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អារម្ភកថា

ផេនការពងេឹងការថេទាំកុមារ និងសមាហរណកម្មកុមារចំនួន ៣០ភាគរយ ពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ ទៅកាន់គេួសារបេកបដោយ 
សុវត្ថិភាព តេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំ កុមារ ចុះថ្ងេទី១១ ខេកញ្ញេ  
ឆ្នេំ២០១៥ និងការប្ដេជ្ញេចិត្តរបស់កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា ក្នុងការធ្វើ សមាហរណកម្មកុមារ ពេមទាំង  
ផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា។ គោលដៅនេការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌល 
ថេទាំទៅកាន់គេួសារ និងសហគមន៍វិញ តេូវគោរពតាមគោលការណ៍ណេនាំនេអនុសញ្ញេអង្គការ សហបេជជតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ 
តេង់ចំណុច "ឧត្តមបែយោជន៍របស់កុមារ" និងគោលការណ៍មនុសេសធម៌ តេង់ចំណុច "ការមិនបង្កឲែយ មានការឈឺចាប់ និងសមធម៌"។

នៅឆ្នេំ២០១៥ កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា បានធ្វើការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថេទាំកុមារនៅក្នុង បេទេស 
ដោយរកឃើញកុមារចំនួន ១៦.៥៧៩នាក់(កុមារី៤៧%) កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ៤០៦កន្លេង។ ក្នុងចំណោម 
មណ្ឌលថេទាំកុមារទាំង ៤០៦កន្លេង មានមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ២៦៧ កន្លេង ដេលមានកុមារសា្នេក់នៅចំនួន ១១.៧៨៨នាក់ 
ស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកណ្តេល និងខេត្តពេះសីហនុ ដេលកេសួងចាត់ទុកថាជខេត្តអាទិភាព
ក្នងុការធ្វើសហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌលថេទំា ឲេយទៅរស់នៅតាមគេសួារនិងសហគមន៍វិញ។ លទ្ចផលនេការអនុវត្តផេនការសកម្មភាព 
នេះ គិតចាប់ពីឆ្នេំ២០១៦  រហូតដល់ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ បានកាត់បន្ថយចំនួនមណ្ឌលថេទាំកុមារ មកតេឹម ២៣២មណ្ឌលកន្លេងប៉ុណោ្ណេះ  
ហើយចំនួនកុមារសរុប ៦.៧៧៨នាក់ (កុមារី ៣.៣១៧នាក់)  ដូច្នេះ បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៥ មណ្ឌលថេទាំកុមារបានថយចុះចំនួន 
១៧៤កន្លេង (៤៣%) និងកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំបានថយចុះចំនួន ៩.៨០១នាក់ (៥៩%)។

លទ្ធផលខាងលើនេះ ស្តេងចេញពីកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងរបស់ថា្នេក់ដឹកនំា មន្តេជំីនាញរបស់កេសួង និងមន្ទរីសង្គមកិច្ច អតីត យុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសមេបទា រាជធានី ខេត្ត គណៈកមា្មេធិការពិគេេះយោបល់កិច្ចការសេ្តី និងកុមាររាជធានី ខេត្ត កេុង សេុក ខណ្ឌ គណៈ 
កមា្មេធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កេត់ អាជ្ញេធរមូលដ្ឋេន និងដេគូអភិវឌេឍន៍ពាក់ព័ន្ធ ដេលបានសហការ និង អនុវត្ត 
ផេនការសកម្មភាពយ៉េងយកចិត្តទុកដក់ដើមេបីពងេឹងការថេទាំកុមារ និងសមាហរណកម្មកុមារចំនួន ៣០ ភាគរយ ពីមណ្ឌលថេទាំ 
កុមារទៅកាន់គេួសារបេកបដោយសុវត្ថិភាព រហូតទទួលបានលទ្ធផលរួមគួរជទីមោទនៈ។ ទោះបីជយ៉េង ណក៏ដោយក៏មាន 
ចំណុចបេឈមមួយចំនួន ដេលទាមទារឱេយគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធតេូវខិតខំបន្ថេមទៀត ដើមេបីធានាថា រាល់បញ្ហេ បេឈម ទាំងអស ់
តេូវបានយកមកពិភាកេសាដើមេបីរកដំណោះសេេយបេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងបេសិទ្ធផល សំដៅលើក កម្ពស់ សុខុមាលភាព និង 
សុវត្ថិភាពកុមារ។

កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា សូមថ្លេងអំណរគុណយ៉េងជេេលជេេចំពោះកិច្ចសហការ និងសហបេតិ 
បត្តិការក្នុងភាពជដេគូពីកេសួង សា្ថេប័ន អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលជតិ និងអន្តរជតិនានា ជពិសេស មូលនិធិសហបេជជតិ 
ដើមេបីកុមារ (UNICEF) ដេគូ 3PC និងទីភា្នេក់ងរសហរដ្ឋអាមេរិចដើមេបីការអភិវឌេឍអន្តរជតិ (USAID) ដេលគាំទេផ្នេកបច្ចេកទេស 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការអនុវត្តផេនការសកម្មភាពនេះ។

យើងខ្ញុសំងេឃឹមយ៉េងមុតមំាថា របាយការណ៍ស្តពីីលទ្ធផលនេការអនុវត្តផេនការពងេងឹការថេទំាកុមារ និងសមាហរណ កម្ម កុមារ 
ចំនួន ៣០ភាគរយ ពីមណ្ឌលថេទាំកុមារទៅកាន់គេួសារបេកបដោយសុវត្ថិភាព នឹងតេូវបានផេសព្វផេសាយយ៉េងទូលំទូលាយ ដល់គេប ់
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើមេបីចេករំលេកជមេរៀន និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការថេទាំកុមារនៅក្នុងគេួសារតាម សហគមន៍   
និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារឱេយកាន់បេសើរឡើងទាំងពេលបច្ចុបេបន្ន និងនាពេលអនាគត។
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ស្រចក្ដីសង្ខ្រប

ផ្អេកលើរបាយការណ៍កំណត់ទីតាំងថេទាំកុមារឆ្នេំ២០១៥ បានឲេយដឹងថា នៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជ មានកន្លេងថេទាំកុមារចំនួន 

៦៣៦កន្លេង ដេលមានកុមារសរុប ២៦.១៨៧ នាក់។ ក្នុងចំណោមកន្លេងថេទាំទាំងនោះមានមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ៤០៦មណ្ឌល 

ដេលមានកុមាររស់នៅសរុប ១៦.៥៧៩នាក់។ ការសេេវជេេវក្នុងកមេិតសកលជចេើនបានបង្ហេញឱេយដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នេការថេទាំកុមារតាមមណ្ឌល ទៅលើការអភិវឌេឍន៍ផ្នេកសង្គម ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសតិបញ្ញេរបស់កុមារ បើបេៀបធៀប ជមួយ 

នឹងការថេទាំនៅក្នុងគេួសារ។ ដោយហេតុផលទាំងនេះ កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា បានស្នើសុំឱេយ 

រាជរដ្ឋេភិបាល    ចេញអនុកេឹតេយលេខ ១១៩  អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី១១  ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៥ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ ក្នុង 

គោលបំណងលើកកម្ពស់ ការពងេឹងគុណភាព  និងបេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងការការពារឧត្តមបេយោជន៍ 

កុមារ។

ដើមេបីអនុវត្តអនុកេឹតេយនេះឲេយមានបេសិទ្ធភាព កេសួងបានកសាងផេនការពងេឹងការថេទាំកុមារ និងសមាហរណកម្មកុមារចំនួន 

៣០ភាគរយ (៣.៥០០នាក់) ពីមណ្ឌលថេទំាកុមារទៅកាន់គេសួារបេកបដោយសុវត្ថភិាព នៅខេត្តគោលដៅ ចំនួន ៥  រួមមាន 

រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តេល ពេះសីហនុ បាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប ។

ផេនការសកម្មភាពនេះ តេូវបានអនុវត្តចាប់ពីឆ្នេំ២០១៦ រហូតដល់ឆ្នេំ២០១៩ ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖

 y បានជេើសរីស និងគាំទេបុគ្គលិកសង្គមចំនួន ៣២នាក់ ក្នុងនោះ ១៧នាក់ ជេើសរីសដោយកេសួង ស.អ.យនិង១៥នាក់ 

ជេើសរីស ដោយបណ្តេញដេគូ 3PC កេេមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការ UNICEF សមេេប់ធ្វើការងរគេប់គេងករណី 

តាមដនតេួតពិនិតេយ កុមារដេលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការងរកិច្ចការពារកុមារ 

 y មន្តេីរាជរដ្ឋេភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធបេមាណ ៤០០នាក់ (កេសួងនិងមន្ទីរ ស.អ.យ, គ.ក.ស.ក, គ.ក.ន.ក និងអង្គការ 

មិនមេនរដ្ឋេភិបាល បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេល និងអនុវត្តផ្ទេល់លើការគេប់គេងករណី សេវាសង្គមកិច្ចមូលដ្ឋេនកមេិត 

ជំនាញ ជំនាញផេ្នកចិត្តសង្គមដើមេបីជួយគាំទេ និងផ្តល់សេវាសង្គមនៅពេល និងកេេយពេលកុមារតេូវបានបងេួបបងេួម និង

ទុកដក់នៅក្នុងការថេទាំតាមគេួសារ ឬសហគមន៍ ដើមេបីលើកកម្ពស់ឧត្តមបេយោជន៍របស់កុមារ។

 y ឆ្នេំ២០១៥ មានកុមារសរុបចំនួន ១៦.៥៧៩នាក់ ដេលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ៤០៦នៅទូទាំងបេទេស1។ 

គិតតេឹមឆ្នេំ២០១៩ ចំនួនមណ្ឌលថេទាំកុមារ នៅសល់ចំនួន ២៣២មណ្ឌល ដេលមានកុមារសរុបចំនួន ៦.៧៧៨នាក់ (សេី 

៣ ៣១៧នាក់) ដូច្នេះ បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០១៥ មណ្ឌលថេទាំកុមារបានថយចុះចំនួន ១៧៤កន្លេង (៤៣%) កុមារ 

រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំបានថយចំនួន ៩.៨០១នាក់ (៥៩%)។  ក្នុងចំណោមមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ១៧៤ ដេលថយ 

ចុះដោយសារ មណ្ឌល ថេទាំចំនួន ៧៧  បានបិទលេងដំណើរការ (ក្នុងនោះមណ្ឌលចំនួន ២ បានបិទដោយសារការអនុវត្ត  

មិនសេបតាមបទដ្ឋេនអបេបបរមាស្ដីពីការថេទាំជំនួសចំពោះកុមារ មណ្ឌលចំនួន ៤៣ បានបិទ ដោយសារខ្វះមូលនីធិ និង 

មណ្ឌលចំនួន ៣២ផេសេងទៀត បានបិទដោយសារ មូលហេតុផេសេង និងដោយគា្មេនបញ្ជេក់អំពីមូលហេតុ) មណ្ឌលចំនួន ២៤ 

បានបង្វេរទៅជសេវាថេទាំកុមារតាមសហគមន៍ និងមណ្ឌលចំនួន ៧៣ បាន  ផ្លេស់ ទៅ ជ សេវា ថេទាំដេល  ពុំ មេន ជ 

មណ្ឌល។

 y កុមារចំនួន ១.៤១៩នាក់ ស្មើនឹង ១២ភាគរយ ធៀបនឹងកុមារចំនួន ១១.៧៨៨នាក់ រស់នៅក្នុងមណ្ឌល ថេទាំនៅក្នុងរាជធានី 

ខេត្តគោលដៅទាំង៥ តេូវបានជួយគាំទេដើមេបីសមាហរណកម្ម។ យោងតាមបេព័ន្ធទិន្នន័យតេួតពិនិតេយតាមដនកុមារ 

សមាហរណកម្ម (Child Tracking Tool) សា្ថេនភាព របស់កុមារមានដូចខាងកេេម៖

1  របាយការណ៍កំណត់ទីតាំងថេទាំកុមារដេលបានបោះពុម្ភផេសាយនៅខេមីនា ឆ្នេំ២០១៦
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 9 កុមារចំនួន ១.០២១នាក់  (៧៥%) មានសា្ថេនភាពពណ៌បេតង (កុមារមានសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាព)

