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ស្រកុថ្មគោល៖ កមុារស្កសី្កទទួលបានរបំសុ្រអស្ានកុលូដ្ឋា នកំគ ើរ 

1.តំណាង គ.ក.ន.ក នៅតាមបណាា ឃ ំមយួ
ចំនួន បានរាយការណ៍អពំីបញ្ហា ក មារជាន្ចើន 
មនិទានម់ានសំប ្តកំនណើ តនៅន ើយ។ 

2.គ.ក.រ.ក បានពភិាកានងិសន្មចចតិតផ្ាល់
នោបល់ដល់្កមុ្បឹកា្សុក អំពីបញ្ហា ននេះ
នដើមបពីិចារណា។ 

3.គ.ក.រ.ក បាននសនើឲ្យ គ.ក.ន.ក ច េះ សងន់ិង
ផ្ាល់ទិនននយ័ឲ្យបានចាស់លាស់ នូវចំនួន 
្រួសារដដលក មារគ្មា នសំប ្តកំនណើ ត។ 

4.ជាលទធផ្ល ក មារចនំួន១៥៧នាក/់៧៧្សី
្តូវបានរកនឃើញ ដដលភារន្ចើនមកពី
្រួសារ្កី្ក ដលងលេះ នងិចណំាក្សុក។ 

8.បនងកើត្កមុការងារមានសមាជកិមក
ពីរដឋបាលឃ  ំនងិ្សុក។ 

9.្កុមការងារបាននផ្ទៀងផ្ទទ តទ់ិនននយ័ 
នដើម្គ្ម នងិវភិារអនកពាកព់ន័ធសំ
ខាន់ៗ ដូចជា មន្តនតអី្តាន កូលដ្ឋឋ ន
ឃ ំ ្សុក នមភូម ិ នាយកសាលា
បឋមសិកា នងិ្បធានមណឌ ល
ស ខភាពជានដើម។ 

10.្កុមការងារ បានសិកានងិនរៀបចំ 
សំនណើ រន្មាងដ្ឋកជូ់ន្កុម្បឹកា 
អន មត័ នងិបនាទ បម់កបានដ្ឋកន់សនើ
នៅកមាវធិីដ្ឋ (DAR) នដើមបនីកៀរររ
ធនធាន។ 

16.ន្កាយពីអន វតតរន្មាង្បកប 
នដ្ឋយនជារជយ័ក មារសរ ប១៥៧
នាក់្ សី៧៧នាកប់ានទទួលសំប ្ត
បញ្ហា កក់ំនណើ ត្រប់ៗ គ្មន ។ 

17.្កុមការងារបានសរនសររបាយ
ការណ៍ស្មាបដ់ចករដំលកដល់អនក
ពាកព់ន័ធនិងតមកល់ទ កជាឯកសារ។
នលើសពីននេះ ្សុកបានផ្សពវផ្ាយ
ករណីនជារជយ័ននេះ តាមទំពរ័នវវស
ប  ករបស់រដឋបាល្សុកថ្ានគ្មល។ 

កិចច្បជ សំាមញ្ញ របស់រ.ក.ស.ក 

កិចច្បជ ំរបស់រណៈអភបិាល 

ការផ្សពវផ្ាយ 

ដំនណើ រការអន វតត 

5.នៅកន ងកិចច្បជ ំនលើកទី២០ ្បធាន្កុម្បឹកា
្សុក បាននលើកន ើងពសីារសំខានន់នសំប ្ត 
កំនណើ ត នដើមបទីទួលបាននូវនសវាសាធារណៈ
ជាន្ចើនដូចជានសវាអបរ់ជំានដើម។ 

6.្កុម្បឹកា្សុក បានអន មត័គ្មំ្ ទនដ្ឋយ  
សនមេង១៨/១៨ នដើមបនីដ្ឋេះ្សាយបញ្ហា ននេះ
ជូន្បជាពលរដឋ។ 

