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នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២២ យូនីូីសេ�ហ្វវ បានីរៀៀបចំ�ធ្វើវ�ការវិិភាគឯក្នុរាជ្�យមួួយូ
ទៅលើ�ស្ថាា�នីភាពកុ្នុមារក្នុមុួ�ជា នីងិសិិទិិ្ធិរបសិព់កួ្នុគេ�។ គោលដៅនៃ�ការ 
វិិភាគនេះ�� គដឺើ�មួ�បីគីាំ�ទ្រ�ដល់ការសិម្រេ��ចំបានីដោយូពេ�ញលើ�ញនូីវិសិិទិិ្ធិ 
ក្នុមុារ ក្នុដ៏ចូំជាក្នុ�ណត់់បញ្ហាា�ប្រ�ឈមួដែ�លបានីជួ្បប្រ�ទ្ធិ�ក្នុនីលងមួក្នុ។ 
ការប្តេេ�ជាា�ចំិត់េគោរពសិិទិិ្ធិមួនុីសិ�សមានីចែ�ងនៅកុ្នុ�ងរដឋធមួមនីុញ្ញញរបសិ់
ប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា ហើ�យូព្រះ��រាជាណាចំក្រ�ក្នុមុួ�ជាក៏្នុជាហ្វត់ថលើ�ខីីនៃ�សិនិិី 
សិញ្ហាា�សិិទិិ្ធិ មួនុីសិ�សសុិ�លសិ�ខាន់ីៗទាំ�ងប្រាំ���បនួី១។

ការវិិភាគនេះ��ប្រើ��ប្រាំ��ស់ិអភិិក្រ�មួផ្អែែ�ក្នុលើ�សិិទិិ្ធិមួនីសុិ�ស២ ដែ�លបានី
បញ្ហាា�ក្នុន់ៅកុ្នុ�ងអនុីសិញ្ហាា�អងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់ សិេពីីសិិទិិ្ធិក្នុមុារ៣  នីងិ 
ផ្អែែ�ក្នុលើ�គោលការណ៍សិិទិិ្ធិមួនីសុិ�សសិ�ខាន់ីៗ។ ការវិិភាគនេះ��ពិនិីត់�យ 
មើ�លទិ្ធិនុីនីយ័ូរបសិរ់ាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាល ប្រ�ភិពព័ត់ម៌ានីបន្ទាា�ប់បនី�ស� 
សិមាា�សិន៍ីពាក្នុក់្នុណាា�លរចំន្ទាសិម័ុួនិី ការពិគ្រោះ���យោបលជ់ាមួួយូ
ក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់ចំ�នីនួី ១.៤១៤ ន្ទាក្នុ ់ នីងិការពិភាក្នុ�សាជាក្រ�មុួ។ ប្រ�ទេ�សិ 

ក្នុមុួ�ជាជាសិងគមួដែ�លមានីមួនុីសិ�សវ័ិយូក្មេម�ងយ៉ាា�ងច្រើ��នី។ នៅកុ្នុ�ង
ឆំ្នាំ��២០១៩ ក្នុមុារមានីចំ�នួីនី ៣៤,៨ ភាគរយូនៃ�ប្រ�ជាជ្នីសិរុប ហើ�យូ
ភាគរយូនេះ��ក្នុ�ពុងតែ�ក្មេ�នីឡើ�ងយ៉ាា�ងឆ្នាំប់រហ័្វសិ៤។

ស្ថាា�នីភាពរបសិកុ់្នុមារមានីភាពប្រ�សេ�រឡើ�ង ដោយូស្ថារប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា 
សិម្រេ��ចំបានីក្នុ�ណើ�នីសេ�ដឋក្នុិចំចយ៉ាា�ងច្រើ��នីកុ្នុ�ងរយូៈពេ�លពីរទ្ធិសិវិត់�សរ៍
ក្នុនីលងមួក្នុ ហើ�យូក៏្នុសិម្រេ��ចំបានីនូីវិឋានីៈជាប្រ�ទេ�សិដែ�លមានីចំ�ណូល 
មួធ�យមួក្នុម្រិ�តិ់ទាំបកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០១៥។ ជាអក្នុសុិល ជ្�ងឺរាត់ត់�បាត់ជាសិក្នុល 
នីងិបញ្ហាា�ត់ម្លៃល�ប្រើ��ងឥនិីនីៈ បានីបងកឲ្�យមានីភាពយូតឺ់យ៉ាា�វិដលក់្នុ�ណើ�នី
នេះ�� ហើ�យូភាពក្រ�កី្រ�ក៏្នុក្មេ�ត់មានីជាទូ្ធិទៅ ជាពិសេ�សិនៅកុ្នុ�ងទី្ធិផ្�សារ
ការងារក្រៅ��ប្រ�ព័និី ដោយូ៨១ភាគរយូនៃ�ការងារទាំ�ងអស់ិ ត្រូ��វិបានី
ចាត់់ទុ្ធិក្នុថាងាយូរងគ្រោះ���។ មួនីសុិ�សវ័ិយូក្មេម�ង ទ្ធិ�នីងជាគាំា�នីការងារធ្វើវ� 
ដលទ់ៅបីដងប្តេ�ធ្វើៀបនឹីងមួនុីសិ�សពេ�ញវ័ិយូ។ 

របាយការណ៍វិ៍ិភាគស្ថាា�នភាពកុុមារ 
នងិក្មេេ�ងជំំទង់នៅប្រ�ទេ�សកុមុ្ពុ�ជាឆំ្នាំ� ំ២០២៣

ទិិដ្ឋឋភាពទូិទៅ
©

 U
NI

CE
F 

Ca
m

bo
di

a/
20

22
/B

un
sa

k 
Bu

t
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គ្រួ��ស្ថារភាគច្រើ��នីនៅតែ�ប្រ�ឈមួនឹីងភាពក្រ�កី្រ� ហើ�យូផ្អែែ�ក្នុលើ�ការ 
អង្កេក�ត់សិងគមួសេ�ដឋកិ្នុចំចក្នុមុួ�ជាឆំ្នាំ�� ២០១៩/២០៥ ប្រ�ជាជ្នីក្នុមុួ�ជា
ប្រ�ហែ�ល ១៧,៨ ភាគរយូ រស់ិនៅក្រោ��មួបន្ទាា�ត់់ភាពក្រ�កី្រ�។ ក្នុមុារ
គជឺាក្រ�មុួដែ�លងាយូប្រ�ឈមួមុួខីនីងឹហានិីភិយ័ូ ហើ�យូនៅពេ�លភាព
ក្រ�ីក្រ�ត្រូ��វិបានីវាសិ់វែ�ងដោយូប្រើ�� វិិធីស្ថាស្ត្រេ� វិិភាគភាពខីវ�ខាត់ពហ្វុ
ត្រូ��ត់គំាំ�គ្រួ�ប់ជ្រុ�ងុជ្រោ��យូ (MODA)   សេើ�រតែ�ពាក់្នុក្នុណាា�ល (៤៨,៧ 
ភាគរយូ) នៃ�ចំ�នីនួីប្រ�ជាជ្នីក្នុមុួ�ជាដែ�លមានីអាយុូព ី ០-១៧ឆំ្នាំ�� សិថតិ់
កុ្នុ�ងនិីយូមួនីយ័ូនៃ�ភាពក្រ�កី្រ�ពហុ្វវិិមាត្រូ�។

សិិទិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានីសិមួភាពរវាងបុរសិ នីងិស្ត្រេ� ី មានីចែ�ងនៅកុ្នុ�ងរដឋ 
ធមួមនុីញ្ញញក្នុមុួ�ជា នីងិគាំ�ទ្រ�ដោយូក្រ�បខីណឌចំ�បាប់ គោលនីយោបាយូ 
នីងិក្នុមួមវិិធី បុនុ្តែេ�វិិសិមួភាពយេ�នីឌ័័រនៅតែ�បនីេក្មេ�ត់មានី ហើ�យូភាពខីវ� 
ការយូក្នុចំតិ់េទ្ធិកុ្នុដ្ឋាក់្នុលើ�អ�ណាចំ គ�នីតិ់ នីងិសិកាា�នុីពលរបស់ិស្ត្រេ�ី 
គឺជាការគ�រាមួក្នុ�ហែ�ងយ៉ាា�ងធងន់ីធង រដល់វិឌ័� ឍនីភាពនៃ�ការអភិិវិឌ័�ឍ
របសិក់្នុមុួ�ជា នីងិការសិម្រេ��ចំបានីសិិទិិ្ធិក្នុមុារ។ ក្នុមុារត្រូ��វិបានីគេ�ផ្េល់
ឋានីៈទាំប ហើ�យូអ�ពេ�ហិ្វង�សាលើ�ស្ត្រេ�នីីងិក្នុមុារត្រូ��វិបានីទ្ធិទួ្ធិលយូក្នុ
ជាទ្ធិទូៅ។ សិិទិិ្ធិរបសិក់្នុមុារនឹីងមួនិីត្រូ��វិសិម្រេ��ចំបានីនោះ�ទេ�នៅកុ្នុ�ង
ប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា លុ�ត្រា��តែ�ស្ត្រេ�ទី្ធិទ្ធិលួបានីសិិទិិ្ធិរបសិព់កួ្នុគេ�យ៉ាា�ងពេ�ញ 

លើ�ញ។ ការដោ�ស្រា��យូវិិសិមួភាពយេ�នីឌ័័រ ត្រូ��វិតែ�ជាធាតុ់សុិ�លនៃ�
យូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�សិិទិិ្ធិកុ្នុមារដែ�លជោគជ័្យូនៅកុ្នុ�ងទ្ធិសិវិត់�សរ៍បន្ទាា�ប់។  

យូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�អភិិវិឌ័�ឍន៍ីបចំច�ប�បីនុីរបស់ិក្នុមុួ�ជា ត្រូ��វិបានីដ្ឋាក់្នុបញ្ញច�លកុ្នុ�ង
ផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េអភិិវិឌ័�ឍន៍ីជាតិ់ (NSDP) ឆំ្នាំ��២០១៩-២០២៣។ 
របាយូការណ៍ត្រូ��ត់ពិនិីត់�យជាតិ់សិមគ័្រួ�ចិំត់េ  កុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០១៩ បានីបងាា�ញ 
វិឌ័�ឍនីភាពនៅលើ�គោលដៅអភិិវិឌ័�ឍនី៍ប្រ�ក្នុបដោយូចំីរភាពជាអាទ្ធិិភាព 
ចំ�នួីនីប្រាំ���មួួយូ បុនុ្តែេ�នៅតែ�មានីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមួជាច្រើ��នីនៅឡើ�យូ។ 
ក្នុមុួ�ជាបានីសិម្រេ��ចំបានីចំ�ណុចំដៅចំ�នួីនី ២៩,៨ ភាគរយូនៃ�គោល 
ដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាព សិថតិ់នៅលើ�ផ្ល�វិត្រូ�មឹួត្រូ��វិចំ�នីនួី 
១២,៣ ភាគរយូ ហើ�យូ ១២,៣ ភាគរយូ មួនិីសិថតិ់លើ�ទិ្ធិសិ 
ដៅត្រូ�មឹួត្រូ��វិនោះ�ទេ�។ យេ�ងពុ�មានីទិ្ធិនុីន័ីយូគ្រួ�ប់គ្រា��ន់ីដើ�មួ�បីវីាយូត់ម្លៃល� 
៤៥,៦ ភាគរយូនៃ�គោលដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាព។ ការ 
សិម្រេ��ចំបានីគោលដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាព នីងិគោលដៅ 
អភិិវិឌ័�ឍន៍ីផ្�ស�ងទេៀត់ដែ�លបុ�ពាល់ដល់កុ្នុមារនៅក្នុមុួ�ជា អាចំបុ�ពាល់ 
ដោយូក្នុត្តាា�ផ្�ស�ងៗ ដចូំជាការថយូចុំ�នៃ�ជ្�នួីយូពីបរទេ�សិ ផ្លបុ� 
ពាលន់ៃ�ព្រះ�តឹ់េកិារណ៍អាកាសិធាតុ់ធងន់ីធងរ នីងិបញ្ហាា�ប្រ�ឈមួផុ្អែ�ក្នុអភិិ 
បាលកិ្នុចំច បុុន្តែេ�កិ្នុចំចការនេះ��នៅតែ�ជាអាទិ្ធិភាពបន្ទាា�ន់ី។

ទិិដ្ឋឋភាពទូិទៅ�

នីនំិ្ទា�ការ SDG នៅក្នុមុួ�ជា៖ វិឌ័�ឍនីភាព និីងបញ្ហាា�ក្នុ�ពុងប្រ�ឈមួ

 1 សិនិិីសិញ្ហាា�ទាំ�ងនោះ�រួមួមានី អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់សិេពីីការលប់ប�បាត់់រាល់ទ្ធិម្រិ�ង់នៃ�
ការរៀើងអ�ងពូជ្ស្ថាសិន៍ី (២៨ វិិចំ្ឆកិា ១៩៨៣) ● ក្នុតិ់កាសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់ សិេពីីសិិទិិ្ធិ
សេ�ដឋកិ្នុចំច សិងគមួកិ្នុចំច និីងវិប�បីធម៌ួ (២៦ ឧសិភា ១៩៩២) ● អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់សិេពីី
ការលប់ប�បាត់់រាល់ទ្ធិម្រិ�ង់នៃ�ការរៀើងអ�ងប្រ�ឆ្នាំ�ងនឹីងស្ត្រ�េ ី (១៥ តុ់លា ១៩៩២)  
● អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់ប្រ�ឆ្នាំ�ងទាំរុណក្នុមួម និីងការប្រ�ព្រះ�តឹ់េមួក្នុលើ�ខីលនួី ឬទ្ធិណឌក្នុមួម
ឯទេៀត់ ដែ�លឃោឃៅ អមួនុីសិ�សធម៌ួ ឬបនោះា�ក្នុបន្ទាា�ប (១៥ តុ់លា ១៩៩២) ● 
អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់សិេពីីសិិទិិ្ធិកុ្នុមារ (១៥ តុ់លា ១៩៩២) ● អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់សិេពីី
សិិទិិ្ធិជ្នីពិការ (២០ ធុ� ២០១២) និីង ● អនុីសិញ្ហាា�អនីេរជាតិ់សិេពីីការការពារជ្នី
គ្រួ�ប់រូបពីការបាត់់ខីលនួី (២៧ មិួថុន្ទា ២០១៣)។ សិម��ប់ព័ត៌់មានីលមួែតិ់នៃ�ទិ្ធិនុីន័ីយូ
អ�ពីសិនិិីសិញ្ហាា�សិហ្វប្រ�ជាជាតិ់ដែ�លបានីទាំញយូក្នុព័ត៌់មានីនៅថង�ទី្ធិ២០ ក្នុញ្ហាា� 
២០២២ សូិមួចូំលទៅកាន់ីវ�បស្ថាយូ https://tbinternet.ohchr.org/_lay-
outs/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx 

 2 ដូចំដែ�លបានីបងាា�ញនៅកុ្នុ�ង Garde M. Parameswaran S. Tso S-YK et 
al Core Guidance: New Generation Situation Analysis UNICEF 
(May 2019) NY

 3 អនុីសិញ្ហាា�សិេពីីសិិទិិ្ធិកុ្នុមារ ត្រូ��វិបានីអនុីម័ួត់ដោយូអងគសិនិុីបាត់អងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់
នៅថង�ទី្ធិ២០ ខ�វិិចំ្ឆកិា ១៩៨៩ ដែ�លអាចំហៅកាត់់កុ្នុ�ងឯក្នុស្ថារនេះ��ថា  ‘អនុីសិញ្ហាា�សិេី
ពីសិិទិិ្ធិកុ្នុមារ ឬ UNCRC.  សិម��ប់អនុីសិញ្ហាា�ទាំ�ងស្ត្រ�ងុ សូិមួចូំលទៅកាន់ី https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 4 ជ្�រៀឿនីប្រ�ជាជ្នីទូ្ធិទៅនៃ�ព្រះ��រាជាណាចំក្រ�ក្នុមុួ�ជា២០១៩ របស់ិរាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា; 
របាយូការណ៍ត្តាមួវិិស័ិយូសិេពីីក្នុ�ណើ�នីប្រ�ជាជ្នី និីងសិមាសិភាពអាយុូ និីង
ការប�ងចែ�ក្នុត្តាមួភ�ទ្ធិ NIS/MoP (២០២១) ភុិ�ពេ�ញ ទ្ធិ�ព័រ២២ និីងជ្�រៀឿនី
ប្រ�ជាជ្នីទូ្ធិទៅនៃ�ព្រះ��រាជាណាចំក្រ�ក្នុមុួ�ជា២០១៩; របាយូការណ៍ត្តាមួវិិស័ិយូសិេពីីការ
ព�យាក្នុរចំ�នួីនីប្រ�ជាជ្នី NIS/MoP (2021) ភុិ�ពេ�ញ ត្តារាង ១៧ ទ្ធិ�ព័រ ៤៦ 

 5  ការអង្កេក�ត់សិងគមួសេ�ដឋកិ្នុចំចក្នុមុួ�ជា (CESS) NIS/MOP (២០២០) ភុិ�ពេ�ញ ដែ�ល
ស្ត្រ�ង់ច�ញពី JMP_2021_KHM_Cambodia v03.xlsx (sharepoint.
com) quoted in HRF ផ្អែ�នីការបងា្ក�រគ្រោះ���អាសិនុីដោយូផា�ត់លើ�ទឹ្ធិក្នុជ្�នីន់ី 
រា�ងសិងតួ់ និីងខី�យល់ព�យ��។ សូិមួពិនិីត់�យមើ�លបន្តែថ�មួនូីវិឯក្នុស្ថារ UNDP (២០២០) 
COVID-19 Economic and Social Impact Assessment in Cambo-
dia CGE and GTAP simulation exercises, ខ�តុ់លា ឆំ្នាំ��២០២០.

