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ក្រសួងការងារ នៃ សហរដ្ឋអាមេររិ 

ការររម ើញមៅឆ្ន ាំ ២០១៨ មលើទាំរង់អាក្ររ់បាំផុតនៃពលរេមរុមារ 

ប្រទេសកម្ព ុជា 

កន ុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ទនេះប្រទេសកម្ព ុជាមានការទ ឿនទ ឿនកប្ម្ិតម្ធ្យម្កន ុងកិច្ចខិតខាំ ប្រឹងប្ប្រងទ ើម្ប ី

 ុររាំបាត់េាំរង់ធ្ងន់ធ្ងររាំផុតននព កម្មកុមារ។ រដ្ឋា ភិបា បានទច្ញប្ពេះរា ប្កឹតយផត ់សិេធ ិ  ់ គណៈកមាម ធ្ិការ 

ជាតិព កម្មកុមារ កន ុងប្កមុ្ប្រឹកាជាតិកម្ព ុជាទ ើម្បីកុមារទ ើម្បីចារ់ទផតើម្ប្រតិរតត ិការ។ ទ ើសពីទនេះទេៀត 

អធ្ិការដ្ឋា នការងារបានប្កសាំរ ួកប្ម្ងសាំណួរអធ្ិការកិច្ចទរាងច្ប្កររស់ខល នួទោយប្សរទៅនឹងកប្ម្ងសាំណួរររស់អ

ងគការោយឡូអូកម្ព ុជា។ ម្យាងវញិទេៀតរដ្ឋា ភិបា  បានទរៀរច្ាំស្ថា រ័ន ប្រឆ្ាំងការ  ួញ ូរម្នុសសនូវកម្ម វធិ្ីសិកា 

រណុ្េះរណ្តត   សប្មារ់ រណឌ ិតយសភានគរបា ជាតិ។ ទ េះយយ ងណ្តកុមារ ទៅកម្ព ុជាចូ្ រមួ្កន ុងេាំរង់ធ្ងន់ធ្ងររាំផុតនន 

ព កម្មកុមាររមួ្ ាំងការរងខ ាំឱ្យទធ្វ ើការកន ុងការ ទធ្វ ើឥ ាក៏ ូច្ជាការទកង ប្រវញ័្ច ផល វូទភេប្  ទព  

ខលេះទកើតទច្ញពីការ ួញ ូរម្នុសស។ ទដ្ឋយស្ថររញ្ហា ប្រឈម្កន ុងការេេួ បានការអរ់រំ ជាមូ្ ដ្ឋា ន និងអវតតមាន 

ននតប្មូ្វការអរ់រំជាកាតពវកិច្ចកុមារងាយនឹងេេួ រងនូវការចូ្ រមួ្កន ុងេប្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងររាំផុតននព កម្មកុមារ។ 

ធ្នធានម្ិនប្គរ់ប្ាន់ក៏ទធ្វ ើឱ្យរាាំងសទ េះ  ់ សម្តាភាពអធ្ិការកិច្ចការងារកន ុងការ អនុវតតច្ារ់ ព កម្មកុមារ 

ជាពិទសសទៅតាម្េី នរេប្  មានកម្មករកុមារភាគទប្ច្ើនទធ្វ ើការ។ 

ប្ផែកទ ើរបាយការណ៍សកម្មភាពប្  ប្តវូបានទសន ើប្តូវបានកាំណត់ប្  នឹង ប្ម្ញុការ ុររាំបាត់ព កម្មកុមារទៅក

