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កូនសោអនាគតកម្ពជុា

របាយការណ៍នេះគឺជាលទ្ធផលនេកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងរួមគ្នេរវាង  
អង្គការសង្គមសី៊វិលអន្តរជាតិដេលធ្វើការងារផ្ដេតលើក៊មារចំនួន 
៦ អង្គការ ដេលចង់បេើបេេស់ខួបលើកទី ៣០ នេអន៊សញ្ញេអង្គការ 
សហបេជាជាតិស្តពីីសិទ្ធក៊ិមារ ដើមេបីពិនិតេយវាយតម្លេលើវឌេឍនភាព 
ឆ្ពេះទេរកការសមេេចបាននូវសិទ្ធ ិរបស់ក៊មារ ហើយឆ្លើយតបទេ 
នឹងរបៀបវារៈដេលមិនទាន់បានបញ្ចប់ឲេយសព្វគេប់នេឡើយ។ 
គមេេងនេះ ចាប់កំណើតចេញពី កិច្ចពិភាកេសារួមគ្នេមួយកាលពីឆ្នេំ  
២០១៧ ដេលគំទេដេយមូលនិធិ Rockefeller Foundation  
ដេលនំាឲេយកើតមាននូវកិច្ចសហបេតិបត្តកិារមួយ កេេម 
គមេេង “រួមកមា្លេងំគ្នេ” (Joining Forcesរវាងសម្ពន័្ធអង្គការ 
ឆលហ្វេន (ChildFund Alliance) អង្គការ ភ្លេនអន្តរជាតិ  
(Plan International) អង្គការSave the Children  អង្គការ  
SOS Children’s Village International អង្គការ Terre des 
Hommes International Federation និងអង្គការទសេសនៈ 
ពិភពលេកអន្តរជាតិ (World Vision International)។  
បច្ចបុេបន្ននេះ គមេេង “រួមកមា្លេងំគ្នេ” ។ ទីមួយគឺសិទិ្ធក៊មារ បច្ចបុេបន្ន! 
ដេយរបាយការណ៍នេះក៏ជាផ្នេកមួយនេការងារទីមួយនេះដេរ 
និងការងារ ទីពីរ គឺបញ្ចប់អំពើហិងេសាលើក៊មារ។

របាយការណ៍នេះគឺកើតចេញពីការងារដេលធ្វើឡើងដេយកេម៊ពហ៊ 
វិស័យ ដឹកនំាដេយលេក Mathieu Andre  អ្នកសេសំីាង រ៉េនី្ន  
និង លេក ហ៊៊យ ឃី។ របាយការណ៍នេះក៏មានការជួយរួមចំណេកពី
លេក Steve Cooke  (ទីបេកឹេសា) ក្នងុការពេេង និងតេតួពិនិតេយ។ 
លេក Prashant Verma, លេក Robert Gillen, អ្នកសេ ីជា លីដា 
អ្នកសេ ីសាវតា ច័ន្ទគេសឹា្នេ, លេក Jose Moriano, លេក អេង 
ហ៊ក; លេក ឈឹម ផាន់ណា; លេក សួរ ចាន់ក៊ស៊ម; លេក Sian 
Platt, អ្នកសេ ីElizabeth Pearce, អ្នកសេ ីGloria Doñate,  
លេក កាន់ កាល់  និង កញ្ញេ Claire O’Donnell បានផ្ដល់ការ 
គំទេ និងដំបូនា្មេនយ៉េងដិតដល់សមេេប់កេម៊ការងារ។

កេម៊ការងារសូមថ្លេងអំណរគ៊ណសមេេប់ការរួមចំណេក 
យ៉េងសកម្មពីកេម៊បច្ចេកទេសរបស់ សម្ពន័្ធអង្គការឆលហ្វេន 
អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិ អង្គការ Save the Children អង្គការ  
SOS Children’s Village International អង្គការ Terre des 
Hommes International Federation និងអង្គការទសេសនៈពិភព 
លេកអន្តរជាតិ (World Vision International)។

របាយការណ៍នេះ ក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធតេវូបានចងកេង ដេយ 
ប៊គ្គលិករបស់ សម្ពន័្ធអង្គការឆលហ្វេន អង្គការ ភ្លេនអន្តរជាតិ អង្គការ 
Save the Children  អង្គការ ភូមិក៊មារ អេស អូ អេស កម្ពជុា អង្គការ  
Terre des Hommes International Federation និងអង្គការ 
ទសេសនៈពិភពលេកអន្តរជាតិ។ រល់លទ្ធផល ការបកសេេយ និងសេចក្តី 
សន្នដិា្ឋេនផេសេងៗ ដេលបានបញ្ជេក់នេក្នងុឯកសារនេះ មិនឆ្លះុបញ្ចេងំពី 
ទសេសនៈរបស់អង្គការទំាង ៦ ឡើយ។ អង្គការទំាង ៦ នេះ មិនធានា 
លើស៊កេតឹភាពរបស់ទិន្នន័យដេលមានបញ្ចលូនេក្នងុរបាយ 
ការណ៍នេះឡើយ។

ការយកធ្វើជាឯកសារយោង

សូមដកសេង់របាយការណ៍នេះ ដេយចាត់ ទ៊កជា ឯកសារ 
យេងថា៖ សិទ្ធក៊ិមារបច្ចបុេបន្ន ២០១៩។ កូនសេអនាគត 
កម្ពជុា។ សិទ្ធក៊ិមារជាគន្លះឹសមេេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច  
និងការអភិវឌេឍបេទេសកម្ពជុានាពេលអនាគត។  
រជធានីភ្នពំេញ បេទេសកម្ពជុា។

សិទ្ធិ និងការអនុញ្ញ្រត

អង្គការទំាង ៦ ជំរ៊ញឲេយមានការផេសព្វផេសាយរបាយការណ៍នេះ  
ក៏ដូចជាឯកសារសង្ខេបគេលនយេបាយដេលពាក់ព័ន្ធ។  
ប៊៉ន្តេ ខ្លមឹសារនេក្នងុឯកសារនេះមានការរកេសាសិទ្ធ ិហើយតេវូ 
សំ៊ការ អន៊ញ្ញេតម៊នពេលថតចម្លង និង/ឬ ផេសព្វផេសាយផ្នេកណា 
មួយ ឬរបាយការណ៍ទំាងសេង៊។ 

សមេេប់សំណួរផេសេងៗទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នេះ  
សូមអានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដេលមានភា្ជេប់នេ 
ខាងច៊ងឯកសារនេះ។ 

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ



េសចកី្តថ្ល្រងអំណរគុណ

អក្រសរកាត់ / ១

េសចក្តីសង្ខ្រប / ២

៣០ ឆ្ន្រំន្រវឌ្រឍនភាពដ៏សម្របើមក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា  / ៤

ផ្លូវឆ្ព្រះទៅរកឆ្ន្រំ ២០៣០  / ៧

កត្ត្រក្រប្រ្រសម្រ្រប់ជាកូនសោអនាគតកម្ពុជា / ១០

១ ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួលបានស្រវាអប់រំកុមារតូច ដ្រលមានគុណភាព / ១១
២ ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំមូលដ្ឋ្រន ដ្រលមានគុណភាព / ១២
៣ ដោះស្រ្រយអត្រ្រប្រ្រវា៉្រឡង់ខ្ពស់ន្របញ្ហ្រកិច្ចការពារកុមារ /១៩
៤ កាត់បន្ថយឲ្រយបាន ច្រើនបំផុតនូវអត្រ្រកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ / ២៣
៥ ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួលបានស្រវាទឹកផឹកមូលដ្ឋ្រន និងអនាម័យ / ២៧
៦ បង្កើនការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់កុមារក្នុងដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត / ៣១

តើ សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិកុមារបច្ចុប្របន្ន! នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជាអ្វី? / ៣៤

អង្គការសមាជិក / ៣៤

មាតិកា



កូនសេអនាគតកម្ពជុា ១

CCWC 

CDHS 

CNCC 

ECCD 

ECE 

GDP 

GNI 

ILO 

ISAF 

LGBTIQ

MDGs 

NGOs 

OECD  

SDGs 

UNCRC 

UNICEF 

VHSG

គណៈកមា្មេធិការទទួលបន្ទកុកិច្ចការនារីនិងក៊មារឃំ៊

អង្កេតបេជាសាស្តេនិងស៊ខភាពនេកម្ពជុា

កេម៊បេកឹេសាជាតិកម្ពជុាដើមេបីក៊មារ

ការគំពារនិងអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូច

ការអប់រំក៊មារតូច

ផលិតផលក្នងុសេក៊សរ៊ប

ចំណូលជាតិសរ៊ប

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ

ការអន៊វត្តកេបខ័ណ្ឌគណនេយេយភាពសង្គម

អ្នកសេលាញ់ភេទដូចគ្នេ 

គេលដេអភិវឌេឍន៍សហសេសវតេសរ៍

 អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល

អង្គការសមេេប់កិច្ចសហបេតិបត្តកិារសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌេឍ

គេលដេអភិវឌេឍន៍បេកបដេយចីរភាព

អន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្តពីីសិទ្ធក៊ិមារ

មូលនិធិរបស់អង្គការសហបេជាជាតិសមេេប់ក៊មារ

កេម៊គំទេស៊ខភាពភូមិ

អក្រសរកាត់



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

កាលពី ៣០ ឆ្នេម៊ំន ថា្នេក់ដឹកនំាពិភពលេកបានធ្វើការប្ដេជា្ញេ 
ចិត្តជាបេវត្តសិាស្តេចំពេះគេប់ក៊មារក្នងុពិភពលេក តាមរយៈ 
ការអន៊ម័តលើអន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្ដពីីសិទ្ធក៊ិមារ 
(UNCRC)។ ពេះរជាណាចកេកម្ពជុា បានផ្ដល់សចា្ចេប័នលើ 
អន៊សញ្ញេនេះក្នងុឆ្នេ ំ១៩៩២ ជាមួយនឹងការប្ដេជា្ញេចិត្តធានាឲេយ 
មានសិទ្ធទំិាងអស់នេះសមេេប់ក៊មារគេប់រូបនេទូទំាងបេទេស។ 
 ទិន្នន័យដេលអាចរកបានស្តពីីវឌេឍនភាពរបស់បេទេសកម្ពជុា 
ទាក់ទងនឹងសិទ្ធក៊ិមារក្នងុរយៈកាល ៣០ ឆ្នេមំកនេះ បាន 
បងា្ហេញថា មានភាពបេសើរឡើងយ៉េងខា្លេងំ។ បើពិនិតេយលើ 
ផ្នេកសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសិទ្ធក៊ិមារ កម្ពជុាសមេេចបានដេយបេើ 
ពេលតេមឹតេពីរ បីទសវតេស ធៀបនឹងបណា្ដេបេទេសជាចេើនដេល 
តេវូបេើពេលរហូតដល់ទេមួយសតវតេសឯណេះដើមេបីសមេេចបាន។  
ជាលទ្ធផល ជីវិតរបស់ក៊មាររប់ពាន់ រប់មឺ៊ននាក់ បានទទួល 
ការជួយសង្គេេះ ហើយស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មាររប់លាន់ 
នាក់តេវូបានកេលម្អយ៉េងខា្លេងំ ដេលទំាងអស់នេះជួយកំណត់ 
និយមន័យសារជាថ្មអំីពីការរីកធំធាត់របស់ក៊មារនេក្នងុបេទេស 
កម្ពជុា។

សិទ្ធកុមារ និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ចេបាស់ណាស់ វឌេឍនភាពរបស់បេទេសកម្ពជុាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ 
ក៊មារក្នងុរយៈកាល ៣០ ឆ្នេមំកនេះ កើតចេញពីកំណើនសេដ្ឋ 
កិច្ចដ៏គួរឲេយស្ញប់ស្ញេងរបស់ខ្លនួក្នងុរយៈកាលដូចគ្នេនេះដេរ។ ចន្លេះ 
ពីឆ្នេ ំ១៩៩៥ ដល់ឆ្នេ ំ២០១៧ កម្ពជុា ជាបេទេសដេលមានកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេបំផ៊តលំដាប់ទី ៦ ក្នងុពិភពលេក 
ហើយភាពកេកីេបានធា្លេក់ច៊ះពី ៤៧,៨% មកនេតេមឹ ១៣,៥% 1 ។ 
ជាលទ្ធផល កេម៊គេសួារ សហគមន៍ និងរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជុា  
មានលទ្ធភាពក្នងុការវិនិយេគលើស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារ 
កម្ពជុា ដេលជាលទ្ធផលបានទទួលនូវអាហរូបត្ថម្ភបេសើរជាងម៊ន 
សេវាស៊ខាភិបាលល្អជាងម៊ន និង កំណើនការចូលរៀនផងដេរ។ 

ទេះជាយ៉េងនេះក្ត ីមានការទទួលសា្គេល់តិចតួចប៊៉ណ្ណេះ ចំពេះ 
ការពិតដេលថាការរីកចមេើននូវស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារ ជាកមា្លេងំ 
ចលករឲេយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងលឿនរបស់កម្ពជុា។ ក្នងុរយៈ 
កាល ៣០ ឆ្នេច៊ំងកេេយនេះ រល់បេជាជនកម្ពជុាជំនាន់ថ្មមួីយ 
ជំនាន់ៗ  បានទទួលការអប់រំបេសើរជាងម៊ន មានលទ្ធភាពទទួល 
បានសេវាស៊ខាភិបាលល្អជាងម៊ន និងអាហរូបត្ថម្ភល្អជាងមន៊សេស 
ជំនាន់ម៊នរបស់ខ្លនួ។ ដេយសារតេលទ្ធផលកាន់តេល្អបេសើរនេះ 
ហើយ ទើបបេជាជនកម្ពជុាកាន់តេមានជំនាញជាងម៊ន មាន 
ស៊ខភាព ល្អជាងម៊ន មានចំណេះដឹង និងមានភាពធនជាងមន៊សេស 

ជំនាន់ម៊នខ្លនួ។ ក្នងុនាមជា អ្នកបំពេញការងារ ពួកគេបាន ផ្ដល់ 
ដល់បេទេសនូវកមា្លេងំពលកម្មដេលមានផលិតភាពបត់បេន និង 
ភាព ច្នេបេឌិតជាងម៊ន ធ្វើឲេយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់ តេរឹងមំាខា្លេងំ 
ឡើង និងស្ថតិស្ថេរថេមទៀត។ ធនាគរពិភពលេកបានហេកមា្លេងំ 
ពលកម្មដេលមានជំនាញស៊ខភាពល្អ និងធន់មំានេះថាជា ធនធាន 
មន៊សេស ហើយចាត់ទ៊កថា ជា “កមា្លេងំចលករស្នលូនេកំណើនបេកប 
ដេយចីរភាព និងការកាត់បន្ថយភាពកេកីេ” 2 ។

ឧបសគ្គដ្រលជួបប្រទះលើផ្លូវឆ្ព្រះទៅរក 
វិបុលភាព

ពេលនេះ បេទេសកម្ពជុាមានចក្ចវិុស័យកា្លេយជាបេទេសដេលមាន 
ចំណូលមធេយមកមេតិខ្ពស់ឲេយបានតេមឹឆ្នេ ំ២០៣០ ហើយជាបេទេស 
ដេលមានចំណូលខ្ពស់នេឆ្នេ ំ២០៥០។ ក្ដបីេេថា្នេនេះនឹងតមេវូឲេយមាន
ការរកេសា  និងការបេងឹបេេងពងេងីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នងុកមេតិខ្ពស់ដូច្នេះ
ឲេយបាន ៣០ ឆ្នេទំៀត។ ការវិភាគទេលើផ្លវូឆ្ពេះទេម៊ខបានបងា្ហេញថា 
ឧបសគ្គធំៗចំនួនពីរទាក់ទងនឹងសិទ្ធក៊ិមារដេលនឹងបង្កការលំបាកដល់
បេទេសកម្ពជុាក្នងុការអភិវឌេឍន៍ធនធាន មន៊សេស ដេលខ្លនួតេវូការដើមេបី
សមេេចឲេយបានគេលដេខាងលើនេះ។ 

ឧបសគ្គទីមួយគឺទាក់ទងទេនឹងការចេករំលេកមិនស្មើភាពនូវអត្ថបេ
យេជន៍  ដេលបានមកពីវឌេឍនភាពដេលសមេេចបានក្នងុរយៈកាល 
៣០ ឆ្នេកំន្លងទេ។ ទិន្នន័យដេលមានបានបងា្ហេញថា កេម៊នានា នេ 
ក៊មារកម្ពជុាមិនបានឃើញពីវឌេឍនភាពជាដំ៊កំភួនឡើយ នេក្នងុការ 
ទទួលបានសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ ដេយសារតេបញ្ហេកើតឡើងជាបន្តបនា្ទេប់ 
ទាក់ទងនឹងការបាត់ឱកាស ការរីសអើងឬឧបសគ្គដេយសារតេ 
ភូមិសាស្តេ ឬបេេក់ចំណូល។ ជាលទ្ធផល កេម៊ក៊មារទំាងនេះ នឹង 
ពិបាកសមេេចសកា្ដេន៊ពលក្នងុជីវិតរបស់ខ្លនួឲេយបានពេញលេញ   
ហើយនេះជាផលវិបាកមួយបន្ថេមទៀតដេលនឹងធ្វើឲេយបេទេសបាត់បង់
កមា្លេងំពលកម្មមួយផ្នេកដេលមានភាពច្នេបេឌិត បេកបដេយថាមពល 
និងមានការអប់រំ ដេលមានតម្លេដើមេបីសមេេចបាននូវវត្ថបំុណងផ្នេក 
សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពជុារប់ទសវតេសតទេម៊ខទៀត។ ឧបសគ្គទីពីរ
គឺការសមេបខ្លនួទេតាមបញ្ហេបេឈមថ្ម ីនិងកំព៊ងលេចឡើងនេក្នងុ 
បេទេសកម្ពជុា។ បរិបទដេលមានការផា្លេស់ប្ដរូយ៉េងលឿននេក្នងុ 
បេទេសកម្ពជុា មានដូចជា ការចំណាកសេក៊ បមេេបមេលួអាកាសធាត៊ 
ទេសចរណ៍ និងបច្ចេកវិទេយា។ បើទេះបីជាកតា្តេមួយចំនួនក្នងុចំណេម 
កតា្តេទំាងអស់នេះពិតជាផ្ដល់ឱកាសសមេេប់បេទេសកម្ពជុាក្ដ ីប៊៉ន្តេកតា្តេ
ទំាងនេះក៏រួមចំណេកបង្កើនភាពងាយរងគេេះ និងការកេងបេវ័ញ្ចមក
លើក៊មារផងដេរ។ បញ្ហេបេឈមថ្មីៗ ទំាងនេះ កំព៊ងតេមានផលប៉ះពាល់

1  World Bank Group, 2017: កម្ពជុា - ការរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមំាដើមេបីបេយេជន៍ទំាងអស់គ្នេ 
2  Lange, Glenn-Marie; Wodon, Quentin; Carey, Kevin, 2018: ការបមេេបមេលួអាកាសធាត៊ជាតិ២០១៨៖ការកសាងអនាគត់ដេលមាននិរន្តរភាព

២

ស្រចក្តីសង្ខ្រប



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

រួចហើយមកលើស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារ ហើយបេសិនបើពំ៊មាន
ការដេះសេេយទេនេះ បញ្ហេបេឈមទំាងនេះនឹងបងា្អេក់បន្ថេម 
ទៀតដល់ការអភិវឌេឍន៍ធនធានមន៊សេសដេលចំាបាច់សមេេប់ការ 
សមេេចបាននូវវត្ថបំុណងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពជុា។

កត្ត្រក្រប្រ្រ (Game Changers) 
ដ្រលកុមារកម្ពជុាត្រវូការ

របាយការណ៍នេះបងា្ហេញពីផ្នេកអាទិភាពចំនួន ៦ សមេេប់ 
ការវិនិយេគទេលើសិទ្ធក៊ិមារ ដេលអាចជំនះលើឧបសគ្គធំៗ
ទំាងពីរខាងលើ ពេលគឺវិសមភាព និងបរិបទបេេបេលួលឿន។ 
ដេយតេវូបានកំណត់ថាជា “កតា្តេកេបេេ” អាទិភាពទំាងនេះ 

តំណាងឲេយការផា្លេស់ប្ដរូនូវរបៀបរបបក្នងុការអន៊វត្តនាពេល 
បច្ចបុេបន្ន ដេលនឹងតេវូការការដឹកនំា ធនធាន និងការតំាងចិត្ត 
ដើមេបីសមេេចឲេយបាន។ អន៊សាសន៍ដេលមានរៀបរប់នេក្នងុ 
របាយការណ៍នេះ តេវូបានដាក់ជូនរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជុា។ 
ទេះបីជាយ៉េងនេះក្ត ីសម្ពន័្ធ សិទ្ធក៊ិមារបច្ចបុេបន្ន! ទទួលសា្គេល់ 
ពីភាពចំាបាច់នេវិធានការរួម និងការសមេបសមេលួដើមេបីសមេេច 
ឲេយបាននូវការអន៊វត្តពេញលេញតាមអន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជា 
ជាតិស្ដពីីសិទ្ធក៊ិមារ។ តាមរយៈរបាយការណ៍នេះ និងអន៊សាសន៍ 
នានា យើងសងេឃឹមថា ដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការសង្គមសី៊វិលផេសេង 
ទៀត អ្នកសិកេសាសេេវជេេវ និងវិស័យឯកជន នឹងមើលឃើញពី 
កេបខ័ណ្ឌមានបេយេជន៍សមេេប់សមេបសមេលួឲេយមាន 
កិច្ចខិតខំ បេងឹបេេងដើមេបីលើកកម្ពស់ស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារ 
និងដេះសេរអនាគតកម្ពជុា។

ថ្វដីេបិតតេសេវាអប់រំក៊មារតូចដេលមានគ៊ណភាព មានការទទួលសា្គេល់ថាជាមូលដា្ឋេន 
គេះឹសំខាន់សមេេប់ការសិកេសាទេថ្ងេអនាគត និងការអភិវឌេឍន៍ធនធាន មន៊សេសក្ដក៊ីមារ 
ជាចេើននេតេបន្តមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំបេបនេះ ជាពិសេសនេតាម 
ទីជនបទ ដាច់សេយល។

៣

១. កេលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសេវា 
 អប់រំក៊មារតូច ដេលមានគ៊ណភាព

២. បេយ៊ទ្ធបេឆំងនឹងកង្វះលទ្ធភាពទទួល  
 បានការអប់រំ បេកបដេយ គ៊ណភាព

៣. ដេះសេេយបញ្ហេកិច្ចការពារក៊មារដេល 
 មានអតេេខ្ពស់

៤. កាត់បន្ថយឲេយបានចេើនបំផ៊តនូវអតេេ 
 ក៊មារខ្វះអាហរូបត្ថម្ភ

៥. កេលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសេវាទឹក 
 ផឹកមូលដា្ឋេន និងអនាម័យ

៦. បង្កើនការចូលរួមបេកបដេយអត្ថន័យ 
 របស់ក៊មារក្នងុដំណើរការនេការ 
 សមេេចចិត្ត

បេទេសកម្ពជុាបានសមេេចបាននូវវឌេឍនភាពនេការអប់រំមូលដា្ឋេនក្នងុកមេតិសឹងមិនគួរ 
ឲេយជឿ ប៊៉ន្តេ វឌេឍនភាពឲេយខា្លេងំជាងនេះបន្ថេមទៀតរងការគំរមកំហេងដេយសារឧបសគ្គ 
ជាបន្តបនា្ទេប់ ដេលរំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំដេលមានគ៊ណភាព និង 
លទ្ធផលសិកេសារៀនសូតេដេលមានគ៊ណភាពទាប។

ក៊មារបេឈមនឹងបញ្ហេការពារក៊មារជាចេើន រួមមាន ការបេកចេញពីកេម៊គេសួារ 
ការទ៊កចេលមិនអើពើ និងការកេងបេវ័ញ្ច និងអំពើហិងេសាដេលកើតមានក្នងុមជេឈដា្ឋេន 
ផេសេងៗ រួមមាននេផ្ទះ សាលារៀន និងមណ្ឌលថេទំាជាដើម។ 

ចំនួនក៊មារ ដេលខ្វះអាហរូបត្ថម្ភ នេក្នងុបេទេសកម្ពជុាមានការកាត់បន្ថយក្នងុរយៈ 
កាលប៊៉នា្មេនឆ្នេមំកនេះ ។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្ត ីអតេេវឌេឍនភាពនេតេមានភាពយឺត 
យ៉េវមិនអាចទទួលយកបាន  ហើយបន្តគំរមកំហេងដល់ការអភិវឌេឍន៍ធនធានមន៊សេស 
ថេមទៀតផង។ 

បេជាជនកម្ពជុាបេមាណ ៩,៤ លាននាក់មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យល្អ 
បេសើរឡើយ  ដេលជាអតេេមួយខ្ពស់បំផ៊តក្នងុតំបន់អាសី៊ 

ការចូលរួមមានកមេតិរបស់ក៊មារ និងយ៊វជននេក្នងុការរៀបចំគេលនយេបាយ  
និងការសមេេចចិត្តផេសេងៗដេលប៉ះពាល់មកលើជីវិតរបស់ពួកគេ បានររំងពួកគេមិន 
ឲេយដើរតួនាទីក្នងុនាមជា ពលរដ្ឋដេលអាចជួយ គំទេដល់ការអភិវឌេឍន៍របស់កម្ពជុានា 
ពេលអនាគត។



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

សមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រ្រប់សិទ្ធិកុមារ

ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៩០ និងពេញមួយអាយ៊កាលរបស់គេលដេ
អភិវឌេឍន៍សហសេសវតេសរ៍ 4 (MDGs) បេទេសកម្ពុជាបានសមេេច
បាននូវវឌេឍនគួរឲេយកត់សមា្គេល់លើចំន៊ចដេ និងសូចនាករដេលអា
ចវាស់បានទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍន៍ក៊មារ និងសិទ្ធិក៊មារ ។ រប់ចា
ប់ពីលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ រហូតដល់ការកាត់បន្ថយអតេេម
រណភាពក៊មារបានយ៉េងចេើននេះ បេទេសកម្ពុជាបានកា្លេយជាគំ

រូដ៏រឹងមាំមួយដើមេបីបងា្ហេញឲេយឃើញថា វឌេឍនភាពក្នុងលេបឿនលឿន 
គឺអាចសមេេចបាន នេពេលដេលសិទ្ធិក៊មារតេូវបាន រដា្ឋេភិបាល 
មា្ចេស់ជំនួយ តួអង្គសង្គមស៊ីវិល និងពរលដ្ឋខ្លួនឯងផ្ដល់អាទិភាព។ 
រូបភាពទី ១ បងា្ហេញអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗបំផ៊តកាលពីប៉៊នា្មេន 
ទសវតេសម៊ន។ 

៣០ ឆ្ន្រំន្រវឌ្រឍនភាពដ៏សម្របើម 
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា 
កាលពី ៣០ ឆ្នេម៊ំន ថា្នេក់ដឹកនំាពិភពលេកបានធ្វើការប្ដេជា្ញេចិត្ត
ជាបេវត្តិសាស្តេចំពេះក៊មារទូទាំងពិភពលេក តាមរយៈការ 
អន៊ម័តលើអន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិក៊មារ 
(UNCRC) ដេលជាកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិមួយស្ដីពីសិទ្ធិ 
ក៊មារ។ ចាប់តាំង ពីពេលនេះមក វាបានកា្លេយជាអន៊សញ្ញេសិទ្ធិ 
មន៊សេសមួយដេលមានការធ្វើ សចា្ចេប័នយ៉េងទូលំទូលាយជាងគេ 
បំផ៊តនេក្នុងបេវត្តិសាស្តេ ហើយបានជួយកេបេេជីវិតរបស់ក៊មារជ៊ំ 
វិញពិភពលេកតាមរយៈការផ្ដល់នូវគេលនយេបាយការពារក៊មារ 
មិនថាគេជានរណា ឬមកពីទីណានេះទេ។

ចាប់តាំងពីមានការពេមពេៀងលើ UNCRC នេក្នុងឆ្នេំ 
១៩៨៩ មក បេទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបេេបេួលយ៉េង
លឿន និងយ៉េងគំហ៊ក។ នេក្នុងទសវតេស ១៩៧០ កម្ពុជា 
ឆ្លងកាត់នូវជំលេះយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនាំឲេយកើតមាននូវរបប 
ខ្មេរកេហម  ដេលមានអំពើហិងេសា និងភាពកំណាចឃេឃេ 
យ៉េងខា្លេំងមកលើពលរដ្ឋ រួមទាំងក៊មារផង។ ចលាចលនយេបាយ 
បានអូសបនា្លេយពេលរហូតដល់ទសវតេស ១៩៩០ នេពេលដេល 
កិច្ចពេមពេៀងទីកេ៊ងបា៉េរីស (១៩៩១)និងការបេះឆ្នេតថា្នេក់ជាតិ 
(១៩៩៣) បាននាំមកនូវយ៊គសម័យថ្មីសមេេប់បេទេសកម្ពុជា 

រប់បញ្ចូលទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងលឿន ដេលនាំមកនូវអត្ថ 
បេយេជន៍ធំធេងសមេេប់បេជាជនកម្ពុជាភាគចេើន។

បនា្ទេប់ពីបានផ្ដល់ សចា្ចេប័នលើ UNCRC នេឆ្នេំ ១៩៩២ 
រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា បានអន៊ម័តជាផ្លូវការលើលិខិតូបករណ៍អន្តរ
ជាតិសំខាន់ៗមួយភាគធំ សមេេប់សិទ្ធិក៊មារ រប់បញ្ចូលទាំង ពិធី
សារបន្ថេមនេអន៊សញ្ញេស្តីពីសិទ្ធិក៊មារ ទាក់ទងនឹងការលក់ក៊មារ 
ពេសេយាចារក៊មារ និងរូបភាពអាសអាភាសក៊មារ ដេលតេូវបានផ្ដល់ 
សចា្ចេប័ននេឆ្នេំ ២០០២; ពិធីសារបន្ថេមនេអន៊សញ្ញេស្តីពី
សិទ្ធិក៊មារស្តីពី ការយកក៊មារចូលរូមក្នុងជម្លេះបេដាប់អាវ៊ធ 
ដេលតេូវបានផ្ដល់ សចា្ចេប័ននេឆ្នេំ ២០០៤ អន៊សញ្ញេ ILO ១៨២ 
ទាក់ទងនឹងការហមឃាត់ និងវិធានការបនា្ទេន់សមេេប់ការល៊ប 
បំបាត់ទំរង់អាកេក់បំផ៊តនេពលកម្មក៊មារ ដេលតេូវបានផ្ដល់ 
សចា្ចេប័ននេឆ្នេំ ២០០៦។ មាតេេ ៣១ និង ៤៨ នេរដ្ឋធម្ម 
ន៊ញ្ញកម្ពុជាក៏ទទួលសា្គេល់ពីសិទ្ធិរបស់ក៊មារ រប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិរស់
រនមានជីវិត សិទ្ធិអប់រំ សេរីភាពរួចផ៊តពីការកេងបេវ័ញ្ចផ្នេកសេដ្ឋ 
កិច្ច ឬផ្លូវភេទ។ នេក្នុងឆ្នេំ ១៩៩៥ កេ៊មបេឹកេសាជាតិកម្ពុជាដើមេបី 
ក៊មារ (CNCC) តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីសមេបសមេួលគេល 
នយេបាយ និងកម្មវិធីនានាទាក់ទងនឹងក៊មារ។ 3  

៤

3  កេម៊បេកឹេសាជាតិកម្ពជុាដើមេបីក៊មារ តេវូបានបង្កើតឡើង (រៀបចំហេដា្ឋេរចនាសម្ពន័្ធឡើងវិញនេឆ្នេ ំ២០០៩) ដើមេបីជួយដល់រដា្ឋេភិបាលក្នងុការងារសមេបសមេលួលើកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងផេសេងៗ ទាក់ទងនឹងការរស់រន ការអភិវឌេឍន៍  
 និងការការពារក៊មារ និងការចូលរួមរបស់ក៊មារ រប់បញ្ចលូទំាងការពិនិតេយតាមដានលើការអន៊វត្ត UNCRC និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ដាក់ជូនគណៈកមា្មេធិការអង្គការសហបេជាជាតិសមេេប់ UNCRC ផងដេរ។  
4  គេលដេអភិវឌេឍន៍សហសេសវតេសគឺជាទិសដេដេលអាចវាស់វេងបានចំនួន 8 និងបញ្ជេក់ពីឱ សានវាទចេបាស់លាស់សមេេប់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នេរបស់ បេជាជនកេកីេបំផ៊តក្នងុពិភពលេក ឲេយទាន់ចន្លេះពីឆ្នេ ំ២០០០ ដល់  
 ២០១៥។ កេបខ័ណ្ឌនេះបានជួយបងេបួបងេមួ រដា្ឋេភិបាលនានា មា្ចេស់ជំនួយ សង្គមសី៊វិល និងបេជាពលរដ្ឋ ដើមេបីឆ្ពេះទេរកសមិទ្ធផិលបេកបដេយមហិច្ឆតាក្នងុការកាត់បន្ថយភាពកេកីេ កាត់បន្ថយភាពអត់ឃា្លេន   
 លើកកម្ពស់អនាម័យការអប់រំជាសកល និងការងារជាចេើនទៀត។
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រូបភាពទី ១៖  វឌ្រឍនភាពដ្រលអាចវាស់វ្រងបានសម្រ្រប់សិទ្ធិកុមារ និងការអភិវឌ្រឍន៍របស់កុមារចាប់ 
  តំងពីដើមទសវត្រស ១៩៩០