 9 កុមារចំនួន ៧៨ (៦%)  មានសា្ថេនភាពពណ៌លឿង (កុមារស្ថិតនៅក្នុងសា្ថេនភាពងយរងគេេះ ដេលតមេូវឱេយមានការ

យកចិត្តទុកដក់តាមដនបន្ថេម)

 9 កុមារចំនួន ៣៤នាក់ (៣%) មានពណ៌កេហម (កុមារស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពរងគេេះ ដេលតមេូវឱេយធ្វើការបា៉េន់បេមាណ 

ឡើងវិញ ដើមេបីកំណត់ហានិភ័យ និងស្វេងរកសេវាចាំបាច់សមេេប់កុមារ និងគេួសារ)

 9 ១៩៩នាក់ បានធ្វើចំណកសេុកតាមគេួសារ ឬផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅដេលនាំឱេយបាត់ព័ត៌មាន ដូច្នេះកុមារទាំងនេះមិនទាន់តេូវ

បានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព នៅឡើយទេ តេទោះជយ៉េងណក៏ដោយមន្តេីបង្គេល និងបុគ្គលិកសង្គម នៅតេបន្តតាមដន 

និងសេេវជេេវបន្ថេមទៀត ដើមេបីធ្វើឱេយកុមារទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពតាមគោលការណ៍របស់កេសួង

 9 កុមារចំនួន៨៧នាក់ទៀត មិនទាន់តេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទេ ដោយមូលហេតុកុមារទើបតេតេូវបានបងេួបបងេួម ឬ 

ទុកដក់។ មន្តេីបង្គេល និងបុគ្គលិកសង្គម នឹងធ្វើបច្ចុបេបន្នសា្ថេនភាពរបស់កុមារទាំងនេះនៅឆ្នេំ២០២០។
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កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា (ស.អ.យ) បានដក់ឱេយអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថេទាំជំនួស 

ចំពោះកុមារនៅឆ្នេំ២០០៦។ ជមួយគា្នេនេះ កេសួងបានចេញបេកាសស្ដីពីបទដ្ឋេនអបេបបរមាសមេេប់ការថេទាំកុមារក្នុងមណ្ឌល 

ឆ្នេ២ំ០០៦ និងបេកាសស្ដពីីបទដ្ឋេនអបេបបរមានេការថេទំាជំនួសសមេេប់កុមារក្នងុសហគមន៍ ឆ្នេ២ំ០០៨ បនា្ទេប់មកបានចេញបេកាស

ស្ដីពីនីតិវិធីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថេទាំជំនួសចំពោះកុមារ ឆ្នេំ២០១១។ ទន្ទឹមនេះ កេសួងបានបន្តចុះអធិការកិច្ចមណ្ឌល

ថេទាំកុមារពីឆ្នេំ២០០៨ ដេលបានផ្តល់ទិន្នន័យដ៏មានសារៈសំខាន់អំពីចំនួនមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងចំនួនកុមារដេលរស់នៅក្នុង 

មណ្ឌលថេទាំទូទាំងបេទេស សមេេប់ធ្វើសេចក្តី របាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋេភិបាល និងផេសព្វផេសាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជរៀងរាល់ឆ្នេំ។ 

នៅឆ្នេំ២០១១ កេសួង ស.អ.យ បានចុះកិច្ចពេមពេៀងគមេេងជមួយយូនីសេហ្វ និងអង្គការ Friend International ដើមេបីអនុវត្ត 

លើកម្មវិធីដេលមានឈ្មេះថា "ភាពជាដែគូដើមែបីកិច្ចការពារកុមារ" ហៅកាត់ថា "3PC" ដេលបានទទួលការគាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុពីទី

ភា្នេក់ងរ ជំនួយអាមេរិក (USAID) ដើមេបីពងេងឹការងរថេទំាជំនួសចំពោះកុមារ ដោយផ្តេតលើការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌល

ថេទាំទៅកាន់គេួសារ និងសហគមន៍វិញ ពេមទាំងការទប់សា្កេត់ការបំបេកកុមារចេញពីគេួសារដោយមិនចាំបាច់។ ដេគូនេ គមេេង 

 ថេទាំកុមារក្នុងគេួសារជអាទិភាពចមេបង និង REACT ក៏បានគាំទេចំពោះសកម្មភាពសមាហរណកម្ម ផងដេរ។

កេសួង ស.អ.យ បានផេសព្វផេសាយអនុកេតឹេយលេខ ១១៩ ស្ដពីីការគេប់គេងមណ្ឌល ថេទំាកុមារ នៅឆ្នេ២ំ០១៥ និងការប្ដេជ្ញេចិត្តរបស់

កេសួងក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។ ជការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តអនុកេឹតេយ និងការប្តេជ្ញេចិត្តទាំងនេះ កេសួងបានរៀបចំ 

ផេនការ សកម្មភាព ដើមេបីពងេឹងការថេទាំកុមារ និងគាំទេសមាហរណកម្ម កុមារចំនួន ៣០ភាគរយ ពីមណ្ឌលថេទាំ កុមារទៅ 

កាន់គេួសារ របស់ពួកគេវិញដោយសុវត្ថិភាពតេឹមឆ្នេំ២០១៨ (ផេនការនេះបានពនេយារការអនុវត្តដល់ឆ្នេំ២០២០) និងផេនការ បេតិបត្តិ 

នៅរាជធានី ខេត្ត អាទិភាពទាំង៥ (រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តេល ពេះសីហនុ បាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប)។ 

ស្រចក្ដីផ្ដើម
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គោលដៅ

គោលដៅរបស់ផេនការនេះ គឺគិតតេឹមឆ្នេំ២០១៨  (ផេនការនេះតេូវបានពនេយារការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នេំ២០២០) កុមារា និងកុមារី 

ដេលតេូវបានបំបេកចេញពីគេួសាររបស់ខ្លួន ឬបេឈមហានិភ័យនេការបំបេកចេញពីគេួសារ តេូវបានទទួលការការពារកាន់តេចេើន

ឡើង តាមរយៈកេបខ័ណ្ឌការងរសា្ថេប័ន និងផ្នេកចេបាប់ សេវាបេកបដោយគុណភាព និងមានការគាំទេពីសហគមន៍។

សូចនាករនេវឌេឍនភាពឆ្ពេះទៅគោលដៅនេះ៖ កុមារចំនួន ៣០ភាគរយ ដេលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំ (បេមាណ 

៣.៥០០នាក់) នៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង៥ រួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តេល ពេះសីហនុ បាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប តេូវ 

បានបងេួបបងេួមជមួយគេួសារដើម និងទុកដក់នៅក្នុងការថេទាំនៅតាមសហគមន2៍។

2  កំណត់និយមន័យថា ការថេទាំតាមសហគមន៍នៅក្នុងគោលនយោបាយ

អំពីផ្រនការសកម្មភាព 

គោលបំណង

1> ពងេឹងសមត្ថភាពរបស់កេសួង ស.អ.យ  និងអាជ្ញេធរក្នុងរាជធានី ខេត្តទាំង៥ ដើមេបីបង្កើត និងអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌការងរ 

សា្ថេប័ន និងផ្នេកចេបាប់ និងបង្កើតផេនការដេលមានកំណត់ថ្លេចំណយសមេេប់ ពងេីកអន្តរាគមន៍ ការពារ បង្កេរ និង 

ឆ្លើយតប រួមទាំងការដកកុមារចេញពីមណ្ឌលថេទាំ និងការផ្តល់សេវាសមាហរណកម្ម។

2> ពងេឹង សមត្ថភាពរបស់ដេគូ 3PC ពេមទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាសង្គមដទេទៀត នៅក្នុងការការពារកុមារី និងកុមារា ដេល 

តេូវបានបំបេ កចេញពីគេួសាររបស់ពួកគេ ឬបេឈមហានិភ័យក្នុងការបំបេកចេញពីគេួសារ និងកុមារដេលតេូវបានដក

ចេញពីមណ្ឌលថេទាំ និងតេូវបានគាំទេដើមេបីធ្វើសមាហរណកម្ម។

3> ពងេឹងសមត្ថភាពកេុមបេឹកេសាឃុំ សង្កេត់ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា ដើមេបីការពារកុមារី និងកុមារា ដេលតេូវបានបំបេក 

ចេញពីគេួ សា រ ឬបេឈមហានិភ័យក្នុងការបំបេកចេញ ពីគេួសារ។
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សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែ

1> អនុវត្តអនុកេឹតេយស្ដីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ ក៏ដូចជសេចក្ដីថ្លេងការណ៍ប្តេជ្ញេចិត្ត ពេមទាំងកេបខ័ណ្ឌការងរ

និយ័តកម្មលើការថេទាំជំនួសដេលមានបច្ចុបេបន្ន។

2> បង្កើតកេបខ័ណ្ឌការងរថា្នេក់ជតិសមេេប់ការថេទាំដោយឪពុកមា្ដេយធម៌ និងស្មុំកូន និងពងេឹង ដំណើរការសមេេប់ 

ស្មុំកូនអន្តរ បេទេស។

3> ពងេីកការអនុវត្តសាកលេបងការផ្ទេរមុខងរ ក្នុងការគេប់គេងលើមណ្ឌលថេទាំកុមារក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ទៅកាន់ខេត្ត 

ដទេទៀត។

4> កេសមេួលនីតិវិធីក្នុងការចុះអធិការកិច្ចកន្លេងថេទាំកុមារ ឱេយមានភាពសាមញ្ញបន្ថេមទៀត និងបេើបេេស់ បច្ចេកវិទេយា 

ចល័តបេកបដោយនវានុវត្តន៍សមេេប់ការបេមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ។

5> ពងេងឹការងរសង្គម ដើមេបីគំាទេដល់ការគេប់គេងករណីបេកបដោយបេសិទ្ធភាព គោលវិធីថេរកេសាគេសួារ និងអន្តរាគមន៍

ការពារកុមារទូលំទូលាយ។

6> រៀបចំ និងអនុវត្តគោលការណ៍ណេនាំកម្មវិធី និងបទដ្ឋេននីតិវិធីបេតិបត្តិ ដើមេបីជមគ្គុទេ្ទសក៍ចង្អុលបង្ហេញ       សមេេប់ 

ការបិទមណ្ឌលថេទាំកុមារ ការដកកុមារចេញពីមណ្ឌលថេទាំ និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។

7> ពងេឹងសមត្ថភាពមន្តេីរដ្ឋេភិបាល និងទីភា្នេក់ងរនានា ដេលធ្វើការជមួយកុមារតេូវគេបោះបង់ និងកុមារពិការដេលរស់

នៅក្នុងការថេទាំជំនួស ដើមេបីផ្ដល់ការថេទាំកាន់តេមានគុណភាពខ្ពស់ គាំទេដល់ការសមាហរណកម្មទៅកាន់គេួសារ 

និងសហគមន៍វិញ និងទប់សា្កេត់ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថេទាំ។

8> ពងេឹងសមត្ថភាពគណៈកមា្មេធិការពិគេេះយោបល់ស្តេីនិងកុមារ (គ.ក.ស.ក) គណៈកមា្មេធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការ

ស្តេី និងកុមារ ឃុំ សង្កេត់ (គ.ក.ន.ក ) កេុមបេឹកេសាឃុំ សង្កេត់ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា ដើមេបីបង្កេរការបំបេកកុមារ 

ចេញពីគេួសារដោយមិនចាំបាច់ ការពារកុមារដេលមិនស្ថិតកេេមការថេទាំនេឪពុកមា្ដេយរបស់ពួកគេ និងគាំទេដល់

ការសមាហរណកម្មកុមារចេញពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ។

9> ពងេឹងការបំពេញមុខងររបស់មូលដ្ឋេនទិន្នន័យការថេទាំជំនួស និងបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានការពារ កុមារនៅ 

ថា្នេក់ជតិ។

10> រៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្លេស់ប្តូរអាកបេបកិរិយថា្នេក់ជតិ ដើមេបីបង្កេរ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងេសាលើកុមារ និង

ការបំបេកកុមារពីគេួសារដោយមិនចាំបាច់។

11> គំាទេការអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌការងរយុទ្ធសាស្តេជតិ ស្ដពីីការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនបេបវិជ្ជមាន ដើមេបីទប់សា្កេត់អំពើហិងេសា និង 

ការបំបេកកុមារពីគេួសារដោយមិនចាំបាច់។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗដ្រលសម្រ្រច 

