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េបាះពុម�េដយៈ

ចូលរមួឧបត�ម�គា្ំរទេដយៈ

ពិធីសេមា� ធដក់ឲ្យេ្របី្របាស់ មណ� លទទួលពលករកំេរៀង



សូមេគារព សេម�ចអគ�មហេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី 
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ជាទីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់!  

សេម�ច ឯកឧត�ម េលកជំទវ ថា� ក់ដឹកនាសំ� ប័នកំពូលឬបស់ជាតិ!

ឯកឧត�ម េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ី រជករ ្រគប់្រកសួង ស� ប័ន  
អង�ភាព េនថា� ក់ជាតិ រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ មន�ីរអង�ភាព្រគប់វសិ័យ 
ស� នេបសកកម� និងស� នតំណាងកម�ុជាេនេ្រក្របេទស!

េលក េលក្រសី បណ�ិ តសភាចរ្យ ស�ស� ចរ្យ េលក្រគ� អ�ក្រគ�! 

កងកមា� ងំសមត�កិច�្រគប់្របេភទ ទងំេនក�ុង្របេទស និងេនឈរេជីងតមតំបន់ 
្រពំែដន!   

ៃដគូពក់ព័ន� ជាទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាតិ អង�ករអន�រជាតិ សង�មសីុវលិ!

េលក េលក្រសីក�ុងវសិ័យឯកជន យុវជន យុវនារ ីនិងបងប�ូនជនរមួជាតិទងំអស ់
ជាទី្រសឡាញ់រប់អន!   

ៃថ�                          ែខ          ឆា�  ំ       ្រតីស័ក ព.ស ២៥៦៥

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី        ែខ           ឆា� ២ំ០២២



សូមេគារព សេម�ចអគ�មហេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី 
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ជាទីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់!  

សេម�ច ឯកឧត�ម េលកជំទវ ថា� ក់ដឹកនាសំ� ប័នកំពូលឬបស់ជាតិ!

ឯកឧត�ម េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ី រជករ ្រគប់្រកសួង ស� ប័ន  
អង�ភាព េនថា� ក់ជាតិ រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ មន�ីរអង�ភាព្រគប់វសិ័យ 
ស� នេបសកកម� និងស� នតំណាងកម�ុជាេនេ្រក្របេទស!

េលក េលក្រសី បណ�ិ តសភាចរ្យ ស�ស� ចរ្យ េលក្រគ� អ�ក្រគ�! 

កងកមា� ងំសមត�កិច�្រគប់្របេភទ ទងំេនក�ុង្របេទស និងេនឈរេជីងតមតំបន់ 
្រពំែដន!   

ៃដគូពក់ព័ន� ជាទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាតិ អង�ករអន�រជាតិ សង�មសីុវលិ!

េលក េលក្រសីក�ុងវសិ័យឯកជន យុវជន យុវនារ ីនិងបងប�ូនជនរមួជាតិទងំអស ់
ជាទី្រសឡាញ់រប់អន!   

ៃថ�                          ែខ          ឆា�  ំ       ្រតីស័ក ព.ស ២៥៦៥

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី        ែខ           ឆា� ២ំ០២២
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មាតិកា
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មាតិកា
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 3អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 4 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 5អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 6 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

ទិវជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស កិច�្របជំុ និងេវទិកផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

៥.៥៤១.៥៨៤

២.៩១៩.៩៥០

១.០៧១.០៥៧

៥៥.៤៧៧ ២០.៦២៦ ៩.២៩៦

កម�វធីិេផ្សងៗ

ចំនួនអ�កចូលរមួ ចំនួន�ស�ី



ទំព័រ - 7អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

ទិវជាតិ្របយុទ�្របឆាងំអំេពីជួញដូរមនុស្ស កិច�្របជំុ និងេវទិកផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

៥.៥៤១.៥៨៤

២.៩១៩.៩៥០

១.០៧១.០៥៧

៥៥.៤៧៧ ២០.៦២៦ ៩.២៩៦

កម�វធីិេផ្សងៗ

ចំនួនអ�កចូលរមួ ចំនួន�ស�ី
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 9អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 10 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 11អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

Number of Returned Migrants

Powered by Bing
© GeoNames, TomTom

80692

40346

0

ឧត�រមានជ័យ
60520

បនា� យមានជ័យ
80692

ៃប៉លិន
12085

បាត់ដំបង
15322

េសៀមរប
32902

្រពះវហិរ
348 ស�ឹងែ្រតង

0

កំពង់ធំ
0

កំពង់ស�ឺ
0

ភ�ំេពញ
0

កណា� ល
0

ៃ្រពែវង
21529

ស� យេរៀង
2461

តែកវ
2677កំពត

424

្រពះសីហនុ
2

ត្ូបងឃ�ុ ំ
0

កំពង់ចម
1309

កំពង់ឆា� ងំ
2206

េពធិសត់
693

េកះកុង
199

្រកេចះ
2351

មណ� លគីរ ី
140

រតនៈគីរ ី
77



ទំព័រ - 20 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 21អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 22 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 23អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 24 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តមរយៈគេ្រមងឥណទានជនបទ ែដលដឹកនា ំនិង្រត�តពិនិត្យេដយ 

នាយកដ� នេសដ�កិច�ជនបទ ែដលកំពុងអនុវត�ផា� ល់េដយមន�ីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេខត� សហករជាមួយ 

ៃដគូ និងសកម�ភពករងរឥណទាន ែដលអនុវត�ន៍េដយសហគមន៍សន្ស្ំរ�ក់ បានផ�ល់ឥណទាន 

ចំនួន ៤.០៤៣.៣៧០.៨០០េរៀល េស�ើនឹង ១.០៣៤.៥៧៦ ដុល� រអាេមរកិ មនអ�កខ�ី ចំនួន 

៣.៣២១នាក់ េនភូមិេគលេដ ១៨២ភូមិ ៦៦ឃុំ ២៩្រស�ក ក�ុង េខត� 

េគលេដចំនួន១៥ បានជួយ ផា� ស់��ូរពីរបរកសិកម�ែតមួយមុខ មកព្រងីក 

អាជីវកម�ខ� ត្រគ�សរ ដូចជា កត់េដរ លក់ដូរ អ៊ុតសក់ និងរបរេផ្សងៗមួយចំនួនេទៀត។ 

ជាមួយគ� េនះបេង�ើនឱកសេសដ�កិច�ដល់�ស�ីេនតំបន់ជនបទ តមរយៈករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះ 

បណ� លជំនាញវិជា� ជីវៈ និងបេង�ើនភពអងអ់ាចដល់�ស�ីេនជនបទ។ 

តមរយៈកម�វិធីេនះ គឺបានជ្រម�ញសកម�ភពេសដ�កិច�េនតម 

ជនបទឱ្យមនករេកើនេឡើងជាបន�បនា� ប់ ែដលនឹងជួយកត់

បន�យ្រ�ជាពលរដ�េធ�ើចំណក្រស�ក។



ទំព័រ - 25អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តមរយៈគេ្រមងឥណទានជនបទ ែដលដឹកនា ំនិង្រត�តពិនិត្យេដយ 

នាយកដ� នេសដ�កិច�ជនបទ ែដលកំពុងអនុវត�ផា� ល់េដយមន�ីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេខត� សហករជាមួយ 

ៃដគូ និងសកម�ភពករងរឥណទាន ែដលអនុវត�ន៍េដយសហគមន៍សន្ស្ំរ�ក់ បានផ�ល់ឥណទាន 

ចំនួន ៤.០៤៣.៣៧០.៨០០េរៀល េស�ើនឹង ១.០៣៤.៥៧៦ ដុល� រអាេមរកិ មនអ�កខ�ី ចំនួន 

៣.៣២១នាក់ េនភូមិេគលេដ ១៨២ភូមិ ៦៦ឃុំ ២៩្រស�ក ក�ុង េខត� 

េគលេដចំនួន១៥ បានជួយ ផា� ស់��ូរពីរបរកសិកម�ែតមួយមុខ មកព្រងីក 

អាជីវកម�ខ� ត្រគ�សរ ដូចជា កត់េដរ លក់ដូរ អ៊ុតសក់ និងរបរេផ្សងៗមួយចំនួនេទៀត។ 

ជាមួយគ� េនះបេង�ើនឱកសេសដ�កិច�ដល់�ស�ីេនតំបន់ជនបទ តមរយៈករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះ 