អត្រ្រមរណភាពរបស់កុមារ

កើតរស់ ១០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ កើតរស់ ១០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

១១៦ នាក់ក្នុងចំណេមទារក ៣០,៦ នាក់ក្នុងចំណេមទារក

អត្រ្រមរណភាពមាត

កើតរស់ ១០០.០០០ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ កើតរស់ ១០០.០០០ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

៨៩៦ ក្នុងចំណាមទារក ១៦១ ក្នុងចំណាមទារក

ក្រិសក្រិន (CDHS ២០១៤)

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

៥៨,៦% ៣២,៤%

ការចុះឈ្ម្រះចូលរៀនថ្ន្រក់បឋមសិក្រសា

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

៨៣% ៩៨%

អត្រ្រភាពក្រីក្រ (ធនាគារពិភពលោក)

ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

៤៧,៨% ១៣,៥% 

៥
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វាជាចំន៊ចសំខាន់ដេល តេូវកត់សមា្គេល់ថា ក្នុងរយៈពេលមិនដល់ ៣ ទសវតេសទេ ដេលកម្ពុជាអាចសមេេចបាននូវអ្វីដេលបណា្ដេបេទេសជា
ចេើនចំណាយពេលរហូតដល់ទេមួយសតវតេស ដើមេបីសមេេចបាន។ ឧទាហរណ៍ បេទេសហ្វេំងឡង់ ចំណាយពេល ១០០ ឆ្នេំ (១៨៥០ 
ដល់ ១៩៥០) 5  ដើមេបីសមេេចបាននូវការកាត់បន្ថយអតេេមរណភាពមាតាក្នុងកមេិតដូចគ្នេនឹងបេទេសកម្ពុជាដេលបានធ្វើកិច្ចការនេះតាំង
ពីដើមទសវតេស ១៩៩០។ សេដៀងគ្នេនេះដេរ បេទេសចិនចំណាយពេល៣៤ឆ្នេំ ហើយបេទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំណាយពេល ៣៣ឆ្នេំដើមេបី 
សមេេចឲេយបាននូវការកាត់បន្ថយ      អតេេមរណភាពក៊មារ ក្នុងកមេិតដេលកម្ពុជាអាចសមេេចបានតេឹមតេ២០ឆ្នេំប៉៊ណ្ណេះ ពេលគឺធា្លេក់ 
ច៊ះពី ១២% មកនេតេឹមកេេម ៣% 6។

5 Claudia Hanson. ទិន្នន័យស្ដពីីអតេេមរណភាពមាតា ព័ត៌មានបេវត្តសិាស្តេចងកេងសមេេប់១៤  បេទេស (រហូតដល់ទេ ២០០ឆ្នេ,ំ Gapminder, ២០១០
6 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and the United Nations Population Division. និនា្នេការនេអតេេមរណភាពមាតា៖ ១៩៩០ ដល់ ២០១៥. ទីកេង៊ហេសេណេវ អង្គការស៊ខភាពពិភពលេក, ២០១៥  
 និង Claudia Hanson, ២០១០, ទិន្នន័យស្ដពីីអតេេមរណភាពមាតា ព័ត៌មានបេវត្តសិាស្តេចងកេងសមេេប់ ១៤  បេទេស (រហូតដល់ទេ ២០០ ឆ្នេ,ំ Gapminder, ២០១០

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥

២៥០ USD 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨

១.៣៨០ USD 
ចំណូលជាតិសរុប (GNI) ក្នុងមួយនាក់ 

ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

៨២% នាចំនួនបាជាជនសរុប ៤០,៦% នាចំនួនបាជាជនសរុប 
ប្រជាជនបន្ទ្ររបង់ពាសវាលពាសកាល

ងាយរងគាាះ ១០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ងាយរងគាាះ ១០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

៣៥,៧ ក្នុងចំណាមបាជាជន ១៨,៤ ក្នុងចំណាមបាជាជន
ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ (WHO/UNICEF)

ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ក្នុងឆ្នាំ ២០០០

១៦,៦% នាបាជាជនសរុប ៨៩,១% នាបាជាជនសរុប
លទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រ្រស់ 

៦
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ចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវ

ចេបាស់ណាស់ វឌេឍនភាពនេះមួយចំណេកធំគឺដេយសារតេ 
សមិទ្ធផលផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲេយស្ញប់ស្ញេងរបស់កម្ពុជា ក្នុង 
រយៈកាល ២០ ឆ្នេំមកនេះ។ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៩៥ ដល់ 
២០១៧ កម្ពុជាសមេេចបាននូវអតេេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជា 
មធេយមបេចាំឆ្នេំក្នុងកមេិត ៧,៧% ដេលជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុង
លេបឿនលឿនបំផ៊តលំដាប់ទី ៦ ក្នុងពិភពលេក។ ជាលទ្ធផល 
អតេេនេភាពកេីកេបានធា្លេក់ច៊ះពី ៤៧,៨% នេឆ្នេំ ២០០៧ 
មកនេតេឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នេំ ២០១៤ 7 ហើយបេទេសកម្ពុ
ជាបានសមេេចជាផ្លូវការនូវឋានៈជាបេទេសដេលមានចំណូល 
មធេយមកមេិតទាបនេក្នុងឆ្នេំ ២០១៥ 8។ ក្នុងរយៈពេលនេះដេរ 
បេទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញ នូវវឌេឍនភាពយ៉េងខា្លេំងកា្លេសមេេប់
សូចនាករជាចេើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍន៍ក៊មារ និងមន៊សេស។

ខណៈដេលកេ៊មគេួសារជាចេើន ជំនះលើភាពកេីកេ ពួកគេ 
ក៏មានលទ្ធភាពបន្ថេមក្នុងការវិនិយេគលើស៊ខ៊មាល
ភាព កូនៗរបស់ពួកគេ តាមរយៈការបង្កើនអាហរូបត្ថម្ភ 
លទ្ធភាពទទួលបានសេវាស៊ខាភិបាល ហើយបញ្ជូនកូនទេ 
សាលារៀន ជាជាងបញ្ជូនពួកគេទេធ្វើការ។ 
រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបមេូលពន្ធចេើន
ជាងម៊ន គៀងគរធនធានបានចេើនជាងម៊ន និងវិនិយេគកាន់ 
តេមានបេសិទ្ធផលលើផ្នេកស៊ខាភិបាល អាហរូបត្ថម្ភ អប់រំ 
និងការការពារក៊មារ។

កម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យ កា្លេយទេជាបេទេសដេលមានចំណូលខ្ពស់
ឲេយបាននេឆ្នេំ ២០៥០។ ដំណាក់កាលបនា្ទេប់សមេេប់កម្ពុជា គឺឆ្នេំ 
២០៣០ ជាពេលដេលកម្ពុជាបេឹងបេេងដើមេបីកា្លេយទេជាបេទេស
ដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់ ក៏ដូចជាសមេេចឲេយ 
បាននូវគេលដេអភិវឌេឍ បេកបដេយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)។ 
ការអន៊ម័តលើ CSDGs ក្នុងឆ្នេំ ២០១៨ គឺជាជំហនដ៏សំខាន់
ឆ្ពេះទេរកការសមេេចឲេយបាននូវចក្ខុវិស័យនេះ ដេលមិនតេឹមតេ
ជួយរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉៊ណ្ណេះទេ ប៉៊ន្តេក៏បន្តព
ងេឹងធនធានមន៊សេសដេលចាំបាច់ដើមេបីសមេេចឲេយបាននូវ កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ចបេកបដេយចីរភាពផងដេរ។  

ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី មានការទទួលសា្គេល់តិចតួចប៉៊ណ្ណេះ 
ចំពេះកាពិតមួយ គឺថា វឌេឍនភាពនេសិទ្ធិរបស់ក៊មារ ជាកមា្លេំង 
ចលករឲេយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងលឿនរបស់កម្ពុជា។ 
ក្នុងរយៈកាល ៣០ ឆ្នេំច៊ងកេេយនេះ រល់បេជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី
មួយជំនាន់ៗ  បានទទួលការអប់រំបេសើរជាងម៊ន មានលទ្ធភាព 
ទទួលបានសេវាស៊ខាភិបាលល្អជាងម៊ន និងអាហរូបត្ថម្ភល្អជាង
មន៊សេសជំនាន់ម៊នរបស់ខ្លួន។ 

ដេយហេត៊នេះហើយ ទើបបេជាជនកម្ពុជាកាន់តេមានជំនាញ 
ជាងម៊ន មានស៊ខភាពល្អជាងម៊ន មានចំណេះដឹងនិងមាន 
ភាពធន់ជាងមន៊សេសជំនាន់ម៊នខ្លួន។ ជាលទ្ធផលក្នុងនាមជាអ្នក 
បំពេញការងារ ពួកគេបានផ្ដល់ដល់បេទេសកម្ពុជានូវកមា្លេំង 
ពលកម្ម ដេលកាន់តេមានផលិតភាព មានភាពបត់បេន  
និងភាពច្នេបេឌិតជាងម៊ន ធ្វើឲេយកំណើន 
សេដ្ឋកិច្ចកាន់តេរឹងមាំខា្លេំងឡើង និងស្ថិតស្ថេរថេមទៀត។

ធនាគរពិភពលេកបានហេកមា្លេំងពលកម្មដេលមានជំនាញ 
ស៊ខភាពល្អ និងធន់មាំនេះថាជា ធនធានមន៊សេស ហើយ   
ចាត់ទ៊កថា ជា “កមា្លេំងចលករស្នូលនេកំណើនបេកបដេយ 
ចីរភាព និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ” 9។ ក៊មារបច្ចុបេបន្នគឺជាម៉ូទ័រ
នេសេដ្ឋកិច្ចថ្ងេស្អេក ដូច្នេះការបន្ថេមការវិនិយេគ លើសិទ្ធិក៊មារគឺ
មានទំនាក់ទំនងដេយផា្ទេល់ទេនឹងការអភិវឌេឍន៍ធនធានមន៊សេស  
និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើមេបីបន្តអភិវឌេឍន៍បេទេស។ 

CSDGs តេូវ បា នសេង់ចេញពីគេលដេអភិវឌេឍបេកបដេយ
ចីរភាព  (SDGs) ដេលជា “ការអំពាវនាវឲេយមានវិធានការ” 
ជាសកល ដើមេបី “កាត់បន្ថយភាពកេីកេ ការពារភពផេនដី និង 
ធានាថាមន៊សេសគេប់គ្នេទទួលបានសន្តិភាព និងវិប៊លភាព”។

SDGs ទាំង ១៧ មានទំនាក់ទំនងគ្នេទេវិញទេមក ហើយ 
តមេូវឲេយមាន “ភាពជាដេគូ និងភាពបេេកដនិយម ដើមេបីធ្វើការ 
សមេេចចិត្តឲេយបានតេឹមតេូវនាពេលនេះ ដើមេបីលើកកម្ពស់ជីវិត 
រស់នេសមេេប់មន៊សេសជំនាន់កេេយបេកបដេយនិរន្តរភាព” 10

7  World Bank Group, ២០១៧: កម្ពជុា - ការរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមំាដើមេបីបេយេជន៍ទំាងអស់គ្នេ
8  តំណេងជាបេទេសមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេតិទាបធ្វើបានសមេេច នេពេលដេល បេេក់ចំណូលជាតិសរ៊ប (GNI) ក្នងុមួយនាក់បានឈានដល់ ១.២៣០ ដ៊លា្លេរអាមេរិក; យេងតាម World Bank Group, ២០១៧:  
 កម្ពជុា - ការរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមំាដើមេបីបេយេជន៍ទំាងអស់គ្នេ
9  Lange, Glenn-Marie; Wodon, Quentin; Carey, Kevin, 2018: ការបេេបេលួធនធានរបស់បេទេសនានា ២០១៨: កសាងនូវអនាគតមួយបេកបដេយចីរភាព។
10 UNDP Cambodia, ២០១៩. http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/sustainable-development-goals.html

ការវិនិយោគលើសិទ្ធិកុមារ និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ផ្លូវឆ្ព្រះទៅរកឆ្ន្រំ ២០៣០ 

៧



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

១. វិសមធម៍ន្រការប្រងច្រកផលប្រយោជន៍   
 ពីកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

CSDGs មានចំណុចដេចំនួន ៨៨  ដេលនឹងជួយពងេឹងដល់ 
សា្ថេប័នរដ្ឋ (សេបតាមទសេសនទានស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អ និង 
នីតិរដ្ឋ) និងគំទេដល់ការងារកាត់បន្ថយភាពកេីកេតាមរយៈ 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដេយសមធម៌ និងចីរភាព។ 

ក្នុងនាះ ចំនុចដាទាំងនាះ  សាបគ្នាយ៉ាងល្អ ជាមួយនឹង 
UNCRC៖

ចំណុចដេ ២.២ ស្ដីពីការបំបាត់រល់ទមេង់ទាំងអស់នេ 
កង្វះអាហរូបត្ថម្ភ

ចំណុចដេ  ៤.១ និង ៤.២ ស្ដីពីការផ្ដល់ការអប់រំមូលដា្ឋេន 
និងមតេ្តយេយសិកេសាដល់គេប់ក៊មារទាំងអស់(រប់បញ្ចូល
ទាំង ចំណុចដេ ៤.ក. ស្ដីពីការកសាងទីកន្លេងអប់រំដេល
មានស៊វត្ថិភាព និងបរិយប័ន្នសមេេប់ទាំងអស់គ្នេ) 

ចំណុចដេ ៦.១ និង ៦.២ ស្ដីពីការទទួលបានជាសកល
នូវទឹកសា្អេតសមេេប់ទទួលទាន និងអនាម័យគេប់គេេន់ 
សមេេប់ទាំងអស់គ្នេ។

ភាពស៊ីសងា្វេក់គ្នេនេះធ្វើឲេយ CSDGs កា្លេយជាកេបខ័ណ្ឌដ៏តេឹម 
តេូវដើមេបីសមេេចឲេយបាននូវវឌេឍនភាពខា្លេំងកា្លេឆ្ពេះទេរកការអន៊វត្ត 
UNCRC ហើយកសាងធនធានមន៊សេស ដេលកម្ពុជាតេូវការដើមេបី
សមេេចឲេយបាននូវវត្ថុបំណងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងផ្នេកអភិវឌេឍន៍របស់
ខ្លួនសមេេប់ឆ្នេំ ២០៣០ និង ២០៥០។

ដើមេបីសមេេចឲេយបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនសមេេប់ឆ្នេំ ២០៣០ 
និង ២០៥០ ពេមទាំងចំន៊ចដេ CSDGs បេទេសកម្ពុជាចាំបាច់ 
តេវូរកេសាឲេយស្ថតិស្ថេរ និងពងេងឹបន្ថេមនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដេល 
មានមេិតខ្ពស់នាពេលបច្ចុបេបន្ន ឲេយបានក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នេំ 
តទេម៊ខទៀត។ ដូច្នេះ តមេូវឲេយបេទេសកម្ពុជាតេូវធានាថា  
ក៊មារជំនាន់កេេយៗ សមេេចបាននូវសកា្ដេន៊ពលរបស់ខ្លួនឲេយ 
បានពេញលេញ ហើយកា្លេយជាកមា្លេំងពលកម្មដេលមាន 
ជំនាញ ខ្ពស់ មានស៊ខភាពល្អ និងមានការអប់រំ ដេលអាចជួយ
អភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសឲេយឡើងមួយកមេិតបន្ថេមទៀត។ 
បើកេឡេកមើលកាលពី ៣០ ឆ្នេំកន្លងទេ និងវឌេឍនភាពដ៏ខា្លេំងកា្លេ 
ដេលកម្ពុជាបានសមេេចបានក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះ វាជា 
មូលហេត៊ដេលយើងមានក្ដីស៊ទិដ្ឋិនិយម។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី 
ការវិភាគចំពេះផ្លូវឆ្ពេះទេម៊ខ ហក់ចង្អុលបងា្ហេញថា  បេសិនបើ
ព៊ំមានការកេបេេគួរឲេយកត់សមា្គេល់ ចំពេះវិធីសាស្តេ ក្នុងការ 

ឧបសគ្គទីមួយគឺជាប់ទាក់ទងនឹងវិសមធម៍នេការបេងចេក 
ផលបេយេជន៍ ពីវឌេឍនភាពដេលកើតមានក្នុងរយៈកាល ៣០ 
ឆ្នេំ មកនេះ។ ទិន្នន័យដេលមានបានបងា្ហេញថា កេ៊មនានា 
នេក៊មារកម្ពុជាមិនបានឃើញថាមានវឌេឍនភាពជាដ៊ំកំភួន
ឡើយ នេក្នុងការ ទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដេយសារតេ
បញ្ហេកើតឡើងជាបន្តបនា្ទេប់ទាក់ទងនឹងការបាត់ឱកាស 
ការរីសអើង ឬឧបសគ្គផេសេងៗអាសេ័យតាម ភូមិសាស្តេ។ 
របាយការណ៍នេះរកឃើញថា ក៊មារដេលរស់នេទីជនបទ 
និងជនបទដាច់សេយល ក៊មារដេលមកពីគេួសារដេលមាន 
សា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច 
និងក៊មារពិការ ជាដើម ពិបាកក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជាមូល 
ដា្ឋេនរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ 12 ៖

• ក៊មាររស់នេក្នុងទីកេ៊ងមានឱកាសបានចូលសិកេសាក្នុងកម្ម 
វិធីអប់រំក៊មារតូច ចេើនជាងក៊មាររស់នេទីជនបទ (១១%) 13  
រហូតដល់ទេ ៣៦% ហើយក៊មារអាយ៊ ៥ ឆ្នេំដេល 
ស្ថិតនេក្នុងកេ៊មគេួសារកេីកេបំផ៊ត ងាយនឹងបេះបង់ចេល 
ការសិកេសាជាងក៊មារដេលមកពីកេ៊មគេួសារអ្នកមាន រហូត 
ដល់ទេមួយដងកន្លះ ។ 14

• ៤% នេក្មេងជំទង់ពិការបានរៀនចប់ថា្នេក់អន៊វិទេយាល័យ 
ធៀបនឹងក្មេងជំទង់មិនពិការ ដេលមានអតេេរៀនចប់អន៊វិទេយា
ល័យចំនួន ៤១% 15

• ក្មេងសេី បេះបង់ចេលការសិកេសា ញឹកញាប់ជា
ងក្មេងបេ៊សដើមេបីជួយដល់កេ៊មគេួសាររបស់ពួក
គេ ហើយក្មេងសេីដេលមានការអប់រំតិចតួច ជាទូទេ 
រឹតតេងាយបេឈមនឹងការកេងបេវ័ញ្ច និងការរំលេភបំពាន 
ដូចជាអំពើជួញដូរមន៊សេសជាដើម 16 

• អាពាហ៍ពិពាហ៍នេវ័យក៊មារគឺជារឿងកើតមានចេើននេតាម
ទីជនបទ ខណៈដេល ភាពមានគភ៌នេវ័យជំទង់ កំព៊ងមាន
ការកើនឡើងនេតាមតំបន់មួយចំនួននេបេទេសកម្ពុជាជា 
ពិសេសនេតាមទីជនបទដាច់សេយល ។ 17

លើកកម្ពស់ស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារទេនេះ នេះកម្ពុជានឹងមិន
អាចសមេេចបាននូវវឌេឍនភាពផ្នេកសិទ្ធិក៊មារ និងធនធានមន៊សេស 
ក្នុងកមេិតដូចគ្នេកាលពីម៊នឡើយ។ អ្នកសង្កេតការណ1៍1 ភាគចេើន 
ស៊ទ្ធតេយល់សេបថា  នេក្នុងបេទេសកម្ពុជា ឧបសគ្គធំៗចំនួនពីរ
ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ និងស៊ខ៊មាលភាពក៊មារកំព៊ងតេបង្កការរំងស្ទះនេ
តាមផ្លូវឆ្ពេះទេរកការសមេេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន។

11  សូមមើល World Bank Group, ២០១៧: កម្ពជុា - ការរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមំាដើមេបីបេយេជន៍ទំាងអស់គ្នេ
12  កតា្តេកេបេេ (Game Changer) នីមួយៗ ផ្ដល់នូវការវិភាគកាន់តេលម្អតិទេលើកេម៊ក៊មារផេសេងៗ ដេលមិនបានទទួលអត្ថបេយេជន៍ពេញលេញពីសិទ្ធដិេលបានធានានេក្នងុ UNCRC។
13  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ (NIS), អគ្គនាយកដា្ឋេនស៊ខាភិបាល និង ICF International, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខាភិបាលកម្ពជុា ២០១៤, ទំព័រ ១៦៥. 
14  កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៦: របាយការណ៍តេតួពិនិតេយពាក់កណា្ដេលអណត្ត ិក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ លើផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ ២០១៤-២០១៨ និងការពេយាករណ៍រហូតដល់ឆ្នេ ំ២០២០, ទំព័រ ១៨.
15  UNESCO, ២០១៨: ការអប់រំ និងពិការភាព៖ ការវិភាគលើទិន្នន័យពី ៤៩ បេទេស. ទំព័រ ២០ និងទំព័រ ២៣.
16  SOS Children’s Villages Cambodia, ២០១៥: ការវិភាគសា្ថេនភាពសិទ្ធក៊ិមារ៖ ក៊មារងាយរងគេេះក្នងុការបាត់បង់ការថេទំាពីឪព៊កមា្ដេយ និងក៊មារបាត់បង់ការថេទំាពីឪព៊កមា្ដេយ និង Sonyka, Va 19 មីនា ២០១៥៖  
 “សិសេសនារីនេថា្នេក់វិទេយាល័យកាន់តេចេើនឡើងបេះបង់ចេលការសិកេសា” កាសេត Khmer Times 
17  ឧទាហរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី មានអតេេខ្ពស់បំផ៊ត ក្នងុបេទេសកម្ពជុា សមេេប់ការរៀបការនេវ័យក៊មារ និងភាពមានគភ៌នេវ័យជំទង់។ អាយ៊ជាមធេយមសមេេប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេក្នងុខេត្តមណ្ឌលគិរី គឺ ១៥ ឆ្នេ ំហើយ  
 ៣៤% នេក្មេងសេជំីទង់ ដេលមានអាយ៊ចន្លេះពី ១៥ – ១៩ ឆ្នេ ំក្នងុខេត្តនេះ គឺមានកូនមួយ ខណៈដេលអតេេនេថា្នេក់ជាតិជាមធេយមគឺមានចំនួនតេមឹ ១២% ប៊៉ណ្ណេះ (Partnering to Save Lives, ២០១៨: ឯកសារសិកេសា៖  
 ភាពមានគភ៌នេវ័យជំទង់នេភាគឥសាន្តបេទេសកម្ពជុា, ជំនួយអូស្តេេលី, កេសួងស៊ខាភិបាល, អង្គការសង្គេេះក៊មារ អង្គការ ឃេរ អន្តរជាតិ អង្គការ Marie Stopes International) 

ឧបសគ្គតមផ្លូវឆ្ព្រះទៅឆ្ន្រំ ២០៣០

៨



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

២. ការសម្របខ្លួនទៅតមបញ្ហ្រប្រឈមថ្មីៗ និងទើបល្រចឡើង

បញ្ហេបេឈមថ្មីៗទាំងនេះមិនមេនឆ្លុះបញ្ចេំងពីបរជ័យ ឬកង្វះ 
វឌេឍនភាពឡើយ ប៉៊ន្តេឆ្លុះបញ្ចេំងពីបញ្ហេបេឈមជាបន្តបនា្ទេប់ 
ដេលបេទេសជាតិទាំងអស់ជួបបេទះ ក្នុងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង 
សមេេចឲេយបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដេយចីរភាព នេក្នុង 
បរិបទដេលមានការផា្លេស់ប្ដូរយ៉េងលឿន។ 

នេទសវតេសខាងម៊ខ បេទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហេបេឈម ថ្មីៗ 
 ដេលខ៊សគ្នេឆ្ងេយនឹងអ្វីដេលបានបេឈមនាពេលសព្វ ថ្ងេ និង 
កាលពីអតីតកាល ដូច្នេះ រូបមន្ត និងយ៊ទ្ធសាស្តេ ដេលធា្លេប់តេ 
ទទួលបានជេគជ័យតាំងពីឆ្នេំ ១៩៩០ ដល់ឆ្នេំ ២០១៩ 
មិនទំនងថា នឹងជួយឲេយសមេេចបាននូវវឌេឍនភាពដូចម៊នឡើយ 
សមេេប់ពីឆ្នេំ ២០២០ ដល់ ២០៣០។ ឧទាហរណ៍៖  

• ការកើនឡើងនូវលទ្ធភាពបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយា បានសមេួល 
ឲេយមាននភាពច្នេបេឌិត និងការរីកលូតលាស់ ក៏ប៉៊ន្តេ ក៏បាន 
បង្កើតឲេយមាននូវមូលដា្ឋេនថ្មីៗសមេេប់ការកេងបេវ័ញ្ចលើក៊មារ 
ផងដេរ។

• ថ្វីដេបិតតេ វិស័យទេសចរណ៍ បានកា្លេយជាវិស័យដ៏សំខាន់ 
បំផ៊តមួយនេក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជាក្ដី ប៉៊ន្តេ វាក ៏
បានរួមចំណេកធ្វើឲេយកើនឡើងនូវការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើ 
ក៊មារតាមវិធីសមា្ងេត់ផងដេរ 22។ 

• កេ៊មគេួសារបេជាជនកំព៊ងតេធ្វើចំណាកសេ៊កទាំងក្នុង 
បេទេស និងទេកេេបេទេស កាន់តេចេើនឡើង ដើមេបីស្វេង 
រកឱកាសការងារដេលល្អបេសើរ ដេលក្នុងនេះ ក៊មារកាន់តេ
ចេើនឡើងៗតេូវបានទ៊កចេល ឬតេូវធ្វើចំណាកសេ៊កជាមួយ
នឹងកេ៊មគេួសាររបស់ខ្លួន ធ្វើឲេយបេឈមនឹងការបេះបង់ចេល
សាលារៀន និងការរំលេភបំពាន។ 

• បមេេបមេួលអាកាសធាត៊ តាមរយៈការកើនឡើងរប់សិប 
ដងនូវហេត៊ការណ៍អាកាសធាត៊អាកេក់ៗ ទំនងនឹងបង្កផល
ប៉ះពាល់គួរឲេយកត់សមា្គេល់ទេលើសន្តិស៊ខសេបៀង ការអប់រំ 
និងលទ្ធភាពទទួលបានទឹក និងអនាម័យ។

• ជាមួយនឹងសា្ថេនភាព ថ្មីក្នុងនាមជាបេទេសដេលមានបេេក់ចំណូល
មធេយមកមេិតទាប កម្ពុជា នឹងទទួលបានជំនួយអភិវឌេឍន៍តិចទេៗ 
ពីមា្ចេស់ជំនួយអន្តរជាតិ ដេលធា្លេប់តេជួយគំទេដល់សេវា 
សំខាន់ៗ សមេេប់ក៊មារ និងសហគមន៍របស់ខ្លួន តាមរយៈ 
រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ឬដេគូអភិវឌេឍន៍ ។  

• ភាពកេិសកេិន គឺជារឿងកើតមានចេើននេតាមទីជនបទ (៣៤%) ជាងនេទីកេ៊ង (២៤%) ហើយមិនសូវកើតមានឡើងក្នុង 
ចំណេមក៊មារ ដេលមានមា្ដេយដេលមានការអប់រំឡើយ។

• ថ្វីដេបិតតេ សឹងតេ ៩៩% នេកេ៊មគេួសារនេក្នុងរជធានីភ្នំពេញមានបង្គន់ច៊ចទឹក ភា្ជេប់ជាមួយនឹងបេព័ន្ធទឹកស្អុយក្ដី ប៉៊ន្តេ 
អតេេនេះមានចំនួនតេឹមតេ ៧០,៩% ប៉៊ណ្ណេះនេទីជនបទ ដេលការបន្ទេរបង់ពាសវាលពាសកាល និងលទ្ធភាពទទួលបានទឹក 
ដេលមានស៊វត្ថិភាពបេើបេេស់នេតេជាបញ្ហេធំ

• ទិន្នន័យដេលមានហក់បងា្ហេញថា និនា្នេការនេះកំព៊ងស្ទុះឡើង ដេលជំរ៊ញដេយវិសមភាពនេបេេក់ចំណូល 18 ដេលវិសមភាពនេះ 
កំព៊ងកើនឡើងយ៉េងលឿន និងភាពយឺតយ៉េវ នូវវឌេឍនភាព  19 នេការការចំណាយសាធារណៈ និងគេលនយេបាយពន្ធដារ 20។

18  យេងតាមអង្គការ UNDP, កេេមកម្មវិធី “បេកបកិច្ចការដូចបេកេតី” អ្នកមានទេពេយសមេបត្តកំិពូលលើសកលលេកដេលមានមួយភាគរយ នឹងកើនឡើងដល់ ៣៩% នេឆ្នេ ំ២០៥០ ។ អាចអាននេតេង់នេះ 
 https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
19  វាជារឿងសំខាន់ដេលតេវូកត់ចំណំាថា ក្នងុរយៈកាលប៊៉នា្មេនឆ្នេថំ្មីៗ កន្លងមកនេះ ការចំណាយសាធារណៈ មានការកើនឡើង ហើយគេលនយេបាយពន្ធដារក៏តេវូបានកេលម្អ ។ ទេះជាយ៉េងណា ទិន្នន័យដេលមានបងា្ហេញថា  
 វឌេឍនភាពនេះមានភាពយឺតខា្លេងំពេក ដើមេបីឲេយទាន់ជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉េងលឿននូវវិសមភាពផ្នេកបេេក់ចំណូល។
20  Oxfam, ការប្ដេជា្ញេចិត្តក្នងុការកាត់បន្ថយសន្ទសេសន៍វិសមភាព ២០១៨, ២០១៨
21 គមេេងទ៊នមន៊សេសរបស់ធនាគរពិភពលេក ផ្ដល់នូវចំណាត់ថា្នេក់ និងពិន្តសុមេេប់ទ៊នមន៊សេស ដេយក្នងុនេះបេទេសកម្ពជុាមានពិន្ទ ុ០,៤៩ ដេលទាបជាងពិន្ទមុធេយមរបស់ពិភពលេក ដេលមានកមេតិ ០,៥៧   
 ហើយកាន់តេទាបទេទៀត បើធៀបនឹងពិន្ទយុមធេយមសមេេប់តំបន់អាសី៊បូព៌ាេ និងប៉ាេសី៊ហ្វកិ ដេលមានកមេតិ ០,៦១ (អាចរកបាននេតេង់នេះ៖ https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital).
22 ដេបិតតេស្ថតិិស្ដពីីចំណុចនេះពិបាកនឹងរកក្ដ ីប៊៉ន្តេ ការសេេវជេេវបានបងា្ហេញថា ក្នងុចំណេមបេជាជន ១០០.០០០ នាក់ ដេលទទួលរងការកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទនេក្នងុបេទេសកម្ពជុា មាន ៣០-៣៥% គឺជាក៊មារ ទំាងក្មេងបេស៊   
 និងក្មេងសេ ី(Davy, D, ២០១៧: ការពិនិតេយថា្នេក់តំបន់៖ ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទលើក៊មារនេអាសី៊អាគ្នេយ៍, ECPAT International, ទំព័រ ៤៧).
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ជាលទ្ធផល ក៊មារទាំងនេះនឹងមានការពិបាកក្នុងការសមេេចឲេយបានពេញលេញនូវសកា្ដេន៊ពលក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន ហើយជាផលវិបាក ពួកគេ
នឹងមិនអាចរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲេយបានចេើនឡើយ ដេល តាមពិតពួកគេអាចរួមចំណេកបាន បេសិនបើពួកគេ
អាចសមេេចបាននូវសិទ្ធិពេញលេញរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ វានឹងធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជាបាត់បង់កមា្លេំងពលកម្មមួយផ្នេកដេលមាននភាពច្នេបេឌិត 
បេកបដេយថាមពល និងមានការអប់រំ ដេលមានតម្លេដើមេបីសមេេចបាននូវវត្ថុបំណងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសរប់ទសវតេសតទេម៊ខទៀត 21។

៩



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

បេវត្តិកម្ពុជាក្នុងរយៈកាល ៣០ ឆ្នេំកន្លងមកនេះ បងា្ហេញ 
ថា កម្ពុជាអាចសមេេចបាននូវ វឌេឍនភាពក្នុងលេបឿនលឿន 
និងជាដ៊ំកំភួនបាន។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី ដើមេបីសមេេចឲេយ 
បាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនសមេេប់ឆ្នេំ ២០៣០ និង ២០៥០  
កម្ពុជានឹងតេូវធ្វើការដេះសេេយបញ្ហេវិសមធម៍ និង 
សមេប ខ្លួនឲេយបានទេតាមបរិបទដេលមានការផា្លេស់ប្ដូរ
លេឿនៗ ហើយនឹងតមេូវឲេយដើរលើសពី “ការងារធម្មតា” 
ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិក៊មារ និងស៊ខ៊មាលភាពក៊មារ។ 

