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របាយការណ៍បូកសរបុ 
សកម្មភាព និងេទធផេការងារប្បយទុធប្បឆងំអំលពើជួញដូរម្នុសស 

និងអំលពើលធវើអាជីវកម្មផលូវលេទប្បចឆំន ២ំ០១៥និងទិសលៅ ឆន  ំ២០១៦ 
 

( គិតចាបពី់ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ) 
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១. សភាពការណ៍ទូលៅ 
 

 
ស្ថា នភាពនយោបាយ យេដ្ឋកិច្ចេង្គមកនុង្ពិភពយោកមានការប្រែរែួលជារែចាំ យ ើយយលបឿននន

ការវវិត្តរែេ់វេ័ិយអែរ់ ាំ និង្វទិ្យាស្ថស្រេតមានការរកីច្យរមើនជាទូ្យយៅ ប្ត្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្ឧរកិដ្ឋកមម
ឆ្លង្ប្ដ្នទាំង្ឡាយបាន និង្កាំពុង្ប្ត្មានេកមមភាពោ៉ា ង្រេួច្រស្ថល់គួរឲ្យបារមភ ប្ដ្លនាំឲ្យែ៉ា៉ះពាល់ដ្ល់
កិត្តិយេ យេច្កតីនលលលនូរ និង្ែង្កវនិេកមមោ៉ា ង្អយុត្តិធមយ៌ៅយលើមនុេសជាយរច្ើន ប្ដ្លជាជនរង្យររ៉ះ។ រដ្ឋឋ
ភបិាលននរែយទ្យេទាំង្ឡាយយតត ត្ការយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកោ់៉ា ង្ខ្ល ាំង្ច្ាំយពា៉ះែញ្ហា េនតិេុខ េុវត្ាិភាព រែយទ្យេ
ជាតិ្ ប្ដ្លកនុង្យន៉ះ គឺការែយង្កើនកិច្ចេ ការកនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្នឹង្ឧរកឹដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្ន ប្ដ្លបាន និង្
កាំពុង្ប្ត្ែាំតល ញដ្ល់យេច្កតីេុខរែេ់មនុេសជាតិ្ោ៉ា ង្ធងនធ់ងរ ។ 
េកលភាវូែនីយក៍មម(Globalization) ននែយច្ចកយទ្យេ វទិ្យាស្ថស្រេត និង្ពត័្ម៌ានវទិ្យា គឺជាមយធាបាយ

ដ្េ័៏កតិេិទ្យធិមយួប្ដ្លយធវើឲ្យរែយទ្យេ និង្រែជាជនរេ់យៅយលើពិភពយោក បានខិត្ជិត្រន  និង្អាច្ទ្យាំនកទ់្យាំនង្ 
េ ការរន ោ៉ា ង្លអរែយេើរ ។ ប្ត្ទ្យនទឹមនឹង្យន៉ះ ែយច្ចកវទិ្យា កប៏ាននិង្កាំពុង្ប្ត្ែយរមើឲ្យរកុមឧរកឹដ្ឋជនផង្ប្ដ្រ 
យ តុ្យន៉ះ យទ្យើែនាំឲ្យមានភាពរែទញរែទ្យង្ ់ និង្រច្ែូករច្ែល់ដ្ល់ការេយរមច្ចិ្ត្តរែេ់រែជាពលរដ្ឋ ជាពិ
យេេពលករប្ដ្លពាោមប្េវង្រកការងារយៅយរៅរែយទ្យេ ។ ពលករជាយរច្ើន បានេយរមច្ចិ្ត្តចកយច្ញ
យៅតាមយមខយល់ យដ្ឋយរែលុយរែថាន យែើយទ៉ះែីជាដឹ្ង្ថា ពកួរត្រ់តូ្វរែឈមនឹង្ច្ាែ ់ និង្ភាពរង្យររ៉ះ
កយ៏ដ្ឋយ ប្ត្រត្ក់ម៏និអាច្រង្ច់ាំដ្ាំយ ៉ះរស្ថយផលូវច្ាែ ់ ប្ដ្លយឺត្យូរ និង្មនិអាច្យឆ្លើយត្ែនឹង្ត្រមូវការ
យន៉ះប្ដ្រ ។ យទ៉ះែីជាមានមនុេសមយួច្ាំននួ បាន និង្កាំពុង្ប្ត្រង្យររ៉ះកយ៏ដ្ឋយ កព៏កួរត្យ់មើលយ ើញថា 
មានមនុេសជាយរច្ើន ប្ដ្លហ៊ា នរែលុយរែថាន កអ៏ាច្មានេាំ ង្ និង្បានទ្យទ្យួលផលលអរែយេើរប្ដ្រ ។  
យន៉ះគឺជាមូលយ តុ្ ប្ដ្លេកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស មនិទនទ់្យទ្យួលបានយជាគជយ័ តាមការ
រ ាំពឹង្ទុ្យក ។  
អេ់រយ:យពលជិត្ែនួទ្យេវត្សរក៍នលង្មក រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជាបានរត្ឡែម់កទ្យទ្យលួកិត្តិយេជា

លមីជារែយទ្យេអច្ឆរយិ:មយួ ប្ដ្លអាច្ស្ថត រភាពយខទច្ខ្ទ ាំទាំង្រេុង្ននរច្នេមពន័ធរូែវន័ត និង្រច្នេមពន័ធអរូែីនន
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ធនធានមនុេស ប្ដ្លែនសល់ទុ្យកពីរែែរែល័យពូជស្ថេន ៍ និង្ភនកយ់ភលើង្េស្រងាគ មេីុវលិបាន ប្លមទាំង្យធវើឲ្យ
វែបធម ៌ អរយិធម ៌ រែនពីី ទ្យាំយន មទ្យមាល ែដ់្ល៏អផូរផង្ ់មានពនលឺដ្រ៏ត្ច្៉ះរត្ច្ង្យ់ឡើង្វញិ រែកែយដ្ឋយកិត្តិយេ
ដ្ឧ៏ត្តុង្គឧត្តម និង្មានយ ម្ ៉ះយបា៉ះេាំយលង្លបរីនទឺជាលមីយលើឆកអនតរជាតិ្ ។ យរកាមការដឹ្កនាំដ្៏្ ល េនវរែកែ
យដ្ឋយកិត្តិែ ឌីិ ត្ និង្គុីធម ៌ រែេ់សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតី លតលោ ហ ុន សសន នយករដ្ឋមស្រនតី 
ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្ឥេសរជនជាអនកដឹ្កនាំទាំង្ឡាយរគែល់ាំដ្ឋែថ់ាន កក់នុង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា 
ប្ដ្លរមួកមាល ាំង្រន ជាធលុង្មយួ ខិត្ខាំការពារ និង្អភវិឍ នរ៍គែវ់េ័ិយ យធវើឲ្យនវាកមពុជា្នដ្ាំយ ើី រយច្ញពីភាព
យខទច្ខ្ទ ាំ លាំបាក យតាកោ៉ា ក យឆព ៉ះយៅកានភ់ាពរកីច្យរមើន រែកែយដ្ឋយភាពេុខដុ្មរមន េរមាែរ់ែជាពលរដ្ឋ
ទូ្យទាំង្រែយទ្យេ ទាំង្យៅទី្យរកុង្ និង្ជនែទ្យ។ យរលនយោបាយជាតិ្រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុង្កាំប្ីទ្យរមង្់
រគែវ់េ័ិយ បាននាំមកនូវការប្រែរែួលលអរែយេើរ និង្ផតល់នូវភាពយជឿជាក ់ ពីែ ត រកុម ៊ាុនធាំៗជាយរច្ើនប្ដ្ល
បាននាំរន មកដ្ឋកទុ់្យនវនិិយោគ យលើវេ័ិយគនលឹ៉ះជាយរច្ើន ដូ្ច្ជាវេ័ិយធនររ ិរញ្ញ វត្ាុ យទ្យេច្រី៍ ឧេា 
កមម កេិកមម ពាីិជជកមម អែរ់ ាំ េាំីង្យ់ ដ្ឋឋ រច្នេមពន័ធរូែវន័តគមនគមនប៍្ដ្លជាេរនេ្មយេដ្ឋកិច្ច និង្
វេ័ិយេាំខ្ន់ៗ មយួច្ាំននួយទ្យ ត្ ប្ដ្លការវនិិយោគទាំង្យន៉ះបានជយួ ែយង្កើនការងារ មុខរែរ និង្របាកច់្ាំីូល
កានប់្ត្ខពេ់ដ្ល់រែជាពលរដ្ឋកមពុជា ឲ្យអាច្រេ់យៅបានកនុង្ជីវភាពលអរែយេើរជាែយ តីើ រៗ គរួឲ្យយមាទ្យន: ។ 
យទ៉ះែីជាោ៉ា ង្យន៉ះកតី កនុង្ឆន ាំ២០១៤-២០១៥ រែជាជនកមពុជាមយួច្ាំននួ យៅប្ត្ពាោមប្េវង្រកការ

យធវើច្ាំ ករេុកឆ្លង្ប្ដ្ន យដ្ើមបបី្េវង្រកការងារ មុខរែរ ឬការតាាំង្ទី្យលាំយៅឯយរៅរែយទ្យេ ទាំង្តាមរែពន័ធ 
រេែច្ាែ ់ និង្មនិរេែច្ាែ ់ ប្ដ្លនាំឲ្យមានជនយទ្យេនតររែយវេនម៍យួច្ាំនួន យៅប្ត្ទ្យទ្យលួរង្យររ៉ះយដ្ឋយ
អាំយពើយលមើេយផសង្ៗ រាែទ់ាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ពិយេេ អាំយពើជួញដូ្រពលកមម និង្ផលូវយភទ្យតាមរូែភាពយផសង្ៗ។ 
គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) ប្ដ្លជាយេនធិការរែេ់រាជរដ្ឋឋ  

ភបិាល បាននិង្កាំពុង្ែនតយែេកកមមរែេ់ខលួន ោ៉ា ង្មមាញឹក យរកាមការដឹ្កនាំតទ ល់រែេ់ សលម្េចប្កឡា 
លហាម្ ស លេងឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ និង្ជារែធានគី:កមាម ធិការជាតិ្ និង្មានការ 
ជាំរុញយលើកទឹ្យកចិ្ត្តពី សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតីលតលោ ហ ុន សសន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា  
ច្រកកមពុជា បានយធវើឲ្យែ ត រកេួង្ ស្ថា ែន័ េង្គមេីុវលិថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ េ គមនអ៍នតរជាតិ្ 
អង្គការជានដ្គូកនុង្រេុក និង្យរៅរេុក េមត្ាកិច្ចរគែស់្ថា ែន័ រគែជ់ានថ់ាន ក ់ រតឹ្ប្ត្រែឹង្ប្រែង្ និង្យកចិ្ត្តទុ្យក 
ដ្ឋកក់ានប់្ត្ខ្ល ាំង្កនុង្ការអនុវត្តភារកិច្ចរែេ់ខលួន យៅតាមមុខេញ្ហញ  យដ្ើមបលុីែែាំបាត្នូ់វេកមមភាពែទ្យយលមើេ 
ពាកព់ន័ធទាំង្ឡាយ ប្ដ្លនាំឲ្យមានអាំយពើជញួដូ្រមនុេស ការយកង្រែវញ័្ច យលើកមាល ាំង្ពលកមមកុមារ និង្ជួញដូ្រផលូវ 
យភទ្យជាយដ្ើម ។ 
ែនទ ែពី់បានរែកាេជាផលូវការគី:កមាម ធិការជាតិ្ នប្ខកុមភ: ឆន ាំ២០១៥រចួ្មក អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន 

បានចែយ់ផតើមពរងឹ្ង្រច្នេមពន័ធ និង្ធនធានរគែក់រមតិ្ យដ្ើមបឲី្យរគែរ់កេួង្ ស្ថា ែន័ និង្រាជធានីយខត្ត មាន 
លទ្យធភាពរគែរ់រនក់នុង្ការែាំយពញភារកិច្ចរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅតាមយុទ្យធស្ថស្រេតយររង្ទុ្យក ។  
ឆន ាំ២០១៥ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានយតត ត្ការយកចិ្ត្ត 

ទុ្យកដ្ឋកយ់លើការពរងឹ្ង្េមត្ាភាពមស្រនតីរគែថ់ាន កន់នរច្នេមពន័ធ ជាពិយេេ មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់និង្ការពរងី្កការ
យល់ដឹ្ង្ជាេកលអាំពីែញ្ហា ជញួដូ្រមនុេសដ្ល់រែជាពលរដ្ឋ យដ្ឋយចត្ត់ាាំង្ការចុ្៉ះផសពវផាយតាមរគែរ់ូែ
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ភាព ការដ្ឋកែ់ញ្ចូ លខលឹមស្ថរេតីពីការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួដូ្រមនុេស យៅតាមយវទិ្យកាស្ថធារីៈ េិកាា ស្ថ
ោ ការអែរ់ ាំតទ ល់ដ្ល់េិេានុេិេស យុទ្យធនការទិ្យវាជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស១២ធនូ ជាយដ្ើម ។ 
យលើេពីយន៉ះយៅយទ្យ ត្ គី:កមាម ធិការជាតិ្ តាមរយ:អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន បានែញ្ចែយ់រលការី៍ប្ីនាំ
ថាន កជ់ាតិ្ «េតីពីការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះ យដ្ើមបទី្យទ្យួលបានយេវាេមរេែ» យដ្ើមបជីាំរុញការអនុវត្ត
យៅតាមេតង្ដ់្ឋររមួមយួ ទាំង្យៅកនុង្ និង្យរៅរែយទ្យេ ការជយួ យធវើមាតុ្ភូមនិិវត្តនជ៍នរង្យររ៉ះ ការយរ ែច្ាំរែពន័ធ
ទ្យាំនកទ់្យាំនង្ពត័្ម៌ានតាមែយច្ចកវទិ្យា យដ្ើមបពីរងឹ្ង្កិច្ចេ ការកនុង្ការផតល់ពត័្ម៌ានឲ្យបានឆែរ់ ័េ ការយធវើ 
អនតរាគមនទ៍្យែស់្ថក ត្ ់ និង្ែស្រងាក ែែទ្យយលមើេជញួដូ្រ តាមែ ត មុខេញ្ហញ យរលយៅយដ្ើមបទី្យែស់្ថក ត្ភ់ាពរង្យររ៉ះ 
ដ្ល់ជនងាយរង្យររ៉ះ និង្ជាំរុញការផតនទ យទេជនេង្សយ័រែរពឹត្តែទ្យយលមើេជួញដូ្រមនុេស យៅតាមផលូវច្ាែ។់ 

សលម្េចប្កឡាលហាម្ ស លេង ឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ និង្ជារែធាន គីៈ 
កមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស(គ.ជ.ែ.ជ) បានដ្ឋកយ់ច្ញនូវវធិានការ ០៦ច្ាំីុច្ េាំយៅ 
ពរងឹ្ង្កិច្ចេ ការ និង្ការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វ រែេ់រកេួង្ស្ថា ែន័ជាេមាជិក ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាម 
ជាតិ្ កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លវធិានការយន៉ះ បានយធវើការផសពវផាយែនតដ្ល់រគែគ់ីៈ 
កមាម ធិការរាជធានី/យខត្ត ទាំង្២៥ និង្ផសពវផាយទូ្យោយដ្ល់រគែរ់កេួង្ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធ យដ្ើមបជីាំរុញអនុវត្ត 
ឲ្យច្ាំយរលយៅ និង្មានរែេិទ្យធភាព ។ 

 ទ្យនទឹមរន យន៉ះប្ដ្រ យៅកនុង្ការរបារពធទិ្យវាជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅនលងទី្យ១២ធនូឆន ាំ២០១៥ 
សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតីលតលោ ហ ុន សសន នាយករដាម្ន្រនេនីនប្ពះរាជាោចចប្កកម្ពុោ 
បានយផញើស្ថរដ្ល់ជនរមួជាតិ្ ជាអនុស្ថេន០៍៤ច្ាំីុច្ េរមាែជ់ាមូលដ្ឋឋ នរគឹ៉ះកនុង្ការអនុវត្តទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ 
និង្ ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ប្ដ្លមានខលឹមស្ថរយតត ត្ជាេាំខ្នយ់ៅយលើការយែតជាញ ចិ្ត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនុង្ការយររព 
េិទ្យធិមនុេស ការរែឆាំង្ដ្ឋច្ខ់្ត្នូវអាំយពើជញួដូ្រមនុេស យដ្ឋយពរងឹ្ង្កិច្ចេ ការរវាង្នផទកនុង្ជាតិ្ និង្ជាមយួ 
អនតរជាតិ្ យដ្ើមបអីនុវត្តនូវរាល់អនុេញ្ហញ  កតិ្កាេញ្ហញ  កិច្ចរពមយរពៀង្យទ្យវភាគី ព ុភាគីប្ដ្លកមពុជាបាន ត្ា
យលខ្ និង្ប្ផនការប្ដ្លមានរស្ថែ ់ និង្យរ ែច្ាំែនតជាមយួរែយទ្យេពាកព់ន័ធប្ដ្លមនិទនម់ាន រពមទាំង្រាំរទ្យ 
ជាំរុញកិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្រែេ់គី:កមាម ធិការជាតិ្ គ.ជ.ែ.ជ ឲ្យមានលទ្យធភាពរគែរ់រនក់នុង្ការែាំយពញភារ
កិច្ចឲ្យបានយជាគជយ័   ។   
ឆន ាំ២០១៥ គឺជាឆន ាំននការកស្ថង្មូលដ្ឋឋ នរគឹ៉ះ េរមាែក់ារពរងឹ្ង្គីៈកមាម ធិការជាតិ្ និង្រែេិទ្យធភាព

ការងារ កនុង្យន៉ះគឺ ការកស្ថង្ែទ្យដ្ឋឋ នគតិ្យុត្ត រច្នេមពន័ធននយនតការជាតិ្ប្ដ្លទូ្យលាំទូ្យោយ និង្រគែក់រមតិ្ 
ការែ តីុ ៉ះែ ត លពរងឹ្ង្េមត្ាភាព មស្រនតីអនុវត្តនរ៍គែថ់ាន ក ់ការពរងឹ្ង្កិច្ចេ ការជាមយួនដ្គូពាកព់ន័ធ ជាតិ្ 
និង្អនតរជាតិ្ និង្ការជាំរុញការអនុវត្តឲ្យទ្យទ្យលួបានលទ្យធផលខពេ់តាមការរ ាំពឹង្ទុ្យក  ។  
ជាលទ្យធផលននការអនុវត្តភារកិច្ច រែេ់រគែែ់ ត ថាន កន់នរច្នេមពន័ធ កនុង្គី:កមាម ធិការជាតិ្ រែយុទ្យធ 

រែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ មានដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 
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ធនធានមនុេស ប្ដ្លែនសល់ទុ្យកពីរែែរែល័យពូជស្ថេន ៍ និង្ភនកយ់ភលើង្េស្រងាគ មេីុវលិបាន ប្លមទាំង្យធវើឲ្យ
វែបធម ៌ អរយិធម ៌ រែនពីី ទ្យាំយន មទ្យមាល ែដ់្ល៏អផូរផង្ ់មានពនលឺដ្រ៏ត្ច្៉ះរត្ច្ង្យ់ឡើង្វញិ រែកែយដ្ឋយកិត្តិយេ
ដ្ឧ៏ត្តុង្គឧត្តម និង្មានយ ម្ ៉ះយបា៉ះេាំយលង្លបរីនទឺជាលមីយលើឆកអនតរជាតិ្ ។ យរកាមការដឹ្កនាំដ្៏្ ល េនវរែកែ
យដ្ឋយកិត្តិែ ឌីិ ត្ និង្គុីធម ៌ រែេ់សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតី លតលោ ហ ុន សសន នយករដ្ឋមស្រនតី 
ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្ឥេសរជនជាអនកដឹ្កនាំទាំង្ឡាយរគែល់ាំដ្ឋែថ់ាន កក់នុង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា 
ប្ដ្លរមួកមាល ាំង្រន ជាធលុង្មយួ ខិត្ខាំការពារ និង្អភវិឍ នរ៍គែវ់េ័ិយ យធវើឲ្យនវាកមពុជា្នដ្ាំយ ើី រយច្ញពីភាព
យខទច្ខ្ទ ាំ លាំបាក យតាកោ៉ា ក យឆព ៉ះយៅកានភ់ាពរកីច្យរមើន រែកែយដ្ឋយភាពេុខដុ្មរមន េរមាែរ់ែជាពលរដ្ឋ
ទូ្យទាំង្រែយទ្យេ ទាំង្យៅទី្យរកុង្ និង្ជនែទ្យ។ យរលនយោបាយជាតិ្រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុង្កាំប្ីទ្យរមង្់
រគែវ់េ័ិយ បាននាំមកនូវការប្រែរែួលលអរែយេើរ និង្ផតល់នូវភាពយជឿជាក ់ ពីែ ត រកុម ៊ាុនធាំៗជាយរច្ើនប្ដ្ល
បាននាំរន មកដ្ឋកទុ់្យនវនិិយោគ យលើវេ័ិយគនលឹ៉ះជាយរច្ើន ដូ្ច្ជាវេ័ិយធនររ ិរញ្ញ វត្ាុ យទ្យេច្រី៍ ឧេា 
កមម កេិកមម ពាីិជជកមម អែរ់ ាំ េាំីង្យ់ ដ្ឋឋ រច្នេមពន័ធរូែវន័តគមនគមនប៍្ដ្លជាេរនេ្មយេដ្ឋកិច្ច និង្
វេ័ិយេាំខ្ន់ៗ មយួច្ាំននួយទ្យ ត្ ប្ដ្លការវនិិយោគទាំង្យន៉ះបានជយួ ែយង្កើនការងារ មុខរែរ និង្របាកច់្ាំីូល
កានប់្ត្ខពេ់ដ្ល់រែជាពលរដ្ឋកមពុជា ឲ្យអាច្រេ់យៅបានកនុង្ជីវភាពលអរែយេើរជាែយ តីើ រៗ គរួឲ្យយមាទ្យន: ។ 
យទ៉ះែីជាោ៉ា ង្យន៉ះកតី កនុង្ឆន ាំ២០១៤-២០១៥ រែជាជនកមពុជាមយួច្ាំននួ យៅប្ត្ពាោមប្េវង្រកការ

យធវើច្ាំ ករេុកឆ្លង្ប្ដ្ន យដ្ើមបបី្េវង្រកការងារ មុខរែរ ឬការតាាំង្ទី្យលាំយៅឯយរៅរែយទ្យេ ទាំង្តាមរែពន័ធ 
រេែច្ាែ ់ និង្មនិរេែច្ាែ ់ ប្ដ្លនាំឲ្យមានជនយទ្យេនតររែយវេនម៍យួច្ាំនួន យៅប្ត្ទ្យទ្យលួរង្យររ៉ះយដ្ឋយ
អាំយពើយលមើេយផសង្ៗ រាែទ់ាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ពិយេេ អាំយពើជួញដូ្រពលកមម និង្ផលូវយភទ្យតាមរូែភាពយផសង្ៗ។ 
គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) ប្ដ្លជាយេនធិការរែេ់រាជរដ្ឋឋ  

ភបិាល បាននិង្កាំពុង្ែនតយែេកកមមរែេ់ខលួន ោ៉ា ង្មមាញឹក យរកាមការដឹ្កនាំតទ ល់រែេ់ សលម្េចប្កឡា 
លហាម្ ស លេងឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ និង្ជារែធានគី:កមាម ធិការជាតិ្ និង្មានការ 
ជាំរុញយលើកទឹ្យកចិ្ត្តពី សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតីលតលោ ហ ុន សសន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា  
ច្រកកមពុជា បានយធវើឲ្យែ ត រកេួង្ ស្ថា ែន័ េង្គមេីុវលិថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ េ គមនអ៍នតរជាតិ្ 
អង្គការជានដ្គូកនុង្រេុក និង្យរៅរេុក េមត្ាកិច្ចរគែស់្ថា ែន័ រគែជ់ានថ់ាន ក ់ រតឹ្ប្ត្រែឹង្ប្រែង្ និង្យកចិ្ត្តទុ្យក 
ដ្ឋកក់ានប់្ត្ខ្ល ាំង្កនុង្ការអនុវត្តភារកិច្ចរែេ់ខលួន យៅតាមមុខេញ្ហញ  យដ្ើមបលុីែែាំបាត្នូ់វេកមមភាពែទ្យយលមើេ 
ពាកព់ន័ធទាំង្ឡាយ ប្ដ្លនាំឲ្យមានអាំយពើជញួដូ្រមនុេស ការយកង្រែវញ័្ច យលើកមាល ាំង្ពលកមមកុមារ និង្ជួញដូ្រផលូវ 
យភទ្យជាយដ្ើម ។ 
ែនទ ែពី់បានរែកាេជាផលូវការគី:កមាម ធិការជាតិ្ នប្ខកុមភ: ឆន ាំ២០១៥រចួ្មក អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន 

បានចែយ់ផតើមពរងឹ្ង្រច្នេមពន័ធ និង្ធនធានរគែក់រមតិ្ យដ្ើមបឲី្យរគែរ់កេួង្ ស្ថា ែន័ និង្រាជធានីយខត្ត មាន 
លទ្យធភាពរគែរ់រនក់នុង្ការែាំយពញភារកិច្ចរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅតាមយុទ្យធស្ថស្រេតយររង្ទុ្យក ។  
ឆន ាំ២០១៥ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានយតត ត្ការយកចិ្ត្ត 

ទុ្យកដ្ឋកយ់លើការពរងឹ្ង្េមត្ាភាពមស្រនតីរគែថ់ាន កន់នរច្នេមពន័ធ ជាពិយេេ មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់និង្ការពរងី្កការ
យល់ដឹ្ង្ជាេកលអាំពីែញ្ហា ជញួដូ្រមនុេសដ្ល់រែជាពលរដ្ឋ យដ្ឋយចត្ត់ាាំង្ការចុ្៉ះផសពវផាយតាមរគែរ់ូែ



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ4ី  

 
 

 

២. េទធផេការងារប្បយទុធប្បឆងំអំលពើជួញដូរម្នុសស ឆន ២ំ០១៥ 
 

យៅកនុង្ឆន ាំ២០១៥ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានអនុវត្ត 
ោ៉ា ង្េកមមយដ្ឋយមានការចូ្លរមួ និង្កិច្ចេ ការពីែ ត រកេួង្ ស្ថា ែន័  អង្គភាពពាកព់ន័ធននទាំង្យៅ
ថាន កជ់ាតិ្និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ េមត្ាកិច្ចរគែស់្ថា ែន័យៅរគែថ់ាន ក ់ រមួទាំង្មានការចូ្លរមួពីទី្យភាន កង់ារអង្គការ
េ រែជាជាតិ្ ែ ត អង្គការមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាលជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ជាយរច្ើន ប្ដ្លមានទិ្យេយៅរែឆាំង្ការ
ជញួដូ្រមនុេស ការរត្ព់នធ ការយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើស្រេតី និង្កុមារ ។  
យដ្ើមបជីាំរុញឲ្យការរែមូលពត័្ម៌ាន កានប់្ត្មានភាពទូ្យលាំទូ្យោយ និង្ទនយ់ពលយវោ អគគយលខ្ធិការ

ដ្ឋឋ នបានែយង្កើត្រែពន័ធែញ្ជូ នពត័្ម៌ាន តាមរយៈរែពន័ធយអឡិករតូ្និកមានដូ្ច្ជារែពន័ធយត្យលរកាម (Telegram) 
យមេិុនជរ័ (Messenger) អីុប្មល (Email) ទូ្យរេ័ពទ (Telephone) និង្បានយធវើការផសពវផាយអាំពីេកមមភាព
រែេ់គីៈកមាម ធិការជាតិ្ និង្តាមែ ត រាជធានី-យខត្ត តាមរែពន័ធវុែិស្ថយ (Website) ទ្យវីត្ធរ័(Twitter) 
និង្យ វេែ៊ាុក (Facebook) ប្លមយទ្យ ត្ យដ្ឋយធាននូវភាពងាយរេួល និង្ទនយ់ពលយវោ ។ រែពន័ធទាំង្
យន៉ះរតូ្វបានយែើកឲ្យយរែើរបាេ់យដ្ើមបជីួយ េរមួលដ្ល់ការរែមូលពត័្ម៌ាន និង្បានែ តីុ ៉ះែ ត លមស្រនតីទ្យទ្យលួ
ែនទុក កនុង្អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន និង្ថាន ករ់ាជធានី យខត្ត ឲ្យយច្៉ះយរែើរបាេ់យដ្ើមបទី្យាំនកទ់្យាំនង្រន  ។ 
តាមរយ:ការផតល់ពត័្ម៌ាន ប្ដ្លទ្យទ្យួលបានពីរកុមការងារអនតររកេួង្ច្ាំននួ ០៦ អង្គភាពស្ថា ែន័ 

ច្ាំននួ២២ រាជធានីយខត្ត ២៥ អង្គការនដ្គូជាតិ្អនតរជាតិ្មយួច្ាំនួន គួែផសាំនឹង្ពត័្ម៌ានជាតិ្ និង្អនតរ
ជាតិ្េាំខ្ន់ៗ  មយួច្ាំននួយទ្យ ត្  យយើង្បានរកយ ើញថា៖ 

 ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ រតូ្វបានរកយ ើញជាយរច្ើនករីី ជា
ពិយេេតាមរូែភាពយទ្យេនតររែយវេន ៍ ទាំង្យទ្យេនតររែយវេនប៍្េវង្រកការងារ ទាំង្យទ្យេនតររែយវេនប៍្េវង្
រកគូរេករយៅយរៅរែយទ្យេ ទាំង្តាមរែពន័ធរេែច្ាែ ់ទាំង្មនិរេែច្ាែ។់  

 ជនរង្យររ៉ះរតូ្វបានេយស្រងាគ ៉ះជាែនតែនទ ែ ់ ខល៉ះរតូ្វយគចែែ់ញ្ជូ នមកកមពុជាវញិ ខល៉ះមកយដ្ឋយខលួនឯង្
ឬរកុម ៊ាុនយដ្ឋយមានស្ថា នទូ្យត្ និង្អង្គការនដ្គូយៅយរៅរែយទ្យេជយួ េរមែេរមួលកិច្ចេ ការជា
មយួអាជាញ ធរ និង្េមត្ាកិច្ចននរែយទ្យេប្ដ្លមានជនរង្យររ៉ះកមពុជាេាិត្យៅ ។ 

 ការយឆ្លើយត្ែយៅមនិទនម់ានលកាី ៈជារែពន័ធយ ើយយៅមានែញ្ហា យេេេល់ជាយរច្ើនប្ដ្លរតូ្វការ
ការខិត្ខាំែនតយទ្យ ត្ ដូ្ច្ជាខវ៉ះការតាមដ្ឋនស្ថា នភាពជនរង្យររ៉ះែនត ែនទ ែពី់រតូ្វបានែញ្ជូ នរត្ឡែ ់
យៅរគួស្ថរ ឬេ គមន ៍ ការេិកាអាំពីការរត្ឡែយ់ៅយធវើយទ្យេនតររែយវេនជ៍ាលមី ការរស្ថវរជាវយលើ
ែ តីឹ ង្រែេ់ជនរង្យររ៉ះយដ្ើមបទីមទរយុត្តិធម ៌េាំីង្រដ្ឋែបយវីី ...ជាយដ្ើម ។ 
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២.ក. ការងារសផនកចាប់ លោេនលោបាយោតិ និងបទដ្ឋា នគ្តិយតុេពាក់ព័នធ 

កនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះ យដ្ើមបែីាំយពញឲ្យេកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
គីៈកមាម ធិការជាតិ្ គ.ជ.ែ.ជ និង្រកេួង្ អង្គភាពពាកព់ន័ធមយួច្ាំនួន បានដ្ឋកយ់ច្ញនូវយេច្កតីេយរមច្ 
យរលការី៍ វធិានការ មយួច្ាំនួន ដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖  

 គីៈកមាម ធិការជាតិ្ (គ.ជ.ែ.ជ) បានយច្ញយេច្កតីេយរមច្ែយង្កើត្រកុមការងារច្ាំនួន ០៦ គឺ៖ 

(១). យេច្កតីេយរមច្យលខ០០៥/១៥េ.េរ ចុ្៉ះនលងទី្យ២១ប្ខឧេភា ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្
េមាេភាពរកុមការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា  ។ 

(២). យេច្កដីេយរមច្យលខ០៧៣/១៥.េ.េ.រ ចុ្៉ះនលងទី្យ២៩ប្ខកញ្ហញ ឆន ាំ២០១៥េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាពរកុមការងារការពារជនរង្យររ៉ះ ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្
េមបទ ។                  

(៣). យេច្កដីេយរមច្យលខ០៧១.១៥េ.េ.រ ចុ្៉ះនលងទី្យ២៩ ប្ខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាពរកុមការងារអនុវត្តច្ាែ ់ដឹ្កនាំយដ្ឋយ អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្  

(៤). យេច្កដីេយរមច្យលខ០៦៩/១៥េ.េរ ចុ្៉ះនលងទី្យ២៩ ប្ខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាពរកុមការងារយុត្តិធម ៌ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្យុត្តិធម ៌។ 

(៥). យេច្កតីេយរមច្យលខ០៧០/១៥េ.េ.េរ ចុ្៉ះនលងទី្យ២៩ ប្ខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាពរកុមការងារយទ្យេនតររែយវេន ៍ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្ការងារ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈ ។ 

(៦). យេច្កដីេយរមច្យលខ០៧២/១៥េ.េ.រ ចុ្៉ះនលងទី្យ២៩ប្ខកញ្ហញ ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាពរកុមការងារេ រែតិ្ែត្តិការអនតរជាតិ្ ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្កិច្ចការនរ ី។ 

 គីៈកមាម ធិការជាតិ្ (គ.ជ.ែ.ជ) បានយច្ញយេច្កតីេយរមច្យលខ០២៦/១៥ េ.េ.រ ចុ្៉ះនលងទី្យ០៦ 
ប្ខកុមភៈ ឆន ាំ២០១៥ េតីពីការប្ត្ង្តាាំង្េមាេភាពគីៈកមាម ធិការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស (គ.រ.ែ.ជ និង្ គ.ខ.ែ.ជ) ទាំង្ ២៥ ។ 

 គីៈកមាម ធិការជាតិ្(គ.ជ.ែ.ជ) បានដ្ឋក់យច្ញនូវប្ផនការេកមមភាពជាតិ្ រែេ់គីៈកមាម
ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) ឆន ាំ២០១៤-២០១៨ ប្ដ្ល រមួែញ្ចូ ល
រាល់កិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្ពីរគែប់្ផនក រគែវ់េ័ិយពាកព់ន័ធ យដ្ើមបយីដ្ឋ៉ះរស្ថយ និង្លុែែាំបាត្រ់ាល់
ទ្យរមង្ន់នអាំយពើជញួដូ្រមនុេស រមួទាំង្ការយធវើអាជីវកមមពលកមមយលើមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ
ប្ដ្លយកើត្មានយៅកនុង្រែយទ្យេកមពុជា និង្យៅយលើរែជាជនកមពុជា យទ៉ះជាយៅទី្យ កយ៏ដ្ឋយ។  ប្ផន
ការយន៉ះមានយរលែាំីង្ យលើកកមពេ់រែេិទ្យធភាពននការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ែ់ទ្យយលមើេជញួដូ្រមនុេស 
អាំយពើយកង្រែវញ័្ច យលើមនុេសរគែរ់ូែភាព ការជយួ ជនរង្យររ៉ះ ការអនុវត្តច្ាែ ់ ការផតនទ យទេជន
យលមើេជញួដូ្រមនុេសនិង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូ វយភទ្យរែកែយដ្ឋយភាពអយុត្តិធម ៌ ។ 

 សលម្េចអគ្គម្ហាលសនាបតីលតលោ ហ ុន សសន រែមុខរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា បានចុ្៉ះ ត្ា
យលខ្យលើអនុេញ្ហញ អាស្ថ៊ា នរែឆាំង្នឹង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ជាពិយេេស្រេតី និង្កុមារ កាលពីនលងទី្យ  
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២. េទធផេការងារប្បយទុធប្បឆងំអំលពើជួញដូរម្នុសស ឆន ២ំ០១៥ 
 

យៅកនុង្ឆន ាំ២០១៥ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានអនុវត្ត 
ោ៉ា ង្េកមមយដ្ឋយមានការចូ្លរមួ និង្កិច្ចេ ការពីែ ត រកេួង្ ស្ថា ែន័  អង្គភាពពាកព់ន័ធននទាំង្យៅ
ថាន កជ់ាតិ្និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ េមត្ាកិច្ចរគែស់្ថា ែន័យៅរគែថ់ាន ក ់ រមួទាំង្មានការចូ្លរមួពីទី្យភាន កង់ារអង្គការ
េ រែជាជាតិ្ ែ ត អង្គការមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាលជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ជាយរច្ើន ប្ដ្លមានទិ្យេយៅរែឆាំង្ការ
ជញួដូ្រមនុេស ការរត្ព់នធ ការយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើស្រេតី និង្កុមារ ។  
យដ្ើមបជីាំរុញឲ្យការរែមូលពត័្ម៌ាន កានប់្ត្មានភាពទូ្យលាំទូ្យោយ និង្ទនយ់ពលយវោ អគគយលខ្ធិការ

ដ្ឋឋ នបានែយង្កើត្រែពន័ធែញ្ជូ នពត័្ម៌ាន តាមរយៈរែពន័ធយអឡិករតូ្និកមានដូ្ច្ជារែពន័ធយត្យលរកាម (Telegram) 
យមេិុនជរ័ (Messenger) អីុប្មល (Email) ទូ្យរេ័ពទ (Telephone) និង្បានយធវើការផសពវផាយអាំពីេកមមភាព
រែេ់គីៈកមាម ធិការជាតិ្ និង្តាមែ ត រាជធានី-យខត្ត តាមរែពន័ធវុែិស្ថយ (Website) ទ្យវីត្ធរ័(Twitter) 
និង្យ វេែ៊ាុក (Facebook) ប្លមយទ្យ ត្ យដ្ឋយធាននូវភាពងាយរេួល និង្ទនយ់ពលយវោ ។ រែពន័ធទាំង្
យន៉ះរតូ្វបានយែើកឲ្យយរែើរបាេ់យដ្ើមបជីួយ េរមួលដ្ល់ការរែមូលពត័្ម៌ាន និង្បានែ តីុ ៉ះែ ត លមស្រនតីទ្យទ្យលួ
ែនទុក កនុង្អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន និង្ថាន ករ់ាជធានី យខត្ត ឲ្យយច្៉ះយរែើរបាេ់យដ្ើមបទី្យាំនកទ់្យាំនង្រន  ។ 
តាមរយ:ការផតល់ពត័្ម៌ាន ប្ដ្លទ្យទ្យួលបានពីរកុមការងារអនតររកេួង្ច្ាំននួ ០៦ អង្គភាពស្ថា ែន័ 

ច្ាំននួ២២ រាជធានីយខត្ត ២៥ អង្គការនដ្គូជាតិ្អនតរជាតិ្មយួច្ាំនួន គួែផសាំនឹង្ពត័្ម៌ានជាតិ្ និង្អនតរ
ជាតិ្េាំខ្ន់ៗ  មយួច្ាំននួយទ្យ ត្  យយើង្បានរកយ ើញថា៖ 

 ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ រតូ្វបានរកយ ើញជាយរច្ើនករីី ជា
ពិយេេតាមរូែភាពយទ្យេនតររែយវេន ៍ ទាំង្យទ្យេនតររែយវេនប៍្េវង្រកការងារ ទាំង្យទ្យេនតររែយវេនប៍្េវង្
រកគូរេករយៅយរៅរែយទ្យេ ទាំង្តាមរែពន័ធរេែច្ាែ ់ទាំង្មនិរេែច្ាែ។់  

 ជនរង្យររ៉ះរតូ្វបានេយស្រងាគ ៉ះជាែនតែនទ ែ ់ ខល៉ះរតូ្វយគចែែ់ញ្ជូ នមកកមពុជាវញិ ខល៉ះមកយដ្ឋយខលួនឯង្
ឬរកុម ៊ាុនយដ្ឋយមានស្ថា នទូ្យត្ និង្អង្គការនដ្គូយៅយរៅរែយទ្យេជយួ េរមែេរមួលកិច្ចេ ការជា
មយួអាជាញ ធរ និង្េមត្ាកិច្ចននរែយទ្យេប្ដ្លមានជនរង្យររ៉ះកមពុជាេាិត្យៅ ។ 

 ការយឆ្លើយត្ែយៅមនិទនម់ានលកាី ៈជារែពន័ធយ ើយយៅមានែញ្ហា យេេេល់ជាយរច្ើនប្ដ្លរតូ្វការ
ការខិត្ខាំែនតយទ្យ ត្ ដូ្ច្ជាខវ៉ះការតាមដ្ឋនស្ថា នភាពជនរង្យររ៉ះែនត ែនទ ែពី់រតូ្វបានែញ្ជូ នរត្ឡែ ់
យៅរគួស្ថរ ឬេ គមន ៍ ការេិកាអាំពីការរត្ឡែយ់ៅយធវើយទ្យេនតររែយវេនជ៍ាលមី ការរស្ថវរជាវយលើ
ែ តីឹ ង្រែេ់ជនរង្យររ៉ះយដ្ើមបទីមទរយុត្តិធម ៌េាំីង្រដ្ឋែបយវីី ...ជាយដ្ើម ។ 
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២១ ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥  យៅទី្យរកុង្កូឡាាំព ួ រែយទ្យេមា៉ា យឡេីុ ។ យន៉ះគឺជាការែងាា ញអាំពីការយែតជាញ
ចិ្ត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា កនុង្ការពរងឹ្ង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការកនុង្ត្ាំែន ់ និង្អនតរជាតិ្ឲ្យបានខ្ល ាំង្កាល  
និង្មានរែេិទ្យធភាពប្លមយទ្យ ត្ យដ្ើមបរីែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ប្ដ្លមានច្រតិ្ជាែទ្យយលមើេ
ឆ្លង្ប្ដ្ន កនុង្ច្ាំយ មឧរកឹដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្នប្ដ្លមានអង្គការចត្ត់ាាំង្ដ្នទ្យយទ្យ ត្ ។ 

