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របាយការណ៏ប្រចាំប្រីមាសទី៣   

 កកកដា-កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ររៀបចាំរដាយៈ រោកររី ប៊៊ុន រតនា 

រតួតពិនិតយរដាយៈ រោក រផង រៅរឆង និងរោកររី មប៉ ់រម៉ូយ៉  
វិចឆិកា ២០១៤ 



MS 3rd Quarterly Report 2014 

2 
 

 

 

MITH SAMLANH WOULD LIKE TO THANK ITS SPONSORS:  

 

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

 
ររវត្តត 
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងស្សុក្នំមុខក្គបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ៅខខសីហាឆ្ន ំ១៩៩៤ ក្នុងក្មមវធីិការងារកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាស រគួសារ និង
សហគមន៏របស់ពួក្ក្គ។ អងគការមិត្តសំឡាញ់រតូ្វបានចុុះបញ្ជ ីជាអងគការក្នុងស្សុក្ក្ៅរក្សួងមហាផ្ផទ ចាប់តំងពីឆ្ន ំ២០០២។ 
 

ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់នូវក្មមវធីិក្ផេងៗ  រួមមានៈ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈការអប់រ ំ ផតល់ក្លើការរបឹក្ា អាហារ ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅ 
ក្សវាសុខាភិបាល និងការបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល ដល់កុ្មារ /យុវវយ័ ខដលបាត់្បង់ឱកាសនិងរកុ្មរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំនួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ។ 
 
 

ទរសនៈវិរយ័ 
ក្យើងក្ធវើការរួមគ្នន  ក្ដើមបីការពារកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស និងរកុ្មពាក់្ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មី ខៗដលលអ
សរមាប់ក្សាងអនគត្ពួក្ក្គ ។ 
  

 

របរកកមម 
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងស្សុក្មួយ ខដលបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ដ្ឋយអងគកាក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល និងជាសមាជិក្ក្េហវនេអាល់ផ្ឡអិុន 
ខដលក្ធវើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស  រគួសារ និងសហគមន៏របស់ពួក្ក្គក្នុងក្គ្នលបំណងក្សាងសមត្ថភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ 
 

 ការផតល់ការការពារកុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់ពីការរកំ្ោភបំពានរគប់ រមង់ ដូចមានខចងក្ៅក្នុងអនុសញ្ញដ អនតរជាតិ្សតីពីសិ ធិកុ្មារ ។ 
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 ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់រត្ឡប់ក្ររួមរស់ក្នុងសហគមន៏វញិក្ដើមបីចូលរួមយ៉ាងសក្មមក្ៅក្នុងការអភិវឌឍន៏សងគមជាតិ្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការ ប់សាក ត់្កុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសក្មមភាព និងសាថ នភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ខដលនំឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់អនគត្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់អងគការតមរយៈការជំរុញឲ្យមានការផតួចក្ផតើមថ្មី ខៗដលលអក្ដ្ឋយមានការចូលរួមយ៉ាងសក្មមពីកុ្មារ និងរកុ្មយុវវ ័យ័។ 
 ការផ្ក្រប សងគមរគប់ស្សទាប់វណណុះទាំងអស់ ក្ដើមបីជំរុញឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយផល និងការរបកាន់នូវឥរយិបថ្ថ្មីខដលលអរតឹ្មរតូ្វ។ 

 
គ៊ុណតមមលៈ 

 ផតល់ត្ផ្មល និងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់កុ្មារ 
 ត្មាល ភាព 
 និរនតភាព 
 ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជិជមាន 

 
ទិដ្ឋភាពទរូ ៈ 
អងគការមិត្តសំឡាញ់បចចុបបននអនុវត្តរបំាពីរក្មមវធីិដ៏សំខាន់ៈ ដូចជា ការការពារ / តមថ្នល់, ការពង្រឹរសិទ្ធិអំណាចយុវវ័យ,ការអប់រ,ំ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈនិងការងារ; 
សមាហរណក្មមរគួសារនិងការខថ្ទាំជំនួស, បក្ងកើត្របាក់្ចំណូលរគួសារ, និងធុរៈកិ្ចចសងគម។ការងារក្នុះបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយរកុ្មឯក្ក្ ស៦នក់្ 
(អនក្ឯក្ក្ សក្លើការការពារកុ្មារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿងក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវតិ្, 
អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិភាពកុ្មារ) និងរកុ្មរគប់រគង, រកុ្មហិរញ្ដវត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និងរកុ្មតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល។ 
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អកសរកាត ់
 

ARV ឱសថ្របឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏ 
DoSVY មនទីរសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និង យុវនីតិ្សមបទា (មនទីរស.អ.យ) 
CC មណឌ លខក្ខរប 
CCWC គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 
FSB  គក្រមាងធុរៈកិ្ចចសងគម 
FI ក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល 
HBP   សិបបក្មមតមផទុះ 
HIV/AIDS ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ 
IEC  សមាា រៈអប់រ ំ
ITP  ខផនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល 
KPMG រកុ្មហ ុន KPMG ក្មពុជា 
MoU  អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន  
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MER  តមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងស្សាវរជាវ 
MoSVY រក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និងនិង យុវនីតិ្សមបទា (រក្សួងស.អ.យ) 
MoEYS រក្សួងអប់រ ំយុវវជន និងកី្ឡា 
MS មិត្តសំឡាញ់ 
NACD  អាជាញ ធរជាតិ្របយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀន  
NGO GPP គក្រមាងអភិបាលកិ្ចច និងរបតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមន រដ្ឋា ភិបាល 
NFE   អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
NCHADS មជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធជំងឺក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ 
PMTCT ក្សវាបងាក រការចមលងក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាត យក្រកូ្ន 
STDs 
  

ជំងឺកាមក្រាគ 
SOP ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិ 
TH  មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអសនន 
VCCT 
 
 

3PC 

ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសមាង ត់្ 

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ 
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សង្ខេរលទធផលសង្ប្េចបាន 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៨,១៦០នក់្ (ស្សី៣,១១៩នក់្) និងអាណ្តពាបាលចំនួន ៤,០១៣ នក់្(២,២០៤នក់្) បាន  ួលក្សវាក្មមក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្ត

ននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
 អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន ៥៨៨,៧៥៤(ស្សី២១៦,៨២៩) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៦១នក់្(ស្សី៩៦នក់្) បានជួយគំ្នរ ឲ្យចាក្ក្ចញពីជីវតិ្តមថ្នល់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន៣៤៦នក់្ (ស្សី ១៤២នក់្) បាន  ួលការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារថ្មីចំនួន ២៦នក់្(ស្សី ១៥នក់្) បានជួយគំ្នរ  និងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន ១,៤០៧នក់្ (ស្សី៦១២នក់្) បាននឹងកំ្ពង់ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន 

គំ្នរ ឲ្យបនតក្រៀនក្ៅសាោរដា ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ និងកុ្មារចំនូន៤៦០នក់្ (ស្សី១៩៧នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់
ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា ។ 

 យុវវយ័ចំនួន ៤១៩ នក់្ (ស្សី ១១២នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 យុវវយ័ចំនួន ៩៧នក់្ (ស្សី២១នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ (ជួយខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន ដ្ឋក់្ការងារភាល មៗ  និងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង 

ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៧៧នក់្(ស្សី១០៦នក់្)បានសាន ក់្ក្ៅមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រួមមានអនម័យ អាហារ ការពយបាល និងសមាា រៈក្របើរបាស់

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៩៧នក់្(ស្សី ២១នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសារវញិ (រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ រគួសារចិញ្ច ឹម  រស់ក្ៅឯក្រាជយ និងរស់ក្ៅជារក្ុម) 
ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 អាណ្តពាបាល២២៥នក់្ បាន  ួលការគំ្នរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល  (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច សបបក្មមតមផទុះ)  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៧៥៧ នក់្ រួមបញ្ចូ លបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងសហគមន៏ចំនួន ១៩៥នក់្ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 
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 ង្េរុ
ផលននកិ

ចច
អនតរាគេ

ន៏ 

សចូនាករដែល 
អាចង្ផតៀខផ្ទា រ់បានយ៉ា ខជាក់ដសតខ 

លទធផល 

 

១.ការរបតិ្បត្តិលអៈអងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន  ួលសាគ ល់ជាក្មមវធីិរបតិ្បត្តិលអលំដ្ឋប់ថ្នន ក់្អនតរជាតិ្ 

១.១ការ
រគប់រគងគឺជា
ការរបតិ្បត្តិ
លអក្ហើយ
ផតល់ការខណ
នំជាយុ ធ
សាស្រសតនិង
ការគំ្នរ រប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភាព   
ដល់ក្មមវធីិ 

 
 
 
 
 
 

គណៈរគប់រគងៈ 
- កិ្ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួយសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិបាល
ខដលពាក់្ព័នធនឹងរត្ូវបានក្ធវើ និងបនតឲ្យទាន់ក្ពលក្វោ 

-  ំនក់្ ំនងរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាមួយមាច ស់មូលនិធិ
និងរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិធភាព និងត្មាល ភាព 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរក្មុរបឹក្ាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
- បញ្ច ប់លក្ខនតិក្ៈថ្មីនិងប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងរបស់មិត្តសំឡាញ់
សរមាប់រក្ុមរបឹក្ាភិបាល និងក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្មុរបឹ
ក្ាភិបាលថ្មី 

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើមបីដ្ឋក់្ពាក្យក្ឡើងវញិសរមាប់គក្រមាងអភិបា
លកិ្ចចនិងរបតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋា
ភិបាល 

រចនសមព័នធ 
- រចនសមព័នធ របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹង ក្ធវើបចចុបបននភាព
ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើត្រមូវការ ទំាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្ហើយការ

គណៈរគប់រគងៈ 
- អងគការមិត្តសំឡាញ់ បាន ក្រៀបចំអនុសេរណៈ ជាមួយរក្សួងស.អ.យ ជាថ្មីសរមាប់ឆ្ន ំបនទ ប់ 
- មិត្តសំឡាញ់បានរបារពធពិធីខួបក្លើក្  ី ២០   នផ្ថ្ង ី២៨  ខខសីហា ខដលអភិបាលរងរាជធានីភនំក្ពញ 
ចូលរួមជាអធិក្ត្យយភាព  រពមទំាង បានអក្ញ្ជ ើញ មាច ស់មូនិធិ មេនតីរដ្ឋា ភិបាលក្ផេងក្ ៀត្ និងអងគការផ្ដគូ 
ក្ដ្ឋយមានការសហការណ៏ជាមួយក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល់ 

