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អារម្ភរថ្ន 
 

ក្រោមោរដឹកនាំដ៏ឈ្លា សវៃរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល របក្េសកមពុជាមានោរអភិៃឌ្ឍនិងសក្រមចបានសមិេធផលធាំៗ
ជាក្រចើន ជាក់ស្សែង កាំក្ ើ នក្សដាកិចចខ្ពស់កនុងអរាជាង ៧% កនុងមួយឆ្ន ាំ ក្ធវើឱ្យអរាវនភាពរកើរកស្ដលររូៃបានវាស់
ស្ៃងក្ ើញថារបមា  ៥៣,៥% កនុងឆ្ន ាំ២០០៤ បានធ្លា ក់ចុុះមកក្ៅ ១៣,៥% ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៤ និងបនែធ្លា ក់ចុុះក្រោម 
១០% ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ និងមានក្ោលបាំ ងស្របោា យឋានៈរបស់កមពុជាឱ្យក្ៅជារបក្េសមានចាំ ូលមធយមករមិរ
ខ្ពស់ក្ៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងក្ៅរបក្េសមានចាំ ូលខ្ពស់ក្ៅឆ្ន ាំ២០៥០។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានកាំ រ់នូៃចកខុៃសិ័យរយៈ
ក្ពលស្ៃងសរមាប់ោរអភិៃឌ្ឍរបព័នធោាំពារសងគមគឺ ោរកសាងរបព័នធោាំពារសងគមរបកប ក្ដ្ឋយបរយិាប័នន របសិេធភាព 
និងចើរភាពហរិញ្ញៃរថុស្ដលជាឧបករ ៍បក្រមើដល់ោរោរ់បនថយ និងេប់សាា រ់ភាពរកើរក ភាពងាយរងក្រោុះ និងៃសិមភាព 
ក្ហើយរមួចាំស្ កដល់ោរអភិៃឌ្ឍ និងោាំពារធនធ្លនមនុសសោន់ស្រេូលាំេូលាយ និងជាំរុញកាំក្ ើ នក្សដាកិចចជារិ។ 

កមពុជាបានផែល់សច្ចច ប័នក្លើអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារក្ៅវងៃេើ១៥ ស្ខ្រុលា ឆ្ន ាំ១៩៩២។ ក្ៅកនុងរដាធមមនុញ្ញ
វនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា មារា ៣១ រដាេេួលសាគ ល់ និងក្ោរពសិេធិមនុសស ដូចមានស្ចងក្ៅកនុងធមមនុញ្ញវនអងគោរ 
សហរបជាជារិ ក្សចកែើរបោសជាសកលសែើពើសិេធិមនុសស និងករិោសញ្ញញ  រពមទាំងអនុសញ្ញញ ទាំងឡាយទក់េង
ក្ៅនឹងសិេធិមនុសស សិេធិនរ ើ និងសិេធិកុមារ។ មារា៤៨ រដាធ្លនរកាោរពារសិេធិរបស់កុមារស្ដលមានស្ចងកនុងអនុសញ្ញញ  
សែើពើសិេធិកុមារជាពិក្សសសិេធិមានជើៃរិរសក់្ៅ សិេធិេេួលបានោរអប់រ ាំក្រៀនសូររ សិេធិររូៃបានេេួលោរោាំពារកនុង
សាថ នភាពមានសង្រ្ងាគ ម និងោរោរពាររបឆ្ាំងនឹងអាជើៃកមមក្សដាកិចច ឬោមគុ ក្លើកុមារ។ រដាោាំពាររបឆ្ាំងនឹងោងារ 
ទាំងឡាយណាស្ដលអាចក្ធវើឱ្យខូ្ចដល់ោរអប់រ ាំ និងក្រៀនសូរររបស់កុមារ ឬស្ដលនាំឱ្យអនែរាយដល់សុខ្ភាព ឬសុខុ្មាល 
ភាពរបស់កុមារ។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានចងរកងបក្ងាើរ លិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែ ក្ោលនក្យាបាយ ក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍របកបក្ដ្ឋយ 
ចិរភាព យុេធសាង្រ្សែចរុក្ោ ដាំណាក់ោលេើ៤ ស្ផនោរមួយចាំនួនស្ដលពាក់ព័នធនឹងកិចចោរពារកុមារ និងបានបក្ងាើរ 
យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារដូចជា រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង 
សាថ ប័ន រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រមួទាំងបានបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរពាក់ព័នធមួយចាំនួនជួយដល់
រកសួង សាថ ប័ន និងរដាបាលថាន ក់ក្រោមជារិក្ដើមបើអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ អនុសញ្ញញ  ពិធើសាររបស់អងគោរ
សហរបជាជារិ និងរដាធមមនុញ្ញវនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។  បចចុបបននយនែោរទាំងក្នុះ ជាពិក្សសរកុមរបឹកាជារិកមពុជា 
ក្ដើមបើកុមារ និងគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ទមទរោរសិការសាៃរជាៃបស្នថម ក្ដើមបើជាមូលដ្ឋា នកនុងោររគប់ 
រគងព័រ៌មាន េិននន័យ និងរបមូលសូចនករវនោរអនុៃរែកិចចោរពារកុមារឱ្យបានរគប់រជុងក្រជាយ។ 

ដូក្ចនុះក្ហើយ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ បានបក្ងាើររកុមោរងារស្ដលមានេើរបឹកា
បក្ចចកក្េស ក្ធវើោរសិកាបឋមក្លើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិបចចុបបនន 
ក្ដើមបើក្ធវើស្ផនេើ និងផែល់ជាជក្រមើសឱ្យថាន ក់ដឹកនាំទាំងក្ៅថាន ក់ជារិនិងថាន ក់ក្រោមជារិ ក្រជើសក្រ ើសសរមាប់ពរងឹងកិចច
ោរពារកុមាររបកបក្ដ្ឋយរបសិេធភាព និងមាននិរនែរភាព។ លេធផលវនោរសិការសាៃរជាៃក្នុះនឹងជួយផែល់ឱ្យរកុម
របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ ជាពិក្សសអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ និងអនក
ពាក់ព័នធអាចយកក្ៅៃភិាគ មុខ្ងារ និងពរងឹងយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារជាពហុៃសិ័យរបកបក្ដ្ឋយ
របសិេធភាព និងមាននិរនែរភាព។ 
 

  

ខុ្្ាំក៏សូមស្ងាងអាំ រគុ ដល់អងគោរយូនើក្សហវ អងគោរស្ភានអនែរជារិ និងអងគោរសកមមភាពក្ដើមបើកុមារស្ដល 
បានផែល់ោរោាំរេទាំងបក្ចចកក្េស និងងៃោិដលោ់រសិកា និងអរគុ ដល់ថាន ក់ដឹកនាំ និងសមាជិករកុមរបឹកាជារិ
កមពុជាក្ដើមបើកុមារ របធ្លន អនុរបធ្លន សមាជិកគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារាម



  ii 

 

រកសួង ថាន ក់ដឹកនាំ និងមង្រ្នែើអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រកុមសិការសាៃរជាៃ និងអនកពាក់ព័នធ ជាពិក្សសរកុមរបឹកា
ជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ និងគ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់ង្រ្សែើ និងកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ស្ដលបានផែល់
ធ្លរុចូលដល់ោរសិកាក្នុះឱ្យេេួលបានក្ជាគជ័យ។ 
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១. លសចរតីល្តើម្ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានបក្ងាើរយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ

ក្ដើមបើក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញញ មុខ្សញ្ញញ នើមួយៗសរមាប់ោាំរេដល់រកសួង សាថ ប័ន និងរដាបាលថាន ក់ក្រោមជារិ។ យនែោរ
សរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារក្ៅថាន ក់ជារិមាន៖ ១.រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ ២.រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ
ក្ៅាមរកសួងសាថ ប័ន ៣.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ ៤.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើ
ជួញដូរមនុសស ៥.គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច ៦.គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាព 
ក្ដើមបើេប់សាា រ់និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ៧.គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ៨.គ ៈកមាម ធិោរ
សិេធិមនុសសកមពុជា និង៩.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរ ុកមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ 
ឬេ ឌ កមម។ ចាំស្ កឯយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ក្រោមជារិមាន៖ ១.រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើ 
កុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ ២.គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើនិងកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ ៣.គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះ 
ក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើ និងកុមារ រកុង រសុក ខ្ ឌ  ៤.គ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើនិងកុមារ ៥.គ ៈកមមោរ 
របឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ ៦.គ ៈកមាម ធិោររបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសសរាជធ្លនើ(គ.រ.ប.ជ) គ ៈ
កមាម ធិោររបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសសក្ខ្រែ(គ.ខ្.ប.ជ) និង៧.យនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន កិ
ក្រោមជារិ។ 

យនែោរសរមបសរមួលស្ដលបានបក្ងាើរខាងក្លើគឺក្ដើមបើអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ អនុសញ្ញញ និងពិធើសារ
របស់អងគោរសហរបជាជារិពាក់ព័នធ និងមារា ៤៨ រដាធមមនុញ្ញវនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា មានដូចជាោរបក្ងាើររកុម
របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ(ក.ជ.ក) ក្ធវើជាយនែោរសរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលក្លើោរងារ 
ទក់េងនឹងោររស់រានមានជើៃរិ ោរអភិៃឌ្ឍ ោរោរពារ ោរក្លើកកមពស់សុខុ្មាលភាព និងោរចូលរមួចាំស្ ករបស់
កុមារ។ បស្នថមពើក្នុះគឺររូៃក្ធវើោរផសពវផាយ និងពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិរបស់កុមារ និងក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើ
សាថ នភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគោរសហរបជាជារិ។ ក្ដ្ឋយពិនិរយក្ ើញៃលិាសភាពវនកិចចោរពារកុមារ
ពាក់ព័នធជាពហុៃសិ័យ ក្េើប ក.ជ.ក. បានបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ក្ដើមបើសរមបសរមួលនិងសហោរ 
ជាមួយរកសួងសាថ ប័ន អងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល វដគូអភិៃឌ្ឍពាក់ព័នធ និងស្ផនកឯកជនកនុងក្ោលបាំ ងពរងឹងរបព័នធ 
ោរពារកុមារ ក្ដើមបើបងាា េប់សាា រ់ ោរពារ និងលុបបាំបារ់រាល់េរមង់វនោររ ាំក្លាភបាំពានក្ផសងៗ និងអាំក្ពើហងិាក្លើ
កុមារសាំក្ៅបក្រមើឧរែមរបក្យាជន៍កុមារ។ ចាំស្ កឯយនែោរពាក់ព័នធក្ផសងក្េៀរគឺក្ដើមបើេេួលខុ្សររូៃក្លើមុខ្សញ្ញញ
ជាក់លាក់ដូចជា របឆ្ាំងពលកមមកុមារ របយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស របឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសស 
ធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម។ល។  

ក្ទុះបើជាមានរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ និងគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិស្ដលក្ដើររួនេើកនុងោរ
ររួរពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមារ និងសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារជាមួយនឹងរកសួង សាថ ប័ន អងគោរមិន
ស្មនរដ្ឋា ភិបាលនន ប ុស្នែយនែោរទាំងក្នុះមិនទន់មានលេធភាពកនុងរបមូលព័រ៌មាននិងេិននន័យសែើពើកិចចោរពារកុមារ 
ក្ដើមបើក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើសាថ នភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលនិងអងគោរសហរបជាជារិ។  បស្នថមពើក្នុះក្េៀរមិនទន់
មានរបព័នធសរមបសរមួលជាពហុៃសិ័យ ជាមួយអនកពាក់ព័នធននទាំងក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ និងខ្វុះនើរិៃធិើ
កនុងរបមូលព័រ៌មានសែើពើសាថ នភាពោរអនុៃរែសិេធិនិងកិចចោរពារកុមារ រមួទាំងោរៃភិាជងៃោិរបស់រដាមានករមិរក្ធវើឱ្យ
យនែោរស្ដលបានបក្ងាើរក្ ើងមិនអាចបាំក្ពញរួនេើភារកិចចរបស់ខ្ាួន។ 
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១.១. លោ បាំណង 
ក្ោលបាំ ងវនោរសិកាបឋមក្លើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារមានបចចុបបនន ក្ដើមបើកាំ រ់និងៃភិាគ 

សរមាប់ផែល់ជាជក្រមើសក្ធវើោរស្កលមអឱ្យោន់ស្រមានរបសិេធភាពនិងមាននិរនែរភាព។ ក្ោលបាំ ងជាក់លាក់កនុងោរ
សិកាគឺ៖  

˗ ពិនិរយក្មើលលខិិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែ និងក្ធវើស្ផនេើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិនិងថាន ក់
ក្រោមជារិ ក្ដើមបើកាំ រ់ៃសិាលភាពោរងារ និងអរែសញ្ញញ  មង្រ្នែើជាន់ខ្ពស់ ក្ដើមបើដឹកនាំយនែោរសរមប
សរមួលកិចចោរពារកុមារជាពហុៃសិ័យ។  

˗ ផែល់ជក្រមើសពើរក្ៅបើសរមាប់ស្កលមអយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិនិងថាន ក់ក្រោមជារិ 
ក្ដ្ឋយស្ផអកក្លើយនែោរមានរសាប់។ 

˗ ផែល់ោរោាំរេដល់យនែោរស្ដលបានក្រជើសក្រ ើសក្ដើមបើឱ្យមានលេធភាពសរមបសរមួល ពិនិរយាមដ្ឋន និង 
របមូលព័រ៌មានសែើពើោរអនុៃរែសិេធិកុមារសរមាប់ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍របច្ចា្ំ មាស របច្ចាំឆ្ន ាំ និងជាេិននន័យ 
សរមាប់រស ូមរិបក្ងាើនកមាា ាំងក្សវាសងគម ោរៃភិាជងៃោិរដា និងក្កៀរគរជាំនួយទាំងងៃោិ និងបក្ចចកក្េស
សរមាប់ោាំរេៃសិយ័កិចចោរពារកុមារក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ។ 

 

១.២. វិធីសាស្រសត 
 ោរសិកាបឋមក្នុះបានក្របើៃធិើសាង្រ្សែបើរបក្ភេគឺ៖ ១.ពិនិរយឯកសារពាក់ព័នធយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារ 
កុមារ  ២.ចុុះជួបអនកពាក់ព័នធក្ដើមបើរបមូលព័រ៌មាន និង៣.ក្រៀបចាំសិោខ សាលាក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិនិងក្ៅថាន ក់ជារិ រមួ
ទាំងោររបជុាំរកុមោរងារ។ 

 ១.២.១.ោរពិនិរយឯកសារពាកព់ន័ធ 
ោរពិនិរយឯកសារក្តែ រក្លើ ក).រពុះរាជរកឹរយ អនុរកឹរយ និងក្សចកែើសរមចពាក់ព័នធនឹងោរបក្ងាើរយនែោរសរមប 

សរមួលកិចចោរពារកុមារ ខ្).សូចនករ និងឯកសារពាក់ព័នធ និងគ).របភពធនធ្លនោាំរេដល់យនែោរសរមបសរមួល 
កិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ។ 

 ១.២.២.ោររបមូលពរ័ម៌ាន 
 រកុមសិការសាៃរជាៃបានចុុះជួបរបជុាំ និងពិភាកាជាមួយ ក.ជ.ក និង គ.ក.ស.ក ក្ខ្រែចាំនួន៩ រមួមាន៖ ក្ខ្រែ
បារ់ដាំបង ក្ខ្រែបនទ យមានជ័យ ក្ខ្រែក្សៀមរាប ក្ខ្រែរបូង មុ ាំ ក្ខ្រែររនៈគើរ ើ ក្ខ្រែកាំពង់សពឺ ក្ខ្រែកាំពរ ក្ខ្រែរពុះសើហនុ 
និងក្ខ្រែសាវ យក្រៀង ក្សនើនឹង៣៦ភាគរយ វនរាជធ្លនើក្ខ្រែទាំង២៥ ស្ដលមានសមាជិកចូលរមួចាំនួន២០៣នក់។ រកុម 
ោរងារបានជួបសមាា សន៍តទ ល់ជាមួយអនកពាក់ព័នធចាំនួន៣៥នក់ ស្ដលជាថាន ក់ដឹកនាំ និងមង្រ្នែើជាំនញក្ៅាមរកសួង 
សាថ ប័ន និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុកនិងបរក្េស។ 

ារាងេើ១៖ ចាំនួនអនកចូលរមួរបជុាំពិភាកាក្ៅាមក្ខ្រែក្ោលក្ៅ 

ល.រ ក្ឈ្លម ុះក្ខ្រែ 
ក.ជ.ក គ.ក.ស.ក សរុបរមួ 

នក ់
ក្សចកែើក្ផសងៗ 

សរុប រសើ សរុប រសើ 
១ បារ់ដាំបង ១០ ៥ ១០ ៧ ២០ របជុាំក្ផសងោន  
២ បនទ យមានជ័យ ២៩ ១២ ៩ ៧ ៣៨ របជុាំក្ផសងោន  
៣ ក្សៀមរាប ១៦ ៩   ១៦ របជុាំរមួោន  រាំណាងទាំងពើរ  
៤ របូៃ មុ ាំ ១៥ ៤   ១៥ របជុាំរមួោន  រាំណាងទាំងពើរ 
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៥ ររនគើរ ើ ១៣ ៥   ១៣ របជុាំរមួោន  រាំណាងទាំងពើរ 
៦ រពុះសើហនុ ២៥ ១០ ៩ ៤ ៣៤ របជុាំក្ផសងោន   
៧ កាំពរ ៣៥ ១៤   ៣៥ របជុាំក្ផសងោន  រាំណាងទាំងពើរ 
៨ កាំពង់សពឺ ១៦ ៦   ១៦ របជុាំក្ផសងោន  រាំណាងទាំងពើរ 
៩ សាវ យក្រៀង ១៦ ១១   ១៦ របជុាំក្ផសងោន  រាំណាងទាំងពើរ 

សរុប     ២០៣  
   

 ១.២.៣.ោរក្រៀបចាំសិោខ សាលា និងកិចចរបជុាំរកមុោរងារ 
 អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. បានក្រៀបចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យាបល់ថាន ក់ក្រោមជារិសែើពើោរសិកាបឋមក្លើ
យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិនិងថាន ក់ក្រោមជារិ ក្ៅសណាា ោរក្ខ្មរាអងគរក្ខ្រែក្សៀមរាប វងៃេើ២៩ 
ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្ដើមបើពិនិរយ និងស្កសរមួលក្សចកែើរពាងេើ១ មានអនកចូលរមួចាំនួន១១៤នក់ (រសើ៥៦នក់)
ស្ដលជារបធ្លន ក.ជ.ក. របធ្លន គ.ក.ស.ក. របធ្លន/អនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ េូទាំង២៥រាជធ្លនើក្ខ្រែនិងមង្រ្នែើអងគោរ
មិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធ។ ក្រៀបចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យាបល់ថាន ក់ជារិក្ៅសណាា ោរភនាំក្ពញ រាជធ្លនើភនាំក្ពញវងៃេើ
២៥ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្ដើមបើពិនិរយ និងស្កសរមួលក្សចកែើរពាងេើ២ មានអនកចូលរមួចាំនួន៧៧នក់ (រសើ៣៣នក់) 
ស្ដលជារបធ្លន អនុរបធ្លន សមាជិកគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ រកសួង សាថ ប័ន និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា បាល 
ពាក់ព័នធ។ រកុមោងារក្រៀបចាំកិចចរបជុាំក្ដើមបើពិនិរយ និងស្កសរមួលក្សចកែើរពាងេើ២ ដ្ឋក់ជូនថាន ក់ដឹកនាំ ក.ជ.ក. ក្ដើមបើ
ពិនិរយ និងសក្រមច។  
 

១.៣. ដ ន្រាំណត់ 
ោរសិកាក្នុះក្តែ រក្លើយនែោរកិចចោរពារកុមារក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិស្ដលមានសុពលភាពនក្ពល

បចចុបបននក្ៅថាន ក់ជារិមាន៖ រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន អនុគ ុះកមមោរទាំងបួន រកុម
ោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង សាថ ប័ន រមួទាំងគ ៈកមមោរ និងគ ៈកមាម ធិោរពាក់ព័នធ។ ក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ
មាន៖រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់ង្រ្សែើនិងកុមារ (គ.ក.ស.ក) រាជ
ធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់ង្រ្សែើនិងកុមារ (គ.ក.ស.ក) រកុង រសុក ខ្ ឌ  និងគ ៈកមាម ធិោរេេួល
បនទុកកិចចោរនរ ើនិងកុមារ (គ.ក.ន.ក) និងគ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ
ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ និងយនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន ក់ ក្រោមជារិ។ េិននន័យវនោរសិកាក្នុះក្តែ រក្លើ
រពុះរាជរកឹរយ អនុរកឹរយ របោស ក្សចកែើសក្រមចនិងឯកសារពាក់ព័នធនិងរបមូលព័រ៌មានពើសមាជិក ក.ជ.ក និងគ.ក.ស.ក 
រាជធ្លនើក្ខ្រែអនកពាក់ព័នធនន និងោរផែល់ធ្លរុចូលពើអនកចូលរមួសិោខ សាលាក្ៅក្ខ្រែក្សៀមរាប និងរាជធ្លនើភនាំក្ពញ
ចក្នា ុះស្ខ្មិងុន និងស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

២. បរបិទនន្ការបលងកើតយន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារ  
ក្សចកែើស្ងាងោរ ៍សែើពើសិេធិកុមារស្ដលរបោសក្ ើងក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចចិរែក្លខ្១៣៨៦(XIV)របស់មហា 

សននិបារអងគោរសហរបជាជារិចុុះវងៃេើ២០ ស្ខ្ៃចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ក្ហើយស្ដលកមពុជាបានផែល់សច្ចច ប័នក្លើអនុសញ្ញញ
សែើពើសិេធិកុមារក្ៅវងៃេើ១៥ ស្ខ្រុលា ឆ្ន ាំ១៩៩២។ មារា ៣១ វនរដាធមមនុញ្ញរពុះរាជាណាចរកកមពុជា  េេួលសាគ ល់និង 
ក្ោរពសិេធិមនុសស ដូចមានស្ចងក្ៅកនុងធមមនុញ្ញវនអងគោរសហរបជាជារិ ក្សចកែើរបោសជាសកលសែើពើសិេធិមនុសស 
និងករិោសញ្ញញ  រពមទាំងអនុសញ្ញញ ទាំងឡាយទក់េងក្ៅនឹងសិេធិមនុសស សិេធិនរ ើ និងសិេធិកុមារ។ មារា៤៨ រដា
ធ្លនរកាោរពារសិេធិរបស់កុមារ ស្ដលមានស្ចងកនុងអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ ជាពិក្សសសិេធិមានជើៃរិរសក់្ៅ សិេធិ
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េេួលបានោរអប់រ ាំក្រៀនសូររ សិេធិររូៃបានេេួលោរោាំពារកនុងសាថ នភាពមានសង្រ្ងាគ ម និងោរោរពាររបឆ្ាំងនឹង
អាជើៃកមមក្សដាកិចច ឬោមគុ ក្លើកុមារ។ រដាោាំពាររបឆ្ាំងនឹងោងារទាំងឡាយណាស្ដលអាចក្ធវើឱ្យខូ្ចដល់ោរអប់រ ាំ 
និងក្រៀនសូរររបស់កុមារ ឬស្ដលនាំឱ្យអនែរាយដល់សុខ្ភាព ឬសុខុ្មាលភាពរបស់កុមារ។ 

ក្ដើមបើអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារនិងរដាធមមនុញ្ញវនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលបានក្រៀបចាំបក្ងាើរ 
ចាប់ លិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែ និងក្ោលនក្យាបាយមួយចាំនួនពាក់ព័នធសិេធិកុមារ និងបានបក្ងាើរយនែោរសរមបសរមួល 
កិចចោរពារកុមារទាំងក្ៅថាន ក់ជារិនិងក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ។1 យនែោរក្ៅថាន ក់ជារិមានរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 
ស្ដលមានអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន និងអនុគ ៈកមមោរ ចាំស្ កក្ៅាមរកសួង សាថ ប័ន បានបក្ងាើររកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ 
រមួទាំងគ ៈកមាម ធិោរមួយចាំនួន។ េនទឹមនឹងក្នុះក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ បានបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ
(ក.ជ.ក) រាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់ង្រ្សែើនិងកុមារ(គ.ក.ស.ក) រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោរ
ពិក្រោុះក្យាបលង់្រ្សែើនិងកុមារ(គ.ក.ស.ក) រកុង រសុក ខ្ ឌ  និងគ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើនិងកុមារ 
(គ.ក.ន.ក)  ុាំសងាា រ់ ក្ហើយក៏បានបក្ងាើរគ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ
ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ និងយនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ ស្ដលជាស្ខ្សបក្ណាែ យរបស់គ ៈ
កមាម ធិោរក្ៅថាន ក់ជារិ។ 
 

រូបភាពេើ១៖ គាំនូសបាំរពញួយនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារក្ៅកមពុជា  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 មារា ៤៤ អនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ  បញ្ញា ក់ថារដាភាគើររូៃរាយោរ ៍ពើសាថ នភាពសិេធកិុមារជូនគ ៈកមាម ធិោរ អងគោរសហរបជាជារ។ិ 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន 
ក.ជ.ក

រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ
រកសួង សាថ ប័ន

គ ៈកមាម ធិោរ

ក.ជ.ក 

រកុង រសុក ខ្ ឌ

រដាបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ

គ.ក.ស.ក 

គ.ក.ស.ក 

 ុាំ សងាា រ់

គ.ក.ន.ក 

រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមប ើកុមារ “ក.ជ.ក”

អនុគ ៈកមាម ោរ
[4]

វដគូអភិៃឌ្  និងអងគោរមិនស្មន
រដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុកនិងបរក្េស

យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារ
ក្ៅថាន ក់ជារិ

យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារ
ក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ

III

គ ៈកមមោរ
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2.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមក ុមារ “គ.ជ.ព”
3.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស “គ.ជ.ប.ជ”

1.គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក

5.គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ

យន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារ
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7.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោរក្ៅ 
   អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កម   “គ.ជ.ប.េ”

6.គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា “គ.ស.ម.ក"

4.គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ 
   និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ
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៣.  ការលធវើដ្ន្ទីយន្តកាសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់ជាតិ 
៣.១. យន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់ជាតិ 

៣.១.១. រកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ(ក.ជ.ក) ក្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៥2 ក្ហើយក្ៅចុងឆ្ន ាំ
២០០៩បានស្កសរមួលរចនសមព័នធ3 និងសមាសភាពជាបនែបនទ ប់4។  សមាសភាព ក.ជ.ក មានសក្មែចនយករដាមង្រ្នែើ 
ជារបធ្លនកិរែិយស និងឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើរកសួងសងគមកិចចអរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ ជារបធ្លនក.ជ.ក ក្ដ្ឋយស្ ក 
អនុរបធ្លន សមាជិក ក.ជ.ក. ជារដាក្លខាធិោរ និងអនុរដាក្លខាធិោរ មកពើរកសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធ។ ក.ជ.ក មាន
អងគភាពជាំនញជាក្សនធិោរដូចជា៖១.អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ២.ក.ជ.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ ៣.រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ
រកសួង សាថ ប័ន និងមានអនុគ ៈកមមោរដូចជា៖១.អនុគ ៈកមមោរពលកមមកុមារនិងេរមង់វនោរក្កងរបៃញ័្ច ក្ផសងៗ 
ក្េៀរក្លើកុមារ ២.អនុគ ៈកមមោររបឆ្ាំងោរជួញដូរនិងក្កងរបៃញ័្ចផាូៃក្ភេក្លើកុមារ ៣.អនុគ ៈកមមោរាក់ស្រង
ចាប់ស្ដលពាក់ព័នធនឹងកុមារ និង៤.អនុគ ៈកមមោរអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច។ អនុគ ៈកមមោរទាំង៤ររូៃបានស្របោា យ
ក្ៅជាគ ៈកមាម ធិោរដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ។ 
 

រូបភាពេើ២៖ អងគោរក្លខ្របស់រកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 អនុរករឹយក្លខ្៨៣ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ២០ ស្ខ្ៃចិឆោិ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សែើពើោរក្រៀនចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅរបស់អគគក្លខាធោិរដ្ឋា ន ក.ជ.ក.ក 
3 រពុះរាជរកឹរយក្លខ្នស/រករ/១២០៩/១២០១ ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សែើពើោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារកិមពុជាក្ដើមបើកុមារ  
4 អនុរករឹយក្លខ្ ៣៨២ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ២៥ ស្ខ្មើន ឆ្ន ាំ២០១៤ សែើពើោរស្រងសមាសភាព ក.ជ.ក នងិអនុរករឹយក្លខ្ ៤១៦ អនរក.បក  
  ចុុះវងៃេើ៩ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ សែើពើោរស្រងាាំងសមាសភាពរកុមរបឹកាជារកិមពុជាក្ដើមបើកមុារ។ 
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ារាងេើ២៖សមាសភាពរកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 5 
ល.រ រកសួង-សាថ បន័ មុខ្រាំស្ ង រួនេើក្ៅកនុង ក.ជ.ក 
១ សក្មែចរបមុខ្រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា នយករដាមង្រ្នែើ របធ្លនកិរែិយស 
២ សងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ រដាមង្រ្នែើ របធ្លន ក.ជ.ក 
៣ កិចចោរនរ ើ រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៤ មហាវផទ រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៥ សុខាភិបាល រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៦ អប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៧ ោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ  រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៨ សងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ រដាក្លខាធិោរ អនុរបធ្លន 
៩ េើសែើោរគ ៈរដាមង្រ្នែើ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១០ ោរពារជារិ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១១ ោរបរក្េស និងសហរបរិបរែិោរអនែរជារិ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១២ ក្សដាកិចច និងហរិញ្ញៃរថុ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៣ ពា ិជាកមម អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៤ ស្ផនោរ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៥ យុរែិធម៌ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៦ អភិៃឌ្ឍន៍ជនបេ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៧ ៃបបធម៌ និងៃចិិររសិលបៈ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៨ សាធ្លរ ោរ និងដឹកជញ្ាូ ន អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
១៩ បរសិាថ ន អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២០ វរប ើ យ ៍និងេូរគមនគមន៍ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២១ ឧសាហកមម និងសិបបកមម អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២២ ស្រ   និងថាមពល អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២៣ ក្េសចរ ៍ អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២៤ ព័រ៌មាន អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២៥ ធមមោរ និងសាសន អនុរដាក្លខាធិោរ សមាជិក 
២៦ គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា សមាជិក សមាជិក 
២៧ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នោកបាេរកហមកមពុជា អគគក្លខាធិោរ សមាជិក 
២៨ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើង្រ្សែើ អគគក្លខាធិោររង សមាជិក 
២៩ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នអាជ្ាធរជារិរបឆ្ាំងក្រគឿងក្ញៀន អគគក្លខាធិោររង សមាជិក 
៣០ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក អគគក្លខាធិោរ  សមាជិកអចិវង្រ្នែយ ៍

  

 
5 អនុរករឹយក្លខ្ ៤១៦ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ៩ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ សែើពើោរស្រងាាំងសមាសភាពរកមុរបកឹាជារកិមពុជាក្ដើមបើកមុារ 
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ក.ជ.ក មានភារកិចច សរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលសរមាប់ោរងារពិក្រោុះក្យាបល ់
សរមបសរមួលសកមមភាពទាំងឡាយស្ដលពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា កុមារ ពិនិរយាមដ្ឋននិងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ  
សែើពើសិេធិកុមារ ចូលរមួពិនិរយ និងផែល់ក្យាបល់ក្លើក្សចកែើរពាងចាប់ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែននស្ដលពាក់ព័នធនឹង 
កុមារ និងផែល់អនុសាសន៍រសបនឹងអនុសញ្ញញ និងបេដ្ឋា នអនែរជារិក្ផសងៗសែើពើកុមារ និងដឹកនាំអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន
រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។6  មារា ១៣ វនរពុះរាជរកឹរយសែើពើោរបក្ងាើរ ក.ជ.ក មានរបភពធនធ្លនផគរ់ផគង់
ក្ដ្ឋយងៃោិជារិ ជាកញ្ច ប់ក្ដ្ឋយស្ ក កនុងរកបខ័្ ឌ ងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំរបស់រកសួង ស.អ.យ និងមានសិេធិេេួល និង
រគប់រគងមូលនិធិមនុសសធម៌ស្ដលបានមកពើរបភពរសបចាប់ក្ផសងៗ។ 
 

៣.១.២. អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នរកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 
អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក7 មាន៖ ១.ស្ផនករដាបាលស្ផនោរ និងហរិញ្ញៃរថុ ២.ស្ផនកោរពារកុមារនិងពិនិរយាម 

ដ្ឋន និង៣.ស្ផនកអប់រ ាំផសពវផាយ និងអភិៃឌ្ឍធនធ្លនមនុសស មានភារកិចចក្រៀបចាំ និងអនុៃរែស្ផនោរ សរមបសរមួល
ជាមួយរកសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធកនុងោរក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ និងពិធើសារនន 
ពិនិរយាមដ្ឋនសាថ នភាពកុមារ ជាំរុញោរផសពវផាយខ្ាឹមសារអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ សិការសាៃរជាៃចាប់ជារិ 
អនែរជារិ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែ សហរបរិបរែិោរជាមួយរកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ រាំណាងកុមារ អងគោរមិនស្មន 
រដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុក និងបរក្េសរពមទាំងវដគូអភិៃឌ្ឍ។ រចនសមព័នធរបស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ក្មើលរូបភាព
េើ១.អងគោរក្លខ្របស់រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។ 

៣.១.៣. អនុគ ៈកមមោរចាំ ុុះរកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 
រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ បានបក្ងាើរអនុគ ៈកមមោរចាំនួនបួនគឺ៖ ១.អនុគ ៈកមមោរពលកមមកុមារ 