 យរលនយោបាយជាតិ្ េតីពីមុខរែរនិង្ការងារឆន ាំ ២០១៥-២០២៥ រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល បាន
ទ្យទ្យលួការឯកភាពពីគីៈរដ្ឋមស្រនតីកនុង្េមយ័រែជុាំយពញអង្គននលងទី្យ ២៤ ប្ខ កញ្ហញ  ឆន ាំ ២០១៥។ 
យរលនយោបាយយន៉ះមានយរលែាំីង្ ១).ែយង្កើនឱកាេការងារេមរមយនិង្មានផលិត្ភាព
ការងារខពេ់ ២). ការយលើកកមពេ់ការអភវិឍ ជាំនញ និង្ធនធានមនុេស ៣). ការពរងឹ្ង្អភបិាល
កិច្ចទី្យផារការងារ ប្ដ្លជាគនលឹ៉ះននការកស្ថង្ែរសិ្ថា នការងារកនុង្រេុកយដ្ើមបជីាជយរមើេជូនរែជាជន
កមពុជា កាត្ែ់នាយការឆ្លង្ប្ដ្នយធវើយទ្យេនតររែយវេនយ៍ដ្ឋយខុេច្ាែ ់ ប្ដ្លនាំឲ្យរែឈមនឹង្អាំយពើ
ជញួដូ្រ និង្ការយកង្រែវញ័្ច រគែរូ់ែភាព ។ 

 រកេួង្ការងារនិង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈ៖ បានដ្ឋកយ់ច្ញនូវយរលនយោបាយេតីពី យទ្យេនតររែយវេនក៍ារ
ងារេរមាែរ់ែយទ្យេកមពុជា (ប្ខធនូ ២០១៤)។ យរលនយោបាយយន៉ះ យតត ត្ជាេាំខ្នយ់លើវធិានការ
យដ្ើមបរីគែរ់គង្ និង្ទញយកអត្ារែយោជនអ៍ាំពីយទ្យេនតររែយវេនក៍ារងាររែេ់ពលករកមពុជាយៅ
កានរ់ែយទ្យេដ្នទ្យយទ្យ ត្។ យរលនយោបាយយន៉ះ មានយរលការី៍េាំខ្នែី់គឺ៖ ១). អភបិាល
កិច្ចកានប់្ត្រែយេើរយឡើង្យលើយទ្យេនតររែយវេន ៍ តាមរយៈរកែខ័ី ឌ ច្ាែ ់ ែទ្យែបញ្ញត្តិ និង្យរល
នយោបាយប្ដ្លប្ផអកយៅយលើេិទ្យធិយយនឍរ័ យរលការី៍ត្មាល ភាព និង្ភាពជាែទ់កទ់្យង្រន  ប្ដ្ល
គិត្យៅដ្ល់ត្រមូវការទី្យផារការងារ និង្តាមរយៈកិច្ចេនទនេង្គមយៅថាន កមូ់លដ្ឋឋ ន ថាន កជ់ាតិ្ ថាន ក់
យទ្យវភាគី ថាន កអ់នុត្ាំែន ់ និង្ថាន កអ់នតរជាតិ្ ២). ការការពារនិង្ការយលើកកមពេ់េិទ្យធិរែេ់ពលករ
យទ្យេនតររែយវេនទ៍ាំង្ែុរេ និង្ស្រេតី យៅតាមវេ័ិយជាកោ់ក ់ និង្ ៣). ការយរ ែច្ាំយទ្យេនតរ
រែយវេនក៍ារងារ និង្ការែនល េ់ទី្យ េរមាែព់រងឹ្ង្ការអភវិឍ េង្គម និង្យេដ្ឋកិច្ចកនុង្រែយទ្យេកមពុជា
យដ្ឋយនិរនតរភាព យដ្ឋយទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថាពលករយទ្យេនតររែយវេន ៍ គឺជាភាន កង់ារននរែកគាំយ ើញលម ី
និង្ការតល េ់ែតូរ។ 

- បាន និង្កាំពុង្ជាំរុញការអនុវត្តយេច្កតីេយរមច្ទាំង្០៨ននអនុរកឹត្យយលខ១៩០។រកេួង្កក៏ាំពុង្ប្ត្
ពិភាកាអនុរកឹត្យេតីពីរបាកយ់ស្ថធននិវត្តនក៍មមករ  របាកធ់ានរា៉ា ែរ់ង្េង្គមដ្ល់កមមករកមពុជា ។ 

- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន យលើអនុេសរី:ននការយោគយល់រន  រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រាជរដ្ឋឋ
ភបិាលនល េតីពីកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការយទ្យវភាគី យដ្ើមបលុីែែាំបាត្ក់ារជួញដូ្រមនុេស និង្ជួយ ជនរង្យររ៉ះ 
យដ្ឋយការជួញដូ្រមនុេស ( នលងទី្យ ៣០ ប្ខមនី ឆន ាំ២០១៥) ។ 

- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន យលើអនុេសរី:ននការយោគយល់រន  រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រាជរដ្ឋឋ
ភបិាលនល េតីពីកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ យលើវេ័ិយការងារ (នលងទី្យ១៩ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥) ។ 
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- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្យលើកិច្ចរពមយរពៀង្រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលនល េតីពីកិច្ចេ 
រែតិ្ែត្តិការ យលើការយរជើេយរ ើេ និង្ការយរែើរបាេ់ពលករ (នលងទី្យ១៩ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥) ។ 

- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្យលើអនុេសរី:ននការយោគយល់រន រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រដ្ឋឋ ភបិាល
មា៉ា យលេីុ េតីពីកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ យលើការយរជើេយរ ើេ និង្ការយរែើរបាេ់ពលករការងារផទ៉ះ (នលងទី្យ១០ 
ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥) ។ 

- បានចត្ែ់ញ្ជូ នរកុមការងារអនតររកេួង្ យៅរែចាំការយៅរែយទ្យេនល រមួេ ការជាមយួឯកអគគរាជ
ទូ្យត្កមពុជារែចាំយៅទី្យរកុង្បាង្កក យដ្ើមបេី ការជាមយួភាគីនល ពិនិត្យ និង្ផតល់ភាពរេែច្ាែ់
ជូនពលករប្ខមរ ប្ដ្លចូ្លយៅយធវើការយៅកនុង្ទឹ្យកដី្នលយដ្ឋយខុេច្ាែ ់។ 

 រកេួង្មហនផទ បានយច្ញរែកាេយផទររកែខ័ី ឌ  និង្ភារកិច្ច និង្ប្ត្ង្តាាំង្មស្រនតីដឹ្កនាំអគគយលខ្
ធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.ែ.ជ ច្ាំននួ៧១នក ់យដ្ើមបយីធវើជាយេនធិការជូនគីៈកមាម ធិការជាតិ្ និង្ជាអង្គភាព
រែតិ្ែត្តិ យរកាមការដឹ្កនាំតទ ល់រែេ់យោកជាំទវអនុរែធានអចិ្នស្រនតយ ៍។  

 រកេួង្អែរ់ ាំយុវជននិង្កីឡា 
- យច្ញលិខិត្យលខ៥៦៦៣ អយក.នក ចុ្៉ះនលងទី្យ០២ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥ រែេ់រកេួង្អែរ់ ាំ យដ្ើមបី
ជូនដ្ាំីឹង្ដ្ល់វទិ្យាល័យទូ្យទាំង្រែយទ្យេ េរុែ ៤៥៥ វទិ្យាល័យ និង្រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកាច្ាំនួន ០៩ 
យដ្ើមបឲី្យយរ ែច្ាំរបារពធទិ្យវាជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ១២ធនូ និង្យធវើពិធីែយងាា ៉ះយែ៉ាង្យបា៉ា ង្
នាំស្ថរយៅតាមវទិ្យាល័យទាំង្ឡាយយៅទូ្យទាំង្រែយទ្យេ។ 

- បានដ្ឋកយ់ច្ញឯកស្ថរជាំនួយស្ថម រតី្ ចុ្៉ះនលងទី្យ០៩ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥ យដ្ើមបឲី្យវទិ្យាល័យទាំង្៤៥៥ 
និង្៩រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកា យកយៅផសពវផាយកនុង្ទិ្យវាជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ ធនូ 
យៅទូ្យទាំង្រែយទ្យេ យដ្ើមបបីានយល់ពីស្ថរ:េាំខ្ន ់ននទិ្យវាជាតិ្ផង្ និង្យដ្ើមបទីកទ់ញការចែអ់ារមមី ៍  
រែេ់យោករគូ អនករគូ និង្េិេានុេិេស កនុង្ការចូ្លរមួែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ និង្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួ
ដូ្រមនុេស ។ 

 រកេួង្េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជននិង្យុវនីតិ្េមបទ 
- រែកាេដ្ឋកយ់ច្ញយេច្កដីេយរមច្យលខ១២៧៤ េ.អ.យ ចុ្៉ះនលងទី្យ១៩ប្ខឧេភា ឆន ាំ២០១៤ េដីពី
ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមា េរមាែក់ារប្លទាំជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមម
ផលូវយភទ្យ។ 

 រកេួង្យុត្តធិម ៌
- យច្ញលិខិត្យលខ១០៩៧ កយអអករែទ្យ/១៥ ចុ្៉ះនលងទី្យ១៦ ប្ខកកកដ្ឋ ឆន ាំ២០១៥ ប្ីនាំអយយការ 
និង្ស្ថោដ្ាំែូង្រាជធានី-យខត្ត ផតល់របាយការី៍ពាកព់ន័ធែទ្យយលមើេជញួដូ្រមនុេស និង្អាជីវកមម
ផលូវយភទ្យ។ 

- យច្ញយេច្កតីេយរមច្ យលខ២២កយ.េេរ/១៤ ចុ្៉ះនលងទី្យ១២ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៤ េតីពី ការប្កេរមួល
េមាេភាពរកុមការងារែយច្ចកយទ្យេ ននកមមវធីិអូស្រស្ថត លី-អាេីុយដ្ើមបរីែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស
យៅកមពុជា  

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ6ី  

 
 

២១ ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥  យៅទី្យរកុង្កូឡាាំព ួ រែយទ្យេមា៉ា យឡេីុ ។ យន៉ះគឺជាការែងាា ញអាំពីការយែតជាញ
ចិ្ត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា កនុង្ការពរងឹ្ង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការកនុង្ត្ាំែន ់ និង្អនតរជាតិ្ឲ្យបានខ្ល ាំង្កាល  
និង្មានរែេិទ្យធភាពប្លមយទ្យ ត្ យដ្ើមបរីែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ប្ដ្លមានច្រតិ្ជាែទ្យយលមើេ
ឆ្លង្ប្ដ្ន កនុង្ច្ាំយ មឧរកឹដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្នប្ដ្លមានអង្គការចត្ត់ាាំង្ដ្នទ្យយទ្យ ត្ ។ 

 យរលនយោបាយជាតិ្ េតីពីមុខរែរនិង្ការងារឆន ាំ ២០១៥-២០២៥ រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល បាន
ទ្យទ្យលួការឯកភាពពីគីៈរដ្ឋមស្រនតីកនុង្េមយ័រែជុាំយពញអង្គននលងទី្យ ២៤ ប្ខ កញ្ហញ  ឆន ាំ ២០១៥។ 
យរលនយោបាយយន៉ះមានយរលែាំីង្ ១).ែយង្កើនឱកាេការងារេមរមយនិង្មានផលិត្ភាព
ការងារខពេ់ ២). ការយលើកកមពេ់ការអភវិឍ ជាំនញ និង្ធនធានមនុេស ៣). ការពរងឹ្ង្អភបិាល
កិច្ចទី្យផារការងារ ប្ដ្លជាគនលឹ៉ះននការកស្ថង្ែរសិ្ថា នការងារកនុង្រេុកយដ្ើមបជីាជយរមើេជូនរែជាជន
កមពុជា កាត្ែ់នាយការឆ្លង្ប្ដ្នយធវើយទ្យេនតររែយវេនយ៍ដ្ឋយខុេច្ាែ ់ ប្ដ្លនាំឲ្យរែឈមនឹង្អាំយពើ
ជញួដូ្រ និង្ការយកង្រែវញ័្ច រគែរូ់ែភាព ។ 

 រកេួង្ការងារនិង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈ៖ បានដ្ឋកយ់ច្ញនូវយរលនយោបាយេតីពី យទ្យេនតររែយវេនក៍ារ
ងារេរមាែរ់ែយទ្យេកមពុជា (ប្ខធនូ ២០១៤)។ យរលនយោបាយយន៉ះ យតត ត្ជាេាំខ្នយ់លើវធិានការ
យដ្ើមបរីគែរ់គង្ និង្ទញយកអត្ារែយោជនអ៍ាំពីយទ្យេនតររែយវេនក៍ារងាររែេ់ពលករកមពុជាយៅ
កានរ់ែយទ្យេដ្នទ្យយទ្យ ត្។ យរលនយោបាយយន៉ះ មានយរលការី៍េាំខ្នែី់គឺ៖ ១). អភបិាល
កិច្ចកានប់្ត្រែយេើរយឡើង្យលើយទ្យេនតររែយវេន ៍ តាមរយៈរកែខ័ី ឌ ច្ាែ ់ ែទ្យែបញ្ញត្តិ និង្យរល
នយោបាយប្ដ្លប្ផអកយៅយលើេិទ្យធិយយនឍរ័ យរលការី៍ត្មាល ភាព និង្ភាពជាែទ់កទ់្យង្រន  ប្ដ្ល
គិត្យៅដ្ល់ត្រមូវការទី្យផារការងារ និង្តាមរយៈកិច្ចេនទនេង្គមយៅថាន កមូ់លដ្ឋឋ ន ថាន កជ់ាតិ្ ថាន ក់
យទ្យវភាគី ថាន កអ់នុត្ាំែន ់ និង្ថាន កអ់នតរជាតិ្ ២). ការការពារនិង្ការយលើកកមពេ់េិទ្យធិរែេ់ពលករ
យទ្យេនតររែយវេនទ៍ាំង្ែុរេ និង្ស្រេតី យៅតាមវេ័ិយជាកោ់ក ់ និង្ ៣). ការយរ ែច្ាំយទ្យេនតរ
រែយវេនក៍ារងារ និង្ការែនល េ់ទី្យ េរមាែព់រងឹ្ង្ការអភវិឍ េង្គម និង្យេដ្ឋកិច្ចកនុង្រែយទ្យេកមពុជា
យដ្ឋយនិរនតរភាព យដ្ឋយទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថាពលករយទ្យេនតររែយវេន ៍ គឺជាភាន កង់ារននរែកគាំយ ើញលម ី
និង្ការតល េ់ែតូរ។ 

- បាន និង្កាំពុង្ជាំរុញការអនុវត្តយេច្កតីេយរមច្ទាំង្០៨ននអនុរកឹត្យយលខ១៩០។រកេួង្កក៏ាំពុង្ប្ត្
ពិភាកាអនុរកឹត្យេតីពីរបាកយ់ស្ថធននិវត្តនក៍មមករ  របាកធ់ានរា៉ា ែរ់ង្េង្គមដ្ល់កមមករកមពុជា ។ 

- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន យលើអនុេសរី:ននការយោគយល់រន  រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រាជរដ្ឋឋ
ភបិាលនល េតីពីកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការយទ្យវភាគី យដ្ើមបលុីែែាំបាត្ក់ារជួញដូ្រមនុេស និង្ជួយ ជនរង្យររ៉ះ 
យដ្ឋយការជួញដូ្រមនុេស ( នលងទី្យ ៣០ ប្ខមនី ឆន ាំ២០១៥) ។ 

- បានចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន យលើអនុេសរី:ននការយោគយល់រន  រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្រាជរដ្ឋឋ
ភបិាលនល េតីពីកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ យលើវេ័ិយការងារ (នលងទី្យ១៩ ប្ខធនូ ឆន ាំ២០១៥) ។ 
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 រកមុរែឹកាជាតិ្កមពុជាយដ្ើមបកុីមារ៖  
- យច្ញយេច្កតីេយរមច្យលខ១១១ ក.ជ.ក ចុ្៉ះនលងទី្យ១៧ ប្ខកកកដ្ឋ ឆន ាំ២០១៤ េតីពីការែយង្កើត្រកុមការ
ងារែយច្ចកយទ្យេការពារកុមារ 

-  យច្ញយេច្កតីេយរមច្ យលខ១២៣ ក.ជ.ក ចុ្៉ះនលងទី្យ០៥ ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥ េតីពី ការែយង្កើត្គី:
កមាម ធិការពិនិត្យយេច្កតីរពាង្ច្ាែ ់េតីពីយុត្តិធមអ៌នីតិ្ជន ។   

 គីៈកមាម ធិការរាជធានី-យខត្ត(គ.រ.ែ.ជ)និង្(គ.ខ.ែ.ជ)ទាំង្២៥បានយច្ញយេច្កតីរែកាេប្ត្ង្
តាាំង្េមាេភាពមស្រនតីរេុក និង្មស្រនតី ុាំ េងាក ត្ ់ ទ្យទ្យលួែនទុកការងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស ។  
 

6 
 
 
 

២.េ-ការអនុវតេយទុធសាន្រសេប្បឆងំការជញួដូរម្នុសស 

២.េ.១-ការងារបងាា រ ទប់សាា ត ់
កិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្យដ្ើមបែីងាក រទ្យែស់្ថក ត្ែ់ទ្យយលមើេជួញដូ្រមនុេសយដ្ើមបលីែែ់ាំបាត្រ់ាល់ហនិភយ័យកើត្

មានច្ាំយពា៉ះពលរដ្ឋកមពុជា និង្អាច្កាល យជាជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ យដ្ឋយយររពតាមយរល
នយោបាយរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុង្ការប្លរកាកមាល ាំង្ពលកមមទាំង្យៅកនុង្រែយទ្យេ និង្យរៅរែយទ្យេ និង្រារាាំង្
ការយធវើអយនត រែយវេនចូ៍្លមករែយទ្យេកមពុជាយដ្ឋយខុេច្ាែ ់ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានដឹ្កនាំេរមែេរមួល និង្ជាំរុញការយធវើេកមមភាពែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួដូ្រមនុេស
ោ៉ា ង្េកមម។ ការផសពវផាយអែរ់ ាំ ែាំផុេការយល់ដឹ្ង្តាមរគែរ់ូែភាព បានយធវើយឡើង្តាមរយ:យវទិ្យកាស្ថ
ធារី: កិច្ចរែជុាំ េិកាា ស្ថោ តាមរែពន័ធផសពវផាយនន រមួទាំង្វទិ្យយុ ទូ្យរទ្យេសន ៍ រែពន័ធែ ត ញេង្គម 
ោ៉ា ង្ទូ្យលាំទូ្យោយ យៅរគែទី់្យកប្នលង្ ដ្ល់មស្រនតី រាជការ ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ស្ថោយរ ន 
និង្រែជាពលរដ្ឋតាមែ ត  ុាំេងាក ត្ ់ភូម ិនិង្េ គមនន៍ន ។ 

 ២.ខ.១.១. ការបង្កា រ ទបស់្កា ត ់តាមរយៈការអបរ់ផំ្សព្វផ្ាយ 
េរុែការងារផសពវផាយអែរ់ ាំកនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះ ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធអាជាញ ធរ 
និង្េមត្ាកិច្ចបានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូយធវើការផសពវផាយជាស្ថធារីៈយៅតាមយរលយៅបាន ច្ាំននួ
២៩,៨៩១យលើក មានមនុេសចូ្លរមួច្ាំននួ៣,៣៤៦,២៣៧នក ់ ស្រេតី  ១,៦៧៦,២៧៥នក ់ (យកើនយលើេឆន ាំ 
២០១៤ ប្ដ្លមានអនកចូ្លរមួរតឹ្មប្ត្ ១,១៧៤,០២៤នក ់ គឺយកើនបាន ២,១៧២,២១៣នក ់ យេមើនឹង្ 
១៨៥.០២%) កនុង្យន៉ះ៖  
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 យដ្ឋយរកេួង្ ស្ថា ែន័ បានច្ាំនួន ៩០៤យលើក មានមនុេសចូ្លរមួច្ាំនួន៥៤៨,៨៣៧នក ់ រេីច្ាំននួ
២៧៣,៤៩៣នក ់យេមើនឹង្ ៤៩.៨៣% ។ 

 តាមរយ:ការផសពវផាយយរលនយោបាយ ភូម ុិាំមានេុវត្ាិភាព បាន២៨,៩៨៧យលើក មានមនុេស
ចូ្លរមួេរុែច្ាំនួន២,៧៩៧,៤០០នក ់រេីច្ាំននួ១,៤០២,៧៨២នក ់យេមើនឹង្ ៥០.១៤% ។ 

ក. ការអប់រផំ្សព្វផ្ាយ ដោយក្កសួង ស្កា ប័ន៖ 
 ក.១. ការផ្សព្វផ្ាយ អបរ់ផំ្ទា ល់៖ 

 រកេួង្េង្គមកិច្ច អតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្េមបទ 
- យលើកកមពេ់ការយល់ដឹ្ង្ដ្ល់ពលករច្ាំ ករេុក ប្ដ្លរតូ្វបានអាជាញ ធរនលែយ តី ញយច្ញ(យធវើ
និរយទ្យេ)មកកមពុជាវញិ យដ្ឋយរកេួង្បានយធវើការផសពវផាយពត័្ម៌ាន និង្ប្ច្កផាយែ័ី ណ រែកាេ 
ខិត្តែ័ី ណ  តទ ាំង្រូែភាព និង្េមាភ រអែរ់ ាំ េតីពីពលកមមកុមារ ច្ាែរ់ែឆាំង្អាំយពើ ិង្ាកនុង្រគួស្ថរ ច្ាែ់
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្ការយធវើច្ាំ ករេុករែកែយដ្ឋយេុវត្ាិភាព ដ្ល់ពលករច្ាំ ករេុក
ឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់ប្ដ្លរតូ្វបានអជាញ ធរនលែញ្ជូ នមកវញិ ច្ាំនួន៩,៥៣៦នក ់រេី៣,៣៥២នក ់(កុមារ៥៥៧
នក ់កុមារ៣ី៤៩នក)់ ។ 

 រកេួង្កិច្ចការនរចុី្៉ះយធវើយវទិ្យកាផសពវផាយថាន កភូ់ម ិ អាំពីការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព យៅយខត្ត
យរលយៅ ទាំង្យន៉ះ បាន១២យលើក មានរែជាជនចូ្លរមួេរុែ៦០០នក ់រេី៤២៩នក។់ 

 រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា 
- បានយធវើការផសពវផាយ េតីពីអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ការយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ 
ពលកមមកុមារ តាមរយ:ទិ្យវាជាតិ្ រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ១២ធនូ ដ្ល់យោករគូ អនករគូ 
េិេានុេិេស ច្ាំននួ៤៥៥វទិ្យាល័យទូ្យទាំង្រែយទ្យេ មានអនកចូ្លរមួច្ាំននួ៥០៤,៧៧១នក ់
រេី២៤៩,៣២៨នក។់ 

- អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ ប្ដ្លមាននយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន
និង្េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តស្ថវ យយរ ង្, កាំពង្េ់ពឺ, ក ត ល,កាំពង្ធ់ាំនិង្យខត្តម ឌី លគិរ ី បានផសពវ
ផាយ ច្ាែេ់ដីអាំពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើស្រេតី និង្កុមារ ភូម-ិ
 ុាំមានេុវត្ាិភាព ដ្ល់មាច េ់អាជីវកមម អាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន រែជាពលរដ្ឋ យោករគូ អនករគូ និង្េិេា
នុេិេស ច្ាំននួ៣២៦យលើក មានរែជាពលរដ្ឋចូ្លរមួច្ាំននួ៣៣,៩៣០នក ់រេីច្ាំននួ២០,៣៨៤នក។់ 

ក.២. ការផលិត្ និង្ប្ច្កផាយេមាភ រអបរ់ ាំ ផ្សពវផ្ាយ៖ 

- រកេួង្េង្គមកិច្ច អតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្េមបទ បានេ ការជាមយួអង្គការទ្យេសនៈពិភព 
យោក យបា៉ះពុមភ និង្ផសពវផាយ េតីពីែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមា េរមាែក់ារប្លទាំជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើ 
ជញួដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យច្ាំននួ៣,០០០កាល។ 

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ8ី  

 
 

 រកមុរែឹកាជាតិ្កមពុជាយដ្ើមបកុីមារ៖  
- យច្ញយេច្កតីេយរមច្យលខ១១១ ក.ជ.ក ចុ្៉ះនលងទី្យ១៧ ប្ខកកកដ្ឋ ឆន ាំ២០១៤ េតីពីការែយង្កើត្រកុមការ
ងារែយច្ចកយទ្យេការពារកុមារ 

-  យច្ញយេច្កតីេយរមច្ យលខ១២៣ ក.ជ.ក ចុ្៉ះនលងទី្យ០៥ ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥ េតីពី ការែយង្កើត្គី:
កមាម ធិការពិនិត្យយេច្កតីរពាង្ច្ាែ ់េតីពីយុត្តិធមអ៌នីតិ្ជន ។   

 គីៈកមាម ធិការរាជធានី-យខត្ត(គ.រ.ែ.ជ)និង្(គ.ខ.ែ.ជ)ទាំង្២៥បានយច្ញយេច្កតីរែកាេប្ត្ង្
តាាំង្េមាេភាពមស្រនតីរេុក និង្មស្រនតី ុាំ េងាក ត្ ់ ទ្យទ្យលួែនទុកការងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស ។  
 

6 
 
 
 

២.េ-ការអនុវតេយទុធសាន្រសេប្បឆងំការជញួដូរម្នុសស 

២.េ.១-ការងារបងាា រ ទប់សាា ត ់
កិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្យដ្ើមបែីងាក រទ្យែស់្ថក ត្ែ់ទ្យយលមើេជួញដូ្រមនុេសយដ្ើមបលីែែ់ាំបាត្រ់ាល់ហនិភយ័យកើត្

មានច្ាំយពា៉ះពលរដ្ឋកមពុជា និង្អាច្កាល យជាជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ យដ្ឋយយររពតាមយរល
នយោបាយរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុង្ការប្លរកាកមាល ាំង្ពលកមមទាំង្យៅកនុង្រែយទ្យេ និង្យរៅរែយទ្យេ និង្រារាាំង្
ការយធវើអយនត រែយវេនចូ៍្លមករែយទ្យេកមពុជាយដ្ឋយខុេច្ាែ ់ គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានដឹ្កនាំេរមែេរមួល និង្ជាំរុញការយធវើេកមមភាពែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួដូ្រមនុេស
ោ៉ា ង្េកមម។ ការផសពវផាយអែរ់ ាំ ែាំផុេការយល់ដឹ្ង្តាមរគែរ់ូែភាព បានយធវើយឡើង្តាមរយ:យវទិ្យកាស្ថ
ធារី: កិច្ចរែជុាំ េិកាា ស្ថោ តាមរែពន័ធផសពវផាយនន រមួទាំង្វទិ្យយុ ទូ្យរទ្យេសន ៍ រែពន័ធែ ត ញេង្គម 
ោ៉ា ង្ទូ្យលាំទូ្យោយ យៅរគែទី់្យកប្នលង្ ដ្ល់មស្រនតី រាជការ ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ស្ថោយរ ន 
និង្រែជាពលរដ្ឋតាមែ ត  ុាំេងាក ត្ ់ភូម ិនិង្េ គមនន៍ន ។ 

 ២.ខ.១.១. ការបង្កា រ ទបស់្កា ត ់តាមរយៈការអបរ់ផំ្សព្វផ្ាយ 
េរុែការងារផសពវផាយអែរ់ ាំកនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះ ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធអាជាញ ធរ 
និង្េមត្ាកិច្ចបានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូយធវើការផសពវផាយជាស្ថធារីៈយៅតាមយរលយៅបាន ច្ាំននួ
២៩,៨៩១យលើក មានមនុេសចូ្លរមួច្ាំននួ៣,៣៤៦,២៣៧នក ់ ស្រេតី  ១,៦៧៦,២៧៥នក ់ (យកើនយលើេឆន ាំ 
២០១៤ ប្ដ្លមានអនកចូ្លរមួរតឹ្មប្ត្ ១,១៧៤,០២៤នក ់ គឺយកើនបាន ២,១៧២,២១៣នក ់ យេមើនឹង្ 
១៨៥.០២%) កនុង្យន៉ះ៖  



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ1ី0  

 
 

- រកេួង្អែរ់ ាំយុវជន និង្កីឡា បានប្ច្ក DVDវយីដ្អូយរឿង្ខលីេរមាែក់ារងារែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេសយៅដ្ល់វទិ្យាល័យច្ាំនួន៤៥៥ និង្រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកាស្ថធារីៈយរកាមឱវាទ្យ
រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡាច្ាំននួ០៩។ 

- រកេួង្យទ្យេច្រី៍េ ការជាមយួអង្គការទ្យេសនៈពិភពយោកកមពុជា ផលិត្េមាភ រផសពវផាយ
េរមាែក់ារងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ កនុង្ការជួយ កុមារឲ្យរចួ្ផុត្ពីការយកង្រែវញ័្ច ផលូវយភទ្យ និង្ការយធវើបាែ
រគែរ់ូែភាព យ ើយបានយធវើតទ ាំង្បា៉ា ីូប្ដ្លមានខលឹមស្ថរ េូមយធវើជាអនកដ្ាំយ ើី រប្ដ្លជយួ រកាេុវត្ាិ
ភាពកុមារ េរមាែដ់្ឋកផ់សពវផាយយៅរាជធានី យខត្តទាំង្២៥ មានច្ាំននួ៥៨តទ ាំង្។ 

ក.៣. ការផសពវផាយតាមវទិ្យយុ និង្ទូ្យរទ្យេសន៖៍ 
- រកេួង្ការងារ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈការផតល់់យេវារកការងារយធវើជូនរែជាពលរដ្ឋ រមួច្ាំប្ីក
យដ្ឋ៉ះរស្ថយការងារយធវើ និង្មុខរែរបានលអ។ គរួកត្េ់មាគ ល់អរតារម នការងារយធវើមានរែមាី១%
ែ៉ាុយ ណ ៉ះ។ យេវារកការងារយធវើបានពរងី្កការផសពវផាយពត័្ទី៌្យផារការងារយៅតាមមជឈម ឌី លការងារ
រាជធានី/យខត្ត វទិ្យយុ ទូ្យរទ្យេសន ៍ និង្រែពន័ធផសពវផាយយអឡិច្រតូ្និក (អីុនយធើប្ីត្)។ ររនប់្ត្ប្ផនក
វាយនភ័ី ឌ កាត្យ់ដ្រេយមលៀកែាំពាក ់ និង្ផលិត្ប្េបកយជើង្មានច្ាំននួជាង្១.០០០យរាង្ច្រក ប្ដ្ល
ទ្យទ្យលួរបាកឈ់នួលរែមាី ១.០០០ោនដុ្ោល រ កនុង្១ឆន ាំ។ 

- យលខ្ធិការដ្ឋឋ នននគីៈកមាម ធិការយខត្ត(គ.ខ.ែ.ជ) ផសពវផាយតាមវទិ្យយុយខត្ត បានច្ាំននួ១១០យលើក
កនុង្យន៉ះ (យខត្តយេ មរាែច្ាំននួ៣៩យលើក, ស្ថវ យយរ ង្ច្ាំននួ៣១យលើក និង្យខត្តតាប្កវច្ាំននួ៤០យលើក) 
េដីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ កិច្ចការពារជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេស ឧបាយកលជនយលមើេ ការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព យររ៉ះថាន កយ់ផសង្ៗយដ្ឋយ
ការយធវើយទ្យេនតររែយវេនក៍ារងារ ការលុែែាំបាត្ទ់្យរមង្ធ់ងនធ់ងរននពលកមមកុមារ ការការពារេុវត្ាិភាព
កុមារ កនុង្វេ័ិយយទ្យេច្រី៍ ការទ្យែស់្ថក ត្ក់ាររ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យយលើកុមារ ការទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួ
ដូ្រមនុេស ។ 

ខ. ការអប់រផំ្សព្វផ្ាយ តាមការបញ្ជ្រា បខលឹមស្ករដៅកនុង ដេទិកាស្កធារណ: សតីព្ីភូមិឃុំមានសុេតាិភាព្៖  
- បានដ្ឋកែ់ញ្ចូ លខលឹមស្ថរេតីពីការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស ការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិ
ភាព និង្កលលបចិ្ជនយលមើេ យៅកនុង្យវទិ្យកាស្ថធារីៈននការអនុវត្តយរលនយោបាយភូម-ិ ុាំមាន
េុវត្ាិភាពដ្ល់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្រែជាពលរដ្ឋបានច្ាំននួ២៨,៩៨៧យលើក មានមនុេសចូ្លរមួេរុែ
ច្ាំននួ២,៧៩៧,៤០០នករ់េីច្ាំននួ១,៤០២,៧៨២នក ់ ។ 

 
តារាងទិន្នន័្យនន្ការអប់រផំ្សព្វផ្ាយតាមរយ:វេទិកាវោលន្វោបាយភូមិឃំុមាន្សុេត្ថិភាព្ 
(ទិន្នន័្យពី្បណ្តា វេត្ា) 
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ល.រ 
ក្កសួង ស្ថា បន័ 
រាជធាន-ីខែតត 

ចាំននួដង/ខលើក សរបុអនកចូលរមួ ចាំននួស្រសតី 

១ រាជធានីភនាំយពញ ៥,៧៣៦ យលើក ៣៣៦,៦៩១នក ់ ១៩៤,១២១នក់ 

២ រព៉ះេីុ នុ ៩៣យលើក ៩,២៣៦នក់ ៣,៨៨៦ នក់ 

៣ កាំពត្ ៣,៣៧៤យលើក ១៧៤,៩៦៨ នក់ ៩៤,៥៥៨ នក់ 

៤ ប្កែ ៣៧៤ យលើក ៣៩,៥៧៧ នក់ ២២,៧៧៦ នក់ 

៥ តាប្កវ ១,២៦២យលើក ២៩០,៧១២ នក់ ៧៦,៦៥៧ នក់ 

៦ ក ត ល ២៩៤ យលើក ៤១,៧០៥ នក់ ២៣,៨៤១ នក់ 

៧ ស្ថវ យយរ ង្ ១,៤០៩ យលើក ១៨,៥៧៤ នក់ ១,៤០៩ នក់ 

៨ នរពប្វង្ ២៩៩យលើក ៤០,៤៨៣នក់ ១៧,៦៧៧នក ់

៩ កាំពង្េ់ពឺ ១,៥០៣ យលើក ១៧៧,៦៥២ នក់ ៩១,៩០៨ នក់ 

១០ យកា៉ះកុង្ ៥២ យលើក ២,៥៣៩ នក់ ១,២១៧ នក់ 

១១ ឧត្តរមានជយ័ ៨៣១ យលើក ១៤៩,០២៩ នក់ ៧៤,៤៦២ នក់ 

១២ ែនទ យមានជ័យ ៦៨២យលើក ៤១,៤០២នក់ ២១,៧៨៧នក់ 

១៣ នែ៉ាលិន ២១ យលើក ៥,៧៩០ នក់ ២,០៤៤ នក់ 

១៤ បាត្ដ់្ាំែង្ ៣,៨៧៩យលើក ៣៩៩,៧០៣ នក់ ១៩១,៧៥៩ នក់ 

១៥ យពាធិ៍ស្ថត្់ ៤,០៥៣ យលើក ៦២៩,១៧៤ នក់ ៣៣០,៣១៩ នក់ 

១៦ កាំពង្ឆ់ន ាំង្ ៤,១៨២ យលើក ៣៥៦,២៥៧ នក់ ១៨៧,៨៣៤ នក់ 

១៧ រព៉ះវហិរ ៥៩៣ យលើក ៧៥,២៤២ នក់ ៤៣,២១៨ នក់ 

១៨ យេ មរាែ    ១៩៣ យលើក ៩,២៤៨ នក់ ៤,៩៤៧ នក់ 

១៩ កាំពង្ធ់ាំ ៣៦យលើក ៧,២១១នក់ ៤,០១៥ នក់ 

២០ រត្នគរិ ី ៧៦ យលើក ៧,៧៥០ នក់ ៣,០១៤ នក់ 

២១ េទឹង្ប្រត្ង្ ៣៤ យលើក ៩៥៧ នក់ ៥៣២ នក់ 

២២ រកយច្៉ះ ២៥ យលើក ១,៥៥១ នក់ ៨៣៦ នក់ 

២៣ កាំពង្ច់ម ០៥យលើក ៥១១នក់ ១៨៥នក់ 

២៤ ត្បូង្ មុ ាំ ១៧៤ យលើក ២១,៩២១ នក់ ៩៧៨០ នក់ 

េរុែរមួ ២៨,៩៨៧ យលើក ២,៧៩៧,៤០០ នក ់ ១,៤០២,៧៨២ នក ់
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- រកេួង្អែរ់ ាំយុវជន និង្កីឡា បានប្ច្ក DVDវយីដ្អូយរឿង្ខលីេរមាែក់ារងារែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេសយៅដ្ល់វទិ្យាល័យច្ាំនួន៤៥៥ និង្រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកាស្ថធារីៈយរកាមឱវាទ្យ
រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡាច្ាំននួ០៩។ 

- រកេួង្យទ្យេច្រី៍េ ការជាមយួអង្គការទ្យេសនៈពិភពយោកកមពុជា ផលិត្េមាភ រផសពវផាយ
េរមាែក់ារងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ កនុង្ការជួយ កុមារឲ្យរចួ្ផុត្ពីការយកង្រែវញ័្ច ផលូវយភទ្យ និង្ការយធវើបាែ
រគែរ់ូែភាព យ ើយបានយធវើតទ ាំង្បា៉ា ីូប្ដ្លមានខលឹមស្ថរ េូមយធវើជាអនកដ្ាំយ ើី រប្ដ្លជយួ រកាេុវត្ាិ
ភាពកុមារ េរមាែដ់្ឋកផ់សពវផាយយៅរាជធានី យខត្តទាំង្២៥ មានច្ាំននួ៥៨តទ ាំង្។ 

ក.៣. ការផសពវផាយតាមវទិ្យយុ និង្ទូ្យរទ្យេសន៖៍ 
- រកេួង្ការងារ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈការផតល់់យេវារកការងារយធវើជូនរែជាពលរដ្ឋ រមួច្ាំប្ីក
យដ្ឋ៉ះរស្ថយការងារយធវើ និង្មុខរែរបានលអ។ គរួកត្េ់មាគ ល់អរតារម នការងារយធវើមានរែមាី១%
ែ៉ាុយ ណ ៉ះ។ យេវារកការងារយធវើបានពរងី្កការផសពវផាយពត័្ទី៌្យផារការងារយៅតាមមជឈម ឌី លការងារ
រាជធានី/យខត្ត វទិ្យយុ ទូ្យរទ្យេសន ៍ និង្រែពន័ធផសពវផាយយអឡិច្រតូ្និក (អីុនយធើប្ីត្)។ ររនប់្ត្ប្ផនក
វាយនភ័ី ឌ កាត្យ់ដ្រេយមលៀកែាំពាក ់ និង្ផលិត្ប្េបកយជើង្មានច្ាំននួជាង្១.០០០យរាង្ច្រក ប្ដ្ល
ទ្យទ្យលួរបាកឈ់នួលរែមាី ១.០០០ោនដុ្ោល រ កនុង្១ឆន ាំ។ 

- យលខ្ធិការដ្ឋឋ នននគីៈកមាម ធិការយខត្ត(គ.ខ.ែ.ជ) ផសពវផាយតាមវទិ្យយុយខត្ត បានច្ាំននួ១១០យលើក
កនុង្យន៉ះ (យខត្តយេ មរាែច្ាំននួ៣៩យលើក, ស្ថវ យយរ ង្ច្ាំននួ៣១យលើក និង្យខត្តតាប្កវច្ាំននួ៤០យលើក) 
េដីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ កិច្ចការពារជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេស ឧបាយកលជនយលមើេ ការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព យររ៉ះថាន កយ់ផសង្ៗយដ្ឋយ
ការយធវើយទ្យេនតររែយវេនក៍ារងារ ការលុែែាំបាត្ទ់្យរមង្ធ់ងនធ់ងរននពលកមមកុមារ ការការពារេុវត្ាិភាព
កុមារ កនុង្វេ័ិយយទ្យេច្រី៍ ការទ្យែស់្ថក ត្ក់ាររ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យយលើកុមារ ការទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួ
ដូ្រមនុេស ។ 

ខ. ការអប់រផំ្សព្វផ្ាយ តាមការបញ្ជ្រា បខលឹមស្ករដៅកនុង ដេទិកាស្កធារណ: សតីព្ីភូមិឃុំមានសុេតាិភាព្៖  
- បានដ្ឋកែ់ញ្ចូ លខលឹមស្ថរេតីពីការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស ការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិ
ភាព និង្កលលបចិ្ជនយលមើេ យៅកនុង្យវទិ្យកាស្ថធារីៈននការអនុវត្តយរលនយោបាយភូម-ិ ុាំមាន
េុវត្ាិភាពដ្ល់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្រែជាពលរដ្ឋបានច្ាំននួ២៨,៩៨៧យលើក មានមនុេសចូ្លរមួេរុែ
ច្ាំននួ២,៧៩៧,៤០០នករ់េីច្ាំននួ១,៤០២,៧៨២នក ់ ។ 

