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4 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

3PC កម្មវិធីភាពជាដ្គូសម្្ប់កិច្ចការពារកុមារ 

CBC ការថ្ទាំតាមសហគមន៍

CBO អង្គការសហគមន៍

CCWC គណៈកមា្ម្ធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្ក្ត់

CNP នគរបាលជាតិកម្ពុជា

DoSVY មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (មន្ទីរ ស.អ.យ )

HES កម្មវិធីពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសារ 

FBO អង្គការសាសនា 

FCF ការថ្ទាំកុមារតាមគ្ួសារជាអាទិភាពចម្បង 

MoI ក្សួងមហាផ្ទ្

MoSVY ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ក្សួង ស.អ.យ )

MoWA ក្សួងកិច្ចការនារី

NGO អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល

OSVY ការិយាល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

RCI មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ

RGC រជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា

SoS ក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាព

TPO អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌

UNCRC អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

UN Guidelines គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ

UNICEF មូលនិធិសហប្ជាជាតិដើម្បីកុមារ

USAID ទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋអាម្រិចសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

WCCC គណៈកមា្ម្ធិការពិគ្្ះយោបល់កិច្ចការស្ត្ី និងកុមារ

បញ្ជី អក្សរ កាត់ 



5របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

គោលបំណងចម្បងន្ការសិក្សាន្ះ គឺដើម្បីចងក្ងជា 
ឯកសារនូវការអនុវត្តល្អៗ និងម្រៀនទទួលបានពីកម្មវិធីនានា  
ដ្លគំាទ្ដល់ការថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារ និងការបង្ករ្ការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ ដើម្បីពង្ឹងមូលដ្ឋ្នភស្តុតាងសម្្ប់កម្មវិធ ី
ថ្ទាំកុមារតាមគ្ួសារ ដ្លជាផ្ន្កមួយន្កំណ្ទម្ង់វិស័យ
ថ្ទំាកុមារនៅកម្ពជុា។ ការសិក្សាន្ះតូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុបរិបទ 
ន្ការអនុវត្ត កម្មវិធីយា៉្ងទូលំទូលាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ 
ថ្ទាំកុមារដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំក្នុងប្ទ្ស តាមរយៈ 
បង្ួបបង្ួម និងធ្វើសមាហរណកម្មកុមារឱ្យត្ឡប់ទៅរស់នៅ
ជាមួយគ្ួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្វិញ។ 

របាយការណ៍សិក្សាស្្វជ្្វជាច្ើនថ្ន្ក់សាកល1 បាន 
បង្ហញ្ថ កុមារដ្លរស់នៅក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាមានផលអវិជ្ជមាន
ជាច្ើនក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគ្។2 យោងតាមភស្តុតាង  
ដ្លមានស្្ប់ កុមារក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាអាចរងគ្្ះពីការរំលោភ
បំពានផ្លូវភ្ទ និងលើរងកាយ ប្ឈមហានិភ័យពីការដក់ 
ទណ្ឌកម្ម ខ្វះការភ្ញ្ច និងការបំប្កកុមារពីសហគមន៍របស ់
ពួកគ្។  មានមណ្ឌលខ្លះ មានសុវត្ថិភាព និងផ្គត់ផ្គង់គ្ប់គ្្ន ់
ផ្ន្កសមា្ភ្រចាំបាច់សម្្ប់កុមារ (ប៉ុន្ត្មានមណ្ឌលជាច្ើន 
ពុំបានផ្តល់គ្ប់គ្្ន3់)។ ការថ្ទាំនៅមណ្ឌលពុំផ្តល់ការយក
ចិត្តទុកដក់គ្ប់គ្្ន់សម្្ប់កុមារមា្នក់្ៗទ្ ដ្លជាហ្តុនំាឲ្យ 
ប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍផ្ន្កអារម្មណ៍ រងកាយ 
ផ្លូវចិត្ត និងសង្គមរបស់កុមារ។ ការថ្ទាំប្ភ្ទន្ះមានផល 
ប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិស្សដល់ការអភិវឌ្ឍន ៍
សម្្ប់កុមារតូច។4  បន្ថ្មលើន្ះទៀត កុមារដ្លរស់នៅក្នុង
មណ្ឌលថ្ទំារយៈព្លយូរព្ក អាចធ្វើឱ្យមានការលំបាកនៅព្ល 

1 សូមមើលអំពីការស្្វជ្្វជាច្ើនដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស ស្តីពីផលប៉ះពាល់ន្ការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារមកលើកុមារនៅ Better Care Network, Effects  
of Institutional Care, នៅលើគ្ហទំព័រ https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/effects- 
of-institutional-care

2 Better Care Network, Effects of Institutional Care, at https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/ 
effects-of-institutional-care

3  Save the Children, Institutional Care: A last resort, Policy Brief (2014), available at: http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/ 
wp-content/uploads/Institutional-Care-The-Last-Resort-Save-The-Children.pdf

4  Harvard University, Center on the Developing Child, The science of neglect: The persistent absence of responsive care disrupts the 
developing brain, Working Paper 12 (2012).

5  Better Care Network, Effects of Institutional Care, at https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/ 
effects-of-institutional-care

6 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។
7 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។
8 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017). 

របាយការណ៍របស់យើង ធ្វើការពិភាក្សាលើការសិក្សាន្ះ ព្្ះការសិក្សាន្ះផ្ដល់ទិន្នន័យសំខាន់ៗស្ដពីីប្វត្តរូិបរបស់កុមាររស់នៅក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាកុមារក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា  
(សូមមើលផ្ន្កទី៣)

 9 អង្គការយូនីស្ហ្វ ការថ្ទាំតាមមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.unicef.org/cambodia/Fact_sheet_-_residential_ 
care_Cambodia.pdf

កុមារត្ូវបានធ្វើសមាហរណកម្មត្ឡប់ទៅសហគមន៍របស់ 

ពួកគ្វិញ ហើយអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្ន្កសុខភាព 

និងសង្គម នៅព្លពួកគ្ធំព្ញវ័យ។5 

ទោះជាយា៉្ងន្ះក្តី មានការបា៉្ន់ប្មាណថ កុមាររប់ពាន់

នាក់ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា កំពុងរស់នៅក្នងុមណ្ឌលថ្ទំា។ ការប្៉ាន់

ប្មាណមានតួរល្ខផ្ស្ងៗគា្ន្ (អាស្័យដោយវិធីសាស្្តនិង 

និយមន័យ ដ្លតូ្វបានប្ើប្្ស់ខុសៗគា្ន)្ ក្សួងសង្គមកិច្ច  

អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) បានធ្វើការកំណត់ 

ផ្នទីមណ្ឌលថ្ទំាកុមារនៅឆ្ន្២ំ០១៥ បានរកឃើញថមានកុមារ 

ចំនួន ១៦.៥៧៩នាក់ កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។6  

ម្យ៉្ងទៀត ក៏មានការរកឃើញថ កុមារចំនួន ៩.៦០៨នាក់ 

បន្ថ្មទៀត ត្ូវបានរយការណ៍ថ កំពុងរស់នៅក្នុងកន្ល្ង 

ថ្ទាំចំនួន ២៣៣កន្ល្ងផ្ស្ងទៀត រួមទាំងផ្ទះនិងកន្ល្ងសា្ន្ក់

នៅបណ្ត្ះអាសន្ន ផ្ទះជាក្ុម វត្តអារម និងទីកន្ល្ងសាសនា 

ដទ្ទៀត ព្មទាំងអន្ត្វាសិកដ្ឋ្ន ដ្លធ្វើឱ្យចំនួនកុមារសរុប 

មាន ២៦.១៨៧នាក់។7  តួរល្ខ ន្ះបង្ន្ញថ កុមារប្មាណ 

៨០% ដ្លកំពុងសា្ន្ក់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ នៅមានឪពុក 

ឬមា្តយ្នៅរស់នៅឡើយ8 ។ ចំនួនមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ បានកើន

ឡើងយា៉្ងច្ើនក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ៖ កើនឡើង 

៧៥% នៅចន្ល្ះឆ្ន្ំ២០០៥ ដល់ឆ្ន្ំ២០១០9  ជាហ្តុជំរុញឱ្យ 

រជរដ្ឋ្ភិបាលឈានទៅរៀបចំផ្នការសកម្មភាពដើម្បីក្លម្អ

ការថ្ទំាកុមារ នៅឆ្ន្២ំ០១៦ ក្នងុគោលដៅដើម្បីធ្វើសមាហរណ 

កម្មកុមារចំនួន ៣០% ដ្លកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំក្នុង

រជធានី ខ្ត្តគោលដៅចំនួនប្្ំ។ 

១. ស្ចក្តីផ្តើម 



6 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

10 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ២៥។ 
11 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ២៥។
12 Fiss, J. and Matthews, L, Family Care First, Thematic mapping of five provinces (2016), p. 40.
13 សូមកត់សមា្គ្ល់ថ កម្មវិធីមួយដ្លត្ូវបានពិនិត្យ គឺដំណើរការដោយអង្គការមួយដ្លមានមូលដ្ឋ្ននៅភ្នំព្ញ ប៉ុន្ត្ត្ូវបានអនុវត្តនៅខ្ត្តសា្វ្យរៀង។
14 ទោះយា៉្ងណាក្ដី យើងបានកត់សមា្គ្ល់ឃើញថ ការវាយតម្ល្ចំនួនពីរដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនាព្លថ្មីៗន្ះ (ថ្វីបើពុំម្នជាការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់យា៉្ងម៉ត់ចត់ក្ដី)  

អាចផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានសារៈប្យោជន៍មួយចំនួនអំពីប្សិទ្ធភាពន្កម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសារ។ ការវាយតម្ល្ទាំងពីរនះគឺ៖ CCT, Holistic Family Preservation Model: 

A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018); Coram International, 

Promoting and protecting the rights of children: A formative evaluation of UNICEF’s child protection programme in Cambodia (2018), UNICEF 

Cambodia: Phnom Penh.

កតា្តដ្្លនំាឲ្យប្ជាពលរដ្ឋយកកុមារទៅរស់នៅក្នងុមណ្ឌល 
ថ្ទាំ រួមមាន ភាពក្ីក្ ចំណាកស្ុក ឪពុកមា្ត្យ កុមារមាន 
សុខភាពរងកាយ ឬផ្លូវចិត្តអន់ខ្សាយ អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ 
លទ្ធភាពទទួលបានស្វាជាមូលដ្ឋ្ន ឬឱកាសអប់រំនៅមាន 
កម្ិត បញ្ហ្គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង និងការធ្វើបាបកុមារ។ 
មណ្ឌលថ្ទំាមានដំណើរការល្អទៅបាន គឺដោយសារជំនឿរបស់ 
សហគមន៍ និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នដ្លយល់ឃើញថ មណ្ឌល
ថ្ទំាគឺជាជម្ើសសមស្បសម្្ប់កុមារមកពីគួ្សារដ្លជួប
ការលំបាក។ មណ្ឌលថ្ទំាកុមារទំាងអស់ក៏បានទទួលការគំាទ្
ដោយមូលនិធិដ៏ច្ើនសន្ធឹកសនា្ធ្ប់ពីមា្ច្ស់ជំនួយអន្តរជាតិ និង
ត្ូវបានប្តិបត្តិការដោយអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល ដ្លភាគ 
ច្ើនស្ថិតនៅក្្ក្បខ័ណ្ឌការងរ និងការមើលខុសត្ូវរបស់
រជរដ្ឋភិបាល។10 ជាលទ្ធផល មណ្ឌលថ្ទាំកុមារជាច្ើន 
ពឹងផ្អ្កលើ“មណ្ឌលកុមារកំព្្ប្បទ្សចរណ”៍ ឬ “ការងរ 
ស្ម័គ្ចិត្ត” ដើម្បីទាក់ទាញមា្ច្ស់ជំនួយ ជាហ្តុធ្វើឱ្យកុមារនៅ 
ក្នងុមណ្ឌលតូ្វប្ឈមហានិភ័យគ្្ះថ្នក់្។11 ម្យ្៉ងទៀតមាន
ភស្តុតាងមួយចំនួនបង្ហ្ញថ បុគ្គលិកបានចុះទៅជ្ើសរីស 
កុមារយា៉្ងសកម្មនៅតាមសហគមន៍ក្ីក្ ឱ្យមករស់នៅក្នុង 
មណ្ឌលថ្ទាំ។12  ថ្វីបើជារឿយៗ សកម្មភាពទាំងអស់ន្ះត្ូវ 
បានធ្វើឡើងដោយច្តនាល្អក្តី ប៉ុន្ត្ការរៀបចំតម្ង់មូលនិធ ិ
របស់មា្ច្ស់ជំនួយទៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារបានផ្តល់លទ្ធផល
ឱ្យកើតច្ញជាឧស្សាហកម្មមួយដ្លកុមារត្ូវបានក្ងប្វ័ញ្ច 
ដើម្បីឱ្យអង្គការ នះអាចទាក់ទាញមូលនិធិបាន។

អាស្័យហ្តុន្ះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីបង្កើត
កម្មវិធីការថ្ទំាកុមារនៅតាមគួ្សារជាគំរូមូយក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា 
ហើយវាយតម្ល្ពីប្សិទ្ធភាពន្ការថ្ទាំជាគំរូទាំងនះ ដើម្បី

បង្ហ្ញអំពីអត្ថប្យោជន៍ដ្លបានមក ពីកម្មវិធីទាំងអស់ន្ះ
សម្្ប់កុមារ និងគួ្សាររបស់ពួកគ្។ ការសិក្សាន្ះនឹងកំណត់
ផ្នទីកម្មវិធីដ្លមាននៅព្លបច្ចុប្បន្ន ដ្លផ្តល់ការគាំទ្ 
ដល់ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារ 
ពីគ្ួសារ នៅក្នុងរជធានី ខ្ត្តអាទិភាពចំនួន ៥ គឺ៖ 
រជធានីភ្នំព្ញ ខ្ត្តបាត់ដំបង ខ្ត្តកណា្ត្ល ខ្ត្តព្ះសីហនុ 
និងខ្ត្តសៀមរប។13  

ដោយផ្អ្កលើច្បាប់ និងគោលការណ៍ណ្នាំអន្តរជាត ិ 
ព្មទាំងឧទាហរណ៍ន្ការអនុវត្តល្អក្នុងការធ្វើកម្មវិធី ដើម្បីការ
បង្ក្រការបំប្កកុមារច្ញពីគ្ួសារ ការសិក្សាន្ះនឹងវាយតម្ល ្
ថ តើឧទាហរណ៍ណាខ្លះន្ការអនុវត្តល្អក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី
ថ្ទាំកុមារនៅតាមគ្ួសារ ដ្លអាចយកមកអនុវត្តក្នុងបរិបទ
ប្ទ្សកម្ពុជា ហើយឧទាហរណ៍ណាខ្លះនៅក្នុងប្ទ្ស ដ្ល 
អាចពង្ីកបន្ថ្ម ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងប្សិទ្ធភាព 
ជាអតិបរមាបាន។ ចំណុចន្ះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយ
សារត្មិនមានភស្តតុាងគ្ប់គ្្ន់ថ តើកម្មវិធីការពារទប់សា្កត់្ 
ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ដ្លត្ូវបង្កើតនះ អាចដំណើរការ 
បាន ឬមិនបាននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។14   

របាយការណ៍ន្ះ ផ្ដល់ការវិភាគយា៉្ងសុីជម្្លើកម្មវិធី 
ចំនួន៧ខុសៗគា្ន្ ដ្លបំព្ញមុខងរក្នុងការបង្ក្រការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ ព្មទាំងកម្មវិធីមួយទៀត ដ្លផ្ដល់ស្វា និង 
ការគាំទ្ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកតា្ត្ហានិភ័យនានាផ្ន្កសុខភាព
ផ្លវូចិត្ត និងអំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ។ បនា្ទប់្មកទៀត របាយការណ៍ 
ក៏ផ្ដល់មតិសំយោគទៅលើការអនុវត្តល្អសំខាន់ៗភាពខ្វះចន្ល្ះ  
បញ្ហប្្ឈម និងឱកាស ដ្លមានក្នងុចំណមកម្មវិធីទំាងអស់
ន្ះ។ 



7របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

១.១.  វិសាលភាពនាការសិកាសា និងនិយមន័យ 
ពាកាយគន្លឹះ

កុមារ សំដៅជនទំាងឡាយណាដ្លមានអាយុក្្ម ១៨ឆ្ន្ំ  
អនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាត1ិ5   និងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជា។16 

គាួសារ សំដៅគ្ួសារបង្កើត គ្ួសារដ្លជាសាច់ញាតិ 

របស់កុមារ គ្ួសារធម៌ ដ្លមានសិទ្ធិជាអាណាព្យបាល  

ស្បច្បាប់ ឬចឹញ្ចឹមបីបាច់កុមារជាផ្លូវការ និងក្្ផ្លូវការ17 ។  

ការថាទាំដោយសាច់ញាតិ គឺជាការថ្ទាំកុមារនៅក្នុង 

គ្ួសារដ្លជាសាច់ញាតិរបស់កុមារ ឬជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ 

របស់គ្ួសារកុមារ។ 

ការថាទាំដោយឪពុកមា្តាយធម៌ គឺការថ្ទាំកុមារនៅក្នុង 

គួ្សារដ្លមិនម្នជាសាច់ញាតិរបស់កុមារ  ក្្ពីគួ្សារបង្កើត 

របស់កុមារ នឹងទទួលសា្គ្ល់ដោយអាជា្ញ្ធរមានសមត្ថកិច្ច។18 

ការថារកាសាកុមារនៅក្នុងគាួសារ/អន្តរាគមន៍ការបងា្ការការ 

បំបាកកុមារពីគាសួារ សំដៅដល់កិច្ចអន្តរគមន៍ និងទប់សា្ក្ត ់

រល់បញ្ហផ្្ស្ងៗ ដើម្បីឲ្យកុមារបានរស់នៅជួបជំុគួ្សាររបស់ខ្លនួ

មណ្ឌលថាទាំកុមារ/មណ្ឌលកុមារកំពាា សំដៅលើកន្ល្ង/

មណ្ឌលរបស់រដ្ឋ ឬរបស់អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល ដ្ល 

ទទួលសា្គ្ល់ដោយក្សួង ស.អ.យ សម្្ប់ចិញ្ចឹមថ្ទាំ និង 

ផ្តល់នូវតម្ូវការជាមូលដ្ឋនសម្្ប់អភិវឌ្ឍកុមារដ្លគា្ម្ន 

ឪពុកមា្ត្យ ឬគា្ម្នឪពុក ឬគា្ម្នមា្ត្យ ឬកុមារដ្លត្ូវបោះបង ់

ចោល ឬកុមារដ្លឪពុកមា្ត្យ ឬអាណាព្យបាលពុំមាន 

លទ្ធភាពផ្តល់ការថ្ទាំឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់។19  

រជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុាបានផ្តល់សចា្ចប័្នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហបាជាជាតិស្តពីីសិទ្ធកុិមារ (CRC) ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩២។ CRC  

បានទទួលសា្គល់្នៅក្នងុបុព្វកថរបស់ខ្លនួថ “គួ្សារជាអង្គភាពគឹ្ះន្សង្គម និងជាមជ្ឈដ្ឋន្ធម្មជាតិសម្្ប់ការរីកលូតលាស់ 
និងសុខុមាលភាពន្សមាជិកទាំងអស់របស់សង្គម និងជាពិស្សកុមារត្ូវទទួលនូវការការពារ និងជំនួយឧបត្ថម្ភចាំបាច់  
ដើម្បីឱ្យគ្ួសារអាចរ៉្ប់រងការទទួលខុសត្ូវរបស់ខ្លួនព្ញល្ញនៅក្នុងសហគមន”៍ ហើយជាការចាំបាច់សម្្ប់ “ការអភិវឌ្ឍ 
ព្ញល្ញ និងសមស្បតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កុមារ” កុមារតូ្វលូតលាស់ក្នងុ “មជ្ឈដ្ឋន្គួ្សារក្នងុបរិយាកាសប្កបដោយ
សុភមង្គល ស្ចក្តស្ីឡាញ់ និងការយោគយល់”។ អនុសញ្ញន្្ះទាមទារឱ្យរដ្ឋតូ្វគោរពការទទួលខុសតូ្វ សិទ្ធ ិ និងកាតព្វកិច្ច 
របស់ឪពុកមា្ត្យ ឬអាណាព្យបាលស្បច្បាប2់0 និងហាមឃាត់ការបំប្កកុមារពីឪពុកមា្ត្យរបស់ខ្លួនដ្លផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស ់
កុមារ លើកល្ងត្ក្នុងករណីការបំប្កកុមារន្ះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីឧត្តមប្យោជន៍កុមារ និងអនុលោមតាមការកំណត ់
របស់អាជា្ញ្ធរមានសមត្ថកិច្ច ដ្លជាកម្មវត្ថុន្ការពិនិត្យឡើងវិញផ្ន្កតុលាការ។21  

បាអប់ព័ត៌មាន៖ កាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាស្តីពីការថាទាំជំនួស

15 អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្្ ១។
16 សូមមើលច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្្បអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ឆ្ន្ំ២០០៨ មាត្្ ៧។
17 ប្កាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តគោលនយោបាយថ្ទាំជំនួសប្ការ៤ ចំណុច ៧
18 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ ស្ដីពីការថ្ទាំជំនួស ចំពោះកុមារ (ឆ្ន្ំ២០១០) កថខណ្ឌ ២៩(គ)។
19 ប្កាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តគោលនយោបាយថ្ទាំជំនួស ប្ការ៤ ចំណុច ១៧  
20 អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្្ ៥។
21 អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្្ ៩។

បន្ថ្មលើរបាយការណ៍ន្ះ គឺនៅមានលទ្ធផលចំនួនពីរ 
ផ្ស្ងទៀត ដ្លទទួលផលពីការសិក្សាន្ះ។  អត្ថបទសង្ខ្ប 
សម្្ប់ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្ដល់
សារជាគន្លឹះជូនដល់មា្ច្ស់ជំនួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងអត្ថប្យោជន៍របស់កម្មវិធីនានា 
ដ្លគាំទ្ដល់គ្ួសារ ដើម្បីឱ្យកុមារអាចបន្តរស់នៅក្្ម
ការថ្ទាំរបស់គ្ួសារ។ អត្ថបទសង្ខ្បសម្្ប់ការស្វ្ងរក 
មតិគាំទ្ មានច្តនាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់មា្ច្ស់ជំនួយ ដើម្បី
លើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើកម្មវិធីនៅតាមគ្ួសារដ្លមានការ 
អនុវត្តល្អ។ អំណះអំណាងមួយក៏តូ្វបានអភិវឌ្ឍឡើងផងដ្រ  
ដោយក្នងុនះ មានលើកឡើងនូវចំណុចសំខាន់ៗ និង“អ្វដ្ីល 
គួរធ្វើ និងអ្វដ្ីលមិនគួរធ្វើ” ដើម្បីជាមគ្គទុ្ទស្ក៍ចង្អលុបង្ហញ្
ដល់អង្គការនានា ដ្លកំពុងពិចារណាប្្កា្លយ្ខ្លនួពីមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារ ទៅជាគំរូន្ការផ្ដល់ស្វាថ្ទាំតាមគ្ួសារ។



8 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

យោងតាមអនុសញ្ញស្្តពីីសិទ្ធកុិមារ រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចតូ្វ “ផ្តល់ជំនួយសមស្បដល់ឪពុកមា្តយ្ និងអ្នកអាណាព្យបាលស្ប 
ច្បាប់របស់កុមារ ដើម្បីបំព្ញតួនាទីចិញ្ចមឹអប់រំកុមារ”22  រដ្ឋក៏មានកាតព្វកិច្ចតូ្វ “ចាត់វិធានការសមស្បទំាងឡាយ សំដៅធានា 
ថកុមារដ្លមានឪពុកមា្តយ្ដ្លមានការងរធ្វើ មានសិទ្ធទិទួលអត្ថប្យោជន៍ពីស្វាកម្ម និងគឹ្ះសា្ថន្គំាពារកុមារ ដ្លកុមារ 
មានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបាន។23 

គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ រៀបរប់លម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុង
ការផ្តល់ការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ រួមទាំងការផ្តល់ស្វាដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ គោលការណ៍ន្ះផ្ត្តជា 
អាទិភាពលើកម្មវិធីនានាដើម្បីបញ្ចៀសការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ  ដោយទទួលសា្គ្ល់សិទ្ធិកុមារក្នុងការធំលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍ
នៅក្នងុគួ្សាររបស់ខ្លនួ៖“គួ្សារគឺជាកុ្មមនុស្សដ៏មានសារ:សំខាន់របស់សង្គម និងជាបរិយាកាសធម្មជាតិសម្្ប់ការលូតលាស់ 
មានសុខុមាលភាព និងការការពារកុមារ។ ដូចន្ះគួរខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីរក្សាកុមារឲ្យបានរស់នៅក្្មការថ្ទាំ 
របស់ឪពុកមា្ត្យខ្លួន ឬនៅក្្មការថ្ទាំរបស់សមាជិកគ្ួសារជិតស្និទ្ធដទ្ទៀតរបស់ខ្លួនជាអាទិភាព។ រដ្ឋគួរធានាឱ្យបានថ  
គ្ួសារត្ួវមានតួនាទី និងមានលទ្ធភាពផ្តល់ការបីបាច់ថ្ទាំកុមារ។”24 គោលការណ៍ណ្នាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថ ការថ្ទាំ 
នៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ គួរកម្ិតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ និងដើម្បីឧត្តមប្យោជន៍របស់កុមារប៉ុណ្ណ្ះ25 និងទទួលសា្គ្ល់ទស្សនៈ 
យល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញ ផ្ន្កការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារតូច ដ្លថកុមារគួរផ្តល់ការបីបាច់ថ្ទាំនៅក្នុងបរិយាកាសជា 
លក្ខណៈគ្ួសារ។26 អ្នកជំនាញទាំងនះក៏ថ្ល្ងថ មណ្ឌលថ្ទាំកុមារមិនគួរជាជម្ើសថ្ទាំជំនួសសម្្ប់កុមារឡើយ។27  
គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ រៀបរប់លម្អិតអំពីគោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំសំខាន់ៗស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
ការថ្ទាំជំនួសនៅតាមគ្ួសារសម្្ប់កុមារ រួមទាំងកម្មវិធី និងស្វានានា ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ ព្មជាមួយ 
គោលនយោបាយ និងវិធានការបង្ក្រជាសកលដ៏ទូលំទូលាយ រួមទាំងការធានាថ គ្ួសារទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបាន 
អាហារ ស្វាចំាបាច់ជាមូលដ្ឋន្ និងកំណត់លើការបង្កើតមណ្ឌល និងជម្ើសយកមណ្ឌលជាកន្លង្ថ្ទំាកុមារ28។ គោលការណ៍ 
ណ្នំាន្ះក៏តមូ្វឱ្យរដ្ឋ “បង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយដ្លមានលក្ខណៈស្បនឹងគោលការណ៍ន្ះ និងពងឹ្ងការបីបាច់ 
ថ្រក្សាកុមារជាលក្ខណ:គ្ួសារដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកមា្ត្យឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការថ្រក្សា 
បីបាច់កូនរបស់ខ្លនួ”។29  គោលការណ៍ណ្នំារបស់អង្គការសហប្ជាជាតិអំពាវនាវឱ្យមានអន្តរគមន៍ដោះស្្យបញ្ហ្ដ្លជា
ឫសគល់ន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ រួមទាំងការចុះបញ្ជីកំណើត លទ្ធភាពទទួលបានលំនៅដ្ឋ្ន និងការថ្ទាំសុខភាព 
គ្ប់គ្្ន់ ការអប់រំ និងស្វាសុខុមាលភាព សង្គម ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិធានការនានា ដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំងភាពក្ីក្ 
ការរីសអើង ការផាត់ច្ញ ការមាក់ងយ អំពើហិង្សា ការធ្វើបាបកុមារ និងរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ និងការប្ើប្្ស់បំពាន 
គ្ឿងញៀន។30 

22  អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្្ ១៨(២)។
23 អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្្ ១៨(គ)។
24 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣។
25 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ២១។
26 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ២២។
27 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ២៣។
28  គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ១៥៦។
29  គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៣។
30  គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣២។



9របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

២. វិធីសាស្្ត

ការសិក្សាន្ះរួមមានការវាយតម្ល្សុីជម្្ទៅលើកម្មវិធី
ដើម្បីគាំទ្ដល់ការថ្រក្សាកុមារនៅក្នុងគ្ួសារ នៅក្នុងរជធានី 
ខ្ត្តចំនួន ៥ ដ្លមានលក្ខណ:សមស្បសម្្ប់ការសិក្សា
ន្ការអនុវត្តល្អ។ ការអនុវត្តប្បន្ះ គឺដោយសារគោលបំណង 
ន្ការសិក្សាន្ះ ដើម្បីចងក្ងការអនុវត្ត និងម្រៀនល្អៗទទួល
បានពីកម្មវិធីនានាដ្លគំាទ្ដល់ការថ្រក្សាកុមារនៅក្នងុគួ្សារ  
និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ជាជាងការកំណត់ផ្នទី
រកប្ភ្ទកម្មវិធីនិងប្ភ្ទស្វាដ្លមានស្្ប់។ ការសិក្សា
ន្ះមានបំណងកំណត់រកកម្មវិធីដ្លល្អ ឬមានសកា្ត្នុពល 
រួចពិនិត្យដោយសុីជម្្ថ តើកម្មវិធីទាំងអស់ន្ះបំព្ញមុខ
ងរយា៉្ងណាខ្លះ មានប្សិទ្ធភាពដ្រឬទ្ (រួមទាំងកតា្ត ្
ឬវិស័យ នានាដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយប្សិទ្ធភាព) ម្រៀនទទួល 
បានយា៉្ងដូចម្ត្ចដ្រ មានភាពខ្វះចន្ល្ះដ្រឬទ្ មានបញ្ហ ្
ប្ឈម និងឱកាសអ្វីខ្លះសម្្ប់ររៀបចំកម្មវិធីថ្រក្សាកុមាររស់
នៅក្នុងគ្ួសារបន្ថ្មទៀត។

ជាទូទៅ ការសិក្សាន្ះយកគោលវិធីប្បគុណភាពក្នុងការ
ប្មូលទិន្នន័យយកមកប្ើប្្ស់ ដើម្បីកំណត់រកការអនុវត្ត 
ជាគំរូ ដ្លមានសកា្តនុ្ពល នៅក្នងុកម្មវិធីគំាទ្ការថ្រក្សាកុមារ
ក្នុងគ្ួសារ និងឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ដ្លនាំឱ្យមានការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ។ ទិន្នន័យប្បគុណភាពមានសារៈប្យោជន៍
ជាពិស្ស ដើម្បីឱ្យយល់ថ តើហ្តុអ្វបីានជាស្វាថ្រក្សាកុមារ
ក្នងុគួ្សារមួយចំនួនមានប្សិទ្ធភាព ឬអាចអភិវឌ្ឍបន្ថម្ទៀត  
និងថ តើហ្តុអ្វីបានជាវាអាចជំនួសន្ការថាទាំកុមារក្នុង 
មណ្ឌលបាន។ ដោយឡ្ក ការប្មូលទិន្នន័យប្បគុណភាព 
មានបំណងចាប់យកទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់ៗ ស្តីពីអ្វីខ្លះដ្លដំណើរការបានល្អក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនៅ
តាមសហគមន៍ និងដើម្បីកំណត់រកចន្ល្ះខ្វះខាត បញ្ហ ្
ប្ឈមដ្លមានបច្ចុប្បន្ន និងឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍ។ ព័ត៌មាន
ន្ះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបង្កើតអនុសាសន៍ដ្លនឹង 
ឆ្លះុបញ្ច្ងំតថភាពជាក់ស្តង្នៅមូលដ្ឋន្ ហើយដ្លអាចយក
ទៅប្តិបត្តិការបានក្នុងបរិបទថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន។

២.១ ដំណើរការនាការសាាវជាាវ និងវិធីសាសា្ត

ការសិកាសានាះបានរួមបញ្ចូល នូវការតាួតពិនិតាយឯកសារ
ដាលពាក់ព័ន្ធ រួមមាន បទដ្ឋ្នអន្តរជាតិ និងគោលការណ ៍

ណ្នំាស្តពីីការថ្ទំាជំនួស និងការបំប្កកុមារពីគួ្សារ ភស្តតុាង 
កមិ្តសកលស្តពីីការអនុវត្តល្អក្នងុការធ្វើកម្មវិធី ដ្លមានបំណង 
បង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្្ត  
ច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយុត្ត និងស្ចក្តីណ្នាំរបស់កម្ពុជា 
ស្តីពី ការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ឯកសារនានា ដូចជា 
អត្ថបទក្នុងទិនានុប្បវត្តិ និងរបាយការណ៍ស្្វជ្្វស្តីពីបរិបទ  
កតា្ត្ជំរុញ និងផលប៉ះពាល់ន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា និងការបំព្ញមុខងររបស់ប្ព័ន្ធការពារកុមារ 
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ព្មទាំងព័ត៌មានស្តពីីកម្មវិធីដើម្បីគំាទ្ដល់ 
ការថ្រក្សាកុមារនៅក្នុងគ្ួសារនៅក្នុងរជធានី ខ្ត្តអាទិភាព 
ទាំង៥។ 

ការពិនិត្យឡើងវិញលើឯកសារ/របាយការណ៍បង្កើតកម្មវិធី  
ក៏ផ្អក្លើមូលដ្ឋន្ព័ត៌មានបានមកពីការប្មូលទិន្នន័យធ្វើឡើង
ក្នងុរយៈព្លទសាសនកិច្ច សមាាប់ការបង្កើតកម្មវិធីរយៈព្ល៥ថ្ង្ 
មកកាន់រជធានីភ្នព្ំញ ដោយក្នងុនះរួមមាន កម្ងការសមា្ភស្ 
សុីជម្្ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងទស្សនកិច្ចទៅកាន ់
កម្មវិធីដ្លបានជ្ើសរីស ដ្លផ្តល់ស្វាមានគោលដៅបង្ក្រ
ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និង/ឬឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ជំរុញជា 
គន្លឹះ ដ្លបង្កឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។

ដំណើរការមួយត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងសមាាប់ការកំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ និងការជាើសរើសកម្មវិធ ី ដ្លត្ូវដក់បញ្ចូល
នៅក្នងុការសិក្សា។ ជាដំបូង អ្នកស្្វជ្្វបានអភិវឌ្ឍ “បញ្ជវ្ីង”  
ន្កម្មវិធីនានា ដ្លអាចយកមកពិចារណាជាការអនុវត្តល្អ 
ឬការអនុវត្តប្កបដោយសកា្ត្នុពល ផ្អ្កលើការចង្អុលបង្ហ្ញ
ពីអ្នកជំនាញសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋ្ភិបាល។ អ្នកតំណាងមកព ី
មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) 
ក្នុងខ្ត្តនីមួយៗត្ូវបានពិគ្្ះយោបល់ស្តីពីកម្មវិធីដ្លជា 
ការអនុវត្តល្អ។ បន្ថ្មលើន្ះអ្នកដឹកនាំរបស់គម្្ងការថ្ទា ំ
កុមារក្នុងគ្ួសារជាអាទិភាព ចម្បង និងធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវ 
សុខុមាលភាពកុមារ (FCF/REACT)  កម្មវិធីភាពជាដ្គូដើម្បី
កិច្ចការពារកុមារ (3PC) និងបុគ្គលិកកម្មវិធីរបស់មូលនិធ ិ
សហប្ជាជាតិដើម្បីកុមារ ក៏ត្ូវបានពិគ្្ះយោបល់ផងដ្រ។ 
FCF/REACT និង 3PC គឺជាសម្ព័ន្ធភាពអង្គការការពារកុមារ 
របស់កម្ពុជា ដ្លធ្វើការងរដើម្បីសម្បសម្ួលដល់អង្គការ 
អ្នកផ្ដល់ស្វាការពារកុមារ និងសុខមាលភាពសង្គម តាមរយៈ
បណា្ត្ញអង្គការអ្នកផ្ដល់ស្វា។ ប្វត្តិរូបមូលដ្ឋ្នមួយត្ូវបាន



10 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

បង្កើតឡើង ទាក់ទងជាមួយអង្គការនីមួយៗក្នងុចំណមអង្គការ
ទាំងអស់ន្ះ តាមរយៈការស្្វជ្្វលើប្ព័ន្ធអិុនធើណ្ត និង
ការច្កកម្ងសំណួរខ្លីមួយដល់អង្គការនីមួយៗ។ ជាសរុប 
មានកម្មវិធ/ីអង្គការចំនួន ២៦ ដ្លត្ូវបានកំណត់ឃើញក្នុង 
រជធានី ខ្ត្តទាំង៥ ក្នុងការសិក្សាន្ះ។

បនា្ទ្ប់មក កម្មវិធីមានការអនុវត្តល្អ ឬមានសកា្តានុពល 
ចំនួន១០ តូ្វបានកំណត់ឃើញក្នងុចំណម “បញ្ជវ្ីង”ទំាងន្ះ  
សម្្ប់ការពិនិត្យសុីជម្្បន្ថ្មទៀត។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្ូវ
បានអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បីជាមគ្គទ្ុសក៍ចង្អលុបង្ហញ្ការជ្ើសរីស
ន្ះ ហើយក្្យមកត្ូវបានយកទៅបង្ហើយជាសា្ថ្ពរក្នុងកិច្ច
ពិគ្្ះយោបល់ជាមួយយូនីស្ហ្វ និងកុ្មដឹកនំារបស់ការសិក្សា  
ដ្លជាក្ុមអ្នកជំនាញកម្ពុជា និងអ្នកជំនាញកម្ិតសកល 
នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីការថ្រក្សាកុមារនៅក្នុងគ្ួសារ។ លក្ខខណ្ឌ 
វិនិច្ឆយ័ រួមមាន សូចនាករ “ការអនុវត្តល្អ” និងសូចនាករគោលបំណង  
(ដ្លរួមមានលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលបំណង
ន្ការសិក្សា)៖ 

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តល្អ
• កម្មវិធីទទួលយកគំរូផ្អ្កលើគ្ួសារជាបុគ្គលនីមួយៗ៖ 

កម្មវិធីធ្វើឱ្យមានការវាយតម្ល ្ និងផ្នការសម្្ប់គួ្សារ 
ជាបុគ្គល/ឪពុកមា្ត្យ/កុមារ

• កម្មវិធីធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការជាមួយកុមារ និងគ្ួសារ 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នការថ្ទាំ

• កម្មវិធីមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបចំពោះកតា្តជំ្រុញជាច្ើន 
ដ្លធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ (យោងតាម 
ភស្តតុាងអំពីកតា្តជំ្រុញធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគួ្សារ 

ដូចមានច្ងខាងលើ) និង
• កម្មវិធីរួមមានវិស័យដ្លផ្តល់ស្វាដល់/ក្នុងផ្ទះរបស់ 

គ្ួសារ។

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលបំណងរបស់ការ 
សិកាសា

• សំណាកន្ការសិក្សាន្ះ រួមមាន ការបង្កើតកម្មវិធីបញ្ចលូ
គា្នដ៏្ល្អ  និងកម្មវិធីដ្លគ្សា្គល់្ថ មានការអនុវត្តល្អ។  
សំណាក់ន្ះក៏រួមបញ្ចលូអង្គការតូចៗ (រួមទំាងមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារភាគច្ើនដ្លបានផា្ល្ស់ប្តូរទៅជាការថ្ទាំ
កុមារតាមគ្ួសារជាគំរូ។ ការធ្វើប្បន្ះគឺដើម្បីពិនិត្យ
តាមដនកម្មវិធីថ្ទាំកុមារនៅតាមគ្ួសារ ក្នុងបរិបទន្
ការគាំទ្ក្្យព្លបង្ួបបងួ្មកុមារជាមួយគ្ួសារ
វិញ) 

• សំណាក រួមមាន កម្មវិធីដ្លផ្តល់ស្វានៅក្នុងបរិបទ 
ជនបទ និងទីក្ុង

• សំណាក រួមមាន កម្មវិធីដ្លត្ូវបានតាក់ត្ងឡើង  
ដើម្បីផ្តល់ស្វាដល់កុ្មងយរងគ្្ះ ឬប្ឈម ហានិភ័យ 
ជាពិស្ស (ឧ. គ្ួសារដ្លមានកុមារពិការ គ្ួសារ 
មានត្ឪពុក ឬមា្ត្យ កុមារដ្លត្ូវបានគ្ទុកចោល 
កុមារក្នុងគ្ួសារជួបប្ទះអំពើហិង្សា ឬការប្ើប្្ស់ 
បំពានគ្ឿងញៀន និងការញៀនដទ្ទៀត)

• សំណាក រួមមាន ឧទាហរណ៍យា៉្ងតិចមានមណ្ឌល 
ថ្ទាំកុមារ ៥ ដ្លបានផា្ល្ស់ប្តូរទៅជាការថ្ទាំកុមារ
តាមគ្ួសារជាគំរូ(មិនផ្តល់ការថ្ទាំនៅមណ្ឌល ឬនៅ
ក្នុងដំណើរការឈានទៅបិទមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងធ្វើ 
សមាហរណកម្មកុមារទៅក្្មការថ្ទំាតាមគួ្សារវិញ)  
និងផ្តល់ការគំាទ្ដល់កុមារដ្លតូ្វបានធ្វើសមាហរណ
កម្មទៅក្នុងគ្ួសារ ឬស្វាដទ្ទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងបង្ក្រការបំប្កកុមារព ី
គ្ួសារ និង

• សំណាក រួមមាន ការផ្តល់ការគាំទ្ដល់កុមារ និង 
គ្ួសារ នៅក្នុងការរៀបចំការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ និង 
ដោយឪពុកមា្ត្យធម៌។ 

ទិន្នន័យត្ូវបានប្មូលទាក់ទងជាមួយកម្មវិធីទាំង៨ 
នៅក្នងុរជធានី ខ្ត្តទំាង ៥ (កម្មវិធីចំនួន១០ តូ្វបានជ្ើសរីស 
នៅព្លដំបូង ប៉ុន្ត្កម្មវិធីចំនួន២ បានដកច្ញពីការសិក្សា 
វិញ)។ ការវិភាគសុីជមាាទៅលើកម្មវិធីទាំង៨ នាះ បញ្ចូលវិធី
សាស្្តបន្តបនា្ទ្ប់ន្ការប្មូលទិន្នន័យស្តីពីកម្មវិធីគំរូ វិស័យ 
ការបំព្ញមុខងរ លទ្ធផល ផលប៉ះពាល់ ចន្ល្ះខ្វះខាត បញ្ហ ្
ប្ឈម និងឱកាសរបស់កម្មវិធីការអនុវត្តល្អៗ ដ្លត្ូវបាន 
ជ្ើសរីសនីមួយៗ៖

• ការពិនិតាយឡើងវិញលើឯកសាររបស់សា្ថាប័នដាលមាន
សាាប់ រួមមាន យុទ្ធសាស្្ត ឯកសារទស្សនទាន 
របាយការណ៍ប្ចាំត្ីមាស/ប្ចាំឆ្ន្ំ និងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នការការងរ ក្បខ័ណ្ឌការងរពិនិត្យ 
តាមដន ប្ព័ន្ធចុះបញ្ជីកម្មវិធី និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ 
ដទ្ទៀត។

• ការសមា្ភាសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ ត្ូវបានធ្វើ
ឡើងក្នុងអំឡុងព្លទស្សនកិច្ចតាមទីតាំងជាក់លាក់ 
របស់កម្មវិធីនីមួយៗ។ ការសមា្ភ្សទាំងន្ះរួមមានការ
សមា្ភ្សជាបុគ្គល ការសមា្ភ្សជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន
គន្លឹះ ក្នុងលក្ខណៈពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ 
បុគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលពាក់ព័ន្ធក្នងុការអនុវត្ត



11របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

កម្មវិធីដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈដ្ល
ធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីសម្្ប់ការបង្ក្រការបំប្កកុមារពី
គ្ួសារ និងកុមារ (អាយុ ១០ឆ្ន្ំ និងលើសពីន្ះ) និង 
ឪពុកមា្ត្យ/អ្នកថ្ទាំដ្លបានទទួលស្វាពីកម្មវិធី។ 
ការសមា្ភស្ជាកុ្ម តូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុករណីមួយចំនួន
ប្សិនបើការសមា្ភ្សប្បន្ះអាចបង្កលក្ខណ:ប្សើរ
និងធូរស្បើយដល់អារម្មណ៍អ្នកផ្តល់ចម្លើយ។ យើង 
បញ្ចូលកុមារឲ្យចូលរួមដ្រ ដើម្បីធានាឱ្យមានវិធីសាស្្ត
មប្បបចូលរួមព្ញល្ញ។ សកម្មភាពដ្លកុមារ 
ចូលរួមមានលំហាត់វិថីជីវិត ដោយក្នុងនះ មានការសួរ
ទៅកុមារឱ្យបញ្ជ្ក់អំពីអ្វីដ្លបានកើតឡើងមុនព្ល
ពួកគ្បានចូលក្នុងកម្មវិធី ក្នុងព្លចូលក្នុងកម្មវិធី និង 
(ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ) ក្្យព្លបញ្ចប់/ចាកច្ញព ី
កម្មវិធី។ ក្ដសស្អិត/រូបមុខបញ្ជ្ក់អារម្មណ៍ក៏ត្ូវបាន
ប្ើប្្ស់ ដើម្បីជំនួយដល់កុមារក្នុងការកំណត់អំពីការ
ឆ្លើយតបផ្ន្កអារម្មណ៍ ទាក់ទងជាមួយព្ឹត្តិការណ ៍
ជាក់លាក់នៅក្នងុជីវិតរបស់ពួកគ្ផងដ្រ (និងជាពិស្ស
ទាក់ទងជាមួយការចូលរួមរបស់ពួកគ្ក្នងុកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ)។

• ការពិនិតាយឡើងវិញលើសំណំុឯកសាររបស់អ្នកទទួលផល
ពីកម្មវិធី ក៏តូ្វបានធ្វើឡើង ដើម្បីអាចទទួលបានការយល់
ដឹងសុីជម្្ និងការយល់ដឹងជាក់ស្ត្ងអំពីការបំព្ញ
មុខងរ និងលទ្ធផលរបស់កម្មវិធី (និងដើម្បីផ្ទៀងផា្ទ្ត់
ទិន្នន័យដ្លប្មូលបានក្នុងអំឡុងព្លសមា្ភ្សន៍ជា
មួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ជាមួយបុគ្គលិកកម្មវិធី និង 
អ្នកទទួលផល។ អ្នកស្្វជ្្វបានពិនិត្យឡើងវិញទៅ
លើសំណុំឯកសារចំនួន ៥-១០ ពីកម្មវិធីនីមួយៗរបស ់
អ្នកទទួលផល (គ្ួសារ/កុមារ) ដ្លបានបញ្ចប់ការ 
ទទួលស្វាពីកម្មវិធីនាព្លថ្មីៗ។ ក្នុងករណីដ្លអាច 
ធ្វើបាន សំណំុរឿងដ្លតូ្វបានពិនិត្យឡើងវិញពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយអ្នកទទួលផល ដ្លត្ូវបានសមា្ភ្សជាផ្ន្ក 
មួយន្ការសិក្សា (ការធ្វើប្បន្ះ គឺដើម្បីធានាឱ្យបាន 
ថ ទិន្នន័យប្មូលបានពីអ្នកទទួលផល និងទិន្នន័យ
ដ្លមានក្នងុសំណំុឯកសារ អាចយោងគា្នទ្ៅវិញទៅមក  
និងផ្ទៀងផា្ទ្ត់គា្ន្បាន)។

ជាសរុប ការប្មូលទិន្នន័យត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នក 
គ្ប់គ្ង/បុគ្គលិកកម្មវិធីចំនួន២៥នាក់ និងអ្នកទទួលផលព ី
កម្មវិធីចំនួន៥៩នាក់ (ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្មមានផ្ដល់ជូននៅ 
ក្នុងឯកសារភា្ជ្ប់ ខ) នៅក្នុងកម្មវិធីទាំង៨។ 

អង្គការចំនួនបំ្្បួនបន្ថ្មទៀតបានបំព្ញកម្ងសំណួរ 
ព្មទំាងបានផ្ដល់ឯកសារគំាទ្តាមដ្លអាចធ្វើបាន (ព័ត៌មាន
លម្អិតបន្ថ្មមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងឯកសារភា្ជ្ប់ ខ)។

ទិន្នន័យប្បគុណភាព និងឯកសារទាំងអស់ គឺជាកម្មវត្ថុ 
ន្ការវិភាគតមវិស័យ31 ដ្លជាវិធីសាស្ត្មួយក្នុងការកំណត ់
អត្តសញ្ញ្ណ វិភាគ និងរយការណ៍និនា្ន្ការ (ប្ធានបទ 
សំខាន់ៗ) នៅក្នងុទិន្នន័យ។ ការវិភាគមានបំណងដើម្បីកំណត់ 
រកលទ្ធផល រំពឹងទុក និងលទ្ធផលដ្លពុំម្នជាការរំពឹងទុក 
របស់កម្មវិធី ការអនុវត្តល្អ បញ្ហ្ប្ឈម កម្ិតសមត្ថភាព 
លទ្ធផល និងវិស័យដ្លអាចធ្វើការក្លម្អបន្ថ្មទៀតបាន។ 
ការវិភាគលើកម្មវិធីគឺផ្អក្លើការរកឃើញបានទទួលពីការពិនិត្យ
ឡើងវិញលើឯកសារស្តីពីវិស័យ និងគំរូន្ការអនុវត្តល្អនៅក្នុង
ការធ្វើកម្មវិធី ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។

ជាចុងក្្យ ស្ចក្ដីព្្ងរបាយការណ៍ ត្ូវបានធ្វើបទ 
បង្ហ្ញដើម្បីសុំការពិនិតាយឡើងវិញ និងផ្ទៀងផ្ទាតន់ៅក្នុងសិកា្ខ្

សាលាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅរជធានីភ្នំព្ញកាលពីខ្តុលា 
ឆ្ន្ំ២០១៨។ អ្នកចូលរួមក្នុងសិកា្ខ្សាលា បានពិភាក្សាលើ 
គំហើញ ហើយបានផ្ដល់យោបល់ត្ឡប់ដល់អ្នកស្្វជ្្វ ហើយ 
បានជួយជ្្មជ្្ងនៅក្នុងការបង្កើតអនុសាសន៍ជាក់លាក់។ 
របាយការណ៍ន្ះ បូករួមជាមួយឯកសារស្វ្ងរកមតិគាំទ្  
និងអំណះអំណាងក៏ត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ដោយសមាជិក 
គណៈកមា្ម្ធិការដឹកនាំ ហើយយោបល់ត្ឡប់ដ្លពួកគាត ់
បានផ្ដល់ឱ្យ តូ្វបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុស្ចក្ដព្្ីងក្សមួ្ល
ឡើងវិញន្ឯកសារទាំងអស់ន្ះផងដ្រ។

២.២ ដានកំណត់ 

ជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់អំពីដ្នកំណត់មួយ 
ចំនួន ដ្លបានជួបនៅក្នុងដំណើរការការស្្វជ្្វ។ ជាការ 
សំខាន់ដ្លតូ្វកត់សមា្គល់្អំពីភាពមានដ្នកំណត់ន្ទិន្នន័យ
រឹងមំា និងឥតលម្អៀង  ស្តពីីលទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់ន្ការធ្វើ
កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា (រួមទំាងកម្មវិធី
អង្គការដ្លត្ូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សាន្ះផងដ្រ)។ 
ន្ះមានន័យថ ជាការពឹងផ្អ្កលើភស្តុតាងកម្ិតសកលអំពី 
“អ្វីដ្លដំណើរការបានល្អ” នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារ 
ក្នុងគ្ួសារ និងវាយតម្ល្គំរូ និងការអនុវត្តរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា 
ធៀបជាមួយភស្តុតាងន្ះ។ 

31  ផ្អ្កលើដំណើរការ ៦ ជំហាន ដូចមានគូសបញ្ជ្ក់ដោយ Braun និង Clarke៖ ១. ការស្វ្ងយល់ទៅលើទិន្នន័យ ការបង្កើតល្ខកូដសមា្គ្ល់បឋម ការស្្វជ្្វ 
រកប្ធានបទ ការពិនិត្យឡើងវិញលើប្ធានបទ ការកំណត់និយមន័យ និងការដក់ឈ្ម្ះប្ធានបទ ការបង្កើតរបាយការណ៍៖ សូមមើល Braun, V. and Clarke, V.,  

‘Using thematic analysis in psychology’ (2006) Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77 – 101។
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ដោយហ្តុត្ការសិក្សាន្ះបានត្ូវធ្វើឡើងនៅក្នុងព្ល 
និងក្្យព្លការបោះឆ្ន្តជាតិ នាំឲ្យការសិក្សាន្ះពុំអាច
ធ្វើការសមា្ភ្សជាមួយ ក្សួង ស.អ.យ មន្ទីរ ស.អ.យ និងអ្នក
តំណាងរដ្ឋ្ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋ្ន តាមបំណងដ្លបានគ្្ង 
ទុកឡើយ អាស័្យដោយពួកគាត់ពំុមានព្លវ្លា។ ទោះយ្៉ាង 
ណាក្ដី ដើម្បីធានាឱ្យបានទទួលយោបល់ត្ឡប់ទៅលើប្ធាន
បទស្្វជ្្វ និងស្ចក្ដីព្្ងរបាយការណ៍ពីសំណាក់ភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធរជរដ្ឋ្ភិបាលសំខាន់ៗ សិកា្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់ 
មួយ តូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុរជធានីភ្នព្ំញក្នងុខ្តុលា ឆ្ន្២ំ០១៨។  
សិកា្ខ្សាលាន្ះ រួមមានអ្នកតំណាងក្សួង ស.អ.យ និងមន្ទីរ 
ស.អ.យ ក្នុងរជធានី ខ្ត្តគោលដៅទាំងប្្ំ ន្ការស្្វជ្្វ 
ព្មជាមួយអ្នកតំណាងអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលមួយចំនួន
ទៀត។

ម្យ៉្ងវិញទៀត ការសិក្សាពុំអាចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើ
សំណុំឯកសាររបស់អង្គការទាំងអស់ដ្លចូលរួមក្នុងការសិក្សា
ន្ះទ្ ព្្ះមានចំណុចងយរសើបន្ការស្្វជ្្វអង្គការមួយ
ចំនួន (ជាពិស្សអង្គការដ្លធ្វើការជាមួយកុមារជាជនរគ្្ះ 
ន្ការក្ងប្វ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន) មានអារម្មណ៍ថ  
សណំុឯំកសារទាងំអសន់្ះពំុគួរអនុញ្ញត្ឱ្យបើកមើលបានទ។្

ជាការសំខាន់ដ្លត្ូវកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថ ការស្្វជ្្វ 
នាព្លន្ះ ដ្លរួមមានការវាយតម្ល្សុីជម្្ក្នុងលក្ខណៈ 
រិះគន់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ គំរូ និងការអនុវត្តការងររបស់អង្គការ 
ធៀបជាមួយលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តល្អ អាចបង្កឱ្យអ្នកចូល
រួមក្នងុការស្្វជ្្វមានភាពសា្ទក់្ស្ទើរក្នងុការចូលរួមប្កបដោយ
លក្ខណៈរិះគន់លើទិដ្ឋភាពនានាន្បទពិសោធន៍វិជា្ជ្ជីវៈរបស់
ខ្លួន អាស្័យដោយការភ័យខា្ល្ចថ នឹងអាចធ្វើឱ្យមានការឆ្លុះ 
បញ្ច្ងំអាក្ក់ចំពោះការងររបស់ខ្លនួ។ ទិដ្ឋភាពន្ះកាន់ត្មាន
ទំហំធំធ្ងថ្មទៀត ដោយសារតួនាទីរបស់យូនីស្ហ្វក្នុងការ

គំាទ្ដល់ការងររបស់អង្គការមួយចំនួនដ្លចូលរួមក្នងុការសិក្សា
ន្ះ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយសកា្ត្នុពលន្ភាពលម្អៀងក្នុងការរយ
ការណ៍ អ្នកស្្វជ្្វបានពន្យល់អំពីគោលបំណងន្ការសិក្សា
ថ គឺជាលំហាត់ការសិក្សារៀនសូត្ដ្លមានលក្ខណៈទូទៅ។ 
អ្នកស្្វជ្្វក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដ្រថ អនាមិកភាពនឹងតូ្វបាន 
ការពារ ហើយពុំមានផលវិបាកជាអវិជ្ជមានជាលក្ខណៈបុគ្គល 
ឬវិជា្ជជី្វៈនឹងអាចកើតមានបណា្តល្មកពីការច្ករំល្កព័ត៌មាន
ដោយបើកចំហ និងសោ្ម្ះត្ង់នះឡើយ។ បន្ថ្មលើន្ះទៀត 
អ្នកស្្វជ្្វបានព្យយាមវិភាគព័ត៌មានបានមកពីអ្នកចូលរួម
ក្នងុការសិក្សា តាមរយៈប្ភពព័ត៌មានដទ្ទៀត (ឧ. ការសមា្ភស្ 
ជាមួយអ្នកទទួលផល ការពិនិត្យលើសំណំុ ឯកសាររបាយការណ៍  
និងឯកសារកម្មវិធីដទ្ទៀត)។

២.៣ កាមសីលធម៌

ការស្្វជ្្វទំាងអស់តូ្វបានធ្វើឡើងអនុលោមទំាងសុ្ង  
តាមគោលការណ៍ណ្នំាផ្នក្ក្មសីលធម៌សម្្ប់ការវាយតម្ល្ 
(២០០៨) របស់ក្ុមវាយតម្ល្របស់អង្គការសហប្ជាជាតិ និង
គោលការណ៍ណ្នាំផ្ន្កក្មសីលធម៌របស់អង្គការ Coram 

International ផា្ទ្ល់ (ឧបសម្ព័ន្ធ គ) ក៏ដូចជានីតិវិធីសម្្ប់
បទដ្ឋន្ក្មសីលធម៌របស់យូនីស្ហ្វក្នងុការស្្វជ្្វ ការវាយ 
តម្ល្ ការប្មូលទិន្នន័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ (២០១៥)។ 
អ្នកស្្វជ្្វទាំងអស់ត្ូវបានជ្ើសរីស ដោយឈរលើ 
មូលដ្ឋ្នឯកទ្សរបស់ពួកគ្ក្នុងការអនុវត្តការស្្វជ្្វជា
មួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្ើន រួមទាំងកុមារ មនុស្សវ័យក្ម្ង និង 
ក្ុមងយរងគ្្ះ។ អ្នកស្្វជ្្វអន្តរជាតិទាំងអស់ ក៏ត្ូវបាន
ពិនិត្យលិខិតថ្ក្លទោសនៅក្នុងចក្ភពអង់គ្ល្ស តាមរយៈ 
ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យលិខិតថ្ក្លទោស (Disclosure and 

Barring System)។
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៣.១ កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថាទាំ

ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាបានកើនឡើង
ចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៨០ នៅព្លមានកុមាររប់ពាន់នាក់
ត្ូវបានយកទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ បនា្ទ្ប់ពីបានបាត់
បង់ឪពុកមា្ត្យខ្លួនក្នុងសម័យខ្ម្រក្ហម ដោយបានបន្សល់ទុក 
កុមារប្មាណ ៧៤ ០០០ នាក់ ដោយគា្មន្ឪពុកមា្តយ្។32 ចំនួន
មណ្ឌលថ្ទំាកុមារបានកើនឡើងយ្៉ាងខា្ល្ងំក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មន្
ឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ ពោលគឺកើនឡើងប្មាណ៧៥% ក្នុងចន្ល្ះចាប់ព ី
ឆ្ន្ំ២០០៥ ដល់ ២០១០។33 យោងតាមលំហាត់កំណត់ផ្នទី 
ធ្វើឡើងដោយក្សួង ស.អ.យ34 ៨៣% ន្មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ 
ទាំងអស់ប្មូលផ្តុំនៅក្នុងរជធានីខ្ត្តចំនួន៩ គរឺាជធាន ី
ភ្នំពាញ (១១៧) ខាត្តសៀមរាប (៨០) ខាត្តបាត់ដំបង (៣៥) 
ខាត្តកំពង់ធ ំ (២៣) ខាត្តកណ្ដាល (២០) ខ្ត្តកំពត (១៧) 
ខ្ត្តកំពង់ឆ្ន្ងំ (១៦) ខាត្តពាះសីហនុ (១៥) និងខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ   
(១៥)។35 បើគិតត្តឹ្មរជធានីភ្នព្ំញ និងខ្ត្តសៀមរប 
គឺមានមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ៤៩% ន្ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 
សរុបនៅក្នុងប្ទ្ស។36

គួរកត់សមា្គ្ល់ថ ភាគច្ើនលើសលុបន្កុមារដ្លរស់
នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ (ជិត ៨០%) នៅមានឪពុក ឬមា្ត្យ 
នៅឡើយ។37 យោងតាមការសិក្សាមួយនាព្លថ្មីៗ ន្ះ បង្ហញ្
ថក្នុងចំណមកុមារទាំងអស់ន្ះ កុមារស្ទើរពាក់កណា្ត្លត្ូវ
បានរយការណ៍ថ ឪពុកមា្ត្យរបស់ខ្លួនរស់នៅក្នុងខ្ត្តត្មួយ

ជាមួយទីតាំងរបស់មណ្ឌល ថ្ទាំកុមារ ហើយចំនួនកុមារីច្ើន 
ជាងកុមារ។38

ការសិក្សាដ្លព្យយាមប្៉ាន់ប្មាណចំនួនកុមាររស់នៅក្នងុ
មណ្ឌលថ្ទាំមានភាពខុសៗគា្ន្ អាស្័យដោយនិយមន័យ 
និងវិធីសាស្្តផ្ស្ងគា្ន្។ ការសិក្សាកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលដ្ល
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួង ស.អ.យ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧បានបា៉្ន ់
ប្មាណថ មានកុមារ ១៦ ៥៧៩ នាក់កំពុងរស់នៅក្នងុមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារចំនួន ៤០៦ កន្ល្ង។ ការសិក្សាមួយទៀត ដ្លបាន
បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦ ដោយវិទ្យសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ(NIS)  
និងសាកលវិទ្យល័យកូឡំបី៊ 39 បានរកឃើញតួរល្ខកុមាររស់នៅ 
ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងចំនួនច្ើនជាងន្ះយា៉្ងខា្ល្ំង ប៉ុន្ត្ 
ការសិក្សាន្ះទំនងជាបង្ហ្ញតួរល្ខខ្ពស់ជាងជាក់ស្ដ្ង។40 
ថ្វីបើការសិក្សាទាំងពីរដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនាព្លថ្មីៗន្ះ 
មានភាពខុសប្ល្កគា្ន្ក្នុងការបា៉្ន់ប្មាណរបស់ខ្លួនក្តី ប៉ុន្ត ្
ការសិក្សាទំាងពីរមានគំហើញប្ហាក់ប្ហ្លគា្នស្្តពីីលក្ខណៈ
សម្បត្តិរបស់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងកុមារដ្លកំពុងរស់នៅ 
ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំទាំងនះ។ ទីមួយ ថ្វីបើមានផ្ទះរបស់កុមារជា 
របស់រដ្ឋក្តី ប៉ុន្ត្ភាគច្ើនន្ការយកកុមារទៅដក់កន្លង្សា្នក់្
នៅ គឺជាស្វាផ្តល់ដោយអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល (NGOs) 
អង្គការសង្គមសីុវិល (CSOs) និងអង្គការសាសនា (FBOs)។  
យោងតាមការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរបស់ក្សួង ស.អ.យ  
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារចំនួន ៥៤% គឺជាមណ្ឌលប្បសាសនា 

32 Murdoch, L., ‘Cambodia: Too many orphanages, not enough orphans’
33 UNICEF, Residential Care in Cambodia (2011), available at: https://www.unicef.org/cambodia/Fact_sheet_-_residential_care_Cambodia.pdf
34   ក្សួង សអយ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។ 
35 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧) ទំព័រ១០។
36  ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧) ទំព័រ១០។
37 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017).
38 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017).
39 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017).
40 ការសិក្សាន្ះបានបា៉្ន់ប្មាណថ មានកុមារចំនួន ៤៨.៧៧៥នាក់ កំពុងរស់នៅក្នុងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារប្មាណ ១.៦៥៨ កន្ល្ង។ របាយការណ៍របស់យើងយក 

ការសិក្សាន្ះមកជាឯកសារពិគ្្ះនៅក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌបនា្ទ្ប់ ដោយសារការសិក្សាន្ះផ្ដល់ទិន្នន័យសំខាន់ៗស្ដីពីប្វត្តិរូបរបស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា។ 

៣. បរិបទ៖ ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ 
និងការថ្ទាំនៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ 
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា



14 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ដោយភាគច្ើន (៨៤%)ន្មណ្ឌលទាំងនះ គឺជាមណ្ឌល 
គិ្ស្តសាសនា។41 ការសិក្សារទំាងពីរបានរកឃើញថ សមាមាត្ 
ដ៏ច្ើនន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារទាំងន្ះ (៣៨% យោងតាម 
ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរបស់ក្សួង ស.អ.យ) កំពុង 
ប្តិបត្តិការនៅក្្ក្បខ័ណ្ឌគ្ប់គ្ងរបស់ក្សួង ស.អ.យ។ 
បន្ថ្មលើន្ះទៀត ២១% ន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារទាំងអស ់
ពំុមានអនុសារណៈន្ការយោគយល់ជាមួយរដ្ឋភិ្បាល ហើយ  
១២% ពុំបានចុះបញ្ជីជាមួយទីភា្ន្ក់ងររជរដ្ឋ្ភិបាលទ្។42   

ទាំងការសិក្សារបស់ក្សួង ស.អ.យ និងការសិក្សារបស់
សាកលវិទ្យល័យកូឡំប៊ី បានរកឃើញកុមារមានចំនួនភាគ
ច្ើនជាងកុមារី៖ ៥៣% (ក្សួង ស.អ.យ) និង ៥៧% 
(សាកលវិទ្យល័យកូឡំប៊ី) ន្កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ 
គឺជាកុមារ។ ទោះយា៉្ងណាក្តី យោងតាមការកំណត់ទីតាំង 
មណ្ឌលរបស់ក្សួង ស.អ.យ មានកុមារីក្នុងចំនួនច្ើនជាង 
កុមារបន្តិច (៥៥%) កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសា្ន្ក់នៅ 
បណ្តះ្អាសន្ន និងអន្តវ្ាសិកដ្ឋន្។43 ការសិក្សាទាំងពីរបាន 
រកឃើញថ ភាគច្ើនសន្ធកឹសនា្ធប់្ន្កុមាររស់នៅក្នងុមណ្ឌល
ថ្ទំាកុមារ គឺជាកុមារស្ថតិក្នងុអាយុទៅសាលារៀន។ ការសិក្សា 
របស់សាកលវិទ្យល័យកូឡំប៊ី បានរកឃើញថ ជាងពាក់ 
កណា្ត្លន្កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ មានអាយុចន្ល្ះ 
ពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្ន្ំ។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ ការកំណត់ទីតាំង 
មណ្ឌលរបស់ ក្សួង ស.អ.យ បានរកឃើញថ ៦៧% ន្កុមារ 
កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងខ្ត្តចំនួន ២០ មាន 
អាយុចន្លះ្ ១១ ដល់ ១៧ឆ្ន្។ំ គំហើញទំាងអស់ន្ះសីុសង្វក់្
គា្ន្ជាមួយទិន្នន័យស្តីពីកតា្ត្ជំរុញឱ្យកុមារត្ូវបានយកមកដក់
ក្នុងមណ្ឌល (រៀបរប់លម្អិតខាងក្្ម) ដោយកតា្ត្គន្លឹះ 
គឺដោយសារឪពុកមា្ត្យជឿជាក់ថ ការយកកូនទៅដក់ក្នុង 
មណ្ឌលនឹងផ្តល់លទ្ធផលល្អឱ្យកុមារអាចមានលទ្ធភាពទទួល
បានការអប់រំក្នុងតម្ល្សមរម្យ។ ចំណុចន្ះក៏អាចពន្យល់អំព ី
គំហើញដ្លមានវត្តមានកុមារ ក្នុងសមាមាត្ច្ើនជាងកុមារី
ក្នុងការសា្ន្ក់នៅមណ្ឌលថ្ទាំផងដ្រ។ 

៣.២. កត្តាជំរុញឱាយមានការបំបាកកុមារពីគាសួារ និង
ការយកកុមារទៅដាក់ក្នងុមណ្ឌលថាទំាកុមារ

ថ្វីបើការសិក្សាស្្វជ្្វ ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងស្តីពីកតា្ត ្
ជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និងការយកកុមារទៅដក់
ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារមិនមានភាពរឹងមាំគ្ប់គ្្ន់ក្តី ប៉ុន្ត ្
ទិន្នន័យដ្លមានបានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ មានកតា្ត្ដ្លមាន
ទំនាក់ទំនងគា្នទ្ៅវិញទៅមកមួយចំនួនដ្លបានរុញច្្នកុមារ
ឱ្យចាកច្ញពីគ្ួសារ។ 

ភាពកាីកា 

យោងតាមការសិក្សា ភាពក្ីក្គឺជាកតា្ត្ស្នូលធ្វើឱ្យមាន

ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ថ្វីបើអត្្ភាព 

កី្ក្បានធា្ល្ក់ចុះគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងរយៈ

ព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ ចាប់ពីអត្្៥៣.៥% ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៤ 

មកនៅត្ឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ និងទាបជាង ១០% 

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ក្ត4ី4 ប៉ុន្ត្ប្ជាជនប្មាណ ៤,៥លាននាក់ 

(៣០% ន្ប្ជាជនសរុប) ស្ថិតនៅក្នុងកម្ិត “ក្ប្រក្”។45  

ថ្វីបើពុំម្នគ្ប់គ្ួសារក្ីក្ ទាំងអស់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាសុទ្ធត្

យកកូនរបស់ខ្លួនទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្ដី ប៉ុន្ត្ភាពក្ី

ក្អាចជាកតា្ត្ចូលរួមចំណ្កពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្កកុមារពី

គ្ួសារ ដោយក្នុងនះ ឪពុកមា្ត្យប្ើប្្ស់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ

ជាយុទ្ធសាស្្តទប់ទល់ នៅព្លពួកគាត់ខ្វះខាតធនធានដើម្បី

ផ្តល់អាហារ សម្លៀកបំពាក់ និងការថ្ទំាដល់កុមារ។ ឪពុកមា្តយ្ 

ក៏អាចលើកឡើងថ “ភាពកី្ក្” ជាបុព្វហ្តុន្ការបំប្កកុមារ 

ពីគ្ួសារផងដ្រ នៅព្លពួកគាត់យកកូនទៅដក់ក្នុងមណ្ឌល

ថ្ទាំ ដោយសង្ឃឹមថ ការធ្វើប្បន្ះនឹងអាចផ្តល់ឱកាសកាន់

ត្ប្សើរសម្្ប់កុមារ (ឧ. តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានការ

អប់រំមានគុណភាពជាដើម សូមមើលខាងក្្ម) ឬនៅព្ល 

ពួកគាត់ធ្វើប្បន្ះដើម្បីអាចមានឱកាសធ្វើការងរបានដោយ

ខ្លួនឯង (ឧ. តាមរយៈចំណាកស្ុក)។

41 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។
42 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។
43 ក្សួង សអយ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។
44 ក្សួង សអយ ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ២០១៩-២០២៣
45 World Bank October 2017 available at www.worldbank.org/en.country/cambodia. For further information on the economic situation see 

Analysis of the Situation of Children and Women in Cambodia, UNICEF 2018.
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ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ក្នុងចំណមកុមារធំ ដ្លត្ូវបានសមា្ភ្សសម្្ប់ការ 

សិក្សាកំណត់ផ្នទីរបស់សាកលវិទ្យល័យកូឡុមបី៊ បានឱ្យដឹង 

ថកុមារ ៧៥% បានបញ្ជ្ក់ថ ពួកគ្កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌល

ថ្ទាំកុមារ ដើម្បីគ្ចច្ញពីភាពក្ីក្ និងដើម្បីទទួលបាន 

ឱកាសការអប់រំ។46  ជាទូទៅ ប្ព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ក្សួង ស.អ.យ  

មានភាពសុីសង្វ្ក់ជាមួយចំណុចន្ះ ដោយយោងតាមប្ព័ន្ធ 

ទិន្នន័យបានបង្ហ្ញថ កុមារភាគច្ើនសន្ធឹកសនា្ធ្ប់ដ្លរស់

នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ   ជាចម្បងគឺដោយសារ  “ភាពក្ីក”្ 

(៤៥ ភាគរយ) និង/ឬបើតាមសម្ដីរបស់ឪពុកមា្ដ្យ គឺដើម្បីបាន 

ទទួលឱកាសអប់រំ។47  ការស្ទង់មតិមួយទៅលើមណ្ឌលកុមារកំព្្ 

ក្នងុខ្ត្តបាត់ដំបង ក៏បានរកឃើញថ មណ្ឌលចំនួន ៩ ក្នងុចំណម 

មណ្ឌលទាំង១០ ដ្លត្ូវបានសិក្សាស្្វជ្្វបានលើកឡើង

ថ ភាពក្ីក្ជាមូលហ្តុដ្លឪពុកមា្ត្យលើកឡើងនៅព្ល

យកកូនពួកគ្មកដក់ក្នុងមណ្ឌល។48 

គួរកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថ ប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តប្ព័ន្ធ
គាំពារសង្គមមួយចំនួននាព្លបច្ចុប្បន្ន ដូចជា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្្ក់ជូនស្្តីមានផ្ទ្ពោះ និងកុមារអាយុក្្មពីរឆ្ន្ំ និង
ផ្តល់របបគោលនយោបានដល់ជនពិការក្ីក្។ យោងតាម 
ការសិក្សាស្តីពីទស្សនៈយល់ឃើញអំពីមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារត្ូវបាន “គ្ួសារ បុគ្គលិក និងមន្្តីរជរដ្ឋ្
ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋ្នពិពណ៌នាថដើរតួនាទីប្ហាក់ប្ហ្ល
ជាមួយបណា្ត្ញស្វាសង្គមដ្រ”។49  ការរីកសាយភាយន្ 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា អាចជាការឆ្លុះបញ្ច្ំងឱ្យ
ឃើញនូវកង្វះជម្ើសជំនួសដ្លអាចធ្វើបានដទ្ទៀត សម្្ប់
គ្ួសារដ្លជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ខ្លួន ហើយ
ន្ះអាចជាជម្ើសដ្លងយស្ួលបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍
ស្ថតិនៅកៀកជាមួយមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ។ មនុស្សមួយចំនួនថ្ម
ទាំងបានពិពណ៌នាមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាថ 
ប្ៀបបីដូចជាប្ព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមតាមព្ឹត្តិន័យផង
ដ្រ។50

ថ្វបីើភាពកី្ក្ គឺជាកតា្តជំ្រុញស្នលូដ្លធ្វើឱ្យមានការបំប្ក
កុមារពីគ្ួសារក្តី ប៉ុន្ត្កតា្ត្ន្ះច្ើនកើតមានរួមផ្សំជាមួយកតា្ត្
ដទ្ទៀត ហើយធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់របស់កតា្ត្ដទ្ទៀតកាន់ត្
មានភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្វ្រដង ធ្វើឱ្យគ្ួសារមានភាពងយរងគ្្ះ ជា

ពិស្សចំពោះការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ហើយឪពុកមា្ត្យច្ើន
ត្ព្យយាមយកកូនទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។ មានការ 
កត់សមា្គ្ល់ថ ពុំម្នគ្ួសារក្ីក្ទាំងអស់សុទ្ធត្បញ្ជូនកូន 
របស់ខ្លួនទៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារនះទ្។ កតា្ត្ដទ្ទៀតដូច 
មានរៀបរប់ខាងក្្ម អាចធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់របស់ភាពក្ីក្ 
កើនឡើងទ្វ្រដង ហើយដក់បន្ទុកផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចបន្ថ្មទៅលើ 
គ្ួសារ។51  

លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ

យោងតាមការស្្វជ្្វដ្លមានស្្ប់ បុព្វហ្តុស្នលូមួយ
ដ្លធ្វើឱ្យកុមារតូ្វបានយកច្ញពីគួ្សារ មកដក់ក្នងុមណ្ឌល 
ថ្ទាំ គឺដើម្បីជួយសម្ួលលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ (ក្នុង 
តម្ល្សមរម្យ)។ យោងតាមការសិក្សាស្តពីីទស្សនៈយល់ឃើញ
អំពី មណ្ឌលថ្ទំាកុមារនៅប្ទ្សកម្ពុជាបានង្ហ្ញឲ្យឃើញថ 
សមាជិកគួ្សារដ្លបានចូលរួមក្នងុការស្ទង់មតិភាគច្ើនយល់
ថ គ្ួសារក្ីក្គួរបញ្ជូនកូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្្ដើម្បីសិក្សា 
ប្សិនបើពួកគ្ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើ
ការសិក្សារបស់កូនដោយខ្លួនឯងទ្។52  ថ្វីបើតាមច្បាប់ការអប់រ ំ
ជាមូលដ្ឋ្នក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គឺ “ឥតគិតថ្ល”្ ក្ដី ឪពុកមា្ដ្យ 
ត្ូវទទួលបន្ទុកលើការចំណាយលើឯកសណា្ឋ្ន សមា្ភ្រសិក្សា 
និងការធ្វើដំណើរ។ល។ បន្ទុកចំណាយន្ះអាចបង្កលក្ខណៈ 
លំបាកក្នងុចំណមគួ្សារកី្ក្។ យោងតាមធនាគារពិភពលោក  
ថ្ល្ចំណាយលើការអប់រំថ្ន្ក់បឋមសិក្សា គឺស្មើនឹង២៦,៥% ន ្
ការចំណាយមិនម្នលើម្ហបូអាហារសម្្ប់គួ្សារកី្ក្បំផុត។53  
បច្ចុប្បន្នន្ះភូមិឃុំភាគច្ើនមានសាលាបឋមសិក្សានៅជិត  
ប៉ុន្ត្ក៏មានកន្ល្ងមួយចំនួនដ្លនៅឆ្ង្យ។54  

ការស្ទង់មតិស្តីពីទស្សនៈយល់ឃើញអំពីមណ្ឌលថ្ទាំ
កុមារ បានរកឃើញថ ដោយត្ូវប្ឈមជាមួយតថភាពជាក់
ស្តង្ន្ការចំណាយលើការអប់រំ “ដោយផ្អក្លើច្តនាល្អ គួ្សារ 
ជ្ើសរីសជម្ើសក្នុងការយកកូនរបស់ខ្លួនទៅដក់ក្នុងមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារ ដោយសង្ឃឹមថ មណ្ឌលនឹងអាចផ្តល់ផ្លូវច្ញពី
ភាពក្ីក្ ឆ្ព្ះទៅជីវិតកាន់ត្ប្សើរ” ការមិនបានទទួល 
ការអប់រំ ត្ូវបានពិពណ៌នាថ “បង្កើតវដ្ដភាពក្ីក្ ហើយ 
ឪពុកមា្ត្យជាច្ើនមើលឃើញថ ការអប់រំផ្តល់ដោយមណ្ឌល 
ថ្ទាំ គឺជាវិធីមួយដើម្បីទមា្ល្យអនា្ទ្ក់ន្ភាពក្ីក្ន្ះ។”55 

46 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017).
47 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
48 Fiss, J. and Matthews, L, Family Care First, Thematic mapping of five provinces (2016), p. 39.
49 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
50 Stark, L. et. al., ‘National estimation of children in residential care institutions in Cambodia: a modelling study’ BMJ Open (2017).
51 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
52 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
53 World Bank, Cambodia socio-economic survey for 2007 (2009) East Asia and Pacific Regional Office, Phnom Penh.
54 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ៤៨។
55 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ៤៩។



16 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

មានមណ្ឌលមួយចំនួនមានលទ្ធភាពផ្តល់ការសិក្សាបំប៉ន
បន្ថម្  និងសមា្ភរ្សិក្សា ព្មទំាងផ្តល់ឱកាសដើម្បីបន្តការសិក្សា
កម្ិតខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ 
បណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ ដ្លត្ូវបានចាត់ទុកថមានភាពចាំបាច់ 
សម្្ប់ជោគជ័យក្នុងការអប់រំផងដ្រ។56  ការអនុវត្តប្បន្ះ 
អាចជំរុញឱ្យមានការបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌល។

ការសា្លាប់ ឬការមានជំងឺក្នុងគាួសារ ឬការបាកបាក់គាួសារ

ការសិក្សាអំពីទស្សនៈយល់ឃើញចំពោះមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ
រកឃើញថ ការប្កបាក់របស់ឪពុកមា្ត្យ ការល្ងលះ និង 
ការសា្ល្ប់ ឬការឈឺរបស់សមាជិកគ្ួសារ សុទ្ធត្ជាការជំរុញ 
ក្នងុការយកកុមារទៅដក់ក្នងុមណ្ឌលថ្ទំា។57  ចំណុចន្ះច្ើន
កើតមានជាពិស្សនៅក្នុងគ្ួសារក្ីក្ ដ្លឪពុក ឬមា្ត្យ 
ចិញ្ចឹមកូនមា្ន្ក់ឯង ពុំមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់កូន ហើយស្ថិត
ក្្មសមា្ព្ធស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវត្ធ្វើការ។ ដោយឡ្កក្នុងករណ ី
ពុំមានជម្ើសជំនួសក្នុងការថ្ទាំកូនដោយសាច់ញាតិ ឬស្វា
ថ្ទាំកុមារក្នុងតម្ល្សមស្បទ្នះ ការយកកូនទៅដក់ក្នុង 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារអាចមើលទៅជាជម្ើសដ៏ល្អមួយ។58  

អ្វីដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ យោងតាមការសិក្សាប្បគុណ
ភាពលើការថ្ទាំជំនួស យើងរកឃើញថ កុមារមួយចំនួនមិន
ចង់សា្ន្ក់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើតរបស់ខ្លួន ក្្យព្ល 
ពួកគ្វិលត្ឡប់ពីមណ្ឌល់ថ្ទំាវិញ។ ថ្វបីើចំណុចន្ះបណា្តល្
មួយផ្ន្កមកពីសមា្ព្ធស្ដ្ឋកិច្ចដ្លឪពុក ឬមា្ត្យចិញ្ចឹមកូនត្
មា្ន្ក់ឯងត្ូវជួបប្ទះក្តី ប៉ុន្ត្ន្ះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ច្ំងឱ្យឃើញ 
អំពីការមាក់ងយ ការបដិស្ធ និងការរំលោភបំពានដ្លកូន
ចុងត្ូវជួបប្ទះ និងនិយាមសង្គមទូទៅដ្លពុំទទួលយកការ
បំប្កកុមារពីគ្ួសារ ឬការថ្ទាំ និងផ្គត់ផ្គង់កុមារដ្លពុំម្ន
ជាកូនបង្កើត។59  

ចំណកសាុករបស់ឪពុកមា្តាយ

រយៈព្លបុ៉នា្មន្ឆ្ន្ថំ្មីៗ ន្ះ ប្ទ្សកម្ពជុា ជួបបទពិសោធន៍
ការធ្វើចំណាកស្ុកក្នុងប្ទ្ស និងចំណាកស្ុកទៅក្ ្
ប្ទ្សក្នុងកម្ិតកាន់ត្ច្ើនឡើង។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកើត 

មានឡើងត្ក្នងុវិស័យមួយចំនួន ដូចជា  ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ 
ទ្សចរណ៍ និងសំណង់ ដ្លជាទូទៅមានទីតំាងជំុវិញរជធានី
ភ្នំព្ញ និងខ្ត្ត ក្ុងដ្លមានសកា្ត្នុពលមួយចំនួន។ ន្ះជា
មូលហ្តុដ្លនាំឱ្យមានការកើនឡើងន្ចំណាកសុ្កនៅក្នុង 
ប្ទ្ស ដោយឪពុកមា្ត្យ និងគ្ួសារចាកច្ញពីលំនៅដ្ល
ភាគច្ើននៅទីជនបទរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វ្ងរកការងរធ្វើ។  
របាយការណ៍របស់គម្្ងចំណាកសុ្កតំបន់ជនបទតំបន់ទីកុ្ង 
ប្ទ្សកម្ពុជា (CRUMP) រកឃើញថ ចំនួនប្ជាជនក្នុង 
រជធានី ភ្នំព្ញកើនឡើងជាងពីរដង ចាប់ពីឆ្ន្ំ១៩៩៨ 
ដល់ឆ្ន្ំ២០១២ ដោយបានកើនឡើងពីចំនួន ៥៦៧.៨៦០ 
ទៅដល់ ១.២៣៧.៦០០ ដោយក្នុងនះមធ្យមភាគន្ការកើន
ឡើងប្ចាំឆ្ន្ំគឺប្មាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្ន្ំ។60  ប្ជាជនកម្ពុជា 
ក៏ធ្វើចំណាកសុ្កទៅកាន់បណា្ត្ប្ទ្សជិតខាងដើម្បីស្វ្ងរក 
ការងរធ្វើផងដ្រ ដោយប្ទ្សគោលដៅជាចម្បងដូចជា 
កូរ៉្ខាងត្បូង មា៉្ឡ្សុី និងប្ទ្សថ្។61 យោងតាមការសិក្សា 
ស្ដីពី ទស្សនៈយល់ឃើញអំពីមណ្ឌលថ្ទាំកុមារនៅកម្ពុជា 
ឪពុកមា្ដយ្ដ្លធ្វើចំណាកសុ្ក បានបន្សល់ទុកកូនៗរបស់ពួកគ្
នៅជាមួយជីដូនជីតាចាស់ៗ និងក្ីក្ ហើយកុមារមួយចំនួន
តូ្វបានដក់នៅក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ នៅព្លដ្លជីដូនជីតា  
ធា្ល្ក់ខ្លួន ឈឺ និងមានភាពក្ីក្ខា្ល្ំង និងគា្ម្នសាច់ញាត ិ
ផ្ស្ងទៀត អាចផ្ដល់ការថ្ទាំដល់កុមារបាន។62  