បានពីឆ្ន្រំ២០១៦ ដល់ឆ្ន្រំ២០១៩

៣.១ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗធៀបជាមួយគោលដៅ និងគោលបំណង

 y ផែនការសកម្មភាពនែះ បានជំរុញឱែយមានបែព័ន្ធការពារកុមារកមែិតមូលដ្ឋែនក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ ថ្វីបើអនុកេឹតេយស្តីពីការ 

គេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងផេន ការសកម្មភាពពងេឹងការថេទាំកុមារ ផ្ដេតភាគចេើនលើបេព័ន្ធការថេទាំជំនួសក្ដី ប៉ុន្តេ 

អនុកេឹតេយ និងផេនការនេះ បានរួមចំណេកក្នុងការពងេឹងបេព័ន្ធការពារកុមារជរួមនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ។ ដោយឡេក បេព័ន្ធ 

គេប់គេងករណីកមេិតបឋម តេូវបានដក់ឱេយអនុវត្តនៅក្នុងកេសួង ស.អ.យ។ សមិទ្ធផលនេះអាចតេូវបានពងេីកបន្ថេមទៀត 

ដោយរួមបញ្ចូលនូវក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងកិច្ចការ ពារកុមារយ៉េងគេប់ជេុងជេេយ ដើមេបីអាចបង្កើតបេព័ន្ធការពារកុមារដេល 

បំពេញមុខងរបានពេញលេញ។

 y អន្តរាគមន៍ពហុកមែិត បានបង្កើតឱែយមានការធ្វើការងាររួមគ្នែ ដើមែបីគែប់គែងលើការយកកុមារកម្ពុជាទៅដក់ក្នុងមណ្ឌល 

ថែទាំ៖  អនុកេឹតេយលេខ ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងផេនការសកម្ម ភា ពដើមេបីកេលម្អការថេទាំកុមារ បាន 

ផ្ដល់សារយ៉េងសុីសង្វេក់គា្នេថា កម្ពុជពុំចង់ឱេយមានមណ្ឌលថេទាំកុមារចេើនពេកនោះទេ។ ចំពោះកិច្ចការនេះ កេសួងបានដើរ

តួនាទីភាពជអ្នកដឹកនាំផ្នេកបេតិបត្តិការ និងសេវាបេបកម្មវិធី ដូចជ សេវាគេប់ គេងករណី ការចុះអធិការកិច្ចកន្លេងថេទាំ 

កុមារ ដោយមានការគំាទេពីដេគូ 3PC យូនីសេហ្វ និង USAID ពេមទំាងបានតេសួតេេយផ្លវូឱេយមានលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្ត ិ

កាន់តេតឹងរឹុងថេមទៀត សមេេប់ការថេទំាកុមារនៅក្នងុមណ្ឌលថេទំានៅកម្ពជុ ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមាររស់នៅក្នងុមណ្ឌល 

ថេទាំកុមារ និងដំណើរការពិនិតេយកាន់តេបេសើរថេមទៀត។ គួរឱេយកត់សមា្គេល់ថា តាំងពីឆ្នេំ២០១៦ រហូតដល់ឆ្នេំ២០១៩ ពុ ំ

មាន ការអនុញ្ញេតជផ្លូវការសមេេប់ការបង្កើតមណ្ឌលថេទាំកុមារថ្មីទេបើយ។ 

៣.១.១. របាយការណ៍អធិការកិច្ច  

ក.   របាយការណ៍អធិការកិច្ចទូទាំងបែទែស
ចំនួនមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំទូទាំងបេទេស បានថយចុះគួរកត់សមា្គេល់ ដេលជការបង្ហេញ 

អំពីនិនា្នេការមួយ បញ្ជេក់ថា ឥឡូវនេះមានភាពបនេសុីកាន់តេចេើនជមួយការថេទាំនៅតាមគេួសារ។ រាជរដ្ឋេភិបាលអាចគេប់គេង 

លើនិនា្នេការកើនឡើង នេការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថេទាំ ដេលវាជកង្វល់របស់រាជរដ្ឋេភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នេកការពារ

កុមារដទេទៀត។ យោងតាមទិន្នន័យអធិការកិច្ចឆ្នេំ២០១៨ មណ្ឌលថេទាំកុមារសរុបចំនួន ២៥២មណ្ឌល បានធ្វើអធិការកិច្ច 

ដេលមានកុមារសរុបចំនួន ៧.៦៣៤នាក់ សេី ៣.៦៣៤នាក់ ប៉ុន្តេមានមណ្ឌលចំនួន ១៣ គា្មេនព័ត៌មាន ហើយកេសួងនឹងបន្តសេេវជេេវ 
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អំពីមណ្ឌលទាំងនោះ។ ដោយឡេក នៅឆ្នេំ២០១៩ មណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ២៣២មណ្ឌល បានធ្វើអធិការកិច្ច ដេលមាន 

កុមារសរុបចំនួន  ៦.៧៧៨នាក់ សេី៣.៣១៧នាក់។ អតេេមណ្ឌលថេទាំបេមាណ ៤៣% និងអតេេកុមារបេមាណ ៥៩% តេូវបាន 

កាត់បន្ថយ បើបេៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមណ្ឌលថេទាំនៅក្នុងទីតាំងដេលបានកំណត់នៅឆ្នេំ២០១៥។  (មើលកេេហ្វិក ១ និងតារាង 

ទី១ និង២)

កែែហ្វិក ១ ៖ ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ

៤០៦

២៥២ ២៣២

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

៩១០២៨១០២៥១០២

ចំនួនមណ�ល���ំកុ�រ ��លកំពុងដំ�ើរ�រ

តារាង ១៖ ចំនួនកុមារកំពុងរស់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ (គិតជានាក់) ទាំង ២៥ រាជធានី ខែត្ត

បរិយាយ ២០១៥ ២០១៨ ២០១៩

ចំនួនកុមារី ៧.៧៧៦ ៣.៦៣៤ ៣.៣១៧

ចំនួនកុមារា ៨.៨០៣ ៤.០០០ ៣.៤៦១

សរុប ១៦.៥៧៩ ៧.៦៣៤ ៦.៧៧៨

តារាង ២៖ ចំនួនកុមារសិ្ថតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម ឬចាកចែញពីមណ្ឌលថែទាំ (គិតជា%) ទាំង ២៥ រាជធានី ខែត្ត

បរិយាយ ២០១៨ ២០១៩  សរុប 

(នាក់)

ភាគរយនែកុមារ  ដែលបានចាកចែញពី 

មណ្ឌលថែទាំចាប់ពីឆ្នែំ២០១៦

ចំនួនកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើ សមាហរណកម្ម 

ឬចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំ

៨.៩៤៥ ៨៥៦ ៩.៨០១ ៥៩%

ខ.  របាយការណ៍អធិការកិច្ច ក្នុងរាជធានី ខែត្តទាំង៥
តាមរបាយការណ៍អធិការកិច្ចឆ្នេំ២០១៩ បានបង្ហេញថា កុមារចំនួន ៤.២០៩នាក់ (មើលតារាង   ៣) បាន និងកំពុង រស់ក្នុង 

មណ្ឌលថេទាំ នៅរាជធានី ខេត្តគោលដៅទាំង៥ (រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តេល ពេះសីហនុ បាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប) 

មានន័យថា កុមារចំនួន ៧.៥៧៩នាក់ ស្មើនឹង៦៤% បានចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំ (មើលតារាងលេខ ៤) ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន  

១.៤១៩ នាក់  បានទទួលការគាំទេ ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម ពីមន្ទីរ ស.អ.យ និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល សេបពេលដេល កុមារ 
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ចំនួន ៦.១៦០ នាក់ បានចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំ ដោយមិនមានការចូលរួមពីមន្ទីរ ស.អ.យ (មើលកេេហ្វិក ២)។  មន្ទីរ និងអ្នក 

ពាក់ព័ន្ធបាននិងកំពុងបន្តស្វេងរក កុមារទាំងនេះ ដើមេបីបញ្ចូលក្នុងបេព័ន្ធទិន្នន័យសមាហរណកម្មដើមេបីធ្វើការគេប់គេងករណី ដើមេបី 

ធានា ថា កុមារទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព។ 

តារាង ៣៖ ចំនួនកុមារកំពុងរស់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ក្នុងរាជធានី ខែត្ត ទាំង៥

បរិយាយ ២០១៥ ២០១៨ ២០១៩

ចំនួនកុមារី ៥.៦០៧ ២.៤៥១ ២.១៤៩

ចំនួនកុមារា ៦.១៨១ ២.៣០៩ ២.០៦០

កុមារសរុប ១១.៧៨៨ ៤.៧៦០ ៤.២០៩

តារាង ៤៖ ចំនួនកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម ឬចាកចែញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី ខែត្តទាំង៥

បរិយាយ ២០១៨ ២០១៩  សរុប 

(នាក់)

ភាគរយនែកុមារដែលបានចាកចែញពី

មណ្ឌលថែទាំចាប់ពីឆ្នែំ២០១៦

ចំនួនកុមារ ស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើ សមាហរណកម្ម 

ឬបានចាកចេញពីមណ្ឌល

៧.០២៨   ៥៥១ ៧.៥៧៩ ៦៤%

តារាង ៥៖ ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ កំពុងដំណើរការ និងចំនួនមណ្ឌលតែូវបានកាត់បន្ថយ នៅរាជធានី ខែត្តទាំង៥

បរិយាយ ២០១៥ ២០១៨ ២០១៩ សរុប 

មណ្ឌលកំពុងដំណើរការ ២៦៧ ១៤៧ ១៣៥  

ចំនួនមណ្ឌលកាត់បន្ថយ  ១២០ ១២ ១៣២

%មណ្ឌលកាត់បន្ថយ    ៤៩%

៣.១.២. របាយការណ៍សមាហរណកម្មក្នុងរាជធានី ខ្រត្តទាំង៥
យោងតាមបេព័ន្ធទិន្នន័យតាមដនតេួតពិនិតេយកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម (Tracking Tool) នៅក្នុងរាជធានី 

ខេត្តគោលដៅទាំង៥ មានកុមារចំនួន ១.៤១៩នាក់ (៤១%) នេគោលដៅ  ៣.៥០០នាក់ (មើល តារាង ៦) បានគាំទេការធ្វើ 

សមាហរណកម្មទៅកាន់គេួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេវិញ ដោយបុគ្គលិកសង្គមរបស់មន្ទីរ ស.អ.យ ដេគូ 3PC  និងដេគូនេ 

គមេេងថេទាំកុមារក្នុងគេួសារជអាទិភាពចមេបង (FCF-REACT)។

តារាង ៦៖ ចំនួនកុមារស្ថតិក្នងុដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មក្នងុ និងពីរាជធានី ខែត្តគោលដៅទំាង៥ ធៀបនឹងផែនការ ៣.៥០០ នាក់

កុមារសិ្ថតក្នុងដំណើរការធ្វើសហរណកម្ម ចំនួនគោលដៅសរុប

សែី បែុស សរុប ភាគរយធៀបនឹងគោលដៅ

៧២០ ៦៩៩ ១៤១៩ ៤១% ៣ ៥០០
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កែែហ្វិក ២៖ ចំនួនកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម ឬចាកចែញពីមណ្ឌលថែទាំ ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការផ្ទែល់  

ធៀបនឹងចំនួនកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម ឡើងធ្វើឡើងដោយមន្ទីរ ស.អ.យ ដែគូ 3PC និង FCF-REACT

ចំនួនកុ�រស�ិតក��ងដំ�ើរ�រ��ើស�ហរណកម� ឬ�ក��ញពីមណ�លសរុប ៧៥៧៩�ក់

មន�ីរសអយ&អង��រ
១៤១៩ (១៩%)

មន�ីរសអយ&អង��រអង��រ, ៦១៦០  
(៨១%) អង��រ

 y តាមរយៈដំណើរការនែះ ផែនការតែូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តក្នុងភាពជាដែគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ហើយសមត្ថភាព  

របស់អ្នកផ្ដល់សែវាតែូវបានពងែឹង៖ កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា និងអាជ្ញេធរ រាជធានី ខេត្តទាំងបេេំ 

បានបង្កើតផេនការសកម្មភាពថា្នេក់ជតិ និងផេនការបេតិបត្តិថា្នេក់រាជធានី ខេត្ត ដើមេបីកេលម្អការថេទាំកុមារឱេយកាន់តេបេសើរ