 6 MODA ប្រើ��នូីវិសូិចំន្ទាក្នុរទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងកុ្នុមារដើ�មួ�បីីសិិក្នុ�សាពីភាពក្រ�កី្រ�របស់ិកុ្នុមារ 
ដោយូសវ�ងរក្នុនូីវិភាពខីវ�ខាត់នៃ�វិិស័ិយូចំ�នួីនី៨សិ�ខាន់ីៗរួមួមានី អាហារូបត់ថមួ្ភ 
សុិខីភាព ការអភិិវិឌ័�ឍកុ្នុមារតូ់ចំ ការអប់រំ ទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ អន្ទាម័ួយូ ល�នៅដ្ឋាា�នី និីង
ព័ត៌់មានី។ ដូចុ��វាគឺជាវិិធីស្ថាស្ត្រ�េដែ�លសុិក្រ�តិ់សិម��ប់វាស់ិវែ�ងអត្រា��ភាពក្រ�កី្រ�របស់ិ
កុ្នុមារ។

 7 ទ្ធិិនុីនី័យូយូក្នុច�ញពីជ្�រៀឿនីប្រ�ជាជ្នីទ្ធិូទៅនៃ�ព្រះ��រាជាណាចំក្រ�ក្នុមុួ�ជា២០១៩ 
របាយូការណត៍្តាមួវិិស័ិយូសិេពីយីេ�នីឌ័័រ ទ្ធិ�ព័រទ្ធិ៨ី។ 

 8 ផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េអភិិវិឌ័�ឍន៍ីជាតិ់ (NSDP) ឆំ្នាំ��២០១៩-២០២៣ ក្រ�សួិងផ្អែ�នីការ 
(ឆំ្នាំ��២០១៩) ភុិ�ពេ�ញ។ 

 9 រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា (២០១៩) របាយូការណ៍ត្រូ��ត់ពិនិីត់�យជាតិ់សិមគ័្រួ�ចិំត់េឆំ្នាំ��២០១៩ 
នៃ�ការអនុីវិត់េរប្តេៀបវារៈឆំ្នាំ��២០៣០ ភុិ�ពេ�ញ 

 10 ទាំ�ងនេះ��គឺជាគោលដៅ CSDGs ទី្ធិ៤ ទី្ធិ៨ ទី្ធិ១០ ទី្ធិ១៣ ទី្ធិ១៦ និីងទី្ធិ១៧ ដែ�ល
មានីគោលប�ណង ‘ផ្េល់សិិទិិ្ធិអ�ណាចំដល់ប្រ�ជាពលរដឋ និីងធាន្ទានូីវិបរិយ៉ាបនុី និីង
សិមួភាព’។ គោលដៅទាំ�ងនេះ��ទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងគុណភាពអប់រំ ការងារសិមួស្ត្រ�ប និីង
ក្នុ�ណើ�នីសេ�ដឋកិ្នុចំច ការកាត់់បនីថយូវិិសិមួភាព ការការពារបរិស្ថាា�នី សិនីេភិាព យុូត់េធិម៌ួ 
និីងពង�ងឹស្ថាា�ប័នី និីងភាពជាដ�គូសិម��ប់សិម្រេ��ចំនូីវិគោលដៅទាំ�ងអស់ិ។

 11  Idem

ប្រ�ភព: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/cambodia 



របាយការណ៍៍វិិភាគស្ថាានភាពកុុមារ នងិក្មេកុេងជំំទង់ក្មេ�ប្រ�ក្មេទសកុមុ្ពុ�ជាឆំំ្នាំ២០២៣

3

រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជាបានីបញ្ហាា�ក្នុ់ពីការប្តេេ�ជាា�ចំិត់េកុ្នុ�ងការអនីុវិត់េត្តាមួ
អនីសុិញ្ហាា�អងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់សិេពីសិីិទិិ្ធិក្នុមុារ នីងិបានីដ្ឋាក់្នុ 
បញ្ញច�លសិិទិិ្ធិទាំ�ងនេះ��នៅកុ្នុ�ងរដឋធមួមនុីញ្ញញ។ មាត្រា�� ៤៨ ចែ�ងថា 

"រដឋត្រូ��វិការពារសិិទ្ធិិិរបសិ់ក្នុុមារ ដូចំមានីចែ�ងក្នុុ�ងអនីុសិញ្ហាា�សិេីពីក្នុុមារ 
ជាពិសេ�សិសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងការមានីជ្ីវិិត់ ការអប់រំ ការការពារក្នុុ�ងពេ�លមានី
សង្រ្គាា��ម នីិងការការពារពីការក្មេ�ងប្រ�វិ័ញ្ញចផ្អែុ�ក្នុសេ�ដឋក្នុិចំច ឬផ្ល� វិភ�ទ្ធិ។ 
រដឋត្រូ��វិការពារក្នុុមារពីពលក្នុមួមទោះ�ក្នុុ�ងទ្ធិម្រិ�ង់ណាក្នុ៏ដោយូ ដែ�លបុ� 
ពាល់ដល់ឱកាសិអប់រំ សិុខីភាព នីិងសិុខីុមាលភាពរបសិ់ពួក្នុគេ�"។ 

ក្រ�បខីណឌចំ�បាប់ នីងិគោលនីយោបាយូជាមូួលដ្ឋាា�នី ដែ�លទាំក់្នុទ្ធិង
នីឹងសេ�វាជាមូួលដ្ឋាា�នីសិម��ប់ក្នុុមារគឺបានីដ្ឋាក់្នុឲ្�យអនុីវិត់េ រួចំមួក្នុ
ហើ�យូ។ ទោះ�ជាយ៉ាា�ងណាក្នុដ៏ោយូ មានីភាពខីវ�ខាត់យ៉ាា�ងខំា��ង
នៅកុ្នុ�ងក្រ�បខីណឌចំ�បាប់ នីងិគោលនីយោបាយូត្តាមួវិិស័ិយូ ហើ�យូគេ�
ទ្ធិទ្ធិលួស្ថាា�ល់ជាទ្ធិទូៅថា យូនីេការនៃ�ការអនុីវិត់េ នីងិរឹត់បនីេងឹការអនុីវិត់េ
ចំ�បាប ់ នៅមានីភាពទ្ធិន់ីខ�សាយូ ដចុូ��ផ្លបុ�ពាល់ចំងុក្រោ��យូជាក់្នុ 

សេ�ង គភឺាពខីវ� ទ្ធិសិ�សនីវិិស័ិយូ នីងិប�ណងចំ�បាស់ិលាស់ិនៅកុ្នុ�ងចំ�បាប់។ 
បន្តែថ�មួពីនេះ�� វិិសិមួភាពកុ្នុ�ងត់�បន់ីទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងបគុគលកិ្នុ នីងិធនីធានី
មានីន័ីយូថា ការផ្េល់សេ�វាមានីតែ�នៅត្តាមួទី្ធិក្នុន្តែល�ងមួួយូចំ�នួីនីបុណុ្ណោះះ�� 
 និីងមួនិីមានីភាពប្រាំ��ក្នុដប្រ�ជា ជាពិសេ�សិនៅត់�បន់ីជ្នីបទ្ធិ។ 

នៅកុ្នុ�ងខ�មិួថុន្ទា ឆំ្នាំ��២០២២ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារ (CRC) 
របសិអ់ងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់ បានីច�ញផ្�សាយូរបក្នុគ�ហើ�ញចុំងក្រោ��យូ 
របសិខ់ីលនួី សិេពីីវិឌ័�ឍនីភាពរបស់ិក្នុមុួ�ជាកុ្នុ�ងការអនុីវិត់េអនុីសិញ្ហាា� ដោយូ
ផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ីសិរុបចំ�នួីនី ៤៨ ចំ�ណុចំ។  

ក្នុេបីារមួ្ភ នីងិអនុីស្ថាសិន៍ីសិេពីីការសិង្កេក�ត់សិនិុីដ្ឋាា�នីចុំងក្រោ��យូប�ផ្តុ់
របសិ ់CRC សិេពីីក្នុមុួ�ជា មានីរៀៀបរាប់ដូចំខាងក្រោ��មួ ៖ 

អនុុសាសន៍ុរបស ់CRC

“គណៈក្នុមាា�ធកិាររមួលកឹ្នុរដឋភាគី អ�ពភីាពមិួនីអាចំប�ប�ក្នុពីគំាំ�បានី នីងិអនីេរទ្ធិ�ន្ទាក់្នុទ្ធិ�នីងនៃ�សិិទិិ្ធិទាំ�ងអស់ិដែ�លមានីចែ�ងនៅកុ្នុ�ង
អនីសុិញ្ហាា� ហើ�យូសិងកត់់ធងន់ីលើ�ស្ថារៈសិ�ខាន់ីនៃ�អនុីស្ថាសិន៍ីទាំ�ងអស់ិដែ�លមានីនៅកុ្នុ�ងសេ�ចំក្នុេសីិង្កេក�ត់សិនិុីដ្ឋាា�នីបចំច�ប�បីនុីនេះ��។ 
គណៈក្នុមាា�ធកិារសិមូួឲ្�យរដឋភាគីយូក្នុចំតិ់េទ្ធិកុ្នុដ្ឋាក់្នុចំ�ពោះ�អនីសុ្ថាសិន៍ីដូចំខាងក្រោ��មួ ទាំក់្នុទ្ធិងទៅនឹីងវិិធានីការជាបន្ទាា�ន់ីដែ�លត្រូ��វិ
អនីវុិត់េ៖ ការដ្ឋាក់្នុទ្ធិណឌក្នុមួមលើ�រាងកាយូ ការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញច នីងិការរំលោភិប�ពានីផ្ល�វិភ�ទ្ធិ ក្នុមុារដែ�លបាត់់បង់បរិយ៉ាកាសិគ្រួ��ស្ថារ 
ការអបរំ់ រមួួទាំ�ងការបណះ��បណាា�លវិិជាា�ជី្វិៈ នីងិការណែ�ន្ទា� ការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញចផុ្អែ�ក្នុសេ�ដឋកិ្នុចំច រមួួទាំ�ងពលក្នុមួមកុ្នុមារ នីងិការអនុីវិត់េ
យូតុ់េធិម៌ួក្នុមុារ។ 

ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងការដ្ឋាក់្នុទ្ធិណឌក្នុមួមលើ�រាងកាយូ នីងិយូតុ់េធិម៌ួកុ្នុមារ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារបានីផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ីឲ្�យលុបចោល 
ឬធ្វើវ�វិិសោធនីក្នុមួមបទ្ធិប�បីញ្ញញត់េចិំ�បាប់ទាំ�ងអស់ិ ដែ�លអាចំត្រូ��វិបានីគេ�បក្នុស្រា��យូ ដើ�មួ�បីផី្េល់ជាហើ�តុ់ផ្លសិម��ប់ការប្រើ��ប្រាំ��ស់ិ

ការធានាសទិិិសម្រា��ប់់កុុមារគ្រ�ប់់របូ់

ការធានាសិទិិ្ធិសិិម្រា�ប់់កុុ�រម្រា�ប់់របូ់
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ការដ្ឋាក្នុទ់្ធិណឌក្នុមួមលើ�រាងកាយូ។ គណៈក្នុមាា�ធិការបានីលើ�ក្នុឡើ�ងថា គេ�គួរធ្វើវ�ការខិីត់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងបន្តែថ�មួទេៀត់ដើ�មួ�បីកីែ�ទ្ធិម្រិ�ង់
យូតុ់េធិម៌ួក្នុមុារ ហើ�យូថា ធនីធានីហិ្វរញ្ញញវិត់ថ� បចច�ក្នុទេ�សិ នីងិមួនុីសិ�សគ្រួ�ប់គ្រា��ន់ី គរួត្រូ��វិបានីប�ងចែ�ក្នុសិម��ប់គោលប�ណងនេះ��។ 
លើ�សិពីនេះ��ទេៀត់ ជ្�នីយួូផុ្អែ�ក្នុចំ�បាបគ់រួតែ�អាចំរក្នុបានីដោយូឥត់គិត់ថល�សិម��ប់កុ្នុមារទាំ�ងអស់ិ ដែ�លរងការចោទ្ធិប្រ�កាន់ីពីបទ្ធិ
រំលោភិចំ�បាបព់្រះ�ហ្វមទ្ធិណឌ។

កុ្នុ�ងវិិស័ិយូអបរំ់ គណៈក្នុមាា�ធកិារសិិទិិ្ធិក្នុមុារបានីផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ីថា គេ�គួរតែ�ផ្េល់អាទិ្ធិភាពកាន់ីតែ�ច្រើ��នីថែ�មួទេៀត់ទៅលើ�ការធាន្ទា
ថា ការអប់រំបឋមួសិិក្នុ�សាជាកាត់ពវកិ្នុចំច ហើ�យូការអប់រំដោយូឥត់គតិ់ថល�ត្រូ��វិបានីផ្េល់ដល់កុ្នុមារទាំ�ងអស់ិឲ្�យបានីរយូៈពេ�លយ៉ាា�ងតិ់ចំ
ប្រាំ���បនួីឆំ្នាំ��។ គណៈក្នុមាា�ធិការនេះ��បានីក្នុត់់សិមាា�ល់ពីត់ម្រិ��វិការចា�បាច់ំដែ�លត្រូ��វិកែ�លមួែគុណភាពនៃ�ការអប់រំនៅគ្រួ�ប់ក្នុម្រិ�តិ់ 
ជាពសិេ�សិនៅកុ្នុ�ងត់�បន់ីជ្នីបទ្ធិ ដោយូកាត់់បនីថយូផ្លធ្វើៀបចំ�នួីនីសិិសិ�ស-គ្រួ�� ដោយូធាន្ទាឲ្�យមានីការបណះ��បណាា�លសិមួស្ត្រ�ប 
នីងិប�ពាក់្នុដល់ស្ថាលារៀៀនីនូីវិហើ�ដ្ឋាា�រចំន្ទាសិម័ុួនិីអប់រំគ្រួ�ប់គ្រា��ន់ី។ ក្នុចិំចខិីត់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងពិសេ�សិផុ្អែ�ក្នុចំ�បាប់ គរួត្រូ��វិបានីធ្វើវ�ឡើ�ង
ដើ�មួ�បីធីាន្ទាសិិទិិ្ធិរបសិក់្នុមុារមានីពិការភាពទាំ�ងអស់ិ កុ្នុ�ងការទ្ធិទួ្ធិលបានីអប់រំបរិយ៉ាបនុី ដោយូមានីការគាំ�ទ្រ�សិម��ប់បុគគលមំា�ក់្នុៗ
ពសីិ�ណាក្នុប់គុគលកិ្នុឯក្នុទេ�សិ និីងទ្ធិសំី្ថា�ក្នុន់ៅសិមួរមួ�យសិម��ប់ត់ម្រិ��វិការអប់រំរបស់ិពួក្នុគេ�។

ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញចផ្ល�វិភ�ទ្ធិ នីងិការជួ្ញដរូ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារបានីសិនិុីដ្ឋាា�នីថា អ�ពេ�អូសិទាំញផ្ល�វិភ�ទ្ធិត្តាមួ
ប្រ�ពនិ័ីអនីឡាញ សិក្នុមួមភាពផ្ល�វិភ�ទ្ធិបងកដោយូជ្នីកុ្នុមារទុ្ធិក្នុចំតិ់េ នីងិការប�ពានីផ្ល�វិភ�ទ្ធិក្រៅ��ពីរបូរាងកាយូ ត្រូ��វិតែ�ដ្ឋាក់្នុជាទោះសិ
ព្រះ�ហ្វមទ្ធិណឌ ដោយូក្នុ�ណត់់និីយូមួនីយ័ូចំ�បាសិល់ាសិ។់ វាចា�បាច់ំត្រូ��វិមានីថវិិកាបន្តែថ�មួ នីងិការអភិិវិឌ័�ឍសិមួត់ថភាពរបស់ិយូនីេការ 
នីងិសេ�វាគាំ�ពារក្នុមុារត្តាមួសិហ្វគមួន៍ី រមួួទាំ�ងក្រ�មុួប្រ�កឹ្នុ�សាឃុុំ� ដើ�មួ�បីដីោ�ស្រា��យូអ�ពេ�ហិ្វង�សាលើ�កុ្នុមារប្រ�ក្នុបដោយូប្រ�សិិទិ្ធិភាព។ 
ចំងុក្រោ��យូ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិក្នុមុារបានីផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ីឲ្�យមានីការវាយូត់ម្លៃល�ផ្អែ�នីការសិក្នុមួមភាពក្នុនីលងមួក្នុសិេពីីការជួ្ញដូរ 
នីងិការបង្កេក�ត់យុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េសិម��ប់អនីវុិត់េបនីេមួួយូសិ�ដៅដោ�ស្រា��យូចំ�ណុចំខីវ�ខាត់នៅកុ្នុ�ងផ្អែ�នីការទាំ�ងនោះ�។

ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងប្រ�ធានីបទ្ធិពលក្នុមួមកុ្នុមារ នីងិការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញចផុ្អែ�ក្នុសេ�ដឋកិ្នុចំច គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារបានីផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ី ឲ្�យ
ហាមួឃាត់់យ៉ាា�ងរឹត់តឹ់ងការជួ្លកុ្នុមារឲ្�យធ្វើវ�ការងារដែ�លគ្រោះ���ថំា�ក់្នុចំ�ពោះ�រាងកាយូ នីងិសុិខីភាពរបស់ិពួក្នុគេ�។ ក្នុចិំចការនេះ��គួរតែ�
ត្រូ��វិបានីគាំ�ទ្រ�ដោយូបទ្ធិប�បីញ្ញញត់េគិ្រួ�ប់គ្រួ�ងវិិស័ិយូធរុក្នុចិំចដែ�លអនុីលោមួត្តាមួសិិទិិ្ធិមួនីសុិ�សអនីេរជាតិ់ នីងិជាតិ់។ លើ�សិពីនេះ��ទេៀត់ 
គណៈក្នុមាា�ធកិារសិិទិិ្ធិក្នុមុារយូលឃ់ើ�ញពីភាពចា�បាច់ំដែ�លត្រូ��វិបង្កេក�នីឲ្�យបានីច្រើ��នីនូីវិធនីធានីមួនុីសិ�ស បចច�ក្នុទេ�សិ នីងិហិ្វរញ្ញញវិត់ថ�
សិម��ប់សិក្នុមួមភាពអធិការក្នុចិំចការងារ ការអនុីវិត់េចំ�បាប់ នីងិគោលនីយោបាយូសិេពីីពលក្នុមួមកុ្នុមារឲ្�យមានីប្រ�សិិទិ្ធិភាព នីងិផ្េន្ទាា�
ទោះសិជ្នីលើម�សិដែ�លប្រ�ព្រះ�តឹ់េអ�ពេ�រំលោភិន្ទាន្ទាលើ�ទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងពលក្នុមួមកុ្នុមារ។

ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងសិិទិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានីបរិយ៉ាកាសិគ្រួ��ស្ថារ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារបានីផ្េល់អនីសុ្ថាសិន៍ីឲ្�យផ្េន្ទាា�ទោះសិអុក្នុដែ�លពាក់្នុព័និី
នីងឹការសិម��កូ្នុនីខីសុិចំ�បាប់ ជាពសិេ�សិការលក់្នុក្នុមុារ។ គេ�គរួធាន្ទាថា ក្នុមុារទ្ធិទួ្ធិលបានីការថែ�ទាំ�ជ្�នីសួិដោយូមានីការសិម្រិ�ប
សិម្រិ��ល នីងិប្រ�ក្នុបដោយូគុណភាព នៅពេ�លដែ�លពួក្នុគេ�មិួនីអាចំរស់ិនៅជាមួួយូគ្រួ��ស្ថារបានី។ គណៈក្នុមាា�ធិការក៏្នុបានីសុេ�ឡើ�ង
ផ្ងដែ�រថា ចា�បាចំត់្រូ��វិមានីដ�ណើ�រការគ្រួ�ប់គ្រួ�ងក្នុរណបី្រ�ក្នុបដោយូប្រ�សិិទិ្ធិភាព សិម��ប់ការបញូ្ញ�នីកុ្នុមារដែ�លត្រូ��វិបានីគេ�ដក្នុហូ្វត់
ពបីរិយ៉ាកាសិគ្រួ��ស្ថារ។

ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងការដោ�ស្រា��យូញ្ហាា�ប្រ�ឈមួទាំ�ងនេះ�� មានីផ្អែ�នីការសិក្នុមួមភាពជាតិ់ នីងិយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�ជាបនីេបន្ទាា�ប់ ក្នុដូ៏ចំជាសេ�ចំក្នុេី
ថែល�ងការណន៍ៅកុ្នុ�ងយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�ជាតិ់ជារមួួ បុនុ្តែេ�បចំច�ប�បីនុីនេះ�� មួនិីមានីយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�ជាតិ់ជាក់្នុលាក់្នុសិេពីីសិិទិិ្ធិកុ្នុមារដែ�លដ្ឋាក់្នុច�ញ
ទ្ធិសិ�សនីវិិស័ិយូទ្ធិលូ�ទូ្ធិលាយូ សីុិសិងាា�ក់្នុគំាំ� នីងិរឹងមា�សិម��ប់កុ្នុមារក្នុមុួ�ជានោះ�ទេ�។ គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិកុ្នុមារបានីក្នុត់់សិមាា�ល់ពី
ត់ម្រិ��វិការចា�បាច់ំដែ�លត្រូ��វិពង�ងឹសិិទិិ្ធិអ�ណាចំរបសិក់្រ�មុួប្រ�កឹ្នុ�សាជាតិ់ដើ�មួ�បីកុី្នុមារក្នុមុួ�ជា (CNCC) នីងិធាន្ទាថា ស្ថាា�ប័នីនេះ��មានី
ធនីធានីមួនុីសិ�ស បចច�ក្នុទេ�សិ នីងិហិ្វរញ្ញញវិត់ថ�គ្រួ�ប់គ្រា��នី ់ដើ�មួ�បីតី្រូ��ត់ពិនិីត់�យត្តាមួដ្ឋានី នីងិសិម្រិ�បសិម្រិ��លប្រ�ក្នុបដោយូប្រ�សិិទិ្ធិភាពនូីវិ
សិក្នុមួមភាពន្ទាន្ទា ទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងការអនុីវិត់េអនុីសិញ្ហាា�អងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់សិេពីីសិិទិិ្ធិកុ្នុមារ នៅគ្រួ�ប់វិិស័ិយូ។

គណៈក្នុមាា�ធិការសិិទិិ្ធិក្នុុមារក្នុ៏បានីក្នុត់់សិមាា�ល់ពីត់ម្រិ��វិការចា�បាចំ់ដែ�លត្រូ��វិបង្កេក�ត់យូនីេការត្រូ��ត់ពិនិីត់�យត្តាមួដ្ឋានីឯក្នុរាជ្�យមួួយូ
សិម��ប់សិិទិិ្ធិក្នុមុារ នីងិបានីរមួលកឹ្នុឡើ�ងវិិញពីអនីសុ្ថាសិន៍ីពីមុួនីរបស់ិខីលនួីដែ�លថា រដឋភាគីបង្កេក�ត់យូនីេការឯក្នុរាជ្�យមួួយូសិម��ប់ការ
ត្រូ��ត់ពិនីតិ់�យត្តាមួដ្ឋានីសិិទិិ្ធិក្នុមុារឲ្�យបានីឆ្នាំប់រហ្វស័ិ។ យូនីេការនេះ��គួរតែ�អនុីលោមួត្តាមួគោលការណ៍ដែ�លទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងស្ថាា�នីភាពនៃ�
ស្ថាា�បន័ីជាតិ់ សិម��ប់ការលើ�ក្នុក្នុមុួស់ិ នីងិការពារសិិទិិ្ធិមួនីសុិ�ស (គោលការណ៍ទី្ធិក្រ�ងុបាា�រើសិ) ហើ�យូគួរតែ�អាចំទ្ធិទួ្ធិល សុេ�បអង្កេក�ត់ 
នីងិដោ�ស្រា��យូបណះងឹរបស់ិក្នុមុារដែ�លមានីលក្នុខណៈកុ្នុមារមើ�ត្រូ�។ី 

ការធានាសិទិិ្ធិសិិម្រា�ប់់កុុ�រម្រា�ប់់របូ់



របាយការណ៍៍វិិភាគស្ថាានភាពកុុមារ នងិក្មេកុេងជំំទង់ក្មេ�ប្រ�ក្មេទសកុមុ្ពុ�ជាឆំំ្នាំ២០២៣
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វឌ្្ឍនភាព
សិខុីភាពលែ នីងិអាហារបូត់ថមួ្ភគឺជាមួលូដ្ឋាា�នីគ្រួ��ឹសិម��ប់ការអភិិវិឌ័�ឍរបស់ិកុ្នុមារ។ រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា បានីផ្េល់អាទិ្ធិភាពលើ� "សុិខីភាពរបស់ិ
ប្រ�ជាជ្នី" នៅកុ្នុ�ងផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េអភិិវិឌ័�ឍន៍ីជាត់រិបសិខ់ីលនួី ដោយូទ្ធិទួ្ធិលស្ថាា�ល់ការរួមួចំ�ណែ�ក្នុរបសិស់ិខុីភាពចំ�ពោះ�មូួលធនីសិងគមួ នីងិ
ក្នុ�ណើ�នីសេ�ដឋកិ្នុចំច។ រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលបានីក្នុ�ណត់់គោលដៅគួរឲ្�យកោត់សិរសេ�រមួួយូ ដើ�មួ�បីសីិម្រេ��ចំបានីការគ្រួ�បដណះប់សិខុីភាពជាសិក្នុលត្រូ�មឹួ
ឆំ្នាំ��២០៣០ នីងិបានីគាំ�ទ្រ�ក្នុចិំចខីតិ់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងទាំ�ងនេះ�� ត្តាមួរយូៈការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិិញនូីវិប្រ�ព័និីថែ�ទាំ�សិខុីភាព ការវិិនិីយោគលើ�ហើ�ដ្ឋាា�រចំន្ទាសិម័ុួនិី
សិខុាភិិបាល ការអភិិវិឌ័�ឍធនីធានីមួនុីសិ�ស នីងិការពង�កី្នុបណាា�ញមូួលដ្ឋាា�នីសុិខាភិិបាលរបស់ិប្រ�ទេ�សិ។ បចំច�ប�បីនុីនេះ�� មានីមួនីើរីពេ�ទ្ធិ�យចំ�នីនួី 
១៣១ និីងមួណឌលសុិខីភាពចំ�នីនួី ១.២៨៣ នៅទូ្ធិទាំ�ងប្រ�ទេ�សិ។ 

ប្រ�ទេ�សិនេះ��ក្នុ�ពុងសិថតិ់នៅលើ�ផ្ល�វិត្រូ�មឹួត្រូ��វិ ដើ�មួ�បីសីិម្រេ��ចំបានីចំ�ណុចំដៅនៃ�គោលដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាពរបស់ិខីលនួីនៅកុ្នុ�ងផុ្អែ�ក្នុ 
សិ�ខាន់ីៗមួួយូចំ�នីនួី រមួួទាំ�ងអត្រា��មួរណភាពកុ្នុមារអាយូកុ្រោ��មួ ៥ឆំ្នាំ�� នីងិអត្រា��មួរណភាពទាំរក្នុទេ�បនឹីងក្មេ�ត់ បុនុ្តែេ�វិឌ័�ឍនីភាពលើ�អត្រា��មួរណភាព
មាត្តា មានីភាពយឺូត់យ៉ាា�វិ។ ការអង្កេក�ត់ប្រ�ជាស្ថាស្ត្រ�េ នីងិសុិខីភាពក្នុមុួ�ជា (DHS) ឆំ្នាំ�� ២០២១/២០២២ បានីរក្នុឃើ�ញថា ភាពក្រ�សិិក្រ�និីរបស់ិ
ក្នុមុារ បានីធំា�ក់្នុចុំ�មួក្នុត្រូ�មឹួ ២២ ភាគរយូ ៖ គតិ់ត្រូ�មឹួឆំ្នាំ�� ២០១៤ អត្រា��នេះ��មានី ៣២ ភាគរយូ។ ទោះ�ជាយ៉ាា�ងណាក្នុេ ីបញ្ហាា�សិគមួស្ថាា��ងរបស់ិក្នុមុារ
នៅទ្រ�ងឹដដែ�ល ហើ�យូនៅតែ�មានីក្នុម្រិ�តិ់ខុីស់ិ គ ឺ១០ ភាគរយូ។ អវដីែ�លគួរឲ្�យព្រះ��យូបារមួ្ភដែ�រនោះ�គឺការបនីេធំា�ក់្នុចុំ�នៃ�អត្រា��ប�បៅដោ�កូ្នុនីដោយូ
ទ្ធិកឹ្នុដោ�មាា�យូតែ�មួួយូមុួខី។ ភាពខុីសិគំាំ�នៃ�សុិខីភាព នីងិអាហារបូត់ថមួ្ភនៅគ្រួ�ប់ក្នុម្រិ�តិ់ទ្រ�ព�យធនីដែ�លពួក្នុគេ�មានី នីងិត់�បន់ីភូិមិួស្ថាស្ត្រ�េ ដែ�ល
ពកួ្នុគេ�រស់ិនៅ នៅតែ�មានី។ ការមានីផ្ទៃើ�ពោះ�កុ្នុ�ងវ័ិយូជ្�ទ្ធិង់នៅតែ�មានីក្នុម្រិ�តិ់ខុីស់ិកុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួក្រ�មុួប្រ�ជាជ្នីមួួយូចំ�នួីនី១១ ហើ�យូខីណៈដែ�ល
ក្នុម្រិ�តិ់ចំមួលងនៃ�ជ្�ងឺឆ្លលង (ជ្�ងឺរប្តេ�ង គ្រួ�នុីចាញ ់មើ�រោគអ�ដស៍ិ ក្នុញូ្ជ្រឹ�លឹ) ជ្�ងផឺ្ល�វិដង្កេើ�មួស្ត្រ�ចួំស្រា��ល់ នីងិជ្�ងឺរាក្នុរសូិ បានីថយូចុំ�នោះ� មានីការ
ក្មេ�នីឡើ�ងនូីវិជ្�ងមឺួនិីឆ្លលង នីងិគ្រោះ���ថំា�ក្នុ ់(NCDIs) ដែ�លបុ�ពាល់ដល់កុ្នុមារនៅទូ្ធិទាំ�ងវិដេជី្វិិត់ នីងិអុក្នុថែ�ទាំ�របសិពួ់ក្នុគេ� ដោយូស្ថារតែ�មានីការ
ប្រែ��ប្រ��លក្នុត្តាា�ហានិីភិយ័ូដែ�លទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងរប្តេៀបរស់ិនៅ របបអាហារ និីងបរិស្ថាា�នី។

សិិទិិិទិទិួលបានសិុខភាព
និងអាហារូូបត្ថថម្ភភ

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានសិខុភាព និងអាហារូបូត្ថថម្ភភ

©
 U

NI
CE

F 
Ca

m
bo

di
a/

20
22

/Yo
ur

a S
oe

um
 



របាយការណ៍៍វិិភាគស្ថាានភាពកុុមារ នងិក្មេកុេងជំំទង់ក្មេ�ប្រ�ក្មេទសកុមុ្ពុ�ជាឆំំ្នាំ២០២៣