របាយការណ៍នេះបងា្ហេញពីផ្នេកអាទិភាពចំនួន ៦ សមេេប់ 
កា រវិនិយេគទេលើសិទ្ធិក៊មារ ដេលអាចជំនះលើឧបសគ្គធំៗ
ទាំងពីរខាងលើ ពេលគឺវិសមភាព និងបរិបទបេេបេួលលឿន។ 
ដេយតេវូបានកំណត់ថាជា “កតា្តេកេបេេ” អាទិភាពទំាងនេះតំណាង 
ឲេយការផា្លេស់ប្ដូរនូវរបៀបរបបក្នុងការអន៊វត្តនាពេលបច្ចុបេបន្ន 

អន៊សាសន៍ដេលមានរៀបរប់នេក្នុងរបាយការណ៍នេះ តេូវបានដាក់ជូនរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារ  
បច្ចុបេបន្ន! ទទួលសា្គេល់ពីភាពចាំបាច់នេវិធានការរួម និងការសមេបសមេួលដើមេបីសមេេចឲេយបាននូវការអន៊វត្តពេញលេញតាមអន៊សញ្ញេ 
អង្គការសហបេជាជាតិស្ដពីសិទ្ធិក៊មារ។ សមេេប់របាយការណ៍នេះ និងអន៊សាសន៍នានា យើងសងេឃឹមថា ដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការសង្គម 
ស៊ីវិលផេសេងទៀត អ្នកសិកេសាសេេវជេេវ និងវិស័យឯកជន នឹងមើលឃើញពីកេបខ័ណ្ឌមានបេយេជន៍សមេេប់សមេបសមេួលឲេយមាន 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីលើកកម្ពស់ស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារ និងដេះសេរអនាគតរបស់កម្ពុជា។ 

ដេលនឹងតេូវការការដឹកនាំ ធនធាន និងការតាំងចិត្តដើមេបី 
សមេេចឲេយបាន។ ការផ្ដល់អាទិភាពលើ កតា្តេកេបេេ ទាំងនេះនឹង 
នាំឲេយមានការផា្លេស់ប្ដូរសមេេប់អនាគតរបស់ក៊មារ និងកម្ពុជា 
ទាំងមូល រប់បញ្ចូលទាំងមហិច្ឆិតារបស់កម្ពុជាដេលចង់កា្លេយជា
បេទេសដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 
១០ ឆ្នេំខាងម៊ខនេះ។ 

ចក្ខុវិស័យរបស់សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន! គឺថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 
និងការអភិវឌេឍន៍បន្តកើតមានទេថ្ងេអនាគត សេបតាម SDGs  
និងគេលដេរបស់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី 
ទាំងអស់នេះតមេូវឲេយមានការវិនិយេគថ្មីៗទេលើផ្នេកសំខាន់ៗ
ទាំង ៦ ខាងកេេមនេះ ដេលនឹងកំណត់ថាតើ កម្ពុជានឹងអាច 
សមេេចបាននូវគេលដេបេកបដេយមហិច្ឆិតារបស់ខ្លួនដេរ 
ឬអត់។ 

កាលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសាវាអប់រំកុមារតូច ដាលមានគុណភាព

បាយុទ្ធបាឆំងនឹងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដាលមានគុណភាព

ដាះសាាយអតាាបាាវា៉ាឡង់ខ្ពស់នាបញ្ហាកិច្ចការពារកុមារ

កាត់បន្ថយឲាយបានចាើនបំផុតនូវអតាាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

កាលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសាវាទឹកផឹកមូលដ្ឋាន និងអនាម័យ

បង្កើនការចូលរួមបាកបដាយអត្ថន័យរបស់កុមារក្នុងដំណើរការនាការសមាាចចិត្ត

១

២

កត្ត្រក្រប្រ្រសម្រ្រប់ជាកូនសោ 
អនាគតកម្ពុជា

៣

៤

៥

៦

១០
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ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួល 
បានស្រវាអប់រំកុមារតូច 
ដ្រលមានគុណភាព
កត្តាកាបាាទី ១

ថ្វីដាបិតតាសាវាអប់រំកុមារតូចដាលមានគុណភាព មានការទទួលស្គាល់ថាជាមូលដ្ឋានគាឹះសំខាន់សមាាប់ការសិកាសាទាថ្ងាអនាគត 
និងការអភិវឌាឍន៍ក្ដី ប៉ុន្តា កុមារជាចាើននាតាមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសាវាអប់រំបាបនាះ ជាពិសាសនាតមទីជនបទដច់សាយល។

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង? ព័ត៌មានសង្ខ្រប

អតេេច៊ះឈ្មេះចូលរៀនកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច មានកមេិតទាប 
ខា្លេំងណាស់បើធៀបនឹងការអប់រំថា្នេក់បឋមសិកេសា។ នេឆ្នេំសិកេសា 
២០១៨ – ២០១៩ ក៊មារអាយ៊ ៣ ឆ្នេំចំនួនតេ ១៨,៥% 
ប៉៊ណ្ណេះ ដេលបានច៊ះឈ្មេះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច 
ហើយក៊មារអាយ៊ ៤ ឆ្នេំ មានចំនួន ៣៩,៤% ហើយក៊មារអាយ៊  
៥ ឆ្នេំមានចំនួន ៦៣,១%។ 23  

ក៊មាររស់នេតាមទីជនបទ និងទីដាច់សេយ៉េល ក៊មារជនជាតិ 
ដើមភាគតិច ក៊មារដេលមានសាវតារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប និង 
ក៊មារពិការ ជួបឧបសគ្គ ជាងកេ៊មក៊មារផេសេងទៀត កាន់តេខា្លេំង 
ក្នុងការទទួលបានឱកាសអប់រំក៊មារតូច។ ក៊មាររស់នេក្នុងទីកេ៊ង 
និងទីបេជ៊ំជន អាចចូលរួមនេក្នុងកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច ចេើន 
ជាងក៊មាររស់នេទី ជនបទ (១១%)  24 រហូតដល់ទេ ៣៦% 
ហើយក៊មារអាយ៊ ៥ ឆ្នេំនេដេលស្ថិតនេក្នុងកេ៊មគេួសារកេីកេ 
បំផ៊ត ងាយនឹងបេះបង់ចេលការសិកេសាជាងក៊មារដេលមកពី 
កេ៊មគេួសារអ្នកមាន រហូតដល់ទេមួយដងកន្លះ ។ 25

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖

១, ២, ៣, ៤, ១៧c, ២៣, ២៨, ២៩, ៣០ និង ៣១

ចំណុចដា SDG៖ 

៤.២៖ តេឹមឆ្នេំ ២០៣០ ធានាថា គេប់ក្មេងសេី និង 
ក្មេងបេ៊សទទួលបានការអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូចបេកបដេយ 
គ៊ណភាព ការថេទាំ និងការអប់រំម៊នចូលបឋមសិកេសា 
ដើមេបីឲេយពួកគេតេៀមលក្ខណៈសមេេប់ការអប់រំថា្នេក់ 
បឋមសិកេសា

កុមារដាលបាត់ឱកាសបំផុត៖

ក៊មាររស់នេតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដាច់សេយល  
ក៊មារដេលមកពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេនភាព 
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប ក៊មារជនជាតិដើម ក៊មារពិការ។ 

23  កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា, សន្នបិាតអប់រំ, ២០១៩៖ បូកសរ៊បលទ្ធផលការងារអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នេឆ្នេសិំកេសា  – ២០១៧ – ២០១៨ និងគេលដេសមេេប់ឆ្នេសិំកេសា ២០១៨ – ២០១៩ ទំព័រ ៤៥
24  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ (NIS), អគ្គនាយកដា្ឋេនស៊ខាភិបាល និង ICF International, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខាភិបាលកម្ពជុា ២០១៤, ទំព័រ ១៦៥.
25  កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៦: របាយការណ៍តេតួពិនិតេយពាក់កណា្ដេលអណត្ត ិក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ លើផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ -២០១៤-២០១៨ និងការពេយាករណ៍រហូតដល់ឆ្នេ ំ២០២០ទំព័រ ១៨.
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បញ្ហេបេឈមសមេេប់ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិចរឹតតេខា្លេំងថេមទៀត ដេយសារតេសេវាអប់រំពហ៊ភាសាមានផ្ដល់ជូនតេនេមត្តេយេយសិកេសារដ្ឋ 
ចំនួន ៣ និងមត្តេយេយសហគន៍ចំនួន ១០៤ ប៉៊ណ្ណេះ ក្នុងខេត្តទាំងបេេំ ហើយកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូចដេលមានបរិយប័ន្ន នេតាមមត្តេយេយសិកេសា  
នេមិនទាន់បានពងេីកវិសាលភាពដល់កមេិតថា្នេក់ជាតិនេឡើយ។ 26  

សូមេបីនេពេលដេលក៊មារមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំក៊មារតូច (ECE) ក៏គ៊ណភាព ជារឿយៗ នេមានកមេិតទាបនេឡើយ។ 27   
នេក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ សិសេសថា្នេក់មត្តេយេយចំនួន ២៣,២% តេូវបានបងេៀននេតាមថា្នេក់រៀនក្នុងវត្តអារម; ៧១,៥% ធ្វើបេតិបត្តិការដេយ 
គ្មេនទឹក ហើយ ៨១,៣% ខ្វះខាតបង្គន់អនាម័យសមេេប់ក៊មារបេើបេេស់។ 28  កង្វះទីតាំង និងបរិកា្ខេបេបនេះ មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 
លើវត្តមាន និងការរៀនសូតេរបស់ក៊មារ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គេូមត្តេយេយសិកេសា។ បច្ចុបេបន្ន សេវាអប់រំក៊មារតូច  ដេលកំព៊ង 
ដំណើរការ មានតេ ៣២,២% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលបំពេញតាមបទដា្ឋេនគ៊ណភាព។ 29

កម្មវិធីអប់រំក៊មារតូចតេូវបានទទួលសា្គេល់ដេយរជរដា្ឋេភិបាល 
កម្ពុជាថាជាមធេយាបាយសំខាន់ក្នុងការជំរ៊ញការច៊ះឈ្មេះចូលរៀន
នេថា្នេក់បឋមសិកេសា ហើយជាមធេយាបាយសមេេប់ការកសាងមូល
ដា្ឋេនគេឹះនេការអប់រំ ដេលនឹងជួយពងេឹងដល់លទ្ធផលសិកេសារបស់
ក៊មារ កាត់បន្ថយអតេេតេួតថា្នេក់នេថា្នេក់ដំបូងៗ និងកាត់បន្ថយ 
ភាពងាយបេះបង់ចេលការសិកេសា 30 ។

ភស្តុតាងបងា្ហេញចេបាស់ថា ការវិនិយេគលើក៊មារនេពេល
ដេលគេអាយ៊តិច មិនតេឹមតេមានឥទ្ធិពលលើការសិកេសា
របស់ពួកគេតេមួយ ម៊ខទេ តេមានឥទិ្ធពលផេសេងៗទៀត 
លើក៊មារ ។ ចំណុចដេលមានឥទ្ធិពលផេសេងៗទៀតរួមមាន៖ 
សមភាព និងការផ្ដល់អំណាចយ៉េនឌ័រ លទ្ធផលផ្នេកស៊ខភាព 
និងអប់រំបេសើរជាងម៊ន ជំនាញ សមត្ថភាព និងផលិតភាព 
បេសើរជាងម៊ន កាត់បន្ថយគមា្លេតបេេក់ចំណូល និងវិសមភាព 
ផ្នេកភូមិសាស្តេ ផ្ដល់កិច្ចអន្តរគមន៍ទាន់ពេលវេលាសមេេប់
ជនពិការ ហើយជាយ៊ទ្ធសាស្តេដេល ចំណាយតិចដើមេបីល៊ប 
បំបាត់ការចាញ់បេៀបគ្នេ ” 31។ ទេះបីជាចំណុចដេ ៤.២ 
នេ SDG ផ្ដេតជាពិសេសលើការអប់រំ និងការអភិវឌេឍន៍ក៊មា 
រតូចយ៉េងណាក្តី  ក៏ចំណុចដេនេះជាសមាសធាត៊ដ៏សំខាន់
សមេេប់ការសមេេចឲេយបានយ៉េងហេចណាស់ SDGs ចំនួន 
៧ ផេសេងទៀត ស្ដីពីភាពកេីកេ ការសេេកឃា្លេន ស៊ខភាព 
(រប់បញ្ចូលទាំងមរណភាពក៊មារផង) ការអប់រំ យ៉េនឌ័រ ទឹក 
និងអនាម័យ និងវិសមភាព 32 ។

អត្ថបេយេជន៍ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវេងរបស់រដ្ឋនានាដេលបាន 
វិនិយេគលើការអប់រំក៊មារតូចកំព៊ងតេូវបានចងកេងជាឯកសារ 
យ៉េងល្អចេើនទេៗ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងធនធានមន៊សេស។  

កេេពីលទ្ធផលសិកេសានេថា្នេក់បឋមសិកេសា ការរៀនសូតេ តាំងពីនេតូច 
មានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌេឍន៍របស់ខួរកេបាល ស៊ខភាព ឥរិយបទ 
និងឱកាសផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច។ 33 បេសិនបើកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូចមិនមានការ
កេលម្អទេនេះ កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានវឌេឍនភាពដេលនេមានកមេិត
ប៉៊ណ្ណេះ សមេេប់ការវាស់វេងរយៈពេលវេងលើការអភិវឌេឍន៍ធនធាន 
មន៊សេស ក៏ដូចជា ការវាស់វេងលើវឌេឍនភាពផេសេងទៀតរបស់ជនជាតិ 
ភាគតិច និងកេ៊មក៊មារងាយរងគេេះ។

26  កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា សន្នបិាតអប់រំ, ២០១៩៖ បូកសរ៊បលទ្ធផលការងារអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នេឆ្នេសិំកេសា  ២០១៧ – ២០១៨   និងគេលដេសមេេប់ឆ្នេសិំកេសា ២០១៨ – ២០១៩ ទំព័រ ២៩.
27  Khieng, S., Madhur, S., & Chhem, R. Eds., 2015: Cambodia Education 2015 Employment and Empowerment, p.198.
28  កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា, ២០១៧: ស្ថតិិ និងសូចនាករអប់រំសាធារណៈ ២០១៦ - ២០១៧, ទំព័រ ៣១.
29 កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា សន្នបិាតអប់រំ, ២០១៩៖ បូកសរ៊បលទ្ធផលការងារអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នេឆ្នេសិំកេសា ២០១៧ – ២០១៨ និងគេលដេសមេេប់ឆ្នេសិំកេសា ២០១៨ – ២០១៩ ទំព័រ ៣៣
30  កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា, ២០១០: គេលនយេបាយជាតិស្ដពីីការថេទំា និងអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូច អន៊ម័តដេយទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្តេ ីនេខេក៊ម្ភៈ ឆ្នេ ំ២០១២, ទំព័រ ២ 
31  កេម៊ពិគេេះយេបល់សមេេប់កេម៊ការងារកិច្ចគំពារ និងអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូចសមេេប់របៀបវារៈអភិវឌេឍន៍កេេយឆ្នេ ំ២០១៥, ២០១២ ទំព័រ ១៩, លើកឡើងនេក្នងុ Woodhead, Featherson, Bolton, និង Robertson (២០១៤).
32 ជីវិតវ័យក្មេង, ២០១៦: ឯកសារសង្ខេបគេលនយេបាយ៖ ការអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូចនេក្នងុ SDGs។ អាចរកបាននេ៖ http://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-PB28_Early%20	
	 Childhood%20Development%20in%20the%20SDGs.pdf
33 សមេេប់ការពិភាកេសាលម្អតិស្ដពីីធនធានមន៊សេស និងការអប់រំក៊មារតូច សូមមើល Harry Patrinos, ២០១៨: ហេត៊ផលផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចសមេេប់ការអប់រំក៊មារតូច, World Bank Blogs. អាចរកបាននេតេង់នេះ៖ https://blogs. 
 worldbank.org/education/economic-case-early-learning. សូមមើលផងដេរ UNICEF, ២០១៣:  ភស្តតុាងគំទេការវិនិយេគលើការអភិវឌេឍក៊មារតូច។មាននេ https://www.unicef.org/earlychildhood/ 
	 index_69851.html.	
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១២



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

34 ផេនការសកម្មភាពជាតិមានបំណងបង្កើនការច៊ះឈ្មេះចូលរៀន និងពងេងឹដល់ការការពារក៊មារអាយ៊ ០-៦ ឆ្នេ ំ(ជាពិសេសក៊មារមកពីកេម៊គេសួារកេកីេ ជនជាតិដើមភាគតិច និងក៊មារពិការ) ហើយផ្ដល់អាទិភាពលើសាលា 
 មត្តេយេយសហគមន៍ និងកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូចតាមផ្ទះ។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្ត ីផេនការនេះមិនមានរៀបរប់ឲេយបានគេប់គេេន់អំពីការអភិវឌេឍន៍មនេសញ្ចេតនាសង្គម ឬការអភិវឌេឍន៍បេេជា្ញេក្ដ ី(ឧទាហរណ៍ “ការយក៊មារភ្ញេចក៊មារតំាងពី 
 នេតូច” “ឱកាសរៀនសូតេនេវ័យក៊មារ”) សមេេប់ក៊មារអាយ៊កេេម ៣ ឆ្នេ។ំឆ្នេឡំើយ។ 
35  UNICEF, ២០១៧: បច្ចបុេបន្នភាពការវិភាគសា្ថេនភាពរបស់ក៊មារ និងស្តេនីេកម្ពជុា, ទំព័រ ៦២
36  កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៧: ស្ថតិិ និងសូចនាករណ៍អប់រំសាធារណៈ ២០១៦ - ២០១៧, ទំព័រ ៣៥
37  កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៦: របាយការណ៍តេតួពិនិតេយពាក់កណា្ដេលអាណត្ត ិក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ ទេលើផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ  ២០១៤-២០១៨ និងការពេយាករណ៍សមេេប់ឆ្នេ ំ២០២០, ទំព័រ ២២.
38 កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៦: របាយការណ៍តេតួពិនិតេយពាក់កណា្ដេលអាណត្ត ិក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ ទេលើផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ  ២០១៤-២០១៨ និងការពេយាករណ៍សមេេប់ឆ្នេ ំ២០២០, ទំព័រ ៦.
39 គេមូត្តេយេយសាលារដ្ឋតេវូបានរំពឹងថាបានបញ្ចប់ការសិកេសាថា្នេក់ទី ១២ ហើយឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដះុបណា្ដេលពីរឆ្នេនំេមជេឈមណ្ឌលបណ្ដះុបណា្ដេលគេមូត្តេយេយនេរជធានីភ្នពំេញ។ ទេះជាយ៉េងណា នេតាមទីជនបទដាច់សេសេយល  
 ដេលមានសហគមន៍ដេលបាត់ឱកាសខា្លេងំជាងគេបំផ៊តនេះ ដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរីជាដើម គេមូតេ្តយេយតេវូបានតមេវូឲេយមានសញ្ញេប័តេតេមឹតេថា្នេក់ទី ៩ ប៊៉ណ្ណេះ។ ថ្វដីេបិតតេលក្ខលក្ខខណ្ឌជេើសរីសកាន់តេទាបស  
 មេេប់ការជេើសរីសគេមូតេ្តយេយសិកេសានឹងជួយបង្កើនដល់ការជេើសរីសគេនូេតាមទីជនបទដាច់សេសេយលក្ដ ីវាក៏មានផលប៉ះពាល់លើគ៊ណភាពអប់រំនេទីជនបទដាច់សេសេយលផងដេរ។ គេមូត្តេយេយសហគមន៍តេវូបានរំពឹងថា  
 បញ្ចប់ការអប់រំតេមឹថា្នេក់ទី ៦ ហើយឆ្លងកាត់ការបណ្ដះុបណា្ដេលម៊នបមេើការងាររយៈពេល ៣៥ ថ្ងេ ប៊៉ន្តេសមេេប់លក្ខខណ្ឌជេើសរីសគេបូងេៀនក្នងុកម្មវិធីអប់រំតាមផ្ទះ និងសាលាមត្តេយេយឯកជន ជាទូទេ    
 មិនមានការគេប់គេងនេះទេ។ 
40 NIS, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខាភិបាលកម្ពជុា ២០១៤, ទំព័រ ១៦៨.
41 អង្គការ Save the Children , ២០១៧:  កិច្ចគំពារនិងអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូច៖ ការអង្កេតមូលដា្ឋេនលើភូមិបណ្ដេតទឹកនេទន្លេសាប, ទំព័រ ២៤.

កម្មវិធីអប់រំក៊មារតូចគឺជាយ៊ទ្ធសាស្តេដេលចំណាយតិច តេមានបេសិទ្ធភាព ដើមេបីសមេេចឲេយបាននូវវត្ថុបំណងធំៗផ្នេកអប់រំ ស៊ខភាព 
អាហរូបត្ថម្ភ  និងកិច្ចគំពារសង្គម ហើយរដា្ឋេភិបាលបានបងា្ហេញឲេយឃើញពីការប្ដេជា្ញេចិត្តជាថ្មីក្នុងការកេលម្អសេវាកម្ម (ដូចជាគេល 
នយេបាយជាតិស្ដីពីកិច្ចគំពារនិងអភិវឌេឍន៍ក៊មារតូច ឆ្នេំ ២០១០ និងផេនការសកម្មភាព ឆ្នេំ ២០១៤ – ២០១៨ ក៏ដូចជា ផេនការ 
សកម្មភាព ២០១៩ – ២០២៣ ថ្មី និងសៀវភេណេនាំស្ដីពី ការគេប់គេងមត្តេយេយសិកេសាសហគមន៍ សមេេប់គណៈ កមា្មេធិការទទួល 
បន្ទុកកិច្ចការនារីនិងក៊មារឃ៊ំ )។ ទេះបីជាផេនការរបស់រដា្ឋេភិបាលមានភាពវិជ្ជមានជាចេើនក្ដី  34  ផេនការទាំងនេះនេតេទទួល
បានមូលនិធិតិចតួច បើធៀបនឹងបេព័ន្ធអប់រំទាំងមូល។ នេក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ថវិកាចរន្តរបស់កេសួងអប់រំយ៊វជន និងកីឡា តេ ០,៣% 
ប៉៊ណ្ណេះ ដេលតេូវបានធ្វើ វិភាជន៍សមេេប់កម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច ដេលជាចំណេកមួយតូចបំផ៊តនេថវិកាចរន្តរបស់កេសួងសមេេប់ 
កម្មវិធីអន្តរគមន៍ ធៀបនឹងអន៊វិស័យផេសេងទៀត ដូចជាការអប់រំថា្នេក់បឋមសិកេសា (៣,៦%) ការអប់រំថា្នេក់មធេយមសិកេសា (៤,០%) 
និងការអប់រំថា្នេក់ឧត្តមសិកេសា (១,៧%) ។ 35 

ការមិនសូវផ្តល់ការឧបត្ថម្ភផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុលើវិស័យអប់រំក៊មារតូចនេះ គឺរឹតតេធ្ងន់ធ្ងរថេមទៀតនេថា្នេក់មូលដា្ឋេន  ដេយសារការយល់  
ដឹងពីអត្ថបេយេជន៍របស់កម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច របស់អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេននេមានកមេិតនេឡើយ  ហើយដូច្នេះមិនបានផ្ដល់អាទិភាពលើ
វិស័យនេះនេពេលធ្វើផេនការអភិវឌេឍនេថា្នេក់មូលដា្ឋេនឡើយ។ ថ្វីដេបិតតេមានការកើនឡើងនូវចំនួនក៊មារច៊ះឈ្មេះចូលរៀននេតាម
សាលាមត្តេយេយសាធារណៈក្ដី ប៉៊ន្តេផេនការវិនិយេគឃ៊ំ ហក់វិភាជន៍តេ ២ ទេ ៤% នេថវិកានេមូលដា្ឋេនសមេេប់សេវាសង្គមផេសេងៗ 
ដូចជាសាលាមតេ្តយេយជាដើម។

នេច៊ងឆ្នេំ ២០១៧ រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជាបានចេញអន៊កេឹតមួយ (លេខ ២៤៥) ស្ដីពីការគេប់គេងមត្តេយេយសិកេសាសហគមន៍  សមេេប់ 
ផ្ដល់ការគំទេដល់សាលាមត្តេយេយនេសហគមន៍  ដេលបំពេញតាមបទដា្ឋេនអបេបបរមាបាន។ ទេះជាយ៉េងណា ការធ្វើដូច្នេះមិនបានដេះ
សេេយលើបញ្ហេគ៊ណភាព ឬបញ្ហេបេឈមទាក់ទងនឹងចំនួនក៊មារធៀបនឹងគេូដេលមានអន៊បាតខ្ពស់ (៣៨,៩ ក្នុងគេូមួយនាក់ ក្នុងឆ្នេំ 
២០១៦ – ២០១៧) 36  ។ បើទេះបីជាមានផេនការក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដេលគេូមតេ្តយសិកេសាថ្មីៗឲេយបានចំនួន ៤៥០ នាក់ក្នុងមួយឆ្នេំក្ដី 
ប៊៉ន្តេជាក់ស្ដេងមានគេតូេ ២៥០ នាក់ប៊៉ណ្ណេះ ដេលបានទទួលការបណ្ដះុបណា្ដេលក្នងុឆ្នេ ំ២០១៥ និង ២០០ នាក់នេក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ 37 ។ 
ការបេើបេេស់គេូជាប់កិច្ចសនេយាបានជួយបន្ធូរសមា្ពេធបានខ្លះ។ ទេះជាយ៉េងណា ការបណ្ដុះបណា្ដេលដេលគេូជាប់កិច្ចសនេយាទទួលបាន 
មិនគេប់គេេន់ដើមេបីធានាឲេយបាននូវការរៀនសូតេដេលមានគ៊ណភាពសមេេប់ក៊មារគេប់គ្នេនេះទេ ជាពិសេស ក៊មារដេលបាត់ឱកាស 
និងងាយរងគេេះខា្លេំងជាងគេបំផ៊ត។ 38 ជាការពិតណាស់ បើសិនជាយើងមើលទេលើភាពខ៊សគ្នេរវាងលក្ខខណ្ឌនេការជេើសរីស 
និងបណ្ដុះបណា្ដេលគេូ  សមេេប់បេភេទគេូខ៊សៗគ្នេ គ៊ណភាពខ៊សគ្នេនេការបងេៀនគឺជារឿងមិនអាចចៀសផ៊តបានឡើយ - ឧទាហរណ៍ 
សាលាមត្តេយេយឯកជនក្នុងទីកេ៊ង ធៀបនឹងសាលាមត្តេយេយនេទីជនបទដាច់សេយ៉េល 39 ។ 

ច៊ងកេេយ ក៊មារតេូវការឲេយមានការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសមា្ភេរៈអំណាន និងសមា្ភេរៈសមេេប់លេងដេលសមសេបទេតាមអាយ៊។ 
យេងតាម អង្កេតបេជាសាស្តេនិងស៊ខភាពនេកម្ពុជាឆ្នេំ២០១៤ មានក៊មារអាយ៊កេេម ៥ ឆ្នេំ តេ ៤% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលមាន 
សៀវភេក៊មារយ៉េងហេចចំនួនបីកេបាល (ចំនួននេះ មានរហូតដល់ទេ ១១% បើយើងពិនិតេយមើលតេនេតំបន់ទីកេ៊ងនិងបេជ៊ំជន) 40 ។ 
ការសិកេសាសេេវជេេវ មួយទៀតក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ នេក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាប បងា្ហេញថា មានកេ៊មគេួសារ តេ ៩% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលមាន 
សៀវភេដេលបេះព៊ម្ពសមេេប់ក៊មារអាយ៊ចន្លេះពី ០-៦ ឆ្នេំ 41 ។  
 
 

តើឧបសគ្គរារាំងដល់វឌ្រឍនភាពមានអ្វីខ្លះ? 