និងេរមង់វនោរក្កងរបៃញ័្ច ក្ផសងៗក្េៀរក្លើកុមារ8 ២.អនុគ ៈកមមោររបឆ្ាំងោរជួញដូរនិងក្កងរបៃញ័្ចផាូៃក្ភេក្លើ
កុមារ9 ៣.អនុគ ៈកមមោរាក់ស្រងចាប់ស្ដលពាក់ព័នធនឹងកុមារ10 និង៤.អនុគ ៈកមមោរអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច11។ 
អនុគ ៈកមមោរទាំងបួនក្នុះមិនបានអនុៃរែភារកិចចដូចមានស្ចងក្ៅកនុងក្សចកែើសក្រមចក្េ ប ុស្នែរាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន 
បក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរមួយចាំនួនស្ដលដឹកនាំ និងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួង សាថ ប័នតទ ល់ដូចមានស្ចងក្ៅចាំ ុច 
៣.១.៥.គ ៈកមាម ធិោរដឹកនាំ និងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួងពាក់ព័នធ។ 

៣.១.៤. រកមុោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង សាថ បន័ 
 រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង សាថ ប័ន12ដឹកនាំក្ដ្ឋយរដាក្លខាធិោរ ឬអនុរដាក្លខាធិោរជារបធ្លន

អគគនយក១រូបជាអនុរបធ្លន និងសមាជិកជារបធ្លន ឬអនុរបធ្លននយកដ្ឋា នពាក់ព័នធក្ដើររួនេើជាយនែោរសរមប
សរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារក្លើោរងារពិក្រោុះក្យាបល់ និងពិនិរយាមដ្ឋនវាយ
រវមាក្លើោរអនុៃរែសិេធិកុមារ ផសពវផាយចាប់ អនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ ក្ោលនក្យាបាយ និងលិខិ្រដ្ឋា នគរិយុរែ

 
6 មារា៨ វនរពុះរាជរករឹយសែើពើោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារឆ្ន ាំ២០០៩ 
7 អនុរកឹរយក្លខ្០២ ចុុះវងៃេើ៥ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរក្រៀបចាំ នងិោររបរពឹរែក្ៅរបស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក 

8 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្៨៣ ក.ជ.ក.ក ចុុះវងៃេើ៧ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៦ សែើពើោរបក្ងាើរអនុគ ៈកមមោរជារិពលកមមកុមារនិងេរមង ់
  វនោរក្កងរបៃញ័្ច ក្ផសងៗក្េៀរក្លើកមុារ 
9 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១៣៩ ក.ជ.ក.ក ចុុះវងៃេើ២៨ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០០ សែើពើោរបក្ងាើរអនុគ ៈកមមោររបឆ្ាំងោរជញួដូរនិងក្កង 
  របៃញ័្ចផាូៃក្ភេក្លើកមុារ 
10 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១៤០ ក.ជ.ក.ក ចុុះវងៃេើ២៨ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០០ សែើពើោរបក្ងាើរអនុគ ៈកមមោរាក់ស្រងចាប ់
11 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១២៨ ក.ជ.ក.ក ចុុះវងៃេើ១៣ ស្ខ្ៃចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០០២ សែើពើោរបក្ងាើរអនគុ ៈកមមោរអភិៃឌ្ឍកុមាររូច 
12 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១២៧ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ   ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោររកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួងសាថ ប័ន 



  8 

 

ននរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។ ក្រៀបចាំស្ផនោរ កមមៃធិើនិងសកមមភាពក្ផសងៗក្ដើមបើ
ឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារ និងបង្រ្ញ្ញា បោរងារកុមារក្ៅកនុងកមមៃធិើរបស់រកសួងសាថ ប័ន និងក្ធវើេាំនកេាំនងជាមួយអងគោរ 
មិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុក និងបរក្េសស្ដលមានគក្រមាងោរងារពាក់ព័នធនឹងកុមារក្ៅកនុងរកសួងសាថ ប័ន ស្សវងរក
ជាំនួយឧបរថមា និងតា ស់បែូរព័រ៌មាន បេពិក្សាធន៍ េសសនៈរ ើកចក្រមើនស្ដលទក់េងនឹងក្ោលក្ៅរមួកនុងោរស្កសមអ
សាថ នភាពកុមារ។ ក្រៀបចាំេិននន័យសែើពើសាថ នភាពកុមារ និងច្ចរ់ស្ចងអនុៃរែរាល់ក្ោលោរ ៍ និងស្ផនោរសកមមភាព
របស់រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។ 

៣.១.៥. គ ៈកមាម ធិោរពាកព់ន័ធដឹកនាំ និងសរមបសរមលួក្ដ្ឋយរកសួង សាថ បន័ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរមួយចាំនួន រួមមាន៖ ក.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមម

កុមារ“គ.ជ.ព”13 ស្ដលដឹកនាំនិងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ និងបានបក្ងាើរអគគ
ក្លខាធិោរដ្ឋា នវនគ.ជ.ព14 ក្ធវើជាក្សនធិោរ ខ្.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស“គ.ជ.ប.ជ”15

ស្ដលដឹកនាំសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួងមហាវផទនិងបានបក្ងាើរអគគក្លខាធិោរដ្ឋន នវន គ.ជ.ប.ជ16 ក្ធវើជាក្សនធិោរ 
គ.គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច“គ.ជ.គ.ក”17 ស្ដលដឹកនាំនិងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួងអប់រ ាំ 
យុៃជន និងកើឡា និងបានបក្ងាើរអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នវន គ.ជ.គ.ក18ក្ធវើជាក្សនធិោរ  .គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែ
ស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ19 ស្ដលដឹកនិងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយ
រកសួងសងគមកិចចអរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ និងបានបក្ងាើររកុមោរងារបក្ចចកក្េសចាំនួនបើ រមួមាន៖១.រកុម
ោរងារក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹង និងេប់សាា រ់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ២.រកុមោរងារផែល់ក្សវានិងអនុៃរែចាប់ និង៣.
រកុមោរងារសិកាក្លើបេដ្ឋា នគរិយុរែ ពិនិរយាមដ្ឋន និងក្ធវើរបាយោរ ៍ ង.គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ20 
ដឹកនាំក្ដ្ឋយរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ ច.គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជាស្ដលដឹកនាំ និងសរមបសរមួល
ក្ដ្ឋយេើសែើោរគ ៈរដាមង្រ្នែើ21 និង្.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើ 
េុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ.”22 ដឹកនាំនិងសរមបសរមួលក្ដ្ឋយរកសួងមហាវផទ និងបានបក្ងាើរក្លខាធិោរ 
ដ្ឋា នក្ធវើជាក្សនធិោរ23 ។ 
 

 
13 រពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/១១១៦/១០៤៤ ចុុះវងៃេើ១៧ ស្ខ្ៃចិឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.ព 
14 អនុរករឹយក្លខ្ ១៦ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ៩ ស្ខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សែើពើោរក្រៀបចាំ នងិរបរពឹរែក្ៅរបស់អគគក្លខាធោិរដ្ឋា ន វន គ.ជ.ព 
15 រពុះរាជរករឹយក្លខ្ នស/រករ/០៦១៤/៨០៨ ចុុះវងៃេើ២៥ ស្ខ្កមុាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.ប.ជ 
16 អនុរកឹរយក្លខ្ ២៧៣ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ៧ ស្ខ្រុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅរបស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នវន គ.ជ.ប.ជ 

17 រពុះរាជរករឹយក្លខ្ នស/រករ/០៤១២/៣១៧ ចុុះវងៃេើ៤ ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.គ.ក 
18 អនុរកឹរយក្លខ្ ១៩០ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ១៨ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរយក្ៅរបស់អគគក្លខាធិោរវន គ.ជ.គ.ក 
19 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១៨៧ ស.អ.យ ចុុះវងៃេើ២៦ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរ VAC 
20 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១០៥ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន កជ់ារ ិ

21 រពុះរាជរករឹយក្លខ្ នស/រករ/១២១៣/១៣៣៦ ចុុះវងៃេើ៦ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា  និង    
អនុរករឹយក្លខ្៥៧០ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ២៣ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣  សែើពើោរក្រៀបចាំ នងិោររបរពរឹែក្ៅរបស់គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា 
22 រពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/០៨១៧/៦១៩ ចុុះវងៃេើ២២ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមាម ធោិរជាររិបឆ្ាំងទរុ កមម 
អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនសុសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ” 
23 អនុរកឹរយក្លខ្២៨ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ២៧ ស្ខ្កមុាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សែើពើោរក្រៀបចាំ នងិោររបរពរឹែក្ៅរបស់ក្លខាធោិរដ្ឋា ន វន គ.ជ.ប.េ. 
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ក.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ“គ.ជ.ព” 
គ.ជ.ព បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយក្ៅឆ្ន ាំ២០១៦ ជាយនែោរសរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរាជរដ្ឋា

ភិបាលក្លើសកមមភាពជាបនទ ន់សរមាប់លប់បាំបារ់ក្លើេរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ។ គ.ជ.ក ស្ដលមានឯកឧរែម 
រដាមង្រ្នែើរកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈជារបធ្លន និងមានអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នជាក្សនធិោរ ក្ហើយបាន
បក្ងាើរគ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ មារា ១៣ វនរពុះរាជរកឹរយ បញ្ញា ក់ថា គ.ជ.ក មានរបភព
ធនធ្លនពើងៃោិជារិ ងៃោិវដគូ និងរបភពក្ផសងក្េៀរក្ៅកនុងរកបខ័្ ឌ ងៃោិ របស់រកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ ល
ៃជិាា ជើៃៈ។ ចាំក្ពាុះរបភពធនធ្លនរបស់គ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែមិនបានកាំ រ់ចាស់លាស់ក្ៅ
កនុងរពុះរាជរកឹរយក្េ។ 
 

រូបភាពេើ៣៖ អងគោរក្លខ្របស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន គ.ជ.ព 

 

 

 

 
 
 
 

 ខ.គណៈកម្មា ធកិារជាតគិាំពារនិងអភវិឌ្ឍន៍កមុ្មរតូច“គ.ជ.គ.ក” 

 

 

 

 

 

ក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍សកលរបកបក្ដ្ឋយចើរភាព(២០១៥-២០៣០) ស្ដលស្ចងអាំពើោរបញ្ច ប់ពលកមមកុមារក្ៅ
ឆ្ន ាំ២០២៥ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បនែពរងឹងយនែោរអនុៃរែចាប់និងអធិោរកិចចោរងារ និងសហោរជាមួយអងគោរ
និក្យាជិរ និក្យាជក ក្ដើមបើក្ដ្ឋុះរសាយករ ើ ៃវិាេពលកមមកុមារ និងសុៃរថិភាពោរងារឱ្យបានទន់ក្ពលក្ៃលា ជាពិក្សស 
ជាំរុញនិក្យាជកក្ោរពបេដ្ឋា នោរងារនិងោរដ្ឋក់ពិន័យករមិរធៃន់សរមាប់សហរោស រគឹុះសាថ ន ស្ដលក្របើរបាស់ពលកមម 
កុមារ។ ពរងើកកិចចសហោរអនែរៃសិ័យនិងស្សវងរកដាំក្ណាុះរសាយសមរសបចាំក្ពាុះបញ្ញា ពលកមមកុមារស្ដលមានចររិ
លកខ ៈពហុៃសិ័យ ក្ដើមបើធ្លនឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារកមពុជា និងកសាងមូលធនមនុសសរសបាមបរបិេោរងារ 
សមរមយ។ ជាំរុញឱ្យរគប់ភាគើពាក់ព័នធសហោរោន  ក្ដើមបើធ្លនសុៃរថិភាពោរងារសរមាប់កមមករនិក្យាជិរៃយ័ក្កមងនិងអាំពាៃ
នៃសាធ្លរ ៈជនរាយោរ ៍អាំពើករ ើ ពលកមមកុមារក្ៅកស្នាងក្ធវើោរ។ េនទឹមនឹងក្នុះ ោរស្ នាំដល់អាណាពាបាល 
និងនិក្យាជកករ ើ រ ាំក្លាភបាំពានពលកមមកុមារ ជាពិក្សស កុមារបក្រមើោរងារកនុងផទុះ គឺជាបេក្លមើសរពហមេ ឌ ក្ដើមបើ
ោរ់បនថយោរក្របើរបាស់េរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ។ ស្សវងរកោរោាំរេធនធ្លននិងបក្ចចកក្េស ក្ដើមបើរសាៃ 
រជាៃ និងចងរកងរបោសពាក់ព័នធនឹងពលកមមកុមារវនសកមមភាពក្សដាកិចចស្ដលៃៃិរែន៍ងមើៗ និងយុេធនោរក្ឆ្ព ុះក្ៅបញ្ច ប់ 
ពលកមមកុមារក្ៅករមិរថាន ក់ ុាំសងាា រ់។ ក្ដើមបើក្ ា្ើយរបក្ៅនឹងោរលុបបាំបារ់រគប់េរមង់វនពលកមមកុមារ ររមូៃឱ្យ 
គ.ជ.ព. ច្ចរ់ៃធិ្លនោរ24 ដូចរក្ៅ៖ 

˗ គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ(គ.ជ.ព.) ររូៃបនែសរមបសរមួលអនុៃរែអនុសញ្ញញ អនែរជារិ 
និងក្ោលនក្យាបាយជារិពាក់ព័នធនឹងពលកមមកុមារ ជាពិក្សស សហោរជាមួយអនែររកសួងសាថ ប័ន 

 
24 ក្លាកជាំទៃ ក្សុើង សរសុចាិែ  រដាក្លខាធោិររកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ ស្ងាងក្ៅកនុងឱ្ោសេវិាកុមារអនែរជារិ ១មងិុន ឆ្ន ាំ
២០១៩ និងេិវាពភិពក្លាករបឆ្ាំងពលកមមកមុារ ១២មងិុន ក្ៅវងៃេើ១២ ស្ខ្មិងនុ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ក្ដើមបើជាំរុញអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពជារិសែើពើោរោរ់បនថយពលកមមកុមារ និងោរលុបបាំបារ់េរមង់
ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥។ 

˗ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន គ.ជ.ព. និងនយកដ្ឋា នជាំនញររូៃខិ្រខ្ាំពរងឹងៃធិ្លនោរអធិោរកិចចោរងារឱ្យមាន 
របសិេធភាព េប់សាា រ់ក្រោុះថាន ក់ោរងារ និងភាពងាយរងក្រោុះស្ផនកសុខ្ភាព សរមាប់កមមករនិក្យាជិរៃយ័ 
ក្កមង ក្ដើមបើលុបបាំបារ់ពលកមមកុមារ ជាពិក្សសពរងើកៃសិាលភាពោរងារៃសិ័យក្សដាកិចចមិនក្រៀបរយ 
ដូចជា កមមករោរងារផទុះ សិបបកមម និងក្សវាកមមដវេក្េៀរ។ 

˗ បនែប ែុ ុះបណាែ លពរងឹងសមរថភាពរគប់ភាគើពាក់ព័នធ និងក្កៀរគរធនធ្លនហរិញ្ញៃរថុ និងស្សវងរកោរ
ោាំរេពើសាធ្លរ ៈជនចូលរមួរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ។ 

˗ ពរងើកោរផសពវផាយ និងយុេធនោររបឆ្ាំងពលកមមកុមារ និងោរងារក្ដ្ឋយបងខាំក្ៅដល់មូលដ្ឋា ន និង
សហគមន៍នន ក្ដើមបើេប់សាា រ់ោរក្របើរបាស់ពលកមមកុមារ។ 

˗ ពរងឹងកិចចអនែរាគមន៍សនូល ក្ដើមបើសក្ង្រ្ងាគ ុះពលកមមកុមារ និងហាមោរ់ោរងារក្ដ្ឋយបងខាំក្ៅាមរបក្ភេ 
មុខ្របរ និងបក្ងាើនកិចចសហរបរិបរែិោររកសួង-សាថ ប័ន និងភាគើពាក់ព័នធ កនុងោរេប់សាា រ់ោរក្របើរបាស់ 
ពលកមមកុមារពើរគប់េរមង់។ 
 

ខ្.គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍនកុ៍មាររូច“គ.ជ.គ.ក” 
គ.ជ.គ.ក បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ដើមបើជាយនែោរអនុៃរែចាប់សែើពើោរអប់រ ាំ និងក្ោល

នក្យាបាយជារិសែើពើោរោាំពារនិងោរអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច។ គ.ជ.គ.ក មានសក្មែចនយករដាមង្រ្នែើជារបធ្លនករែិយស 
រដាមង្រ្នែើរកសួងអប់រ ាំយុៃជន និងកើឡាជារបធ្លន និងសមាជិកមកពើរកសួងពាក់ព័នធ ស្ដលមានអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នជា
ក្សនធិោរ និងបានបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរសរមបសរមួលបក្ចចកក្េសកុមារាមៃសិ័យរពមទាំងក្របើរបាស់ គ.ក.ស.ក 
និង គ.ក.ន.ក។ មារា១០ វនរពុះរាជរកឹរយបានបញ្ញា ក់ពើោរចាំណាយសរមាប់ដាំក្ ើ រោររបស់ គ.ជ.គ.ក ររូៃផគរ់ផគង់
ក្ដ្ឋយងៃោិជារិកនុងគក្រមាងងៃោិររបស់រកសួងអប់រ ាំយុៃជន និងកើឡា។ 

រូបភាពេើ៤៖ អងគោរក្លខ្របស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន គ.ជ.គ.ក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នវនគ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច(គ.ជ.គ.ក.) បានក្រៀបចាំសិោខ សាលា 
ពិក្រោុះក្យាបល់ក្លើក្សចកែើរពាងចុងក្រោយស្ផនោរសកមមភាពជារិសែើពើោរោាំពារ និងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច ឆ្ន ាំ២០១៩-
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២០២៣ កនុងក្ោលបាំ ងរបមូលធ្លរុចូលពើរកសួងសាថ ប័ន និងវដគូអភិៃឌ្ឍពាក់ព័នធសរមាប់បញ្ចូលកនុងក្សចកែើរពាង
ចុងក្រោយក្ៅក្ខ្រែក្សៀមរាបវងៃេើ១០ ស្ខ្មិងុន ឆ្ន ាំ២០១៩។25 

គ.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស“គ.ជ.ប.ជ” 
គ.ជ.ប.ជ បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយក្ៅឆ្ន ាំ២០១៤ ជាយនែោរអនែរសាថ ប័នថាន ក់ជារិស្ដលមានរួនេើក្ធវើ

ជាក្សនធិោរជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងោរដឹកនាំ និងសរមបសរមួល របមូលផែុ ាំោរចូលរមួកិចចសហោរ និងោរោាំរេពើ
រកសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធ អងគោរសហរបជាជារិ វដគូជារិ អនែរជារិ ស្ផនកឯកជន រមួទាំងយនែោរកនុងរាំបន់ និងបណាែ
របក្េសពាក់ព័នធទាំងឡាយសរមាប់ោរងាររបយុេធរបឆ្ាំងនឹងរាល់េរមង់វនអាំក្ពើជួញដូរ និងអាំក្ពើក្ធវើអាជើៃកមមក្កងរបៃញ័្ច  
ក្លើមនុសសរគប់រូបភាព ជាពិក្សសក្លើង្រ្សែើនិងកុមារ ស្ដលក្កើរមានក្ៅកនុងស្ដនដើ និងក្ៅក្រៅស្ដនដើវនរពុះរាជាណាចរក 
កមពុជា។ គ.ជ.ប.ជ.26 ដឹកនាំក្ដ្ឋយសក្មែចរកឡាក្ហាម ស ក្ខ្ង ឧបនយករដាមង្រ្នែើ រដាមង្រ្នែើរកសួងមហាវផទ និងជា
របធ្លន គ.ជ.ប.ជ ស្ដលមានរកសួង ២១ និងអងគភាពជាំនញ ៥ ជាសមាជិក និងស្ចកជា៦រកុមោរងារអនែររកសួង៖ 
១.រកុមោរងារបងាា រ េប់សាា រ់ ដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងអប់រ ាំយុៃជន និងកើឡា ២.រកុមោរងារោរពារជនរងក្រោុះ ដឹកនាំ
ក្ដ្ឋយរកសួងសងគមកិចចអរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ ៣.រកុមោរងារអនុៃរែចាប់ ដឹកនាំក្ដ្ឋយអគគសនងោរ
នគរបាលជារិ ៤.រកុមោរងារកិចចសហរបរិបរែិោរអនែរជារិ ដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងកិចចោរនរ ើ ៥.រកុមោងារកិចចោរ
យុរែិធម៌ ដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងយុរែិធម៌ ៦.រកុមោរងារក្េសនែររបក្ៃសន៍ដឹនាំ ក្ដ្ឋយរកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ ល
ៃជិាា ជើៃៈ និងគ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស (គ.រ.ប.ជ) និងគ ៈកមាម ធិោរក្ខ្រែរបយុេធ
របឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស (គ.ខ្.ប.ជ) មានរចនសមព័នធដល់ថាន ក់ ខ្ ឌ  រកុង រសុក  ុាំ សងាា រ់។ 

គ.ជ.ប.ជ. មានភារកិចច27 ជាំរុញ និងក្លើកកមពស់ោរអនុៃរែចាប់សែើពើោរោរបង្រ្ងាា បអាំក្ពើជួញដូរមនុសស និង
អាំក្ពើក្ធវើអាជើៃកមមផាូៃក្ភេ ពិធើសារសែើពើោរេប់សាា រ់ ោរបង្រ្ងាា បនិងដ្ឋក់េ ឌ កមម ោរជួញដូរមនុសសជាពិក្សសង្រ្សែើ
និងកុមារ ស្ដលបាំក្ពញបស្នថមក្លើអនុសញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិសែើពើោររបឆ្ាំងនឹងឧរកិដា ា្ង ស្ដនស្ដលមានអងគោរ 
ច្ចរ់ាាំង ឬលិខិ្ររុបករ ៍ និងកិចចរពក្រពៀងអនែរជារិក្ផសងៗក្េៀរទក់េងនឹងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស។ ាមដ្ឋនររួរ
ពិនិរយ និងវាយរវមាសភាពោរ ៍ស្របរបួលវនបេក្លមើសជួញដូរមនុសស ោរក្ធវើអាជើៃកមមផាូៃក្ភេ និងបេក្លមើសពាក់ព័នធ 
ដវេក្េៀរ ក្ដ្ឋយយកចិរែេុកដ្ឋក់ក្លើភាពរងក្រោុះរបស់របជាពលរដាទាំងង្រ្សែើ បុរស ជាពិក្សសកុមារនិងយុៃៃយ័។ 
ជាំរុញឱ្យមានមជឈម ឌ លគាំរូ ស្ដលអនុៃរែាមបេដ្ឋា នបានររឹមររូៃ សរមាប់ោរសាែ រនើរិសមបទជនរងក្រោុះមារុភូមិ
និៃរែន៍ មុននឹងក្ធវើសមាហរ កមមក្ៅរគួសារ ឬសហគមន៍ៃញិ។ 

 
25 សិោខ សាលារបរពរឹែក្ៅក្រោមអធិបរើភាព ក្លាកជាំទៃ គឹម ក្សដ្ឋា នើ រដាក្លខាធោិររកសួងអប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា នងិជាអនុរបធ្លនរបច្ចាំ
ោរគ ៈកមាម ធោិរជារិោាំពារ និងអភិៃឌ្ឍន៍កមុាររចូ។ 
26 មារា ១២ វនរពុះរាជរកឹរយបញ្ញា ក់ថា គ.ជ.ប.ប មានរបភពធនធ្លនផគរផ់គង់ក្ដ្ឋយងៃោិជារិស្ដលជាកញ្ច ប់ងៃោិក្ដ្ឋយស្ កក្ៅកនុង
ឧបសមព័នធវនកញ្ច ប់ងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំរបស់រកសួងមហាវផទ។ ចាំក្ពាុះងៃោិសរមាប់ោរងាររបស់គ ៈកមាម ធិោររបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរ
មនុសសថាន ក់ក្រោមជារិគជឺាងៃោិ ឧបសមព័នធរបស់រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។   
27 សក្ងខបមារា៤ វនរពុះរាជរកឹរយសែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.ប.ជ 

http://ncct.gov.kh/article/7/123
http://www.moeys.gov.kh/kh/
http://ncct.gov.kh/article/7/125
http://www.mosvy.gov.kh/
http://ncct.gov.kh/article/7/126
http://police.gov.kh/
http://police.gov.kh/
http://ncct.gov.kh/article/7/129
http://www.mowa.gov.kh/
http://ncct.gov.kh/article/7/127
http://ncct.gov.kh/article/7/127
http://www.moj.gov.kh/
http://ncct.gov.kh/article/7/128
https://www.mlvt.gov.kh/index.php/km/
https://www.mlvt.gov.kh/index.php/km/
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រូបភាពេើ៥៖ អងគោរក្លខ្របស់គ ៈកមាម ធិោរជារិ គ.ជ.ប.ជ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេបស់ាា រ ់និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ 
គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារររូៃ បាន

បក្ងាើរក្ ើងក្ៅឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ដលជាយនែោរអនែររកសួងសរមាប់ដឹកនាំ សរមបសរមួល ជាំរុញ និងររួរពិនិរយ ាមដ្ឋន
ោរអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ សាំក្ៅោរ់បនថយអាំក្ពើហងិាក្លើ
កុមារក្ៅកមពុជា និងរួមចាំស្ កសក្រមចក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍របកបក្ដ្ឋយចើរភាព និងក្ោលក្ៅពាក់ព័នធកិចចោរពារកុមារ។ 
គ ៈកមមោរក្នុះមានរដាមង្រ្នែើរកសួងសងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទជារបធ្លន និងបានបក្ងាើររកុម
ោរងារបក្ចចកក្េសចាំនួនបើរមួមាន៖១.រកុមោរងារក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹងនិងេប់សាា រ់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ២.រកុម
ោរងារផែលក់្សវានិងអនុៃរែចាប់ និង៣.រកុមោរងារសិកាក្លើបេដ្ឋា នគរិយុរែ ពិនិរយាមដ្ឋន និងក្ធវើរបាយោរ ៍។ 
របោរ៤ វនក្សចកែើសក្រមចបានបញ្ញា ក់ថា គ ៈកមមោរមានរបភពធនធ្លនពើងៃោិជារិ ាមរយៈោរដ្ឋក់បញ្ចូលក្ៅ 
កនុងងៃោិកមមៃធិើរបច្ចាំឆ្ន ាំរបស់រកសួង សាថ ប័នសាមើ។ គ ៈកមមោរមានសិេធិេេួលរគប់រគង ច្ចរ់ស្ចងនិងក្របើរបាស់
ាមនើរិៃធិើចាប់ជាធរមាននូៃមូលនិធិស្ដលបានមកពើរបភពហរិញ្ញបបទនសហរបរិបរែិោរអនែរជារិ វដគូអភិៃឌ្ឍន៍ 
និងរបភពក្ផសងៗក្េៀរ។  

គ ៈកមាម រដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារមានភារកិចច 
សរមបសរមួលោរអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ 
ក្ដើមបើចូលរមួជាមួយចលនសកលសាំក្ៅបញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ដូចមានបញ្ញា ក់ក្ៅកនុងក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍របកប 
ក្ដ្ឋយចើរភាព និងស្ផនោរសកមមភាពរបស់អាសា នឆ្ន ាំ២០១៥ សែើពើោរលុបបាំបារ់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ និងយុេធសាង្រ្សែ 
ចាំនួនរបាាំពើរសរមាប់បញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ (INSPIRE) ចលនសកល ក្ដើមបើបញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ។ ស្ផនោរ 
សកមមភាពបានកាំ រ់អនែរាគមន៍ជាយុេធសាង្រ្សែសាំខាន់ៗចាំនួន៥ រមួមាន៖ ១).កិចចសរមបសរមួលនិងសហរបរិបរែិោរ 
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២).ោរេប់សាា រ់បឋម ៣).ក្សវាក្ ា្ើយរបពហុៃសិ័យសរមាប់កិចចោរពារកុមារ ៤).ោរាក់ស្រងចាប់ ក្ោលនក្យាបាយ 
និងៃកិ្សាធនកមម និង៥).ោរពិនិរយាមដ្ឋន និងវាយរវមា ស្ដលនឹងររូៃអនុៃរែក្ៅថាន ក់ជារិនិងថាន ក់ក្រោមជារិ ក្ដ្ឋយ 
រកសួង សាថ ប័ន អងគភាពពាក់ព័នធ និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុក និងបរក្េស។   
 

រូបភាពេើ៦៖ អងគោរក្លខ្របស់គ ៈកមមោរេបស់ាា រ ់និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ង.គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន កជ់ារិ 
គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិបក្ងាើរក្ ើងក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ ក្ដើមបើសរមបសរមួល និងសហោរជាមួយរកសួង 

សាថ ប័ន អងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុក បរក្េស វដគូអភិៃឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ និងស្ផនកឯកជន កនុងក្ោលបាំ ងពរងឹង
របព័នធោរពារកុមារ ក្ដើមបើេប់សាា រ់ ោរពារ និងលប់បាំបារ់រាល់េរមង់វនោររ ាំក្លាភបាំពានក្ផសងៗ  និងអាំក្ពើហងិាក្លើ
កុមារសាំក្ៅបក្រមើឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារនិងបាំក្ពញមុខ្ងារជារកុមោរងារថាន ក់ជារិកនុងោរោរពារកុមារពើោររ ាំក្លាភ 
បាំពានរគប់រូបភាព។ គ ៈកមមោរដឹកនាំក្ដ្ឋយអនុរបធ្លនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើ កុមារស្ដលមានស្ផនកោរោរពារ
កុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋនជាក្លខាធិោរដ្ឋា ន។ ក្សចកែើសក្រមចមិនបានបញ្ញា ក់ពើរបភពងៃោិក្េ គឺរោន់ស្របញ្ញា ក់ថា
ក្លខាធិោរដ្ឋា នសរមបសរមួលក្លើកគក្រមាង និងេូទរ់ងៃោិចាំណាយរបស់គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ។  

ច.គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា “គ.ស.ម.ក” 
គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជាបក្ងាើរក្ ើងក្ៅឆ្ន ាំ២០០០ និងបានស្កសរមួលជាបនែបនទ ប់រហូរដល់ឆ្ន ាំ

២០១៣ ក្ដើមបើោរពារ ក្លើកសទួយ អភិៃឌ្ឍសិេធិមនុសស លេធិរបជាធិបក្រយយក្ៅកមពុជា ររួរពិនិរយរាល់ោររ ាំក្លាភ
សិេធិមនុសស និងពាកយប ែឹ ងរវានន។ រសាៃរជាៃអក្ងារករ ើ នន ឬក្ធវើោរវាយរវមាោររសាៃរជាៃ អក្ងាររបស់
សមរថកិចច ឬសហោររសាៃរជាៃអក្ងារជាមួយសមរថកិចច ក្ហើយក្ធវើសាំ ុាំ ឯកសារ ផសពវផាយជូនសារ ៈជន ជូន
នយករដាមង្រ្នែើ ជូនរុលាោរ និងជូនសមរថកិចចក្នុះៃញិ។ កសាងភាន ក់ងារ និងមង្រ្នែើោា ាំក្មើលសិេធិមនុសសសម័រគចិរែ
របស់ខ្ាួនក្ៅាមសាថ ប័នរដា ឯកជន រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ   ុាំ សងាា រ់ ភូមិ។ ផែល់ក្យាបល់និងក្លើក
សាំក្ ើ ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលអាំពើសភាពោរ ៍សិេធិមនុសស សាំក្ៅក្ធវើោរស្កលមអ និងក្ធវើយា ងណាឱ្យរសបរដាធមមនុញ្ញ 
ចាប់ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែជារិ និងអនែរជារិ។ សហោរជាមួយរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ និងរកុម
របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើង្រ្សែើ ស្ដលជាសាថ ប័នេេួលខុ្សររូៃក្លើសិេធិកុមារ និងសិេធិនរ ើ និងសាថ ប័នសិេធិមនុសសនន
របស់រដាក្ដើមបើជាំរុញោរអភិៃឌ្ឍសិេធិមនុសសាមស្ផនកនិមួយៗឱ្យបានលអ និងក្រៀបចាំរបាយោរ ៍ជារិជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល 
សែើពើោរអនុៃរែលិខិ្របេដ្ឋា នអនែរជារិ ស្ដលពាក់ព័នធក្ៅនឹងៃសិ័យសិេធិមនុសសនឹងរបាយោរ ៍បាំភាឺននសរមាប់
សាធ្លរ មរិជារិ និងអនែរជារិ។     
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 ្.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរ ុកមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម ៌អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម 
គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម  

“គ.ជ.ប.េ.” បក្ងាើរក្ ើងក្ៅឆ្ន ាំ២០១៧ ក្ធវើជាក្សនធិោរឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលក្លើោរងាររបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ 
អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម និងររួរពិនិរយយា ងក្េៀងទរ់នូៃរបរពឹរែកមមក្លើជន ស្ដលររូៃបាន 
ដកហូរសិេធិក្សរ ើភាពក្ៅាមកស្នាង ុាំោាំងននក្ដើមបើោរពារជនទាំងក្នុះ។ អប់រ ាំផសពវផាយ និងប ែុ ុះបណាែ ល
សែើពើអនុសញ្ញញ  និងពិធើសារបស្នថមរបឆ្ាំងទរុ កមមជាសាធ្លរ ៈ និងាមមុខ្សញ្ញញ និមួយៗ។ ក្ធវើេាំនក់េាំនងជាមួយ 
អនុគ ៈកមាម ធិោរបងាា ររបស់អងគោរសហរបជាជារិ ក្ដើមបើផែល់លេធភាពឱ្យអនុគ ៈកមាម ធិោរក្នុះ អាចបាំក្ពញ
អា រែិោរងាររបស់ខ្ាួនបានរសមាមមារា២០វនពិធើសារបស្នថម។  

 គ.ជ.ប.េ ជាំរុញ និងក្លើកកមពស់ោរេេួលខុ្សររូៃរបស់អាជ្ាធរមានសមរថកិចចពាក់ព័នធរគប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ឱ្យ
របរពឹរែក្លើជន ស្ដលររូៃបានសងសយ័ ឬជនស្ដលររូៃបានដកហូរសិេធិក្សរ ើភាពក្ដ្ឋយក្ោរពឱ្យបានររឹមររូៃាមនើរិ
ៃធិើចាប់ពាក់ព័នធ និងផែល់អនុសាសន៍ក្ដើមបើស្កលមអរបរពឹរែកមមក្លើជនស្ដលររូៃដកហូរសិេធិក្សរ ើភាព។ ចុុះក្ធវើេសសន
កិចចររួរពិនិរយ ពនធនោរ ឬមជឈម ឌ លអប់រ ាំស្កស្របទាំងពិរុេធជននិងេ ឌិ រ ម ឌ ល ុាំខ្ាួនអនើរិជន កស្នាង ុាំខ្ាួន
បក្ណាែ ុះ អាសននរបស់នគរបាលយុរែិធម៌ មនទើរក្ពេយៃកិលចររិ ម ឌ លសុខ្ភាពផាូៃចិរែ មជឈម ឌ លសាែ រនើរិសមបទ 
សងគមកិចច មជឈម ឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន ឬម ឌ លអប់រ ាំក្ផសងក្េៀរេូទាំងរបក្េស។ ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើោរ
អនុៃរែអនុសញ្ញញ  និងពិធើសារបស្នថមរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ  
កមម ក្ដើមបើដ្ឋក់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលពិនិរយ និងសក្រមចមុននឹងក្ផ្ើក្ៅជូនអងគោរសហរបជាជារិ។ 
  

រូបភាពេើ៧៖ អងគោរក្លខ្របស់ គ.ជ.ប.េ 

                                    
                                            

           

    
នើរិកមម និង 

ជាំនួយស្ផនកចាប់
    

                  
    

ប ែុ ុះបណាែ ល និង 
ផសពវផាយអប់រ ាំ

ល ខាធិការោា ន្

    
េាំនក់េាំនង 

និងសហរបរិបរែិោរ
 

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ“គ.ជ.ព” គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក” 
គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស“គ.ជ.ប.ជ” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយ និងមានអគគ
ក្លខា ធិោរដ្ឋា នបក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយអនុរកឹរយ រមួទាំងបក្ងាើរយនែោរក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ ស្ដលមានសាថ នភាពដូចជារកុម
របឹកា ជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារស្ដរ។  ចាំស្ កឯគ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និង
ក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារបក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចរបសរ់កសួង ស.អ.យ។ ដូក្ចនុះគ កមាម ធិោរ 
និងគ ៈ កមមោររទាំងរបាាំក្នុះជាយនែោរដ្ឋច់ក្ដ្ឋយស្ កពើ ក.ជ.ក ក្លើកស្លងស្រគ ៈកមមោោរពារកុមារថាន ក់ជារិ
សថិរក្រោម ោរដឹកនាំរបស់ ក.ជ.ក។ 
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ារាងេើ៣៖សក្ងខបយនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារថាន កជ់ារិ 
ល.រ ក្ឈ្លម ុះយនែោរ ករមិរគរិយុរែ រួនេើ និងភារកិចច 
១ រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើ 

កុមារ “ក.ជ.ក” 
រពុះរាជរកឹរយ 
២០០៩ 

ជាយនែោរសរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរាជរដ្ឋា ភិ
បាលក្លើោរងារទក់េងនឹងោររស់រានមានជើៃរិ ោរអភិៃឌ្ឍ 
ោរោរពារ ោរក្លើកកមពស់សុខុ្មាលភាព និងោរចូលរមួ
ចាំស្ ករបស់កុមារ។ ផសពវផាយ និងាមដ្ឋនររួរពិនិរយ
ោរអនុៃរែសិេធិរបស់កុមារ និងក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើសាថ ន
ភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគោរសហរបជាជារិ។ 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន“ក.ជ.ក”  អនុរកឹរយ 
២០១០ 

ជាក្សនធិោរឱ្យ ក.ជ.ក. 

រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ ក្ៅ
ាមរកសួង សាថ ប័ន 

ក្សចកែើសក្រមច 
ក.ជ.ក. 
២០១០ 

សរមបសរមួលនិងផែល់ក្យាបល់ជូន ក.ជ.ក ក្លើោរងារ
ពិក្រោុះក្យាបល់ និងពិនិរយាមដ្ឋនវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែ 
សិេធិកុមារ ផសពវផាយចាប់ អនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ ក្ោល 
នក្យាបាយ និងលិខិ្រដ្ឋា នគរិយុរែននរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
និង ក.ជ.ក 

២ គ ៈកមាម ធិោរជារិ 
របឆ្ាំងពលកមមកុមារ 
“គ.ជ.ព” 

រពុះរាជរកឹរយ 
២០១៦ 

ោរពិនិរយ ាមដ្ឋននិងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ
វនអងគោរអនែរជារិខាងោរងារក្លខ្១៨២ សែើពើោរហាម
របាម និងសកមមភាពបនទ ន់សរមាប់ោរលប់បាំបារ់េរមង់
ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ អនុសញ្ញញ ក្លខ្១៣៨ សែើពើ
អាយុអបបបរមាអាចចូលក្ធវើោរបាន អនុសញ្ញញ ក្លខ្២៩ 
សែើពើោរងារក្ដ្ឋយបងខាំ ឬជាករពវកិចច និងចូលរមួអនុៃរែ
អនុសញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិសែើពើសិេធិកុមារ 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន“គ.ជ.ព” អនុរកឹរយ 
២០១៨ 

ជាក្សនធិោរឱ្យ គ.ជ.ព  

៣ គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារ 
និងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច 
“គ.ជ.គ.ក” 

រពុះរាជរកឹរយ 
២០១៣ 

ជាំរុញរកសួងសាថ ប័ននិងវដគូអភិៃឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធនន ក្ដើមបើ 
អនុៃរែរួនេើភារកិចច ស្ដលមានស្ចងកនុងក្ោលនក្យាបាយ
ជារិសែើពើោរោាំពារ និងោរអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចឱ្យមានរបសិេធ 
ភាពរមួទាំងពិនិរយាមដ្ឋន និងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែរគប់ 
កមមៃធិើោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន       
គ.ជ.គ.ក 

អនុរកឹរយ 
២០១៣ 

ជាក្សនធិោរឱ្យ គ.ជ.គ.ក 

៤ គ ៈកមាម ធិោរជារិ  
របយេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញ 
ដូរមនុសស “គ.ជ.ប.ជ” 

រពុះរាជរកឹរយ 
២០១៤ 

ជាំរុញ និងក្លើកកមពស់ោរអនុៃរែចាប់សែើពើោរបង្រ្ងាា ប និង
ដ្ឋក់េ ឌ កមមោរជួញដូរមនុសស ជាពិក្សស ង្រ្សែើនិងកុមារ
ស្ដលបាំក្ពញបស្នថម ក្លើអនុសញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិ 
សែើពើោររបឆ្ាំងនឹងឧរកឹរយកមម ា្ងស្ដន ស្ដលមានអងគោរ
ច្ចរ់ាាំង ឬលិខិ្ររុបករ ៍ និងកិចចរពមក្រពៀងអនែរជារិ
ក្ផសងៗក្េៀរទក់េងនឹងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន  
គ.ជ.ប.ជ 

អនុរកឹរយ 
២០១៤ 

ជាក្សនធិោរឱ្យ គ.ជ.ប.ជ 
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៥ គ ៈកមមោរដឹកនាំ 
អនុៃរែស្ផនោរសកមម 
ភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់និង
ក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើ 
ហងិាក្លើកុមារ 

ក្សចកែើសក្រមច 
ស.អ.យ. 
២០១៩ 

ដឹកនាំ សរមបសរមួល និងជាំរុញោរអនុៃរែស្ផនោរសកមម
ភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ យុេធ
សាង្រ្សែចាំនួនរបាាំពើរ សរមាប់បញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ 
(INSPIRE) ចលនសកល ក្ដើមបើបញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើ
កុមារ ក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍របកបក្ដ្ឋយចើរភាព និងភាពជា
វដគូសកល 

ក្លខាធិោរដ្ឋា នក្ៅកនុង 
ន.សុខុ្មាលភាពកុមារ 
វនរកសួង ស.អ.យ 

របោរ ៥ វន 
ក្សចកែើសក្រមច 
ស.អ.យ 

ជាអងគភាពរបរិបរែិ “ោរយិាល័យកិចចោរពារកុមារ” ឱ្យ    
គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាព ក្ដើមបើេប់
សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ 

៦ គ ៈកមមោោរពារកុមារ 
ថាន ក់ជារិ 

ក្សចកែើសក្រមច 
ក.ជ.ក. 
២០១៥ 
 

សរមបសរមួលកនុងោរពិនិរយ និងបាំក្ពញបស្នថមភាពខ្វុះ
ចក្នា ុះកនុងរកបខ័្ ឌ ចាប់ ក្ោលនក្យាបាយ ស្ផនោរជារិ 
និងរកបខ័្ ឌ វនោរអនុៃរែ ផែល់បក្ចចកក្េសនិងជាំរុញោរ
អនុៃរែសកមមភាពោរោរពារកុមារ ក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹង 
ពើោរោរពារកុមារ សហោរ និងជាំរុញោរពិនិរយាមដ្ឋន 
និងវាយរវមាោរអនុៃរែោរោរពារកុមារ 

ក្លខាធិោរដ្ឋា នមាន 
ស្ផនកោរោរពារកុមារ និង
ពិនិរយាមដ្ឋន វនអគគ 
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក 

របោរ ៥ វន 
ក្សចកែើសក្រមច 
ក.ជ.ក 

ជាក្សនធិោរឱ្យគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ 

៧ គ ៈកមាម ធិោរសិេធិ 
មនុសសកមពុជា 

រពុះរាជរកឹរយ 
២០១៣ 
 

ោរពារ ក្លើកសទួយ អភិៃឌ្ឍសិេធិមនុសស លេធិរបជាធិបក្រយយ 
ក្ៅកមពុជា ររួរពិនិរយរាល់ោររ ាំក្លាភសិេធិមនុសស និងពាកយ 
ប ែឹ ងរវានន។ រសាៃរជាៃអក្ងារករ ើ នន ឬក្ធវើោរ
វាយរវមាោររសាៃរជាៃ អក្ងាររបស់សមរថកិចច ឬសហោរ
រសាៃរជាៃអក្ងារជាមួយសមរថកិចច ក្ហើយក្ធវើសាំ ុាំ ឯកសារ 
ផសពវផាយជូនសារ ៈជន ជូននយករដាមង្រ្នែើ ជូនរុលាោរ 
និងជូនសមរថកិចចក្នុះៃញិ 

៨ គ ៈកមាម ធិោរជារិ
របឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើ
ក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ 
អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬ 
េ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ” 

រពុះរាជរកឹរយ 
២០១៧ 

របឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើ
ក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម និងររួរពិនិរយយា ងក្េៀងទរ់ 
នូៃរបរពឹរែកមមក្លើជន ស្ដលររូៃបានដកហូរសិេធិក្សរ ើភាព
ក្ៅាមកស្នាង ុាំោាំងនន ក្ដើមបើោរពារជនទាំងក្នុះ។ 
ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើោរអនុៃរែ អនុសញ្ញញ  និងពិធើសារ 
បស្នថមរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ 
អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម ក្ដើមបើដ្ឋក់ជូនរាជរដ្ឋា ភិ
បាលពិនិរយ និងសក្រមចមុននឹងក្ផ្ើក្ៅអងគោរសហរបជា
ជារិ 

 ក្លខាធិោរដ្ឋា ន  
គ.ជ.ប.េ 

អនុរកឹរយ 
២០១៧ 

ជាក្សនធិោរ 
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៣.២.ការររល ើញ និ្ងអនុ្សាសន៍្សព្មាប់យន្តការថ្នា រ់ជាតិ 
៣.២.១.រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ មិនបានរបជុាំជាក្េៀងទរ់ដូចមានស្ចងកនុងមារា៤ វនរពុះរាជរកឹរយ 

កនាងមក ក្េើបក្ៅវងៃេើ៣១ ស្ខ្កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ ក.ជ.ក បានក្រៀបចាំកិចចរបជុាំក្ដើមបើរបោសសមាសភាពងមើ និងពិនិរយ 
សក្រមចក្លើស្ផនោរយុេធសាង្រ្សែសែើពើកិចចោរពារ និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ ២០១៩-២០២៣។ ក.ជ.ក គួរស្រក្រៀបចាំ
របរើេិនកិចចរបជុាំសាមាញ្ញ ដូចមានស្ចងកនុងមារា ៣ វនរពុះរាជរកឹរយ ក្ដើមបើពិនិរយលេធផលោងារ និងក្ដ្ឋុះរសាយ 
បញ្ញា សិេធិរបស់កុមារ និងក្រៀបចាំកិចចរបជុាំៃសិាមញ្ញ ១ ឬ ២ដងកនុងមួយឆ្ន ាំាមសាថ នភាពជាក់ស្សែង។  

៣.២.២.អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក មិនទន់មានអងគភាពងៃោិ និងងៃោិោាំរេសកមមភាពរបច្ចាំឆ្ន ាំនូៃមាន
ករមិរ ពើក្រពាុះចក្ងាា មសកមមភាពេើ១.២.២.ពរងឹងរបព័នធពិនិរយាមដ្ឋន និងរបាយោរ ៍សែើពើសាថ នភាពកុមារ28 
សថិរក្ៅកនុងអនុកមមៃធិើេើ១.២.ោរអភិៃឌ្ឍសុខុ្មាលភាពកុមារ និងយុៃនើរិសមបទវនកមមៃធិើេើ១.ោរបក្ងាើនរបសិេធភាព 
ក្សវាសុខុ្មាលភាពសងគម ពុាំមានៃសិាលភាពរគប់រោន់ក្ដើមបើបក្ងាើនងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំ។ ក្យាងមារា១៣ វនរពុះរាជរកឹរយ 
ក.ជ.ក មានរបភពធនធ្លនផគរ់ផគង់ក្ដ្ឋយងៃោិជារិ ជាកញ្ច ប់ក្ដ្ឋយស្ កកនុងរកបខ័្ ឌ ងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំរបសរ់កសួង 
ស.អ.យ។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា នគួរក្សនើសុាំបក្ងាើរអនុកមមៃធិើ “ោរអភិៃឌ្ឍកិចចោរពារ និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ” ស្ដល
មានចក្ងាា មសកមមភាព៖ េើ១.ពរងឹងកិចចោរពារនិងពិនិរយាមដ្ឋនោរក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ ២.បក្ងាើនោរអប់រ ាំផសពវ 
ផាយនិងអភិៃឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុសស េើ៣.ពរងឹងសមរថភាពសាថ ប័ននិងអភិៃឌ្ឍភាពជាវដគូ។ ក្ដើមបើឱ្យអគគក្លខាធិោរ
ដ្ឋា នមានដាំក្ ើ រោររបកបក្ដ្ឋយរបសិេធភាព គួរស្រក្សនើសុាំបក្ងាើរអងគភាពងៃោិក្ដើមបើអនុៃរែ រួនេើ និងភារកិចចដូច
មានស្ចងកនុងរពុះរាជរកិរយ អនុរកឹរយ និងពរងឹងសមរថភាពជាំនញរបស់មង្រ្នែើរគប់ស្ផនក។  
 ៣.២.៣.រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង សាថ ប័ន បានបក្ងាើរចាំនួន៩ រកសួងរមួមាន៖រកសួងអភិៃឌ្ឍន៍
ជនបេ ឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងឧសាហកមម ស្រ   និងថាមពលឆ្ន ាំ២០១០ រកសួងសុខាភិបាលឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងមហាវផទ
ឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងព័រ៌មានឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងស្ផនោរឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងក្េសចរ ៍ឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងោរពារ
ជារិឆ្ន ាំ២០១១ រកសួងកិចចោរនរ ើឆ្ន ាំ២០១២។ រកុមោរងារក្ដើមបើកុមាររកសួងទាំង៩ មិនទន់ក្ធវើបចចុបបននភាពនិង
មានដាំក្ ើ ោររិចរួចកនុងោរអនុៃរែមុខ្ងារ29ក្ដ្ឋយងៃោិោាំរេមានករមិរឬោម នងៃោិ30។  
 

ចាំស្ កឯរកសួងសាថ ប័នមួយចាំនួនក្េៀរមិនទន់បានបក្ងាើររកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅក្ ើយ។ រកសួងទាំង៩ 
ស្ដលបានបក្ងាើរ រកុមោរងារក្ដើមបើកុមារគួរស្រក្ធវើបចចុបបននភាព និងៃភិាជងៃោិោាំរេដល់សកមមភាព ក្ដ្ឋយស្ ក
រកសួងស្ដលមិនទន់បក្ងាើររកុមោរងារក្ដើមបើកុមារ គួរស្របក្ងាើររកុមោរងារ ឬកាំ រ់អងគភាពចាំ ុុះរកសួង “មង្រ្នែើ
បក្ងាគ ល” និងៃភិាជងៃោិក្ដើមបើោាំរេសកមមភាពដូចមានស្ចងក្ៅកនុងក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១២៧ ក.ជ.ក។ 

៣.២.៤.អនុគ ៈកមមោរចាំ ុុះ ក.ជ.ក មាន៖១.អនុគ ៈកមមោរពលកមមកុមារនិងេរមង់វនោរក្កងរបៃញ័្ច  
ក្ផសងៗក្េៀរក្លើកុមារ ២.អនុគ ៈកមមោររបឆ្ាំងោរជួញដូរនិងក្កងរបៃញ័្ចផាូៃក្ភេក្លើកុមារ ៣.អនុគ ៈកមមោរ
ាក់ស្រងចាប់ស្ដលពាក់ព័នធនឹងកុមារ និង៤.អនុគ ៈកមមោរអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច។ អនុគ ៈកមមោរទាំងបួនក្នុះ
មិនទន់ដាំក្ ើ រោរដូចមានស្ចងក្ៅកនុងក្សចកែើសក្រមចក្េាាំងពើបក្ងាើរ ក.ជ.ក។ េនទឹមនឹងក្នុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន 
បក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរមួយចាំនួនហាក់បើដូចជាជាំនួសអនុគ ៈកមាម ោរទាំងបួនខាងក្លើមានដូចជាគ.ជ.ព គ.ជ.គ.ក 
និង គ.ជ.ប.ជ ស្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងជាសមាជិកក.ជ.ក។ 

 
28 ងៃោិកមមៃធិើៃភិាជរបច្ចាំឆ្ន ាំ២០១៩ សរមាបោ់ាំរេសកមមភាពអគគក្លខាដ្ឋា ន ក.ជ.ក ចាំននួ...  
29 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១២៧ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកុមោរងារក្ដើមបើកមុារក្ៅាមរកសួងសាថ បន័ 
30 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១២៧ ក.ជ.ក មនិបានបញ្ញា ក់ពើរបភពងៃោិសរមាប់ោាំរេរកុមោរងារក្ដើមបើកុមារក្ៅាមរកសួង សាថ ប័នក្េ 
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៣.២.៥. គ ៈកមាម ធិោរ និងគ ៈកមមោរពាក់ព័នធដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងសាថ ប័ន៖ ក្ដើមបើធ្លនបាននូៃឧរែម 
របក្យាជន៍របស់កុមារ និងសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារឱ្យោន់ស្រមានរបសិេធភាព រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបក្ងាើរគ ៈ 
កមាម ធិោរ ឬគ ៈកមមោរមួយចាំនួនក្ដើមបើេេួលខុ្សររូៃក្លើមុខ្សញ្ញញ ដូចជា៖  

˗ គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ“គ.ជ.ព” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយស្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយឯកឧរែម 
រដាមង្រ្នែើរកសួងោរងារនិងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ អនុរបធ្លន សមាជិក មកពើរកសួងពាក់ព័នធ31 និងបាន
បក្ងាើរអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នក្ដ្ឋយអនុរកឹរយ រមួទាំងបានបក្ងាើរគ ៈកមមោរ ឬអនុគ ៈកមមោរជាំនញ
ាមៃសិ័យ និងគ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ ភារកិចចចមបងរបស់ គ.ជ.ព គឺក្ធវើោរ
ពិនិរយ ាមដ្ឋន និងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ វនអងគោរអនែរជារិខាងោរងារក្លខ្១៨២ សែើពើោរ 
ហាមរបាម និងសកមមភាពបនទ ន់សរមាប់ោរលប់បាំបារ់េរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ អនុសញ្ញញ ក្លខ្ 
១៣៨ សែើពើអាយុអបបបរមាអាចចូលក្ធវើោរបាន អនុសញ្ញញ ក្លខ្២៩ សែើពើោរងារក្ដ្ឋយបងខាំ ឬជាករពវកិចច 
និងចូលរមួអនុៃរែអនុសញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិសែើពើសិេធិកុមារជាមួយក.ជ.ក។ ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើ 
ោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ អនែរជារិស្ដលពាក់ព័នធនឹងោរលប់បាំបារ់េរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ។ 

˗ គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយស្ដលមាន 
សក្មែចនយករដាមង្រ្នែើ ជារបធ្លនកិរែិយស ឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើរកសួងអប់រ ាំយុៃជន និងកើឡា ជារបធ្លន អនុរបធ្លន 
សមាជិក មកពើរកសួងពាក់ព័នធ32 និងបានបក្ងាើរអគគក្លខាធិោរដ្ឋា នក្ដ្ឋយអនុរកឹរយ រមួទាំងបក្ងាើរគ ៈ
កមមោរសរមបសរមួលបក្ចចកក្េសកុមាររូចាមៃសិ័យ និងយនែោរថាន ក់ក្រោមជារិមាន គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ 
ក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ  និង គ.ក.ន.ក។ ភារកិចចចមបងគឺជាំរុញរកសួង សាថ ប័ន និងវដគូអភិៃឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធនន 
ក្ដើមបើអនុៃរែរួនេើ និងភារកិចចស្ដលមានស្ចងកនុងក្ោលនក្យាបាយជារិសែើពើោាំពារ និងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច
ឱ្យមានរបសិេធភាព។ ពិនិរយាមដ្ឋននិងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែរគប់កមមៃធិើោាំពារ និងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច 
និងក្ធវើរបាយោរ ៍ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

˗ គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស “គ.ជ.ប.ជ” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយស្ដល 
ដឹកនាំក្ដ្ឋយឧបនយករដាមង្រ្នែើ រដាមង្រ្នែើរកសួងមហាវផទ អនុរបធ្លន និងសមាជិក មកពើរកសួងពាក់ព័នធ33 
និងបានបក្ងាើរអគគក្លខាធិោរដ្ឋន នវន គ.ជ.ប.ជ ក្ដ្ឋយអនុរកឹរយ រមួទាំងបក្ងាើររកុមោរងារជាំនញអនែរ 
រកសួង សាថ ប័ន និងគ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ។ ភារកិចចចមបងគឺជាំរុញ និងក្លើក 
កមពស់ោរអនុៃរែចាប់សែើពើោរបង្រ្ងាា ប និងដ្ឋក់េ ឌ កមមោរជួញដូរមនុសស ជាពិក្សសង្រ្សែើនិងកុមារស្ដល  
បាំក្ពញបស្នថមក្លើអនុសញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិ សែើពើោររបឆ្ាំងនឹងឧរកឹរយកមម ា្ងស្ដន ស្ដលមានអងគោរ 
ច្ចរ់ាាំង ឬលិខិ្ររុបករ ៍ និងកិចចរពមក្រពៀងអនែរជារិក្ផសងៗក្េៀរទក់េងនឹងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស។ 
ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើសាថ នភាព និងោរងាររបយុេធរបឆ្ាំងនឹងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស និងអាំក្ពើក្ធវើអាជើៃកមម
ផាូៃក្ភេជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគោរសហរបជាជារិាមោរកាំ រ់។  

˗ គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ បក្ងាើរ 
ក្ ើងក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចរបស់រដាមង្រ្នែើរកសួងស.អ.យ ស្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើ ជារបធ្លន 
អនុរបធ្លន សមាជិក មកពើរកសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធ និងបានបក្ងាើររកុមបក្ចចកក្េសចាំនួនបើរមួមាន៖ ១.រកុម 
ោរងារក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹង និងេប់សាា រ់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ២.រកុមោរងារផែលក់្សវា និងអនុៃរែចាប់ 

 
31 មារា ២ វនរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/១១១៦/១០៤៤ ចុុះវងៃេើ១៧ ស្ខ្ៃចិឆោិ ឆ្ន ាំ២០១៦ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.ព 
32 មារា ២ វនរពុះរាជរករឹយក្លខ្ នស/រករ/០៤១២/៣១៧ ចុុះវងៃេើ៤ ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.គ.ក 
33 មារា ២ វនរពុះរាជរករឹយក្លខ្ នស/រករ/០៦១៤/៨០៨ ចុុះវងៃេើ២៥ ស្ខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ សែើពើោរបក្ងាើរ គ.ជ.ប.ជ 
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និង៣.រកុមោរងារសិកាក្លើបេដ្ឋា នគរិយុរែ ពិនិរយាមដ្ឋន និងក្ធវើរបាយោរ ៍។ ភារកិចចចមបងគឺដឹកនាំ 
សរមបសរមួល និងជាំរុញោរអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ ា្ើយរបអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ 
យុេធសាង្រ្សែចាំនួនរបាាំពើរសរមាប់បញ្ច ប់អាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ (INSPIRE) ចលនសកល ក្ដើមបើបញ្ច ប់អាំក្ពើ
ហងិាក្លើកុមារ ក្ោលក្ៅអភិៃឌ្ឍន៍របកបក្ដ្ឋយចើរភាព និងភាពជាវដគូសកល។ គ ៈកមមោរក្នុះមាន
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន សថិរក្ៅកនុងនយកដ្ឋា នសុខុ្មាលភាពកុមាររកសួងស.អ.យ។ 

˗ គ ៈកមមោោរពារកុមារថាន ក់ជារិបក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចរបសរ់បធ្លន ក.ជ.ក ស្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយ 
រដាក្លខាធិោរកសួង ស.អ.យ ជាអនុរបធ្លន ក.ជ.ក ជារបធ្លនគ ៈកមមោរ អនុរបធ្លន សមាជិក មក
ពើរកសួង សាថ ប័ន អងគោរពាក់ព័នធ34 ស្ដលមានស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន វនអគគក្លខាធិោរ 
ដ្ឋា ន ក.ជ.ក ក្លខាធិោរដ្ឋា ន។ ភារកិចចចមបងគឺ៖១.សរមបសរមួលកនុងោរពិនិរយ និងបាំក្ពញបស្នថមភាព
ខ្វុះចក្នា ុះកនុងរកបខ័្ ឌ ចាប់ ក្ោលនក្យាបាយ ស្ផនោរជារិ និងរកបខ័្ ឌ វនោរអនុៃរែ ២.សរមប 
សរមួលផែល់បក្ចចកក្េស និងជាំរុញោរអនុៃរែសកមមភាពោរោរពារកុមារ ៣.សរមបសរមួលក្លើកកមពស់
ោរយល់ដឹងពើោរោរពារកុមារ ៤.សរមបសរមួល សហោរនិងជាំរុញោរពិនិរយាមដ្ឋន និងវាយរវមាោរ 
អនុៃរែោរោរពារកុមារ។ 

˗ គ ៈកមាម ធិោរសិេធិមនុសសកមពុជា “គ.ស.ម.ក” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយ និងអនុរកឹរយសរមាប់ 
ោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅ។ គ.ស.ម.ក មានភារកិចចោរពារ ក្លើកសទួយ អភិៃឌ្ឍសិេធិមនុសស លេធិរបជា
ធិបក្រយយក្ៅកមពុជា ររួរពិនិរយរាល់ោររ ាំក្លាភសិេធិមនុសស និងពាកយប ែឹ ងរវានន។ រសាៃរជាៃអក្ងារ
ករ ើ នន ឬក្ធវើោរវាយរវមាោររសាៃរជាៃ អក្ងាររបស់សមរថកិចច ឬសហោររសាៃរជាៃអក្ងារជាមួយ
សមរថកិចច ក្ហើយក្ធវើសាំ ុាំ ឯកសារ ផសពវផាយជូនសារ ៈជន ជូននយករដាមង្រ្នែើ ជូនរុលាោរ និងជូន
សមរថកិចចក្នុះៃញិ។ 

˗ គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម 
“គ.ជ.ប.េ” បក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយរពុះរាជរកឹរយ និងក្លខាធិោរដ្ឋា នបក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយអនុរកឹរយ។ គ.ជ.ប.េ 
មានភារកិចចរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម និងររួរ
ពិនិរយយា ងក្េៀងទរ់នូៃរបរពឹរែកមមក្លើជន ស្ដលររូៃបានដកហូរសិេធិក្សរ ើភាពក្ៅាមកស្នាង ុាំោាំងនន 
ក្ដើមបើោរពារជនទាំងក្នុះ។ ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សែើពើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ  និងពិធើសារបស្នថមរបឆ្ាំង
ទរុ កមម អាំក្ពើក្ោក្ៅ អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើក្ធវើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម ក្ដើមបើដ្ឋក់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល 
ពិនិរយ និងសក្រមចមុននឹងក្ផ្ើក្ៅអងគោរសហរបជាជារិ។ 

៣.៣. ជលព្ម្ើសយន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់ជាតិ 
៣.៣.១.ជក្រមើសេើ១.ពរងឹងសមរថភាពស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន 
របោរ ៣ វនរបោសក្លខ្ ៦១៧ ស.អ.យ ចុុះវងៃេើ៨ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែ

ក្ៅរបស់ោរយិាលយ័ចាំ ុុះអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ររង់ចាំ ុច ខ្ ស្ផនកោរោរពារកុមារនិងររួរពិនិរយាម
ដ្ឋន ខ្២.ោរយិាល័យពិនិរយាមដ្ឋន និងរបាយោរ ៍ មានភារកិចច៖ ក្រៀបចាំនិងកាំ រ់សូចនករក្ដើមបើាមដ្ឋន
ោរអនុៃរែអនុសាសន៍របស់គ ៈកមាម ធិោរសិេធិកុមាររបស់ អ.ស.ប សរមាប់ក្រៀបចាំរបាយោរ ៍សាថ នភាពកុមារជូន 
រាជរដ្ឋា ភិបាល និងក្ផ្ើជូនគ ៈកមាម ធិោរសិេធិកុមារវន អ.ស.ប។35 ាមដ្ឋនោរអនុៃរែអនុសាសន៍របស់គ ៈកមាម

 
34 របោរ ៣ វនក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១០៥ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរពារកមុារថាន ក់ជារ ិ
35 មារា ៤៤ វន អ.ស.ក ររមូៃឱ្យរបក្េស ហរថក្លខ្ើផែល់របាយោរ ៍ៃឌ្ឍនភាពសែើពើកមុារ ជនូគ ៈកមាម ធោិរសិេធិកុមារវន អ.ស.ប។ 
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ធិោរសិេធិកុមារវន អ.ស.ប និងរបមូលព័រ៌មានពើរកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធក្ដើមបើបញ្ចូ លក្ៅកនុងរបព័នធមូលដ្ឋា នេិននន័យ 
សែើពើសិេធិកុមារនិងាមដ្ឋនសាថ នភាពកុមារ។ ខ្៣.ោរយិាល័យរសាៃរជាៃនិងសថិរិ មានភារកិចច៖ សហោរជាមួយ
រកសួង សាថ ប័ន អងគោរពាក់ព័នធស្ដលក្ធវើោរសិការសាៃរជាៃ ក្ដើមបើតា ស់បែូរបេពិក្សាធន៍សែើពើៃធិើសាង្រ្សែវនោរសិកា
រសាៃរជាៃ។ ក្រៀបចាំបញ្ចូលសូចនករពាក់ព័នធនឹងសិេធិកុមារក្ៅកនុងរបព័នធព័រ៌មានកមពុជា (Caminfo) និងរគប់រគង
របព័នធមូលដ្ឋា នេិននន័យសែើពើសិេធិកុមារ។ របមូលចងរកងរបាយោរ ៍ពើោរសិការសាៃរជាៃាម រកសួង សាថ ប័ន 
អងគោរពាក់ព័នធក្ដើមបើយល់ដឹងពើសាថ នភាពកុមារ និងក្ដើមបើក្រៀបចាំស្ផនោរទក់ទញមរិោាំរេ។ 

ាមសាថ នភាពជាក់ស្សែង ោរយិាល័យទាំងពើរក្នុះ មិនទន់បានបាំក្ពញភារកិចចក្ពញក្លញដូចបានក្រៀបរាប់
ខាងក្លើក្នុះក្ៅក្ ើយក្េក្ដ្ឋយខ្វុះចាំនួនមង្រ្នែើបាំក្ពញមុខ្ងារ សមរថភាពជាំនញរបស់មង្រ្នែើមានករមិរ និងងៃោិោាំរេ
សកមមភាពមានករមិរ។ េនទឹមនឹងក្នុះ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក មិនទន់មានរបព័នធរគប់រគងេិននន័យ និងៃធិើសាង្រ្សែ 
សរមាប់របមូលពរ៌មាន និងេិនននន័យវនោរអនុៃរែសិេធិកុមាររគប់រជុងក្រជាយក្ៅក្ ើយ។ 

ជក្រមើសេើ១ ររមូៃឱ្យអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ពរងឹងសមរថភាពស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន 
ក្ដ្ឋយក្ធវើោរបស្នថមចាំនួនមង្រ្នែើាមររមូៃោរអនុៃរែមុខ្ងារ បាំពាក់ជាំនញដល់មង្រ្នែើ បក្ងាើររបព័នធរគប់រគងេិននន័យ ក្រៀបចាំ 
ៃធិើសាង្រ្សែរបមូលព័រ៌មាន េិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ និងៃភិាជងៃោិរដាក្ដើមបើោាំរេស្ផនោរសកមមភាព។ កាំ រ់
មង្រ្នែើបក្ងាគ លសរមាប់េាំនក់េាំនងជាមួយអនកពាក់ព័នធដូចរូបភាពេើ៨ ក្ដើមបើរបមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យសែើពើសិេធិកុមារ 
សរមាប់បញ្ចូលរបព័នធរគប់រគងេិននន័យ និងក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើសាថ នភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងក្ផ្ើក្ៅជូនគ ៈ 
កមាម ធិោរសិេធិកុមារវនអងគោរសហរបជាជារិ។ 