- រក្ុមរបឹក្ាភិបាលបានផតល់ក្យបល់និងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង  
- មិត្តសំឡាញ់ក្ៅខត្បនតក្លើការក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលចំនួន ០២នក់្ ខដលមានជំនញ
ខផនក្ផ្រ ៉ាអងាគ សរបាក់្ និងហិរញ្ដវត្ថុ។ 
 

រចនសមព័នធ 
- ខផន ី ក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ កំ្ពុងដំក្ណើ រការក្រៀបចំរក្ុម ក្រៀបចំខផនការយុ ធសាស្រសតសរមាប់
តំ្បន់និមួយ  ៗនិងបក្ងកើត្សក្មមភាពថ្មីជាមួយ រក្មុក្គ្នលក្ៅ  

- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុងពរងីក្ការងាររបស់ខលួនក្ៅក្នុងតំ្បន់តក្មម បនទ ប់ពី អងគការជំហានអនគត់្ បាន
បញ្ឈប់ផតល់ក្សវាក្ៅតំ្បន់ក្នុះ  ក្ហើយមិត្តសំឡាញ់កំ្ពុងក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណ និងវាយត្ផ្មល ក្ៅក្ពល 
ក្នុះ។ 
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ផ្ទល ស់បតូរនឹងក្ធវើឲ្យមានរបសិ ធិភាព និងការក្ឆលើយត្ប 
- បនត និងក្ធវើបចចុបបភាពរចនសមព័នធរក្ុមទំាងមួលក្ៅជាយរក្ុង
និងក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ 

- ក្រៀបចំខផនការសរមាប់ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការទ្នំាកទ់្នំរ/ររ៉ៃអង្គា សង្ាក ់

- ការ ំនក់្ ំនងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់
នឹងមានរបសិ ធិភាពនិងក្ធវើបចចុបបននភាពឲ្យកាន់របក្សើរក្ឡើង 

- អនុវត្តរពឹត្តិការណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្និងសមាា រៈ ំនក់្ ំន
ងរួមទំាងខួបក្លើក្ ី ២០ឆ្ន ំផ្ន អងគការមិត្តសំឡាញ់ 

- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វកិាមាច ស់មូលនិធិ 
ក្ដើមបីក្ធវើឲ្យសាថ នភាព ផ្ន ការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ 

 

 
 
 

 

ការ ំនក់្ ំនង/ផ្រ ៉ាអងាគ សរបាក់្ 
- គក្រមាងថ្វកិារផ្ទទ ល់របស់មិត្តសំឡាញ់បានថ្យចុុះក្ៅ១៥% 

- បាន ដ្ឋក់្ជូន សំក្ណើ ថ្មីក្រ  USAID  (អនក្ក្របើរបាស់ ថ្នន ំក្ញៀន, រក្សីុផលូវក្ភ , ពាណិជជក្មម)   យូនីក្សហវ 
(3PC),  សហភាពអឺរ ៉ាុប (ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ/ពរងឹងសិ ធអំណ្តច ខផនក្ក្សដាកិ្ចច (the Virginia 

Gildersleeve International Foundation   (ធុរៈកិ្ចចសងគម)  Fondation Tiberiade(various), និង BNP 

Paribus    ( ថ្នន ក់្សំអាង ) កំ្ពុងរង់ចំាល ធផល  ។   បានចុុះហត្ថក្លខាក្លើកិ្ចចរពមក្រពៀងថ្មីមួយក្ ៀត្
ជាមួយ  AEA, Sailing/DCA ( បក្ងកើត្របាក់្ចំណូល) និង   Juniclair  (សាងសង់ក្លឹបក្េហវនេក្ឡើង វញិ )  
ក្ហើយបាន ដ្ឋក់្សំក្ណើ ក្រមាច ស់មូនិធិ Planet Wheeler Foundation (ការអប់រកំ្រៅរបពនធ័) សរមាប់
ឆ្ន ំបនទ ប់ ។ 

- បានក្រៀបចំដ្ឋក់្បញ្ចូ លជាថ្មីសតីពី យុ ធនការ ឥដា ជាមួយរក្ុម  Skoll Challenge 
 

២. រដាបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ដវត្ថុ និងការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺជាការអនុវត្តន៍ដ៏លអបំផុត្និងផតល់ការគំ្នរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាពខពស់ដល់ក្មមវធីិ 
 

២.១   ប ដ្ឋា នផ្ន
ធនធាន
មនុសេ និង
ប បញ្ញជ
ផ្ផទក្នុងមិត្ត
សំឡាញ់ 
នឹងរត្វូ អនុ

រដ្ឋាលនរិធនធានមនសុស 

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ធនធានមនុសេជាមួយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន  
ណល 

- ក្ធវើបចចុបបននភាពប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងមិត្តសំឡាញ់  (អំក្ពើពុក្រលួយ 
/រគួសារ ជក្មាល ុះផលរបក្យជន៏កំ្ផ្រក្ជើងសារ ។ល។) ស្សបនឹង 
ក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដវត្ថុថ្មី 

- បណតុ ុះបណ្តត ល  ខណនំ និង ខផនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល 

រដ្ឋាលនរិធនធានមនសុស 

- ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយសហការជាមួយក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណលក្ហើយ 
បានដ្ឋក់្ឲ្យក្របើរបាស់។ 

- បុគគលិក្ចំនួន ២៨នក់្(ស្សី ១២នក់្) បានក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើក្គ្នលការណ៏ផ្ន ការក្រជើសក្រ ើស 
បុគកលិក្        ក្ដើមបីបំក្ពញក្ខនលង ំក្នរក្នុងមានបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារចំនួន ០១នក់្ (ស្សី០១នក់្)  
និងតំ្ក្ឡើងតួ្ន ីចំនួន ០៥នក់្(ស្សី០៥នក់្)     រពម ទំាងបានផតល់ការខណនំនិងត្រមង់ ិសដល់  
បុគគលិក្ចូលបំក្រ ើការងារក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
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វត្ត 
 

ទំាងអស់ 
- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល អភិវឌឍន៏អាជីព 
និងការក្លើក្ ឹក្ចិត្តបុគគលិក្ខាងក្នុងជាមួយរក្ុមនីមួយៗ  

 

- បុគគលិក្ចំនួន ១៣៣នក់្(ស្សី៦៧នក់្)ក្សមើ៤៧១ដង បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លក្ផេងគ្នន ទំាងក្ៅ 
ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ រួមមានៈ ការរគប់រគង  និងរបធានប ជាក្រចើនក្ ៀត្របស់អងគការ ខដលក្រៀបចំ 
ក្ដ្ឋយអងគការមិត្តសំឡាញ់/ក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល  និងសាថ បន័ខាងក្រៅក្ផេងក្ ៀត្ដូចជា  
មជឈមណឌ លអូស្រសាត លីសំរាប់ការបណតុ ុះបណ្តត លសាថ ន ូត្អូស្រសាត លី,  គណៈក្មាម ការសំរបសំរួល
របយុ ធនឹងជំងឺក្អដស៏ និងវ ិាសាថ នអភិវឌឍន៏វស័ិយអប់រ ំ។ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ    របពន័ធរគប់រគងព័ត៌្មានបានក្ត់្រត ិននន័យបុគគលិក្រួមមានៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ២៧៩នក់្(ស្សី១១១នក់្) ក្នុងក្នុះមានបុគគលិក្សម័រគចិត្ត ០២នក់្(ស្សី០២នក់្)   
និងបុគគលិក្ថ្មី២៨នក់្(ស្សី១២នក់្) ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន ១៧នក់្(ស្សី០៦នក់្) បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ ក្នុងក្នុះមានបុគគលិក្ ០៧នក់្ 
ោឈប់ពីការងារ បុគគលិក្០៨នក់្បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ និងបុគគលិក្០២នក់្បានក្បាុះបង់  

២.២  ប ដ្ឋា ន
ផ្នហិរញ្ដវត្ថុ 
និងក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹងរត្ូវបាន
អនុវត្ត 

 

ហិរញ្ញវត្ថុៈ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិនិងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និង 
ហិរញ្ដវត្ថុ នឹងក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុងក្រណីចំា បាច់ 

- បុគគលិក្ទំាងអស់នឹង  ួលបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម 
ក្គ្នល ការណ៏រដាបាល និងហិរញ្ដវត្ថុ និងនីតិ្ វធីិ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិនខមនជាបុគគលិក្ហិរ
ញ្ដវត្ថុក្ដើមបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដវត្ថុ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុខាងក្នុង និងរបាយការណ៏ មាច ស់មូលនិធិ 
នឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់និងក្ផញើជូនរក្មុពាក់្ ព័នធគណៈរគប់រគង/
មាច ស់ មូលនិធិទាន់ក្ពលក្វោ 

- រាល់របាយការណ៏អាជីវក្មមខាងក្នុងនឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់និងក្ផញើរទា

ហិរញ្ញវត្ថុៈ 

- ក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ និងក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិរត្ូវបានពិនិត្យក្ឡើងវញិក្ដ្ឋយជំនួយការបចចក្ 
ក្ ស ផ្នអងគការក្េហវនេអិុនធឹណ្តសិនណល។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លក្រៅផលូវការក្ដើមបីយល់ពីក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ 
របស់អងគការ  តមរយៈមេនតីហិរញ្ដវត្ថុមិត្តសំឡាញ់។  

 
 
 
 

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនីមួយ  ៗ បុគគលិក្ ហិរញ្ដវត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុខាងក្នុង និងរបាយ 
ការណ៏អាជីវក្មម របចំាខខជូនគណៈរគប់រគង  រក្ុមពាក់្ពន័ធ  ក្ហើយ របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុសរមាប់ 
មាច ស់មូលនិធិ ក៏្បានក្រៀបចំ និងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរកិ្ចឆ កំ្ណត់្នូវក្នុងកិ្ចចរពមក្រពៀង។ 
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ន់ក្ពលក្វោ 
- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹងបងាា ញពីរបពន័ធហិរញ្ដវត្ថុ
របក្បក្ដ្ឋយគុណភាព 

- ការរត្ួត្ពិនិត្យខផនក្ខាងក្នុងនឹងពរងឹងក្លើការអនុត្តន៏ទំាងមូល
ផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ 

- បញ្ជ ីសារក្ពើភណឌ័ នឹងរត្ូវក្ធវើបចចុបបននភាព រាប់ និងរត្ួត្ ពិនិត្យ 
ក្ដ្ឋយ បុគគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រតី្មាស  និងឆមាស 

