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MITH SAMLANH WOULD LIKE TO THANK ITS SPONSORS:

- ACTED-PSF, AusAID/CDF, AusAID/HAARP, DAK Foundation, Dayer& Ahlstrom, Child
Wise Cambodia, Deutsche Bank, Dan Church Aid/ChristianAid, European Union, EZECOM,
Evert en Gisela Boudewijn Stichting, Inditex/Friends-Deutschland, Friends-International,
Global Fund, Give2Asia, Juniclair,Kid’s Colours ,La Chaine de L’Espoir, Planet Wheeler,
Phnom
Penh
Capital
Hall,
Riverview
Children
Foundation,
Secours
Catholique/Reseaumondial Caritas, SNV Netherland Development Organization, Sipar/AFD,
The Mercury Phoenix Trust, The Work Together Foundation (Smile Together Partnership),
UNICEF, USAID, World Childhood Foundation and World Education.
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អាំពីអងគការមិតរ
ត ាំឡាញ់

ជីវររវតត
អងគការមិត្ស
ត ឡា
ំ ញ់ គឺ ជាអងគការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្សុក្នំមុខក្គបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ៅខខសីហាឆ្នំ១៩៩៤ ក្នុងក្មមវ ិធី ការងារក្ុ មារ/យុវវ ័យបាត្់បង់ឱកាស រគួសារ និ ង
សហគមន៏របស់ពួក្ក្គ។ អងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបានចុ ុះបញ្ជីជាអងគការក្នុងស្សុក្ក្ៅរក្សួងមហាផ្ផទ ចាប់ តំងពី ឆ្នំ២០០២។
ជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ

អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់នូវក្មមវ ិធី ក្ផេងៗ

រួមមានៈ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈការអប់រ ំ

ផតក្លើការរបឹក្ា

អាហារ

ក្ខនលងសានក្់ ក្ៅ

ក្សវាសុខាភិបាល និងការបក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល ដល់ក្ុមារ /យុវវ ័យ ខដលបាត្់បង់ឱកាសនិងរក្ុមរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំនួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភំនក្ពញ ។

ទរសនៈវិរ័យ

ក្យើងក្ធវើការរួមគ្នន ក្ដើមបីការពារក្ុ មារ/យុវវ ័យខដលបាត្់បង់ឱកាស និងរក្ុមពាក្់ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មីៗខដលលអ
សរមាប់ ក្សាងអនគត្ពួក្ក្គ ។

របរកកមម
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺ ជាអងគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលក្នុងស្សុក្មួ យ ខដលបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ដ្ឋយអងគកាក្េហវនេអុិនក្ធើក្ណសិនណល និងជាសមាជិក្ក្េហវនេអាល់ផ្ឡអុិន
ខដលក្ធវើការជាមួយក្ុមារ/យុវវ ័យខដលបាត្់ បង់ ឱកាស រគួសារ និងសហគមន៏របស់ពួក្ក្គក្នុងក្គ្នលបំ ណងក្សាងសមត្ថភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ
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ការផតល់ការការពារក្ុ មារ/យុវវ ័យតមថ្នល់ពីការរ ំក្ោភបំ ពានរគប់ រមង់ ដូ ចមានខចងក្ៅក្នុងអនុ សញ្ញដអនតរជាត្ិ សីព
ត ីសិ ិធក្ុមារ ។

ការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារ/យុវវ ័យតមថ្នល់រត្ឡប់ក្ររួមរស់ក្ុងសហគមន៏
ន
វ ិញក្ដើ មបីចូលរួមយ៉ា ងសក្មមក្ៅក្នុងការអភិ វឌឍន៏ សងគមជាត្ិ របស់ពួក្ក្គ ។
ការ ប់សាកត្់ក្ុមារ/យុវវ ័យតមថ្នល់មិនឲ្យចូ លរួមក្នុងសក្មមភាព និ ងសាថនភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្ននក្់ ខដលនំឲ្យប៉ា ុះពាល់ដល់អនគត្របស់ពួក្ក្គ ។
័
ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់អងគការតមរយៈការជំ រញ
ុ ឲ្យមានការផតួចក្ផតើមថ្មីៗខដលលអក្ដ្ឋយមានការចូ លរួមយ៉ា ងសក្មមពីក្ុមារ និ ងរក្ុមយុវវយ។
ការផ្ក្រប សងគមរគប់ស្សទាប់វណណ ុះទាំងអស់ ក្ដើមបីជំរញ
ុ ឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយផល និងការរបកាន់ នូវឥរ ិយបថ្ថ្មីខដលលអរត្ឹមរត្ូវ។

គ៊ុណតមមលៈ



ផតល់ត្ផ្មល និងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់ក្ុមារ



ត្មាលភាព



និរនតភាព



ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវ ិជជមាន

ទិដ្ភា
ឋ ពទ ូរ

ៈ

អងគការមិត្តសំឡាញ់បចចុបបននអនុវត្តរបាំពីរក្មមវ ិធី ដ៏សំខាន់ ៈ ដូចជា ការការពារ / តមថ្នល់, ការពង្រឹរសិទិធអំណាចយុវវ ័យ,ការអប់រ ំ, ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
និងការងារ; សមាហរណក្មមរគួសារនិងការខថ្ទាំជំនួស, បក្ងកើត្របាក្់ចំណូលរគួសារ, និងធុរៈក្ិចចសងគម។ការងារក្នុះបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយរក្ុមឯក្ក្ ស៦នក្់
(អនក្ឯក្ក្ សក្លើការការពារក្ុមារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿងក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំ ណិនជី វ ិត្,
អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិភាពក្ុមារ) និងរក្ុមរគប់រគង, រក្ុមហិរញ្ដ វត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និងរក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល។
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អកសរកាត់
ARV

ឱសថ្របឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏

DoSVY

មនទីរសងគមក្ិចច អត្ីត្យុ ធជន និង យុវនីត្ិសមបទា (មនទីរស.អ.យ)

CC

មណឌលខក្ខរប

CCWC

គណៈក្មាមការឃុំសរមាប់ស្រសតី និងក្ុមារ

FSB

គក្រមាងធុរៈក្ិចចសងគម

FI

ក្េហវនអុិនក្ធើក្ណសិនណល

HBP

សិបបក្មមតមផទុះ

HIV/AIDS

ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏

IEC

សមាារៈអប់រ ំ

ITP

ខផនការបណុត ុះបណ្ត
ត លបុ គគល

KPMG

រក្ុមហុន KPMG ក្មពុជា

MoU

អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន

5

MS 1st Quarterly Report 2014
MER

តមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សាវរជាវ

MoSVY

រក្សួងសងគមក្ិចច អត្ីត្យុ ធជន និងនិង យុវនីត្ិសមបទា (រក្សួងស.អ.យ)

MoEYS

រក្សួងអប់រ ំ យុវវជន និងក្ីឡា

MS

មិត្តសំឡាញ់

NACD

អាជាញធរជាត្ិរបយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀន

NGO GPP

គក្រមាងអភិបាលក្ិចច និងរបត្ិបត្ិតរបក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជីវៈរបស់អងគការមិ នខមន រដ្ឋាភិបាល

NFE

អប់រ ំក្រៅរបព័នធ

NCHADS

មជឈមណឌលជាត្ិរបយុ ធជំងឺក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ

PMTCT

ក្សវាបងាករការចមលងក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាតយក្រក្ូន

STDs

ជំងឺកាមក្រាគ

SOP

ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធី

TH

មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអសនន

VCCT

ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសមាងត្់
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សង្ខេរលទធផលសង្ប្េចបាន


ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៥,៩៤៧នក្់

(ស្សី

២,៣៣២នក្់ ) និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ២,៩៥៥ នក្់ (១,៦៣០នក្់ ) បាន

ួ លក្សវាក្មមក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ និ ងបណ្ត
ត ក្ខត្ត

ននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



អងគការមិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន៣៩៨,៧៤៣(ស្សី១៣៩,៧៩២)ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៩១នក្់(ស្សី ២៦នក្់ )បានជួ យគ្នំរ ឲ្យចាក្ក្ចញពី ជីវ ិត្តមថ្នល់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារចំ នួន១៤៤នក្់ (ស្សី ៦១នក្់ )បាន

ួ លការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារថ្មីចំនួន០១នក្់ បានជួយគ្នំរ និ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារចំ នួន ១,៣៨២នក្់ (ស្សី៥៩៧នក្់ ) បាននឹ ងក្ំ ពង់ ជួយគ្នំរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុ ុះសួរសុខ ុ ក្ខក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ និ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តនន
គ្នំរ ឲ្យបនតក្រៀនក្ៅសាោរដា ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ មក្រា ឆ្នំ២០១៤ និ ងក្ុ មារចំ នូន៤៦០នក្់ (ស្សី១៩៧នក្់ ) ឈប់




ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់

ពួ ក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា ។
យុវវ ័យចំ នួន៣០៨នក្់ (ស្សី ៨៧នក្់ )បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

យុវវ ័យចំ នួន ៣១នក្់ (ស្សី០៧នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ (ជួ យខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល ដ្ឋក្់ ការងារភាលមៗ និ ងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន២១៤នក្់ (ស្សី៥៤នក្់ )បានសានក្់ ក្ៅមណឌលបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រួមមានអនម័ យ អាហារ ការពយបាល និ ងសមាារៈក្របើរបាស់
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣៩នក្់ (ស្សី ០៨នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារវ ិញ (រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ រគួសារចិ ញ្ចឹម រស់ក្ៅឯក្រាជយ និ ងរស់ក្ៅជារក្ុម)
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



អាណ្តពាបាល១៥៣នក្់ បាន

ួ លការគ្នំរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក្់ចំណូល(អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចសបបក្មមតមផទុះ)ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៧៣៦នក្់ (ស្សី ១៧១នក្់ )រួមបញ្ូច លបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងសហគមន៏ ចំនួន២២៨នក្់ (ស្សី ១៦៩នក្់ )ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ
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ង្េរុផលននកិចច

សូចនាករដែល អាចង្ផតៀខផ្ទារ់បានយ៉ាខជាក់ដសតខ

អនតរាគេន៏

១.ការរបត្ិបត្តិលៈអ អងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន

ួ លសាគល់ជាក្មមវ ិធីរបត្ិ បត្តិលល
អ ំដ្ឋប់ ថ្ននក្់អនតរជាត្ិ

១.១ការរគប់រគងគឺជា

គណៈរគប់រគងៈ

ការរបត្ិបត្តិលក្អ ហើយ

- ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួ យសាថប័ នរាជរដ្ឋាភិ បាលខដល

ផតលកា
់ រខណនំជាយុ ធ
សាស្រសតនិងការគ្នំរ រប

ពាក្់ ព័នន
ធ ឹ ងរត្ូវបានក្ធវើ និងបនតឲ្យទាន់ ក្ពលក្វោ
-

ក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិភា
ធ ព
ដល់ក្មមវ ិធី

ំ នក្់ ំ នងរបស់អងគការមិត្ស
ត ំឡាញ់ជាមួ យមាចស់
មូ លនិ ធិនិងរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាពនិ ងត្មាលភាព

-

លទធផល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរក្ុមរបឹក្ាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាព

- បញ្ចប់ លក្ខនិក្
ត ៈថ្មីនិងប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងរបស់
ន
មិត្តសំឡាញ់សរមាប់
រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលនិ ងក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹ ក្ាភិ បាលថ្មី

- ក្រៀបចំ ឯក្សារក្ដើ មបីដ្ឋក្់ ពាក្យក្ឡើងវ ិញសរមាប់ គក្រមាងអភិ បាល

ក្ិ ចន
ច ិ ងរបត្ិបត្ិរត បក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជី វៈរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋា
ភិ បាល

គណៈរគប់រគងៈ
- មិ ត្តសំឡាញ់បានចុ ុះហត្ថក្លខាក្លើអនុ សេរណៈជាមួ យរក្សួងអប់ រ ំ
និ ងក្ី ឡាក្ដើមបីបនតការអនុ វត្តរយុះក្ពល

៣ឆ្នំបនតក្ ៀត្នផ្ថ្ង ី ២៨

យុវវជន
ខខក្ុមាៈ

ឆ្នំ២០១៤។
- មិ ត្តសំឡាញ់នឹងចុ ុះហត្ថក្លខាក្លើអនុ សេរណៈជាមួ យសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញ
ក្ៅរត្ី មាសបនទប់ ។
- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

មាចស់មូលនិ ធិមួយចំនួនរួមមានៈUnicef, Wise, USAID

(Ambassador), La Chaine de L’Espoir, Riverview and Planet Wheeler
បានមក្ សេនុះក្ិ ចចក្ៅអងគការមិ ត្តសំឡាញ់តមរយៈក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិន
ណល។

- បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលនខខមី ន ឆ្នំ២០១៤ ក្ដើ មបីអនុ មត្័ក្លើ

ល ធផលសក្រមចបានឆ្នំ២០១៣ ខផនការយុ ធសាស្រសត និ ងគំ ក្រាងថ្វ ិកាឆ្នំ ២០១៤
ខថ្មទាំងបានពិ ភាក្ាក្លើការក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលចំ នួន ០២
នក្់ ក្ ៀត្។

រចនសមព័នធ
-

រចនសមព័នធ របស់អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់នឹង ក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយ

ខផអក្ក្រក្លើត្រមូវការ ទាំងក្នុងនិ ងខាងក្រៅក្ហើយការផ្ទលស់បូរនឹ
ត ង
ក្ធវើឲ្យមានរបសិ ិ ធភាពនិ ងការក្ឆលើយត្ប

រចនសមព័នធ
- បានក្រៀបចំ រចនសមព័នធថ្ី ស
ម រមាប់ រក្ុមអណូត ង

និ ងចារអំ ក្ៅ

ក្ហើយក្ំ ពុងខត្

ដំ ក្ណើរការក្រៀបចំខផន ី សរមាប់ ត្ំបន់ក្ណ្ត
ត លរាជធានី ភំក្ន ពញ
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-

បនត

និ ងក្ធវើបចចុបបភាពរចនសមព័នធរក្ុមទាំងមួ លក្ៅជាយរក្ុង

និ ងក្ណ្ត
ត លរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

- ក្រៀបចំ ខផនការសរមាប់ ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់
ការ ំនក្់ ំនង/ផ្រ ៉ាអេងាគសរបាក្់

ការទំនាក់ទំនរ/ររ ៉ៃអង្រ្គាសង្ាក់
- ការ ំ នក្់ ំ នងខាងក្នុងនិ ងខាងក្រៅរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់នឹង

- ក្សៀវក្ៅព័ ត្៌មានរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់បានបក្ខរបជាភាសាខខមរ។

មានរបសិ ិភា
ធ ពនិ ងក្ធវើបចចុបបននភាពឲ្យកាន់ របក្សើរក្ឡើង

- បានក្រៀបចំរពឹត្ិកា
ត រណ៏សបាយសបាយ សរមាប់រគួសារ និងមិត្ភ
ត ក្័ ត

- អនុ វត្តរពឹត្ិ កា
ត រណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគសរបាក្់ និងសមាារៈ ំ នក្់ ំ នង
រួមទាំងខួ បក្លើក្ ី ២០ឆ្នំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់

ក្រកាមចំ ណងក្ជើ ង “ការញា
ុ ំក្មានតអមក្ដ្ឋយ សក្មលង ត្េនតីដ៏អសាចរយ”

- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វ ិកាមាចស់មូលនិ ធិ ក្ដើមបីក្ធវើឲ្យសាថនភាព
ផ្នការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ

ក្ដើមបីផ្រ ៉ាអងាគសថ្វ ិកាក្ៅអងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់

នផ្ថ្ង ី ០៨

ខខក្ុមាៈ

ឆ្នំ

២០១៤។

- បានរបជុំ រក្ុមការងារក្ដើមបីក្រៀបចំ ខផនការសរមាប់ ក្មមវ ិធីជប់ ក្លៀងបុគគ

លិក្របចាំឆ្នំ និងខួបក្លើក្ ី ២០របស់អងគការមិត្ស
ត ំឡាញ់។
- ធានសុវត្ថិភាពក្លើការ

ួលបានថ្វ ិកាពី មាចស់មូលនិធិEvert&Giselaនិ

ងDFAT(ពី មុនជាAusAID) រពមទាំងមាចស់មូលនិធិថ្ី ម រួមមានៈTesco
និ ងComic Relief។
២. រដាបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ដវត្ថុ និងការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺ ជាការអនុ វត្តន៍ដ៏លប
អ ំផុត្និងផតល់ការគ្នំរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ពខពស់ដល់ក្មមវ ិធី
២.១
ប ដ្ឋានផ្នធនធានមនុ
សេ
និងប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ងមិ
ុន ត្ត

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ ធនធានមនុ សេជាមួ យក្េហវនេអុិនក្ធើ

ក្ណសិនណល
- ក្ធវើបចចុបបននភាពប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងមិ
ន
ត្តសំឡាញ់

- ប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងបានក្ធវ
ន
ើ បចចុបបននភាព

និ ងអនុវត្តក្ដ្ឋយសហការជាមួ យក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល។

(អំក្ពើពុក្

- បុគគលិក្ចំនួន ២៤នក្់ (ស្សី ០៦នក្់)បានក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើក្គ្នលការណ៏
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សំឡាញ់ នឹងរត្ូវ អនុវត្ត

រលួយ/រគួសារ

ជក្មាលុះផលរបក្យជន៏

ក្ំ ផ្រក្ជើងសារ

ផ្នការក្រជើ សក្រ ើសបុ គកលិក្

ក្ដើ មបីបំក្ពញក្ខនលង ំ ក្នរក្នុងមានបុ គគលិក្សមរគ័ ចិត្ត

។ល។) ស្សបនឹងក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដ វត្ថុថ្មី

ចំ នួន០៣នក្់ (ស្សី០២នក្់ ) និ ងត្ំក្ឡើងត្ួ ន ីចំនួន០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ ) រពម