6

បញ្ហាាប្្្រឈម្ភ
ទោះ�បជីាសិនីើសិ�សន៍ីអត្រា��គ្រួ�បដណះប់សេ�វានៃ�ការគ្រួ�បដណះប់សិខុីភាពជាសិក្នុល (UHC) បានីក្មេ�នីឡើ�ងយ៉ាា�ងខំា��ងនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជាកុ្នុ�ង 
រយូៈពេ�លបុនុ្ទាា�នីឆំ្នាំ��ចុំងក្រោ��យូនេះ��ក្នុេ ី(ចំ�នីនួី ៤២ ពនិីើ� ចាប់ពឆំី្នាំ�� ២០០០-២០១៩) ក្នុពិ៏នីើ�នេះ��នៅតែ�ទាំបជាងមួធ�យមួភាគកុ្នុ�ងត់�បន់ីនៅឡើ�យូ១២។ 
ពឆំី្នាំ�� ២០១៦ ដល់ ឆំ្នាំ�� ២០១៩ ការចំ�ណាយូរបស់ិរាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា លើ�សុិខីភាពគិត់ជាភាគរយូនៃ� ផ្សិសិ នៅតែ�មិួនីមានីការផំ្លា�ស់ិបេ�រ
ធ�ដុ� (១,៣ ភាគរយូ ដល់ ១,៥ ភាគរយូ)។ ការចំ�ណាយូផុ្អែ�ក្នុសិខុីភាពដ៏ច្រើ��នីសិនឹិីក្នុសិន្ទាា�ប់នៅក្នុមុួ�ជា មានីភាពប្រ�សេ�រឡើ�ងពីឆំ្នាំ�� ២០០៩ 
ដលឆំ់្នាំ�� ២០១៤ បុនុ្តែេ�បានីក្មេ�នីឡើ�ងចាប់ត្តា�ងពីឆំ្នាំ�� ២០១៤ ហើ�យូការចំ�ណាយូពហីោបៅា�ផ្លាា�ល់របសិប់្រ�ជាពលរដឋ (OOP) សិម��ប់សុិខីភាព 
នៅតែ�មានីលើ�សិពី ៦០ ភាគរយូ ដែ�លធ្វើវ�ឲ្�យគ្រួ��ស្ថារងាយូរងគ្រោះ���ជាច្រើ��នីប្រ�ឈមួមុួខីនីងឹហានិីភ័ិយូ។ បញ្ហាា�ប្រ�ឈមួសិ�ខាន់ីៗសិម��ប់វិិស័ិយូ
សិខុាភិិបាល រមួួមានីនិីរនីេរភាពហិ្វរញ្ញញវិត់ថ� ភាពខីវ�ខាត់ជ្�ន្ទាញនៅកុ្នុ�ងធនីធានីមួនុីសិ�សវិិស័ិយូសិខុាភិិបាល ការទិ្ធិញឱសិថ នីងិឧបក្នុរណ៍ជា
យូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�មានីក្នុម្រិ�តិ់ នីយិូត័់ក្នុមួមមានីក្នុម្រិ�តិ់ ការគោរពចំ�បាប់ នីងិការអនុីវិត់េចំ�បាប់ដោយូវិិស័ិយូឯក្នុជ្នី នីងិការសិម្រិ�បសិម្រិ��លមានីក្នុម្រិ�តិ់រវាង
មួលូដ្ឋាា�នីសុិខាភិិបាល មួនីើរីពេ�ទ្ធិ�យ នីងិសិហ្វគមួន៍ី១៣ ដែ�លមានីផ្លបុ�ពាល់លើ�គុណភាពនៃ�ការថែ�ទាំ� ការទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វាថែ�ទាំ�សិខុីភាពបឋមួ
ប្រ�ក្នុបដោយូសិមួធម៌ួ នីងិទាំន់ីពេ�លវ�លា។

ខីណៈពេ�លដែ�លក្នុមុួ�ជារំកិ្នុលខីលនួីច�ញពីជ្�ងរឺាត់ត់�បាត់ជាសិក្នុល ក្នុចិំចការបាច់ំសិ�ខាន់ីៗរមួួមានីការធាន្ទាឲ្�យប្រ�ព័និីសិខុាភិិបាលមានីភាពធន់ី
ចំ�ពោះ�ការផ្ើ��ជ្�ងឺឆ្លលង នីងិជ្�ងឺរាត់ត់�បាត់ជាសិក្នុលកុ្នុ�ងពេ�លអន្ទាគត់ ផ្េល់សេ�វាសុិខីភាពដែ�លមានីគុណភាព នីងិសេ�វាអាហារូបត់ថមួ្ភ ត់ម្លៃល�សិមួរមួ�យ 
នីងិប្រ�ក្នុបដោយូសិមួធម៌ួ ហើ�យូឆ្លើល�យូត់បនឹីង

នីនំិ្ទា�ការនៃ�អត្រា��មួរណភាពមាត្តា និីងទាំរក្នុកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា 
(2000-2021, CDHS)

ស្ថាា�នីភាពអាហារូបត់ថមួ្ភរបស់ិក្នុមុារកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា
(២០០០-២០២២ CDHS)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានសិខុភាព និងអាហារូបូត្ថថម្ភភ

 12   របាយូការណ៍វិិភាគរួមួប្រ�ចា�ប្រ�ទេ�សិរបស់ិអងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់ប្រ�ចា�ក្នុមុួ�ជា 
 13 (CCA) ឆំ្នាំ��២០២៣ 
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វឌ្្ឍនភាព
ប្រ�សិិនីប្តេ�សុិខីភាពលែ ការអប់រំ នីងិក្នុចិំចការពារ ទ្រ�ទ្រ�ង់ដល់ការអភិិវិឌ័�ឍរបស់ិកុ្នុមារ ពេ�លនោះ� សេ�វាទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ នីងិអន្ទាម័ួយូ (WASH) ក្នុ៏
ទ្រ�ទ្រ�ងដ់ល់សេ�វាសិងគមួជាមូួលដ្ឋាា�នីទាំ�ងអស់ិផ្ងដែ�រ។ ក្នុមុួ�ជាមានីគោលនីយោបាយូ នីងិអាណត់េចិំ�បាស់ិលាស់ិសិម��ប់ការផ្គត់់ផ្គង់ទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់កុ្នុ�ង
ទ្ធិបី្រ�ជុ្�ជ្នី នីងិត់�បន់ីជ្នីបទ្ធិ នីងិភាពស្ថា្អ�ត់ជ្នីបទ្ធិ។ មានីភាពខីវ�ខាត់គោលនីយោបាយូ នីងិស្ថាា�ប័នី ទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងភាពស្ថា្អ�ត់កុ្នុ�ងទី្ធិប្រ�ជុ្�ជ្នី បុនុ្តែេ�
ឥឡូ�វិនេះ�� បញ្ហាា�ទាំ�ងនេះ��ក្នុ�ពុងត្រូ��វិបានីដោ�ស្រា��យូត្តាមួរយូៈក្នុ�ណែ�ទ្ធិម្រិ�ង់ដែ�លក្នុ�ពុងបនីេ។ រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលបានីរៀៀបចំ�ជាផ្ល�វិការនូីវិយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�
របសិខ់ីលនួីសិម��ប់វិិសិយ័ូ WASH ក្រោ��មួផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េអភិិវិឌ័�ឍន៍ីជាតិ់ នីងិយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�ជាតិ់សិម��ប់ទឹ្ធិក្នុ ភាពស្ថា្អ�ត់ នីងិអន្ទាម័ួយូជ្នីបទ្ធិ 
ឆំ្នាំ�� ២០១៤-២០២៥។ 

ប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជាបានីប្តេេ�ជាា�ចិំត់េចំ�ពោះ�គោលដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាព ដើ�មួ�បីសីិម្រេ��ចំបានីការទ្ធិទួ្ធិលបានីជាសិក្នុលនូីវិទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ នីងិ
អន្ទាម័ួយូ ត្រូ�មឹួឆំ្នាំ��២០៣០។ ការវិិភាគក្នុមួមវិិធីត្រូ��ត់ពិនីតិ់�យត្តាមួដ្ឋានីរួមួគំាំ�របស់ិយូនីូីសេ�ហ្វវ/អងគការសុិខីភាពពិភិពលោក្នុ (JMP) សិម��ប់
រយូៈពេ�ល ២០២១-២០២៣ បានីបងាា�ញពីវិឌ័�ឍនីភាពវិិជូ្មានីទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងការបង្កេក�នីលទិ្ធិភាពទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វាទឹ្ធិក្នុជាមូួលដ្ឋាា�នី (ពី ៤៣ ភាគរយូ 
កុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០២០ ដល់ ៤៩ ភាគរយូ កុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២៣) ភាពស្ថា្អ�ត់ (ពី ៣៨ ភាគរយូ កុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០២០ ដល់ ៤០ ភាគរយូកុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០២៣) នីងិ
អន្ទាម័ួយូ (ព ី៧៦ ភាគរយូកុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០២០ ដល់ ៨៣ ភាគរយូ កុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២៣)។

សិិទិិិទិទិួលបានទិឹកស្អាា្ត្ថ 
និងអនាម្ភ័យ 
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ការទ្ធិទ្ធិលួបានីសេ�វាទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ និីងអន្ទាម័ួយូមួលូដ្ឋាា�នី 
(២០២១-២០២៣ JMP)
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Drinking water Sanitation Hygiene

Basic service

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានទឹ្ធិកស្អាាត និងអនាម័័យ 

ទ្ធិកឹ្នុបរិភោគ ភាពស្ថា្អ�ត់ អន្ទាម័ួយូ



របាយការណ៍៍វិិភាគស្ថាានភាពកុុមារ នងិក្មេកុេងជំំទង់ក្មេ�ប្រ�ក្មេទសកុមុ្ពុ�ជាឆំំ្នាំ២០២៣

8

បញ្ហាាប្្្រឈម្ភ
ខីណៈពេ�លវិឌ័�ឍនីភាពក្នុ�ពុងត្រូ��វិបានីធ្វើវ�ឡើ�ង ឆ្ពោះះ��ទៅរក្នុការសិម្រេ��ចំបានីគោលដៅអភិិវិឌ័�ឍន៍ីប្រ�ក្នុបដោយូចីំរភាព វាមានីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមួធ�ៗ
ជាច្រើ��នីដែ�លត្រូ��វិដោ�ស្រា��យូ ដោយូយូក្នុចិំត់េទ្ធិកុ្នុដ្ឋាក់្នុជាពសិេ�សិចំ�ពោះ�ក្នុម្រិ�តិ់សេ�វាដែ�លគ្រួ�ប់គ្រួ�ងប្រ�ក្នុបដោយូសុិវិត់ថភិាព១៤។ របាយូការណ៍ 
JMP ដដែ�ល បានីបញ្ហាា�ក់្នុថា កុ្នុ�ងអ�ឡូ�ងពេ�លដូចំគំាំ� ឆំ្នាំ�� ២០២០-២០២៣ មួនិីមានីវិឌ័�ឍនីភាពណាមួួយូទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងការទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វាទឹ្ធិក្នុ
សិវុិត់ថភិាព នីងិអន្ទាម័ួយូ ដោយូសិថតិ់នៅទ្រ�ងឹដូចំគំាំ� ត្រូ�មឹួ ២៩ ភាគរយូ នីងិ ៣៦ ភាគរយូ។ ជារួមួ នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០២៣ ប្រ�ជាជ្នី ២២ ភាគរយូ 
នៅតែ�មួនិីមានីលទិ្ធិភាពទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វាទឹ្ធិក្នុគ្រួ�ប់គ្រា��នី ់  ២៤ ភាគរយូ មួនិីមានីទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វាភាពស្ថា្អ�ត់គ្រួ�ប់គ្រា��ន់ី នីងិ ១៧ ភាគរយូ មួនិី
ទ្ធិទ្ធិលួបានីសេ�វាអន្ទាម័ួយូដែ�លមានីភាពប្រ�សេ�រជាងមុួនី។ 

អវដីែ�លជាការព្រះ��យូបារមួ្ភពិសេ�សិនោះ� គសឺ្ថាា�នីភាពនៅកុ្នុ�ងស្ថាលារៀៀនី នីងិមួណឌលសុិខីភាព ដែ�លជាក្នុន្តែល�ងជួ្បជុ្�ដ៏សិ�ខាន់ីសិម��ប់ក្នុមុារ។ 
៦៧ ភាគរយូនៃ�ស្ថាលារៀៀនីនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា មួនិីមានីបងគន់ីជាមូួលដ្ឋាា�នីដែ�លប�ងចែ�ក្នុត្តាមួភ�ទ្ធិ ហើ�យូមួួយូភាគបួនីមួនិីមានីប្រ�ភិព
ទ្ធិកឹ្នុសិម��ប់ប្រើ��នៅកុ្នុ�ងបរិវ�ណនោះ�ទេ�។ ប្រ�ហែ�ល ៥០ ភាគរយូនៃ�មូួលដ្ឋាា�នីថែ�ទាំ�សិខុីភាព មួនិីមានីការផ្គត់់ផ្គង់ទឹ្ធិក្នុពេ�ញមួួយូឆំ្នាំ��ទេ� ហើ�យូ
មានីតែ� ២៣,១ ភាគរយូបុុណ្ណោះះ�� មានីទឹ្ធិក្នុមាា�សីុិនីប្រើ��ប្រាំ��ស់ិ។ ការល�បាក្នុចំមួ�បីងមួួយូកុ្នុ�ងការជ្មុួ�បញ្ហាា�ប្រ�ឈមួទាំ�ងនេះ�� គថឺាការផ្េល់សេ�វា 
WASH នៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា មានីភាពប�ក្នុខែ�ក្នុគំាំ�ដោយូមានីការពាក់្នុព័និីពីក្រ�សួិងផ្�ស�ងៗជាច្រើ��នី។ ការសិម្រិ�បសិម្រិ��លកាន់ីតែ�ប្រ�សេ�រ 
មានីស្ថារៈសិ�ខាន់ីណាសិកុ់្នុ�ងការកែ�លមួែសេ�វាឲ្�យកាន់ីតែ�ប្រ�សេ�រឡើ�ងកុ្នុ�ងរយូៈពេ�លបុុន្ទាា�នីឆំ្នាំ��ខាងមុួខី។

ដោយូស្ថារស្ថាា�នីភាពអាកាសិធាតុ់មួនិីប្រ�ក្រ�តី់ខំា��ងបានីក្មេ�ត់ទេ�បី�ងជាច្រើ��នីនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិ ប្រ�ភិពទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ដែ�លមានីសិម��ប់ប្រ�ជាជ្នីនៅជ្នី 
បទ្ធិប្រើ��ប្រាំ��ស់ិ បានីប្រែ��ប្រ��លយ៉ាា�ងខំា��ងកុ្នុ�ងរយូៈពេ�លមួួយូឆំ្នាំ��។ ប្រ�ជាជ្នីដែ�លមានីសេ�វាទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់ប្រើ��ប្រាំ��ស់ិ បានីទ្ធិទួ្ធិលសេ�វានេះ�� ២២ភាគរយូ 
ថយូចុំ�នៅកុ្នុ�ងរដូវិប្រាំ���ងប្តេ�ធ្វើៀបនឹីងរដូវិវិសិ�សា។ នៅត់�បន់ីទី្ធិប្រ�ជុ្�ជ្នី ត់លួើ�ខីនេះ��ធំា�ក់្នុចុំ�ពរីភាគរយូ។ សិម��ប់ការទ្ធិទួ្ធិលបានីទឹ្ធិក្នុស្ថា្អ�ត់
ប្រើ��ប្រាំ��សិ ់ ប្រ�ជាជ្នីក្រ�កី្រ�ប�ផុ្ត់បានីបាត់់បង់ការទ្ធិទួ្ធិលសេ�វានេះ�� ១០ភាគរយូនៅកុ្នុ�ងរដូវិប្រាំ���ង ស្ត្រ�បពេ�លដែ�លប្រ�ជាជ្នីដែ�លមានីធនីធានី
ច្រើ��នីនៅទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វានេះ��កុ្នុ�ងក្នុម្រិ�តិ់ដដែ�ល។ នៅកុ្នុ�ង១៩ស្ត្រ�កុ្នុ មានីប្រ�ជាជ្នីចំ�នួីនី១លានីន្ទាក់្នុ រស់ិនៅកុ្នុ�ងត់�បន់ីងាយូលិចំទ្ធិកឹ្នុ ដែ�ល
រងគ្រោះ��� នីងិបុ�ពាល់នៅកុ្នុ�ងរដូវិវិសិ�សា។ ជារៀឿយូៗ ចំ�នីនួីបងគន់ីរាប់មិួនីអស់ិត្រូ��វិបានីខូីចំខាត់ ឬជ្ន់ីលចិំនៅពេ�លមានីភល�ងធំា�ក់្នុខំា��ង។   
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Drinking water Sanitation
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(២០២១-២០២៣ JMP)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានទឹ្ធិកស្អាាត និងអនាម័័យ 