 

រូបភាពេើ៨៖គាំនូសបាំរពញួពរងឹងសមរថភាពស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋនជក្រមើសេើ១  

                 
                

              
     

                  
              
                 

                  
                 
      

                  
          

                  
           

             
              

“   ”

             
                
              

             
                 
                 

             

             

គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែ
ស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់
សាា រ់និងក្ ាើយរបចាំក្ពាុះ 
អាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ

            
           

          [1]

          [2]

             

               
             

           
               

[1]                                               
[2]                                                   

      
                               
                           

         

                          
                         

                                     

          
គ ៈកមាម ធិោរសេិធិ
មនុសសកមពុជា “គសមក”

 

៣.៣.២.ជក្រមើសេើ២.បក្ងាើររកមុោរងារកិចចោរពារកុមារ 
អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក បក្ងាើររកុមោរងារកិចចោរពារកុមារដឹកនាំក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរ ជារបធ្លន អគគ

ក្លខាធិោររង ១នក់ ជាអនុរបធ្លន សមាជិកមកពើស្ផនកទាំង៣ ក្លខាធិោរ ១នក់ និងក្សនើសុាំេើរបឹកាបក្ចចកក្េស
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ពើអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល។ រកុមោរងារក្នុះជាយនែោរអនែរោលស្ដលស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន
មិនទន់មានសមរថភាពរគប់រោន់ក្ដើមបើបាំក្ពញមុខ្ងារ។ រកុមោរងារក្នុះមានភារកិចច៖  

˗ ក្ធវើោរស្កសរមួលសូចនករសិេធិកុមារទាំងអស់ឱ្យបានចាស់ និងកាំ រ់របភពផែល់េិននន័យ 
˗ បក្ងាើរឧបករ ៍សរមាប់របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ និងក្រៀបចាំគាំរូរបាយោរ ៍ 
˗ ក្រៀបចាំបក្ងាើរៃធិើសាង្រ្សែ និងរបព័នធរបមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារពើអនកពាក់ព័នធ  
˗ របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារពើរកសួង សាថ ប័ន និងអនកពាក់ព័នធនន 
˗ បញ្ចូលេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារក្ៅកនុងរបព័នធរគប់រគងេិននន័យ 
˗ ក្ធវើរបាយោរ ៍សាថ នភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងក្ផ្ើជូនគ ៈកមាម ធិោរសិេធិកុមារវន អ.ស.ប 
˗ ពរងឹងសមរថភាពមង្រ្នែើស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន និងក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 

 

ជក្រមើសេើ២ ក្នុះគឺររមូៃឱ្យអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក  ក្រជើសក្រ ើសមង្រ្នែើស្ដលមាន្នទុះោរងារបញ្ចូលកនុងរកុម 
ោរងារនិងក្រជើសក្រ ើសេើរបឹកាបក្ចចកក្េសក្ដើមបើោាំរេ។ ក្រៀបចាំស្ផនោរសកមមភាពស្ផអកក្លើភារកិចចខាងក្លើក្ដ្ឋយកាំ រ់ 
សូចនករ និងក្ពលក្ៃលាចាសល់ាស់សរមាប់សក្រមចក្ោលក្ៅ។ ក្ធវើោរទក់េងជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល
កនុងរសុក និងបរក្េស ក្ដើមបើក្កៀរគរធនធ្លនទាំងបក្ចចកក្េស និងងៃោិ រមួទាំងក្សនើសុាំោរៃភិាជងៃោិរដាបស្នថមសរមាប់ 
ោាំរេស្ផនោរសកមមភាព ក្មើលរូបភាពេើ៩។ 
 

រូបភាពេើ៩៖គាំនូសបាំរពញួរកមុោរងារកិចចោរពារកុមារជក្រមើសេើ២ 
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គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែ
ស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើ 
េប់សាា រ់និងក្ ា្ើយរប 
ចាំក្ពាុះអាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ

            
           

          [1]

          [2]

             

 រកុមោរងារកិចចោរពារ
កុមារ(អនែរោល)

           
               

[1]                                               
[2]                                                   

      
                               
                           

ជក្រមើសេើ២

                          
                         

                                     

          
គ ៈកមាម ធិោរសេិធិ
មនុសសកមពុជា “គសមក”

 
ជក្រមើសទាំងពើរស្ដលក្សនើក្ ើងខាងក្លើគឺក្ដើមបើពរងឹងសមរថភាពស្ផនកោរោរពារកុមារនិងពិនិរយាមដ្ឋន វនអគគ 

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក សរមាប់អនុៃរែរួនេើ និងភារកិចចដូចមានស្ចងក្ៅកនុងរបោរ៣វនរបោសក្លខ្៦១៧ ស.អ.យ 
ចុុះវងៃេើ៨ ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅរបស់ោរយិាល័យចាំ ុុះអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក។ 
ចាំស្ ក ក.ជ.ក ក្សនើឱ្យក្ៅជាយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ស្ដលមានសក្មែចនយករដាមង្រ្នែើជា
របធ្លនកិរិែយស ក.ជ.ក ឬរាំណាងជាឧបនយករដាមង្រ្នែើមានភារកិចចដឹកនាំ និងសរមបសរមួលយនែោរកិចចោរពារ
កុមារថាន ក់ជារិ(ក្មើលរូបភាពេើ១០)និងឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើ រកសួង ស.អ.យ. ជារបធ្លន ក.ជ.ក អនុរបធ្លន សមាជិក 
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ក.ជ.ក មកពើរកសួង សាថ ប័ន ចាំនួន៣០នក់ដូចមានស្ចងក្ៅមារា ១ វនអនុរកឹរយក្លខ្៤១៦ អនរក.ររ ចុុះវងៃេើ៩ 
ស្ខ្ក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ សែើពើោរស្រងាាំងសមាសភាពរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ និងអនុៃរែរួនេើ និងភារកិចច
ដូចមានស្ចងក្ៅមារា ៣ វនរពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/១២០៩/១២០១ ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សែើពើ
ោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។ 

 

រូបភាពេើ១០៖គាំនូសបាំរពញួយនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារថាន កជ់ារិ 

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

                 
                  

សក្មែចនយករដាមង្រ្នែើជារបធ្លនកិរិែយស
យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារ

កុមារថាន ក់ជារិ

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ “គ.ជ.ព”

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស “គ.ជ.ប.ជ”

គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោរក្ៅ 
អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ”

គ ៈកមមោរសិេធិមនុសសកមពុជា “គ.ស.ម.ក 

គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមប ើេប់សាា រ់ 
និងក្្ាើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ

គ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

1

2

3

4

5

6

7

សរមបសរមួល
េាំនក់េាំនង

ស្ផនកោរោរពារកុមារ 
និងររួរពិនិរយាមដ្ឋន

រកុមោរងារោរពារកុមារ
        

ជក្រមើស ១ ជក្រមើស ២

                  
(The shadows) 

 
 

៣.៣.៣.ជក្រមើសេើ៣.ក្សនើសុាំថាន កដឹ់កនាំជាន់ខ្ពស់១រូបដឹកនាំយនែោរកិចចោរពារកុមារថាន កជ់ារិ 
ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ បានបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ក្ដើមបើ

សរមបសរមួល និងសហោរជាមួយរកសួង សាថ ប័ន អងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល វដគូអភិៃឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ និងស្ផនកឯកជន 
កនុងក្ោលបាំ ងពរងឹងរបព័នធោរពារកុមារ ក្ដើមបើេប់សាា រ់ ោរពារ និងលប់បាំបារ់រាល់េរមង់វនោររ ាំក្លាភបាំពាន
ក្ផសងៗ និងអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ សាំក្ៅបក្រមើឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារ និងបាំក្ពញមុខ្ងារជារកុមោរងារថាន ក់ជារិ
កនុងោរោរពារកុមារពើោររ ាំក្លាភបាំពានរគប់រូបភាព។ គ ៈកមមោរោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិក្នុះ ដឹកនាំក្ដ្ឋយ
ក្លាកជាំទៃអនុរបធ្លនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ និងមានស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន វនអគគ
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. ក្ធវើជាក្លខាធិោរដ្ឋា ន។36    

 
36 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១០៥ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរោរពារកុមារថាន ក់ជារ ិ
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ក្ដើមបើឱ្យគ ៈកមមោរោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិោា យជាយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ក្សនើ
សុាំឧបនយករដាមង្រ្នែើ១រូប ក្ដើមបើដឹកនាំយនែោរក្នុះ សរមាប់សរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារជាពហុៃសិ័យ ស្ដលមាន 
គ ៈកមមោរ និងគ ៈកមាម ធិោរពាក់ព័នធដូចជា៖១.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ “គ.ជ.ព” ដឹកនាំ
ក្ដ្ឋយឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើរកសួងោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៈ ២.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរ
មនុសស“គ.ជ.ប.ជ” ស្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយសក្មែចឧបនយករដាមង្រ្នែើរដាមង្រ្នែើរកសួងមហាវផទ  ៣.គ ៈកមាម ធិោរជារិ
ោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក” ស្ដលដឹកនាំសរមបសរមួលក្ដ្ឋយឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើរកសួងអប់រ ាំ យុៃជន និង
កើឡា ៤.គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមបើេប់សាា រ់និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ ស្ដល
ដឹកនាំក្ដ្ឋយឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើរកសួង ស.អ.យ. ៥.គ ៈកមមោរធិោរសិេធិមនុសសកមពុជាដឹកនាំក្ដ្ឋយថាន ក់ដឹកនាំជាន់
ខ្ពស់ក្ៅកនុងេើសែើោរគ ៈរដាមង្រ្នែើ និង៦.គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោរក្ៅអាំក្ពើអមនុសសធម៌ 
អាំក្ពើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ” ដឹកនាំក្ដ្ឋយថាន ក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្ៅកនុងរកសួងមហាវផទ។ គ ៈកមាម ធិ
ោរនើមួយៗេេួលខុ្សររូៃ ក្ ា្ើយរប និងក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា របស់មុខ្សញ្ញញ  រគប់រគងព័រ៌មាន និងេិននន័យសូមនករ
ស្ដលពាក់ព័នធកិចចោរពារកុមារ។ 

ជក្រមើសេើ៣ ររូៃក្សនើសុាំក្ោលោរ ៍ពើសក្មែចនយករដាមង្រ្នែើ ក្ដើមបើក្រៀបចាំរពុះរាជរកឹរយ ឬអនុរកឹរយសែើពើោរ
បក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរដឹកនាំសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ជាំនួសឱ្យគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ
ស្ដលបក្ងាើរក្ ើងក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចរបស់របធ្លន ក.ជ.ក និងកាំ រ់យកស្ផនកោរោរពារកុមារ និងពិនិរយាមដ្ឋន
វនអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. ឬបក្ងាើរក្លខាធិោរដ្ឋា នងមើ ជាក្សនធិោរ ក្ដើមបើក្ធវើោរសរមបសរមួលោរងារជាមួយ
អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន និងក្លខាធិោរដ្ឋា នវនគ ៈកមាម ធិោរដូចរូបភាពេើ១១។ ជក្រមើសក្នុះររូៃក្ធវើៃកិ្សាធនកមមក្សចកែើ 
សក្រមចសែើពើោរបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ។  

 ូ ភា  ី១១៖   ូ     ួ យ ត     ួល  ច្ច  ពា     ថ្ន   ់         ី៣ 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

            
           

                  
                      

           

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

         

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងពលកមមកុមារ “គ.ជ.ព”

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបយុេធរបឆ្ាំងអាំក្ពើជួញដូរមនុសស “គ.ជ.ប.ជ”

គ ៈកមាម ធិោរជារិោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូច “គ.ជ.គ.ក

គ ៈកមាម ធិោរជារិរបឆ្ាំងទរុ កមម អាំក្ពើក្ោរក្ៅ 
អាំក្ពើអមនុសសធម៌ អាំក្ពើេុកខបុកក្មនញ ឬេ ឌ កមម “គ.ជ.ប.េ”

គ ៈកមមោរសិេធិមនុសសកមពុជា “គ.ស.ម.ក 

គ ៈកមមោរដឹកនាំអនុៃរែស្ផនោរសកមមភាពក្ដើមប ើេប់សាា រ់ 
និងក្្ាើយរបចាំក្ពាុះអាំក្ពើហិងាក្លើកុមារ

រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមប ើកុមារ “ក.ជ.ក”

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន

1

2

3

4

5

6

7

សរមបសរមួល
េាំនក់េាំនង
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៤. ការលធវើដ្ន្ទីយន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 
៤.១. យន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 

 ៤.១.១. រកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 

រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ37 ស្ដលមានអភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែជារបធ្លនកិរិែយស អភិបាល
រងរាជធ្លនើក្ខ្រែជារបធ្លន អនុរបធ្លន សមាជិក ក្មើលារាងេើ៤។ របោរ ៩ វនក្សចកែើសក្រមចបញ្ញា ក់ថា ក.ជ.ក រាជធ្លនើ 
ក្ខ្រែមានរបភពធនធ្លនផគរ់ផគង់ក្ដ្ឋយងៃោិជារិជាកញ្ច ប់ក្ដ្ឋយស្ ក កនុងរកបខ័្ ឌ ងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំរបស់មនទើរ ស.អ.យ 
រាជធ្លនើក្ខ្រែ និងមានសិេធិេេួលនិងរគប់រគងមូលនិធិមនុសសធម៌ ស្ដលបានមកពើរបភពរសបចាប់ក្ផសងៗសរមាប់
បាំក្ពញោរងាររបស់ខ្ាួន។  

ារាងេើ៤៖សមាសភាពរកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 

 .រ សមាសភារ តួនាទី 
១ អភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ របធ្លនកិរែិយស 
២ អភិបាលរង រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ របធ្លន 
៣ របធ្លនមនទើរ សងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ អនុរបធ្លនេើ១ 
៤ របធ្លនមនទើរ កិចចោរនរ ើ អនុរបធ្លន 
៥ របធ្លនមនទើរ សុខាភិបាល អនុរបធ្លន 
៦ របធ្លនមនទើរ អប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា អនុរបធ្លន 
៧ របធ្លនមនទើរ ោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ អនុរបធ្លន 
៨ សនងោរ វនសនងោរដ្ឋា ននគរបាល រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ អនុរបធ្លន 
៩ អនុរបធ្លនមនទើរ សងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ សមាជិកអចិវង្រ្នែយ ៍
១០ ក្មបញ្ញា ោររាំបន់របរិបរែិោរសឹករង រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១១ ក្មបញ្ញា ោរកងរាជអាៃុធហរថ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១២ នយករដាបាលសាលា រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១៣ អនុរបធ្លនមនទើរ ក្សដាកិចច និងហរិញ្ញៃរថុ សមាជិក 
១៤ អនុរបធ្លនមនទើរ ពា ិជាកមម សមាជិក 
១៥ អនុរបធ្លនមនទើរ ស្ផនោរ សមាជិក 
១៦ អនុរបធ្លនមនទើរ អភិៃឌ្ឍន៍ជនបេ សមាជិក 
១៧ អនុរបធ្លនមនទើរ ៃបបធម៌ និងៃចិិររសិលបៈ សមាជិក 
១៨ អនុរបធ្លនមនទើរ សាធ្លរ ោរ និងដឹកជញ្ាូ ន សមាជិក 
១៩ អនុរបធ្លនមនទើរ បរសិាថ ន សមាជិក 
២០ អនុរបធ្លនមនទើរ វរបស ើ យ ៍និងេូរគមនគមន៍ សមាជិក 
២១ អនុរបធ្លនមនទើរ ឧសាហកមម ស្រ   និងឋាមពល សមាជិក 
២២ អនុរបធ្លនមនទើរ ក្េសចរ ៍ សមាជិក 

 
37 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ  ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារកិមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
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២៣ អនុរបធ្លនមនទើរ ព័រ៌មាន សមាជិក 
២៤ អនុរបធ្លនមនទើរ ធមមោរ និងសាសន សមាជិក 
២៥ អនុរបធ្លនមនទើរ កសិកមម រុោខ របមាញ់ និងក្នសាេ សមាជិក 
២៦ រាំណាងសាខាោកបាេរកហម រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 

ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ជាយនែោរសរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូន ក.ជ.ក ក្លើោរងារសរមបសរមួល   
ពិនិរយាមដ្ឋនវាយរវមា ផសពវផាយចាប់ អនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ ក្ោលនក្យាបាយ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែ
ននរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និង ក.ជ.ក បាំផុសចលនោាំរេ ោរអនុៃរែសិេធិកុមារឱ្យមានរបសិេធភាព។ ក្រៀបចាំស្ផនោរ 
កមមៃធិើក្ដើមបើឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារ និងក្ធវើេាំនក់េាំនងជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល កនុងរសុកនិងបរក្េស
ស្ដលមានគក្រមាងោរងារពាក់ព័នធនឹងកុមារ ក្ដើមបើស្សវងរកជាំនួយឧបរថមា និងតា ស់បែូរព័រ៌មាន បេពិក្សាធន៍ េសសនៈ
រ ើកចក្រមើនស្ដលទក់េងនឹងក្ោលក្ៅរមួកនុងោរស្កលមអសាថ នភាពកុមារ។ ក្រៀបចាំេិននន័យសែើពើសាថ នភាពកុមារ ក្ធវើរបាយ 
ោរ ៍ក្ផទៀងតទ រ់នឹងក្ោលក្ៅសូចនករកិចចោរពារកុមារ និងច្ចរ់ស្ចងអនុៃរែរាល់ក្ោលោរ ៍ ស្ផនោរសកមមភាព
របស់រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។38 

៤.១.២. គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើ និងកុមាររា “គ.ក.ស.ក” រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
រកុមរបឹការាជធ្លនើ ក្ខ្រែ បានបក្ងាើរ គ.ក.ស.ក ស្ដលមានសិេធិនិងមានភារកិចច39 ផដល់ក្យាបល់ និងក្លើកអនុ

សាសន៍ជូនរកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈអភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ និងគ ៈកមាម ធិោរដវេ
ក្េៀររបស់រកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ ក្លើបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងសមភាពក្យនឌ័្រ បញ្ញា ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារស្ដលសថិរក្ៅ
កនុងអាំណាចមុខ្ងារនិងភារកិចចរបស់រកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ។ 

ារាងេើ៥៖សមាសភាពគ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើនិងកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
 .រ សមាសភារ តួនាទី 
១ សមាជិករកុមរបឹកាជាង្រ្សដើក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយរកុមរបឹកា របធ្លន 
២ សមាជិករកុមរបឹកាក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយរកុមរបឹកា អនុរបធ្លន 
៣ អភិបាលរងជាង្រ្សដើ០១រូប អនុរបធ្លន 
៤ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរសងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ អនុរបធ្លន 
៥ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរកិចចោរនរ ើ អនុរបធ្លនអចិវង្រ្នដយ៍ 
៦ នយករងរដាបាល០១រូប សមាជិក 
៧ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរស្ផនោរ សមាជិក 
៨ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរសុខាភិបាល សមាជិក 
៩ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរអភិៃឌ្ឍន៍ជនបេ សមាជិក 
១០ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរអប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា សមាជិក 
១១ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរោរងារ និងប ដុ ុះបណាដ លៃជិាា ជើៃៈ សមាជិក 
១២ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរកសិកមម សមាជិក 
១៣ សនងោរ ឬរាំណាងសនងោរដ្ឋា ននគរបាល សមាជិក 

 
38 របោរ ៣ វនក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
39 មារា ១២៨ វនចាប់សែើពើោររគប់រគងរដាបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ  ២០០៨ 
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១៤ នយក ឬនយករងេើច្ចរ់ោរអនែរៃសិ័យ សមាជិក 
១៥ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនសមាគមរកុមរបឹកា ុាំ សងាា រ់ សមាជិក 
១៦ រាំណាងពើសាថ ប័ន ឬអងគភាពក្ផសងៗក្េៀរាមោរច្ចាំបាច់ សមាជិក 

 

គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សដើ និងកុមារ មានមុខ្ងារចមបងដូចជា៖ ចូលរមួកនុង ោរកសាងចកខុ
ៃសិ័យជាយុេធសាង្រ្សដសរមាប់ោរអភិៃឌ្ឍក្ៅកនុងស្ដនសមរថកិចចរបស់រកុមរបឹកា និងក្ដើមបើក្ធវើឱ្យសក្រមចបាននូៃសម 
ភាពក្យនឌ័្រ និងោរផដល់ក្សវាក្ផសងៗស្ដលពាក់ព័នធនឹងសមភាពក្យនឌ័្រ បញ្ញា ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ។ របមូល និង
ៃភិាគព័រ៌មាននិងេិននន័យស្ដលទក់េងនឹងក្យនឌ័្រ និងររមូៃោរង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ ក្ដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូលព័រ៌មានទាំង 
ក្នុះ ក្ៅកនុងស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍រយៈក្ពលរបាាំឆ្ន ាំ និងកមមៃធិើៃនិិក្យាគបើឆ្ន ាំរ ាំកិលរបច្ចាំឆ្ន ាំរបស់រកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ។ 
ស្សវងរកោរោាំរេពើរកុមរបឹកា គ ៈអភិបាល និងគ ៈកមាម ធិោរក្ផសងក្េៀរវនរកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ ក្ដើមបើក្លើក 
ស្ផនោរសកមមភាពសរមាប់ក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា សមភាពក្យនឌ័្រ បញ្ញា ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារក្ៅកនុងស្ដនសមរថកិចច
របស់រកុមរបឹការាជធ្លនើក្ខ្រែ។ សហោរ និងផដល់ោរោាំរេដល់ គ.ក.ស.ក របក្ភេក្ផសងក្េៀរកនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយ
បញ្ញា  ឬសាំ ូមពរឬសាំក្ ើ នន ស្ដលគ ៈកមាម ធិោររបស់រកុមរបឹការបក្ភេក្ផសងក្នុះមិនអាចក្ដ្ឋុះរសាយបាន
កនុងោរអនុៃរដមុខ្ងាររបស់ខ្ាួន។ ក្លើកសាំក្ ើ  និងផដល់ក្យាបល់ជូនរកុមរបឹកាក្ខ្រែ ឬគ ៈអភិបាលក្ខ្រែអាំពើៃធិ្លនោរ 
សមរសបនន ក្ដើមបើជាំរុញឱ្យមានោរចូលរមួពើសមរថកិចចពាក់ព័នធ និងរបជាពលរដាកនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយ និងេប់សាា រ់
នូៃបញ្ញា ស្ដលក្កើរមានក្ ើងពាក់ព័នធនឹងង្រ្សដើ យុៃៃយ័និងកុមារ។ ជាំរុញោរក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹងអាំពើចាប់ និង
ក្ោលនក្យាបាយទក់េងនឹងសមភាពក្យនឌ័្រ ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារដល់សហគមន៍ននក្ៅកនុងស្ដនសមរថកិចច
របស់រកុមរបឹកាក្ខ្រែ។ ជាំរុញឱ្យមានោររបមូលព័រ៌មានរបស់សហគមន៍អាំពើបញ្ញា ស្ដលបានក្កើរមានជារបច្ចាំពាក់ព័នធ 
នឹងសមភាពក្យនឌ័្រ ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារនិងមានៃធិ្លនោរក្ដើមបើក្ ា្ើយរប។ ពិនិរយក្មើលក្លើោរអនុៃរដក្ោលនក្យា 
បាយសមភាពក្យនឌ័្រ និងសាថ នភាពរបស់ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ ជាពិក្សសក្ដើមបើកាំ រ់រកគមាា រក្ផសងៗក្ៅកនុង
ោរេេួលបានក្សវានន និងក្ដើមបើក្លើកអនុសាសន៍កនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ទាំងក្នុះ។ រាយោរ ៍ជូនរកុមរបឹកា
ក្លើបញ្ញា ស្ដលទក់េងនឹងសមភាពក្យនឌ័្រ ោរបក្ងាើនសមរថភាពដល់ង្រ្សដើ និងបញ្ញា របស់យុៃៃយ័ និងកុមារ។ ោាំរេ
រគប់កិចចខិ្រខ្ាំរបឹងស្របងក្ដើមបើក្កៀរគរមូលនិធិសរមាប់ោរងារសមភាពក្យនឌ័្រ ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ។ 

 

៤.១.៣. គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើ និងកុមារ “គ.ក.ស.ក” រកងុ រសកុ ខ្ ឌ  
រកុមរបឹការកុង រសុក ខ្ ឌ  បានបក្ងាើរ គ.ក.ស.ក ស្ដលមានសិេធិ និងមានភារកិចចផដល់ក្យាបល់ និងក្លើក 

អនុសាសន៍ជូនរកុមរបឹកា រកុង រសុក ខ្ ឌ  គ ៈអភិបាលរសុក រកុង ខ្ ឌ  អភិបាលរកុង រសុក ខ្ ឌ  និងគ ៈ 
កមាម ធិោរដវេក្េៀររបស់រកុមរបឹការកុង រសុក ខ្ ឌ  ក្លើបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងសមភាពក្យនឌ័្រ បញ្ញា ង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និង
កុមារស្ដលសថិរក្ៅកនុងអាំណាច មុខ្ងារ និងភារកិចចរបស់រកុមរបឹកា រកុង រសុក ខ្ ឌ ។ ចាំក្ពាុះមុខ្ងារចមបងៗមិន
ខុ្សពើ គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែក្ ើយ គឺរោន់ស្រមានៃសិាលភាពកនុងស្ដនសមរថកិចចរកុង រសុក ខ្ ឌ  ស្រប ុក្ណាណ ុះ។ 

ារាងេើ៦៖សមាសភាពគ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើ និងកុមាររកងុ រសកុ ខ្ ឌ  
 .រ សមាសភារ តួនាទី 
១ សមាជិករកុមរបឹកាជាង្រ្សដើក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយរកុមរបឹកា    របធ្លន 
២ សមាជិករកុមរបឹកាក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយរកុមរបឹកា    អនុរបធ្លន 
៣ អភិបាលរងជាង្រ្សដើ០១រូប    អនុរបធ្លន 
៤ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យ ស.អ.យ អនុរបធ្លន 
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៥ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យកិចចោរនរ ើ   អនុរបធ្លនអចិវង្រ្នដយ៍ 
៦ នយករងរដាបាល០១រូប សមាជិក 
៧ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យស្ផនោរ  សមាជិក 
៨ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យសុខាភិបាល  សមាជិក 
៩ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យអភិៃឌ្ឍន៍ជនបេ(ក្បើមាន)    សមាជិក 
១០ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យអប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា   សមាជិក 
១១ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យោរងារនិងប ដុ ុះបណាដ លៃជិាា ជើៃៈ(ក្បើមាន) សមាជិក 
១២ របធ្លន ឬអនុោរយិាល័យកសិកមម សមាជិក 
១៣ អធិោរ ឬរាំណាងអធិោរដ្ឋា ននគរបាល  សមាជិក 
១៤ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនោរយិាល័យពាក់ព័នធវនសាលារកុង  សមាជិក 
១៤ អនកេេួលបនទុកិចចោរនរ ើ និងកុមារសងាា រ់ចាំ ុុះ  សមាជិក 
១៥ រាំណាងពើសាថ ប័ន ឬអងគភាពក្ផសងៗក្េៀរាមោរច្ចាំបាច់  សមាជិក 

៤.១.៤. គ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើ និងកុមារ “គ.ក.ន.ក”  

ស្ផអកក្លើបេពិក្សាធន៍វនោរអនុៃរែកមមៃធិើសិេធិកុមារសាកលបងក្ៅ ុាំចាំនួន៤២២ វនក្ខ្រែចាំនួន៦ ស្ដលជា ុាំ
ក្ោលក្ៅរបស់អងគោរយូនើក្សហវបានបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើ និងកុមារ  ុាំ សងាា រ់ ក្ៅឆ្ន ាំ
២០០៤ គ ៈកមាម ធិោរជារិដឹកនាំោរងារកាំស្ េរមង់ៃមិជឈោរ និងៃសិហមជឈោរបានក្ចញក្សចកែើស្ នាំក្លខ្
០៨២ ស. .ន/គ.ជ.ៃ.ៃ ចុុះវងៃេើ៨ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុក
កិចចោរនរ ើនិងកុមារក្ៅរគប់ ុាំ សងាា រ់េូទាំងរបក្េសក្ដើមបើឱ្យ ុាំសងាា រ់ទាំងអស់ក្រៀបចាំ និងបក្ងាើរគ ៈកមាម ធិោរ
េេួលបនទុកកិចចោរនរ ើ និងកុមារ  ុាំ សងាា រ់។ 

ារាងេើ៧៖សមាសភាពគ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុ កកិចចោរនរ ើ និងកុមារ  ុាំ សងាា រ ់
 .រ សមាសភារ តួនាទី 
១ ក្ម ុាំ ក្ៅសងាា រ់ របធ្លន 
២ ជាំេប់េើ២ ឬក្ៅសងាា រ់រងេើ២ អនុរបធ្លន 
៣ អនកេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើ និងកុមារ  ុាំ សងាា រ់ អនុរបធ្លនអចិវង្រ្នដយ៍ 
៤ ក្សមៀន ុាំ សងាា រ់ សមាជិក 
៥ នយ ឬនយរងប ុសែិនគរបាល ុាំ សងាា រ់១រូប សមាជិក 
៦ នយកសាលា ឬរាំណាង១រូប សមាជិក 
៧ របធ្លនម ឌ លសុខ្ភាព ឬរាំណាង១រូប សមាជិក 
៨ ក្មភូមិ ឬអនុរបធ្លនរបធ្លនភូមិ១រូប រគប់ភូមិ សមាជិក 

 

 គ ៈកមាម ធិោរេេួលបនទុកកិចចោរនរ ើ និងកុមារ  ុាំ សងាា រ់ មានមុខ្ងារចមបងៗដូចជា៖ ក្រៀបចាំស្ផនោរ
សកមមភាពនិងងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំ អប់រ ាំផសពវផាយដល់របជាពលរដាឱ្យបានយល់ដឹងអាំពើចាប់ ក្ោលនក្យាបាយននរបស់
រដាពាក់ព័នធសិេធិនរ ើ និងបាំផុសចលនសហគមន៍ក្លើៃសិ័យសុខ្ភាព អប់រ ាំកិចចោរពារ ោរអភិៃឌ្ឍកុមារ ចុុះបញ្ា ើ
អរានុកូលដ្ឋា នជូនទរកនិងកុមារ។ ទក់ទញោរោាំរេក្ដើមបើឱ្យនរ ើបានចូលរមួក្ធវើក្សចកែើសក្រមចក្លើោរអភិៃឌ្ឍក្ៅ
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មូលដ្ឋា ន បក្ងាើននិងពរងឹងនូៃោររបារស័យទក់េងកិចចសហោរ និងោរសរមបសរមួលរវាងរកុមរបឹកា ុាំ សងាា រ់ 
និងអនកផែល់ក្សវាកមម និងអនកភូមិស្ដលក្ធវើសកមមភាពជួយនរ ើនិងកុមារ។ របមូល ៃភិាគព័រ៌មាន េិននន័យពាក់ព័នធនឹង
បញ្ញា  និងររមូៃោររបស់នរ ើនិងកុមារ ក្ដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍ និងកមមៃធិើៃនិិក្យាគ ុាំ សងាា រ់។ ចូលរមួ
អនុៃរែ ពិនិរយាមដ្ឋននិងវាយរវមាស្ផនោរសកមមភាព សាថ នភាពនរ ើ និងកុមារ និងក្ធវើរបាយោរ ៍ក្េៀងទរ់ជូន
រកុមរបឹកា ុាំ សងាា រ់។ 
 
 

េនទឹមនឹងអនុៃរែមុខ្ងារចមបងខាងក្លើ គ.ក.ន.ក ចូលរមួអនុៃរែក្ោលនក្យាបាយភូមិ ុាំមានសុៃរថិភាពស្ដល
ច្ចប់ក្ផែើមអនុៃរែាាំងពើឆ្ន ាំ២០១០ កនាងមក គឺជាយនែោរមួយក្ដើមបើោរ់បនថយបេក្លមើសក្ៅថាន ក់មូលដ្ឋា នេូទាំង
របក្េស រមួមានអាំក្ពើក្ច្ចរកមមជាអាេិ៍លួច្ក់ បាន់ អាំក្ពើហងិាកនុងរគួសារ ោរជួញដូរមនុសស ក្រគឿងក្ញៀន ស្លបង
សុើសង សកមមភាពេាំក្នើង និងោរក្របើរបាស់អាៃុធខុ្សចាសជ់ាក្ដើម ។ល។ 

ក្ោលនក្យាបាយភូមិ  ុាំមានសុៃរថិភាព 
១. ោម នសកមមភាពលួច ្ក់ បាន់រគប់រនក្ភេ 
២. ោម នោរដ្ឋាំដុុះ ោរផលិរ ោរចររាចរ ោរជួញដូរោរស្ចកច្ចយ និងោរក្របើរបាសក់្រោុះងក្ញៀនខុ្សចាប់ 
៣. ោម នអាំក្ពើអាណាច្ចរយ ោរជួញដូរង្រ្សែើនិងកុមារ និងអាំក្ពើហងិាកនុងរគួសារ 
៤. ោម នក្កមងេាំក្នើង 
៥. ោម នោរក្លងស្លបងសុើសងខុ្សចាប់រគប់របក្ភេ ោរក្របើរបាស់អាៃុធខុ្សចាប់ និងបេក្លមើសរគប់របក្ភេ 
៦. ោម នក្រោុះថាន ក់ចររាចរ ៍ 
៧. ោម នក្រោុះថាន ក់ក្ដ្ឋយសារយុេធភ័ ឌ មិនទន់ផទុុះ 
៨. មានៃធិ្លនោរោរេប់សាា រ់ រគប់រគង និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះក្រោុះមហនែរាយរបកបក្ដ្ឋយរបសិេធភាព 
៩. ោម នោរររួរពិនិរយខុ្សចាប់ 

