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កម្ពជុាក៏នៅមិនទាន់មានប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មានស្តពីីកិច្ចការពារកុមារ ដ្ល មានលក្ខណៈ គ្ប់ជុ្ង 

ជ្្យនោះដ្រ។ ខ្ញុសំង្ឃឹមថារបាយការណ៍ន្ះ នឹងតូ្វបានប្ើប្្ស់ជា មូលដា្ឋន្សម្្ប់ ជួយ  

ដល់ការប្មូលទិន្នន័យ និងការអនុវត្តសកម្មភាពបន្ថ្មទៀត ក្នុងវិស័យ ការពារកុមារ។ ជា ពិស្ស 

របាយការណ៍ន្ះមានគោលបំណងជួយដល់អ្នកតាក់ត្ងគោល នយោបាយ និងមន្ត្ ីកម្មវិធីក្នងុការ 

វិភាគវឌ្ឍនភាព និងរៀបចំគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា ដោយប្ើប្្ស់ ភស្តតុាង នានាជា គោល។

ខ្លឹមសារន្ឯកសារន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើង ផ្អ្កទៅតាមការវិភាគទិន្នន័យ ដ្លប្មូល បាន 

ពីការស្្វជ្្វ និងការសិក្សានានា ស្តីពីប្ទ្សកម្ពុជា។ ឯកសារន្ះផ្ត្តលើប្ធាន បទ ស្នូល 

និងសូចនាករសំខាន់ៗជាច្ើន ក្នុងទម្ង់សង្ខ្បងយស្ួលយល់ អំពីសា្ថ្នភាព និង និនា្ន្ការ 

បច្ចុប្បន្ន ន្វិស័យការពារកុមារ។ ឯកសារន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើង ជុំវិញប្ធានបទចំនួន 14 ដោ

យប្ធានបទនីមួយៗមានការពិពណ៌នាដោយសង្ខ្បៗ និងមានការបង្ហ្ញលំអិតអំពី សូចនាករ 

នានា ដើម្បីឱ្យគ្យល់កាន់ត្ច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗន្ជីវិតរបស់កុមារ។

លក្ខណៈសំខាន់មួយន្របាយការណ៍ន្ះគឺ ការវិភាគនិនា្នក្ារន្ទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ដ្ល  ទិន្នន័យខ្លះមានតាំងពីឆ្ន្ំ 2000 មកម្ល្៉ះ និងមានការធ្វើចំណោល រហូតដល់ឆ្ន្ំ 2030។ 

ការវិភាគប្បន្ះមានតម្ល្ សម្្ប់ការរៀបចំផ្នការកម្មវិធី ក៏ដូចជាសម្្ប់ពិនិត្យតាមដាន 

វឌ្ឍនភាព ឆ្ព្ះទៅសម្្ចរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពឆ្ន្ំ 2030 និងគោលដៅ 

អភិវឌ្ឍន ៍ ប្កបដោយចីរភាព (SDGs)ទាំង 17។ គោលដៅ SDGs ដ្លជាគោលដៅថ្មីជំនួសឱ្យ 

ក្បខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍សកល ដ្លកន្លងមក ហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ (MDGs) 

ជាការត្ួសត្្យផ្លូវ ក្នុងការឈានទៅសម្្ចគោលដៅប្កបដោយមហិច្ឆិតានៅឆ្ន្ំ 2030។

ខុសពីគោលដៅ MDGs គោលដៅ SDGs រំល្ចកិច្ចការពារកុមារ ថាជាផ្ន្កដ្លត្ូវ យក 

ចិត្តទុកដាក់ជាពិស្ស។ ន្ះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធ្ងមួយ ក្នុងការជម្ុញលើកកម្ពស់ឱ្យ មានការ 
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ស្ចក្តីផ្តើម

កុមារគ្ប់រូប មានសិទ្ធិចម្ើនវ័យក្នុងបរិយាកាស ដ្លផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវសុវត្ថិភាព និងការ 

ទំនុក បំរុង គា្ម្នអំពើហិង្សា និងការក្ងប្វ័ញ្ច។ កុមារនៅកម្ពុជា កាន់ត្ទទួលបានការការពារ តាម 

រយៈច្បាប់ជាតិ និងការផ្តល់ស្វាកាន់ត្ប្សើរជាងមុនជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយសប្បុរសធម៌ព ី

ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ក្នុងវិស័យន្ះ។ ច្បាប់ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្ទ្ស, ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្្បអំពើជួញ 

ដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ និងកំណត់ពន្យល់អំពីច្បាប់ន្ះ, ច្បាប់ស្តីកិច្ចការពារ និងលើក 

កម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ, ច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ និងច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ដ្លទើបត្ 

នឹងទទួលបានការអនុម័តកាលពីព្លថ្មីៗ ន្ះ គឺជាសមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួន ក្នងុចំណោមសមិទ្ធផល 

ធំៗដ្លសម្្ចបានកន្លងមក។

ការផ្ល្ស់ប្តូរជាប្ព័ន្ធន្ការផ្តល់ការថ្ទាំជំនួស គឺជាចំណុចដ្លគួរកត់សមា្គ្ល់ជាពិស្ស។ 

រដា្ឋ្ភិបាលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ ទិន្នន័យ និងកម្មវិធី ដើម្បីត្ួតពិនិត្យការកើន 

ឡើង  យា៉្ងឆប់រហ័សនូវចំនួនកុមាររស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ ដ្លគា្ម្នការគ្ប់គ្ងត្ឹមត្ូវ នៅ 

កម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ អនុក្ឹតស្តីពីការគ្ប់គ្ងមណ្ឌលថ្ទាំ ត្ូវបានអនុម័តកាលពីឆ្ន្ំ 2015 

ដើម្បីគ្ប់គ្ងវិស័យ "ថ្ទាំកុមារតាមមណ្ឌល" ហើយការកំណត់ទីតាំងគ្ប់មណ្ឌលថ្ទាំទាំងអស់

នៅក្នងុប្ទ្សន្ះ ក៏តូ្វបានធ្វើឡើងផងដ្រ។ ផ្អក្ទៅតាមសកម្មភាពទំាង 2 ខាងលើន្ះ ផ្នការ 

សកម្មភាពក្លំអការថ្ទាំកុមារ ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាកាលពីឆ្ន្ំ 2016 និងប្កាសឱ្យអនុវត្តក្នុង 

ឆ្ន្ំ 2017។ ផ្នការន្ះមានគោលបំណង កាត់បន្ថយចំនួនកុមារ ដ្លរស់នៅក្្ការថ្ទាំរបស់ 

គ្ួសារ ឱ្យបាន 30 ភាគរយ ពីឆ្ន្ំ 2016 ដល់ឆ្ន្ំ 2018។

តម្ូវការទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ និងត្ឹមត្ូវអំពីការការពារកុមារ គឺជាតម្ូវការបនា្ទ្ន់ សម្្ប់ពិនិត្យ 

តាមដាននិនា្ន្ការទិន្នន័យនានា សម្្ប់គោលបំណងរៀបចំផ្នការនិងការធ្វើការតស៊ូមតិ និងតាម 

ដានវឌ្ឍនភាព ឈានទៅសម្្ចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព (SDGs) និងចំណុចដៅ 

ន្គោលដៅន្ះ។ បើទោះបីជាកម្ពជុាមានទិន្នន័យស្តពីីការការពារកុមារយ្៉ាងច្ើនយ្៉ាងណាក៏ដោយ 

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្ះ ព័ត៌មានទំាងន្ះនៅរាយបា៉្យនៅឡើយ។ លើសពីន្ះ ប្ទ្សន្ះ ក៏ 

ខ្វះ ដំណើរការ ដ្លមានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ សម្្ប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឱ្យបានទាន់ព្លវ្លា និង

អាចជឿទុកចិត្តបានអំពីការងរសំខាន់ៗ ដ្លពាក់ព័ន្ធ និងកិច្ចការពារកុមារក្នុងទម្ង់រួម ដ្ល  

ងយស្ួលទាញទិន្នន័យយកមកប្ើប្្ស់ផងដ្រ។

របាយការណ៍ប្ភ្ទន្ះ ដ្លជារបាយការណ៍ដំបូង មិនធា្ល្ប់មានកន្លងមកនៅកម្ពុជា ធ្វើការ

ប្មូលផ្តុំទិន្នន័យដ្លនៅរាយបា៉្យទាំងន្ះឱ្យនៅផ្តុំគា្ន្ ដើម្បីបង្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពរួមន្កិច្ចការពារ

កុមារនៅកម្ពជុា។ ឯកសារន្ះប្ងច្កជាប្ធានបទស្នលូចំនួន 14 និងសូចនាករសំខាន់ៗ ប្ងច្ក

ជាផ្ន្កៗដ្លសង្ខ្បពីសា្ថ្នភាព និងនិនា្ន្ការបច្ចុប្បន្ន។ ផ្ន្កនីមួយៗមានការពិពណ៌នាប្ប 

សង្ខ្ប និងការបង្ហ្ញលំអិតពីទិន្នន័យ និងក្្ហ្វពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន។ ផ្ន្កចុងក្្យ បង្ហ្ញ 

ពីទិន្នន័យ ដើមគ្្ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយ 

ចីរភាព (ក្នុងករណីដ្លមាន) ទិន្នន័យ និងបង្ហ្ញពីគមា្ល្ត និងចំណុចខ្វះខាតផ្ន្កទិន្នន័យ អម 

ដោយវិធានការជាក់លាក់ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ន្ះ។ របាយការណ៍ន្ះមានគោលបំណង 

ជួយដល់អ្នកតាក់ត្ងគោលនយោបាយ អ្នកអនុវត្តកម្មវិធី និងអ្នកវាយតម្ល្ ក្នុងការវិភាគវឌ្ឍនភាព 

និងរៀបចំគោលនយោបាយកម្មវិធី ដោយប្ើប្្ស់ភស្តតុាងជាគោល។ ឯកសារន្ះក៏គោលបំណង 

ជួយពង្ឹងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ ការពារកុមារនៅកម្ពុជាផងដ្រ។
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ប្ទ្សកម្ពុជាមានប្ជាជនសរុប 16,1 លាននាក់ នៅក្នុងនោះ 5,9 លាននាក់ (37 

ភាគរយ) គឺជាកុមារ (អាយុ 0 - 17 ឆ្ន្ំ) កុមារក្នុងក្ុមអាយុក្ុម 0 ទៅ 4 ឆ្ន្ំមានចំនួន 

1,8 លាននាក់ ក្ុមអាយុ 5 ទៅ 9 ឆ្ន្ំ មាន 1,7 លាននាក់ និងក្ម្ងជំទង់អាយុ 10 ទៅ 17 

ឆ្ន្ំ មាន 2,5 លាននាក់ (រូបភាព 1.1)។ ផលធៀបរបស់កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ 

គឺស្ថិតក្នុងកម្ិតដ្លរំពឹងទុក ពោលគឺក្្មងប្ុស103នាក់ និង ក្្មងស្ី100នាក់។

កាលពីព្លថ្មីៗន្ះ ចំនួនកុមារបាននៅថ្រ ក្្យព្លដ្លចំនួនន្ះ មាន 

 ការកើនឡើងជាច្ើនទសវត្សរ៍កន្លងមកន្ះ (លើកល្ងត្ការធា្ល្ក់ចុះខា្ល្ំង នៅដើម 

ទសវត្សរ៍ 1980)។ មូលហ្តុសំខាន់ជាងគ្មួយ ដ្លនាំឱ្យអត្្មរណភាពកុមារ មាន 

កម្ិតខ្ពស់ក្នុងរយៈព្លន្ះ គឺសង្គ្្ម និងរបបប្ល័យពូជសាសន៍ ដ្លកើតឡើង ក្នុង 

ប្ទ្សកម្ពជុា នៅសម័យកាលនោះ។ គ្រំពឹងថា ចំនួនកុមារបន្តនៅថ្រប្ហាក់ប្ហ្ល

នឹងបច្ចុប្បន្នន្ះ ក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ (រូបភាព 1.2)។

ជាមធ្យម ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ 1980 មក ក្នុងមួយឆ្ន្ំ មានកុមារកើតជាង 300,000 

នាក់។ គ្រំពឹងថាចំនួនន្ះនឹងថយចុះតិចតួចនាព្លអនាគតខាងមុខន្ះ។ កុមារដ្ល 

កើត ក្នុងឆ្ន្ំ 2012 មានអាយុកាលរំពឹងទុក 70 ឆ្ន្ំ ពោលគឺ 10 ឆ្ន្ំយូរជាងកុមារដ្លកើត

ក្នងុឆ្ន្ ំ2000។ អាយុកាលរំពឹងទុក មានការថយចុះកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍ទី 80 ដោយ សារ 

សង្គ្្ម និងរបបប្ល័យពូជសាសន៍ (រូបភាព 1.3)។

គិតត្ឹមឆ្ន្ំ 2017 ប្ជាជនកម្ពុជាដ្លរស់នៅទីក្ុងមាន 21 ភាគរយ ន្ចំនួន 

ប្ជាជនសរុប។ ភាគរយន្ប្ជាជនរស់នៅតំបន់ប្ជុំជន មានការកើនឡើងជា បន្ត 

បនា្ទ្ប់ ហើយគ្រំពឹងថាចំនួនន្ះ នឹងឡើងដល់ 1 ភាគ 3 មុនឆ្ន្ំ 2050 (រូបភាព 1.4)។

ប្ជាសាស្ត្កុមារ1 

រូបភាព 1.1 បេជាជននៅកម្ពុជា បេងចេកតាមកេុមអាយុ និងបេងចេកតាមភេទ 2017

ប្ភព៖  ចំនួនប្ជាជនក្នុងសកលលោក៖ ក្សម្ួលឆ្ន្ំ 2015 សំណៅ DVD ឆ្ន្ំ 2015 ផលិតដោយនាយកដា្ឋ្នកិច្ចការ 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ផ្ន្កប្ជាជនរបស់សហប្ជាជាតិ 
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រូបភាព 1.2 ចំនួនបេជាជនជាកុមារនៅកម្ពុជា បេងចេកតាមកេុមអាយុ 1950 ដល់ 2050

រូបភាព 1.4 ភាគរយនេបេជាជនកម្ពជុាដេលរស់នៅតំបន់បេជំុជន 1990 - 2050រូបភាព 1.3 អាយុកាលរំពឹងទុកនៅកម្ពុជានៅពេលកើត 1950 - 2030
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ប្ភព៖  ចំនួនប្ជាជនក្នុងសកលលោក៖ ក្សម្ួលឆ្ន្ំ 2015 សំណៅ DVD ឆ្ន្ំ 2015 ផលិតដោយនាយកដា្ឋ្នកិច្ចការស្ដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមកិច្ច ផ្ន្កប្ជាជនរបស់សហប្ជាជាតិ

ប្ភព៖  ចំនួនប្ជាជនក្នុងសកលលោក៖ ក្សម្ួលឆ្ន្ំ 2015 សំណៅ DVD ឆ្ន្ំ 2015 ផលិតដោយនាយកដា្ឋ្នកិច្ចការស្ដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមកិច្ច ផ្ន្កប្ជាជនរបស់សហប្ជាជាតិ

ប្ភព៖  ចំនួនប្ជាជនក្នងុសកលលោក៖ ក្សមួ្លឆ្ន្ ំ2015 សំណៅ DVD ឆ្ន្ ំ2015 ផលិត
ដោយនាយកដា្ឋ្នកិច្ចការស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ផ្ន្កប្ជាជនរបស់សហប្ជាជាតិ
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កុមារពុំមានឪពុកមា្ត្យបង្កើតរស់នៅជាមួយ

កុមារដេលមាន ឬគ្មេនឪពុកមា្តេយបង្កើតរស់នៅជាមួយក្នុងគេួសារ

កុមារភាគច្ើននៅកម្ពុជា រស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើតរបស់ពួកគ្។ ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 កុមារ 89 

ភាគរយ រស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យយា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់។ ក្នុងចំណោមកុមារទាំងន្ះ ជាង 3 ភាគ 4 

រស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យទាំងពីរ។ ប៉ុន្ត្ ភាគរយន្កុមារដ្លពុំមានឪពុកមា្ត្យបង្កើតរស់នៅជាមួយកាន់ 

ត្ មានការកើនឡើង បើទោះបីជាភាគច្ើនន្កុមារទាំងន្ះ មានយា៉្ងហោចណាស់ឪពុកឬមា្ត្យមា្ន្ក់ នៅ 

រស់យា៉្ងណាក៏ដោយ (រូបភាព 2.1)។

ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 កុមារ 9 ភាគរយ រស់នៅត្ជាមួយមា្ត្យរបស់ពួកគ្ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ បើធៀបជាមួយនឹង 2 

ភាគរយដ្លរស់នៅត្ជាមួយឪពុក (តារាង 2.1)។ ប៉ុន្ត្ គួរកត់សមា្គ្ល់ថា កុមារដ្លបាត់បង់ឪពុក (5 

ភាគរយ) មានចំនួនច្ើនជាងកុមារដ្លបាត់បង់មា្ត្យ (2 ភាគរយ)។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ 2005 មក មាន 

កុមារតិចជាងមុន ដ្លត្ូវបានរកឃើញថារស់នៅត្ជាមួយមា្ត្យ នៅក្នុងសា្ថ្នភាពដ្លឪពុករបស់ 

ពួកគ្ បានបាត់បង់ជីវិត។

ការរៀបចំការរស់នៅរបស់កុមារ ផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់អំពីសុខមាលភាព និងភាពងយ 

រងគ្្ះ ដ្លពួកគ្អាចប្ឈម។2 ជាទូទៅមានការទទួលសា្គ្ល់ថា កុមារទទួលបានការថ្ទាំ

ល្អបំផុតពីគួ្សាររបស់ពួកគ្។ នៅព្លដ្លកុមារពំុអាចទទួលបានការថ្ទំាពីគួ្សារផ្ទល់្របស់ 

ពួកគ្ ជម្ើសដ្លល្អបំផុតគឺការរៀបចំឱ្យមានការផ្តល់ការថ្ទាំក្នុងគ្ួសារ ដូចជាការថ្ទាំ 

ដោយ ឪពុកមា្ត្យធម៌ និងការថ្ទាំដោយសាច់ញាតិជាដើម។ ការដាក់កុមារក្នុងកន្ល្ង ឬមណ្ឌល 

ថ្ទាំ គួរប្ើប្្ស់ជាជម្ើសចុងក្្យ ឬត្ឹមត្បណោ្ត្ះអាសន្នត្ប៉ុណោ្ណ្ះ។ មានការ 

ស្្វជ្្វ និងភស្តុតាងជាសកលជាច្ើន បង្ហ្ញពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ពីការថ្ទាំ តាម 

មណ្ឌលមកលើការអភិវឌ្ឍសង្គម កាយសម្បទា បញ្ញ្សា្ម្រតី និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ ែដល ខុស 

ពីការថ្ទាំដោយគ្ួសារផ្ទ្ល់ និងការថ្ទាំតាមគ្ួសារ។3

តារាង 2.1 ភាគរយនេកុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្នេំ រស់រាននៅតេជាមួយឪពុក ឬមា្តេយមា្នេក់ បេងចេក

ទៅតាមសា្ថេនភាពរបស់ឪពុកមា្តេយ

ប្ភព៖ ការអង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជា (CDHS) 2005 2010 2014

រូបភាព 2. 1 របាយកុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្នេំ គិតជាភាគរយ បេងចេកទៅតាមការរៀបចំការរស់នៅ

រស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើតយា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់     មិនរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើត

89 11

91 9

92 8

2014

2010

2005

ប្ភព៖ CDHS 2005 2010 2014

កុមាររស់នៅត្ 
ជាមួយមា្ត្យប៉ុណោ្ណ្ះ 

(ឪពុកនៅរស់)

កុមាររស់នៅត្ 
ជាមួយមា្ត្យប៉ុណោ្ណ្ះ 

(ឪពុកសា្ល្ប់)

កុមាររស់នៅត្ជា
មួយឪពុកត្ប៉ុណោ្ណ្ះ 

(មា្ត្យនៅរស់)

កុមាររស់នៅត្ជា
មួយឪពុកប៉ុណោ្ណ្ះ 

(មា្ត្យសា្ល្ប់)

2005 6 6 1 1

2010 6 4 1 1

2014 6 3 1 1



6

ការកើនឡើងនូវភាគរយកុមារមិនរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យ 

បង្កើតរបស់ខ្លួន គាប់ជួននឹងការកើនឡើងនូវចំនួនគ្ួសារដ្ល 

ទទួលយកកូនគ្មកចិញ្ចមឹ និងចំនួនកុមារដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌល

ថ្ទាំ។ ភាគរយគ្ួសារដ្លទទួលយកកុមារមកចិញ្ចឹម4 គឺ 9 

ភាគរយ ក្នុងឆ្ន្ំ 2000 ប្មាណជា 12 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2005 និង 

2010 កើនឡើងដល់ 13 ភាគរយក្នងុឆ្ន្ ំ2014 (រូបភាព 2.2)។ មាន

ភាពខុសប្ល្កគា្ន្តិចតួចត្ប៉ុណោ្ណ្ះ រវាងទីជនបទ និងទីប្ជុំជន។

ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 មានកុមារ (អាយុ 0 ទៅដល់ 17 ឆ្ន្ំ) តិចជាង 1 

ភាគរយនៅកម្ពុជា ដ្លបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងមា្ត្យ និង 5 ភាគរយ 

បាត់បង់ឪពុក ឬមា្ត្យ (រូបភាព 2.3)។ ភាគរយកុមារដ្លបាត់បង់

ឪពុកឬមា្តយ្យ្៉ាងហោចណាស់មា្នក់្ ប្ងច្កទៅតាមភ្ទរបស់កុមារ  

ឬតំបន់ប្ជុំជន ឬតំបន់ជនបទដ្លកុមាររស់នៅ ពុំមានភាពខុសគា្ន្ 

ឡើយ (រូបភាព 2.4)។ បុ៉ន្តចំ្នួនកុមារកំព្្មកពីគួ្សារ ដ្ល ស្ថតិ 

នៅក្នុងបញ្ចភាគទ្ព្យសម្បត្តិទាបជាងគ្ ហាក់បីដូចជាមានចំនួន

ច្ើនជាងកុមារមកពីគ្ួសារដ្លមានបញ្ចភាគទ្ព្យធនខ្ពស់ជាង

គ្តិចតួច។ ដោយសារត្ហានិភ័យងយបាត់បង់ជីវិតរបស់ឪពុក

មា្ត្យ មានការកើនឡើងទៅតាមព្លវ្លា (បើទោះបីជាមា្ត្យ 

ងយនឹងប្ឈមហានិភ័យប្បន្ះ ច្ើនជាងកំឡុងព្លសម្្ល 

កូនយា៉្ងណាក៏ដោយ) ភាគរយន្កុមារដ្លបាត់បង់ឪពុក ឬមា្ត្យ 

ឬទាំងឪពុកទាំងមា្ត្យ មានការកើនឡើងនៅព្លដ្លអាយុរបស់

ពួកគ្កាន់ត្ច្ើន ពោលពី 2 ភាគរយក្នុងចំណោមកុមារ ដ្ល មាន 

អាយុ 5 ឆ្ន្ំ រហូតដល់ 13 ភាគរយក្នុងចំណោមក្ម្ងជំទង់អាយុពី 15 

ទៅ 17 ឆ្ន្ំ។ ភាគរយកុមារដ្លបានបាត់បង់ឳពុក ឬក៏មា្ត្យ ឬទាំង 

ឪពុកទាំងមា្ត្យមានការប្្ប្ួលខុសគា្ន្ ពីខ្ត្តមួយទៅខ្ត្តមួយ 

ទៀត៖ ក្នុងខ្ត្តចំនួន 5 (កំពង់ចាម កំពង់ឆ្ន្ំង សៀមរាប ព្ះវិហារ/

ស្ទឹងត្្ង និងតាក្វ) ភាគរយន្ះគឺខ្ពស់ជាង 6 ភាគរយ ដ្ល 

ជាអត្្មធ្យមទូទាំងប្ទ្ស។ ទិន្នន័យក៏បង្ហ្ញឱ្យឃើញពីទំនាក់

ទំនងយា៉្ងជាក់ច្បាស់ រវាងការរស់រានរបស់ឪពុកមា្ត្យ និងការ ចូល 

រៀនរបស់កុមារផងដ្រ៖ កុមារអាយុ 10 - 14 ឆ្ន្ំ ដ្លឪពុកមា្ត្យ 

ទាំងពីរ បានសា្ល្ប់ មានលទ្ធភាពចូលរៀនតិចជាងកុមារដ្លឪពុក

មា្តយ្នៅរស់ទំាងពីរនាក់ និងកុមារដ្លរស់នៅជាមួយឪពុកឬមា្តយ្។

រូបភាព 2.2 ភាគរយគេួសារដេលមានកូនចិញ្ចឹម

រូបភាព 2.4 ភាគរយកុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្នេំ ដេលបាត់បង់ឪពុកឬមា្តេយ ឬបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងមា្តេយ បេងចេកទៅ តាមសាវតា

រូបភាព 2.3 ភាគរយនេកុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្នេំ បេងចេកទៅ

តាមសា្ថេនភាពរស់រានរបស់ឪពុកមា្តេយ

2005 2010 2014

2014

2010

2005

2000

15-17 ឆ្នាំ

10-14 ឆ្នាំ

5-9 ឆ្នាំ

0-4 ឆ្នាំ

បញ្ចភាគទាបបំផុត

បញ្ចភាគខ្ពស់បំផុត

បាជុំជន

ជនបទ

ក្មាងបាុស

ក្មាងសាី

ភាគរយន្កុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្ន្ំដ្លបាត់បង់ឪពុកឬមា្ត្យ

ភាគរយកុមារអាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្ន្ំដ្លបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងមា្ត្យ

ប្ភព៖ CDHS 2000 2005 2010 2014

ប្ភព៖ CDHS 2014

ប្ភព៖ CDHS 2005 2010 2014

13

8

6

5

0.7 0.8 0.7

12

12

13

8

5

2

7

5

6

6

6

6

9
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កុមារដេលរស់នៅតាមមណ្ឌលថេទាំ
ទិន្នន័យស្តីពីមណ្ឌលថ្ទាំកុមារនៅកម្ពុជា អាចរកបានពីប្ភពធំៗចំនួន 2 គឺរបាយការណ៍អធិការកិច្ចប្ចាំឆ្ន្ំ5 លើមណ្ឌលថ្ទាំ 

ដ្លបានចុះបញ្ជីត្ឹមត្ូវ និងរបាយការណ៍ជាតិ កំណត់ពីទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារឆ្ន្ំ 2015 ដ្លរៀបចំដោយក្សួងសង្គមកិច្ច អតីត 

យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដ្លមានការគំាទ្ពីយូនីស្ហ្វ និង USAID។ លើសពីន្ះវិទ្យាសា្ថន្ជាតិស្ថតិិ និងសកលវិទ្យាល័យកូឡំុបៀ 

បានធ្វើការសិក្សាមួយកាលពីឆ្ន្ំ 2015។6 ទាំងរបាយការណ៍កំណត់ពីទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំ ទាំងការសិក្សារបស់វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ សុទ្ធ

ត្បានជួយបំព្ញកង្វះទិន្នន័យស្តីពីចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំនៅក្នុងប្ទ្សន្ះ និងចំនួនកុមារដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំទាំងនោះ ប៉ុន្ត្ 

លទ្ធផលរកឃើញមួយចំនួនមានភាពខុសគា្ន្ ដោយសារការសិក្សាទាំងពីរន្ះ ប្ើប្្ស់វិធីសាស្ត្ផ្ស្ងគា្ន្។ របាយការណ៍ន្ះយកទិន្ន

ន័យដ្លបានពីការសិក្សាកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំដ្លធ្វើឡើងក្នុងឆ្ន្ំ 2015 ដោយសារត្ទិន្នន័យន្ះមានលក្ខណៈលំអិតជាង និង

ប្ើប្្ស់និយមន័យមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដ្លស្នើឡើងដោយរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា និងត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាផ្លូវការដោយរដា្ឋ្ភិបាល និង  

យូនីស្ហ្វសម្្ប់កំណត់ទិន្នន័យដើមគ្្ សម្្ប់អនុវត្តកម្មវិធីផ្ស្ងៗ។

ការសិក្សាកំណត់ពីទីតំាងមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ7 បានបញ្ជក់្ថាមានមណ្ឌលថ្ទំាកុមារ ឬមណ្ឌលកុមារកំព្្នៅកម្ពជុា (406 កន្លង្) 

ច្ើនជាងចំនួន 254 កន្ល្ង ដ្លក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាធា្ល្ប់ដឹងកន្លងមក តាមរយៈរបាយការណ៍អធិការ 

កិច្ចរបស់ខ្លួន (រូបភាព 2.5)។8 ក្នុងកំឡុងព្លសិក្សាកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំទាំងន្ះ មណ្ឌលថ្ទាំកុមារចំនួន 38 ភាគរយ ត្ូវបាន 

