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1 ភនែំពាញ េឺជារាជធានី ្ុំមានជាខាត្តទា បែុន្តាសមាាប់ោលបំណងនារបាយការណ៍នាះ ពាកាយថា ខាត្ត ក៏ររាប់បញ្ចូលរាជធានីភនែំពាញផងដារ។





តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា ររៀបចំ 
ផាស្្វផាសាយរបាយការណ៍បឋមស្ត ី្ីការកំណត់ទីតាំង 
មណ្ឌលផថទំាជំនួសចំរពាះកុមារ។ ការកំណត់ទីតំាងមណ្ឌល 
ផថទំាជំនួសរនះចាប់រផ្តើមរៅចរនាលាះផេវិចិ្កា ឆ្ា២ំ០១៤ និង 
ផេកុម្ភៈ ឆ្ាំ២០១៥ រៅរាជធានី រេត្តអាទិភា្ទាំងតបាំ េ ឺ
រាជធានីភនែំរ្ញ រេត្តរសៀមរាប បាត់ដំបង កណា្ាល និង 
រេត្តត្ះសីហនុ។ 

រគាលបំណងននការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលផថទាំជំនួសរនះ  
េឺរដើមាបីកំណត់អត្តសញ្ាណមណ្ឌលផថទាំជំនួស រួមទាំង 
មណ្ឌលមិនទាន់បានចុះបញ្ីជាមួយតកសួងសង្គមកិច្ច  
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា និងរ ្្វើការតបមូល្័ត៌មាន 
មូលដ្ានអំ្ីតបរភទមណ្ឌលផថទាំជំនួស និងចំនួនកុមារ  
ផដលកំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលទាំងរនាះ។ ចំរពាះមណ្ឌល 
ផដលបានរករ�ើញថ្ីនឹងតតរូវបញ្ូលរៅកនែពុងបញ្ីអ្ិការ 
កិច្ចតបចាំឆ្ាំរបស់តកសួង រហើយមណ្ឌលទាំងរនាះតតរូវដក់ 
ពាកាយរសនែើសុំការអនុញ្ាតរដើមាបីបន្តកិច្ចតបតិបត្តិការមក 
តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទារៅ 
ឆ្ាំ២០១៦។

ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលផថទាំជំនួសរនះបានរករ�ើញ 
ទិននែន័យបឋមមានមណ្ឌលចំនួន ៤០១ ផដលកំ្ុងដំរណើរការ 
ផ្តល់រសវផថទាំជំនួសដល់កុមាររៅកនែពុងតបាំរេត្តផដលមាន 
កុមារសរុបចំនួន១៨.៤៥១នាក់។ បផនថែម្ីរលើរនះមានយុវវ័យ 
ចំនួន ៧.៧០៨នាក់ (៣៥% ជាសស្តី)ផដលមានអាយុរលើស 
្ី ១៨ ឆ្ា ំកំ្ុងរស់រៅកនែពុងកផនលែងផថទំាទំាងរនាះ។ កនែពុងរនាះ 
មានផត ២៦៧ មណ្ឌលផដលមានលក្ខណភៈសមតសបតាម 
និយមន័យននបទដ្ានស្តី្ីការផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ។ 
មានកុមារអាយុរតកាម ១៨ ឆ្ាំ សរុបចំនួន ១១.៧៨៨នាក់  
ផដលកំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលទំាង ២៦៧ រនះ កនែពុងរនាះកុមារី 
មានចំនួន ៥.៦០៧នាក់ (៤៨%) និងកុមារាមានចំនួន  
៦.១៨១នាក់(៥២%)។ រតរៅ្ីរនះេឺជាកផនលែងផថទំាដនទរទៀត 
ដូចជា ផ្ទះស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែ កផនលែងស្ាក់រៅ 
បរណ្ាាះអាសននែ ផ្ទះស្ាក់រៅជាតកុម វត្តអារាម និងការផថទំា 
រៅកនែពុងអគារសសនា និងអរន្តវសិកដ្ាន។

រដយមានការគាំតទថវិកាបផនថែម្ីទីភា្ ាក់ងារអភិវឌាឍន៍ 
អន្តរជាតិសហរដ្ឋអារមរិក និងអង្គការយូនីរសហ្វ តកសួង 
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា បានកំណត ់
ទីតាំងមណ្ឌលផថទាំកុមាររៅ ២០រេត្ត បផនថែមរទៀត្ីផេ 
តុលា ដល់ផេ ន្ែ ូឆ្ា២ំ០១៥។ តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន  

និងយុវនីតិសមាបទានឹងរចញផាសាយរបាយការណ៍ស្តី្ី 
ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលតេប់រាជធានី រេត្តទាំងអស់រៅ 
ពាក់កណា្ាលឆ្ាំ២០១៦ ផដលរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាេ 
ទិននែន័យបផនថែម និងអនុសសន៍នានារដើមាបី្តងឹងតប្័ន្ធផថទំា 
ជំនួសចំរពាះកុមារ រដយផផអែករលើការរករ�ើញចំណុចេនលែះឹ 
រៅរេត្តទាំង២៥។ កនែពុងន័យរនះតកសួង សូមស្ាេមន៍ និង 
ទទួលស្ាល់នូវរបកេំរហើញកនែពុងរបាយការណ៍រនះ រហើយ 
រប្តជា្ាចាត់វិធានការបផនថែមរទៀតរដើមាបីអនុវត្តសកម្ភា្ 
ចាំបាច់នានាជាមួយនដេូរ តកសួង ស្ាប័នពាក់្័ន្ធ អង្គការ 
សង្គមសុីវិល ត្មទាំងតបធានមណ្ឌលផថទាំកុមារ និង 
អាជា្ា្រពាក់្័ន្ធនានា រដើមាបី្ិនិតាយ និង្តងឹងការអនុវត្ត 
រគាលនរោបាយ តកបេ័ណ្ឌចាបាប់ ផដលមានតសប់រដើមាបី 
សមាហរណកម្កុមាររស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទាំកុមាររៅ 
កនែពុងរាជធានី រេត្តទាំងតបាំឲាយបាន ៣០% រៅឆ្ាំ២០១៨។  
តកសួងរប្តជា្អនុវត្ដរគាលការណ៍មិនរ្្វើឱាយមានហានិភ័យ 
ដល់កុមារ និងឈររលើឧត្តមតបរោជន៍របស់កុមារនូវរាល់
ការសរតមចចិត្តរផាសងៗពាក់្័ន្ធនឹងកុមារ។

តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា សូម 
ផថលែងអំណរេុណោ៉ាងតជាលរតរៅដល់ តកសួង ស្ាប័ន អាជ្ាា្ រ
ពាក់្័ន្ធនានា ជា្ិរសសមសន្តីនាយកដ្ានសុេុមាលភា្ 
កុមារ មសន្តមីន្ទរីសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា 
រាជធានីរេត្ត មសន្តីការិោល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន  
និងវយុវនីតិសមាបទាតកុង តសុក េណ្ឌ  អង្គការយូនីរសហ្វ 
អាជា្ា្រមីនកម្ពុជា េរតមាងភា្ជានដេូរដើមាបីកិច្ចការពារ 
កុមារ (3PC) ផដលបានផ្តល់ការគាំតទផផនែកបរច្ចករទសដល់ 
ការកំណត់ទីតំាងមណ្ឌលរនះ។ តកសួងសូមផថលែងអំណរេុណ 
ជា្ិរសសចំរពាះទីភា្ាក់ងារអភិវឌាឍន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋ 
អារមរិក ផដលបានផ្តល់ការគំាតទដល់ដំរណើរការរ ្្វើឲាយតបរសើរ 
រ�ើងរលើការផថទាំកុមាររៅកម្ពុជា។

ជាទីបញ្ចប់ េ្ពុ ំសូមបញ្ាក់ជាថ្ីម្តងរទៀតថា ការកំណត់ 
ទីតំាងរនះេឺជាបទ្ិរស្ន៏រដំបូង ដូរចនែះេ្ពុរំជឿជាក់ថា្័ត៌មាន 
មួយចំនួនរៅមិនទាន់បានតបមូលតេប់តជុងរតជាយនូវ 
រ�ើយ។ សូមជំរាបជូនថាទិននែន័យផដលទទួលបានរនះេឺ ជា 
ការរាយការណ៍រដយផ្ាល់្ីមណ្ឌលនីមួយៗ រហើយមិនមាន 
ការបញ្ាក់រ�ើងវិញ្ីអនែកតបមូលទិននែន័យរទ។ រហតុរនះ 
តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសមាបទា សូម 
ស្ាេមន៍ចំរពាះមតិរោបល់ស្ាបនា្ីតេប់នដេូពាក់្័ន្ធ 
នានារដើមាបីរ ្្វើឲាយតបរសើររ�ើងកនែពុងការតបមូលទិននែន័យនារ្ល 
អនាេត និងរតបើតបាស់ទិននែន័យរនះឲាយមានតបសិទ្ធភា្េ្ស់។