គ្ួសារច្ើនត្ងប្ើប្្ស់ការរៀបចំឱ្យកូននៅក្្មការថ្
ទាំរបស់សាច់ញាតិ ជាការឆ្លើយតបជាមួយការធ្វើចំណាកស្ុក
របស់ឪពុកមា្តយ្ ដោយជារឿយៗការថ្ទំានះតូ្វបានផ្តល់ដោយ
ជីដូនជីតា។63  ទោះយ្៉ាងណាក្ត ីយើងមើលឃើញថ ឪពុកមា្តយ្
ធ្វើចំណាកស្ុករយៈព្លយូរឆ្ន្ំ ហើយជីដូនជីតាមានអាយ ុ
កាន់ត្ចាស់ ឈប់ធ្វើការ ហើយពុំមានសមត្ថភាពអាចថ្ទាំ  
និងផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កុមារ ជាពិស្សទាក់ទងជាមួយ 
ការចំណាយសម្្ប់ការអប់រំ។ ជាលទ្ធផលការថ្ទាំដោយ 
សាច់ញាតិមួយចំនួនតូចអាចតូ្វបរជ័យ ដោយពំុមានការគំាទ្  
កុមារអាចបានយកទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។ 64 

56 Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រប់បញ្ចូលការថ្ទាំតាមវត្តអារម (២០១៨)  ក្សួង 
ស.អ.យ និងអង្គការយូនីស្ហ្វ។

57 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ៤៤។
58 Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រប់បញ្ចូលការថ្ទាំតាមវត្តអារម (២០១៨) ក្សួង 

ស.អ.យ និងអង្គការយូនីស្ហ្វ។
59 Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រប់បញ្ចូលការថ្ទាំតាមវត្តអារម (២០១៨) ក្សួង 

ស.អ.យ និងអង្គការយូនីស្ហ្វ។ 
60 Cambodian Ministry of Planning, Migration in Cambodia: Report of the Cambodian Rural Urban Migration Project (CRUMP) (2012).
61 Cambodian Ministry of Planning, Migration in Cambodia: Report of the Cambodian Rural Urban Migration Project (CRUMP) (2012).
62 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
63 អង្គការយូនីស្ហ្វប្ចាំប្ទសកម្ពុជា ការសិក្សាស្តីពីផលប៉ះពាល់ន្ចំណាកស្ុកទៅលើកុមារនៅក្នុងរជធានី និងខ្ត្តគោលដៅ៖ ស្ចក្តីសង្ខ្ប (២០១៧)។ 

ការអង្ក្ត CRUMP បានរកឃើញថ ក្នុងចំណមជនចំណាកស្ុកក្នុងស្ុក ដ្លបានទុកកូនចោល មាន ៨២,៤% ទុកកូនរបស់ពួកគ្ជាមួយជីដូនជីតា។
64 Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រប់បញ្ចូលការថ្ទាំតាមវត្តអារម (២០១៨) ក្សួង 

ស.អ.យ និងអង្គការយូនីស្ហ្វ។។



17របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

អំពើហិងាសាក្នងុគាសួារ ការធ្វើបាបកុមារ និងការបាើបាាស់បំពាន 
គាឿងញៀន និងគាឿងសាវឹង

កុមារអាចត្ូវបានយកទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 
ដោយសារត្ពួកគ្បានរងគ្្ះ ឬកំពុងប្ឈមហានិភ័យក្នុង
ការរងគ្្ះពីអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើនៅ 
ក្នងុបរិសា្ថន្ផ្ទះរបស់ខ្លនួ។ អត្្អំពើហិង្សាលើកុមារក្នងុប្ទ្ស
កម្ពុជានៅត្ជាការព្ួយបារម្ភ ជាពិស្សអំពើហិង្សានៅតាម 
ផ្ទះ។ យោងតាមការស្ទង់មតិអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នងុប្ទ្ស
កម្ពុជា(២០១៤)(CVACS)65  ជាង៥០% ន្កុមារ និងកុមារី 
ធា្ល្ប់ជួបករណីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយយា៉្ងហោចណាស់ម្តងមុន 
ព្លឈានដល់អាយុ ១៨ឆ្ន្ំ កុមារប្មាណជិត ៣នាក់ 
ក្នុងចំណម ១០នាក់ ជួបការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត ប្ព្ឹត្ត 
ដោយអ្នកថ្ទាំជាមនុស្សព្ញវ័យ ឬសាច់ញាតិ ហើយ ៤% 
ន្កុមារី និង ៥% ន្កុមារ បានរយការណ៍ថ ធា្ល្ប់ជួបបទ 
ពិសោធន៍ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទយា៉្ងហោចណាស់ម្តងមុន
ព្លអាយុ១៨ឆ្ន្ំ។ ការសិក្សាប្បគុណភាពមួយទៀតធ្វើឡើង
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤66  បានរកឃើញថ ៣៥% ន្បុរស និង ៧៨% 
ន្ស្្តីបានរយការណ៍ថ ធា្ល្ប់បានវាយដំកូនរបស់ខ្លួន។ 

ដូចបានរកឃើញក្នុងការសិក្សាប្បគុណភាពមួយស្តីពីការ
ថ្ទាំជំនួសក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា អំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន 
នៅផ្ទះ អាចនាំឱ្យមានការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ 
បើទោះបីជាចំណុចន្ះអាចពំុត្ូវបានរយការណ៍ប្្ប់ទៅដល់
អ្នកថ្ទាំនៅតាមមណ្ឌលថ ន្ះជាមូលហ្តុចម្បងន្ការយក
កុមារទៅដក់នៅមណ្ឌលថ្ទំា អាស័្យដោយមានការមាក់ងយ
មួយចំនួនជុំវិញការរំលោភបំពានលើកុមារក្តី។67 ការយកកុមារ
ទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារអាស្័យដោយកង្វល់ផ្ន្កការ
ការពារកុមារ ច្ើនកើតមានក្នុងករណីអវត្តមានប្ព័ន្ធការពារ 
កុមារ ដ្លខ្វះខាតមូលនិធិ និងខ្វះខាតបុគ្គលិក68 ធ្វើឲ្យការ 
យកកុមារទៅដក់នៅតាមសហគមន៍នៅមានកម្ិត សម្្ប ់
កុមារដ្លធា្ល្ប់ជួបអំពើហិង្សា ឬកំពុងប្ឈមហានិភ័យ 
ជាមួយហិង្សា ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើនៅឯផ្ទះ។

អំពើហិង្សាប្ព្ឹត្តដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល និងការប្ើប្្ស់

បំពានគ្ឿងស្វឹង និងគ្ឿងញៀន ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយ 

ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារដ្រ។69 ទិន្នន័យ 

ដ្លមាន បង្ហ្ញឱ្យឃើញនូវអត្្សាយភាយយា៉្ងខ្ពស់ន្ 

អំពើហិង្សាប្ពឹ្ត្តដោយដ្គូស្នទិ្ធសា្នល្។ យោងតាមការរកឃើញ

របស់ការស្ទង់មតិថ្ន្ក់ជាតិស្តីពីសុខភាព និងបទពិសោធន៍ជីវិត 

របស់ស្ត្7ី0 បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ បានឱ្យដឹងថ ១៨% 

ន្ស្ត្ដ្ីលធា្លប់្រៀបការអាយុចន្លះ្ ១៥-៤៩ឆ្ន្បំានរយការណ៍ 

ថ ធា្ល្ប់មានបទពិសោធន៍ជួបអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវភ្ទ 

ពីគូស្កររបស់ខ្លនួ។ ទិន្នន័យចង្អលុបង្ហញ្ឱ្យឃើញថ ជារឿយៗ

កុមារត្ងមានវត្តមាននៅព្លស្្តីជួបប្ទះអំពើហិង្សាប្ព្ឹត្ត

ដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល៖ ស្្តី៣១% រយការណ៍ថ កូនរបស់ខ្លួន 

មានវត្តមានជាច្ើនដង (២-៥ ដង) នៅក្នុងព្លករណីអំពើ

ហិង្សាកើតឡើង។71 

បញ្ហាសមធម៌៖ ហានិភ័យចំពោះកាុមងាយរងគាាះ 

ក្នុងខណៈព្លទិន្នន័យនៅមានកម្ិតកំណត់នៅឡើយ 

ត្យើងហាក់ដូចឃើញថកុមារក្នុងគ្ួសារមួយចំនួន ច្ើនត្

ប្ឈមហានិភ័យក្នុងការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និងយកទៅ 

ដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ ឧ. កុមារក្នុងគ្ួសារក្ីក្ មានត្ឪពុក 

ឬមា្ត្យ ច្ើនត្ប្ឈមហានិភ័យក្នុងការត្ូវបានយកទៅដក់

ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដោយហ្តុថឪពុក ឬមា្ត្យត្មា្ន្ក់ឯង

ជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើការងរផង និងថ្ទាំកូនឱ្យបាន 

សមរម្យផង។  

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានស្វាថ្ទាំកុមារដ្លមានតម្ល្

សមរម្យសម្្ប់គ្ួសារដ្លមានត្ឪពុក ឬមា្ដ្យ និងកង្វះ 

លទ្ធភាពទទួលបានឱកាសការងរជាប់លាប់ ធ្វើឱ្យភាពងយ 

រងគ្្ះន្ះ កាន់ត្មានភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចធ្វើឱ្យ ការថ្ទាំកុមារ 

នៅផ្ទះ មិនម្ន ជា ជម្ើស  ដ្លអាចធ្វើបាន សម្្ប់គ្ួសារ 

ដ្លមានត្ឪពុក ឬ មា្ដ្យ និងកំពុងធ្វើការងរ។ 

65 គំហើញពីការអង្ក្តស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៣) អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.unicef.org/cambodia/UNICEF_VAC_Full_

Report_English.pdf
66 Fulu, E., Warner, X. and Moussavi, S., 2013. Men, gender and violence against women in Cambodia: findings from a household study with 

men on perpetration of violence. Phnom Penh: UN Women Cambodia, published June 2015.
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18 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

កុមារមានពិការភាព៖ កុមារមានពិការភាពនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជា ត្ូវបានការពារ និងលើកកម្ពស់ដោយស្បតាមច្បាប ់
ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ក៏ដូចជាអន ុ
សញ្ញអ្ង្គការសហប្ជាជាតិស្តពីីសិទ្ធជិនពិការ។ ទោះជាយ្៉ាង 
ណាក៏ដោយ កុមារមានពិការភាពមួយចំនួន នៅត្ប្ឈមជា
មួយនឹងការទទួលបាននូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋ្នរបស់ពួកគ្ ដូចជា 
ការថ្ទាំសុខភាព ការអប់រំ និងកិច្ចការពារសង្គម ដោយសារក
ង្វះធនធានមនុស្សដ្លមានចំណ្ះ និងជំនាញក្នុងការកំណត់
អត្តសញ្ញ្ណកុមារមានពិការ ជាពិស្ស កុមារមានបញ្ហ្ផ្ន្ក 
បញ្ញ្សា្ម្រតី  និងកង្វះស្វាគាំទ្ចាំបាច់នៅតាមសហគមន៍។72  
ការគំាទ្នៅតាមសហគមន៍ចំពោះកុមារមានពិការភាពនៅមាន
កម្ិត ដោយឪពុកមា្ត្យមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថ ខ្លួនពុំអាច 
គ្ប់គ្ង និងអាចផ្គត់ផ្គង់កូនពិការរបស់ខ្លួនឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់។ 
ការចំណាយលើការគាំទ្ ឬស្វាដើម្បីឆ្លើយតបតាមស្ចក្តីត្ូវ
ការរបស់កូនពិការ ក៏អាចបង្កើតឱ្យមានការលំបាកគួរឱ្យកត ់
សមា្គ្ល់ចំពោះគ្ួសារក្ីក្ក្នុងការថ្ទាំកុមារនៅផ្ទះ ដ្លជា
ហ្តុនាំឲ្យកុមារពិការច្ើនត្ូវបានគ្បោះបង់ចោល ឬយកទៅ 
ដក់ក្នុងមណ្ឌល។ កុមារមានពិការភាពប្ឈមហានិភ័យកាន់
ត្ខ្ពស់ដោយអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន និងការមិនអើពើ 
នៅតាមផ្ទះ។73  

ទសាសនៈយល់ឃើញរបស់សហគមន៍ចំពោះមណ្ឌលថាទំាកុមារ

មានការរកឃើញថ ការគំាទ្របស់សហគមន៍ចំពោះមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារមានកម្ិតខ្ពស់យា៉្ងខា្ល្ំង រួមទាំងក្នុងចំណម 
ឪពុកមា្តយ្ (ដូចមានបញ្ជក់្ខាងលើ) និងក្នងុចំណមបុគ្គលិក
រដ្ឋ្ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចំណ្ះដឹងអំព ី
ជម្ើសជំនួសនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីគាំទ្ដល់គួ្សារហាក់
មានកមិ្តកំណត់យ្៉ាងខា្ល្ងំ។ យោងតាមការសិក្សាស្តពីីទស្សនៈ 
យល់ឃើញចំពោះមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាឃុំ  
និងម្ភូមិគំាទ្យ្៉ាងខា្ល្ងំចំពោះជម្ើសការថ្ទំានៅតាមមណ្ឌល៖  

៧០,៧% បាននិយាយថ ជម្ើសដ៏ល្អបំផុតសម្្ប់កុមារ 
ដ្លពុំមានឪពុកមា្ត្យ គឺត្ូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្។74  
នាយកមណ្ឌលថ្ទាំកុមារជាច្ើនពន្យល់ប្្ប់ថ ម្ភូមិនៅ 
ក្នុងខ្ត្តនឹងផ្តល់បញ្ជីឈ្ម្ះជនក្ីក្ដ្លពួកគាត់បានទៅរក 
ដើម្បីស្វ្ងរកកុមារយកមកដក់ក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួន។75   
ចំណីអាហារ និងការអប់រំ តូ្វបានលើកឡើងថ ជាអត្ថប្យោជន៍
ចម្បងន្ការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ ម្យ៉្ងទៀតមានការរក 
ឃើញថ មានមនុស្សតិចតួចបុ៉ណ្ណះ្ដ្លធា្លប់្បានឮអំពីជម្ើស
ការថ្ទំានៅតាមសហគមន៍។76  ទោះបីជាយ្៉ាងណា យោងតាម 
របាយការណ៍នានាន្កម្មវិធីរបស់ក្សួង ស.អ.យ ក្្មការ 
គាំទ្ពីយូនីស្ហ្វ ការយល់ឃើញចំពោះការទុកដក់កុមារក្នុង
មណ្ឌលថ្ទាំបាន និងកំពុងមានការផា្ល្ស់ប្តូរ។

ផ្អ្កលើទិន្នន័យដ្លមាន យើងហាក់ឃើញថ ថ្វីបើភាព 
ក្ីក្ និងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ គឺជាកតា្ត្ជំរុញស្នូលធ្វើ
ឱ្យមានការសម្្ចចិត្តយកកុមារទៅដក់ក្នុងការថ្ទាំរបស់ 
មណ្ឌលក្ត ី បុ៉ន្តប្ញ្ហទំ្ាងអស់ន្ះ ជារឿយៗ ត្ងអមមកជាមួយ 
កតា្ត្ដទ្ទៀត ដូចជាការប្កបាក់គ្ួសារ ការសា្ល្ប់ ឬការមាន 
ជំងឺរបស់សមាជិកគ្ួសារ ចំណាក ស្ុករបស់ឪពុកមា្ត្យ អំពើ 
ហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងការធ្វើបាបកុមារ និងការប្ើប្្ស់បំពាន
គ្ឿងស្វឹង និងគ្ឿងញៀន ដ្លធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់ន្ភាព 
កី្ក្កើនឡើងទ្វដ្ង ហើយនៅព្លពំុមានលទ្ធភាពទទួលបាន
ស្វាសុខុមាលភាពសង្គមប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និងជម្ើស
ជំនួសដ្លអាចធ្វើបានផ្ស្ងទៀត ធ្វើឱ្យគ្ួសារត្ូវស្ថិតក្នុង 
សា្ថន្ភាពមួយដ្លពួកគ្មានអារម្មណ៍ថការយកកុមារទៅដក់
ក្នុងមណ្ឌលគឺជាជម្ើសដ៏ល្អ ឬជាជម្ើសត្មួយគត់ដ្ល 
ខ្លួនមាន។ យើងឃើញច្បាស់ថ ដើម្បីអាចគាំទ្គ្ួសារប្កប
ដោយប្សិទ្ធភាព និងដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ កម្ម 
វិធីតូ្វមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបចំពោះកតា្តផ្្ស្ងៗជាច្ើន ដ្ល 
មានអន្តរទំនាក់ទំនងគា្ន្ទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្ក
បាក់គ្ួសារ។

72 ក្សួង ស.អ.យ ការពង្ឹងឱកាសសម្្ប់ការថ្ទាំជំនួស សម្្ប់កុមារពិការនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (ឆ្ន្ំ២០១៨)
73 Jones, L. et. al., ‘Prevalence and risk of violence against children with disabilities: A systematic review and meta-analysis of observational 

studies’ (2012) 380(9845) Lancet, 899 – 907. 
74 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
75 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។
76 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។



19របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៣.៣   មូលនិធិនាមណ្ឌលថាទំាកុមារ 

ការយល់ដឹងអំពីយន្តការផ្ដល់មូលនិធិដ្លទ្ទ្ង់ដល់
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា មានសារៈសំខាន់ផងដ្រ 
ដើម្បីយល់ពីកតា្ត្ជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និង 
ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ ព្មជាមួយហានិភ័យ 
ចំពោះកុមារដ្លត្ូវបានយកទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ ការ 
កើនឡើងនូវមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ក៏បណា្ត្លមួយផ្ន្កមកពីការ
គាំទ្ធនធានដ៏ច្ើនសន្ធកឹសនា្ធប់្ពីមា្ចស់្ជំនួយនៅក្្ប្ទ្ស 
ដ្លមានច្តនាល្អក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្ និងការផ្ដល់មូលនិធ ិ
ដល់មណ្ឌល (“មណ្ឌលកុមារកំព្”្) ដោយពុំបានដឹងអំព ី
ជម្ើសថ្ទំានៅតាមគួ្សារ និងនៅតាមសហគមន៍ដ្លប្សើរ 
ជាងន្ះ។77  ការសិក្សាប្បគុណភាពទៅលើការផ្ដល់មូលនិធិ  
និងគំរូការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថដុល់មណ្ឌលថ្ទំាកុមារក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា 
បានរកឃើញថ មានត្មណ្ឌលកុមារកំព្្រដ្ឋចំនួន២២ បុ៉ណ្ណះ្ 
ក្នុងចំណមមណ្ឌលថ្ទាំកុមារចំនួន ៤០៦ ដ្លត្ូវបាន 
កំណត់ឃើញនៅក្នុងការធ្វើផ្នទីរបស់ក្សួង ស.អ.យ ដ្ល
ត្ូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយរជរដ្ឋ្ភិបាល ហើយមានត្ 
១៣ភាគរយប៉ុណ្ណ្ះន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារដ្លបានចូលរួម 
ក្នុងការស្ទង់មតិរហ័សបញ្ជ្ក់ថ ពួកគ្បានទទួលការបរិចា្ច្គ 
ពីប្ទ្សកម្ពជុា។78  មណ្ឌលថ្ទំាកុមារភាគច្ើនបានទទួល 
មូលនិធិពីការផ្ដល់ជំនួយពីបរទ្ស ហើយយោងតាមការស្្វ
ជ្្វបានឱ្យដឹងថ មា្ច្ស់ជំនួយចម្បង គឺមកពីសហរដ្ឋអាម្រិក 
អូស្្តាលី ចក្ភពអង់គ្ល្ស អាល្លឺម៉ង់ និងបារំង។79  មណ្ឌល 
ថ្ទាំកុមារភាគច្ើនបានទទួលមូលនិធីពីបុគ្គល អង្គការតូចៗ 
និងតាមរយៈព្ះវិហារគ្ិស្តសាសនា។ ចំណងទាក់ទងជា 
លក្ខណៈបុគ្គលដោយផា្ទល់្រវាងមណ្ឌលថ្ទំាកុមារជាមួយបុគ្គល
ជារឿយៗ គឺជាគន្លឹះដើម្បីធានាអាចរក្សាបានការផ្ដល់មូលនិធិ។

មណ្ឌលថ្ទាំកុមារក៏ត្ូវបានទ្ទ្ង់តាមរយៈការភា្ជ្ប់ 
ជាមួយឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ផងដ្រ ដោយភាគច្ើន ការផ្ដល់

មូលនិធិត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកម្មវិធីដ្លអញ្ជើញអ្នកទ្ស
ចរណ៍មកធ្វើការងរស្មគ្័ចិត្តនៅមណ្ឌលកុមារកំព្្ ដោយបាន
បង់ប្្ក់តាមរយៈភា្ន្ក់ងរធ្វើដំណើរ ឬតាមរយៈអង្គការដ្ល
ធ្វើការជ្ើសរីសដោយផា្ទ្ល់ (“ការងរស្ម័គ្ចិត្តនិយម”)។ 
មានការកត់សមា្គ្ល់ឃើញថ មណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពជុាប្មូលផ្ដុច្ំើនក្នងុតំបន់ដ្លមានប្ជាបិ្យភាពសម្្ប់
អ្នកទ្សចរអន្តរជាតិ ដូចជា រជធានីភ្នំព្ញ ខ្ត្តសៀមរប 
និងខ្ត្តព្ះសីហនុ។ ការងរស្ម័គ្ចិត្តនិយមកៀរគរឱ្យមាន 
មូលនិធិគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់សម្្ប់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដ្ល
ជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យមានការប្្កា្ល្យមណ្ឌលថ្ទាំទាំងនះទៅ
ជាអាជីវកម្ម ហើយព្លខ្លះជំរុញឲ្យអង្គការទាំងនះ រកកុមារ 
ពីសហគមន៍ក្ីក្ “មកបំព្ញគ្្” និងទ្ទ្ង់គំរូអាជីវកម្ម 
ន្ះ។80  យោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញយា៉្ងទូលំទូលាយលើ 
ឯកសារកមិ្តសាកលបានរកឃើញថ នៅទូទំាងសាកលលោក
អាជីពសង្គមកិច្ចធ្វើឱ្យមានការសាយភាយការយកកុមារទៅ 
ដក់ក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាតាមរយៈ “ទ្សចរណ៍កុមារកំព្្/ការងរ 
ស្ម័គ្ចិត្ត” ដ្លផ្ដល់ការគាំទ្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារតាមរយៈទ្
សចរណ៍ប្បអប់រំទៅកាន់មណ្ឌលកុមារកំព្្ ការគៀងគរថវិកា 
និងគម្្ងស្វា ព្មទាំងកម្មសិក្សារៀនសូត្ដ្លមានមូល
ដ្ឋ្ននៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្្។81 

ការពឹងផ្អក្លើទ្សចរណ៍ និងអ្នកស្មគ្័ចិត្តសម្្ប់ការផ្ដល់
មូលនិធិនាព្លបច្ចប្ុបន្ន និងអនាគតអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន 
លើកុមារ។ ដើម្បីបង្កើតមូលនិធិមណ្ឌលថ្ទាំកុមារជាច្ើន 
លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈផា្ទ្ល់ខ្លួន 
ជាមួយមា្ច្ស់ជំនួយ។ ការធ្វើប្បន្ះអាចបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល ់
កុមារដោយហ្តុថ ទង្វើន្ះលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យមានការរំពឹង 
ទុកដ្លមិនម្នជាការពិតក្នងុការទទួលបានការគំាទ្យូរអង្វង្  
ហើយអាចបង្កសមា្ព្ធផ្ន្កផ្លូវចិត្តដល់កុមារ ព្លអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត 
នះផា្ល្ស់ទីទៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀត។ កុមារអាចត្ូវបានលើក 
ទឹកចិត្តឱ្យសា្វ្គមន៍ភ្ញៀវ និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត ឬសម្ដង្ឱ្យកុ្មអ្នក

77 ក្សួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្ល្ងថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី និងខ្ត្តទាំង២៤ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៧)។ 
78 Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and 

recommendations, Draft Paper (2018). 
79 Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and 

recommendations, Draft Paper (2018).
80 Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and 

recommendations, Draft Paper (2018). See also, Parliament of Australia, Hidden in Plain Sight, December 2017, Chapter 8, available at: https://

www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/ModernSlavery/Final_report
81 Robati, K et al, Altruistic exploitation: Orphan tourism abd global social work’ 47(3) British Journal of Social Work (2017), 648 – 665.
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ទ្សចរមកទស្សនានះមើល។ សកម្មភាពក្នងុការទៅរកកុមារ  

ដើម្បីចូលមកនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ចព ី

កុមារ ដើម្បីស្វ្ងរកមូលនិធិ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈទ្សចរណ៍ 

មណ្ឌលកុមារកំព្្) សម្្ប់ទ្ទ្ង់មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ តូ្វបាន 

ទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្ើននាព្លថ្មីៗន្ះ 

ថជាទម្ង់មួយន្ការជួញដូរមនុស្ស។82 

៣.៤ កាបខ័ណ្ឌការងារផ្នាកចាបាប់ គោលនយោបាយ 
និងការអនុវត្ត

ជាលទ្ធផលមួយន្របាយការណ៍ស្តីពីការកំណត់ទីតាំង 

មណ្ឌល ដ្លបានចាប់ផ្ដើមការងររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤  

មានការយកចិត្តទុកដក់គួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ពីសំណាក់រជរដ្ឋ្

82 ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៧ របាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្សួងការបរទ្សន្សហរដ្ឋអាម្រិក បានទទួលសា្គ្ល់អំពីអំពើជួញដូរនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ ជាលើកទី១ 
នៅក្នុងប្វត្តិរបស់ខ្លួនសម្្ប់ប្ទ្សន្បា៉្ល់។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧ រដ្ឋ្ភិបាលអូស្ត្្លី បានទទួលសា្គ្ល់អំពើជួញដូរនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ ថជាទម្ង់ទាសភាព 
ប្បទំនើបនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន (សភាអូស្ត្្លី) ដ្លរបាយការណ៍នះមានចំណងជើងថ Hidden in Plain Sight ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧ ជំពូក៨ 
អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/

83 IV, គោលការណ៍ស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ នៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្ន្ំ ២០០៦)
84  IV, គោលការណ៍ស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ នៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្ន្ំ ២០០៦)
85 ប្កាសស្ដីពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្ន្ំ ២០១១) ជំពូក ៦
86 ប្កាសស្ដីពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្ន្ំ ២០១១) ជំពូក ៦

ភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។ 
រជរដ្ឋ្ភិបាលបានទទួលសា្គ្ល់ថ ការយកកុមារទៅដក់ក្នុង 
មណ្ឌលថ្ទាំ ពុំម្នជាជម្ើសល្អបំផុតសម្្ប់កុមារទ្ ហើយ
បានប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងចំនួន 
កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនះ ក៏ដូចជាក្នុងការទប់សា្ក្ត ់
កុំឱ្យមានមណ្ឌលថ្ទាំកុមារថ្មីៗអាចបើកដំណើរការបាន
ទៀត។ ការអភិវឌ្ឍផ្ន្កច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដ្លមាន
សង្ខ្បខ្លឹមសារក្នុងប្អប់ខាងក្្ម គឺជាភស្ដុតាងបង្ហ្ញនូវ
ការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តយា៉្ងច្បាស់លាស់របស់រជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ក្នុង
ការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារជាច្ើនដ្លត្ូវបានយកទៅដក់
នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងការគាំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍ និង 
អនុវត្តនូវកម្មវិធីបង្ក្រប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ដ្លគាំទ្ដល់ 
ការថ្រក្សាគ្ួសារ។ 

បាអប់ព័ត៌មាន៖ ចាបាប់ និងគោលនយោបាយស្ដីពីការចាត់អាទិភាពការថាទាំតមគាួសារក្នុងបាទាសកម្ពុជា

ឆា្នា២ំ០០៦៖ គោលនយោបាយស្ដពីីការថាទំាជំនួស បានច្ងនៅក្នងុគោលនយោបាយរជរដ្ឋភិ្បាល ជាលើកដំបូងនូវគោល
ការណ៍ដ្លបញ្ជ្ក់ថ “ការថ្ទាំតាមគ្ួសារ និងតាមសហគមន៍ គឺជាជម្ើសដ៏ល្អបំផុតសម្្ប់ការថ្ទាំជំនួស” និង “ការថ្
ទំាក្នងុមណ្ឌលគួរត្ជាជម្ើសចុងក្្យ និងជាដំណះស្្យបណ្តះ្អាសន្ន។”83  គោលនយោបាយច្ងថ “ដំណះស្្យ 
តាមគ្ួសារ ដូចជា វិលត្លប់ ឬបញ្ជូនត្លប់ឱ្យទៅរស់នៅជាមួយគ្ួសារបង្កើត គ្ួសារធម៌ គ្ួសារចិញ្ចឹម ល្អប្សើរជាងបញ្ជូន
ទៅកាន់មណ្ឌល។”84 

ឆា្នាំ២០១១៖ បាកាសស្ដីពីនីតិវិធីដើមាបីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថាទាំជំនួស ច្ងអំពីឋានានុក្មន្ការថ្ទាំកុមារ 
ដោយក្នុងនះបនា្ទ្ប់ពីបានប្ឹងប្្ងអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្ួបបង្ួមជាមួយគ្ួសារវិញហើយ ការយកកុមារទៅដក់ក្្ម 
ការថ្ទាំបណ្ត្ះអាសន្ន គួរត្ូវបានយកមកពិចារណាតាមលំដប់លំដោយដូចខាងក្្ម៖ 

ការយកទៅដក់ជាមួយសាច់ញាតិ ការយកទៅដក់ក្្មការថ្ទំារបស់ឪពុកមា្ដយ្ធម៌នៅតាមសហគមន៍ ការយកទៅដក់
ក្នុងការថ្ទាំជាក្ុមនៅតាមសហគមន៍ ដូចជា ផ្ទះសា្ន្ក់នៅជាក្ុម និងការថ្ទាំរបស់វត្តអារម នៅក្នុងសហគមន៍ដដ្លរបស់
គ្ួសាររបស់កុមារ និងចុងក្្យគឺការយកទៅដក់នៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។85  ប្កាសន្ះច្ងថ រល់ការយកកុមារទៅដក់
ក្្មការថ្ទាំជំនួសទាំងអស់ត្ូវចាត់ទុកថជាជម្ើសបណ្ត្ះអាសន្ន លើកល្ងត្ការយកទៅដក់ក្នុងគ្ួសាររបស ់
កុមារ។86 
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ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ឆា្នាំ២០១៥៖ អនុកាឹតាយស្ដីពីការគាប់គាងមណ្ឌលថាទាំកុមារ (អនុកាឹតាយលាខ ១១៩) មានច្ងការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តដ្លក្សួង 
ស.អ.យ នឹងខិតខំកាត់បន្ថយចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ ហើយការអនុញ្ញ្តឱ្យកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំគួរត្ត្ូវ 
បានចាត់ទុកជា “ជម្ើសចុងក្្យ និងបណ្ត្ះអាសន្ន...” អាចធ្វើឡើងបានត្នៅក្្យព្លបានស្្វជ្្វរកឪពុកមា្ដ្យ 
បង្កើត សាច់ញាតិ ឬអាណាព្យបាល ឬគ្ួសារឪពុកមា្ដ្យធម៌អស់លទ្ធភាពហើយ។ 

ឆា្នាំ២០១៥៖ សាចក្ដីថ្លាងការប្ដាជា្ញាចិត្តស្ដីពីការអនុវត្ត (អនុកាឹតាយលាខ១១៩) បានកំណត់នូវសកម្មភាពជាបឋមសំខាន់ៗ 
សម្្ប់ដំណើរការដកកុមារច្ញពីមណ្ឌលថ្ទាំ ហើយបានច្ងអំពីក្បខ័ណ្ឌការងរសម្្ប់កិច្ចខិតខំឆ្ព្ះទៅធ្វើសមាហរ
ណកម្មកុមារប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ ស្ចក្ដីថ្ល្ងការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តរួមមាន៖ វិធានការដើម្បីធានាឱ្យមានការមើលខុសត្ូវកាន់ត្
ប្សើរឡើង និងការតាមដនលើមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ វិធានការដើម្បីពង្ឹងនីតិវិធី “ការត្ួតពិនិត្យ” មណ្ឌលថ្ទាំកុមារដើម្បី 
បង្ក្រការទទួលយកកុមារបន្ថ្មទៀតដោយមិនចាំបាច់ទៅក្នុងមណ្ឌល វិធានការដើម្បីធានាថកុមារទាំងឡាយដ្លបច្ចុប្បន្ន 
កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ អាចត្ូវបានធ្វើសមាហរណកម្មត្លប់ទៅកាន់ការថ្ទាំតាមគ្ួសារវិញគ្ប់ព្លដ្ល 
អាចធ្វើបាន និងវិធានការដើម្បីពង្ឹងយន្តការឆ្លើយតបក្នុងការចាត់ច្ងករណីការរំលោភបំពាន។  

ឆា្នា២ំ០១៦៖ ផានការសកម្មភាពដើមាបីកាលម្អការថាទំាកុមារ កំណត់គោលដៅក្នងុការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ៣០ភាគរយ  
ដ្លកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងរជធានី ខ្ត្តគោលដៅចំនួនប្្ំ។ ជាផ្ន្កមួយន្យុទ្ធសាស្ត្ដើម្បីឈានទៅ 
សម្្ចគោលដៅន្ះផ្នការសកម្មភាពបានអធិប្បាយអំពីការបង្កើតជម្ើសថ្ទាំជំនួស និងក្បខ័ណ្ឌការងរថ្ន្ក់ជាតិដើម្បី
លើកកម្ពស់ និងចាត់តាំងតួនាទី និងការទទួលខុសត្ូវសម្្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅន្ះ។ បន្ថ្ម
លើន្ះទៀតផ្នការសកម្មភាពក៏មានច្ងនូវការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តដើម្បីបង្ក្រការចុះបញ្ជី និងការអនុញ្ញ្តិឱ្យមានមណ្ឌលថ្ទា ំ
កុមារថ្មី និងដើម្បីកាត់បន្ថយមណ្ឌលថ្ទាំកុមារដ្លមានស្្ប់តាមរយៈការបិទមណ្ឌលទាំងឡាយណាដ្លពុំឆ្លើយតបតាម
បទដ្ឋ្នអប្បបរមា។  

ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្ ស្នូលដូចមានច្ង 
ខាងលើ គឺអមមកជាមួយដោយឯកសារសំខាន់ៗជាច្ើនទៀត
ដ្លមានច្ងអំពីគោលដៅរយៈព្លវ្ងសម្្ប់ការបន្តអនុវត្ត 
ក្្យឆ្ន្ំ២០១៨។ ក្នុងនះឯកសារទីមួយគឺ ផានការអភិវឌាឍ 
សមត្ថភាពសមាាប់ការគាំទាគាួសារ ការថាទាំដោយឪពុកមា្ដាយ 
ធម៌ និងស្មុំកូន ឆា្នាំ២០១៨-២០២៣ ដោយក្នុងឯកសារន្ះមាន
ច្ងអំពីគោលដៅដ្លអាចធ្វើសកម្មភាពបាន ជាការសា្ថ្បនា
បន្ថ្មលើសន្ទុះន្កំណ្ទម្ង់ដ្លមានបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីពង្ឹង
សមត្ថភាពការងរសង្គមក្នងុការលើកកម្ពស់ការថ្ទំាតាមគួ្សារ  
និងផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទាំកុមារក្នុងការ 
បង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ បន្ថ្មលើន្ះទៀតនៅព្ល 
បច្ចុប្បន្ន គោលការណ៍ណ្នាំថ្ន្ក់ជាតិស្ដីពីនីតិវិធីសម្្ប់ 
ការថ្ទំាដោយសាច់ញាតិ ការថ្ទំាដោយឪពុកមា្ដយ្ធម៌ និង 
ស្មុំកូនក្នុងប្ទ្ស កំពុងត្ូវបានអភិវឌ្ឍ។ គោលការណ ៍
ណ្នាំទាំងអស់ន្ះនឹងផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្ស 
លើការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ និងការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យ 
ធម៌ក៏ដូចជាស្មុំកូនក្នុងប្ទ្ស ដោយមានការយកចិត្តទុកដក់
លើការថ្រក្សាគ្ួសារ និងវិធានការពង្ឹង។ 

ឯកសារមួយទៀតដ្លតូ្វបានផលិតឡើងក្នងុអំឡុងព្ល 
ន្ះគឺ ផានការអភិវឌាឍសមត្ថភាពដើមាបីពងាឹងការថាទាំជំនួស 
ចំពោះកុមារពិការ  ដ្លបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ជាក់លាក់
ស្ដីពីវិធីដើម្បីក្លម្អគុណភាពការថ្ទាំ ព្មទាំងផ្ដល់លទ្ធភាព
កាន់ត្ប្សើរដើម្បីទទួលបានស្វាជាមូលដ្ឋ្ន សម្្ប់កុមារ
ពិការដ្លកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ 

ក្្ពីន្ះ ថ្មីៗន្ះ ក្សួងកិច្ចការនារីបានអនុម័តលើ 
យុទ្ធសាស្តា និងកញ្ចប់ឧបករណ៍ស្ដពីីការចិញ្ចមឹកូនបាបវិជ្ជមាន  
ដ្លអំពាវនាវឱ្យមានអន្តរគមន៍ជាសាកលផ្ដ្តគោលដៅ 
(ការបង្ក្រ) និងឯកទ្ស (ការឆ្លើយតប) ដើម្បីក្លម្អការចិញ្
ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន។ ផានការសកម្មភាពដើមាបីទប់សា្កាត់  
និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងាសាលើកុមារ ដ្លបានអនុម័តក្នុង 
ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧ រួមមានការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តយា៉្ងមុតមាំ និងអាច 
អនុវត្តជាសកម្មភាពបានស្ដពីីការបង្ករ្អំពើហិង្សាលើកុមាររបស់
ទីភា្ន្ក់ងរសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋ ហើយឯកសារក៏មានច្ងអំព ី
សកម្មភាពបង្ករ្សំខាន់ៗជាច្ើន រួមទំាងកម្មវិធីគំាទ្ការចិញ្ចមឹ
បីបាច់កូនផងដ្រ។ 



22 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ចាប់តាំងពីព្លដ្លសម្ដ្ចនាយករដ្ឋមន្ត្ី បានចុះ 
ហត្ថល្ខាលើអនុកឹ្ត្យស្ដីពីការគ្ប់គ្ងមណ្ឌលថ្ទំាកុមារក្នុង
ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៥ មកក្សួង ស.អ.យ បានចាត់វិធានការ 
ជាច្ើន ដើម្បីពង្ឹងការពិនិត្យតាមដនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 
បង្ក្រការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំដោយមិនចាំបាច់ 
និងគំាទ្ឱ្យកុមារវិលត្ឡប់ពីមណ្ឌលថ្ទំាកុមារទៅកាន់គួ្សារ 
និងសហគមន៍វិញនៅគ្ប់ព្លដ្លអាចធ្វើបាន។ ចាប់ព ី
ឆ្ន្ំ២០១៦ ពុំមានមណ្ឌលថ្ទាំកុមារថ្មីណាមួយបានទទួលការ
អនុញ្ញ្តពីក្សួង ស.អ.យ ឱ្យបើកដំណើរការឡើយ មណ្ឌល 
ថ្ទំាចំនួន ៦៨ បានបិទទា្វរ្ មណ្ឌលថ្ទំាចំនួន ៦៥ បានបង្វរ្
ទៅជាស្វាថ្ទំាកុមារតាមសហគមន៍ និងមណ្ឌលចំនួន ៧៣  
បានផា្ល្ស់ទៅជាស្វាថ្ទាំដ្លពុំម្នជាមណ្ឌល។87  ម្យ៉្ង 
ទៀត យើងឃើញថមានការថយចុះចំនួន ២៣ភាគរយ ន្កុមារ
រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំចំនួន១៨២ ដ្លត្ូវបានធ្វើអធិការ 
កិច្ចនៅដើមឆ្ន្ំ២០១៨ បើប្ៀបធៀបជាមួយចំនួនកុមារនៅក្នុង
មណ្ឌលថ្ទាំចំនួន១៨២ ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ ដ្លត្ូវបានកំណត ់
ទីតាំងក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ (កុមារចំនួន ៧.៣១៧នាក់ ត្ូវបាន 
កំណត់ឃើញនៅក្នុងការកំណត់ទីតាំងក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ ធៀប 
នឹងចំនួន ៥.៥៩៦នាក់ ដ្លបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងការចុះ 
អធិការកិច្ចនៅដើមឆ្ន្ំ២០១៨)។ ទិន្នន័យថ្មីន្ះនៅត្ូវការការ
ពិនិត្យផ្ទៀងផា្ទ្ត់ដោយក្សួង ស.អ.យ និងយូនីស្ហ្វបន្ថ្ម 

ទៀត ប៉ុន្ត្តួរល្ខន្ះហាក់បង្ហ្ញឱ្យឃើញថ និនា្ន្ការន្ 
ការកើនឡើងចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទំាដ្លបានសង្ក្ត 
ឃើញចន្ល្ះពីឆ្ន្ំ២០០៥ ដល់ឆ្ន្ំ២០១០ បានចាប់ផ្ដើមថយ 
ចុះវិញ។  

ទោះយ្៉ាងណាក្ដយីើងកត់សមា្គល់្ឃើញថ សមត្ថភាពក្នងុ
ការអនុវត្តការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តរបស់រជរដ្ឋ្ភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយ 
ចំនួនកុមារក្នងុមណ្ឌលថ្ទំា ព្មទំាងច្បាប់ និងគោលនយោបាយ 
បច្ចុប្បន្នស្ដីពីសុខុមាលភាពសង្គម និងការការពារកុមារ គឺនៅ 
មានកម្ិតនៅឡើយ ដោយសារមូលហ្តុមួយផ្ន្កបណា្ត្ល 
មកពីពំុមានបុគ្គលិកសង្គមរដ្ឋដ្លមានគុណវុឌ្ឍិគ្ប់គ្្ន់ដើម្បី
ធ្វើការជាមួយកុមារ និងគ្ួសារនៅថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន។ ដោយ 
សារហ្តុផលន្ះហើយ ទើបរជរដ្ឋ្ភិបាលបានបង្ហ្ញការ 
ប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល ដើម្ប ី
ផ្តល់ស្វាពង្ឹងគ្ួសារ និងស្វាថ្ទាំកុមារតាមគ្ួសារ និង 
សហគមន៍។ អង្គការទាំងន្ះរួមមានបណា្ត្ញទាំងពីរ គ ឺ
បណា្ត្ញអង្គការដ្គូ 3PC (ដឹកនាំដោយអង្គការ Friend 

International ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្សួង ស.អ.យ 
និងយូនីស្ហ្វ) និងការថ្ទំាកុមារក្នងុគួ្សារជាអាទិភាពចម្បង  
(ដឹកនាំដោយអង្គការ Save the Children និងគាំទ្ដោយ 
USAID) និងអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលផ្ស្ងៗទៀត។ 

87 ទិន្នន័យរបស់ក្សួង ស.អ.យ ដ្លបានមកពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅដើមឆ្ន្ំ២០១៦ ២០១៨ និង២០១៩ ព្មជាមួយប្ព័ន្ធឌីជីថលដ្លប្ៀបធៀមទិន្នន័យ 
ពីការសិក្សាដើមគ្្នៅក្នុងការធ្វើផ្នទីធ្វើឡើងនៅឆ្ន្ំ ២០១៥។  



23របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៤. គោលការណ៍ណ្នាំអន្តរជាតិ 
និងភស្ដុតាងអំពីការអនុវត្តល្អ  
នៅក្នងុការធ្វើកម្មវិធីពងឹ្ងគួ្សារ

ដូចបានបញ្ជក់្ខាងលើហើយថមិនមានភស្ដតុាងគ្ប់គ្្ន់
កម្ិតអំពី “អ្វីខ្លះដ្លដំណើរការបានល្អ” ក្នុងការបង្ក្រការ 
បំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា និងក្នុងបណា្ត ្
ប្ទ្សមានចំណូលទាប និងចំណូលមធ្យម ជាទូទៅ អាស្័យ 
ដោយកង្វះការវាយតម្ល្រឹងមាំអំពីផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធីពាក់
ព័ន្ធនៅក្នងុបរិបទទំាងអស់ន្ះ។ ហ្តុន្ះ ជាការសំខាន់ណាស់ 
ដ្លត្ូវពិនិត្យ និងលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ការណ្នាំ  
និងភស្ដុតាងកម្ិតអន្តរជាតិស្ដីពី ការធ្វើកម្មវិធីការថ្រក្សាកុមារ 
ក្នុងគ្ួសារ និងដើម្បីកំណត់រកធាតុផ្សំន្ការអនុវត្តល្អនៅក្នុង
ការធ្វើកម្មវិធី។ ដោយសារកង្វះភស្ដុតាង យើងអាចយកគោល
ការណ៍ណ្នំាសាកលមកប្ើប្្ស់ដើម្បីវាយតម្លល្ើកម្មវិធីការ
ថ្រក្សាគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា និងជំរុញឱ្យមានគំហើញ និង
ខ្លឹមសារជាលទ្ធផលកើតច្ញពីគោលនយោបាយ និងការ 
អនុវត្តដើម្បីពង្ឹងការធ្វើកម្មវិធីការថ្រក្សាកុមារនៅក្នុងគ្ួសារ
ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។ ភស្ដតុាងសាកលន្ះតូ្វបានរៀបរបដោយ 
សង្ខប្នៅផ្នក្ខាងក្្ម ហើយតូ្វបានពិចារណានៅក្នងុផ្នក្ 
បន្តបនា្ទ្ប់ទៀតក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
ការវិភាគលើកម្មវិធីរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ដើម្បីកំណត់រកធាតុផ្សំ
ន្ការអនុវត្តល្អ។ 

៤.១ បទដា្ឋាន និងគោលការណ៍ណានាំអន្តរជាតិ 

គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្ដីពី 
ការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ ផ្ដល់ការណ្នាំស្ដីពីការអនុវត្ត 
កម្មវិធី និងស្វាពងឹ្ងគួ្សារ ដ្លមានបំណងបង្ករ្ការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ  និងច្ងថ ត្ូវអនុវត្តកម្មវិធីដោយប្ើប្្ស់  
“សមត្ថភាពបំព្ញឱ្យគា្នទ្ៅវិញទៅមករបស់រដ្ឋ និងសង្គមសីុវិល  
រួមទាំងអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល និងអង្គការសហគមន៍  

អ្នកដឹកនាំសាសនា និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ”។88 គោលការណ៍ 
ណ្នាំទាំងន្ះតម្ូវឱ្យរដ្ឋត្ូវអនុវត្ត អន្តរគមន៍បង្ក្រជាច្ើន
ដ្លផ្ដ្តលើកុមារ និងគ្ួសារដោយក្នុងនះរួមមានដូចជា៖ 

• សាវាពងាឹងគាួសារ ដូចជា ថ្ន្ក់ និងវគ្គសិក្សាអំពីការ 
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន
រវាងឪពុកមា្ដ្យ និងកូន ជំនាញដោះស្្យជម្ល្ះ 
ឱកាសការងរ និងការបង្កើតចំណូល និងការផ្ដល់ជំនួយ
សង្គមក្នុងករណីចាំបាច់។ 

• សាវាគំាទាផ្នាកសង្គមដូចជាទារកដា្ឋាន ស្វាសនា្ធន្កម្ម 
និងការផ្សះផ្សារ ការព្យបាលការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿង
ញៀន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថ ុនិងស្វាសម្្ប់ឪពុកមា្ដយ្ និង 
កុមារពិការដ្លមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល មិនឈា្ល្នពាន 
និងងយស្ួលអាចទទួលយកបាននៅថ្ន្ក់សហគមន៍
ធ្វើឱ្យមានការចូលរួមយា៉្ងសកម្មពីគ្ួសារ និង

• គោលនយោបាយយុវជនដាលមានគោលដៅផ្ដាតលើ
ការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់យុវជន ដើម្បីប្ឈមមុខជា 
វិជ្ជមានចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមក្នុងជីវិតប្ចាំថ្ង្។89  

យោងតាមឯកសារណ្នំាជំនួយបន្ថម្បានឱ្យដឹងថ គោល
ការណ៍ណ្នាំន្ះតម្ូវឱ្យមានដំណើរការវាយតម្លាគាប់ជាុង
ជាាយសមាាប់គាួសារ និងកុមារនីមួយៗ ដើម្បីអាចផ្ដល់ការ 
គំាទ្ដ្លចំាបាច់ដល់គួ្សារក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល់ស្វាផ្ស្ងៗ
ជាច្ើន (សុខភាព សុខុមាលភាពសង្គម លំនៅដ្ឋ្ន យុត្តិធម៌ 
និងអប់រំ)។90  វិធីសាស្ត្ និងបច្ច្កទ្សផ្ស្ងៗជាច្ើនគួរត្ូវ 
បានប្ើប្្ស់ ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីគាំទ្គ្ួសាររួមមានដូចជាការ
ចុះសួរសុខទុក្ខតាមគ្ួសារ កិច្ចប្ជុំក្ុមជាមួយគ្ួសារដទ ្
ទៀត សន្និសីទករណី និងការទទួលបានការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តពីគ្ួសារ
ដ្លពាក់ព័ន្ធ។91

88 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៤។
89 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៣។
90 Cantwell, N. et. al., Moving forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’ (2012), Center for Excellence for 

Looked Sifter Children in Scotland.
91 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៥។



24 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

92 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៦។
93 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៧។
94 គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្្ ៣៨។
95 Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015).
96 Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 20.

គោលការណ៍ណ្នាំអង្គការសហប្ជាជាតិ ក៏បានតម្ូវ 
ឱ្យមានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្សចំពោះគាួសារដាលមាន
ភាពងាយរងគាាះខ្លាងំចំពោះការបំបាកកុមារពីគាសួារ។ គោល 
ការណ៍ណ្នំាច្ងថ តូ្វយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្សក្នងុការផ្ដល់
ការគាំទ្ និងស្វាថ្ទាំសម្្ប់ឪពុកមា្ដ្យចិញ្ចឹមកូនមា្ន្ក់ឯង 
និងឪពុកមា្ដ្យក្នុងវ័យជំទង់ និងកូនៗរបស់ពួកគ្92 គ្ួសារ 
មានកុមារជាម្គួ្សារ93  និងគួ្សារដ្លមានកូនមានតមូ្វការ
ពិស្ស ដើម្បីជួយពួកគ្ឱ្យអាចទប់ទល់ជាមួយការទទួលខុស
តូ្វបន្ថម្ដ្លតូ្វថ្ទំាកុមារមានតមូ្វការពិស្ស រួមទំាងទារក 
ដ្ឋ្ន សាលារៀនព្ញមួយថ្ង្ និងការថ្ទាំបណ្ត្ះអាសន្ន។94

៤.២ ភស្ដុតងអំពីការអនុវត្តល្អ ក្នុងការធ្វើកម្មវិធី
ថារកាសាកុមារក្នុងគាួសារ

ការពិនិត្យឡើងវិញជាច្ើន ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនាព្ល
ថ្មីៗន្ះទៅលើភស្ដុតាងដ្លបានមកពីកម្មវិធីនៅក្នុងបណា្ត្ 
ប្ទ្សមានចំណូលខ្ពស់ បានផ្ដល់ការចង្អលុបង្ហញ្មួយចំនួន
អំពីវិស័យដ្លច្ើនត្មាននៅក្នុងកម្មវិធីមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ហានិភ័យមួយ ឬច្ើនពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និង/ឬមានផលប៉ះពាល់ជា 
វិជ្ជមានលើលទ្ធផលរបស់កុមារ និងគ្ួសារជាហ្តុអាចជួយ 
កាត់បន្ថយលទ្ធភាពន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ គួរកត ់
សមា្គល់្ថ ដោយហ្តុថការពិនិត្យឡើងវិញន្ះភាគច្ើនផ្អក្
លើកម្មវិធីដ្លតូ្វបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តនៅប្ទ្សមានចំណូល 
ខ្ពស់ ការយកគំហើញដ្លបានពីការពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់
ន្ះមកអនុវត្តក្នងុបរិបទប្ទ្សកម្ពជុា គួរតូ្វបានធ្វើឡើងដោយ
ប្ុងប្យ័ត្ន។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីទាំងន្ះអាចពឹងផ្អ្កលើ 
ការមានបុគ្គលិកសង្គម ឬអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈសុខាភិបាលមាន 
គុណវុឌ្ឍិក្នុងចំនួនយា៉្ងច្ើនសន្ធឹកសនា្ធ្ប់់ និងឬកម្មវិធីទាំង
នះអាចផ្អ្កលើកម្មវិធីដ្លមានជាពាណិជ្ជកម្ម ឬពឹងផ្អ្ក 
លើធាតុចូល ដូចជា វីដ្អូជាដើម។ល។ ជាហ្តុធ្វើឱ្យមាន 
ការចំណាយគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ក្នុងការអនុវត្ត ដ្លប្ហ្ល
ជាពំុអាចធ្វើឱ្យការអនុវត្តនះកា្ល្យជាជម្ើសដ្លអាចធ្វើបាន
នៅក្នងុបរិបទដ្លមានធនធានខ្សត់ខ្សាយ។ បុ៉ន្តគួ្រកត់សមា្គល់្ 
ថ មានភស្តតុាងថ្មីៗ បានមកពីកម្មវិធី ASPIRES (យុទ្ធសាស្ត្
ពន្លឿននវានុវត្តន៍ប្បអនុវត្តជាក់ស្ដ្ង និងការស្្វជ្្វក្នុងការ

ពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច) ផ្ដល់មូលនិធិដោយ USAID ស្ដីពីផល
ប៉ះពាល់ន្កម្មវិធីពងឹ្ងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចទៅលើការពងឹ្ងគួ្សារ។ 

ភស្តុតាងន្ះ គឺមានរៀបរប់នៅផ្ន្កខាងក្្ម (ផ្ន្ក ៤.៤)។

ការពិនិត្យឡើងវិញនាព្លថ្មីៗ ន្ះ ធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល  
Parenting Research Centre របស់សាកលវិទ្យល័យ 
ម្លប៊ន  បានកំណត់ឃើញអន្តរគមន៍ស្វាចំនួន១៣៦ ដ្ល 
មានប្ភពមកពីអង្គការច្កចាយជាអន្តរជាតិជាច្ើន ដ្លតូ្វ
បានវាយតម្លដ្ោយការសាកល្បងប្ៀបធៀបប្បចាប់យកដោយ
ច្ដន្យ (random control trials) ជាមួយឪពុកមា្ដ្យ និង/
ឬកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មង្នៅស្ថតិក្នងុកមិ្តងយរងគ្្ះដ្ល
ត្ូវបានកំណត់ឃើញផ្ស្ងៗជាច្ើន។95  ប្ព័ន្ធដក់ពិន្ទុយា៉្ង 
ម៉ត់ចត់មួយតូ្វបានយកមកអនុវត្តនៅក្នុងអន្តរគមន៍ទាំងមូល 
ដើម្បីកំណត់រកអន្តរគមន៍ដ្លមានភស្ដុតាងល្អៗ និងវិស័យ
ដ្លមានជាទូទៅនៅក្នងុអន្តរគមន៍ដ្លតូ្វបានកំណត់ឃើញ
យោងទៅតាមប្ភ្ទគ្ួសារ/កតា្ត្ហានិភ័យ ដ្លជាការផ្ដ្ត
គោលដៅរបស់អន្តរគមន៍។ វិស័យគន្លឹះមួយដ្លច្ើនមាន
នៅក្នុងអន្តរគមន៍ដ្លបានពិន្ទុខ្ពស់ គឺអន្តរគមន៍ទាំងនះ 
មានពហុវិស័យ។ អន្តរគមន៍មានពហុវិស័យទទួលសា្គ្ល់នូវ 
អន្តរទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគសា្ម្ញន្កតា្ត្ផ្ស្ងៗជាច្ើន ដ្លមាន
ប្តិបត្តិការនៅកម្ិតផ្ស្ងៗក្នុងជីវិតរបស់កុមារ ដ្លបង្កើតឱ្យ
មានហានិភ័យចំពោះកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារមានភាពងយរង
គ្្ះចំពោះការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ អន្តរគមន៍ទាំងនះច្ើន 
ត្ឆ្លើយតប “ប្ព័ន្ធផ្ស្ងៗជាច្ើនដ្លពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរចនា
សម្ព័ន្ធសង្គមបរិសា្ថ្នក្នុងជីវិតរបស់កុមារ” ជាហ្តុធ្វើធ្វើឱ្យ 
អន្តរគមន៍ទាំងនះច្ើនត្មានផលប៉ះពាល់ដោយផា្ទ្ល់ និង 
ដោយប្យោលលើអន្តរទំនាក់ទំនងន្ភាពងយរងគ្្ះ និង 
កតា្តផ្្ស្ងៗជាច្ើនពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្កកុមារពីគួ្សារ។96

វិស័យមួយទៀតដ្លគ្ច្ើនឃើញមាននៅក្នងុកម្មវិធីដ្ល
មានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ គឺកម្មវិធីទាំងនះត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យក្នុងរយៈ
ព្លតិចជាងប្្ំមួយខ្ និងមានមូលដ្ឋ្ននៅតាមផ្ទះ (ថ្វីបើ 
កម្មវិធីមួយចំនួនក៏មានជម្ើសក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងសហគមន៍ 
ផងដ្រ)។ ក្នុងចំណមអន្តរគមន៍គ្ប់ប្ភ្ទទាំងអស់មាន 
វិស័យបួនដ្លគ្ត្ងឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងអន្តរគមន៍ 
ចំនួន ៥០ភាគរយ៖ 



25របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

• វគ្គអន្តរគមន៍មានរចនាសម្ព័ន្ធតឹ្មត្ូវ

• មានការអប់រំ ឬការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់
កូន ឬជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន 

• ផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់លើអាកប្បកិរិយា ការផា្ល្ស ់
ប្ដូរអាកប្បកិរិយា និងការគ្ប់គ្ងអាកប្បកិរិយារបស ់
កុមារ/យុវជន និង

• យកចិត្តទុកដក់ចំពោះទំនាក់ទំនង ការប្្ស័្យទាក់ទង  
និងអន្តរកម្មរវាងឪពុកមា្ដ្យនិងកូន។ 

៤.៣  គោលការណ៍ណានាំការអនុវត្តល្អស្ដីពី 
កម្មវិធីសមាហរណកម្មគាួសារ

កុមារដ្លត្ូវបានធ្វើសមាហរណកម្មត្លប់ទៅក្្ម 
ការថ្ទាំរបស់គ្ួសារខ្លួន (ឧ. បនា្ទ្ប់ពីបានរស់នៅក្នុងមណ្ឌល
ថ្ទាំ) ជួបបញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើនក្្យពីបានត្លប់ទៅផ្ទះ
វិញ ហើយអាចត្ូវការកិច្ចគាំទ្បន្ថ្មដើម្បីបង្ក្រការបំប្កព ី
គ្ួសារម្ដងទៀត។ ថ្វីបើគោលការណ៍ណ្នាំទូទៅស្ដីពីការធ្វើ 
កម្មវិធីដើម្បីបង្ក្រការបំប្កពីគួ្សារអាចយកមកអនុវត្តបានក្នុង
សា្ថ្នភាពទាំងអស់ន្ះក្ដី ប៉ុន្ត្គួរពិចារណាដោយប្ុងប្យ័ត្ន 
អំពីស្ចក្ដតូ្ីវការជាក់លាក់របស់កុមារ និងគួ្សាររបស់ពួកគ្។ 
ការបោះពុម្ពផ្សាយដ្លមានចំណងជើងថ Reaching for 

Home97 បានផ្ដល់ការណ្នាំអំពីការធ្វើកម្មវិធី ដើម្បីបង្ក្រ 
ការបំប្កកុមារពីគួ្សារនៅក្នុងបរិបទន្ការធ្វើសមាហរណកម្ម 
ដោយបានគូសបញ្ជ្ក់នូវវិស័យសំខាន់ៗសម្្ប់ការធ្វើកម្មវិធី 
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិបទន្ះ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ 
ដ្លមានលក្ខណៈអនុវត្តជាក់ស្ដ្ងផ្អ្កលើរបាយការណ៍ន្ះ 
មានចំណងជើងថ គោលការណ៍ណ្នំាស្ដពីី ការធ្វើសមាហរណ 
កម្មកុមារ ត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦។ 

ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះបានស្នើឡើងថ ដំណើរការដ៏ម៉ត់ចត់
មួយក្នុងការតាមដនបន្តជាមួយកុមារ ដើម្បីវាស់វ្ងសុខុមាល
ភាពរបស់ពួកគ្នៅក្្យព្លការបងួ្បបងួ្មជាមួយគួ្សារ 
តាមរយៈការប្ើប្្ស់សូចនាករស្ដង់ដរ (ឧទារហណ៍ សន្ទស្សន៍ 
អារម្មណ៍តានតឹងរបស់កុមាររបស់ Retrak) ហើយគោលការណ៍ 
ណ្នាំន្ះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថ ក្នុងករណីចាំបាច់ការ 

តាមដនបន្តគួរតូ្វបានធ្វើឡើងសម្្ប់រយៈព្លវ្ង រហូតដល់
ព្លកុមារឈានដល់អាយុជាមនុស្សព្ញវ័យ (ពិតណាស់ថ 
សកម្មភាពន្ះប្ហ្លជាពំុអាចធ្វើបានអាស័្យដោយមិនមាន
មូលនិធិគ្ប់គ្្ន់)។ យោងតាមគោលការណ៍ណ្នាំស្ដីពី 
សមាហរណកម្មកុមារ ការពិនិត្យតាមដនក្នុងទម្ង់ផ្ស្ងៗ 
គួរត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ផ្អ្កលើការព្ញចិត្តរបស់កុមារ 
និងគ្ួសារ ស្ចក្ដីត្ូវការរបស់ពួកគ្ កង្វល់ផ្ន្កការការពារ 
ធនធាន។ល។ ការពិនិត្យតាមដនអាចមានដូចជាការនិយាយ
តាមទូរស័ព្ទ ប៉ុន្ត្ក៏គួរឱ្យមានការចុះសួរសុខទុក្ខផា្ទ្ល់ផងដ្រ។ 
ការគាំទ្ជាក្ុម (ឧទារហណ៍ មិត្តជួយមិត្ត) ក៏អាចមាន 
សារៈប្យោជន៍ ដើម្បីគាំទ្ដល់ការពិនិត្យតាមដនផងដ្រ ក្នុង
ករណីមានការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារជាកុ្មក្នងុចំនួនច្ើន។98 

អន្តរគមន៍ជាច្ើនត្ូវបានស្នើឡើងសម្្ប់គ្ួសាររបស់
កុមារ ដ្លបានទទួលការគាំទ្ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មដោយ 
ផ្អក្លើស្ចក្ដតូ្ីវការរបស់គួ្សារនីមួយៗ ដ្លតូ្វបានកំណត់ 
ឃើញតាមរយៈដំណើរការន្ការវាយតម្ល្ រួមមាន៖ 

• កិច្ចខិតខំដើម្បីពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ជាពិស្សគឺកិច្ច 
ខិតខំដ្លផ្ដ្តលើនិរន្តរភាពរយៈព្លវ្ង រួមទាំង  
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ និងការគាំទ្
ផ្ស្ងទៀតដើម្បីបង្កើតចំណូល។ 

• ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពឱ្យកុមារដ្លបានធ្វើសមាហរណ 
កម្មរួច អាចទៅសាលារៀន តាមរយៈការបង្កើតសម្ពន័្ធភាព  
និងកិច្ចសហការណ៍គំាទ្ក្នងុវិស័យអប់រំនៅក្នងុសហគមន៍ 
របស់កុមារ និងតាមរយៈហិរញ្ញប្បទានដើម្បីចំណាយ 
លើសមា្ភ្រ ដូចជា សៀវភៅ ឯកសណា្ឋ្ន ឬកង់ ដើម្ប ី
អនុញ្ញ្តឱ្យកុមារធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន។ 

• ការផ្ដល់ការបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈប្កបដោយគុណភាព 
សម្្ប់កុមារធំ (១៥-១៧ឆ្ន្ំ) បនា្ទ្ប់ពីបានវិភាគទីផ្សារ 
ម៉ត់ចត់រួចហើយ

• ផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសង្គម តាមរយៈការឱ្យមិត្តភក្ដិ និង 
បងប្អូនជួយបង្ៀនបន្ថ្ម

• ការគាំទ្ផ្ន្កចិត្តសង្គមដល់គ្ួសារ និងកុមារ និង

• ការស្វង្រកមតិគំាទ្ជំុវិញលទ្ធភាពទទួលបានស្វាតាម
ស្ចក្ដីត្ូវការ។99  

97 Better Care Network, Reaching for home: Global learning on family reintegration in in low and lower-middle income countries (2013).
98 គ្ួសារសម្្ប់កុមារគ្ប់រូប គោលការណ៍ណ្នាំសម្្ប់សមាហរណកម្មកុមារ (២០១៦) ទំព័រ ២៨។
99 Better Care Network, Reaching for home: Global learning on family reintegration in in low and lower-middle income countries (2013), p.29 – 

32. See also, Family For Every Child, Guidelines on children’s reintrgration (2016).



26 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៤.៤ ភស្ដុតងអំពីផលប៉ះពាល់ នាកម្មវិធីពងាឹង
សាដ្ឋកិច្ចគាួសារចំពោះការថារកាសាកុមារក្នុង
គាួសារ 

ដោយហ្តុថភាពកី្ក្ គឺជាកតា្តជំ្រុញដ៏សំខាន់មួយ ដ្ល
ធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (បើទោះ
បីជាដូចបានបញ្ជ្ក់ខាងលើហើយថ បញ្ហ្ន្ះត្ងមានអន្តរ
ទំនាក់ទំនងជាមួយកតា្ត្ហានិភ័យដទ្ទៀតដ្លជះឥទ្ធិពល
លើការសម្្ចចិត្តរបស់គ្ួសារ ក្នុងការយកកុមារទៅដក ់
ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំក្ដី) ជាទូទៅ អន្តរគមន៍ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល 
ឆ្លើយតបចំពោះភាពកី្ក្ តូ្វបានចាត់ទុកថជាវិធីប្កបដោយ 
ប្សិទ្ធភាពដើម្បីបង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ គំាទ្ដល់ការធ្វើ 
សមាហរណកម្មកុមារទៅក្នុងគ្ួសារវិញ និងក្លម្អលទ្ធផល 
របស់កុមារ។ កម្មវិធីពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសារ (HES) រួមមាន 
អន្តរគមន៍ផ្ស្ងៗជាច្ើន ដ្លមានបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាព 
រស់នៅប្កបដោយនិរន្តរភាព។ អន្តរគមន៍ទាំងអស់ន្ះ គ ឺ
ខុសពីកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមដ្លមានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ និង
នាំមុខដោយរដ្ឋ្ភិបាលថ្វីបើអន្តរគមន៍ទាំងន្ះអាចកា្ល្យជា
ផ្នក្មួយន្កម្មវិធីទំាងនះក្ដ។ី100 ថ្វបីើមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់
ត្ច្ើនលើតម្ូវការក្នុងការក្សម្ួលធាតុចូលរបស់ HES ឱ្យ
ស្បទៅតាមសា្ថន្ភាពរបស់គួ្សារក្ដ1ី01 បុ៉ន្តគ្្នៅពំុទាន់បានដឹង
ច្ើនអំពីផលប៉ះពាល់របស់អន្តរគមន៍ HES មកលើលទ្ធផល 
របស់កុមារទ្។102  ទោះយ្៉ាងណាក្ដ ីគួរកត់សមា្គល់្ថ ភស្តតុាង 
បានមកពីកម្មវិធី ASPIRES (ដូចមានបញ្ជ្ក់ខាងលើ) ស្នើឱ្យ 

ឃើញថ កម្មវិធីពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចអាចមានផលប៉ះពាល់ជា 
វិជ្ជមានជាច្ើនទៅលើការបំព្ញមុខងររបស់គ្ួសារ និងការ 
ពងឹ្ងគួ្សារនៅក្នុងបរិបទគួ្សារដ្លបានធ្វើសមាហរណកម្ម 
និងគួ្សារមានភាពងយរងគ្្ះចំពោះការបំប្កកុមារពីគួ្សារ។  
ថ្មីៗន្ះ កម្មវិធីបានអនុវត្តការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់ន្កម្មវិធ ី
ពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចចំនួនពីរក្នុងប្ទ្ស Uganda ។103 កម្មវិធ ី
ទាំងពីរន្ះរួមមាន កម្មវិធីការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដើម្បីរក្សា និង
ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារទៅក្នុងគ្ួសារវិញរបស់ ChildFund 
និងកម្មវិធីមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្ភាពធន់របស់គ្ួសាររបស់ ASVI គឺ
បានប្ើប្្ស់គោលវិធីការគ្ប់គ្ងករណី និងគោលវិធីជាច្ើន
ក្នងុការពងឹ្ងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច (ការបណ្តះុបណា្តល្ចំណ្ះដឹងផ្នក្
ហិរញ្ញវត្ថុ ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ លទ្ធភាពទទួលបានប្្ក់កម្ចី  
និងស្វាសន្សំប្្ក់នៅតាមភូមិ ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ 
អាជីវកម្មនៅក្នុងក្ុម និងការបណ្តុះបណា្ត្លផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច  
និងសង្គមនៅផ្ទះ) និងអន្តរគមន៍ដទ្ទៀត (កម្មវិធី ASVI  

ផ្ដល់ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន កិច្ចសន្ទនា 
សហគមន៍ និងសកម្មភាពលម្ហ្កម្សាន្ត)។ ការរកឃើញបឋម
ពីការវាយតម្ល្ន្ះស្នើឱ្យឃើញថ កម្មវិធីមានផលប៉ះពាល់ជា 
វិជ្ជមានលើការបង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ។104 គួ្សារក៏ស្ដង្ 
ច្ញនូវការកើនឡើងប្្ក់ចំណូល សមត្ថភាពអាចបង់ប្្ក់
សម្្ប់ការចំណាយលើស្ចក្ដតូ្ីវការជាមូលដ្ឋន្ អាហារដ្ល 
បរិភគ ការទិញសមា្ភ្រប្ើប្្ស់នៅក្នុងផ្ទះ និងការវិនិយោគ 
ក្នុងអាជីវកម្ម និងភាពធន់ជាមួយវិបត្តិភា្ល្មៗផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។105 

100 Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s reintegration in family care (2015), USAID.
101 PEPFAR (2012), Evans et. al. (2013), Sabates-Wheeler and Devereaux (2013); de Montesquiou (2014); and Market and Getliffe (2015) in 

Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s reintegration in family care (2015), USAID.
102 Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s reintegration in family care (2015), 

USAID.
103 Lauman, L. et al, ‘Can limited-term cash transfers confer (lasting) child protection benefits? Preliminary findings from the ASPIRES 

Family Care project’, 3 September 2018 (powerpoint presentation).
104 សមាមាត្ន្គួ្សារដ្លមានកុមាររស់នៅក្្ផ្ទះបានចុះពីចំនួន ៨,៨ ភាគរយនៅព្លសិក្សាដើមគ្្ មកនៅតឹ្ម ១,៨ ភាគរយនៅព្លការសិក្សាចុងគ្្។ ម្យ្៉ងទៀត 

ក៏មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផងដ្រ លើវត្តមាននៅសាលារៀន (សមាមាត្កើនឡើងចំនួន ១៩,៣ ភាគរយន្កុមារទំាងអស់នៅក្នងុគួ្សារអាយុចាប់ពី ៥/៦ ដល់ ១៧ 
ឆ្ន្ ំដ្លទៅសាលារៀនទៀងទាត់) និងការធា្លក់្ចុះសមាមាត្គួ្សារដ្លរយការណ៍ថ មិនប្ើប្្ស់ការដក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ (៣,៣ ភាគរយ ទៅដល់ ៤៧,៧ ភាគរយ)។ 
ពិន្ទសុន្ទស្សន៍ន្ការឆ្លើយតប ធៀបជាមួយវិស័យជាច្ើន ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរក្សាកុមារនៅក្នងុគួ្សារ ក៏បានបង្ហញ្ភាពប្សើរឡើងនៅក្នងុសូចនាករពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
សុខុមាលភាពសង្គម ចំណងស្ចក្ដស្ីឡាញ់រវាងឪពុមា្ដយ្ និងកូន អារម្មណ៍ជាផ្នក្មួយរបស់សហគមន៍ សុខុមាលភាពផ្លវូចិត្ត ការថ្ទំា និងការការពារ និងក្ដរីីករយ 
ជាមួយការអប់រំ។

105 Lauman, L. et al, ‘Can limited-term cash transfers confer (lasting) child protection benefits? Preliminary findings from the ASPIRES 

Family Care project’, 3 September 2018 (powerpoint presentation).



27របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការបោះពុម្ពផ្សាយនាព្លថ្មីៗន្ះជាច្ើន បានព្យយាម
ប្មូលភស្ដុតាងផ្អ្កលើប្សិទ្ធភាពរបស់អន្តរគមន៍ HES នៅ 
ក្នុងការថ្រក្សាគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ 
នៅឆ្ន្ំ២០១៤ Chaffin and Kalyanpur បានពិនិត្យលើការ
ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងបរិបទការធ្វើសមាហ
រណកម្មកុមារដ្លតូ្វបានបំប្កពីគួ្សារត្លប់ទៅកាន់គួ្សារ
វិញ។106 របាយការណ៍ន្ះបានអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ខាងក្្ម 
ដ្លជាគន្លឹះសម្្ប់ការប្ើប្្ស់កម្មវិធី HES ប្កបដោយ
ជោគជ័យដើម្បីគាំទ្ដល់សមាហរណកម្មគ្ួសារ ដោយផ្អ្ក
លើការពិនិត្យឡើងវិញលើឯកសារ និងការសមា្ភ្សន៍ជាមួយ 
អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាអ្នកឯកទ្សសំខាន់ៗ (អ្នកដ្លពាក់ព័ន្ធ
ដោយផា្ទ្ល់បំផុតជាមួយការធ្វើកម្មវិធីគឺត្ូវបានបង្ហ្ញជូននៅ
ទីន្ះ)៖107 

• ចាំបាច់ត្ូវដក់បញ្ចូលអន្តរគមន៍ HES ទៅក្នុងការធ្វើ
កម្មវិធីផ្ន្កសុខភាព រួមទាំងសុខភាពផ្លូវភ្ទ និង 
បន្តពូជ ការអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធ និងក្្ប្ព័ន្ធ រួមទាំង 
បំណិនជីវិត និងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតកសាងសន្តិភាព។

• ការចូលរួមរបស់កុមារ និងថ្ទាំកុមារគួរត្ូវបានដក ់
បញ្ចូលទៅគ្ប់ដំណាក់កាលទាំងអស់របស់វដ្ដកម្មវិធី 
រួមទាំងការបា៉្ន់ប្មាណ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី ការពិនិត្យ 
តាមដន និងការវាយតម្ល្។ 

• លក្ខខណ្ឌផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់គួ្សារ និងកុមារនៅក្នុង 
គ្ួសារ គួរត្ូវបានវាយតម្ល្ ដើម្បីកំណត់រកយុទ្ធសាស្ត្ 
សមស្បក្នុងគាំទ្ដល់គោលដៅផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ សង្គម 
និងសមាហរណកម្ម។ 

• កម្មវិធីគួរតូ្វបានសា្ថប្នាឡើង ដោយផ្អក្លើប្សកកម្ម
រួមគា្ន្ចុះទៅកាន់មូលដ្ឋ្នផា្ទ្ល់ និងការវាយតម្ល្ 
ពហុវិស័យ ដ្លរួមមានបុគ្គលិកដ្លមានជំនាញផ្ន្ក
ការការពារកុមារ និងផ្ន្ក HES។ 

• គោលវិធី HES ប្បឈានឡើងជាលំដប់ គួរត្ូវបាន
យកមកប្ើដោយជាដំបូងតូ្វឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដតូ្ីវ
ការចំពោះមុខតាមរយៈការគំាទ្ដល់ការបរិភគប្ចំាថ្ង្  
ហើយបនា្ទ្ប់មកតូ្វភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងអ្នកទទួលផលទៅ

កាន់ការបង្កើតចំណូល និង/ឬលទ្ធភាពទទួលបាន 
ស្វាហិរញ្ញវត្ថុ។

• ប្សិនបើមានលទ្ធភាពថវិកា គួរពិចារណាអនុវត្តគោល 
វិធីដ្លអាចជួយពង្ឹងដល់ស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសាររបស់ 
សមាជិកដទ្ទៀតក្នុងសហគមន៍ ហើយគួរពិចារណា
ដោយប្ុងប្យ័ត្នចំពោះហានិភ័យ និងអត្ថប្យោជន៍
ន្ការផ្ដ្តគោលដៅលើកុមារជាបុគ្គល។ 

• ជាដំបូង គួរធ្វើការវិភាគទីផ្សារក្នុងមូលដ្ឋ្ន មុនព្ល 
កំណត់នូវប្ភ្ទការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញដ្លត្ូវ 
ផ្ដល់ឱ្យ ឬថតើត្ូវផលិតទំនិញ ឬស្វាកម្មអ្វី ហើយ 
កម្មវិធី HES គួរត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងដោយផ្អ្កលើស
កម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយណាដ្លមានរួចហើយ
នៅក្នុងសហគមន៍។ 

ការបោះពុម្ពផ្សាយមួយទៀតនាព្លថ្មីៗ ន្ះដោយ Laumann  
សម្្ប់ USAID (ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសារក្នុងការគាំទ្ 
ការបង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ និងសមាហរណកម្មកុមារទៅ 
ក្នុងការថ្ទាំរបស់គ្ួសារ) ផ្ដល់ការណ្នាំបន្ថ្មទៀតអំពី 
ការប្ើប្្ស់ HES នៅក្នុងបរិបទការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ។ 
ផ្អក្លើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើភស្ដតុាងដ្លមានការសន្នដិ្ឋន្
ថ មានតម្ូវការឱ្យមានគោលវិធីប្បគ្ប់ជ្ុងជ្្យ៖ ក្នុង 
ករណីជាច្ើនអន្តរគមន៍ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចត្មួយមុខទំនងជាមិន
គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីអាចគំាទ្ការថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារបានដោយ
ជោគជ័យទ្។ គោលវិធីគ្ប់ជ្ុងជ្្យថ្មទៀត ដ្លមាន
ការចូលរួមពីអ្នកមានតួនាទីចម្ុះ និងការវិភាគ និងគ្ប់គ្ង 
ករណី គឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងបរិបទភាគច្ើន។ ថ្វីបើភាព 
ខា្ល្ំងកា្ល្របស់កម្មវិធីគួរត្មានកម្ិតខុសៗគា្ន្យោងទៅតាម 
ស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារនីមួយៗក្ដី ប៉ុន្ត្កម្មវិធីគួររួមមាន៖ 
ការបា៉្ន់ប្មាណនៅកម្ិតគ្ួសារ ការអភិវឌ្ឍគោលបំណង  
និងការផ្ដល់ការគាំទ្ប្ភ្ទជាក់លាក់ក្នុងរយៈព្លវ្ង ប៉ុន្ត ្
មានដ្នកំណត់ច្បាស់លាស់ មានការចូលរួមពីឪពុកមា្ដយ្ និង 
កុមារក្នុងការធ្វើផ្នការ និងការសម្្ចចិត្ត និងការអភិវឌ្ឍ 
ផ្នការករណី ការពិចារណាលើកង្វល់ជាក់លាក់ ភាពងយ 
រងគ្្ះ អាទិភាព និងលទ្ធភាព និងធនធានរបស់គ្ួសារ។ 

106 Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table 

has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s 

reintegration in family care (2015), USAID.
 107 Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014), p. 6 – 7.



