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របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១viii

មាតិកា

សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ .............................................................................................................................  iii

ផែនទីបែទែសកម្ពុជាបង្ហែញពីតំបន់គោលដៅនែការវាយតម្លែ ............................................................................v

អកែសរកាត ់................................................................................................................................................vi

ទិដ្ឋភាពទូទៅនែការវាយតម្លែ .......................................................................................................................x

សែចក្ដីសង្ខែប ...........................................................................................................................................1

1 បរិបទ និងសាវតានែការវាយតម្លែ ....................................................................................................... 10

1>1 ស្រចក្ដីផ្ដើម ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

1>2 សវតារបស់ប្រទ្រស ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

1>3 ប្រយោគអំពីបញ្ហ្រ  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

2 កម្មវិធីនែការវាយតម្លែ៖ ផែនការសកម្មភាព ដើមែបី ទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងែសាលើកុមរ 
នៅកម្ពុជា ២០១៧-២០២១ ............................................................................................................ 16

2>1 ទិដ្ឋភាពទូទៅ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

2>2 គោលបំណង និងលទ្ធផល ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

2>3 ក្របខណ្ឌ លទ្ធផល និងទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ���������������������������������������������������������������������������� 19

3 វត្ថុបំណង គោលបំណង និង អ្នកបែើបែែស់ ការវាយតម្លែ .........................................................................21

4 វិធីសាសែ្ត និងដំណើរការអនុវត្ត .........................................................................................................23

4>1 ទិដ្ឋភាពទូទៅ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

4>2 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ ����������������������������������������������������������������������24

4>3 ការប្រមូលទិន្នន័យ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

4>4 ការវិភាគទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍ ��������������������������������������������������������������������������������������28

4>5 ដ្រនកំណត់ដ្រលបានជួប នៅក្នុងដំណើរការវាយតម្ល្រ និង យុទ្ធសស្រ្តកាត់បន្ថយ ����������������������������29

4>6 ពិធីសរ និងនីតិវិធីអំពីក្រមសីលធម ៌���������������������������������������������������������������������������������������32

5 ការពិចារណាទៅលើ ទែឹស្ដីនែការផ្លែស់ប្ដូរ .............................................................................................33

6 ភាពពាក់ព័ន្ធ ................................................................................................................................... 36



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ ix

6>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពី ភាពពាក់ព័ន្ធ   ������������������������������������������������������������������������������������������� 36

6>2 គំហើញ  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

7 បែសិទ្ធភាព .................................................................................................................................... 44

7>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីប្រសិទ្ធភាព  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 44

7>2 គំហើញ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

8 ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ ......................................................................................................................... 54

8>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ ���������������������������������������������������������������������������������� 54

8>2 គំហើញ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54

9 ស័ក្តិសិទ្ធភាព  ..................................................................................................................................60

9>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីស័ក្តិសិទ្ធភាព �������������������������������������������������������������������������������������������60

9>2 គំហើញ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

10 ផលប៉ះពាល់ ...................................................................................................................................66

10>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីផលប៉ះពាល់ ��������������������������������������������������������������������������������������������66

10>2 របកគំហើញ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66

11 និរន្តរភាព .......................................................................................................................................72

11>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីនិរន្តរភាព �����������������������������������������������������������������������������������������������72

11>2 របកគំហើញ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72

12 បញ្ហែបែទាក់កែឡាគ្នែ .......................................................................................................................77

12>1 ស្រចក្តីផ្តើម ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77

12>2 របកគំហើញ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77

13 សែចក្ដីសន្និដ្ឋែន បទពិសោធន៍ និង អនុសាសន ៍.....................................................................................83

13>1 ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83

13>2 បទពិសោធន៍  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

13>3 អនុសសន ៍������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១x

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រការវាយតម្ល្រ

ច រិត លក្ខណៈ បរិយាយ

ឈ្មែះនែការវាយតម្លែ ការវាយតម្ល្រ លើផ្រនការ សកម្ម ភាព ដើម្របី ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ 
ហិង្រសា លើ កុ មារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា

រយៈពែលកំណត់ ការវាយតម្ល្រគ្របដណ្តប់ក្នុងរយៈព្រលចាប់ពីឆ្ន្រំ ២០១៧-២០២០ ដ្រលក្នុង 
នោះ មាន គម្រ្រងមួយចំនួននៅក្នុងផ្រនការន្រះ បានចាប់ផ្តើមមុនឆ្ន្រំ ២០១៧។ 

របាយការណ៍ របាយការណ៍ចុងកែែយ

កាលបរិច្ឆែទ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២១

ឈ្មែះកែុមហ៊ុនវាយតម្លែ Lattanzio KIBS

ឈ្មែះអ្នកវាយតម្លែ (តាមតួនាទី) ប្រធានក្រុមវាយតម្ល្រ៖ បណ្ឌិត David COWNIE

ជំនាញការជាតិ៖ លោក អោក អមរើ
ជំនួយការជំនាញការជាតិ៖ កញ្ញ្រ ហ្រង ទូ
ប្រធានគ្រប់គ្រងការវាយតម្ល្រ៖ លោកស្រី Ambra COZZI

ឈ្មែះសា្ថែប័នផ្តល់កិច្ចសនែយា 
វាយតម្លែ

អង្គការយូនីស្រហ្វ ការិយាល័យប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា  
ដោយទទួល  បាន ការឯកភាពពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសម្របទា



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
1

ស្រចក្ដីសង្ខ្រប

សែចក្ដីផ្ដើម និង អភិកែម
ផែនការសកម្មភាព  ដើមែបីទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិងែសាលើកុមរ (២០១៧-២០២១)  គឺជាផ្ន្រក មួយ 

ន្រកិច្ចខិតខំប្រងឹ ប្រ្រងដ៏ធំរបសរ់ាជរដ្ឋ្រភិបាល កម្ពជុា   ក្នងុការពង្រងឹប្រព័ន្ធកិច្ចការពារ កុមារថ្ន្រក់ជាតិ  និងមានគោលបំណង 
កាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជាពិស្រសកុមារដ្រលងយរងគ្រ្រះ តាមរយៈអន្តរាគមន៍ 
ទប់ស្ក្រត់ ដ្រលមានការពង្រីក ការឆ្លើយតបកាន់ត្រប្រសើរឡើង ការទទួលបានស្រវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព និងការ
សម្របសម្រួលនិងសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ។

គោលដៅសង្ខែបរួមសំខាន់ ន្រ " ការវាយតម្ល្រ ផ្រនការសកម្មភាព  ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយ តបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ (VAC-AP) នៅប្រទ្រសកម្ពុជា" គឺដើម្របី "ស្វ្រងយល់  និងវាស់វ្រង កម្រិតន្រ ការអនុវត្ត 
ផ្រនការ សកម្មភាពស្ដីពី  ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ  និងតើផ្រនការសកម្ម ភាពន្រះ ត្រូវបាន 
អនុវត្តបានកម្រិតណ ក្នុងការដោះស្រ្រយអំពើហិង្រសា លើ កុមារ"។  គោលដៅទីពីរ  គឺដើម្របីផ្ដល់ព័ត៌មាន និង គំទ្រ ដល់ 
ដំណើរ ការ ធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត ដោយផ្អ្រក លើភស្តុតាង សម្រ្រប់ការរៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាពរយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់។ 
គោល ដៅទីពីរន្រះ សំដៅ ដល់ការដកស្រង់បទពិសោធន៍  ន្រការវាយតម្ល្រ។ ការវាយតម្ល្រន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិត 
ផ្រនការសកម្មភាព  ជាជាងនៅកម្រិត កម្មវិថតើ ផ្រនការ សកម្មភាពន្រះបានផ្តល់នូវតម្ល្រគុណតម្ល្រអ្វីខ្លះ ហើយបានរួម 
ចំណ្រក ក្នុង ការរៀបចំគោលនយោបាយ និង កម្មវិធីអំពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើ កុមារនៅប្រទ្រស 
កម្ពុជាកម្រិតណ។

ការវាយតម្លែនែះមនគោល បំណងសំខាន់ៗ ចំនួន បែែំមួយ ៖ ១)តើផ្រនការសកម្មភាពន្រះ សម្រ្រចទៅតាមគោល 
បំណងរបស់ខ្លួនបានកម្រិតណ ២)តើទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរដ្រលបម្រើដល់ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះពិនិត្រយ លើ យុទ្ធសស្រ្ត 
និង សកម្មភាពនានា ដ្រលត្រូវអនុវត្ត នៅក្រ្រម ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានកម្រិតណ ៣)វាយតម្ល្រភាពពាក់ព័ន្ធ 
ប្រសទិ្ធភាព  សក័្តសិទិ្ធភាព  និងផលប៉ះពាល ់និង និរន្តរភាព ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ៤)ពិចារណលើភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ 
ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និងការអនុវត្តផ្រនការន្រះ ៥)ចងក្រងបទពិសោធន៍ន្រការអនុវត្ត ល្អៗ និងនវានុវត្តន៍ និង ៦)
ផ្ដល់ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន និងអនុសសន៍ សមហ្រតុផល។

អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗន្រការវាយតម្ល្រន្រះមាន អ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន  នៅក្នុងវិស័យ កិច្ច ការពារ កុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា 
រួម ទាំង អ្នកមានសិទ្ធិ (កុមារើនិងកុមារា សិស្រសានុសិស្រស យុវវ័យ យុវជន សកម្មជនយុវជន ឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទាំ) និងអ្នក 
មានភារកិច្ចនានា។ វិធីសស្ត្រផ្ត្រតលើការប្រើប្រ្រស់ និងអភិក្រមពហុវិធីសាសែ្ត  ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ ដោយរួមបញ្ចូលនូវ
ការពិនិត្រយយា៉្រងច្រើន ទៅលើឯកសរពាក់ព័ន្ធនឹង ផ្រនការសកម្ម ភាព ន្រះ ការចូលរួម សកម្មជាមួយទាំង អ្នកមានសិទ្ធិ និង 
អ្នក មានភារកិច្ច ការប្រើប្រ្រស់ ឧបករណ៍ ពាក់កណ្ត្រលរចនាសម្ព័ន្ធ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឈ) ការចុះតាមមូលដ្ឋ្រន ទៅ 
កាន់ ទីតាំង អាទិភាពនានា ន្រការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ ការ 
ចូល រួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈកិច្ចពិភាក្រសាជាប្រចាំ ជាមួយ ក្រុមការងរគ្រប់គ្រង ការវាយតម្ល្រ កិច្ចពិភាក្រសាជាមួយ ក្រុម 
ការងរបច្ច្រកទ្រស និងក្រុមយុវជន  ការវិភាគសុីជម្រ្រលើ កម្មវិធីជាក់លាក់  ទាំងប្រ្រំបី របស់ ផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពី 
អំពើហិង្រសា លើកុមារ ន្រះ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ២១៣នាក់តែូវបានសម្ភែស  នៅថ្ន្រក់ជាតិ អន្តរជាតិ និងនៅក្នុង 
រាជធានីខ្រត្តចំនួន ប្រ្រំមួយ។ ពិធីសរស្ដីពីក្រមសីលធម៌ ព្រមទាំងនីតិវិធីប្រឆំងជំងឺកូវើដយា៉្រងតឹងរឹង  ត្រូវបានអនុវត្តតាម 
ជំហាននីមួយៗ នៅក្នុង ដំណើរ ការ  អនុវត្ត។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
2

របកគំហើញសំខាន់ៗ 

សំណួរសំខាន់អំពី  ភាពពាក់ព័ន្ធ  គឺ តើផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះមានភាពស័ក្តិសម កម្រិតណ 
ក្នុងការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ ហិង្រសា លើ កុមារ?

ភស្តុតាង ពីការវាយតម្ល្រ ន្រះបង្ហ្រញថ  ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើមែបីទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងែសា
លើកុមរ និងរបៀបនែការអនុវត្តផែនការនែះ មនភាព ពាក់ព័ន្ធចំពោះ ការរៀបចំកម្មវិធីអំពើហិងែសាលើកុមរ  ទាំងក្នុងន័យ 
ពង្រឹងស្ថ្រប័ន និងការអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ និងក្នុងន័យ ការទប់ស្ក្រត់  និងការ ឆ្លើយតប។ របកគំហើញសំខាន់ៗអំពី ភាពពាក់ព័ន្ធ  
ទាក់ទង នឹងភាពសមស្រប ន្រ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសា លើកុមារ គឺមានទំនាក់ទំនង ជាមួយ នឹង អភិក្រម  ទៅតាម
វិធីសស្រ្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការន្រះ  ដោយផ្អ្រកលើ ការយកចិត្តទុកដក់ដ្រលមានការពិចារណ
លើ អំពើហិង្រសា លើ កុមារ នៅទសវត្រសរ៍ឆ្ន្រំ២០១០ ការអង្ក្រតអំពីអំពើហិង្រសា លើ កុមារ ឆ្ន្រំ២០១៣ ការចូលរួមរបស់ប្រទ្រស 
កម្ពុជា នៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម របស់ អាស៊្រន និងការរៀបចំកម្រងន្រគោលនយោបាយ នានារបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលផ្ដ្រត 
គោលដៅលើ កិច្ចការពារ កុមារ និងការពង្រឹង សិទ្ធិកុមារ។ អភិក្រម របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្របគ្ន្រយា៉្រងល្អ 
ជាមួយ នឹង ក្របខណ្ឌច្របាប់អន្តរជាតិ និងមានសង្គតិភាព ជាមួយ នឹង INSPIRE និងត្រូវបានក្រសម្រួល ទៅតាមភាពពាក់
ព័ន្ធយា៉្រងជាក់លាក់ន្របរិបទ ន្រស្ថ្រនភាព នៅក្នុងប្រទ្រស កម្ពុជា។ ភាពពាក់ព័ន្ធន្រ ចំណត់ការនានាដ្រលត្រូវធ្វើឡើង  
បាន បន្តទៅជា ការអនុវត្ត  ជាមួយការបន្តមានឆន្ទៈនយោបាយ និងការចូលរួមរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ការគំទ្រ ពី តួអង្គអភិវឌ្រឍន៍ 
យា៉្រងច្រើន រួមមាន UNICEF។ ប្រទ្រសកម្ពុជាបាន កា្ល្រយទៅជាប្រទ្រសសមាជិកដ្រគូសកល ដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រសា 
លើកុមារ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត របស់អជា្ញ្រធរនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអំពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ 
ហិង្រសា  លើកុមារនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគ្រ និងវឌ្រឍនភាព នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចការពារ កុមារយា៉្រងទូលំទូលាយ។

ម៉្រយាងវិញទៀត ការពិនិត្រយឯកសរ និងការសមា្ភ្រសន៍មិនបានបង្ហ្រញអំពីអសង្គតិភាពរបស់សកម្មភាព និងយុទ្ធសស្រ្ត 
នានា  ជាមួយនឹង គោលបំណងរបស់ផែនការសកម្មភាពឡើយ។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ក៏ មានសង្គតភាពជាមួយ ពិធីសរ 
អន្តរជាតិ និង គោលបំណងជាតិផងដ្ររ នៅព្រលដ្រលផ្រនការ ន្រះ សំដៅទៅដល់ "គ្រប់ទម្រង់ ន្រអំពើហិង្រសា" ។ ទោះបី 
ជាយា៉្រងណក្ដី នៅព្រលលើកឡើងអំពីបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងកតា្ត្ររួមផ្រសំឱ្រយមាន អំពើហិង្រសា នៅក្នុងការពិភាក្រសា ជាមួយ កុមារ 
ឪពុក មា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទាំ និងអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋ្រន បញ្ហ្រនានា បានល្រចឡើង ទាក់ទងនឹងភាពពាក់ព័ន្ធ ន្រ និយមន័យ របស់ 
អំពើហិង្រសាលើ កុមារធៀបនឹង ការយល់ឃើញ  នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន។ 

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតការរៀបចំសា្ថែប័ននានា ការវាយតម្ល្របានសន្និដ្ឋ្រនថ ការរៀបចំស្ថ្រប័ន សម្រ្រប់ការអនុវត្ត 
ផ្រនការន្រះ ទាំងថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ នឹង ទំនងជាមានសង្គតភាព ជាមួយផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង ពង្រឹង ការ 
អនុវត្ត កម្មវិធី កិច្ចការពារកុមារជារួម និងជាក់លាក់សម្រ្រប់កម្មវិធីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើ កុមារ ។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះពិតជាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្រសាគ្រប់ទម្រង់  ដ្រលនាំឱ្រយមានបញ្ហ្រ
ខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការរៀបចំ មានការពិចារណ យា៉្រងត្រឹមត្រូវ ទៅលើអ្វីដ្រលមានច្រងនៅក្នុង  
ផ្រនការដទ្រទៀត ហើយផ្រនការន្រះ បានផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់  លើ ការរួមបញ្ចូលគ្ន្រក្នុងឯកសរត្រមួយ ។ ន្រះ មាន 
ន័យ ថ ភាពពាក់ព័ន្ធ ចំពោះ ការដោះស្រ្រយ អំពើហិង្រសាមានកម្រិតខ្ពស់ជាង ប៉ុន្ត្រមានភាពស្មុគស្ម្រញ នៅក្នុងការអនុវត្ត។ 

សំណួរសំខាន់អំពី បែសិទ្ធភាព  គឺ តើការគំទ្រ ដ្រលទទួលបានពីរាជរដ្ឋ្រភិបាល UNICEF និងដ្រគូផ្រស្រងទៀត មាន 
ប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណ នៅក្នុងការជួយឱ្រយសម្រ្រចបាន លទ្ធផលន្រផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ  
អំពើហិង្រសាលើកុមារ?



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ជារួម ការរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពនៅជំុវិញ យុទ្ធសាសែ្តទំាងបែែ ំបានអនុញ្ញែតឱែយ តួអង្គជាចែើន ធ្វើកំណត់ យ៉ាែង ចែបាស់   
ជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពនែះ និងមើលឃើញ ថា តើសកម្មភាពរបស់ពួកគែ "មនភាពសមសែប" នៅកន្លែង ណា។  
ចំណុចន្រះ ត្រូវបានពណ៌នាលម្អិតបន្ថ្រម នៅក្នុង លទ្ធផលទាំងដប់ប្រ្រំមួយ  ន្រយុទ្ធសស្រ្តទាំងប្រ្រំន្រះ ស្របព្រល ដ្រល 
សូចនាករលទ្ធផល  មានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះ សកម្មភាពអាទិភាព និងលទ្ធភាពអ្នកផ្ដល់ស្រវាដើម្របីផ្ដល់ ការគំទ្រ  
ប្រសើរ ជាង មានលក្ខណៈទូទៅ ចំពោះលទ្ធផល ជារួម។ របាយការណ៍វឌ្រឍនភាពឆ្ន្រំ២០១៩ ស្ដីពីការអនុវត្តផ្រនការ  
ស កម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ  បានបង្ហ្រញអំពីរបកគំហើញនានានៅក្នុងលទ្ធផល 
នីមួយៗ  ន្រលទ្ធផលទាំង១៦ ទោះបី ជា មិនបានប្រងច្រកទៅតាម សូចនាករលទ្ធផលក្ដី។ អ្នកវាយតម្ល្របានបា៉្រន់ប្រមាណ
អំពីសរប្រយោជន៍របស់ ព័ត៌មាន និងបានផ្ដល់ ការវាយ តម្ល្រ ចំពោះវឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរក  លទ្ធផលផ្រស្រងៗ។ នៅក្នុងការ 
ពិចារណ ចំពោះលទ្ធផលន្រការបា៉្រន់ប្រមាណន្រះ បានបង្ហ្រញពីបទពិសោធន៍សំខាន់ៗចំនួនបី ៖ i)ភស្តុតាងសម្រ្រប់ 
ការ បា៉្រន់ប្រមាណលើប្រសិទ្ធភាព គឺមានជាផ្ន្រកប៉ុណ្ណ្រះ ហើយភស្តុតាងមួយចំនួនដ្រល មាន មិនបានផ្ដល់នូវ ការបា៉្រន់ 
ប្រមាណ ល្អិតល្អន់អំពីវឌ្រឍនភាពឡើយ។ ii)នៅព្រលមានភស្តុតាង ភស្តុតាងនោះបានបង្ហ្រញថ ភាគច្រើន ន្រអ្វី ដ្រល 
ត្រូវបានធ្វើ គឺនៅត្រស្ថិតនៅក្នុងដំណក់ កាលដំបូងន្រការអនុវត្ត និងត្រូវការ ព្រលវ្រលាជាច្រើនទៀត ដើម្របីបង្កើត 
វឌ្រឍនភាព   ទៅតាមលទ្ធផល ដ្រល ត្រូវសម្រ្រចឱ្រយបាន។ iii) វឌ្រឍនភាពកំពុងត្រូវបានកើតឡើងទាក់ទងនឹងការទប់ស្ក្រត់
និងការការពារ ប៉ុន្ត្រន្រះគឺលើសពីការផ្ល្រស់ប្តូរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ និងគោលនយោបាយដ្រលបង្ហ្រញថលទ្ធផល 
មួយ ចំនួនអាចត្រូវបានសរស្ររលក្ខណៈតូចចង្អៀតព្រកក្នុងការរាយការណ៍អំពីវឌ្រឍនភាព។ ការវិភាគដ្រលបានធ្វើឡើង 
បានបង្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់ពីតួនាទីរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ច្រកទ្រស
សម្រ្រប់ សមិទ្ធផលន្រលទ្ធផលដ្រលរំពឹងទុករបស់ផ្រនការមានលក្ខណៈស្របជាមួយយុទ្ធសស្រ្ត ទូលំទូលាយរបស់ 
អង្គការយូនីស្រហ្វទាក់ទងនឹងកម្មវិធីគំពារកុមារ។

ជារួម  បែសិទ្ធភាព នែ ការផ្ដល់សែវា នៅក្នុង ផ្នែកទទួលខុសតែូវនែ ការរៀបចំក ម្មវិធី ក្នុងផែនការសកម្មភាពនែះ តែូវបាន 
គែគិតថា ល្អ។ ការវាយតម្ល្រ មិនបានរកឃើញភាពខុសគ្ន្រគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់រវាងបណ្ត្ររាជធានី ខ្រត្តនានា ឡើយ លើក 
ល្រង ត្រខ្រត្តរតនគីរើ ដ្រលផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់ជាក់លាក់អំពីកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នងុវ័យ កុមារ ។ សម្រ្រប់ 
ព្រល អនាគត គប្របីគូសបញ្ជ្រក់ថ មានការគំរាមកំហ្រងជាក់លាក់ ចំពោះប្រសិទ្ធភាព ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដ្រល 
ចាំបាច់ ត្រូវមាន ការយកចិត្តទុកដក់និងការពិចារណចំពោះ៖ i)កម្រិតន្រការមិនបានបញ្ជ្រ្របបញ្ហ្រអំពីហិង្រសាលើកុមារ 
ទៅក្នុងក្រសួង ដ្រលមិនម្រនជាក្រសួងស្នូល ដ្រលមានអាណត្តិនៅក្នុងការគំទ្រកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ 
ហិង្រសា  លើកុមារ និងកិច្ចការពារកុមារផងដ្ររនោះ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ចំពោះ ប្រសិទ្ធ ភាព ន្រផ្រនការ សកម្មភាព 
ជាបន្តបនា្ទ្រប់។ ii)ការក្រប្រ្រច្របាប់ ត្រូវការព្រលវ្រលា ហើយ ការគ្របដណ្តប់ផ្ន្រកច្របាប់ត្រូវការព្រលវ្រលាកាន់ត្រវ្រងថ្រម
ទៀត  សូម្របីត្រនៅក្នុងបរិយាកាសផ្លូវច្របាប់ដ៏រឹងមាំក្ដី។ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពនៅព្រលអនាគត ត្រូវត្រទទួល ស្គ្រល់ 
បញ្ហ្រន្រះ និងកំណត់លទ្ធផល ទៅតាមនោះដ្ររ។ ii) គមា្ល្រត ន្រការចាត់ទុកថជា អំពើហិង្រសានៅក្នុងផ្រនការ និងការចាត់
ទុកថជាអំពើហិង្រសាន្រអ្នកមានសិទ្ធិ  និងអ្នកមានភារកិច្ច នៅកម្រិតមូលដ្ឋ្រន  ប៉ុន្ត្រមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការកាត់ បន្ថយ  
ការគំរាមកំហ្រងទាំងន្រះ  នៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ 

សំណួរសំខាន់អំពី  ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ  គឺ តើ មានការរួបរួមគ្ន្រ និង អន្តរទំនាក់ទំនងគ្ន្រកម្រិតណ រវាង អន្តរាគមន៍ ន្រ
ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ និងអន្តរាគម ន៍ ផ្រស្រងទៀត?

 សម្រ្រប់ការរៀបចំផែនការ  កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្របីគំទ្រដល់ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ  
ហើយ ការធ្វើប្របន្រះ ភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យ។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ អាច បង្កឱ្រយមានការជួបជុំគ្ន្រ រវាង តួអង្គ 
ទាំង ឡាយ និងវិធានការនានា នៅក្រ្រម ក្របខណ្ឌត្រមួយ ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅក្នុងលក្ខណៈន្រ ការយល់ព្រម 
ទទួលយកដ្រគូហិរញ្ញប្របទានសម្រ្រប់កិច្ចការន្រះ។ យន្តការសម្របសម្រួលនានា ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដើម្របីធ្វើស្រចក្ដី 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ព្រ្រង   ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ រួមទាំង ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដើម្របីអនុវត្ត ផ្រនការន្រះ។ តួអង្គទាំងន្រះបានជួយ  ដឹកនាំ 
ការរៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ រួមទាំង ការងរលម្អិត ដ្រលចាំបាច់ នៅក្នុងការ រៀបចំ ក្របខណ្ឌលទ្ធផល។ មាន ការ 
ព្រមព្រៀងយ៉ា្រងទូលំទូលាយ ផងដ្ររថ  ការបំព្រញមុខងរន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានកសងទំនុកចិត្ត នៅក្នងុចំណម 
តួអង្គខុសៗគ្ន្រនៅក្នុងវិស័យ នានា របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល និងសង្គមសុីវិល នៅក្នុងលក្ខណៈ ដ្រលនឹងមិនមាន ប្រសិទ្ធភាព 
ឡើយ ប្រសិនបើ គ្ម្រនផ្រនការន្រះ។ 

សម្រ្រប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ  មនបញ្ហែបែឈមកាន់តែខា្លែំង  ដោយសរ ទំហំន្រ វិធាន 
ការ នានា ក្នុង ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ជាមួយ លំហូរ ការងរដ្រលល្រចឡើងនៅក្រ្រមការដឹកនាំរបស់ក្រសួង ស្ថ្រប័នជា 
ច្រើន និងការចូលរួម ជាមួយស្ថ្រប័នរាជ រដ្ឋ្រភិបាល នៅថ្ន្រក់រាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្ក្រត់។ ភស្តុតាង 
បានបង្ហ្រញថ មិនមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យ ក្នុងកម្រិតមន្រ្តីរាជរដ្ឋ្រភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងសង្គមសុីវិល  នៅ 
ក្នុងវិស័យនានា  ដ្រលពួកគ្រកំពុងចូលរួម នៅក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់។ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី តួអង្គជាច្រើន  បាន ធ្វើការងរ 
យ៉ា្រងខា្ល្រងំ កា្ល្រ  ដើម្របីកសងទំនាក់ទំនង នៅតាមទីភា្ន្រក់ងរផ្រស្រងៗៗគ្ន្រដ្រលចំាបាច់ជាពិស្រសសម្រ្រប់ ការឆ្លើយតប បន្ថ្រម  
លើន្រះ មានការវិនិយោគគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ នៅក្នុងការពង្រឹង ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារកាន់ត្រទូលំទូលាយ ដ្រលនឹង គំទ្រ 
ដល់គោលបំណងន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

ពាក់ព័ន្ធនឹង ការបំពែញបន្ថែមផ្នែកកម្មវិធី  កម្រងន្រវិធានការនានា  ដ្រលមានបំណងពង្រឹង ការឆ្លើយតប បានឆ្លុះ 
បញ្ច្រំង     នូវភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ នៅក្នុង ការរៀបចំកម្មវិធី ដ្រលមានសង្គតភាព ជាមួយ ការយកចិត្តទុកដក់ នៅក្នុងព្រល 
រៀបច ំ  ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ការពង្រឹង ការឆ្លើយតបផ្ន្រកស្រវាសុខភាព ការធ្វើឱ្រយមានវឌ្រឍនភាព លើ ច្របាប់ស្ដីពី កិច្ច 
ការពារ កុមារ និងការអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់ រាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំសង្ក្រត់ ការចូលរួមរបស់សកម្មជន ការ 
កសង បណ្ត្រញសកម្មជនសម្រ្រប់ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណករណី និង ការបង្កើតនីតិវិធីសម្រ្រប់ ការបញ្ជូន និងការគំទ្រ 
(ឧទាហរណ៍សម្រ្រប់សមាហរណកម្ម) គឺសុទ្ធត្រជាឧទាហរណ៍ ន្រ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ យា៉្រងទូលំទូលាយ។ ទោះបីជា 
យា៉្រងណក្ដី សម្រ្រប់ការទប់ស្ក្រត់បឋម ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ  មានបញ្ហ្រប្រឈមកាន់ត្រខា្ល្រំង មួយផ្ន្រក គឺដោយសរ 
កម្មវិធីនានានឹង មានភាពជាន់គ្ន្រ យា៉្រងសមហ្រតុផល (ការអនុវត្តវិន័យ ប្របវិជ្ជមាន នៅតាមសលារៀន និងការចិញ្ចឹម កូន 
ប្របវិជ្ជមាន) ដ្រលជារឿយៗ បានកើតឡើង នៅក្នុងទីតាំងខុសៗ គ្ន្រ ហើយព្រលខ្លះ  បានកើតនៅក្នុង ទីតាំងជាមួយគ្ន្រ 
ផងដ្ររ ហើយកម្មវិធីទាំងន្រះ មិនមានការសម្របសម្រួលគ្ន្រល្អ ដោយសរ កម្មវិធីន្រះមាននៅក្រ្រមក្រសួង ច្រើន។

ស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្ដែតការយកចិត្តទុកដក់ភាគចែើន លើ បែសិទ្ធភាព នោះគឺ  ការប្រើប្រ្រស់ធនធានយា៉្រងល្អបំផុត ពោល 
គឺ តើការគ្រប់គ្រងផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  មានស័ក្តសិទ្ធភាព កម្រិត 
ណ នៅក្នុង ការធានានូវការប្រើប្រ្រស់ធនធាន យា៉្រងទាន់ព្រលវ្រលា និងប្រកបដោយ ស័ក្តិសិទ្ធភាព។ 

 សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រលើផ្រនការសកម្មភាពន្រះដ្រលជាឧបករណ៍ពហុកម្មវិធី និងពហុវិស័យ សំណួរន្រះមិនសូវ 
ផ្ដ្រត លើថ តើ កម្មវិធីនីមួយៗ មានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រឬទ្រ  ប៉ុន្ត្រផ្ត្រតច្រើនលើថ តើ កម្រងយា៉្រងព្រញល្រញន្រ 
កម្មវិធី ដែល  ស្ថិតនៅកែែម ផែនការសកម្មភាពនែះ មនបែសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លែលើសពី  ករណី ដែលកម្មវិធី នីមួយៗ 
បាន កើតឡើង ដោយគ្មែន ផែនការសកម្មភាពនែះឬទែ។ របកគំហើញបង្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់ថ ផ្រនការសកម្មភាព បាននាំ 
ឱ្រយមានការក្រលម្អ ចំពោះ ប្រសិទ្ធភាព សម នឹងតម្ល្រ  ដោយធៀបទៅនឹងអ្វី ដ្រលបានកើតឡើងនៅ  មុនព្រល ផ្រនការ 
សកម្មភាព ន្រះត្រូវបានរៀបចំ ជាមួយនឹងករណី ដ្រលមិនទាន់មានផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ផ្ដ្រត ការយកចិត្តទុកដក់  និងពិចារណទៅលើ លំដប់លំដោយ ន្រ ការផ្ដល់ ធាតុចូលសំខាន់ៗ  
ន្រផ្រនការ ដ្រលមានបំណង កសងកម្មវិធីឱ្រយមានលក្ខណៈកាន់ត្រប្រសើរឡើង ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតប ចំពោះ អំពើ 
ហិង្រសា លើកុមារ។ មានសំណួរ   ល្រចឡើង ជុំវិញ  ការវិភាជន៍ថវិកា នៅក្នុងយុទ្ធសស្រ្តទាំងន្រះ ជាពិស្រស  បន្ទុកចំណយ 
ទាក់ទង ការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ ដូចការវិភាជន៍នៅព្រលបច្ចុប្របន្ន។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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សំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងផងដ្ររ ជុំវិញប្រសិទ្ធភាពសមនឹងតម្ល្រ ទាក់ទងនឹង ភាពជាន់គ្នែរបស់កម្មវិធី  ដ្រល 
ត្រូវ មាន ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រមទៀតជាចាំបាច់។ ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្តការដក់វិន័យប្របវិជ្ជមាន នៅក្នុងសលារៀន   
និងនំាឱ្រយមានប្រតិកម្មមួយចំនួន ពីសំណក់ ឪពុកមា្ដ្រយ ដ្រលមានអារម្មណ៍ថ កុមារ នឹងមិនត្រវូបានធ្វើឱ្រយមានអាកប្របកិរិយា 
ល្អ ហ្រតុន្រះពួកគ្រមិនបានរៀន និងមិនច្រះអ្វីឡើយ។ ក្នុងន័យ ន្រះ ការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន  អាចពង្រឹងបន្ថ្រមលើ 
អត្ថប្រយោជន៍នានា ដ្រលកើតច្រញពី កម្មវិធីការអនុវត្តការដក់វិន័យប្របវិជ្ជមាន នៅក្នុងសលារៀន។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទំនងជាមានអារម្មណ៍ថរចនាសម្ព័ន្ធហាក់ដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពន្រការឆ្លើយតបពហុវិស័យ ។ ទាក់ទងនឹងស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្នែកបែតិបត្តិការ  ការពង្រឹង ប្រព័ន្ធ រាយការណ៍ 
កម្រិតផ្រនការប្រចាំឆ្ន្រំ  នឹងជួយដល់ កិច្ចការន្រះ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដក់ជាក់លាក់ ចំពោះ ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ 
លទ្ធផល និង មធ្រយាបាយ កាត់បន្ថយបញ្ហ្រនានា ដ្រលត្រូវបានរកឃើញ។

ផលប៉ះពាល់  ផ្ត្រតលើ ភាពវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន  ច្រតនា ឬអច្រតនា ឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹង  ការរួមចំណែកចំពោះ ការកាត់បន្ថយ អំពើហិងែសាលើ កុមរ  ថ្វីបើមាន ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 
ការបំព្រញភាពខ្វះចនោ្ល្រះក្ដី ភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រ្រន់ នៅត្រជាឧបសគ្គ សម្រ្រប់បា៉្រន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់។ 

មានមតិយោបល់ ជាច្រើនអំពីប្រសិទ្ធភាព ន្រសកម្មភាពផ្រស្រងៗនៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និងការប្រមូល 
ទិន្នន័យ មួយចំនួននៅកម្រតិកម្មវិធីបង្ហ្រញថ កម្មវិធីមួយចំនួន មានប្រសិទ្ធភាព នៅព្រលដ្រលកម្មវិធីទំាងនោះ គ្រប ដណ្តប់  
ទៅដល់ក្រុមគោលដៅ ទោះបីជាការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធមិនទាន់បានគ្រប់គ្រ្រន់នៅឡើយ។ ទិន្នន័យទាំងនោះ ទំនង 
ជា ផ្ដ្រតលើ ចំណុចដ្រល កម្មវិធីទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាង។  ហ្រតុន្រះ  ការផ្ដល់មតិយោបល់អំពី ទំហំ នែផលប៉ះពាល់ 
របស់ ផែនការសកម្មភាពលើកមែិតនែ អំពើហិងែសា គឺមិនអាចធ្វើបានឡើយ លើកលែងតែ  លទ្ធភាពនែ ការមននិនា្នែការ 
វិជ្ជមន  នៅក្នុងទីតាំង ឬវិស័យ ដែលស្ថិតកែែម  កម្មវិធី  នែ ផែនការ ដូចការកត់សមា្គ្រល់របស់  អ្នកទាំងឡាយ ដ្រល ស្ថិតនៅ 
ជិត   កម្មវិធី និងមានចំណ្រះដឹងអំពីកម្មវិធីន្រះ។

មានខ្លឹមសារចំនួនបី ដែលគួរកត់សម្គែល់៖  i)អារម្មណ៍ នៅក្នុងចំណមអ្នកទាំងឡាយ នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិថ រឿងរាវ 
នានា កំពុងប្រសើរឡើង ដូចជា ការធ្វើសមាហរណកម្ម ពលកម្មកុមារ ការដក់វិន័យប្របវិជ្ជមានក្នុងសលា ii)អារម្មណ៍ 
ជារួមក្នុងចំណមអ្នកតបសមា្ភ្រសន៍ដ្រលមានចំណ្រះដឹងចំពោះផ្រនការសកម្មភាពរពិចារណថ ទោះបីជាភស្តុតាងនៅ 
ត្រមិនច្របាស់លាស់ក្ដី មានសញ្ញ្រដំបូងៗ ន្រលទ្ធផល ដ្រល ផ្ដល់ជាមូលហ្រតុ សម្រ្រប់ភាពសុទិដ្ឋិនិយម iii)ការទទួល 
ស្គ្រល់ថ ការបង្ហ្រញអំពីផលប៉ះពាល់ ចំពោះអ្វីមួយដ្រលពិបាក នឹងផ្ល្រស់ប្ដូ រដូចជាអំពើហិង្រសា លើកុមារ  ត្រូវការព្រលវ្រលា 
ច្រើន។

ស្រចក្ដីត្រូវការ ក្នុងការពងែឹង សមត្ថភាព និងបែព័ន្ធ  ដើម្របីធ្វើឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្ដូររយៈព្រលវ្រង និងនៅទីបំផុត  មាន 
វឌ្រឍនភាព ឆ្ព្រះទៅរក  ផលប៉ះពាល់ គឺមានសង្គតភាពជាមួយនឹងច្រតនាន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដោយពួកគ្រទទួល 
ស្គ្រល់ថ ន្រះ គឺជាវិធីត្រមួយគត់ ដើម្របីធ្វើឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ប្ដូរ ក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ ការធានាថ អ្នកទាំងឡាយ ដ្រលផ្ដល់ 
ស្រវា នានា នៅកម្រតិមូលដ្ឋ្រន និងអ្នកគទំ្រការផ្ដលស់្រវា នៅថ្ន្រក់ក្រងុស្រកុខណ្ឌ  និងរាជធានីខ្រត្តទទួលបានជំនាញគ្រប់ 
គ្រ្រន់ គឺជាការចាំបាច់ជាពិស្រស ដូចគ្ន្រ នឹង ការពង្រីកនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រមន្រ្តីផ្ដល់ស្រវាសង្គម នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិដ្ររ។

និរន្តរភាព ផ្ត្រតលើលទ្ធភាពដ្រលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាបន្តបនា្ទ្រប់ នៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង  ទោះបីជា មាន ឬគ្ម្រន 
ផ្រនការ  សកម្មភាពន្រះក្ដី។ 

របកគំហើញន្រ ការវាយតម្ល្រន្រះបង្ហ្រញថ បច្ចបុ្របន្ន និរន្តរភាព នៅមានកម្រតិនៅឡើយ ថ្វបីើ មានសន្ទះុនៅត្របន្ត និង 
ការធ្វើការងរយា៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រលើ ការផ្ដល់ស្រវាក្ដី។ អ្នកឆ្លើយតប មានភាពវិជ្ជមាន  លើមតិយោបល ់ អំពីផ្រនការ សកម្មភាព  



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ន្រះថ ជាមធ្រយាបាយមួយ ក្នុងការគំទ្រនិរន្តរភាព ប៉ុន្ត្រមានភាពអវិជ្ជមាន  យល់ថ តើ ផ្រនការសកម្ម ភាពន្រះ បានគំទ្រ 
ដល់និរន្តរភាព ក្នងុ ការអនុវត្តនៅក្នងុកម្រតិបច្ចបុ្របន្នដ្ររឬទ្រ?។  ចំណុចន្រះគឺមិនម្រនជា " ការលុបបំបាត់" ផ្រនការ សកម្មភាព 
ន្រះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រ មាន ស្រចក្ដប៉ីងប្រ្រថ្ន្រមួយ គឺ " ការពង្រកីបន្ថ្រម" ដ្រលជាការទាមទារឱ្រយមានការបង្កើន នូវការផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន 
របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល និងការជម្នះឧបសគ្គសំខាន់ៗ ដូចជា កំណ្រ ទម្រង់ច្របាប់ និងការពង្រកី ធនធានមនុស្រស ការពង្រងឹរចនា 
សម្ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ នៅថ្នក់ក្រ្រមជាតិ ទៅតាមការពង្រឹងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារ កុមារ នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន  ការអនុវត្ត នៅ ថ្ន្រក់ 
ឃំុសង្ក្រត់ និងការពង្រងឹការបញ្ចលូទៅក្នងុ ការរៀបចំកម្មវិធីរបស់ក្រសួងនានា ព្រមទំាង ការពង្រងឹការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈ 
ពហុវិស័យ។

ជារួម មន ការពែួយបារម្ភចំនួនបីចំណុច ទាក់ទងនឹង តួនាទីរបស់រាជរដ្ឋែភិបាល៖ ១) សមា្ព្រធ លើអង្គភាពជាច្រើននៅ 
ថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីសំខាន់ជាក់ស្ដ្រង នៅព្រលដ្រលពួកគ្រមិនមានជំនាញ ឬព្រលវ្រលាដើម្របីអនុវត្តត ួ
នាទីទាំងនោះ ២) កង្វះ ធនធានមនុស្រសដ្រលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍នៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ដើម្របីអាច ចូលរួម ជាមួយ 
អង្គភាព នានានៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងដើម្របីគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង ៣) ការពឹងផ្អ្រកខា្ល្រំងលើ 
ដ្រគូអភិវឌ្រឍ  សម្រ្រប់ការផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន និង ការអនុវត្ត និងហិរញ្ញប្របទាននៅមានកម្រិតពី រាជរដ្ឋ្រភិបាល។ ភាពរើក 
ចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់នានា ក្នុងវិស័យ កិច្ចការពារកុមារ  គឺមានសរសំខាន់ សម្រ្រប់អនាគត ន្រ ការរៀបចំផ្រនការ អំពើ 
ហិង្រសាលើកុមារ ប៉ុន្ត្រការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទ្រល់សម្រ្រប់ផ្រនការសកម្មភាព VAC ក៏ចាំបាច់ផងដ្ររ។

បញ្ហែបែទាក់កែឡាគ្នែ ត្រូវបានវិភាគនៅក្រ្រម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នីមួយៗន្រការវាយតម្ល្រ។ ព័ត៌មានផ្រស្រងទៀតដ្រល 
ទទួលបានពី ការវាយតម្ល្រនឹងត្រូវបានបង្ហ្រញនៅទីន្រះ។ 

មានភស្តុតាងច្របាស់ថ ការរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពនែះ  បានផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់លើការពិចារណ ដោយ ប្រុង 
ប្រយ័ត្នចំពោះ បញ្ហ្រប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រនានា ដ្រលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងភាពងយរងគ្រ្រះ និង ផលវិបាកខុសៗគ្ន្រ ន្រ អំពើ 
ហិង្រសា ជាមួយ ការពិចារណយា៉្រងត្រឹមត្រូវចំពោះ យ្រនឌ័រ ជាតិពន្ធុ ពិការភាព និងកតា្ត្រពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗទៀត។ ការ 
ពិចារណ  ន្រះ ត្រវូបានឆ្លះុបញ្ច្រងំ នៅក្នងុខ្លមឹសរន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ព្រមទំាងការកត់សមា្គ្រល់របស់អ្នកផ្តល់ចម្លើយ 
សំខាន់ៗ។ ផ្រនការសកម្មភាពបញ្ជ្រក់នូវគោលបំណង ដ្រលផ្ដ្រតលើការ គំទ្រដល់សមធម៌។ សមធម៌ត្រូវបានពិចារណ 
យា៉្រងជាក់លាក់បំផុត នៅក្នុង ផ្រនការ សកម្ម ភាព ន្រះ ដោយពិចារណលើហានិភ័យខុសៗគ្ន្រ ចំពោះអំពើហិង្រសា និង 
ស្រចក្ដីត្រូវការក្នុងការឆ្លើយតប ចំពោះភាពខុសគ្ន្រទាំងនោះ។ សូចនាករនានា ត្រូវបានបញ្ជ្រក់  ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វ្រង 
វឌ្រឍនភាព សម្រ្រប់ កុមារើ កុមារា ស្រ្តី និងបុរស និងសូចនាករមួយចំនួនបានផ្ដ្រតជាពិស្រសកុមារងយរងគ្រ្រះ ។

ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនែះ មានគំហើញសំខាន់ៗចំនួនបី៖  i)ការយកចិត្តទុកដក់ព្រមៗគ្ន្រ ត្រវូ បាន  
ផ្ដល់ចំពោះ ការរៀបចំកម្មវិធីអំពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើ កុមារ ដោយផ្អ្រកលើ ការយល់ដឹងអំពី 
ហានិភ័យ និងតម្រូវការខុសៗគ្ន្រ របស់ កុមារើ និងកុមារា កុមាររស់នៅតាមទីជនបទ និងកុមាររស់នៅតាមទីក្រុង កុមារ 
ដ្រលបានធ្វើចំណក ស្រុក កុមាររស់នៅ ក្រ្របរិយាកាសគ្រួសរ និងកុមារ កំពុងធ្វើ ការងរ។ ការពិចារណអំពី បញ្ហ្រ 
យ្រនឌ័រត្រូវបានបញ្ចូល យា៉្រងជាក់ស្ដ្រង នៅក្នុងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ ស្របព្រលដ្រលការពិចារណអំពី ប្រភ្រទផ្រស្រងទៀត
ន្រភាពងយរងគ្រ្រះក្នុង កម្មវិធី (ឧទា� កុមារដ្រលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្ម កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់) 
ii)ទាំងកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់បឋម និងកម្មវិធីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ  មានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះ បញ្ហ្រយ្រនឌ័រ 
នៅក្នុងការផលិតសមា្ភ្ររ ការបញ្ជូនសរ ការគ្របដណ្តប់ និង កម្មវិធីដ្រលត្រូវរៀបចំឡើង ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការ របស់កុមារើ 
កុមារា ស្រ្តី និងបុរស។  កម្មវិធីន្រះមិនបានពង្រីក ទៅដល់ការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់យា៉្រងលម្អិត លើ ក្រុមងយ រងគ្រ្រះ 
ឡើយ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី ការផ្ដ្រតលម្អិតប្របន្រះមាននៅក្នុង កម្មវិធីទូទៅទាំងន្រះ។ iii)កម្មវិធីន្រផ្រនការ សកម្មភាព 
ន្រះសំដៅ លើក្រុម ជនងយរងគ្រ្រះ (ឧទា� កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ កុមារកំពុងធ្វើការងរ កុមារមានពិការ 
ភាព កុមាររស់នៅក្រ្រ គ្រួសរ កុមារមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច។ល។) ដោយផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់យា៉្រងហ្មត់ចត់
លើ  ក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ នៅទូទាំងកម្មវិធី។ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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សែចក្ដីសន្និដ្ឋែននែការវាយតម្លែ

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនត្រូវបានបង្ហ្រញដូចខាងក្រ្រមន្រះ ធៀបនឹងគោលបំណងដ្រលមាននៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាព 
(យោងតាមគោលដៅវាយតម្ល្រទីមួយ "វាយតម្ល្រវិសលភាពថតើផ្រនការសកម្មភាពសម្រ្រចតាមគោលបំណងជាក់
លាក់របស់ខ្លួនបានកម្រិតណ") ក៏ដូចជាធៀបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យន្រវាយតម្ល្រ (តាមគោលបំណងវាយតម្ល្រទី២ 
ដល់ទី៥) ។ ការសង្ក្រតនានាត្រវបានសង្ខ្របតាមមាត្រដ្ឋ្រនប្រ្រំមួយពិន្ទុពី "វិជ្ជមានខា្ល្រំង" ដល់ "អវិជ្ជមានខា្ល្រំង" ។ វាគួរ  
ឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ថន្រះមិនម្រនជាចំណត់ថ្ន្រក់ន្រការខិតខំប្រឹងប្រ្រងន្រះទ្រ ត្រផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាចំណត់ថ្ន្រក់ន្រវឌ្រឍន
ភាព។ ចំណុចខ្លះអាចមានចំណត់ថ្ន្រក់ទាបជាងគ្រដោយសរត្រការលំបាកន្រការងរនោះ ដ្រលត្រូវការព្រលវ្រលាយូរ
ដើម្របីមានការផ្ល្រស់ប្តូរ។ ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទាក់ទងនឹងទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរក៏ត្រូវបានបរិយាយបន្ថ្រមផងដ្ររ។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះមានគោលបំណងចំនួន៥ ដ្រលទាក់ទងនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ (ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ) ការក្រលម្អលក្ខខណ្ឌក្របខ័ណ្ឌ (ការបង្កើតច្របាប់ និងគោលនយោបាយ) 
និងការបង្កើតកម្មវិធី VAC ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ការទប់ស្ក្រត់បឋម ការឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារ) ។ ការ
សន្នដិ្ឋ្រនសរុបន្រការវាយតម្ល្រធៀបនឹងគោលបំណងទំាងន្រះគឺថន្រះ ការផ្ត្រតអារម្មណ៍ត្រមឹត្រវូក្នងុការឆ្លើយតបទៅ នឹង 
បញ្ហ្រដ្រលមានឫសគល់ជ្រ្រដ្រលនឹងត្រូវការព្រលវ្រលា និងថមពលសន្ធឹកសនា្ធ្រប់ ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្ររទាំងន្រះ។ 
គោលបំណងទាំង៥ គឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិងជាស្នូលន្រកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារនានា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 
ជាពិស្រស៖

 y គោលបំណងទី១៖ ក្របខណ្ឌការងរ ស្ថ្រប័នលក្ខណៈពហុវិស័យ សម្រ្រប់ កិច្ចការពារកុមារ ដ្រលសម្របសម្រួល 
យុទ្ធសស្រ្តទប់ស្ក្រត់បឋម និង យុទ្ធសស្រ្តឆ្លើយតប ជាមួយ នឹងបណ្ត្រក្រសួង និងស្ថ្រប័ននានា ដោយកំណត់ 
គោលដៅ លើតួអង្គសំខាន់ និងការរៀបចំនានា សម្រ្រប់ ការផ្ល្រស់ប្ដូរវិជ្ជមាន។ ការវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមានមធ្រយម"

 y គោលបំណងទី២៖  ការទប់ស្ក្រត់បឋម។ ការវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមានមធ្រយម"
 y គោលបំណងទី៣៖ ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា។ ការវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមានមធ្រយម"
 y គោលបំណងទី៤៖ ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ។ ការវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមានតិចតួច" (គោលនយោបាយ) " អវិជ្ជ មាន  

តិចតួច" (ច្របាប់)
 y គោលបំណងទី៥៖ ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រ។  ការវាយតម្ល្រ "អវិជ្ជមានតិចតួច"

ជារួមផ្រនការសកម្មភាពត្រូវបានវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមាន" ធៀបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្ល្រ ប៉ុន្ត្រមានភាពខុសគ្ន្រ មួយ 
ចំនួន។ ពិស្រស៖

 y ការវាយតម្ល្រលើការរចនាផ្រនការមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនជាងការវាយតម្ល្រលើការអនុវត្តចំពោះភាពពាក់ព័ន្ធ 
និងបញ្ហ្រអន្តរវិស័យ

 y ប្រសិទ្ធភាពមានភាពខុសប្ល្រកគ្ន្រទាក់ទងទៅនឹងការសម្រ្រចគោលបំណង ពោលគឺ "វិជ្ជមានមធ្រយម" និង "វិជ្ជមាន 
តិចតួច" ចំពោះលទ្ធផលមួយចំនួន

 y ភាពជាប់ទាក់ទងត្រវូបានគ្រវាយតម្ល្រ "វិជ្ជមានមធ្រយម" ដ្រលឆ្លះុបញ្ច្រងំពីកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងដ្រលត្រវូបាន ពិចារណ 
ចំពោះវិធីធ្វើឱ្រយយល់បាននូវសកម្មភាពផ្រស្រងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្រនការសកម្មភាពទាំងមូល

 y ស័ក្តិសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពន្រការចំណយត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រថ "វិជ្ជមានមធ្រយម" ពីព្រ្រះកម្មវិធី 
VAC នានា ដ្រលស្ថិតក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង ប្រសិនបើកម្មវិធីមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍
ក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះទ្រ។
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 y ខណៈព្រលដ្រលវាត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រថ "វិជ្ជមានតិចតួច" ចំពោះផលប៉ះពាល់ ដោយសរអវត្តមានន្រភស្តុតាង 
ច្របាស់លាស់និងគួរឱ្រយជឿជាក់បានមានន័យថការសន្និដ្ឋ្រនន្រះគួរត្រត្រូវបានពិចារណដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

 y និរន្តរភាពត្រូវបានវាយតម្ល្រថ "វិជ្ជមានមធ្រយម" ដោយមានការជាប់ទាក់ទងនឹងការរចនាផ្រនការ ប៉ុន្ត្របានបង្ហ្រញ 
ភាពខ្វះខាតយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងព្រលអនុវត្ត ហើយត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រថ "អវិជ្ជមានតិចតួច" ។

ជាចុងក្រ្រយ ការអភិវឌ្រឍទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ (ToC) ស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅកម្ពុជា ត្រូវបានកត់សំគល់ដោយ 
អ្នកដ្រលចូលរួមក្នុងដំណើរការន្រះថ មានសរៈសំខាន់ក្នុងការយល់ព្រមលើកតា្ត្រកំណត់ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារដោយ
ពិចារណថសកម្មភាពការពារកុមារណខ្លះអាចជួយការពាកុមារពីអំពើហិង្រសាបានប្រសើរជាងគ្រ។ និយាយជារួមមាន
ការព្រញចិត្តជាទូទៅជាមួយដំណើរការបង្កើតទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះ។ ត្រទោះយា៉្រងណក្តី ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះ 
មិនមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រល់ទៅនឹងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព និងមិនរាប់បញ្ចូលនូវសម្មតិកម្មដ្រលអាចផ្តល់ការ
គំទ្រដល់ការរៀនសូត្រឡើយ។

បទពិសោធន៍

1> ការវាយតម្ល្របានបង្ហ្រញពីតួនាទីសំខាន់ដ្រលថការរចនាផ្រនការល្អ និងការគំទ្របន្តក្នុងដំណក់កាលអនុវត្ត
ដើរ តួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំជោគជ័យ ន្រផ្រនការសកម្មភាព។ ន្រះបង្ហ្រញពីសរៈសំខាន់ ន្រការបន្តភាព ជា 
ដ្រគូរវាង តួអង្គអន្តរជាតិ និងរដ្ឋ្រភិបាល ព្រមទាំងសង្គមសុីវិល និងអ្នកមានសិទិ្ធ ។

2> ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ និងពិធីសរណ្រនាំគឺមានសរៈសំខាន់ណស់ ខណៈព្រល
ដ្រលវិធីសស្រ្តសម្របផ្អ្រកតាមលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋ្រន និងបទដ្ឋ្រនក្នុងតំបន់ជួយភា្ជ្រប់ទៅនឹងកម្មវិធីដ្រលមាន  
ប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

3>  ទោះបីវាចាំបាច់ក្នុងការមានមហិច្ឆិតាអំពីតម្រូវការ ដើម្របីទប់ទល់កម្រិតខ្ពស់ ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារក៏ដោយ ក៏វា
មានសរៈសំខាន់ស្មើគ្ន្រក្នុងការទទួលស្គ្រល់នូវបញ្ហ្រប្រឈមយា៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតន្រអំពើ
ហិង្រសានិងតួនាទីកណ្ត្រលដ្រលថប្រព័ន្ធ និងស្ថ្រប័នរឹងមាំដើរតួនាទីក្នុងការផ្ល្រស់ប្តូរយៈព្រលវ្រង ។

អនុសាសន៍
ដំណើរការន្រការបង្កើតអនុសសន៍រួមគ្ន្រយ៉ា្រងហ្មត់ចត់មួយ ត្រវូបានស្នើឡើងតាមរយៈការប្រជំុឆ្លះុបញ្ច្រងំរួមគ្ន្រចំនួន 

បួនលើក ដ្រលធ្វើឡើងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។   អនុសសន៍ចុងក្រ្រយដ្រលត្រូវបានបង្ហ្រញតាមកម្រិតអាទិភាព
ត្រូវបានសង្ខ្របដូចខាងក្រ្រម  ហើយ អនុសសន៍ព្រញល្រញគឺមាននៅក្នុងផ្ន្រក ១៣�៣ ។ អនុសសន៍អាទិភាពចំនួន 
៣ ត្រូវបានបង្ហ្រញជាលើកទី ១ ព្រ្រះថវាមានសរៈសំខាន់សម្រ្រប់ការពង្រីកផ្រនការសកម្មភាព និងបង្ហ្រញបន្តដោយ
អនុសសន៍ដ្រលធានាការយកចិត្តទុកដក់នៅព្រលកំណត់សកម្មភាព លទ្ធផលរយៈព្រលខ្លី និងលទ្ធផលរយៈព្រល 
មធ្រយម នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់។
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អនុសាសន៍អាទិភាពសមែែប់ការពងែីកផែនការសកម្មភាព៖
4> អាទិភាពទី១ ៖ បន្តការពង្រីកផ្រនការសកម្មភាពស្តីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ និង

ការត្រៀមរៀបចំធ្វើផ្រនការសកម្មភាពបន្ថ្រម
5> អាទិភាពទី២ ៖ រក្រសាទុកនូវយុទ្ធសស្ត្រទាំង ៥ ប៉ុន្ត្រត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ
6> អាទិភាពទី៣ ៖ ពង្រឹងការពិនិត្រយតាមដន និងវាយតម្ល្រតាមរយៈការកសងលទ្ធផលពិនិត្រយទៅក្នុងប្រព័ន្ធនិង 

កម្មវិធីតាមដនសកម្មភាពទាំងអស់ ពង្រឹងការសង្កត់ធ្ងន់លើការរៀនសូត្រនិងការចងក្រងឯកសរសម្រ្រប់ការ 
សិក្រសា និងការរាយការណ៍អំពីវឌ្រឍនភាព និងការប្រឈមនានា។

 នៅកមែិតយុទ្ធសាសែ្តនែផែនសកម្មភាព៖
7> ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ និងសម្របវិធីសស្ត្រដើម្របីធ្វើឱ្រយកា្ល្រយជាឧបករណ៍អនុវត្តប្រកបដោយ 

ប្រសិទ្ធភាព។
8> ពិចារណអនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងការពង្រឹង ប្រព័ន្ធជារួម កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ និងគោល 

នយោ បាយ និង ការរួមបញ្ចូលជាលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ
9> ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធពហុវិស័យ។

នៅកមែិតបែតិបត្តិការនែផែនការសកម្មភាព៖
10> ពិចារណបង្កើតផ្ន្រកវាយតម្ល្រសម្រ្រប់ផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់។
11> ពិចារណ បង្កើត មធ្រយាបាយ  ដើម្របីតាមដនលើ ប្រសិទ្ធភាពន្រការចំណយ និងកំណត់តម្ល្រឯកតា។

នៅកមែិតកម្មវិធីនែផែនសកម្មភាព៖
12> ពង្រឹងការចូលរួមរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ
13> ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រម ចំពោះ ការពង្រីក ការទប់ស្ក្រត់បឋម និង វិសលភាពន្រការគ្របដណ្តប់
14> ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រម ចំពោះការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ក្នុងលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
10

1 បរិបទ និងសាវតាន្រការវាយតម្ល្រ

1>1 សែចក្ដីផ្ដើម
របាយការណ៍  "ការវាយតម្ល្រលើផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ ឆ្ន្រំ 

២០១៧ -២០២១ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា" គឺជាការវាយតម្ល្រលើផ្រនការសកម្មភាព ពហុវិស័យ និងពហុទិដ្ឋភាព ដ្រលអនុវត្ត 
នៅកម្រិត ន្រផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ  ក្នុងនាមជាប្រព័ន្ធមួយ ន្រការឆ្លើយតប ជារួម។ ការវាយតម្ល្រន្រះ បានទទួលភស្តុតាង 
បន្ថ្រមទៀតពី ការវាយតម្ល្ររហ័សកម្រិតគម្រ្រង ទៅលើកម្មវិធីចំនួនប្រ្រំបី ដ្រលស្ថិតក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ1 ក្នុង 
បំណង  ផ្ដល់ភស្តតុាងបន្ថ្រមទៀត ទៅដល់ ការវាយតម្ល្រជារួមទៅ លើ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង ផ្ដល់ ការយល់ដឹងសីុជម្រ្រ 
នៅកម្រិតគម្រ្រង។

របាយការណ៍ន្រះមាន ១៣ផ្ន្រក។ ផ្ន្រកទី១ ផ្ដល់នូវបរិបទ និងសវតា ចំពោះ ការវាយតម្ល្រន្រះ ផ្ន្រកទី២ បង្ហ្រញអំពី 
កម្មវត្ថុន្រការវាយតម្ល្រ ផ្ន្រកទី៣  ពិភាក្រសាអំពី វត្ថុបំណង គោលបំណង និងវិសលភាពន្រការវាយតម្ល្រ ផ្ន្រកទី៤  ផ្ដល់ ការ 
ពិចារណ លើ ទ្រឹស្ដី ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ផ្ន្រកទី៥  ណ្រនាំអំពីអភិក្រមនិងវិធីសស្រ្តន្រការវាយតម្ល្រ ផ្ន្រកទី៦ រហូតដល់ផ្ន្រក 
ទី១២ បង្ហ្រញនូវគំហើញ សំខាន់ៗទៅតាមលក្ខណៈវិនិចច្ឆយ័ សម្រ្រប់ ការវាយតម្ល្រ ដ្រលត្រវូបានបញ្ជ្រក់នៅក្នងុល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តម្រូវការការងរ (ToR)  សម្រ្រប់ ការវាយតម្ល្រន្រះ និងផ្ន្រកទី១៣ បង្ហ្រញនូវស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន បទពិសោធន៍ និង 
អនុសសន៍ នានា។ ឧបសម្ព័ន្ធនានា ត្រូវបានភា្ជ្រប់ នៅចុងរបាយការណ៍ន្រះ។

1>2 សាវតារបស់បែទែស
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ប្រកាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថិតនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដ្រលមានរដ្ឋបាល

ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ២៥រាជធានី ខ្រត្ត ។ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥�៥៥២�២១១ នាក់ ក្នុងនោះ 
៤៦,៦ ភាគរយ អាយុក្រ្រម ២៥ឆ្ន្រំ និង ២៩,៤ ភាគរយ អាយុក្រ្រម១៥ឆ្ន្រំ ។ ក្នុងទស្រសវត្រសន៍ចុងក្រ្រយន្រះរាជរដ្ឋ្រភិ
បាល កម្ពុជាបានពង្រឹងសន្តិភាព និងស្ថ្ររភាពនយោបាយ ធ្វើឲ្រយមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។  យុទ្ធសស្រ្តចតុកោណ 
របស់ រាជរដ្ឋ្រភិបាលបានចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយរក្រសាបានស្ថ្ររភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈព្រលខ្លី និងមធ្រយម ក្នុងអត្រ្រ អតិ 
ផរណ ប្រមាណ ២,៥% ធានាបានស្ថ្ររ  ភាពកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រកបដោយចីរភាព។ អាយុសង្រឃឹមរស់ក្នុងចំណម
ប្រជាជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងពី ៦២,៤ នៅឆ្ន្រំ២០០៨ ទៅ ៧៥,៥   ឆ្ន្រំ នៅឆ្ន្រំ ២០១៩ អត្រ្រមរណភាពទារក បាន 
ថយ ចុះពី ២៦ ក្នុង ១�០០០ កំណើតរស់នៅឆ្ន្រំ២០០៨ មក ១៩ នៅឆ្ន្រំ ២០១៩ ។ អត្រ្រច្រះអាន និងសរ្រស្ររចំណម 
ប្រជាជនកម្ពុជាសរុបអាយុ ៧ ឆ្ន្រំឡើងបាន កើន ឡើង ពី ៧៨,៤ ភាគ រយ ក្នុង  ឆ្ន្រំ ២០០៨ ដល់ ៨៨,៧ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៩ និង 
អត្រ្រអក្ខភាពមនុស្រសព្រញវ័យនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយា៉្រងច្រើនពី ៧៧,៦ ភាគរយនៅឆ្ន្រំ ២០០៨ ទៅ ៨៧,៧ 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ២០១៩។ មានការផ្ល្រស់ប្តូរគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដ្រលអត្រ្រអក្ខរភាពមនុស្រសព្រញវ័យ
មាន ៩៣,៣ ភាគរយធៀបជនបទមាន ៨៣,៨ ភាគរយ2។ វឌ្រឍនភាពន្រះគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ជាពិស្រសដោយសរប្រវត្តិ
សស្រ្តថ្មីៗរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ ក្ររ្តិ៍ដំណ្រលន្រអសន្តិសុខពីទសវត្រសឆ្ន្រំ ១៩៧០ បានបន្តដល់ទសវត្រសឆ្ន្រំ ១៩៩០ 

1 Five projects were indicated by the TOR, additional three projects were selected by the Evaluation 

Management Team during the inception phase of the evaluation. 
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ស្រប ព្រលដ្រលការបំផ្ល្រញជីវិតគ្រួសរក្រ្រមរបបខ្ម្ររក្រហមនៅត្របន្តមានឥទ្ធិពលដល់សព្វថ្ង្រ។
លើសពីន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានឈានដល់ឋានៈជាប្រទ្រសមានប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតទាបនៅឆ្ន្រំ២០១៦ 

ដោយ ផ្អ្រកលើ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចយា៉្រងរហ័ស និង ការវិនិយោគគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ទៅលើ ការអភិវឌ្រឍសង្គមចាប់តាំងពីដើម
ទសវត្រសឆ្ន្រំ១៩៩០ និងមហិច្ឆតា ក្នុងការសម្រ្រចបាន ឋានៈជាប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់ នៅ ឆ្ន្រំ 
២០៣០ និងប្រទ្រសមានប្រ្រក់ចំណូល ខ្ពស់ នៅឆ្ន្រំ២០៥០។ ជាការពិត ប្រទ្រសកម្ពុជា បានកា្ល្រយ ទៅជាប្រទ្រស មួយ ន្រ
ប្រទ្រសដ្រលមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុត នៅក្នុងពិភពលោក ដោយមានអត្រ្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាមធ្រយមមាន 
ចំនួន ៨% នៅរវាងឆ្ន្រំ១៩៩៨ និងឆ្ន្រំ២០១៨ ដ្រលនៅត្រមានភាពខា្ល្រំងផងដ្ររនៅឆ្ន្រំ២០១៩ (៧,១%)3។ ទោះបី 
ជាយា៉្រងណក្ដី ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ ១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់ គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ លើស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា នៅ 
ឆ្ន្រំ២០២០ ហើយការរាតត្របាតន្រះកំពុងបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់ វិស័យស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទ្រស ដូចជា វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ការនំាច្រញផលិតផលរោងចក្រ និងវិស័យសំណង់ ហើយ ការរាតត្របាតក៍កំពុងបង្កភាពរំាងស្ទះចំពោះទស្រសន 
វិស័យ  ស្ដីពីកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងអាចបង្កើនភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទ្រស4។ ជាការពិត បើទោះបីជា នៅឆ្ន្រំ២០១៩ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា សម្រ្រចបាននូវ គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ភាពក្រកី្រ ហើយ សមាមាត្រន្រ ប្រជាជន 
កម្ពុជារស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ បានធា្ល្រក់ចុះពី ៤៧,៨% នៅឆ្ន្រំ២០០៧ មកនៅ ១៣,៥% នៅឆ្ន្រំ២០១៤ក្ដី យោងទៅតាម
សិ្ថតិចុងក្រ្រយពីធនាគរអភិវឌ្រឍន៍ អាសុី ១២,៩%  ន្រប្រជាជនសរុប នៅត្ររស់នៅក្រ្រមបនា្ទ្រត់ភាពក្រីក្រជាតិ នៅឆ្ន្រំ 
២០១៨5 ហើយពួកគ្រភាគច្រើន រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ។ ហ្រតុន្រះ ការជួបប្រទះនឹង ការប៉ះទង្គិចផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម 
និងធម្មជាតិ អាចបណ្ត្រលឱ្រយមានការកើនឡើងជាថ្មី នូវអត្រ្រភាពក្រីក្រ តាមរយៈ ការមានឥទ្ធិពលទៅលើ វិស័យខុសៗគ្ន្រ 
ន្រជីវិតនៅក្នុងព្រលដំណលគ្ន្រ ដូចជា ការអប់រំ សុខភាព និងការចូលរួម ដោយគិតថ ភាពក្រីក្រល្រចឡើង ក្នុងនាម ជា 
បាតុភូតពហុទិដ្ឋភាព។

នៅព្រលបច្ចុប្របន្ន ចក្ខុវិស័យ អភិវឌ្រឍន៍ រយៈព្រលវ្រងរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយ យុទ្ធសស្រ្តចតុកោណ 
ដើម្របីកំណើន ការងរ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព  ដ្រលនៅព្រលន្រះស្ថិតនៅក្នុងដំណក់កាលទីបួន រួមជាមួយនឹងផ្រនការ 
យុទ្ធសស្រ្ត អភិវឌ្រឍន៍ ជាតិ (NSDP)  ឆ្ន្រំ២០១៩-២០២៣ ដ្រលធ្វើឱ្រយ របៀបវារៈ ន្រយុទ្ធសស្រ្តចតុកោណ មាន ដំណើរ 
ការ និងនាំផ្លូវប្រទ្រស កម្ពុជា ឆ្ព្រះទៅកាន់ការសម្រ្រចបាននូវ គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)។

ពាក់ព័ន្ធនឹង កែបខណ្ឌចែបាប់សមែែប់កិច្ចគំពារសង្គម  នៅព្រលថ្មីៗន្រះ រាជរដ្ឋ្រភិបាល កម្ពុជា បានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះ ការ 
ពង្រឹង  កិច្ចគំពារសង្គម ដោយទទួលស្គ្រល់នូវភាពពាក់ព័ន្ធ ន្រ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និង បទដ្ឋ្រន រស់នៅកាន់ត្រ ល្អ 
ប្រសើរ  នៅក្នងុការកំណត់អំពីអនាគតរបស់ប្រទ្រស។ នៅឆ្ន្រ២ំ០១៧ ក្រមុប្រកឹ្រសាគណៈរដ្ឋមន្រ្ត ីបានអនុម័ត ក្របខណ្ឌគោល
នយោបាយជាតិគំពារសង្គម (NSPPF) ឆ្ន្រំ២០១៦-២០២៥ និងកម្មវិធីធានារាប់រងសង្គម ជំនួយ សង្គម និង កិច្ច គំពារ 
សង្គមយ៉ា្រងសំខាន់ ដ្រលមានបំណងគំទ្រ ជនងយរងគ្រ្រះ តាមរយៈ ស្រវាកិច្ចគំពារសង្គម លក្ខណៈ រួម បញ្ចលូ គ្ន្រ។ ដើម្របី 
អនុវត្តក្របខណ្ឌទាំងន្រះបាន ត្រឹមត្រូវ NSPPF ត្រូវបានបំព្រញបន្ថ្រមដោយ ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិគំពារសង្គម ដ្រល ដឹកនំា 
ដោយ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ។ុ បើទោះបីជាកំពុងរៀបចំ ប្រព័ន្ធកិច្ចគំពារសង្គមឱ្រយមានបទដ្ឋ្រនរួមក្ដ ីNSPPF តម្រវូ ឱ្រយ 
មានការឧបត្ថម្ភសច់ ប្រ្រក់ សម្រ្រប់ស្រ្តមីានផ្ទ្រពោះ  និងកុមារ អាហារូបករណ៍ និងប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភសម្រ្រប់ ជនមាន ពិការភាព។

ទោះជាយ៉ា្រងណក្ដ ី  បែជាពលរដ្ឋខ្លះ ទទួលរងការលំបាក  ដោយសារកង្វះ សែវាគែប់គែែន់  រួមទំាង ការទទួល បាន ស្រវា  
អប់រំ និងស្រវាសុខភាព ព្រមទាំង ការវិនិយោគលើ ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធសធារណៈនៅមានកម្រិត។ យោងតាម លទ្ធផល    
ជំរឿនទូទៅ ប្រជាជននៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាឆ្ន្រំ២០១៩  គ្រួសរនៅតាមទី ជនបទចំនួន ៨៨,៣ ភាគរយ និង គ្រួសរ 
នៅទីប្រជុំជន៩០,៤ ភាគរយ មានបង្គន់ប្រើប្រ្រស់ ហើយមណ្ឌលសុខភាព ជនបទមួយ ក្នុងចំណមមណ្ឌលសុខភាព 

3 The World Bank, Cambodia Economic Update: Recent Economic Developments and Outlook, May 2019.

4 The World Bank, Cambodia Economic Update: Restrained Recovery - Special Focus Adapting to COVID-19 in an 

Uncertain World, November 2020.