- ថ្វកិារបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់ នឹងរត្ូវបានក្រៀបចំ និងក្ធវើ
បចចុបបននភាពទាន់ក្ពល ក្វោ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ នឹងក្ធវើប បងាា ញដល់បុគគលិក្ ទំាង 
អស់ ក្ដ្ឋយក្បើក្ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាពក្រៀងរាល់កិ្ចច 
របជំុ របចំារតី្មាស 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ និងរបាយការ ណ៏សវនក្មម របចំា ឆ្ន ំ របស់
មិត្តសំឡាញ់នឹងដ្ឋក់្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ ក្គហ ំព័ររបស់ 
មិត្តសំឡាញ់ 

- បុគគលិក្គណក្នយយ នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងបនត 
  ួលបានការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សពីក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

 
 

 

 
 
 
 

- រក្ុមគណក្នយយបានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យសមាា រៈក្ៅក្នុងឃំាំល ង រួមមានអងករ  ឹក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន សមាា រៈកាត់្បនថយ 
ភាពក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀន និងផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះ បនទ ប់ពីរត្ួត្ពិនិត្យរួចជា ល ធផល 
ពំុមានភាពមិនរបរក្តី្ក្ក្ើត្ក្ឡើងក្ឡើយ  ។ 

- ការលក់្ដំុឥដា និងរបាក់្សរមាប់សិសេបានរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយបុគគលិក្គណក្នយយ ក្រៀងរាល់ខខក្ដើមបី 
ឲ្យមានត្មាល ភាព និងគណក្នយយភាព   ក្លើសពីក្នុះក្រក្ ៀត្ក៏្បានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យក្មើលក្លើបណ័ណ 
ចំណ្តយ ទំាងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក់្ោក់្ និងរតឹ្ម រត្ូវផងខដរ។ 

- អចលនរ ពយទំាងអស់ រត្ូវបានចុុះក្នុងបញ្ជ ីសារក្ពើភណ័ និងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការបិ សាល ក្សមាគ ល់ 
ជា របចំា និងរត្ួត្ពិនិត្យក្រៀងរាល់ខខ។ 

- គក្រមាងថ្វកិារបចំាឆ្ន ំបានក្ធវើបចចុបបននភាពទាន់ក្ពលក្វោក្ៅក្ពលខដលមានមាច ស់មូលនិធិពីថ្មីក្នុង 
ក្គ្នល បំណង ក្ដើមបីបំក្ពញបខនថមក្ងវុះខាត្ថ្វកិា 

- បានក្ធវើប បងាា ញសតីពីរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុរបស់មិត្តសំឡាញ់របចំារតី្មាស ជូនដល់បុគគលិក្ទំាង 
អស់ក្ដ្ឋយក្បើក្ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាព 

 

 

២.៣  មិត្ត
សំឡាញ់
ក្ធវើការតម
ដ្ឋន និង

តាមដាន នរិវាយតរមៃ 

- ក្មមវធីិរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំាក្ដើមបីធានក្លើការផតល់ក្សវា
របក្បក្ដ្ឋយការអនុវត្តលអ 

- ឧបក្រណ៍របមូល ិននន័យនិងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចុបបននភា

តាមដាន នរិវាយតរមៃ 

- រក្ុមតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល បានចុុះរបមូល ិនន័យក្ៅតមតំ្បន់យ៉ាងក្ ៀងទាត់្ក្ដើមបីធានថ្ន
ពួក្គ្នត់្បានយល់ចាស់និងអនុវត្ត រមង់ផ្នការរបមូល ិននន័យក្ហើយរក្ា ុក្  ិននន័យក្នុះ 
របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព។ 
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វាយត្ផ្មល
ក្មមវធីិ
របស់ខលួន
យ៉ាងក្ ៀត្
ទាត់្ ក្ដើមបី
ធានថ្ន
ក្មមវធីិគឺជា
ក្មមវធីិរបតិ្
បត្តិលអរប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភា
ព 
 

ពក្យងតមរចនសមព័នធនិងសក្មមភាពថ្មី 
- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ សក្លើ ការរត្ួត្ 
ពិនិត្យ ការក្ធវើរបាយការណ៏ និងការពរងឹង សមត្ថភាពសរមាប់ 
ការវភិាគ ិននន័យ 

- អនុវត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចំាឆ្ន ំផ្នរបាយការណ៏ និងអនុសាស ន៍ 
គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើសក្រ ើស (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចការ ចូល 
រួម/មិត្តអប់រមិំត្ត សមាហរណក្មម/ រគួសារធម៌) 

- ការវាយត្ផ្មលអនក្  ួលផល(មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ  អាសនន 
ផទុះផ្បត្ង ក្លឹបក្េហវនេ) 

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូនមាច ស់មូលនិធិ និងសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបា ល 
ឲ្យបានទាន់ក្ពលក្វោ 
- ការស្សាវរជាវ និងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតម 
ត្រមូវការមាច ស់មូលនិធិ 

-  រមង់របមូល ិននន័យរបចំាផ្ថ្ងសរមាប់មណឌ លអប់របំានក្ធវើបចចុបបភាពក្ដ្ឋយភាជ ប់បញ្ជ ី
សិសេក្ៅមណឌ លអប់រ ំជាមួយនិងបញ្ជ ីសិសេសមាហរណក្មមក្រសាោរដា 

- បនតការគំ្នរ ក្នុងការរបមូល ិននន័យ 3PC សុវត្ថិភាពកុ្មារ និងរាយការណ៍ រពមទំាងជួយ
របធានក្មមវធីិក្នុងការបញ្ច ប់ការចុុះបញ្ជ ីរបស់ HACC ។ 

- ការអក្ងកត្ការការពារកុ្មារក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន និងផទុះផ្ប៉ាត្ងក្នុងរតី្មាស ី៣  
និងការរត្ួត្ពិនិត្យសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មាររតី្មាស ី៣  បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ ស និង
វភិាគ ិននន័យក្ដ្ឋយរក្ុមតមដ្ឋននិងវាយតំ្ផ្ល ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មតិ្បានក្ផញើរ និងរាយ
ការណ៏ជូនរបធានគក្រមាងខដលពាក់្ព័នធ ក្ដើមបីក្ធវើការខក្លំអរឲ្យរបក្សើរក្ឡើង របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

- ក្ៅរតី្មាសក្នុះ មិត្តសំឡាញ់ មិនរតឹ្មខត្បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួនមាច ស់មូលនិធិ DCA/CA 

AusAID/HAARP, Comic Relief, , European Union, NCHADS/Global Fund/FI, Planet Wheeler ,The 
Work Together Foundation, Tesco Charity Trust, USAID, Unicef and World Childhood 

Foundation  និងខថ្មទំាងបានក្ផញើរបាយការណ៏ជូនសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលក្ផេងក្ ៀត្ក្ដ្ឋយខផអក្
ក្លើត្រមូវការរបស់ពួក្ក្គ។ 

- បានក្ធវើបចចុបបននភាពរបតិ្ ិនសំរាប់របាយការណ៏មាច ស់មូលនិធិឆ្ន ំ២០១៥ 
 

៣. រក្ុមការងារក្សវាសងគមៈ នឹងផតល់ការការពារដ៏លអរបក្សើរការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច  ការអប់រ ំ ការបណតុ ុះបណ្តត ល   ការងារ  និងសមាហរណក្មម ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន 
១៥,០០០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
៣.១ ក្មមវធីិ
តមថ្នល់ដ៏
លអរត្វូបាន
អនុវត្ត ក្ៅ
ក្ណ្តត លរាជ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មណឌ លសំចត្ៈ  
ជាមណឌ លចំហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើមបីផតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅខដលពំុមានការណ្តត់្ជួប  ការចុុះ 

ក្ឈាម ុះជាផលូវការឬការបញ្ចូ ន។ ក្សវាផតល់ក្ៅមណឌ លសំចត្ និងក្ៅតមថ្នល់រួមមានៈ បំណិនជីវតិ្  ការ 
ពាបាល  ការអប់រសំក្រៅរបព័នធ សក្មមភាពក្មានត។ល។ 

របធានប បំណិនជីវតិ្ៈ (សុខភាពបនតពូជ  ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ  ក្រគឿងក្ញៀន   អនម័យ   



MS 3rd Quarterly Report 2014 

13 
 

ធានីភនំក្ពញ 
និង ជាយ
រក្ុង 
 

 
 
 
 
 
 

សរុបរមួៈ 
ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១,០០៥,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨,២០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤,៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០នក់្ 

និងយុវវយ័២០នក់្សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ 
- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ១០០នក់្ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប (ផទុះផ្បត្ង) ចំនួន ១៥០នក់្ 

- បុគគលចំនួន ៣៣០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ 

រគួសារ   និងប័ណណសមធម៌) 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៩០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច
អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ 
ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
៨០០នក់្ 

 
 

អាហារូបត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្   ការអប់រសុំវត្ថិភាព តមថ្នល់  ការខថ្ទំាកុ្មារ  សិ ធិកុ្មារ  ចំណ្តក្ស្សុក្
មានសុវត្ថិភាព  និងសារៈ សំខាន់ ផ្នការសិក្ា)។ 

សរុបរមួៈ 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៤៧១,១៦១ដង (ស្សី ១៨៦,២០៧) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន  ៦,៩៩៤នក់្(ស្សី ២,៧៧១នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលតមថ្នល់ចំនួន ៣,៦៧៦nនក់្(ស្សី១,៩៩២នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បញ្ជូ នយុវវយ័ក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចំនួន៤៨នក់្(ស្សី១៣នក់្)  និង
យុវវយ័ចំនួន០២នក់្សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ៧៧នក់្(ស្សីនក់្)ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប (ផទុះផ្បត្ង) បានចំនួន ៣១នក់្(ស្សី០១នក់្)ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ២៧៤នក់្(ស្សី១២០នក់្)បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៤០នក់្ ស្សី៤៩នក់្) បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាព
ជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានចូលរួមរបជំុសតីពីកាត់្បនថយភាពរកី្រក្ និងជនខដលងាយរងក្រគ្នុះឱយរស់ក្ៅក្នុងជីវភាព
របក្សើរក្ឡើងក្ៅខ័ណដូនក្ពញ នផ្ថ្ង ី ០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 
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- បានក្រៀបចំកុ្មារ/យុវវយ័ចំនូន៤៥នក់្(ស្សី១៣នក់្)និងអាណ្តពាបាល១២នក់្ស្សី០៦នក់្) 
ក្រជំរុសំបាយ សបាយ ក្ខត្តកំ្ពង់សពឺ កំ្ឡុងក្ពលបុណយនផ្ថ្ង ី ០៥-១៦ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការផតល់របឹក្ាដល់រគួសាររងផលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយ  ឹក្
ជំនន់និង ក្រគ្នុះមហនតរាយក្ៅរក្សួងសងគមកិ្ចច នផ្ថ្ង ី១៧ ខខមិថុ្ន ឆ្ន ំ២០១៤  