 
តារាងទិន្នន័្យនន្ការអប់រផំ្សព្វផ្ាយតាមរយ:វេទិកាវោលន្វោបាយភូមិឃំុមាន្សុេត្ថិភាព្ 
(ទិន្នន័្យពី្បណ្តា វេត្ា) 
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 ២.ខ.១.២. ការអនេុតតេិធានការបង្កា រ ទបស់្កា ត ់ 
 តាមែ ត រច្ករយែ ង្ ប្ដ្លជាទ្យីតាាំង្ឈរយជើង្រែេ់ កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរ:ការពាររពាំប្ដ្នយរក យលខ៨១៧,
៨២៣ និង្៣១០ យៅយខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ បានយធវើការទ្យែស់្ថក ត្ ់ និង្អែរ់ ាំរែជាពលរដ្ឋប្ដ្លពាោមឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នយៅ
រែយទ្យេនល យដ្ឋយខុេច្ាែ ់។ ដូ្ច្រន ប្ដ្រ នគរបាលែ៉ាុេតិអូរែីជានន់ន អធិការដ្ឋឋ ននគរបាលរេុកអូរយរៅបានេ ការ
ជាមយួ ការោិល័យ រែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្វរ:ការពាររពាំប្ដ្ន ៩១១ ចុ្៉ះទ្យែស់្ថក ត្ ់ នងិ្អែរ់ ាំពលករ ែរមុង្យធវើ
ច្ាំ ករេុក យៅរកការងារយធវើយៅរែយទ្យេនលយដ្ឋយមនិមានច្ាែរ់ត្មឹរត្ូវ ឬតាមរយ:យមខយល់  ។  
តារាងសកមមភាព្អប់របំង្កា រនិងទប់ស្កា ត ់
 

ពាកព់ន័ធនឹង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជញួដូ្រមនុេស កនុង្យរលយៅែយរមើយេវាកមមផលូវយភទ្យ កនុង្ឆន ាំ២០១៥
យន៉ះ នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន និង្េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលរាជធានី-យខត្ត 
បានេ ការជាមយួស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធយដ្ើមបយីធវើេកមមភាពែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ត់ាមែ ត យរលយៅ និង្ទ្យទ្យួលបាន
លទ្យធផលដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 

 តាមរបាយការី៍ពីនយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន រកេួង្មហនផទ 
ច្ាំននួយរលយៅពាកព់ន័ធនឹង្អាជីវកមមយេវាកមានតយៅតាមរាជធានី យខត្ត េរុែមានច្ាំននួ ៤៣០
យរលយៅ កនុង្យន៉ះយរលយៅេង្សយ័ពាកព់ន័ធនឹង្ការរែរពឹត្តអាំយពើជួញដូ្រមនុេស មានច្ាំននួ៦៧
យរលយៅ ។ កនុង្ច្ាំយ មយរលយៅេង្សយ័ទាំង្៦៧ យរលយៅប្ដ្លេង្សយ័ថារែរពឹត្តអាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេសមាន ៥យរលយៅ និង្េង្សយ័ថាមានអាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យមានច្ាំននួ ៦២យរល
យៅ យ ើយរតូ្វបានឃ្ល ាំយមើលនិង្រតួ្ត្ពិនិត្យជារែចាំពីអាជាញ ធរមានេមត្ាកិច្ចយៅមូលដ្ឋឋ ន។ 

 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្ត យេ មរាែ ែនទ យមានជយ័ តាប្កវ ក ត ល កាំពង្ឆ់ន ាំង្ រព៉ះវហិរ 
ស្ថវ យយរ ង្ រព៉ះេី នុ យពាធិ៍ស្ថត្ ់ ឧត្តរមានជយ័ កាំពង្េ់ពឺ ប្កែ និង្យខត្តរកយច្៉ះ បានយធវើ
ការរេង្េ់ាិតិ្អាជីវកមមដ្ឋឋ ន និង្ផសពវផាយច្ាែេ់តីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្យធវើអាំយពើ

ល.រ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន េកមមភាពទ្យែស់្ថក ត្ ់ ច្ាំនួនយលើក ច្ាំនួនរមួ រេី អនីត្ិជន 
១ បាត្ដ់្ាំែង្  កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរៈការពាររពាំប្ដ្ន

យរកយលខ៨១៧,៨២៣,៣១០ ទ្យែ់
ស្ថក ត្ន់ិង្អែរ់ ាំរែជាពលរដ្ឋប្ដ្លយរត្ៀម
យធវើច្ាំ ក រេុកឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែយ់ៅ
យធវើការយៅរែយទ្យេនល 

៤៦ ២៦៩ ១០០  

២ ែនទ យមានជយ័ កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរៈការពាររពាំប្ដ្ន
យរកយលខ៩១១ ៨១៥ ឈរយជើង្យៅ 
យៅែ៉ាុេតិ៍ែឹង្ស្ថគូ បានយធវើការទ្យែស់្ថក ត្់
េកមមភាពច្ាំ ករេុកពលរដ្ឋប្ខមរ
យៅរកការងារយធវើយដ្ឋយខុេ ច្ាែយ់ៅ
រែយទ្យេនល 

 ៣៣៧ ១៣២ ៧៥ 
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អាជីវកមមផលូវយភទ្យដ្ល់មាច េ់អាជីវកមមទាំង្៤៣០យរលយៅ ដ្ល់មនុេសច្ាំននួ ៧០៩នក ់ រេី ៦៤៣
នក។់ 

២.ខ.១.៣.ការង្ករបង្កា រទបស់្កា តត់ាមេិធានការជំនាញ 
 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តស្ថវ យយរ ង្ នរពប្វង្ កាំពង្ច់ម កាំពង្ធ់ាំ និង្យខត្តតាប្កវ លាត្
ឃ្ល ាំយមើលយរលយៅេង្សយ័២៧៧យលើក និង្គីៈែញ្ហជ ការឯកភាពខ ឌី ដូ្នយពញរែមូល
ស្រេតីរកេីុផលូវយភទ្យ និង្កុមារអនថាយពលយែប់ានច្ាំនួន១៨៩នក ់រែគល់ឲ្យមនទីរេង្គមកិច្ច។ 

 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តស្ថវ យយរ ង្ កាំពង្េ់ពឺ ក ដ ល កាំពង្ធ់ាំ ម ឌី លគិរ ី ផសពវផាយ
ច្ាែែ់ស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្អាជីវកមមផលូវយភទ្យ ដ្ល់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្រែជាពល
រដ្ឋច្ាំននួ៣២៦យលើក មនុេសចូ្លរមួ៣៣,៩៣០នក ់រេី ២០,៣៨៤នក។់ 

២.ខ.១.៤. បង្កា រទបស់្កា តត់ាមរយៈការដរៀបអាពាហព៍្ពិាហខ៏្ខមរ នងិជនបរដទស 
 យដ្ើមបែីងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស តាមរូែភាពអាពា ៍ពិពា ៍ រវាង្ពលរដ្ឋប្ខមរនិង្ជនែរយទ្យេ 
រកេួង្ការែរយទ្យេ និង្េ រែតិ្ែត្តិការអនតរជាតិ្ និង្រកេួង្មហនផទ បានរមួរន អនុវត្តអនុរកឹត្យយលខ ១៨៣ 
អនរក.ែក តាាំង្ពីឆន ាំ២០០៩ តាមរយ:ការែយង្កើត្ឲ្យមានរកុមការងាររច្កយច្ញ-ចូ្លប្ត្មយួេរមាែក់ារទ្យទ្យួលពាកយ
យេនើេុាំយរ ែអាពា ៍ពិពា ៍រែេ់ជនែរយទ្យេ ជាមយួរែជាពលរដ្ឋប្ខមរ យដ្ើមបងីាយរេួលកនុង្ការពិនិត្យ តាមដ្ឋន
ទ្យាំនកទ់្យាំនង្ រវាង្ជនែរយទ្យេ និង្ពលរដ្ឋប្ខមរ ប្ដ្លងាយរេួលកនុង្ការនាំមនុេសឆ្លង្ប្ដ្ន និង្យដ្ើមបជីាំរុញឲ្យពលរដ្ឋ
យររពច្ាែ ់ ។ យដ្ឋយប្ឡក កនុង្ឆន ាំ២០១៥ ការដ្ឋកព់ាកយយេនើេុាំយរ ែអាពា ៍ពិពា ៍ ប្ដ្លរតូ្វបានអនុញ្ហញ ត្
ឲ្យចុ្៉ះែញ្ជ ី មានច្ាំននួ១.៦៤៣គូ ប្ដ្លមាន ៣៧ េញ្ហជ តិ្ ជនជាតិ្ រមួមាន កូយរ ៉ា (៤៤១ ប្ខមរកូយរ ៉ា២) អាយមរកិ (៤១ 
ប្ខមរអាយមរកិ ៥៤១) អូស្រស្ថត លី (១៩ ប្ខមរអូស្រស្ថត លី ១០៤)  បារាាំង្ (៥០ ប្ខមរបារាាំង្៥៦) កា ដ្ឋ (១៣ ប្ខមរ
កា ដ្ឋ៥៨)  មា៉ា យលេីុ (២៦) ជែ៉ាុន (២៣ ប្ខមរជែ៉ាុន ១) ញូ សុយីលន (២ ប្ខមរញូ សុយីលន ២៥)... ។ល។  
 នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន បានយធវើការេមាភ េតាមដ្ឋនស្ថា នភាពទ្យាំនក់
ទ្យាំនង្រវាង្គូស្ថវ ម ីភរោិ ប្ដ្លេង្សយ័ថាមានែញ្ហា  យៅយរៅរែយទ្យេ តាមទូ្យរេ័ពទច្ាំនួន១១១គូ ប្ត្ជាលទ្យធផលគឺ 
ពុាំមានែញ្ហា គួរឲ្យបារមភយឡើយ យ ើយបាន និង្កាំពុង្រេ់យៅជាមយួរគួស្ថរយដ្ឋយេុខេែាយ។ 
 នគរបាលជាំនញ រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស បានយធវើការេមាភ េពលករ ពលការនីច្ាំននួ ៤៣០នក ់
ប្ដ្លរតូ្វបានរត្ឡែ ់ ឬែញ្ជូ នរត្ឡែម់កមាតុ្រែយទ្យេកមពុជាវញិ កនុង្យន៉ះគឺមកពីរែយទ្យេ ឥ ឌីូ យនេីុ ៣៨៤
នក ់ពីរែយទ្យេមា៉ា យឡេីុ ៣៤នក ់ពីរែយទ្យេចិ្ន ១១នក ់ពីរែយទ្យេេិង្ាែុរ ី១នក ់។  
តាមរយៈការេមាភ េ បានរកយ ើញថា : 

-យៅយដ្ឋយខលួនឯង្    ២៩៤នក ់
-យៅតាមយមខយល់មនិស្ថគ ល់អត្តេញ្ហញ ី  ១១៦នក ់
-តាមយមខយល់ស្ថគ ល់អត្តេញ្ហញ ីច្ាំនួន  ១០នក ់

 េមត្ាកិច្ចកាំពុង្េ ការជាមយួយខត្តពាកព់ន័ធ រស្ថវរជាវអនុវត្តនីត្ិវធិីយដ្ើមបចីត្ក់ារតាមផលូវច្ាែ។់  
ែច្ចុែបននពលករពលការនិី ទាំង្យន៉ះ រត្ូវបានអែរ់ ាំ ឲ្យវលិរត្ឡែយ់ៅរេ់យៅឯលាំយៅដ្ឋឋ នវញិ ។ 
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 ២.ខ.១.២. ការអនេុតតេិធានការបង្កា រ ទបស់្កា ត ់ 
 តាមែ ត រច្ករយែ ង្ ប្ដ្លជាទ្យីតាាំង្ឈរយជើង្រែេ់ កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរ:ការពាររពាំប្ដ្នយរក យលខ៨១៧,
៨២៣ និង្៣១០ យៅយខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ បានយធវើការទ្យែស់្ថក ត្ ់ និង្អែរ់ ាំរែជាពលរដ្ឋប្ដ្លពាោមឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នយៅ
រែយទ្យេនល យដ្ឋយខុេច្ាែ ់។ ដូ្ច្រន ប្ដ្រ នគរបាលែ៉ាុេតិអូរែីជានន់ន អធិការដ្ឋឋ ននគរបាលរេុកអូរយរៅបានេ ការ
ជាមយួ ការោិល័យ រែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្វរ:ការពាររពាំប្ដ្ន ៩១១ ចុ្៉ះទ្យែស់្ថក ត្ ់ នងិ្អែរ់ ាំពលករ ែរមុង្យធវើ
ច្ាំ ករេុក យៅរកការងារយធវើយៅរែយទ្យេនលយដ្ឋយមនិមានច្ាែរ់ត្មឹរត្ូវ ឬតាមរយ:យមខយល់  ។  
តារាងសកមមភាព្អប់របំង្កា រនិងទប់ស្កា ត ់
 

ពាកព់ន័ធនឹង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជញួដូ្រមនុេស កនុង្យរលយៅែយរមើយេវាកមមផលូវយភទ្យ កនុង្ឆន ាំ២០១៥
យន៉ះ នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន និង្េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលរាជធានី-យខត្ត 
បានេ ការជាមយួស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធយដ្ើមបយីធវើេកមមភាពែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ត់ាមែ ត យរលយៅ និង្ទ្យទ្យួលបាន
លទ្យធផលដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 

 តាមរបាយការី៍ពីនយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន រកេួង្មហនផទ 
ច្ាំននួយរលយៅពាកព់ន័ធនឹង្អាជីវកមមយេវាកមានតយៅតាមរាជធានី យខត្ត េរុែមានច្ាំននួ ៤៣០
យរលយៅ កនុង្យន៉ះយរលយៅេង្សយ័ពាកព់ន័ធនឹង្ការរែរពឹត្តអាំយពើជួញដូ្រមនុេស មានច្ាំននួ៦៧
យរលយៅ ។ កនុង្ច្ាំយ មយរលយៅេង្សយ័ទាំង្៦៧ យរលយៅប្ដ្លេង្សយ័ថារែរពឹត្តអាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេសមាន ៥យរលយៅ និង្េង្សយ័ថាមានអាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យមានច្ាំននួ ៦២យរល
យៅ យ ើយរតូ្វបានឃ្ល ាំយមើលនិង្រតួ្ត្ពិនិត្យជារែចាំពីអាជាញ ធរមានេមត្ាកិច្ចយៅមូលដ្ឋឋ ន។ 

 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្ត យេ មរាែ ែនទ យមានជយ័ តាប្កវ ក ត ល កាំពង្ឆ់ន ាំង្ រព៉ះវហិរ 
ស្ថវ យយរ ង្ រព៉ះេី នុ យពាធិ៍ស្ថត្ ់ ឧត្តរមានជយ័ កាំពង្េ់ពឺ ប្កែ និង្យខត្តរកយច្៉ះ បានយធវើ
ការរេង្េ់ាិតិ្អាជីវកមមដ្ឋឋ ន និង្ផសពវផាយច្ាែេ់តីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្យធវើអាំយពើ

ល.រ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន េកមមភាពទ្យែស់្ថក ត្ ់ ច្ាំនួនយលើក ច្ាំនួនរមួ រេី អនីត្ិជន 
១ បាត្ដ់្ាំែង្  កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរៈការពាររពាំប្ដ្ន

យរកយលខ៨១៧,៨២៣,៣១០ ទ្យែ់
ស្ថក ត្ន់ិង្អែរ់ ាំរែជាពលរដ្ឋប្ដ្លយរត្ៀម
យធវើច្ាំ ក រេុកឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែយ់ៅ
យធវើការយៅរែយទ្យេនល 

៤៦ ២៦៩ ១០០  

២ ែនទ យមានជយ័ កង្កមាល ាំង្នគរបាលវរៈការពាររពាំប្ដ្ន
យរកយលខ៩១១ ៨១៥ ឈរយជើង្យៅ 
យៅែ៉ាុេតិ៍ែឹង្ស្ថគូ បានយធវើការទ្យែស់្ថក ត្់
េកមមភាពច្ាំ ករេុកពលរដ្ឋប្ខមរ
យៅរកការងារយធវើយដ្ឋយខុេ ច្ាែយ់ៅ
រែយទ្យេនល 

 ៣៣៧ ១៣២ ៧៥ 
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២.ខ.២.១. ការក្របក់្រងសាតិចិណំាកក្សកុរបសព់្លរដ្ឋខ្ខមរតាមខ្ខនមីយួៗ  
យោង្តាមេាិតិ្រែេ់អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ ប្ដ្លមាននយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស

និង្ការពារអនីតិ្ជន និង្េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលរាជធានី/យខត្ត បានរេង្ទិ់្យនននយ័អាំពីពលរដ្ឋច្ាំ ករេុក
កនុង្មូលដ្ឋឋ នទូ្យទាំង្រែយទ្យេឆន ាំ២០១៥ បានរកយ ើញពលរដ្ឋច្ាំ ករេុកយរៅរែយទ្យេមានត្រួយលខដូ្ច្តារាង្
ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្តាមដ្ឋនែច្ចុ ែបននភាពច្ាំ ករេុករែេ់ពលរដ្ឋប្ខមរតាមប្ខនីមយួៗ កនុ ង្ឆន ាំ២០១៥ (កនុ ង្និង្យរៅរែយទ្យេ) 
 

ល.រ គិត្កនុង្ប្ខ 
ច្ាំនួនពលរដ្ឋច្ាំ ករេុក  
រែរែួលតាមប្ខនីមយួៗ 

ច្ាំនួនកុមារ កាំីត្េ់ាំរ
ល់ 

ច្ាំនួនរមួ រេី េរែុអនីត្ិជន អនីត្ិជនជាកុមារ ី
១ មករា ២៥០,៤៥០ ១០៧,៧៨២ ៨,៣៥៧ ៣,២០៥ លយចុ្៉ះ 

២ កុមភៈ ២៧០,៤២៧ ១១៧,៦២៨ ៩,៣៧៣ ៣,៤៩៨ យកើនយឡើង្ 

៣ មនី ២៧៤,៣៧៣ ១១៧,៥៧០ ៩,៥០៦ ៣,៥៦៩ យកើនយឡើង្ 

៤ យមស្ថ ៤១៦,១៧៤ ១៨៦,៨៤៧ ៩,៨០៦ ៣,៦៦០ យកើនយឡើង្ 

៥ ឧេភា ៤២៨,៨៤២ ១៨៨,៤៧១ ៩,៦៣០ ៣,៥៦០ យកើនយឡើង្ 

៦ មលុិន ៤៣១,៦១៦ ១៩៤,៤៥៥ ១០,១៤៧ ៣,៧៨១ យកើនយឡើង្ 

៧ កកកដ្ឋ ៤៣៨,១៦០ ២០២,១៣៧ ១០,១០៧ ៣,៧៣២ យកើនយឡើង្ 

៨ េីហ ៤៥៣,៤៦៣ ២០០,៣៩៣ ១០,៨៣៥ ៣,៧៦៩ យកើនយឡើង្ 

៩ កញ្ហញ  ៤៥៩,៤០៦ ២០៤,១១៤ ១០,៨៩៩ ៣,៧៨៩ យកើនយឡើង្ 

១០ តុ្ោ ៤៧២,២០៥ ២១០,៨១៤ ១១,៤៣៨ ៤,០០៦ យកើនយឡើង្ 

១១ វចិ្ឆិកា ៤៥០,៨៤៥ ២០០,៧៦០ ១១,០៩០ ៣,៩០៦ លយចុ្៉ះ 
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រកា វិកននច្ាំ ករេុកកនុង្ឆន ាំ២០១៥ 
 

 
 

 

២.ខ.២.២. ការក្របក់្រងភាន កង់្ករដក្ជើសដរ ើសឯកជន 
រកេួង្ការងារនិង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈបានែយង្កើនកិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្ កនុង្ការរគែរ់គង្ទី្យភាន កង់ារ

យរជើេពលករយៅកនុង្រែយទ្យេកមពុជា ប្ដ្លរតូ្វប្ត្ចុ្៉ះយ ម្ ៉ះនិង្ទ្យទ្យួលបានអាជាញ ែ័ី ណ ពីរកេួង្ការងារ និង្
ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈរេែតាមច្ាែក់ារងារននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា។ យលើេពីយន៉ះទី្យភាន កង់ារយរជើេ
យរ ើេពលករ រតូ្វបានត្រមូវឲ្យមានលវកិា ត្មកល់ទុ្យក (មូលែរ័ត្)ប្ដ្លនឹង្រតូ្វយរែើេរមាែក់ារទូ្យទត្េ់ាំីង្
ដ្ល់ពលករច្ាំ ករេុកប្ដ្លរង្យររ៉ះ។  
ទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេពលករទាំង្យន៉ះរតូ្វបានទ្យទ្យលួការរតួ្ត្ពិនិត្យជារែចាំយដ្ឋយរកុមអធិការកិច្ច

រែេ់រកេួង្ការងារ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈ។ ជាកប់្េតង្កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ ច្ាំននួទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេ
ពលករ ៣៩ រតូ្វបានយធវើអធិការកិច្ច ៧១យលើក ។ យទ៉ះែីោ៉ា ង្ កយ៏ដ្ឋយ ករ៏កេួង្ការងារ និង្ែ តីុ ៉ះ 
ែ ត លវជិាជ ជីវៈ បាននឹង្កាំពុង្ែនតការរគែរ់គង្ទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេពលករទាំង្យន៉ះោ៉ា ង្ មត្ច់្ត្ ់ យដ្ើមបី
ឲ្យពកួយគចូ្លរមួកនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស។  
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២.េ.២-ការប្គ្ប់ប្គ្ងេហូំរពេករចំចកប្សុក 

២.ខ.២.១. ការក្របក់្រងសាតិចិណំាកក្សកុរបសព់្លរដ្ឋខ្ខមរតាមខ្ខនមីយួៗ  
យោង្តាមេាិតិ្រែេ់អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ ប្ដ្លមាននយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស

និង្ការពារអនីតិ្ជន និង្េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលរាជធានី/យខត្ត បានរេង្ទិ់្យនននយ័អាំពីពលរដ្ឋច្ាំ ករេុក
កនុង្មូលដ្ឋឋ នទូ្យទាំង្រែយទ្យេឆន ាំ២០១៥ បានរកយ ើញពលរដ្ឋច្ាំ ករេុកយរៅរែយទ្យេមានត្រួយលខដូ្ច្តារាង្
ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្តាមដ្ឋនែច្ចុ ែបននភាពច្ាំ ករេុករែេ់ពលរដ្ឋប្ខមរតាមប្ខនីមយួៗ កនុ ង្ឆន ាំ២០១៥ (កនុ ង្និង្យរៅរែយទ្យេ) 
 

ល.រ គិត្កនុង្ប្ខ 
ច្ាំនួនពលរដ្ឋច្ាំ ករេុក  
រែរែួលតាមប្ខនីមយួៗ 

ច្ាំនួនកុមារ កាំីត្េ់ាំរ
ល់ 

ច្ាំនួនរមួ រេី េរែុអនីត្ិជន អនីត្ិជនជាកុមារ ី
១ មករា ២៥០,៤៥០ ១០៧,៧៨២ ៨,៣៥៧ ៣,២០៥ លយចុ្៉ះ 

២ កុមភៈ ២៧០,៤២៧ ១១៧,៦២៨ ៩,៣៧៣ ៣,៤៩៨ យកើនយឡើង្ 

៣ មនី ២៧៤,៣៧៣ ១១៧,៥៧០ ៩,៥០៦ ៣,៥៦៩ យកើនយឡើង្ 

៤ យមស្ថ ៤១៦,១៧៤ ១៨៦,៨៤៧ ៩,៨០៦ ៣,៦៦០ យកើនយឡើង្ 

៥ ឧេភា ៤២៨,៨៤២ ១៨៨,៤៧១ ៩,៦៣០ ៣,៥៦០ យកើនយឡើង្ 

៦ មលុិន ៤៣១,៦១៦ ១៩៤,៤៥៥ ១០,១៤៧ ៣,៧៨១ យកើនយឡើង្ 

៧ កកកដ្ឋ ៤៣៨,១៦០ ២០២,១៣៧ ១០,១០៧ ៣,៧៣២ យកើនយឡើង្ 

៨ េីហ ៤៥៣,៤៦៣ ២០០,៣៩៣ ១០,៨៣៥ ៣,៧៦៩ យកើនយឡើង្ 

៩ កញ្ហញ  ៤៥៩,៤០៦ ២០៤,១១៤ ១០,៨៩៩ ៣,៧៨៩ យកើនយឡើង្ 

១០ តុ្ោ ៤៧២,២០៥ ២១០,៨១៤ ១១,៤៣៨ ៤,០០៦ យកើនយឡើង្ 

១១ វចិ្ឆិកា ៤៥០,៨៤៥ ២០០,៧៦០ ១១,០៩០ ៣,៩០៦ លយចុ្៉ះ 

 
 
 
 
 
 



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ1ី6  

 
 

តាមេាិតិ្ែងាា ញថា កនុង្ឆន ាំ២០១៥ ពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ មានច្ាំននួ ២៥.៦៧៦នក ់
រេីច្ាំននួ ៩.៩៣១នក ់ (យេមើនឹង្៣៨,៦៧%) ប្ដ្លកាំពុង្យធវើការងារយដ្ឋយរេែច្ាែយ់ៅទី្យយន៉ះ កនុង្យន៉ះ 
តាមរយ:ទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេពលករមានច្ាំននួ១៨.៤៦៨នក ់រេី ៨.១៣៦នក ់(យេមើនឹង្ ៤៤.៣៥%) តាម
រយ:រែពន័ធអនុញ្ហញ ត្ការងារយៅរែយទ្យេកូយរ ៉ា (EPS) មានច្ាំននួ ៧.២០៨នក ់ រេី ១.៧៩៥នក(់យេមើនឹង្ 
២៤.៩០%) ។  

១.តារាង្រគែរ់គង្ និង្ែញ្ជូ នពលករប្ខមរយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ 
 

តាមរយៈ 
ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៥ ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៤ ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៣ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ភាន កង់ារយរជើេយរ ើេឯកជន ១៨,៤៦៨ ៨,១៣៦ ១៧,០១៧ ៧,១៩១ ១៣,៧៨០ ៤,៨២០ 
គ.ែ.ែ.ភ.ែ(MTOSB) ៧,២០៨ ១,៧៩៥ ៧,៦៧១ ១,៦១៩ ៨,៨២០ ១,៨៨៩ 

េរែុ ២៥,៦៧៦ ៩,៩៣១ ២៤,៦៨៨ ៨,៨១០ ២២,៦០០ ៦,៧០៩ 
ច្ាំនួនរកុម ៊ាុនយេនើេុាំយរែើរបាេ់ 
 ត្ាពលកមមែរយទ្យេ 

៤៧     

២.ច្ាំននួពលករ ពលការនីិប្ខមរ យៅែរយទ្យេែញ្ជូ នយដ្ឋយទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេឯកជន 
 

ែរោិយ មា៉ា យឡេីុ នល ជែ៉ាុន េិង្ាែូរ ី េរែុរមួ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ឆន ាំ២០១៥ ៨០៧ ៥៨៥ ១៦,១៦៣ ៦,៥៣៧ ១,៣៩៩ ៩១៥ ៩៩ ៩៩ ១៨,៤៦៨ ៨,១៣៦ 

ឆន ាំ២០១៤ ៤៧០ ២៩០ ១៥,៨៣៩ ៦,៣៣៨ ៥១៨ ៣៧៣ ១៩០ ១៩០ ១៧,០១៧ ៧,១៩១ 

យរែៀែយធ ែ
% 

៧១.៧០ ៥០.៤២ ២.០០ ៣.០៤ ៦២.៩៧ ៥៩.២៣ -៩១.៩១ -៩១.៩១ ៧.៦០ ១១.៦១ 

៣.ច្ាំននួពលករប្ដ្លបានយច្ញយៅែយរមើការងារយៅស្ថធារីរដ្ឋកូយរ ៉ាយរកាមរែពន័ធអនុញ្ហញ ត្មុខរែរ 
(EPS) កនុ ង្ឆន ាំ២០១៥ 

 

ែរោិយ ឧេា កមម កេិកមម យនស្ថទ្យ េាំីង្ ់ េរែុរមួ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ឆន ាំ២០១៥ ៣,៧០៥ ២៧៧ ២,៦១៨ ១,៥១៧ ៤ ០ ៨៨១ ០ ៧,២០៨ ១,៧៩៥ 
ឆន ាំ២០១៤ ៤,១៦២ ២៩៩ ២,៥៩១ ១,២៨៨ ០ ០ ៦៥៧ ០ ៧,៤១០ ១,៥៨៧ 
យរែៀែយធ ែ

% 
-១៥.៧ -១១.៤ -១.៤៧ ១៥.៨ - - ៤៣.៦ - -២.៧ ១៣.១ 
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២.ខ.២.៣. ការសកិាស្កា នភាព្លហំរូជនដទសនតរក្រដេសន ៍ (តាមរច្កអនតរជាតិ្ យបា៉ា យប្ែ៉ាត្ យខត្តែនទ យ
មានជយ័) 
 តាមរបាយការី៍ពីគី:កមាម ធិការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស យខត្តែនទ យមានជយ័ កនុង្រយ:  
យពល ១០ប្ខ យដ្ើមឆន ាំ២០១៥ បានឲ្យដឹ្ង្ថា រកុមការងារទ្យទ្យលួជនយទ្យេនតររែយវេ ប្ដ្លនលបានែញ្ជូ នមកតាម
រច្កទវ រអនតរជាតិ្ តាមរលយនត ១.១៦៧យរគឿង្ ទ្យទ្យួលបានពលរដ្ឋប្ខមរ ច្ាំននួ ៥១.៣១៨នក ់ កនុង្យន៉ះរេី 
១៦.៥១៧នក ់កុមារ ៤.០៣០នក ់(កុមារ ី១.៤៦៨នក)់ ។ តាមរយ:ការេមាភ េន ៍បានរកយ ើញថា៖  

 បានយច្ញតាមរច្កអនតរជាតិ្ ២៣៦៤២នក ់ តាមរច្ករយែ ង្ ២៧.៦៤៦នក(់៥៣.៨៧%) 
 យច្ញយដ្ឋយខលួនឯង្ ២៤.៣៧១នក ់  តាមយគនាំ ២៦.៩៤៧នក ់(៥២.៥០%) 
 បានជាែព់នធនររ យលើេពី ១ប្ខ មាន ៨៣៤នក(់១.៦២%) ។ 

រកុមការងារ បានយធវើការេមាភ េនព៍លករច្ាំននួ ៣.១៨៤នក ់ កនុង្យន៉ះរេី១.១៨៧នក ់ មនិបានរក
យ ើញអត្តេញ្ហញ ីជនេង្សយ័ជួញដូ្រមនុេសយទ្យ  ។  
បានេមាភ េនកុ៍មារ៦៤៦នក ់(កុមារ ី២៧៨នក)់ ពិនិត្យយ ើញថា៖  

 កុមារ ៣៧២នក ់យៅតាមឪពុក មាត យ យធវើការយៅការដ្ឋឋ នេាំីង្ ់
 កុមារ ២៧៤នក ់យៅតាមែង្ែអូន យៅយធវើការដ្កដ្ាំឡូង្ និង្យធវើការយៅការដ្ឋឋ នេាំីង្ ់ ។  
កុមារទាំង្យន៉ះបានឲ្យដឹ្ង្ថា យគបានទ្យទ្យួលការយឃ្េន អូេទញពីយមខយល់តាមទូ្យរេ័ពទ 
ប្ដ្លមនិចាំយលខ មនិស្ថគ ល់អត្តេញ្ហញ ី ។  

យដ្ឋយមានការរតឹ្ែនតឹង្ការលួច្ឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់ពលរដ្ឋមយួច្ាំននួ បានរត្ឡែម់កយធវើែ័ី ណ ឆ្លង្ប្ដ្ន  
និង្លិខិត្ឆ្លង្ប្ដ្នតាមផលូវច្ាែវ់ញិ យដ្ើមបចូី្លកនុង្ផារនល និង្រែយទ្យេនល មានច្ាំននួេរុែ ១០៨.៤៨២នក ់
(រេី ៤៥.៦៧៨នក ់កុមារ ៥.០២៦នក)់ ។  

o យរែើលិខិត្ឆ្លង្ប្ដ្ន មានច្ាំនួន ២៩.៦៧៩នក ់(រេី ១២.២១០នក)់ 
o យរែើែ័ី ណ ឆ្លង្ប្ដ្ន មានច្ាំនួន ៤១.៦៤៦នក ់(រេី១៨.០១២នក ់កុមារ ២៧៩នក)់ 
o យរែើកាត្ចូ្លផារនល មានច្ាំននួ ៣៧.១៥៧នក ់(រេី១៥.៤៥៦នក ់កុមារ ២.២៣៤នក)់ ។ 
កនុង្រយ:យពល ១០ប្ខ ពលរដ្ឋកនុង្យខត្តែនទ យមានជយ័ យធវើច្ាំ ករេុក ៥១.៧៦៥នក ់ (រេី 

២៤.៧៦៧នក ់យេមើ ៤៧.៨៤%  កុមារ ៩៨៨នក)់ កនុង្យន៉ះ៖ 
- យច្ញយដ្ឋយរេែច្ាែ ់ច្ាំនួន ៤.៨៣០នក ់យេមើ ៩.៣៣% (រេី ១.៩៦៥នក)់ 
- យច្ញយដ្ឋយមនិមានឯកស្ថររេែច្ាែ ់ ច្ាំននួ ៤៦.៩៣៥នក ់ យេមើនឹង្ ៩០.៦៦% 
(រេី២២.៥៦៧នក ់កុមារ ៩៨៨នក)់ ។ 
 ពលរដ្ឋកនុង្យខត្ត ប្ដ្លរត្ឡែម់កវញិ មាន ១៨.៣៦៨នក ់ យេមើនឹង្ ៣៥.៤៨% (រេី 
៨.៧៧០នក ់កុមារ ៥៥៦នក)់ ។   

តាមរបាយការី៍ប្ដ្លរែពន័ធពត័្ម៌ានយៅយខត្តែនទ យមានជយ័ទ្យទ្យួលបានពីកុង្េ៊ាុលប្ខមរ ប្ដ្លបាន 
េ ការជាមយួអាជាញ ធរនល បានឲ្យដឹ្ង្ថា េរមាែឆ់ន ាំ២០១៥កនលង្យៅយន៉ះ មានពលរដ្ឋច្ាំ ករេុករេែ 
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តាមេាិតិ្ែងាា ញថា កនុង្ឆន ាំ២០១៥ ពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ មានច្ាំននួ ២៥.៦៧៦នក ់
រេីច្ាំននួ ៩.៩៣១នក ់ (យេមើនឹង្៣៨,៦៧%) ប្ដ្លកាំពុង្យធវើការងារយដ្ឋយរេែច្ាែយ់ៅទី្យយន៉ះ កនុង្យន៉ះ 
តាមរយ:ទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេពលករមានច្ាំននួ១៨.៤៦៨នក ់រេី ៨.១៣៦នក ់(យេមើនឹង្ ៤៤.៣៥%) តាម
រយ:រែពន័ធអនុញ្ហញ ត្ការងារយៅរែយទ្យេកូយរ ៉ា (EPS) មានច្ាំននួ ៧.២០៨នក ់ រេី ១.៧៩៥នក(់យេមើនឹង្ 
២៤.៩០%) ។  

១.តារាង្រគែរ់គង្ និង្ែញ្ជូ នពលករប្ខមរយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ 
 

តាមរយៈ 
ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៥ ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៤ ច្ាំនួនពលករឆន ាំ២០១៣ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ភាន កង់ារយរជើេយរ ើេឯកជន ១៨,៤៦៨ ៨,១៣៦ ១៧,០១៧ ៧,១៩១ ១៣,៧៨០ ៤,៨២០ 
គ.ែ.ែ.ភ.ែ(MTOSB) ៧,២០៨ ១,៧៩៥ ៧,៦៧១ ១,៦១៩ ៨,៨២០ ១,៨៨៩ 

េរែុ ២៥,៦៧៦ ៩,៩៣១ ២៤,៦៨៨ ៨,៨១០ ២២,៦០០ ៦,៧០៩ 
ច្ាំនួនរកុម ៊ាុនយេនើេុាំយរែើរបាេ់ 
 ត្ាពលកមមែរយទ្យេ 

៤៧     

២.ច្ាំននួពលករ ពលការនីិប្ខមរ យៅែរយទ្យេែញ្ជូ នយដ្ឋយទី្យភាន កង់ារយរជើេយរ ើេឯកជន 
 

ែរោិយ មា៉ា យឡេីុ នល ជែ៉ាុន េិង្ាែូរ ី េរែុរមួ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ឆន ាំ២០១៥ ៨០៧ ៥៨៥ ១៦,១៦៣ ៦,៥៣៧ ១,៣៩៩ ៩១៥ ៩៩ ៩៩ ១៨,៤៦៨ ៨,១៣៦ 

ឆន ាំ២០១៤ ៤៧០ ២៩០ ១៥,៨៣៩ ៦,៣៣៨ ៥១៨ ៣៧៣ ១៩០ ១៩០ ១៧,០១៧ ៧,១៩១ 

យរែៀែយធ ែ
% 

៧១.៧០ ៥០.៤២ ២.០០ ៣.០៤ ៦២.៩៧ ៥៩.២៣ -៩១.៩១ -៩១.៩១ ៧.៦០ ១១.៦១ 

៣.ច្ាំននួពលករប្ដ្លបានយច្ញយៅែយរមើការងារយៅស្ថធារីរដ្ឋកូយរ ៉ាយរកាមរែពន័ធអនុញ្ហញ ត្មុខរែរ 
(EPS) កនុ ង្ឆន ាំ២០១៥ 

 

ែរោិយ ឧេា កមម កេិកមម យនស្ថទ្យ េាំីង្ ់ េរែុរមួ 
េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី េរែុ រេី 

ឆន ាំ២០១៥ ៣,៧០៥ ២៧៧ ២,៦១៨ ១,៥១៧ ៤ ០ ៨៨១ ០ ៧,២០៨ ១,៧៩៥ 
ឆន ាំ២០១៤ ៤,១៦២ ២៩៩ ២,៥៩១ ១,២៨៨ ០ ០ ៦៥៧ ០ ៧,៤១០ ១,៥៨៧ 
យរែៀែយធ ែ

% 
-១៥.៧ -១១.៤ -១.៤៧ ១៥.៨ - - ៤៣.៦ - -២.៧ ១៣.១ 
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ច្ាែ ់និង្មនិរេែច្ាែស់្ថល ែ ់យដ្ឋយមូលយ តុ្យផសង្ៗច្ាំននួ២១៣នក ់កនុង្យន៉ះរេី ៥១នក ់ យរែៀែយធ ែនឹង្
ឆន ាំ២០១៤ យកើន៨៤នក ់យេមើ៦៥,១២ភាគរយ ។  
២.េ. ៣. ការងារ ការពារ សាេ រនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម និងមាតុេូម្ិនិវតេន៍  
 ២.ខ.៣.១. ការង្ករការពារ នងិស្កត រនតីសិមបទាជនរងដក្រោះ 
គីៈកមាម ធិការយខត្តរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ខ.ែ.ជ) បានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូ

ចុ្៉ះជួយ ដ្ល់ជនរង្យររ៉ះ និង្ជនងាយរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស រ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ ការយកង្រែវញ័្ច
កមាល ាំង្ពលកមម រចួ្បានយធវើការស្ថដ រនីតិ្េមបទជនរង្យររ៉ះយៅតាមអង្គការនន យដ្ើមបទី្យទ្យលួការពិនិត្យេុខ
ភាព, ផដល់រែឹកាេរមាែជ់យរមើេ ឬការយដ្ឋ៉ះរស្ថយផលូវច្ាែ,់ ផដល់ជាំនួយេយស្រងាគ ៉ះែនទ ន,់ ផដល់ការស្ថន កយ់ៅ 
និង្អាហរ, ផតល់វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លជាំនញវជិាជ ជីវៈ និង្ែាំីិនវជិាជ  យទ្យើែរែគល់ឲ្យរគួស្ថរវញិ  េរុែបាន
ច្ាំននួ៧៩២នកស់្រេតីមានច្ាំននួ៤៧៥នក ់ (កុមារាច្ាំននួ១០៥នកនិ់ង្កុមារចី្ាំនួន១៣៤នក)់ ដូ្ច្រាយលមអតិ្
ខ្ង្យរកាម ៖ 
តារាង្ជយួ េយស្រងាគ ៉ះ ផតល់យេវា និង្ស្ថត រនីតិ្េមបទជនរង្យររ៉ះ  
ល.រ មនទរី នងិ្អង្គការពាកព់ន័ធ ជនរង្យររ៉ះ ច្ាំននួរមួ រេី កុមារា កុមារ ី
១ មនទីរេ.អ.យរាជធានី
ភនាំយពញនិង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ 
-យកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមម 

៤៨១ ៣៥២ ៥៩ ៧០ 

២ មនទីរេ.អ.យ យខត្តយេ ម
រាែ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ 
-យកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមម 

៩៥ ៤៩  ០៩ 

៣ មនទីរេ.អ.យ យខត្តតាប្កវ 
និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រផលូវយភទ្យ  ០៥   

៤ មនទីរេ.អ.យ យខត្តស្ថវ យ
យរ ង្ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រផលូវយភទ្យ ០៨ ០៦  ០២ 

៥ អង្គការេយស្រងាគ ៉ះនិង្ប្លទាំ
អនតរជាត្ិេីុធីភញ 

-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ    ០២ 

៦ អង្គការ IOM -អាំយពើជួញដូ្រមនុេស  ០២   

៧ ម ឌី លេាំច្ត្យបា៉ា យប្ែ៉ាត្ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-កាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី
ជនរង្យររ៉ះ 

៧៤ ២៦ ១៦ ០៧ 

-ករីីជួញដូ្រមនុេស ៥១ ១៦ ០៩ ២០ 
-ករីីយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្
ពលកមម 

៥២ ០៩ ១១ ១៣ 

-ករីីជួញដូ្រផលូវយភទ្យ  ០១   
-ករីីងាយរង្យររ៉ះ ៣១ ០៩ ១០ ១១ 

េរែុច្ាំនួនរមួ 
 ៧៩២

នក ់
៤៧៥
នក ់

១០៥
នក ់

១៣៤
នក ់
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២.ខ. ៣.២-ការង្ករដទសនតរក្រដេសន ៍
 