5 Asian Development Bank, Basic Statistics 2020, April 2020.
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ជនបទចំនួនពីរ  មិនមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ព្រញមួយឆ្ន្រំឡើយ។  វិសមភាព ការប៉ះទង្គិច និងភាពគ្ម្រនប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុង 
ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម  ក៏ បង្កបញ្ហ្រប្រឈមចំពោះ ភាពងយរងគ្រ្រះរបស់មនុស្រសចំពោះ អសន្តិសុខស្របៀងផង ដ្ររ។ កង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ នៅត្រជាកង្វល់ផ្ន្រកសុខភាពសធារណៈ នៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ដោយមានប្រជាជន ប្រមាណ ២,២
 លាននាក់ មានបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅឆ្ន្រ២ំ០១៧-២០១៩6។ ការពិតទំាងន្រះចាត់ចំណត់ថ្ន្រក់ ប្រទ្រស កម្ពជុា ថ ជា 
ប្រទ្រសមួយ ដ្រលមាន "ភាពអត់ឃ្ល្រនធ្ងន់ធ្ងរ"7។ ស្ថ្រនភាពន្រះមានភាពកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរបន្ថ្រមទៀត ដោយសរ  
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានចំណត់ថ្ន្រក់ជាប្រទ្រសលំដប់ទី ៨ ដ្រលប្រឈមនឹងហានិ ភ័យខ្ពស់បំផុត ចំពោះគ្រ្រះ មហន្តរាយ 
ធម្មជាត8ិ ដោយសរប្រទ្រសន្រះមានប្រវត្តិន្រការជួបប្រះ នឹងគ្រ្រះទឹកជំនន់ និងគ្រ្រះរាំងស្ងួត ជាបន្តបនា្ទ្រប់។ ផល វិបាក 
ន្រអាកាសធាតុអាក្រក់ ហួសប្រមាណបង្កការ បំផ្លិចបំផ្ល្រញយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទាំង ផលិត កម្ម កសិកម្ម និង ស្ថិរភាព  ន្រ 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់របស់ប្រទ្រស9 ដោយបន្រសល់ឱ្រយ មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថ្រនភាពអសន្តិ សុខស្របៀង10។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្រសិទ្ធិកុមារ ប្រទ្រសកម្ពុជាមានភាពរើកចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ចាប់តាំងពីទសវត្រសឆ្ន្រំ១៩៩០ 
ជាមួយ នឹង ការធា្ល្រក់ចុះយា៉្រងគំហុកនូវ អត្រ្រមរណភាពរបស់ កុមារ អាយុក្រ្រមប្រ្រំឆ្ន្រំ និង អត្រ្រមរណភាពទារក (ដូចការ 
បង្ហ្រញពីខាងដើម)។ មរណភាពមាតាក៏បានធា្ល្រក់ចុះចំនួនបីដងផងដ្ររ ហើយភាពរំពឹងរស់ បន្តមានភាពល្អ ប្រសើរ 
ឡើង។ ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត គោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការវិនិយោគធនធានរបស់រដ្ឋ្រភិបាល និងធនធាន 
អន្តរជាតិ  សុទ្ធត្របានរួមចំណ្រក ចំពោះ ការទទួលបានការអភិវឌ្រឍសង្គម ទាំងន្រះ។ ថ្វីបើមានវឌ្រឍនភាពជារួមក្ដី ភាពងយ 
រងគ្រ្រះ និងភាពខ្វះខាត នៅក្នុងចំណម កុមារ នៅត្រមានកម្រិតខ្ពស់។ កតា្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ដូចជា ភាពក្រីក្រ កម្រិតអប់រំ 
មិនស្មើគ្ន្ររបស់អ្នកថ្រទាំ ស្ថ្រនភាព កុមារកំព្រ្រ និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនល្អ បង្កជាបញ្ហ្រប្រឈមមួយចំនួន។ ភាពមិន 
ដំណើរការរបស់គ្រួសរ និងការប្រកបាក់គ្រួសរ  បង្កឱ្រយមានការលំបាកបន្ថ្រមទៀត។ ថ្វីបើ មានវឌ្រឍនភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ 
ចំពោះ ការអភិវឌ្រឍមនុស្រសក្ដី ភាពរើកចម្រើន របស់ប្រទ្រស កម្ពុជានៅត្រទទួលរងឧបសគ្គពីវិសមភាពផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម 
ឥត ស្រ្រកស្រ្រន ដ្រលជះឥទ្ធិពលជាពិស្រស ទៅលើជនងយរងគ្រ្រះបំផុត រួមមានស្រ្តី កុមារ និងជនមានពិការភាព។

ការវាយតម្ល្រប្របសិក្រសារៀនសូត្រ របស់កម្មវិធីកិច្ចការពារ កុមារន្រ UNICEF  បានសន្នដិ្ឋ្រនថ " ប្រវត្តនិ្រជម្ល្រះ ប្រដប់ 
អាវុធ និង អស្ថិរភាពនយោបាយ របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា បានបង្កផលប៉ះពាល់យា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ កុមារ និងគ្រួសររបស ់
ពួកគ្រ។ អ្នកនៅរស់ជាច្រើននាក់ ពីជំនាន់នោះ នៅត្រមានរបួសស្ន្រមផ្លូវចិត្ត ឬរងគ្រ្រះដោយសរ ក្ររ្តិ៍ ដំណ្រលន្រះ"11។ 
ការ  បំផ្លិច បំផ្ល្រញ ចំពោះ ហ្រដ្ឋ្រ រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត  បានបង្កបញ្ហ្រប្រឈមចំពោះ ការស្ដ្ររ ឡើង 
វិញ។ ជាលទ្ធផល ថ្វីបើមានវឌ្រឍនភាពដូច ការរៀបរាប់ខាងលើក្ដី ការអនុវត្តរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅត្រមានកម្រិតខ្រសាយ 
បើធៀបជាមួយនឹង ប្រជាជាតិដទ្រទៀត នៅក្នុងអនុតំបន់ន្រះ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការទទួលបានស្រវា សន្តិសុខស្របៀង កម្រិត ន្រ 
ភាពក្រីក្រ សមភាពយ្រនឌ័រ បរិយាប័ន្នពិការភាព និងកម្រិតន្រអំពើហិង្រសា។ ហើយបញ្ហ្រប្រឈមទាំងន្រះ មានកម្រិត 
កាន់ត្រខា្ល្រំងកា ្ល្រថ្រមទៀត ដោយសរ ឥទ្ធិពល ន្រ ការ រាតត្របាតជំងឺកូវើដ ១៩ ដ្រលមានសកា្ដ្រនុពល ក្នុង ការធ្វើឱ្រយ ផល 
ប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដ្រលទទួលបាននោះ  ត្រលប់ថយក្រ្រយវិញ។

6 Food and Agriculture Organization of the United Nations and others, The State of Food Security and Nutrition 

in the World 2020: Transforming food systems for affordable healthy diets, 2020.

7 World Food Programme, Cambodia Country Strategic Plan (2019-2023), February 2019.

8 World Economic Forum, The Global Risks Report 2017.

9 World Bank Group, Cambodia: Sustaining Strong Growth for the Benefit of All. Systematic Country Diagnostic, 

May 2017.

10 Floodlist, Cambodia – Floods Affect Over 240,000 in 19 Provinces, October 2020.

11 UNICEF - Coram International, Formative Evaluation on the UNICEF Cambodia Child Protection Programme 

2016-2018, 2018.
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1>3 បែយោគអំពីបញ្ហែ 
អំពើហិង្រសាលើកុមារ គឺជាបញ្ហ្រទូទាំងពិភពលោក។ របាយការណ៍ស្ថ្រនភាពសកលស្ដីពី ការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា 

លើ កុមារ ឆ្ន្រំ២០២០ បានរកឃើញថ នៅកម្រិតសកល កុមារមា្ន្រក់ក្នុងចំណមកុមារពីរនាក់ ឬកុមារប្រមាណ មួយពាន់ 
លាន នាក់ អាយុពី ២-១៧ឆ្ន្រំ គឺជាជនរងគ្រ្រះ ន្រទម្រង់ផ្រស្រងៗ ន្រអំពើហិង្រសា ជារៀងរាល់ឆ្ន្រ1ំ2។ អំពើហិង្រសាលើ កុមារ 
ភាគ ច្រើននៅត្រមិនត្រវូបាន រាយការណ៍ ទណ្ឌកម្ម ចំពោះជនល្មើសកម្រមានណស់ ការរំលោភបំពានផ្លវូកាយ មាន កម្រតិ  
ច្រើន ជាងការបង្ហ្រញ ទិន្នន័យ ជាផ្លវូការចំនួនប្រមាណចិតសិបប្រ្រដំង ហើយការរំលោភបំពានផ្លវូភ្រទមានកម្រតិខ្ពស់ជាង 
ចំនួនសមសិបដង13។ អំពើហិង្រសាលើ កុមារបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ចំពោះ គ្រប់ទិដ្ឋភាព ន្រការអភិវឌ្រឍ របស់ កុមារ និង 
មាន ផលប៉ះពាល់ ព្រញមួយជីវិត រួមមានអំពើហិង្រសាបន្តទៅលើកុមារ ទម្រង់នានាន្រអាកប្របកិរិយា ប្រកបដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ 
និងបញ្ហ្រប្រឈមចំពោះ សុខភាពផ្លូវចិត្ត14។

ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវឆ្ន្រំ២០១៣ស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា (CVACS) បានគ្របដណ្តប់លើបុរស 
និង ស្រ្តីអាយុ ១៣-២៤ឆ្ន្រំ  ដើម្របីកំណត់ អំពីប្រ្រវា៉្រឡង់ព្រញមួយជីវិត និងប្រ្រវា៉្រឡង់ បច្ចុប្របន្ន (១២ខ្រមុនធ្វើសមា្ភ្រសន៍)។ 
ការអង្ក្រតន្រះ បានរកឃើញថ កុមារចំនួនជាងពាក់កណ្ត្រលន្រកុមារទាំងអស់ ធា្ល្រប់បានទទួលរងអំពើហិង្រសា ផ្លូវកាយពី 
សំណក់ដ្រគូស្និទ្ធស្នល ឪពុក មា្ដ្រយ ឬសច់ញាតិជាមនុស្រសព្រញវ័យ ឬសមាជិកដទ្រទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។ កុមារ 
ចំនួនប្រមាណ មួយភាគ បួន ធា្ល្រប់បានទទួលរង អំពើហិង្រសាផ្លូវចិត្ត  ជាមួយនឹងភាពជាន់គ្ន្រ រវាង ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ 
និងផ្លូវចិត្ត។ ជាង ៥ ភាគរយ ន្រ កុមារអាយុ ១៣-១៧ឆ្ន្រំ បានរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ន្រ ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទ 
នៅក្នុង វ័យ កុមារយា៉្រងហោចណស់មួយ ។ ក្នុងករណីជាច្រើន អំពើហិង្រសាមិនម្រនកើតឡើងត្រម្ដងឡើយ ពោលគឺបាន 
កើតឡើងជាបន្តបនា្ទ្រប់។ អំពើហិង្រសា កើតឡើងជាទូទៅ ទាំងកុមារើ និងកុមារា ទោះបីជា អ្នកប្រព្រឹត្ត គឺជាមនុស្រសខុសៗគ្ន្រ 
ហើយអាយុនៅព្រលទទួលរងការរំលោភ បំពានដំបូង  មានភាពខុសគ្ន្រក្ដី15។

នៅក្នុងការពិពណ៌នាទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសាដ្រលកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ផ្រនការសកម្មភាពបានកត់ 
សមា្គ្រល់កតា្ត្រកំណត់សំខាន់ៗន្រអំពើហិង្រសានៅក្នុងប្រទ្រស។ ដោយការកត់សមា្គ្រល់អំពើហិង្រសាលើកុមារ ត្រូវបានជំរុញ
ដោយកតា្ត្រចម្រុះនៅកម្រិតគ្រួសរ សហគមន៍ និងសង្គម (ទំព័រទី ៤) វាកត់សំគល់នូវកតា្ត្រកំណត់សំខាន់ៗដូចជា៖

 y អ្នកដ្រលមានសិទ្ធិអំណចលើកុមារអនុវត្តសិទ្ធិអំណចន្រះដោយប្រើអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ
 y ការទទួលយកបាននូវទម្រង់មួយចំនួនន្រអំពើហិង្រសាលើរាងកាយដោយត្រូវបានចាត់ទុកថជាវិន័យចាំបាច់
 y កង្វះចំណ្រះដឹងឬបទពិសោធន៍ជាក់ស្ត្រងជាមួយទំរង់វិន័យផ្រស្រងទៀត
 y កង្វះគណន្រយ្រយភាពចំពោះជនល្មើសដ្រលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទដ្រលត្រងត្របន្តការភ័យខា្ល្រចជាអាវុធ

ប្រឆំងនឹងការរាយការណ៍
 y ការមិនទទួលស្គ្រល់អំពើហិង្រសាខាងអារម្មណ៍ជាអំពើហឹង្រសា
 y កុមារចូលរួមក្នុងការសម្លុតធ្វើបាបគ្រដោយគ្ម្រនផលវិបាក
 y ភាពអនាមិកន្រការសម្លុតគំរាមតាមអ៊ីនធឺណិតការពារការសម្លុតតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺរណ្រត
 y ការធ្វ្រសប្រហ្រសដ្រលកើតឡើងពីកតា្ត្រជាច្រើន រួមមានកង្វះគំរូន្រការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន ភាពតានតឹងន្រការ 

ចិញ្ចឹមកូនត្រមា្ន្រក់ឯង ការមានផ្ទ្រពោះវ័យជំទង់ ការដ្រលត្រូវមើលថ្រទាំកូនដ្រលមិនម្រនជាកូនបង្កើតរបស់អ្នក 
ហើយអ្នកមិនចង់ឬមិនរំពឹងថនឹងមើលថ្រទាំពួកគត់ ធនធានមិនគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការថ្រទាំកុមារ និងការប្រើប្រ្រស់ 
អំណចដោយអវិជ្ជមានលើកុមារ។ ក្នងុបុ៉នា្ម្រនទសវត្រសថ្មីៗ ន្រះ នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាន្រះរួមបញ្ចលូទំាងការបញ្ជនូ 
កុមារទៅកន្ល្រងសម្រ្រប់ការថ្រទាំជនួសដោយហ្រតុផលនានាជាច្រើន

 y អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារកើតឡើងដោយសរកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើផ្រនការគ្រួសរ និងអត្រ្រមានផ្ទ្រពោះ វ័យ 

13 WHO (2016). INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, World Health Organisation, 

Geneva, Switzerland
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ជំទង់ ខ្ពស់ ការទទួលបានការអប់រំនិងស្រវាសុខភាពមិនគ្រប់គ្រ្រន់ ជាពិស្រសក្នុងចំណមក្ម្រងស្រី បទដ្ឋ្រន 
សង្គម ជាពិស្រសនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដ្រលទទួលយកអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ជាពិស្រសប្រសិន
បើវាផ្តល់នូវការជឿនលឿនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចដល់គ្រួសររបស់ពួកគ្រ និងការធ្វ្រសប្រហ្រសចំពោះកុមារ។

 y កុមារចូលរួមក្នុងកមា្ល្រំងពលកម្មច្រើនហួសប្រមាណនិងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងរគ្រ្រះថ្ន្រក់កើតឡើងពីអ្វីដ្រល
ផ្រនការសកម្មភាពសំដៅទៅលើ "ស្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងឥរិយាបថសង្គម" កុមារដ្រលរស់នៅក្នុងគ្រួសរ
ដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាបខា្ល្រំង ដ្រលមានតម្រូវការសម្រ្រប់ការបំព្រញបន្ថ្រមប្រ្រក់ចំណូលច្រើន។

 y កុមារត្រូវបានគ្រជួញដូរដើម្របីផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច
 y កុមារដ្រលមានស្ថ្រនភាពឬកាលៈទ្រសៈធ្វើឱ្រយពួកគ្រប្រឈមនឹងហានិភ័យន្រអំពើហិង្រសា (ពិការភាព ការថ្រទាំ 

ជំនួស  និង/ឬធ្វើការនៅតាមដងផ្លូវ ជនជាតិភាគតិច កុមារចំណកស្រុក និងកុមារន្រគ្រួសរចំណកស្រុក កុមារ 
មកពីជនជាតិភាគតិច កុមារដ្រលមានទំនាក់ទាក់ទងជាមួយច្របាប់ ។ ល។

ព្រលខ្លះគំរូទាំងន្រះខុសគ្ន្ររវាងក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រី ដោយសរក្ម្រងប្រុសជាពិស្រសត្រូវបានគ្រធ្វើបាបនៅតាម
សលារៀន និងប្រឈមនឹងការដក់ទណ្ឌកម្មខាងរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរនិងទទួលរងនូវអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទក្នុងអត្រ្រខ្ពស់ដូចជា
ក្ម្រងស្រីដ្ររ បើទោះបីជាមានការទទួលស្គ្រល់តិចតួចពីហានិភ័យក្នុងចំណមអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក៏ដោយ។ ក្ម្រងស្រី 
ប្រឈមនឹងបន្ទុកធ្ងន់បំផុត ទាក់ទងនឹងការមានផ្ទ្រពោះនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ការចាកច្រញពីសលា និងការចូលរួម 
ក្នុង ពលកម្មកុមារ និងការជួញដូរ។

ជាអន្តរជាតិ នៅឆ្ន្រំ២០១៥ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ  បានអនុម័ត គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកប ដោយ 
ចីរភាព (SDGs) ដ្រលជាក្របខណ្ឌសកល សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ។ គោលដៅចំនួនបី មានភាពពាក់ព័ន្ធ យា៉្រងជាក់លាក់ 
ជាមួយនឹងអំពើហិង្រសា លើកុមារ៖

SDG 16�2  បញ្ចប់ ការរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច អំពើជួញដូរ និងគ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា និងទារុណកម្ម លើ 
កុមារ

SDG 5.2  លុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់ន្រ អំពើហិង្រសា លើស្រ្តី និងកុមារ នៅទីកន្ល្រងសធារណៈ និងទីកន្ល្រងឯកជន រួម 
ទាំង  អំពើជួញដូរ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចប្រភ្រទដទ្រទៀត

SDG 16.1  កាត់ បន្ថយគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ នូវគ្រប់ទម្រង់ន្រ អំពើហិង្រសា និងអត្រ្រមរណភាពពាក់ព័ន្ធ នៅគ្រប់ទីកន្ល្រង
គោលដៅ SDGs ផ្រស្រងទៀត មានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារជាទូទៅ និង គ្របដណ្តប់លើកតា្ត្រហានិភ័យ 

ពាក់ព័ន្ធនឹង អំពើហិង្រសាលើកុមារ។ SDGs ទាំងន្រះពង្រឹងបន្ថ្រមលើ អនុសញ្ញ្រស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ដ្រលមាត្រ្រ ១៩ សំដៅទៅ 
ដល់ " កិច្ចការពារ ពីគ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា" និង មាត្រ្រ ២៨ ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ សំដៅទៅដល់ភាព គ្ម្រន អំពើ 
ហិង្រសា និងការគំរាមប្រើប្រ្រស់អំពើហិង្រសា នៅក្នុងបរិយាកាស អប់រ1ំ6។

ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិទទួលបានភស្តុតាងបន្ថ្រមពីយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE ៖ យុទ្ធសស្រ្តចំនួនប្រ្រំពីរសម្រ្រប់ ការ 
បញ្ចប់ អំពើ ហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលជា "ឧបករណ៍ចាំបាច់មួយ ដើម្របីជួយសម្រ្រចបាន គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយ 
ចីរភាព 16�2 "17៖ "-ការអនុវត្ត និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់ "-និយាម និងគុណតម្ល្រ "-បរិយាកាសសុវត្ថិភាព "-ការ 
គំទ្រឪពុក មា្ដ្រយ និងអ្នកថ្រទាំ "-ការពង្រឹងប្រ្រក់ចំណូល និងស្រដ្ឋកិច្ច "-ស្រវាឆ្លើយតប និងស្រវាគំទ្រ និង "- ការអប់រំ 
និងបំណិនជីវិត។

ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ  អាចអនុវត្តបានដោយមាន  ការផ្ដល់សចា្ច្រប័ន ទៅលើ អនុ 
សញ្ញ្រ ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ នៅឆ្ន្រំ១៩៩២ ព្រមទាំង អនុសញ្ញ្រសិទ្ធិអន្តរជាតិដទ្រទៀត រួមទាំង អនុសញ្ញ្រស្ដីពី សិទ្ធិជនមាន 
ពិការភាព និងសិទ្ធិជនជាតិដើម។

16 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

17 WHO (2016). INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, World Health Organisation 
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បរិយាកាសផ្លូវច្របាប់ជាតិ ត្រូវបានពង្រឹងជាបន្តបនា្ទ្រប់ ជាមួយនឹង ច្របាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អំពើហិង្រសា ការរំលោភបំពាន ការ 
ក្រងប្រវ័ញ្ច ការមិនអើពើ ការអប់រំ កិច្ចការពារ ជីវិតគ្រួសរ និងការថ្រទាំជំនួស និងកិច្ចការពារកុមារមានទំនាក់ទំនងជា
មួយ នឹងច្របាប់ ឬមានទំនាស់ជាមួយច្របាប់។ មានច្របាប់ និងលក្ខន្តិកៈមួយចំនួន  ដ្រលការពារកុមារ និងបញ្ញត្តិអំពីសិទ្ធិ 
របស់ ពួកគ្រ នៅក្នុងក្របខណ្ឌច្របាប់ របស់ប្រទ្រស ដោយចាប់ផ្ដើមពីមាត្រ្រ ៣១, ៤៧, ៤៨ និង ៧៣ រដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ ព្រះ 
រាជាណចក្រកម្ពុជា ដ្រលផ្ដល់មូលដ្ឋ្រន សម្រ្រប់ កិច្ចការពារ កុមារគ្រប់រូប ដ្រលតម្រូវឱ្រយរដ្ឋទទួលស្គ្រល់ និងគោរព 
អនុសញ្ញ្រសិទ្ធិមនុស្រស និងការពារ សិទ្ធិរបស់កុមារ18។ 

ជាពិស្រស ដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះ ប្រភ្រទអំពើហិង្រសាជាក់លាក់លើ កុមារ ព្រះរាជាណចក្រ កម្ពុជា មានផ្រនការ 
សកម្មភាព ដោយឡ្រកៗពីគ្ន្រ រួមមាន i) ផ្រនការសកម្មភាពជាតិ ស្ដីពី ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ន្រ ពលកម្ម កុមារ 
(ឆ្ន្រំ២០១៦-២០២៥) ដ្រលស្ថិតក្រ្រមក្រសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ផ្រនការន្រះមានបំណង បង្កើតផ្រនទី 
បង្ហ្រញផ្លវូមួយចំពោះ ការលុបបំបាត់ ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រពលកម្ម កុមារទំាងស្រងុ នៅត្រមឹឆ្ន្រ២ំ០២៥ នៅក្នងុវិស័យ ផ្រស្រងៗ 
គ្ន្រ និងអនុម័ត អភិក្រមអន្តរវិស័យ លក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ សម្រ្រប់ ការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ ស្របព្រលដ្រលគិត ជាមុន 
អំពី  ការចូលរួមយា៉្រងសកម្មរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់ និង ii) ផ្រនការសកម្មភាពជាតិ ស្ដីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញ
ដូរមនុស្រស អំពើរត់ពន្ធមនុស្រស ការក្រងប្រវ័ញ្ចកមា្ល្រំងពលកម្ម និង ការក្រងប្រវ័ញ្ច ផ្លូវភ្រទ។ ជាពិស្រស ផ្រនការសកម្មភាព 
ជាតិ ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា លើស្រ្តី ដ្រលស្ថិតក្រ្រមក្រសួងកិច្ចការនារើ ដ្រលមាន មានគោលបំណង កាត់បន្ថយ 
អំពើហិង្រសា លើស្រ្តី និងក្ម្រងស្រី តាមរយៈវិស័យ ចំនួនបួន គឺ៖ ការបង្ក្ររទប់ស្ក្រត់ កិច្ចការពារផ្លូវច្របាប់ និងស្រវាពហុវិស័យ 
ការបង្កើត និងការអនុវត្ត ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ និងការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រ។

ក្របខណ្ឌការងររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា សម្រ្រប់កិច្ចការពារកុមារ ត្រូវបានបង្កើត ហ្រដ្ឋ្ររចនា សម្ព័ន្ធ  ឆ្លើយតបនិងសម្រប 
សម្រួល នៅថ្ន្រក់ជាតិ  និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។ 

ការរាតត្របាតជំងឺកូវើដ ១៩ បានបង្ក ផលប៉ះពាល់គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ លើ ស្ថ្រនភាពន្រអំពើហិង្រសា លើកុមារ នៅទូទាំង 
ពិភព លោក ជាពិស្រស បង្កើនហានិភ័យរបស់ កុមារ ងយរងគ្រ្រះ ចំពោះអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរពីសំណក់ឪពុកមា្ដ្រយ 
និង អ្នកថ្រទាំ និង ចំពោះទម្រង់ន្រ ការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត  ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដ្រលបង្កភាពអន្តរាយ 
រយៈព្រលវ្រង។ ឯកសរស្រ្រវ ជ្រ្រវ និងការសិក្រសាមួយចំនួន ត្រូវបាន និងកំពុងធ្វើឡើងនៅព្រលបច្ចុប្របន្ន ដើម្របីពិនិត្រយ 
មើល ផលប៉ះពាល់ន្រ ជំងឺកូវើដ ១៩ រួមទាំងផលវិបាកន្រជំងឺន្រះ ទៅលើ កិច្ចការពារ កុមារ។ ជាពិស្រស ដ្រគូនានានៅក្នុង 
មូលដ្ឋ្រន បានរាយការណ៍ អំពី ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន លើទិដ្ឋភាពខុសៗគ្ន្រ ន្រសុខុមាលភាពរបស់ កុមារ រួម ទាំងអំពើ 
ហិង្រសា។

18 ច្របាប់ និងគោលនយោបាយជាតិដ្រលមានស្រ្រប់របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាស្ដីពីសិទ្ធិ ឧបករណ៍ជាក់លាក់ ដូចជា ផ្រនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការ

អភិវឌ្រឍរបស់កុមារ (ឆ្ន្រ២ំ០១៦-២០១៨) យុទ្ធសស្រ្តជាតិគំពារសង្គម សម្រ្រប់ជនក្រកី្រ និងជនងយរងគ្រ្រះ ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍ 

ជាតិ ច្របាប់អនីតិជន (ឆ្ន្រំ២០១៦) ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងច្របាប់ស្ដីពីអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ ការរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច និងការមិនអើពើ ច្របាប់ 

ស្ដីពីការអប់រំ និងសុខុមាលភាព ច្របាប់ស្ដីពីគ្រួសរ និងការថ្រទាំជំនួស និងច្របាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ផងដ្ររ។ ឯកសរទាំងន្រះ មាន សមាស 

ធាតុ នានា ដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងទិដ្ឋភាពខុសៗគ្ន្រន្រជីវិតរបស់ពួកគ្រ។
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2 កម្មវិធីន្រការវាយតម្ល្រ៖ ផ្រនការសកម្មភាព 
ដើម្របី ទប់សា្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា 
លើកុមារនៅកម្ពុជា ២០១៧-២០២១

2>1 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាប្រទ្រសទីមួយ នៅអាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក ដ្រលបានធ្វើការសិក្រសាប្រ្រវា៉្រឡង់ជាតិ (ដ្រលត្រូវបាន 

រៀបរាប់រួច ហើយ) អំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ លទ្ធផលន្រការអង្ក្រតនៅឆ្ន្រំ២០១៣ (CVACS ) បានផ្ដល់នូវការ យល់ 
ដឹង សុីជម្រ្រអំពី កម្រិត និងចរិត ន្រអំពើហិង្រសាលើ កុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា និងបានជួយ ក្នុងការរកៀរគរការយក ចិត្តទុក 
ដក់ និងធនធាននានា ដ្រលមានបំណង កាត់បន្ថយកម្រិតន្រអំពើហិង្រសា និងផ្ដល់ស្រវា ដល់កុមាររងផលប៉ះពាល់ និង 
គ្រួសរ នៅព្រលពាក់ព័ន្ធ។ នៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះ គំហើញន្រ CVACS  និងដោយអនុវត្តតាមយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE 
សម្រ្រប់ការបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើកុមារ ក្រសួង និងស្ថ្រប័នចំនួន ១៣ បានបង្ហ្រញនូវការប្ត្រជា្ញ្រស្នូល ក្នុងការទប់ស្ក្រត់ និង 
ឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលបានផ្ដល់ជាភស្តុតាង សម្រ្រប់ការរៀបចំ ផែនការសកម្មភាព 
ដើមែបីទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិងែសាលើកុមរ (ឆ្នែំ២០១៧-២០២១) ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ ន្រកិច្ចខិតខំប្រឹង ប្រ្រង 
យា៉្រងធំ ដើម្របី ពង្រឹង ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារថ្ន្រក់ជាតិ ទាំងក្នុងន័យ យុទ្ធសស្រ្ត ទប់ស្ក្រត់ប្របកុមារម្រត្រី និងទាំងការពង្រឹង 
ការផ្ដល់ស្រវា សម្រ្រប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិស្រស កុមារ ទាំងកុមារា និងកុមារើ ដ្រលជួបប្រទះ នឹងអំពើហិង្រសា។ ក្រុមចម្រុះ 
ពហុវិស័យ មួយ ដ្រលមានការចូលរួមពីតួអង្គរដ្ឋ និងតួអង្គមិនម្រនរដ្ឋ ក្រ្រមការដឹកនាំន្រក្រសួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសម្របទា (ក្រសួង ស�អ�យ)  បានបង្កើតគណៈកម្មការ ដឹកនាំ មួយ19 និងបានពិនិត្រយមើល ការ រៀបចំ  ផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះ អំណឹះតទៅ ត្រូវហៅថ ផ្រនការសកម្មភាព។

ស្រចក្ដសីង្ខ្របន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ កត់សមា្គ្រល់ថ " រាជរដ្ឋ្រភិបាល កម្ពជុា បាន ធ្វើការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដ៏រឹងមំាមួយ  នៅ ក្នងុ  
ផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ ( ផ្រនការ សកម្មភាព) 
ដើម្របីចូលរួមជាមួយ ចលនាសកល សំដៅបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើកុមារ" ហើយ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រះ សន្និដ្ឋ្រនថ "រាជរដ្ឋ្រ 
ភិបាល កម្ពុជា  និងអ្នកពាក់ព័ន្ធពហុវិស័យ សុទ្ធសឹងដើរតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព និងកំណត់ទិស
ដៅអនាគតរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា  ថ ជាប្រទ្រសមួយដ្រលកុមារគ្រប់រូបទទួលបានកិច្ចការពារ និងរស់នៅដោយ គ្ម្រន អំពើ 
ហិង្រសា"20។ ក្នុងគោលបំណងន្រះ ផ្រនការ សកម្មភាពន្រះ គ្របដណ្តប់ទៅលើប្រភ្រទនានាន្រអំពើហិង្រសា៖ អំពើហិង្រសាផ្លូវ 
កាយ អំពើហិង្រសា ផ្លូវភ្រទ អំពើហិង្រសា ផ្លូវចិត្ត ការមិនអើពើចំពោះ កុមារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យកុមារ អំពើជួញដូរកុមារ និង
ការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទកុមារតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះក៏គូសបញ្ជ្រក់ថ តើ ហានិភ័យន្រអំពើហិង្រសា 
លើកុមារ មានការប្រ្រប្រួលយា៉្រងដូចម្ត្រច   នៅក្នុងស្ថ្រនភាពផ្រស្រងៗ ជាពិស្រស ចំពោះ កុមារមានពិការភាព និងមានផ្ទុក 
ម្ររោគអ្រដស៍ កុមារនៅក្នុងកន្ល្រងថ្រទាំកុមារ កុមារស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ កុមាររស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមផ្លូវ កុមារមិន 

19 គណៈកមា្ម្រធិការដឹកនាំកិច្ចការអំពើហិង្រសាលើស្រ្តី និងកុមារ បានច្រញផ្រនការន្រះ ហើយបនា្ទ្រប់មក គណៈកមា្ម្រធិការន្រះត្រូវបានរំលាយទៅ

វិញ។ សមាជិកភាពន្រគណៈកមា្ម្រធិការន្រះ រួមមាន ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា ជាអ្នកដឹកនាំ និងក្រសួងកិច្ចការនារើ 

ព្រមទាំងក្រសួងផ្រនការ ក្រសួងទ្រសចរណ៍ ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិដើម្របីកុមារ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងមហាផ្ទ្រ អាជា្ញ្រធរជាតិប្រឆំងនឹងជំងឺអ្រដស៍ 

ក្រសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងធម្មការ 

និងសសនា។

20 រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា (២០១៧) ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រក់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ គណៈ 

កមា្ម្រធិការដឹកនាំតម្រង់ទិសស្តីពីអំពើហិង្រសាលើស្ត្រី និងកុមារ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ភ្នំព្រញ កម្ពុជា (ទំព័រ viii)



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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បាន ចូលរៀន កុមារចំណកស្រុក និងកុមារន្រគ្រួសរចំណកស្រុក កុមាររស់នៅតំបន់ជនបទ ឬតំបន់ដច់ស្រយាល 
កុមារមកពីសហគមន៍ ជនជាតិដើម ឬជាតិពន្ធ ឬសសនាភាគតិច កុមារមានទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងច្របាប់ និងកុមារ 
នៅជាមួយមា្ដ្រយជាប់ឃុំ។

ដោយឈរលើមូលដ្ឋ្រន ន្រគោលការណ៍សំខាន់ៗ ទាំងន្រះ និងគោលបំណងជារួម  ផ្រនការន្រះពណ៌នាលម្អិតលើ 
យុទ្ធសស្រ្ត ទាំងប្រ្រំ៖

 y ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ - ដើម្របីធានានូវការឆ្លើយតប ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (យុទ្ធសស្រ្ត 
ទី I)

 y ការទប់ស្ក្រត់បឋម - ផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់លើការធ្វើឱ្រយបរិយាកាសមិនបង្កភាពអំណយផល សម្រ្រប់ឱ្រយ 
អំពើ ហិង្រសា  កើតឡើង (យុទ្ធសស្រ្ត II) 

 y ការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យផ្ន្រកកិច្ចការពារកុមារ - ការធានាថ វិស័យទាំងអស់ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ចំពោះកិច្ចការពារ កុមារ 
(យុទ្ធសស្រ្តទី III)

 y ការរៀបចំច្របាប់ និងគោលនយោបាយ - ការធានានូវបរិយាកាស ផ្លូវច្របាប់ និងគោលនយោបាយ ដ្រលអាច ធ្វើឱ្រយ 
មាន ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ (យុទ្ធសស្រ្ត IV) 

 y ការតាមដនត្រតួពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ - ការពិនិត្រយតាមដនដោយប្រងុប្រយ័ត្ន និងយ៉ា្រងត្រមឹត្រវូទៅ លើ សកម្មភាព 
និងលទ្ធផលនានា ការពិនិត្រយតាមដ នលើវឌ្រឍនភាព ទៅតាមលទ្ធផល និងការពិចារណលើផល ប៉ះ ពាល់ ការ 
រៀន សូត្រពី អ្វីដ្រលអាចដំណើរការទៅបាន និងអ្វីដ្រលមិនអាចដំណើរការទៅបាន និងការគ្រប់គ្រង ចំណ្រះ ដឹង 
យា៉្រងត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (យុទ្ធសស្រ្ត V)។

នៅក្នុងក្របខណ្ឌន្រ យុទ្ធសស្រ្តទី I -  ការ 
សម្រប សម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ  នៅខ្រ 
កក្កដ ឆ្ន្រំ២០១៩ គណៈ កម្មការដឹកនាំ មួយ ត្រូវ 
បានក្រសួង ស�អ�យ បង្កើតឡើង  ដើម្របី សម្រប 
សម្រួលការអនុវត្តផ្រនការសកម្ម ភាពន្រះ  ។ 
គណៈ កម្មការន្រះត្រូវបានដឹកនាំ ដោយ ក្រសួង 
ស�អ�យ និងមានអ្នកតំណងមកពីក្រសួងចំនួន 
១២ អង្គការ UNICEF  និង អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រ 
ភិបាល។ គណៈកម្មការដឹកនំាន្រះមានអនុប្រធាន 
អចិន្ត្រ្រយ៍មួយរូប និងអនុប្រធាន បួនរូបផ្រស្រង 
ទៀត។ ល្រខាធិការដ្ឋ្រនមួយ ត្រវូបានបង្កើតឡើង 
នៅក្រ្រ មគណៈកម្មការដឹកនាំន្រះ ដើម្របីអនុវត្ត 
ការងររដ្ឋបាលប្រចំាថ្ង្រ    ន្រគណៈកម្មការ ដឹកនាំ 
ន្រះ។ លើសពីន្រះ ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស 
(TWGs)  ចំនួនបី  (ដូចការបង្ហ្រញនៅក្នងុរូបភាព 
១) ត្រវូបានបង្កើតឡើង នៅក្រ្រ ម គណៈកមា្ម្រធិការ 
ដឹកនាំន្រះ ដើម្របីអនុវត្ត  និងតាមដនត្រួតពិនិត្រយ 
លើវឌ្រឍនភាព នៅ ក្រ្រម  យុទ្ធសស្រ្តន្រអន្តរាគមន៍  
នីមួយៗ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ គ ដើម្របីទទួល 
បានព័ត៌មានបន្ថ្រមទៀត)។

Technical Working
Groups (TWGs)

Secretariat

TWG1
Awareness Raising
and Prevention
of VAC

TWG2
Services Provision
and Law
Enforcement

TWG3
Legal and Regulatory
Review, Monitoring
and Reporting

Secretary Chief
Director of Department

of Child Welfare
of MoSVY

MoSVY

Steering Committee (SC)

រូបភាព ១៖ គណៈកម្មការដឹកនំា និង TWGs នែផែនការ សកម្មភាព
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 បន្ថ្រមលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋ្រភិបាលខាងលើ ដ្រគូសំខាន់ៗនានា បានចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 
រួមមាន អង្គការ យូនីស្រហ្វ អង្គការសង្គ្រ្រះ កុមារ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា អង្គការផ្ល្រន 
អន្តរជាតិ Friends International  និងកម្មវិធីភាពជាដ្រគូ   សម្រ្រប់កិច្ចការពារ កុមារ ( 3PC) អង្គការ Terre des 

Hommes  អង្គការស្រវាសង្គមកម្ពុជា អង្គការសកម្មភាពដើម្របីកុមារ (APLE)  បណ្ត្រញទូរស័ព្ទជំនួយ កុមារកម្ពុជា 
អង្គការបុតា្ត្រភិបាល ដើម្របីវឌ្រឍនភាពសង្គម  គម្រ្រងការថ្រទាំកុមារក្នុងគ្រួសរជាអាទិភាពចម្របង (FCF I REACT)  ។ 
ជាពិស្រសអង្គការយូនីស្រហ្វ បានដើរតួនាទីសំខាន់ផ្តល់ការគំ្រទ្រដល់គណៈកម្មការដឹកនាំ ដើម្របីសម្របសម្រួល និង 
ដឹកនាំការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព។

ផ្រនទីអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូច ក្នុង រូបភាព  ២ ផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពី អ្នក ពាក់ព័ន្ធ រួមមាន ក្រសួងរបស់រាជ រដ្ឋ្រភិបាល 
កម្ពុជា អង្គការយូនីស្រហ្វ និងដ្រគូអនុវត្ត  ដូចបានរៀបរាប់ ខាង លើ។ បន្ថ្រមពីន្រះ មានតួអង្គដ្រល ចូលរួមក្នុងសកម្មភាព 
កិច្ចការពារ កុមារ   នៅប្រទ្រសកម្ពុជា ដូចមាន ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ E។

រូបភាព ២៖ ផែនទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះមានវិសាលភាពទូទាំងបែទែស ហើយការអនុវត្តកម្មវិធីនៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពបានធ្វើក្នុង 
រាជធានី ខ្រត្តគោលដៅខុសៗគ្ន្រ រួមមាន រាជធានីភ្នំព្រញ ខ្រត្តកណ្ត្រល ព្រះសីហនុ សៀមរាប បាត់ដំបង ក្រច្រះ រតនគីរើ 
មណ្ឌលគីរើ កំពង់ចាម ស្ទឹងត្រ្រង ព្រះវិហារ ត្របូងឃ្មុំ កំពង់ឆ្ន្រំង កំពង់ស្ពឺ ព្រ្រវ្រង និងខ្រត្តកំពត។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្ល្រន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  និងធនធានដ្រលត្រូវចំណយនៅក្នុងការលើកផ្រនការថវិកា 
និងការអនុវត្តជាបន្តបនា្ទ្រប់ ក្រសួងនានាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលើកសំណើរថវិកា សម្រ្រប់សកម្មភាពទប់ស្ក្រត់ និង 
ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើ កុមារ  តាមរយៈ ការគំទ្រពី ថវិកាជាតិ ឬដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ វិស័យឯកជន អង្គការសង្គមសុីវិល 
និង មា្ច្រស់ជំនួយ ដទ្រទៀត។
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2>2 គោលបំណង និងលទ្ធផល
ផលប៉ះពាល់ជារួមន្រផ្រនការសកម្មភាព មានដូចតទៅ៖ "អំពើហិង្រសា លើកុមារ ទាំងអស់ នៅ កម្ពុជា ជាពិស្រសកុមារ 

ទាំងឡាយ ដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ តាមរយៈ កំណើនកិច្ចអន្តរាគមន៍ ក្នុងការទប់ស្ក្រត់ ការពង្រឹងការ 
ឆ្លើយតប កំណើនន្រការទទួលបាន ស្រវាដ្រលមានគុណភាព និង តាមរយៈ ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ជាពហុវិស័យ។

 y សូចនាករ លទ្ធផលទី១៖ ការកាត់បន្ថយ ប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រអំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភ្រទ  ដ្រលកុមារនៅកម្ពុជា 
ជួបប្រទះ

 y សូចនាករលទ្ធផលទី២៖ ភាគរយន្រ ប្រជាជនកម្ពជុា ដ្រល មិនគំទ្រ គ្រប់ទម្រងន្រអំពើហិង្រសាលើ កុមារ នៅក្នងុ គ្រប់ 
បរិបទ ( ផ្ទះ សលារៀន សហគមន៍)"។

សម្រ្រប់យុទ្ធសស្រ្តនីមួយៗ ផ្រនការន្រះកំណត់នូវគោលបំណង ដូចខាងក្រ្រម និងពន្រយល់លម្អិតអំពី លទ្ធផល 
ជាទីចង់បាន ដ្រលមានរាយនាម នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ គ៖

 y  យុទ្ធសស្រ្តទី ១៖ ការសម្របសម្រលួ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ - កាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារតាមរយៈក្របខណ្ឌ 
ស្ថ្រប័ន  ជាពហុវិស័យសម្រ្រប់កិច្ចការពារកុមារ ដ្រលសម្របសម្រួលយុទ្ធសស្រ្តទប់ស្ក្រត់បឋម និងការ ឆ្លើយតប  
ជាមួយក្រសួង និងស្ថ្រប័នផ្រស្រងៗ ដោយផ្តតលើតួអង្គ និងបរិបទសំខាន់ៗសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្ដូរវិជ្ជមាន

 y យុទ្ធសស្រ្តទី ២៖ ការទប់ស្ក្រត់បឋម - កាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅតាមផ្ទះ សលារៀន សហគមន៍ និង  
ក្នុងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈយុទ្ធសស្ត្រទប់ស្ក្រត់បឋមដ្រលត្រូវបានសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈពហុវិស័យ 
រវាងក្រសួង និងស្ថប័ន នានា ដោយផ្ដ្រតលើតួអង្គ និងវិស័យសំខាន់ៗ សម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្ដូវិជ្ជមាន

 y យុទ្ធសស្រ្តទី ៣៖ ការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យផ្ន្រកកិច្ចការពារ កុមារ - ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារតាម 
រយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់ស្រវាសង្គម (សុខភាព អប់រំ យុត្តិធម៌ និងកិច្ចការពារកុមារ) នៅក្នុងការ 
ផ្តល់ស្រវា ដ្រលមានគុណភាព ដើម្របីការពារកុមារើ និងកុមារាដ្រលធា្ល្រប់ទទួលរង ឬជួបប្រទះ ឬដ្រលប្រឈមនឹង 
អំពើហិង្រសា

 y យុទ្ធសស្រ្តទី ៤៖ ការរៀបចំច្របាប់ និងគោលនយោបាយ - កាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារ តាមរយៈ ការពង្រឹង 
ក្របខណ្ឌច្របាប់ និងគោលនយោបាយក្នុងការទប់ស្ក្រត់ និងការពារ កុមារពីគ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា ការរំលោភ 
បំពាន និងការមិនអើពើ

 y យុទ្ធសស្រ្តទី ៥៖ ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រ - កាត់បន្ថយអំពើហិង្រសា លើកុមារ តាមរយៈ ការបង្កើត 
ប្រព័ន្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយមួយ សម្រ្រប់ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ វាយតម្ល្រ និងរាយការណ៍អំពី   
អំពើហិង្រសា ដ្រលកុមារនៅកម្ពុជាជួបប្រទះ។

2>3 កែបខណ្ឌ លទ្ធផល និងទែឹស្ដីនែការផ្លែស់ប្ដូរ
កែបខណ្ឌលទ្ធផល ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយយុទ្ធសស្រ្ត និងគោលបំណងនីមួយៗ និងបនា្ទ្រប់មកដោយ លទ្ធផល 

និងសូចនាករ លទ្ធផល ជាមួយនឹងតារាង ដ្រល គ្របដណ្តប់ លើ លទ្ធភាពបឋម សូចនាករពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយនឹងសូចនាករទាំងន្រះ ស្ថ្រប័នទទួលខុសត្រូវ និងព្រលវ្រលាសម្រ្រប់ផ្រនការសកម្មភាពរយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំន្រះ។ 
ក្របខណ្ឌលទ្ធផលន្រះ បានទទួលភស្តុតាងពី ទ្រឹស្ដី ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ (ToC) ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅដើមឆ្ន្រំ២០១៧ 
ហើយបនា្ទ្រប់មក ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង ផ្រនការសកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់ (សូមយោងទៅកាន់ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ ដើម្របីពិនិត្រយមើល 
ToC  ព្រញល្រញ)។
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ទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូ (ToC) ដ្រលត្រវូបានបង្ហ្រញនៅក្នងុផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ  
ហិង្រសា  លើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ គឺជាទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរកម្រិតប្រទ្រស ហើយលើសពីវិសលភាពរបស់ផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះ។ ក្នងុអំឡុងព្រល រៀបចំ ទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូ ការអនុវត្តល្ៗអ  ដ្រលមានស្រ្រប់នៅក្នងុមូលដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការទប់ស្ក្រត់ និង ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ  ត្រូវបានយកមកពិចារណ រួមទាំងការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ 
ឆ្ន្រំ២០១៣ ស្ដីពីអំពើហិង្រសា លើ កុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា និងឯកសររបស់ UNICEF  ស្ដីពី "យុទ្ធសស្រ្តប្រ្រំមួយសម្រ្រប់ 
សកម្មភាព"21 និងឯកសរយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE  ។22 ToC ន្រះ បានពិចារណលើ គោលនយោបាយជាតិពាក់ព័ន្ធ  រួមមាន 
ផ្រនសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើស្រ្តី ឆ្ន្រំ២០១៤-២០១៨23 និងផ្រនការសកម្មភាព 
សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍកុមារតូច ឆ្ន្រំ២០១៦-២០១៨24 ហើយបានពិចារណផងដ្ររលើទ្រឹស្ដី ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរសកលរបស់  
UNICEF សម្រ្រប់ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្ត25 និងកម្មវិធីប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជារបស់ UNICEF (ឆ្ន្រំ២០១៦-២០១៨)26  
ជំហានដំបូង គឺត្រូវរៀបចំ ក្របខណ្ឌទស្រសនទាន ដើម្របីពិចារណលើកតា្ត្រកំណត់សំខាន់ៗន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រល 
ទទួលបានព័ត៌មានគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ពី សំណ្ររជាអន្តរជាតិ ប៉ុន្ត្រ ក៏បានមកពី ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ អំពីអំពើហិង្រសា លើកុមារ 
ឆ្ន្រំ២០១៣ ផងដ្ររ និងកតា្ត្រនានា ដ្រល អាចកាត់បន្ថយ អំពើហិង្រសា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បនា្ទ្រប់មក យុទ្ធសស្រ្ត 
សំខាន់ៗត្រូវបានកំណត់ និងពិភាក្រសានៅក្នុងសិកា្ខ្រសលា នៅឆ្ន្រំ២០១៦ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ សិកា្ខ្រសលាទាំងន្រះ 
មាន ការចូលរួមពី មន្រ្តីថ្ន្រក់ជាតិ រាជធានីខ្រត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីផ្ន្រកសង្គមសុីវិល ហើយបានជួយ ក្នុងការផ្ដល់ ជា 
ភស្តុតាង សម្រ្រប់ ការងរ របស់ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ចំនួនបួន ដ្រលបន្តអនុវត្ត ការរៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  នៅ
ក្រ្រមគណៈកមា្ម្រធិការដឹកនាំកិច្ចការអំពើហិង្រសា លើស្រ្តី និងអំពើហិង្រសា លើកុមារ។

ទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូ មានបំណង ដើរតួនាទីជាក្របខណ្ឌមគ្គទុ្រសក៍ សម្រ្រប់ ការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើ កុមារ។ 
ដោយ សរ ថ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ  គឺជាផ្រនការសំខាន់សម្រ្រប់ 
រៀបចំ កម្មវិធីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅកម្ពុជា ភាពស្របគ្ន្ររវាង  ToC និងផ្រនការ សកម្មភាព 
ន្រះ ត្រូវបានគ្រមើលឃើញថ ជាគន្លឹះ សម្រ្រប់  ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិទ្ធភាពន្រ ការអនុវត្តផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះ  ជួយក្នុងការធ្វើត្រស្ត ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន ដ្រលមាននៅក្នុងទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ។ ជាលទ្ធផល មានការរំពឹង 
ថ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព តាមរយៈការពិគ្រ្រះយោបល់ នៅព្រលររៀបចំផ្រនការសកម្មភាព 
បនា្ទ្រប់។

21 https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Violence_Against_Children_Six_strategies_for_action_EN_9_

Oct_2014.pdf

22 https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children

23 https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAPVAW2014-2018%28Eng%29.pdf

24 https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/cambodia_early_childhood_national_action_

plan_2014-2018.pdf

25 https://www.unicef.org/strategicplan/files/2014-CRP_14-Theory_of_Change-7May14-EN.pdf

26 https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Child%20Protection%20UNICEF%20Country%20Programme.pdf



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
21

3 វត្ថុបំណង គោលបំណង និង អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ការវាយតម្ល្រ 

វត្ថុបំណងន្រការវាយតម្ល្រន្រះ គឺដើម្របី "ស្វ្រងយល់  និងវាស់វ្រង កម្រិតន្រ ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ 
និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ  និងតើផ្រនការន្រះ អនុវត្តបានល្អកម្រិតណក្នុងការដោះស្រ្រយអំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ"។ ន្រះជាការវាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពទាំងមូល មិនម្រនជាការវាយតម្ល្រសកម្មភាពនៅក្នុងផ្រនការឡើយ។ 
ចរិត សង្ខ្របន្រការវាយតម្ល្រន្រះបានពិចារណលើ វឌ្រឍនភាពន្រការអនុវត្តផ្រនការ ស្របព្រលដ្រលការវាយតម្ល្រប្រប 
សិក្រសារៀនសូត្រ  នឹងផ្ដល់ភស្តុតាង សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់ ។

ដូចការបញ្ជ្រក់នៅក្នុង ToR (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ភ) គោលដៅន្រការវាយតម្ល្រ  គឺដើម្របី៖
1> វាយតម្ល្រថ តើផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ សម្រ្រចបាននូវ 

គោលបំណង ជាក់លាក់របស់ ខ្លួន បានកម្រិតណ (រួមទាំង ការកំណត់នូវកតា្ត្របង្កលក្ខណៈ ឧបសគ្គ និង ការរាំង 
ស្ទះនានា) ដោយពិចារណទាំងលើ មុំន្រកិច្ចការពារ និងការឆ្លើយតប ព្រមទាំងវាយតម្ល្រ  អំពីកម្រិតដ្រលការ 
រៀបចំ តួនាទីដឹកនាំ និងរចនាសម្ព័ន្ធ ន្រផ្រនការ សកម្មភាពន្រះ បានប្រើប្រ្រស់ ធនធាន និងភាពជាដ្រគូនានា 
ដ្រល ជួយដល់ ការស្វ្រងរកមតិគំទ្រ និងមានឥទ្ធពិលផ្ន្រកគោលនយោបាយ ដ្រលប្រើប្រ្រស់ជា ភស្តតុាងសម្រ្រប់  
ធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តផ្ន្រកគោលនយោបាយ ។

2> ពិនិត្រយឡើងវិញ និងផ្ទៀងផ្ទ្រត់  យុទ្ធសស្រ្ត និងសកម្មភាពនានា  ដ្រលត្រវូបានអនុវត្តដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និង ឆ្លើយតប 
ចំពោះ អំពើហិង្រសាលើ កុមារ តាមរយៈ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ និងកសង ទ្រឹស្ដី 
ន្រសកម្មភាព ដោយពិចារណលើ ក្របខណ្ឌសកល ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសស្រ្តនានា ដូចជា យុទ្ធសស្រ្ត 
INSPIRE។

3> វាយតម្ល្រ ភាពពាក់ព័ន្ធ ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរន្តរភាព និងផលប៉ះពាល់ ន្រការគំទ្រ ដ្រលអាជា្ញ្រធរថ្ន្រក់ជាតិ 
និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ព្រមទាំង តាមរយៈ ក្រសួង នានា  រួមទាំងការគំទ្ររបស់អង្គការយូនីស្រហ្វ និងដ្រគូអនុវត្ត 
ដទ្រទៀត បានផ្ដល់ ចំពោះ ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ។

4> ពិនិត្រយលើ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ ន្រ ផ្រនការសកម្មភាព  ការសម្របសម្រួល  ទំនាក់ទំនងពហុវិស័យ និង ទំនាក់ 
ទំនង បំព្រញបន្ថ្រមគ្ន្ររវាង អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់  និងកំណត់ រកមូលហ្រតុ នានា ដ្រលបង្កលក្ខណៈ ឬបង្កបញ្ហ្រ 
ប្រឈម  ចំពោះ ការសម្របសម្រួលប្រកបដោយជោគជ័យ។

5> ចងក្រងឯកសរអំពីបទពិសោធដ្រលទទួលបាន ការអនុវត្តល្អៗ និងនវានុវត្តន៍នានា។
6> ផ្ដល់ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន ដ៏សមហ្រតុផល នានាដោយផ្អ្រកលើរបក គំហើញ និងដ្រលគំទ្រដោយភស្តុតាង និង 

អនុសសន៍   ច្របាស់លាស់ ជាក់លាក់ និងអាចស្ដ្រងច្រញជាសកម្មភាពបាន ដើម្របីពង្រឹង ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្ម 
បច្ចុប្របន្ន និង ផ្ដល់ជាភស្តុតាង សម្រ្រប់ រៀបចំផ្រនការសកម្មភាព បនា្ទ្រប់ ។
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វិសាលភាពសំខាន់ន្រការវាយតម្ល្រន្រះ គឺនៅកម្រិតផ្រនការជារួម ដ្រលទទួលបានភស្តុតាងបន្ថ្រមពីការវិភាគលើ    
វិធានការកម្រិតគម្រ្រងចំនួនប្រ្រំបីនៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ៖ ក) សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការថ្រទាំសុខភាពកុមាររង
គ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសា ខ) យន្តការយុត្តិធម៌កុមារម្រត្រី រួមទាំងគោលការណ៍ណ្រនាំបង្វ្ររ និងនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំដើម្របី 
ការពារកុមារ គ) កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារតាមវត្តអារា៉្រម ឃ) ស្រវាកិច្ចការពារកុមារដ្រលផ្ដល់ដោយ  3PC ង) ផ្រនការ 
សកម្មភាពថ្ន្រក់ខ្រត្តដើម្របីទប់ស្ក្រត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះក្នុងវ័យ ជំទង់ នៅខ្រត្តរតនគិរើ ច) 
យុទ្ធនាការថ្ន្រក់ជាតិស្តីពីការទំនាក់ទំនងសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបទ (Cambodia PROTECT) ឆ) កម្មវិធី ការដក់ 
វិន័យប្របវិជ្ជមានតាមសលារៀន ជ) កម្មវិធីការ ចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន។ វិសលភាព ន្រព្រលវ្រលា វាយតម្ល្រន្រះ បាន 
ពិចារណ លើរយៈព្រលន្រការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ចាប់ពីឆ្ន្រំ២០១៧ រហូតដល់ពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ២០២០។ វិសល
ភាពផ្ន្រកទីតាំងភូមិសស្រ្តន្រការវាយតម្ល្របានគ្របដណ្តប់នៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ជាមួយនឹង ការផ្ត្រត ជា 
ពិស្រស  ទៅលើរាជធានី ខ្រត្តចំនួនប្រ្រំមួយ ដូចបានបញ្ជ្រក់ដោយលក្ខខណ្ឌយោងការងរ (ខ្រត្តបាត់ដំបង កណ្ត្រល 
រាជធានី ភ្នំព្រញ ខ្រត្តព្រះសីហនុ សៀមរាប និងរតនគីរើ) ដ្រលត្រូវបានប្រមូលទិន្នន័យ។

អ្នកបែើបែែស់ ចមែបងនែការវាយតម្លែនែះ  រួមមានទីភា្ន្រក់ងរដ្រលត្រួតពិនិត្រយលើការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង
អ្នកដ្រលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆើ្លយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រ ំ
២០២២-២០២៦ រួមមាន អង្គការយូនីស្រហ្វ និងដ្រគូអនុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធដ៏ទ្រទៀត។  

អ្នកបែើបែែស់ ការវាយតម្លែផែសែងទៀតដែលអាចអានរបាយការណ៍ និងបែើបែែស់របកគំហើញនែះ រួមមានអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
យា៉្រងច្រើន ដ្រលចូលរួម នៅក្នុងកិច្ចការពារកុមារ នៅកម្ពុជា រួមទាំង អ្នកមានសិទ្ធិ (កុមារើ និងកុមារា សិស្រសា នុសិស្រស 
យុវវ័យ យុវជន និងសកម្មជនយុវជន ឪពុកមា្ដ្រយ អ្នកថ្រទាំ) និងអ្នកមាន ភារកិច្ច ដូចការបង្ហ្រញលម្អិតបន្ថ្រមទៀត 
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ង។
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4 វិធីសាស្រ្ត និងដំណើរការអនុវត្ត

4>1 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការវាយតម្ល្រន្រះ ត្រូវបានធ្វើឡើង ចាប់ពីខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២០ និងបានបញ្ចប់ នៅខ្រម្រស ឆ្ន្រំ២០២១ ដោយច្រក 

ច្រញ ជាបីជំហាន៖ i) ដំណក់កាលផ្ដើមដំបូង (ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២០ ដល់ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២០) ii) ដំណក់កាល 
ស្រ្រវជ្រ្រវ និងប្រមូល ទិន្នន័យ (ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២០ ដល់ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២១) iii) គំហើញបឋម និងការសរស្ររស្រចក្ដី 
ព្រ្រងរបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ ចុងក្រ្រយ ( ខ្រមករា ដល់ខ្រម្រស ឆ្ន្រំ២០២១)។

ការវាយតម្ល្រមានគោលបំណងអនុវត្តតាមវិធីសស្ត្រផ្អ្រកលើទ្រឹស្តី រួមជាមួយការចង្អុលបង្ហ្រញដ្រលផ្តល់ដោយ 
TOR ។ ទោះយា៉្រងណ ដូចដ្រលបានពិពណ៌នាយា៉្រងព្រញល្រញនៅក្នុងផ្ន្រកទី៥ ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរជាទូទៅ (ToC) 
ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារដ្រលជាមូលដ្ឋ្រនដំបូង ន្រផ្រនការសកម្មភាពមិនបានជះឥទ្ធិពលខា្ល្រំងដល់ការអនុវត្តជាក ់
ស្ត្រង ន្រផ្រនការសកម្មភាពទ្រ។ ការអនុវត្តមិនត្រូវបានផ្រសារភា្ជ្រប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅនឹង - និងមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ
ធៀបនឹងទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរឡើយ។ ជាលទ្ធផល ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ មិនអាចដើរតួនាទីជាមគ្គុទ្រសក៍មានប្រយោជន៍
សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពទ្រ។ លើសពីន្រះទៀត ការស្ថ្របនាឡើងវិញនូវទ្រឹស្តីន្រសកម្មភាពគឺមិនទាក់ 
ទងទៅនឹងបញ្ហ្រជាក់ស្ត្រងដ្រលប្រឈមនឹងផ្រនការសកម្មភាពនោះទ្រ៖ ការផ្ត្រច់ទំនាក់ទំនងរវាងទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ 
និងផ្រនការសកម្មភាព។ ដូច្ន្រះអ្នកវាយតម្ល្របានប្រើប្រ្រស់ក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលន្រផ្រនការសកម្មភាពសម្រ្រប់វាយតម្ល្រ
ការអនុវត្តពីព្រ្រះន្រះជាអ្វីដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលនិងដ្រគូរបស់ខ្លួនប្រើដើម្របីណ្រនាំការអនុវត្តនិងពិចារណលើការអនុវត្ត។

ការវាយតំល្រពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រ្រវជ្រ្រវពហុកម្រិតដ្រលផ្ត្រតលើថ្ន្រក់ជាតិ  និងវិភាគដំណើរការនិងលទ្ធផលនៅ ថ្ន្រក់ 
ក្រ្រមជាតិ នៅទីតាំងដ្រលបានជ្រើសរើស។  ការវាយតម្ល្រន្រះ បានអនុវត្តតាមអភិក្រមពហុវិធីសស្រ្តដោយគ្ម្រនការ 
ពិសោធន៍ ។ ការវាយតម្ល្រន្រះបានបញ្ចលូនូវបង្គុនំ្រសមា្ភ្ររនានា និងការពិនិត្រយលើឯកសរ រួមទំាងឯកសរ ពីគម្រ្រង ចំនួន  
ប្រ្រំបីដូចការរៀប រាប់ខាងលើ ដ្រលត្រូវបានយកមកពិចារណយា៉្រងលម្អិត ការសមា្ភ្រស ជាមួយ អ្នកមានភារកិច្ចយា៉្រងច្រើន 
នៅថ្ន្រក់ជាតិ មូលដ្ឋ្រន និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ  រាជធានី ខ្រត្ត និងអ្នកមានសិទ្ធិ និងសកម្មជន នៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន។ អភិក្រមជា
រួមត្រូវបានបង្ហ្រញផ្លូវដោយ ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់គំហើញពីប្រភពផ្រស្រងៗគ្ន្រ សមាជិកក្រុមចម្រុះធ្វើការព្រមព្រៀងលើគំហើញ 
ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន និងអនុសសន៍ ការធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យយា៉្រងគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីបង្កើតស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រនបានយា៉្រងស្រួល 
និងការធានានូវការស្ដ្រប់លឺសម្ល្រងជា ច្រើន។

ទាំងអស់ន្រះមានគោលបំណងធ្វើឱ្រយការវាយតម្ល្រមានប្រយោជន៍តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន ដោយអនុវត្តវិធីសស្រ្ត
ផ្ត្រតលើការប្រើប្រ្រស់។ ការវាយតម្ល្រត្រូវបានកំណត់ដោយការចូលរួមយា៉្រងហ្មត់ចត់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ៖ i) 
ការ ចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធថ្ន្រក់ខ្ពស់ទូទាំងការវាយតំល្រ។ ii) បន្ថ្រមការពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយទីភា្ន្រក់ងរអនុវត្ត ដ្រគូ 
អភិវឌ្រឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ iii) ការពិភាក្រសាជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងជាក្រុមជាមួយអ្នកមានសិទ្ធិ និង iv) ធានាថភាគីពាក់



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ព័ន្ធបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតអនុសសន៍សម្រ្រប់ផ្រនការសកម្មភាព។ ក្រុមវាយតម្ល្របានធ្វើសិកា្ខ្រសលា27 ដ្រលមាន 
រយៈព្រលកន្លះថ្ង្រចំនួន៤ តាមប្រព័ន្ធវើដ្រអូពីចមា្ង្រយ ដើម្របីបង្ហ្រញពីការរកឃើញ ការសន្និដ្ឋ្រន ហើយបនា្ទ្រប់មកពិភាក្រសា
លើស្រចក្តីព្រ្រងអនុសសន៍ ដើម្របីជំរុញដំណើរការន្រការបង្កើតអនុសសន៍រួមគ្ន្រ។ ព្រញមួយដំណើរការវាយតម្ល្រ 
ផ្រនការ ប្រមូលទិន្នន័យនៅថ្ន្រក់ជាតិនិងខ្រត្តត្រូវបានច្រករំល្រកជាប្រចាំជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងវាយតម្ល្រ (EMT) និងការ 
ប្រជុំប្រចាំសបា្ត្រហ៍រៀងរាល់ពីរសបា្ត្រហ៍ម្តងដើម្របីធ្វើការពិភាក្រសាអំពីវឌ្រឍនភាពនិងលទ្ធផល។

វិធីសស្ត្រន្រការវាយតម្ល្រន្រះបានធានាថ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តស្នូលរបស់ UNICEF ត្រូវបានពិចារណពីដើមដល់ចប់ រួម 
ទាំង ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ដោយផ្ត្រតលើការវាយតម្ល្រ (ឧបករណ៍ប្រើប្រ្រស់ និងការប្រើប្រ្រស់ សុចរិតភាព និងភាពសោ្ម្រះត្រង់ 
ភាពច្របាសល់ាស ់និងភាពធ្វើឱ្រយជឿជាក់បាន និងអនុវត្តទៅតាម បទដ្ឋ្រនន្រការអនុវត្តល្ៗអ ) និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះដំណើរ 
ការ ដ្រលមានបំណង ពង្រឹងគោលនយោបាយ និងការរៀបចំកម្មវិធី តាមរយៈ ការអនុវត្ត អភិក្រមផ្អ្រកលើសិទ្ធិមនុស្រស 
សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ តាមរយៈ ការយកចិត្ត ទុកដក់យា៉្រងត្រឹមត្រូវចំពោះយ្រនឌ័រ និងសមធម៌ និងតាមរយៈការពិចារណ 
ដោយផ្ទ្រល់លើភាពងយរងគ្រ្រះ និងការផត់ច្រញ។

4>2 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរសមែែប់ការវាយតម្លែ
ដូចការកំណត់លម្អិតនៅក្នុង TOR  ការវាយតម្ល្រន្រះ  ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ 

OECD/ DAC ដូចខាងក្រ្រម៖
 y ភាពពាក់ព័ន្ធ មានបំណង កំណត់ថ តើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះជាបន្តបនា្ទ្រប់ ស្របជាមួយ 

នឹង  តម្រូវការពិតប្រ្រកដ និងសិទ្ធិរបស់ កុមារកម្ពុជា ព្រមទាំង គោលនយោបាយ  និងអាទិភាពជាតិកម្រិតណ និង 
តើគោលបំណងនានា ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ពិតជា មានលក្ខណៈប្រ្រកដប្រជាដ្ររឬទ្រ។ ភាពពាក់ព័ន្ធ ក៏មាន 
បំណងវាយតម្ល្រ ដោយអនុ លោម ទៅតាម យុទ្ធសស្រ្តជាក់លាក់ជាសកល និងរបស់ UNICEF ដើម្របីប្រឆំង អំពើ 
ហិង្រសា លើ កុមារ ព្រមទាំង ភាពស័ក្តិសម ន្រ ការរៀបចំផ្ន្រកស្ថ្រប័ន ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រ្រប់ការអនុវត្ត 
ផ្រនការ សកម្មភាពន្រះ។ ការចូលរួម ជាក់ស្ដ្រងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ ទីមួយគឺកុមារ នៅក្នុងការកំណត់ និងការ 
អនុវត្ត   ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  ក៏ត្រូវបានវាយតម្ល្រផងដ្ររ

 y បែសិទ្ធភាព ន្រ ការគំទ្រ ដ្រលផ្ដល់ ដោយ ដ្រគូជាតិសំខាន់ៗ និង UNICEF ចំពោះការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព
ន្រះ ពោលគឺកម្រិតន្រការសម្រ្រចបាន លទ្ធផលដ្រលត្រូវរំពឹងទុក ដ្រលជាហ្រតុជំរុញឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ប្ដូរ វិជ្ជមាន 
ដ៏រឹងមាំ  សម្រ្រប់អ្នក ទទួលផល ដ្រលជាគោលដៅន្រលទ្ធផលមួយ និងកតា្ត្រនានា ដ្រលបានសម្របសម្រួល ឬ 
រារាំង ដល់សមិទ្ធផលប្របន្រះ

 y ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ  ដ្រលបំណងចម្របងរបស់ ToR គឺផ្ត្រតលើ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រខាងក្រ្រ ពោល គឺ សង្គតិភាព  
និងការរួបរួមគ្ន្រន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ជាមួយនឹង អន្តរាគមន៍នានា ដ្រលអនុវត្តដោយ រដ្ឋ្រភិបាល ឬដ្រគូដទ្រ 
ទៀត។ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រន្រះបានរួមបញ្ចូលការវាយតម្ល្រលើភាពបំព្រញ បន្ថ្រមឱ្រយគ្ន្រ សុខុដុមនីយកម្ម និង 
ការ សម្របសម្រលួ  ជាមួយផ្រនការដទ្រទៀត ព្រមទំាងសមត្ថភាព ន្រការបង្កើត ភាពជាដ្រគូប្រកបដោយ ជោគជ័យ។ 
ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រន្រះ ក៏រួមមាន ការវិភាគ លើភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រផ្ទ្រក្នុង ដ្រលឆ្លើយតបចំពោះទំនាក់ទំនង និង 
ភាពបំព្រញបន្ថ្រមឱ្រយគ្ន្រ រវាងវិធានការផ្រស្រងៗ នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះផងដ្ររ

27 i) on 15th of March with the International Reference Group; ii) on the 17th of March with the staff of UNICEF 

Cambodia; iii) on the 18th of March with the Adolescent and Youth Reference Group (AYRG); and on the 23rd of 

March with the TWG3 of the Action Plan. During the mettings, the App Mentimeter have been used by the 

evaluators in order to engage all the participants in the workshops and obtain their opinions on the draft 

recommendations using live polls.
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 y ស័ក្តិសិទ្ធភាព មិនបានផ្ត្រតលើ ស័ក្តិសិទ្ធភាព ន្រ ការចំណយ និងការព្រយាករណ៍អំពីការចំណយ គណន្រយ្រយភាព 
ជុំវិញការរៀបចំថវិកានិងការចំណយឡើយ ប៉ុន្ត្រ ផ្ត្រតលើ ភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ  នោះគឺ ការប្រើប្រ្រស់ ធនធាន 
យា៉្រង ល្អបំផុត។ ការធ្វើប្របន្រះមានសង្កតិភាពជាមួយនឹងការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ន្រ ការវាយតម្ល្រលើ 
ផ្រនការ  សកម្មភាព ជារួម ជាជាងលើភាពលម្អិត ន្រសមាសធាតុផ្រសំផ្រស្រងៗន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ

 y ផលប៉ះពាល់បានសំដៅដល់ ទាំងវឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរក កាត់បន្ថយប្រ្រវា៉្រឡង់ ន្រអំពើហិង្រសា លើកុមារ ការបង្កើន 
ការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា និងការពង្រងឹសមត្ថភាពស្ថ្រប័ន ក្នងុការផ្ដល់ការឆ្លើយតប។ ការពិចារណ ត្រវូ បាន 
ផ្ដល់សញ្ញ្រដំបូងន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរចំពោះនិយាម និងអាកប្របកិរិយា ជាមួយនឹងការយល់ដឹងសុីជម្រ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដ្រលត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនអំពី និនា្ន្រការ ដ្រលបង្កឱ្រយមាន ផលប៉ះពាល់យា៉្រងសំខាន់

 y និរន្តរភាព ន្រលទ្ធផលវិជ្ជមាន របស់ផ្រនការសកម្មភាពន្រះគឺ លទ្ធភាពន្រការ ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ ជាបន្តបនា្ទ្រប់ 
ក្នុងរយៈព្រល វ្រង ដោយរដ្ឋ្រភិបាលមានភាពជាមា្ច្រស់យា៉្រងព្រញល្រញ។

បន្ថ្រមលើន្រះ ការវាយតម្ល្រន្រះ បានពិចារណយ៉ា្រងត្រមឹត្រវូទៅលើ ខ្លមឹសរលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រដូច ខាង ក្រ្រម៖
 y យែនឌ័រ សិទ្ធិមនុសែស និងសមធម៌ នោះគឺ តើ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី ការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា 

កុមារ បានបញ្ចូល គោលការណ៍ យ្រនឌ័រ សិទ្ធិមនុស្រស និង សមធម៌ នៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្ត វិធានការ របស់ 
ខ្លួនក្នុងកម្រិតណ ព្រមទាំងតើ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ពិតជាបានលើកកម្ពស់  និងសម្រ្រចបាន សមធម៌ យ្រនឌ័រ 
សមភាព និងការលើកកម្ពស់ សិទ្ធិមនុស្រស រួមទាំង បរិយាប័ន្ន ក្រុមងយរងគ្រ្រះបំផុត ដូចជា  កុមារមានពិការភាព 
ក្នុងកម្រិតណ។

មា៉្រទ្រិចន្រការវាយតម្ល្រន្រះ (EM) ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅអំឡុងព្រលន្រដំណក់កាលផ្ដើមដំបូង និងត្រូវបាន ប្រើ 
ប្រ្រស់  ជាក្របខណ្ឌការងរមួយ ដើម្របីប្រមូល វិភាគ និងវាយតម្ល្រទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន ដើម្របីឆ្លើយសំណួរន្រការវាយតម្ល្រ។ 
ក្រុមវាយតម្ល្របានប្រើប្រ្រស់មា៉្រទ្រិចន្រះ ជាបន្តបនា្ទ្រប់  ក្នុងនាមជាឧបករណ៍ មួយ សម្រ្រប់ ការរៀបចំប្រព័ន្ធន្រដំណើរការ
ប្រមូលទិន្នន័យ កំណត់ភាពខ្វះចនោ្ល្រះ ចំពោះភស្តុតាង និងរៀបចំការបា៉្រន់ប្រមាណប្របវាយតម្ល្រយា៉្រងច្របាស់លាស់។

សំណួរចម្របងៗសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រនៅក្រ្រមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រនីមួយៗ ត្រូវបានសង្ខ្រប នៅ 
ក្នុង តារាង ខាងក្រ្រម ចំណ្រកឯតារាងមា៉្រទ្រីចវាយតម្ល្រ  (EM)  គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ (សំណួររង ប្រភពព័ត៌មាន។ល។) 
មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ក។

តារាង ១៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សមែែប់ការវាយតម្លែ និងសំណួរចមែបងៗ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សំណួរសមែែប់ការវាយតម្លែ ចំនួនសំណួររង

ភាពពាក់ព័ន្ធ តើផ្រនការសកម្មភាពន្រះមានភាពស័ក្តិសមកម្រិតណ  ក្នុង ការទប់ 
ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ ហិង្រសា លើ កុមារ?

