើងននការចំណាយរបស់រោឋសភិ
បាលក្មពុាក្នងុការោំពារសងគម គដើមសបីោំពារស្របាជនពផី្លប ោះពាលអ់វិជជមានននជមងឺរាតតសាតក្ូវីដ-១៩គនោះ
។គោយេេួលសាគសល់នូវតួនាេីសំខាន់ននក្ិចចោំពារសងគម គដើមសបីសគស្រមចបាននូវការអភិវឌសឍមនុសសសស្របក្បគោយចីរ
ភាព រាជរោឋសភិបាលក្មពុាតាមរយៈស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគម (NSPC) បានបគងកើតស្រក្បខ័ណឌគោលនគោ
បាយាតិោំពារសងគម (NSPPF, 2016-2025) មដលមណនាំដល់ការអនុវតតក្ិចចោំពារសងគមគៅក្នុងស្របគេស 
គហើយគស្រោងនឹងពិនតិសយគឡើងវិញគៅឆ្ស២ំ០២១។ បចចុបសបនន ចសាប់ាតិសតពីកី្ចិចោំពារសងគមក្ពំុងស្រតូវបានស្រពាង 
គហើយដំគណើរការពិគស្រោោះគោបល់មដលមានការចលូរួមពីភាគីពាក្ព់័នធគផ្សសងៗក្ពំុងបនត។ ទាំងស្រក្បខ័ណឌគោល
នគោបាយាតិោំពារសងគម និងគសចក្តីស្រពាងចសាប់ាតិសតពីីក្ិចចោំពារសងគមក្៏មានខលឹមសារពាក្ព់ន័ធនឹងក្ិចចោំ
ពារសងគមសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ក្នុងេស្រមង់ជំនួយសងគម។ គទាោះបីាោ សងណាក្៏គោយ រហូតមក្ដល់គពលគនោះ
ក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់មិនទាន់ស្រតូវបានចាត់េុក្ាអាេិភាពគៅគឡើយគេ គហើយខលឹមសារគៅ
ក្នុងស្រក្បខ័ណឌសាថសប័នក្៏មនិផ្តលព់័ត៌មានលមែិតគស្រចើន ឬអំពាវនាវឱសយអនុវតតគគស្រមាងក្មមវិធីាក្់មសតងគៅគឡើយគេ។ 
វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (NISA) និងនាយក្ោឋសនសុខុមាលភាពមនសុសសចាស់ គោយមានការោំស្រេពីអងគការ
មនុសសសចាស់ក្មពុា (HelpAge Cambodia) នងិអងគការមនុសសសចាស់អនតរាតិ (HelpAge International) 
បានគធវើការសិក្សាពីតស្រមូវការសនតិសខុស្របាក្់ចំណលូ និងក្ិចចោំពារសងគមរបស់មនុសសសវ័យចាស់គៅក្មពុា គដើមសបី
ោំស្រេការមសវងរក្ការោំស្រេមតិគឆ្សោះគៅរក្ការគលើក្ក្មពស់ក្ចិចោំពារសងគមចំគពាោះមនុសសសវ័យចាស់ ាពិគសសគៅ
ក្នុងបរិបេននការបគងកើតចសាប់ាតិសតពីកី្ិចចោំពារសងគម នងិការពិនិតសយគឡើងវិញនូវស្រក្បខ័ណឌគោលនគោបាយ
ាតិោំពារសងគម ២០២១៦-២០២៥ នាគពលខាងមុខ។ 
 
១.២. សោលបំណងននការសរិា 

គោលបំណងននការសិក្សាគឺ៖ 
១. គដើមសបីមសវងយល់ និងចងស្រក្ងឯក្សារអពំីសាថសនភាពមនុសសសវ័យចាស់ាស្រសតីនិងបុរសគៅក្មពុា នងិក្ងវល ់

និងតស្រមូវការរបស់ពួក្ោត់ ាពិគសសទាក្េ់ងនងឹភាពស្រក្ីស្រក្ សនតសិុខស្របាក្់ចណំូល នងិលេធភាព
េេួលបានក្ិចចោំពារសងគម ក្នុងអំឡុងបរិបេក្ូវីដ-១៩ និងាេូគៅ។ 

២. គដើមសបីបងាហសញឱសយបានសុីជគស្រៅ និងគួរឱសយចាប់អារមមណ៍អំពីសាថសនភាព និងេសសសនៈរបស់មនសុសសវ័យចាស់ា
ស្រសតីនិងបុរស គដើមសបីបញ្ជសក្់ពតីស្រមូវការននការគធវើឱសយស្របគសើរគឡើងនូវក្ិចចោំពារសងគមរបសម់នុសសសក្នងុវ័យ
ចាស់ និងាពិគសសការផ្តចួចគផ្តើមគំនិតគលើគសាធនសងគមសស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់។ 
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១.៣. សណួំរព្សាវព្ជាវ 
ការសិក្សាមានគោលបំណងគ្លើយសំណួរដូចខាងគស្រកាម៖ 
• យុេធសាស្រសតចិញ្ចឹមជីវិត នងិស្របភពចំណូល 

- គតើមនុសសសវ័យចាស់ាស្រសតីនិងបុរសេេួលបានស្របាក្់ចំណូលោ សងដូចគមតច? 
- គតើពួក្ោតជ់ួបស្របេោះបញ្ហសស្របឈមអវខីលោះ - ឥរិោបថសងគម សុខភាពនិងពិការភាព ជំនាញ តស្រមូវ
ការេំនិញ និងគសវាក្មមសស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់ និងការេេួលបានធនធ្នដចូា ដី ឥណទាន 
និងេផី្សារ ាគដើម? 
 

• ជំនួយមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ និងសមាភសរៈ 
- គតើមនុសសសវ័យចាស់េេួលបានការោំស្រេអវីខលោះពសី្រគសួារ សហគមន៍ និងរោឋសភិបាល (រួមទាំងេស្រមង់
ននការគផ្ទរសាច់ស្របាក្់ ឬក្ិចចោំពារសងគម)? 
 

• ភាពស្រគប់ស្រោន់ននស្របាក្់ចំណូលពីស្របភពគផ្សសងៗោ្ស និងភាពស្រក្ីស្រក្នងិភាពខសសត់គខសាយរបស់មនសុសស  
វ័យចាស់ 
- គតើមនុសសសវ័យចាស់មានស្របភពចំណូលស្រគប់ស្រោន់ និងអាចេុក្ចតិតបានគដើមសបីរស់គៅក្នុងសខុុមាល
ភាព និងគសចក្តីនថលថនូរមដរឬគេ? 

- គបើមិនដូគចនោះគេ គតើអវីខលោះាផ្លវិបាក្ននស្របាក្់ចំណលូមិនស្រគប់ស្រោនក់្នុងវ័យចាស់? 
- គតើមនុសសសវ័យចាស់ស្របឈមមុខនឹងការមិនមានស្របាក្់ចំណូលស្រគប់ស្រោន់ោ សងដូចគមតច? 
 

• តស្រមូវការមូលោឋសន 
- គតើមនុសសសវ័យចាស់មានសមតថភាពបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសន និងអាេិភាពរបស់ពកួ្ោត់មដលរួម
មានសនតិសុខគសសបៀង លេធភាពេេួលបានការមថទាំសុខភាព េជីស្រមក្ េឹក្គស្របើស្របាស់ និងអនាម័យ
មដរឬគេ? 
 

• ការចូលរួមចំមណក្របស់មនុសសសចាស ់
- គតើអវីខលោះាការរួមចំមណក្របសម់នុសសសវ័យចាស់ចំគពាោះជីវិតស្រគួសារ និងសហគមន៍ រួមទាំងការផ្ត
ល់ការមថទំាសមាជិក្ស្រគួសារគោយមិនេេួលបានស្របាក្់ចំណូល នងិគសដឋក្ចិចក្នងុស្រសុក្? 

• ក្ិចចោំពារសងគម 
- គតើការោំពារសងគមមដលមានស្រសាប់ រួមបញ្ចូលទាងំស្របព័នធស្របាក្់គសាធន នងិការគផ្ទរសាច់ស្របាក្់
ពាក្់ព័នធសស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់ - ការធ្នានូវសនតិសុខគៅវ័យចាស់ោ សងដូចគមតច? 

- គតើការស្រគបដណ្ប់ ភាពស្រគប់ស្រោន ់នងិភាពសមស្រសបននក្ិចចោំពារសងគមមានមានបញ្ហសមដរឬគេ? 
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១.៤.  វិធីសាស្រសត 
ការសិក្សាគនោះស្រតូវបានគធវើគឡើងគោយគស្របើវិធីសាស្រសតមបបចស្រមុោះ។ ការយល់ស្រពមស្រតូវបានេេលួមុនគពល

សមាភសសន៍ ឬការពិភាក្សាស្រក្ុម  (FGDs) គហើយសតង់ោននការអនុវតតគោលការណ៍សុខាភិបាលរបស់ស្រក្សួងសុខា
ភិបាលសស្រមាប់បរិបេក្ូវីដ-១៩ (SOP) ស្រតូវបានអនុវតតោ សងតឹងរុ៉ឹងគៅគពលគធវើអនតរក្មមាមួយអនក្ចលូរួមក្នុងការ
សិក្សា។ 

 
ព្បភររិននន័យ 

គស្រៅពីការស្របមូលេិននន័យបនាទសបប់នសសំពីស្របភពមដលបានេេួលសាគសល់ េិននន័យបឋមស្រតូវបានស្របមូលគៅ
ក្នុងគខតតបាត់ដំបង គខតតក្ំពង់ធំ និងរាជធ្នភីនំគពញ តាមរយៈការពិភាក្សាាស្រក្ុម (FGDs) ការសមាភសសន៍សុី
ជគស្រៅាមួយមនុសសសវ័យចាស់ ក្៏ដូចាការសមាភសសន៍អនក្ផ្តលព់័ត៌មានសំខាន់ៗ ឬជនបគងាគសល (KII) ទាំងថ្្សក្់
គស្រកាមាតិ និងថ្្សក្់ាតិ។ 

• ការពិភាក្សាស្រក្ុម (FGD) ចនំួន ២ ស្រក្មុ ាមយួមនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវបានគធវើគឡើងគៅក្នុងេីតាំងនី
មួយៗ – មួយរួមមានស្រសតី ១០ នាក្់ និងមួយគេៀតរួមមានបុរស ១០។ អនក្ចលូរួមស្រតូវបានគស្រជើស
គរីសគោយគចតនាគដើមសបី្លុោះបញ្្សំងពីស្រក្ុមអាយុគផ្សសងៗោ្ស (ចាស់គក្មង ចាសច់ាស់ ចាស់ជរា) សាថសន
ភាពស្រក្ីស្រក្ (មាន ឬោមសនប័ណណស្រក្ីស្រក្) នងិសាថសនភាពគសាធននិវតតន៍ (មាន/ោមសនស្របាក្់គសាធន
និវតតន៍)។ ការពិភាក្សាស្រក្មុ (FGD) មានរយៈគពលស្របមហលមួយគមា សង។ 

• មនុសសសវ័យចាស់ចំននួ ២០ នាក្់ ស្រតូវបានសមាភសសាលក្េណៈបុគគលគៅេីតាំងនមីួយៗ។ ក្ស្រមង
សំណួរស្រតូវបានគរៀបចគំឡើងគៅតាមគោលបំណងននការសិក្សា គោយមានការមណនាំគដើមសបីមសវងរក្
គរឿងរា សវ គហតុផ្ល ឬមតិមក្លមែ។ ការសមាភសសមានរយៈគពលស្របមហល ៤៥នាេី។ ស្របសិនគបើមនុសសស
វ័យចាស់មិនអាចគ្លើយតបបាន ការសមាភសសស្រតូវបានបញ្ចប។់ ការសមាភសសអាចបនតគេៀតបានលោុះស្រតា
មតមានអនក្មថទំាមដលអាចជយួផ្តល់ព័ត៌មានាមយួមនុសសសវ័យចាស។់ 

• ជនបគងាគសល (KII) ចំននួ ៤ ស្រតូវបានគស្រជើសគរីសគឡើងគៅេីតាំងនីមួយៗាមួយ (១) អនក្ដកឹ្នំា
មក្ពីសមាគមមនុសសសចាស់ (OPA) (២) ស្របធ្ន ឬបគុគលិក្មដលស្រតូវបានចាត់តាំងមក្ពមីនទីរ
សងគមក្ចិច អតតីយុេធជន និងយុវនតីិសមសបទារាជធ្នីគខតត (៣) គម ុ/ំសងាកសត់ និង (៤) ស្រពោះសងសឃ
។ ការសមាភសសនីមួយៗមានរយៈគពលស្របមហល ៤៥ នាេី។ 

• គៅថ្្សក្់ាតិ ជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតិ រួមមានតណំាងមក្ពីគបឡាាតិរបបសនតិសុខសងគមសស្រមាប់
អតីតយេុធជន គបឡាាតិរបបសនតិសុខសងគមសស្រមាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល តំណាងនាយក្ោឋសន
សុខុមាលភាពមនុសសសចាស់ ស្របធ្ននាយក្ោឋសនសខុុមាលភាពសងគម (SWD) តំណាងមក្ពីស្រក្ុម
ស្របឹក្សាាតិោំពារសងគម នងិតំណាងមក្ពីអងគការ Oxfam អងគការ ILO និងអងគការមនុសសសចាស់
ក្មពុា។ ការសមាភសសគ្តសតគលើការមសវងយល់ពបីេបសបញ្ញតតិ ឬគោលនគោបាយមដលមានស្រសាប់ និង
ក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់។ ការសមាភសសនីមួយៗមានរយៈគពលស្របមហលមួយគមា សង។ 
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ស្រកាហវិច 1. មផ្នេនីនតំបនស់ិក្សា 

 
 

 

 
ការវិភាររិននន័យ 

េិននន័យមបបគុណភាពពកីារពិភាក្សាស្រក្ុម (FGDs) និងការសមាភសសស្រតូវបានវិភាគគលើក្តាតសអាយ ុ (ចាស់
គក្មង/ចាស់ចាស់/ចាស់ជរា) គភេ សាថសនភាពពិការភាព និងសាថសនភាពគសដឋក្ចិចសងគម រួមទាំងការេេលួបានស្របាក្់

តារាង 1. គំរូសំណាក្ននការសិក្សា 

គខតត មនសុសសវយ័ចាស ់ អនក្ផ្តលក់ារមថទា ំ ជនបគងាគសលថ្្សក្់
គស្រកាមាត ិ

ជនបគងាគសលថ្្សក្ា់ត ិ

គខតតបាត់ដបំង ២០ ៤ ៤ ៨ (NFV, NSSFCS, EWD, 
SWD, NSPC, អងគការ 
Oxfam, អងគការ ILO, និង
អងគការ HelpAge 
Cambodia) 

រាជធ្នីភនំគពញ ២០ ៤ ៤ 
គខតតក្ំពង់ធ ំ ២០ ៤ ៤ 
សរបុ ៦០ ១២ ១២ 

សរបុរមួ ៨៤ 
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គសាធន។ គលើសពីគនោះគេៀត ក្នងុការមសវងយលអ់ពំីស្របធ្នបេនីមួយៗ តាមលេធភាពមដលអាចគធវើគៅបាន ការ
សិក្សាបានគស្របៀបគធៀបសាថសនភាពមនុ និងអំឡុងគពលជមងឺរាតតសាតក្ូវីដ-១៩។ 

 
តារាង 2. សាថសនភាពមនុសសសវ័យចាស់មនុ និងអំឡងុគពលននការរាតតសាតននក្ូវីដ-១៩ 
តស្រមូវការ 
 

ក្តីបារមភ 
 

វិធីសាស្រសតក្នុងការគោោះ
ស្រសាយ 

 
 
 

មនុសសសវ័យចាស់ 

▪ ចំណូល និងភាពស្រក្ីស្រក្ 
▪ ជីវភាពរស់គៅ 
▪ ការោំស្រេពីស្រគួសារ   
▪ កិ្ចចោំពារសងគម  
▪ មាន/ោមសនស្របាក់្គសាធននិវតតន៍ 
▪ មនុសសសវ័យចាស់ាស្រសតី និងបុរស 
▪ មនុសសសវ័យចាស់ពិការ 

           កូ្វីដ-១៩ 

 
ររណីសរិា 

ការសិក្សាក្៏បានក្ត់ស្រតា និងចងស្រក្ងក្រណីសកិ្សាាឯក្សារអំពីការតស  ូនិងភាពគាគជ័យរបសម់នសុសស  
វ័យចាស់។ ក្រណីសិក្សាបងាហសញពីយេុធសាស្រសតចិញ្ចមឹជីវិត និងស្របព័នធោំស្រេរបសម់នុសសសវ័យចាស់។ 

 
ស្រកាហវិច 2. រូបភាពននការសមាភសសរបស់អនក្សិក្សាាមួយមនុសសសវ័យចាស់ និងជនបគងាគសល 
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២.  ចំណូល នងិការសរៀបចកំាររសស់ៅរបសម់្នសុសវ័យចាស ់
មផ្នក្គនោះពពិណ៌នាអំពលីេធផ្លននការសិក្សាគនោះទាក្់េងនឹងតស្រមូវការ និងក្ងវល់របស់មនសុសសវ័យចាស់ 

ស្រពមទាំងលេធភាពននក្ិចចោំពារសងគម គោយចាបគ់ផ្តើមាមួយេិដឋភាពេូគៅននស្របាសាស្រសតរបស់មនសុសសវ័យចាស់
គៅស្រពោះរាាណាចស្រក្ក្មពុា ក្ដ៏ូចាស្របាសាស្រសតរបស់មនសុសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា។ 

 
២.១ សាថ នភារម្នុសសវ័យចាសស់ៅរម្ពជុា 

ស្របគេសក្មពុាមានស្របាជនសរុបចំនួន ១៥.២៨៨.៤៨៩ នាក្់ គបើគោងតាមជំគរឿនឆ្ស ំ ២០១៩ មដល
មានបុរស ៧.៤១៨.៥៧៧ នាក្់ (៤៨,៥%) នងិស្រសតី ៧.៨៦៩.៩១២ (៥១,៥%) (NIS, 2019)1។ ចំនួនស្របា
ជនបានគក្ើនគឡើង ១៤.១% ចគនាលសោះឆ្ស ំ២០០៨ ដល់ឆ្សំ ២០១៩ គហើយក្៏មានការគក្ើនគឡើងននសមាមាស្រតននស្របា
ជនមដលមានអាយចុាប់ពី ៦០ ឆ្សំគឡើងគៅផ្ងមដរ (RGC, 2017)។ 