រ្្វើរៅរាជធានីភនែំរ្ញ, នថងៃទី       ផេ          ឆ្ាំ២០១៦

រដ្ឋមន្រ្តី

អារម្កថា
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១.0

2     កម្វិ្ ភីា្ជាដាេូរដើមាបីកិច្ចការពារកុមារ (3PC) េឺជាកិច្ចសហបាតិបត្តកិារ 
រវងកាសួង ស.អ.យ អង្គការយូនីសាហ្វ និងអង្គការមិត្តសំាញ ់
អន្តរជាតិ។ អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន ៩ និងកាុមោលដៅសហេមន ៍
ចំនួន ៤១ េឺសថែិតនៅកាាមឆ័តារបស់អង្គការ

តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទាបាន 
ចុះកំណត់ទីតាំងកផនលែងផថទាំជំនួសចំរពាះកុមាររដើមាបីតសង ់
្័ត៌មានេ្វះចរនាលាះអំ្ីចំនួនមណ្ឌលផ្តល់រសវផថទាំជំនួស 
ចំរពាះកុមារ។ ្័ត៌មានផដលមានបច្ចពុបាបននែេឺ តាមរយភៈការរ ្្វើ 
អ្ិការកិច្ចរបស់តកសួង។ ្័ត៌មានទំាងរនះមិនបានរួមបញូ្ល 
មណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារផដលមិនបានចុះកិច្ច 
ត្មរត្ៀងជាមួយតកសួង។ តាមការសននែិដ្ានមានមណ្ឌល 
ផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារោ៉ាងរតចើនរៅតបរទសកម្ពុជា  
រហើយការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរនះ ជាវិ្ីសសស្តដ៏រមាន 
តបសិទ្ធ ិភា្មួយកនែ ពុងការកំណត់អត្តសញ្ាណមណ្ឌល 
ទាំងរនាះ។

ទិននែន័យសំខាន់ៗ អំ្ីចំនួនមណ្ឌលរៅកនែពុងរាជធានី រេត្ត 
រគាលរៅទំាងតបំា (រាជធានីភនែរំ្ញ រេត្តរសៀមរាប បាត់ដំបង  
កណា្ាល និងរេត្តត្ះសីហនុ) ផ្តល់នូវតបរភទេុសគា្ានន 
កផនលែងផថទាំកុមារ និងចំនួនកុមារ ផដលកំ្ុងស្ាក់រៅកនែពុង 
មណ្ឌល។  តកសួងមានការរជឿជាក់រលើទិននែន័យផដលតបមូល 
បានរដយការកំណត់អត្តសញ្ាណមណ្ឌលផថទាំកុមារ 
រៅរាជធានីរេត្តរគាលរៅទាំងតបាំ ្ ីរតពាះមានការចូលរួម 
សតមបសតមរួល្ីតបធានភូមិ និងេណភៈកមា្ា្ិការតសី្ត និង 
កុមារ�ុំសងា្ាត់ និងការចុះ្ិនិតាយផ្ាល់រដយមសន្តីតបមូល 
ទិននែន័យ។ ទិននែន័យផដលមានរៅកនែពុងរបាយការណ៍រនះបាន
មក្ីការរាយការណ៍របស់មណ្ឌលរដយផ្ាល់ ផតមិនបាន 
តតរួត្ិនិតាយរ�ើងវិញរដយអនែកតបមូលទិននែន័យរ�ើយ។  

រសចក្តីរផ្តើម និង 
វិសលភា្ននរបាយការណ៍

បទ្ិរស្ន៍ផដលទទួលបាន្ីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌល 
ផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារកនែពុងរាជធានី រេត្តទាំងតបាំរនះបាន 
យកមក្តងឹងេុណភា្កនែពុងការអនុវត្តរៅរេត្តចំនួន២០ 
រទៀតផដលរៅសល់ រហើយបានបញ្ចប់រៅផេ ន្ែ ូ ឆ្ា២ំ០១៥។  
តកសួងនឹងផាស្្វផាសាយរបាយការណ៍ទាំងតសុងស្តី្ីការ 
កំណត់ទីតាំងមណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះកុមាររៅពាក ់
កណា្ាលឆ្ាំ២០១៦ ផដលនឹងបញ្ចូលការវិភាេទិននែន័យ និង 
អនុសសន៍រដើមាបី្តងឹងតប្័ន្ធផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ។

របាយការណ៍រនះ េឺមានវិសលភា្បង្ាាញ្ីទិននែន័យបឋម 
តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា សូមផថលែង 
អំណរេុណោ៉ាងតជាលរតរៅដល់ តកសួង ស្ាប័ន អាជា្ា្រ 
ពាក់្័ន្ធនានា ជា្ិរសសមសន្តីនាយកដ្ាន សុេុមាលភា្ 
កុមារ មសន្តមីន្ទរីសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា 
រាជធានីរេត្ត មសន្តីការិោល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសមាបទាតកុង តសុក េណ្ឌ អង្គការយូនីរសហ្វ  
អាជា្ា្រមីនកម្ពុជា េរតមាងភា្ជានដេូរដើមាបីកិច្ចការពារ 
កុមារ (3PC)2  ផដលបានផ្តល់ការគាំតទផផនែកបរច្ចករទសដល់
ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះកុមាររនះ។  
តកសួងសូមផថលែងអំណរេុណជា្ិរសសចំរពាះទីភា្ាក់ងារ 
អភិវឌាឍន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអារមរិក ផដលបានផ្តល់ការគំាតទ 
ដល់ដំរណើរការរ្្វើឲាយតបរសើររ�ើងរលើការផថទាំកុមាររៅ 
កម្ពុជា។
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២៦៧
មណ្ឌលថែទាំកុមារ

២០
កថ្លែងស្នាក់នៅបន្តនាះអាស្្ន

៥៧
ផ្ះស្នាក់នៅជាកកុម

១១
វត្តអារាម ្ិងអគារសសនា

៤៦
អន្្តវាសិកដ្នា្

២.0

មានកផនលែងផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ 
ចំនួន ៤០១ កំ្ុងតបតិបត្តិការរៅកនែពុង 
រាជធានីរេត្តរគាលរៅទំាង៥។ ផផអែករលើ 
រសចក្តីរាយការណ៍្ីបុេ្គលិកមណ្ឌល 
បានឲាយដឹងថាមណ្ឌលទំាងរនាះអាចផចក 
ជាតបាំតបរភទ៖   

របាយការណ៍រនះរផតាតរលើមណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះ 
កុមារទាំង ២៦៧ ផដលមាន លក្ខេណ្ឌតសបតាមនិយមន័យ 
ននបទដ្ានមណ្ឌលផថទំាជំនួសចំរពាះកុមារដូចមានររៀបរាប់ 
រៅកនែពុងឧបសម្័ន្ធ១។ មណ្ឌលផថទាំជំនួស ចំរពាះកុមារេឺ 
ជាកផនលែងរស់រៅជាតកុមសតមាប់កុមារផដលតតរូវបានរបាះបង់  
ឬ មិនអាចរស់រៅជាមួយតេរួសរបរងកើត និងសច់ញាតិរបស់ 
្ួករេរៅកនែពុងសហេមន៍ និងតតរូវទទួលបានការផថទំាង និង 
ផ្តល់រសវ្ីមនុសាសចាស់។ កនែពុងចំរណាមមណ្ឌលផថទំាជំនួស 
ចំរពាះកុមារទាំង ២៦៧ មានមណ្ឌលចំនួន ១៧៣ (៦៥%)  
ផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លផវង (រលើស្ី៦ផេ)។ មានមណ្ឌល 
ចំនួន ២៣ (៩%) ផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លេលែី (តិចជាង 
៦ផេ) និង មណ្ឌលចំនួន ៧១ (២៦%) ផដលរេមិនដឹងអំ្ី 
រយភៈរ្លអនុញ្ាតឱាយស្ាក់រៅកនែពុងមណ្ឌល។