បណ� លជំនាញវិជា� ជីវៈ និងបេង�ើនភពអងអ់ាចដល់�ស�ីេនជនបទ។ 

តមរយៈកម�វិធីេនះ គឺបានជ្រម�ញសកម�ភពេសដ�កិច�េនតម 

ជនបទឱ្យមនករេកើនេឡើងជាបន�បនា� ប់ ែដលនឹងជួយកត់

បន�យ្រ�ជាពលរដ�េធ�ើចំណក្រស�ក។



ទំព័រ - 26 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 27អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 28 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

ភាគរយៃនពលករកម�ុជាវលិ្រតឡប់ពី្របេទសេផ្សងៗក�ុងឆា� ២ំ០២១
ស្រមបស្រម�លេដយ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ

ៃថ, 83.12%

ឡាវ, 0.61%

ឥណា� ,
1.75%

ឥណ�ូ េណសីុ,
0.01%

មីយ៉ាន់ម៉ា, 0.05%

ចិន, 4.35%
សិង�បូរ,ី 0.11%

េវៀតណាម, 4.71%

ម៉ាេឡសីុ, 5.30%

Powered by Bing
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Percentage of Cambodian Returned
0.00% 41.56% 83.12%
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ទំព័រ - 29អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២

ភាគរយៃនពលករកម�ុជាវលិ្រតឡប់ពី្របេទសេផ្សងៗក�ុងឆា� ២ំ០២១
ស្រមបស្រម�លេដយ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ

ៃថ, 83.12%

ឡាវ, 0.61%

ឥណា� ,
1.75%

ឥណ�ូ េណសុី,
0.01%

មីយ៉ាន់ម៉ា, 0.05%

ចិន, 4.35%
សិង�បូរ,ី 0.11%

េវៀតណាម, 4.71%

ម៉ាេឡសុី, 5.30%

Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom
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ទំព័រ - 30 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 31អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 32 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 33អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 34 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 35អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២



ទំព័រ - 36 អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

លទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆំាងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ឆានា ំ២០២១ និងទិសពៅការងារឆានា ំ២០២២
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ក្រមងរបូភាព

សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរ

្របយទុ�្របឆាងំអំេពើជួញដូរមនុស្ស

ឆា�  ំ២០២១

របស់

គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយទុ�្របឆាងំអំេពើជួញដូរមនុស្ស

( គ.ជ.ប.ជ)
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កិច្ចខិតខំប្រឹងបប្ងរ្សប់្មុខរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជា

សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន បសន បានអម ជ្ ើញ 

ចូលរួ្  ក្នុង្ហាសន្និបាតននកករុ្កបរឹកសាកនិច្ចកបជនុំកំពូល 

ពនិភពមោក ម�ើ្្ីសនតេនិភាព មៅអង្គការសហកបោោតនិ សតេីពី 

សន្និភាពននឧបទ្ីបកូមរ េ

សម្តេចមតមោរ បានកបកាសដាក់មចញមោលនមោបាយមសវាសង្គ្ចំមោះជនកកីកក សសតេីមានន្ទៃមោះ កនុមារ ក្្មករ 

ក្្មការ និនីបាត់បង់ការងារ ជនមទសនតេរកបមេសន៍េ និលកតឡប់ ដ�លោការរកសាមសថេរភាពជីេភាព ទប់ស្កា ត់ភាពរងមកោះ

របស់កបោពលរ�្ឋមដាយជនម្លៀតឱកាសមកងកបេ ័្ ្ច  ននិងជួញ�ូរ្ននុស្ស

សម្តេចមតមោរ បានអម ជ្ ើញទទួលវាេក់ស្ំងដ�លោអំមោយ�៏ន្លថ្ល  ពីបោតេ កបមទសោ ន្ិតតេក្្នុោ

ម�ើ្្ីទប់ស្កា ត់ការកីរាលដាលជ្្ងឺកូេ�ី១៩

សនតេនិភាពគងឺោ្ូលដា្ឋ នកគរឹះននសនុេតថេនិភាព ននិងការអភនិេឌ្ឍន៍ កគប់េ និស័យ 

ដ�លសម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន បសន ោអគ្្គ គ្គនុមទស 

ក៏ឯកនននមោបាយ ឈះ្-ឈះ្ បានបមងកាើតមឡើងសកមាប់ក្្នុោ

ននិងរួ្ ចំដែករកសាសនតេនិភាពក្នុង�ំបន់តំបន់ ននិងពនិភពមោក
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សមមតេចបកឡាមោម ស មខង ឧ្នាយករដឋាមននតេតី រដឋាមននតេតីបកសងួមោផ្ទៃ 

និងជាប្ធានគ.ជ.្.ជ

សម្ដេចឧបនាយករ�្ឋ្ននតេីបានដែនំា កងកមាល ំងនគរបាលោតនិកតរូេបមងកាើនកនិច្ចសហការោ្ួយកងយនុទ្ធពល 

មេ្រភូ ន្ិនទៃម�ើ្្ី រកសាការោរបូរែភាពទរឹក�ី អធនិបមតយ្យោតនិ បមងកាើនការរកសាសនតេនិសនុេ សោដេ ប់ធ្្ប់ មៅតា្ 

កពំដ�ន បងាកា រទប់ស្កា ត់ បនងាកា បឱ្យបានទាន់មពលមេោ ននិងមានកបសនិទ្ធភាពនូេបទមល្មើស្លងដ�នេនុសចបាប់កគប់ 

កបមភទ មានអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស មកគឿងមញៀន ពកងរឹងកនិច្ចសហការោ្ួយអាោញា ធរ កងកមាល ំងមានស្តថេកនិច្ច

កបមទសជនិតខាងម�ើ្្ីកគប់កគងការមចញចូល្លងកាត់កពំដ�ន ក្នុងអង្គសន្និបាតបូកសរនុបលទ្ធ្លការងារឆំ្្២០២១ 

ននិងមលើកទនិសមៅការងារឆំ្្២០២២ របស់កកសួង្ហាន្ទៃ មកកា្អធនិបតីភាពសម្តេចកកឡាមហា្ ស មខង 

ឧបនាយករ�្ឋ្ននតេី រ�្ឋ្ននតេីកកសូង្ហាន្ទៃ

សម្តេចកកឡាមហា្ ស មខង បានមធ្ើការដែនំា �ល់អាោញា ធរតា្មេតតេោប់កពំដ�ន

ក្នុងការទប់ស្កា ត់កគប់កគងលំហូរកបោពលរ�្ឋ្លងកាត់កពំដ�ន ក្នុង�ំោក់កាលការរកីរាលដាលជ្្ងឺកូេ�ី១៩
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កម្មវិធតី មវទិកាអនតេរសាសនាឆ្នា ២ំ០២១

មបកាមប្ធាន្ទ មដើម្ តីកម្ុជាគ្្ម នអំម�ើជួញូរមនុស្ស និងមចៀស្ុត�តីជំងឺកវូតីដ ១៩

ក្្មេ និធី្្សព្្សាយ កតរូេបានចូលរួ្ ទូងស្គរ សូកតធ៌្ សមាធនិ បួងសួង ពី កគប់ននិកាយស្សនាទំាងឡាយ 

មៅទូទំាងកបមទស
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ទិវាជាតិ១២ធនាូ មបកាមប្ធាន្ទសតេតី�តី កុំយកកវូតីដ១៩ 

ជាឱកាសប្ប�រឹតតេអំម�ើជួញដូរមនុស្ុស ្្ស�្វ្សាយតាមប្�័ន្ធសារ�័ត៌មាន

ថ្្ក់�រឹកនំារាជរដា្ឋ ភនិបាល បានដ្លងមបតេោញា ោំកទសក្្មភាពកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ក្នុងទនិវាោតនិ១២ធ្ូ 
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សកម្មភា�អ្អរសាទរទិវា១២ធនាូ ឆ្នា ២ំ០២១ រ្សថ់្នា ក់មបកាមជាតិ
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សកម្មភា�អ្អរសាទរទិវា១២ធនាូ ២០២១ តាម្ណ្តេ បគរឹឹះសាថា នសកិសា
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យទុ្ធនាការគ្បំទទិវាអនតេរជាតិមដើម្ តីសវុតថាិភា�អុិនធឺណិត

និងមលើកកម្សស់តីលធម៌ មដើម្ តីសវុតថាិភា�សង្គម

«យនុទ្ធនាការ ោំកទទនិវាអនតេរោតនិ ម�ើ្្ីសនុេតថេនិភាពអនុនិនធងឺែនិ ត ននិងមលើកក្្ស់ សីលធ្៌ ម�ើ្្ីសនុេតថេនិភាពសង្គ្»