 14 https://www.unicef.org/media/91321/file/2020-DP3-UNICEF-SMSS-Discussion-Paper.pdf
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វឌ្្ឍនភាព
អាទ្ធិភិាពមួួយូកុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួអាទិ្ធិភាពធ�ប�ផុ្ត់របស់ិប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា កុ្នុ�ងរយូៈពេ�លបីទ្ធិសិវិត់�សរ៍ចុំងក្រោ��យូនេះ�� គកឺារអប់រំ ដែ�លជាមូួលដ្ឋាា�នីគ្រួ��ឹ
នៃ�អន្ទាគត់របស់ិក្នុមុារ នីងិប្រ�ទេ�សិផ្ងដែ�រ។ ផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េអភិិវិឌ័�ឍន៍ីជាតិ់ សិងកត់់ធងន់ីថា ការអប់រំគឺជាគនីល�ឹនៃ�ក្នុ�ណើ�នីសេ�ដឋកិ្នុចំចរបស់ិ
ប្រ�ទេ�សិ ហើ�យូរបាយូការណ៍ត្រូ��ត់ពិនីតិ់�យជាតិ់ដោយូសិមគ័្រួ�ចំតិ់េ ឆំ្នាំ��២០១៩ បានីរក្នុឃើ�ញថាប្រ�ទេ�សិនេះ��ក្នុ�ពុងដើ�រនៅលើ�ផ្ល�វិត្រូ�មឹួត្រូ��វិ ឬឈានីមុួខី
គេ� ទាំក្នុទ់្ធិងនឹីងការសិម្រេ��ចំបានីចំ�ណុចំដៅដែ�លពាក់្នុពនិ័ីនៅកុ្នុ�ង SDG។ ផ្អែ�នីការយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រេ�អប់រំ ២០១៩-២០២៣ ក្នុ�ណត់់ទ្ធិសិ�សនីវិិស័ិយូ 
នីងិគោលដៅនៃ�ការអប់រំរបស់ិប្រ�ទេ�សិ ហើ�យូក្រ�សួិងអប់រំ យូវុិជ្នី នីងិក្នុឡីា មានីអាណត់េគិ្រួ�ប់គ្រួ�ង នីងិអភិិវិឌ័�ឍវិិស័ិយូអបរំ់ យូវុិជ្នី នីងិក្នុឡីា 
ដើ�មួ�បីឆី្លើល�យូត់បទៅនឹីងត់ម្រិ��វិការនៃ�ការអភិិវិឌ័�ឍសិងគមួសេ�ដឋកិ្នុចំច និីងវិប�បីធម៌ួរបសិក់្នុមុួ�ជា។ 

ចំ�បាបក់្នុមុួ�ជាបានីចែ�ងអ�ពីសិិទិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានីការអប់រំដោយូឥត់គតិ់ថល�សិម��ប់កុ្នុមារទាំ�ងអស់ិ ចាប់ពីថំា�ក់្នុទី្ធិ១ រហ្វតូ់ដល់ចំបម់ួធ�យមួសិិក្នុ�សាបឋមួភូិមួិ
នៅថំា�ក្នុទ់្ធិ៩ី។ អត្រា��ចុំ�ឈ្មោះា��ចូំលរៀៀនីពិត់នៅស្ថាលាបឋមួសិិក្នុ�សាកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២១ បានីឈានីដល់ ៩១,៩ ភាគរយូ នៅកុ្នុ�ងស្ថាលាបឋមួសិិក្នុ�សា 
ក្មេ�នីឡើ�ងប្រ�ហែ�ល ១០ ភាគរយូពីឆំ្នាំ�� ២០០៩ ហើ�យូ ៨៧,៤ ភាគរយូ បានីបញ្ញចប់ស្ថាលាបឋមួសិិក្នុ�សា។ អត្រា��កុ្នុមារចុំ�ឈ្មោះា��ចំលូរៀៀនីនៅ
មួធ�យមួសិិក្នុ�សាបឋមួភូិមួ ិមានីភាពប្រ�សេ�រច្រើ��នីជាងមុួនី ពី ៣១ ភាគរយូទៅ ៤៧ ភាគរយូ។

ការអបរំ់ក្នុមុារត់ចូំ ត្រូ��វិបានីផ្េល់យោងត្តាមួកុ្នុ�ងក្រ�បខីណឌ 
នៃ�គោលនីយោបាយូជាតិ់សិេពីកីារគាំ�ពារ នីងិអភិិវិឌ័�ឍន៍ី
ក្នុមុារត់ចូំ ហើ�យូអត្រា��ចុំ�ឈ្មោះា��ចូំលរៀៀនីរបស់ិក្នុមុារ
អាយូ ុ៥ ឆំ្នាំ�� បានីឈានីដល់ជាង ៦០ ភាគរយូ នៅចំនំោះ�� 
ឆំ្នាំ�� ២០១៧-២០២០។ ចំ�នីនួីនេះ��បានីធំា�ក់្នុចុំ�ដល់ 
៣២,៦ ភាគរយូ សិម��ប់ក្នុមុារអាយូ ុ៤ឆំ្នាំ�� នីងិ ១២,១ 
ភាគរយូ សិម��ប់ក្នុមុារអាយូ ុ៣ឆំ្នាំ��។១៥ 

សិិទិិិទិទិួលបានការូអប់រូំ
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បញ្ហាាប្្្រឈម្ភ
ទោះ�បជីាអត្រា��ចុំ�ឈ្មោះា��ចូំលរៀៀនី ការចូំលរៀៀនី នីងិការបញ្ញចប់ការសិិក្នុ�សា ក្នុ�ពងុតែ�ក្មេ�នីឡើ�ងនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជាជារួមួក្នុដ៏ោយូ ក្នុន៏ៅមានី
ក្នុមុារជាច្រើ��នី នៅតែ�មិួនីទាំន់ីបានីបញ្ញចប់ការអប់រំជាមួលូដ្ឋាា�នីនៅឡើ�យូ។ អត្រា��បញ្ញចប់ការសិិក្នុ�សាសិម��ប់ឆំ្នាំ��២០១៩ គ ឺ៨១ ភាគរយូ ៤៩ ភាគរយូ 
នីងិ ២៦ ភាគរយូ នៅថំា�ក់្នុបឋមួសិិក្នុ�សា មួធ�យមួសិិក្នុ�សាបឋមួភូិមិួ នីងិមួធ�យមួសិិក្នុ�សាទុ្ធិតិ់យូភូិមិួ។ មានីភាពខុីសិគំាំ� នីងិវិិសិមួភាពយ៉ាា�ងខំា��ងផ្ងដែ�រ
កុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួក្រ�មុួសិងគមួសេ�ដឋកិ្នុចំចផ្�ស�ងៗ។ ឧទាំហ្វរណ៍ ក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់នៅកុ្នុ�ងគ្រួ��ស្ថារដែ�លមានីទ្រ�ព�យធនីច្រើ��នីជាងគេ� ២០ ភាគរយូ ទ្ធិ�នីងជាបញ្ញចប់
ការសិិក្នុ�សាក្នុម្រិ�តិ់មួធ�យមួសិិក្នុ�សាបឋមួភូិមួដិល់ទៅបនួីដងជាងអុក្នុដែ�លសិថតិ់នៅល�ដ្ឋាប់ ២០ ភាគរយូ នៃ�អុក្នុដែ�លមានីធនីធានីតិ់ចំជាងគេ�។

ស្ថាលារៀៀនីក្នុម៏ួនិីបានីផ្េល់លទិ្ធិផ្លអប់រំប្រ�ក្នុបដោយូគុណភាពសិម��ប់កុ្នុមារភាគច្រើ��នីផ្ងដែ�រ។ លទិ្ធិផ្លនៃ�ក្នុមួមវិិធីវាយូត់ម្លៃល�សិិសិ�សអនីេរជាតិ់
សិម��ប់ការអភិិវិឌ័�ឍឆំ្នាំ�� ២០១៨ បានីបងាា�ញថា មានីតែ� ៨ ភាគរយូបុុណ្ណោះះ��នៃ�កុ្នុមារអាយុូ ១៥ ឆំ្នាំ�� នៅក្នុមុួ�ជា ឈានីដល់ក្នុម្រិ�តិ់ជ្�ន្ទាញអ�ណានី
អប�បីរមា នីងិ ១០ ភាគរយូឈានីដល់ក្នុម្រិ�តិ់អប�បីបរមាផុ្អែ�ក្នុគណិត់វិិទ្ធិ�យា។ ជាថមមីួេងទេៀត់ គេ�សិង្កេក�ត់ឃើ�ញវិិសិមួភាពនៃ�សិងគមួសេ�ដឋកិ្នុចំច
យ៉ាា�ងខំា��ង។ ឧទាំហ្វរណ៍ អត្រា�� ប្រ��បាបី�លតីេ� នៃ�លទិ្ធិផ្លសិិក្នុ�សាទាំបកុ្នុ�ងអ�ណានី នីងិគណតិ់វិិទ្ធិ�យាកុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួសិិសិ�សដែ�លនិីយ៉ាយូភាស្ថា
ជ្នីជាតិ់ភាគតិ់ចំនៅផ្ើ� គឺទាំបជាងពីរដងនៃ� ប្រ��បាបី�លតីេ�កុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួសិិសិ�សដែ�លនិីយ៉ាយូភាស្ថាខម�រនៅផ្ើ�។ 

ការអាក្នុខ់ានីកុ្នុ�ងការសិិក្នុ�សាដែ�លបងកឡើ�ងដោយូជ្�ងឺរាត់ត់�បាត់ជាសិក្នុលកូ្នុវិើដ១៩ បានីធ្វើវ�ឲ្�យអុក្នុសិិក្នុ�សាជាច្រើ��នីកាន់ីតែ�ធំា�ក់្នុចុំ�បន្តែថ�មួទេៀត់។ 
ការវាយូត់ម្លៃល�ការសិិក្នុ�សាថំា�ក់្នុជាត់សិិម��ប់ថំា�ក្នុទ់្ធិ៦ី ន្ទាពេ�លថមីៗ នេះ�� បានីបញ្ហាា�ក់្នុថា មានីការបាត់់បង់ការសិិក្នុ�សាគួរឲ្�យក្នុត់់សិមាា�ល់នៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិ
ក្នុមុួ�ជា ៖ សិមាមាត្រូ�នៃ�សិិសិ�សដែ�លមិួនីបានីប�ពេ�ញក្នុម្រិ�តិ់ជ្�ន្ទាញមូួលដ្ឋាា�នី បានីក្មេ�នីឡើ�ងពី ៣៤ ភាគរយូ ទៅ ៤៥ ភាគរយូ កុ្នុ�ងមុួខីវិិជាា�
ភាស្ថាខម�រ និីងព ី៤៩ ភាគរយូទៅ ៧៤ ភាគរយូនៅកុ្នុ�ងមុួខីវិិជាា�គណិត់វិិទ្ធិ�យា ពីឆំ្នាំ��២០១៦ និីង ២០២១។ 

ទោះ�បជីាវិិសិយ័ូអបរំ់មានីស្ថារៈសិ�ខាន់ីចំ�ពោះ�ការអភិិវិឌ័�ឍជាតិ់ក៏្នុដោយូ នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២៣ រដ្ឋាា�ភិិបាលបានីវិិនិីយោគត្រូ�មឹួតែ� ២,៩ ភាគរយូនៃ� 
ផ្សិសិ កុ្នុ�ងវិិស័ិយូនេះ��។ ការវិិនិីយោគបន្តែថ�មួទេៀត់មានីស្ថារៈសិ�ខាន់ីជាស្ថារវ័ិនីេសិម��ប់កុ្នុមារក្នុមុួ�ជាទាំ�ងអស់ិ ដើ�មួ�បីទី្ធិទួ្ធិលបានីអត់ថប្រ�យោជ្ន៍ីពី
ការកែ�លមួែការអប់រំ។ 

ក្នុម្រិ�តិ់ជ្�ន្ទាញសិមាមាត្រូ�លើ�មុួខីវិិជាា�ខម�រ និីងគណតិ់វិិទ្ធិ�យាថំា�ក្នុទ់្ធិ៦ី 
(២០១៦-២០២១ ថំា�ក់្នុទ្ធិ៦ី ការវាយូត់ម្លៃល�ការសិិក្នុ�សាថំា�ក់្នុជាត់)ិ

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានការអប់់រំ

 15 ESP-MTR (២០២២)  ទ្ធិ�ព័រទី្ធិ៧
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វឌ្្ឍនភាព
ប្រ�សិិនីប្តេ�សុិខីភាព ភាពស្ថា្អ�ត់ នីងិការអប់រំ គជឺាមួលូដ្ឋាា�នីគ្រួ��ឹសិម��ប់ការអភិិវិឌ័�ឍរបស់ិកុ្នុមារ គេ�អាចំសិម្រេ��ចំបានីគោលដៅនេះ��លុ�ត្រា��ណា
ក្នុមុារចំម្រេ��នីវិយ័ូកុ្នុ�ងបរិស្ថាា�នីដែ�លសុិវិត់ថភិាព គាំា�នីគ្រោះ���ថំា�ក់្នុ។ រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជាបានីប្រ�កាសិឲ្�យប្រើ��ចំ�បាប់ដើ�មួ�បីទី្ធិប់ស្ថា្ក�ត់់អ�ពេ�ហិ្វង�សា ការមិួនី
អ�ពេ� នីងិការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញចលើ�ក្នុមុារអស់ិរយូៈពេ�លជាច្រើ��នីទ្ធិសិវិត់�សរ៍មួក្នុហើ�យូ ហើ�យូសេ�ចំក្នុេពី្រា��ងចំ�បាប់ថមសីិេពីីកិ្នុចំចការពារកុ្នុមារក្នុ�ពងុសិថតិ់កុ្នុ�ង
ដ�ណាក្នុក់ាលចុំងក្រោ��យូនៃ�ការពភិាក្នុ�សា។ គណៈក្នុមួមការជាតិ់គាំ�ពារកុ្នុមារ (NCPC) ត្រូ��វិបានីបង្កេក�ត់ឡើ�ងដោយូ CNCC នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០១៥ 
ដើ�មួ�បីពីង�ងឹប្រ�ព័និីគាំ�ពារក្នុមុារ នីងិលុបប�បាត់់រាល់ទ្ធិម្រិ�ង់នៃ�ការរំលោភិប�ពានីកុ្នុមារ អ�ពេ�ហិ្វង�សា នីងិការមិួនីអ�ពេ� ហើ�យូគោលនីយោបាយូជាតិ់
សិេពីីប្រ�ពនិ័ីគាំ�ពារក្នុមុារ១៦ ត្រូ��វិបានីអនុីមួត័់កុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០១៩។ វិឌ័�ឍនីភាពឆ្ពោះះ��ទៅរក្នុការសិម្រេ��ចំបានីគោលដៅ SDG ក្នុ�ពុងតែ�បនីេ។

ការទ្ធិកុ្នុក្នុមុារនៅត្តាមួមួណឌលត្រូ��វិបានីគេ�បញ្ញ�ឈប់ជាបនីេបន្ទាា�ប់ ហើ�យូចំ�នួីនីមួណឌលថែ�ទាំ� នីងិចំ�នួីនីក្នុមុារដែ�លរស់ិនៅកុ្នុ�ងមួណឌលទាំ�ងនោះ� 
ត្រូ��វិបានីកាត់់បនីថយូជាបនីេបន្ទាា�ប់។ កុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០១៥ មានីកុ្នុមារចំ�នួីនី ១៦.៥៧៩ ន្ទាក់្នុ នៅកុ្នុ�ងមួណឌលថែ�ទាំ� បុនុ្តែេ�នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២១ ចំ�នីនួីនេះ��
បានីធំា�ក់្នុចុំ�មួក្នុនៅត្រូ�មឹួ ៥.៤៤០ ន្ទាក្នុ។់ បគុគលកិ្នុសិងគមួកិ្នុចំច ធ្វើវ�ការនៅថំា�ក់្នុជាតិ់ ឬថំា�ក់្នុខ�ត់េ រាយូការទៅរដឋបាលមូួលដ្ឋាា�នីនៅថំា�ក់្នុស្ត្រ�កុ្នុ នីងិ
ឃុំុ� បុនុ្តែេ�ក្នុម៏ានីបុគគលកិ្នុសិងគមួកិ្នុចំចដែ�លបម្រេ��ការឲ្�យអងគការក្រៅ��រដ្ឋាា�ភិិបាលជាតិ់ នីងិអនីេរជាតិ់ ដែ�លក្នុ�ពុងប្រ�តិ់បត់េកិារនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិផ្ងដែ�រ។ 
នៅថំា�ក្នុឃ់ុំុ� គណៈក្នុមាា�ធិការពគិ្រោះ���យោបល់ក្នុចិំចការន្ទារើ នីងិក្នុមុារ (គក្នុនីក្នុ) មានីតួ់ន្ទាទី្ធិចំ�បាសិល់ាស់ិទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងក្នុចិំចគាំ�ពារកុ្នុមារ នីងិការងារ
សិងគមួជាមូួលដ្ឋាា�នី។