មានកុមារអាយុរតកាម១៨ឆ្ា ំសរុបចំនួន១១.៧៨៨ នាក់ ផដល 
កំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលទាំង ២៦៧ កនែពុងរនាះកុមារីមាន 
ចំនួន៥.៦០៧នាក់ (៤៨%) និងកុមារាមានចំនួន ៦.១៨១នាក់  
(៥២%)។ តសរដៀងគ្ាារនះផដរចំនួនកុមារអាយុរតកាម ១៨ឆ្ាំ  
កំ្ុងរស់រៅមណ្ឌលទំាង ៤០១ មាន ១៨.៤៥១នាក់ (៤៨%  
ជាកុមារី)។ បផនថែម្ីរលើរនះមានយុវវ័យចំនួន ៧.៧០៨នាក់  
(៣៥%ជាសស្ត)ី ផដលមានអាយុរលើស្ី១៨ឆ្ាកំំ្ុងរស់រៅ 
កនែពុងកផនលែងផថទំាទំាងរនាះ។ សរុបទំាងកុមារ និងយុវវ័យមាន  
២៦.១៥៩នាក់ (៤៥% ជាតសី) កំ្ុងរស់រៅកនែពុងកផនលែងផថទំា 
ជំនួសចំរពាះកុមារទាំង៤០១ កផនលែង។

សរង្ខបរបកេំរហើញសំខាន់ៗ
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រៅកនែពុងរយភៈរ្លបែុនា្ានឆ្ាំថ្ីៗរនះ មណ្ឌលផថទាំជំនួស 
ចំរពាះកុមារបានរកើនរ�ើងជាលំដប់រៅតបរទសកម្ពុជា 
រហើយកុមារជារតចើនតតរូវបានបំផបក្ីតេរួសររបស់្ួករេ និង 
តតរូវបានទុកដក់រៅកនែពុងមណ្ឌលរដយមិនចាំបាច់។ កុមារ 
ភាេរតចើនផដលកំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទាំទាំងរនាះ 
មិនផមនជាកុមារកំតពា ឬកុមារផដលតតរូវបានរេរបាះបង់ 
រនាះរទ3 បែុផន្ត្ួករេេឺជាកុមារផដលមក្ីតេរួសរងាយរង 
រតគាះ ផដលឪ្ុកមាតាយ ឬសច់ញាតិរបស់្ួករេបានយក 
រៅដក់រៅទីរនាះរដើមាបីសតមាលបន្ទពុកហិរញ្ញវតថែពុ។ រទាះជា 
ោ៉ាងណា មិនផមនតេរួសរតកីតកទាំងអស់បញ្ូនកូនឲាយរៅ 
រស់រៅកនែពុងមណ្ឌលរនាះរទ និងមានកតាតាជារតចើនរទៀតដូចជា  
ឪ្ុកមាតាយផបកបាក់គា្ារដយេិតថាមណ្ឌល េឺជាជរតមើស 
ដ៏រលអែសតមាប់ការផថទាំ ឬសិកាសាររៀនសូតត និងតាមការ 
រោសនា និងការរតជើសររីស្ីអនែកតេប់តេងមណ្ឌលផដល 
រ្្វើឲាយតេរួសរងាយរងរតគាះសំររចចិត្តបញ្ូនកូន្ួកគាត ់
រៅមណ្ឌល4។ ស្ានភា្រនះមានលក្ខណភៈេួរឱាយត រ្ួយបារម្  
ជា្ិរសស អាតស័យរដយភស្តពុតាងវិទាយាសសស្តបង្ាាញឱាយ 
ដឹងថាការរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល អាចបងកឱាយមានរតគាះថា្ាក់ 
រៅរលើការអភិវឌាឍន៍ផផនែកសង្គម ផលែូវកាយ សតិបញ្ា និង  
ផលែវូចិត្តរបស់កុមារ រហើយមានផលបែះពាល់រយភៈរ្លផវងរៅ 
កនែពុងជីវិតរស់រៅរ្ល្ួកគាត់កាលាយជាមនុសាសរ្ញវ័យ  
កុមារផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទំាអាចតបឈមរៅនឹងអំរ ើ្ 
រំរលាភបំពាន និងអំរ្ើហិងាសាកាន់ផតខាលាំង5។

ចាប់តាំង្ីឆ្ាំ ២០០៦ មក តកសួងបាន្តងឹងតកបេ័ណ្ឌ 
ផថទាំជំនួសរដើមាបីរលើកកម្ស់ការផថទាំតាមតេរួសរ និង 
សហេមន៍ ត្មទំាងបានររៀបចំលិេិតបទដ្ានេតិយុត្តកិាន់ 
ផតតបរសើរ រដើមាបី្តងឹងេុណភា្ននការផថទាំជំនួស។ របើ 

៣.0
រទាះបីមានកិច្ចេិតេំតបឹងផតបងផបបរនះក៏ររដយ តកសួងបាន 
តតឹមផតអាចរ្្វើការរផ្ទៀងផ្ាត់រៅរលើការតបតិបត្តិតសបតាម 
បទដ្ានអបាបបរមាននការផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ រៅកនែពុង 
មណ្ឌលមួយចំនួនតូចបែុរណាណាះ ជា្ិរសស េឺមណ្ឌលផថទាំ 
កុមារផដលមានកិច្ចត្មរត្ៀងជាមួយតកសួង។ របើរទាះជា 
ដូរចនែះក្តបីច្ចពុបាបននែមានកុមារជារតចើនកំ្ុងទទួលបានការផថទំា 
និងរសវផដលមិនតសបតាមបទដ្ានននការផថទំារបស់តកសួង 
មានន័យថា មណ្ឌលទំាងរនាះមិនបានដក់បញ្ចលូកនែពុងបញី្ 
តតរួត្ិនិតាយរបស់តកសួង រដើមាបីធានាថាមានការផ្តល់រសវ
ផដលតបកបរដយេុណភា្រនាះរទាបើយ។

រដើមាបីបំរ្ញការេ្វះចរនាលាះរនះ តកសួងបានសរតមចរ្្វើការ 
កំណត់ទីតាំងមណ្ឌលនានាផដលមិនផមនជាការផថទាំជា
លក្ខណភៈតេរួសរ និងរាប់បញ្ចូលមណ្ឌលផដលមិនបានចុះ
បញ្ី និងមណ្ឌលផដលតកសួងមិនទាន់បានរ្្វើអ្ិការកិច្ច។ 
ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលតតរូវបានរ្្វើរ�ើងរៅកនែពុងរាជធានី 
រេត្តរគាលរៅទំាង៥ ផដលរេរជឿថា អាចរករ�ើញមណ្ឌល 
ផថទាំកុមារភាេរតចើន។ រាជធានីរេត្តទាំងរនាះ រួមមាន 
រាជធានីភនែំរ្ញ រេត្តរសៀមរាប បាត់ដំបង កណា្ាល និង 
រេត្តត្ះសីហនុ។

តកសួងបានអនុវត្តរ្្វើការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរៅចរនាលាះ
ផេវិច្ិកា ឆ្ាំ២០១៤ និង ផេកុម្ភៈ ឆ្ាំ២០១៥ រដយមានការ 
គាំតទ្ីអង្គការយូនីរសហ្វ និងេរតមាងភា្ជានដេូររដើមាបី 
កិច្ចការពារកុមារ ត្មទាំងទទួលបានកិច្ចគាំតទហិរញ្ញវតថែពុ្ី
មូលនិ្ិកុមារចំណាកតសុក និងកុមារកំតពាននទីភា្ាក់ងារ 
អភិវឌាឍន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអារមរិក និងមូលនិ្ីកុមារកំតពា។

3   កាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា មូលដ្ានទិននែន័យ
អំ្ីការថាទាំជំនួស។