28 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៥. ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធ ី
ទាំងប្្ំពីរ ដើម្បីបង្ក្រការបំប្ក
កុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ផ្ន្កន្ះផ្ដល់ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីចំនួន៦ ដ្ល 
ត្ូវបានពិនិត្យសុីជម្្សម្្ប់ការសិក្សាន្ះ។ កម្មវិធីមួយ  
ត្ូវបានដកច្ញបនា្ទ្ប់ពីប្មូលទិន្នន័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ  
ដោយហ្តុថ ក្ុមស្្វជ្្វបានរកឃើញថ កម្មវិធីន្ះពុំផ្ដល ់
ភស្តុតាងគ្ប់គ្្ន់អំពី ការអនុវត្តល្អៗទ្។ កម្មវិធីមួយទៀត 
ន្អង្គការ ចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ដ្លត្ូវបានជ្ើស
រីសសម្្ប់ការសិក្សាន្ះ មិនត្ូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្ន្ក 
ន្ះទ្ ដោយសារកម្មវិធីនះពុំម្នជាកម្មវិធីការថ្រក្សាគ្ួសារ 
គ្ប់ជ្ុងជ្្យនះទ្ ប៉ុន្ត្កម្មវិធីនះផ្ដល់ភស្តុតាងអំព ី 
ការអនុវត្តល្អទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្សុខភាព 
ផ្លូវចិត្តរបស់គ្ួសារ។ កម្មវិធីបន្ថ្មមួយទៀត ដ្លក្ុមអ្នក 
ស្្វជ្្វយល់ឃើញថមានការចងក្ងជាឯកសារគ្ប់គ្្ន់  
ដើម្បីអនុញ្ញ្តឱ្យអាចពិនិត្យបានសុីជម្្ (CCT) ក៏ត្ូវបាន 
យកមកពិចារណាផងដ្រ។ កម្មវិធីដទ្ទៀតដ្លត្ូវបាន 
ពិនិត្យឡើងវិញ (ថ្វបីើពំុសីុជម្្ក្ដ)ី តូ្វបានយកមកពិចារណា 
ក្នុងផ្ន្កទី៦ និង ៧ ជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយអំពីការអនុវត្ត 
ល្អជាសកា្ត្នុពល ឬឱកាសសម្្ប់ការរៀនសូត្បន្ថ្មទៀត  
សូមមើលនៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ក សម្្ប់កម្ងប្វត្តរូិបព្ញល្ញ 
របស់អង្គការ/កម្មវិធីនីមួយៗ ដ្លតូ្វបានដក់បញ្ចូលក្នុងការ
សិក្សាន្ះ។

៥.១  មជាឈមណ្ឌលកម្ពុជាសមាាប់ការការពារសិទ្ធិ 
កុមារ (CCPCR)៖ កម្មវិធីបាឆាំងការជួញ 
ដូរមនុសាស (រាជធានីភ្នំពាញ/េត្តសា្វាយរៀង)

CCPCR តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៤ ដើម្បីបង្ករ្ និង
ឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហ្ការរំលោភបំពានលើកុមារ និងការជួញ 
ដូរកុមារ។ កាលពីដំបូង ការគំាទ្តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកន្លង្

សា្ន្ក់នៅសម្្ប់ជនរងគ្្ះដោយការជួញដូរ និងការរំលោភ 
បំពាន បុ៉ន្តក្្នងុឆ្ន្២ំ០១០ CCPCR បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នងុ
ការផា្ល្ស់ទៅផ្ដល់កម្មវិធីតាមសហគមន៍ និងគ្ួសារវិញដើម្ប ី
បង្ករ្ការរំលោភបំពានលើកុមារ និងការជួញដូរកុមារ។108  កម្មវិធី 
ន្ះរួមមានការសុើបអង្ក្ត និងការសង្គ្្ះ ការសា្ដ្រឡើងវិញ 
និងការសា្ដ្រនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម ការបង្ក្រការបំប្ក 
ពីគ្ួសារ និងការអប់រំសហគមន៍។ CCPCR បន្តគ្ប់គ្ង 
“មណ្ឌលសា្ន្ក់នៅបណ្ត្ះអាសន្ន” ដ្លផ្ដល់ជម្កបណ្ត្ះ 
អាសន្នការថ្ទាំ និងការសា្ដ្រនីតិសម្បទាសម្្ប់ជនរងគ្្ះ
ដោយការរំលោភបំពាន និងការជួញដូររហូតដល់ពួកគ្អាចធ្វើ
សមាហរណកម្មទៅក្នុងគ្ួសារ ឬការថ្ទាំនៅតាមគ្ួសារវិញ
បាន។109  កម្មវិធីបច្ចប្ុបន្ន តូ្វបានអនុវត្តក្នងុរជធានីភ្នព្ំញខ្ត្ត
សា្វយ្រៀង ខ្ត្តកោះកុង និងខ្ត្តកំពង់ធំ ដោយខ្ត្តទាំងន្ះ 
ត្ូវបានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិថ មានចំនួនជនក្ីក្ និង 
ជនងយរងគ្្ះគួរជាទីកត់សមា្គល់្ ព្មទំាងមានធនធានមនុស្ស  
និងស្វាគំាទ្ក្នងុកមិ្តកំណត់ ដើម្បីឆ្លើយតបភាពងយរងគ្្ះ 
ទាំងអស់ន្ះ។110  កម្មវិធីប្ឆំងការជួញដូរមនុស្សបានទទួល 
ការគំាទ្ពី USAID និងដ្លតូ្វបានអនុវត្ត ក្នងុខ្ត្តសា្វយ្រៀង 
ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ និងមានបំណងដើម្បីបង្ក្រ 
កុំឱ្យគ្ួសារប្ឈមហានិភ័យ  ធ្វើចំណាកស្ុកដោយប្ថុយ 
ប្ថន តាមរយៈការជំរុញឱ្យពួកគ្អាចរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
បានក្នុងមូលដ្ឋ្ន។ ថ្វីបើកម្មវិធីន្ះ ពុំមានច្តនាគាំទ្ការថ ្
រក្សាគ្ួសារស្ដ្ងច្ញយា៉្ងច្បាស់ក្ដី ប៉ុន្ត្ដូចមានបញ្ជ្ក់ខាង 
លើហើយថ ចំណាកស្ុក គឺជាកតា្ត្ជំរុញមួយន្ការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ ហ្តុន្ះហើយជាការសំខាន់ណាស់ដ្លត្ូវ 
ពិនិត្យលើកម្មវិធី ដ្លមានបំណងបង្ករ្តមូ្វការរបស់ឪពុកមា្ដយ្
ក្នុងការធ្វើចំណាកស្ុក ដើម្បីរកចំណូល។ 

108 កិច្ចសមា្ភ្សជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅរជធានីភ្នំព្ញ។ 
109 កិច្ចសមា្ភ្សជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅរជធានីភ្នំព្ញ។ 
110 កិច្ចសមា្ភ្សជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅរជធានីភ្នំព្ញ។



29របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

អ្នកទទួលផល

គ្ួសារដ្ល CCPCR ធ្វើការជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីប្ឆំង
ការជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ច្ើនត្មាន 
ចំណូល និងឱកាសជីវភាពរស់នៅមានកម្ិតកំណត់យា៉្ងខា្ល្ំង 
ហើយមានភាពងយរងគ្្ះចំពោះចំណាកសុ្កដើម្បីរកការងរ 
ធ្វើ ដ្លមានលក្ខណៈក្ងប្វ័ញ្ចខ្ពស់ក្នងុប្ទ្សវៀតណាម។111   
ខ្ត្តសា្វ្យរៀងដើរតួនាទីជាផ្លូវឆ្លងកាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្មួយនៅ
តាមព្ំដ្នកម្ពុជា-វៀតណាម ហើយគឺជាខ្ត្តក្ជាងគ្បំផុត
មួយក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។ មានកតា្តជ្ាច្ើនដ្លចូលរួមចំណ្ក
ដល់សា្ថ្នភាពន្ះ ដូចជា កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានស្វាជា 
មូលដ្ឋ្ន អនក្ខរភាព និងការអប់រំទាប ឱកាសទីផ្សារការងរ 
មានកមិ្តកំណត់ និងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធអន់ខ្សាយ។ យោងតាម  
CCPCR បានឱ្យដឹងថ ជារឿងធម្មតាដ្លក្នុងចំណមអ្នកបាន 
ឆ្លងដ្ននះ មានមនុស្សជាច្ើនដ្លតូ្វគ្បោកប្្ស់ ឬលក់  
ដើម្បីឱ្យទៅធ្វើជាអ្នកសុំទាន អ្នកលក់ឥវា៉្ន់ អ្នកបម្ើតាមផ្ទះ  
អ្នកបម្ើស្វាផ្លូវភ្ទ ឬពលករក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ល។112 

អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធី ច្ើនត្ជាអ្នកវិលត្ឡប់មកពី
ប្ទ្សវៀតណាមវិញ បនា្ទ្ប់ពីបានទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់
មួយរយៈក្នុងការងរក្្ផ្លូវការ (ឧ. អ្នកសុំទាន ឬអ្នកលក ់
ឆ្ន្ត)។113  យោងតាមការសមា្ភ្សន៍ជាមួយ អ្នកទទួលផល  
អ្នកទទួលផលច្ើនត្ចូលមកទំនាក់ទំនងជាមួយ CCRPC 
នៅព្លពួកគ្ត្ូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្ទ្សវៀតណាម ហើយ 
បញ្ជូនត្ឡប់មកប្ទ្សកម្ពុជាវិញតាមរយៈទំនាក់ទំនងដ្ល 
អង្គការន្ះមានជាមួយភា្នក់្ងរជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ក្នងុមូលដ្ឋន្ 
និងតាមព្ំដ្ន។ យើងឃើញថ កុមារអាចត្ូវបានយកទៅ 
ប្ទ្សវៀតណាមជាមួយឪពុកមា្ដ្យខ្លួន ក្នុងករណីពួកគ្ពុ ំ
បានទៅសាលារៀន ហើយច្ើនត្នៅផ្ទះ/នៅតាមសំយាបផ្ទះ 
ត្មា្ន្ក់ឯងនៅព្លឪពុកមា្ដ្យទៅធ្វើការ ឬពួកគ្ចូលរួមក្នុង 
ការសំុទានជាមួយឪពុកមា្ដយ្ខ្លនួ ឬតូ្វបានទុកចោលឱ្យនៅជា
មួយសាច់ញាតិ។114   

នៅក្នុងព្លប្មូលទិន្នន័យន្ះ មានការរយការណ៍ថ 
មានសំណុំរឿងសកម្មចំនួន ២០ ដ្លបានទទួលការគាំទ្ 
ដោយបុគ្គលិកសង្គមមា្ន្ក់។115 

សាវា និងការគាំទា

ព្លគ្ួសារអ្នកទទួលផលត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ 
បុគ្គលិកសង្គម (អ្នកចិត្តសាស្តដ្្លមានគុណវុឌ្ឍិ) ចាប់ផ្ដើម 
ធ្វើការវិភាគ SWOT (ចំណុចខា្ល្ំង ចំណុចខ្សាយ ឱកាស 
ការគំរម) ដើម្បីវាយតម្ល្ស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារនីមួយៗ។ 
ការវាយតម្ល្ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍មាន 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដ្លពិនិត្យលើសន្តិសុខគួ្សារ ស្ចក្ដីត្ូវការជា 
មូលដ្ឋ្ន/សមា្ភ្រ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្តបណា្ត្ញ 
សហគមន៍ ការរកចំណូល លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ និង 
ជំនាញដោះស្្យបញ្ហ្គ្ួសារ។ បនា្ទ្ប់មក បុគ្គលិកសង្គម 
ធ្វើការជាមួយគួ្សារនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើតផ្នការករណីជាបុគ្គល 
ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ។ ផ្នការ 
ករណីរួមមាន៖ ស្ចក្ដីត្ូវការរបស់សមាជិកគ្ួសារមា្ន្ក់ៗ  
ការចាត់អាទិភាពស្ចក្ដីត្ូវការទាំងអស់ន្ះ ដំណះស្្យ  
និងបុគ្គលទទួលខុសត្ូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដ្លពាក់ព័ន្ធ 
នៅក្នុងដំណះស្្យ និងកាលវិភាគព្លវ្លាសម្្ប់ 
ការបំព្ញភារកិច្ចទាំងន្ះ។ បុគ្គលិកសង្គមអនុវត្តការចុះតាម 
ដនបន្តជាមួយគ្ួសារនីមួយៗចំនួនមួយលើក ឬពីរលើកក្នុង 
មួយខ្ ដោយភាគច្ើនគឺចន្ល្ះរវាងបីខ្ ដល់ប្្ំមួយខ ្
(ប៉ុន្ត្ ក៏អាចមានព្លយូរជាងន្ះក្នុងករណីចាំបាច់ ដើម្ប ី
ឆ្លើយតបតាមស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ)។116 

បុគ្គលិកសង្គម ធ្វើការជាមួយអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន ហើយ 
ម្ភូមិ នឹងអមដំណើរបុគ្គលិកសង្គមនៅថ្ង្ដំបូង ដ្លពួកគ ្
ចុះទៅកាន់គ្ួសាររបស់អ្នកទទួលផល។ 

កម្មវិធីផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដក់លើការពងឹ្ងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច 
ផ្ដល់ការគាំទ្ និងស្វាដូចខាងក្្ម៖

- ក្ុមសន្សំតាមភូមិ៖ កម្មវិធីធ្វើការជាមួយម្ភូមិ ដើម្ប ី
បង្កើតក្ុមសន្សំ និងបង្កើតគណៈកមា្ម្ធិការដើម្បីមើល
ខុសត្ូវលើក្ុមសន្សំន្ះ

- ការផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម 
(ឧ. មាន់ទា គ្ឿងទ្ស)

- ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ (ឧ. ការចិញ្ចឹមសត្វ)

- សមា្ភ្រសិក្សា (ឧ.ឯកសណា្ឋ្នសៀវភៅ ប៊ិច)

111 CCPCR, Prevention, http://www.ccpcr.org.kh/home/preventions 
112 CCPCR, Svey Rieng Shelter, http://www.ccpcr.org.kh/article/38/shelters-transition-houses/svay-rieng-shelter.htm
113 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមក្នុងកម្មវិធីប្ឆំងការជួញដូរមនុស្ស នៅខ្ត្តសា្វ្យរៀង ថ្ង្ទី ៣ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨។
114 កិច្ចសមា្ភ្សជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅរជធានីភ្នំព្ញ។ 
115 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមក្នុងកម្មវិធីប្ឆំងការជួញដូរមនុស្ស នៅខ្ត្តសា្វ្យរៀង ថ្ង្ទី ៣ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨។
116 កិច្ចសមា្ភ្សជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅរជធានីភ្នំព្ញ។ 



30 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

- ការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងសមា្ភ្រដទ្ទៀត (អង្ករ 
សាប៊ូ។ល។)

- ថ្ល្ស្វាសម្្ប់ការពិនិត្យផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្

- ថ្ល្ធ្វើដំណើរដើម្បីធានាឱ្យមានលទ្ធភាពទៅទទួលបាន
ស្វា និង

- ការប្ឹក្សាយោលបល់កម្ិតមូលដ្ឋ្ន។117  

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

គួរឱ្យសោកសា្ដយ្ យើងហាក់ពំុឃើញមានទិន្នន័យណាមួយ
ដ្លវាស់វ្ងលទ្ធផលរបស់អ្នកទទួលផលក្នងុលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ 
ឡើយ។ ទោះយ្៉ាងណាក្ដ ី ការសមា្ភស្ន៍ជាមួយអ្នកទទួលផល  
បានផ្ដល់ភស្តុតាងជាសាច់រឿងជាក់ស្ដ្ងមួយចំនួនស្ដីអំពី 
លទ្ធផល។ ការសមា្ភ្សទាំងអស់ន្ះបញ្ជ្ក់ឱ្យឃើញថ  
សកម្មភាពពងឹ្ងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច ជាពិស្សការផ្ដល់សមា្ភរ្ ដើម្បី 
ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានអនុញ្ញ្តឱ្យឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទា ំ
កុមារអាចទទួលបានជីវភាពរស់នៅមានស្ថរិភាពនៅក្នងុមូលដ្ឋន្ 
បន្ទច់បង្អ្ក់ដល់ចំណាកសុ្កឆ្លងដ្នក្្ផ្លូវការជាហ្តុជួយ
កាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការជួញដូរមនុស្ស និងការក្ងប្វ័ញ្ច  
និងលទ្ធភាពដ្លអាចនាំឱ្យមានហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារ
ពីគ្ួសារ (ឬហានិភ័យដ្លធ្វើឱ្យកុមារត្ូវធ្វើចំណាកស្ុក 
ក្្ផ្លូវការជាមួយឪពុកមា្ដ្យខ្លួនដ្រ)។ ការផ្ដល់អាហារ និង 
សមា្ភរ្ការអប់រំដទ្ទៀត ហាក់បានទទួលការឱ្យតម្លពី្អ្នកទទួល 
ផល ជាពិស្សនៅព្លពួកគ្ធ្វើការដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម និង 
រកចំណូលពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ 

“ខ្ញុំបានសម្្ចចិត្តទៅប្ទ្សវៀតណាមដោយសារត្ខ្ញុំ
ក្។ ព្លខ្ញុំទៅ ខ្ញុំមានលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនៗឱ្យរៀន។ ខ្ញុំមិន 
មានអាហារហូបគ្ប់គ្្ន់ ហើយខ្ញុំមានកូនច្ើន... ខ្ញុំជាអ្នក 
រកចំណូលក្នុងគ្ួសារ ហើយខ្ញុំមានត្លក់កក់ ដើម្បីធ្វើ 
កន្ទ្ល... ខ្ញុំប្្ប់ពួកគ្ [បុគ្គលិកសង្គមរបស់កម្មវិធ]ី ថ 
ខ្ញុំចង់បើកមុខរបរខ្លួនឯង។ បនា្ទ្ប់មកពួកគ្បានផ្ដល់សមា្ភ្រឱ្យ
ខ្ញុំបើកអាជីវកម្ម។ ខ្ញុំបានបើកហាងខ្លួនឯង ហើយពួកគ្បាន 
ផ្ដល់គ្ឿងទ្សឱ្យខ្ញុ.ំ.. ដោយសារត្អាជីវកម្មន្ះ ខ្ញុមិំនចំាបាច់
ទៅសុំទាននៅប្ទ្សវៀតណាម ហើយកូនរបស់ខ្ញុំអាចទៅ 
សាលារៀនបាន។” 118 

ធាតុផាសំនាការអនុវត្តល្អ  និងភាពខ្វះចន្លាះ

កម្មវិធីន្ះត្ូវបានក្តម្ូវទៅតាមក្ុមអ្នកទទួលផល 
ដ្លកម្មវិធីជួយជ្្មជ្្ង៖ កម្មវិធីផ្ដ្តជាចម្បងលើការផ្ដល់

មុខរបរជំនួសន្ការចំណាកស្ុកដើម្បីការចិញ្ចឹមជីវិត ដើម្បីឲ្យ
គួ្សារបាននៅជាមួយកូនរបស់ខ្លនួក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា និងគំាទ្ 
កុមារឱ្យទៅសាលារៀន។ អន្តរគមន៍ន្ះសង្ឃឹមថ អាចបង្ក្រ 
ការបំប្កកុមារពីគួ្សារដោយសារចំណាកសុ្ករបស់ឪពុកមា្ដយ្  
(ឬកុមារត្ូវបានក្ងប្វ័ញ្ចពលកម្មនៅក្នុងចំណាកស្ុក)។  
បន្ថ្មលើន្ះ ការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការ 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចចំពោះមុខ ហាក់បានឆ្លើយតបយា៉្ងល្អចំពោះ 
បរិបទន្ចំណាកស្ុកដោយប្ថុយប្ថន។

ទោះយា៉្ងណាក្ដីក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដ្ង កម្មវិធីហាក់បីដូច
ជាផ្ត្តទៅលើត្ការទប់សា្ក្ត់ការបំប្កកុមារដ្លបានធ្វើការ
បងួ្បបងួ្មហើយ ឬចំណាកសុ្កសារជាថ្ម។ី ដំណើរការរបស់
កម្មវិធីក្នុងការកំណត់អត្ដសញ្ញ្ណគ្ួសារ គឺធ្វើឡើងតាមរយៈ
មណ្ឌលសា្ន្ក់នៅបណ្ត្ះអាសន្នសម្្ប់គ្ួសារជនចំណាក
សុ្កដ្លបានវិលត្ឡប់មកវិញ (ឧ. អ្នកដ្លតូ្វរដ្ឋភិ្បាល 
វៀតណាមបញ្ជនូត្ឡប់មកប្ទ្សកម្ពជុាវិញ) ជំនួសឱ្យតាមរយៈ 
ដំណើរការដ៏រឹងមំាក្នងុការកំណត់រកគួ្សារដ្លប្ឈមហានិភ័យ
ន្ការបំប្កច្ញពីគួ្សារនៅក្នងុសហគមន៍ ឧ. ដូចជា តាមរយៈ
ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានសូចនាករហានិភ័យ និងការយកសូចនាករ
ទាំងនះទៅអនុវត្ត។ 

កម្មវិធីហាក់ពំុបានផ្ដល់ការតភា្ជ្ប់ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ទៅកាន់
រចនាសម្ព័ន្ធស្វា និងការគាំទ្នានា ដើម្បីឆ្លើយតបប្កប 
ដោយប្សិទ្ធភាពចំពោះស្ចក្ដីតូ្វការរបស់គួ្សារនីមួយៗ។  
ឧ. ហាក់ពុំមានស្វាណាមួយសម្្ប់គ្ួសារដ្លមានអំពើ 
ហិង្សា ឬប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន ហើយមានការគាំទ្ក្នុងកម្ិត
កំណត់ប៉ុណ្ណ្ះដើម្បីជួយឪពុកមា្ដ្យឱ្យអភិវឌ្ឍចំណ្ះដឹង និង
ជំនាញក្នងុការចិញ្ចមឹកូនប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ ម្យ្៉ងទៀត 
ហាក់ពំុមានជម្ើសសម្្ប់ការថ្ទំាក្នងុគ្្អាសន្ន ឬការថ្ទំា 
ដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌នៅតាមគ្ួសារ សម្្ប់កុមារដ្លពុំអាច 
រស់នៅជាមួយសមាជិកគ្ួសាររបស់ខ្លួនឡើយ។ 

បន្ថម្លើន្ះទៀតគួរកត់សមា្គល់្ថ ការសមា្ភស្ន៍ជាមួយ
អ្នកទទួលផលជាឪពុកមា្ដយ្ និងកុមារ បានបង្ហញ្ឱ្យឃើញថ 
ការគាំទ្ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម មានកម្ិតកំណត់ត្ឹមការផ្ដល់
សត្វមាន់ទា និងការផ្ដល់កម្ច ី ឬសមា្ភរ្ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការលក់ដូរ
ក្នុងអាជីវកម្មចាប់ហួយតូចតាច។ យើងហាក់ពុំឃើញមានការ 
បណ្តះុបណា្តល្គ្ប់ជុ្ងជ្្យស្ដពីីជំនាញអាជីវកម្ម ឬលទ្ធភាព
ទទួលបានកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈសម្្ប់ឪពុកមា្ដយ្ និង
អ្នកថ្ទាំដ្លមានបំណងអភិវឌ្ឍជំនាញក្្ពីការចិញ្ចឹមសត្វ 

117 របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ ២០១៥ របស់ CCPCR អាចបើកមើលបាននៅ៖  http://www.ccpcr.org.kh/assets/uploads/documents/ccpcr_newfile_701e7b4a 

f90ea53085f6b7e59e26ab2b2018_05_07_01_13_20.pdf
118 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយ អ្នកទទួលផលចំនួនពីរនាក់ ន្កម្មវិធីប្ឆំងការជួញដូរកុមាររបស់ CCPRC ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី និងបុរសអាយុ ៣៧ និង៣៨ឆ្ន្ំ  ថ្ង្ទី១៨ 

ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។



31របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ឬការបើកតូបលក់គ្ឿងទ្ស។ យើងហាក់ពុំឃើញមានការ 
បណ្តុះបណា្ត្លអំពីជំនាញអាជីវកម្ម ឬការបណ្តុះបណា្ត្លណា
មួយលើការធ្វើផ្នការអាជីវកម្ម ដើម្បីអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកទទួល 
ផលអាចសា្ថ្បនាអាជីវកម្មផ្ស្ងក្្ពីគំរូទាំងពីរន្ះ។ 

ហ្តុន្ះ ថ្វបីើគំរូកម្មវិធីដ្លផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដក់យ្៉ាង
ខា្ល្ំងលើ HES និងការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភ្រដ្លឆ្លើយតបជាមួយ 
កតា្ត្ជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារដោយផា្ទ្ល់ នៅក្នុង
បរិបទន្ការធ្វើចំណាកស្ុករបស់គួ្សារដ្លពិតជាមានភាព
ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំង និងបរិបទក្ដីប៉ុន្ត្បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីនៅមាន
សមត្ថភាពក្នុងកម្ិតកំណត់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវ 
ការទូលំទូលាយ និងផ្ដល់ការឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ហានិភ័យ 
និងភាពងយរងគ្្ះជាច្ើនដ្លអាចនាំឱ្យមានការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ។

៥.២  អង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា (CCT)៖ គំរូ
ការថារកាសាគាួសារគាប់ជាុងជាាយ 
(ខាត្តបាត់ដំបង)

អង្គការ CCT ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងក្នុងឆ្ន្ំ២០០៧ ជា 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ជម្កដល់កុមារ ១៤នាក់ ដ្ល 
ត្ូវបានសង្គ្្ះច្ញពីមណ្ឌលកុមារកំព្្ដ្លមានលក្ខណៈ 
រំលោភបំពានមួយ។ អង្គការន្ះបានផា្ល្ស់ប្តូរឱ្យកា្ល្យទៅជា 
អង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពស់ការថ្ទាំតាមគ្ួសារ 
និងស្វាការគំាទ្សម្្ប់កុមារងយរងគ្្ះក្នងុខ្ត្តបាត់ដំបង។ 
ការផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់របស់អង្គការន្ះ គឺទៅលើការ 
ពង្ឹងសហគមន៍ និងការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្ួសារឱ្យគ្ច 
ច្ញពីភាពក្ីក្ និងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ 
បង្ួបបង្ួមកុមារ ដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ជាមួយ
គ្ួសាររបស់ខ្លួនវិញ និងផ្ដល់ការថ្ទាំពីសាច់ញាតិ និងគ្ួសារ
ឪពុកមា្ដយ្ធម៌ដល់កុមារដ្លតូ្វការការថ្ទំាជំនួស។119 កម្មវិធី 
របស់អង្គការន្ះដ្លមានឈ្ម្ះថ គំរូថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ
គ្ប់ជុ្ងជ្្យ (Holistic Family Preservation Model)  
មានបំណងបង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ តាមរយៈស្វាពងឹ្ង 
គ្ួសារ។ បច្ចុប្បន្នគំរូន្ះត្ូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិចំនួន១១ 
ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង និងមានផ្នការពង្ីកស្វាន្ះក្នុងភូម ិ
ចំនួន ៣៦ នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនប្្ំបីនៅក្នុងចន្ល្ះខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៨ និងខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០២០។ កម្មវិធីន្ះត្ូវបាន 
បង្កើតឡើង ដោយទទួលសា្គល់្អំពីចន្លះ្ខ្វះខាត និងភាពមាន 
កំណត់ន្ស្វាគាំទ្ព្លមានវិបត្តិ ស្វាគាំទ្ផ្ន្កសង្គម  
ដើម្បីឆ្លើយតបសា្ថ្នភាពក្នុងគ្្មានអាសន្ន ស្វាឯកទ្សក្នុង 
ការជួយដល់កុមារ និងគ្ួសារដ្លមានតម្ូវការបន្ថ្ម និង 
ស្វាបឹ្ក្សាយោបល់នៅក្នងុសហគមន៍។ ចន្លះ្ខ្វះខាតទំាងអស់
ន្ះហើយដ្លជំរុញដល់ការប្ើប្្ស់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។  
គំរូន្ះមានបំណងបំព្ញចន្ល្ះខ្វះខាតដ្លត្ូវបានកំណត់
ឃើញទាំងអស់ ដោយសា្ថ្បនាបន្ថ្មលើចំណុចខា្ល្ំងរបស ់
សហគមន៍នីមួយៗ និងសាកល្បងគោលវិធីប្បគ្ប់ជុ្ងជ្្យ
ដ្លសា្ថ្បនាបន្ថ្មលើការងរពង្ឹងគ្ួសារដ្លមានស្្ប់ 
របស់អង្គការ CCT។120  

អ្នកទទួលផល

កម្មវិធីអនុវត្តសាកល្បង បានផ្ដល់ស្វាដោយផា្ទ្ល់ដល ់
អ្នកទទួលផលចំនួន ២១៩នាក់ (ឧ. ការគ្ប់គ្ងករណី) 
ក្នុងរយៈព្លចាប់ពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៦ ដល់ខ្មិថុនា 
ឆ្ន្ំ២០១៨ ដោយក្នុងនះ ករណីចំនួន ៣៩ បានបិទរួចហើយ 
ហើយ ១៨០ករណីនៅជាសំណុំរឿងបើកនៅឡើយ។ បន្ថ្ម 
លើន្ះទៀត សកម្មភាពសហគមន៍ចំនួន ១១១ ត្ូវបានធ្វើ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៣.០៥៤នាក់ (ការពិគ្្ះយោបល់ 
យុទ្ធនាការការផា្ល្ស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា សិកា្ខ្សាលាសុវត្ថិភាព
នៅផ្ទះក្ុមគាំទ្ផ្ន្កគ្ឿងស្វឹង)។121  អ្នកទទួលផលត្ូវ 
បានបញ្ជូនមកកម្មវិធីដោយម្ភូមិ គ.ក.ន.ក បុគ្គលិកសង្គម 
នៅតាមភូមិ មន្ទីរ ស.អ.យ សាលារៀន អ្នកផ្ដល់ស្វា អង្គការ 
មិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តនៅតាមភូមិដទ្ទៀត។ 
កម្មវិធីន្ះក៏បានអតិថិជនដ្លមកទទួលស្វាដោយខ្លួនឯង  
តាមរយៈក្ុមជួយខ្លួនឯង និងតាមរយៈអ្នកជិតខាងបញ្ជូន 
មក។122  

គំរូរបស់កម្មវិធី

កម្មវិធីតូ្វបានអនុវត្តដោយធ្វើតាមការកំណត់អត្តសញ្ញណ្
ភូមិ ដ្លមានកុមារប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្កពីគ្ួសារ 
កម្ិតខ្ពស់។ ស្ុក ឃុំ និងភូមិក្នុងរង្វង់ ៣០គម ពីមជ្ឈមណ្ឌល
ថ្ន្ក់ខ្ត្តរបស់អង្គការ CCT ត្ូវបានដក់ឈ្ម្ះចូលក្នុងបញ្ជី 
ដោយភូមិត្ូវបានចាត់ទៅជាបីកម្ិត (ពណ៌ក្ហម ពណ ៌
លឿងទុំ និងប្តង) យោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្លបង្ហ្ញ

119 Cambodia Children’s Trust, Our story, available at: https://cambodianchildrenstrust.org/about-us/our-story/
120 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia 

(2018), p. 8.
121 ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយ CCT ជាកិច្ចឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ 
122 ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយ CCT ជាកិច្ចឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ



32 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ថ គ្ួសារក្នុងចំនួនច្ើនកំពុងប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្ក
កុមារច្ញពីគ្ួសារ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនះ រួមមាន 
លទ្ធភាពទៅកាន់ (ចមា្ង្យភូមិសាស្ត្) សាលាបឋមសិក្សា  
គ្លីនិកថ្ទាំសុខភាព អ្នកផ្ដល់ស្វា NGO ដទ្ទៀត ភាពនៅ 
កៀកជាមួយមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងវត្តមានន្ គ.ក.ន.ក 
និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ដ្លមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ
ធ្វើការងរជាមួយ CCT នៅក្នុងការអនុវត្តសាកល្បង។ ទិន្នន័យ 
អំពីលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបានប្មូលមកពីប្ភព
ផ្ស្ងៗជាច្ើន ដូចជា ទិន្នន័យជំរឿន ទិន្នន័យពី NGO 
ដទ្ទៀត និងទិន្នន័យគ្ប់គ្ងករណីរបស់ CCT ផា្ទ្ល់។123 

បនា្ទ្ប់មកទៀត គឺដំណើរការន្ការបង្កើតសហគមន៍រួមគា្ន្
ដោយក្នងុនះ ការពិគ្្ះយោបល់តូ្វបានធ្វើឡើងនៅតាមភូមិ
ដ្លត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ ដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមពី
សមាជិកសហគមន៍តាមរយៈដំណើរការ ដ្លមានលក្ខណៈ 
អន្តរកម្មក្នុងការកំណត់រកស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស ់
ពួកគាត់ និងជួយពួកគាត់ឱ្យបង្កើតដំណះស្្យឆ្លើយតប 
ចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការទាំងន្ះ។ ការពិគ្្ះយោបល់រកឃើញថ 
ភូមិមានបណា្តញ្គំាទ្រឹងមំា ថ្វបីើភូមិទំាងនះមានធនធានមិន
គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ 
រងគ្្ះក្ដី។ សហគមន៍បានកំណត់ឃើញនូវធនធានដ្លចាំ
បាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារងយរងគ្្ះ 
ដូចជា ដើមទុនមនុស្ស (បុគ្គលិកអង្គការ CCT ការអភិវឌ្ឍ 
ជំនាញ និងចំណ្ះដឹង) ដើមទុនផ្ន្កសង្គម (ការសា្ថ្បនា 
បណា្តញ្និងទំនាក់ទំនង) និងដើមទុនផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ការគំាទ្ 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច)។ ការពិគ្្ះយោបល់ដឹកនាំដោយសហគមន៍
ទាំងអស់ន្ះ បានកំណត់រូបរងដល់អន្តរគមន៍ផ្ន្កសង្គមកិច្ច 
ដ្លត្ូវបានយកមកប្ើក្នុងគម្្ង។124 

បុគ្គលិកសង្គមតាមភូមិចំនួន២២រូប ត្ូវបានធ្វើជ្ើសរីស 
ឱ្យចូលធ្វើការពីតាមភូមិរបស់កម្មវិធី។ បុគ្គលិកសង្គមតាមភូម ិ
ទំាងន្ះ តូ្វបានកំណត់អត្តសញ្ញណ្នៅក្នងុកិច្ចពិគ្្ះយោបល់ 
បឋមនៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស ់
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដ្លបានស្ដង្ច្ញថ មានសកា្ដនុ្ពល
ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ ពួកគ្បាន 
ទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លបឋមចំនួនពីរសបា្ត្ហ៍ (និងបនា្ទ្ប ់
មកទៀត មានវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លរយៈព្លកន្លះថ្ង្រៀងរល់ពីរ 

សបា្ដហ៍្ម្ដង) ហើយបានចុះកិច្ចសន្យធ្វើការរយៈព្ល ២៥ម្៉ង
ក្នងុមួយសបា្ដហ៍្ដោយបានប្្ក់ឧបត្ថម្ភ ១៥០ដុលា្លរ្ក្នងុមួយខ្  
បូកជាមួយប្្ក់ឧបត្ថម្ភថ្ល្សាំង។ បុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់  
(នៅថ្ន្ក់ឃុំ) ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិយោង
តាមប្ព័ន្ធដ្លមានពីរកមិ្ត តូ្វបានដក់ត្ងឡើងដើម្បីឱ្យ 
បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិធ្វើការជាមួយគ្ួសារ និងផ្ដល់ស្វា 
“កម្ិតទាប” នៅក្នុងករណីមានហានិភ័យទាប ហើយស្ប 
ព្លជាមួយគា្ន្នះក៏ផ្ដល់យន្តការបញ្ជូនសម្្ប់គ្ួសារដ្ល
ទាមទារស្វាខា្ល្ំងកា្ល្ថ្មទៀត តាមរយៈបុគ្គលិកសង្គមជាន ់
ខ្ពស់។ ដោយមានការជួយជ្្មជ្្ងពីបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់ 
បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិក៏ជួយសម្បសមួ្លដល់កុ្មគំាទ្  
ក្ុមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការពិគ្្ះយោបល់សម្្ប ់
ការអប់រំសហគមន៍ផងដ្រ។ បុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់ផ្ដល ់
ការអភិបាល និងគាំទ្ ព្មទាំងស្វាសង្គមក្នុងករណ ី
ស្មគុសា្មញ្ គំាទ្គួ្សារឱ្យថ្ទំាកូនរបស់ខ្លនួ និងបង្ករ្ការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ រួមទាំងអនុវត្តការវាយតម្ល្ ការធ្វើផ្នការ  
និងការផ្ដល់អន្តរគមន៍ផ្ន្កសង្គមដូចជា ការប្ឹក្សាយោលបល់  
ក្ុមគាំទ្ វគ្គស្វ្ងរកមតិគាំទ្ អន្តរគមន៍ព្លមានវិបត្តិ និង 
ការបញ្ជូន។125   

បនា្ទប់្មកទៀត គំរូនះតូ្វបានបង្កើតឡើងដោយប្ើប្្ស់
ធាតុសំខាន់ៗដូចខាងក្្ម៖126 

១. ដំណើរការគន្លងផ្លូវសម្្ប់ការបញ្ជូន

កម្មវិធីបានបង្កើតប្ព័ន្ធបញ្ជូនដោយផ្សារភា្ជ្ប់ថ្ន្ក់ភូមិ ឃុំ 
និងខ្ត្តទៅកាន់អ្នកផ្ដល់ស្វាពីខាងក្្។ ដោយសា្ថប្នាបន្ថម្
លើយន្តការបញ្ជូនដ្លមានស្្ប់ (ម្ភូមិ គ.ក.ន.ក។ល។)  
និងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្ដល់ស្វាដ្លមានស្្ប់ គឺជា 
គន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍគន្លងវិថីការបញ្ជូន។

២. ការវាយតម្ល្លើភាពងយរងគ្្ះ និងហានិភ័យ

ការអនុវត្តសាកល្បងបានចាប់ផ្ដើមដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍
សន្ទស្សន៍សា្ថ្នភាពកុមារ127  ដើម្បីកំណត់រកហានិភ័យចំពោះ 
គ្ួសារ និងច្បិចរកភាពងយរងគ្្ះនៅក្នុងចំណុចព្លវ្លា
ណាមួយ រួចវាយតម្ល្ថតើភាពងយគ្្ះនះបានថយចុះ
ក្្យពីមានអន្តរគមន៍រយៈព្លប្្ំមួយខ្។ អង្គការ CCT 
ប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សញ្ញ្សុវត្ថិភាព ដ្លជាក្បខ័ណ្ឌការងរ
គ្ប់គ្ងករណីប្បទ្ឹស្ដី  (សូមមើលខាងក្្ម)។ 

123 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia 
(2018), p. 22.

124 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

125 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

126 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

127 https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/child-status-index/CSI%20Index-Jan-09-beta.pdf
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៣. បង្កើតក្ុម និងកំណត់រូបរងស្វា ដោយផ្អ្កទៅលើ 
ស្ចក្ដីត្ូវការ

ស្វា និងការគាំទ្ដ្លត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកម្មវិធី  
មានភាពប្ល្កៗគា្ន្ពីគ្ួសារមួយទៅគ្ួសារមួយ អាស្័យទៅ
តាមស្ចក្ដីត្ូវការជាក់លាក់របស់ពួកគ្ ដ្លត្ងមានការ 
ប្្បួ្លជានិច្ច ឧបសគ្គផ្នក្សង្គម ស្ដ្ឋកិច្ចខុសៗគា្នក្្នងុការ 
ទទួលបានស្វា និងធនធាន និងសុវត្ថភិាពរបស់ស្វាឯកទ្ស។ 
បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិ និងបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់ដើរ 
តួនាទីជាច្កផ្លូវតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើនដ្លផ្ដល់ 
ដោយអង្គការ CCT និងអ្នកផ្ដល់ស្វាដទ្ទៀត។ ស្វានិង 
ធនធានផ្ដល់ទៅឱ្យគ្ួសារ យោងទៅតាមការវាយតម្ល្ស្ចក្ដី
ត្ូវការមាន៖

- មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍រណប ដ្លផ្ដល់លទ្ធភាព 
ទទួលបានការគាំទ្ផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ បរិកា្ខ្រទឹកសា្អ្ត  
និងអនាម័យ ការអប់រំបន្ថ្ម បំនិនជីវិត និងការគាំទ ្
ផ្ន្កចិត្តសង្គម

- ការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្នផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ រួមទាំង 
ផ្ន្កការសង្គ្្ះបឋម ការព្យបាលជំងឺតិចតួច ទំនាក ់
ទំនងជាមួយមន្ទីរព្ទ្យក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងគ្ឹះសា្ថ្នថ្ទា ំ
សុខភាព ការថ្ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការគ្ប់គ្ង 
ជំងឺរុ្ំរ៉្

- ការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ និងឪពុកមា្ដ្យធម៌ ជាវិធី 
មួយដើម្បីផ្ដល់ការថ្ទាំតាមគួ្សារសម្្ប់កុមារដ្ល
ពុំអាចរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ដ្យខ្លួនបាន

- ការសា្ថ្បនាក្ុមដើម្បីធានាឱ្យបានថ គ្ួសាររស់នៅ 
ក្នុងផ្ទះដ្លមានសុវត្ថិភាព និងមានសន្តិសុខ

- ស្វាផ្ដល់ដោយអង្គការដ្គូ រួមមានដូចជា ស្វាវ្ជ្ជ 
សាស្ត្ឯកទ្ស និងស្វាពិការភាព មន្ទីរព្ទ្យ អំពើ 
ហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងការគាំទ្ផ្ន្កច្បាប់ ការអប់រំ និង 
ការបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈ និងការគំាទ្ក្នងុគ្្អាសន្ន។

៤. ការធ្វើផ្នទីបណា្ត្ញការគាំទ្នៅថ្ន្ក់ភូមិ និងឃុំ

បុគ្គលិកសង្គមធ្វើផ្នទីការគាំទ្ និងស្វានានានៅក្នុង 
ឃុំ និងភូមិ។ ការធ្វើផ្នទីន្ះបានប្ើប្្ស់មា៉្ទ្ិច បណា្ត្ញ 
សុវត្ថិភាព ដ្លធម្មតាត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បីជួយជ្្មជ្្ង
ដល់គួ្សារក្នងុការកំណត់រកចំណុចខា្ល្ងំ និងបណា្តញ្ការគំាទ្ 
របស់ខ្លួន ព្មទាំងក្សម្ួលឧបករណ៍ន្ះនៅថ្ន្ក់ភូមិ និង 
ថ្ន្ក់ឃុំ ដើម្បីធ្វើផ្នទីស្វា និងការគាំទ្ដ្លមាន និងកំណត ់
រកចន្លះ្ខ្វះខាត។ ការធ្វើផ្នទីក៏ផ្អក្លើព័ត៌មានបានពីក្បខ័ណ្ឌ
ការងរផ្នក្អ្កូឡូសីុផងដ្រ។ ដំណើរការការផ្នទីសហគមន៍ 
ត្ូវបានសម្បសម្ួលដោយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចជាន់ខ្ពស់ និង 
បុគ្គលិកសង្គមតាមភូមិ ដោយផ្គូផ្គងចំណ្ះដឹងស្ដីពីការគាំទ្ 
ដ្លមានក្នុងសហគមន៍។ 

៥. ក្ុមសហគមន៍ និងសិកា្ខ្សាលា

បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិ និងបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់  
(Senior Social worker) ធ្វើសិកា្ខ្សាលាតាមសហគមន៍ 
ស្ដីពីប្ធានបទផ្ស្ងៗជាច្ើន រួមមានដូចជា សុវត្ថិភាព 
នៅផ្ទះ ក្ុមគាំទ្ផ្ន្កគ្ឿងស្វឹង ក៏ត្ូវបានដក់ឱ្យមានដោយ
ផ្ដល់ការលើកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការប្ើប្្ស់
បំពានគ្ឿងស្វឹង។

បាអប់ព័ត៌មាន៖ កាបខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាព

សញ្ញ្សុវត្ថិភាព គឺជាគោលវិធីមួយនៅក្នុងការងរសំណុំរឿងការពារកុមារដ្លត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ 
១៩៩០ នៅអូស្ត្្លីភាគខាងលិច ហើយបច្ចុប្បន្នត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់នៅសហរដ្ឋអាម្រិក កាណាដ ចក្ភពអង់គ្ល្ស 
ស៊ុយអ៊្ត ហូឡង់ ណូវ៉្លហ្ស្ឡង់ និងជប៉ុន។ គោលវិធីន្ះក៏ជាគោលវិធីប្បសហការដ្លពង្ីកការសុើបអង្ក្តទៅលើ 
ហានិភ័យ ដើម្បីកោ្ត្បលើចំណុចខា្ល្ំង ដ្លអាចធ្វើគ្ឹះសា្ថ្បនាបន្ថ្មឈានទៅធ្វើឱ្យសា្ថ្នភាពរបស់កុមារ និងគ្ួសារ 
មានស្ថិរភាព និងមានភាពរឹងមាំ។ ក្នុងអំឡុងដំណើរការវាយតម្ល្ គោលដៅរយៈព្លវ្ងត្ូវបានកំណត់ដោយគ្ួសារ។

គោលវិធីសញ្ញ្សុវត្ថិភាពជួយធានាថ គោលដៅច្បាស់លាស់ដ្លមានការសម្បសម្ួលដោយបុគ្គលិកសង្គម ត្ូវបាន 
កំណត់ឡើងសម្្ប់គ្ួសារនីមួយៗផ្អ្កលើការវាយតម្ល្ជាលក្ខណៈបុគ្គល និងមានលក្ខណៈចូលរួមស្ដីពីស្ចក្ដីត្ូវការ និង 
ចំណុចខា្ល្ំងរបស់ពួកគ្។ ផ្នការករណីត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការជាក់លាក់របស់គ្ួសារនីមួយៗ  
ដើម្បីជួយពួកគ្ឱ្យសម្្ចបានគោលដៅ។ គោលវិធីន្ះប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ផ្ស្ងៗជាច្ើនរួមមានដូចជា ឧបករណ៍ដ្លត្ូវ 
បានតាក់ត្ងឡើង ដើម្បីយកមកប្ើប្្ស់ជាមួយកុមារ និងឪពុកមា្ដ្យ ដើម្បីសម្បសម្ួលឱ្យសំឡ្ងពួកគ្ ត្ូវបានគ្សា្ដ្ប់
ឮនៅក្នុងដំណើរការវាយតម្ល្។128 

128 សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្មស្តីពីសញ្ញ្ន្ក្បខ័ណ្ឌសុវត្ថិភាព សូមមើល៖ https://www.signsofsafety.net



34 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

129 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).  

130 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

ការផា្ល្ស់ប្តូរអាកប្បករិយាសហគមន៍ គឺជាវិស័យគន្លឹះរបស់
កម្មវិធីជាពិស្ស គឺការអភិវឌ្ឍយុទ្ធនាការផ្ដល់សារជូនសហគមន៍
ស្ដពីីគ្្ះថ្នក់្ន្មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ។ អង្គការ CCT ផ្សព្វផ្សាយ
ខិត្តប័ណ្ណយុទ្ធនាការផ្ដល់សារជូនដល់គ្ួសារជាង ៨.០០០ 
គ្ួសារក្នុងភូមិទាំង ១៨ និងបានប្ើប្្ស់ទិន្នន័យមុនចាប ់
ផ្តើមគម្្ង និងទិន្នន័យព្លបញ្ចប់គម្្ងនៅក្នុងភូម ិ
ទាំងន្ះ ព្មទាំងភូមិចំនួន ១៨ ទៀតដ្លមិនបានទទួលស្វា 
ដើម្បីវាស់វ្ងផលប៉ះពាល់ន្យុទ្ធនាការន្ះ នៅក្នងុការផា្លស់្ប្ដរូ
ឥរិយាបថសហគមន៍ចំពោះមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។ វគ្គអប់រំក៏ត្ូវ
បានធ្វើឡើងជាមួយម្ភូមិ ហើយបនា្ទ្ប់មក ម្ភូមិរៀបច ំ
កិច្ចប្ជុំសហគមន៍ ដោយមានការគាំទ្ពីបុគ្គលិកសង្គមរបស ់
អង្គការ CCT។129 

លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់

ការសិក្សាវាយតម្ល្លើកម្មវិធី ត្ូវបានអនុវត្តឡើង ប៉ុន្ត ្
គោលបំណងន្ការវាយតម្ល្ន្ះ គឺដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីមួយន្
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ ពុំម្នដើម្បីវាស់វ្ងផលប៉ះពាល់ 
អាស្័យហ្តុន្ះ ការវាយតម្ល្នះពុំបានដក់បញ្ចូលទិន្នន័យ
ឲ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីផលប៉ះពាល់ន្កម្មវិធីកាត់បន្ថយការ
បំប្កកុមារពីគ្ួសារទ្។ ទិន្នន័យដ្លបានមកពីសំណាក 
ចំនួន ២៩ករណី ដ្លបានវាយតម្ល្មុនគម្្ង ក្នុងព្ល 
ប្្ំមួយខ្ ដោយប្ើប្្ស់សន្ទស្សន៍សា្ថ្នភាពកុមារ បានផ្ដល់
ទិន្នន័យមួយចំនួនស្ដពីីលទ្ធផលសម្្ប់គួ្សារនីមួយៗទៅតាម
វិស័យផ្ស្ងៗ។ ការវាស់វ្ងលើលំនៅដ្ឋន្ចំពោះការទទួលបាន 
កិច្ចការពារផ្ន្កច្បាប់ សន្តិសុខស្បៀង ការការពារពីការរំលោភ 
បំពាន និងការក្ងប្វ័ញ្ច និងការថ្ទាំ បានបង្ហ្ញពីការរីក 
ចម្ើនគួរឲ្យពិចារណា (សូមមើលទិន្នន័យបានរៀបរប់នៅក្នុង
តារងខាងក្្ម)។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី ក្នុងវិស័យមួយចំនួន 
ជាពិស្សក្នុងផ្ន្កការងរ និងការអប់រំ អាកប្បកិរិយាសង្គម 
និងលទ្ធផលអនុវត្តការងរ (ការទទួលបានបំណិនជីវិត និង 
ចំណ្ះដឹង) ពុំមានការរីកចម្ើនគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ ត្ូវបាន 
វាស់វ្ងឃើញទ្។

កត្តាសន្ទសាសន៍ សា្ថានភាព កុមារ % 

ការ ថ្ទាំ 10%

សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត 4%

សន្តិសុខស្បៀង 12%

ស្វា ថ្ទាំសុខភាព 8%

ការការពារ ផ្ន្កច្បាប់ 15%

អាហារូបត្ថម្ភ និង ការ លូត លាស់ 7%

លទ្ធផល អនុវត្ត ការ ងរ 0%

ការការពារ ពី ការ រំលោភ បំពាន និង ការ ក្ង ប្វ័ញ្ច 11%

កន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ 20%

អាកប្បកិរិយាសង្គម 1%

សុខុមាលភាព ល្អ 5%

ការ ងរ និង ការ អប់រំ 2%

ប្ភព៖ CCT, Holistic Family Preservation Model: A 

formative evaluation of the Holistic Family 

Preservation Pilot for the Family Care First Project,  

Cambodia (2018), p. 41.

ថ្វបីើការរីកចម្ើនក្នងុវិស័យទំាងអស់ន្ះ អាចស្ដង្ឱ្យឃើញ
នូវការថយចុះន្កតា្ត្ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារក្ដី (ថ្វីបើបានមកពីសំណាកសំណុំរឿងចំនួនតិច
តួចក្ដី) ទិន្នន័យទាំងន្ះពុំផ្ដល់ភស្តុតាងអាចឱ្យយើងសន្និដ្ឋ្ន
បានថ គំរូមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការ
បំប្កកុមារពីគ្ួសារឡើយ។

វិស័យការផា្លស់្ប្តរូអាកប្បកិរិយាសហគមន៍របស់កម្មវិធី តូ្វ
បានវាយតម្ល្ដោយប្ើប្្ស់ការតាក់ត្ងប្បពិសោធន៍ដោយ
ច្កទៅជា ៣៦ ភូមិ ដ្លអង្គការ CCT ធ្វើការទៅជាភូមិបាន 
ទទួលអន្តរគមន៍ចំនួន ១៨ និងភូមិមិនបានទទួលអន្តរគមន៍
សម្្ប់ការសិក្សាប្ៀបធៀបចំនួន ១៨ភូមិ។ ភូមិទទួល 
អន្តរគមន៍បានទទួលយុទ្ធនាការផ្ដល់សារ (ការផ្សព្វផ្សាយ 
ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានជូនដល់គួ្សារជាង ៨.០៨០គួ្សារ និងដល់
បុគ្គលជាអ្នកជះឥទ្ធិពលសំខាន់ៗ ដ្លអាចច្កប័ណ្ណព័ត៌មាន
ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួន ហើយវគ្គអប់រំត្ូវបានធ្វើឡើងជា
មួយម្ភូមិស្ដពីីគ្្ះថ្នក់្ន្មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ និងអត្ថប្យោជន៍
ន្ការថ្ទាំនៅតាមផ្ទះ) ព្មជាមួយគំរូការងរសង្គមរបស់ 
CCT ចំណ្កភូមិមិនបានទទួលអន្តរគមន៍សម្្ប់ការសិក្សា
ប្ៀបធៀបវិញ បានទទួលគំរូសង្គមរបស់ CCT ហើយ 
ពុំបានទទួលសារទ្។ ការវាយតម្ល្បានរកឃើញថ គឺស្ទើត្ពុំ
មានភាពខុសគា្នរ្វាងភូមិបានទទួលអន្តរគមន៍ និងភូមិមិនបាន 
ទទួលអនា្តគ្មន៍សម្្ប់ការសិក្សាប្ៀបធៀបលើផ្នក្ឥរិយាបទ 
និងចំណ្ះដឹងរបស់សហគមន៍ជំុវិញបញ្ហ្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ
ទ្។ គ្ួសារជាច្ើនពុំចាំព័ត៌មានដ្លមានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មាន 
ដ្លធ្វើឱ្យប្សិទ្ធភាពរបស់សកម្មភាពន្ះមានកម្ិតកំណត់ 
ហើយពុំមានប្សិទ្ធភាពទៅតាមការចំណាយឡើយ។130



35របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

កត្តានានាពាក់ព័ន្ធជាមួយបាសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី

ការបង្កើតភាពជាដ្គូជាមួយសហគមន៍ និងការកំណត ់
ផ្នទីបណា្ត្ញនានា ដើម្បីតភា្ជ្ប់គ្ួសារទៅកាន់ស្វា ត្ូវបាន
កំណត់ឃើញនៅក្នងុការវាយតម្លក្ម្មវិធីថជា កតា្តគ្ន្លះឹសម្្ប់
ជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។ ការដក់បញ្ចលូកម្មវិធីនៅក្នងុសហគមន៍ 
តាំងពីដំណាក់កាលធ្វើផ្នការដំបូងក្នុងការកំណត់រកស្ចក្ដី
តូ្វការ និងការយល់ដឹងអំពីភាពងយរងគ្្ះ និងកតា្តហ្ានិភ័យ
សម្្ប់ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ការកំណត់រកចន្ល្ះខ្វះខាត 
និងចំណុចខា្ល្ំងនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ភូមិ ដើម្បីឆ្លើយតប និង
កំណត់រកការគំាទ្ដោយចំាបាច់សម្្ប់គួ្សារ និងសហគមន៍  
ហាក់ជាកតា្ត្ពាក់ព័ន្ធជាមួយជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។131  

ការជ្ើសរីសបុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិឱ្យចូលធ្វើការនិង 
ការបណ្តុះបណា្ត្លពួកគាត់ ត្ូវបានរកឃើញថ ជាគន្លឹះ 
ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់ន្ះ និងតភា្ជ្ប់គ្ួសារ 
ទៅកាន់ស្វា និងប្ព័ន្ធគាំទ្៖ “ការផ្ដល់ការងរឱ្យបុគ្គលិកក្នុង
មូលដ្ឋន្បានន័យថ ជាការបង្កើតឱ្យមានកុ្មមនុស្សដ្លមាន
ការយល់ដឹងសុីជម្្អំពីបញ្ហ្វប្បធម៌ និងការគោរពទម្ង់ការ
ក្នុងមូលដ្ឋ្នទាំងនៅថ្ន្ក់ភូមិ ថ្ន្ក់ឃុំ និងថ្ន្ក់ស្ុក។”132 

ការធ្វើការងរក្នុងប្ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់នៅក្នុងភូមិ ដើម្ប ី
អភិវឌ្ឍគន្លងវិថីបញ្ជនូប្កបដោយប្សិទ្ធភាពជំនួសឱ្យការបង្កើត
ប្ព័ន្ធថ្មី ប្ព័ន្ធថ្មីដ្លត្ួតសុីគា្ន្ ក៏ជាវិស័យគន្លឹះមួយសម្្ប់
ជោគជ័យរបស់កម្មវិធីដ្រ។ ដោយឡ្កទំនាក់ទំនងយា៉្ងរឹងមាំ
ជាមួយម្ភូមិ និង គ.ក.ន.ក ដ្លជាបុគ្គលសំខាន់ៗ ដ្ល 
ជាអ្នកបញ្ជូន ហើយមានតួនាទី ផ្ន្ករដ្ឋបាលសម្្ប់ប្ព័ន្ធការ
បញ្ជនូផ្លវូការ ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដ្រ។ វត្តមានរបស់បុគ្គលិក
សង្គមនៅតាមភូមិ ត្ូវបានរកឃើញថ គឺជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះ ដើម្បី
លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបញ្ជនូ និងការសា្ថប្នាទំនាក់ទំនងក្នងុ
សហគមន៍។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់សហគមន៍ ដូចជាក្ុម 
គំាទ្ កុ្មអប់រំ និងភាពជាដ្គូជាមួយស្វាដទ្ទៀត សាលារៀន  
និងគ្លីនិកសុខភាព បានជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងផ្ដល ់
ឱកាស ដើម្បីតភា្ជ្ប់ជាមួយស្វាដ្លមាន។133 

ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សាស្្វជ្្វ ក៏បានគូសបញ្ជ្ក់ឱ្យ
ឃើញនូវសារៈសំខាន់ន្គោលវិធីការងរសង្គមដ្លកោ្ដ្បជា 
ទូទៅ (សញ្ញ្សុវត្ថិភាព) លក្ខណសម្បត្តិប្បសហការរបស់ 
គោលវិធីន្ះ ដ្លមាននៅក្នុងការវាយតម្ល្ ការកំណត ់
គោលដៅ និងការធ្វើផ្នការករណីជាមួយគ្ួសារត្ូវបានរក
ឃើញថ ជាកតា្ត្គន្លឹះន្ជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។

គំហើញដ៏សំខាន់មួយពីការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សាស្្វជ្្វ 
របស់គម្្ងគឺថ ក្នងុការឆ្លើយតបជាមួយស្ចក្ដតូ្ីវការពិស្ស  
ដោយឡ្ករបស់គ្ួសារគឺទាមទារនូវ៖ ប្ព័ន្ធស្វាដ្លមាន 
លក្ខណៈឆ្លើយតប មានលក្ខណៈសម្បជាមួយបរិបទ និងមាន 
ធនធានគ្ប់គ្្ន់  ព្មទាំងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងករណីដ្លមាន 
លក្ខណៈឆ្លើយតប មានលក្ខណៈសម្បជាមួយបរិបទ និងយក 
គួ្សារជាគោលសំខាន់។134  ស្វា និងប្ព័ន្ធគំាទ្ចំាបាច់តូ្វត្ 
មានច្ើន និងមានប្លក្ៗគា្នព្្មទំាងអាចឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដ ី
តូ្វការពិស្សដោយឡ្ករបស់គួ្សារនីមួយៗ៖ “ការរៀនសូត្ 
ដ៏សំខាន់មួយ គឺថថ្វីបើពុំអាចកំណត់ជាមុនបានថ តើត្ូវការ
ស្វាអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ប្ព័ន្ធស្វាដ្ល
មានធនធានគ្ប់គ្្ន់ដ្លឆ្លើយតបចំពោះភាពស្មុគសា្ម្ញ 
និងភាពចមុ្ះគា្ន្អាចនំាឱ្យមានលទ្ធផលកាន់ត្ប្សើរសម្្ប់
គ្ួសារ។ ការយល់ដឹងអំពីស្វាដ្លកុមារ និងគ្ួសារអាចនឹង
ត្ូវការនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្លជាក់លាក់ណាមួយ គឺជា 
ចំណុចមូលដ្ឋ្នគ្ឹះខ្វះមិនបាន។”135 

ការផា្លស់្ប្តរូអាកប្បកិរិយាសហគមន៍តូ្វបានរកឃើញថ ជា 
ធាតុដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ បើទោះ
បីជាទម្ង់ន្ការអនុវត្តកម្មវិធីទាំងនះ (ភាគច្ើនជាការផ្ដល ់
ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានត្មួយលើកជូនដល់សមាជិកសហគមន៍)។  
យុទ្ធនាការផា្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាសហគមន៍ច្ើនត្មាន 
ប្សិទ្ធភាព (និងមានប្សិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់) ប្សិនបើ 
ធ្វើឱ្យមានការចូលរួមពីម្ដឹកនាំភូមិមានការជួប និងឃើញ 
សារគន្លឹះបានញឹកញាប់ ហើយសារទាំងនះត្ូវបានច្បាច់ 
បញ្ចូលទៅក្នុងគំរូទូលំទូលាយប្បសព្វជ្ុងជ្្យ៖ “ការប្ើ 
ប្្ស់ និងជម្្បព័ត៌មានប្្ប់ដល់អ្នកមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗ
ក្នុងភូមិអំពីបញ្ហ្ គឺជាវិធីដ៏មានប្សិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីអាច 
ចូលទៅដល់ប្ជាជនច្ើនបំផុត និងមានផលប៉ះពាល់ធំធ្ង 
បំផុត។ ដោយហ្តុថ ចំាបាច់តូ្វមានហត្ថល្ខារបស់គ.ក.ន.ក  
និងម្ភូមិ ដើម្បីអនុញ្ញត្ឱ្យយកកុមារទៅដក់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ
ណាមួយ ហ្តុន្ះការផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដក់លើការផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗទាំងអស់ន្ះ មិន
ត្ឹមត្ជួយធានានូវភាពសុីសង្វ្ក់គា្ន្ន្ការផ្ដល់សារ និងការ 
ច្កចាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាពតាមរយៈបណា្តញ្របស់ពួកគ្
ត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏អាចដើរតួនាទីជាយន្តការពិនិត្យតាមដន 
ផងដ្រ។”136  

131 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 22.
132 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 26.
133 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 39.
134 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 46.
135 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 43.
136 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia 

(2018), p. 32 - 33.



36 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ភាពខ្វះចន្លាះ និងបញ្ហាបាឈម

គួរកត់សមា្គ្ល់ថ ការប្មូលទិន្នន័យពុំត្ូវបានធ្វើឡើងជា
មួយបុគ្គលិកអង្គការ CCT ឬអ្នកទទួលផលទ្ ហ្តុន្ះ យើង
ពំុអាចបង្ហញ្ការវិភាគសីុជម្្ទៅលើគមា្លត្ និងបញ្ហប្្ឈម
ទាក់ទងជាមួយកម្មវិធី និងគំរូរបស់អង្គការន្ះដ្រ។ ទោះយ្៉ាង 
ណាក្ដី ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សាស្្វជ្្វ បានកត់សមា្គ្ល់ 
ឃើញនូវចន្ល្ះខ្វះខាតជាច្ើនក្នុងការផ្ដល់ស្វានៅក្នុងកម្មវិធី 
រួមមាន ការគាំទ្ផ្ន្កសុខភាពផ្លូវចិត្ត/ការព្យបាលផ្លូវចិត្ត 
សម្្ប់កុមារ និងគួ្សារ ការបឹ្ក្សាយោបល់ការប្ើប្្ស់បំពាន
គ្ឿងញៀន  និងធនធានមានកម្ិតកំណត់សម្្ប់អន្តរគមន៍
តាំងពីដំបូង និងការគាំទ្ដល់ពិការភាព។

ការវាយតម្លស្ម្្ប់ការសិក្សារៀនសូត្ ក៏បានកត់សមា្គល់្
ឃើញភាពមិនសមស្បន្លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័ដ្លតូ្វបានអភិវឌ្ឍ
ឡើងដើម្បីកំណត់រកភូមិគោលដៅផងដ្រ៖ “ការជ្ើសរីសភូមិ 
ត្ូវបានកំណត់ដោយឈរលើកម្ងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ ដ្ល 
មើលត្ឡប់ថយក្្យ ហាក់ពុំបានព្យករណ៍ភាពងយរង
គ្្ះបានសុក្ឹត្យឡើយ។”137   សូចនាករដទ្ទៀតហាក់អាច
ព្យករណ៍បានអំពីភាពងយរងគ្្ះប្សើរជាងន្ះ ដូចជា 
ភាពងយរងគ្្ះ ឥរិយាបទរបស់គួ្សារ និងអាជា្ញធ្រមូលដ្ឋន្
ចំពោះមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងកង្វះបរិយាប័ន្នសង្គម និង 
ចំណងតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វា។138 

៥.៣  អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ 
(ខាត្តបាត់ដំបង)

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (CFI) ត្ូវបានសា្ថ្បនា 
ឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០០៨ ដោយកាលពីដំបូង CFI ផ្ដល់ស្វាផ្ន្ក 
ការអប់រំ និងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ មុនព្លបញ្ច្ប់ការស្្វជ្្វ 
រកគួ្សារ និងការងរពងឹ្ងគួ្សារ និងធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ
ទាំងអស់ត្ឡប់ទៅទទួលការថ្ទាំតាមគ្ួសារវិញ។ បច្ចុប្បន្ន 
អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ ផ្ដល់ស្វានៅតាមសហគមន៍ជា 
ច្ើនដល់កុមារ និងគួ្សារក្នងុតំបន់ជនបទរបស់ខ្ត្តបាត់ដំបង  
ដោយក្នុងនះរួមមានទាំងស្វាការងរសង្គម ព្មជាមួយ 
ការផ្ដល់ការគំាទ្ផ្នក្ម្ហបូអាហារ លទ្ធភាពទទួលបានការថ្ទំា 
សុខភាពដោយឥតគិតថ្ល ្ និងការអប់រំបំប៉នតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល
សិក្សាឯករជ្យ។139  

អ្នកទទួលផល

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ ធ្វើការជាមួយកុមារជាង 
២៨០នាក់ ដោយមានករណីបនា្ទន់្ចំនួនប្មាណបំ្្ករណតី្ូវ
បានឆ្លើយតបក្នុងមួយសបា្ដ្ហ៍ កុមារ ១៥១នាក់ បានចុះឈ្ម្ះ
នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារៀនសូត្ ព្មជាមួយសមាជិក 
សហគមន៍ដ្លចូលរួមក្នុងសិកា្ខ្សាលាប្ចាំខ្ជាច្ើន។

អ្នកទទួលផលត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណយោងតាម 
ច្កផ្លវូចូលទៅកាន់ស្វា ដោយក្នងុនះការសម្្ចចិត្តតូ្វបាន
ធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការមួយដើម្បីធានាបានថ CFI កំពុង
ធ្វើការជាមួយកុមារដ្លមានស្ចក្ដតូ្ីវការខ្ពស់បំផុត។ គួ្សារ 
នឹងតូ្វចាកច្ញពីកម្មវិធី នៅព្លដ្លបានកាត់បន្ថយកមិ្ត
ហានិភ័យរបស់ខ្លួនប្កបដោយនិរន្តរភាពរួចហើយ។141     

គំរូ និងសាវាដាលផ្ដល់ 

គួ្សារតូ្វបានវាយតម្លដ្ោយប្ើប្្ស់សន្ទស្សន៍សា្ថន្ភាព 
កុមារ (Child Status Index) ដ្លជាឧបករណ៍គ្ប់ជុ្ងជ្្យ
មួយសម្្ប់វាស់វ្ងហានិភ័យ ហើយការវាយតម្ល្លើការ 
ថ្ទំាដោយសាច់ញាតិតូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុករណីចំាបាច់ ដើម្បី 
ធានាថកុមារបន្ដរស់នៅក្នុងបរិសា្ថ្នដូចក្នុងគ្ួសារ។ បុគ្គលិក 
សង្គមប្ើប្្ស់គោលវិធីសញ្ញ្សុវត្ថិភាពនៅក្នុងការគ្ប់គ្ង 
ករណីសង្គមកិច្ច ដោយគាំទ្គ្ួសារឱ្យស្វ្ងរកគោលដៅ 
សុវត្ថិភាពដោយខ្លួនឯង។142   

ក្្ពីការគ្ប់គ្ងករណី អង្គការអនាគតកុមារផ្ដល ់
ការអប់រំបំប៉នលើផ្ន្កគណិតវិទ្យ ព័ត៌មានវិទ្យ ភាសាខ្ម្រ 
និងភាសាអង់គ្លស្ លទ្ធភាពទទួលបានការថ្ទំាសុខភាពដោយ
ឥតគិតថ្ល្ ការប្ឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្ ផ្ន្កម្ហូបអាហារ។ 
អង្គការន្ះក៏ផ្ដល់ការអប់រំបំប៉ន និងឧបត្ថម្ភកុមារឱ្យទៅរៀន 
នៅសាលារដ្ឋផងដ្រ។ មនុស្សវ័យក្ម្ងក៏បានទទួលមូលនិធិ  
ការឧបត្ថម្ភឱ្យចូលរៀនថ្ន្ក់ឧត្តមសិក្សាដ្រ។ ជម្ើសមុខរបរ 
ប្កបដោយនិរន្តរភាពត្ូវបានផ្ដល់ដល់គ្ួសារ។ អង្គការ CFI 

អនុវត្តការផ្ដចួផ្ដើមគំនិត Next Generation Initiative ដ្លជា 
គោលវិធីមួយ ដើម្បីផ្ដល់ជំនាញចាំបាច់ឱ្យមនុស្សវ័យក្ម្ង 
បានទទួលជំនាញឈានទៅទទួលបានការងរធ្វើក្្យព្ល
រៀនចប់។143   

137 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 13.
138 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia (2018), p. 13.
139 CFI, Protection for all: Annual report June 2016 – June 2017 (2017), p.  available at: http://www.childrensfuture.org/wp-content/uploads/2018/10/ 

CFI-Annual-Report-FY2017-digital.pdf
140 ទិន្នន័យកម្មវិធីផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ
141 ព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ។ 
142 ព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ; CFI, Protection for all: Annual report June 2016 – June 2017 (2017), p.  available at: http://www.

childrensfuture.org/wp-content/uploads/2018/10/CFI-Annual-Report-FY2017-digital.pdf
143 ព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ; CFI, Protection for all: Annual report June 2016 – June 2017 (2017), p.  available at: http://www.

childrensfuture.org/wp-content/uploads/2018/10/CFI-Annual-Report-FY2017-digital.pdf



37របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

បន្ថម្លើន្ះទៀត សិកា្ខស្ាលានៅតាមសហគមន៍តូ្វបាន
ធ្វើឡើងជាច្ើនលើក ដោយក្នុងនះ សិកា្ខ្សាលាមួយផ្ដ្ត
ការយកចិត្តទុកដក់លើចំណាកស្ុកដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងនះ 
គ្ួសារបានទទួលការគាំទ្ ដើម្បីធ្វើការសម្្ចចិត្តផ្អ្កលើ 
ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយការធ្វើចំណាកសុ្ក ការសម្្ចចិត្តថ 
តើត្ូវយកកូនទៅជាមួយ ឬមិនយក។ យោងតាមអង្គការ CFI 
បានឱ្យដឹងថ ការងរន្ះកំពុងបង្កើតភស្តុតាងអំពីការផា្ល្ស់ប្តូរ
អាកប្បកិរិយា ដោយបច្ចប្ុបន្នមានគួ្សារបានមករកអង្គការ CFI  

ដើម្បីសុំមតិយោបល់មុនព្លធ្វើចំណាកស្ុក។144 

ដោយប្ើប្្ស់បទពិសោធន៍ដ្លបានរៀនសូត្ពីការប្្
កា្ល្យពីស្វាជាមណ្ឌលថ្ទាំមកនះ CFI ក៏ធ្វើការជាមួយ 
មណ្ឌលថ្ទាំក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីគាំទ្ការធ្វើសមាហរណកម្ម 
កុមារតាមរយៈភាពជាដ្គូជាមួយអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន។ ការងរ 
ន្ះ ឈរលើមូលដ្ឋន្ន្ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សញ្ញសុ្វត្ថភិាព
ដ្លជាក្បខ័ណ្ឌការងរផ្អក្លើចំណុចខា្ល្ងំ ជួយជំរុញគួ្សារ
ឱ្យមានសំឡ្ងនៅក្នុងការធ្វើការសម្្ចចិត្ត និងឱ្យមន្ត្ីអាច 
ផ្ដល់ការគាំទ្ដល់គ្ួសារក្នុងលក្ខណៈជាវិជ្ជមាន ដើម្បីជួយ 
ធានាសុវត្ថិភាព រក្សាចំណងទាក់ទងរបស់គ្ួសារ និងបង្កើន 
បណា្ត្ញសហគមន៍ប្កបដោយការគាំទ្។

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល 

ថ្វីបើស្វាពង្ឹងគ្ួសាររបស់ CFI នៅពុំទាន់ជាកម្មវត្ថុន ្
ការវាយតម្លផ្លប៉ះពាល់ដ៏រឹងមំាមួយក្ដ ី បុ៉ន្តអ្ង្គការន្ះ វាស់វ្ង
លទ្ធផលរបស់កុមារក្នុងការអប់រំ បញ្ជ្ក់ឱ្យឃើញនូវលទ្ធផល
ជាវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របស់កុមារ និង 
មនុស្សវ័យក្ម្ង។ មកទល់បច្ចុប្បន្នន្ះ សិស្សចំនួន ៥នាក់ បាន
បញ្ចប់ការសិក្សាថ្ន្ក់សាកលវិទ្យល័យ ហើយសិស្ស ១៧នាក់ 
ទៀត កំពុងចុះឈ្មះ្ចូលរៀននៅថ្នក់្មហាវិទ្យល័យ។ និស្សិត 
របស់ CFI ដ្លបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់ សុទ្ធត្បាន 
ទទួលមុខរបរ ការហ្វឹកហាត់កូនជាង ឬកម្មសិក្សាក្្យព្ល 
ការរៀនចប់។ គិតមកត្ឹមឆ្ន្ំ ២០១៧ សិស្សរបស់ CFI ចំនួន 
៩,៤២ភាគរយ ជាប់ចំណាត់ថ្នក់្ក្នងុចំណមសិស្សពូក្ ៥នាក់ 
ក្នងុសាលារដ្ឋ ដ្លតួរល្ខន្ះកើនឡើងចំនួន ២,០៦ភាគរយ  
ធៀបនឹងឆ្ន្ំមុន។ សិស្សរបស់ CFI ចំនួន ១៩,២៨ភាគរយ  
ជាប់ចំណាត់ថ្ន្ក់ក្នុងចំណមសិស្សពូក្ជាងគ្ ១០នាក់  
ក្នុងថ្ន្ក់ ថ្វីបើពួកគ្មានសាវតាក្នុងលក្ខណៈអវិជ្ជមានក្ដី។145

កត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយជោគជ័យរបស់កម្មវិធី និងភាពខ្វះចន្លាះ 

អង្គការ CFI បានសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក
ក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងធ្វើការងរដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងពង្ឹងរចនាសម្ព័ន្ធ
ការពារកុមារក្នុងមូលដ្ឋ្ន គោលវិធីន្ះមានគោលដៅ ដើម្ប ី
ធានានិរន្តរភាពន្ការធ្វើកម្មវិធីនៅតាមគ្ួសារ។

អង្គការ CFI ក៏ធ្វើការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយសាលារៀន  
ដើម្បីធានាឱ្យអាចឆ្លើយតបចំពោះសញ្ញព្្មានពីដំបូងណាមួយ
ស្ដីពីអស្ថិរភាពគ្ួសារ ដើម្បីបង្ក្រកុំឱ្យមានការបំប្កកុមារព ី
គ្ួសារ។ 

អង្គការ CFI ក៏ប្ើប្្ស់ក្បខ័ណ្ឌការងរផ្អ្កលើចំណុច
ខា្ល្ំង និងក្បខ័ណ្ឌការងរសព្វជ្ុងជ្្យ ដើម្បីវាយតម្ល ្
និងគ្ប់គ្ងករណីផងដ្រ។ ការធ្វើប្បន្ះជួយជំរុញគោល 
វិធី ដ្លពួកគ្ធ្វើការ “ក្នុងភាពជាដ្គ”ូ ជាមួយគ្ួសារដោយ 
ធានាថ គ្អាចកំណត់ឃើញភាពងយរងគ្្ះ និងចំណុច 
ខា្ល្ំងរបស់គ្ួសារ កំណត់គោលដៅ និងកំណត់ឃើញការគាំទ្ 
និង ស្វាដ្លតូ្វការក្នងុកិច្ចសហការយ្៉ាងរឹងមំាជាមួយគួ្សារ។  
ការធ្វើប្បន្ះបានផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានការចូលរួមប្កបដោយ 
ប្តិសកម្មពីគួ្សារដ្លច្ើនត្មករក CFI តំាងពីដំបូងដើម្បី 
ផ្ដល់យោបល់ និងការគាំទ្ ឧទាហរណ៍ដូចជា នៅព្ល 
ដ្លពួកគ្មានការបារម្ភពីវត្តមានរបស់កូននៅសាលាជាដើម។ 
ចំណុចន្ះ មានន័យថ CFI អាចធ្វើការក្នងុភាពជាដ្គូជាមួយ
គ្ួសារ ដើម្បីពង្ឹងការការពារសព្វជ្ុងជ្្យសម្្ប់កុមារ។

៥.៤  អង្គការកុមារក្នុងគាួសារ (CIF) កម្មវិធ ី
ជំនួយក្នុងពាលអាសន្ន ការថាទាំដោយ 
សាច់ញាតិ និងការថាទាំដោយគាួសារធម៌ 
(ខាត្តកណ្ដាល)

សាវត

អង្គការកុមារក្នងុគួ្សារ គឺជាអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលថ្នក់្
មូលដ្ឋ្នរបស់កម្ពុជា ដ្លមានប្តិបត្តិការតាំងពីឆ្ន្ំ២០០៦ 
មក ហើយបានចុះបញ្ជីជាមួយក្សួងមហាផ្ទ្ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩។ 
អង្គការន្ះ ចាប់ផ្ដើមដំបូង គឺជាកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយគ្្អាសន្ន 
ដោយកាលពីដំបូងបានផ្ដល់ការថ្ទាំក្នុងគ្្អាសន្នដល់កុមារ
ស្ថតិក្្មការមើលខុសតូ្វរបស់បុគ្គលិក បនា្ទប់្មកស្ថតិក្្ម
ការថ្ទាំរបស់មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។ ចាប់តាំងពីព្លនះមក 
CFI បានផា្លស់្ប្តរូទៅជាគំរូការថ្ទំានៅតាមសហគមន៍។ ចក្ខវិុស័យ 

144 ព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្ងសំណួរ  
145 ទិន្នន័យកម្មវិធីផ្ដល់ដោយ CFI



38 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

របស់អង្គការន្ះ គឺ “គ្ួសារ និងសហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 
បានទទួលភាពរឹងមាំ ដើម្បីអាចផ្ដល់ឱ្យកុមារនូវកុមារភាពមាន
សុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អ អនុញ្ញ្តឱ្យពួកគ្កា្ល្យជា 
សមាជិកគួ្សារ និងសមាជិកសហគមន៍ជាមនុស្សព្ញវ័យដ្ល
មានសុខភាពល្អ និងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដោយខ្លួនឯង”។146  
CFI ផ្ដល់កម្មវិធីថ្ទាំគ្ួសារចំនួនបីចរន្ត៖ ការថ្ទាំក្នុង 
គ្្អាសន្ន ការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ និងការថ្ទាំដោយ 
ឪពុកមា្ដ្យធម៌។ បន្ថ្មលើន្ះ ការថ្ទាំជាក់លាក់ត្ូវបានផ្ដល់ 
ឱ្យកុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺរុ្ំរ៉្នៅក្នុងអំឡុងព្លការយក 
ទៅដក់ក្នុងការថ្ទាំទាំងអស់ន្ះទាំងមូល។147 

អ្នកទទួលផល

នៅទូទាំងប្ទ្ស អង្គការ CIF គាំទ្កុមារចំនួន ៩៥នាក់ 
នៅក្្មការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ និងកុមារ ១៨០នាក់ 
ស្ថិតក្្មការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ។ អ្នកទទួលផលត្ូវបាន
បញ្ជូនមកតាមរយៈ គ.ក.ន.ក និង ក្សួង ស.អ.យ ដ្គូ NGO 

ព្ះវិហារគ្ិស្តសាសនា និងតាមរយៈផ្ន្កកុមារតាមមន្ទីរព្ទ្យ  
(ជាពិស្សសម្្ប់កុមារពិការដ្លត្ូវបានបោះបង់ចោល)។ 
កុមារអាចត្ូវបានចម្្ញ់យកបន្ថ្មតាមរយៈកម្មវិធីការយក
ទៅដក់ក្នុងជំនួយក្នុងគ្្អាសន្ន។ អ្នកទទួលផលត្ូវបាន 
បញ្ជនូមកតាមរយៈការធ្វើការជាមួយអាជា្ញធ្រ ជាពិស្សគ.ក.ន.ក  
ដ្លកំណត់អត្តសញ្ញ្ណគ្ួសារនៅក្នុងតំបន់ដ្ល CIF ធ្វើ 
ការងរ។148  

គំរូកម្មវិធី និងសាវា

អង្គការ CIF ធ្វើការជាមួយគ្ួសារនៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌការងរ
ការគ្ប់គ្ងករណី ដោយប្ើប្្ស់កម្ងឧបករណ៍គ្ប់គ្ង 
ករណី OSCaR បង្កើតឡើងដោយ CIF (សូមមើលប្អប ់
ខាងក្្ម)។ អង្គការន្ះអនុវត្តការវាយតម្ល្ និងការផ្ដល់ការ
គំាទ្ដល់អ្នកថ្ទំាជាសាច់ញាតិ និងអ្នកថ្ទំាជាឪពុកមា្ដយ្ធម៌  
ដើម្បីធានាបានថ ពួកគ្មានសុវត្ថិភាពអាចឆ្លើយតបស្ចក្ដ ី
ត្ូវការរបស់កុមារដ្លខ្លួនកំពុងផ្ដល់ការថ្ទាំ។ ការគាំទ្ 
ទំាងអស់ន្ះ ដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ប្ចំាខ្ក្នងុទឹកប្្ក់ 
ចន្ល្ះពី ៥ដុលា្ល្រ ដល់ ១៥ដុលា្ល្រក្នុងមួយខ្ ការផ្ដល់អាហារ 

និងសមា្ភ្រ និងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការថ្ទា ំ
សុខភាព។ កុមារដ្លបានយកទៅដក់ទាំងនះក៏បានទទួល
បុគ្គលិកសង្គមមា្ន្ក់ ដ្លជាអ្នកគ្ប់គ្ងករណីតាមរយៈ 
ការចុះសួរសុខទុក្ខប្ចាំខ្ទៅតាមគ្ួសារ និងវាយតម្ល្លើ 
កុមារដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សន្ទស្សន៍សា្ថ្នភាពកុមាររៀង 
រល់ ៦ខ្ម្ដង។ CIF នឹងភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដទ្ 
ព្លកំណត់ឃើញតម្ូវការផ្ន្កការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ (ឧ. 
ការសាងសង់អណ្តូង និងបង្គន់)។149  ថ្វីបើ CIF មិនអនុវត្ត 
កម្មវិធីពងឹ្ងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធក្ដី 
ប៉ុន្ត្យើងហាក់ឃើញថ បុគ្គលិកសង្គមនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅ
តាមករណីជាក់ស្ដ្ងជូនដល់គ្ួសារស្ដីពីរបៀបនានាដើម្បី 
បង្កើនប្្ក់ចំណូលរបស់ខ្លួន។150 

បុគ្គលិកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្ដល់គ្ួសារ រហូតដល់កុមារមាន 
អាយុ ១៨ឆ្ន្ំ ហើយនៅព្លនះកូននះនឹងបានទទួលការ 
គាំទ្ផ្ន្កការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងមានលទ្ធភាពទទួលបានការ 
បណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈតាមការចំាបាច់ (ពោលគឺប្សិនបើពួកគ្ 
មិននៅរៀន)។151

146 អង្គការកុមារនៅក្នុងគ្ួសារ ចក្ខុវិស័យ និងប្សកកម្មរបស់យើង៖ https://www.childreninfamilies.org/who-we-are/our-vision-and-mission/
147 អង្គការកុមារនៅក្នុងគ្ួសារ What we do, https://www.childreninfamilies.org/what-we-do/
148 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធី របស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ ៣៧ 

និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
149 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធី របស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ ៣៧ 

និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
150  កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធី របស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ ៣៧ 

និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
151 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធី របស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ ៣៧ 

និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
152 សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្មសូមមើល៖ https://www.oscarhq.com

កមាងឧបករណ៍គាប់គាងករណ ីOSCaR152

OSCaR ដ្លជាប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងករណី និងរក្សាកំណត ់
ត្្ប្ប Open Source ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ 
CIF ដោយមានការគាំទ្ពីអង្គការសង្គ្្ះកុមារអន្តរជាតិ និង 
USAID។ បច្ចុប្បន្ន ប្ព័ន្ធន្ះត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់នៅ 
ក្នុងកម្មវិធីជាច្ើនដ្លត្ូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការសិក្សា
ន្ះ ព្មជាមួយអង្គការជាច្ើនទៀតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 
និងនៅកម្ិតអន្តរជាតិ។ ប្ព័ន្ធន្ះផ្ដល់កម្ងឧបករណ ៍
ដល់អង្គការនានាដ្លអនុវត្តកម្មវិធីការងរសង្គម ហើយត្ូវ
បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់កម្ងឧបករណ៍ដ្លនឹងជួយ 
ពង្ឹងការអនុវត្តការគ្ប់គ្ងករណី ឈានទៅសម្្ចបាន 
លទ្ធផលកាន់ត្ប្សើរសម្្ប់អតិថិជន និងអនុញ្ញ្តិឱ្យ 
អាចធ្វើការពិនិត្យតាមដនលើលទ្ធផលផងដ្រ។ កម្មវិធីន្ះ 
មានទាំងជាភាសាខ្ម្រ និងភាសាអង់គ្ល្ស។ 



39របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

អង្គការ CIF ក៏ដំណើរការកម្មវិធី ABLE ដ្លជាស្វា 
កោ្ដ្បទូទៅ ផ្ដល់ការគាំទ្ និងស្វាបន្ថ្មដល់កុមារពិការជូន 
ដល់គ្ប់ចរន្តទាំងអស់ន្ការថ្ទាំនៅតាមគ្ួសារ (រួមទាំង 
ការងរក្នុងការថ្រក្សាគួ្សារសម្្ប់កុមារដ្លកំពុងរស់នៅជា
មួយឪពុកមា្ដយ្ខ្លនួ)។ CIF ផ្ដល់ការថ្ទំាសុខភាព ការព្យបាល 
នៅតាមផ្ទះ ការប្ឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្ដើម្បីរៀនបំប៉ន 
ដ្លមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយជារឿយៗកុមារពិការត្ង
មានភាពយឺតយ្៉ាវក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ដោយសារពួកគ្មាន
ការលំបាកក្នងុការទទួលបានការអប់រំសមស្ប។ បុគ្គលិកក៏ផ្ដល់
ការបណ្តះុបណា្តល្ដល់ឪពុកមា្ដយ្ និងអ្នកថ្ទំាអំពីរបៀបផ្ដល់
ការថ្ទាំជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់កុមារពិការផងដ្រ។ គ្ួសារ 
នៅក្នុងកម្មវិធី ABLE បានទទួលស្វារបស់បុគ្គលិកសង្គម 
បន្ថ្មទៅលើបុគ្គលិកគាំទ្កម្មវិធី ABLE។ អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈ
អាជីពទាំងពីរន្ះ ចុះទៅកាន់គ្ួសារទាំងនះជាមួយគា្ន្ និង 
ធ្វើការវាយតម្ល្រួមគា្ន្ទៅលើស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ និង 
គ្ប់គ្ងករណីរួមគា្ន្។ បុគ្គលិកគាំទ្កម្មវិធី ABLE ផ្ដល់ស្វា 
បន្ថ្មដ្លផ្ដ្តគោលដៅ ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់
កុមារពិការ រួមទាំងការថ្ទាំផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ ការប្ឹក្សាយោបល់ 
ការព្យបាលនៅតាមផ្ទះ។ល។

កុមារពិការ ជាពិស្សគឺកុមារពិការនៅតំបន់ជនបទ ក៏បាន
ទទួលការគាំទ្ឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំក្្ប្ព័ន្ធ 
ការអប់រំបំប៉ន និងរៀនសូត្បំនិនជីវិត តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល 
អប់រំក្្ប្ព័ន្ធ ដំណើរការដោយ CIF ។ ចំណុចន្ះ មានសារៈ 
សំខាន់ណាស់ ជាពិស្សនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ដ្លនៅមាន
ភាពខ្វះខាតលទ្ធភាពសមស្បសម្្ប់កុមារពិការបានទទួល
ការអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធ។ 

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

ថ្វបីើពំុអាចទទួលបានទិន្នន័យរឹងមំាស្ដពីីផលប៉ះពាល់របស់
កម្មវិធីក្ដី ប៉ុន្ត្យោងតាមសម្ដីរបស់បុគ្គលិកកម្មវិធីឱ្យបានដឹងថ 
កម្មវិធីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធានាថ គ្ួសារទទួលបាន 
ការគាំទ្ ហើយអាចវិភាគរកចំណុចខា្ល្ំងរបស់ខ្លួន និងបង្កើន 
ធនធានរបស់ខ្លនួជាអតិបរមា ដើម្បីផ្ដល់ការថ្ទំាកូនៗរបស់ខ្លនួ
ឱ្យបានកាន់ត្ប្សើរ។ មានការកត់សមា្គល់្ឃើញថ ការគំាទ្
ផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកកម្មវិធី និងការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ដ្គូ NGO  
បានជួយអ្នកទទួលផលឱ្យអាចក្លម្អសកម្មភាពបង្កើតចំណូល 
របស់ខ្លួន៖

“តើមានលទ្ធផលអ្វខី្លះដ្លអ្នកបានឃើញនៅក្នងុចំណម
អ្នកទទួលផល?