រកឃើញថ្មី មានន័យថាមណ្ឌលថ្ទាំទាំងន្ះមិនដ្លត្ូវបានក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាចុះធ្វើអធិការកិច្ច

ឡើយ ដូច្ន្ះមណ្ឌលទាំងន្ះពុំត្ូវបានត្ួតពិនិត្យដោយរដា្ឋ្ភិបាលឡើយ។ កន្ល្ងថ្ទាំ 233 កន្ល្ងផ្ស្ងទៀត ពុំត្ូវបានចាត់ទុកជា 

មណ្ឌលថ្ទាំកុមារឡើយ ប៉ុន្ត្គ្ដឹងថាកុមាររស់នៅតាមកន្ល្ងទាំងនោះ។ កន្ល្ងថ្ទាំទាំងន្ះមាន ផ្ទះសំចត និងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ 

បណោ្ត្ះអាសន្ន ផ្ទះសា្ន្ក់នៅជាក្ុម វត្តអារាម និងមណ្ឌលថ្ទាំជាលក្ខណៈសាសនា និងសាលា/ផ្ទះទទួលសិស្សឱ្យសា្ន្ក់នៅជាដើម។9 

ក្ម្ងប្ុសដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ មានភាគរយខ្ពស់ជាងក្ម្ងស្ី។ បើតាមរបាយការណ៍កំណត់ពីទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំ 

កុមារ ដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ មាន 53 ភាគរយជាក្ម្ងប្ុស។ របាយការណ៍អធិការកិច្ចរបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង 

យុវនីតិសម្បទា បង្ហ្ញថាលើកល្ងត្ឆ្ន្ំ 2013 ច្ញ ភាគរយរបស់ក្ម្ងប្ុស គឺខ្ពស់ជាងភាគរយក្ម្ងស្ីដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌល 

ថ្ទាំ (រូបភាព 2.5)។

រូបភាព 2.5 ចំនួនមណ្ឌលថេទាំ និងចំនួនក្មេងបេុស និងក្មេងសេីដេលរស់នៅតាមមណ្ឌលថេទាំទាំងនោះ

ប្ភព៖ របាយការណ៍អធិការកិច្ចរបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បា ឆ្ន្ំ 2005-2016។

ខណៈព្លដ្លពាក្យថា "កុមារកំព្្" ជារឿយៗ ត្ូវ 

បាន គ្ប្ើសំដៅលើកុមារ ដ្លឪពុកមា្ត្យបាត់បង់ជីវិត នៅ 

បរិបទផ្្សងៗក៏ដូចជានៅកម្ពុជា ពាក្យន្ះត្ូវបានប្ើសំដៅ

ទៅលើកុមារដ្លបាត់បង់ត្ឪពុក ឬក៏មា្ត្យ។ ក្្ពីភាពមិន 

ត្ឹមត្ូវ ការហៅកុមារដ្លមានឪពុក ឬមា្ត្យនៅរស់ថាជា 

"កុមារ កំព្្" អាចជាការប្មាថ និងជះឥទ្ធិពលដល់ប្ភ្ទន្

ស្វាកម្មដ្លតូ្វផ្តល់ជូន។ ន្ះជាករណីពាក់ព័ន្ធពិស្សនៅ 

ក្នុងបរិបទរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លកុមារជាច្ើននាក់ បើ 

ទោះ បីជាមានឪពុក ឬមា្ត្យមា្ន្ក់នៅរស់យា៉្ងណាក៏ដោយ ក៏

នៅត្ូវបានគ្យកទៅដាក់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំដ្រក្្ម 

មូលហ្តុថាជាកុមារកំព្្។ ចាំបាច់ត្ូវមានការទទួលសា្គ្ល់

ពីភាពងយរងគ្្ះរបស់កុមារដ្ល បាត់បង់ឪពុក ឬក៏មា្ត្យ 

និងផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្្ថម ដើម្បីរិះរកមធ្យាបាយ  

គាំពារគ្ួសារដ្លស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្នភាពប្បន្ះ ក្នុងគោល 

បំណងទប់សា្កត់្មិនឱ្យមានការបំប្កកុមារច្ញពីគួ្សាររបស់

ពួកគ្បើអាចទៅរួច និងធានាយា៉្ងណាឱ្យកុមារ ទទួលបាន 

ការការពារពីផលប៉ះពាល់ ដ្លអាចបង្កគ្្ះថា្ន្ក់ដល់ពួកគ្ 

ដោយសារត្ការបាត់បង់ឪពុក ឬមា្ត្យរបស់ខ្លួន។
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ដោយសារត្មណ្ឌលថ្ទំាកុមារជាច្ើនស្ថតិនៅក្្ក្បខ័ណ្ឌគតិយុត្តរបស់ក្សួង គ្មានការពួ្យបារម្ភយ្៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខុមាលភាព របស់ 
កុមារ ដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលទាំងន្ះ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារដ្លត្ូវបានរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាពីទីតាំងមណ្ឌល ថ្ទាំកុមារ 
ក្នុង ចំណោមមណ្ឌលចំនួន 8 មានប្ហ្លមួយដ្លពុំបានចុះបញ្ជីជាមួយសា្ថ្ប័នណាមួយរបស់រដា្ឋ្ភិបាល ហើយក្នុងចំណោមមណ្ឌលថ្ទាំ កុមារចំនួន  
5 មានមួយពុំមានអនុស្សារណៈជាមួយនឹងរដា្ឋ្ភិបាល។

តាមរបាយការណ៍សិក្សាពីទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំ មានកុមារចំនួន 16,579 នាក់ (អាយុ 0 ទៅ 17 ឆ្ន្ំ ស្ី 47 ភាគរយ) កំពុងរស់នៅតាម មណ្ឌល 
ថ្ទំាកុមារ 406 កន្លង្ទូទំាងប្ទ្សកម្ពជុា ហើយក្នងុនោះមាន 9,608 នាក់ (សី្ 49 ភាគរយ) កំពុងរស់នៅតាមកន្លង្ថ្ទំាដទ្ទៀត។10 ការ សិក្សា 
កំណត់ទីតំាងមណ្ឌលថ្ទំាន្ះ ក៏បានរកឃើញផងដ្រថា របាយមណ្ឌលថ្ទំានៅកម្ពជុា ពំុមានលក្ខណៈដូចៗគា្នត្ាមគ្ប់ខ្ត្តនោះឡើយ។ មណ្ឌលថ្ទំា
កុមារភាគច្ើនប្មូលផ្តុកំ្នងុខ្ត្តចំនួន 9 ស្មើនឹង 83 ភាគរយន្ចំនួនមណ្ឌលថ្ទំាសរុបទូទំាងប្ទ្ស។ រាជធានីភ្នព្ំញ និងខ្ត្តសៀមរាបមាន មណ្ឌល 
ថ្ទាំកុមាររហូតដល់ 49 ភាគរយន្ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារសរុប ខណៈដ្លខ្ត្ត 16 ផ្ស្ងទៀតមានចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំពី០ដល់ 9កន្្លងក្នុងមួយខ្ត្ត។ 
ស្ដៀងគា្នន្្ះដ្រ កុមារភាគច្ើនដ្លរស់នៅក្នងុមណ្ឌលថ្ទំា (87 ភាគរយ ឬ 14,367 នាក់) ប្មូលផ្តុំក្នុងខ្ត្តទាំង 9 ដ្លមានចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំ
ច្ើនជាងគ្។ ចំនួនកុមារដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ មានរហូតដល់ 51 ភាគរយ (ឬ 8,839 នាក់) ត្ក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ និងខ្ត្តសៀមរាបប៉ុណោ្ណ្ះ 
(រូបភាព 2.6)។ ប៉ុន្ត្ចំណុចគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់នៅទីន្ះ គឺថាខ្ត្តទាំង 9 ដ្លមានភាគរយ មណ្ឌលថ្ទាំកុមារខ្ពស់បំផុត ក៏ជាខ្ត្តដ្លមានប្ជាជន 
រស់នៅរហូតទៅដល់ជិតពាក់កណា្ត្លន្ចំនួន ប្ជាជន សរុប របស់ ប្ទ្សកម្ពុជាដ្រ។ បណ្តុំន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារក៏ត្ូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកតា្ត្ 
ផ្្សងៗដូចជាលំហូរទ្សចរ និងកម្ិតន្ច្បាប់ ក្នុង តំបន់។

របាយការណ៍អធិការកិច្ច បើទោះបីជាពុំបានបង្ហ្ញពីរូបភាពទាំងស្ុងយា៉្ងណាក៏ដោយ ក៏មានប្យោជន៍សម្្ប់ធ្វើការវាយតម្ល្ពីនិនា្ន្ការកន្លង
មក ដ្រ។ បើតាមទិន្នន័យពីប្ព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីការថ្ទាំជំនួសរបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំ កុមារដ្ល 
បាន ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ ព្មទាំងចំនួនកុមារដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលទាំងនោះមានការកើនឡើងពីចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 2005 និងឆ្ន្ំ 2016។ ចនោ្ល្ះ  ពីឆ្ន្ំ 2005 
ដល់ឆ្ន្ំ 2016 ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារកើនឡើង 75 ភាគរយ (ពី 154 កន្ល្ងដល់ 269 កន្ល្ង) ដ្លក្នុងនោះចំនួនកុមារដ្ល រស់នៅតាម មណ្ឌល ទាំង 
ន្ះ កើនឡើង 91 ភាគរយ (ពី 6,254 នាក់ដល់ 11,945 នាក់) ក្នុងរយៈព្លដូចគា្ន្ន្ះ។ ចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 2010 ដល់ឆ្ន្ំ 2016 ចំនួន កុមារ និងចំនួនមណ្ឌល
ថ្ទាំមានការថយចុះតិចតួច ប៉ុន្ត្នៅត្ខ្ពស់ ដ្លក្នុងនោះមានកុមារចំនួន 8,155នាក់ (ស្ី 47 ភាគរយ) និង មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ 254 កន្ល្ង ដ្លបាន 
ចុះបញ្ជីផ្លូវការជាមួយក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា គិតត្ឹមឆ្ន្ំ 2016 (រូបភាព 2.5)។ ប៉ុន្ត្ដូចបញ្ជ្ក់ជូនពីខាងដើម តួល្ខន្ះ
ឆ្លុះបញ្ជ្ំងត្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដ្លបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាត្ប៉ុណោ្ណ្ះ។

ការសិក្សាមួយដ្លធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថន្ជាតិស្ថតិិ ក្នងុឆ្ន្ ំ2015 បានរកឃើញថា ក្នងុចំណោមកុមារអាយុ 13 ទៅ 17 ឆ្ន្ ំដ្លរស់នៅ តាម មណ្ឌល  
ថ្ទាំ មានរហូតដល់ 79 ភាគរយ មានឪពុកមា្ត្យនៅរស់យា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់។ របកគំហើញន្ះគឺដូចគា្ន្ទៅនឹងលទ្ធផលរកឃើញពី របាយ ការណ៍ 
អធិការកិច្ចរបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាក្នងុឆ្ន្ ំ2013 ដ្លបានរកឃើញថា ក្នងុចំណោមកុមារដ្លរស់នៅ តាមមណ្ឌល ថ្ទំា 
ទាំងអស់ យា៉្ងហោចណាស់ 77 ភាគរយមានឪពុកមា្ត្យដ្លនៅរស់យា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់។ ការសិក្សាដ្លធ្វើឡើង ដោយវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិន្ះ ក៏ 
លើកឡើងផងដ្រថា ក្នងុចំណោមកុមារ ដ្លមានឪពុកមា្តយ្នៅរស់យ្៉ាងហោចណាស់មា្នក់្ជិតពាក់កណា្តល្ មានឪពុកមា្តយ្រស់នៅក្នងុខ្ត្តត្មួយនឹង 
មណ្ឌលថ្ទាំន្ះដ្រ។ លើសពីន្ះការសិក្សាដ្លធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិន្ះ បានបង្ហ្ញថា នៅព្លសាកសួរពីមូលហ្តុចំបងដ្លធ្វើ 
ឱ្យ ពួកគ្មករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំន្ះ កុមារអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ 75 ភាគរយ បានឆ្លើយថា "រត់គ្ច ពីភាពក្ីក្" ឬ "ដើម្បីទទួលបានឱកាសអប់រំ"។ 

ទំាងការសិក្សាកំណត់ពីទីតំាងមណ្ឌលថ្ទំា ទំាងការសិក្សាធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថន្ជាតិស្ថតិិ សុទ្ធត្បានរកឃើញថាកុមារភាគច្ើនលើសលុបដ្ល
រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ គឺស្ថិតនៅក្នុងអាយុកំពុងចូលរៀន។ ការសិក្សាដ្លធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ បានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមកុមារទាំង
អស់ដ្លរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ មានជាងពាក់កណា្ត្ល មានអាយុចនោ្ល្ះពី 13 ទៅ 17 ឆ្ន្ំ។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ ការសិក្សាកំណត់ពីទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំ 
នៅទូទាំងប្ទ្ស បានរកឃើញថាកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំក្នុងខ្ត្តចំនួន 20 មាន 67 ភាគរយ មានអាយុចនោ្ល្ះពី 11 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ និង 32 ភាគរយ 
អាយុចនោ្ល្ះពី 4 ទៅ 10 ឆ្ន្ំ។ កុមារអាយុក្្ម 4 ឆ្ន្ំ មានត្ឹមត្ប្មាណ 2 ភាគរយប៉ុណោ្ណ្ះន្ចំនួនកុមារសរុបដ្លកំពុងរស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ។ 
ការស្្វជ្្វបង្ហ្ញថា ការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំបង្កអន្តរាយដល់កុមារអាយុក្្ម 3 ឆ្ន្ំ។11 ដូច្ន្ះ ន្ះគឺ ជាការ ព្ួយបារម្ភ សម្្ប់កុមារអាយុក្្ម 
4 ឆ្ន្ំ ដ្លត្ូវបានរកឃើញថាកំពុងរស់នៅរយៈព្លវ្ង នៅក្នុងមណ្ឌលថ្ទាំ។

រូបភាពទី 2.2 ចំនួនមណ្ឌលថេទាំកុមារ និងចំនួនកុមារ 

ដេលរស់នៅតាម មណ្ឌលថេទាំ កុមារ បេងចេកតាមភេទ  

និងខេត្ត

ខ្ត្ត ចំនួន 
មណ្ឌល

ចំនួនក្ម្ង

ក្មង្សី្ ក្មង្បុ្ស សរុប

ភ្នំព្ញ 117 3,164 3,077 6,241

សៀមរាប 80 1,019  1,129  2,148 

បាត់ដំបង 35 691 777  1,468 

ព្ះសីហនុ 15 334 735  1,069 

កណា្ត្ល 20 399 463 862

កំពង់ស្ពឺ 15 365 465 830

កំពត 17 385 426 811

កំពង់ធំ 23 278 295 573

កំពង់ឆ្ន្ំង 16 184 181 365

បនា្ទ្យមានជ័យ 9 149 181 330

កំពង់ចាម 8 131 182 313

ព្្វ្ង 6 111 114 225

តាក្វ 7 93 103 196

ក្ចះ 6 56 120 176

ព្ះវិហារ 3 75 87 162

ពោធិ៍សាត់ 5 73 79 152

រតនគិរី 3 62 85 147

សា្វ្យរៀង 7 51 82 133

ប៉្លិន 4 49 74 123

ឧត្តរមានជ័យ 4 32 62 94

មណ្ឌលគិរី 1 33 21 54

ស្ទឹងត្្ង 3 28 26 54

ក្ប 1 13 28 41

កោះកុង 1 1 11 12

ត្យូងឃ្មុំ 0 0 0 0

សរុប 406  7,776  8,803  16,579

ប្ភព: MoSVY, 2017.
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ការចុះសំបុត្កំណើតនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងតិចតួច ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ 2010 មក (រូបភាព 

3.1)។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ 27 ភាគរយ (ស្មើនឹងប្មាណ 1.6 លាន 

នាក់) ពំុទាន់បានចុះសំបុត្កំណើតក្នុងឆ្ន្ំ 2014 ឡើយ។

កម្ិតន្ការចុះសំបុត្កំណើតនៅកម្ពុជា បង្ហ្ញឱ្យឃើញពីគមា្ល្តមួយចំនួន លើកល្ងត្ 

ការចុះសំបុត្កំណើត ប្ងច្កតាមភ្ទ។ ការចុះសំបុត្កំណើតមានការកើនឡើងទៅតាមអាយុ 

សា្ថ្នភាពទ្ព្យធនរបស់គ្ួសារ កម្ិតវប្បធម៌របស់មា្ត្យ និងទីកន្ល្ងរស់នៅក្នុងតំបន់ប្ជុំជន 

(រូបភាព 3.2)។ ភាពខុសប្ល្កគា្ន្ក៏មានក្នុងកម្ិតគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រ រវាងខ្ត្តមួយ និងខ្ត្ត 

មួយទៀត ដោយខ្ត្តចំនួន 4 (ភ្នំព្ញ សា្វ្យរៀង កណា្ត្ល និងឧត្តរមានជ័យ) មានការចុះសំបុត្ 

កំណើតជាង 80 ភាគរយ ខណៈព្លខ្ត្ត 2 ផ្ស្ងទៀត (ខ្ត្តក្ច្ះ និងមណ្ឌលគិរី / រតនគិរី) 

មានការចុះសំបុត្កំណើតតិចជាង 50 ភាគរយ (រូបភាព 3.3)។ ការចុះសំបុត្កំណើតក្នុង 

ចំណោមកុមារមកពីតំបន់ប្ជុំជន មានកម្ិតខ្ពស់ជាងការចុះសំបុត្កំណើតរបស់កុមារនៅតំបន់

ជនបទ។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ ការចុះសំបុត្កំណើតរបស់កុមារ ដ្លរស់នៅក្នុងគ្ួសារដ្លមាន

ជីវភាពធូរធាជាងគ្ 20 ភាគរយ (វាស់វ្ងដោយសន្ទស្សន៍ន្ការមានទ្ព្យសម្បត្តិរបស់គ្ួសារ 

ជាជាងការវាស់វ្ងដោយចំណូលរបស់គ្ួសារ) មានកម្ិតខ្ពស់ជាងកុមារមកពីគ្ួសារក្ីក្ជាង

គ្ 20 ភាគរយ (រូបភាព 3.4)។ ក្នុងរយៈព្លប្មាណមួយទសវត្សរ៍ន្ះ គមា្ល្តន្អត្្ចុះសំបុត្ 

កំណើតរវាងកុមារ មកពីបញ្ចភាគទ្ព្យសម្បត្តខិ្ពស់ជាងគ្ និងទាបជាងគ្ កើនឡើងបន្តចិបន្តចួ។ 

ប្សិនបើនិនា្ន្ការដ្លត្ូវបានអង្ក្តឃើញចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 2010 និង 2014 នៅត្បន្តនោះ 

ប្ទ្សកម្ពុជានឹងអាចសម្្ចបាននូវគោលដៅចុះសំបុត្កំណើត សម្្ប់ប្ជាជនគ្ប់រូបត្ឹម

ឆ្ន្ំ 2025 (រូបភាព 3.5) ដ្លជាចំណុចដៅ 16.9 ន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព។12 

ទិន្នន័យដ្លអាចរកបានបង្ហ្ញថា វឌ្ឍនភាពប្បន្ះគឺជាអ្វីដ្លអាចសម្្ចទៅបាន។ អត្្ 

ន្ កំណើនចាប់ពីឆ្ន្ំ 2010 មកគឺលឿនជាងអត្្មធ្យម ដ្លសម្្ច បាន ក្នុង រយៈព្ល 9 ឆ្ន្ំ 

ចាប់គិតពីឆ្ន្ំ 2005 ដល់ឆ្ន្ំ 2014។

កុមារដ្លពុំមានចុះសំបុត្កំណើត

ការចុះសំបុត្កំណើតឱ្យកុមារនៅព្លកើត មានសារៈសំខាន់យា៉្ងខា្ល្ំង សម្្ប់ឱ្យកុមារ

ទទួលបានស្វាសំខាន់ៗ ដូចជា កិច្ចការពារក្នុងករណីដ្លកុមារត្ូវបានបំប្កច្ញពីគ្ួសារ 

ត្ូវបានគ្បោះបង់ចោល ឬទទួលរងការរំលោភបំពាន ជាដើម។ ការចុះសំបុត្កំណើតក៏អាច

ការពារកុមារមិនទាន់គ្ប់អាយុពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពលកម្មកុមារ និងការជ្ើសរីសឱ្យ 

បំព្ញកាតព្វកិច្ចយោធាផងដ្រ។ ការចុះសំបុត្កំណើតគឺជាសិទ្ធិមួយផង និងជាវិធីសម្្ប់  

ធានាមិនឱ្យមានការបំពានសិទ្ធិដទ្ទៀត ដើម្បីកុំឱ្យការរំលោភបំពានសិទ្ធិទាំងនោះកើតឡើង

ដោយគា្មន្អ្នកណាសមា្គល់្ដឹង។ មាតាបិតានៅកម្ពជុាមានកាតព្វកិច្ចចុះសំបុត្កំណើតកូនរបស់ 

ខ្លួន ក្្មអនុក្ឹតល្ខ 103 ស្តីពីការចុះអត្្នុកូលដា្ឋ្ន។

រូបភាព 3.1 ភាគរយកុមារអាយុកេេម 5 ឆ្នេំ ដេលបានចុះសំបុតេកំណើត បេងចេកទៅតាមថា

តើពួកគេមានសំបុតេបញ្ជេក់កំណើតឬអត់

ប្ភព៖ CDHS, 2005, 2010, 2014

ចុះសំបុត្កំណើត ប៉ុន្ត្ពុំមានសំបុត្បញ្ជ្ក់កំណើត  មានសំបុត្បញ្ជ្ក់កំណើត

2005

2010

2014

12

11

9

ចំនួនសរុបដ្លបានចុះសំបុត្កំណើត៖ 66 %

ចំនួនសរុបដ្លបានចុះសំបុត្កំណើត៖ 62%

ចំនួនសរុបដ្លបានចុះសំបុត្កំណើត៖ 73%

54

51

64
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ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ 
ដ្លបានចុះសំបុត្កំណើត

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ 
ដ្លនឹងត្ូវចុះសំបុត្កំណើត ប្សិន
បើនិនា្ន្ការន្ការកើនឡើងចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 

2010 និង 2014 នៅត្បន្ត

រូបភាព 3.5 ការធ្វើចំណោល ការចុះសំបុតេកំណើត

រូបភាព 3.2 ភាគរយនេកុមារអាយុកេេម 5 ឆ្នេ ំដេលបានចុះសំបុតេកំណើត បេងចេកទៅតាមសាវតា

រូបភាព 3.4 ភាគរយកុមារអាយុកេេម 5 ឆ្នេំ ដេលចុះសំបុតេកំណើត បេងចេកទៅតាមសាវតា 

និងឆ្នេំនេការអង្កេត

សមា្គ្ល់៖ ទិន្នន័យអប់រំ សំដៅលើកម្ិតវប្បធម៌/អប់រំរបស់មា្ត្យ

ប្ភព៖ CDHS 2014

ប្ភព៖ CDHS, 2005, 2010, 2014 ប្ភព៖ ការវិភាគរបស់យូនីស្ហ្វ ផ្អ្កទៅតាម CDHS, 2005, 2010, 2014

ការអប់រំចាប់ពីកមិ្តមធ្យមសិក្សាឡើងទៅ
ការអប់រំបឋមសិក្សា

ពំុបានទទួលការអប់រំ

2-4 ឆ្ន្ំ
0-4 ឆ្ន្ំ

បញ្ចភាគខ្ពស់បំផុត
បញ្ចភាគទាបបំផុត

តំបន់ប្ជំុជន
តំបន់ជនបទ

ក្មង្បុ្ស
ក្មង្សី្

សរុប

2005 20202010 20252014 2030

66
73

94
100 100

84
71

57

77
67

87
59

84
72

74
73

73

រូបភាព 3.3 ភាគរយកុមារអាយុកេេម 5 ឆ្នេំ ដេលបានចុះសំបុតេកំណើត បេងចេកតាមខេត្ត

ប្ភព៖ CDHS, 2014

មណ
្ឌល

គិរ
ី/រត

នគ
ិរី

ក
្ចះ

ពោ
ធិ៍សា

ត់

កំព
ង់ធ

ំ

ព
្ះវ

ិហា
រ/ស

្ទឹងត
្្ង

កំព
ង់ចា

ម

បា
ត់ដ

ំបង
/ប

៉្ល
ិន

បនា
្ទ្យ

មា
នជ

័យ

ស
ៀម

រាប

ព
្ះស

ីហ
នុ/

កោ
ះក

ុង

កំព
ង់ឆ

្ន្ំង

តា
ក

្វ 

កំព
ត/

ក
្ប 

កំព
ង់ស

្ពឺ

ព
្្វ្ង

ឧត
្តរមា

នជ
័យ

កណា
្ត្ល

 

សា
្វ្យ

រៀ
ង 

ភ្នំព
្ញ

40
45

63 64 67 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 84 88 90

 បញ្ចភាគខ្ពស់បំផុត    បញ្ចភាគទាបបំផុត   ទីប្ជុំជន  ជនបទ

72

84

2005 2010 2014

59

48

66

60

71 74
77

78
87

59
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ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារនៅកម្ពុជា មានការថយចុះជាបន្តបនា្ទ្ប់។ ក្នុងឆ្ន្ំ 1989 ក្នុងចំណោមស្ត្ីអាយុ 

20 ទៅ 24 ឆ្ន្ំ មាន 28 ភាគរយរៀបការមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ បើធៀបនឹង 19 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2014 (រូបភាព 4.1)។ មាន

ការសម្្ចបានវឌ្ឍនភាពកាន់ត្លឿនទៅទៀត ក្នុងករណីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្ម្ងស្ីអាយុក្្ម 15 ឆ្ន្ំ ពោល 

គឺ មានការថយចុះពី 7 ភាគរយក្នងុឆ្ន្ ំ1999 មកនៅ 2 ភាគរយក្នងុឆ្ន្ ំ2014។ ទោះជាយ្៉ាងណាក៏ដោយ វឌ្ឍនភាពន្ការ 

កាត់បន្ថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារជារួម ហាក់បីដូចជានៅទ្ឹងក្នុងរយៈព្ល 5 ឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ ហើយមាន 

ក្មង្សី្ជាច្ើននាក់នៅបន្តរៀបការក្នងុវ័យជំទង់។ អាយុម្ដ្យានសម្្ប់ការរៀបការជាលើកដំបូងរបស់ស្ត្ ីនៅកម្ពជុា 

នៅបន្តថ្រក្នុងរយៈព្លពីរទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ ពោលគឺស្ត្ីរៀបការនៅអាយុចនោ្ល្ះពី 20 ទៅ 21 ឆ្ន្ំ។

ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ ត្ូវបានគ្ដឹងថាកើតមានជាទូទៅក្នុងក្ុមជនជាតិភាគតិចមួយចំនួន និងនៅ

តាមតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។ គួរឱ្យសោកសា្ត្យ ព័ត៌មានអំពីជាតិពន្ធុ ពុំត្ូវបានប្មូលក្នុងការអង្ក្ត 

ប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជាឆ្ន្ំ 2014 ឡើយ ដូច្ន្ះគ្ពុំអាចធ្វើការវិភាគអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ 

ប្ងច្កទៅតាមជាតិ ពន្ធុបានឡើយ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ភាគរយន្ស្ត្ីវ័យក្ម្ងអាយុ 20 ទៅ 24 ឆ្ន្ំ ដ្ល 

រៀប ការមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ បង្ហ្ញឱ្យឃើញពីការប្្ប្ួលខា្ល្ំងតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្ ពោលគឺមានចាប់ពីកម្ិត ខ្ពស់ដល់ 

ទៅ 36 ភាគរយ ក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី មកនៅទាប 5 ភាគរយក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ (រូបភាព 4.2)។

ប្សិនបើអត្្ន្វឌ្ឍនភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ ដ្លអង្ក្តឃើញ ក្នុងរយៈ 

ព្ល 25 ឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ នៅត្បន្ត នោះភាគរយន្ស្ត្ីអាយុពី 20 ទៅ 24 ឆ្ន្ំ ដ្លរៀបការព្លដ្លខ្លួននៅជា 

កុមារនៅឡើយ អាចបន្តមានការថយចុះពី 28 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 1989 មក 19 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2014 មក 14 ភាគរយ 

ក្នុងឆ្ន្ំ 2030 (រូបភាព 4.3)។13 ប៉ុន្ត្ប្សិនបើអាត្្ថយចុះន្ះកើនឡើងទ្វ្ដង នោះប្្វា៉្ឡង់ន្ការរៀបអាពាហ៍

ពិពាហ៍វ័យកុមារ អាចបន្តថយចុះទៀតតឹ្ម 11 ភាគរយតឹ្មឆ្ន្ ំ 2030។ បុ៉ន្្ត តួល្ខន្ះមានន័យថាមានស្្តប្ីមាណ 

មា្ន្ក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់បានរៀបការព្លនៅវ័យកុមារ។