ដើ�មួ�បីដីោ�ស្រា��យូភាពសុ្ថា��ញ៉ាំ��� នីងិការប�ក្នុខែ�ក្នុគំាំ� 
ក្រ�សិងួសិងគមួកិ្នុចំច អតី់ត់យូទិុ្ធិជ្នី នីងិយូវុិនីីត់សិិមួ�បីទាំ 
នីងិក្រ�សួិងមួហាផ្ទៃើ� បានីបង្កេក�ត់ផ្អែ�នីការអនុីវិត់េ
យូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�វិិស័ិយូក្នុចិំចគាំ�ពារកុ្នុមារ (CP-SSIP) ដើ�មួ�បីី
ជ្�រញុរក្នុការអភិិវិឌ័�ឍប្រ�ព័និីគាំ�ពារកុ្នុមារថំា�ក្នុជ់ាត់មួិួយូ។ 

សិិទិិិទិទិួលបានកិច្ចចការូពារូ
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ភាគរយូនៃ�ក្នុមុារអាយូពុ១ី-១៤ឆំ្នាំ�� បានីទ្ធិទួ្ធិលរងការដ្ឋាក់្នុវិិនីយ័ូដោយូហ្វងិ�សានៅផ្ើ� 
 (២០២១-២០២២ CDHS)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានកិិច្ចចការពារ
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បញ្ហាាប្្្រឈម្ភ
ទោះ�បជីាមានីវិឌ័�ឍនីភាពក្នុេ ី ក្នុមុារជាច្រើ��នីនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា នៅតែ�ប្រ�ឈមួនឹីងហានិីភ័ិយូ។ ចំនំោះ��ប្រ�ហោងនៃ�ចំ�បាប់រដឋប�បីវ�ណ ី នីងិ
ព្រះ�ហ្វមទ្ធិណឌទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងពលក្នុមួមកុ្នុមារ ការជួ្ញដរូ ការរៀៀបការវ័ិយូក្មេម�ង នីងិភាពគាំា�នីរដឋ នៅតែ�ធ្វើវ�ឲ្�យកុ្នុមាររាប់ពាន់ីន្ទាក់្នុងាយូរងគ្រោះ���។ អ�ពេ�
ហ្វងិ�សានៅតែ�ជាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមួដ៏ធ�មួួយូ ដោយូកុ្នុ�ងនោះ� ក្នុមុារជាង ៣ លានីន្ទាក់្នុ អាយុូពី ១-១៤ ឆំ្នាំ�� ទ្ធិទ្ធិលួរងការដ្ឋាក់្នុវិិន័ីយូដោយូហិ្វង�សា 
(ផ្ល�វិកាយូ ឬផ្ល�វិចិំត់េ) នៅកុ្នុ�ងផ្ើ�របស់ិពកួ្នុគេ� ប្តេ�យោងត្តាមួ CDHS ២០២២។ អវដីែ�លគួរឲ្�យភាា�ក់្នុផ្ែ�លគឺ ២៧ ភាគរយូនៃ�ឪពុក្នុមាា�យូ/អុក្នុថែ�ទាំ� 
គតិ់ថា ការដ្ឋាក់្នុទ្ធិណឌក្នុមួមលើ�រាងកាយូគឺជាការចា�បាច់ំដើ�មួ�បីអីប់រំកុ្នុមារ ហើ�យូកុ្នុមារជាច្រើ��នីរស់ិនៅជាមួួយូអុក្នុថែ�ទាំ�ជាស្ត្រេ�ដីែ�លទ្ធិទួ្ធិលរងអ�ពេ�
ហ្វងិ�សាពដី�គខូីលនួី។ ដចូំគំាំ�នេះ��ដែ�រ ការអង្កេក�ត់សិេពីីអ�ពេ�ហិ្វង�សាលើ�កុ្នុមារ ឆំ្នាំ��២០១៣ នៅក្នុមុួ�ជា បានីរក្នុឃើ�ញថា ៥០ ភាគរយូនៃ�កុ្នុមារដែ�លមានី
អាយូពុ ី១៣ ដល់ ១៧ឆំ្នាំ�� បានីទ្ធិទួ្ធិលរងអ�ពេ�ហិ្វង�សាលើ�រាងកាយូនៅផ្ើ� ហើ�យូ ៦០ ភាគរយូនៃ�កុ្នុមារទាំ�ងនេះ�� បានីរាយូការណ៍ថា បានីឃើ�ញ
អ�ពេ�ហិ្វង�សានៅកុ្នុ�ងផ្ើ� ស្ថាលារៀៀនី និីងសិហ្វគមួន៍ីរបសិព់កួ្នុគេ�។ 

ជាង ៤ ភាគរយូនៃ�ស្ត្រេ� ី នីងិ ៥ ភាគរយូនៃ�បុរសិ បានីរាយូការណថ៍ា យ៉ាា�ងហោចំណាសិ ់ បានីទ្ធិទួ្ធិលរង ការរំលោភិប�ពានីផ្ល�វិភ�ទ្ធិមួេងមុួនី
អាយូ ុ ១៨ឆំ្នាំ��។ ការរើក្នុចំម្រេ��នីយ៉ាា�ងឆ្នាំប់រហ្វស័ិនៃ�បចច�ក្នុវិិទ្ធិ�យាផ្េល់ដល់កុ្នុមារ នីងិក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់នៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជានូីវិឱកាសិថមកុី្នុ�ងការទ្ធិទួ្ធិល
បានីព័ត់ម៌ានី ការសិិក្នុ�សា នីងិបង្កេក�ត់ទ្ធិ�ន្ទាក់្នុទ្ធិ�នីងកុ្នុ�ងសិងគមួ។ ការសិិក្នុ�សាសិេពីីការបញ្ញ�ឈប់គ្រោះ���ថំា�ក់្នុ (Disrupting Harm Study) ដែ�លបានី
ច�ញផ្�សាយូកុ្នុ�ងឆំ្នាំ��២០២២ បានីឲ្�យដឹងថា ៨០ ភាគរយូនៃ�កុ្នុមារអាយុូពី ១២ ដល់ ១៧ ឆំ្នាំ�� ប្រើ��ប្រាំ��ស់ិអី�នីធឺណតិ់។ ទោះ�ជាយ៉ាា�ងណាក្នុេ ីក្នុមុារ
ប្រ�ហែ�ល ១៦០.០០០ ន្ទាក្នុ ់ (ឬ ១១ ភាគរយូនៃ�កុ្នុមារដែ�លប្រើ��ប្រាំ��ស់ិអិុនីធឺណតិ់) បានីទ្ធិទួ្ធិលរងការក្មេ�ងប្រ�វ័ិញ្ញច នីងិការរំលោភិប�ពានីផ្ល�វិភ�ទ្ធិ
ត្តាមួអី�នីធណឺតិ់នៅកុ្នុ�ងរយូៈពេ�លមួួយូឆំ្នាំ��នៅមុួនីការសិិក្នុ�សាស្រា��វិជ្រា��វិនេះ��។ ក្នុមុារកុ្នុ�ងចំ�នួីនីច្រើ��នីហួ្វសិហើ�តុ់នៅតែ�ជាប់ពនិីន្ទាគាំរនៅទី្ធិប�ផ្តុ់ 
ប្តេ�ទោះ�ជាមានីកិ្នុចំចខីតិ់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងដើ�មួ�បីអីនុីវិត់េចំ�បាប់សិេពីយីូតុ់េធិម៌ួអនីីតិ់ជ្នីក្នុេ។ី ប្រ�ហែ�ល ៤,៥ ភាគរយូនៃ�អុក្នុទោះសិសិរុប គជឺាកុ្នុមារ ដែ�ល
ភាគច្រើ��នីត្រូ��វិបានីកាត់់ទោះសិពីបទ្ធិប្រើ��ប្រាំ��ស់ិគ្រឿ�ឿងញៀ�នី ការជួ្ញដូរគ្រឿ�ឿងញៀ�នី និីងចោរក្នុមួម។

មួនិីមានីបុគគលកិ្នុសិងគមួកិ្នុចំចដែ�លមានីសិមួត់ថភាពគ្រួ�ប់គ្រា��នីដ់ើ�មួ�បីឆី្លើល�យូត់បទៅនឹីងត់ម្រិ��វិការគាំ�ពារកុ្នុមារនោះ�ទេ� ហើ�យូក្រ�បខីណឌបទ្ធិដ្ឋាា�នី
សិម��ប់ការផ្េល់អាជាា�បណ័ណ នីងិការទ្ធិទួ្ធិលស្ថាា�ល់បគុគលកិ្នុសិងគមួកិ្នុចំច ក្នុ�ពុងត្រូ��វិរៀៀបចំ�ឡើ�ង។

ការក្មេ�ងប្រ�វិញ័្ញចផ្ល�វិភ�ទ្ធិ និីងការរំលោភិប�ពានីកុ្នុមារត្តាមួអនីទ្ធិ�បាញ  
(ការសិិក្នុ�សាសិេពីីការបញ្ញ�ឈបគ់្រោះ���ថំា�ក្នុឆំ់្នាំ��២០២២)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានកិិច្ចចការពារ

 16 CNCC គោលនីយោបាយូជាតិ់សិេពីីប្រ�ព័និីការពារកុ្នុមារ ២០១៩-២០២៩ រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា ភុិ�ពេ�ញ។



របាយការណ៍៍វិិភាគស្ថាានភាពកុុមារ នងិក្មេកុេងជំំទង់ក្មេ�ប្រ�ក្មេទសកុមុ្ពុ�ជាឆំំ្នាំ២០២៣
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វឌ្្ឍនភាព
ឧបសិគគដ៏ធ�ប�ផុ្ត់មួួយូចំ�ពោះ�ការអភិិវិឌ័�ឍកុ្នុមារ គផឺ្លបុ�ពាល់ភាពក្រ�កី្រ�។ យូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ�សេ�ដឋកិ្នុចំចរបស់ិរាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជាកុ្នុ�ងរយូៈពេ�លបី
ទ្ធិសិ�សវិត់�សរ៍ចុំងក្រោ��យូនេះ�� បានីជួ្យូឲ្�យប្រ�ជាជ្នីជាច្រើ��នីចាក្នុច�ញពីភាពក្រ�កី្រ� បុនុ្តែេ�មានីមួនុីសិ�សជាច្រើ��នីនៅតែ�ពុ�ទាំន់ីទ្ធិទ្ធិលួបានីការយូក្នុចិំត់េ
ទ្ធិកុ្នុដ្ឋាក់្នុ ហើ�យូទាំមួទាំរឲ្�យមានីការគាំ�ទ្រ�បន្តែថ�មួទេៀត់។ ជាផុ្អែ�ក្នុមួួយូនៃ�ការឆ្លើល�យូត់បរបស់ិរាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលចំ�ពោះ�ការរាត់ត់�បាត់ជាសិក្នុលនៃ�ជ្�ងឺក្នុូ
វិើដ១៩ ក្នុមុួ�ជាបានីវិិនិីយោគយ៉ាា�ងច្រើ��នីសិនឹិីក្នុសិន្ទាា�ប់លើ�ក្នុចិំចគាំ�ពារសិងគមួ នីងិក្នុ�ពុងតែ�ធ្វើវ�ការបនីេលើ�ដ�ណើ�រការនេះ�� ដើ�មួ�បីពីង�ងឹ នីងិអភិិវិឌ័�ឍ
ប្រ�ពនិ័ីគាំ�ពារសិងគមួរបស់ិប្រ�ទេ�សិ។ នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០១៩ ក្នុមុារចំ�នួីនី ២៨១.៥៩៧ ន្ទាក់្នុ បានីទ្ធិទួ្ធិលការគាំ�ទ្រ�ត្តាមួរយូៈគម្រោ��ងផ្ើ�រស្ថាច់ំប្រាំ��ក្នុ់
ដែ�លផា�ត់លើ�កុ្នុមារ។ ត្រូ�មឹួឆំ្នាំ��២០២២ ត់លួើ�ខីនេះ��ឡើ�ងដល់ ៦៩៨.៥៩១ ដោយូស្ថារតែ�មានីការបង្កេក�នីកិ្នុចំចខិីត់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងដ៏ខំា��ងកំា� ដើ�មួ�បីី
គ្រួ�បដណះប់លើ�ក្នុមុារដែ�លងាយូរងគ្រោះ���ស្ត្រ�បត្តាមួគោលដៅ SDG។ លើ�សិពីនេះ�� ក្នុមុារជាង ២៤០.០០០ ន្ទាក់្នុ ត្រូ��វិបានីគ្រួ�បដណះប់ដោយូ
ក្នុមួមវិិធីផ្េលអ់ាហារត្តាមួស្ថាលារៀៀនី។ សិរបុមួក្នុ យ៉ាា�ងហោចំណាស់ិ ក្នុមុារមំា�ក់្នុកុ្នុ�ងចំ�ណ្ណោះមួដបន់្ទាក់្នុនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា ត្រូ��វិបានីផ្េល់ជ្នូី
នីវូិក្នុចិំចគាំ�ពារសិងគមួត្តាមួរូបភាពមួួយូចំ�នីនួី ដែ�លជាភាពប្រ�សេ�រគួរឲ្�យគោរពមួួយូ បងាា�ញពីត់ម្រិ��វិការចា�បាច់ំដើ�មួ�បីធី្វើវ�ការពង�កី្នុន្ទាពេ�លអន្ទាគត់ 
នីងិសុិខីដមុួនីីយូក្នុមួមនៃ�គម្រោ��ងគាំ�ពារសិងគមួដែ�លយូក្នុចិំត់េទ្ធិកុ្នុដ្ឋាក់្នុលើ�កុ្នុមារ ដើ�មួ�បីបីង្កេក�នីការគ្រួ�បដណះប់ នីងិលទិ្ធិភាពទ្ធិទួ្ធិលបានីការគាំ�ទ្រ�ពី
ក្នុមួមវិិធីក្នុចិំចគាំ�ពារសិងគមួសុិ�ល និីងប�ពេ�ញបន្តែថ�មួសិម��ប់ក្នុមុារ និីងក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់។ 

ការដ្ឋាក្នុឲ់្�យអនុីវិត់េគម្រោ��ងគាំ�ពារសិងគមួជាតិ់ នីងិការពង�កី្នុការគ្រួ�បដណះប់កិ្នុចំចគាំ�ពារសិងគមួសិម��ប់កុ្នុមារ រមួួទាំ�ងកុ្នុ�ងអ�ឡូ�ងពេ�លជ្�ងឺក្នុវូិើដ១៩ 
ត្រូ��វិបានីធ្វើវ�ឡើ�ងដោយូប្រ�សិិទិ្ធិភាពយោងត្តាមួក្រ�បខីណឌគោលនីយោបាយូជាតិ់គាំ�ពារសិងគមួឆំ្នាំ�� ២០១៦-២០២៥ ដែ�លមានីគោលដៅធាន្ទា
សិនីេសុិិខីប្រាំ��ក្នុច់ំ�ណូល កាត់់បនីថយូភាពងាយូរងគ្រោះ���ផុ្អែ�ក្នុសេ�ដឋកិ្នុចំចនិីងហិ្វរញ្ញញវិត់ថ� លើ�ក្នុក្នុមុួស់ិសិខុុីមាលភាព នីងិស្ថាមួគគភីាពរបស់ិប្រ�ជាជ្នី 
នីងិកាត់់បនីថយូភាពក្រ�កី្រ�ឲ្�យបានីជាអតិ់បរមា។ 