 ការផ្តល់ភាព្ក្សបចាបដ់្ល់ព្លករដៅក្រដទសថៃ ៖ យោង្តាមជាំយរឿនពលករែរយទ្យេយលើកទី្យ២ 
រែេ់រដ្ឋឋ ភបិាលនល កាលពីនលងទី្យ៣០ ប្ខមនី ឆន ាំ២០១៥ មានពលករកមពុជាប្ដ្លមនិទនម់ានភាពរេែច្ាែ ់
មានច្ាំននួ យរច្ើនជាង្ ៤៥០.០០០នក ់ ប្ដ្លកាំពុង្ស្ថន កយ់ៅ និង្យធវើការកនុង្រែយទ្យេនល ។ គិត្ពីនលងទី្យ ១៣ 
ប្ខតុ្ោ ឆន ាំ២០១៤ ដ្ល់នលងទី្យ៣០ ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥ រកុមការងាររកេួង្ ការងារ ស្ថា នទូ្យត្កមពុជា
រែចាំយៅរព៉ះរាជា ច្រកនល បានផតល់ភាពរេែច្ាែដ់្ល់ពលករប្ដ្លកាំពុង្ស្ថន កយ់ៅ និង្យធវើការយៅរែយទ្យេ
នល បានច្ាំនួន ២៣៣.០៣២នក ់។   

 ការទទួលព្លរដ្ឋខ្ខមរព្ីអាជ្ញា ធរបរដទស ៖ កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ ច្ាំននួជនប្ដ្លបានយធវើមាតុ្ភូមនិវត្តន ៍
និង្រតូ្វបានែញ្ជូ នរត្ឡែយ់ដ្ឋយអាជាញ ធរមានេមត្ាកិច្ចែរយទ្យេ មនិរតូ្វបានរកយ ើញថា ជាជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយ
អាំយពើជួញដូ្រមនុេសទាំង្អេ់យទ្យ ប្ត្គឺជាជនរង្យររ៉ះកនុង្អាំឡុង្យពលយធវើយទ្យេនតររែយវេន ៍ យដ្ឋយអាំយពើ ិង្ា 
ការយកង្រែវញ័្វ  ការរ ាំយោភយលើទ្យាំនុកចិ្ត្ត ជាយដ្ើម ។ ជនទាំង្យន៉ះ មានេិទ្យធិដ្ឋកែ់ តីឹ ង្ទមទរយុត្តិធមប៌ាន 
ប្ត្ករីីជាយរច្ើន មនិយកើត្យៅកនុង្រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជាយទ្យ ។ 
យៅកនុង្ឆន ាំ ២០១៥យន៉ះ ច្ាំននួពលកររង្យររ៉ះប្ដ្លរតូ្វបានែញ្ជូ នរត្ឡែត់ាមអាជាញ ធរែរយទ្យេ

េរុែច្ាំននួ៦៧,៨៥២នក(់រេី២២,៦៩១នក)់ កនុង្យន៉ះតាម ៖ 
 ផលូវអាកាេមានច្ាំននួ៥៥៨នក ់(រេី៨៦នក)់ 
 ផលូវយរកច្ាំនួន៦៧,២៩៤(រេី ២២,៦០៥នក)់ 

តារាង្ច្ាំននួពលកររង្យររ៉ះប្ដ្លរតូ្វបានែញ្ជូ នរត្ឡែ ់(តាមផលូ វយរក និង្ផលូ វអាកាេ) 
រែយទ្យេែញ្ជូ នរត្ឡែ ់ ផលូវយរក ផលូវអាកាេ 

េរុែ រេី េរុែ រេី 
មា៉ា យឡេីុ   ៩៩ ៦៧ 
ឥ ឌីូ យនេីុ   ៣៥៣  
នល ៦៧,១៣៦ ២២,៥១៨ ៥០ ១៧ 
យវ ត្ ម ១៣៣ ៨៣ ២០ ១០ 
 វីលីពីន   ៤  
េិង្ាែូរ ី    ១ 
ចិ្ន   ២៥  
បា៉ា ពូ គីយី   ៦  
អាស្រ វិកត្បូង្   ១  
រុេស ី    ១ 
ឡាវ 
 

២៥ ៤   
េរែុ ៦៧,២៩៤ 

នក ់
២២,៦០៥ 
នក ់

៥៥៨ នក ់ ៨៦ នក ់
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ច្ាែ ់និង្មនិរេែច្ាែស់្ថល ែ ់យដ្ឋយមូលយ តុ្យផសង្ៗច្ាំននួ២១៣នក ់កនុង្យន៉ះរេី ៥១នក ់ យរែៀែយធ ែនឹង្
ឆន ាំ២០១៤ យកើន៨៤នក ់យេមើ៦៥,១២ភាគរយ ។  
២.េ. ៣. ការងារ ការពារ សាេ រនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម និងមាតុេូម្ិនិវតេន៍  
 ២.ខ.៣.១. ការង្ករការពារ នងិស្កត រនតីសិមបទាជនរងដក្រោះ 
គីៈកមាម ធិការយខត្តរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ខ.ែ.ជ) បានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូ

ចុ្៉ះជួយ ដ្ល់ជនរង្យររ៉ះ និង្ជនងាយរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស រ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ ការយកង្រែវញ័្ច
កមាល ាំង្ពលកមម រចួ្បានយធវើការស្ថដ រនីតិ្េមបទជនរង្យររ៉ះយៅតាមអង្គការនន យដ្ើមបទី្យទ្យលួការពិនិត្យេុខ
ភាព, ផដល់រែឹកាេរមាែជ់យរមើេ ឬការយដ្ឋ៉ះរស្ថយផលូវច្ាែ,់ ផដល់ជាំនួយេយស្រងាគ ៉ះែនទ ន,់ ផដល់ការស្ថន កយ់ៅ 
និង្អាហរ, ផតល់វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លជាំនញវជិាជ ជីវៈ និង្ែាំីិនវជិាជ  យទ្យើែរែគល់ឲ្យរគួស្ថរវញិ  េរុែបាន
ច្ាំននួ៧៩២នកស់្រេតីមានច្ាំននួ៤៧៥នក ់ (កុមារាច្ាំននួ១០៥នកនិ់ង្កុមារចី្ាំនួន១៣៤នក)់ ដូ្ច្រាយលមអតិ្
ខ្ង្យរកាម ៖ 
តារាង្ជយួ េយស្រងាគ ៉ះ ផតល់យេវា និង្ស្ថត រនីតិ្េមបទជនរង្យររ៉ះ  
ល.រ មនទរី នងិ្អង្គការពាកព់ន័ធ ជនរង្យររ៉ះ ច្ាំននួរមួ រេី កុមារា កុមារ ី
១ មនទីរេ.អ.យរាជធានី
ភនាំយពញនិង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ 
-យកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមម 

៤៨១ ៣៥២ ៥៩ ៧០ 

២ មនទីរេ.អ.យ យខត្តយេ ម
រាែ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ 
-យកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមម 

៩៥ ៤៩  ០៩ 

៣ មនទីរេ.អ.យ យខត្តតាប្កវ 
និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រផលូវយភទ្យ  ០៥   

៤ មនទីរេ.អ.យ យខត្តស្ថវ យ
យរ ង្ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-អាំយពើជួញដូ្រផលូវយភទ្យ ០៨ ០៦  ០២ 

៥ អង្គការេយស្រងាគ ៉ះនិង្ប្លទាំ
អនតរជាត្ិេីុធីភញ 

-ការរ ាំយោភែាំពានផលូវយភទ្យ    ០២ 

៦ អង្គការ IOM -អាំយពើជួញដូ្រមនុេស  ០២   

៧ ម ឌី លេាំច្ត្យបា៉ា យប្ែ៉ាត្ និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ 

-កាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី
ជនរង្យររ៉ះ 

៧៤ ២៦ ១៦ ០៧ 

-ករីីជួញដូ្រមនុេស ៥១ ១៦ ០៩ ២០ 
-ករីីយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្
ពលកមម 

៥២ ០៩ ១១ ១៣ 

-ករីីជួញដូ្រផលូវយភទ្យ  ០១   
-ករីីងាយរង្យររ៉ះ ៣១ ០៩ ១០ ១១ 

េរែុច្ាំនួនរមួ 
 ៧៩២

នក ់
៤៧៥
នក ់

១០៥
នក ់

១៣៤
នក ់



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ2ី0  

 
 

 ការការពារព្លករដទសនតរក្រដេសន៍ដៅកនុងេិស័យឧសាហកមមដនស្កទ   

ជាមយួនឹង្ការយែតជាញ ចិ្ត្តខពេ់ ច្ាំយពា៉ះការយដ្ឋ៉ះរស្ថយែញ្ហា ប្ដ្លមានលកាី ៈជារែពន័ធកនុង្ការយកង្រែ
វញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមកនុង្ឧេា កមមយនស្ថទ្យេមុរទ្យ រកេួង្ការែរយទ្យេ និង្េ រែតិ្ែត្តិការអនតរជាតិ្ រកេួង្
ការងារែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈបានរែមូលទិ្យនននយ័ននពលករយទ្យេនតររែយវេនយ៍ៅរែយទ្យេយរលយៅ និង្រ៉ិះរក
វធិានការយដ្ើមបកីារពារេុវត្ាិភាពពលករយទ្យេនតររែយវេនយ៍លើទូ្យកយនស្ថទ្យ។កនុង្ច្ាំយ មជនរង្យររ៉ះទាំង្យន៉ះ 
មាន៣៩១នក ់ជាពលករយទ្យេនតររែយវេនែ៍យរមើការងារយលើទូ្យកយនស្ថទ្យ។ 

តារាង្េរុែច្ាំននួពលកររង្យររ៉ះប្ដ្លយធវើមាតុ្ភូមនិវត្តនក៍នុ ង្ឧេា កមមយនស្ថទ្យេមុរទ្យ៖ 
 

ែញ្ជូ នមកពីរែយទ្យេ មូលយ តុ្ ននការនាំយច្ញយដ្ឋយ 
មា៉ា យឡ
េីុ 

នល 
អាស្រ វិក
ខ្ង្ត្បូង្ 

ឥ ឌីូ យន
េីុ 

បា៉ា ពូ គីយន យមខយល់ ខលួនឯង្ 
រកុម ៊ាុន 
Giant 
Ocean 

មនិច្ាេ់ 

១៨ ១៣ ១ ៣៥៣ ៦ ៩៩ ២៩០ ១ ១ 
៣៩១ នក ់ ៣៩១ នក ់
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២.េ.៤.ការងារអនុវតេចាប ់
កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ យន៉ះយយើង្ ទ្យទ្យួលបានលទ្យធផលែស្រងាក ែែទ្យយលមើេអាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវ

កមមផលូវយភទ្យ ពីែ ត អង្គភាពច្ាំននួ១៨ គឺ៖ េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តែនទ យមានជយ័ យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ យខត្ត
កាំពង្ច់ម យខត្តកាំពង្ឆ់ន ាំង្ យខត្តកាំពង្ធ់ាំ យខត្តក ត ល យខត្តយកា៉ះកុង្ រាជធានីភនាំយពញ យខត្តរព៉ះវហិរ យខត្ត
នរពប្វង្ យខត្តយេ មរាែ យខត្តរព៉ះេី នុ យខត្តស្ថវ យយរ ង្ យខត្តតាប្កវ យខត្តនែ៉ាលិន យខត្តត្បូង្ មុ ាំ នយកដ្ឋឋ ន
រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ រកេួង្មហនផទ និង្កង្រាជ
អាវុធ ត្ាយលើនផទរែយទ្យេ ។ 

២.ខ.៤.១. ការង្ករបញ្ជ្ង្កា ប និងសដញ្ជ្ង្កគ ោះជនរងដក្រោះ៖ 
យដ្ឋយមានការដឹ្កនាំ និង្កិច្ចេ ការេរមែេរមួលោ៉ា ង្ជិត្េនិទ្យធ រវាង្គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធ

រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) ជាមយួស្ថា ែន័អនុវត្តច្ាែ ់ មានអគគេនង្ការនគរបាលជាតិ្កង្រាជ
អាវុធ ត្ា អគគរព៉ះរាជអាជាញ  រកេួង្មហនផទ រកេួង្យុត្តិធម ៌ និង្ស្ថា ែន័តុ្ោការ បានយធវើឲ្យការែស្រងាក ែ
អាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្ការផតនទ យទេជនយលមើេទ្យទ្យួលបានលទ្យធផលលអគរួជាទី្យយពញចិ្ត្ត ទាំង្ែរមិាី ទាំង្
គុីភាព ។ ជាលទ្យធផល៖ 
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យោង្តាមរបាយការី៍ អយង្កត្រយ:យពល ១០ឆន ាំ រែេ់អង្កការ(IJM) អរតាយរែវា៉ាឡង្ន់នការជញួដូ្រ
ផលូវយភទ្យយលើកុមារ តាមរគឹ៉ះស្ថា នយេវាកមានត បានធាល កចុ់្៉ះពី ៣០ យៅ៣៥ភាគរយ កនុង្ឆន ាំ២០០៤ ដ្ល់ 
២ភាគរយ កនុង្ឆន ាំ២០១៤ និង្េង្ឃមឹអាច្ែនតលយចុ្៉ះរ ូត្ដ្ល់ ០.១% កនុង្ឆន ាំែនទ ែយ់ទ្យ ត្ ។  
ពីឆន ាំ២០១២ដ្ល់ឆន ាំ២០១៥អរតាយរែវា៉ាឡង្អ់នីតិ្ជនអាយុ១៧ឆន ាំចុ្៉ះ លយចុ្៉ះ៧៣% គឺពី ៨.១៦% 

មករតឹ្ម២.0២ % (រាជធានី យខត្តធាំៗច្ាំនួន៣គឺ ភនាំយពញ យេ មរាែ និង្រព៉ះេី នុ)។ 
ជាទូ្យយៅយជាគជយ័យន៉ះ គឺអារេ័យយដ្ឋយមានការតល េ់ែតូរប្រែរែួលោ៉ា ង្េាំខ្នប់្ផនកេមត្ាភាព ឥរោិ

ែល និង្ការយែតជាញ ចិ្ត្តរែេ់មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់ យៅកនុង្នីតិ្វធីិយេុើែអយង្កត្ រែមូលភេតុតាង្ និង្កនុង្រែពន័ធ
តុ្ោការកនុង្យរឿង្កតីជញួដូ្រមនុេស យដ្ឋយឈរយលើមូលដ្ឋឋ នននការយេុើែអយង្កត្ពីករីីមយួយៅកានក់រីីមយួ 
យដ្ឋយយតត ត្យៅយលើទ្យាំ ាំករីី និង្ែ ត ញននរែពន័ធជញួដូ្រមនុេស។ 
កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ យដ្ឋយមានកិច្ចេ ការជាមយួរព៉ះរាជអាជាញ តាមែ ត រាជធានី យខត្ត េកមមភាព

ែស្រងាក ែបានអនុវត្ត ច្ាំននួ១០៥ករីី (យលើ៩៥ករីីយែ ែយធ ែឆន ាំ២០១៤ យកើនយឡើង្១០ករីី)។ ឃ្ត្ខ់លួន
ជនេង្សយ័បានច្ាំននួ១៤៤នក ់ រេី៧១នក ់ និង្អនីតិ្ជន ៥នក ់ រតូ្វបានចែខ់លួន។ កនុង្យន៉ះច្ាំននួ
ជនេង្សយ័ប្ដ្លជាជនែរយទ្យេ ១៦នក ់ មាន១០េញ្ហជ តិ្៖ ចិ្ន ៦នក.់ កូយរ ៉ា ១នក.់ េវីេ ១នក ់ រុេស ី
១នក ់អាយមរកិ ២នក ់ម៉ាុលដូ្វ ី១នក ់បារាាំង្ ១នក ់អាឡឺម៉ាង្ ់១នក ់មុចិ្េិុច្កូ ១នក ់អង្យ់គលេ ១នក ់។  
យដ្ឋយប្ឡក ច្ាំននួជនរង្យររ៉ះប្ដ្លេយស្រងាគ ៉ះបានទាំង្ករីីជញួដូ្រពលកមម និង្និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមម

ផលូវយភទ្យ េរុែ មានច្ាំននួ២៩៥នក ់  កនុង្យន៉ះអាយុយរកាម១៥ឆន ាំ ៨៣នក ់  អាយុពី១៥-យរកាម១៨ឆន ាំ ច្ាំននួ 
៣៧នក ់  អាយុ១៨ឆន ាំយឡើង្ ច្ាំនួន១៧៥នក ់ បានែញ្ជូ នយៅមនទីរេង្គមកិច្ចច្ាំននួ១២១នក ់ រគួស្ថរច្ាំននួ
១៧០នក ់  និង្អង្គការនដ្គូច្ាំននួ៤នក ់។ 

១. ករី ី អាំយពើជញួដូ្រមនុេស៖ ែស្រងាក ែបាន៤៧ករី ី  ឃ្ត្ខ់លួនជនេង្សយ័ច្ាំននួ៧៥នក ់ រេី៤៧នក ់
(អនីតិ្ជន១នក.់) េយស្រងាគ ៉ះជនរង្យររ៉ះបានច្ាំននួ១១០នក ់ (ឆន ាំ២០១៤េយស្រងាគ ៉ះបាន២៣០នក)់ ដូ្ច្មានរាយ
លមអតិ្កនុង្តារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្េាិ តិ្ែទ្យយលមើេជញួដូ្រមនុេស 
ែទ្យយលមើេ ករីី ជនេង្សយ័ ែរយទ្យេ 

-នាំអនីតិ្ជនយច្ញមនិរេែច្ាែ ់
-នាំយច្ញមនិរេែច្ាែម់ានយរលយៅ 
-នាំយច្ញមនិរេែច្ាែឆ់្លង្ប្ដ្ន 
-យរជើេយរ ើេមនិរេែច្ាែយ់កង្រែវញ័្ច  
-អាំយពើលកដូ់្រមនុេស 
-អាំយពើលកដូ់្រមនុេសឆ្លង្ប្ដ្ន 
-ទិ្យញយពេាចរកុមារ 

៥ 
១៣ 
១៤ 
២ 
២ 
៤ 
៧ 

៦ 
១៨ 
២៧ 
២ 
៣ 
១០ 
០៩ 

(អនីតិ្ជន០១) 

 
ម៉ាុលដូ្វ១ី 
ចិ្ន២ 

 
ចិ្ន១ 
ចិ្ន៣ 

(កូយរ ៉ា១ អាយម៉ារកិ១ បារាាំង្១ 
មុចិ្េិុច្កូ១ រុេសុ១ី) 

េរុែ ៤៧ ៧៥ ១២ 
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 ការការពារព្លករដទសនតរក្រដេសន៍ដៅកនុងេិស័យឧសាហកមមដនស្កទ   

ជាមយួនឹង្ការយែតជាញ ចិ្ត្តខពេ់ ច្ាំយពា៉ះការយដ្ឋ៉ះរស្ថយែញ្ហា ប្ដ្លមានលកាី ៈជារែពន័ធកនុង្ការយកង្រែ
វញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមកនុង្ឧេា កមមយនស្ថទ្យេមុរទ្យ រកេួង្ការែរយទ្យេ និង្េ រែតិ្ែត្តិការអនតរជាតិ្ រកេួង្
ការងារែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈបានរែមូលទិ្យនននយ័ននពលករយទ្យេនតររែយវេនយ៍ៅរែយទ្យេយរលយៅ និង្រ៉ិះរក
វធិានការយដ្ើមបកីារពារេុវត្ាិភាពពលករយទ្យេនតររែយវេនយ៍លើទូ្យកយនស្ថទ្យ។កនុង្ច្ាំយ មជនរង្យររ៉ះទាំង្យន៉ះ 
មាន៣៩១នក ់ជាពលករយទ្យេនតររែយវេនែ៍យរមើការងារយលើទូ្យកយនស្ថទ្យ។ 

តារាង្េរុែច្ាំននួពលកររង្យររ៉ះប្ដ្លយធវើមាតុ្ភូមនិវត្តនក៍នុ ង្ឧេា កមមយនស្ថទ្យេមុរទ្យ៖ 
 

ែញ្ជូ នមកពីរែយទ្យេ មូលយ តុ្ ននការនាំយច្ញយដ្ឋយ 
មា៉ា យឡ
េីុ 

នល 
អាស្រ វិក
ខ្ង្ត្បូង្ 

ឥ ឌីូ យន
េីុ 

បា៉ា ពូ គីយន យមខយល់ ខលួនឯង្ 
រកុម ៊ាុន 
Giant 
Ocean 

មនិច្ាេ់ 

១៨ ១៣ ១ ៣៥៣ ៦ ៩៩ ២៩០ ១ ១ 
៣៩១ នក ់ ៣៩១ នក ់
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២.េ.៤.ការងារអនុវតេចាប ់
កនុង្ឆន ាំ ២០១៥ យន៉ះយយើង្ ទ្យទ្យួលបានលទ្យធផលែស្រងាក ែែទ្យយលមើេអាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវ

កមមផលូវយភទ្យ ពីែ ត អង្គភាពច្ាំននួ១៨ គឺ៖ េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តែនទ យមានជយ័ យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ យខត្ត
កាំពង្ច់ម យខត្តកាំពង្ឆ់ន ាំង្ យខត្តកាំពង្ធ់ាំ យខត្តក ត ល យខត្តយកា៉ះកុង្ រាជធានីភនាំយពញ យខត្តរព៉ះវហិរ យខត្ត
នរពប្វង្ យខត្តយេ មរាែ យខត្តរព៉ះេី នុ យខត្តស្ថវ យយរ ង្ យខត្តតាប្កវ យខត្តនែ៉ាលិន យខត្តត្បូង្ មុ ាំ នយកដ្ឋឋ ន
រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស និង្ការពារអនីតិ្ជន អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ រកេួង្មហនផទ និង្កង្រាជ
អាវុធ ត្ាយលើនផទរែយទ្យេ ។ 

២.ខ.៤.១. ការង្ករបញ្ជ្ង្កា ប និងសដញ្ជ្ង្កគ ោះជនរងដក្រោះ៖ 
យដ្ឋយមានការដឹ្កនាំ និង្កិច្ចេ ការេរមែេរមួលោ៉ា ង្ជិត្េនិទ្យធ រវាង្គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធ

រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) ជាមយួស្ថា ែន័អនុវត្តច្ាែ ់ មានអគគេនង្ការនគរបាលជាតិ្កង្រាជ
អាវុធ ត្ា អគគរព៉ះរាជអាជាញ  រកេួង្មហនផទ រកេួង្យុត្តិធម ៌ និង្ស្ថា ែន័តុ្ោការ បានយធវើឲ្យការែស្រងាក ែ
អាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្ការផតនទ យទេជនយលមើេទ្យទ្យួលបានលទ្យធផលលអគរួជាទី្យយពញចិ្ត្ត ទាំង្ែរមិាី ទាំង្
គុីភាព ។ ជាលទ្យធផល៖ 
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ែញ្ជីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេសប្ដ្លេយស្រងាគ ៉ះបានកនុ ង្យពលរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែ៖ 
ច្ាំនួនជនរង្ 
យររ៉ះេរែុ 

អាយុយរកាម 
១៥ឆន ាំ 

 ពី១៥ឆន ាំ ដ្ល់
យរកាម១៨ឆន ាំ 

អាយុ ១៨ឆន ាំ 
យឡើង្ 

ការែញ្ជូ នជនរង្យររ៉ះ 
យៅមនទីរេ/ក យៅអង្គការ យៅរគួស្ថរ 

១១០នក ់ ២៧នក ់ ១៥នក ់ ៦៨នក ់ ០៧នក ់ ០២នក ់ ១០១នក ់
 

២. អាំយពើជញួដូ្រផលូវយភទ្យ៖ ែស្រងាក ែបាន៥៨ករីី ឃ្ត្ខ់លួនជនេង្សយ័ច្ាំនួន៦៩នក ់រេី២៤នក ់(អនីតិ្ជន
៣នក)់ កនុង្យន៉ះជនែរយទ្យេ៤នក ់ េយស្រងាគ ៉ះជនរង្យររ៉ះបានច្ាំនួន១៨៥នក ់ (ឆន ាំ២០១៤េយស្រងាគ ៉ះបាន
១៨២នក)់ ។ 
តារាង្េាិ តិ្ែទ្យយលមើេជញួដូ្រផលូ វយភទ្យ 

ែទ្យយលមើេ ករីី ជនេង្សយ័ ែរយទ្យេ 
-េញ្ហច រកមម 
-េញ្ហច រកមមមានអនីតិ្ជន 
-េញ្ហច រកមមមានស្ថា នទ្យមងន ់
-េញ្ហច រកមមយពេាចរកុមារ 
-រូែភាព-េមាភ រៈអាេអាភាេ 
-រមួយភទ្យអនីតិ្ជនយរកាម១៥ឆន ាំ 
-អាំយពើអាេអនីតិ្ជនយរកាម១៥ឆន ាំ 

១០ 
២ 
៥ 
៨ 
១ 

២៣ 
៩ 

១៤ 
២ 
៦ 

១៤ 
១ 

២៣(អនី.៤) 
៩ 

 
 
 
 
េវីេ១ 
អាយម៉ារកិ១  
អាឡឺម៉ាង្១់ 
អង្យ់គលេ១ 

េរុែ ៥៨ ៦៩ ៤ 
 
ែញ្ជីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូ វយភទ្យ ប្ដ្លេយស្រងាគ ៉ះបានកនុ ង្យពលរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែ៖ 

ច្ាំនួនជនរង្ 
យររ៉ះេរែុ 

អាយុយរកាម 
១៥ឆន ាំ 

 ពី១៥ឆន ាំ ដ្ល់
យរកាម១៨ឆន ាំ 

អាយុ ១៨ឆន ាំ 
យឡើង្ 

ការែញ្ជូ នជនរង្យររ៉ះ 
យៅមនទីរេ/ក យៅអង្គការ យៅរគួស្ថរ 

១៨៥នក ់ ៥៦នក ់ ២២នក ់ ១០៧នក ់ ១១៤នក ់ ០២នក ់ ៦៩នក ់
 
២.ខ.៤.២. ការង្ករអនុេតតនតីិេិធីចាប់៖ 

ការយចទ្យរែកាន ់រតូ្វបានអនុយោមតាមមារតាប្ដ្លមានប្ច្ង្កនុង្ច្ាែេ់តីពី«ការែស្រងាក ែអាំយពើជញួមនុេស  
និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ» ប្ដ្លជាឧែករី៍ច្ាែដ់្ម៏ានរែេិទ្យធភាព គួែផសាំនឹង្វធិានការជាំនញ យធវើការ
ែស្រងាក ែ ប្ដ្លអាច្កាត្ែ់នាយេកមមភាពរែេ់រកុមឧរកិដ្ឋជនជញួដូ្រមនុេសោ៉ា ង្មានរែេិទ្យធភាព។  

យោង្តាមេាិតិ្ រែេ់នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេសនិង្ការពារអនីតិ្ជនននអគគេនង្ការដ្ឋឋ ន
នគរបាលជាតិ្ឆន ាំ២០១៥ លទ្យធផលននការែញ្ជូ នេាំីុាំ យរឿង្យៅតុ្ោការ រតូ្វបានប្ែង្ប្ច្កតាមមារតាននច្ាែ ់
េតីពី«ការែស្រងាក ែអាំយពើជញួមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ» េរុែមានដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 
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តារាង្េាិ តិ្ែញ្ជូ នេាំីុាំ យរឿង្យៅតុ្ោការ  

លរ អំព ើ មាត្រា 
ចំនួនករណើ  ចំនួនជនពលមើស ចំនួនជនរងពត្ររោះ 

ជញួដូរ 
មនុសស 

ជញួដូរ 
ពេទ 

ជញួដូរ 
មនុសស 

ជញួដូរ 
ពេទ 

ជញួដូរ 
មនុសស 

ជញួដូរ 
ពេទ 

១ ការនាំយកអនីតិ្ជន 
ជាអាទ្យិ៍យច្ញយដ្ឋយមនិរេែច្ាែ ់ ៩* ៤  ៤  ៤  

២ ការនាំយកយច្ញមនិរេែច្ាែយ់ដ្ឋយមាន
យរលយៅ ១០* ១២  ១៥  ១៣  

៣ ការនាំយច្ញមនិរេែច្ាែេ់រមាែឆ់្លង្ប្ដ្ន ១១ ១៤  ២៧  ៣៣  
៤ ការយរជើេយរ ើេយដ្ឋយមនិរេែច្ាែេ់រមា

ែយ់កង្រែវញ័្ច  ១២* ២  ២  ១៣  

៥ អាំយពើលកដូ់្រមនុេស ១៤ ២  ៣  ២  
៦ អាំយពើលកដូ់្រមនុេសយដ្ឋយមានយរលយៅ ១៥* ០  ០  ០  
៧ អាំយពើលកដូ់្រមនុេសេរមាែន់ាំឆ្លង្ប្ដ្ន ១៦ ២  ៤  ៩  
៨ ការដឹ្កជញ្ជូ នយដ្ឋយមានយរលយៅ ១៧* ០  ០  ០  
៩ អាំយពើនាំឆ្លង្ប្ដ្ន ១៨ ០  ០  ០  
១០ ការទ្យទ្យលួយកយដ្ឋយមានយរលយៅ ១៩* ០  ០  ០  
១១ ការទ្យទ្យលួយកមនុេសយដ្ឋយមានយរលយៅ

ជយួ ដ្ល់ជនយលមើេ ២០ ០  ០  ០  

១២ ការពរង្ត្ ់ការ ុាំឃ្ាំង្ ឬការែងាា ាំង្ ២១  ០  0  ០ 
១៣ ស្ថា នទ្យមងន ់(ការចែព់រង្ត្ ់ការ ុាំឃ្ាំង្ 

ឬការែងាា ាំង្) 
២២    0   

១៤ អាំយពើេញ្ហច រកមម ២៤    0   
១៥ េញ្ហច រកមម ២៦  ១០  ១២  ៣៩ 
១៦ ស្ថា នទ្យមងនយ់ទេននេញ្ហច រកមម ២៧  ៤  ៥  ១៦ 
១៧ េញ្ហច រកមមទកទ់្យង្នឹង្យពេាចរកុមារ ២៨*  ៥  ៩  ៣០ 
១៨ េញ្ហច រកមមយដ្ឋយមានការយធវើទរុីកមម ២៩  ០  ០  ០ 
១៩ ការដឹ្កនាំយពេាចរ ៣០  ០  ០  ០ 
២០ ការដឹ្កនាំរគឹ៉ះស្ថា នយពេាចរ ៣១  ០  ០  ០ 
២១ ការផតល់កប្នលង្េរមាែយ់ធវើយពេាចរ ៣២  ០  ០  ០ 
២២ ែទ្យយលមើេទកទ់្យង្នឹង្យពេាចរកុមារ ៣៣*  ០  ០  ០ 
២៣ ការទិ្យញយពេាចរកុមារ ៣៤* ៧  ៩  ២៧  
២៤ អាំយពើអូេទញយពេាចរកុមារ ៣៥* ០  ០  ០  
២៥ ការឲ្យខចីរបាកយ់ដ្ឋយមានលកាខ ឌី ទកទ់្យង្

យៅនឹង្អាំយអើយពេាចរកុមារ 
៣៦* ០  ០  ០  
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ែញ្ជីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេសប្ដ្លេយស្រងាគ ៉ះបានកនុ ង្យពលរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែ៖ 
ច្ាំនួនជនរង្ 
យររ៉ះេរែុ 

អាយុយរកាម 
១៥ឆន ាំ 

 ព១ី៥ឆន ាំ ដ្ល់
យរកាម១៨ឆន ាំ 

អាយុ ១៨ឆន ាំ 
យឡើង្ 

ការែញ្ជូ នជនរង្យររ៉ះ 
យៅមនទីរេ/ក យៅអង្គការ យៅរគួស្ថរ 

១១០នក ់ ២៧នក ់ ១៥នក ់ ៦៨នក ់ ០៧នក ់ ០២នក ់ ១០១នក ់
 

២. អាំយពើជញួដូ្រផលូវយភទ្យ៖ ែស្រងាក ែបាន៥៨ករីី ឃ្ត្ខ់លួនជនេង្សយ័ច្ាំនួន៦៩នក ់រេី២៤នក ់(អនីតិ្ជន
៣នក)់ កនុង្យន៉ះជនែរយទ្យេ៤នក ់ េយស្រងាគ ៉ះជនរង្យររ៉ះបានច្ាំនួន១៨៥នក ់ (ឆន ាំ២០១៤េយស្រងាគ ៉ះបាន
១៨២នក)់ ។ 
តារាង្េាិ តិ្ែទ្យយលមើេជញួដូ្រផលូ វយភទ្យ 

ែទ្យយលមើេ ករីី ជនេង្សយ័ ែរយទ្យេ 
-េញ្ហច រកមម 
-េញ្ហច រកមមមានអនីតិ្ជន 
-េញ្ហច រកមមមានស្ថា នទ្យមងន ់
-េញ្ហច រកមមយពេាចរកុមារ 
-រូែភាព-េមាភ រៈអាេអាភាេ 
-រមួយភទ្យអនីតិ្ជនយរកាម១៥ឆន ាំ 
-អាំយពើអាេអនីតិ្ជនយរកាម១៥ឆន ាំ 

១០ 
២ 
៥ 
៨ 
១ 

២៣ 
៩ 

១៤ 
២ 
៦ 

១៤ 
១ 

២៣(អនី.៤) 
៩ 

 
 
 
 
េវីេ១ 
អាយម៉ារកិ១  
អាឡឺម៉ាង្១់ 
អង្យ់គលេ១ 

េរុែ ៥៨ ៦៩ ៤ 
 
ែញ្ជីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូ វយភទ្យ ប្ដ្លេយស្រងាគ ៉ះបានកនុ ង្យពលរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែ៖ 

ច្ាំនួនជនរង្ 
យររ៉ះេរែុ 

អាយុយរកាម 
១៥ឆន ាំ 

 ព១ី៥ឆន ាំ ដ្ល់
យរកាម១៨ឆន ាំ 

អាយុ ១៨ឆន ាំ 
យឡើង្ 

ការែញ្ជូ នជនរង្យររ៉ះ 
យៅមនទីរេ/ក យៅអង្គការ យៅរគួស្ថរ 

១៨៥នក ់ ៥៦នក ់ ២២នក ់ ១០៧នក ់ ១១៤នក ់ ០២នក ់ ៦៩នក ់
 
២.ខ.៤.២. ការង្ករអនុេតតនតីិេិធីចាប់៖ 

ការយចទ្យរែកាន ់រតូ្វបានអនុយោមតាមមារតាប្ដ្លមានប្ច្ង្កនុង្ច្ាែេ់តីពី«ការែស្រងាក ែអាំយពើជញួមនុេស  
និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ» ប្ដ្លជាឧែករី៍ច្ាែដ់្ម៏ានរែេិទ្យធភាព គួែផសាំនឹង្វធិានការជាំនញ យធវើការ
ែស្រងាក ែ ប្ដ្លអាច្កាត្ែ់នាយេកមមភាពរែេ់រកុមឧរកិដ្ឋជនជញួដូ្រមនុេសោ៉ា ង្មានរែេិទ្យធភាព។  

យោង្តាមេាិតិ្ រែេ់នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេសនិង្ការពារអនីតិ្ជនននអគគេនង្ការដ្ឋឋ ន
នគរបាលជាតិ្ឆន ាំ២០១៥ លទ្យធផលននការែញ្ជូ នេាំីុាំ យរឿង្យៅតុ្ោការ រតូ្វបានប្ែង្ប្ច្កតាមមារតាននច្ាែ ់
េតីពី«ការែស្រងាក ែអាំយពើជញួមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ» េរុែមានដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 
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២៦ កិច្ចេនាននអាំយពើយពេាចរកុមារ ៣៧ ០  ០  ០  
២៧ រូែភាពនិង្េមាភ រៈអាេអាភាេននកុមារ ៣៩  ១  ១  ១ 
២៨ រូែភាពនិង្េមាភ រៈអាេអាភាេននកុមារ ៤១  ០  ០  ០ 
២៩ អាំយពើរមួយភទ្យជាមយួអនីតិ្ជនអាយុយរកាម 

១៥ឆន ាំ 
៤២  ២០  ២០  ២៤ 

៣០ អាំយពើអាេរែឆាំង្នឹង្អនីតិ្ជនអាយុយរកាម
១៥ឆន ាំ 

៤៣  ៨  ៨  ២៣ 

៣១ កិច្ចេនាេរមាែអ់ាំយពើលកដូ់្រមនុេស
និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ 

៤៥* ០  ០  ០  

 សរុប ៣១ ៤៣ ៤៨ ៦៤ ៥៥ ១០១ ១៣៣ 
 េរុែរមួ ៣១ ៩១  ១១៩ ២៣៤ 

 
(*) ជាមាត្រាដដលសហរដឋអាពមរកិកំណត់យកកនុងការវាយតម្មៃ ។ 
សរបុលទធផលាមមាត្រាទងំ១២ ដដលកំណត់ពោយត្រកសងួយុតតធិម៌សហរដឋអាពមរកិ៖ មានដត ២៨ 

ករណើ  ជនសងសយ័ ៣៨ នាក់  ជនរងពត្ររោះ ៨៥ នាក់ ប ុព ណ្ ោះ ។ 
 
២.ខ.៤.៣. សកមមភាព្បញ្ជ្ង្កា បដៅតាមរាជធាន ីដខតត៖ 

យដ្ឋយប្ឡក យៅតាមែ ត រាជធានី យខត្ត បានយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកក់នុង្ការែស្រងាក ែករីីែទ្យយលមើេជញួដូ្រ
មនុេសោ៉ា ង្េកមមផង្ប្ដ្រ ។ តារាង្េាិតិ្ខ្ង្យរកាមយន៉ះែងាា ញអាំពីលទ្យធផលននការអនុវត្តរែេ់រាជធានី/យខត្ត
យៅកនុង្ការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅកនុង្ឆន ាំ ២០១៥៖   

តារាង្េាិ តិ្លទ្យធផលែស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស រាជធានីយខត្ត 
ល.រ នយកដ្ឋឋ ន 

រាជធានី យខត្ត 
ែស្រងាក ែរមួ ជនយលមើេ ជនរង្យររ៉ះ 

រមួ រេី ែរយទ្យេ រមួ -១៥ ១៥-១៧ ១៨+ 
១ ែនទ យមានជយ័ ៣ ៤ ១ ០ ៧ ២ ០ ៥ 
២ បាត្ដ់្ាំែង្ ២ ៤ ១ ០ ១៤ ១ ៥ ៨ 
៣ កាំពង្ច់ម ៦ ៨ ៧ ០ ១៣ ០ ១ ១២ 
៤ កាំពង្ឆ់ន ាំង្ ៤ ៥ ២ ០ ៨ ២ ២ ៤ 
៥ កាំពង្ធ់ាំ ៥ ៦ ៤ ០ ១៦ ០ ១ ១៥ 
៦ ក ត ល ១ ១ ០ ០ ១ ១ ០ ០ 
៧ យកា៉ះកុង្ ២ ២ ២ ០ ៨ ០ ១ ៨៧ 
៨ ភនាំយពញ ២២ ៣៧ ២០ ៥ ៥៦ ១៥ ៤ ៣៧ 
៩ រព៉ះវហិរ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ០ 
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១០ នរពប្វង្ ១ ១ ១ ០ ២ ០ ០ ២ 
១១ យេ មរាែ ៨ ៩ ៣ ៤ ១៦ ៨ ៤ ៤ 
១២ រព៉ះេី នុ ១១ ១២ ៤ ២ ១៨ ១០ ១ ៧ 
១៣ ស្ថវ យយរ ង្ ៣ ៨ ២ ០ ១១ ២ ៣ ៦ 
១៤ តាប្កវ ៥ ៥ ០ ១ ៩ ២ ១ ៦ 
១៥ នែ៉ាលិន ១ ១ ១ ០ ៣ ២ ១ ០ 
១៦ ត្បូង្ មុ ាំ ៤ ៧ ៦ ១ ២ ០ ០ ២ 
១៧ នយកដ្ឋឋ ន ១៧ ២២ ១៤ ៣ ៩៦ ៣០ ១៣ ៥៣ 
១៨ កង្រាជអាវុធ ត្ា ៩ ១១ ២ ០ ១៤ ៧ ០ ៧ 

េរុែ ១០៥ ១៤៤ ៧១ ១៦ ២៩៥ ៨៣ ៣៧ ១៧៥ 

(យដ្ឋយប្ឡកយខត្តច្ាំនួន ៩ មនិមានរបាយការី៍ េតីពីេកមមភាពែស្រងាក ែែទ្យយលមើេជញួដូ្រមនុេសយទ្យ 
រមួមានៈ យខត្ត ប្កែ, កាំពង្េ់ពឺ, កាំពត្, រកយច្៉ះ, ម ឌី លគិរ,ី យពាធិ៍ស្ថត្,់ រត្នគិរ,ី េទឹង្ប្រត្ង្ និង្ឧត្តរមាន
ជយ័)។ 

 

6 
 

២.េ.៥. ការងារកិចចការយតុិេធម្៌ 
តាមទិ្យនននយ័ប្ដ្លបានទ្យទ្យួលពីរកុមការងារកិច្ចការយុត្តិធម ៌ ដឹ្កនាំយដ្ឋយរកេួង្យុត្តិធម ៌ ប្ដ្លបាន

ដ្ករេង្ល់ទ្យធផលពីស្ថោដ្ាំែូង្រាជធានី-យខត្ត ការងារផតនទ យទេ យៅកនង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះ តុ្ោការរាជធានី 
យខត្ត បានយធវើច្ាំ ត្ក់ារយលើេាំីុាំ យរឿង្ែទ្យយលមើេយរកាមច្ាែ ់ េដីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្អាំយពើ
យធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ និង្មារតាពាកព់ន័ធននរកមរព មទ្យ ឌី  គិត្រតឹ្មរយៈយពល១២ប្ខ កនុង្ឆន ាំ២០១៥ ជាលទ្យធ
ផលតាមដ្ាំ កក់ាលនននីតិ្វធីិតុ្ោការ មានដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 
ក. លទ្យធផលច្ាំ ត្ក់ារ ៖ 
ក-១ ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់អយយការរាជធានី-យខត្ត៖ 
ច្ាំ ត្ក់ារអយយការរាជធានី-យខត្ត េរុែមានច្ាំននួ២៦៣ករីី ជនរង្យររ៉ះច្ាំននួ៣៧៦នក ់(អនីតិ្ជន 

១២៨នក)់ ជនរតូ្វយចទ្យមានច្ាំននួ៣០១នក ់ មានអនីតិ្ជន ២៣នក ់ យ ើយបានច្ាំ ត្ក់ារយដ្ឋយបាន
ែញ្ជូ នយៅយេុើែេួរច្ាំននួ១៥២ករីី, ត្មកល់ទុ្យកឥត្ចត្ក់ារច្ាំននួ២១ករីី និង្កាំពុង្ចត្ក់ារច្ាំននួ៩០ 