នៅកម្ពុជា ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំគឺខុសច្បាប់ ប្សិនបើពុំមានការយល់ព្មពីម្បា។ ចាប់ពីអាយុ 16 ដល់អាយុ 18 ឆ្ន្ំ ក្ម្ងស្ី និងក្ម្ងប្ុសអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ប

ច្បាប់បាន ប្សិនបើមានការយល់ព្មពីម្បា។ ក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ "អាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ" ត្ូវបានឱ្យនិយមន័យថាជា ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬក៏ការរស់នៅជាមួយគា្ន្មុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ 

ស្បទៅតាមទស្សនវិស័យផ្ន្កសិទ្ធិ បើទោះបីជាការរៀបការចាប់ពីអាយុ 16 ឆ្ន្ំឡើងទៅជាទង្វើស្បច្បាប់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា នៅព្លមានការឯកភាពពីម្បាយា៉្ងណាក៏ដោយ។

កូនក្មុំវ័យកុមារ

រូបភាព 4.1 ភាគរយស្តេីអាយុ 20 ទៅ 24 ឆ្នេំ ដេលបានរៀបការ / រស់នៅជាមួយ 

គូសេកររបស់ខ្លួននៅមុនអាយុ 15 និង 18 ឆ្នេំ

សមា្គ្ល់៖  កម្ិតន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារកន្លងមក ដូចត្ូវបានវាស់វ្ងក្នុងឆ្ន្ំ 2014 ពឹង 
អាស្័យលើអាយុរៀបការ ដ្លរាយការណ៍ដោយក្ុមស្ត្ីចំណាស់ៗ។ តួល្ខទាំងន្ះ 
ប្្ប្ួល ទៅតាមភាពមិនប្្កដប្ជាមួយចំនួន ជាពិស្ស ដោយសារមរណភាព របស់ 
ស្ត្ី រវាង ព្លដ្ល ពួកគ្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងព្លដ្លធ្វើការអង្ក្តន្ះ។ ស្ត្ីដ្ល
បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងក្ុមន្ះ ច្ើនត្មកពីគ្ួសារដ្លក្ីក្ ឬគ្ួសារដ្លជួប ការ 
លំបាក ដូច្នះ្ពួកគ្ងយនឹងរៀបការនៅវ័យកុមារ។ កមិ្តន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ កុមារ 
ដ្លរាយការណ៍ដោយស្ត្ដ្ីលនៅមានជីវិត អាច បង្ហញ្ពីតួល្ខទាបជាងតួល្ខជាក់ស្តង្

ប្ភព៖ CDHS, 2014

រៀបការ/រស់នៅរួមគា្នជ្ាមួយគូស្ករ ក្្យអាយុ 15 ឆ្ន្ ំបុ៉ន្តមុ្នអាយុ 18 ឆ្ន្ំ

រៀបការ/រស់នៅជាមួយគូស្ករមុនអាយុ 15 ឆ្ន្ំ

1989 1994 20041999 2009 2014

7 5 5 4 3 2

28 30 30

25

19 19



រូបភាព 4.2 ភាគរយស្តេីនៅអាយុ 20-24 ឆ្នេំ ដេលបានរៀបការ ឬរស់នៅជាមួយគូសេករមុនអាយុ 18 ឆ្នេំ បេងចេក 

ទៅតាមខេត្ត

រូបភាព 4.3 ភាគរយស្តេីអាយុ 20-24 ឆ្នេំ ដេលរៀបការ/នឹងរៀបការមុនអាយុ 18 ឆ្នេំ ផ្អេកតាមសេណារីយ៉ូចំនួន 2

ប្ភព៖ CDHS, 2014

ប្ភព៖ ការវិភាគរបស់យូនីស្ហ្វ ដោយផ្អ្កទៅតាម CDHS, 2014 និងទិន្នន័យប្ជាជន ដ្លបានពីបាយការណ៍ចំនួនប្ជាជនសកលលោក ក្សម្ួល 
ឆ្ន្ំ 2015 កំណ្ DVD ដ្លផលិតដោយផ្ន្កប្ជាជន ន្នាយកដា្ឋ្នកិច្ចការស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចន្អង្គការសហប្ជាជាតិ ទីក្ុងញូយ៉ក ឆ្ន្ំ 2015
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ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20-24 ឆ្ន្ំ ដ្លរៀបការ/
រស់នៅជាមួយគូស្ករមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20-24 ឆ្ន្ំ ដ្លនឹងរៀបការ/

រស់នៅជាមួយគូស្ករមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ 
ប្សិនបើការថយចុះដ្លអង្ក្តឃើញន្ះ 

នៅត្បន្តមានទៀត

ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20-24 ឆ្ន្ំ ដ្លនឹងរៀបការ/
រស់នៅជាមួយគូស្ករមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ  

ប្សិនបើវឌ្ឍនភាពដ្លសម្្ចបានកន្លងមក 
មានការកើនឡើងលឿនជាងមុន
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នៅកម្ពជុា ក្នងុចំណោមក្មង្សី្អាយុ 15 ដល់ 19 ឆ្ន្ចំំនួន 8 នាក់ មានជិតមា្នក់្ ដ្លចាប់ផ្តើមមានកូន។ ភាគរយក្មង្ជំទង់ដ្ល

ធា្ល្ប់សម្្លកូន មានការប្្ប្ួលពីខ្ត្តមួយទៅខ្ត្តមួយ។ ភាគរយន្ះគឺទាបជាងគ្ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង/ប៉្លិន (4 ភាគរយ) 

និង ខ្ពស់ជាងគ្ក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី/រតនគិរី (34 ភាគរយ)។ ភាគរយន្ក្ម្ងស្ីជំទង់ដ្លចាប់ផ្តើមមានកូនបានរកឃើញថា មាន

ការកើនឡើងនៅព្លដ្លអាយុរបស់ពួកគ្កាន់ត្ច្ើន ប៉ុន្ត្ថយចុះទៅតាមកតា្ត្អ្នករស់នៅទីក្ុង ទ្ព្យសម្បត្តិរបស់គ្ួសារ 

និងការអប់រំ (រូបភាព 5.1)។

ពីឆ្ន្ំ 2000 ដល់ 2014 ការមានកូន ក៏មានការកើនឡើងផងដ្រក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ីជំទង់ (19 ឆ្ន្ំ) ខណៈព្លដ្លការមាន

កូនក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ីដ្លមានអាយុតិចជាងន្ះ (15 ទៅ 18 ឆ្ន្ំ) នៅប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ (រូបភាព 5.2)។ កំណើនន្ការឆប់

មានកូនក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ីជំទង់ ត្ូវបានសង្ក្តឃើញថា មានប្ភពភាគច្ើនច្ញពីតំបន់ជនបទ ពីអ្នកដ្ល ពុំមាន ការអប់រំ 

ឬរៀនបានត្ឹមបឋមសិក្សា និងអ្នកមកពីបញ្ចភាគទ្ព្យសម្បត្តិកម្ិតទាបជាងគ្។ នៅក្នុងរយៈព្លដូចគា្ន្ន្ះ ការផ្ល្ស់ប្តូរមាន 

តិចតួចត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ីជំទង់អាយុច្ើនមកពីតំបន់ប្ជុំជន ក្ម្ងស្ីដ្លបានទទួលការអប់រំកម្ិត មធ្យមសិក្សា 

និងក្ម្ងស្ីមកពីគ្ួសារដ្លស្ថិតនៅក្នុងបញ្ចភាគទ្ព្យសម្បត្តិខ្ពស់ជាងគ្ (រូបភាព 5.3)។

ការមានផ្ទព្ោះរបស់ក្មង្ជំទង់ និងការឆាប់មានកូន

ការឆប់មានកូនក្នងុវ័យជំទង់ អាចធ្វើឱ្យក្មង្សី្ និង 

កូនដ្ល ទើប នឹងកើតរបស់ពួកគ្ ប្ឈមនឹងការ ព្ួយ  

បារម្ភ ពាក់ព័ន្ធនឹង សុខភាព និងកិច្ចការពារជាច្ើន។ ការ

សិក្សាដ្លបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្ន្ំ 2015 លើអ្នក ដ្ល 

មានលទ្ធភាពសម្្លកូន ដោយប្ើទិន្នន័យ ពី ប្ទ្ស 

ប្្សុីល គ័រត្មា៉្ឡា ឥណា្ឌ្ ហ្វីលីពីន និង អាហ្វ្ិកខាង 

ត្បូង14 បានរកឃើញថាអាយុវ័យ ក្ម្ងរបស់ មា្ត្យ (ក្្ម 

20 ឆ្ន្ំ) មាន ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូន កើតមិនគ្ប់ទម្ងន់ 

កូនកើតមុនខ្ ភាព ក្ិនក្្ះ ក្នុង កំឡុង រយៈព្ល 2 

ឆ្ន្ំដំបូង និងការរៀនមិនចប់សាលា មធ្យមសិក្សា របស់ 

កូន។

កុមារដ្លមានមា្ត្យវ័យក្ម្ងក្នុងប្ទ្សចំណូល

ទាប និង មធ្យម ត្ងជួបការលំបាកនៅព្លសម្្ល 

និង ជួបប្ទះបញ្ហ្ អាហារូបត្ថម្ភ និងការរៀនសូត្ក្នុងវ័យ

កុមាររបស់ខ្លួន។ 

លើសពីន្ះ ការឆប់មានកូនក៏មានផលប៉ះពាល់ជា

អវិជ្ជមានលើឱកាសការងរ និងអប់រំនាព្លអនាគតរបស់ 

មា្ត្យផងដ្រ។ កិច្ច ខិតខំប្ឹងប្្ង ទប់សា្ក្ត់មិនឱ្យក្ម្ង

ស្ីឆប់មានកូន គួរពង្ឹងបន្ថ្មទៀតតាមរយៈការរៀបចំ

ផ្នការគ្ួសារ និងការអប់រំ និងការផ្តល់ ភាព អង់អាច 

ដល់ស្ត្ី។

រូបភាព 5.1 ភាគរយក្មេងសេីអាយុ 15 - 19 ឆ្នេំ ដេលចាប់ផ្តើមមានកូន បេងចេកទៅតាមសាវតារបស់ពួកគេ

ប្ភព៖ CDHS, 2014

សរុប
អាយុ 19 ឆ្ន្ំ
អាយុ 18 ឆ្ន្ំ
អាយុ 17 ឆ្ន្ំ
អាយុ 16 ឆ្ន្ំ
អាយុ 15 ឆ្ន្ំ
តំបន់ជនបទ

តំបន់ប្ជំុជន
ពំុបានទទួលការអប់រំ ឬរៀនបានតឹ្មបឋមសិក្សា

រៀនបានមធ្យមសិក្សា ឬឧត្តមសិក្សា
បញ្ចភាគទាបជាងគ្
បញ្ចភាគខ្ពស់ជាងគ្

12

31
18

8
4

1
13

6

20
8

18
7
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ប្សិនបើអត្្ន្ការពន្យារព្លមានកូន ដ្លត្ូវបានអង្ក្តឃើញក្នុងរយៈព្ល 15 ឆ្ន្ំ ចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 

1989 (13 ភាគរយ) និង 2014 (7 ភាគរយ) នៅបន្តមានទៀត នោះស្ត្ីអាយុ 20 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ ដ្លសម្្ល 

កូនក្្មអាយុ 18 ឆ្ន្ំ អាចថយចុះមកនៅ 4 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2030 (រូបភាព 5.5)។15 ប៉ុន្ត្ប្សិនបើអត្្ 

ដ្លអង្ក្តឃើញន្ះកើតឡើងទ្វ្ដង នោះប្្វា៉្ឡង់ន្ការឆប់មានកូនអាចថយចុះមកនៅត្ឹម2ភាគរយ នៅ 

ឆ្ន្ំ 2030។

នៅព្លពិនិត្យលើនិនា្ន្ការន្ការឆប់មានកូន ភាគរយស្ត្ីក្នុងក្ុមដ្លមាន 

អាយុ ក្ម្ងជាងគ្ (20 ដល់ 29 ឆ្ន្ំ) ដ្លសម្្លកូនមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ មានកម្ិតទាប

ជាងភាគរយរបស់ស្ត្ីអាយុច្ើន (30 - 49 ឆ្ន្ំ) តិចតួច។ ន្ះបង្ហ្ញពីនិនា្ន្ការ ក្នុងការ

ពន្យារព្លមានកូនរបស់ស្ត្ីវ័យក្ម្ង (រូបភាព 5.4)។

រូបភាព 5.3 ភាគរយនេក្មេងសេីអាយុ 18 - 19 ឆ្នេំ ដេលចាប់ផ្តើមមានកូន បេងចេកទៅតាមលក្ខណៈសាវតា 

និងឆ្នេំអង្កេត

រូបភាព 5.5 ភាគរយស្តេីអាយុ 20 ទៅ 24 ឆ្នេំ ដេលធ្លេប់សមេេលកូន / នឹងសមេេលកូនមុនអាយុ 18 ឆ្នេំ

រូបភាព 5.2 ភាគរយនេក្មេងសេីអាយុ 15 - 19 ឆ្នេំ ដេលចាប់ផ្តើមមានកូនបេងចេក

ទៅតាមអាយុ និងឆ្នេំនេការអង្កេត

រូបភាព 5.4 ភាគរយស្តេីអាយុ 20 ទៅ 49 ឆ្នេំ ដេលធ្លេប់សមេេលកូនមុនអាយុ 18 

ឆ្នេំ បេងចេកតាមអាយុបច្ចុបេបន្ន

ប្ភព៖ CDHS, 2000 និង 2014

ប្ភព៖ CDHS, 2000 និង 2014

ប្ភព៖ CDHS, 2000 និង 2014

ប្ភព៖ ការវិភាគរបស់យូនីស្ហ្វ ផ្អ្កតាម CDHS, 2014

2000   2014 2000   2014

15 ឆ្ន្ំ 

20-24 25-29 30-34

អាយុបច្ចុប្បន្ន 

35-39 40-44 45-49

សរុប តំបន់ប្ជុំជន បញ្ចភាគ 
ទាបជាងគ្

ពុំបានទទួល 
ការអប់រំតំបន់ជនបទ

បញ្ចភាគ 
ខ្ពស់ជាងគ្

ការអប់រំ កម្ិត 
បឋម សិក ្សា

ការអប់រំ 
កម្ិតមធ្យម 

សិក្សា

16 ឆ្ន្ំ 18 ឆ្ន្ំ17 ឆ្ន្ំ 19 ឆ្ន្ំ

ភាគរយស្ត្ីអាយុ 20 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ 
ដ្លបានសម្្លកូនមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ

ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20 ទៅ 24 ឆ្ន្ំ 
ដ្លនឹងសម្្លកូនមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ប្សិនបើ  
ការថយចុះដោយអង្ក្តឃើញន្ះបន្តមានទៀត

ភាគរយន្ស្្តីអាយុ 20 - 24 ឆ្ន្ំ 
ដ្លនឹងសម្្លកូនមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ 
ប្សិនបើ អត្្ដ្លអង្ក្តឃើញន្ះ 

មានការកើនឡើងទ្វ្ដង
20041989 202020091994 202520141999 2030

13
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4
2

1

7 7

10

13
12

13

1 2 4 6 8

13
18

22

18 14 18 18
12 13

23
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ផ្្អកលើរបកគំហើញន្ការស្្វជ្្វស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា18 53 ភាគរយន្ស្ត្ី 

និង 54 ភាគរយន្បុរសអាយុ 18 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ បានរាយការណ៍ពីការទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ យា៉្ង 

ហោចណាស់មួយដងមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ។ ក្នុង ចំណោមកុមារអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងអំពើ 

ហិង្សាផ្លូវកាយក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ មាន 15 ភាគរយជាក្ម្ងស្ី និង 13 ភាគរយជាក្ម្ងប្ុស។19

អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តក្នុងវ័យកុមារ ក៏កើតឡើងជាទូទៅផងដ្រ៖ ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លមានអាយុ 18 ដល់ 

24 ឆ្ន្ំ មានស្ី 19 ភាគរយ និងប្ុស 25 ភាគរយ ដ្លបានរាយការណ៍ថាបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត 

មុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ។ ភាគរយ សម្្ប់អ្នកដ្លមានអាយុពី 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ មានកម្ិតទាបជាងន្ះបន្តិច 

ពោលគឺ ក្ម្ងប្ុស និងក្ម្ងស្ី 10 ភាគរយដូចគា្ន្ បាននិយាយថាពួកគ្ធា្ល្ប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត 

ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យន្ះ។

មាន4%ន្ស្្តី និង ៦%ន្បុរសដ្លមានអាយុពី18ទៅ24ឆ្ន្ំដ្លបានរាយការណ៍អំពីអំពើ ហិង្សា ផ្លូវ

ភ្ទក្នុងរូបភាពណាមួយមុនពួកគ្មានអាយុ18ឆ្ន្ំ។ ក្នុងចំណោម អ្នកដ្ល មាន អាយុ 15 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ 

ក្ម្ងស្ី 3 ភាគរយ និងក្ម្ងប្ុសក្្ម 1 ភាគរយ ដ្លបានរាយការណ៍ពីករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទ 

ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យន្ះ។

ខណៈព្លដ្លការទទួលរងអំពើហិង្សាព្ញមួយជីវិតមានកម្ិតខ្ពស់ មានកុមារតិចតួចត្ប៉ុណោ្ណ្ះ 

ដ្លធា្ល្ប់ទទួលរងអំពើហិង្សានៅក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យន្ះ (រូបភាព 6.1)។

ការទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងវ័យកុមារ គឺកើតឡើងជាទូទៅនៅកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្ន្ំ 2015 អត្្មនុស្សឃាតលើកុមារ អាយុ 0 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ មានប្មាណជា 1 ករណី ក្នុង 100000 នាក់។16 ក្្ពី 

ផលប៉ះពាល់មកលើបុគ្គលមា្ន្ក់ៗ ផលប៉ះពាល់មកលើសង្គម និងស្ដ្ឋកិច្ច រួមមាន ការដាក់បន្ទុកបន្ថ្មលើប្ព័ន្ធថ្ទាំសុខភាព ដោយសារមានការប្ើប្្ស់ស្វាច្ើនលើសលុប។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ 

អំពើហិង្សាលើកុមារប្បន្ះ អាចនាំឱ្យមានពិការភាព ឬការសា្ល្ប់ ក៏ដូចជាបង្កើនកម្ិតន្អំពើហិង្សា និងបទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌ។17 ការសិក្សាស្្វជ្្វស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 

2013 បានរកឃើញថា ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពមួយចំនួន ដ្លកើតឡើងដោយសារអំពើហិង្សាលើកុមារ មានកម្ិតស្មើនឹង 1 ភាគយ ន្ផលិតផលសរុបក្នុងស្ុករបស់ប្ទ្ស កម្ពុជា ឬស្មើនឹង 

168 លានដុលា្ល្រអាម្រិច។ ការ បាត់បង់ផលិតភាពដោយសារអំពើហិង្សាលើកុមារ ស្មើនឹង 0.55 ភាគរយន្ ផ.ស.ស ឬ 83 លានដុលា្ល្រអាម្រិច។

រូបភាព 6.1 ភាគរយនេក្មេងជំទង់អាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្នេំ ដេលធ្លេប់ទទួលរងអំពើហិងេសានៅក្នុង

រយៈពេល 12 ខេចុងកេេយ បេងចេកតាមភេទ និងបេភេទនេអំពើហិងេសា

ក្ម្ងស្ី   ក្ម្ងប្ុស

ប្ភព៖ ការសិក្សាស្្វជ្្វស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា CVACS 2013

អំពើហិង្សាលើកុមារ

អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត អំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទ

15

13

10 10

3

0.1
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រូបភាព 6.2 ភាគរយនេក្មេងជំទង់អាយុ 13 ទៅ 17 ឆ្នេំ ដេលទទួលរងអំពើហិងេសាផ្លូវភេទ បេងចេកតាមភេទ និងបេងចេកតាម  

អ្នកបេពេឹត្តិអំពើហិងេសាផ្លូវភេទដំបូងគេ

រូបភាព 6.3 ភាគរយក្មេងជំទង់អាយុ 13 - 17 ឆ្នេំ ដេលទទួលរងអំពើហិងេសាផ្លូវកាយ បេងចេកតាមអាយុ និងអ្នកបេពេឹត្ត ិ

អំពើហិងេសាផ្លូវកាយដំបូងគេ

ការសិក្សាស្្វជ្្វស្តពីីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា ទំាង 

ការ អង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជា (CDHS) សុទ្ធត្បាន លើក 

ឡើង ថា អ្នកប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សាលើកុមារ ភាគច្ើនគឺជាមនុស្សដ្លជនរង

គ្្ះសា្គ្ល់ និងជាអ្នក នៅ ក្នុងគ្ួសារ ឬសហគមន៍ត្មួយ។

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ 13 ទៅ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លបានរាយការណ៍ថា ធា្ល្ប់

ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ជនដ្លប្ព្ឹត្តិករណី ប្ប 

ន្ះដំបូង ញឹកញាប់ជាងគ្គឺ មិត្តភក្តិ (សម្្ប់ក្ម្ងស្ី) ឬសមាជិកគ្ួសារ 

(សម្្ប់ក្ម្ងប្ុស) (រូបភាព 6.2)។ អាយុជាមធ្យមន្ការទទួលរងអំពើ

ហិង្សាផ្លូវភ្ទដំបូងមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ក្នុងចំណោមមនុស្សដ្លមានអាយុពី 

18 ទៅ 24 ឆ្ន្ំ គឺអាយុ15 ឆ្ន្ំសម្្ប់ស្ត្ី និង 10 ឆ្ន្ំ សម្្ប់បុរស។

ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ អ្នកឆ្លើយតបអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ទំនងជាទទួល

រងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីឪពុកមា្ត្យ អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ ឬសាច់ញាតិជា 

មនុស្ស  ព្ញវ័យដទ្ទៀត ឬពីសមាជិកសហគមន៍ណាមា្ន្ក់ (រូបភាព 

6.3)។ អ្នកឆ្លើយតបភាគច្ើនក្នុងក្ុមអាយុន្ះ ពោលគឹ 64 ភាគរយ 

ន្ក្ម្ងស្ី និង 55 ភាគរយន្ក្ម្ងប្ុស បានរាយការណ៍ថា អ្នកដ្ល  

ប្ព្ឹត្តិករណីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយដំបូងគ្មកលើពួកគ្ គឺឪពុកមា្ត្យ ភាគ 

ច្ើន គឺមា្តយ្ ឬមា្តយ្ចុង។ ឪពុក ឬឪពុកចុង គឺជាមនុស្សដ្លទំនងជាប្ពឹ្ត្ត ិ

អំពើហិង្សាដំបូងញឹកញាប់ជាងគ្ទី 2 សម្្ប់ទាំងក្ម្ងស្ី (19 ភាគរយ) 

ទាំងក្ម្ងប្ុស (36 ភាគរយ) ដោយក្ម្ងប្ុសរាយការណ៍ពីករណីទទួល 

រងអំពើហិង្សាពីឪពុក ឬឪពុកចុង មានច្ើនជាងក្ម្ងស្ីដល់ទៅ 2 ដង។ 

អ្នកប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍ញឹកញាប់ជាងគ្ គឺគ្ូបង្ៀន។ ក្នុង 

ចំណោមអ្នកដ្លមានអាយុ 13 ទៅដល់ 17 ឆ្ន្ំ មានជាងពាក់កណា្ត្ល 

សម្្ប់ទាំងក្ម្ងស្ី (59 ភាគរយ) ទាំងក្ម្ងប្ុស (52 ភាគរយ) ដ្ល 

បានរាយការណ៍ថាលោកគ្ូ គឺជាអ្នកដ្លប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សាដំបូងមកលើ

ពួកគ្ បនា្ទ្ប់មកគឺអ្នកគ្ូ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបអាយុ 13 ទៅដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរង 

អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុកមា្ត្យ អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ ឬសមាជិកគ្ួសារផ្ស្ង 

ទៀត ក្ម្ងស្ី និងក្ម្ងប្ុសប្ុសភាគច្ើនបានរាយការណ៍ថា មា្ត្យ 

ឬមា្ត្យចុងរបស់ពួកគ្ គឺជាអ្នកប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សាប្បន្ះដំបូងមកលើ 

ពួកគ្ (រូបភាព 6.4)។20 ពុំមានព័ត៌មានអំពីដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល ជាអ្នកប្ព្ឹត្តិ 

ករណីអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តដំបូងគ្ឡើយ។

ក្ម្ងស្ី   ក្ម្ងប្ុស

ក្ម្ងស្ី   ក្ម្ងប្ុស

ប្ភព៖ CVACS, 2013

ប្ភព៖ CVACS, 2013

មិត្តភក្តិ មនុស្សចំឡ្កមុខ សាច់ញាតិ សមាជិក គ្ួសារ ផ្ស្ងទៀតមិត្តប្ុស/មិត្តស្ី/
ដ្គូស្ន្ហា

ឪពុកមា្ត្យ/អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ/
សាច់ញាតិជាមនុស្ស 
ព្ញវ័យដទ្ទៀត

សមាជិកសហគមន៍ ដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល

34

52 51

31

27
30

21 22

13 12

37

3
000

28

1

10



ក្ម្ងស្ី   ក្ម្ងប្ុស

17

ឥរិយាបទចំពោះការវាយដំប្ពន្ធ គឺជារង្វ្ស់ដ ៏

សំខាន់ សម្្ប់វាស់វ្ងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្្តី និង 

បទដា្ឋ្នវប្បធម៌ ដ្លជម្ុញឱ្យមានការប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សា

លើស្ត្ី។ ឥរិយាបទទាំងន្ះ ក៏បង្ហ្ញពីកម្ិតន្ អំពើ 

ហិង្សា ដ្លប្ព្ឹត្តិដោយដ្គូស្និទសា្ន្ល ក្នុងទម្ង់ជា 

អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ដ្លកុមារក៏ប្ឈមនឹងអំពើហិង្សាប្ប

ន្ះផងដ្រ។

រូបភាព 6.4 ភាគរយក្មេងជំទង់អាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្នេំ ដេលទទួលរងអំពើផ្លូវចិត្តពីសមាជិកគេួសារ បេងចេកតាមភេទ និងបេងចេកតាមអ្នកបេពេឹត្តិករណីអំពើហិងេសាផ្លូវចិត្តដំបូងគេ

ប្ភព៖ របាយការណ៍អធិការកិច្ច ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឆ្ន្ំ 2016

មា្ត្យ/មា្ត្យចុង បងប្អូនស្ី/

បងប្អូនស្ីចុង

ឪពុក/ឪពុកចុង បងប្អូនប្ុស/

បងប្អូនប្ុសចុង

សាច់ញាតិដទ្ទៀត/ 

អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ

ពូ/មីង ជីដូនជីតា បងប្អូនជីដូនមួយ

54
58

12

5
8

23

8 7 6
1

5
0.4

4 2 1 0.8
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កុមារក៏អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផងដ្រ នៅព្លដ្លពួកគ្ 

ទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងផ្ទះដោយប្យោល ឧទាហរណ៍ នៅព្លដ្លពួកគ្មើល 

ឃើញផ្ទ្ល់ភ្ន្ក នូវការប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សាដាក់គា្ន្រវាងឪពុកមា្ត្យ ឬអ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ 

ជាដើម។21 ការវិភាគលើទិន្នន័យ ពីការអង្ក្ត CDHS ឆ្ន្ំ 2014 បង្ហ្ញថា ក្នុង 

ចំណោមកុមារអាយុក្្ម 8 ឆ្ន្ំ 4 នាក់ មានប្ហ្លជាមា្ន្ក់ដ្លរស់នៅជាមួយ 

មា្ត្យ ដ្លធា្ល្ប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវភ្ទ ឬផ្លូវចិត្ត ដ្លប្ព្ឹត្តិដោយប្តី 

ឬដ្គូ ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ។22

ន្ះគឺជាមូលហ្តុដ្លនាំឱ្យមានការព្ួយបារម្ភ ដោយហ្តុថានៅកម្ពុជាក្នុង

ចំណោមស្ត្ី ដ្លមានអាយុពី 15 ទៅ 19 ឆ្ន្ំ មានពាក់កណា្ត្លដ្លជឿថា ការ  

វាយដំប្ពន្ធដ្លធ្វើឡើងដោយប្តីគឺសមស្ប ដោយសារមូលហ្តុយា៉្ងហោច

ណាស់មួយក្នុងចំណោមមូលហ្តុចំនួន 623 (រូបភាព 6.5)។ នៅព្លដ្លគ្ 

ពិនិត្យ នៅលើទិន្នន័យ ប្ងច្កតាមក្ុមអាយុ ស្ត្ីដ្លមានអាយុកាន់ត្ច្ើន 

ហាក់បីដូចជាកាន់ត្លើកហ្តុផលគាំទ្ដល់ការវាយដំប្ពន្ធ នៅក្នុងនោះ 57 

ភាគរយ ន្ស្ត្ីស្ថិតនៅក្នុងក្ុមអាយុច្ើនជាងគ្ (45 ដល់ 49 ឆ្ន្ំ) យល់ស្បថា

ការវាយដំប្ពន្ធព្លខ្លះជាទង្វើសមហ្តុផល បើធៀបជាមួយនឹងតួល្ខ 46 

ភាគរយ  ន្ស្ត្ី ដ្លស្ថិតនៅក្នុងក្ុមដ្លមានអាយុតិចជាងគ្ (15 - 19 ឆ្ន្ំ)។

ទិន្នន័យអំពីឥរិយាបទចំពោះការវាយដំប្ពន្ធ ក៏ផ្តល់នូវគន្លឹះបង្ហ្ញពីការយល់

ឃើញចំពោះក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីនៅក្នុងសង្គមមួយផងដ្រ។ ហ្តុផលដ្លលើក ឡើង 