យនុទ្ធនាការមនះមរៀបចំមឡើងមដាយមានការឧបតថេ្្ភោំកទពីអង្គការសក្្មភាពម�ើ្្ីកនុមារ APLE កបចំាកបមទសក្្នុោដ�ល 

មានការចូលរួ្ ពីតំោងពី កកសួងស្ថេ ប័ន ោក់ព័ន្ធ អង្គការន�គូរអភនិេឌ្ឍន៍ ននិងមោកកគរូអ្កកគរូ ្កពីកគនិះស្ថេ នអប់ររំ�្ឋ 

ននិងឯកជន បនុគ្គលនិកអង្គការមករៅរដា្ឋ ភនិបាល ននិងសមាជនិកសហគ្ន៍នានា កបមាែ២៥០នាក់
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ពនិធីកបកាសដាក់ឱ្យមកបើកបាស់ោ្លូេការ «ដ្នការអននុេតតេមោលនមោបាយោតនិ សតេីពី កបព័ន្ធកនិច្ចការោរកនុមារ 
ឆំ្្ ២០១៩-២០២៩» មរៀបចំមឡើងមដាយកករុ្កបរឹកសាោតនិក្្នុោម�ើ្្ីកនុមារ សហការោ្ួយអង្គការដភលនអនតេរោតនិក្្នុោ 

អង្គការសក្្មភាពម�ើ្្ីកនុមារ ឆ្លហ្ាន់ក្្នុោ អង្គភាពការោរកនុមារ មកកា្អធនិបតីភាព�៏េ្ង់េ្ស់ មោកជំទាេកនិតតេនិសង្គហបែ្និ ត 
បមែន សអំន ឧបនាយករ�្ឋ្ននតេី រ�្ឋ្ននតេីកកសួងទំនាក់ទំនងោ្ួយរ�្ឋសភា-កពរឹទ្ធសភា ននិងអធនិការកនិច្ច

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសា ននិងការមធ្ើបទបងាហា ញសតេីពី លទ្ធ្លននការសនិកសាអំពី្លបេះោល់ជ្្ងឺកូេ�ី-១៩

មលើជីេភាពរស់មៅរបស់សសតេី ននិងមក្មងសសី ចំោកសសរុក របស់អង្គការ JICA តា្កបព័ន្ធេមី�អូពីហ្ូស្ ZOOM

កនិច្ចកបជនុំពនិមកោះមោបល់តនុ្ូល តា្កបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ សតេីពី«មោលការែ៍ ន្ិនដាក់ទែ្ក្្មមលើជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ»

្មងកើនកិច្ចការពារជនរងមបគ្ឹះ ជា�ិមសសនសតេតី និងកមុារ

កនិច្ចកបជនុំមពញអង្គ «គែៈកមា្ម ធនិការោតនិោំោរ ននិងអភនិេឌ្ឍកនុមារតូច អាែតតេនិទី២ មលើកទី១ ឆំ្្២០២១» មកកា្អធនិបតីភាព�៏េ្ស់េ្ស់ 
ឯកឧតតេ្បែ្និ តសភាចារ្យ ហង់ជួន ណ្រ ែនុ រ�្ឋ្ននតេីកកសួងអប់រ ំយនុេជន ននិងកីឡា ននិងោកបធ្នគែៈកមា្ម ធនិការោតនិោំោរននិងអភនិេឌ្ឍកនុមារតូច
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ពីធីសមម្ាធការចាប់ម្តេើ្អននុេតតេន៍គមកមាងប ្្ច ប់អំមពើហរឹងសាមលើកនុមារមៅក្នុង ននិងជនុំេ និញស្ោមរៀន

«End Violence Against Children Project (END VAC) in and around school»

ការងារការោរ-ស្តេ រនីតនិស្្ទា-សមាហរែក្្ម ននិងមាតនុភូ ន្ិននិេតតេន៍នាររីងមកោះ្លងដ�នេនុសចបាប់មៅរកការងារមធ្ើមៅកបមទសចនិន

កនិច្ចកបជនុំតា្កបព័ន្ធអនឡាញ ដ�លមរៀបចំមឡើងមដាយកកសួងសង្គ្កនិច្ចនរឹងយនុេនីតនិស្្ទា សតេីពីការពកងរឹង�ំមែើ រការ 

ននការមធ្ើមាតនុភូ ន្ិននិេតតេន៍ សកមាប់ជួយជនរងមកោះមដាយស្រការជួញ�ូរ្ននុស្សសញ្ជ តនិក្្នុោ

សនិកាខា ស្ោសដេីពី ការពកងរឹងកនិច្ចសហការ្លងកាត់កពំដ�នក្នុងចំមោ្អ្ក្តេល់មសវាក្្មមៅមាេ មឡសនុី ននិងក្្នុោ 

សកមាប់ការ្តេល់មសវាក្្មម្លើយតប មយនឌ័រ ននិងការប ជ្ូ នបនតេសកមាប់សសតេីចំោកសសរុក តា្រយៈអនឡាញ

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ ល សតេីពី កនិច្ចការោរកនុមារពីការមកងកបេ ័្ ្ច ្លូេមភទ
មលើកនុមារតា្កបព័ន្ធអនឡាញ

ក្្មេ និធី្្សព្្សាយ សតេីពី «មយើងរួ្ ោ្កបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ 
�ូរ្ននុស្ស ននិងកនិច្ចការោរជនរងមកោះពនិមសសសសតេី ននិងកនុមារ» 



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

កម្រងរបូភាព សក្រ្មភាព និងលទ្ធផលការងារ មបយុទ្ធមបឆំាងអំពពើជួញដូរ្រនុស្ស ឆានា ំ២០២១

ទំព័រ - 128

�បងរឹងការអនុវតតេចបា្់ មគ្លនមោបាយ និងមលើកកម្សក់ិច្ចសហប្តិ្តតេិការជាតិ និងអនតេរជាតិ

ជំនួបពនិភាកសាការងារោ្ួយ កករុ្ការងារ FBI

កនិច្ចកបជនុំកករុ្អ្កជំនាញក្នុងតំបន់សតេីពីកនិច្ចសហកបតនិបតតេនិការជំរនុញ

ការមធ្ើោែនិ ជជក្្មរវាងេ និស័យស្ធ្រែៈ  ននិងឯកជនម�ើ្្ី

កបឆំ្ងការជួញ�ូរ្ននុស្សមៅអាសនុីបាេ សនុីហ្និក សក្បសក្រួល 

មដាយអង្គការ UNODC

សនិកាខា ស្ោ សដេីពី ការបមងកាើតកបព័ន្ធទំនាក់ទំនង សកមាប់្ននតេីបមងា្គ លតំោងថ្្ក់ោតនិ ACTIP 

តា្កបព័ន្ធេមី�អូពីចម្ាយ(Zoom)

កនិច្ចកបជនុំពនិមកោះមោបល់ថ្្ក់ោតនិ សតេីពី ការមកជើសមរ ើស ពលករកបកបមដាយយនុតតេនិធ្៌ ននិងកក្សីលធ្៌ 

រវាងកចកមទសនតេរកបមេសន៍ការងារពីកបមទសក្្នុោមៅកបមទសន្

កនិច្ចពនិភាកសា នីតនិេ និធីកបតនិបតតេនិបទដា្ឋ ន សតេីពី ការកគប់កគងករែីននការមធ្ើមាតនុភូ ន្ិននិេតតេន៍ ននិងសមាហរែក្្ម 

ជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស រវាងកពះរាោោចកកក្្នុោ ននិងកពះរាោោចកកន្
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សក្្មភាពសក្បសក្រួលក្នុងការ ម្ទៃរ-ទទួល ពលករ រវាង         