៦

បែសិទ្ធភាព តើការគំទ្រដ្រលត្រូវបានផ្ដល់ ដោយរដ្ឋ្រភិបាល និង UNICEF និង 
ដ្រគូផ្រស្រងទៀត មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណ នៅក្នុង ការសម្រ្រច បាន 
លទ្ធផល ន្រផ្រនការសកម្ម ភាព  ?

៦

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ តើ មានការរួបរួមគ្ន្រ និង អន្តរទំនាក់ទំនងគ្ន្រកម្រិតណ រវាង 
អន្តរាគមន៍ ន្រផ្រនការសកម្មភាពនិងអន្តរាគម ន៍  ដទ្រទៀត។

៤

ស័ក្តិសិទ្ធភាព តើការគ្រប់គ្រងផ្រនការសកម្មភាពមានស័ក្តិសិទ្ធភាពកម្រិតណ  
ក្នុងការធានា នូវ ការប្រើប្រ្រស់ ធនធាន យា៉្រងទាន់ព្រលវ្រលា និង 
ប្រកបដោយ ស័ក្តិសិទ្ធភាព ?

៤
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ផលប៉ះពាល់ តើអ្វីខ្លះជាលទ្ធផល ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ វិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន 
ជាច្រតនា ឬអច្រតនា?

៥

និរន្តរភាព តើផលប្រយោជន៍ ន្រផ្រនការសកម្មភាពមាននិរន្តរភាពកម្រិតណ? ៣

ការពិចារណា លក្ខណៈ 
បែទាក់កែឡាគ្នែ

តើផ្រនការសកម្មភាពន្រះ រួមចំណ្រកចំពោះ ការសម្រ្រចបាន សិទ្ធិ 
នានា ដ្ររឬទ្រ និងតើ ផ្រនការន្រះ បាន គ្របដណ្តប់ ទៅដល់ ក្រុម ខុសៗ 
គ្ន្រ នៅក្នុងលក្ខណៈសមស្របឬទ្រ?

៣

4>3 ការបែមូលទិន្នន័យ
ការវាយតម្ល្រន្រះបានប្រើប្រ្រស់វិធីសស្រ្ត និងឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ ខុសៗគ្ន្រ៖
ការពិនិតែយឯកសារ៖  ឯកសរយ៉ា្រងច្រើនត្រវូក្រមុវាយតម្ល្របានប្រមូល ពិនិត្រយ និងគូសចំណំ នៅទូទំាងគ្រប់ ដំណក់កាល  

ទាំងអស់ រួមមាន៖ ឯកសរយុទ្ធសស្រ្ត និងឯកសរកម្មវិធីន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ របាយការណ៍ផ្រស្រងៗ ឯកសរ 
ចងក្រងអំពីចំណ្រះដឹង ឯកសររបស់ក្រសួង ស�អ�យ និងក្រសួងដទ្រទៀត ការវាយតម្ល្រ និងការវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹង 
ឯកសររបស់ទីភា្ន្រក់ងរ អង្គការ សហប្រជាជាតិដទ្រទៀតស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅកម្រិតអន្តរជាតិ តំបន់ និងជាតិ 
របាយការណ៍ របស់ដ្រគូ និងមា្ច្រស់ជំនួយពាក់ព័ន្ធ សំណ្ររពីមុនមក និងគ្រហទំព័រពាក់ព័ន្ធ។ បញ្ជីន្រឯកសរ ដ្រលត្រូវ 
បានពិនិត្រយមើល មាននៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ។ ដូចការរៀបរាប់ខាងលើ គម្រ្រងចំនួនប្រ្រំបី ត្រូវបានវិភាគយា៉្រងសុីជម្រ្រ។

ការសម្ភែសពាក់កណា្ដែលរចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងកមែិតផ្ទែល់ខ្លួន និងកែុមគោលដៅ28៖  ដោយសរការរិតត្របិតចំពោះការ ធ្វើ 
ដំណើរ ដោយសរ ជំងឺកូវើដ ១៩ ប្រធានក្រុមវាយតម្ល្រមិនអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជាបានឡើយ ហ្រតុន្រះ  
គត់  បានធ្វើការសមា្ភ្រស ពីចមា្ង្រយ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់  ជាតិ។ ដោយសរគ្រ្រះអាសន្នផ្ន្រកសុខាភិ  បាលប្របន្រះ 
ការសមា្ភ្រសទល់មុខគ្ន្រ ជាមួយ  អ្នក ពាក់ព័ន្ធផ្ន្រកស្ថ្រប័ន នៅរាជធានីភ្នំព្រញ ក៏មិនអាចធ្វើបានផងដ្ររ ហ្រតុន្រះ ជម្រើស 
ដ៏ល្អ គឺទីប្រឹក្រសាជាតិ ពីររូប បានធ្វើការសមា្ភ្រសតាម ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ឬទូរស័ព្ទ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ង្រទី៧ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ 
រហូតដល់ពាក់ កណ្ត្រលខ្រមករា។

រូបភាព ៣៖ កុមរងយរងគែែះដែលបានចូលរួម នៅក្នុងការបែមូលទិន្នន័យ

28 សម្រ្រប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្រមទៀតអំពី វិធីសស្រ្តប្រមូលទិន្នន័យ សូមពិនិត្រយមើលឧបសម្ព័ន្ធ ជ។ ឧបករណ៍ទាំងអស់ ដ្រលត្រូវបាន ប្រើ 

ប្រ្រស់ នៅក្នុងដំណក់កាលប្រមូលទិន្នន័យមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឈ។
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នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ការប្រមូលទិន្នន័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្រសាជាតិ នៅក្នុងខ្រត្តគោលដៅទាំងប្រ្រំមួយ ដ្រល 
ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង TOR (រាជធានីភ្នំព្រញ ខ្រត្តកណ្ត្រល ព្រះសីហនុ  បាត់ដំបង សៀមរាប រតនគីរើ)29៖ 
ចាប់ពីថ្ង្រទី២១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ រហូតដល់ថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២១ លើកល្រង ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ រហូតដល់ 
ថ្ង្រទី២ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២១។ ក្រុមវាយតម្ល្របានពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយមនុស្រសចំនួន ២១៣នាក់ (ស្រី្ត ៨២នាក់ បុរស 
៦៩នាក់ និងកុមារ ៦២នាក់ ក្នុងនោះ កុមារើ ៣៧នាក់) នៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ តាមរយៈ ការសមា្ភ្រសពាក់កណ្ត្រល 
រចនាសម្ព័ន្ធពីចមា្ង្រយ និងការសមា្ភ្រសទល់មុខគ្ន្រ និងការពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGDs)។ អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមាន អ្នក 
មានសិទ្ធិ អ្នកមានភារកិច្ច និងមន្រ្តី និងសកម្មជនដ្រលត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុន។ អ្នកមានភារកិច្ច និងមន្រ្តី និង 
សកម្មជន ដ្រល ត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុន  ត្រូវបានជួបនៅថ្ន្រក់ជាតិ ថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត និងថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ចំណ្រកឯ អ្នក 
មាន សិទ្ធិត្រូវបាន ជួប នៅថ្ន្រក់សហគមន៍។ ជាពិស្រស ភាពងយរងគ្រ្រះ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង ការប្រមូលទិន្នន័យ 
ដូចបាន  បង្ហ្រញនៅក្នុង រូបភាព ៣ ដ្រលតំណងឱ្រយ កុមារងយរងគ្រ្រះ ដ្រលក្រុមវាយតម្ល្របានសមា្ភ្រស។ រូបភាព 
ខាងក្រ្រម  ផ្ដល់ការឆ្លុះបញ្ច្រំង ខ្លីមួយ អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ  ដ្រលត្រូវបានពិគ្រ្រះយោបល់ នៅក្នុងការវាយតម្ល្រន្រះ។ បញ្ជីព្រញ 
ល្រញន្រ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ដ្រលត្រូវបានពិគ្រ្រះយោបល់ គឺមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដ រួមទាំងការប្រងច្រក តាម 
យ្រនឌ័រ និងតំបន់។ 

រូបភាព ៤៖ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មនគន្លឹះៗ ដែលតែូវបានសម្ភែស (រួមទាំង ការបំបែកកុមរទៅតាមកុមរី និងកុមរា)

ជារួមមាន ៥៦ ភាគរយ ន្របុគ្គល ដ្រលក្រុមវាយតម្ល្រ បានជួប និងពិគ្រ្រះយោបល់ ជាមួយ គឺស្រ្តី ហើយ១៥ ភារគរយ 
ន្រអ្នកមានសិទ្ធិដ្រលបានសមា្ភ្រសន៍ត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងក្រុមងយ រងគ្រ្រះ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រក្រុមដ្រលបានបង្ហ្រញ 
លម្អិតក្នុងរូបភាពទី៣ ខាងលើ។ នៅព្រលធ្វើការសមា្ភ្រស ទល់មុខគ្ន្រ និងក្រុមពិភាក្រសា អ្នកវាយតម្ល្រអនុវត្តតាម នីតិវិធ ី
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវើដ យា៉្រងតឹងរឹង ដោយមានការផ្ដល់ កញ្ចប់សម្រ្រប់ ការបង្ក្ររជំងឺកូវើដ រួមទាំង ទឹកលាងដ្រសមា្ល្រប់ម្ររោគ 
និងមា៉្រស់ សម្រ្រប់អ្នកចូលរួម ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ នៅក្នុងគ្រប់ជំនួបទាំងអស់។ គ្រប់ព្រល និងនៅព្រលដ្រលធ្វើបាន 
អ្នកវាយតម្ល្របានធានា នូវការគោរពគមា្ល្រតសង្គម  និងធ្វើការសមា្ភ្រស នៅខាងក្រ្រអគរ ដោយជៀសវាង នៅក្នុងកន្ល្រង 
បិទជិត។

29 បញ្ជីន្រទីតាំងដ្រលបានចុះទៅដល់មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ញ។

Children*
29.1%

Women
38.5%

Men
32.4%

* of which 37,1% are “Vulnerable”
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4>4 ការវិភាគទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍
ក្រុមវាយតម្ល្របានអនុវត្តអភិក្រមបួនជំហាន សម្រ្រប់ការវិភាគទិន្នន័យ ដូចខាងក្រ្រម៖
 y ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំទិន្នន័យ សម្រ្រប់ការវិភាគ ដ្រលទិន្នន័យទាំងន្រះទទួលបានពី ឯកសរដ្រលមានស្រ្រប់ 

និង ពី ការសមា្ភ្រសនៅតាមមូលដ្ឋ្រន និងការធ្វើស្រចក្តីព្រ្រងមា៉្រទ្រីសស្តីពីគុណភាព ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ ភាពជឿជាក់ 
ន្រទិន្នន័យ ដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ខ

 y ជំហានទី ២៖ ការប្រងច្រកប្រភ្រទន្រគំហើញ ទៅតាម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ និងសំណួរសម្រ្រប់ 
ការ វាយតម្ល្រ

 y ជំហានទី ៣៖ ការឆ្លុះបញ្ច្រំងលើ គំហើញ នៅព្រលធ្វើស្រចក្ដីព្រ្រងដំបូង ដើម្របីធានា ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ នៅក្នុង 
ការ បង្ហ្រញ

 y ជំហានទី ៤៖ បនា្ទ្រប់មក ការកំណត់ និងការបំព្រញភាពខ្វះចនោ្ល្រះ

ការវិភាគខ្លឹមសរជាចំណុចស្នូល ន្រ ការវិភាគប្របគុណវិស័យ  ដ្រលធ្វើឡើងដោយ ក្រុមវាយតម្ល្រ៖ ឯកសរ កំណត់ 
ត្រ្រ អំពីក្រុមគោលដៅ/ ការសមា្ភ្រស និងទិន្នន័យ ប្របគុណវិស័យ ដ្រលល្រចឡើងពី ការចុះស្រ្រវជ្រ្រវនៅមូលដ្ឋ្រន និង 
លំហាត់លម្អិត  ត្រូវបានវិភាគ។ ការវិភាគប្របប្រៀបធៀប ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងកម្រិតមួយដ្រលអាចធ្វើបាន ដើម្របីពិនិត្រយ 
គំហើញនានា អ្នកពាក់ព័ន្ធ ប្រភ្រទខុសៗគ្ន្រ (ដោយប្រៀបធៀប ការយល់ដឹង និងការយល់ឃើញ របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធប្រភ្រទ 
ខុសៗគ្ន្រ អំពីភាពពាក់ព័ន្ធ ការប្រើប្រ្រស់ និងតម្រូវការន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ) និងដើម្របីកំណត់ការអនុវត្តល្អៗ ព្រម 
ទាំងបទពិសោធន៍ដ្រលទទួលបាន។ ទិន្នន័យដ្រលមានស្រ្រប់ បានប្រមូលនៅព្រលពិនិត្រយ និងផ្ទៀងផ្ទ្រត់ឯកសរ និង 
បន្ថ្រមព័ត៌មានពីការសមា្ភ្រស ការពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ និងទិន្នន័យ ន្រការអង្ក្រត។ ទិន្នន័យពីការសមា្ភ្រស និងការសង្ក្រត 
ដោយ ផ្ទ្រល់ ត្រូវបានវិភាគក្នុងលក្ខណៈប្រៀបធៀប ដោយប្រើប្រ្រស់ ត្រគំហើញ ដ្រលត្រូវរកឃើញជាញឹកញាប់ ឬ 
គំហើញ ជាទូទៅ ជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំ ស្របព្រលដ្រលកត់ត្រ្រអំពី ទស្រសនៈដ្រលខុសប្ល្រកពីគ្ន្រផងដ្ររ ។ ការពិភាក្រសាក្រុម 
វាយតម្ល្រ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំ ដើម្របីពិភាក្រសារួម គ្ន្រ  ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ព័ត៌មានពីច្រើនប្រភពបន្ថ្រម និង ផ្ទៀងផ្ទ្រត់របក 
គំហើញ។

ព័ត៌មានយា៉្រងច្រើនបានទទួល មកពី ការសមា្ភ្រស ដ្រលកើតឡើងនៅថ្ន្រក់ជាតិ អន្តរជាតិ ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ និងថ្ន្រក់ 
មូលដ្ឋ្រន។ ដើម្របីធានានូវការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់គ្រប់គ្រ្រន់ដល់អ្នកមានសិទ្ធិ ព័ត៌មានកាន់ត្រលម្អិត ត្រូវបានរាយ 
ការណ៍  អំពី កុមារ។ តារាងលម្អិត ត្រូវបានបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធ ទៅតាម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ
ន្រះ។ ការធ្វើប្របន្រះក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងរបកគំហើញ ពីឪពុកមា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទាំផងដ្ររ។

ដំណើរការពីរជំហាន ត្រូវបានអនុវត្តតាម នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍៖ ១) ការពិនិត្រយលើបង្គុំន្រឯកសរ រួមទាំង 
ការយោងទៅកាន់ របាយការណ៍ផ្ដើមដំបូង និងរបាយការណ៍លម្អិត និង ២) ការពិនិត្រយលើ របកគំហើញពីមូលដ្ឋ្រន។ 
ឧបករណ៍ សម្រ្រប់ការចុះស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងមូលដ្ឋ្រន  (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឈ) បានបញ្ចូលទាំងសំណួរទៅតាមលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ និងសំណួរទៅតាមគោលដៅ ព្រមទាំង ខ្លឹមសរលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ។ សម្រ្រប់ ការ 
វិភាគ  របកគំហើញ ពីមូលដ្ឋ្រន ព័ត៌មានពីវិស័យ ទាំងន្រះ ត្រូវបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រ និង 
សំណួររងដ្រលគ្របដណ្តប់ លើអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងនោះ ដ្រលត្រូវពិនិត្រយតាមដនដោយចរិត ន្រអ្នកឆ្លើយតប  និងទីតាំង 
ន្រ ការ សមា្ភ្រស។ ការធ្វើប្របន្រះបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយ មានការបញ្ចូលរបកគំហើញនានា  ដ្រលទទួលបាន ពីអ្នកមានភារកិច្ច 
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យា៉្រង ច្រើន នៅកម្រិតខុសៗគ្ន្រ រួមជាមួយនឹងរបក គំហើញពីកុមារផ្ទ្រល់ ឪពុកមា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទាំ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
នៅព្រលរៀបចំគំហើញ ទាំងន្រះ និងធ្វើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន។ បន្ថ្រមលើន្រះ នៅព្រលអ្នកឆ្លើយតប បានផ្ដល់យោបល់ អំពី 
ចំណុចជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រន្រះ ដ្រលមិនស្ថតិនៅក្រ្រម សំណួរជាក់លាក់ ចំណុច 
ទំាងន្រះក៏ត្រវូ បានកត់ត្រ្រផងដ្ររ។ សម្រ្រប់ខ្លមឹសរលក្ខណៈ ប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ និងរបកគំហើញអំពីគោលបំណង ខ្លមឹសរ 
ហើយរបកគំហើញទាំងន្រះ ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំ ក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្ន្រន្រះដ្ររ។

របកគំហើញទាំងន្រះត្រូវបានសង្ខ្រប នៅក្នុងបង្គុំកំណត់ត្រ្រ ដើម្របីពិនិត្រយរកមើលនិនា្ន្រការ និងភាពខុសគ្ន្រ។ ពីទីនោះ 
បង្គុំន្ររបកគំហើញត្រូវបានប្រងច្រកត្រួតពិនិត្រយ រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ ដើម្របីធ្វើការរៀបចំ។ ក្រ្រយព្រល បញ្ចូល 
ភស្តតុាងពីមូលដ្ឋ្រន ពីក្នងុរបកគំហើញដ្រលត្រវូបានចងក្រងហើយការសមា្អ្រត ចុងក្រ្រយត្រវូបានធ្វើឡើងទៅលើឯកសរ 
នានាដើម្របីបំព្រញភាពខ្វះចនោ្ល្រះ នៅព្រលអាចធ្វើបាន។

ក្រ្រយព្រលបញ្ចប់ស្រចក្ដពី្រ្រងរបាយការណ៍ ក្រមុវាយតម្ល្របានពិចារណ 
លើកម្រិតន្រការវាយតម្ល្រ ដើម្របីវាយតម្ល្រ ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន ដើម្របីអាចបង្ហ្រញ 
នូវប្រយោគដ៏សមញ្ញអំពីវឌ្រឍនភាព។ កម្រិតន្រះមិនវាយតម្ល្រ វឌ្រឍនភាពឡើយ 
ប៉ុន្ត្រ គ្រ្រន់ត្រពិចារណថ តើវឌ្រឍនភាពន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងរបៀបណ 
ឬមិនមានវឌ្រឍនភាពឡើយ ទៅតាមលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ  នីមួយៗ  សម្រ្រប់ការវាយ 
តម្ល្រ។ កម្រិតវាយតម្ល្រមានប្រ្រំមួយពិន្ទុ ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ ទាំងន្រះគឺជាការឱ្រយ 
កម្រិត សង្ខ្រប។ ពួកគ្រត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អ្រកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុម 
វាយ តម្ល្រក្នុងការរកឃើញយា៉្រងទូលំទូលាយ។ ការ ឱ្រយកម្រតិ ត្រវូ បាន ធ្វើឡើង 
ដោយផ្ទៀងផ្ត្រត់ក្នងុចំណមសមាជិកក្រមុ ដូចជា ប្រធានក្រមុបានធ្វើការវាយ
តម្ល្រដំបូង ហើយ បនា្ទ្រប់មកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទ្រត់ដោយសមាជិកក្រុមវាយតម្ល្រ
ផ្រស្រងទៀត។ ភាពខុសគ្ន្រន្រមតិយោបល់ត្រូវបានពិភាក្រសា  ហើយ បនា្ទ្រប់ មក 
ការវាយតម្ល្រត្រូវបានបញ្ចប់បនា្ទ្រប់ពីការពិនិត្រយឡើងវិញទាំងអស់គ្ន្រ។

ដូចដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ ការបង្កើតអនុសសន៍បានអនុវត្តតាមវិធីសស្រ្តដ្រលមានការចូលរួម ឧទាហរណ៍៖ 
អនុសសន៍ត្រូវបានព្រ្រងដំបូងដោយក្រុមវាយតម្ល្រ រួចក៏បានពិភាក្រសារួមគ្ន្រជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រលការប្រជុ ំ
ផ្រស្រងៗគ្ន្រ បនា្ទ្រប់មករៀបចំឡើងនូវសំណុំអនុសសន៍ចម្របងៗ និង អនុសសន៍រង។

4>5 ដែនកំណត់ដែលបានជួប នៅក្នុងដំណើរការវាយតម្លែ និង 
យុទ្ធសាសែ្តកាត់បន្ថយ

តារាងខាងក្រ្រមបង្ហ្រញ នូវដ្រនកំណត់ចម្របងៗ ដ្រលក្រុមវាយតម្ល្របានជួបប្រទះ និងវិធីនានា ដ្រលត្រូវបាន ប្រើ 
ប្រ្រស់ ដើម្របីជម្នះលើដ្រនកំណត់ទាំងនោះ៖

រូបភាព ៥៖ កមែិតនែការវាយតម្លែ

៦ វ�ជ��ន���ំង

៥ វ�ជ��នមធ��ម

៤ វ�ជ��នតិចតួច

៣ អវ�ជ��នតិចតួច

២ អវ�ជ��នមធ��ម

១ អវ�ជ��ន���ំង
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តារាង ២៖ ដែនកំណត់ និងមធែយាបាយកាត់បន្ថយ

ផែនកំណត់ពាក់ព័ន្ធការបែមូលទិន្នន័យ មធែយាបាយកាត់បន្ថយ

សមាជិកអន្តរជាតិន្រក្រុមវាយតម្ល្រ មិនអាច
ធ្វើដំណើរមកប្រទ្រសកម្ពុជាបាន 
ដោយសរ ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ ១៩

វិធានការកាត់បន្ថយបានរួមបញ្ចូលនូវការពង្រឹងក្រុមវាយតម្ល្រ តាមរយៈ 
ការបញ្ចូល សមាជិកជាតិទីពីរសម្រ្រប់ក្រុម ដើម្របីធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ។ 
លើសពីន្រះ  វិធីសស្រ្តន្រះត្រូវបានក្រសម្រួលទៅតាមស្ថ្រនភាពន្រះ 
ហើយ ក្រុមវាយតម្ល្របានយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រម និងផ្ដល់ធនធានបន្ថ្រម 
ដើម្របី ធានាថ ខ្លឹមសរន្រឧបករណ៍ សម្រ្រប់ការងរតាមមូលដ្ឋ្រន និង 
សុពលភាពន្រគំនិត ត្រូវបានបញ្ជូនយា៉្រងគ្រប់គ្រ្រន់ ទៅកាន់ក្រុម ចុះ 
មូលដ្ឋ្រន និងធានាថ គុណភាព និងភាពហ្មត់ចត់ន្រ ការប្រមូលទិន្នន័យ  
ត្រូវបានតាមដនត្រួតពិនិត្រយ ដោយឈរលើមូលដ្ឋ្រន សង្គតិភាព តាម 
រយៈ ទំនាក់ទំនងជាប្រចាំ អំពី វឌ្រឍនភាពន្រការងរស្រ្រវជ្រ្រវនៅមូលដ្ឋ្រន 
និងភាពខ្វះចនោ្ល្រះន្រទិន្នន័យ ដើម្របីធានានូវការរក្រសាបានចំពោះគុណ
ភាព  ន្រទិន្នន័យ

ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ ១៩ បានរារាំង 
ដល់ការមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនៅថ្ន្រក់ជាតិ 
និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ

វិធានការកាត់បន្ថយដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកវាយតម្ល្ររួមមាន 
នៅថ្ន្រក់ជាតិ ការធានានូវភាពបត់ប្រន ពាក់ព័ន្ធនឹងមធ្រយាបាយដើម្របីធ្វើ
ការសមា្ភ្រស ដោយផ្ដល់ដល់អ្នកដ្រលត្រូវសមា្ភ្រសនូវជម្រើសព្រញល្រញ
អំពីការសមា្ភ្រសទល់មុខគ្ន្រ ឬការសមា្ភ្រសពីចមា្ង្រយ

លើសពីន្រះ នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក្រុមបានប្រើប្រ្រស់ភាពបត់ប្រនយា៉្រង
ព្រញល្រញ ដើម្របី សម្រប លទ្ធភាពមាន អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងស្ថ្រនភាព 
មិនច្របាស់លាស់ន្រះ ទៅតាម តម្រូវការផ្ន្រក ការប្រមូលទិន្នន័យ។ 
ហ្រតុន្រះ កាលវិភាគប្រមូលទិន្នន័យ ត្រូវបានពិចារណយា៉្រងព្រញល្រញ  
ជាមួយ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន

ការបិទសលារៀនបង្កភាពស្មុគស្ម្រញ 
ចំពោះលទ្ធភាពជួបជាមួយ កុមារ នៅក្នុង 
សលារៀន

វិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានរៀបចំឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង
បន្ថ្រមទៀត របស់ ក្រុមអ្នកវាយតម្ល្រជាតិ ដ្រលធ្វើការងរ ដោយ សហការ 
ជាមួយ ជនបង្គ្រលន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ នាយកសលា និងគ្រូ 
បង្រៀន និងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធ ដូចជា គ�ក�ន�ក នៅក្នុងខ្រត្ត 
គោលដៅ ដើម្របីទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ និងគ្រួសរ របស់ពួកគ្រ

ការសមា្ភ្រសជាមួយ កុមារនៅក្នុងមណ្ឌល 
ឃុំឃំង មិនអាចធ្វើទៅបាន ដូចការ រៀបចំ 
ផ្រនការ នៅក្នុងដំណក់កាល ផ្ដើមដំបូង 
ឡើយ ដោយសរដំណើរការ យា៉្រងវ្រង 
ដើម្របីទទួលបាន ការអនុញ្ញ្រត ចាំបាច់

វិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានរៀបចំឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹង ការបញ្ចូល 
ការប្រមូល  ទិន្នន័យ របស់ កុមារ នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃំង និង ដ្រល 
ត្រូវបានដោះល្រង ក្រ្រយព្រលទទួលទោសរួច
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ភាពខ្វះចនោ្ល្រះន្រទិន្នន័យដ្រលបានកំណត់
ភាពរឹងមាំន្រការរកឃើញ
មួយ  ចំនួន    ជា ពិស្រស ទាក់ទងនឹងភាព អាច 
រកបានន្រទិន្នន័យបរិមាណ

វិធានការកាត់បន្ថយពាក់ព័ន្ធការរៀបចំស្រចក្តីព្រ្រងមា៉្រទ្រីស
លម្អិត  ស្តីពីគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពជឿជាក់ន្រទិន្នន័យ

នឹងឧបករណ៍ គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយសម្រ្រប់ ការចុះមូលដ្ឋ្រន ជាមួយនឹងការ 
រំលងសំណួរមិនពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីគ្របដណ្តប់លើបញ្ហ្រយា៉្រងច្រើន នៅ 
ទូទាំង  អនុកម្រងន្រ អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រស ដោយផ្ត្រតលើ លទ្ធផល ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ដំណើរការស្វ្រងយល់លទ្ធផលន្រ ដំណើរការ និងលទ្ធផល រយៈព្រល 
ខ្លី (Outcome)។

ប្រភពចម្រុះន្រទិន្នន័យ ប្របគុណភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទ្រត់ និងទាក់ទងគ្ន្រ
ក្នុងកំឡុងព្រលវិភាគទិន្នន័យ។

ទិន្នន័យនិងរបាយការណ៍នៅកម្រិតផ្រន
ការ សកម្មភាព
ត្រូវបាន កំណត់ ដ្រល ធ្វើឱ្រយមានចនោ្ល្រះ 
ប្រហោងន្រព័ត៌មាន

បើទោះបីជាមានការច្រញរបាយការណ៍ 
ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៩ សម្រ្រប់ផ្រនការ 
សកម្មភាព ន្រះក្ដី របាយការណ៍ ន្រះ 
ស្ទើរត្រមានត្រ សកម្មភាព និងទិន្នន័យន្រ
ការផ្ដល់ស្រវាទាំងស្រុង ដោយគ្ម្រន 
របាយការណ៍បរិយាយ ដ្រលប្រមូលផ្ដុំ 
ឧទាហរណ៍  របាយការណ៍ពី ក្រសួងនានា 
ឬពីអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលធ្វើ 
ការងរ ជាមួយ នឹងកម្មវិធីផ្រស្រងៗគ្ន្រ។ 
មានការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលតិចតួច 
ប៉ុណ្ណ្រះ

ទិន្នន័យស្តីពីថ្ល្រដើមន្រផ្រនការ
សកម្មភាព មិនមានសម្រ្រប់ក្រុមវាយ 
តម្ល្រទ្រ

វិធានការបន្ធូរបន្ថយរួមមានការសំរ្រចចិត្តដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើង
ក្នុង ដំណក់កាលចាប់ផ្តើមផ្ត្រតលើការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាព
ចំណយ ដ្រលជាការប្រើប្រ្រស់ធនធានបានល្អបំផុត។ ការវិភាគត្រូវបាន
ធ្វើឡើងតាមរយៈការពិនិត្រយលើតុនិងសំភាសន៍ដល់អ្នកពាក ់ព័ន្ធ។
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4>6 ពិធីសារ និងនីតិវិធីអំពីកែមសីលធម៌
ដូចគ្ន្រនឹងការប្រមូលទិន្នន័យ ដទ្រទៀតដ្ររ សកម្មភាពវាយតម្ល្រ វិភាគ និងស្រ្រវជ្រ្រវ ដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើង ឬ ផ្ដល់ 

មូលនិធិដោយ អង្គការយូនីស្រហ្វ (រួមទាំងសកម្មភាពនានា ដ្រលត្រូវប្រតិបត្តិដោយ អ្នកទទួលការងរបន្តជាលក្ខណៈ 
បុគ្គល ឬស្ថ្រប័ន និងដ្រគូនានា) នៅព្រលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្រស ឬការវិភាគទិន្នន័យមានស្រ្រប់ដ្រលមានលក្ខណៈរសើប 
ត្រវូឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លវូការន្រការពិនិត្រយផ្ន្រកក្រមសីលធម៌ ។ ការដំណើរការន្រះត្រវូបានធ្វើឡើងដោយក្រមុប្រកឹ្រសាត្រតួ 
ពិនិត្រយដ្រលមានការទទួលស្គ្រល់ និងការអនុញ្ញ្រត ហើយក្រុមន្រះបានច្រញ លិខិតយល់ព្រម ហើយលិខិតយល់ព្រមន្រះ 
មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឋ។

ដំណើរការន្រះបានធានាថ ពិធីសរស្ដីពីក្រមសីលធម៌ ត្រូវបានអនុវត្តតាមដំណក់កាលនីមួយៗ នៅក្នុងដំណើរការ 
អនុវត្ត រួមទំាង ការធានាការរក្រសាការសមា្ង្រត់ជូនអ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រសផងដ្ររ (សូមលើឧបសម្ពន័្ធឋ)។ ជាពិស្រស បទដ្ឋ្រនក្រម 
សីលធម៌ UNEG ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលបានដឹកនាំ ការវាយតម្ល្រន្រះ នឹងបញ្ចូលនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកវាយតម្ល្រ (ឯករាជ្រយភាព 
គ្ម្រនភាពលម្អៀង ភាពគួរ ឱ្រយជឿទុកចិត្តបាន ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ គណន្រយ្រយភាព)30 និងការពារសុវត្ថិភាពផ្ន្រកក្រម 
សីលធម៌ សម្រ្រប់ អ្នកចូលរួម  ដ្រលសមស្របសម្រ្រប់ បញ្ហ្រនានា ដ្រលត្រូវបានពណ៌នា  (ការគោរពចំពោះ ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ 
និងភាពចម្រុះគ្ន្រ សិទ្ធិចំពោះស្វ័យ កំណត់ ភាពតំណងស្មើគ្ន្រ ភាពអនុលោមតាមក្រមសម្រ្រប់ ក្រុមងយរងគ្រ្រះ ការ 
រក្រសាការសមា្ង្រត់ និងការជៀសវាង គ្រ្រះថ្ន្រក់)។ ការពិចារណផ្ន្រកក្រមសីលធម៌ ន្រ UNEG ដ្រលក្រុមបាន ពិចារណ 
ជាពិស្រស បានគ្របដណ្តប់លើ ការរក្រសាការសមា្ង្រត់ ការជៀសវាងគ្រ្រះថ្ន្រក់ និងការយកចិត្តទុកដក់ ជាក់លាក់ ចំពោះ 
ការចូលរួមជាមួយកុមារ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វស្តីពីក្រមសីលធម៌ន្រការស្រ្រវ
ជ្រ្រវ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់កុមារ (ERIC) ។

គំហើញសំខាន់ៗន្រការវាយតម្ល្រន្រះ

30 សម្រ្រប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្រម សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឋ។
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5 ការពិចារណាទៅលើ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្ន្រក ២�៣ ខាងលើ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរកម្រិតប្រទ្រសត្រូវបានរំពឹងថ នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព 
តាមរយៈ ការពិគ្រ្រះយោបល់នៅក្នងុអំឡុងព្រលរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពស្ដពីីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រ២ំ០២២-២០២៦។ 
ដោយផ្អ្រកលើការវាយតម្ល្រកម្រិតផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ការសង្ក្រតទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធ សម្រ្រប់ការក្រសម្រួលទាំងន្រះ 
ត្រូវបានពិចារណនៅទីន្រះ។ គប្របីកត់សមា្គ្រល់ថ ពុំមានអភិក្រមគួរជាទីចង់បានណ ត្រមួយចំពោះ រចនាសម្ព័ន្ធ ឬ សូម្របី 
ត្រខ្លឹមសរ ន្រទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរនោះឡើយ។ ក្នុងករណីន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ អភិក្រមន្រះ 
រួមមាន ឋានានុក្រមយា៉្រងសមញ្ញ ដ្រលមានទំនាក់ទំនងជាមួយភាសន្រតារាងតក្កភាព ជាមួយនឹងការបន្ថ្រមន្រ ការវិភាគ 
លើឧបសគ្គនានា គំនិតផ្ដួចផ្ដើម (ជាជាង "សកម្មភាព" ដោយសរផ្រនការសកម្មភាពន្រះបំព្រញមុខងរ នៅកម្រិត 
ប្រព័ន្ធ) និងការសំដៅយោងចំពោះស្ថ្រនភាពឫសគល់។ ស្ថ្រនភាពឬស គល់ ទាំងន្រះ មិនត្រូវបានភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ 
នឹងលទ្ធផលបឋម និងលទ្ធផលជាក់លាក់ឡើយ ប៉ុន្ត្រមានច្រតនា ស្ថិតនៅក្រ្រមលទ្ធផលទាំងន្រះ។

របាយការណ៍ ToC ដ្រលរៀបចំដោយ Coram  បង្ហ្រញនូវ សមាសធាតុសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រ្រម៖
 y បរិបទសម្រ្រប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រះ
 y ការផ្ល្រស់ប្ដូរជាច្រតនា ក្នុងរយៈព្រលវ្រង ដ្រលត្រូវបានរំពឹងជាមុន
 y លំដប់លំដោយន្រ ការផ្ល្រស់ដ្រលត្រូវរំពឹងទុក ដើម្របីនាំទៅរក លទ្ធផលជាទីចង់បានក្នុងរយៈព្រលវ្រង
 y ការសន្មត់ស្នូល
 y ស្រចក្ដីសង្ខ្របប្របបរិយាយ

នៅក្នុងអភិក្រមរបស់ពួកគ្រ ចំពោះ ToC,  Coram បានបញ្ចូល i) ផលប៉ះពាល់ធំជាងគ្រ ដ្រលត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ 
ថ ជាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន កិច្ចការពារ  ដូចការកំណត់នៅក្នុងអនុសញ្ញ្រស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងការសម្រ្រចបាននូវ SDGs 
ហ្រតុន្រះ ផលប៉ះពាល់ប្របន្រះ សំដៅ ទៅដល់ឥទ្ធពិលផ្ន្រកសង្គមដ៏ទូលំទូលាយ ន្រការផ្ល្រស់ប្ដរូ ដ្រលកើតច្រញ ពី អន្តរាគមន៍ 
និងកតា្ត្រកំណត់កម្រិតប្រទ្រស ដទ្រទៀត និង ii)ផលប៉ះពាល់ដ្រលត្រូវសំដៅទៅដល់ ពោលគឺ "ឥទ្ធិពលសរុប រយៈព្រល 
វ្រងន្រ កម្មវិធី/អន្តរាគមន៍ នានានៅក្នុងរយៈព្រលជាបន្តបនា្ទ្រប់  ទៅលើអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់ឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្ដូរនៅទីបំផុត"។ 
ស្រចក្តីថ្ល្រងអំពីផលប៉ះពាល់ គឺ " កុមារើ និងកុមារា មិនទទួលរងគ្រប់ទម្រង់ន្រ អំពើហិង្រសា និងការគំរាមកំហ្រងប្រើប្រ្រស់ 
អំពើហិង្រសាឡើយ"។ ស្រចក្តីថ្ល្រងន្រះ គ្របដណ្តប់ លើការរួមចំណ្រក ន្រអន្តរាគមន៍ ដទ្រទៀត។ គ្រកំណត់ លទ្ធផលថជា 
ឥទ្ធិពល រយៈព្រលខ្លី និងមធ្រយមន្រលទ្ធផលបឋម របស់អន្តរាគមន៍។ បនា្ទ្រប់មក ពួកគ្រ សំដៅដល់លទ្ធផលបឋម ដ្រលត្រូវ 
ផ្ដល់ដោយ អន្តរាគមន៍ន្រះ ឧបសគ្គ និងកតា្ត្ររាំងស្ទះ នានា ចំពោះអន្តរាគមន៍ន្រះ និងកម្រងន្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដ្រល មាន 
ច្រតនា  ទទួលបាន លទ្ធផលបឋម និងលទ្ធផល។ លទ្ធផល នៅក្នុង ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរមានដូចខាងក្រ្រម៖  

1> កិច្ចគំពារសង្គមមានភាពរើកចម្រើនក្នុងកម្រិតមួយ ដ្រលការប្រឈមរបស់កុមារគ្រប់រូប (និងគ្រួសរ របស់ 
ពួកគ្រ) ចំពោះអំពើរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច និងការជួញដូរត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុប បំបាត់

2> កុមារមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកម្រិតមត្រ្តយ្រយសិក្រសា បឋមសិក្រសា និងអនុវិទ្រយាល័យដោយឥតគិតថ្ល្រនៅ
សលារៀនកុមារម្រត្រី និង មានឱកាសស្មើភាពគ្ន្រ ក្នុងការទទួលបានការអប់រំថ្ន្រក់ឧត្តមសិក្រសា ការបណ្តុះ 
បណ្ត្រល  វិជា្ជ្រជីវៈ និងការ បណ្តុះបណ្ត្រលបច្ច្រកទ្រស



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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3> គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ន្រ អំពើហិង្រសាលើកុមារត្រូវបានចាត់ទុកថ មិនអាចទទួលយកបាន ទោះនៅក្នុងបរិបទ និង 
ស្ថ្រនភាពណក៏ដោយ។ គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ន្រ អំពើហិង្រសាលើកុមារត្រូវបានផ្តនា្ទ្រទោសយា៉្រងសកម្ម និងប្រកប 
ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់

4> ទំនាក់ទំនងអំណច និងការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធាន មានតុល្រយភាពយ្រនឌ័រ។ កុមារើ និងកុមារាអនុវត្តសកម្មភាព 
និងស្វ័យភាពលើខ្លួនឯង និងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគ្រ

5> មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកមា្ត្រយ កុមារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទ្រទៀត បានដឹង និងយល់អំពីសិទ្ធិកុមារ
ក្នុងការទទួលបានកិច្ចការពារពីអំពើហិង្រសា។ កុមាររងគ្រ្រះន្រអំពើរំលោភបំពាន អាចទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រកប 
ដោយសុវត្ថិភាព ដោយគ្ម្រនការរើសអើង ឬភ័យខា្ល្រចចំពោះការសងសឹក

6> ជនរងគ្រ្រះន្រអំពើរំលោភបំពានទទួលបានកិច្ចគំទ្រផ្ន្រកច្របាប់គ្រប់គ្រ្រន់ ស្រវាស្ត្ររនីតិសម្របទា និងការបណ្តុះ 
បណ្ត្រល ជំនាញ បំណិនជីវិត។ វដ្តន្រអំពើហិង្រសាត្រូវបានទមា្ល្រយ

7> មានប្រព័ន្ធការពារកុមារមួយ ដ្រលទទួលបានមូលនិធិគំទ្រ និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងរគ្រប់គ្រ្រន់ មានហ្រដ្ឋ្រ 
រចនា សម្ព័ន្ធ សមស្រប (ឧ� មានសមត្ថភាពក្នុងការសុើបអង្ក្រត និងប្រើប្រ្រស់បាន នៅព្រលមានការបញ្ជូនកុមារ 
មា្ន្រក់ដ្រលជាជនរងគ្រ្រះន្រ អំពើហិង្រសា) និងមានជម្រើសន្រការថ្រទាំជំនួសសមស្រប ស្របតាមអនុសញ្ញ្រ 
អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

ដោយហ្រតុថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់ មានលទ្ធផលចំនួនដប់ប្រ្រំមួយ ដ្រលមានលក្ខណៈខុសគ្ន្រ ប៉ុន្ត្រ មាន 
ភាពស្របគ្ន្រទៅនឹងលទ្ធផលទាំងន្រះ និងដោយសរត្រលទ្ធផលទាំងន្រះ  គឺជាគោលដៅ រយៈព្រលវ្រងលំដប់ខ្ពស់ 
លទ្ធផល ទំាងន្រះ អាចត្រវូបានសំដៅយោងក្នងុលក្ខណៈមួយដ្រលកាន់ត្រមានភាពសមស្របថ ជាលទ្ធផល ចុង ក្រ្រយ។ 
ការសំដៅនិយាយថ "ក្នុងកម្រិតមួយ" នៅក្នុងលទ្ធផលទី ១ "គ្រប់ទម្រង់" នៅក្នុងលទ្ធផលទី ៣ "តុល្រយភាពយ្រនឌ័រ" 
ក្នុងលទ្ធផលទី ៤ និងការនិយាយសំដៅដទ្រទៀត ឆ្លុះបញ្ច្រំងនូវស្រចក្តីថ្ល្រង អំពីលទ្ធផលចុងក្រ្រយទាំងន្រះ។ 

លទ្ធផលបឋមចំនួន ប្រ្រំមួយត្រូវបានផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយលទ្ធផលទាំងប្រ្រំពីរ ហើយលទ្ធផលបឋមទី ៦ ត្រូវផ្រសារភា្ជ្រប់ 
ជាមួយ  លទ្ធផលទី ៦ និង ៧ ប៉ុន្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀត ក្នុងករណីនីមួយៗ លទ្ធផលបឋមទាំងន្រះ គឺជា លទ្ធផលបឋមលំដប់ខ្ពស់ 
ដ្រលមានភាពចាំបាច់ផងដ្ររ ជាមួយមួយនឹងលទ្ធផលបឋមជាក់លាក់ន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសា លើកុមារ 
ដ្រលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រល់ ជាមួយនឹង សកម្មភាពនានា។ លទ្ធផលបឋមន្រទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូ មានដូចខាង ក្រ្រម 
ហើយ ចំណុចទី ៦ ខាងក្រ្រម មានសង្គត ភាព  ជាមួយ ចំណុចទី ៦ និង ៧ ខាងលើ៖

1> កិច្ចគំពារសង្គមមានភាពរើកចម្រើន ដូច្ន្រះកុមារ (និងគ្រួសររបស់ពួកគ្រ) មិនសូវងយរងគ្រ្រះទៅនឹងអំព ើ
រំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច និងការជួញដូរ

2> កុមារមានលទ្ធភាពកាន់ត្រខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព នៅកម្រិតមត្ត្រយ្រយសិក្រសា 
បឋម  សិក្រសា និងមធ្រយមសិក្រសា ដ្រលមានសុវត្ថិភាព និងមានលក្ខណៈកុមារម្រត្រី ព្រមទាំងមាន លទ្ធភាព  កាន់ ត្រ 
ខ្ពស់ ក្នងុការទទួលបានការអប់រំកម្រតិឧត្តមសិក្រសា ការបណ្តះុបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងការបណ្តះុបណ្ត្រល បច្ច្រកទ្រស

3> កម្មវិធីដ្រលមានគោលបំណងផ្ត្រតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមាន ន្រ ការអនុវត្ត វិន័យ 
ធ្ងន់ធ្ងរប្របហិង្រសា និងការផ្តល់បច្ច្រកទ្រសអនុវត្តវិន័យប្របវិជ្ជមានជំនួសវិញ បានជ្រ្របទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូ 
បង្រៀន ឪពុកមា្ដ្រយនិង កុមារកាន់ត្រច្រើន

4> កម្មវិធីដ្រលមានគោលបំណងផ្ត្រតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយ្រនឌ័រ និងការមិនរើសអើង 
បានជ្រ្របទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកមា្ត្រយ និងកុមារកាន់ត្រច្រើន

5> កម្មវិធីដ្រលមានគោលបំណងផ្ត្រតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី ច្របាប់ដ្រលហាមឃត់ចំពោះអំពើ ហិង្រសា  
លើកុមារ បានជ្រ្របទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកមា្ត្រយ និងកុមារកាន់ត្រ ច្រើន។ ការបណ្តុះ បណ្ត្រល  
អំពី ច្របាប់ និងការអនុវត្តច្របាប់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌កាន់ត្រ ច្រើន ឡើង។ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ប្រព័ន្ធច្របាប់កាន់ត្រប្រសើរ ដើម្របីបង្ក្ររ ទទួលស្គ្រល់ និងឆ្លើយតបចំពោះគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ន្រអំពើ ហិង្រសា លើ 
កុមារ

6> មានគោលនយោបាយ ថវិកា និងធនធានមនុស្រសរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល សម្រ្រប់ផ្តល់ស្រវាបង្ក្ររ និងឆ្លើយតប 
តាម រយៈប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ។ បុគ្គលដ្រលធា្ល្រប់ទទួលរងអំពើរំលោភបំពាន មានលទ្ធភាពកាន់ត្រខ្ពស់ក្នុង 
ការទទួលបានស្រវាច្របាប់ ស្រវាស្ត្ររនីតិសម្របទា និងបំណិនជីវិត ព្រមទាំងមាននិនា្ន្រការថយចុះចំពោះការ 
ប្រព្រឹត្តបទល្មើស/ការកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះជាថ្មីម្តងទៀត។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹដ្រលត្រវូបានសមា្ភ្រស ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នងុ ការរៀបចំទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូន្រះ បានរាយ ការណ៍  
អំពីការព្រញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ចំពោះវិធីន្រការរៀបចំទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះ និងខ្លឹមសរដ្រលជា លទ្ធផល។ ទោះបីជា 
យា៉្រង  ណក្ដី ថ្វីបើមានការព្រញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយ នៅព្រលសួរថ តើ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះមានឥទ្ធិពលយា៉្រង 
ដូចម្ដ្រច ចំពោះការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ មានគំហើញជាមូលដ្ឋ្រនចំនួនបី៖

1> សូម្របីត្រអ្នកដ្រលបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ មិនទំនងជា    សំដៅទៅ
ដល់ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះ ឡើយ នៅព្រលអនុវត្ត ហើយក៏មិននិយាយប្រឆំងនឹងទ្រឹស្ដីន្រះដ្ររ

2> ភាគច្រើនន្រ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមិនបានដឹងអំពី ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះ ឬមិនដឹងអំពីខ្លឹមសរន្រទ្រឹស្ដីន្រះ
ឡើយ

3> កម្មវិធីនានា នៅក្រ្រម ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ   បានរាយការណ៍អំពីការរៀបចំ ទ្រឹស្ដីន ្រ
ការផ្ល្រស់ប្ដូរ របស់ពួកគ្រ ផ្ទ្រល់ ដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកថ ជា  ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពី
អំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះផ្ទ្រល់។

ចំណុចន្រះមិនសូវគួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលនោះទ្រ ដោយសរថ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូររម្រងត្រងមិនត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ នៅ 
ក្នុង   ការអនុវត្តកម្មវិធី នៅក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយអត្តន័យ ណមួយឡើយ។ ប៉ុន្ត្រ ក្របខណ្ឌលទ្ធផល ឬ តារាងតក្កភាព 
ទំនងជា ការផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់។ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះផ្ទ្រល់មិនបានបញ្ចូលសម្មតិកម្ម ដ្រលអាចធ្វើត្រស្តបាន 
ឡើយ ដ្រល សម្មតិកម្មប្របន្រះ នឹងអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើត្រស្ត លើ សច្ចៈភាពន្រទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ន្រះផ្ទ្រល់ ព្រមទាំងនឹង គំទ្រ 
ដល់ការរៀនសូត្រ។ តាមរយៈ  ការបញ្ចូលសម្មតិកម្មទាំងន្រះ ការរាយការណ៍ ទៅតាមវឌ្រឍនភាពផ្ន្រកប្រតិបត្តិការន្រផ្រន
ការសកម្មភាពស្ដពីីអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ ( ដោយផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយនឹង របាយការណ៍ ប្រចំាឆ្ន្រ)ំ ព្រមទំាង ការ រាយ ការណ៍   
ទៅតាម ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត  ដូចជា  ការកា្ល្រយទៅជាសមាជិកន្រភាពជាដ្រគូ សកលដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើកុមាររបស់ប្រទ្រស 
កម្ពុជា និងការពិចារណទៅតាមយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE គឺជាអ្វី អាចធ្វើទៅបាន។

ការធ្វើប្របន្រះមិនបានកើតឡើងឡើយ ហើយផ្ទុយទៅវិញ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះមិនមានឥទ្ធិលគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ 
ទៅលើការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសា លើកុមារន្រះទ្រ  ដូចការបង្ហ្រញខាងលើ។ មានការបង្ហ្រញបន្តទៀត 
ថ ទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះមិនម្រនជាឧបករណ៍មគ្គុទ្រសក៍ ដ៏មានសរប្រយោជន៍ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រន្រះឡើយ។ 
ដូចការ ពណ៌នាលម្អិត ពីខាងដើម (សូមមើលផ្ន្រក ២�៣) អ្នកវាយតម្ល្រ បានចាត់ទុកដក់ថ ការរៀបចំឡើងវិញន្រទ្រឹស្ដី
ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ថ្មីមួយ ដ្រលកើតច្រញដោយផ្ទ្រល់ ពី ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើ កុមារន្រះ ក៏នឹងមិន 
មាន សរប្រយោជន៍ ផងដ្ររ ដ្រលការធើ្វប្របន្រះ គឺលើសពី វិសលភាព  និងធនធានន្រការវាយតម្ល្រន្រះ។

ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី មានការគូសបញ្ជ្រក់ថ ការតាមដនប្រសិទ្ធភាព ន្រ ទ្រឹស្ដីន្រការអនុវត្ត  នឹងដើរតួនាទី ជា 
ឧបករណ៍  ដ៏មានតម្ល្រ  សម្រ្រប់ ការឆ្លុះបញ្ច្រំង និងការរៀនសូត្រនៅព្រល  ដ្រលការអនុវត្តបន្តទៅមុខ។ កិច្ចការន្រះរួមមាន 
វដ្តន្រការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំអំពី ការពិនិត្រយឡើងវិញទៅលើផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដ្រលបនា្ទ្រប់មក បញ្ចូល ការ 
ពិចារណ លើឥទ្ធិពលលំដប់កាន់ត្រខ្ពស់ទាំងន្រះ។ ការពិភាក្រសាទាំងអស់ន្រះនឹងត្រូវបានពិភាក្រសាបន្ថ្រមទៀត នៅក្នុង 
ផ្ន្រក ទី ១៣ ស្ដីពីអនុសសន៍។
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6 ភាពពាក់ព័ន្ធ

6>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពី ភាពពាក់ព័ន្ធ  

តើផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ន្រះមានភាពស័ក្តិសម កម្រិតណ ក្នុង 
ការ ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ ហិង្រសា លើ កុមារ?

ភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានពិចារណថ តើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ស្របជាមួយនឹង តម្រូវការពិត 
ប្រ្រកដ សិទ្ធិ របស់ កុមារ គោលនយោបាយ  និងអាទិភាពជាតិកម្រិតណ ហើយគោលបំណងន្រផ្រនការន្រះពិតជាមាន
លក្ខណៈ ប្រ្រកដប្រជាដ្ររឬទ្រ។ ភាពពាក់ព័ន្ធ  ក៏ត្រូវបានវាយតម្ល្រអំពី ភាពស្រប ជាមួយនឹង យុទ្ធសស្រ្តជាក់លាក់ជា 
សកល និងរបស់ UNICEF  ប្រឆំងនឹងអំពើហិង្រសា លើកុមារ ព្រមទាំងភាពស័ក្តិសម ន្រការរៀបចំស្ថ្រប័ន អង្គភាព  សម្រ្រប់ 
អនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ភាពពាក់ព័ន្ធ  ក៏ត្រូវបានពិចារណ លើការចូលរួម របស់អ្នកមានសិទ្ធ នៅក្នុងការរៀបចំ 
និង ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

6>2 គំហើញ 
គំហើញសំខាន់មួយន្រភាពពាក់ព័ន្ធ នឹង ភាពស័ក្តិសម ន្រផ្រនការសកម្មភាព គឺផ្រសារភា្ជ្រប់ ជាមួយនឹង ការរៀបចំផ្រនការ 

ដោយប្រងុប្រយ័ត្ន  (សំណួរវាយតម្ល្រទី១)។ ការរៀបចំប្របន្រះ រួមមាន  លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដោយផ្អ្រកលើការយក ចិត្ត ទុក 
ដក់ និងពិចារណ ចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ នៅក្នុងទសវត្រសឆ្ន្រំ២០១០ ការស្រ្រវជ្រ្រវអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅឆ្ន្រំ 
២០១៣ ការកា្ល្រយទៅជាផ្ន្រកមួយន្រគំនិតផ្ដចួផ្ដើមតំបន់អាស៊្រនស្តពីីអំពើហិង្រសាលើកុមារ31, បានការរៀបចំគោល នយោបាយ 
ជាច្រើនរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា  ដោយផ្ដ្រតគោលបំណងលើ កិច្ចការពារកុមារ និងការពង្រងឹ សិទ្ធ ិកុមារ ពិធីសរ អន្តរជាតិ និង 
តំបន់ និងការពិចារណទៅលើអ្វី ដ្រលដំណើរការទៅបាននៅប្រទ្រសដទ្រទៀត។ ការពិនិត្រយ លើ ឯកសរ ព្រមទាំង 
លទ្ធផល  ន្រ ការសមា្ភ្រសជាមួយ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ បានពណ៌នាអំពី ទិដ្ឋភាពមួយចំនួន ន្រ អភិក្រម  
ដោយយកចិត្តទុកដក់ទៅតាមវិធីសស្រ្ត សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការន្រះ។ បញ្ហ្រនានា ន្រភាពពាក់ព័ន្ធ មានដូចខាង ក្រ្រម៖

 y ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានយុទ្ធសស្រ្តប្រ្រ ំ ដ្រលបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយតួអង្គផ្រស្រងៗ គ្ន្រ  ធានាថ ពួកគ្រអាចផ្ដល់ ភស្តតុាង  
សម្រ្រប់ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពន្រះបាន។ ចំណុចន្រះ មានសរសំខាន់ជាពិស្រស នៅក្នងុការពិចារណ  លើ 
តួនាទី របស់ក្រសួងផ្រស្រងៗ ដើម្របីអាចមើលឃើញ ថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាណត្តិតាម 
វិស័យ  របស់ខ្លួន

31 On 27 November 2015, the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children 

(RPA/EVAC) was adopted by the ASEAN Summit of Heads of State and Government held in Kuala Lumpur, 

Malaysia. By adopting the RPA/EVAC, the ASEAN member states cemented their commitment to the 2013 

Declaration on the Elimination of Violence against Women and Violence against Children. The RPA/EVAC 

contains concrete implementation plans to end all forms of violence against children from 2016 to 2025.
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 y ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ា្រងច្រើន និងការពិគ្រ្រះយោបល់យ៉ា្រងទូលំទូលាយ បានជួយធានា នូវខ្លមឹសរ ពាក់  
ព័ន្ធ  នៅក្នុង ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ

 y ន្រះផ្រនការសកម្មភាព មិនម្រនគ្រ្រន់ត្រជាកម្មវិធីត្រមួយដ្រល មានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្រនការជាតិ និង 
ឈរ លើមូលដ្ឋ្រនដ៏ទូលំទូលាយ  ក្នុងការទប់ស្ក្រត់ ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ  
ត្រូវបានពិចារណនៅក្នុងក្របខណ្ឌរៀបចំផ្រនការន្រះ

 y ឆន្ទៈនយោបាយ និងការយកចិត្តទុកដក់ដោយមានការពិចារណ ចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ  ដ្រលត្រូវបានកត់
សមា្គ្រល់នៅព្រលមុនន្រះ មានលក្ខណៈអំណយផលចំពោះក្រសួង ស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ ដ្រលចូលរួមជាមួយនឹង 
ដំណើរការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ។

ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  ផ្អ្រកតាមការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ ស្តីពី អំពើហិង្រសា លើកុមារ (សំណួរវាយតម្ល្រទRី១) 
ការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្ត ដើម្របីបង្ក្ររ និងឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមាររបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ ផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងសុខភាព ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ32 និងការគំទ្រពីអន្តរជាតិ។ ការរៀបចំន្រះ  មានបីដំណក់កាល៖

 y ផ្រនការសកម្មភាពមួយ ដ្រលជាឯកសរមានការព្រមព្រៀងគ្ន្រ ដ្រលបានប្រមូលផ្ដុំ សកម្មភាពជាច្រើន នៅក្រ្រម 
ក្របខណ្ឌការងរត្រមួយ

 y ផ្រនការសកម្មភាពមួយ ដ្រល បានពិចារណ អំពីរបៀបដើម្របីឱ្រយមាន "ភាពស័ក្តិសមបំផុត " ជាមួយនឹង អាទិភាព 
តាមវិស័យ ការរៀបចំផ្រនការជាតិ និង កិច្ចការពារកុមារជាទូទៅ និងដ្រលផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់យា៉្រងត្រឹមត្រូវ 
ចំពោះ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាអន្តរជាតិ ដូចដ្រលបានឆ្លុះបញ្ច្រំង នៅក្នុងខ្លឹមសរន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់

 y ផ្រនការសកម្មភាពមួយ ដ្រលបានដក់ច្រញ នូវយុទ្ធសស្រ្តនានា ដើម្របីសម្របសម្រួល ការងរ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើ 
ហិង្រសា  លើកុមារ រួមទាំងយន្តការ ដើម្របីជៀសវាង ភាពលើសតម្រូវការ និងលើកទឹកចិត្ត កិច្ចសហការ។

កិច្ចការប្របន្រះបានបន្តទៅកាន់ការអនុវត្ត ភាគច្រើន គឺដោយសរ៖ ១)ការបន្តមានឆន្ទៈនយោបាយ ការវិនិយោគ
លើព្រលវ្រលារបស់រដ្ឋ្រភិបាលចំពោះការរៀបចំកម្មវិធី អំពើហិង្រសា លើកុមារ  និងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការ 
ចូល  រួម នៅក្នុងក្របខណ្ឌច្របាប់អន្តរជាតិ ដ្រលមានបំណងកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារ ២)ការគំទ្រពីតួអង្គអភិវឌ្រឍន៍
យា៉្រងច្រើន រួមទាំងមា្ច្រស់ជំនួយ (ជាពិស្រសUNICEF) និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលអន្តជាតិ នៅក្នុងការចូលរួម យា៉្រង 
ខា្ល្រំងកា្ល្រ នៅក្នុង ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសា លើកុមារ និង ៣)ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់មន្រ្តីរាជ
ការនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា លើកុមារ ដ្រលត្រូវអនុវត្ត នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគ្រ ដោយ 
ធ្វើការ ជាមួយ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលអន្តរជាតិ អង្គការសង្គមសុីវិល និងសហគមន៍។

ដើម្របីពង្រងឹភាពពាក់ព័ន្ធ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ក៏បានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់ទលើភាពងយ រង គ្រ្រះ ន្រអំពើ ហិង្រសា 
សរសំខាន់ ន្រអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយសម្រ្រប់ ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតប ព្រមទាំងការពិចារណអំពី ការកំណត់ 
ក្រុម  គោលដៅ  ដ្រលពិបាកទៅដល់។ អន្តរាគមន៍ គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់មួយ ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពី ការពិចារណ ដោយប្រុង 
ប្រយ័ត្ន ន្រះ គឺកម្មវិធីនៅក្នុង ខ្រត្តរតនគីរើ ដ្រលជាខ្រត្តដច់ស្រយាលមួយនៅប៉្រកឥសន ហើយកម្មវិធីន្រះផ្ត្រតគោលដៅ 
លើការមានផ្ទ្រពោះនៅវ័យ ជំទង់ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នងុវ័យ កុមារ ដ្រលបញ្ហ្រទំាងពីរន្រះ មានកម្រតិខ្ពស់ នៅក្នងុ ចំណម  
ជនជាតិដើមភាគតិច ដ្រលមានចំនួន យា៉្រងច្រើន នៅខ្រត្តន្រះ។ អន្តរាគមន៍ មួយ ទៀតរួមមាន កម្មវិធី ដើម្របីគំទ្រ កុមារ 
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ ដោយផ្ត្រតលើការបង្វ្ររ។

ពាក់ព័ន្ធនឹង វិសលភាព ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានគំហើញសំខាន់ៗចំនួនបី៖ ១) អាច ពណ៌នា យា៉្រងមាន ទំនុក 
ចិត្តថ តើអ្វីជា ការយកចិត្តទុកដក់ដ្រលចាំបាច់ និងតើវិស័យណខ្លះន្រយុទ្ធសស្ត្រ INSPIRE ដ្រលមានផលប្រយោជន៍ 

32 Fang, X. (2015). The Economic Burden of the Health Consequences of Violence Against Children in Cambodia, 

Ministry of Women’s Affairs and UNICEF Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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ជាជាង ការបង្ហ្រញ អំពីអាទិភាពយា៉្រងច្រើនហួសហ្រតុ ២) វិស័យគោលន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  បានគ្របដណ្តប់លើ 
វិស័យសំខាន់ៗ សម្រ្រប់ ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងការពង្រងឹរចនាសម្ពន័្ធដ្រលចំាបាច់ 
សម្រ្រប់ការធ្វើកិច្ចការន្រះ ៣) ស្របព្រលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ វិសលភាពបច្ច្រកទ្រស ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 
គ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា ត្រូវបានពិចារណយា៉្រងល្អ នៅក្នុងបរិបទន្រអ្វី ដ្រលគោលនយោបាយ  យុទ្ធសស្រ្ត ផ្រនការ 
និងកម្មវិធីដទ្រទៀត ត្រូវបាន ឬកំពុងរៀបចំឡើង និង ៤)ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់
យា៉្រងគ្រប់គ្រ្រន់  ក្នុងវិសលភាពទីតាំងភូមិសស្រ្ត ដ្រលបានកំណត់ នៅក្នុងកម្មវិធី ដោយមានការចូលរួមពី អង្គការមិនម្រន 
រដ្ឋ្រភិបាលអន្តរជាតិ និងអង្គការសង្គមសុីវិល និង ដ្រគូរដ្ឋ្រភិបាល។

សម្រ្រប់អភិក្រម ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានគំហើញសំខាន់ចំនួន ប្រ្រំ៖ (សំណួរវាយតម្ល្រទី២) ១) អភិក្រម 
ពហុវិស័យ     ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  គឺជាការចំាបាច់ សម្រ្រប់ ភាពជោគជ័យ និងមានការវិនិយោគព្រលវ្រលា និង ថមពល  
គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់តាំងពីព្រលចាប់ផ្ដើម ២)បើទោះបីជាអភិក្រមន្រះមានភាពចាំបាច់សម្រ្រប់ភាពជោគជ័យក្ដី ចរិត ពហុ 
វិស័យ  ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បង្កើនទាំងភាពស្មុគស្ម្រញ ចំពោះការអនុវត្ត និងហានិភ័យ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការពឹងផ្អ្រកលើ 
តួអង្គ យា៉្រងច្រើន ដ្រលត្រូវ ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ក្នុងការផ្ដល់ព្រលវ្រលា និងធនធាន ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងន្រះ ៣)ការសម្រប 
សម្រួល  ដល់ការរៀ បចំទំនាក់ទំនងការងរ យា៉្រងជិតស្និទ្ធ នៅថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្ក្រត់ បានជួយ 
ក្នុងការកសង ទាំងទំនាក់ទំនង និងទំនុកចិត្ត ដ្រលជាចំណុចចាំបាច់ចំពោះនិរន្តរភាព ន្រការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា
លើកុមារ ៤)ការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងនៅទូទាំងវិស័យ នានាមានភាពស្មុគស្ម្រញជាពិស្រស សម្រ្រប់ ការឆ្លើយតប ចំពោះ អំពើ 
ហិង្រសា ដ្រលត្រូវមានការចូលរួមពី គណៈកមា្ម្រធិការនៅកម្រិតឃុំសង្ក្រត់ វិស័យ សុខាភិបាល នគរបាល បុគ្គលិកសង្គម 
អង្គការសង្គមសុីវិល នៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល អន្តរជាតិ និងស្ថ្រប័នដទ្រទៀត នៅក្នុងលក្ខណៈ ដ៏ 
ស្មុគស្ម្រញ និង ៥)ការយកចិត្តទុកដក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះ ការក្រសម្រួលកម្មវិធី គឺជាការចាំបាច់ ដើម្របី បំព្រញ 
តម្រូវ ការខុសៗគ្ន្រ របស់ កុមារើ និងកុមារា និងក្រុមងយរងគ្រ្រះ ផ្រស្រងៗគ្ន្រ។ ដោយរួមបញ្ចូលគ្ន្រ វិសលភាព និងអភិក្រម 
ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានបង្ហ្រញនូវភាពពាក់ព័ន្ធ ចំពោះ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតប។

ពាក់ព័ន្ធឹនឹងសកម្មភាព និងយុទ្ធសស្រ្តនានា ដ្រលមានសង្គតិភាព ជាមួយ គោលបំណង  (សំណួរវាយតម្ល្រទី១ ទី២ 
សម្រ្រប់ព័ត៌កមានលម្អិតត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ណ) គ្ម្រនសមា្ភ្ររណមួយ ដ្រលត្រូវបានពិនិត្រយ និងគ្ម្រន ការ 
សមា្ភ្រស ណមួយ ដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើង បង្ហ្រញអំពី អសង្គតិភាពឡើយ។ សូម្របីត្រការបញ្ចូលសកម្មភាពនានា ដ្រល មិន
សូវបានមើលឃើញថមានសរសំខាន់ចំពោះកម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដូចជា  អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យកុមារ និងការ 
មាន ផ្ទ្រពោះវ័យជំទង់ និង ពលកម្ម កុមារ ឬដ្រលរម្រងត្រងត្រត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងកម្មវិធីអំពើហិង្រសា លើកុមារ ដូចជា 
អំពើហិង្រសាលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ក៏ត្រូវបានយកមកពិចារណនៅក្នុងការចងក្រងឯកសរជុំវិញផ្រនការសកម្ម
ភាពន្រះ និងមានសង្គតិភាព ជាមួយនឹង គោលបំណងន្រ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ និងមានការ អនុវត្ត 
ល្អៗ ពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្រសាលើកុមារផងដ្ររ។ យុទ្ធសស្រ្តទាំងប្រ្រំ  រួមមាន ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ការ ទប់ស្ក្រត់បឋម ការឆ្លើយតបលក្ខណៈពហុវិស័យ ផ្ន្រកកិច្ចការពារ កុមារ ការរៀបចំច្របាប់ និងគោលនយោបាយ និង 
ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រ មានសង្គតិភាព ជាមួយនឹងការអនុវត្តល្អៗ ជាអន្តរជាតិ។

ពាក់ព័ន្ធនឹង ការរៀបចំស្ថ្រប័ន (សំណួរវាយតម្ល្រទី៤)  ភាពពាក់ព័ន្ធបានពិចារណ ថ តើការរៀបចំទាំងន្រះ មាន 
សង្គត  ភាព សម្រ្រប់ ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះដ្ររឬទ្រ។ ពីការយល់ឃើញផ្ន្រកភាពពាក់ព័ន្ធ ចាំបាច់ត្រូវពិចារណ 
លើ ទិដ្ឋភាពពីរ៖

1> នៅថ្ន្រក់ជាតិ តើ ការរៀបចំ ស្ថ្រប័ន អាចគំទ្រ ដល់ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះប្រកបដោយជោគជ័យ ដោយ 
របៀបណ?

2> នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ តើការរៀបចំស្ថ្រប័ន អាចជួយ ដល់ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដោយយកចិត្តទុក ដក់ 
យា៉្រងត្រឹមត្រូវចំពោះ ស្ថ្រនភាព និងតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋ្រន  ដោយរបៀបណ?