7.រណៈអភបិាល្សុក្តូវបាន្បរល់ភារកិចច
កន ងការបនងកើត្កុមការងារ និងនដ្ឋេះ្សាយ។ 

កិចច្បជ សំាមញ្ញ របស់្កុម្បកឹា
្សុក 

11.្កុមការងារបាន្បជ ំពិភាកានិងសន្មច
បញ្ហា កអ់្តាន កូលដ្ឋា នកំនណើ ត្សបតាម
នីតិវធិីដណនារំបស់ថ្នន កជ់ាត ិ និងនធវើបចច បបនន
ភាពលទទផ្លនងិបញ្ហា ្បឈមនានាជូនអងគ
្បជ ំឲ្យបាននទៀងទាត។់ 

12.នបើកវរគរឭំកន ើងវញិសាីពីអ្តាន កូលដ្ឋា ន
កំនណើ តដល់មន្តនតីអ្តាន កូលដ្ឋឋ នឃ ំ និង
្សុក បណា េះបណាា លនដ្ឋយនខតត។ 

13.បនងកើនការយល់ដងឹដល់្បជាពលរដឋ ជា
ពិនសសកន ងចំនណាម្រសួារ្កី្ក ចណំាក
្សុកនិងដលងលេះ តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ
ចល័តទូទាងំ្សុក និងដចកខិតបណ័ណ ចនំួន
៣០០០សនេឹក។ 

14.តនមេើងផ្ទទ ងំបា៉ា ណូផ្សពវផ្ាយធំៗចំននួ២
ផ្ទទ ងំនៅម ខសាលាឃ ំនងិ្សុក នដើមបអីបរ់ ំ
្បជាពលរដឋបដនែមអពំីរនបៀប និងទកីដនេង
ដដលនធវើឬបញ្ហា កសំ់ប ្តកំនណើ ត។ 

15.នមភូមបិានច េះទាកទ់ងផ្ទទ ល់តាម្រួសារ
នីមយួៗដដលមានក មារគ្មា នសំប ្តកំនណើ ត
នដើមបឲី្យមកនធវើសំប ្តបញ្ហា កក់ំនណើ តឲ្យកូន
ឬនៅរបស់ពួកគ្មតន់ៅសាលាឃ ំដដលពួក
គ្មតក់ំព ងរស់នៅ។ 



 

 

 

 

 

 

គ.ក.ស.ក បានអនតរាគមនដ៍ល់គ្គួសារននេះ នោយ
ផ្ដល់ន្បៀងអាហារតាមរយៈអងគការមនុ្សធម៌
ក្នុងគ្្ុក្។ 

គាំគ្រ និងពិនគ្គេះនោបល់ជាមយួគ្គួសារជា
គ្បចាំ នោយសារតែម្ដដ យន ៀនគ្សា និង   
កូ្នៗមនិបានចូលនរៀន។ 

ម្ដដ យពួក្នគបានសាា ប ់ ន ើយពួក្នគបានរ្់នៅតែលនតាល
ក្នុងផ្ទេះោចគ់្្ោល តដលអាចគ្បឈមនឹងនគ្គេះថ្នន ក្ ់មនិ
បាននរៀន្ូគ្ែ និងអាហារខ្វេះជីវជាែិ។ 

ឪពុក្បានឯក្ភាពបញ្ជូ នកុ្ម្ដរទាំង២នៅ
កានជ់គ្មក្្ុវែថិភាពនៅមណ្ឌ លភូមិ
កុ្ម្ដរ(SOS)នៅនខ្ែតបាែដ់ាំបង។ 

ស្សុករតនមណ្ឌ ល៖ កិច្ចសស្មបសស្មួលជួយកុមាររស់នៅកនុងស្គួសារមានហានិភ័យខ្ពស់ 

កាលពីតខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ គ្បធានគ.ក.ស.ក គ្្ុក្បានរាយការណ៍្
អាំពលីរធផ្លននការនោេះគ្សាយបញ្ហា កុ្ម្ដរគ្បឈមនឹងហានិភយ័ខ្ព្់
ក្នុងក្ិចចគ្បជុាំគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្្ុក្នដើមបតីចក្រ ាំតលក្ពែ័ម៌្ដនដល់អនក្ពាក្ព់ន័ធ
តដលបានចូលរមួគ្បជុាំផ្ងតដរ។ 