ម្ព ុជា។ 

តាំបៃ់ សរេមភាពដដ្លបាៃមសន ើ
ឆ្ន ាំ

ដដ្លបាៃមសន ើ

ប្ករ 

ខ័ណឌ ច្ារ់

ពប្ងីកការការពារព កម្ម  ់ប្គួស្ថរកុមារប្  ទធ្វ ើការ ឱ្្ ស្ថច្់ញាតិពួកទគ។     2018 

ធានាថាកុមារ ាំងអស់ប្តវូបានការពារទដ្ឋយច្ារ់រមួ្ ាំងកុមារប្  ទធ្វ ើការ 

ទប្ៅេាំនាក់េាំនងការងារផល វូការ។ 

ហាម្ឃាត់ជាជា កខណៈឧប្កិ ានូវការផត ់ ូននិងការទប្រើប្បាស់កុមារ 

សប្មារ់ការសប្ម្តង ប្ររោសោភាស 

2015 – 
2018 

ហាម្ឃាត់ជា កខណៈឧប្កិ ាច្ាំទពាេះការទប្ ើសទរ ើសកុមារទប្កាម្ោយុ ១៨ 

 ឆ្ន ាំទដ្ឋយប្កមុ្ប្រដ្ឋរ់ោវុធ្ម្ិនប្ម្នរ ា។

2015 – 
2018 

ដ្ឋក់រញ្ច  ូោយុអរ់រំជាកាំហិតប្  មានកប្ម្ិតទសម ើនឹងោយុអរបររមា

សប្មារ់ការងារ។

2009 – 
2018 

ការអនុវតត ផត ់នូវធ្នធានប្គរ់ប្ាន់សប្មារ់ការអនុវតតច្ារ់ព កម្មកុមារទ ើម្បីធានា         

ថាការទធ្វ ើអធ្ិការកិច្ច ាំងអស់រមួ្ ាំងការទធ្វ ើអធ្ិការកិច្ចប្  ម្ិនបាន

ប្រកាសប្តវូបានទធ្វ ើទឡើងទៅេូ ាំងប្រទេសជាពិទសសទៅតាម្េី នរេ 

និងកន ុងវសិ័យទប្ៅផល វូការ។ 

2010 – 
2018 

ពប្ងឹងសម្តាភាពោជាា ធ្រថាន ក់មូ្ ដ្ឋា នទ ើម្បីពប្ងឹងរេរបញ្ញតត ិព កម្មកុមារនិង 

រងខ ាំឱ្យអនុវតតតាម្ វសិ័យកសិកម្ម
ការទធ្វ ើឥ ាថាន ាំ ក់ ាំឡូងម្ីនិងការទនស្ថេទដ្ឋយផត ់ឱ្កាសរណុ្េះរណ្តត  

រទច្ចកទេស  ់អធ្ិការការងារ។ 

2012 – 
2018 

ប្រមូ្ និងផសពវផាយេិននន័យប្  ប្រងប្ច្កជាស្ថធារណៈទ ើកិច្ចខិតខាំប្រឹងប្ប្រង 

អនុវតតច្ារ់ប្ពហមេណឌ រមួ្មានច្ាំនួនននការទសុើរអទងេតច្ាំនួនននការកាត់ 

ទ សប្  បានចារ់ទផតើម្ច្ាំនួនននការផតនាទ ទ សនិងច្ាំនួនននការដ្ឋក់េណឌ កម្ម  

2015 – 
2018 
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តាំបៃ់ សរេមភាពដដ្លបាៃមសន ើ                                                         
ឆ្ន ាំ  

ដដ្លបាៃមសន ើ 

ច្ាំទពាេះការរំទោភប្   ក់េងទៅនឹងេប្ម្ង់ធ្ងន់ធ្ងររាំផុតននព កម្មកុមារ។ 

រទងេ ើតនិងប្គរ់ប្គងប្កម្ប្ពហមេណឌ ច្ាំទពាេះការរំទោភច្ារ់ទ ើព កម្មកុមាររមួ្ ាំង 

េប្ម្ង់ោប្កក់រាំផុតប្សរតាម្វធិានប្  កាំណត់ទដ្ឋយច្ារ់។ 

2009 –  
2018 

ពប្ងឹងអធ្ិការកិច្ចទ ើម្បីរមួ្រញ្ច  ូការទសុើរអទងេតទៅនឹងកប្នលងជាពិទសសទៅតាម្ 

ប្គឹេះស្ថា នប្  ប្រតិរតត ិការទប្ៅទមាយ ងទធ្វ ើការធ្ម្មតា។ 
2018 

ការសប្ម្រសប្មួ្  រទងេ ើនថវកិានិងទ ើកកម្ពស់ការរណុ្េះរណ្តត  សប្មារ់គណៈកមាម ធ្ិការឃុាំសប្មារ់ 

ស្តសត ីនិងកុមារទ ើម្បីរទងេ ើនការផត ់ទសវាសងគម្សប្មារ់កុមារប្  ពាក់ 
ព័នធឬប្រឈម្នឹងហានិភ័យននព កម្មកុមារ។ 

2016 –  
2018 

ទា នទយបាយ 

រដ្ឋា ភិបា  

រញ្ច  ូយុេធស្ថស្តសត ុររាំបាត់និងការការពារព កម្មកុមារទៅ 

កន ុងប្ផនការសកម្មភាពជាតិអរ់រំពហុភាស្ថនិងទា នទយបាយ 

ជាតិសត ីពីម្ុខរររ។ 

2015 –  
2018 

កម្ម វធិ្ី 

សងគម្ 

រទងេ ើនការេេួ បានការអរ់រំមូ្ ដ្ឋា នទដ្ឋយឥតគិតនថលទដ្ឋយ ុររាំបាត់នថលសិកាទប្ៅ 

ផល វូការនិងទដ្ឋេះប្ស្ថយរញ្ហា ប្   ក់េងនឹងការ ឹក ញ្ជ នូមានកាំណត់ទហដ្ឋា រច្នា 

សម្ព ័នធស្ថោម្ិនប្គរ់ប្ាន់ច្ាំនួនប្គូម្ិនប្គរ់ប្ាន់និងឧរសគគភាស្ថ។ 

2013 –  
2018 

ពប្ងីកសាំណ្តញ់សុវតា ិភាពសងគម្ទៅតាម្តាំរន់ នរេទ ើម្បីធានាថា 

កុមារប្កីប្កនិងប្គួស្ថរររស់ទគេេួ បានទសវាប្  ោច្កាត់ 

រនាយហានិភ័យននការចូ្ រមួ្កន ុងព កម្មកុមារ។ 

2016 –  
2018 

 