ទាំងអស់

ក្រក្លើៈ

- បណុត ុះបណ្ត
ត ល

ខណនំ និ ង ខផនការបណុត ុះបណ្ត
ត លបុ គគល

- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្ននក្់ក្ណ្ត
ត ល

អភិវឌឍន៏

អាជី ព និ ងការក្លើក្ ឹក្ចិត្តបុគគលិក្ខាងក្នុងជាមួ យរក្ុមនី
មួ យៗ

ទាំងបានផតល់ការខណនំនិងត្រមង់ ិ សដល់បុគគលិក្ចូ លបំ ក្រ ើការងារក្នុងមាសក្នុះ

- ប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុង/នី
ន
ត្ិវ ិធី និ ងរចនសមព័នធរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់
- ក្គ្នលការណ៏សមភាពក្យនឌ័រ

- រក្មសីលធម៌/ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុមារ
- នីត្ិវ ិធីជំក្ោុះផលរបយជន៏

- ក្គ្នលការណ៏ផ្នការផតល់រងាវន់ និងសំណូក្
- ក្មមវ ិធី មិត្តសំឡាញ់

- បុគគលិក្ចំនួន ១៣៤នក្់(ស្សី៨៧នក្់) ក្សមើ១៩៦ដង បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ក្ផេងគ្ននទាំងក្ៅខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅ រួមមានៈ ភាសាអង់ ក្គលស ការវាយត្ំផ្ល
ក្មមវ ិធី របក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជីវៈ

ការយល់ដឹងអំ ពីការលួចបនលំ

អំ ណ្តចវ ិជជមាន ការរបមូល ិ នន
ន ័ យក្រគឿងក្ញៀន
ការត្រមង់ ិ ស

ឥ ិព
ធ លដ៏ មាន

ចិ ត្តសាស្រសតសងគម

និង

ក្រៀបចំ ក្ដ្ឋយអងគការមិ ត្តសំឡាញ់/ក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិន

ណល និ ងសាថបន័ ខាងក្រៅក្ផេងក្ ៀត្ដូ ចជា

មជឈមណឌលអូ ស្រសាតលីសំរាប់ ការ

បណុត ុះបណ្ត
ត ល សាថន ូ ត្អូ ស្រសាតលី និ ងសក្លវ ិ ាល័យក្ខមរៈ។

- ក្នុងរត្ីមាសក្នុះ របពន័ ធរគប់រគងព័ ត្៌មានបានក្ត្់រត ិ នន
ន ័យបុ គគលិក្រួមមានៈ

- បុគគលិក្ចំនួន ២៦៤នក្់(ស្សី១១១នក្់ ) ក្នុងក្នុះមានបុគគលិក្សម័រគចិ ត្ត ០៣
នក្់ (ស្សី០២នក្់ ) និ ងបុ គល
គ ិក្ថ្មី២៤នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )។
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- បុគគលិក្ចំនួន១១នក្់(ស្សី០៣នក្់ )បានបញ្ចប់ ក្ិចចសនាការងារក្នុងក្នុះមាន

បុ គគលិក្ ០៥នក្់ ោឈប់ ពីការងារ បុ គគលិក្០៥នក្់ បានបញ្ចប់ ក្ិចស
ច នាការ
ងារនិ ងបុ គគលិក្០១នក្់ បានក្បាុះបង់ ។

២.២ ប ដ្ឋានផ្នហិរញ្ដវត្ថុ

និងក្គ្នលនក្យបាយនឹង
រត្ូវបានអនុវត្ត

ហិរញ្ញវត្ុុៈ

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីត្ិវ ិធី និ ងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និ ង
ហិរញ្ដ វត្ថុ នឹ ងក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុងក្រណីចាំបាច់

- បុគគលិក្ទាំងអស់នឹង

ហិរញ្ញវត្ុុៈ

- ក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងក្សៀវក្ៅខណនំនីត្ិវ ិធីរត្ូវបានពិនិត្យក្ឡើងវ ិញ

ក្ដ្ឋយជំ នួយការបចចក្ក្ សផ្នអងគការក្េហវនេអុិ នក្ធើ ណ្តសិនណល។

ួលបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម

ក្គ្នលការណ៏រដាបាល និងហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងនីត្ិវ ិធី

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិ នខមនជាបុគល
គ ិក្

ហិរញ្ដ វត្ថុក្ដើមបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដ វត្ថុ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុខាងក្នុង និ ងរបាយការណ៏មាចស់មូល

និ ធិ នឹងរត្ូវបានបញ្ចប់និងក្ផញើជូនរក្ុមពាក្់ព័នគ
ធ ណៈរគប់
រគង/មាចស់មូលនិធិទាន់ក្ពលក្វោ

- រាល់របាយការណ៏អាជី វក្មមខាងក្នុងនឹងរត្ូវបានបញ្ចប់ និង

ក្ផញើរទាន់ ក្ពលក្វោ

- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹ ងបងាាញពី របពន័ ធហិរញ្ដ វត្ថុ

របក្បក្ដ្ឋយគុ ណភាព

- ការរត្ួត្ពិនិត្យខផនក្ខាងក្នុងនឹងពរងឹ ងក្លើការអនុ ត្ន
ត ៏ ទាំងមូលផ្ន

អងគការមិ ត្តសំឡាញ់

- បញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ ឌ នឹងរត្ូវក្ធវើបចចុបបននភាព រាប់ និ ងរត្ួត្ពិនិត្យ

ក្ដ្ឋយបុ គគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រត្ី មាស និ ងឆមាស

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនី មួយៗ បុ គគលិក្ ហិរញ្ដ វត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

របចាំខខជូនគណៈរគប់រគង រក្ុមពាក្់ ពន័ ធ ក្ហើយរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុសរមាប់
មាចស់មូលនិ ធិ

ក្៏ បានក្រៀបចំ

និ ងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរ ិក្ចឆ ក្ំ ណត្់

នូ វក្នុងក្ិ ចរច ពមក្រពៀង។

- របាយការណ៏អាជី វក្មមក្៏បានក្ផញើជូនរក្ុមពាក្់ ពន័ ធទាំងអស់និងគណៈរគប់រគង

ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនី មួយៗ ។
- របាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ថុរបចាំឆ្នំ២០១៣ របាយការណ៏គក្រមាងសហភាពអឺ រប
ុ ៉ា

និ ងDCA បានបញ្ចប់ ក្ធវើសវនក្មម និង

ួ លបានល ធផលរបាយការណ៏ពី រក្ុម

ហុនKPMG មុ នផ្ថ្ង ី៣១ ខខមី នឆ្នំ២០១៤ ។
- របាយការណ៍សវនក្មមរបចាំឆ្នំរម
ួ ខាងក្រៅបានបញ្ចប់ នផ្ថ្ង ី៣១ខខមី ន

ឆ្នំ ២០១៤ក្ដ្ឋយរក្ុមហុន KPMG ក្ហើយសវនក្មមគក្រមាងបានក្ធវើខផអក្ក្រ
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- ថ្វ ិការបចាំឆ្នំរបស់មិត្តសំឡាញ់

នឹ ងរត្ូវបានក្រៀបចំ

និ ងក្ធវើ

តមត្រមូវការរបស់មាចស់មូលនិ ធិរម
ួ មានៈ និងDCA ។

បចចុបបននភាពទាន់ ក្ពលក្វោ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ នឹ ងក្ធវើប បងាាញដល់បុគគលិក្ទាំងអស់

- រក្ុមគណក្នយយបានចុ ុះរត្ួត្ពិ និត្យសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំំលងរួមមានអងករ ឹ ក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន

ក្ដ្ឋយក្បើ ក្ចំ ហរនិ ងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាលភាព

សមាារៈកាត្់ បនថយភាពក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀននិ ងផលិត្ផលសិបបក្មមតម

ក្រៀងរាល់ក្ិចចរបជុំ របចាំរត្ី មាស

ផទុះបនទប់ ពីរត្ួត្ពិ និត្យរួចជាល ធផលពុំ មានភាពមិ នរបរក្ត្ី ក្ក្ើ ត្ក្ឡើងក្ឡើយ ។

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងរបាយការណ៏សវនក្មមរបចាំឆ្នំរបស់

- ការលក្់ ដុំឥដា

និ ងរបាក្់ សរមាប់ សិសេបានរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយបុ គគលិក្គណក្នយយ

មិ ត្តសំឡាញ់នឹងដ្ឋក្់ ជាសាធារណៈក្ៅក្លើក្គហ ំ ព័ររបស់មិត្ត

ក្រៀងរាល់ខខក្ដើមបីឲ្យមានត្មាលភាព និ ងគណក្នយយភាព

សំឡាញ់

បានចុ ុះរត្ួត្ពិនិត្យក្មើ លក្លើបណ័ណចំណ្តយទាំងអស់

- បុ គគលិក្គណក្នយយនឹ ង

ួលការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងបនត

ក្លើសពី ក្នុះក្រក្ ៀត្ក្៏
ក្ដ្ឋយភាពជាក្់ ោក្់

និ ងរត្ឹ មរត្ូវផងខដរ។

ួ លបានការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សពី ក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល

- អចលនរ ពយ ំ ងអស់ រត្ូវបានចុ ុះក្នុងបញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការ

បិ សាលក្សមាគល់ជារបចាំ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យក្រៀងរាល់ខខ។

- បុ គគលិក្មិត្តសំឡាញ់បនត

នណល។
២.៣ មិត្ស
ត ឡា
ំ ញ់ក្ធវើការ

តាមដាន និរវាយតរមៃ

តមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល

- ក្មមវ ិធី រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចាំក្ដើមបីធានក្លើការផតល់

ក្ ៀត្ទាត្់ ក្ដើមបីធានថ្ន

- ឧបក្រណ៍របមូល ិនន
ន ័ យនិ ងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចុ

ត្តិលរអ បក្បក្ដ្ឋយ

- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ ស

ក្មមវ ិធីរបស់ខនយ៉ា
ង
ួល

ក្មមវ ិធីគឺជាក្មមវ ិធីរបត្ិប
របសិ ិភា
ធ ព

តាមដាន និរវាយតរមៃ

- រក្ុមតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល បានចុុះរបមូល ិន័យ
ន ក្ៅតមត្ំបន់យ៉ាងក្ ៀង

ក្សវារបក្បក្ដ្ឋយការអនុ វត្តលអ

ទាត្់ សរមាប់ តមដ្ឋនរក្ុមការងារ ក្ដើមបីធានថ្នពួ ក្គ្នត្់ បាន យល់ចាស់
ពី រមង់ ផ្នការរបមូ ល ិនន
ន ័ យនិ ងការរក្ា ុក្ ិ នន
ន ័យរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិ

បបននភាពក្យងតមរចនសមព័នន
ធ ិ ងសក្មមភាពថ្មី
ការរត្ួត្ពិនិត្យ

ការក្ធវើរបាយការណ៏

សមត្ថភាពសរមាប់ ការវ ិភាគ ិននន័យ

ួ លការគ្នំរ ខផនក្ហិរវត្ថុក្ដ្ឋយក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិ

ក្លើ

និងការពរងឹង

ភាព។

-

រមង់ ការក្ធវើខផនការ
និ ងចារអំក្ៅ

និ ងរបាយការណ៍របចាំខខក្នុងត្ំ បន់

អណូត ង

រត្ូវបានបក្ងកើត្ក្ឡើង

និ ងអនុវត្តក្រតមរចនសមព័នថ្
ធ ី រម បស់់អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់។
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- អនុវត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចាំឆ្នំផ្នរបាយការណ៏
សាសន៍ គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើ សក្រ ើស
ខានត្ត្ូចការចូ លរួម/មិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិ ត្ត

និ ងអនុ
(អាជី វក្មម

សមាហរណក្មម/

រគួសារធម៌)

- ការវាយត្ផ្មល

- បុគគលិក្អងគការមិត្តសំឡាញ់មក្ពីគក្រមាងចំនួនចំនួន០៥
មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
ត្ង និងអប់ រ ំ បាន

សមាហរណក្មម

រួមមានៈ

ធុ រៈក្ិ ចចសងគមផទុះផ្ប

ួ លការវគគរ ំលឹក្ក្ឡើងវ ិញ សតីពី ការរបមូ ល ិនន
ន ័យ

របចាំផ្ថ្ង និ ងរបចាំខខ ។
អនក្

ួលផល(មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ

អាសនន ផទុះផ្បត្ង ក្លឹបក្េហវនេ)

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូនមាចស់មូលនិធិ និងសាថប័នរដ្ឋាភិបាល
ឲ្យបានទាន់ក្ពលក្វោ
- ការស្សាវរជាវ និ ងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតម

ត្រមូវការមាចស់មូលនិធិ

- ការអក្ងកត្សតីពីការពារក្ុមារក្ៅមណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ការសទង់
មត្ិក្រគឿងក្ញៀនឆ្នំ២០១៣ និ ងការសទង់មត្ិរត្ួត្ពិនិត្យសមាជិក្សុវត្ថិភាព
ក្ុ មាររបចាំរត្ី មាស ី១រត្ូវបានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយ

អនក្ឯក្ក្ សអងគការមិ ត្ត

និងវ ិភាគក្ដ្ឋយរក្ុមតមដ្ឋននិ ងវាយត្ផ្មល

សំឡាញ់

ល ផ
ធ លផ្នការ

សទង់មត្ិ បាន ក្ផញើដល់រក្ុមពាក្់ ព័នធសរមាប់ ពរងឹងរបសិ ិភា
ធ ពផ្នគក្រមាង។

- ក្ៅរត្ីមាសក្នុះ មិត្តសំឡាញ់ មិនរត្ឹមខត្បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួនមាចស់
មូ លនិ ធិ

រួមមានៈACTED/PSF,DCA/CA,

European Union, Friends-

Deutschland,Give2Asia, Planet Wheeler, Smile Together Foundation ,
SIPAR/AFD, Riverview Foundation, USAID and World Childhood
Foundationនិងខថ្មទាំងបានក្ផញើរបាយការណ៏ជូនសាថប័នរដ្ឋាភិបាលក្ផេង
ក្ ៀត្ ក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើត្រមូវការរបស់ពួក្ក្គ។

- បញ្ជីផ្នការអក្ងកត្និងវាយត្ផ្មលគក្រមាងរត្ូវបានចងរក្ងនិងក្ផញើក្រជូនរក្ុម
ពាក្់ ព័នធទាំងអស់។
៣. រក្ុមការងារក្សវាសងគមៈ នឹងផតល់ការការពារដ៏ លរអ បក្សើរការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តច ការអប់ រ ំ ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល ការងារ និ ងសមាហរណក្មម ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន
១៥,០០០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ
៣.១

ក្មមវ ិធីតមថ្នល់ដ៏

លអរត្ូវបានអនុវត្ត

ក្ៅ

មណឌលសំចត្ៈ
ជាមណឌលចំ ហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើមបីផតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្ដ្ឋយពុំ មាន
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ក្ណ្ត
ត លរាជធានីភំក្ន ពញ

ការណ្តត្់ ជួប

ការចុ ុះក្ឈាមុះជាផលូវការឬការបញ្ូច ន។ ក្សវាផតល់ក្ៅមណឌលសំចត្

និ ងក្ៅតមថ្នល់រម
ួ មានៈ បំណិនជី វ ិត្

និងជាយរក្ុង

ការពាបាល

ការអប់ រ ំសក្រៅរបព័នធ

សក្មមភាពក្មានត។ល។

របធានប បំណិនជីវ ិត្ៈ (សុខភាពបនតពូជ
ក្រគឿងក្ញៀន

អនម័ យ

ក្មក្ៅគក្អដស៏/ជំ ងឺក្អដស៏

អាហារូបត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្

កាមក្រាគ

ការអប់ រ ំសុវត្ថិភាព

តមថ្នល់ ការខថ្ទាំក្ុមារ សិ ិ ក្
ធ ុ មារ ចំ ណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព និ ងសារៈ សំខាន់
ផ្នការសិក្ា)។
សរុបរួមៈ
ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១,០០៥,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៨,២០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤,៨០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំនួន

១៥០នក្់ និងយុវវ ័យ២០នក្់ សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំបានចំ នួន១០០នក្់

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប(ផទុះផ្បត្ង)ចំ នួន១៥០នក្់
- បុ គគលចំនួន ៣៣០នក្់ នឹ ង

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា២៦៥,៤៧៤ដង(ស្សី ១០៣,៧៦៤)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៥,៣១៣នក្់ (ស្សី ២,១៣២នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២,៦៨៥នក្់ (ស្សី១,៤៦០នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
n

- បញ្ូជ នយុវវ ័យក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈបានចំ នួន

១៦នក្់ (ស្សី០៧នក្់ ) និ ងយុវវ ័យចំ នួន០២នក្់ សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ។

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំបានចំ នួន៦៩នក្់ (ស្សី២៨នក្់ )

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប(ផទុះផ្បត្ង)បានចំ នួន២៦នក្់ (ស្សី០២នក្់ )

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ - បុ គគលចំនួន

ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន ១៩០នក្់

សរុបរួមៈ

១២២នក្់ (ស្សី៥១នក្់ )បាន

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ក្ៅ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់
ក្សៀវក្ៅរគួសារ

និ ងប័ណណសមធម៌ )
.

នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នួន

៣១នក្់

ស្សី០៩នក្់ )បានបញ្ូច ន

មក្ពី មនទីរសងគមក្ិចច
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អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner

ប៉ាូ លីស

និ ងគណៈក្មាមធិ ការ

ឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារនិងសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ ចំនួន
៨០០នក្់

អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ។

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារចំនួន

៧៣៦នក្់ (ស្សី ១៧១នក្់ )រួមចញ្ូច លសុវត្ថិភាព

ក្ុ មារសហគមន៏ ២២៨នក្់ (ស្សី១៦៩នក្់ )
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានចូលរួមក្នុងក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ី ភាពជាផ្ដគូ អងគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលខដលក្ំ ពុង
ក្ធវើការក្ៅក្នុងសងាកត្់ សាវយបា៉ា ក្និងខមួញនផ្ថ្ង ី ១៧ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- បានចូលរួមក្នុងក្ិ ចរច បជុំបក្ចចក្ក្ ស

សតីពីក្សវាគ្នំពារសងគមនិងពលក្មម

ក្ុ មារ ក្ៅ ី ស្រសតីការគណៈរដាមេនតី នផ្ថ្ង ី ១១ខខក្ុ មាៈឆ្នំ ២០១៤។

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណត្ំបន់និងរក្ុមក្គ្នលក្ៅក្ៅរាជធានីភំក្ន ពញក្ដើមបីក្ធវើ
បចចុបបននភាពខផន ី និងការក្ធវើការជាមួ យរក្ុមក្គ្នលក្ៅថ្មីជាពិ ក្សសអនក្រក្សុីផូវល
ក្ភ ក្មមក្រសំណង់ អនក្ោងឡាន ក្ុ មារក្បាុះបង់ ការសិក្ា

និងយុវវ ័យគ្នមន

ការងារក្ធវើ។ល។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំ ជាមួយមាចស់មូលនិធិជាDCA/CAសតីពី រមង់របាយកា
រណ៍របចាំឆ្នំក្ៅក្ភាជនី យដ្ឋានខខមរសូរ ិន នផ្ថ្ង ី០៤ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមសិកាខសាោសតីពីការពរងឹងភាពជាផ្ដគូរវាងរដាបាលរាជធានីភំ ន

ក្ពញនិងសងគមសុីវ ិលក្ដើមបីក្ធវើការអភិ វឌឍសហគមន៍ រក្ី រក្ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ព
ញក្ៅសាោរាជធានីភំ ក្ន ពញនផ្ថ្ង ី១៨ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមសិកាខសាោថ្ននក្់ជាត្ិសីព
ត ី ឪពុ ក្មាតយ ក្ៅសណ្ត
ា គ្នរអុី មក្ភើ រាហាគដិ ន
វ ិឡានផ្ថ្ង ី២១ខខមិ នឆ្នំ២០១៤។

ត្ំបន់មាត្់ ក្នល

ត្ំបន់មាត្់ ក្នលៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្មួ យក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្ដ្ឋយ
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បុ គគលិក្ចំនួន០៩នក្់ (ស្សី០៥នក្់ ) មាន ី តំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ
១៣៦សងាកត្់ ផាថ្មី៣ ខណឌដូ នក្ពញ។
ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៧៥០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំនួន ១៥០នក្់

នឹ ង

និ ងប័ណណសមធម៌ )

៧០នក្់

ក្ិ ចចអងគការ ផ្ដគូ 3PCs Partner
ឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៤៨,១៥៩ដង(ស្សី ២៦,៤៩២ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,១៥៦នក្់ (ស្សី ៥៣៦នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤៧៤នក្់ (ស្សី ២២៦នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ - បុ គគលចំនួន៧១នក្់ (ស្សី៣៣នក្់ )បាន

ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ណណសមធម៌ )។

នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគម - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ០៩នក្់ (ស្សី០៣នក្់ ) បានបញ្ចន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិចច អងគការ
ូ
ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ។

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារនិងសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ចំនួន
៣០០នក្់

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារសក្មមចំនួន

២៩៦នក្់ (ស្សី៤៨នក្់ ) រួមបញ្ូច ល

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៥៧នក្់ (ស្សី៤៧នក្់ )។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានក្រៀបចំពិធីសូរត្មនតសំរាប់ ក្បើក្មណឌលថ្មី

ខដលមាន ី តំងសថិត្ក្ៅផទុះក្លខ

៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ ១៣៦ សងាកត្់ ផាថ្មី៣ ខណឌដូ នក្ពញ នផ្ថ្ង ី ០៣ ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤។
ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ
ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្មួ យ ក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការ
ក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ចំនួន១២នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )មាន ី តំងសថិត្ក្ៅក្នុងមណឌលសំចត្
មាត្់ ក្នល ខណៈក្ពលរក្ុមការងារក្ំ ពុងខសវងរក្មណឌលសំចត្ថ្មី។
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- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា៧០,៥៧២ដង(ស្សី២៦,១៩៨ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- បុ គគលចំនួន

១០០នក្់

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

នឹ ង

អត្តញ្ញដណប័ ណណ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់

ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ - អាណ្តពាបាលចំ នួន២៥៧នក្់ (ស្សី១៤៣នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន៦០នក្់ នឹងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរសងគមក្ិចចអងគការ
ផ្ដគូ

3PCs

Partner

ប៉ាូ លីស

ឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,០៤៣នក្់ (ស្សី៣៧៩នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំនួន០៦នក្់ បាន

ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណ

ប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )។

និ ងគណៈក្មាមធិ ការ - ក្ក្មងរបុសចំនួន ០២នក្់ បានបញ្ូច ន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិចច អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារនិងសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ចំនួន
២០០នក្់

ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ។

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារសក្មមចំនួន

២០៤នក្់ (ស្សី៣១នក្់ ) រួមបញ្ូច ល

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៥៧នក្់ (ស្សី៤៧នក្់ )។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- របធានរក្ុមអូឡាំពិក្បានចូលរួមក្ិចចរបជុំសីព
ត ី ភាពជាផ្ដគូ ក្ំពុងក្ធវើការក្ៅក្នុង
សហគមន៍ ក្ៅការ ិយល័យខណឌ៧មក្រានផ្ថ្ង ី ២១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំសាមញ្ដក្លើក្ ី

៥៨

របស់រក្ុមរបឹក្ារាជធានីភំ ក្ន ពញ

អាណត្តិ ី ១សតីពីរបាយការណ៏រ ីក្ចំក្រ ើនរបចាំខខមិ ននិងខផនការសរមាប់ រត្ី មាស
បនទប់ ក្ៅសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញនផ្ថ្ង ី ២១ខខមិ នឆ្នំ២០១៤។
សហគមន៏អណូត ងៈ

សហគមន៏អណូត ងៈ

សិ ិ ធអំណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំ និ ងការងារ។

១៤នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )

ការការពារៈការងារចុ ុះសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

ការពាបាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និងសក្មមភាពក្មានត។

សហគមន៏អណូត ង ក្ំពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ ការពរងឹ ង សហគមន៏អណូត ងមាន ី តំងសថិត្ក្ៅសងាកត្់

ក្ពាធ៌ ខសនជ័ យ ក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្

ក្ំពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ

រួមមានៈ

បំ ណិនជី វ ិត្
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ការការពារៈ សហគមន៏ តមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ១៦,៧៥៧ដង(ស្សី ៧,៧០៨ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៤៤០នក្់(ស្សី ១៧៥នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- បុ គគលចំនួន៣០នក្់ នឹ ង

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២២៣នក្់ (ស្សី ១៤០នក្់ ) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- បុ គគលចំនួន ០៤ នក្់( ស្សី ០២នក្់ ) បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

អត្តញ្ញដណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន១០នក្់ នឹងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរសងគមក្ិចចអងគការ - មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារសក្មមចំនួន
ផ្ដគូ

3PCs

Partner

ប៉ាូ លីស

និ ងគណៈក្មាមធិ ការ

១០៤នក្់ (ស្សី៥៥នក្់ )

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៦៩នក្់ (ស្សី៥៥នក្់ )។

រួមបញ្ូច ល

ឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារនិងសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ចំនួន
១២០នក្់
សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ

ការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំ និ ងការងារ។

១៣នក្់ (ស្សី០៧នក្់ ) ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្ៅ ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ

ការការពារៈ សហគមន៏ តមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំនួន ៥០នក្់ នឹ ង

ួ លឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្ៅ មាន ី តំងសថិត្ក្ៅ ខណឌមានជ័ យ ក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្
ការពា

បាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និងសក្មមភាពក្មានត។
ការការពារៈ សហគមន៏ តមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៣៣,៣២៩ដង(ស្សី ១៤,៦១៦ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១៨៧៧នក្់(ស្សី ៨៣៥នក្់)ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
,

)

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១,៦២២ នក្់ (ស្សី ៨៧១នក្់ ) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំនួន៣៦នក្់(ស្សី ១៦នក្់ )បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )។
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និ ងប័ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន៥០នក្់ នឹងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិចចអងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner

ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ ឃុំសរមាប់

ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នួន ២០នក្់ ( ស្សី ០៦នក្់ ) បានបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិចចអងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ។

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារសក្មមចំនួន

១៣២នក្់ (ស្សី៣៩នក្់ )

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៤០នក្់ (ស្សី៣៨នក្់ )។

រួមបញ្ូច ល

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារនិងសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ចំនួន
១៥០នក្់
មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំ ពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣

និ ង មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំ ពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣ និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេង

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា២៨,៧៨៥ដង(ស្សី១,៧៦០ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៥០នក្់ នឹងបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប

ក្ ៀត្ជុំវ ិញរាជធានី ភំ ក្ន ពញ។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៣៨៥នក្់(ស្សី ៥៦នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខ
មក្រា ឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១៧នក្់ បានបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀនចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- បុ គគលចំនួន ០៥នក្់ បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

អត្តញ្ញដណ

ប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )។
មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈ ផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣ និ ងក្គ្នលក្ៅ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈ

ផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣

និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេង

ដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្

ក្ ៀត្ជុំវ ិញរាជធានី ភំ ក្ន ពញ។

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា២៥,៦៤៧ដង(ស្សី៩,៧៣៥ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៨០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- អាណ្តពាបាលចំ នួន៣៥០នក្់ នឹង

ួ លបានក្សវាទាំងក្នុះ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៤១២នក្់( ស្សី១៥១នក្់ ) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- អាណ្តពាបាលចំ នួន១០៩នក្់ (ស្សី ៨០នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
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រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ បានក្រៀបចំរពឹត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសក្ៅសហគមន៏ ចំនួន ៣ដងខដល
មានក្ុ មារ/យុវវ ័យ

អនក្ជិ ត្ខាង

(ស្សី៤៦១នក្់ )ក្រកាមរបធានប

- ប៉ាុ សិ៍ប
ត ៉ាូ លីសក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញចំ នួន០៥នឹ ងក្ធវើការសហការណ៏
ជាមួ យរបព័នធបខងវរ

ួ លក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន

តមរយៈរបព័ នធបខងវរ

៤៩៧

" ក្យើងរត្ូវក្ចុះខថ្រក្ាសុខភាពខលួនឯង""អនក្រត្ូវខត្

ការពារខលួនឯង"និ ង"សិ ិក្ធ សមើគ្នន"។

គក្រមាងបខងវរ

- នឹង

និ ងអាជាញធរមូ លដ្ឋានបានចូ លរួមចំ នួន

គក្រមាងបខងវរ

- ប៉ាុសិ៍ប
ត ៉ាូ លីសក្ៅខណឌចំនួន ០៥ បាន

ួ លព័ ត្៌មានសតីពីគក្រមាងបខងវរ ក្ហើយក្ំ ពុង

រង់ ចាំក្សចក្តីសក្រមចក្លើក្ិចស
ច ហការណ៏(ការចុ ុះអនុ សារណៈផ្នការក្យគ
២០នក្់ ពីប៉ាូលីស

និ ងអាជាញធរ

យល់ជាមួ យសាោរាជធានី ភំ នក្ពញ)។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់

បានចូ លរួមក្នុងវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីជក្មាលុះក្ុ មារក្លើ

ចាប់ក្ុមារនិ ងគក្រមាងបខងវរជាមួ យអងគការជំ នួយផលូវចាស់សំរាប់សហគមន៏ (LAC
)នផ្ថ្ង ី ២៨-២៩ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- បានចូលរួមក្នុងក្ិចចរបជុំ សីព
ត ីក្សចក្តីរពាងចាប់យុត្ិ ធ
ត ម៌ អនី ត្ិជនក្ៅរក្សួង
ស.អ.យនផ្ថ្ង ី០៤ខខក្ុ មាៈឆ្នំ២០១៤។

- បានខចក្រ ំខលក្ព័ត្៌មានសតីពីការសាក្លបងគក្រមាងបខងវរជាមួយអងគការលីកាដូ
និ ងអងគការក្ផេងក្ ៀត្ខដលក្ំពុងក្ធវើការក្លើបញ្ញ
ា យុត្ិ ធ
ត ម៌អនីត្ិជននិ ងផតល់ការគ្នំ
៣.២ផតលស
់ ិ ិអ
ធ ំណ្តច

ដល់យុវវ ័យនិងចូលរួម

រ ដល់ស្រសតីនិងក្ុ មារក្ៅក្នុងជក្មាលុះផលូវចាប់ នផ្ថ្ង ី០៦ខខមីនឆ្នំ ២០១៤។

សរុបរួម

សរុបរួម

មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្ច
ត ំ នួន៥៨៥នក្់

មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តចំនួន៣២៧ (ស្សី១០៨នក្់ ) បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ ល
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យ៉ា ងសក្មមក្ៅក្នង
ុ

នឹ ង

និងសងគមជាត្ិ

មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២

សហគមន៏របស់ពួក្ក្គ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងចូ លរួមយ៉ា ងសក្មម

មជឈមណឌលវ ិជាជជី វៈ

ត្ំ បន់ មាត្់ ក្នល

រួមយ៉ា ងសក្មម

(មជឈមណឌលវ ិជាជជី វៈ ត្ំ បន់ មាត្់ ក្នល

ត្ំ បន់ អូឡាំពិក្ មណឌល

ត្ំបន់អូឡាំពិក្ យុវវ ័យចល័ត្ទាំង២និ ងសហគមន៏ (សហគមន៏ អណូត ងនិ ងចារអំ ក្ៅ)
និងសហគមន៏

(សហគមន៏អណូត ង និងចារអំ ក្ៅ)

- ក្សវាចំនួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់ រ ំមិត្ត

- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិកា
ត រណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

- ក្សវាចំ នួន៧,៨៨៣ដង(ស្សី៣,៤២៣)ខដលបានផតល់ក្ដ្ឋយមិ ត្តអប់រ ំមិត្ត
- ក្ិ ចរច បជុំ យុវវ ័យចំនួន ៨ដង
សក្មមភាពក្មានតសបាយ

ដល់យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។

បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុ គល
គ ិក្ហវឹក្ហាត្់ និ ងបានក្ធវើ

និ ងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន

១០៦

ក្លើក្

រក្ុមតមថ្នល់ ត្ំបន់មាត្់ ក្នល អូឡាព
ំ ិក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ រក្ុមតមថ្នល់ ត្ំបន់មាត្់ ក្នល អូឡាព
ំ ិក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២ និង
ទាំង២ និង មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

- មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក្់

- មានមិត្តអប់ រ ំមិត្តសក្មមចំនួន២៥៤ នក្់(ស្សី ៨១៨នក្់)

- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តនឹងផតល់ក្សវា១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តបានផតល់ក្សវា៤,៤៨២ដង(ស្សី១,៨៨២) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

ការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- នឹ ងផតល់ក្សវាចំ នួន៤០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៥០០នក្់

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

ការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- ក្សវាចំ នួន១២,៤៤៣ដង(ស្សី ៦,៨៦០)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៣០៩នក្់(ស្សី ១០២នក្់)

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០នក្់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ២០១នក្់(ស្សី១១៥នក្់)

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

- មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្តសក្មមចំនួន៥៨នក្់

- មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្តសក្មមចំនួន៤៦នក្់(ស្សី ១២នក្់)
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- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តនឹងផតល់ក្សវាចំនួន១៥,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ - មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តបានផតល់ក្សវា ១,៤៣៩ ដង(ស្សី ៦៥៨)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិកា
ត រណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

- ក្ិ ចរច បជុំ យុវវ ័យចំនួន ៦ដង
សក្មមភាពក្មានតសបាយ

ដល់យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។

បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុ គល
គ ិក្ហវឹក្ហាត្់ និ ងបានក្ធវើ
និ ងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៥៣

ក្លើក្

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តចំនួន ០៥នក្់ (ស្សី ០២នក្់ ) បាន សេនៈក្ិ ចចសិក្ា ជាមួ យ អងគការ
ដំ ណក្់ ឹ ក្ក្ៅក្ខត្តផ្រពខវង នផ្ថ្ង ី ១៣ខខមិ នឆ្នំ ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ អនក្ជិ ត្ខាង និ ងអាជាញធរមូ លដ្ឋានចំនួន១៦៧នក្់ (ស្សី៩៨នក្់ ) បាន
ចូ លរួមរពឹត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសក្រកាមរបធានប

សិ ិ ក្ធ សមើគ្ននក្ៅ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

ការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ

- ក្សវាចំ នួន១៦០,០០០នឹ ងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ក្សវាចំ នួន២៩,៧៨២ដង(ស្សី១០,៣៩៥ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៥០០នក្់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៨៦៨នក្់ (ស្សី៤២៩នក្់ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,០០០នក្់

រក្ុមរគួសារ

និ ងសងគម"ក្ៅមណឌលយុវវ ័យខញំុ និ ងអនក្ នផ្ថ្ង ី១៣ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

ការពរងឹ ងសិ ិអ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ

"

(សក្េងាគុះបឋមបំ ណិនជី វ ិត្ អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ និ ងសក្មមភាពក្មានតសបាយ)