ករីី ដូ្ច្មានតារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 
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២៦ កិច្ចេនាននអាំយពើយពេាចរកុមារ ៣៧ ០  ០  ០  
២៧ រូែភាពនិង្េមាភ រៈអាេអាភាេននកុមារ ៣៩  ១  ១  ១ 
២៨ រូែភាពនិង្េមាភ រៈអាេអាភាេននកុមារ ៤១  ០  ០  ០ 
២៩ អាំយពើរមួយភទ្យជាមយួអនីតិ្ជនអាយុយរកាម 

១៥ឆន ាំ 
៤២  ២០  ២០  ២៤ 

៣០ អាំយពើអាេរែឆាំង្នឹង្អនីតិ្ជនអាយុយរកាម
១៥ឆន ាំ 

៤៣  ៨  ៨  ២៣ 

៣១ កិច្ចេនាេរមាែអ់ាំយពើលកដូ់្រមនុេស
និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ 

៤៥* ០  ០  ០  

 សរុប ៣១ ៤៣ ៤៨ ៦៤ ៥៥ ១០១ ១៣៣ 
 េរុែរមួ ៣១ ៩១  ១១៩ ២៣៤ 

 
(*) ជាមាត្រាដដលសហរដឋអាពមរកិកំណត់យកកនុងការវាយតម្មៃ ។ 
សរបុលទធផលាមមាត្រាទងំ១២ ដដលកំណត់ពោយត្រកសងួយុតតធិម៌សហរដឋអាពមរកិ៖ មានដត ២៨ 

ករណើ  ជនសងសយ័ ៣៨ នាក់  ជនរងពត្ររោះ ៨៥ នាក់ ប ុព ណ្ ោះ ។ 
 
២.ខ.៤.៣. សកមមភាព្បញ្ជ្ង្កា បដៅតាមរាជធាន ីដខតត៖ 

យដ្ឋយប្ឡក យៅតាមែ ត រាជធានី យខត្ត បានយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកក់នុង្ការែស្រងាក ែករីីែទ្យយលមើេជញួដូ្រ
មនុេសោ៉ា ង្េកមមផង្ប្ដ្រ ។ តារាង្េាិតិ្ខ្ង្យរកាមយន៉ះែងាា ញអាំពីលទ្យធផលននការអនុវត្តរែេ់រាជធានី/យខត្ត
យៅកនុង្ការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅកនុង្ឆន ាំ ២០១៥៖   

តារាង្េាិ តិ្លទ្យធផលែស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស រាជធានីយខត្ត 
ល.រ នយកដ្ឋឋ ន 

រាជធានី យខត្ត 
ែស្រងាក ែរមួ ជនយលមើេ ជនរង្យររ៉ះ 

រមួ រេី ែរយទ្យេ រមួ -១៥ ១៥-១៧ ១៨+ 
១ ែនទ យមានជយ័ ៣ ៤ ១ ០ ៧ ២ ០ ៥ 
២ បាត្ដ់្ាំែង្ ២ ៤ ១ ០ ១៤ ១ ៥ ៨ 
៣ កាំពង្ច់ម ៦ ៨ ៧ ០ ១៣ ០ ១ ១២ 
៤ កាំពង្ឆ់ន ាំង្ ៤ ៥ ២ ០ ៨ ២ ២ ៤ 
៥ កាំពង្ធ់ាំ ៥ ៦ ៤ ០ ១៦ ០ ១ ១៥ 
៦ ក ត ល ១ ១ ០ ០ ១ ១ ០ ០ 
៧ យកា៉ះកុង្ ២ ២ ២ ០ ៨ ០ ១ ៨៧ 
៨ ភនាំយពញ ២២ ៣៧ ២០ ៥ ៥៦ ១៥ ៤ ៣៧ 
៩ រព៉ះវហិរ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ០ 
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តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារកតីករីីជញួដូ្រមនុេស៖ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ ច្ាំនួនជនរត្ូវយចទ្យ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនតី្ជិន នីត្ិជន អនតី្ជិន ែញ្ជូ នយៅ

យេុើែេួរ 
ត្មកល់ទុ្យក 
ឥត្ចត្ក់ារ 

កាំពុង្
ចត្ក់ារ រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី 

២៦៣ ៧៧ ១៧១ ២០ ១០៨ ២០៨ ៧០ ២២ ០១ ១៥២ ២១ ៩០ 
េរែុ ២៤៨ ១២៨ ២៧៨ ២៣ ២៦៣ 

ក-២ ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមយេុើែេួរ រាជធានី-យខត្ត៖ 
ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមយេុើែេួររាជធានី-យខត្តេរុែមានច្ាំននួ៣៥៣ករីី ជនរង្យររ៉ះច្ាំនួន

៤៨២នក ់ (អនីតិ្ជន១៦១នក)់  ជនរតូ្វយចទ្យមានច្ាំននួ២៦៧នក ់ (អនីតិ្ជន ២៧នក)់ យៅកនុង្ ុាំច្ាំននួ
១១៩នក ់ និង្បានច្ាំ ត្ក់ារ យដ្ឋយែញ្ជូ នយៅជរម៉ះច្ាំននួ៧២ករីី, យលើកប្លង្យចទ្យច្ាំននួ៩ករីី 
និង្កាំពុង្ចត្ក់ារច្ាំនួន១៦៤ករីី ដូ្ច្មានតារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារកតីជួញដូ្រមនុេសរែេ់យៅរកមយេុើែេួរ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ ច្ាំនួនជនរត្ូវយចទ្យ យៅកនុង្ ុាំ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនតី្ិជន នីត្ិជន អនតី្ជិន នីត្ិជន អនតី្ជិន ជូន

យៅ
ជរម៉ះ 

យលើក
ប្លង្
យចទ្យ 

កាំពុង្ 
ចត្់
ការ 

រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី 

២៤៥ ១១៥ ២០៦ ២៨ ២៣៣ ១៩៥ ៤៥ ២២ ៥ ៧១ ២៨ ១៧ ៣ ១៣២ ១១ ២១០ 
េរែុ ៣២១ ១៦១ ២៤០ ២៧ ៩៩ ២០ ៣៥៣ 

ក-៣ ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកម ជរម៉ះ៖ 
ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមជរម៉ះ រាជធានី-យខត្តេរុែមានច្ាំននួ២៩៩ករីី ជនរង្យររ៉ះច្ាំនួន៥២៣

នក ់ (អនីតិ្ជន១២០នក)់ និង្បានយធវើច្ាំ ត្ក់ារយដ្ឋយបានពយរួ០៤ច្ាំននួករីី, ពិនយ័ជារបាកច់្ាំននួ០៧
ករីី  រចួ្ផុត្ពី ែទ្យយចទ្យច្ាំននួ១០ករីី  រ ាំលត្ែ់ ដីឹ ង្អាជាញ ច្ាំននួ០៤ករីី  ចត្ក់ាររចួ្១២៧ច្ាំននួករីី 
ផដនទ យទេដ្ឋកព់នធនររច្ាំននួ២០១ករីី និង្កាំពុង្ចត្ក់ារច្ាំននួ១២៣ករីី  ដូ្ច្មានតារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារយរឿង្កតីជួញដូ្រមនុេស រែេ់យៅរកមជរម៉ះ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនីត្ិជន ពយួរ

យទេ 
ពិនយ័
ជា
របាក់ 

រចួ្ផុត្
ពីែទ្យ
យចទ្យ 

រ ាំលត្់
ែ ដីឹ ង្
អាជាញ  

ចត្់
ការរចួ្ 

ផតនទ យទេជាែ់ 
ពនធនររ 

កាំពុង្ 
ចត្ក់ារ 

កនុង្ ុាំ 

២៥០ រែុេ រេី រែុេ រេី 
០៤ ០៧ ១០ ០៤ ១២៧ ២០១ ១២៣ េរែុ ១៦៧ ២៣៦ ១៧ ១០៣ 

៤០៣ ១២០ 
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ខ. ការ ត្រងឹងត្រប ័នធយុតតធិម៌ត្រ ហមទណឌ ៖ 

រកេួង្យុត្តិធម ៌ បានពរងឹ្ង្រែពន័ធយុត្តិធមរ៌ព មទ្យ ឌី  ទកទ់្យង្យរឿង្កតីជញួដូ្រមនុេស កនុង្ែទ្យយលមើេ
ឧរកឹដ្ឋ ប្ដ្លមានការចត្ត់ាាំង្ និង្ជាេកមមភាពែទ្យយលមើេរ ាំយោភយៅយលើេិទ្យធិមនុេសោ៉ា ង្ធងនធ់ងរ ប្ដ្លយយើង្
ចត្ទុ់្យកថា ជាការងារ អាទិ្យភាពដ្េ៏ាំខ្ន ់កនុង្ការយឆ្លើយត្ែ និង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្ យៅនឹង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
ទាំង្យៅថាន កជ់ាតិ្ ថាន កត់្ាំែន ់និង្អនតរជាតិ្ ។ ជាលទ្យធផលមានដូ្ច្ខ្ង្យរកាម៖ 

 ពរងឹ្ង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ េតីពីការជយួ រន យៅវញិយៅមកប្ផនកច្ាែ ់ កនុង្វេ័ិយរព មទ្យ ឌី រវាង្រែយទ្យេកនុង្
ត្ាំែន ់  ប្ដ្លជាការយឆ្លើយត្ែយលើេនធិេញ្ហញ រែេ់ថាន កត់្ាំែន ់កនុង្យន៉ះមាន អាជាញ ធរក ត លជាតិ្ រែេ់
កមពុជា ប្ដ្លេាិត្យៅយរកាម យុតាត ធិការរែេ់អគគនយកដ្ឋឋ នរស្ថវរជាវ និង្ អភវិឍ នយ៍លើវេ័ិយរព ម
ទ្យ ឌី  ននរកេួង្យុត្តិធម ៌។ អាជាញ ធរយន៉ះ បានចូ្លរមួរែជុាំនិង្ែ តីុ ៉ះែ ត លរវាង្រែយទ្យេជាេមាជិក
កនុង្ត្ាំែន ់កនុង្ការដ្កពិយស្ថធន ៍ និង្ពរងឹ្ង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការជាំនយួប្ផនកច្ាែ ់កនុង្វេ័ិយរព មទ្យ ឌី
ឲ្យរន យៅវញិយៅមក ។ 

 យយើង្បានែយង្កើត្ រកុមការងារែយច្ចកយទ្យេ ននកមមវធីិអូស្រស្ថត លីអាេីុ យដ្ើមបរីែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស យៅ
កនុង្រែយទ្យេកមពុជា យៅកាត្ថ់ា (AAPTIP) ប្ដ្លមានេមាេភាពអនតររកេួង្ (មានរកេួង្យុត្តិធម ៌
រកេួង្មហនផទ រកេួង្េង្គមកិច្ច អតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្េមបទ) មានភារកិច្ចេាំខ្ន់ៗ  កនុង្
ការយរ ែច្ាំប្ផនការ េកមមភាព   ប្ផនការយុទ្យធស្ថស្រេត យដ្ើមបពីរងឹ្ង្ការយឆ្លើយត្ែ រែពន័ធយុត្តិធម ៌ រព ម
ទ្យ ឌី  យលើការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស កាំីត្ក់ារងារអាទិ្យភាព ថាន កជ់ាតិ្ពាកព់ន័ធវេ័ិយច្ាែ ់
វេ័ិយយុត្តិធម ៌ និង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការទូ្យយៅកនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្យៅនឹង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស កនុង្
យន៉ះប្ដ្រ ជាលទ្យធផល រកុមការងារែយច្ចកយទ្យេ (AAPTIP) បានយធវើការរែជុាំច្ាំននួ ៥យលើក យដ្ឋយយតត ត្
យលើែច្ចុែបននភាពគយរមាង្ ការកស្ថង្ប្ផនការយុទ្យធស្ថស្រេត និង្ប្ផនការេកមមភាពរែេ់គយរមាង្៖ 

o ការែ តីុ ៉ះែ ត លអនកយេុើែអយង្កត្ និង្នីតិ្វធីិរែតិ្ែត្តិការ  
o ការយេុើែអយង្កត្ឆ្លង្រពាំប្ដ្ន រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា  
o កមមវធីិេរមែេរមួលេរមាែរ់ព៉ះរាជអាជាញ  និង្ស្ថកសជីនរង្យររ៉ះ  
o កមមវធីិអភវិឍ នវ៍ជិាជ ជីវ:រព៉ះរាជអាជាញ   
o ការែ តីុ ៉ះែ ត លយៅរកម េតីពីករីីជួញដូ្រមនុេស  
o កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការប្ផនកច្ាែជ់ាមយួែរយទ្យេ េរមាែអ់ាជាញ ធរក ត ល និង្រព៉ះរាជអាជាញ   ។ 
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តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារកតីករីីជញួដូ្រមនុេស៖ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ ច្ាំនួនជនរត្ូវយចទ្យ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនតី្ជិន នីត្ិជន អនតី្ជិន ែញ្ជូ នយៅ

យេុើែេួរ 
ត្មកល់ទុ្យក 
ឥត្ចត្ក់ារ 

កាំពុង្
ចត្ក់ារ រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី 

២៦៣ ៧៧ ១៧១ ២០ ១០៨ ២០៨ ៧០ ២២ ០១ ១៥២ ២១ ៩០ 
េរែុ ២៤៨ ១២៨ ២៧៨ ២៣ ២៦៣ 

ក-២ ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមយេុើែេួរ រាជធានី-យខត្ត៖ 
ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមយេុើែេួររាជធានី-យខត្តេរុែមានច្ាំននួ៣៥៣ករីី ជនរង្យររ៉ះច្ាំនួន

៤៨២នក ់ (អនីតិ្ជន១៦១នក)់  ជនរតូ្វយចទ្យមានច្ាំននួ២៦៧នក ់ (អនីតិ្ជន ២៧នក)់ យៅកនុង្ ុាំច្ាំននួ
១១៩នក ់ និង្បានច្ាំ ត្ក់ារ យដ្ឋយែញ្ជូ នយៅជរម៉ះច្ាំននួ៧២ករីី, យលើកប្លង្យចទ្យច្ាំននួ៩ករីី 
និង្កាំពុង្ចត្ក់ារច្ាំនួន១៦៤ករីី ដូ្ច្មានតារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារកតីជួញដូ្រមនុេសរែេ់យៅរកមយេុើែេួរ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ ច្ាំនួនជនរត្ូវយចទ្យ យៅកនុង្ ុាំ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនតី្ិជន នីត្ិជន អនតី្ជិន នីត្ិជន អនតី្ជិន ជូន

យៅ
ជរម៉ះ 

យលើក
ប្លង្
យចទ្យ 

កាំពុង្ 
ចត្់
ការ 

រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី រែុេ រេី 

២៤៥ ១១៥ ២០៦ ២៨ ២៣៣ ១៩៥ ៤៥ ២២ ៥ ៧១ ២៨ ១៧ ៣ ១៣២ ១១ ២១០ 
េរែុ ៣២១ ១៦១ ២៤០ ២៧ ៩៩ ២០ ៣៥៣ 

ក-៣ ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកម ជរម៉ះ៖ 
ច្ាំ ត្ក់ាររែេ់យៅរកមជរម៉ះ រាជធានី-យខត្តេរុែមានច្ាំននួ២៩៩ករីី ជនរង្យររ៉ះច្ាំនួន៥២៣

នក ់ (អនីតិ្ជន១២០នក)់ និង្បានយធវើច្ាំ ត្ក់ារយដ្ឋយបានពយរួ០៤ច្ាំននួករីី, ពិនយ័ជារបាកច់្ាំននួ០៧
ករីី  រចួ្ផុត្ពី ែទ្យយចទ្យច្ាំននួ១០ករីី  រ ាំលត្ែ់ ដីឹ ង្អាជាញ ច្ាំននួ០៤ករីី  ចត្ក់ាររចួ្១២៧ច្ាំននួករីី 
ផដនទ យទេដ្ឋកព់នធនររច្ាំននួ២០១ករីី និង្កាំពុង្ចត្ក់ារច្ាំននួ១២៣ករីី  ដូ្ច្មានតារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

តារាង្ច្ាំ ត្ក់ារយរឿង្កតីជួញដូ្រមនុេស រែេ់យៅរកមជរម៉ះ 
ច្ាំនួន
ករីី 

ច្ាំនួនជនរង្យររ៉ះ រែយភទ្យច្ាំ ត្ក់ារ 
នីត្ិជន អនតី្ិជន ពយួរ

យទេ 
ពិនយ័
ជា
របាក់ 

រចួ្ផុត្
ពីែទ្យ
យចទ្យ 

រ ាំលត្់
ែ ដីឹ ង្
អាជាញ  

ចត្់
ការរចួ្ 

ផតនទ យទេជាែ់ 
ពនធនររ 

កាំពុង្ 
ចត្ក់ារ 

កនុង្ ុាំ 

២៥០ រែុេ រេី រែុេ រេី 
០៤ ០៧ ១០ ០៤ ១២៧ ២០១ ១២៣ េរែុ ១៦៧ ២៣៦ ១៧ ១០៣ 

៤០៣ ១២០ 
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២.េ.៦. ការងារសហប្បតិបតេិការអនេរោតិ 

 សដមតចអរគមហាដសនាបតី ដតដជ្ញ ហ ុន ខ្សន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា នងិ្សដមតចកតិតិ ក្ព្ឹទធបណឌិ ត ប នុ 
រា៉ា នី ហ ុនខ្សន បានផតល់កតិ្តយិេ អយញ្ជ ើញជាអធិែត្ដី្ខ៏ពង្ខ់ពេ់កនុង្ទ្យិវាជាត្ិ រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ធនូ 
យៅមជឈម ឌី លេននិបាត្ នងិ្ពិពរ័ី៍យកា៉ះយពរជ រមួជាមយួសដមតចក្កឡាដហាម ស ដខង ឧបនាយករដ្ឋមញ្ជ្នត ី រដ្ឋមញ្ជ្នតីក្កសួង
មហាថផ្ា ក្រធានរណ:កមាម ធិការជ្ញតិ ក្រយុទធក្រឆងំអដំព្ើជញួដ្ូរមនុសស (រ.ជ.ប.ជ) នងិ្ឥេសរជនជានខ់ពេ់ កនុង្រដ្ឋេភា រពឹទ្យធេភា 
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ស្ថា នទូ្យត្ែរយទ្យេរែចាំយៅរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា ទ្យីភាន កង់ារអង្គការេ រែជាជាត្ិ រពមទាំង្ ថាន កដ់្ឹក
នាំរកេួង្ ស្ថា ែន័ រាជធានីយខត្តខ ឌី  េងាក ត្ ់ ស្ថស្រស្ថត ចរយ និេសតិ្ស្ថកលវទិ្យាល័យ យោករគូអនករគ ូ េិេា
នុេិេសវទិ្យាល័យ កង្កមាល ាំង្រែដ្ឋែអ់ាវធុរគែរ់ែយភទ្យ តុ្ោការ េ ភាពេ ពន័ធយុវជន យុវជនកាយរទឹ្យធិ េមាគម
នរ ី កមពុជាយដ្ើមបេីនតិភាព និង្អភវិឍ ន ៍ អង្គការេមាគមមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាល ប្ផនកឯកជន រព៉ះេង្ឃ ដូ្នជី តាជ ី
រែជាពលរដ្ឋ េរែុទាំង្អេ់  រែមាី ៣០០០នក ់។ េយមតច្យត្យជា នយករដ្ឋមស្រនត ីបានផតល់នូវស្ថរជូនជនរមួជាត្ ិ
យដ្ឋយែញ្ហជ កព់ីការយែតជាញ ច្ិត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំពាវនវឲ្យរែជាពលរដ្ឋ
រគែរ់ែូ ប្េវង្យល់អាំពីអាំយពើជញួដូ្រមនុេស យរត្ៀមខលួន និង្ចូ្លរមួយធវើេកមមភាពទាំង្អេ់រន  ។    

កនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះបានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំនិង្ែាំយពញកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការយលើការងារពាកព់ន័ទយៅនឹង្អាំយពើ
ជញួដូ្រននរែយទ្យេកនុង្ត្ាំែនេ់រុែមានច្ាំននួ៥១យលើក យែើយរែៀែយធ ែយៅឆន ាំ២០១៤ មានច្ាំននួ ៤៦យលើក 
មានការយកើនយឡើង្ច្ាំនួន  ០៤យលើក យេមើនឹង្៩.៨០%កនុង្យន៉ះមាន៖ 
 គីៈកមាម ធិការជាតិ្គ.ជ.ែ.ជច្ាំនួន១២យលើក រកេួង្េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជននិង្យុវនីតិ្េមបទ
ច្ាំននួ០៥ រកេួង្កិច្ចការនរចី្ាំននួ០៥យលើក នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេសនិង្ការពារអនីតិ្ជន នន
អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ច្ាំននួ១២យលើក និង្យលខ្ធិការដ្ឋឋ នគ.ខ.ែ.ជយខត្ត ក ដ លច្ាំននួ០២យលើក 
តាប្កវច្ាំននួ០១យលើក ស្ថវ យយរ ង្ច្ាំនួន០៦យលើក នែ៉ាលិនច្ាំននួ០១យលើក បាត្ដ់្ាំែង្ច្ាំននួ០១យលើក រព៉ះវហិរ
ច្ាំននួ០៤យលើក ត្បូង្ មុ ាំច្ាំនួន០១យលើក និង្យខត្តនរពប្វង្ច្ាំននួ០១យលើក។ 

តារាង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ  
រកេួង្ /ស្ថា ែន័ េកមមភាពកចិ្ចេ រែត្ែិត្តកិារ 

គីៈកមាម ធកិារ
ជាត្ ិគ.ជ.ែ.ជ 

 

- េយមតច្រកឡាយហម េ យខង្ ឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ រែធាន គ.ជ.ែ.ជ 
បានដ្ឹកនាំគី:រែត្ិភូរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាយៅចូ្លរមួកនុង្កិច្ចពិភាកា េតីពី ឧរកឹដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្ន 
ប្ដ្លរមួទាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសផង្ប្ដ្រ យៅរែយទ្យេច្ិន ។  

- យោកជាំទវ អុឹង្ កនា តវ ី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្កិច្ចការនរ ី អនុរែធាន គ.ជ.ែ.ជ រែធានរកុម
រែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបសី្រេតី (ក.ជ.ក.េ) និង្យោកជាំទវជូ ែ៊ាុនយអង្ រដ្ឋយលខ្ធិការរកេួង្មហនផទ 
អនុរែធានអច្ិនស្រនតយគ៍.ជ.ែ.ជ អនុរែធាន ក.ជ.ក.េ បានចូ្លរមួការពាររបាយការី៍ េដីពីការ
អនុវត្តេិទ្យធិកុមារ  យៅរែយទ្យេច្ិន (០១យលើក) និង្យៅរែយទ្យេេវីេ (០១យលើក) ។ 

- យោកជាំទវ ជូ ែ៊ាុនយអង្ រដ្ឋយលខ្ធិការរកេួង្មហនផទ អនុរែធានអច្ិនស្រនតយ ៍គ.ជ.ែ.ជ បានដ្ឹកនាំ
រែត្ិភូចូ្លរមួកនុង្េិកាា ស្ថោែយច្ចកយទ្យេេតីពីការអនុវត្តលអៗ កនុង្ ដ្ាំយ ើី រការែញ្ជូ នឆ្លង្ប្ដ្ននូវ
ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេសកនុង្មហអនុត្ាំែន់យមគង្គ យៅរែយទ្យេភូមា និង្បានអនុ-
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ញ្ហញ ត្ផតល់ែទ្យេមាភ េនជ៍ាមយួទូ្យរទ្យេសនយ៍លខ៩រែេ់នល (TV9 Thailand) អាំពេីកមមភាព 
គ.ជ.ែ.ជ កនុង្ការរែឆាំង្ការរ ាំយោភែាំពានយលើកុមារ។ 

- បានជួែពិភាកាជាមយួទ្យីភាន កង់ារអង្គការេ រែជាជាត្ ិ អង្គការអនតរជាត្ិ នងិ្អង្គការកនុង្រេុក 
េតីពីកិច្ចេ ការកនុង្ការយរ ែច្ាំគយរមាង្ការងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស តាមជាំហន
នីមយួៗ 

- ដ្ឹកនាំគី:រែត្ិភូយៅយធវើទ្យេសនកិច្ចេិកា នងិ្ពិភាកាយលើយេច្កដីរពាង្កិច្ចរពមយរពៀង្យទ្យវភាគីរវាង្
ច្ិន-កមពុជា េដីពីការពរង្ឹង្កចិ្ចេ រែត្ិែត្តិការទ្យែស់្ថក ត្ ់និង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស 
យៅស្ថធារីរដ្ឋរែជាមានិតុ្ច្ិន។ 

- បានែញ្ជូ ន យោកជាំទវអគគយលខ្ធិការរង្ទ្យទ្យួលែនទុករកមុជាំនួយកចិ្ចការការពារជនរង្យររ៉ះបាន
ចូ្លរមួកមមេិកា ភាពជាអនកដ្ឹកនាំនរនីគរបាល ជាមយួរែយទ្យេកនុង្ត្ាំែនអ់ាេីុ ២៦ រែយទ្យេ 
េតីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្ អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅស្ថធារីរដ្ឋេង្គមនិយមយវ ត្ ម ។ 

- បានែញ្ជូ ន មស្រនតីជានខ់ពេ់ ០៥រែូ កនុង្អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ែ.ជ ចូ្លរមួវគគែ តីុ ៉ះែ ត ល
េតីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស (Trafficking in Persons Course: Session  6 
August 17-28, 2015) at International Law Enforcement Academy: ILEA,  Bangkok 
, Thailand. 

- បានែញ្ជូ ន រែធានរកមុជាំនយួែយច្ចកយទ្យេកិច្ចេ រែត្ែិត្តិការអនតរជាត្ិ  ចូ្លរមួ៖ 
o េននិេីទ្យត្ាំែន ់ េតីពទី្យាំ ាំពលកមមននអាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅកនុង្ត្ាំែនអ់ាស្ថ៊ា នប្ដ្លបាន
រែរពឹត្តយៅ យៅរែយទ្យេ វីលីពីន។ 

o ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោអនកអនុវត្តច្ាែអ់ាស្ថ៊ា ន យដ្ើមបយីលើកកមពេ់ការរគែរ់គង្យលើការយេុើែ
អយង្កត្ និង្កិច្ចរែត្ែិត្តិការឆ្លង្ប្ដ្នកនុង្ករីីយរឿង្ជួញដូ្រមនុេស។ 

o ចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំរកមុការងារSOMTCទ្យទ្យួលែនទុកអាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្ APPTIP យដ្ើមបី
ពិភាកាយលើយេច្កតីរពាង្ប្ផនការការងារេរមាែឆ់ន ាំ២០១៥-២០១៨ 

o ចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំពិយេេ េតីពីយទ្យេនតររែយវេនម៍និរែរកតី្យៅកនុង្មហេមុរទ្យឥ ឌ  
ប្ដ្លបានរែរពឹត្តយៅកាលពីនលងទ្យី ២៩ឧេភា ឆន ាំ២០១៥។ 

o ចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំឧត្តមមស្រនតីអាស្ថ៊ា នយលើកទ្យី ១៥ េតីពឧីរកិដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្ន(15th SOMTC)។ 

រកេួង្េង្គមកចិ្ច 
អត្តី្យុទ្យធជន  
នងិ្យុវនតី្ិ
េមបទ 

 

 
 

- បានចត្ម់ស្រនតចូី្លរមួរែជុាំរកមុការងារែយច្ចកយទ្យេច្ាំននួ០១យលើក េតីអាំពែីយច្ចកយទ្យេអនុវត្តកមមវធិី
អូស្រស្ថត លី-អាេីុ យដ្ើមបរីែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស(AATIP)។ 

- បានចូ្លរមួេ ការយរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំរែចាំរត្ីមាេទ្យី២ ឆន ាំ២០១៥ រែេ់រកុមជួយ កុមាររង្យររ៉ះ
យដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រតាមែយ ដ យរពាំប្ដ្នកមពុជា-នល (ែ៊ាកិេីុ BIG-C)  ជាមយួស្ថា ែន័រដ្ឋពាកព់ន័ធ 
និង្អង្គការមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា-នល។ 

- បានចូ្លរមួេននិេីទ្យ នងិ្េិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែន ់ េដីពីការយរែើរបាេ់ែយច្ចកយទ្យេពត័្ម៌ានវទិ្យា
យដ្ើមបរីែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្េដីពីការរាំរទ្យជនរង្យររ៉ះ ននអាំយពើជួញដូ្រកនុង្រែពន័ធ
យុត្តិធម ៌រព មទ្យ ឌី  ច្ាំនួន០២យលើក ។ 
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២.េ.៦. ការងារសហប្បតិបតេិការអនេរោតិ 

 សដមតចអរគមហាដសនាបតី ដតដជ្ញ ហ ុន ខ្សន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា នងិ្សដមតចកតិតិ ក្ព្ឹទធបណឌិ ត ប នុ 
រា៉ា នី ហ ុនខ្សន បានផតល់កតិ្តយិេ អយញ្ជ ើញជាអធិែត្ដី្ខ៏ពង្ខ់ពេ់កនុង្ទ្យិវាជាត្ិ រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ធនូ 
យៅមជឈម ឌី លេននិបាត្ នងិ្ពិពរ័ី៍យកា៉ះយពរជ រមួជាមយួសដមតចក្កឡាដហាម ស ដខង ឧបនាយករដ្ឋមញ្ជ្នត ី រដ្ឋមញ្ជ្នតីក្កសួង
មហាថផ្ា ក្រធានរណ:កមាម ធិការជ្ញតិ ក្រយុទធក្រឆងំអដំព្ើជញួដ្ូរមនុសស (រ.ជ.ប.ជ) នងិ្ឥេសរជនជានខ់ពេ់ កនុង្រដ្ឋេភា រពឹទ្យធេភា 
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ស្ថា នទូ្យត្ែរយទ្យេរែចាំយៅរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា ទ្យីភាន កង់ារអង្គការេ រែជាជាត្ិ រពមទាំង្ ថាន កដ់្ឹក
នាំរកេួង្ ស្ថា ែន័ រាជធានីយខត្តខ ឌី  េងាក ត្ ់ ស្ថស្រស្ថត ចរយ និេសតិ្ស្ថកលវទិ្យាល័យ យោករគូអនករគ ូ េិេា
នុេិេសវទិ្យាល័យ កង្កមាល ាំង្រែដ្ឋែអ់ាវធុរគែរ់ែយភទ្យ តុ្ោការ េ ភាពេ ពន័ធយុវជន យុវជនកាយរទឹ្យធិ េមាគម
នរ ី កមពុជាយដ្ើមបេីនតិភាព និង្អភវិឍ ន ៍ អង្គការេមាគមមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាល ប្ផនកឯកជន រព៉ះេង្ឃ ដូ្នជី តាជ ី
រែជាពលរដ្ឋ េរែុទាំង្អេ់  រែមាី ៣០០០នក ់។ េយមតច្យត្យជា នយករដ្ឋមស្រនត ីបានផតល់នូវស្ថរជូនជនរមួជាត្ ិ
យដ្ឋយែញ្ហជ កព់ីការយែតជាញ ច្ិត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំពាវនវឲ្យរែជាពលរដ្ឋ
រគែរ់ែូ ប្េវង្យល់អាំពីអាំយពើជញួដូ្រមនុេស យរត្ៀមខលួន និង្ចូ្លរមួយធវើេកមមភាពទាំង្អេ់រន  ។    

កនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះបានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំនិង្ែាំយពញកិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការយលើការងារពាកព់ន័ទយៅនឹង្អាំយពើ
ជញួដូ្រននរែយទ្យេកនុង្ត្ាំែនេ់រុែមានច្ាំននួ៥១យលើក យែើយរែៀែយធ ែយៅឆន ាំ២០១៤ មានច្ាំននួ ៤៦យលើក 
មានការយកើនយឡើង្ច្ាំនួន  ០៤យលើក យេមើនឹង្៩.៨០%កនុង្យន៉ះមាន៖ 
 គីៈកមាម ធិការជាតិ្គ.ជ.ែ.ជច្ាំនួន១២យលើក រកេួង្េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជននិង្យុវនីតិ្េមបទ
ច្ាំននួ០៥ រកេួង្កិច្ចការនរចី្ាំននួ០៥យលើក នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេសនិង្ការពារអនីតិ្ជន នន
អគគេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ្ច្ាំននួ១២យលើក និង្យលខ្ធិការដ្ឋឋ នគ.ខ.ែ.ជយខត្ត ក ដ លច្ាំននួ០២យលើក 
តាប្កវច្ាំននួ០១យលើក ស្ថវ យយរ ង្ច្ាំនួន០៦យលើក នែ៉ាលិនច្ាំននួ០១យលើក បាត្ដ់្ាំែង្ច្ាំននួ០១យលើក រព៉ះវហិរ
ច្ាំននួ០៤យលើក ត្បូង្ មុ ាំច្ាំនួន០១យលើក និង្យខត្តនរពប្វង្ច្ាំននួ០១យលើក។ 

តារាង្កិច្ចេ រែតិ្ែត្តិការ  
រកេួង្ /ស្ថា ែន័ េកមមភាពកចិ្ចេ រែត្ែិត្តកិារ 

គីៈកមាម ធកិារ
ជាត្ ិគ.ជ.ែ.ជ 

 

- េយមតច្រកឡាយហម េ យខង្ ឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ រែធាន គ.ជ.ែ.ជ 
បានដ្ឹកនាំគី:រែត្ិភូរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាយៅចូ្លរមួកនុង្កិច្ចពិភាកា េតីពី ឧរកឹដ្ឋកមមឆ្លង្ប្ដ្ន 
ប្ដ្លរមួទាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសផង្ប្ដ្រ យៅរែយទ្យេច្ិន ។  

- យោកជាំទវ អុឹង្ កនា តវ ី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្កិច្ចការនរ ី អនុរែធាន គ.ជ.ែ.ជ រែធានរកុម
រែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបសី្រេតី (ក.ជ.ក.េ) និង្យោកជាំទវជូ ែ៊ាុនយអង្ រដ្ឋយលខ្ធិការរកេួង្មហនផទ 
អនុរែធានអច្ិនស្រនតយគ៍.ជ.ែ.ជ អនុរែធាន ក.ជ.ក.េ បានចូ្លរមួការពាររបាយការី៍ េដីពីការ
អនុវត្តេិទ្យធិកុមារ  យៅរែយទ្យេច្ិន (០១យលើក) និង្យៅរែយទ្យេេវីេ (០១យលើក) ។ 

- យោកជាំទវ ជូ ែ៊ាុនយអង្ រដ្ឋយលខ្ធិការរកេួង្មហនផទ អនុរែធានអច្ិនស្រនតយ ៍គ.ជ.ែ.ជ បានដ្ឹកនាំ
រែត្ិភចូូ្លរមួកនុង្េិកាា ស្ថោែយច្ចកយទ្យេេតីពីការអនុវត្តលអៗ កនុង្ ដ្ាំយ ើី រការែញ្ជូ នឆ្លង្ប្ដ្ននូវ
ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេសកនុង្មហអនុត្ាំែន់យមគង្គ យៅរែយទ្យេភូមា និង្បានអនុ-
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 - បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែនេ់តីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស។ 

រកេួង្កចិ្ចការ
នរ ី

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំយលើកទ្យ១ី េរមាែឆ់ន ាំ២០១៥ រែេ់ UN-ACT េដីពីការយរ ែច្ាំយេច្កដរីពាង្ប្ផន
ការេកមមភាពមហអនុត្ាំែនយ់មគង្គយលើកទ្យ៤ី(SPA IV) យៅរែយទ្យេនល ។ 

- បានចូ្លរមួវគគែ ដីុ ៉ះែ ដ ល េដីពីការយធវើឲ្យរែយេើរយឡើង្ននែ ដ ញការងាររែឆាំង្ ការជួញដូ្រ
មនុេសកនុង្ច្ាំយ មរែយទ្យេអាស្ថ៊ា ន  យៅរែយទ្យេជែ៉ាុន ។ 

- បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោរមួរន រវាង្គីៈកមមការអនតររាជរដ្ឋឋ ភបិាលប្ផនកេិទ្យធមិនុេស អាស្ថ៊ា ន
(AICHR) និង្មស្រនតីជានខ់ពេ់ទ្យទ្យួលែនទុករែឆាំង្ែទ្យយលមើេឆ្លង្ប្ដ្ន(SOMTC) េដីពីយុទ្យធស្ថស្រេត
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសប្ផអកយលើេិទ្យធិមនុេសជាមូលដ្ឋឋ ន យៅរែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ ។ 

- ទ្យេសនកិច្ចេិកា នងិ្ពិភាកាយលើយេច្កដីរពាង្យទ្យវភាគីរវាង្ច្ិន-កមពុជា េដីពីការពរង្ឹង្កិច្ចេ រែត្ិ
ែត្តិការទ្យែស់្ថក ត្ ់នងិ្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅរែយទ្យេច្ិន ។ 

- បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែន ់ េដីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីកមមជនរង្យររ៉ះ យដ្ឋយការជួញដូ្រ
មនុេស យៅរែយទ្យេមា៉ា យលេីុ ។ 

អគគេនង្ការដ្ឋឋ ន
នគរបាលជាត្ ិ

នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្ការពារអនតី្ិជនបានចូ្លរមួវគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លច្ាំនួន
០៧យលើក នងិ្េិកាា ោស្ថោច្ាំននួ០៥យលើក៖  
 វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លច្ាំនួន០៧យលើក៖ 
- េដីពីការយេុើែអយង្កត្ ការរត្ព់នធមនុេសេរមាែត់្ាំែនអ់ាេីុអាយគនយ ៍រែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ ។ 
- េដីពីភាពជាអនកដ្ឹកនាំេរមាែស់្រេតីកនុង្ការអនុវត្តច្ាែ,់ េដីពីការយេុើែអយង្កត្ នងិ្នីត្ិវធិីកនុង្ការ
យចទ្យរែកានព់ាកព់ន័ធែទ្យយលមើេែយច្ចកវទិ្យារែឆាំង្នឹង្កុមារេដីពីការយេុើែអយង្កត្ការជួញដូ្រមនុេស 
និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើកុមារ េដីពីការេមាភ េ ប្ែែយកាេលយវចិ្យ័ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើ
យកង្រែវញ័្ច យលើកុមារ(០៤យលើក) យៅរែយទ្យេនល ៖ 

- េដីពីការប្កលង្ែនលាំឯកស្ថរ នងិ្រែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេសុ។ 
- េតីពីការពរង្ឹង្េនតិេុខមនុេស ការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី និង្ការពារជនរង្យររ៉ះ កនុង្ត្ាំែនអ់ាេីុ
បា៉ា េីុ វិក យៅរែយទ្យេមា៉ា យលេីុ ។ 

- េិកាា ស្ថោច្ាំនួន០៥យលើក (យដ្ឋយមានការចូ្លរមួពីរែយទ្យេ មា៉ា យលេីុ រែយទ្យេកូយរ ៉ា  រែយទ្យេនល  
រែយទ្យេរែ៊ាុយយី  រែយទ្យេ វីលីពីន រែយទ្យេរេុសុ ី រែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ)៖ 

- ចូ្លរមួេននិេីទ្យថាន កត់្ាំែន ់ េដីពីែយច្ចកវទិ្យាទ្យាំនកទ់្យាំនង្ប្ផនកពត័្ម៌ានវទិ្យា(ICT)យដ្ើមបរីែយុទ្យធ
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ 

- ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោ េដីពីការទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នកនុង្ត្ាំែនស់្ថធារីៈ។ 
- ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោ េដីពីការយរ ែច្ាំ និង្យុទ្យធវធិីតាមដ្ឋនការែងាក រ និង្យដ្ឋ៉ះ រស្ថយែទ្យយលមើេ
តាមលកាីៈែុគគលរមួទាំង្ការជួញដូ្រមនុេស។ 

- េតីពីមូលវវិត្តកមមរែេ់កមមករយរៅរែយទ្យេ។ 
- េដីពីកិច្ចេ រែត្ែិត្តិការឆ្លង្ប្ដ្នយលើករីីជួញដូ្រមនុេសយលើទូ្យកយនស្ថទ្យ។ 

យខត្តក ដ ល  បានរែជុាំែូកេរែុេកមមភាពកិច្ចេ រែត្ិែត្តិការ េដីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រស្រេតីនិង្កុមារ 
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រវាង្យខត្តក ត ល យខត្តតាប្កវ ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្យខត្តអានោ៉ា ង្ រែយទ្យេយវ ត្ ម 
។ 

 រែធានេតីទ្យីមនទីរកចិ្ចការនរយីខត្ត បានយៅចូ្លរមួរែជុាំែូកេរែុការងារកិច្ចេ ការរែចាំឆ្មាេ
ទ្យី១ឆន ាំ២០១៥ យៅយខត្តអានោ៉ា ង្ និង្មានថាន កដ់្ឹកនាំ មនទីរជុាំវញិយខត្ត េមាជកិរកមុរែឹកាយខត្ត 
មានអនកចូ្លរមួច្ាំនួន៤២នក ់រេី០៤នក។់  

យខត្តតាប្កវ  បានចូ្លរមួរែជុាំែកូេរែុការងារេ រែត្ិែត្តិការរវាង្េមាគមនរយីខត្តតាប្កវ យខត្តក ដ ល 
និង្េ ពន័ធនរយីវ ត្ ម យខត្តអាង្ោ៉ា ង្ រែចាំឆន ាំ២០១៤ និង្យលើកប្ផនការេកមមភាពែនត 
ឆន ាំ២០១៥ េតីពីការងាររែយុទ្យធរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្កុមារឆ្លង្ប្ដ្នយដ្ឋយេមាគមនរ ី
យខត្តក ដ ល ។ 