 
តារាង 3. ចំនួនស្របាជនសរុបរបស់ស្របគេសក្មពុា តាមតំបន់ និងគភេ ឆ្សំ២០១៩ 

តបំន ់ ស្របសុ ស្រស ី សរបុ 
េំនាបក្ណាតសល ៣.៦០៨.៤៤៨ ៣.៨៦៨.៩៩៦ ៧.៤៧៧.៤៤៤ 
េគនលសាប ២.៣២៦.៣៧៥ ២.៤៧៤.៨៨៥ ៤.៨០១.២៦០ 
គ្នរ និងសមុស្រេ ៥១៦.៧១១ ៥៤៤.៤៣៧ ១.០៦១.១៤៨ 
ខពង់រាប នងិភន ំ ៩៦៧.០៤៣ ៩៨១.៥៩៤ ១.៩៤៨.៦៣៧ 

សរបុ ៧.៤១៨.៥៧៧ ៧.៨៦៩.៩១២ ១៥.២៨៨.៤៨៩ 
 

ស្របភពេិននន័យ៖ ជំគរឿនេូគៅស្របាជនគៅស្រពោះរាាណាចស្រក្ក្មពុា ឆ្សំ២០១៩, វិេសាសាថសនាតិសថិតិ (២០១៩) 

 

មានស្របាជនស្របមាណ ១៣ ោននាក្ ់ មដលមានអាយចុាប់ព ី ៦០ ឆ្សំគឡើងគៅស្របគេសក្មពុា គសមើនឹង 
៨,៩% ននចំនួនស្របាជនសរុប (NIS, 2019)។ មនុសសសវ័យចាស់ចំនួន ៨,២% ននចំនួនស្របាជនសរុបគៅតំបនេ់ី
ស្រក្ុង និង ៩,៣% គៅតំបន់ជនបេ (NIS, 2019)។ គោងតាមការពសាក្រណ៍របស់ស្រក្សួងមផ្នការ សមាមាស្រតនន
ចំនួនស្របាជនមដលមានអាយចុាប់ពី ៦០ ឆ្សគំឡើងគៅ ស្រតូវបានគគរំពឹងថ្នឹងគក្ើនគឡើងព ី១៣% ក្នងុឆ្ស ំ២០១០ 
ដល់ ៣០% គៅឆ្ស ំ ២០៧០ មដលស្រសគដៀងគៅនឹងសមាមាស្រតននមនុសសសវ័យចាសគ់ៅក្នុងស្របគេសអ ៊ីតាលី និង
ស្របគេសជប ុន (Zimmer, 2013)។ ស្រសតីមានអាយសុងសឃឹមរស់ខពស់ាងបុរស (RGC, 2016)។  

 
ការអប់ររំបសម់្នុសសវ័យចាស ់

គៅក្នុងស្របគេសក្មពុា មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវបានគគរក្គ ើញថ្មានក្ស្រមិតអក្េរក្មមខពស់ាងគបើគធៀបគៅ
នឹងស្រក្ុមអាយុគផ្សសងគេៀត (RGC, 2016)។ ក្នងុចំគណាមស្របាជនមដលមានអាយចុាបព់ី ៦៥ ឆ្សគំឡើងគៅ មាន 
៤១,៧% មនិមដលចូលគរៀន ២០,៤% បានបញ្ចបថ់្្សក្់បឋមសិក្សា គហើយមានមត ៥% ប ុគណា្សោះមដលបានបញ្ចប់

 

1 វឌសឍនភាពននេិននន័យ៖ ស្របគេសក្មពុាមានស្របាជនសរុបចំនួន ១៥.៥៥២.២១១ នាក់្ មដលមានបុរស ៧.៥៧១.៨៣៧ នាក់្ (៤៨,៧%) និងស្រសតី 
៧.៩៨០.៣៧៤ (៥១,៣%) គបើគោងតាមជំគរឿនេូគៅស្របាជនគៅស្រពោះរាាណាចស្រក្ក្មពុា ឆ្សំ២០១៩(NIS, 20២០)។ 
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ោ សងគោចណាស់អនុវិេសាលយ័ (NIS, 2018)។ ស្រសតីវ័យចាស់េំនងាមនិសូវេេួលបានការអប់រំគេ គបើគធៀបនឹង
បុរសវ័យចាស់។ 

 

តារាង 4. មនុសសសវ័យចាស់មដលធ្លសប់ និងមិនធ្លសបច់លូគរៀន តាមស្រក្ុមអាយុ និងគភេ ឆ្សំ២០១៧  

ស្រក្មុអាយ ុ ចនំនួ ភាគរយ (%) 
 ស្រសត ី បរុស ទាងំពគីភេ ស្រសត ី បរុស ទាងំពរីគភេ 

មនុសសសវ័យចាស់មដលធ្លសប់ចលូគរៀន តាមស្រក្ុមអាយុ និងគភេ ឆ្សំ ២០១៧ 

៥៥-៦៤ ៣៦៥.៣២១ ៣២២.៤៦៦ ៦៨៧.៧៨៧ ៦៣,៦ ៨២,៨ ៧១,៣ 

៦៥+ ១៨៣.១៤១ ២៤៦.៤៩៤ ៤២៩.៦៣៥ ៣៩,០ ៧៩,៥ ៥៥,១ 

មនុសសសវ័យចាស់មដលមិនធ្លសប់ចូលគរៀន តាមស្រក្ុមអាយុ និងគភេ ឆ្សំ ២០១៧ 

៥៥-៦៤ ១៧៩.១៤៤ ៥៣.៨៦៨ ២៣៣.០១១ ៣១,២ ១៣,៨ ២៤,២ 

៦៥+ ២៦៩.០២៧ ៥៥.៩១៥ ៣២៤.៩៤១ ៥៧,២ ១៨,០ ៤១,៧ 

មនុសសសវ័យចាស់មដលបញ្ចបោ់ សងគោចណាស់ថ្្សក្់បឋមសិក្សា តាមស្រក្មុអាយុ និងគភេ ឆ្សំ២០១៧ 

៥៥-៦៤ ១១៤,៩៨៥ ១៥៥.៦៧៤ ២៧០.៦៥៩ ២០,០ ៤០,០ ២៨,១ 

៦៥+ ៥៤.៨២១ ១០៤.៥០១ ១៥៩.៣២១ ១១,៧ ៣៣,៧ ២០,៤ 

មនុសសសវ័យចាស់មដលបញ្ចបោ់ សងគោចណាស់ថ្្សក្់អនវិុេសាល័យ តាមស្រក្ុមអាយុ និងគភេ ឆ្សំ២០១៧ 

៥៥-៦៤ ៥១.២៨៧ ៦៩.៨៤៧ ១២១.១៣៤ ៨,៩ ១៧,៩ ១២,៦ 

៦៥+ ១១.៧២១ ៣៣.២៣៦ ៤៤.៩៥៨ ២,៥ ១០,៧ ៥,៨ 

ស្របភព៖ (NIS, 2018) 
 

សខុភាររបសម់្នុសសវ័យចាស ់
មនុសសសវ័យចាស់ជួបស្របេោះបញ្ហសសុខភាព និងស្របឈមគៅនឹងពិការភាពខពស់។ សាថសនភាពសុខភាពេូគៅ

មដលជួបស្របេោះគោយមនុសសសវ័យចាស់រួមមាន ឈឺសនាលសក្់ គលើសឈាម េកឹ្គនាមមផ្ែម ក្ែក្ ឬជមងផឺ្លូវដគងហើម ឈឺខនង 
រោក្សនាលសក្់ ពុក្្ែងឹ និងអស់ក្មាលសងំ (NISA & HelpAge, 2019)។ ក្ស្រមិតននពិការភាពគួរឱសយក្តស់មាគសល់មួយ
ចំនួនស្រតូវបានរក្គ ើញក្នុងចំគណាមមនុសសសវ័យចាស់  ាពិគសសមនុសសសវ័យចាស់មដលមានអាយុគលើសពី ៧០ឆ្សំ 
(NISA & HelpAge, 2019)។ ស្រសតីវ័យចាសស់្របឈមមុខនឹងបញ្ហសសខុភាពផ្លូវកាយ នងិផ្លូវចិតតគស្រចើនាងគបើគស្របៀប
គធៀបគៅនឹងបុរសវ័យចាស់ មដលាលេធផ្លននអាយុសងសឃឹមរស់ខពស់ េនំួលខសុស្រតូវក្នុងស្រគួសារ និងការសនសសំមផ្នក្
គសដឋក្ិចច្ទសលខ់លួននងិស្រគួសារទាប (NISA & HelpAge, 2019)។ 

ការសិក្សារបស់ Adib បានក្ត់សមាគសលព់ីេំនាក្់េនំងរវាងក្ស្រមតិអក្េរក្មមខពស់ និងការចោុះគខសាយននសុខ
ភាពក្នុងវ័យចាស ់(Adib Hajbaghery, 2011)។ ដូចោ្សគនោះមដរ ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ក្ស្រមតិននការអប់រំ
ទាបអាចមានឥេធិពលគលើឥរិោបថននការមសវងរក្ការមថទំាសុខភាពរបស់មនសុសសវ័យចាស។់ ាឧទាហរណ៍ 
មនុសសសវ័យចាស់ខលោះមិនចង់មសវងរក្ជនំួយពសីមាជកិ្ស្រគួសារ ឬ សាច់ញាតិគឡើយ គទាោះបីាពកួ្ោតម់ានការឈឺ
ចាប់ក្៏គោយ គស្រពាោះពួក្ោត់គជឿថ្ បញ្ហសសុខភាព គឺាមផ្នក្មួយមដលមិនអាចគជៀសផ្ុតក្នងុវ័យចាស។់ មនុសសសវ័យ



8 

 

ចាស់មដលមានការអប់រំខពស់ស្រតូវបានគគរក្គ ើញថ្មានអាក្បសបក្ិរិោខសុោ្សក្នងុកាលៈគេសៈស្រសគដៀងោ្ស។ ពួក្
ោត់មតងមតមសវងរក្ជនំួយពីសមាជិក្ស្រគួសារសស្រមាប់ការពសាបាល គហើយមថមទាំងដងឹពីរគបៀបមថរក្សាខលួនឯងបាន
ស្រតឹមស្រតូវគៅផ្ទោះគេៀតផ្ង។ 

មនុសសសវ័យចាស់គៅតំបន់ជនបេ ក្៏បានស្របឈមនឹងឧបសគគគផ្សសងៗគេៀតក្នុងការេេលួបានគសវាមថទំា
សុខភាពផ្ងមដរ។ ការសិក្សាមួយគោយ Annea, et al., (2015) បានបងាហសញថ្ គៅតាមតបំន់ជនបេគៅស្របគេស
ក្មពុា មានមត ១៥% ននការស្របឹក្សាពិគស្រោោះគោបល់មផ្នក្សុខភាពបឋមគធវើគឡើងគៅក្នុងសាថសបន័សាធ្រណៈ គហើយ
ពាក្់ក្ណាតសលននអនក្ផ្តល់គសវាមថទំាសុខភាពទាំងអស់គឺាអនក្ផ្តល់គសវាឯក្ជនមដលមនិសូវមានគុណភាព។ 

 
២.២ រ័ត៌មានព្បជាសាស្រសតននរំរសូណំារននការសរិា 

តារាងខាងគស្រកាមពិពណ៌នាអំពីស្របាសាស្រសតរបស់មនុសសសវ័យចាស់មដលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះ។ 
 

តារាង 5. ស្របាសាស្រសតននគំរូសំណាក្ននការសិក្សា 

 មធសយម ចនំួន 
  

ភាគរយ 
  អាយមុធសយម ៧៣ 

ស្រក្ុមអាយ ុ
៨០-៨៩ ឆ្ស ំ   ១៤ ២៣% 

 

៧០-៧៩ ឆ្ស ំ   ២០ ៣៣% 
៦០-៦៩ ឆ្ស ំ   ២៦ ៤៣% 

គភេ 
ស្រសី   ៣៥ ៥៨% 

 
ស្របុស   ២៥ ៤២% 

ការអប់រំ 

គផ្សសងៗ   ១ ២% 

 

មោវិេសាល័យ   ០ ០% 
វិេសាល័យ   ៤ ៧% 
អនុវិេសាល័យ   ៩ ១៥% 
បឋមសិក្សា   ២១ ៣៥% 
មគតយសយសិក្សា   ៣ ៥% 
មិនធ្លសប់ចូលគរៀន   ២២ ៣៧% 

មានប័ណណ
ស្រក្សី្រក្ 

មាន   ២៣ ៣៨% 

 
មិនមាន   ៣៧ ៦២% 

ចំនួនឆ្សមំានប័ណណស្រក្សី្រក្ ៣      

ចំនួនឆ្សំ
មានប័ណណ
ស្រក្សី្រក្ 

៣ ឆ្សំ នងិគស្រចើនាង   ១២ ៥២% 

 
តិចាង ៣ ឆ្សំ   ១១ ៤៨% 

 
អាយុាមធសយមរបស់មនុសសសវ័យចាសម់ដលចូលរួមក្នងុការសិក្សាគនោះគឺ ៧៣ ឆ្ស។ំ អនក្ចូលរួម ៤៣% មាន

អាយចុគនាលសោះពី ៦០-៦៩ ឆ្ស ំ("ចាស់គក្មង") ៣៣% មានអាយចុគនាលសោះព ី៧០-៧៩ ឆ្ស ំនងិ ២៣% មានអាយពុី ៨០
-៨៩ ឆ្ស ំ ("ចាស់ជរា")។ មានស្រសតី (៥៨%) គស្រចើនាងបុរស (៤២%) គៅក្នងុគំរូសំណាក្ននការសិក្សាគនោះ។ 
ក្ស្រមិតននការអប់រំរបស់អនក្ចូលរួមភាគគស្រចើនមានក្ស្រមិតទាប។ ៣៧% ននអនក្ចូលរួមក្នងុការសិក្សាមិនបានចូល
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គរៀនទាល់មតគសាោះ ចំមណក្ ៣៥% បានចូលគរៀនគៅថ្្សក្់បឋមសកិ្សាមតប ុគណា្សោះ គហើយ ១៥% បានេេួលការ
អប់រំថ្្សក្់មធសយមសិក្សា។ ទាក្់េងនឹងសាថសនភាពននភាពស្រក្ីស្រក្ អនក្ចូលរួមចំនួន ៦២% មិនមានបណ័ណស្រក្ីស្រក្គនាោះ
គឡើយ។ អនក្ចូលរួម ៣៨% មានប័ណណស្រក្ីស្រក្រយៈគពល ៣ ឆ្សំាមធសយម គហើយ ៥២% មានប័ណណស្រក្ីស្រក្រយៈគពល ៣ 
ឆ្ស ំនិងគស្រចើនាងគនោះ ខណៈគពលមដល ៤៨% មានប័ណណស្រក្ីស្រក្រយៈគពលតិចាង ៣ ឆ្ស។ំ 
 ពិការភាពក្នុងចំគណាមអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះគឺមានក្ស្រមិតខពស់។ ៨០% ននអនក្ចូលរួមោ សងគោច
ណាស់មានការលំបាក្ខលោះៗាមួយការចល័ត ឬការ្លសស់េ ី សមាមាស្រតដូចោ្សននអនក្មដលមានការលំបាក្មផ្នក្ពេុធិ 
(ការយល់ដឹង) ខណៈគពលមដល ៧០% មានការពិបាក្ោ សងគោចខលោះៗមផ្នក្ចក្េុវិញាណ (ការគមើល) របស់ពួក្
ោត់។ ស្រសតីវ័យចាស់េំនងាជបួស្របេោះការលំបាក្ាមួយនឹងការ្លសស់េ ីការគមើលគ ើញ ការសាតសប់ និងការមថទាខំលួន
ឯង ខណៈគពលមដលបុរសវ័យចាស់េនំងាមានការលំបាក្ក្នុងការយល់ដឹង និងេំនាក្់េនំង។ 
 
ស្រកាហវិច 3. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ពិការភាពរបស់មនុសសសវ័យចាស់2 

 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 
ការសរៀបចំការរសស់ៅរបសម់្នុសសវ័យចាស ់

គៅក្នុងស្របគេសក្មពុា ក្ដ៏ូចាបណាតសស្របគេសដនេគេៀតគៅអាសុី មនុសសសវ័យចាស់ាធមមតារស់គៅា
មួយក្ូនស្របុសស្រសី គហើយពឹងគលើស្រគួសាររបស់ពួក្ោត់ក្នុងការគមើលមថទំាពកួ្ោត់។ តារាងខាងគស្រកាមបងាហសញពីការ
គរៀបចំការរស់គៅរបស់មនុសសសវ័យមដលចូលរួមការសិក្សា។ ភាគគស្រចើន (៥៧%) រស់គៅាមួយក្ូន និងគៅគពញ     
វ័យរបស់ពួក្ោត់ ៣៣% រស់គៅាមួយបតីស្របពនធ និង ៧% រស់គៅមតមា្សក្់ឯង។ មនុសសសវ័យចាស់មដលរស់គៅមា្សក្់
ឯងស្របឈមមខុនងឹបញ្ហសនានា ាពិគសសទាក្េ់ងនឹងសុខុមាលភាព ហិរញ្ញវតថុ និងចតិតសងគមរបស់ពកួ្ោត់។ 

 

2 ដក្ស្រសង់គចញពីសំណួររបស់ WG-SS គោយគស្របើស្របាស់នូវចំណុចសំខាន់ចំនួន៦ដូចាការគមើលគ ើញ, ការសាតសប់ល,ឺ ការគធវើចលនា, ការ
គធវើេំនាក្់េំនង, ការចងចា,ំ នងិការមថទាំគោយខលួនឯង។  

៦៤%

២៤%

៧២%

៣៦%

៨៨%

៤០%

៧៤%

២៩%

៨៦%

៣១%

៧៤%

៤៩%

៧០%

២៧%

៨០%

៣៣%

៨០%

៤៥%

0
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1

ការគមើលគ ើញ ការសាតសប់ ការគឡើងចុោះ 
(ចលនា)

ការនិោយ ការចងចាំ ការងូតេឹក្

ស្របុស ស្រសី សរុប
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តារាង 6. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ការគរៀបចំការរស់គៅ 