4   UNICEF, 2011. A study of attitudes towards residential care in 
Cambodia, UNICEF, Phnom Penh.  

5   Bowlby, 1951; Hodges & Tizard, 1989; Johnson et al., 2006; 
Vorria et al., 1998; Wolkind & Rutter, 1973.

សវតា នងិបរបិទ
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វិ្ីសសស្តរនះតតរូវបានររៀបចំរ�ើងរដើមាបីបំរ្ញការេ្វះខាត 
្័ត៌មានអំ្ីចំនួនមណ្ឌលផថទាំកុមាររៅកនែពុងរាជធានីរេត្ត
រគាលរៅទំាងតបំា តាមរយភៈការចុះ្ិនិតាយមណ្ឌលផ្ាល់ និង 
បានកំណត់អត្តសញ្ាណមណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ 
រដយផផអែករលើចំរណះដឹងរបស់អនែកផ្តល់្័ត៌មាន និងការចុះ 
្ិនិតាយរដយផ្ាល់ដល់កផនលែងផថទំាកុមារទំាងរនាះ។ តបរភទ 
កផនលែងផថទាំមិនផមនជាតកុមតេរួសរតតរូវបានចាត់ទុកជា 
មណ្ឌលផថទាំ     កផនលែងស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែ ផ្ទះរស់រៅ 
ជាតកុម វត្តអារាមនិងអាគារសសនា និងអរន្តវសិកដ្ាន។  
កផនលែងផថទាំកុមារមិនមានរបើកតបាក់ផេដល់បុេ្គលិកមិន 
រាប់បញ្ូលរ�ើយ។ អនែកផ្តល់្័ត៌មានរួមមានរម�ុំ រមភូមិ  
និងសមាជិកេណភៈកមា្ា្ិការទទួលបន្ទពុកសស្តី និងកុមារ 
ផដលជាអនែកកំណត់តបរភទកផនលែងផថទំាកុមារមិនផមនជាការ 
ផថទាំលក្ខណភៈតេរួសរផផអែកតាមការយល់ដឹងរបស់្ួកគាត ់
រៅកនែពុងភូមិ�ុំ។ អនែកតបមូលទិននែន័យ ចំនួន ៥១នាក់ ជាមសន្តី 
ការិោល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា 
តកុង តសុក េ័ណ្ឌ។ អនែកតបមូលទិននែន័យទំាងរនាះបានទទួល 
ការគាំតទរដយបុេ្គលិកអង្គការនដេូ និងតេប់តេងរដយ 
មសន្តីបរងា្ាលរេត្ត ១០នាក់ននមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន  
និងយុវនីតិសមាបទារាជធានី រេត្ត និងតតរួត្ិនិតាយ្ីតកុម 
ការងាររបស់នាយកដ្ានសុេុមាលភា្កុមាររបស់តកសួង។  
មសន្តីតកសួង បុេ្គលិកអង្គការនដេូេរតមាងកិច្ចការពារកុមារ 
បានរួមគា្ារ្្វើការ បណ្តះបណា្ាលចំនួនតបាំ្ីរនថងៃដល់អនែក 

តបមូលទិននែន័យ និងអនែកតេប់តេង។ បនា្ាប់្ីការតបមូល 
ទិននែន័យ ទតមង់សំណួរតតរូវបានតតរួត្ិនិតាយ រផ្ទៀងផ្ាត់ 
ផកសតមរួលរដយមសន្តីបរងា្ាលរេត្ត និងបញ្ូនមកមសន្តី 
តកសួងមុននឹងបញ្ូនរៅអាជា្ា្រមីនកម្ពុជារដើមាបីបញ្ូល 
កនែពុងតប្័ន្ធទិននែន័យ។ អនែកតបមូលទិននែន័យទំាងអស់តតរូវបញូ្ន 
ទតមង់សំណួររដើមាបីឲាយរម�ំុចុះហតថែរលខា និងរបាះតតា រដើមាបី 
បញ្ាក់ថា្ួករេបានសតមបសតមរួលជាមួយរម�ុំ និងបាន 
ចុះដល់ទីកផនលែងផថទាំកុមារ្ិតតបាកដផមន។   

ទិននែន័យផដលបានតបមូលតតរូវបានបញ្ចូល និងវិភាេរដយ 
អាជា្ា្រមីនកម្ពុជា និងនាយកដ្ានសុេុមាលភា្កុមារ នន 
តកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា រដយ 
មានការគាំតទបរច្ចករទស្ីបុេ្គលិកអង្គការយូនីរសហ្វ។ 
ជាថ្ីម្តងរទៀត សូមជតមាបដល់អនែកអានថា ទិននែន័យរនះ
េឺបំរ្ញតាមការផ្តល់្ត៌មានរដយបុេ្គលិកមណ្ឌល 
ផតមិនមានការតតរួត្ិនិតាយ ឬរាប់ចំនួនជាក់ផស្តងរនាះរទ  
ដូចរនះតបាកដជាមានការេ្វះខាតេលែះ្ុំខាន។ 

តកសួងមានការរជឿជាក់ថាភាេរតចើនននកផនលែងផថទាំកុមារ 
រៅកនែពុងរាជធានី រេត្តទាំងតបាំតតរូវបានរករ�ើញផតសូមកត់ 
សំគាល់ថា អនែកផ្តល់្័ត៌មានអាចមិនបានដឹង្ីកផនលែងផថទំា 
កុមារដនទរទៀតមានរៅកនែពុងតំបន់របស់្ួកគាត់ ជា្ិរសស 
កផនលែងតូចៗ មិនទាន់ជាផលែូវការ ឬរទើបបរងកើតថ្ី។ 

៤.0 វិ្ីសសស្ត និងផដនកំណត់
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របាយការណ៍រនះ តតរូវបានផបងផចកជា៣ផផនែកតូចៗ េឺផផនែកទី១ បងា្ាញអំ្ីចំនួន និងតបរភទមណ្ឌល ផផនែកទី២ បងា្ាញអំ្ ី
ទិននែន័យមណ្ឌលផដលមានលក្ខេណ្ឌតសបតាមនិយមន័យននបទដ្ានមណ្ឌលផថទាំកុមារ កំតពា ឬកុមារផដលតតរូវបានរេ 
របាះបង់ រហើយផផនែកទី៣ បង្ាាញអំ្ីទិននែន័យកផនលែងស្ាក់រៅបរណ្ាាះអាសននែ ផ្ទះរស់រៅជាតកុម វត្តអារាម និងអគារសសនា 
និងអរន្តវសិកដ្ាន រហើយមានយុវជនអាយុរលើស១៨ឆ្ាំ កំ្ុងរស់រៅកនែពុងកផនលែងផថទាំទាំងរនាះ។

៥.១ ចំ្ួ្ ្ិងកបនេទមណ្ឌល

តារាងទី១ ៖ ចំនួន និងតបរភទមណ្ឌលផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ

កបនេទមណ្ឌលថែលផ្តល់ការថែទាំសកមាប់កុមារ ចំ្ួ្មណ្ឌលថែលផ្តល់ការថែទាំសកមាប់កុមារ

មណ្ឌលផថទាំកុមារ ២៦៧

កផនលែងស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែ ២០

ផ្ទះរស់រៅជាតកុម ៥៧

វត្តអារាម និងអគារសសនា ១១

អរន្តវសិកដ្ាន ៤៦

សរុប ៤០១

តារាងទី១ បងា្ាញថាមានមណ្ឌលចំនួន ៤០១ ផ្តល់ការផថទាំដល់កុមារកនែពុងរាជធានីរេត្តរគាលរៅទាំង៥។ មានមណ្ឌល 
ផថទាំកុមារចំនួន ២៦៧ កផនលែងស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែចំនួន ២០ ផ្ទះរស់រៅជាតកុមចំនួន ៥៧ វត្តអារាម និងអគារ 
សសនាចំនួន ១១ ត្មទាំអរន្តវសិកដ្ានចំនួន ៤៦។ តារាងបានបងា្ាញឱាយរ�ើញថាមណ្ឌលភាេរតចើន េឺជាមណ្ឌលផថទាំ 
កុមារផដលមានលក្ខេណ្ឌតសបរៅនឹងនិយមន័យរបស់មណ្ឌលតតរូវបានររៀបចំរ�ើងរដើមាបីផ្តល់រសវជូនកុមារផដលតតរូវបាន 
របាះបង់ ឬមិនអាចរស់រៅជាមួយតេរួសរបរងកើត និងសច់ញាតិរបស់្ួករេរៅកនែពុងសហេមន៍។

៥.២ ទិ្្ន្័យអំពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ

តារាងទី២ ៖ ចំនួនមណ្ឌលផថទាំកុមារផដលរេដឹងមុនរ្លកំណត់ទីតាំង

មណ្ឌលផថទាំកុមារផដលរេដឹង 
ផផអែករលើអ្ិការកិច្ចរបស់តកសួង 
កនែពុងឆ្ាំ២០១៤

មណ្ឌលផថទាំកុមារផដលតតរូវបាន 
កំណត់រករ�ើញកនែពុងអំ�ពុងរ្ល   
រ្្វើការកំណត់ទីតាំង

ចំនួនមណ្ឌលផដលរកើនរ�ើង

១៣៩ ២៦៧ ៩២%

៥.0 ការបងា្ាញអំ្ីទិននែន័យ  
និងរបកេំរហើញសំខាន់ៗ
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តារាងទី២ បងា្ាញថាមានមណ្ឌលផថទាំកុមារចំនួន១៣៩ ផដលតកសួងដឹង និងតតរូវបានរ្្វើអ្ិការកិច្ច កនែពុងឆ្ាំ២០១៤6