យខត្តស្ថវ យយរ ង្  យលខ្ធិការដ្ឋឋ នយខត្តស្ថវ យយរ ង្ បានចូ្លរមួរែជុាំ េដីពីកចិ្ចេ រែត្ិែត្តិការការពាររពាំប្ដ្ន ជាមយួ
គីៈរែត្ភិូ ការពាររពាំប្ដ្នរេុកឡង្អាន ពាកព់ន័ធែទ្យយលមើេជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្ប្ដ្ន។ 

 បានយរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំយទ្យវភាគីរវាង្អាជាញ ធរកមពុជា-យវ ត្ ម េដីពីកចិ្ចការពារកុមារឆ្លង្ប្ដ្ន យៅយខត្ត
ស្ថវ យយរ ង្។ 

 រកុមការងារការពារកុមារឆ្លង្ប្ដ្ន បានចូ្លរមួរែជុាំយទ្យវភាគីរវាង្អាជាញ ធរកមពុជា និង្យវ ត្ ម េដីពី
កិច្ចការពារកុមារឆ្លង្ប្ដ្ន យៅយខត្តឡង្អាន រែយទ្យេយវ ត្ ម ០១យលើក និង្យៅយខត្តស្ថវ យយរ ង្
០១យលើក ។ 

 រកុមការងារការពារជនរង្យររ៉ះ បានដ្ឹកនាំរែត្ភិូយៅទ្យេសនកិច្ចេិកាយៅម ឌី លេង្គមកិច្ច រកុង្
 ូជីមញិ រែយទ្យេយវ ត្ ម យដ្ើមបកីាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីរែជាជនកមពុជាប្ដ្លឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់។ 

 បានយធវើទ្យេសនកចិ្ចេិកាតល េ់ែតូរែទ្យពិយស្ថធនព៍ីការអនុវត្ត ការយផទរការងារពីរកេួង្ ប្ផនការ 
និង្វនិិយោគននស្ថធារីរដ្ឋេង្គមនិយមយវ ត្ ម តាមប្ែែវមិជឈការ យៅរដ្ឋបាលថាន កយ់រកាម
ជាត្ិ ពាកព់ន័ធ ស្រេតី និង្កុមារយៅយខត្តនត្និញ និង្ទ្យីរកុង្ ូជី មញិ រែយទ្យេយវ ត្ ម ។ 

យខត្តនែ៉ាលិន  យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តនែ៉ាលិន បានេ ការជាមយួអាជាញ ធរនលយៅយខត្តច្ន័ទែូរ ីរែជុាំរមួរន  
យដ្ើមបេីរមែេរមួលដ្ល់ការយធវើច្រាច្រី៍ ឆ្លង្កាត្ត់ាមរច្កទវ ររពាំប្ដ្ន អនតរជាត្ិរពាំ យខត្តនែ៉ាលិន 
និង្រតឹ្ែនតងឹ្ ការយច្ញចូ្លឆ្លង្ប្ដ្នរែេ់រែជាពលរដ្ឋ យដ្ើមបរីកការងារយធវើយដ្ឋយខុេច្ាែ ់ ទាំង្ 
ពីរភាគី។ 

យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្  បានែញ្ជូ ននយនគរបាល០១រែូពីការោិល័យនគរបាលរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេសនិង្ការពារ
អនីត្ិជន ននេនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ ឲ្យយៅចូ្លរមួវគគែ តីុ ៉ះែ ត ល េតីពីការយេុើែ
អយង្កត្ ការជួញដូ្រមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមយលើកុមាររយៈយពល២េបាត  ៍យៅែ ឌីិ ត្យេភា
ILEA ទ្យីរកុង្បាង្កក រែយទ្យេនល ។ 

យខត្តរព៉ះវហិរ 

 

 បានចូ្លរមួរែជុាំជាមយួរែយទ្យេនល និង្ឡាវ ច្ាំននួ០៣យលើក េដីពីកិច្ចេ រែត្ិែត្តកិារ ការពារ
េនតិេុខតាមែយ ត យរពាំប្ដ្ន និង្ែញ្ហា ពលករយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ើមប ី ប្េវង្រកការងារយធវើខុេ
ច្ាែយ់រៅរែយទ្យេ និង្ពាកព់ន័ធអាំយពើជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់ (យៅរែយទ្យេនល និង្រែយទ្យេ
ឡាវ)។ 
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 - បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែនេ់តីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស។ 

រកេួង្កចិ្ចការ
នរ ី

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំយលើកទ្យ១ី េរមាែឆ់ន ាំ២០១៥ រែេ់ UN-ACT េដីពីការយរ ែច្ាំយេច្កដរីពាង្ប្ផន
ការេកមមភាពមហអនុត្ាំែនយ់មគង្គយលើកទ្យ៤ី(SPA IV) យៅរែយទ្យេនល ។ 

- បានចូ្លរមួវគគែ ដីុ ៉ះែ ដ ល េដីពីការយធវើឲ្យរែយេើរយឡើង្ននែ ដ ញការងាររែឆាំង្ ការជួញដូ្រ
មនុេសកនុង្ច្ាំយ មរែយទ្យេអាស្ថ៊ា ន  យៅរែយទ្យេជែ៉ាុន ។ 

- បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោរមួរន រវាង្គីៈកមមការអនតររាជរដ្ឋឋ ភបិាលប្ផនកេិទ្យធិមនុេស អាស្ថ៊ា ន
(AICHR) និង្មស្រនតីជានខ់ពេ់ទ្យទ្យួលែនទុករែឆាំង្ែទ្យយលមើេឆ្លង្ប្ដ្ន(SOMTC) េដីពីយុទ្យធស្ថស្រេត
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសប្ផអកយលើេិទ្យធិមនុេសជាមូលដ្ឋឋ ន យៅរែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ ។ 

- ទ្យេសនកិច្ចេិកា នងិ្ពិភាកាយលើយេច្កដីរពាង្យទ្យវភាគីរវាង្ច្ិន-កមពុជា េដីពីការពរង្ឹង្កិច្ចេ រែត្ិ
ែត្តិការទ្យែស់្ថក ត្ ់នងិ្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅរែយទ្យេច្ិន ។ 

- បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែន ់ េដីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីកមមជនរង្យររ៉ះ យដ្ឋយការជួញដូ្រ
មនុេស យៅរែយទ្យេមា៉ា យលេីុ ។ 

អគគេនង្ការដ្ឋឋ ន
នគរបាលជាត្ ិ

នយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេស និង្ការពារអនតី្ិជនបានចូ្លរមួវគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លច្ាំនួន
០៧យលើក នងិ្េិកាា ោស្ថោច្ាំននួ០៥យលើក៖  
 វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លច្ាំនួន០៧យលើក៖ 
- េដីពីការយេុើែអយង្កត្ ការរត្ព់នធមនុេសេរមាែត់្ាំែនអ់ាេីុអាយគនយ ៍រែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ ។ 
- េដីពីភាពជាអនកដ្ឹកនាំេរមាែស់្រេតីកនុង្ការអនុវត្តច្ាែ,់ េដីពីការយេុើែអយង្កត្ នងិ្នីត្វិធិីកនុង្ការ
យចទ្យរែកានព់ាកព់ន័ធែទ្យយលមើេែយច្ចកវទិ្យារែឆាំង្នឹង្កុមារេដីពីការយេុើែអយង្កត្ការជួញដូ្រមនុេស 
និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើកុមារ េដីពីការេមាភ េ ប្ែែយកាេលយវចិ្យ័ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើ
យកង្រែវញ័្ច យលើកុមារ(០៤យលើក) យៅរែយទ្យេនល ៖ 

- េដីពីការប្កលង្ែនលាំឯកស្ថរ នងិ្រែឆាំង្ការជួញដូ្រមនុេសុ។ 
- េតីពីការពរង្ឹង្េនតិេុខមនុេស ការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី និង្ការពារជនរង្យររ៉ះ កនុង្ត្ាំែនអ់ាេីុ
បា៉ា េីុ វិក យៅរែយទ្យេមា៉ា យលេីុ ។ 

- េិកាា ស្ថោច្ាំនួន០៥យលើក (យដ្ឋយមានការចូ្លរមួពីរែយទ្យេ មា៉ា យលេីុ រែយទ្យេកូយរ ៉ា  រែយទ្យេនល  
រែយទ្យេរែ៊ាុយយី  រែយទ្យេ វីលីពីន រែយទ្យេរេុសុ ី រែយទ្យេឥ ឌីូ យនេីុ)៖ 

- ចូ្លរមួេននិេីទ្យថាន កត់្ាំែន ់ េដីពីែយច្ចកវទិ្យាទ្យាំនកទ់្យាំនង្ប្ផនកពត័្ម៌ានវទិ្យា(ICT)យដ្ើមបរីែយុទ្យធ
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ 

- ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោ េដីពីការទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នកនុង្ត្ាំែនស់្ថធារីៈ។ 
- ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោ េដីពីការយរ ែច្ាំ និង្យុទ្យធវធិីតាមដ្ឋនការែងាក រ និង្យដ្ឋ៉ះ រស្ថយែទ្យយលមើេ
តាមលកាីៈែុគគលរមួទាំង្ការជួញដូ្រមនុេស។ 

- េតីពីមូលវវិត្តកមមរែេ់កមមករយរៅរែយទ្យេ។ 
- េដីពីកិច្ចេ រែត្ែិត្តិការឆ្លង្ប្ដ្នយលើករីីជួញដូ្រមនុេសយលើទូ្យកយនស្ថទ្យ។ 

យខត្តក ដ ល  បានរែជុាំែូកេរែុេកមមភាពកិច្ចេ រែត្ិែត្តិការ េដីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រស្រេតីនិង្កុមារ 



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ3ី2  

 
 

 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តបានយៅចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំជាមយួថាន កដ់្ឹកនាំជាំនញការយខត្ត និង្យមែញ្ហជ
ការកង្ពលយលខ១៥ យខត្តោ៉ា ឡាយ រែយទ្យេយវ ត្ ម េតីពកីិច្ចេ រែត្ែិត្តិការ រវាង្
យខត្តទាំង្ពីរ កនុង្ការែងាក រ ែស្រងាក ែទ្យែស់្ថក ត្ ់ នងិ្ដ្ាំយ ៉ះរស្ថយរាល់ែទ្យយលមើេប្ដ្លយកើត្យឡើង្ពាក់
ពន័ធអាំយពើជួញដូ្រមនុេស ការរត្ព់នធ ការយធវើអាជីវកមមពលកមមយលើមនុេស ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ
យលើស្រេតី និង្កុមារ ការយធវើយទ្យេនតររែយវេនយ៍ដ្ឋយខុេច្ាែ ់និង្ការរែរពឹត្តែទ្យយលមើេយផសង្ៗ ។ 

យខត្តត្បូង្ មុ ាំ  ជួែរែជុាំជាមយួេមាគមនរកីមពុជាយដ្ើមបេីនតិភាពនិង្អភវិឍ រេុកេ គមនអ៍ត្ីត្យុវជន យៅតាមរពាំ
ប្ដ្នមានរេុកយមមត្ ់ ពញ្ហញ ប្រកក យខត្តត្បូង្ មុ ាំ និង្រេុករមាេប្ ក យខត្តស្ថវ យយរ ង្យៅយខត្តនត្
និញរែយទ្យេយវ ត្ ម ប្ដ្លបានចុ្៉ះកចិ្ចរពមយរពៀង្េ រែត្ិែត្តិការយលើរគែវ់េ័ិយ ពិយេេការ
ជួញដូ្រយលើស្រេតីនិង្កុមារ តាមែ ត រេុកយៅជាែរ់ពាំប្ដ្ន  ។ 

យខត្តនរពប្វង្  បានេ ការជាមយួេ ពន័ធនរយីខត្តដុ្ង្ថាែ ់ ននរែយទ្យេយវ ត្ ម ផសពវផាយដ្ល់ ុាំច្ាំនួន៤ យៅ
ជាែរ់ពាំប្ដ្ន េដីពីការទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្ប្ដ្ន  
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២.េ.៧. ការងារកមុារ 
គីៈកមាម ធិការជាតិ្ គ.ជ.ែ.ជ គីៈកមាម ធិការរាជធានី-យខត្ត (គ.រ.ែ.ជ)(គ.ខ.ែ.ជ) និង្រកេួង្

េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្េមបទរាជធានី-យខត្ត បានេ ការជាមយួម ឌី លរដ្ឋនិង្ម ឌី លអង្គការ
ននជានដ្គូកនុង្ឆន ាំ២០១៥យយើង្បានជួយ េយស្រងាគ ៉ះកុមារករីីអាំយពើជួញដូ្រមនុេស, ជញួដូ្រផលូវយភទ្យ, យកង្
រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមនិង្ការរគែរ់គង្ ការប្លទាំកុមារាេរុែច្ាំននួ១២៤នក ់ និង្កុមារចី្ាំនួន១៥៥នកម់ាន 
ដូ្ច្តារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

 
ល.រ រាជធានី-យខត្ត ម ឌី លរដ្ឋ/អង្គការទ្យទ្យលួប្លទាំកុមាររង្យររ៉ះ កុមារាេរុែ កុមារេីរុែ 
១ ក ដ ល អង្គការកដីេង្ឃមឹពិភពយោក និង្យុត្តិធម ៌អង្គការHCC 

និង្ ARM 
 ១៨នក ់

២ ស្ថវ យយរ ង្ អង្គការមលែត់ាបា៉ា ង្(CCPCR) ៤៣នក ់ ៤៤នក ់
៣ ែនទ យមានជយ័ ម ឌី លេាំច្ត្យបា៉ា យប្ែ៉ាត្និង្អង្គការកមពុជាជយួ ស្រេតីមាន

វែិត្តិ អង្គការCWCC, KHR,  DT (ARM) 
៣០នក ់ ៤៥នក ់

៤ រកយច្៉ះ អង្គការAFESIP  ០១នក ់
៤ យេ មរាែ អង្គការននយៅរាជធានីភនាំយពញ  ០៦នក ់
៥ តាប្កវ អង្គការននយៅរាជធានីភនាំយពញ  ០៤នក ់
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២.គ្. ការងារសប្ម្បសប្ម្ួេ 

 
ការងារដឹ្កនាំ េរមែេរមួល ដឹ្កនាំការងារនផទកនុង្ស្ថា ែន័ អនតរស្ថា ែន័ និង្ជាមយួអនតរជាតិ្   កនុង្

ឆន ាំ២០១៥ េរុែរមួមានច្ាំននួ២៣៣យលើក៖ យដ្ឋយគីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស
(គ.ជ.ែ.ជ) និង្អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន ៥៥យលើក រកេួង្េង្គមកិច្ច អតី្ត្យុទ្យធជន និង្ យុវនីតិ្េមបទ ៣៣យលើ 
រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា ០៣យលើក រកេួង្កិច្ចការនរ១ី០យលើក និង្យដ្ឋយយលខ្ធិការដ្ឋឋ នរាជធានី-យខត្ត 
(គ.រ.ែ.ជ និង្ គ.ខ.ែ.ជ)១៣២យលើករមួមាន ៖ 
តារាង្ការងារដឹ្កនាំ និង្េរមែេរមួលកិច្ចេ ការ 

៦ យពាធិ៍ស្ថត្ ់ អង្គការកុមារននកដីេង្ឃមឹ, 
អង្គការទ្យេសនៈពិភពយោកកមពុជា, 
អង្គការកមពុជាយដ្ើមបកុីមារ និង្ការអភវិឍ ន(៍COCD) 

៥១នក ់ ៣៥នក ់

៧ អង្គការ េួនននកតីេង្ឃមឹ  ០២នក ់
េរុែកុមារប្ដ្លរកយ ើញថារតូ្វយគជួញដូ្រ និង្ទ្យទ្យួលការប្លទាំយៅម ឌី លអង្គការ ១២៤នក ់ ១៥៥នក ់

ស្ថា ែន័ 
េរមែេរមលួ 

េកមមភាព 

គីៈកមាម ធកិារ
ជាត្ ិ

- េយមតច្រកឡាយហម េយខង្ឧែនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ រែធាន គ.ជ.ែ.ជ បានដ្កឹ
នាំេរមែេរមួល ៖ 
o េននិបាត្ែូកេរែុេកមមភាព និង្លទ្យធផលការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ និង្ែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រ

មនុេសនិង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ឆន ាំ២០១៤ និង្ទ្យិេយៅការងារេរមាែអ់នុវត្តឆន ាំ២០១៥ 
។  

o កិច្ចរែជុាំ េតីពីការរត្ួត្ពិនិត្យនិង្ឆ្លង្អនុរកឹត្យេយរមច្ទ្យរមង្ឯ់កស្ថរយលើយរលការី៍ប្ីនាំ 
េតីពីការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះ យដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវ
យភទ្យ និង្ការែញ្ជូ នែនតយៅរក យេវារាំរទ្យ (យៅរកេួង្មហនផទអររA )។ 

o កិច្ចរែជុាំឆ្លង្របាយការី៍ឆ្មាេទ្យី១ ឆន ាំ២០១៥ ។ 
o អយញ្ជ ើញជាអធិែត្ ី និង្ផតល់មត្ិស្ថវ គមន ៍ កនុង្ការរបារពធពិធទី្យិវាជាត្រិែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រ
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 េនង្ការដ្ឋឋ ននគរបាលយខត្តបានយៅចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំជាមយួថាន កដ់្ឹកនាំជាំនញការយខត្ត និង្យមែញ្ហជ
ការកង្ពលយលខ១៥ យខត្តោ៉ា ឡាយ រែយទ្យេយវ ត្ ម េតីពកីិច្ចេ រែត្ែិត្តិការ រវាង្
យខត្តទាំង្ពីរ កនុង្ការែងាក រ ែស្រងាក ែទ្យែស់្ថក ត្ ់ នងិ្ដ្ាំយ ៉ះរស្ថយរាល់ែទ្យយលមើេប្ដ្លយកើត្យឡើង្ពាក់
ពន័ធអាំយពើជួញដូ្រមនុេស ការរត្ព់នធ ការយធវើអាជីវកមមពលកមមយលើមនុេស ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ
យលើស្រេតី និង្កុមារ ការយធវើយទ្យេនតររែយវេនយ៍ដ្ឋយខុេច្ាែ ់និង្ការរែរពឹត្តែទ្យយលមើេយផសង្ៗ ។ 

យខត្តត្បូង្ មុ ាំ  ជួែរែជុាំជាមយួេមាគមនរកីមពុជាយដ្ើមបេីនតិភាពនិង្អភវិឍ រេុកេ គមនអ៍ត្ីត្យុវជន យៅតាមរពាំ
ប្ដ្នមានរេុកយមមត្ ់ ពញ្ហញ ប្រកក យខត្តត្បូង្ មុ ាំ និង្រេុករមាេប្ ក យខត្តស្ថវ យយរ ង្យៅយខត្តនត្
និញរែយទ្យេយវ ត្ ម ប្ដ្លបានចុ្៉ះកចិ្ចរពមយរពៀង្េ រែត្ិែត្តិការយលើរគែវ់េ័ិយ ពិយេេការ
ជួញដូ្រយលើស្រេតីនិង្កុមារ តាមែ ត រេុកយៅជាែរ់ពាំប្ដ្ន  ។ 

យខត្តនរពប្វង្  បានេ ការជាមយួេ ពន័ធនរយីខត្តដុ្ង្ថាែ ់ ននរែយទ្យេយវ ត្ ម ផសពវផាយដ្ល់ ុាំច្ាំនួន៤ យៅ
ជាែរ់ពាំប្ដ្ន េដីពីការទ្យែស់្ថក ត្ក់ារជួញដូ្រមនុេសឆ្លង្ប្ដ្ន  
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២.េ.៧. ការងារកមុារ 
គីៈកមាម ធិការជាតិ្ គ.ជ.ែ.ជ គីៈកមាម ធិការរាជធានី-យខត្ត (គ.រ.ែ.ជ)(គ.ខ.ែ.ជ) និង្រកេួង្

េង្គមកិច្ចអតី្ត្យុទ្យធជន និង្យុវនីតិ្េមបទរាជធានី-យខត្ត បានេ ការជាមយួម ឌី លរដ្ឋនិង្ម ឌី លអង្គការ
ននជានដ្គូកនុង្ឆន ាំ២០១៥យយើង្បានជួយ េយស្រងាគ ៉ះកុមារករីីអាំយពើជួញដូ្រមនុេស, ជញួដូ្រផលូវយភទ្យ, យកង្
រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមមនិង្ការរគែរ់គង្ ការប្លទាំកុមារាេរុែច្ាំននួ១២៤នក ់ និង្កុមារចី្ាំនួន១៥៥នកម់ាន 
ដូ្ច្តារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

 
ល.រ រាជធានី-យខត្ត ម ឌី លរដ្ឋ/អង្គការទ្យទ្យលួប្លទាំកុមាររង្យររ៉ះ កុមារាេរុែ កុមារេីរុែ 
១ ក ដ ល អង្គការកដីេង្ឃមឹពិភពយោក និង្យុត្តិធម ៌អង្គការHCC 

និង្ ARM 
 ១៨នក ់

២ ស្ថវ យយរ ង្ អង្គការមលែត់ាបា៉ា ង្(CCPCR) ៤៣នក ់ ៤៤នក ់
៣ ែនទ យមានជយ័ ម ឌី លេាំច្ត្យបា៉ា យប្ែ៉ាត្និង្អង្គការកមពុជាជយួ ស្រេតីមាន

វែិត្តិ អង្គការCWCC, KHR,  DT (ARM) 
៣០នក ់ ៤៥នក ់

៤ រកយច្៉ះ អង្គការAFESIP  ០១នក ់
៤ យេ មរាែ អង្គការននយៅរាជធានីភនាំយពញ  ០៦នក ់
៥ តាប្កវ អង្គការននយៅរាជធានីភនាំយពញ  ០៤នក ់
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មនុេស ១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យរកាមអធិែត្ភីាពដ្ខ៏ពេ់ខពេ់រែេ់ េយមតច្អគគមហយេន
ែត្យីត្យជា ៊ាុនប្េន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្េយមតច្កតិ្តរិពទឹ្យធែ ឌីិ ត្ 
ែ៊ានុ រា៉ា ន ី ៊ាុនប្េន  យៅស្ថលរែជុាំយកា៉ះយពរជ ប្ដ្លមានអនកចូ្លរមួច្ាំនួន៣០០០នក ់។ 

យោកជាំទវ 
អនុរែធានអច្-ិ
នស្រនតយ ៍នងិ្ 
អគគយលខ្ធកិារ 
ដ្ឋឋ ន 

- បានរែជុាំរកុមការងារែយច្ចកយទ្យេអនុវត្តកមមវធិAីAPTIP យលើកទ្យី៤  
- យរ ែច្ាំប្ផនការែ តីុ ៉ះែ ត ល ចត្ត់ាាំង្ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លរគូែយងាគ ល និង្ចុ្៉ះែ ដីុ ៉ះែ ដ ល
កនុង្គីៈកមាម ធិការរាជធាន-ីយខត្ត យដ្ើមបពីរង្ឹង្រច្នេមពន័ធ និង្រយែ ែរែែការងារ។  

- បានជួែពិភាកាជាមយួអង្គការពាកព់ន័ធមានអង្គការ World Vision អង្គការ Winrock អង្គការ 
UNACT េដីពីយេច្កដីរពាង្យរលការី៍ កាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស ។ 

- បានជួែពិភាកាជាមយួត្ាំ ង្ស្ថា នទូ្យត្អាយមរកិ េដីពកីារវាយត្នមល ផតល់ច្ាំ ត្ថ់ាន កយ់លើេកមមភាព
រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅកមពុជា ។ 

- បានអនុញ្ហញ ត្ឲ្យទ្យីរែឹកាប្ផនករស្ថវរជាវរែេ់អង្គការ UN-ACT ចូ្លជួែេមាភ េនយ៍ដ្ើមបបី្េវង្យល់ពី
ការកស្ថង្េមាភាព េដីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ។ 

- បានដ្ឹកនាំរែជុាំពិភាកា ជាមយួអនកដ្កឹនាំកមមវធិ ី រែេ់អង្គការ IOM យោករេី Tara Dermott 
និង្ត្ាំ ង្អង្គការ IOM ច្ាំនួន០២រែូ រពមទាំង្ត្ាំ ង្រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កឡីា ទ្យទ្យលួ
ែនទុកការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ច្ាំនួន០១រែូ ពិភាកាយលើកមមវធិី IOM េរមាែយុ់ទ្យធនការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ 

- បានអនុញ្ហញ ត្ឲ្យអង្គការ Cambodian-ACT និង្ត្ាំ ង្អង្គការ PLAN រែចាំរែយទ្យេនល
និង្េវីេចូ្លជែួពិភាកាប្ីនាំពីគយរមាង្លមីរែេ់PLAN េ ការជាមយួCambodian-ACT 
ទកទ់្យង្នងឹ្ការជួយ ផតល់ការអែរ់ ាំដ្ល់ពលករប្ខមរប្ដ្លបានយធវើច្ាំ ករេុកយៅរែយទ្យេនលយលើការ
ងារយនស្ថទ្យ ។ 

- ចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំពិភាកាយលើែច្ចុែបននភាព (COMMIT) 
- រែជុាំយរ ែច្ាំរបាយការី៍ែូកេរែុពីធីរែកាេជាផលូវការ គ.ជ.ែ.ជ រច្នេមពន័ធ ថាន កជ់ាត្ិ និង្ថាន ក់
យរកាមជាត្ិ និង្ប្ផនការជាំហនទ្យី២ ច្ាំនួន០២យលើក។ 

- ជួែពិភាកាជាមយួអង្គការ WINROCK។ 
- បានច្ួលរមួកិច្ចរែជុាំយលើកទ្យី១រែេ់រកុមការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្យ់ដ្ើមបរីែកាេេមាេភាពត្ួនទ្យីភារ
កិច្ច និង្ទ្យិេយៅអនុវត្តរែេ់រកុមការងារ យៅរកេួង្អែរ់ ាំ។ 

- បានដ្ឹកនាំកចិ្ចរែជុាំេយរមច្ទ្យរមង្ឯ់កស្ថរយលើយរលការី៍ប្ីនាំេតីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជន
រង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ។ 

- អនុញ្ហញ ត្ផតល់ែទ្យេមាភ េជាមយួអង្គការ IJM េរមាែក់ារផលិត្ប្ខសវយីដ្អូឯកស្ថរខលីមយួ។ 
- បានចូ្លរមួជាមយួរកេួង្េង្គមកិច្ច អត្ីត្យុទ្យធជន នងិ្យុវនីត្ិេមបទ ផសពវផាយនិង្រែកាេ
ដ្ឋកឲ់្យយរែើរបាេ់ឧែករី៍រត្ួត្ពិនតិ្យនិង្វាយត្នមលការអនុវត្តយរលនយោបាយ នងិ្ែទ្យដ្ឋឋ នអែប
ែរមាេតីពីកិច្ចការពារេិទ្យធជិនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅេ ឋ ររស្ថនយ់វភនាំយពញ ។  

- បានយរ ែច្ាំរកុមរគូឧយទ្យទេក ៏ ឧែករី៍ែ តីុ ៉ះែ ត ល នងិ្ចុ្៉ះយធវើែទ្យឧយទ្យទេនម េដីពកីារងារយទ្យេ
នតររែយវេន ៍ និង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស ជូនដ្ល់េិកាា កាមវគគែ តីុ ៉ះែ ដ លជាំនញ
ការងាររពាំប្ដ្ន យៅស្ថោ វឹក វឺនយោធារពាំប្ដ្ន (លប្ង្វក) ។ 
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- បានចូ្លរមួផសពវផាយពីលទ្យធផលការងាររស្ថវរជាវលមី១ យតត ត្យលើេមា រីកមមននែុរេរង្យររ៉ះ 
យដ្ឋយការជួញដូ្រមនុេស យៅេ ឋ ររ ស្ថនយ់វ ៉ា ភនាំយពញ ។ 

- យធវើរបាយការី៍រែចាំរត្ីមាេ ឆ្មាេ និង្ឆន ាំ  និង្របាយការី៍េកមមភាពរកមុការងារទាំង្០៦។ 
- ជួែេមាភ េនព៍ីលទ្យធផលច្ាំ ត្ថ់ាន ករ់ែេ់េ រដ្ឋអាយមរកិយលើការងាររែយុទ្យធរបាាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុ
េស ជាមយួទូ្យរទ្យេសន ៍ង្សមាេ ។ 

- បានេរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំែូកេរែុ នងិ្យផទៀង្តទ ត្រ់បាយការី៍ឆ្មាេទ្យ១ី ច្ាំនួន០៣យលើក ជា
មយួរកុមការងារអនតររកេួង្ យលខ្ធិការដ្ឋឋ នរាជធានី យខត្ត និង្អង្គការមនិប្មនរដ្ឋឋ ភបិាល  ។ 

- ដ្ឹកនាំ េរមែេរមួលកចិ្ចរែជុាំពិភាកាយលើការងារយរ ែច្ាំកមមវធិី កាំីត្រ់ែធានែទ្យ ប្ត្ង្តាាំង្េមាេ
ភាព និង្កាំីត្ត់្ួនទ្យីភារកចិ្ចគីៈកមមការេរមាែយ់រត្ៀមយរ ែច្ាំទ្យិវាជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស នលងទ្យី ១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យៅស្ថលរែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ច្ាំនួន០៣យលើក រត្ួត្ពិនតិ្យ េកមមភាព
អនុគីៈកមមការ និង្គយរមាង្ច្ាំ យេរមាែយ់រត្ៀមយរ ែច្ាំទ្យិវាជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស 
១២ធនូ យៅស្ថលរែជុាំ រកេួង្មហនផទអររ S។ 

- យរ ែច្ាំេមាភ រ: ឧែករី៍ លិខិត្អយញ្ជ ើញ ឯកស្ថរ  វឹកហត្េិ់លប: និង្យរ ែច្ាំរបារពវពិធីទ្យវិាជាត្ ិ
រែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ធនូ យៅស្ថលមហរេព កនុង្មជឈម ឌី លេននិបាត្ និង្ពិពរ័ី៍យកា៉ះ
យពរជ  ប្ដ្លមានអនកចូ្លរមួ ៣០០០នក ់យរកាមអធិែត្ភីាពសដមតចអរគមហាដសនាបត ីដតដជ្ញ ហ នុ ខ្សន 
នាយករដ្ឋមញ្ជ្នតី ថនក្ព្ោះរាជ្ញណាចក្កកមពុជ្ញ  សដមតចកិតតិក្ព្ទឹធបណឌិ ត ប ុន រា៉ា នី ហ ុនខ្សន សដមតចក្កឡាដហាម ស 
ដខង ឧបនាយករដ្ឋមញ្ជ្នតី រដ្ឋមញ្ជ្នតីក្កសួងមហាថផ្ា ក្រធានរ.ជ.ប.ជ នងិ្ឥេសរជនជាយរច្ើនរែូយទ្យ ត្  

- បានរែជុាំនផទកនុង្ អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ែ.ជ ច្ាំនួន០៦យលើក យដ្ើមបពីរង្ឹង្ការអនុវត្តត្ួនទ្យី នងិ្
ភារកិច្ចរែេ់មស្រនតី  ។ 

- បានដ្ឹកនាំកចិ្ចរែជុាំពិភាការវាង្ គ.ជ.ែ.ជ ជាមយួនយកដ្ឋឋ នរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្រកេួង្
យុត្តិធម ៌ េតីពីច្ាីំ ុ ច្ខវ៉ះច្យនល ៉ះកនុង្ការកាំីត្ម់ារតាននច្ាែរ់ែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសយដ្ើមបី
វាយត្នមលច្ាំ ត្ថ់ាន ករ់ែេ់េ រដ្ឋអាយមរកិ ការរែមូលទ្យនិននយ័ ននការកាត្យ់ទេ ភាពខុេរន នន
ត្ួយលខនិង្ែញ្ហា កុមាររង្យររ៉ះយរច្ើនដ្ង្ យៅស្ថលរែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានេរមែេរមួល និង្យធវើជាអធិែត្ី កនុង្ពធិីយែើកវគគែ តីុ ៉ះែ ត លយោធាការពាររពាំប្ដ្ន យៅ
ស្ថោ វឹក វឺនយោធារពាំប្ដ្ន យៅែនទ យលប្ង្វក យខត្តកាំពង្ឆ់ន ាំង្ (១៣៥នក)់ េតីពកីារយលើកកមពេ់
ការយល់ដ្ឹង្អាំពីែញ្ហា ជួញដូ្រមនុេស ។ 

- បានទ្យទ្យួលជែួពិភាកា ជាមយួត្ាំ ង្ស្ថា នទូ្យត្អាយមរកិ េតីពី កិច្ចខតិ្ខាំរែឹង្ប្រែង្រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល
កមពុជា កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្ការវាយត្នមលច្ាំ ត្ថ់ាន ក ់ឆន ាំ២០១៥ យៅស្ថល
រែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានដ្ឹកនាំកិច្ចរែជុាំពិភាកា អាំពីការពិនិត្យប្កេរមួលយេច្កតីរពាង្យរលការី៍ប្ីនាំ េតីពីការ
កាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅស្ថលរែជុាំរកេួង្មហនផទអររ S 
និង្ែនតប្កេរមួលជាមយួរកុមែយច្ចកយទ្យេ ច្ាំនួន៥យលើក ។ 

- បានដ្ឹកនាំកិច្ចរែជុាំយរត្ៀមរបាយការី៍អនុវត្ត ការងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស រយៈយពល
១០ប្ខ(ពីប្ខមករា ដ្ល់ ប្ខតុ្ោ) ឆន ាំ២០១៥ យដ្ើមបដី្ឋកែ់ញ្ចូ លកនុង្របាយការី៍រែចាំឆន ាំ២០១៥ 

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ3ី4  

 
 

មនុេស ១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យរកាមអធិែត្ភីាពដ្ខ៏ពេ់ខពេ់រែេ់ េយមតច្អគគមហយេន
ែត្យីត្យជា ៊ាុនប្េន នយករដ្ឋមស្រនតី ននរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្េយមតច្កតិ្តរិពទឹ្យធែ ឌីិ ត្ 
ែ៊ានុ រា៉ា ន ី ៊ាុនប្េន  យៅស្ថលរែជុាំយកា៉ះយពរជ ប្ដ្លមានអនកចូ្លរមួច្ាំនួន៣០០០នក ់។ 

យោកជាំទវ 
អនុរែធានអច្-ិ
នស្រនតយ ៍នងិ្ 
អគគយលខ្ធកិារ 
ដ្ឋឋ ន 

- បានរែជុាំរកុមការងារែយច្ចកយទ្យេអនុវត្តកមមវធិAីAPTIP យលើកទ្យី៤  
- យរ ែច្ាំប្ផនការែ តីុ ៉ះែ ត ល ចត្ត់ាាំង្ និង្ែ តីុ ៉ះែ ត លរគូែយងាគ ល និង្ចុ្៉ះែ ដីុ ៉ះែ ដ ល
កនុង្គីៈកមាម ធិការរាជធាន-ីយខត្ត យដ្ើមបពីរង្ឹង្រច្នេមពន័ធ និង្រយែ ែរែែការងារ។  

- បានជួែពិភាកាជាមយួអង្គការពាកព់ន័ធមានអង្គការ World Vision អង្គការ Winrock អង្គការ 
UNACT េដីពីយេច្កដីរពាង្យរលការី៍ កាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ី ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រ
មនុេស ។ 

- បានជួែពិភាកាជាមយួត្ាំ ង្ស្ថា នទូ្យត្អាយមរកិ េដីពកីារវាយត្នមល ផតល់ច្ាំ ត្ថ់ាន កយ់លើេកមមភាព
រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅកមពុជា ។ 

- បានអនុញ្ហញ ត្ឲ្យទ្យីរែឹកាប្ផនករស្ថវរជាវរែេ់អង្គការ UN-ACT ចូ្លជួែេមាភ េនយ៍ដ្ើមបបី្េវង្យល់ពី
ការកស្ថង្េមាភាព េដីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ។ 

- បានដ្ឹកនាំរែជុាំពិភាកា ជាមយួអនកដ្កឹនាំកមមវធិ ី រែេ់អង្គការ IOM យោករេី Tara Dermott 
និង្ត្ាំ ង្អង្គការ IOM ច្ាំនួន០២រែូ រពមទាំង្ត្ាំ ង្រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កឡីា ទ្យទ្យួល
ែនទុកការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ច្ាំនួន០១រែូ ពិភាកាយលើកមមវធិី IOM េរមាែយុ់ទ្យធនការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ 

- បានអនុញ្ហញ ត្ឲ្យអង្គការ Cambodian-ACT និង្ត្ាំ ង្អង្គការ PLAN រែចាំរែយទ្យេនល
និង្េវីេចូ្លជែួពភិាកាប្ីនាំពីគយរមាង្លមីរែេ់PLAN េ ការជាមយួCambodian-ACT 
ទកទ់្យង្នងឹ្ការជួយ ផតល់ការអែរ់ ាំដ្ល់ពលករប្ខមរប្ដ្លបានយធវើច្ាំ ករេុកយៅរែយទ្យេនលយលើការ
ងារយនស្ថទ្យ ។ 

- ចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំពិភាកាយលើែច្ចុែបននភាព (COMMIT) 
- រែជុាំយរ ែច្ាំរបាយការី៍ែូកេរែុពីធីរែកាេជាផលូវការ គ.ជ.ែ.ជ រច្នេមពន័ធ ថាន កជ់ាត្ិ និង្ថាន ក់
យរកាមជាត្ិ និង្ប្ផនការជាំហនទ្យ២ី ច្ាំនួន០២យលើក។ 

- ជួែពិភាកាជាមយួអង្គការ WINROCK។ 
- បានច្ួលរមួកិច្ចរែជុាំយលើកទ្យី១រែេ់រកុមការងារែងាក រទ្យែស់្ថក ត្យ់ដ្ើមបរីែកាេេមាេភាពត្ួនទ្យីភារ
កិច្ច និង្ទ្យិេយៅអនុវត្តរែេ់រកុមការងារ យៅរកេួង្អែរ់ ាំ។ 

- បានដ្ឹកនាំកចិ្ចរែជុាំេយរមច្ទ្យរមង្ឯ់កស្ថរយលើយរលការី៍ប្ីនាំេតីពីការកាីំ ត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជន
រង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ។ 

- អនុញ្ហញ ត្ផតល់ែទ្យេមាភ េជាមយួអង្គការ IJM េរមាែក់ារផលិត្ប្ខសវយីដ្អូឯកស្ថរខលីមយួ។ 
- បានចូ្លរមួជាមយួរកេួង្េង្គមកិច្ច អត្ីត្យុទ្យធជន នងិ្យុវនីត្ិេមបទ ផសពវផាយនិង្រែកាេ
ដ្ឋកឲ់្យយរែើរបាេ់ឧែករី៍រត្ួត្ពិនតិ្យនិង្វាយត្នមលការអនុវត្តយរលនយោបាយ នងិ្ែទ្យដ្ឋឋ នអែប
ែរមាេតីពីកិច្ចការពារេិទ្យធជិនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅេ ឋ ររស្ថនយ់វភនាំយពញ ។  

- បានយរ ែច្ាំរកុមរគូឧយទ្យទេក ៏ ឧែករី៍ែ តីុ ៉ះែ ត ល នងិ្ចុ្៉ះយធវើែទ្យឧយទ្យទេនម េដីពកីារងារយទ្យេ
នតររែយវេន ៍ និង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស ជូនដ្ល់េិកាា កាមវគគែ តីុ ៉ះែ ដ លជាំនញ
ការងាររពាំប្ដ្ន យៅស្ថោ វឹក វឺនយោធារពាំប្ដ្ន (លប្ង្វក) ។ 



អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ3ី6  

 
 

យៅស្ថលរែជុាំមហនផទ អររ S។ 
- ែនតដ្ឹកនាំេរមែេរមួលការងាររបាយការី៍ ជាមយួយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន ននអគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន 
គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- ពិភាកាយលើយេច្កតីេយរមច្េតីពីការែយង្កើត្រកុមការងារអនតររកេួង្ រកុមរែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបកុីមារ
កនុង្អនុគីៈកមាម ធិការប្ផនការ និង្របាយការី៍ជាត្េិតីពីកុមារ យដ្ើមបពីិនិត្យ និង្េយរមច្យលើការ
ផសពវផាយ យេច្កតីេយង្កត្ចុ្ង្យរកាយ រែេ់គីៈកមាម ធិការេិទ្យធិកុមារននអង្គការេ រែជាជាត្ិ
យលើរបាយការី៍ជាត្ិយលើកទ្យី១ និង្ទ្យី២ េតីពីការអនុវត្តពិធីស្ថរែប្នាមយលើការជួញដូ្រកុមារ ការយធវើ
យពេាកមមកុមារ នងិ្រែូអាេអាភាេកុមារ និង្ការចូ្លរមូរែេ់ កុមារយៅកនុង្ជយមាល ៉ះរែដ្ឋែអ់ាវធុ 
មុននឹង្យៅការពារ យៅអង្គការេ រែជាជាត្ិ ។ 

- ចូ្លរមួយធវើជាវាគមិនយៅរកេួង្យទ្យេច្រី៍យធវើែទ្យែងាា ញអាំពរីច្នេមពន័ធ និង្យនតការរែេ់គីៈកមាម
ធិការជាត្ិ និង្យនតការថាន កយ់រកាមជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើ ជួញដូ្រមនុេស  

- រែជុាំែូកេរែុរបាយការី៍េកមមភាពការងារ និង្លទ្យធផលនន ការែ តីុ ៉ះែ ត ល រែេ់រកុមជាំនយួ
កិច្ចការទាំង្៦ េតីពតី្ួនទ្យី នងិ្ភារកិច្ចរែេ់រកុម និង្ការោិល័យរដ្ឋបាលននអគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.
ជ.ែ.ជ  