មនុសសសវ័យចាស់រស់គៅាមួយ..... ភាគរយ (%) 
បតី/ស្របពនធ ៣៣% 
ក្ូន និងគៅ ៥៧% 
សាច់ញាត ិ ៣% 
រស់គៅមា្សក្់ឯង ៧% 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 

 
២.៣  ព្បភរចំណូលរបសម់្នុសសវ័យចាស ់

ការសិក្សាគនោះបានពនិិតសយគៅគលើស្របភពចំណលូសខំាន់ៗ និងយុេធសាស្រសតចិញ្ចមឹជីវិតរបសម់នុសសសវ័យ
ចាស់ ក្ដ៏ូចាការោំស្រេមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ និងសមាភសរៈមដលពួក្ោត់េេួលបានពីសមាជកិ្ស្រគួសារ សហគមន ៍និងរាជរ
ោឋសភិបាល។ ដូចតួគលខខាងគស្រកាមបានបងាហសញ ៨០% ននមនុសសសវ័យចាស់មដលចលូរួមក្នុងការសកិ្សាគនោះមាន
ស្របគភេស្របាក្់ចំណូលមួយចំននួ។ ស្របភពចំណូលសំខាន់ៗទាំងគនាោះគឺការឧបតថមភពសី្រគួសារ (៧៣%) ស្របាក្់
គសាធននិវតតន៍ (៣៣%) និងការងារ (៣១%)។ 

 
ស្រកាហវិច 4. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ លេធភាពេេួលបានស្របាក្ច់ំណូល  

 

ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 
តារាង 7. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ របាយការណ៍ស្របាក្់ចំណូល 

គតិាដោុលស (USD) ក្នងុមយួមខ មធសយម អបសបបរមា អតបិរមា 

ស្របាក្់ចំណូលចមសបងពីការងារ ៧៣,៧០ ៧,៥០ ២២៥ 
ស្របាក្់ចំណូលពសី្របាក្់គសាធននិវតតន ៍ ១៥៨,៤៤ ១០០ ២០០ 
ការឧបតថមភពីស្រគួសារ ២៨,៤៣ ១,២៥ ២០០ 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 

២០%

៨០%

ោមសនចំណូល
មានចំណូល
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ការគផ្ទរស្របាក្់ ឬការឧបតថមភពីសាច់ញាតិ គាឺស្របភពចំណូលសំខានស់ស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់ាគស្រចើន ប ុមនត
ចំនួនសាច់ស្របាក្់មដលេេលួបានាធមមតាមានក្ស្រមតិទាប - ាមធសយម ២៨ ដុោលសក្នុងមួយមខ។ ស្របាក្់ចំណូលពី
ការងារក្នុងចំគណាមអនក្ចូលរួមក្នងុការស្រសាវស្រាវគនោះ គឺាមធសយម ៧៣,៧ ដុោលសក្នុងមួយមខ ចាប់ព ី៧,៥ ដុោលស និង
អតិបរមា ២២៥ ដុោលសក្នុងមួយមខ។ ស្របាក្់ចំណូលពីគសាធននិវតតន៍ាមធសយមគឺ ១៥៨,៤៤ (ដុោលសចគនាលសោះពី ១០០ 
ដុោលស និង២០០ ដុោលស) ក្នុងមួយមខ។ មនសុសសវ័យចាស់មដលមានស្របាក្់គសាធននិវតតន៍គៅក្នុងការសិក្សាគនោះ ក្៏ដចូ
ាគៅក្នុងស្របគេសក្មពុា គោងតាមអងគការ ILO មានមត ៣,២% ននស្របាជនមដលមានអាយុចលូនវិតតន៍េេួល
បានស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ (ILO, 2017)។ ស្របពន័ធគសាធននិវតតន៍របស់ក្មពុានឹងស្រតូវបានពិភាក្សាបមនថមគេៀតគៅ
ក្នុងមផ្នក្ ៦.១ ខាងគស្រកាម។ 

 
ការឧបតថម្ភ និងការោពំ្ររីព្រួសារ 

គទាោះបីាមនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើនមានស្របាក្់ចំណលូខលោះៗពីការងារ អាជីវក្មម ឬស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ក្៏
គោយ ជំនួយ   សមាភសរៈ និងហិរញ្ញវតថមុដលផ្តល់គោយសមាជិក្ស្រគួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាសច់ំគពាោះមនសុសសវ័យ
ចាស់។ ការគផ្ទរស្របាក្់ ឬការឧបតថមភពសី្រគួសារ គាឺស្របភពចំណលូសំខាន់សស្រមាប់ ៧៣% ននអនក្ចូលរួមក្នុងការ
សិក្សាគនោះ។ ប ុមនតការឧបតថមភពីស្រគួសារដលម់នុសសសវ័យចាស់បានគលចគចញគលើសពកីារការឧបតថមភាហិរញ្ញវតថុគនាោះ
គៅគេៀត។ ស្រកាហវិច 5. ពិពណ៌នាអំពីស្របគភេននការោំស្រេបមនថមពីស្រគួសារមដលេេលួបានគោយមនសុសសវ័យចាស់។ 

 
ស្រកាហវិច 5. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ការោំស្រេមដលេេួលបានគោយមនសុសសវ័យចាស់ពី
សមាជិក្ស្រគួសារ 

 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមកិ្ចច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 

 
មនុសសសវ័យចាស់ាង ៧០% បានេេួលសគំលៀក្បពំាក្់ ៦៨% បានេេួលអាោរ គហើយស្របមហលពាក្់ក្

ណាតសលបានេេួលការោំស្រេសស្រមាប់ការេិញថ្្សំពីគលនីិក្ឯក្ជន (៥៣%) និងេេួលបានការពសាបាលគៅមណឌល
សុខភាព ឬមនទីរគពេសយ (៥០%) ។ មនុសសសវ័យចាស់ក្ប៏ានគលើក្គឡើងផ្ងមដរថ្ ពួក្ោត់បានេេលួជំនួយមផ្នក្
ហិរញ្ញវតថុបមនថមមួយចំននួក្នុងឱកាសបុណសយាត ិ ឬពិធបីុណសយស្របនពណី និងនថងបុណសយនានា។ ស្របមហលពីរភាគបី 
(៦២%) ននអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាមានការគពញចិតត ឬគពញចតិតោ សងខាលសងំចំគពាោះការមថទំាពីស្រគសួារ រួមទាំង
ជំនួយមផ្នក្សមាភសរៈមដលពួក្ោត់េេួលបានពីស្រគួសារ។ 

២៥%

៥០%

៥៣%

៦៨%

៧២%

៧៥%

៥០%

៤៧%

៣២%

២៨%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

េំនាក់្េំនងសងគម

ការពសាបាល (គៅមណឌលសុខភាព/មនទីរគពេសយ)

េិញថ្្សំគពេសយតាមគលីនិក្ឯក្ជន

អាោរ

សំគលៀក្បំពាក់្

មិនេេួលបានការោំស្រេ េេួលបានការោំស្រេ
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ក្ស្រមិតននការោំស្រេខាងអារមមណ៍ និងផ្លូវចិតតគឺទាបាងខាលសំង។ គួរក្តស់មាគសល់ថ្មានមតមនុសសសវ័យចាស់
មួយភាគបនួប ុគណា្សោះមដលស្រតូវបានោំស្រេសស្រមាប់ការេំនាក្់េំនងសងគម។ ាងពាក្់ក្ណាតសលននមនសុសសវ័យចាស់
មានការគពញចិតត ឬគពញចិតតោ សងខាលសងំចំគពាោះការោំស្រេខាងអារមមណ៍ និងផ្លូវចតិតមដលពកួ្ោត់េេួលបាន។ 
 
ស្រកាហវិច 6. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ក្ស្រមិតននការគពញចិតតចំគពាោះការោំស្រេពីស្រគួសារ 

 

ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

គោយសារសារៈសំខាន់ននការោំស្រេពសី្រគួសារ មនុសសសវ័យចាស់មដលមិនមានក្នូេនំងាងាយរងគស្រោោះា
ពិគសស គហើយេំនងាស្រតូវការជំនួយ និងការោំស្រេគស្រចើន។ 
 
ចំណូលរីការងារ 

ាគរឿយៗមានការ្ លសស់បតូរគួរឱសយក្ត់សមាគសល់ពាក្់ព័នធនឹងការងារ និងស្របាក្់ចំណូលរបស់មនុសសសក្នុងវ័យចាស់
។ មនុសសសវ័យចាស់គស្រចើនមតមានឱកាសការងារតិច។ ការសិក្សារបស់ Samorodov បានអោះអាងថ្ េីផ្សារការងារ
សស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់គៅមានក្ស្រមិតខាលសំង ាពគិសសសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់មដលមានបញ្ហសសខុភាព និង
ពិការភាព (Samorodov, 1999)។ មនុសសសវ័យចាស់គស្រចើនមតមិនមានក្មាលសំងកាយស្រគប់ស្រោន់គដើមសបីបគំពញការងារ
ាក្មមក្រមដលមានជំនាញទាប ដូចាការងារសណំង់ ឬចមាកសរ ាគដើម។ 

ស្របមហលមួយភាគបី (៣១%) ននអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះបានេេួលស្របាក្់ចណំូលពកីារងារ។ ភាគ
គស្រចើនាអនក្គធវើការគោយខលួនឯង នងិគធវើការក្នុងមស្រសចំការរបស់ខលួន។ ោ សងណាក្៏គោយ អនក្មដលរស់គៅេីស្រក្ុងភនំ
គពញេំនងាមាន ស្របាក្់មខពីការងារ។ មានភាពខុសមបលក្ោ្សខាលសំងរវាងយុេធសាស្រសតចិញ្ចឹមជីវិតននស្រសតីវ័យចាស់ និង
បុរសវ័យចាស់ មដលស្រសតីវ័យចាស់គៅគខតតបាតដ់ំបង និងគខតតក្ំពង់ធំ ាធមមតាគធវើការឱសយអនក្ដនេដូចា ោំដំណាំ 
និងស្រចូតកាត់បមនលគៅជិតផ្ទោះរបសព់ួក្ោត ់ាគដើម ខណៈមដលស្រសតីវ័យចាស់គៅរាជធ្នីភនំគពញមតងមតស្របក្បអាជីវ
ក្មមាមួយក្ូនៗគពញវ័យរបស់ពួក្ោត់ (លក្់គស្រគឿងគេស)។ បុរសវ័យចាស់គៅក្នុងគខតតគោលគៅទាំងពីរគនោះ ា
ធមមតាគធវើការាក្សិក្រ គធវើមស្រសចមាកសរ ឬចិញ្ចឹមសតវដូចា មាន់ និងគោ ចំមណក្បុរសចាស់គៅរាជធ្នីភនំគពញគធវើ
ការសំណង់ ឬាសនតិសខុ។ 

៥%

៧%

១២%

១២%

៣២%

២០%

៤៥%

៥០%

៧%

១២%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ការោំស្រេខាងអារមមណ៍ និងផ្លូវចិតតពីស្រគួសារ

ការមថទាំពីស្រគួសារ

មិនគពញចិតត ទាល់មត គសាោះ គពញចិតតតិចតួចបំផ្ុត គពញចិតតតិចតួច គពញចិតត គពញចិតតខាលសំង
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គទាោះោ សងណាក្៏គោយ ការងាររបស់មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើនមិនមានស្របាក្់មខគនាោះគឡើយ។ ស្រសតីវ័យ
ចាស់ភាគគស្រចើនមដលស្រតូវបានសមាភសសសស្រមាប់ការសកិ្សាគនោះគធវើក្ចិចការក្នុងផ្ទោះ នងិគមើលមថគៅៗ និង/ឬសមាជិក្
ស្រគួសារមដលមានជមងឺ។ បុរសវ័យចាស់មួយចំននួក្ប៏ានបំគពញក្ិចចការក្នងុផ្ទោះផ្ងមដរ គហើយាពិគសសការគមើលមថ
មស្រសាលក្េណៈស្រគួសារ និងគធវើចមាកសរតិចតួចតាមផ្ទោះ។ ចំណចុគនោះនឹងស្រតូវបានគលើក្យក្មក្ពិភាក្សាបមនថមគេៀត
គៅក្នុងមផ្នក្េី ៥។ 

 
តារាង 8. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ការងារមដលមនុសសសវ័យចាស់គធវើ (គោយគិតតាមគភេ) 

សក្មមភាព ស្របុស (%) ស្រសី (%) 
មិនគធវើការងារ ២៣ ១៦,៤ 
រក្អាោរ (បមនល ស្រតី សាច់....) ២,៦ ១,៨ 
ស្របមូលអនផុ្លនស្រពគឈើ ២,៦ ៣,៦ 
គធវើមស្រស ១០,៥ ០ 
គធវើមហូបអាោរ និងក្ិចចការផ្ទោះ ១៨,៤ ៣២,៧ 
មថសួនគៅតាមផ្ទោះរបស់ខលួន ២១,៥ ១២,៧ 
គមើលមថទំាក្ូនគៅ ២១,៥ ៣២,៧ 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមកិ្ចច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

ក្រណសីកិ្សា៖ ជវីភាពរសគ់ៅរបសម់នសុសសវយ័ចាសម់ដលមានពកិារភាព 
គោក្តា សាង សាត មានអាយុ ៨៤ឆ្សំ រស់គៅភមូិចំការឡាហុង  ុសំាសាតស ស្រសុក្សំគៅលូន គខតតបាត់ដំបង។ 
ស្រគួសាររបស់ោត់មានសមាជិក្ចំននួបួននាក្ ់- ក្ូនស្រសីគៅលីវចំនួនពីរនាក្់ ស្របពនធរបស់ោត់ និងោត។់ សុខភាព
របស់ោត់ឥឡូវមានសភាពគខសាយាងមនុ។ ោត់មតងមតឈឺខនង ជងគង់ គជើង នងិសនាលសក្់្ ែឹង មដលរំខានោត់គសទើរ
មតរាល់នថង។ គរាគសញ្ញសទាងំគនោះរារាងំោតម់ិនឱសយគដើរឆងសយពផី្ទោះ គហើយោត់ស្រតូវគស្របើគឈើស្រចត់សស្រមាប់ជួយោត់ក្នងុ
ការគដើរ។ គោយសារមតសាថសនភាពសុខភាពមបបគនោះ តស្រមូវឱសយោត់ស្រតូវគធវើការជុំវិញផ្ទោះាចមសបង - គធវើការក្នុងចមាកសរ
សលឹក្នស្រគាលក្េណៈស្រគួសាររបស់ោត់។ ចំណូលពកីារលក្់សលឹក្នស្រគ គឺតិចណាស់ គបើគទាោះាោត់ស្របមលូផ្លបាន
ស្របាដំងក្នុងមួយមខក្៏គោយ។ រាល់គពលស្របមលូផ្ល ោត់អាចេេលួបានសលកឹ្នស្រគពី ១០ គៅ ១៥ គីឡូស្រកាម មដល
អាចរក្ចំណូលបានស្របមហល ២០.០០០ គរៀល។ គោយសារមតោត់មានជំនាញាអាចារសយគោគី ោត់អាចរក្
ចំណូលបមនថមស្របមហល ៣២.០០០ គរៀល គពលមានមនុសសសសាលសប់គៅក្នងុសហគមន។៍ ចំណូលគនោះមនិស្រគប់ស្រោន់
សស្រមាបប់ំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ស្រគួសារោតគ់េ។ គពលោត់ឈឺ ោត់េេលួបានជំនួយពសីមាគមមនុសសស
ចាស់ ស្របមហល ២០.០០០គរៀល គហើយោត់អាចគស្របើស្របាស់ប័ណណស្រក្ីស្រក្ គដើមសបីេេួលគសវាសខុភាពគៅមណឌលសខុ
ភាព។ 
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ក្នុងអំឡងុក្ូវីដ-១៩ ោត់បានេេួលស្របាក្់ចនំួន ១៦០.០០០ គរៀលក្នុងមួយមខ ពកី្មមវិធីគផ្ទរសាច់ស្របាក្់របស់រោឋសភិ
បាលក្មពុា។ គទាោះបីាជនំួយគនោះមនិស្រគប់ស្រោនទ់ាំងស្រសុងសស្រមាប់ផ្គត់ផ្គងត់ស្រមូវការស្រគួសារក្គ៏ោយ មតវាពិតា
បានគធវើឱសយជីវភាពស្រគួសាររបស់ោត់ស្របគសើរគឡើង និងបានគោោះស្រសាយនូវការស្រពួយបារមភមួយចំនួនជុំវិញសាថសនភាព
ហិរញ្ញវតថរុបស់ស្រគួសារោត់ក្នុងអំឡុងគពលននការរាតតសាតននជមងឺក្ូវីដ-១៩។ 

 

ព្ររយសរម្ម និងការសនសរំបសម់្នុសសវ័យចាស ់
ការសិក្សាបានរក្គ ើញក្ស្រមិតខពស់ននភាពាមា្សស់គលើផ្ទោះ និងដីធលី ក្នុងចំគណាមអនក្ចូលរួម - ៦៨% នន

មនុសសសវ័យចាស់កាន់កាប់ផ្ទោះរបសព់ួក្ោត់ និង ៦៥% កាន់កាបដ់ីធល។ី ក្មមសិេធិគលើម តូូោក្់មានក្ស្រមិត គឺស្រតមឹមត 
២០%។ ១៥% ននមនសុសសវ័យចាស់មិនមានស្រេពសយសមសបតតិអវីទាំងអស់។ ក្ស្រមតិននការសនសសំមានក្ស្រមិតទាប គោយ
មានមនុសសសវ័យចាស់ស្រតឹមមត ១២% ប ុគណា្សោះ មដលរាយការណ៍ថ្មានស្របាក្់ និង/ឬមាស មដលពកួ្ោត់សនសសំេុក្
គស្របើស្របាស់ក្នុងស្រោអាសនន។ 

 
ស្រកាហវិច 7. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ក្មមសិេធិរបសម់នសុសសវ័យចាស់គលើស្រេពសយសមសបតតិ 

 

ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

 

២%

១២%

១៥%

២០%

៦៥%

៦៨%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

គផ្សសងៗ

ឥណទាន (ក្មចី សនសសំ មាស)

អត់មានស្រេពសយ

មានម ូតូាក្មមសិេធិ

ដីធលី

ផ្ទោះាក្មមសិេធិ
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ស្រកាហវិច 8. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ក្ស្រមិតននការគពញចិតតរបស់មនុសសសវ័យចាស់គលើ
ស្រេពសយសមសបតតិ និងការសនសសំ 