រដយផ�កការកំណត់ទីតាំងបានរករ�ើញមណ្ឌលផថទាំកុមារសរុបចំនួន ២៦៧ មានការរកើនរ�ើងចំនួន ៩២%។ កតាតារនះ 
ភាេរតចើនេឺបាន មក្ីការរ ្្វើអ្ិការកិច្ចរលើមណ្ឌលផថទំាកុមារផដលមានកិច្ចត្មរត្ៀងជាមួយតកសួងបែរុណាណាះ។ តារាងរនះ 
បងា្ាញថាចំនួនមណ្ឌលផថទាំកុមារ មានការរកើនរ�ើងរស្ទើររទ្វដង របើរ្ៀបរៅនឹងចំនួនផដលមានកនលែងមក។  របកេំរហើញ 
រនះបានឱាយដឹងថា កុមារតបមាណពាក់កណ្ាាលផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទំាកនែពុងរាជធានីរេត្តរគាលរៅទំាងតបំាកំ្ុងរស់រៅ 
កនែពុងមណ្ឌលផដល្ុំមានការរ្្វើនិយ័តកម្។

តារាងទី៣ ៖ មណ្ឌលផថទាំកុមារផដលផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លេលែី និងរយភៈរ្លផវង

កបនេទមណ្ឌល ចំ្ួ្ ភាគរយ

មណ្ឌលផថទាំកុមារ ផដលផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លេលែី  
(តិចជាង ៦ផេ)

២៣ ៩

មណ្ឌលផថទាំកុមារ ផដលផ្តល់ការផថទាំ រយភៈរ្លផវង  
(រតចើនជាង ៦ផេ)

១៧៣ ៦៥

មណ្ឌលផថទាំកុមារ ផដល្ុំមានកំណត់ រយភៈរ្លផ្តល់ការផថទាំ ៧១ ២៦

សរុប ២៦៧ ១០០

តារាងទី៣ បងា្ាញថាមណ្ឌលចំនួន ២៦៧ ផដលអាចកំណត់ថាជាមណ្ឌលផថទាំកុមារ តតរូវបានររៀបចំរ�ើង រដើមាបីផ្តល់រសវ 
ជូនកុមារកំតពា ឬកុមារតតរូវបានរបាះបង់រចាល ឬ កុមារផដលមិនអាចរស់រៅជាមួយតេរួសរបរងកើត និងសច់ញាតិរបស់ 
្ួករេរៅកនែពុងសហេមន៍។ កនែពុងចំរណាមមណ្ឌលទំាង ២៦៧ មានមណ្ឌលចំនួន ១៧៣ (៦៥%) ផដលផ្តល់ការផថទំារយភៈរ្ល 
ផវង (រតចើនជាង៦ផេ) និង មណ្ឌលចំនួន ២៣ (៩%) ផដលផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លេលែី (តិចជាង ៦ផេ)។ មានមណ្ឌលចំនួន 
៧១ (២៦%) ផដល្ុំមានទិននែន័យអំ្ីរយភៈរ្ល ផដលអនុញ្ាតឱាយស្ាក់រៅ។ តារាងបងា្ាញឱាយដឹងថា មណ្ឌលផថទាំកុមារ
ភាេរតចើនផ្តល់ការផថទាំរយភៈរ្លផវង។ ទិននែន័យរនះមានសរភៈសំខាន់កនែពុងការកត់សមា្ាល់ថា រគាលការណ៍ផណនាំស្តី្ីការ 
ផថទំាជំនួសចំរពាះកុមារ7 និងរគាលនរោបាយស្តី្ កីារផថទំាជំនួសចំរពាះកុមារ8 បានផចងោ៉ាងចាបាស់ថាមណ្ឌលផថទំាកុមារ 
េបាបីជាជរតមើសចុងរតកាយ និងជាដំរណាះតសយបរណ្ាាះអាសននែ រហើយការផថទំារៅកនែពុងតេរួសរ និងសហេមន៍េឺជាជរតមើស 
តបរសើរបំផុតសតមាប់ការផថទាំកុមារ។

តារាងទី៤ ៖ ចំនួនកុមារផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល រោងតាមរសចក្តីរាយការណ៍របស់មណ្ឌល

កុមារ ចំ្ួ្ ភាគរយ

កុមារា ៦.១៨១ ៥២

កុមារី ៥.៦០៧ ៤៨

សរុប ១១.៧៨៨ ១០០

6 របាយការណ៍អ្ិការកិច្ចរបស់កាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា និងមូលដ្ានទិននែន័យអំ្ីការថាទាំជំនួស។
7 សាចក្តីថលែាងការណ៍ដាលអនុម័តដោយមហាសននែិបាតអង្គការសហបាជាជាតិ កនែពុងខាកុម្ភៈ ឆ្ាំ២០១០ ទំ្័រ៤ ចំណុច១៤។
8 ោលនយោបាយស្តី្ីការថាទាំជំនួសចំពោះកុមារ រាជរដ្ាភិបាលកម្ពុជា ខាមាស ឆ្ាំ២០០៦ ជំ្ូក៤ ទំ្័រ១២។
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តារាងទី៤ បងា្ាញថាមានកុមារចំនួន ១១.៧៨៨នាក់ កំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទាំកុមារ កនែពុងរាជធានីរេត្តរគាលរៅទាំង 
តបាំ។ កនែពុងចំរណាមកុមារសរុបមានកុមារាចំនួន៦.១៨១នាក់(៥២%) និងកុមារីចំនួន៥.៦០៧នាក់ (៤៨%)។ ទិននែន័យរនះ 
មានសរភៈសំខាន់កនែពុងការកត់សម្ាាល់ថា ្័ត៌មានតតរូវបានរាយការណ៍ឱាយដឹងរដយអនែកផដលទទួលេុសតតរូវតេប់តេងរលើមណ្ឌល 
ផថទាំកុមារទាំង ២៦៧ និងមិនផមនផផអែករលើការរាប់ចំនួនកុមារផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលរដយផ្ាល់រនាះរទ។ របាយការណ៍ 
អ្ិការកិច្ចផដលរ ្្វើរ�ើងរដយតកសួងបានរករ�ើញថាមានកុមារចំនួន ៧.៥៤៥នាក់។ ទិននែន័យរនះបានឱាយដឹងថាកុមារផដល 
កំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលមានចំនួនរតចើនជាងចំនួនកុមារ ផដលតតរូវបានបា៉ាន់តបមាណកាល្ីមុនរហូតដល់ ៦៤% តបសិនរបើ
រេ្ិនិតាយរមើលរៅរលើ្័ត៌មានដូចមានបញ្ាក់ខាងរលើ។

តារាងទី៥ ៖ ស្ានភា្ននការចុះបញ្ីមណ្ឌលផថទាំកុមារ

កបនេទមណ្ឌល ចំ្ួ្ ភាគរយ

ចុះបញ្ី ជាមួយតកសួងមហានផ្ទ ១៥២ ៥៧

ចុះបញ្ី ជាមួយតកសួងការបររទស ៤៨ ១៨

ចុះបញ្ី ជាមួយតកសួងមហានផ្ទ និងតកសួងការបររទស ១៤ ៥

ចុះបញ្ី ជាមួយអាជា្ា្រមូលដ្ាន ៧ ៣

មណ្ឌលកុមារកំតពារដ្ឋ (មិនតតមរូវឱាយចុះបញ្ី) ៩ ៣

មណ្ឌលផដលមិនបានចុះបញ្ី ៣៧ ១៤

សរុប ២៦៧ ១០០

តារាងទី៥ បងា្ាញថាមានមណ្ឌលផថទាំកុមារចំនួន ១៥២ ផដលចុះបញ្ីជាមួយតកសួងមហានផ្ទ មណ្ឌលចំនួន ៤៨ ចុះបញ្ី 
ជាមួយតកសួងការបររទស មណ្ឌលចំនួន ១៤ ចុះបញ្ីជាមួយតកសួងមហានផ្ទ និងតកសួងការបររទស និងមណ្ឌលចំនួន ៧  
ចុះបញ្ីជាមួយអាជា្ា្រមូលដ្ាន។ កនែពុងរនាះក៏រមានមណ្ឌលរដ្ឋចំនួន ៩ ផងផដរ ផដលមិនតតមរូវឱាយចុះបញ្ី។ មណ្ឌលផដល 
មិនបានចុះបញ្ីមានចំនួន ៣៧មណ្ឌល។ តារាងរនះ បងា្ាញឱាយដឹងថាមណ្ឌលផថទាំកុមារចំនួន ៨៦% (រាប់បញ្ចូលមណ្ឌល
កុមារកំតពារដ្ឋទាំង ៩) បានចុះបញ្ី និង១៤% មិនបានចុះបញ្ី។