ម្គ្ួសារមានគំនិតកាន់ត្ច្ើនស្ដីពីការរកចំណូលជាងពី
មុនមក។ ពីមុន ពួកគ្នឹងឱ្យកូនឈប់រៀន ដើម្បីឱ្យកូនធ្វើជា 
កម្មករនៅក្នុងចមា្ក្រ (ឬរោងចក្កាត់ដ្រសម្្ប់កូនស្ី)។ 
ឥឡូវន្ះ ពួកគ្ដំដំណាំនៅក្នុងសួនដំណាំរបស់ខ្លួន និង 
ចិញ្ចឹមមាន់ជាដើម។ ពួកគ្មិនត្ឹមត្មានអាហារល្អហូបនៅ 
ផ្ទះបុ៉ណ្ណះ្ទ្ បុ៉ន្តពួ្កគ្ថ្មទំាងអាចលក់យកលុយថ្មទៀត
ផង។ យាយមា្ន្ក់បាននិយាយថ “ចៅរបស់គាត់រៀនបានល្អ 
ជាងមុន ដោយសារត្ពួកគ្អាចហូបអាហារមុនទៅសាលារៀន  
ហើយអាចខំប្ឹងធ្វើកិច្ចការសាលាដ្លគ្ូដក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ។  
កាលពីមុនពួកគ្ពុំបានពិន្ទុល្អនះទ”្។153 

កត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយជោគជ័យរបស់កម្មវិធី និងភាពខ្វះចន្លាះ 

ជាថ្មីម្ដងទៀតការវាយតម្ល្សព្វជ្ុងជ្្យជាលក្ខណៈ 
ផា្ទល់្ខ្លនួទៅលើភាពងយរងគ្្ះរបស់គួ្សារ និងចំណុចខា្ល្ងំ 

របស់គ្ួសារហាក់ជាកតា្ត្គន្លឹះពាក់ព័ន្ធជាមួយលទ្ធផលជា 
វិជ្ជមាន។ បុគ្គលិកកម្មវិធីមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការជាមួយ 
គ្ួសារ ដើម្បីកំណត់រកស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស ់
គ្ួសារ ហើយអាចផ្ដល់ការគំាទ្ និងស្វាចំាបាច់ ដើម្បីធ្វើការ 
ឆ្លើយតបជាមួយចំណុចខា្ល្ំង និងដោះស្្យភាពងយរងគ្្ះ 
និងកតា្ត្ហានិភ័យជាក់លាក់។ 

កម្មវិធី ABLE របស់ CIF ហាក់បានបំព្ញចន្ល្ះខ្វះខាត
គួរជាទីកត់សមា្គ្ល់នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីរបស់កម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្
ដល់ការថ្រក្សាគ្ួសារ។ ដំណើរការរបស់កម្មវិធីន្ះក្នុងការវាយ
តម្ល្ទាំងពីរជ្ុងសម្្ប់គ្ួសារមានកូនពិការ អាចជួយធានាថ 
ស្ចក្ដីត្ូវពិស្សរបស់កុមារពិការ (ក្ុមកុមារដ្លមាន 
ហានិភ័យកាន់ត្ច្ើនឡើងក្នុងការបំប្កច្ញពីគ្ួសារ) មាន 
លទ្ធភាពអាចតូ្វបានកំណត់អត្តសញ្ញណ្ ហើយមានលទ្ធភាព
បានទទួលការគាំទ្ឱ្យរស់នៅក្នុងគ្ួសារ (មិនថ តាមរយៈការ
គាំទ្ដល់ឪពុកមា្ដ្យបង្កើតរបស់កុមារ ឬគ្ួសារសាច់ញាតិ 
ឬអ្នកថ្ទាំជាឪពុកមា្ដ្យធម៌ ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការ 
ជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ពួកគ្ និងតាមរយៈការជួយជ្្មជ្្ង
គ្ួសារឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា និងការគាំទ្ដ្ល 
ពួកគ្ត្ូវការ)។

153 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ ៣៧ 
និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។



40 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ទោះយ្៉ាងណាក្ដ ី ស្វាមិនគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់កុមារក្នងុតំបន់
ជនបទ អាចបង្កើតឱ្យមានឧបសគ្គ។ ជាទូទៅ មានកន្ល្ងមិន
គ្ប់គ្្ន់នៅសាលារៀនសម្្ប់កុមារពិការ ដើម្បីអាចឆ្លើយតប
ចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការរបស់ពួកគ្ ហើយកង្វះខាតកន្ល្ងន្ះ  
មានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងក្នុងតំបន់ជនបទ។ ថ្វីបើ 
ការអប់រំក្្ប្ព័ន្ធ និងការអប់រំបំប៉នត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យកុមារតាម 
រយៈមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្្ប្ព័ន្ធដ្លដំណើរការដោយ CIF ក្ដី 
បុ៉ន្តចំ្ាបាច់តូ្វមានកិច្ចខិតខំបន្ថម្ទៀត ដើម្បីគំាទ្ដល់សាលា
រៀននៅក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំក្នុងប្ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការ
កុមារពិការធ្វើយ្៉ាងណាឱ្យពួកគ្អាចទទួលបានការអប់រំនៅក្នងុ
សាលារៀន “ទូទៅ”។

អង្គការ CIF មិនផ្ដល់កម្មវិធីពងឹ្ងស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លជាចន្លះ្ 
ខ្វះខាតគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រ បើយោងទៅលើជីវភាពមាន
កម្ិតកំណត់របស់គ្ួសារជាច្ើនដ្ល CIF ធ្វើការជាមួយ។154  
ទោះយា៉្ងណាក្ដី ការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់អង្គការនានា ដ្លធ្វើការ
ផ្ន្កពងឹ្ងស្ដ្ឋកិច្ចមានជួបការលំបាកនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិង 
តំបន់ដច់ស្យាលដ្ល CIF កំពុងធ្វើការអាស្័យដោយ 
មានអង្គការប្ភ្ទន្ះក្នុងចំនួនមិនគ្ប់គ្្ន់នៅតាមទីតាំង
ទាំងអស់ន្ះ ហើយមានឱកាសស្ដ្ឋកិច្ចតិចតួចយា៉្ងខា្ល្ំង។ 
ទោះយា៉្ងណាក្ដីការផ្ដល់យោបល់ និងការគាំទ្តាមករណី 
ជាក់ស្ដ្ង ដ្លផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកកម្មវិធីហាក់បានជួយអ្នក 
ទទួលផលឱ្យក្លម្អសកម្មភាពបង្កើតចំណូលរបស់ពួកគ្ ហើយ
បន្តផ្ដល់មានផលន្ះហៀរទៅដល់កុមារ និងលទ្ធផលរបស ់
កុមារដូចបានកត់សមា្គ្ល់ខាងលើ។ ចំណុចន្ះបញ្ជ្ក់ឱ្យ 
ឃើញថ ការបន្ថម្វិស័យកម្មវិធីការពងឹ្ងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច“ផ្លវូការ”  
ឱ្យបានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត ទំនងជាអាចក្លម្អលទ្ធផល 
សម្្ប់គ្ួសារបានកាន់ត្ច្ើន៖ “ឱកាសការងរនៅក្នុង 
សហគមន៍ គឺជាបញ្ហ្ដ៏ធំ ដោយកង្វះការងរ ឬព្លខ្លះ 
ទោះជាមានការងរហើយក្ដី ប៉ុន្ត្ពួកគ្ពំុរកបានចំណូលជាប្
ចាំឡើយ។ ប្សិនបើពួកគ្ពុំរកបានចំណូលគ្ប់គ្្ន់ កុមារ 
ត្ូវអត់អាហារ។”155 

 ការឧបត្ថម្ភផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដ្លផ្ដល់ដោយ CIF គឺមាន 
ទឹកប្្ក់តិចជាច្តនា ក្នុងបំណងររំងកុំឱ្យមានការជំរុញ 
គ្ួសារ ដោយសារត្ផលចំណ្ញផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។ ថ្វីបើ 
ចំណុចន្ះ មានសារៈសំខាន់ក្ដី ប៉ុន្ត្គ្ួសារមួយចំនួនអាចមាន
ជំនាញ ចំណាប់អារម្មណ៍ និងសមត្ថភាពក្នុងការមើលថ្កុមារ 

បុ៉ន្តពំុ្មានសមត្ថភាពអាចផ្គត់ផ្គង់កុមារបាន ដោយគា្មន្ការគំាទ្ 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចបន្ថ្ម។ ម្យ៉្ងវិញទៀតហាក់ពុំមានការឧបត្ថម្ភ 
សាច់ប្្ក់ ដើម្បីគាំទ្គ្ួសារក្នុងសា្ថ្នភាពគ្្អាសន្នឡើយ។ 
ចំណុចន្ះ ទំនងជាបំផា្ល្ញដល់សមត្ថភាពសម្្ប់កម្មវិធីការ 
គាំទ្គ្ួសារ និងធានាឱ្យបានថ ពួកគ្ពុំយកកុមារទៅដក ់
ក្នុងការថ្ទាំជំនួស (រួមទាំងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ) នៅព្ល 
ពួកគ្ជួបវិបត្តិ ឬមានបញ្ហ្លំបាកផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចខា្ល្ំង ដ្ល 
ដក់កំហិតលើសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ខ្លួន។

៥.៥  អង្គការម្លប់តបា៉ាង៖ កម្មវិធីពងាឹងគាួសារ 
(ខាត្តពាះសីហនុ)

អង្គការម្លប់តាប្៉ាង តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្២ំ០០៣ ដើម្បី 
ផ្ដល់អាហារ និងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅដល់កុមារចំនួន ៦នាក់ដ្ល 
កាលព្លនះ គ្ងនៅក្្មដើមឈើមួយតាមមាត់ឆ្ន្រ។  
ចាប់ពីព្លនះមក អង្គការន្ះបានពង្ីកទៅជាកម្មវិធីកាន់ត្
ទូលំទូលាយដោយមានចក្ខុវិស័យ ដើម្បីបង្កើតបរិសា្ថ្នមួយ  
ដ្លកុមារទាំងអស់អាចធំលូតលាស់នៅក្នុងគ្ួសាររបស់ខ្លួន 
ដោយមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព មានសុខភាពល្អ និងរីករយ 
ចង់បានសង្គមមួយដ្លកុមារទំាងអស់ តូ្វបានគោរព និងទទួល
ការប្ព្ឹត្តចំពោះពួកគ្ដោយស្មើភាព និងចង់បានសហគមន៍
មួយដ្លកុមារទាំងអស់តូ្វបានផ្ដល់ជម្ើសអំពីអនាគតរបស់
ខ្លនួ។156 ស្វាតូ្វបានផ្ដល់ឱ្យដោយបុគ្គលិកប្មាណ ២០០នាក់ 
(គូ្បង្ៀន បុគ្គលិកសង្គម គិលានុប្បដ្ឋក្ អ្នកបណ្តះុបណា្តល្ 
ជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស គ្ូបង្វឹកសិល្បៈ បុគ្គលិក 
ការពារកុមារ និងបុគ្គលិកគាំទ្) ដោយ ៩៨% ន្បុគ្គលិក 
ទាំងអស់ គឺជាជនជាតិកម្ពុជា។157 

កម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសាររបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ផ្ត្តការយក
ចិត្តទុកដក់ពង្ឹងលើផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្ត្គ្ួសារត្ូវបានតភា្ជ្ប់
ទៅកាន់ស្វាដទ្ទៀតជាច្ើន អាស័្យទៅតាមស្ចក្ដតូ្ីវការ 
របស់ពួកគ្។

អ្នកទទួលផល

អង្គការម្លប់តាបា៉្ងធ្វើការជាមួយកុមារ យុវជន និងគ្ួសារ 
ជាង ៥០០០នាក់ នៅក្នុងតំបន់ព្ះសីហនុ។ យោងតាម 
របាយការណ៍ចុងឆ្ន្ំ២០១៧ របស់អង្គការន្ះ បានឱ្យដឹងថ 
កម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសារបានជួយជ្្មជ្្ងដល់គ្ួសារចំនួន ៤៧ 

154 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ 
៣៧ឆ្ន្ំ និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 

155 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ ខ្ត្តកណា្ត្ល ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង ស្ត្ី អាយុ 
៣៧ឆ្ន្ំ  និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី១៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។

156 M’Lop Tapang, History, http://mloptapang.org/history/
157 M’Lop Tapang, The team, http://mloptapang.org/the-team/ 



41របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

គ្ួសារ ដោយការជួសជុលផ្ទះ៤២ ក្នុងការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 
និងគួ្សារចំនួន ៩៤២គួ្សារ ដោយការផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ
ក្នុងព្លអាសន្នក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧។ អង្គការន្ះក៏ផ្ដល់ការជួយ
ជ្្មជ្្ងដល់កុមារចំនួន៤០នាក់ ដ្លធា្លប់្រស់នៅក្នងុមណ្ឌល
ថ្ទាំកុមារ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្មត្ឡប់ទៅគ្ួសារវិញ ហើយ 
គាំទ្កុមារចំនួន ៩នាក់ នៅក្នុងការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ 
និង៤នាក់ នៅក្្មការថ្ទាំរបស់សាច់ញាតិ។ កម្មវិធីគាំទ ្
ផ្ន្កគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង បានផ្ដល់ការគាំទ្ដល ់
យុវជនប្មាណ ៧០០នាក់ ដ្លជាអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧ និងអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងស្វឹងលើសពី ៦០នាក់ 
ហើយបានផ្ដល់អត្ថប្យោជន៍ដល់ឪពុកមា្ដ្យ ដ្គូ និងកុមារ 
ជាង ៤០០នាក់។158 

គំរូកម្មវិធី និងសាវាដាលផ្ដល់ឱាយ

គ្ួសារដ្លចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងពង្ឹង 
គ្ួសារ ត្ូវបានវាយតម្ល្ជាលក្ខណៈផា្ទ្ល់ខ្លួនដោយប្ើប្្ស់ 
ទម្ង់មាន ៦ ផ្ន្ករបស់ក្សួង ស.អ.យ ហើយផ្នការករណី
ត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងបនា្ទ្ប់ពីការវាយតម្ល្ន្ះ។ ការចុះសួរសុខ 
ទុក្ខតាមតានបន្ត ត្ូវបានធ្វើឡើងមួយលើក ឬពីរលើកក្នុង 
មួយខ្ ឬញឹកញាប់ជាងន្ះតាមការចាំបាច់។159 វិស័យស្នូល 
ន្កម្មវិធីន្ះ គឺ HES។ កម្ចីខា្ន្តតូច និងដំបូនា្ម្នរបស់អ្នកឯក
ទ្សស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យឪពុកមា្ដ្យ និង 
អ្នកថ្ទាំកុមារ ដើម្បីជួយពួកឱ្យអាចចាប់ផ្ដើម និងគ្ប់គ្ង 
អាជីវកម្មខា្ន្តតូច ដើម្បីបង្កើនការរកចំណូលរបស់ខ្លួន។ ការ 
សម្្ចចិត្តក្នុងការជួយជ្្មជ្្ងគួ្សារណាមួយឱ្យចាប់ផ្ដើម
អាជីវកម្មខា្នតតូច គឺផ្អ្កលើការវាយតម្ល្ធ្វើឡើងដោយក្ុមចុះ
ផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋ្នរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង។ ប្ភ្ទអាជីវកម្ម
អាស្័យទៅលើសមត្ថភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គ្ួសារ 
និងមានរួមបញ្ចូលនូវជំនួយមួយចំនួន ដូចជា ការជួយគ្ួសារ 
ឱ្យចិញ្ចឹមជ្ូក ឬមាន់ ការជួយក្នុងការន្សាទ ស្វាបោកគក់ 
ការលក់បន្ល្។ល។160  

ម្យ៉្ងវិញទៀត គ្ួសារដ្លចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសារ
ត្ូវបានអង្គការម្លប់តាបា៉្ងតភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្វាដូច
ខាងក្្មដោយ នៅព្លមានតម្ូវការ៖

- ការការពារកុមារដោយរួមទំាងការធ្វើសមាហរណកម្ម និង
ស្វាការសា្ដ្រឡើងវិញសម្្ប់កុមារជាជនរងគ្្ះន្ 
អំពើហិង្សា និងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្នអំព ី
សុវត្ថិភាពកុមារ (ChildSafe)

- ស្វាអប់រំ រួមទាំងការរៀនបំប៉ន និងការអប់រំសម្្ប ់
កុមារដ្លមានតម្ូវការពិស្ស តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល 
អប់រំ

- ការរៀបចំសកម្មភាពកីឡា និងសិល្បៈ ដើម្បីបង្កើន 
សមត្ថភាពផ្ន្ករងកាយ ទំនុកចិត្ត ជំនាញផ្ន្កសង្គម 
ការធ្វើការងរជាក្ុម និងបំនិនជីវិតរបស់ពួកគ្

- ការផ្ដល់ការថ្ទាំផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ និងសុខភាពធ្ម្ញ 
តាមគ្លីនិករបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ងផា្ទ្ល់

- កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ និងស្វាមុខរបរសម្្ប ់
យុវជន និងមនុស្សព្ញវ័យ រួមទាំងឪពុកមា្ដ្យផងដ្រ

- ស្វាគាំទ្ផ្ន្កគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង រួមមាន 
មជ្ឈមណ្ឌលសំចត ២៤ម៉្ងសម្្ប់កុមារ និងយុវជន 
ប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន មជ្ឈមណ្ឌលសា្ដ្រនីមតិសម្បទា 
អ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង និងការ 
ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្ន ក្ុមគាំទ្ និងការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹង និង

- ការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្ន និងការលើកកម្ពស់ការ
យល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ការជួញដូរកុមារ 
ការងរដោយសុវត្ថិភាព អនាម័យ និងប្ធានបទ 
ដទ្ទៀត។

បន្ថម្លើន្ះទៀត កម្មវិធីថ្ទំាព្លថ្ង ្តូ្វបានបង្កើតឡើង
ក្នុងសហគមន៍ភ្នំខៀវ ដ្លជាតំបន់ជួបការលំបាកមួយក្នុងខ្ត្ត
ព្ះសីហនុ នៅក្នុងជម្កសហគមន៍ដ្លមានស្្ប់ (មជ្ឈម
ណ្ឌលសកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋ្នសម្្ប់សមាជិកសហគមន៍)។ 
កម្មវិធីថ្ទាំទារកផ្ដល់នូវកម្មវិធីទារកដ្ឋ្នក្នុងតម្ល្សមរម្យ 
(០.៥០ ដុលា្លរ្ក្នងុមួយថ្ង)្ ដោយក្នងុនះកុមារតូចៗបានទទួល
ការថ្ទំា និងការអប់រំនៅព្លឪពុកមា្ដយ្របស់ពួកគ្ទៅធ្វើការ។ 

អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ក៏ផ្ដល់ការគាំទ្ចំពោះការយកកុមារទៅ
ដក់ក្្មការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ និងដោយសាច់ញាតិ
សម្្ប់កុមារដ្លពុំអាចរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ដ្យរបស់ខ្លួន
បាន អ្នកថ្ទាំជាឪពុកមា្ដ្យធម៌ទទួលប្្ក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 
៥០ដុលា្ល្រក្នុងមួយខ្ ការគាំទ្លើការអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹម 
បីបាច់កុមារ និងការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រដទ្ទៀត។ អង្គការន្ះ 
ក៏គាំទ្ដល់ការបង្ួបបង្ួម និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ
ជាមួយគ្ួសារវិញក្នុងករណីកុមារត្ូវបានបោះបង់ចោល បាន 
រស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬនៅក្នុងជម្កបណ្ត្ះអាសន្ន។

158 M’Lop Tapang, Annual report 2017.
159 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កអប់រំសហគមន៍ និងអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កលំនៅដ្ឋ្នរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង នៅខ្ត្តព្ះសីហនុ ថ្ង្ទី ១០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ 

២០១៨។ 
160 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កអប់រំសហគមន៍ និងអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កលំនៅដ្ឋ្នរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង នៅខ្ត្តព្ះសីហនុ ថ្ង្ទី ១០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ 

២០១៨។ 



42 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

កាលពីឆ្ន្ំមុន ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ ត្ូវបាន
ធ្វើឡើងលើកម្មវិធីពងឹ្ងគួ្សាររបស់អង្គការម្លប់តាប្៉ាង (វិស័យ
ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខា្ន្តតូច) និងស្វាគាំទ្ផ្ន្កគ្ឿងញៀន 
និងគ្ឿងស្វឹង។ ថ្វីបើការវាយតម្ល្ទាំងអស់ន្ះ ពុំម្នជាការ
វាយតម្ល្លើផលប៉ះពាល់យា៉្ងខា្ល្ំងកា្ល្ក្ដី ប៉ុន្ត្ការរកឃើញព ី
ការវាយតម្ល្ន្ះផ្ដល់សញ្ញ្ណមួយចំនួនបញ្ជ្ក់អំពីប្ភ្ទ 
លទ្ធផលដ្លអ្នកទទួលផលសម្្ចបាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំង 
អស់ន្ះ។ ការវាយតម្ល្លើកម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសាររកឃើញថ 
ក្នុងចំណមសំណាកអ្នកទទួលផល ៥០នាក់ មានអ្នកទទួល 
ផល ៣២នាក់ (៦៤ភាគរយ) កំពុងបន្តអាជីវកម្មដ្លខ្លួនបាន
ទទួលការជួយជ្្មជ្្ងឱ្យចាប់ផ្ដើមឡើង។ ក្នុងនះ ៨១%  
បានរយការណ៍ថ មានចំណូលកើនឡើងនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួន 
ហើយ ៦៦% បានរយការណ៍ថ អាជីវកម្មនះគឺជាប្ភព 
ចំណូលចម្បងរបស់ពួកគ្។ អ្នកទទួលផលក៏បានរយការណ ៍
ថ ខ្លួនមានលទ្ធភាពកាន់ត្ច្ើនជាងមុនក្នុងការទទួលបាន
ស្វាជាមូលដ្ឋ្ន៖ ២៥% បានរយការណ៍ថ មានលទ្ធភាព 
ទទួលបានទឹកសា្អ្តដ្លខ្លួនពំុធា្ល្ប់បានទទួលមុនព្លអន្តរ
គមន៍ ២២% បានរយការណ៍ថ មានលទ្ធភាពទទួលបាន 
បង្គន់អនាម័យដ្លខ្លួនពំុធា្ល្ប់បានទទួលមុនព្លអន្តរគមន៍ 
៤៧% បានរយការណ៍ថ មានលទ្ធភាពផ្ន្កមធ្យបាយធ្វើ 
ដំណើរច្ើនជាងមុន (កង់ ម៉ូតូ) ហើយ ២៤% បានរយការណ៍ 
ថ មានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គសិនីដ្លខ្លនួពំុធា្លប់្បានទទួល
មុនព្លអន្តរគមន៍។161 

ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ ស្វាគាំទ្ផ្ន្ក 
គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង មានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើ 
អ្នកទទួលផលមួយចំនួន និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្។ យោងតាម
ទិន្នន័យពិនិត្យតាមដនរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ងបានឱ្យដឹងថ 
ចាប់តំាងពីកុ្មគំាទ្ផ្នក្ការប្ើប្្ស់គ្ឿងស្វឹងបានចាប់ផ្ដើម
ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៨ មក ១៥% ន្អ្នកស្ពគ្ឿងស្វឹងដ្លបាន 
ចូលរួម បានឈប់ទទួលទានសុរ និងបន្តឈប់ទទួលទាន 
សុរតទៅទៀត។ អ្នកទទួលទានសុរដ្លបានចូលរួមដទ្ទៀត
ជាច្ើនបានរយការណ៍ថ បានកាត់បន្ថយការទទួលទានមក

នៅត្ឹមកម្ិតសុវត្ថិភាព។ ការវាយតម្ល្លើស្វាគាំទ្ផ្ន្ក 
គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹងដ្លរួមមានការពិភាក្សាកុ្មគោលដៅ 
ជាច្ើនជាមួយអ្នកទទួលផល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀតបាន
លើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានជាច្ើន។ អ្នកទទួលផល
ពីកុ្មគំាទ្ផ្នក្គ្ឿងស្វឹង បានរយការណ៍ថ ៖ មានការថយ
ចុះជាទូទៅចំពោះអំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ (ទំាងអំពើហិង្សាប្ពឹ្ត្ត 
ចំពោះដ្គូ និងចំពោះកុមារ) កមិ្តយល់ដឹងកាន់ត្ច្ើនឡើង 
អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានន្គ្ឿងស្វឹង ដ្លអាចមានទៅលើ
អ្នកមិនទទួលទានគ្ឿងស្វឹង អ្នកទទួលទានគ្ឿងស្វឹង 
មានអារម្មណ៍រងការមាក់ងយតិចជាងមុន និងកាន់ត្បើកទូលាយ 
ក្នុងការសាកល្បង និងកាត់បន្ថយការផឹក កុមារ និងដ្គ ូ
បានរយការណ៍ថ ខ្លួនមានអារម្មណ៍រីករយជាងមុន និង 
មានសុវត្ថិភាពជាងមុន វត្តមានរបស់កូនអ្នកស្ពគ្ឿងស្វឹង 
ទៅសាលារៀនទៀតទាត់ជាងមុន ហើយគ្ួសារមានចំណូល 
ប្សើរជាងមុន និងមានសន្តិសុខផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចច្ើនជាងមុន។ 
អ្នកចូលរួមបានរយការណ៍ ក្ុមបានធ្វើឱ្យពួកគ្មានអារម្មណ៍
មិនសូវអស់សង្ឃឹម/ឯកោដូចមុន ហើយមានការជំរុញទឹកចិត្ត
កាន់ត្ច្ើនក្នុងការក្លម្អជីវិតរបស់ខ្លួន និងជីវិតសមាជិក 
គួ្សារខ្លនួ។162 កូនៗរបស់អ្នកទទួលផលដ្លជាអ្នកប្ើប្្ស់
គ្ឿងស្វឹងបានរយការណ៍ថ កុ្មបានទទួលជោគជ័យយ្៉ាង
ខា្ល្ងំក្នងុការបញ្ឈប់ឪពុកមា្ដយ្របស់ខ្លនួពីការផឹកគ្ឿងស្វឹង។163 
ការពិភាក្សាក្ុមគោលដៅជាមួយអ្នកទទួលផលដ្លជាអ្នក
ប្ើប្្ស់ម្តំហ្វ្តាមីន (បុរសអាយុចន្ល្ះ ១៧ ដល់ ២៨ឆ្ន្ំ) 
បានរកឃើញថ អ្នកចូលរួម ៤នាក់ ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួម 
៦នាក់ បានបញ្ឈប់ការប្ើប្្ស់ម្តំហ្វ្តាមីន ហើយមា្ន្ក់បាន
កាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់ ម្តំហ្វ្តាមីនរបស់ខ្លួន។ អ្នកចូលរួម
ហាក់ឱ្យតម្ល្យ្៉ាងខ្ពស់ចំពោះការគំាទ្ផ្ន្កសង្គមដ្លខ្លួនបាន 
ទទួល ដោយពួកគ្មានអារម្មណ៍ថ បានជួយពួកគ្ឱ្យវិល 
មកចរចាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយឪពុកមា្ដ្យដើម្បីឱ្យ
មានភាពប្សើរឡើង ហើយមានការគាំទ្ផ្ន្កទិដ្ឋភាពជាក់
ស្ដ្ងត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យ រួមទាំងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ ថ្ល្បង់សាលា 
និងសមា្ភ្រសិក្សា ការបណ្តុះបណា្ត្ល បំណិនជីវិត និងការ 
បណ្តុះបណា្ត្លជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ។164

161 M’Lop Tapang’s small business set-up activities: Internal research to measure impact (2017), Available at: http://mloptapang.org/wp-content/

uploads/2014/10/MT-Research-Project_Impact-of-Small-Business-Set-Up-2017.pdf
162 Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/ 

external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
163 Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/ 

external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
164 Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/ 

external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
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ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

កត្តានានាពាក់ព័ន្ធជាមួយលទ្ធផលវិជ្ជមាន

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្ន និងការបង្កើតទំនាក ់
ទំនងល្អជាមួយ គ.ក.ន.ក រដ្ឋភិ្បាលក្នងុមូលដ្ឋន្ និងអ្នកផ្ដល់
ស្វាដទ្ទៀតហាក់បាននាំឱ្យមានការទទួលសា្គ្ល់គួរជាទីកត់
សមា្គ្ល់សម្្ប់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង និងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅ
ក្នុងសហគមន៍ដ្លពួកគ្ធ្វើការជាមួយ ហើយទំនុកចិត្ត និង
ការគំាទ្ចំពោះកម្មវិធីរបស់អង្គការ ន្ះ។ យោងតាមអ្នកសម្ប
សមួ្លផ្នក្ការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋន្បានឱ្យដឹងថសកម្មភាព 
ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋ្ន និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង  
គឺជាគន្លឹះសម្្ប់ជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។ សកម្មភាពទាំងអស ់
ន្ះ ប្ហ្លជាមានសារៈសំខាន់ជាពិស្ស បើគិតទៅលើការ
មាក់ងយដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពរបស់អ្នកទទួលផល
ដោយពួកគាត់មួយចំនួន គឺជាអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និង 
គ្ឿងស្វឹង និងជនអនាថ៖ 

“លើកដំបូងដ្លខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការម្លប់តាបា៉្ងក្នុងឆ្ន្ំ 
២០០៨-២០០៩ ពំុមានមនុស្សទទួលសា្គល់្យើងច្ើននះទ្។  
ទាំងសហគមន៍ និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន មានភាពយល់ច្ឡំអំពី
សកម្មភាពរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង។ អ្នកមានមួយចំនួនគិតថ 
យើងចិញ្ចឹមចោរ ដោយសារយើងធ្វើការជាមួយក្ុមកុមារដ្ល
សង្គមពុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ៖ កុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ អ្នកញៀន 
គ្ឿងញៀន កុមារអនាថ។ល។ យើងបានធ្វើការនៅក្នុង 
សហគមន៍ ដើម្បីផ្ដល់ការយល់ដឹង និងការអប់រំដល់ពួកគ្។ 
យើងបានអញ្ជើញអ្នកភូមិ និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន មានដូចជា 
ម្ភូមិ ម្ឃុំ អភិបាលស្ុកមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្ជុំ និងកម្មវិធ ី
នានា ដើម្បីជម្្បប្្ប់គាត់អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការម្លប ់
តាបា៉្ង។ ឥឡូវពួកគ្យល់អំពីគោលបំណង និងសកម្មភាព 
របស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ងហើយ និងបានផ្ទ្រចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួន
ទៅឱ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនផងដ្រ។ នៅព្លពួកគាត់ត្ូវការ 
ការគាំទ្អ្វីម្យ៉្ង ពួកគាត់ទាក់ទងមកអង្គការម្លប់តាបា៉្ងដោយ
ផា្ទ្ល់។”165  

កម្មវិធីបានចាក់ឫសយ្៉ាងរឹងមំានៅក្នងុសហគមន៍ ឧទាហរណ៍  
ក្ុមគាំទ្ផ្ន្កគ្ឿងស្វឹង ត្ូវបានដំណើរការនៅមជ្ឈមណ្ឌល 
របស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ប៉ុន្ត្មានស្វាបន្ថ្មជាច្ើនដ្លត្ូវ
បានផ្ដល់ឱ្យពីអង្គភាពរណបមានទីតំាងនៅជំុវិញកុ្ង។ ការវាយ 
តម្ល្លើស្វាផ្ន្កគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹងបានរកឃើញថ 
ចំណុចន្ះបានជួយបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅដល់អ្នកទទួលផល 
និងលទ្ធភាពន្ការចូលមកប្ើប្្ស់ស្វាទាំងអស់ន្ះ។166 

អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ផ្ដល់ស្វា និងការគាំទ្ជាច្ើនប្ភ្ទ
ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ស្មុគសា្ម្ញរបស់គ្ួសារបានគ្ប់ជ្ុង
ជ្្យ។ ការវាយតម្ល្កម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសារ បានរកឃើញថ 
៩៧% ន្អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវធីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម បាន 
រយការណ៍ថ ខ្លួនបានទទួលស្វាច្ើនជាងមួយ ហើយ 
៦៤% បានរយការណ៍ថ បានទទួលស្វាបី ឬលើសពីន្ះ 
(ឧ. ការអប់រំ ការថ្ទាំវ្ជ្ជសាស្ត្ ការគាំទ្ក្នុងគ្្អាសន្ន)។167   
យោងតាមការវាយតម្ល្កម្មវិធីលើស្វាគាំទ្ផ្ន្គ្ឿងញៀន 
និងគ្ឿងស្វឹងបានឱ្យដឹងថ ក្នុងករណីអន្តរគមន៍ដ្លត្ូវ 
បានផ្ដល់ឱ្យក្នុងវិស័យមួយ/កម្មវិធីមួយ (ឧ. ក្ុមគាំទ្ផ្ន្ក 
គ្ឿងស្វឹង) គ្ួសារអាចតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វាដទ្ទៀតយា៉្ង
ទូលំទូលាយយោងទៅតាមស្ចក្ដីត្ូវការ និងគោលដៅជាក ់
លាក់របស់ពួកគ្។168 

សកម្មភាព HES គឺជាវិស័យគន្លឹះន្កម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសារ 
កម្មវិធីន្ះហាក់បានជួយបង្កើនចំណូលរបស់គ្ួសារអ្នកទទួល
ផលក្នងុលក្ខណៈគួរជាទីកត់សមា្គល់្ ដោយបានក្លម្អលទ្ធភាព 
របស់គ្ួសារក្នុងការទទួលបានស្វាជាមូលដ្ឋ្ន។ ការគាំទ្ពី
អ្នកប្ឹក្សាយោបល់ផ្ន្កអាជីវកម្ម ទំនងគឺជា កតា្ត្គន្លឹះនៅ 
ក្នុងជោគជ័យរបស់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES។ ម្យ៉្ងវិញទៀត 
ការដក់បញ្ជនូកម្មវិធី HES នៅក្នងុគោលវិធី និងកម្មវិធីគ្ប់គ្ង
ករណីទូលំទូលាយ របស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង គឺជាកតា្ត្គន្លឹះន្
ជោគជ័យរបស់ខ្លួន។ គ្ួសារមានសមត្ថភាពអាចទទួលផលពី
ការគាំទ្ និងស្វាទូលំទូលាយ យោងតាមស្ចក្ដីត្ូវការជា 
បុគ្គលរបស់ពួកគ្ ដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យពួកគ្អាចដោះស្្យ 
ជាមួយបញ្ហគ្្្អាសន្ន និងឆ្លើយតបជាមួយឧបសគ្គជាសកា្តនុ្ពល 
ក្នងុការដំណើរការអាជីវកម្មប្កបដោយជោគជ័យ។

ភាពខ្វះចន្លាះ និងបញ្ហាបាឈម

ថ្វីបើវគ្គសិក្សាជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ត្ូវបានធ្វើឡើងជា
មួយអ្នកថ្ទាំជាឪពុកមា្ដ្យធម៌ក្ដី ប៉ុន្ត្មានការគាំទ្នៅមាន 
កម្ិតដ្លបានផ្ដល់ឱ្យឪពុកមា្ដ្យបង្កើត រួមទាំងកុមារដ្ល 
បានធ្វើសមាហរណកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹមកូនប្កប
ដោយប្សិទ្ធភាព។ យោងតាមបុគ្គលិករបស់អង្គការម្លប់តាប្៉ាង  
ដ្លបានចូលរួមនៅក្នុងការស្្វជ្្វបានឱ្យដឹងថ អ្នកធ្វើការ
លើសំណំុរឿងមានចំណ្ះដឹងតិចតួចអំពីរបៀបបង្ៀនវគ្គន្ះដល់ 
ឪពុកមា្ដ្យ ដើម្បីក្លម្អជំនាញ និងចំណ្ះដឹងផ្ន្កការចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍកុមារដល់ពួកគ្។ 

165 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលមូលដ្ឋ្ន និង ប្ធានសម្បសម្ួលប្ចាំប្ទ្ស អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ខ្ត្តព្ះសីហនុ ថ្ង្ទី១០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
166 Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang. 

org/external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
167 M’Lop Tapang’s small business set-up activities: Internal research to measure impact (2017), Available at: http://mloptapang.org/wp-content/

uploads/2014/10/MT-Research-Project_Impact-of-Small-Business-Set-Up-2017.pdf
168 Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang. 

org/external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/



44 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

យោងតាមយោបល់ត្ឡប់ដ្លបានមកពីអ្នកទទួលផល 
(ថ្វីបើមានសំណាកក្នុងចំនួនតិចក្ដី) កម្មវិធីសមាហរណកម្ម
ផ្ដត្ការចិត្តទុកដក់ខា្ល្ងំទៅលើការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋន្  
និងទស្សនកិច្ចតាមដនបន្ត និងការផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រ 
(អាហារ សមា្ភរ្សិក្សា ។ល។) ការគំាទ្តិចតួចតូ្វបានផ្ដល់ឱ្យ 
ដើម្បីក្លម្អជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហ ្
ស្មុគសា្ម្ញ។ ដោយឡ្ក ហាក់មានគាំទ្តិចតួចផ្ដល់ឱ្យឪពុក
មា្ដ្យ និងកុមារដ្លជួបជាមួយបញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ។ 
បន្ថ្មលើន្ះទៀត ការសមា្ភ្សន៍ទាំងអស់ន្ះ ចង្អុលបង្ហ្ញ 
ឱ្យឃើញថ ការវាយតម្ល្ និងដំណើរការធ្វើផ្នការករណី  
យា៉្ងហោចណាស់ក្នុងករណីគ្ួសារដ្លមានកូន ត្ូវបានធ្វើ 
សមាហរណកម្ម) ពុំមានលក្ខណៈសហការ ហើយពុំលើកទឹក
ចិត្តដ្លមានការចូលរួមពីឪពុកមា្ដ្យ និងកូននៅក្នុងការវាយ 
តម្ល្ និងការធ្វើផ្នការទ្។

៥.៦  អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ (SKO)៖ កម្មវិធ ី
អភិវឌាឍន៍គាួសារ (រាជធានីភ្នំពាញ)

អង្គការ SKO តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្២ំ០០៧ ក្នងុបំណង
ដើម្បីផ្ដល់ភាពរឹងមំាដល់អ្នកទទួលផល ដើម្បីធានាថ អ្នកទទួល
ផលមានសមត្ថភាពអាចស្វ្ងរកដំណះស្្យប្កបដោយ
និរន្តរភាពចំពោះបញ្ហ្របស់ខ្លួន។ អង្គការន្ះ ធ្វើការក្នុងសង្ក្ត ់
ចំនួន ១០ ក្នុងរជធានីភ្នំព្ញ ដោយសង្ក្ត់ទាំងន្ះ ត្ូវបាន 
កំណត់លក្ខណសម្បត្តិដោយចំនួនគួ្សារកី្ក្ច្ើនរស់នៅក្នុង
លំនៅក្្ផ្លូវការ (ប្ជុំជនអនាធិបត្យ្យ)។ អ្នកតាំងលំនៅ 
ជាច្ើន គឺជាជនចំណាកស្ុកក្នុងប្ទ្សដ្លបានផា្ល្ស់ទ ី
លំនៅមករជធានីភ្នំព្ញ ជាពិស្សគឺមកពីខ្ត្តជនបទក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា។169 

អង្គការ SKO អនុវត្តកម្មវិធីជាច្ើន រួមទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍
គ្ួសារផងដ្រ ដ្លផ្ដល់ការគាំទ្ប្បគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដោយ
ប្ើប្្ស់គំរូការអភិវឌ្ឍគ្ួសារ ជូនដល់គ្ួសារងយរងគ្្ះ
នៅក្នងុខ័ណ្ឌចំនួនបីនៅក្នងុរជធានីភ្នព្ំញ (ទូលគោកមានជ័យ  
និងច្បារអំពៅ)។ កម្មវិធីន្ះមានគោលដៅដើម្បីពងឹ្ងគុណភាព
ជីវិតរបស់គ្ួសារ និងកុមាររស់នៅក្នុងតំបន់ក្ីក្ក្នុងទីប្ជុំជន 
តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កការការប្ឹក្សាយោបល់ និង 
ការគាំទ្ផ្ន្កចិត្តសង្គម ដើម្បីសា្ថ្បនាភាពធន់កាន់ត្ខ្ពស់ថ្ម

ទៀត និងផ្ដល់ព័ត៌មាន ព្មទំាងបញ្ជនូទៅរកស្វាដ្លពាក់ព័ន្ធ 
នានា។ កម្មវិធីន្ះត្ូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិកសង្គមមាន 
គុណវុឌ្ឍិចំនួនពីរនាក់ដ្លធ្វើករណីជាមួយគ្ួសារអ្នកទទួល
ផល និងប្ធានផ្នក្មា្នក់្ដ្លពិនិត្យលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្ចាំខ្ និងជួយគ្ប់គ្ងការបិទករណី/ការឈានច្ញ។170 

អ្នកទទួលផល

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការជ្ើសរីសអ្នកទទួលផល 
គឺអ្នកទាំងនះ៖ ក្ីក្ខា្ល្ំង ឬមានភាពងយរងគ្្ះ មិនមាន 
លទ្ធភាពទទួលបានស្វា ហើយពួកគ្កំពុងជួបបញ្ហ្ផ្ន្កចិត្ត
សង្គម (សុខភាព ការអប់រំ ស្ដ្ឋកិច្ច និងឬបញ្ហ្រដ្ឋបាល)។  
អ្នកទទួលផលតូ្វបានកំណត់អត្តសញ្ញណ្តាមរយៈដំណើរការ
មានច្ើនដំណាក់កាល។ បុគ្គលិក SKO ធ្វើការជាមួយ 
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីកំណត់រកតំបន់ក្ីក្។ បនា្ទ្ប់មកបុគ្គ
លិកចុះទៅតាមផ្ទះរបស់ប្ជាជនក្នុងតំបន់ន្ះ ដើម្បីធ្វើការវាយ
តម្ល្បឋមលើគ្ួសារ និងណ្នាំឱ្យពួកគាត់សា្គ្ល់អំពីកម្មវិធី។ 
នៅចន្ល្ះចាប់ពីថ្ង្ទី១ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៧ ដល់ថ្ង្ទី៣០ 
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨  មានគ្ួសារចំនួន ១២៦គ្ួសារ បាន 
បញ្ចប់ការទទួលស្វាជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍គ្ួសារ។171 

យោងតាមសម្ដីរបស់បុគ្គលិកសង្គមចរបស់កម្មវិធីបាន 
ឱ្យដឹងថ គ្ួសារអ្នកទទួលផលមានបញ្ហ្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចគួរ 
ជាទីកត់សមា្គល់្ ដ្លធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់
ក្នុងការគ្ប់គ្ងចំណាយ និងទទួលស្វាចាំបាច់នានាសម្្ប់
សមាជិកគ្ួសារខ្លួន។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី មានកតា្ត្ហានិភ័យ 
ដទ្ទៀតជាច្ើន ដូចជាការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន អំពើ
ហិង្សាក្នងុគួ្សារដ្លចូលមកប្សព្វជាមួយបញ្ហផ្្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច 
និងធ្វើឱ្យភាពងយរងគ្្ះរបស់ពួកគាត់កើនឡើងទ្វ្ដង និង
បង្កើនហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ៖

“តើបញ្ហ្ចម្បងអ្វីខ្លះដ្លគ្ួសារជួបប្ទះនៅទីន្ះ?”

បញ្ហ្ធំជាងគ្បំផុត គឺបញ្ហ្ស្ដ្ឋកិច្ច។ បញ្ហ្ធំជាងគ ្
បំផុតទីពីរ គឺប្ដីញៀនស្្...។ តាមធម្មតាប្ដីពុំមានការងរធ្វើ 
រួចហើយជំពាក់បំណុលគ្ទៀតផង។ ដូច្ន្ះនៅព្លមា្ច្ស ់
បំណុលមកទារប្្ក់ ពួកគ្ពុំមានលុយសង ហ្តុន្ះ ទំនាស ់
រវាងប្ដីប្ពន្ធ កើតមានឡើង។ ពួកគ្ពុំដោះស្្យបញ្ហ្របស់
ខ្លួនទ្ ហើយបញ្ហ្នះបានបញ្ឆ្ះឱ្យមានជម្ល្ះ។

169 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយកអង្គការ SKO នៅក្ុងភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី ១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ ២០១៨។
170 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយកអង្គការ SKO នៅក្ុងភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី ១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ ២០១៨។ 
171 ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយដ្តាប្សរបស់អង្គការ SKO ក្នុងអំឡុងព្លចុះទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងផា្ទ្ល់ ក្នុងខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ ២០១៨។ 



45របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ចុះចំណ្កកុមារវិញ តើភាពងយរងគ្្ះ ឬបញ្ហ្អ្វីខ្លះ 
ដ្លពួកគ្ច្ើនជួបប្ទះ?

កុមារត្ូវជួបជាមួយអំពើហិង្សារវាងឪពុកមា្ដ្យខ្លួន ហ្តុ
ន្ះពួកគ្អាចមានបញ្ហខ្ាងផ្នក្ផ្លវូចិត្ត ហើយកុមារមួយចំនួន 
រត់ច្ញពីផ្ទះ។ ដូច្ន្ះ ពួកគ្មើលឃើញអំពើហិង្សា និង 
ជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា។ តើពួកគ្ជួបផា្ទ្ល់ ដ្រឬ? ម្ន 
ហើយ។”172

គំរូការអភិវឌាឍគាួសារ

គោលវិធីអភិវឌ្ឍន៍គ្ួសារ ផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់លើការ
លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្តូររយៈព្លវ្ង មាននិរន្តរភាព 
ក្នុងចំណមគ្ួសារងយរងគ្្ះ។ គំរូន្ះធ្វើការជាមួយគ្ួសារ 
នីមួយៗដើម្បីវិភាគលើបញ្ហ្របស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍដំណះស្្យ 
រួមគា្ន្ជាមួយគ្ួសារ និងផ្ដល់ការគាំទ្ ហើយក្នុងចាំ្ំបាច់ គឺឱ្យ 
ពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា ដើម្បីអនុវត្តដំណះស្្យ 
ទាំងន្ះ។ ធាតុដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធីគឺថ ការគាំទ្ផ្ន្ក 
សមា្ភ្រពុំបានផ្ដល់ជូនដល់គ្ួសារអ្នកទទួលផលទ្ (រួមទាំង 
ដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ ការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភ្រសាលារៀន 
អាហារ។ល។)។ ជំនួសមកវិញ គ្ួសារបានទទួលការជួយ 
ជ្្មជ្្ងឱ្យអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តដំណះស្្យចំពោះបញ្ហ ្
របស់ខ្លនួដោយប្ើប្្ស់មធ្យបាយជំនាញ និងប្ព័ន្ធគំាទ្ដ្ល
មានស្្ប់ដូចមានគូសបញ្ជ្ក់ដោយនាយករបស់ SKO ថ៖ 
“យើងព្យយាមចង់ឱ្យគ្ួសារយល់អំពីភាពខុសគា្ន្ន្ជំនួយ 
សម្បុរសធម៌ និងការអភិវឌ្ឍ។ បុគ្គលិកសង្គម មិនអាចផ្ដល ់
ប្្ក់ឱ្យគ្ួសារ ឬសមា្ភ្រឱ្យពួកគ្ទ្។ យើងចង់ផ្ដល់ភាពរឹងមា ំ
ដល់គ្ួសារឱ្យអាចដោះស្្យបញ្ហ្របស់ខ្លួនបាន។”173

គំរូន្ះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយជំហានដូចខាងក្្ម៖

១. កសាងទំនាក់ទំនង និងប្មូលព័ត៌មាន៖ ការងរន្ះ  
រួមមានការចុះទៅកាន់គ្ួសារនះចំនួនពីរ ឬបីលើក 
ដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍មានរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីវាយ 
តម្ល្សា្ថ្នភាពរបស់ពួកគ្រួមមាន៖ ឧបករណ៍វាយតម្ល្ 
ឧបករណ៍វាស់វ្ងវឌ្ឍនភាព និងឧបករណ៍ដើមឈើគួ្សារ  
ឧបករណ៍ទំាងន្ះមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីជួយឱ្យបុគ្គលិក 
សង្គមអាចប្មូលព័ត៌មានបានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត 
អំពីគួ្សារ និងដើម្បីពិនិត្យលើទំនាក់ទំនងរបស់គួ្សារ  
ព្មទាំងកំណត់រកបញ្ហ្ប្ឈម។ ពួកគ្ក៏ប្ើប្្ស ់
ឧបករណ៍ន្ះ ដើម្បីវាយតម្ល្ចំណុចខា្ល្ំង និងធនធាន 
របស់គ្ួសារផងដ្រ។ 

២. កំណត់រកបញ្ហ្៖ បុគ្គលិកសង្គម នឹងប្ើប្្ស់ 
ឧបករណ៍ដ្លមានរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីជួយគ្ួសារក្នុង
ការចងក្ងបញ្ហ្របស់ខ្លួនជាឯកសារ (ជាមូលដ្ឋ្ន 
ឧបករណ៍ន្ះរួមមានកម្ងប័ណ្ណ ដ្លមានសរស្រអំព ី
បញ្ហ្នៅលើនះ និងមូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យមានបញ្ហ្
នៅផ្ន្កខាងខ្នង)។ បនា្ទ្ប់មក បុគ្គលិកសង្គមជួយ 
គ្ួសារ ដើម្បីចាត់អាទិភាពបញ្ហ្ទាំងនះ៖ បុគ្គលិក 
សង្គមសួរសំណួរមួយចំនួនទៅគ្ួសារ ដើម្បីជួយពួកគ ្
ឱ្យអាចរៀងលំដប់អាទិភាពបញ្ហ្ទាំងនះ។ 

៣. ការវិភាគបញ្ហ ្និងការអភិវឌ្ឍដំណះស្្យ៖ បុគ្គលិក 
សង្គម នឹងសុើបអង្ក្តរកដំណះស្្យដ្លអាច
មាន ហើយពិភាក្សាលើជម្ើសនានាជាមួយគ្ួសារ 
ដោយពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន និង 
ហានិភ័យដែលអាចកើតមានទាក់ទងជាមួយដំណោះ
ស្្យនីមួយៗ។ គ្ួសារនឹងត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ 
គិតគ្ប់ជ្ុងជ្្យលើទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្ះ ហើយ 
បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច នឹងជួយគ្ួសារឱ្យឆ្លើយតបជាមួយ 
ហានិភ័យ ឬបញ្ហទំ្ាងនះ។ ដំណះស្្យ គឺពឹងផ្អក្
យា៉្ងខា្ល្ំងលើអ្វីដ្លគ្ួសារចាត់ទុកថ ជាជម្ើស 
ល្អបំផុត។ 

៤. ការធ្វើផ្នការ និងការអនុវត្ត៖ បុគ្គលិកសង្គម នឹង 
ធ្វើផ្នការរួមគា្ន្ជាមួយគ្ួសារ គិតរកវិធីដើម្បីអនុវត្ត 
ដំណះស្្យផ្ស្ងៗ និងធ្វើផ្នការ ដើម្បីដោះស្្យ 
ផល និងហានិភ័យអវិជ្ជមានដ្លអាចកើតមាន។

៥. ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមដនបន្ត៖ បុគ្គលិកសង្គម នឹង 
ចុះសួរសុខទុក្ខគ្ួសារ (តាមធម្មតាធ្វើឡើងរៀងរល់ 
សបា្ដ្ហ៍) ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ទាំងឡាយណាដ្ល
កើតមាន និងពិនិត្យតាមដនលើវឌ្ឍនភាពក្នងុការអនុវត្ត
ផ្នការករណី។ បុគ្គលិកសង្គមក៏នឹងប្ើប្្ស់ការចុះ 
សួរសុខទុក្ខន្ះ ជាឱកាសដើម្បីកំណត់រក និងដោះស្្យ 
រល់បញ្ហ្ថ្មីៗដ្លបានកើតឡើងចំពោះគ្ួសារនះ 
ផងដ្រ។

៦. បិទករណី/ចាកច្ញ (ក្នុងរយៈព្ល ៦ខ្) ៖ ជាទូទៅ 
គ្ួសារបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីន្ះរយៈព្ល ៦ខ្ ប៉ុន្ត្អាច
មានរយៈព្លតិចជាងន្ះបន្តិច ប្សិនបើគ្ួសារ 
ដំណើរការទៅបានល្អ ហើយក៏មានគ្ួសារមួយចំនួន 
ដ្លស្ថិតក្នុងកម្មវិធីរយៈព្លយូរជាងន្ះ ប្សិនបើ 

172 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមចំនួន២នាក់ របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្ួសារ របស់អង្គការ SKO រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
173 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។



46 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ចំាបាច់ (ឧ. ប្សិនបើបុគ្គលិកសង្គមពំុអាចជួបជាមួយ 
គួ្សារនះបានជារៀងរល់សបា្ដហ៍្)។ ប្សិនបើគួ្សារ
នៅពុំទាន់ជួបបញ្ហ្ថ្មីនះទ្ បុគ្គលិកសង្គមនឹងជួប 
ជាមួយគួ្សារនះ ដើម្បីធ្វើផ្នការឱ្យពួកគាត់ចាកច្ញ 
ពីកម្មវិធី។ ទម្ង់វាយតម្ល្មួយនឹងត្ូវបានបំព្ញ  
ដើម្បីកំណត់រកបញ្ហ្ដ្លអាចដោះស្្យបាន និង 
បញ្ហ្ដ្លពុំអាចដោះស្្យបាន។ ដំណើរការបិទ 
ករណីគឺរួមមាន ការជួបប្ជុំជាមួយបុគ្គលិកសង្គម និង 
ប្ធានផ្ន្ករបស់ខ្លួន ត្ូវបានធ្វើឡើងផងដ្រ។

សាវា និងការគាំទា

បុគ្គលិកសង្គម (អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ន្កការងរសង្គមពី
សាកលវិទ្យល័យ) ទទួលបន្ទុកក្នុងការធ្វើផ្នការករណី និង 
ការគ្ប់គ្ងករណី។ ពួកគ្ទទួលវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លខា្ល្ំងកា្ល្ពី
ដំបូង ព្មទាំងការបណ្តុះបណា្ត្លរំឮក ដោយគ្បដណ្តប ់
លើចំណ្ះដឹង និងជំនាញជាច្ើនរួមមានដូចជា គោលវិធ ី
អភិវឌ្ឍគ្ួសារ ជំនាញប្ឹក្សាយោបល់ ជំនាញដោះស្្យបញ្ហ្  
ការអនុវត្តផា្ទ្ល់ ការគ្ប់គ្ងករណី និងការបណ្តុះបណា្ត្ល 
ស្ដីពីឧបករណ៍ការគ្ប់គ្ងករណី និងចំណ្ះដឹងទូទៅស្ដីព ី
បញ្ហ្នានា ដូចជា អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ បញ្ហ្សុខភាពដ្ល 
ច្ើនកើតមាន ការការពារកុមារ បញ្ហ្ចិត្តសង្គម ជំនាញក្នុង 
ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយវិជ្ជមាន 
ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង។ 

អង្គការ SKO ដំណើរការកម្មវិធីជាច្ើន ដ្លគ្ួសារអាច
តូ្វបានបញ្ជនូទៅក្នងុករណីចំាបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដ ី
ត្ូវការរបស់ពួកគាត់។ កម្មវិធីឪពុកមា្ដ្យ និងកូន ធ្វើការជាមួយ 
ក្ុមឪពុកមា្ដ្យ ដ្លមានកូនអាយុចន្ល្ះពី ០-៣ឆ្ន្ំ នៅក្នុង 
ក្ុមដ្លមានឪពុកមា្ដ្យ ៨ ទៅ ១០នាក់ ហើយពួកគាត់ជួប 
ប្ជុំគា្ន្រៀងរល់ពីរសបា្ដ្ហ៍ម្ដងនៅក្នុងបរិវ្ណរបស់ SKO។ 
កម្មវិធីន្ះ គ្បដណ្តប់លើប្ធានបទផ្ស្ងៗជាច្ើនក្នងុបំណង  
ដើម្បីបង្កើនចំណ្ះដឹង និងជំនាញរបស់ឪពុកមា្ដ្យ និងលើក 
កម្ពស់គោលវិធីការចិញ្ចឹមកូនដោយវិជ្ជមាន។ ប្ធានបទដ្ល
ត្ូវគ្បដណ្តប់រួមមាន៖ ការបំបៅដោះកូន និងការផ្ដល់អាហារ 
បន្ថ្ម សុវត្ថិភាពកុមារ និងបរិសា្ថ្នអំណយផលសម្្ប់កុមារ 
ការអភិវឌ្ឍកុមារ ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការចិញ្ចឹមកូន 
ជាវិជ្ជមាន និងប្ធានបទដទ្ទៀតជាច្ើន។

អង្គការ SKO  ដំណើរការកម្មវិធីផ្ដល់ភាពរឹងមំាផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច 
សម្្ប់ស្ដ្ី៖ ផ្ដល់ភាពរឹងមាំ ជំរុញសមត្ថភាព និងអប់រំ៖ 
ការបិទភ្ជិតគមា្ល្តរវាងសហគមន៍ និងស្វា ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើ 
ហិង្សាលើស្្តី និងកុមារី ដ្លបានចាប់ផ្ដើមនៅខ្មីនា 
ឆ្ន្ំ២០១៧ ហើយនឹងដំណើរការរយៈព្លបីឆ្ន្ំទៅខាងមុខ។ 

គោលបំណងមួយរបស់ចរន្តន្កម្មវិធី មានបំណងលើកកម្ពស់
ភាពរឹងមាំផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ស្្តី ដ្លជាជនរងគ្្ះ ឬដ្ល
ប្ឈមហានិភ័យជាមួយអំពើហិង្សាតាមរយៈការផ្ដល់ការបណ្តះុ
បណា្តល្ផ្នក្អាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការបណ្តះុបណា្តល្ 
វិជា្ជជី្វៈ/ការហ្វកឹហាត់កូនជាងតាមរយៈការបញ្ជនូទៅកាន់អង្គការ
ដទ្ទៀតនិង ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានខា្នត្តូច។ កម្មវិធីន្ះ ធ្វើការ
ដោយផ្អ្កលើសម្មតិកម្មដ្លចាត់ទុកថ កង្វះឯករជ្យផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ស្្ត ី គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការបន្តជួបប្ទះអំពើហិង្សា
ប្ព្ឹត្តដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្លរបស់ខ្លួន ជាពិស្សនៅព្លពួក
គ្មានកូនតូចត្ូវមើលថ្។ វិស័យដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធី
ន្ះគឺថ ដោយទទួលសា្គ្ល់ថ ស្ត្ីដ្លមានកូនតូចជារឿយៗ
ត្ងត្ពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការបាន អាស្័យដោយកង្វះ
ជម្ើសការថ្ទាំកុមារ ដ្លមានតម្ល្សមរម្យកម្មវិធីកំពុងផ្ដល់
ឱ្យក្ុមស្្តីដ្លមានគា្ន្ ១០នាក់ នូវស្្តី ២នាក់ អាចទទួល 
បានការបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈ និងហិរញ្ញប្បទានខា្នត្តូច ដើម្បី
បង្កើតទារកដ្ឋ្នដោយមានការរំពឹងទុកថ ស្្តីផ្ស្ងទៀតនៅ 
ក្នុងក្ុម នឹងបង់ប្្ក់ដើម្បីប្ើប្្ស់ស្វានះ នៅព្លពួកគ្
ចាប់ផ្ដើមបើកទារកដ្ឋ្ន។

បន្ថម្លើន្ះទៀត កម្មវិធីក៏មានលទ្ធភាពអាចបញ្ជនូគួ្សារ 
ឱ្យទៅរកស្វាពីអ្នកផ្ដល់ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើនក្នងុរជធានីភ្នព្ំញ៖ 
បញ្ជីឈ្ម្ះអង្គការជាង ១០០ ត្ូវបានគ្ប់គ្ង ហើយកិច្ចប្ជុ ំ
សម្បសមួ្លជាមួយដ្គូផ្ដល់ស្វាតូ្វបានធ្វើឡើងរៀងរល់
បីខ្ម្ដង។ ភាពជាដ្គូន្ះ ផ្ដល់ជម្ើសផ្ស្ងៗជាច្ើនសម្្ប់
គ្ួសារ ដើម្បីអាចឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការជាបុគ្គលរបស់ពួកគ្  
និងផ្ដល់ដំណះស្្យជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះបញ្ហ្ ដោយ 
ប្ើប្្ស់ស្វា និងការគំាទ្ដ្លមានស្្ប់នៅក្នងសហគមន៍។ 

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

លទ្ធផលករណីតូ្វបានកំណត់ឃើញដោយប្ើប្្ស់ទម្ង់
គ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដ្លវាស់វ្ងវឌ្ឍនភាពរបស់គ្ួសារលើវិស័យ
ផ្ស្ងៗជាច្ើន (ស្ដ្ឋកិច្ច អប់រំ សុខភាព ចិត្តសង្គម រដ្ឋបាល) 
នៅព្លចុះឈ្ម្ះចូលរួមកម្មវិធី និងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្ល 
បញ្ចប់ពីកម្មវិធី។ បន្ថ្មលើន្ះទៀត ករណីដ្លបានបញ្ចប់ត្ូវ
បានដក់ពិន្ទុយោងតាម ថតើបញ្ហ្ដ្លបានកំណត់ឃើញ 
របស់គួ្សារចំនួនបុ៉នា្ម្នដ្លតូ្វបានដោះស្្យរួចទាំងសុ្ង 
ដោះស្្យបានមួយផ្ន្ក ឬមិនអាចដោះស្្យបាននៅព្ល 
បិទករណី និងថតើគ្ួសារមានសមត្ថភាពកាន់ត្ប្សើរឡើង
ក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្របស់ខ្លួន និងឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដី
ត្ូវការរបស់ខ្លួនលើកម្ិតវាស់វ្ងចំនួន ៤កម្ិត គឺ៖ ចាកច្ញ 
(PO++) (ជោគជ័យខា្ល្ំង) PO + (ជោគជ័យ) PO+= 
(ជោគជ័យមធ្យម) និង PO (មិនជោគជ័យ)។ យោងតាម 



47របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ទិន្នន័យករណីចាប់តាំងពីថ្ង្ទី១ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៧ ដល ់
ថ្ងទី្៣០ ខ្មិថុនា ឆ្ន្២ំ០១៨ ក្នងុចំណមគួ្សារទំាងអស់ដ្ល
បានចាកច្ញពីកម្មវិធី ពុំមានគ្ួសារណាដ្លត្ូវបានដក ់
ពិន្ទ ុPO++ ទ្ គ្ួសារចំនួន ២៦ ត្ូវបានដក់ពិន្ទុ PO+  ៤០ 
បានតូ្វបានដក់ពិន្ទ ុPO+= និង ២ គួ្សារបានពិន្ទ ុPO។ ក្នងុ 
ចំណមបញ្ហ្ទាំងអស់ដ្លត្ូវបានកំណត់ឃើញក្នុងករណី
ទាំងអស់ន្ះ (៣៨៨ ករណី) ប្មាណ ១ ភាគ ៤ ត្ូវបាន 
កំណត់ថ “ដោះស្្យបានទាំងស្ុង”។

ការ ដាក់ ពិន្ទុ បញ្ហា ចំនួន បញ្ហា 

ដោះស្្យ រួច ទាំងស្ុង 114 

ដោះ ស្្យបាន មួយ ផ្ន្ក 234

មិន បាន ដោះ ស្្យ 40

សរុប 388

ប្ភ្ទបញ្ហ្ដ្លមិនសូវអាចដោះស្្យបានច្ើនជាង
គ្បំផុត គឺបញ្ហ្ផ្ន្ករដ្ឋបាល (២៤% មិនបានដោះស្្យ) 
និងបញ្ហ្ជាមួយការញៀន/ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន 
(២៥% ន្បញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះ ពុំបានដោះស្្យទ្)។ ដូច 
យើងនឹងពិនិត្យលម្អិតបន្ថ្មទៀតខាងក្្ម កម្មវិធីហាក់ឆ្លើយ
តបបានយា៉្ងល្អចំពោះបញ្ហ្ដ្លអាចដោះស្្យបានតាម 
រយៈការជួយគ្ួសារឱ្យចូលទៅរកស្វាដ្លមានស្្ប់ (ឧ. 
ការអប់រំ សុខភាព។ល។) ប៉ុន្ត្យើងឃើញមានបញ្ហ្ប្ឈម
យ្៉ាងច្បាស់ក្ឡ្តក្នងុការប្ើប្្ស់គំរូការអភិវឌ្ឍគួ្សារ យ្៉ាង
ហោចណាស់ក៏នៅក្នុងបរិបទរជធានីភ្នំព្ញ ក្នុងការឆ្លើយតប
បញ្ហ្មានលក្ខណៈស្មុគសា្ម្ញដ្លទាមទារការគាំទ្ខា្ល្ំងកា្ល្
ថ្មទៀត ឬលទ្ធភាពទទួលបានស្វាឯកទ្ស (ឧ. ការប្ើ 
ប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន) ឬក្នុងករណីគ្ួសារចាំបាច់ត្ូវបង់
ប្្ក់ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ (ឧ. ធ្វើដំណើរទៅស្ុកកំណើត 
ដើម្បីស្នើសុំសំបុត្កំណើតថ្មី ជំនួសឱ្យសំបុត្កំណើតដ្ល 
បានបាត់)។ ការពិនិត្យឡើងវិញលើសំណុំឯកសារដ្លបាន 
ធ្វើឡើងសម្្ប់ការសិក្សាន្ះ គឺមានភាពសុីសង្វ្ក់ជាមួយ 
គំហើញទាំងន្ះ៖ បញ្ហ្ដ្លហាក់មានការលំបាកខា្ល្ំងបំផុត 
ក្នងុការដោះស្្យឱ្យបានជោគជ័យ ច្ើនត្ជាបញ្ហស្្មគុសា្មញ្ 
ដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន  
និងក្នុងករណីដ្លការគាំទ្ចាំបាច់ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្នះ
ទាមទារឱ្យមានការបង់ប្្ក់ពីគ្ួសារ។

ធាតុដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយបាសិទ្ធភាព

គំរូការអភិវឌ្ឍគ្ួសារផ្ដល់នូវគោលវិធីមានប្សិទ្ធភាព 
ចំណាយខ្ពស់ និងមាននិរន្តរភាពដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះហានភ័យ  
និងកតា្ត្មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្កកុមារពីគួ្សារតាម 
រយៈការពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់គ្ួសារឱ្យអាចចូលទៅរកស្វា 
និងការគាំទ្ចាំបាច់នានា ការអាចគ្ប់គ្ងប្្ក់បានកាន់ត្
ប្សើរ និងព្លខ្លះដើម្បីក្លម្អទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកមា្ដ្យ 
និងគ្ួសារ ហើយក្នុងករណីមួយចំនួនច្ើនត្ផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យ
មានជម្ល្ះក្នុងគ្ួសារតិចជាងមុន និងធ្វើឱ្យការអនុវត្តក្នុងការ 
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបានប្សើរឡើង។ 

“ចុះតើ [SKO] បានជួយអ្នកដោយរបៀបណា?

អង្គការន្ះ បានជួយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យខ្ញុំអាច
ទៅមណ្ឌលសុខភាពដ្លមានតម្ល្ថក [មានការឧបត្ថម្ភ]  
ហើយបានជួយខ្ញុំឱ្យកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះ។ គ្បាន
ជួយខ្ញុតំាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យខ្ញុអំំពីរបៀបផ្ដល់អាហារឱ្យកូន
តូចរបស់ខ្ញុំ និងជួយខ្ញុំក្នុងការដក់ពិន័យលើកូនៗ ដោយពុ ំ
ចាំបាច់ស្្កគំហក ឬប្ើប្្ស់ហិង្សា។”174 

គោលវិធីគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និងមានលក្ខណៈប្បការចូល 
រួមរបស់កម្មវិធីន្ះ ជួយវាយតម្ល្គ្ួសារ ជួយដល់គ្ួសារឱ្យ 
កំណត់រកបញ្ហ្របស់ខ្លួន និងធ្វើការក្នុងលក្ខណៈប្បសហការ
ជាមួយពួកគ្ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តដំណះស្្យចំពោះ 
បញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះអាចជួយជ្្មជ្្ងគ្ួសារឱ្យដោះស្្យ 
បញ្ហ្ ឬហានិភ័យនៅក្នុងអំឡុងព្លពួកគ្នៅក្នុងកម្មវិធី ជួយ
ផ្ដល់ភាពរឹងមំាដល់គួ្សារតាមរយៈការបង្កើនជំនាញសមត្ថភាព 
និងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគ្ក្នុងការចូលទៅរកស្វា និងការគាំទ្ 
និងក្លម្អជំនាញក្នុងវិស័យដទ្ទៀត (ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន 
ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ។ល។) អាចជួយរក្សានិរន្តរភាពអត្ថប្
យោជន៍របស់កម្មវិធីសម្្ប់គ្ួសារ សូម្បីត្នៅក្្យព្ល 
ពួកគ្បានបញ្ចប់ពីកម្មវិធីទៅហើយ។ យោងតាមសម្តីរបស ់
នាយកអង្គការ SKO និងបុគ្គលិកសង្គមរបស់អង្គការន្ះ 
បានឱ្យដឹងថ  ការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្ួសារឱ្យដោះស្្យ 
បញ្ហ្របស់ខ្លួន និងគាំទ្ពួកគាត់ឱ្យអាចធ្វើប្បន្ះបាន អាច 
មានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើការបំព្ញមុខរបស់គ្ួសារ  
កាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ៖

174 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ SKO ស្ត្ីអាយុ ៤៥ឆ្ន្ំ រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី២០ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។



48 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

“សមត្ថភាពរបស់គួ្សារក្នងុការដោះស្្យបញ្ហម្ានភាព
ប្សើរឡើង។ គ្ួសារមួយចំនួនពុំច្ះធ្វើថវិកា ពួកគ ្
ពំុអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំសម្្ប់កូនៗរបស់ 
ខ្លួន។ ហ្តុន្ះបុគ្គលិកសង្គមអាចជួយ ហើយគ្ួសារ 
ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង ដើម្បីយកកូនទៅចុះ 
ឈ្មះ្នៅសាលារៀន។ គួ្សារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមទទួលបាន 
សំបុត្កំណើតសម្្ប់កូន ដ្លពីមុនពួកគាត់ពុំដឹងថ 
ត្ូវធ្វើដូចម្ដ្ច។ ព្លខ្លះគួ្សារចង់បោះបង់កូនឱ្យទៅនៅ
ក្នងុមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ បុគ្គលិកសង្គមអាចនិយាយជាមួយ
គ្ួសារ និងអប់រំគ្ថ មណ្ឌលថ្ទាំកុមារពុំម្នជាកន្ល្ង 
ល្អបំផុតសម្្ប់កុមារឡើយ។ បើពុំបាននិយាយជាមួយ 
បុគ្គលិកសង្គមទ្ ពួកគ្ប្ហ្លជាគិតថ ការចុះឈ្ម្ះ 
ចូលក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ គឺជាគំនិតដ៏ល្អ។”

“ការងររបស់យើង គឺដើម្បីកសាងសមត្ថភាពគ្ួសារឱ្យ
ស្វ្ងរកដំណះស្្យចំពោះបញ្ហ្របស់ខ្លួន ដូច្ន្ះ ពួកគ្

អាចដឹងអំពីស្វាផ្ស្ងៗនៅក្នងុ និងក្្សហគមន៍របស់ខ្លនួ។  
ពួកគ្ច្ះកំណត់អំពីបញ្ហ្របស់ខ្លួន និងកំណត់រកជម្ើស
ផ្ស្ងៗដោយខ្លួនឯង ហើយពួកគ្អាចវិភាគលើទិដ្ឋភាព 
វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់ជម្ើសនីមួយៗ។ នៅព្ល 
ដំបូង ពួកគាត់មិនកា្ល្ហានហា៊្នទៅរកស្វាដោយខ្លួន 
ឯងទ្។ ដូច្ន្ះ ពួកគ្កាន់ត្មានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលទៅ
រកស្វា។ ន្ះ គឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយ។ គោលបំណង គឺ
ដើម្បីជួយពួកគ្ឱ្យមានភាពកា្ល្ហាន មានទំនុកចិត្ត និង 
មានការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្ត ដើម្បីផា្ល្ស់ប្តូរសា្ថ្នភាពគ្ួសាររបស់ 
ពួកគ្...។ គួ្សារដ្លមានការប្ដជ្ា្ញចិ្ត្តផា្លស់្ប្តរូសា្ថន្ភាព 
គ្ួសារខ្លួន ជាទូទៅច្ើនទទួលបានជោគជ័យ។”175

ករណីសិក្សាខាងក្្មន្ះ បង្ហ្ញឱ្យឃើញថ តើគោល 
វិធីការអភិវឌ្ឍគ្ួសារអាចនាំទៅរកលទ្ធផលជាវិជ្ជមានសម្្ប់ 
គ្ួសារតាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ហានិភ័យមួយចំនួន 
ន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារបានដោយ របៀណា។

175 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់អង្គការ SKO ចំនួនពីររូប រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។ 

ករណីសិកាសា៖ អង្គការ SKO ជួយដល់គាួសារឱាយអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសាវាចាំបាច់

អតិថិជន គឺជាស្្តីរៀបការហើយមានវ័យ ៣៥ឆ្ន្ំ មានកូនពីរនាក់ (កូនប្ុសអាយុ ១០ឆ្ន្ំ និងកូនស្ីអាយុ ៧ឆ្ន្ំ) ដ្ល 
បានធ្វើចំណាកស្ុកពីខ្ត្តព្្វ្ងមករជធានីភ្នំព្ញ ក្្យពីបានធ្វើការដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្ទ្សថ្អស់រយៈព្លពីរឆ្ន្ំ។ 
គ្ួសារបានឮអំពីអង្គការ SKO តាមរយៈក្ុមហ៊ុនសំណង់ដ្លឪពុកកំពុងធ្វើការជាមួយ។

ទាំងឪពុក និងមា្ដ្យការអប់រំតិច ដោយពុំមានរៀបចប់ថ្ន្ក់មធ្យមសិក្សាឡើយ។ មា្ដ្យពុំមានចំណូល ហើយឪពុករកបាន  
៣០ ០០០រៀល ក្នុងមួយថ្ង្ ដោយធ្វើការងរសំណង់។ នៅព្លដ្លគ្ួសារបានមកជួបជាមួយ SKO ដំបូង កូនៗពុំធា្ល្ប ់
បានចូលរៀនទ្។ ទាំងឪពុក និងមា្ដ្យមានបញ្ហ្សុខភាពមិនទាន់បានព្យបាល ការឈឺក្ពះរុ្ំរ៉្របស់ឪពុកររំងគាត់មិនឱ្យអាច
ទៅធ្វើការបានក្នុងថ្ង្ខ្លះ ដ្លធ្វើឱ្យមានសមា្ព្ធស្ដ្ឋកិច្ចមកលើគ្ួសារ ជាពិស្ស នៅព្លពួកគ្កំពុងត្ត្ូវបង់សងបំណុល 
ក្នុងចំនួនទឹកប្្ក់ច្ើន ដ្លជំពាក់អ្នកផ្ដល់ស្វាថ្ទាំសុខភាពព្លកូនប្ុសរបស់ពួកគ្ឈឺក្នុងព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំមុន។ មា្ដ្យ 
មានជំងឺឬសដូងបាតរយៈព្លបីឆ្ន្ំហើយ ហើយនាងពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅព្យបាលបាន។ ឪពុកមា្ដ្យពុំដឹងត្ូវធ្វើដូចម្ដ្ច 
ដើម្បីឱ្យកូនចូលសាលារៀន និងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដ្ចដើម្បីទទួលបានការថ្ទាំសុខភាពក្នុងតម្ល្សមរម្យ។

បុគ្គលិកសង្គមរបស់ SKO បានធ្វើការជាមួយអតិថិជនឱ្យកំណត់រកបញ្ហ្របស់គ្ួសារ បង្កើតដំណះស្្យ និងអភិវឌ្ឍ 
ផ្នការករណី។ បនា្ទ្ប់មក បុគ្គលិកសង្គមបានធ្វើការជាមួយអតិថិជនឱ្យអនុវត្តផ្នការករណី។ ក្នុងអំឡុងព្លកម្មវិធី កុមារបាន
ចុះចូលរៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់ NGO ក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដោយមានការជួយជ្្មជ្្ងពីបុគ្គលិកសង្គម។ មា្ដ្យ និងឪពុក 
បានទទួលការជួយជ្្មជ្្ងឱ្យចូលទៅរកការថ្ទាំសុខភាព ដ្លមានការឧបត្ថម្ភទុនយា៉្ងច្ើននៅមន្ទីរព្ទ្យមូលដ្ឋន្ ធ្វើឱ្យ 
សុខភាពរបស់ពួកគ្មានភាពប្សើរឡើងយ្៉ាងខា្ល្ងំ។ បន្ថម្លើន្ះ បុគ្គលិកសង្គមបានធ្វើការជាមួយអតិថិជន ដើម្បីជួយគាត ់
ឱ្យច្ះគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ួសារបានកាន់ត្ប្សើរ និងបង្កើតផ្នការសន្សំប្្ក់ ដើម្បីការពារទប់ទល់ករណីសា្ម្ន 
មិនដល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងដើម្បីឱ្យមានសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងបរិបទន្ម៉្ងការងរមិនទៀងទាត់របស់ប្ដី។ 
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ការវាយតម្លដ្្លតូ្វបានធ្វើឡើងនៅព្លបញ្ចប់កម្មវិធី បង្ហញ្ឱ្យឃើញនូវការរីកចម្ើនដ៏ច្ើនក្នងុការឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហ្
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច សុខភាព អប់រំ និងចិត្តសង្គមរបស់គ្ួសារ។ ដោយឡ្ក ដោយមានការកំណត់ឃើញវឌ្ឍនភាពនៅលើសមត្ថភាព 
គ្ប់គ្ងថវិការបស់គ្ួសារ សមត្ថភាពក្នុងការសន្សំប្្ក់ សមត្ថភាពក្នុងការថ្ទាំសុខភាពគ្ួសារ និងក្លម្អអនាម័យ និង 
អាហារូបត្ថម្ភ លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ទំនាក់ទំនងប្ដីប្ពន្ធកាន់ត្ប្សើរឡើង និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកាន់ត្ប្សើរឡើង 
(ដ្លបានក្លម្អពីកម្ិតដ្លមានការបង្ហ្ញឱ្យឃើញអំពីការមិនអើពើ រហូតដល់កម្ិតការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្កបដោយ 
ប្សិទ្ធភាព និងមានការគំាទ្)។ បន្ថម្លើន្ះទៀត គួ្សារតូ្វបានវាយតម្លថ្ មានសមត្ថភាពកាន់ត្ប្សើរក្នងុការដោះស្្យ 
បញ្ហ្របស់ខ្លួន និងមានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា និងការគាំទ្ដោយឯករជ្យ និងមានចក្ខុវិស័យកាន់ត្ប្សើរឡើងចំពោះជីវិត 
និងសា្ថ្នភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។

យោងតាមសម្ដីរបស់អតិថិជនបានឱ្យដឹងថ ការគាំទ្របស់ SKO  មានភាពចាំបាច់ណាស់ ក្នុងការជួយធានាថគ្ួសាររបស់
គាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការថ្ទាំសុខភាពក្នុងតម្ល្សមរម្យ៖

“ខ្ញុំដើរម្នទ្ន អត់មានជិះអីទ្ ទៅកន្ល្ងផ្ស្ងៗដើម្បីសុំគ្ឱ្យទទួលកូនខ្ញុំចូលរៀន ប៉ុន្ត្គ្សុទ្ធត្និយាយថ ព្ញ 
អស់ហើយ.... បើគា្ម្ន SKO ទ្ ខ្ញុំប្ហ្លជាមិនដឹងអំពី [សាលារៀនអង្គការ] របស់ Sister ទ្ ហើយប្្កដជាពុំអាចឱ្យកូនខ្ញុ ំ
ចូលរៀននៅទីនះបានឡើយ។”

…

ប្សិនបើគា្ម្នការណ្នាំនះទ្ តើអ្នកប្ហ្លជានឹងធ្វើដូចម្ដ្ចចំពោះបញ្ហ្សុខភាពរបស់អ្នក?

ប្្កដជាពិបាកខំា្លង។ ព្លខ្ញុទំៅគ្លនិីកឯកជន តូ្វចំណាយអស់ ៣០០០០  ឬ  ៤០០០០ រៀល ហើយបានថ្ន្ត្ំបន្តចិបុ៉ណ្ណះ្។ 
ដូច្ន្ះ ខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ដ្លបានជួបជាមួយអ្នកធ្វើការនៅ SKO។ បើគា្ម្នពួកគាត់ទ្ ខ្ញុំប្្កដជាពុំបានដឹងអំពីមណ្ឌល 
សុខភាពដ្លមានតម្ល្ធូរថ្ល្នះទ្។

…

តើជីវិតរបស់អ្នកបានផា្ល្ស់ប្តូរដូចម្ដ្ចខ្លះ បើធៀបនៅមុនព្លអ្នកបានជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់ SKO ជាមួយនឹង 
ឥឡូវ?

ខុសប្លក្គា្ន។្ ខ្ញុមិំនដឹងតូ្វបញ្ជនូកូនខ្ញុទំៅរៀននៅកន្លង្ណានះទ្ សុខភាពរបស់ខ្ញុមិំនរឹងមំា ហើយខ្ញុឥំឡូវន្ះ បានដឹងច្ើន 
ជាងមុន ខ្ញុំដឹងត្ូវទៅកន្ល្ងណា និងសា្គ្ល់អង្គការផ្ស្ងៗដ្លជ្ើសរីសកុមារឱ្យចូលរៀន។ ខ្ញុំល្ងសូវស្ត្្សទៀតហើយ។”176

176 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់ SKO ស្ត្ីអាយុ ៣៥ឆ្ន្ំ រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី២០ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។ 

គំរូការអភិវឌ្ឍគ្ួសារមានភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិស្សសម្្ប់
អ្នកទទួលផលដ្លកម្មវិធីធ្វើការជាមួយអ្នកទទួលផលជាច្ើន 
គឺជាជនចំណាកស្ុកក្នុងប្ទ្ស ដ្លប្ហ្លជាពុំបានដឹង 
អំពីប្ព័ន្ធ និងស្វាក្នុងមូលដ្ឋ្ន ឬអំពីបណា្ត្ញការគាំទ្ ដើម្ប ី
ជួយពួកគាត់ឱ្យអាចទទួលបានស្វា និងការគាំទ្ទ្។

ការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើនមានន័យថ បញ្ហ ្
ហានិភ័យ និងភាពងយរងគ្្ះជាច្ើន អាចត្ូវបាន 
ដោះស្្យ អនុញ្ញ្តិឱ្យមានគោលវិធីគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង 
ពហុវិស័យ។ ចំណុចន្ះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហ្តុ
ថ កតា្ត្ដ្លនាំឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ ជារឿយៗ  

ត្ងមានលក្ខណៈពហុវិស័យនិងមានអន្តរទំនាក់ទំនងគា្ន្។ 
ទោះយ្៉ាងណាក្ដ ីចំណុចន្ះមានន័យថ គំរូន្ះទំនងជាមិនមាន
ភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងបរិបទដ្លពុំមានស្វាច្ើនប្ភ្ទនៅក្នុង 
សហគមន៍ (ឧ.ក្នុងបរិបទជនបទដច់ស្យាល)។

ភាពខ្វះចន្លាះ និងបញ្ហាបាឈម

ហាក់ពំុមានដំណើរការដ៏រឹងមំាក្នងុការកំណត់រកគួ្សារងយ 
រងគ្្ះនះទ្។ ថ្វបីើគួ្សារតូ្វបានតួ្តពិនិត្យ ដោយយោងទៅ 
តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាច្ើនក្ដី ប៉ុន្ត្លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទាំងន្ះ 
ហាក់មានលក្ខខណ្ឌទូលាយ ហើយពំុរួមបញ្ចលូកតា្តន្ានា ដ្ល
ធ្វើឱ្យគួ្សារមានភាពងយរងគ្្ះចំពោះការបំប្កកុមារពីគួ្សារ 



50 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

(ថ្វបីើគួរកត់សមា្គល់្ថ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគួ្សាររបស់អង្គការ SKO  
ពុំម្នមានគោលដៅបញ្ជ្ក់យា៉្ងច្បាស់ ឬគោលដៅត្មួយ 
មុខក្នុងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារទ្)។ ការជ្ើសរីស 
គួ្សារ ហាក់តូ្វបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទៅតាមករណីនីមួយៗ  
ដោយក្នុងនះមានបុគ្គលិកសង្គមចុះទៅតាមទីតាំងផ្ស្ងៗ 
និងនិយាយជាមួយសមាជិកសហគមន៍។ ថ្វីបើកម្មវិធីន្ះ  
ហាក់ធ្វើការជាមួយគួ្សារងយរងគ្្ះ (រួមទំាងគួ្សារជាច្ើន 
ដ្លមានវត្តមានកតា្ត្ហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ)  
យើងមើលពំុឃើញច្បាស់ថ កម្មវិធីផ្ដត្គោលដៅប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភាពចំពោះគ្ួសារងយរងគ្្ះ ឬគ្ួសារប្ឈម 
ហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនះទ្។ 

កម្មវីធីពឹងផ្អ្កលើគ្ួសារឱ្យអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅរក
អ្នកផ្ដល់ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើន ដ្លដូចបានបញ្ជ្ក់ ខាងលើ 
ហើយថ លើកទឹកចិត្តដល់គោលវិធីជាលក្ខណៈបុគ្គល និង 
គ្ប់ជ្ុងជ្្យក្នុងការឆ្លើយតបហានិភ័យ និងភាពងយ 
រងគ្្ះ ប៉ុន្ត្គោលវិធីន្ះ ពឹងផ្អ្កលើការមាន និងលទ្ធភាព 
អាចចូលទៅរកអ្នកផ្ដល់ស្វាទាំងអស់ន្ះបានដ្រ។ បញ្ហ ្
ប្ឈមមួយសម្្ប់ SKO គឺថ លទ្ធភាពចូលទៅរកអ្នកផ្ដល់
ស្វាទាំងអស់ន្ះ ព្លខ្លះទាមទារឱ្យមានការបង់ប្្ក់ មិនថ
ជាការបង់ប្្ក់ដើម្បីទទួលបានស្វា និង/ឬជាថ្ល្ធ្វើដំណើរ 
ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរកស្វាទាំងនះ ដោយការចំណាយទាំង 
ពីរន្ះ គ្ួសារអ្នកទទួលផលច្ើនត្មិនសូវមានលទ្ធភាពអាច
បង់បាន។ 

ដោយហ្តុថ គំរូការអភិវឌ្ឍគ្ួសារពុំផ្ដល់ការគាំទ្ជា 
សមា្ភ្រដល់គ្ួសារ ក្នុងករណីត្ូវការចំណាយដើម្បីអាចទៅ 
ទទួលបានស្វាចាំបាច់ ឬប្ព័ន្ធគាំទ្ កម្មវិធីពុំមានលទ្ធភាព
អាចឆ្លើយតបចំពោះការចំណាយទាំងអស់ន្ះទ្ ហើយគ្ួសារ
នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅរកស្វាទាំងនះឡើយ។ ម្យ៉្ង 
វិញទៀត ពុំមានការផ្ដល់កញ្ចប់មូលនិធិគ្្អាសន្នសម្្ប់ 
គ្ួសារទ្ ហ្តុន្ះពុំមានលទ្ធភាពអាចឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដី
ត្ូវការចំពោះមុខ ឬស្ចក្ដីត្ូវការបនា្ទ្ន់ ដ្លទាមទារ 
ការបង់ប្្ក់ឡើយ។ យោងតាមសម្តីរបស់នាយកអង្គការបាន
ឱ្យដឹងថ ទិដ្ឋភាពន្ះអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជោគជ័យរបស ់
កម្មវិធី៖ “ជាការលំបាកណាស់ក្នុងការរកបានស្វាល្អ ដោយ 
ឥតគិតថ្ល្។ ព្លខ្លះជនក្ីក្ ត្ូវការវះកាត់ ប៉ុន្ត្ពួកគ ្
ពុំមានលទ្ធភាពឡើយ។ យើងពុំមានកញ្ចប់មូលនិធិគ្្អាសន្ន
នៅ SKO ទ្ ដូច្ន្ះ ព្លខ្លះ វាក៏ជារឿងគួរឱ្យសោកសា្ដ្យដ្រ។ 

យើងជួបស្្តីដ្លត្ូវការពន្លូតកូន ប៉ុន្ត្ពុំមានលុយទាល ់
ត្សោះ។”177

កង្វះស្វាក្នុងសហគមន៍សម្្ប់សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហ្
ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន ក៏ហាក់ធ្វើឱ្យប្សិទ្ធភាពរបស់
កម្មវិធីនៅមានកម្ិតផងដ្រ។ TPO គឺជាដ្គូអ្នកផ្ដល់ស្វា 
សម្្ប់អ្នកទទួលផលរបស់ SKO ប៉ុន្ត្ស្វារបស់ TPO មាន 
ទីតាំងនៅចមា្ង្យឆ្ង្យពីសហគមន៍ ដ្ល SKO ធ្វើការជាមួយ 
ហើយទាមទារនូវថ្ល្ស្វាដ្លធ្វើឱ្យមានការលំបាក សម្្ប ់
អ្នកទទួលផលក្នុងការទៅទទួលបានការគាំទ្ខា្ល្ំងកា្ល្សម្្ប់
បញ្ហ្សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន៖ 
“ប្សិនបើយើងសង្ក្តឃើញថ អ្នកទទួលផលមានបញ្ហ្ផ្លូវ
ចិត្តជ្្លជ្្ យើងអាចបញ្ជូនគាត់ទីមន្ទីរព្ទ្យ ឬទៅ TPO  
ប៉ុន្ត្កន្ល្ងនះនៅឆ្ង្យពីផ្ទះរបស់គាត់ ដូច្ន្ះគាត់ក៏ត្ូវការ 
មធ្យបាយធ្វើដំណើរ និងការបង់ប្្ក់ថ្ល្ថ្ន្ំព្ទ្យ (ពុំម្ន 
ឥតគិតថ្ល្នះទ្) ដូច្ន្ះ ន្ះក៏ជាបញ្ហ្ដ្រ។”178  

កម្មវិធីហាក់ជួបការលំបាកក្នុងការដោះស្្យបញ្ហស្មុគ
សា្ម្ញឱ្យបានប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ជាពិស្សគ្ួសារករណី 
គ្ួសារប្ើប្្ស់ហិង្សា។ គួរកត់សមា្គ្ល់ថ បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ 
មាននៅក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជាទូលំទូលាយ ដោយក្នុងនះ
លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តធិម៌ និងស្វាសម្្ប់ជនរងគ្្ះដោយ
អំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ គឺនៅមានកមិ្តយ្៉ាងខា្ល្ងំ ហើយនិយាម
សង្គមផ្ដល់អាទិភាពលើការរក្សា “ភាពចុះសម្ុងក្នុងគ្ួសារ”
ដ្លធ្វើឱ្យការរយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ជារឿងមិន
អាចទទួលយកបានក្នុងសា្ថ្នភាពភាគច្ើន។179 ស្វាសម្្ប់
ស្ដ្ីដ្លមានបទពិសោធន៍ជួបអំពើហិង្សាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 
ក៏នៅមានកម្ិតយា៉្ងខា្ល្ំងផងដ្រ។ ការវាយតម្ល្មួយក្នុងឆ្ន្ ំ
២០១២ ធ្វើឡើងដោយក្សួងកិច្ចការនារី (MoWA) បង្ហ្ញ 
ឱ្យឃើញថ គុណភាពន្ស្វាដ្លមាន គឺមិនដូចគា្ន្ទ ្
ហើយមានដ្នកំណត់ភូមិសាស្ត្។ ស្វាដ្លមាន ក៏ពុំម្ន
សុទ្ធត្យកជនរងគ្្ះន្អំពើហិង្សាជាសំខាន់គ្ប់ព្លវ្លា
នះដ្រ ហើយខ្វះការសម្បសមួ្ល និងការបញ្ជនូជនរងគ្្ះ
ន្អំពើហិង្សាទៅរកស្វាដ្លចាំបាច់នានាបានប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភាព។

នៅក្នុងបរិបទន្ះ យើងហាក់ឃើញថ បុគ្គលិកសង្គម 
របស់ SKO មានជម្ើសតិចតួចប៉ុណ្ណ្ះក្នុងការដោះស្្យ 
បញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ។ ជំនួយដ្លគ្ច្ើនផ្ដល់ឱ្យក្នុង 
ករណីទាំងន្ះ ភាគច្ើនបានត្ឹមត្ “ការប្ឹក្សាយោបល់” 

177 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។
178 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី១៩ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។
179 Bricknell, K. et. al., Domestic violence law: The gap between legislation and practice in Cambodia and what can be done about it (2104), 

available at: http://www.katherinebrickell.com/katherinebrickell/wp-content/uploads/2014/01/DV-Law-Prelim-Report-2014.pdf



51របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ឱ្យមា្ដ្យចរចាដោយសន្តិវិធី គោលវិធីន្ះមានការលំបាកដោយ
ហាក់ដក់បន្ទកុការទទួលខុសតូ្វក្នងុការដោះស្្យបញ្ហហិ្ង្សា
ក្នុងគ្ួសារទៅលើមា្ដ្យ (មនុស្សដ្លបុគ្គលិកសង្គមធ្វើការ 
ដោយផា្ទ្ល់ជាមួយក្នុងករណីភាគច្ើន) ដ្លស្ទើរត្ជានិច្ច 
ជាកាល គឺជាជនរងគ្្ះន្អំពើហិង្សាជាជាងទៅធ្វើការជាមួយ
ជនល្មើស (ប្ដី)។ ក្នុងករណីស្្តីចង់រយការណ៍អំពីអំពើហិង្សា 
ឬចាកច្ញពីប្តីក្នុងបរិបទអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ លទ្ធភាព 
ដើម្បីចូលទៅរកស្វាយុត្តិធម៌ និងមានស្វានៅមានកម្ិត  
ដើម្បីគាំទ្ស្ដ្ីក្នុងកាលៈទ្សៈទាំងន្ះ ហើយកូនរបស់ពួកគ្ 
ធ្វើឱ្យអ្វីដ្លពួកគាត់ចង់ធ្វើកាន់ត្មានការលំបាកថ្មទៀត  
ដូចមានបង្ហ្ញជូនដោយបុគ្គលិកសង្គមរបស់កម្មវិធីថ ៖

“តើជាទូទៅមានអ្វីកើតឡើង ប្សិនបើមានអំពើហិង្សាក្នុង
គ្ួសារ?”

យើងពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ ដើម្បីកំណត់បញ្ហ្ និង 
បុព្វហ្តុន្បញ្ហ្។ ព្លខ្លះស្ត្ីកំណត់ឃើញថ ខ្លួនមាន 
ចំណ្កធ្វើឱ្យអំពើហិង្សាចាប់ផ្ដើម ដូច្នះ្គាត់រៀនអំពីការគ្ប់គ្ង
កំហឹង។ ពួកគាត់ក៏អាចអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការចរចា
ដោយសន្តវិិធី។ ដូច្នះ្ ពួកគ្អាចប្្ស័្យទាក់ទងក្នងុលក្ខណៈ
សន្តិវិធីជាងមុន។ 

តើដំបូនា្ម្នន្ះ ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យដោយផា្ទ្ល់ទៅកាន់ស្្តី ឬ 
ទៅកាន់បុរស ឬទាំងពីរ?

យើងមានឱកាសធ្វើការត្ជាមួយស្្តីប៉ុណ្ណ្ះ ព្្ះថ 
ជាទូទៅបុរសច្ញទៅធ្វើការ។ ដូច្ន្ះ យើងអាចនិយាយ និង 
ផ្ដល់ប្ឹក្សាយោបល់ត្ជាមួយស្្តីត្ប៉ុណ្ណ្ះ។

តើស្ដ្ីធា្ល្ប់សុំជំនួយដើម្បីចាកច្ញពីប្ដី ឬទ្?

ជាទូទៅ នៅព្លយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយស្្តី កាល 
ពដីំបូងជម្ល្ះនៅក្ដ្គគុក ពួកគ្ចង់ចាកច្ញពីចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្ត្បនា្ទ្ប់ពយីើងបានធ្វើការជាមួយពួកគាត ់

មួយរយៈ ពួកគ្ត្ជាក់ចិត្តមកវិញ និងយល់អ្វីៗ បានកាន់ត្ប្សើរ  
ហើយចង់បន្តរស់នៅក្នងុទំនាក់ទំនងតទៅទៀត។ មានត្ករណី 
តិចតួចប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លពួកគាត់ចង់ចាកច្ញ។ ដោយសារយើង 
ធ្វើការជាមួយពួកគាត់ ពួកគាត់អាចកំណត់ឃើញចំណុចល្អ  
និងអាក្ក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន។ ព្លសម្លឹងមើល 
រឿងល្អៗ ដ្លពួកគ្មានក្នុងគ្ួសារ ពួកគ្ស្ងប់ចិត្តមកវិញ 
ហើយចង់បន្តរស់នៅជាមួយគា្ន្។

ចុះបើអាចមានគ្្ះថ្ន្ក់ចំពោះពួកគាត់ក្នុងការបន្តរស់នៅ
ជាមួយគា្ន្? តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដ្ច?

មានករណីមួយចំនួនកើតដូច្នះ្ដ្រ ហើយយើងជម្្បប្្ប់
ពួកគាត់អំពីជម្កសុវត្ថិភាព និងកន្ល្ងដ្លពួកគ្អាចរៀន 
ជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ។ ប៉ុន្ត្ជារឿយៗ ពួកគ្នៅត្បន្តរស់នៅ 
ជាមួយគា្ន្។ ប្សិនបើគ្នៅក្នុងគ្ួសារ គ្នឹងត្ូវរងការវាយដំ  
ប៉ុន្ត្ប្សិនបើពួកគ្ចាកច្ញ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ 
កូនៗ? ប្សិនបើប្ដីចាកច្ញ តើអ្នកណាផ្គត់ផ្គង់គ្ួសារ និង 
ផ្ដល់ប្្ក់ឱ្យកូនទៅសាលា?”

ឧបសគ្គក្នុងការរយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និង 
លទ្ធភាពទទួលបានស្វា បង្កើតឱ្យមានបរិយាកាស ដ៏លំបាក 
សម្្ប់អង្គការនានា ដូចជា SKO ជាដើម ហើយបង្ហញ្ឱ្យឃើញ
នូវតម្ូវការឱ្យមានផា្ល្ស់ប្តូរជាប្ព័ន្ធទូលំទូលាយថ្មទៀតនៅ
ក្នុងវិស័យន្ះ។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី ចំណុចន្ះ ក៏បង្ហ្ញឱ្យ 
ឃើញនូវតមូ្វការឱ្យកម្មវិធី តូ្វមានសមត្ថភាពធ្វើការឱ្យបានខា្ល្ងំ
កា្ល្ថ្មទៀតជាមួយគ្ួសារ ដ្លប្ឈមជាមួយហានិភ័យ 
ទាំងន្ះ។ ដំណកស្ង់សម្ដីខាងក្្មពីកិច្ចសមា្ភ្សន៍មួយជា
មួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី បង្ហ្ញឱ្យឃើញអំពីបញ្ហ្ប្ឈម
ក្នុងការធ្វើការងរ ដើម្បីគាំទ្ស្្តីដ្លជាកម្មវត្ថុន្អំពើហិង្សា 
ប្ព្ឹត្តដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល និងតម្ូវការឱ្យកម្មវិធីត្ូវសា្ថ្បនា 
សុវត្ថិភាពក្នុងការគាំទ្ស្្តីដ្លមានចង់រយការណ៍អំពីអំពើ 
ហិង្សា និង/ឬចាកច្ញពីប្តី។



52 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

180 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ SKO ស្ត្ីអាយុ ៣៦ឆ្ន្ំ រជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី២០ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨។  

ករណីសិកាសា៖ បញ្ហាបាឈមក្នុងការដោះសាាយអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ (អ្នកទទួលផលរបស់ SKO)

 “តើទំនាក់ទំនងរវាងអ្នក និងប្ដរីបស់អ្នក និងជាមួយមនុស្សព្ញវ័យ និងកុមារក្នងុគួ្សាររបស់អ្នកមានលក្ខណៈដូចម្ដច្ដ្រ?

ទំនាក់ទំនងជាមួយប្ដីខ្ញុំមិនល្អទ្។ ព្លគាត់ស្វឹង គាត់គំហក់ដក់កូនៗ។ គាត់វាយខ្ញុំ ហើយកាលខ្ញុំទើបឆ្លងទន្ល្ហើយ 
គាត់វាយជាំភ្ន្ក។

…

តើអ្នកបានប្្ប់បុគ្គលិកសង្គមអំពីបញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះទ្?

ចាស ខ្ញុំប្្ប់ពួកគាត់។

តើពួកគ្អាចជួយអ្នកដោយវិធីណាមួយទាក់ទងជាមួយអំពើហិង្សារបស់ប្តីអ្នកឬទ្?

ពួកគាត់មិនដឹងជួយធ្វើម៉្ច...ពួកគ្បានត្ប្្ប់ខ្ញុំថ គាត់គួរត្ទៅមណ្ឌលក្ប្្ ឬគាត់គួរទៅទទួលស្វា ដើម្បីផា្ល្ស់ប្តូរ 
ខ្លួនគាត់។ 

អូខ្ អញ្ចឹងតើពួកគ្មានផ្ដល់ការប្ឹក្សាយោបល់ ឬដំបូនា្ម្នឱ្យប្ដីរបស់អ្នកឬទ្ ឬតើពួកគ្មានធា្ល្ប់បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់អង្គ
ការដទ្ឬទ្?

ពួកគាត់ប្្ប់ត្ខ្ញុំ។ ពួកគាត់គ្្ន់ត្ពន្យល់ប្្ប់ខ្ញុំអំពីលទ្ធភាពដ្លអាចធ្វើបាន អំពីអ្វីដ្លខ្ញុំគួរដឹង ហើយពួកគាត ់
ស្នើឡើងនូវជម្ើស។

តើពួកគ្ស្នើដូចម្ដ្ចខ្លះ ហើយតើជម្ើសទាំងអស់នះជាជម្ើសដ្លអាចធ្វើបាន និងអាចជួយបានជាក់ស្ដ្ងឬទ្?

ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថម៉្ចទ្! ខ្ញុំគា្ម្នអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសា្ថ្នភាពន្ះ មានអ្វីកើតឡើងក៏ស្្ចទៅតាមព្្ងវាសនាទៅចុះ។

តើអ្នកធា្ល្ប់ប្កគា្ន្ពីមុនមកឬទ្ ឬធា្ល្ប់គិតថ ចង់ប្កពីគាត់ឬទ្?

..ខ្ញុំព្យយាមរត់ច្ញពីគាត់ជាច្ើនដង ប៉ុន្ត្គាត់យកកូនទុក ដូច្ន្ះ ខ្ញុំគិតថ គាត់មិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទ្ អញ្ចឹង 
ខ្ញុំក៏បណា្ត្យទៅដូច្ន្ះ។

តើអ្នកធា្ល្ប់ស្វ្ងរកជំនួយផ្ន្កច្បាប់ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចចាកច្ញពីគាត់ និងអាចទុកកូនជាមួយអ្នកបានទ្?

កាលពួកខ្ញុំនៅស្ុកពួកខ្ញុំទៅរកអាជា្ញ្ធរម្ដង ហើយគាត់ចុះកិច្ចសន្យលើក្ដសថ ប្សិនបើគាត់ធ្វើដូច្ន្ះទៀត យើងនឹង 
ល្ងលះគា្ន្ ហើយគាត់និយាយថ “បាទ បាទ” ប៉ុន្ត្គាត់មិនផា្ល្ស់ប្តូរទ្។”

តើអ្នកអាចគិតថ អ្នកអាចទៅរកនគរបាល ឬរដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្នឱ្យជួយ ឬទ្?

កាលលើកចុងក្្យដ្លគាត់វាយខ្ញុំ អ្នកជិតខាងទូរស័ព្ទហៅនគរបាល។ នគរបាលនាំគាត់ទៅប៉ុន្ត្បានត្មួយម៉្ង 
ក្្យមក គាត់ត្ឡប់មកវិញ។

តើមានអ្វីកើតឡើងជាលទ្ធផលបនា្ទ្ប់ពីនះទ្?

ទ្ គា្ម្នអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទ្។”180 
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៥.៧ អង្គការ This Life Cambodia៖ កម្មវិធី 
This Life In Family និង This Life in 
the Community (ខាត្តសៀមរាប)

អង្គការ This Life Cambodia ត្ូវបានបង្កើតឡើង 
ក្នងុឆ្ន្២ំ០០៧ ជាអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្នងុខ្ត្តសៀមរប។  
តាំងពីព្លនះមក អង្គការន្ះ បានពង្ីកបន្ថ្មទៀត ដោយ 
ផ្ដល់ការគាំទ្ និងស្វាផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់លើវិស័យ 
ចំនួនបី៖ កុមារនិងគ្ួសារ អប់រំ និងការស្្វជ្្វសហគមន៍ 
និងការពិគ្្ះយោបល់។ កម្មវិធី This Life In Family 

របស់អង្គការន្ះ មានបំណងដើម្បីគំាទ្ដល់គួ្សារងយរងគ្្ះ
ប្ឈមហានិភ័យជាមួយការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ អាស្័យ 
ដោយឪពុកមា្ដ្យ ឬអ្នកថ្ទាំចម្បងមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់។ 
កម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសាររបស់អង្គការន្ះ  ធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការ
ជាមួយគណៈកមា្មធិ្ការ និងអាជា្ញធ្រថ្នក់្ក្្មជាតិ ដើម្បីថ្រក្សា
គ្ួសារងយរងគ្្ះនៅព្លណាដ្លកុមារ ឬឪពុកមា្ដ្យមាន 
ទំនាស់ជាមួយច្បាប់។ គម្្ងគាំទ្គ្ួសាររបស់អង្គការន្ះ  
ផ្ដល់ការជួយជ្្មជ្្ងដល់កូនរបស់ឪពុកមា្ដ្យដ្លបាន 
ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារខ្ត្តសៀមរប។181 

កម្មវិធី This Life In Community ធ្វើបញ្ជីរយឈ្ម្ះ 
ការគាំទ្នៅថ្ន្ក់សហគមន៍ តាមរយៈការកំណត់ផ្នទីស្វា 
និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសម្្ប់កុមារ និងគ្ួសារដ្ល
ប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ អាស័្យជាចម្បង
ដោយសារសមាជិកគួ្សារតូ្វជាប់ឃំុឃំាង។ កម្មវិធីន្ះ ក៏មាន
បំណងសា្ថ្បនាសមត្ថភាពរបស់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ន្ក់ឃុំ ដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះបញ្ហដ្្លមានផលប៉ះពាល់លើកុមារ និងគួ្សារ និង 
ដើម្បីធានាឱ្យបានថ ជម្ើសការថ្ទាំនៅតាមសហគមន៍ត្ូវ
បានផ្ដល់អាទិភាពលើសពីមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងករណីមាន
ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ 

កម្មវិធីន្ះ ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០០៧ បនា្ទ្ប់ព ី
ការវាយតម្លស្ហគមន៍ តូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុតំបន់គោលដៅដ្ល
រកឃើញថ មានចន្ល្ះខ្វះខាតផ្ន្កស្វា និងការគាំទ្ 
សម្្ប់កុមារ ដ្លឪពុកមា្ដ្យរបស់ពួកគ្ស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារ 
ការពិគ្្ះយោបល់បានរកឃើញថ អាស្័យដោយអ្នកជាប ់
ពន្ធនាគារទំាងនះ ជារឿយៗមកពីគួ្សារកី្ក្ខា្ល្ងំ ហើយច្ើន 
ត្ជាបុរសដ្លជាប់ឃុំឃាំង មា្ដ្យជាច្ើនត្ូវបានទុកចោល
ឱ្យនៅជាមួយកូន ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដោយពុំមានចំណូលដើម្ប ី

ផ្គត់ផ្គង់គ្ួសារ។182 ការពិគ្្ះយោបល់នៅសហគមន៍ ក៏បាន 
ជួយកំណត់រកស្ចក្ដតួ្ីវការចន្លះ្ខ្វះខាតផ្នក្ស្វា និងដំណះ 
ស្្យដ្លអាចមាន ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់ក្ុម 
ងយរងគ្្ះទាំងន្ះ ដូចបានស្នើឡើងដោយនាយករងរបស់  
TLC ថ៖ “មានការពិគ្្ះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ជាច្ើន 
ត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយប្ជាជនគោលដៅ។ បញ្ហ្ ស្ចក្ដីតូ្វ 
ការ និងដំណើរស្្យដ្លអាចមានរបស់សហគមន៍ ត្ូវបាន 
កំណត់ឃើញជាពិស្ស គឺចន្ល្ះខ្វះខាតរវាងកុមារដ្លកំពុង 
រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយឪពុកមា្ដ្យរបស់ពួកគ្។ ដោយ 
ហ្តុន្ះ កម្មវិធីរបស់យើង ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតប 
ជាមួយបញ្ហ្ និងស្ចក្ដីត្ូវការទាំងនះ ផ្អ្កលើអ្វីដ្ល 
យើងបានរកឃើញនៅក្នងុការពិគ្្ះយោបល់ថ្នក់្សហគមន៍។”183  

អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផល គឺមកពីតំបន់ភូមិសាស្តដ្្លមានដង់សីុត្ 
ប្ជាជនដ្លជាប់ឃុំឃាំងខ្ពស់ ហើយ TLC ធ្វើការជាមួយ 
រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន (គ.ក.ន.ក ម្ភូមិ/ឃុំនៅថ្ន្ក់ស្ុក 
និងថ្ន្ក់ខ្ត្ត និង មន្ទីរ ស.អ.យ) ដើម្បីកំណត់រកគ្ួសារដ្ល
មានឪពុកមា្ដ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ក្នុងរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ
លើកចុងក្្យបំផុតរបស់ខ្លួន (២០១៦-២០១៧) មានការ 
រយការណ៍ថ នៅទូទាំងប្ទ្សកុមារចំនួន ៣.៤៤៨នាក់ 
និងមនុស្សព្ញវ័យចំនួន ៥៥៧នាក់ បានទទួលការគាំទ្ 
ដោយផា្ទល់្ ហើយបន្ថម្លើន្ះទៀតកុមារចំនួន៣៩.៩៣៣នាក់  
និងមនុស្សព្ញវ័យចំនួន  ៦៣.៣៥១នាក់ បានទទួលការជួយ 
ជ្្មជ្្ង “ដោយប្យោល”។ កុមារចំនួន ៣០នាក់ 
បានទទួលការគំាទ្នៅក្នងុកម្មវិធី This Life in Family ដើម្បី
ស្ថិតនៅក្្មការថ្ទាំរបស់ឪពុកមា្ដ្យខ្លួន អ្នកថ្ទាំចម្បង 
ចំនួន ២៣នាក់ បានទទួលការគាំទ្នៅក្នុងសកម្មភាពបង្កើត 
ចំណូល ហើយកុមារ ៥២នាក់ ដ្លមានឪពុកមា្ដ្យនៅក្នុង 
ពន្ធនាគារបានទទួលការគាំទ្ឱ្យអាចចូលរៀននៅសាលារដ្ឋ 
ឱកាសដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកមា្ដយ្របស់ខ្លនួនៅក្នងុពន្ធនាគារ 
និងការគាំទ្គ្ួសារដល់អ្នកថ្ទាំកុមារទាំងនះ។ 184

អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធី This Life in Family ត្ូវ 
បានជ្ើសរីសយោងតាមព័ត៌មានផ្ដល់ដោយអាជា្ញធ្រពន្ធនាគារ 
ដើម្បីកំណត់រកគ្ួសារដ្លអាចមានលក្ខណសម្បត្តិទទួល 
បានការគាំទ្។ បនា្ទ្ប់មក មន្ត្ីគម្្ងគាំទ្គ្ួសារធ្វើកាវាយ
តម្ល្លម្អិតលើគ្ួសារ រួចជ្ើសរីសគ្ួសារទាំងឡាយណា 

181 របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/

TLC_AnnualReport_2017-web.pdf
182 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
183 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
184 របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/

TLC_AnnualReport_2017-web.pdf



54 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ដ្លឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យលក្ខណសម្បត្តិចូលរួមក្នុង
គម្្ង៖ ពោលគឺ មា្ដ្យ ឬឪពុករបស់កុមារជាប់ពន្ធនាគារ 
ថ្ង្ដោះល្ងពីពន្ធនាគារ គឺស្ថិតនៅចន្ល្ះ ១ឆ្ន្ំ ដល់ ៣ឆ្ន្ំ 
គ្ួសាររស់នៅក្នុងឃុំគោលដៅ គ្ួសារនះត្ូវបានចាត់ទុក 
ជាគ្ួសារក្ីក្ កុមារកំពុងរៀន ឬបោះបង់ចោលការសិក្សា 
(រហូតដល់ថ្ន្ក់ទី ១២) សមាជិកគ្ួសារ (ឪពុកមា្ដ្យ/
អ្នកថ្ទាំ និងកុមារ) ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយ 
ឪពុកមា្ដយ្ អ្នកថ្ទំា និងកុមារ ប្តជ្ា្ញចិ្ត្តឱ្យកុមារទៅសាលារៀន
ជាទៀងទាត់ (ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍សម្្ប់សិស្ស)។  
ទោះយា៉្ងណាក្ដី បុគ្គលិកគម្្ងប្ើប្្ស់គោលវិធីដ្លមាន
លក្ខណៈអាចបត់ប្នបាន ហើយព្លខ្លះក៏ទទួលយកគ្ួសារ
ដ្លពំុឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទំាងអស់ន្ះចូលមកក្នុង
កម្មវិធីដ្រ។185  

កម្មវិធី This Life in Community ផ្ដល់ការគាំទ្ដល់ 
ម្ដឹកនាំមូលដ្ឋ្ន ចំនួន ៦៧នាក់ តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្ល 
សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ១.៩៣៣នាក់ បានចូលរួមកម្មវិធីលើ
កកម្ពស់ការយល់ដឹង និងគ្ួសារចំនួន ៤.៦៧០គ្ួសារក្នុង 
ភូមិចំនួន ២២ បានទទួលការគាំទ្ដោយការឆ្លើយតបផ្ន្កការ
ការពារកុមារក្្ផ្លូវការនៅថ្ន្ក់សហគមន៍។186   

គំរូរបស់កម្មវិធី និងសាវាដាលផ្ដល់ឱាយ

កម្មវិធី This Life in Family ប្ើប្្ស់គោលវិធីការ 
គ្ប់គ្ងករណី ព្មជាមួយ ការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្វា 
ផ្ស្ងៗ និងប្ព័ន្ធការគំាទ្។ នៅព្លគួ្សារតូ្វបានជ្ើសរីស 
ចូលក្នងុកម្មវិធី មន្ត្គីម្្ងគំាទ្គួ្សារ និងអ្នកសម្បសមួ្ល 
កម្មវិធីជម្្បប្្ប់អ្នកទទួលផលតាមរយៈការរៀបចំវគ្គតម្ង់
ទិស ស្ដីពីគម្្ងជាមួយសមាជិកគ្ួសារនីមួយៗ និងម្ភូមិ/
ម្ឃំុ។ គួ្សារបានទទួលការជម្្បជូនអំពីគោលបំណង និង 
សកម្មភាពរបស់គម្្ង និងការគាំទ្ដ្លត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យ  
ហើយការរំពឹងទុករបស់គ្ួសារត្ូវបានលើកយកមកពិភាក្សា។ 
បនា្ទ្ប់មក ករណីនះត្ូវបានបើកដោយមន្ត្ីគម្្ងគាំទ្ 
គ្ួសារ។187  

ការគ្ប់គ្ងករណីគឺជាដំណើរការដ្លមាន ៧ ជំហាន៖  
១.ការជ្ើសរីសឱ្យចូលក្នុងកម្មវិធី ២.ការវាយតម្ល្ដើម្បីកំណត ់
រកស្ចក្ដីត្ូវការ និងសា្ថ្នភាពរបស់គ្ួសារ ៣.ការឆ្លុះបញ្ច្ំង 
និងវិភាគលើស្ចក្ដីត្ូវការ ៤.ការអភិវឌ្ឍផ្នការករណី រួមមាន 

ទាំងសកម្មភាព កាលវិភាគព្លវ្លា និងការទទួលខុសត្ូវ 
៥.វឌ្ឍនភាព និងកំណត់ត្្ករណី ៦.ការពិនិត្យឡើងវិញ  
៧.ការបិទករណី។ ទម្ង់ និងឧបករណ៍ដ្លមានលក្ខណៈ 
រចនាសម្ព័ន្ធជាច្ើន ត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ក្នុងដំណើរការ
ទាំងអស់ន្ះ រួមទាំងឧបករណ៍ផ្នទីរងកាយ ជម្ើស 
ផា្ទ្ល់ខ្លួន ដើមឈើបញ្ហ្ ដើមឈើគ្ួសារ បនា្ទ្ត់ព្លវ្លា 
និងទន្ល្ជីវិត។ ការគ្ប់គ្ងករណីត្ួវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្ ី
គម្្ងគាំទ្គ្ួសារ ដ្លស្ថិតក្្មការមើលខុសត្ូវពីអ្នក 
សម្បសម្ួលគម្្ង។ ករណីថ្រក្សាគ្ួសារត្ូវបានអនុវត្ត
ឡើងរយៈព្ល ១២ ខ្ ហើយគ្ួសារបានទទួលការជួយជ្្ម
ជ្្ង ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ និងធនធាន ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាព 
គួ្សារបនា្ទប់្ពីរយៈព្លន្ះ។ ករណីគំាទ្គួ្សារមានរយៈព្ល
អប្បបរមាបីឆ្ន្ំ ហើយជាទូទៅត្ូវបានបិទនៅព្លឪពុកមា្ដ្យ
ល្ងច្ញពីពន្ធនាគារ។188 

អង្គការ TLC ប្ើប្្ស់ក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាព
សម្្ប់ការងរសំណុំរឿងសង្គម (សូមមើលប្អប់ “សញ្ញ្ 
សុវត្ថិភាព”) ហើយផ្នការករណីត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងក្នុងល
ក្ខណៈសហការគា្ន្យា៉្ងខ្ពស់ ដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមពីគ្ួសារ
នៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួន និងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍ 
ដំណះស្្យរបស់ខ្លួនផា្ទ្ល់៖ “យើងសម្បសម្ួលគ្ួសារ 
និងកុមារឱ្យធ្វើ។ យើងមិនអភិវឌ្ឍផ្នការករណីឱ្យពួកគ្ទ្។ 
សម្្ប់ការគាំទ្គ្ួសារ យើងសម្បសម្ួលដល់អ្នកថ្ទាំឱ្យ
អភិវឌ្ឍផ្នការនះជាមួយកូនរបស់ខ្លួន។ ពួកគ្ត្ូវធ្វើការ 
ជាមួយគា្ន្ ដើម្បីកំណត់រកបញ្ហ្ គោលដៅ និងដំណះស្្យ 
ដោយខ្លួនឯង។ យើងសម្បសម្ួល និងតាមដនបន្តលើ 
វឌ្ឍនភាពន្ការអនុវត្តផ្នការករណី... យុទ្ធសាស្ត្របស់យើង 
គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគ្ឱ្យចាប់ផ្ដើមជាមួយគោលដៅ 
តូចៗជាមុនសិន ព្្ះប្សិនបើពុំអាចសម្្ចបានគោលដៅ
ធំទ្ នះពួកគ្ពុំមានទឹកចិត្តបន្តទៅមុខជាមួយគោលដៅដទ្
ទៀតឡើយ។”189    

អង្គការ TLC ផ្ដល់ស្វាជាច្ើនដល់គ្ួសារយោងតាម 
ស្ចក្ដីត្ូវការ និងគោលដៅរបស់ពួកគ្។ សកម្មភាព ពង្ឹង 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច គឺជាវិស័យគន្លឹះរបស់កម្មវិធី។ កម្មវិធីផ្ដល់ការ 
វាយតម្ល្លើចំណុចខា្ល្ំងធនធាន និងចំណ្ះដឹងដ្លមាន 
បច្ចុប្បន្នរបស់ឪពុកមា្ដ្យ/អ្នកថ្ទាំ ដើម្បីជួយពួកគ្ឱ្យបង្កើតនូវ
សកម្មភាពដ្លពួកគ្អាចបង្កើតចំណូលបាន។ តាមរយៈ 

185 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
186 របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/

TLC_AnnualReport_2017-web.pdf
187 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
188 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
189 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។



55របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការផ្ដល់ធនធានទ្ព្យសម្បត្តិ ការឧបត្ថម្ភប្្ក់តិចតួច និង 
ដំបូនា្មន្បច្ចក្ទ្ស និងការចង្អលុបង្ហញ្ ឪពុកមា្ដយ្បានទទួល
ការគាំទ្ឱ្យបង្កើត និងរក្សាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ សកម្មភាព 
បង្កើតចំណូល រួមមាន ការត្បាញសូត្ ការចិញ្ចឹមជ្ូក ទា 
និងមាន់ ការលក់ម្ហូបតាមរទ្ះ បើកតូបលក់ផ្ល្ឈើ ហាងគ្ឿង 
ទូរសព្ទ ការត្បាញកញ្ជើ និងដំឪឡឹក។

ឪពុកមា្ដ្យ/អ្នកថ្ទាំ បានទទួលការបង្ហ្ត់បង្ៀនក្នុងការ
បង្កើត និងរក្សាអាជីវកម្ម ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងជាដំណើរការ 
មួយជំហានម្ដងៗ៖ “យើងធ្វើជាជំហានៗ។ យើងព្យយាម 
សាកល្បងជាមុនសិន ដើម្បីពិនិត្យមើលថតើ ពួកគ្ពូក ្
ខាងអ្វី។ ឧទាហរណ៍ ប្សិនបើពួកគ្ចង់បើកហាងលក់ពងទា
កូនដំបូង ដំបូងយើងធ្វើការជាមួយពួកគ្ ដើម្បីទិញឧបករណ៍ 
និងអនុញ្ញ្តឱ្យគ្លក់ពងទាកូនចំនួន ៥០ សាកល្បងសិន។ 
ប្សិនបើអាជីវកម្មដំណើរការបានល្អ យើងនឹងគាំទ្ពួកគ្ឱ្យ 
វិនិយោគបន្ថ្មទៀត ហើយប្សិនបើពុំដំណើរការបានល្អទ ្
យើងតូ្វធ្វើការជាមួយពួកគាត់ម្ដងទៀតលើអាជីវកម្មជាជម្ើស
ជំនួសដទ្ទៀត។”190  

ស្វាអប់រំក៏ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យផងដ្រ រួមទាំងការផ្ដល ់
អាហារូបករណ៍ ដ្លក្នុងនះរួមមានការផ្ដល់ថ្ល្បង់សាលានិង 
សមា្ភរ្សិក្សា (ឯកសណា្ឋន្សាលា សៀវភៅពុម្ព បិ៊ក។ល។)។  
មន្ត្ីគម្្ងគាំទ្គ្ួសារក៏ធ្វើការក្នុងលក្ខណៈ សហការជាមួយ 
គ្ូបង្ៀននៅសាលា និងគ្ូបង្ៀនឯកជន ដើម្បីធានាថ 
កុមារមានលទ្ធភាពអាចបានទទួលលទ្ធផល ការសិក្សាល្អតាម 
រយៈការកំណត់រកបញ្ហ្ដ្លអាចមាន និងជួយដោះស្្យ 
បញ្ហ្ដ្លអាចកើតមានទាំងនះ។ 

ម្យ៉្ងទៀត ក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីធានាថ គ្ួសារ 
អាចមានលទ្ធភាពទៅទទួលការថ្ទំាសុខភាព ហើយការឧបត្ថម្ភ
ទាំងន្ះរួមមានដូចជា ការបង់ប្្ក់សម្្ប់គ្លីនិកសុខភាព និង 
មន្ទីរព្ទ្យនៅព្លណាដ្លចាំបាច់ និងការជួយឧបត្ថម្ភលើថ្ល្
ចំណាយការធ្វើដំណើរ ដើម្បីទៅទទួលស្វាការថ្ទំាសុខភាព។ 
កម្មវិធីក៏ផ្ដល់កញ្ចប់តម្ូវការមូលដ្ឋ្ន និងកញ្ចប់ដ្លបានច្ក
ឱ្យក្នុងសា្ថ្នភាពគ្្អាសន្ន ដោយក្នុងនះរួមមាន អាហារ 
និងទឹក សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្កជើង សមា្ភរ្អនាម័យខ្លនួប្្ណ 
សមា្ភ្រសម្្ប់គ្ងមុង។ល។ 

កម្មវិធីក៏គំាទ្កុមារឱ្យទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកមា្ដយ្ក្នងុពន្ធនាគារ 
(ការធ្វើដំណើរ ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្ដើម្បីធានាថ មិនមាន 
ការទាមទារសំណូក។ល។) ដើម្បីជួយកុមារឱ្យអាចរក្សាទំនាក់
ទំនង និងមនសញ្ច្តនាផា្ទ្ល់ខ្លួនជាមួយឪពុកមា្ដ្យ។

This Life in Community មានបំណងសា្ថ្បនាសុវត្ថិ
ភាពរបស់សមាជិកសហគមន៍ ដើម្បីកំណត់រក និងឆ្លើយតប 
ជាមួយបញ្ហ្នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនតាមរយៈ៖

- អនុញ្ញ្តឱ្យសហគមន៍ឆ្លើយតបចំពោះករណីដ្លមាន
សកា្ត្នុពលនាំទៅដល់ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ

- ពង្ឹងកិច្ចសហការ និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់អ្នក
ផ្ដល់ស្វា (NGOs សា្ថ្ប័នរជរដ្ឋ្ភិបាល) ដើម្បីចាត់
អាទិភាពជម្ើសការថ្ទាំនៅតាមសហគមន៍ឱ្យខ្ពស់
ជាងការថ្ទាំនៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ

- ធានាថ សហគមន៍មានការយល់ដឹងអំពីធនធាន និង 
ស្វាគាំទ្ដ្លមានសម្្ប់កុមារ និងគ្ួសារ 

- ធ្វើយុទ្ធនាការការលើកម្ពស់ការយល់ដឹងដោយផ្ដ្តការ
យកចិត្តទុកដក់លើអត្ថប្យោជន៍ ន្ការចិញ្ចឹមបីបាច់
កូននៅក្នុងគ្ួសារ និងសហគមន៍របស់ខ្លួន ផ្ទុយពីការ 
យកទៅដក់នៅមណ្ឌលថ្ទាំ។

លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

ការវាយតម្ល្កម្មវិធីរយៈព្លបីឆ្ន្ំទៅលើកម្មវិធី This Life 

in Family ព្មទាំងកម្មវិធីដទ្ទៀត ត្ូវបានធ្វើឡើងក្នុង 
ឆ្ន្២ំ០១៤ ថ្វបីើការវាយតម្លន្ះ ពំុម្នជាការវាយតម្លឯ្ករជ្យ 
ហើយពំុបានបង្កើតឱ្យមានទិន្នន័យរឹងមំាស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់
កម្មវិធីក្ដី។ ម្យ៉្ងវិញទៀត យើងពុំអាចធ្វើការពិនិត្យលើសំណុ ំ
ឯកសារ ឬសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធីបានទ្ 
ដូច្ន្ះភស្តុតាងស្ដីពីលទ្ធផលសម្្ប់របាយការណ៍ន្ះ គឺហាក ់
មានកមិ្តកំណត់បុ៉ណ្ណះ្។ ការវាយតម្លដ្្លបានបោះពុម្ពផ្សាយ
ក្នងុឆ្ន្ ំ២០១៤ រកឃើញថ ជាទូទៅកម្មវិធីបានទទួលជោគជ័យ
យា៉្ងខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយគោលបំណងរបស់ខ្លួន៖  
អាហារូបករណ៍សម្្ប់ការអប់រំបានជួយរក្សាលទ្ធភាពទទួល
បានការអប់រំសម្្ប់កុមារ កញ្ចប់សម្្ប់តម្ូវការជាមូលដ្ឋ្ន
បានជួយគួ្សារឆ្លើយតបស្ចក្ដតូ្ីវការចំពោះមុខរបស់ខ្លនួ ការ
គាំទ្សម្្ប់ការសួរសុខទុក្ខបានជួយធានាឱ្យបានថ ទំនាក ់
ទំនងកុមាររវាងឪពុកមា្ដ្យដ្លត្ូវជាប់ឃុំឃាំង ពុំត្ូវបាន 
កាត់ផា្ដច់្នៅព្លឪពុកមា្ដយ្ស្ថតិក្នងុពន្ធនាគារ ហើយសកម្មភាព
បង្កើតចំណូលបានជួយគ្ួសារឱ្យរក្សាសន្តិសុខផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 
បើទោះបីជាមានករណីលើកល្ងមួយចំនួនក្ដី។191 

ភស្តុតាងជារឿងជាក់ស្ដ្ងបានស្នើឱ្យឃើញថ កម្មវិធីគាំទ ្
ដល់ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទាំឱ្យបានទទួលជំនាញ និងទំនុក 
ចិត្តក្នងុការដោះស្្យបញ្ហ ្ និងចូលទៅរកស្វា ប្ហ្លគឺជា
លទ្ធផលន្គោលវិធីប្បសហការក្នងុការធ្វើផ្នការករណី ដូច
មានបង្ហ្ញជូនខាងក្្មក្នុងករណីឧទាហរណ៍។

190 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខ្ត្តសៀមរប ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
191 This Life Cambodia, This Life Behind Bars: 3 year programme evaluation (2014), available at: http://www.thislifecambodia.org/wp-content/

uploads/2015/01/2014-TLBB-3yr-Program-Evaluation.pdf



56 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ឧទាហរណ៍អំពីគោលវិធីបាបសហការក្នុងការធ្វើផានការករណី និងលទ្ធផលសមាាប់គាួសារងាយរងគាាះ

“ក្នងុករណីមួយ មា្ដយ្មានបញ្ហវិ្កលចរិតបង្កឡើងដោយការបរិភគគ្ឿងស្វឹងហួសប្មាណ។ អញ្ចងឹ យាយតូ្វទទួល 
ខុសតូ្វថ្ទំាកូនទំាងបំ្្របស់នាង។ យើងបានពិភាក្សាជាមួយជីដូនឱ្យកំណត់រក និងចាត់អាទិភាពដំណះស្្យដ្លអាច 
មានសម្្ប់ការអប់រំរបស់ចៅគាត់។ គោលដៅទីមួយរបស់គាត់ គឺដើម្បីជួយចៅដ្លមានកំសោយការសា្ដ្ប់ឮរបស់គាត់  
ព្្ះមានការលំបាកក្នុងការរកសាលារៀនឱ្យចៅពិការដូចគាត់។ ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះគោលដៅន្ះ យើងបានកំណត់ថ  
តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្ូវក្នុងការស្វ្ងរកសាលារៀន បនា្ទ្ប់មក យើងបានឱ្យបុគ្គលិកគម្្ងរបស់យើងស្វ្ងរក 
សាលារៀនសម្្ប់កុមារនះ។ 

គោលដៅមួយទៀត គាត់បានបញ្ជ្ក់ថ ចាប់តាំងពីឪពុករបស់ពួកគ្ជាប់ពន្ធនាគារមក ពួកគ្ពុំដ្លមានឱកាស 
បានជួបគា្ន្ទ្ ដូច្ន្ះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្ ហាក់ដូចជាកំពុងប្កបាក់ខា្ល្ំង។ គោលដៅ គឺដើម្បីនាំកុមារទៅជួបឪពុកឱ្យបានពីរ
ដងក្នុងមួយខ្ ដើម្បីពង្ឹងទំនាក់ទំនងពួកគ្ឡើងវិញ។ 

គោលដៅដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត គឺគាត់មានក្ដីបារម្ភអំពីចំណូលរបស់គ្ួសារគាត់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចៅគាត់ឱ្យទៅ 
សាលារៀន។ ដូច្ន្ះបនា្ទ្ប់ពីការពិភាក្សាយា៉្ងយូរ យើងបានឈានដល់ការជួយគាត់ឱ្យបើកកន្ល្ងលក់ម្ហូបតូចមួយនៅផ្ទះ 
របស់គាត់ ហើយអនុវត្តក្នុងរយៈព្លសាកល្បង ៦ខ្។ កាលនះ យើងផ្ដល់ការគាំទ្ឱ្យគាត់ច្ើនណាស់ រប់ចាប់តាំងព ី
ការទិញឧបករណ៍ រហូតដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។

ខ្ញុអំាចនិយាយាបានថ យើងបានផ្ដល់ក្ដសីង្ឈឹមឱ្យពួកគ្ក្នងុការរួបរួមគា្នជ្ាគួ្សារឡើងវិញ។ គាត់ចាស់ហើយហើយប្ហ្ល
ជាពុំអាចមើលថ្ចៅបានយូរទ្ ប្សិនបើគា្ម្នកម្មវិធីរបស់យើង។ កម្មវិធីមានវត្តមាន ដើម្បីជួយគាត់ និងជួយឪពុកឱ្យបាន 
ជួបជុំជាមួយគ្ួសាររបស់ខ្លួនវិញ បនា្ទ្ប់ពីត្ូវបានដោះល្ងពីពន្ធនាគារ។ ចំពោះជីដូន គាត់សកម្មខា្ល្ំងណាស់ក្នុងការស្វ្ងរក 
ដំណះស្្យចំពោះបញ្ហ្របស់គាត់នាព្លឥឡូវន្ះ ដូចជា ស្វ្ងរកការងរ ដំណើរការ អាជីវកម្មតូចមួយ និងថ្ទា ំ
ចៅៗឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។ គាត់បានទទួលការស្ញើចសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់គាត់ពីសំណាក់អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន មន្ទីរ ស.អ.យ 
និង NGOs ដទ្ទៀតផងដ្រ។”192     

អ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីយល់ឃើញថ លទ្ធផលជា 
វិជ្ជមានមួយ គឺឪពុកមា្ដ្យ/អ្នកថ្ទាំ និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន  
បានដឹងកាន់ត្ច្ើនអំពីហានិភ័យន្ការយកកុមារទៅដក់ក្នុង
មណ្ឌលថ្ទាំ ហើយមានការគាំទ្កាន់ត្ច្ើនឡើងលើការ 
ធានាយា៉្ងណាឱ្យកុមារបន្តរស់នៅក្្មការថ្ទាំតាមគ្ួសារ៖ 
“ចំណុចមួយនះ គឺអាជា្ញធ្រមូលដ្ឋន្។ កន្លងមក ពួកគ្គិតថ  
មណ្ឌលកុមារកំព្្ គឺជាកន្ល្ងដ៏ល្អបំផុតសម្្ប់កុមារទាំង 
អស់ន្ះ។ បុ៉ន្តឥ្ឡូវន្ះ ពួកគ្ចាប់អារម្មណ៍ច្ើនចំពោះបញ្ហ្
ដ្លកើតមានក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្។ បនា្ទ្ប់ពីបានធ្វើការ 
ជាមួយយើង ពួកគ្យល់ឃើញថ កុមារបានទទួលអត្ថប្យោជន៍
ច្ើនព្លពួកគ្ត្ូវបានរក្សាទុកក្នុងគ្ួសាររបស់ខ្លួន។ ដូច្ន្ះ  
ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ ហាក់កា្ល្យជាការ
ពិចារណាចុងក្្យបំផុតសម្្ប់ពួកគ្នៅព្លធ្វើការបញ្ជូន
ករណី។”193  

កត្តាដាលចូលរួមចំណាកចំពោះជោគជ័យ និងវិស័យ 
ការអនុវត្តល្អ

កម្មវិធី This Life in Family និង This Life in 

Community បង្ហ្ញឱ្យនូវធាតុការអនុវត្តល្អៗជាច្ើន។  
ការតាក់ត្ងកម្មវិធីដ្លត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើង បនា្ទ្ប់ពីមានការ 
ពិគ្្ះយោបល់យ្៉ាងទូលំទូលាយជាមួយសហគមន៍ជួយធានា 
ឱ្យបានថ កម្មវិធីផ្ដត្គោលដៅលើកុ្មងយរងគ្្ះជាពិស្ស 
ដ្លមានចន្ល្ះខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់ស្វា។ កុមារមកពីគ្ួសារ 
ដ្លមានឪពុកមា្ដ្យ ឬអ្នកថ្ទាំចម្បងជាប់ពន្ធនាគារ ច្ើនត្
មានភាពងយរងគ្្ះជាពិស្សក្នងុការបំប្កពីគួ្សារ ហើយ
តូ្វបានយកទៅដក់ក្នងុមណ្ឌលថ្ទំា៖ ជារឿយៗ អ្នករកចំណូល
ចម្បងរបស់គួ្សារតូ្វបានយកទៅដក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយ 
ឪពុកមា្ដ្យ ឬអ្នកថ្ទាំដ្លនៅសល់ ត្ូវជួបការលំបាកក្នុង 

192 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
193 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខ្ត្តសៀមរប ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 



57របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការរបស់ពួកគ្ ដ្លជាការដក់
ទម្ងន់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុយា៉្ងធំធ្ងមកលើពួកគ្។

កម្មវិធីន្ះ ប្ើប្្ស់គោលវិធីសហការក្នុងការវាយតម្ល ្
គ្ួសារ និងធ្វើផ្នការករណី ដោយធានាថ គ្ួសារមាន 
សមត្ថភាពអាចកំណត់រកស្ចក្ដតូ្ីវការ និងគោលដៅរបស់ខ្លនួ  
ហើយបានទទួលការគាំទ្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តសកម្មភាព 
ដ្លមានក្នុងផ្នការ។ ការធ្វើប្បន្ះជួយពួកគ្ឱ្យសា្ថ្បនា 
ភាពធន់ និងទំនុកចិត្តក្នងុការឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដតូ្ីវការរបស់
ខ្លួនផា្ទ្ល់។

កម្មវិធីន្ះអាចផ្ដល់ស្វា និងការគាំទ្យា៉្ងទូលំទូលាយ
ជាច្ើនដល់អ្នកទទួលផល ហើយឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការជា
ច្ើនជំពូករបស់ពួកគ្ រួមទាំងការគាំទ្ដ្លមានភាពពាក់ព័ន្ធ
យា៉្ងខា្ល្ំងចំពោះក្ុមគ្ួសារជាក់លាក់ដ្លចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 
(ឧ. ការគាំទ្ឱ្យមានការសួរសុខទុក្ខពីគ្ួសារ)។ បន្ថ្មលើ 
ន្ះទៀត ការធ្វើផ្នការទីស្វាដ្លមានស្្ប់ក្នុងសហគមន៍ 
បានជួយកៀរគរសហគមន៍ឱ្យមកគាំទ្គ្ួសារមានភាពងយ 
រងគ្្ះ និងពងី្កការគំាទ្ និងស្វាដ្លមានជូនដល់ពួកគាត់។ 

ការរួមកមា្ល្ំងគា្ន្រវាងកម្មវិធីគ្ួសារ និងកម្មវិធីសហគមន៍  
ក៏ហាក់ជាធាតុមួយដ្លចូលរួមចំណ្កចំពោះជោគជ័យរបស់
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងពីរន្ះផងដ្រ។ កម្មវិធីសហគមន៍បាន 
ធ្វើការជាមួយអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
មិនតឹ្មត្អំពីគ្្ះថ្នក់្ន្មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ និងអំពីការថ្ទំា
នៅតាមផ្ទះសម្្ប់កុមារត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏បានផ្ដល់ស្វា 
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ដើម្បីគាំទ្កុមារឱ្យរស់នៅជាមួយ 
គ្ួសារ ហើយចំណុចន្ះទំនងជាជួយពង្ឹងការផ្ដល់សារដ្ល
ផ្ដ្តដោយចំពោះទៅដល់ម្ដឹកនាំសហគមន៍ ហើយក៏លើក 
ទឹកចិត្តឱ្យ បញ្ជនូទៅកាន់កម្មវិធីដ្លស្វាអាចផ្ដល់ដល់គួ្សារ
បានដើម្បីធានាថ ពួកគ្បន្តរស់នៅជាមួយគា្ន្ក្នុងព្លដ្ល 
ឪពុកមា្ដ្យ/អ្នកថ្ទាំរបស់ពួកគ្ជាប់ឃុំឃាំង។ ការរួមផ្ដុំកមា្ល្ំង 
គា្ន្ន្ះ បង្ហ្ញឱ្យឃើញនៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ ខាងក្្ម 
ព្មជាមួយសារៈសំខាន់ន្ការធ្វើការជាមួយម្ដឹកនាំមូលដ្ឋ្ន
ដ្លជាអ្នកធ្វើការសម្្ចចិត្តដ៏សំខាន់៖

“ប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំមុន មានក្ម្ងពីរនាក់ ហើយយាយរបស់ពួកគ្
ត្ូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំពី 
បទជួញដូរគ្ឿងញៀន។ ដូច្ន្ះយាយនះ បានសម្្ចចិត្ត 
ចុះហត្ថល្ខាលើ ឯកសារបញ្ជនូចៅរបស់គាត់ទៅមណ្ឌលកុមារ
កំព្្។ ស្បព្លនះ យើងបានទទួលព័ត៌មានពីអាជា្ញ្ធរអំពី
ករណីន្ះ។ បនា្ទ្ប់មក យើងបានទៅនិយាយជាមួយយាយអំពី
កម្មវិធីរបស់យើង។ នៅទីបំផុតយាយគាត់សម្្ចចិត្តមិនបញ្ជនូ
ចៅទៅមណ្ឌលកុមារកំព្្ទ្។ ដូច្ន្ះ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថ 
កម្មវិធីរបស់យើងគាំទ្មនុស្សប្ភ្ទន្ះ ដើម្បីជួយគាត់ឱ្យធ្វើ
ការសម្្ចចិត្តមិនបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌលកុមារកំព្្។”194  

ចន្លាះខ្វះខត និងបញ្ហាបាឈម

ទាក់ទងជាមួយចន្លះ្ខ្វះខាតខាងផ្នក្ស្វា កង្វះលទ្ធភាព
ទទួលបានដំបូនា្ម្នផ្ន្កច្បាប់ប្កបដោយគុណភាព និងការ 
តំណាងនៅតុលាការសម្្ប់គ្ួសារ ត្ូវបានរយការណ៍ថ 
មានបញ្ហ្ប្ឈម។ យោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកសម្បសម្ួល 
កម្មវិធីបានឱ្យដឹងថ អង្គការផ្ដល់ស្វាផ្ន្កច្បាប់ត្ូវជួបបញ្ហ្
ការអស់មូលនិធិ ហើយអង្គការមួយចំនួនត្ូវបានបិទទា្វ្រ ដ្ល
ធ្វើឱ្យមានចន្ល្ះខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់ស្វាផ្ន្កច្បាប់។ ស្វា 
សម្្ប់កុមារពិការ ក៏ត្ូវបានរយការណ៍ថ ពិបាកទទួល 
បានផងដ្រ។195  

បន្ថ្មលើន្ះទៀត ពុំមានវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញការ 
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់ជូនគ្ួសារ
ទាំងនះទ្។

ម្យ៉្ងទៀត ដូចដ្លបានរកឃើញក្នុងការវាយតម្ល្កម្មវិធី
ឆ្ន្ំ២០១៤ ហើយថ សកម្មភាពពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច (គាំទ ្
ក្នុងការសា្ថ្បនាអាជីវកម្ម) អាចមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត 
ក្នុងករណីមួយចំនួន ឧ. ក្នុងករណីយាយតាចាស់ៗ ត្ូវថ្ទាំ 
កុមារនៅព្លឪពុកមា្ដ្យជាប់ពន្ធនាគារ។ ជម្ើសដ្លមាន 
លក្ខណៈបត់ប្នជាងន្ះ សម្្ប់ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសារ
អាចមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ចក្ដីត្ូវការ 
ចំណុចខា្ល្ំង ជំនាញ និងភាពងយរងគ្្ះរបស់ឪពុកមា្ដ្យ/
អ្នកថ្ទាំនីមួយៗ។

194 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខ្ត្តសៀមរប ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
195  កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខ្ត្តសៀមរប ថ្ង្ទី១៥ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។



58 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ជាការលំបាកក្នុងការទាញស្ចក្ដីសន្និដ្ឋ្នយា៉្ងរឹងមាំ អំពី
ប្សិទ្ធភាពន្កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារនីមួយៗក្នងុប្ទ្ស
កម្ពុជា អាស្័យដូចបានបញ្ជ្ក់ខាងលើអំពីកង្វះការវាយតម្ល្
ឱ្យបានមាំមួនអំពីផលប៉ះពាល់ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុង 
ប្ទ្ស និងនៅក្នុងបណា្ត្ប្ទ្សមានចំណូលទាប និង 
ចំណូលមធ្យមជាទូទៅ។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី យើងអាចកំណត់
ឃើញភស្ដុតាងមួយចំនួនន្ការអនុវត្តល្អនៅក្នុងកម្មវិធីទំាងន្ះ  
ដូចដ្លបានវាស់វ្ងយោងតាមគោលការណ៍ណ្នាំអន្តរជាតិ 
និងភស្ដុតាងជាសាកលព្មជាមួយចន្ល្ះខ្វះខាត និងឱកាស
សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបង្ក្រការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារ។ 

៦.១ ធាតុនាការអនុវត្តល្អ 

ការវាយតម្លាគាប់ជាងុជាាយ និងការធ្វើផានការករណីតមករណី 
ជាក់ស្ដាងនីមួយៗ   

គោលការណ៍ណ្នំាជាអន្តរជាតិ និងភស្ដតុាងន្ការអនុវត្ត 
ល្អ បានចង្អុលបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ ការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ
លើស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់គ្ួសារនីមួយៗ និងការ
ធ្វើផ្នការករណីដ្លមានលក្ខណៈឆ្លើយតប គឺជាវិស័យគន្លឹះ
ន្កម្មវិធីអនុវត្តល្អ ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ គោល
ការណ៍ណ្នំារបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្ដីពីការថ្ទំាជំនួស 
ចំពោះកុមារ ច្ងថ ដំណើរការវាយតម្លគ្្ប់ជុ្ងជ្្យសម្្ប់ 
គ្ួសារនីមួយៗ គឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឱ្យអាចផ្ដល់ការ 
គាំទ្នៅត្ង់កន្ល្ងណាដ្លចាំបាច់ ក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល ់
ស្វា ផ្ស្ងៗជាច្ើន (ឧ. សុខភាព សុខុមាលភាពសង្គម 

196 Cantwell, N. et. al., Moving forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’ (2012), Center for Excellence for 

Looked Sifter Children in Scotland.
197 Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015).

៦. ការវិភាគលើការអនុវត្តល្អ ភាពខ្វះ 
ចន្លះ្ បញ្ហប្្ឈម និងឱកាសនៅ 
ក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបង្ក្រការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 

លំនៅដ្ឋ្ន យុត្តិធម៌ និងការអប់រំ)។196 ការពិនិត្យឡើងវិញជា 
អន្តរជាតិលើកម្មវិធីគាំទ្គ្ួសារ ដូចបានបញ្ជ្ក់ខាងលើ197 

(សូមមើលផ្ន្កទី ៤) បានរកឃើញថ ការវាយតម្ល្ និងការ 
ធ្វើផ្នការករណីជាលក្ខណៈបុគ្គល គាំទ្ដោយទម្ង់វាយ 
តម្ល្ទទួលយកចូលក្នុងកម្មវិធីប្ភ្ទមួយចំនួន (ពិនិត្យលើ 
ស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់គ្ួសារ) គឺជាវិស័យ 
ន្ការអនុវត្តល្អ ជាពិស្សគឺនៅក្នុងកម្មវិធីដ្លមានគោលដៅ
ធ្វើការជាមួយគ្ួសារដ្លមានការធ្វើបាបកុមារ អំពើហិង្សាក្នុង 
គ្ួសារ ឬការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន។ ក្នុងកម្មវិធី ដ្ល
ផ្ដត្គោលដៅលើគួ្សារមានចំណូលទាបការកំណត់គោលដៅ 
សម្្ប់គ្ួសារ និងសមាជិកគ្ួសារនីមួយៗត្ូវបានរកឃើញ
ថជាវិស័យន្ការអនុវត្តល្អ។

កម្មវិធីភាគច្ើនដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ប្ើប្្ស ់
ក្បខ័ណ្ឌការងរគ្ប់គ្ងករណី ជាពិស្សគឺរួមមានដំណើរ 
ការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ មានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធសម្្ប ់
គួ្សារនីមួយ ក្នងុនះស្ចក្ដតូ្ីវការរបស់ពួកគ្តូ្វបានកំណត់
ឃើញ និងដំណើរការការធ្វើផ្នការករណីដោយក្នុងនះ 
គោលដៅ និងដំណះស្្យតូ្វបានបង្កើតឡើង ហើយគួ្សារ 
បានទទួលការគាំទ្ ដើម្បីធ្វើការឆ្ព្ះទៅសម្្ចបានផ្នការ
សកម្មភាពនះ។ កម្មវិធីជាច្ើន ប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សន្ទស្សន៍
សា្ថ្នភាពកុមារដ្លអាចអនុញ្ញ្តឱ្យវាយតម្ល្ និងពិនិត្យតាម
ដនគ្ប់ជ្ុងជ្្យលើសា្ថ្នភាពរបស់កុមារ ក្នុងវិស័យចំនួន 
ប្្ំមួយ ដើម្បីអនុវត្តការវាយតម្ល្ និងការពិនិត្យតាមដនជា 
ប្ព័ន្ធទៅលើការរីកចម្ើនរបស់គ្ួសារ។ ប៉ុន្ត្ឧបករណ៍ន្ះ 
មិនសូវផ្ដល់ព័ត៌មានច្ើនអំពីកតា្ត្ហានិភ័យរបស់គ្ួសារទ្។ 



59របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

កម្មវិធីជាច្ើន (Cambodian Children’s Trust, This 

Life Cambodia, Children’s Future International)  
បានយកក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាពមកប្ើប្្ស់ក្នុង 
ការគ្ប់គ្ងករណី។ ថ្វីបើពុំមានភស្ដុតាងស្ដីពីប្សិទ្ធភាព ឬ 
ផលប៉ះពាល់របស់ក្បខ័ណ្ឌការងរន្ះនៅក្នុងបណា្ត្ប្ទ្ស
មានចំណូលទាប ឬចំណូលមធ្យមកម្ិតទាបក្ដី ប៉ុន្ត្ការវាយ 
តម្ល្ជាច្ើនត្ូវបានធ្វើឡើងទៅលើការទទួលយកគោលវិធីន្ះ
មកប្ើប្្ស់ក្នងុការគ្ប់គ្ងករណីក្នងុបណា្តប្្ទ្សមានចំណូល
ខ្ពស់។ ថ្មីៗន្ះការវាយតម្ល្ដ៏រឹងមាំមួយទៅលើការអនុវត្តសាក
ល្បងក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាពក្នុងរដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូល
ដ្ឋ្នចំនួន ១០ នៅចក្ភពអង់គ្ល្ស បានរកឃើញថក្បខ័ណ្ឌ 
ការងរន្ះ ផ្ដល់ឱកាសថ្មស្ីឡាងសម្្ប់បុគ្គលិកសង្គម ដើម្បី
ធ្វើឱ្យមានការចូលរួមពីគួ្សារកាន់ត្ច្ើនជាងពីមុន។ ក្បខ័ណ្ឌ 
ការងរន្ះគាំទ្ឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់ត្ខា្ល្ំងថ្មទៀតរវាង
បុគ្គលិកសង្គម និងគ្ួសារ។ ក្បខ័ណ្ឌការងរន្ះគាំទ្ដល់ 
គោលវិធីផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់ឆ្ព្ះទៅរកគោលដៅ និងវិធី
ដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅទាំងនះ ម្យ៉្ងទៀតគ្ួសារដ្ល 
បានចូលរួមក្នុងការធ្វើផ្នការគោលដៅ ច្ើនត្រយការណ៍  
ថខ្លនួសម្្ចបានតាមគោលដៅរបស់ខ្លនួ (ថ្វបីើមានចំនួនតិច  
ពិបាកទាញស្ចក្ដសីន្នដិ្ឋន្ផ្អក្លើន្ះក្ដ)ី។198  

ការវិភាគទិន្នន័យបានមកពីការសិក្សាដ្លមានស្្ប់ជា
ច្ើន ទាំងការសិក្សាប្បបរិមាណ និងប្បគុណភាព ដ្ល 
ត្ូវបានធ្វើឡើងស្ដីពីក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាព199  
ក៏បានកត់សមា្គល់្ផងដ្រថ មានភស្ដតុាងស្តចួស្តើងណាស់ស្ដពីី 
ផលប៉ះពាល់របស់សញ្ញ្សុវត្ថិភាពក្នុងការបង្ក្រការបំប្កកុមារ 
ពីគ្ួសារ ទោះបីជាមានការប្ើប្្ស់ក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្ 
សុវត្ថិភាពន្ះដ៏ច្ើនសន្ធកឹសនា្ធប់្ក្នងុបរិបទផ្ស្ងៗជាច្ើនក្ដ។ី 
ការវិភាគន្ះពិនិត្យថតើក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញសុ្វត្ថភិាពដំណើរ
ការតាមរបៀបណា និងផ្ដល់ផលចំពោះនរណា ក្្មលក្ខខណ្ឌ 
អ្វីខ្លះ ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដ្លត្ូវបានបំប្កព ី
គូ្សារ រួចចូលទៅក្នងុការថ្ទំាជំនួស (ឡើងវិញ) និង/ឬបង្កើន 
ចំនួនកុមារដ្លត្ូវបានបង្ួបបង្ួមជាមួយគ្ួសារវិញ។ ការ 
វិភាគន្ះ ពុំបានរកឃើញភស្ដុតាងបញ្ជ្ក់ថសញ្ញ្សុវត្ថិភាព 
មានប្សិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កុមារ
ដ្លត្ូវការការថ្ទាំនះទ្ ប៉ុន្ត្ន្ះជាការបង្ហ្ញថ មាន 
ការឆ្លុះបញ្ច្ំងផ្អ្កលើភស្ដុតាងស្តួចស្តើង ដោយសារត្មាន 
ការសិក្សាតិចតួច និងពំុមានការសិក្សាមានគុណភាពខ្ពស់ដ្ល
បានទាញស្ចក្ដសីន្នដិ្ឋន្ស្ដពីី ផលប៉ះពាល់ន្ក្បខ័ណ្ឌការងរ 
ន្ះមកលើលទ្ធផល។ ពោលគឺពុំម្នជាការស្នើឡើងថ  

ក្បខ័ណ្ឌការងរន្ះគា្មន្ប្សិទ្ធភាពនះទ្។ ទោះយ្៉ាងណាក្ដ ី
ការស្្វជ្្វបានស្នើឡើងថ ក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្សុវត្ថិភាព
អាចនាំឱ្យមានការចូលរួមជាវិជ្ជមានជាមួយឪពុកមា្ដ្យ កុមារ 
ក្ុមគ្ួសារទាំងមូល និងទីភា្ន្ក់ងរខាងក្្ ជាពិស្ស 
គឺតាមរយៈការអភិវឌ្ឍឱ្យមានការយល់ដឹងរួមគា្ន្ និងការទទួល
ខុសត្ូវក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះកុមារជាអប្បបរមា 
តាមរយៈការបង្កើតផ្នការសុវត្ថភិាព និងប្ើប្្ស់ផ្នការនះ 
ព្មទំាងបណា្តញ្សុវត្ថិភាព។ 

ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយន្ឧបករណ៍សញ្ញ្សុវត្ថិភាព គឺការ
ប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ផ្ស្ងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួម
របស់កុមារក្នុងដំណើរការវាយតម្ល្ និងធ្វើផ្នការករណី។  
ការវាយតម្ល្ ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្លើកម្មវិធីការថ្រក្សាកុមារ 
ក្នុងគ្ួសារប្បគ្ប់ជ្ុងជ្្យរបស់ CCT បានគូសបញ្ជ្ក់នូវ 
លក្ខណៈសម្បត្តិប្បការសហការរបស់ក្បខ័ណ្ឌការងរសញ្ញ្ 
សុវត្ថភិាពន្ះ រួមទាំងនៅក្នុងការវាយតម្ល្ ការកំណត់គោលដៅ  
និងការធ្វើផ្នការករណីជាមួយគ្ួសារ ហើយបានរកឃើញ 
ថន្ះជាកតា្ត្គន្លឹះដ្លនាំទៅរកជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។

គំរូការអភិវឌ្ឍគួ្សារដ្ល SKO យកមកប្ើ ក៏មានលក្ខណៈ 
ប្បសហការខា្ល្ំងផងដ្រ គំរូន្ះជួយគ្ួសារក្នុងការកំណត់រក
បញ្ហ្របស់ខ្លួន និងធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការជាមួយពួកគ្ដើម្ប ី
អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តដំណះស្្យចំពោះបញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះ។ 
គោលវិធីប្បសហការណ៍ទាំងអស់ន្ះ អាចជួយផ្ដល់ភាព 
រឹងមាំដល់គ្ួសារ តាមរយៈការបង្កើនជំនាញ សមត្ថភាព  
និងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគ្ក្នុងការចូលទៅរកស្វា ដ្លនាំឱ្យ 
កើតមានការផា្ល្ស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន ដ្លទំនងជានឹងអាចបន្ត 
និរន្តរភាពបាននៅក្្យព្លចូលរួមជាមួយកម្មវិធី។ 

ការផ្ដល់សាវាគាប់ជាុងជាាយ/ទូលំទូលាយដើមាបីឆ្លើយតប 
ចំពោះសាចក្ដីតាូវការចាើនជំពូក 

ចាំបាច់ត្ូវមានកម្មវិធីដើម្បីផ្ដល់ ឬជួយសម្ួលឱ្យមាន 
លទ្ធភាពទទួលបានស្វាច្ើនជំពូក ដើម្បីអាចឆ្លើយតបចំពោះ
ស្ចក្ដីត្ូវការជាពិស្សដោយឡ្ករបស់គ្ួសារ និងកតា្ត្ 
ជំរុញជាច្ើនដ្លនាំឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ ការ 
តភា្ជប់្ទៅកាន់ស្វាច្ើនជំពូក មានន័យថបញ្ហ ្ហានិភ័យ និង 
ភាពងយរងគ្្ះទំាងអស់មានលទ្ធភាពអាចតូ្វបានដោះស្្យ 
អនុញ្ញត្ឱ្យមានគោលវិធីប្បគ្ប់ជុ្ងជ្្យ និងពហុវិស័យ។  
ចំណុចន្ះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្្ះថ ជារឿយៗត្ង 
មានកតា្ត្ច្ើនដ្លចូលរួមចំណ្កធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារ 
ពីគ្ួសារ ហើយកតា្ត្ទាំងនះត្ងមានអន្តរទំនាក់ទំនង 
ជាមួយគា្ន្។ 

198 រដ្ឋ្ភិបាលន្ចក្ភពអង់គ្ល្ស ក្សួងអប់រំ “សញ្ញ្ន្សុវត្ថិភាព” ការអនុវត្តនៅក្នុងការផ្តល់ស្វាជូនកុមារ៖ ការវាយតម្ល្ (២០១៧) អាចរកបាននៅឯ៖ https://
199 CASCADE, Signs of safety: findings from a mixed-methods systematic review focussed on reducing the need for children to be in care, 

November 2018, What Works Centre for Children’s Social Care, UK.



60 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
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បើយោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ការសិក្សាដូចបាន 
បញ្ជ្ក់ខាងលើ វិស័យគន្លឹះមួយដ្ល គ្ច្ើនឃើញមាននៅ 
ក្នុងអន្តរគមន៍លំដប់ខ្ពស់ គឺថអន្តរគមន៍ទាំងនះត្ងមាន 
វិស័យចម្ុះ។ អន្តរគមន៍ពហុវិស័យទទួលសា្គ្ល់នូវអន្តរទំនាក់
ទំនង ដ្លត្ងប្ទាក់ក្ឡាគា្ន្យា៉្ងស្មុគសា្ម្ញ របស់កតា្ត ្
ផ្ស្ងៗជាច្ើនដ្លមានប្តិបត្តិការក្នុងជីវិតរបស់កុមារ ដ្ល
បង្កើតឱ្យមានហានិភ័យចំពោះកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារមានភាព 
ងយរងគ្្ះចំពោះការបំប្កពីគ្ួសារ អន្តរគមន៍ទាំងន្ះ 
ច្ើនត្ឆ្លើយតបជាពិស្ស “ប្ព័ន្ធផ្ស្ងៗជាច្ើនដ្លជាប ់
ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបរិសា្ថ្នក្នុងជីវិតរបស ់
កុមារ” ជាហ្តុធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយផា្ទ្ល់ និងដោយ 
ប្យោល លើអន្តរទំនាក់ទំនងន្ភាពងយរងគ្្ះផ្ស្ងៗ និង 
កតា្ត្នានាដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។200

កម្មវិធីដ្លតូ្វបានពិនិត្យឡើងវិញ គឺសុទ្ធត្មានពហុវិស័យ  
ហើយផ្ដល់ស្វា និងការគាំទ្ជាច្ើនជំពូក មិនថតាមរយៈ 
តំណរភា្ជ្ប់ទៅកាន់កម្មវិធីដទ្ទៀតនៅក្នុងអង្គការ និង/ឬ 
តាមរយៈការបញ្ជូនទៅកាន់ស្វា និងការគាំទ្ដទ្ទៀតរបស ់
រដ្ឋ្ភិបាល ឬ NGO ឡើយ។ វិធីន្ការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វា 
នានា មានភាពខុសប្លក្គា្នពី្កម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយ និងយោង 
ទៅតាមបរិបទ (ដោយឡ្ក មានភាពខុសប្ល្កគា្ន្តាមបរិបទ 
ភូមិសាស្ត្ និងទិដ្ឋភាពផ្ន្កទីប្ជុំជន និងជនបទ)។ អង្គការ 
SKO មានមូលដ្ឋ្ននៅតំបន់ទីប្ជុំជនមានប្ជាជនរស់នៅ 
កកកុញ រក្សាទុកប្ព័ន្ធទិន្នន័យព័ត៌មានរបស់កម្មវិធី និងស្វា 
គាំទ្ចំនួន ១០០ សម្្ប់ឱ្យគ្ួសារកំណត់រកស្វា និងចូលទៅ 
រកស្វាពាក់ព័ន្ធ។ ការរក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយអង្គការនានា
តូ្វបានធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចប្ជំុសម្បសមួ្លប្ចំាតី្មាស។  
គោលវិធីន្ះ ហាក់បានទទួលផលល្អក្នុងបរិបទដ្លមានស្វា
ផ្ស្ងៗជាច្ើន និងមានរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្នៅក្នុង ឬនៅក្ប្រ 
សហគមន៍ដ្លកម្មវិធីធ្វើការ។ គោលវិធីន្ះក៏ឆ្លើយតបបាន
យា៉្ងល្អចំពោះស្ចក្ដីតូ្វការរបស់អ្នកទទួលផលដ្លច្ើនត្
ជាជនចំណាកស្ុកក្នុងប្ទ្ស ដ្លមិនសូវដឹងថតើត្ូវទៅរ
កស្វានៅទីណា និងដោយរបៀបណានៅរជធានីភ្នំព្ញ។ 
បុ៉ន្ត ្ គោលវិធីន្ះមិនទំនងជាមានភាពសមស្បសម្្ប់បរិបទ
ជនបទដច់ស្យាលឡើយ។ ម្យ្៉ងវិញទៀត ដូចបានបញ្ជក់្ 
ខាងលើហើយថ (ព្លខ្លះ) ការតម្ូវ និងការចំណាយដើម្បី
អាចទទួលបានស្វាមួយចំនួន ក៏អាចបង្កើតឱ្យមានឧបសគ្គ 
សម្្ប់គ្ួសារផងដ្រ។ 

អង្គការមួយចំនួន ដូចជាអង្គការម្លប់តាបា៉្ងជាដើម ផ្ដល់
ស្វាជាច្ើនជំពូកតាមរយៈកម្មវិធី និងស្វាជាច្ើនដ្លមាន
នៅក្នងុអង្គការរបស់ខ្លនួ។ ថ្វបីើការធ្វើប្បន្ះអនុញ្ញត្ឱ្យគួ្សារ
អាចទទួលបានស្វា និងការគាំទ្ជាច្ើនទៅតាមស្ចក្ដីត្ូវ
ការរបស់ពួកគ្ក្ដី ប៉ុន្ត្ការអនុវត្តប្បន្ះមិនទំនងជាអាចធ្វើ 
បានសម្្ប់អង្គការតូច មិនសូវមានមូលនិធិច្ើន ក៏ដូចជាអង្គការ
ដ្លផ្ដល់ស្វាតាមរយៈការចុះអប់រំតាមមូលដ្ឋន្ទៅដល់សហគមន៍ 
ដច់ស្យាលដ្លស្ថិតនៅឆ្ង្យពីបរិវ្ណ និងស្វារបស ់
អង្គការ។

កម្មវិធីជាច្ើនដ្លកំពុងមានប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់ជនបទ 
ត្ូវពឹងផ្អ្កលើ “ការកំណត់ផ្នទីសហគមន”៍ ដើម្បីកំណត ់
រកស្វា និងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្ដ្លមានបច្ចុប្បន្ន ហើយនៅ 
ព្លណាដ្លអាចធ្វើបានពួកគ្ក៏សា្ថប្នាស្វា ឬប្ព័ន្ធដើម្បី 
បំព្ញចន្ល្ះខ្វះខាតនៅក្នុងការផ្ដល់ស្វាដ្លមានបច្ចុប្បន្ន។ 
គំរូការថ្រក្សាគ្ួសារប្បគ្ប់ជ្ុងជ្្យរបស់ CCT ធ្វើការ 
ដើម្បីបង្កើតភាពជាដ្គូជាមួយសហគមន៍ និងបានធ្វើការ 
កំណត់ផ្នទីបណា្ត្ញដើម្បីភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងគួ្សារជាមួយនឹង
ស្វាដ្លមានបច្ចប្ុបន្ន។ ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ 
និងការកំណត់ផ្នទីស្វា ការគាំទ្ និងចន្ល្ះខ្វះខាតទាំងន្ះ
ទំនងជាមានសារៈសំខាន់ជាពិស្សនៅក្នុងតំបន់ជនបទដច់
ស្យាលដ្លស្វាច្ើនត្មានកម្ិតកំណត់។ ការវាយតម្ល្ 
កម្មវិធីបានរកឃើញថ ការជ្ើសរីសបុគ្គលិកសង្គមភូមិឱ្យធ្វើ
ការ និងផ្ដល់ការបណ្តះុបណា្តល្ពួកគាត់ គឺជាគន្លះឹដើម្បីសា្ថប្នា 
ទំនាក់ទំនងទំាងអស់ន្ះ និងតភា្ជប់្គួ្សារមកជាមួយស្វា និង 
ប្ព័ន្ធគាំទ្។ គំរូរបស់ This Life in Cambodia ក៏មានការ 
សា្ថប្នាទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ និងម្ដឹកនំាសហគមន៍ 
និងការកំណត់ផ្នទីការផ្ដល់ស្វា និងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្ដ្ល
មានបច្ចុប្បន្នផងដ្រ។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី គួរកត់សមា្គ្ល់ថ  
ទាំង CCT និង TLC គឺសុទ្ធត្មានធនធានច្ើន មាន 
សមត្ថភាពអាចផ្ដល់ស្វា និងការគាំទ្ ជាច្ើនជំពូកនៅក្នុង
អង្គការរបស់ខ្លួនផា្ទ្ល់។ ទិដ្ឋភាពន្ះ អនុញ្ញ្តិឱ្យកម្មវិធីទាំង
ន្ះអាចបំព្ញចន្លះ្ខ្វះខាតដ្លមាននៅក្នងុស្វា និងប្ព័ន្ធ
គាំទ្ក្នុងសហគមន៍នាព្លបច្ចប្ុបន្ន។ ទោះយ្៉ាងណា គំរូរបស់ 
CCT ធ្វើការដើម្បីសា្ថប្នាបន្ថម្លើការគំាទ្ និងស្វាដ្លមាន
ស្្ប់នៅក្នងុសហគមន៍ផង និងតភា្ជ្ប់សហគមន៍ទៅរកស្វា 
និងយន្តការគាំទ្ទាំងន្ះផងដ្រ។ 
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61របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការធ្វើការជាមួយបាព័ន្ធរដា្ឋាភិបាលក្នុងមូលដា្ឋាន និងការ 
កសាងសមត្ថភាពដាគូរដា្ឋាភិបាល

ការធ្វើឱ្យកម្មវិធីចាក់ឫសយ្៉ាងរឹងមំានៅក្នងុសហគមន៍ ហាក់
មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា ជាពិស្សនៅ 
ក្នុងតំបន់ជនបទដច់ស្យាល។ កម្មវិធីជាច្ើន ដូចជា CCT, 
TLC និងម្លប់តាប្៉ាងជាដើម បានខិតខំធ្វើការងរយ្៉ាងច្ើន ដើម្បី
បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយម្ដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងសហគមន៍ 
(គ.ក.ន.ក ម្ភូមិ/ម្ឃុំ មន្ទីរ ស.អ.យ។ល។) និងសា្ថ្បនា 
កម្មវិធីជុំវិញរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្ដ្លមានស្្ប់។ ការកសាង 
សមត្ថភាពរបស់ប្ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់ គឺមានប្សិទ្ធផលខ្ពស់
ជាងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្បគា្ន្មួយទៀត ហើយនឹងជួយ 
ធានានិរន្តរភាពរបស់កម្មវិធី។ ការធ្វើឱ្យកម្មវិធីចាក់ឫសយា៉្ងរឹង
មាំនៅក្នុងសហគមន៍ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលធ្វើផ្នការដំបូង
ក្នុងការកំណត់រកស្ចក្ដីត្ូវការ និងការយល់ដឹងអំពីភាពងយ 
រងគ្្ះ និងកតា្ត្ហានិភ័យដ្លធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារព ី
គ្ួសារក៏អាចជួយក្នុងការកំណត់រកចន្ល្ះខ្វះខាត និងចំណុច 
ខា្ល្ំង និងជួយធានាថកម្មវិធីមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ស្វា 
ដ្លមានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុច 
ខា្ល្ំងរបស់សហគមន៍ដ្លខ្លួនកំពុងប្តិបត្តិការផងដ្រ។  

ការពងាងឹផ្នាកសាដ្ឋកិច្ចគាសួារគឺជាវិស័យគន្លះឹរបស់កម្មវិធី 

 ដូចបានបញ្ជ្ក់ខាងលើហើយថ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត
ការពងឹ្ងស្ដ្ឋកិច្ចគួ្សារ(HES)201 ច្ើនត្មានផលប៉ះពាល់
ជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកមា្ដ្យ/អ្នកថ្ទាំ 
ឱ្យអាចឆ្លើយតបតាមស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កូនខ្លួន កាត់បន្ថយ
ហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។202  ទោះយា៉្ងណាក្ដី 
ភស្ដុតាងបានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ ក្នុងករណីជាច្ើនអន្តរគមន៍
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចត្មួយមុខច្ើនត្ពុំគ្ប់គ្្ន់ ក្នុងការគាំទ្ការ
ថ្រក្សាគ្ួសារប្កបដោយជោគជ័យ ចាំបាច់ត្ូវមានគោលវិធី
គ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដ្លដក់ HES ទៅក្នុងការគ្ប់គ្ងករណ ី
ប្បទូលំទូលាយ និងតភា្ជ្ប់ទៅកាន់ស្វាដទ្ទៀត។  

ក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES ច្ើនត ្
មានសារៈសំខាន់ជាពិស្ស៖ ភាពក្ីក្គឺជាកតា្ត្គន្លឹះមួយ 
ដ្លជំរុញឱ្យមានការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ 
ម្យ៉្ងទៀតគួរកត់សមា្គ្ល់ថ យោងតាមការវាយតម្ល្សម្្ប់

ការសិក្សារៀនសូត្ទៅលើគំរូការថ្រក្សាគ្ួសារប្បគ្ប់ជ្ុង
ជ្្យរបស់អង្គការ CCT ការពិគ្្ះយោបល់ជាមួយសហគមន៍
ត្ូវបានធ្វើឡើងមុនព្លចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី បង្ហ្ញឱ្យឃើញថ 
ទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងភូមិសាស្ត្ជាមួយលទ្ធភាពទទួលបាន
ស្វា គឺពំុសូវខា្ល្ងំដូចទំនាក់ទំនងរវាងភាពងយរងគ្្ះ ចំពោះ 
ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារជាមួយឧបសគ្គន្ថ្ល្ចំណាយសម្្ប់ 
លទ្ធភាពទទួលបានស្វាទ្។203  ដូច្ន្ះជាការសំខាន់ណាស់ 
ដ្លកម្មវិធីត្ូវលុបបំបាត់ឧបសគ្គ ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីឱ្យ 
មានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា តាមរយៈការផ្សារភា្ជ្ប់ទៅរក
ស្វាឥតគិតថ្ល្ (អប់រំ ការថ្ទាំសុខភាព) និង/ឬតាមរយៈ 
ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច និងការគាំទ្ក្នុងព្លអាសន្ន ឧទាហរណ៍ 
ដូចជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ សមា្ភ្រសិក្សា និងការបង ់
ថ្ល្សាលា។ល។ ការបដិស្ធផ្ន្កសង្គម ក៏គួរត្ូវបានឆ្លើយតប 
ផងដ្រ ដោយហ្តុថ បញ្ហ្ន្ះជារឿយៗត្ងបង្កើតឧបសគ្គ 
ក្នុងការទទួលបានស្វា (ឧ. ក្នុងករណីកុមារពិការ ពុំអាចមាន 
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ឬគួ្សារគា្មន្លំនៅដ្ឋន្ពំុតូ្វបាន 
ចុះបញ្ជីនៅក្នុងភូមិ។204 

កម្មវិធីទាំងអស់ដូចបានរៀបរប់ខាងលើ សុទ្ធត្មានវិស័យ 
HES ហើយការផ្ដចួផ្ដើមគំនិតទំាងន្ះតូ្វបានបង្កប់នៅក្នងុគោល
វិធីការគ្ប់គ្ងករណីទូលំទូលាយថ្មទៀត ដ្លបានផ្សារភា្ជប់្ 
គួ្សារទៅកាន់ស្វា និងប្ព័ន្ធគំាទ្ នានាជាច្ើន។ ចំណុចន្ះ 
មានសារៈសំខាន់៖ ក្នុងការលុបបំបាត់ឧបសគ្គដើម្បីឈានទៅ 
ចូលរួមប្កបដោយប្សិទ្ធភាពជាមួយការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES 
និងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដតូ្ីវការសំខាន់ៗ និង/ឬស្ចក្ដ ី
ត្ូវការចំពោះមុខដទ្ទៀត ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES ចាំបាច់ត្ូវ 
មានការតភា្ជប់្ជាមួយកម្មវិធីដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជុ្ងជ្្យ 
ថ្មទៀត។ 

ទោះយា៉្ងណាក្ដី ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES នៅក្នុងកម្មវិធ ី
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារអាចត្ូវបានពង្ឹងបន្ថ្មទៀត តាម
រយៈការផ្ដល់ស្វាដ្លមានពហុដំណាក់កាល ដ្លឆ្លើយតប
ស្ចក្ដីត្ូវការចំពោះមុខរបស់គ្ួសារ និងធ្វើឱ្យសា្ថ្នភាពស្ដ្ឋ
កិច្ចរបស់ពួកគ្មានស្ថិរភាព មុនព្លចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការផ្ដួច
ផ្ដើមគំនិតសម្្ប់រយៈព្លវ្ង។ ឧទាហរណ៍ ការវាយតម្ល្ 
មួយនាព្លថ្មីៗ ន្ះទៅលើកម្មវិធីក្នងុប្ទ្សយូហា្គន់្ដ205  បាន 

201 Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table 
has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s 
reintegration in family care (2015), USAID.