- ចូលរួមក្នុងរក្ុមការងារសតីពីការកាត់្បនថយភាពរកី្រក្ក្ៅជាយរក្ុងផ្នរាជធានីភនំក្ពញ ក្ៅអងគ 
ការយូនីខសស៏ក្លើ នផ្ថ្ង ី០៤ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- ក្ធវើប បងាា ញដល់ថ្នន ក់្រគប់រគង សតីពីការបា៉ា ន់របមាណ និងខផន ី ភនំក្ពញ ក្ណ្តត លនផ្ថ្ង ី
១៧ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ និងបញ្ច ប់ក្ៅរតី្បនទ ប់ 

- ចូលរួមសិកាខ សាោថ្នន ក់្ជាតិ្សតីពី ការផេពវផាយ ិននន័យ ក្លខសមាគ ល់ ប័ណណរកី្រក្ នផ្ថ្ង ី 
៣០ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

 

តំ្បន់មាត់្ ក្នល 
 
 
 
 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៥០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧៥០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១៥០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ 

តំ្បន់មាត់្ ក្នលៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្មួយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយបុគគលិក្ ចំនួន ០៩នក់្ 
(ស្សី០៥នក់្) មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ ១៣៦ សងាក ត់្ផាថ្មី៣  ខណឌ  ដូនក្ពញ  

 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៦០,៣៤៥ដង(ស្សី ២៨,៣២៧ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ១,៦០៨នក់្ (ស្សី ៦៩៥នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៥៥៥នក់្ (ស្សី ២៧១នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ១៧២នក់្(ស្សី៨០នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤៤នក់្(ស្សី១២នក់្) ខដលបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ 
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ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី 
និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
៣០០នក់្ 

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៣១២នក់្ 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានក្បើក្មណឌ លមាត់្ ក្នលក្ពលយប់  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៤នក់្(ស្សី១០នក់្) ក្នុងកំ្ឡុងក្ពល 

បុណយ ដខងាររពុះអដិាធាតុ្រពុះនក្រាត្តមសីហនុ និងសក្មាា ធសាព នអាកាសសទឹងមានជ័យ ។ 

- បានគំ្នរ ដល់រគួសារលិច ឹក្ចំនួន៣៦រគួសារ ខដលមានកុ្មារចំនួន១១៧នក់្(ស្សី ៥១នក់្) ក្ៅវត្ត 
ចិន ដំខដក្ នផ្ថ្ង ី១៤  ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

   

តំ្បន់អូឡំាពិក្ៈ 
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ ដល់រក្មុក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៥០០នក់្ ផ្នរក្មុតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១០០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ 

កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៦០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុ សរមាប់ ស្រសតី 
និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 

តំ្បន់អូឡំាពិក្ៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្មួយ  កំ្ពុងដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្ចំនួន១២
នក់្(ស្សី០៤នក់្) មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៦៧ផលូវក្លខ ៩៩សងាក ត់្ផាក្ដើមថ្កូវ  ខណឌ ចំការមន 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១១៣,៨៥៤ដង (ស្សី៤២,២៤៥ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ១,៣៩៥នក់្(ស្សី៥០៥នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៤៤៤នក់្(ស្សី២៥៨នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ១២នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្ត
ញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- ក្ក្មងរបុសចំនួន ១១នក់្(ស្សី០២នក់្) បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរ
ក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ១៨៩នក់្ ។ 
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២០០នក់្ 
 

 

សហគមន៏អណតូ ងៈ 
សហគមន៏អណតូ ង   កំ្ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ  ការពរងឹង
សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិងការងារ។ 

ការការពារៈការងារចុុះសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០០០នក់្ ផ្នរក្មុតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១,០០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៣០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ 
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី 
និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
១២០នក់្ 

សហគមន៏អណតូ ងៈ 
សហគមន៏អណតូ ងមាន ីតំងសថិត្ក្ៅសងាក ត់្ ក្ពាធ៌ខសនជ័យ ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ១៥នក់្(ស្សី០៥នក់្) 
កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រួមមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាព
ក្មានត 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុងសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមការងារតមសហគមន៏បានផតល់ក្សវា ៤០,៥៤៩ ដង( ស្សី ១៥,៧៥៤ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៧៣១នក់្( ស្សី ៣១០នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៥០១នក់្( ស្សី  ៣១៩នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ២៧ នក់្( ស្សី ១៤នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី 
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១១៧នក់្ 

 

សហគមន៏ចារអំក្ ៈ 
ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្   កំ្ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ  
ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិងការងារ។ 

 

ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្  

សហគមន៏ចារអំក្ ៈ 
ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្   មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ខណឌ មានជ័យ ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ១៣នក់្(ស្សី០៧នក់្) 
កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រួមមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាព
ក្មានត។ 
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ២,៥០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២,០០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៥០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី 
និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
១៥០នក់្ 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុងសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ១៧៦,៨២០ដង( ស្សី  ៦៩,៦៥០ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅសហគមន៏យចំនួន  ១,៩៦០ នក់្( ស្សី ៨៦៧នក់្))   ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន២,០០៨ នក់្( ស្សី  ១,០៣១នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ៧៣នក់្( ស្សី  ២៤នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨៥នក់្( ស្សី  ៣៥នក់្)ខដលបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ ផ្ដគូ 
គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ  
ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៣៩នក់្  
 

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និង 
ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹងបញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប 

 

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិរាជ
ធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៤៩,១៩៩ ដង(ស្សី១៩,០៤១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៦២៣នក់្(ស្សី ១៤៤នក់្)ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន       ២៥នក់្បានបញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ១៤នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្ត
ញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  
ឆ្ន ំ២០១៤។ 
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មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ  ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅ
ដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៥០នក់្នឹង  ួលបានក្សវាទំាងក្នុះ 

 

មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ  ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិរាជធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៤៩,១៩៩ដង(ស្សី១៩,០៤១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាស 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៦៧៣នក់្(ស្សី២៦១នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥៨ នក់្( ស្សី ១១៣នក់្ )  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- យុវវយ័និងអាណពាបាលចំនួន ៥០នក់្(ស្សី២៤នក់្) បានចូលរួមរបជំុសតីពីក្សវាមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវុះ ក្ៅសហគមន៏ឡកំ្ក្បារ  នផ្ថ្ង ី២៩  ខខ ក្ក្កដ្ឋ និង ផ្ថ្ង ី៥ ខខ ក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤  

 

គក្រមាងបខងវរ  
- ប៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីសក្ៅរាជធានីភនំក្ពញចំនួន០៥នឹងក្ធវើការសហ
ការណ៏ជាមួយ របព័នធបខងវរ 

- នឹង  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ពីប៉ាូលីស និងអាជាញ ធរ
តមរយៈ របព័នធបខងវរ 

  

គក្រមាងបខងវរ  
- សហការជាមួយគណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារខ័ណដូនក្ពញក្ដើមបីបញ្ចូ លក្នុងខផនការសក្មម
ភាពរបស់ពួក្ក្គ នផ្ថ្ង ី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្)   ួលបានពីប៉ាូលីស  (សមាហរណក្មមក្ររគួសារពួក្ក្គ)  
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- ពរងាងសមាា រៈអប់រសំតីពីកុ្មារ ំនស់ផលូវចាប់ 
 

៣.២ផតល់
សិ ធិអំណ្ត
ចដល់យុវ
វយ័និងចូ
លរមួយ៉ាង
សក្មមក្ៅ
ក្នុងសហ

សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៥៨៥នក់្ នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល 
និងចូលរួមយ៉ាងសក្មម មជឈមណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល 
តំ្បន់អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ 
(សហគមន៏អណតូ ង និងចារអំក្ ) 
- ក្សវាចំនួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 
- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៣៥៥ (ស្សី១០៨នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងចូលរួមយ៉ាងសក្មម (មជឈ
មណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល តំ្បន់អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ (សហគមន៏
អណតូ ង និងចារអំក្ ) 
- បានផតល់ក្សវាចំនួន ៦,២៤១ដង(ស្សី២,៧១១)ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្តក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន ៤ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៦០ ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
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គមន៏របស់
ពួក្ក្គ និង
សងគមជាតិ្ 
 

 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានក្រៀបចំមិត្តអប់រមិំត្ត១នក់្ ចូលរួមក្លើវធិានការ ក្ដើមបី ប់សាក ត់្ កុ្មារពីការ ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន
ក្ៅវ ិយុ FM១០៣ នផ្ថ្ង ី១៩ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានក្រៀបចំមិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៥នក់្ចូលរួមរបជំុសតីពីការចូលរួមរបស់យុវវយ័ក្នុងការក្របើរបាស់ក្រគឿង
ស្សវងឹក្ៅមជឈមណឌ លរបជាពលរដាក្ដើមបីអភិវឌឍន៏ និងសនតិភាពនផ្ថ្ង ី ២៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- មិត្តអប់រមិំត្ត/យុវវយ័ និងរគួបងវឹក្សុវត្ថិភាពកុ្មារបាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីចំណ្តក្ស្សុក្មាន
សុវត្ថិភាព  ក្វបសាយ/វ ិយុសក្មលងព័ត៌្មាន  ខដលគំ្នរ ក្ដ្ឋយអងគការអប់រពិំភពក្ោក្ នផ្ថ្ង១៤-១៥ 
សីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៦០នក់្បានចូលរួមសិកាខ សាោសតីពីសិ ធកុ្មារនិងរបឆំ្ងអំក្ពើហឹងាខដលគំ្នរ 
ក្ដ្ឋយ យូនីក្សហវនផ្ថ្ង ី១២, ១៩,២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ២០១៤   ។ 
 

រក្មុតមថ្នល់ តំ្បន់មាត់្ ក្នល អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័
ចល័ត្ទំាង២ និង មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

រក្មុតមថ្នល់ តំ្បន់មាត់្ ក្នល អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និង មជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- រតី្មាសក្នុះមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន២៦០ នក់្(ស្សី ៧៥នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា ១,៦៣៨ដង(ស្សី៧២០)  ដល់មិត្តភក្ត័ក្គ 
សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តចយុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- នឹងផតល់ក្សវាចំនួន ៤០,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៥០០នក់្  

សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- ក្សវាចំនួន១៨,៩៦០ដង(ស្សី៧,៨៤៨)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧៥៨នក់្(ស្សី ២៨៣នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤០០នក់្  
 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៨នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ចំនួន១៥,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ៦០៧នក់្(ស្សី៣៦៧នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- រតី្មាសក្នុះក្យើងមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៦២នក់្(ស្សី ១៧នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា  ៣,៩៣៩ដង(ស្សី ១,៦៧៦)ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន៣ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ២៥ ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- កុមារ/យុវវ័យ អាណាពាាល អាជ្ញា ធចំនួន២០៩នាក់(ង្សី១០១នាក់) ានចូលរួមង្ពឹតតិការណ៏ពិសសសសតីពី សៅមណឌ លខាថំ និរអនក នារងៃទី្១០ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ 