១៣



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

ដើមេបីកេបេេសា្ថេនភាពលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំក៊មារតូចដេល
មានគ៊ណភាព" សម្ព័ន្ធ សិទ្ធក៊មារបច្ចុបេបន្ន! សូមផ្ដល់អន៊សាសន៍ 
ខាងកេេមនេះដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា៖  

បង្កើនការវិនិយេគផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុនេថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់ 
កេេមជាតិ ដើមេបីពងេីកវិសាលភាពរបស់កម្មវិធីអប់រំក៊មារ
តូច ទូទាំងបេទេស ដេយផ្តេតការយកចិត្តទ៊កដាក់ 
ជាពិសេសទេលើតំបន់ជនបទ និងដាច់សេយល។

ពងេឹង គណៈកមា្មេធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
នារី និងក៊មារឃ៊ំ បន្ថេមទៀត ដើមេបីកសាង 
និងគេប់គេងសាលាមត្តេយេយសហគមន៍ តាមរយៈ 
ការបណ្ដុះបណា្ដេល ដើមេបីអន៊វត្តតាមសៀវភេណេនាំ 
ថ្មីស្ដីពីការគេប់គេងមត្តេយេយសិកេសាសហគមន៍

បំពាក់សមា្ភេរបរិកា្ខេបេសើរជាងម៊នដល់សាលាមត្តេយេយ 
ដើមេបីឆ្លើយតបទេតាមតមេូវការរបស់ក៊មារ ដេលមក
ពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប 
មកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងក៊មារពិការ។

បង្កើនការជេើសរីស និងការបណ្ដុះបណា្ដេលគេូមត្តេយេយ  
តាមរយៈការបណ្ដុះបណា្ដេលម៊នចូលបមេើការ ដេលធ្វើ 
ឡើងនេឯមជេឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដេលគេូមត្តេយេយនេថា្នេក់
ខេត្ត ពេមជាមួយនឹងកម្មវិធីសិកេសាដេលមានបទដា្ឋេន និង 
តាមរយៈការអភិវឌេឍន៍ជំនាញវិជា្ជេជីវៈអំឡុងពេលបមេើការ
ងារដេលធ្វើឡើងជាបន្តបនា្ទេប់។

គំទេដល់ការអភិវឌេឍន៍ ការបេះព៊ម្ពផេសាយនិងលទ្ធភាព 
បេើបេេស់ ឯកសារអំណាន និងសមា្ភេរៈលេងដេលសមសេប 
ទេតាមអាយ៊ សមេេប់ក៊មារដេលមានអាយ៊ពី ០ ដល់ ៦ 
ឆ្នេំ ជាពិសេសនេតាមទីជនបទ និងតំបន់ដាច់សេយល  
ហើយបង្កើតបទដា្ឋេនជាតិស្ដីពីការកំណត់កមេិតសៀវភេ 
ដើមេបីឲេយគេឹះសា្ថេនបេះព៊ម្ពផេសាយអន៊វត្ត ។ 44

ធានាថា គេលនយេបាយ សេវា និងផេនការសកម្មភាព 
របស់រដា្ឋេភិបាល បញ្ជេក់ឲេយបានចេបាស់រវាងសេវាដេលផ្ដេត 

លើក៊មារអាយ៊ពី 3 ទេ 6 ឆ្នេំ និងសេវា ដេលផ្ដេតលើក៊មារ 
ចាប់តាំងពីការចាប់កំណើត រហូតដល់អាយ៊ 3 ឆ្នេំ ដេល 
តមេូវឲេយមានវិធីសាស្តេពហ៊វិស័យជាក់លាក់ជាងម៊ន 
ដើមេបីធានាឲេយបាននូវស៊ខ៊មាលភាព។ 

កេសមេួលឡើងវិញលើកម្មវិធីសិកេសាការគំពារនិង 
អភិវឌេឍក៊មារតូច  ដើមេបីឲេយមាន ការកេបេេផ្នេកយ៉េនឌ័រ  
និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប៊រស នេក្នុងការអប់រំអំអំព ី
ការចិញ្ចឹមកូន និងនេមត្តេយេយសាលា។

បង្កើន តមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋលើកម្មវិធីអប់រំក៊មារតូច 
តាមរយៈការគំទេយ៊ទ្ធនាការសាធារណៈ  កេ៊មសហគមន៍ 
និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានា ដេលជួយបង្កើនការយល់ដឹងពីសារៈ 
សំខាន់នេការអប់រំក៊មារតូច។

42 World Vision, ២០១៧: ការអង្កេតផ្នេកទីផេសារលើសមា្ភេរអំណានសមេេប់អ្នកអានជាក៊មារ, ទំព័រ ២.
43 គេះឹសា្ថេនបេះព៊ម្ពផេសាយភាគចេើនកំណត់ថា សៀវភេរបស់ក៊មារជាសៀវភេ ដេលមានរូបភាពចេើន និងអត្ថបទតិចតួច ប៊៉ន្តេ ការតេតួពិនិតេយបានរកឃើញថា បើទេះបីជាមាន “អត្ថបទតិចតួច” ក្ដ ីក៏វានេតេមានភាពស្មគុសា្មេញ 
 ខា្លេងំសមេេប់អ្នកអានជាក៊មារ ដេលធម្មតា បេើបេេស់ភាសាផ្លវូការ និងលេបះផេសំ។ 
44 គេលការណ៍ណេនំាអំពីការកំណត់កមេតិសៀវភេអាចធានាថា សៀវភេដេលបេះព៊ម្ពសមេេប់អ្នកអានវ័យដំបូង (អាយ៊ពី ០ – ៣ ឆ្នេ)ំ និងអ្នកអានជាក៊មារតូច (អាយ៊ ៤ ឆ្នេដំល់ថា្នេក់ទី ៣) មានភាពសមសេបបើនិយយពីទំហំ  
 ការរចនា រចនាសម្ពន័្ធពណ៌នា គំនូសបងា្ហេញ ពាកេយពេចន៍ ឃ្លេងឃា្លេ បេយេគ ខ្លមឹសារ និងបេធានបទ។ 

ការអង្កេតផ្នេកទីផេសារនេឆ្នេំ ២០១៧ ទេលើសៀវភេរបស់គេឹសា្ថេនបេះព៊ម្ពផេសាយចំនួន ២៦ បានបងា្ហេញថា គ្មេនសៀវភេណា
មួយដេលសមសេបសមេេប់ក៊មារអាយ៊កេេម ៣ ឆ្នេំឡើយ ហើយមានតិចតួចណាស់ដេលសមសេបសមេេប់ក៊មារអាយ៊ពី  
៤ – ៦ ឆ្នេំ  42 ។ ជាងនេះទេទៀត មានគេឹសា្ថេនបេះព៊ម្ពផេសាយតិចតួចណាស់ដេលបញ្ជេក់អំពីអាយ៊សមេេប់អានសៀវភេរបស់
ខ្លួន ហើយបេើបេេស់អត្ថបទដេលស្មុគសា្មេញសមេេប់អ្នកអានវ័យក្មេង 43។

@ World Vision
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កូនសោអនាគតកម្ពជុា

45  UNESCO, 2018: ការអប់រំ និងពិការភាព៖ ការវិភាគលើទិន្នន័យពី ៤៩ បេទេស។ ទំព័រ ២០ និងទំព័រ ២៣។
46  UNESCO, 2018: ការអប់រំ និងពិការភាព៖ ការវិភាគលើទិន្នន័យពី ៤៩ បេទេស។ ទំព័រ ២០ និងទំព័រ ២៣។
47  Halim, Hanamariya, 2017: ជំងឺសរសេបេសាទនេកម្ពជុា៖ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង” ភ្នពំេញប៊៉ស្តិ៍ ថ្ងេទី ២០ ខេមករ ឆ្នេ២ំ០១៧
48  Plan International, 2014: លទ្ធភាពបានរៀនសូតេ និងចូលសាលារៀនរបស់ក៊មារដេលងាយរងគេេះ និងដេលបាត់ឱកាស៖ ការស្វេងយល់ពីបញ្ហេបេឈម

ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួល 
បានការអប់រំមូលដ្ឋ្រន  
ដ្រលមានគុណភាព
កត្តាកាបាាទី ២

បាទាសកម្ពុជាបានសមាាចបាននូវវឌាឍនភាពដ៏គួរឲាយភា្ញាក់ផ្អើលសមាាប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន ដាលក្នុងនាះ លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ នាថា្នាក់ 
បឋមសិកាសាគឺសឹងតាទាំងសាុង (ការចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិកាសា ២០១៨ – ២០១៩ គឺ ៩៨%) ។ ទាះជាយ៉ាងណា វឌាឍនភាពបន្ថាម
ទាមុខទៀតរងការគំរាមកំហាងដាយសរតាការរៀនសូតាដាលមានគុណភាពទាប និងអសង្គតភាពនាលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំសមាាប់
កាុមមនុសាស មួយចំនួន។ 

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង? ព័ត៌មានសង្ខ្រប

ក៊មារនេកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដេយឥតគិតថ្លេ 
រហូតដល់ទេ ៩ ឆ្នេំ។ ទេះជាយ៉េងណា កេ៊មក៊មារមួយ ចំនួន 
មានបញ្ហេបេឈមក្នុងការទទួលបានការអប់រំដេលមានគ៊ណភាព  
នេក្នុងដំណាក់កាលផេសេងៗគ្នេនេការអប់រំរបស់ពួកគេ។ 
ឧទាហរណ៍ ក៊មារពិការ ជាពិសេសក្មេងសេីពិការនិងក៊មារដេល 
ពិការផ្នេកបេេជា្ញេ ងាយនឹងឈប់រៀនជាងក៊មារដទេទៀតរហូត 
ដល់ទេពីរដង ហើយក្មេងជំទង់ដេលពិការ មានតេ ៤% 
ប៉៊ណ្ណេះ ដេលបានបញ្ចប់ការសិកេសានេថា្នេក់អន៊វិទេយាល័យ 
បើធៀបនឹងក្មេងជំទង់ដេលមិនពិការ ដេលអតេេបញ្ចប់ 
អន៊វិទេយាល័យមានរហូតដល់ទេ ៤១% ។ 45  

ជំនឿវបេបធម៌ដ៏ទូលំទូលាយ (ដូចជាពិការភាពកើតឡើងដេយ 
សារតេកម្មពៀរ 46) និងការយល់ដឹងទាបស្ដីពីពិការភាពផេសេងព ី
រងកាយ 47 បានរួមចំណេកដល់ការរីសអើងចំពេះក៊មារដេលពិការ។

ពួកគេក៏បេឈមនឹងឧបសគ្គជាក់ស្ដេងចំពេះការទទួលបានការ 
អប់រំ ដូចជាកង្វះមធេយាបាយធ្វើដំណើរ លទ្ធភាពមានកមេិតក្នុង 
ការទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយការរៀនសូតេ ឬមិនមានគេូដេល 
អាចឆ្លើយតបទេនឹងតមេូវការរៀនសូតេរបស់ពួកគេ។ 48

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖

២, ៣, ៦, ១២, ១៧, ២៨, ២៩, ៣០, ៣១

ចំណុចដា SDG៖ 

៤.១ នេឆ្នេំ ២០៣០, ធានាថា ក៊មារ និងក៊មារីទាំង 
អស់មានសេរីភាពពេញលេញហើយការអប់រំនេបឋម 
សិកេសា និងអន៊វិទេយាល័យដេលមានគ៊ភាពនឹងនាំឲេយ 
លទ្ធផលសិកេសាមានបេសិទ្ធភាព។

កុមារដាលបាត់ឱកាសភាគចាើនបំផុត៖

ក៊មារដេលរស់នេតំបន់ដាច់សេយ៉េល ឬតំបន់ 
ដេលងាយរងគេេះមហន្តរយ ដេលនេទីនេះ 
សាលារៀនមានសា្ថេនភាពលំបាក; ក៊មារដេល 
មកពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គមទាប ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច ក៊មារពិការ  
ក៊មារដេលឈានដល់សាលាអន៊វិទេយាល័យក៊មារបេះ 
បង់ចេលការសិកេសា។

១៥
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បើទេះបីជាក៊មារីហក់មានអតេេសិកេសា ការឡើងថា្នេក់ និងការ 
បញ្ចប់ការសិកេសា បេសើរជាងក៊មារ ពួកគេនេតេបន្តជួបបេទះ 
នឹងបញ្ហេបេឈមក្នុងការទទួលបានការអប់រំឲេយបានពេញ
លេញ។ ជាញឹកញយ ក៊មារីបេះបង់ចេលការសិកេសាដើមេបីជួយ
ដល់កេ៊មគេួសារ ហើយក៊មារី ដេលទទួលបានការអប់រំតិចតួច 
ជាទូទេ ងាយនឹងបេឈមការកេងបេវ័ញ្ច និងការរំលេភបំពាន 
ដូចជាការជួញដូរមន៊សេសជាដើម។ 49  

ក៊មារមកពីកេ៊មជនជាតិដើមភាគតិច ក៏ជួបការលំបាកក្នុងការ 
ទទួលបានការអប់រំផងដេរ ដេយសារតេជាធម្មតាពួកគេរស់នេ 
តាមតំបន់ដេលដាច់ឆ្ងេយពីគេឯង អាចនឹងមិនចេះនិយយភាសា 
ខ្មេរ បេឈមម៊ខនឹងការរីសអើងពីក្មេងដទេ ហើយទំនង 
ជាងាយនឹងផា្លេស់ទីលំនេ ហើយតេូវបានបងា្អេក់មិនឲេយមក 
សាលារៀនដេយសារត ចមា្ងេយឆ្ងេយពីផ្ទះនិងសាលារៀន។  
នេក្នុងតំបន់ខ្លះនេបេទេសកម្ពុជាមានតេសាលារៀនមួយចំនួន 
ប៉៊ណ្ណេះ ដេលផ្ដល់ការអប់រំ ពហ៊ភាសា ដល់ក៊មារដេលមកពី 
កេ៊មជនជាតិដើមភាគតិច។ 50  

គួរឲេយសេកសា្ដេយ បើទេះបីជាក៊មារមិនងាយរងការរីសអើង 
ដូច្នេះ ឬពិតជាបានចូលរៀនក្ដី ក៏គ៊ណភាពនេការបងេៀន និង

ការរៀននេតេទាបជាងកមេិតបទដា្ឋេន ដេលក្នុងនេះគ៊ណភាព 
នេការអប់រំ នេថា្នេក់បឋមសិកេសារបស់បេទេសកម្ពុជាតេូវបាន 
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលេក ដាក់ចំណាត់ថា្នេក់តេឹមលេខរៀង 
ទី ១១០ ក្នុងចំណេមបេទេសចំនួន ១៤០។ 51 ជាលទ្ធផល 
ក៊មារបានបងា្ហេញឲេយឃើញថា ការរៀនសូតេរបស់គេមាន 
លទ្ធផលទាបខា្លេំងមេនទេន។ ពិន្ទុផ្នេកអក្ខរកម្មទាប  
បេហេលជាកើតឡើងមួយផ្នេកដេយសារតេកង្វះ លទ្ធភាព 
ទទួលបានសមា្ភេរអំណាន ជាពិសេសនេតាមទីជនបទ។ 
ការសិកេសាសេេវជេេវមួយនេឆ្នេំ ២០១៦ រកឃើញថា សាលា 
រៀនមានតេ ២៥% ប៉៊ណ្ណេះ មានសៀវភេ និងធនធាន 
អំណានគេប់គេេន់ សេបតាមបទដា្ឋេនរបស់កេសួងអប់រំ  
យ៊វជន និងកីឡា ដេលបានកំណត់នេ ក្នុងឆ្នេំ ២០១១។ 52

បញ្ហេដទេទៀត ដូចជា សមាមាតេរវាងចំនួនសិសេស និងគេូ 
មានកមេិតខ្ពស់ ការអប់រំរបស់គេូបងេៀនខ្លួនឯងនេមានកមេិត
ទាប 53  និងការបាត់បង់ម៉េងនេការបងេៀនរបស់គេូផងនេះ 54  
រួមចំណេកឲេយមានអសង្គតភាពនេគ៊ណភាពអប់រំដេលផ្ដល់ដល ់
ក៊មារទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។ 

ការអប់រំដេលមានគ៊ណភាពទាប និងអសង្គតភាពនេលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំសមេេប់កេ៊មមន៊សេសមួយចំនួន នេតេជាកតា្តេរំងស្ទះខា្លេំង 
ចំពេះការទទួលបានពេញលេញនូវសិទ្ធិក៊មារ ការអភិវឌេឍន៍ធនធានមន៊សេស និងការសមេេចបាននូវគេលដេផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងផ្នេកអភិវឌេឍន៍ 
របស់បេទេស។ ការពងេឹងការអប់រំគឺជាស្នូលសំខាន់ចំពេះការអភិវឌេឍកមា្លេំងពលកម្មជំនាញដេលអាចសមេបខ្លួនទេតាមការបេេបេួលនេ 
ឧសេសាហកម្ម (ដូចជាបច្ចេកវិទេយាថ្មីៗជាដើម) ពងេឹងដល់បរិយប័ន្នផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណេមបេជាពលរដ្ឋ បង្កើនភាពច្នេបេឌិត និងការងារ  
ផេសេងៗគ្នេនេក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្ម និងបង្កើតឲេយមានប៊គ្គលិកដេលមានសមត្ថភាព ក្នុងការធ្វើឲេយអាជីវកម្ម មានការបេកួតបេជេង 55។  
បន្ថេមលើនេះ ការវិភាគលើ SDGs បានបងា្ហេញថា ការអប់រំដេលមានគ៊ណភាពមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចំណុចដេ SDG ចំនួន ១៥  
ផេសេងទៀត 56 ដេលនេះបងា្ហេញថា បេសិនបើគ្មេនវឌេឍនភាពលើផ្នេកនេះទេ នេះការសមេេចបាននូវទិសដេផេសេងទៀតទាំងអស់នឹងតេូវបាន 
បងា្អេក់ផងដេរ។

49  SOS Children’s Villages Cambodia, ២០១៥: វិភាគសា្ថេនភាពសិទ្ធក៊មារ៖ ក៊មារបេឈមនឹងការបាត់បង់ការថេទំាពីឪព៊កមា្ដេយ និងក៊មារដេលបាត់បង់ការថេទំាពីឪព៊កមា្ដេយ, និង Sonyka, Va, ១៩ មីនា ២០១៥: “សិសេសនារីនេ 
 ថា្នេក់វិទេយាល័យកាន់តេចេើនឡើងបេះបង់ចេលការសិកេសា” កាសេត Khmer Times
50  UNICEF, ២០១៥: ផេនការសកម្មភាពជាតិសមេេប់ការអប់រំពហ៊ភាសា ឯកសារព័ត៌មាន និងសហការណ៍ សមេេប់ជំនួយ និងការសង្គេេះគេប់ទីកន្លេង៖ ការបញ្ជេេបការអប់រំសមេេប់ជនជាតិដើមភាគតិច និងក៊មារពិការ និង Mayhew,  
 Joanna, “ការអប់រំជនជាតិដើមភាគតិចរបស់កម្ពជុា” 
51  វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលេក, ២០១៨. របាយការណ៍ស្ដពីីភាពបេកួតបេជេងសកល, អាចរកបាននេទីនេះ https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-២០១៨.
52 World Vision, ២០១៦: សា្ថេនភាពបច្ចបុេបន្ន & ការបេើបេេស់បណា្ណេល័យបឋមសិកេសា: ព័ត៌មានសង្ខេបទូទំាង ៥ ខេត្តក្នងុបេទេសកម្ពជុា

 ការវាយតម្លេលើគ៊ណភាពបងេៀនថា្នេក់ក៊មារតូចនេកម្ពជុា បងា្ហេញថា “បើទេះបីជាគេជូាចេើនអាចឆ្លងកាត់ជាប់ការធ្វើតេស្តកមេតិសិសេស ហើយមានការយល់ដឹងមូលដា្ឋេនលើម៊ខវិជា្ជេគណិតវិទេយាសមេេប់កម្មវិធីសិកេសាថា្នេក់ទី ១ – ៣ ក្តី  
 ប៊៉ន្តេ ជាគួរឱេយចាប់អារម្មណ៍ដេលគេបូងេៀនមួយចំនួន មិនអាចបងា្ហេញឱេយឃើញពីការយល់ដឹងឡើយសមេបីកមេតិមូលដា្ឋេននេខ្លមឹសារម៊ខវិជា្ជេដេលពួកគេបងេៀន”  (NEP, ២០១៧: ការវាយតម្លេលើគ៊ណភាពបងេៀនថា្នេក់ក៊មារតូចនេកម្ពជុា,  
 ទំព័រ៣២)
54  ជាមធេយម នេក្នងុឆ្នេ ំ២០១៣, ២៧% នេម៉េងបងេៀន (៥០.៥ ថ្ងេ) តេវូបានខាតបង់ដេយសារតេថ្ងេសមេេកពីការសិកេសាផ្លវូការបន្ថេមទៀត អវត្តមានរបស់គេ ូនិងការបងេៀនខ្លីៗ  (NEP, ២០១៥: ម៉េងបងេៀននេសាលាបឋម 
 សិកេសាក្នងុបេទេសកម្ពជុា)។
55 YoBerger,	H	and	MacDonald,	M,	២០១៨: IMFblogs:  ការដាក់ពិន្ទ ុG-២០ សមេេប់គេលដេកំណើនរបស់ខ្លនួ។ អាចរកបាននេ៖ https://blogs.imf.org/2018/11/19/chart-of-the-week-grading-the-g-20- 
 on-its-growth-goals/
56 Vladimirovaa, K & Le Blanc, D, ២០១៥:តើចំណងទំនាក់ទំនងរវាងការអប់រំ និងគេលដេអភិវឌេឍន៍ចីរភាពតេវូបានលើកយកមកបញ្ចលូបានលម្អតិប៊៉ណា្ណេនេក្នងុរបាយការណ៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិ? វិភាគទានសមេេប់ 
 ការសិកេសាសេេវជេេវទេលើអន្តរកម្មរបស់វិទេយាសាស្តេ និងគេលនយេបាយ ដេលមាននេលើការអប់រំនេក្នងុបេព័ន្ធអង្គការសហបេជាជាតិ។ អាចរកបាននេ៖
	 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2111education%20and%20sdgs.pdf.

ប្រសិនបើមិនដោះស្រ្រយ តើមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ត្រច?

១៦



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

57  ផេនការសកម្មភាពគណនេយេយភាពរួមសរ៊បចំនួន ៨១២ របស់ឃំ៊ចំនួន ៨១២ ឃំ៊ (ក្នងុខេត្តចំនួន ១៨) តេវូបានយកមកវិភាគដេយដេគូអន៊វត្តចំនួន ៥ រួមមាន៖ RACHA, World Vision International, អង្គការសង្គេេះក៊មារ អង្គការ  
 ឃេរ និងអង្គការសា្តេរកម្ពជុា។ 
58 អង្គការសង្គេេះក៊មារ, et al., ២០១៨: សង្ខេបគេលនយេបាយថវិកាអប់រំ ២០១៨ – ការដេះសេេយឧបសគ្គផ្នេកចំណាយដេលកើតមានចំពេះការចូលរៀននេថា្នេក់បឋមសិកេសា និងអន៊វិទេយាល័យ សមេេប់សិសេសមកពីកេម៊គេសួារកេកីេ  
 រស់នេទីជនបទ និងតំបន់ដាច់សេយ៉េល។ 
59  UNDP Cambodia, ២០១៤: ការទប់សា្កេត់ការបងេៀនឯកជន និងបេេក់ឈ្នលួកេេផ្លវូការនេក្នងុការអប់រំកមេតិមូលដា្ឋេននេកម្ពជុា
60 មជេឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសមេេប់ការសេេវជេេវអំពីស្តេ(ីICRW) & និងអង្គការ ភ្លេនអន្តរជាតិ, ២០១៤: តើសាលារៀនជាទីមានស៊វត្ថភិាព និងមានសមធម៌យេនឌ័រ ឬទេ៖ ការរកឃើញពីការសិកេសាសេេវជេេវជាមូលដា្ឋេនស្ដពីីអំពើហិងេសាដេយ 
 សារយេនឌ័រនេសាលារៀនក្នងុបេទេសចំនួន ៥ ក្នងុទ្វបីអាសី៊។
61  កេសួងកិច្ចការនារី, អង្គការ UNICEF Cambodia, មជេឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសមេេប់ការតេតួពិនិតេយ និងបងា្កេរជំងឺ, ២០១៤: ការរកឃើញនេក្នងុការអង្កេតស្ដពីីអំពើហិងេសាលើក៊មារក្នងុបេទេសកម្ពជុា ឆ្នេ ំ២០១៣។
62  ថ្វដីេបិតមានវឌេឍនភាពតាមរយៈការអន៊ម័តលើផេនការសកម្មភាពដើមេបីបងា្កេរ និងឆ្លើយតបចំពេះអំពើហិងេសាលើក៊មារ ឆ្នេ ំ២០១៧-២០២១ ក្ដ ីក៏ការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មលើរងកាយ តេវូបានចាត់ទ៊កថាជាវិធីសាស្តេមានបេសិទ្ធភាពក្នងុការគេប់គេង  
 និងកេតមេវូចំពេះឥរិយទរបស់ក៊មារដេលឆ្គេឆំ្គងនឹងសង្គម  (អង្គការ World Vision Cambodia, ២០១៨៖ សង្ខេបគេលនយេបាយស្ដពីីការការពារក៊មារ៖ បញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរងកាយ និងទណ្ឌកម្មផ្លវូចិត្តនេកម្ពជុា)។
63 គេលនយេបាយថ្មីៗ ពីរដា្ឋេភិបាល មានភាពវិជ្ជមានយ៉េងខា្លេងំដេលក្នងុនេះរួមមាន៖ គេលនយេបាយការពារក៊មារនេតាមសាលារៀន និងផេនការសកម្មភាពក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦; ផេនការសកម្មភាពដើមេបីបងា្កេរ និងឆ្លើយតបចំពេះអំពើហិងេសា 
 លើក៊មារ ដេលបានដាក់ចេញនេឆ្នេ ំ២០១៧ ដេលហមឃាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរងកាយក្នងុគេប់មជេឈដា្ឋេនទំាងអស់; ការអភិវឌេឍកម្មវិធីអប់រំពហ៊ភាសា និងថា្នេក់មត្តេយេយចល័ត ដើមេបីឲេយបានឈានដល់ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច; ការកេ 
 លម្អលើបទដា្ឋេនបរិយប័ន្នជនពិការ ឲេយសេបតាមអន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្ដពីិសិទ្ធជិនពិការ។
64 កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៩: ផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ ២០១៩ - ២០២៣, ទំព័រ ២៨។
65 Conochie G, Sopha A, Anderson C, ២០១៧: ការវិភាគលើការពងេេយគេបូឋមសិកេសានេក្នងុបេទេសកម្ពជុា ឆ្នេ ំ២០១០ – ២០១៥, អង្គការ NGO Education Partnership, ទំព័រ ១២
66 កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៩: ផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ ២០១៩ - ២០២៣, ទំព័រ ២៧។

ទិន្នន័យដេលបានមកពីកេបខណ្ឌគណនេយេយភាពសង្គមរបស់កម្ពុជា បានបងា្ហេញថា ការផ្ដល់សៀវភេសិកេសា គឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងចំណេម
ឧបសគ្គធំៗ ដេលបេជាពលរដ្ឋមើលឃើញថា ជាការបងា្អេក់ដល់ការរៀនសូតេរបស់ក៊មារ ដេលក្នុងនេះមានភស្តុតាងបងា្ហេញថា ជាញឹកញាប់ 
បទដា្ឋេនរបស់រដា្ឋេភិបាលបំពេញមិនបានគេប់គេេន់នេកមេតិសាលារៀននេឡើយ 57។ ការអង្កេតមួយទៀត ដេលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នេំ 
២០១៨ បងា្ហេញថា ការចំណាយបន្ថេមលើសមា្ភេរបងេៀន និងរៀន ទាំងនេកមេិតបឋមសិកេសា និងអន៊វិទេយាល័យ គឺជាឧបសគ្គផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏ធំចំពេះវត្តមានឲេយបានទៀងទាត់សមេេប់ក៊មារ និងក៊មារី ដេលមកពីកេ៊មគេួសារកេីកេ 58 ។ បើទេះបីជាសា្ថេនភាពបេបនេះកំព៊ងមាន  
ភាពបេសើរឡើងក្ដី ក៏បេេក់បៀវតេសទាបរបស់គេូបងេៀន បន្តជមេ៊ញ លើកទឹកចិត្ត គេូបងេៀនឲេយមានការបេមូលបេេក់ឈ្នួលកេេផ្លូវការ 
និងការបងេៀន ឯកជន ដេលបង្កើតជាឧបសគ្គ ររំងដល់ការទទួលបានការអប់រំ។ ឪព៊កមា្ដេយតេងតេមិនដឹងចេបាស់ឡើយថាតើ ការបង ់
បេេក់មួយណាដេលកំណត់ដេយរដា្ឋេភិបាល ហើយមួយណាជាការកំណត់បន្ថេមដេយគេូបងេៀន ឬនាយកសាលា។ 59 

បន្ថេមលើនេះ  សាលារៀនមិនមេនជាទីមានស៊វត្ថិភាពសមេេប់ក៊មារគេប់ពេលឡើយ ដេលក្នុងនេះ ជារឿងគួរឲេយភា្ញេក់ផ្អើលដេលសិសេស 
ចំនួន ៧៣% រយការណ៍ថា បានទទួលរងហិងេសា នេសាលារៀនយ៉េងតិចក៏មួយលើក ហើយសិសេសបេហេលពាក់កណា្ដេល បានដាក់ 
ពិន្ទុសាលារៀនរបស់ខ្លួន (ថា្នេក់រៀន និងទីធា្លេសមេេប់លេង) ថា “គ្មេនស៊វត្ថិភាព” ឬ “ហក់គ្មេនស៊វត្ថិភាព” 60។ ក្មេងសេីជាង ១ ភាគ ៤ 
ដេលមានអាយ៊ចន្លេះពី ១៣ ទេ ១៧ ឆ្នេំ ដេលធា្លេប់រងការរំលេភបំពាន បាននិយយថា ការរងគេេះដំបូងដេយការរំលេភបំពានផ្លូវភេ
ទមកលើរូបគេ បានកើតឡើងនេសាលារៀន 61។ ការគំរមកំហេងចំពេះស៊វត្ថិភាពបេបនេះ រប់បញ្ចូលទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរងកាយ 
និងទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្ត ដេលនេមានការទទួលសា្គេល់យ៉េងទូលំទូលាយនេឡើយ បង្កើតជាឧបសគ្គបន្តបនា្ទេប់សមេេប់ការកេលម្អការអប់រំ 62។ 

ជាងច៊ងកេេយ ថ្វីដេបិតតេទិដ្ឋភាពរួមផ្នេកគេលនយេបាយនេក្នុងវិស័យអប់រំបន្តកេលម្អជាបន្តបនា្ទេប់ក្ដី 63 ក៏ការអន៊វត្តនេតេជាឧបសគ្គ 
ដេយក្នុងនេះ គេលនយេបាយថ្មីៗចំណាយពេលយូរពេកក្នុងការជួយឲេយមានការផា្លេស់ប្ដូរនេក្នុងលទ្ធផលសិកេសារបស់ក៊មារ (ដូចករណី 
គេលនយេបាយសាលាក៊មារមេតេី ឆ្នេំ ២០០៧ ជាដើម)។ ឧបសគ្គនេះរួមចំណេកឲេយមានកង្វះគេូបងេៀនដេលទទួលការបណ្ដុះបណា្ដេល
តេឹមតេូវ ដេលជាបញ្ហេកើតឡើងជាបន្តបនា្ទេប់ ដេយក្នុងនេះ គេូបងេៀនមានតេ ៧៣% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលគេរពតាមបទដា្ឋេនគ៊ណវ៊ឌេឍថា្នេក់ 
ជាតិបាន 64  ហើយសមាមាតេចំនួនសិសេស និងគេូ នេតេបន្តមានកមេិតខ្ពស់។ នេក្នុងឆ្នេំសិកេសា ២០១៤ – ២០១៥ សាលាបឋមសិកេសា 
ចំនួន ៣៨% នេក្នុងបេទេសកម្ពុជា មានសមាមាតេចំនួនសិសេសធៀបនឹងគេូគឺ ៥៣,១:១ ដេលជាកមេិតមួយខ្ពស់ខា្លេំងធៀបនឹងកមេិត 
អបេបបរមា ដេលផ្ដល់អន៊សាសន៍ដេយអង្គការយូណេស្កូ និងទិសដេឆ្នេំ ២០២៣ របស់កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា ដេលកំណត់ 
សមមាតេ ៤០:១ 65។ សេដៀងគ្នេនេះដេរ សមា្ភេរសមេេប់ការអប់រំ នេតេមានកមេិតនេឡើយ ដេលក្នុងនេះសាលារៀនមិនដល់ ៦០% 
នេះទេ ដេលមានទឹកសា្អេត និងទីកន្លេងលាងដេសមេេប់ក៊មារ 66 ។

បេសិនបើគេលនយេបាយថ្មីតេូវអន៊វត្តឲេយមានបេសិទ្ធភាព នេះមន្តេីអប់រំថា្នេក់សេ៊ក និងនេសាលាតមេូវឲេយបង្កើនសមត្ថភាព ជាពិសេស 
សមេេប់ការរៀបចំថវិកាសាលា និងផេនការអភិវឌេឍន៍សាលា។

តើឧបសគ្គរារាំងដល់វឌ្រឍនភាពមានអ្វីខ្លះ? 