រ�្ឋបាលមេតតេបនាទៃ យមានជ័យ ននិងមេតតេមសៀ្រាប

សក្្មភាពសង្ការដា្ឋ ននគរបាលមេតតេកកមចះ 

បានចនុះបនងាកា បករែីទនិញមពសយាចារកនុមារ

សនិកាខា ស្ោ្្សព្្សាយអននុស្សន៍ថ្្ក់តំបន់ ពីមេទនិការអាស្៊ា នមលើកទី១៣ 

សដេីពីការោំកទពលករមទសនដេរកបមេសន៍ ក្នុងអំឡនុងមពលជំងងឺរាតតបាតសកល

សកមាប់សហគ្ន៍អាស្៊ា ន្ួយដ�លមានការចូលរួ្  ននិងម្លើយតបទាន់មពល

ជនរងមកោះោសសតេីអនីតនិជនដ�ល 

កំពនុងមានន្ទៃមោះ ដ�លអាោញា ធរបាន 

ជួយសមនងា្គ ះពីកបមទសចនិន មកកា្ 

កនិច្ចសហការ ននិងសក្បសក្រួល 

ពីសំោក់ស្ថេ នទូត កបមទសក្្នុោ 

កបចំាកបមទសចនិន

កនិច្ចកបជនុំោ្ួយភាគីន្មលើការងារ

ពកងរឹងកនិច្ចសហកបតនិបតតេនិការរវាង មេតតេនបេលនិន 

ននិងមេតតេចនទៃបនុរ ី

ការងារមសនុើបអមងកាត ននិងសស្េកោេករែីការនំាយកមចញ  

ពលករមដាយ ន្ិនសសបចបាប់ មដាយមានមោលមៅ ននិង 

បទមល្មើសោក់ព័ន្ធចបាប់ សតេីពីការកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ

�ូរ្ននុស្ស ននិងអំមពើមធ្ើអាជីេក្្ម្លូេមភទ មេតតេកំពង់ឆំ្្ង

សមា្ភ សន៍ោ្ួយពលករចំោកសសរុក ម�ើ្្ីកំែត់អតតេសញ្ញា ែម្េ្យល់មៅមេតតេមសៀ្រាប
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មលើកកម្សក់ារ្ង្ក រទ្់សាក ត់ រាលទ់បមង់អំម�ើជួញដូរមនុស្ស

េគ្គសនិកាខា ស្ោបែតេនុ ះបោតេ ល សតេីពីការមកបើកបាស់ 

មសៀេមៅអប់រសំតេីពី ការបងាកា រ ទប់ស្កា ត់ 

ននិងលំនំាននការបមកងៀន ជូនមោកកគរូអ្កកគរូមៅ

មេតតេកំពង់ឆំ្្ងតា្កបព័ន្ធហ្ូស្ (zoom)

ពនិធីកបកាសដាក់ឱ្យមកបើកបាស់ោ្លូេការ ដ្នការសក្្មភាពម�ើ្្ីបងាកា រទប់ស្កា ត់ ននិងម្លើយតប ការមកងកបេ ័្ ្ច ្លូេមភទមលើកនុមារ តា្កបព័ន្ធ     

អនឡាញ មកកា្អធនិបតីភាព�៏េ្ង់េ្ស់សម្តេចកកឡាមហា្ ស មេង ឧបនាយករ�្ឋ្ននតេី រ�្ឋ្ននតេីកកសួង្ហាន្ទៃ ននិងោកបធ្ន គ.ជ.ប.ជ

កនិច្ចកបជនុំសតេីពី ការបមងកាើតមសៀេមៅបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពីការបងាកា រទប់ស្កា ត់អំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស សកមាប់ដាក់ប ្្ចូ លក្នុងក្្មេ និធីសនិកសា 

កក ន្ិតបឋ្សនិកសា ននិង្ធ្យ្សនិកសា

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពី «ការបំបេនកគរូឧមទទៃសមលើការអប់របំងាកា រ ទប់ស្កា ត់អំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ននិងការមកបើកបាស់មសៀេមៅ» 

មៅ្ជ្ឈ្ែ្លគរនុមកាសល្យ ភូ ន្ិភាគកំពង់ចា្
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កនិច្ចសមា្ភ សន៍ោ្ួយទូរទស្សន៍បាយ័ន សតេីពី

យនុទ្ធនាការោំកទទនិវាអនតេរោតនិសនុេតថេនិភាពអនុនិនធងឺមែត

កនិច្ចកបជនុំតា្កបព័ន្ធអនឡាញ សតេីពីការបាត់េលួន

ជនមទសនតេរកបមេសន៍អំឡនុងមពលមទសនតេរកបមេសន៍អនតេរោតនិ

មោលលនមោបាយសនុេភាពទសនតេរកបមេសន៍ �រឹកនំាមដាយកកសួងសនុខាភនិបាល សហការមដាយ គ.ជ.ប.ជ 
ោអនតេរកកសួង ននិងរាជធ្នីមេតតេ ោំកទមដាយ IOM

ចនុះសនិកសាលំហូរពលករតា្បោតេ មេតតេោប់កពំដ�ន 

សនិកាខា ស្ោសតេីពី «ការអភនិេឌ្ឍន៍ មសចកតេីកោងដ្នការយនុទ្ធស្សសតេោតនិ សតេីពីសនុេភាពជនមទសនតេរកបមេសន៍ ២០២១ �ល់ ២០៣០»

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសា ដកសក្រួលោភាស្បរមទស មលើមោលនមោបាយោតនិ សតេីពី «សនុេភាពជនមទសនតេរកបមេសន៍»
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ទប់ស្កា ត់ពលរ�្ឋដេ្មរ្លងដ�នមៅរកការងារមធ្ើមដាយេនុសចបាប់មៅមករៅកបមទស តា្បមោតេ យកពំដ�ន ដេ្មរ-ន្

ទទួលពលករេ និលកតឡប់្កសសរុកេ និញ ដ�លភាគីន្ប ជ្ូ ន្កតា្កចកអូរអនលក់ ឃនុំតាដសន សសរុកកំមរៀង មេតតេបាត់�ំបង

ចនុះកតរួតពនិននិត្យអប់រ ំ្ ្សព្្សាយអំពីចបាប់មធ្ើកនិច្ចសនយា�ល់មា្ច ស់អាជីេក្្ម�ូចោ ម�ើ្្ីឱ្យចូលរួ្ សហការបងាកា រទប់ស្កា ត់ 

បទមល្មើសជួញ�ូរ្ននុស្ស ននិងអំមពើមធ្ើអាជីេក្្ម្លូេមភទ ការកបកពរឹតតេអំមពើសញ្្ច រក្្ម ឬការមកងកបេ ័្ ្ច កមាល ំងពលក្្មមលើកនុមារ

ការងារចនុះ្្សព្្សាយ ននិងតា្ដានការអននុេតតេមសចកតេីដែនំារបស់រ�្ឋបាលមេតតេ សតេីពី ការជួញ�ូរ 

ការមកងកបេ ័្ ្ច កំោំងពលក្្មសសតេី ននិងកនុមារ ននិងការមធ្ើចំោក សសរុកមដាយេនុសចបាប់របស់កបោពលរ�្ឋ
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សនិកាខា ស្ោពនិមកោះមោបល់សតេីពី «តនុោការក្នុងការយកចនិតតេទនុកដាក់មលើជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស» តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

សនិកាខា ស្ោពនិមកោះមោបល់សតេីពី «តនុោការក្នុងការយកចនិតតេទនុកដាក់

មលើជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស» តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

 ប ជ្ូ នជនសង្ស័យ ៦នាក់ មៅស្ោ�ំបូងមេតតេបនាទៃ យមានជ័យ  

ោម្េ្យល់នំាពលករលួច្លងដ�នមៅមធ្ើការមៅកបមទសន្

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លចបាប់សតេីពី «យនុតតេនិធ្៌អនីតនិជន ននិងកនិច្ចការោរកនុមារ» �ល់អធនិការ អធនិការងទទួលកពហ្មទែ្ អធនិការរងទទួលកនិច្ចការបេនុសតេិ៍ 

នាយបេនុសតេិ៍  នាយរងបេនុសតេិ៍ ម្បញ្ជ ការកងរាោេនុធហតថេ ម្បញ្ជ ការរងទទួលកពហ្មទែ្ ននិងជំនួយការកងរាជអាេនុធហតថេសសរុក មៅមេតតេមសៀ្រាប

កនិច្ចកបជនុំមលើកទី២ ននកករុ្ការងារបមច្ចកមទសអាស្៊ា ន អូសស្តេ លីកបឆំ្ងការជួញ�ូរ្ននុស្សមៅក្្នុោ

មលើកកម្សប់្�័ន្ធយតុតេិធម៌ប�ហ្មទណ្ឌ  ម្លើយត្មៅនរឹងអំម�ើជួញដូរមនុស្ស

សនិកាខា ស្ោម្ទៃៀងផ្ទៃ ត់ថ្្ក់ោតនិតា្កបព័ន្ធអនឡាញ បងាហា ញគំមហើញសំខាន់ៗននការសនិកសាននក្្មេ និធីអាស្៊ា ន អូសស្តេ លីកបឆំ្ង 