ទាំងន្ះ អាចចាត់ទុកថាជាការបង្ហ្ញពីវិសមភាពយ្នឌ័រ ដ្លគាំទ្ដល់ការប្ើ 

អំពើ ហិង្សា នៅព្លដ្លក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីពុំបានបំព្ញទៅតាមតួនាទីយ្នឌ័រ 

ដ្ល គ្រំពឹងថាពួកគ្ត្ូវបំព្ញ។ ដូច្ន្ះដោយសារត្មានក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីដល់ទៅ 

ពាក់កណា្ត្ល ដ្លជឿថាការវាយដំប្ពន្ធព្លខ្លះគឺជាទង្វើសមហ្តុសមផល គ្ 

អាច រំពឹងទុកផងដ្រថា ការគំាទ្ដល់ការវាយដំប្ពន្ធនៅកម្ពជុារឹតត្មានកមិ្ត ខ្ពស់ 

ទៅទៀត ក្នុងចំណោមបុរស បើធៀបជាមួយនឹងស្ត្ី។ ប៉ុន្ត្ទិន្នន័យដ្ល មាន 

បង្ហ្ញ ថា ន្ះមិនម្នជាករណីប្បន្ះឡើយ ដោយសារត្ក្នុងចំណោមក្ម្ងប្ុស 

និងបុរស 4 នាក់ មានលើសមា្ន្ក់តិចតួចប៉ុណោ្ណ្ះដ្លជឿថា ជួនកាលការវាយដំ 

ប្ពន្ធគឺជារឿងសមហ្តុផល (រូបភាព 6.6)។ ន្ះក៏ជា និនា្ន្ការ ចំពោះស្ត្ី និង 

បុរស ដ្លមានអាយុច្ើន និងសម្្ប់ក្ម្ងស្ី និងក្ម្ង ប្ុស ជំទង់ផងដ្រ។ ន្ះ 

អាចបង្ហ្ញថាក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីសាុ្ំនឹងបទដា្ឋ្នយ្នឌ័រ ដ្លផ្តល់តម្ល្ប្ពន្ធទាប 

ជាង ប្តី បើធៀបជាមួយនឹងក្ម្ងប្ុស និងបុរស។

រូបភាព 6.5 ភាគរយនេក្មេងសេី និងស្តេីអាយុ 15 ដល់ 49 ឆ្នេំ ដេលយល់សេបថា ប្តី/ដេគូ មានហេតុផលសមសេប

ក្នុងការវាយដំបេពន្ធ/ដេគូរបស់ខ្លួន កេេមកាលៈទេសៈមួយចំនួន

រូបភាព 6.6 ភាគរយស្តេី និងក្មេងសេី និងក្មេងបេុស និងបុរស អាយុ 15 ដល់ 49 ឆ្នេំ ដេលយល់សេបថា ប្តី/ដេគូ 

មានហេតុផលសមសេប ក្នុងការវាយដំបេពន្ធ/ដេគូរបស់ខ្លួន កេេមកាលៈទេសៈមួយចំនួន

ប្ភព៖ CDHS, 2014

ប្ភព៖ CDHS, 2014

15-49 ឆ្ន្ំ

45-49 ឆ្ន្ំ

40-44 ឆ្ន្ំ

35-39 ឆ្ន្ំ

30-34 ឆ្ន្ំ

25-29 ឆ្ន្ំ

20-24 ឆ្ន្ំ

15-19 ឆ្ន្ំ

ក្ម្ងប្ុស និងបុរស          ក្ម្ងស្ី និងស្ត្ី

15-19 ឆ្ន្ំ 45-49 ឆ្ន្ំ 15-49 ឆ្ន្ំ

26

46

29

57

50

57

58

54

52

46

45

46

27

52
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ដោយសារត្ពុំមានទិន្នន័យគ្ប់ជ្ុងជ្្យអំពីការជួញដូរ គ្មិនអាចដឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់ន្

មនុស្ស រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារផងដ្រ ដ្លទទួលរងផលប៉ះពាល់ឡើយ។ ខណៈព្លដ្លការជួញ ដូរ 

មនុស្ស អាចកើតឡើងសម្្ប់គោលបំណងអ្វីក៏បាន ដូចជាការបម្ើតាមផ្ទះ ឬការធ្វើការងរជាដើម 

នៅ កម្ពុជា មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធតិចតួចត្ប៉ុណោ្ណ្ះដ្លផ្ត្តលើការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ។ ការជួញដូរ 

ក្នុង ទម្ង់ផ្ស្ងទៀត ដ្លត្ូវបានគ្ដឹងឮថាពិតជាកើតមានពិតប្្កដម្ន រួមមានការជួញដូរមនុស្ស 

ដើម្បីគោលបំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬការបង្ខំឱ្យដើរសុំទានជាដើម។

មានការសិក្សាតូចៗជាច្ើន បានបង្ហ្ញឱ្យឃើញពី 

វិសាលភាពន្ការជួញដូរកុមារ សម្្ប់គោលបំណងធ្វើ

អាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងចំណោមករណីជួញដូរ 

ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទចំនួន 165 ករណីដ្លបានរាយ

ការណ៍ដោយអង្គការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាលក្នងុឆ្ន្ ំ2007 - 2008 

មាន 41 ភាគរយ ត្ូវបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង 

កុមារ ដ្លកុមារអាយុតិចបំផុតគឺតឹ្មត្ 8 ឆ្ន្ត្ំបុ៉ណោ្ណះ្។ 

ក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីអាយុ 13 ដល់ 25 ឆ្ន្ំ គឺជាក្ុមដ្លត្ូវបានគ្ជួញដូរញឹកញាប់ជាងគ្។25

បើតាមប្សកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ការជួញដូរផ្លូវភ្ទនៅកម្ពុជា មានការថយចុះគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ 

ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្្យន្ះ។ វិធីសាស្ត្ដ្លប្ើប្្ស់ក្នុងការសិក្សាប្្វា៉្ឡង់ចំនួន 2 ដ្លធ្វើ ឡើង 

ដោយអង្គការន្ះ ផ្ត្តត្ទៅលើទីកន្ល្ងធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទប៉ុនា្ម្នប្ភ្ទ ដ្លស្ថិតនៅតាមតំបន់ប្ជុំ

ជនមួយចំនួនត្ប៉ុណោ្ណ្ះ។ ប៉ុន្ត្ការសិក្សាទាំងន្ះបង្ហ្ញថា ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទលើកុមារ ថយចុះពី 

8 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 201226 មកនៅត្ឹម 2 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 2015។27 របកគំហើញន្ះគួរត្ត្ូវយកមក  

ពិចារណាជាមួយនឹងការបា៉្ន់ប្មាណ ដ្លធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីអន្តរជាតិសម្្ប់លុបបំបាត់ពលកម្ម  

កុមាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៅឆ្ន្ំ១៩៩៩ ដ្លបានបង្ហ្ញថា អ្នករកសុីផ្លូវភ្ទនៅកម្ពុជាជាង 

15 ភាគរយ មានអាយុចនោ្ល្ះពី 9 ដល់ 15 ឆ្ន្ំ។28 ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 នគរបាលប្ឆំងការជួញដូរមនុស្សនៅ

កម្ពុជា បាន សង្គ្្ះជនរងគ្្ះដោយសារការជួញដូរមនុស្សដ្លជាអនីតិជនចំនួន 101 នាក់ ហើយ 

បានបញ្ជូន ពួកគ្ទៅក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខណៈព្លដ្ល ក្សួងផ្ទ្ល់ 

បាន  រក ឃើញ និងជួយជនរងគ្្ះចំនួន 336 នាក់ ក្នុងនោះមានអនីតិជនចំនួន 218 នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នក  

ដ្លត្ូវបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្ទ្សថ្មកវិញ។29

បើទោះបីជាការជួញដូរផ្លូវភ្ទមានការថយចុះយា៉្ងណាក៏ដោយ ការជួញដូរកមា្ល្ំងពលកម្មនៅត្ 

ជាការពួ្យបារម្ភដ៏ធំមួយនៅកម្ពជុា ន្ះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការប្សកកម្មយុត្តធិម៌អន្តរជាតិ។ 

ការអង្កត្ដើរមើល (Walk Free Survey) ឆ្ន្ ំ2015 បានព្យាយាមកំណត់រកករណីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ដោយបង្ខំ និងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមប្ជាជនទូទៅ។ ការអង្ក្តន្ះបានរកឃើញថា មាន 

ប្ជាជន កម្ពុជារហូតដល់ 256800 នាក់ (ឬ 1.65 ភាគរយន្ប្ជាពលរដ្ឋសរុប) រស់នៅក្នុងសា្ថ្នភាព

ទាសភាពសម័យទំនើប ដ្លក្នងុនោះជាង 75 ភាគរយគឺជាជនរងគ្្ះដោយសារការជួញដូរកមា្ល្ងំ 

ពលកម្ម។30 ពួកគ្ជាច្ើននាក់តូ្វបានរកឃើញថាកំពុងធ្វើការងរក្នងុឧស្សាហកម្មន្សាទ និងឧស្សាហកម្ម 

ផលិតអាហារសមុទ្ វិស័យកម្មន្តសាល ឬកំពុងរស់នៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បបង្ខំ។ ប៉ុន្ត្ពុំមាន

ទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីកុមារឡើយ។

បើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្ន្ំ 2015 របស់រដា្ឋ្ភិបាលសហរដ្ឋអាម្រិក ប្ទ្ស 

កម្ពុជាគឺជាប្ទ្សឆ្លងកាត់ និងប្ទ្សគោលដៅសម្្ប់ករណីពលកម្មកុមារដោយបង្ខំ ការជួញដូរផ្លូវ 

ភ្ទ លើកុមារ។ គ្ប់ខ្ត្តទាំងអស់របស់ប្ទ្សកម្ពុជាគឺជាប្ភពន្ការជួញដូរមនុស្ស ខណៈ ព្ល  

ដ្លតំបន់ដ្លជាគោលដៅន្ការជួញដូរមនុស្សរួមមាន បណា្តទី្កុ្ងមួយចំនួនក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា ក៏ដូច 

ជាតំបន់ដទ្ទៀត ជាពិស្ស នៅអាហ្្វិក។ របាយការណ៍ក៏បង្ហ្ញផងដ្រថា កុមារមកពីគ្ួសារក្ីក្

ងយរងគ្្ះខា្ល្ំង ដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំ ហើយជារឿយៗ ឪពុកមា្ត្យក៏ជាអ្នកផ្សំគំនិតក្នុងករណី

ទំាងន្ះផងដ្រ។ តមូ្វការន្ការលក់ស្ត្ ីនិងក្មង្សី្នៅព្ហ្មចារី បន្តជាបញ្ហន្ៅកម្ពជុា។ បុរសកម្ពុជា

គឺជាប្ភពធំជាងគ្ន្តម្ូវការព្ស្យាកម្មកុមារ។ ប៉ុន្ត្ បុរសមកពីតំបន់ន្ះក្នុងប្ទ្សដទ្ទៀត ក៏  

ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារផងដ្រ។

របាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សបានដាក់ប្ទ្សកម្ពុជា "កម្ិតទី 2 ន្ បញ្ជីឃា្ល្ំមើល" កាលពី 

ឆ្ន្ ំ 2015 បង្ហញ្ថាប្ទ្សន្ះពំុបានខិតខំបឹ្ងប្្ងឱ្យបានហ្មត់ចត់ក្នងុកមិ្តជាទីព្ញចិត្ត ដើម្បីប្យុទ្ធ 

ប្ឆំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឡើយ។ ប្ទ្សកម្ពជុាស្ថតិនៅក្នងុចំណាត់ថា្នក់្ទី 2 និងទី 3 ក្នងុរយៈព្ល 7 ឆ្ន្ំ 

ចុង ក្្យន្ះ (ចំណាត់ថា្នក់្ទី 1 តូ្វបានចាត់ទុកថាល្អជាងគ្ ហើយចំណាត់ថា្នក់្ទី 3 គឺអាក្ក់ជាងគ្)។

ការជួញដូរកុមារត្ូវបានគ្ឱ្យ 

និយមន័យថា ជាការជ្ើសរីស 

ការដឹកជញ្ជូន ការ ផ្ទ្រ ការផ្តល់  

ទីជម្ក ឬការទទួលកុមារ សម្្ប់ 

គោលបំណងក្ងប្វ័ញ្ចលើ កុមារ។24

ការជួញដូរកុមារ
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បើតាមការបា៉្ន់ប្មាណ ដ្លធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីអ្ដស៍ 

របស់សហប្ជាជាតិ (UNAIDS) កាលពីឆ្ន្ំ 2015 មានកុមារអាយុ 

0 ទៅ 14 ឆ្ន្ំ ចំនួន 4061 នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅ

កម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ពុំមានតួល្ខបា៉្ន់ប្មាណអំពីចំនួនកុមារដ្ល

រងផលប៉ះពាល់ដោយសារម្រោគអ្ដស៍ឡើយ។ ក្ុមការងរជាតិ 

ពហុវិស័យឆ្លើយតបចំពោះកុមារកំព្្ និងកុមារងយរងគ្្ះ បាន  

ឱ្យនិយមន័យកុមារដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយសារម្រោគអ្ដស៍ ថា 

ជាកុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លកំពុងរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ 

បន្ថម្ពីលើកុមារដ្លសមាជិកគួ្សារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ 

ម្រោគ អ្ដស៍/ជម្ងអ្ឺដស៍ រាប់បញ្ចលូទំាងការបាត់បង់ជីវិតដោយសារ 

ជម្ងឺន្ះផងដ្រ។

ប្្វា៉្ឡង់ន្ម្រោគអ្ដស៍ ក្នុងចំណោមប្ជាជនទូទៅ (អាយុ 

ពី 15 ដល់ 49 ឆ្ន្ំ) បានថយបន្តិចម្តងៗនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្្យ

ន្ះពី 2 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 1998 មកនៅត្ឹម 0.7 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 201331 

និង 0.6 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 201432 អាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹង 

ជម្ងឺអ្ដស៍បានបា៉្ន់ប្មាណថា នៅក្នុងឆ្ន្ំ 2014 នៅកម្ពុជាមានអ្នក 

រស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ប្មាណជា 75000 នាក់។ ប្ទ្សន្ះ

មានគោលបំណងបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលម្រោគអ្ដស៍ ក្នុងឆ្ន្ំ 

2020។33

កុមាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារម្រោគ 
អ្ដស៍/ជម្ងឺអ្ដស៍
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ក្នុងចំណោមកុមារអាយុចនោ្ល្ះពី 5 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ជិត 4 លាននាក់ 

នៅកម្ពុជា 19 ភាគរយ មានសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្ន្ំ 2014។35 ពុំមាន

ភាពខុសប្ល្កគា្ន្គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់រវាងចំនួនក្ម្ងស្ី (19 ភាគរយ) និង 

ក្ម្ងប្ុស (20 ភាគរយ) ដ្លធ្វើសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចនោះឡើយ។ 

ភាគរយន្កុមារដ្លធ្វើការងរ ថយចុះពីឆ្ន្ំ 2012 ដល់ 2013 ពុំមានការ

ប្្ប្ួលគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ឡើយ ចាប់តាំងពីព្លនោះមក36 (រូបភាព 

7.1)។

ពលកម្មកុមារ និងកុមារធ្វើការងារ

ពាក្យថា "ពលកម្មកុមារ" ជារឿយៗ ត្ូវបានគ្ឱ្យនិយមន័យប្បទូលាយ សំដៅលើការងរទាំងឡាយណា 

ដ្លធ្វើឱ្យកុមារមិនអាចទទួលបានកុមារភាព សកា្ត្នុពល និងស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូររបស់ពួកគ្ ហើយដ្លបង្កគ្្ះថា្ន្ក់

ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគ្។ មិនម្នរាល់ការងរទាំងអស់ដ្លធ្វើឡើងដោយកុមារ សុទ្ធត្ត្ូវបានដាក់ចំណាត់

ថា្ន្ក់ថាជាពលកម្មកុមារនោះទ្។ កុមារដ្លចូលរួមក្នុងពលកម្មកុមារ គឺជាក្ុមមួយក្នុងចំណោមក្ុមកុមារដ្ល

កំពុងធ្វើការងរ។ ថាតើការងរក្នុងទម្ង់មួយត្ូវបានចាត់ទុកថាជា "ពលកម្មកុមារ" ដ្រឬអត់ គឺអាស្័យទៅ តាម 

អាយុរបស់កុមារ ប្ភ្ទ និងចំនួនម្៉ងធ្វើការ លក្ខខណ្ឌការងរ និងការកំណត់ក្នុងច្បាប់ជាតិ។ ដូច្ន្ះ និយមន័យ 

ពលកម្មកុមារ មានការប្្ប្ួលពីប្ទ្សមួយទៅប្ទ្សមួយទៀត និងពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយទៀតក្នុង 

ប្ទ្សត្មួយ។ 

នៅកម្ពុជា ច្បាប់ស្តីពីការងរ (ឆ្ន្ំ 1997) អនុញ្ញ្តឱ្យកុមារអាយុត្ឹម 12 ឆ្ន្ំ អាចធ្វើការងរស្្ល និង គា្ម្ន 

គ្្ះថា្នក់ ដ្លមិនរំខានដល់ការសិក្សារបស់ពួកគ្។ នីតិភាពអប្បបរមាសម្្ប់ការងរទូទៅនៅក្នុងប្ទ្សន្ះ

គឺ 15 ឆ្ន្ំ និង 18 ឆ្ន្ំសម្្ប់ការងរដ្លមានគ្្ះថា្ន្ក់ (ដូចដ្លច្ងក្នុងច្បាប់ន្ះ)។ ពលកម្មកុមារអាចមាន 

ទម្ង់ច្ើនប្បច្ើនយា៉្ងខុសៗគា្ន្។ ប៉ុន្ត្ អាទិភាពសំខាន់គឺត្ូវលុបបំបាត់ចោលដោយមិនបង្អង់យូរ នូវទម្ង់

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្ពលកម្មកុមារ ដូចដ្លច្ងក្នុងមាត្្ 3 ន្អនុសញ្ញ្ល្ខ 18 របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ៖ 

ដ្លសំដៅលើការងរទាំងឡាយណា ដ្លបង្កមហន្តរាយដល់សុខមាលភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ឬសតិអារម្មណ៍ 

របស់កុមារ ដោយសារត្លក្ខណៈរបស់ការងរនោះ ឬដោយសារត្លក្ខខណ្ឌន្ការធ្វើការងរនោះ (ដ្លហៅ 

ម៉្យាង ទៀតថា "ការងរគ្្ះថា្ន្ក់")។34

ការអង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជា ពុំបានប្មូលទិន្នន័យអំពីពលកម្មកុមារឡើយ។ ផ្ន្កន្ះប្ើ  

ប្្ស់ទិន្នន័យដ្លបានពីការអង្ក្តសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចឆ្ន្ំ 2014 និងការអង្ក្តដោយធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្ម 

អន្តរជាតិ និងវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិឆ្ន្ំ 2012។

រូបភាព 7.1 ភាគរយកុមារធ្វើការងារ ក្នុងចំណោមបេជាជនជាកុមារ អាយុពី 

5 ទៅ 17 ឆ្នេំ

ប្ភព៖ ការអង្ក្តសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES), 2014

2012 2013 2014

24

18
19
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របាយការណ៍ឆ្ន្ំ 2012 របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ និងវិទ្យាសា្ថ្នជាតិ   

ស្ថិតិ បានផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថ្មទៀតអំពីប្ភ្ទ និងលក្ខខណ្ឌន្ពលកម្ម 

កុមារនៅកម្ពុជា។37 ក្នុងឆ្ន្ំ 2012 កុមារអាយុ 5 ទៅ 17 ឆ្ន្ំ ភាគច្ើន 81 ភាគរយ មិន 

កំពុងធ្វើការងរ ឬស្វ្ងរកការងរធ្វើឡើយ ខណៈព្លដ្លកុមារ 19 ភាគរយ កំពុង 

ធ្វើការងរ ឬមានសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច (រូបភាព 7.2)។ ទិន្នន័យទាំងន្ះ គឺ ស្ដៀង 

គា្ន្ជាមួយនឹងទិន្នន័យ ដ្លត្ូវបានរាយការណ៍ ក្នុងការអង្ក្តសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ផងដ្រ។ ប៉ុន្ត្បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/វិទ្យាសា្ថ្ន  ជាតិ 

ស្ថិតិ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ 5 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ នៅកម្ពុជា មាន 11 ភាគរយ កំពុង 

ចូលក្នុងពលកម្មកុមារ (6 ភាគរយក្នុងការងរដ្លមានគ្្ះថា្ន្ក់ និង 5 ភាគរយក្នុង

ទម្ង់ផ្ស្ងទៀតន្ពលកម្មកុមារ) ខណៈព្លដ្ល 8 ភាគរយទៀត កំពុងធ្វើការងរ 

ដ្រ ត្ពុំត្ូវបានចាត់ទុកថាជាពលករកុមារឡើយ។ ក្នុងចំណោមកុមារដ្លកំពុងធ្វើ

ការងរសរុប 57 ភាគរយ កំពុងប្ឡូកក្នុងពលកម្មកុមារ ខណៈព្លដ្ល 43 

ភាគរយទៀត កំពុងធ្វើការងរដ្រ ត្ពុំត្ូវបានចាត់ទុកថាជាពលករកុមារ (រូបភាព 

7.3)។ ក្នុងចំណោមពលករកុមារទាំងអស់ 57 ភាគរយ ប្ឈមនឹងលក្ខខណ្ឌការងរ 

ដ្លមានគ្្ះថា្ន្ក់ និង 95 ភាគរយ កំពុងធ្វើការងរក្នុងទម្ង់ផ្ស្ងទៀតន្ 

ពលកម្មកុមារ។

រូបភាព 7.2 របាយភាគរយនេកុមារអាយុពី 5 ទៅ 17 ឆ្នេំទាំងអស់ បេងចេកទៅតាមសា្ថេនភាពការងារ

រូបភាព 7.3 របាយភាគរយនេកុមារធ្វើការងារ និងពលកម្មកុមារអាយុ 5 ដល់ 17 ឆ្នេំ

International Labour Organization and National Institute of Statistics (ILO/NIS), 2012.

ប្ភព៖ IILO/NIS, 2012

កុមារមិនធ្វើការងរ ឬមិន 
ស្វ្ងរកការងរធ្វើ 81 ភាគរយ

កុមារមិនកំពុងធ្វើការងរ ប៉ុន្ត្ 
កំពុងស្វ្ងរកការងរធ្វើ 0.2 ភាគរយ

កុមារដ្លធ្វើការងរក្នុងលក្ខខណ្ឌដ្ល
អាចទទួលយកបាន 8 ភាគរយ

កុមារដ្លធ្វើការងរក្នុងទម្ង់ផ្ស្ង
ទៀតន្ពលកម្មកុមារ 5 ភាគរយ

កុមារដ្លកំពុងធ្វើការងរ 
ដ្លមានគ្្ះថា្ន្ក់ 6 ភាគរយ

ចំនួនប្ជាជនសរុប
កុមារដ្ល កំពុង 

ធ្វើការងរ (19%)

ពលករកុមារ (57%)

កុមារកំពុងធ្វើការងរ 
ប៉ុន្ត្មិនម ្ន 

ជាពលករកុមារ (43%)

កុមារដ្លកំពុងធ្វើការងរ
មានគ្្ះថា្ន្ក់ (55%)

ពលករកុមារដទ្ទៀត 
(45%)
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របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/វិទ្យាសា្ថន្ជាតិស្ថតិិ ក៏បានផ្តល់នូវទិន្នន័យប្ង

ច្កទៅតាមប្ភ្ទផងដ្រ។ របាយការណ៍ន្ះបានបង្ហញ្ថាការចូលរួមក្នងុសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច 

និងពលកម្មកុមារមានកម្ិតទាប ក្នុងចំណោមកុមារដ្លរស់នៅតាមទីប្ជំុជន បើ ធៀបនឹង 

កុមារដ្លរស់នៅតាមទីជនបទ ប៉ុន្ត្ពុំមានភាពខុសប្ល្កគា្ន្ប្ងច្កតាមភ្ទនោះឡើយ 

(រូបភាព 7.4)។ ខ្ត្តកំពង់ចាម និងខ្ត្តបាត់ដំបង គឺជាខ្ត្តដ្លមានកុមារធ្វើការងរ និង 

ពលករកុមារច្ើនជាងគ្ ហើយខ្ត្តក្បគឺជាខ្ត្តដ្លមានចំនួនតិចជាងគ្។ ក្នងុចំណោម 

កុមារដ្លកំពុងមានសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច មានតិចជាង 1 ភាគរយ ដ្លធ្វើការងរតាមផ្ទះ38 

នៅក្នុងនោះ 88 ភាគរយជាក្ម្ងស្ី។

ក្នុងចំណោមពលករកុមារអាយុ 5 ដល់ 17 ឆ្ន្ំទាំងអស់ មានប្មាណជាពាក់កណា្ត្ល 

(ស្មើ នឹង 49 ភាគរយ) គឺជាអ្នកធ្វើការងរឱ្យគួ្សារដ្លពំុបានទទួលបានប្្ក់កម្្ ខណៈព្ល 

ដ្លពលករកុមារក្នុងភាគរយមួយខ្ពស់បំផុត ធ្វើការងរជាង 48 ម៉្ងក្នុងមួយសបា្ត្ហ៍។ សូម 

មើល រូបភាព 7.5 (ក) ដល់ 7.5 (ឃ) សម្្ប់ទិន្នន័យបន្ថ្មទៀតអំពីរូបភាពផ្ស្ងទៀតន្ 

ពលកម្មកុមារ។

របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/វិទ្យាសា្ថ្នស្ថិតិ ក៏បានរកឃើញផងដ្រថា 

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ 5 ទៅ 17 ឆ្ន្ំសរុប (ស្មើនឹង 129106 នាក់) គឺជាកុមារចំណាកស្ុក។ 

ជាង 1 ភាគ 3 (38 ភាគរយ) ន្កុមារកំពុងធ្វើការងរទាំងអស់ គឺជាអ្នកធ្វើចំណាកស្ុក។

រូបភាព 7.4 ភាគរយនេកុមារកំពុងធ្វើការងារ និងពលករកុមារអាយុ 5 ទៅ 17 ឆ្នេំ 

បេងចេកតាមភេទ និងទីលំនៅ

រូបភាព 7.5 (ខ) របាយគិតជាភាគរយនេពលករកុមារបេងចេកតាមសា្ថេនភាពការងាររូបភាព 7.5 (ក) របាយគិតជាភាគរយនេពលករកុមារបេងចេកតាមកេុមអាយុ

ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012

ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012

ជនបទ

ប្ជុំជន

ក្ម្ងស្ី

ក្ម្ងប្ុស

ពលករកុមារ     កុមារធ្វើការងរ

12

6

11

11

21

13

20

18

5 ទៅ 11 ឆ្ន្ំ

12 ទៅ 14 ឆ្ន្ំ

15 ទៅ 17 ឆ្ន្ំ

ធ្វើការឱ្យគួ្សារដោយមិនទទួលបានប្្ក់កម្្

និយោជិត

ធ្វើការងរខ្លួនឯង

និយោជក

18%

35%

47% 49%48%

3% 0.2%
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ភាគរយកុមារនៅក្្សាលា គឺខ្ពស់បំផុតក្នងុចំណោម

កុមារដ្លធ្វើការងរដ្លមានគ្្ះថា្ន្ក់ (តារាង 7.1)។

ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ 6 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លកំពុង 

នៅក្្សាលា 37 ភាគរយបានលើកឡើងពីមូលហ្តុ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារ (ដូចជា ភាពចាំបាច់ក្នុងការជួយ

រកចំណូលសម្្ប់គ្ួសារ ឬធ្វើកិច្ចការផ្ទះ) ថាជាមូល 

ហ្តុដ្លធ្វើឱ្យពួកគ្ពុំបានទៅរៀន។ តួល្ខន្ះមាន

ការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ 2009 មក។39

រូបភាព 7.5 (ឃ) របាយគិតជាភាគរយនេពលករកុមារបេងចេកទៅតាមចំនួនម៉េងធ្វើ

ការក្នុងមួយសបា្តេហ៍

តារាង 7.1 របាយគិតជាភាគរយនេកុមារកំពុងធ្វើការងារ ពលករកុមារ និងកុមារធ្វើការងារដេលមានគេេះថា្នេក់ អាយុ 5 