 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

គទាោះបីាក្ស្រមិតននការមានក្មមសិេធិគលើផ្ទោះ និងដីធលមីានក្ស្រមិតខពស់ក្នងុចំគណាមមនុសសសវ័យចាស់ក្គ៏ោយ 
ប ុមនតពីរភាគបីននមនុសសសវ័យចាស់បានគលើក្គឡើងថ្ ពួក្ោត់មនិគពញចតិតនឹងស្រេពសយសមសបតតិ/ការសនសសំមដលពួក្ោត់
មានគនាោះគេ។ មនុសសសវ័យចាស់បានពនសយល់ថ្ គុណភាពននស្រេពសយសមសបតតិមដលខលនួមានាេូគៅគឺតិចតួច 
ឧទាហរណ៍ មានដធីលីតចិតចួគពក្មនិអាចោំដោុះបាន ចំមណក្ខលោះគេៀតមានផ្ទោះស្រេុឌគស្រទាម។ 

 
ក្រណសីកិ្សា៖ ស្រសតវីយ័ចាសក់្នងុតនួាេផី្តលក់ារមថទា ំនងិរក្ស្របាក្ច់ណំលូ 

អនក្ស្រសី ឈន់ មង ត អាយុ៦២ឆ្សំ រស់គៅភមូិនស្រពគុយ "គ"  ុំនស្រពគុយ ស្រសុក្ក្ំពង់សាវសយ គខតតក្ំពង់ធ។ំ ស្រគួសារ
របស់អនក្ស្រសីមានសមាជិក្ចំនួន ៦ នាក្់។ ោត់គមើលមថគៅ ៤ នាក្់ - គៅ ២ នាក្់ មដលមឪពកុ្មាតសយរបស់ពួក្
គគរស់គៅភនំគពញ និងគៅ ២ នាក្់គេៀតរស់គៅមក្សបរោ្ស ប ុមនតឪពុក្មាតសយរបសព់ួក្គគគៅគធវើការខាងគស្រៅផ្ទោះរាល់
គពលនថង។ អនក្ស្រសីរក្ចំណូលបានគោយការលក្ប់មនលមដលោត់ោំគៅក្នុងសនួបមនលជុំវិញផ្ទោះរបស់ោត់ គហើយ
មថមទាំងេេួលបានស្របាក្់គផ្ញើពកី្ូនៗរបស់ោត់ផ្ងមដរ។ 
 
ក្នុងអំឡងុគពលននការរីក្រាលោលននជមងឺក្ូវីដ-១៩ ោត់បានស្របឈមមខុនឹងបញ្ហសមួយចនំួន។ ការគផ្ញើស្របាក្់ពីក្នូ
របស់ោត់មដលធ្លសប់មានស្របមហល ៤០០ ដុោលសរក្នុងមួយមខៗកាត់មក្គៅស្រតឹម ២០០ ដុោលសរក្នុងមួយមខ។ មិនមត
ប ុគណា្សោះតនមលបមនលមដលោត់ធ្លសបល់ក្់បានធ្លសក្់ចោុះគរួឱសយក្ត់សមាគសល់។ ឧទាហរណ៍ (១) តនមលបមនលមួយបាច់ធ្លសក្់
ចុោះពី ១.៥០០ គរៀល មក្នូវស្រតឹម ៨០០ គរៀល (២) ស្រតក្ួនមួយបាចត់នមល ៥០០ គរៀល ឥឡូវចុោះមក្នូវស្រតមឹ ៣០០ 
គរៀល (៣) ស្រតឡាចតនមល ៥០០ គរៀល ឥឡូវចុោះមក្នូវស្រតឹម ៣០០ គរៀល និង (៤) ជីនាវងមួយគីឡសូ្រកាមធ្លសប់
លក្់បានតនមល ៤.០០០ គរៀល ឥឡូវអត់មានអនក្េញិ។ ាងគនោះគៅគេៀត ោតភ់័យខាលសចក្នងុការស្របាស្រស័យទាក្់
េងាមួយមនុសសសជុំវិញខលួន គោយសារមតោត់ស្រពួយបារមភអំពីការ្លងជមងឺក្ូវីដ-១៩ គស្រពាោះោមសននរណាមា្សក្់អាច
គមើលមថោត់បានគេ ស្របសិនគបើោត់្ លងជមងឺគនោះ គហើយសុខភាពរបស់ោត់ក្៏ក្ពំុងចុោះគខសាយស្រសាប់។ 
 

៨%

២៨%

២៧%

៣៣%

៣%

មិនគពញចិតត ទាល់មត គសាោះ

គពញចិតត តិច តួចបំផ្ុត

គពញចិតត តិច តួច

គពញចិតត 

គពញចិតត ខាលសំង

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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បចចុបសបនន អនក្ស្រសីស្រតូវសនសសំសំនចគលើអាោរស្របចាំនថង សគមលៀក្បំពាក្់ និងការេិញរបស់គលងឲសយគៅៗ។ គបើោមសនការ
សនសសំគេ ោត់នឹងមនិមានស្របាក្់ស្រគប់ស្រោន់គដើមសបីសងស្របាក្់ក្មចីពធីនាោរគនាោះគឡើយ គហើយមថមទាំងមិនមានស្របាក្់
សស្រមាប់ចូលរួមពធិីមងគលការ និងពិធីគផ្សសងៗគៅក្នុងសហគមន៍គនាោះមដរ។ ោត់ធ្លសបច់ំណាយស្របមហល 
៣០.០០០ គរៀលក្នុងមួយនថងសស្រមាប់អាោរ និងសំគលៀក្បំពាក្់ ឬរបស់គក្មងគលងមួយចនំួនសស្រមាប់គៅៗ មត
ឥឡូវគនោះោត់ចំណាយពី ១០.០០០ គៅ ១៥.០០០ គរៀល។ អនក្ស្រសីបនតលក្ប់មនលពសីួនបមនលរបសអ់នក្ស្រសី និង
ចិញ្ចឹមសតវដូចា មាន់ នងិទា សស្រមាប់គស្របើស្របាស់ាលក្េណៈស្រគួសារ និងសស្រមាប់លក្់ក្នងុក្រណីមានតស្រមូវការ។ 
 

   

 

៣.   ផលប ះពាលន់នជម្ងរឺវូដី-១៩ ចសំពាះម្នសុសវ័យចាសស់ៅរម្ពជុា 
៥៥% ននមនុសសសវ័យចាស់បានចលូរួមក្នុងការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្ ក្ូវីដ-១៩ ប ោះពាល់ដល់ជីវិតស្របចាំ

នថងរបស់ពួក្ោត។់ ាងពីរភាគបី (៦៧%) បានគលើក្គឡើងថ្ ជមងឺរាតតសាតគនោះបានប ោះពាល់ដល់េំនាក្់េនំង
សងគមរបសព់ួក្ោត។់ មនុសសសវ័យចាស់បានគលើក្គឡើងអំពីការលំបាក្ក្នងុការគធវើដំគណើរ េំនាក្់េំនងាមួយអនក្
ដនេ និងការគៅវតតអារាម ឬពិធីបណុសយនានា គស្រពាោះខាលសច្លងជមងឺក្ូវីដ-១៩។ សមូសបីមតការស្របាស្រស័យទាក្់េងាមួយ
អនក្ជតិខាងក្៏មានការលំបាក្ខាលសំងក្នុងអំឡងុគពលគនោះ។ 

ជមងឺក្ូវីដ-១៩ ក្៏ជោះឥេធិពលអវិជជមានដល់ហិរញ្ញវតថុរបស់មនសុសសវ័យចាស់ផ្ងមដរ។ មនុសសសវ័យចាស់មដល
សក្មមខាងគសដឋក្ិចច ាេូគៅបានគលើក្គឡើងថ្ ពកួ្ោតអ់ាចចិញ្ចឹមខលនួឯងបាន គហើយមថមទាំងអាចរួមចំមណក្
ដល់សមាជកិ្ស្រគួសារ និងគៅៗគផ្សសងគេៀត។ គទាោះបីាោ សងណាក្៏គោយ មានការ្លសស់បតូរទាំងស្រសុងសស្រមាប់
មនុសសសាគស្រចើនក្នុងអំឡុងគពលននការរាតតសាតននជមងឺក្ូវីដ-១៩។ ពួក្ោត់ភាគគស្រចើនបាតប់ង់ការងារ និង/ឬស្រតូវ  
ស្ាសក្់គៅផ្ទោះ គស្រពាោះខាលសច្លងគមគរាគ។ ាលេធផ្ល ពួក្ោត់បានស្របឈមនឹងបញ្ហសហិរញ្ញវតថុ្ ទសល់ខលនួ។ មនុសសសវ័យ
ចាស់មួយចំននួមានស្របាក្់សនសសំខលោះៗ ប ុមនតស្របាក្់សនសសំទាំងគនាោះមិនស្រគប់ស្រោន់គដើមសបីរសគ់ៅក្នុងអំឡុងគពលននការរា
តតសាតននជមងឺក្ូវីដ-១៩គនាោះគឡើយ។ 

ាងពាក្់ក្ណាតសលននអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សា (៥៥%) បានគលើក្គឡើងថ្ ជមងឺរាតតសាតគនោះបានប ោះ
ពាល់ដល់ស្របាក្់ចំណលូស្រគួសាររបស់ពួក្ោត ់ គោយសារក្ូនៗរបស់ពួក្ោត់មួយចនំួនបានបាត់បងក់ារងារ ឬរក្
ស្របាក្់ចំណូលបានតចិាងមុន។ បមនថមពគីលើគនោះ ការគផ្ញើស្របាក្់ពីក្ូនៗមដលគធវើការគៅក្នុងតំបន់គផ្សសងគេៀតនន
ស្របគេសក្មពុា ឬស្របគេសគផ្សសងគេៀតស្រតូវបានពនសារគពល និងថយចុោះគួរឱសយក្ត់សមាគសល។់ មនុសសសវ័យចាស់ខលោះក្ប៏ាន
រាយការណ៍ថ្ពួក្ោត់បានបាតប់ង់ការងារ និងពបិាក្ក្នុងការរស់គៅស្របចាំនថង។ 
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លេធផ្លទាងំគនោះស្រតូវបានបញ្ជសក្់តាមរយៈការសិក្សារបស់អងគការមនសុសសចាស់ក្មពុាផ្ងមដរថ្ជមងកឺ្ូវីដ-
១៩ មានផ្លប ោះពាលអ់វិជជមានគលើក្នូៗមដលក្ំពងុផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវតថុដល់ឪពកុ្មាតសយវ័យចាស់របស់ពួក្គគ 
(HelpAge, 2020)។ ការសិក្សា ក្៏បានរក្គ ើញភសតុតាងននក្ងវោះការយល់ដឹងេគូៅរបស់មនសុសសវ័យចាស់អំពីជមងឺ
ក្ូវីដ-១៩ ក្៏ដូចាផ្លប ោះពាលអ់វិជជមានដល់មនសុសសវ័យចាស់គលើបញ្ហសសនតិសខុគសសបៀង សុខុមាលភាព និងក្ចិចោំ
ពារ។ ៦៧% ននមនុសសសវ័យចាស់មិនដងឹពេីកី្មនលងជិតបផំ្ុតសស្រមាប់ការពសាបាលជមងកឺ្ូវីដ-១៩ គហើយ ៣៤% នន
មនុសសសវ័យចាស់បានរាយការណ៍ថ្ពួក្ោត់បានកាត់បនថយបរិមាណអាោរមដលបរិគភាគ។ ការសិក្សាដមដលក្៏
បានរក្គ ើញភសតុតាងននការគក្ើនគឡើងននជមងឺធ្លសក្េ់ឹក្ចតិត និងការរំគោភបពំាន់គលើមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ អារមមណ៍ និង
រាងកាយ។ 

 
តារាង 9. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ផ្លប ោះពាល់ននក្ូវីដ-១៩ គលើមនុសសសវ័យចាស់ 

គតើក្វូដី-១៩ មានផ្លប ោះពាលគ់លើជវីតិស្របចានំថងរបសម់នសុសសវយ័ចាសម់ដរឬគេ? ចនំនួ ភាគរយ (%) 
មានផ្លប ោះពាល ់ ៣៣ ៥៥% 
ោមសនផ្លប ោះពាល ់ ២៧ ៤៥% 
គតើក្វូដី-១៩ មានផ្លប ោះពាលគ់លើចណំលូស្រគសួាររបសម់នសុសសវយ័ចាស់មដរឬគេ? 
មានផ្លប ោះពាល ់ ១៨ ៥៥% 

គតើក្វូដី-១៩ មានផ្លប ោះពាលគ់លើេនំាក្េ់នំងសងគមរបសម់នសុសសវ័យចាសម់ដរឬគេ? 
មានផ្លប ោះពាល ់ ២២ ៦៧% 
ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

ក្មមវិធីគផ្ទរសាច់ស្របាក្់សស្រមាប់ស្រគួសារស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះរបស់រោឋសភិបាលក្មពុា បានផ្តល់ការសគស្រងាគសោះ
មួយចំននួដល់ស្រគួសារស្រក្ីស្រក្ (ស្រគួសារមដលមានបណ័ណស្រក្ីស្រក្ក្ស្រមិត១ និងក្ស្រមិត២) ក្នុងអំឡុងគពលននការរាតតសាត
ននជមងឺក្ូវីដ-១៩។ អនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាមដលបានេេួលសាច់ស្របាក្់ពីក្មមវិធីស្រតូវបានរក្គ ើញថ្ គទាោះបីា
ចំនួនសាច់ស្របាក្់មដលពួក្ោត់េេួលបានមានចំននួតិចតចួក្៏គោយ ក្ស៏ាច់ស្របាក្់ទាំងគនាោះពតិាបានជួយមនុសសស
វ័យចាស់ឱសយបានធូរស្រសាលពីការលំបាក្មួយក្ស្រមិត និងបានជួយពកួ្ោត់គ្លើយតបនងឹតស្រមូវការាមូលោឋសនមួយ
ចំនួន ាពិគសសចំណីអាោរ។ គទាោះាោ សងណាក្៏គោយ ៤៥% ននមនុសសសវ័យចាស់មដលបានេេួលការោំស្រេ
គៅមតជួបការលំបាក្ក្នុងការបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពួក្ោត់ គោយសារក្មមវិធីគនោះមានគោលគៅគ្លើយតប
មតចំគពាោះមនុសសសវ័យចាស់ ឬស្រគួសារមដលមានបណ័ណស្រក្ីស្រក្ គោយមឡក្មនុសសសវ័យចាសម់ដលមានសាថសនភាពលំបាក្
ស្រសគដៀងោ្សមដលាលេធផ្លននជមងឺរាតតសាតគនោះមនិបានេេួលការោំស្រេណាមួយពីរោឋសភិបាលគឡើយ។ 
 
៤.   ភារព្រប់ព្ោន់ននការោពំ្រដដលម្នសុសវ័យចាសរ់រួលបាន  

ជីវិតស្របក្បគោយគសចក្តីនថលថនូរ និងសខុុមាលភាព គាឺគសចក្តីស្របាថ្្សសស្រមាបម់នុសសសស្រគប់ស្រក្មុអាយ ុ(ស្រគប់
រូប)។ គនោះក្៏ាក្តីស្របាថ្្សរបស់មនុសសសវ័យចាស់គៅក្មពុាផ្ងមដរ។ ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ គដើមសបីសគស្រមច
បាននូវបញ្ហសគនាោះ មនុសសសវ័យចាស់ទាមទារឱសយមានការោំស្រេចំនួនបួនមផ្នក្ដចូខាងគស្រកាម៖ 



18 

 

- ស្របាក្ច់ណំលូ៖ មនសុសសវ័យចាស់ស្រតូវការស្របាក្់ចំណូលស្រគប់ស្រោន់ និងអាចេកុ្ចតិតបាន មដលអាចឱសយ
ពួក្ោតប់ំគពញតស្រមូវការមូលោឋសន និងចូលរួមោ សងគពញគលញគៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួក្ោត់។ 

- គសវាមថទាសំខុភាព៖ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការការមថទំាសុខភាពមដលមានគុណភាពលែ និងអាច
េេួលយក្បាន។ 

- េជីស្រមក្/ក្មនលងសា្សក្គ់ៅ៖ មានមនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើនមដលោមសនផ្ទោះសមមសបង ឬរស់គៅក្នុងផ្ទោះស្រេុឌ
គស្រទាម។ 

- ការមថទា៖ំ មនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើន ាពិគសសមនុសសសចាស់ជរា (old-old) បាន្លងកាត់បេ
ពិគសាធន៍ស្របឈមគៅនឹងសខុភាពធ្លសក្ច់ុោះ គហើយាគរឿយៗស្រតូវការការមថទាំ និងជំនួយសស្រមាប់ការ
រស់គៅស្របចាំនថងគៅតាមផ្ទោះ។ 

 
រាជរោឋសភិបាលក្មពុា បានស្របងឹមស្របងក្នុងការចលូរួមចំមណក្ដលស់ុខុមាលភាពរបស់មនុសសសវ័យចាស់ 

គោយការោំពារ និងធ្នានូវតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពួក្ោត់ (Suy, Chatterjee, Yen, Hossain, & Chhay, 
2018)។ គទាោះ ោ សងណាក្៏គោយ បញ្ហសស្របឈមគៅមតមាន។ ការសិក្សារបស់ Tech បានអោះអាងថ្ ការចំណាយ
របស់រាជរោឋសភិបាលគលើជំនួយសងគម - ទាំងាសាច់ស្របាក្់ ឬមិនមមនាសាច់ស្របាក្់គៅមានក្ស្រមិត (Tech, 2012)
។ ាងគនោះគៅគេៀត មនុសសសវ័យចាស់តិចតចួណាស់មដលអាចសនសសំស្របាក្់បានគស្រចើនក្នុងអំឡុងគពលជីវិតការងារ
របស់ពួក្ោត ់ (Zimmer, 2013)។ ាលេធផ្ល មនសុសសវ័យចាស់មដលមិនអាចស្របក្បរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាន ា
ពិគសសអនក្មដលមានជមងឺរាុសំនរ៉ែ និងពិការភាព គឺពងឹមផ្ែក្ទាំងស្រសុងគលើជំនួយពសីមាជិក្ស្រគួសារ។ 