202 Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table 
has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s 
reintegration in family care (2015), USAID.

203 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

204 CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, 
Cambodia (2018).

205 Maestral and Oxford Policy Management, Endline performance evaluation: Deinstitutionalisation of orphans and vulnerable children in 
Uganda (2018). See annex I.
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គូសបញ្ជ្ក់ថជាការល្អ ត្ូវដោះស្្យកតា្ត្ភាពងយរងគ្្ះ
របស់គ្ួសារដ្លមានលក្ខណៈពហុភាពនះក្នុងលក្ខណៈជា
បន្តបនា្ទ្ប់គា្ន្ ដោយជាដំបូងត្ូវដោះស្្យបុព្វហ្តុចំពោះ 
មុខដ្លធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ មុនព្លឈានទៅ
ដោះស្្យបុព្វហ្តុឫសគល់ ឬបុព្វហ្តុជាប្ព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍  
ជាដំបូងមានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ជូនដល់គួ្សារមានហានិភ័យ 
ដើម្បីធ្វើឱ្យសា្ថ្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចរបស់គ្ួសារមានស្ថិរភាព ដ្ល
អាចឱ្យគ្ួសារដោះស្្យស្ចក្ដីត្ូវការចំពោះមុខ រួមទាំង 
បញ្ហ្អសន្តិសុខស្បៀងស្ួចស្្វផងដ្រ។ ស្បព្លជាមួយ 
គា្ន្នះគ្ួសារ និងសហគមន៍បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល 

អំពីរបៀបបង្កើនចំណូលគួ្សារ និងបង្កើតសមាគមន៍សន្សំប្្ក់ 

និងប្្ក់កម្ចីនៅក្នុងភូមិ។ ការធ្វើប្បន្ះអាចជួយគ្ួសារឱ្យ 

កាន់ត្មានភាពធន់ខាងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងបង្កើតឱកាសផ្ន្ក

ស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយនិរន្តរភាព ធ្វើឱ្យគ្ួសារកាន់ត្មានភាព 

ធន់ក្នុងករណីមានរឿងអាសន្នមិនបានគ្្ងទុកកើតឡើង។ 

គោលវិធីពហុដំណាក់កាលនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES 

តូ្វបានអនុវត្តដោយកម្មវិធី Building Bridges to Families 

(ខ្ត្តបាត់ដំបង) របស់អង្គការ Holt International ដូចមាន

បង្ហ្ញក្នុងប្អប់ខាងក្្ម។ 

ឱកាស៖ ការរៀនសូតាពីគោលវិធីពហុដំណក់កាលនៅក្នុង HES របស់អង្គការ Holt International  ក្នុងខាត្តបាត់ដំបង

កម្មវិធី Building Bridges to Families របស់អង្គការ Holt International តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុខ្មករ ឆ្ន្២ំ០១៦ 
ដើម្បីផ្ដល់ស្វាជាច្ើនដល់គ្ួសារប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារនៅក្្មគំរូ “ការថ្រក្សាគ្ួសារប្បគ្ប ់
ជ្ុងជ្្យ” ក្នុងស្ុកសង្ក្ ខ្ត្តបាត់ដំបង។ នៅក្្មកម្មវិធីន្ះ ការគាំទ្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនដល់គ្ួសារជាបីដំណាក់កាល៖ 
ការគាំទ្ក្នុងគ្្អាសន្ន ការគាំទ្ផ្ន្កការអប់រំ និងការគាំទ្ក្នុងការបង្កើតចំណូល។ ក្នុងដំណាក់កាលការគាំទ្ក្នុងគ្្អាសន្ន 
គ្ួសារបានទទួលជំនួយអាហារសម្្ប់ព្លអាសន្ន ហើយស្បព្លនះអង្គការ Holt International ធ្វើការវាយតម្ល្លើ
សា្ថ្នភាពរបស់ពួកគ្យា៉្ងគ្ប់ជ្ុងជ្្យបន្ថ្មទៀត។ ជំនួយអាហារបណ្ត្ះអាសន្នន្ះ ជួយសា្ថ្បនាការទុកចិត្តគា្ន្រវាង 
គួ្សារ និងបុគ្គលិកសង្គម ដ្លអនុញ្ញតិ្ឱ្យបុគ្គលិកសង្គមអាចសា្ថប្នាទំនាក់ទំនងរឹងមំាជាមួយគួ្សារនះ។ នៅព្លគួ្សារ 
កំពុងទទួលជំនួយអាហារ បុគ្គលិកសង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យទៅលើស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ ជំនាញ 
និងឧបសគ្គររំងការទទួលបានជោគជ័យ និងច្កផ្លូវជាសកា្ដ្នុពលដើម្បីបង្កើតចំណូលនាព្លអនាគត ព្មទាំងអភិវឌ្ឍ 
ផ្នការស្វា។ បនា្ទ្ប់មក ការគាំទ្ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យគ្ួសារដើម្បីអនុវត្តផ្នការ ដោយជាទូទៅគឺរួមមានការប្ឹក្សាយោបល ់
តាមការចាំបាច់ ជំនាញក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ការគាំទ្ឱ្យគ្ួសារផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្ម និងដំណ ើរការអាជីវកម្ម ការគាំទ្លើ 
ការអប់រំរបស់កុមារ ការជួសជុលផ្ទះ។ល។
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ការផ្លាស់ប្ដរូអាកបាបកិរិយាដើមាបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
នាការបំបាកកុមារពីគាួសារ 

 ក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជាដ្លឪពុកមា្ដ្យ និងម្ដឹក
នំាសហគមន៍មានការគំាទ្កមិ្តខ្ពស់ចំពោះមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ
ជាជម្ើសការថ្ទំាជំនួស និងមានចំណ្ះដឹងតិចតួចអំពីជម្ើស
ការថ្ទំាជំនួសនៅតាមសហគមន៍206  ធាតុដ៏សំខាន់មួយន្ការ
ធ្វើកម្មវិធីការថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារ គឺការផា្លស់្ប្ដរូអាកប្បកិរិយា
សហគមន៍។ កម្មវិធីជាច្ើន ដូចជា CCT, TLC និងម្លប ់
តាបា៉្ងជាដើម បានអភិវឌ្ឍចំណងទាក់ទងយា៉្ងរឹងមាំជាមួយ
សហគមន៍ និងបានធ្វើការជាមួយម្ដឹកនាំសហគមន៍ និង 
សមាជិកសហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគ្្ះថ្នក់្
ន្ការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ យើងហាក់ឃើញ 
ថ យុទ្ធនាការណ៍ផា្ល្ស់ប្ដូរការប្ព្ឹត្តរបស់សហគមន៍នឹងមាន
ប្សិទ្ធភាព (និងប្សិទ្ធផល) បំផុតនៅព្លយុទ្ធនាការទាំង
នះផ្ដត្គោលដៅទៅលើម្ភូមិ និងអ្នកមានឥទ្ធពិលសខំាន់ៗ 
ដទ្ទៀត ដ្លជាអ្នកពិនិត្យតាមដនលើការសម្្ចចិត្តអំពី
ការថ្ទាំជំនួស និងការយកកុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទា ំ
កុមារ។ ម្យ៉្ងទៀត ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដ្រ ដ្លយុទ្ធនា 
ការណ៍ផា្ល្ស់ប្ដូរការប្ព្ឹត្តនៅតាមសហគមន៍ ត្ូវយល់ដឹងឱ្យ
បានសុកិ្ត្យអំពីកតា្តហ្ានិភ័យនៅក្នងុសហគមន៍ដ្លបណា្តល្
ឱ្យមានការបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ហើយត្ូវបង្កើត
សារដ្លឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ទាំងនះ។

៦.២  ភាពខ្វះចន្លាះ និងបញ្ហាបាឈម 

ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីក៏បានកំណត់ឃើញនូវចន្ល្ះ
ខ្វះខាតជាច្ើន និងវិស័យដ្លកម្មវិធីអាចធ្វើការក្លម្អបន្ថ្ម
ទៀត។ ផ្ន្កន្ះពិចារណាលើចន្ល្ះខ្វះខាតទាំងអស់ន្ះ ព្ម
ជាមួយឱកាសសម្្ប់ការរៀនសូត្អន្តរសា្ថ្ប័នក្នុងចំណម 
កម្មវិធីនានាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ក៏ដូចជាពីកម្មវិធីដ្លមានមូល
ដ្ឋ្ននៅក្្ប្ទ្សផងដ្រ។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី គួរកត់សមា្គ្ល់ 
ថ ភាគច្ើនលើសលប់ន្កម្មវិធីដ្លត្ូវបានរកឃើញថជា 
កម្មវិធីតំណាងឱ្យ “ការអនុវត្តល្អ” យោងតាមភស្ដុតាងដ៏រឹងមាំ 
(ឧ. ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់ដោយប្ើប្្ស់វិធីសាស្ត្វាយ 
តម្ល្តាមរយៈការជ្ើសរីសដោយច្ដន្យដោយមានការប្ៀប
ធៀបជាមួយក្ុមមិនបានទទួលស្វា (random control 

trial methodology)) គឺសុទ្ធត្មានប្ភពមកពីបណា្ត្ប្
ទ្សមានចំណូលខ្ពស់។ ការក្សម្ួលយកកម្មវិធីន្ះមកប្ើ
ប្្ស់ក្នុងបរិបទកម្ពុជា គួរធ្វើឡើងដោយប្ុងប្យ័ត្ន។ 

ការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណគ្ួសារមានហានិភ័យក្នុងការ 
បំប្កកុមារពីឪពុកមា្ដ្យខ្ពស់បំផុត

កម្មវិធីដ្លមានបំណងបង្ករ្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ ចំាបាច់
ត្ូវធ្វើការងរដើម្បីកំណត់រក ថតើគ្ួសារណាខ្លះដ្លប្ឈម
ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ និងផ្ដ្តស្វា និង
ការគាំទ្ជូនដល់គ្ួសារទាំងអស់ន្ះ។ ការងរន្ះ ទាមទារឱ្យ
មានការយល់ដឹងសព្វជុ្ងជ្្យអំពីកតា្តហ្ានិភ័យសំខាន់ៗ ដ្ល 
ជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារច្ញពីគួ្សារនៅក្នងុគ្ប់បរិបទដ្ល
ពាក់ព័ន្ធ។ កម្មវិធីជាច្ើនដ្លត្ូវបានពិនិត្យសម្្ប់ការសិក្សា
ន្ះ ហាក់ពុំមានដំណើរការរឹងមាំ ឬដំណើរការជាប្ព័ន្ធក្នុងការ
កំណត់អត្តសញ្ញ្ណគ្ួសារងយរងគ្្ះ ដើម្បីដក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឡើយ។ ការជ្ើសរីសគ្ួសារ ជារឿយៗ
ហាក់ធ្វើឡើងទៅតាមករណីជាក់ស្ដ្ងនីមួយៗ ហើយពុំម្ន 
សុទ្ធត្ផ្អក្លើ ឬឆ្លើយតបជាមួយការយល់ដឹងសព្វជុ្ងជ្្យ
អំពីកតា្ត្ហានិភ័យ ដ្លជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ
នះឡើយ។ កម្មវិធីទាំងឡាយក៏ច្ើនត្ “បន្តរក្សា” គ្ួសារ 
ក្នុងរយៈព្លដ៏អូសបនា្ល្យផងដ្រ (សូមមើលខាងក្្ម)។ 
ដោយហ្តុន្ះ នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ថតើកម្មវិធ ី
បានផ្ដ្តគោលដៅលើគ្ួសារងយរងគ្្ះ ឬគ្ួសារប្ឈម 
ហានិភ័យខ្ពស់ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ឬយា៉្ងណា។ កម្មវិធ ី
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារប្បសព្វជ្ុងជ្្យរបស់អង្គការ 
ទំនុកចិត្តកុមារព្យយាមធ្វើផ្នទីទីតាំង ដ្លមានសមាមាត្
គ្ួសារងយរងគ្្ះខ្ពស់ ផ្អ្កទៅតាមលទ្ធភាពភូមិសាស្ត្ 
ដើម្បីទៅកាន់សាលារៀន និងស្វាសុខភាព ដោយធ្វើការជាមួយ 
រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់ក្នុងការកំណត់រកគ្ួសារប្ឈម
ហានិភ័យខ្ពស់ជាពិស្ស។ ទោះយ្៉ាងណាន្ះក្តម្ីរៀនដ៏សំខាន់
មួយ ដ្លបានមកពីដំណាក់កាលអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធ ី
ន្ះ គឺលទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅទទួលបានស្វាផ្ន្កសង្គម និង 
ស្ដ្ឋកិច្ច ហាក់ជាកតា្ត្ហានិភ័យគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់មួយនៅ 
ក្នុងតំបន់ដ្លអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាកំពុងប្តិបត្តិការ។ 
ចំណុចន្ះ គូសបញ្ជ្ក់ឱ្យឃើញនូវសារៈសំខាន់ន្ការដក់ទី
តាំង និងវិធីសាស្ត្សម្្ប់ជ្ើសរីសគ្ួសារ ដើម្បីដក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងកម្មវិធីផ្អ្កលើការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំស្ដីពីកតា្ត្ហានិភ័យ
ន្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ។ ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានដំណើរការច្បាស់
លាស់ និងជាប្ព័ន្ធក្នុងការកំណត់គោលដៅអ្នកទទួលផល 
គឺជាការចាំបាច់ណាស់ ដោយដំណើរការនះត្ូវផ្អ្កលើការ 
យល់ដឹងយា៉្ងរឹងមាំអំពីកតា្ត្ហានិភ័យរបស់គ្ួសារ។

206 ក្សួង ស.អ.យ ដោយច្តនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្ព្ឹត្តចំពោះការថ្ទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១១)។



64 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

207 Moret, W. and Ferguson, M., USAID, ASPIRES Family care process assessment: Cash transfers for family-child reintegration and prevention 

of separation (2018).

208 Moret, W. and Ferguson, M., USAID, ASPIRES Family care process assessment: Cash transfers for family-child reintegration and prevention 

of separation (2018).

ឧទាហរណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការកំណត់គោលដៅបាកបដោយបាសិទ្ធភាព៖ ការពងាឹងផ្នាក 
សាដ្ឋកិច្ច ដើមាបីថារកាសាកុមារនៅក្នុងគាួសារ ឬធ្វើសមាហរណកម្មកុមារទៅក្នុងគាួសារវិញ (ESFAM) និងកម្មវិធីពងាឹងភាពធន់

ទាាំរបស់គាួសារ (FARE) ក្នុងបាទាស Uganda207

កម្មវិធីពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចចំនួនពីរ ត្ូវបានអនុវត្តក្នុងប្ទ្ស Uganda ហើយថ្មីៗន្ះ ត្ូវបានវាយតម្ល្ជាផ្ន្កមួយន ្
កម្មវិធី ASPIRES របស់ USAID ដោយក្នុងនះមានការរកឃើញសំខាន់ៗមួយចំនួនស្ដីពីវិធីសាស្ត្ន្ការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ
គ្ួសារ ដើម្បីចុះឈ្ម្ះចូលទៅក្នុងកម្មវិធី។ កម្មវិធី ESFAM បានប្ើប្្ស់គោលវិធីប្បការចូលរួមយា៉្ងខា្ល្ំង ហើយបានកំណត់
ឃើញអ្នកទទួលផលជាសកា្ត្នុពលដ្លប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្កច្ញនៅក្នុងទីតាំងជនបទគ្បដណ្តប់ខា្ល្ំង តាមរយៈ 
ក្បខ័ណ្ឌការងរការចូលរួមនៅតាមសហគមន៍ ដោយគ្ួសារត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ រួចហើយផ្ទៀងផា្ទ្ត់ និងវាយតម្ល្  
ដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍វាយតម្ល្ភាពងយរងគ្្ះស្ដង់ដរដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីចាត់ប្ភ្ទពួកគ្យោងទៅតាម 
កមិ្តងយរងគ្្ះបីប្ភ្ទខុសៗគា្ន៖្ ទុគ៌ត ជួបការលំបាក និងត្ៀមខ្លនួដើម្បីលូតលាស់។ មានត្គួ្សារដ្រចាត់ទៅក្នងុកុ្ម 
ទុគ៌ត និងជួបការលំបាកប៉ុណ្ណ្ះ ដ្លត្ូវចុះឈ្ម្ះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។ ដំណើរការន្ការជ្ើសរីស ត្ូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយ
ការចងក្ង កិច្ចប្ជុំសហគមន៍ រួមមានទាំងគ្ួសារអ្នកទទួលផល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត រួមទាំងមន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាលផងដ្រ។  
អ្នកចូលរួមបានកំណត់រកកតា្ត្ហានិភ័យ និងដក់ពិន្ទុកតា្ត្ហានិភ័យទាំងអស់នះតាមលំដប់លំដោយន្សារៈសំខាន់របស ់
កតា្តទំ្ាងនះ។ កតា្តហ្ានិភ័យ រួមមានដូចជា កតា្តហ្ានិភ័យនៅក្នងុសន្ទស្សន៍ភាពងយរងគ្្ះសា្ថន្ភាពគួ្សាររបស់រដ្ឋភិ្បាល 
(សា្ថន្ភាពស្ដ្ឋកិច្ច ស្ចក្ដតូ្ីវការជាមូលដ្ឋន្ ការថ្ទំា ការព្យបាល និងសុខភាព ការគំាទ្ផ្នក្ចិត្តសង្គម និងកិច្ចការពារកុមារ) 
ព្មជាមួយកតា្ត្ដទ្ជាច្ើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ រួមទាំងលទ្ធភាពរបស់អ្នកថ្ទាំ ដើម្បីទទួលបាន 
ការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រ និងផ្ន្កផ្លូវចិត្តពីខាងក្្ ការឆ្លើយតបរបស់គ្ួសារចំពោះសា្ថ្នភាពអាសន្នភា្ល្មៗ និងការបា៉្ន់ប្មាណ 
ចំណូលប្ចាំខ្ព្មទាំងសមត្ថភាពដើម្បីចំណាយថ្ល្អាហារ ទីជម្ក ទឹក សុខភាព និងការអប់រំក្នុងរយៈព្លបីខ្កន្លងទៅ។ 

កម្មវិធី FARE មានប្តិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ប្ជំុជនក្ីក្ក្នុងទីក្ុង Kampala។ គ្ួសារត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណថ  
កំពុងប្ឈមហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ តាមរយៈការសួរទៅកាន់អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋ្ននៅក្នុងតំបន់គោលដៅ ដ្ល 
គ្ួសារប្ឈមហានិភ័យ ហើយដ្លកតា្ត្ទាំងនះជាកតា្ត្ចូលរួមចំណ្កសំខាន់បំផុតក្នុងការបំប្កកុមារច្ញពីគ្ួសារនៅក្នុង
មូលដ្ឋន្។ បនា្ទប់្មក គួ្សារតូ្វបានវាយតម្ល ្ដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍វាយតម្លស្ង្ខប្ តាក់ត្ងឡើងដើម្បីចាត់អាទិភាពគួ្សារ
ទាំងឡាយណាដ្លបង្ហ្ញកតា្ត្ងយរងគ្្ះជាក់លាក់។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី ការជ្ើសរីសនះ ត្ូវបានរក្សាជាការសមា្ង្ត់។

អ្នកដ្លបានចូលរួមនៅក្នងុការវាយតម្លជ្ាទូទៅបានរកឃើញថ ដំណើរការកំណត់គោលដៅនៅក្នងុកម្មវិធីទំាងពីរន្ះ ដើម្បី
អាចកំណត់អត្តសញ្ញ្ណគ្ួសារងយរងគ្្ះប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងវីធីសាស្ត្ជ្ើសរីស
បាននាំឱ្យកម្មវិធីទាំងន្ះ ត្ូវបានចាត់ទុកថមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានពីសំណាក់សមាជិកសហគមន៍។208  



65របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

បញ្ហាបាឈមក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ 
និងអំពើហិងាសាលើកុមារ 

ជាការសំខាន់ដ្លត្ូវកត់សមា្គ្ល់តាំងពីដំបូងថ បរិបទ
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លអង្គការនានាកំពុងមានប្តិបត្តិការ 
បង្កឱ្យមានការលំបាកយ្៉ាងខា្ល្ំងក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ហិង្សា
ក្នុងគ្ួសារ។ យោងតាមភស្ដុតាងដ្លមាន បង្ហ្ញឱ្យឃើញថ 
អត្្ន្អំពើហិង្សាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាមានកមិ្តខ្ពស់យ្៉ាងខា្ល្ំង 
(ហើយជាក់ស្ដង្ទំនងជាមានកមិ្តខ្ពស់ជាងន្ះទៀត អាស័្យ
ដោយការរយការណ៍ទាបជាងការពិត)។ ការរកឃើញនៅក្នុង
ការស្ទង់មតិស្ដីពី សុខភាព និងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ស្ត្2ី09 

បោះពុម្ពផ្សាយក្នងុឆ្ន្២ំ០១៥ បង្ហញ្ឱ្យឃើញថ ជាទូទៅ ១៨%  
ន្ស្ត្ីធា្ល្ប់រៀបការ មានអាយុ ១៥-១៩ឆ្ន្ំ រយការណ៍ថ 
ធា្លប់្ជួបបទពិសោធន៍រងអំពើហិង្សាផ្លវូកាយ ឬផ្លវូភ្ទពីគូស្ករ 
របស់ខ្លួន ដោយក្នុងចំណមស្ត្ីទាំងនះ ៤៨% បានរយ 
ការណ៍ថធា្ល្ប់មានបទពិសោធន៍រងរបួសផ្លូវកាយ។ អត្្អំពើ
ហិង្សាលើកុមារក៏មានកម្ិតខ្ពស់ផងដ្រ។ យោងតាមការស្ទង់
មតិស្ដីពីអំពីហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៤)210  
ជាង ៥០ ភាគរយន្កុមារ ទាំងកុមារ ទាំងកុមារី ធា្លប់្ជួបបទ 
ពិសោធន៍អំពើហិង្សាផ្លូវកាយយា៉្ងហោចណាស់ម្ដងមុនព្ល 
អាយុ ១៨ឆ្ន្ំ ហើយជនប្ព្ឹត្តិភាគច្ើនន្អំពើហិង្សាទាំងន្ះ 
គឺជាឪពុកមា្ដ្យ ម្យ៉្ងវិញទៀត កុមារជិតបីនាក់ក្នុងចំណម 
កុមារដប់នាក់ ធា្ល្ប់ជួបបទពិសោធន៍ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត 
ប្ព្ឹត្តិដោយអ្នកថ្ទាំ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សព្ញវ័យ។ កុមារ 
និងស្ត្ីជួបឧបសគ្គជាទីកត់សមា្គ្ល់ក្នុងការស្វ្ងរកជំនួយ  
ដើម្បីឆ្លើយតប ជាមួយអំពើហិង្សាទាំងន្ះ។ លទ្ធភាពទទួល 
បានយុត្តិធម៌ និងស្វាសម្្ប់ជនរងគ្្ះដោយអំពើហិង្សា 
ក្នងុគួ្សារនៅមានកមិ្ត ដោយសារទមា្លប់្សង្គមផ្ដល់អាទិភាព
លើ “ភាពសុខដុមរមនាក្នងុគួ្សារ” ជាហ្តុធ្វើឱ្យការរយការណ៍  
អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ក្នុងករណីភាគច្ើនកា្ល្យជារឿងមិន
អាចទទួលយកបាន។211  ស្វាសម្្ប់ស្ត្ីដ្លជួបអំពើហិង្សា  
និងប្ព័ន្ធការពារកុមារនៅខ្វះខាតក្នុងការឆ្លើយតបប្កបដោយ

ប្សិទ្ធភាពចំពោះអំពើហិង្សានៅតាមផ្ទះ។ ឧបសគ្គទាំងអស ់
ន្ះ ត្ូវបានជំរុញដោយក្បខ័ណ្ឌការងរច្បាប់ ដ្លពុំផ្ដល់ការ
ការពារសម្្ប់កុមារ ឬស្ដ្ីពីរល់សកម្មភាពទាំងអស់ន្អំពើ
ហិង្សាផ្ន្ករងកាយនៅក្នុងផ្ទះ។212 

ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធី បានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ មាន 
ការផ្ដល់ស្វាក្នងុកមិ្តកំណត់ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហអំ្ពើហិង្សា
ក្នុងគ្ួសារប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ កម្មវិធីដ្លពឹងផ្អ្កខា្ល្ំង 
លើស្វា និងប្ព័ន្ធគាំទ្ដ្លមានស្្ប់ (ឧ. SKO) ត្ូវជួប 
បញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើន អាស្័យដោយភាពមានកម្ិតកំណត់
ន្ស្វាដ្លមាន និងការឆ្លើយតបផ្ន្កយុត្តិធម៌ ចំពោះករណ ី
អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារនៅមានភាពខ្វះខាតជាខា្ល្ំង។ កម្មវិធ ី
ដទ្ទៀត ដ្លផ្ដល់ស្វាគ្ប់គ្ងករណី និងការគំាទ្ដល់គួ្សារ
តាមរយៈបុគ្គលិកសង្គមហាក់ពំុផ្ដល់កញ្ចប់ការគំាទ្ខា្ល្ងំកា្លដ្ើម្បី 
ឆ្លើយតបបញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារទ្។ 

ស្បព្លដ្លឧបសគ្គក្នុងការរយការណ៍អំពីអំពើហិង្សា
ក្នងុគួ្សារ និងបញ្ហទ្ាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានស្វាបង្កើត
ឱ្យមានបរិយាកាសលំបាកស្្ប់អង្គការនានា ដ្លសបញ្ជ្ក់
ឱ្យឃើញនូវតមូ្វការក្នុងការផា្ល្ស់ប្ដូរជាប្ព័ន្ធយ្៉ាងទូលំទូលាយ
នៅក្នុងវិស័យន្ះក្ដី ប៉ុន្ត្ជាការសំខាន់ណាស់ដ្លកម្មវិធីត្ូវ
មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឱ្យបានខា្ល្ំងកា្ល្ថ្មទៀតជាមួយ
គ្ួសារដ្លជួបជាមួយហានិភ័យទាំងន្ះ។ កម្មវិធីជាច្ើន 
ដ្លត្ូវបានអនុវត្តនៅក្នុងបណា្ត្ប្ទ្សមានចំណូលខ្ពស់ គ ឺ
រួមមានការធ្វើការយ្៉ាងខា្ល្ងំកា្លជ្ាមួយគួ្សារដ្លស្ថតិក្នងុបរិបទ
ការធ្វើបាបកុមារ និង/ឬអំពើហិង្សាប្ពឹ្ត្តដិោយដ្គូស្នទិ្ធសា្នល្។  
ដូចមានគូសបញ្ជ្ក់នៅក្នុងប្អប់ខាងក្្ម កម្មវិធីទាំងអស់
ន្ះច្ើនត្ផ្ដល់ការគំាទ្ខា្ល្ងំកា្លន្ៅតាមផ្ទះដល់គួ្សារក្នងុរយៈ 
ព្លខ្លី ដោយអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈដ្លមានការបណ្តុះបណា្ត្ល 
ឯកទ្សពិស្ស។ កម្មវិធីច្ើនត្មានការគាំទ្ខា្ល្ំងកា្លក្្នងុការ
អភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចមឹបីបាច់កូន ចំណ្ះដឹងអំពីសុវត្ថភិាពនៅក្នងុផ្ទះ 
និងអន្តរទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងកូនជាមួយឪពុកមា្ដ្យ។

ឧទាហរណ៍អំពីកម្មវិធីបាកបដោយបាសិទ្ធភាពដើមាបីឆ្លើយតប

209 UN Women, WHO និងរជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ការអង្ក្តថ្ន្ក់ជាតិស្តីពីបទពិសោធន៍សុខភាព និងជីវិតរបស់ស្ត្ ី (២០១៥) អាចរកបាននៅឯ http://evaw- 

global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/cambodia%20vaw%20survey.pdf?vs=5741
210 គំហើញពីការអង្ក្តស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៣) ដ្លអាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.unicef.org/cambodia/UNICEF_VAC_ 

Full_Report_English.pdf
211 Bricknell, K. et. al., Domestic violence law: The gap between legislation and practice in Cambodia and what can be done about it (2104), 

available at: http://www.katherinebrickell.com/katherinebrickell/wp-content/uploads/2014/01/DV-Law-Prelim-Report-2014.pdf  
212 មាត្្ ១០៤៥ ន្ក្មរដ្ឋប្បវ្ណីច្ងថ អ្នកមានអំណាចម្បាអាចដក់ទណ្ឌកម្មកូនដោយខ្លួនឯង នៅក្នុងទំហំដ្លចាំបាច់បាន។ មាត្្ ៨ ន្ច្បាប់ស្តីពីការទប់សា្ក្ត់

អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្្ះ (២០០៥) ច្ងថ មិនរប់បញ្ចូលថជាការប្ើហិង្សា ឬ សកម្មភាពហិង្សាក្នុងគ្ួសារទ្រល់ការប្ៀនប្ដៅដោយ 
ផ្ដល់ដំបូនា្ម្ន ឬ ធ្វើការដស់តឿនក្ើនរំលឹកឬចាត់វិធានការនានាសមស្បដើម្បីឱ្យ សហព័ទ្ធ ឬ កូន ឬ អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដើរក្នុងផ្លូវល្អតាមលក្ខណៈរស់នៅថ្ល្ថ្នូរ 
នឹងទំនៀមទមា្ល្ប់ និងប្ព្ណីល្អរបស់ជាតិ ប្សិនបើការប្ៀនប្ដៅនិងការអប់រំនះ ធ្វើឡើងប្កបដោយព្ហ្មវិហារធម៌។



66 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

213 See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 32.
214 Healthy Families America, Impacts on children, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/t/589ceaabe

4fcb51258609c40/1486678700458/HFA+Impact+on+Children.r20170209.pdf
215 Healthy Families America, Impacts on parents and families, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/

t/589ceabd6a4963b41d602466/1486678718532/HFA+Impact+on+Parents.r20170209.pdf
216 Healthy Families America, Impacts on parents and families, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/

t/589ceabd6a4963b41d602466/1486678718532/HFA+Impact+on+Parents.r20170209.pdf
217 See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 32.

ចំពោះអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ និងការធ្វើបាបកុមារ 

Healthy Families America213  (ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះសម្្ប់សុខុមាលភាពកុមារ) គឺជាអន្តរគមន៍ការចុះសួរ 
សុខទុក្ខតាមផ្ទះសម្្ប់គ្ួសារដ្លមានកូនអាយុចាប់ពី ០-៥ ឆ្ន្ំដ្លប្ឈមហានិភ័យចំពោះការរំលោភបំពានកុមារ និង 
ការមិនអើពើ។ គ្ួសារអាចប្ឈមហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនបំពាន ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬប្វត្តិរបស់ឪពុកមា្ដ្យ
ធា្ល្ប់រងការរំលោភបំពានក្នុងវ័យកុមារ។ គ្ួសារបានទទួលវគ្គរយៈព្លមួយម៉្ងរៀងរល់សបា្ដ្ហ៍ សម្្ប់រយៈព្លប្្ំមួយខ្ 
ដំបូងបនា្ទ្ប់ពីកូនរបស់ពួកគ្កើត។ បនា្ទ្ប់មកភាពញឹកញាប់ន្ការចុះសួរសុខទុក្ខត្ូវថយមកនៅត្ឹមរៀងរល់ពីសបា្ដ្ហ៍ម្ដង 
រៀងរល់មួយខ្ម្ដង រួចហើយរៀងរល់បីខ្ម្ដង ហើយបន្តកាត់បន្ថយរហូតដល់ការចុះសួរសុខទុក្ខ ត្ូវបានបញ្ឈប់នៅត្ឹមព្ល 
ប្ហ្លដល់ខួបកំណើតអាយុបីឆ្ន្ំរបស់កូននះ។  វគ្គសិក្សាអំពីការថ្ទាំផ្ទ្ពោះក៏ត្ូវបានផ្ដល់ជូនផងដ្រ។ 

ការពិនិត្យ និងការវាយតម្ល្គឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការអនុវត្តអន្តរគមន៍ ហើយផ្នការជាលក្ខណៈបុគ្គលត្ូវបានបង្កើត 
ឡើងរួមជាមួយគ្ួសារ។ អន្តរគមន៍គាំទ្ដល់ឪពុកមា្ដ្យ អន្តរទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមា្ដ្យជាមួយកូន សុខភាព និងសុវត្ថិភាព 
និងការអភិវឌ្ឍកុមារ។ បុគ្គលិកគាំទ្គ្ួសារឱ្យភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្វា និងការគាំទ្តាមការចាំបាច់ ដូចជាស្វាវ្ជ្ជសាស្ត្ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀនជាដើម។

ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់របស់ Healthy Families America ដ្លបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្ើនរបស់សហរដ្ឋអាម្រិច 
បានរកឃើញថ កម្មវិធីន្ះបាននាំឱ្យ៖ កាត់បន្ថយការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយវិធីគ្្តគ្្ត កាត់បន្ថយការមិនអើពើ និង 
ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត និងបង្កើនការប្ើប្្ស់ការដក់ពិន័យដោយមិនប្ើហិង្សា ហើយ លទ្ធផលប្សើរឡើង 
ជាច្ើនក្នុងផ្ន្កសុខភាព និងផ្ន្កអប់រំ។214 កម្មវិធីន្ះក៏ធ្វើឱ្យមានប្សិទ្ធផលកាន់ត្ខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន កាត់បន្ថយ 
កម្ិតភាពតានតឹងក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានការរយការណ៍ជាវិជ្ជមានកាន់ត្ច្ើនឡើងពីឪពុកមា្ដ្យ ស្ដីព ី
តួនាទី និងការទទួលខុសត្ូវក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ខ្លួន។215  ឪពុកមា្ដ្យដ្លបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីរបស់ Health Families 

America ក៏បានរយការណ៍នូវអត្្ប្ើប្្ស់គ្ឿងស្វឹងទាបជាងក្ុមសម្្ប់ការសិក្សាប្ៀបធៀបផងដ្រ។216 

SafeCare217  គឺជាអន្តរគមន៍មួយដ្លផ្ដ្តគោលដៅលើឪពុកមា្ដ្យដ្លមានកូនអាយុចាប់ពី ០-៥ ឆ្ន្ំដ្លប្ឈម 
ហានិភ័យ ឬមានប្វត្តិរំលោភបំពាន ឬមិនអើពើចំពោះកុមារ។ លទ្ធផលដ្លជាគោលដៅរបស់អន្តរគមន៍ន្ះគឺ៖ ការបំព្ញ 
មុខងររបស់គ្ួសារ អាកប្បកិរិយា និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ សុវត្ថិភាពកុមារ និងសុខុមាលភាពរងកាយ និងការបង្ក្រ 
ការធ្វើបាបកុមារ។ SafeCare គឺជាអន្តរគមន៍ចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ ដ្លមានវគ្គប្ចាំសបា្ដ្ហ៍រយៈព្ល ១,៥ម៉្ង 
ដំណើរការរយៈព្ល ១៨-២០សបា្ដ្ហ៍។ វគ្គសិក្សាត្ូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លត្ឹមត្ូវ និង 
បង្ៀនឪពុកមា្ដ្យឱ្យមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយកូនៗរបស់ខ្លួន (ការធ្វើផ្នការសកម្មភាព និងការឆ្លើយតបសមស្ប
ចំពោះអាបកប្បកិរិយាបង្កការលំបាក) ដើម្បីទទួលសា្គ្ល់ និងបង្ក្គ្្ះថ្ន្ក់នៅក្នុងផ្ទះ និងដើម្បីទទួលសា្គ្ល់ និងឆ្លើយតប 
យា៉្ងសមស្បចំពោះរោគសញ្ញ្ន្ជំងឺ ឬរបួស ដ្លកើតមានចំពោះកុមារ។ កម្មវិធីន្ះរួមមាន៖ ១.សកម្មភាពដ្លបាន 
គ្្ងទុក ការវាយតម្ល្ និងការបណ្តុះបណា្ត្ល (គ្បដណ្តប់លើការគ្ប់គ្ងព្លវ្លា ការពន្យល់ច្បាប់ដល់កុមារ ការផ្ដល់រង្វ្ន់
ដល់អាកប្បកិរិយល្អ ការបង្ៀនអំពីគ្្ះថ្ន្ក់ ការពិភាក្សាលើលទ្ធផល និងការរំពឹងទុកជាមួយកុមារ) ២.ការវាយតម្ល្ និង 
ការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះ (ការកំណត់រក និងការដកច្ញនូវប្ភពគ្្ះថ្ន្ក់) និង ៣.ការវាយតម្ល្ និងការបណ្តុះ
បណា្តល្អំពីការថ្ទំាសុខភាពទារក និងកុមារ (រួមទំាងការបណ្តះុបណា្តល្អំពីការដោះស្្យបញ្ហន្ៅព្លណាដ្លចំាបាច់)។  
ការបណ្តុះបណា្ត្លប្ើប្្ស់ការធ្វើជាគំរូ ការហាត់សមតួនាទី និងការកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត ដោយមាន 
ការបណ្តុះបណា្ត្លពន្លឿនបន្ថ្មប្សិនបើលទ្ធផលការអនុវត្តធា្ល្ក់ចុះក្្មល័ក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យដ្លបានកំណត់។ ការសិក្សា 
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សាកល្បងប្ៀបធៀបប្បចាប់យកដោយព្្វៗ (randomized control trial studies) របស់ SafeCare បាន 
បង្ហញ្លទ្ធផលជាវិជ្ជមានបើប្ៀបធៀបជាមួយការផ្ដល់ស្វាតាមប្ក្តី ឬមិនមានការផ្ដល់ស្វាចំពោះលទ្ធផលដូចខាងក្្ម៖  
ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូនមានការកើនឡើង ការរយការណ៍អំពីករណីធ្វើបាបកុមារមានការថយចុះ ភាពតានតឹងក្នុងការចិញ្ចឹម 
បីបាច់កូនមានការថយចុះ ការចូលរួម និងឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ន្កម្មវិធីមានការកើនឡើង និងការព្ញចិត្តជាមួយកម្មវិធ ី
មានការកើនឡើង។218  

គមាាងស្វាងរកមតិគាំទាសហគមន៍ 219

គម្្ងស្វ្ងរកមតិគាំទ្សហគមន៍ (Community Advocacy Project (CAP)) គឺជាអន្តរគមន៍សម្្ប់ជនរងគ្្ះ
ន្អំពើរំលោភបំពានក្នុងគ្ួសារ និងកូនៗរបស់ពួកគ្ ដ្លត្ូវបានរៀបចំឡើងសម្្ប់ជនរងគ្្ះដ្លធា្ល្ប់បានប្ើប្្ស ់
កន្ល្ងសា្ន្ក់នៅបណ្ត្ះអាសន្ន (ប៉ុន្ត្ វាក៏អាចមានភាពសមស្បចំពោះជនរងគ្្ះដ្លមិនធា្ល្ប់បានប្ើប្្ស់កន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ
បណ្ត្ះអាសន្នផងដ្រ)។ លទ្ធផលជាគោលដៅរបស់ CAP មាន៖ បង្កើនទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងរបស់កុមារ កាត់បន្ថយការធា្ល្ក់
ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្ី បង្កើនលទ្ធភាពរបស់ស្ត្ីក្នុងការទទួលបានធនធាន ការគាំទ្ផ្ន្កសង្គម និងគុណភាពជីវិត និងបង្កើន 
សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្ី និងកុមារ។ ហ្តុន្ះ គម្្ងន្ះផ្ដ្តគោលដៅលើការបំព្ញមុខងររបស់គ្ួសារ បណា្ត្ញគាំទ្ 
និងលទ្ធផលរបស់ប្ព័ន្ធ។ នៅក្នុង CAP សកម្មភាពនានាត្ូវបានជំរុញដោយអតិថិជន ពោលគឺពុំម្នដោយអ្នកស្វ្ងរកមត ិ
គាំទ្ទ្ អ្នកស្វ្ងរកមតិគាំទ្មានចំណ្ះដឹងអំពីធនធានដ្លមានក្នុងសហគមន៍ ហើយមានលក្ខណៈប្តិសកម្ម ហើយមាន 
ប្សិទ្ធភាពក្នុងការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជនទៅរកស្វាទាំងនះ។ អ្នកស្វ្ងរកមតិគាំទ្បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លយា៉្ង 
ខ្ពស់លើផ្ន្កសមានចិត្ត និងការសា្ដ្ប់សកម្ម ផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការពង្ឹងការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមរបស់អតិថិជន។ CAP 

តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យនៅតាមផ្ទះ ក្នងុរយៈព្ល ៤-៦ ម្៉ងក្នងុមួយសបា្ដហ៍្ ក្នងុអំឡុងរយៈព្លជាង ១០ សបា្ដហ៍្។ អ្នកស្វង្រកមតិគំាទ្ 
បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីចរន្តបត់ប្នន្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ការធ្វើផ្នការសុវត្ថិភាព ទស្សនវិជា្ជ្ផ្អ្កលើចំណុចខា្ល្ំង 
និងធនធានសហគមន៍។ យោងតាមការសិក្សាទ្ង់ទ្្យធំមួយដ្លប្ើប្្ស់ការរចនាការសិក្សាប្បពិសោធន៍ក្នុងរយៈព្ល 
សិក្សាវ្ងបានឱ្យដឹងថ នៅក្្យទទួលបានអន្តរគមន៍ ស្្តីបានរយការណ៍ខ្លួនមានប្សិទ្ធភាពកាន់ត្ខ្ពស់ក្នុងការសម្្ច 
បានគោលដៅរបស់ខ្លួនជាងស្ត្ីនៅក្នុងក្ុមសម្្ប់សិក្សាប្ៀបធៀប ហើយអត្្អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ និងភាពធា្ល្ក់ទឹកចិត្ត មាន 
កម្ិតទាបជាងក្ុមសម្្ប់សិក្សាប្ៀបធៀប។ រយៈព្លពីរឆ្ន្ំក្្យអន្តរគមន៍ ស្ត្ីបានរយការណ៍ថមានគុណភាពជីវិត 
ខ្ពស់ និងមានការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមរយៈព្លវ្ង និងជួបការលំបាកតិចជាងមុនក្នុងការចូលទៅរកធនធានសហគមន៍។220

ទោះយា៉្ងណាក្ដី ការអនុវត្តកម្មវិធីដ្លមានលក្ខណៈខា្ល្ំង
កា្ល្ដូចកម្មវិធីដ្លបានបញ្ជ្ក់ខាងលើ អាចមានការលំបាកនៅ
ក្នុងបរិបទដ្លមានធនធានខ្សត់ខ្សាយ និងជាពិស្សនៅក្នុង
បរិបទជនបទដច់ស្យាល ដ្លអាចមានការលំបាកក្នុងការ
គាំទ្ឱ្យមានអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈមានគុណវុឌ្ឍិ និងការបណ្តុះ 
បណា្ត្លត្ឹមត្ូវអាចចុះសួរសុខទុក្ខតាមគ្ួសារឱ្យបានញឹក
ញាប់។ កម្មវិធីមួយ ដ្លត្ូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា 
របស់យើងនៅព្លន្ះ ពោលគឺកម្មវិធីសុខភាពផ្លវូចិត្តសហគមន៍ 
របស់អង្គការ TPO មានបំណងយា៉្ងច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយតប 

បញ្ហអំ្ពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ តាមរយៈការបង្កើតកុ្មជួយខ្លនួឯង
នៅក្នងុបរិបទជនបទដោយសា្ថប្នាបន្ថម្លើធនធានដ្លមាន
បច្ចុប្បន្ន។ គំរូសម្្ប់អនុវត្តក្ុមជួយខ្លួនឯងទាំងន្ះ មានរៀប 
រប់នៅផ្ន្កខាងក្្ម។ គំរូន្ះទំនងជាមានប្សិទ្ធភាព 
ចំណាយខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិបទ និងអាចចម្លងយកទៅ 
អនុវត្តនៅកន្លង្ដទ្ទៀតក្នងុប្ទ្សបាន។ បុ៉ន្ត ្ដោយហ្តុថ 
ពុំមានភស្ដុតាងបញ្ជ្ក់រឹងមាំ យើងពិបាកកំណត់ថតើគំរូន្ះ 
អាចមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអំពើហិង្សាក្នុង 
គ្ួសារបាន ឬយា៉្ងណា។

218 Georgia State University, School of Public Health, The SafeCare model, available at: https://safecare.publichealth.gsu.edu/files/2015/04/

Overview-of-SafeCare-brochure-3-16-15.pdf
219  See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 52.
220 គម្្ងស្វ្ងរកមតិគាំទ្សហគមន៍ ភស្តុតាងអំពីប្សិទ្ធភាពន្អន្តរគមន៍ អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://cap.vaw.msu.edu/supporting-evidence/
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ឱកាស៖ ការរៀនសូតាពីកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍របស់អង្គការ TPO

កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍របស់អង្គការ TPO ដ្លផ្ដ្តគោលដៅលើបុគ្គល គ្ួសារ និងសហគមន៍ មានបំណង 
ក្លម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្ជាជនជួបការលំបាកងយរងគ្្ះ ដោយការក្លម្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគ្តាមរយៈ 
ការអប់រំ ការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងការព្យបាល។ កម្មវិធីន្ះជាកម្មវិធីផ្ន្កចិត្តសង្គមនិងធ្វើការដើម្បីសា្ថ្បនាបន្ថ្ម
លើធនធានដ្លមានស្្ប់ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍ បុគ្គលិកថ្ទាំសុខភាពបឋម ដ្គូ NGO និង 
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នដើម្បីបង្កើតសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋ្ន ខាងផ្ន្កការថ្ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ អង្គការ TPO បានចាប់
ផ្ដើមកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍តាមរយៈបណា្ត្ញ 3PC ដោយផ្ដ្តលើកុមារងយរងគ្្ះ និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្ នៅក្នុង
តំបន់ជនបទជាច្ើនក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង។ 

អង្គការ TPO អនុវត្តការវាយតម្ល្ជនបទប្បចូលរួម (Participatory Rural Appraisal) ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយ 
សហគមន៍ដ្លបានកំណត់ឃើញ ដើម្បីជួយឱ្យបុគ្គលិកយល់បានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀតអំពីសា្ថ្នភាពរបស់ភូមិ និងសា្ថ្បនា 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសហគមន៍។ សកម្មភាពដ្លត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អ្កឈរ 
មូលដ្ឋ្នន្ការវាយតម្ល្ បានផ្ដ្តគោលដៅលើកម្ិតផ្ស្ងៗគា្ន្ក្នុងសង្គម (បុគ្គល គ្ួសារ និងសហគមន៍)។ 

សកម្មភាពរួមមាន៖ 

 ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងបញ្ហ្ចិត្តសង្គម ការបណ្តុះបណា្ត្ល 
ជនបង្គ្លនៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យច្ះកំណត់រកអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងបញ្ហ្សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការផ្ដល់ការគាំទ្ 
ផ្ន្កផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្្ះ។ 

 ការអភិវឌ្ឍក្ុមជួយខ្លួនឯងសម្្ប់ស្ត្ីដ្លជាជនរងគ្្ះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងក្ុមជួយខ្លួនឯងសម្្ប ់
កុមារសម្្ប់កុមារងយរងគ្្ះ។ គោលបំណងរបស់ក្ុមជួយខ្លួនឯង គឺដើម្បីក្លម្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត និងបង្កើន 
ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកចូលរួម និងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹង ការធា្ល្ក់ទឹកចិត្ត និងភាពថប់បារម្ភរបស់ពួកគ្ 
បង្កើនការត្ៀមខ្លួនរួចជាស្្ច និងភាពបើកចំហររបស់ពួកគ្ក្នុងការនិយាយអំពីអំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន 
រយការណ៍ជូនអាជា្ញ្ធរ និងស្វ្ងរកមតិគាំទ្ទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ព្មទាំងផ្ដល់សមត្ថភាពកាន់ត្រឹងមាំថ្មទៀតក្នុង
ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្ឱ្យសមាជិកដទ្ទៀត ក្នុងសហគមន៍ដ្លមានបញ្ហ្ប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្។ 

 ការប្ឹក្សាយោបល់ជូនដល់សមាជិកសហគមន៍ដ្លត្ូវការការយកចិត្តទុកដក់ និងការគាំទ្ជាលក្ខណៈបុគ្គល និងអ្នក
ដ្លរងគ្្ះពីបញ្ហ្សុខភាពខួរក្បាល និងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ដ្លជាលទ្ធផលកើតច្ញពីអំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន 
ក្នុងគ្ួសារ។ 

 ការបង្កើតយន្តការបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការដទ្ទៀតដ្លគាំទ្ដល់ជនរងគ្្ះន្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងសម្្ប់កុមារ 
ងយរងគ្្ះ និង

 ការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រជាមូលដ្ឋ្ន និងការបង្កើតចំណូលក្នុងទម្ង់ជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ខា្ន្តតូច 
(ការចិញ្ចឹមមាន់) ត្ូវបានផ្ដល់ជូនដល់គ្ួសារងយរងគ្្ះមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍។ 

នៅចុងឆ្ន្ំ២០១៧ អង្គការ TPO ដំណើរការក្ុមផ្ដ្តលើអំពើហិង្សាចំនួន ១១ ក្ុមដ្លបានចូលទៅដល់ស្ត្ីចំនួន ៨០នាក់ 
និងក្លឹបកុមារចំនួនបួន ដ្លបានចូលទៅដល់កុមារចំនួន ៥៣នាក់។ យោងតាមការសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ 
PTO ឪពុកមា្ដយ្ហាក់ផ្ដល់តម្លដ្ល់វគ្គការព្យបាលជាកុ្ម និងកុ្មជួយខ្លនួឯង អ្នកទទួលផលច្ើនត្រយការណ៍ថ បានយក 
ជំនាញ និងការរៀនសូត្ដ្លខ្លួនទទួលបានពីវគ្គទាំងន្ះ ទៅអនុវត្ដ ដើម្បីកាត់បន្ថយជម្ល្ះនៅក្នុងផ្ទះ៖

“បុគ្គលិកអង្គការ TPO ចុះមកភូមិ និងប្មូលប្ជាជនឱ្យទៅអង្គយុក្នងុកុ្មធំ ពួកគ្បានណ្នំាប្្ប់យើងអំពីការដោះស្្យ
ជម្លះ្ក្នងុគួ្សារ របៀបដោះស្្យជាមួយអំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ។ ពួកគ្ប្្ប់យើងឱ្យដកដង្ហើមវ្ងៗ ប្សិនបើយើងតូ្វប្ឈម
ជាមួយជម្ល្ះក្នុងគ្ួសារ ប្សិនបើពួកយើងណាមា្ន្ក់ដំឡើងសំឡ្ងនៅក្នុងផ្ទះព្លកំពុងប្ក្កគា្ន្ ពួកយើងមា្ន្ក់ទៀតត្ូវ 
ស្ងប់អារម្មណ៍ និងបន្ធូរសាច់ដុំរបស់យើង។ ខ្ញុំធ្វើតាមការណ្នាំន្ះហើយបានទទួលផលល្អណាស់។ មុនព្លពួកគ្ចូលមក 
ដល់ពួកយើង “ប្ដីខ្ញុ ំ និងខ្ញុំ” មានការវាយតប់គា្ន្ជាញឹកញាប់ដោយសារត្គាត់ផឹក។ តាមធម្មតា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតឹង 



69របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ជារៀងរល់ថ្ង្ ប៉ុន្ដ្បនា្ទ្ប់ពីខ្ញុំបានរៀនវិធីសាស្្ដពីវគ្គរបស់ TPO យើងល្ងសូវមានជម្ល្ះខា្ល្ំង.... ប្ដីខ្ញុំគាត់រឹងបន្ដិច ហើយ 
ពុំសា្ដ្ប់គា្ន្ទ្។ គាត់ថគាត់សម្បើមណាស់ នៅព្លគាត់ស្វឹង។ គាត់នឹងវាយកូនប្ុស ប្សិនបើគាត់ដឹងថ កូនរៀន 
មិនសូវបានល្អនៅសាលា។ ដូច្នះ្ហើយបុគ្គលិករបស់អង្គការ TPO បានមករកពួកយើង និងពន្យល់ប្្ប់ប្ដរីបស់ខ្ញុ ំអំពីផលវិបាក 
ន្អំពើហិង្សា....ឥឡូវយើងចូលចិត្ដពិភាក្សាគា្ន្នៅព្លមានបញ្ហ្ក្នុងផ្ទះ យើងចាប់ផ្ដើមស្ងប់អារម្មណ៍ និងដកដង្ហើមឱ្យវ្ងៗ 
ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹង។”221 

“ប្ដីខ្ញុំ គាត់ហាក់នៅដច់ឆ្ង្យពីខ្ញុំ។ និយាយត្ង់ទៅ នៅព្លខ្ញុំប៉ះគាត់ គាត់ច្្នខ្ញុំច្ញពីគាត់។ ខ្ញុំយំត្រហូត។  
ខ្ញុំព្យយាមស្វ្ករកការពិគ្្ះយោបល់ពីអ្នកជំនាញអាជីព។ នរណាមា្ន្ក់ដ្លអាចសា្ដ្ប់ខ្ញុំដោយគា្ម្នការវិនិច្ឆ័យ។ នៅក្នុងភូម ិ
យើងមានការបណ្តុះបណា្ត្លមួយ អំពីការព្យបាលនៅក្នុងគ្ួសារ គន្លឹះនៅក្នុងការពិគ្្ះយោបល់ និងអំពីហិង្សាក្នុងគ្ួសារ។ 
ឥឡូវខ្ញុ ំចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាបញ្ហ្នានាជាមួយប្ដីខ្ញុ ំ។ ពួកគ្ “TPO” បានផ្ដល់យោបល់ថប្សិនបើយើងមិនសប្បាយចិត្ដ 
ឬខឹងគា្ន្យើងត្ូវដកដង្ហើមវ្ងៗ និងព្យយាមធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀម។ ខ្ញុំអាចប្្ស្័យទាក់ទងជាមួយប្ដីខ្ញុំបាន ខ្ញុំយក 
ម្រៀនទាំងអស់ដ្លខ្ញុំបានរៀនពី TPO គឺរបៀបនិយាយជាមួយប្តីខ្ញុំឱ្យបានល្អជាងមុន។ យើងបាននិយាយបើកចំហរអំព ី
បញ្ហ្គ្ួសាររបស់យើងជាក្ុម។ កាលពីមុន យើងខា្ម្សអៀនខា្ល្ំងណាស់ក្នុងការច្ករំល្កអំពីរឿងទាំងអស់ន្ះ ប៉ុន្ត្ បនា្ទ្ប ់
ពីបាននិយាយច្ញមកហើយ វាពិតជាបានធ្វើឱ្យយើងធូរក្នុងចិត្តខា្ល្ំងណាស់។222

ការគាំទាមានកមាិតកំណត់សមាាប់បញ្ហាការបាើបាាស់បំពាន 
គាឿងសាវឹង និងគាឿងញៀន និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 

ជាថ្មីម្ដងទៀត ជាការសំខាន់ណាស់ដ្លត្ូវបរិយាយអំពី
បរិបទដ្លកម្មវិធីកំពុងប្តិបត្តកិារ ដ្លបង្កើតឱ្យមានឧបសគ្គ
គួរជាទីកត់សមា្គល់្ក្នងុការដោះស្្យបញ្ហសុ្ខភាពផ្លវូចិត្ត និង
បញ្ហ្ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿងញៀន ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 
សមាមាត្គួរជាទីកត់សមា្គល់្ន្ប្ជាជនកម្ពជុារងគ្្ះពីបញ្ហ្ 
មិនមានសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដោយក្នុងនះមានប្ជាជនប្មាណ 
៤០% ន្ប្ជាជនសរុបរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហ្សុខភាពផ្លូវចិត្ត
មិនល្អ223  ម្យ៉្ងទៀត អាស្័យដោយអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស ់
កម្ពុជា អត្្ន្ជំងឺវិបត្តិក្្យព្លបាក់សា្ម្រតី (Post-

Traumatic Stress Disorder) មានកមិ្តខ្ពស់ ហើយអត្្ 
ការសមា្លប់្ខ្លនួគឺមានកមិ្តខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគពិភពលោក។224 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចន្ះដ្រ អត្្ន្ការប្ើប្្ស់បំពានគ្ឿង
ស្វឹង និងគ្ឿងញៀន  មានកមិ្តខ្ពស់ ហើយមានផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់លើការបំព្ញមុខងររបស់គ្ួសារ 
ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ឪពុកមា្ដ្យក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ 
និងថ្ទំាកូនឱ្យបានសមស្ប។ ស្វាសុខភាពផ្លវូចិត្តមានចំនួន
តិចតួចយា៉្ងខា្ល្ំងនៅទូទាំងប្ទ្ស ហើយមានចន្ល្ះខ្វះខាត
គួរជាទីកត់សមា្គ្ល់រវាងអ្វីដ្លជាតម្ូវការ និងអ្វីដ្លមាន 
ជាក់ស្ដ្ងជាពិស្សក្នុងតំបន់ជនបទដច់ស្យាល។225 

សកម្មភាពចុះអប់រំតាមមូលដ្ឋ្ន និងក្ុមគាំទ្ត្ូវបាន 
អភិវឌ្ឍឡើងដោយកម្មវិធីមួយចំនួនរួមទំាងអង្គការ TPO ផងដ្រ
ដូចមានបរិយាយក្នុងប្អប់ខាងលើ។ កម្មវិធីគាំទ្របស់អង្គការ 
ម្លប់តាបា៉្ង សម្្ប់គ្ួសារដ្លមានបញ្ហ្ការប្ើប្្ស់បំពាន
គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង បានបង្ហ្ញថមានលទ្ធផលជា 
វិជ្ជមានមួយចំនួនសម្្ប់គួ្សារអ្នកទទួលផលដូចបានបញ្ជ្ក់
ខាងលើ។ ក្ុមគាំទ្សម្្ប់អ្នកដ្លមានបញ្ហ្ការប្ើប្្ស់
បំពានគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង គឺជាគំរូមានប្សិទ្ធភាព 
ចំណាយ ហើយមានសកា្ដ្នុពលអាចចម្លងទៅអនុវត្តបន្តបាន 
ដោយមានសកា្ដ្នុពលក្នុងការពង្ឹងការបំព្ញមុខងររបស់ 
គ្ួសារ តាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្ជំរុញមួយដ្លនាំ 
ឱ្យមានការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ ទោះយា៉្ងណាក្ដី ការអនុវត្ត
កម្មវិធីខា្ល្ំងកា្ល្នៅតាមផ្ទះតាមការចាំបាច់ គួរត្ូវបានយកមក 
ពិចារណាផងដ្រ។ ប្អប់ខាងក្្ម រៀបរប់អំពីឧទាហរណ ៍
មួយស្ដពីីកម្មវិធីដ្លអនុវត្តយ្៉ាងខា្ល្ងំកា្លន្ៅកមិ្តគួ្សារ ដ្ល
បានបង្ហ្ញថអាចបង្កើតឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន (ថ្វីបើ
កម្មវិធីន្ះត្ូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តនៅក្នុងប្ទ្សមាន 
ចំណូលខ្ពស់ ហើយអាចមានការលំបាកក្នុងការចម្លងមកអនុវត្ត 
ក្នុងបរិបទមានធនធានខ្សត់ខ្សាយ)។  

221 កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី TPO (មា្ត្យ) ស្ុកបាណន់ ខ្ត្តបាត់ដំបង ថ្ង្ទី១៣ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។
222   កិច្ចសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី TPO (មា្ត្យអាយុ២៧ឆ្ន្ំ) ស្ុកបាណន់ ខ្ត្តបាត់ដំបង ថ្ង្ទី១៣ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៨។ 
223 De Jong, Joop (Ed.), Trauma, War and Violence (2002).
224 សូមមើល TPO Cambodia ,The need for mental health care in Cambodia: http://tpocambodia.org/the-need/
225 សូមមើល TPO Cambodia ,The need for mental health care in Cambodia: http://tpocambodia.org/the-need/



70 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
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ឧទាហរណ៍អំពីកម្មវិធីដាលមានបាសិទ្ធភាពសមាាប់គាួសារមានបញ្ហាស្មុគសា្មាញ៖ កម្មវិធីឪពុកមា្តាយមានសមា្ពាធ  
(Parents Under Pressure) (PUP) 226

កម្មវិធីឪពុកមា្ត្យមានសមា្ព្ធ (Parents Under Pressure) ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្ទ្សអូស្ត្្លី ដ្លត្ូវបាន
តាក់ត្ងឡើងជាពិស្សដើម្បីប្ើប្្ស់ជាមួយគ្ួសារដ្លមានពហុបញ្ហ្ និងមានហានិភ័យខ្ពស់។ កម្មវិធីន្ះទាញច្ញពីគំរូ
ប្បអ្កូឡូសុីន្ការអភិវឌ្ឍកុមារ តាមរយៈការផ្ដ្តគោលដៅទៅលើពហុទិដ្ឋភាពន្ការបំព្ញមុខងររបស់គ្ួសារ រួមទាំង 
មុខងរផ្ន្កចិត្តសាស្ត្របស់បុគ្គលក្នុងគ្ួសារ ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមា្ដ្យជាមួយកូន និងកតា្ត្បរិបទសង្គម។ កម្មវិធីន្ះមាន 
ភាពបត់ប្នខ្ពស់ ហើយគ្ួសារនីមួយៗមានផ្នការករណីជាលក្ខណៈបុគ្គល ផ្អ្កលើគោលការណ៍ដ្លជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះរបស់ 
កម្មវិធី PUP។ អន្តរគមន៍របស់កម្មវិធី ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យនៅផ្ទះរបស់ឪពុកមា្ដ្យកុមារ ហើយក៏មានកម្មវិធីជាក្ុមសម្្ប់បំព្ញ 
បន្ថ្មផងដ្រ។

ចំណុចសំខាន់ពិស្សមួយរបស់កម្មវិធីន្ះ គឺការទទួលសា្គ្ល់ថ ឪពុកមា្ដ្យក្នុងគ្ួសារដ្លមានពហុបញ្ហ្ គឺស្ថិតក្្ម 
អារម្មណ៍តានតឹងដ៏ធំធ្ង ហើយពួកគាត់មានបណា្ត្ញគាំទ្តិចតួច។ ចំណុចន្ះធ្វើឱ្យការងរចឹញ្ចឹមបីបាច់កូនជាប្ចាំថ្ង្មាន 
ការពិបាក។ បន្ថ្មលើន្ះទៀត ឪពុកមា្ដ្យប្ហ្លជាធា្ល្ប់មានបទពិសោធន៍រងការរំលោភបំពានដោយខ្លួនឯងផា្ទ្ល់ ឬទទួល 
បានការចិញ្ចឹមបីបាច់មិនល្អព្លខ្លួនជាកុមារ ហើយមានឱកាសតិចតួច ដើម្បីពិចារណាដោះស្្យលើផលប៉ះពាល់ផ្ន្កផ្លូវចិត្ត  
ចំពោះបទពិសោធន៍កុមារភាពរបស់ខ្លួន។ កង្វះគំរូការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនល្អពីក្នុងបទពិសោធន៍ផា្ទ្ល់ខ្លួន និងកង្វះជំនាញមូលដ្ឋ្ន 
ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ធ្វើឱ្យគ្ួសារជួបការលំបាកកាន់ត្ច្ើនឡើង។

ការរៀនសូត្អំពីវិធីដើម្បីយល់ និងគ្ប់គ្ងសា្ថ្នភាពអារម្មណ៍ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់របស់កម្មវិធីន្ះ។ មានការផ្ដ្តការយក
ចិត្តទុកដក់យា៉្ងខា្ល្ំងទៅលើការរៀនជំនាញការចម្ើនសតិរបស់ខ្លួនឯង និងអំពីការជួយឪពុកមា្ដ្យឱ្យសហការជាមួយកូនដើម្បី
អភិវឌ្ឍជំនាញទាំងអស់ន្ះ ក្នុងនាមជាគ្ួសារមួយ។ កតា្ត្បង្កឱ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការលំបាកផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ 
លំនៅដ្ឋ្នខ្សត់ខ្សាយ និងកង្វះការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមត្ូវបានឆ្លើយតប ហើយគ្ួសារសហការជាមួយអ្នកព្យបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្ន
ការសកម្មភាពប្កបដោយអត្ថន័យ និងអាចសម្្ចបាន។ គោលបំណងចម្បងរបស់កម្មវិធីន្ះ គឺដើម្បីជួយដល់ឪពុកមា្ដ្យដ្ល
កំពុងជួបប្ទះការលំបាកឱ្យអាចអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន និងមានសន្តិសុខជាមួយកូនរបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយអាកប្បកិរិយា 
បង្កបញ្ហ្របស់កូន និងលើកកម្ពស់នូវបរិដ្ឋ្នគ្ួសារដ្លចុះសម្ុង មានស្ថិរភាព និងមានសុវត្ថិភាព។ 

វគ្គសិក្សាដ្លគ្ួសារត្ូវរៀននៅផ្ទះមានចំនួន ១២-១៤វគ្គ ដោយមួយវគ្គមានរយៈព្លប្ហ្ល ៩០នាទី។ ជារឿយៗ 
ពួកគ្ត្ងធ្វើការជាមួយកុមារ និងគ្ូរបស់កុមារ ប្សិនបើមានបញ្ហ្អាកប្បកិរិយាកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀន។ 
បន្ថ្មលើការងរផ្ន្កគ្លីនិកដោយផា្ទ្ល់ ការគ្ប់គ្ងករណីប្បទូលំទូលាយជួយគ្ួសារដ្លមានបញ្ហ្ជីវិតដូចជាបញ្ហ្ពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយការថ្ទាំកូន មុខរបរ សុខុមាលភាពសង្គម និងបញ្ហ្ផ្ន្កច្បាប់ជាដើម។ កម្មវិធីន្ះរួមមានម៉ូឌុលចំនួន ១២ ដ្លត្ូវ 
បង្ៀនក្នុងរយៈព្លសរុបជាងបួនខ្។ កម្មវិធីសិក្សាជាក្ុម អាចត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មលើការងរ 
ជាលក្ខណៈបុគ្គលដ្លបានធ្វើរួចហើយជាមួយគ្ួសារ។ 

ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធីន្ះ គឺការផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់លើកម្មវិធីព្យបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលដ្លត្ូវបាន 
អភិវឌ្ឍឡើងក្នុងកិច្ចសហការណ៍ជាមួយគ្ួសារ ក្្យពីមានការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ។ គោលដៅច្បាស់លាស់ត្ូវបាន 
កំណត់ឡើង ហើយក្បខ័ណ្ឌព្លវ្លាដើម្បីសម្្ចបានគោលដៅន្ះ ជួយធានាឱ្យការព្យបាលអាចដើរតាមគន្លងត្ឹមត្ូវនៅ
ក្នុងគ្ួសារដ្លជារឿយៗត្ងមានសា្ថ្នភាពច្បូកច្បល់ និងមានបញ្ហ្ជីវិតច្ើនមុខ។ 

ការវាយតម្ល្ទៅលើកម្មវិធីន្ះរកឃើញថ នៅព្លធ្វើការតាមដនបន្តក្នុងរយៈព្លបី និងប្្ំមួយខ្ក្្យវគ្គន្ះ គ្ួសារ 
PUP បានបង្ហ្ញថមានការថយចុះបញ្ហ្គួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ លើវិស័យជាច្ើនន្ការបំព្ញមុខងររបស់គ្ួសារ រួមទាំង 
ការថយចុះសកា្ដ្នុពលការរំលោភបំពានកុមារ ឥរិយាបទការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្បរឹងត្អឹង និងបញ្ហ្អាកប្បកិរិយារបស់កូន។227  

226 See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 49; and PUP 
entry in UNODC, Compilation of evidence-based family skills training programmes, available at https://www.unodc.org/documents/
prevention/family-compilation.pdf

227  Dawe, S. and Harnett, P., ‘Reducing potential for child abuse among methadone-maintained parents: results from a randomised controlled 
trial (2007) 32 Journal of Substance Abuse Treatment 381 – 90



71របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការផ្ដល់ការគំាទាមានកមាតិកំណត់សមាាប់ការចិញ្ចមឹបីបាច់កូន
បាបខ្លាំងកា្លា និងការកសាងជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន 

ភស្ដុតាងបានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ ការផ្ដល់ការគាំទ្ក្នុងការ
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន តាមរយៈការអប់រំ ឬការបណ្តុះបណា្ត្លស្ដីពី
ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន គឺ
ជាវិស័យមួយដ្លច្ើនត្មាននៅក្នុងកម្មវិធីដ្លមានប្សិទ្ធ
ភាព។228  ក្នុងចំណមកម្មវិធីដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញការ 
គាំទ្ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ច្ើនត្ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យដោយ
ឈរលើមូលដ្ឋន្ក្្ផ្លវូការ និងបណ្តះ្អាសន្ន ដោយបុគ្គលិក 
សង្គមជាអ្នកកាន់ករណី តាមការមើលឃើញថចាំបាច់។ 
ហាក់មានការផ្ដល់វគ្គខា្ល្ំងកា្ល្ និងមានរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងចំនួន 
តិចតួចបុ៉ណ្ណះ្ ដើម្បីជួយឪពុកមា្ដយ្ និងអ្នកថ្ទំាកុមារឱ្យអាច 

អភិវឌ្ឍជំនាញការចិញ្ចមឹបីបាច់កូន និងចំណ្ះដឹងទូលំទូលាយ
អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ អង្គការមួយចំនួនដំណើរការវគ្គស្ដពីី
ការចិញ្ចមឹបីបាច់កូន ឧ. ជំនួបឪពុកមា្ដយ្-កូននៅតាមសហគមន៍ 
របស់អង្គការ SKO សម្្ប់កុមារអាយុចាប់ពី ០-៣ ឆ្ន្ំ និង 
ឪពុកមា្ដយ្/អ្នកថ្ទំារបស់ពួកគ្។ ការផ្ដល់វគ្គស្ដពីីជំនាញចិញ្ចមឹ
បីបាច់កូនក្នុងក្ុមគាំទ្តូចៗ នៅក្នុងសហគមន៍ប្ហ្លគ ឺ
ជាវិធីមានប្សិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្តវិស័យន្ះ។ 

ឧទាហរណ៍ដូចមានរៀបរប់ខាងក្្ម បង្ហ្ញអំពីរបៀប
ដើម្បីផ្ដល់ធនធានដ្លមានប្សិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ក្នុងការ
ក្លម្អជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើ 
កុមារ ដ្លអាចនាំឱ្យកើតមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានចំពោះ 
គ្ួសារ។ 

228   Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015),
229 Cluver LD, Meinck F, Steinert JI et. al., ‘Parenting for lifelong health: a programmatice cluster randomised control trial of a  

non-commercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa’, (2018) 3 BMJ Global Health.
230 Cluver LD, Meinck F, Steinert JI et. al., ‘Parenting for lifelong health: a programmatice cluster randomised control trial of a  

non-commercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa’, (2018) 3 BMJ Global Health.
231 Cluver LD, Meinck F, Steinert JI et. al., ‘Parenting for lifelong health: a programmatice cluster randomised control trial of a  

non-commercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa’, (2018) 3 BMJ Global Health.

ឧទាហរណ៍នាការអនុវត្តល្អ៖ កម្មវិធីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសមាាប់សុខភាពពាញមួយជីវិតរបស់បាទាសអាហ្វាិចខងតាបូង

កម្មវិធីមួយទៀតដ្លបានបង្ហ្ញថមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើការអនុវត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងកម្ិតន្អំពើ 
ហិង្សាលើក្ម្ងជំទង់ គកឺម្មវិធីការចិញ្ចឹមបីបាច់សមាាប់សុខភាពពាញមួយជីវិត៖ កម្មវិធីយុវជន Sinovuyo ដ្លត្ូវបានអនុវត្ត
នៅប្ទ្សអាហ្វ្ិចខាងត្បូង។ កម្មវិធីដ្លជាផ្ន្កមួយន្ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីធ្វើត្ស្ដសាកល្បងកម្ងកម្មវិធីស្ដីពីការចិញ្ចឹម 
បីបាច់កូនដ្លមិនម្នជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងបរិយាកាសមានធនធានតិច ត្ូវបានតាក់ត្ងឡើងឱ្យមានលក្ខណៈ 
មិនសូវត្ូវការធនធានខា្ល្ំង មិនពឹងផ្អ្កលើអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈអាជីព វីដ្អូ ឧបករណ៍ ឬការច្ះអានរបស់អ្នកចូលរួម 
និងផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្ល្។ កម្មវិធីន្ះត្ូវបានអនុវត្តនៅខ្ត្ត Eastern Cape ដ្លជាតំបន់មួយមានអត្្អំពើហិង្សា 
លើក្ម្ងជំទង់ខ្ពស់ មានផលិតផលដុលក្នុងស្ុកទាប មានអត្្រលដលជំងឺអ្ដស៍ខ្ពស់ មានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា និង 
ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអន់ខ្សាយ និងខ្វះខាតអគ្គិសនី និងទឹក និងមានគោលដៅកាត់បន្ថយការដក់ពិន័យ និងការចិញ្ចឹមបីបាច់ប្ប 
គ្្តគ្្ត និងមានលក្ខណៈរំលោភបំពានឱ្យនៅតិចជាអប្បបរមា។229  

កម្មវិធីន្ះបានប្ើប្្ស់សៀវភៅណ្នាំបង្កើតឡើងក្្យព្លការពិនិត្យឡើងវិញជាប្ព័ន្ធទៅលើកម្មវិធីចិញ្ចឹមបីបាច់កូន
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និងការធ្វើត្ស្ដសាកល្បងយា៉្ងម៉ត់ចត់ ហើយបានដក់ម៉ូឌុលបន្ថ្មស្ដីពីការធ្វើផ្នការដើម្បីការពារ 
ក្ម្ងជំទង់ពីអំពើហិង្សា និងការក្ងប្វ័ញ្ចនៅក្នុងសហគមន៍ និងការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ួសារ។ ម៉ូឌុលទាំងន្ះត្ូវបាន 
បង្ៀនដោយសមាជិកសហគមន៍ដ្លបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល។230  

ការវាយតម្ល្សាកល្បងប្ៀបធៀបតាមរយៈការជ្ើសរីសដោយច្ដន្យ (random control trial evaluation) 
បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧231  បានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្ើនក្នុងរយៈព្ល ៥-៩ខ្ក្្យអន្តរគមន៍បានបញ្ចប់  
ដោយក្នុងនះគ្ឃើញមានការរំលោភបំពានថយចុះ មានការចូលរួម និងការមើលខុសត្ូវពីឪពុកមា្ដ្យកាន់ត្ច្ើនឡើង  
សុខុមាលភាពស្ដ្ឋកិច្ចគ្ួសារ និងការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុគ្ួសារមានភាពប្សើរឡើង គ្ួសារធ្វើផ្នការបានកាន់ត្ប្សើរ
ឡើងក្នុងការចៀសវាងអំពើហិង្សាលើក្ម្ងជំទង់នៅក្នុងសហគមន៍ និងមានការរយការណ៍ថមានការថយចុះន្ការធា្ល្ក់ទឹកចិត្ត 
អារម្មណ៍តានតឹង ឥរិយាបទអត់ឱនចំពោះការដក់ទណ្ឌកម្មផ្ន្ករងកាយមានការថយចុះ និងមានការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមកាន់ត ្
ប្សើរឡើង។ ទិន្នន័យប្បគុណភាពបានមកពីការវាយតម្ល្ ស្នើឱ្យឃើញថ ការរៀនសូត្ប្បសហការ និងគោលវិធ ី



72 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

232 Cluver LD, Meinck F, Steinert JI et. al., ‘Parenting for lifelong health: a programmatice cluster randomised control trial of a non- 
commercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa’, (2018) 3 BMJ Global Health.