ការជួញ�ូរ្ននុស្ស សតេីពី «កនិច្ចការោរជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្សក្នុងតំបន់អាស្៊ា ន»
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កនិច្ចកបជនុំ្មាសទី១ របស់របស់គែៈកមា្ម ធនិការោតនិ

កបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) 

កិច្ចប្ជុំ រ្សគ់ណៈកមា្ម ធិការជាតិ បដលមធ្វើម�ើងជា្នតេ្នាទៃ ្់តាមប្�័ន្ធអនឡាញ 

មដើម្ តីកាត់្នថាយការជួ្ជុំផ្ទៃ លក់នាងុបទង់បរាយធំ បដល្ងកោនិភ័យមដ្យកវូតីដ ១៩
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កនិច្ចកបជនុំពនិននិត្យ ននិងពនិភាកសាការងារកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស រយៈមពល១០ដេ ឆំ្្២០២១

ោ្ួយអនតេរកកសួង ស្ថេ ប័ន ជំនាញ
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កនិច្ចកបជនុំវាយតន្លោក់អាែតតេនិដ្នការយនុទ្ធស្សសតេោតនិរយៈមពល ៥ឆំ្្ (២០១៩-២០២៣)  សតេីពី 

ការកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស (តា្កបព័ន្ធអនឡាញ) ោ្ួយអនតេរកកសួង ស្ថេ ប័ន ជំនាញ ននិងអង្គការន�គូរ
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កនិច្ចកបជនុំ តា្កបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ (ZOOM) សតេីពីការពនិននិត្យអំពីលទ្ធ្លននការអននុេតតេការងារ

កបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ក្នុង្មាសទី០១ ឆំ្្២០២១ ដ�លសមក្ចបានការកបឈ្ �ំមោះសស្យ 

ននិងមលើកទនិសមៅការងារ្មាសទី០២ ឆំ្្២០២១
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�ិធតីសមម្ាធដ្ក់ឲ្យមប្ើបបាស ់មណ្ឌ លទទួល�លករកំមរៀង ប�មរាងំសមិទ្ធ្លនានា 
កនាងុមណ្ឌ ល មបកាមអធិ្តតីភា�ដ៏ខ្ង់ខ្ស ់ សមមតេចបកឡាមោម  ស  មខង  

ឧ្នាយករដឋាមននតេតី រដឋាមននតេតីបកសងួមោផ្ទៃ និងជាប្ធាន គណៈកមា្ម ធិការជាតិ 
ប្យទុ្ធប្ឆ្ងំអំម�ើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.្.ជ)
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ស្ោមេតតេស្្យមរៀង

កចកកពំដ�ន�ូង សសរុករមាសដហក មេតតេស្្យមរៀង

កចកនកពេលលនិ សសរុកកំពង់មរាទិ៍ មេតតេស្្យមរៀង

ស្ោមេតតេកំពង់ចា្

កចកបនុស្ន សសរុករ�ួំល មេតតេស្្យមរៀង

កចក ន្ុងឺនជ័យ មេតតេនកពដេង

ទស្សនកិច្ចសកិសាវាយតផមលអំ�តី «សាថា នភា�លហូំរ និងតបមរូវការរ្ស�់លករ
មទសនតេរប្មវសន៍កនាងុតំណ្ក់កាលផនវិ្តតេិជម្ឺ កវូតីដ-១៩» តាម្មណ្តេ យប�ំបដន 

កិច្ចសហការជាមួយបកសងួសខុាភិបាល ឧ្តថាម្ភអង្គការ IOM

កចកទ្ារកពំដ�នអនតេរោតនិបាេ និត កករុងបាេ និត មេតតេស្្យមរៀង កចកចំាោ្មេតតេមកាះកនុង
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េរមសនាតូចការោរកពំដ�នមោកមលេ៨២៧ មេតតេមកាះកនុង

មៅ្នទៃីរសនុខាភនិបាលមេតតេនបេលនិន

កចកអូរបីោន់ សសរុកអូរមករៅ បនាទៃ យមានជ័យ

្នទៃីសនុខាភនិបាលមេតតេមកាះកនុង

កចកអនតេរោតនិ�ូង សសរុកកំមរៀង មេតតេបាត់�ំបង

្ែ្លទទួលពលករកំមរៀង

មោកជំទាេ ឧតតេ្មសនីយ៍ឯក មេជជ. ប៉ុណ្ណ សំខាន ់អគ្គមលខាធនិការននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ

ននិងឯកឧតតេ្ ញឹក វណ្្ណ រ៉ រ�្ឋមលខាធនិការកកសួងសង្គ្កនិច្ច អតីតយនុទ្ធជន ននិងយនុេននិតនិស្្ទា មោកជំទាេអភនិបាលរង

មេតតេបនាទៃ យមានជ័យ បានអម ជ្ ើញចនុះសួរសនុេទនុកខាពលករេ និលកតឡប់ពីកបមទសន្មៅកចកអនតេរោតនិមបាេ យដបេត 

ននិងកចកអូរបីោន់ មេតតេបនាទៃ យមានជ័យ ននិងបាន្តេល់សមា្ភ រៈចតាតេ ឡីស័ក្ួយចំនួន តបតា្ការដែនំារបស់ 

កកសួងសនុខាភនិបាល ននិងការចង្នុរបងាហា ញពីកប ន្ុេរាជរដា្ឋ ភនិបាល



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh

កម្រងរបូភាព សក្រ្មភាព និងលទ្ធផលការងារ មបយុទ្ធមបឆំាងអំពពើជួញដូរ្រនុស្ស ឆានា ំ២០២១

ទំព័រ - 142

សកម្មភា�តាមដ្នបតរួត�ិនិត្យការង្រ និងសរួសខុទុក្ខមននតេតីជួរមុខ

ការជួបសំមែះសំោលស្កសួរសនុេទនុកខា មលើកទរឹកចនិតតេ�ល់្ននតេីនារបំីមរ ើការមៅេែ្ តំោងពលរ�្ឋ ក្នុងសងាកា ត់ទំាង៨ 

របស់េែ្ចបារអំមៅ

សក្្មភាពតា្ដានកតរួតពនិននិត្យការងារ សួរសនុេទនុកខា តា្្ែ្លទទួលពលករ

្ែ្លចតាតេ ឡីស័ក ននិង្ែ្លអង្គការន�គូ

កតរួតពនិននិត្យទីតំាងសកមាប់កបារព្ធពនិធី សមម្ាធដាក់ឱ្យមកបើកបាស់ 

្ែ្លទទួលពលករសសរុកកំមរៀង មេតតេបាត់�ំបង

ជួបសំមែះសំោល ននិងកបគល់សំភារៈ�ល់កករុ្ការងារចតាតេ ឡីស័ក

មៅស្ោកពហ្មននិ ន្ិតតេ កករុងមបាេ យដបេត មេតតេបនាទៃ យមានជ័យ
ជួបសំមែះសំោល ោ្ួយកករុ្ការងារមធ្ើចតាតេ ឡីស័ក           

មៅ្ែ្លសំចតមបាេ យដបេត កករុងមបាេ យដបេត

ទស្សនៈកនិច្ចរបស់ថ្្ក់�រឹកនំា គ.ជ.ប.ជ មៅទីស្្ក់ការអង្គការតំែក់ទរឹក 

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសាការងារសតេីអំពី រមបៀបរបបការងារ ននការកបកពរឹតតេនិ 

មៅ្ែ្លទទួលពលករ កបចំាជូន្ែ្លទទួលពលករសសរុកកំមរៀង
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ពនិធីកបគល់ទទួលសមា្ភ រៈបរ និកាខា អនា្័យ �ល់នគរបាលននការ និោល័យអមនាតេ កបមេសន៍ កបចំាកចកទ្ារអនតេរោតនិមបាេ យដបេត 
ក្នុងការោំកទកបយនុទ្ធកបឆំ្ងការ្លងរាលដាលននជ្្ងឺកូេ�ី-១៩ សសបតា្ការដែនំាពីកប ន្ុេ�រឹកនំារាជរដា្ឋ ភនិបាល

ចនុះស្កសួរសនុេទនុកខាកងកមាល ំងតា្បោតេ យកពំដ�ន

កបាស្ទតាមាន់ មេតតេឧតតេរមានជ័យ

កចកចំាោ្ មេតតេមកាះកនុង

កបាស្ទតាកកបី មេតតេឧតតេរមានជ័យ

កចកនកពេលលនិ ននិងកចកបនុស្ន មេតតេស្្យមរៀង
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ការចុឹះ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ ល�បងរឹងសមតថាភា�មននតេតីជួរមុខ សតេតី�តីការអនុវតតេមគ្លការណ៍បណនា ំ