ដល់ 17 ឆ្នេំ បេងចេកទៅតាមការចូលរៀនក្នុងសាលា

រូបភាព 7.5 (គ) របាយគិតជាភាគរយនេពលករកុមារបេងចេកទៅតាមវិស័យការងារ

ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012

សមា្គ្ល់៖ តួល្ខក្នុងតារាងន្ះ ត្ូវបានកាត់ខ្ទង់ឱ្យគត់ និងបូកបញ្ចូលគា្ន្អាចលើសពី 100 ភាគរយ

ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012

ប្ភព៖ ILO/NIS, 2012

កសិកម្ម រុកា្ខប្្មាញ់ និងន្សាទ

កម្មន្តសាល

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដំុ លក់រាយ ជួសជុល

ស្វាសា្នក់្នៅ និងស្វាម្ហបូអាហារ

សំណង់

ការដឹកជញ្ជនូ និងការស្តកុទុក

ផ្ស្ងៗ

1 ទៅ 7 ម្៉ង

8 ទៅ 14 ម្៉ង

15 ទៅ 29 ម្៉ង

30 ទៅ 42 ម្៉ង

43 ទៅ 48 ម្៉ង

ច្ើនជាង 48 ម្៉ង

51%

5%

15%

20%
49%

9%
3%

20%

12%

4%

6%

4%
3%

កុមារកំពុងធ្វើការងរ ពលករកុមារ កុមារដ្លធ្វើការងរ 
ប្កបដោយគ្្ះថា្ន្ក់

កំពុងរៀននៅសាលា 50% 45% 12%

បោះបង់ចោលការសិក្សា/ល្ងរៀនទៀត 44% 48% 80%

មិនដ្លទៅរៀន 6% 7% 9%

សរុប 100% 100% 100%
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ផ្អ្កទៅតាមការអង្ក្តឆ្ន្ំ 2006 - 2007 ដ្លធ្វើឡើងដោយអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលមួយ

ឈ្ម្ះ មិត្តសមា្ល្ញ់ ក្ុមការងរកុមារកំព្្ និងកុមារងយរងគ្្ះ បានបា៉្ន់ប្មាណថា ក្នុងឆ្ន្ំ 

2007 មានកុមារចំនួន 24700 នាក់ កំពុងរស់នៅ ឬធ្វើការតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅកម្ពុជា ដ្លភាគ ច្ើន 

នៅ តំបន់ប្ជុំជន។ ទីក្ុងដ្លរងផលប៉ះពាល់ជាងគ្រួមមាន ទីក្ុងភ្នំព្ញ (ដ្លមានក្ម្ង 

"អនាថា" ចំនួន 17000 នាក់) ខ្ត្តសៀមរាប (1500 នាក់) ប៉្លិន (1200) បនា្ទ្យមានជ័យ 

(1300 នាក់) និងព្ះសីហនុ (3700 នាក់)។

ការពំុមានការអង្កត្ល្អតិល្អន់ថ្មីៗ  អំពីកុមារទំាងន្ះ ធ្វើឱ្យគ្មានការពិបាកក្នងុការប្៉ាន់ប្មាណ 

ចំនួនកុមារទាំងន្ះ។ តួល្ខបា៉្ន់ប្មាណដ្លមានអំពីក្ុមកុមារទាំងន្ះ ក៏បញ្ចូលប្ភ្ទកុមារ 

ផ្ស្ង ទៀត (ដូចជា កុមារដ្លរស់នៅក្នុងលំនៅដា្ឋ្នក្្មស្តង់ដា ឬកុមារបាត់បង់ឱកាស) ឬ 

យុវជន ដ្លមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន្ំឡើងទៅផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្ន្ំ 2011 ការអង្ក្តវាយ តម្ល្ 

ប្បរហ័ស ដ្លធ្វើឡើងដោយតំណាងកុមារអនាថានៅកម្ពុជា ក្នុងទីក្ុងចំនួន 6 រាប់ឃើញ មនុស្ស 

អាយុក្្ម 24 ឆ្ន្ំ 4829 នាក់ ដ្លភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ចបានជួបនៅតាមផ្លូវក្នុងរយៈព្ល 24 ម៉្ង 

(ត្ូវបានកំណត់ថាជារយៈព្លន្ការធ្វើអង្ក្តន្ះ)។ ការបំប្កតួល្ខន្ះទៅតាមទីក្ុង បង្ហ្ញ 

ដូចតទៅ 2184 នាក់ក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ 1318 នាក់ក្នុងខ្ត្តសៀមរាប 755 នាក់ក្នុងខ្ត្តព្ះសីហនុ 

228 នាក់ក្នុងក្ុងប្៉ោយប៉្ត 174 នាក់នៅអ្នកលឿង និង 170 នាក់ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង។ ការអង្ក្ត

ន្ះបានពង្ីកនិយមន័យកុមារអនាថាចំនួន 3 ដង ដូចដ្លលើកមកពិភាក្សានៅផ្ន្កដំបូងន្ផ្ន្ក

ន្ះ ពោលគឺបានបញ្ចូលប្ភ្ទ "ដទ្ទៀត" (កុមារគា្ម្នផ្ទះសម្ប្ង កុមារក្ីក្ កុមារបាត់បង់ឱកាស 

និងផ្ស្ងទៀត) និងយុវជន (អាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន្ំឡើងទៅ)។

ការសិក្សាឆ្ន្ំ 2015 ដ្លធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ និងសកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ 

សហរដ្ឋអាម្រិក បានរកឃើញក្ម្ងប្ុសក្ម្ងស្ីអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំដ្លគា្ម្នផ្ទះសម្ប្ងត្ឹមត្ូវ

យា៉្ងហោចណាស់ 3545 ក្នុងខ្ត្តចំនួន 7 ទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លគ្ចុះប្មូលទិន្នន័យទាំង

ន្ះ។40 តួល្ខបា៉្ន់ប្មាណន្ះគ្បដណ្តប់ទៅលើតំបន់សំខាន់ៗទាំងអស់នៅកម្ពុជា ដ្លគ្ដឹង

ថាមានកុមារអនាថាកំពុងរស់នៅ។ កុមារតូ្វបានចាត់ចំណាត់ថា្នក់្ថាជាកុមារគា្មន្ផ្ទះសម្ប្ង ប្សិន 

បើពួកគ្មានអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ហើយដ្លជានិច្ចជាកាល ឬម្តងមា្ក្លរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក្នុង 

ជំរក សុវត្ថិភាពបណោ្ត្ះអាសន្ន តាមទីសាធារណៈ ឬក្នុងលំនៅដា្ឋ្នដ្លពុំមានសុវត្ថិភាព ឬមិនត្ឹម 

ត្ូវ។ ទិន្នន័យន្ះត្ូវបានប្មូលក្នុងស្ុកប្ជុំជនចំនួន 15 ក្នុងខ្ត្តចំនួន 7 (បនា្ទ្យមានជ័យ 

បាត់ដំបង កំពង់ចាម ភ្នំព្ញ ព្ះសីហនុ ព្្វ្ង សៀមរាប)។ ខណៈដ្លន្ះគឺជាការអង្ក្តលើក

ទីមួយប្បន្ះនៅកម្ពុជា ការអង្ក្តន្ះពុំបានផ្តល់នូវតួល្ខវាស់វ្ងដ្លអាចជឿទុកចិត្តបានអំពី 

កុមារដ្លរស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមចិញ្ចើមផ្លូវឡើយ ដោយសារត្និយមន័យដ្លប្ើប្្ស់បូក 

បញ្ចូលកុមារគា្ម្នផ្ទះសម្ប្ងផង និងកុមាររស់នៅតាមផ្លូវផងក្្មប្ភ្ទត្មួយ ដោយពុំមានការ  

រាប់ចំនួនប្ភ្ទណាមួយក្នងុចំណោមប្ភ្ទទំាង 2 ន្ះឱ្យបានព្ញល្ញ។ ជាពិស្សការបញ្ចលូ

លំនៅដា្ឋ្នក្្មស្តង់ដាជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការរាប់ចំនួនន្ះ មានលក្ខណៈទូលាយព្ក 

ហើយអាចធ្វើឱ្យចំនួនមានការកើនឡើងខ្ពស់ប្សិនបើលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ន្ះតូ្វបានយកទៅប្ើប្្ស់

សម្្ប់ការរាប់ចំនួនទូទំាងប្ទ្សកម្ពជុា ពោលគឺប្សិនបើមិនម្នរាប់ត្ក្នុងទីក្ុងមួយចំនួនតូច

ប្បន្ះ។

កុមារដ្លរស់នៅ ឬធ្វើការងារតាមផ្លូវ

កុមារដ្លរស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ត្ូវបានឱ្យនិយមន័យក្្មប្ភ្ទចំនួន 3៖ ទី 1 "កុមារដ្លរស់នៅតាមផ្លូវ" (កុមារដ្លល្ងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ួសារ ឬរស់នៅត្ ឯង 

តាមផ្លូវ), "កុមារធ្វើការងរតាមផ្លូវ" (កុមារដ្លចំណាយព្លទាំងអស់ ឬព្លភាគច្ើនរបស់ខ្លួនធ្វើការងរតាមផ្លូវ ដើម្បីរកចំណូលឱ្យគ្ួសាររបស់ពួកគ្ និង/ឬឱ្យខ្លួន ប៉ុន្ត្ត្ឡប់ទៅនៅផ្ទះ  

របស់អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំរបស់ពួកគ្វិញនៅព្លយប់), និង "កុមារដ្លជាកូនរបស់គ្ួសាររស់នៅតាមផ្លូវ" (កុមារដ្លរស់នៅជាមួយគ្ួសារតាមផ្លូវ)។ ក្ុមការងរកុមារកំព្្ និងងយរងគ្្ះ 

របស់កម្ពុជាប្ើប្្ស់និយមន័យស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ។ ពោលគឺកុមារដ្លរស់នៅមា្ច្ស់ការខ្លួនឯងនៅតាមផ្លូវ កុមារដ្លធ្វើការងរតាមផ្លូវ ប៉ុន្ត្ត្ឡប់មកផ្ទះវិញបើទោះជាមិនទៀងទាត់ក៏ដោយ 

និងកុមារដ្លរស់នៅជាមួយគ្ួសារនៅតាមផ្លូវ។
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ផ្្អកទៅលើទិន្នន័យជាតិ អត្្ន្ភាពកី្ក្នៅកម្ពជុាថយចុះយ្៉ាងគំហុកពី 38 ភាគរយ ក្នងុឆ្ន្ំ 

2007 មកនៅ 19 ភាគរយ ក្នុងឆ្ន្ំ 2012។41 ប៉ុន្ត្បើប្ើប្្ស់បនា្ទ្ត់ន្ភាពក្ីក្អន្តរជាតិវិញ 

លទ្ធផលគឺនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ របាយការណ៍របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីក្នុងឆ្ន្ំ 2011 

បង្ហ្ញថា មានប្ជាជនកម្ពុជា 10 ភាគរយ រស់នៅជាមួយនឹង ចំណូលតិចជាង 1,25 ដុលា្ល្ក្នុងមួយថ្ង្ 

ដ្លភាគរយន្ះថយចុះពី 31 ភាគរយ កាលពីឆ្ន្ំ 2007។ ប៉ុន្ត្ក្នុងឆ្ន្ំ 2011 មានប្ជាជនប្មាណ 

ជា 31 ភាគរយ (ប្មាណជា 4 លាននាក់) ឋិតនៅ ចនោ្ល្ះបនា្ទ្ត់ ន្ភាពក្ីក្រវាង 1,25 ដុលា្ល្ និង 

2 ដុលា្ល្ក្នុងមួយថ្ង្ តួល្ខន្ះបង្ហ្ញពីកំណើនន្ភាពក្ីក្បើធៀបនឹង 29 ភាគរយ ក្នុងឆ្ន្ំ 

2007។42 ន្ះបង្ហ្ញថាប្ជាជនកម្ពុជាជាច្ើននាក់ ស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្នភាព "ជិតក្" ឬងយធា្ល្ក់ 

ចូលទៅក្នុងភាពក្ីក្។ អត្្ភាពក្ីក្ 2 ដុលា្ល្ក្នុងមួយថ្ង្ ពុំមានការប្្ប្ួលគួរឱ្យ កត់សមា្គ្ល់ 

ឡើយ ចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 2009 ដល់ 2011។

ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏បានរាយការណ៍ផងដ្រថា ចំនួនប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្រស់

នៅប្មូលផ្តុំក្នុងចំនួនច្ើនលើសលុប នៅតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា ពោលគឺក្នុងឆ្ន្ំ 2011 មាន 

គ្ួសារ ក្ីក្ 91 ភាគរយ រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ។ គ្ួសារក្ីក្មានសមាជិកកាន់ត្ច្ើន ពោល 

គឺមធ្យម 5.6 នាក់ បើធៀបនឹងចំនួនសមាជិកជាមធ្យមនៅថា្ន្ក់ជាតិ 4.5 នាក់។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ 

គ្ួសារដ្លមានស្ត្ីជាម្គ្ួសារ និងមានកូនលើសពី 2 នាក់ និងគា្ម្នបុរសព្ញវ័យនៅជាមួយ 

ច្ើនត្ជាគ្ួសារក្ីក្ ហើយមានកូនស្ីទំនងជាកំពុងធ្វើការងរ។43

កម្មវិធីអត្តសញ្ញ្ណកម្មគ្ួសារក្ីក្របស់រដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ធ្វើការប្មូលទិន្នន័យអំពីគ្ួសារ

ក្ីក្។44 កម្មវិធីន្ះបានបា៉្ន់ប្មាណថា មានប្ជាពលរដ្ឋប្មាណ2.4លាននាក់ ត្ូវជា 575,000 

គ្ួសារ ត្ូវបានដាក់ចំណាត់ថា្ន្ក់ថាក្ 1 ("ក្ខ្សត់ខា្ល្ំង") ឬក្ 2 ("ក្ីក្") ពោលគឺស្មើនឹង 19 

ភាគ រយន្ចំនួនប្ជាជនសរុប ដ្លរស់នៅតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា (ប្ភព៖ ជុំ8ដល់ជុំ10 2014-

2016)។ លទ្ធផលរកឃើញកាន់ត្ជាក់លាក់ជាងន្ះទៅទៀត គឺមានកុមារកម្ពុជា 896,877 នាក់ 

កំពុងរស់នៅក្នងុគួ្សារកី្ក្ (ប្ភព៖ ជំុ7ដល់ជំុ9 2013-2015)។ ដូចបានបង្ហញ្ក្នងុរូបភាព ខ្ត្ត 

ប្៉លិន គឺជាខ្ត្តដ្លមានប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ ក្នុងភាគរយខ្ពស់ជាងគ្ បនា្ទ្ប់មកគឺខ្ត្តកោះកុង 

ខណៈ ព្លដ្លរាជធានីភ្នព្ំញមានភាគរយប្ជាជនកី្ក្ទាបជាងគ្ (ប្ភព៖ ជំុ8ដល់ជំុ10 2014-

2016)។

កុមាររស់នៅក្នុងភាពក្ីក្

រូបភាព 8.1 ភាគរយបេជាជនដេលមានជីវភាព "កេីកេខ្លេំង" ឬ "កេីកេ" (កេ 1 ឬ កេ 2) 

បេងចេកតាមខេត្ត

ប្ភព៖ កម្មវិធីអត្តសញ្ញ្ណកម្មគ្ួសារក្ីក្ន្ក្សួងផ្នការ ជុំ8ដល់ជុំ10 ឆ្ន្ំ2014 ដល់ 2016
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ក្នុងចំណោមប្ជាជនអាយុ 5 ទៅ 14 ឆ្ន្ំ មាន 2 ភាគរយ ត្ូវបានគ្រាយការណ៍ថា ជួបនឹងការលំបាកខ្លះ ការលំបាកច្ើន ឬ 

មិន អាចបំព្ញមុខងរអ្វីមួយ ក្នុងចំណោមយា៉្ងហោចណាស់មុខងរមួយដូចតទៅ៖ មើលឃើញ សា្ត្ប់ឮ ដើរ ផ្ចង់អារម្មណ៍ ថ្ទាំ ខ្លួន 

ឯង ឬប្្ស្័យទាក់ទង។ ពិការភាពទាំងន្ះត្ូវបានរកឃើញថា មានការកើនឡើងទៅតាមអាយុ និងថយចុះទៅ តាម កម្ិតន្ ការ 

អប់រំ ប៉ុន្ត្គ្ពុំបានរកឃើញភាពខុសប្ល្កគា្ន្គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ទៅតាមភ្ទ ទីកន្ល្ងរស់នៅ និងសា្ថ្នភាពទ្ព្យ សម្បត្តិនោះឡើយ។ 

កម្ិតន្ការលំបាក ក្នុងការបំព្ញមុខងរក្នុងចំណោមកុមារអាយុចាប់ពី 5 ឆ្ន្ំឡើងទៅ ត្ូបានរកឃើញថាមានការប្្ប្ួលខុសៗ

គា្ន្គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ពីខ្ត្តមួយទៅខ្ត្តមួយទៀត ពោលគឺពី 2 ភាគរយ ក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី/រតនគិរី រហូតដល់ 20 ភាគរយក្នុង 

ខ្ត្តបាត់ដំបង់/ប៉្លិន។ ប៉ុន្ត្គួរកត់សមា្គ្ល់ថា តួល្ខទាំងន្ះទំនងជាតួល្ខបា៉្ន់ប្មាណមិនដល់កម្ិតជាក់ស្ត្ង ន្ប្្វា៉្ឡង់  

ពិតប្្កដន្កុមារពិការនៅកម្ពុជាឡើយ ដោយសារត្សំណួរដ្លប្ើប្្ស់ក្នុងការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជា ដើម្បី 

វាស់វ្ងពិការភាពន្ះ ជាសំណួរដ្លគ្មិនគួរយកទៅប្ើប្្ស់ជាមួយកុមារ (សំណួរ ទាំង ន្ះ ត្ូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីវាយតម្ល្ 

ពិការភាពក្នុងចំណោមប្ជាជនព្ញវ័យ)។

ប្ទ្សកម្ពុជា គឺជាប្ទ្សដ្លសំបូរគ្្ប់មីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ជាក្រ្តិ៍មរតកបន្សល់ពីសង្គ្្ម ដ្លបន្តធ្វើឱ្យ កុមារ 

និងមនុស្សព្ញវ័យរងរបួស និងបាត់បង់ជីវិត។ ចំនួនគ្្ះថា្ន្ក់ដោយសារគ្្ប់មីន មានការថយចុះ ពោលគឺក្នុងឆ្ន្ំ 2016 មាន 

គ្្ះថា្ន្ក់ 83 ករណី បើធៀបនឹង 4,320 ករណីក្នុងឆ្ន្ំ 1996។47 "អ្នកទទួលរងគ្្ះថា្ន្ក់" សំដៅលើអ្នកដ្លរងរបួស ឬ 

បាត់បង់ជីវិត។ និនា្ន្ការន្គ្្ះថា្ន្ក់ដោយសារគ្្ប់មីន ក្នុងចំណោមកុមារ ក៏មានការថយចុះផងដ្រ (រូបភាព 9.1)។ ក្នុងឆ្ន្ំ 2016 

សរុបមានចំនួនប្មាណជា 20 នាក់ (ស្ី 25 ភាគរយ) ទទួលរងគ្្ះថា្ន្ក់ដោយសារគ្ឿងផ្ទុះ ដ្លជាសំណល់សង្គ្្ម ឬគ្្ប់មីន 

ពោលគឺស្មើនឹង 21 ភាគរយន្ចំនួនអ្នករងគ្្ះថា្ន្ក់សរុបដោយសារគ្្ប់មីន/សំណល់សង្គ្្មនៅឆ្ន្ំនោះ។ ចាប់ តាំង ពីឆ្ន្ំ 2012 

មក ភាគរយន្កុមារ ដ្លរងគ្្ះថា្ន្ក់ដោយសារសំណល់សង្គ្្ម មានកម្ិតខ្ពស់ជាងកុមារ ដ្លរងគ្្ះ ដោយសារគ្្ប់មីន 

ក្នងុចំណោមចំនួនជនរងគ្្ះសរុប។ ចនោ្លះ្ពីឆ្ន្ ំ2012 ដល់ឆ្ន្ ំ2015 ហានិភ័យន្ការរងរបួស គឺមាន កមិ្ត ខ្ពស់ជាងហានិភ័យន្ការ

បាត់បង់ជីវិត៖ ក្នុងចំណោមកុមារ ដ្លរងគ្្ះដោយសារគ្្ប់មីន និងសំណល់សង្គ្្មក្នុងឆ្ន្ំ 2015 មាន 87 ភាគរយបានរងរបួស 

ហើយភាគរយដ្លនៅស្សសល់គឺបាត់បង់ជីវិត។ ប៉ុន្ត្ក្នុងឆ្ន្ំ 2016 កុមារដ្លរងគ្្ះ ដោយសារ គ្្ប់មីន និងសំណល់សង្គ្្ម 

55 ភាគរយបានបាត់បង់ជីវិត បើធៀបនឹងភាគរយដ្លនៅសល់ ដ្លត្ូវរងរបួស ឬដាច់អវយវៈ (រូបភាព 9.2)។

ក្នុងឆ្ន្ំ 2016 ក្នុងខ្ត្តក្ុងចំនួន 25 មាន 8 រងផលប៉ះពាល់ ដោយសារគ្្ប់មីន /ឬសំណល់សង្គ្្ម ដូចជាខ្ត្តបាត់ដំបង 

ប៉្លិន ឧត្តរមានជ័យ ព្ះវិហារ កំពង់ធំ ក្ច្ះ ព្្វ្ង និងត្បូងឃ្មុំជាដើម។

កុមារពិការ និងកុមារដ្លរងគ្្ះ 
ដោយសារសំណល់សង្គ្្ម

ភស្តុតាងជាច្ើនបានបញ្ជ្ក់ថា កុមារពិការ ប្ឈម 

មុខ ខ្ពស់ទៅ នឹង អំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពានគ្ប់រូបភាព 

បើ ធៀបនឹងកុមារដ្ល មិន ពិការ។45 តាមពិត ការស្្វ ជ្្វ  

បង្ហ្ញ  ថាកុមារពិការ ងយនឹង ទទួល រង អំពើ ហិង្សា ការ 

រំលោភបំពាន និងការទុកចោលមិនអើពើ 3 ទៅ 4.6 ដង 

បើធៀបនឹង កុមារ មិនពិការ។46

ទិន្នន័យពិការភាពកន្លងមក ច្ើនត្ឆ្លះុបញ្ច្ងំត្ពី  

អ្នកដ្លមានកម្សាយកាយសម្បទាត្បុ៉ណោ្ណះ្។ វិធីសាស្ត្

ដ្លយូនីស្ហ្វប្ើប្្ស់ ដើម្បីកំណត់ពីពិការភាព គឺ 

ស្បគា្ន្ ជាមួយនឹងទស្សនទានទូទៅ ស្តីពីពិការភាព ដ្ល

គាំទ្ដោយអនុសញ្ញ្សហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។ 

ក្្មក្បខ័ណ្ឌន្ះ មានការផ្ត្តការយកចិត្តទុកដាក់

លើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល និងមជ្ឈដា្ឋ្នជុំវិញ ដ្លអាច 

ជា ឧបសគ្គ ឬផ្តល់ការគាំទ្ដល់ការរស់នៅប្ចាំថ្ង្ និង 

ការចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់ពួកគ្។ សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម 

សូមមើលគ្ហទំព័រ https://data.unicef.org/topic/

child-disability/overview/
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រូបភាព 9.1 កុមាររងគេេះសរុបដោយសារសំណល់សង្គេេម និងគេេប់មីន

រូបភាព 9.2 ចំនួនកុមាររងគេេះសរុប ដោយសារសំណល់សង្គេេម និងគេេប់មីន បេងចេកតាមភេទ និងបេភេទនេការរងរបួស

សមា្គ្ល់៖ ក្នុងឆ្ន្ំ 2015 ពុំមានកុមារដ្លរងគ្្ះដោយសារគ្្ប់មីនឡើយ

ប្ភព៖ អាជា្ញ្ធរមីនកម្ពុជា (CMAA), 2017

ប្ភព៖ អាជា្ញ្ធរមីនកម្ពុជា, 2017

គ្្ប់មីន  សំណល់សង្គ្្ម

បាត់បង់ជីវិត  រងរបួស/ពិការអវយវៈ

2012

2012

ក្មង្បុ្ស         ក្មង្សី្            សរុប ក្មង្បុ្ស         ក្មង្សី្            សរុប ក្មង្បុ្ស         ក្មង្សី្            សរុប ក្មង្បុ្ស         ក្មង្សី្            សរុប ក្មង្បុ្ស         ក្មង្សី្            សរុប

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

7

11

15

4
2

9 11

3 6
48 3

21 1 2
2

3 2
954

35

46

11 15
7 9

20 21 2725 21

45 6

20 1824 31
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កុមារដ្លមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់

បើទោះបីជាក្មព្ហ្មទណ្ឌឆ្ន្ំ 2009 ចាត់ទុកអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ថាជានីតិភាព 

សម្្ប់ ទទួលខុសត្ូវបទព្ហ្មទណ្ឌ នៅកម្ពុជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ក៏តុលាការអាច

ប្កាសផ្តនា្ទ្ទោសបទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌ ចំពោះអនីតិជនដ្លមានអាយុតិចរហូត 

ដល់ 14 ឆ្ន្ំ អាស្័យទៅតាមសា្ថ្នទម្ងន់ទោស។48 នៅកម្ពុជា ក្នុងចំណោមកុមារ 

ទាំងអស់ ដ្លត្ូវបានចោទប្កាន់ពីបទឧក្ិដ្ឋ មានរហូតដល់ពាក់កណា្ត្លទទួល

បានការកាត់ទោសដូចមនុស្សព្ញវ័យ ក្នុងប្ព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្ហ្មទណ្ឌ។ កុមារ មក 

ពី គួ្សារ កី្ក្ ប្ឈមមុខខ្ពស់នឹងការបំបិទសិទ្ធស្ិរីភាពដ្លខុសច្បាប់់ ដោយសារ 

ត្ពួកគ្ពុំមានលទ្ធភាពរកម្ធាវីតំណាងផ្លូវច្បាប់ឱ្យពួកគ្បាន។ របាយការណ៍ 

នានា បង្ហញ្ថា កុមារប្ឈមនឹងអំពើហិង្សានៅគ្ប់ដំណាក់កាលទំាងអស់ន្ដំណើរ

ការ នៅព្លដ្លពួកគ្មានទំនាស់ជាមួយច្បាប់ ចាប់ពីព្លចាប់ ខ្លួនរហូតដល់ 

ព្ល ឃុំខ្លួន និងបង្ហ្ញខ្លួននៅតុលាការ។49

 បើតាមទិន្នន័យដ្លផ្តល់ដោយក្សួងមហាផ្ទ ្មានកុមារចំនួន 907 នាក់ កំពុង 

ជាប់ឃុំឃាំងនាព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ។ ភាគច្ើនបំផុតន្កុមារទាំងន្ះអាចមានអាយុ 

ចនោ្លះ្ពី14ទៅ17ឆ្ន្ ំ ព្្ះថាទំនួលខុសតូ្វព្ហ្មទណ្ឌចាប់ផ្តើមព្លកុមារមានអាយុ 

ចាប់ពី14ឆ្ន្ំ។ ប៉ុន្្ត តួល្ខប្ងច្កតាមអាយុប្បន្ះមិនមានជាផ្លូវការ សម្្ប់ 

ធ្វើការបញ្ជ្ក់ឡើយ។។ ចនោ្ល្ះពីឆ្ន្ំ 2010 ដល់ 2014 ចំនួនអនីតិជនដ្លត្ូវឃុំខ្លួន

មានការថយចុះ 56 ភាគរយ បនា្ទ្ប់មកមានការកើនឡើងមកវិញក្នុង រយៈព្ល ប៉ុនា្ម្ន 

ឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ (រូបភាព 10.1)។ 

ច្បាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនថ្មី ដ្លត្ូវបានអនុម័តក្នុងឆ្ន្ំ 2016 នឹងរួមចំណ្ក 

បង្កើតនូវយន្តការរាយការណ៍ ឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹង និងពិនិត្យតាមដានយា៉្ងមាន

ប្សិទ្ធភាព សម្្ប់ករណីកុមារដ្លមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់។

រូបភាព 10.1 ចំនួនកុមារកំពុងជាប់ឃុំឃាំង

ប្ភព៖ ក្សួងមហាផ្ទ្ឆ្ន្ំ 2017

2010 2011 2012 2013 2014 20162015 2017

772

555

462
419

336

504

617

907
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ប្ព័ន្ធការពារកុមារ

របាយការណ៍ន្ះបង្ហ្ញភស្តុតាងបញ្ជ្ក់ថា នៅកម្ពុជា មាន

កុមារក្នងុចំនួនមួយខ្ពស់គួរឱ្យពួ្យបារម្ភ ដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយ

សារបញ្ហ្ជាច្ើន ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ។ ការរំលោភ 

បំពានទាំងន្ះ មិនម្នជារឿងដ្លថ្មីសម្្ប់សង្គមមនុស្សឡើយ 

អ្វីដ្លសំខាន់ គឺការឆ្លើយតប។

នៅក្នុងបរិបទន្ះ វាជាការសំខាន់ និងចាំបាច់ដ្លគ្ត្ូវ 

បង្កើតនូវប្ព័ន្ធការពារកុមារនៅថា្ន្ក់ជាតិ ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់

ជ្ុងជ្្យសម្្ប់ជូនដំណឹង និងឆ្លើយតបដោយប្ើប្្ស់វិធី

សាស្ត ្ដ្លមានការសម្បសមួ្លប្ទាក់ក្ឡា និងក្នងុ លក្ខណៈ 

ជាប្ព័ន្ធ ដើម្បីផ្តល់ការការពារដល់កុមារដ្លងយរងគ្្ះ។ កិច្ច 

ការពារកុមារ ត្ូវបញ្ចូលយន្តការ និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការផង និង មិន 

ផ្លូវការផង ក្នុងគោលបំណងបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់កុមារ។50 ចំណុច 

ចាប់ផ្តើមន្ប្ព័ន្ធទាំងន្ះ គឺការផ្តល់ការការពារដល់កុមារនៅតាម

សហគមន៍ និងការអនុវត្តដំណើរការ ផ្តល់ការថ្ទាំដល់កុមារ ដ្ល 

ប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ ឬដ្លសហគមន៍របស់ពួកគ្មិនសូវជា 

ផ្តល់តម្ល្។ ផ្ន្កន្ះប្ើប្្ស់សូចនាករផ្លូវការចំនួន 2 ពោលគឺ 

ថវិកា របស់រដា្ឋ្ភិបាល និងចំនួនភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ចរបស់រដា្ឋ្ភិបាល 

ដើម្បីបង្ហញ្ថា កម្ពជុាចំាបាច់តូ្វពងឹ្ងការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋភិ្បាល 

ដើម្បីធានាយា៉្ងណាឱ្យប្ជាពលរដ្ឋវ័យក្ម្ងជាងគ្របស់ខ្លួន មាន 

សុវត្ថភិាព និងទទួលបានការការពារ។ ការវិភាជន៍ថវិកា និងធនធាន 

មនុស្សឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ជាពិស្ស ភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ច គឺជាធាតុផ្សំ 

សំខាន់ជាងគ្ 2 ន្ប្ព័ន្ធការពារកុមារ ដ្លដំណើរការទៅ មាន 

ប្សិទ្ធភាព។

ថវិកាសម្្ប់កិច្ចការពារកុមារ
រដា្ឋ្ភិបាលពុំបានប្ងច្កថវិកា សម្្ប់ការងរការពារកុមារដោយឡ្កដាច់ពីគ្នោះឡើយ។ លើសពីន្ះ ដោយសារត្  

សកម្មភាពការពារកុមារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយក្សួងផ្ស្ងៗគា្ន្ គ្ពិបាកនឹងដឹងពីចំនួនថវិកាសរុប ដ្លត្ូវបានចំណាយណាស់។ 

ដូច្ន្ះ របាយការណ៍ន្ះប្ើប្្ស់ថវិការបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដ្លជាស្នាធិការរបស់រដា្ឋ្ភិបាល 

ទទួលបន្ទុកការការពារកុមារ ដើម្បីបង្ហ្ញពីភាគរយន្ថវិកាដ្លចំណាយក្នុងវិស័យន្ះ។ 

ភាគរយន្ថវិការបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្នុងថវិកាជាតិ បានកើនឡើងពី 2 ភាគរយក្នុងឆ្ន្ំ 

2009 ដល់ 4 ភាគរយ ក្នុងឆ្ន្ំ2016។ ថវិកាវិភាជន៍ជាក់ស្ត្ងកើនឡើងពី 45.4 លានដុលា្ល្ ក្នុងឆ្ន្ំ 2009 ដល់ 178.5 លានដុលា្ល្ 

ក្នុងឆ្ន្ំ 2016។51 ប៉ុន្្ត ថវិកាមួយចំនួនធំត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ផ្តល់ស្វាដល់ជនចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន ដូច្ន្ះមានត្  

ថវិកាមួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណ្ះដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ស្វាកម្មផ្្សងៗ ដ្លក្នុងនោះមានស្វាសម្្ប់កុមារ។

ភា្ន្ក់ងរសុខមាលភាពសង្គម
ភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ច គឺជាឆ្អឹងខ្នងន្ប្ព័ន្ធការពារកុមារ ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យ។ ខណៈព្លដ្លកម្ពុជាផ្តល់ថវិកា

គាំទ្ជាសាធារណៈដល់មន្ត្ីរដា្ឋ្ភិបាល ដ្លធ្វើការងរក្នុងវិស័យសុខមាលភាពសង្គម មន្ត្ីទាំងន្ះពុំត្ូវបានចាត់ជាភា្ន្ក់ងរ 

សង្គមកិច្ចឡើយ។ ដើម្បីធានាភាពស្បគា្ន្ជាមួយនឹងនិយមន័យអន្តរជាតិន្ភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ច52 របាយការណ៍ន្ះបានឱ្យនិយម  

ន័យបុគ្គលិករដា្ឋ្ភិបាលទាំងន្ះថាជា "ភា្ន្ក់ងរសុខមាលភាពសង្គម" សម្្ប់កុមារ។

ភា្ន្ក់ងរសុខមាលភាពសង្គមនៅថា្ន្ក់ជាតិ និងថា្ន្ក់ស្ុករួមមាន មន្ត្ីរបស់ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ សម្បទា 

និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដ្លជាអ្នកផ្តល់ស្វាដល់កុមារដ្លងយរងគ្្ះ ក៏ដូចជាប្ជាពលរដ្ឋដ្ល

ងយរងគ្្ះដទ្ទៀត។ ភា្ន្ក់ងរសុខមាលភាពសង្គម អាចទទួលបានការបណ្តុះបណា្ត្លព្ញល្ញ ឬការបណ្តុះបណា្ត្ល ផ្ន្ក 

ណាមួយ ដើម្បីបំព្ញការងរជាភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ចនិងការងរសម្្ប់ប្ជាជនងយរងគ្្ះផ្្សងៗផងដ្រ។ នៅកម្ពុជាចំនួនភា្ន្ក់

ងរសុខមាលភាពសង្គម ដោយទទួលបានការគាំទ្ពីថវិកាសាធារណៈ មានតិចតួចខា្ល្ំង ពោលគឺត្ឹមត្ 917 នាក់ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ក្នុងឆ្ន្ំ 

2012 ហើយពួកគ្ភាគច្ើនពុំបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លផ្លូវការ ដើម្បីបំព្ញមុខងរជាភា្ន្ក់ងរសង្គមកិច្ចឡើយ។53 
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បូកសរុប និងបោះជំហានទៅមុខ៖ 
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព

របៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពឆ្ន្ំ 2030 បានដាក់ច្ញនូវរបៀបវារៈប្កបដោយ 

មហិច្ឆតា សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍសកលលោកទាំងមូល នៅក្នុងឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់ខាងមុខន្ះ។ គោលដៅ 

អភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពទាំង 17 ផ្ត្តលើទិដ្ឋភាពសង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថ្នន្ការអភិវឌ្ឍ 

ប្កបដោយចីរភាព។ មហាសន្នបិាតសហប្ជាជាតិបានអនុម័តលើគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយ 

ចីរភាព ក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាពនៅទីក្ុងញូយ៉ក កាលពីខ្ កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ 

2015។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ព្លខ្លះបានគ្ហៅថារបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ក្្យ

ឆ្ន្ំ 2015 ព្្ះថាគោលដៅទាំងន្ះ បន្តវ្នពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ ដ្លចប់អាណត្តិ 

កាល ពីឆ្ន្ំ 2015។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពមានចំណុចដៅសរុបចំនួន 169។ ចំណុច

ដៅទំាងន្ះគឺជាគោលបំណងជាក់លាក់ ដ្លសហគមន៍សកលលោកតូ្វសម្្ចឱ្យបាន។ ក្បខ័ណ្ឌ 

សកលដ្លមានជាង 200 សូចនាករ ត្ូវបានរៀបចំឡើង សម្្ប់ពិនិត្យតាមដាន និងរាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពក្នុងការឈានទៅសម្្ចចំណុចដៅទាំងន្ះ។

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព គឺជាសមិទ្ធផលធំធ្ងមួយ សម្្ប់ការការពារកុមារ

នៅទូទាំងសកលលោក។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ពុំបានចាត់ទុកកិច្ចការពារកុមារថាជា 

គោលដៅពិស្សដាច់ដោយឡ្កពីគ្មួយនោះឡើយ។ ប្ការន្ះនាំឱ្យមានការមិនយកចិត្តទុក

ដាក់ចំពោះកិច្ចការពារកុមារនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូល និងបន្ទុចបង្អ្ក់ដល់លទ្ធភាពរបស់អ្នក

តាក់ត្ងគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តការងរ ក្នុងការស្វ្ងរកការគាំទ្ ក្នុងទម្ង់ជាថវិកាដ្ល 

ចាំបាច់ និងការផ្ល្ស់ប្តូរគោលនយោបាយ ដើម្បីផ្តល់ការការពារព្ញល្ញដល់កុមារ។ ផ្ទុយទៅវិញ 

កិច្ចការពារកុមារ គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់ មិនអាចអត់បានន្ក្បខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កប

ដោយចីរភាព ដោយសារត្មានការបញ្ជ្ក់យា៉្ងច្បាស់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យន្គោលដៅន្ះ ពោលគឺ

ពិភពលោកដ្លកុមារគ្ប់រូបត្ូវចម្ើនវ័យ ដោយគា្ម្នអំពើហិង្សា និងការក្ងប្វ័ញ្ច និងគា្ម្ន 

នរណាមា្ន្ក់ត្ូវបានគ្ទុកចោល។ បន្ថ្មពីលើគោលដៅ និងចំណុចដៅ ដ្លមានភាពពាក់ព័ន្ធ 

ចំពោះកិច្ចការពារកុមារ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ក៏បានបញ្ចូលនូវចំណុចដៅពិស្ស 

ដ្លផ្ត្តលើកិច្ចការពារកុមារផងដ្រ ដោយមានការផ្ត្តការយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់ន្

ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព និងចំណុច ដៅ 

នានា តូ្វបានរៀបរាប់បន្ថម្ទៀត តាមរយៈការដាក់ច្ញនូវលទ្ធផល ដ្លអាចវាស់វ្ងបាន ក្្ម 

ក្បខ័ណ្ឌសូចនាករសកល ដ្លអនុម័តដោយគណៈកម្មការស្ថិតិអង្គការសហប្ជាជាតិ កាលពីខ្ 

មិនា ឆ្ន្ំ 2017។ បន្ថ្មពីលើសូចនាករសកលទាំងន្ះ ប្ទ្សជាច្ើនកំពុងខិតខំរៀបចំសូចនាករ

សម្្ប់ប្ទ្សរៀងៗខ្លនួ ដើម្បីធានាយ្៉ាងណាឱ្យក្បខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព

ន្ះ មានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទក្នុងប្ទ្ស។

លទ្ធភាពជាសកា្ត្នុពល ដ្លគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព អាចនាំឱ្យមានការផ្ល្ស់

ប្តូរសម្្ប់កុមារនៅកម្ពុជា និងធានាឱ្យមានការផ្តល់ការការពារដល់ពួកគ្ គឺអាស្័យមួយផ្ន្កលើ

ការប្តជ្ា្ញចិ្ត្តរបស់ប្ទ្សន្ះ ក្នងុការផ្តល់ទិន្នន័យដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ ទាន់ព្លវ្លា និង ប្ង 

ច្កតាមប្ភ្ទ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យរដា្ឋ្ភិបាល និងដ្គូ អាចតាមដានដឹងពីវឌ្ឍនភាព និងធ្វើការ

ក្តម្ូវសកម្មភាពដ្លខ្លួនអនុវត្តទៅតាមការចាំបាច់។ ការវិនិយោគមិនគ្ប់គ្្ន់លើការ ប្មូល 

ទិន្នន័យ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់ប្ទ្សន្ះ ក្នុងការផ្តល់ស្វាដល់អ្នក ដ្លនៅ 

ឆ្ងយ្ ក្្យគ្ និងដោះស្្យបញ្ហវិ្សមធម៌។ ការវិនិយោគលើទិន្នន័យ ដូចជា ការ ប្មូល ការវិភាគ 

និងការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យជាដើម មានសារៈសំខាន់ជាពិស្ស សម្្ប់ពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពន្

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព និងធានាបាននូវគណន្យ្យភាព ក៏ដូចជាបង្កើនការយល់ដឹង

អំពីបញ្ហ្ប្ឈម ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារដ្លកំពុងបន្តកើតឡើង និងដ្លកើតឡើងថ្មីៗ  ក៏ 

ដូចជាការផ្លស់្ប្តរូដទ្ទៀត ខណៈព្លដ្លពិភពលោកមានការប្្បួ្លចនោ្ល្ះពីព្លឥលូវន្ះ 

រហូតដល់ឆ្ន្ំ 2030។

គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព
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ទិន្នន័យដេលមានសមេេប់បេទេសកម្ពុជាទាក់ទិននឹងគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពនៅកមេិតសកល និងចំណុចដៅ ដេលមានសូចនាករពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ 

ចំណុចដៅន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព សូចនាករគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ទិន្នន័យដើមគ្្ (ប្ភព)

គោលដៅទី 5 សម្្ចឱ្យបាននូវសមភាពយ្នឌ័រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីគ្ប់រូប

5.1 បញ្ចប់រាល់ទម្ង់ន្ការរីសអើងលើស្្តី និង ក្ម្ងស្ី នៅ 
គ្ប់ទីកន្ល្ង

5.1.1 ថាតើក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ត្ូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ដើម្បីលើកកម្ពស់ ពង្ឹង និងពិនិត្យ តាមដាន សមភាព 
និង ការមិនរីសអើង ផ្អ្កតាមភ្ទដ្រឬទ្

ពុំមានទិន្នន័យ

5.2 លុបបំបាត់រាល់ទម្ង់ន្អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីទាំង
អស់នៅតាមទីសាធារណៈ និងទីកន្ល្ងឯកជន រាប់បញ្ចូល 
ទាំងការ ជួញដូរ និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ និង ការក្ង ប្វ័ញ្ច 
ក្នុងរូបភាពផ្ស្ងទៀត

5.2.1 ភាគរយន្ស្ត្ីដ្លរៀបការហើយ និងក្ម្ងស្ីអាយុចាប់ពី 15 ឆ្ន្ំឡើងទៅ ដ្ល ទទួល រង អំពើ 
ហិង្សា ផ្លូវកាយ និង/ឬផ្លូវភ្ទ ពីសំណាក់ដ្គូស្និទ្ធសា្ន្លបច្ចុប្បន្ន ឬអតីតដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល ក្នុងរយៈព្ល 12 
ខ្ចុងក្្យ ប្ងច្កទៅតាមទម្ង់ន្អំពើហិង្សា និងតាមភ្ទ

ស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីដ្ល ធា្ល្ប់ រៀបការ 
ហើយ អាយុចនោ្ល្ះពី 15-49 ឆ្ន្៖ំ 
20% (CDHS, 2014)

5.2.2 ភាគរយន្ស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីអាយុចាប់ពី 15 ឆ្ន្ំឡើងទៅ ដ្លទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទពីសំណាក់
មនុស្សផ្ស្ងទៀត ដ្លមិនម្នជាដ្គូស្និទ្ធសា្ន្ល ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ ប្ងច្កទៅតាមអាយុ 
និងកន្ល្ងដ្លអំពើហិង្សាកើតមានឡើង

ក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីអាយុ 15-49 ឆ្ន្ំ៖ 
0.1% (CDHS, 2014)

5.3 លុបបំបាត់រាល់ការអនុវត្ត ដ្លនាំឱ្យមានគ្្ះថា្ន្ក់ ទាំងអស់ 
ដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ ការឆប់ រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
និងការបង្ខឱ្ំយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការកាត់ចឹ្បប្ដាប់ភ្ទរបស់ស្ត្ី

5.3.1 ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20-24 ឆ្ន្ំ ដ្លរៀបការដំបូង ឬរស់នៅជាមួយដ្គូរបស់ខ្លួនដំបូង មុនអាយុ 15 
ឆ្ន្ំ និងមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ

រៀបការមុនអាយុ 15 ឆ្ន្៖ំ 2%  
រៀបការ មុនអាយុ១៨ឆ្ន្៖ំ 19% 
(CDHS, 2014)

គោលដៅទី 8 លើកកម្ពស់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយនិរន្តរភាពបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព ការងរ និងមុខរបរព្ញល្ញ និងប្កបដោយផលិតភាព និងការងរសមរម្យសម្្ប់ទាំងអស់គា្ន្

8.7 ចាត់វិធានការប្កបដោយប្សិទ្ធភាពបនា្ទន់្ ដើម្បី លុប បំបាត់ 
ពលកម្មដោយបង្ខំ បញ្ចប់អំពើទាសភាព សម័យ ទំនើប ក្នងុការជួញ 
ដូរមនុស្ស និងធានាឱ្យមានការ ហាម ឃាត់ និងការលុបបំបាត់ទម្ង់
ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្ពលកម្មកុមារ រាប់ បញ្ចូលទាំងការជ្ើសរីស និង 
ការប្ើប្្ស់ទាហានកុមារ និងបញ្ចប់រាល់ទម្ង់ទាំងអស់ន្ 
ពលកម្មកុមារត្ឹម 2025

8.7.1 ភាគរយន្ចំនួនកុមារអាយុ 5-17 ឆ្ន្ំ ដ្លចូលរួមក្នុងពលកម្មកុមារ ប្ងច្កទៅតាមភ្ទ និងអាយុ 11% (ILO, 2012)

គោលដៅទី 16 លើកកម្ពស់សង្គមប្កបដោយសន្តិភាព និងបរិយាប័ន្ន ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សម្្ប់ទាំងអស់គា្ន្ និងកសាងនូវសា្ថ្ប័នដ្លមានប្សិទ្ធភាព 
គណន្យ្យភាព និងបរិយាប័ន្ននៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់

16.1 កាត់បន្ថយឱ្យបានច្ើននូវអំពើហិង្សាក្នុងគ្ប់ទម្ង់ និង 
អត្្មរណភាព ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅគ្ប់ទីកន្ល្ង

16.1.1 ចំនួនជនរងគ្្ះ ដោយសារការធ្វើឃាតដោយច្តនា ក្នុងចំណោមប្ជាជន 100,000 នាក់ 
ប្ងច្កតាមភ្ទ និងអាយុ

កុមារ និងក្ម្ងជំទង់អាយុ 0-19 
ឆ្ន្ំ៖ 0.9 ក្នុងប្ជាជន 100,000 
នាក់ក្នុងឆ្ន្ំ 2015 (WHO, 2016)

16.1.2 ករណីបាត់បង់ជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងជម្ល្ះក្នុងប្ជាជន 100,000 នាក់ ប្ងច្កតាមភ្ទ និងអាយុ 
និងមូលហ្តុ

ពុំមានទិន្នន័យ

16.2 បញ្ចប់ការរំលោភបំពាន ការក្ងប្វ័ញ្ច ការជួញដូរ និងរាល់
ទម្ង់ន្អំពើហិង្សាលើកុមារ និងការធ្វើទារុណ កម្ម លើកុមារ

16.2.1 ភាគរយន្កុមារអាយុ 1-17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងការផ្ទនា្ទ្ទោសផ្លូវកាយ និង/ឬការធ្វើបាប ផ្លូវចិត្ត 
ពីសំណាក់អ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ ក្នុងខ្កន្លងទៅន្ះ

ពុំមានទិន្នន័យ

16.2.2 ចំនួនជនរងគ្្ះដោយសារការជួញដូរមនុស្ស ក្នុងប្ជាជន 100,000 នាក់ ប្ងច្កតាមភ្ទ 
និងអាយុ និងទម្ង់ន្ការក្ងប្វ័ញ្ច

ពុំមានទិន្នន័យ

16.2.3 ភាគរយន្ស្ត្ី និងបុរសវ័យក្ម្ងអាយុ 18-29 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទត្ឹមអាយុ 18 ឆ្ន្ំ ស្ត្ីអាយុ 18-29 ឆ្ន្ំ៖ 2% 
(CDHS, 2014)

16.9 តឹ្មឆ្ន្ ំ2030 ផ្តល់អត្តសញ្ញណ្ស្បច្បាប់ដល់មនុស្ស 
ទាំងអស់គា្ន្ រាប់បញ្ចូលទាំងការចុះសំបុត្កំណើតផង

16.9.1 ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ ដ្លត្ូវបានចុះសំបុត្កំណើតជាមួយមន្ត្ីអត្្ នុកូលដា្ឋ្ន 
ប្ងច្កតាមអាយុ 

73% (CDHS, 2014)
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រៀបចំប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ
ប្ទ្សកម្ពុជានៅខ្វះប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុង 

ជ្្យ។ ប្ព័ន្ធប្បន្ះត្ូវបញ្ចូលដំណើរការដ្លមានប្សិទ្ធភាព សម្្ប់ធ្វើការប្មូលទិន្នន័យជា

ប្ចាំ វិភាគ និងបកស្្យទិន្នន័យសំខាន់ៗរួមគា្ន្ ដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានដល់ប្ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារនៅ

គ្ប់កមិ្តទំាងអស់ ចាប់ពីការកំណត់រកឃើញករណីរំលោភបំពានកុមារឱ្យបានទាន់ព្លវ្លា រហូតដល់

ការឆ្លើយតបចំពោះករណីរំលោភបំពានទាំងន្ះ។ ដើម្បីមាននិរន្តរភាព ការបង្កើត និងការថ្ទាំប្ព័ន្ធ 

ទំាងន្ះ គួរធ្វើឡើងក្្មការដឹកនំារបស់រដា្ឋភិ្បាល។ ព័ត៌មានតិចតួចដ្លអាចរកបាននាព្លបច្ចប្ុបន្ន 

ន្ះ គឺមានត្ក្នុងព្លខ្លះ និងដោយពុំមានការគ្្ងទុកត្ឹមត្ូវ ហើយជាធម្មតា ព័ត៌មានទាំងន្ះ ត្ូវ 

បានគ្ប្មូល និងប្ើប្្ស់ ត្សម្្ប់ក្នងុគោលបំណងជាក់លាក់មួយចំនួនត្បុ៉ណោ្ណះ្។ ការខ្វះ ព័ត៌មាន 

ដ្លងយស្ួលទទួលបានទាន់ព្លវ្លា និងអាចជឿទុកចិត្តបានអំពី បញ្ហ្សំខាន់ៗដ្ល ពាក់ព័ន្ធ 

នឹង កិច្ចការពារកុមារ ក៏ជាកតា្ត្ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការរៀបចំផ្នការ ការអនុវត្តកម្មវិធី និងការវាយតម្ល្ឱ្យ

មានប្សិទ្ធភាពផងដ្រ។ របាយការណ៍ន្ះគឺជា ការខិតខំបឹ្ងប្្ងដំបូង ដើម្បីប្មូលទិន្នន័យ សំខាន់ៗ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ បញ្ចូលក្នុងទម្ង់រួម ដ្លមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងគ្ប់ជ្ុងជ្្យ។

ក្សម្ួលឧបករណ៍ដ្លមានស្្ប់ ដើម្បីបំព្ញចនោ្ល្ះខ្វះខាតទិន្នន័យ
ឧបករណ៍ទិន្នន័យដ្លមានស្្ប់ នៅមានចនោ្ល្ះខា្វ្តខាតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វ្ង ដ្លគ្អាច 

ក្ តម្ូវ បានដូចតទៅ៖

អំពើហង្ិសាលើកុមារ៖ ទិន្នន័យស្តពីីអ្នកបព្្តឹ្តអំពើហង្ិសាលើកុមារ (ទាងំក្នងុការអង្កត្បជ្ាសាស្្ត 

និងសុខភាពកម្ពុជា និងការសិក្សាស្្វជ្្វស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងកម្ពុជា) ពុំបានញ្កឪពុក

មា្ត្យពីឪពុកមា្ត្យចុងនោះឡើយ បើទោះបីជាឪពុកមា្ត្យទាំង 2 ប្ភ្ទន្ះ នាំមកនូវប្ភ្ទហានិភ័យ

ខុសៗគា្នយ្៉្ាងណាក៏ដោយ។ ដោយសារត្ឪពុកមា្តយ្ចុងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ យកល្អគឺគួរប្ងច្កទិន្នន័យ 

ន្ះទៅតាម ប្ភ្ទឪពុកមា្ត្យ និងឪពុកមា្ត្យចុង។

សូចនាករមួយ ក្នងុចំណោមសូចនាករនានា ដ្លតូ្វបានជ្ើសរីសសម្្ប់ពិនិត្យតាមដានចំណុច

ដៅ 16.2 ន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព លើកឡើងពីការដាក់វិន័យប្បហិង្សានៅក្នុងផ្ទះ 

ដ្លកុមារទទួលរង។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ពុំមានទិន្នន័យតំណាងឱ្យទូទាំងប្ទ្ស សម្្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា 

សម្្ប់សូចនាករន្ះឡើយ។ ប៉ុន្ត្មានឧបករណ៍ដ្លត្ូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាស្តង់ដា និងមានការ 

បញ្ជ្ប់ផ្ទៀងផ្ទ្ត់ត្ឹមត្ូវមួយ ដ្លមានឈ្ម្ះថា មាត្ដា្ឋ្នតាក់តិចទំនាស់ (Conflict Tactics Scale 

– CTS) ដ្លត្ូវបានគ្យកមកប្ើប្្ស់យា៉្ងទូលំទូលាយ ដើម្បីប្មូលទិន្នន័យទាំងន្ះ។ កម្មវិធី 

អង្ក្តតាមគ្ួសារអន្តរជាតិមួយចំនួន ដូចជាការអង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាព និងការអង្ក្ត ប្មូល 

ព័ត៌មាន សម្្ប់ក្ុមសូចនាករចំរុះ (Multiple Indicator Cluster Surveys – MICS) ដ្ល 

ទទួលបានការគាំទ្ពីយូនីស្ហ្វ បានប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ CTS ក្នុងទម្ង់ដ្លត្ូវបានក្សម្ួល  

ដ្លគ្ក៏អាចយកឧបករណ៍ន្ះមកប្ើប្្ស់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាផងដ្រ។

ភាពក្ីក្៖ កម្មវិធីអត្តសញ្ញ្ណកម្មគ្ួសារក្ីក្ ដ្លអនុវត្តដោយរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គឺជា 

មធ្យាបាយមួយ សម្្ប់កំណត់អត្តសញ្ញ្ណគ្ួសារក្ីក្ ដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចទទួលបានស្វាកាន់ត្

ល្អប្សើរជាងមុន។ ឧបករណ៍ដ្លមានស្្ប់ន្ះ ក៏អាចមានប្យោជន៍សម្្ប់វិស័យកិច្ចការពារ 

កុមារផងដ្រ ដោយសារគ្ួសារក្ីក្ជាច្ើនងយរងគ្្ះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ។ ដើម្បីឱ្យ ការ 

រៀបចំ ផ្នការ ផ្អ្កតាមមូលដា្ឋ្នភស្តុតាងរឹងមាំអាចធ្វើទៅបាន ការតស៊ូមតិ នាព្លអនាគត គួរធានា

យា៉្ងណាឱ្យទិន្នន័យដ្លរកឃើញដោយប្ព័ន្ធអត្តសញ្ញ្ណកម្មគ្ួសារក្ីក្ អំពីចំនួនកុមាររស់នៅ 

ក្នងុគួ្សារកី្ក្ អាចឱ្យគ្ងយសួ្លប្ើប្្ស់ ដោយតូ្វរៀបចំក្នងុទម្ង់ ដ្ល ផ្តល់ភាពងយ ស្ួល 

ដល់ អ្នកប្ើប្្ស់ទិន្នន័យន្ះ។

ពិការភាព៖ ការប្ើប្្ស់និយមន័យ និងសំណួរអង្ក្តខុសៗគា្ន្ ដ្លពុំមានភាពសមស្បសម្្ប់ 

ការវាយតម្ល្ពិការភាពរបស់កុមារ នាំឱ្យមានការរកឃើញខុសៗគា្ន្ និងទំនងនាំឱ្យមានការបា៉្ន់ប្មាណ

ចំនួនកុមារពិការទាបជាងចំនួនពិតប្្កដ បើធៀបនឹងការរាយការណ៍ពីកម្ិតប្្វា៉្ឡង់ពិការភាពនៅ 

កម្ពុជា។ ក្ុមស្ថិតិពិការភាពវា៉្សុីនតោន និងយូនីស្ហ្វ បានរៀបចំម៉ូឌុលអង្ក្តមួយ ស្តីពីការបំព្ញ 