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
39

អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រសជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដ្រលមានចំណ្រះដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្ន្រក់ជាតិន្រះ ទំនងជាគំទ្រ ចំពោះ 
រចនា  សម្ព័ន្ធដ្រលមាន និងទទួលស្គ្រល់ថ ផ្រនការសកម្មភាពមួយដ្រលមានលក្ខណៈស្មុគស្ម្រញ និងពហុវិស័យ ដូច 
ផ្រនការ សកម្មភាព ន្រះ ត្រូវការគណៈកមា្ម្រធិការដឹកនាំមួយ និងអនុគណៈកមា្ម្រធិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងក្រុម 
ការងរបច្ច្រកទ្រស។ ការចូលរួម ជាមួយទីភា្ន្រក់ងរទាំងន្រះ ត្រូវបានគ្រគិតថ ជា ការខិតខំប្រឹងប្រ្រងដ្រលគប្របីធ្វើ ទោះបី 
ជាយយា៉្រងណក្ដី ការធ្វើកិច្ចការន្រះ ត្រូវការព្រលវ្រលាច្រើន។ ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ន្រះ ក៏បានផ្ដល់លទ្ធផលជាការកសង
ទំនាក់ទំនង រវាង តួអង្គខុសៗគ្ន្រ ដ្រលជាសមាជិកន្រក្រុមទាំងន្រះផងដ្ររ។ ការកសងទំនាក់ទំនងទាំងន្រះ និង ការ 
កសង  ទំនុកចិត្ត ត្រូវបានគិតថ មានសរសំខាន់។ វត្តមានន្រក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស  ក៏បានគំទ្រដល់ការច្រករំល្រក 
ព័ត៌មានផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រការច្រករំល្រកន្រះមិនមានកម្រិតលម្អិតឡើយ ដោយគ្រ្រន់ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងទីភា្ន្រក់ងរខុសៗគ្ន្រ ដ្រល 
យល់អំពី សកម្មភាពជាច្រើន ដ្រលកំពុងត្រូវអនុវត្តប៉ុណ្ណ្រះ។ ដោយមានសរសំខាន់ដូចគ្ន្រ គណៈកមា្ម្រធិការ ដឹកនាំ និង 
ក្រុម ការងរបច្ច្រកទ្រស  គឺអង្គភាពកម្រិតខ្ពស់ ដ្រលមានបំណងជួយ បង្រួបបង្រួមឆន្ទៈនយោបាយ។

នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ អារម្មណ៍ ភាគច្រើនបំផុតពីអ្នកទាំងឡាយ ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព
ន្រះ គឺថ មានភាពមិនគ្រប់គ្រ្រន់ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះ ដ្រលបង្កភាពកម្រសាយចំពោះ ភាពពាក់ព័ន្ធ ន្រការអនុវត្ត 
ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ។ មានតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ សម្រ្រប់ ការកសងសមត្ថភាព នៅក្នុងស្ថ្រប័ន រដ្ឋ្រភិបាលដ្រលត្រូវបាន
ធ្វើវិមជ្រឈការ និងគណៈកមា្ម្រធិការអន្តរវិស័យនានា ដើម្របីមានសមត្ថភាពចាត់ច្រង ការអនុវត្តកម្មវិធី និងអនុវត្ត កិច្ចការន្រះ 
ក្នងុលក្ខណៈ ដ្រលសមស្របចំពោះ ស្ថ្រនភាពមូលដ្ឋ្រន។ បញ្ហ្រប្រឈមមានលក្ខណៈគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ គឺមន្ត្រ ីថ្ន្រក់ មូលដ្ឋ្រន  
មានចំនួន តិចតួច និងមិនសូវមានជំនាញ(ជាពិស្រសពាក់ព័ន្ធនឹងស្រវាកិច្ចការពារកុមារ) ដ្រលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹង 
តម្រូវ ការ។ អាជា្ញ្រធរ មូលដ្ឋ្រន មានទំនួលខុសត្រូវយា៉្រងទូលំទូលាយ ហើយមិនសូវទទួលបាន ការបណ្តុះបណ្ត្រល ឬ ការ 
បំពាក់បំប៉ន និងធនធាន សមស្រប ហើយ បញ្ហ្រកិច្ចការពារកុមារ មិនមានប្រវត្តិជាបញ្ហ្រអាទិភាពឡើយ។ នៅក្នុងវិស័យ 
ការទប់ស្ក្រត់បឋម ដូចជា កម្មវិធីនៅតាមសលារៀន នៅតាមមណ្ឌល ឬនៅតាមសហគមន៍ ស្រចក្ដីត្រូវការធនធាន 
មូលដ្ឋ្រន នៅមានកម្រិត  ។

គណៈកមា្ម្រធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារើ និងកុមារឃុំសង្ក្រត់   បានដើរនាទីយា៉្រងសំខាន់  ជាពិស្រស ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ 
ឆ្លើយតប ចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ និង (សំណួរវាយតម្ល្រទី១)   ការទប់ស្ក្រត់ បឋមនៅកម្រិតសហគមន៍ ។ អ្នកផ្ដល់ 
ព័ត៌មាន គន្លឹះ បានទទួលស្គ្រល់ នូវសរសំខាន់ន្រគណៈកមា្ម្រធិការទាំងន្រះ  ព្រមទាំង អភិបាលកិច្ចកម្រិតសហគមន៍ជារួម 
និងអ្នក ដឹកនំាសហគមន៍ ចំពោះជោគជ័យ ន្រកម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ។  ពួកគ្រក៏បានទទួលស្គ្រល់នូវសរសំខាន់ ន្រ ការ
ចូលរួមក្នុងលក្ខណៈគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ជាមួយ អាជា្ញ្រធរ ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងរាជធានីខ្រត្ត  ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្រយពួកគ្រ ចូល 
រួម  នៅក្នុង ការធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត និង ការគំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពផងដ្ររ។ ភាពពាក់ព័ន្ធន្រការចូលរួមរបស់ 
ពួកគ្រ និងការផ្ដ្រតលើ អង្គភាពទាំងន្រះ សម្រ្រប់ ការរៀបចំកម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍ ត្រូវបានបង្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់។

ដោយពិចារណលើភាពសម្របតាម (សំណួរវាយតម្ល្រទី៥) ភាពពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះ គឺថ តើ ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត 
ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  មានភាពស្របជាមួយនឹង គោលនយោបាយ  ផ្រនការ និងយុទ្ធសស្ត្រជាតិ ព្រមទំាង  មានភាព ស្រប  
ជាមួយនឹង អនុសញ្ញ្រ និងយុទ្ធសស្រ្តអន្តរជាតិ  បានល្អកម្រិតណ។ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើម ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  មាន 
បញ្ជីគ្រប់សព្វ ន្រ" ក្របខណ្ឌច្របាប់  និងគោលនយោបាយ អន្តរជាតិ និងជាតិ  ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ នៅកម្ពុជា"។ នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ 
II ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានរាយ មាត្រ្រ នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្របាប់ និងគោលការណ៍នយោបាយ ដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 
សិទ្ធិកុមារ និង រាយឈ្ម្រះ ច្របាប់ ពិធីសរ ផ្រនការ និងក្រឹត្រយ  ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្រសា ការរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច 
និងការមិនអើពើ ការអប់រំ សុខុមាលភាព ការថ្រទាំជំនួស កុមារដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៌។

ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាភាគីហត្ថល្រខី ន្រអនុសញ្ញ្រស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ (ឆ្ន្រំ១៩៩២) អនុសញ្ញ្រស្ដីពី សិទ្ធិជនមានពិការភាព 
(ឆ្ន្រំ២០១២) ពិធីសរបំព្រញបន្ថ្រមស្ដីពីការចូលរួម របស់ កុមារ នៅក្នុងជម្ល្រះប្រដប់អាវុធ (ឆ្ន្រំ២០០៤) ពិធីសរបន្ថ្រម 
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ស្ដីពី  ការលក់ដូរកុមារ ព្រស្រយាចារ កុមារ និងរូបភាព/វើដ្រអូអាសអាភាសកុមារ (ឆ្ន្រំ២០០២)33។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  
យោង ដល់អនុសញ្ញ្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី សិទ្ធិជនមានពិការភាព និង ស្រចក្ដីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី 
សិទ្ធិជនជាតិដើម ផងដ្ររ។

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព  ឆ្ន្រំ២០១៩ ចាប់ផ្ដើម ដោយយោងដល់ ចលនា សកល ដើម្របីបញ្ចប់ 
អំពើហិង្រសា លើកុមារ គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព យុទ្ធសស្រ្តសកលអំពីភាពជាដ្រគូ យុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE 
កម្មវិធីអាស៊្រន និងកម្មវិធីរបស់កម្ពុជាផ្ទ្រល់ស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ។ ទោះបីជាយា៉្រង 
ណ ក្ដី របាយការណ៍ន្រះ មិនបានរាយការណ៍ ទៅតាម ការយោងទាំងន្រះឡើយ។ មានរបាយការណ៍ឆ្ន្រំ២០១៩  របស់ 
អាស៊្រន និងក្រសួង ស�អ�យ អំពីប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលរាយការណ៍ ទៅតាមផ្រនការសកម្មភាពតំបន់អាស៊្រន ស្ដីពី ការលុប 
បំបាត់ អំពើហិង្រសា លើកុមារ (ឆ្ន្រំ២០១៦-២០២៥)34 ដ្រលមានបំណងគំទ្រស្រចក្ដីប្រកាសឆ្ន្រំ២០១៣ ស្ដីពីការ លុប 
បំបាត់  អំពើហិង្រសាលើស្រ្តី និងការលុបបំបាត់អំពើ ហិង្រសា លើកុមារនៅអាស៊្រន ដ្រលរាយការណ៍ ទៅតាមវិស័យ អាទិភាព 
ចំនួន ដប់ពីរ ដ្រលស្របជាមួយនឹង ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE របាយការណ៍ សកលរបស់ WHO  ស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ បានកត់សមា្គ្រល់ថ 
៥៦% ន្រប្រទ្រសនានា គំទ្រយុទ្ធសស្រ្ត  INSPIRE  ដ្រលជាការឆ្លុះបញ្ច្រំង នូវភាពពាក់ព័ន្ធន្រយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE 
សម្រ្រប់ការរៀបចំ ផ្រនការ និងការពិនិត្រយតាមដនលើការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ35។ ស្រចក្ដីប្រកាសទីក្រុង 
ភ្នពំ្រញអំពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះ យុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE បានយោងទៅដល់ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តមួយ "ក្នងុការបង្កើនវឌ្រឍនភាព   
ឆ្ព្រះ  ទៅរកការសម្រ្រចបាន ទិសដៅនានាន្រគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ដើម្របីបញ្ចប់ អំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ ដោយប្រើប្រ្រស់យុទ្ធសស្រ្ត ផ្អ្រកលើភស្តុតាង ទាំងប្រ្រំពីរ ន្រយុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE សម្រ្រប់ការបញ្ចប់អំពើ ហិង្រសា   
លើ កុមារ ក្នុងនាមជាក្របខណ្ឌការងរសំខាន់បំផុត ដើម្របីផ្ដល់ភស្តុតាង សម្រ្រប់ការរៀបចំ និងការអនុវត្តអន្តរាគមន៍ 
នានា"36។

ផ្រនការសកម្មភាពស្ដពីីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ត្រវូបានសម្របយ៉ា្រងល្អ ជាមួយនឹង SDGs  
ដោយត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់។ ខសំខាន់ចំ នួនពីរ ស្ថិតក្រ្រម SDG ១៦ " លើកកម្ពស់ សង្គម 
ប្រកបដោយ សន្តិភាព និងបរិយាប័ន្ន សម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍ ប្រកបដោយចីរភាព ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ សម្រ្រប់ 
មនុស្រសគ្រប់រូប និងកសង ស្ថ្រប័ន ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព គណន្រយ្រយភាព និងបរិយាប័ន្ន នៅគ្រប់កម្រិត"។  ជាពិស្រស 
SDG ១៦�២ ត្រូវកត់សមា្គ្រល់ថមានភាពពាក់ព័ន្ធ៖ " បញ្ចប់ការរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច អំពើជួញដូរមនុស្រស និង 
គ្រប់ ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា  និងទារុណកម្ម លើ កុមារ" ព្រមទាំង១៦�១ ("កាត់បន្ថយគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ នូវគ្រប់ទម្រង់ន្រ អំពើ 
ហិង្រសា និងមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្រសានៅគ្រប់ទីកន្ល្រង") ៥�២ ("លុបបំបាត់ ការអនុវត្តប្រកបដោយគ្រ្រះថ្ន្រក់ 
ដូចជា  អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យ កុមារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយបង្ខំ និងការកាត់លើអវយវៈភ្រទ របស់ស្រ្តី")។ ការបូក 

33 កាលបរិច្ឆ្រទទាំងន្រះឆ្លុះបញ្ច្រំង ស្ថ្រនភាព "ចូលជាធរមាន" ន្រអនុសញ្ញ្រនីមួយៗ ជាមួយនឹងអនុសញ្ញ្រមួយចំនួនត្រូវបានចុះហត្ថល្រខាជា

ច្រើនឆ្ន្រំ មុនព្រលចុលជាធរមាន

34 ASEAN Secretariat (2019). Country Progress Summary Cambodia. Endling Violence Against Children in ASEAN 

Member States. Mid-Term Review of Priority Areas Under the ASEAN Regional Plan of Action on the 

Elimination of Violence Against Children 2016-2025, prepared by T. Chhorvirith, Cambodia’s Representative for 

Children’s Rights to ASEAN with H. Bory, MoSVY, Jakarta, Indonesia.

35 WHO (2020). Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, World Health Organization, 

Geneva, Switzerland. Page 30.

36 MoSVY, WHO and UNICEF (2018). Phnom Penh Statement of the Regional Conference Towards the 

Implementation of INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, held in Phnom Penh from 

30 October to 1 November 2018, Phnom Penh, Cambodia.
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សរុប របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាទៅលើ SDGs37 ដ្រលបានច្រញនៅឆ្ន្រំ២០១៩ សំដៅទៅដល់ការរៀបចំ និងការអនុម័ត 
ផ្រនការ សកម្មភាព ស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ និងបង្ហ្រញនូវវឌ្រឍនភាព នៅក្រ្រម SDG ៥ ស្ដីពី 
សមភាព យ្រនឌ័រ ប៉ុន្ត្រមិនបង្ហ្រញវឌ្រឍនភាពនៅក្រ្រម SDG ១៦�១ និង ១៦�២ ឡើយ38។

របាយការណ៍ ឆ្ន្រំ២០១៩អំពីការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើ កុមារ 
ស្ទើរត្រទំាងស្រងុ បានផ្ត្រតលើ សកម្មភាពនានា ដ្រលរៀបរាប់តិចតួចអំពីលទ្ធផលន្រសកម្មភាពទំាងនោះ។ របាយការណ៍ 
នោះ បានបរិយាយអំពី កម្មវិធី ដ្រលបានល្រចឡើងនូវបញ្ហ្រចំនួនពីរ ១)ការរៀបរាប់អំពី "លទ្ធផល" ណមួយ បាន ផ្ដ្រត 
ទៅលើរបក គំហើញ វិជ្ជមាន និង ២)សូម្របីការរៀបរាប់អំពីការពិភាក្រសាលើ លទ្ធផលក្ដ ីរបាយការណ៍ នោះកម្រ មាន ព័ត៌មាន   
លើសពី  លទ្ធផលពាក់ព័ន្ធ នឹង ការផ្ដល់ស្រវាដោយផ្ទ្រល់ណស់ ដូចជា ការវាយតម្ល្រលើប្រសិទ្ធិភាព ន្រការបណ្តុះបណ្ត្រល 
តាមរយៈការសមា្ភ្រសជាមួយនឹងសិកា្ខ្រកាម នៅព្រលពួកគ្រវិលត្រលប់ទៅវិញ។ បនា្ទ្រប់មក មានការរាយការណ៍ បន្តិច 
បន្តួច ដ្រលវាស់វ្រងលើលទ្ធផលនោះ។

ភាពស្របរបស់ ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ (ផ�យ�អ�ជ/NSDP)  ឆ្ន្រំ២០១៤-២០១៨ និង ផ�យ�អ�ជ/ 
NSDP ឆ្ន្រំ២០១៩-២០២៣ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុង អាទិភាពផ្ន្រកគោលនយោបាយ ផ�យ�អ�ជ/NSDP  និងសកម្ម
ភាពនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការពារកុមារ ដោយឆ្លើយតបចំពោះកតា្ត្រហានិភ័យនានា ដ្រលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
អំពើហិង្រសាលើកុមារ (ភាពក្រកី្រ ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងចំពោះ សុខភាព សមភាពយ្រនឌ័រ ការទទួលបានការអប់រំ គុណភាព 
ន្រការអប់រំ សុវត្ថិភាពសធារណៈ និងការទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាព) និងកតា្ដ្រនានាដ្រលប្រឆំង 
នឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារផ្ទ្រល់។ ផ�យ�អ�ជ/NSDP  ក៏ផ្ត្រតលើ អំពើជួញដូរមនុស្រស និងការជួយដល់ជនរងគ្រ្រះ តាម 
រយៈការស្ដ្ររនីតិសម្របទា ការបណ្តុះបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងសមាហរណកម្ម ត្រលប់ទៅកាន់សង្គមវិញ។ ទំនួលខុសត្រូវ 
ជាក់លាក់ មួយ នៅក្នុង ផ�យ�អ�ជ/NSDP ដ្រលជាទំនួលខុសត្រូវគន្លឹះរបស់ក្រសួង ស�អ�យ គឺសុខុមាលភាពកុមារ និង 
យុវនីតិសម្របទា។ ផ�យ�អ�ជ/ NSDP  ក៏បញ្ជ្រក់អំពី ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការបំព្រញកាតព្វ កិច្ចនៅក្រ្រមអនុសញ្ញ្រ
ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និង លើកកម្ពស់យា៉្រងជាក់លាក់ចំពោះ ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ 
អំពើហិង្រសា លើកុមារ និងផ្រនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា លើស្រ្តី។ ផ�យ�អ�ជ/ NSDP ក៏មានភាព 
ស្រប គ្ន្រជាមួយនឹង ផ្រនការសកម្មភាពជាតិសម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍកុមារផងដ្ររ។

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគំពារសង្គម ឆ្ន្រំ២០១៦-២០២៥ គឺជាយុទ្ធសស្រ្តគំពារសង្គមយា៉្រងសំខាន់មួយ 
ដ្រល គ្របដណ្តបកម្មវិធីគពំារសង្គម ដោយមានការរួមវិភាគទាន ដោយមិនមានការរួមវិភាគទាន ការរៀបចំផ្រនការទីផ្រសារ 
ការងរ និង ការទទួលបានស្រវាសង្គម។ ក្របខណ្ឌន្រះ រួមមាន ការយកចិត្តទុកដក់ ចំពោះការផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង ន្រ 
កិច្ច គំពារសង្គមជាមួយនឹង កិច្ចការពារ កុមារ នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី រួមទាំង ការឆ្លើយតបចំពោះភាពទន់ខ្រសាយន្រ កិច្ច 
គំពារសង្គម  ការពង្រឹង គ្រួសរ និងការផ្ដល់ស្រវាជាលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ។

ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  ក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងគោល 
នយោបាយ ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ នៅសលារៀន របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  ដ្រលត្រូវបាន រៀបចំឡើង នៅឆ្ន្រំ 
២០១៦ និងផ្រនការសកម្មភាព សម្រ្រប់អនុវត្តគោលនយោបាយ ស្តីពី កិច្ចការពារកុមារ នៅសលារៀនសម្រ្រប់ ឆ្ន្រំ 
២០១៩-២០២៣ ផងដ្ររ ដើម្របីឱ្រយកុមារ អាចទទទួលបានការអប់រំ នៅក្នុងបរិយាកាសរៀនសូត្រប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព 
និងសមធម៌។ គោលនយោបាយន្រះ ផ្ត្រត យា៉្រងជាក់លាក់ អំពីបរិយាកាស "សុវត្ថិភាពកុមារ" ស្របព្រលដ្រល ផ្រនការ 
សកម្មភាពស្ដីពីសលារៀន  និង  "លិខិតយល់ព្រមចំពោះ ស្រចក្ដីអំពាវអំនាវឱ្រយមានសកម្មភាពបញ្ចប់អំពើហិង្រសា នៅ 
សលា រៀន៖ សុវត្ថិភាពក្នុងការរៀនសូត្រ" ដ្រលច្រញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ធ្វើការយោងយា៉្រង ជាក់ លាក់ 
ទៅដល់ ការបញ្ចប់អំពើហិង្រសា នៅក្នុងសលារៀន។ នៅឆ្ន្រំ២០១៩ នាយកដ្ឋ្រន សុខភាពសិក្រសា ន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន 

37 https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/23603Cambodia_VNR_PublishingHLPF.pdf

38 រដ្ឋ្រភិបាលបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការបញ្ចូលទិសដៅ SDGs 16.1 និង 16�2 នៅក្នុង SDGs កម្ពុជា នៅក្នុងការបូកសរុបពាក់កណ្ត្រល់អាណត្តិ

នៅឆ្ន្រំ២០២២។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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និងកីឡា បានរៀបចំ ផ្រនការជាតិស្ដីពី សុខភាពសិក្រសា ដ្រលគ្របដណ្តប់ លើ ការពិនិត្រយសុខភាពផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តរបស់ 
កុមារ រងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្រសា ដ្រលគ្ម្រនការរើសអើង ទៅលើ ស្ថ្រនភាព និងសវតា របស់ កុមារ រួមទាំង កុមារ 
មាន ពិការភាព។

ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ   បានផ្ត្រតយា៉្រងជាក់លាក់ ដល់ កុមារមាន 
ពិការភាពថ មានភាពងយរងគ្រ្រះ ជាពិស្រសចំពោះអំពើហិង្រសា និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ន្រអំពើហិង្រសា។ ផ្រនការ 
សកម្មភាព ន្រះមានសង្គតិភាពជាមួយនឹង ច្របាប់ ស្ដីពី កិច្ចការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ គោលនយោបាយ 
ស្ដីពី  ការអប់រំ សម្រ្រប់ កុមារមានពិការភាព និង ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តជាតិស្ដីពីពិការភាព ដ្រលផ្ដ្រតលើ ការពង្រឹងយន្តការ 
សម្របសម្រួល ដើម្របីផ្ដល់ស្រវា ដល់ កុមារមានពិការភាព។

ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ  ក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹង ច្របាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនឆ្ន្រំ២០១៦ និង 
ផ្រនការ  យុទ្ធសស្រ្ត និងផ្រនការប្រតិបត្តិដើម្របីអនុវត្តច្របាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ផងដ្ររ។ ភាពពាក់ព័ន្ធន្រះរួមមាន ការ 
បង្វ្ររសម្រ្រប់ កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ ដ្រលជួយតាមរយៈ ការរៀបចំគោលការណ៍ណ្រនាំស្ដីពីការបង្វ្ររ 
និងដំណើរការយុត្តិធម៌ផ្ត្រត លើការស្ដ្ររឡើងវិញ ជាជាងការដក់ទណ្ឌកម្ម។

របាយការណ៍ អាស៊្រនស្ដីពី វឌ្រឍនភាពន្រកម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅក្នុងតំបន់ បានបញ្ចូលរបាយការណ៍ របស់ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា39។ របាយការណ៍ន្រះផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅ អំពីវឌ្រឍនភាព ន្រ វិស័យសកម្មភាព ដ្រលត្រូវបានចាត់ទុក ថ 
ពាក់ព័ន្ធន ឹងការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសាសម្រ្រប់ប្រទ្រសនីមួយៗ ដោយគ្របដណ្តប់លើ ការទប់ស្ក្រត់ ស្រវាឆ្លើយតប 
និងគំទ្រផ្ន្រកកិច្ចការពារ ក្របខណ្ឌច្របាប់ និងតុលាការ ការកសងសមត្ថភាព ការស្រ្រវជ្រ្រវ និងការប្រមូលទិន្នន័យ ការ 
តាមដនត្រតួពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រលើ ការសម្របសម្រលួ ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាដ្រគូ និងកិច្ចសហការ។ របាយការណ៍  
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ពិចារណលើវឌ្រឍនភាព ន្រវិស័យនីមួយៗ នៅក្នុងចំណមវិស័យ ទាំងន្រះ ទៅតាម ខ្លឹមសរ ស្នូល។ 
ដោយពិចារណលើរបាយការណ៍  ទាំងមូល ចំណុចចំនួនបួនមានលក្ខណៈច្របាស់លាស់៖ ១) ខ្លឹមសរ និងអភិក្រម 
ន្រផ្រនការសកម្ម  ភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  មានសង្គតិភាព យា៉្រងព្រញល្រញ ជាមួយ 
នឹង  អ្វី ដ្រលអាស៊្រន កំណត់ថ មានសរសំខាន់ ចំពោះ កម្មវិធី ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារប្រកប
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ២) វឌ្រឍនភាពគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ត្រូវបានធ្វើឡើង ចាប់តាំង ការធ្វើការវាយតម្ល្រ  "ដើមគ្រ្រ" នៅ ឆ្ន្រំ 
២០១៦ ៣) ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារមានសរសំខាន់ចំពោះជោគជ័យ 
ន្រះ និង ៤) ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយខា្ល្រំង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា ដ្រលស្ថិត 
ក្រ្រមការគ្របដណ្តប់ ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ បន្ថ្រមលើន្រះ របាយការណ៍ស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារជាសកលនៅ
ឆ្ន្រំ២០២០ បានគូសបញ្ជ្រក់ អំពី សរសំខាន់យា៉្រងជាក់លាក់ន្រកិច្ចសហការពហុវិស័យជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ 
ច្របាស់លាស់40។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងពិធីសរអន្តរជាតិ និងគោលដៅ ជាតិផងដ្ររ នៅព្រលដ្រល 
ផ្រនការ សកម្មភាពន្រះ សំដៅទៅដល់ "គ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា"។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះមាននិយមន័យនានា ដ្រល 
គ្របដណ្តប់លើ កម្រងជាច្រើន ន្រអំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំង គ្រប់ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសា ផ្លូវភ្រទ។ ការធ្វើប្រប 
ន្រះ រួម បញ្ចូលទាំង ទម្រង់ន្រអំពើហិង្រសាមួយចំនួន ដ្រលរម្រងត្រងត្រូវបានចាត់ទុកថ ជាអំពើហិង្រសាទៅតាមវិស័យ  
ដូចជា ពលកម្មកុមារ អំពើជួញដូរកុមារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យ កុមារ នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះផងដ្ររ។

39 ASEAN Secretariat (2019). Country Progress Summary Cambodia. Endling Violence Against Children in ASEAN 

Member States. Mid-Term Review of Priority Areas Under the ASEAN Regional Plan of Action on the 

Elimination of Violence Against Children 2016-2025, prepared by T. Chhorvirith, Cambodia’s Representative for 

Children’s Rights to ASEAN with H. Bory, MoSVY, Jakarta, Indonesia.

40 WHO (2020). Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, World Health Organization, 

Geneva, Switzerland. Page 21.
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ទោះយា៉្រងណក្ដី បញ្ហ្រអំពីអ្វីដ្រលរួមផ្រសំជាអំពើហិង្រសា ត្រូវបានដ្រញដោលដោយ និយាមសង្គម ដ្រលអំពើហិង្រសា ផ្លូវ 
កាយ និងផ្លូវចិត្តរម្រងត្រងត្រូវបានប្រងច្រករវាងទម្រង់ "ដ្រលមិនអាចទទួលយកបាន" និងទម្រង់ " ដ្រលអាច ទទួល យក 
បាន"។ ចំណុចន្រះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុងគំហើញពីការសមា្ភ្រសជាមួយ កុមារផ្ទ្រល់ ពីឪពុកមា្ដ្រយ និងពីតួអង្គ នៅ 
កម្រិត  សហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ កុមារាពីរនាក់ មា្ន្រក់អាយុ១២ឆ្ន្រំ និងមា្ន្រក់ទៀតអាយុ ១៤ឆ្ន្រំ  នៅខ្រត្តរតនគីរើ បាន 
និយាយ ថ "ការវាយដំតិចតួចពីសំណក់ឪពុកមា្ដ្រយ នៅព្រលដ្រលពួកគ្រធ្វើខុស គឺអាចទទួលយកបាន ប៉ុន្ត្រការ វាយ ដំ  
នៅបរិវ្រណក្របាល" ឬ "ការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរ" គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។ បុរសវ័យក្ម្រងមា្ន្រក់ ដ្រលត្រូវបានបង្រួបបង្រួម 
ជាមួយ គ្រួសររបស់គត់នៅខ្រត្តកណ្ត្រល បានវ្រកញ្រកថ មានភាពខុសគ្ន្រ គឺការវាយដំនៅព្រលដ្រលគត់ស័ក្តិសម 
នឹងទទួល គឺអាចទទួលយកបាន ប៉ុន្ត្រការរងការវាយដំនៅព្រលដ្រលគត់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួល គឺមិនអាចទទួលយក 
បាន ឡើយ។

ស្រ្តីវ័យ ក្ម្រងមា្ន្រក់នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ បានកត់សមា្គ្រល់ថ "ការវាយដំជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ ដូចជា រំពាត់ គឺអាច ទទួល 
យក  បាន ឱ្រយត្រការវាយដំនោះមិនបន្រសល់ស្ន្រមជាំ"។ មន្រ្តីរាជការ មា្ន្រក់បានកត់សមា្គ្រល់ថ បញ្ហ្រន្រះពិតជាពិបាកប្រងច្រក 
អំពីភាពខុសគ្ន្រណស់៖ "ប្រសិនបើ យើង និយាយថ ការស្រ្រកដក់កុមារ គឺជាទម្រង់មួយន្រអំពើហិង្រសា វាមិនអាច 
ទទួល យកបានឡើយ ដោយសរ ពួកគ្រយល់ថ ន្រះជាទស្រសនទានលោកខាងលិច និងមិនពាក់ព័ន្ធនឹង បរិបទ ឬវប្របធម៌ 
របស់យើងឡើយ"។ បើទោះបីជាការលើកឡើងខាងលើ មិនមានន័យថ និយមន័យន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ (ដ្រលជា 
និយម ន័យមានសង្គតិភាពជាមួយអនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិ) គឺជានិយមន័យខុសក្ដី ប៉ុន្ត្រ វាលើកឡើងជាសំណួរថ តើអាចអនុ
វត្តនិយមន័យន្រះនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាដោយរបៀបណ ដើម្របីអាចសម្រ្រចបាន គោលដៅនានា។

ពាក់ព័ន្ធនឹងថ តើ ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះបាន "ស្ដ្រប់" អ្នកមានសិទ្ធិ  បានល្អកម្រិតណ 
គំហើញពី ការវាយតម្ល្រន្រះគូសបញ្ជ្រក់ថ ប្រទ្រសកម្ពុជា បានខិតខំប្រឹងប្រ្រង រៀបចំឱ្រយមានការចូលរួម របស់អ្នកមានសិទ្ធិ 
នៅក្នុង ការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ អំពី ការចូលជាសមាជិកដ្រគូសកល 
ដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រសា លើ កុមាររបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា41 បានរួមបញ្ចលូកិច្ចប្រជំុរបស់កុមារចំនួនបី ដ្រលដឹកនំាដោយ បណ្ត្រញ   
កុមារ និងយុវជនចំនួនបី៖ បណ្ត្រញ កុមារអ្នកតស៊ូមតិ ក្រុមតំណងក្ម្រងជំទង់ និងយុវជន និងចលនាកុមារ និង យុវជន 
កម្ពុជា ដើម្របីសិទ្ធិកុមារ។ ក្រុមដទ្រទៀត រួមមានបណ្ត្រញកុមារ និងយុវជន និង បណ្ត្រញកុមារអ្នកតស៊ូមតិ។ ការ សមា្ភ្រស 
ជាមួយ ក្រុមទាំងន្រះ ព្រមទាំងជាមួយដ្រគូអនុវត្តទាំងឡាយ ដ្រលចូលរួមជាមួយ ក្រុមទាំងន្រះ  និងដ្រគូអនុវត្ត ទាំងឡាយ 
ដ្រលគំទ្រពួកគ្រ គូសបញ្ជ្រក់នូវចំណ្រះដឹងកម្រិត ខ្ពស់ អំពីច្រតនាន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ រួមជាមួយនឹង ការយល់ 
ស្រប ទៅនឹង គោលបំណងជុំវិញអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ មានភស្តុតាងផងដ្ររថ តួអង្គទាំងន្រះ បានធ្វើកិច្ចការ មួយចំនួន 
នៅក្នុង សហគមន៍ របស់ពួកគ្រ រួមទាំងនៅក្នុងសលារៀន និងមានភស្តុតាងថ ពួកគ្រជាច្រើននៅត្រជា សកម្មជន ដ្រល
មានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះសិទ្ធិកុមារ។

41 C. Flagothier (2019). Launch of Cambodia as a Pathfinding Country. Phnom Penh, 12 September 2019, UNICEF 

Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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7 ប្រសិទ្ធភាព

7>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីបែសិទ្ធភាព 

តើការគំទ្រ ដ្រលទទួលបានពីរដ្ឋ្រភិបាល និង UNICEF និងដ្រគូដទ្រទៀត មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណ ក្នុងការជួយ 
ឱ្រយសម្រ្រចបាន លទ្ធផលន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី ការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ?

ប្រសិទ្ធភាព បានពិចារណលើ ការគំទ្រ ដ្រលដ្រគូជាតិសំខាន់ៗ និង UNICEF បានផ្ដល់ចំពោះការអនុវត្ត ផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះគឺ កម្រិតន្រការសម្រ្រចបាន ទៅតាមការរំពឹងទុក ដ្រលធ្វើឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្ដូរវិជ្ជមានយា៉្រងរឹងមាំ សម្រ្រប់ 
ក្រុមអ្នកទទួលផល និងកតា្ត្រនានា ដ្រលសម្រួល ឬរារាំងចំពោះសមិទ្ធផលប្របន្រះ។

7>2 គំហើញ
របាយការណ៍វឌ្រឍនភាពឆ្ន្រំ២០១៩ បានបង្ហ្រញអំពី  លទ្ធផលចុងក្រ្រយន្រការអនុវត្តន៍ មិនបានបង្ហ្រញសូចនាករន្រ

លទ្ធផលទាងំន្រះក្ដ ី(សណំរួវាយតម្ល្រ Effect១ ឧបសម្ពន័្ធ ឌ) បុ៉ន្រ្ត មានរាយការណដ៍ទ្រទៀត បានបរិយាយអំពីសកម្មភាព 
និងច្រតនាន្រសកម្មភាព។ ទោះបីជារាយការណ៍ទាំងន្រះ  នឹងទំនងត្រូវបានពង្រឹង សម្រ្រប់ ឆ្ន្រំ២០២០ ក្ដី ស្រចក្ដីរាយ 
ការណ៍  ប្របន្រះ មិនគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ការវាយតម្ល្រឡើយ។ ដោយប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ ឆ្ន្រំ២០១៩ រួមជាមួយនឹង 
យោបល់ ពី អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះៗ របាយការណ៍ និងឯកសរដទ្រទៀត បញ្ជីខាងក្រ្រមន្រះ ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅមួយ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដ្រលបានដឹង អំពី លទ្ធផលទាំង ១៦ (តារាងព្រញល្រញ មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ)។ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រ 
គំហើញមានដូចខាងក្រ្រម៖

 y លទ្ធផលចំនួន២ (កម្មវិធីសលារៀន ការថ្រទាំសុខភាព)៖ ផ្ដល់ភស្តុតាងព្រញល្រញ/ភាគច្រើនព្រញល្រញ
 y លទ្ធផលចំនួន៨ (ការសម្របសម្រួល ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន កិច្ចការពារ ស្ថ្រប័ន និងច្របាប់ 

ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ ការទប់ស្ក្រត់ ភស្តុតាង)៖ ផ្ដល់ភស្តុតាងជាផ្ន្រក
 y លទ្ធផលចំនួន៦ (ក្របខណ្ឌច្របាប់ និងគោលនយោបាយ ការពិនិត្រយតាមដន និងវាយតម្ល្រ (M&E)  ពហុវិស័យ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ សមត្ថភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ ច្របាប់ជាតិ) ផ្ដល់លទ្ធផលតិចតួច។

ការវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាពលើលទ្ធផលទាំងដប់ប្រ្រំមួយ នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពបានបង្ហ្រញពីវឌ្រឍនភាពនៅគ្រប់ 
វិធានការណ៍ភាគច្រើន ប៉ុន្ត្រភាពចនោ្ល្រះខ្លះទាក់ទងនឹងលទ្ធផលទី៦ និងលទ្ធផលទី៧ លើការក្រលម្អច្របាប់ ដោយសរ 
មានភាពជឿនលឿនដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាច្របាប់ការពារកុមារ និងស្តង់ដរប្រតិបត្តិនានាកំពុងដំណើរការ។

ដោយពិចារណលើលទ្ធផលន្រការវាយតម្ល្រខាងលើ មានបទពិសោធសំខាន់ៗចំនួនបី ដ្រលរៀនសូត្របាន៖
1> មានភស្តុតាងមួយផ្ន្រកប៉ុណ្ណ្រះន្រភស្តុតាងដ្រលត្រូវការ សម្រ្រប់ ការវាយតម្ល្រន្រះ ហើយភស្តុតាងមួយចំនួន 

ដ្រល មាន មិនបានផ្ដល់ការវាយតម្ល្រធំដុំ អំពីវឌ្រឍនភាពឡើយ។ 
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ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជារដ្ឋសមាជិក អាស៊្រនត្រ មួយ គត់ ដ្រលមានអនុម័ត យុទ្ធសស្រ្តទំនាក់ទំនងជាតិ ដើម្របី បញ្ចប់ 
អំពើហិង្រសាលើកុមារ តាមរយៈកម្មវិធី PROTECT42 ។

2> នៅព្រលដ្រលមានភស្តុតាង ភស្តុតាងនោះបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ អ្វីៗដ្រលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត គឺស្ថិតនៅ 
ដំណក់ កាល ដំបូង ហើយត្រវូការព្រលវ្រលាច្រើនទៀត ដើម្របីសម្រ្រចបានវឌ្រឍនភាពទៅតាមលទ្ធផលចុងក្រ្រយ

3> មានវឌ្រឍនភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្ក្រត់ និងកិច្ចការពារ ប៉ុន្ត្រវឌ្រឍនភាពន្រះនៅឆ្ង្រយពី ការផ្ល្រស់ប្ដូរ នៅក្នុងក្រប 
ខណ្ឌច្របាប់ និងគោលនយោបាយ ដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ លទ្ធផលនានា អាចត្រូវបានសរស្ររក្នុងលក្ខណៈ 
ចង្អៀតព្រក សម្រ្រប់ការរាយការណ៍ អំពី វឌ្រឍនភាព។

(១)�ចំពោះតម្រូវការពង្រឹង ប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យ ការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធរាយការណ៍ ជាកិច្ចការងរគួរ ឱ្រយ 
ពិចារណ ប៉ុន្ត្រជាកិច្ចការស្នូល សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងចំណ្រះដឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ (២)សូមបញ្ជ្រក់ថ វិធាន 
ការ ជាច្រើនដ្រលកំពុងអនុវត្ត ត្រូវការព្រលវ្រលា មួយចំនួន ដោយ សរ  ដំណើរការស្មុគស្ម្រញ និងលក្ខខណ្ឌសម្រ្រប់ការ
ផ្ល្រស់ប្ដរូប្រព័ន្ធ។ (៣)ចំពោះបញ្ហ្រនានាដ្រល លទ្ធផលន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានផ្ដ្រតយ៉ា្រង ច្រើន ទៅលើ ការ អភិវឌ្រឍ 
ស្ថ្រប័ន និងគោលនយោបាយ ប៉ុន្ត្រផ្ដ្រតតិចតួច ទៅលើ ការផ្ដល់ស្រវាដោយផ្ទ្រល់។ ការពិចារណឡើងវិញទៅលើការ
ប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រជន៍ន្រលទ្ធផលទាំងន្រះ មួយចំនួន និងការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងលទ្ធផលទាំងន្រះ ជាមួយនឹង ការ ទប់ ស្ក្រត់ 
បឋម និងការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា  គឺជា ការចាំបាច់។

កុមារដ្រលត្រូវសមា្ភ្រសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណ្រះ បានកត់សមា្គ្រល់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានអំពី អំពើហិង្រសា លើកុមារ។ 
កុមារើពីរនាក់ អាយុ ១៣ឆ្ន្រំ និង ១៤ឆ្ន្រំ បានរៀបរាប់ថ ពួកគ្របានឃើញផ្ទ្រំងផ្រសព្វផ្រសាយនៅជុំវិញទីក្រុង និងបានស្ដ្រប់លឺ  
រឿងរាវផ្រស្រងៗពីវិទ្រយុ ប៉ុន្ត្រមិនអាចចងចាំសរទាំងនោះ បានទ្រ។ ពួកគ្រ ក៏កត់សមា្គ្រល់ថ ពួកគ្រមានគ្រូបង្រៀន ដ្រលបាន 
ពិភាក្រសាអំពីអំពើហិង្រសា ដោយពន្រយល់អ្វីដ្រលជាអំពើហិង្រសា ផ្លូវកាយ និងផ្លូវភ្រទ។

ប្រសិទ្ធភាពក៏ត្រូវបានវាយតម្ល្រ ទៅតាមយុទ្ធសស្រ្តផងដ្ររ (ក៏គ្របដណ្តប់លើសំណួរវាយតម្ល្រ Effect ១ផងដ្ររ)  
ដោយគ្របដណ្តប់លើយុទ្ធសស្រ្តចំនួនបួន នៅក្នុងចំណមយុទ្ធសស្រ្តទាំងប្រ្រំនៅក្នុង ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ការ 
សម្របសម្រួល និងកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានពិភាក្រសា នៅក្រ្រមភាពពាក់ព័ន្ធ និងភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ។

យុទ្ធសស្រ្តទីមួយ ដ្រលត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅទីន្រះ គឺការទប់ស្ក្រត់បឋម43។ គំហើញសំខាន់ៗ មានដូចខាងក្រ្រម៖
 y វឌ្រឍនភាពត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ឃើញ នៅទូទាំង កម្មវិធី Cambodia PROTECT និងវិធានការកម្មវិធីដទ្រទៀត 

ដ្រលផ្ដ្រតលើ ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ សម្រ្រប់ការលើកកម្ពស់ការយល់ ដឹង និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ ឥរិយាបថ និង 
អាកប្របកិរិយា ការបណ្តះុបណ្ត្រលអ្នកសរព័ត៌មាន ការទប់ស្ក្រត់ការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអី៊នធឺណិត ពលកម្ម 
កុមារ និងសមា្ភ្ររ និងការទំនាក់ទំនង និងការបណ្តុះបណ្ត្រល ដ្រលផ្ដ្រតលើ ការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាននៅក្នុងការ 
គ្រប់គ្រងថ្ន្រក់រៀន។

42 ASEAN Secretariat (2019). Country Progress Summary Cambodia. Endling Violence Against Children in ASEAN 

Member States. Mid-Term Review of Priority Areas Under the ASEAN Regional Plan of Action on the 

Elimination of Violence Against Children 2016-2025, prepared by T. Chhorvirith, Cambodia’s Representative for 

Children’s Rights to ASEAN with H. Bory, MoSVY, Jakarta, Indonesia.

43 គោលបំណងន្រយុទ្ធសស្រ្តន្រះ៖ ដើម្របីកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅតាមផ្ទះ សលារៀន សហគមន៍ និងក្នុងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ តាម 

រយៈយុទ្ធសស្ត្រទប់ស្ក្រត់បឋមដ្រលសម្របសម្រួលជាពហុវិស័យរវាងក្រសួង និងស្ថប័ននានាដោយផ្តតលើអង្គភាព និងវិស័យសំខាន់ៗ 

សម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្ដូរវិជ្ជមាន។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
46

 y ការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន មិនត្រូវបានគិតថ ផ្ដ្រតលើករណីអំពើហិង្រសា "ធ្ងន់ធ្ងរ" ដ្រលជាកង្វល់ចំពោះ ឪពុក 
មា្ដ្រយ44។

 y  ការទប់ស្ក្រត់បឋមប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព សម្របសម្រួលកតា្ត្រហានិភ័យខុសៗគ្ន្រ ព្រមទាំង ការយល់ខុស ជា 
ទូទៅ (ឧទា� កុមារាមិនទទួលរង ការរំលោភផ្លវូភ្រទ ឡើយ)។ នៅក្នងុការពិនិត្រយឯកសរ ដ្រលត្រវូបាន រៀបចំ សម្រ្រប់ 
កម្មវិធី Cambodia PROTECT ឯកសរន្រះ បាន ឆ្លះុបញ្ច្រងំនូវការយល់ដឹងយ៉ា្រងច្របាស់ អំពី ឥរិយាបទ និង កង្វល់ 
ទាំងន្រះ។ កតា្ត្រប្របន្រះត្រូវបានច្រករំល្រកបន្ថ្រមទៀតដោយរបកគំហើញពីការពិភាក្រសា ជាមួយអ្នក ផ្ដល់  ស្រវា   
ជុំវិញការទប់ស្ក្រត់ ដ្រលបានកំណត់ឃើញកតា្ត្រហានិភ័យ ជាច្រើន ក្នុងចំណមកតា្ត្រហានិភ័យ ដូចគ្ន្រ ន្រះ  ។

 y ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួង គន្លឹះ ចំពោះកម្មវិធីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុង ឯកសរមួយចំនួន រួមទាំងឯកសរ ដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់។ ប្រទ្រសកម្ពុជា បានកា្ល្រយទៅជា ប្រទ្រសសមាជិកដ្រគូសកល  ដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើ 
កុមារ នៅឆ្ន្រំ២០១៩។

 y ផ្រនការប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជារបស់អង្គការយូនីស្រហ្វ (ឆ្ន្រំ២០១៩-២០២៣)45 ធ្វើការយោងទៅកាន់លទ្ធផល 
ទី៣ និងបង្ហ្រញ ភាពស្របជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) (ជាមួយនឹង ការយោង 
ជាក់ លាក់   ទៅកាន់ទិសដៅទី៥ ស្ដីពី សមភាពយ្រនឌ័រ ទិសដៅទី៨ ស្ដីពីការងរសមរម្រយ និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
និង ទិសដៅទី១៦ ស្ដីពី សន្តិភាព ភាពយុត្តិធម៌ និង ស្ថ្រប័នដ៏រឹងមាំ) ព្រមទាំង អនុសញ្ញ្រស្ដីពី សិទ្ធិកុមារ ដ្រល 
ប្រទ្រស កម្ពុជាជាភាគីហត្ថល្រខី។

យុទ្ធសាសែ្តទីពីរ គឺការឆ្លើយតប ជាពហុវិស័យផ្ន្រកកិច្ចការពារកុមារ46។ របកគំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រ្រម៖ 
 y វឌ្រឍនភាពរួមមាន ស្រចក្ដីព្រ្រងច្របាប់ស្ដីពី កិច្ចការពារកុមារ ដ្រលបានរួមបញ្ចូលយន្តការអនុវត្តច្របាប់ប្របកុមារ 

ម្រត្រី និងកិច្ចការពារសម្រ្រប់ កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ ការបណ្តុះបណ្ត្រលមន្រ្តីនគរបាល អំពី សិទ្ធិ 
កុមារ និងការឆ្លើយតបចំពោះ តម្រូវការរបស់កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ និងការរៀបចំគោលការណ៍
ណ្រនំាស្ដពីីការបង្វ្ររ សម្រ្រប់ ដំណើរការយុត្តធិម៌ជំនួសឱ្រយការឃំុខ្លនួ និងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារ នៅក្នងុ មណ្ឌល   
ឃុំឃំង។

 y វឌ្រឍនភាពចម្របង ត្រវូបានធ្វើឡើង តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធ Primero សម្រ្រប់គ្រប់គ្រងករណីកិច្ចការពារកុមារ។
 y ភាពរើកចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ត្រូវបានធ្វើឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសងសមត្ថភាព មន្រ្តីសង្គមកិច្ច និង សុខុមាល 

ភាព  សង្គម ថ្ន្រក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ ដ្រលទទួលបានការបណ្តុះបណ្ត្រលអំពី ការគ្រប់គ្រងករណី ដើម្របីគំទ្រ ដល់  
អា ទិភាពផ្ន្រក សមាហរណកម្ម របស់រដ្ឋ្រភិបាល47។

44 ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន ICS-SP ដ្រលជាអង្គការអនុវត្ត បានធ្វើការសិក្រសា KAP ដ្រលមានបំណងកំណត់វឌ្រឍនភាព  

បច្ចុប្របន្នឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចបានលទ្ធផលដ្រលកម្មវិធីចង់បាន សម្រ្រប់កុមារ ដ្រលឪពុកមា្ដ្រយរបស់ពួកគ្របានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីន្រះ។

45 UNICEF Cambodia (2019). Cambodia’s Country Programme 2019-2023, prepared by UNICEF Cambodia, Phnom 

Penh.

46 គោលបំណងន្រយុទ្ធសស្រ្តន្រះ៖ ដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់ស្រវាសង្គម 

(សុខភាព អប់រំ យុត្តិធម៌ និងកិច្ចការពារកុមារ) ដើម្របីផ្តល់ស្រវាដ្រលមានគុណភាព សម្រ្រប់កិច្ចការពារកុមារើ និងកុមារាដ្រលធា្ល្រប់ទទួលរង 

ឬជួបប្រទះ ឬដ្រលប្រឈមនឹងអំពើហិង្រសា។

47 យោងតាមរបាយការណ៍សង្ខ្របប្រចាំត្រីមាសន្រផ្ន្រកកិច្ចការពារកុមាររបស់ UNICEF (ខ្រកក្កដ-ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២០) អ្នកចូល រួម សរុប 

ចំនួន ១៤៧នាក់មកពី ២៥រាជធានីខ្រត្ត បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលអំពី របៀបប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី Primero៖ ពួកគ្រគឺជា 

មន្រ្តី បង្គ្រលថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្តន្រមន្ទីរ ស�អ�យ បុគ្គលិកសង្គម និងមន្រ្តីមកពីការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម ក្រុងស្រុក 

ខណ្ឌ។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
47

 y ការអភិវឌ្រឍពាក់ព័ន្ធ ក៏ត្រូវបានបង្ហ្រញតាមរយៈ ការអនុម័ត គំរូថ្មីន្រ កិច្ចសហការលើករណី ដ្រលរួមមាន ការរៀបចំ 
ការកសង ភាពជាដ្រគូរវាងបុគ្គលិកសង្គមន្រ កម្មវិធីភាពជាដ្រគូ ដើម្របីកិច្វការពារកុមារ (3PC) និងមន្រ្តី ការិយា 
ល័យ    សង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម  នៅក្នងុ ១៨ក្រងុស្រកុខណ្ឌ ផងដ្ររ។ តួនាទីរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វ ក្នុង
ការគំទ្រដល់កម្មវិធីនានាគឺមានសរៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តន៍។

 y ប្រសិទ្ធភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបដ្រលត្រវូផ្ដល់ដោយផ្ទ្រល់ទៅដល់ កុមារមានតម្រវូការត្រវូបានបញ្ចលូទៅក្នងុ 
កា រសមា្ភ្រស ទាំងជាមួយ កុមារ ដ្រលមានបញ្ហ្រជាមួយច្របាប់ និងកុមារដ្រលប្រឈមនឹងអំពើហិង្រសា និងជាមួយអ្នក 
ផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ស្រវា។ របកគំហើញនានាឆ្លុះបញ្ច្រំង៖ ១) តម្ល្រន្រការគ្រប 
ដណ្តប់ទៅដល់ កុមារមានតម្រូវការ និង ការពិតដ្រលថ អន្តរាគមន៍ នានាអាចធ្វើឱ្រយមានភាពខុសប្ល្រក ២) ការ 
លំបាកក្នុងការផ្ដល់ស្រវាទាំងន្រះ និងតម្ល្រឯកតា កម្រិតខ្ពស់ នៅក្នុងការផ្ដល់ស្រវាទាំងន្រះ និង ៣) ភាគច្រើន
លើសលុបន្រកុមារមានតម្រូវការ មិនទទួលបានស្រវាពីអ្នកផ្តល់ស្រវាឡើយ។ 

សមាជិកន្រក្រុមតំណងក្ម្រងជំទង់ និងយុវជន នៅរាជធានីភ្នំព្រញ បានកត់សមា្គ្រល់ថ ច្របាប់ស្ដីពី អំពើហិង្រសា ក្នុង 
គ្រួសរ   មិនបានបញ្ចូលកិច្ចការពារ កុមារឡើយ ដោយសរត្រឪពុកមា្ដ្រយ នៅត្រមានសិទ្ធិ ដើម្របីប្រើប្រ្រស់អំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ ជាទម្រង់មួយន្រការដក់វិន័យ។

យុទ្ធសាសែ្តទីប ីគឺការរៀបចំច្របាប់ និងគោលនយោបាយ48។  របកគំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រ្រម៖
 y របាយការណ៍ ប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៩ អំពីផ្រនការសកម្មភាពស្ដពីីអំពើហិង្រសា លើកុមារ49 រាយការណ៍ នៅក្រ្រមផ្ន្រករង ទំាង  

បីន្រ កិច្ច ការពារ ពី ទណ្ឌកម្ម  លើរាងកាយ និងអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទលើកុមារ និងការមិន អើពើ 
ចំពោះ កុមារ។ ន្រះ គឺជាវិស័យ ត្រមួយ គត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ ដ្រលគ្ម្រនព័ត៌មាន នៅក្រ្រមលទ្ធផលន្រផ្ន្រក 
រង  ចំនួនពីរ ក្នងុចំណមផ្ន្រករងទំាងបី ពោលគឺ លទ្ធផលចុងក្រ្រយទី១២ ស្ដពីីក្របខណ្ឌច្របាប់ ដើម្របីការពារ កុមារ 
ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទ និងលទ្ធផលចុងក្រ្រយទី១៣ ស្ដីពីវិសោធនកម្ម និងការអនុម័តច្របាប់ ដើម្របី បង្ក្ររ និង 
ឆ្លើយតបចំពោះ ការមិនអើពើចំពោះ កុមារ។ សម្រ្រប់លទ្ធផលដទ្រទៀត មានស្រចក្ដរីាយការណ៍ អំពី សកម្មភាព និង  
លទ្ធផលបឋម បុ៉ន្ត្រ គ្ម្រនស្រចក្ដរីាយការណ៍អំពីលទ្ធផលជាទូទៅឡើយ។ ន្រះគឺជាអ្វដី្រលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធ 
នឹងស្រចក្ដីរាយការណ៍ ថ្វីបើមានលទ្ធផលមួយចំនួន ដ្រលរាយការណ៍ អំពីអំពើហិង្រសានៅ សលារៀន នៅក្រ្រម
កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមានដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលចុងក្រ្រយទី១១ ស្ដពីីកិច្ចការពារ ពីទណ្ឌកម្មល ើរាងកាយ ក្ដ។ី

 y នៅក្រ្រមផ្ន្រកន្រះ លិខិតបទដ្ឋ្រនសំខាន់ៗចំនួនបួនត្រវូបានពិនិត្រយមើល ឬរៀបចំឡើង។ លិខិតបទដ្ឋ្រន ទំាងន្រះ 
រួមមាន ការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាព ន្រគោលនយោបាយស្ដពីីការថ្រទំាជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្ន្រ២ំ០០៦) ការរៀបចំប្រកាស 
ស្ដីពីនីតិវិធីអនុវត្តការថ្រទាំកុមារដោយសច់ញាតិ និងឪពុកមា្ដ្រយធម៌ និងស្រចក្តីព្រ្រងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្ត
ស្មុំកូនក្នុងប្រទ្រស ការរៀបចំស្រចក្តីព្រ្រងច្របាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និងស្រចក្តីព្រ្រងបទដ្ឋ្រននីតិវិធីប្រតិបត្តិ
ការ  ស្ដីពីកិច្ចការពារ កុមារ50។

48 គោលបំណងន្រយុទ្ធសស្រ្តន្រះ៖ ដើម្របីកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារ តាមរយៈការពង្រឹងក្របខណ្ឌច្របាប់ និងគោល នយោបាយ ក្នុង ការ 

ទប់ស្ក្រត់ និងការពារកុមារពីអំពើហិង្រសាគ្រប់ទម្រង់ ការរំលោភបំពាន និងការមិនអើពើ។

49 MoSVY (2020). Report on Implementation of the Action Plan to Prevent and Respond to Violence Against Children 

Year 2019, VAC AP Secretariat, Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, Phnom Penh, Cambodia

50 Coram International បានបញ្ចប់ការពិនិត្រយសំណ្ររមានស្រ្រប់ទំាងស្រងុ បានសរស្ររឯកសរស្ដពីីការកំណត់ចក្ខវិុស័យសម្រ្រប់ការ រៀបចំ 

របស់ពួកគ្រ និងបានធ្វើស្រចក្ដពី្រ្រងន្រមាតិកា សម្រ្រប់ទំាងច្របាប់ស្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ និង SOPs។ នៅព្រលបច្ចបុ្របន្ន មាតិកាកម្រតិមូលដ្ឋ្រន 

ន្រច្របាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និង SOPs ត្រូវបានធ្វើរួចហើយ ក្រសួង ស�អ�យ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណក់កាលចុងក្រ្រយន្រការ អនុម័ត 

ប្រកាស ស្ដពីី ការថ្រទំាដោយសច់ញាតិ និងការថ្រទំាដោយឪពុកមា្ដ្រយធម៌ និងការពិនិត្រយចុងក្រ្រយលើគោលនយោបាយស្ដពីីការ ថ្រទំា ជំនួស 

ចំពោះកុមារ។ សូមមើល Coram International, ច្របាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និងបទដ្ឋ្រននីតិវិធីប្រតិបត្តិការ, ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២០
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 y វឌ្រឍនភាពត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ទៅលើការរៀបចំផ្រនការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្តវិស័យកិច្ចការពារ កុមារ និងផ្រន ការ 
ប្រតិបត្តកិារ ពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់រាជធានី/ខ្រត្ត51 ការរៀបចំផ្រនការ រយៈព្រលប្រ្រឆំ្ន្រ ំដោយក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិកម្ពជុាដើម្របី 
កុមារ និងការរៀបចំស្រចក្ដីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំស្ដីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម កុមារ ការបង្វ្ររកន្ល្រងថ្រទាំ 
និងការបិទកន្ល្រងថ្រទាំកុមារ ការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព គោលនយោបាយស្ដីពីការថ្រទាំជំនួសចំពោះ កុមារ ដើម្របីឱ្រយ 
ស្របជាមួយនឹងនិយាមអន្តរជាតិ ការរៀបចំពិធីសរពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្រស និងការបណ្តុះបណ្ត្រលអំពី 
ពិធីសរយុត្តធិម៌អនីតិជន។ អង្គការយូនីស្រហ្វបានធ្វើការងររួមគ្ន្រជាមួយរាជរដ្ឋ្រភិបាលក្នងុសកម្មភាពទំាងន្រះ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំ "គោលនយោបាយស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ" ដោយមានការគំទ្រពីអង្គការ 
យូនីស្រហ្វ និង "ផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពី គោលនយោបាយ កិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងសលារៀន" ឆ្ន្រំ២០១៩ ដល់ ឆ្ន្រំ 
២០២៣52 ដោយឆ្លុះបញ្ច្រំងនូវការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តតាម វិស័យចំពោះ កិច្ចការពារ កុមារ នៅក្នុងសលារៀន។

យុទ្ធសាសែ្តទីបួន គឺការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងការវាយតម្ល្រ53។ គំហើញសំខាន់ៗ មាន ដូចខាងក្រ្រម៖
 y ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះការកសង ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងកិច្ចការពារកុមារ (CPMIS) ដ្រលនឹងពិចារណថ តើ 

កម្មវិធី  កិច្ចការពារកុមារកំពុងដំណើរការប្រព្រតឹ្តទៅ ដូចការចង់បានដ្ររឬទ្រ និង តើ សម្រ្រចបានគោល បំណង នានា     
ដ្ររឬទ្រ។ សូចនាករស្នូលសរុបចំនួន ៥៥ ដ្រលត្រូវបានរៀបចំច្រញជា ៥វិស័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និង 
ព្រមព្រៀង គ្ន្រ នៅពាក់ កណ្ត្រល ឆ្ន្រំ២០១៩54។ សូចនាករទាំងន្រះត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញ និងរៀបចំបញ្ចប់ 
និងទទួលបានការយល់ព្រម55។ CPMIS  បញ្ចូលនូវការវាស់វ្រងទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗគ្ន្រ ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ 
អង្គការ យូនីស្រហ្វបានជួយដល់រដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការកសង ប្រព័ន្ធន្រះ។

 y ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីឌីជីថល Primero  ដ្រលមានការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រល់ជាមួយដសប៊ត CPIMS 
ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដក់ឱ្រយដំណើរការតាំងពីខ្រកក្កដ ឆ្ន្រំ២០២០។ ប្រព័ន្ធន្រះតាមដនលើកុមារ  ដ្រលស្ថិត 
ក្រ្រម ការគ្របដណ្តប់ន្រប្រព័ន្ធន្រះ រួមទាំងកុមារទាំងឡាយ ដ្រលត្រូវបានបញ្ជូនដោយហ្រតុផលអំពើហិង្រសាលើ
កុមារ56។  អង្គការយូនីស្រហ្វបានចូលរួមយ៉ា្រងច្រើនក្នងុការជួយរៀបចំរចនានិងពង្រងឹប្រព័ន្ធ CPMIS/Primero។

 y ដំណើរការន្រការកំណត់សូចនាករបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតយា៉្រងសំខាន់ ដើម្របីអាចកំណត់បាននូវអាទិភាព 
នានា និងពន្រយល់លម្អតិអំពីវឌ្រឍនភាព។ ឧទាហរណ៍ សូចនាករ ១�៣ ស្ដពីី "ច្របាប់ដ្រលផ្ដនា្ទ្រទោសព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះ  
ការរំលោភបំពាន និងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទកុមារ ត្រូវបានពិនិត្រយ និងធ្វើវិសោធនកម្ម ដើម្របីអនុលោមយា៉្រង 
ព្រញល្រញ ទៅតាម បទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិ ដ្រល ផ្ដល់ ភាពជាក់លាក់ថ តើច្របាប់ណមួយ (ក្នុងករណីន្រះ) មាន 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វី  ដ្រលត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ ត្រូវការការពិនិត្រយឡើងវិញ  នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពី  
អំពើហិង្រសា លើកុមារន្រះ។"

51 ការរៀបចំផ្រនការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្តវិស័យកិច្ចការពារកុមារ - ការប្រជុំក្រុម TWG នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២០

52 MoEYS (2018). Child Protection in Schools Policy Action Plan 2019-2023, Primary Education Department, 

Ministry of Education, Youth and Sports, Phnom Penh, Cambodia

53 គោលបំណងន្រយុទ្ធសស្រ្តន្រះ៖ ដើម្របីកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារ តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដ្រលគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយសម្រ្រប់ប្រមូល

ទិន្នន័យ ពិនិត្រយតាមដន និងរាយការណ៍ករណីអំពើហិង្រសា ដ្រលកុមារកម្ពុជាបានទទួលរង

54 MoSVY (2019). Cambodia Child Protection Monitoring Framework: Core Indicators and Metadata, a working 

document to guide the establishment of Child Protection Information Management System (CPIMS) in 

Cambodia, Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, Phnom Penh, Cambodia.

55 MoSVY, Cambodia Child Protection Monitoring Framework, July 2020.

56 MoSVY and UNICEF, Primero Mission to Cambodia in April 2019 and UNICEF Child protection Quarterly Brief 7 

on Primero launch and 8 on Primero roll out.
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 y ជារួម  របកគំហើញនានាបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ (ដូចការកើតឡើងជាញឹកញាប់ចំពោះ ប្រព័ន្ធតាមដនត្រួតពិនិត្រយ) 
ប្រសិទ្ធភាព ន្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតាមដនត្រួតពិនិត្រយ គឺនៅមានកម្រិត ជាពិស្រស ពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដនត្រួត 
ពិនិត្រយលទ្ធផល និង ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ដោយឯករាជ្រយ។ មានការបា៉្រន់ប្រមាណ ការស្រ្រវជ្រ្រវ និង ការវាយតម្ល្រដោយ
ឯករាជ្រយពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធី ប៉ុន្ត្រកិច្ចការទាំងន្រះមិនបានឈានដល់ប្រព័ន្ធតាមដនត្រួត
ពិនិត្រយ និងរាយការណ៍  ដើម្របីឱ្រយមានការចាប់ យក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ។

ការវាយតម្ល្រន្រះ បានវាយតម្ល្រលើកម្រតិន្រភាពព្រញចិត្តរបស់ឪពុកមា្ដ្រយ  កុមារ សហគមន៍ និងអ្នកដឹកនំា ក្នងុ មូលដ្ឋ្រន  
(សំណួរវាយតម្ល្រ Effect4, Effect3, Effect2) ចំពោះវិធានការដ្រលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 
និងរបៀបដ្រល ការអនុវត្តន្រះមានលក្ខណៈខុសគ្ន្រ ទៅតាម ក្រុម និងទីតាំង។

សមាជិកមកពីក្រុមតំណងក្ម្រងជំទង់ និងយុវជន បានគូសបញ្ជ្រក់អំពី កំណើនបញ្ហ្រ ន្រការរំលោភ បំពានតាម ប្រព័ន្ធ 
អ៊ីនធឺណ្រត ហើយបញ្ហ្រន្រះ នឹងកើនឡើងយា៉្រងខា្ល្រំង ហ្រតុន្រះចាំបាច់ត្រូវ មានការយកចិត្តទុកដកលើសពីការពិចារណ
លើយុទ្ធសស្រ្តទាំងន្រះ ការវាយតម្ល្រ ក៏ បានវាយតម្ល្រលើការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដ្រតការយក
ចិត្តទុកដក់ផងដ្ររ។ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ ត្រូវបានអនុវត្តទាំងនៅថ្ន្រក់ជាតិ និងនៅតាមបណ្ត្រ 
អនុកម្រងន្របណ្ត្ររាជធានីខ្រត្តនានា។ ការវាយតម្ល្រជារួម ទៅលើ ប្រសិទ្ធភាព មិនបង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ភាពខុសគ្ន្រខា្ល្រំងនៅ 
ក្នុងចំណមរាជធានីខ្រត្តឡើយ លើកល្រងត្រខ្រត្តរតនគីរើ (ដ្រលនឹងត្រូវពិភាក្រសាលម្អិតខាងក្រ្រម) ដ្រលមានការផ្ត្រត 
លើកម្មវិធីជាក់លាក់ខុសពីទីតាំងដទ្រទៀត។ ការងរស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងមូលដ្ឋ្រន បានកើតឡើងនៅរាជធានីខ្រត្តមួយចំនួន 
ដោយ  គ្របដណ្តប់លើទាំងតំបន់ទីក្រុង ( រួមទាំង ទីក្រុងដ៏ធំទាំងពីរ នៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តសៀមរាប) និង តំបន់ 
ជនបទ។ ភាពខុសគ្ន្រនៅតាមរាជធានីខ្រត្ត ទំនង មិនសូវសំខាន់ជាង ភាពខុសគ្ន្ររវាងតំបន់ទីក្រងុ និងតំបន់ជនបទ ឡើយ។

ក្រុមឪពុកមា្ដ្រយ/ អ្នកថ្រទាំ ត្រូវបានសមា្ភ្រសអំពី ការចូលរួម របស់ពួកគ្រ នៅក្នុង កម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន។ ជារួម 
ពួកគ្រពិតជាមានភាពវិជ្ជមាន ចំពោះ ការមានជំនាញថ្មីៗ ដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះ ការមើលថ្រទាំកូនៗ របស់ពួកគ្រ និង យល់ 
កាន់ត្រ ច្របាស់អំពី ថតើអំពើហិង្រសាលើកុមារ ជះឥទ្ធិពលទៅលើកុមារយា៉្រងដូចម្ត្រច។ និយាយប្របន្រះ បើគ្ម្រនការពង្រឹង
ទៅលើការអនុវត្តជំនាញទំាងន្រះជាបន្តបនា្ទ្រប់ មានន័យថ  ឪពុកមា្ដ្រយជាច្រើននឹងវិលត្រលប់ ទៅរកការប្រព្រតឹ្តពីមុន វិញ។ 
ក្រមុមួយនៅខ្រត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការសន្នដិ្ឋ្រនថ "ទោះបីជាយើងបានចូលរួម នៅក្នងុ កម្មវិធីចិញ្ចមឹកូនប្របវិជ្ជមានក្ដ ីយើង 
មិនអាចជៀសវាង ការវាយកូនៗ របស់យើងបានឡើយ"។ ឪពុកមា្ដ្រយ ដទ្រទៀតនៅតំបន់ន្រះ បានអនុវត្តតាមអ្វី ដ្រលគ្រ 
គិតថ ជានិយាម វប្របធម៌សមស្រប ជុំវិញការដក់វិន័យ ហើយឪពុកមា្ដ្រយទាំងន្រះ ពិបាកក្នុងការអនុវត្តវិធីផ្រស្រងពីន្រះ។

ទោះបីជាយា៉្រងណ ក្ដី អ្វីដ្រលហាក់ដូចជាផ្ល្រស់ប្ដូរ គឺការកាត់បន្ថយ ករណីធ្ងន់ធ្ងរ ន្រអំពើហិង្រសា  ដ្រលន្រះ ជាការ យល់ 
ឃើញ របស់សកម្មជនយុវជន។ ការយល់ឃើញប្របន្រះកើតឡើង  ដោយសរមានកម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន នៅ 
ក្នុងសហគមន៍ ប៉ុន្ត្រក៏ដោយសរ ការបង្កើត ក្លឹបកុមារសកម្ម ដ្រលមានការចូលរួម របស់ ក្ម្រងជំទង់ នៅក្នុងសហគមន៍  ព្រម 
ទាំង ការពិគ្រ្រះយោបល់ នៅកម្រិតសហគមន៍ធ្វើឡើងដោយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និង CSOs  ដ្រគូក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
ដ្រលមានការចូលរួម របស់អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋ្រនផងដ្ររ។ នៅទីន្រះគណៈកមា្ម្រធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារើ និងកុមារ 
ឃុំសង្ក្រត់ក៏ បានយល់ថ ករណីធ្ងន់ធ្ងរបានថយចុះ ហើយពួកគ្រទំនងជានិយាយថ ការថយចុះគឺដោយសរឪពុកមា្ដ្រយ
មានការយល់ដឹង ដ្រលទទួលបានពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងមូលដ្ឋ្រនថ ពួកគ្រមិនគួរ រំលោភ បំពានកូន របស់ 
ពួកគ្រ ឡើយ។ នៅព្រលត្រូវសួរអំពី អ្វីដ្រលអាចធ្វើបាន ដើម្របី ពង្រឹងស្ថ្រនភាពន្រះបន្ថ្រមទៀត ចម្លើយនានា រួមមាន  ការ 
មានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្រសា នៅក្នុងសហគមន៍ កម្មវិធីដ្រលគ្របដណ្តប់ទៅដល់កុមារ និងអ្នកអប់រំ នៅក្នុងសលារៀន និងកម្មវិធី 
នៅ តាមសហគមន៍ ដ្រល គ្របដណ្តប់ទៅដល់ អ្នកដឹកនាំ និងគ្រួសរ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៩ ន្រ ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជា ដើម្របីកុមារ57 បានកត់សមា្គ្រល់ថ ការក្រងប្រវ័ញ្ច ផ្លូវភ្រទកុមារ 
តាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត(OCSE) (សំណួរវាយតម្ល្រ Effect5)  គឺជាកង្វល់ជាសកល។ របាយការណ៍ ន្រះ សំដៅទៅដល់  
OCSE ថ "ទម្រង់ ន្រ ការរំលោភបំពាន និងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទកុមារដ្រលកំពុងល្រចឡើង និងដ្រលត្រូវបានសម្រប 
សម្រួល តាមរយៈប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត ដោយប្រើប្រ្រស់ គ្រហ៍ទំព័រ និងកម្មវិធីបណ្ត្រញទំនាក់ទំនងសង្គម និងកម្មវិធី នៅលើ 
ទូរស័ព្ទវ្រឆ្ល្រត។ អំពើន្រះរួមមាន ការផលិត ការមាន និងការច្រកចាយ សមា្ភ្ររ រំលោភបំពានផ្លូវភ្រទកុមារ តាមប្រព័ន្ធ 
អិុនធឺណិត ការល្របួង កុមាររងគ្រ្រះសកា្ដ្រនុពល ជាមួយច្រតនាក្រងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទ និង ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភ្រទកុមារត្រតាមការផ្រសាយបន្តផ្ទ្រល់ប៉ុណ្ណ្រះ" (ទំព័រ ៩)។ ការវិភាគស្ថ្រនភាពន្រះដ្រលបានសំដៅទៅដល់ ការវាយ 
តម្ល្រមួយ  បានរកឃើញអំពី ហានិភ័យន្រ OCSE  នៅប្រទ្រសកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួនប្រ្រំដង ចាប់ពីឆ្ន្រំ២០១៧ ដល់ 
ឆ្ន្រំ២០១៨។

ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាភាគីហត្ថល្រខី ន្រស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ WePROTECT ដ្រលអនុវត្តតាមគំរូឆ្លើយតបជាតិ ដ្រល 
ផ្ដ្រតលើ ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅទូទាំងវិស័យនានា រួមទាំងអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មបច្ច្រកវិទ្រយា។

ការវិភាគស្ថ្រនភាព បន្តសំដៅទៅដល់ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ 
ដ្រល "កំណត់នូវភាពខ្វះចនោ្ល្រះយា៉្រងច្របាស់ នៅក្នុងច្របាប់ សមត្ថភាព របស់អ្នកអនុវត្តច្របាប់ ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ 
និងការឆ្លើយតបរបស់វិស័យឯកជនចំពោះ បញ្ហ្រ [ន្រ] OCSE"។ ការងរនៅក្នងុវិស័យ ន្រះ ទទួលបានភស្តតុាងបន្ថ្រមទៀត 
ពីសិកា្ខ្រសលាមួយស្ដីពី បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង និងតួនាទីស្ដីពី ការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ OCSE58។

ដើម្របីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមទៀត ចំពោះការយល់ដឹងអំពីស្ថ្រនភាពន្រះ កម្រងតូចៗ ន្រសិកា្ខ្រសលាពិគ្រ្រះយោបល់ 
ត្រូវ បានរៀបចំ ឡើងជាមួយ នឹងគ្រូបង្រៀន និងសិស្រសានុសិស្រស នៅក្នុងតំបន់ចំនួនបីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលលទ្ធភាព 
ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតមានកម្រិតខ្ពស់ (ខ្រត្តព្រះសីហនុ សៀមរាប និងរាជធានីភ្នំព្រញ) និងជាទីតាំងអាទិភាពន្រ 
កម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ស្របព្រលដ្រល ការពិគ្រ្រះយោបល់តាមប្រព័ន្ធអុិនធឺណិត ត្រវូបានធ្វើឡើង នៅខ្រត្ត បាត់ដំបង។  
ក្នុងចំណមកុមារ ដ្រលត្រូវបានពិគ្រ្រះយោបល់ កុមារមា្ន្រក់ក្នុងចំណមប្រ្រំមួយនាក់ រៀបរាប់អំពី ហ្រតុការណ៍ន្រ ហានិ
ភ័យតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹង OCSE យា៉្រងហោចណស់មួយករណី។ នាយកដ្ឋ្រនប្រឆំងការជួញដូរ និង 
ការពារអនីតិជន បានកត់សមា្គ្រល់ថ ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យន្រ OCSE មានកម្រិតទាប ស្របព្រលដ្រលអង្គភាព 
ប្រឆំងបទល្មើសបច្ច្រកវិទ្រយាដ្រល ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការតាមដន និងសុើបអង្ក្រតបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹង OCSE នៅ 
ព្រល បច្ចុប្របន្ន មានសមត្ថភាពតិចតួច ក្នុងការដោះស្រ្រយ OCSE ។

ការវិភាគស្ថ្រនភាពន្រះបានសន្និដ្ឋ្រនថ ឧបសគ្គនានានៅក្នុង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ជាតិ រួមមាន "កង្វះ បច្ច្រកវិទ្រយា 
ទំនើប និងចំណ្រះដឹងអំពីបច្ច្រកវិទ្រយាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT)  ដ្រលយុវជនប្រើប្រ្រស់ និងនិនា្ន្រការគន្លឹះ ន្របច្ច្រក 
វិទ្រយា កង្វះ ធនធាន ដើម្របីសុើបអង្ក្រតនៅកម្រិតសហគមន៍ កង្វះទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកឯកទ្រសបច្ច្រកទ្រស និងធនធាន 
អន្តរជាតិ ដ្រលមាន និងការពឹងផ្អ្រកខា្ល្រំងព្រកលើ វិធីសស្រ្តសុើបអង្ក្រតរូបវ័ន្តប្របបុរាណ ដ្រលមិនមានសរប្រយោជន៍ 
ខា្ល្រំង សម្រ្រប់បទល្មើស ដ្រលត្រូវប្រព្រឹត្ត នៅក្នុងបរិបទឌីជីថលឡើយ" (ទំព័រ ១១)។

របាយការណ៍ សកល ន្រ WHO  ស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ គូសបញ្ជ្រក់ថ អំពើហិង្រសា លើកុមារតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត 
មិនគប្របីត្រូវបានចាត់ទុកថ ជាបញ្ហ្រដោយឡ្រកឡើយ ដោយសរវាអាចបង្កឱ្រយមានហានិភ័យន្រការឆ្លើយតបលក្ខណៈ 
"ដោយឡ្រកពីគ្រ (Siloing)" និងការធ្វើការឆ្លើយតបប្របន្រះចំពោះបញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា នៅក្នុងក្រសួងនានា ជា 
ពិស្រសក្រសួងដ្រលផ្តល់ព័ត៌មាន។ ពីទស្រសនៈដ្រលគិតគូរអំពីកុមារ ការធ្វើទុក្ខរុកកួនតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត និងការផ្ញើរ

57 ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្របីកុមារ (២០១៩) ការវិភាគស្ថ្រនភាពបឋម ស្តីពីការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទកុមារតាមអនឡាញ (OCSE) នៅកម្ពុជា 

រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ភ្នំព្រញ កម្ពុជា។

58 អង្គការយូនីស្រហ្វប្រចាំកម្ពុជា (២០១៩) របាយការណ៍ សិកា្ខ្រសលាស្តីពីឧស្រសាហកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ (ICT): ការ 

លើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបជាតិពហុវិស័យ ដើម្របីបង្ក្ររ និងដោះស្រ្រយអំពើរំលោភបំពាន និងក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទកុមារតាមអនឡាញ 

អង្គការយូនីស្រហ្វប្រចាំកម្ពុជា ភ្នំព្រញ កម្ពុជា។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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សរពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លវូភ្រទ រម្រងត្រង ជាការបន្ត ន្រទំនាក់ទំនងប្របរំលោភបំពាននៅក្នងុសហគមន៍នានា ហ្រតុន្រះ  វាជា បញ ្ហ្រ 
ដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្ន្រ ជាជាង បញ្ហ្រដោយឡ្រក59។

OCSE  មាននៅក្រ្រម យុទ្ធសស្រ្តស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់បឋម និងក្នុងកម្មវិធីនៅតាមសលារៀន ព្រមទាំងនៅក្នុងច្របាប់ 
និងគោលនយោបាយនានា (រួមទាំងគោលនយោបាយតាមវិស័យ)។ មនុស្រសវ័យក្ម្រង ដ្រលត្រូវបានសមា្ភ្រស នៅក្នុង 
សហគមន៍ បានដឹងច្របាស់អំពី OCSE  និងវ្រកញ្រកថ ជាបញ្ហ្រដ្រលកើនឡើងយា៉្រងឆប់រហ័ស និងថ កុមារើ និង 
កុមារាភាគច្រើន ដ្រលមានវ័យប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងពួកគ្រ មិនសូវបានទទួលព័ត៌មានអំពី ហានិភ័យ ទាំងន្រះឡើយ។ អ្នក 
ផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ មកពី អង្គការ  មា្ច្រស់ជំនួយ និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនានា ក៏បានយល់ស្របអំពីកំណើនយា៉្រងឆប់
រហ័សន្របញ្ហ្រន្រះ នៅប្រទ្រស កម្ពុជាផងដ្ររ និងបានស្នើថ គប្របីផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់សំខាន់ លើកម្មវិធីន្រះ នៅ 
ព្រល  អនាគត។ ការផ្ដ្រតលើ OCSE  នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើ 
កុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១ ត្រូវធ្វើឡើងដោយការកសងយន្តការ នានា ដើម្របី ឆ្លើយតបចំពោះ OCSE  ប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព ហើយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ បានកត់ សមា្គ្រល់ថ ជាវិធីយា៉្រងសំខាន់ដើម្របីបន្តកិច្ចការន្រះ។ ទោះបីជាយា៉្រង 
ណក្ដី កម្រិតន្រវឌ្រឍនភាពមិន ត្រូវបានដឹងច្របាស់ឡើយ ហើយ របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ 
ដើមដំបូងនៅក្នុងដំណើរការ ហ្រតុន្រះ របាយការណ៍  បានកត់ សមា្គ្រល់ត្រលើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ ពីរប៉ុណ្ណ្រះ សកម្មភាព 
មួយជាមួយនឹងវិស័យប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគមនា គមន៍ និងសកម្មភាព មួយទៀត ជាមួយនឹង អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល  
ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រល។

ការវិភាគបានបង្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់ពីតួនាទីរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព តាមរយៈ ការ 
ផ្តល់ ជំនួយ បច្ច្រកទ្រស សម្រ្រប់ទទួលបានសមិទ្ធិផលន្រផ្រនការដ្រលបានរំពឹងទុកដូចដ្រលបានលើកឡើងខាងលើ។ 
ជាពិស្រស អង្គការ យូនីស្រហ្វ កម្ពុជាបានផ្តល់ការគំទ្រយា៉្រងខា្ល្រំងដល់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធការពារ 
កុមារដ្រលមាន រចនាសម្ព័ន្ធ  និងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទ្រស។ ជំនួយបច្ច្រកទ្រសន្រះត្រូវបានគ្រលើកឡើង តាម 
រយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ ដូចជា  ការដក់ឱ្រយដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី Primero ការកសងសមត្ថភាព 
ដល់មន្រ្តកិីច្ចការសង្គម  និងសុខុមាលភាព សង្គម ថ្ន្រក់ ស្រកុ និងការក្រទម្រង់កម្មវិធីភាពជាដ្រគូដើម្របីការពារកុមារ (3PC) 
ដ្រលផ្ត្រតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការករណីនៅថ្ន្រក់ស្រុក–ពង្រឹងយន្តការស្ថ្រប័នសម្រ្រប់ការផ្តល់ស្រវាការពារកុមារនៅ 
កម្ពុជា។ លើសពីន្រះទៅទៀត ន្រះជាសរៈសំខាន់ក្នុងការលើកឡើង ពីការងរដ្រលធ្វើដោយអង្គការយូនីស្រហ្វក្នុងន័យ
គំទ្រដល់កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ ក្នុងការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលជា  
អំណយផលដល់ការពង្រឹងកម្មវិធីគំពារកុមារ។

សកម្មភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយទាំងន្រះគឺស្របទៅនឹង យុទ្ធសស្ត្រទូលំទូលាយរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វទាក់ទងនឹងកម្ម
វិធីការពារកុមារ។ វឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរកលទ្ធផលក្នុងបញ្ហ្រន្រះ ត្រូវបានកត់សំគល់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ ដោយមាន ការ 
ចូលរួម វិភាគទាន របស់អង្គការយូនីស្រហ្វបានរាប់បញ្ចូលដូចខាងក្រ្រម៖

1> គំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្របីកុមារ (CNCC) ក្នុងការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវស្តីពីស័ក្តិសិទ្ធភាព ឬយន្តការ 
ដ្រល មាន ស្រ្រប់  និងការកំណត់ភាពចនោ្ល្រះប្រហោងន្រយន្តការសម្របសម្រួលកិច្ចការពារកុមារថ្ន្រក់ជាតិ និង 
ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។ ការសិក្រសាន្រះបាននាំឱ្រយមានការសម្រ្រចចិត្តពង្រឹងល្រខាធិការដ្ឋ្រន CNCC ពង្រឹងប្រព័ន្ធ 
ត្រួតពិនិត្រយ និងបង្កើតក្រុម ការពារ កុមារពហុវិស័យថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។

2> គំទ្រគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ ដើម្របីបញ្ជ្រក់ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់ពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ 
រដ្ឋ្រភិបាល និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍។
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3> ក្នុងចំណមក្រុមកុមារវ័យជំទង់ និងក្រុមយុវជនដ្រលត្រូវបានសមា្ភ្រស បានឱ្រយដឹងច្របាស់ពីបញ្ហ្រជាច្រើនជុំវិញ
អំពើ ហិង្រសាលើកុមារ ហើយបានបង្ហ្រញពីរបៀបដ្រលពួកគ្របានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង នៅក្នុង 
សលារៀន និង សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

4> ការឆ្លើយតបកម្រិតសហគមន៍ ចំពោះករណីអំពើហិង្រសាដ្រលបានរាយការណ៍បានរួមបញ្ចូលនូវការធ្វើការតាម 
វិស័យ និង ការ ចូលរួមរបស់មន្រ្តីនគរបាលឃុំ/សង្ក្រត់។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដ្រលធ្វើការក្នុងផ្ន្រកការឆ្លើយ
តប បានកត់ សំគល់ ពីឥរិយាបទ និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងជុំវិញការដោះស្រ្រយករណីទាំងន្រះដោយបានពង្រឹង 
បន្ថ្រមលើប្រធាន បទ បណ្តុះ បណ្ត្រលនិងការពង្រីកការចូលរួម។

5> ករណីអំពើហិង្រសាលើកុមារមួយចំនួនតូចបានដោះស្រ្រយក្នុងប្រព័ន្ធតុលា ការ  ដោយឡ្រក នៅខ្រត្តសៀមរាប 
បាន បង្ហ្រញ ថមានការគំទ្រជាច្រើនលើជំនួយផ្ន្រកច្របាប់។ លទ្ធផលពីការសមា្ភ្រសន៍ ផ្ទ្រល់បានចង្អលុបង្ហ្រញ ពី 
បញ្ហ្រ ប្រឈម ជាច្រើន នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្របាប់  ជាពិស្រសចំពោះការបង្វ្ររ ប៉ុន្ត្របញ្ហ្រន្រះគឺជាចំណុចន្រការពិភាក្រសា  
កាន់ត្រច្រើន ហើយ មានសុទិដ្ឋិនិយម មួយចំនួនក្នុងចំណមអ្នកដ្រលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីន្រះ ថរឿងន្រះអាច
ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់កាន់ ត្រច្រើន នា ព្រលអនាគតដោយមានការគំទ្រជាបន្តបនា្ទ្រប់។

6>  អង្គការយូនីស្រហ្វបានចូលរួមក្នុងការគំទ្រដល់ការសិក្រសា និងការវាយតម្ល្រជាច្រើនក្នុងគោលបំណងពង្រឹង 
មូលដ្ឋ្រន ព័ត៌មាន។ ទោះយ៉ា្រងណ ការគ្រប់គ្រងចំណ្រះដឹងនិងការប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មានជាប្រព័ន្ធនៅមានឧបសគ្គ 
និងត្រូវមានការ យក  ចិត្តទុកដក់ បន្ថ្រម។

7> ការពិនិត្រយឡើងវិញន្រផ្រនការគំពារកុមាររបស់អង្គការយូនីស្រហ្វសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៩-២០២០ និង ២០២០-
២០២១ បានឆ្លះុបញ្ច្រងំពីភាពសីុសង្វ្រក់ច្របាស់លាស់ជាមួយអាទិភាពនានាន្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់  
និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ។ លទ្ធផលចុងក្រ្រយទី ៣  ន្រកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ ផ្ត្រតជា 
ពិស្រស ទៅលើ អំពើ ហិង្រសាលើកុមារ និងការក្រងប្រវ័ញ្ច រួមទាំងក្នុង ស្ថ្រនភាពមនុស្រសធម៌។ យោង  លើកិច្ចគំទ្រ 
ដល់ការ ទទួល ខុសត្រូវរបស់ ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងនាម ជាប្រទ្រស សមាជិក Pathfinding មួយ ខណៈព្រល ដ្រល 
កម្មវិធីយុទ្ធនាការ ថ្ន្រក់ជាតិស្តពីី ការទំនាក់ទំនងដើម្របីផ្ល្រស់ប្តរូឥរិយាបទ (Cambodia PROTECT) ត្រវូបាន គ្រ  
លើកឡើងថជា លទ្ធផលសំខាន់មួយ ។  ការពង្រឹងសមត្ថភាពត្រូវបានលើក ឡើង ទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ក្នុងវ័យកុមារ និងអំពើហិង្រសាលើកុមារជាទូទៅ និងកម្មវិធីនៅតាមសលារៀនក៏ត្រូវបាន និយាយ យោង ផងដ្ររ។

8> ដូចចំណុចដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ កម្មវិធីប្រចំាប្រទ្រសកម្ពជុារបស់អង្គការយូនីស្រហ្វ (២០១៩-២០២៣)60 
សំដៅ ទៅ លើ លទ្ធផលចុងក្រ្រយទី ៣ និងបង្ហ្រញពីភាពស្របគ្ន្រជាមួយគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយ 
ចីរភាព (SDGs) ក៏ដូចជាអនុសញ្ញ្រ ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

9> កម្មវិធីប្រចាំប្រទ្រសក៏សំដៅផងដ្ររទៅលើ គោលដៅទី ៣ ន្រផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វឆ្ន្រំ 
២០១៨-២០២១ ដ្រលសំដៅទៅលើការការពារកុមារពីអំពើហិង្រសា រួមទាំងនៅក្នុងស្ថ្រនភាពមនុស្រសធម៌និង 
ពិធីសរក្នុងតំបន់ ចំនួន ៣ ("លទ្ធផលចម្របងក្នុងតំបន់") សំដៅទៅលើ ការយកចិត្តទុកដក់ពីដំបូងសម្រ្រប់ 
កុមារគ្រប់រូប កុមារលូតលាស់ នៅក្នុង បរិស្ថ្រនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរភាព និងសកា្ត្រនុពល របស់ 
មនុស្រស វ័យជំទង់។ ឯកសរកម្មវិធីរបស់ ប្រទ្រស បញ្ជ្រក់ពីភាពសុីសង្វ្រក់ជាក់លាក់ជាមួយផ្រនការសកម្មភាព
ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមាររបស់រដ្ឋ្រភិបាល។

60 UNICEF Cambodia (2019). Cambodia’s Country Programme 2019-2023, prepared by UNICEF Cambodia, Phnom 

Penh.



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
53

10> កម្មវិធីប្រចាំប្រទ្រសក៏បានបញ្ជ្រក់យា៉្រងច្របាស់ពីរបៀបដ្រលកម្មវិធីរបស់ពួកគ្រស្របនឹងការងររបស់រដ្ឋ្រភិ
បាល និងសង្គមសុីវិល និងកំណត់ចំណំ (ទំព័រទី ១៣) ថ "នៅក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរសម្រ្រប់កម្ម 
វិធីការពារកុមារ គួរមានការ យក ចិត្តទុកដក់ជាពិស្រសក្នុងការពិចារណលើការចូលរួមចំណ្រករបស់ដ្រគូដទ្រ
ទៀត សម្រ្រប់បំព្រញ បន្ថ្រម ដល់ការ ចូលរួមជាមួយអង្គការយូនីស្រហ្វក្នុងការសម្រ្រចបាននូវចក្ខុវិស័យន្រការ
ផ្ល្រស់ប្តូរ" ។

ជាចុងក្រ្រយ ឧបសគ្គចម្របងចំនួនបួន ចំពោះ ប្រសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ត្រូវបានកំណត់ឃើញ។ ឧបសគ្គ 
ទាំងន្រះត្រូវបានសង្ខ្រប ដូចខាងក្រ្រម និងត្រូវបានពន្រយល់លម្អិត នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ៖

1> ឧបសគ្គ ចំពោះប្រសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ពាក់ព័ន្ធ ជុំវិញ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការ 
ផ្ដល់ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្រស ចំពោះ ការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ឧបសគ្គន្រះត្រូវបានកាត់
បន្ថយតាមផ្ន្រកខ្លះ  តាម រយៈស្រវាសំខាន់ៗដ្រលមានប្រយោជន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកំណ្រទម្រង ់
វិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ ទន្ទឹមន្រះត្រូវមាន ការយកចិត្តទុកដក់បន្ដ្រមទៀត ដ្រលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះ 
ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

2> ឧបសគ្គទីពីរចំពោះប្រសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ គឺកម្រតិដ្រល អំពើហិង្រសាលើកុមារ មិនត្រវូបាន បញ្ជ្រ្រប   
ទៅក្នុងក្រសួងមិនម្រនក្រសួងស្នូល ដ្រលមានអាណត្តិមួយ នៅក្នុងការគំទ្រ កម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងកិច្ច 
ការពារ  កុមារដ្ររ។

3> ឧបសគ្គទីបីចំពោះប្រសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ គឺវឌ្រឍនភាពចម្រុះគ្ន្រ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ល្រស់ប្ដូ នៅក្នុង 
បរិយាកាសផ្លូវច្របាប់។ ការផ្ល្រស់ប្ដូរត្រូវការព្រលវ្រលា ហើយសូម្របីត្របរិយាកាសផ្លូវច្របាប់ដ្រលមានភាពល្អ 
ប្រសើរក្ដី ការគ្របដណ្តប់ផ្លូវច្របាប់ ត្រូវការព្រលវ្រលាកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត។

4> ឧបសគ្គទីបួនចំពោះប្រសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ គឺភាពខ្វះចនោ្ល្រះ រវាងអ្វីដ្រលផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ 
ចាត់ ទុកថ ជាអំពើហិង្រសា និងអ្វីដ្រលអ្នកមានសិទ្ធិ និងអ្នកមានភារកិច្ច នៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន  គិតថ ជាអំពើ ហិង្រសា។
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8 ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ

8>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីភាពជាប់ទាក់ទងគ្នែ

តើ មានការរួបរួមគ្ន្រ និង អន្តរទំនាក់ទំនងគ្ន្ររវាង អន្តរាគមន៍ ន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសា លើកុមារ និង 
អន្តរាគម ន៍  ផ្រស្រងទៀត កម្រិតណ?

ច្រតនាចម្របងន្រ ToR  ចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ គឺភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ ខាងក្រ្រ ដ្រលជាសង្គតភាព និងភាពរួបរួ ម 
គ្ន្រ ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ ដទ្រទៀត ដ្រលអនុវត្តដោយ រដ្ឋ្រភិបាល ឬដ្រគូដទ្រទៀត។ ការវាយ 
តម្ល្រន្រះរួមមាន ការវាយតម្ល្រ លើភាពបំព្រញឱ្រយគ្ន្រ សុខុដុមនីយកម្ម និងការសម្របសម្រួលជាមួយ អន្តរាគមន៍ ដទ្រទៀត 
ព្រមទាំង សមត្ថភាព  ក្នុងការបង្កើត ទំនាក់ទំនងដ៏ជោគជ័យ។ ការវាយតម្ល្រន្រះក៏រួមបញ្ចូលនូវ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រខាងក្នុង 
ដ្រលឆ្លើយតបចំពោះ ទំនាក់ទំនង និងភាពបំព្រញឱ្រយគ្ន្រ រវាង សកម្មភាពផ្រស្រងៗគ្ន្រ នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ផង 
ដ្ររ។

8>2 គំហើញ
សំណួរវាយតម្ល្រ សម្រ្រប់ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រត្រូវបានពិចារណនៅក្នុងទិដ្ឋភាពចំនួនពីរ៖ ១)តើការរៀបចំផ្រនការ 

សកម្មភាព ន្រះ បង្កលក្ខណៈ ចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ  ដ្រលកំពុងល្រចឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី អំពើហិង្រសា លើ កុមារដ្ររឬទ្រ 
និង ២) តើការអនុវត្ត  បានគំទ្រ ឬបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ចំពោះ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រដោយរបៀបណ នៅព្រលការ 
អនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដំណើរការទៅមុខ។

ការរៀបចំផ្រនការត្រូវបានពង្រឹង ដោយសរមានតួអង្គមួយចំនួនដូចជា អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល សង្គមសុីវិល 
អាជា្ញ្រធរ មូលដ្ឋ្រន  ក្រសួង ស�អ�យ និងក្រសួងកិច្ចការនារើ បាននិងកំពុងធ្វើការរួមគ្ន្រនៅមុន ព្រលមានផ្រនការសកម្មភាព 
ន្រះ (ការឆ្លើយតប  ទៅនឹងសំណួរវាយតម្ល្រទី C2, C4, C3)។ តំណងឱ្រយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល អន្តរជាតិមួយ  បាន 
បញ្ជ្រក់ថ "យើង បាន និងកំពុងធ្វើការងរ រួមគ្ន្រជាមួយ ដ្រគូទាំងន្រះ នៅក្នុងការការពារកុមារ នៅមុនព្រលន្រការបង្កើត
ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ យើងដឹងអំពីអ្វី ដ្រល ដំណើរ ទៅបាន"។  ន្រះគឺជាការពិត នៅព្រលដ្រល ទីភា្ន្រក់ងរខុសៗគ្ន្រ ទាំង 
ន្រះ  ទទួលហិរញ្ញប្របទាន ពី ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ខុសៗគ្ន្រ ដោយកត់ សមា្គ្រល់ ថ មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងបំណងល្អ ដើម្របីធានា 
នូវ ការបំព្រញបន្ថ្រមឱ្រយគ្ន្រ  និង ដើម្របីជៀសវាងសកម្មភាពជាន់គ្ន្រ។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបំព្រញបន្ថ្រមឱ្រយគ្ន្រ បញ្ហ្រមួយ ក្នុងចំណមបញ្ហ្រនានាដ្រលអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រនភិបាល អន្តរជាត ិ
បាន លើក  ឡើង គឺ សមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ តួអង្គ សង្គមសុីវិល កម្ពុជា ដ្រលអាចផ្ដល់ស្រវា នៅក្នុងវិស័យ ន្រកម្មវិធីរបស់ 
ពួកគ្របាន។ ទោះ បី ជា នៅព្រលខ្លះ  "ភាពស័ក្តិសម" ត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ ជាការពិបាកនៅព្រលចាប់ផ្ដើមក្ដី ការអភិវឌ្រឍ 
ជំនាញ និង ការតាមដន ត្រួត ពិនិត្រយ ត្រូវបានគ្រនិយាយថ មានប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងការកសង ភាពជាដ្រគូ ក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
ជាមួយមុខ ជំនាញដ្រលចាំបាច់ សម្រ្រប់  ការផ្ដល់ស្រវា។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ពាក់ព័ន្ធនឹង ភាពបំព្រញបន្ថ្រមឱ្រយគ្ន្រ ផ្ន្រកកម្មវិធី  កម្រងន្រសកម្មភាពនានា ដ្រលមានបំណង ពង្រឹង ការឆ្លើយតប បាន 
ឆ្លុះបញ្ច្រំង នូវ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី និងមានសង្គតភាពជាមួយ ការយកចិត្តទុកដក់ក្នុង ការរៀបចំ 
ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ការពង្រឹងការឆ្លើយតបផ្ន្រកស្រវាសុខភាព ការធ្វើឱ្រយមានវឌ្រឍនភាព ទៅលើច្របាប់ ស្ដីពី កិច្ច 
ការពារ  កុមារ ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព និងប្រព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្ក្រត់ ការចូលរួម របស់សកម្មជន  និង 
ការកសង បណ្ត្រញសកម្មជន សម្រ្រប់ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណករណី និង ការគំទ្រចំពោះ ការបញ្ជូន និងការគំទ្របន្ត 
(ឧទាហរណ៍ សមាហរណកម្ម) គឺសុទ្ធត្រជាឧទាហរណ៍ ន្រភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ ដ៏ទូលំទូលាយ។ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី 
សម្រ្រប់ ការទប់ ស្ក្រត់ បឋម ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ  បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហ្រប្រឈមកាន់ត្រច្រើន មូលហ្រតុមួយគឺដោយសរ 
កម្មវិធីមួយចំនួនមានភាពជាន់គ្ន្រ ដោយ សមហ្រតុផល (កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាន នៅតាមសលារៀន និងកម្មវិធីការ 
ចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន) ដ្រលរម្រងត្រង កើតឡើង នៅទីតាំងខុសៗគ្ន្រ ហើយសូម្របីត្រនៅព្រលដ្រល កម្មវិធីទាំងនោះ បាន 
កើតឡើងនៅទីតាំងជាមួយគ្ន្រក្ដី កម្មវិធី ទាំង នោះ មិនត្រូវបានសម្របសម្រួល យា៉្រងល្អឡើយ ដោយសរកម្មវិធីទាំងនោះ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ក្រសួងជាច្រើន។  មូលហ្រតុមួយទៀត គឺដោយសរ  ការទប់ស្ក្រត់បឋម ពិតជាមានវិសលភាព ទូលំទូលាយ 
ឧទាហរណ៍ រួមមានសកម្មភាព ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទងគ្ន្រ នៅទូទាំង ប្រទ្រស បណ្ត្រញទំនាក់ទំនងសង្គម និងស្ថ្រប័ន និង 
កម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍។

ការរៀបចំយុទ្ធសស្រ្តទំនាក់ទំនងដ្រលបានកំណត់នូវវិធីជាច្រើនដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹង អំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ 
VAC បានបង្កើត ព្រមទំាងការគំទ្រដល់គំនិតផ្តចួផ្តើមស្តពីីក្នងុការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និង ពង្រងឹ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្រស្រងៗទៀត។ វាមានសរៈសំខាន់ជាពិស្រសសម្រ្រប់អន្តរាគមនដ្រលផ្ត្រតលើនៅក្នុង សហគមន៍ ដ្រល 
ការឈានដល់ គោលដៅនៅត្រមានឧបសគ្គក្នុងកំឡុង ព្រលន្រការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ បណ្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយ 
មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ ហើយសកម្មភាពជាក់លាក់ មួយ ចំនួនត្រូវបានលើកឡើងជាអនុសសន៍។

មានភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ កំពុងល្រចឡើង ផងដ្ររ នៅក្នុង ការឆ្លើយតបផ្ន្រកកិច្ចការពារកុមារ។ ឧទាហរណ៍ ការងរ 
ដ្រលត្រូវបាន អនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារជារួម រួមមាន ការរៀបចំ ផ្រនការ កិច្ចការពារកុមារថ្ន្រក់ជាតិ និងរាជ 
ធានី ខ្រត្ត នឹងជួយដល់ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ ចំនួនបី៖ ១)ការងរន្រះភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង រវាង កម្មវិធី
ការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ ជាមួយ នឹង  កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារជារួម ២)ការងរន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយ 
មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងមូលដ្ឋ្រន នៅក្នុងការអនុវត្តផ្រនការ សកម្មភាព ស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា 
លើកុមារ ដើម្របីផ្ដល់ភស្តុតាងចំពោះផ្រនការរាជធានី ខ្រត្ត និង៣)ការងរន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយផ្រនការរាជធានីខ្រត្ត ផ្រសារភា្ជ្រប់ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយ ការរៀបចំកម្មវិធីន្រផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា  នៅថ្ន្រក់រាជធានី 
ខ្រត្ត។

មានការព្រមព្រៀងយា៉្រងទូលំទូលាយថ ការរៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះបានកសងទំនុកចិត្ត ពីគ្រប់តួអង្គខុសៗគ្ន្រ 
នៅក្នុង វិស័យ នានាន្ររាជរដ្ឋ្រភិបាល សង្គមសុីវិល និងតួអង្គ ដទ្រទៀតក្នុងលក្ខណៈមួយ ដ្រលនឹងមិន មានប្រសិទ្ធភាព 
ឡើយ ប្រសិនបើគ្ម្រនផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

នៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះ ការអង្ក្រតអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ក្រសួងកិច្ចការនារើ ដោយមានការគំទ្រពី UNICEF 
មានការពិនិត្រយឡើងវិញ  លើ កម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន ដ្រលបានកំណត់អំពីតួអង្គទាំងឡាយ ពណ៌នាអំពីកម្មវិធី 
នានា និងពិភាក្រសា អំពីប្រសិទ្ធភាព ន្រអភិក្រមទាំងឡាយ ដ្រលបានជួយផ្ដល់ភស្តុតាងដល់សមាសធាតុស្ដីពី ការចិញ្ចឹមកូន 
ប្របវិជ្ជមាន ន្រផ្រនការ សកម្មភាពន្រះ61។ ការពិនិត្រយឡើងវិញន្រះបានជួយ ធានាថ ការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីទទួលបាន ការផ្ដល់
ភស្តុតាងយា៉្រងល្អប្រសើរពីតួអង្គ និងសកម្មភាពនានា និង ទីកន្ល្រងដ្រលការងរន្រះបានកំពុងកើតឡើង។

61 សូមមើល B. Lim and C. Pot (2015). An Indexing of Parenting Programmes in Cambodia, prepared for 

Government of Cambodia with financial support from UNICEF Cambodia and GIZ.
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ទោះបីជាផ្រនការ សកម្មភាព ន្រះត្រូវ បានកត់សមា្គ្រល់ថ អំពើជួញដូរកុមារ ជាបញ្ហ្រមួយក្តី  ប៉ុន្ត្រ វិធានការផ្រស្រងៗ  
ចំពោះអំពើជួញដូរកុមារមិនត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្រ្រម ផ្រនការសកម្មភាពន្រះឡើយ ដោយសរបញ្ហ្រន្រះ គឺជាកម្មវត្ថុ 
ន្រការអនុវត្ត ច្របាប់ស្ដីពីការបង្ក្រ្របអំពើជួញដូរមនុស្រស និងអាជីវកម្មផ្លូវភ្រទឆ្ន្រំ២០០៨ (ដ្រលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពពី 
ច្របាប់ឆ្ន្រំ១៩៨៦)62 ដ្រលជាសមត្ថកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋ្រន ប្រឆំង ការជួញដូរមនុស្រស និងការពារអនីតិជន ន្រ ក្រសួង 
មហាផ្ទ្រ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការបង្ក្រ្របអំពើជួញដូរមនុស្រស (ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១) ដ្រលស្ថិតនៅ
ក្រ្រមការសម្របសម្រួលពីគណៈកមា្ម្រធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំងអំពើជួញដូរមនុស្រស(គ�ជ�ប�ជ)។

បញ្ហ្រន្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយការទទួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គទាំងឡាយ ក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដើម្របី 
ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ រួមទាំង ក្រសួង ស�អ�យ។ ក្រសួង ស�អ�យ បានរៀបចំ បទដ្ឋ្រន 
នីតិវិធីប្រតិបត្តិការ សម្រ្រប់ការជួយជនរងគ្រ្រះដោយអំពើជួញដូរ រួមទាំងការប្រើប្រ្រស់ អភិក្រម កុមារម្រត្រី ចំពោះ កុមារ 
រងផលប៉ះពាល់ពីអំពើជួញដូរ និងរៀបចំការបណ្តុះបណ្ត្រល (កត់សមា្គ្រល់ដោយនគរបាល អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រសនៅថ្ន្រក់ឃុំ
សង្ក្រត់ ) ហើយមានការរៀបចំ បទដ្ឋ្រនអប្របបរមា ដើម្របីការពារ សិទ្ធិជនរងគ្រ្រះន្រអំពើជួញដូរផងដ្ររ។ មន្ត្រីនគរបាល 
ប្រឆំងការជួញដូរ និងការពារ អនីតិវិជន  នៅក្នុងរាជធានីខ្រត្តទំាងប្រ្រំ ត្រូវបានកំណត់ និងបណ្តុះបណ្ត្រល អំពីបញ្ហ្រន្រះ 
និងមានរបាយការណ៍ ថ ពួកគ្រ កំពុង ធ្វើការងរយ៉ា្រងជិតស្នទិ្ធជាមួយ ស្រវាកិច្ចគំពារសង្គម។ ការងរន្រះ ក៏មាន សង្គតភាព 
ជាមួយនឹង គោលនយោបាយ ភូមិ/ឃុំ/សង្ក្រត់ មានសុវត្ថិភាពឆ្ន្រំ២០១០ និង គោលការណ៍ណ្រនាំស្ដីពី សុវត្ថិភាពភូមិ និង 
ឃុំសង្ក្រត់ ផងដ្ររ63។

ជាសង្ខ្រប សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដើម្របីគំទ្រដល់ភាពជាប់
ទាក់ទងគ្ន្រ ហើយកិច្ចខិត ខំប្រឹង ប្រ្រងន្រះទទួលបានជោគជ័យយា៉្រងច្រើន៖

1> ផ្រនការសកម្មភាព ប្រមូលផ្ដុំ តួអង្គ និងសកម្មភាពជាច្រើនឱ្រយមក នៅក្រ្រម ក្របខណ្ឌការងរត្រមួយ ដ្រល ត្រូវ 
បាន រៀបចំ ឡើង ក្នុងលក្ខណៈដ្រលគំទ្រដល់ការទទួលយកពីតួអង្គផ្រស្រងៗ។ ដ្រគូកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានបាន 
គំទ្រចំពោះ ផ្រនការ សកម្មភាព ន្រះ។

2> យន្តការសម្របសម្រួលនិងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីដឹកនាំ រៀបចំ ផ្រនការសកម្មភាព 
រួមទាំង ការងរលម្អិត ដ្រលចាំបាច់ សម្រ្រប់ការរៀបចំក្របខណ្ឌលទ្ធផល។

សម្រ្រប់ការអនុវត្ត ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្របាន ជួបប្រទះនឹងបញ្ហ្រប្រឈមច្រើន។ ដោយសរទំហំ សកម្មភាពន្រផ្រនការ 
ន្រះ ជាមួយនឹងចរន្តការងរដ្រលកំពុងល្រចឡើងយា៉្រងច្រើន ត្រូវបាន ដឹកនាំដោយ ក្រសួងជំនាញតាមវិស័យនីមួយៗ 
និង ការចូលរួម ជាមួយ រដ្ឋ បាលថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្ក្រត់យា៉្រងច្រើន បញ្ហ្រន្រះអាចត្រូវបាន 
រំពឹងទុក។ នៅក្នុងការ សមា្ភ្រស តាមវិស័យនានាក្រ្រពីក្រសួង ស�អ�យ មតិយោបល់រួមមួយ  គឺថការបោះជំហានទៅមុខ
ជាមួយនឹងការអនុវត្ត សកម្មភាព ឬកម្មវិធីជាក់លាក់ មានន័យថ ការចូលរួមកាន់ត្រច្រើន នៅក្នុង វិស័យពាក់ព័ន្ធ និងការ 
ចូលរួម តិចតួច នៅ កម្រិតអន្តរវិស័យ។ ការគ្រប់គ្រងមានន័យថ ការធ្វើការងរជាមួយ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់ជាតិ ថ្ន្រក់ 
ក្រ្រមជាតិ  គណៈកមា្ម្រធិការ ពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងគណៈគ្រប់គ្រងសលារៀនក្នុងគោលបំណងដើម្របីជំរុញការ
អនុវត្ត សកម្មភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹង ការយកចិត្តទុក ដក់ទៅលើអត្តន័យន្រផ្រនការសកម្មភាពទាំងមូល។

62 https://bice.org/app/uploads/2014/06/CambodiaOPSCInitalReport.en.pdf

63 គោលនយោបាយភូមិ ឃុំសង្ក្រត់ ក្រុងស្រុកខណ្ឌមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពនៅឆ្ន្រំ២០២០។ សូមមើល https://www.

phnompenhpost.com/national/ministry-revises-safe-village-commune-policy
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ដូចការវិភាគរួចហើយនៅក្រ្រមភាពពាក់ព័ន្ធផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  បានសម្រួលឱ្រយមាន សកម្មភាពទប់ស្ក្រត់ ចំពោះ 
អំពើហិង្រសា លើកុមារ ដើម្របីបំព្រញឱ្រយគ្ន្រទៅវិញទៅមកនិង ជៀសវាង ភាពច្រើនលើសតម្រូវការ ។ ឧទា ហរណ៍ នៅព្រល 
ដ្រលវិស័យ អប់រំ កំពុងពិចារណអំពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ វិស័យ ន្រះបានពិចារណ 
ដោយ យកចិត្តទុកដក់ ទៅលើ ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តវិស័យអប់រំ ផ្រនការសុខភាពសិក្រសា ព្រមទំាងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ យុវ ជន 
គោលនយោបាយ ស្ដីពីបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនាក់ និងគោលនយោបាយដទ្រទៀត របស់ខ្លួន។ ការធ្វើ ប្របន្រះ 
បានជួយ ធានាថការចូលរួម របស់ វិស័យអប់រំ នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានសង្គតភាពជាមួយនឹង អ្វីដ្រល វិស័យន្រះ 
កំពុងធ្វើ ក្នុងនាមជាវិស័យ មួយ។

មានឱកាសនានា ដើម្របីគំទ្រដល់ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រផ្ទ្រក្នុងន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដ្រលត្រូវបានកំណត់ ឃើញ 
ពាក់ព័ន្ធ  នឹង ការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា លើកុមារ នៅតាមសលារៀន និងអន្តរាគមន៍ តាមវត្តអារាមជាមួយនឹងការចិញ្ចឹម 
កូនប្របវិជ្ជមាន។ ឱកាស  ចម្របងៗ ត្រវូបានកំណត់ឃើញថ ជាការរផ្ដល់នូវខ្លមឹសរស្រដៀងគ្ន្រ និងការអនុវត្ត តាម ពិធីសរ  
ស្រដៀងគ្ន្រ និងឱកាស ដើម្របីពង្រឹង ការផ្ដល់សរ និងការយល់ដឹងកាន់ត្រល្អប្រសើរ អំពី អ្វីដ្រលកំពុងដឹកនាំ ឱ្រយមាន អំពើ 
ហិង្រសា នៅក្នុងសហគមន៍ ដ្រល មាន ការអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើន។ បញ្ហ្រប្រឈមគន្លឹះមួយ គឺថ កម្មវិធីនានាភាគច្រើនត្រូវ 
បានអនុវត្ត នៅក្នុងទីតាំងខុសៗគ្ន្រ ដ្រលបង្កភាពខ្រសាយចំពោះ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ នៅក្នុងការអនុវត្ត។

ការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំនៅឆ្ន្រំ២០១៩ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីពិនិត្រយ ភាពរើកចម្រើនន្រផ្រនការសកម្មភាព 
ន្រះ រួមទាំង ការបង្កើត ក្រុមការងរ បច្ច្រកទ្រស  ចំនួនបី (TWGs  រួមមាន ១) ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការទប់ស្ក្រត់ 
២) ការផ្ដល់ស្រវា និងការអនុវត្តច្របាប់ និង ៣) ពិនិត្រយតាមដន និងធ្វើរបាយការណ៍)។ គណៈកម្មការដឹកនាំ និង 
ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើង  ដោយមានការទទួលស្គ្រល់ថ បើគ្ម្រនយន្តការទាំងន្រះទ្រ ការងរជា 
អន្តរវិស័យ  នឹងខ្រសាយ  នៅព្រល អនុវត្តផ្រនការ ព្រ្រះថ ការរៀបចំស្រដៀងគ្ន្រន្រះ បានដំណើរ ការ ល្អ នៅក្នុងអំឡុងព្រល 
ន្រការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ គំហើញពីការពិភាក្រសា  បានរកឃើញថ គោលបំណងទីមួយ គឺដើម្របី  ធ្វើឱ្រយ 
បណ្ត្រក្រសួងដ្រល ធ្វើការងរ នៅក្នុងវិស័យស្រដៀងគ្ន្រធ្វើការងរួមគ្ន្រ។ គោលបំណងមួយទៀត  គឺដើម្របី សម្រប សម្រួល 
ការធ្វើរបាយការណ៍ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអំពីលទ្ធផលដ្រលសម្រ្រចបាន និងកតា្ត្រប្រឈមសំខាន់ៗន្រការអនុវត្ត  
ផ្រនការ  សកម្មភាពន្រះ។ គោលបំណងទីបី គឺដើម្របីគំទ្រ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ប្រទ្រស កម្ពុជា ក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ច របស់ 
ខ្លួន ជុំវិញ បញ្ហ្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឧទាហរណ៍ ភាពជាដ្រគូ សកល  ដើម្របីបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើកុមារដ្រលមានប្រទ្រស 
កម្ពុជាជាសមាជិក មានសមត្ថភាព ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា គោលនយោបាយ ជុំវិញ ការរៀបចំកម្មវិធី ទប់ស្ក្រត ់
និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព។

លទ្ធផលន្រការសមា្ភ្រស ជាមួយសមាជិកក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស (TWGs)  បានកត់សមា្គ្រល់   អំពីការផ្ត្រត ច្រើន លើ 
ការប្រឈមតាមវិស័យ ជាក់លាក់ និងការផ្ត្រតនៅមានកម្រិតចំពោះភាពជាប់ទាក់ទាងគ្ន្រ ទោះជា ការកត់សមា្គ្រល់ ន្រះ 
យោងដល់ កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ ឬការរៀបចំច្របាប់ដ្រលចាំបាច់ នៅក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់ណមួយក្តី។ បើទោះបីជា ទិដ្ឋភាព 
ប្រតិបត្តិការទាំងន្រះ  គឺជាការចាំបាច់ សម្រ្រប់ ពន្លឿនការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះក្ដី អ្នកឆ្លើយតបមក ពីអង្គការ មិន 
ម្រន រដ្ឋ្រភិបានៅលមួយ បានវ្រកញ្រកថ "ន្រះគឺជាគំនិតដ៏ល្អប៉ុន្ត្រការអនុវត្តតួនាទីក្នុងការដឹកនាំសកម្មភាពជារួម និង ការ 
សម្រប  សម្រួល នៅមានកម្រិត"។

ដោយសរ ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស (TWGs) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈព្រលតិចជាងពីរឆ្ន្រំ ក្រុមការងរទាំងន្រះ 
អាចមិនមានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របី ដើរតួនាទីដ៍សកម្ម  ក្នងុការសម្របសម្រលួ អន្តរវិស័យឡើយ ជាពិស្រស ដោយសរ  
ឧបសគ្គនានា ដ្រលបណ្ត្រលមកពី ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ១៩។ មានការលើកឡើងថ ឧបសគ្គស្រដៀងគ្ន្របានបង្ក 
ផលប៉ះពាល់ ចំពោះ គណៈកមា្ម្រធិការដឹកនាំ  ក្នុងការជួបប្រជុំជាទៀងទាត់ ហើយសកម្មភាពក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសម្រប 
សម្រួលជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យមិនច្របាស់លាស់។ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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ចំណុចខ្វះខាតន្រការសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យ បានកើតមានឡើងស្រដៀងគ្ន្រនៅតាមបណ្ត្ររាជធានី
ខ្រត្ត ដ្រលការរៀបចំកម្មវិធីផ្ត្រតលើវិស័យរៀងខ្លួន។ 

នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ កម្មវិធីខុសៗគ្ន្ររម្រង ត្រងត្រូវ បាន អនុវត្ត នៅក្នុងឃុំសង្ក្រត់ខុសៗគ្ន្រ ដ្រលធ្វើឲ្រយកិច្ចសហការ នៅ 
មានកម្រិត។ ភាពមានកម្រិតន្រកិច្ចសហការជាអន្តរវិស័យ ពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មវិធីនៅតាមសលារៀន និងកម្មវិធីការចិញ្ចឹម 
កូន ប្របវិជ្ជមាន គួរត្រ ដំណើរការទៅយា៉្រងល្អជាមួយ គ្ន្រ ប៉ុន្ត្រជាក់ស្ត្រង ភាគច្រើនកម្មវិធីទាំងពីរកើតឡើងនៅទីកន្ល្រង 
ខុសគ្ន្រ ។ ស្រដៀងគ្ន្រន្រះដ្ររ ពិធីសរជាតិស្តីពីការថ្រទាំសុខភាពកុមាររងគ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសា ដ្រលបានពង្រឹង  ការ 
ឆ្លើយតបរបស់វិស័យ សុខាភិបាលចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  មិនបានផ្រសាភា្ជ្រប់ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធស្រវាបញ្ជូននៅតាម 
សហគមន៍ឡើយ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមា្ន្រក់មកពីផ្ន្រកសង្គម បានកត់សមា្គ្រល់ថ ទោះបីគត់ ជាសមាជិកក្រុមការងរបច្ច្រក
ទ្រសផ្ន្រកការទប់ស្ក្រត់ ក្ដ ី ក៍គត់មិនបានដឹងច្របាស់ថតើក្រសួងណខ្លះបានអនុវត្ត កម្មវិធី ពាក់ព័ន្ធនិងការទប់ស្ក្រត់ន្រះ និង 
នៅកន្ល្រងណឡើយ។ "យើងមិនទាន់បាន ពិភាក្រសាជាមួយសមាជិកថ តើយើងនឹងត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីន្រះនៅក្នុងស្រុក 
និង  ឃុំសង្ក្រត់គោលដៅជាក់លាក់ណមួយឡើយ ព្រ្រះយើងមមារញឹកជាមួយការអនុវត្តការងរស្នូលរបស់យើង"។ 

នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ គណៈកមា្ម្រធិការដ្រលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគំទ្រ ការពន្លឿនកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងស្រ្តី និងកុមារ 
មាន បន្ទុកការងរច្រើនព្រក ដ្រលនាំ្រឱ្រយមិនយល់ច្របាស់ពីអាណត្តិនានា និងទទួលបានធន ធាន តិចតួច។ ដោយសរ 
គោល  បំណង និងទិសដៅខុសៗគ្ន្ររបស់កម្មវិធី និងដោយពិចារណលើ កង្វះភាពជាន់គ្ន្រផ្ន្រកទីតាំងភូមិសស្រ្ត ភាពជាន់ 
គ្ន្រ  មិនត្រូវបានបង្ហ្រញ យា៉្រងច្របាស់ឡើយ ដ្រលន្រះជាបញ្ហ្រជាក់លាក់មួយ (សំណួរវាយតម្ល្រទី C3)។

ការពង្រឹងភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្របានពង្រីកទៅរកការកសងទំនុកចិត្ត រវាង មន្រ្តីរាជការ និងសង្គមសុីវិល ជាមួយនឹង 
ការកសង ទំនាក់ ទំនងនៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន និងថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ដ្រលបានបង្កើតឱ្រយមានទំនុកចិត្ត (ជាពិស្រស  នៅក្នុងគំនិត 
ផ្ដួចផ្ដើម ផ្ន្រក ការ ឆ្លើយតប) (សំណួរវាយតម្ល្រទី C2)។ អ្នកឆ្លើយតបមា្ន្រក់មកពីសង្គមសុីវិល ដ្រលធ្វើការងរលើ ការ 
ឆ្លើយ តបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ បានកត់សមា្គ្រល់ថ "ការងរក្នុងមូលដ្ឋ្រន របស់យើង ត្រូវបានអនុវត្តដោយរាជ 
រដ្ឋ្រភិបាល ហ្រតុន្រះ  យើងធ្វើការបណ្តុះ បណ្ត្រល និងការបង្វឹក ដោយ ផ្រសារ ភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងការ 
ផ្ដល់ ស្រវារបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល។ ន្រះមានន័យថ ជា ការកសងទំនុកចិត្ត ការផ្ដល់ការគំទ្រ និងការចូលរួម នៅក្នុងការ 
រៀបចំ បណ្ត្រញ"។ ការធ្វើប្របន្រះ អនុញ្ញ្រតឱ្រយពួកគ្រ ឆ្លើយតបចំពោះ តម្រូវការខុសៗគ្ន្រ របស់ កុមារា និងកុមារើ នៅក្នុង 
ស្ថ្រនភាព មួយ  ដ្រលហានិភ័យ និងចរិតន្រអំពើហិង្រសា ខុសៗគ្ន្រ និងការឆ្លើយតប ចាំបាច់ត្រូវបានក្រសម្រួលទៅតាមភាព
ខុសៗគ្ន្រទាំងន្រះ។

ជាសង្ខ្រប សម្រ្រប់ ការអនុវត្ត បើទោះបីជា មានការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្របីគំទ្រ ដល់ការឆ្លើយតបដ្រលមានភាពជាប់ 
ទាក់ទងគ្ន្រ ក្ដី មានបញ្ហ្រប្រឈមគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ចំពោះ ការបំព្រញមុខងរ ន្ររចនាសម្ព័ន្ធន្រះ នៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក ់
ក្រ្រម   ជាតិ។ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី មានវឌ្រឍនភាព នៅកម្រិតប្រតិបត្តិការនៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ (សំណួរវាយតម្ល្រទី C1, 

C2, C4)៖
1> ការរៀបចំកម្មវិធី បានបន្តទៅតាមផ្រនការនៅក្នុងវិស័យខុសៗគ្ន្រ  ដ្រលមានសង្គតភាព ជាមួយនឹងការអនុវត្ត 

ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ( ក្នុងកម្រិតខុសៗគ្ន្រ) ប៉ុន្ត្រការលើកទឹកចិត្ត ចំពោះការចូលរួម លក្ខណៈអន្តរកម្មវិធី 
និងអន្តរវិស័យ មានកម្រិត ទាបជាង ។

2> ប្រសិទ្ធភាព ន្រ  TWGs មានលក្ខណៈមិនច្របាស់លាស់ ប៉ុន្ត្រមានសញ្ញ្រនានា ដ្រលប្រតិបត្តិការន្រក្រុមការងរ
ទាំងន្រះ  អាចត្រូវ បានពង្រឹងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ ប្រសិទ្ធភាពន្រ គណៈកម្មការដឹកនាំ ក៏មានលក្ខណៈ មិន ច្របាស់ 
លាស់ ផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ  បានបង្ហ្រញថ គណៈកម្មការន្រះ អាចដើរតួនាទីកាន់ត្រសកម្ម ថ្រម 
ទៀត  នៅក្នុងការពង្រឹង កិច្ចសហការ។
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3> នៅក្នុងកម្មវិធីនានា ការសម្របសម្រួល ត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ មានប្រសិទ្ធភាព  ជាពិស្រស  នៅកម្រិត 
ប្រតិបត្តិការ  នៅថ្ន្រក់ ក្រ្រមជាតិ ជាពិស្រស  នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងក្រុងស្រុកខណ្ឌ ដ្រលមានការពិចារណលើ 
បញ្ហ្រន្រការអនុវត្តជាក់ស្ដ្រង។ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនានា រាយការណ៍អំពី ឧបសគ្គមួយចំនួន នៅក្នុងការ 
រក  ដ្រគូសង្គមសុីវិល ដ្រលមានបទពិសោធន៍ ប៉ុន្ត្រភាគច្រើន  ពួកគ្រ រាយការណ៍អំពី ការធ្វើការងរយា៉្រងល្អរួមគ្ន្រ 
ជាពិស្រស នៅព្រលដ្រលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្រ រួចហើយ។ ភាពជាន់គ្ន្រ មិនទំនងជាបញ្ហ្រ ជាក់ លាក់ 
ឡើយ។

ភាពជាដ្រគូរវាង អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលអន្តរជាតិ ជាមួយនឹង អង្គការសង្គមសុីវិល ត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ មាន 
លក្ខណៈ  វិជ្ជមានជាពិស្រស ដោយកត់សមា្គ្រល់ថ ការផ្ទ្ររជំនាញ គឺជាការងរ គន្លឹះ ហើយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល 
អន្តរជាតិបានរៀនសូត្រ ពីដ្រគូរពួកគ្រអំពី អ្វីដ្រលអាចដំណើរការបាន និងអ្វីដ្រលមិនអាចដំណើរការ ផងដ្ររ។ ស្រដៀង 
គ្ន្រន្រះ មានការកត់សមា្គ្រល់ឃើញភាពជាដ្រគូ ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការដ្រលមានដំណើរការល្អ ជាពិស្រស នៅថ្ន្រក់ក្រុង  ស្រុក 
ខណ្ឌ ហើយការកសង ទំនាក់ទំនងទាំងន្រះ មានន័យថ ការផ្ដល់ស្រវាអាចកើតឡើងបាន និងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រឹមត្រូវ  
នៅព្រលត្រូវការពួកគ្រ។ មានរបាយការណ៍ថ ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ មានការយកចិត្តទុដក់ច្រើន ចំពោះ "ភាពស័ក្តិសម" ជាមួយ 
នឹង  អន្តរាគមន៍ ដទ្រទៀត នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដ្រលន្រះគឺជាការកត់សមា្គ្រល់របស់អ្នកត្រូវសមា្ភ្រស មកពីមា្ច្រស់ 
ជំនួយ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលអន្តរជាតិ និងរាជរដ្ឋ្រភិបាល។ 
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9 ស័ក្តិសិទ្ធភាព 

9>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីស័ក្តិសិទ្ធភាព

តើការគ្រប់គ្រងលើផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ មានស័ក្តសិិទ្ធភាព កម្រតិ 
ណ ក្នុងការធានានូវ ការប្រើប្រ្រស់ ធនធាន  ឱ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលា និងប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព ? សំណួរ ពាក់ព័ន្ធ គឺ 
"តើការគ្រប់គ្រង លើផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ត្រូវបានធ្វើ ឡើង បានល្អ 
កម្រិតណ ពាក់ព័ន្ធ នឹងធនធានបច្ច្រកទ្រស និងហិរញ្ញវត្ថុ?"

ការផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់មិនម្រនទៅលើ ប្រសិទ្ធភាពន្រការអនុវត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណយ និងការព្រយាករណ៍អំពី 
ការ ចំណយ គណន្រយ្រយភាពជុំវិញ ការរៀបចំថវិកា និងការរាយការណ៍ឡើយ ប៉ុន្ត្រផ្ត្រតលើប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹង 
តម្ល្រ នោះគឺ ការប្រើប្រ្រស់ ធនធានយា៉្រងល្អបំផុត។ ការធ្វើប្របន្រះមានសង្គតភាពជាមួយ នឹងការផ្ដ្រតន្រការ វាយតម្ល្រ 
ទៅ លើ ផ្រនការសកម្ម ភាព ន្រះជារួម ជាជាងលម្អិតទៅលើសមាសធាតុផ្រសំន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

9>2 គំហើញ
ដើម្របីឱ្រយការវាយតម្ល្រលើផ្រនការសកម្មភាពន្រះកា្ល្រយជាឧបករណ៍ពហុវិស័យ និងពហុកម្មវិធី សំណួរន្រះមិនសូវ 

ផ្ដ្រត លើថ តើកម្មវិធី នីមួយៗ មានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រដ្ររឬទ្រ ប៉ុន្ត្រផ្ត្រតច្រើន លើ ថ តើកម្រងព្រញល្រញន្រ 
ការរៀបចំកម្មវិធី នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសម នឹងតម្ល្រជាង ករណីដ្រលកម្មវិធីនិមួយៗ  បាន 
កើតឡើង ដោយគ្ម្រនផ្រនការសកម្មភាពន្រះដ្ររឬទ្រ (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic2) ។ ក្នុងន័យន្រះ ការពិចារណ ទៅ លើ 
ការគ្រប់គ្រង ធនធានបច្ច្រកទ្រស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្ត្រតលើទស្រសនៈពី  ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ នោះគឺ ការសួរថ 
តើការចំណយមូលនិធិ ត្រូវបាន ធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈ  ដ្រលនឹងផ្ដល់វឌ្រឍនភាពច្រើនជាង កម្មវិធីស្រដៀងគ្ន្រដទ្រទៀត ដ្ររ 
ឬទ្រ។ ភាគច្រើនន្រ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹ បាន បង្ហ្រញ ថ គឺមានភាពវិជ្ជមានភាគច្រើន។ មានកតា្ត្រសំខាន់ៗ ចំនួនពីរ ដ្រល  
ពន្រយល់អំពីចម្លើយទាំងន្រះ៖

1> ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការយកចិត្តទុក ដក់ដោយមានការពិចារណ  ចំពោះ ការផ្ដ្រតលើ 
ការកសង ប្រព័ន្ធ ការពង្រឹងស្ថ្រប័ន និងការពង្រឹង លក្ខខណ្ឌក្របខណ្ឌ ការងរ ដ្រលបានគំទ្រ ដល់លំដប់ 
លំដោយ  ន្រការផ្ដល់លទ្ធផល បឋមខុសៗគ្ន្រន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ក្នុងគោលបំណង ដើម្របីកសងកម្មវិធឱ្រយ
កាន់ត្រខា្ល្រំងកា្ល្រ ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតប ចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ និង

2> ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បាននំាទៅរក ការបង្កើត រចនា សម្ពន័្ធគ្រប់គ្រង ដ្រលជួយដល់ការត្រតួពិនិត្រយ និង ប្រតិបត្តកិារ 
ទោះបី ជាមានឧបសគ្គ ដូចការ ពន្រយល់លម្អិតខាងក្រ្រម។
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"ខ្ញុំគិតថ គម្រ្រងរបស់ខ្ញុំមានស័ក្តិសិទ្ធភាព។ តាមការរាយការណ៍ ការបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលត្រូវបានផ្ដល់ មាន 
គុណភាព ល្អ អ្នកទាំងឡាយ ដ្រលបានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលព្រញចិត្តជាមួយនឹងខ្លឹមសរន្រះ យើងដឹងអំពី អ្វីដ្រល 
យើងកំពុងផ្ដ្រតលើ ហើយយើងកំពុងគ្របដណ្តប់ទៅដល់មនុស្រសមួយចំនួន។ ថ្វីបើមានភាព ខ្វះខាត ទាំង បុគ្គលិក និង 
មូលនិធិក្ដី ប៉ុន្ត្រយើងខិតខំប្រឹងប្រ្រងឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង"។ មន្រ្តីក្រសួង ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការ  
អនុវត្ត កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារនៅតាមវត្តអារាម ដ្រលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនព្រលមានផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ហ្រតុន្រះ  
កម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទំនួលខុសត្រូវន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។

សម្រ្រប់ចំណុច (១) ដោយប្រើប្រ្រស់ការឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា លើកុមារ ឧទាហរណ៍ ការទទួលស្គ្រល់ថ ការ 
លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង និងការបង្កើតស្រចក្ដីត្រូវការស្រវា  មានន័យថ ជាការពិចារណអំពីស្រវាចាំបាច់ដ្រលត្រូវ 
ផ្ដល់។ ការធ្វើប្របន្រះ បាននាំទៅរកអន្តរាគមន៍ នានា ដ្រលមានបំណង ពង្រឹងស្រវាបញ្ជូននៅក្នុងផ្ន្រកនិមួយៗនិងរវាង 
អ្នកផ្ដល់ស្រវា នៅកម្រិតមលូដ្ឋ្រន ការបណ្តុះ បណ្ត្រលដល់អ្នកផ្ដល់ស្រវាទាំងនោះ ការរៀបចពំធិីសរ ដើម្របីពង្រឹងការថ្រទាំ 
ចំពោះ កុមារដ្រលរងអំពើហិង្រសា និង កិច្ចខិត ខំប្រឹងប្រ្រង ជាក់ស្ដ្រង ក្នុងការធានា ទាំងស្រវាបញ្ជូន និងកិច្ចការពារ កុមារ។ 
នវានុវត្តន៍នានា បាននាំទៅរក ការដោះ ស្រ្រយ បញ្ហ្រ ដើម្របីជួយកុមារឱ្រយបន្តទទួលស្រវា ឧទាហរណ៍ ក្រុមការងរដ្រល ជួប
គ្ន្រជាប្រចាំនៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ដើម្របីពិនិត្រយករណី។ ស្រដៀង គ្ន្រន្រះដ្ររ កម្រិត និងចរិតន្រ អំពើហិង្រសាលើកុមារ បាន នាំ 
ទៅរក ការទទួលស្គ្រល់ថ អំពើហិង្រសា បានកើតមានឡើងគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅតាមផ្ទះ និងនៅក្នុងមណ្ឌលថ្រទាំកុមារ 
មួយចំនួន។ បញ្ហ្រន្រះបាននាំ ទៅរក ការរៀបចំកម្មវិធី ដ្រល នឹងគ្របដណ្តប់ លើកតា្ត្រហានិភ័យ ខុសៗគ្ន្រ។ បញ្ហ្រន្រះ ក៏ 
បាននាំទៅរក ការពិចារណនៅក្នុងការរៀបចំ កម្មវិធី ដ្រលបានពិចារណថ តើហានិភ័យមាន លក្ខណៈ យា៉្រងដូចម្ត្រច  
រវាងបុរស និងស្រ្តី សម្រ្រប់ ជនជាតិដើមភាគតិច  កុមារចំណកស្រុក កុមារមានពិការភាព។ល។ និងមាន ការពិចារណ 
រកដំណះស្រ្រយចំពោះ បញ្ហ្រជាក់លាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការមានផ្ទ្រពោះនៅវ័យ ជំទង់ និង អាពាហ៍ ពិពាហ៍  ក្នុងវ័យ កុមារនៅ 
ក្នុង ចំណម ជនជាតិដើមភាគតិច ដ្រលករណីទាំងន្រះកើតមានឡើង នៅខ្រត្តរតនគីរើ ដ្រលជាខ្រត្ត ដច់ ស្រយាល នៅ 
ប៉្រកឥសន (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic3)។

សម្រ្រប់ចំណុច (២) ចំណុចន្រះបង្ហ្រញនូវក្ដីសង្រឃឹម ពាក់ព័ន្ធ នឹងប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតកម្មវិធី ប៉ុន្ត្រ មានឧបសគ្គច្រើន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការត្រួតពិនិត្រយជាលក្ខណៈពហុវិស័យ។ ដូចការពណ៌នា នៅ ផ្ន្រកភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រ ក្រសួងខុសៗគ្ន្រ ធ្វើ 
សកម្ម ភាពនៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ភាគច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថ វិជ្ជមាន (សំណួរវាតម្ល្រ Effic2, Effic4)។ 
ឧទាហរណ៍  កម្មវិធីតាមវត្តអារាម ន្រក្រសួង ធម្មការ និងសសនា បានអនុវត្តវិធានការមួយចំនួន ដ្រលជួយពន្លឿន កម្មវិធី 
ន្រះ និងបានរៀបចំឱ្រយមានប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ  (ឧទា� គោលនយោបាយ វត្តសង្គហកុមារ  និងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ
តាមវត្តអារាម) ព្រមទាំងបានវិភាជធនធានសម្រ្រប់អនុវត្តដូចជា ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្រសា សមា្ភ្ររបណ្តុះបណ្ត្រល ការ 
បណ្តុះ បណ្ត្រលគ្រូបង្គ្រល ការបណ្តុះបណ្ត្រល ដោយ ផ្ទ្រល់ ទស្រសនកិច្ចតាមដនត្រួតពិនិត្រយ សិកា្ខ្រសលា។ល។ ន្រះក៏ជា 
ការពិត  សម្រ្រប់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដ្ររ ដ្រលធ្វើការងរ ជាមួយ UNICEF នៅក្នុងការរៀបចំ ការបណ្តុះបណ្ត្រល 
និងការ ប្រើប្រ្រស់ សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការថ្រទាំសុខភាពកុមាររងគ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសា ព្រមទាំង ក្រសួងអប់រំនៅក្នុង 
ការជួយឱ្រយមាន ក្របខណ្ឌ ការងរសម្រ្រប់ កម្មវិធីការអនុវត្ត វិន័យប្រប វិជ្ជមាន នៅតាមសលារៀន និងកម្មវិធីយុត្តិធម៌អនីតិ
ជនជាមួយនឹងវិស័យ យុត្តិធម៌។

នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ការអនុវត្តដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថ្រម ដោយការផ្ដល់ស្រវា 
ដ្រលពាក់ព័ន្ធ នឹង មន្រ្តីរាជការដ្រលត្រូវបានធ្វើវិមជ្រឈការ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល អន្តរជាតិ និងអង្គការ សង្គមសុីវិល 
ជាដ្រគូ ដ្រលធ្វើការងរ រួមគ្ន្រ (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic2)។ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលអន្តរជាតិមួយចំនួន បាន និងកំពុង
ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា អស់រយៈជាច្រើនឆ្ន្រំមកហើយ និង មានប្រព័ន្ធ សម្រ្រប់ការរៀបចំជាដ្រគូ និងការកសង 
សមត្ថភាព ហើយពួកគ្រ បាននំាមកនូវ បទពិសោធន៍  ដើម្របី ទ្រទ្រង់ដល់ការរៀបចំកម្មវិធីន្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់  



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ។ ឧបសគ្គដ្រល គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះមន្រ្តីរាជការដ្រលផ្ដល់ស្រវា
កិច្ចគំពារសង្គម រួមជាមួយនឹងការផ្ល្រស់ប្ដូរមន្ត្រីញឹកញាប់បានធ្វើ ឱ្រយប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមតម្ល្រន្រការផ្ដល់ស្រវាធា្ល្រក់ចុះ។

ក្នុងព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ មានសំណួរនានាអំពីថ តើផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំព ើ
ហិង្រសាលើកុមារត្រវូបានបញ្ចលូ បានល្អកម្រតិ ណ  ទៅក្នងុប្រព័ន្ធរៀបចំផ្រនការ របស់ក្រសួង/ទីភា្ន្រក់ងរសំខាន់ៗ។ ចំណុច 
ន្រះរួមបញ្ចូលនូវកង្វល់មួយចំនួនដ្រលត្រូវបានលើកឡើងថតើ ក្រសួង ស�អ�យ បានដក់បញ្ចូលអ្វីខ្លះទៅក្នុងកម្មវិធីដ៏
ទូលំទូលាយ នៅក្នុងកិច្ចគំពារសង្គម និងកិច្ចការពារកុមារ  និងក្រសួងកិច្ច ការនារើ បានដក់អ្វីខ្លះជាពិស្រសពាក់ព័ន្ធ នឹង 
កម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើស្រ្តី និងក្ម្រងស្រី ហើយក្រសួងមហាផ្ទ្រ ដក់សកម្មភាពអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹង ផ្រនការសកម្មភាព  ន្រះ ជា 
អាទិភាពរបស់ពួកគ្រ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមា្ន្រក់កត់សមា្គ្រល់ថ " ខ្ញុំ គិតថ ពួកគ្រ មិនបានអនុវត្ត ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព 
នូវសកម្មភាពនានា នៅក្រ្រមវិសលភាពរៀងៗខ្លនួឱ្រយបានល្អតាមពួកគ្រអាចធ្វើបានឡើយ ដោយសរ ផ្រនការ សកម្មភាព 
ន្រះ មិនត្រូវបាន បញ្ចូលយា៉្រងល្អ ទៅក្នុងវដ្តន្រការរៀបចំផ្រនការរបស់ពួកគ្រឡើយ ហ្រតុន្រះវិធានការន្រផ្រនការ សកម្ម
ភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ មិនម្រនជាអាទិភាពរបស់ពួកគ្រទ្រ"។ ចំណុចន្រះក៏ត្រូវបាន
កត់សមា្គ្រល់ផងដ្ររ  ចំពោះក្រសួង ស�អ�យ និងកម្មវិធីកិច្ចការពារ កុមារជារួមដ្រលថ តើ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានភាព 
ស័ក្តិសមជាមួយ នឹងដំណើរការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារដូចម្ត្រចខ្លះ។ កង្វល់ស្រដៀងគ្ន្រ អំពី ព្រល  
វ្រលាន្រការរៀបចំផ្រនការរបស់ក្រសួងផ្រស្រងៗគ្ន្រ និងព្រលវ្រលា ន្រផ្រនការ សកម្មភាព ស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតប 
ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងសកម្មភាពដ្រលអាចធ្វើបាន ដើម្របីបញ្ចូលទៅក្នុងផ្រនការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្ក្រត់ អំពើ 
ហិង្រសា  លើកុមារ  តាមវិស័យ។ ក្នុងន័យន្រះ ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រន្រ ការផ្ដល់ស្រវា ត្រូវបានធ្វើឱ្រយចុះខ្រសាយ។

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្រនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសទាំងបី ត្រូវបានលើក យក 
មក ពិភាក្រសាផងដ្ររ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងស័ក្តិសិទ្ធភាព អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះទាំងឡាយ  មានអារម្មណ៍ថ រចនា សម្ព័ន្ធន្រះ 
ប្រហ្រល ជា មិនមានភាពស័ក្តិសមជាមួយនឹង ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយ ស័ក្តិសិទ្ធភាព ន្រ ការឆ្លើយតប ពហុវិស័យ ឡើយ។ 
ក្នុង ន័យន្រះ អាចយល់បានថដោយសរ ន្រះគឺជាផ្រនការសកម្មភាពលើក ដំបូង ស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះ 
អំពើហិង្រសាលើកុមារ និងដោយសរ  រចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្រះ ត្រូវការព្រលវ្រលាដើម្របីធ្វើការរួមគ្ន្រ។ ជាពិស្រសកង្វល់របស់  
អ្នកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស យល់ថយន្តការសហការ ពហុវិស័យ ទាំងន្រះ មិនសូវបានបង្ហ្រញនូវសញ្ញ្រ 
រើកចម្រើន និងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព ដ្រលន្រះមិនម្រនជាការវិនិយោគល្អ ហើយចាំបាច់ត្រូវមានការក្រលម្អ ។ ការលើក 
ឡើង ប្របន្រះ មិនម្រនជាភាពចាំបាច់ដ្រលត្រូវលើកយកមកពិភាក្រសាឡើយ ចំណុចសំខាន់នោះគឺតើយន្តការទាំងន្រះ 
បំព្រញមុខងរបានល្អកម្រិតណ។ 

ទាក់ទងនឹង ស័ក្តិសិទ្ធភាព  ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic2) ដូចការកត់សមា្គ្រល់ ក្នុងដំណក់កាលដំបូង 
ទីប្រឹក្រសា  បាន ស្វ្រងរកការយល់ដឹង សុីជម្រ្រលើ ស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្រ្នកប្រតិបត្តិការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះឡើយ។ មានការ 
យល់ថ មិនមានព័ត៌មានទូលំទូលាយឡើយ ប៉ុន្ត្រដោយសរន្រះជាការវាយតម្ល្រកម្រិត ផ្រនការសកម្មភាព ការយកចិត្ត 
ទុកដក់ទៅលើ ភាពច្របាស់លាស់ ថតើ មានការពន្រយារព្រលចម្របង ៗ នៅក្នុងការអនុវត្ត ដោយសរ កង្វះស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្ន្រក 
ប្រតិបត្តិការដ្ររឬទ្រ។ ការសមា្ភ្រស ជាមួយអ្នកអនុវត្ត នៅមូលដ្ឋ្រន មានការលើកឡើងចំណុច ចំនួនពីរ  ៖ ១) នៅព្រល 
ធ្វើការជាមួយដ្រគូមូលដ្ឋ្រន និងនៅព្រលអនុវត្តតាម ពិធីការក្នុងមូលដ្ឋ្រន ការពន្រយារព្រលរម្រងត្រងកើតឡើង នៅក្នុង 
ព្រល ចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត វិធានការនានា និង២) នៅព្រលប្រព័ន្ធផ្រស្រងៗ  និង ការកសង សមត្ថភាព បានកើតឡើងព្រមគ្ន្រ ជា
ទូទៅបញ្ហ្រទាំងន្រះត្រូវបានដោះស្រ្រយ។ដោយសរ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលមួយចំនួន បាន ធ្វើការងរ ក្នុងវិស័យ កិច្ច
ការពារកុមារនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួន អស់រយៈព្រលជាច្រើនឆ្ន្រំមកហើយ បញ្ហ្រទាំងពីរអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ទោះបី 
ជាយា៉្រងណក្ដី អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលទាំងន្រះ ក៏បានកត់សមា្គ្រល់ ថ នៅព្រលខ្លះ ដ្រគូក្នុងមូលដ្ឋ្រនរបស់ពួកគ្រ គឺជា 
ដ្រគូថ្មី ដោយសរលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់ន្រកម្មវិធីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឬ ប្រសិនបើ ពួកគ្រ បាន និងកំពុងធ្វើការងរ ជាមួយ 
អង្គការ ទាំងន្រះរួចហើយ ព្រលវ្រលានៅត្រត្រូវការ សម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព។
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បើទោះបីជា របាយការណ៍ កម្រិតកម្មវិធី ត្រូវបានគ្រនិយាយថ បានបញ្ចូល ទិន្នន័យ អំពីការចំណយ និងការបញ្ជ្រក់ 
អំពី ភាពខុស គ្ន្រពីការព្រយាករណ៍ក្ដី ការរាយការណ៍ កម្រិតផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មិនបានឆ្លើយតបចំពោះ វិធានការ ស័ក្តិ 
សិទ្ធភាព ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ ឡើយ ប៉ុន្ត្រ ឆ្លើយតបចំពោះ ការចំណយជារួម (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic1)។ ការពង្រឹង 
ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ កម្រតិផ្រនការសកម្មភាពន្រះ នឹងផ្ដល់ ព័ត៌មានប្រកបដោយសរប្រយោជន៍ ដ្រលពាក់ព័ន្ធ សម្រ្រប់ ការ ក្រ  
លម្អស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ រួមទាំង ការយក ចិត្តទុក ដក់ ចំពោះ ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ លទ្ធផល និង មធ្រយា បាយ  
កាត់បន្ថយ សម្រ្រប់បញ្ហ្រនានា ដ្រលត្រវូបានកំណត់ឃើញ។ ដោយ ផ្អ្រកលើការពិនិត្រយ របាយការណ៍ ប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៩ ព្រម
ទំាងឯកសរដ្រលត្រវូបានពិនិត្រយសម្រ្រប់សកម្មភាពលម្អតិ នៅព្រល ខ្លះ ការរាយការណ៍បានបញ្ចលូ ការតាមដន លើ ការ 
ចំណយធៀបនឹងគោលដៅ ដ្រលជាវិធានការន្រ ស័ក្តសិិទ្ធភាព ដោយផ្ទ្រល់ ហើយ ការផ្ដ្រត លើ ការអភិវឌ្រឍ សមត្ថភាព   អំពី 
ការផ្ល្រស់ប្ដូរ ដ្រលកើតឡើង ជាបន្តបនា្ទ្រប់ គឺជាវិធានការមួយន្រ ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសម នឹងតម្ល្រ។

ដូចការកត់សមា្គ្រល់នៅក្រ្រមផ្ន្រកភាពពាក់ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាព សន្ទុះ ដ្រលបានកើតឡើងពី ចលនាដំបូងដើម្របីធ្វើឱ្រយ 
មាន  កិច្ច ពិភាក្រសា អំពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ ត្រូវបានពង្រឹង តាមរយៈ ការធ្វើការអង្ក្រតអំពីអំពើហិង្រសា លើកុមារ នៅឆ្ន្រំ២០១៣ 
ហើយការអង្ក្រត ន្រះ បានប្រមូលផ្ដុំ អ្នកពាក់ព័ន្ធយា៉្រងច្រើន នៅក្នុងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះការឆ្លើយតប។ ការអង្ក្រត ន្រះ អាច 
ទាក់ទាញ ទាំងការយកចិត្តទុកដក់ និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទាន ដ្រលនឹងមិនមានឡើយ  ប្រសិនបើ គ្ម្រន ការអង្ក្រតន្រះ 
និងផ្ដល់ លទ្ធផលជា អភិក្រមដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្របំផុតចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ។

សំណួរអំពីស័ក្តិសិទ្ធភាព និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលទ្ធផល គឺពិបាក ក្នុងការឆ្លើយ (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic4) 
ភាគច្រើន  គឺដោយ សរភាពមិនច្របាស់លាស់ន្រ  លទ្ធផលទាំងន្រះ។ សម្រ្រប់លទ្ធផលកម្រិតខ្ពស់បំផុត តើស្រវានានា ត្រូវ 
បានផ្ដល់ នៅក្នុង  លក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រដ្ររឬទ្រ ក្នុងការកាត់បន្ថយ អំពើហិង្រសាលើកុមារ? ប្រសិនបើ 
ដូច្ន្រះម្រន តើការគំទ្រប្របន្រះកើតឡើងដោយរបៀបណ និងតើអ្វីជា ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ ន្រអភិក្រម  ដទ្រ 
ទៀត នៅកម្រិត ប្រតិបត្តិការ ឧទាហរណ៍ តើកម្មវិធី ការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមានបាន កាត់បន្ថយ កម្រិត ន្រ អំពើហិង្រសា  ឬមាន 
ផល ប្រយោជន៍ បណ្ត្រះអាសន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹង ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រនានា នៅក្នុងគ្រួសរ ដ្រល មាន ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសម 
នឹង តម្ល្រដ្ររឬទ្រ? ដោយសរគ្ម្រនភស្តុតាងច្របាស់លាស់ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយវាយតម្ល្រ ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ នោះ 
ការសង្ក្រតមួយចំនួន អាចត្រូវធ្វើឡើង ដោយផ្អ្រកលើឯកសរដ្រលត្រូវបានពិនិត្រយ និងលទ្ធផលន្រការសមា្ភ្រស។

លទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនឹង "ដំណើរការ"  ដូចជាស្រវាទាំងឡាយ ដ្រលត្រូវបានផ្ដល់នៅក្នុងវិស័យ សុខាភិបាល និងយុត្តិធម៌ 
ត្រូវបាន ប្រើប្រ្រស់ ដ្រលជាការឆ្លុះបញ្ច្រំង នូវលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ ជាការពិត លទ្ធផល ន្រ ការប្រើប្រ្រស់ស្រវាទាំងនោះ គឺជា 
បញ្ហ្រដោយឡ្រក មួយ ឧទាហរណ៍ កុមារចំនួនតិច តួចដ្រលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កម្មវិធីបង្វ្ររ ជាជាងទៅកាន់ ពន្ធនាគរ 
ប៉ុន្ត្រមានការកត់សមា្គ្រល់ អំពី វឌ្រឍនភាព ពាក់ព័ន្ធនឹង ភាពតំណងស្មើគ្ន្រ ន្រកុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ និង 
ការគំទ្រ ចំពោះកុមារ នៅក្រ្រយព្រល កុមារបានចាកច្រញពីពន្ធនាគរ។ ពីទស្រសនៈផ្ន្រកប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ 
មានសំណួរចំនួនពីរ៖ ១) ចំនួន កុមារ ដ្រលទទួល បាន  ស្រវាទាំងន្រះធៀបនឹងតម្ល្រ ន្រ ការផ្ដល់ស្រវាទាំងនោះ និង ២) 
ការទទួលស្គ្រល់ ស្រចក្ដីត្រូវការក្នុងការផ្ដល់ ស្រវា សម្រ្រប់ កុមារ នៅក្នុងស្ថ្រនភាពទាំងន្រះ សូម្របីត្រចំនួនតិចតួចក្ដី។ ជា 
ការពិត តម្ល្រឯកតាត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ មានកម្រិតខ្ពស់ ជាមួយនឹង ធនធានគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដ្រលត្រូវបានវិនិយោគ 
នៅក្នុងករណីនីមួយៗ។ ដោយធនធានតិចតួច បញ្ហ្រមួយ គឺ តើការ វិនិយោគនៅក្នុងការឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ  នៅក្នុងលក្ខណៈន្រះ ស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រន្រះដ្ររឬទ្រ។ នៅព្រលត្រូវបាន ពិចារណនៅក្នុងន័យន្រះ ចាំបាច់ត្រូវកត់ 
សមា្គ្រល់ថ កុមារទាំងន្រះ ទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះខា្ល្រំង ទោះជាការ ស្វ្រង រកការព្រយាបាល របួស ឬ 
ការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគរ ដោយសរការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្ដី។

កម្មវិធីនានា ជាពិស្រសដ្រលមានបំណង ជួយកុមារ ស្ថិតក្នុងស្ថ្រនភាពលំបាក ពិតជាគ្របដណ្តប់ ទៅដល់កុមារ ដ្រល 
កំពុង មានតម្រូវការ  ហើយស្រចក្ដីពណ៌នាទៅតាមប្រភ្រទករណីនីមួយៗ ដ្រលកុមារបានផ្ដល់ដោយផ្ទ្រល់ជាភស្តុតាង 
បង្ហ្រញ ថ ព្រលខ្លះ ការធ្វើប្របន្រះបាន និងកំពុងជួយផ្ល្រស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគ្រ។ ក្នុងករណីផ្រស្រងទៀត លទ្ធផល បាន 
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បង្ហ្រញ ជោគជ័យតិចតួច និងហាក់ដូចជាស្មុគស្ម្រញព្រក ។ ការរៀបចំឱ្រយកុមារ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបង្វ្ររ ជំនួសការដក់ក្នុង 
ពន្ធនាគរ គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ដ្រលកម្រទទួលបានជោគជ័យ ប៉ុន្ត្រការវិនិយោគនៅត្រចាំបាច់។

មានមតិយោបល់ដ្រល បានមកពី កិច្ចពិភាក្រសាជុំវិញបញ្ហ្រប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ  ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំនួនកុមារ ដ្រល 
មាន តម្រូវការ ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកុមារទាំងឡាយ ដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមកម្មវិធី។ មានការទទួលស្គ្រល់ថ ការ 
រាយការណ៍ អំពីករណីអំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅត្រជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គ ដោយសរ កតា្ត្រផ្រស្រងៗ ហើយ នៅព្រលបច្ចុប្របន្ន 
មានករណីចំនួនតិចតូច ដ្រលត្រូវបានរាយការណ៍។ ក្នុងរយៈព្រលវ្រង  ប្រសិនបើមានការផ្ល្រស់ប្ដូរឥរិយាបថ មានការ 
យល់ឃើញថ  ការកំណត់ តម្ល្រឯកតានឹងត្រូវក្រលម្អ ហើយការវិនិយោគលើរចនាសម្ព័ន្ធឆ្លើយតប នៅព្រលន្រះ នឹង មាន 
ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ បំផុត  នៅ ព្រល អនាគត។

គំហើញទាំងន្រះលើកឡើងនូវចំណុចនានាអំពី  ការលំបាក ក្នុង ការសម្រ្រចចិត្ត ជំុវិញ ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសម នឹង តម្ល្រ ន្រ 
ការចំណយជារួម (ឧទា� ការទប់ស្ក្រត់បឋម ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ តាមដន ត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ ការឆ្លើយតប ចំពោះ 
អំពើហិង្រសា) (សំណួរវាយតម្ល្រ Effic1, Effic4) និងការសម្រ្រចចិត្តដើម្របី  វិនិយោគ សូម្របីត្រមានតម្ល្រ ឯកតាខ្ពស់ក្ដី។ 
ចំពោះទស្រសនៈសិទ្ធិកុមារ ការផ្ដ្រតលើកុមារដ្រលមានតម្រូវការខា្ល្រំងបំផុតនឹងបង្ហ្រញឱ្រយ ឃើញ ថ ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសម 
នឹង តម្ល្រជារួម   ធៀបជាមួយនឹង ឧទា� ការទប់ស្ក្រត់ មិនម្រនជាសំណួរដ្រលត្រឹមត្រូវឡើយ។

នៅព្រលសុំឱ្រយពិចារណលើប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមា្ន្រក់ បានកត់សមា្គ្រល់ថ "យើងកំពុង 
ធ្វើការជាមួយ អ្វីមួយ ដ្រលពិបាកផ្ល្រស់ប្ដូរ ដ្រលត្រូវការព្រលវ្រលា និងធនធាន និងមិនអាចត្រូវរំពឹងថ នឹងដោះស្រ្រយ 
បាន ដោយ គ្ម្រន ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តផ្ដល់ធនធានគ្រប់គ្រ្រន់បានឡើយ។ ប៉ុន្ត្រធនធានទាំងន្រះ មិនទាន់ត្រូវផ្ដល់ពីរដ្ឋ្រភិបាល 
ក្នុងកម្រិតដ្រលចាំបាច់ នៅឡើយ"។

សំណួរអំពី "លទ្ធផល"  ដ៏ទូលំទូលាយមួយ គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង សមត្ថភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  ក្នុងការផ្ដល់ 
កម្មវិធីទៅតាម ព្រល វ្រលា ដ្រលត្រូវបានកំណត់។ ពីទស្រសនៈ ស័ក្តិសិទ្ធភាព តើផ្រនការសកម្មភាពន្រះ កំពុងមានវឌ្រឍនភាព 
ទៅតាមការរំពឹងទុក ដោយសរវាត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព ដ្ររឬទ្រ? នៅត្រង់ន្រះ អ្នកឆ្លើយតប មាន 
ភាពច្របាស់ជាង ជាមួយនឹងការ លើក ល្រង មួយចំនួន៖ កម្មវិធីនានាកំពុងផ្ដល់សកម្មភាព ទៅតាមកាលកំណត់ ហើយ 
ការវាយតម្ល្រ លើ កម្មវិធីរបស់ពួកគ្រផ្ទ្រល់ បង្ហ្រញនូវភាពវិជ្ជមាន។ ជាពិស្រស ន្រះជាការពិត ជាមួយនឹង កម្មវិធីនៅតាម 
សលារៀន និងវត្តអារាម កម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅខ្រត្ត រតនគីរើ។ មានករណីលើកល្រងអំពី កំណ្រ 
ទម្រង់ច្របាប់ និងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើ កុមារ ដ្រលកិច្ចការទាំងពីរន្រះ ត្រូវបានគ្រយល់ថ ត្រូវការព្រលវ្រលា
ច្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ និងមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងវដ្តន្រផ្រនការ រយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំឡើយ។ ទោះបីយា៉្រងណក្ដី មានវឌ្រឍនភាព 
យា៉្រងសំខាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹង កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្របាប់  ដ្រល កុមារ ច្រើនជាង ៥០០នាក់  បានទទូលការគំទ្រនៅ 
ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៩ ។ មានករណីជាច្រើន ដ្រលមានការប្រមូលទិន្នន័យ បានគ្រប់គ្រ្រន់ជាមុន ដើម្របីអាចឱ្រយមានការប្រៀបធៀប 
នៅព្រលក្រ្រយ ទោះបីមិនម្រនជាការ ប្រៀបធៀប រវាងដើមគ្រ្រ និងចុងគ្រ្រ ក្ដី។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីការប្រ្រស្រ័យទាក់ទង
គ្ន្រ Cambodia PROTECT គឺជាឧទាហរណ៍ មួយ ហើយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅខ្រត្តរតនគីរើ គឺជាឧទាហរណ៍ទីពីរ។

កង្វល់ដ្រលកើតឡើងជាបន្តបនា្ទ្រប់អំពីប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្ល្រ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកានៅមានកម្រិត ដ្រល ត្រូវ 
ផ្ដល់ ដោយរាជ រដ្ឋ្រភិបាលសម្រ្រប់គំទ្រស្រវានានាដល់កុមារ និងដើម្របីពង្រឹងបន្ថ្រមលើ គំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដ្រលអនុវត្ត ដោយ 
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និងអង្គការសង្គមសុីវិល។ ការផ្ដល់មូលនិធិពីខាងក្រ្រហាក់ដូចជា ត្រូវបានចាត់ទុក ថជា 
មូលនិធិ សម្រ្រប់ការចំណយជំនួសថវិការបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល។ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចន្រះ កង្វល់ជាក់លាក់គឺថតើ  រាជ 
រដ្ឋ្រភិបាល កំពុងផ្ដល់ធនធាន ចំពោះរចនាសម្ពន័្ធ កិច្ចគំពារសង្គម និងកិច្ចការពារកុមារយ៉ា្រងដូចម្ត្រច ឧទាហរណ៍ ការ ផ្តល់  
ធនធានសម្រ្រប់ ការបណ្តុះបណ្ត្រលឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរដល់មន្រ្តីការិយាល័យកិច្ចការពារកុមារ នៅទូទាំង ប្រទ្រស។
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ចំណុចសន្និដ្ឋ្រន ពាក់ព័ន្ធនឹង មតិយោបល់ លើកឡើងដោយ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ នៅថ្ន្រក់ជាតិមា្ន្រក់ ដ្រលមាន 
សង្គតភាព ជាមួយនឹងការសង្ក្រតរបស់អ្នក ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី គឺថការពង្រីកស្រវា មានន័យថ 
ការផ្ដល់ ស្រវាដ្រលកាន់ត្រមានស័ក្តិសិទ្ធភាព។ អភិក្រមទាំងឡាយត្រូវបានសកល្របង និងបានបង្ហ្រញថមានភាពធន់ 
ហើយកម្មវិធីត្រូវបាន ក្រសម្រួល  ដើម្របីកាត់បន្ថយតម្ល្រឯកតា (ឧទា� កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យប្របវិជ្ជមាននៅសលារៀន 
និងរបៀបផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រល ពីក្រ្រទីតាំង អនុវត្ត កម្មវិធី)  ដើម្របីសម្របសម្រួលការពង្រីកការបណ្តុះបណ្ត្រល ហើយ 
ការទទួលយកនូវអន្តរាគមន៍ នានា រួមជាមួយ នឹងការបន្តមាន ឆន្ទៈនយោបាយ  មានន័យថ ការពង្រីកកម្មវិធីអនុវត្តវិន័យ
ប្របវិជ្ជមានទាំងន្រះនឹងទទួលបានការស្វ្រគមន៍។ អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រសមកពីអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលមួយ បាន ចង្អុល 
បង្ហ្រញ បន្ថ្រមទៀត ថ ការទប់ស្ក្រត់បឋម នឹងដំណើរការទៅយា៉្រងល្អបំផុត នៅព្រលដ្រលការគ្របដណ្តប់ មានលក្ខណៈ 
គួរ ឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដោយសរការគ្របដណ្តប់ន្រះបង្កើតនូវបរិយាកាស កាន់ត្រទូលំទូលាយ ដ្រលមនុស្រសអាច ចូលរួម 
ចំពោះ ប្រធានបទ ន្រះបាន។ ការពង្រីកក្នុងន័យន្រះ នឹងផ្តល់នូវផលត្រលប់កាន់ត្រល្អពី ការវិនិយោគ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ណ មានការពិចារណបន្ថ្រមអំពី ស័ក្តិសិទ្ធភាព ។
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10 ផលប៉ះពាល់

10>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីផលប៉ះពាល់

តើអ្វីជាលទ្ធផលន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ទោះជាវិជ្ជមាន ឬ 
អវិជ្ជមាន ក្ដី ដោយច្រតនា ឬអច្រតនាក្ដី?

ផលប៉ះពាល់សំដៅដល់ទំាង វឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរកការកាត់បន្ថយ ប្រ្រវ៉ា្រឡង់ ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ ការបង្កើនការ ឆ្លើយតប  
ចំពោះ អំពើហិង្រសា និងការពង្រឹង សមត្ថភាពរបស់ស្ថ្រប័ន ក្នុងការផ្ដល់ស្រវា។ ដោយសរផលប៉ះពាល់ត្រូវការព្រលវ្រលា 
គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដើម្របីល្រចជារូបរាងឡើង ជាពិស្រស នៅព្រលព្រយាយាមក្រប្រ្រនិយាម និង អាកប្របកិរិយា ដ្រលមាន ជា 
យូរមកហើយ ការវាស់ វ្រង ផលប៉ះពាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង តាមរយៈ ការពិចារណ លើសញ្ញ្រដំបូងៗ ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ចំពោះ 
និយាម និងអាកប្របកិរិយា ដោយ ពិភាក្រសា ថ តើ សកម្មភាពរបស់គម្រ្រង ទំនង ជាផ្ដល់ផល ប៉ះពាល់សំខាន់ ដោយ របៀប 
ណ ជាមួយនឹងការយល់ដឹង សុី ជម្រ្រ ពី អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើនិនា្ន្រការ ដ្រលអាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗ។

10>2 របកគំហើញ
ពាក់ព័ន្ធនឹង  ការរួមចំណ្រកចំពោះ ការកាត់បន្ថយ អំពើហិង្រសាលើកុមារ អវត្ថមានន្រភស្តតុាង  ដើម្របីអាចផ្ដល់ មតិយោបល់  

អំពីផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានបរិយាយនៅផ្ន្រក ប្រសិទ្ធភាពខាងលើ ហើយភាពគ្ម្រនភស្តុតាងន្រះ បង្ក ជាឧបសគ្គចំពោះ ការ 
វាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ (សំណួរសំខាន់អំពីផលប៉ះពាល់)។ នៅព្រលដ្រលមានភស្តុតាងដំបូង អំពីការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ នៅក្នុង 
វិស័យ    មួយ ចំនួន ដ្រលការរៀបចំកម្មវិធីបានកើតឡើង រហូតដល់ព្រលបច្ចុប្របន្ន គំហើញដ្រលមាន ផ្ដល់ការ យល់ដឹងប្រប 
គុណភាព  អំពី និនា្ន្រការសកា្ដ្រនុពលប៉ុណ្ណ្រះ ជាជាងការជួយ ក្នុងការបង្កើត កម្រិត និងសច្ចៈភាពន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ64។

នៅព្រលត្រូវសួរអំពី ផលប៉ះពាល់ ប្រហ្រលពាក់កណ្ត្រលន្រអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ បានបង្ហ្រញថព្រលន្រះ ជាព្រល 
ឆប់ ព្រកហើយ  ក្នុងការនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់  និងថ មិនមានភស្តុតាងច្របាស់លាស់ដើម្របីនិយាយថ តើផលប៉ះពាល់ 
កំពុងល្រច រូបបរាង ឡើង ដ្ររឬទ្រ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដទ្រទៀត បានផ្ដល់ការសង្ក្រត អំពី ហ្រតុអ្វីបានជាពួកគ្រ គិតថ 
ស្ថ្រនភាពពិតជាកំពុងផ្ល្រស់ប្ដូរ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមិនមាន ភស្ដុតាងជាក់ស្ដ្រងយា៉្រងរឹងមាំពាក់ព័ន្ធនឹង ផលប៉ះពាល់ឡើយ។ នៅ 

64 មានការអង្ក្រតមួយ ដ្រលគ្រ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្ន្រំ២០២១ សម្រ្រប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ្រលអាចនឹងមានសកា្ដ្រនុពលមួយក្នុងចំណមគំនិតផ្ដួច

ផ្ដើមដ្រលអាចនឹងមានសកា្ដ្រនុពលជាច្រើន ដោយផ្ដ្រតលើការកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសានៅតាមសលារៀន។ ដោយសរថ ផលប៉ះពាល់ត្រូវ

ការភស្តុតាងកម្រិតខ្ពស់ ភាពខា្ល្រំងន្រការរៀបចំ និងការអនុវត្ត គឺជាការចាំបាច់ សម្រ្រប់ការវាស់វ្រងផលប៉ះពាល់ពិតប្រ្រកដ។ A 

Demographic and Health Survey was delayed from 2020 due to the Covid-19 pandemic, and is expected to take 

place from 2021. This includes VAC measures, giving data on national trends. It will not, however, provide 

information on the impacts of the Action Plan on these trends in VAC data, as exposure to the Action Plan 

programmes will not be measured under the DHS.
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ក្នុង ការពិចារណលើសំណួរ " តើ  មាន ភស្តុតាង ដ្រលបង្ហ្រញថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ អាចរួមចំណ្រកចំពោះ ការកាត់ 
បន្ថយ អំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្ររឬទ្រ" ចម្លើយ គឺ "ទ"  មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីនិយាយ ដូច្ន្រះឡើយ។

ន្រះមិនមានន័យថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះមិនមានផលប៉ះពាល់ឡើយ បុ៉ន្ត្រ គ្រ្រន់ត្រសំដៅដល់កង្វះភស្តតុាងច្របាស់ 
លាស់ អំពីការ មាន   ផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណ្រះ (សំណួរវាយតម្ល្រ I1) ។ លទ្ធផលន្រការអង្ក្រត នៅ ឆ្ន្រំ២០១៧ ដ្រលបានធ្វើឡើង 
ក្នងុរាជធានីខ្រត្តចំនួនប្រ្រ ំសម្រ្រប់កម្មវិធីអំពើហិង្រសា លើ កុមារ65 ដោយ វិទ្រយាស្ថ្រន ជាតិ ស្ថតិិបានឆ្លះុបញ្ច្រងំ ស្ថ្រនភាព បច្ចបុ្របន្ន  
ន្រ អំពើហិង្រសាលើកុមារ ទៅតាមវិធានការសំខាន់ៗ។ បើទោះបីជាទិន្នន័យ ទំាងន្រះ មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយរបក គំហើញ 
ពីការអង្ក្រត ឆ្ន្រំ២០១៣ បាន ដោយសរ គ្រ្រងសំណក យុទ្ធសស្រ្ត និងនីតិវិធីខុសគ្ន្រក្ដី ទិន្នន័យទាំងន្រះ នឹងអាច  ប្រៀប 
ធៀប បាន សម្រ្រប់ ការអង្ក្រតនៅព្រលអនាគត នៅក្នុងទីតាំងដដ្រល។ ទោះបីជា ទិន្នន័យ ទាំងន្រះមិនមាន ភាព ពាក់ ព័ន្ធ  
ជាក់លាក់ ដើម្របី ពិចារណលើផលប៉ះពាល់នានាក្ដី ទិន្នន័យ ទាំងន្រះ មានភាពពាក់ព័ន្ធ ចំពោះការពិចារណលើ និនា្ន្រការ  
ផ្រស្រងៗ ដ្រលអាចយល់កាន់ ត្រច្របាស់អំពីផលប៉ះពាល់ទំាងនោះ។ ស្របព្រលដ្រល លទ្ធផលនានា ន្រការពិភាក្រសា នៅ តាម 
មូល ដ្ឋ្រន  ជារួមបានចង្អុលបង្ហ្រញអំពី ចម្លើយចម្រុះគ្ន្រ មានខ្លឹមសរចំនួនបី ដ្រល គួរកត់សមា្គ្រល់ (សំណួរវាយតម្ល្រ I2)៖ 

1> អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណម អ្នកទាំងឡាយនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិថ រឿងរាវនានាកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ។
2> ការពិចារណថ បើទោះបីជាភស្តុតាងនៅត្រមិនច្របាស់លាស់ក្ដី មានសញ្ញ្រដំបូងៗ ន្រលទ្ធផល ដ្រលបន្រសល់ 

នូវមូលហ្រតុ សម្រ្រប់ ភាពសុទិដ្ឋិនិយម។
3> ការទទួលស្គ្រល់ថ ជាមួយនឹងអ្វីដ្រលពិបាកផ្ល្រស់ប្ដូរ ដូចអំពើហិង្រសាលើកុមារ ផលប៉ះពាល់ត្រូវការព្រលវ្រលា 

ដើម្របី ល្រចច្រញជារូបរាងឡើង។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមា្ន្រក់ នៅថ្ន្រក់ជាតិបានសន្និដ្ឋ្រនថ "នាយក សលា មានភាពវិជ្ជមានដ្រល កម្មវិធីន្រះ មាន 
ប្រសិទ្ធភាព ហើយពួកគ្រ  មានបំណងគំទ្រដល់គ្រូបង្រៀន។ គ្រូបង្រៀនផ្ទ្រល់និយាយ ថ កម្មវិធីន្រះមានផលប៉ះពាល់ 
វិជ្ជមាន"។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន គន្លឹះ មា្ន្រក់ទៀត បានកត់សមា្គ្រល់ថ នៅកន្ល្រងដ្រលមាន ទស្រសនកិច្ច ទៅតាមមូលដ្ឋ្រន កុមារ 
បានរាយការណ៍អំពី ការមានអារម្មណ៍ កាន់ត្រមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងថ្ន្រក់រៀន។ ការអង្ក្រតអំពីចំណ្រះដឹង ឥរិយាបថ និង 
ការអនុវត្ត ដ្រលគ្រ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្ន្រំ២០២១ ត្រូវបានគ្ររំពឹងថ នឹងផ្ដល់ការយល់ដឹងសុីជម្រ្រ កាន់ត្រល្អប្រសើរ។

បើទោះបីជាភាពគ្ម្រនភស្តុតាង គឺជាបញ្ហ្រក្ដី មានកម្មវិធី ចំនួន បី ដ្រលហាក់ដូចជា ការផ្ល្រស់ប្ដូរយា៉្រងសំខាន់កំពុងកើត
ឡើង នោះគឺ i) សមាហរណកម្ម ii) ពលកម្មកុមារ iii) ការអនុវត្តវិន័យប្រប វិជ្ជមាននៅតាមសលារៀន (សំណួរវាយតម្ល្រ 
I2)។ ការផ្ល្រស់ប្ដូរទាំងន្រះ  ត្រូវបានពន្រយល់លម្អិត នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ត។

សម្រ្រប់ ការប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទងគ្ន្រ (ជាពិស្រសកម្មវិធី Cambodia PROTECT) ការអង្ក្រតដើមគ្រ្រដ៏ចាំ្របាច់ត្រូវ 
បានធ្វើឡើង មានន័យថការវាយតម្ល្រ ប្រសិទ្ធភាពន្រ កម្មវិធីប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទងគ្ន្រ អាចធ្វើទៅបាន អាស្រ័យលើ ថ តើ 
ការងរវាយតម្ល្រ ផលប៉ះពាល់  ន្រះ មានលក្ខណៈរឹងមាំកម្រិតណ ប៉ុន្ត្រអាចមានភស្តុតាងនៅឆ្ន្រំ២០២១ អំពីផលប៉ះពាល់ 
ដ្រលមាន ទៅលើ ចំណ្រះដឹង ឥរិយាបថ និងប្រហ្រលការអនុវត្តផងដ្ររ។ សម្រ្រប់កម្មវិធីដទ្រទៀត ការប្រមូលទិន្នន័យ 
កម្រិតសហគមន៍ មួយចំនួន បានកើត ឡើង នៅព្រលចាប់ផ្ដើមការរៀបចំកម្មវិធី ដ្រលនឹងផ្ដល់ការយល់ដឹងសុីជម្រ្រនៅ 
ព្រលអនាគត អំពីលទ្ធផលនានា។ បញ្ហ្រ ន្រះក៏កើតឡើងផងដ្ររ ពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅណ្រនំាស្តពីីការថ្រទំាសុខភាពកុមារ 
រងគ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសា ដ្រលត្រូវបានអនុវ ត្ត ជាមួយ  ក្រសួងសុខាភិបាល ហើយការសមា្ភ្រសនៅព្រលខាងមុខជាមួយ 
បុគ្គលិកវិស័យសុខាភិបាល ត្រូវបានគ្រ្រងឡើងអំពី របៀបដ្រលពួកគ្រប្រើប្រ្រស់សៀវភៅន្រះ និងអ្វីដ្រលពួកគ្រគិតអំពី 
របៀបដ្រលសៀវភៅណ្រនាំន្រះបានដំណើរការទៅមុខ។

65 National Institute of Statistics (2018). Baseline for the Regular Survey to Monitor Violence Against Children in 

Five Target Provinces 2017, prepared by the National Institute of Statistics with support from UNICEF/

Cambodia, Government of Cambodia, Phnom Penh.
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មានសញ្ញ្រដ្រលអាចនឹងមានសកា្ដ្រនុពលក្នុងការកាត់បន្ថយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះក្នុងវ័យ 
ជំទង់ផងដ្ររ (សំណួរវាយតម្ល្រ I1, I2)។ ការងរ ដ្រលបានអនុវត្ត នៅខ្រត្តរតនគីរើ បានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងសុីជម្រ្រគួរ
ឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ អំពី កម្មវិធីមួយដ្រលត្រវូបាន រៀបចំក្រសម្រលួ ទៅតាមតម្រវូការជាក់លាក់ន្រតំបន់មួយ របស់ ប្រទ្រស  ដ្រល 
មានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅច្រើន។ នៅក្នុងខ្រត្តន្រះ ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ ៧៥% គឺជាជនជាតិដើមភាគតិច 
ហើយក្រុមប្រជាជនទាំងន្រះ រស់នៅរាយបា៉្រយទូទាំងខ្រត្ត ដ្រលពួកគ្រភាគច្រើន កំពុងរស់នៅ ក្នុងតំបន់ជនបទ។ ភាព 
ក្រីក្រ មានកម្រិតខ្ពស់ ហើយលទ្ធភាព ទទួលបានស្រវា មានកម្រិតទាបជាង កម្រិតមធ្រយម ក្នុង ប្រទ្រស។ នៅក្នុងខ្រត្តន្រះ 
អត្រ្រការមានផ្ទ្រពោះ ក្នុងវ័យ ជំទង់ មានកម្រិតខ្ពស់  ដោយក្នុងចំណមអ្នកដ្រលទៅពិនិត្រយ ផ្ទ្រពោះ មា្ន្រក់ ក្នុងចំណម បួន 
នាក់ គឺជាកុមារើអាយុក្រ្រមដប់ប្រ្រំបីឆ្ន្រំ ហើយអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យកុមារមានកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្ន្រន្រះដ្ររ ដ្រលមានអត្រ្រ 
៣៦% ធៀបនឹងអត្រ្រមធ្រយមជាតិ ចំនួន ១៩%  នៅទូទាំងប្រទ្រស។ ជាមួយនឹងការពិនិត្រយ យា៉្រងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើ 
សំណ្ររនានា66 និងការប្រមូលទិន្នន័យ ដោយផ្ទ្រល់67 ដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្ន្រំ២០១៨ ការរៀបចំកម្មវិធីន្រះធ្វើ ឡើង 
ដោយ  ផ្អ្រកលើភស្តុតាងរឹងមាំ។ ការសម្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្រប ប្រកបដោយចីរភាព SDGs និងគោល នយោបាយ 
ជាតិ ត្រូវបានពិចារណ ប្រយោគស្ដីពីបញ្ហ្រ ត្រូវបានធ្វើឡើងយា៉្រងច្របាស់ ហើយ សនិទានភាព ត្រូវផ្ដល់អំពី របៀបដំណើរ 
ការ ទៅមុខ។

ធាតុចូលទាំងន្រះ រួមទាំង ការពិគ្រ្រះយោបល់យា៉្រងទូលំទូលាយ បានបង្កើតឱ្រយមាន ផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ខ្រត្ត 
ដើម្របី ទប់ស្ក្រត់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យ កុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះក្នុងវ័យជំទង់ នៅក្នុងខ្រត្តរតនគីរើ68។ ផ្រនការន្រះបាន 
បញ្ចូល  ព័ត៌មានអំពីសវតាន្រការពិនិត្រយសំណ្ររនានា និងបានផ្ដល់ការវិភាគបន្ថ្រម នៅជុំវិញកតា្ត្រកំណត់ន្រការមានផ្ទ្រ
ពោះ ក្នុងវ័យ ជំទង់ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យ កុមារ។ ផ្រនការន្រះបង្ហ្រញនូវទំនាក់ទំនងយា៉្រងជិតស្និទ្ធរវាងការមានផ្ទ្រ
ពោះក្នុងវ័យ ជំទង់ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យ កុមារ និងនិយាមសង្គមជុំវិញបញ្ហ្រន្រះផងដ្ររ។

កុមារាពីរនាក់អាយុ ១២ និង ១៤ឆ្ន្រំ នៅខ្រត្ត រតនគីរើ "កុមារជនជាតិដើម មាន ភាព ងយរងគ្រ្រះចំពោះ អំពើហិង្រសា 
ខ្ពស់ ជាង ដោយសរ ពួកគ្រមិនពូក្រ និយាយ ភាស ខ្ម្ររ"

ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ន្រវិធានការនានា ដ្រលឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសា (សំណួរវាយតម្ល្រ I2)  អ្នកឆ្លើយតប 
ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី ន្រះ  កត់សមា្គ្រល់ថ ទំហំន្រ បញ្ហ្រប្រឈមនានាមានលក្ខណៈ គួរឱ្រយខា្ល្រច ជាង ការ 
គិតនៅព្រលដំបូង ទៅ ទៀត។ បញ្ហ្រប្រឈមទាំងន្រះ រួមមាន កង្វះកន្ល្រងសុវត្ថិភាព ជាពិស្រសសម្រ្រប់កុមារា កុមារ ភាគ 
ច្រើន ដ្រលត្រូវការជំនួយជាបនា្ទ្រន់ ទំនងជាមិនបានទទួលជំនួយ ទាំងនោះទាន់ព្រលវ្រលា និងធនធាន ដទ្រ ទៀត ដ្រល 
ចាំបាច់ដើម្របីការពារ កុមារមា្ន្រក់ៗ និង មានឧបសគ្គ នៅក្នុងកិច្ចការពារផ្លូវច្របាប់។

66 UNICEF Cambodia (2016). Literature Review: to Develop the Provincial Action Plan to Prevent and Respond to 

Child Marriage and Teenage Pregnancy in Ratanakiri, prepared by K. Chan, Adolescent Development Officer, 

UNICEF Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.

67 Provincial Women and Children’s Consultative Committee of Ratanakiri (2019). Baseline Study on Child 

Marriage and Child Mothers Among Girls Aged 12-17 years in Ratanakiri, Provincial Administration of 

Ratanakiri with support from Australian Aid and UNICEF Cambodia, Ban Lung, Cambodia.

68 Provincial Administation of Ratanakiri (2018). Provincial Action Plan to Prevent Child Marriage and Teenage 

Pregnancy in Ratanakiri (2017-2021), prepared by the Provincial Administation of Ratanakiri with support from 

UNICEF, Ban Lung, Cambodia.
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កំណើនន្រផលទទួលបាន  ដ្រលមានសរសំខាន់នៅក្នុងស្ថ្រនភាពប្របន្រះ ហើយផលទទួលបាន ដ្រលត្រូវ បាន 
ធ្វើឡើង និងបានគ្របដណ្តប់ទៅដល់ កុមារដ្រលមានហានិភ័យ និងគ្រ្រះថ្ន្រក់ចំពោះមុខក្នុងករណីផ្រស្រងៗ ផ្ដល់នូវការ 
លើក ទឹកចិត្ត មួយចំនួន (សំណួរវាយតម្ល្រ I2)។ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី ការប្រៀបធៀបចំនួនដ៏តូចន្រកុមារដ្រលត្រូវបាន
គ្របដណ្តប់ ជា មួយ  នឹង ចំនួនន្រកុមារដ្រលទំនងជាមានតម្រូវការ (ដោយ ផ្អ្រក លើការអង្ក្រតអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ 
២០១៣) បង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ថកុមារជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណ្រះ ត្រូវបាន គ្រប ដណ្តប់ ហើយទោះបីជា ប្រប 
ន្រះ ក្ដី ពួកគ្រមួយចំនួន ប៉ុណ្ណ្រះដ្រលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ ក្នុងលក្ខណៈកាត់បន្ថយគ្រ្រះថ្ន្រក់។ ជាថ្មីម្ដងទៀត កំណើន ន្រ 
គោលដៅ និងការបន្តការផ្ដ្រតលើ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ នៅក្នុង បរិយា កាសផ្លូវច្របាប់ កាន់ត្រគត់មត់ ( ជាមួយនឹង ការអនុវត្តនៅ 
ក្នុង មូលដ្ឋ្រន ជាក់ស្ដ្រង) គឺជាការចាំបាច់។

កុមារើអាយុ ១៧ឆ្ន្រំមា្ន្រក់  (នៅព្រលសមា្ភ្រសន៍) មកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិ ចនៅ ខ្រត្ត រតនគីរើ បានឈប់រៀន 
ដោយសរ នាងមិនទៅសលារៀន ហើយ ឪពុកមា្ដ្រយរបស់នាង បានប្រ្រប់នាងថ នាងគួរត្ររៀបការ។ នាងបាន រៀបការ 
នៅអាយុ ១៥ឆ្ន្រំ និងមានកូន នៅព្រលនាងមានអាយុ ១៦ឆ្ន្រំ។ នៅព្រលន្រះ  នាង ធ្វើការងរនៅក្នុងកសិដ្ឋ្រនមួយ ហើយ 
នាង បានទុកកូនរបស់នាងឱ្រយនៅជាមួយឪពុកមា្ដ្រយ របស់នាង នៅថ្ង្រ ធ្វើការ និងផ្ដល់លុយកាក់មួយចំនួន ដល់ពួកគត់។ 
នៅព្រលសមា្ភ្រស  នាងបានបញ្ជ្រក់ថថ នាងមានកូននៅអាយុ១៦ឆ្ន្រំ ដោយសរនាងចង់ឱ្រយប្រ្រកដថ កូនរបស់នាង 
អាចធំឡើង នឹងមើល ថ្រទាំនាងបាន តាមរយៈ ធ្វើការងរ ដូចនាងដ្ររ។

តាមការសមា្ភ្រសជាមួយ គណៈកមា្ម្រធិការ ទទួលបន្ទុក កិច្ចការនារើ និងកុមារឃុំសង្ក្រត់ចំនួន លើសពីមួយ បាន បង្ហ្រញ   
នូវចំណប់អារម្មណ៍អំពីការរាយការណ៍ដ្រលថ អំពើហិង្រសាបានធា្ល្រក់ចុះ  ដោយសរចំនួនករណីដ្រលពួកគ្រដោះ ស្រ្រយ  
បានថយចុះ (សំណួរ វាយតម្ល្រ I5)។ ពួកគ្រភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថមានត្រមួយទៅពីរករណី នៅឆ្ន្រំមុន ប៉ុន្ត្រ 
ប្រសិនបើ កុមារចំនួនត្រ ១០% ទទួលរងអំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ ឬ ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ នោះឃុំសង្ក្រត់ទាំងន្រះនឹងមានដល់ចំនួន 
ដប់ឬម្ភ្រករណី។ នៅព្រលត្រូវសួរថ ហ្រតុអ្វីបានជាចំនួនករណីថយចុះ ក្រុមដូចគ្ន្រន្រះ បានវ្រកញ្រកថ គឺដោយសរ 
ការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើន ថ អំពើហិង្រសាប្របន្រះ គឺជាការធ្វើខុស និងមិនគួរធ្វើឡើយ ទោះបីជាយា៉្រងណ  ពួកគ្រមួយចំនួន 
បានកត់សមា្គ្រល់ថ អាចដោយសរ ប្រជាជនមិនសូវរាយការណ៍ អំពី អំពើហិង្រសាប្របន្រះ ពីព្រ្រះពួកគ្រដឹង នោះជា ការ 
ធ្វើខុស។ គ្ម្រនអ្នកណមា្ន្រក់ បានកត់សមា្គ្រល់ថ កង្វះការរាយការណ៍ អាចដោយសរ ត្រស្រវាឆ្លើយតបនោះមិនគ្រប់គ្រ្រន់
នោះទ្រ ទោះបីជាយា៉្រងណ អ្នកឆ្លើយតបមក ពីអង្គការ មិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល អន្តរជាតិ មួយចំនួនដ្រលធ្វើការងរនៅក្នុងការ
ឆ្លើយតប បានកត់សមា្គ្រល់អំពី បញ្ហ្រន្រះ។

ប្រសិនបើ ការរាយការណ៍ពិតជាកើតឡើង ការរាយការណ៍ ន្រះ ត្រងត្រពាក់ព័ន្ធនឹង អំពើហិង្រសា ផ្លវូភ្រទ លើកុមារើ ( កុមារើ 
និងកុមារា  ឪពុកមា្ដ្រយ និងមន្រ្តីថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ភាគច្រើនបំផុតដ្រលត្រូវបានសមា្ភ្រស បាននិយាយថ កុមារាមិនទទួល រង 
អំពើហិង្រសា ផ្លូវភ្រទ ឡើយ)។

បញ្ហ្រទាំងន្រះចង្អុលទៅរកបញ្ហ្រន្រ អ្វីដ្រលរួមផ្រសំជាអំពើហិង្រសា លើកុមារ នៅក្នុងក្រស្រភ្ន្រករបស់ អ្នកមានសិទ្ធិ និង 
អ្នកមាន ភារកិច្ច (សំណួរវាយតម្ល្រ I5)។ កតា្ត្រវប្របធម៌ជុំវិញ អ្វីដ្រលរួមផ្រសំជាការដក់វិន័យដ្រលអាចទទួលយកបាន និង 
អំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅក្នងុសង្គមជាច្រើន  អាចខុសពី និយមន័យ និងនិយាមអន្តរជាតិ ហើយន្រះក៏ជាបញ្ហ្រនៅក្នងុប្រទ្រស 
កម្ពុជាផងដ្ររ។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ អំពីនិយាមទាំងន្រះត្រូវបានផ្ល្រស់ប្ដូរដោយសរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង ផ្រសព្វផ្រសាយ 
និងសកម្មភាពទប់ស្ក្រត់ បឋមនោះ របកគំហើញ បង្ហ្រញថ  មានចំណុចជាច្រើន ដ្រលត្រូវក្រលម្អ។ គំហើញនានា បង្ហ្រញ 
ថ ប្រភ្រទ ន្រអំពើហិង្រសា ដ្រលត្រូវ បានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងនិយាមអន្តរជាតិ និងកម្មវិធីន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 
រម្រងត្រងខុសពី ការយល់ឃើញ អំពី អ្វីដ្រលជាការដក់វិន័យ ដ្រលអាចទទួលយកបាន និងអ្វី ជាអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ 
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របកគំហើញទាំងន្រះ  ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថ្រមដោយរបក គំហើញពីការពិភាក្រសាជាមួយ ឪពុកមា្ដ្រយ ដ្រលបាន ទទួល 
កម្មវិធី  ការចិញ្ចឹមកូន ប្រប វិជ្ជមាន ហើយឪពុកមា្ដ្រយមួយចំនួនបានបង្ហ្រញអំពី កង្វល់ថ ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្រសាលើ 
កុមារខុសពី និយាម នៅក្នុងសង្គម ដ្រលធ្វើឱ្រយពិបាកក្នុងការអនុវត្ត អ្វីដ្រលបានរៀនសូត្រ ពីកម្មវិធីន្រះ។ បើទោះបីជាឪពុក
មា្ដ្រយជាច្រើនក្នុងចំណមឪពុកមា្ដ្រយ ទាំងន្រះ នៅត្រ ចង់បាន អភិក្រម វិជ្ជមានដើម្របីដក់វិន័យ ក្ដី ពួកគ្រមានអារម្មណ៍ថ 
និយាម    សង្គមនឹងនៅត្រផ្ដល់ការអនុវត្ត (ឬការតម្រូវ) ថពួកគ្រដក់ ទណ្ឌកម្ម ផ្លូវ កាយទៅលើកូនៗ របស់ពួកគ្រនៅព្រល 
ចាំបាច់។

កុមារាអាយុ១៦ឆ្ន្រំ រស់នៅតំបន់ជនបទមួយ នៅក្រ្រ ខ្រត្ត សៀមរាប បាននិយាយថ "អ្វីដ្រលគប្របីធើ្វខុស ពី ន្រះ គឺថ 
កុមារដ្រលជាជនរងគ្រ្រះគប្របីទទួលបានការ ការពារពីច្របាប់។ ប្រសិនបើ  អ្នកគ្រប់គ្ន្រ ដឹងថ អំពើ ហិង្រសា លើកុមារ  គឺជាការ 
ធ្វើ ខុស នោះកុមារនឹងទទួល បាន ការការពារ"។

បញ្ហ្រន្រះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហ្រ ន្រផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធី  ក្នុងការរាយការណ៍ អំពីអំពើហិង្រសា (សំណួរវាយ 
តម្ល្រ I5)។ ដូចកំណត់ សមា្គ្រល់ខាងលើ ឃុំសង្ក្រត់ទំនងជារាយការណ៍អំពី  ការធា្ល្រក់ចុះនូវចំនួន ករណី ន្រអំពើហិង្រសា 
ហើយពួកគ្រមួយ ចំនួន  បាន ភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងការធា្ល្រក់ចុះន្រះ ទៅនឹងអាកប្របកិរិយាកាន់ត្រល្អរបស់ឪពុកមា្ដ្រយ។ ការសន្នដិ្ឋ្រន 
ន្រះត្រូវបានកាត់បន្ថយ  ដោយ កង្វល់របស់ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដទ្រទៀតថ ទំនងជាមិនមានការរាយការណ៍អំពីករណី
ទាំងន្រះ។ កុមារដ្រលបានចូលរួម ក្នុងការសមា្ភ្រស ព្រមទាំងឪពុកមា្ដ្រយ បានបង្ហ្រញអំពីនិនា្ន្រការលើការរាយការណ៍អំពី 
អំពើហិង្រសា  ហើយនិនា្ន្រការឆ្លុះបញ្ច្រំង ភាព ស្មុគ ស្ម្រញ ជុំវិញការយល់ឃើញ ថ បញ្ហ្រន្រះជា "រឿងគ្រួសរ" ជាជាង ការ 
បញ្ជូនទៅរកស្រវាសធារណៈ សូម្របីត្រក្នុងករណី អំពើ ហិង្រសាធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រលយន្តការគ្រួសរ នឹងនៅត្រត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ 
ដើម្របី ព្រយាយាម និងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ ទាំងនោះក្ដី។

"តើអ្នកកំពុងបង្កើតតម្រូវការ ចំពោះស្រវា សុវត្ថិភាព កុមារទាំងន្រះ សម្រ្រប់កុមារដ្រលប្រឈមនឹង គ្រ្រះ  ថ្ន្រក់ចំពោះ 
មុខដ្ររឬទ្រ? ការនិយាយត គ្ន្រ  មាន ប្រសិទ្ធភាព។ ថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ គឺជាកន្ល្រង ដ្រលរឿងរាវនានាពិតជាដំណើរការទៅ
បាន។ ពួក គ្រដឹងអំពីអ្វីដ្រលកំពុងកើតឡើង។ យើងត្រូវ ផ្រសារ ភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្រជាមួយនឹង ថ្ន្រក់ក្រុង ស្រុកខណ្ឌ 
និងឃុំសង្ក្រត់។"

ក្នុងករណីមានអំពើហិង្រសាលើកុមារ ការដោះស្រ្រយធ្វើឡើងក្នុងបណ្ត្រញគ្រួសរ និងបណ្ត្រញមិត្តភក្តិ  ជាជាងការ 
បញ្ជូន ទៅកាន់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ។ ប៉ុន្ត្រ ភាគច្រើន   វិធីដោះស្រ្រយក្រ្រផ្លូវការត្រូវបានពណ៌នាឡើង ឬអ្នកឆ្លើយតប បានគូស 
បញ្ជ្រក់ថ អំពើហិង្រសា មួយចំនួន  មិនត្រូវបានមើលឃើញថជាអំពើហិង្រសាឡើយ។ ជាកង្វល់ អ្នកឆ្លើយតប មួយចំនួន បាន 
រៀបរាប់ អំពី អំពើហិង្រសា នៅក្នុងគ្រួសររបស់ពួកគ្រផ្ទ្រល់ថ មិនត្រូវ បានដោះស្រ្រយ ឬថ ការរាយការណ៍ កាន់ត្រធ្វើឱ្រយ 
បញ្ហ្រន្រះកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ។ ដោយ ពិចារណ លើវឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរកគោលបំណងផ្ន្រកដំណើរការ  ដូចការបង្ហ្រញ ពីខាង 
ដើមអំពីផលប៉ះពាល់ ស្រចក្ដីត្រូវការក្នុងការពង្រឹង សមត្ថភាព និងប្រព័ន្ធ ដើម្របីមានឥទ្ធិពលលើ ការផ្ល្រស់ប្ដូររយៈព្រលវ្រង 
និង នៅទីបំផុតមានវឌ្រឍនភាព ឆ្ព្រះទៅរកផលប៉ះពាល់ គឺមានសង្គតភាពជាមួយនឹងច្រតនាន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង  
អាទិភាពនានា ន្រ មនុស្រសជាច្រើន ក្នុងចំណមមនុស្រសដ្រលបានផ្ដល់ការសមា្ភ្រស ដោយទទួលស្គ្រល់ថ ន្រះ គឺជាវិធ ី
ត្រមួយ គត់ ដើម្របីធ្វើឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្ដូរ នៅក្នុង រយៈព្រលវ្រង (សំណួរវាយតម្ល្រ I3)។
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គ្ម្រនអ្នកឆ្លើយតបណមា្ន្រក់ បានវ្រកញ្រកថ បញ្ហ្រន្រ អំពើហិង្រសា លើកុមារ នឹងត្រូវបានដោះស្រ្រយយា៉្រងច្រើននៅត្រឹម 
ចុងបញ្ចប់ ន្រ ផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ន្រះនៅឆ្ន្រំ២០២១ ឡើយ។ ន្រះគឺជាការទទួលស្គ្រល់យា៉្រង 
ច្របាស់ថ ផ្រនការសកម្ម ភាពន្រះគ្រ្រន់ត្រព្រល ចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណ្រះ ហើយថ ការសម្រ្រច បាន នូវក្ដីរំពឹងទុករបស់ផ្រនការ 
សកម្មភាពន្រះ នឹងត្រូវការព្រលវ្រលា ជា ច្រើនឆ្ន្រំ។

ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្របដណ្តប់ន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ជាក់ស្ដ្រង អ្នក ឆ្លើយតបទាំងអស់ដ្រលត្រូវបានសួរ បានទទួល 
ស្គ្រល់ថ បើប្រៀបធៀបការគ្របដណ្តប់នឹង តម្រូវការ គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ (សំណួរវាយតម្ល្រ I2)។ ចំណុចន្រះកើតឡើង  
ជាពិស្រស សម្រ្រប់ការផ្ដល់ស្រវាគំទ្រ ដល់ កុមារ ដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា ប៉ុន្ត្រ ក៏ជាឧបសគ្គ ដ្រលជះឥទ្ធិពល ក្នុងការ 
ពង្រីកនៅក្នុងទីតាំងដ្រលមានស្រ្រប់ និងការពង្រីកទៅកាន់ទីតាំងថ្មីៗ ផងដ្ររ។ សម្រ្រប់អន្តរាគមន៍ ទប់ស្ក្រត់បឋម មួយ 
ចំនួន និងការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាព ពាក់ព័ន្ធ ការពង្រីកន្រះត្រូវបានគ្រគិតថ អាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសលារៀន69 និង 
សម្រ្រប់កម្មវិធីតាមវត្តអារាម ទៅតាមស្ថ្រនភាពជាក់ស្ត្រងន្រក្រុមគោលដៅ។ ស្រដៀងគ្ន្រន្រះដ្ររ សម្រ្រប់ការប្រ្រស្រ័យ
ទាក់ទងដ្រលមានវិសលភាពក្នុងការពង្រីក ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីៗ ដោយសរ ការទប់ស្ក្រត់បឋមផ្រស្រងទៀត ក៏ត្រូវបានពង្រីក 
ផង ដ្ររ។ ការពង្រីកបានជួបប្រទះឧបសគ្គជាច្រើន សម្រ្រប់សកម្មភាពចុះតាម សហគមន៍ ។ 

និយាយជារួម ផលប៉ះពាល់ដ្រលអាចវាស់វ្រងបាន ទៅលើកម្រិតន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅកម្ពុជា គឺជាការលំបាក 
ខា្ល្រំងណស់ នៅ ក្នុងរយៈព្រលខ្លីប្របន្រះ ដោយសរទំហំន្របញ្ហ្រ ប្រៀប ធៀបនឹងការឆ្លើយតប។

69 សូមមើល Ministry of Education, Youth and Sports (2019) Child Protection in Schools Policy Action Plan 2019-

2023, prepared by the Primary Education Department, Ministry of Education, Youth and Sports, Royal Kingdom 

of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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11 និរន្តរភាព

11>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីនិរន្តរភាព

តើអ្វីជាផលប្រយោជន៍ ន្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងតើមាន 
និរន្តរភាពកម្រិតណ?

និរន្តរភាពត្រូវបានពិចារណ ក្នុងន័យ លទ្ធភាពដ្រលផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  ផ្ដល់ ផលប្រយោជន៍ ជាបន្តបនា្ទ្រប់ នៅក្នុង 
រយៈព្រលវ្រង (ដោយមាន ឬគ្ម្រនផ្រនការសកម្មភាពបន្ត ) និងកម្រិតន្រភាពជាមា្ច្រស់របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលចំពោះ ផ្រនការ 
សកម្មភាព  និងសមាសធាតុផ្រសំន្រផ្រនការន្រះ។

11>2 របកគំហើញ
ក្នុងការពិចារណអំពីនិរន្តរភាព សំណួរសំខាន់ទៅលើ ការបន្តមានផលប្រយោជន៍ ត្រូវបានពិចារណ ក្នុងន័យ៖ ១) 

សមត្ថភាព  របស់ប្រព័ន្ធដ្រលមាន ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ការរៀបចំកម្មវិធី និង ២) សមត្ថភាព ន្រលទ្ធផលរបស់វិធានការដ្រល 
ត្រូវបានធ្វើឡើង ក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ នៅព្រលអនាគត។ ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមាររបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល កាន់ត្រ 
ល្អប្រសើរ ភាពជាដ្រគូយូរអង្វ្រង អង្គការសង្គម សុីវិលដ្រលខា្ល្រំង និងសកម្ម និងវ្រទិកាដទ្រទៀត សម្រ្រប់អ្នកមានសិទ្ធិ  
ដើម្របី ប្រើប្រ្រស់សិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ គឺជាការចាំបាច់ ចំពោះចំណុចទីមួយ។ គុណភាព លទ្ធភាពអនុវត្ត និងទំហំ ន្រការ គ្រប 
ដណ្តប់ គឺជាការចាំបាច់សម្រ្រប់ចំណុចទីពីរ។ និរន្តរភាព ក៏ត្រូវបានពិចារណ ថ តើ និរន្តរភាព ក្នុងការរៀបចំ កម្មវិធី ទប់ 
ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារត្រូវបានពង្រឹងឬធ្វើឱ្រយខ្រសាយ  ដោយ សរវត្តមានន្រ ផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ 
ដ្ររឬទ្រ។  ដូចបានរៀបរាប់ ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានបន្ត ពង្រឹងលើ សន្ទុះ ដ្រលបានល្រចឡើង 
ពី ការអង្ក្រតស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ ការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តស្នូល ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលមានការព្រមព្រៀង ពីក្រសួង 
ផ្រស្រងៗ គ្ន្រ ការវាយតម្ល្រ លើ ផលវិបាកផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងសុខភាព ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ70 ស្រចក្ដីប្រកាស  របស់  រាជ 
រដ្ឋ្រភិបាល និងការគំទ្រពីអន្តរជាតិ (សំណួរវាយតម្ល្រសំខាន់ៗអំពីនិរន្តរភាព)។

ឯកសរការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តស្នូល ដ្រលនិមិត្តសញ្ញ្រមានពាក្រយសោ្ល្រក "ការពារកុមាររបស់យើង/ប្រទ្រសកម្ពុជាឆ្ន្រំ២០១៤71" 
បានផ្ដ្រតគោលបំណង  ជាក់លាក់ទៅលើ ការរៀបចំការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួងសំខាន់ៗ  ក្នុងការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតប 
ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលបាន នំាទៅ រក ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ មានការបង្ហ្រញការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តពីក្រសួង 
នីមួយៗ រួមមាន  ក្រសួងកិច្ចការនារើ (នៅក្នុងខណៈនោះ ក្រសួងន្រះគឺជាប្រធាន) ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង 
យុវនីតិសម្របទា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល  ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងការងរ 

70 Fang, X. (2015). The Economic Burden of the Health Consequences of Violence Against Children in Cambodia, 

Ministry of Women’s Affairs and UNICEF Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.

71 Protect Our Children/Cambodia (2014). Violence Against Children in Cambodia. Core Commitments to Prevent 

and Respond to Violence Against Children in Cambodia.
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និងបណ្តះុបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងធម្មការនិងសសនា វិទ្រយាស្ថ្រនជាតិស្ថតិិន្រក្រសួង 
ផ្រនការ ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិកម្ពជុាដើម្របីកុមារ និងអាជា្ញ្រធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺអ្រដស៍។ អាទិភាពនានា ដ្រលត្រវូបានពន្រយល់ 
នៅក្នុងឯកសរន្រះ មានសង្គតភាពភាគច្រើន ជាមួយនឹងអ្វីដ្រលបានល្រចឡើង នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះផ្ទ្រល់ រួម 
ទាំងតួអង្គ ដ្រលនឹងដឹកនាំ លើ វិស័យ សកម្មភាពនានា (សំណួរវាយតម្ល្រ S2, S3)។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះទាំងឡាយ ដ្រលត្រូវបានសួរអំពីតួនាទី ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ  ក្នុងការគំទ្រសកម្មភាព 
ប្រកប   ដោយ និរន្តរភាព  ដើម្របីទប់ស្ក្រត់  និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  និងដ្រល អាចឆ្លើយតបចំពោះ សំណួរ ន្រះ 
បាន បានយល់ស្រប ថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះបានធ្វើឱ្រយមានភាពខុសប្ល្រកពីមុន (សំណួរវាយតម្ល្រ S3, S1)។ អ្នក 
ឆ្លើយ តប មានភាពវិជ្ជមានភាគច្រើនទៅ លើ គំនិតដ្រលថ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ គឺជាមធ្រយាបាយមួយ ដើម្របីគំទ្រ ដល់ 
និរន្តរភាព ប៉ុន្ត្រមានភាពអវិជ្ជមាន ភាគច្រើន ទៅលើ ថ តើផ្រនការសកម្មភាពន្រះ បានគំទ្រដល់និរន្តរភាពដ្ររឬទ្រ បើ 
តាម  ការអនុវត្តនៅព្រលន្រះ។ យោបល់គំរូមួយចំនួនបាន លើកឡើងថ "តើធ្វើដូចម្ត្រចទើបវាអាចមាននិរន្តរភាពបាន 
លើកល្រងត្រថវិកាដ្រលត្រូវបានផ្តល់ ដោយ រាជរដ្ឋ្រភិបាល?" យើងត្រូវ រកវិធី សម្រ្រប់ គម្រ្រងវិនិយោគឃុំ/សង្ក្រត់ដើម្របី
ដក់បញ្ចូលថវិកាសម្រ្រប់កម្មវិធីអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ទាំង ការឆ្លើយតប" និង "យើងត្រូវការការសម្របសម្រួលបន្ថ្រម
ទៀត ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តកាន់ត្រច្រើនពីតួអង្គនានានៅតាមក្រសួង ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ"។ ទាំងន្រះឆ្លុះ បញ្ច្រំងនូវកតា្ត្រដ្រលគ្រគិតថ 
គំទ្រដល់និរន្តភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ៖ ១) ការតាំងចិត្តរបស់ រាជរដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការផ្តល់មូល និធិ ដល់កម្មវិធី ទប់ 
ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ២) ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់  ក្នុងការ ធ្វើ ផ្រនការសកម្មភាព និងផ្រនការចំណយ 
នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និង ៣) ពង្រឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រសួងនិង 
វិស័យនានា។ យោបល់ផ្រស្រងទៀតរួមមាន៖ "បង្កើត ជន បង្គ្រល ដូចដ្រល បាន ធ្វើសម្រ្រប់វិស័យពលកម្មកុមារ" ពង្រីកការ 
អនុវត្តទូទាំងប្រទ្រស "ធ្វើកំណ្រទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្របីការពារកុមារ ឱ្រយ កាន់ ត្រប្រសើរឡើង "ត្រូវប្រ្រកដ
ថផ្រនការសកម្មភាពព្រញល្រញត្រូវបានអនុវត្ត" និង "អនុម័តច្របាប់ចាំបាច់ និងរៀប ចំគោលនយោបាយចាំបាច់នានា។ 
មានការលើកឡើងអំពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល  ក្នុងការផ្តល់ថវិកា រួមទាំងការធ្វើឱ្រយកម្មវិធី ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់ និង
ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារឱ្រយមានដំណើរការនៅគ្រប់វិស័យ និងពង្រីកសកម្មភាពទូទាំងប្រទ្រស។ ព័ត៌មាន 
លម្អិត   បន្ថ្រមទៀត មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ថ។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ គឺមានតម្រូវការឱ្រយរាជរដ្ឋ្រភិបាល បន្ថ្រម ហិរញ្ញប្របទាន 
របស់ខ្លួន និង ពង្រីកការជម្នះលើ កតា្ត្ររាំងស្ទះសំខាន់ៗ ដូចជា កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ដ្រលចាំបាច់ និងការពង្រីក ធនធាន 
មនុស្រស ការពង្រឹងការអនុវត្ត នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងការពង្រឹងការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួង ព្រមទាំងការពង្រឹង 
ការឆ្លើយតបអន្តរវិស័យ។ ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលទៅតាមវិស័យ  អ្នកឆ្លើយតបមា្ន្រក់បានកត់សមា្គ្រល់ថ 
"យើង បាន អនុវត្តផ្រន ការសកម្មភាពន្រះ ដោយផ្អ្រកលើ ហិរញ្ញប្របទានពី UNICEF ប៉ុន្ត្រ យើងមិនដ្រលបានបង្កើត គណៈ 
កមា្ម្រធិការ ណមួយ នៅក្នុងក្រសួងរបស់យើង ដើម្របីបញ្ចូលការងរន្រះទៅក្នុងកម្មវិធីដទ្រទៀតរបស់យើង ដ្រលផ្ដ្រតលើ 
កុមារឡើយ"។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ នៅថ្ន្រក់ជាតិក៏ដូចជាមន្រ្តីមូលដ្ឋ្រន និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមកពីអង្គការ អន្តរ ជាតិ    
បានកត់សមា្គ្រល់ថអង្គការយូនីស្រហ្វបានដើរតួនាទីយា៉្រងសំខាន់ក្នុងការជួយរក្រសាដំណើរការ ដោយផ្អ្រកលើ "អំណច 
ទន់" ន្រក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ បទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ ការចូលរួមដោយផ្ទ្រល់របស់យូនីស្រហ្វនៅក្នុងកម្មវិធីនានា ន្រផ្រនការ 
សកម្មភាព និងការ ជួយឱ្រយអាចរ្រអង្គ្រសថវិកាបាន។ អង្គការយូនីស្រហ្វបានគំទ្រមុខងរប្រមូលផ្តុំរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល 
ហើយបនា្ទ្រប់មកបានជួយ កសង ទំនាក់ទំនងការងររវាងតួអង្គនានារួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផងដ្ររ។ តួនាទីន្រះត្រូវ 
បាន គ្រវាយតម្ល្រខ្ពស់ ហើយស្របនឹង ការគំទ្រយា៉្រងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ ក៏ដូចជាការ 
ពង្រឹងបរិដ្ឋ្រនច្របាប់និងគោលនយោបាយ (សំណួរវាយតម្ល្រ S3)។

អ្នកតបសមា្ភ្រសជាច្រើន បានផ្តល់មតិយោបល់ប្រកបដោយសង្គតភាពអំពីតម្រូវការធ្វើឱ្រយការរៀបចំកម្មវិធីន្រផ្រនការ
សកម្មភាពន្រះ ត្រូវគ្ន្រ ជាមួយ នឹងរបៀបដ្រលបណ្ត្រក្រសួងនានា អនុវត្តសកម្មភាពរបស់ ពួកគ្ររួច ហើយ ។ ប៉ុន្ត្រ  ចំណុច 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ន្រះ មានន័យលើសពីនោះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ពិចារ ណ  លើកម្មវិធីដ្រលមានស្រ្រប់ ប្រព័ន្ធដ្រលមានស្រ្រប់ ស្រវាដ្រល 
មានស្រ្រប់ និងពិចារណអំពីកន្ល្រងដ្រលការអនុវត្តអាចកើតឡើង  នៅក្នុងវិស័យទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍មួយ ដ្រល ត្រូវ 
បានផ្ដល់ គឺ សៀវភៅ ណ្រនាំស្តីពីការថ្រទាំសុខភាពកុមាររងគ្រ្រះដោយ អំពើ ហិង្រសា ន្រវិស័យសុខាភិបាល ដ្រលបង្ហ្រញ 
នូវភាពត្រូវគ្ន្រយា៉្រងច្របាស់ ជាមួយ នឹងរបៀបន្រការផ្ដល់ស្រវានៅក្នុងវិស័យន្រះ។ ឧទាហរណ៍ មួយទៀត គឺការរៀបចំកម្ម 
វិធីជុំវិញការស្ដ្ររនីតិសម្របទា ដ្រលនីតិវិធី មាន លក្ខណៈច្របាស់លាស់។ អ្នកឆ្លើយតបមា្ន្រក់មកពីអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល
អន្តរជាតិមួយបាននិយាយថ "គន្លះឹ គឺត្រវូពង្រងឹ និងអនុវត្តយន្តការ និងប្រព័ន្ធមានស្រ្រប់ ដ្រលមានភាព ជាមា្ច្រស ់រួច ហើយ"។

ជារួម មានចំណុចបីពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រល មានការលើកឡើងអំពីកង្វល់ជាក់លាក់ (សំណួរ 
វាយតម្ល្រ S2) ៖ ១) សមា្ព្រធទៅលើអង្គភាពនានា នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់  ដើម្របីឱ្រយអនុវត្តតួនាទីដ៏ចាំបាច់ នៅតាមមូលដ្ឋ្រន 
នៅ  ព្រលដ្រលពួកគ្រមិនមាន ជំនាញ ឬព្រលវ្រលា ដើម្របីអនុវត្តតួនាទីទាំងនោះ ២)  កង្វះធនធានដ្រលមានជំនាញ និង 
បទពិសោធន៍នៅកម្រិតរដ្ឋបាល មូលដ្ឋ្រន ដើម្របីអាចចូលរួមជាមួយអង្គភាពនៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងអនុវត្ត ការបញ្ជូន ប្រកប 
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈបទដ្ឋ្រន នីតិវិធី ប្រតិបត្តិការ និង ៣) ភាពពឹងផ្អ្រកយា៉្រងខា្ល្រំង ទៅលើដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ សម្រ្រប់ 
ហិរញ្ញប្របទាន និងការអនុវត្ត និងកង្វះហិរញ្ញប្រប ទាន ពីរាជរដ្ឋ្រភិបាល។ ដោយសរចំណុចទាំងអស់ន្រះ គឺជាការចាំបាច់ 
ចំពោះ និរន្តរភាព អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនបានស្នើអំពីការវិនិយោគ បន្ថ្រមទៀត ទៅលើការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព ដោយ  
ពិចារណលើការរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធអង្គភាព នានានៅថ្ន្រក់ឃំុសង្ក្រត់ ឡើងវិញ  ដើម្របីចាត់ច្រង លើបន្ទកុការងរបន្ថ្រមទៀត 
ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រខា្ល្រំងរវាង អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រននានា និងតួអង្គថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ទាំងន្រះ និង ការព្រមព្រៀងរបស់រាជរដ្ឋ្រភិ
បាលក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើម នៅក្នុងទីកន្ល្រងនៅជិតៗ ដោយសរពួក គ្រ ធ្វើអន្តរកាល ឆ្ព្រះទៅរក
មូលនិធិទាំងស្រុងពីរដ្ឋ្រភិបាល។ ក្ដីរំពឹងទុកន្រះ មានសង្គតភាពជាមួយនឹងការវិនិយោគ លើការពង្រឹង ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារ 
កុមារ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង អភិវឌ្រឍសមត្ថភាព សម្រ្រប់ កមា្ល្រំងការងរសង្គម72។

អ្នកផ្ដល់សមា្ភ្រសន៍ មួយចំនួនមកពី អង្គការសង្គមសុីវិល និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ បានគូសបញ្ជ្រក់ នូវតម្ល្រន្រ ការវិនិយោគលើ 
ការពង្រឹង ការផ្ដល់ស្រវា នៅកម្រិតដ្រលត្រូវបានធ្វើវិមជ្រឈការ។ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល  គឺជាការចាំបាច់  
នៅក្នុងអង្គភាព ទាំងនោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្រសាបាននូវធនធានចាំបាច់ពីរាជរដ្ឋ្រភិបាល ជាមួយនឹងបញ្ហ្រប្រឈមជាក់លាក់ 
នៅកម្រិតឃុំសង្ក្រត់ (សំណួរ វាយតម្ល្រ S2)។

ដំណើរការរៀបចំថវិកាថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ ការរក្រសាបាននូវហិរញ្ញប្របទានដោយផ្អ្រកលើផ្រនការវិនិយោគឃុំសង្ក្រត់ និង 
ការធ្វើពិពិធកម្ម "សមា្ព្រធ" ក្នុងជួរថ្ន្រក់ដឹកនាំឃុំសង្ក្រត់ សុទ្ធត្រត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ (សំណួរវាយតម្ល្រ S1)។ អ្នកផ្ដល់ 
ការសមា្ភ្រស នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ បានកត់សមា្គ្រល់អំពី ផ្រនការវិនិយោគឃុំសង្ក្រត់ថ បានផ្ដ្រតខា្ល្រំងលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
ជាមួយនឹងហិរញ្ញប្របទានតិចតួច សម្រ្រប់ កម្មវិធីសង្គម រួមទាំង កម្មវិធីអំពើហិង្រសា លើកុមារ។ គ្ម្រនក្រុមណមួយនៅកម្រិត 
ឃុំសង្ក្រត់ដ្រលត្រូវសមា្ភ្រស បានកត់សមា្គ្រល់ថ ផ្រនការវិនិយោគឃុំសង្ក្រត់បានផ្ត្រតទៅលើកុមារ ដ្រលកំពុងមាន 
តម្រូវការ ឡើយ។ ចំណុចន្រះ ក៏កំពុងបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំសង្ក្រត់ដទ្រទៀតដ្ររ ហើយគ្ម្រនអ្នកផ្ដល់ការសមា្ភ្រសនៅ
ថ្ន្រក់ ក្រុងស្រុកខណ្ឌ ឬរាជធានីខ្រត្តណមា្ន្រក់  បានគិតដល់ ផ្រនការវិនិយោគន្រះថ ជាប្រភពមូលនិធិសម្រ្រប់ កម្មវិធី 
ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឡើយ បុ៉ន្ត្រផ្រនការវិនិយោគន្រះជាប្រភពន្រមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់កម្មវិធី។

ផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះជាឯកសរយោង ដើម្របីកំណត់នីតិវិធី
បង្កើនថវិកានៅតាមក្រសួងស្ថ្រប័ន នៅព្រល បញ្ចូល សកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើ កុមារ 
ទៅក្នុង ផ្រនការថវិកាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ក្រសួងស្ថ្រប័ន" (ទំព័រ ៣០)។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមួយ ចំនួន មកពីបណ្ត្រ 
ក្រសួងនានា បានកត់សមា្គ្រល់ថ ការបញ្ចូលន្រះមិនបានកើតឡើង ឡើយ ប៉ុន្ត្រ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ ដើម្របីឱ្រយ ផ្រនការសកម្មភាព 
ន្រះកា្ល្រយទៅជា "ផ្រនការផ្ទ្រក្នុង" នៅក្នុងក្រសួងរបស់ពួកគ្រ (សំណួរវាយតម្ល្រ S2)។

72 ក្នុងន័យន្រះ ការយោងក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ការប្រកាសឱ្រយអនុវត្ត និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីឌីជីថល Primero ការកសង 

សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមថ្ន្រក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងគំរូថ្មីន្រកិច្ចសហការករណី ដ្រលបានបញ្ចូលការរៀបចំការ

កសងភាពជាដ្រគូរវាងបុគ្គលិកស្រវាសង្គមន្រ 3PC និងមន្រ្តីសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុង ១៨ក្រុងស្រុកខណ្ឌ



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ដើម្របីពង្រឹងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក្រសួង ស�អ�យ បានគំទ្របច្ច្រកទ្រស ដល់គ�ក�ស�ក 
និងមន្ទីរ ស�អ�យ ថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្តគោលដៅទាំងដប់ រៀបចំផ្រនការប្រតិបត្តិរួមស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ ដ្រលមានភាព  
ពាក់ព័ន្ធយា៉្រងជាក់លាក់ទៅនឹងស្ថ្រនភាព តម្រូវការ និងការរំពឹងទុក នៅក្នុងវិស័យខុសៗគ្ន្រ (សំណួរវាយតម្ល្រ S2)។ 
ផ្រនការ ប្រតិបត្តិន្រះ ត្រូវបានរៀបចំដោយឆ្លើយតបទៅនឹងផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ 
ហិង្រសាលើកុមារ និងរៀបចំទៅតាមបរិបទទូលំទូលាយន្រកិច្ចការពារកុមារជាទូទៅ។ ដោយទទួលបានការគំទ្រពី 
UNICEF ប្រចាំកម្ពុជា កិច្ចការទាំងន្រះនឹងត្រូវសំយោគ ទៅក្នុងផ្រនការប្រតិបត្តិស្ដីពីវិស័យកិច្ចការពារកុមារ ដ្រលនៅទី 
បំផុតនឹងសម្របសម្រលួដល់ ពិពិធភាព។ អាស្រយ័លើប្រសិទ្ធភាពន្រ ដំណើរការន្រះ មានក្ដរំីពឹងថ កិច្ចការន្រះនឹងពង្រងឹ 
និរន្តរភាព ន្រការរៀបចំកម្មវិធី ទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតប ចំពោះ  អំពើហិង្រសាលើកុមារ នៅក្នុងការឆ្លើយតបផ្រ្នកកិច្ចការពារ កុមារ 
និងគំទ្រធនធាន ន្រការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់និង ឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ  ព្រមទាំងការរៀបចំ កម្មវិធី កិច្ច ការ 
ពារ  កុមារដទ្រទៀត។ បន្ថ្រមលើន្រះ ដូចបានរៀបរាប់ រួចហើយ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកំពុងវិនិយោគធនធានគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់
នៅក្នុងការពង្រឹង  រចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារជារួម ដោយ មាន ការគំទ្រពី UNICEF ។ 

នៅក្នុងការពិភាក្រសាជាមួយ អង្គភាពនានា នៅថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់ និងក្រុងស្រុកខណ្ឌ កង្វល់មួយត្រូវបានបង្ហ្រញម្ដងហើយ 
ម្ដងទៀតថ សមាជិករបស់ពួកគ្រមិនមាន ជំនាញ ដ្រលចាំបាច់ ដើម្របីបំព្រញភារកិច្ចរបស់ពួកគ្រឡើយ (សំណួរវាយតម្ល្រ 
S2) ។ បញ្ហ្រ គឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តទ្រ ប៉ុន្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាព ក្នុងការធ្វើអ្វី ដ្រលត្រូវធ្វើ។ ពួកគ្របានវ្រក 
ញ្រក ថ ដោយគ្ម្រន សមត្ថភាពន្រះ ពួកគ្រមិនអាចអនុវត្តបាន នៅក្នុងរយៈជាបន្តបនា្ទ្រប់ខាងមុខឡើយ។ ភាគច្រើនន្រ 
កិច្ចសន្ទនា បន្តបនា្ទ្រប់ទៀត  បាន គ្របដណ្តប់លើការឆ្លើយតប ចំពោះ កុមារ ដ្រលស្ថិតក្នុងស្ថ្រនភាពលំបាក ដូចជា កុមារ 
ដ្រលត្រូវការកិច្ចការពារពី ការរំលោភ បំពាន។ ប៉ុន្ត្រ ការឆ្លើយតបក៏បានរួមបញ្ចូលទាំង ការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការទូលំ 
ទូលាយ របស់គ្រសួរនានា ដ្រលអំពើហិង្រសាត្រវូ បានគ្រគិតថ កើតឡើងជាទូទៅ ដោយសរហានិភ័យនានា ដូចជា ភាព 
ក្រីក្រ។ ឧទាហរណ៍ គណៈកមា្ម្រធិការពិគ្រ្រះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារថ្ន្រក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មួយបានកត់ សមា្គ្រល់ថ 
មានករណីដ្រលឪពុកមា្ដ្រយ បានធ្វើចំណកស្រុកទៅរកការងរធ្វើ ហើយកូនៗ របស់ពួកគ្រ បានរស់ នៅ ជាមួយ  ជីដូន ជីតា  
ឬជីដូន ដ្រលមិនអាចមើលថ្រទាំពួកគ្របាន។ គប្របីមានការគំទ្រ សម្រ្រប់ កុមារ ដ្រលឪពុកមា្ដ្រយរបស់ ពួកគ្រ បាន ធ្វើ 
ចំណក ស្រុក ហើយការគំទ្រគប្របី រួមមានការផ្ដល់ សមា្ភ្ររ និងស្របៀងអាហារ ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាច ទៅរៀន បាន"។

នៅកម្រតិប្រតិបត្តកិារ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹដ្រលមានចំណ្រះដឹងអំពីដំណើរការ បានលើកឡើងថ ការបំព្រញ មុខងរ   
ន្រ " រចនាសម្ព័ន្ធ" របស់ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ក្នុងការដឹកនំា ការអនុវត្ត  គឺជាកង្វល់មួយ ដោយកត់សមា្គ្រល់ នូវ ឧបសគ្គ 
នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និងការបាត់បង់ចំណប់អារម្មណ៍ ក្នុងការ ចូលរួម 
ជាមួយ  ការរៀបចំជាពហុវិស័យដ្រលត្រវូបានបង្កើតឡើង រួមទំាង ក្រមុការងរបច្ច្រកទ្រស (សំណួរវាយតម្ល្រ S2)។ គណៈ 
កម្មការ  ដឹកនាំត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ បានដើរតួនាទីជាអង្គភាពពិគ្រ្រះយោបល់ ដ្រលបានជួយក្នុងការពន្លឿន ភាពរើក 
ចម្រើនន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ប៉ុន្ត្រគណៈកម្មការមិនបានដើរតួនាទី សកម្ម និងជាក់ស្ដ្រងគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ បើធៀបនឹង 
អ្វីដ្រលចាំបាច់ សម្រ្រប់ការពង្រឹងការរៀបចំកម្មវិធី។ ដោយសររចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្រះ ឬរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្ន្រន្រះ នឹង 
នៅត្រ មាន សរសំខាន់ សម្រ្រប់ការអនុវត្តយា៉្រងរលូន នូវ កម្រងន្រកម្មវិធី និងសកម្មភាព ពហុវិស័យ ចាំបាច់ត្រូវមាន ការ 
យក ចិត្តទុកដក់ បន្ថ្រម ទៀត ទៅ លើ ការពង្រឹងអង្គភាពទាំងន្រះ ធ្វើសនិទានកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងរនានា (ឧទា� តើ 
ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ត្រូវបានផ្ត្រតលើប្រធាន បទ ដ៏ត្រឹមត្រូវដ្ររឬទ្រ? តើប្រធាទបទត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានរៀបចំជាក្រុម
ជាមួយគ្ន្រដ្ររឬទ្រ? តើគប្របីមាន ក្រុមប្របន្រះបន្ថ្រមទៀត និង មានការផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់ជាក់លាក់បន្ថ្រមទៀត
នៅក្នុងក្រុមនីមួយៗ ឬមានក្រុមតិចជាងន្រះ ដ្រលមានទំនួលខុសត្រូវ ច្រើន ជាងន្រះដ្ររឬទ្រ?) និងផ្ដល់ អាណត្តិដ្រល 
មាន បច្ចុប្របន្នភាព  ដើម្របីអនុវត្ត និងពង្រឹងវិធានការនានា។

ទិដ្ឋភាពមួយន្រនិរន្តរភាព គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការពង្រីកគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដ្រលត្រូវបានវាយតម្ល្រ ថ បានដំណើរ 
ការ ទៅ បាន ល្អទៅតាមភូមិសស្រ្ត និងបានចាក់ឬសយា៉្រងជ្រ្រ នៅក្នុងទីតាំងនានា ដ្រលកំពុងអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំង
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នោះ (សំណួរវាយ តម្ល្រ S3, S1)។ ផ្រនការប្រចាំប្រទ្រសរបស់ UNICEF73 សម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជាកត់សមា្គ្រល់នូវ   
សរ សំខាន់ន្រ "ការពង្រីកគំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម" និងយោង ជាពិស្រសទៅកាន់ កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាននៅក្នុងសលារៀន 
និងកម្មវិធីការចិញ្ចមឹកូន ប្រប វិជ្ជមាន។ ពួកគ្រក៏ចង្អលុទៅកាន់សៀវភៅណ្រនំាស្តពីីការថ្រទំាសុខភាពកុមាររងគ្រ្រះដោយ 
អំពើហិង្រសា ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ និងការព្រយាបាលកុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា និង យុទ្ធសស្រ្តប្រ្រស្រ័យទាក់ទង
ដើម្របីលុបបំបាត់អំពើហិង្រសាលើកុមារ និងការបំប្រកកុមារច្រញពីគ្រួសរដោយមិនចាំបាច់ (Cambodia PROTECT) 
និងបញ្ហ្រនានា ន្រការបំប្រកច្រញពីគ្រួសរដោយ មិន ចាំបាច់ ដ្រលត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយនៅទូទាំងប្រទ្រសផងដ្ររ។ 
កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យ វិជ្ជមាននៅក្នុងសលារៀនកើតឡើង មុនផ្រនការសកម្មភាពន្រះ តាមពិត នៅត្រឹមបំណច់ ឆ្ន្រំ 
២០១៧ កម្មវិធីន្រះ បានគ្របដណ្តប់ទៅដល់សលារៀនបឋមសិក្រសា ចំនួន ៤០៥ និងកុមារើ និងកុមារាជាង ១២០�០០០ 
នាក់ រួចហើយ74។ ការអង្ក្រតលើចំណ្រះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត (KAP)  ត្រូវបាន ធ្វើឡើងនៅឆ្ន្រំ២០១៥ នៅក្នុង
សលារៀនសកល្របងចំនួនដប់ពីរ និងសលារៀន ដ្រលមិនត្រវូបានគ្របដណ្តប់ដោយសកម្មភាព ន្រះ  ចំនួន ដប់ពីរ ជាមួយ  
នឹង ការអង្ក្រតតាមដនបន្ត នៅឆ្ន្រំ២០១៦។ របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៩ អំពីផ្រនការសកម្មភាព ស្ដីពី អំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ បង្ហ្រញនូវសកម្មភាពនានា នៅទូទាំងកម្រងន្រ អ្នកអប់រំ និងគ្រឹះស្ថ្រននានា សម្រ្រប់កម្មវិធីការ អនុវត្ត វិន័យ វិជ្ជមាន  
នៅក្នុងសលារៀន។ របកគំហើញនានា បង្ហ្រញថ ការបង្កឱ្រយមាន ការផ្ល្រស់ប្ដូរយា៉្រងរហ័សជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ ដ្រល 
មាន  ការ ពិចារណយា៉្រងល្អ អាចកើតឡើងបាន ជាមួយនឹងការផ្ល្រស់ប្ដូរនូវការប្រព្រឹត្ត របស់អ្នកអប់រំ និងអាកប្របកិរិយា 
របស់ អ្នកអប់រំ។ ការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះ បានកើតឡើង ថ្វីបើលក្ខខណ្ឌន្រគោលបំណង មិនបានផ្ល្រស់ប្ដូរក្ដី (ឧទា� ថ្ន្រក់រៀន ដ្រល 
មានសិស្រសានុសិស្រស ច្រើន ព្រក អាកប្របកិរិយារំខាន)។

ចំណុចមួយ ដ្រលមិនត្រូវបានពណ៌នាជាទូទៅ នៅព្រលពិភាក្រសាអំពីនិរន្តរភាព គឺតើ ព័ត៌មានផ្ទ្រល់អាចពង្រឹង ការ 
យល់ ដឹងអំពី អ្វីដ្រល កំពុងត្រូវបានផ្ដល់ តាមរយៈផ្រនការសកម្មភាពន្រះដោយរបៀបណ ហើយមានត្រអ្នកនៅថ្ន្រក់ខ្ពស់
មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណ្រះ ដ្រលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ បានពណ៌នាអំពីចំណុចន្រះ (សំណួរវាយតម្ល្រ S1)។ នៅទីន្រះ 
ទល្ហីករណ៍មួយត្រូវបាន បង្កើត ឡើងអំពីរបៀបដ្រលផលិតផលផ្ន្រក ទិន្នន័យ និងចំណ្រះដឹង បានដើរតួនាទីដ៏ចាំបាច់ មួយ 
រួចហើយ នៅក្នុងការរៀបចំផ្រនការ សកម្មភាព ន្រះ ប៉ុន្ត្រហាក់ដូចជាទទួលបានការផ្ដល់តម្ល្រតិចតួច នៅព្រលការ អនុវត្ត 
ផ្រនការសកម្មភាព។ មានរបកគំហើញ គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដ្រលទទួលបានពីការសមា្ភ្រស និងការរាយការណ៍អំពី 
ការទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតប ក៏ដូចជាការសិក្រសាស្វ្រងយល់ បានបង្ហ្រញថ ប្រសិទ្ធភាព ន្រការពង្រឹងប្រព័ន្ធបានតិចតួច 
ដ្រលចាំបាច់ ត្រូវបញ្ចូលគ្ន្រ  តាមរយៈ យុទ្ធសស្រ្ត ន្រការច្រករំល្រកចំណ្រះដឹង និងការសិក្រសារៀនសូត្រ ច្របាស់លាស់។ 
ការធ្វើប្របន្រះ ទាមទារថ ការរៀបចំយុទ្ធសស្រ្តន្រះ ត្រូវ  ធ្វើឡើង ដោយមានការចូលរួម ពីតួអង្គយា៉្រងច្រើន ដើម្របីគំទ្រ 
ដល់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដ្រលវិស័យន្រះបានដំណើរការ និងដើម្របីគំទ្រដល់ការទទួលយក ហើយតម្រវូឱ្រយមាន អង្គភាព 
មួយ ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះ  ការគ្រប់ គ្រង ចំណ្រះដឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

73 UNICEF (2018). Country Programme Document: Cambodia, United Nations Children’s Fund Executive Board, 

New York, New York, United States.