ឡើង តាមបេបចូលរួមជមួយដេគូរាជរដ្ឋេភិបាល និងមិនមេនរដ្ឋេភិបាលដទេទៀត អ្នកដឹកនាំសាសនា និងកេុមបេឹកេសាឃុំ 

សង្កេត់។ ថ្វីបើពំុទាន់អាចឆ្លើយតបតាមចំណុចដៅទាំងអស់ក្ដី ប៉ុន្តេផេនការសកម្មភាពនេះបានបង្កើតឱេយមានសន្ទុះ និង 

សកម្មភាព ជបន្ត បនា្ទេប់។ សំខាន់ជងនេះទៀត សមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យការការពារកុមារតេូវបានពងេឹង។

 y សមត្ថភាពមន្តែរីបស់រាជរដ្ឋែភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ តែវូបានពងែងឹ ហើយយន្តការការងារសង្គមកិច្ចកមែតិមូលដ្ឋែន 

តែូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងកែសួង ស.អ.យ៖ រាជរដ្ឋេភិបាល និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល  មានលទ្ធភាពទទួល បាន 

ធនធាន មនុសេស និងធនធានហរិញ្ញវត្ថមួុយចំនួនដេលចាបំាច់សមេេប់ការអនុវត្តអនុកេតឹេយស្តពីី ការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាកុំមារ 

និង ផេនការសកម្មភាពស្តពីីការពងេងឹការថេទំាកុមារ។ បន្ថេមពីនេះ មានបុគ្គលិកដេលបានទទួលការបណ្ដះុបណ្តេលទាក់ទង 

នឹងកិច្ចការពារកុមារនៅគេប់កមេិត ដោយផ្ដេតលើការថេទាំជំនួស (កេសួង និងមន្ទីរ ស.អ.យ, គ.ក.ស.ក, គ.ក.ន.ក 

និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ដេគូ 3PC បុគ្គលិកមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលដទេទៀត)។ បាន 

 ជេើសរីសបុគ្គលិកសង្គមចំនួន ៣២នាក់ (ក្នុងនោះ ១៧នាក់ បានជេើសរីសផ្ទេល់ដោយកេសួង ស.អ.យ  និង ១៥នាក់ 

បានជេើសរីសដោយបណ្តេញដេគូ 3PC  កេេមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការ UNICEF)។ បុគ្គលិកសង្គមទាំងនោះបាននូវ 

ផ្ដល់សមត្ថភាពដ៏ចាំបាច់សមេេប់ការអនុវត្តការគេប់គេងករណី។ មន្តេីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបេមាណ ៤០០នាក់ បានទទួលការ 

បណ្ដុះបណ្តេល ការបង្វឹកផ្ទេល់ និងចូលរួមសិកា្ខេសាលាស្ដីពីការគេប់គេងករណី ការលើកកម្ពស់ឧត្តមបេយោជន៍របស់កុមារ 

ការមិនបង្កគេេះថា្នេក់ និងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីពិនិតេយតាមដននៅថា្នេក់កេេមជតិ និងផេនការពងេឹងការថេទាំកុមារ។
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 y បែទែសកម្ពុជាមានទិន្នន័យដោយផ្អែកលើភស្ដុតាងស្ដីពីចំនួនកន្លែងថែទាំកុមារ និងចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំជា

លើកដំបូង។ ដោយទទួលសា្គេល់ពីកង្វះខាតផ្នេកទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចំនួនកុមារ និងកន្លេងថេទាំកុមារ បេទេស 

កម្ពុជបានវិនិយោគយ៉េងចេើនលើការគេប់គេងទិន្នន័យស្ដីពីកន្លេងថេទាំកុមារ ហើយផ្អេកលើទិន្នន័យទាំងនេះ យើងអាចធ្វើ

ការវិភាគទិន្នន័យដោយផ្អេកលើភស្ដុតាង បាន។ ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថេទាំកុមារ ការរៀបចំបេព័ន្ធធ្វើអធិការកិច្ចតាម 

បេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា ឌីជីថល (Digital Inspection System) និងទិន្នន័យស្ដីពីកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម 

ពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ (ដោយបេើបេេស់ឧបករណ៍តាមដនព័ត៌មានកុមារ (Child Tracking Tool)) បានជួយឱេយយើង 

យល់ពីសា្ថេនភាពនេការថេទាំកុមារក្នុងមណ្ឌលថេទាំកាន់តេទូលំទូលាយ។ ឥឡូវនេះយើងអាចបង្ហេញបានថា តើមានកុមារ 

ប៉ុនា្មេននាក់ ដេលបាន និងកំពុងចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំ  តើមានកុមារប៉ុនា្មេននាក់ដេលតេូវបានគាំទេក្នុងដំណើរការធ្វើ 

សមាហរណកម្ម និងសា្ថេនភាពសុខុមាលភាពរបស់កុមារទំាងនោះ។ សំខាន់ជងនេះទៀត បេព័ន្ធអធិការកិច្ច ក៏ផ្ដល់នូវទិន្នន័យ

បំបេកអំពីកុមារ និងវាយតម្លេលើ កមេិតនេការអនុវត្តតាមបទដ្ឋេនអបេបបរមាស្ដីពីការថេទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់មណ្ឌល 

ថេទាំកុមារនានា ដើមេបីសមេួលដល់វិធានការបន្តពីកេសួង ស.អ.យ។ បច្ចុបេបន្ន អ្នកពាក់ព័ន្ធអាចទទួលបានព័ត៌មាន ពី បេព័ន្ធ 

គេប់គេងព័ត៌មាន អធិការកិច្ច និងព័ត៌មានកុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើ   សមាហរណកម្ម នៅលើបេព័ន្ធអុីនធើណេត។ ទាំងនេះ 

គឺជសមិទ្ធផលសំខាន់ៗសមេេប់កេសួងនានា ដេលបំពេញការងររបស់ខ្លួនជមួយនឹងធនធានដ៏ស្ដួចស្ដើង និង ក្នុង បរិបទ 

ដេលមិនទាន់មានការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាយ៉េងទូលំទូលាយសមេេប់ការគេប់គេង ទិន្នន័យ។

៣.២ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗធៀបជាមួយសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំង ១១
១. អនុសាសន៍ស្ដីពីការ គែប់គែងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ក៏ដូចជាការប្ដែជា្ញែចិត្ត និងកែបខណ្ឌការងារចែបាប់ទាក់ទងនឹងការថែទាំជំនួស

ចំពោះកុមារ មានលទ្ធផលគួរឱេយកត់សមា្គេល់ក្នងុការគេប់គេងលើកំណើនដោយឥតគេេងទុកនេការថេទំាកុមារក្នងុមណ្ឌលថេទំា  

ក្នុងបេទេសក្នុងរយៈពេលតេឹមតេ៣ឆ្នេំប៉ុណោ្ណេះ។ គោលបំណងសំខាន់នេអនុកេឹតេយ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ គឺ 

ពងេឹង គុណភាព និងបេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេងការថេទាំកុមារតាមមណ្ឌល គឺកំពុងដំណើរការឈានទៅមុខ។ សមិទ្ធផល 

សំខាន់ៗមានដូចខាងកេេម៖

ក. ដើមេបីគេប់គេងកន្លេងថេទាំកុមារឱេយបានកាន់តេបេសើរ រាជរដ្ឋេភិបាលបានចេញអនុកេឹតេយ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌល 

ថេទាំកុមារ តាមរយៈអនុកេឹតេយនេះ កេសួងបានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់អង្គការដេលមានកន្លេងថេទាំកុមារអំពីវត្តមាន 

របស់ខ្លួន។ ជលទ្ធផល មានកន្លេងថេទាំកុមារចំនួន ៥០១កន្លេង  ដក់ពាកេយជូនដំណឹងដល់កេសួង។ កេសួង បាន ចុះ តេួត 

ពិនិតេយ និងចេញលិខិតអនុញ្ញេតដល់អង្គការ ចំនួន ១២៥។ ចាប់តំាងពីឆ្នេ២ំ០១៥មក ពំុមានមណ្ឌលថេទំាកុមារថ្មណី មួយ 

បានទទួលការអនុញ្ញេតជផ្លូវការឱេយបើកនោះឡើយ។

ខ. ពីឆ្នេំ២០១៥ ដល់ឆ្នេំ២០១៩ មណ្ឌល ថេទាំកុមារចំនួន ១៧៤មណ្ឌល តេូវបានកាត់បន្ថយ។ ក្នុងចំណោម ១៧៤មណ្ឌល 

មានមណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន  ៧៧មណ្ឌលតេូវបានបិទលេងដំណើរការ (ក្នុងនោះមណ្ឌលចំនួន ២ បានបិទដោយសារការ

អនុវត្តមិនសេបតាមបទដ្ឋេនអបេបបរមាស្ដីពីការថេទាំជំនួសចំពោះកុមារ មណ្ឌលចំនួន ៤៣ បានបិទ ដោយសារខ្វះមូលនីធិ 

និងមណ្ឌលចំនួន ៣២ផេសេងទៀត បានបិទដោយសារ មូលហេតុផេសេង និងដោយគា្មេនបញ្ជេក់អំពីមូលហេតុ) ២៤មណ្ឌល

បានបង្វេរទៅជសេវាថេទាំកុមារតាមសហគមន៍ មណ្ឌលថេទាំកុមារចំនួន ៧៣មណ្ឌល  បាន  ផ្លេស់ ទៅ ជ សេវា ថេទាំដេល  

ពុំ មេន ជ មណ្ឌលថេទាំ។

គ. ការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដោយបេើបេេស់ បេព័ន្ធឌីជីថល បានគេបដណ្ដប់លើមណ្ឌលថេទាំកុមារទាំងអស់នៅក្នុងបេទេស។ 

តារាង  ខាងកេេមនេះលម្អិតអំពីលទ្ធផលវាយតម្លេ តាមរយៈអធិការកិច្ចលើមណ្ឌលថេ ទាំកុមារទាំង ២៣២មណ្ឌល ក្នុង 

ឆ្នេំ២០១៩៖
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តារាង៧៖ លទ្ធផលវាយតម្លែមណ្ឌលថែទាំកុមារ តាមរយៈការធ្វើអធិការកិច្ច ឆ្នែំ២០១៩

ល.រ បរិយាយ ចំនួនមណ្ឌល គិតជាភាគរយ

១ មណ្ឌលថេទាំកុមារ សេបតាមបទដ្ឋេនអបេបបរមា ៩៨ ៤២%

២ មណ្ឌលថេទាំកុមារ មិនសេបតាមបទដ្ឋេនអបេបបរមា ៥៩ ២៥%

៣ មណ្ឌលថេទាំកុមារ កេេមបទដ្ឋេនអបេបបរមាធ្ងន់ធ្ងរ ៧៥ ៣២%

៤ សរុបចំនួនមណ្ឌលថេទាំកេេមបទដ្ឋេន ១៣៤ ៥៧%

 ចំនួនយ៉េងចេើននេមណ្ឌលថេទាំកុមារដេលអនុវត្តមិនសេបតាម បទដ្ឋេនអបេបបរមា គឺជក្ដីបារម្ភដ៏ធំមួយសមេេប់កេសួង ស.អ.យ។ 

កេសួង ស.អ.យ កំពុងចាត់វិធានការបន្ថេមទៀតចំពោះមណ្ឌលទាំងនោះ។

ឃ. កុមារចំនួន ១.៤១៩នាក់ ស្មើនឹង ១២ភាគរយ ធៀបនឹងកុមារចំនួន ១១.៧៨៨នាក់ រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំនៅក្នុងរាជ 

ធានី ខេត្ត គោលដៅទាំង៥ តេូវគាំទេក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ចំណោមកុមារ ១.៤១៩នាក់ ដេលស្ថិតក្នុងដំណើរ 

ការធ្វើសមាហរណកម្ម មានកុមារចំនួន ១.៣៥៩នាក់  តេវូបានធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពករណីកុមារ និងបញ្ចលូទៅក្នងុបេព័ន្ធទិន្នន័យ

តេតួពិនិតេយតាមដនកុមារសមាហរណកម្ម (Child Tracking Tool) ចំពោះចំនួនដេលនៅសេសសល់មន្តេបីង្គេលទទួល

បន្ទុកសុខុមាលភាពកុមារ និងបុគ្គលិកសង្គមរាជធានី ខេត្ត កំពុងបន្តធ្វើការតាមដន និងដក់បញ្ចូលនៅក្នុងបេទិន្នន័យ។ 