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៧៦៧នក្់ (ស្សី៤៤១នក្់)
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្តសក្មមចំនួន៥៩នក្់
- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តនឹងផតល់ក្សវា៣០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្តសក្មមចំនួន២៧នក្់ (ស្សី១៤នក្់)
- មិ ត្តអប់ រ ំមិត្តបានផតល់ក្សវា១,៩៦២ដង(ស្សី៨៨៣ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
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- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិកា
ត រណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

- ក្ិ ចរច បជុំ យុវវ ័យចំនួន២ដង

បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ និ ងបានក្ធវើ

សក្មមភាពក្មានតសបាយ

ក្លើក្

ដល់យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។

និ ងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៥៣

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- សហគមន៏ចារអំក្ៅបានក្រៀបចំពិធីសូរត្មនតក្បើក្មណឌលថ្មី

ខដលលមាន ី តំង

សថិត្ក្ៅផទុះក្លខ ១៧៧ ផលូវក្លខ ៣៧១ សងាកត្់ ចារអំ ក្ៅ ខណឌមានជ័ យ នផ្ថ្ង ី០២
ខខក្ុមាៈឆ្នំ២០១៤ ។

័ អាណពាបាល និ ងអាជាញ
- អនក្ចូលរួមចំនួន ៦២នក្់ (ស្សី ១៨នក្់ ) រួមមាន យុវវយ
ធរមូ លដ្ឋាន បានចូ លរួមក្ិ ចព
ច ិ ភាក្ាសតីពីសុខភាពបនតពូជ និ ងជំងឺកាមក្រាគ ក្ៅ
មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្ នផ្ថ្ង ី ២៣ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- មិត្តអប់រ ំមិត្តចំនួន ២១នក្់ (ស្សី ១៥នក្់) បានចូលរួមវគគរ ំលឹក្សតីពីសុខភាពបនតពូជ
ក្ៅមណឌលយុវវ ័យឆ្លត្ នផ្ថ្ង ី ២៨ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ អាណ្តពាបាល អនក្ជិ ត្ខាង និ ងអាជាញធរមូ លដ្ឋានចំ នួន១៥៨នក្់

(ស្សី៩៥នក្់ )បានចូ លរួមរពឹត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសក្រកាមរបធានប " យុវវ ័យរត្ូវខត្មាន
ចំ ក្ណុះដឹ ងខផនក្បំ ណិនជី វ ិត្"ក្ៅមណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

នផ្ថ្ង ី ១២

ខខក្ុមាៈ

ឆ្នំ២០១៤។
៣.៣ក្ុមាររត្ូវបានគ្នំមាហ រ ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

ណក្មមក្រសាោរដានិង

- មិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន១៤៤នក្់(ស្សី

បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា
កាន់ខត្យូរកាន់ខត្លអ

- មិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមា
រចំ នួន២៨០មួ យឆ្នំ

៦១នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារចំ នួន២៥០នក្់ នឹងចូលក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ពីការបញ្ូជ ន - ក្ុ មារចំ នួន១២៣នក្់(ស្សី៦៦នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន
ក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

បនទប់ ពីការបញ្ូជ ន
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- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំនួន ៥០០នក្់ ក្រសាោ - បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន០១នក្់ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា
រដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារចំ នួន ១,០០០នក្់ នឹងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធ
នការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

- យុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀននឹ ងរបរពឹត្តក្រក្នុងរត្ី មាស ី ៣
- ក្ុ មារចំ នួន ១,៣៨២នក្់ (ស្សី៥៩៧នក្់ ) បាន

- ក្ុ មារចំ នួន១,៥០០នក្់ នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- នឹ ងក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ិចរច បជុំ ជាមួយមាតបិ តចំ នួន ៤ក្លើក្ ក្ដើ មបី
ក្រត្ៀមក្ធវើការសមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទល់ក្រសាោរដា
(រក្ុមតមថ្នល់)

សាោរដា

និ ងក្ុ មារចំនូន៤៦០នក្់

ួ លការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ាក្ៅ

(ស្សី១៩៧នក្់ ) ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ

សមាារៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដា ។

- បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ មាតបិ តសិសេខដលមានអនក្ចំ នួន១៦០នក្់ (ស្សី១២៨នក្់ )
ក្ដើមបី ក្រជើ សរក្រ ើសត្ំ ណ្តងមាតបិ តសរមាប់ ឆ្នំ ២០១៤ ក្ៅក្លឹមក្េហវនេ នផ្ថ្ង ី ១៨
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤ជាល ធផលមានមាតបិ តត្សិសេចំ នួន៣១នក្់ (ស្សី២៧នក្់ )រត្ូវ
បានក្រជើ សក្រ ើសជាត្ំ ណ្តងក្នុងឆ្នំ ២០១៤ក្នុះ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន ៩០,០០០នឹ ងផតល់ដល់ក្ុមារ/ - ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន៣៤,៣៦១ដង(ស្សី១៣,០០៣)បានផតល់ដល់ក្ុមារ
យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វៈ

- បុ គគលិក្ចំនួន៦០នក្់

នឹ ង

សក្មមភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

- សមាារៈអប់ រ ំក្រៅរបព័នធថ្ី ម នឹ ងរត្ូវបក្ងកើត្និ ងក្ធវើបចចុបបននភាព

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់ រ ំក្រៅរបព័នធ ក្ៅតមថ្នល់ ក្នុង

មណឌល និ ងសមាហរណក្មមក្រសាោរដា នឹ ងបក្ងកើត្ អនុ វត្ត និ ង
ក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់

/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

- បុ គគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន
បាន

១៥នក្់ (ស្សី០៦នក្់)

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីសក្មមភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័នធក្ៅតមថ្នល់

និ ងមជឈមមណឌលអប់ រ ំ ។

- បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន ៥៩ដង ក្ៅ៤ ត្ំ បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ មជឈមមណឌលអប់ រ ំមជឈ

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ង សាោរដា ក្ដើ មបីពរងឹ ងក្លើវ ិធី សាស្រសតក្ុង
ន
ការបក្រងៀននិ ងបក្ងកើត្សមាារៈបក្រងៀន។
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- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

- ខលបងក្មានតផ្នឧបក្រណ៏សិក្ាថ្មីចំនួន

- នឹ ងបក្ងកើត្ ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្ឈាមុះសាោរដា
ក្រៀងរាល់ឆ្នំ និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមការងារទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ៣០នក្់ នឹ ងរត្ូវបានខសវងរក្ និ ង
- ផ្ដគូ សាោរដានឹង

បានបក្ងកើត្រួមមានៈ

ខលបងចងចាំ និ ងខលបងបក្ងកើនពាក្យ។

ផ្ដគូ

បណុត ុះបណ្ត
ត ល

០៣

ួ លការ

ខលបងផគំុរប
ូ

ផ្ដគូ
- បានចងរក្ងបញ្ជីក្ឈាមុះសាោរដា

ក្ដើ មបីមានភាពងាយស្សួលសរមាប់ ការ ំ នក្់

ំ នងនិ ងតមដ្ឋនសាសារដា ។
- បានក្ធវើការតមដ្ឋនសាោរដាចំនួន៥ក្លើការក្របើ របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា។

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងការគ្នំរ ក្នុងការ

ក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា
មជឈមណឌលអប់រ ំៈ

មជឈមណឌលអប់រ ំៈ
មជឈមណឌលអប់រ ំផតល់សក្មមអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាក្ដើមបីសរមបសរមួល ក្លើការ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់
ក្ុ មារចំ នួន២០០នក្់ ក្ុង
ន មួយឆ្នំ

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំនួន ១៥០នក្់ ក្រសាោ
រដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ១,៣០០នក្់

នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន៥០នក្់ នឹ ងបានចូលក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ពីការបញ្ូជ ន
ក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនក្ុ មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន២៥,០០០ដង

សមាហរណក្មមសិសេក្រសាោរដា

និ ងផតល់ការអប់ រ ំជាមូ លដ្ឋានដល់ក្ុមារខដល

រស់ក្ៅនិ ងក្ធវើការតមថ្នល់/សហគមន៏ ។
- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន១៣០
នក្់ (ស្សី ៥៥នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារក្រសាោរដានឹងក្ធវើក្ៅចុ ងរត្ី មាស ី ៣។
- ក្ុ មារចំ នួន ៩១១ នក្់ (ស្សី៤២៧នក្់ ) បាន

ួ លការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ

សាោរដា និ ងក្ុ មារចំនួន៣២៣ នក្់ (ស្សី១៣៥នក្់ )

ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ

សមាារៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដា ។

- ក្ុ មារចំ នួន៣២ នក្់ (ស្សី១៥នក្់ ) បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ពីការបញ្ូជ នក្រ
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សាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
.

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន២,៥១០ ដង(ស្សី១,១៥៩) បានក្ធវើក្ឡើង
ជាមួ យសិសេក្ំ ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដា។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
- របធានមជឈមណឌលអប់ រ ំ

បានចូ លរួមក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ី អប់រ ំសំរាប់ ទាំងអស់ក្ៅភាព

ជាផ្ដគូ អប់រ ំផ្នអងគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលនផ្ថ្ង ី២០ខខក្ុ មៈា ឆ្នំ២០១៤។
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន០៣

អប់រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់រ ំក្រៅរបព័នធ

ក្ុ មារចំ នួន៣០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

- យុវវ ័យចំ នួន០៥នក្់ ចូលក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
- អាណ្តពាបាលចំ នួន៣០នក្់ ចូលក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម

- ក្ុមារចំនួន១០០នក្់ នឹងបានចូលក្រៀនថ្ននក្់បំប៉ាន បនទប់ពីការ
បញ្ូជ នក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
- ក្ុ មារចំ នួន ៧៣នក្់(ស្សី៣៨នក្់)បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ពីការបញ្ូជ ន
ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា
- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន៥០នក្់ ក្រសាោរដា
ក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៦នក្់(ស្សី១២នក្់)ចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី
ថ្ននក្់បំប៉ាន

ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន២០០នក្់ នឹ ង

(ស្សី០នក្់)ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ួលបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា

- ក្ុ មារចំ នួន ១៥៥នក្់ (ស្សី៨០នក្់ ) បាន

ួ លការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ាក្ៅ

សាោរដានិងក្ុ មារចំនួន៣០នក្់ (ស្សី១២នក្់ ) ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈ

សិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសា
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- ក្ុ មារចំ នួន ៤០០នក្់ នឹងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធ

ោរដា ។

នការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន
សហគមន៏ចាអំក្ៅ

សហគមន៏ចាអំក្ៅ

អប់រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់រ ំក្រៅរបព័នធ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំប៉ានក្ំរ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន

ក្ុ មារចំ នួន៥០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

- យុវវ ័យចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម

១១

នក្់(ស្សី០៦នក្់)ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- យុវវ ័យចំ នួន០៣នក្់(ស្សី០នក្់)បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
ថ្ននក្់បំប៉ាន

ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់បំប៉ាន បនទប់ ពីការ - ក្ុ មារចំ នួន១៨នក្់(ស្សី១៣នក្់)បានចូ ក្លក្រៀនថ្ននក្់បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ ន
ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

បញ្ូជ នក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា
- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន១០០នក្់ ក្រសាោរដា
- ក្ុ មារចំ នួន២៥០នក្់ នឹ ង

ួលបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា

ក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន៤០០នក្់ នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ន
ធ

- ក្ុ មារចំ នួន ១១៧នក្់ (ស្សី៤៨នក្់ ) បាន

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ាក្ៅ

សាោរដានិងក្ុ មារចំនួន ៣៦នក្់ (ស្សី១៦នក្់ ) ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈ

សិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសា
ោរដា ។

ការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន
ក្លឹបក្េហវនេៈក្ំ ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅចំ នួន ក្លឹបេហវនេៈ

ជាមណឌលអប់ រ ំរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់

១០០,០០០ រួមមាន បណ្តណល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សេនក្ិ ចច អនុ វត្តសក្មមភាពក្មានតសបាយ
សិក្ា

និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិក្សស

និ ងវបបធម៌ រម
ួ មានៈ

ខដលក្ុ មារ/យុវវ ័យអាច
ក្ី ឡា

គំ នូរ

ផ្ទត្់ ពណ៌

ដល់ក្ុមារទាំងអស់ក្ៅមជឈ បណ្តណល័យរាំ និ ងត្េនតី។
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មណឌលអប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ រពមទាំងក្ុ មារ - បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង
មក្ពីតមថ្នល់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ក្សវាបំ ណិនជីវ ិត្ចំ នួន២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ

ចំ នួន

៣៩,៣៧៣ដង

(ស្សី១២,៥៥៤ដង) រួមមាន បណ្តណល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សេនក្ិ ចស
ច ិក្ា និ ង

- ក្លឹបក្េហវនេនឹ ងក្បើ ក្សរមាប់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់
សហគមន៏ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាតស៏

និ ងខាងក្រៅ

និ ង

ក្ដើ មបីផតល់

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សស

ដល់ក្ុមារទាំងអស់ក្ៅមជឈមណឌលអប់ រ ំ

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈរពមទាំងក្ុ មារមក្ពីតមថ្នល់ក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ
- ក្លឹបក្េហវនេ

ក្បើ ក្សរមាប់ ក្ុមារ/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់

មជឈមណឌល

និ ងសហគមន៏ ចំនួន

២ដងក្នុងមួ យសបាតស៏ក្ដើ មបីផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំនួន៦,៩៨៥ដង(ស្សី ១,៤៨៤)។

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- ក្សវាចំ នួន៣៨១ដង (ស្សី ២៤៧)ដង ផ្នក្ុ មារ/យុវវ ័យបានចូ លរួមការរបក្ួ ត្ក្ី ឡា
ក្ៅខាងក្រៅរួមមានៈ

ក្ដើ ររបណ្តំ ង

ក្ោត្

រត្់

ក្ចាលដុំ ខដក្បាល់ក្បាុះ

និ ងវាយក្ប៉ា ងប៉ាុ ង។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៥៨ នក្់ (ស្សី២៧នក្់ ) បានចូ លរួមសខមតងរបចាំរត្ី មាសក្រកាម
របធានប

ខួ ប ី ២០ ឆ្នំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់ ខដលមានអនក្ សេនចូ លរួមចំនួន

៤៣០នក្់ ក្ៅក្លឹបេហវនេ នផ្ថ្ង ី ២៧ ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១៨០ នក្់ (ស្សី ៧៦នក្់ ) បានចួ លរួមបក្ងកើត្ ី រក្ុងរបស់ពួក្ក្គ
ខដលជាខផនក្ផ្នពិធី ី រក្ុងក្យើង ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ២១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣០នក្់ (ស្សី ១៨នក្់ ) បានចួ លរួមសិកាខសាោសតីពីសិលបៈ
និ ងត្េនតី ជាមួ យរក្ុមBlocoMalagasyក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ១១ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បានដឹ ក្នំក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នួន៤៥នក្់

(ស្សី

១៩នក្់ ) បានចួ លរួម សេនរពុះ

បរមរាជវាំងនផ្ថ្ង ី ១៧ខខមក្រានិ ងផ្ថ្ង ី ២១ខខមិ នឆ្នំ ២០១៤។

- ក្សវាចំនួន៦៩៨ដង (ស្សី ២៦៣ដង) ផ្នក្ុ មារ/យុវវ ័យបានចូ លរួមគូ ររូបក្ៅរបងទាវរ
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ខាងមុ ខអងគការមិ ត្តសំឡាញ់។
៣.៤ គ្នំរ យុវវ ័យក្នង
ុ
ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជីវៈនិងការងារ

សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈនឹងផតល់ជំនញវ ិជាជជីវៈ៨

ក្ផេងៗគ្នន ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ងក្ខនលង
បណុត ុះបណ្ត
ត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ ខដលនឹ ងក្បើ ក្ក្នុងក្ំ ឡុង
ឆ្នំ២០១៤

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
យុវវ ័យចំនួន៦២០នក្់ ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

នឹ ងផតល់ជំនញដល់

- យុវវ ័យចំនួន៤០នក្់ នឹងដ្ឋក្់ហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ
ការខសវងរក្ការងារៈ

- យុវវ ័យ១៨០នក្់ នឹ ងសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅភនំក្ពញ
និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- យុវវ ័យ ១០០នក្់ នឹ ងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ៅភនំក្ពញ និ ង
ក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- យុវវ ័យ៣០នក្់នឹងជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជីវក្មម
ផ្ទទល់ខួន
ល ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- យុវវ ័យ៤០នក្់ នឹងសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ
ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- យុវវ ័យ ១០នក្់ នឹងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅ
ភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈក្ំពុងការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំ នួន៨ជំ ន
ញក្ផេងគ្ននក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈផ្នអងគការមិ ត្ត
គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
ក្ៅសហគមន៏ ចារអំ ក្ៅ។

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បានចាប់

សំឡាញ់។
ក្ផតើមអនុ វត្ត

បានផតល់ជំនញដល់ យុវវ ័យចំ នួន ៣០៨

នក្់ (ស្សី ៨៧នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យចំ នួន២២ នក្់ (ស្សី ០៥នក្់)បានដ្ឋក្់ហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ ខដលជាខផនក្
ផ្នគក្រមាងបណុត ុះបណ្ត
ត លសាក្លបងចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការខសវងរក្ការងារៈ

- យុវវ ័យ៣១នក្់ (ស្សី ០៧នក្់ )បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅភនំក្ពញ និ ង
ក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ២១នក្់ (ស្សី០៣នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្ត
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ ០៤នក្់ បានជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទល់ខួន
ល ក្ៅភនំក្ពញ
និ ងក្ខត្តចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ០៤នក្់(ស្សី ០៣នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ
ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ ០២នក្់(ស្សី ០១នក្់) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅ
ភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
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ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្២០នក្់ នឹ ង
ការងារនិ ងវគគរ ំលឹក្