233 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្ចាំត្ីមាសរបស់មូលនិធិសហប្ជាជាតិដើម្បីកុមារ ដក់ជូនទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋអាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ២០១៧ 
នៅក្នុង Coram International ការលើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធិកុមារ៖ ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របស់កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារន្ មូលនិធិសហប្ជាជាតិ 
ដើម្បីកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២០១៨) មូលនិធិសហប្ជាជាតិដើម្បីកុមារប្ចាំប្ទ្សកម្ពុជា៖ រជធានីភ្នំព្ញ (ទិន្នន័យដកស្ង់ច្ញពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
ប្ចាំត្ីមាសរបស់មូលនិធិសហប្ជាជាតិដើម្បីកុមារ ដក់ជូនទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋអាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ២០១៧)។  

ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន 
(២០១៧-២០២១) និងកញ្ចប់ឧបករណ៍ផលិតឡើងដោយ 
រជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដ្លទទួលបាន 
ការសា្វ្គមន៍។  យុទ្ធសាស្្ដន្ះក៏មានច្ងអំពីគោលដៅ និង
សកម្មភាពដើម្បីអនុវត្ដកម្មវិធីគាំទ្ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទូទាំង
ប្ទ្សផងដ្រ។ ការគាំទ្ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្ថិតក្នុង 
វិស័យន្ការគាំទ្គ្ួសារ ដ្លមានគោលដៅលើកកម្ពស ់
ការបំព្ញមុខងរគ្ួសារ ហើយត្ូវបានកំណត់និយមន័យថ 
ជា “កម្ងស្វា/សកម្មភាពដ្លមានទិសដៅដើម្បីក្លម្អ 
របៀបដ្លឪពុកមា្ដ្យ ឬអាណាព្យបាលធ្វើសកម្មភាព និង 
អនុវត្ដតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីតូ្វការរបស់កូនខ្លួន  
(ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ដ ផ្ន្កចំណ្ះដឹង និងផ្ន្កសា្មរតី)។” 
យុទ្ធសាស្្ដកោ្ដប្លើអន្ដរគមន៍ ឬស្វាផ្ស្ងៗយ្៉ាងទូលំទូលាយ  
ដ្លផ្ដល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ ជំនាញ និង/ឬការគាំទ្សម្្ប ់
ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន។ បនា្ទ្ប់ពីការអនុម័តលើយុទ្ធសាស្្ដរួច
ហើយ កញ្ចក់ឧបករណ៍ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ត្ូវបានអភិវឌ្ឍ 
ឡើងក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអ្នកតំណាងមកពីក្សួងចំនួន ៨ 
របស់រជរដ្ឋ្ភិបាល និងសាកលវិទ្យល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ។ 
កញ្ចប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបានយកទៅធ្វើត្ស្ដជាមួយ
ក្ុមឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកមើលថ្ជាច្ើនក្ុមក្នុងសហគមន៍ក្ី
ក្នៅទីប្ជុំជន ក្នុងរជធានីភ្នំពញ និងក្នុងសហគមន៍ដច់
ស្យាលក្នុងខ្ត្ដបាត់ដំបងមុនព្លត្ូវបានសរស្របង្ហើយ
ជាសា្ថព្រ។ មានក្ដសីង្ឃឹមថ អ្នកផ្ដល់ស្វាអាចកញ្ចប់ឧបករណ៍
ន្ះទៅប្ើប្្ស់ ដើម្បីសា្ថ្បនាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការ 
ផ្ដល់ស្វាគាំទ្ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដល់គ្ួសារដ្លប្ឈម
ជាមួយហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារច្ញពីគ្ួសារ។

ជមាើសមានកមាិតកំណត់សមាាប់សាវាថាទាំកុមារដាលមាន
តម្លាសមរមាយ និងមានសុវត្ថិភាពសមាាប់ស្តាីដាលធ្វើការងារ

ដោយឡ្កចំពោះគួ្សារឪពុក ឬមា្ដយ្ចិញ្ចមឹកូនត្មា្នក់្ឯង  
លទ្ធភាពទទួលបានស្វាថ្ទាំកូនមានគុណភាពល្អ មានតម្ល ្

សមរម្យ ជារឿយៗគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដើម្បីធានាថ 
ពួកគ្អាចប្កបរបរចិញ្ចឹមគ្ួសារបាន។ ប៉ុន្ត្ មានជម្ើស 
តិចតួចបុ៉ណ្ណះ្សម្្ប់ការថ្ទំាកុមារក្នងុតម្លស្មរម្យនៅទូទំាង
ប្ទ្ស ជាហ្តុបង្ខំឱ្យឪពុកមា្ដ្យជាច្ើន (តាមធម្មតាគឺស្ត្ី)  
ត្ូវយកកូនទៅធ្វើការជាមួយ ឬទុកកូនចោលដោយគា្ម្ន 
អ្នកមើល ឬមានការមើលការខុសត្ូវមិនគ្ប់គ្្ន់ក្នុងរយៈ 
ព្លយូរ ឬត្ូវយកកូនទៅទុកនៅក្្មការថ្ទាំជំនួស  
(មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ)។ 

ការផ្ដល់ការថ្ទាំកុមារក្នុងតម្ល្សមរម្យ គឺជាវិស័យថ្មីមួយ
សម្្ប់កម្មវិធីជាច្ើន ដូចមានរៀបរប់ខាងលើ។ អង្គការ 
ម្លប់តាបា៉្ង បានភា្ជ្ប់ស្វាថ្ទាំព្លថ្ង្ក្នុងតម្ល្សមរម្យនៅជា
មួយជម្កសហគមន៍របស់ខ្លួន ហើយអង្គការ SKO បច្ចុប្បន្ន 
កំពុងអនុវត្តសាកល្បងនូវកម្មវិធីដ្លគាំទ្ស្ត្ីឱ្យបង្កើតស្វា 
ថ្ទាំព្លថ្ង្នៅក្នុងកម្មវិធីការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន 
ដូចមានរៀបរប់ខាងលើ។ ការរៀនសូត្ដ្លទទួលបានពីការ
ពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីទាំងអស់ន្ះ អាចត្ូវបានយកទៅ 
ប្ើប្្ស់ដោយអង្គការដទ្ទៀតដ្លអនុវត្តកម្មវិធីការថ្រក្សា
កុមារក្នុងគ្ួសារដ្រ។ 

ការផ្ដល់សាវាមានកមាិតកំណត់ដើមាបីឆ្លើយតបសាចក្ដីតាូវការ 
របស់កុមារពិការ 

ស្វាសម្្ប់កុមារពិការ និងកុមារមានសា្ថន្ភាពសុខភាព 
មិនល្អ នៅមានភាពខ្វះខាតក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា233  ហើយកម្មវិធ ី
ជាច្ើន ត្ូវជួបបញ្ហ្ប្ឈមនៅក្នុងការវាយតម្ល្ឱ្យបានគ្ប់
ជ្ុងជ្្យលើស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កុមារពិការ និងក្នុងការជួយ
ពួកគ្ឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានស្វា។ កុមារពិការប្ឈម
ហានិភ័យជាពិស្សចំពោះការបោះបង់ចោល និងការយកទៅ
ដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ហើយគួរមានការពិចារណាថ 
តើធ្វើយា៉្ងណា ដើម្បីឱ្យកុមារទាំងន្ះអាចទទួលបានការគាំទ ្
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនៅក្្មការថ្ទំាតាមគួ្សារ។ អង្គការ  
Children in Families ផ្ដល់ការគាំទ្ដល់កុមារដ្លត្ូវបាន

មិនស្ដីបន្ទ្ស គឺជាធាតុគន្លឹះសម្្ប់ជោគជ័យ ព្មជាមួយសមត្ថភាពក្នុងការសាកល្បងជំនាញថ្មីៗនៅផ្ទះ និងមានឱកាសដើម្បី
ដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមនានានៅក្នុងក្ុមគាំទ្ ដ្លអាចជួយពង្ឹងអារម្មណ៍ជាភា្ន្ក់ងរន្ការផា្ល្ស់ប្ដួររបស់អ្នកថ្ទាំកុមារ។ 
ចំណុចមួយ ដ្លត្ូវបានកត់សមា្គ្ល់ឃើញគឺថ កម្មវិធីមានគោលបំណងយកឆន្ទៈដ្លមានជាស្្ចរបស់អ្នកថ្ទាំកុមារស្ដីពីរ
បៀបដ្លពួកគ្ចង់ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនមកប្ើប្្ស់ជាដើមទុន និងឱ្យគ្ួសារជាអ្នកកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។232 
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234 សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ក (ចំណុចទី ១៤) ស្ដីពីការពិពណ៌នាអំពីស្វាផ្ដល់ដោយអង្គការន្ះ។

យកទៅដក់ក្្មការថ្ទាំរបស់គ្ួសារ តាមរយៈការផ្ដល់ 
ស្វាសុខភាព និងការបណ្តះុបណា្តល្ និងគំាទ្ដល់ឪពុកមា្ដយ្ 
និងអ្នកថ្ទាំកុមារ។ បន្ថ្មលើន្ះទៀត អង្គការ Safe Haven 
មានទីតាំងនៅខ្ត្តសៀមរប ដ្លផ្ដល់ស្វាគាំទ្ដល់កុមារ 
ពិការ ដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចបន្តនៅជាមួយគួ្សាររបស់ខ្លនួ234  បាន
ចូលរួមនៅក្នុងករណីដ្លធ្វើការរួមគា្ន្ជាមួយដ្គូ FCF របស់ 
ខ្លនួ និងអភិវឌ្ឍមូ៉ឌុលបណ្តះុបណា្តល្សម្្ប់បុគ្គលិកសង្គម។  
គួរពិចារណាក្នុងជម្ុញការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតន្ះបន្ថ្មទៀត និង
ច្ករំល្កការរៀនសូត្ដ្លទទួលបានពីកម្មវិធីន្ះ ដល់កម្មវិធី 
ការថ្រក្សាគ្ួសារដទ្ទៀត។ 

រចនាសម្ព័ន្ធមានកមាិតកំណត់ និងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក ់
លើពាលវាលានៅក្នុងការធ្វើការងារលើករណីសមាាប់វគ្គអប់រំ 
ផាសព្វផាសាយកមាិតមូលដា្ឋាននៅតមគាួសារ 

យោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញជាអន្តរជាតិបានបង្ហ្ញថ 

វិស័យដ្លច្ើនត្មាននៅក្នុង កម្មវិធីប្កបដោយប្សិទ្ធភាព 
គឺកម្មវិធីទាំងនះត្ូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈព្លតិចជាងប្្ំមួយ
ខ្ ហើយប្ើប្្ស់វគ្គដ្លមានរចនាសម្ព័ន្ធត្ឹមត្ូវ។ កម្មវិធ ី
មួយចំនួនដូចមានរៀបរប់ខាងលើ ត្ូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈព្ល 
វ្ង និងអាចមានភាពបត់ប្នផ្ន្កព្លវ្លា ដោយប្ើប្្ស ់
វគ្គសិក្សាប្បក្្ផ្លូវការ និងមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធត្ឹមត្ូវ។  
គួរពិចារណាធ្វើយា៉្ងណាធានាឱ្យកម្មវិធីមានព្លវ្លាកំណត់
ត្ឹមត្ូវ ដោយមានដំណើរការជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបិទករណី 
និងមានប្ព័ន្ធដើម្បីវាយតម្ល្លទ្ធផល។ ប៉ុន្ដ្យោងតាមបរិបទ 
កម្ពជុា ដ្លករណីស្មគុសា្មញ្អាចលំបាកដោះស្្យ ជាពិស្ស
ក្នុងសា្ថ្នភាពដ្លពុំមានប្ព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គម និង 
ការគាំទ្រយៈព្លវ្ង ជាការសំខាន់ណាស់ ដ្លត្ូវធានាថ 
កម្មវិធីអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ការគាំទ្រយៈព្លវ្ងក្នុងករណី
ចាំបាច់។
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ថ្វបីើមានឯកសារជាច្ើនបង្ហញ្ពីគ្្ះថ្នក់្បង្កចំពោះកុមារ 
ដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំក្ដី ប៉ុន្ដ្ប្ទ្សកម្ពុជានៅត្មាន
ចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទំាកើនឡើងយ្៉ាងច្ើនក្នុងព្ល 
ថ្មីៗន្ះ។ កុមារភាគច្ើន (ប្មាណ៨០%) មានយា៉្ងហោច 
ណាស់ឪពុក ឬមា្ដយ្នៅរស់។ រជរដ្ឋភិ្បាលបានធ្វើឱ្យមានការ 
រីកចម្ើនដ៏សំខាន់ ឆ្ព្ះទៅកាត់បន្ថយចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំ និង
ចំនួនកុមារដ្លត្ូវបានយកទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ ប៉ុន្ដ្
ចាំបាច់ត្ូវមានកិច្ចខិតខំដើម្បីធានាថ កម្មវិធី “នៅមូលដ្ឋ្ន 
ផា្ទ្ល់” អាចគាំទ្ដល់កិច្ចខិតខំដើម្បីកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារសម្្ប់កុមារងយរងគ្្ះ។

ការសិក្សាន្ះ មានគោលបំណងកំណត់រកការប្ើប្្ស់ 
គំរូនៅតាមគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លគាំទ្ឱ្យកុមារធំលូត
លាស់នៅក្នុងបរិសា្ថ្នគ្ួសារ និងបង្ក្រការយកកុមារទៅដក ់
ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។ ការសិក្សាន្ះមានគោលដៅដើម្បីវាយ 
តម្ល្ប្សិទ្ធភាព និងកំណត់រកករណីការអនុវត្ដល្អ និងឱកាស 
និងដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីពង្ឹងគ្ួសារបន្ថ្មទៀត។

ថ្វីបើមានការលំបាកក្នុងការទាញស្ចក្ដីសន្និដ្ឋ្នឱ្យបាន 
មុតមាំ ដោយសារខ្វះភស្ដុតាងរឹងមាំអំពីលទ្ធផលក្ដី ប៉ុន្ត្ការ 
ពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធី បានផ្ដល់ពន្លឺអំពីកម្មវិធីមួយចំនួន 
ដ្លមានវិស័យការអនុវត្តល្អ នៅព្លត្ូវបានវាស់វ្ងធៀបជា 
មួយគោលការណ៍ណ្នាំអន្តរជាតិ និងភស្ដុតាងកម្ិតសាកល 
អំពី “អ្វដ្ីលដំណើរការបានល្អ” នៅក្នងុការធ្វើកម្មវិធីការថ្រក្សា 
កុមារក្នុងគ្ួសារ។ 

ក្នុងចំណមកម្មវិធីដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ កម្មវិធីភាគ 
ច្ើនប្ើប្្ស់កាបខ័ណ្ឌការងារការគាប់គាងករណីដោយក្នងុនះ 
ស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់គ្ួសារនីមួយៗត្ូវបាន 
វាយតម្ល្ ហើយផ្នការករណីត្ូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តជាកិច្ច 
ឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការទាំងន្ះ។ គោលការណ៍ណ្នាំ 
អន្ដរជាតិ និងភស្ដុតាង ការអនុវត្ដល្អកម្ិតអន្ដរជាតិ ចង្អុល 
បង្ហ្ញឱ្យឃើញថ ការវាយតម្ល្សព្វជ្ុងជ្្យលើស្ចក្ដីត្ូវ
ការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់គ្ួសារនិមួយៗ និងការធ្វើផ្នការ 
ករណីដ្លមានលក្ខណៈឆ្លើយតប គឺជាវិស័យគន្លះឹន្កម្មវិធីដ្ល 
មានការអនុវត្ដល្អដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ កម្មវិធ ី
ត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញបានប្ើប្្ស់គោលវិធីប្បការចូលរួម 
និងសហការខ្ពស់ ដើម្បីវាយតម្ល្ និងធ្វើផ្នការករណីដោយ 
ជួយផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្ួសារ និងឱ្យពួកគ្មានជំនាញ និង 

ចំណ្ះដឹង ដើម្បីរក្សាបាននូវលទ្ធផលជាវិជ្ជមានរបស់កម្មវិធី
ឆ្ព្ះទៅអនាគត។

កម្មវិធីដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ គឺសុទ្ធត្ជាពហុស 
វិស័យ និងផ្ដល់សាវាគាំទាផ្ស្ងៗជាច្ើនជំពូក មិនថតាមរយៈ
ការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការផា្ទ្ល់ និង/ឬតាមរយៈ
ការបញ្ជូនទៅរកស្វាគាំទ្ពីសា្ថ្ប័រជរដ្ឋ្ភិបាល ឬអង្គការមិន
ម្នរដ្ឋ្ភិបាលដទ្ទៀតទ្។ មានន័យថ បញ្ហ្ ហានិភ័យ 
និងភាពងយរងគ្្ះផ្ស្ងៗជាច្ើនគឺ អាចតូ្វបានដោះស្្យ 
បាន។ កម្មវិធីពហុវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្ដល្អ ទទួល 
សា្គល់្នូវការទំនាក់ទំនង ដ្លត្ងមានភាពស្មគុសា្មញ្បង្កឡើង
ដោយកតា្ដ្ផ្ស្ងៗជាច្ើន នៅកម្ិតផ្ស្ងៗគា្ន្ក្នុងជីវិតរបស ់
កុមារដ្លបង្កើតឱ្យមានហានិភ័យចំពោះកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារ
មានភាពងយរងគ្្ះក្នុងការបំប្កច្ញពីគ្ួសាររបស់ខ្លួន។

ស្វា និងការគាំទ្ការពងាឹងផ្នាកសាដ្ឋកិច្ចរបស់គាួសារ 
រួមមានដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ កម្ចីខា្ន្តតូច ការអភិវឌ្ឍ 
ជំនាញអាជីវកម្ម ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ ការគាំទ្ផ្ន្ក 
សមា្ភ្រ ជាដើម គឺជាវិស័យគន្លឹះន្កម្មវិធី ដ្លត្ូវបាន 
ពិនិត្យឡើងវិញ។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងអស់ន្ះ ច្ើនត្មាន 
ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានក្នុងការពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកមា្ដ្យ/
អ្នកថ្ទាំ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កូនខ្លួន កាត ់
បន្ថយហានិភ័យន្ការបំប្កកុមារពីគួ្សារ។ ការផ្ដចួផ្ដើមគំនិត 
ក្នុងការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងកិច្ចអន្តរគមន៍ (ឧ. កម្មវិធី
គ្ប់គ្ងករណីដ្លផ្ដល់ការគំាទ្ និងស្វាយ្៉ាងទូលំទូលាយ) 
ក៏ជាប់ទាក់ទងជាមួយការអនុវត្តល្អជាសាកលផងដ្រ ក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា ភាពក្ីក្ ពិតជាមានទំនាក់ទនងយា៉្ងខា្ល្ំង 
ជាមួយភាពងយរងគ្្ះន្ការបំប្កកុមារច្ញពីគួ្សារ ដូច្នះ្
ការពងឹ្ងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចគឺទំនងជាវិស័យមធ្យបាយគន្លឹះដ្ល
នំាឲ្យកម្មវិធីទទួលបានជោគជ័យ។ បុ៉ន្តក្ារផ្ដចួផ្ដើមគំនិតពងឹ្ង 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ អាចត្ូវបាន 
ពងឹ្ងបន្ថម្ទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ពហុស្វាតាមដំណាក់កាល
ដ្លអាចឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការចំពោះមុខរបស់គ្ួសារ និង 
រក្សាស្ថិរភាពស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្សម្្ប់រយ:ព្លវ្ង។ ន្ះ 
គឺជាគោលវិធីមួយដ្លតូ្វបានទទួលសា្គល់្ថ ជាការអនុវត្តល្អ។ 

កម្មវិធីមួយចំនួនបានចាក់ឫសនៅក្នុងសហគមន៍យា៉្ង 
ជោគជ័យ ដោយប្ើប្្ស់ និងកសាងសមត្ថភាពរបស់រចនា
សម្ព័ន្ធគាំទ្ដ្លមានស្្ប់ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវ

7> សន្និដ្ឋ្ន 



75របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការរបស់គ្ួសារ។ ការចាក់ឫសកម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍តាំងពី
ដំណាក់កាលធ្វើផ្នការដំបូង អាចជួយធានាថ កម្មវិធី 
មានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ស្វាដ្លមានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះ 
ស្ចក្ដីត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់សហគមន៍ដ្លខ្លួនកំពុង
ប្តិបត្តិការនៅទីនះ។ ការធ្វើប្បន្ះក៏មានប្សិទ្ធភាព 
ចំណាយ និងអាចជួយធានានិរន្តរភាពរបស់កម្មវិធីបានផងដ្រ។

កម្មវិធីមួយចំនួនក៏ត្ូវបានដាក់បញ្ចូលអន្តរាគមន៍ផ្លស់ប្តូរ 
អាកបាបកិរិយាសហគមន៍ទូទៅទៅក្នុងការងររបស់ខ្លួនផងដ្រ។ 
ក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា ការជ្ើសរីសយកមណ្ឌលថ្ទាំជា
ការថ្ទាំជំនួសសម្្ប់កុមារពីសំណាក់ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នក 
ដឹកនាំសហគមន៍ ប្រជាមានកម្ិតខ្ពស់ ជាងការថ្ទាំជំនួស 
នៅតាមសហគមន៍ដ្លជាទម្ង់ថ្ទាំជំនួសដ៏ប្សើទៅវិញ 
ហ្តុន្ះ អន្តរគមន៍ ផា្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយា សហគមន៍មាន 
សារសំខាន់។  ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហ្ញថ កម្មវិធីទាំងន្ះ
នឹងកាន់ត្មានប្សិទ្ធភាព ប្សិនបើកម្មវិធីទាំងន្ះក៏ផ្ដល់
សារអប់រំសំខាន់ ទៅដល់់អ្នកម្ភូមិ ក៏ដូចជាអ្នកមានឥទ្ធិពល 
សំខាន់ៗដទ្ទៀត ព្្ះពួកគាត់ជាអ្នកពិនិត្យ និងធ្វើការ 
សម្្ចចិត្តអំពីការថ្ទាំជំនួស និងការយកកុមារទៅដក់នៅ 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ។

ការពិនិត្យឡើងវិញ ក៏បានកំណត់ឃើញចន្លាះខ្វះខតនិង 
បញ្ហាបាឈម   និងវិស័យដ្លចាំបាច់ត្ូវពង្ឹងបន្ថាមមួយ 
ចំនួន។ របាយការណ៍បានកំណត់ឃើញកម្មវិធីការអនុវត្តល្អជា
ច្ើននៅក្្ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លអាចយកមកពិចារណាបាន  
នៅព្លគិតរកវិធីដើម្បីបំព្ញចន្ល្ះខ្វះខាតទាំងអសន្ះ។ 
បន្ថ្មលើន្ះទៀត ការរៀនសូត្ពីគា្ន្ទៅវិញទៅមករវាងអង្គការ 
នានាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លបានធ្វើការដើម្បីដោះស្្យ 
ចន្ល្ះខ្វះខាតមួយចំនួនកន្លងមក ក៏អាចជួយពង្ឹងដល់កម្មវិធី
ថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារនៅទូទាំងប្ទ្សផងដ្រ។ 

កម្មវិធីភាគច្ើនដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ហាក់ពុំមាន 
ដំណើរការរឹងមាំ ឬជាប្ព័ន្ធក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
គាួសារងាយរងគាាះ ដើម្បីដក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន
នះទ្។ ជារឿយៗ ការជ្ើសរីសគ្ួសារហាក់មានលក្ខណៈ 
ទៅតាមករណីជាក់ស្ដ្ង ហើយពុំម្នសុទ្ធត្ឈរលើ ឬឆ្លើយ 
តបចំពោះការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីកតា្ត្ហានិភ័យ ដ្ល 
ជំរុញឱ្យមានការបំប្កកុមារច្ញពីគ្ួសារនះទ្។ ហ្ត ុ
ដូច្ន្ះ នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ថតើកម្មវិធីអាចផ្ដ្ត 
គោលដៅលើគ្ួសារងយរងគ្្ះបំផុត ឬប្ឈមហានិភ័យ 
ខ្ពស់បំផុតបានប្កបដោយប្សិទ្ធភាពឬយា៉្ងណា។ 

កម្មវិធីហាក់ជួបបញ្ហ្ប្ឈមនៅក្នុងការដោះសាាយ 
សាចក្ដីតាូវការរបស់គាួសារ ដាលមានបញ្ហាស្មុគសា្មាញឱាយមាន 
បាសិទ្ធភាព ឧ. ដូចជាបញ្ហ្អំពើហិង្សា សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/

ឬការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹងមិនត្ឹមត្ូវ។ នៅ 
ប្ទ្សកម្ពុជា នៅមានចន្ល្ះខ្វះខាតយា៉្ងច្ើន ជាទូទៅចំពោះ 
ស្វាឆ្លើយតបប្កបដោយប្សិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះ 
ហើយកម្មវិធីដ្លពឹងផ្អ្កលើការតភា្ជ្ប់គ្ួសារទៅរកស្វានិង 
ប្ព័ន្ធគាំទ្ដ្លមានស្្ប់ ត្ូវជួបប្ទះបញ្ហ្ប្ឈមគួរជាទ ី
កត់សមា្គ្ល់។ ថ្វីបើចំណុចន្ះគូសបញ្ជ្ក់ឱ្យឃើញនូវតមូ្វការ
ឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្តូរជាប្ព័ន្ធយ្៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យន្ះក្ដី 
សំខាន់គឺកម្មវិធីតូ្វមានសមត្ថភាពធ្វើការឲ្យសកម្មថ្មទៀតជា
មួយគួ្សារដ្លកំពុងប្ឈមមុខជាមួយបញ្ហ្ហានិភ័យទាំង 
អស់ន្ះ។ កម្មវិធីជាច្ើនដ្លតូ្វបានអនុវត្តក្នងុបណា្តប្្ទ្ស 
មានចំណូលខ្ពស់ គឺមានវិស័យន្ការធ្វើការងរយា៉្ងសកម្មជា
មួយគ្ួសារក្នុងបរិបទការធ្វើបាបកុមារ និង/ឬអំពើហិង្សាប្ព្ឹត្ត
ដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល។ កម្មវិធីទាំងអស់ន្ះច្ើនត្ផ្ដល់កម្ម 
វិធីគាំទ្តាមផ្ទះដល់គ្ួសារក្នុងអំឡុងព្លខ្លី ឲ្យបានប្កបវិជា្ជ្
ជីវៈអាជីពដ្លមានការបណ្តុះបណា្ត្លជាពិស្ស ហើយថ្វីបើ
ការអនុវត្តន្ះអាចតូ្វបានយកមកពិចារណាជាមូលដ្ឋន្ព័ត៌មាន 
សម្្ប់កិច្ចខិតខំ ដើម្បីពង្ឹងកម្មវិធីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យ
ទាំងអស់ន្ះក្ដី គួរកត់សមា្គ្ល់ថ កម្មវិធីប្បន្ះ គឺត្ូវការ 
ធនធានច្ើន។ ប៉ុន្ត្កម្មវិធីជាច្ើនដ្លកំពុងត្ូវបានអនុវត្ត 
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (ឧ. ក្ុមសហគមន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស ់
អង្គការ TPO និងក្ុមជួយខ្លួនឯងផ្ន្កគ្ឿងញៀន និងគ្ឿង
ស្វឹងរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង) ផ្ដល់ស្វាដល់គ្ួសារដ្លជួប
បញ្ហ្ស្មុគសា្ម្ញ។ ការរៀនសូត្ពីកម្មវិធីទាំងអស់ន្ះ អាចត្ូវ
បានពិចារណាក្នងុកិច្ចព្យយាម ដើម្បីដោះស្្យចន្លះ្ខ្វះខាត 
នៅក្នុងកម្មវិធីជាទូទៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ន្ះ។ 

ស្វាសម្្ប់កុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺនៅខ្វះខាតនៅ
ឡើយក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ហើយកម្មវិធីហាក់ជួបបញ្ហ្ប្ឈម 
ក្នុងការវាយតម្ល្ឱ្យបានគ្ប់ជុ្ងជ្្យលើស្ចក្ដីតូ្វការរបស់
កុមារពិការ និងជួយកុមារទាំងនះឱ្យមានលទ្ធភាពចូលទៅរក
ស្វា។ កម្មវិធីថ្ទំាកុមារក្នងុគួ្សារ ផ្ដល់ការគំាទ្ដល់កុមារដ្ល 
ត្ូវបានយកទៅដក់នៅតាមគ្ួសារ តាមរយៈការផ្ដល់ស្វា 
សុខភាព និងការបណ្តុះបណា្ត្ល និងការគាំទ្ដល់ឪពុកមា្ដ្យ 
និងអ្នកថ្ទាំ។ គួរពិចារណាច្ករំល្កការរៀនសូត្ដ្ល 
ទទួលបានពីកម្មវិធីន្ះ ទៅដល់កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារនៅក្នុង 
គ្ួសារដទ្ទៀត។

ការផ្ដល់ការគាំទា ក៏ដូចជាការកសាងជំនាញក្នុងភាពជា 
ឪពុកមា្ត្យក្នុងចំណមកម្មវិធីដ្លតូ្វបានពិនិត្យឡើងវិញនៅ
មានកម្ិតនៅឡើយ។ ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ 
ការផ្ដល់ការគាំទ្ដល់ឪពុកមា្ត្យ  តាមរយៈការអប់រំ និងការ 
បណ្តុះបណា្ត្លអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ 
ចិញ្ចឹមបីបាច់ គឺជាវិស័យដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តល្អនៅ



76 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ។ ការអភិវឌ្ឍ 
យុទ្ធសាស្ត្ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្បវិជ្ជមាន (២០១៧-២០២១)  
និងកញ្ចប់ឧបករណ៍ផលិតដោយរជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គឺការ 
ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដ៏គួរជាទីសា្វ្គមន៍។ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ដ្លត្ូវ 
បានយកទៅធ្វើត្ស្តនៅក្នុង សហគមន៍ផ្ស្ងៗជាច្ើនទូទាំង 
ប្ទ្ស អាចឱ្យអ្នកផ្ដល់ស្វាយកទៅប្ើប្្ស់បាន ដើម្ប ី
សា្ថ្បនាសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ក្នុងការផ្ដល់ស្វាគាំទ្ការចិញ្ចឹម 
បីបាច់កូនដល់គួ្សារដ្លមានហានិភ័យចំពោះការបំប្កកុមារ 
ពីគ្ួសារ។

ភាពចន្ល្ះខ្វះខាតមួយទៀត លទ្ធភាពសមាាប់ស្តាីដាល 
ធ្វើការងារចំពោះការថាទាំកូនបាកបដោយសុវត្ថិភាពគឺនៅមាន

កម្ិត។ កម្មវិធីជាច្ើន ដ្លត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញ មិនបាន

បញ្ជក់្ពីការផ្ដល់ស្វាទទួលថ្ទំាកុមារទ្។ ដោយឡ្កចំពោះ 

គួ្សារដ្លមានត្ឪពុក ឬមា្ដយ្ចិញ្ចមឹកូនត្មា្នក់្ឯង លទ្ធភាព 

ទទួលបានស្វាថ្ទំាកុមារប្កបដោយគុណភាព និងមានតម្ល ្

សមរម្យ ជារឿយៗ គឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដើម្បីធានា 

បានថ ពួកគ្អាចរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព ដើម្បីចិញ្ចឹម 

គ្ួសារ។

ផ្ន្កខាងក្្មលើកឡើងនូវខ្លឹមសារមួយចំនួនសម្្ប់ 

គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តផ្អ្កលើការរកឃើញសំខាន់ៗ

ទាំងអស់ន្ះ។ 
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8> អនុសាសន៍ 

ផ្អក្លើរបកគំហើញ និងការវិភាគលើការសិក្សាន្ះ ក្សួង 
 ស.អ.យ នឹងពិចារណា៖
 រៀបចំបទដ្ឋ្នជាតិ ឬគោលការណ៍ណ្នាំជាតិ ដើម្បីជា

មគ្គុទ្ទ្សក៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ
ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។ បទដ្ឋន្ ឬគោលការណ៍ណ្នំាន្ះ 
អាចគ្បដណ្តប់លើវិស័យសំខាន់ៗ ដូចខាងក្្មនៅ
ក្នុងកម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសារ៖ 
	បង្កើត និងការអនុវត្តនីតិវិធីក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញណ្ 

គ្ួសារប្ឈមហានិភ័យ ដោយប្ើប្្ស់លក្ខខណ្ឌ 
វិនិច្ឆ័យការជ្ើសរីស ដ្លមានលក្ខណៈឆ្លើយតប 
អភិវឌ្ឍឡើងក្នុងកិច្ចសហការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ   
សហគមន៍

	ធ្វើផ្នទីស្វា និងការគាំទ្ដ្លមានស្្ប់នៅក្នុង 
សហគមន៍ និងដក់បញ្ចូលកម្មវិធីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ 
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋ្ន

	អនុវត្តដំណើរការគ្ប់គ្ងករណី រួមទាំងក្បខ័ណ្ឌ 
ការងរ និងគោលវិធីទូទៅ ដំណើរការសម្្ប់ការ 
វាយតម្ល្គ្ួសារនីមួយៗតាមលក្ខណៈចូលរួម និង 
សហការ ការអភិវឌ្ឍការធ្វើផ្នការករណី និង 
ការកំណត់គោលដៅ លទ្ធភាពទទួលបានស្វា និង 
ការគាំទ្ការបិទករណី និងការតាមដនបន្ត

	ស្វា និងការគំាទ្ដ្លចំាបាច់សម្្ប់គួ្សារប្ឈម 
ហានិភ័យ រួមទាំងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពង្ឹងផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងរបៀបដើម្បីអនុវត្តស្វាទូលំទូលាយច្ើន 
ជំពូក ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ

	របៀបដើម្បីធ្វើការប្កបដោយប្សិទ្ធភាពជាមួយ 
គ្ួសារដ្លមានបញ្ហ្ស្មុគសា្ម្ញ (អំពើហិង្សា  
ការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនបំពាន)

	របៀបផ្ដល់ការគាំទ្ដល់គ្ួសារដ្លមានកូនពិការ ឬ 
មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

	របៀបអនុវត្តកម្មវិធីគាំទ្ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និង
	ដក់បញ្ចលូយុទ្ធនាការផា្លស់្ប្តរូអាកប្បកិរិយាសហគមន៍ 

ទៅក្នុងកម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសារ។
 ធ្វើការងរជាមួយដ្គូពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាឱ្យបានថ  

មា្ច្ស់ជំនួយយល់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានន្ការយក
កុមារទៅដក់ក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ និងអត្ថប្យោជន ៍

ន្កម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសារប្កបដោយគុណភាព  និងលើក 
ទឹកចិត្តដល់ការគាំទ្ការធ្វើកម្មវិធីថ្រក្សាគ្ួសារ។

៨.១  អនុសាសន៍សមាាប់អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល

 ចំាបាច់តូ្វបង្កើតឱ្យមានភស្តតុាងដ៏រឹងមំា ផ្អក្លើអ្វដ្ីល 
ដំណើរការបានល្អនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុង
គ្ួសារក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា។ អង្គការនានា គួរបាន 
ទទួលការគាំទ្តាមរយៈ FCF និង 3PC ដើម្បីអនុវត្ត 
ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់ ក៏ដូចជាលំហាត់សិក្សារៀន 
សូត្ដទ្ទៀត ដើម្បីកំណត់រកវិស័យការធ្វើកម្មវិធីមាន
ការអនុវត្តល្អ ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុង 
បរិបទផ្ស្ងៗជាច្ើនក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

 ជាការចាំបាច់ដ្លត្ូវច្ករំល្កបទពិសោធន៏ល្អៗរវាង 
អង្គការនានា ដើម្បីបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា។ អ្នកផ្តល់ស្វាដ្លជាអង្គការមិនម្ន 
រដ្ឋ្ភិបាល អាចផ្ដួចផ្ដើមឱ្យបុគ្គលិកធ្វើកម្មវិធីសិក្សានៅ 
តាមសា្ថ្ប័នដទ្ ដើម្បីផា្ល្ស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងរៀន 
សូត្ពីគា្ន្ទៅវិញទៅមក ជាពិស្សនៅក្នុងផ្ន្កដ្ល
នៅមានការខ្វះខាត ឬបញ្ហ្ប្ឈមនៅក្នុងការធ្វើកម្ម 
វិធីថ្រក្សាគ្ួសារ    (របៀបធ្វើការជាមួយគ្ួសារដ្ល 
ជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា របៀបវាយតម្ល្ និងឆ្លើយ
តបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កុមារពិការ និងគាំទ្ពួកគ្ឱ្យ 
រស់នៅក្នុងគ្ួសារ។ល។)។

 ចំាបាច់តូ្វក្លម្អដំណើរការក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញណ្ 
គ្ួសារងយរងគ្្ះបំផុត ដើម្បីដក់បញ្ចូលទៅក្នុង 
កម្មវិធី។ អង្គការនានា ដ្លធ្វើកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុង 
គ្ួសារគួរធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ 
សហគមន៍ដ្លខ្លួនបំព្ញការងរ ដើម្បីបង្កើតឱ្យមាន 
ដំណើរការដ៏រឹងមាំក្នុងការជ្ើសរីសគ្ួសារ យោងទៅ 
តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យប្កបដោយបរិយាប័ន្នសមស្ប  
និងឥតលម្អៀង ដ្លឆ្លើយតបជាមួយបរិបទជាក់ស្ដ្ង។ 
ការងរន្ះ ទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំអំពី 
កតា្ត្ហានិភ័យសំខាន់ៗដ្លធ្វើឱ្យមានការបំប្កកុមារ 
ពីគួ្សារនៅក្នងុសហគមន៍ ដ្លអង្គការបំព្ញការងរ។

 កញ្ចប់ម្រៀនស្តពីីការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនប្បវជិ្ជមាន របស ់
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រជរដ្ឋ្ភិបាល ត្ូវដក់ឱ្យអនុវត្ត និងដក់បញ្ចូលទៅ 
ក្នុងការងររបស់អង្គការនានា ដ្លមានកម្មវិធីថ្រក្សា 
កុមារក្នុងគ្ួសារ។

 អង្គការនានា គួរពិចារណាបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីពង្ឹង 
ស្ដ្ឋកិច្ចពហុដំណាក់កាល ជាវិស័យគន្លះឹនៅក្នងុកម្មវិធី 
ថ្រក្សាកុមារក្នងុគួ្សារ។ ការផ្ដចួផ្ដើមគំនិតពងឹ្ងគួ្សារ  
គួរមានគោលដៅធ្វើឱ្យគ្ួសារមានស្ថិរភាពជាមុនសិន  
ឧទាហរណ៍ដូចជា តាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ និង 
ផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រ (ស្បព្លដ្លវគ្គបណ្តុះ 
បណា្ត្លចំណ្ះដឹងហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានផ្ដល់ជូន) បនា្ទ្ប ់
មក កម្មវិធីអាចផ្ដ្តគោលដៅក្នុងការបង្កើតស្ថិរភាព 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរយៈព្លវ្ងឧទាហរណ៍ដូចជា តាម 
រយៈការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញអាជីវកម្ម កម្ចីខា្ន្តតូច 
ឥណទាន និងកម្មវិធីសន្សំប្្ក់ ការបណ្តុះបណា្ត្ល 
វិជា្ជ្ជីវៈ។ល។

 អង្គការនានា គួរត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញ 
ឯកទ្សក្នុងការវាយតម្ល្ស្ចក្ដីត្ូវការការផ្ដល់ស្វា 
និងការគាំទ្ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ដល់គ្ួសារដ្ល 
មានកូនពិការ ឬមានជំងឺរុ្ំរ៉្ធ្ងន់ធ្ងរ ជាវិស័យចាំបាច់ 
សម្្ប់កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ។

 គួរពិចារណាអភិវឌ្ឍឱ្យមានកញ្ចប់ការគាំទ្សម្្ប់ 
គ្ួសារកំពុងជួបប្ទះអំពើហិង្សា និង/ឬការប្ើប្្ស ់
គ្ឿងញៀនបំពាន។ ឧទាហរណ៍អំពីកញ្ចប់ការអនុវត្តល្អ 
នៅកម្ិតសាកល គួរជាមគ្គុទ្ទ្សក៍សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ
ន្ះ (សូមកត់សមា្គ្ល់ថ ត្ូវមានការពិចារណាទៅលើ

លទ្ធភាពដ្លអាចក្សម្ួលកញ្ចប់ការអនុវត្តល្អទាំង
ន្ះមកក្នុងបរិបទក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា)។

 ការផ្ដចួផ្ដើមគំនិតដ្លមានតម្លទ្ាប ដ្លមានគោលដៅ 
គាំទ្គ្ួសារកំពុងជួបប្ទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ឬការ 
ប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនបំពាន (ឧ.ក្ុមជួយខ្លួនឯង) គួរ 
ត្ូវបានយកមកពិចារណា ហើយម្រៀនដ្លទទួល 
បាន គួរត្ូវបានច្ករំល្កជាមួយសា្ថ្ប័ននានា តាម 
រយៈកម្មវិធីដ្លបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្ដល់ស្វាទាំងអស់ន្ះ។

៨.២  អនុសាសន៍សមាាប់មា្ចាស់ជំនួយ

 មា្ច្ស់ជំនួយ គួរគាំទ្ដល់ការបង្កើតឱ្យមានមូលដ្ឋ្ន 
ភស្តុតាងដ៏រឹងមាំអំពីអ្វីដ្លដំណើរការបានល្អក្នុងការ 
ធ្វើកម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគួ្សារក្នុងបរិបទក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជា។

 មា្ចស់្ជំនួយអាចគំាទ្ និងលើកកម្ពស់ការផ្ដចួផ្ដើមគំនិត 
ក្នុងការរៀនសូត្ពីគា្ន្ទៅវិញទៅមករវាងអង្គការនានា 
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លផ្ដល់ការអនុវត្តល្អក្នុងកម្មវិធ ី
ថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ ឬវិស័យកម្មវិធីជាមួយអង្គការ 
ដទ្ទៀត ដ្លកំពុងព្យយាមអភិវឌ្ឍការអនុវត្តល្អក្នុង 
កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ។

 មា្ចស់្ជំនួយធំៗ អាចផលិតឯកសារស្វង្រកមតិគំាទ្ និង 
ធនធានសម្្ប់មា្ច្ស់ជំនួយជាបុគ្គលតូចៗ ដើម្បីលើក
ទឹកចិត្តដល់ការគំាទ្របស់ពួកគ្ចំពោះការអនុវត្តនៅក្នងុ
កម្មវិធីថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ។



79របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖ កម្ងកម្មវិធី/អង្គការ 
ដ្លត្ូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា

១. មជាឈមណ្ឌលកម្ពុជាសមាាប់ការការពារសិទ្ធិ 
កុមារ (CCPRC) (រាជធានីភ្នំពាញ) កម្មវិធ ី
បាឆាំងការជួញដូរមនុសាស

សាវត
CCPCR ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៩៤ ដើម្បីទប់សា្ក្ត់ 

និងឆ្លើយតបបញ្ហក្ាររំលោភបំពានកុមារ និងការជួញដូរកុមារ។ 
កាលពីដំបូង ការគាំទ្ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈទីជម្កសម្្ប ់
ជនរងគ្្ះ ដោយការជួញដូរ និងការរំលោភបំពាន ប៉ុន្ត ្
ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១០ CCPCR បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងការផា្ល្ស់ 
ទៅដល់កម្មវិធីសហគមន៍ និងគ្ួសារ ដើម្បីទប់សា្ក្ត់ការ 
រំលោភបំពានលើកុមារ និងការជួញដូរមនុស្ស។ កម្មវិធីន្ះ 
រួមមានការសុើបអង្ក្ត និងការសង្្គោះការសា្ដ្រឡើងវិញ និងការ 
សា្ដ្រនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម និងការបង្ក្រ និងការអប់រ ំ
នៅតាមសហគមន៍។ អង្គការន្ះ ធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការ 
ជាមួយនគរបាល និងអាជា្ញ្ធរសង្គមកិច្ច។ CCPCR បន្ត 
គ្ប់គ្ង “មណ្ឌលសា្ន្ក់នៅបណ្ត្ះអាសន្ន” ដ្លផ្ដល់ជម្ក 
បណ្ត្ះអាសន្ន និងការថ្ទាំ និងការសា្ដ្រនីតិសម្បទាសម្្ប ់
ជនរងគ្្ះដោយការរំលោភបំពាន និងការជួញដូររហូតទាល ់
ត្ពួកគ្ត្ូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងគ្ួសារ ឬការថ្ទា ំ
នៅតាមគួ្សារវិញ។ កម្មវិធីបច្ចប្ុបន្ន តូ្វបានអនុវត្តក្នងុរជធានី 
ភ្នំព្ញខ្ត្តសា្វ្យរៀង ខ្ត្តកោះកុង និងខ្ត្តកំពង់ធំ ហើយ 
ខ្ត្តទាំងន្ះ ត្ូវបានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិថ មានប្ជាជន 
កី្ក្ និងងយរងគ្្ះក្នងុចំនួនគួរជាទីកត់សមា្គល់្ ព្មទំាងមាន 
ធនធានមនុស្ស និងស្វាគាំទ្មានកម្ិតកំណត់ ដើម្ប ី
ឆ្លើយតបជាមួយភាពងយរងគ្្ះទំាងអស់ន្ះ។ កម្មវិធីប្ឆំង 
ការជួញដូរមនុស្ស បានទទួលការគាំទ្ពី USAID ត្ូវបាន 
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៥ ហើយមានបំណងទប់សា្ក្ត់គ្ួសារ 
មានហានិភ័យ មិនឱ្យធ្វើចំណាកស្ុកដោយប្ថុយប្ថន 
តាមរយៈការជំរុញលទ្ធភាពឱ្យពួកគ្អាចរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
បានក្នុងមូលដ្ឋ្ន។
អ្នកទទួលផល

កម្មវិធីប្ឆំងការជួញដូរបានផ្ដល់ការគាំទ្ដល់មនុស្ស 
៧៥ ០០០នាក់ (ថ្វីបើមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថតើក្នុង 

ចំណមអ្នកទទួលផលទាំងអស់ន្ះ តើមានប៉ុនា្ម្ននាក់ដ្ល
បានទទួលស្វាដោយផា្ទ្ល់ ឧ. អន្តរគមន៍ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច
គ្ួសារ)។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

បុគ្គលិកសង្គមធ្វើការវិភាគ SWOT (ចំណុចខា្ល្ំង ចំណចុ 
ខ្សាយ ឱកាស ការគំរម) ដើម្បីវាយតម្ល្លើស្ចក្ដីត្ូវការ 
របស់គ្ួសារនីមួយៗ។ បុគ្គលិកកាន់សំណុំរឿងធ្វើការ ជាមួយ 
គ្ួសារនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើតផ្នការករណី។ 
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

កម្មវិធីផ្ដល់ការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដល់ឪពុកមា្ដ្យ ដើម្ប ី
ផ្ដល់ការសា្ថ្បនាជីវភាពរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងបន្ទច់បង្អ្ក ់
ដល់ការធ្វើចំណាកស្ុកក្្ផ្លូវការ និងការជួញដូរមនុស្ស 
ឆ្លងដ្ន។ ឪពុកមា្ដ្យកុមារបានទទួលបសុបក្សី ឬសមា្ភ្រ 
ផ្ស្ងៗ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម (ឧ. ការលក់ចាប់ហួយ)។ 
បន្ថ្មលើន្ះទៀតសមា្ភ្រផ្គត់ផ្គង់ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យ រួមមានដូចជា  
អាហារ និងសមា្ភ្រសិក្សាជាដើម។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងស្ដីពីលទ្ធផល

លទ្ធផលពុំត្ូវបានវាស់វ្ងក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធឡើយ។

២.   អង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា (CCT)  
(ខាត្តបាត់ដំបង) គំរូការរកាសាគាួសារក្នុង 
លក្ខណៈគាប់ជាុងជាាយ

សាវត
CCT ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០០៧ ជាមណ្ឌល 

ថ្ទាំកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ជម្កដល់កុមារ ១៤ នាក់ដ្លត្ូវបាន 
សង្គ្្ះច្ញពីមណ្ឌលកុមារកំព្្ដ្លមានលក្ខណៈរំលោភ 
បំពានមួយ។ អង្គការន្ះ បានផា្ល្ស់ប្តូរឱ្យកា្ល្យទៅជាអង្គ 
ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពស់ការថ្ទំាតាមគួ្សារ និង 
ស្វាការគាំទ្សម្្ប់កុមារងយរងគ្្ះក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង។  
ការផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដក់របស់អង្គការន្ះ គឺទៅលើការពងឹ្ង 
សហគមន៍ និងការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្ួសារ ឱ្យគ្ចច្ញព ី
ភាពកី្ក្ និងចិញ្ចមឹបីបាច់កូនរបស់ខ្លនួឱ្យបានល្អ បងួ្បបងួ្ម 
កុមារ ដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្្ជាមួយគ្ួសាររបស ់
ខ្លួនវិញ និងផ្ដល់ការថ្ទាំពីសាច់ញាតិ និងឪពុកមា្ដ្យធម៌ 



80 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ដល់កុមារដ្លត្ូវការការថ្ទាំជំនួស។ កម្មវិធីរបស់អង្គការ 
ន្ះដ្លមានឈ្ម្ះថ គំរូការរក្សាគ្ួសារក្នុងលក្ខណៈគ្ប់ 
ជ្ុងជ្្យ (Holistic Family Preservation Model)  
មានបំណងបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគួ្សារតាមរយៈស្វាពងឹ្ង 
គ្ួសារ។ ដោយបានអនុវត្តសាកល្បងកាលពីដំបូងក្នុងភូម ិ
ចំនួន ១១ បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីន្ះផ្ដល់ស្វាដល់ភូមិចំនួន ៣៦  
នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនប្្ំបីក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង។ កម្មវិធីន្ះ  
ត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើង ដោយការទទួលសា្គ្ល់អំពីស្វាគាំទ្ 
ព្លមានវិបត្តិ និងការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមដ៏មានកម្ិតកំណត់  
ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសា្ថ្នភាពក្នុងគ្្មានអាសន្ន ស្វា 
ឯកទ្សមានកម្ិតកំណត់សម្្ប់ជួយដល់កុមារ និងគ្ួសារ 
ដ្លមានតម្ូវការបន្ថ្ម និងស្វាប្ឹក្សាយោបល់មានកម្ិត 
កំណត់នៅក្នុងសហគមន៍ និងថតើចន្ល្ះខ្វះខាតទាំងអស ់
ន្ះ ជួយជំរុញដល់ការប្ើប្្ស់មណ្ឌលថ្ទំាកុមារដោយរបៀប 
ណា។ គំរូន្ះមានបំណងបិទភ្ជិតចន្ល្ះខ្វះខាតដ្លត្ូវបាន 
កំណត់ឃើញទាំងអស់ ដោយសា្ថ្បនាបន្ថ្មលើចំណុចខា្ល្ំង 
របស់សហគមន៍នីមួយៗ និងសាកល្បងគោលវិធីប្បគ្ប ់
ជ្ុងជ្្យដ្លសា្ថ្បនាបន្ថ្មល្ីការងរពង្ឹងគ្ួសារដ្ល 
មានស្្ប់របស់ CCT។ 
អ្នកទទួលផល 

អ្នកទទួលផល ត្ូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កម្មវិធីដោយម្ភូម ិ
គ.ក.ន.ក បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិ មន្ទរីស.អ.យ សាលារៀន  
អ្នកផ្ដល់ស្វា NGO និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តភូមិដទ្ទៀត។ កម្មវិធី 
បានផ្ដល់ដល់អ្នកទទួលផលចំនួន ២១៩ នាក់នូវស្វាដោយផា្ទល់្  
(ឧ. ការគ្ប់គ្ងករណី) ករណីចំនួន ៣៩ ត្ូវបានបិទ និង  
១៨០ នៅជាសំណុំរឿងសកម្មនៅឡើយ។ បន្ថ្មលើន្ះទៀត 
សកម្មភាពសហគមន៍ចំនួន ១១១ ត្ូវបានធ្វើឡើង ដោយ 
មានអ្នកចូលរួមចំនួន ៣.០៥៤នាក់ (កិច្ចពិគ្្ះយោបល់  
យុទ្ធនាការផា្ល្ស់ប្តូរអាក្បកិរិយា សិកា្ខ្សាលាស្ដីពីសុវត្ថិភាពផ្ទះ
សម្ប្ង ក្ុមគាំទ្បញ្ហ្គ្ឿងស្វឹង)។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

ការវាយតម្ល្ ត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយគ្ួសារ ដោយប្ើ 
ប្្ស់សៀវភៅណ្នាំគ្ប់គ្ងករណីគ្ប់ជ្ុងជ្្យ CCT 
បច្ចុប្បន្នកំពុងផា្ល្ស់ទៅប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ផ្អ្កលើចំណុចខ្លាំង 
សញ្ញ្សុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើការវាយតម្ល្ និងគ្ប់គ្ងករណី។ 
សញ្ញ្សុវត្ថិភាព គឺជាគោលវិធីប្បសហការ ដ្លពង្ីក 
បន្ថ្មលើការសុើបអង្ក្តលើហានិភ័យ ដើម្បីកោ្ដ្បលើចំណុច
ខា្ល្ំងដ្លត្ូវបានសា្ថ្បនាបន្ថ្ម ឈានទៅធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាព 
និងពង្ឹងសា្ថ្នភាពរបស់កុមារ និងគ្ួសារ។ ក្នុងដំណើរការការ 
វាយតម្ល្ គោលដៅរយៈព្លវ្ងត្ូវបានកំណត់ដោយគ្ួសារ។

សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ
មានស្វាជាច្ើនសម្្ប់គ្ួសារ ទាំងស្វាខាងក្នុង និង 

ទំាងស្វាដ្លផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈដ្គូខាងក្្ដូចជា មជ្ឈមណ្ឌល 
សហគមន៍រណប ដ្លផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភ 
ទឹកសា្អ្តអនាម័យ     ការអប់រំបំនិនជីវិត និងការគាំទ្ផ្ន្កចិត្ត 
សង្គម និងការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមកិច្ច ដ្លធ្វើការដើម្បីឈាន 
ទៅរកគោលដៅរយៈព្លវ្ងដ្លគួ្សារបានកំណត់ឃើញ ការ 
ចុះអប់រំផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្តាមរយៈក្ុមការងរ អ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈ 
អាជីពផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ ដើម្បីធានាថ គ្ួសារបានទទួលការ 
ថ្ទាំសុខភាព អ្នកថ្ទាំជាឪពុកមា្ដ្យធម៌ និងអ្នកថ្ទាំជា 
សាច់ញាតិ និងសមា្ភ្រ ព្មទាំងការគាំទ្ផ្ន្កការសាងសង់ 
ដើម្បីធានាថ គ្ួសារមានផ្ទះ មានសុវត្ថិភាព និងមាន 
សន្តិសុខ។ CCT ក៏ដំណើរការក្ុមគាំទ្បញ្ហ្គ្ឿងស្វឹង 
សិកា្ខ្សាលាអប់រំ ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ ការបង្កើត 
ចំណូល និងការគំាទ្ផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថជូុនដល់គួ្សារ ព្មជាមួយ 
ការជួយជ្្មជ្្ងក្នុងការចុះបញ្ជីកំណើត និងលទ្ធភាពចូល 
ទៅរកស្វា ព្មទំាងការគំាទ្ផ្នក្សមា្ភរ្ (កង់ អាហារ។ល។)។ 
ស្វាដទ្ទៀតជាច្ើន តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈអង្គការខាងក្្  
រួមទាំងស្វាឯកទ្សផ្ន្កពិការភាព ការថ្ទាំសុខភាព  
ការគាំទ្លើបញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងផ្ន្កច្បាប់ ការអប់រំ 
និងបណ្តុះបណា្ត្ល និងការថ្ទាំក្នុងគ្្អាសន្ន។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សាស្្វជ្្វលើកម្មវិធីន្ះ ត្ូវបាន 
អនុវត្តឡើង ប៉ុន្ត្ការវាយតម្ល្ន្ះ ពុំដក់បញ្ចូលទិន្នន័យដ ៏
រឹងមាំស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយការបំប្ក 
កុមារពីគ្ួសារឡើយ។

៣.   អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (ខាត្តបាត់ដំបង)

សាវត
អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (CFI) ត្ូវបានសា្ថ្បនា 

ឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០០៨។ កាលពីដំបូង CFI ផ្ដល់ស្វាផ្ន្ក 
ការអប់រំ និងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារមុនព្លបញ្ច្ប់ការស្្វជ្្វ 
រកគ្ួសារ និងការងរពង្ឹងគ្ួសារ និងធ្វើសមាហរណកម្ម 
កុមារត្ឡប់ទៅទទួលការថ្ទំាតាមគួ្សារវិញ។ បច្ចុប្បន្ន CFI 
ផ្ដល់ស្វានៅតាមសហគមន៍ជាច្ើនដល់កុមារ និងគ្ួសារក្នុង
តំបន់ជនបទខ្ត្ដបាត់ដំបង។
អ្នកទទួលផល          

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ ធ្វើការជាមួយកុមារជាង 
២៨០នាក់ ដោយក្នុងនះ ករណីការងរសង្គមបនា្ទ្ន់ប្មាណ  



81របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៥ករណី ត្ូវបានដំណើរការជារៀងរល់សបា្ដ្ហ៍ មានកុមារ 
២៥១នាក់កំពុងចុះឈ្ម្ះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារៀនសូត្ 
ព្មទាំងសមាជិកសហគមន៍ដ្លចូលរួមនៅក្នុងសិកា្ខ្សាលា
ផ្ស្ងៗជាច្ើន។
ការវាយតម្លា និងធ្វើការផានការករណី

គួ្សារតូ្វបានវាយតម្លដ្ោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សន្ទស្សន៍ 
សា្ថ្នភាពកុមារ (Child Status Index) ដ្លជាឧបករណ ៍
សព្វជ្ុងជ្្យមួយក្នុងការវាស់វ្ងហានិភ័យ និងភាពងយ 
រងគ្្ះ។ ការវាយតម្ល្លើការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ ត្ូវបាន 
ធ្វើឡើងក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីធានាថកុមារបន្ដរស់នៅក្នុង 
បរិសា្ថ្នដូចក្នុងគ្ួសារ។ បុគ្គលិកសង្គមប្ើប្្ស់គោលវិធ ី
សញ្ញ្សុវត្ថិភាពនៅក្នុងការគ្ប់គ្ងករណី  ដោយគាំទ្គួ្សារ 
ឱ្យស្វង្រកគោលដៅសុវត្ថភិាពរបស់ខ្លនួផា្ទល់្។ អ្នកទទួលផល 
ត្ូវបានវាយតម្ល្ និងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដោយឈរលើមូលដ្ឋន្ 
ន្ការសម្្ចចិត្ដធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការ ដើម្បីធានាថ  
CFI កំពុងធ្វើការជាមួយគ្ួសារដ្លមានស្ចក្ដីត្ូវការខ្ពស ់
បំផុត ហើយកុមារទទួលស្វាសមស្ប។

ដោយប្ើប្្ស់បទពិសោន៍រៀនសូត្បានពីការផ្ទ្រពីស្វា 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារបច្ចុប្បន្ន CFI ធ្វើការជាមួយមណ្ឌលថ្ទាំ 
កុមារក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីគាំទ្ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ 
តាមរយៈភាពជាដ្គូរជាមួយអាជា្ញធ្រ មូលដ្ឋន្។ ការងរន្ះ ឈរ 
លើមូលដ្ឋ្នន្ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍សញ្ញ្សុវត្ថិភាព ដ្ល 
ជាក្បខ័ណ្ឌការងរផ្អក្លើចំណុចខា្ល្ងំ ជួយជំរុញគួ្សារឱ្យមាន 
សំឡ្ងនៅក្នុងការសម្្ចចិត្ដ និងសម្្ប់មន្ដ្ី ដើម្បីគាំទ ្
ដល់គួ្សារក្នងុលក្ខណៈជាវិជ្ជមាន ក្នងុការធានាឱ្យមានសុវត្ថភិាព 
រក្សាចំណងទាក់ទងគ្ួសារ និងបង្កើនបណា្ត្ញគាំទ្ក្នុង 
សហគមន៍។ 
សាវា

ព្មជាមួយការគ្ប់គ្ងករណី  អង្គការ Children’s Future  
ផ្ដល់ការអប់រំបន្ថ្មលើផ្ន្កមុខវិជា្ជ្គណិតវិទ្យ ព័ត៌មានវិទ្យ  
ភាសាខ្ម្រ និងភាសាអង់គ្ល្ស លទ្ធភាពទទួលបានការថ្ទាំ 
សុខភាពដោយឥតគិតថ្ល្ ការប្ឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្ 
ចំណីអាហារ។ មនុស្សវ័យក្ម្ងត្ូវបានគាំទ្ឱ្យមានលទ្ធភាព 
ចូលទៅទទួលស្វាពីកម្មវិធីអប់រំវិជា្ជ្ជីវៈ និងបានទទួលបាន 
ការគាំទ្តាមរយៈការអប់រំកម្ិតឧត្ដមសិក្សា។

CFI ផ្ដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផ្ស្ងៗជាច្ើន  
ឧទាហរណ៍ដូចជា សិកា្ខស្ាលាស្ដពីីចំណាកសុ្កដោយសុវត្ថភិាព  
ដោយក្នងុនះ គួ្សារបានទទួលការគំាទ្ឱ្យធ្វើការសម្្ចចិត្ដ 
ដោយផ្អក្លើព័ត៌មានតឹ្មតូ្វទាក់ទងជាមួយការធ្វើចំណាកសុ្ក  
តើគួរយកកូនរបស់ខ្លួនទៅជាមួយ ឬមិនយកជាដើម។

CFI បណ្តុះបណា្ត្លអ្នកស្ម័គ្ចិត្ដសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង 
បរិយាកាសនៅក្នុងភូមិ។ អ្នកស្ម័គ្ចិត្តទាំងអស់ន្ះ ធ្វើការ 
ក្នុងភាពជាដ្គូជាមួយអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន និងគ្ួសារ ដើម្បីគាំទ ្
ដល់កុមារ និងគ្ួសារឱ្យបន្ដរស់នៅជាមួយគា្ន្។ CFI ធ្វើការ
ដោយផា្ទ្ល់ជាមួយមណ្ឌលថ្ទាំកុមារក្នុងមូលដ្ឋ្ន។ ការងរ 
ន្ះរួមមានដូចជា ផ្ដល់ការគំាទ្ដល់មណ្ឌលថ្ទំាកុមារឱ្យសិក្សា 
អំពីរបៀបដើម្បីធ្វើការងរសមាហរណកម្ម និងរបៀបដើម្បីឈាន 
ទៅផ្ដ្តការយកចិត្ដទុកដក់ឱ្យកាន់ត្ច្ើនលើសហគមន៍។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្ដុតងនាលទ្ធផល

CFI ប្ើប្្ស់វិធីសាស្្ដគណន្យ្យភាពផ្អ្កលើលទ្ធផល 
 ដើម្បកំីណត់បស្ទិ្ធភាពរបសស់វ្ា។ វធីិសាស្្ដទាងំអសន់្ះ ជា 
ទូទៅគឺរួមមានការសួរសំណួរ៖ តើពួកយើងធ្វើបានកមិ្តណា? 
តើយើងធ្វើបានល្អកម្ិតណា? តើនរណាមានសា្ថ្នភាពកាន់
ត្ប្សើរជាងមុន? ការវាយតម្លល្ើផលប៉ះពាល់ន្អន្ដរគមន៍ 
តាមវិធីន្ះ មានន័យថយោបល់ត្ឡប់របស់អ្នកប្ើប្្ស់ 

ជះឥទ្ធពិលដោយផា្ទល់្លើការអនុវត្ដស្វានាព្លអនាគត។ CFI 
មានតារងតក្កភាព ស្វាកម្មដ្លអភិវឌ្ឍបានយា៉្ងរឹងមាំ។ 
តារងតក្កភាពន្ះ ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងជុំវិញវិស័យសន្ទស្សន៍
សា្ថ្នភាពកុមារ និងជួយធានាថអ្វីដ្លត្ូវបានវាស់វ្ង ចូល 
រួមចំណ្កដោយផា្ទ្ល់នៅក្នុងការក្លម្អនាព្លអនាគត។
 

៤.  អង្គការកុមារក្នុងគាួសារ (ខាត្តកណ្ដាល) 
កម្មវិធីផ្តល់ជំនួយក្នុងគាាអាសន្ន កម្មវិធ ី
ថាទាំដោយគាួសារសាច់ញាតិ និងកម្មវិធ ី
ថាទាំដោយឪពុកមា្តាយធម៌

សាវត
អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ គឺជាអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល

ថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្នរបស់កម្ពុជា ដ្លមានប្តិបត្តិការតាំងពីឆ្ន្ំ 
២០០៦ មក ហើយបានចុះបញ្ជីជាមួយក្សួងមហាផ្ទ្ក្នុង
ឆ្ន្ំ២០០៩។ អង្គការន្ះ ចាប់ផ្ដើមដំបូង គឺជាកម្មវិធីផ្ដល ់
ជំនួយគ្្អាសន្ន ដោយកាលពីដំបូងបានផ្ដល់ការថ្ទាំក្នុង
គ្្អាសន្នដល់កុមារស្ថិតក្្មការមើលខុសត្ូវរបស់បុគ្គលិក 
បនា្ទប់្មកស្ថតិក្្មការថ្ទំារបស់មណ្ឌលថ្ទំាកុមារ។ ចាប់តំាង 
ពីព្លនះមក CFI បានផា្ល្ស់ប្តូរទៅជាគំរូការថ្ទាំនៅតាម 
សហគមន៍។ ចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការន្ះ គឺ “គ្ួសារ និង 
សហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា បានទទួលភាពរឹងមាំ ដើម្បីអាច
ផ្ដល់ឱ្យកុមារនូវកុមារភាពមានសុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អ 
អនុញ្ញ្តឱ្យពួកគ្កា្ល្យជាសមាជិកគ្ួសារ និងសមាជិក 
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សហគមន៍ជាមនុស្សព្ញវ័យដ្លមានសុខភាពល្អ និងមាន 
លក្ខណៈវិជ្ជមានដោយខ្លួនឯង”។ CFI ផ្ដល់កម្មវិធីថ្ទាំគ្ួសារ 
ចំនួនបីចរន្ត៖ ការថ្ទំាក្នងុគ្្អាសន្ន ការថ្ទំាដោយសាច់ញាតិ  
និងការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌។ បន្ថ្មលើន្ះ ការថ្ទាំ 
ជាក់លាក់តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យកុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺ រំ្ុរ្៉នៅក្នងុ 
អំឡុងព្លការយទៅដក់ក្នងុការថ្ទំាទំាងអស់ន្ះទំាងមូល។
អ្នកទទួលផល

នៅទូទាំងប្ទ្ស CIF គាំទ្កុមារចំនួន ៩៥នាក់នៅ
ក្្មការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ និងកុមារ ១៨០នាក់ 
ស្ថិតក្្មការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិ។ អ្នកទទួលផលត្ូវបាន 
បញ្ជូនមកតាមរយៈ គ.ក.ន.ក និង ក្សួង ស.អ.យ ដ្គូ NGO  
និង (ជាពិស្សសម្្ប់កុមារពិការដ្លតូ្វបានបោះបង់ចោល)  
តាមរយៈ ផ្ន្កជំងឺកុមា ររបស់មន្ទីរព្ទ្យ។ កុមារអាចត្ូវបាន 
ចម្្ញ់យកបន្ថ្មតាមរយៈកម្មវិធីការយកទៅដក់ក្នុងការជួយ 
ឧបត្ថម្ភក្នុងគ្្អាសន្ន។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

CIF អនុវត្តការវាយតម្ល្ និងការផ្ដល់ការគាំទ្ដល់អ្នកថ្ទា ំ
ជាសាច់ញាតិ និងអ្នកថ្ទាំជាឪពុកមា្ដ្យធម៌ ដើម្បីធានាបានថ 
ពួកគ្មានសុវត្ថិភាពអាចឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការរបស់កុមារ 
ដ្លខ្លួនកំពុងផ្ដល់ការថ្ទាំ។ ការគាំទ្ទាំងអស់ន្ះ រួមមាន 
ដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្្ក់ប្ចំាខ្ក្នុងទឹកប្្ក់ចន្ល្ះពី ៥ 
ដុលា្ល្រ ដល់ ១៥ ដុលា្ល្រក្នុងមួយខ្ ការផ្ដល់អាហារ និងសមា្ភ្រ 
និងលទ្ធភាពទទួលបានការថ្ទាំសុខភាព។ កុមារនៅក្នុង 
ការថ្ទាំទាំងន្ះក៏ទទួលបានបុគ្គលិកសង្គមមា្នក់្ ដ្លជាអ្នក 
គ្ប់គ្ងករណី និងវាយតម្លល្ើកុមារដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ 
សន្ទស្សន៍សា្ថ្នភាពកុមាររៀងរល់ ៦ ខ្ម្ដង។

CIF ដំណើរការកម្មវិធី ABLE ដ្លជាស្វាកោ្ដ្បទូទៅ  
ដោយផ្ដល់ការគាំទ្ និងស្វាបន្ថ្មដល់កុមារពិការជូនដល ់
គ្ប់ចរន្តទាំងអស់ន្ការថ្ទាំនៅតាមគ្ួសារ (រួមទាំងការងរ 
ក្នងុការថ្រក្សាគួ្សារសម្្ប់កុមារដ្លកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុក 
មា្ដ្យខ្លួន)។ CIF ផ្ដល់ការថ្ទាំសុខភាព ការព្យបាលនៅតាម 
ផ្ទះ ការប្ឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្ដើម្បីរៀនបំប៉នដ្លមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ដោយជារឿយៗកុមារពិការត្ងមានភាព 
យឺតយា៉្វក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ ដោយសារពួកគ្មានការ 
លំបាកក្នុងការទទួលបានការអប់រំសមស្ប។ បុគ្គលិកក៏ផ្ដល ់
ការបណ្តុះបណា្ត្លដល់ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទាំអំពីរបៀប 
ផ្ដល់ការថ្ទាំជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់កុមារពិការផងដ្រ។ 
លទ្ធផលសមាាប់អ្នកទទួលផល

TBA 

៥.  អង្គការ Friends International, អង្គការ 
កលាយាណមិត្ត (ខាត្តសៀមរាប) និងអង្គការ 
មិត្តសំឡាញ់ (រាជធានីភ្នំពាញ)

សាវត
អង្គការ Friends International គឺជាអង្គការ 

សង្គមអន្តរជាតិមួយ បង្កើតឡើងក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុឆ្ន្ ំ១៩៩៤ 
ដោយមានបំណងកសាងអនាគតមួយដ្លកុមារមានសុវត្ថភិាព 
រួចផុតពីរល់ទម្ង់ទាំងអស់ន្ការរំលោភបំពាន និងអាចកា្ល្យ 
ជាពលរដ្ឋដ្លអាចបំព្ញមុខងរ និងមានផលិតភាពតាម 
រយៈការផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមគ្ប់ជ្ុងជ្្យដល់កុមារជួប 
ការលំបាក យុវជន និងក្ុមគ្ួសាររបស់ពួកគ្។ អង្គការ 
Friends International ដំណើរការអង្គការមិត្តសំឡាញ់នៅ 
រជធានីភ្នំព្ញ និងអង្គការកល្យណមិត្តនៅខ្ត្តសៀមរប 
ដោយកម្មវិធីទាំងពីរន្ះ មានបំណងការពារកុមារពីគ្ប់ទម្ង ់

ទាំងអស់ន្ការរំលោភបំពាន ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារជួប
ការលំបាកត្ឡប់ចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ បង្ក្រកុំឱ្យកុមារ និង 
យុវជនចូលទៅពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាហានិភ័យ លើកកម្ពស ់
គោលវិធីដ្លមាននវានុវត្តន៍ និងមានប្សិទ្ធភាព ដោយមាន 
ការចូលរួមយា៉្ងសកម្មពីកុមារ និងយុវជន និងលើកទឹកចិត្ត 
សង្គមនៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់ឱ្យផ្ដល់បរិសា្ថ្នប្កបដោយការ 
គាំទ្សម្្ប់កុមារ។ កម្មវិធីទាំងអស់ ត្ូវបានអនុវត្តដោយ 
បុគ្គលិកចំនួន ១២៤នាក់ ក្នុងខ្ត្តសៀមរប និង ២៣៣នាក់ 
នៅក្នុងអង្គការមិត្តសំឡាញ់។
អ្នកទទួលផល 

ជាសរុប អង្គការមិត្តសំឡាញ់ (ក្នុងរជធានីភ្នំព្ញ) គាំទ្ 
ដល់អ្នកទទួលផលចំនួន ១៨.៣៩៨នាក់ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៧ 
និង ១៦.៧០៣នាក់ ចាប់ពីខ្មករ ដល់ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ 
 ហើយអង្គការកល្យណមិត្ត (ក្នុងខ្ត្តសៀមរប) គាំទ្ដល់អ្នក 
ទទួលផលចំនួន ២០២.១៦៩នាក់ ក្នងឆ្ន្ំ២០១៧ និង 
១៨៧.៩៩៧នាក់ ចាប់ពីខ្មករ ដល់ខ្មិថុនាឆ្ន្ំ២០១៨ 
(តួរល្ខន្ះ គឺសម្្ប់កម្មវិធីទាំងអស់ ពុំម្នគ្្ន់ត្អ្នក 
ទទួល ផលពីស្វាពងឹ្ងគួ្សារនះទ្)។ អ្នកទទួលផលតូ្វ 
បានកំណត់អត្តសញ្ញណ្តាមរយៈសកម្មភាពចុះតាមសហគមន៍ 
(បុគ្គលិកសង្គមចុះទៅតាម ‘ចំណុចក្ត្’) បណា្ត្ញទូរស័ព្ទ 
ទាន់ហ្តុការណ៍ ភា្ន្ក់ងរសុវត្ថិភាពកុមារ (ChildSafe)  
និងតាមរយៈការបញ្ជូនពីដ្គូអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល។
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ដំណើរការនាការវាយតម្លា
ក្នុងព្លចាំបាច់ ការវាយតម្ល្ត្ូវបានធ្វើឡើងចំពោះគ្ួសារ 

នីមួយៗ ដោយបុគ្គលិកសង្គមដ្លវាយតម្ល្លើស្ចក្ដីត្ូវការ 
របស់គ្ួសារ អនុលោមទៅតាមកតា្ត្ជាច្ើនដូចជា៖ សុខភាព  
ការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន/គ្ឿងស្វឹង អំពើហិង្សា/ការរំលោភ 
បំពាន និងការជួញដូរ សុខភាពផ្លូវភ្ទ និងបន្តពូជ ការងរ  
និងការអប់រំ គ្ួសារ និងបណា្ត្ញសង្គម និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅ។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

អង្គការ Friends International ផ្ដល់ស្វា និងការគាំទ ្
ផ្ស្ងៗជាច្ើនដល់កុមារងយរងគ្្ះ និងគួ្សាររួមមានដូចជា  
ការគ្ប់គ្ងករណីសម្្ប់កុមារងយរងគ្្ះ និងគ្ួសារ និង 
គាំទ្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ស្វាដទ្ទៀត រួមមាន 
ដូចជា ការចុះតាមសហគមន៍ និងការអប់រំសហគមន៍ និង 
ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ ប្តិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលសំចត 
សម្្ប់យុវជន ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអប់រ ំ
បំណិនជីវិត ការគាំទ្ដើម្បីធានាថ កុមារបន្តការសិក្សា ការ 
បណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ និងស្វាមុខរបរ ការសា្ដ្រនីតិសម្បទា 
សម្្ប់អ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និងការប្តូរសុីរំ្ង ការតាម 
រកគ្ួសារ និងសមាហរណកម្ម ផ្ទះសំចត និងផ្ទះជាក្ុម  
ការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ ក្ុមគាំទ្ និងការប្ឹក្សា 
យោបល់។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ទិន្នន័យស្ដពីីលទ្ធផលរបស់អ្នកទទួលផល និងផលប៉ះពាល់ 
របស់កម្មវិធីន្ះ ហាក់ពុំត្ូវបានប្មូល និងរយការណ៍ជា 
ប្ព័ន្ធទ្។
 

៦.  Good Neighbours Cambodia  
(ខាត្តបាត់ដំបង និងរាជធានីភ្នំពាញ) 
កម្មវិធីអភិវឌាឍសហគមន៍

សាវត
អង្គការ Good Neighbours ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០០៤ អង្គការន្ះ គឺជាផ្ន្កមួយន្អង្គការសាកលលោក 
មួយ បង្កើតឡើងនៅក្នងុប្ទ្សកូរ្៉ខាងត្បូង ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩១។ 
បច្ចុប្បន្ន អង្គការន្ះ ផ្ដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុង 
ឃុំចំនួន ៨ និងភូមិចំនួន ៨៩ នៅរជធានីភ្នំព្ញ ខ្ត្ត 
បនា្ទ្យមានជ័យ ខ្ត្តបាត់ដំបង ខ្ត្តក្ច្ះ និងខ្ត្ត 
មណ្ឌលគីរី។ អង្គការ Good Neighbours ធ្វើការនៅក្នុង 
គំរូការជួយឧបត្ថម្ភកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ស្វាតាមគ្ួសារជូនដល ់
កុមារងយរងគ្្ះ និងគ្ួសារ ព្មជាមួយសកម្មភាព និង 

ស្វាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាច្ើនទៀត។ អង្គការន្ះ បម្ើការងរ 
ដោយក្ុមការងរមានចំនួន ១៤៦នាក់ (រួមទាំងបុគ្គលិក 
អន្តរជាតិចំនួន ៦នាក់)។
អ្នកទទួលផល 

គិតមកដល់ឆ្ន្ំ២០១៧ កុមារចំនួន ១២.៧៧៨នាក់ ត្ូវ 
បានចុះបញ្ជីទទួលការឧបត្ថម្ភ។ នៅចន្ល្ះចាប់ពីខ្មិថុនា 
ឆ្ន្ំ២០១៧ រហូតដល់ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨ បុគ្គលិកបានធ្វើ
ការជាមួយកុមារចំនួន ១.៩០៧នាក់ និងគ្ួសាររបស់ពួកគ ្
ហើយករណីចំនួន ៦៨១ករណីបន្ថ្មទៀត បានទទួលការ 
គ្ប់គ្ងករណី និងស្វាគាំទ្សុខភាពកុមារ។ កុមារ និង 
គ្ួសារ ត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណតាមរយៈការចុះបញ្ជីថក្ 
កម្ិត ១ ឬ ក្កម្ិត ២ ឬបើពុំដូចោ្ន្ះទ្ ពួកគ្មានសា្ថ្នភាព 
រស់នៅក្ីក្តាមរយៈការបញ្ជូនមកពីសហគមន៍ និងដ្គ ូ
រដ្ឋ្ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋ្ន។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

ការវាយតម្ល្ត្ូវបានធ្វើឡើង ទាក់ទងជាមួយគ្ួសារដ្ល 
មានសំណុំរឿងនៅបើក។ ទម្ង់វាយតម្ល្ជាមូលដ្ឋ្ន មួយ ត្ូវ 
បានបំព្ញ ដោយក្នុងនះ រួមមានព័ត៌មានអំពីកុមារ គ្ួសារ 
ស្វាបញ្ជូន ដ្គូសំខាន់ៗនៅក្នុងសហគមន៍ និងព័ត៌មានដ្ល
បានមកពីបុគ្គលដ្លចុះដល់ផ្ទះ។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

ស្វាការងរសង្គមនៅតាមផ្ទះ ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈការ 
ចុះទៅតាមផ្ទះ និងការគំាទ្ ដូចជា ជំនួយដើម្បីឱ្យមានលទ្ធភាព 
ទៅទទួលស្វា និងការបញ្ជូនទៅរកបណា្ត្ញអង្គការនានា
យោងតាមស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារដ្លត្ូវបានកំណត់
ឃើញ ព្មជាមួយការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រ។ ការគ្ប់គ្ងករណី
អនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្្ម៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណ/
ការចុះឈ្ម្ះ ការវាយតម្ល្ (ការវាយតម្ល្បឋម និងការវាយ 
តម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ) ការធ្វើផ្នការករណី ការអនុវត្តផ្នការ 
ករណី ការតាមដនបន្ត និងពិនិត្យឡើងវិញ និងការបិទករណី។ 
ការចុះទៅតាមផ្ទះជាប្ចាំ ត្ូវបានធ្វើឡើងយោងតាមគោល 
ការណ៍ណ្នាំ ហើយដំណើរការចុះទៅតាមផ្ទះដ្លមាន 
លក្ខណៈខា្ល្ងំកា្ល ្តូ្វបានអនុវត្តតាមការចំាបាច់។  បន្ថម្លើន្ះ 
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងការបង្កើតចំណូលជាច្ើន 
ត្ូវបានផ្ដល់ជូនដល់សហគមន៍ និងសមាជិកសហគមន៍។ 
សកម្មភាពទាំងអស់ន្ះ រួមមានដូចជា ការសង់សាលារៀន 
និងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារព្លថ្ង្ ក្ុមយុវជន ការពង្ឹងអភិបាល 
កិច្ចសាលារៀន និងការបណ្តុះបណា្ត្លគ្ូ ស្វាសុខភាពបង្ក្រ 
ជំងឺកម្ិតមូលដ្ឋ្ន កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ អានាម័យ សកម្មភាព 
បង្កើតចំណូល (កម្ចី និងក្ុមសន្សំ ការធានារ៉្ប់រង  



84 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការបណ្តះុបណា្តល្ជំនាញ គម្្ងសន្សំប្្ក់) និងការស្វង្រក 
មតិគាំទ្ (សកម្មភាពការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈ 
សិកា្ខ្សាលា នៅតាមសហគមន៍ រោងលោ្ខ្ន។ល។)។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ភស្តុតាងន្លទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់ គឺពុំមានទ្នាព្ល 
បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្ត្អង្គការ Good Neighbours កំពុងធ្វើការដើម្ប ី
បំពាក់ឧបករណ៍ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មាន (MIS) ដើម្បីពិនិត្យ
តាមលើលទ្ធផលកម្មវិធី។
 

៧.  អង្គការ Green Gecko (ខាត្តសៀមរាប) 
គាំទាដល់កុមារដាលបានធ្វើសមាហរណ 
កម្ម និងគាួសាររបស់ពួកគា

សាវត
គម្្ង Green Gecko គឺជាអតីតមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 

ដ្លផ្ដល់លំនៅដល់កុមារ ដ្លធា្ល្ប់ធ្វើការជាអ្នកសុំទាននៅ 
តាមផ្លូវ។ អង្គការន្ះបានផា្ល្ស់ប្តូរទៅផ្ដល់ស្វាជាច្ើននៅ
តាមគ្ួសារ និងសហគមន៍ ព្មទាំងការគាំទ្ ជាពិស្ស គ ឺ
សម្្ប់កុមារ និងគ្ួសារកុមារដ្លសា្ន្ក់នៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 
ដំបូង។ ការគាំទ្ និងស្វាជាច្ើនបាន និងកំពុងផ្ដល់ឱ្យ 
គ្ួសារ ដើម្បីធានាថ កុមារអាចធ្វើសមាហរណកម្មត្ឡប់ទៅ 
ក្នុងបរិសា្ថ្នគ្ួសារប្កបដោយសុវត្ថិភាពវិញ។ កុមារទាំងអស់ 
ដ្លកាលពីមុនសា្ន្ក់នៅមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ បច្ចុប្បន្នកំពុង 
រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយមានការគាំទ្ និងស្វាផ្ដល់ដោយ 
អង្គការ Green Gecko ព្មជាមួយស្វាសុខភាពអប់រំ និង 
ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ ព្មទាំងសកម្មភាពពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច 

សម្្ប់គ្ួសារ។
អ្នកទទួលផល 

អង្គការ Green Gecko បន្តគំាទ្ដល់កុមារជាង ១០០នាក់ 
និងគ្ួសារទាំង ៣២ របស់កុមារទាំងនះ នៅក្នុងសហគមន ៍
ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

អង្គការ Green Gecko ធ្វើការជាមួយកុមារដ្លធា្ល្ប់ 
រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមាររបស់ខ្លួន ព្មទាំងគ្ួសាររបស ់
កុមារទាំងនះ ហ្តុន្ះ ពុំមានការវាយតម្ល្ណាមួយត្ូវបាន
យកប្ើប្្ស់ទ្។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

អង្គការ Green Gecko ផ្ដល់ការគំាទ្ដល់កុមារ និងគួ្សារ 
ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មកុមារដ្លធា្ល្ប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទំា 

កុមារត្ឡប់ទៅក្្មការថ្ទាំរបស់គ្ួសារពួកគ្វិញ រួមទាំង 
មើលការខុសតូ្វលើទិវារីករយរបស់គួ្សារ ការចុះសួរសុខទុក្ខ 
ប្ចាំសបា្ត្ហ៍ ការប្ឹក្សាយោបល់ កម្ចីអាជីវកម្មខា្ន្តតូច 
ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ សិកា្ខ្សាលាអប់រំស្ដីអំពីសុខភាព 
និងអនាម័យ ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន អំពើហិង្សាក្នុង 
គ្ួសារ ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងចំណ្ះដឹងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។ 
កម្មវិធីបន្តគាំទ្ដល់ឪពុកមា្ដ្យ និងអាណាព្យបាលតាមរយៈ 
អាជីវកម្មខា្នត្តូច កម្មវិធីបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈ និងការគំាទ្ផ្នក្ 
សង្គមប្បគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ក៏ដូចជាផ្ដល់កញ្ចប់អាហារូបត្ថម្ភ 
ប្ចាំសបា្ដ្ហ៍ និងការថ្ទាំវ្ជ្ជសាស្ត្ផងដ្រ។ អង្គការ 
ន្ះក៏ដំណើរការកម្មវិធីជាច្ើនដ្លផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កការរស់ 
នៅសម្្ប់គ្ួសារផងដ្រ (ភូមិរបស់ស្ដ្ីសម្្ប់មា្ដ្យចិញ្ចឹម 
កូនមា្នក់្ឯង និងជនរងគ្្ះន្អំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ) មណ្ឌល 
ថទ្ាព្ំលថ្ង ្កុ្មយវុជនសកម្មភាពមនុសស្ធម៌ និងសហគ្្ស 
សង្គមចំនួនប្្ំ រួមទាំង Rehash Trash ដ្លជាការបណ្តុះ 
បណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈសម្្ប់ស្ដ្ី Grace Gecko ជាមជ្ឈមណ្ឌល
ថ្ទាំវិជា្ជ្ជីវៈសម្្ប់ស្ដ្ី  Purple Mango ជាមជ្ឈមណ្ឌល
ហាត់ប្្ណមិនរកប្្កចំណ្ញ  Sils Screen Printing 

Lab និង Footprints Permaculture Farm។
ស្វាភាគច្ើនសម្្ប់កុមារ ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ 

មណ្ឌលថ្ទាំព្លថ្ង្ ដោយប្ើប្្ស់ “គំរូថ្ទាំដោយ 
សាច់ញាត”ិ ដោយក្នុងនះ កុមារធំជួយដល់កុមារតូចៗនៅ
ក្នុងក្ុម ប្ៀបដូចជាគ្ួសារ។ កម្មវិធីអប់រំក្្កម្មវិធីសិក្សា 
ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល ក្នុងនះរួមមានដូចជា បំនិន 
ជីវិត ការអប់រំផ្ន្កបរិសា្ថ្ន សិល្បៈបោកចំបាប់ខ្ម្របុរណ 
ថ្ន្ក់រៀនកុំព្យូទ័រ និងថ្ន្ក់រៀនអង់គ្ល្ស ថ្ន្ក់រៀនអាន និង 
សរស្រអក្សរខ្ម្រ និងថ្ន្ក់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បណា្ណ្ល័យ និង 
តន្ត្ីបុរណ ថ្ន្ក់សិល្បៈ និងរបាំ។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

អង្គការ Green Gecko ពិនិត្យតាមដនលើវឌ្ឍនភាព 
របស់កុមារជាបុគ្គល និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្ (ថ្វីបើពុំធ្វើឡើង 
ក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធក្ដី ឧ. តាមរយៈការប្ើប្្ស់ក្បខ័ណ្ឌ 
ការងរ ឬឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដនដ្លមានស្ដង់ដរ)។ នៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំចុងក្្យបំផុតរបស់ខ្លួន (២០១៧)
មានស្ចក្ដីរយការណ៍ថកុមារទាំងអស់ដ្លធា្ល្ប់រស់នៅក្នុង 
មណ្ឌលថ្ទាំកុមារបច្ចុប្បន្ន កំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍៖  
៦៣% រស់នៅជាមួយគ្ួសាររបស់ពួកគ្ (ឪពុកមា្ដ្យ ឬការ 
ថ្ទំាដោយសាច់ញាតិ) ៥% នៅក្នងុការថ្ទំាដោយឪពុកមា្ដយ្
ធម៌ក្នងុសហគមន៍ ១% នៅក្នងុមណ្ឌលរបស់សាកលវិទ្យល័យ 
និង ៣១% រស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋ្នឯករជ្យ (ព្ញវ័យ)។
 



85របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

៨.  Holt Children’s Services 

(ខាត្តបាត់ដំបង) កម្មវិធីសា្ថាបនា
 សា្ពានភា្ជាប់ទៅកាន់គាួសារ

សាវត
Holt គឺជាអង្គការសាសនា (គ្ិស្ដសាសនា) អន្តរជាត ិ

មួយ សា្ថ្បនាឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៥៦ ដោយក្នុងនះគោលបំណង 
មួយរបស់អង្គការន្ះ គឺដើម្បីពង្ឹង និងថ្រក្សាគ្ួសារដ្ល 
ប្ឈមហានិភ័យក្នងុការបំប្កកុមារពីគួ្សារ តាមរយៈការផ្ដល់ 
ការថ្ទាំ និងការគាំទ្ចាំបាច់នានាដល់កុមារកំព្្ និងកុមារ 
ងយរងគ្្ះ។ កម្មវិធីសា្ព្នភា្ជ្ប់ទៅកាន់គ្ួសាររបស់អង្គការ 
ន្ះ ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងក្នុងខ្មករ ឆ្ន្ំ២០១៦ និងផ្ដល ់
ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើនដល់គួ្សារប្ឈមហានិភ័យនូវការបំប្ក 
ពីគា្នក្្្មគំរូ “ការថ្រក្សាគួ្សារក្នងុលក្ខណៈគ្ប់ជុ្ងជ្្យ” 

 នៅសុ្កសង្ក្ ខ្ត្តបាត់ដំបង។ កម្មវិធីន្ះ ត្ូវបានអនុវត្តដោយ 
បុគ្គលិកចំនួន ៦នាក់ ក្នុងនះមាន អ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សា 
ផ្ន្កសង្គមកិច្ចវិទ្យចំនួន ៤នាក់ និងអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈអាជីព 
ផ្ន្កការអភិវឌ្ឍចំនួនពីរនាក់។
អ្នកទទួលផល 

ចាប់ពីខ្មករ ឆ្ន្ំ២០១៦ ដល់ចុងខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ 
កម្មវិធីបានធ្វើការជាមួយគ្ូសារចំនួន ៩០ ជាមួយកុមារចំនួន 
២៨៦នាក់ ក្នុងនះរួមមានកុមារីចំនួន ១៤៣នាក់ និងកុមារ 
ពិការមា្ន្ក់។ អង្គការ Holt ធ្វើការជាមួយគ្ូបង្ៀន និងនាយក 
សាលារៀន គ.ក.ន.ក និងផ្ដល់ស្វារដ្ឋ្ភិបាល និងមិនម្ន 
រដ្ឋ្ភិបាលដទ្ទៀត ដ្លបញ្ជូនកុមារ និងគ្ួសារមកកាន ់
កម្មវិធីន្ះ។ 
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

ដំណើរការន្ការវាយតម្លម្ានពីរដំណាក់កាល តូ្វបានអនុវត្ត៖ 
ការវាយតម្ល្ទទួលចូលមកក្នុងកម្មវិធី ដោយក្នុងនះរួមមាន 
ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋ្នស្ដីពីភាពងយរងគ្្ះ និងហានិភ័យដ្ល 
កុមារកំពុងជួបប្ទះ និងការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យថ្មទៀត 
ស្ដីពីគ្ួសារ ដើម្បីវាយតម្ល្លើស្ចក្ដីត្ូវការ សា្ថ្នភាព  
និង បញ្ហ្របស់ពួកគ្ដោយផ្ដ្តលើវិស័យជាច្ើន (អាហារ 
 លំនៅសា្ថ្ន សម្លៀកបំពាក់ ការថ្ទាំ ការអប់រំ ការទំនាក់ទំនង 
ជាមួយសមាជិកគ្ួសារ សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ សុខភាព 
ផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ល។) បនា្ទ្ប់មក ផ្នការស្វា 
គ្ួសារមួយ ត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អ្កលើការវាយតម្ល្ន្ះ។  
ការវាយតម្ល្តូ្វបានធ្វើឡើងរួមគា្ន្ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់  
Holt និងរដ្ឋភិ្បាលក្នងុមូលដ្ឋន្ (គ.ក.ន.ក នៅថ្នក់្ឃំុ  
និង  គ.ក.ស.ក នៅថ្ន្ក់ស្ុក)។

សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ
ការគាំទ្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនគ្ួសារក្នុងបីដំណាក់កាល៖ ការ 

គំាទ្ក្នុងគ្្អាសន្ន ការគាំទ្ការអប់រំ និងការបង្កើតចំណូល។ 
ក្នងុដំណាក់កាលការគំាទ្ក្នងុគ្្អាសន្ន គួ្សារបានទទួលជំនួយ 
ម្ហបូអាហារគ្្អាសន្ន នៅព្លដ្លអង្គការ Holt វាយតម្ល ្
លើសា្ថ្នភាពរបស់ពួកគ្បានព្ញល្ញថ្មទៀត។ ជំនួយ 
ម្ហូបអាហារបណ្ត្ះអាសន្នជួយសា្ថ្បនាការទុកចិត្តរវាងគួ្សារ 
ជាមួយបុគ្គលិកសង្គម អនុញ្ញ្តឱ្យបុគ្គលិកសង្គមអាចសា្ថ្បនា 
ទំនាក់ទំនងយា៉្ងរឹងមាំជាមួយគ្ួសារ។ នៅព្លដ្លគ្ួសារ 
កំពុងទទួលជំនួយម្ហូបអាហារ បុគ្គលិកសង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើការ 
វាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យទៅលើស្ចក្ដីត្ូវការ ជំនាញ និង 
ឧបសគ្គររំងជោគជ័យរបស់គ្ួសារ ព្មទាំងច្កផ្លូវជា 
សកា្ត្នុពលសម្្ប់ការបង្កើតចំណូល និងការអភិវឌ្ឍផ្នការ 
ស្វាគ្ួសារ។ បនា្ទ្ប់មក ការគាំទ្ត្ូវបានផ្ដល់ទៅឱ្យគ្ួសារ 
ដើម្បីអនុវត្តផ្នការ ដោយជាទូទៅក្នុងការអនុវត្តនះក៏អាច 
មានការប្ឹក្សាយោបល់ផងដ្រ ប្សិនបើចាំបាច់ ជំនាញក្នុង 
ការចិញ្ចឹមកូន  ការគាំទ្ដល់គ្ួសារក្នុងការផ្ដួចផ្ដើម និងដំណើរ 
ការសកម្មភាពបង្កើតចំណូល ការគាំទ្ការអប់រំសម្្ប់កុមារ 
ការជួសជុលផ្ទះ។ល។ បុគ្គលិកសង្គមក៏អនុវត្តវគ្គការលើក 
កម្ពស់ ដើម្បីផា្ល្ស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជាមួយកុមារ យុវជន និង 
ឪពុកមា្ដយ្ស្ដពីីការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹង ចំណាក 
ស្ុកដោយសុវត្ថិភាព ការការពារកុមារ ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច ់
កូនជាវិជ្ជមាន និងសារៈសំខាន់ន្ការថ្ទាំនៅតាមគ្ួសារ 
សម្្ប់កុមារ។ បុគ្គលិកសង្គមចុះសួរសុខទុក្ខតាមដនបន្ត 
ជាមួយគ្ួសារយា៉្ងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយខ្។ 
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

លទ្ធផលតូ្វបានពិនិត្យតាមដនធៀបជាមួយកម្ងសូចនាករ 
ហើយកំណត់ត្្គ្ប់គ្ងករណីតូ្វបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុប្ព័ន្ធ 
ទិន្នន័យ ដើម្បីឱ្យអាចវាស់វ្ងលទ្ធផលបាន (បច្ចុប្បន្ន អង្គការ 
Holt ស្ថិតក្នុងដំណើរការដើម្បីបំពាក់ប្ព័ន្ធគ្ង់គ្ងករណីតាម
ប្ព័ន្ធអុីនធឺណិត)។
 