តារាងទី៦ ៖ មណ្ឌលផថទាំកុមារផដលមានអនុសាសរណភៈននការរោេយល់ជាមួយទីភា្ាក់ងាររដ្ាភិបាល 

កបនេទមណ្ឌល ចំ្ួ្ ភាគរយ

មណ្ឌលផដលមាន អនុសាសរណភៈននការរោេយល់ចំនួនមួយ ឬ  
រតចើនជាងរនះ

១៧៤ ៦៥

មណ្ឌលផដល្ុំមាន អនុសាសរណភៈននការរោេយល់ ៨៤ ៣២

មណ្ឌលកុមារកំតពារដ្ឋ (មិនតតមរូវឱាយចុះបញ្ី) ៩ ៣

សរុប ២៦៧ ១០០

តារាងទី៦ បង្ាាញថាមណ្ឌលផថទំាកុមារចំនួន ១៧៤ (មិនរាប់បញ្ចលូមណ្ឌលកុមារកំតពារដ្ឋផដលមិនតតមរូវឱាយ មានអនុសាសរណភៈ 
ននការរោេយល់) មានអនុសាសរណភៈននការរោេយល់ចំនួនមួយ ឬ រតចើន ជាមួយតកសួង មួយ និង មណ្ឌលចំនួន ៨៤ 
្ុំមានអនុសាសរណភៈននការរោេយល់រ�ើយ។ តារាងរនះបងា្ាញឱាយដឹងថាមានមណ្ឌល១កនែពុងចំរណាមមណ្ឌលចំនួន៣ រ្្វើ 
តបតិបត្តិការរដយគា្ានកិច្ចត្មរត្ៀងផលែូវការ។ មណ្ឌលផថទាំកុមារសរុបចំនួន ១៤៤ (៥៤%) មានអនុសាសរណភៈននការ 
រោេយល់មួយជាមួយតកសួង។
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តារាងទី៧ ៖ ចំនួនមណ្ឌលផថទាំកុមារ ផបងផចករៅតាមរាជធានី/រេត្ត

រាជធា្ី/នេត្ត ចំ្ួ្ ភាគរយ

ភនែំរ្ញ ១១៧ ៤៤

រសៀមរាប ៨០ ៣០

បាត់ដំបង ៣៥ ១៣

កណា្ាល ២០ ៧

ត្ះសីហនុ ១៥ ៦

សរុប ២៦៧ ១០០

តារាងទី៧ បងា្ាញថាមានមណ្ឌលផថទាំកុមារចំនួន ១១៧ រៅរាជធានីភនែំរ្ញ ៨០ រៅរេត្តរសៀមរាប ៣៥ រៅរេត្តបាត់ដំបង 
២០ រៅរេត្តកណា្ាល និង ១៥ រៅរេត្តត្ះសីហនុ។ តារាងរនះបងា្ាញឱាយដឹងថា មណ្ឌល ភាេរតចើនសថែិតរៅរាជធានីភនែំរ្ញ 
(៤៤%) និង រេត្តរសៀមរាប (៣០%)។
 

៥.៣ ទិ្្ន្្័យពីកបនេទទីកថ្លែងផ្តល់ការថែទាំសកមាប់កុមារ ្ិងយុវជ្មា្អាយុនលើស ១៨ ឆ្នាំ

៥.៣.១ ទិននែន័យអំ្ីផ្ទះស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែ 

តារាងទី៨ ៖ ចំនួនកផនលែងស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែនិងចំនួនកុមារ ផដលរស់រៅ ទីរនាះ

រាជធា្ី/នេត្ត ចំ្ួ្ផ្ះបន្តនាះអាស្្ន ចំ្ួ្កុមារ

កុមារី កុមារា សរុប

ភនែំរ្ញ ១៤ ២២៤ ១០៨ ៣៣២

រសៀមរាប ១ ៦ ១០ ១៦

បាត់ដំបង ០ ០ ០ ០

កណា្ាល ២ ១០ ១៩ ២៩

ត្ះសីហនុ ៣ ៣០១ ២៧៣ ៥៧៤

សរុប ២០ ៥៤១ ៤១០ ៩៥១

តារាងទី៨ បងា្ាញថាមានកផនលែងស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែចំនួន២០។ ទាំងរនះ េឺជាទតមង់មួយននការផថទាំកនែពុងមណ្ឌលផដល 
មានកំណត់រយភៈរ្លស្ាក់រៅសតមាប់កុមារ ផដលកំ្ុងសថែិតរៅកនែពុងដំរណើរការររៀបចំផផនការតេរួសរអចិនសន្តយ៍ ឬចំរពាះ 
កុមារផដលតេរួសររបស់្ួករេកំ្ុងជួបតបទះ វិបត្តិ្ងៃន់្ងៃរ និងទាមទារឱាយមានលំរៅដ្ានបរណា្ាះអាសននែសតមាប់កូន្ួករេ  
រដើមាបីឱាយបរិោកាសតេរួសរមានរសថែរភា្។ មានផ្ទះបរណា្ាះអាសននែចំនួន ១៤ រៅរាជធានីភនែំរ្ញ ៣ រៅរេត្តត្ះសីហនុ 
២ រៅរេត្តកណា្ាល និង ១ រៅរេត្តរសៀមរាប។ តារាងរនះបងា្ាញឱាយដឹងថា ផ្ទះបរណា្ាះអាសននែភាេរតចើនសថែិតរៅ រាជធានី 
ភនែំរ្ញ បែុផន្តចំនួនកុមារភាេរតចើនផដលរស់រៅកនែពុងផ្ទះបរណា្ាះអាសននែ េឺសថែិតរៅកនែពុងរេត្ត ត្ះសីហនុ។ កុមារភាេរតចើនរៅ
កនែពុងមណ្ឌលទាំងរនះេឺជាកុមារី (៥៧%)។
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តារាងទី៩ ៖ ចំនួនផ្ទះរស់រៅជាតកុម និងចំនួនកុមារផដលរស់រៅទីរនាះ

រាជធា្ី/នេត្ត ចំ្ួ្ផ្ះរស់នៅជាកកុម ចំ្ួ្កុមារ

កុមារី កុមារា សរុប

ភនែំរ្ញ ១៧ ២៤៣ ១៧៩ ៤២២

រសៀមរាប ១៤ ៧៩ ៦១ ១៤០

បាត់ដំបង ១៩ ៥៤ ៧២ ១២៦

កណា្ាល ៥ ៨៥ ៧១ ១៥៦

ត្ះសីហនុ ២ ២០១ ២៤៧ ៤៤៨

សរុប ៥៧ ៦៦២ ៦៣០ ១.២៩២

តារាងទី៩ បង្ាាញថាមានផ្ទះរស់រៅជាតកុមចំនួន ៥៧ ផដលតតរូវបានរាយការណ៍ឱាយដឹងថាកំ្ុងផ្តល់ការ ផថទំាជំនួសដល់កុមារ 
សរុបចំនួន ១.២៩២នាក់ រាប់បញ្ចលូកុមារីចំនួន ៦៦២នាក់។ ផ្ទះរស់រៅជាតកុម េឺជាការផថទំាផដលផ្តល់ជូនដល់កុមារកនែពុងចំនួន 
មួយមានកតមិត រៅកនែពុងបរិោកាសតេរួសរ រតកាមការតេប់តេង តតរួត្ិនិតាយរបស់អនែកផថទំាមួយតកុមតូចផដល្ំុផមនជាសច់ញាតិ 
ជាមួយកុមារ។ មានផ្ទះរស់រៅជាតកុមចំនួន១៩ រៅរេត្តបាត់ដំបង ១៧ រៅរាជធានីភនែរំ្ញ ១៤ រៅរេត្តរសៀមរាប ៥ រៅរេត្ត 
កណ្ាាល និង ២ រៅរេត្តត្ះសីហនុ។ តារាងរនះបង្ាាញឱាយដឹងថាផ្ទះរស់រៅជាតកុមភាេរតចើន សថែតិរៅកនែពុងរេត្តបាត់ដំបង ផដល 
ផ្តល់ការផថទំាជូនកុមារសរុបចំនួន ១២៦នាក់។ របើរទាះជាដូរចនែះក្ត ី កុមារភាេរតចើនផដលរស់រៅកនែពុងផ្ទះស្ាក់រៅជាតកុម កំ្ុង 
រស់រៅកនែពុងផ្ទះស្ាក់រៅជាតកុមចំនួន២ កនែពុងរេត្តត្ះសីហនុ ផដលមានកុមារចំនួន ៤៤៨នាក់។ 