១៧
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@ Childfund cambodia

ដើមេបីផា្លេស់ប្តូរសា្ថេនភាពលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំបេកប 
ដេយគ៊ណភាព សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន!សូមផ្ដល ់
អន៊សាសន៍ដូចខាងកេេមដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា៖  

បង្កើនសមត្ថភាពរបស់គេូតាមរយៈការបង្កើនការបណ្ដុះ 
បណា្ដេលសមេេប់ការបងេៀនក៊មារថា្នេក់ដំបូង ដេលការ 
បណ្ដុះបណា្ដេលនេះធ្វើឡើងនេមជេឈមណ្ឌលបណ្ដុះ 
បណា្ដេលគេូបងេៀន ក៏ដូចជាការកសាងសមត្ថភាពស្ដី
ពីវិធីសាស្តេគរ៊កេសលេយដេលកេបេេឥរិយបទយេនឌ័រ 
ការអប់រំបេបបរិយប័ន្ន និងការបេើបច្ចេកវិទេយាសមេេប់ 
ការរៀន។

បង្កើនការជេើសរីស និងការរកេសាគេូបងេៀន តាម 
រយៈការវិនិយេគលើការអភិវឌេឍន៍វិជា្ជេជីវៈគេូបងេៀន 
ជាពិសេសនេតាមទីជនបទ។

តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 

កាត់បន្ថយការយក កមេេកេេផ្លូវការនេតាមសាលារៀន  
រប់បញ្ចូលទាំងការកាត់បន្ថយការលើកទឹកចិត្តឲេយមានការ
បងេៀនឯកជនជាកំហិត តាមរយៈការបង្កើនបេេក់បៀវតេស 
និងបេេក់ឧបត្ថម្ភដល់គេូបងេៀន នេតាមទីជនបទដាច់ 
សេយល (ដូចបានផ្ដល់អន៊សាសន៍ដេយរដ្ឋមន្តេ ី
កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នេក្នុងសន្និបាតអប់រំឆ្នេំ 
២០១៩)។

បន្ត សហការ បន្ថេមជាមួយនឹងអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភ ិ
បាលជំនាញ ដើមេបីបង្កើតសមា្ភេរសមេេប់ម៊ខវិជា្ជេលេខ 
នព្វន្ត និងអកេសរសមេេប់ក៊មារថា្នេក់ដំបូង និងដើមេបីពងេីក 
ការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយានេក្នុងការបងេៀន។

ធ្វើឲេយសាលាកាន់តេមានស៊វត្ថិភាព សមេេប់ក៊មារតាមរយៈ
ការកេលម្អលើការអន៊វត្ត និងការពិនិតេយតាមដានលើគេល
នយេបាយឆ្នេំ ២០១៦ ស្ដីពីការការពារក៊មារនេតាម 
សាលារៀន រប់បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ធនធានឲេយបានគេប់
គេេន់សមេេប់ផេនការបេតិបត្តិការ ២០១៩ – ២០២៣  
និងការផ្ដេតការយកចិត្តទ៊កដាក់លើការបណ្ដុះបណា្ដេល 
គេូបងេៀនស្ដីពីការដាក់វិន័យបេបវិជ្ជមាន។

គំទេដល់ការពងេីកការអន៊វត្តកេបខណ្ឌគណ
នេយេយភាពសង្គម (ISAF) នេតាមសាលារៀន 
ដើមេបីលើកកម្ពស់គណនេយេយភាព របស់អ្នកសមេេច  
ចិត្តនេមូលដា្ឋេនសមេេប់ការរៀបចំផេនការ និងកំណត់ 
ថវិកាឲេយមានបេសិទ្ធភាព ដេលឆ្លើយតបទេនឹងតមេូវការ 
ជាក់លាក់របស់សហគមន៍នីមួយៗ ហើយធ្វើឲេយកំណេ 
ទមេង់វិមជេឈការបេបវិជ្ជមានរបស់បេទេសកម្ពុជា  
កាន់តេស៊ីជមេេថេមទៀត

សហការជាមួយកេសួងពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត 
និងវិស័យឯកជនដើមេបីធានាថា ក៊មារដេលចល័តទីលំនេ 
និងក៊មារដេលធ្វើចំណាកសេ៊កជាមួយឪព៊កមា្ដេយ 
អាចចូលរៀនដេយឥតគិតថ្លេ។

កេលម្អ ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទឹក អនាម័យ និងភាពសា្អេត 
នេតាមសាលារៀន ក៏ដូចជាការកេលម្អលើមជេឈដា្ឋេនរៀន
សូតេដេលសមបេកបសមេេប់ក៊មារ។

បន្ត បង្កើនវិភាជន៍ថវិកាជាតិ ដល់បេព័ន្ធអប់រំ 
ឲេយបានយ៉េងហេច ២០% នេថវិកាចំណាយរបស់ជាតិ។ 

បង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្តេីថា្នេក់កេេមជាតិលើ 
ការងារ គេប់គេងសាលារៀន ការធ្វើផេនការថវិកា  
និងការគេប់គេងទិន្នន័យ (រប់បញ្ចូលទាំងឧបករណ៍
ពិនិតេយតាមដានបេបឌីជីថល) សមេេប់ការចេកចាយ 
និងការថេទាំសមា្ភេរបងេៀន និងរៀន។ 
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67  កេសួងកិច្ចការនារី, អង្គការ UNICEF Cambodia, មជេឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសមេេប់ការតេតួពិនិតេយ និងបងា្កេរជំងឺ, ២០១៤: ការរកឃើញនេក្នងុការអង្កេតស្ដពីីអំពើហិងេសាលើក៊មារក្នងុបេទេសកម្ពជុា ឆ្នេ ំ២០១៣។
68  ផេនការសកម្មភាពដើមេបីបងា្កេរ និងឆ្លើយតបចំពេះអំពើហិងេសាលើក៊មារ ២០១៧-២០២១។

ដោះស្រ្រយអត្រ្រ 
ប្រ្រវា៉្រឡង់ខ្ពស់ន្របញ្ហ្រ 
កិច្ចការពារកុមារ
កត្តាកាបាាទី ៣

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង? ព័ត៌មានសង្ខ្រប

អំពើហិងេសាទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តបានកើតឡើងយ៉េងចេើននេ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលក្នុងនេះក៊មារភាគចេើនដេលមានអាយ៊
ចន្លេះពី ១៣ ទេ ១៧ ឆ្នេំ រយការណ៍ថា ធា្លេប់ឆ្លងកាត់អំពើហិ
ងេសាលើរងកាយ (៦១,១% នេក្មេង សេី និង ៥៨,២% នេក្មេង 
បេ៊ស)  និងអំពើហិងេសាផ្លូវចិត្ត (២៤,៣% នេក្មេង សេី និង 
២៧,៣% នេក្មេង បេ៊ស) 67 ។  ភាគចេើននេ 
ក៊មារដេលធា្លេប់ឆ្លងកាត់អំពើហិងេសាទាំងពីរបេភេទ រយការណ៍ថា 
វាបានកើតឡើងចេើនលើក។ ឪព៊កមា្ដេយ ជាពិសេសមា្ដេយ 
អ្នកថេទាំ និងសមាជិកកេ៊មគេួសារដេលពេញវ័យផេសេងទៀត 
គឺជាអ្នកបេពេឹត្តញឹកញាប់ជាងគេ សមេេប់អំពើហិងេសាលើរងកាយ 
និងផ្លូវចិត្តមកលើក៊មារ 68។ តាមពិត “ផ្ទះ” ជាទីកន្លេង  
ដេលក៊មាររងអំពើហិងេសាចេើនជាងគេ ដេលភាគចេើនបំផ៊តគឺការ
ដាក់ទ័ណ្ឌកម្មលើរងកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ 

អំពើហិងេសាផ្លូវភេទក៏កើតឡើងចេើនដេរ ដេលក្នុងនេះ ក្មេងសេី 
៦% និងក្មេង បេ៊ស ៥% ដេលមានអាយ៊ចន្លេះពី ១៣ ទេ ១៧ 
ឆ្នេំ រយការណ៍ថា យ៉េងហេចណាស់ធា្លេប់ឆ្លងកាត់ការរំលេភ 
បំពានផ្លូវភេទចំនួនមួយលើក ម៊នពេលឈានដល់អាយ៊ ១៨ ឆ្នេំ។

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖

១, ២, ៣, ៥, ៦, ៧, ៨, ៩, ១០, ១១, ១៨, ១៩,  
២០, ២១, ២២, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៣, ៣៤, ៣៥,  
៣៦, ៣៧, ៣៨, ៣៩ និង ៤០

ចំណុចដា SDG៖ 

១៦.២: បញ្ចប់ការរំលេភបំពាន កេងបេវ័ញ្ច  
ការជួញដូរ និងគេប់ទំរង់ទាំងអស់នេអំពើហិងេសា 
និងទារ៊ណកម្មលើក៊មារ។ 

កុមារដាលបាត់ឱកាសជាងគាបំផុត៖

ក៊មារពិការ ក៊មារមកពីកេ៊មគេួសារដេលមានស្
ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប ក៊មារជនជាតិដើម 
ក៊មាររស់នេតំបន់ដាច់សេយ៉េល ជាពិសេសក្មេងសេី 
ក៊មារដេលគ្មេនអ្នកនេជាមួយ (ដេយសារការចំណាក 
សេ៊ក និងកតា្តេផេសេងទៀត) ក៊មារដេលធា្លេប់ឆ្លងកាត់ 
អំពើហិងេសាពីម៊នមក។

កុមារនាក្នុងបាទាសកម្ពុជាកំពុងបាឈមនឹងបញ្ហាកិច្ចការពារកុមារជាចាើន រាប់បញ្ចូលទាំងបាាវា៉ាឡង់កមាិតខ្ពស់នាអំពើ ហិងាសា 
ការបំបាកពីកាុមគាួសរ ការទុកចាល និងការកាងបាវ័ញ្ច ហើយការសាាវជាាវបងា្ហាញថា អំពើហិងាសាកើតឡើងនាចាើនកន្លាង 
រាប់បញ្ចូលទាំងនាផ្ទះ សលារៀន នាមណ្ឌលថាទាំជាដើម។

១៩



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

សមេេប់ក្មេងបេ៊ស ករណីនេះ ភាគចេើនបំផ៊តកើតឡើងនេផ្ទះ 
ដេយសារសមាជិកគេួសារ ចំណេកឯក្មេងសេី ជារឿយៗឆ្លង
កាត់អំពើហិងេសាផ្លូវភេទ ពីដេគូស្នេហ មិត្តភក្តិ និងពីគេូបងេៀន 
(ដេយសារសាលារៀនជាទីកន្លេង ដេលករណីហិងេសាលើផ្លូវភេទ 
ដំបូងកើតឡើង) 69។  

កេេពីមជេឈដា្ឋេនផ្ទះ គេូបងេៀន (ជាពិសេសគឺគេូបេ៊ស) គឺជា
អ្នកបេពេឹត្តអំពើហិងេសាលើរងកាយ ញឹកញាប់ជាងគេបំផ៊ត។ 
ក្មេងបេ៊សសេីជាងពាក់កណា្ដេល ដេលមានអាយ៊ចន្លេះពី  
១៣ ទេ ១៧ ឆ្នេំ បានរយការណ៍ថា ធា្លេប់ឆ្លងកាត់អំពើ  
ហិងេសាលើរងកាយដេលបេពេឹត្តដេយគេូបេ៊ស (ក្នុងនេះក្មេង 
សេី ៥៨,៦% និងក្មេងបេ៊ស ៥១,៧%) យ៉េងហេចមួយលើក70 

ហើយ ២៩% នេក៊មារដេលមានអាយ៊ពី ១២ ដល់ ១៥ ឆ្នេំ 
មានការឆ្លងកាត់ដេយផា្ទេល់នូវការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មលើរងកាយ
ដេយគេូបងេៀនក្នុងរយៈកាល ១២ ខេច៊ងកេេយនេះ 71។ 
ការសិកេសាសេេវជេេវនានាបងា្ហេញថា ការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយនេ

តាមសាលារៀនគឺជាទមេង់ដេលមានការទទួលសា្គេល់ឲេយ 
បេើយ៉េងទូលំទូលាយសមេេប់ការបេៀនបេដេ និងបណ្ដុះ 
បណា្ដេលក៊មារ - ក្នុងនេះគេូបងេៀនចំនួន ៦៣% បាន 
រយការណ៍ថា បានបេើបេេស់ទ័ណ្ឌកម្មលើរងកាយ 
ក៊មារក្នុងរយៈកាល ១២ ខេ ច៊ងកេេយនេះ 72។ 
សិសេសអាយ៊ចន្លេះពី ៦ ដល់ ១៤ ឆ្នេំ បានរយការណ៍ថា 
ការវាយនឹងដេ ឬរំពាត់គឺជាទំរង់ញឹកញាប់ជាងគេនេការដាក់ទ័ណ្ឌ
កម្មលើរងកាយពីសំណាក់គេូបងេៀននេសាលាបឋមសិកេសា។73 

ទេះបីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេវ័យក៊មារបានធា្លេក់ច៊ះក្នុងរយៈកាល 
២៥ ឆ្នេំច៊ងកេេយនេះក្ដី  ក្មេងសេី១  នាក់ក្នុងចំណេម ៤ នាក់ 
និងក្មេងបេ៊ស១  នាក់ក្នុងចំណេម ១៥ នាក់ (ដេលមានអាយ៊ពី 
១៨ – ៤៩) រយការណ៍ថា ពួកគេបានរៀបការម៊នអាយ៊ ១៨ ឆ្នេ ំ74  
ហើយភាពមានគភ៌នេវ័យជំទង់ នេតេកើនឡើងនេតាម 
តំបន់ខ្លះនេបេទេសកម្ពុជាជាពិសេសនេតំបន់ដាច់សេយល។75 

ផលវិបាកទាំងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងផ្នេកស៊ខភាព កើតចេញពីអំពើហិងេសាលើក៊មារ គឺមានកមេិតខ្ពស់ ហើយតេូវបានបា៉េន់បេមាណថា ធ្វើឲេយ 
បេទេសកម្ពុជាខាតបង់ទឹកបេេក់បេមាណ ១៦៨ លានដ៊លា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក នេក្នុងឆ្នេំ ២០១៣ តេមួយឆ្នេំប៉៊ណ្ណេះ ដេលស្មើនឹង 
១,១០% នេ GDP ។ 76  

អំពើហិងេសាអាចប៉ះពាល់មកលើស៊ខភាពរយៈពេលវេងរបស់ក៊មារ (ផ្លូវចិត្ត និងរងកាយ) ក៏ដូចជា ប៉ះពាល់មកលើសមត្ថភាពក្នុងការរៀន
សូតេរបស់ពួកគេផងដេរ ដេលក្នុងនេះមាន ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវេងសមេេប់បេទេសជាតិថេមទៀតផង។ បន្ទុកលើការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច 
និងធនធានមន៊សេស គួរតេជាហេត៊ផលគេប់គេេន់សមេេប់ការបង្កើនការវិនិយេគឲេយបានខា្លេំងកា្លេលើការបងា្កេរ និងសេវាឆ្លើយតបនេថា្នេក់ជាតិ 
និងថា្នេក់កេេមជាតិ។ ជាអកស៊ល កេ៊មបេឹកេសាឃ៊ំ-សងា្កេត់ភាគចេើន បន្តផ្ដេតការយកចិត្តទ៊កដាក់លើការចំណាយលើហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជា
ជាងសេវាសង្គម។ 

ទំរង់នេការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយ និងផ្លូវចិត្ត ជាលទ្ធផលបង្កឲេយមានផលវិបាកផ្នេកស៊ខភាព និងឥរិយបទអវិជ្ជមានជាចេើន 77   
ដេលធ្វើឲេយក៊មារមានរបួសសា្នេមរងកាយផង និងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផង។ បន្ថេមលើនេះ សាលារៀនដេលបេើបេេស់ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយ 
ទទួលលទ្ធផលសិកេសាខេសាយជាងគេ មានអតេេបេះបង់ចេលការសិកេសាខ្ពស់ជាងគេ មានការនិយមបំផ្លិចបំផា្លេញសមា្ភេរ ការរៀនតេួតថា្នេក់  
និងអំពើហិងេសាខា្លេំងជាងគេក្នុងចំណេមសិសេស។ 78

69 កេសួងកិច្ចការនារី, អង្គការ UNICEF, ២០១៤: ការអង្កេតស្ដពីីអំពើហិងេសាលើក៊មារ នេកម្ពជុា ២០១៣
70 កេសួងកិច្ចការនារី, អង្គការ UNICEF, ២០១៤: ការអង្កេតស្ដពីីអំពើហិងេសាលើក៊មារ នេកម្ពជុា ២០១៣
71 Miles, G. & Thomas, N., ២០០៧:, កំ៊យកពងមាន់មកជល់នឹងថ្ម’—សិទ្ធក៊ិមារ និងអំពើហិងេសានេក្នងុបេវត្តសិាស្តេ និងវបេបធម៌កម្ពជុា”, ការតេតួពិនិតេយលើការរំលេភបំពានក៊មារ ១៦, ៣៨៣-៤០០, តេវូបានសេង់សម្ដនីេក្នងុ   
 UNICEF	East	Asia	and	Pacific	Regional	Office (២០១២), ការធ្វើបាបក៊មារ៖ បេេវ៉ាេឡង់ ករណី និងហេត៊ការណ៍៖ ការពិនិតេយជាបេព័ន្ធលើការសេេវជេេវ, Bangkok: UNICEF.
72 MUNICEF, ២០១៨: ការអង្កេតលើវិធីសាស្តេដាក់វិន័យនេតាមសាលាបឋមសិកេសានេកម្ពជុា របស់អង្គការ KAP 
73 World Vision Cambodia, ២០១៨: សា្នេមអនាគត៖ ការសិកេសាពីការកើតមាន និងការទទួលយកអំពើហិងេសាលើក៊មារនេសាលាបឋមសិកេសា។
74 NIS, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខភាពនេកម្ពជុា ២០១៤
75 ឧទាហរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី មានអតេេខ្ពស់បំផ៊ត ក្នងុបេទេសកម្ពជុា សមេេប់ការរៀបការនេវ័យក៊មារ និងភាពមានគភ៌នេវ័យជំទង់។ អាយ៊ជាមធេយមសមេេប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេក្នងុខេត្តមណ្ឌលគិរី គឺ ១៥ ឆ្នេ ំហើយ   
 ៣៤% នេក្មេងសេជំីទង់ ដេលមានអាយ៊ចន្លេះពី ១៥ – ១៩ ឆ្នេ ំក្នងុខេត្តនេះ គឺមានកូនមួយ ខណៈដេលអតេេនេថា្នេក់ជាតិជាមធេយមគឺមានចំនួនតេមឹ ១២% ប៊៉ណ្ណេះ (Partnering to Save Lives, ២០១៨: ឯកសារសិកេសា៖ ភាពមាន  
 គភ៌នេវ័យជំទង់នេភាគឥសាន្តបេទេសកម្ពជុា, ជំនួយអូស្តេេលី, កេសួងស៊ខាភិបាល, អង្គការ Save the Children អង្គការ ឃេរ អន្តរជាតិ អង្គការ Marie Stopes International)
76 កេសួងកិច្ចការនារី, អង្គការ UNICEF, ២០១៤: ការអង្កេតស្ដពីីអំពើហិងេសាលើក៊មារ នេកម្ពជុា ២០១៣
77 ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយអាចកំណត់ដំណើរការផ្លវូចិត្ត និងបេេជា្ញេរបស់ក៊មារ ហើយអំពើហិងេសានេះអាចកា្លេយជាគំរូ និងអាចនំាពួកគេឲេយកើតមានឥរិយបទបេបបំផ្លចិបំផា្លេញ ដូចជាទំនេរទេរកអំពើហិងេសានេពេលដល់អាយ៊ពេញវ័យ    
 (MacKenzie, Nicklas, Waldfogel និង Brooks-Gunn, ២០១២: ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយ និងលទ្ធផលផ្នេកឥរិយបទ និងបេេជា្ញេរបស់ក៊មាររហូតដល់អាយ៊ ៥ ឆ្នេ:ំ ភស្តតុាងពីការសិកេសាកេម៊ទារកទើបនឹងកើតក្នងុទីកេង៊នាសហ  
 សម័យ)។  
 ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធា្លេក់ច៊ះនូវទំន៊កចិត្ត និងភាពកា្លេហនរបស់ក៊មារផងដេរ  និងការកើនឡើងនូវអារម្មណ៍អាម៉ាេស់ ខ្វះទីពំនាក់ និងបាក់ទឹកចិត្ត។ (Gershoff Thompson Elizabeth (២០០២) ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយពី 
 សំណាក់ឪព៊កមា្ដេយ និងឥរិយបទ និងបទពិសេធន៍របស់ក៊មារដេយសារទ័ណ្ឌកម្មនេះ៖ ការពិនិតេយលើសពីការវិភាគ និងទេសឹ្ត។ី
78 គំនិតផ្ដចួផ្ដើមសកលដើមេបីបញ្ចប់ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយលើក៊មារ, ២០១៨៖ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេទ័ណ្ឌកម្មរងកាយ

ប្រសិនបើមិនដោះស្រ្រយ តើមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ត្រច?

២០



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

79  មាតេេ ១០៤៥ នេកេមពេហ្មទ័ណ្ឌចេងថា៖ ““អ្នកកាន់អំណាចជាមេបា អាចដាក់ទ័ណ្ឌកម្មមកលើក៊មារក្នងុកមេតិដេលចំាបាច់” ខណៈដេលចេបាប់ស្ដពីីការទប់សា្កេត់អំពើហិងេសាក្នងុគេសួារ និងការការពារជនរងគេេះអន៊ញ្ញេតឲេយអ្នកថេទំាចាត់  
 “វិធានការសមសេប” លើក៊មារ (និងប្ដ ីឬបេពន្ធ) ដើមេបីដាក់ទ័ណ្ឌកម្មលើពួកគេ។ “បេសិនបើការដាក់ទ័ណ្ឌកម្ម និងការបងេៀន តេវូបានអន៊វត្តឡើងក្នងុលក្ខណៈថ្លេថ្នរូ (មានចិត្តមេតា្តេ អាណិតអាសូរ រីករយ ចំពេះភាពរីករយរបស់មន៊សេស 
 មា្នេក់ទៀត និងដេយក្ដសី្មេះតេង់)”។
80  ការសិកេសាមូលដា្ឋេនរបស់គមេេងដេលអន៊វត្តដេយអង្គការ ភ្លេនអន្តរជាតិក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ បងា្ហេញថា បើទេះបីជាមានសកា្ដេន៊ពលនេការផា្លេស់ប្ដរូនេថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់សហគមន៍ក្ដ ី បេព័ន្ធការពារក៊មារបច្ចបុេបន្នមិនស្ថតិក្នងុសា្ថេនភាពមួយដេល 
 អាចផ្ដល់សេវាបេកបដេយបេសិទ្ធភាព ដល់ក៊មារ និងកេម៊គេសួារដេលតេវូការជំនួយគំទេនេះទេ។ នេះក៏ដេយសារតេការខ្វះខាតនូវធនធាន សមត្ថភាព ហើយមិនមានកេសួងណាមួយដេល
81  Jordanwood, M. ២០១៦: ការពារក៊មារកម្ពជុា?  អង្គការ World Vision, អង្គការ Save the Children, អង្គការ Child Fund, Plan, UNICEF.
82 កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយ៊ទ្ធជន និងយ៊វនីតិសមេបទា, ២០១៧៖ ការកំណត់ទីតំាងមណ្ឌលថេទំាក៊មារនេក្នងុរជធានី និង ២៤ ខេត្តនេពេះរជាណាចកេកម្ពជុា, ទំព័រ ១០។
83 វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ និងសកលវិទេយាល័យ Columbia University, ២០១៦: ការប៉ាេន់សា្មេនថា្នេក់ជាតិស្ដពីីក៊មារនេក្នងុមណ្ឌលថេទំានេបេទេសកម្ពជុា។
84 ចេបាប់ និងគេលនយេបាយកម្ពជុា (ដូចជាបេកាសស្ដពីីនីតិវិធីសមេេប់អន៊វត្តគេលនយេបាយថេទំាជំនួសសមេេប់ក៊មារ) បានបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់ថា រដ្ឋមានទំនួលខ៊សតេវូក្នងុការតាមដានលើអ្នកផ្ដល់ការថេទំាជំនួស   
 ចេងពីគេលការណ៍ណេនំាបេតិបត្តកិារ ដើមេបីអន៊វត្តបទដា្ឋេនអបេបបរមាស្ដពីីការថេទំាជំនួសសមេេប់ក៊មារនេក្នងុសហគមន៍ ហើយគេប់គេងលើសេវារកេសាទ៊ក និងសមាហរណកម្មឡើងវិញ។ ទេះជាយ៉េងណាក៏ដេយ   
 លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលមូលដា្ឋេន និងអាជា្ញេធរនានានេ ក្នងុបេព័ន្ធនេះ នេតេមានអសង្គតភាព ហើយការកំណត់ទីតំាងពីសំណាក់កេសួងសង្គមកិច្ចកាលពីឆ្នេ ំ២០១៧ បងា្ហេញថា ចំនួនមណ្ឌលខ៊សគ្នេខា្លេងំពីខេត្តមួយទេខេត្តមួយ។
85 អង្គការ Terre des Hommes Netherlands  និងអង្គការ Save the Children  បច្ចបុេបន្នកំព៊ងតេគំទេដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជុា ក្នងុការសេេវជេេវមួយស្ដពីីចរិតលក្ខណៈ និងទំហំនេការកេងបេវ័ញ្ចលើផ្លវូភេទក៊មារតាមអិ៊នធឹណិតនេក្នងុ 
 បេទេសកម្ពជុា។
 

@ World Vision

តើឧបសគ្គរារាំងដល់វឌ្រឍនភាពមានអ្វីខ្លះ? 

គួរឲេយសេកសា្ដេយ ដេលចេបាប់របស់កម្ពុជានេមិនទាន់ហម
ឃាត់ ឬទប់សា្កេត់ឲេយបានគេប់ជេ៊ងជេេយ លើអំពើហិងេសា និង 
ការរំលេភបំពានលើក៊មារ ហើយរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា  
តេូវធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពលើចេបាប់នានាឲេយបានឆប់រហ័សទាក់ 
ទងនឹងការបេើបេេស់ការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មលើរងកាយ ឬផ្លូវចិត្ត 
ក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិរបស់ក៊មារ បេកបដេយបេសិទ្ធិភាព ។  
ចេបាប់ទន់ខេសាយមិនតេឹមតេធ្វើឲេយការកាត់ទេសលើជនល្មើស 
នេមានកមេិតនេះទេ ប៉៊ន្តេក៏ មិនមានការដេញដេលចំពេះ 
អាកបេបកិរិយ ឬឥរិយបទនានា នេពេលដេលអ្នកថេទាំបេើបេេស់
ទ័ណ្ឌកម្មលើ រងកាយ ឬផ្លូវចិត្តមកលើក៊មារ ដេលទាំងអស់នេះ 
តេូវបានគេមើលឃើញជាទូទេថា ជាវិធីសាស្តេដេលមានបេសិទ្ធ
ភាពក្នុងការកេតមេូវឥរិយបទដេលឆ្គេំឆ្គងនឹងសង្គម។ 

ក្នុងរយៈកាលប៉៊នា្មេនឆ្នេំថ្មីៗនេះ កេ៊មបេឹកេសាជាតិកម្ពុជា 
ដើមេបីក៊មារ (CNCC) បានកេលម្អលើការសមេបសមេួល
គេលនយេបាយ និងបទបេបញ្ញត្តិនានា ហើយបេព័ន្ធការពា
រក៊មារក៏មានការកេលម្អផងដេរ។ ប៉៊ន្តេទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី 
តួអង្គ និងសា្ថេប័ននានាពីថា្នេក់ជាតិ ដល់ថា្នេក់មូលដា្ឋេន 
បន្តបេឈមបញ្ហេខ្វះខាតធនធាមន៊សេស បច្ចេកទេស និងហិរញ្ញ 
វត្ថុដើមេបីបំពេញតាមគេលបំណងរបស់ខ្លួន។  ឧទាហរណ៍ គណៈ
កមា្មេធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងក៊មារឃ៊ំ (CCWC) 

ដេលគួរតេរៀបចំផេនការ គំទេ និងតាមដានលើបញ្ហេកិច្ចការពារ
ក៊មារ និងករណីផេសេងៗនេថា្នេក់មូលដា្ឋេន មានបេសិទ្ធភាពតិចតួច 
ដេយសារតេពួកគេមិនយល់ចេបាស់ពីតួនាទីនឹងការទទួលខ៊ស
តេូវ របស់ខ្លួនសមេេប់កិច្ចការពារក៊មារ ខ្វះជំនាញ សមេេប់ការ 
កំណត់រក និងឆ្លើយតបចំពេះតមេូវការរបស់ក៊មារងាយរងគេេះ  
និងជួបការលំបាកក្នុងការវិភាជន៍ថវិកាសមេេប់បញ្ហេកិច្ចការពារ 
ក៊មារនេក្នុងផេនការវិនិយេគឃ៊ំ។ 

ដេយសារយន្តការបងា្កេរនិង ឆ្លើយតបផ្លូវការនេមានកមេិត  
ជារឿយៗ ករណីអំពើហិងេសា និងការរំលេភបំពានក៊មារតេូវបាន
ដេះសេេយ ដេយមិនបានគិតពីឧត្តមបេយេជន៍ដល់ក៊មារជា 
ចមេបងឡើយ។ ឧទាហរណ៍ សហគមន៍ជាចេើនបន្តបេើបេេស់មណ្ឌល 
ថេទាំជាមធេយាបាយក្នុងការថេទាំក៊មារងាយរងគេេះ ប៉៊ន្តេអាច បង្ក
ឲេយមានការរំលេភបំពាននិងមិនអើពើផេសេងទៀត។ មិនមានទិន្ន
ន័យពិតបេេកដពីចំនួនសរ៊បនេក៊មារនេក្នុងមណ្ឌលថេទាំឡើយ 
ប៉៊ន្តេទេះជាយ៉េងនេះក្តី ការកំណត់ទីតំាងកន្លេងថេទាំក៊មារធ្វើឡើង
ដេយ  រដា្ឋេភិបាលថ្មិៗនេះ បានរកឃើញមណ្ឌលថេទាំ ក៊មារចំនួន 
៦៣៩ កន្លេងដេលកំព៊ងធ្វើបេតិបត្តិការនេក្នុងបេទេសកម្ពុជា 
ដេយមានក្មេងរស់នេទីនេះចំនួន  ២៦.០០០ នាក់ (រួមទាំង
មន៊សេសពេញវ័យនេក្មេងចំនួន ៩.០០០ នាក់ ដេលមានអាយ៊ពី 
១៨ – ២៤ ឆ្នេំ)  ។ ការសិកេសាផេសេងៗទៀតបា៉េន់បេមាណថា ក៊មារ 
ជាង  ៤៨.០០០ នាក់ ឬស្មើនឹងក៊មារ ១ នាក់ក្នុងចំណេមក៊មារ 
១០០ នាក់នេកម្ពុជា កំព៊ងរស់នេក្នុងមណ្ឌលថេទាំចំនួន
ជាង  ១.៦០០ កន្លេង ហើយការសិកេសាក៏បា៉េន់បេមាណថា 
៨០% នេក៊មារអាយ៊ចន្លេះពី ១៣ – ១៧ ឆ្នេំ យ៉េងហេច 
ណាស់មានឪព៊ក ឬមា្ដេយ ដេលកំព៊ងនេរស់ ។ នេក្នុងការ 
កំណត់ទីតាំងនេះ ក៏បានបងា្ហេញដេរថា មានភាពខ៊សគ្នេខា្លេំងពី 
ខេត្តមួយទេខេត្តមួយនូវតួនាទីរបស់រដា្ឋេភិបាល និងអាជា្ញេធរ  
មូលដា្ឋេនក្នុងការដាក់ក៊មារឲេយរស់នេក្នុងមណ្ឌលបេបនេះ   
ក៏ដូចជាតមេូវការឲេយមានការគេប់គេង និងតាមដានលើកម្មវិធី 
សមាហរណកម្មក៊មារចូលទេក្នុងគេួសារនិងសហគមន៍។  

ថ្វីដេបិតតេអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាចេើន និងដេគូអភិវឌេឍន៍នានា 
បានវិភាជន៍ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសជាចេើន 
ដើមេបីដេះសេេយបញ្ហេទាំងនេះក្ដី (រប់បញ្ចូលទាំងការបង្កើតកេ៊ម

២១



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

86 ថ្វដីេបិតតេស្ថតិិស្ដពីីចំណុចនេះពិបាកនឹងរកក្ដ ីប៊៉ន្តេ ការសេេវជេេវបានបងា្ហេញថា ក្នងុចំណេមបេជាជន ១០០.០០០ នាក់ ដេលទទួលរងការកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទនេក្នងុបេទេសកម្ពជុា មាន ៣០-៣៥% គឺជាក៊មារ ទំាងក្មេងបេស៊ និងក្មេងសេ ី  
 (Davy, D, ២០១៧: ការពិនិតេយថា្នេក់តំបន់៖ ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លវូភេទលើក៊មារនេអាសី៊អាគ្នេយ៍, ECPAT International, ទំព័រ ៤៧)
87 ដូចជា  ផេនការសកម្មភាពដើមេបីទប់សា្កេត់ និងឆ្លើយតបចំពេះអំពើហិងេសាលើក៊មារ ២០១៧ – ២០២១, យ៊ទ្ធសាស្តេចិញ្ចមឹកូនតាមបេបវិជ្ជមាន ឆ្នេ ំ២០១៧ – ២០២១ និងសៀវភេណេនំាស្ដពីីការអន៊វត្តសេវាសង្គម ដេលអន៊ញ្ញេតឲេយ គ.ក.ន.ក  
 កាន់តេមានបេសិទ្ធភាព និងគណនេយេយភាពសមេេប់ការងារទទួលខ៊សតេវូលើការការពារក៊មារ។
88 រហូតមកទល់ពេលនេះ  ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជា្ញេធរ និងកងកមា្លេងំនរគបាលបរទេស ភាគចេើនគឺជាមួយនឹងបណា្ដេបេទេសលេកខាងលិច។ ចេបាស់ណាស់ ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបេតិបត្តកិារក្នងុកមេតិបេហេលគ្នេនេះដេរ ជាមួយនឹង  
 បណា្ដេបេទេសផេសេងទៀតក្នងុតំបន់ ដូចជា ចិន ជប៊៉ន និងកូរ៉េជាដើម នឹងរួមចំណេកដល់ការលើកស្ទយួការងារការពារក៊មារនេះ។

តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 

រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា បាននឹងកំព៊ងពងេឹងបេព័ន្ធការពារក៊មារ តាម 
រយៈគេលនយេបាយថ្មីៗ 87 ហើយតាមរយៈការកា្លេយជា “បេទេសតេួស 
តេេយផ្លូវ” របស់កម្មវិធី ភាពជាដេគូសកលដើមេបីបញ្ចប់អំពើហិងេសាលើ 
ក៊មារ។ ទេះជាយ៉េងនេះក្តី  ការអន៊វត្តផេនការសកម្មភាពនានានេមិន 
ទាន់បានពេញលេញនេឡើយហើយការបាត់សូចនាករមួយរបស់ចំណុច
ដេ SDG ១៦.២នេក្នុង CSDGs ធ្វើឲេយគណនេយេយភាពរបស់រដា្ឋេភិបាល
មានភាពទន់ខេសាយក្នុងធ្វើឲេយមានភាពបេសើរឡើង។

ដើមេបីកេបេេសា្ថេនភាព កិច្ចការពារក៊មារ  សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន!  
សូមផ្ដល់អន៊សាសន៍ដូចខាងកេេមដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា៖ 

ហមឃាត់ការបេើបេេស់ទ័ណ្ឌកម្មរងកាយ និងផ្លូវចិត្ត ជាបនា្ទេន់ 
និងឲេយបានចេបាស់លាស់ ដេយកំណត់នេក្នុងគេប់ចេបាប់ទាំង
អស់ រប់បញ្ចូលទាំងការពិនិតេយឡើងវិញលើមាតេេ ១០៤៥ 
នេកេមរដ្ឋបេបវេណី និងមាតេេ ៨ នេចេបាប់ស្ដីពីការទប់សា្កេត់អំពើ 
ហិងេសាក្នុងគេួសារ និងការការពារជនរងគេេះ ឆ្នេំ ២០០៥។

បង្កើនការវិភាជន៍ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមន៊សេស 
សមេេប់ការអន៊វត្តនូវគេលនយេបាយ ផេនការ 
និងចេបាប់ដេលមានសេេប់ ដូចជា គេលនយេបាយស្ដីពី
ការការពារក៊មារនេសាលារៀន គេលនយេបាយការពារ 
ក៊មារក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង ចេបាប់ស្ដីពីយ៊ត្តិធម៌អនីតិជន 
(ជាពិសេសគេលនយេបាយ និងនីតិវិធីយ៊ត្តិធម៌បេបក៊មារ 
មេតេី)។

ពងេឹងការទប់សា្កេត់ និងបេព័ន្ធឆ្លើយតបតាមរយៈការធ្វើឲេយ
បានចេបាស់លាស់ជាងម៊ន នូវតួនាទី និងទំនួលខ៊សតេូវ  
ការធ្វើវិភាជន៍ធនធាន និងការវិនិយេគលើសមត្ថភាពរបស់គណៈ 
កមា្មេធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងក៊មារឃ៊ំ (គ.ក.ន.ក)  
ក្នុងនាមជាយន្តការជួរម៊ខរបស់រដា្ឋេភិបាល (រប់បញ្ចូលទាំងការ