៩.  Honor Village (ខាត្តសៀមរាប) សាវា 
សមាាប់គាសួារដើមាបីធ្វើសមាហរណកម្មកមុារ

សាវត
Honor Village គឺជាអតីតមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ សម្្ប ់

កុមារជាង ៥០នាក់ដ្លបានផា្ល្ស់ទៅនៅក្នុងកម្មវិធី តាម 
សហគមន៍ ដ្លបានផ្ដល់ស្វាដើម្បីជួយជ្្មជ្្ងក្នុងការ 
ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ដ្លធា្ល្ប់សា្ន្ក់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទា ំ



86 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ត្ឡប់ទៅក្នុងការថ្ទាំតាមគ្ួសារវិញ។ សមាហរណកម្ម បាន 
ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ហើយកុមារទាំងអស់ ត្ូវបានធ្វើ 
សមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍ (ជាមួយគ្ួសាររបស់ខ្លួន  
ឬការរៀបចំឱ្យនៅក្្មការថ្ទាំរបស់សាច់ញាតិ ឪពុកមា្ដ្យ 
ធម៌)។ ការគាំទ្ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម ត្ូវបានផ្ដល់ដោយ 
បុគ្គលិកសង្គមចំនួនបីនាក់ ដ្លបានទទួលការបណ្តះុបណា្តល្ 
និងស្ថិតក្្មការមើលខុសត្ូវបុគ្គលិកសង្គមការពារកុមារ 
អន្តរជាតិចំនួនពីរនាក់ (មកពីចក្ភពអង់គ្ល្ស)។ Honor 
Village គឺជាមណ្ឌលថ្ទំាព្លថ្ងដ្្លផ្ដល់ការរៀនសូត្ និង 
សកម្មភាពក្្កម្មវិធីសិក្សាសម្្ប់សហគមន៍ ព្មជាមួយការ 
គំាទ្របស់អ្នកឯកទ្សជូនដល់កុមារងយរងគ្្ះ និងសកម្មភាព 
អភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងភូមិជុំវិញ។ ស្វាត្ូវបានផ្ដល់ដោយ 
បុគ្គលិកចំនួន ១៧រូប ដោយមានបុគ្គលិកជាច្ើនមកពីតំបន់ក្នងុ 
មូលដ្ឋ្ន។
អ្នកទទួលផល 

Honor Village គំាទ្ដល់កុមារចំនួន ៥៥នាក់ និងគួ្សារ 
របស់ពួកគ្ ដើម្បីគំាទ្ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារទំាងអស់ 
ន្ះចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញ។ បន្ថ្មលើន្ះ ការអប់រំត្ូវបាន 
ផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈមណ្ឌលថ្ទាំព្លថ្ង្ចំពោះកុមារ ៥០០នាក ់
មកពីភូមិជុំវិញ។ 
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

ក្នុងអំឡុងព្លន្ដំណើរការសមាហរណកម្ម ការបា៉្ន់ 
ប្មាណស្ចក្ដីត្ូវការ និងហានិភ័យ ត្ូវបានធ្វើឡើងចំពោះ 
កុមារ និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្/អ្នកថ្ទាំជាសកា្ត្នុពល លើ 
វិស័យផ្ស្ងៗគា្ន្ជាច្ើន (អប់រំ ហិរញ្ញវត្ថុ ហានិភ័យ សុខភាព 
សតិអារម្មណ៍ ការអភិវឌ្ឍ/ការលំបាកក្នុងការរៀនសូត្ កិច្ចគាំទ ្

សហគមន៍ និងសមា្ភ្រ)។ 
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

ស្វាអប់រំតាមសហគមន៍ និងតាមដនបន្ត ត្ូវបានផ្ដល់ 
ឱ្យគ្ួសារ និងអ្នកថ្ទាំ យោងទៅតាមការវាយតម្ល្ស្ចក្ដីត្ូវ 
ការ ហើយការបញ្ជូនត្ូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់អង្គការជាច្ើន 
អាស្័យទៅតាមស្ចក្ដីត្ូវការរបស់គ្ួសារ។ គ្ួសារក៏បាន 
ទទួលការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្ររួមមានដូចជា អាហារ ប្្ក់ 
(ជាទូទៅ ៥ ដុលា្ល្រក្នុងមួយថ្ង្) មានទាំងទូក និងសមា្ភ្រន្សាទ 
បង្គន់ ធុងចម្្ះទឹក គ្ឿងសង្ហ្រឹម និងកម្ចីដោយឥតការប្្ក់ 
ហើយក្នុងករណីចាំបាច់ក៏មានការបង់ថ្ល្ឈ្នួលផ្ទះផងដ្រ។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
លទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់ពំុតូ្វបានវាស់វ្ងក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ 
នះទ្។
 

១០.  Life Project Cambodia 

(ខាត្តសៀមរាប) ការគាំទាផ្នាកការ 
អប់រំ និងការពងាឹងផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច

សាវត
Life Project ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងដោយជនជាត ិ

កម្ពុជាមា្ន្ក់ និងជនជាតិអូស្ត្្លីមា្ន្ក់ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ដើម្ប ី
ផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់កុមារ និងយុវជនកម្ពុជាជួបការលំបាក 
ដើម្បីបង្កើតដំណះស្្យរបស់ខ្លួនចំពោះភាពក្ីក្ តាមរយៈ 
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់ សកម្មភាព 
ក្្កម្មវិធីសិក្សា ការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ ជំនួយដល់គ្ួសារ 
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត ដើម្បីរកចំណូលប្កបដោយនិរន្តរភាព 
និងការចុះអប់រំតាមសហគមន៍។ Life Project ប្តិបត្តិការ 
កម្មវិធីនៅក្ុងសៀមរប និងស្ុកជីក្្ង ដោយមានបុគ្គលិក 
ពញ្ម៉ង្មា្នក់្មានមូលដ្ឋន្នៅក្នងុខត្្តសៀមរប អ្នកស្មគ័ចិ្ត្ត 
ជាច្ើននាក់ និងការគាំទ្ក្នុងការរកថវិកាពីអ្នកស្ម័គ្ចិត្តមាន 
មូលដ្ឋ្ននៅប្ទ្សអូស្ត្្លី។
អ្នកទទួលផល 

បច្ចុប្បន្ន Life Project គាំទ្កុមារចំនួន ២៣នាក់ និង 
គួ្សាររបស់ពួកគ្។ អ្នកទទួលផលតូ្វបានកំណត់អត្តសញ្ញណ្ 
តាមរយៈកម្មវិធីស្បៀងអាហារក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដ្លផ្ដល់អាហារ 
ដល់អ្នកជួបការលំបាកក្នុងខ្ត្តសៀមរប ដ្លត្ូវបានសា្ថ្បនា 
ឡើងដោយសា្ថ្បនិកមា្ន្ក់របស់ Life Project។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា 

បុគ្គលិក Life Project ធ្វើការសមា្ភ្សន៍ជាមួយអ្នកទទួល 
ផលជាសកា្ត្នុពល ដើម្បីវាយតម្ល្លើសា្ថ្នភាព និងស្ចក្ដ ី
ត្ូវការរបស់ពួកគ្ និងដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នការករណីរបស់ពួកគ្
ដើម្បីឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការទាំងអស់ន្ះ។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

Life Project ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់អ្នកទទួលផល ដោយ 
ក្នុងនះរួមមានដូចជា ថ្ល្បង់សាលានៅក្នុងសាលាអន្តរជាត ិ
មួយ រហូតដល់ថ្លប្ង់សាលាសម្្ប់វគ្គបណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈ 
មហាវិទ្យល័យ និងសាកលវិទ្យល័យ។ សិស្សរស់នៅឆ្ង្យពី
ផ្ទះទទួលការគាំទ្នៅក្នុងការរស់នៅជាឯករជ្យក្នុងសហគមន៍ 
មធ្យបាយធ្វើដំណើរ (កង់) និងអាហារបីព្លក្នុងមួយថ្ង្។ 
គ្ួសារបស់កុមារទាំងអស់ន្ះ ជាដំបូងបានទទួលការគាំទ្ 
ផ្ន្កសមា្ភ្រ រួមមាន អាហារ ប្្ងឆ និងសមា្ភ្ររក្សាអនាម័យ 
ផ្ស្ងៗ ហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្នៅក្នុងការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច 
គួ្សារ ជាពិស្ស តាមរយៈអង្គការតាមសហគមន៍ (អាជីវកម្ម 
ធ្វើកងដ្)។



87របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
វឌ្ឍនភាពការអប់រំរបស់កុមារជាអ្នកទទួលផល ត្ូវបាន

ពិនិត្យតាមដនជាមួយអ្នកផ្ដល់ការអប់រំ ប៉ុន្ត្លទ្ធផលរបស ់
កម្មវិធី និងផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធី ហាក់ពុំត្ូវបានពិនិត្យតាម 
ដនក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធឡើយ។

១១.  ម្លប់ឫសាសី (ខាត្តបាត់ដំបង និងសៀមរាប) 
កម្មវិធីការងារសង្គម

សាវត
អង្គការម្លប់ឫស្សី ត្ូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការសាសនា 

(គ្ិស្ដសាសនា) ដ្លមានបំណងជួយធានាថ កុមារ និង 
យុវជនទាំងអស់ធំលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្ួសារ ដោយ 
ទទួលសា្គ្ល់ថ សហគមន៍មានតួនាទីយា៉្ងសំខាន់ក្នុងការ 
លើកទឹកចិត្ត គាំទ្ និងចង្អុលបង្ហ្ញដល់គ្ួសារនីមួយៗ  
ដើម្បី ឱ្យពួកគ្ដឹងអំពីរបៀបថ្ទាំសមាជិកទាំងអស់ក្នុងគ្ួសារ 
របស់ខ្លួន រួមទាំងកុមារផងដ្រ។ អង្គការម្លប់ឫស្សី ផ្ដល់ស្វា 
ផ្ស្ងៗជាច្ើន ដើម្បីគំាទ្ដល់សមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ឌល 
ថ្ទាំកុមារទៅកាន់ការថ្ទាំនៅតាមគ្ួសារ            ព្មជាមួយ 
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាច្ើន ព្មទាំងការកសាង 
សមត្ថភាពដល់អង្គការអ្នកអនុវត្តតួនាទីសំខាន់ៗ។
អ្នកទទួលផល 

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ អង្គការម្លប់ឫស្សីផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្ក 
សង្គមកិច្ចដល់កុមារ  និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្ ដើម្បីជួយកុមារ 
ធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយគ្ួសាររបស់ខ្លួនវិញ។ បន្ថ្មលើន្ះ 
ទៀត អ្នកទទួលផលចំនួន ១.៣៤៣នាក់ បានទទួលការគាំទ្ 
ដោយផា្ទ្ល់នៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ (ការបណ្តុះបណា្ត្ល ក្ុម 
ជួយខ្លួនឯង និងជនគំរូក្នុងសហគមន៍)។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

នៅក្្មកម្មវិធីគាំទ្ផ្ន្កការងរសង្គម អង្គការម្លប់ឫស្ស ី
ផ្ដល់ការថ្ទំាដោយឪពុកមា្ដយ្ធម៌គ្្អាសន្នរយៈព្លខ្លសីម្្ប់ 
កុមារកំពុងជួបវិបត្តិ ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងយោងទៅតាមនីតិវិធ ី
ជ្ើសរីសនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋ្ន និងដំណើរការពិនិត្យ 
ឡើងវិញធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកសង្គម និងការចុះឈ្មះ្ជាមួយ
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន។ គ្ួសារឪពុកមា្ដ្យធម៌បានទទួលការ 
បណ្តុះបណា្ត្ល និងការប្ឹក្សាយោបល់ ហើយបានទទួល
ប្្ក់ឧបត្ថម្ភជាប្ចាំតិចតួច ដើម្បីទុកកន្ល្ងបើកចំហនៅ 
ព្លត្ូវការពួកគាត់។ កុមារដ្លចូលមកក្នុងការថ្ទាំដោយ 
ឪពុកមា្ដយ្ធម៌ ដោយចាត់តំាងឱ្យមានបុគ្គលិកសង្គមមា្នក់្ដ្ល 
ជាអ្នកតាមដនដំណើរការគ្ប់គ្ងករណី ដើម្បីបង្ួបបង្ួម 
កុមារជាមួយគ្ួសារកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ ឬរកការគាំទ្ដើម្បី 
យកទៅដក់ក្នុងការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌រយៈព្លវ្ង។ 

ស្វាផ្ដល់ជូនកុមារនៅក្នុងសា្ថ្នភាពពិបាកៗ ជាច្ើន រួមមាន 
ដូចជា កុមារ និងមនុស្សវ័យក្ម្ង ដ្លកំពុងចាកច្ញព ី
មណ្ឌលកុមារកំព្្ កុមារពិការ កុមារត្ូវគ្បោះបង់ កុមារ 
កំពុងចាកច្ញពីការរំលោភបំពាន កុមារី និងស្ត្ីវ័យក្ម្ង 
មានផ្ទ្ពោះក្នុងគ្្មានវិបត្តិ និងកុមាររបស់ឪពុកមា្ដ្យកំពុង 
ជាប់ឃុំឃាំង។ 

កញ្ចប់សា្វ្គមន៍ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យកុមារ និងមនុស្សវ័យក្ម្ង 
ព្លគ្ចាកច្ញពីមណ្ឌលកុមារកំព្្ ក្នុងនះរួមមានសមា្ភ្រ
ដ្លចាំបាច់ការរស់នៅជាមូលដ្ឋ្នប្ចាំថ្ង្ កន្ទ្ល ខ្នើយ ភួយ 
មុង ចន្លុះ សាប៊ូដុះខ្លួន សាប៊ូកក់សក់ ក្្សសិតសក់។ល។  
កុមារដ្លចាកច្ញពីមណ្ឌលកុមារកំព្្ ក៏បានទទួលអាហារ 
ការពិនិត្យសុខភាព និងឯកសណា្ឋ្នសាលារៀន ព្មទាំង 
សមា្ភ្រផ្ស្ងៗផងដ្រប្សិនបើចាំបាច់។ ស្វាប្ឹក្សាយោបល់
ក៏ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ ការតភា្ជ្ប់ទៅកាន់អង្គការនានាផង
ដ្រ។

អង្គការម្លប់ឫស្សី ក៏ដំណើរការក្ុមយុវជន និងផ្ដល់ការ 
បណ្តុះបណា្ត្លជំនាញផ្ស្ងៗជាច្ើន និងគាំទ្ដល់មនុស្ស 
វ័យក្ម្ងដ្លកំពុងចាកច្ញពីមណ្ឌលកុមារកំព្្ផងដ្រ។ 

ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
ហាក់មិនមានការប្មូលទិន្នន័យ ស្ដពីីលទ្ធផលរបស់គួ្សារ 

ដ្លបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធឡើយ។
 

១២.  អង្គការម្លប់តបា៉ាង (ខាត្តពាះសីហនុ) 
កម្មវិធីពងាឹងគាួសារ 

សាវត
អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ២០០៣ 

ដើម្បីផ្ដល់អាហារ និងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅដល់កុមារចំនួន ៦នាក់
ដ្លគ្ងនៅក្្មដើមឈើមួយតាមមាត់ឆ្ន្ររៀងរល់យប់។ 
ចាប់ពីព្លនះមក អង្គការន្ះបានពង្ីកទៅជាកម្មវិធីកាន់
ត្ទូលំទូលាយដោយមានចក្ខុវិស័យ ដើម្បីបង្កើតបរិសា្ថ្នមួយ 
ដ្លកុមារទាំងអស់អាចធំលូតលាស់នៅក្នុងគួ្សាររបស់ខ្លួន 
មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព មានសុខភាពល្អ និងរីករយចង់បាន 
សង្គមមួយដ្លកុមារទាំងអស់ត្ូវបានគោរព និងទទួលបាន 
កមិ្តស្មើភាព និងចង់បានសហគមន៍មួយដ្លកុមារទំាងអស់ 
ត្ូវបានផ្ដល់ជម្ើសអំពីអនាគតរបស់ខ្លួន។ ស្វាត្ូវបានផ្ដល ់
ឱ្យ ដោយបុគ្គលិកប្មាណ ២០០នាក់ (គ្ូបង្ៀន បុគ្គលិក 
សង្គម គិលានុប្បដ្ឋ្ក អ្នកបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ 
ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស គ្ូបង្វឹកសិល្បៈ បុគ្គលិកការពារកុមារ 
និងបុគ្គលិកគាំទ្) ដោយ ៩៨% ន្បុគ្គលិកទាំងអស់គឺជាជន
ជាតិកម្ពុជា។



88 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

អ្នកទទួលផល 
អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ធ្វើការជាមួយកុមារ យុវជន និងគ្ួសារ

ជាង ៥.០០០នាក់ នៅក្នុងតំបន់ព្ះសីហនុ។ កម្មវិធីពង្ឹង 
គ្ួសាររបស់អង្គការន្ះ ផ្ដល់ការជួយជ្្មជ្្ងដល់គ្ួសារ 
ចំនួន ៤៧ ក្នុងការជួសជុលផ្ទះ គ្ួសារចំនួន ៤២ ក្នុងការ 
ពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងគ្ួសារចំនួន ៩៤២គ្ួសារ ដោយ 
ការផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារក្នុងព្លអាសន្នក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧។ 
អង្គការន្ះ ក៏ផ្ដល់ការជួយជ្្មជ្្ងដល់កុមារចំនួន ៤០នាក់ 
ដ្លធា្ល្ប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្ម 
ត្ឡប់ទៅគ្ួសារវិញ ហើយគាំទ្កុមារចំនួន ៩នាក់ នៅក្នុង 
ការថ្ទាំដោយឪពុកមា្ដ្យធម៌ និង ៤នាក់ នៅក្្មការ 
ថ្ទំារបស់សាច់ញាតិ។ កម្មវិធីគំាទ្ផ្នក្គ្ឿងញៀន និងគ្ឿង 
ស្វឹង បានផ្ដល់ការគំាទ្ដល់យុវជនប្មាណ ៧០០នាក់ ដ្ល 
ជាអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

គ្ួសារដ្លចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងពង្ឹង 
គ្ួសារ ត្ូវបានវាយតម្ល្ដោយប្ើប្្ស់ទម្ង់មាន ៦ របស ់
ក្សួង ស.អ.យ ហើយផ្នការករណីត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើង 
បនា្ទ្ប់ពីការវាយតម្ល្ន្ះ។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

អង្គការម្លប់តាបា៉្ង ផ្ដល់ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើនដល់កុមារ និង 
គ្ួសារ រួមទាំងការគាំទ្ដើម្បីទទួលបានស្វា ការអប់រំពន្លឿន 
ការផ្ដល់ស្វាសុខភាព ការពង្ឹងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច សមាហរណកម្ម 
ទៅរស់នៅជាមួយគួ្សារ ការបណ្តះុបណា្តល្បំនិនជីវិត សកម្មភាព 
ច្ន្ប្ឌិត និងកម្សាន្ត។ អង្គការន្ះក៏ផ្ដល់ស្វាជាច្ើនសម្្ប ់
អ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹងដ្លមានដក់បង្កប ់
នៅក្នុងការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ជាទូទៅ/ស្វា 
ពង្ឹងគ្ួសារ និងស្វាការពារកុមារ រួមទាំងការបង្ក្រការ 
ប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន ការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់ និងស្វាបង្ក្រ 
ការលាប់ឡើងវិញ ព្មទំាងកុ្មគំាទ្ផ្នក្គ្ឿងស្វឹង។ អង្គការ 
ន្ះក៏ប្តិបត្តិការគ្ឹះសា្ថ្នមួយចំនួនផងដ្រ រួមទាំងជម្ក 
បណ្ត្ះអាសន្ន មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ និងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ 
និងបណា្ត្លទូរស័ព្ទទាន់ហ្តុការណ៍ការពារកុមារ និងស្វា 
ផ្សព្វផ្សាយអប់រំតាមសហគមន៍។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

កាលពីឆ្ន្ំកន្លងទៅ ការវាយតម្ល្ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ ត្ូវ
បានធ្វើឡើងលើស្វាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខា្ន្តតូច  និងស្វាគាំទ ្
ផ្ន្កគ្ឿងញៀន និងគ្ឿងស្វឹងរបស់អង្គការម្លប់តាបា៉្ង។

១៣.  Operation Enfant de Cambodge 
(OEC) (ខាត្តពាះសីហនុ) កិច្ចគាំទា 
ចំពោះកុមាររងគាាះនាអំពើហិងាសាផ្លូវភាទ

សាវត
OEC ត្ូវបានសា្ថ្បនាឡើងក្នុងឆ្ន្ំ១៩៩៦ ក្នុងខ្ត្ត 

បាត់ដំបង ដើម្បីធ្វើការក្នុងការការពារសិទ្ធិកុមារដោយមិនរីស 
អើង ផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់ជាចម្បងលើកុមារងយរងគ្្ះ 
ជាពិស្ស រួមមានដូចជា កុមារក្ីក្ កុមារពិការ កុមារកំព្្ 
កុមាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺអ្ដស៍/ម្រោគអ្ដស៍ កុមារជាជន 
រងគ្្ះដោយសារមីន និងកុមារដ្លមានឪពុកមា្ដ្យជាអ្នក 
ប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន។ ចាប់តាំងពីព្លនះមក OEC បាន
ពង្ីកការងររបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្ល្ងដទ្ទៀតក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុជា ដោយផ្ដល់កម្មវិធីផ្ស្ងៗជាច្ើន។ ក្នុងខ្ត្តព្ះសីហន ុ
អង្គការ ន្ះធ្វើការក្នុងខណ្ឌព្្នប់ និងខណ្ឌកំពង់សីលា ជា
ពិស្សជាមួយកុមាររស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្ីក្ និងជនបទ 
តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្ផ្ន្កសង្គម ការគាំទ្លទ្ធភាពទទួល 
បានការអប់រំ និងតាមរយៈសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
សហគមន៍អំពីសិទ្ធិកុមារ និងការការពារកុមារ។ ការគាំទ្ក៏ត្ូវ
បានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនង និងការភា្ជ្ប់ទៅកាន ់
អង្គការដទ្ទៀត (ឧ. ស្វាផ្លូវច្បាប់ ស្វាសុខភាព)។ កម្មវិធ ី
ន្ះ តូ្វបានអនុវត្តដោយបុគ្គលកិចុះមូលដ្ឋន្ ផា្ទល្ចំ់នួន២នាក់ 
និងអ្នកសម្បសម្ួលមា្ន្ក់ (អ្នកប្ឹក្សាយោបល់) ពួកគ្ធ្វើការ 
យា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ គ.ក.ន.ក ដ្លជាអ្នកបញ្ជូនករណ ី
គ្ួសារ និងអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទមកឱ្យ OEC។
អ្នកទទួលផល

ការគាំទ្តូ្វបានផ្ដល់ដល់គួ្សារប្មាណពីរនាក់/គួ្សារ 
រៀងរល់ខ្ ហើយអ្នកទទួលផលបច្ចុប្បន្ន សុទ្ធត្ជាកុមារី 
អាយុចាប់ពី ២ឆ្ន្ំរហូតដល់១៥ឆ្ន្ំ។ ហាក់ពុំមានដំណើរ 
ការជ្ើសរីសតឹងរឹងនះទ្ ហើយអ្នកទទួលផល ត្ូវបានដក ់
បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី ប្សិនបើគ្ួសារពុំមានលទ្ធភាពអាចបង់ថ្ល្
ស្វា។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

ឧបករណ៍វាយតម្លដ្្លមានរចនាសម្ពន័្ធតឹ្មតូ្វ ពំុតូ្វបាន 
ប្ើប្្ស់ទ្ ហើយផ្នការករណី ក៏ពុំត្ូវបានអភិវឌ្ឍផងដ្រ 
ប៉ុន្ត្បុគ្គលិកចុះមូលដ្ឋ្ន អនុវត្តការវាយតម្ល្ស្ចក្ដីត្ូវការ 
ក្នុងករណីនីមួយៗ និងផ្ដល់ការគាំទ្ដើម្បីឆ្លើយតបតាមស្ចក្ដី
ត្ូវការទាំងអស់ន្ះ ធ្វើការតាមដនបន្តជាមួយគ្ួសារជារៀង 
រល់ខ្។
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សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ
OEC ផ្ដល់ការគាំទ្ដល់កុមារជាជនរងគ្្ះន្អំពើហិង្សា 

ផ្លូវភ្ទក្នុងខ្ត្តព្ះសីហនុ និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្តាមរយៈការ 
គាំទ្របស់កុមារនៅក្នុងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្ម 
ទៅទទួលការថ្ទាំតាមគ្ួសារវិញតាមរយៈ ការផ្ដល់ការប្ឹក្សា 
យោបល់ និងការគាំទ្ផ្ន្កសមា្ភ្រ (សមា្ភ្រផ្គត់ផ្គង់អាហារ)។  
បុគ្គលិកក៏ធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទាក់ទងជាមួយ 
សិទ្ធិកុមារ ការការពារកុមារ និងស្វាសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍  
សាលារៀនសាធារណៈ និងគ្ួសារអ្នកទទួលផលផងដ្រ។

ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
ការវាយតម្ល ្ តូ្វបានធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់ន្ហិរញ្ញប្បទាន 

លើមុន (២០១៣-២០១៦)។

១៤.  Safe Heaven (ខាត្តសៀមរាប) 
សាវាពហុវិស័យសមាាប់កុមារពិការ 
និងគាួសាររបស់ពួកគា

សាវត
អង្គការ Safe Haven ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ ២០១១ 

ក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្ដល់ស្វាគាំទ្ដ្លចាំបាច់សម្្ប់កុមារ 
ពិការ (CWD) ដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចបន្តរស់នៅក្នុងគ្ួសារ និង 
សម្្ចបានសកា្ត្នុពលរបស់ខ្លួន និងដើម្បីពង្ឹងគ្ួសារតាម 
រយៈការផ្ដល់ការគាំទ្ និងការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញដ្លអាច 
ជួយពួកគ្ឱ្យយល់ថ កូនរបស់ពួកគ្ត្ូវការបន្តរស់នៅជាមួយ 
គ្ួសារ និងដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចផ្ដល់ការថ្ទាំល្អបំផុតដ្លអាច 
ធ្វើបាន ដើម្បីឆ្លើយតបតាមស្ចក្ដតូ្ីវការពិស្សរបស់កូនខ្លនួ។ 
ស្វាត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកទទួលផលក្នុងក្ុងសៀមរប និង 
ក្នុងរយៈ ចមា្ង្យ ៥០-៧៥គ.មពីក្ុង ដោយបុគ្គលិកគ្លីនិក  
ក្នុងនះរួមមានទាំងអ្នកព្យបាលផ្លូវចិត្តមា្ន្ក់ គិលានុប្បដ្ឋ្ន  
២នាក់ បុគ្គលិកសង្គម ២នាក់ និងអ្នកអន្តរគមន៍ ២នាក់។ 
នាយកអង្គការន្ះ គឺជាជនជាតិអាម្រិកកាំងមា្ន្ក់ដ្លមាន 
បទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្ន្ំក្នុងការធ្វើការ និងគ្ប់គ្ងកម្មវិធ ី
ប្ហាក់ប្ហ្លន្ះនៅសហរដ្ឋអាម្រិក។
អ្នកទទួលផល

កុមារចំនួន ៧៩នាក់ និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្បច្ចុប្បន្ន 
កំពុងទទួលស្វា។ ចាប់ពីថ្ង្ទី៣០ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៧ 
ដល់ ថ្ង្ទី១ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨ មានកុមារ ៥២នាក់ត្ូវ 
បានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណថ្មីៗ ហើយបានទទួលស្វា។ កុមារ 
១០នាក់ បន្ថ្មទៀតកំពុងនៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ។ អ្នកទទួល 
ផលចំនួន ២៩នាក់ គឺជាកុមារី ហើយ ៥០នាក់ គឺជាកុមារ 

ហើយពួកគ្មានអាយុចាប់ពី ០ ដល់ ១៤ឆ្ន្ំ។ កុមារភាគ 
ច្ើនមានពិការភាពច្ើនមុខ ដោយភាគច្ើនគឺ ពិការចលករ 
ខួរក្បាល (cerebral palsy) ឆ្កួតជ្ូក និង ពិការសតិបញ្ញ្ 
(អូធីសឹម)។ ការបញ្ជូនជាទូទៅបានមកពីអង្គការជាដ្គូ និង
ការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីអ្នកទទួលផល។ 
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

កុមារ និងគ្ួសារនីមួយៗ ត្ូវបានវាយតម្ល្ដោយស្វា 
នីមួយៗក្នុងចំណមស្វាទាំងបួន៖ ការព្យបាលផ្ន្កសរីរវិទ្យ 
ការថ្ទាំ ស្វាសង្គម និងអន្តរគមន៍ (ដ្លផ្ត្តការយក 
ចិត្តទុកដក់លើការអភិវឌ្ឍទូទៅ ការប្្ស្័យទាក់ទង និង 
បំនិនថ្ទាំខ្លួន)។ វិស័យនីមួយៗ មានឧបករណ៍វាយតម្ល ្
របស់ខ្លួនផា្ទ្ល់ដោយផ្អ្កឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើ 
បានលើបទដ្ឋ្នការអនុវត្តល្អ។ បនា្ទ្ប់ពីវាយតម្ល្ហើយ ក្ុម 
ទាំងមូលពិភាក្សាលើករណី និងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផ្នការការ 
ថ្ទាំដោយឆ្លើយតបទិដ្ឋភាពផ្ស្ងៗជាច្ើនន្ស្ចក្ដីតូ្វការ 
របស់កុមារ និងគ្ួសារ។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

ស្វាគ្ប់ជ្ុងជ្្យត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យ រួមមានទាំងស្វា 
សង្គម ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយការវាយតម្ល្លើចំណុចខា្ល្ំង 
 និងហានិភ័យនាព្លបច្ចុប្បន្នរបស់គ្ួសារ ដោយផ្ដ្តការយក 
ចិត្តទុកដក់ជាពិស្សចំពោះបញ្ហ្ការពារកុមារណាមួយដ្ល 
អាចមាន។ ផ្នការការថ្ទាំត្ូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដ្លនឹង
ជួយឆ្លើយតបជាមួយហានិភ័យ និងភាពតានតឹងដ្លមាន
នាព្លបច្ចុប្បន្នរបស់គ្ួសារ និងសា្ថ្បនាបន្ថ្មលើចំណុច 
ខា្ល្ំងរបស់ពួកគ្ក្នុងបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យគ្ួសារមានស្ថិរភាព និង 
អនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកថ្ទាំផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់ និងឆ្លើយតប 
ជាមួយស្ចក្ដីត្ូវការពិស្សរបស់កុមារ បន្ថ្មទៅលើស្ចក្ដ ី
ត្ូវការជាមូលដ្ឋ្នរបស់គ្ួសារទាំងមូល។ ការបញ្ជូនទៅកាន ់
អង្គការដទ្ទៀត ត្ូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយចន្ល្ះ 
ខ្វះខាតនានាដ្លអង្គការ Safe Haven ពុំអាចផ្ដល់ឱ្យបាន 
ដូចជាតមូ្វការការបង្កើតចំណូល ស្វាទាក់ទងជាមួយអំពើហិង្សា 
ក្នុងគ្ួសារ និងការឆ្លើយតបស្ចក្ដីត្ូវការជាមូលដ្ឋ្នសម្្ប់
លំនៅសា្ថ្ន និងអាហារ។ បន្ថ្មលើន្ះ ការព្យបាលសរីរវិទ្យ 
ប្បគ្ប់ជុ្ងជ្្យ ការថ្ទំា  និងស្វាមុខរបរក៏តូ្វបានផ្ដល់ឱ្យ 
ផ្អ្កទៅលើការវាយតម្ល្ស្ចក្ដីត្ូវការគ្ប់ជ្ុងជ្្យ។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ការពិនិត្យតាមដនគ្ប់ជុ្ងជ្្យ និងជាប្ព័ន្ធលើលទ្ធផល 
និងផលប៉ះពាល់ ពុំត្ូវបានធ្វើឡើងទ្ (បើទៅះបីជាការស្ទង់ម
តិស្តីពីការព្ញចិត្តរបស់អតិថិជនត្ូវបានធ្វើចប់រួចរល់ក្នុងឆ្ន្ំ  
២០១៧ ក៏ដោយ)។



90 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

១៥.  អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ (SKO) 
កម្មវិធីអភិវឌាឍគាួសារ (រាជធានីភ្នំពាញ)

សាវត
អង្គការ SKO ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ២០០៧ ក្នុង 

បំណងដើម្បីផ្ដល់ភាពរឹងមំាដល់អ្នកទទួលផល ដើម្បីធានាថ អ្នក 
ទទួលផលមានសមត្ថភាពអាចស្វ្ងរកដំណះស្្យប្កប 
ដោយនិរន្តរភាពចំពោះបញ្ហ្របស់ខ្លួន។ SKO អនុវត្តកម្មវិធ ី
ជាច្ើន រួមមានទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្ួសារផងដ្រ ដ្លផ្ដល់ 
ការគាំទ្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដោយប្ើប្្ស់គំរូការអភិវឌ្ឍគ្ួសារ 
ជូនដល់គ្ួសារងយរងគ្្ះនៅក្នុងខណ្ឌចំនួនបីនៅក្នុង 
រជធានីភ្នំព្ញ (ទួលគោក មានជ័យ និងច្បារអំពៅ)។ 
អង្គការន្ះក៏អនុវត្តកម្មវិធី “ការផ្ដល់ភាពអង់អាច ការជំរុញ 
និងការអប់រំ៖ ការបិទភ្ជិតគមា្ល្ត រវាងសហគមន៍ និងស្វាដើម្ប ី
បញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្”ី ព្មជាមួយកម្មវិធីទឹកសា្អត្អនាម័យ 
សហគមន៍ និងកម្មវិធីជម្កសុវត្ថិភាព។ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្ួសារ 
របស់អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ មានបំណងដើម្បីពង្ឹងគុណភាព 
ជីវិតរបស់គ្ួសារ និងកុមាររស់នៅក្នុងតំបន់ក្ីក្ក្នុងទីប្ជុំជន 
តាមរយៈការផ្ដល់ការប្ឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្ផ្លូវចិត្ត ដើម្ប ី
សា្ថ្បនាភាពធន់កាន់ត្ខ្ពស់ថ្មទៀត និងផ្ដល់ព័ត៌មាន ព្ម
ទាំងបញ្ជូនអ្នកទទួលផលទៅរកស្វាដ្លពាក់ព័ន្ធ។
អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផលតូ្វបានកំណត់អត្តសញ្ញណ្តាមរយៈដំណើរ 
ការមានច្ើនដំណាក់កាល។ បុគ្គលិក SKO ធ្វើការជាមួយ 
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីកំណត់រកតំបន់ក្ីក្ បនា្ទ្ប់មកបុគ្គលិក 
ចុះទៅតាមផ្ទះរបស់ប្ជាជនក្នុងតំបន់ន្ះ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្ល ្
បឋមលើគ្ួសារ និងណ្នាំឱ្យពួកគាត់សា្គ្ល់អំពីកម្មវិធី។  
នៅចន្ល្ះចាប់ពីថ្ង្ទី១ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៧ ដល់ថ្ង្ទី៣០ 
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨  មានគ្ួសារចំនួន ១២៦គ្ួសារ បាន 
បញ្ចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្ួសារ។ 
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

គួ្សារបំព្ញការវាយតម្លជ្ាបុគ្គលគ្ប់ជុ្ងជ្្យ ជាមួយ 
បុគ្គលិកសង្គម ដោយប្ើប្្ស់ទម្ង់ និងឧបករណ៍មាន 
រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ដ្លវាយតម្ល្លើហានិភ័យ ស្ចក្ដ ី
ត្ូវការ និងចំណុចខា្ល្ំងរបស់ពួកគ្ទៅលើវិស័យផ្ស្ងៗជា 
ច្ើន (ស្ដ្ឋកិច្ច សុខភាព អប់រំ រដ្ឋបាល សមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត  
និងសមត្ថភាពទូទៅដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ និងលទ្ធភាព 
ទទួលបានស្វា)។ គ្ួសារក៏ធ្វើការតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ស្ងៗ 
ជាច្ើន រួមមានដូចជា “ដើមឈើគ្ួសារ” ដើម្បីកំណត់រក 
ហានិភ័យ ចំណុចខា្ល្ំង និងបណា្ត្ញគាំទ្។

សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្ួសារធ្វើការលើគំរូអភិវឌ្ឍគ្ួសារ ដោយក្នុង 

នះបុគ្គលិកសង្គមមា្ន្ក់ធ្វើការជាមួយគ្ួសារដើម្បីកំណត់រក 
បញ្ហ្ អភិវឌ្ឍជម្ើសដំណះស្្យ និងផ្ដល់ការគាំទ្ដើម្ប ី
អនុវត្តដំណះស្្យ។ កម្មវិធីផ្ដល់ការប្ឹក្សាយោបល់នៅតាម 
ផ្ទះ និងនៅមណ្ឌល សកម្មភាពឪពុកមា្ដ្យ និងកូន (ការផ្ដល ់
អាហារ ការអភិវឌ្ឍកុមារ ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន។ល។) និង 
ស្វាបញ្ជនូទៅកាន់អ្នកផ្ដល់ស្វាជាច្ើន (ប្ហ្ល ១០០) ក្នងុ 
ករណីចាំបាច់។ កម្មវិធីបិទភ្ជិតគមា្ល្តរវាងសហគមន៍ជាមួយ 
ស្វា ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្្តី ផ្ដល់ការពង្ឹងផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច ធ្វើការជាមួយក្ុមស្្តី ដើម្បីផ្ដល់ការបណ្តុះបណា្ត្ល 
សហគ្ិនភាព ការបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញ ហិរញ្ញប្បទាន 
ខា្ន្តតូច និងជម្ើសការថ្ទាំកូនសម្្ប់កុមារ ដើម្បីធានាថ 
ស្ត្ទំីាងនះមានសមត្ថភាពអាចមានជីវភាពរស់នៅប្កបដោយ 
និរន្តរភាព។ 
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

គ្ួសារបានទទួលការពិនិត្យតាមដនដោយប្ើប្្ស់ 
ឧបករណ៍មានរចនាសម្ពន័្ធ ដើម្បីតាមដនវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគ្ 
ធៀបជាមួយសូចនាករជាច្ើន។ លទ្ធផលត្ូវបានដក់បញ្ចូល 
ទៅក្នុងប្ព័ន្ធទិន្នន័យ ដោយក្នុងនះលទ្ធផលរបស់អ្នក 
ទទួលផល ត្ូវបានចាប់យក។ 
 

១៦.  This Life Camobodia (ខាត្តសៀមរាប) 
កម្មវិធី This Life in Family និងកម្មវិធី 
This Life in the Community 

សាវត
អង្គការ This Life Cambodia ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ 

២០០៧ ជាអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្នុងខ្ត្តសៀមរប។ តាំង 
ពីព្លនះមក អង្គការន្ះបានពង្ីកបន្ថ្មទៀត ដោយ 
ផ្ដល់ការគាំទ្ និងស្វាផ្ដ្តការយកចិត្តទុកដក់លើវិស័យ 
ចំនួនបី៖ កុមារនិងគ្ួសារ ការអប់រំ និងការស្្វជ្្វសហគមន ៍
ក្នុងការពិគ្្ះយោបល់។ កម្មវិធី This Life In Family 
របស់អង្គការន្ះ មានបំណងដើម្បីគំាទ្ដល់គួ្សារងយរងគ្្ះ 
ប្ឈមហានិភ័យជាមួយការបំប្កកុមារពីគ្ួសារ អាស្័យ 
ដោយឪពុកមា្ដ្យ ឬអ្នកថ្ទាំចម្បងមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់។ 
កម្មវិធី This Life In Community  ផ្ដល់ការគាំទ្ដល់ 
សហគមន៍តាមរយៈការកំណត់ផ្នទីសហគមន៍ និងលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង សម្្ប់កុមារ និងគ្ួសារដ្លប្ឈមហានិភ័យ
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ក្នុងការបំប្កកុមារពីគ្ួសារជាចម្បង អាស្័យដោយសមាជិក
គ្ួសារត្ូវជាប់ពន្ធនាគារ។ កម្មវិធីន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើង ក្នុង 
ឆ្ន្ំ២០០៧ បនា្ទ្ប់ពីការវាយតម្ល្សហគមន៍ ត្ូវបានធ្វើឡើង  
ក្នងុតំបន់គោលដៅដ្លបានរកឃើញមានគមា្លត្ផ្នក្ស្វា និង 
ផ្ន្កការគាំទ្សម្្ប់កុមារដ្លមានឪពុកមា្ដ្យក្នុងពន្ធនាគារ 
ដោយហ្តុថ អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងនះជារឿយៗត្ងត្
ជាមនុស្សដ្លមកពីគ្ួសារក្ីក្ ហើយភាគច្ើន គឺជាបុរស 
ដ្លជាប់ឃុំឃាំង ធ្វើឱ្យមា្ដ្យជាច្ើន ត្ូវបានទុកនៅជាមួយ  
កូនដ្លត្ូវចិញ្ចឹមដោយគា្ម្នចំណូលដើម្បីគាំទ្គ្ួសារ។
អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផល គឺមកពីតំបន់ភូមិសាស្តដ្្លមានដង់សីុត្    
ប្ជាជនខ្ពស់ ជាអ្នកជាប់ឃុំឃាំង និងការងរ TLC ជាមួយ 
ក្ុមប្ឹក្សាឃុំ ដើម្បីកំណត់រកគ្ួសារមានឪពុកមា្ដ្យនៅ 
ពន្ធនាគារ។
ដំណើរការនាការវាយតម្លា

TLC មានការវាយតម្ល្គ្ប់ជ្ុងជ្្យ និងមានរចនា 
សម្ព័ន្ធ និងដំណើការគ្ប់គ្ងករណីសម្្ប់គ្ួសារ រួមទាំង 
ក្នុងកម្មវិធី This Life In Families ។ ការវាយតម្ល្មាន 
លក្ខណៈចូលរួមយា៉្ងខ្ពស់ ហើយគ្ួសារបានទទួលការជួយ
ជ្្មជ្្ង ដើម្បីបំព្ញទម្ង់ការវាយតម្ល្។ បនា្ទ្ប់មកគ្ួសារ 
បានទទួលការជួយជ្្មជ្្ងឱ្យកំណត់រកបញ្ហ្ គោលដៅ 
និងដំណះស្្យ ដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ផ្ស្ងៗជាច្ើន។ 
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងករណីប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ខុសៗគា្ន្ចំនួន ១៦ 
និងអនុវត្តតាមជំហានចំនួន ៧ រួមមាន៖ ការស្ង់ឈ្ម្ះចូល 
ការវាយតម្ល្ ការឆ្លុះបញ្ច្ំង និងវិភាគ ការធ្វើផ្នការករណី 
វឌ្ឍនភាព និងកំណត់សមា្គ្ល់ករណី ការពិនិត្យឡើងវិញ 
និងការបិទករណី។
សាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

ស្វាផ្ស្ងៗជាច្ើន ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យដល់គ្ួសារនៅក្នុង 
កម្មវិធី This Life in Family យោងតាមស្ចក្ដីត្ូវការ 
និងគោលដៅរបសពួ់កគ្រមួមានដូចជា៖ ការគាទ្ំក្នងុការបង្កើត 
ចំណូល (ឧ. ការចិញ្ចឹមជ្ូក ការដំបន្ល្ ការត្បាញសូត្ 
ការត្បាញល្អី ការលក់ចាប់ហួយ) ការរៀបចំឱ្យកុមារបានសួរ 
សុខទុក្ខឪពុកមា្ដ្យក្នុងពន្ធនាគារ ការគាំទ្កុមារដើម្បីធានាថ 
ពួកគ្បានទៅសាលារៀន (ឧ. សៀវភៅ កង់ ឯកសណា្ឋ្ន 
ថ្ល្បង់សាលា) ការគាំទ្ផ្ន្កសុខភាព និងកញ្ចប់គាំទ្គ្្ 
អាសន្ន និងការបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការដទ្ទៀតសម្្ប់បញ្ហ្
សុខភាព និងបញ្ហ្លំនៅសា្ថ្ន។ កម្មវិធី This Life in 

Community កសាងសមត្ថភាពសមាជិក សហគមន៍ឱ្យ 
កំណត់រក និងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្នានានៅក្នុងសហគមន ៍

របស់  ខ្លួនតាមរយៈ៖ ការជំរុញលទ្ធភាពឱ្យសហគមន៍ឆ្លើយតប
ចំពោះករណីដ្លអាចមានសកា្ត្នុពលន្ការបំប្កកុមារពី 
គ្ួសារ ការពង្ឹងសមត្ថភាពអ្នកផ្ដល់ស្វា ដើម្បីចាត់អាទិភាព
ជម្ើសថ្ទាំនៅតាមសហគមន៍ ជាជាងការយកកុមារទៅដក់
នៅមណ្ឌលថ្ទាំ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សមាជិក
សហគមន៍អំពីធនធាន និងស្វាគាំទ្ដ្លមានសម្្ប់កុមារ 
និងគ្ួសារ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីសារៈសំខាន់ន្  
ការ ចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារក្នុងគ្ួសារជំនួសឱ្យការយកទៅដក់នៅ
មណ្ឌលថ្ទាំ។
ការពិនិតាយតមដាន និងភស្តុតងនាលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

កុ្មការងរ M&E មួយកុ្ម ប្មូលទិន្នន័យស្ដពីីលទ្ធផល 
របស់កម្មវិធី ដោយជាចម្បងសម្្ប់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនមា្ច្ស់
ជំនួយ។ ការវាយតម្ល្កម្មវិធីរយៈព្លបីឆ្ន្ំ ត្ូវបានធ្វើឡើង 
ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៤។
 

១៧.  អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវបាបធម៌ (TPO)  
(ខាត្តបាត់ដំបង) កម្មវិធីសុខភាព 
ផ្លូវចិត្តសហគមន៍

សាវត
អង្គការ TPO កម្ពុជា ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ 

១៩៩៥ ជាសាខាមួយរបស់ NGO មានមូលដ្ឋ្ននៅប្ទ្ស 
ហូឡង់ ឈ្ម្ះថ “TPO International” ក្នុងបំណងដើម្បី 
លុបបំបាត់បញ្ហ្សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងសុខភាពខួរក្បាលរបស់ 
ប្ជាជនកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០០០ អង្គការន្ះ បានចុះបញ្ជីជា 
NGO ក្នុងស្ុកឯករជ្យឈ្ម្ះថ “TPO កម្ពុជា” ដោយ 
ដំណើរការ និងមានបុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ពុជាជាង ៥០នាក់ 
ភាគ ច្ើនគឺមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិជា្ជ្ជីវៈសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។ 
TPO មានប្តិបត្តិការក្នុងរជធានីភ្នំព្ញ (ការិយាល័យ 
កណា្តល្ មជ្ឈមណ្ឌលព្យបាល និងមជ្ឈមណ្ឌល បណ្តះុបណា្តល្)  
ខ្ត្តបាត់ដំបង ខ្ត្តសៀមរប ស្ុកជីក្្ង ខ្ត្តកំពង់ធំ 
និងខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ។ កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្ត សហគមន៍របស់ TPO 
ដ្លផ្ដ្តគោលដៅទៅលើបុគ្គល គ្ួសារ និងសហគមន៍ មាន
បំណងក្លម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្ជាជនជួបការលំបាក និង
ងយរងគ្្ះតាមរយៈការក្លម្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ 
ពួកគ្តាមរយៈការអប់រំ ការផ្ដល់ ព័ត៌មាន ការបណ្តុះបណា្ត្ល 
និងការព្យបាល។ អង្គការន្ះ គឺជាអង្គការផ្នក្ផ្លវូចិត្ត និងធ្វើការ
ដោយផ្អ្កលើធនធានដ្លមានស្្ប់ ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក
សុខភាពសហគមន៍ បុគ្គលិក ថ្ទាំសុខភាពបឋម ដ្គូអង្គការ 
មិនម្នរដ្ឋភិ្បាល និង អាជា្ញធ្រ មូលដ្ឋន្ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព
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ក្នុងមូលដ្ឋ្នក្នុងការថ្ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ 
TPO បានចាប់ផ្ដើមកម្ម វិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍តាមរយៈ
បណា្ត្ញ 3PC ដោយ ផ្ដ្ត លើកុមារងយរងគ្្ះ និងគ្ួសារ
ងយរងគ្្ះក្នុងតំបន់ជនបទជាច្ើនក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង។
គំរូនាការផ្ដល់សាវា និងសាវាដាលតាូវបានផ្ដល់ឱាយ

អង្គការ TPO ធ្វើការវាយតម្ល្ប្បការចូលរួមនៅទីជនបទ 
ក្នុង  កិច្ចសហការជាមួយសហគមន៍ដ្លត្ូវបានកំណត់  
អត្តសញ្ញ្ណ    ដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកឱ្យយល់កាន់ត្ច្ើនថ្ម 
ទៀតអំពី សា្ថ្នភាពរបស់ភូមិ និងសា្ថ្បនាទំនាក់ទំនងជាមួយ 
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន អ្នក ពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសហគម ន៍។ 
សកម្មភាពដ្លត្ូវបាន អភិវឌ្ឍផ្អ្កលើមូលដ្ឋ្នន្ការវាយ 
តម្ល្ ផ្ដ្តគោលដៅលើ សង្គមក្នុងកម្ិតផ្ស្ងៗគា្ន្ (បុគ្គល 

គួ្សារ និងសហគមន៍) និងរួមមានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
ក្ុមជួយខ្លួនឯង ក្ុម ប្ឹក្សាយោបល់ ការបង្កើតយន្តការបញ្ជូន 
និងការគំាទ្ សមា្ភរ្ ជាមូលដ្ឋន្ និងសកម្មភាពបង្កើតចំណូល។  
សកម្មភាព ទាំងនះរួមមាន៖
អ្នកទទួលផល

មានការរយការណ៍ថ នៅចុងឆ្ន្ំ២០១៧ TPO ដំណើរ
ការក្ុមអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារចំនួនដ្លបានឈងចាប់ស្្តី 
ចំនួន ៨០នាក់ និងក្លឹបកុមារចំនួន ៤ បានឈងចាប់កុមារ 
ចំនួន ៥៣នាក់ (៥៣ភាគរយ គឺជាកុមារី)។
ការពិនិតាយតមដានលើលទ្ធផល

ទិន្នន័យស្ដីពីលទ្ធផលរបស់គ្ួសារដ្លចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 
ហាក់ពុំត្ូវបានប្មូលជាប្ព័ន្ធនះទ្។
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ឧបសម្ព័ ន្ធ ខ៖ ការ ប្មូល ទិន្នន័យ 

តារងខាងក្្ម ផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខ្បអំពីទិន្នន័យដ្លបានប្មូលទាក់ទងជាមួយកម្មវិធីនីមួយៗក្នុងចំណមកម្មវិធីទាំង 
ប្្ំបីដ្លចូលរួមក្នុងការសិក្សាន្ះ។

ការពិនិតាយ សុីជមាា លើ កម្មវិធី ទាំង ៨

ខាត្ត អង្គការ/ កម្មវិធី ការបាមូល ទិន្នន័យ

ខាត្ត បាត់ដំបង

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ  
(Children’s Future International) 
គាំទ្ កុមារ ដ្ល បាន ធ្វើ សមាហរណកម្ម   
និង  កុមារ ស្ថិតក្្ម ការថ្ទាំ របស់ សាច់ញាតិ

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ អ្នក គ្ប់គ្ង កម្មវិធី បុគ្គលិក សង្គម 
២នាក់ របស់ កម្មវិធី និង អ្នក ទទួលផល ចំនួន ៨នាក់។

TPO235 
កម្មវិធី សុខភាព ផ្លូវចិត្ត សហគមន៍

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ អ្នកគ្ប់គ្ង កម្មវិធី បុគ្គលិក សង្គម 
 របស់ កម្មវិធី ចំនួន ១នាក់ និង អ្នក ទទួលផល ៨នាក់។ 

ខាត្ត កណ្ដាល/ 
រាជធានី ភ្នំពាញ

អង្គការកុមារក្នុងគ្ួសារ 
គាំទ្ ដល់ កុមារ ក្នុង ការថ្ទាំ ដោយ ឪពុកមា្ត្យធម៌ 
និង ការថ្ទាំ ដោយ សាច់ញាតិ

នាយក កម្មវិធី បុគ្គលិក សង្គម របស់កម្មវិធី ចំនួន  
៣នាក់  អ្នក ទទួលផល ចំនួន ៩នាក់។

 រាជធានី ភ្នំពាញ

មជ្ឈមណ្ឌល កម្ពុជា ដើម្បីការពារ សិទ្ធិកុមារ 
(CCPCR)
កម្មវិធី ប្ឆំង ការជួញដូរ មនុស្ស  
(ខ្ត្ត សា្វ្យរៀង)

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ៖ នាយក អ្នក សម្បសម្ួល ប្ចាំខ្ត្ត 
និង បុគ្គលិក សង្គម សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ អ្នក ទទួលផល ចំនួន 
១០នាក់

SKO

កម្មវិធី អភិវឌ្ឍ គ្ួសារ និង ការបញ្ឈប់  
អំពើហិង្សា លើ ស្្តី

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ នាយក កម្មវិធី បុគ្គលិក សង្គមរបស់ 
កម្មវិធី ចំនួន ២នាក់  អ្នក ទទួលផល ៧នាក់ ពិនិត្យ លើ 
សំណុំ ឯកសារ របស់ អ្នក ទទួលផល ចំនួន ១០

ខាត្ត ពាះសីហនុ

អង្គការ ម្លប់ តាបា៉្ង
កម្មវិធី ពង្ឹង គ្ួសារ និង  សមាហរណកម្ម

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ  បុគ្គលិក សង្គមមា្ន្ក់ និង បុគ្គលិក កម្មវិធី  
២នាក់ សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ អ្នក ទទួលផល ចំនួន ៥នាក់

Operation Enfant d’Cambodge (OEC) សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ  បុគ្គលិក កម្មវិធី៖ ជំនួយការ កម្មវិធី។ 
បុគ្គលិក ចុះតាម មូលដ្ឋ្ន ចំនួន ២នាក់ និង គ្ូបង្ៀន  
១នាក់ សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ អ្នក ទទួលផល ចំនួន ៩នាក់

ខាត្ត សៀមរាប

This Life Cambodia

កម្មវិធី  This Life In Family និង This Life In 

Community

សមា្ភ្សន៍ ជាមួយ  នាយករង និង បុគ្គលិក សង្គមចំនួន 
២នាក់

235 TPO ត្ូវបានជ្ើសរីសដោយឈរលើមូលដ្ឋ្នន្កម្មវិធីរបស់អង្គការន្ះ ដ្លផ្តល់ស្វានៅតាមសហគមន៍ ដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងបញ្ហ ្
សុខភាពផ្លវូចិត្ត (ស្វាទំាងអស់ន្ះតូ្វបានកំណត់ឃើញថ ជាចន្លះ្ខ្វះខាតនៅក្នងុរបាយការណ៍ធ្វើផ្នការកន្លងមក) ជំនួសឱ្យកម្មវិធីថ្រក្សាគួ្សារគ្ប់ជុ្ងជ្្យ។ 
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 កម្ង សំណួរ បានទទួល ពី  អង្គការ ដូច ខាងក្្ម៖

ខាត្ត បាត់ដំបង
អង្គការទំនុកចិត្តកម្ពុជា

Holt Children’s Services 

រាជធានី ភ្នំពាញ

Good Neighbours Cambodia

អង្គការ មិត្តសមា្ល្ញ់

អង្គការ ម្លប់ ឫស្សី 

ខាត្ត សៀមរាប

Honor Village

អង្គការ កល្យណមិត្ត

Life Project Cambodia

Safe Haven



95របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
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ឧបសម្ព័ ន្ធ គ៖ គោលការណ៍ណ្នាំ 
អំពីក្មសីលធម៌ 

អង្គការខូរា៉ាមអន្តរជាត ិ(Coram International)

គោលការណ៍ណ្នំាអំពីក្មសីលធម៌សម្្ប់ ការ ស្្វ ជ្្វ 
នៅមូលដ្ឋ្ន 

១. ការ អនុវត្ត គោលការណ៍ណានាំអំពីកាមសីលធម៌
គោលការណ៍ណ្នាំអំពីក្មសីលធម៌ នឹងត្ូវយកមក 

អនុវត្តចំពោះគ្ប់ការស្្វជ្្វនៅមូលដ្ឋន្ទំាងអស់ដ្លអនុវត្ត 
ឡើងដោយអង្គការ Coram International និងអង្គការ និង 
បុគ្គលទាំងឡាយណាដ្លអនុវត្តស្្វជ្្វតាងនាមឱ្យអង្គការ 
Coram International។ គោលការណ៍ណ្នាំន្ះនឹងមិន 
តូ្វយកទៅអនុវត្តចំពោះការពិចារណា និងការជ្ើសរីសគម្្ង 
ស្្វជ្្វទ្។ គោលការណ៍ណ្នាំន្ះត្ូវអនុវត្តចំពោះ៖ 
ការជ្ើសរីសវិធីសាស្ត្ និងការតាក់ត្ង ការតាក់ត្ង 
ឧបករណ៍ប្មូលទិន្នន័យ ការប្មូល ការរក្សា ការចងក្ង 
និងការវិភាគទិន្នន័យ និងការបោះពុម្ពផ្សាយការស្្វជ្្វ។

២. ការ ពិនិតាយ ឡើ ង វិញ ផ្នាក កាមសីលធម៌ 
វិធីសាស្ត្គម្្ងស្្វជ្្វ និងការប្មូលទិន្នន័យ  

ការចងក្ង និងឧបករណ៍វិភាគទំាងអស់ ចំាបាច់តូ្វបានទទួល 
ការអនុវត្តម័តពីនាយករបស់ផ្ន្ក International and  

Research (ប្ធានក្ុម) មុនព្លត្ូវបានយកទៅអនុវត្ត។  
នាយក (ប្ធានក្ុម) នឹងពិនិត្យឡើងវិញលើវិធីសាស្ត្ និង  
ឧបករណ៍ដោយផ្អ្កទៅលើគោលការណ៍ណ្នាំទាំងអស់ន្ះ  
និងការអនុវត្តល្អរួចធ្វើការក្សម្ួលយោងទៅ តាមនះដ្ល  
បនា្ទ្ប់មក នឹងត្ូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិធីសាស្ត្ និង 
ឧបករណ៍ដ្លត្ូវបានក្សម្ួលឡើងវិញ។

៣. ការជាើស រើស អ្នក សាាវជាាវ 
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ន្កច្បាប់សម្្ប់កុមារ Coram នឹងធានា 

ឱ្យបានថ អ្នកស្្វជ្្វពីខាងក្្ទាំងអស់មានបទពិសោធន៍
ចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តការស្្វជ្្វដ្លត្ូវការ។ ក្នុងករណី 
ចាំបាច់ ការបណ្តុះបណា្ត្ល នឹងត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យដល់អ្នកស្្វ
ជ្្វពីខាងក្្ ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក Coram International 

ស្ដីពីគោលការណ៍ណ្នាំទាំងអស់ន្ះ និងបញ្ហ្ការអនុវត្តល្អ 
ក្នុងការអនុវត្តការស្្វជ្្វដ្លពាក់ព័ន្ធ។  

៤. គោលការណ៍ណានាំ
គម្្ងស្្វជ្្វទាំងអស់ គឺជាកម្មវត្ថុន្គោលការណ ៍

ក្មសីលធម៌ដូចខាងក្្ម។

៤.១ មិន បង្កគាាះ ថ្នាក់  និង ឧត្តម បាយោជន៍ របស់ កុមារ 
ជាការសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ ដ្លអ្នកស្្វជ្្វត្ូវការពារ 

សុខុមាលភាពផ្លូវកាយ ផ្ន្កសង្គម និងផ្លូវចិត្ត ព្មទាំងសិទ្ធិ 
ផលប្យោជន៍ និងឯកជនភាពរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការស្្វ
ជ្្វ។ សុខុមាលភាព និងឧត្តមប្យោជន៍របស់អ្នកចូលរួម គឺ
ជាការពិចារណាចម្បងបំផុតនៅក្នុងការតាក់ត្ងវិធីសាស្ត្ និង 
ការប្មូលទិន្នន័យ។ រល់ការស្្វជ្្វ នឹងត្ូវបានចង្អុល 
បង្ហ្ញដោយអនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ 
ជាពិស្ស មាត្្ ៣.១ ដោយច្ងថ៖ “នៅក្នុងវិធានការទាំង
អស់ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ទោះធ្វើឡើងដោយសា្ថ្ប័នឯកជន 
ឬសាធារណៈ ទទួលភារៈខាងសុខុមាលភាពសង្គម ឬដោយ 
តុលាការ ឬអាជា្ញ្ធររដ្ឋបាល ឬអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយ  
ត្ូវយកចិត្តទុកដក់ចម្បងលើឧត្តមប្យោជន៍របស់កុមារ។”

អ្នកស្្វជ្្វមានកាតព្វកិច្ចត្ូវកំណត់រក និងចៀសវាង 
ផលប៉ះពាល់ប្កបដោយគ្្ះថ្ន្ក់។ ប្សិនបើអ្នកស្្វជ្្វ
កំណត់ឃើញថ ខ្លួនកំពុងបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល់អ្នកចូលរួមណា
មា្ន្ក់ អ្នកស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវត្បញ្ឈប់។

ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្ស តូ្វបានធ្វើឡើងដើម្បីធានា 
ឱ្យបានថ ការសួរសំណួរត្ូវបានធ្វើឡើងដោយមានការយក 
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ និងក្នងុលក្ខណៈដ្លអំណយផល សម្្ប់ 
កុមារ មានលក្ខណៈសមស្បទៅតាមអាយុ យ្នឌ័រ ជាតិពន្ធុ 
និងសាវតាសង្គមរបស់អ្នកចូលរួម។ ភាសាច្បាស់លាស់ នឹង 
ត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ ដើម្បីចៀសវាងការធ្វើឱ្យកា្ល្យជាជន
រងគ្្ះ ការស្ដីបន្ទ្ស និងការវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងករណីដ្ល 
មើលឃើញច្បាស់ថ ការសមា្ភស្ន៍ កំពុងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់



96 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ជាអវិជ្ជមានលើអ្នកចូលរួម ចាំបាច់ត្ូវបញ្ឈប់ ការសមា្ភ្សន៍។ 
រល់កង្វល់អំពីការការពារកុមារ នឹងត្ូវបាន កំណត់ឃើញ 
និងដោះស្្យឱ្យបានសមស្ប (សូមមើល ចំណុច ៤.៨ 
ខាងក្្ម)។

កុមារនឹងបានទទួលឱកាសចូលរួមក្នុងការប្មូលទិន្នន័យ
ជាមួយមនុស្សព្ញវ័យ ឬមិត្តភក្តិដ្លខ្លួនទុកចិត្ត ប្សិនបើ
ការធ្វើប្បអាចធ្វើឱ្យពួកគ្មានអារម្មណ៍កាន់ត្ងយស្ួល។ 
អ្នកស្្វជ្្វគួរកំណត់រកបុគ្គលិកនៅក្នុងមណ្ឌល (ឧ. 
សាលារៀន ក្ុមសហគមន៍ បុគ្គលិកមណ្ឌលឃុំឃាំង) ដ្ល 
មានព្លវ្លា ដើម្បីអមដំណើរសិកា្ខ្កាម ប្សិនបើមាន 
ការស្នើសុំ។ 

ការសមា្ភ្សន៍អាចគ្បដណ្តប់លើសមា្ភ្រ ដ្លមាន 
លក្ខណៈងយរសើប ឬបង្កការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរជាពិស្ស 
ហើយជាការសំខាន់ណាស់ ដ្លត្ូវធានាថ សិកា្ខ្កាមមាន
អារម្មណ៍មានភាពរឹងមាំ ហើយពុំមានអារម្មណ៍ថ ខ្លួនដូចជា 
ជនរងគ្្ះត្មួយមុខប៉ុណ្ណ្ះឡើយ។ ការសមា្ភ្សន៍គួរបញ្ចប់ 
ត្ឹមចំណុច “វិជ្ជមាន ឬកំណត់សមា្គ្ល់ធ្វើឱ្យមានភាពរឹងមា”ំ 
(ឧ. តាមរយៈការសួរសំណួរអំពីថតើអ្វីខ្លះដ្លអាចធ្វើឱ្យ 
សា្ថ្នភាពកុមារនៅក្នុងសំណាកការសិក្សាដ្លពាក់ព័ន្ធអាច
មានភាពប្សើរឡើងជាដើម)។ ការធ្វើប្បន្ះ អាចជួយធានា 
បានថ កុមារមិនចាកច្ញពីការសមា្ភ្សន៍ទៅដោយដក់ជាប ់
ក្នុងចិត្តនូវបទពិសោធន៍ ន្ការរំលោភបំពាន ពីអតីតកាល 
ឡើយ។ ក្នុងករណីកុមារបង្ហ្ញអំពីបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា  
ឬការរំលោភបំពាននាព្លអតីតកាល អ្នកស្្វជ្្វនឹងបង្ហញ្ 
សមានចិត្ត ប៉ុន្ត្ នឹងមិនបង្ហ្ញភាពរន្ធត់ ឬការខឹងសម្បារ 
នះឡើយ ព្្ះការធ្វើប្បន្ះ អាចបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល់កុមារ
ដ្លធា្ល្ប់បានជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា។

៤.២ ការបាមូលទិន្នន័យ គឺជាភាពចាំបាច់
ចាំបាច់ត្ូវធានា គា្ម្នការឈា្ល្នពាន ដោយមិន ចាំបាច់ ទៅ 

ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចូលរួមឡើយ។ អ្នកស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវ 
ធានាថ ទិន្នន័យដ្លកំពុងបានប្មូល គឺមានភាពចាំបាច់ 
ដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរន្ការស្្វជ្្វដ្លមានលក្ខណៈជាក់ 
លាក់ទៅតាមគម្្ងនីមួយៗ។ ការប្មូលទិន្នន័យសម្្ប ់
គោលបំណងមិនចាំបាច់ គឺត្ូវចៀសវាង។ 

ប្សិនបើអាចធ្វើបាន និងភាពសមស្ប អ្នកចូលរួមអាចត្ូវ 
បានផ្ដល់ឱ្យនូវការលើកទឹកចិត្តផ្នក្សមា្ភរ្ ដើម្បីប៉ះបូ៉វសងចំពោះ 
វ្លាដ្លបានចំណាយដើម្បីចូលរួមចំណ្កក្នងុការស្្វជ្្វ។

៤.៣ អ្នកសាាវជាាវមិនតាូវធ្វើឱាយអ្នកចូលរួមមានការរំពឹងទុក  
ខ្ពស់ពាកនះទា
អ្នកស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវពន្យល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និង 

គោលបំណងន្ការសិក្សាជូនដល់អ្នកចូលរួមឱ្យបានច្បាស់លាស់ 
និងពន្យល់អំពីតួនាទីរបស់ទិន្នន័យនៅក្នុងគម្្ងស្្វជ្្វ។ 
គួរជម្្បប្្ប់អ្នកចូលរួមផងដ្រថ គោលបំណងន្ការចុះ 
មករបស់អ្នកស្្វជ្្វ គឺពុំម្នដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដោយផា្ទ្ល់
ណាមួយឡើយ។ ចំណុចន្ះ មានភាពចាំបាច់ ដើម្បីចៀសវាង
ការបង្កើតការរំពឹងទុកខ្ពស់ណាមួយពីអ្នកចូលរួមដ្លអ្នកស្្វ
ជ្្វពុំអាចផ្ដល់ឱ្យបាន។ 

៤.៤ ធានាភាពសមសាបផ្នាកវបាបធម៌
អ្នកស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវធានាថ វិធីសាស្ត្ប្មូលទិន្នន័យ 

និងឧបករណ៍ មានភាពសមស្បផ្ន្កវប្បធម៌ចំពោះប្ទ្ស 
ជាតិពន្ធុ យ្នឌ័រ និងបរិបទសាសនាជាក់លាក់ដ្លវិធីសាស្ត្ 
និងឧបករណ៍នះត្ូវបានយកទៅប្ើ។ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន 
អ្នកស្្វជ្្វគួរធានាឱ្យបានថ ឧបករណ៍ប្មូលទិន្នន័យ  
ត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយអ្នកស្្វជ្្វកំពុងរស់នៅក្នុង 
បរិបទប្ទ្សដ្លការស្្វជ្្វកំពុងធ្វើឡើង។ ប្សិនបើ 
អាចធ្វើបាន ឧបករណ៍ប្មូលទិន្នន័យ គួរត្ូវបានយកទៅ 
អនុវត្តសាកល្បងលើសំណាកអ្នកចូលរួមក្នុងចំនួនតូចមួយសិន
ដើម្បីកំណត់រកលើខ្លឹមសារដ្លខ្វះភាពសមស្បជាមួយ 
វប្បធម៌ ហើយធ្វើការក្សម្ួលទៅតាមនះ។

៤.៥ ការចូលរួមដោយស្ម័គាចិត្ត
អ្នកស្្វជ្្វចំាបាច់តូ្វធានាថ ការចូលរួមក្នងុការស្្វជ្្វ  

គឺឈរលើមូលដ្ឋ្នស្ម័គ្ចិត្ត។ អ្នកស្្វជ្្វត្ូវ ពន្យល់ប្្ប ់
អ្នកចូលរួម ដោយប្ើប្្ស់ភាសាច្បាស់លាស់ សមស្ប 
តាមអាយុថ ការចូលរួមក្នុងការស្្វជ្្វន្ះ ពុំម្នជាការ 
តម្ូវ ដ្លត្ូវត្ចូលរួមក្នុងការសិក្សាន្ះទ្ ហើយពួកគ្អាច
បញ្ឈប់ការចូលរួមក្នុងការស្្វជ្្វន្ះនៅព្លណាក៏បាន។  
អ្នកស្្វជ្្វ នឹងពន្យល់ដោយប្ុងប្យ័ត្នថ ការបដិស្ធ 
មិនចូលរួម នឹងមិនផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន 
ណាមួយឡើយ។ ការលើកទឹកចិត្តអាចផ្ដល់ឱ្យបាន ប៉ុន្ត្អ្នក
ស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវធានាយា៉្ងណាកុំឱ្យការលើកទឹក ចិត្តទាំង 
ន្ះ ពុំម្នជាឧបករណ៍ទាក់ទាញអ្នកចូលរួមឱ្យមកចូលរួម 
ក្នុងករណីការចូលរួមនះ អាចបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល់ពួកគ្។
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៤.៦ ការយល់ពាមផ្អាកលើព័ត៌មានតាឹមតាូវ
នៅគ្ប់ព្លចាប់ផ្ដើមការប្មូលទិន្នន័យទាំងអស់ អ្នក 

ចូលរួមក្នុងការស្្វជ្្វ នឹងបានទទួលការជម្្បជូនអំពី 
គោលបំណង និងលក្ខណសម្បត្តិន្ការសិក្សា ការចូលរួម 
ចំណ្ករបស់ពួកគ្ និងអំពីរបៀបដ្លទិន្នន័យប្មូលបានពី
ពួកគ្ នឹងយកទៅប្ើប្្ស់ក្នុងការសិក្សាតាមរយៈទម្ង់ផ្ដល់
ព័ត៌មាន និងការយល់ព្ម ហើយប្សិនបើអាចធ្វើបាន និង 
មានលក្ខណៈសមស្ប និងមិនបង្កការបំភិតបំភ័យដល់មនុស្ស 
វ័យក្ម្ង។ ទម្ង់ផ្ដល់ព័ត៌មាន និងការយល់ព្ម គួរពន្យល ់
នៅក្នងុភាសាច្បាស់លាស់ និងសមស្បតាមអាយុអំពីលក្ខណ
សម្បត្តិន្ការសិក្សា ការចូលរួមចំណ្កដ្លត្ូវបាន រំពឹងទុក 
ពីអ្នកចូលរួម និងព័ត៌មានពិតថ ការចូលរួមក្នុងការ សិក្សាន្ះ 
គឺជាការស្ម័គ្ចិត្តទាំងស្ុង។ អ្នកស្្វជ្្វ ត្ូវនិយាយប្្ប ់
អ្នកចូលរួមអំពីទម្ង់ការយល់ព្ម និងធានាឱ្យ បានថ អ្នក 
ចូលរួមយល់ច្បាស់អំពីទម្ង់ន្ះ។ ប្សិនបើអាច  ធ្វើបាន 
និងមានភាពសមស្ប ឪពុកមា្ត្យ/អ្នកថ្ទាំគួរចុះ ហត្ថល្ខា 
លើ “ទម្ង់ព័ត៌មាន និងការយល់ព្ម”។ តម្ូវការឱ្យ 
ឪពុកមា្ត្យ/អ្នកថ្ទាំចុះហត្ថល្ខាន្ះ គឺអាស្័យទៅលើ 
អាយុ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួម។ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន 
ការយល់ព្មរបស់ឪពុកមា្ត្យ គួរបានទទួលសម្្ប់កុមារ 
អាយុក្្ម ១៣ឆ្ន្។ំ សម្្ប់កុមារអាយុលើស ១៣ឆ្ន្ ំស្ចក្ដី
សម្្ចថតើទម្ង់ការយល់ព្មរបស់ឪពុកមា្ត្យ/អ្នកថ្ទាំ 
មានភាពចាំបាច់ ឬយា៉្ងណា គឺនឹងត្ូវធ្វើឡើងទៅតាមករណ ី
ជាក់ស្ដ្ង អាស្័យទៅលើលក្ខណសម្បត្តិ និងបរិបទន ្
ការស្្វជ្្វ និងអាយុ ព្មទាំងសមត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួម។ 

ក្នុងករណីអ្នកចូលរួមមិនអាចចុះហត្ថល្ខាលើទម្ង់ 
ព័ត៌មាន និងការយល់ព្ម (ឧ. អាស័្យដោយភាពមិនច្ះអក្សរ 
អ្នកស្្វជ្្វ នឹងពន្យល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិ និងគោលបំណង 
ន្ការសិក្សា ការចូលរួមចំណ្កដ្លត្ូវបានរំពឹកទុកពីអ្នក 
ចូលរួម និងវិធីទិន្នន័យដ្លពួកគ្បានចូលរួមចំណ្ក នឹងត្ូវ 
បានយកទៅប្ើប្្ស់ ហើយស្នើសុំការយល់ព្មផា្ទ្ល់មាត់ពី
អ្នកចូលរួម ដើម្បីធ្វើការស្្វជ្្វ រួចហើយកត់ត្្បញ្ជ្ក់ថ 
ការយល់ព្មត្ូវបានប្គល់ឱ្យហើយ។ កិច្ចខិតខំពិស្ស  
ចាំបាច់ត្ូវធ្វើឡើងដើម្បីពន្យល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិ និងគោល 
បំណងន្ការសិក្សា និងការចូលរួមចំណ្ករបស់អ្នកចូលរួម
នៅក្នុងភាសាច្បាស់លាស់ និងសមស្បតាមអាយុ។ អ្នក 
ស្្វជ្្វ នឹងស្នើសុំអ្នកចូលរួមឱ្យបញ្ជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗ 
ត្ឡប់មកឱ្យខ្លួនវិញ ដើម្បីធានាឱ្យបានថ ពួកគ្យល់ច្បាស់ 
អំពីចំណុចទាំងនះ។ អ្នកចូលរួមក៏នឹងត្ូវបានណ្នាំប្្ប់ថ
ព័ត៌មានដ្លពួកគ្ផ្ដល់ឱ្យ នឹងត្ូវបានរក្សាការសមា្ង្ត់ជូន 
យា៉្ងហ្មត់ចត់ (សូមមើលខាងក្្មចំណុច ៤.៦)។

ចំាបាច់តូ្វយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្ស ដើម្បីធានាថ កុមារ 
ងយរងគ្្ះជាពិស្ស បានផ្ដល់ការយល់ព្មផ្អក្លើព័ត៌មាន 
ត្ឹមត្ូវ។ ក្នុងបរិបទន្ះ កុមារងយរងគ្្ះអាចរួមមានដូចជា 
កុមារពិការ ឬកុមារមានការលំបាកផ្ន្កការរៀនសូត្ ឬមាន 
បញ្ហ្ផ្ន្កសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ការយល់ព្មផ្អ្កលើព័ត៌មាន 
ត្ឹមត្ូវ អាចទទួលបានតាមរយៈការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ការ
ប្្ស្័យទាក់ទងជាជម្ើសជំនួស ដ្លត្ូវបានរៀបចំសម្ប
ទៅតាមសា្ថ្នភាព និង/ឬជំនួយពីមនុស្សព្ញវ័យដ្លអាចធ្វើ
ការជាមួយអ្នកចូលរួម។

៤.៧ អនាមិកភាព និងការរកាសាការសមា្ងាត់
ការធានាការសមា្ង្ត់ និងអនាមិកភាព គឺជាចំណុចដ៏មាន

សារៈសំខាន់ជាខា្ល្ំង។ អត្តសញ្ញ្ណរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការ
ស្្វជ្្វទាំងអស់ នឹងត្ូវរក្សាជាការសមា្ង្ត់ក្នុងការដំណើរការ
ការប្មូលទិន្នន័យទាំងមូល ក៏ដូចជានៅក្នុងការវិភាគ និងការ 
សរស្រ គំហើញរបស់ការសិក្សា។ វិធានការខាងក្្ម នឹងត្ូវ
បានយកមកប្ើប្្ស់ដើម្បីធានាអនាមិកភាព៖
 ការសមា្ភ្សន៍ ត្ូវធ្វើឡើងនៅកន្ល្ងមានសុវត្ថិភាព និង 

មានឯកជនភាព (ដូចជាបន្ទប់ដច់ដោយឡ្ក ឬជ្ុង 
ដច់ដោយឡ្ក ឬទីកន្ល្ងខាងក្្) ដ្លធានាបាន 
ថ ចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមមិនត្ូវបានអ្នកដទ្សា្ដ្ប់ឮ

 អ្នកស្្វជ្្វ មិនត្ូវកត់ឈ្ម្ះអ្នកចូលរួម ហើយត្ូវ 
ធានាថ ឈ្ម្ះនះមិនត្ូវបានកត់ត្្នៅក្នុងឯកសារ
ណាមួយមានផ្ទុកទិន្នន័យដ្លប្មូលបាន រួមទាំងនៅ 
លើប្តិចរិតការសមា្ភ្សន៍ និងការពិភាក្សាក្ុមគោល 
ដៅ

 អ្នកស្្វជ្្វ នឹងលុបចោលកំណត់ត្្ទិន្នន័យអ្ឡិច
ត្ូណិចដ្លមាននៅក្នុងកំុព្យូទ័រផា្ទ្ល់ខ្លួនដ្លមិនមាន 
ការការពារ

 CCLC នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងប្ព័ន្ធរក្សា
ទុកទិន្នន័យដ្លមានសុវត្ថិភាពមានចាក់សោដោយក្នុង
នះជនទាំងឡាយណាដ្លពុំម្នជានិយោជិតរបស់
មជ្ឈមណ្ឌល ពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅបើកមើលបាន 
ឡើយ។ និយោជិតទាំងអស់របស់ CCLC រួមទាំងអ្នក 
ស្ម័គ្ចិត្ត និងហ្វឹកហាត់ការងរបានទទួលលិខិតថ្ក្ល
ទោសមុនព្លចាប់ផ្ដើមការងរ និង

 គំហើញរបស់ការស្្វជ្្វតូ្វបានបង្ហ្ញក្នុងលក្ខណៈ
មួយដ្លធានាថ គ្ពុំអាចកំណត់ឃើញអត្តសញ្ញ្ណ 
បុគ្គលបានឡើយ។

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ នឹងត្ូវបានជម្្បជូនអំពីសិទ្ធិ 
អនាមិកភាព និងការរក្សាការសមា្ងត់្របស់ខ្លនួក្នងុអំឡុងដំណើរការ  



98 របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី 
ការថ្រក្សាកុមារក្នុងគ្ួសារ និងការបង្ក្រការបំប្កកុមារពីគ្ួសារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ការស្្វជ្្វទាំងមូល។ អ្នកចូលរួមគួរត្ូវបានជម្្បជូន 
ព័ត៌មានក្នុងករណីដ្លការរក្សាការសមា្ង្ត់របស់អ្នកគ្អាច 
មានលទ្ធភាពត្ូវបាត់បង់។ សា្ថ្នភាពន្ះអាចកើតមានឡើង 
ជាពិស្សក្នុងករណីការកំណត់ឈ្ម្ះ ព័ត៌មានសាវតាទាក់ទង 
ជាមួយអ្នកចូលរួមអាចធ្វើឱ្យគ្កំណត់អត្តសញ្ញ្ណរបស់ជន
នះបាន បើទោះបីជាពុំបានបញ្ជ្ក់ឈ្ម្ះចំៗក្ដី។

៤.៨ ការឆ្លើយតបចំពោះកង្វល់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ
ក្នុងដំណើរការការប្មូលទិន្នន័យ (ឧ.ក្នុងការសមា្ភ្សន៍ 

ជាបុគ្គល និងក៏អាចនៅក្នុងការសមា្ភ្សន៍ជាក្ុម) អ្នកចូលរួម
អាចបើកបង្ហ្ញព័ត៌មានដ្លបង្កឱ្យមានកង្វល់ផ្ន្កការការពារ
កុមារ ឧ. ព័ត៌មានដ្លបញ្ជ្ក់ថ បច្ចុប្បន្នពួកគ្កំពុងប្ឈម
ហានិភ័យ ឬកំពុងជួបអំពើហិង្សា ការក្ងប្វ័ញ្ច និងការ 
រំលោភបំពាន)។ មុនព្លការប្មូលទិន្នន័យត្ូវបានធ្វើឡើង 
អ្នកស្្វជ្្វគួរបានទទួលសំណៅឯកសារគោលនយោបាយ
ការពារកុមារ និងនីតិវិធីរបស់មណ្ឌលនីមួយៗ ដ្លបាន 
ជ្ើសរីសអ្នកចូលរួមចូលមក (ឧ. សាលារៀន ក្ុមសហគមន៍ 
គ្ឹះសា្ថ្នឃុំឃាំង) ហើយគួរអានឱ្យបានដឹងច្បាស់អំពីយន្តការ
បញ្ជនូសម្្ប់ករណីការពារកុមារ និងជនបង្គល្ការពារ កុមារ។

ក្នងុករណីកុមារជាអ្នកផ្ដល់សមា្ភស្ន៍បង្ហញ្ឱ្យឃើញថ ខ្លនួ 
ប្ឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នងុការបន្តជួបជាមួយគ្្ះថ្នក់្ ឬប្ឈម 
មុខផា្ទ្ល់ជាមួយគ្្ះថ្ន្ក់ ឬបង្ហ្ញប្្ប់ថ កុមារដទ្ទៀត
ប្ឈមហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះគ្្ះថ្ន្ក់ជាបន្ត ឬគ្្ះថ្ន្ក់ 
ចំពោះមុខ អ្នកស្្វជ្្វត្ូវចាត់អាទិភាពក្នុងការទទួលយក 
ការយល់ព្មផ្អ្កលើព័ត៌មានត្ឹមត្ូវពីកុមារ ដើម្បីរយការណ៍
ព័ត៌មានន្ះទៅឱ្យអ្នកប្កបវិជា្ជ្ជីវៈសមស្ប ដូចមានច្ងក្នុង

គោលនយោបាយការពារកុមារ ឬក្នុងករណីអវត្តមានគោល 
នយោបាយន្ះ ត្ូវរយការណ៍ទៅដល់អ្នកមានសមត្ថកិច្ច ឬ 
អ្នកស្ថិតក្នុងសមត្ថភាពវិជា្ជ្ជីវៈដើម្បីឆ្លើយតប។ ប្សិនបើកុមារ 
បដិស្ធ អ្នកស្្វជ្្វគួរពិគ្្ះយោបល់ជាមួយជនបង្គ្ល
ដ្លត្ូវបានចាត់តាំងសមស្ប ក៏ដូចជាប្ធានអ្នកស្្វជ្្វ 
និងបុគ្គលសំខាន់ៗដទ្ទៀតនៅក្នុងក្ុមស្្វជ្្វ (ផ្អ្កលើ 
មូលដ្ឋ្នអ្នកចាំបាច់ត្ូវដឹង) ទាក់ទងជាមួយគន្លងសកម្មភាព
សមស្បអនុលោមតាមឧត្តមប្យោជន៍របស់កុមារ។ ប្សិន 
បើមានការសម្្ចចិត្តថ ត្ូវរយការណ៍ព័ត៌មានន្ះទៅឱ្យអ្នក 
ប្កបវិជា្ជ្ជីវៈដ្លត្ូវបានចាត់តាំង អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្សន៍ជា 
កុមារ ត្ូវបានជម្្បព័ត៌មានដោយប្ុងប្យ័ត្នអំពីការសម្្ច
ចិត្តន្ះ និងបន្តទទទួលព័ត៌មានអំពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ 
ដទ្ទៀតនៅក្នុងដំណើរការរយការណ៍ និងឆ្លើយតប។

ក្នុងករណីមួយចំនួន កង្វល់ស្ដីពីការការពារកុមារទំនង 
ជាអាចកើតមានឡើង។ ក្នុងករណីប្បន្ះ អ្នកស្្វជ្្វគួរ  
ធានាឱ្យបានថ ការស្្វជ្្វត្ូវបានអនុវត្តជាមួយបុគ្គលិក  
សង្គម ឬបុគ្គលិកគាំទ្ដ្លមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ការជួយ 
ជ្្មជ្្ង និងដំបូនា្ម្នដល់អ្នកចូលរួមក្នុងករណីចាំបាច់។

៤.៩ ការធានាសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយ និងសុខុមាលភាពរបស់ 
អ្នកសាាវជាាវ និងអ្នកចូលរួម
អ្នកស្្វជ្្វចាំបាច់ត្ូវធានាថ ការប្មូលទិន្នន័យត្ូវ 

បានធ្វើឡើងក្នងុបរិសា្ថន្ភាពសុវត្ថភិាព។ អ្នកស្្វជ្្វនឹងបាន 
ទទួលក្មសីលធម៌មួយច្បាប់ភា្ជ្ប់ជាមួយកិច្ចសន្យការងរ 
នីមួយៗ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ៖ ឯកសារ អំណាន 

ចាបាប់ និងគោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ 

ប្កាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (២០១១) 

គោលការណ៍ថ្ទាំជំនួសន្គោលនយោបាយស្តីពីការថ្ទាំជំនួសចំពោះកុមារ (២០០៦)

អនុសញ្ញ្អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ (១៩៨៩) 
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