ួ លបានបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការដ្ឋក្់

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្ចំនួន១៦នក្់(ស្សី ០៧នក្់) បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

ការដ្ឋក្់ ការងារក្ៅេហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិណល នផ្ថ្ង ី ១០ ខខមក្រា ឆ្នំ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក្់ ការរងារ

- ក្សៀវក្ៅខណនំបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ការហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការ

ងារការដ្ឋក្់ ការងារនឹ ងរត្ូវបក្ងកើត្អនុ វត្ត និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពជា
ក្ ៀងទាត្់

២០១៤។
- បានក្ធវើការសិក្ា ីផារការងារក្លើការក្បាុះពុ ម។
ា
- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការដ្ឋក្់ ការងារ

បានបញ្ចប់ ជាភាសាអង់ ក្គលស

ក្ហើយនឹ ងបក្ខរបជាភាសាខខមរក្ៅរត្ី មាសបនទប់។

ផ្ដគូ

ផ្ដគូ

- បក្ងកើត្ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មម និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យ - បានខចក្ជូ នបញ្ជីខដលមានក្ឈាមុះអងគការ/ហាងចំនួន១៩៣ សរមាប់ខសវងរក្
រក្ុមការងារទាំងអស់

ការងារជូនដល់យុវវ ័យដល់អនក្រគប់ រគងក្រណី។

- បានជួបជាមួយសមាគមក្ុមារក្មពុជារបឆ្ំង ុរភិក្េ

និ ងហិងា(សុីកាសាវ)

ក្ដើមបីពិភាក្ាក្លើប ពិ ក្សាធន៏ការហាត្់ ក្រៀនការងារ។

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

(ថ្ននក្់ជំនញ និ ងអាជី វក្មម) មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ក្ំ ពុងផតល់ជំនញវ ិជាជជី វៈក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវ ័យចំ នួន
័ ជាស្សី៣០%)
ក្នុងមួ យឆ្នំ(ក្ដ្ឋយមានយុវវយ

៦០០នក្់

ក្ហើយនឹ ងជួ យគ្នំរ

ពួ ក្ក្គឲ្យមានការងារក្ធវើ និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង
- យុវវ ័យចំ នួន៥០០នក្់នឹង
បនទប់

ិ ជ ជី វៈ
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

ពី បានបញ្ចប់ ការសិក្ាយ៉ា ងក្ហាចណ្តស់ក្ំរ ិត្ ី ១ពី

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្នុង១ឆ្នំ

ផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លដ៏ មានគុ ណភាព

នំមុខក្គក្លើជក្រមើ សការងារដ៏ ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់ យុវវ ័យ ។ អងគការមិ ត្តសំឡាញ់មាន
០៨ជំ នញក្ផេងៗគ្នន
ិ ជ ជី វៈ ក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវ ័យចំ នួន៣០៧នក្់
- បានផតល់ការណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

(ស្សី

៨៧នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យចំ នួន២១នក្់(ស្សី០៥នក្់ )បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បនទប់

ពី បានបញ្ចប់ ការសិក្ាយ៉ា ងក្ហាចណ្តស់ក្ំរ ិត្ ី ១ ពី មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វៈ ។
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- នឹ ងផតល់ក្សវាអប់ រ ំដល់យុវវ ័យក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល

វ ិជាជជី វៈចំនួន១៥០,០០០ដង(បំ ណិនជី វ ិត្ក្ុំពយូ ័ រ និ ងការពាបាល

- ក្ៅឆ្នំ២០១៧

អរតផ្នការក្បាុះបង់ ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌល

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

នឹ ងមានការថ្យចុ ុះមក្រត្ឹ ម

១០%

(ខផអក្ក្លើរបាយការណ៏ ឆ្នំ២០១២=១៨%)

- យុវវ ័យ១៣០នក្់ នឹងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ
ក្ដ្ឋយខលួនឯងក្នុងក្នុះយុវវ ័យនឹ ង

រ ឺបក្ងកើត្របរ

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យរស់

ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញ
- ៨៥%

ផ្នយុវវ ័យក្ំ ពុងក្ធវើការ

និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង

បនទប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ

- ក្សវាអប់ រ ំចំ នួន៥៣,៤១៩ដង (ស្សី១៦,៨៣៤) បានផតល់ដល់យុវវ ័យក្ៅមជឈមណឌល
បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ(បំណិនជី វ ិត្ក្ុំ ពយូ ័ រការពាបាលនិ ងអក្េរសាស្រសត)

- យុវវ ័យចំ នួន ១៧នក្់ (ស្សី០២នក្់ ) ក្សមើរចំ នួន ៥.៥% បានក្បាុះបង់ ក្ចាលការសិក្ា
ក្ៅមជឈលមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ក្ហើយមិ នរត្ឡប់ មក្ចូ លក្រៀនវ ិញ

ក្ៅក្នុងក្ំ ឡុងក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ក្នុះ។

- យុវវ ័យ២៤នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ

ឬបក្ងកើត្របរ

ក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវ ័យចំនួន១៨នក្់(ស្សី០៣នក្់)រស់ក្ៅឯក្រាជយ
ក្ៅភនំក្ពញចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានយុវវ ័យ ៨៥% ក្ំ ពុងបនតបំក្រ ើការងារ ឬរបក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទប់ ពីការក្ធវើ
សមាហរណក្មមរយៈក្ពល៦ខខ។

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- សិសេចំនួន១៧នក្់(ស្សី១៣នក្់)បានក្រៀបចំរពឹត្ិកា
ត រណ៏សបាយ
សបាយសរមាប់ រគួសារ និ ងមិ ត្ភ
ត ក្័ ត ក្រកាមចំ ណងក្ជើ ង “ការញា
ុ ំក្មានតអម
ក្ដ្ឋយសក្មលងត្េនតីដ៏អសាចរយ”

ក្ដើ មបីផ្រ ៉ាអងាគសថ្វ ិកាក្ៅអងគការមិត្ស
ត ំឡាញ់

នផ្ថ្ង ី០៨ ខខក្ុមាៈ ឆ្នំ២០១៤។

- របធានមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បានចូ លរួមក្នុងក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ី ការបក្ងកើត្អនក្បក្រងៀនក្ សចរណ៏ក្មពុជា
និ ងការអនុ វត្តឧបក្រណ៍សិក្ា

អាសាន១៤៤ផ្នក្សវាសណ្ត
ា

គ្នរក្ៅរក្សួងក្ សចរណ៍នផ្ថ្ង ី ២១ខខក្ុមាៈឆ្នំ ២០១៤។

- របធានមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈបានចូ លរួមសិកាខសាោសរមា
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ប់ អាជាញប័ ណណឧសាហក្មមក្លើការបក្ងកើត្ ំ នក្់ ំនងជាត្ិ និងខផនការណ៏ ី
ផារឆ្នំ២០១៤-២០១៦ក្រៀបចំក្ដ្ឋយរក្សួងការងារនិងបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វៈសហការជាមួ យធនគ្នរអភិវឌឍន៍ អាសុីក្ៅសណ្ត
ា គ្នរ
កាំប៉ាូឌីយ៉ាណ្តន នផ្ថ្ង ី ០៤ ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- របធានមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈបានចូ លរួមក្ិចចរបជុំចំនួន

០២ដងក្ៅអងគការសក្េងាគុះក្ុ មារនខខមី នក្ដើមបីពិភាក្ាក្លើបក្ចចក្ក្ ស
និ ងការអប់ រ ំបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្ៅតមជាយរក្ុង
បានក្ធវើប បងាាញសតីពី``ជំ នញទាន់ និងជំ នញរ ឹង’’

និងថ្ននក្់ក្ខត្តក្ហើយ
ដល់អនក្ចូ លរួមចំ នួន

២៦នក្់ មក្ពីអងគការផ្ដគូ និ ងរដ្ឋាភិ បាល ។
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការដ្ឋក្់ការងារ

- យុវវ ័យចំ នួន០៥នក្់ នឹ ង

ការដ្ឋក្់ការងារ
ិ ជ ជី វៈ
ួលបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

- យុវវ ័យចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

- យុវវ ័យចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការ

យុវវ ័យចំ នួន០១នក្់ បាន
ឆ្នំ២០១៤។

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

- យុវវ ័យចំ នួន០២នក្់ (ស្សី ០២នក្់ )បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រការងារចាប់ ពី
ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ចារអំក្ៅ

ចារអំក្ៅ

ការដ្ឋក្់ការងារ

ការដ្ឋក្់ការងារ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ
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- យុវវ ័យចំ នួន១៥នក្់ នឹ ង

ិ ជ ជី វៈ
ួលបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

ដ្ឋក្់ការងារៈ

- យុវវ ័យចំ នួន១៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ

- ថ្ននក្់ ជួសជុ លម៉ាូត្ូថ្ី ម នឹ ងក្បើ ក្ដំ ក្ណើរការក្ៅតក្មម នរត្ី មាស ី ២ ឆ្នំ២០១៤។
ដ្ឋក្់ការងារៈ

- យុវវ ័យចំ នួន០១នក្់ បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រការងារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខ
មក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

- យុវវ ័យចំ នួន៣៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ

៣.៥

ផតល់ក្ខនលងសានក្់ មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ

បក្ណ្ត
ត ុះអាសននដ៏មាន
សុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/

យុវវ ័យនិងក្ធវើសមាហរណ
ក្មមក្រកាន់រគួសារ

- មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣ក្ំពុងផតល់ក្ខនលង
សានក្់ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យជាអត្ិ បរមារ
ហូត្ដល់ ៥០០នក្់ ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ
ការការពារក្ុ មារ

និ ងការពាបាល

ក្នុងក្នុះក្សវាពាបាលចំ នួន៩០០០ នឹ ងផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ
ក្ៅក្នុងសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣៥០នក្់ មក្ពី តមថ្នល់
និ ងមណឌលសានក្់ក្ៅ
បក្ណ្ត
ត ុះអាសនននឹងបានចូ លរួមសក្មមភាពក្ៅជំ រសបាយក្ៅក្ខ
ុំ
ត្តក្ំពង់ សឺ ព ក្នុងមួ យឆ្នំ

- ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ/យុវវ ័យ

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននៈ
ក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ

ជាក្ខនលងសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននរបក្ប
ក្នុងក្ំ ឡុងក្ពលសិក្ារបស់ពួក្ក្គឬ

រហូត្ដល់

សាថនភាពរគួសាររបស់ពួក្ក្គមានក្សថរភាព។

- មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣

- ក្សវាចំ នួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ
ការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ

- យុវវ ័យចំ នួន២២នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )បានដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១

ក្ំពុងផតល់ក្ខនលងសានក្់ ក្ៅដ៏

មាន

សុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ ២១៤នក្់ (ស្សី៥៤នក្់ ) ខដលមាន ី តំងក្នុងសងាកត្់

ឹ ក្លអ ី ៣ សងាកត្់ ំ នប់ ឹ ក្ និ ងសងាកត្់ ួ លសាវយផ្រព១ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា

ឆ្នំ ២០១៤។
- ក្សវាចំ នួន៥,២៣២ដង(ស្សី ៩០៧នក្់ ) ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ
ការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ ការការពារក្ុ មារនិ ងការពាបាល ក្នុងក្នុះមានក្សវាពាបាល
ចំ នួន២,៣៧២(ស្សី ៣៧២)ដងបានផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្ៅក្នុងមណឌលទាំងអស់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៣៨នក្់ (ស្សី០៣នក្់ ) មក្ពី តមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅ
បក្ណ្ត
ត ុះអាសនន

បានចូ លរួមសក្មមភាពក្ៅជំ រសបាយក្ៅក្ខត្ត
ុំ
ក្ំពង់ សឺ ព

ចាប់ ពី

ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។
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នឹ ងរត្ូវបានធានថ្នបានចូ លរួមការរបជុំ ូ ក្រ ក្រៀងរាល់ សបាតហ៏
ការក្បាុះក្ឆ្នត្

និ ងក្របើ របាស់ របអប់សំបុរត្ សំក្ណើរខដល

មានក្ៅរគប់ មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

- យុវវ ័យថ្មីចំនួន១៥នក្់ នឹ ងគ្នំរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុង

ក្ំ ឡុងក្ពលខដលសិសេក្ំ ពង់ ក្រៀនក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យទាំងអស់បានចួ លរួមរបជុំ ូ ក្រជាក្ ៀងរាល់សបាតហ៏

និ ងក្បើ ក្របអប់

សំបុរត្ សំក្ណើរចំនួន ២ដងក្នុងមួ យខខក្ៅតមមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
ទាំងអស់ក្រកាយពី បានរបជុំ

និ ងក្បើ ក្របអប់ សំបុរត្រួចពុំ មានក្រណី

ឬសំក្ណើរ

សុំពិក្សសក្ឡើយ។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានដឹ ក្នំក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នួន៩២នក្់ (ស្សី៣០នក្់ )ចួ ល សេនខខេភាពយនតរបវត្តិ
សាស្រសតក្ៅក្កាុះក្ពរជនផ្ថ្ង ី ០៨-០៩ខខក្ុ មាៈឆ្នំ២០១៤។
- បានផតល់សមាារៈដល់មណឌលបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣រួមមាន

ូ ក្ខាអាវ

និ ង ូ

សរមាប់ ដ្ឋក្់ សមាារៈ។
ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំ ន និងក្ខត្ត

- អាណ្តពាបាលចំនួន

៨០០នក្់ នឹង

ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំក្ន ពញនិងក្ខត្ត

ួ លក្សវា(បំណិនជី វ ិត្ - អាណ្តពាបាលចំ នួន ២៧០នក្់ (ស្សី១៧០នក្់ ) បាន

ួ លក្សវា (បំ ណិនជី វ ិត្

គ្នំរ ខផនក្ចាប់ និ ងការបញ្ួជ ន)ក្នុង១ឆ្នំ

គ្នំរ ខផនក្ចាប់ និ ងការបញ្ួជ ន ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

កាន់ រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុង

រគួសាផ្ទទល់

- ក្ុមារចំនួន ៨០នក្់ នឹងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ - ក្ុមារចំនួន ០៨នក្់ (ស្សី០២នក្់) បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសារសាច់ញាត្ិ

ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ

ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

កាន់ រគួសាររគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្នំ

ក្នុង១ឆ្នំ

២០១៤។

- ក្ុមារចំនួន ៨០នក្់ នឹងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ - ក្ុមារចំនួន ១៣នក្់ (ស្សី០៣នក្់) បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់

- ក្ុមារចំនួន ៨០នក្់ នឹងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

- ក្ុមារចំនួន ០១នក្់ (ស្សី០នក្់) បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។
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- ក្ុមារចំនួន ២៧០នក្់ ក្ៅសាោរដា នឹង

ួ លបានការគ្នំរ

ក្ដើមបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្នុងក្ខត្ត

- ក្ុមារក្ៅសាោរដាចំនួន ១១៩ នក្់ (ស្សី៥៤នក្់) បាន

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបី

បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្ហើយមានក្ុ មារ
៤៣នក្់ ) ពុំ

៧១នក្់

(ស្សី

ួ លបានការគ្នំរ ក្លើសមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសារខត្រគួសាររបស់ពួក្ក្គ

មានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា។

- យុវវ ័យថ្មីចំនួន១០នក្់ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្មុខ - យុវវ ័យចំ នួន២០នក្់ (ស្សី០៣នក្់) ក្នុងមានថ្មី០២នក្់ បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ
របរក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

- យុវវ ័យចំនួន ១០០នក្់ នឹងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់
ក្ផតើមអាជី វក្មមផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង
១ឆ្នំ

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង
រត្ឡប់ ក្រស្សុក្ក្ំ ក្ណើត្វ ិញក្នុង១ឆ្នំ

- រគួសារចំនួន ១០ នឹង

- បុគគលចំនូន

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្
ក្សៀវក្ៅរគួសារ

ផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

ត្ូ ច

ួលបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

២០នក្់ នឹង

- យុវវ ័យចំ នួន ២០នក្់ (ស្សី០៣នក្់) បានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់ ក្ផតើមអាជីវក្មម

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យ - រគួសារចំនួន០១ បាន

សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមាន
ក្ុ មារចំ នួន៤០នក្់ នឹង

ឬបក្ងកើត្មុ ខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្

ក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ

ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន

០៣(ស្សី០៣នក្់ )

បាន

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

- យុវវ ័យចំ នួន ០១នក្់ (ស្សី០១នក្់) បាន

ួ លការគ្នំរ ក្នុងការក្ធវើអត្តសញ្ញដណ

ប័ ណណ ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

ួ លបានការគ្នំរ ឯក្សារផលូវចាប់

អត្តសញ្ញដណប័ ណណ
ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ក្សៀវក្ៅរគួសារ

និ ងប័ណណសមបធម៌ ) ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ប ដ្ឋានផ្ននិត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌ បានបញ្ចប់ ៦០% ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ ស

ក្នក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង១ឆ្នំ

ក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើក្ណសិនណល

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ប ដ្ឋានផ្ននិត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌

(SoPs) នឹ ងក្ធវើ

ក្ហើយក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្លើការបា៉ា ន់ របមាណ

រគួសារធម៌ ។
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បចចុបបននភាព បក្ខរប និ ងអនុ វត្តន៏ក្ុងរក្ុ
ន
មក្ៅ ចុងឆ្នំ
២០១៤

ផ្ដគូ

- បនតក្ិចចសហការជាមួយគណៈក្មាមធិការស្សាប់ស្រសតីនិងក្ុមារ
ធានី /ក្ខត្ត

ផ្ដគូ

មេនតីសងគមក្ិ ចរា
ច ជ

និ ងអងគការផ្ដគូ ក្លើការងារសមាហរណក្មម រួមមានការខសវងរក្រគួសារ

ការបា៉ា ន់ ក្ធវើខផនការរគួសារ សមាហរណក្មម និ ងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុ ក្ខក្ៅ២៤