តារាងទី១០ ៖ ចំនួនអរន្តវសិកដ្ាន និងចំនួនកុមារផដលរស់រៅទីរនាះ

រាជធា្ី/នេត្ត ចំ្ួ្អន្្តវាសិកដ្នា្ ចំ្ួ្កុមារ

កុមារី កុមារា សរុប

ភនែំរ្ញ ២២ ១.១៧៩ ១.036 ២.២១៥

រសៀមរាប ១៦ ៥៣៩ ៧៦៨ ១.៣០៧

បាត់ដំបង ៣ ៤ ១០១ ១០៥

កណា្ាល ៤ ៣៩ ៩១ ១៣០

ត្ះសីហនុ ១ ១០៣ ១២៨ ២៣១

សរុប ៤៦ ១.៨៦៤ ២.១២៤ ៣.៩៨៨

តារាងទី១០ បងា្ាញថាមានអរន្តវសិកដ្ានសរុបចំនួន ៤៦ ផ្តល់ការផថទាំដល់កុមារ ចំនួន ៣.៩៨៨នាក់ ផដលរួមមានកុមារី 
ចំនួន ១.៨៦៤នាក់។ មានអរន្តវសិកដ្ានចំនួន ២២ រៅរាជធានីភនែំរ្ញ ១៦ រៅរេត្តរសៀមរាប ៤ រៅរេត្តកណា្ាល ៣ 
រៅរេត្តបាត់ដំបង និង ១ រៅរេត្ត ត្ះសីហនុ។ តារាងរនះបងា្ាញឱាយដឹងថាអរន្តវសិកដ្ានភាេរតចើន សថែិតរៅរាជធានី  
ភនែរំ្ញ និងរេត្តរសៀមរាប។ របើនិោយតាមបរច្ចករទស អរន្តវសិកដ្ានតតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជាការររៀបចំលំរៅដ្ាន 
សតមាប់ឱាយកុមារស្ាក់រៅកនែពុងរយភៈរ្លននការសិកាសារបស់្ួករេ។ អរន្តវសិកដ្ានតតរូវបានបញ្ចលូរៅកនែពុងការកំណត់ទីតំាង 
មណ្ឌល រដយសរផតមានការត្រួយបារម្ថាសលាររៀនមួយចំនួនកនែពុងចំរណាមសលាររៀនទាំងរនះ អាចជាមណ្ឌលផថទា ំ
កុមារ ផដលផកលែងបនលែំជាអរន្តវសិកដ្ានរដើមាបីរជៀសវងការរ្្វើអ្ិការកិច្ច និងការផដលតតរូវអនុវត្តតសបតាមតកបេ័ណ្ឌនិយ័ត
កម្ផដលបានកំណត់។ 
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៥.៣.២ ការផថទាំតាមវត្តអារាម និងអគារសសនា

ការផថទាំតាមវត្តអារាម និងកផនលែងសសនា េឺជាការផថទាំផដលផ្តល់ជូនកុមារ រដយត្ះសងាឃ ដូនជី អាចារាយ និង អង្គភា្ 
សសនានាផដលផ្តល់ឱាយកុមារនូវរសចក្តីតតរូវការមូលដ្ានរបស់្ួករេ រៅកនែពុងវត្ត និងកផនលែងសសនាដនទរទៀត។ ការកំណត ់
ទីតាំងមណ្ឌលរនះ បានរករ�ើញវត្តអារាម និងកផនលែងសសនា ដនទរទៀត សរុបចំនួន ១១ ផដលបានរាយការណ៍ឱាយដឹងថា
កំ្ុងផ្តល់ការផថទាំជូនកុមារចំនួន៤៣២នាក់ ផដលរួមមានកុមារីចំនួន ២៥៩នាក់។ មានវត្តអារាម និងកផនលែងសសនាដនទ
រទៀតផដលផ្តល់ការផថទាំកុមារ ចរនាលាះ្ី ២ រៅ ៤ កនែពុងរាជធានីរេត្តនីមួយៗកនែពុងចំរណាមរាជធានី រេត្តរគាលរៅទាំងតបាំ។

៥.៣.៣ យុវជនផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល ផថទាំកុមារ

ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលបានរករ�ើញថា មានយុវជនចំនួន ៧.៧០៨នាក់ ផដលរួមមានយុវនារីចំនួន ២.៧១៧ នាក់ កំ្ុង 
រស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទាំកុមារ។ ្ួករេភាេរតចើន (៥.៧០៦នាក់ រាប់បញ្ចូលយុវនារីចំនួន ១.៦៥៥នាក់) កំ្ុងរស់រៅ 
កនែពុងមណ្ឌលផថទាំកុមារ ជា្ិរសសេឺរៅកនែពុងរាជធានីភនែំរ្ញ។ កនែពុងចំរណាមចំនួនសរុបរនះ មានយុវជនចំនួន ១.០៣០នាក់ 
រាប់បញ្ចូលយុវនារីចំនួន ៥៨៨នាក់ កំ្ុងរស់រៅកនែពុងអរន្តវសិកដ្ាន។
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ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលបច្ចពុបាបននែរនះ តតរូវបានរ្្វើរ�ើង 
រដើមាបីរាប់ និងចងតកងឯកសរអំ្ីចំនួនមណ្ឌលផដលផ្តល ់
ការផថទាំជំនួសចំរពាះកុមារ រៅរាជធានីភនែំរ្ញ រេត្ត 
រសៀមរាប រេត្តបាត់ដំបង រេត្តត្ះសីហនុ និង រេត្ត 
កណា្ាល។ ការកំណត់ទីតាំងរនះ បានរករ�ើញថា មាន 
កផនលែងផថទាំកុមារសរុបចំនួន ៤០១ មណ្ឌល កំ្ុងផ្តល់ 
ការផថទំាដល់កុមាររៅកនែពុងរាជធានីរេត្តរគាលរៅទំាងតបំា។  
មានមណ្ឌលផថទាំកុមារចំនួន ២៦៧ ផដលមានកុមារចំនួន  
១១.៧៨៨ នាក់ (៦.១៨១នាក់ ជាកុមារា និង ៥.៦០៧នាក់  
ជាកុមារី) កំ្ុងរស់រៅ របើរ្ៀបរៅនឹងតួរលេមណ្ឌល 
ផថទាំកុមារចំនួន១៣៩ មានកុមារចំនួន ៧.៥៤៥នាក់  
ផដលតកសួងបានដឹង និងបានរ ្្វើអ្ិការកិច្ចកនែពុងឆ្ា២ំ០១៤។  
មណ្ឌលដនទរទៀតផដលកំ្ុងផ្តល់ការផថទាំជូនកុមារ និង 
ផដលតតរូវបានកំណត់រករ�ើញផងផដរ កនែពុងអំ�ពុងរ្លនន 
ការរ្្វើការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរួមមាន៖ មណ្ឌលចំនួន  
២០ ផដលផ្តល់ការផថទាំបរណា្ាះអាសននែ (មានកុមារចំនួន  
៩៥១នាក់ រាប់បញ្ចូលកុមារីចំនួន ៥៤១នាក់) ផ្ទះរស់រៅ 
ជាតកុមចំនួន ៥៧ (មានកុមារចំនួន ១.២៩២នាក់ រាប់បញ្ចលូ 
កុមារីចំនួន ៦៦២នាក់) វត្តអារាម និងកផនលែងសសនាដនទរទៀត
ផដលផ្តល់ការផថទាំដល់កុមារ (មានកុមារចំនួន ៤៣២នាក់  
រាប់បញ្ចលូកុមារីចំនួន ២៥៩នាក់) និង អរន្តវសិកដ្ានចំនួន  
៤៦ (មានកុមារចំនួន ៣.៩៨៨នាក់ រាប់បញ្ចូល កុមារីចំនួន  
១.៨៦៤នាក់)។ តាមរបាយការណ៍ឱាយដឹងថាមានយុវជន 
ចំនួន ៧.៧០៨នាក់ ផងផដរ (យុវជនចំនួន ៤.៩៩១នាក់  
និងយុវនារីចំនួន ២.៧១៧នាក់) កំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល 
ទំាងរនះ។ របើរោងតាមរបាយការណ៍ននការកំណត់ទីតំាង 
រនះមានមណ្ឌលផថទំាកុមារចំនួន ១៤% កនែពុងចំរណាមមណ្ឌល 
ចំនួន ២៦៧ មិនទាន់បានចុះបញ្ី និង ៣២% ្ុំមាន 
អនុសាសរណភៈននការរោេយល់ជាមួយតកសួងណារ�ើយ។  
មណ្ឌលភាេរតចើន (៦៥%) កំ្ុងផ្តល់រសវរយភៈរ្លផវង។