សហគមន៏ចារអំក្  

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន ១៦០,០០០នឹងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៥០០នក់្  

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៩នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ៣០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

សហគមន៏ចារអំក្  

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន៦៧,៨០៣ដង(ស្សី២៧,៥៣៩ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០៤៨នក់្(ស្សី៥២០នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ៩៣៩នក់្(ស្សី៥២៤នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- ក្យើងមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៣៣នក់្(ស្សី១៦នក់្)គិត្ដល់រតី្មាសក្នុះ 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា ៦៦២ដង(ស្សី៣៣៣ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន១ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៣៥ ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 
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រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- មានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៥នក់្ (ស្សី៤៣នក់្) រួមមាន យុវវយ័ អាណពាបាល និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន បាន
ក្បើក្កិ្ចចពិភាក្ាសតីពីសុខភាពបនតពូជ  និងជំងឺកាមក្រាគ ក្ៅ មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្  នផ្ថ្ង ី ០៨ 
ខខសីហា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- យុវវយ័ចំនួន ២២នក់្(ស្សី១២នក់្)បានចូលរួមជាមួយនិសិត្េបញ្ញដ សាស្រសតសតីពីខយនឌ័រ ក្ៅមណឌ ល
យុវវយ័ឆ្ល ត្ នផ្ថ្ង ី២២ ខខមិថុ្ន ឆ្ន ំ ២០១៤ 

៣.៣ កុ្មាររត្វូ 
បានគំ្នមាហ  រ
ណក្មមក្រ 

សាោរដានិង
បនតការសិក្ា 

ក្ៅសាោរដា
ឲ្យបានយូរខដ
លអាចក្ធវើបាន 
 

ក្មមវធីិអប់រសំរុបរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្
មារ ចំនួន២៨០ មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន២៥០នក់្ នឹងចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ៥០០នក់្ក្រ 

សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- កុ្មារចំនួន ១,០០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈ
យុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៥០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងក្រត្ៀមក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយមាតបិតចំនួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមបី
ក្រត្ៀមក្ធវើការ សមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១២០នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទ ល់ក្រសាោ
រដា(រក្ុមតមថ្នល់) 

ក្មមវធីិអប់រសំរុបរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៣៤៦នក់្(ស្សី ១៤២នក់្)  ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារចំនួន២០៩នក់្(ស្សី១០៦នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ២៦នក់្(ស្សី១៥នក់្) ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារចំនួន ៨២០នក់្ (ស្សី៤៣៥នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន១,៤០៧នក់្ (ស្សី៦១២នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា និងកុ្មារ
ចំនូន៤៦០នក់្ (ស្សី១៩៧នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ាពីមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសារ
រគួសារអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមាតបិតសិសេចំនួន ៩៥នក់្ (ស្សី ៨២នក់្) សតីពីការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារក្រ
សាោរដា បងាា ញល ធផលការសិសក្ា រក្បៀបចុុះចូលក្រៀនក្ៅសាោរដា និងផតល់ព័ត៌្មានមក្យក្
សមាា រៈ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់  នផ្ថ្ង ី២២  ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរុបចំនួន   ៩០,០០០ នឹងផតល់ដល់ កុ្មារ / 
យុវវយ័ ក្ៅតមថ្នល់  មណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ ល បណតុ ុះ  បណ្តត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

- បុគគលិក្ចំនួន៦០នក់្  នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
សក្មមភាព អប់រកំ្រៅរបព័នធ 

- សមាា រៈអប់រកំ្រៅរបព័នធថ្មី នឹងរត្ូវបក្ងកើត្និងក្ធវើបចចុបបននភាព 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់រកំ្រៅរបព័នធ ក្ៅតមថ្នល់ ក្នុង
មណឌ ល និងសមាហរណក្មមក្រសាោរដា នឹងបក្ងកើត្ អនុវត្ត និង
ក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់រកំ្រៅរបព័នធ 
 

ផ្ដគូ 

- នឹងបក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្ឈាម ុះសា ោ 

រដាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុមការងារ ទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ៣០នក់្ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង   ួល 

ការបណតុ ុះបណ្តត ល 

- ផ្ដគូសាោរដានឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងការគំ្ន រ  ក្នុង 

ការ  ក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្យើងបានផតល់ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរុបចំនួន ៣៤,៣៩៩ដង(ស្សី១៣,៥៤៤) បានផតល់ដល់កុ្មារ/
យុវវយ័  ក្ៅតមថ្នល់ មណឌ លអប់រមំជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល វជិាជ ជីវៈក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន ១២នក់្(ស្សី០៨នក់្) បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីឧបក្រណសិក្ា ក្ៅក្េហវនេ
អិុនក្ធើក្ណសិនណល នផ្ថ្ង ី០២  ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ៦២ដង  ក្ៅ៤ តំ្បន់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ មជឈមមណឌ លអប់រមំជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង សាោរដា ក្ដើមបីពរងឹងក្លើវធីិសាស្រសតក្នុងការបក្រងៀន និងបក្ងកើត្សមាា រៈបក្រងៀន ។ 

 

ផ្ដគូ 

- បានចងរក្ងបញ្ជ ីក្ឈាម ុះសាោរដាចំនួន៨៦សាោ ក្ដើមបីមានភាពងាយស្សួលសរមាប់ការ ំនក់្ ំនង 
និងតមដ្ឋនសា សារដា ។ 

- បុគគលិក្វ ិាសាថ នសហរបតិ្តការអនតរជាតិ្  និងមូលនិធិយុវជនកុ្មារពិការក្ដើមបីការអប់រ ំ និងមុខរបរ 
ចំនួន១៤នក់្(ស្សី០៦នក់្)  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីឧបក្រណ៏សិក្ាក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន
ណល នផ្ថ្ង ី២០-២១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បុគគលិក្ក្លាណមិត្តបាន សេនុះកិ្ចចសិក្ាក្ៅមិត្តសំឡាញ់សតីពីការអប់រ ំនផ្ថ្ង ី ១៥-១៦ ខខក្ញ្ញដ  
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- របធានក្មមវធីិអប់របំានចូលរួមក្នុងរពឹត្តិការណដូចខាងក្រកាមៈ 

- សិកាខ សាោសតីពីក្មមសិក្ាថ្នន ក់្បថ្មនផ្ថ្ង ី១៧ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កិ្ចចរបជំុសតីពី ិវាអក្ខរក្មមអនតជាតិ្ ក្ៅភាពជាផ្ដគូរអប់រផំ្នអងាគ ការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលនផ្ថ្ង ី១៥ ខខ
សីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កិ្ចចរបជំុសតីពីការត្រមូវការពិក្សសផ្នសិសេគថ្លង់ ក្ៅក្នុងរបក្ សក្មពុជា ក្ៅ Development 
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Innovation Organization នផ្ថ្ង ី១៩  ខខសីហា  ឆ្ន ំ២០១៤  ។ 

- សិកាខ សាោសតីពីការងាររួមរបស់យុវជនក្ៅតំ្បន់អាសីុបា៉ា សីុហវិច នផ្ថ្ង ី៨ និង ី ១០ ខខ ក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ 
២០១៤ ក្ៅរបក្ សឥណ្តឌ  ីរក្ុងញ៉ាូ ខដលី។ 

- របធានរក្ុម តំ្បន់ អូឡំាពិក្ បានចូលរួមក្នុងកិ្ចចរបជំុ សតីពី បញ្ញា របឈម និងដំក្ណ្តុះស្សាយ ផ្នការ 
ក្បាុះបង់សាោ ក្ៅសមថភាពខញុំ នផ្ថ្ង ី២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដ
ល់កុ្មារ ចំនួន២០០នក់្ក្នុង មួយឆ្ន ំ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ១៥០នក់្ក្រ 

សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- កុ្មារចំនួន ១,៣០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនត ការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការ
បញ្ជូ នក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ២៥,០០០ ដង 

 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
មជឈមណឌ លអប់រផំតល់សក្មមភាពអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាក្ដើមបីសរមបសរមួល ក្លើការសមាហរណក្មម
សិសេក្រសាោរដា និងផតល់ការអប់រជំាមូលដ្ឋា នដល់កុ្មារខដលរស់ក្ៅ និងក្ធវើការតមថ្នល់/សហគមន៏   
 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុងផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន២៥២នក់្ (ស្សី ៩៩នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារក្រសាោរដានឹងក្ធវើក្ៅ ចុងរតី្មាស ី៤។ 

- កុ្មារចំនួន ៩៩៤នក់្ (ស្សី៤២៨នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដានិងកុ្មារ
ចំនូន៣២៣នក់្ (ស្សី១៣៥នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ាពីមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសារ
រគួសារអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង 

- កុ្មារចំនួន៦៦ នក់្(ស្សី២៨នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤. 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន១,៦២២ ដង(ស្សី៧៣២) បានក្ធវើក្ឡើង ជាមួយសិសេកំ្ពុង
ក្រៀនក្ៅសាោរដាក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 

 
 

សហគមន៏អណតូ ង សហគមន៏អណតូ ង 
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អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដ
ល់កុ្មារ ចំនួន៣០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣០នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 

 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការ
បញ្ជូ នក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ៥០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈ
យុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុងផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន១៣ (ស្សី០៣នក់្)ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២២នក់្(ស្សី១៧នក់្)ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤  

 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន ១១៣នក់្(ស្សី៥៦នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដា
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 
 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន១៥៥នក់្(ស្សី៦៨នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា និងកុ្មារចំនូន
៣០នក់្ (ស្សី១២នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ាពីមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសាររគួសារអាច
មានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង 

- កុ្មារចំនួន២៧៥នក់្ (ស្សី១២០នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

 

សហគមន៏ចាអំក្  

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដ
ល់កុ្មារ ចំនួន៥០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន១ ៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀន ថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 

សហគមន៏ចាអំក្  

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ៨១នក់្(ស្សី៤០នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- យុវវយ័ចំនួន០៨នក់្(ស្សី០៤នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៤នក់្(ស្សី០៤នក់្)ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
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ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការ
បញ្ជូ នក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១០០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២៥០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធ
នការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- មានកុ្មារចំនួន៣០នក់្(ស្សី២២នក់្)រួមបញ្ចូលថ្មី ក្ក្មងរបុស០១នក់្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន 
បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារថ្មីចំនួន ១២នក់្(ស្សី ០៩នក់្)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ១២៩នក់្ (ស្សី៥៧នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា និងកុ្មារ
ចំនូន៣៦នក់្ (ស្សី១៦នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ាពីមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសាររគួសារ
អាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង 