- ក្ិចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិ បាល និងអងគការផ្ដគូ នឹងរត្ូវចាប់

ក្ខត្ត/រក្ុង។

បក្ងកើត្តមរយៈការរបជុំ និ ងការបណុត ុះបណ្ត
ត ល
រគួសារធម៌

រគួសារធម៌

- ក្ុមារចំនួន១០នក្់

- ក្ុមារចំនួន១០នក្់បានក្ធវើការតមដ្ឋននិ ងសួរសុខ ុក្ខ ប៉ាុខនតក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះពុំមាន

នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម

ក្ុ មារថ្មី សរមាប់ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារធម៌ក្ ។

ក្រកាន់ រគួសារធម៌ក្ុង១ឆ្
ន
នំ

- នយក្ដ្ឋានសុខុមាលភាពសងគមផ្នរក្សួងសងគមក្ិចច

- នឹងក្រៀបចំរបជុំគណៈក្មាមធិការរគួសារធម៌ចំនួន៤ដងក្នុងមួ យឆ្នំ

អត្ី ត្យុវជន និ ងយុវនីត្ិ

សមបទាបានជួ យគ្នំរ អងគការមិ ត្តសំឡាញ់ក្លើក្មមវ ិធី រគួសារធម៌ ។

- បានរបជុំគណៈក្មាមធិការរគួសារធម៌ចំនួន១ដងសតីពីខផនការយុ ធសាស្រសត ឆ្នំ ២០១៤
និ ង

ពរងាងTORសរមាប់ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌ និងដំ ក្ណ្តុះស្សាយ

ក្រក្លើការផគត្់ផង
គ ់ សមាារៈក្នុងគណៈក្មាមធិ ការ

ក្ៅរក្សួងសងគមក្ិចចនផ្ថ្ង ី

២៧ខខក្ុ មាៈឆ្នំ២០១៤។
សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

- ផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្៥,០០០ដល់ ណិ ឌ ត្ក្ៅមណឌលខក្ខរប ី ១ - ក្សវាបំ ណិនជីវ ិត្ចំនួន៨៦៩ដង(ស្សី ១៩៧)បានផតល់ដល់ ណិ ឌ ត្ក្ៅមណឌលខក្ខរប
និ ង ី ២ក្ៅរាជធានី ភំក្ន ពញ
-

ណិ ឌ ត្ចំនួន

២០០នក្់ នឹង

ួ លការអប់ រ ំបំណិនជីវ ិត្មុ ន -

ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង

ី ១និ ង ី ២ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ
ណិ ឌ ត្ចំនួន ១៣៣នក្់(ស្សី ៤១នក្់ )បាន

ួ លការអប់ រ ំបំណិនជី វ ិត្មុ ន

ក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
-

ណិ ឌ ត្ចំនួន ២៤នក្់ ( ស្សី ០៣នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ មជឈមណឌល
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បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈនិ ងរគួសារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
៣.៦រគួសារឯក្រាជយអាច

សរុបរួមៈ

សរុបរួមៈ

រក្របាក្់ចំណូលនិងគ្នំ

សិបបក្មមតមផទុះ

សិបបក្មមតមផទុះ

រ ដល់ក្ូនៗរបស់ពួក្ក្គ

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី

- អាណ្តពាបាលចំនួន៧៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន០៩ បាន

ចំ នួន៦៩នឹ ង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មម

តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន

៥៤០នក្់

បាន

ួ លផលពី

ួល

ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ២៤៦នក្់
(ស្សី ១០៦នក្់ )បាន

ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះចាប់ ពីរថៃទី០១ខែមករាឆ្នំ ២០១៤

គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

- រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូចក្ំពុងផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងគ្នំរ អា - រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់ការបណតុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាល
ុ
ណ្តពាបាលចំ នួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជី វ

ចំ នួន ៧៨ ក្នុងក្នុះមានថ្មី០៣ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់

ក្ុ មារចំ នួន៥៦០នក្់នឹង

ផលពី អាជី វក្មមក្នុះចាប់ ពីរថៃទី០១ខែមករាឆ្នំ ២០១៤។

ក្មមផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមាន
ួលបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យមានការងារ

ក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មាសហគមន៏ អណូត ង និ ងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអុិ ន
ក្ធើ ក្ណសិនណល
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បញ្ចប់/ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ងអាជី វក្មម
ខានត្ត្ូ ច

ួល

មជឈមណឌលផលិត្ក្មម

មជឈមណឌលផលិត្ក្មម

- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥នក្់នឹង

ចំ ណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ២៧១នក្់ (ស្សី១២០នក្់ ) បាន

- អាណ្តពាបាលចំនួន០៤នក្់

បាន

ួ លគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មា

សហគមន៏ អណូត ង និ ងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល ចាប់ ពីរថៃទី០១
ខែមករាឆ្នំ ២០១៤
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ងអាជី វក្មមខានត្ត្ូ ច
ក្ហើយការវាយត្ផ្មល

ក្ំ ពុងពរងាង

គក្រមាងសិបបក្មមតមផទុះជាមួ យរក្ុមក្គ្នលក្ៅបានក្ធវើរច
ួ

ក្ហើយក្៏ ប៉ាុខនតរបាយការណ៏ផ្នការវាយត្ផ្មលក្ំពុងពរងាងក្ៅក្ឡើយ។

- យុទាធការ ីផារបានក្ធវើក្ៅផ្ថ្ងបុណយផ្នក្តីស្សឡាញ់ និងបុណយចូលឆ្នំរបផ្ពណីខខមរ
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-

រមង់ថ្ី រម ត្ូវបានបក្ងកើត្សរមាប់ បញ្ញ
ជ ិ ញផលិត្ផលរបចាំខខនិ ងមានភាពងាយ
ស្សួលក្នុងការរគប់ រគងផលិត្ផលសរមាប់ ការលក្់ ។

- បានបញ្ញ
ជ ិ ញផលិត្ផលថ្មីពីរក្ុមក្គ្នលក្ៅសរមាប់ ដ្ឋក្់ លក្់ ក្ៅហាងរ ំក្ដង
និ ងហាងក្េហវនេក្អនសាតហវ ួ ល ំ ពូង។

- ដំក្ណើរការផ្នការបក្ងកើត្ផលិត្ផលរត្ូវបានពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

និ ងក្ធវើប បងាាញ

ដល់រក្ុមការងារ។
រដ្គូ

រដ្គូ

- ក្ិចចសហការជាមួយអងគការផ្ដគូ និងសាថប័នឯក្ជន នឹងរត្ូវចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការបណុត ុះបណ្ត
ត ល ការលក្់ ផលិត្ផល ការតំង
ពិ ព័រណ៏ឬរពឹត្ិ កា
ត រណ៏ក្ផេងៗ
សហគមន៏អណូត ង

ផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះក្ៅរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ក្ផេងៗក្ៅ ក្កាុះក្ពរជ សាោអនតរជាត្ិ
ភនំក្ពញនិ ងហាងកាក្ហវ Sejour។
សហគមន៏អណូត ង

សិបបក្មមតមផទុះ

សិបបក្មមតមផទុះ

- អាណ្តពាបាលចំនួន
ថ្មី២០នក្់ នឹង

- រក្ុមការងារធុរៈក្ិចចសងគមបានចូលរួមការតំងពិព័រណ៏ចំនួន៣ក្លើក្សរមាប់លក្់

៤៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល
ន
- អាណ្តពាបាលចំនួន

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១៨០នក្់
ផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំនួន

និ ងចូ លរួម

បាន

បាន

៩១នក្់ (ស្សី៣៥នក្់ )បាន

ួល

២៦នក្់

ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០១នក្់

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន
ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៤នក្់ បានបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌលផលិត្
១០

នក្់

ក្មមចាប់ ពីរថៃទី០១ខែមករាឆ្នំ ២០១៤។

នឹ ងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុ មាក្ៅមណឌលផលិត្ក្មម
រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូច

ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងគ្នំរ

រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អណ្តពាបាលចំ នួន០៩

អណ្តពាបាលចំ នួន២៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានថ្ម
ន
ី ចំនួន ១៨នក្់ ក្ដើ មបី នក្់ ក្ុងក្នុះមានថ្ម
ន
ី ចំនួន០២នក្់

ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល
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បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ និ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ៣៨នក្់ (ស្សី១៨នក្់ ) បាន

ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ១០០នក្់ នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ។

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- អាណ្តពាបាលចំនួន

៥នក្់ នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង

១ឆ្នំ
សហគមន៏ចារអំក្ៅ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

សបបក្មមតមផទុះ

សបបក្មមតមផទុះ

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៦នក្់ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល - អាណ្តពាបាលចំនួន
ថ្មី២៦នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១៤០នក្់
ផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូច

ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងចូ លរួម

បាន

បាន

៤៤នក្់ (ស្សី២៤នក្់ )បាន

ួល

និ ងគ្នំរ

ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៤នក្់

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន
ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ ។

រក្ុមអាជីវក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំនួន

អណ្តពាបាលចំ នួន២៨នក្់ក្ុងក្នុះមានថ្ម
ន
ី ចំនួន ២០នក្់ ក្ដើ មបី ០៨នក្់
បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

១៣នក្់

ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន០នក្់

ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

និ ងបក្ងកើន

និ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ របាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ២៨ នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )បាន

ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់ នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ួល

ផលពី អាជី វក្មមក្នុះ។

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០នក្់ នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង
១ឆ្នំ

៣.៧

ការគ្នំរ ពីធុរៈក្ិចច និរនតភាពនឹងមានរហូត្ដល់ ៦០%

សងគមក្ធវើមិត្ស
ត ឡា
ំ ញ់
មាននិរនតភាព៦០%

ក្នុងរត្ីមាសក្នុះ និរនតភាពមាន ៤៤%

- ១០០% ផ្នជំ នញវ ិជាជជី វៈទាំង ៨ក្នុងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល - ១០០%
វ ិជាជជី វៈនឹ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរ៥៥,០០០ដុ ោលរចុ ងឆ្នំ ២០១៤

ផ្នជំ នញវ ិជាជជីវៈទាំង៨ក្នុងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បានបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល១៣,៥៧៦.២០ដុ ោលរ។
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- ក្ភាជនីយដ្ឋានចំនួន ២ នឹងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល ១,៣៣៧,២៦១ - ក្ភាជនីយដ្ឋានចំនួន ២ បានបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល ៤៩៨,១៦៨.២៦ ដុោលរជាមួយ
ដុ ោលរជាមួ យ របាក្់ ចំក្ណញ២១០,៩៥២ដុ ោលរ ក្ដ្ឋយបក្ងកើន

របាក្់ ចំក្ណញ១២៥,៦៨១.១៧ដុ ោលរ

របាក្់ ចំណូល១០%

- ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈ

៧៥០,៨១៨ដុ ោលររបាក្់ ចំណូល

១៥៥,១៣០ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈ

៨៣,៨០៣.២៧ដុ ោលរ

៥៨៦,៤៤៣ដុ ោលររបាក្់ចំណូល

៥៥,៨២២ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្

សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងក្េហវនេក្អនសាតហវ

- ការលក្់ ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក្់ ំនិញេហវនេ
ូ ល ំ ពូង

និ ងហាងរ ំក្ដងនឹ ង

ួ លបានរបាក្់

ចំ ណូល៣០៧,០០០ដុ ោលរ

- បទដាឋនរននិតិវ ិធីសង្ាប់ សសវាអតិ ថិជន
សង្ាប់ ហារ

- ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈរបាក្់ចំណូល

២១៣,៥៤៧.៥១ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ចំក្ណញ

៤១,៨៧៧.៩០ដុ ោលរ

ក្ៅក្លើផូវល ១៤,០៤២ដុ ោលរក្ក្ើនក្ឡើង៥%ក្នុង១ឆ្នំ
ក្អនសាតហវ

- ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈរបាក្់ចំណូល ២៨៤,៦២០.៧៥ដុោលរនិងរបាក្់ចំក្ណញ

បៃរ់ហារ

ទំ និញ

និ របទដាឋនរននិ តិវ ិធីរនសសវាសង្ាប់ សោជនី យ

ដាឋនង្តូវានខកសង្មួលពី សង្ហនសអុិ នសធើ ណាសិនណល

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្ សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងេហវនេក្អនសាតហវ ក្ៅក្លើផូវល
របាក្់ ចំណូល៣,៨៨៤.៦០ដុោលរនិ ងរបាក្់ចំក្ណញ៣៨៥.៥៩ដុ ោលរ។

- ការលក្់ ផលិត្ផលពី សិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក្់ ំនិញេហវនេក្អនសាតហវ ូល
ំ ពូង និ ងហាងរ ំក្ដង

ួលបានរបាក្់ ចំណូល ១២៥,៥៦៩.៨៦ដុ ោលរ និ ងរបាក្់

ចំ ក្ណញ៥៩,៨១២.១៥ដុ ោលរ។

- ខក្សរមួលកាលវ ិភាគ

និ ងក្មមវ ិធី សិក្ាបដិ សណ្ត
ា រក្ិចចក្រមិត្១របស់

សិសេសរមាប់សិក្ារយៈក្ពល២ខខ ។

- ក្មមវ ិធីសិក្ាថ្ននក្់ ម៉ាូត្ូ បានក្ធវើបចចុបបននភាពនិ ងបក្ខរបជាភាសាខខមរ ។

- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមូបេហវ
ា
នេ ) នឹងអាចរក្
- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធីសរមាប់ថ្ននក្់កាត្់សក្់និងថ្ននក្់ក្ធវើរក្ចក្
ចំ ណូលបានចំ នួន៣៦,០០០ដុ ោលរ ក្នុង១ឆ្នំ (ក្ក្ើនក្ឡើង ២%)
និ ងចំក្ណញចំ នួន២៥,០០០ដុ ោលរក្នុង១ឆ្នំ

ួ លបាន

ក្ំ ពុងពរងាងនូ វ

ក្ឡើយ។

- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធីសរមាប់ថ្ននក្់ម៉ាូត្ូនិងសិកាខសាោសតីពីសុវត្ថិភាពនិង
សុខភាព/ របួ សរត្ូវបានអនុ ម័ត្និងអនុវត្តក្ដ្ឋយរក្ុមការងារ។

- ផលិត្ផលមិ ត្តសំឡាញ់

(ក្សៀវក្ៅក្ធវើមូបេហវ
ា
នេ)

ួលបានរបាក្់ ចំណូលបាន
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៧,៧៦៧.២០ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ចំក្ណញ៧,៧៦៧.២០ដុ ោលរ។
៤.រក្ុមឯក្ក្ សចំនួន៦រក្ុមក្ំពុងផតល់ការគ្នំរ ដល់ក្មមវ ិធីក្ុងឆ្
ន ន ំ ២០១៤
៤.១អនក្ឯក្ក្ សក្លើ
ការការពារក្ុមារ

ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ

- ១០០ក្រណី នឹ ងរត្ូវបានបំ ក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរ ំោភបំ ពាន

- របាយការណ៏ផ្នការរ ំក្ោភបំ ពានសរុបចំ នួន៥១(ស្សី១៦នក្់ )ក្រណីរត្ូវបានបំ ពញ
ក្ហើយក្រណីទាំងអស់ពាក្់ ពនធ័ក្រនឹ ងការក្របើ អំ ក្ពើ ហឹងា។

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារក្ៅក្នុងមណឌលសំចត្
មជឈមណឌល អប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈនិ ងរគប់
មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

- នឹ ងក្ធវើការសទង់មត្ិ របចាំរត្ីមាស ជាមួ យ ក្ុ មារ/យុវវ ័យសានក្់ ក្ៅ
មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន

ផទុះផ្បត្ង

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ(ក្ភាជនី យដ្ឋាន)

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្១០០%នឹ ង

និ ងមជឈមណឌល

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងរ ំលឹក្ក្ឡើងវ ិញ

ក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិ ធក្ុមារ

- នឹ ងក្រៀបចំ ការក្បាុះក្ឆ្នត្ក្រជើសក្រ ើសត្ំ ណ្តងក្ុ មារក្រៀងរាល់ ៦ខខ
ក្នុងមួ យឆ្នំ

ឧបក្រណ៏
- នឹ ងក្ធវើបចចុបបននភាពនិ ងអនុ វត្តក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារ

័ ចំ នួន២២
- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ បានក្ធវើការសទង់មត្ិរបចាំរត្ី មាសជាមួ យក្ុ មារ/យុវវយ
នក្់ (ស្សី០៦នក្់ ) សានក្់ ក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣ សតីពីក្សវា
មិ ត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការនិ ងបញ្ញ
ា របឈម ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មត្ិបានក្ផញើរ
និ ងរាយការណ៏ជូ នរបធានគក្រមាងខដលពាក្់ ព័នធក្ដើ មបីដ្ឋក្់បញ្ូច លក្រក្នុងខផនការ
សក្មមភាពនិ ងយក្ក្រអនុ វត្ត ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុ សាសន៏ ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន៨២ដង

ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណតលវ ិជាជជី វៈ

មជឈម

ណឌលអប់ រ ំ មណឌលសំចត្ ក្ៅតមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
ក្ដើមបីពរងឹ ង

ដំ ក្ណើរការផ្នការអនុ វត្តន៏ក្គ្នលការណ៏

ការពារក្ុ មារ

និ ងធាន

សុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ។

ឧបក្រណ៏
- ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុង
ន សមាារៈនិ ងរបពន័ ធរាយការណ៏ បានបិ ត្
ក្ៅក្លើជញ្ញ
ជ ំងក្ៅរគប់ មណឌលទាំងអស់របស់អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់។
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- ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារ

នឹ ងដ្ឋក្់ បងាាញក្ៅរគប់ មណឌល

ទាំងអស់
- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ីការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ(ក្ៅក្នុងមណឌល