និងនតីតិវិធតីផនការកំណត់អតតេសញ្ញា ណជនរងមបគ្ឹះ មដើម្ ត្ី តេលម់សវាសមបស្

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសា ការបមងកាើតម្មរៀនសកមាប់េគ្គបែតេនុ ះបោតេ ល �ល់្ននតេីោក់ព័ន្ធមៅតា្មោលមៅ 

ក្នុងការអននុេតតេការងារ សតេីពីការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះ ម�ើ្្ី្តេល់មសវាស្សសប

ពកងរឹងស្តថេភាពកគរូបមងា្គ លននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ សកមាប់េគ្គបែតេនុ ះបោតេ ល សតេីពី                                           

«ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះ ម�ើ្្ី្តេល់មសវាស្សសប»

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លពកងរឹងស្តថេភាព្ននតេីននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ សតេីពី 

«ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ម�ើ្្ី្តេល់មសវាស្សសប»

កនិច្ចកបជនុំវាយតន្លកករុ្កគរូបមងា្គ លននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ សកមាប់េគ្គបែតេនុ ះបោតេ ល សតេីពី 

«ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ម�ើ្្ី្តេល់មសវាស្សសប»
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វគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ ល�បងរឹងសមតថាភា� និងមននតេតីតាម្ណ្តេ មខតតេ គ.ខ.្.ជ

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពី «ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូ្ននុស្ស 

ម�ើ្្ីទទួលបានមសវាស្សសប» មេតតេមសៀ្រាប តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពី «ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស 

ម�ើ្្ីទទួលបានមសវាស្សសប» មេតតេបាត់�ំបង

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពី «ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស 

ម�ើ្្ីទទួលបានមសវាស្សសប» មេតតេឧតតេរមានជ័យ

េគ្គបែតេនុ ះបោតេ លកគរូបមងា្គ ល ការសមងកាតសញ្ញា ែននការបេះទង្គនិច្លូេចនិតតេ មៅមលើជនរងមកោះមដាយអំមពើ 

ជួញ�ូរ្ននុស្ស មៅសោ្ឋ ោរមេមាមទេ ីមេតតេមសៀ្រាប
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កម្មវិធតី្្ស�្វ្សាយស្តី�តី៖ “បកមសតីលធម៌មននតេតី មៅមណ្ឌ លចតាតេ �តីសក័ និងមសវាគ្បំទ”
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កិច្ចប្ជុំអនតេរជាតិនានាតាមប្�័ន្ធអនឡាញ សតេតី�តីឧបកិដឋាកម្ម្លងបដន

និងការប្យទុ្ធប្ឆ្ងំអមំ�ើជួញដូរមនុស្ស

កនិច្ចកបជនុំថ្្ក់រ�្ឋ្ននតេីអាស្៊ា ន AMMTC មលើកទី១៥ សតេីពីឧកកនិ�្ឋក្្ម្លងដ�ន ននិងកនិច្ចកបជនុំពនិមកោះមោបល់ន�គូសនទៃនា រួ្ មាន 

កបមទសចនិន ជបេនុន កូមរ េ  AMMTC+3  មកកា្អធនិបតីភាពសម្ដេចកកឡាមហា្ ស មខង ឧបនាយករ�្ឋ្ននតេី រ�្ឋ្ននតេីកកសួង្ហាន្ទៃ 

កព្ទំាងពនិធីម្ទៃរតំដែងកបធ្ន AMMTC ននិង SOMTC ពីកបមទសកប៊ានុយមែ ្កកបមទសក្្នុោសកមាប់ឆំ្្២០២២

កនិច្ចកបជនុំសតេីអំពី “REGIONAL  PEER LEANING : BUILDING ON COMMITMENTS TO COMBAT IUU FISHING AND TO 

PROVIDE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CAPTURE FISHERY SECTOR “  កនិច្ចកបជនុំ�រឹកនំាមដាយមោក ជំទាេ  

ជូ  ្៊ុនមអង  រ�្ឋមលខាធនិការកកសួង្ហាន្ទៃ  ននិងោអននុកបធ្នអចនិនននតេយ៍  តំោង�៏េ្ង់េ្ស់សម្តេចកកឡាមហា្  ស  មខង  

ឧបនាយករ�្ឋ្ននតេី រ�្ឋ្ននតេីកកសួង្ហាន្ទៃ ននិងោកបធ្នគែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស

កនិច្ចកបជនុំតា្កបព័ន្ធអនឡាញោ្ួយមលខាធនិការដា្ឋ នអង្គការសហកបោោតនិ ននិងបោតេ ញអង្គការសហកបោោតនិ 

សតេីពី មទសនតេរកបមេសន៍ (UN Network Migration) សតេីពីការដាក់ប ្្ចូ លក្្នុោមៅក្នុងប ជ្ ី កបមទសជ័យោភី 

ននការអននុេតតេកតនិកាសញ្ញា ពនិភពមោកសតេីពីមទសនតេរកបមេសន៍មដាយសនុេតថេនិភាព មរៀបរយ ននិងសសបចបាប់
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ក្្មេ និធីកបកាសោ្លូេការគមកមាងកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស សនុេតថេនិភាពមទសនតេរកបមេសន៍ រយៈមពល៥ឆំ្្ (២០២១-២០២៦) 
អននុេតតេមដាយ  អង្គការ េនីរ េក់អនតេរោតនិ មកកា្្ូលននិធនិ របស់ទីភ្ាក់ងារជំនួយ្េ និការរបស់អាម្រ និច(USAID) តា្រយៈកបព័ន្ធអនឡាញ

សនិកាខា ស្ោដចករដំលក ្្សព្្សាយលទ្ធ្លវាយតន្លការអននុេតតេគមកមាង ការការោរននិងសនិទ្ធនិកនុមារមៅក្្នុោ
មដាយមានកនិច្ចសហការោ្ួយគែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស 

ោ្ួយនរឹងអង្គការតំែក់ទរឹក  ននិងអង្គការការតីាសស្ីស ននិងEU មៅសោ្ឋ ោរពូលូនេ េ រាជធ្នីភ្ំមពញ

កនិច្ចកបជនុំសតេី CTIP Planning តា្កបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ រវាងថ្្ក់�រឹកនំាននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ 
ោ្ួយនរឹងតំោងអង្គការេនីរ េក់

ជំនួបរវាងថ្្ក់�រឹកនំាអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ ោ្ួយនរឹងតំោងអង្គការន�គូរ មាន IOM, UNDP, ILO
រួ្ ននិងសហការ ីបានជួបកបជនុំពនិភាកសាតា្កបព័ន្ធអនឡាញ សតេីអំពីគមកមាង (Ship to Shore) 

ោក់ព័ន្ធកនិច្ចការោរពលករ មទសនតេរ កបមេសន៍ក្នុងេ និស័យមនស្ទ

កិច្ចសហការជាមួយអង្គការផដគូរជាតិ និងអនតេរជាតិ
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គែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្សននរាជរដា្ឋ ភនិបាលក្្នុោ ននិងកកសួងអភនិេឌ្ឍន៏សង្គ្ ននិងសនតេនិ

សនុេ្ននុស្សននរាជរដា្ឋ ភនិបាល ននកពះរាោោចកកន្បានមបើកកនិច្ចកបជនុំតា្េមី�អូ (Video Conference)

សតេីអំពី «សតេង់ដានីតនិេ និធីកបតនិបតតេនិ សកមាប់កនិច្ចសហកបតនិបតតេនិការអននុេតតេចបាប់»

គែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស គ.ជ.ប.ជ �រឹកនំាមដាយមោកជំទាេ ជូ ប៊ានុនមអង 

រ�្ឋមលខាធនិការកកសួង្ហាន្ទៃ ននិងោអននុកបធ្នអចនិនននតេយ៍ រួ្ ននិងកបធ្នអង្គការ IOM, WHO, UNICEF, UNFPA, 

TPO, ្ននតេីគមកមាង RCO បានចនុះតា្ដានកតរួតពនិននិត្យការអននុេតតេដ្ន ការគមកមាងរួ្ ោ្ រវាងរាជរដា្ឋ ភនិបាល 

ននិងយូអនិន(UN) សកមាប់ពលករមទសនតេរកបមេសន៍ ក្នុងតំោក់កាលកូេ�ី-១៩ សសរុកកកឡាញ់ មេតតេមសៀ្រាប