យោងតាមបេព័ន្ធទិន្នន័យតេួតពិនិតេយតាមដនកុមារសមាហរណកម្ម (Child Tracking Tool) សា្ថេនភាព របស់កុមារ 

មានដូចខាងកេេម៖

 y កុមារចំនួន ១.០២១នាក់  (៧៥%) មានសា្ថេនភាពពណ៌បេតង (កុមារមានសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាព)

 y កុមារចំនួន ៧៨ (៦%)  មានសា្ថេនភាពពណ៌លឿង (កុមារស្ថិតនៅក្នុងសា្ថេនភាពងយរងគេេះ ដេលតមេូវឱេយមានការ

យកចិត្តទុកដក់តាមដនបន្ថេម)

 y កុមារចំនួន ៣៤នាក់ (៣%) មានពណ៌កេហម (កុមារស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពរងគេេះ ដេលតមេូវឱេយធ្វើការបា៉េន់បេមាណ 

ឡើងវិញ ដើមេបីកំណត់ហានិភ័យ និងស្វេងរកសេវាចាំបាច់សមេេប់កុមារ និងគេួសារ)

 y ១៩៩នាក់ បានធ្វើចំណកសេុកតាមគេួសារ ឬផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅដេលនាំឱេយបាត់ព័ត៌មាន ដូច្នេះកុមារទាំងនេះមិនទាន់តេូវ

បានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព នៅឡើយទេ តេទោះជយ៉េងណក៏ដោយមន្តេីបង្គេល និងបុគ្គលិកសង្គម នៅតេបន្តតាមដន 

និងសេេវជេេវបន្ថេមទៀត ដើមេបីធ្វើឱេយកុមារទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពតាមគោលការណ៍របស់កេសួង

 y កុមារចំនួន៨៧នាក់ទៀត មិនទាន់តេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទេ ដោយមូលហេតុកុមារទើបតេតេូវបានបងេួបបងេួម ឬ 

ទុកដក់។ មន្តេីបង្គេល និងបុគ្គលិកសង្គម នឹងធ្វើបច្ចុបេបន្នសា្ថេនភាពរបស់កុមារទាំងនេះនៅឆ្នេំ២០២០។ 

ការវាយតម្លេលើសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មនេះ គឺផ្អេកលើលក្ខណ:វិនិច្ជ័យ

មួយចំនួន រួមមាន អាហារបេចាំថ្ងេ សុខភាព ទំនាក់ទំនងជមួយកេុមគេួសារ ការអប់រំ អំពើហិងេសា និង ការរំលោភបំពាន ផេសេងៗ។   

សា្ថេនភាពនេកុមារមួយចំនួនមិនបានវាយតម្លេ នៅឡើយ ដោយសារពួកគាត់បានផ្លេស់ទីលំនៅ និងមួយចំនួនទៀតជករណីកុមារ 

ដេលទើបតេូវបានបងេួបបងេួមគេួសារ ឬទុកដក់នៅក្នុងការថេទាំតាមគេួសារ និងសហគមន៍។  មន្ទីរ ស.អ.យ នឹងខិតខំបន្តធ្វើ 

បច្ចុបន្នភាពបន្ថេមទៀត។

ង. តាមអនុកេឹតេយលេខ ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ (មាតេេ ៩) កេសួង ស.អ.យ បានចាត់វិធានការជបនា្ទេន់ 

នៅពេលមានការរាយការណ៍ពីមណ្ឌលថេទាំអំពីករណីរំលោភបំពានលើកុមារ។ ក្នុងឆ្នេំ២០១៧ មានករណីរំលោភបំពាន 

សរុបចំនួន ៤ករណី (សុទ្ធ តេ ជកុមារី) តេូវបានរាយការណ៍ពីមណ្ឌលថេទាំកុមាររបស់រដ្ឋចំនួនពីរកន្លេង (មណ្ឌល 

ទាំងពីរនេះ គឺនៅកេេខេត្តអាទិភាពទាំងបេេំ) ហើយកេសួង ស.អ.យ បានធ្វើការសុើបអង្គេតករណីទាំងនេះ ក្នុងរយៈពេល 
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៤៨មោ៉េង បនា្ទេប់មក  កេសួងបានចាត់វិធានការយ៉ងសមសេប។ ក្នុងនោះ កុមារីតេូវបានបងេួបបងេួមជមួយគេួសារវិញ 

ចំណេកឯ ៣នាក់ទៀត តេូវបានផ្ទេរទៅមជេឈមណ្ឌលសា្ដេរនីតិសមេបទា។ នៅឆ្នេំ២០១៩ មាន ករណីរំលោភបំពានមួយទៀត

លើកុមារីចំនួន ៨នាក់ នៅក្នងុមណ្ឌលថេទំាកុមារ របស់អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលមួយ ដេល នៅកេេខេត្តអាទិភាពទំាងបេេ។ំ 

កេសួង ស.អ.យ បានចាត់វិធានការជបនា្ទេន់ បនា្ទេប់ពីទទួលបានសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននេះ។

ច. យោងតាមអនុកេឹតេយលេខ ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ  និងការប្តេជ្ញេចិត្តកេសួង ស.អ.យ បានបញ្ជេក់អំពី

យន្តការតេួតពិនិតេយតាមដន នៅក្នុងផេនការពងេឹងការថេទាំកុមារ ដោយធានាថា គា្មេនកុមារ ណមា្នេក់តេវូបានយកទៅដក់

នៅក្នងុមណ្ឌលថេទំាកុមារដោយមិនចំាបាច់ឡើយ ។ ដើមេបីធានាការអនុវត្តផេនការសកម្មភាព នេះ កេសួង ស.អ.យ បង្កើត 

ឱេយមានគមេេងការបណ្ដុះបណ្តេល ពេមជមួយគា្នេនេះ កេសួងក៏បានបង្កើតគោលការណ៍ ណេនាំបន្ថេម ដូចជ  ពេឹត្តិប័តេ  

ព័ត៌មានសមេេប់កិច្ចការពារកុមារស្តីពីឧត្តមបេយោជន៍របស់កុមារ និងការមិនបង្កគេេះថា្នេក់ សៀវភៅណេនាំសមេេប់ 

គ.ក.ន.ក ស្ដីពីផេនការសកម្មភាព ដើមេបីជួយ ដល់ការផេសព្វ                 ផេសាយព័ត៌មាន។ កិច្ចខិតខំទាំងនេះ បាន ជួយទប់សា្កេត់ការបញ្ជូន

កុមារថ្មីៗ ទៅកាន់មណ្ឌលថេទំា។ នៅឆ្នេ២ំ០១៧ កុមារចំនួនបេមាណ ៣៣នាក់ តេវូបានផ្ដល់សិទ្ធ ិឱេយ សា្នេក់នៅ ក្នងុ មណ្ឌលថេទំា 

កុមាររបស់រដ្ឋនៅទូទំាងបេ ទេ  សកម្ពជុ។ ក្នងុចំណោមកុមារដេលតេវូបានទុកដក់ក្នងុមណ្ឌល ថេទំាទំាងនោះ ពំុមានកុមារ 

ណមា្នេក់មានអាយុកេេម ៣ឆ្នេនំោះទេ (យោងតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចេងក្នងុការប្តេជ្ញេចិត្ត)។ ទោះយ៉េងណក្ដី កុមារចំនួន 

៥៩នាក់ តេូវគេបានរាយការណ៍ថា បានចូលទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំរបស់អង្គការក្នុង ខេត្តបាត់ដំបង ដោយ គា្មេន ការ 

អនុញ្ញេត។ កេសួង ស.អ.យ បានដឹងអំពីដំណើរការនេះ និងបានពិនិតេយលើករណីនេះ ដើមេបីធានានូវការអនុវត្តតាមចេបាប់ 

ពេញលេញ។ ចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានវិញ ដោយសារមានការផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្តេល និង គោលការណ៍ណេនាំជចេើន 

អាជ្ញេធរថា្នេក់កេេមជតិបានបង្វេរកុមារក្នុងចំនួនកាន់តេចេើនឡើងៗ ពីការទុកដក់មណ្ឌល កុមារ កំពេេ របស់រដ្ឋ ទៅរក ការ 

គាំទេ ដើមេបីឱេយមានស្ថិរភាពក្នុងគេួសារ ដោយមានការជួយពីអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល។

២. កែបខ័ណ្ឌការងារថា្នែក់ជាតិសមែែប់ការថែទាំដោយឪពុកមា្ដែយធម៌ និងស្មុំកូនតែូវបានរៀបចំឡើង។ តាមរយៈភាពជដេគូ 3PC 

បានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ និងអនុញ្ញេតការទុកដក់កុមារនៅក្នុង ការថេទាំដោយឪពុកមា្ដេយធម៌សមេេប់កុមារដេលតេូវ 

បានបំបេកចេញពីគេួសារ។ ចាប់ពីឆ្នេំ២០១៦ រហូតដល់បំណច់ឆ្នេំ២០១៩ មន្ទីរ ស.អ.យ បានសហការជមួយ អង្គការដេគូ  

ក្នុងការទុក ដក់កុមារចំនួន ៥៧នាក់  ទៅក្នុងការថេទាំដោយឪពុកមា្ដេយធម៌។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្តេ ញ ដេគូ 3PC 

នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៦  និងឆ្នេំ២ ០ ១៧ កុមារចំនួន ៥៩នាក់ តេូវបានយកទៅទុកដក់ក្នុងការថេទាំដោយឪពុកមា្ដេយធម៌។ ដើមេបី  

ពងេឹងបន្ថេមទៀតចំពោះការបន្តការថេទាំកុមារនេះ ចាំបាច់តេូវមានកេបខ័ណ្ឌការងរថា្នេក់ជតិដ៏រឹងមាំ។ ដោយហេតុនេះ ផេនការ 

អភិវឌេឍសមត្ថភាពដ៏ទូលំទូលាយ ដើមេបីពងេឹងការថេទាំដោយសាច់ញាតិ ការថេទាំដោយឪពុកមា្ដេយធម៌ និងស្មុំកូនក្នុងបេទេស 

រួមទំាងស្មុកូំនអន្តរបេទេស តេវូបានបង្កើតឡើង ដោយផ្អេកលើគំហើញពីការប៉ាេន់បេមាណដេលធ្វើឡើងរួមគា្នេដោយការិយល័យ

អចិន្តេេយ៍ នេសន្និសីទទីកេុងឡាអេស្ដីពីចេបាប់អន្តរជតិឯកជន  (HCCH) និងអង្គការសេវាសង្គមកិច្ចអន្តរជតិ (ISS) ហើយ

ផេនការនេះបានផេសព្វផេសាយជផ្លវូការកាលពីខេកញ្ញេ ឆ្នេ២ំ០១៨ ដោយកេសួង ស.អ.យ។ ផេនការនេះបង្ហេញឱេយឃើញនូវផេនការ 

គន្លះឹ ពេមទំាងអនុសាសន៍ចំនួន ២៣ ដោយបានចេកជសកម្មភាពរយៈពេលខ្ល ីរយៈពេលមធេយម និងរយៈពេលវេង។ សកម្មភាព

មួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការអនុវត្ត ដូចជ ការបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងសមេេប់កុមារទាំងអស់ នៅក្នុងការថេទាំជំនួស  

(បេព័ន្ធ Primero) និងការបង្កើតគោលការណ៍ណេនំាជក់លាក់ស្ដពីី ការថេទំាដោយសាច់ញាតិ ការថេទំាដោយឪពុកមា្ដេយធម៌ 

និងស្មុំកូន។

៣. អនុកែឹតែយលែខ ៣៤ តែូវបានដក់ឱែយអនុវត្តនៅឆ្នែំ២០១៧ ដើមែបីបែគល់ការទទួលខុសតែូវ ក្នុងការផ្ដល់សែវាការពារកុមារពី 

ថា្នែក់ជាតិ ទៅថា្នែក់កែែមជាតិ។ អនុកេឹតេយលេខ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមារ តមេូវឱេយមានការផ្ទេរការគេប់គេង 

មណ្ឌលថេទាំកុមារ ជដំណក់កាលៗទៅកាន់រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជតិ(មាតេេ៤)។ យោងតាមអនុកេឹតេយនេះ កេសួង ស.អ.យ 

តេូវបេគល់មុខងរការគេប់គេងមណ្ឌលថេទាំកុមាររបស់រដ្ឋទៅឱេយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ការបេគល់មុខងរតេួតពិនិតេយមណ្ឌល 