អាំឡុងនពលក្ិចចគ្បជុាំគ្បចាំតខ្ក្ញ្ហា  ២០២០ គ.ក.ស

.ក បានរាយការណ៍្ថ្ន នមភូមនិដដ បាននលើក្នឡើង
ពីបញ្ហា  ននសាថ នភាពកុ្ម្ដរពីរនាក្ប់ងបអូននៅក្នុង
ក្ិចចគ្បជុាំគ្ក្ុមគ្បឹក្ាឃុាំ នោយ្ងឃមឹថ្នបានគាំគ្រ
តផ្នក្ន្វា្ងគម។ នគ្ៅពីការឧបែថមភរយៈនពលខ្ាី 
គ.ក.ន.ក បានពិភាក្ាអាំពីការនោេះគ្សាយបញ្ហា
ននេះក្នុងរយៈនពលតវងនោយសារក្នាងមក្ 
អនតរាគមន ៍រយៈនពលខ្ាតីាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ មនិបាន
តក្លមអសាថ នភាពកុ្ម្ដរនឡើយ។ 

1.ក្ិចចគ្បជុាំគ្បចាំតខ្
គ.ក្.្.ក្  

2.ក្ិចចគ្បជុាំគ្បចាំតខ្
គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្្ុក្ 

3.ដាំនណ្ើ រការអនុវែត 4.ការផ្សពវផ្ាយ 

សាវតារ៖ កុ្ម្ដរ២នាក្ប់ងបអូន(កុ្ម្ដរអីាយុ១៣ឆ្ន ាំ និងកុ្ម្ដរាអាយុ១១ឆ្ន ាំ) រ្់នៅក្នុងគ្គួសារគ្ក្ីគ្ក្និងនៅោចឆ់្ា យពីនគ។ កុ្ម្ដរទាំងពីរនៅតែក្នុងផ្ទេះ២៤នម្ដ៉ោ ង មនិនច នៅនលងខាង
នគ្ៅជាមយួកុ្ម្ដរនផ្សងនរៀែ ន ើយក្ម៏និនៅនរៀនតដរ។ ឱពុក្ពួក្នគបាននច នៅនធវើការនដើមបផី្គែផ់្គងគ់្គួសារ ប៉ោុតនដជីវភាពពួក្នគនៅតែបានគ្ពឹក្ខ្វេះល្ចច ច ខ្ណ្ៈតដលម្ដដ យរប្់ពួក្នគជា
មនុ្សន ៀនគ្សា។ នោយសារតែអងគការនគ្ៅរោា ភបិាលក្នុងគ្្ុក្ និងគ.ក្.្.ក្ បានជួយ ឧបែថមភន្បៀងអាហារ និង្នមាៀក្បាំពាក្ជ់ាគ្បចាំចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦រ ូែមក្ តដលជា
ន ែុនធវើឲ្យម្ដដ យពួក្នគមនិគ្ពមបញ្ជូ នពួក្នគទាំង២នៅនរៀន ឬនៅរ្់នៅក្តនាងនផ្សងរ ូែទល់តែគែស់ាា បន់ៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០។ កុ្ម្ដរទាំង២ន ទ្ើរតែមនិនចេះនិោយ ដ្ី មនិតដលបាន
ចុេះន ម្ េះចូលនរៀន និងមនិអាចន្ាើយែបនៅនឹង ា្ំណួ្រសាមញ្ា នោយសារខ្វេះការរាំនាក្រ់ាំនងក្នុង្ងគម និងមនិម្ដនការយក្ចិែតរុក្ោក្ជ់ានគ្ចើនឆ្ន ាំ។ ការមនិយក្ចិែតរុក្ោក្ព់ីគ្ក្ុម
គ្គួសារ អនក្ជិែខាង និងអនក្នគ្ៅនាាំឲ្យម្ដនហានិភយ័ដខ៏្ព្់ននការរ ាំនល្ចភបាំពាន ដូនចនេះនរើបអាជាា ធរយក្ចិែតរុក្ោក្ជ់ាគ្បចាំ។ 
 