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសា សតេីពីគមកមាងអភនិេឌ្ឍស្តថេភាពភាស្បរមទស (ន្-ដេ្មរ) ននិងការចនុះក្នុងតំបន់ ម�ើ្្ីសួរសនុេទនុកខា 

ការអននុេតតេន៍ គមកមាងមៅតា្ស្ោមរៀន ក្នុងរ�្ឋបាលមេតតេមកាះកនុង មដាយមានកនិច្ចសហការ ោំកទមដាយអង្គការ 

ដ្លនអនតេរោតនិ (Plan) អង្គការស្្័ន្ធ អង្គការ ន្ិនដ្នរដា្ឋ ភនិបាល កបឆំ្ងការជួញ�ូរ្ននុស្ស (Cambodia Acts)
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ក្្មេ និធីកបគល់ទទួល 

សមា្ភ រៈបមច្ចកេ និទយាអនឡាញ 

សកមាប់មកបើកបាស់ កបយនុទ្ធកបឆំ្ង 

អំមពើជួញ�ូរ្ននុស្សពីអង្គការ

IOM

ពនិធីចនុះហតថេមលខាមលើអននុស្សរែៈមោគយល់ោ្ រវាងគែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ននិងអង្គការេមីេ ើលអនឡូស

ទទួលមសៀេមៅ របាយការែ៍
ឧបតថេ្្ភការមបាះពនុ្្ភពីអង្គការ អាស្៊ា នអាក់

ពនិធីកបគល់ទទួលសមា្ភ រៈការ និោល័យសកមាប់
មកបើកបាស់ក្នុង្ែ្លទទួលពលករកំមរៀង 

មេតតេបាត់�ំបង ពីអង្គការ ការតីាស

ពនិធីកបគល់ទទួលយកនូេសមា្ភ រៈសនុខាភនិបាល 
ពីអង្គការ មអប្លក្្នុោ (APLE)

ពនិធីកបគល់ទទួលសមា្ភ រៈ ពីអង្គការ
UNFPA

ពនិធីកបគល់ទទួលសមា្ភ រៈ ោមាេ សចំនួន 
៥មកសធំ ពីតំោងអង្គការការតីាសក្្នុោ

ពនិធីកបគល់ទទួលសមា្ភ រៈ ពីអង្គការ 
អាស្៊ា ន-អូសស្តេ លី កបឆំ្ងការជួញ�ូរ្ននុស្ស

(With compliment from ASEAN -ACT)

ពនិធីចនុះកនិច្ចកព្មកពៀងអំពីកនិច្ចសហការ សតេីពីការផ្ល ស់បតេូរឥរ និោប្បនុគ្គលននិងសហគ្ន៍ម�ើ្្ីមលើកក្្ស់សនុេតថេនិភាពជនរងមកោះ ននិងជនងាយ 
រងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស រវាងគែៈកមា្ម ធនិការោតនិកបយនុទ្ធ កបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ោ្ួយអង្គការ្ូលននិធនិហាហា្គ  អនតេរោតនិ

អនុស្សរណៈផនការមោគយលគ់្នា  រវាងអគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.្.ជ                                        

ជាមួយអង្គការជាតិ និងអនតេរជាតិ និងទទួលសមា្ភ រៈ�តីអង្គការផដគូ
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ជំនួបពនិភាកសាការងារោ្ួយតំោង អង្គការ USAID សតេីពីការងារ ននិង

ទនិសមៅបនតេសកមាប់កនិច្ចសហការកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស

កបជនុំោ្ួយអង្គការ Winrock សតេីអំពីរបាយការែ៍ ននកនិច្ចកបជនុំ 

ពនិននិត្យមឡើងេ និញោក់កោតេ លអាែតតេនិ ដ្នការយនុទ្ធស្សសតេោតនិ 

៥ឆំ្្ ការកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស

ជំនួបពនិភាកសា មលើអននុស្សរែៈមោគយល់រវាង គ.ជ.ប.ជ ននិងអង្គការ 

ន�គូអភនិេឌ្ឍន៍ មអរ និក សតេីពី «សក្្មភាពបងាកា រទប់ស្កា ត់ កបយនុទ្ធកបឆំ្ង

រាល់ទក្ង់ននការមកងកបេ ័្ ្ច ម្្សងៗ ននិងអំមពើជួញ�ូរកនុមារ»

ជំនួបពនិភាកសាការងារ ោ្ួយកបធ្នអង្គការការតីាស់ស្ីស ននិង 

សហការ ីសតេីពីដ្នការសក្្មភាពោអទនិភាព ក្នុងការដាក់ឱ្យ 

�ំមែើ រការការងារ មៅក្នុង្ែ្លទទួលពលករកំមរៀង 

សថេនិតក្នុងសសរុកកំមរៀង មេតតេបាត់�ំបង

ជំនួបពនិភាកសាោ្ួយកបធ្នអង្គការ IOM សតេីពី                              

«ការងារមទសនតេកបមេសន៍» តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

ជំនួបពនិភាកសាការងារ ោ្ួយអង្គការចាប់ន� 

ោក់ព័ន្ធនរឹងកនិច្ចសហការការងារ ក្នុងេ និស័យកបឆំ្ង 

ការជួញ�ូរ្ននុស្ស

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសាដករសក្រួលមលើមសចកតេីមកពៀងឯកស្រ

MOU រវាង គ.ជ.ប.ជ ោ្ួយអង្គការ Hagar

ជំនួបពនិភាកសាការងារ ោ្ួយននិងកបធ្នអង្គការ(អាយអូអរឹ្) IOM  

កបចំាកបមទសក្្នុោោក់ព័ន្ធមលើកនិច្ចការមទសនតេរកបមេសន៍ ននិង 

គមកមាងមកតៀ្កនិច្ចកបជនុំបនតេ សតេីពីកតនិកាសញ្ញា ស្កលពនិភពមោក

សតេីពីមទសនតេរកបមេសន៍ មដាយសនុេតថេនិភាព ននិងមរៀបរយ (GCM)

ជំនួ្�ិភាកសាការង្រ និង�ិមបគ្ឹះមោ្លជ់ាមួយអង្គការផដគូជាតិ និងអនតេរជាតិ
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សនិកាខា ស្ោពនិមកោះមោបល់ថ្្ក់ោតនិ ការពនិននិត្យមឡើងេ និញមៅោក់កោតេ លអាែតតេនិ ននដ្នការយនុទ្ធស្សសតេោតនិរយៈមពល៥ឆំ្្ 

(២០១៩-២០២៣) សតេីពី ការកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស តា្កបព័ន្ធអនឡាញ ោ្ួយអង្គការន�គូោក់ព័ន្ធ

សនិកាខា ស្ោកបចំា្មាសរបស់សមាជនិកអង្គការស្្័ន្ធចាប់ន�ទំាង៥៣អង្គការ សតេីពីកបធ្នបទ «ចលនាមឆ្្ះមៅ ន្ុេមចញពីបរ និបទ

កូេ�ី១៩ ការសក្បេលួនមៅនរឹងបរ និបទរស់មៅស្រោ្្មី» តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

ពនិភាកសាការងារោ្ួយអង្គការកតេីសង្រឹ្ម�ើ្្ីយនុតតេនិធ្៌មៅក្្នុោ 

សតេីអំពី «តក្រូេការរបស់ជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ                   

ននិងទាសភាពស្័យទំមនើប»

ជួបសមា្ភ សន៍ោ្ួយស្ថេ នីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ន

សនិកសាវាយតន្លគមកមាងសតេីពី គមកមាងដសង្រកការោំកទ្តនិ   

២០១៩-២០២១ របស់អង្គការស្្័ន្ធចាប់ន�

សកិា្ខ សាលា�ិមបគ្ឹះមោ្លថ់្នា ក់ជាតិ និងកិច្ចប្ជុំជាមួយអង្គការផដគូអភិវឌ្ឍន៍                                                               

សតេតី�តី ការង្រប្យទុ្ធប្ឆ្ងំអំម�ើជួញដូរមនុស្ស មៅកម្ុជា

កនិច្ចកបជនុំោ្ួយអង្គការសហកបោោតនិ ក្នុងការដាក់ប ជ្ូ លកពះរាោោចកក

ក្្នុោ ក្នុងប ជ្ ីនន កបមទសជ័យោភី «ក្នុងការអននុេតតេកតនិកាស ញ្ាពនិភពមោក 

សតេីពីមទសនតេរកបមេសន៍ មដាយសនុេតថេនិភាព មរៀបរយ ននិងសសបចបាប់»
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កិច្ចប្ជុំជាមួយអគ្គរដឋាទូតសហរដឋាអាមមរកិ ប្ចាកំម្ុជា                                                                                             