ថេទាំកុមារ  របស់អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលទៅឱេយរដ្ឋបាលរាជធានី កេុង សេុក និងមុខងរការគេប់គេងសេវាថេទាំកុមាររងគេេះ 
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និងងយ រងគេេះនៅក្នុងសហគមន៍ទៅឱេយរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលកេុង និងរដ្ឋបាលឃុំ ពេមជមួយគា្នេនេះ កេសួងបានផ្ទេរថវិកា 

និង បុគ្គលិកសមេេប់ការអនុវត្តការទទួលខុសតេូវទាំងនោះ។ តាមអនុកេឹតេយនេះ កេសួង ស.អ.យ មានតួនាទីក្នុង ការរៀបចំគោល 

នយោបាយ  បទដ្ឋេននេសេវា  និងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្ត ពេមទំាងក្នងុការរៀបចំគោលការណ៍ណេនំា និងការតេតួពិនិតេយតាមដន  

និងការគេប់គេងគុណភាព។ អនុកេតឹេយនេះបានចង្អលុបង្ហេញឱេយមានការបង្កើតបេព័ន្ធការពារកុមារកមេតិមូលដ្ឋេន  និងផ្ដល់ ឱកាស

សមេេប់ការបង្ខិតសេវាឱេយនៅកៀកកុមារ។ ការពងេឹងការអនុវត្តអនុកេឹតេយនេះ នឹងតេូវបន្តធ្វើនៅក្នុងអំឡុងឆ្នេំខាងមុខ។ ដំណើរការ 

អធិការកិច្ចនាពេលបច្ចុបេបន្ន តេូវបានផ្ទេររួចហើយ ដោយសារមន្តេីដេលធ្វើ អធិការកិច្ចតាមបេព័ន្ធឌីជីថល គឺជមន្តេី នេរដ្ឋបាល 

កេុងសេុកខណ្ឌ។

៤. ដំណើរការនែការចុះអធិការកិច្ចមណ្ឌលថែទាំកុមារ តែូវបានកែសមែួលឱែយកាន់តែភាពសាមញ្ញ  និងធ្វើតាមបែព័ន្ធឌីជីថល ជា 

លទ្ធ ផលធ្វើឱែយបែព័ន្ធកាន់តែមានបែសិទ្ធផលថែមទៀត៖ សមិទ្ធផលគួរកត់សមា្គេល់ គឺការដក់ឱេយដំណើរការអធិការកិច្ចតាម 

បេព័ន្ធឌីជីថល ដេលបានផ្លេស់ប្តូរពីដំណើរការដេលតេូវការពេលវេលាចេើន ធ្វើឡើងតាមកេដស និងមានភាពស្មុគសា្មេញ 

ដូចធា្លេប់បានអនុវត្តកន្លងមក ទៅជដំណើរការតេួតពិនិតេយតាមដនកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលាថេមទៀត។ 

វិទេយាសា្ថេនបើកទូលាយ បានផ្ដល់ការគាំទេផ្នេកបច្ចេកទេសដល់ការអភិវឌេឍ "កម្មវិធីអធិការកិច្ច" នៅលើថេប្លេតឌីជីថល  (Digital 

Tablet) ហើយចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១៨ បេព័ន្ធឌីជីថលនេះតេូវបានបេើបេេស់ដោយមន្តេី អធិការកិច្ច ដើមេបីតេួតពិនិតេយតាមដន 

កន្លេងថេទាំកុមារទាំងអស់នៅកម្ពុជ។ មន្តេីអធិការកិច្ចទាំង អស់ (បេមាណ ១១៨នាក់) បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេល និង  

កំពុងបេតិបត្តិការបេព័ន្ធនេះរួចហើយ។

៥. សមត្ថភាពទាក់ទងនឹងការងារសង្គម តែូវបានពងែឹង ដើមែបីគំទែដល់ការគែប់គែងករណីបែកប ដោយបែសិទ្ធភាព វិធីសាសែ្ត 

ថែរកែសាគែួសារ និងអន្តរាគមន៍ការពារកុមារកាន់តែទូលំទូលាយ៖ សមត្ថភាពមនុសេស និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការថេទាំជំនួស 

ចំពោះកុមារ ដេលកើតចេញពីការអនុវត្តផេនការសកម្មភាព គឺមានភាពរីកចមេើនគួរឱេយកត់សមា្គេល់ ជពិសេស ការដក់ពងេេយ

បុគ្គលិកសង្គមថា្នេក់ខេត្ត (បុគ្គលិកសង្គម ចំនួន ៣២នាក់ ក្នុងនោះ ១៧ នាក់ នៅក្នុងមន្ទីរ ស.អ.យ រាជធានី ខេត្តទាំងបេេំ 

កេេមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការ UNICEF និង ១៥នាក់ នៅក្នុងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល) បានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរ 

ស.អ.យ ក្នុងការគេប់គេងករណីសមេេប់កុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព និងសេបទៅ 

តាម បទដ្ឋេនចាំបាច់នានា។ បុគ្គលិកសង្គមទាំងអស់ ក៏ដូចជបុគ្គលិកបន្ថេមទៀតមកពីថា្នេក់រាជធានី ខេត្ត បានទទួលវគ្គបណ្ដុះ

បណ្តេលជបន្តបនា្ទេប់ស្ដីពីការគេប់គេងករណី ទមេង់គេប់គេងករណី គោលការណ៍សំខាន់ៗ និងកិច្ចការពារកុមារ។ ក្នុង 

ចំណោម បុគ្គលិកសង្គមទាំងនេះ បុគ្គលិកសង្គមបេេំនាក់តេូវបានជេើសរីសជមន្តេីរាជការ។

៦. គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់កម្មវិធី និងនីតិវិធីបែតិបត្តិការបទដ្ឋែន ដើមែបីជាមគ្គុទែ្ទសក៍ណែនាំសមែែប់ការបិទមណ្ឌលថែទាំ 

កុមារ ការយកកុមារចែញពីមណ្ឌលថែទាំ   និងការគំទែសមាហរណកម្មកុមារតែូវបានរៀបចំឡើង៖ ការអនុវត្តផេនការពងេឹង 

ការថេទាំកុមារ ស្ថិតកេេមគោលការណ៍ណេនាំ ផេសេងៗសមេេប់ កម្មវិធីដេលមិនមានលក្ខណៈ បេមូលផ្តុំគា្នេនៅក្នុងវិស័យនានា 

ជអាទិ៍ គោលនយោបាយស្ដីពីការថេទាំជំនួសចំពោះកុមារ បទដ្ឋេនអបេបបរមា អនុកេឹតេយលេខ ១១៩ ស្តីពីការគេប់គេងមណ្ឌល

ថេទាំកុមារ ផេនការសកម្មភាពនេះផ្ទេល់  ពេឹត្តិប័តេព័ត៌មានទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចការពារកុមារស្តីពីឧត្តមបេយោជន៍របស់កុមារ 

និងការមិនបង្កការឈឺចាប់ចំពោះកុមារ ទមេង់ការគេប់គេងករណី គោលការណ៍ណេនំាទាក់ ទងនឹងការធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពសា្ថេនភាព

ករណី។ បន្ថេមពីនេះ ការរៀនសូតេបានពីដំណើរការអនុវត្ត និងបទដ្ឋេនដេលមានសេេប់ តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីបង្កើត   

គោលការណ៍ណេនាំស្ដីពីនីតិវិធីសមាហរណកម្មកុមារ ការយកកុមារចេញពីមណ្ឌល និងបិទ កន្លេង ថេទាំកុមារ។ នាយកដ្ឋេន 

សុខុមា ល ភាពកុមារនេអគ្គនាយកបច្ចេកទេស កេសួង ស.អ.យ បានបញ្ចប់ការពិនិតេយឡើងវិញលើសេចក្ដពីេៀងនេគោលការណ៍

ណេនាំនេះរួចហើយ។ យូនីសេហ្វ ក៏បានចូលរួមជមួយអង្គការ Save the Children (ជផ្នេកមួយនេគមេេង FCF-REACT) 

ដេលអង្គការនេះកំពុងរៀបចំ "គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់ការបងែួបបងែួម និងគំទែ  សមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌលថែទាំ 

កុមារ"។ ថ្វីបើ យូនីសេហ្វ ជួយគាំទេកេសួង ស.អ.យ ក្នុងការពិនិតេយមើលដំណើរការ សមេេប់មណ្ឌលថេទាំកុមារទាំងឡាយណ 

ដេលមានបំណងចង់បិទ បង្វេរ ឬគាំទេដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ។ "គោលការណ៍  ណែនាំ សមែែប់ការបងែួបបងែួម  
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និងគំទែសមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ" គឺជឯកសារដើមេបីផ្ដល់សេចក្តីណេនាំលម្អិតស្ដីពីដំណើរការធ្វើសមាហ

រណ កម្មកុមារ។

៧. សមត្ថភាពរបស់មន្តែីរាជរដ្ឋែភិបាល និងទីភា្នែក់ងារនានា ដែលធ្វើការជាមួយកុមារតែូវគែបោះបង់ និងកុមារពិការក្នុងការថែទាំ 

ជំនួស តែូវបានពងែឹង ដើមែបីផ្ដល់ការថែទាំកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ គំទែសមាហរណកម្ម ជាមួយគែួសារ និងសហគមន៍  

និងទប់សា្កែត់ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ៖ ក្នុងកិច្ចសហការជមួយ               ISS អូស្តេេលី  និងការគាំទេពីយូនីសេហ្វ ផេន

ការសកម្មភាពដើមេបីពងេឹងការថេទាំជំនួសសមេេប់កុមារពិការ តេូវបានរៀបចំឡើង។ ដើមេបីអនុវត្តផេនការនេះ គេូបង្គេលចំនួន 

១៣នាក់ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេលជគេូបណ្ដុះបណ្តេលថា្នេក់ជតិ ។ គេូបណ្ដុះបណ្តេលទាំងអស់នេះ បានផ្ដល់ការបណ្ដុះ

បណ្តេលបន្តដល់អ្នកថេទាំនៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំកុមារ ដើមេបីអាចឱេយពួកគាត់មើលថេទាំកុមារពិការបានកាន់តេបេសើរថេមទៀត 

អ្នក ថេទាំចំនួន ១៣០នាក់ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេលរួចហើយ។ ទិដ្ឋភាពនានាស្ដីពីរបៀបពងេឹងការថេទាំជំនួសសមេេប់ 

កុមារពិការ ក៏តេូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្ដីពេេងគោលការណ៍ណេនាំស្តីពីនីតិវិធីសមេេប់ការថេទាំដោយសាច់ញាតិ ការថេទាំ 

ដោយ ឪពុកមា្ដេយធម៌ និងស្មុំកូនក្នុងបេទេសផងដេរ ពេមទាំង នឹងតេូវដក់បញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅណេនាំការអនុវត្តនីតិវិធីនេះ។ 

បន្ថេមពីនេះ មន្តេីរាជធានី ខេត្ត ជពិសេសមន្តេីមកពីរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្លេស់ប្ដូរវិធីសាសេ្តរបស់ខ្លួនក្នុងការថេទាំកុមារដេល 

កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការតាមដងផ្លូវ។ ជំនួសឱេយការបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មជេឈមណ្ឌល សា្ដេរនីតិសមេបទា នាពេលបច្ចុបេបន្ន កុមារ  

ទាំងនេះតេូវបានបញ្ជូនទៅរកអ្នកផ្ដល់សេវាផ្នេកកិច្ចការពារកុមារ ដូចជ អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ជដេគូ 3PC ដេលផ្ដល់  

សេវាកាន់តេបេសើរសមេេប់កុមារតេូវបានគេបោះបង់ចោល។

៨. សមត្ថភាពនៅថា្នែក់កែែមជាតិ និងថា្នែក់មូលដ្ឋែន តែវូបានពងែងឹ ដើមែបីទប់សា្កែត់ការបំបែកកុមារចែញពីគែសួារដោយមិនចំាបាច់ 

ការ ពារកុមារដែលមិនស្ថិតកែែមការថែទាំរបស់ឪពុកមា្ដែយ និងគំទែសមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌលថែទាំកុមារវិញ៖ វគ្គ 

បណ្ដុះ បណ្តេល សិកា្ខេសាលា និងវគ្គតមេង់ទិសជចេើន តេូវបានរៀបចំឡើង ដើមេបីកសាងសមត្ថភាពអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅ 