ក្រ�មុួប្រ�កឹ្នុ�សាជាតិ់គាំ�ពារសិងគមួ ទ្ធិទួ្ធិលខុីសិត្រូ��វិកុ្នុ�ងការដឹក្នុន្ទា�
ការអភិិវិឌ័�ឍយូទិុ្ធិស្ថាស្ត្រេ� នីងិគោលនីយោបាយូគាំ�ពារ
សិងគមួផ្�ស�ងៗ ដោយូប្រ�កាន់ីយូក្នុនីវូិអភិិក្រ�មួ 'វិដេជី្វិិត់' 
ដែ�លមានីប�ណងធាន្ទាសិនីេសុិិខី នីងិសិថរិភាពសិងគមួ
នីិងសេ�ដឋក្នុិចំចនៅគ្រួ�ប់ដ�ណាក់្នុកាលនៃ�ជ្ី វិិត់របស់ិបុគគល 
ដោយូទ្ធិទ្ធិួលស្ថាា�ល់យ៉ាា�ងចំ�បាស់ិអ�ពីត់ម្រិ��វិការចា�បាច់ំឲ្�យ
មានីការគាំ�ទ្រ�បន្តែថ�មួដល់ក្រ�មុួប្រ�ជាជ្នីជាក់្នុលាក់្នុ ឬនៅ
ដ�ណាក្នុក់ាលជី្វិិត់ជាក្នុល់ាក់្នុ ក្នុដ៏ចូំជានៅពេ�លមានី
គ្រោះ���អាសិនុី នីងិបញ្ហាា�បន្ទាា�ន់ីភំា�មួៗ។ ក្រ�មុួប្រ�កឹ្នុ�សានេះ��មានី

សិិទិិិទិទិួលបានជីីវភាពរូសិ់នៅសិម្ភរូម្ភ្យ 
និងកិច្ចចគាំំពារូសិងគម្ភ
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អត្រា��គ្រួ�បដណះប់នៃ�ក្នុមួមវិិធីផ្ើ�រស្ថាចំប់្រាំ��ក្នុផ់ា�ត់លើ�កុ្នុមារ 
 (២០១៩-២០២២ យូនីូីសេ�ហ្វវ បាា�ន់ីស្ថាា�នីផ្អែែ�ក្នុលើ�ទិ្ធិនុីនីយ័ូរដឋបាល)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានជីីវភាពរសិន់ៅ�សិមរមយ និងកិិច្ចចគាំពំារសិងគម
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ត់�ណាងមួក្នុពីក្រ�សិងួ នីងិស្ថាា�ប័នីពាក់្នុពនិ័ី ហើ�យូមានីយូនីេការកុ្នុ�ងការផ្េល់លទិ្ធិភាពឲ្�យមានីការចូំលរួមួពតី់�ណាងពដី�គូអភិិវិឌ័�ឍន៍ី នីងិសិងគមួ
សីុិវិិលផ្ងដែ�រ។ ការចូំលរមួួរបស់ិសិងគមួសីុិវិិល មានីស្ថារៈសិ�ខាន់ីប�ផ្តុ់ ហើ�យូដ�គូអភិិវិឌ័�ឍន៍ីត្រូ��វិធ្វើវ�ការត់សូីិមួតិ់យ៉ាា�ងសិក្នុមួម ដើ�មួ�បីឲី្�យមានីការ
ចំលូរមួួជាបនីេនិីងកាន់ីតែ�ច្រើ��នីថែ�មួទេៀត់របស់ិពកួ្នុគេ�។

បញ្ហាាប្្្រឈម្ភ
ទោះ�បជីាមានីវិឌ័�ឍនីភាពកុ្នុ�ងការអភិិវិឌ័�ឍសេ�ដឋកិ្នុចំច នីងិការ 
ពង�កី្នុកិ្នុចំចគាំ�ពារសិងគមួក្នុេ ី ភាពក្រ�កី្រ�ផុ្អែ�ក្នុហិ្វរញ្ញញវិត់ថ�នៅតែ� 
សិថតិ់កុ្នុ�ងក្នុម្រិ�តិ់ ១៧,៨ ភាគរយូដដែ�ល គតិ់ត្រូ�មឹួឆំ្នាំ��២០២០។ 
ក្នុមុារគជឺាក្រ�មុួដែ�លងាយូរងគ្រោះ���ប�ផុ្ត់ ដោយូអត្រា��ភាព 
ក្រ�កី្រ�បាា�ន់ីប្រ�មាណរបសិព់កួ្នុគេ� គបឺ្រ�មាណ ២២ ភាគរយូ។ 
ក្នុមុារដែ�លមានីពិការភាព រឹត់តែ�រងផ្លបុ�ពាល់កានីត់ែ�
ខំា��ង ដោយូអត្រា��នៃ�ភាពក្រ�កី្រ�របស់ិពកួ្នុគេ�ត្រូ��វិបានីបាា�ន់ី 
ប្រ�មាណថាមានីចំ�នីនួី ៣៦ ភាគរយូ។ បញ្ហាា�នេះ��គដឺោយូស្ថារ 
តែ�ការពតិ់ដែ�លថា ជ្នីមានីពិការភាពចំ�ណាយូជាមួធ�យមួ 
៣៩ ភាគរយូបន្តែថ�មួទេៀត់លើ�ការថែ�ទាំ�សិខុីភាព។

ការលបុប�បាត់់ភាពក្រ�កី្រ�របស់ិក្នុមុារ ត់ម្រិ��វិឲ្�យមានីមិួនីត្រូ�មឹួ 
តែ�ការពង�កី្នុគម្រោ��ងគាំ�ពារសិងគមួដែ�លមានីស្រា��ប់ នីងិ
សិខុីដមុួនីីយូក្នុមួមបន្តែថ�មួទេៀត់បុុណ្ណោះះ��ទេ� បុនុ្តែេ�ថែ�មួទាំ�ងការ
ផំ្លា�សិប់េ�របន្តែថ�មួទេៀត់នៅកុ្នុ�ងគ�រូក្នុ�ណើ�នីសេ�ដឋកិ្នុចំច ដើ�មួ�បីធីាន្ទា
បានីការចែ�ក្នុចាយូឱកាសិការងារប្រ�ក្នុបដោយូសិមួធមួ៌ 
នីងិលទិ្ធិភាពទ្ធិទួ្ធិលបានីសេ�វា នីងិហិ្វរញ្ញញប�បីទាំនី។ ក្នុត្តាា�នេះ��អាចំត់ម្រិ��វិឲ្�យមានីវិិធានីការកាត់់បនីថយូទី្ធិផ្�សារការងារក្រៅ��ប្រ�ព័និី សិម្រេ��ចំឲ្�យបានី
ឌ័ជី្ថីលភាវូិបនីីយូក្នុមួមប្រ�ក្នុបដោយូសិមួធម៌ួ បង្កេក�នីការបណះ��បណាា�លជ្�ន្ទាញ ត់ទ្ធិល់នឹីងភាពលមើែ�ងយេ�នីឌ័័រនៅក្នុន្តែល�ងធ្វើវ�ការ នីងិនៅផ្ើ� 
នីងិកាត់់បនីថយូឧបសិគគចំ�ពោះ�ក្នុមួមសិិទិិ្ធិដធីល ីការចុំ�បញីូ្ញអាជី្វិក្នុមួម និីងហិ្វរញ្ញញប�បីទាំនីសិម��ប់ស្ត្រេ�។ី 

ស្ថាា�បន័ីសិងគមួសីុិវិិលក្នុ�ពុងត្រូ��វិបានីគេ�ទ្ធិទួ្ធិលយូក្នុកាន់ីតែ�ច្រើ��នីឡើ�ង ជាដ�គូអនីវុិត់េន៍ីនៅក្នុម្រិ�តិ់ប្រ�តិ់បត់េកិារ ដែ�លពួក្នុគេ�អាចំផ្េល់ការឆ្លើល�យូត់ប
ដែ�លមានីភាពបត់់ប�នី នីងិប្រ�សិិទិ្ធិភាពត់ម្លៃល�ចំ�ពោះ�បញ្ហាា�ប្រ�ឈមួទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងការអនុីវិត់េ។ ទោះ�យ៉ាា�ងណាក្នុដ៏ោយូ ចា�បាចំត់្រូ��វិមានីការខិីត់ខី�
ប្រ�ងឹប្រែ��ងបន្តែថ�មួទេៀត់ ដើ�មួ�បីបីញ្ហាា�ក់្នុបន្តែថ�មួ នីងិធាន្ទាការចូំលរួមួរបស់ិសិងគមួសីុិវិិលកុ្នុ�ងការផ្េល់កិ្នុចំចគាំ�ពារសិងគមួ ដើ�មួ�បីពីង�ងឹគណនេះ�យូ�យភាព
សិងគមួ នីងិពង�កី្នុល�ហ្វសិម��ប់ការចំលូរមួួរបស់ិសិងគមួសីុិវិិល នីងិប្រ�ជាពលរដឋ ជាពិសេ�សិនៅថំា�ក់្នុមូួលដ្ឋាា�នី ដើ�មួ�បីធីាន្ទាការរួមួចំ�ណែ�ក្នុរបសិ់
ពកួ្នុគេ�កុ្នុ�ងការរៀៀបចំ�ផ្អែ�នីការ ការអភិិវិឌ័�ឍ ត់មំា�ភាព និីងគណនេះ�យូ�យភាព។

នីនំិ្ទា�ការភាពក្រ�កី្រ�ផុ្អែ�ក្នុហ្វរិញវិត់េ� (%)

សិទិិិ្ធិទ្ធិទ្ធិលួបានជីីវភាពរសិន់ៅ�សិមរមយ និងកិិច្ចចគាំពំារសិងគម
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បម្រែែែបម្រួែ�លអាកាសធាតុុ និិងបរិិស្ថាាែនិ៖  
ផលបះ�ពាល់ម្ភកលើើកុមារូ
ក្នុមុារនៅទ្ធិទូាំ�ងពភិិពលោក្នុប្រ�ឈមួមុួខីនីងឹបញ្ហាា�ធ�ដទៃ�ៗ  ត់ចិំជាង
បម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាតុ់ នីងិព្រះ�តឹ់េកិារណ៍ធាត់អុាកាសិធងន់ីធងរ ហើ�យូ
ក្នុមុារក្នុមុួ�ជាក៏្នុដចំូោ��ផ្ងដែ�រ។ ក្នុមុួ�ជាងាយូរងគ្រោះ���ដោយូព្រះ�តឹ់េកិារណ៍ 
ឧត់ជុ្លស្ថាសិេ�ធងន់ីធងរន្ទាន្ទា ដចូំជាទឹ្ធិក្នុជ្�នីន់ី ខី�យលព់�យ�� នីងិគ្រោះ���
រា�ងសិងតួ់ ហើ�យូបានីគេ�ចាត់់កុ្នុ�ងល�ដ្ឋាប់ថំា�ក្នុទ់្ធិ១ី៩ ដែ�លមានី 
ហានីភិិយ័ូខុីសិ ់ នៅកុ្នុ�ងសិនីើសិ�សន៍ីហានិីភិយ័ូអាកាសិធាតុ់ ឆំ្នាំ��២០១៩។ 
វិិបត់េធិាតុ់អាកាសិធងន់ីធងរ អាចំបងកផ្លវិិបាក្នុយ៉ាា�ងធងន់ីធងរដល់ជី្វិភាព 
នីងិសិនីេសុិិខីសេ�បី�ងគ្រួ��ស្ថារ ហើ�យូផ្លបុ�ពាល់នៃ�ការប្រែ��ប្រ��ល
អាកាសិធាតុ់ន្ទាន្ទា ដចូំជាទិ្ធិនុីផ្លដ�ណា�ទាំប ទ្ធិ�នីងជាជ្�រុញគ្រួ��ស្ថារ
នៅកុ្នុ�ងត់�បនី់ដែ�លមានីហានីិភ័ិយូកានី់តែ�ជ្�ពាក្នុ់ប�ណុលគេ�ច្រើ��នី
ថែ�មួទេៀត់ ជាហើ�តុ់បណាា�លឲ្�យមានីចំ�ណាក្នុស្ត្រ�កុ្នុកាន់ីតែ�ច្រើ��នី ហើ�យូ
បន្ទាា�ប់មួក្នុ បងកហានិីភិយ័ូដលក់្នុមុារ។១៧

ក្នុមុារនៅក្នុមុួ�ជា ក្នុទ៏្ធិទ្ធិលួរងការគ�រាមួក្នុ�ហែ�ងដោយូបញ្ហាា�ទាំក់្នុទ្ធិងនឹីង
អាកាសិធាតុ់រយូៈពេ�លវែ�ងជាច្រើ��នីផ្ងដែ�រ។ ការផ្លិត់អាហារកុ្នុ�ង
ស្ត្រ�កុ្នុ គងឺាយូរងគ្រោះ���ចំ�ពោះ�ការក្មេ�នីឡើ�ងសីិត់ណុាភាព ការផំ្លា�ស់ិបេ�រ
ល�ន្ទា�ទឹ្ធិក្នុភល�ង នីងិព្រះ�តឹ់េកិារណ៍ធាត់អុាកាសិធងន់ីធងរ។ បម្រែ��បម្រិ��ល
អាកាសិធាតុ់ក្នុទ៏្ធិ�នីងជាបង្កេក�នីការចំមួលងជ្�ងឺដែ�លក្មេ�ត់ពីទ្ធិកឹ្នុ នីងិ
ពភំីា�ក្នុង់ារចំមួលង ដែ�លកុ្នុមារជាក្រ�មុួងាយូរងគ្រោះ���ប�ផុ្ត់ ហើ�យូ
ប្រ�សិិនីប្តេ�គាំា�នីវិិធានីការអវនីោះ�ទេ� ក្រ�មុួប្រ�ជាជ្នីដែ�លប្រ�ឈមួមុួខីនីងឹ
ទ្ធិកឹ្នុជ្�នីន់ីទ្ធិនេះល� អាចំនឹីងក្មេ�នីឡើ�ងដល់ប្រ�មាណ បនួីលានីន្ទាក់្នុត្រូ�មឹួ
ទ្ធិសិវិត់�សរ៍ឆំ្នាំ�� ២០៤០។ 

ផ្លបុ�ពាល់នៃ�បម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាតុ់ទ្ធិ�នីងជាធ្វើវ�រឹត់តែ�ធងនី់ធងរ
នីវូិបញ្ហាា�ដែ�លមានីស្រា��ប់ន្ទាន្ទាទាំក់្នុទ្ធិងនឹីងទ្រ�ព�យធនី នីងិវិិសិមួភាព
ប្រាំ��ក្នុច់ំ�ណូល រារា�ងដល់ក្នុចិំចខីតិ់ខី�ប្រ�ងឹប្រែ��ងកាត់់បនីថយូភាពក្រ�កី្រ� នីងិ
ធ្វើវ�ឲ្�យក្នុមុារកានីត់ែ�ច្រើ��នីប្រ�ឈមួនឹីងហានិីភិយ័ូ។ ផ្អែ�នីការសិម��ប់ការ
អភិិវិឌ័�ឍវារើអគគសិិនីីនៅកុ្នុ�ងមួហាអនុីត់�បន់ីទ្ធិនេះល�មើ�គងគ បងកគ្រោះ���ថំា�ក់្នុ

ពសិេ�សិដល់ការផ្គត់់ផ្គង់សេ�បី�ងអាហាររបស់ិក្នុមុួ�ជា នីងិបងាា�ញពីភាព
ចា�បាចំ់ដែ�លត្រូ��វិមានីយុូទិ្ធិស្ថាសិេ�ថំា�ក់្នុត់�បនី់ឯក្នុភាពគំាំ�មួួយូដើ�មួ�បីី
ដោ�ស្រា��យូបញ្ហាា�បរិស្ថាា�នី។ នៅកុ្នុ�ងឆំ្នាំ�� ២០១៣ រដ្ឋាា�ភិិបាលបានី
បង្កេក�ត់ផ្អែ�នីការយូុទិ្ធិស្ថាស្ត្រ�េសិេីពីបម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាត់ុរបសិ់ក្នុមុួ�ជា 
ហើ�យូខីលនួីបានីបង្កេក�ត់ប្រ�ព័និី នីងិរចំន្ទាសិម័ុួនិីដើ�មួ�បីដីោ�ស្រា��យូបញ្ហាា�
បរិស្ថាា�នី នីងិការគ�រាមួក្នុ�ហែ�ងដែ�លបងកឡើ�ងដោយូបម្រែ��បម្រិ��ល 
អាកាសិធាតុ់ បុនុ្តែេ�ជារួមួប្រ�ទេ�សិនេះ��ហាក់្នុដូចំជាមិួនីទាំន់ីបានីត្រៀ�ៀមួ 
ខីលនួីរចួំរាលដ់ើ�មួ�បីដីោ�ស្រា��យូហានិីភ័ិយូនៃ�អាកាសិធាតុ់ នីងិបរិស្ថាា�នី
ដែ�លបម្រិ�ងុនឹីងក្មេ�ត់ឡើ�ងកុ្នុ�ងពេ�លខាងមុួខី។ ប្រ�ទេ�សិនេះ��សិថតិ់កុ្នុ�ង
ល�ដ្ឋាប់ទី្ធិ ១៤៩ នៅលើ�ចំ�ណាត់់ថំា�ក្នុគ់�នីតិ់ផ្េចួំផ្េ�មួបនី�សា�សុិក្នុលទី្ធិ
ក្រ�ងុណូត្រូ�ដឺ្ឋាមួ។១៨