ផ្ដគូ
- បានដឹក្នំក្ុមារចំនួន០២នក្់(ស្សី០១នក្់)

ក្ដើមបីចូលរួមក្នុងសិកាខសា

ោសតីពីការពរងឹ ងសិ ិ ក្
ធ ុមារនិ ងការចូ លរួមរបស់ក្ុមារក្ៅក្នុងសហគមន៍

រគួសារសហគមន៏ និ ងសងគម)ក្ហើយការខណនំសរមាប់ ក្បាុះក្ឆ្នត្

អាសានក្ៅសមពនអ
ធ ងគការមិ នខមនរដ្ឋាភិ បាលក្ដើមបីសិ ិ ធក្ុមារ នផ្ថ្ង ី ១០

ក្រជើ សក្រ ើសត្ំ ណ្តងក្ុ មារ

ខខក្ុ មាៈឆ្នំ ២០១៤។

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទាំងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌលនីមួយៗ

-

បានចូ លរួមក្នុងក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ី ការក្រៀបចំ ិ វាក្ុ មារអនតជាត្ិ និងក្រជើ សក្រ ើសរប

ធានប សរមាប់ រពឹត្ិ កា
ត រណ៍ក្នុះក្ៅរក្សួង ស.អ.យ នផ្ថ្ង ី ២៥ខខក្ុមាៈ
ឆ្នំ២០១៤។

-

បានចូ លរួមក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ីរក្បៀបក្រៀបចំ ិវាក្ុ មារអនតជាត្ិ
វ ិញនូ វត្ួ ន ី

និងពិ និត្យក្ឡើង

ផ្នសមពនធអងគការមិ នខមនរដ្ឋាភិ បាលក្ដើ មបីសិ ិ ធក្ុមារក្ៅ

សមពនអ
ធ ងគការមិនខមនរដ្ឋាភិ បាលក្ដើមបីសិ ិ ក្
ធ ុ មារនផ្ថ្ង ី

២០ខខមី ន

ឆ្នំ២០១៤។
- បានចូ លរួមសិកាខសាោសតីពីក្សចក្តីរពាងក្គ្នលការណ៍ផ្នការបញ្ូជ នជន

រងក្រគ្នុះ

ផ្នការជួ ញដូ រមនុ សេ

និ ងក្ក្ងរបវ ័ញ្ចផលូវក្ភ

សាន់ក្វ ៉ា ផ្ថ្ង ី ២៨ខខមី នឆ្នំ ២០១៤ ។
៤.២
សាស្រសត:

អនក្ឯក្ក្ សក្វជជ ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ

- ក្សវាពាបាល

ក្ៅសណ្ត
ា គ្នរ

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ
និងសក្េងាគុះបឋមចំនួន

១០០,០០០ដង

- ក្សវាពាបាលនិងសក្េងាគុះបឋមចំនួន៣៣,៧៣៣ដង(ស្សី១៣,៣៥៦)បាន

អនក្

ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់ អក្
ន ក្របើរបាស់ក្រគឿង

នឹ ងផតល់ជូនក្ុ មារ/យុវវ ័យ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់
ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន
ចាក្់ ចំនួន ៣០,០០០ក្សវា

ក្ដ្ឋយ

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ូច នក្ុមារ/យុវវ ័យក្រមនទីរក្ព យ

ផតល់ជូនក្ុ មារ/យុវវ ័យ

ក្ញៀន/អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក្់ចំនួន១០,៣៧៨ដង
(ស្សី២,៦៤០ដង)។

- ក្សវាចំនួន២០៦ដង(ស្សី៩២ដង) ផ្នការបញ្ូច នក្ុ មារ/យុវវ ័យក្រមនទីរក្ព យ
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- ក្ុមារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍
នក្់ នឹង

និ ងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០

ួ លបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏
ចំ នួន ៣០នក្់ នឹ ង

(ស្សី០១នក្់ )បាន

និ ងជមងឺក្អដស៏

ួ លបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ
៣០០ដង

ួ លការពាលជំងឺកាមក្រាគ

- អាណ្តពាបាលចំនួន

៤០០ដងនឹ ង

ួ លការពាលជំ ងឺ

កាមក្រាគ

ចំ នួន០៥នក្់

ួ លការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យចាប់ ពីផ្ថ្ង

ី ០១

ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១៥នក្់
នក្់ ) បាន

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន
នឹ ង

- ក្ុមារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏

(ស្សី០៦

ួ លការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី ១ ខខមក្រា ឆ្នំ

២០១៤។

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន៨២ដង(ស្សី ៦ដង)បាន
- អាណ្តពាបាលចំនួន

ួ លការពាលជំ ងឺកាមក្រាគ។

១២៦ដង(ស្សី៩៥ដង)បាន

ួ លការពាលជំ ងឺ

កាមក្រាគ។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន ៣៥០នក្់ នឹងបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន ១១៦នក្់ (ស្សី៣៦នក្់) បានបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន ២៧៥នក្់ (ស្សី១២៧នក្់) ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះ

រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិ ត្ត និងរក្ាការសំងាត្់
៣០០នក្់ ខដលឆលង

ពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹ ង

និងរងផលប៉ា ុះ

ួ លបានក្សវា ពីអងគ

ការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន៥០នក្់ នឹង
១៨០នក្់

ួ លបានថ្ននំពនា (ARV)
ខដល

ួ លរងផលប៉ា ុះ
ួ លបានការ

គ្នំរ សងគម

(ARV)

ួ លថ្ននំពាបាលជី វ ិត្

ពាបាលជំ ងឺឱកាសនិ យម(OI)តម រយៈមិ ត្តសំឡាញ់

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ួ លបានក្សវាសងគមពីអងគការមិត្ត

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន៣៤នក្់ (ស្សី២០នក្់)

ួ លបានថ្ននំពនា (ARV) និ ង

ការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង
និង

ពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន

សំឡាញ់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

និ ងការពាបាលជមងឺឱកាសនិ យម(OI)

- អាណ្តពាបាលចំនួន

រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិ ត្ត និងរក្ាការសំងាត្់។

និ ង

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣២នក្់ (ស្សី៨៧នក្់)
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន
ួ លថ្ននំពាបាលជី វ ិត្

(ARV)

ខដល

ួ លរងផលប៉ា ុះ

ួ លបានការគ្នំរ សងគម និ ង
និ ងពាបាលជំងឺឱកាសនិ យម

(OI)តមរយៈមិ ត្តសំឡាញ់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
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- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទាំង
អស់

- តមរយៈការចុុះមូលដ្ឋាន យ៉ា ងក្ ៀត្ទាត្់ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត រគប់គីន
ល ិក្
ទាំងអស់ មានអនម័ យលអ បនទប់សាអត្

រមង់អក្ងកត្របស់ក្ុមាររត្ូវបាន

បំ ក្ពញនិងក្ខនលង ុក្ថ្ននំរត្ូវបានក្រៀបចំ ុ ក្ដ្ឋក្់ យ៉ាងក្រៀបរយ ។

- បានរត្ួត្ពិ និត្យសុខភាពក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន
មុ នក្ពលចូ លក្រៀនក្ៅអងគការមិ ត្តសំឡាញ់
ឬរបក្បមុខរបរ ។

(ស្សី

៣៣នក្់)

និ ងក្ពលបញ្ួជ នក្ររគួសារ

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសតទាំងអស់

នឹ ង

បណ្ត
ត លយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក្់នឹង

ួ លបានការបណុត ុះ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតី

ពី ខថ្ទាំសុខភាពមាត្់ក្ធមញ និ ង សក្េងាគុះបឋម

- ពរងឹងក្ិចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យ

និងអនក្រគប់រគង

ក្រណី

- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

១២៧

តមដ្ឋននិ ងការបញ្ញ
ជ ិ ញសមាារៈក្ព យ

ក្រតមត្រមូវការរបស់រក្ុមការងារ

- ក្រណីចំនួន ០៣ បាន

ួលការគ្នំរ ក្លើការពាបាល

គ្នំរ ផលូវចិ ត្ត និ ង

ក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា ក្ដ្ឋយ អនក្រគប់ រគងក្រណី របធានរក្ុមត្ំ បន់នីមួយៗ
និ ងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។

- បានចុុះមូលដ្ឋានចំនួន ២៤ដង ក្នុង៣ត្ំបន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌលសានក្់

ក្ៅ បក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង និ ងមណឌលសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមបីជួយ អនក្
រគប់ រគងក្រណី

និងរបធានត្ំ បន់ ក្ុងការគ្នំ
ន
រ ខផនក្សុខភាពដល់ក្ុមារ

/យុវវ ័យ និ ងរគួសារតមត្ំបន់ក្គ្នលក្ៅ ។

- បុគគលិក្ចំនួន៣០នក្់(ស្សី០៨)បាន

ួ លវា៉ា ក្់សាង
ំ ក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី

២។

- បុគគលិក្មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់ និ ងអាណ្តពាបាលឋ
សិបបក្មមតមផទុះក្ៅសហគមន៏ អណូត ងចំនួន

៣៥នក្់ (ស្សី១៨នក្់ )បាន

ួ លការពនយល់ពីការខណនំសីព
ត ី សក្េងាគុះបឋម ។

ឧបក្រណ៏
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- បានពិនិត្យក្ឡើងវ ិញក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅសតីពីសុខភាព អាហាររូបឧត្ថមា
ឧបក្រណ៏
- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន
ភាពក្ ៀងទាត្់

និ ងអនម័ យរបស់អងគការក្េហវនេអិ នក្ធើណ្តសិនណល និ ងអងគការសុីបា៉ា។

ផ្ដគូ
- បនតការសហការជាមួយក្វជជបណិ ឌ ត្ ក្ៅមជឈមណឌលសាថនីត្ិសមបទាក្គៀន
ឃាំលំង មនទីរ ក្ព យកាល់ខម៉ា ត្ មនទីរក្ព យគុ នធបុ បាជ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរសូក្វៀត្ មនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឌលជាត្ិរបយុ ធ និងជំងឺក្អដស៏
ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ និ ងមនទីរជ័ យជំនុះ ក្ដើ មបីគ្នំរ
ក្ុ មារ/យុវវ ័យ។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំរបចាំខខជាមួយអងគការក្ម៉ាឌីខាំ

និ ងពាបាលដល់

និ ងមនទីរសុខាភិ បាល

រាជធានីភំ ក្ន ពញ សតីពីការសហការ ជាមួ យអងគការផ្ដគូ ។

- បានចូលរួមសននីសី សតីពីការរគប់រគងអាហារក្នុងមនទីរក្ព យ ក្ៅមនទីរក្ព យ
ក្ុ មារជាត្ិ នផ្ថ្ង ី ២០ ខខមីនឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុមារក្ៅមជឈមណឌលអប់រ ំផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ចំនួន

១២១នក្់ (ស្សី

៣៩នក្់ ) បានគ្នំរ ក្លើការពយបាលនិ ងខថ្ទាំសុខភាពមាត្់ក្ធមញពី អងគការ
one 2 one ក្ៅមនទីររពុះក្ិត្ុមាោ។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- ក្នុងរត្ីមាសក្នុះ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ុច ុះត្ផ្មល ២០%
និ ងមនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុងចំនួន១០%
អងគមិត្ស
ត ំឡាញ់

សរមាប់ ការពាបាលអត្ិ ថ្ិជនរបស់

ក្ដ្ឋយខឡក្ក្ិចចរពមក្រពៀងរវាងមិ ត្តសំឡាញ់និងមនទីរ

ក្ព យបខងអក្ជ័ យជំនុះតក្មមក្ំ ពុងខត្ដំក្ណើរការ។

45

MS 1st Quarterly Report 2014
៤.៣អនក្ឯក្ក្ សរគប់
រគងក្រណី

ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ

ក្រណីសក្មម:

ក្រណីសក្មម:

- ៥,០០០ក្រណីបុគគល

- ២,២៣៣ក្រណីបុគគល

- ៥៥០ក្រណីរគួសារ

- ២៩៨ក្រណីរគួសារ

- ២១ក្រណីសហគមន៍

- ២៣ក្រណីសហគមន៍

ក្រណីថ្មី:

ក្រណីថ្មី:

- ៧០០ក្រណីបុគគល

- ២០៩ក្រណីបុគគល

- ១២០ក្រណីរគួសារ

- ២០ក្រណីរគួសារ

- ៤ក្រណីសហគមន៍
ក្រណីបិ :

ក្រណីបិ :

- ៣០០ក្រណីបុគគល

- ២៧៥ក្រណីបុគគល

- ៥០ក្រណីរគួសារ

- ៨៦ក្រណីរគួសារ

- ២ក្រណីសហគមន៍
ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- របព័នធផ្នការតមដ្ឋន

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

និ ងរបមូ ល ិនន
ន ័ យគឺ ស្សបក្រនឹ ង - បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន៥៥ដង

សូចនក្រលក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវ ិធី ក្េហវនអុិ នធឺណ្តសិន
ណល សរមាប់ការរគប់ រគងក្រណី

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់រគងក្រណី

ក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

សហគមន៏ មជឈ

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ មជឈមណឌលអប់ រ ំ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ
អាសនន ក្ដើ មបីពរងឹ ងការងាររគប់ រគងក្រណី ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និ ងវាយត្ផ្មលបិ

នឹ ងក្ធវើក្ឡើងរយៈ

ក្រណី ។

ក្ពល១ដង ក្នុង១ឆ្នំ

- គ្នំរ និងចាប់ក្ផតើមរបព័នធ ិនន
ធ ័ យរគប់រគងក្រណី
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ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុគគលិក្ចំនួន ៨០នក្់ នឹង

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតី - ក្ិ ចរច បជុំរគប់រគងក្រណីចំ នួន ៣៤ដង បាក្រៀបចំ និ ងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាតហ៏ជា

ពី របព័នធរគប់រគងក្រណី និងចិត្តសាស្រសតសងគម

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក្់ក្ំពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី

មួ យអនក្រគប់ រគងក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់នីមួយៗ និ ងរបជុំរបចាំខខជាមួ យរបធានរក្ុម
ទាំងអស់ ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ ក្ដើ មបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់ក្ុមារ/យុវវ ័យ។

- ក្ិចរច បជុំរគប់រគងក្រណី នឹងក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាតហ៏ - បុគគលិក្ចំនួន០៧ នក្់
ជាមួ យអនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ នីមួយៗ និ ងរបជុំ របចាំខខ
ជាមួ យរបធានរក្ុមទាំងអស់ ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

ឧបក្រណ៏

(ស្សី០៣នក្់ )បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្គ្នល

ការណ៏ក្ផទរក្រណីក្ៅចារអំក្ៅនផ្ថ្ង ី ១៨ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៥៦ នក្់ (ស្សី២៥នក្់) បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីចិត្ត

សាស្រសតសងគមក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី ២៥ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើង និងមានការផ្ទលស់បូរខផន
ត ក្ខលុះផ្ន ការរបជុំ
រគប់រគងក្រណី

ផ្ដគូ

ផ្ដគូ

- បក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មម ជាក្រៀង - បញ្ជីក្សវាក្មមបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយក្េហវនេអុនក្ធើក្ណសិនណល។
រាល់ឆ្នំ និងខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ចំនួន២០នក្់នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង
-

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

រ ំលឹក្សតីពីចិត្តសាស្រសតសងគម

ក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើក្ណសិនណល

ួ លវគគ

នផ្ថ្ង ី ២៥

ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិភា
ធ ព

៤.៤ អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿង ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ
ក្ញៀន

- បុគគលិក្ហត្់ឡាញ និងលក្ាណមិត្តចំនួន ០៣(ស្សី០៣នក្់) បាន

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន២០០,០០០ នឹងខចក្ចាយដល់យុវវ ័យ

- ក្សវាក្លើការកាត្់បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ក្ដ្ឋយក្រគឿង

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន៦៥,៤៩៤ បានខចក្ចាយដល់យុវវ ័យ

- ក្សវាក្លើការកាត្់ បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន
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ក្ញៀនចំ នួន ១២០,០០០

- ក្ុមារ/យុវវ ័យ ១៥០នក្់ នឹង

ួ លបានក្សវាបនាបក្រគឿង

ក្ញៀននិ ងសាតរនី ត្ិសមបទា

៣៤,៦៣៥បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- ក្ុមារ/យុវវ ័យ ៣២នក្់(ស្សី០២នក្់) បាន
និ ងសាតរនីត្ិសមបទា

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក្់ ងជាមួយក្រគឿង

- បានចុុះមូលដ្ឋានចំនួន

ក្ញៀន (បំ ណិនជី វ ិត្ ការកាត្់ បនថយក្រគ្នុះថ្ននក្់ ផ្នថ្ននំក្ញៀន
ការបនាបក្រគឿងក្ញៀន)

- ក្ធវើការសទង់មត្ិក្រគឿងក្ញៀនរបចាំឆ្នំជាមួយអនក្ក្របើរបាស់
ក្រគឿងក្ញៀនក្ៅរាជធានីភំក្ន ពញក្រៀងរាល់ឆ្នំ

ួ លក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀន

៨៥ដង

ក្នុង៤ត្ំ បន់ មណឌលសំចត្ចល័ត្

សហគមន៏ មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
និ ងមជឈមណឌលអប់ រ ំក្ដើមបីផតល់ការគ្នំរ ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស។

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណរបចាំខខក្លើក្មមវ ិធីមុល/សុ
ជ
ឺរាង
ំ

ជាមួ យអនក្ចាក្់

ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៤៥នក្់ក្ៅត្ំ បន់ ទាំងអស់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ក្ដ្ឋយមាន
ក្ិ ចស
ច ហការពីអងគការក្េហវនអុិនក្ធើ ក្ណសិនណល។