គ.ក.ន.ក និងនមឃុាំ បាន្គ្មប្គ្មួលឲ្យម្ដនការគាំគ្រពីអងគការឧបែថមភគ្គួសារ
ក្មពុជា ក្នុងការបញ្ជូ នកុ្ម្ដរនៅកានជ់គ្មក្្ុវែថិភាពបន ដ្ េះអា្នននៅតខ្ក្ញ្ហា   
ឆ្ន ាំ២០២០ បនាទ បព់ីម្ដនការគ្ពមនគ្ពៀងពីឳពុក្កុ្ម្ដរ។ ២តខ្នគ្កាយមក្ កុ្ម្ដរទាំង
ពីរនាក្គ់្ែូវបានបញ្ជូ ននៅរ្់នៅមណ្ឌ លភូមកុិ្ម្ដរ នអ្អូនអ្ ក្នុងនខ្ែតបាែដ់ាំបង 
នគ្កាមក្ិចច្គ្មប្គ្មួលោ៉ោ ង្ក្មមពីនមឃុាំ គ.ក.ន.ក និងអងគការឧបែថមភគ្គួសារ
ក្មពុជា។ គ.ក.ស.ក បានតាមោនជាគ្បចាំ និងរាយការណ៍្អាំពីការផ្លា ្់បដូរចរែិ
រប្់កុ្ម្ដរ នោយនចេះនលងន ើ្ច នចេះនិោយនគ្ចើន និងម្ដនភាព្ក្មមជាងមុន 
ន ើយពួក្នគក្ាំពុងនរៀននៅថ្នន ក្រ់ី២ជាមយួគន ។ 

រដាបាលគ្្ុក្រែនមណ្ឌ ល បានចងគ្ក្ងនឹងផ្សពវផ្ាយ 
អាំពីអែថបរខ្ាីមយួ ្ តីពីការជួយ អនតរាគមនដ៍ល់កុ្ម្ដរ
ពីរនាក្ប់ងបអួន នដើមបតីចក្រ ាំតលក្បរពិនសាធនត៍ដល
ររួលបាននជាគជយ័ននេះ ដល់គ្្ុក្នផ្សងៗតាមរយៈ
រាំពរ័ន វ្ប ុក្រប្់រដាបាលគ្្ុក្ នៅតខ្្ីហា    
ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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កមុារអីនាថានៅស្រកុកំនរៀងបាននៅររន់ៅកន្នែងមានរុវត្ថភិាព 

 

 

 

ការកំណតប់ញ្ហា  
ដោយ គ.ក.ស.ក 

កិច្ចប្បជ ំប្បចខំែ
របស់ គ.ក.ស.ក 

កិច្ចប្បជ ំប្បចខំែរបស់
ប្កុមប្បឹកាប្សុក 

 

កិច្ចប្បជ ំ        
គណៈអភបិាល 

អន វតតសកមមភាព ការផ្សពវផ្ាយ 

ដមភូម ិ បានរាយការណ៍ពី
ក មារអីនាថាមាា ក ់ ប្តូវបាន
ដគយកដៅច្ិញ្ច ឹម ដោយ
មនិបានជូនដណឹំង ដល់
អាជ្ញា ធរ ឬមនិបានអន វតត
តាមនតីិវធិីច្ាប ់ដ ើយមាន 
ក មារដផ្សងដ ៀត ករ៏ស់ជ្ញ 
មយួអាណាពាបាលរបស់
ក មារដីនេះផ្ងខដរ។ គាតប់ាន
រាយការណ៍ដៅ គ.ក.ន.ក ឃ  ំ
ដដើមបពីិនិតយស្ថា នភាពឲ្យ
បានច្ាស់លាស់។ បនាា ប់
មក គ.ក.ន.ក កប៏ានពិភាកា 
និងរាយការណ៍ពីបញ្ហា ដនេះ
ដៅ គ.ក.ស.ក ដដើមបចីត់
វធិានការបនដ។ 

•គ.ក.ស.កប្សុកបាន 
បញ្ចូ លបញ្ហា ដនេះដៅកា ង
រដបៀបវារៈននកិច្ចប្បជ ំ
ប្បចខំែរបស់ែលួន 

•គ.ក.ស.ក បានប្បមូល
ព័តម៌ានពាកព់័នធបខនាម
ដ ៀតនិងបានពិភាការក
វធិីស្ថស្តសតដោេះប្ស្ថយ 
បញ្ហា ដនេះ 