- រែជុាំែូកេរែុលទ្យធផលការងាររែចាំេបាត  ៍រែេ់អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន ។ 
- ចូ្លរមួរែជុាំអនុគីៈកមាម ធកិារប្ផនការននរកុមរែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបកុីមារ និង្ពិនិត្យរបាយការី ៍  
ជាត្ិយដ្ើមបយីឆ្លើយត្ែយៅអង្គការេ រែជាជាត្ិ តាមការកាំីត្ ់ ប្ដ្លរកេួង្ការែរយទ្យេ និង្េ 
រែត្ិែត្តិការអនតរជាត្បិានជូនដ្ាំីឹង្  យដ្ើមបឲី្យកមពុជាផតល់ពត័្ម៌ានេតីពីការការពារកុមារ ពីការគាំរាម
កាំប្ ង្ តាមរែពន័ធអុិនធឺប្ីត្ ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រ នងិ្ការរ ាំយោភែាំពានយលើកុមារ ការ
យល់ដ្ឹង្ជាស្ថធារីៈ វធិានការច្ាែ ់ការេិការស្ថវរជាវ និង្ការរែមូលទ្យិនននយ័ ។ 

- បានចូ្លរមួជាអធែិត្ីកនុង្ពិធយីែើកវគគែ តីុ ៉ះែ ត លរគែូយងាគ ល េតីពីភាពឆល ត្នវកនុង្ការយធវើយទ្យេនតរ
រែយវេនក៍ារងារ និង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស យរ ែច្ាំយដ្ឋយអង្គការមូលនិធិ អាេីុ 
និង្េមាគមនយុ៍វជនប្ខមរ ។ 

- បានជួែេាំយី៉ះេាំ ល និង្ពិភាកាការងារជាមយួយោក William Heidt ឯកអគគរដ្ឋទូ្យត្ អាយម
រកិរែចាំកមពុជា យៅអររ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានដ្ឹកនាំកចិ្ចរែជុាំពិភាកានផទកនុង្ យរត្ៀមរបាយការី៍រែចាំឆន ាំ២០១៥ យៅស្ថលរែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ។  
- បានចូ្លជាគីៈអធែិត្ីកនុង្ពិធីយែើកវគគែ តីុ ៉ះែ ត លពត័្ម៌ានវទិ្យាដ្ល់មស្រនតីយលខ្ធកិារដ្ឋឋ នរាជ
ធានី/យខត្ត ប្ដ្លមានេិកាា កាមចូ្លរមួច្ាំននួ៤០នក(់រេី១៦នក)់ យៅអររ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានដ្ឹកនាំកិច្ចរែជុាំពិភាកាអនតររកេួង្ យលើយេច្កតីរពាង្របាយការី៍ជាត្ិ ពាកព់ន័ធនងឹ្េកមមភាព
ជួញដូ្រមនុេសឆន ាំ២០១៥ យៅអររ S រកេួង្មហនផទ ។ 

រកេួង្េង្គមកិ
ច្ច អត្តី្យុទ្យធជន 
នងិ្យុវនតី្ិ
េមបទ 

រកេួង្េង្គមកចិ្ច អត្ីយុទ្យធជន និង្យុវនីត្ិេមបទ បានចូ្លយធវើការេរមែេរមួល ច្ាំនួន៣២យលើក 
រមួមាន៖ 
- បានចូ្លរមួរែជុាំពិភាកាករីីមុនយពលជនច្ាំ ករេុកយធវើមាតុ្ភូមនិិវត្តនជ៍ាមយួអង្គការច្ាំនួន០៤
គឺ CWCC, WVC, DT, KT ។ 

- បានចូ្លរមួជារគូឧយទ្យទេក ៏ យដ្ើមបផីសពវផាយយរលនយោបាយនិង្ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមាេតីពីកិច្ចការពារ
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េិទ្យធិជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេសប្ដ្លយរ ែច្ាំយដ្ឋយរកេួង្េ.អ.យជូនដ្ល់អង្គការមនិ
ប្មនរដ្ឋឋ ភបិាល និង្អនកផតល់យេវាជួយ ជនរង្យររ៉ះ។ 

- បានចត្ម់ស្រនតីចូ្លរមួវគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លេដីពីការេយស្រងាគ ៉ះែនទ នយ់លើវេ័ិយកិច្ចការពារកុមារ 
និង្កិច្ចការពារេិទ្យធិជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស, ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមាជនរង្យររ៉ះ នងិ្ងាយ
រង្យររ៉ះ(ច្ាំនួន០៣យលើក) ។ 

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំ េដីពកីារែងាា ញលទ្យធផលននការរស្ថវរជាវអាំពីផលែ៉ា៉ះពាល់ដ្ល់ការយធវើច្ាំ ក
រេុកយៅយលើកុមារងាយរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រ។ 

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំផសពវផាយអាំពីគយរមាង្អនកេរមែេរមួលស្ថកសនីិង្ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញ
ដូ្រមនុេសយៅេ ឋ ររ ីុមា៉ា វា៉ា រ។ី 

- បានចូ្លរមួរែជុាំពនិិត្យ និង្ផដល់យោែល់ េដីពីការេិការែមូលទ្យិនននយ័ ការវភិាគ និង្ការប្ច្ក
រ ាំប្លកពត័្ម៌ានអាំពីពលករអនតររែយវេនក៍ារងារ, ការយលើកកមពេ់ នងិ្ការការពារេិទ្យធិស្រេតី និង្កុមារ, 
ពិយររ៉ះយោែល់តល េ់ែតូរែទ្យពិយស្ថធន ៍ និង្រែមូលនូវអនុស្ថេន ៍ េដីពីការអនុវត្ត MOU េដីពីកចិ្ច
េ រែត្ិែត្តិការយរែើរបាេ់កមាល ាំង្ពលកមមរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា នងិ្រព៉ះរាជា ច្រកនលឡង្ ់
ពិយររ៉ះយោែល់យលើកទ្យី២ យដ្ើមបអីភវិឍ ប្ផនទ្យែីងាា ញផលូវេរមាែអ់នុវត្តអនុេញ្ហញ អនតរជាត្ិយលខ 
១៨៩ េដីពកីមមករការងារផទ៉ះ (ច្ាំននួ០៦យលើក)។ 

- ចូ្លរមួរែជុាំែូកេរែុលទ្យធផលការងារ ឆ្មាេទ្យី១, យរត្ៀមែូកេរែុលទ្យធផលការងារឆ្មាេទ្យី១, រត្ី
មាេទ្យី១ ឆន ាំ២០១៥ និង្ទ្យេិយៅែនតការងារែញ្ហា រែឈម យដ្ើមបបី្េវង្រកដ្ាំយ ៉ះរស្ថយ និង្រនតរ
ភាពរែេ់រកុមការងារកនុង្ស្ថា ែន័រដ្ឋឋ ភបិាលនដ្គូអភវិឍ ន ៍ និង្អង្គការនដ្គូ េង្គមេីុវលិប្ដ្លកាំពុង្
យធវើការជាមយួកុមារ OVC និង្ប្ច្ករ ាំប្លកពត័្ម៌ានយដ្ើមបពីរង្ឹង្ការអនុវត្តប្ផនការយុទ្យធស្ថស្រេតជាត្ិ
រែេ់រកេួង្ ែូកេរែុលទ្យធផលការងារភាពជានដ្គូ ប្ដ្លេ ការយរ ែច្ាំយដ្ឋយ រកេួង្ េ.អ.យ  
អង្គការ យូនីយេ វ និង្អង្គការ FI (ច្ាំនួន០៥យលើក)។ 

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំរែឹកាគយរមាង្ ILO-Triangle យៅរែយទ្យេកមពុជា េដីពយីទ្យេនតររែយវេន ៍។ 
- បានយរ ែច្ាំ និង្ដ្ឹកនាំកិច្ចរែជុាំរែមូលមត្ិយោែល់ប្ដ្លបានមកពីការចុ្៉ះអនុវត្តស្ថកលបង្ យលើយេច្
កដីរពាង្ឧែករី៍រត្ួត្ពនិិត្យ និង្វាយត្នមលយលើការអនុវត្តយរលនយោបាយ នងិ្ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមា 
េដីពីកិច្ចការពារេិទ្យធិជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេស ។ 

- បានយរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំពិភាកា កិច្ចការយផសង្ៗទកទ់្យង្នងឹ្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសជាមយួមជ ម ឌី លេាំ
ច្ត្យបា៉ា យប្ែ៉ាត្ ច្ាំនួន០៥យលើក ។ 

- បានចូ្លរមួរែជុាំេដីពីការពនិតិ្យផសពវផាយ េដីពីេមា រីកមមននែុរេប្ខមរប្ដ្លរត្ូវយគជួញដូ្រ នងិ្
យលើែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមា េដីពកីារផដល់យោែល់ែឋមដ្ល់ជនរង្យររ៉ះ ច្ាំនួន០២យលើក ។ 

- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំេតីពីការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅស្ថល
រែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានចូ្លរមួរែជុាំពិភាកាការងារទ្យិវាពិភពយោករែឆាំង្ពលកមមកុមារ១២មលុិនឆន ាំ២០១៥។ 
- បានចូ្លរមួកិច្ចរែជុាំអនុេញ្ហញ អនតរជាត្ិេតីពីការការពារេិទ្យទិយទ្យេនតររែយវេនន៍ិង្រគសួ្ថររែេ់ពួកយគ
យៅរកេួង្ការងារនិែ តីុ ៉ះែ ត លវជិាជ ជីវៈ(ច្ាំនួន២យលើក) 

- បានចូ្លរមួពិធីយធវើែទ្យែងាា ញេតីពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើកុមារយៅរែយទ្យេក
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យៅស្ថលរែជុាំមហនផទ អររ S។ 
- ែនតដ្ឹកនាំេរមែេរមួលការងាររបាយការី៍ ជាមយួយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន ននអគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន 
គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- ពិភាកាយលើយេច្កតីេយរមច្េតីពីការែយង្កើត្រកុមការងារអនតររកេួង្ រកុមរែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបកុីមារ
កនុង្អនុគីៈកមាម ធិការប្ផនការ និង្របាយការី៍ជាត្េិតីពីកុមារ យដ្ើមបពីិនិត្យ និង្េយរមច្យលើការ
ផសពវផាយ យេច្កតីេយង្កត្ចុ្ង្យរកាយ រែេ់គីៈកមាម ធិការេិទ្យធិកុមារននអង្គការេ រែជាជាត្ិ
យលើរបាយការី៍ជាត្ិយលើកទ្យី១ និង្ទ្យ២ី េតីពីការអនុវត្តពិធីស្ថរែប្នាមយលើការជួញដូ្រកុមារ ការយធវើ
យពេាកមមកុមារ នងិ្រែូអាេអាភាេកុមារ និង្ការចូ្លរមូរែេ់ កុមារយៅកនុង្ជយមាល ៉ះរែដ្ឋែអ់ាវធុ 
មុននឹង្យៅការពារ យៅអង្គការេ រែជាជាត្ិ ។ 

- ចូ្លរមួយធវើជាវាគមិនយៅរកេួង្យទ្យេច្រី៍យធវើែទ្យែងាា ញអាំពរីច្នេមពន័ធ និង្យនតការរែេ់គីៈកមាម
ធិការជាត្ិ និង្យនតការថាន កយ់រកាមជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើ ជួញដូ្រមនុេស  

- រែជុាំែូកេរែុរបាយការី៍េកមមភាពការងារ និង្លទ្យធផលនន ការែ តីុ ៉ះែ ត ល រែេ់រកុមជាំនួយ
កិច្ចការទាំង្៦ េតីពតី្ួនទ្យី នងិ្ភារកិច្ចរែេ់រកុម និង្ការោិល័យរដ្ឋបាលននអគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.
ជ.ែ.ជ  

- រែជុាំែូកេរែុលទ្យធផលការងាររែចាំេបាត  ៍រែេ់អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន ។ 
- ចូ្លរមួរែជុាំអនុគីៈកមាម ធកិារប្ផនការននរកុមរែឹកាជាត្ិកមពុជាយដ្ើមបកុីមារ និង្ពិនិត្យរបាយការី ៍  
ជាត្ិយដ្ើមបយីឆ្លើយត្ែយៅអង្គការេ រែជាជាត្ិ តាមការកាំីត្ ់ ប្ដ្លរកេួង្ការែរយទ្យេ និង្េ 
រែត្ិែត្តិការអនតរជាត្បិានជូនដ្ាំីឹង្  យដ្ើមបឲី្យកមពុជាផតល់ពត័្ម៌ានេតីពីការការពារកុមារ ពីការគាំរាម
កាំប្ ង្ តាមរែពន័ធអុិនធឺប្ីត្ ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រ នងិ្ការរ ាំយោភែាំពានយលើកុមារ ការ
យល់ដ្ឹង្ជាស្ថធារីៈ វធិានការច្ាែ ់ការេិការស្ថវរជាវ និង្ការរែមូលទ្យិនននយ័ ។ 

- បានចូ្លរមួជាអធែិត្ីកនុង្ពិធយីែើកវគគែ តីុ ៉ះែ ត លរគែូយងាគ ល េតីពីភាពឆល ត្នវកនុង្ការយធវើយទ្យេនតរ
រែយវេនក៍ារងារ និង្ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស យរ ែច្ាំយដ្ឋយអង្គការមូលនិធិ អាេីុ 
និង្េមាគមនយុ៍វជនប្ខមរ ។ 

- បានជួែេាំយី៉ះេាំ ល និង្ពិភាកាការងារជាមយួយោក William Heidt ឯកអគគរដ្ឋទូ្យត្ អាយម
រកិរែចាំកមពុជា យៅអររ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានដ្ឹកនាំកចិ្ចរែជុាំពិភាកានផទកនុង្ យរត្ៀមរបាយការី៍រែចាំឆន ាំ២០១៥ យៅស្ថលរែជុាំ គ.ជ.ែ.ជ ។  
- បានចូ្លជាគីៈអធែិត្ីកនុង្ពិធីយែើកវគគែ តីុ ៉ះែ ត លពត័្ម៌ានវទិ្យាដ្ល់មស្រនតីយលខ្ធកិារដ្ឋឋ នរាជ
ធានី/យខត្ត ប្ដ្លមានេិកាា កាមចូ្លរមួច្ាំននួ៤០នក(់រេី១៦នក)់ យៅអររ គ.ជ.ែ.ជ ។ 

- បានដ្ឹកនាំកិច្ចរែជុាំពិភាកាអនតររកេួង្ យលើយេច្កតីរពាង្របាយការី៍ជាត្ិ ពាកព់ន័ធនងឹ្េកមមភាព
ជួញដូ្រមនុេសឆន ាំ២០១៥ យៅអររ S រកេួង្មហនផទ ។ 

រកេួង្េង្គមកិ
ច្ច អត្តី្យុទ្យធជន 
នងិ្យុវនតី្ិ
េមបទ 

រកេួង្េង្គមកចិ្ច អត្ីយុទ្យធជន និង្យុវនីត្ិេមបទ បានចូ្លយធវើការេរមែេរមួល ច្ាំនួន៣២យលើក 
រមួមាន៖ 
- បានចូ្លរមួរែជុាំពិភាកាករីីមុនយពលជនច្ាំ ករេុកយធវើមាតុ្ភូមនិិវត្តនជ៍ាមយួអង្គការច្ាំនួន០៤
គ ឺCWCC, WVC, DT, KT ។ 

- បានចូ្លរមួជារគូឧយទ្យទេក ៏ យដ្ើមបផីសពវផាយយរលនយោបាយនិង្ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមាេតីពីកិច្ចការពារ
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មពុជាប្ដ្លយរ ែច្ាំយដ្ឋយអង្គការយែេកកមមយុត្តិធមអ៌នតរជាត្។ិ 
រកេួង្កចិ្ចការ
នរ ី

 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំរត្ួត្ពិនិត្យ ប្កេរមួល ពិភាកា និង្ពិយររ៉ះយោែល់ជាមយួេមាជិករកុមការងារ
ខមមតី្កមពុជាជាយរច្ើយលើក េយរមច្បាន៖ 
- របាយការី៍េកមមភាពការងារខមមតី្កមពុជាឆន ាំ២០១៤ និង្ទ្យិេយៅឆន ាំ២០១៥ 
- របាការី៍អនុវត្តប្ផនការកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅមហអនុ ត្ាំែនទ់្យយនលយមគង្គ
យលើកយៅ៣(SPA III) ឆន ាំ២០១១-២០១៤ 

- ប្ផនការេកមមភាពឆន ាំ២០១៦ រែេ់រកុមេ រែត្ិែត្តិការអនតរជាត្ិប្ដ្លមាន៥ប្ផនក នងិ្ជាង្៥០
េកមមភាព 

 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំយរត្ៀមេរមាែក់ិច្ចរែជុាំមស្រនតីជានខ់ពេ់ខមមតី្យលើកទ្យ១ី០(SOM10) និង្កចិ្ចរែជុាំថាន ករ់ដ្ឋ
មស្រនតីននដ្ាំយ ើី រការខមមតី្យលើកទ្យី៤(IMM4) ជាយរច្ើនយលើកេយរមច្បាន៖ 
- អនុមត័្យេច្កដីប្លលង្ការី៍រមួយលើកទ្យី៣ ននដ្ាំយ ើី ការខមមតី្ ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការយែតជាញ ច្ិត្តរែេ់
រែយទ្យេេមាជិកខមមតី្ទាំង្៦ កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្ការជួញដូ្រ មនុេស 

- អនុមត័្ប្ផនការេកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅមហអនុត្ាំែនទ់្យយនលយមគង្គ(SPA 
IV) ឆន ាំ២០១៥-២០១៨ 

- រែយទ្យេមាជិកខមមតី្ស្ថវ គមនក៍នុង្ការពិភាកាយធវើMOUរវាង្រែយទ្យេនិង្រែយទ្យេ 
 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំឆ្លុ៉ះែញ្ហច ាំង្ដ្កែទ្យពិយស្ថធនព៍កីិច្ចរែជុាំ SOM10 និង្IMM4 
 យែ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំផសពវផាយលទ្យធផលននការេិកា អាំពីផលែ៉ា៉ះពាល់ននការយធវើច្ាំ ករេុកច្ាំយពា៉ះ
រគួស្ថរ និង្េ គមន ៍

 បានទ្យទ្យួលជែួស្ថវ គមន ៍ យដ្ើមបបី្េវង្យល់អាំពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅកមពុជា០៦
យលើក 

រកេួង្អែរ់ ាំ 
យុវជន 
នងិ្កឡីា 

 បានរែជុាំយលើកទ្យ១ីយដ្ើមបរីែកាេេមាេភាព ត្ួនទី្យ ភារកិច្ចរែេ់រកុមការងារែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្ ់
និង្កស្ថង្ប្ផនការេកមមភាពអនុវត្តេរមាែឆ់ន ាំ២០១៤-២០១៨។ 

 បានរែជុាំជាមយួអង្គការយទ្យេនតររែយវេន ៍ (IOM) យដ្ើមបពីិភាកាយលើការយរ ែច្ាំយេច្កដីរពាង្MOU 
េដីពីការេ ការកនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ 

 បានរែជុាំប្ីនាំមនទីរអែរ់ ាំ យុវជន និង្កឡីារាជធានី យខត្តទាំង្២៥ និង្រគ៉ឹះស្ថា ន ឧត្តមេិកា
ស្ថធារីៈយរកាមឱវាទ្យរកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា ច្ាំននួ០៩ យដ្ើមប ីរបារពវទ្យិវាជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្
អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យៅតាមវទិ្យាល័យច្ាំនួន៤៥៥ នងិ្រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកា
ច្ាំនួន០៩។ 

យខត្តឧត្តរមានជយ័ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៤យលើក 
យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៤យលើក 
យខត្តយេ មរាែ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៥យលើក 
យខត្តកាំពង្េ់ពឺ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០១យលើក 
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២.ឃ. ការលេើកកម្ពសស់ម្តថភាព 
 
២.ឃ.១.ការងារបណុ្ះបច្េសម្តថភាព 
កនុង្ឆន ាំ២០១៥យន៉ះ យដ្ឋយមានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ មានជាអាទ្យិ៍៖ អង្គការ

World Vision, USAID, WINROCK, terre des hommes cambodia ACT' s UNACT,
COCD,IOMេមាគមន ៍ កុមារនឹង្ជីវតិ្ CLA អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន កដូ៏្ច្ជាយលខ្ធិការដ្ឋឋ នរាជធានី-យខត្ត 
បានយធវើការែ គីុ ៉ះែ ដ លេរុែបានច្ាំននួ៩០វគគ ដ្ល់េិកាា កាមជាមស្រនតីយលខ្ធិការដ្ឋឋ ននន គី:កមាម ធិការ
រាជធានី យខត្ត រកុមរែឹកា ុាំ េងាក ត្ ់ រគូែយងាគ លប្ីនាំត្រមង្ទិ់្យេមុនយច្ញដ្ាំយ ើី រ មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់
យោករគូ អនករគូ និង្ែុគគលិកអង្គការ និង្រែតិ្ែត្តិករយទ្យេច្រី៍ យៅតាមេ ឋ ររ េរុែបានច្ាំននួ
៦,៤៥១នក ់ (រេី១,៧២៦នក)់ ។ វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ លបានយតត ត្ជាេាំខ្នយ់ៅយលើច្ាំយី៉ះដឹ្ង្អាំពីច្ាែ ់
េដីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ការយេុើែអយង្កត្ឆ្លង្ប្ដ្ន ការរែមូលភេតុតាង្
ជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រ ែទ្យដ្ឋឋ នអែបែរមាេដីពីេិទ្យធិការពារជនរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេសច្ាំ ក
រេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព ការទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស ការអភវិឍ ស្រេតី ការពរងឹ្ង្កិច្ចការពារកុមារ េិទ្យធិកុមារ 
ការែងាក រការរ ាំយោភែាំពានយផសង្ៗយលើស្រេតី និង្កុមារ ជាំនញអនតរាគមនជ៍យួ ដ្ល់ជនរង្យររ៉ះ កនុង្យន៉ះមាន
ដូ្ច្តារាង្ខ្ង្យរកាម៖ 

យខត្តក ដ ល េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៣យលើក 
យខត្តស្ថវ យយរ ង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៣យលើក 
យខត្តនរពប្វង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០២យលើក 
យខត្តរកយច្៉ះ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៥យលើក 
យខត្តកាំពង្ច់ម េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០២យលើក 
យខត្តត្បូង្ មុ ាំ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៤យលើក 
យខត្តកាំពត្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១០យលើក 
យខត្តរព៉ះវហិរ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១១យលើក 
យខត្តរព៉ះេី នុ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៩យលើក 
យខត្តតាប្កវ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៥យលើក 
យខត្តែនទ យមានជយ័ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៥យលើក 
យខត្តយកា៉ះកុង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៨យលើក 
យខត្តេទឹង្ប្រត្ង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០១យលើក 

អគ្គលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.ប.ជ  ទំព័រទ3ី8  

 
 

មពុជាប្ដ្លយរ ែច្ាំយដ្ឋយអង្គការយែេកកមមយុត្តិធមអ៌នតរជាត្។ិ 
រកេួង្កចិ្ចការ
នរ ី

 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំរត្ួត្ពនិិត្យ ប្កេរមួល ពភិាកា និង្ពិយររ៉ះយោែល់ជាមយួេមាជិករកុមការងារ
ខមមតី្កមពុជាជាយរច្ើយលើក េយរមច្បាន៖ 
- របាយការី៍េកមមភាពការងារខមមតី្កមពុជាឆន ាំ២០១៤ និង្ទ្យិេយៅឆន ាំ២០១៥ 
- របាការី៍អនុវត្តប្ផនការកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅមហអនុ ត្ាំែនទ់្យយនលយមគង្គ
យលើកយៅ៣(SPA III) ឆន ាំ២០១១-២០១៤ 

- ប្ផនការេកមមភាពឆន ាំ២០១៦ រែេ់រកុមេ រែត្ិែត្តកិារអនតរជាត្ិប្ដ្លមាន៥ប្ផនក នងិ្ជាង្៥០
េកមមភាព 

 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំយរត្ៀមេរមាែក់ិច្ចរែជុាំមស្រនតីជានខ់ពេ់ខមមតី្យលើកទ្យ១ី០(SOM10) និង្កចិ្ចរែជុាំថាន ករ់ដ្ឋ
មស្រនតនីនដ្ាំយ ើី រការខមមតី្យលើកទ្យ៤ី(IMM4) ជាយរច្ើនយលើកេយរមច្បាន៖ 
- អនុមត័្យេច្កដីប្លលង្ការី៍រមួយលើកទ្យី៣ ននដ្ាំយ ើី ការខមមតី្ ឆន ាំ២០១៥ េដីពីការយែតជាញ ច្ិត្តរែេ់
រែយទ្យេេមាជិកខមមតី្ទាំង្៦ កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្ការជួញដូ្រ មនុេស 

- អនុមត័្ប្ផនការេកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅមហអនុត្ាំែនទ់្យយនលយមគង្គ(SPA 
IV) ឆន ាំ២០១៥-២០១៨ 

- រែយទ្យេមាជិកខមមតី្ស្ថវ គមនក៍នុង្ការពិភាកាយធវើMOUរវាង្រែយទ្យេនិង្រែយទ្យេ 
 យរ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំឆ្លុ៉ះែញ្ហច ាំង្ដ្កែទ្យពិយស្ថធនព៍កីិច្ចរែជុាំ SOM10 និង្IMM4 
 យែ ែច្ាំកិច្ចរែជុាំផសពវផាយលទ្យធផលននការេិកា អាំពីផលែ៉ា៉ះពាល់ននការយធវើច្ាំ ករេុកច្ាំយពា៉ះ
រគួស្ថរ និង្េ គមន ៍

 បានទ្យទ្យួលជែួស្ថវ គមន ៍ យដ្ើមបបី្េវង្យល់អាំពីការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅកមពុជា០៦
យលើក 

រកេួង្អែរ់ ាំ 
យុវជន 
នងិ្កឡីា 

 បានរែជុាំយលើកទ្យ១ីយដ្ើមបរីែកាេេមាេភាព ត្ួនទ្យី ភារកិច្ចរែេ់រកុមការងារែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្ ់
និង្កស្ថង្ប្ផនការេកមមភាពអនុវត្តេរមាែឆ់ន ាំ២០១៤-២០១៨។ 

 បានរែជុាំជាមយួអង្គការយទ្យេនតររែយវេន ៍ (IOM) យដ្ើមបពីិភាកាយលើការយរ ែច្ាំយេច្កដីរពាង្MOU 
េដីពីការេ ការកនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស។ 

 បានរែជុាំប្ីនាំមនទីរអែរ់ ាំ យុវជន និង្កឡីារាជធានី យខត្តទាំង្២៥ និង្រគ៉ឹះស្ថា ន ឧត្តមេិកា
ស្ថធារីៈយរកាមឱវាទ្យរកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា ច្ាំននួ០៩ យដ្ើមប ីរបារពវទ្យិវាជាត្ិរែយុទ្យធរែឆាំង្
អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យៅតាមវទិ្យាល័យច្ាំនួន៤៥៥ នងិ្រគឹ៉ះស្ថា នឧត្តមេិកា
ច្ាំនួន០៩។ 

យខត្តឧត្តរមានជយ័ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០៤យលើក 
យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៤យលើក 
យខត្តយេ មរាែ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន១៥យលើក 
យខត្តកាំពង្េ់ពឺ េរមែេរមួលកិច្ចរែជុាំការងារ ច្ាំនួន០១យលើក 
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តារាង្វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ ល 
ល.រ ស្ថា ែន័អនុវត្ត ច្ាំននួវគគ េិកាា កាមចូ្លរមួ េិកាា កាមជានរ ី
១ អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ែ.ជ ២៧ ១,៦៣៨ ៤៨៧ 
២ រកេួង្កិច្ចការនរ ី ០៣ ៩០ ៨៩ 
៣ រកេួង្យទ្យច្រី៍ ១៣ ៥៩៩ ២២៨ 
៤ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តយពាធិ៍ស្ថត្ ់ ០៤ ២,១១៦ ៦៣ 
៥ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្ឆ់ន ាំង្   ០៣ ១៧០ ១៩ 
៦ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្េ់ពឺ ០៣ ១១៩ ២៩ 
៧ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរត្នគិរ ី ០៥ ៣៤៨ ៩៤ 
៨ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តេទឹង្ប្រត្ង្ ០១ ៦៥ ១៥ 
៩ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្ច់ម ០១ ៥៤ ១៦ 
១០ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តត្បូង្ មុ ាំ ០១ ៥៣ ០៧ 
១១ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តម ឌី លគិរ ី ០១ ៤៨ ១៥ 
១២ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរព៉ះេី នុ   ០៥ ១៦៩ ៧៧ 
១៣ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តតាប្កវ ០២ ១៦០ ១១៦ 
១៤ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តក ត ល ០៥ ១៥៩ ៨៤ 
១៥ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តស្ថវ យយរ ង្ ០២ ៨១ ៣៣ 
១៦ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តនរពប្វង្ ០១ ៧១ ២១ 
១៧ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរព៉ះវហិរ ០១ ៣៩ ១៦ 
១៨ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពត្ ០១ ៥៨ ២៥ 
១៩ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរកយច្៉ះ ១១ ៤១៤ ២៩២ 
                    េរែុ ៩០វគគ ៦,៤៥១នក ់ ១,៧៣៤នក ់

6 
២.ឃ.២. សកិាា សាលា 

រកេួង្ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធទាំង្ថាន កជ់ាតិ្ ថាន កយ់រកាមជាតិ្ បានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូជាតិ្ និង្អនតរ
ជាតិ្ យរ ែច្ាំ និង្ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែនយ់តត ត្យលើរែធានែទ្យេាំខ្ន់ៗ ប្ដ្លជាកិច្ចការអាទិ្យភាពទកទ់្យង្ 
នឹង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្ អាំយពើជញួដូ្រមនុេស បានច្ាំនួន២០យលើក កនុង្យន៉ះមាន៖   

 អនុរែធានអចិ្នស្រនតយគ៍ីៈកមាម ធិការជាតិ្គ.ជ.ែ.ជបានចូ្លរមួជាអធិែតី្កនុង្កមមវធីិយែើកេិកាា ស្ថ
ោរែេ់អង្គការ LSCW េតីពីការកស្ថង្េមត្ាភាព និង្ប្ច្ករ ាំប្លកពត័្ម៌ានអាំពីនីតិ្វធីិកនុង្ការយដ្ឋ៉ះ
រស្ថយវវិាទ្យទកទ់្យង្យទ្យេនតររែយវេនក៍ារងារ យៅេ ឋ ររ  Imperial Garden ភនាំយពញ។  
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 រកមុែយច្ចកយទ្យេជាំនយួកិច្ចការអនុវត្តនច៍្ាែ ់ អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ែ.ជ បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោ 
េតីអាំពីយុវជន និង្ការយលើកកមពេ់ការយល់ដឹ្ង្អាំពីែញ្ហា ជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លបានយរ ែច្ាំយដ្ឋយអង្គការយុវ
ជនអាស្ថ៊ា ន តាមរយៈអង្គការ WINROCKនិង្ឧែត្ាមភយដ្ឋយ USAIDយៅស្ថោភូមនិទនីតិ្ស្ថស្រេត ។ 

 រកេួង្កិច្ចការនរ ី បានយរ ែច្ាំេិកាា ស្ថោ េដីពីការទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជញួដូ្រមនុេស ែូកេរុែលទ្យធផល
ការងារ ឆន ាំ២០១៥ និង្យលើកទិ្យេយៅែនត ប្ដ្លមានការចូ្លរមួពីរែធាន ឬអនុរែធានមនទីរកិច្ចការនរ ី
ទាំង្២៥រាជធានី យខត្ត។ 

 រកេួង្អែរ់ ាំ យុវជន និង្កីឡា 
o បានយែើកេិកាា ស្ថោត្រមង្ទិ់្យេេដីពីការយរែើរបាេ់ឧែករី៍ផសពវផាយការយធវើ ច្ាំ ករេុក
រែកែយដ្ឋយេុវត្ាិភាព និង្ែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេសយៅតាមយភាជនីយដ្ឋឋ ន អរ័គីដឹ្ 
ប្ដ្លមានេិកាា កាមចូ្លរមួេរុែ២៩នក ់រេី០៧នក។់ 

o បានយែើកេិកាា ស្ថោ េដីពីរកែខ ឌី ច្ាែរ់ែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស  ប្ដ្លមានេិកាា
កាមចូ្លរមួ ច្ាំនួន៧៥នក ់រេី០៧នក។់ 

 យលខ្ធិការដ្ឋឋ នយខត្តស្ថវ យយរ ង្ បានចូ្លរមួេិកាា ស្ថោពិយររ៉ះយោែល់ជាមយួរកុមការងារច្រមុ៉ះ 
េតីពីការយឆ្លើយត្ែភាពងាយរង្យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេស យៅត្ាំែនយ់េដ្ឋកិច្ចពិយេេយរាង្ច្រកយេដ្ឋ
កិច្ចយផសង្ៗ ននរែយទ្យេកមពុជា-ឡាវ-យវ ត្ ម េ ការរាំរទ្យយដ្ឋយអង្គការ IOM យៅស្ថលរែជុាំ
េ ឋ ររ នវ ៉ាកូ យខត្តស្ថវ យយរ ង្ ។ 

 យលខ្ធិការដ្ឋឋ នយខត្តរកយច្៉ះ បានយធវើេិកាា ស្ថោការផសពវផាយ េតីពីេិទ្យធិកុមារ និង្ការទ្យែស់្ថក ត្អ់ាំយពើ
ជញួដូ្រមនុេស  យៅតាមេ គមនច៍្ាំនួន១២វគគ ។ 

 យលខ្ធិការដ្ឋឋ នយខត្តបាត្ដ់្ាំែង្  
o មនទីរអែរ់ ាំ ,មនទីរេង្គមកិច្ច ,មនទីរការងារ ,មនទីរកិច្ចការនរ ី ,មនទីរកេិកមម និង្អង្គភាពជលផល
យខត្តបានេ ការជាមយួអង្គការទ្យេសនពិភពយោកយខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ បានយធវើេិកាា ស្ថោ េតីពីការ
កាត្ែ់នាយពលកមម កុមារ និង្ការលែែ់ាំបាត្ទ់្យរមង្ធ់ងនធ់ងរននពលកមមកុមារ ច្ាំននួ០១យលើក មាន
អនកចូ្លរមួច្ាំននួ៥២នក ់រេីច្ាំននួ១០ នក។់ 

o យខត្តបាត្ដ់្ាំែង្ បានេ ការជាមយួ យខត្តែនទ យមានជយ័ ,យេ មរាែ និង្អង្គការទ្យេសនពិភពយោក 
បានយរ ែ ច្ាំេិកាា ស្ថោ េតីពីការប្ច្ករ ាំប្លកែទ្យពិយស្ថធ ៍ ការយរ នេូរត្ និង្ការអនុវត្តគយរមាង្ 
ពរងឹ្ង្េមត្ាភាព នននដ្គូ ការងារយៅកនុង្មូលដ្ឋឋ ន យដ្ើមបេីកមមភាពរែយុទ្យធរែឆាំង្ពលកមមកុមារ 
ច្ាំននួ០១យលើក មានអនកចូ្លរមួច្ាំននួ ១០៣នក ់រេី ច្ាំននួ៦៨ នក។់ 
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តារាង្វគគែ ដីុ ៉ះែ ដ ល 
ល.រ ស្ថា ែន័អនុវត្ត ច្ាំននួវគគ េិកាា កាមចូ្លរមួ េិកាា កាមជានរ ី
១ អគគយលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ែ.ជ ២៧ ១,៦៣៨ ៤៨៧ 
២ រកេួង្កិច្ចការនរ ី ០៣ ៩០ ៨៩ 
៣ រកេួង្យទ្យច្រី៍ ១៣ ៥៩៩ ២២៨ 
៤ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តយពាធិ៍ស្ថត្ ់ ០៤ ២,១១៦ ៦៣ 
៥ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្ឆ់ន ាំង្   ០៣ ១៧០ ១៩ 
៦ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្េ់ពឺ ០៣ ១១៩ ២៩ 
៧ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរត្នគិរ ី ០៥ ៣៤៨ ៩៤ 
៨ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តេទឹង្ប្រត្ង្ ០១ ៦៥ ១៥ 
៩ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពង្ច់ម ០១ ៥៤ ១៦ 
១០ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តត្បូង្ មុ ាំ ០១ ៥៣ ០៧ 
១១ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តម ឌី លគិរ ី ០១ ៤៨ ១៥ 
១២ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរព៉ះេី នុ   ០៥ ១៦៩ ៧៧ 
១៣ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តតាប្កវ ០២ ១៦០ ១១៦ 
១៤ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តក ត ល ០៥ ១៥៩ ៨៤ 
១៥ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តស្ថវ យយរ ង្ ០២ ៨១ ៣៣ 
១៦ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តនរពប្វង្ ០១ ៧១ ២១ 
១៧ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរព៉ះវហិរ ០១ ៣៩ ១៦ 
១៨ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តកាំពត្ ០១ ៥៨ ២៥ 
១៩ យលខ្ធិការដ្ឋឋ ន គ.ខ.ែ.ជ យខត្តរកយច្៉ះ ១១ ៤១៤ ២៩២ 
                    េរុែ ៩០វគគ ៦,៤៥១នក ់ ១,៧៣៤នក ់
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រកេួង្ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធទាំង្ថាន កជ់ាតិ្ ថាន កយ់រកាមជាតិ្ បានេ ការជាមយួអង្គការនដ្គូជាតិ្ និង្អនតរ
ជាតិ្ យរ ែច្ាំ និង្ចូ្លរមួេិកាា ស្ថោថាន កត់្ាំែនយ់តត ត្យលើរែធានែទ្យេាំខ្ន់ៗ ប្ដ្លជាកិច្ចការអាទិ្យភាពទកទ់្យង្ 
នឹង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្ អាំយពើជញួដូ្រមនុេស បានច្ាំនួន២០យលើក កនុង្យន៉ះមាន៖   

 អនុរែធានអចិ្នស្រនតយគ៍ីៈកមាម ធិការជាតិ្គ.ជ.ែ.ជបានចូ្លរមួជាអធិែតី្កនុង្កមមវធីិយែើកេិកាា ស្ថ
ោរែេ់អង្គការ LSCW េតីពីការកស្ថង្េមត្ាភាព និង្ប្ច្ករ ាំប្លកពត័្ម៌ានអាំពីនីតិ្វធីិកនុង្ការយដ្ឋ៉ះ
រស្ថយវវិាទ្យទកទ់្យង្យទ្យេនតររែយវេនក៍ារងារ យៅេ ឋ ររ  Imperial Garden ភនាំយពញ។  
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៣. ការសននិដ្ឋា ន នងិ វាយតនម្ល 
 

  
េរុែរបាយការី៍ េកមមភាព និង្លទ្យធផលការងារ ឆន ាំ២០១៥ ននគីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធ

រែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស(គ.ជ.ែ.ជ) យយើង្អាច្យធវើការេននិដ្ឋឋ នបានថា អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ការយកង្រែវញ័្ច
កមាល ាំង្ពលកមម និង្អាំយពើជញួដូ្រផលូវយភទ្យយលើស្រេតីនិង្កុមារយៅកនុង្រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា មានការលយចុ្៉ះយែើ
យរែៀែយធ ែនឹង្ឆន ាំកនលង្យៅ ។ យដ្ឋយប្ឡក ការអែរ់ ាំផសពវផាយ បានដ្ល់រែជាពលរដ្ឋរគែមុ់ខេញ្ហញ  
ជាពិយេេយុវជន រ ូត្ដ្ល់យៅជាង្ែីោននក ់ ប្ដ្លយកើនយលើេឆន ាំ២០១៤ រ ូត្ដ្ល់យៅ១៨៥% ។  
រែជាពលរដ្ឋមានយល់ដឹ្ង្កានប់្ត្យរច្ើន អាំពីការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព ច្ាំ ករេុកមនិរេែច្ាែ ់ 
ផលែ៉ា៉ះពាល់ និង្យល់ដឹ្ង្អាំពីលបចិ្កលរែេ់យមខយល់ ឬជនឆ្យបាក ។ ច្ាំប្ីកឯរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែែទ្យ
យលមើេជញួដូ្រមនុេស និង្ការផតនទ យទេ បានយកើនយឡើង្គរួឲ្យកត្េ់មាគ ល់ ។  
 
៣.១.ចំណុចខាល ងំ 

- ឆ្នទ:នយោបាយដ្មុ៏៉ះមុត្ និង្ការយែតជាញ ចិ្ត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ប្ដ្លកាំីត្យ់កែញ្ហា ជញួដូ្រមនុេស 
ជាអាទិ្យភាពមយួកនុង្ច្ាំយ មែញ្ហា ជាអាទិ្យភាពដ្នទ្យយទ្យ ត្ប្ដ្លរតូ្វយដ្ឋ៉ះរស្ថយ យរពា៉ះអាំយពើយន៉ះគឺជាការ
រ ាំយោភេិទ្យធិមនុេសោ៉ា ង្ធងនធ់ងរ និង្បានយធវើឲ្យែ៉ា៉ះពាល់ដ្ល់និង្អធិែយត្យយភាពែុគគល ប្ដ្លជាធនធាន 
មនុេសេរមាែេ់កាត នុពលយេដ្ឋកិច្ច និង្េង្គមជាតិ្ ។  

- រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា មានច្ាែេ់តីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ 
រកមនីតិ្វធីិរព មទ្យ ឌី  និង្រកមរព មទ្យ ឌី  ប្ដ្លជាមូលដ្ឋឋ នននការអនុវត្ត រពមទាំង្បានែយង្កើត្នូវែទ្យ
ដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តិមយួច្ាំនួនយទ្យ ត្ យដ្ើមបែីាំយពញែប្នាមយលើការខវ៉ះខ្ត្ និង្េរមួលដ្ល់ការអនុវត្ត ឲ្យរតឹ្ប្ត្
មានរែេិទ្យធភាពយទ្យវយឡើង្ប្លមយទ្យ ត្។ 

- មានការយលើកទឹ្យកចិ្ត្ត និង្ការរាំរទ្យ រែេ់រែមុខរាជរដ្ឋឋ ភបិាលដ្ល់គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្
អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លជាយនតការជាតិ្យដ្ើមបដឹី្កនាំ េរមែេរមួលកិច្ចេ ការជាព ុវេ័ិយ ពីរគែ់
ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធ និង្ជាមយួែ ត រែយទ្យេពាកព់ន័ធ យដ្ើមបែីស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស រគែរ់ូែភាព រមួទាំង្
ការយធវើអាជីវកមមយលើពលកមមមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើស្រេតី និង្កុមារ ។ 