របកេំរហើញបឋម្ីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលបច្ចពុបាបននែរនះ  
េបាប ីយកមក្ិចារណារដើមាប ីវ ិភាេបផនថែមរទៀតរៅរលើ 
ស្ានភា្របស់កុមារផដលកំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល និងចាត់ 
វិធានការជាក់ផស្តងរដើមាបីសមាហរណកម្ចំនួនកុមារផដល 

6.0
កំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលរដយមិនចំាបាច់ ផដលរ ្្វើឱាយ្ួករេ 
បាត់បង់រសចក្តតីសាញ់ និងបរិោកាសតេរួសរផដលមាន 
សុវតថែភិា្ និងផ្តល់កិច្ចការពារដល់្ួករេ។ ឥ�ូវរនះ តកសួង 
បានបញ្ចប់ការកំណត់ទីតំាងមណ្ឌលរៅកនែពុងរេត្តដនទរទៀត។  
របាយការណ៍ទាំងតសុងអំ្ីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរៅ 
កនែពុងតេប់រាជធានី រេត្តទាំងអស់នឹងតតរូវបានរបាះ្ុម្ផាសាយ 
រៅពាក់កណ្ាាលឆ្ា២ំ០១៦។ ការរករ�ីញរនះតសបជាមួយ 
នឹងការរករ�ើញរដយវិទាយាស្ានជាតិសថែតិិននតកសួងផផនការ 
សកលវិទាយាល័យកុ�ពុំផបែរ និងការវិភាេទិននែន័យតាមរយភៈ 
ទតមង់សតមង់្័ត៌មានអំ្ីមណ្ឌលផថទំាកុមារនឹងផ្តល់ទិននែន័យ 
បផនថែមស្តី្ីកុមារកំ្ុងរស់រៅកនែពុងមណ្ឌលផថទាំ។

ការផថទំាតាមមណ្ឌលេបាបីចាត់ទុកថាជាជរតមើសចុងរតកាយ 
និងសតមាប់រយភៈរ្លេលែបីែរុណាណាះ រោងតាមបទដ្ានអន្តរជាតិ  
និងរគាលនរោបាយត្មទំាងលិេិតបទដ្ានេតិយុត្តសិ្តី្  ី
ការផថទាំជំនួសផដលអនុម័តរដយរាជរដ្ាភិបាលកម្ពុជា។  
កុមារ និងយុវជនតេប់រូប េួររស់រៅកនែពុងបរិោកាសមួយផដល 
ផ្តល់កិច្ចគាំតទ កិច្ចការពារ និងការផថទាំ ផដលរលើកកម្ស់ 
សកាតានុ្លរ្ញរលញដល់្ួករេ។ អាតស័យរដយរេដឹង 
ថាកុមារភាេរតចើនផដលរស់រៅកនែពុងមណ្ឌល្ុំផមនជាកុមារ 
កំតពា ដូរចនែះរេចំាបាច់តតរូវរលើកកម្ស់ការផថទំាតាមតេរួសរ  
និងសហេមន៍ដល់្ួករេ រដើមាបីធានាឱាយបាននូវសុវតថែិភា្  
កិច្ចការពារ និងសុេុមាលភា្របស់្ួករេ។ ការអនុម័ត 
នារ្លថ្ីៗរនះរៅរលើអនុតកឹតាយស្តី្ីការតេប់តេងមណ្ឌល 
ផថទំាកុមារកនែពុងតបរទសកម្ពុជា េឺជាសមិទ្ធផិលមួយដ៏រសំខាន់  
រឆពាះរៅរកការរគារ្បទដ្ានផថទាំជំនួស និងកិច្ចការពារ 
កុមារ។ តកសួងសូមបញ្ាក់រ�ើងវិញនូវការចូលរួមរបស់ 
តកសួង សំរៅរលើកកម្ស់ការផថទំាតាមតេរួសរ និងសហេមន៍  
និងបងា្ារការយកកុមាររៅដក់កនែពុងមណ្ឌល រដយមិនមាន 
ភា្ចាំបាច់។ រដើមាបីសរតមចឱាយបាននូវរគាលរៅរនះ និង 
ធានាបាននូវការអនុវត្តន៍តកបេ័ណ្ឌផថទាំជំនួសផដលមាន 
តសប់ តកសួងរប្តជា្ាសមាហរណកម្កុមារផដលរស់រៅកនែពុង 
មណ្ឌលចំនួន ៣០% និងបងា្ារកុមារទាំងាយណាអាយុ 
រតកាម ៣ឆ្ាំ ្ីការយករៅទុកដក់រៅកនែពុងមណ្ឌលឱាយបាន
តតឹមឆ្ាំ២០១៨។

រសចក្តីសននែិដ្ាន
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ឧបសម្័្្ធ១: ្ិយម្័យ

រដើមាបីរ្្វើការអរងកតរនះ និយមន័យដូចខាងរតកាមតតរូវបានយកមក្ីចារណា:

•	 	មណ្ឌលថែទាំកុមារ: េឺជាមណ្ឌលផដលផ្តស់រសវជូនកុមារតតរូវបានរេរបាះបង់រចាល ឬ កុមារផដលមិនអាចរស់រៅ 
ជាមួយតេរួសរបរងកើត និងសច់ញាតិរបស់្ួករេរៅកនែពុងសហេមន៍បាន។

•	 	កថ្លែងស្នាក់នៅបន្តនាះអាស្្ន្ឹងកថ្លែងទទួលកុមារជាបនា្នា្់: េឺជាទតមង់មួយននការផថទាំកុមាររៅកនែពុងមណ្ឌលផដលមាន 
រយភៈរ្លកំណត់ រដើមាបីរ្្វើផផនការទុកដក់កុមារជាអចិនសន្តយ៍ ឬសតមាប់តេរួសរជួបវិបត្តិ្ងៃន់្ងៃរ រហើយតតមរូវឲាយកុមារ 
ស្ាក់រៅបរណា្ាះអាសននែ រងចាំរ្លតេរួសរ្ួករេមានបរិោកាសលអែរទាបើងវិញ។

•	  ផ្ះរស់នៅជាកកុម: េឺជាការផថទាំកុមារផដលផ្តល់ជូនដល់កុមារកនែពុងចំនួនមួយមានកតមិត រៅកនែពុងបរិោកាសតេរួសរ  
រតកាមការតេប់តេង តតរួត្ិនិតាយរបស់អនែកផថទាំមួយតកុមតូច ផដល្ុំជាប់សច់ញាតិជាមួយរេ។

•	 		ការថែទាំតាមវត្តអារាម ្ិងកថ្លែងសសនា: េឺជាការផថទាំផដលផ្តល់ជូនកុមារ រដយត្ះសងាឃ ដូនជី អាចារាយ និងអង្គភា្
សសនាផដលផ្តល់ឱាយកុមារនូវរសចក្តីតតរូវការមូលដ្ានរបស់្ួករេ រៅកនែពុងវត្ត និងកផនលែងសសនាដនទរទៀត។

•	  អន្្តវាសិកដ្នា្/លំនៅដ្នា្ស្នាក់នៅនែើមនាបីការសិកនាសា: េឺជាការររៀបចំលំរៅដ្ានសតមាប់ឱាយកុមារស្ាក់រៅកនែពុងរយភៈរ្លនន
ការសិកាសាមួយវេ្គឬ ្ីរវេ្គ រដយសរផ្ទះរបស់្ួករេរៅឆ្ាយ្ីសលា។
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