គ.ក.ន.ក ចូលរមួអនុៃរែក្សចកែើសក្រមចក្លខ្១៩៥៦ សសរ ចុុះវងៃេើចុុះវងៃេើ២ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សែើពើោរ
ដ្ឋក់ឱ្យក្របើរបាស់ក្សៀៃក្ៅស្ នាំសែើពើោរអនុៃរែសកមមភាពក្សវាសងគម ុាំសងាា រ់។ ក្សៀៃក្ៅស្ នាំក្នុះបានបញ្ញា ក់ពើ
បញ្ញា ក្សវាសងគមមួយចាំនួនក្ៅ ុាំ សងាា រ់មានដូចជា សុខ្ភាពមាា ទរកនិងអាហារូបរថមា អនម័យ និងេឹកសាអ រ 
កិចចោរពារកុមារ ោរអប់រ ាំកុមាររូច និងភាពងាយរងក្រោុះជាក្ដើម។ បញ្ញា ទាំងក្នុះសុេធសឹងជាអាេិភាពររមូៃឱ្យ 
រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ ជាពិក្សសរកុមរបឹកា  ុាំ សងាា រ់ និង គ.ក.ន.ក បក្ងាើនោរយកចិរែេុកដ្ឋក់កនុងោរផែល់ក្សវា
សងគមឱ្យោន់ស្រមានរបសិេធភាព រមាា ភាព និងសមធម៌។ 

ារាងេើ៨៖សូចនករក្សវាសងគមស្ដល ុាំ សងាា រយ់កចិរែេុកដ្ឋក ់
 .រ សចូនាររ បញ្ហា លសវាសងគម្ 
១ ខ្នងផទុះង្រ្សែើមានវផទក្ពាុះមិនបានក្ៅពិនិរយវផទក្ពាុះមុនក្ពលសរមាល បញ្ញា សុខ្ភាពមាា 

ទរក និងអាហារូបរថមា ២ ខ្នងផទុះង្រ្សែើមានវផទក្ពាុះមិនបានសរមាលកូនក្ៅមូលដ្ឋា នសុខាភិបាល 
៣ ខ្នងផទុះមានកុមារអាយុ ១២-២៣ស្ខ្ស្ដលមិនបានច្ចក់ថាន ាំបងាា រគប់ 
៤ ខ្នងផទុះមានកុមារសគមសាគ ាំងក្ៅអាយុក្រោម៥ឆ្ន ាំ 
៥ ខ្នងផទុះោម នបងគន់អនម័យក្របើរបាស ់ បញ្ញា េឹក និងអនម័យ 
៦ ខ្នងផទុះមិនបរកិ្ភាគេឹកមានសុៃរថិភាព 
៧ ខ្នងផទុះស្ដលមានកុមារធ្លា ប់េេួលរងអាំក្ពើហងិា បញ្ញា កិចចោរពារកុមារ 
៨ ខ្នងផទុះមានកុមារងាយរងក្រោុះចាំក្ពាុះោរបាំស្បកក្ចញពើរគួសារ 
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៩ ខ្នងផទុះមានកុមារៃលិររលប់មកពើម ឌ លកុមារកាំរពារសក់្ៅជាមួយ 
១០ ខ្នងផទុះមានសមាជិករគួសារស្ដលោម នសាំបុររកាំក្ ើ រ ឬបញ្ញា ក់កាំក្ ើ រ 
១១ ខ្នងផទុះមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្ន ាំមិនបានេេួលោរអប់រ ាំរគប់េរមង់វនោរអប់រ ាំ

កុមាររូច 
បញ្ញា ោរអប់រ ាំកុមាររូច 

១២ ខ្នងផទុះមានកុមារក្រៀនក្ៅបឋមសិកា ក្ហើយអាណាពាបាលមិនស្ដល បាន
ជួនជាមួយរាំណាងសាលា ឬរគូ 

១៣ ខ្នងផទុះមានអរែសញ្ញញ  កមមរគួសាររកើរក(ប័ ណរកើរក)មានសុពលភាព បញ្ញា ភាពងាយរងក្រោុះ 
១៤ ខ្នងផទុះមានសមាជិកមានពិោរភាព 

 

រូបភាពេើ១២៖ គាំរសូ្ផនេើក្សវាសងគមសរមាបភូ់មិនើមួយៗ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រគប់ភូមិក្ៅកនុង ុាំសងាា រ់នើមួយៗ បានក្រៀបចាំស្ផនេើក្សវាសងគមាមខ្នងផទុះក្ដ្ឋយកាំ រ់ពើបញ្ញា  និងររមូៃោរ 
របស់របជាពលរដាដូចរូបភាពេើ៩។ ក្ដើមបើកាំ រ់សូចនករក្សវាសងគម គ.ក.ន.ក បានក្ធវើោររបមូលេិននន័យពើម ឌ ល 
សុខ្ភាព និងប ុសែិ៍នគរបាល ឬរបភពក្ផសងក្េៀរពើរគប់ភូមិ។  

ារាងេើ៩៖ េិនននយ័សរមាបក់្រៀបចាំស្ផនេើក្សវាសងគម 
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៤.១.៥. យនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារពាកព់ន័ធថាន កក់្រោមជារិ 
ក្រៅពើ ក.ជ.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ  និង គ.ក.ន.ក ក៏ក្ៅមានយនែោរ 

សរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារក្ផសងៗក្េៀរ ជាស្ខ្សបក្ណាែ យយនែោរថាន ក់ជារិស្ដលមានរួនេើភារកិចចដូចមានស្ចង
ក្ៅកនុងារងារេើ៩ ក្ហើយយនែោរទាំងក្នុះរមួមាន៖ 

˗ គ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ វន គ.ជ.ព។ 
˗ យនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិមាន គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ  
និង គ.ក.ន.ក វន គ.ជ.គ.ក 

˗ គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ (គរបជ/គខ្បជ) វន គ.ជ.ប.ជ  
យនែោរទាំងបើខាងក្លើក្នុះមានអភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែជារបធ្លន អនុរបធ្លនជាថាន ក់ដឹកនាំ រាជធ្លនើក្ខ្រែ និង

សមាជិកមកពើមនទើរ និងអងគភាពពាក់ព័នធ ស្ដលភាគក្រចើនវនរាំណាងទាំងក្នុះជាសមាជិក ក.ជ.ក និង គ.ក.ស.ក 
រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ 

ក្ទុះបើរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់ង្រ្សែើនិងកុមាររាជធ្លនើ
ក្ខ្រែ និងយនែោរថាន ក់ក្រោមជារិវនគ ៈកមាម ធិោរ ឬគ ៈកមមោរដវេក្េៀរ មានមុខ្ងារេេួលខុ្សររូៃដ្ឋច់ក្ដ្ឋយ
ស្ កក៏ក្ដ្ឋយ ប ុស្នែឯកឧរែមអភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ជាថាន ក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សរមាប់ដឹកនាំ និងសរមបសរមួលយនែោរ
ទាំងក្នុះ។ 

រូបភាពេើ១៣៖យនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារថាន កក់្រោមជារិ 
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ារាងេើ១០៖សក្ងខបយនែោរសរមបសរមលួកិចចោរពារកុមារថាន កក់្រោមជារិ 
 .រ ល ម្ ះយន្តការ រព្មិ្តគ្តិយតុត តួនាទី និ្ងភាររិចច 
១ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្សចកែើសក្រមច 

អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ 
សរមបសរមួល ពិនិរយាមដ្ឋនវាយរវមាោរអនុៃរែ 
អនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ និងផសពវផាយចាប់ 
ក្ោលនក្យាបាយ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែន 
នរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងក.ជ.ក បាំផុសចលន
ោាំរេោរអនុៃរែសិេធិកុមារឱ្យមានរបសិេធភាព 

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន 
មនទើរ ស.អ.យ 

ក្សចកែើសក្រមច 
របធ្លន ក.ជ.ក 

ជាក្សនធិោរឱ្យ ក.ជ.ក 

២ គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្សចកែើសក្រមច 
អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ 

របមូល និងៃភិាគព័រ៌មាន េិននន័យស្ដលទក់េង
នឹងក្យនឌ័្រ និងររមូៃោរង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ 
ក្ដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូលព័រ៌មានទាំងក្នុះក្ៅកនុងស្ផនោរ 
អភិៃឌ្ឍន៍។ ជាំរញុឱ្យមានោរចូលរមួពើសមរថកិចច
ពាក់ព័នធ និងរបជាពលរដាកនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយនិង
េប់សាា រ់បញ្ញា  ស្ដលក្កើរមានក្ ើងពាក់ព័នធនឹង 
កិចចោរង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ។ រាយោរ ៍ជូន
រកុមរបឹការាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្លើបញ្ញា ស្ដលទក់េង
នឹងសមភាពក្យនឌ័្រ ោរបក្ងាើនសមរថភាពដល់
ង្រ្សដើ និងបញ្ញា របស់យុៃៃយ័ និងកុមារ 

រកុមោរងារ គ.ក.ស.ក 
មនទើរ កិចចោរនរ ើ 

ក្សចកែើសក្រមច 
មនទើរកិចចោរនរ ើ 

ជាក្សនធិោរឱ្យ គ.ក.ស.ក 

៣ គ.ក.ស.ក  
រកុង រសុក ខ្ ឌ  

ក្សចកែើសក្រមច 
អភិបាល រកុងរសុក 
ខ្ ឌ  

របមូល និងៃភិាគព័រ៌មាន េិននន័យស្ដលទក់េង
នឹងក្យនឌ័្រ និងររមូៃោរង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ 
ក្ដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូលព័រ៌មានទាំងក្នុះក្ៅកនុងស្ផនោរ 
អភិៃឌ្ឍន៍។ ជាំរុញឱ្យមានោរចូលរមួពើសមរថកិចច
ពាក់ព័នធ និងរបជាពលរដាកនុងោរក្ដ្ឋុះរសាយនិង
េប់សាា រ់នូៃបញ្ញា  ស្ដលក្កើរមានក្ ើងពាក់ព័នធនឹង 
កិចចោរង្រ្សដើ យុៃៃយ័ និងកុមារ។ រាយោរ ៍ជូន
រកុមរបឹការកុង រសុក ខ្ ឌ ក្លើបញ្ញា ស្ដលទក់ 
េងនឹងសមភាពក្យនឌ័្រោរ បក្ងាើនសមរថភាព
ដល់ង្រ្សដើ និងបញ្ញា របស់យុៃៃយ័ និងកុមារក្ៅកនុង 
ស្ដនសមរថកិចច រកុង រសុក ខ្ ឌ ។  

៤ គ.ក.ន.ក  ុាំ សងាា រ់ ដើោ ឬ 
ក្សចកែើសក្រមច 
 ុាំ សងាា រ់ 

អប់រ ាំផសពវផាយអាំពើចាប់ ក្ោលនក្យាបាយពាក់
ព័នធសិេធិនរ ើ និងអប់រ ាំពលរដាពើសុខ្ភាព កិចច
ោរពារ ោរអភិៃឌ្ឍកុមារ ចុុះបញ្ា ើអរានុកូល 
ដ្ឋា នជូនទរកនិងកុមារ។ របមូលៃភិាគ ព័រ៌មាន 
េិននន័យពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា និងររមូៃោររបស់នរ ើ 
និងកុមារក្ដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍ 
និងកមមៃធិើៃនិិក្យាគ ុាំ សងាា រ់ ជាពិក្សសោាំរេ
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ដល់ោរអនុៃរែសកមមភាពក្សវាសងគម40។ ចូលរមួ
អនុៃរែពិនិរយាមដ្ឋន និងវាយរវមាស្ផនោរ
សកមមភាពសាថ នភាពនរ ើ និងកុមារ និងក្ធវើរបាយ
ោរ ៍ក្េៀងទរ់ជូនរកុមរបឹកា ុាំ សងាា រ់ 

៥ គ ៈកមមោររបឆ្ាំងពល 
កមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែ 

ក្សចកែើសក្រមច 
អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ 

ពិនិរយាមដ្ឋន និងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែអនុ
សញ្ញញ វនអងគោរអនែរជារិខាងោរងារ និងអនុ 
សញ្ញញ អងគោរសហរបជាជារិ សែើពើសិេធិកុមារក្ៅ 
ថាន ក់ក្រោមជារិ 

៦ យនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍ 
កុមាររូចថាន ក់ក្រោមជារិ 

ក្សចកែើសក្រមច 
អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ 

អនុៃរែក្ោលនក្យាបាយជារិសែើពើោរោាំពារ និង
ោរអភិៃឌ្ឍកុមាររូច និងពិនិរយាមដ្ឋននិងវាយ
រវមាក្លើោរអនុៃរែរគប់កមមៃធិើោាំពារ និងអភិៃឌ្ឍ 
កុមាររូចក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ 

៧ គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ 
ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ 

ក្សចកែើសក្រមច 
អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ 

ជាំរុញនិងក្លើកកមពស់ោរអនុៃរែចាប់សែើពើោរបង្រ្ងាា ប 
និងដ្ឋក់េ ឌ កមមោរជួញដូរមនុសស ជាពិក្សស 
ង្រ្សែើ និងកុមារ ស្ដលបាំក្ពញបស្នថមក្លើអនុសញ្ញញ  
អងគោរសហរបជាជារិ សែើពើោររបឆ្ាំងនឹងឧរកឹរយ
កមម ា្ងស្ដន ស្ដលមានអងគោរច្ចរ់ាាំង ឬលិខិ្ររុប 
ករ ៍ និងកិចចរពមក្រពៀងអនែរជារិក្ផសងៗក្េៀរ
ទក់េងនឹងអាំក្ពើជួញដូរមនុសសក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិ 

៤.២. ការររល ើញ និ្ងអនុ្សាសន៍្សព្មាប់យន្តការថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 
៤.២.១.រាជធ្លនើ ក្ខ្រែទាំង២៤ បានបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ ក្ៅចក្នា ុះឆ្ន ាំ២០១០-២០១៣ 

បនទ ប់ពើ ក.ជ.ក ក្ចញក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកុម
របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្មើលារាងេើ៩។ ក.ជ.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ ភាគក្រចើនមិនមានដាំក្ ើ រោរាាំង
ពើបក្ងាើរមក41 គឺបណាែ លមកពើោម នងៃោិោាំរេ សមរថភាពក្លខាធិោរដ្ឋា នមានករមិរ និងរបធ្លន ឬអនុរបធ្លន និង
សមាជិកមានោរតា ស់បែូររួនេើ ឬចូលនិៃរែន៍មិនទន់ក្ធវើបចចុបបននភាព។ សមាជិក ក.ជ.ក និងក្លខាធិោរដ្ឋា នមិន
េេួលបានោរប ែុ ុះបណាែ លសែើពើោរអនុៃរែរួនេើភារកិចច ជាពិក្សសមិនទន់មានឧបករ ៍ដូចជាស្បបបេ េរមង់ 
និងនើរិៃធិើសរមាប់របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ។  

 
 

ក្ដើមបើក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ដូចបានក្រៀបរាប់ខាងក្លើគឺ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ជួយជាំរុញឱ្យរាជធ្លនើក្ខ្រែទាំង២៥ ក្ធវើ
បចចុបបននភាព ក.ជ.ក និងក្លខាធិោរដ្ឋា ន (ឧបសមព័នធ១.គាំរូក្សចកែើសក្រមច)។ សមាសភាព ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែក្សនើ
បញ្ចូ លសមាជិកបស្នថម ជារាំណាងរុលាោរ(ក្ៅរកមឬរពុះរាជអាជ្ា)។ ោរក្សនើសុាំបញ្ចូ លសមាសភាពមកពើរុលាោរ
ក្នុះពើក្រពាុះមានករ ើ កុមារមួយចាំនួនកកសទុះក្ៅរុលាោរ ក្ដ្ឋយមិនមានអនកជួយជាំរុញនើរិៃធិើឱ្យបានឆ្ប់។ មាន
ករ ើ ខ្ាុះក្ដ្ឋយសារស្រនើរិៃធិើយរឺយូរខាា ាំងក្ពកក្ធវើឱ្យជនក្លមើសមានឱ្ោសររ់ក្គចខ្ាួនបារ់។ ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក 
រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ គួរបស្នថមសមាសភាពជាមង្រ្នែើជាំនញមកពើមនទើរស្ដលជាអនុរបធ្លន ក.ជ.ក និងរាំណាងអងគោរចូលជា

 
40 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ១៩៥៦ សសរ ចុុះវងៃេើ២ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សែើពើោរដ្ឋកឱ់្យក្របើរបាស់ក្សៀៃក្ៅស្ នាំសែើពើោរអនុៃរែសកមមភាព 
ក្សវាសងគម ុាំ សងាា រ ់
41 ក.ជ.ក ក្ខ្រែមយួចាំននួបាររ់ា ក្ដ្ឋយសារមិនស្ដលក្របើ ឬមានតា ស់បែូររបធ្លនមនទើរ និងមង្រ្នែើជាំនញពាកព់័នធ 
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សមាជិកក្លខាធិោរដ្ឋា ន។ គួរក្រៀបចាំបក្ងាើរស្បបបេ េរមង់ និងនើរិៃធិើសរមាប់របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែ
សិេធិកុមារ។ 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន គួរក្រៀបចាំស្ផនោរប ែុ ុះបណាែ លសែើពើោរអនុៃរែរួនេើភារកិចច ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក និងបក្ងាើរស្បបបេ េរមង់ និងនើរិៃធិើរបមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមាររគប់
រជុងក្រជាយ។ រកៃធិើសាង្រ្សែស្ដលអាចឱ្យមនទើរ ស.អ.យ ក្លើកងៃោិបញ្ចូលក្ៅកនុងស្ផនោរងៃោិកមមៃធិើរបច្ចាំឆ្ន ាំសរមាប់
ជាកញ្ច ប់ងៃោិ42 ោាំរេសកមមភាព ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។  

ារាងេើ១១៖រកមុរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែស្ដលបានបក្ងាើរកនាងមក 
 .រ រ.ជ.រ  

រាជធានី្ លេតត 
ឆ្ា ាំ
បលងកើត 

 .រ រ.ជ.រ 
រាជធានី្ លេតត 

ឆ្ា ាំបលងកើត 

១ បនទ យមានជ័យ ២០១១ ១៤ ភនាំក្ពញ ២០១១ 
២ បារ់ដាំបង ២០១១ ១៥ ក្ពាធិសារ់ ២០១១ 
៣ កាំពង់ច្ចម ២០១១ ១៦ រពុះសើហនុ ២០១១ 
៤ កាំពង់ឆ្ន ាំង ២០១០ ១៧ វរពស្ៃង ២០១១ 
៥ កណាែ ល ២០១១ ១៨ រពុះៃហិារ ២០១១ 
៦ ស្កប ២០១១ ១៩ ររនគើរ ើ ២០១២ 
៧ ក្ោុះកុង ២០១៣ ២០ ក្សៀមរាប ២០១១ 
៨ កាំពរ ២០១១ ២១ សទឹងស្ររង ២០១៣ 
៩ កាំពង់ធាំ ២០១១ ២២ សាវ យក្រៀង ២០១១ 
១០ រកក្ចុះ ២០១២ ២៣ ាស្កៃ ២០១១ 
១១ កាំពង់សពឺ ២០១២ ២៤ ឧរែរមានជ័យ ២០១១ 
១២ ម ឌ លគើរ ើ ២០១១ ២៥ របូង មុ ាំ  
១៣ វប លិន ២០១១    

 

៤.២.២.គ ៈកមាម ធិោរពិក្រោុះក្យាបល់កិចចោរង្រ្សែើ និងកុមារ ក្ៅក្ខ្រែក្ោលក្ៅ បានេេួលងៃោិបស្នថម
របមា  ២០០០ ក្ៅ៣០០០ ដូលាា អាក្មរកិ ពើអងគោរយូនើក្សហវ ក្ដើមបើក្រៀបចាំកិចចរបជុាំរបច្ចាំស្ខ្ ចុុះររួរពិនិរយាម
ដ្ឋនោរងារង្រ្សែើ និងកុមារ ពិក្រោុះក្យាបល់ រគប់រគងករ ើ  និងអនែរាគមន៍ ោរផែល់ក្សវាដល់មុខ្សញ្ញញ ។ ក្ដ្ឋយស្ ក 
គ.ក.ស.ក ក្ខ្រែមួយចាំនួនក្េៀរបានេេួលងៃោិៃភិាជពើសាលាក្ខ្រែ សរមាប់ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំរបច្ចាំស្ខ្ក្ដើមបើក្ដ្ឋុះរសាយ
បញ្ញា របស់ង្រ្សែើនិងកុមារ និងចុុះក្ធវើអនែរាគមន៍។  

ាមមរិក្យាបល់ គ.ក.ស.ក និង ក.ជ.ក. ក្ខ្រែទាំង៩ យល់ក្ ើញថា យនែោរទាំងពើរមាន ភារកិចចដ្ឋច់ក្ដ្ឋយ
ស្ កពើោន  គឺ ក.ជ.ក. មានមុខ្ងារររួរពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិរបស់កុមារ ចាំស្ កឯ គ.ក.ស.ក.មានមុខ្ងារក្ធវើ
អនែរាគមន៍ និងសរមបសរមួលោរផែល់ក្សវា។ ាមសាថ នភាពជាក់ស្សែង គ.ក.ស.ក. និង ក.ជ.ក. អាចបាំក្ពញមុខ្ងារ
បស្នថមឱ្យោន ក្ៅៃញិក្ៅមក។ គ.ក.ស.ក.បានបក្ងាើររកុមោរងារ គ.ក.ស.ក មានសមាសភាពក្លខារបស់ គ.ក.ស.ក 
មង្រ្នែើមនទើរកិចចោរនរ ើ ជារកុមោរងារ ក.ជ.ក ជាក្សនធិោរ ក្ដើមបើជួយក្រៀបចាំកិចចរបជុាំ និងសរមបសរមួលជាមួយមនទើរ 
និងអងគភាពពាក់ព័នធក្ដើមបើក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា និងក្ ា្ើយរបររមូៃោររបស់ង្រ្សែើនិងកុមារ។ ចាំស្ ក ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
បានបក្ងាើរក្លខាធិោរដ្ឋា នដឹកនាំក្ដ្ឋយអនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ ស្ដលេេួលបនទុកសុខុ្មាលភាពកុមារ និងោរយិាល័យ 

 
42 របោរ ៩ វនក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
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សុខុ្មាលភាពកុមារជាក្សនធិោរ ក្ដើមបើពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមារ។ ក្ដើមបើឱ្យរកុមោរងារ គ.ក.ស.ក និង
ក្លខាធិករដ្ឋា ន បាំក្ពញមុខ្ងារសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារ ររូៃក្ធវើោរពរងឹងសមរថភាព និងក្រៀបចាំេរមង់របាយ
ោរ ៍រមួសរមាប់របមូលលេធផលសូចនករោរអនុៃរែសិេធិកុមារ និងរបព័នធេាំនក់េាំនងោរងាររវាងក្លខាធិោរដ្ឋា ន 
ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ និងរកុមោរងារ គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ ជាពិក្សសររូៃច្ចរ់ឱ្យរបធ្លនក្លខាធិោរដ្ឋា ន គ.ក.ស.ក 
ជាអនុរបធ្លន គ.ក.ស.ក។ 

៤.២.៣.ោរសិកាក្នុះមិនបានជួបសមាា សន៍ជាមួយ គ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមាររាជធ្លនើក្ខ្រែវនគ.ជ.ព 
យនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិមាន គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុង រសុក ខ្ ឌ  និង គ.ក.ន.ក 
វន គ.ជ.គ.ក. គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ វន គ.ជ.ប.ជ និង គ.ក.ស.ក រកុង រសុក និង គ.ក.ន.ក 
 ុាំ សងាា រក្េ ប ុស្នែបានេេួលព័រ៌មានពើរបធ្លន និងសមាជិក គ.ក.ស.ក និង ក.ជ.ក ស្ដលបានបញ្ញា ក់ថាយនែោរ
ទាំងក្នុះជួបរបេុះបញ្ញា ងៃោិ និងសមរថភាពជាំនញផងស្ដរសរមាប់បាំក្ពញមុខ្ងាររបស់ខ្ាួន។  

៤.៣. ជលព្ម្ើសសព្មាប់យន្តការសព្ម្បសព្មួ្ រិចចការពាររមុារថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 
៤.៣.១.ជក្រមើសេើ១. ពរងឹងសមរថភាពក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
 របោរ ៧ វនក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកុម 

របឹកាជារិកមពុជារាជរាធើ ក្ខ្រែ បញ្ញា ក់ថា ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ររូៃក្របើរបាស់ោរយិាល័យសុខុ្មាលភាពកុមារ វន
មនទើរ ស.អ.យ រាជធ្លនើក្ខ្រែជាក្លខាធិោរដ្ឋា ន និងរបោរ ៨ ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ដឹកនាំ ក្ដ្ឋយអនុ
របធ្លនមនទើរ ស.អ.យ ស្ដលេេួលបនទុកោរងារសុខុ្មាលភាពកុមារ។ ចាំស្ កឯកោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅរបស់
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ររូៃកាំ រ់ក្ដ្ឋយក្សចកែើសក្រមចរបស់របធ្លន ក.ជ.ក រាជធ្លនើក្ខ្រែ។ 

កនាងមកក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ មិនសូៃដាំក្ ើ រោរបានលអក្េាាំងពើបក្ងាើរមកក្ដ្ឋយ មិនបាន
បញ្ញា ក់ពើរួនេើចាស់លាស់ និងស្ដនសមរថកិចចមានករមិរ។ ក្ដើមបើឱ្យក្លខាធិោរដ្ឋា នមានសមរថភាព រគប់រោន់ក្ដើមបើ
បាំក្ពញមុខ្ងាររបស់ខ្ាួនរបកបក្ដ្ឋយរបសិេធភាព ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែររូៃក្ធវើោរស្កសរមួលក្លខាធិោរដ្ឋា នក្ដ្ឋយ
ក្រជើសក្រ ើសរបធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ស្ដលេេួលបនទុកសុខុ្មាលភាពកុមារជារបធ្លន
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន(ស្ដលជាអនុរបធ្លន គ.ក.ស.ក)។ ក្លខាធិោរដ្ឋា នគួរ ស្របស្នថមសមាសភាពសមាជិកជាមង្រ្នែើមកពើ
មនទើរកិចចោរនរ ើ មនទើរអប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា មនទើរសុខាភិបាល មនទើរោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ និងមង្រ្នែើនគរ 
បាលមកពើសនងោរដ្ឋា ននគរបាលក្ខ្រែ។ ររូៃក្ធវើោរកាំ រ់ពើរួនេើនិងភារកិចចរបស់ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. រាជធ្លនើ 
ក្ខ្រែ ឱ្យបានចាស់លាស់ដូចខាងក្រោម៖   

˗ ក្រៀបចាំស្ផនោរសកមមភាព និងស្ផនោរងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំដ្ឋក់បញ្ចូ លក្ៅកនុ ងកញ្ច ប់ងៃោិរបស់មនទើរ ស.អ.យ 
˗ ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំ ក.ជ.ក ក្ខ្រែ ២ដងកនុ ង១ឆ្ន ាំ និងកិចចរបជុាំៃសិាមាញ្ញាមោរច្ចាំបាច់ 
˗ សហោរ និងសរមបសរមួលជាមួយមនទើរកិចចោរនរ ើ “រកុមោរងារ គ.ក.ស.ក” មនទើរ និងអងគភាពពាក់ព័នធក្ដើមបើ
របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ។ 

˗ ពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមារក្ៅកនុ ងក្ខ្រែ និងរាយោរ ៍ជូនរបធ្លន ក.ជ.ក ក្ដើមបើអនែរាគមន៍ 
˗ ចូលរមួរបជុាំជាមួយ គ.ក.ស.ក របច្ចាំស្ខ្ក្ដើមបើរបមូលេិននន័យ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះោរអនុៃរែសិេធិកុមារ 
˗ ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំរបច្ចាំររើមាសជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលស្ដលក្ធវើសកមមភាពអនុៃរែសិេធិកុមារ 
˗ ក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើោរអនុៃរែសិេធិកុមារ របច្ចាំស្ខ្ ររើមាស ្មាស និងរបច្ចាំឆ្ន ាំជូនរបធ្លន ក.ជ.ក និង ចមាង
ជូនអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក។ 

˗ អនុៃរែភារកិចចក្ផសងក្េៀរស្ដលរបធ្លន ក.ជ.ក. របគល់ជូន។ 
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ចាំក្ពាុះោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅរបស់ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្ដ្ឋយបស្នថមសមាសភាព និង
រួនេើភារកិចច អាចក្ចញជាក្សចកែើសក្រមចរបស់របធ្លន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ដ្ឋច់ក្ដ្ឋយស្ ក ឬបញ្ចូលជារបោរ
មួយវនក្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែរបស់គ ៈអភិបាល។  

រូបភាពេើ១៤៖គាំនូសបាំរពញួយនែោរសរមបសរមលួថាន កក់្រោមជារិជក្រមើសេើ១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ក្ដើមបើអនុៃរែជក្រមើសេើ១ របធ្លន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ររូៃក្ចញក្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរក្លខាធិោរដ្ឋា ន ឬដ្ឋក់
បញ្ចូលក្ៅកនុងក្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ររូៃបស្នថមសមាសភាព និងរួនេើ ដូចបានបញ្ញា ក់ខាង
ក្លើ។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ររូៃក្រៀបចាំៃគគប ែុ ុះបណាែ លពើោរអនុៃរែរួនេើ ភារកិចច  និងបក្ងាើរេរមង់របមូល
ព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសូចនករសិេធិកុមារសរមាប់ឱ្យក្លខាធិោរដ្ឋា នក្ធវើោររបមូលក្ៅក្ពលរបជុាំ គ.ក.ស.ក 
របច្ចាំស្ខ្ និងបក្ងាើរគាំរូរបាយោរ ៍សែើពើសាថ នភាព និងោរអនុៃរែសិេធិកុមារសរមាប់រាយោរ ៍ជូនរបធ្លន ក.ជ.ក និង
ចមាងជូនអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក។ របធ្លន ឬអនុរបធ្លនក្លខាធិោរដ្ឋា នររូៃក្ធវើោរជាមួយ រកុមោរងារ គ.ក.ស.ក 
ជារបច្ចាំក្ដើមបើតា ស់បែូរព័រ៌មាន និងរបមូលេិននន័យសូចនករសិេធិកុមារ និងអនែរាគមន៍ទន់ក្ពល។  

៤.៣.២.ជក្រមើសេើ២.ក្សនើសុាំអភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែជារបធ្លនយនែោរសរមបសរមលួថាន កក់្រោមជារិ  
 ក្សនើសុាំអភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្ធវើជារបធ្លនយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ក្រោមជារិស្ដលបចចុបបនន 
ក.ជ.ក មានអភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែជារបធ្លនករែិយស អភិបាលរងជារបធ្លន ក.ជ.ក. រាជធ្លនើក្ខ្រែ។ គ.ក.ស.ក. 
ដឹកនាំក្ដ្ឋយសមាជិករកុមរបឹកាជារបធ្លន រាយោរ ៍ជូនអភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ  គ ៈកមមោររបឆ្ាំងពលកមមកុមារ
រាជធ្លនើក្ខ្រែវន គ.ជ.ព យនែោរោាំពារនិងអភិៃឌ្ឍន៍កុមាររូចក្ៅថាន ក់ក្រោមជារិមាន គ.ក.ស.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុង 
រសុក ខ្ ឌ  និង គ.ក.ន.ក វន គ.ជ.គ.ក និង គ ៈកមាម ធិោររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ គរបជ/គខ្បជ វន គ.ជ.ប.ជ មាន
អភិបាលឬអភិបាលរង រាជធ្លនើ ក្ខ្រែជារបធ្លន។ យនែោរទាំងអស់អនុៃរែភារកិចចដ្ឋច់ក្ដ្ឋយស្ កពើោន ក្ៅាមមុខ្
សញ្ញញ ស្ដលេេួលខុ្សររូៃ មិនមានរបធ្លនដឹកនាំសរមបសរមួលរមួក្េ។  
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រូបភាពេើ១៥៖គាំនូសបាំរពញួយនែោរសរមបសរមលួថាន កក់្រោមជារិជក្រមើសេើ២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ដើមបើអនុៃរែជក្រមើសេើ២ អភិបាលរាជធ្លនើក្ខ្រែ គួរក្ចញក្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរយនែោរសរមបសរមួលកិចច
ោរពារកុមារ ក្ដើមបើដឹកនាំ និងសរមបសរមួលអនកពាក់ព័នធដូចរូបភាពេើ១៤។ យនែោរក្នុះររូៃកាំ រ់យក ក.ជ.ក រាជ
ធ្លនើ ក្ខ្រែ ស្ដលមានក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ក្ធវើជាក្សនធិោរ ក្ដើមបើសរមបសរមួល និងក្ធវើេាំនក់េាំនងោរងារ
ជាមួយមនទើរ អងគភាពពាក់ព័នធ និងអងគោរននក្ៅកនុងរាជធ្លនើក្ខ្រែស្ដលអនុៃរែសិេធិកុមារ។ 

 
៥. សកិាា សាលាថ្នា រ់ជាតិ និ្ងថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 
៥.១.  ទធ្ សកិាា សាលាថ្នា រ់លព្កាម្ជាតិ 

ក្ៅវងៃរពហសបរិ៍ ១៤ ក្រាច ស្ខ្រសាព ៌ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ររូៃនឹងវងៃេើ២៩ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ
២០១៩ ក្ៅសណាា ោរក្ខ្មរាអងគរ ក្ខ្រែក្សៀមរាប ក្ដ្ឋយមានកិចចសហោរជាមួយអងគោរយូនើក្សហវ អងគោរស្ភានអនែរ
ជារិកមពុជា និងអងគោរសកមមភាពក្ដើមបើកុមារ អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. បានក្រៀបចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យាបល់ 
សដើពើោរសិកាបឋមក្លើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ កនុងក្ោលបាំ ងក្ដើមបើ
ពិនិរយស្កសរមួល និងរបមូលធ្លរុចូល។43 សិោខ សាលាបានរបរពឹរែក្ៅក្រោមអធិបរើភាពក្លាកជាំទៃ លេៀវ បូរ ី រដា
ក្លខាធិោរ រកសួង ស.អ.យ អនុរបធ្លនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាំណាងឯកឧរែមរបធ្លន ក.ជ.ក និងមាន
សមាជិកចូលរមួសរុបចាំនួន ១១៤នក់(រសើ៥៦នក់) ស្ដលជារបធ្លន ក.ជ.ក របធ្លន គ.ក.ស.ក និងរបធ្លន ឬអនុ
របធ្លនមនទើរ ស.អ.យ ទាំង២៥ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ បនទ ប់ពើមរិក្បើកអងគសិោខ សាលារបស់ក្លាកជាំទៃគ ៈអធិបរើ រកុម
ោរងារបានក្ធវើបេបងាា ញសែើពើបចចុបបននភាពរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ និងរបាយោរ ៍សែើពើោរសិកាបឋមក្លើ
យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ រមួទាំងក្បើកឱ្យមានមរិចូលរមួ និងស្បងស្ចក
រកុមពិភាកាជាបើរកុម។ 