ដាក់ចេញនូវសៀវភេណេនាំស្ដីពីការការពារក៊មារសមេេប់ 
គ.ក.ន.កផងដេរ)។

ធានាថា គេប់សា្ថេប័នរដ្ឋ ជាកន្លេងមានស៊វត្ថិភាពសមេេប់ 
ក៊មារ តាមរយៈការរៀបចំ ការអន៊ម័ត និងការអន៊វត្តលើ  
គេលការណ៍ណេនាំថា្នេក់ជាតិស្ដីពីកិច្ចការពារស៊វត្ថិភាពនេ
តាមសា្ថេប័នសាធារណៈ។

ពន្លឿនការអភិវឌេឍន៍សេវាការងារសង្គមកិច្ចសមេេប់គេប់
ឃ៊ំ តាមរយៈការទទួលសា្គេល់ ការគំទេ និងការពងេីកគំរូ 
“ភា្នេក់ងារសង្គមកិច្ចសហគមន”៍។

ធ្វើឲេយសូចនាករវាស់វេង និងរយការណ៍តាមកេសួងនានា  
កាន់តេមានភាពស៊ីសងា្វេក់គ្នេខា្លេំងជាងម៊ន ដើមេបីកេលម្អការ 
បេមូលទិន្នន័យ ការរយការណ៍ និងការសមេបសមេួលនេ
ថា្នេក់កេេមជាតិ សមេេប់ការធ្វើវិភាជន៍ថវិការវាងខេត្ត សេ៊ក 
និងឃ៊ំ។ 

ផ្ដល់អាទិភាព និងមូលនិធិសមេេប់កម្មវិធីដេលកេបេេ 
អាកបេបកិរិយ ចំពេះអំពើហិងេសាលើក៊មារ (ដូចជាកម្មវិធី 
ភាពជាដេគូ PROTECT កម្ពុជា ជាដើម)។ 

បង្កើនការសមេបសមេួលថា្នេក់តំបន់ ដើមេបើលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង និងកេលម្អទិន្នន័យស្ដីពីការកេងបេវ័ញ្ច 
ផ្លូវភេទលើក៊មារតាមអ៊ិនធឹណិត និងនេក្នុងឧសេសាហ 
កម្មដំណើរកមេសាន្ត និងទេសចរណ៍ រប់បញ្ចូលទាំងការ 
ពងេីកកិច្ចពេមពេៀងជាមួយនឹងរដា្ឋេភិបាលនានា ដើមេបី 
ទប់សា្កេត់ជនរំលេភបំពានលើក៊មារដេលបានផ្ដនា្ទេទេស 
រួច មិនឲេយចូលមកក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។ 88

ពន្លឿនការងារអន៊វត្ត និងការពិនិតេយតាមដានលើ យ៊ទ្ធសាស្តេ 
ស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនបេបវិជ្ជមាន ២០១៧ – ២០២១  
រប់បញ្ចូលទាំងការវិនិយេគបន្ថេមទាំងធនធានមន៊សេស 
និងហិរញ្ញវត្ថុ លើការបង្កើន និងចម្លងយកចំណេះដឹង 
និងជំនាញចិញ្ចឹមកូនបេបវិជ្ជមាន។

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

២២

ការងារសង្គមកិច្ចផង) យ៉េងណាក៏ដេយក៏បរិបទដេលបេេបេួលយ៉េងលឿនសមេេប់ក៊មារនេក្នុងបេទេសកម្ពុជាតមេូវឲេយមានបេព័ន្ធការពារ 
ក៊មារដេលរឹងមាំ និងមានជំនាញជាងម៊ន ហើយមានតេការវិនិយេគរបស់រដា្ឋេភិបាលប៉៊ណ្ណេះដេលអាចទេទេង់បេព័ន្ធនេះឲេយស្ថិតស្ថេរបាន។ 

ឧទាហរណ៍ វិធីសាស្តេនេការកេងបេវ័ញ្ចក៊មារកំព៊ងមានការផា្លេស់ប្ដូរ ដេយក្នុងនេះ បច្ចេកវិទេយាដើរតួនាទីកាន់តេធំជាងម៊ន។ ការកេង 
បេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើក៊មារតាមអ៊ិនធឹណិត (OSEC) បាននឹងកំព៊ងមានការកើនឡើងនេទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប៉៊ន្តេចរិតលក្ខណៈពេញលេ
ញនេការកេងបេវ័ញ្ចបេបនេះនេព៊ំទាន់អាចកំណត់បានចេបាស់លាស់នេឡើយដេយសារតេខ្វះទិន្នន័យ។ ថ្វីដេបិតតេ ផេនការសកម្មភាព ជា
តិដើមេបីដេះសេេយអំពើហិងេសាលើក៊មារ (២០១៧ - ២០២១) ដេលបានដាក់ចេញនេក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ បានបញ្ជេក់ឡើងវិញអំពីតមេូវការ 
ឲេយមានកិច្ចអន្តរគមន៍ទាក់ទងនឹង OSEC នេសឹងគេប់មជេឈដា្ឋេនក្ដី ផេនការនេះខ្វះរូបភាពចេបាស់លាស់ដេលបងា្ហេញពីវិសាលភាព និង 
ចរិតលក្ខណៈរបស់ OSEC។  បន្ថេមលើនេះ បើទេះបីជាវិស័យដំណើរកមេសាន្ត និងទេសចរណ៍នេកម្ពុជានេតេមានសារៈសំខាន់ខា្លេំង 
សមេេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្ដី វាក៏បន្តផ្ដល់ជាកន្លេងបិទបាំងសមេេប់ការកេងបេវ័ញ្ចដេយសមា្ងេត់លើផ្លូវភេទរបស់ក៊មារផងដេរ។ 86
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89  កេម៊បេកឹេសាអភិវឌេឍន៍កសិកម្ម និងជនបទ, ២០១៦: ផេនការសកម្មភាពថា្នេក់ជាតិសមេេប់ការបំបាត់ភាពសេេកឃា្លេននេកម្ពជុា។
90  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ (NIS), អគ្គនាយកដា្ឋេនស៊ខាភិបាល និង ICF International, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខភាពកម្ពជុា ២០១៤

កាត់បន្ថយឲ្រយបាន  
ច្រើនបំផុតនូវអត្រ្រកុមារ 
ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
កត្តាកាបាាទី ៤

ព័ត៌មានសង្ខ្រប

ក៊មារ ៣២% មានបញ្ហេកេិសកេិន ២៤% មានទម្ងន់សេេល 
កេេមស្តង់ដា ហើយ ១០% គឺ មានភាពស្គមសា្គេំង។ នេះ
ជាបេេវា៉េឡង់កង្វះអាហរូបត្ថម្ភដេលខ្ពស់ ហើយបងា្ហេញឲេយ 
ឃើញពីគមា្លេតសមធម៌នេ ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលក្នុងនេះ 
បញ្ហេកេិសកេិនកើតមានចេើននេតាមទីជនបទ (៣៤%) 
ជាងនេក្នុងទីកេ៊ង (២៤%) ហើយមិនសូវកើតមានចំពេះ 
ក៊មារដេលមានមា្ដេយដេលបានទទួលការអប់រំចេើននេះទេ 89 ។ 
កមេិតនេបញ្ហេកេិសកេិនខ៊សគ្នេ ពីខេត្តមួយទេខេត្តមួយនេ 
ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេយមានកមេិត ១៨% នេរជធានីភ្នំពេញ 
រហូតដល់ ៤៤% នេក្នុងខេត្តពេះវិហរ និងស្ទឹងតេេង។ 
កេេពីកតា្តេភូមិសាស្តេ ភាពកេីកេក៏ដើរតួនាទីធំ នេក្នុងបញ្ហេ 
កង្វះអាហរូបត្ថម្ភដេលប៉ះពាល់មកលើបេជាជន ដេលក្នុងនេះ 
ក៊មារមកពីកេ៊ម គេួសារដេលមានទេពេយធនទាបបំផ៊ត ងាយនឹង 
មានបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភ ខា្លេំងជាងក៊មារដេលមកពីកេ៊មគេួសារ
ដេលមានទេពេយធនចេើន។ 90

កតា្តេមួយក្នុងចំណេមកតា្តេរួមចំណេកធំៗចំពេះបញ្ហេកង្វះអាហ 
រូបត្ថម្ភនេក្នុងបេទេសកម្ពុជានេះ គឺបញ្ហេរគរូស ដេយសារតេអនា
ម័យមិនល្អនេតាមគេួសារ និងសហគមន៍ (ដូចជាសាលាមតេ្តយេយ 
និងបឋមសិកេសាជាដើម)។

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖

មាតេេ ២, ៣, ៦ និង ២៤.

ចំណុចដា SDG៖ 

គេលដេទី ២: បញ្ចប់ការសេេកឃា្លេន សមេេចបាន 
នូវសន្តិស៊ខសេបៀង និងអាហរូបត្ថម្ភបេសើរឡើង និង 
លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មបេកបដេយចីរភាព។ 

កុមារដាលបាត់ឱកាសជាងគាបំផុត៖

ក៊មារមកពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គមទាប ក៊មារជនជាតិដើម ក៊មារគ្មេនអ្នកនេជា 
មួយ (ដេយសារការចំណាកសេ៊ក និងកតា្តេផេសេងទៀត  
ក៊មាររស់នេតំបន់ដាច់សេយលឬតំបន់ងាយរងគេេះ 
មហន្តរយ ដេយសារតេបញ្ហេផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យ  
ក៊មារដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកិច្ចគំពារ 
សង្គមឬសេវាផេសេងៗតិចតួច។

ចំនួនកុមារដាលរងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនាកម្ពុជាកំពុងមានការថមថយក្នុងរយៈកាលប៉ុនា្មានឆ្នាំមកនាះ។ តាទាះបីជាយ៉ាងនាះក្តី  
អតាានាវឌាឍនភាពនាតាមានភាពយឺតយ៉ាវមិនអាចទទួលយកបាន ហើយបន្តគំរាមកំហាងដល់ការអភិវឌាឍន៍ធនធានមនុសាសថាម 
ទៀតផង។

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង?

២៣
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នេពេលដេលក៊មារជួបបេទះនូវបញ្ហេរគរូសដដេលៗ គួបផេសំជាមួយនឹងចំណីអាហរដេលមានតម្លេអាហរូបត្ថម្ភទាបផងនេះ ពួកគេអាច 
មានបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភរុេំរ៉េ ហើយភាពងាយរងគេេះដេយសារតេជំងឺឆ្លងរឹតតេកើនឡើង។ 91

ក៊មារជាចេើនក៏កើតមកជាមួយនឹងបញ្ហេមិនសូវមានអាហរូបត្ថម្ភផងដេរ ដេយសារតេភាគរយខ្ពស់នេស្តេីដេលមានបញ្ហេខ្វះឈាមកេហម 
(៥៣%) 92  ដេលនាំទេរកការឆ្លងទន្លេម៊នកាលកំណត់កាន់តេចេើនជាងម៊ន និងទារកកើតមកមានទម្ងន់សេេល 93 ។  ក្នុងលក្ខណៈនេះ 
បញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភអាចកា្លេយជាបន្ទុកពីមួយជំនាន់ទេមួយជំនាន់បាន។

91 WPrüss-Üstün A, Bos R, Gore F, Bartram J., ២០១៨:  ទឹកកាន់តេមានស៊វត្ថភិាព ស៊ខភាពកាន់តេបេសើរ៖ ការចំណាយ អត្ថបេយេជន៍ និងនិរន្តរភាពនេកិច្ចអន្តរគមន៍   
 ដើមេបការពារ និងលើកកម្ពស់ស៊ខភាព។ អង្គការស៊ខភាពពិភពលេក។
92 NIS, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខភាពកម្ពជុា ២០១៤
93 រប់ទេម៊ខឆ្ពេះទេឆ្នេ ំ២០១៥, ២០១៣: គណនេយេយភាពចំពេះមាតា ទារក និងការរស់រនរបស់ក៊មារ។
94 USAID, ២០១៨: កម្ពជុា៖ ព័ត៌មានអំពីអាហរូបត្ថម្ភ
95 Bagriansky, et al., ២០១៤: របាយការណ៍វាយតម្លេលើការខូចបង់៖ ផលវិបាកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចដេលកើតចេញពីកង្វះអាហរូបត្ថម្ភនេកម្ពជុា ។ កម្មវិធីសេបៀងអាហរពិភពលេក។
96 Flabbi, L. and Gatti, R, ២០១៨: ឯកសារសេេវជេេវគេលនយេបាយ ៨៣០៩; សៀវភេស្ដពីីធនធានមន៊សេស, World Bank Group.
97 World Bank Group, ២០១៩: បច្ចបុេបន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ខេឧសភា ឆ្នេ ំ២០១៩

បញ្ហេកេិសកេិនកំព៊ងវាយបេហរមកលើក៊មារនេក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់នេការអភិវឌេឍន៍របស់ពួកគេ  ដេលក្នុងនេះ ទារកទើបនឹងកើត 
ចំនួន ១៦% មានបញ្ហេកេិនទេហើយបើគិតតេឹមអាយ៊ ៦ ខេ ហើយអតេេកេិននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទេ ៤០% ក្នុងចំណេមក៊មារ 
ដេលមានអាយ៊ពី ៣៦ – ៤៧ ខេ។ 94  កង្វះអាហរូបត្ថម្ភក្នុងកមេិតធំធេងដូច្នេះ អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរយៈពេលវេងទេលើ 
បេទេស បាន។ ឧទាហរណ៍ នេក្នុងឆ្នេំ ២០១៤ កេ៊មបេឹកេសាដើមេបីអភិវឌេឍន៍កសិកម្ម និងជនបទ កម្មវិធីសេបៀងអាហរពិភពលេក និងអង្គការ 
UNICEF បានបា៉េន់បេមាណថា បញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភធ្វើឲេយកម្ពុជាខាតបង់ទឹកបេេក់បេមាណ ៤០០ លានដ៊លា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរល់
ឆ្នេំ ដេលស្មើនឹងបេមាណ ២,៥% នេ GDP របស់ខ្លួន។ 95 

តាមរយៈវិធានការនានា បញ្ហេកេិសកេិនមានផលប៉ះពាល់ពេញមួយជីវិត និងមិនអាចកេបេេវិញបានឡើយ សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍ផ្នេករង 
កាយ និងបេេជា្ញេរបស់ក៊មារ ហើយអាចកាត់បន្ថយបេេក់ចំណូលបេចាំឆ្នេំនាពេលអនាគតសមេេប់មន៊សេសទាំងបេ៊ស ទាំងសេី ក៏ដូចជា 
បង្កើនការចំណាយលើសេវាស៊ខភាពថេមទៀតផង។ 96  បេសិនបើគ្មេនយ៊ទ្ធសាស្តេដេលមានបេសិទ្ធភាពដើមេបីផេសារភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាងការ 
បង្កើនអាហរូបត្ថម្ភជាមួយនឹងវិស័យផេសេងទៀត រប់បញ្ចូលទាំងវិស័យអប់រំ ការគំពារសង្គម ការការពារពលកម្មសមេេប់មា្ដេយជាកម្មករ និង 
ភាពមានតម្លេសមរមេយនេអាហរដេលមានជីវជាតិទេនេះ កម្ពុជាអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌេឍធនធានមន៊សេសដេលចាំបាច់សមេេប់
ការសមេេចឲេយបាននូវមហិច្ឆិតាឆ្នេំ ២០៣០ របស់ខ្លួន។ 97

ជាញឹកញាប់ បញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភតេូវបានយល់ឃើញថា  
បណា្ដេលមកពីមិនមានចំណីអាហរគេប់គេេន់សមេេប់ទទួលទាន។ 
តាមការពិត អាហរូបត្ថម្ភល្អ គឺទាក់ទងនឹងការមានអាហរ តេឹមតេូវ 
និងគេប់គេេន់ ក្នុងពេលវេលា តេឹមតេូវ ពេមជាមួយនឹងការទទួល 
បានការថេទាំស៊ខភាពចាំបាច់ និងលទ្ធភាពទទួលបានទឹកសា្អេត 
និងអនាម័យ។ កង្វះអាហរូបត្ថម្ភគឺជា បញ្ហេ “ពហ៊វិស័យ” ហើយ 
ការលើកកម្ពស់អាហរូបត្ថម្ភតមេូវឲេយមានកិច្ចអន្តរគមន៍ដេលមាការ 
សមេបសមេួល និងផេសារភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងបានល្អ ពីសំណាក់តួអង្គ 
ជាចេើន ក្នុងរយៈពេលមួយដេលអន៊វត្តឲេយបានស្ថិតស្ថេរ។ ការកាត់ 
បន្ថយបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភនឹងមិនអាចសមេេចទេបានឡើយ  
បេសិនបើគ្មេនការសមេបសមេួលអន្តរវិស័យឲេយបានខា្លេំង និងកិច្ច 

ប្រសិនបើមិនដោះស្រ្រយ តើមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ត្រច?

អ្វីខ្លះជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់វឌ្រឍនភាព?

ខិតខំបេឹងបេេងរួមនេក្នុងវិស័យកសិកម្ម អប់រំ ទឹកសា្អេត និងអនាម័យ 
និងស៊ខាភិបាលទេនេះ។ 

បេទេសកម្ពុជាមានយ៊ទ្ធសាស្តេពហ៊វិស័យ ដើមេបីលើកកម្ពស់អាហ 
រូបត្ថម្ភក្នុងចំណេមក៊មារ និងស្តេីមានផ្ទេពេះ ប៉៊ន្តេ បញ្ហេកង្វះការសមេប 
សមេួល អន្តរកេសួង ដេលជាកិច្ចចាំបាច់ដើមេបីអាចអន៊វត្តយ៊ទ្ធសាស្តេ 
នេះឲេយបានជេគជ័យ នេតេកើតមាននេឡើយ។ ឧបសគ្គនេះនឹងកាន់ 
តេ មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ នេពេលដេលសា្ថេនភាពរបស់ក៊មារ  
និងកេ៊មគេួសារចេះតេវិវត្តទេម៊ខ។ ឧទាហរណ៍ ស្តេីកាន់តេចេើន 
ឡើងៗ ដេលមានអាយ៊បង្កកំណើតកូន កំព៊ងតេផា្លេស់ទីលំនេនេក្នុង 
បេទេសដើមេបីស្វេងរកការងារធ្វើ ដេលនាំឲេយមានលក្ខខណ្ឌតមេូវខ៊សៗ
គ្នេសមេេប់ទទួលបានសេវាថេទាំម៊នពេល និងកេេយពេលសមេេលកូន  

២៤



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

98 World Bank, ២០១៣: លើកកម្ពស់អាហរូបត្ថម្ភតាមរយៈវិធីសាស្តេពហ៊វិស័យ។
99  យេងតាម WHO, ស្តេជីាមា្ដេយស្ទើរតេទំាងអស់ អាចបំពេដេះដេយជេគជ័យ។ ប៊៉ន្តេ សា្ថេនភាពស៊ខភាពមួយចំនួនតិចតួចរបស់ទារក និងមា្ដេយ អាចជាហេត៊ផល ដើមេបីផ្ដល់អន៊សាសន៍ឲេយមា្ដេយផា្អេកការបំបេដេះដេយបណ្ដេះអាសន្ន  
 ឬឈប់ជាអចិន្តេេយ៍។ មន្តេស៊ីខាភិបាល គួរពិគេេះយេបល់នេក្នងុការសមេេចចិត្តឈប់បំបេដេះ និងអត្ថបេយេជន៍ធៀបនឹងហនិភ័យពីការបញេឈប់ដូច្នេះ។
100  NIS, ២០១៥: អង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខភាពកម្ពជុា ២០១៤។
101  World Vision International and Helen Keller International, ២០១៨: ការផេសព្វផេសាយជំរ៊ញការលក់នេនឹងកន្លេង និងការរំលេភលើការដាក់សា្លេករបស់មេសៅទឹកដេះគេនេកម្ពជុា៖ ការសង្កេតការណ៍នេតាមខេត្តចំនួន ៦,  
 ដំណាក់កាលទីពីរ, ២០១៨
102 World Vision, ២០១៨: បញ្ចប់បញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភនេកម្ពជុា ជារឿងអាចធ្វើបាន ២០១៨; សង្ខេបគេលនយេបាយកម្ពជុាស្ដពីីអាហរូបត្ថម្ភ
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ហើយជាញឹកញាប់ កូនរបស់ពួកគេតេូវបានទ៊កឲេយសមាជិកផេសេង 
ទៀតក្នុងគេួសារជាអ្នកមើលថេ ដេលមានន័យថា ពួកគេមិនអាច  
ទទួលបានការបំបេដេះតេមួយម៊ខឡើយក្នុងរយៈ ពេល 
៦ ខេ។ នេចំពេះម៊ខនេការបេេបេួលបេបនេះ វិធីសាស្តេ 
អន្តរវិស័យ ដេលតេូវបានសមេបសមេួលបានល្អ និងទទួលខ៊ស 
តេូវដេយកេសួងនានា គឺជារឿងសំខាន់សមេេប់ការទេទេង់  
ឲេយបានស្ថិតស្ថេរចំពេះអាហរូបត្ថម្ភសមេេប់ក៊មារ។ 98

វិធីសាស្តេមួយក្នុងចំណេមវិធីសាស្តេល្អៗបំផ៊តផេសេងទៀតដើមេបី 
ធានាបាននូវអាហរូបត្ថម្ភសមសេបសមេេប់ ទារក និងក៊មារគឺតាម 
រយៈទមា្លេប់ក្នុងការផ្ដល់អាហរសមសេបអំឡុងពេល ១០០០ 
ថ្ងេដំបូង (គឺចាប់ពីការបង្កកំណើតរហូតដល់ក៊មារមានអាយ៊ ២ ឆ្នេំ)។ 
រយៈពេលនេះ តេូវបានចាត់ទ៊កថាជាដំណាក់កាលសំខាន់នេឱកាស 
ទទួលបានស៊ខភាព អាហរូបត្ថម្ភ និងការអភិវឌេឍន៍ផ្នេកបេេជា្ញេរបស់ 
ក៊មារ ដេលស៊ទ្ធតេជាគន្លឹះសំខាន់សមេេប់ស៊ខភាព ស៊ខ៊មាលភាព  
និងសកា្ដេន៊ពលបេេក់ចំណូលទេថ្ងេអនាគតទាំងអស់។

ការបំបេដេះតេមួយម៊ខក្នុងរយៈកាល ៦ ខេដំបូងនេជីវិត 
ហើយបន្តរហូតដល់អាយ៊ ២ ឆ្នេំ (ឬលើសពីនេះ) គឺជាជមេើស 
អាហរូបត្ថម្ភល្អបំផ៊តសមេេប់ក៊មារ។ 99  ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី  
មានក៊មារតេ ៦៥% ប៉៊ណ្ណេះដេលបាន ទទួលការបំបេដេះតេ 
មួយម៊ខចាប់ពីអាយ៊ ០ – ៥ ខេ។ 100 ឪព៊កមា្ដេយជាចេើននេព៊ំទាន់ 
យល់ចេបាស់អំពីទមា្លេប់នេការផ្ដល់អាហរសមសេប អំឡុងពេល 
អាយ៊ ១០០០ ថ្ងេដំបូងរបស់ទារកខ្លួននេឡើយ។ បញ្ហេនេះមួយ 
ផ្នេក កើតឡើងដេយសារតេ បេទេសកម្ពុជាបានទទួលសារឡូកឡំ  
និងចេបូកចេបល់ជាចេើនស្ដីពីវិធីសាស្តេល្អបំផ៊តនេក្នុងការផ្ដល់ 
អាហរដល់ទារកទើបនឹងកើត និងក៊មារតូច ដេលក្នុងនេះអ្នកថេ 
ទាំជាចេើនបានជេើសរីសយកទមា្លេប់ផ្ដល់អាហរដេលមិនល្អ 
បំផ៊តសេះឡើយសមេេប់ក៊មារ ដេយឆប់បេើបេេស់អាហរ 
ចេើនបេភេទពេកសមេេប់ក៊មារទទួលទាន (ដូចជាបបរ ឬសម្ល) ឬ 
ចំណាយបេេក់កាសជាចេើនទេលើផលិតផលមេសៅទឹកដេះគេគី
មី (មេសៅទឹកដេះគេសមេេប់ទារក)។  ការយល់ចេឡំភាគចេើន 
អាចបង្កឡើងដេយសារព័ត៌មានផេសព្វផេសាយទីផេសារដេលបំភាន់ 
និងការផេសព្វផេសាយជំរ៊ញការលក់ ដេលផ្ដេតលើអ្នកថេទាំក៊មារ។  
ការអង្កេតលើផលិតផលជំនួសទឹកដេះមា្ដេយនេក្នុងខេត្តចំនួន ៦  
ក្នុងឆ្នេំ ២០១៨ បងា្ហេញថា ក្នុងចំណេមផលិតផលផេសេងៗចំនួន  
១៦៥ ម៊ខដេលដាក់លក់លើទីផេសារ គ្មេនផលិតផលណាមួយ  
ដេលអន៊លេមបានពេញលេញទេតាមចេបាប់របស់កម្ពុជា   
ឬគេលការណ៍ណេនាំអន្តរជាតិឡើយ ដេលចេបាប់ និងគេលការណ៍ 
ទាំងនេះតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីការពារបេជាពលរដ្ឋពីព័ត៌មាន 
ក៊ហក និងលើកកម្ពស់ទមា្លេប់ផ្ដល់អាហរូបត្ថម្ភ។ 101

នេថា្នេក់មូលដា្ឋេន បេទេសកម្ពុជាមានកេ៊មអ្នកស្ម័គេចិត្តសហគមន៍ដ៏រឹង
មាំ ដេលតេូវបានគេហេថា កេ៊មគំទេស៊ខភាពភូមិ (VHSG) ដេល
ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយគំទេដល់ការចូលរួមនេថា្នេក់សហគមន៍ 
ក្នុងកម្មវិធីនានា ដេលទប់សា្កេត់ និងឆ្លើយតបទេនឹងបញ្ហេកង្វះអាហ
រូបត្ថម្ភ។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី VHSGs មិនបានធ្វើសមាហរណកម្ម
ពេញលេញទេក្នុងបេព័ន្ធស៊ខាភិបាលផ្លូវការឡើយ ហើយជាទូទេ 
ពួកគេខ្វះការបណ្ដុះបណា្ដេល ការគំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ ការគេប់គេង 
ដើមេបីឲេយពួកគេមានដំណើរការបេកបដេយបេសិទ្ធភាពពិតៗ។   
ទន្ទឹមនឹងនេះ ពួកគេក៏បេហេលជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲេយមាន
ឥទ្ធិពល ឬស្វេងយល់ថា កេេពីមណ្ឌលស៊ខភាព នេមានសេវានានា
ដេលមានឥទ្ធិពលលើបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភ។ 102   

បញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភអាចតេូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការកេលម្អ 
ការងារសមេបសមេួលធនធានអន្តរកេសួង បង្កើនការបណ្ដុះបណា្ដេល 
និងការគំទេផ្នេកបច្ចេកទេសដល់អាជា្ញេធរថា្នេក់កេេមជាតិ និង 
VHSGs និងតាមរយៈការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពលើគេលនយេបាយនានា
សមេេប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដេលជួយណេនាំស្ដីពីសកម្មភាព 
និងគណនេយេយភាពសមេេប់ VHSGs ផងដេរ។

២៥



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

ថ្វីដេបិតតេគេអាចគណនាបា៉េន់សា្មេនពីការខាតបង់ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច 
ដេយសារបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភក៏ដេយ ផលប៉ះពាល់ពិតរយៈ
ពេលវេងដេលកើតចេញពីបញ្ហេកង្វះអាហរូបត្ថម្ភលើក៊មារ 
មា្នេក់ៗ និងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល គឺមិនអាចគណនាបានឡើយ 
ហើយបង្កជាការគំរមកំហេងខា្លេំងចំពេះសិទ្ធិក៊មារ 
និងអនាគតរបស់កម្ពុជា។  

ដើមេបីកេបេេសា្ថេនភាពអាហរូបត្ថម្ភក៊មារ  សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារ 
បច្ចុបេបន្ន! សូមផ្ដល់អន៊សាសន៍ដូចខាងកេេមដល់រជរដា្ឋេភិបាល
កម្ពុជា៖

បន្តពងេឹងបន្ថេមនូវ យ៊ទ្ធសាស្តេពហ៊វិស័យ របស់កម្ពុជា 
ក្នុងការលើកកម្ពស់អាហរូបត្ថម្ភ តាមរយៈ យ៊ទ្ថសាស្តេថ្មី
បេកបដេយមហិច្ឆិតា គឺ យ៊ទ្ធសាស្តេជាតិសន្តិស៊ខសេបៀង 
និងអាហរូបត្ថម្ភ (២០១៩ - ២០២៣) ដេលមាន 
កំណត់ជាក់លាក់នូវចំនួនទឹកបេេក់ពិតបេេកដក្នុងការ
អន៊វត្ត ផេនការពិនិតេយតាមដាន និងការបេមូលទិន្នន័យ 
ហើយសេបតាម SDG ២។

បន្តស្វេងរកភាពជាដេគូ ដូចជាសា្ថេប័ន ដេលកើតចេញ 
ពីចលនា Scaling Up Nutrition ដេលពងេឹងដល់  
ទមា្លេប់ក្នុងការបញ្ចូលសារជាតិចិញ្ចឹមក្នុងអាហរ និងកម្មវិធី 
នានាភាពនេរបបអាហរ។ 

វិនិយេគលើ ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ និងភាពសា្អេត 
ជាពិសេសនេតាមឃ៊ំជនបទ ហើយអន៊វត្តសេវាកម្មបងា្កេរ 
និងពេយាបាលសមេេប់ជំងឺ រគរូស (រប់បញ្ចូលទាំងការ 
បង្កើនការបន្ថេមជាតិស័ង្កសីក្នុងអាហរ និងសេវាពេយាបាល
បង្គេប់ជាតិទឹកតាមមាត់ នេថា្នេក់មូលដា្ឋេន) 

បេយ៊ទ្ធបេឆំងនឹងព័ត៌មានក្លេងកា្លេយ ឬបំភាន់ 
ដេលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទេលើក៊មារ តាមរយៈ 
ការពងេឹងកេ៊មបេឹកេសាតេួតពិនិតេយ និងយន្តការបណ្ដឹង 
សមេេប់អន៊កេឹតលេខ ១៣៣ ស្ដីពីការផេសព្វផេសាយលក់ 
ផលិតផលសមេេប់ចិញ្ចឹមទារក និងក៊មារ ហើយ
វិនិយេគលើការផេសព្វផេសាយសារជាសាធារណៈ 
ដើមេបីបនេសាបព័ត៌មានខ៊ស ដេលបានចេករំលេករួចទេ
ហើយនេតាមហងលក់ទំនិញ និងកន្លេងលក់ឱសថ 
ឬមន្ទីរពេទេយជាដើម។

គំទេយ៊ទ្ធនាការអប់រំសាធារណៈ ដើមេបី លើកកម្ពស់ 
ចំណេះដឹង និងការយល់ដឹង របស់បេជាជនកម្ពជុាទាក់ទិន
នឹងអាហរូបត្ថម្ភ និងទមា្លេប់ផ្ដល់អាហរសមសេបសមេេប់ 
ក៊មារ រប់បញ្ចូលទាំងការគំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដល់អង្គការ 
មិនមេនរដា្ឋេភិបាលនានា ដើមេបីធានាថា សារទាំងនេះបាន
ផេសព្វផេសាយដល់បេជាជនទាំងមូល។ 

អន៊ម័ត គេលនយេបាយស្តីពីការចូលរួមរបស់សហគ
មន៍ ដេលបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពរួច និងគេលនយេបាយ 
ថេទាំស៊ខភាពបឋម និងធ្វើសមាហរណកម្មកេ៊មគំទេ 
ស៊ខភាពភូមិ (VHSGs) ទេក្នុងបេព័ន្ធស៊ខាភិបាលជាតិ
ជាផ្លូវការ។

បង្កើន ការបណ្ដុះបណា្ដេល និងការអប់រំដល់ VHSGs 
និងតួអង្គនេថា្នេក់មូលដា្ឋេនដទេទៀត ដើមេបីបានស្វេង
យល់ពីចរិតលក្ខណៈពហ៊វិស័យ នេបញ្ហេអាហរូបត្ថម្ភ 
និងធានាថា ឃ៊ំនានា តេូវបានផ្ដល់អំណាចឲេយធ្វើវិភាជន៍ធន
ធានមូលដា្ឋេន (នេក្នុងផេនការវិនិយេគឃ៊ំ) ដើមេបីគំទេ 
ដល់កម្មវិធីអាហរូបត្ថម្ភនេមូលដា្ឋេន។

@ World Vision

តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 
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២៦
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103  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ, កេសួងផេនការ, ២០១៨: ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពជុា ២០១៧។
104 FAO, ២០១៨. ទិដ្ឋភាពរួមក្នងុតំបន់អាសី៊ និងប៉ាេសី៊ហ្វកិ ស្ដពីីសន្តស៊ិខសេបៀង និងអាហរូបត្ថម្ភ ២០១៨. ទំព័រ ៤៨
105  FAO, ២០១៨. ទិដ្ឋភាពរួមក្នងុតំបន់អាសី៊ និងប៉ាេសី៊ហ្វកិ ស្ដពីីសន្តស៊ិខសេបៀង និងអាហរូបត្ថម្ភ ២០១៨. ទំព័រ ៥២
106 វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ, កេសួងផេនការ, ២០១៨: ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពជុា ២០១៧។
107 កេសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា, ២០១៩: ផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេអប់រំ ២០១៩-២០២៣, ទំព័រ ២២ & ២៧។