- កុ្មារចំនួន២៨០នក់្ (ស្សី១៩៨នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 
ក្លឹបក្េហវនេៈ កំ្ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ 
ចំនួន ១០០,០០០ រួមមាន បណ្តណ ល័យ រាំ កី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ 
 សេនកិ្ចចសិក្ា និងរពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់
ក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
 

- ក្លឹបក្េហវនេនឹងក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និង
សហគមន៏ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ ក្ដើមបីផតល់ក្សវា
បំណិនជីវតិ្ចំនួន ២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ 

 

ក្លឹបេហវនេៈ ជាមណឌ លអប់ររំបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ ខដលកុ្មារ/យុវវយ័អាច អនុវត្តសក្មមភាពក្មានត
សបាយ និងវបបធម៌រួមមានៈ កី្ឡា គំនូរ ផ្ទត់្ពណ៌ បណ្តណ ល័យរាំ និងត្េនតី។ 

- បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន៣១,៣៦៩ដង (ស្សី១០,២៣៩ដង) រួមមាន បណ្តណ
ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា និងរពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈម
ណឌ លអប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និងសហគមន៏ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ក្ដើមបី
ផតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ២៥,៨២៤ដង (ស្សី ៨,៨១៦)។ 

- សក្មមភាពក្ពលក្នុះកំ្ពុងអនុវត្តន៏ ក្ៅ ីធាល អប់រកំ្រៅរបពន័ធ ក្ខនលងអាហារដ្ឋា ន និង ីធាល មិត្តសំឡាញ់  
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- កុ្មារចំនួន២៥នក់្(ស្សី០៦នក់្) បានចូលរួមការរបកួ្ត្កី្ឡាបាល់ក្អាបក្ៅក្មពុជាបាល់ក្អាប នផ្ថ្ង ី
១៣ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤   
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៨០នក់្(ស្សី៤៣នក់្) បានចូលរួមសខមតង ខួបមិត្តសំឡាញ់២០ឆ្ន ំខដលមាន អនក្ 

 សេនចូលរួមចំនួន ៤២០នក់្ក្ៅមិត្តសំឡាញ់   នផ្ថ្ង ី ២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៦០នក់្(ស្សី២១នក់្)  បានចូលរួមរបកួ្ត្កី្ឡាក្ៅក្នុងមិត្តសំឡាញ់ ដូចជា 
បាល់ទាត់្ និងបាល់ក្បាុះ នផ្ថ្ង ី ១១ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានផតល់ក្សវាចំនួន១៤១ (ស្សី ៤៨ដង) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ឲ្យចូលរួម សេនៈខាងក្រៅ រួម មានវ ិាសាថ ន 

វបបធម៌បារាងំ,  ក្រាងកុ្នចតុ្មុខ និង មណឌ លបូផ្ទណ្ត។ 
 

៣.៤ គំ្នរ 
យុវវយ័ក្នុង
ការបណតុ ុះ
បណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈនិង
ការងារ 

សរុបរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  
និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈនឹងផតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈ៨
ក្ផេងៗ គ្នន  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងក្ខនលង
បណតុ ុះបណ្តត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ខដលនឹងក្បើក្ក្នុង
កំ្ឡុងឆ្ន ំ២០១៤ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  នឹងផតល់ជំនញដល់ 
យុវវយ័ចំនួន ៦២០នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន៤០នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
 

ការខសវងរក្ការងារៈ  
- យុវវយ័១៨០នក់្ នឹង សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅ
ភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័ ១០០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ៅភនំ

ក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 

សរុបរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុងការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន៨ជំនញក្ផេងគ្នន ក្ៅមជឈម
ណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់។ គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើ 
ការងារ បានចាប់ក្ផតើមអនុវត្តក្ៅសហគមន៏ចារអំក្   និងអណតូ ង។ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  បានផតល់ជំនញដល់ យុវវយ័ចំនួន ៤១៩នក់្(ស្សី ១១២នក់្)
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន៣៦នក់្(ស្សី ១១នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី៧នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
ខដលជាខផនក្ផ្នគក្រមាងបណតុ ុះបណ្តត លសាក្លបង ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការខសវងរក្ការងារៈ 
- យុវវយ័៩៧នក់្ (ស្សី ២១នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី៣៥នក់្(ស្សី១០នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅ
ភនំក្ពញ  និងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ ៤៦នក់្(ស្សី១២នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
-  យុវវយ័១២នក់្(ស្សី០៣នក់្) បានជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន 
ក្ៅភនំក្ពញនិងក្ខត្ត 
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- យុវវយ័៣០នក់្នឹងជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មម
ផ្ទទ ល់ខលួន ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័៤០នក់្ នឹងសមាហរណក្មមក្រការងារភាល ម  ៗ
ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ ១០នក់្ នឹងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ក្ៅ
ភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្២០នក់្ នឹង  ួលបានបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការ 
ដ្ឋក់្ការងារ និងវគគរលឹំក្ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក់្ការរងារ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើ

ការងារ ការដ្ឋក់្ការងារ នឹងរត្ូវបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើ
បចចុបបននភាពជា ក្ ៀងទាត់្ 

ផ្ដគូ 

- បក្ងកើត្ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និងខចក្រខំលក្ជា
មួយរក្ុមការងារទំាងអស់ 

- យុវវយ័១៣នក់្(ស្សី ០៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាល ម  ៗក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
- យុវវយ័ ១២នក់្(ស្សី ០១នក់្) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
- យុវវ័យ១៤នាក់(ង្សី ០២នាក់) ានជួយខសែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់សរៀនសធែើការ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្ៅបនតខចក្រខំលក្ប ពិក្សាធសតីពីរក្បៀបដ្ឋក់្ការងារដល់យុវវយ័របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព
ដល់អនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់ក្ផេងៗនិងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

- នឹងផតល់វគគបណតុ ុះបណ្តត ដល់អនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅរតី្មាសក្រកាយសតីពីក្សៀវក្ៅខណ
នំសតីពីការដ្ឋក់្ការងារជាភាសាខខមរ  
 

ផ្ដគូ 

- បញ្ជ ីក្ឈាម ុះអងគការ/ហាងបានក្ធវើបចចុបបននភាពជាក្រៀងរាល់ខខក្ដ្ឋយអនក្សរមបសរមួលការដ្ឋក់្
ការងារ ក្ហើយបានខចក្ជូនដល់រក្ុមពាក់្ព័នធ បញ្ជ ីក្នុះមានចំនួន២៧១អងគការ/ហាង ។ 

- បានចូលរួមពិភាចំនួន២ដងសតីពីការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការក្ៅ មជឈមណឌ លបណតុ ុះ បណ្តត លក្ជ វ ី
សីុ និងសាោចំប ី  

- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុចំនួន៣ដងសតីពីការក្រជើសក្រ ើសបុគគលខដលសតត នុពលខពស់ក្ៅសណ្តា គ្ន
សុខាសណ្តា គ្នសូហវីខត្លនិងសីុ ប ីក្អម ខូផឺក្រសិន  

 
មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នន ក់្ជំនញ និងអាជីវក្មម) 
កំ្ពុងផតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈក្ផេងៗ គ្នន ដល់យុវវយ័ចំនួន ៦០០នក់្ 
ក្នុងមួយឆ្ន ំ(ក្ដ្ឋយមានយុវវយ័ជាស្សី៣០%) ក្ហើយនឹងជួយគំ្នរ  
ពួក្ក្គឲ្យមានការងារក្ធវើ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង 

 

មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ   ផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លដ៏មានគុណភាព នំមុខក្គក្លើជក្រមើស
ការងារដ៏ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់យុវវយ័ ។ អងគការមិត្តសំឡាញ់មាន ០៨ជំនញក្ផេងៗ គ្នន   
 

- បានផតល់ការណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ក្ផេងៗ គ្នន ដល់យុវវយ័ចំនួន ៤០៩ នក់្(ស្សី ១១២នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
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- យុវវយ័ចំនួន៥០០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ
ជីវៈ បនទ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់
កំ្រតិ្ ី១ពីមជឈមណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្នុង១ឆ្ន ំ 

- នឹងផតល់ក្សវាអប់រដំល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០,០០០ដង (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  
និងការពាបាល  

- ក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ នឹងមានការថ្យចុុះមក្រតឹ្ម ១០% 
(ខផអក្ក្លើរបាយការណ៏ ឆ្ន ំ២០១២ =១៨%) 

- យុវវយ័១៣០នក់្នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ងកើត្របរ 
ក្ដ្ឋយខលួនឯងក្នុងក្នុះយុវវយ័នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យរស់
ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញ 

- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុងក្ធវើការ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង
បនទ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ 

- យុវវយ័ចំនួន១៤០នក់្(ស្សី៣០នក់្)បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បនទ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការ
សិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានផតល់ក្សវាអប់រចំំនួន៤៦,៣២៥ដង (ស្សី១៤,៣៥២) ដល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ
ជីវៈ (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ ការពាបាល និងអក្េរ សាស្រសត) ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- យុវវយ័ចំនួន ៥៣នក់្(ស្សី១១នក់្) ក្សមើចំនួន ១៣% បានក្បាុះបង់ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមិនបានរត្ឡប់មក្ចូលក្រៀនវញិក្ៅក្នុងកំ្ឡុងក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ក្នុះ 
 

- យុវវយ័៥៩នក់្(ស្សី១៥នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ បក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវយ័ចំនួន
២៩នក់្(ស្សី០៣នក់្)រស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- មានយុវវយ័ ៨៥% កំ្ពុងបនតបំក្រ ើការងារ របក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណ ក្មមរយៈក្ពល 
៦ខខ។ 
 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- របធានមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចូលរួមសក្មាព ធផ្នគក្រមាងសបាត ហ៏គថ្លង់ ក្ៅ
អងគការមា៉ា រណុីល នផ្ថ្ង ី០១ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- សិសេចំនួន៩៥នក់្(ស្សី១៥នក់្)បាន  ួលវញិ្ញដ ប័នបញ្ញជ ក់្ការសិក្ាសតីពីបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ និងសិសេចំនួន៤០នក់្(ស្សី០៩នក់្)បាន  ួលវញិ្ញដ ប័នបញ្ញជ ក់្ការសិក្ាសតីពី
បំណិនជីវតិ្ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី១៥ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- សិសេការតីស់ចំនួន១៥នក់្បានមក្ សេនុះកិ្ចចក្ៅមិត្តសំឡាញ់សតីពីក្សវាមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ នផ្ថ្ង ី២២ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានក្រៀបចំយុវវយ័ចំនួន ៣១នក់្(ស្សី១៤នក់្)ក្ៅសហគមន៏ឡកំ្ក្បា មក្ សេនុះកិ្ចចក្ៅមណឌ លវជិាជ
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ជីវុះមិត្តសំឡាញ់នផ្ថ្ង ី០៥ ខខ សីហា និង ផ្ថ្ង ី១០ខខក្ញ្ញដ  ២០១៤  
សហគមន៏អណតូ ង 