 

 
43 ោរសិកាក្នុះេេួលបានោរឯកភាពជាក្ោលោរ ៍ពើឯកឧរែមរដាមង្រ្នែើ របធ្លន ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ ២១ ស្ខ្កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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រូបភាពេើ១៦៖សកមមភាពសិោខ សាលាថាន កក់្រោមជារិ វងៃេើ២៩ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បនទ ប់ពើបេបងាា ញ និងពិភាកាជារកុមរយៈក្ពលមួយវងៃ អងគសិោខ សាលាបានឯកភាពយកជក្រមើសេើ១ កនុង
ចាំក្ណាមជក្រមើសយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិទាំង៣ និងយកជក្រមើសេើ១ កនុងចាំក្ណាមជក្រមើស
យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ក្រោមជារិទាំង២។ ក្សនើសុាំបស្នថមសមាសភាពរុលាោរមួយរូបជាសមាជិក 
ក.ជ.ក. រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ ឯកភាពទាំងរសុងក្លើគាំរូក្សចកដើរពាងក្សចកដើសក្រមចសដើពើោរបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 
ភាា ប់ក្ៅឧបសមព័នធេើ២។ ក្សនើសុាំបស្នថមមង្រ្នែើជាំនញ១រូប ពើរគប់មនទើរស្ដលជាអនុរបធ្លន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ចូលរមួ
ជាសមាជិកក្លខាធិោដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ ក្សនើសុាំរបធ្លន ឬអនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ ស្ដលជាអនុរបធ្លន     
គ.ក.ស.ក ក្ធវើជារបធ្លនក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ កាំ រ់យកសូចនករក្ៅកនុងឧបសមព័នធេើ៤៖ សូចនករ 
េើ៦ដល់១០, ១៣ដល់១៩, ២១ដល់២៥, ៣០ដល់៣៦, ៣៨,៤០,៤៤,៤៩,៥០, ៥៣ដល់៥៨,៦០,៦២។ កាំ រ់
យកសូចនករក្ៅកនុងឧបសមព័នធេើ៣៖សូចនករេើ១ដល់េើ៦,៩ដល់១៨, ២៦,២៩,៣២ដល់៣៨, ៤០ដល់៤៨, ៥២
ដល់៥៦។ កាំ រ់យកសូចនករកនុងរបព័នធេិននន័យ CDB ក្លើកស្លងស្រ ចាំ ុចេើ៩ និងេើ១០ និងក្សនើសុាំឱ្យអគគ
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ពិនិរយក្ ើង ៃញិនិងកាំ រ់យកសូចនករពាក់ព័នធស្ដលអាចមានេិននន័យរបមូលបាន  មាន
ភាា ប់ក្ៅឧបសមព័នធេើ៤ ។  

អងគសិោខ សាលាក៏បានឯកភាពក្លើេរមង់របាយោរ ៍សរមាប់ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្ដើមបើរាយោរ ៍ភាា ប់
ក្ៅឧបសមព័នធេើ៥។ គ.ក.ស.ក. ររូៃក្ធវើស្ផនោរសកមមភាព និងស្ផនោរងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំបញ្ចូ លកនុងស្ផនោររដាបាលរាជ
ធ្លនើ ក្ខ្រែ ក្ដ្ឋយស្ផអកក្លើរួនេើនិងភារកិចច(ស្ដលអាចរ ាំក្លចក្ចញកនុងអនុគ នើ) និងររូៃបងាា ញនូៃសមរថភាព 
សកមមភាព និងសូចនកលេធផល។ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ ររូៃក្រៀបចាំស្ផនោរសកមមភាព និងស្ផនោរងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំ
ក្ដ្ឋយផារភាា ប់រួនេើភារកិចច ក.ជ.ក រួមទាំងក រ់សូចនករចាស់លាស់ និងក្សនើក្ៅរកសួងក្សដាកិចចនិងហរិញ្ញៃរថុ  
ក្ដ្ឋយមានោរោាំរេពើថាន ក់ដឹកនាំ ក.ជ.ក ផង។ ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំឱ្យបានក្េៀងទរ់ជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល 
ស្ដលមានសកមមភាពពាក់ព័នធនឹងោរអនុៃរែសិេធិកុមារក្ៅកនុងស្ដនសមរថកិចច ក្ដើមបើក្កៀរគរធនធ្លនទាំងងៃោិនិង
បក្ចចកក្េសោាំរេស្ផនោរសកមមភាពស្ដលបានឯកភាព។ ជាពិក្សសក្សនើសុាំឱ្យមានោរោាំរេពើរបធ្លនរកុមរបឹកា និង 
គ ៈអភិបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ របកបក្ដ្ឋយ្នទៈ។ 
៥.២.  ទធ្ សកិាា សាលាថ្នា រ់ជាតិ 

វងៃេើ២៥ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្ៅសណាា ោរភនាំក្ពញ ក្ដ្ឋយមានកិចចសហោរជាមួយអងគោរយូនើក្សហវ អគគ
ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក. បានក្រៀបចាំសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យាបល់ថាន ក់ជារិ សដើពើោរសិកាមូលដ្ឋា នក្លើយនែោរពារ
កុមារថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិក្រោមអធិបរើភាពក្លាកជាំទៃ លេៀវ បូរ ី រដាក្លខាធិោររកសួង ស.អ.យ និងជា
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អនុរបធ្លនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាំណាងឯកឧរែមរបធ្លន ក.ជ.ក។ សិោខ សាលាក្រៀបចាំក្ ើងកនុងក្ោល
បាំ ង ក្ដើមបើរបមូលធ្លរុចូល  រពមទាំងពិនិរយនិងពិភាកាក្លើអនុសាសន៍ស្ដលបានក្លើកក្ ើងកនុងោរសិការសាៃរជាៃ 
ក្សចកែើរពាងេើ២។ សមាសភាពចូលរមួសរុបចាំនួន៧៧នក់(រសើ៣៣នក់) ស្ដលជារបធ្លន អនុរបធ្លន សមាជិក
សមាជិោរគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ និងជាមង្រ្នែើរកសួងសាថ ប័ន និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា បាលពាក់ព័នធមួយ
ចាំនួនក្េៀរ។  

ជាកិចចច្ចប់ក្ផែើមកមមៃធិើក្លាកជាំទៃ លញ៉េប សភុារ អគគក្លខាធិោរវនអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក បានរាយ
ោរ ៍អាំពើដាំក្ ើ រោរវនោរសិកាមូលដ្ឋា នសែើពើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារក្ៅថាន ក់ជារិ និងក្រោមជារិ  
រពមទាំងលេធផលនសិោខ សាលាថាន ក់ក្រោមជារិក្ៅក្ខ្រែក្សៀមរាបោលពើវងៃេើ២៩ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៩។ បនទ ប់
មកក្លាករសើ SILVAI Pasti  របធ្លនសែើេើ ស្ផនកកិចចោរពារកុមារ អងគោរយូនើក្សហវរបច្ចាំកមពុជា បានក្លើកក្ ើងថាោរ
សិការសាៃរជាៃក្នុះនឹងរមួចាំស្ កកនុងោរអនុៃរែស្ផនោរយុេទសាង្រ្សែ៥ឆ្ន ាំ “២០១៩-២០២៣” របស់ ក.ជ.ក. ស្ផនោរ
យុេធ៥ឆ្ន ាំ របស់រកសួង ស.អ.យ. និងស្ផនោរកមមៃធិើរបច្ចាំរបក្េស៥ឆ្ន ាំ”២០១៩-២០២៣” របស់អងគោរយូនើក្សហវ។ 
ក្លាករសើបានបញ្ញា ក់ក្េៀរថា យនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារទាំងក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ មិនទន់
មានដាំក្ ើ រោរក្ពញក្លញក្ៅក្ ើយក្េ ក្ដ្ឋយោរៃភិាជងៃោិមានករមិរ ស្ដលនាំឱ្យោម នលេធភាពក្ធវើោរពិនិរយាម
ដ្ឋន និងក្ធវើរបាយោរ ៍ក្េៀងទរ់ពើោរអនុៃរែកិចចោរពារកុមារ។ ក្លាករសើក៏បានបញ្ញា ក់ផងស្ដរថា អងគោរយូនើក្សហវ 
នឹងបនែោាំរេសកមមភាពចាំនួនបើគឺ៖ ១.ោាំរេដល់សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលនិងអងគោរសងគមសុើៃលិ ក្ដើមបើពរងឹងរគួសារក្ដ្ឋយ
របោន់ខាា ប់នូៃោរចិញ្ច ឹមកូនក្ដ្ឋយៃជិាមាននិងកមមៃធិើោរពារកុមារក្ៅកមពុជា ២.ោាំរេដល់កមាា ាំងក្សវាសងគមសរមាប់
ោរពារកុមារឱ្យោន់ស្រេូលាំេូលាយ ក្ដើមបើកាំ រ់អរែសញ្ញញ  កុមារងាយរងក្រោុះ និងផែល់ក្សវាបងាា រនិងក្ ា្ើយរប
ដល់ជនរងក្រោុះ ៣.ោាំរេដល់ោរអនុៃរែរុលាោរកុមារក្មររើក្ដើមបើោរោរពារអនើរិជនេាំនស់នឹងចាប់ និងោាំរេដល់
ោរោរពារស្ផនកចាប់សរមាប់ជនរងក្រោុះនិងជក្រមើសក្ផសងក្េៀរកនុងោរ ុាំខ្ាួនអនើរិជន។  

រូបភាពេើ១៧៖សកមមភាពសិោខ សាលាថាន ក់ជារិវងៃេើ២៥ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ក្លាកជាំទៃ លេៀវ បូរ ី រដាក្លខាធិោររកសួង ស.អ.យ  និងជាអនុរបធ្លនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ
បានស្ងាងសនទរកថាក្បើកសិោខ សាលា ក្ដ្ឋយក្លាកជាំទៃបានជរមាបជូនអាំពើបុពវក្ហរុវនោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិមពុជា
និងោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារថាន ក់រាជធ្លនើក្ខ្រែ និងបានជរមាបជូនពើោរងារសក្រមចបានកនាងមក
របស់ ក.ជ.ក និងក៍បានោាំរេលេធផលសិោខ សាលាពិក្រោុះក្យាបល់ថាន ក់ក្រោមជារិ ស្ដលបានរាយោរ ៍ក្ដ្ឋយក្លាក
ជាំទៃ លញ៉េប សភុារ អគគក្លខាធិោរ ក.ជ.ក.។ បនទ ប់ពើបេបងាា ញបចចុបបននភាពរបស់ ក.ជ.ក និងបេបងាា ញពើរបាយ 
ោរ ៍ោរសិកាបឋមក្លើយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិនិងថាន ក់ក្រោមជារិរចួមក សមាជិកអងគ
សិោខ សាលាទាំងមូលបានចូលរមួពិភាកាក្ពញអងគ ក្ដើមបើផែល់ធ្លរុចូលក្លើរបាយោរ ៍ និងេេួលបានលេធផលដូច
ខាងក្រោម៖  

˗ អងគសិោខ សាលាបានឯកភាពោន យកជក្រមើសេើ១ និងជក្រមើសេើ២ កនុងចាំក្ណាមជក្រមើសទាំង៣ សរមាប់យនែោរ 
សរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិ គឺពរងឹងស្ផនកោរោរពារកុមារនិងពិនិរយាមដ្ឋន ឬបក្ងាើររកុម
ោរងារកិចចោរពារកុមារអនែរោលក្ដើមបើក្ដើមបើបាំក្ពញភារកិចចដូចជា៖ ១.ក្ធវើោរស្កសរមួលសូចនករសិេធិកុមារ
ទាំងអស់ឱ្យបានចាស់និងកាំ រ់របភពផែល់េិននន័យ ២.បក្ងាើរឧបករ ៍សរមាប់របមូលព័រ៌មាន និងេិនន 
ន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ និងក្រៀបចាំគាំរូរបាយោរ ៍ ៣.ក្រៀបចាំបក្ងាើរៃធិើសាង្រ្សែ និងរបព័នធរបមូលព័រ៌មាន
និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារពើអនកពាក់ព័នធ ៤.របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារពើរកសួង 
សាថ ប័ន និងអនកពាក់ព័នធនន ៥.បញ្ចូលេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារក្ៅកនុងរបព័នធរគប់រគងេិននន័យ ៦.ក្ធវើ
របាយោរ ៍សាថ នភាពកុមារជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល និងក្ផ្ើជូនគ ៈកមាម ធិោរសិេធិកុមារវន អ.ស.ប និង៧.
ពរងឹងសមរថភាពមង្រ្នែើស្ផនកោរោរពារកុមារនិងពិនិរយាមដ្ឋន និងក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ។ 
ចាំស្ កឯយនែោរដឹកនាំសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារថាន ក់ជារិក្ៅរកាដស្ដលគឺ ក.ជ.ក ប ុស្នែក្សនើសុាំឱ្យ
ពិនិរយរួនេើភារកិចចរបស់ ក.ជ.ក ក្រើមានរគបដ ែ ប់ជាពហុៃសិ័យក្លើកិចចោរពារកុមារស្ដរឬក្េ? ក្ៅឆ្ន ាំ
២០១៥ រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារបានបក្ងាើរគ ៈកមមោរោរពារកុមារថាន ក់ជារិ ស្ដលជាស្ផនកមួយ
វនជក្រមើសេើ៣។  

˗ អងគសិោខ សាលា បានឯកភាពោន សក្រមចយកាមលេធផលវនាមលេធផលវនសិោខ សាលាថាន ក់ក្រោមជារិ
ស្ដលសក្រមចយកជក្រមើសេើ១ វនជក្រមើសទាំងពើរ។  

˗ ក្សនើសុាំឱ្យមានោរបក្ងាើនធនធ្លនងៃោិរដាឱ្យរសមាមរួនេើភារកិចចរបស់ ក.ជ.ក និងអងគភាពពាក់ព័នធក្ដើមបើ
មានលេធភាពអនុៃរែស្ផនសកមមភាព និងគួរគាំ រ់ក្លខ្គ នើមួយដ្ឋច់ក្ដ្ឋយស្លកចាស់លាស់មួយកនុង
ចាប់ងៃោិជារិ របក្សើរជាងសថិរក្ៅក្រោមកញ្ច ប់ងៃោិរបស់រកសួង សាថ ប័នណាមួយ។  

៦.  លសចរតីសន្ាិោា ន្ 
ក្យាងាមោរពិនិរយៃភិាគក្លើឯកសារគរិយុរែស្ដលបក្ងាើរយនែោរសរមបសរមួលកិចចោរពារកុមារ និងោរ

របមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមាពើអនកពាក់ព័នធទាំងក្ៅថាន ក់ជារិ និងថាន ក់ក្រោមជារិ បងាា ញថារកុម
របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ គឺជាយនែោរសមរសបសរមាប់អនុៃរែមុខ្ងារក្នុះ ជាពិក្សសក្លើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើ
សិេធិកុមារ និងមារា ៤៨ វនរដាធមមនុញ្ញវនរពុះរាជណាចរកកមពុជា។ ចាំស្ កយនែោរក្ផសងៗក្េៀរស្ដលបក្ងាើរក្ ើង
ក្ដើមបើេប់សាា រ់ និងក្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា របឈមរបស់មុខ្សញ្ញញ ជាក់លាក់ ស្ដលជាស្ផនកមួយវនោរអនុៃរែសិេធិកុមារ។ 
យនែោរស្ដលបានបក្ងាើរក្ ើងក្ៅថាន ក់ជារិ និងក្រោមជារិ មានបញ្ញា ក់ពើរបភពធនធ្លនផគរ់ផគង់ចាស់លាស់ក្ៅកនុង
រពុះរាជរកឹរយ អនុរកឹរយ និងរបោស ប ុស្នែសាថ នភាពជាក់ស្សែងយនែោរខ្ាុះបានេេួលងៃោិអាចក្ធវើសកមមភាពបាន និង
ខ្ាុះក្េៀរមិនេេួលបានឬេេួលបានរិចរួច អារស័យក្លើ្នទៈរបស់ថាន ក់ដឹកនាំសាថ ប័នេេួលបនទុកតទ ល់។ ជក្រមើស
ស្ដលបានបញ្ញា ក់ និងឯកភាពខាងក្លើរោន់ស្រជាដាំក្ណាុះរសាយស្ផនកបក្ចចកក្េស ប ុស្នែចាំ ុចសាំខាន់គឺ្នទៈថាន ក់
ដឹកនាំសាថ ប័នេេួលបនទុកតទ ល់ និងសមរថភាពជាំនញ និង្នទៈរបស់មង្រ្នែើក្ៅកនុងយនែោរទាំងក្នុះ។ 

 
------------------- 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
១. សក្ងខបសិេធិមូលដ្ឋា នរបស់កុមារ 
២. គាំរូក្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរ ក.ជ.ក រាជធ្លនើ ក្ខ្រែនិងក្លខាធិោរដ្ឋា ន 
៣. គាំរូរបាយោរ ៍សែើពើោរាមដ្ឋន និងររួរពិនិរយោរអនុៃរែសិេធិកុមារ 
៤. ក្សចកែើរពាងសូចនករសិេធិកុមារ ក្រៀបចាំក្ដ្ឋយ ក.ជ.ក 
៥. បញ្ា ើសូចនករាមរកសួង សាថ ប័ន ស្ដលររូៃដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងរបព័នធCPMIS 
៦. សូចនករក្ៅកនុងរបព័នធេិននន័យ  ុាំ សងាា រ់ 



  1 

 

ឧបសមពន័ធេើ១៖សក្ងខបសិេធិមូលដ្ឋា នរបស់កុមារ 

 

សទិធិមូ្ ោា ន្ទាំង៤របសរ់មុារ 
ក្ៅកនុងអរើរោលកុមារររូៃបានក្គច្ចរ់េុករោន់ស្រជាអនករងអាំក្ពើ ឬកមមៃរថុស្ដលក្គរបរពឹរែក្លើប ុក្ណាណ ុះ។ ប ុស្នែ

ក្រោយមកអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារេេួលសាគ ល់កុមារថា ជាមនុសសស្ដលមានសិេធិរបស់ក្គតទ ល់ គឺជាសិេធិស្ដលក្គ
េេួលបានអារសយ័ក្ដ្ឋយក្គក្កើរជាមនុសស។ កុមារអាចទមទរសិេធរិបស់ខ្ាួនពើអនកមានភារកិចចននដូចជាឳពុកមាែ យ 
និងរដាជាពិក្សសមង្រ្នែើមានសមរថកិចចស្ដលមានភារកិចចោរពារ និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ ក៏ដូចសិេធិមនុសសមិនអាច
បាំស្បកពើោន បានក្េគឺមានេាំនក់េាំនងោន  ក្ហើយពុាំមានសិេធិណាមួយសាំខាន់ជាងសិេធិណាមួយក្ ើយ។ កុមារររូៃបាន
ច្ចរ់េុកជាបុគគលស្ដលក្កើរមកភាា ប់ជាមួយសិេធិមនុសស និងក្សចកែើវងាងនូរក្សមើៗោន កនុងនមជាមនុសស។ មានរបោរខ្ាុះ
ស្ដលគួរក្ជៀសវាងដូចជាោររបោន់ក្ភេ ព ៌សមបុរ ភាសា ជាំក្នឿសាសន ក្ដើមកាំក្ ើ រជារិ ឋានៈសងគម ឬសាថ ន
ភាពដវេ។44 ក្យាងាមក្ោលោរ ៍១០យា ងក្ៅកនុងក្សចកែើស្ងាងោរ ៍សែើពើសិេធិកុមារ និងក្ៅកនុងអនុសញ្ញញ សែើពើ
សិេធិកុមារមានប ែុ ាំ សិេធិជាមូលដ្ឋា នសាំខាន់ៗចាំនួន៤ដូចខាងក្រោម៖ 

 

 សិេធិរស់រានមានជើៃរិ៖ កុមារររូៃមានជើៃរិរស់ក្ៅ មានសុៃរថិភាព និងមានអវើៗច្ចាំបាច់សរមាប់រស់ក្ៅ ដូចជា
ចាំ ើ អាហារមានជើៃជារិ មានក្ឈ្លម ុះ និងមានសញ្ញា រិ ោរបងាា រនិងពាបាលសុខ្ភាព សាំក្លៀកបាំពាក់ ជរមកសាន ក់
ក្ៅសមរមយ និងមានជើៃភាពរគប់រោន់ រពមទាំងេេួលបានោរថាន ក់ងនមអាំពើឳពុកមាែ យ អាណាពាបាលនិងសងគម។ 
កុមារមិនររូៃេេួលរងោរវាយក្ធវើបាបឬទរុ កមមក្ ើយ។ ឪពុកមាែ យររូៃយល់ផងស្ដរថា សហគមន៍មូលដ្ឋា ន អាជ្ា
ធរមូលដ្ឋា ន អាជ្ាក្ធជារិនិងសហគមន៍អនែរជារិ ក៏មានចាំស្ កេេួលខុ្សររូៃចាំក្ពាុះសិេធិរស់រានរបស់កុមារផងស្ដរ 
មានន័យថាជើៃរិកូនរបស់អនកសថិរក្ៅក្រោមកិចចោរពាររបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន អាជ្ាធរអនែរជារិ 
និងសហគមន៍អនែរជារិ។ ឳពុកមាែ យ ឬអាណាពាបាល អាចរងោរបែឹងពើសហគមន៍ អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន និងអនកពាក់
ព័នធចាំក្ពាុះអាំក្ពើស្ដលឳពុកមាែ យបានរ ាំក្លាភក្លើសិេធិរស់រានរបស់កុមារ។ ឳពុកមាែ យអាចបែឹងរវា របឆ្ាំងនឹងអាជ្ាធរ 
មានសមរថកិចចអាំពើោរមិនយកចិរែេុកដ្ឋក់ ឬមិនផែល់កិចចោរពារ ឬបានរ ាំក្លាភក្លើសិេធិរស់រានរបស់កុមារ។45  
 

រូបភាពេើ១៖ សិេធិរស់រានមានជើៃរិ 

 
 
 
 
 
 
 

សិេធិកនុងោរអភិៃឌ្ឍ៖កុមារររូៃេេួលបាននូៃោរសិកាក្រៀនសូរររគប់របក្ភេ គឺោរសិកាក្ៅសាលាក្រៀន និង
ក្ៅាមផទុះ ឬសហគមន៍ដូចជាេេួលោរអប់រ ាំ និងផែល់ដាំបូនម នលអៗ សែើពើោររស់ក្ៅ ោរក្លងកាំសានែនិងលាំស្ហ ោរ
សស្មែងសិលបៈៃបបធម៌ រសឡាញ់ថាន ក់ងនម ោរប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ និងោរស្ងបាំប នសុខ្ភាព។46  

 

 
44United Nation “Declaration and Convention on the Rights of the child“ 1993 ;  េាំព័រ ១០-១២ 
45 មានស្ចងក្ៅមារា ៦, ៧, ៨, ៩, ១៩, ២០, ២១, ២៣, ២៤, ២៦, ២៧, ៣០, ៣២, ៣៣, ៣៤, ៣៥, ៣៨ វនអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ 
46 មានស្ចងក្ៅមារា ៥, ៦, ៧, ៩, ១០, ១១, ១២, ១៣, ១៤, ១៥, ១៧, ២៤, ២៨, ២៩, ៣១ វនអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធកិុមារ 

1.1.     ល  ច្  ី   1.2.             1.3.         ភា 1.4.                 
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រូបភាពេើ២៖ សិេធិកនុងោរអភិៃឌ្ឍ 

 
 
 
 
 
 
សិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ៖ ឪពុកមាែ យររូៃក្មើលស្ងរកានិងក្របៀនរបក្ៅកុមារ ក្ហើយអាជ្ាធររគប់លាំដ្ឋប់

ថាន ក់ររូៃច្ចរ់ៃធិ្លនោរជួយកុមារឱ្យរចួផុរពើក្រោុះមហនែរាយននដូចជា ក្រគឿងក្ញៀន ស្លបងអបាយមុខ្ អាំក្ពើអនច្ចរ 
ោរក្រ ើសក្អើង ោរក្សពោមគុ ក្លើកុមារ ោរក្ធវើអាជើកមមក្លើកុមារ ោរលក់ដូរកុមារនិងអាំក្ពើដវេៗក្េៀរស្ដលប ុះពាល់
ដល់ផលរបក្យាជន៍ធាំបាំផុររបស់កុមារ។ ឳពុកមាែ យររូៃោរពារកូនរបស់ខ្ាួន និងចូលរមួចាំស្ កោរពារកុមារឯក្េៀរៗ 
ពើោររ ាំក្លាភទាំងឡាយស្ដលអាចក្កើរមានពើអាជ្ាធរមូលដ្ឋា នឬអាជ្ាធរជារិ។ ក្គអាចបក្ងាើរសមាគមមាាបិាក្ៅ
កនុងសហគមន៍មូលដ្ឋា នកនុងក្ោលបាំ ងោរពារសិេធិកុមារ។ អាជ្ាធរមូលដ្ឋា នក៏មានភារកិចចោរពារកុមារពើោររ ាំក្លាភ
ននស្ដលអាចរបរពឹរែក្ដ្ឋយឪពុកមាែ យ ឬណាពាបាលរបស់កុមារ និងអនកមានអាំណាចក្លើកុមារក្ផសងៗក្េៀរផង  
ស្ដរ។47 
 

រូបភាពេើ៣៖ សិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សិេធិកនុងោរចូលរមួ៖ កុមារមានសិេធិចូលរមួបក្ញ្ចញមរិក្យាបល់ក្លើបញ្ញា  ឬសកមមភាពស្ដលមានឥេធិពលដល់
ដាំក្ ើ រជើៃរិរបស់ពួកក្គ ចូលរមួសកមមភាពកនុងសមាគម និងោររបជុាំនន និងចូលរមួេេួល និងផសពវផាយព័រ៌មាន 
អានក្សៀៃក្ៅ ោស្សរ េសសនៃដែើ សាែ ប់ៃេិយុ ក្មើលេូរេសសន៍ ក្ដើមបើពរងើកោរយល់ដឹង និងក្ចុះក្របើៃចិ្ចរ ញ្ញញ  រុិះ
គិរចាំក្ពាុះរពឹរែិោរ ៍ក្ផសងៗ។48 
 

រូបភាពេើ៤៖ សិេធិកនុងោរចូលរមួ 

 
 
 
 

 
47 មានស្ចងក្ៅមារា ២, ៧, ១១, ១៦, ១៩, ២០, ២២, ២៣, ២៥, ៣០, ៣២, ៣៣, ៣៤ ៣៥, ៣៦, ៣៦, ៣៨, ៣៩, ៤០ វនអនុសញ្ញញ  CRC 
48 មានស្ចងក្ៅមារា ១២, ១៣, ១៥, ១៧, ៤២ វនអនសុញ្ញញ សែើពើសិេធិកមុារ 
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ឧបសមពន័ធេើ២៖ គាំរកូ្សចកែើសក្រមចបក្ងាើរ ក.ជ.ក និងក្លខាធិោរដ្ឋា ន 
លសចរតីសលព្ម្ច 

សតរីី 
ការបលងកើតព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពុជាល ើម្បរីមុារលេតត........... 

 

អភិបា លេតត............ 
 

˗ បានក្ ើញរដាធមមនុញ្ញ វនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា 
˗ បានក្ ើញរពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/០៩១៨/៩២៥ ចុុះវងៃេើ០៦ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ សែើពើោរស្រងាាំង

រាជរដ្ឋា ភិបាល វនរពុះរាជាណាចរកកមពុជា 
˗ បានក្ ើញរពុះរាជរកមក្លខ្ នស/រករ/០៦១៨/០១២ ចុុះវងៃេើ២៨ ស្ខ្មិងុន ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្ដលរបោសឱ្យ

ក្របើចាប់សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅវនគ ៈរដាមង្រ្នែើ 
˗ បានក្ ើញរពុះរាជរកមក្លខ្ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុុះវងៃេើ២៤ ស្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ សែើពើោររបោស 

ឱ្យក្របើចាប់សែើពើោររគប់រគងរដាបាលរាជធ្លនើ ក្ខ្រែ រកុងរសុក ខ្ ឌ  
˗ បានក្ ើញរពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/រករ/១២០៩/១២០១ ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សែើពើោរបក្ងាើររកុម 

របឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 
˗ បានក្ ើញរពុះរាជរកឹរយក្លខ្ នស/................................ចុុះវងៃេ............................ សែើពើោររាស់ 

បងាគ ប់ស្រងាាំងជាអភិបាល វនអភិបាលក្ខ្រែ................ 
˗ បានក្ ើញអនុរកឹរយក្លខ្ ៩១៣ អនរក.ររ ចុុះវងៃេើ២៨ ស្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៩ សែើពើោរស្រងមុខ្រាំស្ ង 

មង្រ្នែើរាជោរ 
˗ បានក្ ើញអនុរកឹរយក្លខ្ ២១៦ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ១៤ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សែើពើរួនេើ ភារកិចច និងេាំនក់ 

េាំនងោរងាររបស់រកុមរបឹកា គ ៈអភិបាលក្ខ្រែ រកុមរបឹកាគ ៈអភិបាលរសុក និងរកុមរបឹកាគ ៈ
អភិបាលរកុង 

˗ បានក្ ើញអនុរកឹរយក្លខ្ ០២ អនរក.បក ចុុះវងៃេើ៥ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរក្រៀបចាំ និងោររបរពឹរែក្ៅ
របស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ 

˗ បានក្ ើញក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកុមរបឹកា 
ជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 

˗ បានក្ ើញររមូៃោរច្ចាំបាច់របស់ក្ខ្រែ។ 
សលព្ម្ច 

ព្បការ ១.- 
 ររូៃបានបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារក្ខ្រែ សរក្សរអកសរោរ់ ក.ជ.ក ក្ខ្រែ ក្ដើមបើជាយនែោរ 

សរមបសរមួល និងផែល់ក្យាបល់ជូនរកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ(ក.ជ.ក.) ក្លើោរងារទក់េងនឹងោររស់រាន 
មានជើៃរិ ោរអភិៃឌ្ឍ ោរោរពារ ោរក្លើកកមពស់សុខុ្មាលភាព និងោរចូលរមួចាំស្ ករបស់កុមារកនុងក្ខ្រែ។ ក.ជ.ក 
ក្ខ្រែមានសមាសភាពដូចរក្ៅ៖ 

១. ឯកឧរែម អភិបាលក្ខ្រែ របធ្លនកិរិែយស 
២. ឯកឧរែម អភិបាលរង របធ្លន 
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៣. ក្លាក របធ្លនមនទើរ ស.អ.យ. អនុរបធ្លនេើ១ 
៤. ក្លាក របធ្លនមនទើរកិចចោរនរ ើ អនុរបធ្លន 
៥. ក្លាក របធ្លនមនទើរអប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា អនុរបធ្លន 
៦. ក្លាក របធ្លនមនទើរោរងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ អនុរបធ្លន 
៧. ក្លាក របធ្លនមនទើរសុខាភិបាល អនុរបធ្លន 
៨. ក្លាក សនងោរនគរបាលក្ខ្រែ អនុរបធ្លន 
៩. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ សមាជិកអចិវង្រ្នែយ ៍
១០. ក្លាក ក្មបញ្ញា ោររាំបន់របរិបរែិោរសឹករង រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១១. ក្លាក ក្ៅរកម ឬរពុះរាជអាជ្ា  សមាជិក 
១២. ក្លាក ក្មបញ្ញា ោរកងរាជអាៃុធហរថ រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១៣.ក្លាក នយករដាបាលសាលា រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 
១៤. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ក្សដាកិចច និងហរិញ្ញៃរថុ សមាជិក 
១៥. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ពា ិជាកមម សមាជិក 
១៦. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ស្ផនោរ សមាជិក 
១៧. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ អភិៃឌ្ឍន៍ជនបេ សមាជិក 
១៨. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ៃបបធម៌ និងៃចិិររសិលបៈ សមាជិក 
១៩. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ សាធ្លរ ោរ និងដឹកជញ្ាូ ន សមាជិក 
២០. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ បរសិាថ ន សមាជិក 
២១. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ វរបស ើ យ ៍និងេូរគមនគមន៍ សមាជិក 
២២.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ឧសាហកមម និងសិបបកមម សមាជិក 
២៣.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ស្រ   និងឋាមពល សមាជិក 
២៤.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ក្េសចរ ៍ សមាជិក 
២៥.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ព័រ៌មាន សមាជិក 
២៦.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ធមមោរ និងសាសន សមាជិក 
២៧.ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ កសិកមម រុោខ របមាញ់ និងក្នសាេ សមាជិក 
២៨.ក្លាក រាំណាងសាខាោកបាេរកហម រាជធ្លនើ ក្ខ្រែ សមាជិក 

 

ព្បការ ២.- 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ មានរួនេើ និងភារកិចចដូចរក្ៅ៖ 

˗ ពិក្រោុះក្យាបល់ សរមបសរមួលសកមមភាពទាំងឡាយស្ដលពាក់ព័នធក្ៅនឹងបញ្ញា របស់កុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែ 
˗ ពិនិរយ ាមដ្ឋន និងវាយរវមាក្លើោរអនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ កមមៃធិើជារិសរមាប់កុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែ 
និងក្លើកសាំក្ ើ រជូន ក.ជ.ក និងបញ្ញា ទាំងឡាយស្ដលធ្លនឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែ 

˗ ក្ធវើោរផសពវផាយអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ ចាប់ ក្ោលនក្យាបាយ និងលិខិ្របេដ្ឋា នគរិយុរែនន
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និង ក.ជ.ក ពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា ននរបស់កុមារ និងបាំផុសចលនោាំរេោរអនុៃរែ
សិេធិកុមារឱ្យមានរបសិេធភាព 
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˗ ក្រៀបចាំស្ផនោរកមមៃធិើ និងសកមមភាពក្ផសងៗ ក្ដើមបើឧរែមរបក្យាជន៍កុមារ ជាអាេិ៍ោរក្ោរពសិេធិ និងោរ
អនុៃរែសិេធិកុមារ ោររស់រានមានជើៃរិ ោរអភិៃឌ្ឍ ោរោរពារ ោរក្លើកកមពស់សុខុ្មាលភាព  ោរចូលរមួ
ចាំស្ ករបស់កុមារ ោររបឆ្ាំងនឹងអាំក្ពើហងិា ោរេប់សាា រ់ ោរលប់បាំបារ់ោរក្កងរបៃញ័្ច រគប់រូបភាព
មកក្លើកុមារ និងរបឆ្ាំងនឹងោរជួញដូរក្រគឿងក្ញៀន 

˗ េាំនក់េាំនងជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុក និងបរក្េស ស្ដលមានគក្រមាងោរងារពាក់ព័នធ 
នឹងកុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែក្ដើមបើរកជាំនួយឧបរថមា និងតា ស់បែូរព័រ៌មាន បេពិក្សាធន៍ េសសនៈរ ើកចក្រមើនស្ដល 
ទក់េងនឹងក្ោលក្ៅរមួកនុងោរស្កលមអសាថ នភាពកុមារ 

˗ ក្រៀបចាំមូលដ្ឋា នេិននន័យពើសាថ នភាពកុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែ 
˗ ក្រៀបចាំេិវាកុមារអនែរជារិ១ មិងុន និងេិវាពិភពក្លាករបឆ្ាំងពលកមមកុមារ១២ មិងុន 
˗ ច្ចរ់ស្ចងអនុៃរែរាល់ក្ោលោរ ៍ ស្ផនោរសកមមភាពរបស់ ក.ជ.ក 
˗ អនុៃរែភារកិចចក្ផសងៗក្េៀរស្ដល ក.ជ.ក របគល់ជូន។ 

ព្បការ ៣.- 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ ររូៃជួបរបជុាំយា ងរិច២(ពើរ)ដងកនុង១ឆ្ន ាំ។ កនុងករ ើ ច្ចាំបាច់ក.ជ.ក ក្ខ្រែ អាចរបជុាំៃសិាមា

ញ្ញ ាមោរអក្ញ្ា ើញរបស់របធ្លន។ 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ ររូៃក្ធវើរបាយោរ ៍អាំពើលេធផលវនោរអនុៃរែសកមមភាពោរងារក្រៀងរាល់ស្ខ្ ររើមាស ្មាស    
៩ស្ខ្ របច្ចាំឆ្ន ាំកនុងក្ខ្រែ រពមទាំងក្លើកសាំ ូមពរច្ចាំបាច់មក ក.ជ.ក។ 

ព្បការ ៤.- 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ មានសិេធិទក់េង និងអក្ញ្ា ើញមនទើរ អងគភាពពាក់ព័នធនន រាំណាងកុមារ អងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិ 

បាលកនុងរសុក និងបរក្េស វដគូអភិៃឌ្ឍ ស្ដលមានគក្រមាងោរងារកនុងក្ខ្រែ និងពុាំមានស្ចងកនុងរបោរ១ និងរបោរ៦ 
វនក្សចកែើសក្រមចក្នុះ។  

ព្បការ ៥.- 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ មានសិេធិក្របើរបាសរ់ាក្ដ្ឋយស្ ក ាមគាំរូស្ នាំរបស់ ក.ជ.ក។ 

ព្បការ ៦.- 
 ររូៃបានបក្ងាើរក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក ក្ខ្រែ សថិរក្ៅកនុងមនទើរសងគមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ

ក្ខ្រែ ស្ដលមានសមាសភាពដូចរក្ៅ៖ 
១. ក្លាក អនុរបធ្លនមនទើរ ស.អ.យ របធ្លន 
២. ក្លាក របធ្លនោរយិាល័យសុខុ្មាលភាពកុមារ អនុរបធ្លន 
៣. ក្លាក មង្រ្នែើោរយិាល័យសុខុ្មាលភាពកុមារ សមាជិកអចិវង្រ្នែយ ៍
៤. ក្លាក មង្រ្នែើមនទើរ កិចចោរនរ ើ សមាជិក 
៥. ក្លាក មង្រ្នែើមនទើរ ោងារ និងប ែុ ុះបណាែ លៃជិាា ជើៃៈ សមាជិក 
៦. ក្លាក មង្រ្នែើមនទើរ អប់រ ាំ យុៃជន និងកើឡា សមាជិក 
៧. ក្លាក មង្រ្នែើមនទើរ សុខាភិបាល សមាជិក 
៨. ក្លាក មង្រ្នែើនគរបាល សមាជិក 
៩. ក្លាក រាំណាងអងគោរ សមាជិក 

ក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក មានរួនេើ និងភារកិចចដូចរក្ៅ៖  



  4 

 

˗ ក្រៀបចាំស្ផនោរសកមមភាព និងស្ផនោរងៃោិរបច្ចាំឆ្ន ាំដ្ឋក់បញ្ចូ លក្ៅកនុងកញ្ច ប់ងៃោិរបស់មនទើរស.អ.យ 
˗ ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំសាមញ្ញ ក.ជ.ក ក្ខ្រែ ២ដងកនុង១ឆ្ន ាំ និងកិចចរបជុាំៃសិាមាញ្ញាមោរច្ចាំបាច់ 
˗ សហោរ និងសរមបសរមួលជាមួយមនទើរកិចចោរនរ ើ “រកុមោរងារ គ.ក.ស.ក” មនទើរ និងអងគភាពពាក់
ព័នធ ក្ដើមបើរបមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមារ 

˗ ពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមារក្ៅកនុងក្ខ្រែ និងរាយោរ ៍ជូនរបធ្លន ក.ជ.ក ក្ដើមបើអនែរាគមន៍ 
˗ ចូលរមួរបជុាំជាមួយ គ.ក.ស.ក របច្ចាំស្ខ្ក្ដើមបើរបមូលេិននន័យ និងក្ ា្ើយរបចាំក្ពាុះោរអនុៃរែសិេធិកុមារ 
˗ ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំរបច្ចាំររើមាសជាមួយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលស្ដលក្ធវើសកមមភាពអនុៃរែសិេធិកុមារ 
˗ ក្ធវើរបាយោរ ៍សែើពើោរអនុៃរែសិេធិកុមារ របច្ចាំស្ខ្ ររើមាស ្មាស និងរបច្ចាំឆ្ន ាំជូនរបធ្លន ក.ជ.ក 
និងចមាងជូនអគគក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក។ 

˗ អនុៃរែភារកិចចក្ផសងក្េៀរស្ដលរបធ្លន ក.ជ.ក. របគល់ជូន។ 

ព្បការ ៧.- 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ មានរបភពធនធ្លន ផគរ់ផគង់ក្ដ្ឋយងៃោិជារិ ជាកញ្ច ប់ក្ដ្ឋយស្ កក្ៅកនុងរកបខ័្ ឌ ងៃោិរបច្ចាំ 

ឆ្ន ាំរបស់មនទើរសងាមកិចច អរើរយុេធជន និងយុៃនើរិសមបទ។ 
 ក.ជ.ក ក្ខ្រែ មានសិេធិេេួល និងរគប់រគងមូលនិធិមនុសសធម៌ស្ដលបានមកពើរបភពរសបចាប់ក្ផសងៗសរមាប់ 

បាំក្ពញោរងាររបស់ខ្ាួន។ 

ព្បការ ៨.- 
ក្លាកនយករដាបាលសាលាក្ខ្រែ ក្លាក ក្លាករសើរបធ្លនមនទើរ អងគភាពជុាំៃញិក្ខ្រែ ក្លាក ក្លាករសើ

អភិបាល រកុង រគប់រសុក ឯកឧរែម អស់ក្លាក ក្លាករសើដូចមានស្ចងកនុងរបោរ ១ និងរបោរ ៦ ររូៃអនុៃរែក្សចកែើ 
សក្រមចក្នុះឱ្យមានរបសិេធិភាពខ្ពស់ច្ចប់ពើវងៃចុុះហរថក្លខារក្ៅ។ 
        អភិបា លេតត 
                                                          ព្បធាន្រិតតិយសព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពុជាល ើម្បរីមុារលេតត 
ចមាងជូន៖ 
˗ រកសួងមហាវផទ 
˗ រកសួងសងគមកចិច អរើរយុេធជន នងិយុៃនើរិសមបទ 
˗ រកុមរបកឹាជារកិមពុជាក្ដើមបើកុមារ 
˗ ដូចរបោរ ១, ៦ និង៨ ក្ដើមបើអនុៃរែ 
˗ ឯកសារ ោលបបៃរែិ



 

 

ឧបសមព័នធេើ៣៖គាំរូរបាយោរ ៍សែើពើោរាមដ្ឋន និងររួរពិនិរយោរអនុៃរែសិេធិកុមារ 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final draft  

 

របាយការណ៍ 
សតរីីការតាម្ោន្ ន្ិងព្តួតរិន្ិតយការអន្ុវតតសិទធិរមុារ  

លៅលេតត............... 
ព្បចាំព្តីមាសទី១ ឆ្ា ាំ២០២០ 

 
 
 
 

លរៀបចាំរបាយការណ៍លោយល ខាធកិារោា ន្  
ព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពជុាល ើម្បរីមុារលេតត...................... 

ថ្ងៃទី        ខែ      ឆ្នាំ២០២០

'                                                                 &                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)                                                                         (         



 

                                                                     ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  
       ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
   
 

ព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពុជាល ើម្បរីមុារលេតត 
ក្លខ្:................ក.ជ.ក.ខ្/របក 

 

សមូ្លោររជូន្ 
លលារជាំទវ អគ្គល ខាធិការ 

អគ្គល ខាធិកាោា ន្ព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពុជាល ើម្បរីមុារ 
 

រម្មវតថុ : របាយោរ ៍សែើពើោរររួរពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមាររបច្ចាំររើមាសេើ១ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

លោង : ស្ផនោរយុេធសាង្រ្សែកិចចោរពារ និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ 

ក្សចកែើដូចមានស្ចងកនុងកមមៃរថុ និងក្យាងខាងក្លើ ខុ្្ាំសូមក្ោរពជរមាបជូនលលារជាំទវអគ្គល ខាធិការ 
ក្មាែ រជាបថា រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារក្ខ្រែ................ បានចូលរមួរបជុាំរបច្ចាំស្ខ្ជាមួយគ ៈកមាម ធិោរ
ពិក្រោុះក្យាបលង់្រ្សែើនិងកុមារក្ខ្រែ(គ.ក.ស.ក) និងបានសហោរជាមួយរកុមោរងារ គ.ក.ស.ក មនទើរ អងគភាព និង
អងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលក្ដើមបើរបមូលព័រ៌មាន និងេិននន័យសែើពើោរអនុៃរែសិេធិកុមារ។ 

ស្ផអកក្លើលេធផលស្ដលអនុៃរែក្ដ្ឋយមនទើរ អងគភាព និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធផែល់ឱ្យបងាា ញ 
ថា ោរអនុៃរែសិេធិមូលដ្ឋា នកុមារមាន៖ សិេធរស់រានមានជើៃរិ សិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ សិេធិកនុងោរអភិៃឌ្ឍ និង
សិេធិកនុងោរចូលរមួ មានៃឌ្ឍនភាពដូចបានក្រៀបរាប់កនុងរបាយោរ ៍។ 

អារស័យក្ហរុក្នុះសូមលលារជាំទវអគ្គល ខាធិការ ក្មាែ រជាបជាក្សចកែើរាយោរ ៍។ 

សូម លលារជាំទវអគ្គល ខាធិការ េេួលនូៃោរក្ោរពរាប់អានអាំពើខុ្្ាំ។ 

       វងៃ               ស្ខ្               ឆ្ន ាំ                    ព.ស.២០៥៦៣ 

              ក្ធវើក្ៅក្ខ្រែ................វងៃេើ.........ស្ខ្..............ឆ្ន ាំ២០២០ 

        ព្បធាន្ព្រុម្ព្បឹរាជាតិរម្ពុជាល ើម្បរីមុារ 
         លេតត............................. 
 
 
 
 
ចម្លងជូន្: 
˗ ឯកឧរែរបធ្លនករែិយស ក.ជ.ក ក្ខ្រែ 
˗ ក្លាកជាំទៃរបធ្លន គ.ក.ស.ក ក្ខ្រែ



 

១. លសចរតីល ត្ើម្ 

ក្ដើមបើក្ ា្ើយរបនឹងក្បសកកមមស្ដលរាជរដ្ឋា ភិបាលរបគល់ជូន កនុងនមជាយនែោរសរមបសរមួលក្លើោរងារ
អនុៃរែអនុសញ្ញញ សែើពើសិេធិកុមារ រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ បានក្រៀបចាំស្ផនោរយុេធសាង្រ្សែអភិៃឌ្ឍន៍កិចចោរពារ 
និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ ២០១៩-២០២៣49 ក្ដើមបើពរងឹងោរសរមបសរមួល និងពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិជា
មូលដ្ឋា នរបស់កុមាររមួមាន៖ សិេធិរសរ់ានមានជើៃរិ សិេធិអភិៃឌ្ឍន៍ សិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ និងសិេធិចូលរមួ ក្ដ្ឋយ 
ក្តែ រក្លើក្ោលក្ៅជាយុេធសាង្រ្សែចាំនួន៥ គឺ៖១.ពរងឹងកិចចោរពារនិងពិនិរយាមដ្ឋនោរអនុៃរែសិេធិកុមារ ២.បក្ងាើន
ោរអប់រ ាំផសពវផាយនិងអភិៃឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុសស ៣.ពរងឹងសមរថភាពសាថ ប័ននិងអភិៃឌ្ឍន៍ភាពជាវដគូ ៤.ពរងឹងពរងើក 
រកុមោរងារក្ដើមបើកុមាររកសួងសាថ ប័ន និង៥.បក្ងាើនោរអប់រ ាំផសពវផាយកិចចោរពារនិងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ រាជធ្លនើ
ក្ខ្រែ។ 

 

អភិបាលវនគ ៈអភិបាលក្ខ្រែ..........................បានក្ចញក្សចកែើសក្រមចក្លខ្..........ចុុះវងៃេើ......ស្ខ្...... 
ឆ្ន ាំ២០.... សែើពើោរបក្ងាើររកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារក្ខ្រែ.............។50 រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារក្ខ្រែ
ស្ដលមានក្លខាធិោរដ្ឋា នជាក្សនធិោរ បានសហោរនិងសរមបសរមួលជាមួយរកុមោរងារ គ.ក.ស.ក មនទើរ អងគភាព 
ពាក់ព័នធ និងអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល ក្ដើមបើរបមូលព័រ៌មាននិងេិននន័យោរអនុៃរែសិេធិកុមាររមួមាន សិេធរស់រាន
មានជើៃរិ សិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ សិេធិកនុងោរអភិៃឌ្ឍ និងសិេធិកនុងោរចូលរមួ និងពិនិរយាមដ្ឋននិងវាយរវមា
ក្លើោរអនុៃរែសិេធិទាំងក្នុះ ក្ដើមបើធ្លនបានឧរែមរបក្យាជន៍របស់កុមារ។ ក.ជ.ក ក្ខ្រែនឹងចូលរមួអនុៃរែស្ផនោរ 
យុេធសាង្រ្សែអភិៃឌ្ឍន៍កិចចោរពារ និងក្លើកកមពស់សិេធិកុមារ២០១៩-២០២៣ និងក្ធវើរបាយោរ ៍ពើៃឌ្ឍនភាពាម
ោលកាំ រ់របស់រកុមរបឹកាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមារ។ 

១.១. សាថ ន្ភារភូមិ្សាស្រសត  

ក្ខ្រែ...........េើាាំងសថិរក្ៅេិស.............................ពើរាជធ្លនើភនាំក្ពញ និងមានចាំងាយផាូៃ..................គ.ម 
ពើរាជធ្លនើភនាំក្ពញនិងមានរពាំរបេល់ខាងក្ជើងជាប់ជាមួយក្ខ្រែ..................ខាងរបូងជាមួយក្ខ្រែ..............ខាងក្កើរ
ជាប់ជាមួយក្ខ្រែ.............និងខាងលិចជាប់ជាមួយក្ខ្រែ.............។  
 

ារាងេើ១. បញ្ា ើក្ឈ្លម ុះរកងុ រសកុ ខ្ ឌ  និងចាំនួន ុាំ សងាា រ ់ភូមិ  

 .រ ល ម្ ះព្រុង ព្សុរ េណឌ  
ចាំនួ្ន្ ុាំ សង្កក ត់ និ្ងភូមិ្ ន ៃ្ ីសរបុ 

គ្.ម្២  ុាំ ភូមិ្ សង្កក ត់ ភូមិ្ 
1       
2       
3       
       

សរុប      
របភពេិននន័យ៖ មនទើរស្ផនោរឆ្ន ាំ....... 
 

 
49 ស្ផនោរយុេធសាង្រ្សែអភិៃឌ្ឍន៍កចិចោរពារ នងិក្លើកកមពស់សិេធកិុមារ ២០១៩ ២០២៣ អនមុ័រក្ៅវងៃេើ១៤ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
50 ក្សចកែើសក្រមចក្លខ្ ២១៦ ក.ជ.ក ចុុះវងៃេើ២១ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១០ សែើពើោរបក្ងាើររកមុរបកឹាជារិកមពុជាក្ដើមបើកុមាររាជធ្លនើ ក្ខ្រែ 



 

១.២. ទិន្ាន័្យព្បជាសាស្រសត 

ារាងេើ២. ចាំនួនរបជាជន និងកុមាររស់ក្ៅាម រកុង រសុក ខ្ ឌ  

 .រ ល ម្ ះព្រុង ព្សុរ េណឌ   
ចាំនួ្ន្ព្បជាជន្ទូលៅ ចាំនួ្ន្រមុារ 

ព្បុស ព្ស ី សរបុ រមុារា រមុារ ី សរបុ 
1        
2        
3        
4        

សរុប       
របភពេិននន័យ៖ មនទើរស្ផនោរឆ្ន ាំ....... 

២.  សាថ ន្ភារការអនុ្វតតសទិធិរមុារលៅរាងុលេតត 
២.១ សទិធិរសរ់ាន្មាន្ជីវិត 
២.២ សទិធិទទួ បាន្នូ្វការការពារ 
២.៣ សទិធិរាងុការអភិវឌ្ឍ 
២.៤ សទិធិរាងុការចូ រមួ្ 

 

៣.   ទធ្ ការអនុ្វតតសទិធិមូ្ ោា ន្របសរ់មុារ 
៣.១ សទិធិរសរ់ាន្មាន្ជីវិត 

˗ ោរេេួលបានចាំ ើ អាហារ 
˗ ោរមានជរមកសមរមយ 
˗ ោរស្ងទាំសុខ្ភាព 
˗ ោរេេួលបានក្ឈ្លម ុះ និងសញ្ញា រិ 

ារាងេើ៣. សូចនករោរអនុៃរែសិេធិរស់រានមានជើៃរិ 
 .រ សចូនាររ ឯរតា ម្ររា រមុ្ភៈ មី្នា សរបុ 
       
       
       
       

 
៣.២ សទិធិទទួ បាន្នូ្វការការពារ 

˗ ោរោរពារពើោរក្កងរបៃញ័្ចផាូៃ 
˗ ោរោរពារពើោរក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន 
˗ ោរោរពារពើោរក្ធវើពលកមមធៃន់ធៃរ 
˗ ោរោរពារពើអាំក្ពើហងិារគប់របក្ភេ 

 



 

ារាងេើ៤. សូចនករោរអនុៃរែសិេធិេេួលបាននូៃោរោរពារ 
 .រ សចូនាររ ឯរតា ម្ររា រមុ្ភៈ មី្នា សរបុ 
       
       
       
       
       

 
៣.៣ សទិធិអភិវឌ្ឍ 

˗ សិេធិេេួលបានោរអប់រ ាំ 
˗ ោរក្លងកាំសានែ និងលាំស្ហ 
˗ ោរសស្មែងសិលបៈ ៃបបធម៌ 
˗ ោររសឡាញ់ថាន ក់ងនម 

ារាងេើ៥.សូចនករោរអនុៃរែសិេធិកនុងោរអភិៃឌ្ឍ 
 .រ សចូនាររ ឯរតា ម្ររា រមុ្ភៈ មី្នា សរបុ 
       
       
       
       
       
       

 
៣.៤ សទិធិរាងុការចូ រមួ្ 

˗ ោរបក្ញ្ចញមរិក្យាបល ់
˗ ោរបក្ងាើរកាឹបកុមារ ឬសមាគម 
˗ ោរចូលរមួផសពវផាយ និងេេួលព័រ៌មាន 
˗ ោរយល់ដឹងពើ អ.ស.ក 

 
ារាងេើ៦. សូចនករោរអនុៃរែសិេធិកនុងោរចូលរមួ 
 .រ សចូនាររ ឯរតា ម្ររា រមុ្ភៈ មី្នា សរបុ 
       
       
       
       
       



 

៤.  បញ្ហា ព្បឈម្ និ្ង ាំលណាះព្សាយ 
 
 
 
 
 
៥  ដ្ន្ការសព្មាប់ព្តីមាសទី........ 
 
 
 
        វងៃ               ស្ខ្               ឆ្ន ាំ                    ព.ស.២០៥៦៣ 

              ក្ធវើក្ៅក្ខ្រែ................វងៃេើ.........ស្ខ្..............ឆ្ន ាំ២០២០ 

                អារលធវើរបាយការណ៍ 

           របធ្លនក្លខាធិោរដ្ឋា ន ក.ជ.ក  
 
 

            ក្ឈ្លម ុះ....... 
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ឧបសមព័នធេើ៤៖ ក្សចកែើរពាងសូចនករសិេធិកុមារក្រៀបចាំក្ដ្ឋយ ក.ជ.ក 
 ក្សចកែើរពាងសូចនករសិេិធកុមារ Available 

sources 
Expected 
sources  DRAFT CHILD RIGHTS INDICATORS 

 1 ដ្ារអប់រ ាំ EDUCATION   

 1.1 ោរេេួលបានោរអបរ់ ាំ Access to Education   

1 ចាំនួនសាលាមក្រែយយសិកា  EMIS 
 

 Number of Pre-Primary School  

2 ចាំនួនសាលាបឋមសិកា EMIS 
 

  Number of Primary School  

3 ចាំនួនអនុៃេិាល័យ EMIS  
 Number of College   
4 ចាំនួនៃេិាល័យ EMIS  
 Number of Lycee   

5 សិសស និសសរិពិោរេេួលបានោរអប់រ ាំពិក្សស  MoSVY 
 Students with disabilities receiving special education   
6 សិសស និសសរិពិោរេេួលបានក្សវាពិក្សស  MoSVY 
 Students with disabilities receive special services   
7 កុមារពិោរេូទាំងរបក្េសេេួលបានសិេធិមូលដ្ឋា នទាំងបួនរបស់កុមារ  MoSVY 
 Children with disabilities across the country get the four basic rights 

of children 
  

 1.2 ោរអបរ់ ាំជាមូលដ្ឋា ន Basic Education   

8 ភាគរយកុមារអាយុ ៥ ឆ្ន ាំកនុងកមមៃធិើអប់រ ាំកុមាររូច 
EMIS 

 
 Percentage of children age 5 in ECE program  

9 អរាពិរវនោរសិកាក្ៅបឋមសិកា 
EMIS 

 
 Net Enrolment Rate in Primary Education  

10 អរារមួវនោរសិកាក្ៅមធយមសិកាបឋមភូមិ 
EMIS 

 
 Gross Enrolment Rate in Lower Secondary Education  

11 សមាមាររកុមារអាយុ៦ក្ៅ១៤ឆ្ន ាំស្ដលក្ៅក្រៅសាលាស្បងស្ចកាមក្ភេ 
CSEC 

 

 Proportion of children aged 6-14 years old out of school by gender   

12 អរារមួវនោរសិកាក្ៅមធយមសិកាេុរិយភូមិ EMIS  
 Gross Enrolment Rate in Upper Secondary Education   

13 អរាបញ្ច ប់ោរសិកាក្ៅបឋមសិកា EMIS  
 Completion Rate in Primary Education   

14 អរាបញ្ច ប់ោរសិកាក្ៅមធយមសិកាបឋមភូមិ EMIS  
 Completion Rate in Lower Secondary Education   



2 

 

15 ចាំនួនកុមារពិោរក្ៅបឋមសិកា EMIS  
 Number of disabled children in Primary Education   

16 ចាំនួនសិសសជាជនជារិភាគរិចក្ៅបឋមសិកា EMIS  
 Number of ethnic minority children in Primary Education   

17 ភាគរយសាលាបឋមសិកាអនុៃរែក្ោលនក្យាបាយសាលាកុមារក្មររើ EMIS  
 Percentage of CFS primary school   

18 ភាគរយសាលាក្រៀនស្ដលបក្ងាើររកុមរបឹកាកុមារ/យុៃជន EMIS  
 Percentage of school with children/youth council   
 1.3 ោរបក្ងាើនសមរថភាព Capacity Building   

19 ភាគរយរគូស្ដលេេួលោរប ែុ ុះបណាែ លគរុក្ោសលយ EMIS  
 Percentage of teachers with pedagogical training  

 1.4 សមភាពស្យនឌ្រ័ Gender Parity   

20 ភាគរយរគូបក្រងៀនជាង្រ្សែើ EMIS 
 

  Percentage of female teachers  

21 ចាំនួនសិសសរសើស្ដលេេួលផលពើកមមៃធិើជាំរុញោរចូលក្រៀនរបស់កុមារ ើ EMIS  

 Number of female student benefited from Girl Enrolment Programs   

22 សនទសសន៍យុគភាពក្យនឌ័្រវនអរារមួវនោរសិកាក្ៅមធយមសិកាបឋមភូមិ 
EMIS 

 

 GPI of GER at Lower Secondary Education  

23 សនទសសន៍យុគភាពក្យនឌ័្រវនអរារមួវនោរសិកាក្ៅមធយមសិកាេុរិយភូមិ EMIS  
 GPI of GER at Upper Secondary Education   

 2. ដ្ារអភិបា រិចច GOVERNANCE   

 2.1 ោរបក្ងាើនសមរថភាព Capacity Building   

24 ចាប់ និងក្ោលនក្យាបាយរបឆ្ាំងោរក្រ ើសក្អើងចាំក្ពាុះកុមារ   

 Policies and Laws to combat discrimination against children    

25 ចាំនួនៃគគប ែុ ុះបណាែ លសដើពើសិេធិកុមារដល់រកសួងសាថ ប័នស្ដលក្ធវើោរងារពាក់ព័នធ
នឹងសិេធិកុមារ 

  

 Number of trainings on child rights to relevant ministries/institutions 
that working with child rights   

  

 2.2 របពន័ធេិនននយ័ Data Systems   

26 ចាំនួនរបព័នធេិនធន័យស្ដលមានបញ្ចូលសូចនករកុមារ   

 Number of data collection systems that have child rights indicators      

 2.3 ោររកចាំ ូល និងោរចាំណាយសាធ្លរ ៈ Income and public
expenditures 

  

27 ភាគរយវនចាំណាយចរនែសរុបវនងៃោិជារិស្ដលបានៃភិាជជូនរកសួងសាថ ប័នស្ដល Budget law  
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ក្ធវើោរងារពាក់ព័នធនឹងកុមារ and Budget 
Execution 

law 
 Percentage of the total recurrent budget within the national budget 

allocated by the government to the ministries/ institutions working on 
children 

 

28 ភាគរយវនចាំណាយចរនែសរុបរបស់រកសួងសាថ ប័នស្ដលបានៃភិាជក្លើកមមៃធិើ
សរមាប់កុមារ LM Budget   

( BSP and 
Budget) 

 

 Percentage of the total recurrent budget within the total budget of the 
relevant ministries/institutions allocated for children-related programs  

 

 2.4 ចាប ់Legal   

29 ចាំនួនកុមារក្ៅកនុងពនធនោរាមក្ភេ និងអាយុ MoI  
 Number of children in prisons by sex and age    

 2.5 ោរចូលរមួ Participation   

30 ចាំនួន ុាំ សងាា រ់ស្ដលកុមារបានចូលរមួកនុងដាំក្ ើ រោរកសាងស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍ និង
ៃនិិក្យាគ ុាំ សងាា រ់ 

MoI  

 Number of commune/sangkat which children participated in the 
process of commune/sangkat development planning and investment   

  

31 ចាំនួនកុមារស្ដលបានចូលរមួក្លើកជាបញ្ញា  និងោររពួយបារមារបស់ពួកក្គក្ៅកនុង
ដាំក្ ើ រោរកសាងស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍ និងៃនិិក្យាគក្ៅថាន ក់ ុាំ/សងាា រ់ក្ដ្ឋយស្បង
ស្ចកាមក្ភេ 

MoI  

 Number of children that raised their issues and concerns in the 
process of commune/sangkat development planning and investment 
by sex 

  

 2.5 ោរោរក់្ទស Prosecution   

32 ចាំនួនជនក្លមើសស្ដលបានច្ចប់ខ្ាួន និងោរ់ក្ទសពើបេរបរពឹរែរាល់េរមង់ហងិាក្លើ
កុមារ 

 MoJ 

 Number of perpetrators arrested and convicted for violence against 
children 

  

33 ចាំនួនជនក្លមើសស្ដលបានច្ចប់ខ្ាួន និងោរ់ក្ទសពើបេជួញដូរ រ ាំក្លាភ និង/ឬក្កង
របៃញ័្ចផាូៃក្ភេក្លើកុមារ 

 MoJ 

 Number of perpetrators arrested and convicted for trafficking, rape 
and/or sexual exploitation of children  

  

 2.6 ោរចុុះបញ្ា ើ Registration   

34 ចាំនួនកុមារចុុះបញ្ា ើកាំក្ ើ រទន់ក្ពលក្ៃលាកនុងរយៈក្ពល៣០វងៃក្រោយកាំក្ ើ រ MoI  
 Number of registered children during 30 days after delivery   

35 ចាំនូនកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំស្ដលបានចុុះបញ្ា ើបញ្ញា ក់កាំក្ ើ រ MOI  



4 

 

 Number of Children under 18 years of age with certified birth    

 2.7 ភាពរងក្រោុះ Victimization   

36 អរាសមាមាររវនរគួសារស្ដលមានអាំក្ពើហងិាកនុងរគួសារ 
CSEC 

 

 Proportion of households using domestic violence  

37 ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានក្គរ ាំក្លាភផាូៃក្ភេក្ដ្ឋយស្បងស្ចកាមក្ភេ អាយុ និង
ភូមិសាង្រ្សែ 

CSEC  

 Number of children who were  raped by sex age and Geography   

38 ចាំនួនកុមារស្ដលរងក្រោុះក្ដ្ឋយោរជួញដូរ ក្ដ្ឋយស្បងស្ចកាមក្ភេ អាយុ និង
ភូមិសាង្រ្សែ 

MoI  

 Number of trafficked children in the country and outside of the 
country by sex, age and Geography 

  

 3. សេុភារ ន្ិងអាហារបូតថម្ភ HEALTH AND NUTRITION   

 3.1 ោរេេួលបានក្សវាសុខាភិបាល Access to health services   

39 ចាំនួនមនទើរក្ពេយកុមារក្មររើ និងម ឌ លសុខ្ភាពកុមារក្មររើក្ៅសហគមន៍ MoH  

 Number of baby friendly hospitals and baby friendly communities   

 3.2 ោររស់រានរបស់មាែ យនិងកុមារ Child  and Maternal Survival   

40 អរាមរ ៈរបស់ទរក  
CDHS 

 

 Infant Mortality Rate  

41 អរាមរ ៈរបស់កុមារអាយុក្រោម៥ឆ្ន ាំ 
CDHS 

 

 Under five mortality rate    

42 អរាមរ ៈរបស់មាា 
CDHS 

 

 Maternal Mortality Ratio  

43 ចាំនួនកុមារស្ដលមានអាយុ៥-៥៩ស្ខ្ បានេេួលៃ ើាមើនក្អ ស្បងស្ចកាមអាយុ 
CDHS 

 

 Number of children by 6 -59 months that received Vitamin A 
supplements  

 

44 ចាំនួនភាគរយវនកុមារស្ដលអាយុក្រោម១ឆ្ន ាំបានេេួលោរច្ចក់ថាន ាំបងាា រក្ពញក្លញ 
CDHS 

 

 Percentage of children under 1 received full immunization   

45 ភាគរយវនោរក្របើរបាស់អាំបិលអុើយ ូរក្ៅកនុងរគួសារ 
CDHS 

 

 Percentage of households that use iodized salt   

46 ភាគរយវនកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្ន ាំមិនរគប់េមៃន់ ខ្វុះអាហារូបរថមា 
CDHS 

 
 Percentage of underweight children under 5 years classified as 

malnourished 
 

 3.3 ជាំងឺ Communicable Diseases   

47 អរាក្របវា  ង់កុមារស្ដលមានជាំងឺរលាកផាូៃដក្ងាើម ជាំងឺរគុនច្ចញ់ រគុនឈ្លម និង
ជាំងឺរក្បង 

MoH  
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 Prevalence of respiratory infection, malaria, dengue and TB in 
children 

 

48 អរាក្របវា  ង់វនកុមារស្ដលមានជាំងឺរាគ 
CDHS 

 
 Prevalence of diarrhea in children   

 3.4 ពិោរភាព Disability    

49 ចាំនួនក្សវាមូលដ្ឋា នផែល់ក្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលដល់កុមារពិោរ   DAC 
 Number of basic services for children with disabilities provided by the 