- ការសទង់មត្ិក្រគឿងក្ញៀនរបចាំឆ្នំ២០១៣ បានក្ធវើ និ ងវ ិភាគក្ដ្ឋយរក្ុមតម
ដ្ឋននិ ងវាយត្ផ្មល ក្ហើយល ធផលបានក្ផញើជូនជំ នួយការបក្ចចក្ក្ សក្េហវន
អុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលក្ដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ។

- អងគការមិត្តសំឡាញ់ក្ំពុងក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណ
និ ងកាលវ ិភាគថ្មី

និ ងការបក្ងកើត្សក្មមភាព

ក្ដើមបីខសវងរក្យុវវ ័យងាយរងក្រគ្នុះនិ ងអនក្ក្របើ របាស់

ក្រគឿងក្ញៀនោក្់មុខ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុគគលិក្៣០នក្់នឹង

ួលបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្លើ

ចំ ក្ណុះដឹ ងក្រគឿងក្ញៀនជាមូ លដ្ឋាន

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន

៤១នក្់ (ស្សី២០នក្់ )

បាន

ួ លវគគបណុត ុះ
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បណ្ត
ត លសតីពីការរបមូ ល ិន័ យ
ន ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅមិត្ស
ត ំឡាញ់នផ្ថ្ង ី ២៨
ខខមី ន ឆ្នំ២០១៤។

ឧបក្រណ៏
- សមាារៈអប់រ ំក្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន
បចចុបបននភាពជារបចាំ

- ក្សៀវក្ៅខណនំ

និងរត្ួត្ពិ និត្យ

នឹងចាប់ ក្ផតើមអនុវត្ត

ភាពយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់

និ ងក្ធវើ ឧបក្រណ៏

- បនតការតមដ្ឋនក្លើការអនុវត្តន៏ផ្នសំភារៈអប់រ ំសតីពីការកាត្់បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន

និ ងក្ធវើបចចុបបនន

ក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀននិ ងសមាារៈអប់ រ ំក្លើការបងាក ប់ សាកត្់ ការក្របើ របាស់ក្រគឿង
ក្ញៀនជាមួ យនឹ ងរក្ុមតមថ្នល់ក្ុងក្គ្នលបំ
ន
ណងក្ដើមបីក្ធវើការខក្លំអក្នុងក្រណីចាំ
បាច់ ។

- ឧបក្រណ៏ផ្នការរបមូល ិន័យ
ន ក្រគឿងក្ញៀន

ក្ំ ពុងអនុ វត្តក្ដ្ឋយរក្ុមការងារពាក្់ ពនធ័ទាំងអស់។

ផ្ដគូ

- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ចីក្សវាក្មមជាក្រៀង

រាល់ឆ្នំ និងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមទាំងអស់

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ២០នក្់នឹងរត្ូវបានខសវងរក្
-

បានបញ្ចប់

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិភា
ធ ព

និ ង

បណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ង

ផ្ដគូ

- បានចូលរួមក្ិ ចរច បជុំសីព
ត ីការពិ និត្យក្ឡើងវ ិញនូ វសមិ ិ ផ
ធ លផ្នការកាត្់ បនថយ
ក្រគឿងក្ញៀន ក្មមវ ិធី មុលសុ
ជ
ឺរាង
ំ ក្មតដូ នឆ្នំ២០១៣ និ ងខផនការអនគត្
នផ្ថ្ង ី២៦ខខក្ុ មាៈឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំ

ក្ដើ មបីបក្ងកើត្ រមង់ ថ្ីផ្ម នការរបមូល ិ នន
ន ័ យក្រគឿងក្ញៀន

របចាំរត្ី មាសក្ៅអាជាញធរជាត្ិ របយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀនផ្ថ្ង ី២៧ខខក្ុមាៈ
ឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមក្នុងក្ិ ចព
ច ិ ភាក្ាជាមួ យមូ លនិធិ GF, LFA, NCHADS និងFI
សតីពីរក្បៀបការក្ធវើឱយរបក្សើរក្ឡើងនូ វការរបមូ ល ិនន
ន ័យ

និងរបាយការណ៍

ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ១៣ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំ សីព
ត ីការរគប់ រគងក្រគឿងក្ញៀនឆ្នំ២០១៣ក្ៅអាជាញធរ
ជាត្ិ របយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀននផ្ថ្ង ី ២៥-២៦ខខមីនឆ្នំ ២០១៤។
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មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង)

៖

នឹ ង

ួ ល មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន

អនក្ជមងឺចំនួន ១៥០ នក្់ក្ុងមួ
ន
យឆ្នំ

- នឹ ងផតល់ក្សវាចំនួន ៩០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំនួន ១៥០នក្់

នឹ ង

ួ លការពាបាល

បនាបក្រគឿងក្ញៀន

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ ១២០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នក្រមជឈមណឌលអប់រ ំ
និ ងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ួលអនក្ជមងឺចំនួន៣២នក្់

(ស្សី ០២នក្់)ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- បានផតល់ក្សវាចំនួន២៥,០១៤ដង(១,៤៧៥ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី
មាសក្នុះ

- ក្ុមារ/យុវវ ័យចំនួន ៣២នក្់ (ស្សី០២នក្់)បាន

ួ លការពាបាលបនាប

ក្រគឿងក្ញៀន

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន២០នក្់ (ស្សី០១នក្់) បានបញ្ចប់ការពា
បាល
ក្ៅសាតនីត្ិសមបទាក្ដ្ឋយក្ជាគជ័ យក្នុងក្នុះមាន០៩នក្់ បានបញ្ូជ នមក្
មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ក្ហើយមានយុវវ ័យចំនួន០៦(ស្សី០១

នក្់ )បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គនិង០៥នក្់
សមាហរណក្មមអងគការភាពញញឹមចំ នួន០៥នក្់

ក្ដ្ឋយរក្ុមសមាហ

រណក្មម ចាប់ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា ឆ្នំ០១៤។

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ០១នក្់ (ស្សី០១នក្់)បានក្បាុះបង់ចាប់
ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

- ក្ៅចុងរត្ីមាសក្នុះ មានអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន០៤នក្់ ក្ំពុង
សានក្់ ក្ៅផទុះផ្បត្ង។
៤.៥
បំណិនជីវ ិត្

អនក្ឯក្ក្ ស ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ

- ក្សវាអប់រ ំបំ ណិនជីវ ិត្ចំនួន ៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់ក្ុមារ/
យុវវ ័យ

- ក្សវាអប់រ ំបំ ណិនជីវ ិត្ចំនួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្ត

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ

- ក្សវាអប់ រ ំបំណិនជីវ ិត្ចំនួន ១៣៨,៤០៤បានផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ

- ក្សវាអប់ រ ំបំណិនជីវ ិត្ចំនួន៦១,៧៦៨បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាល

- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៧២,៩០០បានខចក្ជូ នយុវវ ័យ និងអាណ្តពាបាល
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ពាបាល

- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣៥០,០០០នឹងខចក្ជូនយុវវ ័យ

- ក្សវាអប់រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ៣៤,៨២៧
និង

អាណ្តពាបាល

- ក្សវាអប់រ ំសុខភាពបនតពូជចំនួន ២៨,០៣៨
- ក្សវាអប់រ ំសិ ិក្
ធ ុ មារចំនួន ១០,៩១០

- ក្សវាអប់រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១២៥,០០០
- ក្សវាអប់រ ំសុខភាពបនតពូជចំនួន ១២៥,០០០
- ក្សវាអប់រ ំសិ ិក្
ធ ុ មារចំនួន ៤៥,០០០

- អាណ្តពាបាលចំនួន២៨៣នក្់(ស្សី១៥៦នក្់)

បានចូ លរួមសក្មមភាព

ក្នុងរក្ុមគ្នំរ ផលូវចិ ត្(ត EGS) គិ ត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦៨៧ ដង(ស្សី៣៧៤)

- អាណ្តពាបាលចំនួន៤០០នក្់ នឹងបានចូលរួមក្នុងរក្ុមគ្នំ
រ ផលូវចិត្(ត EGS) គិ ត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុងមួយឆ្នំ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំ ណិនជី វ ិត្

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការក្ធវើក្ត្សតមុនការបក្រងៀន សតីពីក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ជាមួយក្ុមារ/
យុវវ ័យចំនួន២៣១នក្់(ស្សី១០១នក្់)ខដលក្ំពុងក្រៀនក្ៅមជឈមណឌល
បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ តមថ្នល់ និងសហគមន៏។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
- បុគគលិក្ចំនួន

៥០នក្់នឹង

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

- បុគគលិក្ចំនួន ០៦នក្់(ស្សី០២នក្់) បាន

ការបងាករការឆលងពី មាតក្រ

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំ របចាំខខជាមួយបុគគលិក្សងគម

សតីពីចំក្ណុះដឹងបំ ណិនជី វ ិត្និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏(
ថ្នមំរបឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏

ទារក្ការក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការ
សងាងត្់ ...។ល។

ួ លវគគរ ំលឹក្ សតីពីការបក្ងកើត្

មិ ត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត ក្ៅសហគមន៏ អណូត ង នផ្ថ្ង ី ២៥ ខខមីនឆ្នំ២០១៤។

និ ងមួ យអនក្សរមប

សរមួលរក្ុមគ្នំរ ផលូវចិ ត្ក្ត ៅត្ំ បន់ អូឡាំពិក្ក្ដើ មបីខសវងរក្បញ្ញ
ា របឈម
ដំ ក្ណ្តុះស្សាយខចក្រ ំខលក្ព័ ត្៌មាន

និងប ពិក្សាធន៏ខថ្មទាំងបាន

ពិ ភាក្ារក្របធានប សរមាប់ ក្ិចចរបជុំ ក្លើក្ក្រកាយ។

ជាល ធផលអនក្

សរមបសរមួលអាចសិក្ាពី គ្ននក្រវ ិញ ក្រមក្ក្ដើ មបីក្ធវើឲ្យរបក្សើក្ឡើងក្លើ
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ការអនុវត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ញ
ា ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ ក្ពល
ក្វោ។

ផ្ដគូ
- បានចូលរួមក្នុងសិកាខសាោសតីពីរបាយការណ៍រ ីក្ចំក្រ ើនក្លើការក្ឆលើយត្ប

ក្រនឹ ងជំងឺក្អដស៏ជាសក្លឆ្នំ២០១៤របស់របក្ សក្មពុជា ក្ៅសណ្ត
ា គ្នរ
កាបូ ឌីយ៉ាណ្ត រាជធានី ភំក្ន ពញនផ្ថ្ង ី ២១ខខមី នឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូលរួមសិកាខសាោពិក្រគ្នុះក្យបល់សីព
ត ី ការអនុវត្តវ ិធី សាស្រសតនិងខសវ
ងរក្វ ិធីសាស្រសតក្ដើ មបីផតល់សិ ិ ធអំណ្តចដល់យុវវ ័យខដលងាយរងក្រគ្នុះក្ៅ
ក្មពុជាក្ៅអងគការSave the Children នផ្ថ្ង ី ២៧ខខមីនឆ្នំ២០១៤។

៤.៦ អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិ ល ផ
ធ លរ ំពឹង ុក្ៈ
ភាពក្ុមារ

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារថ្មីចំនួន១២០នក្់ នឹង
បណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងវ ិញ្ញដប័ ណណបរត្ក្នុងមួ យឆ្នំ

ល ផ
ធ លសក្រមចបានៈ
ួ លការ

ក្ៅរាជធានី

ភនំក្ពញ ចុងឆ្នំ២០១៤

- ក្សវាចំនួន ១,៥០០ដង ខដលនឹងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិក្
សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ដើមបីការពារក្ុ មារ

៥៤នក្់ (ស្សី១៣នក្់)ក្នុង

ក្នុះមានបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៍ថ្ី ច
ម ំនួន១៦នក្់ (ស្សី១២នក្់ )

- នឹងមានសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារសក្មមចំនួន៨០០នក្់ ក្នុង
ក្នុះមានបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៍

- សមាជិក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារថ្មីមានចំនួន
ក្នុងរត្ី មាស ី ១

- មានសមាជិក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមចំនួន

៧៣៦នក្់(ស្សី១៧១

នក្់ ) ម៉ាូត្ូ១៨៩នក្់ តក្់ សុី០២នក្់ ម៉ាូ ត្ូរ ឺម៉ាក្ ៣១៧នក្់ (ស្សី០២នក្់
)ក្នុងក្នុះមានសុវត្ថិភាពក្ុមារសហគមន៏ចំនួន ២២៨នក្់ (ស្សី១៦៩នក្់)
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

- ក្នុងរត្ីមាសក្នុះ

ក្សវាចំ នួន៦៤៦ដង

បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិក្

សុវត្ថិភាព ក្ដើមបីការពារក្ុ មារ រួមមានៈ ការបញ្ូជ នមក្មជឈមមណឌលអងគការ
មិ ត្តសំឡាញ់

ខចក្រ ំខលក្ព័ត្៌មានពីគក្រមាងសុវត្ថិភាពក្ុ មារដល់អត្ិថ្ិជន/
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ក្ភញៀវក្ សចរណ៏

ផតល់ព័ត្៌មានអំ ពីក្សវាមិ ត្តសំឡាញ់

ផតល់នមប័ ណណហត្

ឡាញសុវត្ថិភាពក្ុ មារ បញ្ូច នក្រមនទីរក្ព យ និង ូ រសពទ័ហត្ឡាញ ឬប៉ាូ លីស
ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងរាជធានីភំ នក្ពញ - ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មាររបចាំរត្ី មាស ី ១
នឹ ងក្ធវើក្ឡើងជារបចាំ

- បក្ងកើត្និងអនុវត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិងក្ធវើរបាយ
ការណ៍សរមាប់ សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ

- បុគគលិក្ចំនួន

៨០នក្់ នឹងបាន

ចំ ក្ណុះដឹ ងសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ

- ពិ និត្យក្មើលសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំលំង

សរមាប់ សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាព

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី
និ ងបញ្ញ
ជ ិ ញសមាារៈថ្មីៗ

ជាមួ យសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារចំនួន២០៨នក្់

បានក្ធវើក្ឡើង

ក្ដ្ឋយបុ គល
គ ិក្តមថ្នល់

ក្នុងរាជធានីភំ ក្ន ពញ។
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ

- បុគគលិក្ចំនួន៤៧នក្់(ស្សី២១នក្់)
ក្សៀវក្ៅខណនំសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

និ ងគនលឹុះ៧ការក្ធវើចំណ្តក្ស្សុក្ក្ដ្ឋយ

សុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្ៅត្ំ បន់ ៤។

- បានចុុះមូលដ្ឋានចំនួន៥២ដង

ក្ដើ មបីជួបរបជុំ ជាមួ យបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាព

ក្ុ មារ និងគ្នំរ ដល់បុគល
គ ិក្ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌលបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង
៣ក្ៅរត្ីមាសក្នុះ ។

- បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារថ្មីចំនួន២៩នក្់
បណុត ុះបណ្ត
ត ល

(ស្សី០៨នក្់ )បាន

ួ លការ

សតីពីសមាារៈអប់រ ំសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅមូ លដ្ឋាននផ្ថ្ង ី២០

ខខមក្រា និ ង១០/២៦ខខមីន ឆ្នំ២០១៣ ។

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារចំនួន២៥៧នក្់ (ស្សី៣២នក្់)បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្

សតីពីសិ ិក្
ធ ុ មារ និ ងការការពារក្ុ មារ ក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល។

ឧបក្រណ៏

ឧបក្រណ៏
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- សមាារៈអប់រ ំសុវត្ថិភាពក្ុមារនឹងរត្ូវក្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើ
បចចុបបននភាពជារបចាំ

ខខក្ុ មាៈ ឆ្នំ២០១៤។

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ

នឹ ងរត្ូវ

ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ អនុ វត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន ភាពជាក្ ៀងទាត្់

បានខចក្ចាយដល់រក្ុមការងារតមថ្នល់

នផ្ថ្ង ី១២/១៩

ខខមី ន ឆ្នំ២០១៤។

- ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ
និ ងខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ៤០នក្់នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង

- អាវចំនួន៤២០ បណ័ណសំគ្នល់សមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ុមារចំនួន២៣១ ផ្ទលក្ព័ត្៌
មានចំនួន៦៨

ផ្ដគូ

-

- អាវចំនួន២០០ នក្់ បានក្បាុះពុមក្ា ដ្ឋយរក្ុមសិបបក្មមតមផទុះ នផ្ថ្ង ី ២០

ួល

ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិភា
ធ ព

ផ្ដគូ
- បានចូលរួមសិកាខសាោសតីពីការការពារក្ុមារថ្ននក្់ត្ំបន់អាសុីអាក្គនយ៏ និង
អាសុីខាងត្បូងក្ៅសណ្ត
ា គ្នរអុី នធឺខនក្រៀបចំ ក្ឡើងក្ដ្ឋយ ី ភានក្់ ងារ
ប ក្លមើសជាត្ិ នផ្ថ្ង ី ៣-៤ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- បានចូលរួមក្ិចរច បជុំ សីព
ត ីការរ ីក្ចំ ក្រ ើនរបស់អងគការផ្ដគូ ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយ
អងគការក្មាមធិការលប់ បំបាត្់ ក្ពសាចារ

ការរ ំក្ោភ

និ ងជួ ញដូ រក្ុ មារ

ក្ៅក្មពុជា(ECPAT) នផ្ថ្ង ី ២៨ ខខក្ុមាៈឆ្នំ២០១៤។

បានក្ឃើញនិងឯក្ភាព

រត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ

ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ

ម៉ាប់សមា
ូ ៉ា យ៉ា

ក្ផងក្ៅក្ឆង

បុនរត្ន

របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

មេនតីតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

នយិកាក្មមវ ិធី
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