កមេិតផេសេងៗគា្នេ។ មន្តេីចំនួនបេមាណ ១០០នាក់ មកពីគណៈកមា្មេធិការពិគេេះយោបល់ កិច្ចការស្តេី និងកុមារនៅថា្នេក់រាជធានី 

ខេត្ត និងថា្នេក់កេុង សេុក ខណ្ឌ ពេមទាំងការិយល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទាថា្នេក់កេុង សេុក ខណ្ឌ 

នេបណ្តេរាជធានី ខេត្តអាទិភាពទាំងបេេំ បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្តេលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះ។ ដើមេបីបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាព 

ដល់សមាជិក គ.ក.ន.ក ឱេយកាន់តេបេសើរថេមទៀត សៀវភៅណេនាំស្ដីពីការអនុវត្តផេនការសកម្មភាពពងេឹងការថេទាំកុមារ 

តេូវបានរៀបចំ និងផេសព្វផេសាយ។ មន្តេីឃុំ សង្កេត់ ចំនួនជិត ២ពាន់ នាក់ មកពីឃុំសង្កេត់ ឬកេុង សេុក ខណ្ឌចំនួន ៥១៦ 

នៅក្នុងរាជធានី ខេត្តអាទិភាពទាំងបេេំ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេលស្ដីពីការបេើបេេស់សៀវភៅណេនាំសមេេប់ គ.ក.ន.ក 

ដេលសៀវភៅនេះ            នឹងផ្ដល់អត្ថបេយោជន៍ដល់កុមារនៅក្នុងឃុំ សង្កេត់ទាំងអស់នេះ។ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្តេលទាំងអស់នេះ 

ពេមទាំងឧបករណ៍នានា ដូចជ សៀវភៅណេនាំសមេេប់ គ.ក.ន.ក ពេឹត្តិប័តេព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកិច្ចការពារកុមារ 

ផេនការ សកម្មភាពនេះផ្ទេល់ គឺជឧបករណ៍ឯកសារយោងដ៏មានសារបេយោជន៍ សមេេប់ជួយមន្តេីក្នុងការអនុវត្តការងរ 

សមាហរណ កម្ម និងការងរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារក្នុងបេទេសកម្ពុជ។

៩. នែះគឺជាលើកដំបូង ដែលកែសួង ស.អ.យ អាចគែប់គែងព័ត៌មានរបស់កុមារស្ថិតក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណ កម្ម តាមរយៈ

មូលដ្ឋែនទិន្នន័យលើបែព័ន្ធអីុនធឺណែត  ហើយមូលដ្ឋែនគែឹះសមែែប់ការបង្កើតបែព័ន្ធគែប់គែងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ 

(CPIMS)  តែូវបានបង្កើតឡើង៖ កេសួង ស.អ.យ ដោ យមានការគាំទេផ្នេកបច្ចេកទេសពីវិទេយាសា្ថេនបើកទូលាយ បានបង្កើត 

ឧបករណ៍ឌីជីថលចំនួនពីរគឺ ឧបករណ៍គេប់គេងព័ត៌មានកុមារដើមេបីបញ្ចូលទិន្នន័យស្ដីពីកុមារកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើ 

សមាហរណកម្ម  (នៅពេលបច្ចុបេបន្ន ទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងបេព័ន្ធនេះតេូវបានផ្ទេរទៅកាន់បេព័ន្ធគេប់គេងករណី Primero 

ហើយ) និងឧបករណ៍អធិការកិច្ចដេលកត់តេេទុកនូវចំនួនសរុបនេកុមារដេលកំពុងរស់នៅក្នងុ ការថេទំាក្នងុមណ្ឌល។ ការងរនេះ 

បានបង្កើតនូវមូលដ្ឋេនភស្ដុតាងស្ដីពីកុមារនៅក្នុងការ ថេទាំជំនួស ពេមទាំងផ្ដល់អត្ថបេយោជន៍គួរឱេយកត់សមា្គេល់ដល់កេសួង 

ស.អ.យ ដើមេបីផ្ដល់ការគំាទេកាន់តេបេសើរដល់កុមារ ទំាងអស់នេះ។ បន្ថេមពីនេះ កេសួងបានធ្វើការយ៉េងជិតស្នទិ្ធជមួយយូនីសេហ្វ 

ក្នុងការបង្កើត  និងដក់ឱេយដំណើរការបេព័ន្ធ គេប់គេងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS) សមេេប់កម្ពជុ នៅក្នងុកំឡុងរយៈពេល  
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៣ឆ្នេ ំ ចុងកេេយនេះ។ វឌេឍនភាពសំខាន់ៗ មានដូចជ ការធ្វើផេនទីបេព័ន្ធព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារនាពេលបច្ចុបេបន្ននៅកម្ពុជ  

និងការពេមពេៀងគា្នេកមេតិខ្ពស់ លើកេប ខណ្ឌការងរតាមដនតេតួពិនិតេយផ្នេកកិច្ចការពារកុមារ ការបង្កើតដសបត (Dashboard)  

នេ CPIMS និងការដក់ឱេយអនុវត្តបេព័ន្ធគេប់គេង ករណីឌីជីថល (Primero) ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេកិច្ចការពារកុមារ។ 

១០. យុទ្ធសាស្តែបែែសែ័យទាក់ទង (Cambodia PROTECT Strategy) ដែលជាយុទ្ធនាការផ្លែស់ប្តូរ អាកបែបកិរិយាពហុកែសួង 

សា្ថែប័ន នៅថា្នែក់ជាតិ ដើមែបីទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងែសាលើកុមារ  និងការបំបែកកុមារពីគែួសារដោយមិនចាំបាច់ 

តែូវបានបង្កើតឡើង៖  យុទ្ធសាស្តេ Cambodia PROTECT តេូវបានអនុវត្ត។ កេសួង ស.អ.យ បានផ្តើមយុទ្ធនាការ 

"គែួសាររឹងមាំ" ដើមេបីបញ្ចប់អំពើហិងេសាលើកុមារ និងការបំបេកកុមារចេញពីគេួសារដោយមិនចាំបាច់ ហើយបាននឹងកំពុងផលិត

សមា្ភេរសមេេប់ធ្វើ យុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយ ដូចជ ស្ពតវិទេយុ និងទូរទសេសន៍ និងសេវាសារអប់រំខ្លីៗតាមទូរស័ព្ទ (SMS)។ 

១១. ឪពុកមា្ដែយ និងសហគមន៍ បានទទួលចំណែះដឹង និងជំនាញអំពីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានកាន់តែបែសើរ ដើមែបីជួយឱែយពួក  

គត់អាចបង្កើតបរិយាកាសបែកបដោយការថែទាំល្អ និងការរីកលូតលាស់សមែែប់កុមារ៖ យុទ្ធសាសេ្តស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនបេប 

វិជ្ជមាន ពេមជមួយនឹងកញ្ចប់បណ្ដុះបណ្តេលកមេិត១ មានចំនួន ៦ម៉ូឌុល ដេលផ្ដេតគោលដៅលើសមាជិកសហគមន៍ទូទៅ 

និងកញ្ចប់កមេិត២ មាន ១២ម៉ូឌុល ដេលផ្ដេតគោលដៅលើឪពុកមា្ដេយ និងអ្នកថេទាំ តេូវបានបង្កើតឡើង និងបាន ទទួល 

ការអនុម័តពីកេសួងកិច្ចការនារី។ វគ្គអប់រំឪពុកមា្ដេយកមេិត ១ និងកមេិត ២ បច្ចុបេបន្នតេូវបានដក់ឱេយអនុវត្តនៅថា្នេក់សហគមន៍  

រួមទាំងសមេេប់ឪពុកមា្ដេយរបស់កុមារស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ ហើយបានបង្ហេញនូវផ្លេស់ប្ដូរ 

ការអនុវត្តបេបអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួន និងបានអនុវត្តបេើបេេស់ជំនាញចិញ្ចឹមកូនបេបវិជ្ជមានដេលពួកគេ បានរៀនសូតេ។
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បទពិសោធន៍ 

ដ្រលទទួលបានព ី

ការអនុវត្តផ្រនការ 

1> ជមួយនឹងគោលនយោបាយចមេះុ កំណេទមេង់ចេបាប់ និងអន្តរាគមន៍ផ្នេកកម្មវិធី យើងអាចគេប់គេងបានចំពោះវិស័យថេទំា 

ជំនួសចំពោះកុមារ កាន់តេល្អបេសើរ។ បទពិសោធន៍ក៏បានបង្ហេញឱេយឃើញអំពីតមេូវការឱេយមានការតេួតពិនិតេយតាមដនឱេយ 

បានគេប់គេេន់ ដើមេបីធានានូវការបង្វេរដោយរលូន និងធានានូវការគាំទេសមាហរណកម្មកុមារដេលចាកចេញពីមណ្ឌល 

ថេទាំកុមារបេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងសុវត្តិភាព ជពិសេស សមាហរណកម្មដេលបង្កឡើងដោយការបិទមណ្ឌលថេទាំ 

កុមារដោយពុំមានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋេភិបាល  ។

2> លទ្ធផលនេការអនុវត្តអនុកេឹតេយ និងផេនការពងេឹងការថេទាំកុមារ បានទទួលលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកដោយកេសួង 

ដោយក្នុងនោះ កុមារចំនួន ៥៩ភាគរយ បានទទួលការគាំទេក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម ឬ ចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ 

ធៀបជមួយចំនួន គោលដៅ ៣០ភាគរយ (មើលតារាងលេខ២)  ហើយក្នុងនោះមាន តេបេមាណ ១២ភាគរយ ដេលបាន  

ឆ្លងដំណើរការសមាហរណកម្មរបស់មន្ទីរ ស.អ.យ ដេគូ និង 3PC។ គមេេង FCF-REACT ក៏បានផ្ដល់ការគាំទេចំពោះ 

ករណីមួយចំនួន ក្នុងចំណោមករណីទាំងនេះផងដេរ។ ការបង្ហេញសា របេកបដោយ ភាពចេបាស់លាស់ និងរឹងមាំពីថា្នេក់ជតិ 

ជមួយនឹងអន្តរាគមន៍នៅថា្នេក់មូលដ្ឋេន ការអនុវត្តគោលនយោបាយអាចសមេេចបានលទ្ធផលគួរឱេយកត់សមា្គេល់ ហើយ 

បេសិនបើមានធនធានគេប់គេេន់ ដូចជ បុគ្គលិកសង្គម និងមានការតេតួពិនិតេយតំាងពីដើមដំបូង នោះយើងនឹងអាចគេប់គេង

បានកាន់តេល្អចំពោះកុមារចាកចេញពីមណ្ឌលដោយមិនមានដំណើរការគេប់គេងករណីសមសេប ហើយលទ្ធភាពកាន់តេ

ធំធេងបេកបដោយគុណភាព ក៏សមេេចបានក្នុងពេលជមួយគា្នេនោះដេរ។ ពេល វេលាកាន់តេចេើនសមេេប់ ការតេៀម រៀបចំ 

មុនពេលដក់ឱេយអនុវត្តគោលនយោបាយ និងផេនការទាំងនេះអាចនឹងមាន សារបេយោជន៍ បេសិនបើពងេឹងការអនុវត្ត  

ដំណើរការបេហាក់បេហេលនេះទៅកន្លេងផេសេងទៀត។

3> សមាហរណកម្មបេកបដោយបេសិទ្ធភាព សមេេប់កុមារដេលចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំកុមារ ជការងរ លំបាកក្នុងការ 

សមេេច បាន ។ ចាំបាច់ តេូវធានាថា កុមារទាំងអស់ នៅក្នុងមណ្ឌលថេទាំ មានផេនការករណី ដេល នឹងទទួលបានការគាំទេ 

ចំពោះសមាហរណកម្មរបស់ពួកគេទៅក្នុងការថេទាំតាមគេួសារនៅក្នុងពេលអនាគត និងការរៀបចំផេនការអចិន្តេេយ៍។

4> អ្វីដេលមានសារៈសំខាន់ដូចគា្នេជមួយការប្ដេជ្ញេចិត្ត និងការចូលរួមនៅថា្នេក់ជតិនោះ គឺភាពជអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើ  