Government  
  

50 ចាំនួនកុមារពិោរស្បងស្ចកាមអាយុក្ភេរបក្ភេវនពិោរភាពេើកស្នាងនិងសងគម
ក្សដាកិចច 

 DAC 

 Number of children with disabilities disaggregated by age, sex and 
type of disability by location and socio-economic backgrounds 

  

51 ចាំនួនអនកជាំនញសុខ្ភាពស្ដលមានោរប ែុ ុះបណាែ លកនុងោរផែល់ក្សវាសុខ្ភាព
ដល់កុមារពិោរស្បងស្ចកាមេើកស្នាង 

 DAC 

 Number of health specialists trained to provide health services to 
children with disabilities  by location  

  

52 ចាំនួនរគូបក្រងៀនស្ដលបានប ែុ ុះបណាែ លពើៃធិើក្ធវើោរជាមួយរបក្ភេក្ផសងៗោន វន
កុមារពិោរ 

 DAC 

 Number of teachers trained on working with children with different 
types of disabilities 

  

53 ចាំនួនកមមៃធិើក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធ្លរ ៈាមរបព័នធផសពវផាយអាំពើសិេិធ
កុមារពិោរ 

 DAC 

 Number of public awareness media programs to raise awareness of 
the rights of children with disabilities   

  

 3.5 ជាំងឺក្អដស៍   HIV/AIDS   

54 អរាក្របវា  ង់ជាំងឺក្អដស៍ស្បងស្ចកាមអាយុ និងក្ភេ  NCHADS 
 Prevalence of HIV/AIDS by age and gender  

55 ចាំនួនកមមៃធិើក្លើកកមពស់ោរយល់ដឹងអាំពើសុខ្ភាពបនែពូជនិងជាំងឹក្អដស័ដល់កុមារ  NCHADS 
 Number of awareness programs on reproductive health and 

HIV/AIDS for children 
  

56 ចាំនួនភាគរយវនង្រ្សែើមានវផទក្ពាុះស្ដលផទុកក្មក្រាគក្អដស៍េេួលបាននូៃថាន ាំពនាART MOH_HIV 
Sentinel 

Surveilance 

 

 Percentage of HIV+ pregnant women receiving ART for PMTCT  

 3.6 ភាពរបួសសាន ម  Injury   

57 ចាំនួនកុមារសាា ប់ស្បងស្ចកាមអាយុ ក្ភេ មូលក្ហរុវនោរសាា ប់ និងេើកស្នាង     
(េើរបជុាំជន និងជនបេ) 

MoI  
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 Number of child deaths by age, sex, cause of death, and location 
(urban and rural) 

  

 3.7 េឹកសាអ រ និងអនមយ័ Water and Sanitation   

58 អរាសមាមារររគួសារស្ដលមានបងគន់អនម័យក្របើរបាស ់
CSES 

 

 Proportion of household having latrine   

59 អរាសមាមារររគួសារស្ដលមានរបភពេឹកសាអ រក្របើរបាស ់
CSES 

 

 Proportion of household having drinking water source   

 4. ដ្ារសងគម្ SOCIAL   

 4.1 ោរស្ងទាំជាំនួស Alternative care    

60 អងគោរស្ដលេេួលៃញិ្ញញ បនបររជាអងគោរសុៃរថិភាពកុមារ  MoSVY 
 Organizations that receive child safety certification organization   

61 កុមារស្ដលេេួលបានោរស្ងទាំជាំនួសក្ៅាមសហគមន៍ ររូៃបានកាំ រ់អរែ
សញ្ញញ   

 MoSVY 

 Children who receive a replacement Care in Communities be 
identified 

  

62  ុាំ/សងាា រ់ស្ដលបានដ្ឋក់បញ្ចូលបញ្ញា កុមារកាំរពា និងកុមារងាយរងក្រោុះក្ៅកនុង
ស្ផនោរអភិៃឌ្ឍន៍ និងកមមៃធិើៃនិិក្យាគរបស់ខ្ាួន 

 MoSVY 

 Commune / Sangkat issues orphans And vulnerable children in the 
Development Plan And its investment program 

  

 4.2 ចាំណាករសកុ  Migration    

63 ជនរងក្រោុះក្ដ្ឋយអាំក្ពើជួញដូរស្ដលររូៃបានក្ធវើមារុភូមិនិៃរែន៍ 
 

MoSVY 
 Victims of trafficking who were repatriated  

 4.4 កិចចោរពារ  Protection   

64 ជនរងក្រោុះក្ដ្ឋយអាំក្ពើជួញដូរស្ដលររូៃបានជួយោាំពារ និងជួយសក្ង្រ្ងាគ ុះ  
MoSVY 

 Victims of trafficking who are supported and rescue  

65 កុមារេាំនស់នឹងចាប់ក្ៅកនុងម ឌ លអប់រ ាំស្កស្រប និងពនធនោរទាំង5 ស្ដលេេួល
បានក្សវាសាែ រនើរិសមបទ 

 
MoSVY 

 Children conflict the law in correctional centers and 5 prisons who 
receive rehabilitation services 

 

66 កុមារាមមាែ យកនុងម ឌ លអប់រ ាំស្កស្រប និងពនធនោរ  MoSVY 
 Child mothers in correctional centers and prisons   

 
--------------------------- 
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ឧបសមពន័ធេើ៥៖ បញ្ា ើសូចនករាមរកសួង សាថ បន័ ស្ដលររៃូដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងរបព័នធ CPMIS 
 

ព្រសងួម្ហាន្ៃ មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ១០៖ 
១. សមាមាររវន ុាំ សងាា រ់ស្ដលមានជាំនួយោររដាបាល ុាំ សងាា រ់ស្ដលេេួលខុ្សររូៃចាំក្ពាុះកិចចោរពារកុមារ 
២. ភាគរយវនអនកមានៃជិាា ជើៃៈកនុងៃសិ័យយុរែិធម៌ស្ដលបានេេួលៃញិ្ញញ បនបររបញ្ញា ក់ និងក្ដ្ឋុះរសាយករ ើ  ក)ជន

ក្លមើស និង ខ្)ជនរងក្រោុះជាអនើរិជន 
៣. ភាគរយវនងៃោិកិចចោរពារកុមារ ក្ធៀបនឹងងៃោិជារិ 
៤. ភាគរយវន ុាំ សងាា រ់ស្ដលបានក្រៀបចាំស្ផនោរសកមមភាព និងស្ផនោរងៃោិសរមាប់ោរងារទក់េងនឹងកិចចោរពារកុមារ 
៥. សមាមាររវនកុមារស្ដលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្ន ាំបានចុុះបញ្ា ើកាំក្ ើ រជាមួយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន 
6. ចាំនួនបុគគលស្ដលររូៃបានច្ចប់ខ្ាួន និងោរ់ក្ទសពើបេឧរកិដាកមមក្លើកុមារ(រាប់បញ្ចូលករ ើ ជួញដូរ) 
7. ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានជួញដូរក្ៅកនុងេរមង់ក្ផសងៗោន  កនុងចាំក្ណាមកុមារ ១០០.០០០នក់ 
8. ចាំនួនកុមារជាប់ ុាំ កនុងចាំក្ណាមកុមារ ១០០.០០០នក់ រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារកាំពុងជាប់ ុាំបក្ណាែ ុះអាសននផងស្ដរ 
9. ចាំនួនកុមារស្ដលធាំក្ ើងក្ៅកនុងពនធនោរក្ដ្ឋយសារពួកក្គក្ៅជាមួយឪពុកមាែ យ/អនកស្ងទាំស្ដលជាប់ ុាំ 
10. ចាំនួនកុមាររងក្រោុះក្ដ្ឋយមនុសសោរក្ដ្ឋយក្ចរន កនុងចាំក្ណាមកុមារ ១០០.០០០នក់(អរាមនុសសោរ) 

ព្រសងួយតុតិធម្៌មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ៣៖ 
១១. ចាប់ោរពារកុមារពើេ ឌ កមមក្លើរាងោយ និងអាំក្ពើហងិាកនុងរគួសារ ររូៃបានពិនិរយ និងក្ធវើៃកិ្សាធនកមម ក្ដ្ឋយ

អនុក្លាមាមបេដ្ឋា នអនែរជារិ 
១២. ចាប់ស្ដលផែនទ ក្ទសចាំក្ពាុះអាំក្ពើរ ាំក្លាភបាំពាន និងអាំក្ពើក្ធវើអាជើៃកមមផាូៃក្ភេកុមារ ររូៃបានពិនិរយ និងក្ធវើៃកិ្សាធនកមម 

ក្ដ្ឋយអនុក្លាមាមបេដ្ឋា នអនែរជារិ 
១៣. ភាគរយវនចាំនួនកុមារ ើ និងកុមារាអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំ ស្ដលមានេាំនក់េាំនងជាមួយរបព័នធយុរែិធម៌ និងអាជ្ាធររដាបា

លកនុងឆ្ន ាំកនាងក្ៅ ស្ដលបានេេួល៖ ក)កិចចោាំរេឯកក្េស ខ្)កិចចោាំរេពើ ោរបស្ងវរោរជាប់ ុាំ ឬសាែ រក្ ើងៃញិ 
ជាំនួសឲ្យោរ ុាំខ្ាួន 

ព្រសងួដ្ន្ការ មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ១៥៖ 
១៤. ោរបា ន់របមា ក្របវា  ង់ជារិ សរមាប់េរមង់សាំខាន់ៗវនអាំក្ពើហងិាក្លើកុមារ និងបញ្ញា កិចចោរពារកុមារដវេក្េៀរ 
១៥. ភាគរយវនអនកស្ងទាំស្ដលយល់រសបក្ៅនឹងភាពច្ចាំបាច់កនុងោរក្របើរបាស់េ ឌ កមមក្លើរាងោយសរមាប់ោរចិញ្ច ឹមកុមារ 
១៦. ភាគរយវនកុមារ ើ និងកុមារាអាយុចក្នា ុះពើ១-១៧ឆ្ន ាំ ស្ដលបានេេួលបេពិក្សាធន៍វនៃធិើសាង្រ្សែអនុៃរែដ្ឋក់ពិន័យ

អហងិាណាមួយពើសាំណាក់អនកស្ងទាំកនុងរយៈក្ពល១ស្ខ្ចុងក្រោយ ក្ដ្ឋយស្បងស្ចកក្ៅាមក្ភេ និងអាយុរបស់កុមារ 
១៧. ភាគរយវនកុមារអាយុចក្នា ុះពើ១៣-១៧ឆ្ន ាំ ស្ដលបានស្សវងរកជាំនួយពើសាថ ប័ន ឬជាំនួយពើអនកៃជិាា ជើៃៈសរមាប់អាំក្ពើ

ហងិា កនុងចាំក្ណាមកុមារស្ដលរាយោរ ៍ឱ្យដឹងថាបានេេួលរងអាំក្ពើហងិារបក្ភេណាមួយ 
១៨. ភាគរយ (%) វនកុមារ ើ និងកុមារា អាយុចក្នា ុះពើ១៣-១៧ឆ្ន ាំ ស្ដលធ្លា ប់េេួលរងអាំក្ពើហងិាផាូៃក្ភេណាមួយ និង

បានស្សវងរកជាំនួយពើអនកៃជិាា ជើៃៈ 
១៩. ភាគរយវនកុមារពិោរភាពររូៃបានកាំ រ់អរែសញ្ញញ   របក្ភេ និងករមិរពិោរភាព 
២០. ភាគរយវនង្រ្សែើ និងបុរសអាយុចក្នា ុះពើ១៥-៤៩ឆ្ន ាំ ស្ដលយល់រសបថាោរស្ដលបែើ/វដគូវាយដាំរបពនធរបស់ខ្ាួន(វដគូ

របស់ខ្ាួន) គឺជាក្រឿងររឹមររូៃ 
២១. កុមារស្ដលសថិរក្ៅក្រោមបនទ ប់ភាពរកើរករបស់ជារិ 
២២. ោរបា ន់របមា ចាំនួនកុមារកាំពុងរស់ក្ៅកនុងរគួសារកនុងចាំណារ់ថាន ក់រកើរកករមិរ១ និងរកើរកករមិរ២ 
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២៣. ភាគរយវនកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំ ស្ដលមិនរស់ក្ៅជាមួយឪពុកមាែ យបក្ងាើររបស់ពួកក្គ ក្បើក្ទុះបើយា ងក្ហាច
ណាស់មានឪពុក ឬមាែ យមាន ក់ស្ដលក្ៅរស់ក៏ក្ដ្ឋយ 

២៤. ករ ើ អាំក្ពើហងិាផាូៃោយ និង/ឬ ផាូៃចិរែកនុងចាំក្ណាមកុមារ ស្ដលរបរពឹរែក្ដ្ឋយអនកស្ងទាំកនុងរយៈក្ពល១ស្ខ្កនាងមក 
២៥. ករ ើ អាំក្ពើហងិាផាូៃក្ភេកនុងៃយ័កុមារ ស្ដលរបរពឹរែក្ដ្ឋយច្ចរ ើណាមួយកនុងរយៈក្ពល១ឆ្ន ាំកនាងមក 
២៦. ករ ើ អាំក្ពើហងិាផាូៃក្ភេកនុងៃយ័កុមារនក្ពលណាមួយកនុងជើៃរិ ស្ដលរបរពឹរែក្ដ្ឋយច្ចរ ើណាមាន ក់ 
២៧. សមាមាររវនង្រ្សែើ និងកុមារ ើធ្លា ប់មានវដគូ អាយុច្ចប់ពើ១៥ឆ្ន ាំក្ ើងក្ៅ ស្ដលបានេេួលរងអាំក្ពើហងិាផាូៃោយ និង/ឬ 

ផាូៃក្ភេ ក្ដ្ឋយវដគូសនិេធសាន ល បចចុបបនន ឬអរើរ កនុងរយៈក្ពល១២ស្ខ្កនាងមក 
២៨. ភាគរយវនក្កមងជាំេង់រសើ និងរបុស ស្ដលធ្លា ប់េេួលរងោរសមាុរគាំរាមកាំស្ហងកនុងរយៈក្ពល១២ស្ខ្កនាងមក 

ព្រសងួការង្ករ បណតុ ះបណាត   ន្ិងវិជាា ជវីៈ មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ៣៖ 
២៩. រកបខ័្ ឌ ចាប់ និងក្ោលនក្យាបាយសែើពើពលកមមកុមារ រមួទាំងោរលុបបាំបារ់េរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុរវនពលកមមកុមារ

ររូៃបានអនុៃរែក្ដ្ឋយអនុក្លាមាមបេដ្ឋា នអនែរជារិ 
៣០. ភាគរយវនកុមារអាយុចក្នា ុះពើ៥-១៧ឆ្ន ាំ ស្ដលកាំពុងក្ធវើពលកមមកុមារ រាប់បញ្ចូលពលកមមកនុងេរមង់ក្រោុះថាន ក់ផងស្ដរ 
៣១. ភាគរយវនង្រ្សែើ និងកុមារ ើអាយុចក្នា ុះពើ១៥-១៩ឆ្ន ាំ ស្ដលបានផែល់កាំក្ ើ រមុនអាយុ១៥ឆ្ន ាំ និងភាគរយវនង្រ្សែើអាយុ

ចក្នា ុះពើ២០-២៤ឆ្ន ាំ ស្ដលបានផែល់កាំក្ ើ រមុនអាយុ១៨ឆ្ន ាំ ៖ ោរឆ្ប់មានកូនមុនអាយុ១៥ឆ្ន ាំនិង១៨ឆ្ន ាំ 

ព្រសងួអប់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ២៖ 
៣២. ភាគរយវនរគូបក្រងៀនស្ដលបានេេួលោរប ែុ ុះបណាែ លអាំពើោរអនុៃរែដ្ឋក់ពិន័យស្បបៃជិាមាន 
៣៣. េ ឌ កមមក្លើរាងោយស្ដលរបរពឹរែក្ដ្ឋយរគូបក្រងៀនកនុងរយៈក្ពល១ឆ្ន ាំកនាងមក 

ព្រសងួរិចចការនារ ីមាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ១៖ 
៣៤. ចាំនួនមាែ យ និងឪពុក និងអនកស្ងទាំស្ដលបានេេួលោរអប់រ ាំពើកមមៃធិើចិញ្ច ឹមកូនស្បបៃជិាមាន   

ព្រុម្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន្រ៍ម្ពុជា(CDC) មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ១៖ 
៣៥. ភាគរយវនមូលនិធិកិចចោរពារកុមារស្ដលផែល់ក្ដ្ឋយអងគោរមិនស្មនរដ្ឋា ភិបាល និងវដគូអភិៃឌ្ឍ 

អជាា ធរម្ីន្ មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ២៖ 
៣៦. ភាគរយវនកុមារ ើ និងកុមារាក្ៅកនុងរាំបន់ស្ដលរងផលប ុះពាល់ក្ដ្ឋយមើន និងក្រគឿងផទុុះដវេក្េៀរ ស្ដលររូៃបានផែល់

អនែរាគមន៍បងាា រ និងអនែរាគមន៍ផែល់ជាំនួយដល់ជនរងក្រោុះស្ដលពាក់ព័នធ 
៣៧. ចាំនួនកុមារស្ដលរបួស ឬសាា ប់ក្ដ្ឋយមើន/IEDs 

អជាា ធរព្បយទុធព្បឆ្ ាំងជម្ងឺលអ ស ៍មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ១៖ 
៣៨. ោរបា ន់របមា ចាំនួនកុមារផទុកក្មក្រាគក្អដស៍/ជាំងឺក្អស៍ 

ព្រសងួសងគម្រិចច អតីតយទុធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិសម្បទ មាន្សចូនាររចាំន្ួន្ ២៤៖ 

៣៩. ចាប់សែើពើកិចចោរពារកុមារររូៃបានបក្ងាើរក្ ើង 
៤០. ចាប់សែើពើយុរែិធម៌អនើរិជន និងក្ោលនក្យាបាយទក់េងនឹងោរក្ ា្ើយរបរបស់សាថ ប័ន និងអនកមានភារកិចចចាំក្ពាុះ

កិចចោរពារកុមារ ររូៃបានក្រៀបចាំ 
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៤១. របព័នធធ្លនគុ ភាពសរមាប់ោរងារក្សវាសងគម ររូៃបានដាំក្ ើ រោរ 
៤២. ស្ផនោរាមៃសិ័យ និងអនុៃសិ័យសែើពើកិចចោរពារកុមារ ររូៃបានបក្ងាើរ 
៤៣. ក្ោលនក្យាបាយស្ងទាំជាំនួសចាំក្ពាុះកុមារឆ្ន ាំ២០០៦ ររូៃបានពិនិរយក្ ើងៃញិ ក្ដ្ឋយក្ធវើឱ្យមានសងគរភាពក្ៅនឹង

ក្ោលោរ ៍ស្ នាំរបស់អងគោរសហរបជាជារិ សរមាប់ោរស្ងទាំជាំនួសចាំក្ពាុះកុមារឆ្ន ាំ២០០៩ 
៤៤. របព័នាកិចចោរពារកុមារស្ដលមានរួនេើ និងោរេេួលខុ្សររូៃក្ដើមបើដឹកនាំោរក្ ា្ើយរប និងដាំក្ ើ រោរផែល់ក្សវា

បញ្ាូ នាមលកខ ៈសែង់ដ្ឋរដល់កុមារមានបញ្ញា ស្ផនកកិចចោរពារកុមារ ររូៃបានដាំក្ ើ រោរ 
៤៥. យនែោរសរមបសរមួលៃសិ័យកិចចោរពារកុមារជាមួយរកសួង និងសាថ ប័នពាក់ព័នធក្ៅករមិរថាន ក់ជារិ ររូៃបានក្រៀបចាំ 
៤៦. ចាំនួនបុគគលិកសងគមកិចចស្ដលផែល់ក្សវាោរពារកុមារ 
៤៧. ចាំនួនបុគគលិកសងគមស្ដលបានបញ្ច ប់ោរប ែុ ុះបណាែ លស្ផនកសងគមកិចច 
៤៨. របព័នធេិននន័យរដាបាលស្ដលាមដ្ឋនេិននន័យទក់េងនឹងកិចចោរពារកុមារ 
៤៩. ភាគរយវនវនកុមារ ើ និងកុមារាអាយុចក្នា ុះពើ០-១៧ឆ្ន ាំ ស្ដលរស់ក្ៅជាមួយរគួសារស្ដលបានេេួលបានោរឧបរថមាពើ

កមមៃធិើក្ផទរសាច់របាក់ ឬេេួលបានោរឧបរថមពើកមមៃធិើោាំពារសងគមដ៍វេក្េៀរ 
៥០. ភាគរយវនកស្នាងស្ងទាំជាំនួស រមួមានោរស្ងទាំាមម ឌ ល និងោរស្ងទាំាមរគួសារ ររូៃបានក្ធវើអធិោរកិចច ក្ដ្ឋយ

អនុក្លាមក្ៅាមបេដ្ឋា នអបបបរមាស្ដលកាំ រ់ក្ដ្ឋយរកសួងស.អ.យ 
៥១. ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានរាយោរ ៍ឱ្យដឹងថាមានបញ្ញា កងវល់ស្ផនកកិចចោរពារកុមារ ាមរយ hotline 
៥២. ចាំនួនអនកផែល់ក្សវាស្ងទាំជាំនួសក្ៅកនុងរបក្េស 
៥៣. ចាំនួនកុមារស្ដលកាំពុងរស់ក្ៅក្រោមោរស្ងទាំជាំនួស 
៥៤. ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានបរងួបបរងួមរគួសារ ឬសមារហរ កមម 
៥៥. ចាំនួនកុមារស្ដលកាំពុងរស់ក្ៅកនុងកស្នាងស្ងទាំជាំនួសស្ដលបានេេួលោររគប់រគងករ ើ  
៥៦. ចាំនួនកុមារសថិរកនុងោរស្ងទាំក្ដ្ឋយរគួសារសាច់ញារិ 
៥៧. ចាំនួនកុមារសថិរកនុងោរស្ងទាំក្ដ្ឋយរគួសារធម៌ 
៥៨. ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានសក្រមចជាកមមៃរថុសមុ ាំកូនកនុងរបក្េស 
៥៩. ចាំនួនកុមារស្ដលររូៃបានស្សវងរករគួសារលអសរមាប់សមុ ាំកូនអនែររបក្េស 
៦០. ចាំនួនកុមារស្ដលបានេេួលក្សវារគប់រគងករ ើ ក្ដ្ឋយបុគគលិកសងគមកិចច 
៦១. ចាំនួនកុមារស្ដលបានេេួលរងអាំក្ពើហងិាស្ដលររូៃបានផែល់ក្សវាសុខ្ភាពសងគម ឬក្សវាយុរែិធម៌/ក្សវាអនុៃរែចាប់ 
៦២. ចាំនួនកុមារកាំពុងរស់ក្ៅ ឬក្ធវើោរាមចិក្ញ្ច ើមងនល់ 
 
 
 

---------------------------
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ឧបសមពន័ធេើ៦៖សូចនករក្ៅកនុងរបព័នធេិនននយ័  ុាំសងាា រ ់
ឯរសាររ័ត៌មាន្សតអីាំរីសាថ ន្ភារ ុាំ/សង្កក ត់ សចូនាររពារ់រ័ន្ធនិ្ង 

សទិធិរមុារ ដ ា្រសងគម្រិចច 
1 សាថ នភាពកាំររិមក្រែយយសិកា Yes No របភព 
1.1 ចាំននួកស្នាងមក្រែយយសហគមន ៍       

1.2 ចាំននួបនទបម់ក្រែយយសហគមន ៍       

1.3 ចាំននួថាន កម់ក្រែយយសហគមន ៍       

1.4 ចាំននួរគូបក្រងៀនមក្រែយយសហគមន ៍       

1.5 ចាំននួរគូង្រ្សែើបក្រងៀនមក្រែយយសហគមន ៍       

1.6 ចាំននួសាលាមក្រែយយរដានងិឯកជន       

1.7 ចាំននួបនទបម់ក្រែយយរដានិងឯកជន       

1.8 ចាំននួថាន កម់ក្រែយយរដានងិឯកជន       

1.9 ចាំននួរគូបក្រងៀនមក្រែយយរដានងិឯកជន       

1.10 ចាំននួរគូង្រ្សែើបក្រងៀនមក្រែយយរដានិងឯកជន       

2 សាថ នភាពកុមារចូលក្រៀនកាំររឹមក្រែយយសិកា       

2.1 កុមារអាយុពើ៣-៥ឆ្ន ាំក្រៀនថាន កម់ក្រែយយ(ទាំងអស់)       

2.2 កុមារអាយុពើ៣-៥ឆ្ន ាំក្រៀនថាន កម់ក្រែយយសហគមន ៍       

2.3 កុមារអាយុពើ៣-៥ឆ្ន ាំក្រៀនថាន កម់ក្រែយយរដានងិឯកជន       

3 សាថ នភាពកាំររឹសិកាបឋមសិកា       

3.1 ចាំននួសាលាបឋមសិកា       

3.2 ចាំននួបនទប់ក្រៀនបឋមសិកា       

3.3 ចាំននួថាន ក់ក្រៀនបឋមសិកា       

3.4 ចាំននួរគូបក្រងៀនសាលាបឋមសិកា       

3.5 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ៦-១១ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួសាលា       

3.6 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ៦-១១ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួបនទប់ក្រៀន       

3.7 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ៦-១១ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួថាន ក់ក្រៀន       

3.8 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ៦-១១ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួរគបូក្រងៀន       
4 សាថ នភាពកុមារចូលក្រៀនកាំររឹបឋមសិកា (សរុបក្ចញពើក្សៀៃក្ៅសថិរិភូមិ)       

4.1 កុមារអាយុ៦ឆ្ន ាំ       

4.2 កុមារអាយុ៦ឆ្ន ាំបានចូលក្រៀន       

4.3 កុមារអាយុ៦ឆ្ន ាំមនិបានចូលក្រៀន       

4.4 កុមារអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

4.5 កុមារអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       
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4.6 កុមារអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំមនិក្ៅក្រៀន       

4.7 កុមារ ើអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

4.8 កុមារ ើអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       

4.9 កុមារ ើអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំមនិក្ៅក្រៀន       

4.10 កុមារាអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

4.11 កុមារាអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       

4.12 កុមារាអាយុពើ៦-១១ឆ្ន ាំមិនក្ៅក្រៀន       

5 សាថ នភាពកាំររឹសិកាអនុៃេិាល័យស្ដលមានក្ៅកនុង ុាំសងាា រ់       

5.1 ចាំននួសាលាអនុៃេិាល័យ       

5.2 ចាំននួបនទប់ក្រៀនសាលាអនុៃេិាល័យ       

5.3 ចាំននួថាន ក់ក្រៀនសាលាអនុៃេិាល័យ       

5.4 ចាំននួរគូបក្រងៀនសាលាអនុៃេិាល័យ       

5.5 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ១២ក្ៅ១៤ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួសាលា       

5.6 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ១២ក្ៅ១៤ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួបនទប់ក្រៀន       

5.7 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ១២ក្ៅ១៤ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងចាំននួថាន ក់ក្រៀន       

5.8 ផលក្ធៀបកុមារអាយុ១២ក្ៅ១៤ឆ្ន ាំក្ធៀបនិងរគូបក្រងៀន       

5.9 ចាំងាយមធយមពើចាំនុចកណាែ លភូមិក្ៅសាលាអនុៃេិាល័យ       

6 សាថ នភាពកុមារចូលក្រៀនករមរិអនុៃេិាល័យ       

6.1 កុមារអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

6.2 កុមារអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       

6.3 កុមារអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំមនិក្ៅក្រៀន       

6.4 កុមារ ើអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

6.5 កុមារ ើអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       

6.6 កុមារ ើអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំមនិក្ៅក្រៀន       

6.7 កុមារាអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំទាំងអស ់       

6.8 កុមារាអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំកាំពុងក្រៀន       

6.9 កុមារាអាយុពើ១២-១៤ឆ្ន ាំមនិក្ៅក្រៀន       

7 សាថ នភាពកាំររឹសិកាថាន ក់ៃេិាល័យស្ដលមានក្ៅកនុង ុាំសងាា រ់       

7.1 ចាំននួសាលាកាំររឹៃេិាល័យក្ៅកនុង ុាំ       

7.2 ចាំននួបនទប់ក្រៀនកាំររឹៃេិាល័យក្ៅកនុង ុាំ       

7.3 ចាំននួថាន ក់ក្រៀនកាំររឹៃេិាល័យក្ៅកនុង ុាំ       

7.4 ចាំននួរគូបក្រងៀនក្ៅថាន ក់ៃេិាល័យក្ៅកនុង ុាំ       

7.5 ផលក្ធៀបយុៃជនអាយុ១៥ក្ៅ១៧ឆ្ន ាំក្ធៀបនងិចាំននួសាលា       

7.6 ផលក្ធៀបយុៃជនអាយុ១៥ក្ៅ១៧ឆ្ន ាំក្ធៀបនងិចាំននួបនទប់ក្រៀន       
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7.7 ផលក្ធៀបយុៃជនអាយុ១៥ក្ៅ១៧ឆ្ន ាំក្ធៀបនងិចាំននួថាន ក់ក្រៀន       

7.8 ផលក្ធៀបយុៃជនអាយុ១៥ក្ៅ១៧ឆ្ន ាំក្ធៀបនងិចាំននួរគូបក្រងៀន       

8 សាថ នភាពយុៃជនអាយុពើ “១៥-១៧”ឆ្ន ាំមិនបានក្ៅក្រៀន       

8.1 ចាំននួយុៃជនអាយុពើ១៥-១៧ឆ្ន ាំ       

8.2 ចាំននួយុៃជនអាយុពើ១៥-១៧ឆ្ន ាំមិនក្ៅក្រៀន       

8.3 ភាគរយយុៃជនអាយុពើ១៥-១៧ឆ្ន ាំមិនក្ៅក្រៀន       

9 កមមៃធិើអកខរកមម(សថិរ ុិាំ)       

9.1 ថាន ក់អកខរកមមកាំពុងដាំក្ ើ រោរ       

9.2 ចាំននួសិសសអកខរកមមកាំពុងក្រៀន       

9.3 ថាន ក់អកខរកមមបានបញ្ចប ់       

9.4 ចាំននួសិសសអកខរកមមបានបញ្ចប ់       

9.5 ចាំននួសិសសអកខរកមមបានបញ្ចប់ក្ដ្ឋយរប ងជាប ់       

10 សាថ នភាពអនកខរជន       

10.1 អនកមិនក្ចុះអកសរសរុបអាយុពើ១៥-៦០ឆ្ន ាំ       

10.2 ង្រ្សែើមិនក្ចុះអកសរអាយុពើ១៥-៦០ឆ្ន ាំ       

10.3 អនកមិនក្ចុះអកសរសរុបអាយុពើ១៥-១៧ឆ្ន ាំ       

10.4 ង្រ្សែើមិនក្ចុះអកសរអាយុពើ១៥-១៧ឆ្ន ាំ       

10.5 អនកមិនក្ចុះអកសរសរុបអាយុពើ១៨-២៤ឆ្ន ាំ       

10.6 ង្រ្សែើមិនក្ចុះអកសរអាយុពើ១៨-២៤ឆ្ន ាំ       

10.7 អនកមិនក្ចុះអកសរសរុបអាយុពើ២៥-៦០ឆ្ន ាំ       

10.8 ង្រ្សែើមិនក្ចុះអកសរអាយុពើ២៥-៦០ឆ្ន ាំ       

11 សាថ នភាពសុខ្ភាពង្រ្សែើនងិកុមារ       

11.1 ចាំននួង្រ្សែើបានសាំរាលកូនកនុងឆ្ន ាំ       

11.2 ចាំននួង្រ្សែើសាំរាលកូនក្ដ្ឋយ្មបបុរា        

11.3 %ង្រ្សែើស្ដលសាំរាលកូនក្ដ្ឋយ្មបបុរា        

11.4 ចាំននួមរ ភាពមាាក្រោយក្ពលសាំរាលកូន (០-១ស្ខ្)       

11.5 ចាំននួទរកបានក្កើរកនុងឆ្ន ាំ       

11.6 ចាំននួមរ ភាពទរកអាយុពើ០-១ស្ខ្       

11.7 ចាំននួមរ ភាពកុមារអាយុពើ៥ឆ្ន ាំចុុះ       

11.8 ចាំននួកុមារអាយុពើ៩ស្ខ្-១ឆ្ន ាំកនុងឆ្ន ាំ       

11.9 ចាំននួកុមារអាយុពើ៩ស្ខ្-១ឆ្ន ាំមនិបានច្ចក់ថាន ាំបងាា រគប់ចាំនួន       

11.10 %កុមារអាយុពើ៩ស្ខ្-១ឆ្ន ាំមិនបានច្ចក់ថាន ាំបងាា រគបច់ាំននួ       

12 របក្ភេជនងាយរងក្រោុះ       

12.1 ចាំននួជនរងក្រោុះក្ដ្ឋយសារោររ ាំក្លាភផាូៃក្ភេ       



13 

 

12.2 ចាំននួជនរងក្រោុះក្ដ្ឋយសារជញួដូរមនុសស       

12.3 ចាំននួរគួសារស្ដលមានសមាជកិក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន       

12.4 ចាំននួរគួសារស្ដលមានសមាជកិក្កើរជាំងឺក្អដស៍       

12.5 ចាំននួកុមារកាំរពាអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំក្ដ្ឋយសារក្អដស ៍       

12.6 ចាំននួកុមារកាំរពាអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំ(េូក្ៅរគបក់រ ើ )       

12.7 ចាំននួមនុសសច្ចស់ជរាោម នេើពងឹ       

12.8 ចាំននួជនពិោរអាចរកចាំ ូលបាន       

12.9 ចាំននួជនពិោរមិនអាចរកចាំ ូលបាន       

12.10 ចាំននួជនពិោរអាយុក្រោម១៨ឆ្ន ាំ       

12.11 ចាំននួរគួសារស្ដលរងក្រោុះក្ដ្ឋយក្រោុះធមមជារ ិ       

12.12 ចាំននួជនរងក្រោុះក្ដ្ឋយសាររោបម់ើននិងយុេធភ ឌ័ មនិទន់ផទុុះ       

 
------------------------------------ 

 