ភាគគស្រចើនននមនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងស្របគេសក្មពុារស់គៅាមួយក្ូនៗគពញវ័យរបស់ពួក្ោត់ គហើយពឹង
មផ្ែក្គលើស្រគួសាររបស់ពួក្ោតស់ស្រមាប់ជនំួយមផ្នក្សមាភសរៈ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិតត (Zimmer, 2013)។ ពួក្ោតភ់ាគ
គស្រចើនពឹងមផ្ែក្ទាំងស្រសងុគលើការោំស្រេមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុពីសមាជិក្ស្រគួសារ ាពិគសសស្រសតីមដលេនំងាពឹងមផ្ែក្គលើ
ជំនួយហិរញ្ញវតថុពសី្រគួសារគសទើរមតពីរដងគបើគធៀបគៅនឹងបុរស (NISA & HelpAge, 2019)។ គទាោះាោ សងណាក្៏
គោយ ការោំស្រេមដលផ្តល់គោយស្រគួសារមិនមតងមតស្រគប់ស្រោន់គនាោះគេ គោយសារស្រគួសាររបស់ពួក្ោតក់្ម៏ានបញ្ហស
ស្របឈមមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុមដរ។ 

ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្អនក្មដលមិនអាចពឹងពាក្់គលើស្រគួសាររបស់ពួក្ោត់ បានពឹងមផ្ែក្គលើអនក្
ជិតខាង វតតអារាម នងិការបរិចា្សក្ពសីហគមន៍គដើមសបីបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពួក្ោត។់ 

 
“…ខញុំស្រតូវការជំនួយខលោះសស្រមាប់ការរសគ់ៅរបស់ខញុំ…លុយខលោះសស្រមាប់គោោះស្រសាយជីវភាព ាពិគសសគពល
ខញុំឈឺ…” (មនសុសសវ័យចាស់មដលោមសនប័ណណស្រក្ីស្រក្ ឬស្របាក្់គសាធននិវតតន៍) 
 
គៅគពលមដលមិនមានការោំស្រេ យុេធសាស្រសតគោោះស្រសាយបញ្ហសរួមមាន ការកាត់បនថយបរិមាណអាោរ និង

ការេេួលទានអាោរតិចាងធមមតា។ ាលេធផ្លននអាោររូបតថមភមិនលែ សាថសនភាពសុខភាពាគរឿយៗកាន់មត
ោ សប់យុឺន។ 
 ជនបគងាគសលថ្្សក្់គខតតមក្ពីគខតតបាត់ដំបងបានបញ្ជសក្់ថ្៖ 
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“…ទាក្់េងនឹងសាថសនភាពរស់គៅ ពួក្ោតខ់វោះគសសបៀងអាោរសស្រមាប់ជីវភាពស្របចានំថង គហើយមនុសសសវ័យ
ចាស់ខលោះមិនមានផ្ទោះ ោមសនដី ឬរស់គៅក្នងុវតត… មនសុសសវ័យចាស់មួយចំនួនស្រតូវបានេកុ្គចាល និងក្ូនៗមិន
គមើលមថទំា ដូគចនោះគហើយពួក្ោតម់ិនមានការោំស្រេ និងមានភាពតានតងឹ និងការថប់បារមភគស្រចើន… 

 
អនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះ ក្ប៏ានវាយតនមលក្ស្រមតិននការោំស្រេមដលមនុសសសវ័យចាស់េេួលបានទាក្េ់ង

នឹងតស្រមូវការមូលោឋសនរបសព់ួក្ោត។់ មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើនមានអារមមណ៍ថ្ ការោំស្រេមដលពួក្ោត់េេួល
បានគឺមនិស្រគប់ស្រោន់គដើមសបីបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពួក្ោត់គេ។ ៨៥% ននមនុសសសវ័យចាស់មដលចូលរួមក្នុង
ការសិក្សាគនោះបានគលើក្គឡើងថ្ពួក្ោតម់ិនមានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន់ក្នុងការេេួលបានថ្្សសំស្រមាប់ពសាបាលជមងឺ 
(៧៧ % មិនេេួលបានជំនួយស្រគប់ស្រោន់សស្រមាបក់ាររស់គៅក្នុងផ្ទោះ ៧២% មិនេេួលបានជំនួយស្រគប់ស្រោន់ក្នុងការ
េេួលបានអាោរ ៧០% មិនេេលួបានជនំួយស្រគប់ស្រោន់ក្នុងការេេលួបានសគមលៀក្បំពាក្់ និង ៤៧% មិនេេលួ
បានជំនួយស្រគប់ស្រោនក់្នុងការគស្របើស្របាសេ់ឹក្)។ 

ទាំងបុរសវ័យចាស់ និងស្រសតីវ័យចាស់បានជួបស្របេោះការោំស្រេមិនស្រគប់ស្រោនដ់ូចោ្សគៅស្រគប់មផ្នក្ទាងំអស់ 
គលើក្មលងមតមផ្នក្អាោរ មដលស្រសតីេនំងាមនិសវូគលើក្គឡើងថ្ពួក្ោត់េេួលបានោំស្រេស្រគប់ស្រោន់ និងេកឹ្គស្របើ
ស្របាស់មដលបុរសេំនងាមិនសូវគលើក្គឡើងថ្ពួក្ោត់មានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន់។ 

 
តារាង 10. មនុសសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសណំាក្ននការសិក្សា៖ ការោំស្រេមដលមនុសសសវ័យចាស់េេួលបាន 

ស្របគភេននការោសំ្រេ  គភេ សរបុ 
ស្របសុ ស្រសត ី

អាោរ េេួលបានការោំស្រេមនិស្រគប់ស្រោន ់ ១៦ (៦៤%) ២៧ (៧៧%) ៤៣ (៧២%) 
េេួលបានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន ់ ៩ (៣៦%) ៨ (២៣%) ១៧ (២៨%) 

េឹក្គស្របើស្របាស់ េេួលបានការោំស្រេមនិស្រគប់ស្រោន ់ ១៣ (៥២%) ១៥ (៤៣%) ២៨ (៤៧%) 
េេួលបានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន ់ ១២ (៤៨%) ២០ (៥៧%) ៣២ (៥៣%) 

េីជស្រមក្ េេួលបានការោំស្រេមនិស្រគប់ស្រោន ់ ១៩ (៧៦%) ២៧ (៧៧%) ៤៦ (៧៧%) 
េេួលបានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន ់ ៦ (២៤%) ៨ (២៣%) ១៤ (៣៣%) 

សំគលៀក្បំពាក្ ់ េេួលបានការោំស្រេមនិស្រគប់ស្រោន ់ ១៧ (៦៨%) ២៥ (៧១%) ៤២ (៧០%) 
េេួលបានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន ់ ៨ (៣២%) ១០ (២៩%) ១៨ (៣០%) 

ថ្្សំសងកូវ េេួលបានការោំស្រេមនិស្រគប់ស្រោន ់ ២២ (៨៨%) ២៩ (៨៣%) ៥១ (៨៥%) 
េេួលបានការោំស្រេស្រគប់ស្រោន ់ ៣ (២២%) ៦ (១៧%) ៩ (១៥%) 

ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
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៥.  ការរមួ្ចំដណររបសម់្នុសសវ័យចាសច់ំសពាះព្រួសារ និងសហ្រម្ន ៍
ការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្ មនុសសសវ័យចាស់បានគដើរតួនាេីោ សងសំខាន់គៅក្នុងស្រគួសាររបស់ពកួ្ោត់ 

ក្នុងតួនាេីាអនក្ផ្តល់ការមថទំា គមស្រគួសារ និងអនក្អប់រំ។ 

អនក្ផ្តលក់ារមថទា៖ំ មនសុសសវ័យចាស់ ាពិគសសស្រសតីវ័យចាស់គមើលមថទំាគៅៗ និងសមាជិក្ស្រគួសារមដល
មានជមងឺ ក្ដ៏ូចាគមើលមថទំាផ្ទោះសមមសបងរបស់ក្ូនៗ។ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវបានគគរក្គ ើញថ្បានចណំាយគពល
គពញមួយនថងរបស់ពួក្ោតគ់ដើមសបីគធវើក្ិចចការទាក្េ់ងនឹងតួនាេីរបស់ពកួ្ោត់ាអនក្គមើលមថ រួមមានការគរៀបចំ
អាោរ ការោងចាន ងូតេឹក្ឱសយសមាជកិ្ស្រគួសារមដលមានជមងឺ និងគមើលមថគៅៗ។ មនុសសសវ័យចាស់បានគលើក្
គឡើងថ្ ពួក្ោត់មិនសូវមានគពលសស្រមាក្ស្រគប់ស្រោន់។ មនុសសសវ័យចាស់មួយចនំួនគេៀតថ្ពកួ្ោតប់ានធ្លសក្់ខលនួ
ឈឺគោយសារការហត់គនឿយ។ គទាោះបីាពួក្ោតម់ានការលំបាក្មផ្នក្រាងកាយ និងមិនអាច្លសសេ់បីានគស្រចើនគៅ
ជុំវិញផ្ទោះរបស់ពកួ្ោត់ ក្ព៏ួក្ោត់គៅមតពសាោមគមើលមថទំាក្ូនគៅ គពាលគពឺកួ្ោត់អងគុយគលើគៅអី ឬគៅគលើមស្រគ
គស្រកាមផ្ទោះគមើលគៅៗគលង គហើយពសាោមការពារពួក្គគឱសយរួចផ្ុតពីគស្រោោះថ្្សក្។់ 
 

ស្រសតីវ័យចាស់មា្សក្់មដលចូលរួមសមាភសសន៍សុីជគស្រៅគៅគខតតក្ំពង់ធំគលើក្គឡើងថ្៖ 
 
“ឥឡូវគនោះខញុំចាស់គហើយ ប ុមនតខញុំស្រតូវគមើលមថទំាគៅ ៤ នាក្់។ ឪពុក្មាតសយរបសព់ួក្គគពងឹគលើខញុំគោយសារ
ពួក្គគស្រតូវគៅគធវើការឆងសយពផី្ទោះ។ គៅៗទាំងអស់មិនងាយស្រសួលគមើលមថគេគស្រពាោះពួក្គគគៅតូចៗ។ ពួក្គគ
ាគក្មងរពឹស នងិចូលចិតតគដើរគលង គហើយគពលខលោះខញុំស្រតូវគដើររក្ពួក្គគគៅក្មនលងណាមួយគៅក្នុងផ្ទោះអនក្
ជិតខាង។ ខញុំបារមភពពីួក្គគ គហើយខញុំមនិមានគពលស្រគប់ស្រោន់សស្រមាប់ការសស្រមាក្្ទសល់ខលនួគឡើយ។ ខញុំក្ស៏្រតូវ
គធវើចមាកសរ និងស្រចូតកាត់បមនលគៅលក្់ក្នុងភូមិ គដើមសបីផ្គត់ផ្គង់ស្រគួសារខញុំ”។ 

 
ស្រសតីវ័យចាស់គៅក្នុងក្ិចចពិភាក្សាស្រក្មុ (FGDs) ក្នុងគខតតបាត់ដបំង និងគខតតក្ពំង់ធំ បានគលើក្គឡើងថ្៖ 

 
“ខញុំមានអាយ ុ៧៨ ឆ្សំ…សុខភាពរបស់ខញុចំុោះគខសាយ ប ុមនតខញុំគៅមតអាចគធវើការងារផ្ទោះបាន។ ខញុំមនិចងព់ឹង
មផ្ែក្គលើការោំស្រេទាំងអស់ពកី្នូរបស់ខញុំគេ។ ខញុំស្រតូវមតគធវើអវីស្រគបោ់ សងមដលខញុំអាចគធវើបាន គដើមសបីរំគោោះបនទុក្
ក្ូនរបស់ខញុ។ំ ក្ូនស្រសីរបសខ់ញុំតែូញមតែរថ្ខញុំគធវើគស្រចើនគពក្គៅក្នុងផ្ទោះ។ គគចង់ឲសយខញុំគៅគសងៀម គស្រពាោះមិនចង់ឲសយ
ខញុំឈឺ… ប ុមនតខញុំសគងកតគ ើញថ្ ខញុំនឹងឈឺស្របសនិគបើខញុំគៅគសងៀមមិនគធវើអវមីួយ គហើយខញុំនឹងមានអារមមណ៍
ធុញ”។ 

 
គមស្រគសួារ៖ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវបានគគរក្គ ើញថ្មានសក្មមភាពចមសបងមួយចនំួនដចូា (១) ជួយ

ស្រគួសាររបស់ពួក្ោត់មផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ - មនសុសសវ័យចាស់ាគស្រចើនមដលមានសុខភាពលែ ាពិគសសអនក្មដលមានអាយុ
ពី ៦០ គៅ ៦៩ ឆ្ស ំគធវើការសំណង់ គធវើការក្នុងចមាកសរដំឡូង គធវើមស្រស រក្អុស លក្គ់ស្រគឿងគេស និងបមនល ាគដើម (២) 
មនុសសសវ័យចាស់ាគរឿយៗាអនក្ផ្តួចគផ្តើម និងសគស្រមចចតិតគលើក្ិចចការស្រគួសារ និងអាជីវក្មមស្រគួសារដូចា ការគរៀបចំ
អាពាហព៍ិពាហ៍សស្រមាប់ក្ូនៗ ការគស្របើស្របាស់ស្រេពសយសមសបតតិរបស់ស្រគួសារក្នុងការរា សប់រងការចំណាយគលើការសគស្រងាគសោះ
បនាទសន់ ការេិញស្រេពសយសមសបតតិសស្រមាប់ស្រគួសារ និងបញ្ហសមរតក្ ាគដើម។ ការសិក្សាគនោះក្៏បានរក្គ ើញថ្ មនុសសសវ័យ
ចាស់មតងមតគស្រតៀមខលួនគដើមសបីលោះបង់ស្រេពសយសមសបតតិស្រគសួារគដើមសបីផ្គត់ផ្គង់សមាជិក្ស្រគួសារ ប ុមនតពួក្ោត់មានការសាទសក្់
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គសទើរក្នុងការចំណាយស្របាក្់សនសសំស្រគួសារ ឬស្រេពសយសមសបតតិសស្រមាប់ពួក្ោត់ខលួនឯង គោយសារពួក្ោតច់ង់េុក្ស្រេពសយ
សមសបតតិសស្រមាប់ក្នូៗរបស់ពកួ្ោត ់ នងិ (៣) មនុសសសវ័យចាស់គដើរតួនាេីោ សងសក្មមក្នុងការគោោះស្រសាយបញ្ហស
ស្រគួសារ និងចូលរួមក្នុងការគោោះស្រសាយជគមាលសោះ។ 

 
បុរសវ័យចាស់មា្សក្់មដលបានចលូរួមសមាភសសនស៍ុីជគស្រៅគៅគខតតបាត់ដំបងបានបញ្ជសក្់ថ្៖ 
“...បចចបុសបនន ស្រគួសាររបស់ខញុំមានសមាជិក្៤នាក្ ់រួមមាន ខញុំ ស្របពនធ និងក្ូនពីរនាក្់របស់ខញុ។ំ ខញុំាអនក្រក្សុី 
និងាក្សកិ្រ។ គពលគនោះ ខញុំមានអាយ ុ៨៤ ឆ្សគំហើយ ប ុមនតខញុំគៅមតបនតគធវើការដូចសពវដង គដើមសបីរក្ស្របាក្់
ផ្គត់ផ្គង់ស្រគួសារ គទាោះបីាសាថសនភាពសុខភាពរបស់ខញុំកាន់មតោ សប់យុឺនោ សងណាក្គ៏ោយ។ ខញុំក្៏ដកឹ្នំា
ស្របពនធក្នូក្នុងការោំដោុះ និងស្រចតូសលឹក្នស្រគគៅលក្់គៅេីផ្សារក្នុងស្រសុក្។ ស្រគួសារខញុំពឹងមផ្ែក្គលើខញុំក្នុងការ
សគស្រមចចិតតទាក្េ់ងនឹងក្ចិចការផ្ទោះ នងិការគោោះស្រសាយបញ្ហសស្រគួសារ។” 

 
បុរសវ័យចាស់មា្សក្់អាយុ៧៦ឆ្សបំានអោះអាងថ្៖ 
“ខញុំមិនមានរបស់គស្រចើនសស្រមាប់ក្ូនរបស់ខញុំគេ។ ខញុមំានមតផ្ទោះ នងិមស្រសមួយតូចមដលក្ូនស្របសុ និងស្របពនធ
របស់គគអាចរស់គៅ និងគធវើមស្រសបាន… ខញុំស្របាប់ក្ូនស្របុសថ្ គពលខញុំចាស់គៅ គបើជមងឺមិនអាចពសាបាលបាន 
ខញុំមិនចង់ឲសយគគចណំាយស្របាក្់គស្រចើនសស្រមាប់ពសាបាល ឬលក្់ដសីស្រមាប់ពសាបាលជមងឺរបសខ់ញុំ។ ខញុមំាន
បំណងសាលសប់គោយោ សងគោចណាស់អាចេកុ្ផ្ទោះ និងដឲីសយពួក្គគរសគ់ៅបាន»។” 
 
អនក្អបរ់៖ំ ក្នងុនាមាអនក្អប់រំ មនុសសសវ័យចាស់រួមចំមណក្ជំនាញ ចំគណោះដឹង និងបេពិគសាធន៍របសព់ួក្

ោត់ គដើមសបីអប់រំសមាជិក្ស្រគួសារ ក្ូន និងគៅៗរបស់ពួក្ោត។់ ការសិក្សាបានរក្គ ើញថ្ មនុសសសវ័យចាស់បានប
ណ្តោះបណាតសល និងបងវឹក្សមាជិក្ស្រគួសារ ស្រពមទាំងក្ូនៗរបស់ពួក្ោត់អំពីវិធីសាស្រសតគធវើការងារ ការគោោះស្រសាយ
បញ្ហសស្រគួសារ និងការងារ ក្៏ដូចាការអភិវឌសឍអាជីវក្មម ាគដើម។ ាឧទាហរណ៍ មនុសសសវ័យចាស់គៅតាមតំបន់ជន
បេបានមចក្រំមលក្ចំគណោះដងឹ និងបេពិគសាធន៍ាគស្រចើនពាក្់ព័នធនឹងបគចចក្គេសក្សិក្មមគៅកាន់គក្មងៗជំនាន់
គស្រកាយ។ 