សតេតី�តីវឌ្ឍនភា�ផនកិច្ចការង្រប្យទុ្ធប្ឆ្ងំអំម�ើជួញដូរមនុស្សមៅកម្ុជា

កនិច្ចកបជនុំពនិននិត្យននិងពនិភាកសា សតេីពីេឌ្ឍនភាពការងារកបយនុទ្កបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្សោ្ួយឯកអគ្គរ�្ឋទូតសហរ�្ឋអាម្រ និក 

មៅស្លកបជនុំកកសួងយនុតតេនិធ្៌ មានការអម ជ្ ើញ ចូលរួ្ ពីមោកជំទាេ មេជជបែ្និ ត អុឹង កន្ថា ផាវី រ�្ឋ្ននតេីកកសួងកនិច្ចការនារ ី

ននិងោអននុកបធ្ន គ.ជ.ប.ជ ទទួលបនទៃនុកការងារសហកបតនិបតតេនិការោតនិ អនតេរោតនិ ោកបធ្នកករុ្ការងារ�រឹកនំាកនិច្ចកបជនុំ 

មោកជំទាេ ជូ ប៊ុនអអង រ�្ឋមលខាធនិការកកសួង្ហាន្ទៃ ននិងោអននុកបធ្នអចនិនននតេយ៍ គ.ជ.ប.ជ ឯកឧតតេ្ Patrick Murphy 

អគ្គរ�្ឋទូតសហរ�្ឋអាម្រ និកកបចំាក្្នុោ តំោងអង្គការ USAID មលខាោន់េ្ស់ស្ថេ នទូត ននិងសហការ ីឯកឧតតេ្ 

មោកជំទាេោ រ�្ឋមលខាធនិការ អនតេរកកសួង ននិងស្ថេ ប័នោក់ព័ន្ធម្្សងៗមទៀត
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កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសាសតេីពី «ការមរៀបចំក្្មេ និធីអនតេរស្សនា មលើកទី៤ ឆំ្្២០២១» តា្កបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ ZOOM

កនិច្ចកបជនុំសតេីពី «ដ្នការសក្្មភាពការងារោអទនិភាពកតរូេអននុេតតេ ននិងអំពីរមបៀបរបបការងារ កបចំាន្្របស់អគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ»

សកម្មភា� អគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.្.ជ

កនិច្ចកបជនុំតា្កបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ (ZOOM) សតេីពីការពនិននិត្យអំពីលទ្ធ្លននការអននុេតតេការងារកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស 

ក្នុង្មាសទី០១  ឆំ្្២០២១ ដ�លសមក្ចបានការកបឈ្ �ំមោះសស្យ ននិងមលើកទនិសមៅការងារ្មាសទី០២ ឆំ្្២០២១
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ទំព័រ - 155

ជំនួបរវាងថ្្ក់�រឹកនំាអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ ោ្ួយនរឹងតំោងស្ថេ នទូតសហរ�្ឋអាម្រ និច ននិងទីកបរឹកសារបស់ 
ស្ថេ នទូតអាម្រ និក សតេីអំពីេឌ្ឍនភាពកនិច្ចការងារកបយនុទ្ធកបឆំ្ងអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស

កនិច្ចកបជនុំកក ន្ិតជំនាញ មកតៀ្ពនិមកោះ មោបល់ថ្្ក់ោតនិ សតេីពីដ្នការោតនិ សកមាប់អននុេតតេកតនិកាសញ្ញា ពនិភពមោក
សតេីពីមទសនតេរកបមេសន៍កបកបមដាយសនុេតថេនិភាព មរៀបរយននិងសសបចបាប់ តា្កបព័ន្ធអនឡាញ

កនិច្ចកបជនុំពនិននិត្យ ននិងវាយតន្លការ្តេល់ពនិនទៃនុជូន 
គ.រ.ប.ជ/គ.េ.ប.ជ

កនិច្ចកបជនុំ សតេីពីការបមងកាើតទស្សនាេ�តេីសកមាប់ 
គែៈកមា្ម ធនិការោតនិ គ.ជ.ប.ជ

ថ្្ក់�រឹកនំា ននិង្ននតេី ននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ ចូលរួ្ ចាក់វាេក់ស្ំងការោរជ្្ងឺ កូេ�ី-១៩ មៅ្នទៃីរមពទ្យ ១៦ឧសភា
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ការ�បងរឹងកិច្ចសហការជាមួយ្ណ្តេ បកសងួសាថា ្័ន និងថ្នា ក់មបកាមជាតិ

កនិច្ចកបជនុំពនិមកោះមោបល់ថ្្ក់ោតនិ ម�ើ្្ីពនិននិត្យលទ្ធ្លបឋ្ននការពនិននិត្យមឡើងេ និញោក់កោតេ ល 
អាែតតេនិដ្នការយនុទ្ធស្សសតេោតនិ០៥ឆំ្្ ២០១៩-២០២៣ តា្កបព័ន្ធេមី�អូ (ហ្ូស្)

កនិច្ចពនិភាកសា សតេីពីការស្ងសង់្ែ្លសំចត ននិងទទួលជនរងមកោះមដាយអំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ននិងជនងាយរងមកោះ�នទមទៀត 
មៅមបាេ យដបេត មេតតេបនាទៃ យមានជ័យននកបមទសក្្នុោ រវាងកពះរាោោចកកក្្នុោ ននិងកពះរាោោចកកន្

កនិច្ចកបជនុំពនិភាកសា ករែី្្សព្្សាយតា្កបព័ន្ធ្្សព្្សាយសង្គ្ (Social Media) ដ�លមានលកខាែៈមសសើបសស្ល ននិងអាសអាភាស

កនិច្ចកបជនុំអនតេរកកសួង-ស្ថេ ប័ន ននិងទីភ្ាក់ងារអង្គការសហកបោោតនិសតេីពី «ការកគប់កគងចំោកសសរុក» បានកបព័ន្ធេមី�អូអនឡាញ(ហ្ូស្)
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សកម្មភា�មននតេតីបករុមការង្រផន អគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.្.ជ

កបជនុំមរៀបចំឯកស្របទបងាហា ញ សតេីពី «េគ្គបំបេនកគរូឧមទទៃសថ្្ក់ោតនិ មលើការមកបើកបាស់
មសៀេមៅអប់រសំតេីពីការបងាកា រ ទប់ស្កា ត់អំមពើជួញ�ូរ្ននុស្ស ននិងលំនំាននការបមកងៀន»

ចនុះមធ្ើការសនិកសាសស្េកោេ ននិងដសង្យល់មៅតា្្ែ្លចតាតេ ឡីស័ក

ចូលរួ្ ោកគរូបមងា្គ លក្នុងេគ្គបែតេនុ ះបោតេ លសតេីពី «ការកំែត់អតតេសញ្ញា ែជនរងមកោះ ម�ើ្្ី្តេល់មសវាស្សសប»

កបជនុំកករុ្ជំនួយកនិច្ចការយនុតតេនិធ្៌  
ននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ

ចូលរួ្ ោកគរូឧមទទៃសចបាប់ សតេីពី «ការបនងាកា បអំមពើជួញ 
�ូរ្ននុស្ស ននិងអំមពើមធ្ើអាជីេក្្ម្លូេមភទ» 

កនិច្ចកបជនុំតា្ដានបច្ចនុប្ន្ភាពការងាររបស់កករុ្ជំនួយកនិច្ចការ 
សហកបតនិបតតេនិការោតនិ ននិងអនតេរោតនិ ននអគ្គមលខាធនិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ
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សម្មិទ្ធិ្លការង្រ�័ត៌មានវិទយា រ្សអ់គ្គមលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.្.ជ

បណ្ណា សារអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ លគហទំព័រ គ.ជ.ប.ជ

បបព័ន្ធបគប់បគងលេវាបញ្ជូ នជនរងរងលបរោះ

បបព័ន្ធបញ្ជូ េទិន្នន័យពេករ វេិប្រេប់

បបព័ន្ធទំនាក់ទំនងលអឡចិប្ររូនិច ល្រលេបកាម

លគហទំព័រលហវេេប៊ុក គ.ជ.ប.ជ



អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.ប.ជ
www.ncct.gov.kh
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សកម្មភា�ការង្រប្យទុ្ធប្ឆ្ងំអមំ�ើជួញដូរមនុស្ស ថ្នា ក់មបកាមជាតិ គ.រ.្.ជ/គ.ខ.្.ជ
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