74 UNICEF Cambodia (2018). “KAP Survey on Disciplinary Methods in Cambodian Primary Schools”, (mimeo), 

prepared by M. Yoshikawa, UNICEF Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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12 បញ្ហ្រប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ

12>1 សែចក្តីផ្តើម
មិនមានសំណួរត្រមួយ សម្រ្រប់បញ្ហ្រប្រទាក់ក្រឡា នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយោងការងរឡើយ។ ជំនួសវិញ មានសំណួរបី 

ដ្រលត្រូវ បាន បញ្ជ្រក់៖
1> តើផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ បានបញ្ចូលអភិក្រមផ្អ្រកលើ 

សមធម៌  ទៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តស្រវានានាន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដោយរបៀបណ និងក្នុងកម្រិត 
ណ?

2> តើអាយុ ពិការភាព និងទិន្នន័យ ដ្រលត្រូវបានបំប្រកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទទួលផល  ត្រូវបានប្រមូល និងតាមដន 
ត្រួត ពិនិត្រយ ក្នុងកម្រិតណ?

3> តើផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមាររួមចំណ្រកយា៉្រងសកម្ម ចំពោះ 
ការលើកកម្ពស់ សិទ្ធិកុមារ និងសិទ្ធិស្រ្តី ជា ពិស្រស កុមារ និងស្រ្តីងយរងគ្រ្រះបំផុត រួមទាំងកុមារមានពិការភាព 
ដ្ររឬទ្រ? 

បញ្ហ្រប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ ត្រូវបានពិចារណដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រខាងលើ ដ្រលមានសង្គតភាព 
ជាមួយ ការអនុវត្ត ល្អ ទៅតាមបទដ្ឋ្រន OECD75 (អង្គការដើម្របីសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្រឍន៍)។ ព័ត៌មានបន្ថ្រម 
ក៏បានផ្តល់ ផងដ្ររ ដើម្របីពង្រឹងបន្ថ្រមលើការបញ្ជ្រ្រប លទ្ធផល ដ្រល ត្រូវ បានបង្ហ្រញខាងលើ។

12>2 របកគំហើញ
មានភស្តុតាងច្របាស់ថ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព ន្រះបានផ្ដល់ការពិចារណយា៉្រងត្រឹមត្រូវចំពោះ បញ្ហ្រប្រទាក់ 

ក្រឡា  គ្ន្រ ពាក់ព័ន្ធនឹង ភាពងយរងគ្រ្រះ និង ផលវិបាកខុសៗគ្ន្រ ន្រអំពើហិង្រសា ដោយពិចារណយា៉្រងត្រឹមត្រូវ លើយ្រនឌ័រ 
ជាតិពន្ធុ ពិការភាព និង កតា្ត្រពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត។ ភស្តុតាង  ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំង នៅក្នុងខ្លឹមសរ ន្រ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 
ព្រមទំាង ការកត់សមា្គ្រល់ ដោយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹនានា។ ផ្រនការសកម្មភាព ន្រះរួមបញ្ចលូនូវគោលការណ៍ទូទៅ  ដ្រល 
សំដៅទៅដល់សិទ្ធិកុមារ និង ឆ្លើយតបចំពោះ ការរើសអើង យ្រនឌ័រ ដ្រលបង្កឱ្រយមានអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងធ្វើឱ្រយកុមារ
មានហានិភ័យកាន់ត្រខ្ពស់  និងស្ថិត នៅ ក្នុងស្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះដ្រលអាចកើតឡើង។ ផ្រនការន្រះក៏បញ្ចូល នូវ 
ខ្លឹមសរ  ដ្រលមាននៅក្នុង អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិ គោលនយោបាយជាតិ យុទ្ធសស្រ្ត ច្របាប់ និងបទដ្ឋ្រនគតិយុត្តិដ្រលពាក់
ព័ន្ធនឹងកុមារ រួមទាំងកុមារងយរងគ្រ្រះជាពិស្រស។ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ កត់សមា្គ្រល់បន្ថ្រមទៀតអំពី តើដំណើរការ 
អនុវត្ត នឹង ដោះស្រ្រយកម្រងន្របញ្ហ្រប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ ឬសំដៅទៅដល់គោល នយោបាយ និងច្របាប់ដទ្រទៀត ដ្រលផ្ដ្រត 

75 OECD (2014). Mainstreaming Cross-Cutting Issues Advancing Gender Equality and Environmental 

Sustainability, Organisation for Economic Co-operation and Development. Despite its title, this refers to 

cross-cutting themes more broadly.
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លើ វិស័យពាក់ព័ន្ធ (ឧទា� អំពើជួញដូរមនុស្រស ដ្រលស្ថិតក្រ្រម ផ្រនការ សកម្មភាពជាតិស្ដីពី ការបង្ក្រ្របអំពើជួញដូរមនុស្រស 
អំពើរត់ពន្ធមនុស្រស អាជីវកម្ម ពលកម្ម និងអាជីវកម្មផ្លូវភ្រទ) ដោយរបៀបណ។

ផ្រនការសកម្មភាពន្រះកំណត់នូវគោលបំណង  ដ្រលផ្ដ្រតលើ ការគំទ្រដល់សមធម៌។ សមធម៌ ត្រូវបានពិចារណ 
យា៉្រងជាក់ លាក់ បំផុត នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ដោយពិចារណហានិភ័យខុសៗគ្ន្រចំពោះអំពើហិង្រសា និងស្រចក្ដី 
ត្រូវការការឆ្លើយតប ចំពោះ ភាពខុសគ្ន្រទាំងនោះ។ បើទោះបីជាទទួលស្គ្រល់ថ " កុមារទាំងអស់ ពិតជាមានភាពងយរង
គ្រ្រះច្រើនជាងមនុស្រសព្រញវ័យ ដោយសរអាយុតិចជាង បទពិសោធន៍ជីវិតនៅមានកម្រិត រាងកាយតូចជាង ភាព 
ចាស់ទុំ និងមធ្រយាបាយនានា" (ទំព័រ ៦) ក្ដី កុមារមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថ មានភាពងយរងគ្រ្រះជាង កុមារដទ្រ 
ទៀត។ ផ្ន្រករង ៣�២�៩ រាយនាមយា៉្រង ជាក់ លាក់ អំពីកុមារទាំងឡាយ ដ្រលមានហានិភ័យកាន់ត្រខ្ពស់ និងកត់សមា្គ្រល់
បន្ថ្រមទៀតអំពីហានិភ័យជាន់គ្ន្រ ដោយសំដៅ ទៅដល់ "កុមារដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអំពើហិង្រសា" ថជា៖ កុមារ 
មានពិការភាព កុមារមានផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ កុមារ នៅក្នុងមណ្ឌលថ្រទាំកុមារ កុមារស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ 
កុមារ រស់នៅ ឬធ្វើការងរតាមថ្នល់ កុមារមិនបានចូលរៀន កុមារចំណក ស្រុក កូនន្រគ្រួសរចំណកស្រុក កុមាររស់នៅ 
តំបន់ជនបទ ឬតំបន់ដច់ស្រយាល កុមារមកពីសហគមន៍ ជនជាតិដើម ឬជាតិ ពន្ធន ឬសសនាភាគតិច កុមារមានទំនាក់ 
ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ កូនរបស់ស្រ្តីជាប់ឃុំ។ ចំណុចន្រះត្រូវបាន គូស បញ្ច្រក់ ម្ដង ទៀត នៅក្នុងផ្រ្នករង ៤�២ ស្ដីពី គោល 
ការណ៍ទូទៅ  និងអភិក្រម ដ្រលយោងទៅកាន់កតា្ត្រហានិ ភ័យ កុមារដ្រលស្ថិតនៅក្នុង ហានិភ័យ ខ្ពស់  និងកុមារនៅក្នុង  
ស្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះដ្រលអាចកើតមានឡើង។ ការយោងទៅកាន់ហានិភ័យក៏ត្រូវបានរៀបរាប់ ក្នុងន័យយ្រនឌ័រ និង 
កតា្ត្រហានិភ័យខុសៗគ្ន្រ និងផលវិបាកន្រអំពើហិង្រសា នៅចំពោះមុខកុមារើ និងកុមារា ផងដ្ររ។ សូចនាករនានា ត្រូវបាន 
កំណត់ ពាក់ព័ន្ធ នឹងការវាស់វ្រងវឌ្រឍនភាព សម្រ្រប់ កុមារើ កុមារា ស្រ្តី និងបុរស ព្រមទាំងសូចនាករមួយចំនួន  ដ្រលផ្ដ្រតលើ 
កុមារងយរងគ្រ្រះជាពិស្រស។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មានគំហើញសំខាន់ចំនួនបី៖
1> ការសមា្ភ្រសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្រយ ឯកសរកម្មវិធី បង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ ការយកចិត្តទុកដក់រួមគ្ន្រ ត្រូវ 

បានផ្ដល់ ចំពោះ ការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដោយផ្អ្រកលើ ការយល់ដឹង 
អំពីហានិភ័យ និងតម្រូវការខុសៗគ្ន្រ របស់ កុមារើ និងកុមារា កុមាររស់នៅទីជនបទ និងកុមាររស់នៅតាមទីក្រុង 
កុមារដ្រលបានធ្វើចំណកស្រុក កុមារ រស់នៅក្រ្រ បរិយាកាសគ្រួសរ និងកុមារធ្វើការងរ។ ការពិចារណលើ 
បញ្ហ្រយ្រនឌ័រ បានជ្រ្របចូលយា៉្រងជាក់ស្ដ្រងទៅក្នុងកម្មវិធីនានា ស្របព្រលដ្រល ការពិចារណ លើភាព ងយ 
រងគ្រ្រះប្រភ្រទផ្រស្រងទៀត ទំនងជាស្ថិតក្រ្រម កម្មវិធីដ្រលមានលក្ខណៈ ផ្ដ្រត ទៅលើគោល ដៅ។

2> ទាំងកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់បឋម និងកម្មវិធីឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ  មានលក្ខណៈឆ្លើយតប ចំពោះបញ្ហ្រ 
យ្រនឌ័រ នៅក្នុង ការរៀបចំសមា្ភ្ររ ការបញ្ជូនសរ ការគ្របដណ្តប់ និងកម្មវិធី ដ្រលត្រូវរៀបចំដើម្របីបំព្រញតម្រូវ
ការខុសៗគ្ន្រ របស់កុមារើ និង កុមារា និងស្រ្តី និងបុរស។ ការរៀបចំកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹង ក្រុមគោលដៅខុសៗគ្ន្រ 
នៅក្នុងន័យទាំងន្រះ   បានធ្វើដូចគ្ន្រ ស្រប ព្រល ដ្រលការឆ្លើយតប ចំពោះភាពងយរងគ្រ្រះកាន់ត្រជាក់លាក់ 
ផងដ្ររ។

3> កម្មវិធីន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះដ្រលផ្ដ្រតគោលបំណងលើ ក្រុមងយរងគ្រ្រះជាក់លាក់ ( ឧទា� កុមារ មាន 
ទំនាក់ទំនង ជា មួយច្របាប់ កុមារធ្វើការងរ កុមាររស់នៅក្រ្របរិយាកាសគ្រួសរ កុមារមានពិការភាព កុមារមកពី 
ជាតិពន្ធភាគតិច ) បានផ្ដ្រតលើ ការយកចិត្តដក់យា៉្រងត្រឹមត្រូវ ទៅលើ ក្រុមគោលជៅ ជាក់លាក់របស់ពួកគ្រ និង 
រក្រសាការផ្ត្រត នោះ នៅទូទាំង កម្មវិធ7ី6។

76 ឧទាហរណ៍ ពិចារណអំពីសរសំខាន់ន្រផ្រនការសកម្មភាពខ្រត្ត ដើម្របីទប់ស្ក្រត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះក្នុងវ័យ 

ជំទង់នៅខ្រត្ត រតនគីរើ។
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គោលបំណងផ្ន្រកសមធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្របដណ្តប់ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយ ដ្រលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ បាន 
ទទួល ការ គំទ្រ   នៅក្នុងន័យចំនួនពីរ៖ ១) ការកំណត់គោលដៅលើ តំបន់ក្រីក្រ នៅក្នុងប្រទ្រស (ឧទា� តំបន់ដច់ស្រយាល 
នៅខ្រត្ត ភាគ ឥសន) ឬ ២) ទីតាំងនានា ដ្រលមានភាពក្រីក្រច្រើន (ឧទា� ការតាំងទីលំនៅក្រ្រផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង)។ 
ឧទាហរណ៍ ដ៏ល្អមួយ ន្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ្រលបានកំណត់គោលដៅលើ តំបន់ដច់ស្រយាល ដ្រលមានភាពក្រីក្រខ្ពស់ នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស គឺផ្រនការសកម្មភាព ខ្រត្តរតនគីរើ ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះក្នុងវ័យ 
ជំទង់ ដ្រលត្រូវបានច្រញនៅឆ្ន្រំ២០១៨។ ផ្រនការសកម្មភាពខ្រត្តន្រះបានបញ្ចូលការវាយតម្ល្រដ៏រឹងមាំ មួយ ទៅលើ បញ្ហ្រ 
ប្រឈមនានានៅចំពោះមុខ ដ្រលបានបង្ក ឱ្រយមាន អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទ្រពោះនៅវ័យជំទង់ ក្នុង 
កម្រិត ខ្ពស់ បានពន្រយល់លម្អិតអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ ន្រ បញ្ហ្រទាំងន្រះ  សម្រ្រប់មនុស្រសវ័យក្ម្រងៗ (ជាមួយនឹងបញ្ហ្រជាក់លាក់ 
ដ្រលកុមារើប្រឈមមុខជាមួយ) និងបានផ្ដល់ការពិភាក្រសា ដ្រល បង្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់អំពីជំហានបនា្ទ្រប់។ ផ្រនការន្រះបាន
ទទួលបានភស្តុតាងបន្ថ្រមទៀតពី ការសិក្រសាដើមគ្រ្រ ដ្រលត្រូវធ្វើ នៅព្រលមួយឆ្ន្រំក្រ្រយពីការច្រញផ្រនការន្រះ។

មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងផ្ន្រកកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់បឋម ដើម្របីគ្របដណ្តប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅដល់ គ្រួសរក្រីក្រ 
គ្រួសរមានមនុស្រសព្រញវ័យដ្រលមានកម្រិតអប់រំទាប គ្រួសរ ដ្រលមានត្រឪពុក ឬមា្ដ្រយ និងគ្រួសរដទ្រទៀត ដ្រល 
ស្ថ្រនភាព ស្រដ្ឋកិច្ច អាចមានការលំបាកជាពិស្រស អ្នកដ្រលមានលទ្ធភាពតិច ក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ។ សម្រ្រប់ 
ការឆ្លើយតប បញ្ហ្រន្រះមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្រភាពក្រីក្រឡើយ ប៉ុន្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងហានិ ភ័យច្រើនជាង ក្នុងន័យន្រះ 
អ្នកផ្ដល់ ព័ត៌មាន គន្លឹះមួយចំនួន ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នុងការឆ្លើយតប  បានកត់សមា្គ្រល់ថ ពួកគ្ររម្រងត្រង ជួបប្រទះ 
នឹងស្ថ្រនភាពនានា ដ្រលភាពក្រី ក្របានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ចំពោះសមត្ថភាព របស់កុមារ និងគ្រួសរក្នុងការ ថ្រទាំ 
កូនៗ និងចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាន។ កម្មវិធីសមាហរណកម្មត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ថ មានបញ្ហ្រប្រឈម ជា 
ពិស្រស  ដោយសរគ្រួសរទាំងន្រះ ភាគច្រើនស្ថិតក្រ្រមសមា្ព្រធផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច (ដ្រលបាននាំឱ្រយមានករណីមួយចំនួន 
ន្រការ ទុកដក់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថ្រទាំកុមារតាំងពីដំបូង)។

នៅព្រលសួរអំពីកុមារប្រភ្រទណដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា និង ទទួល រងអំពើហិង្រសាប្រភ្រទណ ការវាយតម្ល្រន្រះ 
បង្ហ្រញ ថ កុមារ មិនទទួលរងអំពើហិង្រសា ផ្លូវភ្រទជាទូទៅទ្រ ប៉ុន្ត្រកុមារើ ត្រូវបាន និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀត ដោយ កុមារ 
មួយ ចំនួន ព្រមទាំងឪពុក មា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទាំ និងអាជា្ញ្រធរ ឃុំសង្ក្រត់។ មានការវ្រកញ្រក ជាទូទៅ ថ កុមារា ច្រើនទទួលរង 
អំពើហិង្រសាផ្លូវកាយ ហើយកុមារើច្រើន ទទួលអំពើហិង្រសាផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភ្រទ77។

កុមារត្រវូបានសួរអំពី អ្នកណគឺជាអ្នកមានភាពងយរងគ្រ្រះ បំផុត ចំពោះ អំពើហិង្រសា ដោយយោងទៅដល់ហានិភ័យ
ផលវិបាកន្រអំពើហិង្រសា (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ទ ដើម្របីទទួលបាន ព័ត៌មានបន្ថ្រម)។ ក្នុងករណីខ្លះ កុមារបាននិយាយ 
សំដៅទៅដល់កតា្ត្រហានិភ័យខុសៗគ្ន្រ ដ្រលមានឥទ្ធិពលលើកុមារើ និងកុមារា។ កុមារមួយចំនួន ក៏បាននិយាយសំដៅដល់ 
កុមារ នៅក្នុង ស្ថ្រន ភាពខុសៗគ្ន្រ ដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រមានភាពងយរងគ្រ្រះកាន់ ត្រខា្ល្រំងចំពោះអំពើហិង្រសា។ កុមារមួយ 
ចំនួន ទៀត បានរៀបរាប់ អំពី ភាពក្រីក្រ ដ្រលពួកគ្របានកត់សមា្គ្រល់ថ ទម្ងន់ន្របញ្ហ្រន្រះនៅចំពោះ មុខគ្រួសរទាំងន្រះ 
អាចនាំទៅរកអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ កុមារ មាន ពិការភាព ក៏ត្រូវបានរៀបរាប់ជាទូទៅផងដ្ររ ដូចគ្ន្រនឹងកុមារ ដ្រលបាន 
ធ្វើចំណក ស្រុក  ទៅ កន្ល្រងផ្រស្រងទៀត។ កុមារ នៅតាមតំបន់ទីក្រុងក៏បានកត់សមា្គ្រល់អំពីកុមារអនាថ ផងដ្ររ ស្របព្រល
ដ្រលអ្នកឆ្លើយតបចំនួនពីរក្រុម បានរៀបរាប់អំពី កុមារ ស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ។ កុមារដ្រលធ្វើចំណកស្រុក ពីកន្ល្រងមួយ 
ទៅ កាន់កន្ល្រងមួយទៀត បានកត់សមា្គ្រល់អំពីលទ្ធផល សំខាន់ៗពីរ ដ្រលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់ពួកគ្រ៖ ១) ភាព 

77 Among those aged 13-17, 6.4% of girls and 5.2% of boys were subjected to sexual violence. See Royal 

Government of Cambodia (2014). Findings from Cambodia’s Violence Against Children Survey 2013, 

Government Commitment to End Violence Against Children, Steering Committee on Violence Against Children, 

Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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មិនអាចទៅរៀនបាន ឬត្រូវឈប់រៀន និង ២) កុមារមួយចំនួន មានការលំបាកក្នុងការ សម្របទៅនឹងទីតាំងថ្មីរបស់ពួកគ្រ 
ន្រះមានន័យថ ពួកគ្រទទួលរងការចំអក។

កុមារើអាយុ ១២ឆ្ន្រំមា្ន្រក់នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ដ្រលពិការដ្រមា្ខ្រង តាំងពីកំណើត បានកត់សមា្គ្រល់ថ នាងមានសំណង 
ដោយ ស រ នាងបានទទួលការគំទ្រពីក្រុមមួយ នោះគឺអង្គការ ម្លប់ តាបា៉្រង ដ្រលមានន័យថ នាងអាចទៅរៀនបាន។ 
បនា្ទ្រប់ ច្រញ ពី សលារៀន នាងបានជួយមា្ដ្រយរបស់នាង លក់ផលិត ផល ចាក់ ដ្រលធ្វើឱ្រយនាងមានព្រលតិចតួច  សម្រ្រប់ 
ការសិក្រសា។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះភាគច្រើន បាននិយាយថ មិនបាន ធ្វើការងរគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់កុមារដ្រលមាន ពិការភាព 
ឡើយ។ មាន ការទទួលស្គ្រល់ថ ការងរន្រះមានសរសំខាន់ជាពិស្រស ហើយមានហានិភ័យផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រការ ការ 
ក្រសម្រួល កម្មវិធី ដើម្របី គ្រប់ដណ្តប់ និងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ កុមារមាន ពិការភាព គឺ មិនបានគ្រប់គ្រ្រន់។ មាន 
ការកត់សមា្គ្រល់អំពីបញ្ហ្រដ្រលមិនបង្កភាពងយស្រួលដល់កុមារដ្រលមានពិការភាព ក្នុងការទទួលបានស្រវានានា 
ដូចជាមិន សូវបានចូលរៀន ការស្វ្រងរកស្រវា ត្រូវបានគ្រឃើញនៅតាមទីសធារណៈ ឬជាគោលដៅ សម្រ្រប់ការគំទ្រពី 
អង្គភាព ថ្ន្រក់ឃុំសង្ក្រត់  ស្របព្រលអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដទ្រទៀតបានកត់សមា្គ្រល់ថ ដ្រគូក្នុងមូលដ្ឋ្រន មិនបាន ទទួល 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល  ជាក់លាក់ ឬមានបទពិសោធន៍ជាក់លាក់ ក្នុងការធ្វើការងរជាមួយកុមារមានពិការភាព ដោយមាន 
បញ្ហ្រប្រឈមជាក់ លាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត។ បើទោះបីជា ម្ររោគអ្រដស៍ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ្រន
ការសកម្ម ភាពន្រះ ដោយ ភា្ជ្រប់ ទំនាក់ទំនងជាមួយពិការភាពក្ដី របាយការណ៍អំពីកុមារមានផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ត្រូវបាន 
បញ្ចូល ពាក់ព័ន្ធ នឹងការប្រើប្រ្រស់ គ្រឿង ញៀន និងការក្រងប្រវ័ញ្ច ដ្រលពួកគ្រត្រូវបានគ្របដណ្តប់ទៅដល់តាមរយៈកម្ម 
វិធី 3PC ។ 

មានការរៀបចំកម្មវិធីជុំវិញ កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្របាប់ ដ្រលទទួលបានការផ្ដល់តម្ល្រយា៉្រងខ្ពស់ពី កុមារ ដ្រល 
ត្រូវបាន សមា្ភ្រស ប៉ុន្ត្រ  ទទួលស្គ្រល់ថ កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្របាប់ ជាច្រើន មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយស្រវា 
ទាំងន្រះឡើយ និងទទួល ស្គ្រល់បន្ថ្រមទៀតថ ការប៉ុនប៉ង ក្នុងការបង្វ្ររ ជាជាងការដក់ពន្ធនាគរ នៅត្រមិនទាន់ទទួល 
បាន ជោគជ័យ។ ស្រដៀង គ្ន្រ ន្រះដ្ររ ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការវាយតម្ល្រន្រះ ការសមា្ភ្រសនានាត្រូវបានធ្វើឡើង ជាមួយ កុមារ 
ចំណកស្រុក ហើយពួកគ្របានបង្ហ្រញ ថ បញ្ហ្រប្រឈមដ្រលពួកគ្របានជួបប្រទះមានកម្រិតគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ចាប់ពី 
ការចំអក រហូតដល់ការមិនបានទៅរៀន ការត្រូវធ្វើការងរ និងការមិនស្វ្រងរកស្រវានានា។ កុមារដ្រលត្រូវ បានធ្វើ 
សមាហរណកម្ម ពោលគឺកុមារដ្រលបានចាកច្រញ ពីមណ្ឌល ថ្រទាំកុមារ និងបានបង្រួបបង្រួមជាមួយ គ្រួសររបស់ពួកគ្រ 
វិញ បានផ្ដល់ចម្លើយជាច្រើន ចំពោះសំណួរជុំវិញ ភាពជោគជ័យ ន្រការធ្វើសមាហរណកម្ម របស់ពួកគ្រ បានគូសបញ្ជ្រក់ 
នូវ បទពិសោធន៍ ខុសៗគ្ន្រ នៅឯមណ្ឌលថ្រទាកុំមារ (កុមារមួយចំនួន បានរាយការណអំ៍ពី ការប្រព្រតឹ្តយា៉្រងល្អចំពោះពួកគ្រ 
ការទទួលបានការអប់រំ។ល។ ស្របព្រលដ្រលកុមារដទ្រទៀត បាន រាយការណ៍ អំពី ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត) និងបទ 
ពិសោធន៍  ចម្រុះគ្ន្រនៅផ្ទះ។ អ្វីដ្រលមានលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងចំណម កុមារ សមាហរណកម្មភាគច្រើន គឺការលំបាក 
ដ្រល គ្រួសរប្រឈម  ក្នុងការថ្រទាំពួកគ្រ និងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងកង្វល់ថ វត្តមានរបស់ពួកគ្រ នឹងធ្វើឱ្រយជីវិត 
នៅក្នុង គ្រួសរ កាន់ត្រពិបាក។ កុមារមួយចំនួនកំពុងទទួលបាន ជំនួយ ផ្រស្រងៗ រួមទាំង ការគំទ្រឱ្រយចូលរៀន ហើយព្រល 
មាន ការផ្ដល់ជំនួយ កុមារពិតជាទទួលយកការគំទ្រទាំងន្រះ។

បញ្ហ្រន្រ "ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និងសិទ្ធិស្រ្តី" ក៏ត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់យា៉្រងជាក់លាក់នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាព
ន្រះផងដ្ររ។ ទោះបីជាយា៉្រងណក្ដី បញ្ហ្រន្រះប្រហ្រលជា ទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងចំណមទិដ្ឋភាពជាច្រើនទៀត ដ្រលទទួល 
រង ការរាំងស្ទះ  នៅក្នុង ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ នៅក្នុងន័យសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ១) កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ និង ២) 
ការចូលរួមគួរឱ្រយ កត់ សមា្គ្រល់ របស់ អ្នកមានសិទ្ធិ ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត ជាជាងអ្នកទទួលយកស្រចក្ដី 
សម្រ្រច ចិត្ត នៅក្នុងអំឡុង ព្រល ន្រការអនុវត្ត។ សម្រ្រប់កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ ការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសស្រ្ត និងផ្រនការ  



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
81

ប្រតិបត្តិដើម្របីអនុវត្តច្របាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌ អនីតិជន (ឆ្ន្រំ ២០១៨-២០២០) ក្រ្រមការដឹកនាំ របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របទា  (ក្រសួង ស�អ�យ) ដោយធ្វើការងរជាមួយ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ និងក្រសួងយុត្តិធម៌ គឺជា 
ឧទាហរណ៍ មួយន្រភាពរើកចម្រើនផ្ន្រកច្របាប់ ប៉ុន្ត្រទោះ បីជាយា៉្រងន្រះក្ដី ការងរន្រះត្រូវប្រើប្រ្រស់ព្រលវ្រលាច្រើន ហើយ 
ព្រលខ្លះ ដំណើរការទៅមុខយឺត78។ មានបញ្ហ្រប្រឈម ផងដ្ររ នៅក្នុងការការពារ សិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចងយរង 
គ្រ្រះ មួយចំនួន។ អ្នកឆ្លើយតប ដ្រលត្រូវបានសួរអំពី កំណ្រទម្រង់ច្របាប់ បាន កត់សមា្គ្រល់ថ កិច្ចការទាំងន្រះត្រូវការព្រល 
វ្រលាច្រើន ហើយបន្ថ្រមលើន្រះ ការរៀបរាប់យា៉្រងជាក់លាក់អំពី ក្រុមងយរង គ្រ្រះ មួយ ចំនួន (ឧទា� ក្រុមប្រជាជន 
កម្ពុជា ដ្រលស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ) នៅក្នុងច្របាប់មិនទាន់មានច្រងនៅឡើយ។

សម្រ្រប់ចំណុចទីពីរខាងលើ ពោលគឺការចូលរួម គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់របស់ អ្នកមានសិទ្ធកិ្នងុនាមជាអ្នកធ្វើស្រចក្ដសីម្រ្រច 
ចិត្ត ការមាន រចនាសម្ព័ន្ធពិគ្រ្រះយោបល់ សម្រ្រប់ មនុស្រសវ័យ ក្ម្រង79 ត្រូវបានរៀបរាប់ ប៉ុន្ត្រជៀសមិនផុតពីការបង្ហ្រញថ 
រចនាសម្ព័ន្ធ ប្រប ន្រះ នៅមានកម្រិត និងចាំបាច់ត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធប្របន្រះច្រើនទៀត។ មានការកត់សមា្គ្រល់អំពី ការ 
ចូលរួមរបស ់អ្នកមានសទ្ិធិក្នុងការ សដ្ាប់ប្រកបដោយប្រសទ្ិទភាពនូវ យោបលរ់បសម់នុសស្វ័យក្មេងនិងឪពុកម្ដាយ/
អ្នកថ្រទាំ ជាមួយនឹង ឧទាហរណ៍  ពីអន្តរាគមន៍ នៅតាមសហគមន៍ និងនៅតាមសលារៀន ប៉ុន្ត្រទោះជាប្របន្រះក្ដី អ្នក 
ដ្រលចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្ត បានកត់សមា្គ្រល់ ថ ជាប្រវត្តិសស្រ្ត និយាមសង្គម និង អភិក្រម  របស់សហគមន៍  ដ្រល 
មិនឱ្រយតម្ល្រចំពោះ ការចូលរួម ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិស្រស ការចូលរួមរបស់មនុស្រស វ័យ ក្ម្រង។ អ្នកឆ្លើយតប មកពី 
អង្គការសង្គមសុីវិល បានលើកអំពីមានការក្រលម្អតិចតួចចំពោះការយកចិត្តទុកដក់ស្ត្រប់សម្ល្រងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ ពី 
សំណក់មន្រ្តីរាជរដ្ឋ្រភិបាល ហើយបញ្ហ្រន្រះ គ្រឃើញមាន ការក្រ លម្អតិចតួច។ 

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹទំាងឡាយ ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នងុកម្មវិធីសុខភាពសធារណៈ និងអំពើហិង្រសាលើស្រ្ត ី(VAW) 
បានកត់សមា្គ្រល់ថ ការពង្រីក ពិធីសរស្ដីពីការថ្រទាំសុខភាព ជុំវិញ អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទលើស្រ្តី និងកុមារើ ដើម្របីបញ្ចូល 
កុមារា បាន និងកំពុងជួបប្រទះ  ឧបសគ្គ។ បញ្ហ្រន្រះកើតឡើង បើទោះជាមានការរៀបចំសៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការថ្រទាំ 
សុខភាពកុមាររងគ្រ្រះដោយអំពើហិង្រសា ការថ្រទាំសុខភាពសម្រ្រប់ កុមារដ្រលទទួលរងអំពើហិង្រសា ឬការរំលោភបំពាន 
ផ្លូវភ្រទ (ឆ្ន្រំ២០១៧) សៀវភៅណ្រនាំស្ដីពី ការថ្រទាំ សុខភាព  សម្រ្រប់ការឆ្លើយតបចំពោះដ្រគូស្និទ្ធស្ន្រល និង អំពើ 
ហិង្រសា   ផ្លូវភ្រទ (ឆ្ន្រំ២០១៤) ក្ដី ។ មូលហ្រតុ មួយផ្ន្រកដ្រល បង្ក ឱ្រយមាន ឧបសគ្គន្រះ គឺដោយសរ ការយល់ឃើញជាទូទៅ 
(សូម្របីត្រក្នុងចំណម អ្នកវិជា្ជ្រជីវៈវ្រជ្ជសស្រ្តក្ដី) ថ  កុមារាមិនអាចទទួល រងការ រំលោភផ្លូវភ្រទឡើយ80។ អំពើហិង្រសាលើ 
កុមារាទំនងជាត្រូវបានគិតថ  មានភាពពាក់ព័ន្ធយា៉្រងជាក់លាក់ជាមួយនឹង គ្រ្រះថ្ន្រក់ផ្លូវ កាយ ជាជាង ការឆ្លើយតបចំពោះ 
អំពើហិង្រសា លក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ។ បទដ្ឋ្រនអប្របបរមា  សម្រ្រប់ ការផ្ដល់ប្រឹក្រសាកម្រិតមូលដ្ឋ្រន សម្រ្រប់ស្រ្តី និងកុមារើ 
ដ្រលរួចចាកផុតពី អំពើហិង្រសាយ្រនឌ័រ (ឆ្ន្រំ២០១៦) និងគោលការណ្រនាំណ្រនាំស្ដីពីការបញ្ជូន សម្រ្រប់ស្រ្តី និងកុមារើ 
ដ្រលរួចចាកផុតពី អំពើហិង្រសាយ្រនឌ័រ (ឆ្ន្រំ២០១៦)  ត្រូវការក្រសម្រួលបន្ថ្រម។

របាយការណ៍អំពី វឌ្រឍនភាព ផ្ដល់ទិន្នន័យ ទៅតាមកុមារើ និងកុមារា និងទៅតាមក្រុមងយរងគ្រ្រះ ត្រូវបានធ្វើនៅព្រល 
សមស្រប ។ ឧទាហរណ៍ នៅព្រលអង្គការក្នុងមូលដ្ឋ្រន បានផ្ដល់ការគំទ្រ ដល់កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្របាប់ 
មានការផ្ដល់ព័ត៌មាន ជាចំនួន និងការផ្ដល់ទៅតាមភ្រទប្រុស និងភ្រទស្រី។ នៅព្រលដ្រលកុមារត្រូវបានប ង្រួបបង្រួម 

78 សូមមើល ក្រសួង សអយ និងក្រសួងយុត្តិធម៌ (២០១៨) ច្របាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ និងផ្រនការប្រតិបត្តិឆ្ន្រំ 

២០១៨-២០២០។

79 ភាគច្រើនក្រុមតំណងក្ម្រងជំទង់ និងយុវជន (AYRG) សូមបទបង្ហ្រញអំពី៖ លទ្ធផលន្រក្រុមន្រះនៅឆ្ន្រំ២០១៩-២០២០ ដ្រលពិភាក្រសា 

អំពីបញ្ហ្រប្រឈម និងដំណះស្រ្រយនៅក្នុងសកម្មភាពកសងសមត្ថភាព។

80 As noted earlier, 6.4% of girls and 5.2% of boys interviewed in the 2013 VAC survey had been subjected to 

violence between the ages of 13 and 17. See Royal Government of Cambodia (2014). Findings from 

Cambodia’s Violence Against Children Survey 2013, Government Commitment to End Violence Against 

Children, Steering Committee on Violence Against Children, Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, 

Cambodia.
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ជាមួយ គ្រួសររបស់ពួកគ្រវិញ អភិក្រមស្រដៀងគ្ន្រន្រះត្រូវបានអនុវត្តតាម។ នៅព្រលការចូលរួមមិនមានភាពគ្រប់គ្រ្រន់ 
(ឧទា� ការចូលរួមរបស់បុរសជាឪពុក នៅក្នុង កម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនប្របវិជ្ជមាន) បញ្ហ្រន្រះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ ផងដ្ររ។ 
អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដ្រលបានចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្ត និងការរាយការណ៍ បានកត់សមា្គ្រល់ថ ការបំប្រកប្រភ្រទ 
ទិន្នន័យ បន្ថ្រមទៀត គឺជាការចាំបាច់ ហើយ ពួកគ្រកំពុងខិតខំ ប្រឹងប្រ្រង ដើម្របីគំទ្រដល់ការពង្រឹងការចាប់យកទិន្នន័យ 
ដោយយកចិត្តទុកដក់កាន់ត្រខា្ល្រំង លើបញ្ហ្រនានា ដូចជា  អាយុ (ដោយកត់សមា្គ្រល់អំពីសរសំខាន់ន្រភាពខុសគ្ន្រ ពាក់ 
ព័ន្ធ នឹងវដ្ដជីវិត) ទីតាំង ស្ថ្រនភាពចំណក ស្រុក និង ស្ថ្រនភាពជាច្រើនទៀត។ ការឆ្លើយតបនានាឆ្លុះបញ្ច្រំងនូវ បញ្ហ្រ 
ប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ដឹង អំពីកតា្ត្រហានិភ័យ និងការឆ្លើយតបចំពោះ កតា្ត្រទាំងនោះ  នៅក្នុងកម្មវិធី ជាក់ 
ស្ដ្រង និងនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទៅលើ កុមារ នៅក្នុងការរៀបចំ កម្មវិធី។ ការដោះស្រ្រយ 
តម្រូវការខុសៗគ្ន្រ របស់កុមារា និងកុមារើ គឺជាកិច្ចការទូទៅ ប៉ុន្ត្រ កម្មវិធីនានា មានការលំបាកកាន់ត្រច្រើន ក្នុង ឆ្លើយតប 
ចំពោះកតា្ត្រដទ្រទៀត ដ្រលអាចកំណត់ហានិភ័យ ដូចជា កម្មវិធីទាំងឡាយ ដ្រលបានកំណត់គោលដៅយា៉្រងជាក់លាក់
ទៅលើកុមារកំពុងមានហានិភ័យ ដូចជា កុមារមានបញ្ហ្រជាមួយនឹងច្របាប់ កុមាររស់ នៅ តាមថ្នល់ កុមាររស់នៅក្រ្រការ 
ថ្រទំារបស់ឪពុកមា្ដ្រយ ហើយកម្មវិធីស្រដៀងគ្ន្រន្រះអាចកំណត់គោលដៅ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព។ បុ៉ន្ត្រ បញ្ហ្រ គឺឧបសគ្គ 
ក្នុងការគ្របដណ្តប់ទៅដល់កុមារដ្រលមានតម្រូវការ ឱ្រយបានច្រើនតាមអាចធ្វើបាន។ ជាមួយ នឹង ធនធានមានកម្រិត តម្ល្រ 
ឯកតាដ៏ខ្ពស់ ន្រការផ្ដល់ស្រវា ទៅដល់ ក្រុមនានាដ្រលមានតម្រូវការជាក់លាក់ និងឧបសគ្គនៅក្នុង ការផ្ដល់ស្រវា ត្រូវបាន 
កត់សមា្គ្រល់ថ បង្កភាពរាំងស្ទះ ចំពោះការផ្ដល់ស្រវា។

បញ្ហ្រចុងក្រ្រយមួយ  គឺតើការរៀបចំកម្មវិធីទទួលស្គ្រល់ថ កុមារកំពុងមានសមត្ថភាព និងសិទ្ធិ  ក្នុងការចូលរួម នៅ 
ក្នុង ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និងនៅក្នុងស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត នានា ដ្រលមានឥទ្ធិពលលើជីវិត 
របស់ពួកគ្រដ្ររឬទ្រ។ អ្នកផ្ដល់ ព័ត៌មាន គន្លឹះ មួយចំនួន ដ្រលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីនានា នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ 
មិនអាចឆ្លើយ សំណួរអំពី តើការងររបស់ពួកគ្រមានសង្គតភាព ជាមួយ អភិក្រមផ្អ្រកលើសិទ្ធិមនុស្រស សម្រ្រប់ការរៀបច ំ
កម្មវិធីដ្ររឬទ្រ ។ ពួកគ្រមួយចំនួន កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីនានា ដ្រលបង្កការចូលរួមយា៉្រងសកម្ម របស់កុមារ និងធ្វើឱ្រយប្រ្រកដ 
ថ ពួកគ្រចូលរួម ជាមួយ កុមារា និងកុមារើ ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រ នៅព្រលដ្រលមានការបង្កើតក្លឹបកុមារ 
ឬកិច្ចការស្រដៀងគ្ន្រន្រះ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រភាគច្រើន កំពុងផ្ដល់ស្រវា ដោយផ្ទ្រល់   ដោយមានការចូលរួម របស់អ្នក ទទួល ផល 
ជាគោលដៅ ក្នុងកម្រិតមួយ ចំនួន ប៉ុណ្ណ្រះ។ ន្រះមិនមានន័យថ កុមារដ្រលត្រូវបានសមា្ភ្រស  មិនសប្របាយចិត្តជាមួយនឹង 
ការចូលរួមរបស់ពួកគ្រជាមួយ ទីភា្ន្រក់ងរ ទាំងន្រះឡើយ ពោលគឺ ពិតជាផ្ទុយពីន្រះ។ ប៉ុន្ត្រកុមារមួយចំនួនតូច បានកត ់
សមា្គ្រល់ថ ពួកគ្របានចូលរួម យា៉្រងសកម្ម នៅក្នុងអ្វី ដ្រលកំពុងត្រូវបានផ្ដល់។  គំហើញនានា បង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ មាន 
ចំណុច ជាច្រើនដ្រលត្រូវក្រលម្អ ។
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13 ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន បទពិសោធន៍ និង 
អនុសាសន៍

13>1 សែចក្ដីសន្និដ្ឋែន
ស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន បទពិសោធន៍ និងអនុសសន៍នានាត្រូវបានបង្ហ្រញដូចខាង 

ក្រ្រម។ បន្ថ្រម  លើន្រះទៀត កម្រតិវាយតម្ល្រដ្រលមានប្រ្រមួំយពិន្ទ ុត្រវូបានប្រើប្រ្រស់  
ដើម្របីផ្ដល់ ប្រយោគសង្ខ្របមួយអំពី គោលបំណងនិងគោលដៅនីមួយៗ ន្រផ្រនការ 
សកម្មភាព ដ្រល ត្រូវ បានវាយតម្ល្រពាក់ព័ន្ធនឹង  វឌ្រឍនភាពតើមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន ឬ 
អវិជ្ជ មាន និងមាន កម្រិត ខា្ល្រំង កម្រិតណដូចដ្រលបានពន្រយល់ក្នុងផ្ន្រក ៤�៤។

តើផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសា លើកុមារ ន្រះ សម្រ្រចបាននូវគោល 
បំណង របស់ខ្លួន  ដ្ររឬទ្រ? 

ផ្រនការសកម្មភាពស្តីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ មានគោលបំណងចំនួន ៥ ទាក់ទងនឹង 
ការពង្រឹង ប្រព័ន្ធ  ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ (ការសម្របសម្រួលនិង កិច្ចស ហប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ) ការក្រ 
លម្អ លក្ខខណ្ឌ ក្របខ័ណ្ឌ (ច្របាប់និងគោលនយោបាយ) និងការបង្កើត កម្មវិធី ប្រឆំងអំពើហិង្រសាលើកុមារប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព (ការទ ប់ ស្ក្រត់ បឋម ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារ)។ គោលបំណងត្រូវបានបង្កើតឡើងយា៉្រង 
យក ចិត្តទុកដក់ដើម្របីឆ្លុះ បញ្ច្រំង ពីការផ្ត្រតលើការកសងរចនាសម្ព័ន្ធនិងយន្តការជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្របីទប់
ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារព្រមទំាងការផ្តល់ស្រវាកម្មទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតប ដោយ ផ្ទ្រល់  ដើម្របីពិចារណ 
ប្រសិទ្ធភាពន្រវិធីសស្រ្តដ្រលប្រើប្រ្រស់។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី១៖ ការសន្និដ្ឋ្រនសរុបន្រការវាយតម្ល្រធៀបនឹងគោលបំណងទាំងន្រះគឺថជាការផ្ត្រតអារម្មណ៍
ត្រឹមត្រូវ  ក្នុង ការឆ្លើយតបទៅ នឹងបញ្ហ្រដ្រលចាក់ឫសគល់ជ្រ្រដ្រលនឹងត្រូវការព្រលវ្រលានិងថមពលច្រើនក្នុងការ
ដោះស្រ្រយ។ មាន តុល្រយ ភាពរវាង ការព្រយាយាមបន្ថយអត្រ្រន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារខណៈព្រលដ្រលមានការទទួល 
ស្គ្រល់ ថ  ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ពិត ប្រ្រកដ នឹងត្រូវការព្រលវ្រលា។ នៅក្នុងការតំរង់ទិស គោលបំណងទាំងប្រ្រំគឺមានភាពត្រឹមត្រូវ 
និងជាស្នូលន្រកម្មវិធីនានា ស្តីពីការប្រឆំង អំពើ ហិង្រសាលើកុមារដ្រលមានប្រសិទ្ធភាព។

បញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការសម្រ្រចគោលបំណងទាំងន្រះនៅត្រមាន ហើយមានភាពពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងមុននៅព្រលត្រូវ 
បានគ្រ ចាត់ទុកថជាគោលបំណងរយៈព្រលវ្រងសម្រ្រប់ការកសងកម្មវិធីអំពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ 
ហិង្រសា លើកុមារដ្រលអាចឋិតថ្ររនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ គោលដៅផ្រស្រងទៀតដ្រល ត្រូវបានបង្កើតជាសមមូល ន្រ 
គោល បំណងបណ្ត្រះអាសន្ន នឹងផ្តល់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល្អសម្រ្រប់ពិចារណអំពីវឌ្រឍនភាពតាមព្រលវ្រលា។ បន្ថ្រម 
ដូចដ្រលបានបង្ហ្រញក្នុងរូបភាពទី ៦ ដ្រលផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅន្រ ការវាយតម្ល្រដ្រល ត្រូវបានផ្តល់សម្រ្រប់ គោលដៅ 
នីមួយៗ   ន្រផ្រនការសកម្មភាពសម្រ្រប់ គោលដៅ ន្រ ការ ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ ទាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួល  និង កិច្ច សហ 
ប្រតិបត្តិការ និងការត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ ការរកឃើញ ន្រះបង្ហ្រញពីការអនុវត្តចម្រុះ ដោយគោលដៅ ទី ១ ស្តីពី ការ 
សម្របសម្រលួ និងសហប្រតិបត្តកិារ ត្រវូបាន វាយតម្ល្រ ថ មានលក្ខណៈវិជ្ជមានខ្លះ។ '(កម្រតិ៥ លើ មាត្រដ្ឋ្រន ៦ ពិន្ទ)ុ និង 

៦ វ�ជ��ន���ំង

៥ វ�ជ��នមធ��ម

៤ វ�ជ��នតិចតួច

៣ អវ�ជ��នតិចតួច

២ អវ�ជ��នមធ��ម

១ អវ�ជ��ន���ំង
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គោលដៅទី ៥ ស្តពីីការ ត្រតួពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ វាយតម្ល្រថមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានបន្តចិបន្តចួ (កម្រតិ៣ លើ មាត្រដ្ឋ្រន ៦ 
ពិន្ទុ)។ គោលដៅទាំងពីរត្រូវបានគ្រទទួលស្គ្រល់ថ មានសរៈសំខាន់នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាព ហើយ មានការ   
វិនិយោគ គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ជាពិស្រសក្នុងការសម្របសម្រួល និងសហប្រតិបត្តិការដ្រលទាក់ទងដោយផ្ទ្រល់ ជាមួយនឹង
ការធ្វើឱ្រយផ្រនការដំណើរការទៅជាផ្រនការត្រមួយ ជាមួយនឹងការវិនិយោគយា៉្រងទូលំទូលាយក្នុងការពង្រឹង ប្រព័ន្ធ  
តាមដនជាទូទៅ ក្នងុកិច្ចការពារកុមារ បុ៉ន្ត្រមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការតាមដនផ្រនការសកម្មភាព ន្រះ។

រូបភាព ៦៖ ការអោយកមែិតលើគោលដៅនែផែនការសកម្មភាព

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី ២៖ ដោយហ្រតុថន្រះគឺជាផ្រនការសកម្មភាពដំបូង ដ្រលអាចមានបញ្ហ្រប្រឈមទាក់ទង នឹង ការ 
ត្រួតពិនិត្រយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយមានភាពចនោ្ល្រះប្រហោង ជាពិស្រសក្នុងការត្រួតពិនិត្រយ លទ្ធផលនិងការធ្វើ 
របាយការណ៍ លម្អតិដ្រលអាចធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្ល្រ។ ការពិតដ្រលថការត្រតួពិនិត្រយជាប្រចំាយ៉ា្រងទូលំទូលាយ  
ដោយ ត្រឹមត្រូវគួរបាន ធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្ន្រំទី ២ ហើយដ្រលត្រូវបានគ្ររំពឹងថនឹងមានភាពប្រសើរឡើងបន្ថ្រមទៀត 
ប៉ុន្ត្រ ត្រូវបានរារាំង ដោយបញ្ហ្រជំងឺកូវើដ១៩ ដូចន្រះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថវិជ្ជមាន ប៉ុន្ត្រមិនមានរបាយការណ៍ចាំបាច់ និង 
អវត្តមាន ន្រភាគប្រង ដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រ្រស់លទ្ធផលទាំងន្រះដើម្របីវាយតម្ល្រវឌ្រឍនភាព។ 
ការវិនិយោគ កាន់ត្រច្រើន ចាំបាច់ ថ្រមទៀតត្រូវការផ្រសាភា្ជ្រប់កម្មវិធីប្រឆំងនឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារ ជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន 
ការពារ កុមារដ្រលល្រចច្រញជារូបរាង និងរបាយការណ៍ ដោយបន្ថ្រមការត្រួតពិនិត្រយលើលទ្ធផលទៅក្នុងផ្រនការសកម្ម 
ភាព និងក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរកម្រិត ផ្រនការសកម្មភាព ជាមួយនឹងសម្មតិកម្មដ្រលអាចវាស់វ្រងបាន។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី៣៖ ស្រដៀងគ្ន្រន្រះដ្ររ ស្ថ្រប័នដ្រលបានប្រគល់តួនាទីដើម្របីពង្រឹង ការសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យ 
និង ដំណើរ ការផ្រនការនៅត្រខ្រសាយនៅឡើយ។ កម្មវិធីអំពីការប្រឆំងអំពើហិង្រសាលើកុមារតម្រូវឱ្រយមានការចូលរួម 
អន្តរវិស័យ យា៉្រងទូលំ ទូលាយ ដ្រលផ្ទុយពីការអនុវត្តកម្មវិធីតាមក្រសួងតាម វិស័យនីមួយៗ ជា ជាងឆ្លងកាត់រចនាសម្ព័ន្ធ 
អន្តរស្ថ្រប័ន។ ព្រលវ្រលានិងថមពលគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងស្ថ្រប័នជាតិទាំងន្រះ រួមមានទាំង គណៈ  
កម្មការដឹកនាំ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដោយអង្គការយូនីស្រហ្វធ្វើការជិតស្និទ្ធិជា មួយក្រសួង ស�អ�យ  ដើម្របីបន្ត 
កសងរចនាសម្ពន័្ធឋិតថ្ររនិងសកម្មដ្រលអាចជួយរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ ហិង្រសា 
លើកុមារ។ ភ័ស្តុតាងបង្ហ្រញថគឺត្រូវការព្រលវ្រលាព្រមទាំងការវិនិយោគបន្ត រួមទាំងការចូលរួម ជាបន្តរបស់អង្គការ 
យូនីស្រហ្វ ប៉ុន្ត្របើ តាមទស្រសនៈរយៈព្រលវ្រង រចនាសម្ព័ន្ធជាតិទាំងន្រះ គឺជាគន្លឹះ ក្នុងការរក្រសានិរន្តរភាព ន្រការ បង្កើត 
កម្មវិធីនានាស្តីពីការទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមាររយៈព្រលវ្រង។ ក្នុងន័យន្រះគឺជាការ វិនិយោគ 
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ដ៏មាន តំល្រមួយ ទោះបីមិនមានការរើកចម្រើនក្នុងរយៈព្រលខ្លីអ្វីក៏ដោយ។ លើសពីន្រះ មុខងរប្រមូលផ្តុំនៅ ជុំវិញ រ ចនា 
សម្ព័ន្ធន្រះបានជះឥទ្ធិពល ជាវិជ្ជមានដល់ការចងបណ្ត្រញជាមួយរដ្ឋ្រភិបាល អង្គការ មិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និងសង្គម 
សុីវិល ធ្វើការ យា៉្រង ជិតស្និទ្ធជាមួយដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិនានា។ ការកសងទំនាក់ទំនងទាំងន្រះមានសរៈសំខាន ់
ណស់សម្រ្រប់ និរន្តរ ភាព យូរ អង្វ្រងន្រកម្មវិធី ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី៤៖ ការក្រលំអលក្ខខណ្ឌក្របខ័ណ្ឌការងរជុំវិញកំណ្រទម្រង់ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ បានជួប 
ប្រទះ  នូវចំណុច ខ្វះខាត ជាច្រើន។ វឌ្រឍនភាពប្រសើរត្រូវបានបង្ហ្រញនៅក្នុងផ្ន្រកគោលនយោបាយ (ត្រូវបានឱ្រយកម្រិត 
"វិជ្ជមានតិចតួច" នៅ ល្រខ ៤) ជាងកំណ្រទម្រង់ច្របាប់និងការច្ន្រប្រឌិត (ដ្រលត្រូវបានឱ្រយកម្រិត "អវិជ្ជមានបន្តិច" នៅ 
ល្រខ ៣)។ ទោះយា៉្រងណ បរិយាកាសនយោបាយនៅត្រមានភាពវិជ្ជមានជាមួយនឹងឱកាសសម្រ្រប់ការពង្រឹងបន្ថ្រម
ទៀត ដោយបង្ហ្រញថការផ្ល្រស់ប្តូរ ច្របាប់ និងគោលនយោបាយអាចទៅរួចនិងទំនងជាអាចកើតឡើងបាន។ ន្រះជាការ 
ពិត នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និងក្នុងបរិបទ ន្រការប្ត្រជា្ញ្រ ចិត្តក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ និងស្ថ្រប័ន (ឧទាហរណ៍៖ អាស៊្រន)។ 
ឧបសគ្គគឺមាននៅក្នុងព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការដើម្របី រៀបចំ ដំណើរការនិងផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធដ្រលចាំបាច់ដើម្របីអនុញ្ញ្រតឱ្រយ
មានការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងភាពជឿនលឿន ផ្ន្រកច្របាប់ (ឧទាហរណ៍៖ ស្រវាកម្មច្របាប់ប្រកបដោយកុមារម្រត្រី 
ការបង្កើតកន្ល្រងសុវត្ថិភាពនិងការធានាធនធានមនុស្រសចាំបាច់ យន្តការ បញ្ជូន មានប្រសិទ្ធិភាពជាដើម)។

គោលនយោបាយ យុទ្ធសស្រ្ត និងពិធីសរអនុវត្តន៍មានភាពជឿនលឿនទាក់ទងនឹងការការពារកុមារឱ្រយប្រសើរឡើង 
ជារួម និង ទាក់ទងទៅ នឹងការជួញដូរ អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ពលកម្មកុមារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ពីមណ្ទល 
ថ្រទាំ ទៅក្នុង គ្រួសរ របស់ពួកគ្រ។

គោលដៅទំាងពីរជំុវិញការបង្កើតកម្មវិធីប្រឆំងអំពើហិង្រសាលើកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ការទប់ស្ត្រត់បឋម និង 
ការឆ្លើយ តប ការពារ កុមារពហុវិស័យ) ត្រូវបានសន្និដ្ឋ្រនថមានលក្ខណៈវិជ្ជមានតិចតួច (បានឱ្រយកម្រិត ៥ ក្នុងចំណម 
៦) ។ ការវាយ តម្ល្រ វិជ្ជមានន្រះបានឆ្លុះបញ្ច្រំងពីវឌ្រឍនភាពក្នុងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះកម្មវិធីការពារទូលំទូលាយ ពីការ ផ្រសព្វ 
ផ្រសាយ  តាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វ ផ្រសាយ ដល់កម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍ និងតាមរយៈការកសងបណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធដ្រល 
អាចកំណត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ ស្ថ្រនភាព អំពើហិង្រសាលើកុមារ។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី៥៖ ការងរគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ត្រូវបានអនុវត្តន៍ក្នុងការបង្កើតមធ្រយាបាយសម្រ្រប់ការទប់ស្ក្រត់បឋម 
រួមមាន  ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ អង្គភាព និងសកម្មភាពតាមសហគមន៍។ ការរកឃើញបានបង្ហ្រញនូវការទទួលយកយា៉្រងទូលំ
ទូលាយ ន្រ សកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដ្រលកំពុងដំណើរការ។ ការផ្តល់យោបល់ត្រឡប់លើសកម្មភាពអង្គភាពមានលក្ខណៈ 
វិជ្ជមានជាច្រើន ដូចជាការផ្តល់យោបល់លើគុណភាពន្រការការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាលើប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ និងការ 
អនុវត្តដំបូង បើទោះបីជា ព្រលវ្រលាមិនគ្រប់គ្រ្រន់បានកន្លងផុតដើម្របីវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលក៏ដោយ។ កម្មវិធីតាមសហគមន៍ 
កំពុង ដំណើរ ការប៉ុន្ត្រ លទ្ធផល មិនទាន់ ច្របាស់ ហើយមានបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការចូលរួមក្នុងមូលដ្ឋ្រនដោយផ្ទ្រល់ រួមទាំង 
ការរឹតត្របិតដោយសរជំងឺ កូវើដ១៩។ ដោយ សរកម្រិតន្របញ្ហ្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងប្រសិទ្ធភាពន្រសកម្មភាពគិត 
មកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្ន (យោងតាម ទិន្នន័យ ដ្រលមាន) ការពង្រីកការវិនិយោគលើការការពារបឋមនឹងត្រូវការជាចាំ បាច់  
រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនិងការ ផ្រសព្វផ្រសាយ តាម សហគមន៍។

ស្រចក្តសីន្នដិ្ឋ្រនទី៦៖ កម្មវិធីដ្រលមានគោលបំណងកសងរចនាសម្ពន័្ធឆ្លើយតបឱ្រយកាន់ត្ររឹងមំាដើម្របីព្រយាយាម ការពារ  
កុមារ ទាំងអស់និងកំណត់គោលដៅចំពោះកុមារដ្រលត្រូវការការការពារជាបនា្ទ្រន់ គឺមានប្រសិទ្ធភាពសមហ្រតុផល  ទោះ 
បីជាកិច្ចការទាំងន្រះមានបញ្ហ្រជាច្រើនដ្រលទាក់ទងនឹងតម្រូវការដ្រលមានកម្រិតសម្រ្រប់ស្រវាកម្ម និងកម្រិត ន្រ កិច្ច 
ខិតខំ  ប្រឹងប្រ្រង ដ្រលត្រូវការដើម្របីបង្កើតប្រព័ន្ធ ដ្រលអាចផ្តល់ស្រវាកម្មសម្រ្រប់កុមារ។ ការផ្ត្រតលើការពង្រឹង ប្រព័ន្ធ 
ចាប់ ពីថ្ន្រក់ ឃុំសង្ក្រត់ឡើង ការផ្ត្រតសំខាន់លើការភា្ជ្រប់ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងរវាងអ្នកផ្តល់ស្រវាទៅកាន់ស្រវានានា 
ដ្រល  កុមាររង គ្រ្រះ អាចត្រវូការ និងការដៅលើភាពចនោ្ល្រះក្នងុការផ្តល់ស្រវាកម្មក្នងុវិស័យផ្រស្រងៗ (ឧទាហរណ៍៖ ពិធីសរ 
សុខភាព ការផ្តល់ ស្រវានគរបាលកុមារលក្ខណៈកុមារម្រត្រ ី។ល។) គឺជាការចូលរួមចំណ្រក ដ៏មានតម្ល្រចំពោះការឆ្លើយ តប   
ដ្រលបានពង្រឹង ជា យថ ហ្រតុ។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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សែចក្តីសន្និដ្ឋែនលើទែឹស្តីនែការផ្លែស់ប្តូរ៖

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី៧៖ ការបង្កើតទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបាន 
កត់សំគល់ ដោយ អ្នកដ្រលចូលរួមក្នងុដំណើរការន្រះថ មានសរៈសំខាន់ក្នងុការយល់ព្រមលើកតា្ត្រកំណត់ន្រអំពើហិង្រសា 
លើកុមារ ដោយ ពិចារណថតើសកម្មភាពការពារកុមារអ្វដី្រលអាចចូលរួមចំណ្រកដ៏ល្អបំផុតក្នងុការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា 
លើកុមារ ការស្វ្រងយល់ ពីមូលហ្រតុនិងការការពារអំពើហិង្រសាដ្រលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ និងការកំណត់វិស័យ 
សម្រ្រប់ការឆ្លើយតប។ ទ្រសឹ្តនី្រការ ផ្ល្រស់ប្តរូ ត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយផ្អ្រកលើឯកសរផ្តល់ជាព័ត៌មានដ្រលបានពិភាក្រសា 
លើធាតុផ្រសំ ន្រទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរក្នុងលក្ខណៈច្របាស់លាស់និងអាចយល់បាន។ និយាយជារួម មានការព្រញចិត្តជា 
ទូទៅជាមួយដំណើរការបង្កើត ទ្រឹស្តី ន្រការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះ។

ទោះយា៉្រងណក៏ដោយ ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរមិនត្រូវបានផ្រសារភា្ជ្រប់ដោយផ្ទ្រល់ទៅនឹងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព
នោះទ្រ ហើយ មិនមានគោលបំណងក្នុងការពិចារណលើការចូលរួមចំណ្រកក្នុងសកម្មភាពរបស់ផ្រនការសកម្មភាពទៅ
នឹងកតា្ត្រនានា ដ្រលបានកត់សមា្គ្រល់នៅក្នុងទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរឡើយ។ មួយផ្ន្រកគឺដោយសរទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ មាន 
កម្រិតខ្ពស់ព្រក ន្រក្របខ័ណ្ឌការងរសម្រ្រប់ ដឹកនាំសកម្មភាពជាក់ស្ត្រង ហើយទោះបីត្រូវបានភា្ជ្រប់ល្អប្រសើរ ក៏ដោយ 
ក៏ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ ខ្វះនូវសម្មតិកម្មដ្រល អាចធ្វើទៅបានដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការតភា្ជ្រប់រវាង សកម្មភាពដ្រលបាន 
អនុវត្ត តាមផ្រនការសកម្មភាពនិង ទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ ខ្លួនឯង។ និយាយដោយខ្លី គឺត្រូវបានគ្រយកច្រញពីការអនុវត្ត 
ដើម្របីជួយ ដឹកនាំដំណើរការ។

អ្វីដ្រលចាំបាច់ គឺការក្រប្រ្រទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរទាំងស្រុងដ្រលអាចភា្ជ្រប់កតា្ត្រកម្រិតខ្ពស់ប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹង 
កម្មវិធីនានាស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ រួមទាំងសកម្មភាពដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាព ប៉ុន្ត្រក៏មានផ្រនការ 
ផ្រស្រង ទៀត (ឧទាហរណ៍៖ ការប្រឆំងការជួញដូរ ការក្រទម្រង់ច្របាប់ ។ល។) ហើយក៏ត្រូវការផងដ្ររនូវ "ព្រួញ" ន្រទ្រឹស្តី 
ន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ ទាំងមូល ដ្រល តំណងឱ្រយទំនាក់ទំនងដ្រលបានសន្មតរវាងសកម្មភាពនិងលទ្ធផល និងរវាងលទ្ធផល និង 
ផលប៉ះពាល់។ ច្រញពីចំ នុចន្រះ ផ្រន ការសកម្មភាពអាចពិចារណថតើសម្មតិកម្មដ្រលអាចសកល្របងបានទាក់ទង 
នឹងការអនុវត្តផ្រនការ និងវាស់វ្រងយា៉្រងដូចម្ត្រច។ វិធីសស្រ្តមួយអាចជាទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ "ដ្រលបានធ្វើសំបុក" 
ដ្រល ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីផ្ន្រកខ្លះន្រ ផ្រនការ សកម្មភាព ដូចដ្រលបាន ពិភាក្រសានៅក្នុងផ្ន្រកអនុសសន៍ខាងក្រ្រម។ ន្រះក៏អាច
អនុញ្ញ្រតិឱ្រយមានទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ "កម្រិតខ្ពស់" បន្ត ដ្រលគ្រប ដណ្តប់ លើបញ្ហ្រដ្រលលើសពីផ្រនការសកម្មភាព ប៉ុន្ត្រ  
នៅក្រ្រមទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរកម្រិតផ្រនការ សកម្មភាព ដ្រលអាចត្រូវបាន សកល្របងជាដំណើរការអនុវត្ត។