មនុសសសវ័យចាស់ក្ប៏ានមចក្រំមលក្គរឿងរា សវអំពីជីវិត និងការងារដល់គៅៗរបស់ពួក្ោត់គោយសងសឃឹមថ្ពួក្
គគនឹងបនតអនុវតតគមគរៀន ឬបេពិគសាធន៍ទាំងគនាោះគដើមសបីមក្លមែជីវិតរបស់ពួក្គគ។ ាគរឿយៗមនុសសសវ័យចាស់បាន
គស្រក្ើនរំលឹក្គៅៗរបស់ពួក្ោត់អពំីវបសបធម៌ស្របនពណេីំគនៀមេំោប់ តនមលននសលីធម៌ និងអាក្បសបក្ិរិោមដលជួយ
សស្រមួលដលជ់ីវភាពស្រគួសារ និងសហគមន៍ គោយសងសឃឹមថ្មនសុសសជំនាន់គស្រកាយមថរក្សា និងគលើក្តគមកើងតនមលនន
វបសបធម៌ ស្របនពណី េំគនៀមេំោប់ សីលធម៌ និងអាក្បសបក្ិរិោទាំងគនាោះ។ 

ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ ការរួមចំមណក្របស់មនុសសសវ័យចាស់គលើសពកីាររួមចំមណក្ចំគពាោះស្រគួសារ
របស់ពួក្ោត់គៅគេៀត។ មនសុសសវ័យចាស់ក្៏បានចលូរួមចំមណក្ធនធ្ន ជំនាញ ចំគណោះដឹង និងបេពិគសាធន៍
របស់ពួក្ោតច់ំគពាោះសហគមនរ៍បសព់ួក្ោត ់ ក្នុងនាមា (១) តំណាងសហគមន៍ (២) ការការពារ និងគលើក្
ក្មពស់វបសបធម៌ស្របនពណសីហគមន៍ និង (៣) ចូលរួមក្នុងការងារសម័ស្រគចិតតគដើមសបីជួយដលម់នុសសសមដលស្រតូវការជំនួយ
។ 

មនសុសសវយ័ចាសា់តណំាងសហគមន៖៍ ក្នងុនាមាតំណាងសហគមន៍ មនសុសសវ័យចាស់ចូលរួមោ សង
សក្មមក្នងុក្ចិចការសហគមនា៍គស្រចើនរួមទាំង ការផ្តល់ធ្តុចូល និងគំនតិាក្់មសតងសស្រមាប់ការអភិវឌសឍសហគមន៍ 
ាសមាជិក្ស្រក្ុមស្របកឹ្សា ុ ំឬសហគមន៍ និងគធវើាសាក្សសីក្នុងការគោោះស្រសាយបញ្ហសសហគមន៍ដចូា បញ្ហសប័ណណក្មម
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សិេធិដីធលី ាគដើម។ មនុសសសវ័យចាស់ខលោះក្ា៏អនក្ដកឹ្នាំ ឬសមាជិក្ននសមាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) ផ្ងមដរ។ 
អាាញសធរមូលោឋសនក្នងុគខតតបាតដ់ំបងមដលផ្តល់បេសមាភសសន៍សស្រមាប់ការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្៖ 

 
“…មនុសសសវ័យចាស់ គឺាតំណាងរបស់សហគមនម៍ដលាមរតក្រស់របស់សហគមន៍មដលជួយសហគម
ន៍ និងស្រេស្រេង់វបសបធម៌សហគមន។៍ មនសុសសវ័យចាស់ខលោះាអនក្ដកឹ្នំា ឬសមាជិក្ននសមាគមមនុសសសចាស់ 
(OPAs) គហើយមនុសសសវ័យចាសខ់លោះគឺាមនុសសសមានសកាតសនុពល នងិមានឥេធិពល មដលពកួ្ោត់ា
សមាជិក្ស្រក្ុមស្របកឹ្សាសហគមន៍ ឬសមាជិក្ស្រក្មុស្របកឹ្សាគខតត…។” 
 
ការអភរិក្សសវបសបធមស៌ហគមន៖៍ មនុសសសវ័យចាសក់្៏បានចូលរួមចំមណក្ោ សងសំខានក់្នុងសហគមនរ៍បស់

ពួក្ោត់តាម     រយៈការមចក្រំមលក្ចំគណោះដឹង នងិជំនាញ ស្រពមទាងំអប់រំសហគមនអ៍ំពីគមគរៀនសំខាន់ៗទាក្់េង
នឹងជីវិត សីលធម៌ អរិយធម ៌និងចសាប់ ាគដើម។ ាងគនោះគៅគេៀត មនុសសសវ័យចាស់បានជួយអភិរក្សស ឬមថរក្សាវបសប
ធម៌សហគមន៍ គោយអនុវតតសក្មមភាពស្របនពណី និងគធវើពធិីសាសនា តាមរយៈការបគស្រងៀន និងគលើក្េឹក្ចិតតដល់
យុវជនជំនាន់គស្រកាយឱសយយល់ពតីនមល នងិការអនុវតតរបស់េំគនៀមេមាលសប់ស្របនពណីទាំងគនាោះ។ ឧទាហរណ៍ ពិធីមងគល
ការ ពិធីបុណសយសព ពធិីេំគនៀមេមាលសប់ស្របនពណី ពិធមីសនគស្រពន ការគធវើមហូបអាោរ និងការគលងមលសបងស្របាស្របិយ ា
គដើម។ មនសុសសវ័យចាស់គឺាធនធ្នដ៏ពសិិដឋមដលមិនអាចកាត់នថលបានក្នងុការរក្សា និងគលើក្ក្មពសេ់គំនៀមេមាលសប់
ស្របនពណីរបស់សហគមន។៍ អាាញសធរមលូោឋសនក្នងុគខតតបាត់ដបំងមដលផ្តល់បេសមាភសសន៍សស្រមាប់ការសិក្សាក្ប៏ាន
បញ្ជសក្់មដរថ្៖ 

 
“...មនសុសសវ័យចាស់គដើរតួនាេីោ សងសំខាន់ក្នងុសហគមន៍ គោយសារពួក្ោត់មានបេពិគសាធន៍ ចំគណោះ
ដឹង នងិដបំូនាមសនលែៗសស្រមាប់ស្រគួសារ និងគក្មងជនំាន់គស្រកាយ។ ពួក្ោត់ពតិាមានតនមលសស្រមាប់ស្រគសួារ 
និងសងគម គហើយពួក្ោតគ់ាឺគំរូសស្រមាប់គក្មងជំនាន់គស្រកាយ…” 
 

ការចលូរមួក្នងុការងារសម័ស្រគចតិតគដើមសបជីយួមនសុសសមដលស្រតវូការជនំយួ៖ មនសុសសវ័យចាស់មតងមតចូលរួមក្នុងការងារ
សម័ស្រគចិតតគៅក្នុងសហគមនរ៍បស់ពកួ្ោត់ ក្នងុនាមាសមាជិក្ននសមាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) ជយួក្ិចចការគៅ
េីអារាមសាសនា និងជួយអនក្ជិតខាង។ បុរសវ័យចាស់មា្សក្់មដលផ្តលប់េសមាភសសន៍សស្រមាប់ការសកិ្សាគៅគខតត
បាត់ដំបងបានបញ្ជសក្់ថ្៖ 
 

“…ាអាចារសយគោគី គឺមិនលែសស្រមាបក់ាររក្ស្របាក្់ចំណូលគនាោះគេ ប ុមនតវាាអវីមដលខញុំអាចគធវើបានគដើមសបី
ជួយមនុសសសគផ្សសងគេៀតក្នងុសហគមនក៍្នងុវ័យរបសខ់ញុំ។ សហគមន៍ស្រតូវការខញុំ គពលមានពិធបីុណសយសព។” 
 

៦.   សរិធិររួលបានរិចចោពំារសងគម្របសម់្នុសសវ័យចាស ់
៦.១.  ព្បរ័នធោពំារសងគម្របសរ់ម្ពុជា 

ការស្រគបដណ្ប់ននស្របព័នធោំពារសងគមគៅស្របគេសក្មពុាមានគមាលសតគួរឱសយក្ត់សំោល់ គហើយបចចុបសបនន
ស្របព័នធោំពារសងគមមិនទាន់អាចផ្តល់ការោំពារស្រគបស់្រោន់សស្រមាប់វដតជីវិតរបស់មនសុសសទាំងស្រសុងគនាោះគឡើយ។ ក្ិចច
ោំពារសងគម អាចស្រតូវបានក្ំណត់ថ្ាវិធ្នការសាធ្រណៈមដលផ្តល់សុវតថិភាពស្របាក្់ចំណលូសស្រមាប់បុគគល 
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(Holzmann & Jorgensen, 2000)។ ការសិក្សារបស់ Conway, de Haan, & Norton (2000) និង Tech 
(2012) បានក្ំណតក់្ិចចោំពារសងគមថ្ាសំណុំននសក្មមភាពសាធ្រណៈ និងគោលនគោបាយ ឬក្មមវិធី មដល
ស្រតូវបានគធវើគឡើងក្នុងការគ្លើយតបគៅនឹងក្ស្រមតិននភាពងាយរងគស្រោោះ ោនិភ័យ និងភាពស្រក្ីស្រក្ គោយសារមនុសសស
មិនអាចេេួលបាននូវអវីមដលសងគមបានផ្តលឱ់សយ ស្រពមទាំងកាត់បនថយការប ោះពាលន់ានាដលម់នសុសស (ោនភិ័យ) 
និងបគងកើនសមតថភាពរបសម់នុសសសក្នងុការការពារខលួនពីគស្រោោះថ្្សក្់ និងការបាត់បង់ស្របាក្់ចំណលូសាាថមី។ 

រាជរោឋសភិបាលក្មពុាបានខិតខគំលើក្ក្មពស់ក្ស្រមិតជីវភាព កាត់បនថយភាពស្រក្ីស្រក្ និងគលើក្ក្មពស់សថិរភាព
សងគមតាមរយៈការគធវើឱសយស្របគសើរគឡើងនូវសនតិសុខសងគម នងិជនំួយសងគម។ របបសនតិសុខសងគមបានជួយោំស្រេ
ដល់មស្រនតីរាជការសុីវិល អតីតយុេធជន ជនពិការ ក្មមក្រ និងនិគោជតិ តាមរយៈគបឡាាតរិបបសនតសិខុសងគម (ប
.ស.ស) គបឡាាតិរបបសនតិសខុសងគមសស្រមាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល (NSSFC) គបឡាាតិរបបសនតសិុខសងគម
សស្រមាបអ់តីតយេុធជន និងមលូនិធជិនពិការ (PWDF)។ ស្របគេសក្មពុាបានអនុម័តចសាបស់តីពរីបបសនតិសខុ
សងគមសស្រមាបប់ុគគលមដលក្ំណត់គោយបេបសបញ្ញតតនិនចសាប់ការងារក្នុងឆ្សំ ២០០២។ ចសាប់គនោះបានបគងកើត (១) 
ក្មមវិធីគសាធននិវតតន៍មដលផ្តល់អតថស្របគោជន៍សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ (អសពុលភាព និងតាវកាលិក្របស់សេិធិ
វនត) និង (២) ក្មមវិធីោនភិ័យការងារ មដលផ្តល់អតថស្របគោជន៍សស្រមាប់ការគស្រោោះថ្្សក្់ការងារ និងជមងឺការងារ។ 
មផ្ែក្គលើចសាប់គនោះ គបឡាាតិរបបសនតសិុខសងគមស្រតូវបានបគងកើតគឡើងក្នុងឆ្ស ំ ២០០៧ គដើមសបីស្រគប់ស្រគងគគស្រមាង
ធ្នារា សប់រងសងគមមដលស្រគបដណ្ប់គលើគស្រោោះថ្្សក្ក់ារងារ និងការធ្នារា សប់រងសុខភាព (NSSF, n.d)។ ការអភិវឌសឍ
ស្របព័នធសនតសិុខសងគមបានបនតាមួយនឹងការបគងកើតយុេធសាស្រសតោំពារសងគមសស្រមាប់បគុគលមដលក្ណំត់គោយបេ
បសបញ្ញតតិននចសាប់ការងារ (២០១៤ ដល់ ២០១៨) នងិការអនុមត័ ស្រពមទាំងស្របកាសឱសយគស្របើស្របាស់ចសាបស់តីពរីបបសនតិ
សុខសងគមមដលផ្តល់អតថស្របគោជនដ៍ល់ទាំងក្មមក្រសាធ្រណៈ និងឯក្ជន នងិស្រគបដណ្ប់គលើគសាធន ការមថទំា
សុខភាព ោនិភ័យការងារ និងនិក្មមភាព គៅនថងេ២ី មខវិចឆិកា ឆ្សំ២០១៩។ 

គដើមសបីពស្រងីក្វិសាលភាពននក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាបស់្របាជនក្នងុវិស័យការងារគស្រៅស្របព័នធ (មិនផ្លូវការ) 
រាជរោឋសភិបាលក្មពុាបានបគងកើតយេុធសាស្រសតោំពារសងគមសស្រមាបជ់នស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះឆ្ស ំ២០១១-២០១៥ 
មដលមានគោលបំណងគលើក្ក្មពស់ជីវភាពរសគ់ៅរបស់ស្របាពលរដឋ និងធ្នាការសគស្រមចបាននូវគោលគៅអភិវឌសឍ
ន៍សហសសសវតសសរ៍ក្មពុា (CMDGs)។ បនាទសប់មក្រាជរោឋសភិបាលក្មពុាបានោក្់គចញស្រក្បខ័ណឌគោលនគោបាយ
ាតិោំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ មដលស្រក្បខណ័ឌគោលនគោបាយគនោះាមផ្នេបីងាហសញផ្លូវរយៈគពលមវងគ្តសត
គលើសសរសតមភសំខាន់ៗពីរគឺ ស្របព័នធជំនួយសងគម និងស្របពន័ធសនតសិុខសងគម។ ស្របព័នធជនំួយសងគមគៅក្មពុាមាន
ធ្តុផ្សសំ៤ រួមមាន៖ (១) ការគ្លើយតបគៅនងឹគស្រោោះអាសនន (២) ការអភិវឌសឍមូលធនមនសុសស (៣) ការបណ្តោះប
ណាតសលវិាជសជីវៈ (៤) សុខុមាលភាពសស្រមាប់ស្របាជនងាយរងគស្រោោះ។ ស្របព័នធសនតិសខុសងគមគៅក្នុងស្របគេសក្មពុា
មានធ្តុផ្សសំចំននួស្របាគំឺ (១) គសាធន (២) ការមថទំាសុខភាព (៣) ោនិភ័យការងារ (៤) និក្មមភាព និង (៥) 
ពិការភាព។ 

បចចុបសបននគនោះ ជំនួយសងគមសស្រមាប់ស្របាជនស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះគៅស្របគេសក្មពុាភាគគស្រចើនស្រតូវបាន
ផ្តល់ជូនស្របាជនក្នុងក្ស្រមតិតចូគៅគឡើយ។ ក្មមវិធីទាំងអស់គស្របើស្របាស់ការក្ំណត់អតតសញ្ញសណក្មមស្រគសួារស្រក្ីស្រក្ ឬ
គោយមផ្ែក្គលើប័ណណស្រក្ីស្រក្មដលស្រគប់ស្រគងគោយស្រក្សួងមផ្នការ។ 

 
៦.២.  រិចចោពំារសងគម្សព្មាប់ម្នុសសវ័យចាសស់ៅរម្ពុជា 

ការផ្តល់ក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាប់ស្របាជនវ័យចាសម់ានក្ស្រមិតគៅគឡើយ។ មានមតស្របាជនមដលគធវើការ
ក្នុងវិស័យសាធ្រណៈ(មស្រនតីរាជការសុវិីល និងយុេធជន) ប ុគណា្សោះ មដលមានសិេធិេេួលបានរបបគសាធននិវតតន៍គៅ
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គពលចាស់ គហើយមានមតមនុសសសវ័យចាស់មួយចំននួប ុគណា្សោះមដលស្រតូវបានបញ្ចូលក្នងុក្មមវិធីជំនួយសងគមមដលគ្តស
តគលើស្របាជនស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះ។ ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ គទាោះបាី ៥៨% ននអនក្ចលូរួមក្នុងការ
សិក្សាេេួលបានអតថស្របគោជន៍ពេីស្រមងន់នការោំពារសងគមមួយចនំួនក្៏គោយ មតជិតពាក្់ក្ណាតសលននពួក្ោត ់
(៤៥%) គៅមតស្របឈមមុខនងឹការលំបាក្ក្នងុការបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបសព់កួ្ោតប់នាទសប់ពេីេលួបានការ
ោំស្រេ។ មានស្រតឹមមតាងមួយភាគបួនននមនុសសសវ័យចាស់មដលស្រតូវបានសមាភសសប ុគណា្សោះបានេេួលស្របាក្់គសាធន
និវតតន៍ (២៦%) គហើយ ៧៥% ននពួក្ោត់បងាហសញថ្ស្របាក្់គសាធននិវតតន៍មនិស្រគប់ស្រោន់។ គួរឱសយចាបអ់ារមមណ៍ ជិត
ពីរភាគបី (៦២%) ននអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះមិនបានដឹងពីស្របាក្់គសាធននិវតតន៍សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់គេ 
មានមតមនុសសសវ័យចាស់មដលេេួលបានអតថស្របគោជន៍ពីស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ប ុគណា្សោះមដលមានការយល់ដឹងខលោះៗ
អំពីស្របាក្់គសាធននិវតតន៍។ 
 
តារាង 11. មនសុសសវ័យចាស់គៅក្នុងគំរូសំណាក្ននការសិក្សា៖ ការយល់គ ើញអំពីភាពស្រគប់ស្រោន់ននក្ចិចោំពារសងគម
សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស ់
 

ចនំនួ ភាគរយ 

អតថស្របគោជន៍ពីក្ចិចោំពារសងគម គេ ២៥ ៤២% 

បាេ/ចាស ៣៥ ៥៨% 

គៅមតមានការលំបាក្បនាទសប់ពីេេួលបានការោំស្រេ គេ ២៣ ៥៥% 

បាេ/ចាស ១៩ ៤៥% 

ស្របាក្់គសាធននិវតតន៍គឺស្រគប់ស្រោន់ 
 

គេ ១២ ៧៥% 

បាេ/ចាស ៤ ២៥% 

ការយល់ដឹងរបស់មនុសសសវ័យចាស់អំពីស្របាក្់គសាធននិវតតន ៍ គេ ៣៦ ៦២% 

បាេ/ចាស ២២ ៣៨% 

ស្របភព៖ វិេសាសាថសនាតិសងគមក្ចិច (មខធនូ ឆ្សំ២០២០) 
 