ក្រលម្អលទ្ធភាពទទួល 
បានស្រវាទឹកផឹកមូលដ្ឋ្រន  
និងអនាម័យ
កត្តាកាបាាទី ៥

បញ្ហេអនាម័យនេតេជាឧបសគ្គធំចំពេះការអភិវឌេឍន៍ និងកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចនេក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេយកម្ពុជាមានអតេេបន្ទេរបង់
ពាសវាលពាសកាលខ្ពស់បំផ៊ត ធៀបនឹងបណា្ដេបេទេសក្នុងតំបន់ 
ក្នងុនេះ បេជាជន ៦ លាននាក់នេតេបន្តអន៊វត្តដូច្នេះ។ 105 គេួសារ 
នេតាមទីជនបទមានបញ្ហេធ្ងន់ធ្ងរជាងនេតំបន់ទីកេ៊ង ក្នុងនេះ 
៩៨,៩% នេគេួសារក្នុងរជធានីភ្នំពេញ មានបង្គន់ច៊ចទឹកភា្ជេប់ 
ជាមួយនឹងបណា្ដេញលូទឹកស្អុយ ធៀបនឹងជនបទ ដេលមានតេ 
៧០,៩% នេគេួសារប៉៊ណ្ណេះ។ 106  

បើទេះបីជាកន្លេងខ្លះមានបង្គន់ ក៏បេភេទ និងសា្ថេនភាព 
បង្គន់ទាំងនេះខ៊សៗគ្នេដេរ ហើយបង្គន់មិនមានគេប់គេេន់ 
ឡើយនេតាមទីសាធារណៈ ដេលក៊មារ និងបេជាពលរដ្ឋ 
ងាយរងគេេះបេើញឹកញាប់។ ឧទាហរណ៍ សាលាមត្តេយេយ 
រដ្ឋមិនដល់ ៣០% ទេ ដេលមាន បង្គន់អនាម័យ និង 
កន្លេងលាងដេ ហើយសាលាបឋមសិកេសាមិនដល់  
៦០% ទេដេលមានទឹកសា្អេត និងកន្លេងលាងដេ។ 107

នាក្នុងបាទាសកម្ពុជា គាួសរមិនដល់ ៦៥% ទា ដាលមានលទ្ធភាពមានបាភពទឹកបាើបាាស់ល្អ ហើយមានតា ៧៦% ប៉ុណ្ណាះ 
ដាលទទួលបានសាវាអនាម័យល្អ 103។   ស្ថិតិនាះ គឺជាកមាិតមួយក្នុងចំណាមកមាិតទាបបំផុត ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពមានទឹកស្អាតបាើ 
បាាស់នាក្នុងតំបន់អាសុី។ 104

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង? ព័ត៌មានសង្ខ្រប

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖

មាតេេ ២, ៣, ៦ និង ២៤

ចំណុចដា SDG៖ 

គេលដេទី ៦៖ ធានានូវវត្តមាន និងការគេប់គេងដេយ 
ចីរភាពចំពេះទឹក និងអនាម័យសមេេប់មន៊សេសទាំង 
អស់គ្នេ។  

កុមារដាលបាត់ឱកាសជាងគាបំផុត៖

ក៊មារមកពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេភាពសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គមទាប ក៊មារីទេរៀន និងទេទទួលសេវាកម្មផេសេងៗ 
ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច ក៊មាររស់នេតំបន់ដាច ់
សេយល ឬតំបន់ដេលងាយរងគេេះមហន្តរយ  
ដេយព៊ំសូវមានបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យ 
និងក៊មារពិការ។

២៧
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ការវិភាគលើទិន្នន័យគណនេយេយភាពសង្គមនេតាមសាលា
រៀនបងា្ហេញថា ២០% នេបញ្ហេដេលបានលើកឡើងដេយ
បេជាពលរដ្ឋស្នើឲេយអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនដេះសេេយជាអាទិភាព 
គឺទាក់ទងនឹងទឹកសា្អេត និងអនាម័យនេសាលារៀន។ 108 

សេដៀងគ្នេនេះដេរ មណ្ឌលស៊ខភាពជារឿយៗ តេូវបានរយ 
ការណ៍ថា ព៊ំមានទឹក និងសមា្ភេរៈអនាម័យគេប់គេេន់ឡើយ 
ដេយក្នុងនេះ មានតេ ៥០% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលតេូវបាន 
វិទេយាសា្ថេនជាតិស៊ខភាពសាធារណៈរយការណ៍ថា តេងតេមាន 
ទឹកគេប់គេេន់សមេេប់តមេូវការបេើបេេស់។ សេវាថេទាំស៊ខភា
ពមិនអាចឆ្លើយតបឲេយបានគេប់គេេន់ទេនឹងតមេូវការស៊ខភាព 
ដេយព៊ំមានទឹកសា្អេតឡើយ។ ជារឿងវិជ្ជមាន ដេលមណ្ឌល 
ស៊ខភាពបានអន៊វត្តល្អបេសើរជាងម៊នទាក់ទងនឹងអនាម័យជា 

បេទេសកម្ពុជាទំនងជាមិនបានសមេេចតាមចំណុចដេឆ្នេំ២០៣០របស់ខ្លួន លើការធ្វើឲេយបេសើរឡើងក្នុងការ លើកកម្ពស់អនាម័យឡើយ។ 110   
លទ្ធភាពទទួលបាន សេវាអនាម័យ និងទឹកទទួលទានមានស៊វត្ថិភាព នេមានកមេិតទាប ដេលអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសមេេប់ក៊មារ  
រប់បញ្ចូលទាំងអតេេខ្ពស់នេជំងឺរគរូស ជំងឺសេបេក ជំងឺផ្លូវដង្ហើម (ដូចជារលាកសួត) ជំងឺពេះវៀន និងជំងឺកើតចេញពីទឹក ក៏ដូចជាជំង ឺ
ទ ាក់ទងនឹងកាកសំណល់បន្ទេរបង់ជាដើម។ ទាំងអស់នេះអាចជះឥទ្ធិពលអាកេក់មកលើស៊ខភាពក៊មារ ហើយក្នុងករណីជាចេើន 
អាចបង្កឲេយមានការសា្លេប់ផងដេរ។ ជំងឺរគរូស គឺជាប៊ព្វហេត៊ធំទីពីរ នេអតេេមរណភាពរបស់ទារក និងក៊មារអាយ៊កេេម ៥ ឆ្នេំ នេក្នុង 
បេទេសកម្ពុជា ដេលជាអតេេមួយខ្ពស់បំផ៊តផងដេរនេក្នុងតំបន់។ កង្វះអនាម័យ ក៏ជាកតា្តេធ្វើឲេយមានផលប៉ះពាល់មកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 
របស់កម្ពុជាផងដេរ ជាពិសេស ដេយសារបញ្ហេខ្វះអនាម័យនេះហើយដេលនាំឲេយមាន កង្វះអាហរូបត្ថម្ភរបស់ក៊មារ ដេលបងា្អេក់ដល់ការងារ 
អភិវឌេឍន៍ធនធានមន៊សេស។ 111

បញ្ហេបេឈមទាក់ទងនឹងទឹកសា្អេត និងអនាម័យបងា្ហេញឲេយឃើញពីវិសមភាពធំរវាងទីកេ៊ង និងតំបន់ជនបទ នឹងទេតាមកមេិតទេពេយសមេបត្តិ  
ដេលភា្ជេប់បញ្ហេនេះទេនឹងបញ្ហេបេឈមជាមូលដា្ឋេនផេសេងទៀតចំពេះការអភិវឌេឍន៍សង្គម។ បេជាជនរស់នេក្នុងទីកេ៊ង មានពិន្ទុខ្ពស់សមេេប់ 
សូចនាករទាំងអស់ទាក់ទងនឹងទឹកសា្អេត និងអនាម័យ ពេលគឺខ្ពស់ជាងបេជាជនរស់នេទីជនបទ (ឧទាហរណ៍ ការបន្ទេរបង់ពាសវាលពាស 
កាលនេតាមទីជនបទកើតមានចេើនលើសក្នុងទីកេ៊ងរហូតដល់ទេ ៥ ដង) 112 ហើយបេេវា៉េឡង់នេជំងឺរគរូសមានកមេិតខ្ពស់បំផ៊តនេក្នុងគេួសារ 
ដេលកេីកេ ជាជាងក្នុងចំណេមគេួសារដេលមានទេពេយសមេបត្តិ។ 113

ទូទេ បើទេះបីជាមណ្ឌលស៊ខភាពទាំងនេះខ្វះបង្គន់អនាម័យ 
ដាច់ដេយឡេកពីគ្នេសមេេប់មន៊សេសបេ៊ស និងមន៊សេសសេីក្ដី ក៏ 
ដូច ជាខ្វះសមា្ភេរៈបំពាក់បន្ថេមជាមូលដា្ឋេនសមេេប់ឲេយបង្គន់អាច 
បេើបេេស់បានដេយមន៊សេសដេលពិបាកក្នុងការបមា្លេស់ទី ដេលជា 
អ្នកទេមណ្ឌលស៊ខភាពញឹកញាប់ផងដេរ (ដូចជាស្តេីមាន 
ផ្ទេពេះ ជនពិការ ចាស់ជរ និងទីកន្លេងអនាម័យសមេេប់ស្តេី 
និងក្មេងសេីមានរដូវជាដើម)។ 

លទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកល្អ គឺនេមានកមេិត 
ទាប ក្នុងនេះកេ៊មគេួសារជនបទតេ ៥៨%ប៉៊ណ្ណេះ 
ដេលមានបេភពទឹកល្អបេើបេេស់ ដូច្នេះ បេជាជនដេល 
រស់នេទីជនបទជាង ១,១លានគេួសារ ព៊ំមានបេភពទឹក 
ល្អបេើបេេស់ឡើយ ។ 109

108 តាមរយៈកម្មវិធី ការអន៊វត្តកេបខ័ណ្ឌគណនេយេយភាពសង្គម (ISAF), មន៊សេសបេមាណជាង ២៥០.០០០ នាក់ ចូលរួមនេក្នងុការវាយតម្លេលើសេវាអប់រំនេក្នងុសាលារៀនបឋមសិកេសាចំនួន ១៤០០ និងមណ្ឌលស៊ខភាពចំនួន ៤៥០  
 កន្លេង នេក្នងុខេត្តកេង៊ចំនួន ៦០% នេបេទេសកម្ពជុា។ ទិន្នន័យដេលបានលើកឡើងនេទីនេះ គឺជាការសរ៊បរួមលើការវាយតម្លេរបស់ពួកគេ។ 
109 វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ, កេសួងផេនការ, ២០១៨: ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពជុា ២០១៧។
110  WHO & UNICEF, ២០១៧: វឌេឍនភាពទឹកផឹក និងអនាម័យ: ការធ្វើបច្ចបុេបន្នភាព ២០១៧ និង  ទិន្នន័យដើមគេេ SDG  ទំព័រ ១១។
111  World Bank Group, ២០១៩: បច្ចបុេបន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ខេឧសភា ២០១៩
112  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ, កេសួងផេនការ, ២០១៨: ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពជុា ២០១៧, សូមមើលផងដេរនូវ FAO, កម្ពជុា - សា្ថេនភាពសន្តស៊ិខសេបៀង និងអាហរូបត្ថម្ភ
113  វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ, អគ្គនាយកដា្ឋេនស៊ខាភិបាល, ២០១៣: កតា្តេពាក់ព័ន្ធនឹងការបេើបេេស់សេវាស៊ខាភិបាលសមេេប់ជំងឺរគរូស និងគេន៊ក្ដេនេវ័យក៊មារ ក្នងុបេទេសកម្ពជុា

ប្រសិនបើមិនដោះស្រ្រយ តើមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ត្រច?

អ្វីខ្លះជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់វឌ្រឍនភាព?

២៨



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

ទមា្លេប់អន៊វត្តបេចាំថ្ងេ ដេលអាចធ្វើបញ្ហេនេះចេះតេបន្តអូស 
បនា្លេយនេះ គឺពិបាកនឹងកេបេេខា្លេំងណាស់។ ក៊មារជាចេើន 
កំព៊ងបេឈមហនិភ័យដេយសារតេទមា្លេប់បេើបេេស់ទឹកដេល 
គ្មេនស៊វត្ថិភាព ក្នុងនេះ កេ៊មគេួសារចំនួន ៣១% រយការណ៍ 
ថា ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តេសេះ ដើមេបីធ្វើបេពេឹត្តកម្មទឹកម៊ន 
ពេលដេលទទួលទាន។ 114 បន្ថេមលើនេះ ទឹកអាចងាយនឹងកខ្វក ់
ដេយសារកាកសំណល់ពីការបន្ទេរបង់កាកសំណល់ឧសេសា 
ហកម្ម ឬសារជាតិព៊លដេលកើតឡើងពីធម្មជាតិផេសេងទៀត។  
ភាពកខ្វក់ដេយសារតេកាកសំណល់បន្ទេរបង់ នេកមេិតគេួសារ 
គឺមានកមេិតខ្ពស់ (រប់បញ្ចូលទាំងបាក់តេរី អ៊ីកូលី ផង) 
ហើយនាំឲេយកើតមានជំងឺរគរូស និងជំងឺផេសេងដេលកើតមាន 
ចំពេះក៊មារកម្ពុជា។ 115 

បញ្ហេផេសេងទៀត ដេលមានភាពរសើបផ្នេកវបេបធម៌ ដូចជាការ 
មករដូវជាដើម ក៏បង្កជាបញ្ហេបេឈមចំពេះវឌេឍនភាពនេះដេរ។ 
ស្តេីជាចេើនមិនហ៊េននិយយដេយចំហអំពីបេធានបទបេបនេះ
ឡើយ ហើយក្មេងសេីជាចេើនតេូវចាកចេញពីសាលារៀនដើមេបី 
គេប់គេងលើអនាម័យនេការមករដូវរបស់ខ្លួន ដេយសារតេសាលា
រៀនបេហេលជាមិនបានផ្ដល់នូវទីកន្លេងចាំបាច់សមេេប់ផ្ដល់នូវ 
ឯកជនភាព ឬអនាម័យនេះទេ (ដូចជាវិធីសា្ងេត់ៗ និងងាយៗ 
ក្នុងការ បេះចេលសំឡីអនាម័យជាដើម) ។ 116  

លក្ខខណ្ឌអបេបបរមាឆ្នេំ ២០១៦ សមេេប់ទឹកសា្អេត និងអនាម័យ 
តាមសាលារៀន បងា្ហេញពីក្ដីរំពឹងថា ក្មេងសេីនឹងអាចគេប់គេងលើ
តមេូវការអនាម័យរបស់ខ្លួននេតាមសាលារៀន ដេយស៊វត្ថិភាព 
និងងាយសេួល។ 

ដេយសារតេភាពស្មុគសា្មេញ និងបញ្ហេដ៏ចេើនក្នុងការគេប់គេង 
អនាម័យនិងទឹកសា្អេត ដូច្នេះហើយទើបរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា  
បាននឹងកំព៊ងបេឹងបេេងដើមេបីដេះសេេយបញ្ហេបេឈមតាម 
រយៈគេលនយេបាយពហ៊វិស័យ និងកេ៊មការងារដេលជួយ 
បំពេញបន្ថេមដល់កម្មវិធីទេតាមវិស័យមួយៗ។ 117   
វិធីសាស្តេពហ៊វិស័យបេបនេះ មានសារៈសំខាន់ដើមេបីធានាថា 
ភាពបេសើរឡើងនេអនាម័យនិងទឹកសា្អេត នាំឲេយមានលទ្ធផលល្អ
ផេសេងទៀតសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍ក៊មារ ជាពិសេសការកាត់បន្ថយ 
កង្វះអាហរូបត្ថម្ភ។ ទេះជាយ៉េងនេះក្តី ដូចគ្នេទេនឹងផ្នេកផេសេង 
ទៀតនេសិទ្ធិក៊មារដេរ ការអន៊វត្តវិធីសាស្តេនេះបាននឹងកំព៊ងជួប 
ការលំបាក ដេយក្នុងនេះ អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនមិនសូវមានចំណេះ
ដឹង ទាក់ទិននឹងផលប៉ះពាល់ធំធេងពីកង្វះអនាម័យក៏ដូចជា  
ថវិកានេមានកមេិតសមេេប់គំទេដល់កម្មវិធីថា្នេក់មូលដា្ឋេន។ 

114  NIS, ២០១៥: ការអង្កេតបេជាសាស្តេ និងស៊ខាភិបាលកម្ពជុា ២០១៤. ទំព័រ ៤០។
115  Poirot, E. et al, ២០១៨: គ៊ណភាពទឹកសមេេប់ក៊មារនេកម្ពជុា—ជាតិកខ្វក់ខ្ពស់នេកមេតិបេមូលទ៊ក និងទទួលទាន។
116 Cowley, Sarah, ២០១៨: ពីបមេេម ទេជាការផ្ដល់អំណាច តាមរយៈការគេប់គេង និងការអប់រំពីការមករដូវ, UNICEF។ អាចរកបាននេ៖  
 https://unicefcambodia.blogspot.com/2018/03/from-taboo-to-empowerment-through.html
117 ឧទាហរណ៍ យ៊ទ្ធសាស្តេជាតិសមេេប់សន្តស៊ិខសេបៀង និងអាហរូបត្ថម្ភ (NSFSN ២០១៤-២០១៨) ដេលធ្វើសមាហរណកម្ម កម្មវិធី WASH អាហរូបត្ថម្ភ  កម្មវិធីគំពារសង្គម និងកសិកម្មទេថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់សហគមន៍។
118 បទបងា្ហេញ ផេនការសកម្មភាពជាតិ ទី ២ នេក្នងុកម្មវិធី Watsan Retreat ២០១៩

ការគៀងគរធនធានសមេេប់អន៊វត្តកម្មវិធីថា្នេក់ជាតិ ក្នុងការលើក
កម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានទឹកសា្អេតបេើបេេស់ និងអនាម័យដេល 
ជួយដល់បញ្ហេអាហរូបត្ថម្ភ ក៏ជាការងារលំបាកផងដេរ។  
កេសួងអភិវឌេឍន៍ជនបទបានដាក់ចេញនូវផេនការសកម្មភាពមួយ
សមេេប់ឆ្នេំ ២០១៩ – ២០២៣ ដេលតេូវបានបា៉េន់បេមាណថា 
នឹងតេូវការទឹកបេេក់យ៉េងហេចណាស់ ៨៩៨,៤  លានដ៊លា្លេរ 
សហរដ្ឋអាមេរិកដើមេបីសមេេចឲេយបានផេនការនេះ 118 ដេលនេះជា 
ទឹកបេេក់ដ៏ចេើនក្នុងការវិនិយេគ ប៉៊ន្តេចំបាច់ បេសិនបើចង់សមេេច
គេលដេក្នុងផ្នេកនេះ។ ថ្វីដេបិតតេព៊ំទាន់មានតួលេខចេបាស់លាស់ពី 
ចំនួនទឹកបេេក់ដេលភាគីពាក់ព័ន្ធកំព៊ងចំណាយក្នុងបេទេសកម្ពុជា
លើវិស័យនេះ ទិន្នន័យនានាបងា្ហេញថា ការវិនិយេគនាពេលបច្ចុបេបន្ន 
នេព៊ំទាន់គេប់គេេន់ឡើយ។

@ Childfund cambodia

២៩
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@ Childfund cambodia

គេប់កេសួងរបស់រដា្ឋេភិបាលមានតួនាទី ក្នុងការលើក 
កម្ពស់ទឹកសា្អេត និងអនាម័យ នេក្នុងបេទេសកម្ពុជា 
រប់បញ្ចូលទាំងការកេលម្អផេនការ និងការសមេបសមេួល
ក្នុងចំណេមភាគីពាក់ព័ន្ធ និងតួអង្គដេលនេបេកខ្ញេកគ្នេ 
(រប់បញ្ចូលទាំងមា្ចេស់ជំនួយ បេតិបត្តិករឯកជន 
និងអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល)។ 

តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 

ដើមេបីកេបេេសា្ថេនភាព លទ្ធភាពទទួលបានសេវាទឹកផឹកមូលដា្ឋេន 
និងអនាម័យ  សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន! សូមផ្ដល់អន៊សាសន ៍
ដូចខាងកេេមដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា៖

តេូវរៀបចំឲេយ យន្តការសមេបសមេួលពហ៊វិស័យ និង 
អន្តរកេសួង មានគណនេយេយភាពលើការរៀបចំផេនការរួម 
ការគេប់គេងទិន្នន័យ និងការរយការណ៍ពីវឌេឍនភាពធៀប
នឹងផេនការសកម្មភាពរបស់រដា្ឋេភិបាល

បេើបេេស់ដំណើរការវិមជេឈការដើមេបី លើកកម្ពស់ 
សមត្ថភាពសា្ថេប័នរបស់សា្ថេប័នរដ្ឋ និងអាជា្ញេធរនានា 
ជាពិសេសនេថា្នេក់កេេមជាតិ សមេេប់ការធ្វើផេនការ 
រៀបចំថវិកា និងការរយការណ៍អំពីសេវាទឹកសា្អេតនិង 
អនាម័យ

បង្កើន តមា្លេភាពផ្នេកមូលនិធិ និងថវិកា សមេេប់សេវា 
ទឹកសា្អេតនិង អនាម័យដើមេបីពន្លឿនការអន៊វត្តគេល 
នយេបាយដេលមានសេេប់ រប់បញ្ចូលទាំងគេល 
នយេបាយដេលមាននេក្នុងផេនការយ៊ទ្ធសាស្តេជាតិ 
សមេេប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតនិង អនាម័យនេជនបទ  
ឆ្នេំ ២០១៩ – ២០២៣

ធានាថា សេវា និងកម្មវិធីទឹកសា្អេតនិង អនាម័យមាន 
សមភាពយ៉េនឌ័រ  ដេយចាត់វិធានការល្អិតល្អន់ជាម៊ន 
ដេះសេេយឧបសគ្គនានាដេលយើងបានដឹងថា ក្មេងសេី 
និងស្តេី កំព៊ងបេឈម ជាពិសេសនេតាមទីជនបទ និង 
តំបន់ដាច់សេយលនេបេទេសកម្ពុជា។

ធានាថា ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដេលទទួលខ៊សតេូវលើ 
ការអន៊វត្តការងារទឹកសា្អេតនិង អនាម័យ បានដឹងថាកិច្ច 
ខិតខំបេឹងបេេងរបស់ពួកគេ មានសកា្កេន៊ពលក្នុងការកាត់ 
បន្ថយកង្វះអាហរូបត្ថម្ភបានចេើន  និងធានាថា មន្តេីរដា្ឋេភិ
បាលរយការណ៍ទិន្នន័យដេលមានភាពស៊កេឹត ដេលសេប
តាមសូចនាករនេក្នុងយ៊ទ្ធសាស្តេជាតិស្ដីពីសន្តិស៊ខសេបៀង 
និងអាហរូបត្ថម្ភ (២០១៩ – ២០២៣) ។

ឆ្លើយតបចំពេះទិន្នន័យ ដេលរកឃើញតាមរយៈ 
ដំណើរការគណនេយេយភាពសង្គម (ISAF) 
និងទិន្នន័យវាយតម្លេផេសេងទៀត ដេយរផ្ដល់អាទិភាព 
លើការកេលម្អទឹកសា្អេតនិង អនាម័យ នេតាមទ ី
សាធារណៈ (ជាពិសេសសាលារៀន 
និងមណ្ឌលស៊ខភាព)។ 

១

២

៣

៤

៥

៥

៣០
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119  OECD. ២០១៧: បញ្ហេសំខាន់ៗប៉ះពាល់មកលើយ៊វជននេកម្ពជុា។

បង្កើនការចូលរួមប្រកប 
ដោយអត្ថន័យរបស់កុមារក្នងុ 
ដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត
កត្តាកាបាាទី ៦

កុមារ និងយុវជន គឺជាកមា្លាំងចលករស្នូលសមាាប់អនាគតនាការអភិវឌាឍន៍ និងសាដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។ ទាះបីជាយ៉ាងនាះក្តី ការចូលរួម
បាកបដាយអត្ថន័យរបស់ពួកគានាមានកមាិតនាឡើយនាក្នុងការរៀបចំគាលនយាបាយ និងការសមាាចចិត្តផាសាងៗដាលមានផល 
ប៉ះពាល់មកលើពួកគា។

នេក្នុងបេទេសកម្ពុជា ក៊មារ និងយ៊វជនកំព៊ងតេូវបានផ្ដល់ 
លទ្ធភាពកាន់តេខា្លេំងឡើងក្នុងការចូលរួមក្នុងវេទិកា និងពេឹត្តិ 
ការណ៍ផ្លូវការនានា មានដូចជាការចូលរួមនេក្នុងសកម្មភាពរ
ដា្ឋេភិបាល រប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីពិគេេះយេបល់របស់ក៊មារ 
រៀបចំដេយកេ៊មបេឹកេសាឃ៊ំ-សងា្កេត់ និងសូមេបីក្នុងពេឹត្តិការណ៍ថា្នេក់
ជាតិ ជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាផងដេរ។ ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី 
ពេឹត្តិការណ៍ជាចេើន ជាពេឹត្តិការណ៍ចំពេះកិច្ច កើតឡើងតេមួយ 
លើកៗ ឬខ្វះនីតេយាន៊កូលភាពដើមេបីមានឥទ្ធិពលពិតៗលើសេចក្តី
សមេេចចិត្តដេលប៉ះពាល់មកលើរូបគេ។

ក៊មារ និងយ៊វជនជាចេើនមិនតេូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឲេយមាន 
លទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញទសេសនៈនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ 
ខ្លួនឡើយ ទាំងនេថា្នេក់មូលដា្ឋេន និងថា្នេក់ជាតិ ហើយមាន 
លទ្ធភាពតិច តួចក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីដំណើរការនេ 
ការសមេេចចិត្ត។ ករណីនេះ កើតឡើងជាពិសេសចំពេះក៊មារ 
ងាយរងគេេះ ដូចជាក៊មារពិការ ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច  
ក៊មារ LGBTIQ ក៊មាររស់នេតំបន់ជនបទដាច់សេយល  
និងតំបន់ដេលក្មេងសេីមានការផ្ដល់ឱកាសតិចតួចជាងក្មេងបេ៊ស 
ក្នុងការចូលរួមបេកបដេយអត្ថន័យក្នុងដំណើរការនេការសមេេច 
ចិត្តផេសេងៗ។ 119 សិទ្ធិទទួលបានការសា្ដេប់យេបល់ និងឲេយតម្លេទាក់ 
ទងនឹងការសមេេចចិត្តដេលប៉ះពាល់មកលើរូបគេ គឺជាគេល 
ការណ៍ស្នូលរបស់អន៊សញ្ញេសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិក៊មារ។

តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង? ព័ត៌មានសង្ខ្រប

UNCRC និង SDGs៖

ការចូលរួមរបស់ក៊មារគឺជាគេលការណ៍មួយក្នុងចំណេម 
គេលការណ៍ស្នូលនានានេក្នុងអន៊សញ្ញេអង្គការសហ 
បេជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិក៊មារ ដេលចេងថា ក៊មារ និងមន៊សេស  
វ័យក្មេងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដេយសេរី និងចូលរួមនេ 
ក្នុងគេប់បញ្ហេទាំងអស់ដេលមានផលប៉ះពាល់មកលើ 
ខ្លួន - មិនថានេក្នុងគេួសារ សាលារៀន សហគមន៍ 
មូលដា្ឋេន សេវាសាធារណៈ សា្ថេប័ននានា គេលនយេ 
បាយ រដា្ឋេភិបាល និងនីតិវិធីត៊លាការនេះទេ។ វាជារឿង 
ចាំបាច់ដេលតេូវមានផេនការល្អ ការអន៊វត្ត និងគណនេយេយ
ភាពសមេេប់ចំណុចដេទាំងអស់របស់ SDG។

មាតាា UNCRC ដាលពាក់ព័ន្ធបំផុត៖ 

មាតេេ ២, ៣, ៦, ១២, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦, & ១៧  

កុមារដាលបាត់ឱកាសជាងគាបំផុត៖

ក៊មារមកពីកេ៊មគេួសារដេលមានសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គមទាប  ក្មេងសេី ក៊មារជនជាតិដើមភាគតិច  
ក៊មាររស់នេតំបន់ដាច់សេយលក៊មារពិការ។

៣១



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

នេឆ្នេំ ២០១៤ រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈកេ៊មបេឹកេសាជាតិ 
កម្ពុជាដើមេបីក៊មារ បានរៀបចំ គេលការណ៍ណេនាំថា្នេក់ជាតិសមេេប់ 
អន៊វត្តលើការចូលរួមរបស់ក៊មារ ដើមេបីធានាឲេយបាននូវការចូលរួម 
កាន់តេបេសើរឡើងរបស់ក៊មារ (រប់បញ្ចូលទាំងការពងេឹងឡើងវិញ 
លើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដេលមានសេេប់ពីម៊នមក ដូចជាការចូលរួម 
របស់ក៊មារ និងកេ៊មបេឹកេសាក៊មារ ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងដេយ 
គេលនយេបាយសាលាក៊មារមេតេី ក្នុងឆ្នេំ២០០៧)។  
ទេះបីជាយ៉េងនេះក្តី ការចូលរួមរបស់ក៊មារ និងយ៊វជននេមាន 
កមេិតនេឡើយ ឬមានគ៊ណភាពទាប ដេយសារមន្តេីរដា្ឋេភិបាល 
មួយចំនួនមានបទពិសេធន៍នេមានកមេិតក្នុងការសមេបសមេួល 
ឲេយក៊មារនិងយ៊វជន ជាពិសេសក៊មារដេលបាត់ឱកាសបានចូលរួម 
បេកបដេយអត្ថន័យ។ 120 នេក្នងុការអង្កេតតាមឃំ៊ដាច់សេយល 
នេលើ និងជ៊ំវិញទន្លេសាប (ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង និងពេធិ៍សាត់)   
មានក៊មារតេ ១១% ប៉៊ណ្ណេះ ដេល បានចូលរួមនេក្នុងកិច្ចបេជ៊ំ 

របស់រដ្ឋបាលមូលដា្ឋេន កាលពីមួយឆ្នេំម៊ននេះ ហើយមានក៊មារ 
តេ ១៤% ប៉៊ណ្ណេះ ដេលដឹងថាមន្តេីឃ៊ំជានរណា។ 121  

កង្វះតមា្លេភាពរបស់រដា្ឋេភិបាលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដេលតេូវ 
ជូនដំណឹងដល់ក៊មារនិងយ៊វជនអំពីការធ្វើការសមេេចចិត្ត  
ជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងថវិកាសាធារណៈ  ក៏បានរឹតតេបឹត 
ដល់ឱកាសរបស់ក៊មារនិងយ៊វជនសមេេប់ការចូលរួមនេក្នុង 
ដំណើរការនេការសមេេចចិត្តនេះផងដេរ។ ការអង្កេតក្នុងឆ្នេំ 
២០១៧ ទេលើព័ត៌មានថវិកា បានដាក់ពិន្ទុបេទេសកម្ពុជា 
២០ លើ ១០០ ដេលទាបជាងពិន្ទុមធេយមនេកមេិតសកល 
លេក ដេលមានកមេិត ៤២ លើ ១០០។ 122 
ការអង្កេតដដេលនេះ បានផ្ដល់ពិន្ទុតេឹមតេ ៤ លើ ១០០ 
សមេេប់ការចូលរួមជាសាធារណៈ ហើយកមេិតនេះគឺទាបជាង 
ពិន្ទុមធេយមរបស់សកលេក ដេលមានកមេិត ១២ លើ ១០០។

ក្នុងនាមជាភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ក្នុងការជួយជំរ៊ញការអភិវឌេឍន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគត ការចូលរួមរបស់ក៊មារ និងយ៊វជន 
នេក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តក្នុងការរៀបចំគេលនយេបាយ ថវិកា និងការពិនិតេយតាមដាន  គឺមានសារសំខាន់សមេេប់ការ 
សមេេចឲេយបានពេញលេញនូវសិទ្ធិក៊មារ។ ការចូលរួមយ៉េងខា្លេំងកា្លេរបស់ក៊មារនិងបេជាពលរដ្ឋ នេក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តអាចបង្កើន 
បេសិទ្ធភាពរបស់សេវាសាធារណ:នេមូលដា្ឋេន បង្កើនគណនេយេយភាពពេមទាំងកាត់បន្ថយអំពើព៊ករលួយខា្នេតតូច ក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដល់ 
រដា្ឋេភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពងេឹងនីតេយាន៊កូលភាពរបស់រដា្ឋេភិបាលផងដេរ ជាពិសេសភាពអាចជឿជាក់ឬទ៊កចិត្តបានលើឯកសារដ្ឋ ដូចជាថវិកា 
ជាដើម តាមរយៈការសន្ទនា និងការស្វេងយល់ដេលបើកចំហជាងម៊ន។

បេសិនបើគ្មេនឱកាសបេបនេះទេ ក៊មារ និងយ៊វជននឹងមិនអភិវឌេឍសមត្ថភាពលើផ្នេថវិការឬអក្ខរកម្មផ្នេកថិវកា និងសមត្ថភាពក្នុងការសា្គេល់
សេវាកម្ម និងដំណើរការរដា្ឋេភិបាលឡើយ ដេលកតា្តេនេះអាចធ្វើឲេយខូចដល់កម្មវិធីវិមជេឈការ និងការសមេេចបាននូវសិទ្ធិផេសេងទៀតរបស់ក៊មារ។ 
ការចូលរួម និងគណនេយេយភាព ដូចជាសកម្មភាពដេលទទួលបានការគំទេតាមរយៈ ការអន៊វត៊តគណនេយេយភាពសង្គម (ISAF) ជាដើម តេូវ
តេមានការពងេឹងឡើងវិញតាមរយៈអន្តរកម្មពីរដា្ឋេភិបាលឲេយបានចេើនជាមួយនឹងក៊មារ និងយ៊វជន ហើយជំរ៊ញការចូលរួមឲេយបានខា្លេំងកា្លេនាពេល
អនាគត។

គួរឲេយសេកសា្ដេយ ដេលការចូលរួមរបស់បេជាជននេក្នុងបេទេសកម្ពុជា ងាយនឹងផេសារភា្ជេប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនយេបាយពេក 
ដូច្នេះហើយ ទើបឪព៊កមា្ដេយមិនបានលើកទឹកចិត្តឲេយកូនចូលរួម ឬស្ម័គេចិត្តនេក្នុងកេ៊មដេលសកម្មលើបញ្ហេសង្គមសំខាន់ៗ រប់ 
បញ្ចូលទាំងបញ្ហេនេការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តជាសាធារណៈផងដេរ។ នេះជាបញ្ហេដេលជាទូទេកើតចេញពីបញ្ហេនេកមេិតគេួសារ 
ដេលនេក្នងុគេសួារ ក៊មារមិនតេវូបានហេឲេយចូលរួមនេក្នងុការសមេេចចិត្តដេលប៉ះពាល់ ឬផ្ដល់អត្ថបេយេជន៍ដល់ពួកគេនេះទេ។ 123  

មេយា៉េងទៀត ឪព៊កមា្ដេយជាពិសេស ឪព៊ក តេងតេមិនយល់ពីគ៊ណបេយេជន៍នេការឲេយកូនរបស់ខ្លួនចូលរួមនេក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេច 
ចិត្តនានា ឬមិនយល់ពីរបៀបជួយគំទេឲេយកូនរបស់ខ្លួនបញ្ចេញគំនិត និងទសេសនៈនេក្នុងដំណើរការនេការសមេេចចិត្តក្នុងគេួសារ 
ឡើយ។ បេហេលជាអាចមានការយល់ចេឡំថា ក៊មារមិនមានចំណេះដឹងចេើន ឬបទពិសេធន៍គេប់គេេន់ទាក់ទងនឹងបេធានបទ 
សំខាន់ៗ ដើមេបីរួមចំណេក ឬចូលរួមបេកបដេយអត្ថន័យក្នុងការសមេេចចិត្ត។ 

120  យេងតាមការប៉ាេន់សា្មេនដេយសម្ពន័្ធ សិទ្ធក៊ិមារបច្ចបុេបន្ន!  បងា្ហេញថា ក្លបឹក៊មារបេមាណជា  ៥០០ កំព៊ងមានសកម្មភាពនេទូទំាងបេទេសកម្ពជុា ប៊៉ន្តេ ឱកាសដេលក៊មារទំាងនេះអាចជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសេចក្ដសីមេេចចិត្តនេតេមាន 
 កមេតិទាបនេឡើយ ហើយបេតិភូតំណាងឲេយក៊មារពិការ ក៊មារទ៊កចេលដេយសារការចំណាកសេក៊ ក៊មារជនជាតិដើម និងក៊មារ និងយ៊វជន LGTBI ក៏មានកមេតិតិចតួចផងដេរ។
121  អង្គការ Save the Children, ២០១៨: វិភាគសា្ថេនភាពរបស់ក៊មារនេខេត្តកំពង់ឆ្នេងំ និងពេធិ៍សាត់ជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប។ ទំព័រ ១៣
122  អង្គការ International Budget Partnership, ២០១៧: ការអង្កេតថវិកាចំហ ឆ្នេ ំ២០១៧។ អាចរកបាននេ៖ https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/.
123  អង្គការ Save the Children , ២០១៨: វិភាគសា្ថេនភាពរបស់ក៊មារនេខេត្តកំពង់ឆ្នេងំ និងពេធិ៍សាត់ជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប

ប្រសិនបើមិនដោះស្រ្រយ តើមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ត្រច?