ការរួមួចំ�ណែ�ក្នុដែ�លក្នុ�ណត់់ដោយូថំា�ក់្នុជាតិ់របសិប់្រ�ទេ�សិ (NDC) 
ដែ�លជាការរួមួចំ�ណែ�ក្នុរបសិ់ប្រ�ទេ�សិកុ្នុ�ងការឆ្លើល�យូត់បជាសិក្នុល 
ចំ�ពោះ�ការគ�រាមួក្នុ�ហែ�ងនៃ�បម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាតុ់ ទ្ធិទ្ធិលួស្ថាា�ល់
ផ្លបុ�ពាល់ផ្�ស�ងៗនៃ�បម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាតុ់លើ�កុ្នុមារ ហើ�យូក្នុត់់ 
សិមាា�ល់ថា "កុ្នុមារ នីងិយូវុិជ្នីដើ�រតួ់សិ�ខាន់ីប�ផ្តុ់កុ្នុ�ងការអភិិវិឌ័�ឍ 
ការអនីវុិត់េ ការត្រូ��ត់ពិនិីត់�យត្តាមួដ្ឋានី នីងិការពង�ងឹសិក្នុមួមភាពអាកាសិ 
ធាតុ់នៅគ្រួ�ប់វិិស័ិយូ។ ពកួ្នុគេ�ត្រូ��វិតែ�ចូំលរួមួនៅថំា�ក់្នុជាតិ់ នីងិថំា�ក់្នុ
មួូលដ្ឋាា�នីប្រ�ក្នុបដោយូអត់ថនី័យូកុ្នុ�ងការអភិិវិឌ័�ឍគោលនីយោបាយូ
អាកាសិធាតុ់”។១៩ បុនុ្តែេ�ឯក្នុស្ថារនេះ��ក៏្នុក្នុត់់សិមាា�ល់ផ្ងដែ�រថា ពត័់ម៌ានី 
អ�ពផី្លបុ�ពាល់នៃ�គ្រោះ���មួហ្វនីេរាយូលើ�ស្ត្រេ� ីក្នុមុារ ជ្នីពិការ នីងិក្រ�មុួ 
ដែ�លគេ�មិួនីសូិវិយូក្នុចំតិ់េទុ្ធិក្នុដ្ឋាក់្នុផ្�ស�ងទេៀត់ ភាគច្រើ��នីគ្រា��ន់ីតែ�ជាការ 
នីយិ៉ាយូត់ៗគំាំ�បុុណ្ណោះះ��។ មួនិីទាំន់ីមានីការវាយូត់ម្លៃល�ពេ�ញលើ�ញ 
ចំ�ពោះ�ផ្លបុ�ពាល់នៃ�បម្រែ��បម្រិ��លអាកាសិធាតុ់លើ�កុ្នុមារ ដើ�មួ�បីផី្េល់ 
ជាមួូលដ្ឋាា�នីដល់ការឆ្លើល�យូត់បថំា�ក់្នុជាត់ិនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជានោះ�ទេ� 
ហើ�យូបញ្ហាា�នេះ��ចា�បាច់ំត្រូ��វិដោ�ស្រា��យូជាបន្ទាា�ន់ី។
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បម្រែ��ប��ួលអាកាសធាតុុ និិងបរិិស្ថាានិ
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រាជ្រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុមុួ�ជា បានីបង្កេក�ត់យូនីេការដើ�មួ�បីសីិម្រិ��លការផ្េល់ធាតុ់ 
ចំលូរបស់ិយូវុិជ្នី ទៅកុ្នុ�ងដ�ណើ�រការធ្វើវ�សេ�ចំក្នុេសីិម្រេ��ចំត្តាមួប�បបទ្ធិ
ចំ�បាប ់នីងិរដឋបាលនៅគ្រួ�ប់ក្នុម្រិ�តិ់ថំា�ក់្នុនៃ�អភិិបាលកិ្នុចំច។ ទោះ�ជាយ៉ាា�ង 
ណាក្នុដ៏ោយូ នៅកុ្នុ�ងបរិបទ្ធិសិងគមួ-នីយោបាយូបចំច�ប�បីនុីរបស់ិក្នុមុួ�ជា 
មានីឧបសិគគមួួយូចំ�នីនួីដែ�លរារា�ងដល់សិិទិិ្ធិចំលូរមួួរបស់ិក្នុមុារ នីងិ
ក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់។ 

ក្រ�បខីណឌវិិមួជ្�ឈការ នីងិវិិសិហ្វមួជ្�ឈការ (D&D) របស់ិប្រ�ទេ�សិនេះ��ផ្េល់ 
ឱកាសិសិម��ប់ការចំលូរមួួរបស់ិយូវុិជ្នី ហើ�យូផ្អែ�នីការសិក្នុមួមភាព
ជាត់សិិម��ប់ការអភិិវិឌ័�ឍយូវុិជ្នីក្នុមុួ�ជា ក្នុ�ណត់់ពតី់ម្រិ��វិការឲ្�យមានីសេ�វា
យូវុិជ្នីគ្រួ�ប់ជ្រុ�ងុជ្រោ��យូ នីងិការចូំលរមួួរបស់ិពកួ្នុគេ�នៅគ្រួ�ប់ក្នុម្រិ�តិ់
ទាំ�ងអស់ិនៃ�អភិិបាលកិ្នុចំច។ កាលពីឆំ្នាំ�� ២០០៧ ក្រ�មុួការងារថំា�ក់្នុ
ប្រ�ទេ�សិរបសិ់អងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់បានីបង្កេក�ត់ក្រ�ុមួប្រ�ឹក្នុ�សាយោបល់
យូវុិជ្នីមួួយូ ដើ�មួ�បីបី្តេ�ក្នុកិ្នុចំចសិនីើន្ទា នីងិអនុីញ្ហាា�ត់ឲ្�យយូវុិជ្នីផ្េល់
យោបលអ់�ពឱីកាសិ នីងិសិក្នុមួមភាពជាយុូទិ្ធិស្ថាស្ត្រេ�ដើ�មួ�បីដីោ�ស្រា��យូ
បញ្ហាា�យូវុិវិយ័ូ នីងិយូវុិជ្នីនៅទូ្ធិទាំ�ងប្រ�ព័និីអងគការសិហ្វប្រ�ជាជាតិ់។ 
ដ�គអូភិិវិឌ័�ឍន៍ី នីងិអងគការក្រៅ��រដ្ឋាា�ភិិបាលអនីេរជាតិ់ជាច្រើ��នី ក្នុផ៏្េល់
ការគាំ�ទ្រ�ដល់អងគការមិួនីមែ�នីរដ្ឋាា�ភិិបាល បណាា�ញ នីងិគម្រោ��ងន្ទាន្ទា
សិម��ប់យូវុិជ្នីផ្ងដែ�រ។ CNCC មានីគោលការណ៍ណែ�ន្ទា�ជាត់សិិេី
ពកីារចំលូរមួួរបស់ិក្នុមុារ ដើ�មួ�បីគីាំ�ទ្រ�ដល់ក្នុមុារ នីងិក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់កុ្នុ�ងការ
ផ្េល់ធាត់ចុំលូលើ�ការអនុីវិត់េអនុីសិញ្ហាា�សិេពីីសិិទិិ្ធិក្នុមុារ បុនុ្តែេ� CNCC 
ក្នុជ៏្បួជាមួួយូកុ្នុមារដោយូផ្លាា�លជ់ាញកឹ្នុញ៉ាំបផ់្ងដែ�រ។ 

ល�ហ្វ នីងិសិមួត់ថភាពនៅមានីមិួនីគ្រួ�ប់គ្រា��នីស់ិម��ប់យូវុិជ្នីកុ្នុ�ងការ
ជ្បួជុ្� នីងិចំងក្រ�ងនៅថំា�ក់្នុមួលូដ្ឋាា�នី។ ការធ្វើវ�ដ�ណើ�រទៅចូំលរួមួព្រះ�តឹ់េិ
ការណជ៍ាក្រ�មុួ នីងិព្រះ�តឹ់េកិារណ៍សិហ្វគមួន៍ី អាចំជាការល�បាក្នុ ហើ�យូ
ថែ�មួទាំ�ងមួនិីមានីសុិវិត់ថភិាព ជាពិសេ�សិសិម��ប់ក្មេម�ងស្ត្រ�តូី់ចំៗ។ ក្នុត្តាា�

ផ្�ស�ងទេៀត់  ដែ�លរារា�ងការចូំលរួមួរបស់ិយូវុិជ្នី រមួួមានីការអប់រំ នីងិ
បទ្ធិពិសោធមានីក្នុម្រិ�តិ់ ការមិួនីសូិវិមានីទ្ធិ�នុីក្នុចំតិ់េលើ�ខីលនួីឯង នីងិភាព
អៀនីខាា�សិ។ បទ្ធិដ្ឋាា�នីសិងគមួគឺជាមូួលហើ�តុ់មួួយូទេៀត់ដែ�លធ្វើវ�ឲ្�យការ 
ចំូលរួមួរបសិ់កុ្នុមារកុ្នុ�ងបញ្ហាា�សិងគមួនៅតែ�មានីក្នុម្រិ�ិត់នៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិ 
ក្នុមុួ�ជា។ អុក្នុឆ្លើល�យូនឹីងសិ�ណួរភាគច្រើ��នីនៅកុ្នុ�ងការវិិភាគស្ថាា�នីភាព
ក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់ នីងិយូវុិជ្នីនៅក្នុមុួ�ជា (AYS) ឆំ្នាំ��២០២០ បានីយូល់ឃើ�ញ
ថា ការចូំលរួមួរបស់ិពួក្នុគេ�ត្រូ��វិបានីក្នុ�ណត់់ដោយូឪពុក្នុមាា�យូនៅក្នុម្រិ�តិ់ 
សិហ្វគមួន៍ី ហើ�យូយុូវិជ្នីត្រូ��វិបានីរារា�ងដោយូការរំពឹងទ្ធិកុ្នុខាងវិប�បីធម៌ួ 
ដែ�លមានីជាទូ្ធិទៅថា ពកួ្នុគេ�គួរតែ�ស្ថាា�ប់ នីងិមួនិីត្រូ��វិផ្េល់ដ�បនូ្ទាា�នី ឬ
ផ្េល់យោបលដ់ល់ចាស់ិទុ្ធិ�របសិពួ់ក្នុគេ�ឡើ�យូ។ យូវុិជ្នីដែ�លបានីចូំល 
រមួួកុ្នុ�ងបញ្ហាា�នៅថំា�ក់្នុមូួលដ្ឋាា�នី បានីមើ�លឃើ�ញថា សិមួភាគីកុ្នុ�ង
រដ្ឋាា�ភិិបាល មានីការជ្�ទាំស់ិនឹីងគណនេះ�យូ�យភាព។ អុក្នុដែ�លហាា�នី
នីយិ៉ាយូ ប្រ�ឈមួមុួខីនីងឹការផ្លាត់់ច�ញ ហើ�យូជាផ្លវិិបាក្នុ ពកួ្នុគេ�
ត្រូ��វិបិទ្ធិមាត់់ខីលនួីឯង។ អុក្នុខីល�ត្រូ��វិបងខ�ចិំត់េបោះ�បង់ការព�យាយ៉ាមួចំលូរមួួ
ដោយូជៀៀសិមិួនីរចួំ។ 

ដចុូ�� ទោះ�បីជាមានីរចំន្ទាសិម័ុួនិី ប្រ�ព័និី នីងិដ�ណើ�រការជាផ្ល�វិការ
សិម��ប់ការចូំលរួមួរបស់ិកុ្នុមារកុ្នុ�ងការសិម្រេ��ចំចិំត់េក៏្នុដោយូ ក្នុយុ៏ូវិជ្នី
នៅក្នុមុួ�ជាមានីឱកាសិ សិ�ឡើ�ង អុក្នុគាំ�ទ្រ� នីងិឥទិិ្ធិពលមិួនីគ្រួ�ប់គ្រា��នី់ 
ដើ�មួ�បីចូីំលរួមួយ៉ាា�ងពតិ់ប្រាំ��ក្នុដ នីងិប្រ�ក្នុបដោយូផ្លិត់ភាពនៅកុ្នុ�ង
ដ�ណើ�រការសិងគមួ ដចូំដែ�លពួក្នុគេ�ចំង់បានី។ រដ្ឋាា�ភិិបាលប្តេេ�ជាា�ពង�ងឹ
ការចូំលរួមួរបស់ិកុ្នុមារ នីងិក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់ បុនុ្តែេ�សិ�ឡើ�ងរបស់ិកុ្នុមារត្រូ��វិ
បានីរារា�ងយ៉ាា�ងខំា��ងដោយូស្ថារការខីវ�ខាត់ធនីធានី នីងិការគាំ�ទ្រ�នៅ
ក្នុម្រិ�តិ់មូួលដ្ឋាា�នី ភាពខីវ�ខាត់បទ្ធិពិសោធ នីងិការរំពឹងទ្ធិកុ្នុយ៉ាា�ងខំា��ង
ពសីិងគមួថាកុ្នុមារត្រូ��វិតែ�រក្នុ�សាភាពសេង�មួស្ថាា�ត់់ រហូ្វត់ដល់ពេ�លពួក្នុគេ�
កំា�យូខីលនួីជាមួនុីសិ�សពេ�ញវ័ិយូ។

ក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់មានីការយូល់ដឹងកាន់ីតែ�ខំា��ងឡើ�ង អ�ពសីិកាា�នុីពលកាន់ីតែ�
ទ្ធិូល�ទូ្ធិលាយូរបសិ់អិុនីធឺណិត់នៅកុ្នុ�ងបរិបទ្ធិនៃ�បទ្ធិដ្ឋាា�នីវិប�បីធមួ៌តឹ់ង
រឹង នីងិល�ហ្វពលរដឋដែ�លក្នុ�ពុងតែ�រួមួត់ចូំ។ របក្នុគ�ហើ�ញពីការវិិភាគ
ស្ថាា�នីភាពក្មេម�ងជ្�ទ្ធិង់ នីងិយូវុិជ្នីនៅក្នុមុួ�ជា បងាា�ញថា ការចូំលរមួួផុ្អែ�ក្នុ
នីយោបាយូរបសិយ់ូវុិជ្នី នីងឹបនីេក្មេ�នីឡើ�ងទ្ធិនីើមឹួនឹីងភាពជៀឿនីលើឿនី
នៃ�បចច�ក្នុវិិទ្ធិ�យា ដែ�លអនុីញ្ហាា�ត់ឲ្�យពួក្នុគេ�ចូំលរួមួដោយូផ្លាា�ល់ជាមួួយូ
ពភិិពលោក្នុទូ្ធិលាយូលើ�សិពីក្នុមុួ�ជា រៀៀនីសូិត្រូ�ដោយូផ្លាា�ល់ពីមួតិ់េភិក្នុេិ
របសិពួ់ក្នុគេ� នីងិចំរចាជ្ម្រេ��សិជី្វិិត់ នីងិរប្តេៀបរស់ិនៅ ដោយូមួនិី
ចា�បាចំត់្រូ��វិការការគាំ�ទ្រ� ការយូល់ព្រះ�មួ ឬការអនុីញ្ហាា�ត់ពីគ្រួ��ស្ថារ។ 
អុក្នុមានីក្នុរណីយូកិ្នុចំចជាមួនុីសិ�សពេ�ញវ័ិយូនៅកុ្នុ�ងប្រ�ទេ�សិក្នុមុួ�ជា ត្រូ��វិ
ពិចារណាថាតេ�បចច�ក្នុវិិទ្ធិ�យាអាចំបង្កេក�ត់ឱកាសិសិម��ប់ក្នុិចំចសិនីើន្ទាលើ�
បញ្ហាា�សិងគមួដ៏ធ�ទ្ធិលូាយូរវាងភាគីពាក់្នុព័និីជាមួនុីសិ�សពេ�ញវ័ិយូ នីងិជា
ក្នុមុារ ឲ្�យបានីទូ្ធិល�ទ្ធិលូាយូជាងការចូំលរួមួកុ្នុ�ងពេ�លបចំច�ប�បីនុី។  

ការូច្ចលូរូមួ្ភរូបស់ិយវុជីនកុ�ងការូសិម្្្រេច្ចចិ្ចត្ថត

ការចូូលរមួរបស់យ់ុវុជន
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