- មានប្ផនការ និង្យុទ្យធស្ថស្រេតដ្ទូ៏្យលាំទូ្យោយគឺ ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ ការែស្រងាក ែ ការផតនទ យទេជនយលមើេ 
និង្ការការពារជនរង្យររ៉ះ យដ្ឋយផតល់យេវាស្ថត នីតិ្េមបទ េមា រីកមម និង្មាតុ្ភូមនិិវត្តន ៍ យដ្ឋយ
យកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកជ់ាពិយេេច្ាំយពា៉ះការការពារេិទ្យធិ និង្ឧត្តមរែយោជនរ៍ែេ់កុមារ។ 

- មានរច្នេមពន័ធទូ្យលាំទូ្យោយ តាាំង្ពីថាន កជ់ាតិ្ ដ្ល់មូលដ្ឋឋ ន មានការចត្ត់ាាំង្ច្ាេ់ោេ់ និង្មាន
ការែ តីុ ៉ះែ ត ល អាំពីត្ួនទី្យភារកិច្ច ជារែតិ្ែត្តិករយធវើឲ្យេយរមច្ប្ផនការជាតិ្ ប្ផនការតាមែ ត ថាន ក ់
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យដ្ឋយមានការរាំរទ្យធនធាន ពីលវកិាជាតិ្ និង្យែើកទូ្យោយឲ្យមានការចូ្លរមួ ឧែត្ាមភ រាំរទ្យ ពីែ ត
នដ្គូជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្យដ្ើមបរីមួរន ជាកមាល ាំង្េរុែ ធនធានេរុែ និង្មយធាបាយេរុែ  ។ 

- យរលនយោបាយជាតិ្ េតីពីយទ្យេនតររែយវេនក៍ារងារកមពុជា យរលនយោបាយេតីពីយស្ថធននិវត្តន ៍ ការ 
ត្ាំយឡើង្យែ វត្សរក៍មមករ ការប្កលមអល័កាខ័ី ឌ ការងារកនុង្រេុក ការែយង្កើត្ម ឌី លផតល់ពត័្ម៌ានេតីពី
ទី្យផារការងារ ការផតល់លិខិត្ឆ្លង្ប្ដ្នពិយេេដ្ល់ពលករយទ្យេនតររែយវេន.៍..។ល។ គឺជាការផតល់នូវ
កាោនុវត្តភាព និង្ជយរមើេដ្ល់រែជាពលរដ្ឋ ឲ្យទ្យទ្យលួបានការងារ និង្របាកច់្ាីំ ូ លេមរមយ មាន
េុវត្ាិភាព និង្កាត្ែ់នាយភាពរែលុយរែថាន នឹង្យររ៉ះថាន ករ់ែេ់ពលករកមពុជា ។   

- បានែាំយពញនូវច្ាំីុច្ខវ៉ះខ្ត្ប្ដ្លយៅយេេេល់ពីឆន ាំ២០១៤ យ ើយបាន និង្កាំពុង្អនុវត្តែនត ប្ដ្ល
កនុង្យន៉ះការងារែងាក រ ទ្យែស់្ថក ត្ ់និង្ការផតនទ យទេ និង្បានពិនិត្យប្កេរមួលប្ែែែទ្យនីតិ្វធីិ យដ្ើមបយីធវើឲ្យ
មានការរែយេើរយឡើង្នូវនីតិ្វធីិកនុង្ការជយួ ជនរង្យររ៉ះ ការប្លទាំ ការស្ថត រនីតិ្េមបទ យដ្ឋយយតត ត្ការ
យកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកយ់លើស្រេតី និង្កុមារ និង្ការយកង្រែវញ័្ច កមាល ាំង្ពលកមម។ 

- យរលនយោបាយ ភូម-ិ ុាំ មានេុវត្ាិភាព រែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ប្ដ្លមានរកេួង្មហនផទជាេនូល 
គឺជាយុទ្យធស្ថស្រេតននការរែមូលផតុ ាំកមាល ាំង្ច្លករដ្េ៏ាំខ្នែ់ាំផុត្ ប្ដ្លែាំផុេឲ្យរគែរ់កេួង្ ស្ថា ែន័ អង្គ
ភាព អង្គការេង្គមេីុវលិ េមត្ាកិច្ចជាំនញរគែប់្ផនក និង្រែជាពលរដ្ឋ រគែរូ់ែ រមួេ ការរន ែងាក រ
ទ្យែស់្ថក ត្រ់ាល់ែទ្យយលមើេ និង្្នយៅចែខ់លួនជនប្ដ្លរែរពឹត្តែទ្យយលមើេយន៉ះមកផតនទ យទេតាមនីតិ្វធីិ
ច្ាែ ់។ 

៣.២. ចំណុចលេោយ និងបញ្ហា ប្បឈម្ 
យទ៉ះែីជាមានច្ាំីុច្ខ្ល ាំង្ោ៉ា ង្យរច្ើន ដូ្ច្បានយរ ែរាែខ់្ង្យលើកតី កយ៏ៅមានយេេេល់នូវភាពខវ៉ះ

ច្យនល ៉ះ និង្ច្ាំីុច្រែឈមជាអវជិជមានមយួច្ាំនួន ប្ដ្លយធវើឲ្យរាាំង្េទ៉ះ ដ្ល់ការយធវើឲ្យេយរមច្បាននូវយរល
យៅទាំង្ែ៉ាុនម ន តាមការរ ាំពឹង្ទុ្យក  ប្ដ្លចាំបាច្រ់តូ្វប្កលមអ និង្ជមន៉ះឲ្យបាន ។ ច្ាំីុច្ទាំង្យន៉ះ មានជាអាទ្យិ៍៖  

- យទ៉ះែីជាពត័្ម៌ានប្ដ្លបានផតល់តាមរយ:ការអែរ់ ាំ ផសពវផាយប្ដ្លយធវើោ៉ា ង្ទូ្យលាំទូ្យោយយ ើយកតី 
កអ៏នកប្ដ្លមនិយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋក ់ យៅប្ត្មនិយល់ មយួច្ាំនួនយៅប្ត្មនិបានទ្យទ្យួល យដ្ឋយការផសពវ
ផាយបានដ្ល់ប្ត្អនកបានចូ្លរមួ មយួច្ាំននួយៅប្ត្មនិយជឿ យៅប្ត្ច្ង្ស់្ថកលបង្ យៅប្ត្ចញ់យបាក
យមខយល់យរពា៉ះប្ត្ច្ង្ម់ានច្ង្ប់ាន កលលបចិ្ជនឆ្យបាកកានប់្ត្ទ្យាំយនើែ និង្ែត្ប់្ែន ឯេមត្ាភាព
មស្រនតីអនកអែរ់ ាំផសពវផាយខល៉ះយៅមានករមតិ្ មនិមានការយល់ដឹ្ង្ទូ្យលាំទូ្យោយអាំពីកលលបចិ្រែេ់ជន
ខិលខូច្ និង្តាមមនិទនេ់ភាពការី៍ មយធាបាយផសពវផាយមនិទនប់ានយរែើរបាេ់អេ់លទ្យធ
ភាព ជាពិយេេវទិ្យយុ ទូ្យរទ្យេសន ៍។ 

- ជីវភាពរេ់យៅរែេ់រែជាពលរដ្ឋយៅខវ៉ះខ្ត្ តាមត្ាំែន ់ និង្តាមរដូ្វកាល  ខវ៉ះច្ាំយី៉ះដឹ្ង្ជាំនញ 
ប្ដ្លយឆ្លើយត្ែយៅនឹង្ទី្យផារ ទាំង្កនុង្រេុក ទាំង្យៅយរៅរែយទ្យេ ប្ដ្លអាច្រែកួត្រែប្ជង្យក 
ករមតិ្យែ វត្សរខ៍ពេ់ និង្ការធានល័កាខ័ី ឌ ការងាររតឹ្មរតូ្វ ។ មយួច្ាំនួនធាំ ជាពលករប្ដ្ល
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៣. ការសននិដ្ឋា ន នងិ វាយតនម្ល 
 

  
េរុែរបាយការី៍ េកមមភាព និង្លទ្យធផលការងារ ឆន ាំ២០១៥ ននគីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធ

រែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស(គ.ជ.ែ.ជ) យយើង្អាច្យធវើការេននិដ្ឋឋ នបានថា អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ការយកង្រែវញ័្ច
កមាល ាំង្ពលកមម និង្អាំយពើជញួដូ្រផលូវយភទ្យយលើស្រេតីនិង្កុមារយៅកនុង្រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា មានការលយចុ្៉ះយែើ
យរែៀែយធ ែនឹង្ឆន ាំកនលង្យៅ ។ យដ្ឋយប្ឡក ការអែរ់ ាំផសពវផាយ បានដ្ល់រែជាពលរដ្ឋរគែមុ់ខេញ្ហញ  
ជាពិយេេយុវជន រ ូត្ដ្ល់យៅជាង្ែីោននក ់ ប្ដ្លយកើនយលើេឆន ាំ២០១៤ រ ូត្ដ្ល់យៅ១៨៥% ។  
រែជាពលរដ្ឋមានយល់ដឹ្ង្កានប់្ត្យរច្ើន អាំពីការយធវើច្ាំ ករេុកយដ្ឋយេុវត្ាិភាព ច្ាំ ករេុកមនិរេែច្ាែ ់ 
ផលែ៉ា៉ះពាល់ និង្យល់ដឹ្ង្អាំពីលបចិ្កលរែេ់យមខយល់ ឬជនឆ្យបាក ។ ច្ាំប្ីកឯរែតិ្ែត្តិការែស្រងាក ែែទ្យ
យលមើេជញួដូ្រមនុេស និង្ការផតនទ យទេ បានយកើនយឡើង្គរួឲ្យកត្េ់មាគ ល់ ។  
 
៣.១.ចំណុចខាល ងំ 

- ឆ្នទ:នយោបាយដ្មុ៏៉ះមុត្ និង្ការយែតជាញ ចិ្ត្តរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ប្ដ្លកាំីត្យ់កែញ្ហា ជញួដូ្រមនុេស 
ជាអាទិ្យភាពមយួកនុង្ច្ាំយ មែញ្ហា ជាអាទិ្យភាពដ្នទ្យយទ្យ ត្ប្ដ្លរតូ្វយដ្ឋ៉ះរស្ថយ យរពា៉ះអាំយពើយន៉ះគឺជាការ
រ ាំយោភេិទ្យធិមនុេសោ៉ា ង្ធងនធ់ងរ និង្បានយធវើឲ្យែ៉ា៉ះពាល់ដ្ល់និង្អធិែយត្យយភាពែុគគល ប្ដ្លជាធនធាន 
មនុេសេរមាែេ់កាត នុពលយេដ្ឋកិច្ច និង្េង្គមជាតិ្ ។  

- រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា មានច្ាែេ់តីពីការែស្រងាក ែអាំយពើជួញដូ្រមនុេស និង្អាំយពើយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ 
រកមនីតិ្វធីិរព មទ្យ ឌី  និង្រកមរព មទ្យ ឌី  ប្ដ្លជាមូលដ្ឋឋ នននការអនុវត្ត រពមទាំង្បានែយង្កើត្នូវែទ្យ
ដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តិមយួច្ាំនួនយទ្យ ត្ យដ្ើមបែីាំយពញែប្នាមយលើការខវ៉ះខ្ត្ និង្េរមួលដ្ល់ការអនុវត្ត ឲ្យរតឹ្ប្ត្
មានរែេិទ្យធភាពយទ្យវយឡើង្ប្លមយទ្យ ត្។ 

- មានការយលើកទឹ្យកចិ្ត្ត និង្ការរាំរទ្យ រែេ់រែមុខរាជរដ្ឋឋ ភបិាលដ្ល់គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្
អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លជាយនតការជាតិ្យដ្ើមបដឹី្កនាំ េរមែេរមួលកិច្ចេ ការជាព ុវេ័ិយ ពីរគែ់
ស្ថា ែន័ពាកព់ន័ធ និង្ជាមយួែ ត រែយទ្យេពាកព់ន័ធ យដ្ើមបែីស្រងាក ែអាំយពើជញួដូ្រមនុេស រគែរ់ូែភាព រមួទាំង្
ការយធវើអាជីវកមមយលើពលកមមមនុេស និង្ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យយលើស្រេតី និង្កុមារ ។ 

- មានប្ផនការ និង្យុទ្យធស្ថស្រេតដ្ទូ៏្យលាំទូ្យោយគឺ ការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ ការែស្រងាក ែ ការផតនទ យទេជនយលមើេ 
និង្ការការពារជនរង្យររ៉ះ យដ្ឋយផតល់យេវាស្ថត នីតិ្េមបទ េមា រីកមម និង្មាតុ្ភូមនិិវត្តន ៍ យដ្ឋយ
យកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋកជ់ាពិយេេច្ាំយពា៉ះការការពារេិទ្យធិ និង្ឧត្តមរែយោជនរ៍ែេ់កុមារ។ 

- មានរច្នេមពន័ធទូ្យលាំទូ្យោយ តាាំង្ពីថាន កជ់ាតិ្ ដ្ល់មូលដ្ឋឋ ន មានការចត្ត់ាាំង្ច្ាេ់ោេ់ និង្មាន
ការែ តីុ ៉ះែ ត ល អាំពីត្ួនទី្យភារកិច្ច ជារែតិ្ែត្តិករយធវើឲ្យេយរមច្ប្ផនការជាតិ្ ប្ផនការតាមែ ត ថាន ក ់
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រម នជាំនញ ឬមានជាំនញទែ និង្មនិមានជយរមើេេរមាែក់ារេយរមច្ចិ្ត្ត យ ើយរតូ្វយធវើទាំង្
រែលុយរែថាន យទ៉ះែីបានដឹ្ង្ពីយររ៉ះថាន កប់្ដ្លអាច្យកើត្មានកយ៏ដ្ឋយ ។   

- េមត្ាភាព និង្ធនធានមយួច្ាំនួនប្ដ្លចាំបាច្េ់រមាែក់ារអនុវត្តច្ាែ ់ និង្ប្ផនការ រែេ់រកេួង្ 
មនទីរ ស្ថា ែន័ អង្គភាពេរមាែក់ារងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅមានករមតិ្ ប្ដ្លទម
ទរឲ្យស្ថា ែន័នីមយួៗយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋក ់ពរងឹ្ង្ែប្នាម យទ្យ ត្យទ្យើែអាច្យឆ្លើយត្ែយៅនឹង្េភាពការី៍
ែទ្យយលមើេឲ្យមានរែេិទ្យធភាពបាន។ 

- កិច្ចេ ការរវាង្រកេួង្ ស្ថា ែន័ អង្គភាព ប្ដ្លមានេមត្ាកិច្ចពាកព់ន័ធយៅមានខវ៉ះច្យនល ៉ះយដ្ឋយ
អយនលើ អារេ័យការឲ្យតថ្មៃខៅខលើរែេិទ្យធភាពននកិច្ចេ ការ និង្ការងារជារែពន័ធយៅមានករមតិ្
យៅយឡើយ ជាពិយេេ កនុង្ការងារអនុវត្តច្ាែ ់ និង្រែពន័ធយុត្តិធម ៌ ការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វកនុង្ការងារ
ជយួ ជនរង្យររ៉ះ  ការរតួ្ត្ពិនិត្យរយែ ែរែែការងារ និង្ការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វរែេ់រកុម ៊ាុនកនុង្ការ
យរជើេយរ ើេ ែ តីុ ៉ះែ ត ល ែញ្ជូ នពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ ការតាមដ្ឋនេុវត្ាិភាព 
ពលករប្ដ្លបានែញ្ជូ ន កនុង្វដ្តននយទ្យេនតររែយវេន ៍ រ ូត្ដ្ល់ការែញ្ជូ នរត្ឡែម់ាតុ្រែយទ្យេរែកែ
យដ្ឋយេុវត្ាិភាព យពលែញ្ចែក់ារងារជាយដ្ើម  ។ 

- ការចត្វ់ធិានការតាមផលូវច្ាែ ់ ច្ាំយពា៉ះភាន កង់ារ ឬរកុម ៊ាុន ប្ដ្លរែរពឹត្ត ផទុយពីនីតិ្វធីិ និង្
យរលការី៍ប្ីនាំប្ដ្លបានកាំីត្ ់ែង្កឲ្យពលកររង្យររ៉ះជាែនតែនទ ែ ់យៅមានករមតិ្ ។ 

- រកុមការងារអនតររកេួង្ និង្រច្នេមពន័ធ និង្ការចត្ត់ាាំង្មស្រនតីទ្យទ្យួលខុេរតូ្វរ ូត្ដ្ល់មូលដ្ឋឋ ន
 ុាំេងាក ត្ ់ រែេ់គីៈកមាម ធិការរាជធានី/យខត្ត មយួច្ាំនួន មនិទនប់ានដ្ាំយ ើី រការ និង្មនិទន់
ពរងឹ្ង្រយែ ែរែែការងារយៅយឡើយ ជាយ តុ្យធវើឲ្យរបាយការី៍ ការយរ ែច្ាំប្ផនការេកមមភាព និង្
លវកិា មនិទនយ់ពលយវោ និង្យៅប្ត្ខវ៉ះធនធានអនុវត្ត ។  

- គី:កមាម ធិការរាជធានី យខត្ត ខល៉ះ មនិទនរ់ែមូលផតុ ាំ និង្តាមដ្ឋនការអនុវត្តរែេ់អង្គការេង្គម
េីុវលិកនុង្រេុក និង្អនតរជាតិ្មយួច្ាំននួ ប្ដ្លមនិមានយរលយៅ និង្េកមមភាពពាកព់ន័ធនឹង្ការ
រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ឲ្យចូ្លរមួយធវើកិច្ចេ ការកនុង្ដ្ាំយ ើី រការអនុវត្តប្ផនការរមួ 
យជ េវាង្ការយធវើេកមមភាពប្ដ្លមនិេីុច្ងាវ ករ់ន  និង្មនិអាច្បា៉ា នរ់ែមាីបានអាំពីរែេិទ្យធភាព 
កនុង្ការយឆ្លើយត្ែយៅនឹង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស បាន ។ 

- ការតាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យេុវត្ាិភាពពលករ និង្េកមមភាពរកុម ៊ាុន ប្ដ្លទ្យទ្យួលបានេិទ្យធិអនុញ្ហញ ត្
យរជើេយរ ើេពលករយៅយធវើការងារយៅែរយទ្យេ យៅមានករមតិ្ ។ 

- ខវ៉ះវធិានការរគែរ់គង្អនកប្ដ្លយៅរកការងារយដ្ឋយមនិរេែច្ាែ ់ និង្ប្ដ្លរង្ច់ាំទ្យទ្យលួភាពរេែ
ច្ាែយ់ៅឯយរៅរែយទ្យេ ជាជាង្អនុវត្តតាមយរលការី៍ច្ាែជ់ាតិ្ និង្អនុេសរណ:កនៃងមក ខដល
មានខោលបាំណង្ យធវើការែញ្ជូ នពលកររេែច្ាែយ់ៅយរៅរែយទ្យេ យដ្ឋយមានការធាន ពីរដ្ឋឋ
ភបិាល   ។ 
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៤. ទិសលៅ ឆន ២ំ០១៦ 

 

 គីៈកមាម ធិការជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស (គ.ជ.ែ.ជ) បានយធវើការរែជុាំពិភាកាយលើកទិ្យេ
យៅការងារេរមាែអ់នុវត្តែនតយៅឆន ាំ២០១៦ មានដូ្ច្ខ្ង្យរកាមៈ 
១.  ជាំរុញការអនុវត្តអនុស្ថេនដ៍្ខ៏ពង្ខ់ពេ់ ០៤ច្ាំីុច្ រែេ់េយមតច្អគគមហយេនែតី្យត្យជា  ៊ាុន 
ប្េន នយករដ្ឋមស្រនតនីនរាជា ច្រកកមពុជា ប្លលង្កនុង្ទិ្យវាជាតិ្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស 
១២ ធនូ ឆន ាំ២០១៥ យៅស្ថលមយហរេព ននមជឈម ឌី លេននិបាត្ និង្ពិពរ័ី៍ យកា៉ះយពរជ 
រាជធានីភនាំយពញ និង្យរលការី៍ប្ីនាំរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល យលខ០០១ គកន ចុ្៉ះនលងទី្យ ២៥ 
ប្ខកកកដ្ឋ ឆន ាំ២០១៣ េតីពីការរគែរ់គង្កមាល ាំង្ពលកមម និង្លាំ ូរយទ្យេនតររែយវេន ៍។  
២. ែនតជាំរុញអនុវត្ត វធិានការ ០៦ច្ាំីុច្ រែេ់េយមតច្រកឡាយហម េ យខង្ ឧែនយករដ្ឋមស្រនតី 
រដ្ឋមស្រនតីរកេួង្មហនផទ រែធានគី:កមាម ធិការជាតិ្ រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ។  
៣. យរ ែច្ាំេកមមភាពវាយត្នមលប្ផនការេកមមភាពជាតិ្ ២០១៣-២០១៨ ពាកក់ ត លអីត្តិ និង្
ប្កលមអេកមមភាពជាំហនែនតរ ូត្ដ្ល់ឆន ាំ២០១៨ ។ 
៤. យរ ែច្ាំេកមមភាពែ តីុ ៉ះែ ត លមស្រនតី ពាកព់ន័ធ នឹង្ការកាំីត្អ់ត្តេញ្ហញ ីជនរង្យររ៉ះ 
ទាំង្តាមែ ត រកេួង្ ស្ថា ែន័ អង្គការនដ្គូកនុង្រេុក និង្មស្រនតីរែចាំស្ថា នទូ្យត្កមពុជា កនុង្រែយទ្យេ
យរលយៅ និង្ជាំរុញអនុវត្ត ។  
៥. យរត្ៀមយេច្កតីរពាង្ប្ផនការអនុវត្តកិច្ចរពមយរពៀង្យទ្យវភាគី កមពុជា-ចិ្ន េតីពីការពរងឹ្ង្កិច្ចេ 
រែតិ្ែត្តិការ ែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់និង្រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ។ 
៦. យធវើការរស្ថវរជាវអាំពីកាោនុវត្តភាពការងារជាជយរមើេរែេ់ពលករកមពុជាកនុង្និង្យរៅរែយទ្យេ 
និង្ប្េវង្យល់ពីកតាត រុញរចន និង្អូេទញ យដ្ើមបយីរ ែច្ាំប្ផនការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់។ 
៧. យរត្ៀមកិច្ចរែជុាំយទ្យវភាគី កមពុជា-ចិ្ន យដ្ើមបពិីនិត្យេយរមច្យលើយេច្កតីរពាង្ កិច្ចរពមយរពៀង្ ប្ដ្លបាន 
ឯកភាពរន ជាយរលការី៍រចួ្យ ើយ កាលពីជាំនែួ យៅរែយទ្យេចិ្ន ន ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ២០១៥ ។ 
៨. យរត្ៀមពិនិត្យ កិច្ចរពមយរពៀង្ យទ្យវភាគី កមពុជា-ឥ ឌ  តាមការយេនើេុាំរែេ់ រដ្ឋឋ ភបិាលឥ ឌ  ។  
៩. យរត្ៀមកិច្ចរែជុាំពិយររ៉ះយោែល់ រវាង្រកុមរែយទ្យេែញ្ជូ ន និង្រែយទ្យេទ្យទ្យួល (នល មា៉ា យលេីុ..) 
យដ្ើមបពីរងឹ្ង្កិច្ចេ ការយដ្ើមបបី្ច្ករ ាំប្លកការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វ និង្ការពារផលរែយោជនព៍លករ-
និយោជក និង្រវាង្ រែយទ្យេែញ្ជូ ន និង្រែយទ្យេទ្យទ្យួល រែកែយដ្ឋយេមធម ៌។ 
១០. ែនតពរងី្កកិច្ចេ ការទូ្យលាំទូ្យោយ យឆព ៉ះយៅកានយ់រលយៅរមួ គឺការែងាក រទ្យែស់្ថក ត្ ់ ្ន
យៅលុែែាំបាត្អ់ាំយពើជួញដូ្រមនុេស កនុង្រព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា និង្យៅយលើរែជាជនកមពុជា ។ 
១១. ជាំរុញការអនុត្តច្ាែ ់យរលនយោបាយ និង្ែទ្យដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តិនន យៅតាមមុខេញ្ហញ ននរកេួង្ 
ស្ថា ែន័ និង្អង្គភាពប្ដ្លទ្យទ្យលួខុេរតូ្វ ្នយៅយធវើឲ្យេយរមច្យរលយៅរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
កនុង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស ។ 
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រម នជាំនញ ឬមានជាំនញទែ និង្មនិមានជយរមើេេរមាែក់ារេយរមច្ចិ្ត្ត យ ើយរតូ្វយធវើទាំង្
រែលុយរែថាន យទ៉ះែីបានដឹ្ង្ពីយររ៉ះថាន កប់្ដ្លអាច្យកើត្មានកយ៏ដ្ឋយ ។   

- េមត្ាភាព និង្ធនធានមយួច្ាំនួនប្ដ្លចាំបាច្េ់រមាែក់ារអនុវត្តច្ាែ ់ និង្ប្ផនការ រែេ់រកេួង្ 
មនទីរ ស្ថា ែន័ អង្គភាពេរមាែក់ារងាររែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស យៅមានករមតិ្ ប្ដ្លទម
ទរឲ្យស្ថា ែន័នីមយួៗយកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋក ់ពរងឹ្ង្ែប្នាម យទ្យ ត្យទ្យើែអាច្យឆ្លើយត្ែយៅនឹង្េភាពការី៍
ែទ្យយលមើេឲ្យមានរែេិទ្យធភាពបាន។ 

- កិច្ចេ ការរវាង្រកេួង្ ស្ថា ែន័ អង្គភាព ប្ដ្លមានេមត្ាកិច្ចពាកព់ន័ធយៅមានខវ៉ះច្យនល ៉ះយដ្ឋយ
អយនលើ អារេ័យការឲ្យតថ្មៃខៅខលើរែេិទ្យធភាពននកិច្ចេ ការ និង្ការងារជារែពន័ធយៅមានករមតិ្
យៅយឡើយ ជាពិយេេ កនុង្ការងារអនុវត្តច្ាែ ់ និង្រែពន័ធយុត្តិធម ៌ ការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វកនុង្ការងារ
ជយួ ជនរង្យររ៉ះ  ការរតួ្ត្ពិនិត្យរយែ ែរែែការងារ និង្ការទ្យទ្យលួខុេរតូ្វរែេ់រកុម ៊ាុនកនុង្ការ
យរជើេយរ ើេ ែ តីុ ៉ះែ ត ល ែញ្ជូ នពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ ការតាមដ្ឋនេុវត្ាិភាព 
ពលករប្ដ្លបានែញ្ជូ ន កនុង្វដ្តននយទ្យេនតររែយវេន ៍ រ ូត្ដ្ល់ការែញ្ជូ នរត្ឡែម់ាតុ្រែយទ្យេរែកែ
យដ្ឋយេុវត្ាិភាព យពលែញ្ចែក់ារងារជាយដ្ើម  ។ 

- ការចត្វ់ធិានការតាមផលូវច្ាែ ់ ច្ាំយពា៉ះភាន កង់ារ ឬរកុម ៊ាុន ប្ដ្លរែរពឹត្ត ផទុយពីនីតិ្វធីិ និង្
យរលការី៍ប្ីនាំប្ដ្លបានកាំីត្ ់ែង្កឲ្យពលកររង្យររ៉ះជាែនតែនទ ែ ់យៅមានករមតិ្ ។ 

- រកុមការងារអនតររកេួង្ និង្រច្នេមពន័ធ និង្ការចត្ត់ាាំង្មស្រនតីទ្យទ្យួលខុេរតូ្វរ ូត្ដ្ល់មូលដ្ឋឋ ន
 ុាំេងាក ត្ ់ រែេ់គីៈកមាម ធិការរាជធានី/យខត្ត មយួច្ាំនួន មនិទនប់ានដ្ាំយ ើី រការ និង្មនិទន់
ពរងឹ្ង្រយែ ែរែែការងារយៅយឡើយ ជាយ តុ្យធវើឲ្យរបាយការី៍ ការយរ ែច្ាំប្ផនការេកមមភាព និង្
លវកិា មនិទនយ់ពលយវោ និង្យៅប្ត្ខវ៉ះធនធានអនុវត្ត ។  

- គី:កមាម ធិការរាជធានី យខត្ត ខល៉ះ មនិទនរ់ែមូលផតុ ាំ និង្តាមដ្ឋនការអនុវត្តរែេ់អង្គការេង្គម
េីុវលិកនុង្រេុក និង្អនតរជាតិ្មយួច្ាំននួ ប្ដ្លមនិមានយរលយៅ និង្េកមមភាពពាកព់ន័ធនឹង្ការ
រែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេស ឲ្យចូ្លរមួយធវើកិច្ចេ ការកនុង្ដ្ាំយ ើី រការអនុវត្តប្ផនការរមួ 
យជ េវាង្ការយធវើេកមមភាពប្ដ្លមនិេីុច្ងាវ ករ់ន  និង្មនិអាច្បា៉ា នរ់ែមាីបានអាំពីរែេិទ្យធភាព 
កនុង្ការយឆ្លើយត្ែយៅនឹង្ការរែយុទ្យធរែឆាំង្អាំយពើជញួដូ្រមនុេស បាន ។ 

- ការតាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យេុវត្ាិភាពពលករ និង្េកមមភាពរកុម ៊ាុន ប្ដ្លទ្យទ្យួលបានេិទ្យធិអនុញ្ហញ ត្
យរជើេយរ ើេពលករយៅយធវើការងារយៅែរយទ្យេ យៅមានករមតិ្ ។ 

- ខវ៉ះវធិានការរគែរ់គង្អនកប្ដ្លយៅរកការងារយដ្ឋយមនិរេែច្ាែ ់ និង្ប្ដ្លរង្ច់ាំទ្យទ្យលួភាពរេែ
ច្ាែយ់ៅឯយរៅរែយទ្យេ ជាជាង្អនុវត្តតាមយរលការី៍ច្ាែជ់ាតិ្ និង្អនុេសរណ:កនៃងមក ខដល
មានខោលបាំណង្ យធវើការែញ្ជូ នពលកររេែច្ាែយ់ៅយរៅរែយទ្យេ យដ្ឋយមានការធាន ពីរដ្ឋឋ
ភបិាល   ។ 
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១២.េរមែេរមួល ពរងឹ្ង្ និង្ពរងី្កកិច្ចេ ការឲ្យបានទូ្យលាំទូ្យោយជាមយួរគែប់្ផនក រគែវ់េ័ិយ 
និង្រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ អង្គការជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ េង្គមេីុវលិ ប្ផនកឯកជន 
យដ្ើមបអីនុវត្តយុទ្យធស្ថស្រេត ប្ដ្លបានយររង្ទុ្យកកនុង្ប្ផនការជាតិ្ ប្ផនការរកុម និង្ប្ផនការរាជធានី 
យខត្ត ។  
១៣. រាំរទ្យ និង្ពរងឹ្ង្េមត្ាភាព រយែ ែរែែការងាររែេ់រកុមការងារ និង្យលខ្ធិការដ្ឋឋ នរាជធានី-
យខត្ត យដ្ឋយពរងឹ្ង្រែែរែជុាំ និង្របាយការី៍ឲ្យបានយទ្យ ង្ទត្ ់ តាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្នមល 
និង្ដ្កែទ្យពិយស្ថធនក៍ារងារឲ្យទ្យទ្យលួបានលទ្យធផលការងារលអរែយេើរ ។ 
១៤.ែនតការងារផសពវផាយ អែរ់ ាំ តាមរគែរូ់ែភាព និង្យរែើរគែល់ទ្យធភាព និង្ធនធាន យដ្ើមបយីលើក
កមពេ់ការយល់ដឹ្ង្ជាេកល អាំពីការជញួដូ្រមនុេស ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ការជញួដូ្រ និង្យកង្
រែវញ័្ច ពលកមម ទ្យាំនកទ់្យាំនង្រវាង្យទ្យេនតររែយវេននិ៍ង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្ែទ្យយលមើេពាកព់ន័ធ
ដ្នទ្យយទ្យ ត្ ឲ្យបានដ្ល់រែជាពលរដ្ឋ ជាពិយេេរេទែយុ់វវយ័ និង្ជនប្ដ្លងាយរង្យររ៉ះ។ 
១៥.ែនតពរងី្កេ ការជាមយួរែយទ្យេកនុង្ត្ាំែន ់ និង្ជាមយួែ ត រែយទ្យេននយៅយលើេកល
យោក យដ្ើមបពីរងឹ្ង្ការអនុវត្ត អនុេញ្ហញ  និង្កិច្ចរពមយរពៀង្យទ្យវភាគី ព ុភាគីប្ដ្លមានកនលង្មក 
និង្ពិនិត្យយឡើង្វញិនូវអនុេសរីៈ ឬកិច្ចរពមយរពៀង្រវាង្កមពុជា និង្រែយទ្យេននប្ដ្លយៅមាន
ច្យនល ៉ះខវ៉ះខ្ត្  
១៦. ែនតតាមដ្ឋនលទ្យធផល និង្រែេិទ្យធភាព ននការអនុវត្ត កិច្ចរពមយរពៀង្ យទ្យវភាគី ព ុភាគី 
និង្រាំរទ្យដ្ល់ការអនុវត្តអនុេញ្ហញ អាស្ថ៊ា ន រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លេយមតច្អគគមហយេន
ែតី្ យត្យជា  ៊ាុនប្េន នយករដ្ឋមស្រនតនីនរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា យទ្យើែប្ត្ចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន  
កាលពី ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ ២០១៥។ 
១៧. ជាំរុញតាមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ រកុម ៊ាុនែញ្ជូ នពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ ឲ្យអនុវត្តតាម
យរលនយោបាយរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ និង្ 
១៨. ែនតយរ ែច្ាំប្ែែែទ្យ នីតិ្វធីិ េរមាែក់ារផតល់នីតិ្េមបទ ដ្ល់ម ឌី លប្ដ្លជួយ រាំរទ្យជនរង្
យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេស ។ 
១៩. តាមដ្ឋន និង្ ជាំរុញការអនុមត័្ច្ាែ ់េតីពីអាំយពើរត្ព់នធមនុេស ឲ្យបានឆែរ់ ័េ ។ 
២០. យលើកកមពេ់េមត្ាភាព និង្ពរងឹ្ង្កិច្ចេ ការរវាង្មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់ និង្រែពន័ធយុត្តិធម ៌ទាំង្
យៅថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ឲ្យមានេមត្ាភាពរគែរ់រនក់នុង្ការែស្រងាក ែ ែទ្យយលមើេ និង្ផតនទ
យទេជនយលមើេតាមផលូវច្ាែ ់រែកែយដ្ឋយរែេិទ្យធភាព និង្យុត្តិធម ៌។ 
២១. ែនតពរងឹ្ង្េមត្ាភាព និង្កិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្ រែេ់េមត្ាកិច្ចយៅតាមែនទ ត្រ់ពាំប្ដ្ន ទាំង្
នគរបាលអយនត រែយវេន ៍ កមាល ាំង្នគរបាលវរ:រពាំប្ដ្ន កង្កមាល ាំង្យោធារពាំប្ដ្ន  ប្ដ្លឈរយជើង្
យៅតាមែ ត រច្កនន ទាំង្រច្កអនតរជាតិ្ រច្កត្ាំែន ់ និង្រច្ករយែ ង្ ឲ្យែយង្កើនការយកចិ្ត្ត
ទុ្យកដ្ឋកច់្ាំយពា៉ះការយធវើដ្ាំយ ើី រឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នរែេ់រែជាពលរដ្ឋកមពុជា និង្ជនែរយទ្យេ យដ្ើមបទី្យែ់
ស្ថក ត្ក់ារនាំមនុេសឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់អាំយពើជញួដូ្រមនុេសតាមរគែរ់ូែភាព។ 



២០១៦
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១២.េរមែេរមួល ពរងឹ្ង្ និង្ពរងី្កកិច្ចេ ការឲ្យបានទូ្យលាំទូ្យោយជាមយួរគែប់្ផនក រគែវ់េ័ិយ 
និង្រវាង្រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និង្នដ្គូពាកព់ន័ធ អង្គការជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ េង្គមេីុវលិ ប្ផនកឯកជន 
យដ្ើមបអីនុវត្តយុទ្យធស្ថស្រេត ប្ដ្លបានយររង្ទុ្យកកនុង្ប្ផនការជាតិ្ ប្ផនការរកុម និង្ប្ផនការរាជធានី 
យខត្ត ។  
១៣. រាំរទ្យ និង្ពរងឹ្ង្េមត្ាភាព រយែ ែរែែការងាររែេ់រកុមការងារ និង្យលខ្ធិការដ្ឋឋ នរាជធានី-
យខត្ត យដ្ឋយពរងឹ្ង្រែែរែជុាំ និង្របាយការី៍ឲ្យបានយទ្យ ង្ទត្ ់ តាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្នមល 
និង្ដ្កែទ្យពិយស្ថធនក៍ារងារឲ្យទ្យទ្យលួបានលទ្យធផលការងារលអរែយេើរ ។ 
១៤.ែនតការងារផសពវផាយ អែរ់ ាំ តាមរគែរូ់ែភាព និង្យរែើរគែល់ទ្យធភាព និង្ធនធាន យដ្ើមបយីលើក
កមពេ់ការយល់ដឹ្ង្ជាេកល អាំពីការជញួដូ្រមនុេស ការយធវើអាជីវកមមផលូវយភទ្យ ការជញួដូ្រ និង្យកង្
រែវញ័្ច ពលកមម ទ្យាំនកទ់្យាំនង្រវាង្យទ្យេនតររែយវេននិ៍ង្អាំយពើជួញដូ្រមនុេសនិង្ែទ្យយលមើេពាកព់ន័ធ
ដ្នទ្យយទ្យ ត្ ឲ្យបានដ្ល់រែជាពលរដ្ឋ ជាពិយេេរេទែយុ់វវយ័ និង្ជនប្ដ្លងាយរង្យររ៉ះ។ 
១៥.ែនតពរងី្កេ ការជាមយួរែយទ្យេកនុង្ត្ាំែន ់ និង្ជាមយួែ ត រែយទ្យេននយៅយលើេកល
យោក យដ្ើមបពីរងឹ្ង្ការអនុវត្ត អនុេញ្ហញ  និង្កិច្ចរពមយរពៀង្យទ្យវភាគី ព ុភាគីប្ដ្លមានកនលង្មក 
និង្ពិនិត្យយឡើង្វញិនូវអនុេសរីៈ ឬកិច្ចរពមយរពៀង្រវាង្កមពុជា និង្រែយទ្យេននប្ដ្លយៅមាន
ច្យនល ៉ះខវ៉ះខ្ត្  
១៦. ែនតតាមដ្ឋនលទ្យធផល និង្រែេិទ្យធភាព ននការអនុវត្ត កិច្ចរពមយរពៀង្ យទ្យវភាគី ព ុភាគី 
និង្រាំរទ្យដ្ល់ការអនុវត្តអនុេញ្ហញ អាស្ថ៊ា ន រែឆាំង្ការជញួដូ្រមនុេស ប្ដ្លេយមតច្អគគមហយេន
ែតី្ យត្យជា  ៊ាុនប្េន នយករដ្ឋមស្រនតនីនរព៉ះរាជា ច្រកកមពុជា យទ្យើែប្ត្ចុ្៉ះ ត្ាយលខ្រមួរន  
កាលពី ប្ខវចិ្ឆិកា ឆន ាំ ២០១៥។ 
១៧. ជាំរុញតាមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ រកុម ៊ាុនែញ្ជូ នពលករយៅយធវើការយៅយរៅរែយទ្យេ ឲ្យអនុវត្តតាម
យរលនយោបាយរែេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ និង្ 
១៨. ែនតយរ ែច្ាំប្ែែែទ្យ នីតិ្វធីិ េរមាែក់ារផតល់នីតិ្េមបទ ដ្ល់ម ឌី លប្ដ្លជួយ រាំរទ្យជនរង្
យររ៉ះយដ្ឋយអាំយពើជញួដូ្រមនុេស ។ 
១៩. តាមដ្ឋន និង្ ជាំរុញការអនុមត័្ច្ាែ ់េតីពីអាំយពើរត្ព់នធមនុេស ឲ្យបានឆែរ់ ័េ ។ 
២០. យលើកកមពេ់េមត្ាភាព និង្ពរងឹ្ង្កិច្ចេ ការរវាង្មស្រនតីអនុវត្តនច៍្ាែ ់ និង្រែពន័ធយុត្តិធម ៌ទាំង្
យៅថាន កជ់ាតិ្ និង្ថាន កយ់រកាមជាតិ្ ឲ្យមានេមត្ាភាពរគែរ់រនក់នុង្ការែស្រងាក ែ ែទ្យយលមើេ និង្ផតនទ
យទេជនយលមើេតាមផលូវច្ាែ ់រែកែយដ្ឋយរែេិទ្យធភាព និង្យុត្តិធម ៌។ 
២១. ែនតពរងឹ្ង្េមត្ាភាព និង្កិច្ចខិត្ខាំរែឹង្ប្រែង្ រែេ់េមត្ាកិច្ចយៅតាមែនទ ត្រ់ពាំប្ដ្ន ទាំង្
នគរបាលអយនត រែយវេន ៍ កមាល ាំង្នគរបាលវរ:រពាំប្ដ្ន កង្កមាល ាំង្យោធារពាំប្ដ្ន  ប្ដ្លឈរយជើង្
យៅតាមែ ត រច្កនន ទាំង្រច្កអនតរជាតិ្ រច្កត្ាំែន ់ និង្រច្ករយែ ង្ ឲ្យែយង្កើនការយកចិ្ត្ត
ទុ្យកដ្ឋកច់្ាំយពា៉ះការយធវើដ្ាំយ ើី រឆ្លង្កាត្រ់ពាំប្ដ្នរែេ់រែជាពលរដ្ឋកមពុជា និង្ជនែរយទ្យេ យដ្ើមបទី្យែ់
ស្ថក ត្ក់ារនាំមនុេសឆ្លង្ប្ដ្នខុេច្ាែ ់អាំយពើជញួដូ្រមនុេសតាមរគែរ់ូែភាព។ 
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