អ្វីខ្លះជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់វឌ្រឍនភាព?

៣២



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

ការបង្កើនការចូលរួមរបស់ក៊មារបេកបដេយអត្ថន័យ នេក្នុង
ការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត អាច “ផា្លេស់ប្ដូរសា្ថេនភាព” សមេេប់ 
សិទ្ធិក៊មារនេក្នុងបេទេសកម្ពុជាបាន តាមរយៈការធានាថា 
សេចក្តីសមេេច និងគេលនយេបាយនានា ដេលប៉ះ 
ពាល់មកលើក៊មារ អាចចៀសវាងនូវបញ្ហេបេឈមក្នុងការ 
អន៊វត្ត ហើយមានភាពបរិយប័ន្នពិតៗ។ 
ដើមេបីសមេេចបាននូវគេលបំណងនេះ សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន! 
សូមផ្ដល់អន៊សាសន៍ខាងកេេមដល់រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា៖

ពងេឹងបន្ថេមដល់សា្ថេប័ននានារបស់រជរដា្ឋេភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុងការអន៊វត្តសេចក្តីសមេេចលើគេលការណ៍ 
ណេនាំសមេេប់អន៊វត្តការចូលរួមរបស់ក៊មារ ដេលបាន 
បង្កើតឡើងដេយកេ៊មបេឹកេសាជាតិកម្ពុជាដើមេបីក៊មារក្នុង 
ឆ្នេំ ២០១៤ ហើយពន្លឿនការបញ្ចប់ការរៀបចំ និងអន៊វត្ត
ផេនការសកម្មភាពជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍ក៊មារ។ 

កំណត់ជាកំហិតថា រល់យ៊ទ្ធសាស្តេ និងផេនការ 
សកម្មភាពរបស់រដា្ឋេភិបាលតេវូបញ្ចលូសកម្មភាពជាក់លាក់ 
ពេមទាំងសូចនាករ ស្ដី ពីការចូលរួមរបស់ក៊មារី ក៊មារ 
ពិការ និងក៊មារមកពីកេ៊មជនជាតិដើមភាគតិច។

ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដេល និងការកសាងសមត្ថភាពដល់ 
មន្តេីរដា្ឋេភិបាលនេគមេប់កមេិតទាំងអស់ (ថា្នេក់ ជាតិ 
ថា្នេក់ខេត្ត សេ៊ក និងឃ៊ំ) ស្ដីពីរបៀប សមេបសមេួល 
ការចូលរួមរបស់ក៊មារនេក្នុងការសមេេចចិត្ត និង 
ដំណើរការនេការសមេេចចិត្ត រប់បញ្ចូលទាំងការចាត់ 
វិធានការកាត់បន្ថយការរីសអើងនេក្នុងដំណើរការដេល 
មានសេេប់ផងដេរ។

បេមូល និងផេសព្វផេសាយនូវវិធានការ និងការប្ដេជា្ញេ 
ផេសេងៗរបស់កេសួងពាក់ព័ន្ធ (ជាពិសេស កេសួងអប់រំ 
យ៊វជន និងកីឡា កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយ៊ទ្ធជន 
និងយ៊វនីតិសមេបទា និងកេសួងកិច្ច ការនារី) 
នេក្នុងផេនការ និងថវិកាបេតិបត្តិការ បេចាំឆ្នេំ  
ដើមេបីឲេយកម្មវិធីនានាទាក់ទងនឹង  

124  អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិ, ២០១៩: សមភាពយេនឌ័រនេក្នងុការអន៊វត្តរបស់ក្លបឹក៊មារ យន្តការការពារក៊មារតាមសហគមន៍ និងកេម៊ឪព៊កមា្ដេយ/អ្នកថេទំា។

@ Childfund cambodia

តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 

ជួនកាល ក៊មារជួបបេទះនឹងការរីសអើងនេក្នុងការចូលរួមដេយសារតេភេទរបស់ខ្លួន។ ការអង្កេតឆ្នេំ ២០១៨ បានបងា្ហេញថា ក្មេងសេី 
តេូវបានយល់ថា មិនពូកេក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសមេេចចិត្តឡើយ ហើយដូច្នេះ មានការចូលរួមតិចតួចនេក្នុងការធ្វើសេច្តីសមេេចចិត្តនានា។  
ថ្វីដេបិតតេក្មេងបេ៊សភាគចេើននេក្នុងកេ៊មគេលដេ មិនយល់សេបចំពេះការលើកឡើងនេះក្ដី ប៉៊ន្តេការរកឃើញបានបងា្ហេញពីការខ្វេងគំនិត 
គ្នេយ៉េងជេេលជេេអំពីយេនឌ័រ ដេលកើតមាននេ ក្នុងសង្គមសព្វថ្ងេ។ 124  ការរីសអើងបេបនេះអាចកើតមានចំពេះអ្នកដេលសមេបសមេួល 
ការចូលរួមរបស់ក៊មារ ទាំងដឹង ឬមិនដឹងខ្លួន (រប់បញ្ចូលទាំងប៊គ្គលិករបស់អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល និងអង្គការសហគមន៍ផងដេរ) 
ហើយអាចរឹតតេបិតលើការកើនឡើងនូវការចូលរួមរបស់ក្មេងសេី។ ការសមា្ភេសន៍នានា ជាមួយនឹងអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន និងនាយកសាលា 
ដេលមាននេក្នុងការអង្កេតដដេលនេះ បងា្ហេញថា មានអ្នកខ្លះយល់សេបថា វិធីសាស្តេប៊រណក្នុងការបងេៀនមិនបានលើកទឹកចិត្តឲេយក៊មារ 
អភិវឌេឍ ឬចេករំលេកមតិយេបល់ឡើយ រប់បញ្ចូលទាំងការមិនលើកជាសំណួរ នេពេលមានអ្វីដេលមិន “តេូវ” ក្ដី។ កតា្តេនេះអាចបងា្អេក់ 
ដល់ភាពច្នេបេឌិត ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមត្ថភាពពីធម្មជាតិ ក្នុងការដេះសេេយបញ្ហេនេមូលដា្ឋេន។

១

២

៣

ការចូលរួមរបស់ក៊មារនេក្នុងការធ្វើសេចក្តី 
សមេេច ចិត្ត អាចរៀបចំជាផេនការកាន់តេល្អបេសើរ  
មានការតាមដានចេបាស់លាស់ ចេករំលេក រៀនសូតេ 
ពេមទាំងទទួលបានការសាទរ។

បង្កើនការវិភាជន៍ធនធាននេក្នុងកេសួងមហផ្ទេ និង 
គណៈកមា្មេធិការជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជា
ធិបតេយេយនេថា្នេក់កេេមជាតិ ដើមេបីជួយគំទេ និងផ្ដល់
អាទិភាពលើការចូលរួមរបស់ក៊មារ ជាពិសេសក៊មារី 
នេក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តនេថា្នេក់
កេេមជាតិ ដេលជាផ្នេកមួយនេដំណើរការវិមជេឈការ
របស់កម្ពុជា រប់បញ្ចូលទាំងការគំទេដល់ក្លឹបក៊មារ 
និងយ៊វជនដេលមានសេេប់បច្ចុបេបន្ន កេ៊មឪព៊កមា្ដេយ 
និងកេ៊មមិត្តអប់រំមិត្ត ដេលអាចបណ្ដុះបណា្ដេលអ្នកដទេ 
អំពីសិទ្ធិក៊មារ និងការចូលរួមបេកបដេយអត្ថន័យ។

ផេសព្វផេសាយបន្ថេមអំពីសៀវភេណេនាំស្ដីពីការអន៊វត្ត 
សកម្មភាពសេវាសង្គមឃ៊ំ សងា្កេត់ (ដេយកេសួងមហផ្ទេ)  
ហើយកំណត់ជាកំហិតឲេយអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនបេើបេេស់សៀវ
ភេណេនាំនេះនេ ក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយេគឃ៊ំ 
និងផេនការអភិវឌេឍន៍ឃ៊ំ។

ពងេឹងតួនាទីរបស់កេ៊មបេឹកេសាក៊មារ នេក្នុងដំណើរការ 
ធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តនេសាលារៀន ជាពិសេសស 
មេេប់សិសេសសេី ហើយធានាថា អន៊សាសន៍ និងការឆ្លើយ 
តបពីក៊មារ តេូវបានចងកេងជាឯកសារសមេេប់ការពិនិតេយ
ដេយអ្នកធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត។

៤

៥

៦

៧

៣៣



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

សិទ្ធិក៊មារបច្ចុបេបន្ន! គឺជាសម្ព័ន្ធ សកលមួយ ដេលមានអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលឯករជេយ និងឈានម៊ខគេលើការងារ 
ក៊មារ រួមគ្នេដើមេបីតស៊ូមតិឲេយមានការប្ដេជា្ញេចិត្តជាថ្មីក្នុងការសមេេចឲេយបាននូវសិទ្ធិសមេេប់ក៊មារទាំងអស់។ 
យើងតស៊ូមតិឲេយ រដា្ឋេភិបាលទាំងអស់ បងា្ហេញការគំទេរបស់ខ្លួនចំពេះបទដា្ឋេនដេលបានពេមពេៀងជាអន្តរជាតិ
សមេេប់សិទ្ធិរបស់ក៊មារ ហើយជាពិសេស គំទេដល់អន៊សញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិក៊មារ (CRC) 
សេបពេលដេលមានការតេៀមអបអរខួប ៣០ ឆ្នេំនេអន៊សញ្ញេនេះក្នុងឆ្នេំ ២០១៩។ 

Prashant Verma  (នាយកបេចាំបេទេស)  
 ChildFund Cambodia

Gwynneth Wong (នាយកបេចាំបេទេស)  
 Plan International Cambodia

Elizabeth Pearce  (នាយកបេចាំបេទេស)  
 Save the Children International Cambodia

សួរ ចាន់កុសុម (នាយករងថា្នេក់ជាតិ) 
 SoS Children’s Villge

Eric Van Der Lee (បេធានតំបន់អាស៊ី )  
 Terre des Hommes Netherlands

Daniel Selvanayagam  នាយកបេចាំបេទេស 
 World Vision International Cambodia

តើ សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិកុមារបច្ចុប្របន្ន! 
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជាអ្វី?

អង្គការសមាជិក
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សាវតអង្គការឆលហា្វ្រន កម្ពុជា (Child Fund Alliance) 

អង្គការឆលហ្វេន កម្ពុជា គឺជាការិយល័យតំណាងរបស់អង្គការឆលហ្វេន អូសេ្តាលី ដេលជាអង្គការអភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិ ឯករជេយ  
បំពេញការងារដើមេបីកាត់បន្ថយភាពកេីកេសមេេប់ក៊មារនេក្នុងសហគមន៍កំព៊ងអភិវឌេឍ។ អង្គការឆលហ្វេន អូសេ្តាលី គឺជាសមាជិក 
សម្ពន្ធអង្គការឆលហ្វេន - ដេលជាបណា្ដេញសកលនេអង្គការចំនួន ១១ ជួយដល់ក៊មារ និងគេួសារ ១៣ លាននាក់ នេក្នុងបេទេស  
ចំនួន ៦០។ អង្គការឆលហ្វេន អូស្តេេលី ដេលជាសមាជិកមួយនេកេ៊មបេឹកេសាអូស្តេេលីសមេេប់ការអភិវឌេឍអន្តរជាតិ គឺជាអង្គការសបេបុរស 
ធម៌ដេលបានច៊ះបញ្ជីតេឹមតេូវ និងទទួលសា្គេល់ដេយនាយកដា្ឋេនការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម ដេលគេប់គេងកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិរបស់ 
រដា្ឋេភិបាលអូស្តេេលី។ អង្គការឆលហ្វេន បានចាប់ផ្តើមការងារនេកម្ពុជា ក្នុងឆ្នេំ ២០០៧ និងបានធ្វើការជាដេគូជាមួយក៊មារ សហគមន៍ 
និងអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន ដើមេបីបង្កើតឲេយមានការផា្លេស់បេេ បេកបដេយនិរន្តរភាព ឆ្លើយតបទេនឹងបញ្ហេមន៊សេសធម៌ពេលមានគេេះមហន្តរយ 
និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិក៊មារ។ 

មានគមេេងអភិវឌេឍន៍ជាចេើន បាន និងកំព៊ងតេូវបានអន៊វត្តក្នុងតំបន់ជនបទនេខេត្តសា្វេយរៀង កេចេះ ពេេវេង បាត់ដំបង និងជាយ 
រជធានីភ្នំពេញ ដេយផ្តេតលើការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវកមេិតជីវភាពរស់នេរបស់សហគមន៍កេីកេ និងងាយរងគេេះ។ ជាមួយការផ្តេត
លើវិស័យកិច្ចការពារក៊មារ និងភាពធន់ គ៊ណភាពនេការអប់រំ ជីវភាពបេកបដេយនិរន្តរភាព ការចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចមូលដា្ឋេន 
អាហរូបត្ថម្ភក៊មារ ទឹកសា្អេត និងអនាម័យ និងការពងេឹងសមត្ថភាពយ៊វជន អង្គការឆលហ្វេន កម្ពុជា កំព៊ងធ្វើការដើមេបីពងេឹងអំណានថា្នេក់
ដំបូង តាមរយៈបច្ចេកវិជា្ជេទំនើប និងពងេឹងយន្តការជាតិការពារក៊មារកមេិតសហគមន៍។ អង្គការឆលហ្វេន កម្ពុជា អន៊វត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួន 
ដេយសហការជាមួយអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលក្នុងតំបន់ និងជាដេគូជាមួយកេសួង និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានា។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
លាក ឃុន ពិសី មនា្តីសមាបសមាួលផ្នាកទំនាក់ទំនង របស់ឆលហា្វានកម្ពុជា  
តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ១២ ៤៦៩ ០០៧  ឬអ៊ីមាល៖ khunpisey@childfund.org.kh។

អង្គការភ្ល្រនអន្តរជាតិ (Plan International)

អង្គការភ្លេនអន្តរជាំតិ គឺជាអង្គការអភិវឌេឍន៍ និងមន៊សេសធម៌មួយ ដេលពេយាយមបង្កើតឲេយបាននូវពិភពលេកដេលមានភាពយ៊ត្តិ
ធម៌ ដេលលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិក៊មារ និងសមភាព សមេេប់ក្មេងសេី។ អង្គការ ភ្លេនធ្វើការជាមួយនឹងបេជាជន និងដេគូដើមេបី៖ 
ផ្ដល់អំណាចដល់ក៊មារ មន៊សេសវ័យក្មេង និងសហគមន៍ ដើមេបីធ្វើឲេយមានការផា្លេស់ប្ដូរសំខាន់ៗ ដេលដេះសេេយលើប៊ព្វហេត៊ឫស 
គល់នេការរីសអើងមកលើក្មេងសេី អបរិយប័ន្ន និងភាពងាយរងគេេះ; ជំរ៊ញឲេយមានការកេបេេនេក្នុងទមា្លេប់អន៊វត្ត និងគេល 
នយេបាយនេថា្នេក់មូលដា្ឋេន ថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់សកល តាមរយៈវិសាលភាពការងារ បទពិសេធន៍ និងចំណេះដឹងរបស់យើង 
ជ៊ំវិញភាពជាក់ស្ដេងដេលក៊មារជួបបេទះ; និងធ្វើការជាមួយនឹងក៊មារ និងសហគមន៍ ដើមេបីតេៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបចំពេះវិបត្តិ  
និងជម្នះលើសា្ថេនភាពអវិជ្ជមាននានា។ គំទេដល់វឌេឍនភាពបេកបដេយស៊វត្ថិភាព និងជេគជ័យរបស់ក៊មារចាប់ពីកើត  
រហូតដល់ពេញវ័យ។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
លាក គុជ ភារុណ បាធានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសស្តា  
តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ១៧ ៥៦៣ ៥២០  ឬ  
អ៊ីមាល៖ Phearun.Kuch@plan-international.org។ 

៣៥
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អង្គការ ភូមិកុមារ អ្រស អូ អ្រស កម្ពុជា  (SOS Children’s Villages Cambodia)

អង្គការ Save the Children

អង្គការ Save the Children  គឺជាអង្គការសិទ្ធិក៊មារធំជាងគេបំផ៊តក្នុងពិភពលេក ដេយធ្វើបេតិបត្តិការនេក្នុងបេទេសជាង ១២០។ 
យើងសង្គេេះជីវិតរបស់ក៊មារ យើងបេយ៊ទ្ធដើមេបីសិទ្ធិរបស់ក៊មារ យើងជួយក៊មារឲេយបំពេញសកា្ដេន៊ពលរបស់ពួកគេ ។ នេក្នុងបេទេស 
កម្ពុជា អង្គការ Save the Children  បានធ្វើការតាំងពីឆ្នេំ ១៩៧០ ហើយជាអង្គការមួយក្នុងចំណេមអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល 
ដំបូងគេបំផ៊ត ដេលជួយគំទេក្នុងបេទេសកម្ពុជា កេេយពេលដួលរលំនេរបបខ្មេរកេហម។ ដំបូងឡើយ យើងបានផ្ដល់ជាជំនួយសង្គេេះ 
ដល់កេ៊មគេួសារដេលរងគេេះធ្ងន់ធ្ងរបំផ៊ត នេតាមជំរំពេំដេនថេ ហើយបានប្ដូរគេលដេបន្តិចម្ដងៗទេរកវិស័យអប់រំ  ការគំពារក៊មារ 
ស៊ខភាព អភិបាលកិច្ចសិទ្ធិក៊មារ និងជំនួយគេេះមហន្តរយ។ អង្គការ Save the Children ធ្វើការយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដេគ ូ
រដា្ឋេភិបាល ដើមេបីលើកកម្ពស់ការរស់នេរបស់ក៊មារ ជាពិសេស ក៊មារដេលបាត់ឱកាសរស់នេតំបន់ដាច់សេយ៉េល និងពិបាកទេដល់បំផ៊ត។ 

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
អ្នកសាី សយ សុខភាព បាធានផ្នាកទំនាក់ទំនង អង្គការសង្គាាះកុមារ  
តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ១២ ៦៨២ ៧៧០  និងអ៊ីមាល៖ Sokpheap.Say@savethechildren.org ។  

អង្គការ ភូមិក៊មារ អេស អូ អេស កម្ពុជា (SOS Children’s Villages Cambodia) មានវត្តមានក្នុង ១៣៥ បេទេសទូទាំងពិភពលេក 
ដេលផ្ដល់វិធីសាស្តេបេបគេួសារ ដើមេបីផ្ដល់ការថេទាំរយៈពេលវេងដូចនេក្នុងកេ៊មគេួសារ ដល់ក៊មារកំពេេ ក៊មារទ៊គ៌ត និងក៊មារដេល គេបេះ 
បង់ចេល។ អង្គការ ភូមិក៊មារ អេស អូ អេស កម្ពុជា ជាអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលមួយ បានវិវត្តដេយឈរលើគេលការណ៍ចំនួនបួន 
ដេលធ្វើឲេយមនេភាពរបស់ SOS កា្លេយជាការពិត សមេេប់ក៊មារ ឪព៊កមា្ដេយ កេ៊មគេួសារ និងសហគមន៍។ កមា្លេំងជំរ៊ញទឹកចិត្តរបស់ 
អង្គការ គឺតេូវអភិវឌេឍស៊ខ៊មាលភាពរងកាយ អប់រំ ឬផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណា្ដេលជំនាញវិជា្ជេជីវៈ ក៊មារនិងមន៊សេសវ័យក្មេងមាន 
ស៊ខភាពល្អ ហើយពិសេសជាងនេះ គឺធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេទេក្នុងសង្គមជាតិ។ 

អង្គការ ភូមិក៊មារ អេស អូ អេស កម្ពុជា SOS Children’s Village Cambodia មានការប្ដេជា្ញេចិត្តក្នុងការធានាថា ក៊មារទាំងអស់ 
ទូទាំងពិភពលេក ទទួលបានការថេទាំដេលមានគ៊ណភាព ដេលជាសិទ្ធិរបស់គេ។ នេក្នុងឆ្នេំ ១៩៤៩ លេក Hermann Gmeiner 
បានបង្កើត អង្គការ SOS Children’s Village ដំបូងគេនេចំពេះម៊ខការជំទាស់យ៉េងខា្លេំងកា្លេ។ អង្គការរបស់យើងតេូវបានបង្កើតឡើង 
ដេយមានជំនឿ និងការទទួលសា្គេល់ - ដេលបានបដិវដ្ដទេហើយនេពេលនេះ ដេលក៊មារងាយរងគេេះភាគចេើន តេូវការស្ថិរភាព 
ផ្នេកផ្លូវចិត្ត និងរងកាយនេក្នុងបរិយកាសគេួសារ និងសហគមន៍ ដើមេបីអភិវឌេឍ សកា្ដេន៊ពលរបស់ខ្លួន។ អង្គការ ភូមិក៊មារ អេស អូ អេស 
កម្ពុជា SOS Children’s Village Cambodia ជឿថា ដើមេបីសមេេចបាននូវបេសកកម្មរបស់ខ្លួន តមេូវឲេយមានការប្ដេជា្ញេចិត្តអន៊វត្តវិធី
សាស្តេជាចេើន ដេលមានន័យថា តេូវដេះសេេយដេយផា្ទេល់ចំពេះតមេូវការបនា្ទេន់របស់ក៊មារងាយរងគេេះ និងកេ៊មគេួសាររបស់គេ 
ក៏ដូចជាធ្វើការ លើការទប់សា្កេត់ប៊ព្វហេត៊ឫសគល់នេការបេកបាក់កេ៊មគេួសារ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ គឺយើងបន្តគំទេ និងលើកកម្ពស់ 
ដល់ការថេទាំ ដេលមានគ៊ណភាព។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
លាក សួរ ច័ន្ទកុសុម នាយករងថា្នាក់ជាតិ អង្គការ ភូមិកុមារ អាស អូ អាស កម្ពុជា (SOS Children’s Villages 
Cambodia) តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ១២ ២៥៣ ៦២១  
ឬអ៊ីមាល៖ Chankosom.sour@soscvcambodia.org។   

៣៦



កូនសោអនាគតកម្ពជុា

អង្គការ Terre des Hommes Netherlands

អង្គការ Terre Des Hommes Netherlands (TdH-NL) គឺជាអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលអន្តរជាតិមួយដេលបេយ៊ទ្ធបេឆំងនឹងការ
កេងបេវ័ញ្ចលើក៊មារ។ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៦៥ អង្គការ TdH-NL បានការពារក៊មាររប់សិបលាននាក់ពីអំពើហិងេសា ពលកម្ម ការជួញដូរ 
ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទ កង្វះអាហរូបត្ថម្ភ និងបញ្ហេស៊ខភាព។ សិទ្ធិក៊មាររងការរំលេភបំពានទូទាំងពិភពលេក ។ អង្គការ TdH 
ពេយាយមបង្កើតពិភពលេកមួយ ដេលមិនមានការកេងបេវ័ញ្ចលើក៊មារ។  យ៊ទ្ធសាស្តេឆ្នេំ ២០២០ របស់យើង តេូវបានរៀបចំឡើង  
ដើមេបីបងា្ហេញផ្លូវដើរយ៉េងចេបាស់លាស់ឆ្ពេះទេរកគេលដេនេះ។ ដើមេបីសមេេចបាននូវគេលដេនេះ យើងចាំបាច់តេូវផ្ដេតលើ 
លទ្ធផល និងទិន្នផលដេលអាចវាស់វេងបាន និងលទ្ធផលរបស់អ្នកដទេ។ ការកេងបេវ័ញ្ចមកលើក៊មារគួរតេជាក្ដីបារម្ភសមេេប់មន៊សេស 
ទាំងអស់ គ្នេ។ អង្គការ TdH-NL មានការណេនាំផ្លូវដេយទេឹស្ដីពីការផា្លេស់ប្ដូរ ដេយផ្ដេតលើការដេះសេេយការកេងបេវ័ញ្ចក៊មារតាម 
រយៈវិធីសាស្តេចំនួនបួន៖ ការបងា្កេរ ការផ្ដល់ជូន ការលើកកម្ពស់ និងការផ្ដនា្ទេទេស និងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួន ៦៖ ក៊មារ កេ៊មគេួសារ  
និងសហគមន៍ វិស័យឯកជន រដា្ឋេភិបាល ទីភា្នេក់ងារអន៊វត្តចេបាប់ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ នេកម្ពុជា កម្មវិធីរបស់យើងផ្ដេតលើការទប់
សា្កេត់ និងការដេះសេេយការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទក៊មារតាមអ៊ិនធឹណិត(OCSE) ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទក៊មារ តាមរយៈការធ្វើដំណើរកមេសាន្ត 
និងទេសចរណ៍ (SECTT) និងការរួមចំណេកដល់ការកាត់បន្ថយបេេវា៉េឡង់នេអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៊មារនេក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ច៊ងកេេយ 
គមេេងរបស់យើងគេបដណ្ដប់លើទូទាំងបេទេស ជាមួយនឹងការសេេវជេេវ និងការរៀបចំផេនការសកម្មភាពថា្នេក់ជាតិ ដេលគំទេដេយ 
រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ដេយពងេឹងជំនាញបច្ចេកទេស និងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជា។  

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
លាក Eric van der Lee បាធានបាចាំតំបន់អាសុី  អង្គការ Terre Des Hommes Netherlands  
តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ៧៧ ៦៥៤ ៨៤៤ និងអ៊ីមាល៖ c.sawada@tdh.nle.vanderlee@tdh.nl ។

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក (World Vision) អន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា

ដេយមានវត្តមានក្នុងជិត ១០០ បេទេស និងប៊គ្គលិក និងអ្នកស្ម័គេចិត្តបេមាណ ៥០.០០០ នាក់ ទូទាំងពិភពលេក អង្គការទសេសនៈ 
ពិភពលេក គឺជាអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលលំដាប់ពិភពលេក ដេលផ្ដេតលើស៊ខ៊មាលភាពរបស់ក៊មារតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ 
និងមន៊សេសធម៌ផេសេងៗ។ ដំបូងឡើយ អង្គការទសេសនៈពិភពលេកបានចូលមកធ្វើបេតិបត្តិការនេក្នុងបេទេសកម្ពុជានេក្នុងឆ្នេំ ១៩៧០  
ហើយកេេយពេលដួលរលំរបស់របបខ្មេរកេហម បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនសាជាថ្មីនេក្នុងឆ្នេំ ១៩៨០។ ចាប់តាំងពីពេលនេះមក 
អង្គការ ទសេសនៈពិភពលេកបានបង្កើនប៊គ្គលិករបស់ខ្លួនរហូតដល់ទេជាង ៨០០ នាក់ដេលបមេើការនេក្នុងរជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តចំនួន 
៩ ទូទាំងបេទេសកម្ពុជា ដេលផ្ដល់អត្ថបេយេជន៍ដល់ក៊មារចំនួន ២,៧ លាននាក់ជារៀងរល់ឆ្នេំ។ កម្មវិធីរបស់អង្គការទសេសនៈពិភព
លេក ផ្ដេតលើស៊ខភាព និងអាហរូបត្ថម្ភ ការអប់រំ និងបំណិនជីវិត ការការពារក៊មារ និងគមេេងយ៊វជន។ នេខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ ២០១៧ 
អង្គការទសេសនៈពិភពលេកនេកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវយ៊ទ្ធនាការសាកលមួយ ដេលមានឈ្មេះថា It Takes a World to End 
Violence Against Children។ ព័ត៌មានចេើនទៀតអំពីយ៊ទ្ធនាការនេះ អាចរកបាននេតេង់នេះ៖ https://www.wvi.org/
ittakesaworld

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម សូមទាក់ទង៖ 
អ្នកសាី ឡាយ រតនា បាធានបាតិបត្តិការទំនាក់ទំនង អង្គការទសាសនៈពិភពលាកអន្តរជាតិ បាចាំកម្ពុជា  
តមរយៈទូរស័ព្ទលាខ៖ +៨៥៥ ១១ ៩១៥ ៩២៥  ឬអ៊ីមាល៖ ratana_lay@wvi.org ។

៣៧



កូនសោអនាគតកម្ពជុា



@ Childfund cambodia



“រួមកមា្លាំងគ្នា” 
គឺជាការសហការគ្នារវាងអង្គការដូចខាងកាាម៖

សិទ្ធិកុមារបច្ចុប្របន្ន! 

កម្ពុជា