សែចក្តីសន្និដ្ឋែនលើភាពពាក់ព័ន្ធ បែសិទ្ធភាព ភាពជាប់ទាក់ទង ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរន្តរភាព ផលប៉ះពាល់ និង បញ្ហែ 
អន្តរវិស័យ។
រូបភាព ៧៖ ការអោយកមែិតលើលក្ខខណ្ឌវាយតម្លែ

Relevance Effectiveness Coherence Efficiency

Impact Sustainability Cross-cutting

6

5

4

3

2

1



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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ការឱ្រយកម្រិតទាក់ទងទៅនឹងការរចនា មានលក្ខណៈ វិជ្ជមានច្រើនជាងការឱ្រយកម្រិត ទាក់ទងនឹង ការអនុវត្ត លើភាព 
ពាក់ព័ន្ធ និងបញ្ហ្រអន្តរវិស័យ។ ប្រសិទ្ធភាពមាន ភាពខុសប្ល្រកគ្ន្រ ទាក់ទងទៅនឹង ការ សំរ្រចគោលបំណង  របស់ខ្លួន ពោល 
គឺ "វិជ្ជមានខ្លះ" និង "វិជ្ជមានតិចតួច" ចំពោះលទ្ធផលមួយចំនួន។ និរន្តរភាពមានលក្ខណៈ វិជ្ជមាន ខ្លះទាក់ទងនឹងការរចនា 
ប៉ុន្ត្រ បានបង្ហ្រញ ពីការ កំណត់យា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងព្រលអនុវត្ត ហើយត្រូវបាន គ្រវាយ តម្ល្រថ "អវិជ្ជមានតិចតួច"។ ខណៈ 
ព្រលដ្រល វាត្រូវបាន គ្រវាយតម្ល្រថ "វិជ្ជមានតិចតួច" សម្រ្រប់ផលប៉ះពាល់ អវត្តមានន្រភស្តុតាងច្របាស់លាស់និងគួរឱ្រយ
ជឿជាក់ មានន័យថការសន្និដ្ឋ្រនន្រះ គួរត្រត្រូវ បានពិចារណ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី៨៖ សម្រ្រប់ភាពពាក់ព័ន្ធ ការរៀបចំផ្រនការមាន លក្ខណៈរឹងមាំ មានន័យថការយកចិត្តទុកដក់ 
ត្រវូបានផ្ត្រត លើ ឯកសរផ្រនការជាតិនិងអន្តរជាតិ និងក្របខ័ណ្ឌបទដ្ឋ្រន ក៏ដូចជាការពិចារណយ៉ា្រងម៉ត់ចត់លើយ្រនឌ័រ 
និង ភាពងយរងគ្រ្រះ នៅព្រលដ្រលមានការបង្ហ្រញនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងកំឡុងព្រលរៀបចំត្រូវ 
បានធ្វើ ឱ្រយមានលទ្ធភាពដោយ សរត្រការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការចូលរួមជាមួយវិស័យផ្រស្រងៗ និងការព្រមព្រៀង លើ 
តួនាទី នីមួយៗដ្រលមាននៅ ក្នុងផ្រនការ សកម្មភាព។ ជាលទ្ធផលផ្រនការសកម្មភាពត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រថ "វិជ្ជមាន 
ខា្ល្រំង" លើការរៀបចំ។ ភាពពាក់ព័ន្ធន្រះនៅត្រមាន លក្ខណៈ វិជ្ជមានសម្រ្រប់ការអនុវត្ត ប៉ុន្ត្របានធា្ល្រក់ចំណត់ថ្ន្រក់បន្តិច
នៅត្រឹម "វិជ្ជមានមធ្រយម"។ ន្រះដោយសរត្រឧបសគ្គ ដ្រលបានល្រចច្រញជាភស្តុតាងនៅព្រលការអនុវត្តទាក់ទងនឹង   
ទំនោររបស់តួអង្គនីមួយៗផ្ត្រតលើកម្មវិធី តាមវិស័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលរួមជាក់លាក់របស់ពួកគ្រក្នុងការ 
អនុវត្តកម្មវិធី និងភាពទន់ខ្រសាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារកុមារទូលំទូលាយ បើទោះបីជាមានការរើកចម្រើនខ្លះៗក៏ដោយ។ 
បើទោះបីជាមាន និយមន័យជាសកលស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារត្រូវបានអនុវត្ត នៅពាស ព្រញពិភពលោកក៏ដោយ ក៏នៅ 
មានភាពខុសគ្ន្រយា៉្រង ចម្របងរវាងនិយមន័យជាសកល និងបទដ្ឋ្រនវប្របធម៌កម្ពុជា ន្រ អ្វីដ្រលកំណត់ថជាអំពើហិង្រសា 
ធៀប ទៅនឹងអ្វីដ្រលត្រូវបាន គ្រចាត់ទុកថជា "វិន័យដ្រលអាចទទួលយកបាន" ដ្រលន្រះ ក៏ដូចជាករណីនៅប្រទ្រសជា
ច្រើនផងដ្ររ។ បញ្ហ្រន្រះទំនងជាមិន ត្រូវបានដោះស្រ្រយទ្រក្នុងកំឡុងព្រលរៀបចំផ្រនការ ព្រ្រះថ ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវ
ការបង្ហ្រញភាពសុីសង្វ្រក់ជាមួយនិយមន័យជាសកល ដ្រលទាំងន្រះវាមានវិសលភាព សម្រ្រប់ការបន្ធូរបន្ថយ ឱ្រយបាន
ច្រើនក្នុងកំឡុងព្រលអនុវត្តដ្រលនឹងអនុញ្ញ្រត ឱ្រយអ្នកចូលរួមក្នុងការការពារបឋមអនុវត្តបទដ្ឋ្រន និងការអនុវត្តគោលដៅ
ដ្រលប្រសើរជាងមុនដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រអំពើហិង្រសាលើរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ អំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ និងទិដ្ឋភាព អាក្រក់ 
បំផុត ន្រ អំពើហិង្រសាផ្លូវចិត្ត។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន ៩៖ ប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានវាយតម្ល្រជា "វិជ្ជមានមធ្រយម" សម្រ្រប់ការសម្រ្រចគោលដៅ និង "វិជ្ជមាន 
តិចតួច" ចំពោះការសម្រ្រចបាននូវលទ្ធផលមួយចំនួន។ ទោះយា៉្រងណភាពខា្ល្រំងន្រការសន្និដ្ឋ្រនទាំងន្រះត្រូវបានកាត់ 
បន្ថយដោយ កង្វះ ភស្តតុាងដោយសរត្របញ្ហ្រជំុវិញគុណភាពនិងលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន (សូមមើលឧបសម្ពន័្ធខ)។ 
វឌ្រឍនភាពមិនស្មើគ្ន្រ ធៀប  នឹងលទ្ធផលបានឆ្លុះបញ្ច្រំងពីវឌ្រឍនភាពយា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងអន្តរាគមន៏ដ្រលផ្ត្រតលើស្ថ្រប័ន និង 
កម្រិតមធ្រយមចំពោះ លទ្ធផល ដ្រល ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសហគមន៍និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ ហើយខ្រសាយបំផុត 
ចំពោះលទ្ធផលដ្រលទាក់ទងនឹង ការតាម ដននិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្តល់ផ្រនការសកម្មភាពដ្រលឈានដល់
ការសម្រ្រចបាននូវលទ្ធផលមួយចំនួន ជាពិស្រស ក្នងុកាលៈទ្រសៈលំបាក។ ការចូលរួមរបស់អ្នកមានសិទ្ធអិាចរួមចំណ្រក 
យ៉ា្រងសំខាន់ដល់ប្រសិទ្ធភាព ន្រផ្រនការ សកម្មភាព រួមទំាងយន្តការត្រតួពិនិត្រយតាមដននៅតាមសហគមន៍ដ្រលអង្គការ 
ក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលជាច្រើនបានប្រើប្រ្រស់។

វឌ្រឍនភាពគឺមានភស្តុតាងដោយផ្អ្រកលើការកសងប្រព័ន្ធ និងអង្គភាពនៅក្នុងតំបន់ដ្រលអាចទទួលបានដោយមាន
កិច្ចអន្តរាគមន៍ ដើម្របីពង្រីកកម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងន្រះ និងឆ្ព្រះទៅកាន់តំបន់ថ្មី។ ផ្អ្រកលើ   
ព័ត៌មានស្តីពីការការពារបឋមនិងកម្មវិធីឆ្លើយតបស្តីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ បានបង្ហ្រញថ មានប្រសិទ្ធភាព ជាពិស្រស 
អន្តរាគមន៍ដ្រលផ្ត្រតលើអង្គភាព។ ខណៈព្រលដ្រលភ័ស្តុតាងមានលក្ខណៈចម្រុះ ការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា នៅតាម 
សលា រៀន វត្តអារាម និងនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនទំនងជាមានការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបថសំខាន់ៗ ក្នុងចំនោម អ្នកបាន 
ទទួល ផល។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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មានភស្តុតាងបញ្ជ្រក់ថមានវឌ្រឍនៈភាពខ្លះទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្រឍន៍គោលនយោបាយ និងការសម្របសម្រួល លើ 
គោលនយោបាយ ប៉ុន្ត្រ វឌ្រឍនភាពន្រះត្រូវបានរារាំងដោយកង្វះការធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារទៅ
ក្នុងផ្រនការនិងយុទ្ធសស្ត្រ តាម វិស័យ។ កំណ្រទម្រង់ច្របាប់គឺមានដំណើរការយឺតហើយត្រូវការព្រលវ្រលា។

វឌ្រឍនភាពមិនមានភាពខុសប្ល្រកគ្ន្រ ខា្ល្រំងនៅតាមតំបន់ទ្រ ហើយត្រូវបានក្រឆ្ន្រឡើងឱ្រយស្របតាមបរិដ្ឋ្រនជាក់ស្ត្រង 
ដើម្របីបង្កើន ប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងមានការព្រញចិត្តចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីសម្រ្រប់ក្រុមគោលដៅ ដ្រលមានលទ្ធផល 
ជា វិជ្ជមាន  បុ៉ន្ត្រក្រមុគោលដៅនៅជួបឧបសគ្គបន្ថ្រមទៀត។ ន្រះបង្ហ្រញថការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះមានឥទ្ធពិល  
គ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាពថ្រមទៀត សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពមួយទៀតនៅព្រលអនាគត។ ការ 
ពង្រឹងតាមរយៈ ការ ចូល រួម របស់អ្នកមានសិទ្ធិកាន់ត្រច្រើននឹងបន្ថ្រមតម្ល្រដល់វឌ្រឍនភាពន្រះ។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី ១០៖ ភាពជាប់ទាក់ទងត្រូវបានវាយតម្ល្រថមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមធ្រយម  ដោយឆ្លុះបញ្ច្រំងពីកិច្ច 
ខិតខំ  ប្រឹង ប្រ្រងក្នុងការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងសកម្មភាពផ្រស្រងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្រនការសកម្មភាពទាំងមូល និងថ តើភាព 
សម ស្របនៅក្រ្រមយុទ្ធសស្ត្រត្រូវបានកំណត់ និងរួមចំណ្រកក្នុងការសំរ្រចគោលដៅយា៉្រងដូចម្ត្រច អ្វីដ្រលគួរត្រូវបាន 
រាប់បញ្ចូល និងអ្វីដ្រលមិនគួររាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី VAC នៅព្រលដ្រលកម្មវិធីត្រូវបានពង្រីក ទៅកន្ល្រងផ្រស្រងទៀត។ វិធី
សស្រ្តន្រះគួបផ្រសំនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងឱកាសដ្រលបានបង្ហ្រញ (ឧទាហរណ៍៖ កម្មវិធី ទប់ ស្ក្រត់ អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ
នៅខ្រត្តរតនគិរើ) បានជួយធានាថផ្រនការសកម្មភាពសមទៅនឹងបរិបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ការបំព្រញ បន្ថ្រមត្រូវបាន 
ពិចារណបានយា៉្រងល្អ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដ្រគូផ្រស្រងៗគ្ន្រក្នុងការកំណត់ពីអ្វីដ្រលពួកគ្រអាចចូលរួម ក្នុង សកម្មភាព 
នានា នៅតាមតំបន់ផ្រស្រងៗន្រប្រទ្រស។

ភាពជាប់ទាក់ទងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថ្រមដោយការអភិវឌ្រឍ និងការគំទ្របន្តទៀតពីក្រសួង ស�អ�យ និងអង្គការ 
យូនីស្រហ្វ ជាពិស្រស ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរវិស័យ និងដោយការផ្ត្រតលើការចូលរួមរបស់អង្គភាពអន្តរវិស័យ និង តួ 
អង្គវិមជ្រឈការ រួមទាំង នៅថ្ន្រក់ ឃុំ/សង្ក្រត់  និងក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ។ ទោះជាយា៉្រងណ អង្គភាពទាំងន្រះមានឧបសគ្គ ជាច្រើន 
ក្នុងការបំព្រញមុខងរ និងការធ្វើឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព ដ្រលធ្វើឱ្រយអន់ថយ ដល់ភាពជាប់ទាក់ទងអាស្រ័យទៅតាមព្រល 
វ្រលា។ កង្វះធនធាននិងទំនោរ ក្នុងការផ្ត្រតលើកម្មវិធីក្នុងបរិបទវិស័យគឺជាបញ្ហ្រទូទៅ។ ប្រសិន បើគ្ម្រនការយក  
ចិត្ត ទុក ដក់បន្ថ្រមទៀតចំពោះឧបសគ្គទំាងន្រះ ក្នងុអំឡុងដ្រលព្រលវ្រលាន្រការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពនៅស្រសសល់ 
និង បើ គ្ម្រនការយកចិត្តទុកដក់ជាក់លាក់លើឧបសគ្គទាំងន្រះ នៅព្រលរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់ទ្រនោះ ភាព 
ជាប់ ទាក់ទងនឹង ត្រូវ រងផលប៉ះពាល់។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី១១៖ ស័ក្តិសិទ្ធភាពន្រផ្រនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពចំណយ ត្រូវបានវាយតម្ល្រថ 
"វិជ្ជមាន មធ្រយម"។ ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនចម្របង គឺថកម្មវិធី VAC នៅក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពចំណយជាង
កម្មវិធីដ្រលត្រូវ បាន អនុវត្តដោយ គ្ម្រនឆ័ត្រន្រផ្រនការសកម្មភាព។ ប្រសិទ្ធភាពន្រការចំណយត្រូវបានធ្វើឱ្រយប្រសើរ
ឡើង    ដោយការរៀបចំផ្រន ការ សកម្មភាពមានលក្ខណៈចូលរួម ដំណើរការយ៉ា្រងទូលំទូលាយត្រវូបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ 
ការរៀបចំ និង ការអនុវត្ត ព្រលដំបូង ដើម្របី ទទួលបានតួអង្គជាច្រើនមកចូលរួម ដោយសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់ស្រវាផ្រស្រងៗ 
គ្ន្រ ក្នុងការតស៊ូមតិសម្រ្រប់កម្មវិធី របស់ពួកគ្រ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រផ្រនការសកម្មភាព និងការចំណយនិងព្រល វ្រលា 
វិនិយោគលើភាពជាដ្រគូ ការបង្វឹក និងការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព។ ប្រសិទ្ធភាពចំណយត្រូវបានពង្រឹង បន្ថ្រមដោយ ការ 
សង្កត់   ធ្ងន់ លើការពង្រឹងប្រព័ន្ធ និងការអភិវឌ្រឍស្ថ្រប័ន និងដោយសកម្មភាពសំដៅពង្រឹងការផ្តល់ស្រវាតាមវិស័យ។ ទាំង 
ន្រះ  ធានាការយក ចិត្តទុក ដក់បន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់រយៈព្រលនៅស្រសសល់ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង សម្រ្រប់ 
ផ្រនការ សកម្មភាពនាព្រលអនាគត។

មានបញ្ហ្រប្រឈមលើស័ក្តិសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធី VAC នៅក្នុងក្រសួងទាក់ទងនឹងការ
ធ្វើផ្រនការ តាមវិស័យ ការអនុវត្តនិងដំណើការធ្វើរបាយការណ៍ ដ្រលមាននិនា្ន្រការផ្ត្រតលើ VAC ជាសកម្មភាព ដច់ 
ដោយ ឡ្រក។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី១២៖ កង្វះខាតព័ត៌មានបានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ ខណៈ 
ព្រល  ដ្រល ផលប៉ះពាល់ជាទូទៅត្រូវចំណយព្រលច្រើនដើម្របីល្រចច្រញជារូបរាង ហើយផ្រនការសកម្មភាពន្រះ មាន 
ប្រសិទ្ធភាព  ត្រក្នុង ឆ្ន្រំទី៣ ន្រការអនុវត្ត (រារាំងដោយការរើករាលដលន្រជំងឺកូវើដ១៩)។ ក្នុងន័យន្រះ គឺលឿនព្រក 
ក្នុងការ វាស់ស្ទង់ ផលប៉ះពាល់។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រះភ័ស្តុតាងដ្រលអាចរកបានបង្ហ្រញនូវផលប៉ះពាល់ "វិជ្ជមានតិចតួច" 
ដ្រលត្រូវបានគ្រចាត់ ទុកថជាលទ្ធផល ក្នុងរយៈព្រលខ្លីដ្រលអាចផ្តល់នូវផលប៉ះពាល់រយៈព្រលវ្រង។ ការរកឃើញ 
សំខាន់ គឺថផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវ បានកើនឡើងដោយការផ្ត្រតលើការវិនិយោគលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធនិងការអភិវឌ្រឍ 
ស្ថ្រប័ន ព្រមជាមួយគ្ន្រនោះ ត្រូវរក្រសាប្រធាន បទ អំពើហិង្រសាលើកុមារក្នុងរបៀបវារៈនយោបាយ។ ការប្រមូលផ្តុំតួអង្គនៅ
តាមក្រសួងផ្រស្រងៗ ត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ឃើញ ថមាន ភាពវិជ្ជមានជាមួយនឹងសញ្ញ្រដំបូងន្រការរើកចម្រើន និងលទ្ធផល
ដ្រលបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុងស្ថ្រប័ននានា។ ការខិតខំប្រឹងប្រ្រង កាន់ត្រទូលំទូលាយថ្រមទៀតក្នុងការអភិវឌ្រឍស្ថ្រប័ន និង
ការពង្រឹងប្រព័ន្ធក្នុងការការពារកុមារ ជាទូទៅពង្រឹងការសន្និដ្ឋ្រនថលទ្ធផលបច្ចុប្របន្ននឹងប្រ្រទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈ 
ព្រល វ្រង ប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងនៅត្របន្ត។

ទោះបីជាមានបញ្ហ្រ ទាំង អស់ន្រះក៏ដោយ ក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធតិចតួចយល់ថការផ្ល្រស់ប្តូរកម្រិត ន្រអំពើហិង្រសា លើ 
កុមារ  បានកើត ឡើង និងបានជួយសង្គ្រ្រះក្នុងស្ថ្រនភាពស្ថ្រប័នមួយចំនួន  និងនៅក្នុងនិនា្ន្រការន្រអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ។ 
មានការភាន់ច្រលំ ច្រើន អំពីនិនា្ន្រការន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ភាគច្រើនដោយសរការរាយការណ៍អំពី 
អំពើហិង្រសាលើស បើធៀបនឹងករណី អំពើហិង្រសាជាក់ស្ត្រង ហើយក្នុងករណីដ្រលមានត្រអំពើហិង្រសាធ្ងន់ធ្ងរ (អំពើហិង្រសា 
រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ អំពើហិង្រសាផ្លវូភ្រទ និងការរំលោភ បំពានផ្ន្រកអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ) ដ្រលត្រវូបានពិចារណថជាអំពើហិង្រសា។ 
ន្រះ បង្ហ្រញពីបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយ កម្រិត ន្រអំពើហិង្រសាតាមព្រលវ្រលាដោយមិនយកចិត្តទុកដក់លើកម្មវិធី 
អំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ជាមួយកម្មវិធីអំពីអំពើ ហិង្រសាតាម សហគមន៍ ជាមួយភា្ន្រក់ងរផ្ល្រស់ប្តូរមូលដ្ឋ្រនដ្រលអាចជួយ 
ផ្ល្រស់ប្តូរយោបល់ និងការអនុវត្តតាមព្រលវ្រលា។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី១៣៖ សម្រ្រប់និរន្តរភាព ភស្តុតាងដំបូងៗបង្ហ្រញពីមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់សុទិដ្ឋិនិយមថ កម្មវិធី VAC 
ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពអាចមាននិរន្តរភាពបាន ប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងបច្ចុប្របន្ននៅត្របន្ត  ហើយប្រសិនបើ ការ 
ក្រលម្អរត្រូវបានធ្វើនោះ។ និរន្តរភាពត្រូវបានវាយតម្ល្រ ថមានលក្ខណៈ វិជ្ជមានមធ្រយមសម្រ្រប់ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត  និងការយល់ 
ដឹង ដោយសរមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ផ្ន្រកនយោបាយ និងលក្ខណៈន្រផ្រនការសកម្មភាព។ ទោះយា៉្រង ណ ក៏ដោយ ការ ប្រង 
ច្រកធនធាន និងបុគ្គលិកនៅត្រជា ឧបសគ្គយា៉្រងខា្ល្រំង ហើយត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រថ "អវិជ្ជមានតិចតួច"។

មានឆន្ទៈនយោបាយរឹងមាំ ការទទួលស្គ្រល់ដោយរាជរដ្ឋ្រភិបាល និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ ថអំពើហិង្រសាលើកុមារ គឺជា 
បញ្ហ្រ ធ្ងន់ធ្ងរដ្រល ទាមទាការយកចិត្តទុកដក់ ការបន្តការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល និងដ្រគូក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើ
ហិង្រសាលើកុមារ  និងឆន្ទៈ របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលក្នុងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះគោលដៅជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ លើសពីន្រះ 
ទៅទៀត មានភ័ស្តុតាង រឹងមាំ  ន្រការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ ដើម្របីគំទ្រដល់កម្មវិធី 
VAC ទៅអនាគត  ហើយមានអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលមួយចំនួនដ្រលមានបទពិសោធ នៅកម្ពុជា  និងមានឆន្ទៈ ក្នុងការ 
បន្តកម្មវិធី VAC ទៅអនាគត។ មានសន្ទុះគឺខា្ល្រំង ហើយ ប្រសិនបើការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តអន្តរជាតិត្រូវបានរក្រសា នោះកម្មវិធី VAC 
គួរត្រអាចពង្រឹងបានទៅតាមព្រលវ្រលា។ អង្គការយូនីស្រហ្វ មាន តួនាទីសំខាន់ ជាពិស្រសក្នុងរឿងន្រះ ទាំងការគំទ្រ 
ការផ្ត្រតលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធ ការអភិវឌ្រឍស្ថ្រប័ន និងការគំទ្រ ដល់ ការបង្កើត គោលនយោបាយនិងបទដ្ឋ្រននានា។

រាជរដ្ឋ្រភិបាលនៅត្រប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយា៉្រងមុតមាំក្នុងការផ្តល់ធនធានមនុស្រសដល់ការងរន្រះ រួមទាំងនៅក្នុងសហគមន ៍
ដ្រល  ជាផ្ន្រកមួយ ន្រការពង្រឹងការការពារ កុមារឱ្រយកាន់ត្រទូលំទូលាយ និងក្នុងការធ្វើការជាមួយដ្រគូអនុវត្តនិងទីភា្ន្រក់ងរ
អភិវឌ្រឍន៍នានាជាច្រើន។ វត្តមានន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះបានជួយពង្រឹងសកម្មភាពទាំងន្រះ ហើយបង្ហ្រញ បន្ថ្រមទៀត 
ថ  និរន្តរភាពនឹងត្រូវរង ផលប៉ះ ពាល់  ប្រសិនបើគ្ម្រនផ្រនការសកម្មភាពន្រះដើម្របីដឹកនាំការអនុវត្ត ការងរឱ្រយមានការជាប់
ទាក់ទងគ្ន្រទ្រនោះ។ ជាអកុសល ភាព ទន់ខ្រសាយក្នងុការអនុវត្តបានធ្វើឱ្រយរំាងស្ទះដល់សមត្ថភាពរបស់ផ្រនការសកម្មភាព
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និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ក្នុងការអនុវត្តការងរន្រះ ដ្រលទាមទារ ការគំទ្របន្ថ្រមទៀតដើម្របីពង្រឹងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានផ្រស្រង ទៀតដោយ រាជរដ្ឋ្រភិបាល។

ដូច្ន្រះការប្រឈមចំពោះនិរន្តរភាព គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះហិរញ្ញប្របទានរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលទាមទាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
បន្ថ្រមទៀតចំពោះកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ទាំងសម្រ្រប់កម្មវិធីបច្ចុប្របន្នដើម្របី អនុវត្តបន្ត សម្រ្រប់កិច្ចខិតខំប្រឹង 
ប្រ្រងដើម្របី ដោះស្រ្រយ ភាពខ្វះចនោ្ល្រះន្រច្របាប់ និងសម្រ្រប់ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រមទៀត ដើម្របីវាស់វ្រង លទ្ធផលនិង 
ផល  ប៉ះពាល់ និងក្រប្រ្រកម្មវិធីឡើងវិញ។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនទី១៤៖ ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រអន្តរវិស័យ គឺជាចំណុចខា្ល្រំងមួយន្រផ្រនការសកម្មភាព ទាំងសម្រ្រប់ ការ 
រៀបចំ ("វិជ្ជមានខា្ល្រំង") និងសម្រ្រប់ការអនុវត្តគឺ ("វិជ្ជមានខ្លះ")។ បញ្ហ្រអន្តរវិស័យន្រះ បានបង្ហ្រញច្របាស់តាមរយៈ 
ការពិនិត្រយឡើងវិញដោយផ្ទ្រល់ ន្រផ្រនការ សកម្មភាព និងឯកសរផ្រស្រងៗ ដ្រលគំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ ផ្រនការ សកម្មភាព   
ន្រះ ហើយត្រូវបានពិចារណ  និង បញ្ចូលទៅក្នុងដំណក់កាលនីមួយៗន្រផ្រនការសកម្មភាព ហើយបន្តអនុវត្ត គ្រប់ 
ដំណក់កាល។ ឯកសរការសិក្រសា និងការ ស្ទង់មតិ អំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ្រនការសកម្ម
ភាព ត្រូវបានផ្តល់ការ ពិចារណយា៉្រង យក ចិត្តទុកដក់  និងផ្តល់នូវការយល់ដឹងជាច្រើនលើបញ្ហ្រនានា ដូចជា ការ 
កំណត់គោលដៅ និងវិធីសស្រ្ត។ ទាំងអស់ន្រះត្រូវបាន អនុញ្ញ្រតឱ្រយពិចារណយា៉្រងច្របាស់អំពីកតា្ត្រអន្តរវិស័យក្នុងកំឡុង
ព្រលអនុវត្តជាមួយអង្គការយូនីស្រហ្វ និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល អន្តរជាតិនានា ក្នុងការផ្តល់ការគំទ្រយា៉្រងខា្ល្រំង ដល់
ដំណើរការផ្ល្រស់ប្តូរនៅក្នុងរាជរដ្ឋ្រភិបាល កម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គ មសុីវិល។

សម្រ្រប់ការអនុវត្ត ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនន្រការយកចិត្តទុកដក់ដ៏ទូលំទូលាយទាំងន្រះបានចុះខ្រសាយ ដោយឃើញថ 
ភាគច្រើនផ្ត្រត លើក្ម្រងស្រី និងក្ម្រងប្រុស ជាងទម្រង់ន្រភាពងយរងគ្រ្រះផ្រស្រងៗទៀត។ ភាពងយរងគ្រ្រះ ផ្រស្រង ទៀត 
ទាំងន្រះ ភាគច្រើនត្រូវបានគ្រពិចារណត្រនៅព្រល ដ្រលគ្រធ្វើកម្មវិធីផ្ត្រតជាពិស្រសទៅលើភាពងយរងគ្រ្រះនោះ 
(ឧទាហរណ៍៖  ពលកម្មកុមារ) ហើយជាលទ្ធផលការបញ្ចូលបញ្ហ្រអន្តរវិស័យទៅក្នុងកម្មវិធីនិងការរាយការណ៍មិនគ្រប់
គ្រ្រន់។

13>2 បទពិសោធន៍ 
បទពិសោធន៍ដ្រលបានរៀនសូត្រច្រកជា ៣ ក្រុម៖
1> ការវាយតម្ល្របានបង្ហ្រញពីតួនាទីសំខាន់ដ្រលថការរៀបចំផ្រនការរឹងមាំ និងការគំទ្របន្តក្នុងព្រលអនុវត្តរួម 

ចំណ្រកធ្វើឱ្រយ ផ្រនការសកម្មភាពទទួលបានជោគជ័យ។ ប្រការន្រះបង្ហ្រញពីសរៈសំខាន់ន្រការបន្តភាពជា 
ដ្រគូរវាងតួអង្គអន្តរជាតិ ស្ថ្រប័ន/អង្គភាពរាជរដ្ឋ្រភិបាល សង្គមសុីវិល និងអ្នកមានសិទ្ធិ។

2> ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ និងពិធីសរណ្រនាំ មានសរៈសំខាន់ណស់ ខណៈព្រល
ដ្រលវិធីសស្រ្តសម្របតាមលក្ខខណ្ឌ និងបទដ្ឋ្រនក្នុងតំបន់ ដ្រលជួយភា្ជ្រប់ផ្រនការសកម្មភាពទៅនឹងកម្មវិធី 
ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា។

3> ទោះបីចំាបាច់ត្រវូមានមហិច្ឆតិាដើម្របីទប់ទល់នឹងកម្រតិខ្ពស់ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារក៏ដោយ ក៏មាន សរៈ សំខាន់  
ដូចគ្ន្រក្នុងការទទួលស្គ្រល់នូវបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតន្រអំពើហិង្រសា និងតួនាទី ស្នូលនិងភាពខា្ល្រំង  
ន្រប្រព័ន្ធនិងស្ថ្រប័ន ដ្រលដើរតួធ្វើឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្តូររយៈព្រលវ្រង។

ក្នុងដំណក់កាលដំបូង ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព បានបង្ហ្រញពីតម្ល្រន្រការវិនិយោគលើការបង្កើ តភ័ស្តុតាង ដ្រល 
អាចជួយ កសងឆន្ទៈនយោបាយ និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល និងឆ្លះុបញ្ច្រងំនូវភ័ស្តតុាងទំាងន្រះក្នងុការកំណត់
មាតិកា  និងចំណុច អាទិភាព ន្រផ្រនការសកម្មភាព។ ការងរន្រះត្រវូបានចូលរួមយ៉ា្រងទូលំទូលាយពីភាគី ពាក់ព័ន្ធជាច្រើន 
ក្នុងរយៈ ព្រល នីមួយៗ ព្រមទាំងសកម្មភាពនានា រួមទាំងការបង្កើតទ្រឹស្តីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរដ្រលបានមូលមតិគ្ន្រលើអ្វី ដ្រល 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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អាច  ធ្វើបាន នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រផ្រនការសកម្មភាព រួមទាំងសកម្មភាពដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមគោលនយោបាយ និង 
ផ្រនការ ផ្រស្រងទៀត ដ្រលអាច ចូលរួមចំណ្រកដល់គោលបំណងន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុក
ដក់ក្នុងការទទួលបាន កិច្ចព្រម ព្រៀងស្តីពីចំណុចអាទិភាព ការកំណត់កម្មវិធីនិងដ្រគូនានា និងការរួមគ្ន្រទាំងអស់ន្រះ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រមួយដ្រលតំណង ដោយ ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ។ អ្នកដ្រលចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំផ្រនការ  
បានគូសបញ្ជ្រក់ពីភាពហ្មត់ចត់ន្រការរៀបចំ និង ការខិតខំម្តងហើយម្តងទៀត ដើម្របីធានាថសម្ល្រងជាច្រើនត្រូវបានគ្រឮ
និងគោរព។ បណ្ត្រញប្រ្រស្រ័យទាក់ទង  និង ការ ពិគ្រ្រះយោបល់ទាំងន្រះ នៅត្របើកចំហ និងមានលក្ខខណៈសកម្ម 
រហូតដល់ព្រលអនុវត្តដោយក្រសួង ស�អ�យ និងអង្គការ យូនីស្រហ្វ ដ្រលតួអង្គទាំងពីរដើរតួយា៉្រងសំខាន់ក្នុងបញ្ហ្រន្រះ។ 
ដូចគ្ន្រនឹងការរៀបចំដ្រលអ្នកចូលរួមក្នុងការអនុវត្ត  បាន គូស បញ្ជ្រក់ពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់តួអង្គស្នូលក្នុងការរក្រសាសន្ទុះ 
និង ធានាការចូលរួម និងសកម្មភាព ដើមគំទ្រការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនយោបាយជាបន្ត។ ក្រសួង ស�អ�យ  និងអង្គការយូនីស្រហ្វ 
ត្រូវពង្រឹងសកម្មភាពបន្ថ្រមទៀតដើម្របី កិច្ចការពារកុមារ។

ក្នងុដំណក់កាលទីពីរ ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយ ផ្អ្រកលើឯកសរ បទដ្ឋ្រន  
អន្តរជាតិ រឹងមំាន្រកម្មវិធីជោគជ័យនានាអំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ ការរៀបចំន្រះក៏ត្រវូបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់ឯកសរ បទដ្ឋ្រន 
ក្នុងតំបន់ ជាមួយ អាស៊្រន ដ្រលមានសរៈសំខាន់ ជាពិស្រសនៅក្នុងបញ្ហ្រន្រះ។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាន
អះអាងថ ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវបានគ្រមើលឃើញថ ជាប្រទ្រសនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ ដ្រលជាលទ្ធផលន្រសកម្មភាព របស់ 
ខ្លួន។ ចរិតលក្ខណៈន្រ ការឆ្លើយតប ចំពោះ VAC នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជុំវិញប្រព័ន្ធ និងពិធីសរ 
ក្នុងស្រុក ហើយក៏មានការទទួល ស្គ្រល់ នូវ ច្រកចូលសំខាន់ៗដ្រលនាំឱ្រយមានការផ្ល្រស់ប្តូរ។ កម្មវិធីច្ន្រប្រឌិតថ្មីជុំវិញការ 
ចូលរួមពីអ្នកដឹកនំាដ្រលមានការគោរព ក្នងុមូលដ្ឋ្រន បានបង្ហ្រញថ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ ស្ថ្រប័ន សសនា 
សលារៀន ក្រុមប្រឹក្រសានៅមូលដ្ឋ្រនជាដើម)។

ទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទីបី ផ្រនការសកម្មភាពបានធ្វើការផ្ត្រតជាពិស្រសលើការពង្រឹងប្រព័ ន្ធ និងការកសងស្ថ្រប័ន 
ដ្រលជា មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះចាំបាច់សម្រ្រប់ការបង្កើតកម្មវិធី VAC នានា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កិច្ចការន្រះត្រូវបានឆ្លុះ 
បញ្ច្រំងនៅ ក្នុង ឯកសរ ផ្រនការសកម្មភាពផ្ទ្រល់ និងបានបំព្រញបន្ថ្រមនៅក្នុងតារាងលទ្ធផល និងរបៀបដ្រលគោល 
បំណង  ត្រូវបានគ្រពន្រយល់។ ជាលទ្ធផល កតា្ត្រទាំងន្រះមិនអាចមើលរំលងឡើយ ហើយការវិនិយោគបានបន្តក្នុងការ 
កសងគ្រឹះត្រឹមត្រូវ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ គ្រទទួលស្គ្រល់ថ កតា្ត្រទាំងន្រះអាចត្រូវបានពង្រឹងបន្ថ្រមទៀត តាមរយៈ ការភា្ជ្រប់ 
ទៅនឹង ការផ្តល់ ស្រវា ដោយផ្ទ្រល់សម្រ្រប់ទប់ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតប។ មិនថការងរន្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថ្រប័នជាតិ 
ដ្រល មានការពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ និងសង្គមសុីវិលនានា  ឬអង្គការយូនីស្រហ្វ ដ្រលធ្វើការ ក្នុងវិស័យ 
សុខាភិបាល ដើម្របីពង្រឹងការឆ្លើយតបចំពោះ VAC ឬយា៉្រងណនោះទ្រ ត្របណ្ត្រញទាំងន្រះបានជួយបង្ហ្រញថការទប់
ស្ក្រត់ និងការឆ្លើយតបចំពោះ VAC គឺអាចធ្វើទៅរួច ក្នុងការពង្រឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តផ្ន្រករដ្ឋបាល និងនយោបាយរបស ់
រដ្ឋ្រភិបាល។

13>3 អនុសាសន៍
ដំណើរការន្រការរៀបចំ អនុសសន៍ ត្រូវបានធ្វើឡើង តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ច្រំងរួមគ្ន្រ ចំនួនបួន រួមមាន ក្រុមអន្តរជាតិ 

ដើម្របីផ្ដល់យោបល់លើការវាយតម្ល្រ ដ្រលមានសមាសភាព មក ពី អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល/អង្គការសង្គមសុីវិល អង្គការ 
សហប្រជាជាតិ និងមា្ច្រស់ជំនួយ បុគ្គលិកន្រអង្គការយូនីស្រហ្វប្រចាំកម្ពុជា  ក្រុមតំណងក្ម្រងជំទង់ និងយុវវ័យ (AYRG) 
និងរាជ រដ្ឋ្រ ភិ បាល កម្ពុជា ដ្រលតំណងដោយក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសពិនិត្រយតាមដន និងធ្វើរបាយការណ៍ ន្រគណៈ  
កម្មការដឹកនាំការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ។ ខាងក្រ្រមន្រះ  
គឺអនុសសន៍ចុងក្រ្រយ  ដ្រល អនុសសន៍ចម្របងៗចំនួនបី  ត្រូវបានបង្ហ្រញ  រួមជាមួយនឹងលំដប់ លំដោយ ន្រ អាទិ ភាព។



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់
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អនុសាសន៍អាទិភាពទី១៖ ពនែយារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដើមែបីទប់សា្កែត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងែសាលើ 
កុមរ ជាមួយនឹងការតែៀមលក្ខណៈ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ត  

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ទាំងអស់ 
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y ការពន្រយាររយៈព្រលពីរឆ្ន្រំ ដើម្របីជួយ ក្នុងការគ្របដណ្តប់ឱ្រយទាន់ ព្រលវ្រលា ដ្រលបានបាត់ បង់ដោយសរជំងឺកូវើដ 

១៩ និងដើម្របីផ្ដល់ព្រលវ្រលា គ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ការរៀបចំផ្រនការសកម្ម ភាព បនា្ទ្រប់  ដោយយកចិត្ត ទុកដក់។
 y ផ្រនការសកម្មភាពព្រញល្រញបនា្ទ្រប់ គប្របីជា "ផ្រនការរំកិល" ដោយមានការពិនិត្រយឡើងវិញឱ្រយបានព្រញល្រញ 

បនា្ទ្រប់  ពីយៈ ព្រល បីឆ្ន្រំ ដើម្របីឈានទៅរកវដ្ដន្រការរៀបចំផ្រនការរយៈព្រលប្រ្រំមួយឆ្ន្រំ ដ្រលផ្ដល់ឱកាសសម្រ្រប់ 
ការក្រសម្រួល កម្មវិធី និងអាទិភាពជាក់លាក់ នៅព្រលដ្រលស្ថ្រនភាពផ្ល្រស់ប្ដូរ និងអាទិភាពនានា ល្រចឡើង។

 y ផ្រនការសកម្មភាព គប្របីបន្ត ទៅដល់ការដក់បញ្ចលូ គំនិតផ្ដចួផ្ដើមកិច្ចការពារកុមារដទ្រទៀត ដ្រលមិន ស្ថតិ ក្រ្រម 
អាណត្តិ ន្រ ការអនុវត្តន្រះ ប៉ុន្ត្រមានភាពពាក់ព័ន្ធចំពោះ អំពើហិង្រសាលើកុមារ។ គំនិតផ្ដូចផ្ដើមន្រះ  រួមមាន វិស័យ 
នានា ដូចជា ពលកម្ម កុមារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ កុមារ និងអំពើជួញដូរ កុមារ ដ្រលភាគច្រើនស្ថិតក្រ្រម ផ្រនការ 
សកម្មភាព និងការរៀបចំផ្រនទីតាមវិស័យ ដទ្រទៀត ប៉ុន្ត្រ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតប
ចំពោះអំពើហិង្រសា លើកុមារ។

 y ពិចារណ បន្រសុី និង រៀបចំកម្មវិធីលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ បន្ថ្រមទៀត ជាមួយនឹង ផ្រនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការ 
ទប់ស្ក្រត់ អំពើ ហិង្រសាលើស្រ្តី។

 y ការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហ្រ ប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ គប្របីបន្ត មាននៅក្នុងការពន្រយារការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះ និង 
ផ្រនការ សកម្មភាព បនា្ទ្រប់ ដោយមានការយកចិត្តទុកដក់កាន់ត្រខា្ល្រំងក្នុងការបញ្ជ្រ្រប ភាពងយរងគ្រ្រះ ទៅក្នុង 
គ្រប់ការ រៀប ចំកម្មវិធីទាំងអស់។

 y រក្រសាការបន្រសុីផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់ ជាមួយនឹងក្របខណ្ឌ ការងរសកលដ្រលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្ន្រ  សម្រ្រប់ 
យុទ្ធសស្រ្ត INSPIRE ដូចមាននៅក្នុង ផ្រនការបច្ចុប្របន្ន នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។

 y ប្រទ្រសកម្ពុជា គប្របីពង្រីក វិធានការនានា ដ្រលឆ្លើយតប ចំពោះ ការរំលោភបំពាន និងការក្រងប្រវ័ញ្ច ផ្លូវភ្រទកុមារ 
តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណ្រត ដោយបញ្ចូល ប្រធានបទ ន្រះ ទៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ប៉ុន្ត្រការរៀបចំកម្មវិធី ដោយ 
ឡ្រក ដើម្របីគ្រប ដណ្តប់ លើ ចរិតដ៏ស្មុគស្ម្រញ និងពហុវិស័យន្របញ្ហ្រន្រះ។ 

 y រៀបចំ  និងផ្តល់របាយការណ៍ធៀបនឹងថវិការួម ដ្រលរួមបញ្ចូលធាតុចូលរបស់រដ្ឋ្រភិបាល រួមទាំងធាតុចូល ជា 
សមា្ភ្ររៈផងដ្ររ។ 

 y ធានាឱ្រយបាននូវការសន្រយាផ្តល់មូលនិធិជាក់លាក់របស់រដ្ឋ្រភិបាល  ធៀបនឹង ថវិកាដ្រលត្រូវបានកំណត់តម្ល្រ។

តួអង្គសំខាន់ៗ៖ ក្រសួង ស�អ�យ ក្នងុនាមជាក្រសួងដឹកនំាវិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនំា, 
UNICEF ក្នុងនាមជាដ្រគូគំទ្រ និងដ្រគូអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះដទ្រទៀត ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលត្រូវបាន 
បង្កើតឡើង ដើម្របី រៀបចំធាតុចូលលម្អិត ចំពោះផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទំាងអស់ ន្រ គណៈកម្មការដឹកនំា ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្ត ផ្រនការ សកម្មភាព 
ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលគំទ្រ ការអនុវត្ត ទីភា្ន្រក់ងរ/
កម្មវិធីរាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ កម្មវិធីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលស្ថិតនៅ
ក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ប៉ុន្ត្រគប្របីត្រូវបានយកមកពិចារណ (ឧទា� អំពើជួញដូរ) មា្ច្រស់ជំនួយចម្របងៗដ្រលពាក់ 
ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារ កុមារ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់សមាសធាតុផ្រស្រងៗគ្ន្រ។

ពែលវែលា៖ ពន្រយារការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពរហូតដល់ឆ្ន្រំ២០២៣ ចាប់ផ្ដើមត្រៀមសម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការ 
សកម្មភាព ឆ្ន្រំ២០២៣-២០២៩។
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អនុសាសន៍អាទិភាពទី ២៖ រកែសាវិស័យអាទិភាពទាំងបែែំ ប៉ុន្តែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគោលបំណងឡើងវិញ
ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ទាំងអស់
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y ដកកម្រិតផលប៉ះពាល់ ស្តីពីការកាត់បន្ថយ អំពើហិង្រសា លើកុមារ ដ្រលមានក្នុងផ្រនការសកម្មភាពបច្ចុប្របន្ន។
 y ប្រងច្រកជាសមាសធាតុដំណើរការ និងលទ្ធផល ដោយច្រងច្របាស់អំពីដំណើរការ និងលទ្ធផលនីមួយៗ។
 y គោលបំណងន្រយុទ្ធសស្រ្តទី៤៖ បំប្រកកំណ្រទម្រង់ និងវឌ្រឍនភាពផ្ន្រកច្របាប់ ច្រញពី គោលនយោបាយ/

យុទ្ធសស្រ្ត / គោល ការណ៍ ណ្រនាំ និងឯកសរដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្ន្រ។
 y យុទ្ធសស្រ្តទី៥៖ បន្ថ្រម ការរៀនសូត្រ និងការរាយការណ៍សម្រ្រប់ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ ដើម្របី 

ផ្ដ្រតលើ ការចងក្រងភស្តុតាង និងរបាយការណ៍។ នៅក្រ្រមលទ្ធផលបង្ហ្រញនូវការចងក្រងឯកសរស្ដីពី ការ 
រៀនសូត្រអំពី អ្វីដ្រល មិនដំណើរការទៅបាន ព្រមទាំងអ្វីដ្រលដំណើរការទៅបាន ជាផ្ន្រកមួយន្រការក្រសម្រួល
លទ្ធផលទីពីរ។ ធ្វើការសំដៅយោង ជាក់លាក់ ទៅដល់ ការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ ក្នុងនាមជាលទ្ធផល ផ្ន្រកដំណើរ 
ការ។

 y វិស័យយុទ្ធសស្រ្តទាំងអស់៖ ត្រូវបញ្ចូលការសំដៅយោងឱ្រយបានច្របាស់លាស់អំពីបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ និងភាពងយ 
រងគ្រ្រះ។

តួអង្គចមែបង៖ ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំលើវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ 
ក្រុមការងររបច្ច្រកទ្រស ដ្រលបានបង្កើតឡើង ដើម្របីរៀបចំធាតុចូលលម្អិត ចំពោះ ផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់។

ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី

អនុសាសន៍អាទិភាពទី៣៖ ពងែឹង  M&E តាមរយៈ ការបញ្ចូលការតែួតពិនិតែយលទ្ធផលទៅក្នុងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ 
និង បែព័ន្ធតែួតពិនិតែយ ផែនការសកម្មភាព ការពងែឹង ការផ្ដែតលើ ការរៀនសូតែ ការចងកែងឯកសារអំពីការរៀនសូតែ 
និងការរាយ ការណ៍ អំពីវឌែឍនភាព និងកង្វះវឌែឍនភាព។

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ១, ២, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y រៀបចំយន្តការនានា ដើម្របីរាយការណ៍កាន់ត្រទៀងទាត់ថ្រមទៀតអំពីវឌ្រឍនភាពទៅតាម សកម្មភាពទប់ស្ក្រត់ និង 

ឆ្លើយតប និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធ ។ សកម្មភាពដ្រលមិនមានវឌ្រឍនភាព គប្របីត្រូវបានពិភាក្រសា ទាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម
ការងរបច្ច្រកទ្រសពាក់ព័ន្ធ និង តាមរយៈ  គណៈកម្មការដឹកនំា និងនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្ន្រក់រាជធានី ខ្រត្ត ឱ្រយ 
បានញឹកញាប់តាមអាចធ្វើបាន បុ៉ន្ត្រយ៉ា្រងហោចណស់មួយដងក្នងុមួយឆ្ន្រ។ំ គប្របីរៀបចំឱ្រយមានយន្តការ សម្រ្រប់ 
ការចូលរួម របស់ក្ម្រងជំទង់ និងយុវជន។

 y ពង្រងឹឱ្រយមុតមំាការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលន្រវិធានការណ៍ដ្រលត្រវូបានអនុវត្ត ដោយបង្កើតការ ប្រមូល ទិន្នន័យ  
តាមមូលដ្ឋ្រន (ទិន្នន័យប្របគុណភាព និងបរិមាណ និងទិន្នន័យពីការសង្ក្រត ករណីសិក្រសា  ការប្រ្រប្រួល។ល។) 
ឱ្រយបានច្រើន ជាង ការរាយការណ៍នៅព្រលបច្ចុប្របន្ន។ ការរាយការណ៍ន្រះចាំបាច់ត្រូវ បញ្ជូនពីកម្រិតកម្មវិធី  និង 
ថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត  ទៅកាន់កម្រិតរាយការណ៍ អំពីផ្រនការសកម្មភាពន្រះនៅថ្ន្រក់ជាតិ ។

 y ស្រចក្ដីរាយការណ៍អំពីការមិនសម្រ្រចបាន និងឧបសគ្គនានា គប្របីជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រ្រប់គ្រប់ស្រចក្ដីរាយ
ការណ៍ ទំាងអស់ និងគប្របីត្រវូបានបញ្ចលូ ទៅក្នងុរបាយការណ៍ ន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ រួមជាមួយនឹង អនុសសន៍  
អំពី  អភិក្រម  ជំនួស ឬមធ្រយាបាយ ដើម្របីពង្រងឹស្ថ្រនភាពនោះ។ របាយការណ ៍នានា  ដ្រលមិនមានការវិភាគដិតដល ់ 
គប្របីត្រូវបានបដិស្រធ រហូតដល់ របាយការណ៍ ទាំងនោះបញ្ចូល កតា្ត្រទាំងន្រះ។
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 y រៀបចំ យុទ្ធសស្រ្តគ្រប់គ្រងចំណ្រះដឹង ដោយភា្ជ្រប់ទៅនឹងយុទ្ធសស្រ្តទប់ស្ក្រត់បឋម ជាពិស្រស ដើម្របី ធានា ថ 
យុទ្ធសស្រ្ត ន្រះផ្ដល់នូវភស្តុតាងសម្រ្រប់ ការរៀបចំកម្មវិធី នៅព្រលដ្រល ការអនុវត្តកំពុងដំណើរការទៅមុខ។

 y បង្កើត ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយប្របចូលរួម ជាក់លាក់ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមគោលដៅ និង អ្នកមាន 
ភារកិច្ច  អាច រាយការណ៍អំពីវឌ្រឍនភាព និងកង្វះវឌ្រឍនភាព។ ប្រព័ន្ធន្រះរួមមានទំាង យន្តការតាមប្រព័ន្ធអី៊នធឺណ្រត 
ផងដ្ររ។

 y វាស់វ្រង និងរាយការណ៍ ទៅតាមយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះ។

តួអង្គចមែបង៖ ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជា ដ្រគូគំទ្របច្ច្រកទ្រស និង 
ដ្រគូអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត។ 

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ទីប្រឹក្រសាដ្រលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្រយដឹកនាំដំណើរការន្រការចូលរួម។
ពែលវែលា៖ ជាមួយនឹងការពន្រយារការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពបច្ចុប្របន្នទៅដល់ឆ្ន្រំ២០២៣ ការយកចិត្តទុកដក់   នឹង 

ត្រូវផ្ដ្រត លើការគំទ្រក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងការបញ្ចប់របាយការណ៍ ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយ និង ការ 
រាយការណ៍ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២១-២០២២ រួមទាំងការតាមដនត្រួតពិនិត្រយលទ្ធផល។

អនុសសន៍ នៅស្រសសល់ ខាងក្រ្រម  ត្រូវបានចាត់ជាប្រភ្រទ រវាង "យុទ្ធសស្រ្ត ប្រតិបត្តិការ" និង "កម្មវិធី" 
ដោយយោង ទៅតាមវិសលភាព និងកម្រិតន្រការអនុវត្តន្រអនុសសន៍ទាំងន្រះ។ 

កមែិតយុទ្ធសាសែ្ត៖

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៤៖ ធ្វើបច្ចុបែបន្នភាព ទែឹស្ដីនែការផ្លែស់ប្ដូរ និងកែសមែួលអភិកែម ដើមែបីឱែយកា្លែយទៅជា 
ឧបករណ៍ អនុវត្តន៍ បែកប ដោយ បែសិទ្ធភាព

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ៧
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y រៀបចំទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ  ដ្រលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅនឹងផ្រនការសកម្មភាព នៅក្រ្រមទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់

ប្ដូរដ្រល ត្រូវ បាន ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពកាន់ត្រទូលំទូលាយ។
 y ចូលរួម នៅក្នុង ដំណើរការរៀបចំផ្រនទីលទ្ធផល ដើម្របីធានាថទ្រឹស្ដីន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រផ្រនការសកម្មភាពន្រះ 

ពិចារណ យា៉្រង ត្រឹមត្រូវ ទៅលើការរួមចំណ្រករបស់ផ្រនការសកម្មភាពន្រះ ចំពោះ ការកាត់បន្ថយ អំពើហិង្រសា 
លើកុមារ វិធានការកម្រិតមធ្រយម និងទំនាក់ទំនង រវាងលទ្ធផលបឋមនិងលទ្ធផលចុងក្រ្រយ។ ធានានូវការតភា្ជ្រប់ 
ទំនាក់ទំនងរវាង វិធានការនានាដ្រល នៅ ក្រ្រផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្រសាលើកុមារន្រះ ប៉ុន្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹង 
អំពើហិង្រសាលើកុមារ។

 y នៅក្នងុទ្រសឹ្ដនី្រការផ្ល្រស់ប្ដរូន្រះ យុទ្ធសស្រ្តនីមួយៗត្រវូរៀបចំឱ្រយមានលក្ខណៈកាន់ត្រសីុជម្រ្រជាមួយនឹង ទ្រសឹ ្ដី 
ន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរ ប្រប "ប្រទាក់ក្រឡាគ្ន្រ" នៅកម្រិតវិស័យ ន្រការផ្ដ្រតការយកទុកដក់របស់កម្មវិធី (ការទប់ស្ក្រត់ 
ការឆ្លើយតប ក្របខណ្ឌច្របាប់ ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ។ល។) ដើម្របីឱ្រយមានការយល់ច្របាស់ថ តើ កម្មវិធី 
នីមួយៗ  រួមចំណ្រកចំពោះ គោលបំណងន្រ ផ្រន ការសកម្មភាពជារួម   យា៉្រងដូចម្ត្រច។

 y រៀបចំសម្មតិកម្ម  និងសម្មតិកម្មរងដ្រលអាចធ្វើត្រស្តបាន (ដោយផ្តល់ ការយកចិត្តទុកដក់យា៉្រងត្រឹមត្រូវចំពោះ
កតា្ត្រវប្របធម៌ និងកតា្ត្របរិបទដទ្រទៀត) សម្រ្រប់យុទ្ធសស្រ្តនីមួយៗ ន្រយុទ្ធសស្រ្តទាំងន្រះ ពីកម្រិតលទ្ធផល 
បឋម ដល់ កម្រិត លទ្ធផល ចុងក្រ្រយ និងពីកម្រិតលទ្ធផលចុងក្រ្រយ ដល់កម្រិតឥទ្ធិពល និងធ្វើការវាស់វ្រង 
ឆ្ព្រះទៅរក ការរាយការណ៍អំពី លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់ (ដោយផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសសន៍ទី៣ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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ខាងក្រ្រម)។
 y រៀបចំសម្មតិកម្មរង ជាក់លាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះ។

តួអង្គចមែបង៖ ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជា ដ្រគូគំទ្របច្ច្រកទ្រស និង 
ដ្រគូអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ទីប្រឹក្រសាដ្រលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្រយដឹកនាំដំណើរការន្រការចូលរួម។
ពែលវែលា៖ ចាប់ផ្ដើមការរៀបចំ យា៉្រងហោចណស់ រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ នៅមុនព្រល ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព 

ឆ្ន្រំ២០២៣

អនុសាសន៍អាទិភាពទី៥៖ ចូលរួមនៅក្នុង កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងបន្ថែមទៀត ក្នុងការពងែឹងបែព័ន្ធ ជារួម កំណែទមែង់ 
ចែបាប់ និងគោលនយោបាយ និងសមហរណកម្មអន្តរវិស័យ។

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ១, ៣, ៤, ៩, ១៩, ១១, ១៣
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y បន្តផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដក់ ចំពោះ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ ការចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្ដើមស្ដីពីការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសា

លើ កុមារនៅ ថ្ន្រក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ កំណ្រទម្រង់ ការរៀបចំច្របាប់ និងគោលនយោបាយ ដើម្របីគំទ្រ ដល់ 
និរន្តរភាព និង លទ្ធភាព ន្រផល ប៉ះពាល់។

 y បញ្ចូល វិធានការទប់ស្ក្រត់អំពើហិង្រសាលើកុមារ ទៅក្នុងផ្រនការ យុទ្ធសស្រ្ត គោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋ្រន 
តាម វិស័យ  ឱ្រយ បានកាន់ត្រប្រសើរ។ល។

 y បន្រសុីព្រលវ្រលាន្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ជាមួយនឹង វដ្ដន្រ 
ការរៀបចំ ផ្រនការ អភិវឌ្រឍន៍ជាតិនៅព្រលដ្រលអាចធ្វើបាន។

 y បញ្ចូលវិធានការជាក់លាក់ស្ដីពីនិរន្តរភាព  ជាផ្ន្រកមួយន្រ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍។ 

តួអង្គសំខាន់ៗ៖  ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ 
UNICEF និងដ្រគូអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត 

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទាំងអស់ ន្រ គណៈកម្មការដឹកនាំ ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាព 
ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលគំទ្រ ការអនុវត្ត

ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៦៖ ពងែឹង រចនាសម្ព័ន្ធពហុវិស័យ
ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ១, ៣, ៩, ១០, ១៣
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖ 
 y ពិនិត្រយលើការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត របស់តួអង្គតាមវិស័យផ្រស្រងៗគ្ន្រ និងរក្រសាបាននូវការបន្ត ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ពីក្រសួងនីមួយៗ។
 y ធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាព លក្ខខណ្ឌការងរ សម្រ្រប់ អង្គភាពនីមួយៗ ជាមួយស្រចក្តថី្ល្រងច្របាស់ៗអំពីអ្វដី្រលត្រវូការ (ដោយ 

ផ្អ្រក លើ  បទ ពិសោធន៍ពី ផ្រនការសកម្មភាពបច្ចុប្របន្ន)។
 y វាយតម្ល្រថ តើមានស្រចក្ដីត្រូវការ ក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសឡើងវិញ ដ្រលផ្អ្រកលើបទ 

ពិសោធន៍ ពី ផ្រនការសកម្មភាពបច្ចុប្របន្ន  ដ្ររឬទ្រ។
 y បង្កើតមធ្រយាបាយនានា ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត ការចូលរួម និងការពិនិត្រយឡើងវិញទៅលើសមិទ្ធផល ។
 y ពង្រឹងមធ្រយាបាយនានា សម្រ្រប់ការចូលរួម អន្តរវិស័យ សម្រ្រប់ផ្រនការសកម្មភាពបច្ចុប្របន្ន និងផ្រនការ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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សកម្មភាព  បនា្ទ្រប់ ដ្រលពង្រឹងបន្ថ្រមទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធន្រះ រួមមាន  គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច សម្រ្រប់ភារកិច្ច 
ជាក់លាក់ ការអនុវត្ត  កម្មវិធីរួមគ្ន្រ យន្តការតាមដនត្រួតពិនិត្រយ និងរាយការណ៍ រួមគ្ន្រ និងកិច្ចការស្រដៀងគ្ន្រន្រះ។

 y នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ពង្រឹងកិច្ចការពារ កុមារ ដើម្របីកំណត់ទីតំាង និងបង្កើនការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទប់ស្ក្រត់ អំពើ 
ហិង្រសា លើកុមារ ឱ្រយ កាន់ត្រប្រសើរឡើង ដោយរក្រសាការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់អាជា្ញ្រធរ នៅថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត និងក្រុងស្រុក 
ខណ្ឌ នៅព្រលដ្រលកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន។

 y នៅថ្ន្រក់ឃំុសង្ក្រត់ ពង្រងឹកិច្ចគំពារសង្គម ដើម្របីពង្រងឹសមិទ្ធផល ន្រ អង្គភាពទំាងន្រះ នៅក្នងុរយៈព្រលវ្រង  ដោយ 
ពិចារណលើមធ្រយាបាយនានា ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត ចំពោះ ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគ្រ នៅទីកន្ល្រងដ្រលការរៀបចំ 
កម្មវិធីទប់ស្ក្រត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ ហិង្រសា លើកុមារ ត្រូវការការចូលរួមរបស់ពួកគ្រឱ្រយបានខា្ល្រំងកា្ល្រ។

តួអង្គចមែបង៖ គណៈកម្មការដឹកនំា  ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ស្ដពីីអំពើហិង្រសា លើកុមារ UNICEF 
និងដ្រគូអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពន្រះដទ្រទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ការគំទ្របច្ច្រកទ្រស ពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ ដ្រលមានឯកទ្រស ក្នុងវិស័យន្រះ។
ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី

កមែិតបែតិបត្តិការ៖

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៧៖ រៀបចំសមសធាតុវាយតម្លែផលប៉ះពាល់ សមែែប់ផែនការសកម្មភាពបនា្ទែប់
ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ២, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖ 
 y ធានាបាននូវហិរញ្ញប្របទានជាក់លាក់ សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយ ទៅលើផលប៉ះពាល់ ដើម្របីបង្កើត រង្វ្រស់ 

ដើមគ្រ្រ ពាក់កណ្ត្រលគ្រ្រ និងចុងគ្រ្រន្រប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព។
 y ក្របខណ្ឌ វាយ តម្ល្រផលប៉ះពាល់ ត្រូវផ្ត្រតលើទាំង ផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងផលប៉ះពាល់ពាក់ 

ព័ន្ធនឹងលទ្ធផល។ 
 y រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពភាគប្រង  សម្រ្រប់រង្វ្រស់សំខាន់ៗ បង្កើតចំណុចដៅ សម្រ្រប់សមិទ្ធផលនានា រួម ទាំង 

រង្វ្រស់ បណ្ត្រះ អាសន្ន និងចំណុចដៅ ដ្រលផ្ដ្រតលើទាំងដំណើរការ និងលទ្ធផល។
 y ធានានូវទំហំសំណកគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីពិនិត្រយតាមដន និងរាយការណ៍ ទៅតាមយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះ។

តួអង្គចមែបង៖ ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជា អ្នកគំទ្របច្ច្រកទ្រស និង ដ្រគូ 
អនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពន្រះដទ្រទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសត្រួតពិនិត្រយតាមដន និងធ្វើរបាយការណ៍ ទីប្រឹក្រសាដ្រលត្រូវបាន
ចាត់តាំងឱ្រយអនុវត្ត ការវាយតម្ល្រលើផលប៉ះពាល់។

ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី។

អនុសាសន៍អាទិភាពទី៨៖ បង្កើតមធែយាបាយដើមែបីបន្តពិនិតែយតាមដន បែសិទ្ធភាពនែការចំណាយ និងកំណត់តម្លែ 
ឯកតា

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ១១
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖ 
 y បង្កើតមធ្រយាបាយ ដើម្របីពិនិត្រយតាមដន និងប្រមូលផ្ដុំ ទិន្នន័យអំពីចំណយ ក្នុងផ្រនការសកម្មភាព (រួមទាំង 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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កម្មវិធី ទប់ស្ក្រត់ អំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលមិនស្ថិតក្រ្រមផ្រនការសកម្មភាពន្រះ នៅព្រលអាចធ្វើបាន)។
 y កំណត់តម្ល្រឯកតា សម្រ្រប់ការទប់ស្ក្រត់ ការឆ្លើយតប និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធទៅតាមតំបន់/វិស័យ/ផ្ន្រក/ករណី។ 
 y ពិនិត្រយតាមដនតំបន់គោលដៅ  ធៀបនឹង តម្រូវការទៅតាមភាគប្រង ដ្រលត្រូវបានកត់សមា្គ្រល់ខាងលើ និង 

ពិចារណ  អំពីរបៀបពង្រឹង ការរៀបចំកម្មវិធី ដើម្របីកាត់បន្ថយ តម្ល្រឯកតានៅក្នុងរយៈព្រលជាបន្តបនា្ទ្រប់ និងពង្រីក 
តំបន់គោលដៅ។

តួអង្គចមែបង៖ គណៈកម្មការដឹកនាំ ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ 
អំពើហិង្រសា លើកុមារ UNICEF និងដ្រគូ អនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ការគំទ្របច្ច្រកទ្រស នៅព្រលសមស្រប។
ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី ចូលដល់ឆ្ន្រំទី ១ ន្រការអនុវត្ត ដើម្របីបង្កើតប្រព័ន្ធ។

កមែិតកម្មវិធី៖ 

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៩៖ ពងែឹង ការចូលរួមរបស់ម្ចែស់សិទ្ធិ
ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ១, ៣, ៥, ៦, ៨, ៩, ១០, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y បន្តចូលរួម យា៉្រងសកម្មជាមួយក្រុមអ្នកទទួលផល តាមរយៈ រចនាសម្ព័ន្ធពិគ្រ្រះយោបល់ ដោយយកចិត្តទុកដក់ 

ក្នុងការ ធានា នូ វបរិយាប័ន្នយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះនៅក្នុងដំណើរការនានា។
 y នៅកម្រិតកម្មវិធី ពង្រីក ការពិគ្រ្រះយោបល់ នៅក្នុងអំឡុងព្រលរៀបចំ និងអនុវត្ត។
 y នៅកម្រិតកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្របីស្ដ្រប់កុមារ និងយុវជនវ័យក្ម្រង ដ្រលមិនម្រនជាចំណ្រកន្រ រចនាសម្ព័ន្ធ 

ពិគ្រ្រះ យោបល់ តាមរយៈ លំហាត់ ប្របចូលរួមទំហំតូចៗ។ 
 y នៅកម្រិតកម្មវិធី ពិចារណលើមធ្រយាបាយបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីគំទ្រដល់ការពង្រឹង ទីភា្ន្រក់ងរ ដ្រលសកម្មចូលរួម 

ក្នុង  ការ ទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតប ។�

តួអង្គសំខាន់ៗ៖  ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ, 
UNICEF ក្នុងនាមជាដ្រគូគំទ្រ និងដ្រគូអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត ។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទំាងអស់ ន្រ គណៈកម្មការដឹកនំា ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាព 
ស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលគំទ្រ ការអនុវត្ត។

ពែលវែលា៖ អនុវត្តយា៉្រងហោចណស់ មួយឆ្ន្រំនៅមុនព្រលន្រការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាពបនា្ទ្រប់

 អនុសាសន៍អាទិភាពទី១០៖ ផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់បន្ថែមចំពោះ ការអនុវត្តការទប់សា្កែត់បឋម និងការគែបដណ្តប់ 
ដែលមន ទំនាក់ទំនងគ្នែ 

ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ២, ៤, ៥, ៨, ៩, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y អនុវត្តការពង្រឹង ប្រព័ន្ធនានាដ្រលលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្ន្រ/ដោយមានការសម្របសម្រួលគ្ន្រ នៅថ្ន្រក់រាជធានីខ្រត្ត 

ក្រុងស្រុក  ខណ្ឌ និងឃុំ សង្ក្រត់។
 y បន្តការពង្រកី កម្មវិធីបង្ក្ររទប់ស្ក្រត់របស់ក្រសួង អង្គភាព ទៅកាន់ទីន្ល្រងថ្មីៗ ទៀត រួមទំាងការសកល្របង មធ្រយាបាយ 

ជំនួស សម្រ្រប់ការផ្ដល់កម្មវិធី ដើម្របីកាត់បន្ថយ តម្ល្រឯកតា។ 



របាយការណ៍វាយតម្ល្រផ្រនការសកម្មភាពដើម្របីទប់ស្ក្រត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ ឆ្ន្រំ២០១៧-២០២១
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 y បន្តសកម្មភាពទប់ស្ក្រត់បឋម ដ្រលផ្ដ្រតលើ បណ្ត្រញប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗគ្ន្រ រួមទាំងបណ្ត្រញ ទំនាក់ទំនង 
សង្គម និងចូលរួម ជាមួយ ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសហគមន៍ នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ។

 y ពិចារណបន្ថ្រមទៀតទៅលើនិយាមវប្របធម៌ និងរបៀ បដ្រលនិយាមវប្របធម៌ទាំងន្រះមានឥទ្ធិពលលើ ការផ្ដ្រត 
ការ  យកចិត្ត ទុកដក់ ន្រការរៀបចំកម្មវិធី រួមជាមួយនឹងនិយាមយ្រនឌ័រ និងទម្រង់ន្រការផត់ច្រញ និងភាពងយ 
រងគ្រ្រះ។ 

 y រៀបចំវិធានការកម្មវើធីជាក់លាក់ ដ្រលកំណត់គោលដៅ ទៅលើ កុមារមានពិការភាព ព្រមទាំង យុវជន ស្រឡាញ់ 
ភ្រទដូចគ្ន្រ និងពង្រឹងការបញ្រ្ជាបភាពងយរងគ្រ្រះ ទៅក្នុងគ្រប់ការរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់។

 y រាយការណ៍ ទៅតាមយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះ។

តួអង្គសំខាន់ៗ៖  ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនំាវិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ និងជាប្រធាន គណៈកម្មការ 
ដឹកនាំ។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកន្រ គណៈកម្មការដឹកនាំ ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្ត អន្តរាគមន៍ ទប់ស្ក្រត់បឋម 
នៅក្នុង ផ្រនការ សកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ និងក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសពាក់ព័ន្ធ UNICEF និងដ្រគូដទ្រទៀត 
ដ្រលចូលរួម នៅក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពស្ដីពី អំពើហិង្រសាលើកុមារ ដ្រលចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្ក្រត់បឋម។

ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី។

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ១១៖ ផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់បន្ថែមលើការឆ្លើយតបរួមបញ្ចលូគ្នែចំពោះអំពើហិងែសាលើកុមរ
ដោយផ្អ្រកជាចម្របងទៅលើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋ្រន៖ ២, ៤, ៦, ៨, ៩, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
 y ដោយសរមិនមានអ្វីជំនួសឱ្រយការបង្កើតស្រវាកាន់ត្ររឹងមាំសម្រ្រប់កុមារដ្រលមានតម្រូវការបនា្ទ្រន់ ការ ពង្រឹង 

ប្រព័ន្ធនានា ក្នុង ន័យន្រះ នឹងនៅត្រជាអាទិភាពមួយ ថ្វីបើ មានតម្ល្រឯកតាក្ដី។
 y ធានានូវការផ្ដល់ស្រវាប្រកបដោយអត្ថន័យ  តាមរយៈការពង្រឹង  បរិកា្ខ្ររ និងធនធានមនុស្រសដ្រលចាំបាច់ដើម្រប ី

ផ្ដល់ស្រវានានា ក្របខណ្ឌច្របាប់ដ្រលផ្តល់កិច្ចការពារ និងអភិក្រមផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់លើកុមារ ដ្រល 
ជួយកសងសមត្ថភាព  នៅក្នុង ចំណម  កុមាររងផលប៉ះពាល់។

 y បង្កលក្ខណៈឱ្រយមានមធ្រយាបាយការពារជំនួស ដ ្រលជាមធ្រយាបាយទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍ ដ្រលទំនងជា គ្រប 
ដណ្តប់ ទៅ ដល់  កុមារភាគច្រើន ដ្រលមានតម្រូវការ។ ការយល់អំពីទំហំ និងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ ន្រមធ្រយាបាយ 
ទាំងន្រះ គឺជាការ ចាំបាច់។

 y លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី ហានិភ័យចំពោះ  អំពើហិង្រសា ផ្លូវភ្រទក្នុងចំណមកុមារា ទាំងនៅក្នុងចំណម 
សធារណជន និងនៅក្នុងចំណមអ្នកផ្ដល់ស្រវា។

 y ពង្រឹងការពិនិត្រយតាមដន ស្ថ្រនភាព នៅក្រ្រយព្រលសមាហរណកម្ម ដោយសរស្ថ្រ នភាពដ្រលបាន នាំឱ្រយមាន 
ការ បំប្រក កុមារពីគ្រួសរនៅត្របន្តមាន។ ពិចារណអំពីភាពពាក់ព័ន្ធចំពោះ អំពើហិង្រសា និងការទប់ស្ក្រត់ អំពើ 
ហិង្រសា។

 y បង្កលក្ខណៈឱ្រយមានឱកាសបង្វ្ររ សម្រ្រប់ជនល្មើសវ័យក្ម្រង។
 y ពង្រីកការគ្របដណ្តប់ សម្រ្រប់កុមារមានពិការភាព។ 
 y រាយការណ៍ ទៅតាមយ្រនឌ័រ និងភាពងយរងគ្រ្រះ។
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តួអង្គសំខាន់ៗ៖  ក្រសួង ស�អ�យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យ កិច្ចការពារ កុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ, 
UNICEF និងដ្រគូអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពដទ្រទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទាំងអស់ ន្រ គណៈកម្មការដឹកនាំ ដ្រលពិនិត្រយមើលការអនុវត្ត ផ្រនការសកម្មភាព 
ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ ហិង្រសាលើកុមារ។ ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស ដ្រលគំទ្រ ការអនុវត្ត ដោយផ្ដ្រតលើ
ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្រសាលើកុមារ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រននៅថ្ន្រក់ឃុំ សង្ក្រត់ ដ្រលត្រូវចូលរួម  ឆ្លើយតប ចំពោះ កុមារ
ដ្រលមានតម្រូវការកិច្ចការពារ។ 

ពែលវែលា៖ ជាផ្ន្រកមួយន្រ ការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពថ្មី។
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