•បនាា បម់ក គ.ក.ស.ក 
បានដរៀបច្ំរបាយការណ៍
និងអន ស្ថសនស៍ប្មាប់
ផ្ដល់ជូនប្កុមប្បឹកាប្សុក
កា ងកិច្ចប្បជ ំប្បចខំែ
របស់ប្កុមប្បឹកាប្សុក។ 

• ប្បធានគ.ក.ស.កបានផ្ដល់
ដោបល់ដល់ប្កុមប្បឹកា
ប្សុកអំពីបញ្ហា ក មារអីនាថា 

• ប្កុមប្បឹកាប្សុកបានពិភាកា
ពីបញ្ហា ដនេះជ្ញមយួអាកចូ្ល
រមួ ជ្ញពិដសសមានគណៈ
អភបិាលប្សុក នគរបាល
ប្សុក នគរបាលឃ ំ និងការ.ិ
សងគមកិច្ចប្សុក  

• ប្កុមប្បឹកាបានសដប្មច្ច្ិតត
ដោេះប្ស្ថយបញ្ហា ដនេះ និង
ចតឲ់្យគណៈអភបិាលជ្ញអាក
  ួលែ សប្តូវ។ 

•  នាឹមនឹងដនាេះ គណៈ
អភបិាលបានចតត់ាងំមស្តនតី
១ប្កុមដដើមបដីោេះប្ស្ថយ
បញ្ហា ដនេះនិងរាយការណ៍ជូន
គណៈអភបិាល។ 

គណៈអភបិាលមិន
បានដរៀបចំ្កិច្ចប្បជ ំ
ោច្់ដោយខែក
ដដើមបចីត់តាងំប្កុម
ការងារដនាេះដ 
ដោយស្ថរមស្តនតី
ខដលពាក់ពន័ឋកា ង
ការដោេះប្ស្ថយ
បញ្ហា ដនេះប្តូវបាន
ចត់តាងំកា ងកិច្ច
ប្បជ ំរបស់ប្កុម
ប្បឹការចួ្ដ ើយ។ 

• កិច្ចស ការលអរវាងប្សុក 
នគរបាលឃ ំ/ប្សុក និងឃ ំ 

• ប្បធានគកសក ប្កុមប្បឹកាឃ ំ
បានច្ េះសួរស ែ  កខក មារដីល់
ផ្ាេះខដលនាងបានរស់ដៅ
ជ្ញមយួ 

• ដស ើបអដងគតប្គួស្ថរអាណា
ពាបាលក មារដីោយសងសយ័
ពាកព់ន័ធនឹងការជួញដូរក មារ 

• បញ្ជូ នក មារដៅស្ថា កដ់ៅ
មណឌ លសំច្តដៅនប៉ៃលិន 

• រដឋបាលប្សុកបាន ំនាក ់ំនង
SOS ភូមកិ មារកមព ជ្ញ  ីបំផ្ ត 
ក មារដីនេះប្តូវបានញ្ជូ នដៅរស់
ដៅនិង  ួលបានការអបរ់នំិង
ខែទដំៅមណឌ លSOS ដោយ
មានមាដ យមងីរបស់នាងបាន
ជូនដំដណើ រដល់ ីដនាេះផ្ងខដរ
ដដើមបបីានស្ថគ ល់កខនលងខដល
ក មាររីស់ដៅ។ 

•បនាា បព់បីានដោេះ
ប្ស្ថយបញ្ហា ដនេះដោយ
ដជ្ញគជយ័ ប្កុមការងារ
ថាា កប់្សុកបានសរដសរ
របាយការណ៍និងខច្ក
រខំលកដល់អាកពាកព់ន័ធ 

• ប្សុកកប៏ានសរដសរ
អតាប អំពីការដោេះ
ប្ស្ថយបញ្ហា ដនេះ និង
ផ្សពវផ្ាយតាម ំពរ័
ដ វសប  ករបស់         
រដឋបាលប្សុកដដើមបី
ខច្ករខំលកប 
ពិដស្ថធនប៍ខនាម    
ដ ៀត។ 
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