សនតិសខុសងគម្សព្មាប់ម្នុសសវ័យចាសស់ៅរម្ពុជា 
គៅក្នុងស្របគេសក្មពុា គសាធននិវតតន៍ស្រតូវបានផ្តលជ់ូនដលម់ស្រនតីរាជការសាធ្រណៈ ដូចាមស្រនតីរាជការសុី

វិល មស្រនតីគោធ្ និងមស្រនតីប ូលីស។ គោងតាម ILO  មានមត ៣,២% ននស្របាជនវ័យចាស់ប ុគណា្សោះេេលួបានស្របាក្់
គសាធននិវតតន៍ (ILO, 2017)។ គៅនថងេី៤ មខមីនា ឆ្ស ំ២០២១ រាជរោឋសភិបាលបានគចញអនុស្រក្ឹតសយមយួោក្់គចញ
នូវក្មមវិធីគសាធននិវតតន៍សស្រមាប់អនក្មដលសថតិគៅគស្រកាមចសាប់ការងារ។ មស្រនតីរាជការសុវិីលេេួលបានស្របាក្់គសាធន
និវតតន៍ពីគបឡាាតិរបបសនតិសខុសងគមសស្រមាប់មស្រនតរីាជការសុីវិល (NSSF-C) គហើយអតីតយុេធជនេេលួបានស្របាក្់
គសាធននិវតតន៍ពីគបឡាាតិរបបសនតិសខុសងគមសស្រមាប់អតតីយុេធជន (NFV) ចាបព់ី ៦០% គៅ ៨០% ននស្របាក្់មខ
ចុងគស្រកាយរបស់ពួក្ោត់គពលចូលនិវតតន៍។3 បចចបុសបនន ក្មមក្រក្នុងវិស័យឯក្ជនមនិទាន់េេួលបានស្របាក្់គសាធន

 

3 https://ageingasia.org/ageing-population-cambodia/ 

https://ageingasia.org/ageing-population-cambodia/
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និវតតន៍គៅគឡើយ ប ុមនតគៅគពលអនាគត ក្មមក្រក្នងុវិស័យឯក្ជននងឹអាចទាមទារស្របាក្់គសាធននិវតតន៍បនាទសប់ពបីាន
ចុោះគឈាមសោះោ សងតិច ២០ឆ្ស ំនងិបានបង់វិភាគទានគៅោ សងតចិ ៦០ មខ ក្នងុរយៈគពល ១០ ឆ្សំ (ILO, 2017) និង
គោងតាមអនុស្រក្ឹតសយសតីពរីបបសនតសិុខសងគមមផ្នក្ស្របាក្់គសាធនសស្រមាប់បគុគលទាំងឡាយ មដលសថិតគៅគស្រកាមបេ
បសបញ្ញតិននចសាប់សតពីកីារងារ។ គទាោះបាីោ សងណាក្៏គោយ គស្រោងការណ៍គនោះនឹងមនិផ្តលអ់តថស្របគោជន៍ដល់ស្រក្មុ
មនុសសសវ័យចាស់ ឬក្មមក្រភាគគស្រចើនគៅក្នុងស្របគេសក្មពុាមដលគធវើការក្នុងវិស័យគស្រៅស្របព័នធ ឬបំគពញការងារមដល
មិនមានស្របាក្់មខគនាោះគឡើយ។ 

 
ជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតិមា្សក្់បានបញ្ជសក្់ថ្៖ 
“…ស្រោន់មតជស្រមាបថ្ វិភាគទានរបស់ក្មមក្រគឺ ៤% ននស្របាក្់គបៀវតសសរ៍របស់ពួក្គគ (២% ពនីិគោជិត 
និង ២% ពកី្មមក្រ)…ក្នងុគពលាមួយោ្សគនោះមដរ ស្របាពលរដឋទាំងអស់ស្រតូវបានគលើក្េឹក្ចតិតឱសយេិញគសវា
ធ្នារា សប់រងសស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់របសព់ួក្គគពកីារធ្នារា សប់រងឯក្ជនណាមួយស្រក្ុមហ នុគៅក្មពុា 
…” 

 
ការសិក្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ សូមសបីមតអនក្មដលចូលនិវតតនព៍ីវិស័យសាធ្រណៈ និងេេួលបានស្របាក្់

គសាធននិវតតន៍ គៅមតតស ូគដើមសបីរក្ស្របាក្់ចំណូល គោយសារភាពស្រគប់ស្រោន់ននស្របាក្គ់សាធននិវតតន៍របស់ពួក្ោត់
គៅមានក្ស្រមិត។ ភាគគស្រចើនននមនុសសសវ័យចាស់មដលចូលរួមក្នងុការសិក្សាគនោះបានគលើក្គឡើងថ្ពកួ្ោតគ់ៅមតពឹង
មផ្ែក្គលើជំនួយពកី្ូនៗគពញវ័យរបស់ពកួ្ោត់ ឬសមាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) សស្រមាបអ់ាោរ សំគលៀក្បំពាក្ ់
ការចូលរួមក្នុងពធិីសហគមន ៍អាពាហ៍ពិពាហ ៍ឬការបង់នថលគសវាសុខភាព ាគដើម។ 
 
ជំនួយសងគម្សព្មាប់ម្នុសសវ័យចាសស់ៅរម្ពុជា 

ជំនួយសងគមគៅក្នុងស្របគេសក្មពុាគៅមានក្ស្រមតិ និងគ្តសតាសំខាន់គលើស្រគួសារស្រក្ីស្រក្គស្រកាមក្មមវិធីអតត
សញ្ញសណក្មមស្រគួសារស្រក្ីស្រក្ មដលស្រតូវបានបគងកើតគឡើងក្នុងឆ្ស ំ២០០៦ គោយស្រក្សួងមផ្នការ។ ក្មមវិធីជំនួយសងគម
សំខាន់ៗគៅស្របគេសក្មពុារួមមាន ក្មមវិធីជនំួយសគស្រងាគសោះបនាទសន់ មូលនធិិសមធម៌សខុភាព នងិស្របាក្់ឧបតថមភ
សស្រមាបជ់នពិការ។ ស្របគេសក្មពុាមិនទាន់មានក្មមវិធីជំនួយសងគមរបស់រោឋសភិបាលសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ាក្់
ោក្់គៅគឡើយ។ 

 
ជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតិមា្សក្់បានបញ្ជសក្់ថ្៖ 
“…សុខុមាលភាពសងគមសស្រមាប់ស្រក្ុមងាយរងគស្រោោះ មដលរួមមានមនុសសសវ័យចាស់ គឺាមផ្នក្ននជំនយួ    
សងគម។ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវបានរួមបញ្ចូលគៅក្នងុស្រក្ុមគនោះ ពីគស្រពាោះពកួ្ោត់មានឱកាសតចិតួចក្នុងការ
េេួលបានស្របាក្ច់ំណូល គសវាសងគមគផ្សសង អាោរូបតថមភ នងិការមថទាសំុខភាព។” 

 
ក្មមវិធីជនំួយសគស្រងាគសោះបនាទសន់ផ្តល់ការោំស្រេបគណាតសោះអាសននដល់ស្រគួសារគៅគពលមដលពួក្គគស្របឈមមខុ

នឹងគស្រោោះមហនតរាយធមមាតដិូចា េឹក្ជំនន់ គស្រោោះរាំងសងតួ ជមងឺ និងគស្រោោះមហនតរាយធមមាតិ និងមនុសសសបគងកើត
គផ្សសងគេៀត។ ជំនួយរួមមាន ការផ្តល់អាោរ េីជស្រមក្ ថ្្សំគពេសយ និងជំនួយហិរញ្ញវតថមុួយចនំួន ាគដើម។ 

មូលនិធសិមធម៌សខុភាព (HEF) ផ្តល់ជនូស្រគួសារមដលមានប័ណណស្រក្ីស្រក្គោយេេលួបានគសវាមថទាសំុខ
ភាពគោយឥតគិតនថលគៅមណឌលសុខភាព និងមនទីរគពេសយ។ មនុសសសវ័យចាសម់ដលរស់គៅក្នុងស្រគួសារស្រក្ីស្រក្មដល
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មានប័ណណស្រក្ីស្រក្ក្៏អាចេេលួបានគសវាមថទំាសុខភាពគោយឥតគិតនថលផ្ងមដរ។ ស្របាក្់ឧបតថមភសស្រមាប់ជនពិការ
ក្ំពុងស្រតូវបានអនុវតតគៅក្នុងតបំន់គោលគៅមួយចនំនួមដលផ្តលអ់តថស្របគោជន៍ដល់ជនពិការ - រួមទាំងមនុសសសវ័យ
ចាស់មដលមានពិការភាពផ្ងមដរ។ 

 
ស្រកាហវិច 9. គសចក្តីសគងេបននក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់គៅក្មពុា 

 

ស្របភព៖ អនក្ស្រសាវស្រាវ 
  

វិសាលភាពននក្មមវិធីជនំួយសងគមទាំងគនោះគៅមានក្ស្រមិត នងិស្រគបដណ្ប់គលើចនំួនស្របាជនតចិតួច
ប ុគណា្សោះ គហើយមានមតមនុសសសវ័យចាស់មួយចំននួតូច (មនុសសសវ័យចាស់ស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះ)។ បញ្ហសសំខាន់
មួយគេៀតគឺពាក្់ពន័ធនងឹការក្ំណត់អតតសញ្ញសណជនស្រក្ីស្រក្។ មនុសសសវ័យចាសស់្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះាគស្រចើន
គេៀតមិនទាន់មានប័ណណស្រក្ីស្រក្ ដូគចនោះគហើយពួក្ោត់មិនស្រតូវបានោក្ប់ញ្ចូលគៅក្នុងក្មមវិធីជនំួយសងគមរបស់រាជរ
ោឋសភិបាលគៅគឡើយ។ 

ការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្ មានមនុសសសវ័យចាសស់្រក្ីស្រក្មដលមិនមានប័ណណស្រក្ីស្រក្។ គបើមនសុសសវ័យចាស់
មិនមានប័ណណស្រក្ីស្រក្គេ ពួក្ោតម់ិនអាចេេួលបានការមថទំាសុខភាពគោយឥតគតិនថលតាមរយៈមូលនិធិសមធម៌
សុខភាពគៅគពលមដលពកួ្ោតគ់ៅមណឌលសុខភាព ឬមនទីរគពេសយ គហើយមិនស្រតូវបានោក្់បញ្ចូលក្នុងក្មមវិធី ឬការ
ោំស្រេគផ្សសងៗរបស់រោឋសភិបាល និងនដគអូភិវឌសឍន៍គឡើយ។ របាយការណ៍វឌសឍនភាពស្របចាឆំ្សសំតពីីក្ិចចោំពារសងគមគៅ
ក្មពុាឆ្ស២ំ០២០ គោយអគគគលខាធិកាោឋសនស្រក្ុមស្របកឹ្សាាតិោំពារសងគមបានេេួលសាគសល់បញ្ហសមួយចនំួនដចូខាង
គស្រកាម៖ 
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“…ការក្ំណត់អតតសញ្ញសណ និងការចោុះគឈាមសោះស្របាពលរដឋ ការក្ំណតអ់តតសញ្ញសណជនស្រក្ីស្រក្ និងជន
ងាយរងគស្រោោះ និងស្របព័នធចោុះបញ្ជសី្របតបិតតកិ្រ មិនទាន់មានេំនាក្េ់ំនងោ្សគៅគឡើយ មដលអាចនំាឲសយមាន
ការក្ំណត់អតតសញ្ញសណ ឬការចោុះគឈាមសោះសទនួ និងការផ្តល់អតថស្របគោជន៍ស្រតួតសុីោ្ស…” 

 
បចចុបសបននរាជរោឋសភិបាលក្មពុាក្ំពងុគធវើការក្នុងការអភិវឌសឍក្មមវិធីោំពារសងគមគផ្សសងៗគេៀត មដលអាចជោះ

ឥេធិពលោ សងសំខាន់គៅគលើសុខុមាលភាពរបស់មនុសសសវ័យចាស់ និងស្រក្ុមស្រគួសាររបសព់ួក្ោត ់ ដូចាស្របាក្់
ឧបតថមភមនសុសសវ័យចាស់ ស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ចំគពាោះវិស័យឯក្ជន និងក្មមវិធីបណ្តោះបណាតសលបគចចក្គេស និងវិាជស 
ជីវៈ (TVET) ាគដើម។ រាជរោឋសភិបាលក្ប៏ានបគងកើតមជសឈមណឌលាតិោំពារមនុសសសវ័យចាស់ គៅរាជធ្នីភនំគពញ 
(គៅឆ្ស ំ២០១៨ ក្នលងមក្) មដលគ្តសតគលើការបណ្តោះបណាតសលការមថទំាមនុសសសវ័យចាស់ (MoSVY, 2018)។ 

 
៦.៣.  ការស្លើយតបននរិចចោពំារសងគម្របសរ់ម្ពុជាចំសពាះជម្ងឺរវូីដ-១៩ 

គដើមសបីគ្លើយតបគៅនឹងការរាតតសាតននជមងកឺ្ូវីដ-១៩ រាជរោឋសភិបាលក្មពុាបានផ្តចួគផ្តើមក្មមវិធីជំនួយសងគម
ពិគសសមួយគៅថ្ "ក្មមវិធីគផ្ទរសាច់ស្របាក្់សស្រមាបស់្រគួសារស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះក្នុងអំឡុងក្ូវីដ-១៩" កាលពីមខ
មិថុនា ឆ្សំ២០២០  គដើមសបីផ្តល់ការគផ្ទរសាច់ស្របាក្់ស្របចាំមខជូនស្រគួសារស្រក្ីស្រក្ និងងាយរងគស្រោោះមដលមានប័ណណស្រក្ីស្រក្។ 
មនុសសសវ័យចាស់មដលមានអាយ ុ ៦០ឆ្ស ំ គឡើងមដលរស់គៅក្នុងស្រគួសារស្រក្ីស្រក្មដលមានប័ណណស្រក្ីស្រក្ក្ស៏្រតូវបានរាល់
បញ្ចូលាគោលគៅននក្មមវិធីគនោះផ្ងមដរ។ 

 
ជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតិមា្សក្់បានពិពណ៌នាថ្៖ 
“…ក្មមវិធីជំនួយសងគមពិគសស - ការគផ្ទរសាច់ស្របាក្់សស្រមាប់ក្ូវីដ-១៩ - ចាប់គផ្តើមពីនថងេី២៥ មខមិថនុា 
ឆ្សំ២០២០ គហើយបនតរហូតដលច់ុងមខមីនា ឆ្សំ២០២១ បនាទសបម់ក្នឹងបនតគៅនថងេី២៥ មខគមសា ឆ្សំ 
២០២១។ ការគផ្ទរសាច់ស្របាក្គ់នោះ្លុោះបញ្្សងំពីការពិតននសងគមគោយមផ្ែក្គលើក្ស្រមិតននភាពស្រក្ីស្រក្៖ ស្រក្ីស្រក្
ក្ស្រមិត១ (ស្រក្ីស្រក្ខាលសងំ) និងស្រក្ីស្រក្ក្ស្រមិត២ (ស្រក្ីស្រក្)។” 

 
គទាោះាោ សងណាក្៏គោយ ក្មមវិធីគនោះបានផ្តល់អតថស្របគោជនដ៍លម់នុសសសវ័យចាស់ស្រក្ីស្រក្ និងងាយរង

គស្រោោះមួយចំនួនតចូប ុគណា្សោះ។ គោងតាមស្រក្សងួសងគមក្ចិច អតីតយេុធជន និងយុវនីតិសមសបទា មនុសសសវ័យចាស់
ចំនួន ៣២០.៩១៣ នាក្់បានេេួលអតថស្របគោជន៍ពីក្មមវិធីពិគសសគនោះ មដលគសមើនងឹស្របមហល ២៣% ននចំនួន
ស្របាជនវ័យចាស់សរុបគៅក្មពុា (MoSVY, 2021)។ មនសុសសវ័យចាស់ស្រក្ីស្រក្ភាគគស្រចើនមិនទានេ់េួលបានការ
ឧបតថមភពីរាជរោឋសភិបាលគេ គោយសារមតពួក្ោត់មនិមានប័ណណស្រក្ីស្រក្ ឬគោយសារមតប័ណណស្រក្ីស្រក្របសព់ួក្ោតម់ិន
មានសុពលភាព ឬផ្តុក្ំណត់។ 

 
ជនបគងាគសលថ្្សក្់គខតតមា្សក្់បានអោះអាងថ្៖ 
“…ស្រគួសារមួយចំនួនស្រតូវបានបញ្ចូលក្នងុក្មមវិធីយតឺោ សវ គោយសារមានការពនសារគពលក្នុងការគចញការ
ចុោះបញ្ជអីតតសញ្ញសណស្រក្ីស្រក្របស់ពកួ្ោត់…” 

 
មនុសសសវ័យចាស់មដលេេលួបានជនំួយពរីាជរោឋសភបិាលបានបងាហសញពគីសចក្តីមថលងអំណរគុណចំគពាោះរាជរ

ោឋសភិបាល និងសងកតធ់ងន់ថ្ជនំួយគនោះបានគធវើឲសយពួក្ោត់មានការមស្របស្របួលខាលសំង។ អនក្ចលូរួមក្នុងការសិក្សាគនោះ
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បានបញ្ជសក្់ថ្ តាមរយៈជំនួយគនោះ ពួក្ោតអ់ាចេញិអាោរ ថ្្សគំពេសយ និងេំនាក្់េំនងាមួយអនក្ដនេ។ មនុសសសវ័
យចាស់បានគសនើសុំឱសយរាជរោឋសភិបាលបនតក្មមវិធីគនោះបនាទសប់ពកី្ូវីដ-១៩បញ្ចប់។ 

 
“…ក្នុងវ័យរបស់ខញុ ំខញុំស្រតូវការ និងចងប់ានជនំួយដចូា ស្របាក្់ និងជនំួយគផ្សសងៗគេៀតសស្រមាប់ការរស់គៅ ពី
គស្រពាោះខញុំគខសាយ។ ស្របសិនគបើមានការោំស្រេពីរោឋសភបិាល ឬអងគការគស្រៅរោឋសភិបាល ខញុំពិតាដងឹគុណ ឬ
រីក្រាយ…” 
 