មុខងររបស់កុមារ ដ្លអាចយកមកប្ើប្្ស់នៅកម្ពុជាបាន។ ម៉ូឌុលន្ះធ្វើការវាយតម្ល្ពីកម្ិតន្

ការលំបាកក្នុងការបំព្ញមុខងរ ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ន្កសំខាន់ៗ ក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី 2 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ។

បង្កើនគុណភាពទិន្នន័យ
ដូចដ្លបានឃើញនៅក្នងុរបាយការណ៍ន្ះ ប្ទ្សកម្ពជុាមានទិន្នន័យច្ើនលើសូចនាករស្តពីីកិច្ច 

ការពារកុមារ ប៉ុន្្តគុណភាពន្ទិន្នន័យទាំងន្ះមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន ដ្លទាមទារឱ្យមានការ 

ក្សម្ួលវិធីសាស្ត្ប្មូលទិន្នន័យ ដ្លកំពុងប្ើប្្ស់នៅព្លបច្ចុប្បន្ន ឬរៀបចំបង្កើតវិធីសាស្ត្ 

ប្មូលទិន្នន័យថ្មីត្ម្តង។ ខាងក្្មន្ះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនតូចដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពីចំណុចន្ះ៖

បំព្ញចន្ល្ះខ្វះខាតសំខាន់ៗន្ទិន្នន័យ
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ទិន្នន័យស្តីពីកុមាររស់នៅ ឬធ្វើការតាមផ្លូវ៖ ការប្មូលទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នន្ះ ពំុបានបង្កើតនូវតួល្ខ 

ចំនួនកុមាររស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមផ្លូវ ដ្លអាចជឿទុកចិត្តបាន មានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យ និង 

តំណាងឱ្យប្ទ្សទាំងមូលនោះឡើយ។ ន្ះគឺជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់មួយដ្លចាំបាច់ត្ូវធ្វើការ

ឆ្លើយតបជាបនា្ទ្ន់។

ទិន្នន័យស្តីពីការជួញដូរកុមារ៖ ការពឹងផ្អ្កលើការសិក្សាទ្ង់ទ្្យតូច និងការពុំមានទិន្នន័យ 

កុមារ ប្ងច្កទៅតាមប្ភ្ទ មានន័យថាចំនួនកុមារដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការជួញដូរមនុស្ស 

នៅកម្ពុជា នៅត្ជាព័ត៌មានដ្លគ្មិនដឹង។ គួរមានការផ្តល់ធនធានសម្្ប់រៀបចំការសិក្សា ដ្ល

គោរពទៅតាមគោលការណ៍ស្ថិតិបានត្ឹមត្ូវ។

ប្មូលទិន្នន័យដើមគ្្ ស្តពីីសូចនាករគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព
របៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពឆ្ន្ំ 2030 ទទួលសា្គ្ល់ថាទិន្នន័យដើមគ្្សម្្ប់ចំណុច

ដៅជាច្ើន នៅពុំទាន់មាននៅឡើយ។ របៀបវារៈន្ះ ជម្ុញឱ្យមានការផ្តល់ការគាំទ្បន្ថ្មទៀត 

សម្្ប់ពងឹ្ងការងរប្មូលទិន្នន័យ និងការកសាងសមត្ថភាពនៅតាមរដ្ឋដ្លជាសមាជិករបស់អង្គការ

សហប្ជាជាតិ ក្នុងការរៀបចំប្មូលទិន្នន័យដើមគ្្ នៅក្នុងករណីដ្លមិនទាន់មានទិន្នន័យទាំង

ន្ះ។ ចាំបាច់ត្ូវមានទិន្នន័យដើមគ្្ជាបនា្ទ្ន់ ដើម្បីវាស់វ្ងវឌ្ឍនភាពក្នុងការឈានទៅសម្្ច 

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ជាពិស្សគោលដៅទាំងឡាយដ្លមានការកំណត់ចំណុចដៅ

ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ដូច្ន្ះ ប្ទ្សកម្ពុជាចាំបាច់ត្ូវប្មូលទិន្នន័យដើមគ្្ សម្្ប់រាល់សូចនាករ

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ដ្លប្ទ្សន្ះត្ូវបានជ្ើសរីសទាំងអស់ ហើយប្ើប្្ស់ 

ទិន្នន័យទាំងន្ះ ដើម្បីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពក្នុងការឈានទៅសម្្ចចំណុចដៅ ន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ 

ប្កបដោយចីរភាព ក្នុងឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់ខាងមុខន្ះ។

វិធីសាស្តផ្្ស្ងទៀតសម្្ប់ក្លំអទិន្នន័យ ស្តពីីកិច្ចការពារកុមារនៅកម្ពជុា
 ● បង្កើនសមត្ថភាពជាតិ និងក្លំអប្ព័ន្ធសម្្ប់ប្មូល វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ ប្ងច្ក 

តាមអាយុ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងភាពអាចរកបានន្ស្ថិតិស្តីពីបញ្ហ្ការពារកុមារជាអាទិភាព។ 

ចាំបាច់ត្ូវមានការវិនិយោគ ដើម្បីកំណត់ពីប្្វា៉្ឡង់ និងផលប៉ះពាល់ដ្លបង្កឡើងដោយអំពើ

ហិង្សា និងពងឹ្ងប្ព័ន្ធចុះអត្្នុកូលដា្ឋន្ និងស្ថតិិសំខាន់ៗ (ដូចជាស្ថតិិស្តពីីការថ្ទំាតាម មណ្ឌល 

ការចុះសំបុត្កំណើត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ) ដ្លសុទ្ធត្ជាទិន្នន័យសំខាន់ៗ និង ចំាបាច់។

 ● ពន្លឿនការអនុវត្តផ្នការបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីបង្កើតប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅ 

ថា្ន្ក់ជាតិមួយ និងបង្កើតផ្ន្កណាមួយសម្្ប់ប្មូលទិន្នន័យ និងពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព ក្នុង

ការឈានទៅសម្្ចចំណុចដៅន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព។

 ● ប្កច្កទិន្នន័យទៅតាមប្ភ្ទ (ដូចជា ជាតិពន្ធុ ភ្ទ អាយុ ទ្ព្យសម្បត្តិ ពិការភាព ទីតាំង និង

សា្ថ្នភាពទ្សន្តរប្វ្សន៍ជាដើម) ដើម្បីឱ្យគ្អាចកំណត់ និងស្វ្ងយល់កាន់ត្ច្បាស់ពីកុមារ

ដ្លជួបការលំបាក និងងយរងគ្្ះជាងគ្ ដ្លត្ូវការកិច្ចការពារ។

 ● ក្លំអរបៀបប្មូលទិន្នន័យអំពីក្ុមកុមារ ដ្លគ្ត្ងរាប់ចំនួនបានតិចជាងចំនួនជាក់ស្ត្ង 

ដូចជាកុមារដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌល កុមារដ្លរស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមផ្លូវ និងកុមារដ្លពុំមាន 

ទីលំនៅ ឬដ្លទទួលរងការរំលោភបំពានមួយចំនួន ក្នុងចំណោមការរំលោភបំពាន ដ្លមាន 

លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។

 ● វិនិយោគលើការប្មូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាប្ចាំ ដើម្បីអាចផលិតនូវស្ថិតិ ដ្លច្បាស់លាស់ និង

ដ្លអាចឱ្យគ្ធ្វើការប្ៀបធៀបបាន។

 ● ស្វ្ងយល់ពីការអនុវត្តឧបករណ៍ដ្លមានស្្ប់ ដ្លបានទទួលការបញ្ជ្ក់ផ្ទៀងផ្ទ្ត់ត្ឹមត្ូវ 

សម្្ប់វាស់វ្ងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនូវកិច្ចការពារកុមារដូចជា ការទទួលរងការដាក់វិន័យប្បហិង្សា

នៅផ្ទះជាដើម។

 ● ជម្ុញ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវិភាគឱ្យបានសុីជម្្ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវ 

ស្ថិតិ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ។

 ● រៀបចំពិធីសារស្តីពីក្មសីលធម៌ និងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្មូលទិន្នន័យ ស្តីពីបញ្ហ្កិច្ចការពារកុមារ 

ដើម្បីការពារកុមារពីគ្្ះថា្នក់្ ដ្លអាចកើតឡើងដោយសារការចូលរួមរបស់ពួកគ្ ក្នងុការប្មូល 

ទិន្នន័យន្ះ។

 ● ផ្តល់ឱ្យអ្នកតាក់ត្ងគោលនយោបាយនូវទិន្នន័យ ដ្លអាចយកទៅបំល្ងជាសកម្មភាពសម្្ប់

អនុវត្ត ដើម្បីឱ្យអ្នកតាក់ត្ងគោលនយោបាយទាំងន្ះអាចធ្វើការសម្្ចចិត្ត ផ្អ្កទៅតាម 

ភស្តុតាង ទាំងន្ះបាន។

 ● រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ជាតិស្ថិតិ ដើម្បីធានាយា៉្ងណាឱ្យបញ្ហ្សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ 

ត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្មូលទិន្នន័យក្នុងលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ និងជាប្ចាំ។
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របាយការណ៍ន្ះបានប្ើប្្ស់ទិន្នន័យពីប្ភពជាច្ើន ដើម្បីបង្ហ្ញពីសូចនាករមួយ 

ចំនួន (ឧទាហរណ៍ ពលកម្មកុមារ ការរៀបចំកន្ល្ងរស់នៅរបស់កុមារជាដើម) ដើម្បីផ្តល់នូវ 

ទិដ្ឋភាព រួមទូទៅ ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យ។ ប៉ុន្ត្ការប្ៀបធៀបទិន្នន័យដ្លបានពី

ប្ភពមួយទៅប្ភពមួយទៀត ទាមទារឱ្យមានការប្ុងប្យ័ត្ន ដោយសារវិធីវាស់វ្ង និង 

និយមន័យ ដ្លប្ើប្្ស់ អាចមានលក្ខណៈខុសប្ល្កពីគា្ន្។

ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យអំពីសូចនាករមួយចំនួន អាស្័យទៅតាមភាពអាចរកបាននូវរបាយ

ការណ៍អង្ក្តដ្លត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ និងការចូលទៅមើលទិន្នន័យក្នុងប្ព័ន្ធទិន្នន័យ។ 

ទិន្នន័យន្ះបង្ហញ្នៅក្នងុរបាយការណ៍ន្ះ គឺបានពីប្ភពដ្លអាចរកបានចុងក្្យសម្្ប់ 

ប្ធានបទនីមួយៗ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន មានលទ្ធផលខ្លះត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ដ្លត្ូវបានបោះពុម្ព 

ផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍ន្ការអង្ក្ត និង/ឬពុំមានសំណុំទិន្នន័យទាំងមូលឡើយ។ ប្ការន្ះ  

ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចធ្វើការវិភាគបន្ថ្មទៀត ឬធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណនូវតួល្ខសារជាថ្មី ដើម្បីឱ្យតួ

ល្ខន្ះមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងនិយមន័យ ដ្លប្ើប្្ស់សម្្ប់សូចនាករនោះឡើយ។

គុណភាព និងភាពសុក្ិតន្ទិន្នន័យ ជាបញ្ហ្ប្ឈមសម្្ប់ការធ្វើសិ្ថតិមិនថានៅវិស័យ

ណាក៏ដោយ។ ប៉ុន្ត្គុណភាព និងសុក្ិតភាពន្ទិន្នន័យរឹតត្ជាបញ្ហ្ប្ឈមខា្ល្ំងសម្្ប់  

ប្ធានបទទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារកុមារ ដោយសារត្តួល្ខទាំងន្ះងយនឹងត្ូវបានគ្រាយ

ការណ៍មិនដល់ចំនួនជាក់ស្ត្ង និងដោយសារភាពលំអៀង ដ្លអាច កើត មាន ផ្ស្ងទៀត។  

ដូច្ន្ះគ្ចាំបាច់ត្ូវប្ុងប្យ័ត្ននៅព្លធ្វើការបកស្្យលទ្ធផលដ្លបានរកឃើញ។ គ្គួរ 

សន្មត ថាតួល្ខ ដ្លបង្ហ្ញពីប្ធានបទមួយចំនួន ជាពិស្សតួល្ខស្តីពី អំពើហិង្សាលើកុមារ 

និងការជួញដូរកុមារ ជាតួល្ខប្៉ាន់ប្មាណទាបជាងចំនួនកុមារ ដ្លរង ផល ប៉ះពាល់ជាក់ស្តង្។

នៅព្លពិនិត្យលើនិនា្ន្ការនានា គ្គួរពិចារណាលើកតា្ត្ជាច្ើន ដូចជា ចំនួនឆ្ន្ំនៅ 

ចនោ្ល្ះ ការអង្ក្ត ដ្លធ្វើបន្តបនា្ទ្ប់គា្ន្ ចំនួនចំណុចទិន្នន័យដ្លមាន កម្ិតន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ 

ភាពពាក់ព័ន្ធដ្លអាចកើតឡើងដោយសារការរៀបចំកម្ងសំណួរ និង/ឬការអនុវត្ត និង 

ភាពខុសប្លក្គា្នន្្ការប្៉ាន់ប្មាណ ដ្លមានទំហំធំជាងការរំពឹងទុកន្កំហុសពីការបង្កើត 

សំណាក់  គំរូត្ម្យ្៉ាងគត់។ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចចុងក្្យន្ះ កំហុសន្ការ បង្កើត សំណាក់ 

គំរូ ជាធម្មតាត្ូវបានគ្វាស់វ្ងជាកំហុសស្តង់ដា (standard error) សម្្ប់ ស្ថិតិមួយចំនួន 

(មធ្យមភាគ ភាគរយ ។ល។)។ គ្អាចប្ើប្្ស់កំហុសស្តង់ដាដើម្បីគណនា រកចនោ្ល្ះ ទំនុក 

ចិត្ត (confidence intervals) សម្្ប់តួល្ខពិតប្្កដរបស់ក្ុមប្ជាជន ទាំង មូល។ ការ 

បង្ួញចនោ្ល្ះទំនុកចិត្ត នាំឱ្យការបា៉្ន់ប្មាណកាន់ត្មានលក្ខណៈជាក់លាក់។ ចនោ្ល្ះ ទំនុក 

ចិត្ត  មិនត្ូវបានបង្ហ្ញនៅក្នុង តារាងទ្ ដើម្បីឱ្យមានភាពងយស្ួលក្នុងការអាន។

កំណត់សមា្គ្ល់បច្ច្កទ្ស
ស្តីពីទិន្នន័យដ្លប្ើប្្ស់

ក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ
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1. ទិន្នន័យនៅក្នងុផ្នក្ន្ះសំដៅលើទិន្នន័យឆ្ន្ ំ2017 លុះត្្ត្មានការបញ្ជក់្ផ្ស្ង។ ប្ភពទិន្នន័យទំាងអស់ ដ្លត្ូវបានបញ្ចូល
ក្នុងផ្ន្កន្ះគឺ៖ ចំនួនប្ជាពលរដ្ឋក្នុងសកលលោក៖ ការក្សម្ួលឆ្ន្ំ 2015 សំណៅ DVD ឆ្ន្ំ 2015 របស់ផ្ន្កប្ជាជន 
ន្នាយកដា្ឋ្នស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចន្អង្គការសហប្ជាជាតិ។

2. ទិន្នន័យថា្នក់្ជាតិស្តពីីការរៀបចំការរស់នៅរបស់កុមារ ដ្លបានពីការអង្កត្ប្ជាសាស្តនិ្ងសុខភាពកម្ពជុា ពំុមាន ភាព ព្ញល្ញ 
នោះឡើយ។ ទី 1 ទិន្នន័យទាំងន្ះពុំត្ូវបានប្ងច្កទៅតាមប្ភ្ទន្ការរស់នៅជាមួយគ្ួសារចិញ្ចមឹ។ ទី 2 ទិន្នន័យទំាងន្ះ
ពំុបានផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីកុមារដ្លរស់នៅ ជាមួយឪពុកឬមា្តយ្ត្មា្នក់្ (ឧទាហរណ៍ ថាតើកុមារន្ះមានឪពុកមា្ត្យចុងដ្រឬ
ទ្)។ ទំនាក់ទំនងប្បន្ះផ្ស្ងទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ ដើម្បីកំណត់រកកុមារដ្លប្ឈមនឹងហានិភ័យផងដ្រ។ 

3. សន្និសិទ Leiden ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងការគាំពារកុមារ ដ្លពុំមានឪពុកមា្ត្យនៅជាមួយជាអចិន្ត្្យ៍ "ការអភិវឌ្ឍ និងការគាំពារ
កុមារដ្លត្ូវបានចិញ្ចឹមតាមមណ្ឌល" ទស្សនវិស័យស្តីពីការអភិវឌ្ឍកុមារ វ៉ុលទី 6 ល្ខ 2 ឆ្ន្ំ 2012 ទំព័រ 174-180 គំរូ 
អន្តរាគមន៍ទាន់ព្លវ្លា Bucharest "ការគំាពារកុមារកំព្្ កុមារដ្លតូ្វបានគ្បោះបង់ចោល និងកុមារដ្លត្ូវបាន គ្ 
ធ្វើបាប" <http://www.crin.org/docs/PPT%20BEIP%20Group.pdf> Myers, John E. B. កិច្ចការពារកុមារនៅអាម្រិក៖ 
អតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល សារព័ត៌មាន Oxford University ទីក្ុងញូយ៉ក ឆ្ន្ំ 2006 ទំព័រទី 77 ដោយលោក 
Williamson, John និង Aaron Greenberg "គ្ួសារ មិនម្នមណ្ឌលកុមារកំព្្" ឯកសារពិភាក្សាន្បណា្ត្ញលើកកម្ពស់ការ
គាំពារកុមារ ខ្ វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ 2010។

4. ការអង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកម្ពុជាឱ្យនិយមន័យកុមារដ្លជាកូនចិញ្ចឹម ថាជាអ្នកមានអាយុក្្ម18ឆ្ន្ំ រស់នៅ ក្នុង 
គួ្សារ ដ្លពំុមានវត្តមានមា្តយ្ ឬឪពុកបង្កើតរបស់ពួកគ្។ "ការថ្ទំាដោយគួ្សារធម៌" ដ្លតូ្វបានកំណត់និយមន័យនៅក្នងុ
គោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ ស្តីពីការផ្តល់ការថ្ទាំជំនួសដល់កុមារ គឺជា ជម្ើសដាក់កុមារឱ្យទទួលបានការ
ថ្ទាំតាមគ្ួសារ នៅក្នុងករណីដ្លកុមារត្ូវបានរកឃើញថាពុំមានគ្ួសារ បង្កើត ឬបណា្ត្ញសាច់ញាតិ ហើយកុមារត្ូវបាន 
យកទៅដាក់នៅតាមគ្ួសារធម៌ប្បន្ះ ដោយ អាជា្ញ្ធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីឱ្យពួកគ្ទទួលបានការថ្ទាំជំនួសក្នុងគ្ួសារណា
មួយ ក្្ត្ពី គ្ួសារផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់កុមារ ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស បញ្ជ្ក់ ឯកភាព និងត្ួតពិនិត្យមុននឹងផ្តល់ការថ្ទាំប្ប
ន្ះ។ ប្ភព៖ មហាសន្និបាតសហប្ជាជាតិឆ្ន្ំ 2009។

5. ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានចុះតួ្តពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្ន្ ំលើ គ្ប់ មណ្ឌល ថ្ទាំកុមារទាំងអស់ ដ្លត្ូវ
បានកំណត់ថាជាមណ្ឌលផ្តល់ការថ្ទាំ ដោយស្តង់ដាអប្បបរមា ស្តីពីការថ្ទាំជំនួស សម្្ប់កុមារឆ្ន្ំ 2008។ ខណៈព្ល ដ្ល 

ឯកសារយោងបន្្ថម
កំណត់សមា្គ្ល់ 
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អធិការកិច្ចទាំងន្ះ បានផ្តល់ឱ្យក្សួងនូវព័ត៌មានដ៏មានតម្ល្ អំពីសុខមាលភាពរបស់កុមារដ្លរស់នៅតាម 
មណ្ឌល អធិការកិច្ចទំាងន្ះពំុបានផ្តល់ព័ត៌មានព្ញល្ញឡើយ ដោយសារត្ការចុះអធិការកិច្ចទំាងន្ះ គ្ប
ដណ្តប់ត្លើមណ្ឌលដ្លតូ្វបានគ្សា្គល់្ជាផ្លវូការ ឬដ្លមានអនុស្សារណៈជាមួយក្សួងត្បុ៉ណោ្ណះ្។ គ្ 
សន្មតថាមានកន្ល្ងផ្តល់ការថ្ទាំជាច្ើនផ្ស្ងទៀតនៅកម្ពុជា ដ្លក្នុងនោះមានកន្ល្ង ថ្ទាំខ្លះស្ថិត ក្្ម  
ការ តួ្តពិនិត្យរបស់ក្សួងផ្ស្ងទៀត។ ការកំណត់ទីតំាងមណ្ឌលថ្ទំាទំាងន្ះ តូ្វបាន ធ្វើ ឡើង ដើម្បី បំព្ញ 
ចនោ្ល្ះប្ហោងព័ត៌មានន្ះ។

6. ខុសពីការសិក្សាកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំ ដ្លមានគោលបំណងរាប់ទីកន្ល្ងផ្តល់ការថ្ទាំ ទាំងអស់ ក្នុង 
ប្ទ្ស ការសិក្សាដ្លធ្វើឡើងក្នុងវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ គឺផ្អ្កទៅតាមសំណាក់គំរូ ប្ប ច្ដន្យ ដ្លបនា្ទ្ប់មក 
លទ្ធផលដ្លបានរកឃើញ តូ្វបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ប្៉ាន់ប្មាណតួល្ខសម្្ប់ប្ទ្សទំាងមូល។ លទ្ធផល 
រកឃើញខុសគា្ន្រវាងការសិក្សាទាំង 2 ន្ះ ទំនងជាកើតឡើងដោយសារការប្ើនិយមន័យខុសគា្ន្សម្្ប់ 
មណ្ឌលថ្ទាំ និងការប្ើប្្ស់វិធីសាស្ត្ផ្ស្ងគា្ន្សម្្ប់ធ្វើការអង្ក្ត។ និយមន័យដ្លប្ើប្្ស់ដោយ 
វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ មានលក្ខណៈ ទូលំទូលាយជាងនិយមន័យដ្លប្ើប្្ស់ដោយក្សួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិ សម្បទា។ ការសិក្សាដ្លធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ ត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ 
ករណី មួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ ដើម្បីបញ្ជ្ក់ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់ពីចំណុចមួយចំនួន។

7. ត្ូវបានឱ្យនិយមន័យក្នុងរបាយការណ៍កំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថ្ទាំកុមារថាជា៖ "ប្ភ្ទកន្ល្ង ផ្តល់ការ ថ្ទាំ 
ដ្ល ផ្តល់ស្វាដល់កុមារគ្ប់ប្ភ្ទទាំងអស់ ដ្លត្ូវបានគ្បោះបង់ចោល ឬ មិនអាចរស់នៅជាមួយ 
ឪពុកមា្តយ្ គួ្សារបង្កើត ឬសាច់ញាតិក្នងុសហគមន៍របស់ពួកគ្បាន ដ្ល និយមន័យន្ះមានលក្ខណៈសម
ស្បទៅតាមនិយមន័យស្តង់ដាន្មណ្ឌលថ្ទាំកុមារ ដ្លត្ូវបានកំណត់នៅក្នុងបទដា្ឋ្នអប្បបរមា ស្តីពីការ
ផ្តល់ការថ្ទំាជំនួសដល់កុមារ។ ជាទូទៅមណ្ឌលទំាងន្ះផ្តល់ការថ្ទំាដល់កុមារជាច្ើននាក់ ក្នងុបរិយាកាស
ដ្លត្ូវបានរៀបចំឡើង មិនម្នជា លក្ខណៈគួ្សារ។" ប្ភព៖ ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ 
សម្បទា ឆ្ន្ំ 2017 ទំព័រទី 6។

8. ការសិក្សារបស់វិទ្យាសា្ថន្ជាតិស្ថតិិបង្ហញ្ពីតួល្ខកាន់ត្ខ្ពស់ទៅទៀត ដោយប្៉ាន់ប្មាណថាមានមណ្ឌលថ្ទំា 
កុមារចំនួន 1,658 កន្លង្នៅកម្ពជុា។ និយមន័យន្ះសំដៅទៅលើកន្លង្ផ្តល់ការ ថ្ទំាកុមារគ្ប់ប្ភ្ទ ទំាងអស់។

9. ផ្ទះសំចត និងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅបណោ្ត្ះអាសន្នសម្្ប់សា្ថ្នភាពអាសន្ន៖ ការថ្ទាំតាមមណ្ឌល ក្នុង ទម្ង់ មួយ
ប្បដ្លកំណត់រយៈព្លសា្ន្ក់នៅសម្្ប់កុមារ ដ្លកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផ្នការឱ្យរស់នៅ
ជាអចិន្ត្្យ៍ក្នុងគ្ួសារណាមួយ ឬសម្្ប់កុមារដ្លគ្ួសារជួប ប្ទះនឹងវិបត្តិស្ួចស្្វ ដ្លតម្ូវឱ្យកុមារ
ទទួលបានការសា្ន្ក់នៅបណោ្ត្ះអាសន្ន ទម្្ំគ្ួសារ មានស្ថ្រភាពឡើងវិញ។ ខណៈព្លដ្លគ្អាចប្ង 
ច្កភាពខុសប្ល្កគា្ន្បន្តទៀតរវាង ផ្ទះ សំចត និងកន្ល្ងសា្ន្ក់នៅបណោ្ត្ះអាសន្នសម្្ប់សា្ថ្នភាពបណោ្ត្ះ 
អាសន្ន របាយការណ៍ន្ះ ប្ើប្្ស់ពាក្យទាំង 2 ន្ះជាពាក្យត្មួយ។

 ផ្ទះសា្ន្ក់នៅជាក្ុម៖ កន្ល្ងផ្តល់ការថ្ទាំដល់កុមារ ក្នងុចំនួនមួយជាក់លាក់ ក្នងុបរិយាកាសដូចគា្ននឹ្ងគួ្សារ
ដ្រ ដោយមានការគ្ប់គ្ងពីអ្នកផ្តល់ការថ្ទំាមួយកុ្មតូច ដ្លពំុម្នជាសាច់ញាតិ របស់កុមារ។ ជាធម្មតា 
ត្ូវមានអ្នកផ្តល់ការថ្ទាំ ដ្លត្ូវបានជួលឱ្យធ្វើការងរ និងបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណា្ត្លត្ឹមត្ូវ ដើម្បី 
ផ្តល់ការថ្ទាំ ដ្លមិនពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹង ការ ថ្ទាំ វ្ជ្ជសាស្ត្ និងការគ្ប់គ្ងកុមាររយៈព្ល 24 ម៉្ងក្នុង 
1 ថ្ង្ ក្នុងបរិយាកាសដ្លមានការរៀបចំត្ឹមត្ូវ។

 វត្តអារាម និងការផ្តល់ការថ្ទាំ ក្នុងអគារសាសនា៖ ការថ្ទាំដ្លផ្តល់ដល់កុមារដោយព្ះសង្ឃ ដូនជី 
អាចារ្យ និងអ្នកកាន់ សាសនា ផ្ស្ងទៀត ដ្លគិតគូពីតម្ូវការជាមូលដា្ឋ្នរបស់កុមារ ក្នុងវត្តអារាម និងកន្ល្ង
ប្តិបត្តិជំនឿសាសនាដទ្ទៀត។ 

 សាលាដ្លទទួលសិស្សឱ្យសា្នក់្នៅ/ផ្ទះដ្លទទួលសិស្សឱ្យ សា្នក់្ នៅ៖ ផ្ទះសម្្ប់កុមារ សា្នក់្ នៅ   ក្នងុរយៈព្ល 
1 តី្មាស ឬច្ើនតី្មាសនៅព្លពួកគ្ទៅទទួលការអប់រំឆ្ងយ្ពីផ្ទះ។ សាលារៀន ដ្លទទួលសិស្សឱ្យសា្ន្ក់

នៅត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការសិក្សា កំណត់ពីទីតាំងមណ្ឌល ថ្ទាំ កុមារ ដោយសារត្មានការព្ួយបារម្ភថា 
សាលារៀនមួយចំនួនក៏ជាមណ្ឌលថ្ទាំកុមារដ្រ។

10. ការសិក្សារបស់វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិបានបា៉្ន់ប្មាណថា មានកុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ចំនួន 48,775 នាក់ 
(ស្ី 43 ភាគរយ) កំពុងសា្ន្ក់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំនៅកម្ពុជា។

11. Browne, K., The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care, Save the Children UK 

and Better Care Network, London, 2009; Gudbrandsson, B., ‘Rights of Children at Risk and in 

Care,’ prepared for the Conference of European Ministers Responsible for Family Affairs, 