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- យុវវយ័ចំនួន០៥នក់្ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  

 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 

សហគមន៏អណតូ ង 

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- យុវវយ័ចំនួន០៣នក់្ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ថ្នន ក់្ក្បាុះពុមពចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៧ នក់្(ស្សី ០២នក់្) រួមបញ្ជូ ល០២នក់្(ស្សី០១នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រ
ការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៧នក់្(ស្សី០៤នក់្) នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ចារអំក្  

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- យុវវយ័ចំនួន១៥នក់្ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  

 
 
 
 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 

ចារអំក្  

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- យុវវយ័ ១០នក់្ រួមបញ្ចូ លយុវវយ័០៣នក់្មក្ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បាន  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ថ្នន ក់្ជួសជុលម៉ាូតូ្ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៨នក់្(ស្សី ០៣នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រការងារ រួមបញ្ចូ លថ្មីយុវវ័យ១៣នាក់(ង្សី 

០២នាក់) ានជួយខសែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់សរៀនសធែើការចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
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- យុវវយ័ចំនួន ៣៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ - យុវវយ័ចំនួន ២៨នក់្ (ស្សី០៧នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារតមហាងននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

៣.៥  ផតល់
ក្ខនលងសាន ក់្
បក្ណ្តត ុះ
អាសននដ៏
មានសុវត្ថិ
ភាពដល់
កុ្មារ/ 
យុវវយ័
និងក្ធវើសមា
ហរណក្មម
ក្រកាន់រគួ
សារ 
 

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣កំ្ពុងផតល់ក្ខនលង
សាន ក់្ក្ៅដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្
ដល់ ៥០០នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ក្សវាចំនួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូលរួមរបស់
កុ្មារ ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល 
ក្នុងក្នុះក្សវាពាបាលចំនួន៩០០០ នឹងផតល់ដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ ក្ៅក្នុងសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៥០នក់្ មក្ពីតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្
ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនននឹងបានចូលរួមសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយ
ក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់សពឺ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ការចូលរួមរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹងរត្ូវបានធានថ្នបានចូលរួម
ការរបជំុ ូក្រ ក្រៀងរាល់ សបាត ហ៏ ការក្បាុះក្ឆ្ន ត្  និងក្របើរបាស់ 
របអប់សំបុរត្ សំក្ណើ រខដល មានក្ៅរគប់ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ
បក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១៥នក់្ នឹងគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុង
កំ្ឡុងក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននៈ ជាក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ
/យុវវយ័ ក្នុងកំ្ឡុងក្ពលសិក្ារបស់ពួក្ក្គឬ រហូត្ដល់សាថ នភាពរគួសាររបស់ពួក្ក្គមានក្សថរភាព។  
 

- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣ កំ្ពុងផតល់ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ 
៣៧៧នក់្(ស្សី១០៦នក់្) ខដលមាន ីតំងក្នុងសងាក ត់្  ឹក្លអ ី៣ សងាក ត់្ ំនប់ ឹក្ និងសងាក ត់្ ួល
សាវ យផ្រព១ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- បានផតល់ក្សវាចំនួន ៥,៣១៥ដង(ស្សី ៧៩៣នក់្)  ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងក្នុះមានសក្មមភាពក្មានត ការចូល
រួមរបស់កុ្មារ ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ  ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល រួមទំាងក្សវាពាបាលចំនួន ២,២៦៨ 
(ស្សី ៣៦៧)ផងខដរ   ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៧៧នក់្(ស្សី១៦នក់្)រួមបញ្ចូ លថ្មី២២នក់្(ស្សី១២នក់្)ផ្នមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ
អាសនន បានចូលរួមសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់សពឺ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ទំាងអស់បានចួលរួមរបជំុ ូក្រជាក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ និងក្បើក្របអប់សំបុរត្ សំក្ណើ រចំនួន 
២ដងក្នុងមួយខខក្ៅតមមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ទំាងអស់ក្រកាយពីបានរបជំុ និងក្បើក្របអប់
សំបុរត្រួចពំុមានក្រណី ឬសំក្ណើ រសំុពិក្សសក្ឡើយ។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤១នក់្(ស្សី០៨) បានក្រក្លងផទុះកំ្ឡុង ក្ពលបុណយភជុំបិណឌ  នផ្ថ្ង ី ១៧ ខខក្ញ្ញដ  
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានដឹក្នំកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៨នក់្(ស្សី០៨នក់្) ក្រវត្តមហាមេនតី និងសទឹងមានជ័យ ក្ពលបុណយភជុំ
បិណឌ  នផ្ថ្ង ី២៣ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤  និងកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១២០នក់្(ស្សី៣១នក់្) ក្រក្លង ភនំតក្ ៉ា 
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និង ក្នលបា ីកំ្ឡុង ក្ពលភជុំបិណឌ  នផ្ថ្ង ី១៩-២១ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៦៩នក់្ (ស្សី២៥នក់្) ក្នុងការក្ធវើប បងាា ញសតីពីសារៈសំខាន់ និងផលរបក្យជន៍ ផ្ន
ការអភិរក្េ សត្វផ្រព ក្នុងរបក្ សក្មពុជា ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយមរនីតអភិរក្េសត្វផ្រព ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅ
បក្ណ្តត ុះអាសនននផ្ថ្ង ី១៨ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្រ រាជធានីភនំ និងក្ខត្ត 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៨០០នក់្នឹង  ួលក្សវា(បំណិនជីវតិ្ 
គំ្នរ  ខផនក្ចាប់ និងការបញ្ជួ ន ) ក្នុង១ឆ្ន  ំ

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ
កាន់រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុង
ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្នុង១ឆ្ន  ំ

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ
កាន់រគួសាររគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ក្ៅរាជធានី
ភនំក្ពញ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្នុងក្ខត្ត
របស់ពួក្ ក្គក្នុង១ឆ្ន  ំ

- កុ្មារចំនួន ២៧០នក់្ ក្ៅសាោរដា នឹង  ួលបានការគំ្នរ 
ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុងក្ខត្ត 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្
មុខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្ន  ំ

- យុវវយ័ចំនួន ១០០នក់្ នឹងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការ
ចាប់ក្ផតើមអាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្រ រាជធានីភនំក្ពញ និងក្ខត្ត 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៣៧នក់្ (ស្សី២១២នក់្) បាន  ួលក្សវា (បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  ខផនក្ចាប់ និងការ
បញ្ជួ ន  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ២៤នក់្ (ស្សី០៧នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី ១២នក់្(ស្សី០៤នក់់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម
ក្រកាន់រគួសាផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  និងរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ៣៤នក់្(ស្សី០៤នក់្)រួមបញ្ចូ លថ្មី ០២នក់្(ស្សី០១នក់់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម
ក្រកាន់ រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ១១នក់្ (ស្សី០៥នក់្) ) រួមបញ្ចូ លថ្មី ០៤នក់្(ស្សី០២នក់់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ
សាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារក្ៅសាោរដាចំនួន ១២៩នក់្(ស្សី៥៩នក់្) បាន  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅសាោ 
រដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្ហើយមានកុ្មារ ៧១នក់្ (ស្សី៣៤នក់្) ពំុ  ួលបានការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ា
ក្ដ្ឋយសារខត្រគួសាររបស់ពួក្ក្គ មានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា។ 

- យុវវយ័ចំនួន២៥នក់្ (ស្សី០៤នក់្) ក្នុងក្នុះមានថ្មី០៣នក់្(ស្សី០១នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ 
និងបក្ងកើត្មុខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង និងកំ្ពុងក្ធវើការតមដ្ឋនការងារការចាប់ក្ផតើមអាជីវក្មម របស់ពួក្ក្គចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- បានតមដ្ឋន  ក្លើ ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
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ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 
- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង  ួលបាន
គំ្នរ ឲ្យ រត្ឡប់ក្រស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិក្នុង១ឆ្ន  ំ

- រគួសារចំនួន ១០ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ 
សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមាន
កុ្មារចំនួន ៤០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន  ំ

- បុគគលចំនូន ២០នក់្នឹង  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារផលូវចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅរគួសារ   
ក្សៀវក្ៅរគួសារ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ និងប័ណណសមបធម៌) ក្ៅ 
ក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង១ឆ្ន  ំ
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌ (SoPs) នឹងក្ធវើ
បចចុបបននភាព បក្ខរប និងអនុវត្តន៏ក្នុងរកុ្មក្ៅ ចុងឆ្ន ំ 
២០១៤ 
 

ផ្ដគូ 
- កិ្ចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការផ្ដគូ នឹងរត្វូចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការរបជំុ និងការបណតុ ុះបណ្តត ល 
 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ០៨រគួសារក្ដ្ឋយមានកូ្ន ២២នក់្(ស្សី១៥នក់្)  ួលបានគំ្នរ ឲ្យ 
រត្ឡប់ក្រស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- រគួសារចំនួន០៣បាន  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច ក្ៅក្នុងក្ខត្ត
របស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ០៣(ស្សី០៣នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន ០៦នក់្ (ស្សី០៤នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី ០១នក់្(ស្សី០១នក់់្)  បាន  ួលការគំ្នរ ក្នុងការក្ធវើ
អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 
- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌បានបញ្ច ប់និងផតលវគគបណតុ ុះបណ្តត លក្ៅរតី្មាសក្រកាយ 
ក្ហើយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្លើការបា៉ា ន់របមាណរគសួារធម៌ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ សក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន
ណល 
 

ផ្ដគូ 
- បនតកិ្ចចសហការជាមួយគណៈក្មាម ធិការស្រសតីនិងកុ្មារ មេនតីសងគមកិ្ចចរាជធានី/ក្ខត្ត  និងអងគការផ្ដគូ 
ក្លើការងារសមាហរណក្មម ក្នុងការខសវងរក្រគួសារ ការបា៉ា ន់របមាណ ក្ធវើខផនការរគួសារ  សមាហរណ
ក្មម និងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុក្ខក្ៅ ក្ខត្ត/រក្ុង។ 

 រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន១០នក់្ថ្មី នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមា

រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន៣០នក់្(ស្សី១៦នក់្) ចាស់បានក្ធវើការតមដ្ឋននិងសួរសុខ ុក្ខ ប៉ាុខនតក្នុងរតី្មាសក្នុះពំុមាន 
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ហរណក្មមក្រកាន់រគួសារធម៌ក្នុង១ឆ្ន ំ 
- នឹងក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន 
៤ដងក្នុងមួយឆ្ន ំ 