៦.៤. ជំនួយផតលស់ដ្ឋយសហ្រម្ន៍ និងអងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភបិាល សដើម្បសី្លើយ
តបសៅនឹងរវូីដ-១៩ 
អងគការសហគមនក៍្នងុស្របគេសក្មពុា ក្គ៏ដើរតួនាេីោ សងសំខាន់ក្នងុការផ្តល់ជនំួយដលម់នុសសសវ័យចាស់ 

បំគពញបមនថមគលើការោំស្រេពសី្រគួសារ និងរាជរោឋសភបិាល។ មនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើនមដលបានចលូរួមក្នុងការសិក្សា
គនោះគឺាសមាជកិ្ននសមាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) គហើយក្៏េេួលបានការោំស្រេមួយចំនួនពីអងគការមិនមមនរោឋស
ភិបាល ឬសបសបុរសជនផ្ងមដរ។  

 
សមារម្ម្នុសសចាស ់(OPAs) 

គៅក្នុងឆ្ស ំ ២០០៩ រាជរោឋសភិបាលក្មពុាបានអនុម័តសារាចរមណនាំសតីពកីារបគងកើត និងការស្រគប់ស្រគង
សមាគមមនុសសសចាស់គៅក្ស្រមិតសហគមន៍េទូាំងស្របគេស គដើមសបីបគងកើនសុខុមាលភាពរបសម់នុសសសវ័យចាស់ និង
កាត់បនថយភាពស្រក្ីស្រក្របស់ពួក្ោត់ (MoSVY, 2009)។ សមាគមមនុសសសចាសស់្រតូវបានគគគមើលគ ើញថ្ាយនត
ការមដលមផ្ែក្គលើស្របាជនមូលោឋសនគដើមសបីោំស្រេមនសុសសវ័យចាស់មដលស្រតូវការជំនួយ គោយមានការោំស្រេពីអាាញសធរ
មូលោឋសន នងិអងគការមនុសសសចាស់ក្មពុា។ 

ាឧទាហរណ៍ គៅគពលមដលសមាជិក្សមាគមមនុសសសចាស់ធ្លសក្់ខលនួឈឺ សមាជិក្គណៈក្មាមសធិការស្រគប់
ស្រគងននសមាគមមនុសសសចាស់ នងិអនក្សម័ស្រគចតិតយក្ចិតតេុក្ោក្ច់ំគពាោះពកួ្ោត់ គោយគរៀបចំការសំមដង ឬសូស្រត
ធម៌ជនូមនសុសសវ័យមដលមានជមងឺ  និងជួយពកួ្ោត់ឱសយេេួលបានការពសាបាល ាគដើម។ គលើសពីគនោះ សមាគម
មនុសសសចាស់ក្៏បានផ្តលជ់ំនួយដល់មនុសសសវ័យចាស់មួយចំននួដូចា អងករ េឹក្ស្រតី េឹក្សុអី ៊ីវ គស្របងឆ និងថវិកាមួយ
ចំនួនសស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់មដលេន់គខសាយ នងិស្រតូវការជំនួយ។ ប ុមនតការោំស្រេមដលបានផ្តល់គឺមនិស្រគប់ស្រោន់
សស្រមាបក់ារបំគពញតស្រមូវការរបស់មនុសសសវ័យចាស់គនាោះគេ។ 

 
អងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភបិាល (NGOs) 

មានអងគការមិនមមនរោឋសភិបាលក្នងុស្រសុក្តចិតចួណាស់ មដលគធវើការក្នុងការផ្តល់គសវាសងគមសស្រមាប់មនសុសស
វ័យចាស់ាមួយនឹងធនធ្ន នងិការស្រគបដណ្បម់ានក្ស្រមិត។ មានអងគការមនិមមនរោឋសភិបាលបរគេសាគស្រចើន
មដលក្ំពុងគធវើការក្នងុវិស័យក្ិចចោំពារសងគមគៅក្នុងស្របគេសក្មពុា គោយភាគគស្រចើនគ្តសតគលើការចូលរួមក្ស្រមិត
គោលនគោបាយាាងការផ្តល់គសវា ដូចមដលបានគូសបញ្ជសក្់គោយជនបគងាគសលថ្្សក្់ាតិថ្៖ 

 
“តាំងពីគដើមដលប់ចចុបសបនន [អងគការអនតរាតិ] បានគធវើការងាររបស់គយើងទាក្់េងនឹងក្ិចចោំពារសងគម... 
ភាគគស្រចើនទាក្់េងនឹងសនតិសខុសងគម អងគការអនតរាតិមិនគធវើគោយខលួនឯងគេ គយើងភាគគស្រចើនគធវើការងារ
មដលមានឥេធពិលគលើគោលនគោបាយ គយើងមិនមមនាអនក្ផ្តល់គសវាគេ។” 
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អងគការទាំងគនោះ គដើរតួនាេីោ សងសំខានក់្នុងការោំស្រេរោឋសភិបាលក្នុងការអភិវឌសឍស្រក្បខណ័ឌគោលនគោ

បាយគៅថ្្សក្់ាតិ ប ុមនតការរួមចំមណក្របស់ពួក្គគក្នុងការផ្តល់គសវាសងគមគៅមានក្ស្រមតិគៅគឡើយ។ សរុបមក្ខ
ណៈគពលមដលរាជរោឋសភិបាលក្មពុាមានការរីក្ចគស្រមើនគួរឱសយក្ត់សមាគសល់ ក្នងុការអភិវឌសឍស្រក្បខ័ណឌោំពារសងគម
សស្រមាបស់្របគេសក្មពុា ប ុមនតចគនាលសោះស្របគោងសំខាន់ គៗៅមតមាន។ ការផ្តល់ក្ិចចោំពារសងគមក្នងុវ័យចាស់គៅមាន
ក្ស្រមិតខាលសំង គហើយមនុសសសវ័យចាស់មដលមិនមានការោំស្រេពីស្រគួសារស្រតូវស្របឈមការលំបាក្ក្នុងការបំគពញតស្រមូវការ
មូលោឋសនរបសព់ួក្ោត។់ 

 

៧.  សននិដ្ឋា ន និងអនុសាសន ៍
ការសិក្សាគនោះបានផ្តល់នូវការយល់ដឹងពីសាថសនភាពរបស់មនសុសសវ័យចាស់គៅក្នុងស្របគេសក្មពុា គោយ

បងាហសញពីក្ងវល់ និងតស្រមូវការរបស់ពួក្ោត់ យុេធសាស្រសតននការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួក្ោត់ ក្៏ដូចាការោំស្រេមដល
មានសស្រមាប់ពួក្ោត់។ ជីវិតស្របក្បគោយគសចក្តីនថលថនូរ និងសុខុមាលភាព គឺាគសចក្តីស្របាថ្្សសស្រមាប់មនុសសសស្រគប់
ស្រក្ុមអាយ។ុ គនោះក្៏ាក្តីស្របាថ្្សរបស់មនសុសសវ័យចាស់គៅក្មពុាផ្ងមដរ។ ការសកិ្សាគនោះបានរក្គ ើញថ្ គដើមសបី
សគស្រមចបាននូវក្តីស្របាថ្្សគនាោះ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការការោំស្រេចំនួន ៤ រួមមាន៖ 

• ស្របាក្ច់ណំលូ៖ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការស្របាក្់ចំណូលស្រគប់ស្រោន់ និងគួរឱសយេកុ្ចិតត មដលអាចឱសយពួក្ោត់
បំគពញតស្រមូវការមូលោឋសន និងចូលរួមោ សងគពញគលញគៅក្នុងសហគមន៍របសព់ួក្ោត។់ 

• គសវាមថទាសំខុភាព៖ មនុសសសវ័យចាស់ស្រតូវការការមថទំាសុខភាពមដលមានគណុភាពលែ នងិអាចគស្របើ
េេួលយក្បាន។ 

• េជីស្រមក្ ឬក្មនលងសា្សក្គ់ៅ៖ មានមនុសសសវ័យចាស់ាគស្រចើនមដលោមសនផ្ទោះសមមសបង ឬរស់គៅក្នុងផ្ទោះស្រេុឌ
គស្រទាម។ 

• ការមថទា៖ំ មនុសសសវ័យចាសា់គស្រចើន ាពិគសសមនុសសសវ័យចាស់ជរា (old-old) ្លងកាត់បេពិគសាធន៍
ស្របឈមគៅនឹងសុខភាពធ្លសក្់ចោុះ។ 

 
គទាោះោ សងណាក្៏គោយ សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើន ការោំស្រេមដលេេួលបានគឺមិនទាន់ស្រគប់ស្រោន់

គនាោះគេ។ មនុសសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើនមដលស្រតូវបានសមាភសសន៍សស្រមាប់ការសិក្សាគនោះ គៅមតសក្មម និងខិតខំគធវើការ 
គទាោះបីាការងាររបស់ពួក្ោតភ់ាគគស្រចើនមនិមានស្របាក្់ចំណូលក្៏គោយ។ ស្របមហលមួយភាគបីននមនសុសសវ័យចាស់
មដលស្រតូវបានសមាភសសមានស្របាក្់ចំណលូពកីារងារ។ ភាគគស្រចើនពួក្ោត់គធវើការងារមដលមិនេេលួបានស្របាក្់
ចំណូលដចូា គធវើក្ិចចការងារក្នុងផ្ទោះ គមើលគៅនិងសមាជិក្ស្រគួសារមដលមានជមងឺ គធវើការក្នុងសនួបមនល ឬអាជីវក្មម
ស្រគួសារ ាគដើម។  

ាលេធផ្ល មនុសសសវ័យចាសភ់ាគគស្រចើនពឹងមផ្ែក្គលើជំនួយមផ្នក្សមាភសរៈ និងហិរញ្ញវតថុពីសមាជិក្ស្រគសួារ 
គដើមសបីបំគពញតស្រមូវការមូលោឋសនរបស់ពកួ្ោត់។ ស្របាក្់ឧបតថមភពីស្រគួសារគឺាស្របភពចណំូលដស៏ំខាន់សស្រមាប ់
៧៣% ននអនក្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាគនោះ។ គទាោះាោ សងណាក្គ៏ោយ ក្ស្រមិតននភាពស្រក្ីស្រក្ខពស់ក្នងុស្រគសួារ និងភាព
ងាយរងគស្រោោះមផ្នក្គសដឋក្ិចចាគហតុនំាឱសយមនសុសសវ័យចាស់ស្របឈមមុខការលំបាក្។ មានន័យថ្ធនធ្នរបស់
ស្រគួសារាគស្រចើនគៅមានក្ស្រមិតក្នងុការមចក្រំមលក្ ឬោំស្រេដល់មនសុសសវ័យចាស់។ 

ការរាតតសាតននជមងឺក្ូវីដ-១៩ បានគធវើឱសយសាថសនភាពកាន់មតលំបាក្សស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់ភាគគស្រចើន។ 
៥៥% ននមនុសសសវ័យចាស់មដលបានចូលរួមក្នងុការសិក្សាគនោះបានបញ្ជសក្់ថ្ក្ូវីដ-១៩ បានប ោះពាលដ់ល់ជីវិតស្របចាំ
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នថងរបស់ពួក្ោត។់ ខណៈគពលមដលរាជរោឋសភបិាលក្មពុាមានវឌសឍនភាពគួរឱសយក្តស់មាគសល់ក្នងុការអភិវឌសឍស្រក្បខ័
ណឌោំពារសងគមសស្រមាប់ស្របគេសក្មពុា ស្របព័នធោពំារសងគមក្៏គៅមានចគនាលសោះស្របគោងសំខាន់ៗមួយចនំួន គហើយ
បចចុបសបននមិនអាចផ្តល់ក្ចិចោំពារស្រគប់ស្រោន់ស្រគបដណ្ប់ក្នុងវដដននជីវិតរបស់មនុសសសគៅគឡើយគេ។ 
 ក្ិចចោំពារសងគមសស្រមាប់មនសុសសវ័យចាស់គៅមានក្ស្រមិតគៅគឡើយ។ បចចុបសបននមានមតស្របាជនមដលគធវើ
ការក្នុងវិស័យសាធ្រណៈ (មស្រនតីរាជការសុីវិល នងិយុេធជន) មានសិេធេិេួលបានស្របាក្គ់សាធននិវតតនស៍ស្រមាប់វ័យ
ចាស់ ខណៈមដលស្របាក្់គសាធនសស្រមាប់វិស័យគសដឋក្ិចចក្នុងស្របពន័ធគផ្សសងគេៀតគេើបមតស្រតូវបានអនមុ័ត និងោក្់ឱសយ
ដំគណើរការក្នុងមខមីនា ឆ្ស ំ ២០២១។ មានមតមនសុសសវ័យចាស់មួយចំនួនប ុគណា្សោះមដលស្រតូវបានបញ្ចលូក្នុងក្មមវិធី
ជំនួយសងគម គឺគ្តសតគលើស្របាជនស្រក្ីស្រក្ នងិងាយរងគស្រោោះ។ 

ដូគចនោះមានតស្រមូវការបនាទសន់មួយ គដើមសបីពគនលឿនការអភិវឌសឍក្ិចចអនតរាគមន៍ោំពារសងគមដូចា ស្របាក្់ឧបតថមភ
សស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់មដលអាចជោះឥេធិពលោ សងខាលសំងដល់សខុុមាលភាពរបស់មនសុសសវ័យចាស់គៅក្មពុា។ 
 
អនុសាសន ៍

មផ្ែក្គលើលេធផ្លននការសិក្សាគនោះ មានអនុសាសន៍សំខាន់ៗដូចខាងគស្រកាម៖ 
១. ការមក្លមែសុវតថិភាពស្របាក្់ចំណូលក្នុងវ័យចាស់ 
• ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគមគួរអភិវឌសឍ និងបគងកើតក្មមវិធីជនំួយសងគមាសក្ល ឬគសាធនសាក្លសបង
សស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ (Universal or Pension-Tested Social Assistance)។ 

• ស្រក្ុមស្របឹក្សាាតិោំពារសងគមគួរពិនតិសយគមើល នងិពិគស្រោោះគោបល់គលើការអភិវឌសឍននចសាប់សនតិសខុ
សងគម គដើមសបីធ្នាសុវតថិភាពស្របាក្់ចណំូលសស្រមាបម់នុសសសវ័យចាស់។ 

• ការពិនិតសយគឡើងវិញនូវគោលនគោបាយាតិននមនុសសសវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០ គួរមតរួមបញ្ចូល
ការអនវុតតក្មមវិធីជនំួយសងគមគដើមសបីធ្នាសនតសិុខស្របាក្់ចំណូលក្នុងមនុសសសវ័យចាស់ (គសាធន
សងគម)។ 

• ស្រក្សួងមផ្នការគួរពស្រងឹងនតីិវិធីពាក្ព់័នធនងឹការផ្តល់ប័ណណស្រក្ីស្រក្ (បណ័ណសមធម៌) ដល់មនុសសសវ័យ
ចាស់មដលមានសេិធិេេលួបាន។ 

• ស្រក្សួងសងគមក្ចិច អតតីយុេធជន និងយុវនតីិសមសបទា គួរមតផ្តល់គសវាទាន់គពលគវោបមនថមគេៀតក្នុង
ការ ផ្តល់ស្របាក្់គសាធននិវតតន៍ដលម់ស្រនតីរោឋសភិបាលមដលចូលនិវតតន។៍ 

 
២. ការមក្លមែគសវាមថទំាសងគមសស្រមាប់មនុសសសវ័យចាស់ 
• មជសឈមណឌលាតិោំពារមនុសសសវ័យចាស់គួរបគងកើតក្មមវិធីបណ្តោះបណាតសលសស្រមាប់សមាជិក្ស្រគួសារ 
និងអនក្មថទំាមនសុសសវ័យចាស ់ គដើមសបីឱសយពួក្ោត់អាចផ្តល់ការមថទំាកាន់មតស្របគសើរដលម់នុសសសវ័យ
ចាស់គៅក្នុងស្រគួសាររបស់ពួក្ោត។់ 

• មជសឈមណឌលាតិោំពារមនុសសសវ័យចាស់ អងគការមនុសសសចាស់ក្មពុា និងសមាគមមនុសសសចាស ់
(OPAs) គួរគរៀបចំស្រពឹតតិការណ៍សស្រមាប់អនក្មថទំាមនុសសសវ័យចាស់ គដើមសបីផ្តល់ឱកាសឱសយពួក្ោត់មចក្
រំមលក្ចំគណោះដឹង និងការអនុវតតននការគមើលមថរបស់ពួក្ោត់ គហើយេេួលអារមមណ៍ថ្មានតនមលា
អនក្គមើលមថ។ 
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• ស្រក្សួងពាក្់ពន័ធគួរោំស្រេមនសុសសវ័យចាស់ឱសយេេួលបានឧបក្រណ៍ជំនួយមដលអាចគធវើឱសយស្របគសើរគឡើង
នូវមុខងាររាងកាយរបស់ពកួ្ោត់ដចូា មវ៉ែនតា ឧបក្រណ៍សិបសបនិមតិត ឧបក្រណ៍រណប នងិឧបក្រណ៍
ជំនួយការសាតសប់ាគដើម។ 

• ស្របព័នធស្រតួតពិនិតសយសស្រមាប់ការគលើក្ក្មពស់សខុុមាលភាពរបស់មនុសសសវ័យចាស់គួរស្រតូវបានបគងកើត
គឡើង គដើមសបីតាមោន និងោំស្រេដលម់នុសសសវ័យចាស់មដលងាយរងគស្រោោះ។ 

• មជសឈមណឌលមថទាំមនុសសសវ័យចាស់គួរស្រតូវបានបគងកើតគឡើង គដើមសបីផ្តល់គសវាក្មមនិងការោំស្រេដល់
មនុសសសវ័យចាស់មដលមានតស្រមូវការ គោយផ្តល់គសវាក្មមដូចា គសវាមថទំាគពលនថង (តាមមជសឈ
មណឌល) នងិគសវាមថទាំតាមផ្ទោះ ាគដើម។ 

• អាាញសធរមូលោឋសនគួរបនតការោំស្រេរបស់ពួក្គគដលស់មាគមមនុសសសចាស់ (OPAs) គោយផ្តល់ការ
សស្រមបសស្រមួលមផ្នក្ហិរញ្ញវតថុ និងជំនួយបគចចក្គេស ស្រពមទាំងជួយមនុសសសវ័យចាស់គោយ្ទសល់គៅ
គពលមដលពួក្ោត់ខវោះខាត ឬសថតិក្នុងតស្រមូវការ។ 
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