Lisbon, 16–17 May 2006

12. ស្ណារីយ៉ូ ធ្វើចំណោលដ្លបង្ហ្ញក្នុងរូបភាព 3.5 ត្ូវបានគណនាតាមរយៈការអង្ក្តមើល ប្្វា៉្ឡង់  ន្ 
ការចុះសំបុត្កំណើតនៅក្នុងឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះ និងការគណនាប្្វា៉្ឡង់ដ្លអាចកើត មាននាព្លអនាគត  
ប្សិនបើការផ្ល្ស់ប្តូរបន្តកើតឡើងក្នុងអត្្ដូចគា្ន្នឹងអ្វី ដ្លត្ូវបាន អង្ក្ត ឃើញកន្លងមក។ បនា្ទ្ប់មកមាន
ការគណនាអត្្ផ្ល្ស់ប្តូរជាមធ្យមប្ចាំឆ្ន្ំ (AARC) ផ្អ្កទៅតាមកម្ិតទាំងន្ះនៅព្លវ្លាខុសៗគា្ន្។ 
អត្្ (AARC) ត្ូវបានគណនា សម្្ប់ រយៈ ព្ល 4 ឆ្ន្ំចុងក្្យ ពីឆ្ន្ំ 2010 ដល់ឆ្ន្ំ 2014 ព្្ះថាន្ះគឺ
ជារយៈព្លដ្លអត្្ចុះសំបុត្កំណើតមានការកើនឡើង។ ការធ្វើចំណោលបង្ហញ្ពីការបន្តនិនា្នក្ារដ្ល 
អង្ក្តឃើញកន្លងមក ដោយប្ើប្្ស់ (AARC) ដ្លបានអង្ក្តឃើញក្នុងរយៈព្ល 4 ឆ្ន្ំន្ះ ដើម្បី 
ធ្វើចំណោល កម្ិតន្ការចុះសំបុត្កំណើតនៅព្លអនាគត។ តួល្ខន្ះគ្្ន់ត្ជាតួល្ខសម្្ប់បង្ហ្ញ
ត្ បុ៉ណោ្ណះ្ ពោលគឺការបង្ហញ្ពីស្ណារីយូ៉ ដ្លអាចនឹងកើតឡើងនាព្លអនាគត ផ្អក្ទៅតាម ភស្តតុាង ដ្ល
មានគិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្ះ។ អត្្ន្ការប្្ប្ួលអាចបន្តផ្ល្ស់ប្តូរលឿន ឬយឺតជាងស្ណារីយ៉ូន្ 
ការធ្វើចំណោលន្ះ។ លក្ខណៈប្ជាសាស្ត្របស់ប្ទ្សន្ះ ក៏អាចប្្ប្ួលខុសពីការរំពឹងទុកផងដ្រ 
ជាពិស្សនៅក្នុងករណីដ្លមានជម្ល្ះ ឬសា្ថ្នភាពអាសន្ន កើតមានឡើង។

13. ស្ណារីយ៉ូន្ការធ្វើចំណោល ដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញក្នុងរូបភាព 4.4 ត្ូវបានគណនាតាមរយៈការអង្កត្មើល
និនា្នក្ារន្ប្្វ្៉ាឡង់អាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ ក្នងុឆ្ន្កំន្លងទៅ និងធ្វើការគណនាប្្វ្៉ាឡង់ ដ្លអាច មាននា 
ព្ល អនាគត ប្សិនបើការផ្ល្ស់ប្តូរបន្តកើតឡើងក្នុងអត្្ដូចគា្ន្ន្ះ ឬក្នុង អត្្មួយលឿនជាងអត្្ដ្ល 
តូ្វបានអង្កត្ឃើញកន្លងមក។ អត្្ដ្លតូ្វបានអង្កត្ឃើញ ដ្លជាមូលដា្ឋន្សម្្ប់ធ្វើចំណោលន្ះ ពឹង  
អាស្័យលើការវាស់វ្ងពីកម្ិតអាពាហ៍ពិពាហ ៍វ័យកុមារ ក្នងុចំណោមកុ្មស្្តដ្ីលតូ្វបានចងជាចង្កម្ 
អាយុចនោ្លះ្ពីគា្ន ្៥ឆ្ន្។ំ កមិ្តន្អាពាហ៍ ពិពាហ៍វ័យកុមារកាលពីប្មាណទសវត្សរ៍មុន ត្ូវបានកំណត់តាម 
រយៈការវាស់វ្ងអាយុរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្ត្ ី ដ្លមានវ័យច្ើននាព្លបច្ចប្ុបន្នន្ះ ខណៈព្លដ្ល 
កមិ្តន្អាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារកាលពីព្លថ្មីៗ ន្ះ តូ្វបានកំណត់តាមរយៈអាយុរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់
ស្ត្ដ្ីលមានវ័យក្មង្ជាង។ ផ្អក្ទៅតាមកមិ្តកមិ្តទំាងន្ះនៅព្លវ្លាខុសៗគា្នក្ារគណនាអត្្ AARC 
ត្ូវបានធ្វើឡើង។ អត្្ AARC ត្ូវបានគណនាសម្្ប់រយៈព្ល 25 ឆ្ន្ំ ដ្លឆ្លុះ បញ្ច្ំងពីរយៈ ព្ល 
ទាំងមូល ដ្លបានពីការវាស់វ្ងស្តង់ដា។ អត្្ AARC ក៏ត្ូវបានគណនា សម្្ប់រយៈព្ល 10 ឆ្ន្ំចុង 
ក្្យផងដ្ល សម្្ប់បង្ហ្ញថាតើវឌ្ឍនភាពបានសម្្ចលឿនជាងមុនដ្រឬទ្ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំ 
ចុងក្្យន្ះ។ ការ ធ្វើចំណោលដ្លបង្ហ្ញពីការបន្ត និនា្ន្ការដ្លអង្ក្តឃើញ ប្ើប្្ស់អត្្ AARC 
ដ្លអង្ក្តឃើញ ដើម្បីធ្វើចំណោលកម្ិត ទៅ អនាគត។ ការធ្វើចំណោលដ្លបង្ហ្ញពីការកើនឡើងលឿន
ប្បន្ះប្ើប្្ស់អត្្ AARC ដ្លអង្កត្ឃើញដល់ទៅ 2 ដង។ តួល្ខន្ះគ្្ន់ត្ជាតួល្ខសម្្ប់បង្ហញ្
ត្បុ៉ណោ្ណះ្ ពោល គឺការបង្ហញ្ពីស្ណារីយូ៉ ដ្លអាចនឹងកើតឡើងនាព្លអនាគត ផ្អក្ទៅតាមភស្តតុាង 
ដ្ល មានគិត រហូតមកដល់បច្ចប្ុបន្នន្ះ។ អត្្ន្ការប្្បួ្លអាចបន្តផ្លស់្ប្តរូលឿន ឬយឺតជាងស្ណារីយូ៉ 
ន្ការធ្វើ ចំណោលន្ះ។ លក្ខណៈប្ជាសាស្ត្របស់ប្ទ្សន្ះ ក៏អាចប្្ប្ួល ខុសពីការ រំពឹង ទុកផងដ្រ 
ជាពិស្ស នៅក្នុងករណីដ្លមានជម្ល្ះ ឬសា្ថ្នភាពអាសន្នកើតមាន ឡើង។
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14. Fall, C. H., et al., ‘Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes 
in the offspring: A prospective study in five low-income and middle-income countries 
(COHORTS collaboration)’, Lancet Global Health, vol. 3, no. 7, 2015, pp.e366-e377, <http://
dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00038-8>

15. ស្ណារីយ៉ូន្ការធ្វើចំណោលដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញក្នុងរូបភាព 5.5 ត្ូវបានគណនា តាមរយៈការអង្កត្មើល
និនា្នក្ារន្ប្្វ្៉ាឡង់ន្ការឆប់មានកូន ក្នងុឆ្ន្កំន្លងទៅន្ះ និងការគណនាប្្វ្៉ាឡង់ដ្លអាចមាននាព្ល 
អនាគត ប្សិនបើការផ្ល្ស់ប្តូរនៅបន្តកើតឡើងក្នុងអត្្ដូចគា្ន្ន្ះ ឬក្នុងអត្្លឿនជាងអត្្ដ្លអង្ក្ត
ឃើញកន្លងមក។ និនា្ន្ការដ្លត្ូវបានអង្ក្តឃើញ ដ្លប្ើប្្ស់ជាគោលសម្្ប់គណនាចំណោលពឹង
អាស័្យលើការវាស់វ្ងកមិ្តន្ការឆប់មានកូន ក្នងុចំណោមកុ្មស្្តដ្ីលតូ្វបានចងជាចង្កម្អាយុ ចនោ្លះ្ 
ពីគា្ន្៥ឆ្ន្ំ។ កម្ិតន្ការឆប់មាន កូនកាលពីប៉ុនា្ម្នទសវត្សរ៍មុន ត្ូវបានប្មូលតាមរយៈការវាស់វ្ងអាយុ 
សម្្លកូនដំបូង ក្នុងចំណោមស្ត្ី ចំណាស់ ខណៈព្ល ដ្ល អត្្ថ្មីៗកន្លងទៅន្ះ ត្ូវបានគណនាដោយ
ប្ើប្្ស់អាយុសម្្លកូនដំបូងក្នុងចំណោមស្ត្ីដ្លមានវ័យក្ម្ងជាង។ អត្្ AARC ត្ូវបានគណនា 
ផ្អ្កទៅតាមកម្ិតទាំងន្ះនៅព្លវ្លាខុសៗគា្ន្។ អត្្ AARC តូ្វបានគណនាសម្្ប់រយៈព្ល 15 ឆ្ន្ំ 
ពី 1999 ដល់ 2014 ដោយសារត្ន្ះគឺជា រយៈព្លដ្លកម្ិតន្ការឆប់មានកូនមានការថយចុះ។ ការធ្វើ 
ចំណោលដ្ល បង្ហ្ញការបន្តនិនា្ន្ការ អង្កត្ ឃើញ ប្ើប្្ស់អត្្ AARC ដ្លបានអង្កត្ឃើញ ដើម្បី 
ព្យាករណ៍ពីកមិ្តទៅអនាគត។ ការព្យាករណ៍ដ្លបង្ហ្ញពីការកើនឡើងលឿនប្បន្ះ បាន ប្ើប្្ស់អត្្ 
AARC ដ្លបានអង្ក្តឃើញដល់ទៅ 2 ដង។ តួល្ខន្ះគ្្ន់ត្ជាតួល្ខ សម្្ប់បង្ហ្ញត្ប៉ុណោ្ណ្ះ 
ពោលគឺការបង្ហ្ញពីស្ណារីយ៉ូ ដ្លអាចនឹង កើតឡើងនាព្ល អនាគត ផ្អ្កទៅតាមភស្តុតាងដ្លមានគិត
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្ះ។ អត្្ន្ការ ប្្ប្ួល  អាចបន្តផ្ល្ស់ប្តូរលឿន ឬយឺតជាងស្ណារីយ៉ូន្ការធ្វើ 
ចំណោលន្ះ។ លក្ខណៈប្ជាសាស្ត្ របស  ់ ប្ទ្សន្ះ ក៏អាចប្្ប្ួលខុសពីការរំពឹងទុកផងដ្រ ជាពិស្ស 
នៅក្នុងករណីដ្ល មាន ជម្ល្ះ ឬសា្ថ្នភាព អាសន្ន កើតមានឡើង។

16. ការបា៉្ន់ប្មាណសុខភាពសកលឆ្ន្ំ 2015៖ ករណីសា្ល្ប់ប្ងច្កទៅតាមមូលហ្តុ អាយុ ភ្ទ ប្ងច្ក 
ទៅតាមប្ទ្ស និងប្ងច្កតាមតំបន់ ឆ្ន្ំ 2000-2015 ដោយអង្គការសុខភាព ពិភពលោក ទីក្ុងហ្សឺណ្វ 
ឆ្ន្ំ 2016 គណនាសារជាថ្មីដោយយូនីស្ហ្វ។

17. ការសិក្សាស្្វជ្្វស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាឆ្ន្ំ 2013
18. ខណៈព្លដ្លការអង្ក្តប្ជាសាស្ត្ និងសុខភាពកាលពីឆ្ន្ំ 2014 ក៏រាយការណ៍ខ្លះផងដ្រពីអំពើហិង្សា

លើកុមារ (ក្នងុចំណោមក្មង្សី្ជំទង់អាយុពី 15 ដល់ 19 ឆ្ន្)ំ របាយការណ៍ន្ះប្ើប្្ស់ទិន្នន័យដ្លបានពីការ
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Levendosky, A. A., and S. A. Graham-Bermann, ‘Parenting in Battered Women: The effects of 
domestic violence on women and their children’, Journal of Family Violence, vol. 16, no. 2, pp. 
171–192, 2001.
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en/home>)។ ពន្ទុអត្តសញ្ញ្ណកម្មគ្ួសារក្ីក្ ធ្វើការចាត់ចំណាត់ថា្ន្ក់គ្ួសារទៅតាម 3 ប្ភ្ទ៖ ក្ 1 
(ក្ខ្សត់ខា្ល្ងំ), ក្ 2 (ក្) និងផ្ស្ងទៀត (មិនក្)។ កម្មវិធីន្ះប្ើប្្ស់សំណួរស្តង់ដា ដ្លមានសូចនាករ
តំណាងឱ្យភាពក្ីក្មួយចំនួន ដ្លបានទទួលការឯកភាពពីក្ុមការងរថា្ន្ក់ជាតិ កំណត់អត្តសញ្ញ្ណកម្ម
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ផ្តើមដោយក្សួងផ្នការនៅចុងឆ្ន្២ំ០១៦។ ការប្មូលទិន្នន័យនៅតំបន់ប្ជំុជននៅក្នងុខ្ត្ត9កំពុងត្បន្ត 
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និងយុវនីតិសម្បទា។ ការពិនិត្យឡើងវិញន្ះ បានរកឃើញថាមានមន្ត្ីចំនួន 1,551 នាក់ ធ្វើការងរឱ្យ ក្សួង 
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មុខងរ ត្ួតគា្ន្ ជាពិស្សនៅថា្ន្ក់ក្្មជាតិ របាយការណ៍ន្ះបានធ្វើការគណនាចំនួនភា្ន្ក់ងរសុខមាល 
ភាពសង្គមសម្្ប់កុមារ ផ្អ្កតាមចំនួនមន្ត្ីដ្លបំព្ញមុខងរដ្លគ្បដណ្តប់ទូទៅ ឬជាក់លាក់លើ 
សុខមាល ភាព របស់កុមារ (មិនរាប់បញ្ចូលមុខតំណ្ងរដ្ឋបាល និងអ្នកដ្លធ្វើការងរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 
ចាស់ជរា និងប្្ក់សោធននិវត្តន៍ឡើយ)។ ដូច្ន្ះមានភា្ន្ក់ងរសុខមាលភាពសង្គមសម្្ប់កុមារចំនួន 917 
នាក់ នៅកម្ពុជាឆ្ន្ំ 2012 (291 នាក់នៅថា្ន្ក់ជាតិ/កម្ិតក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 
287 នាក់ នៅថា្ន្ក់ក្្មជាតិ/កម្ិតមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និង 339 នាក់ នៅ 
កម្ិតការិយាល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា)។
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ឧបសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ

ការចុះសំបុតេកំណើត

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ ដ្លត្ូវបានចុះសំបុត្កំណើត នៅព្លដ្លមានការធ្វើអង្ក្ត 73 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 5 ឆ្ន្ំ ដ្លមានសំបុត្បញ្ជ្ក់កំណើត 64 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

កុមារដេលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកមា្តេយបង្កើតរបស់ខ្លួន

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លរស់នៅជាមួយឪពុក ឬមា្ត្យបង្កើតយា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់ 89 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ មិនរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើតរបស់ខ្លួន បើទោះបីជាឪពុកមា្ត្យយា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់នៅរស់ ក៏ដោយ 10 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លបានបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងមា្ត្យ 0.7 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លបានបាត់បង់ឪពុកឬមា្ត្យ 5 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លបានបាត់បង់ឪពុក 5 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុក្្ម 18 ឆ្ន្ំ ដ្លបានបាត់បង់មា្ត្យ 2 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្គ្ួសារដ្លមានកូនចិញ្ចឹម 13 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ចំនួនមណ្ឌលថ្ទាំកុមារ (ទាំងមណ្ឌលរបស់រដ្ឋ និងមណ្ឌលដ្លមិនម្នជារបស់រដ្ឋ) 406 ក្សួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ឆ្ន្ ំ2017

ចំនួនកុមារដ្លរស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ 16570 ក្សួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ឆ្ន្ ំ2017

ចំនួនក្ម្ងជំទង់អាយុ 13-17 ឆ្ន្ំ ដ្លរស់នៅតាមផ្ទះផ្តល់ការថ្ទាំ ដ្លមានឪពុកមា្ត្យយា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់នៅរស់ 79 វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ (NIS) 2016

អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ

ភាគរយស្ត្ីអាយុ 20 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ ដ្លរៀបការដំបូង ឬរស់នៅជាមួយដ្គូមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ 19 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយស្ត្ីអាយុ 20 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ ដ្លរៀបការដំបូង ឬរស់នៅជាមួយដ្គូមុនអាយុ 15 ឆ្ន្ំ 2 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ការមានផ្ទេពោះរបស់ក្មេងជំទង់ និងការឆប់មានកូន

ភាគរយន្ក្ម្ងស្ីអាយុ 15 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ ដ្លបានសម្្លកូនរួច ឬមានផ្ទ្ពោះជាមួយកូនដំបូង 12 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្ស្ត្ីអាយុ 20 ដល់ 24 ឆ្ន្ំ ដ្លសម្្លកូនមុនអាយុ 18 ឆ្ន្ំ 7 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

អំពើហិងេសាលើកុមារ

ស្ី ប្ុស

ភាគរយន្កុមារអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ 15 13 ការអង្ក្ត អំពើ ហិង្សា លើ កុមារ នៅ  កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2013

ភាគរយន្កុមារអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទ ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ 3 0.1 ការអង្ក្ត អំពើ ហិង្សា លើ កុមារ នៅ  កម្ពុជា 2013

ភាគរយន្កុមារអាយុ 13 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ 10 10 ការអង្ក្ត អំពើ ហិង្សា លើ កុមារ នៅ  កម្ពុជា 2013

ភាគរយន្កុមារអាយុ 0 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លរស់នៅជាមួយមា្ត្យដ្លធា្ល្ប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវភ្ទ ឬផ្លូវចិត្ត ប្ព្ឹត្តដោយប្តី ឬដ្គូ 
នៅក្នុងរយៈព្ល 12 ខ្ចុងក្្យ

24 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា 2014 មិន 
រាប់បញ្ចូលស្ត្ីដ្លមានដ្លរៀបការ

ភាគរយន្កុមារអាយុ 15 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ ដ្លយល់ស្បថា ប្តីមានហ្តុផលសមស្បក្នុងការវាយដំប្ពន្ធរបស់ខ្លួន ដោយសារមូលហ្តុមួយ ក្នុង 
ចំណោម មូលហ្តុដ្លបានលើកឡើងទាំង 6

46 26 ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា 2014
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ការជួញដូរកុមារ

ប្្វា៉្ឡង់ន្ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទលើកុមារ 2 ប្សកកម្មយុត្ថិធម៌អន្តរជាតិ (IJM) 2015 ផ្អ្កទៅតាមកន្ល្ង
ផ្តល់ស្វាផ្លវូភ្ទដ្លបានជ្ើសរីសតាមប្បច្ដន្យចំនួន 287 
កន្ល្ង ក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ ខ្ត្តសៀមរាប និងក្ុងព្ះសីហនុ

ពលកម្មកុមារ និងកុមារធ្វើការងារ

ភាគរយន្កុមារអាយុ 5 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លមានសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច 19 ការអង្ក្ត សង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2014

ភាគរយន្កុមារអាយុ 5 ដល់ 17 ឆ្ន្ំ ដ្លធ្វើការងរជាពលករកុមារ រាប់បញ្ចូលទាំងការងរក្នុងទម្ង់គ្្ះថា្ន្ក់ 11 អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/ វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្ំ 2012

ភាគរយន្ពលករកុមារ ដ្លកំពុងធ្វើការងរដ្លមានទម្ង់គ្្ះថា្ន្ក់ 55 អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/ វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្ំ2012

ភាគរយន្កុមារដ្លកំពុងធ្វើការងរនៅក្នុងទម្ង់គ្្ះថា្ន្ក់ ហើយកំពុងចូលរៀននៅតាមសាលារៀន 12 អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/ វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្ំ2012

ភាគរយន្កុមារធ្វើការនៅក្្សាលារៀន 50 អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ/ វិទ្យាសា្ថ្នជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្ំ2012

កុមារដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគអេដស៍/ជម្ងឺអេដស៍

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្កុមារអាយុ 0 ដល់ 14 ឆ្ន្ំ ដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ក្នុងឆ្ន្ំ 2015 4,061 ការអង្ក្ត Spectrum ធ្វើឡើង ដោយ UNAIDS ឆ្ន្ំ 2016

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្កុមារអាយុ 0 ដល់ 14 ឆ្ន្ំ ដ្លទើបឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ថ្មី ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 73 ការអង្ក្ត Spectrum ធ្វើឡើង ដោយ UNAIDS ឆ្ន្ំ 2016

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្ក្ម្ងជំទង់អាយុ 10 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ ដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 39,000  
(36,000-42,000)

ការ បា៉្នប្មាណពី ម្រោគ និង ជំងឺអ្ដស៍ ឆ្ន្ំ 2014 ធ្វើឡើង 
ដោយ UNAIDS ខ្ កក្កដា ឆ្ន្ំ ២០១៥

ក្ម្ងជំទង់អាយុ 10 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ រស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍គិតជាភាគរយន្មនុស្សគ្ប់វ័យរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដសន៍ក្នុងឆ្ន្ំ 2014 6 ការ បា៉្ន់ប្មាណពី ម្រោគ និង ជំងឺអ្ដស៍ ឆ្ន្ំ 2014 ធ្វើឡើង 
ដោយ UNAIDS ខ្ កក្កដា ឆ្ន្ំ ២០១៥

ភាគរយក្ម្ងជំទង់អាយុ 15 ដល់ 19 ឆ្ន្ំ ដ្លមានចំណ្ះដឹងគ្ប់ជ្ុងជ្្យអំពីម្រោគអ្ដស៍ 33 (សី្) 42 (បុ្ស) ការអង្ក្ត ប្ជាសាស្ត្ និង សុខភាព កម្ពុជា 2014

កុមាររស់នៅក្នុងភាពកេីកេ

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្កុមាររស់នៅក្នុងគ្ួសារ ដ្លចាត់ទុកថាជាគ្ួសារក្1 និងក្ 2 896,877 ការវិភាគ ធ្វើ ឡើង ដោយកម្មវិធី  អត្តសញ្ញ្ណកម្ម គ្ួសារ ក្ីក្ 
ឆ្ន្ំ ២០១៧

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្គ្ួសារក្ីក្នៅកម្ពុជា (ក្ 1 និង ក្ 2) 575,000 កម្មវិធីអត្តសញ្ញណ្ កម្ម គួ្សារ កី្ក្ របស់ក្សួង ផ្នការ ឆ្ន្ ំ2017

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណន្មនុស្សរស់នៅក្នុងគ្ួសារដ្លបានដាក់ចំណាត់ថា្ន្ក់ថាក្ 1 និងក្ 2 2,360,000 កម្មវិធីអត្តសញ្ញណ្ កម្ម គួ្សារ កី្ក្ របស់ក្សួង ផ្នការ ឆ្ន្ ំ2017

កុមាររងគេេះដោយសារសំណល់សង្គេេម

ចំនួនកុមារដ្លរងគ្្ះដោយសារសំណល់សង្គ្្ម ឬគ្្ប់មីនក្នុងឆ្ន្ំ 2016 ប្ងច្កតាមប្ភ្ទន្ការរងរបួស 9 (រងរបួស/
ដាច់អវៈយវៈ)

11 (បាត់បង់ជីវិត)

អាជា្ញ្ធរមីន កម្ពុជា ឆ្ន្ំ 2017

ចំនួនកុមារដេលមានទំនាស់ជាមួយចេបាប់

ចំនួនកុមារ រស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ក្នុងប្ជាជនជាកុមារ 100,000 នាក់ 15 ក្សួង មហាផ្ទ្ ឆ្ន្ំ 2017

បេព័ន្ធការពារកុមារ

ថវិកាសរុបន្ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា សម្្ប់សារពើពន្ធ 2016 178.5 លានដុលា្ល្ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្ន្ំ 2016

ភាគរយន្ថវិកាន្ក្សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា គិតជាភាគរយន្ថវិកាជាតិក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ 4 ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្ន្ំ 2016

ចំនួនភា្ន្ក់ងរសុខុមាលភាពសង្គមរបស់រដា្ឋ្ភិបាលសម្្ប់កុមារ និងប្ជាជនងយរងគ្្ះផ្្សងទៀត ក្នុងឆ្ន្ំ 2012 917 ក្សួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ឆ្ន្ំ 2014
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ល្បឿនវឌ្ឍនភាពន្ការចុះសំបុត្កំណើត 

មានការកើនឡើង ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ ២០១០ 

មក ត្ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ មានកុមារ 

អាយុ ក្្ម ៥ ឆ្ន្ំ ជាងមួយភាគបួន ដ្ល 

ពុំទាន់បានចុះសំបុត្កំណើត។

ការមានកូនក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ីអាយុ ១៩ ឆ្ន្ំ កំពុង 

មានការកើនឡើង ជាពិស្ស ក្នុងចំណោម 

ក្ម្ងស្ីក្ីក្ ក្ម្ងស្ីដ្លរៀនបានត្ឹមបឋមសិក្សា 

និងក្ម្ងស្ីដ្លរស់នៅតំបន់ជនបទ។

មានកុមារប្ហ្លជា ២,៤ លាននាក់ 
ដ្លក្នុងនោះមួយភាគបីជាកុមារ រស់នៅក្នុងគ្ួសារ 

ដ្លត្ូវបានដាក់ចំណាត់ថា្ន្ក់ថា "ក្ីក្" ឬ 

"ក្ខ្សត់"។

ក្នុងចំណោមស្ត្ីអាយុ ២០ ទៅ ២៤ ឆ្ន្ំ ៥ នាក់ 
មានជិត ១ នាក ់ដ្លបានរៀបការ 

ឬរស់នៅជាមួយដ្គូ មុនអាយុ ១៨ ឆ្ន្ំ។

មានមនុស្សព្ញវ័យអាយុ ១០ ដល់ ១៩ 

ឆ្ន្ំ ប្មាណជា ៣៩០០០ នាក់ 

កំពុងរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍។

ក្នុងចំណោមកុមារ ១០ នាក់ មាន ១ នាក់ 
មិនកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្យបង្កើតរបស់ 

ខ្លួន បើទោះបីជាពួកគ្មានឪពុកមា្ត្យដ្លនៅ 

រស់យា៉្ងហោចណាស់មា្ន្ក់ យា៉្ងណាក៏ដោយ។

ក្នុងចំណោមកុមារ អាយុចនោ្ល្ះពី ៥ ដល់ ១៧ ឆ្ន្ំ ៩ 
នាក់ មានបេហេលជាមា្នេក់កំពុងប្ឡូកក្នុងពលកម្ម 

កុមារ ដ្ល ក្នុងនោះជាងពាក់កណា្ត្លកំពុងធ្វើការងរ 

ប្កបដោយគ្្ះថា្ន្ក់។

ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១២ ភា្ន្ក់ងរសុខុមាលភាពសង្គមរបស់រដ្ឋ 

ដ្លធ្វើការងរ ដើម្បីកុមារ និងប្ជាជនងយរងគ្្ះ 

ផ្្សង ទៀត មានចំនួនត្ ៩១៧ នាក់ប៉ុណោ្ណ្ះ  

ហើយ ភាគច្ើនពុំបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល 

ការងរ សង្គមកិច្ចអ្វីឡើយ។

ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ មានកុមារប្មាណជា 

១៦៥០០ នាក់ រស់នៅតាមមណ្ឌលថ្ទាំ 

ចំនួន ៤០៦ កន្ល្ង ទូទាំងប្ទ្ស។

ក្នុងចំណោមក្ម្ងស្ី និងស្ត្ីទាំងអស់ 

មានពាក់កណា្តេលជឿថា ប្តីមានហ្តុផលសមស្ប 

ក្នុងការវាយដំប្ពន្ធរបស់ខ្លួន ក្្មកាលៈទ្សៈមួយចំនួន 

បើធៀបនឹងមួយនាក់ ក្នុងចំណោមបួននាក់ សម្្ប់បុរស 

និងក្ម្ងប្ុស។

ក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់ដ្លត្ូវបានចោទ 

ប្កាន់ពីបទឧក្ិដ្ឋ មានរហូតដលព់ាក់កណា្តេល 
ត្ូវបានកាត់ទោស ដូចមនុស្សព្ញវ័យដ្រ ក្នុង 

ប្ព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្ហ្មទណ្ឌ។
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