បេតិ បត្តិការនៅថា្នេក់ខេត្ត (ដូចជ ពីមន្តេីបង្គេល  និង គ.ក.ស.ក) ហើយនោះ គឺជកតា្តេជោគជ័យផងដេរ។
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5> បុគ្គលិកសង្គម គឺជឆ្អឹងខ្នងសមេេប់ការបំពេញមុខងរនេបេព័ន្ធការពារកុមារ។ ការពងេីកការអនុវត្តផេនការបេកបដោយ 

មហិច្ឆតា ដូចជ ផេនការសកម្មភាពដើមេបីពងេឹងការថេទាំកុមារ តេូវការបុគ្គលិកសង្គមដេលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្តេល 

ជចេើននាក់ថេមទៀ តនៅថា្នេក់មូលដ្ឋេន។ ជមធេយមបុគ្គលិកសង្គមមា្នេក់គួរធ្វើការជមួយ កុមារ ដេលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរ

ការធ្វើសមាហរណកម្មចំនួនបេហេល១៣នាក់ក្នុងមួយឆ្នេំ។ ចំណុចនេះអាចជការចង្អុលបង្ហេញដ៏មានសារៈបេយោជន៍ 

សមេេប់ការរៀបចំផេនការនាពេលអនាគត។

6> មណ្ឌលថេទាំកុមារបានបង្ហេញថា ពួកគេគឺជដេគូនៅក្នុងដំណើរការបង្វេរការថេទាំទាំងមូល ទោះបីជ មិន បានតាំងពី 

ដំបូងដូចការចង់បាន និងមិនមានការចូលរួមពីមណ្ឌលទំាងអស់ក្ត។ី កិច្ចសហការលក្ខណៈផ្ដេតគោលដៅ ដូចជ ការគំាទេ 

ដោយឡេកសមេេប់មណ្ឌលថេទាំកុមារ នឹងបេេកដជអាចធ្វើឱេយការអនុវត្តដំណើរការសមាហរណកម្មកុមារមានភាពកាន់

តេរលូនថេមទៀត។

7> រយៈពេលសមេេប់ការអនុវត្តការផេនការបេកបដោយមហិច្ឆតា ដូចជ ផេនការសកម្មភាពដើមេបីពងេឹងការថេទាំកុមារ គួរ 

មានរយៈពេលវេងជងនេះ ដោយមានពេលវេលាគេប់គេេន់សមេេប់ដំណក់កាលរៀបចំផេនការ។

8> ការគេប់គេងទិន្នន័យ គឺជសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់សមេេប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងផេនការ រួមទាំងការ តាមដន 

តេួតពិនិតេយលើវឌេឍនភាព បង្កើតភស្ដុតាង និងលើសពីនេះ គឺដើមេបីធានានូវការលើកកម្ពស់ឧត្តមបេយោជន៍របស់កុមារ។  

ថ្វីបើបេទេសកម្ពុជបានវិនិយោគបេកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការនេះក្ដី ប៉ុន្ដេកង្វះកំណត់តេេផ្ទេល់ខ្លួនរបស់កុមារ

នៅថា្នេក់កណ្តេល នៅមុនពេលការអនុវត្តផេនការ បានរារាំងដល់ដំណើរការនេការស្វេងរកកុមារមួយចំនួន ដេល រស់នៅ 

ក្នុងមណ្ឌលថេទាំកុមារ ដេលបានសមេេចចិត្តបិទដោយខ្លួនឯង ដោយគា្មេនការចូលរួមពីមន្តេីបង្គេលរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល។

9> ការគេប់គេងករណីកុមារ ដេលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម គឺជដំណើរការដ៏ស្មុគសា្មេញ មួយដេលទាមទារ 

ឱេយមានសេវាជចេើននៅក្នុងដំណើរការទាំងមូល។ ដោយសារកង្វះសេវាសង្គម និងដំណើរការបញ្ជូនករណីជលក្ខណៈ  

បេព័ន្ធនៅក្នុងបណ្តេបេទេសកំពុងអភិវឌេឍនានា ដូចជ បេទេសកម្ពុជ ជដើម ការតេៀមរៀបចំឱេយបានគេប់គេេន់ និងការ 

តភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជមួយអ្នកផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធ លើសពីនេះសេវាកិច្ចការពារកុមារ  គឺជគន្លឹះដ៏សំខាន់ ដើមេបីធានានូវ  

ដំណើរការសមាហរណកម្មបេកបដោយជោគជ័យ។
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អនុសាសន៍

សកម្មភាពគន្លឹះខាងកែែម នឹងតែូវអនុវត្តជាអាទិភាព៖

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី១៖ ការ

អនុវត្តអនុកេឹតេយស្តីពីការគេប់គេង

មណ្ឌលថេទាំកុមារ

ក. ដូចមានចេងក្នុងមាតេេ ៤ តេូវធ្វើការងរជមួយកេសួងធម្មការ និងសាសនា  និងកេសួង 

អប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើមេបីតាមដនតេួតពិនិតេយលើកន្លេងថេទាំកុមារ   ដេលស្ថិតកេេម

ការគេប់គេងរបស់កេសួងទាំងពីរនេះ

ខ. យោងតាមមាតេេ ៦ តេូវធានាឱេយបានថា មណ្ឌលថេទាំកុមារទាំងអស់ បានទទួលការ 

អនុញ្ញេតពីកេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា

គ. បន្ដធ្វើការជមួយយូនីសេហ្វ និងដេគូពាក់ព័ន្ធ ដើមេបីរៀបចំមូលដ្ឋេនទិន្នន័យសមេេប ់

កុមារ ដេលស្ថិតកេេមការថេទាំជំនួស ហើយផ្អេកលើមូលដ្ឋេន ទិន្នន័យនោះ តេូវរៀបចំ 

ផេនការ គេប់គេ ងករណីសមេេប់កុមារមា្នេក់ៗ

ឃ. តេូវចាត់វិធានការជបនា្ទេន់ចំពោះមណ្ឌលថេទាំកុមារ ដេលពុំឆ្លើយតប តាមបទដ្ឋេន  

អបេបបរមាសមេេប់ការថេទាំជំនួសចំពោះកុមារ និងចុះអធិការកិច្ច មណ្ឌលថេទាំកុមារ 

ដេល  នៅពុំទាន់ធ្វើអធិការកិច្ច

ង.  ចាត់វិធានការចំពោះការបើកមណ្ឌលថេទាំកុមារ ដោយមិនបានជូនដំណឹងមកកេសួង 

ស.អ.យ និងចំពោះអ្នកដេលយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថេទាំកុមារដោយគា្មេនការ 

អនុញ្ញេតតេឹមតេូវ

ច. ស្វេងរកកុមារទាំងអស់ ដេលបានវិលមកតេឡប់ពីមណ្ឌលថេទាំកុមារវិញដោយ គា្មេនការ 

ជូនដំណឹងដល់កេសួង និងមន្ទីរ ស.អ.យ ដោយសហការការជដេគូជមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ 

ដទេទៀត

ឆ. តាមដនបន្តជមួយមណ្ឌលថេទាំកុមារទាំងអស់ ដេលមានការថយចុះចំនួនកុមារ និង 

កំណត់អត្តសញ្ញេណកុមារទាំងអស់ ដេលបានចាកចេញពីមណ្ឌលថេទាំកុមារចាប់ពី 

ចុងឆ្នេំ២០១៥ មក។ ផ្ទៀងផ្ទេត់លើសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ និងផ្ដល់ការ 

គាំទេដល់ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពួកគេ បេសិនបើចាំបាច់

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី២៖ 

កេបខ័ណ្ឌការងរការ ថេទាំ ដោយ 

ឪពុកមា្ដេយធម៌ និងស្មុំកូន

ក. ជំរុញការអនុវត្តផេនការអភិវឌេឍសមត្ថភាព ដើមេបីពងេឹងការថេទាំដោយសាច់ញាតិ ការ 

ថេទាំ ដោយឪពុកមា្ដេយធម៌  និងស្មុំកូនក្នុង រួមទាំង ស្មុំកូនអន្តរបេទេសផងដេរ

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៣៖ 

ការផ្ទេរមុខងរទៅកាន់ថា្នេក់កេេម 

ជតិ

ក. ជំរុញការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ ៣៤ ឱេយមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀត  និងចងកេង ជ 

ឯកសារ  អំពីដំណើរការ និងមេរៀនល្អៗ ដេលទទួលបាន
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សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៤៖ 

ធ្វើឱេយដំណើរការអធិការកិច្ច មាន 

ភាពសាមញ្ញងយសេួល និង 

ធ្វើឡើងតាមបេព័ន្ធឌីជីថល

ក. បន្តពិនិតេយឡើងវិញ និងកេលម្អគុណភាពបេព័ន្ធអធិការកិច្ចឌីជីថល

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៥៖ 

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច

ក. ស្វេងរកការគាំទេ ដើមេបីដក់ពងេេយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចឱេយបានកាន់តេចេើនថេមទៀត 

ដើមេបី អនុវត្តការគេប់គេងករណី ដោយគេបដណ្ដប់ លើកង្វល់ផ្នេកការការពារកុមារផេសេងៗ

ជចេើន

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៦៖ 

គោលការណ៍ណេនាំកម្មវិធី 

និងនីតិវិធីបេតិបត្តិការស្ដង់ដ

ក. អនុម័តលើគោលការណ៍ណេនាំស្ដីពីនីតិវិធីសមាហរណកម្មកុមារ ការបង្វេរកុមារចេញ ពី 

មណ្ឌលថេទាំ និងការបិទកន្លេងថេទាំកុមារ ពេមទាំងដក់ឱេយអនុវត្តគោលការណ៍ណេនាំ

នេះ

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៧៖ 

ការកសាងសមត្ថភាពថា្នេក់ជតិ

ក. កសាងសមត្ថភាពអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាស្ដីពីគោលការណ៍ណេនាំថ្មីៗ និងផេនការនានាស្ដីពី 

ការថេទាំជំនួស (ដូចជ ការថេទាំជំនួសដោយសាច់ញាតិ គេួសារធម៌ និងស្មុំកូន ជ 

ពិសេស កុមារមានពិការភាព)

ខ. ស្វេងរកការគាំទេ ដើមេបីធានាឱេយមានការផ្ដល់មូលនិធិពីរាជរដ្ឋេភិបាល និងអង្គការ 

មិនមេន   រដ្ឋេភិបាល ដើមេបីអនុវត្តសកម្មភាពដេលបានគេេងទុក

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៨៖ 

ការកសាងសមត្ថភាព ថា្នេក់កេេម 

ជតិ

ក. កសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាស្ដីពីគោលការណ៍ណេនាំថ្មីៗ និងផេនការ 

នានាស្ដីពីការថេទាំជំនួស (ដូចជការថេទាំជំនួសដោយសាច់ញាតិ គេួសារធម៌ និង 

ស្មុំកូន ជពិសេសកុមារមានពិការភាព)

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី៩៖ 

បេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មាន 

ក. បេើបេេស់បេព័ន្ធគេប់គេងករណី Primero ដើមេបីគេប់គេងករណីកុមារទំាងអស់ ដេល មាន

ភាពពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងបេព័ន្ធការពារកុមារ (ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីយន្តការរបស់រដ្ឋ) 

ជមួយក្តីបារម្ភផ្នេកកិច្ចការពារកុមារយ៉េងចេើន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងជមួយបេព័ន្ធ 

ផេសេង ទៀត ដូចជ OSCaR

ខ. ពងេីកកម្មវិធីអធិការកិច្ច ដើមេបីគេបដណ្ដប់លើការតាមដនតេួតពិនិតេយអ្នកផ្ដល់សេវាដទេ

ទៀត រួមទាំងសេវាថេទាំជំនួសទាំងអស់

គ. ដក់ឱេយអនុវត្ត CPIMS

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី១០៖ 

យុទ្ធនាការផ្លេស់ប្តូរ អាកបេបកិរិយ 

(Cambodia PROTECT)

ក. អនុវត្តយុទ្ធសាស្តេបេេសេ័យទាក់ទងដេលពាក់ព័ន្ធ (Cambodia PROTECT) 

សកម្មភាពយុទ្ធសាស្តែទី១១៖

ការចិញ្ចឹមកូនបេបវិជ្ជមាន

ក. ស្វេងរកការគាំទេ ដើមេបីដក់បញ្ចូលការចិញ្ចឹមកូនបេបវិជ្ជមាន ជផ្នេកមួយនេដំណើរការ

រៀបចំកម្មវិធីជបេចាំរបស់កេសួងពាក់ព័ន្ធ
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