កុ្មារថ្មី សរមាប់ក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសារធម៌ក្ ។ 
- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន២ដងក្ៅរក្សួង ស.អ.យ សតីពីគណៈក្មាម ធិការខថ្
ទំានិងចិញ្ច ឹមនផ្ថ្ង ី០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ និង ការខថ្ទំារយៈក្ពលខលី និងរយៈក្ពលខវង នផ្ថ្ង ី ០២ 
ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

 សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ផតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្៥,០០០ ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប 
 ី១ និង ី ២ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន ២០០នក់្នឹង  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុន
ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង 

សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ក្សវាបំណិនជីវតិ្ ចំនួន៧៦៣ដង( ស្សី ១២១)បានផតល់ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប  ី១ និង ី 
២ក្ៅរាជ ធានីភនំក្ពញក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន  ២១៣នក់្(ស្សី  ៥៤នក់្) បាន  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន ៣៤នក់្( ស្សី ០៦នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី០៧នក់្(ស្សី០២នក់្)បានក្ដ្ឋុះខលងសមាហរណក្មម
ក្រកាន់ មជឈមណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និងរគួសារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

៣.៦រគសួារ
ឯក្រាជយអាច
រក្របាក់្ចំ
ណូល 
និងគំ្ន
រ ដល់កូ្ន
 ៗរបស់

ពួក្ក្គ 

សរុបរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី
ចំនួន៦៩នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរួម
សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៥៤០នក់្ បាន  ួល
ផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្ន
រ អាណ្តពាបាលចំនួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើមបបីក្ងកើត្
អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយ
មានកុ្មារចំនួន ៥៦០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 

សរុបរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន១១៤នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន២០នក់្បាន  ួលការបណតុ ុះ 
បណ្តត ល  និងចូលរួមសិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៣៥៣នក់្(ស្សី១៦៨នក់្) បាន  ួល
ផលពីគក្រមាងក្នុះចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 

- រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លនិងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន១១១នក់្ក្នុង
ក្នុះមានថ្មី១៤នក់្ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួននិងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយមាន
កុ្មារ ចំនួន ៣៧៨នក់្ (ស្សី១៦៦នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
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មជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥នក់្នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យមានការ
ងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុមាសហគមន៏អណតូ ង និងក្រាងចរក្ក្ៅ
ក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល  
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បញ្ច ប់/ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិងអាជីវ
ក្មមខាន ត្តូ្ច 

 
រដ្គ ូ

- កិ្ចចសហការជាមួយអងគការផ្ដគូនិងសាថ ប័នឯក្ជន 
នឹងរត្ូវចាប់បក្ងកើត្តមរយៈការបណតុ ុះបណ្តត ល  
ការលក់្ផលិត្ផល  ការតំងពិព័រណ៏ឬរពឹត្តិការណ៏ក្ផេងៗ  

មជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
- អាណ្តពាបាលចំនួន០៧នក់្ បាន  ួលគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុមាសហគមន៏អណតូ ង និង
សិបបក្មមក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន១៩នក់្(ស្សី១៥នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្ធវើជាសនតិសុខ និងក្រាងចរក្ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិងអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចកំ្ពុងពរងាង ក្ហើយ ការវាយត្ផ្មលគក្រមាង 
សិបបក្មមតមផទុះជាមួយរក្ុមក្គ្នលក្ៅបានក្ធវើរួចក្ហើយក៏្ប៉ាុខនត របាយការណ៏ផ្នការវាយ ត្ផ្មលកំ្ពុង 
ពរងាង ក្ៅក្ឡើយ។ 

- បានដ្ឋក់្ក្លខកូ្ដក្រក្លើផលិត្ផលទំាងបីហាង 
- ផលិត្ផលសបបក្មមតមផទុះបានតំងពិពណ៌ និងលក់្ចំនួនពីរដង ក្ៅសាោអនតជាតិ្ភនំក្ពញ 
នផ្ថ្ង ី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ និង PATA fair នផ្ថ្ង ី ១៧-១៩ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៥នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី
២០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរួមសិបប
ក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៨០នក់្ បាន  ួលផលពី
គក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០ នក់្ នឹងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមា
ក្ៅមណឌ លផលិត្ក្មម 

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្ន រ 

សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣២នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០២នក់្បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល  
និងចូលរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១០៣នក់្ (ស្សី៣៩នក់្)បាន  ួលផលពីគក្រមាង 
ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ រួមបញ្ចូ លថ្មី ០១បានបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌ លផលិត្ក្មម
ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
 
 

រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អណ្តពាបាលចំនួន០១៥នក់្
ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន០២នក់្ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយ
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អណ្តពាបាលចំនួន២៥នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ១៨នក់្ ក្ដើមបី
បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ ចំណូល របស់ពួក្ក្គ 
ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ១០០នក់្នឹង   ួលបាន ផលពីអាជីវក្មមក្នុះ  
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៥នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្ន ំ 

មានកុ្មារចំនួន ៥៣នក់្(ស្សី២២នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ។ 
 
 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

សហគមន៏ចារអំក្  

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៦នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពា បាល 
ថ្មី២៦នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង ចូលរមួសិបប
ក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៤០នក់្ បាន  ួលផលពី
គក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ  

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ 
អណ្តពាបាលចំនួន២៨នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ២០នក់្ ក្ដើមបី
បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ 
ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ១២០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន១០នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១
ឆ្ន ំ 

សហគមន៏ចារអំក្  

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២១នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០២នក់្ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល  
និងចូលរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៦៨នក់្ (ស្សី៣៦នក់្) បាន  ួលផលពីគក្រមាង 
ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

 
 

រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន១៧នក់្ក្នុងក្នុះ
មានថ្មីចំនួន០៤នក់្(ស្សី០៥នក់្)ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៤នក់្ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន 
និងបក្ងកើន របាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៥៨នក់្(ស្សី២៥នក់្)បាន  ួលផលពីអាជីវ
ក្មមក្នុះ ។ 
 

 

 

 
 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន០១នក់្(ស្សី០១នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទី្០១ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

 

៣.៧ ការគំ្ន
រ ពីធុរៈកិ្ចច
សងគមក្ធវើមិ

និរនតភាព នឹងមានរហូត្ដល់ ៦០% 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង ៨ក្នុងមជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរ៥៥,០០០ដុោល រ 

ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  និរនតភាព មាន   ៥៦%   ចុងខខក្ញ្ញដ   ឆ្ន ២ំ០១៤ 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង៨ក្នុងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល 
៣៣,៨៦៣.៤០ដុោល រ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ រួមបញ្ចូ ល ៨,៤២៦.៣០ដុោល  ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 
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ត្តសំឡាញ់
មាននិរនតភា
ព ៦០% 

 

ចុងឆ្ន ំ ២០១៤  
- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,៣៣៧,២៦១
ដុោល រជាមួយ របាក់្ចំក្ណញ ២១០,៩៥២ដុោល រ ក្ដ្ឋយបក្ងកើន
របាក់្ចំណូល១០% 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈ  ៧៥០,៨១៨ដុោល ររបាក់្ចំណូល 
១៥៥,១៣០ ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

 
 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដងៈ  ៥៨៦,៤៤៣ដុោល ររបាក់្ចំណូល 
៥៥,៨២២ ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

 
 

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងក្េហវនេក្អនសាត ហវ 
ក្ៅក្លើផលូវ ១៤,០៤២ដុោល រ ក្ក្ើនក្ឡើង៥%ក្នុង១ឆ្ន ំ 

 
 
 
 

 

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក់្ ំនិញ
េហវនេក្អនសាត ហវ  ូល ំពូង និងហាងរកំ្ដងនឹង  ួលបាន
របាក់្ចំណូល ៣០៧,០០០ដុោល រ 

 
 

- បទ្ដាឋ នរននិតិវិធីសង្មាប់សសវាអតិងិជន  បៃរ់ហារ  ទំ្និញ សង្មាប់ហារ និរបទ្ដាឋ នរននិតិវិធីរនសសវាសង្មាប់សោជនីយដាឋ ន 
ង្តូវានខកសង្មួលពីសង្ហនសអិុនសធើណាសិនណល 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,០៣២,៦៧៣.៣៨ ដុោល រជាមួយ របាក់្ចំក្ណញ
១៣០,៩៧២.០៦ដុោល រ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន ំ២០១៤  រួមបញ្ចូ ល របាក់្ចំណូល ៣២៣,០៥៦.៧១ដុោល  
និងរបាក់្ ២៧,៧៦២.៩១ដុោល   ក្នុងរតី្មាសក្នុះ ខដលមានរបាក់្ចំនូល ៧%  និងរបាក់្ចំក្ណញក្ក្ើនក្ឡើង 
១៤%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិងរតី្មាស ី៣  ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈ របាក់្ចំណូល ៦០៧,២១០.០៣ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ១១៣,២៩៧.៦៦ ដុោល រ 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ រមួបញ្ចូ លរបាក់្ចំណូល ១៨៨,៩៤៧.៥៩ដុោល  និងរបាក់្ចំក្ណញ 
២៩,០៦៣.៣៦ ដុោល រក្នុងរតី្មាសក្នុះ  
- ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដងៈរបាក់្ចំណូល ៤២៥,៤៦៣.៣៥ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ១៧,៦៧៤.៤០ដុោល រ  
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ រមួបញ្ចូ ល របាក់្ចំណូល ១៣៤,១០៩.១២ដុោល  និងរបាក់្ខាត្ 
(១,៣០០.៤៥ដុោល ) ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងេហវនេក្អនសាត ហវ ក្ៅក្លើផលូវ១៣ជិត្ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេ    ួល
បានរបាក់្ចំណូល ១០,២២១.២៥ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ ៣,៤៤៥.០៥ដុោល រ  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា  
ឆ្ន ំ២០១៤ រួមបញ្ចូ ល របាក់្ចំណូល ២,០៤៥.៩៣ដុោល  និងរបាក់្ចំក្ណញ១,៦០២.៥០ដុោល  
ក្នុងរតី្មាសក្នុះខដលមានរបាក់្ចំនូលក្ក្ើន ១.៩%  និងរបាក់្ចំក្ណញក្ក្ើនក្ឡើង ៨៦%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិង
រតី្មាស ី៣  ឆ្ន ំ២០១៣។ 

 

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេក្អនសាត ហវ ូល ំពូង និងហាងរកំ្ដង 
  ួលបានរបាក់្ចំណូល ២៦៥,៤៩៧.៩៦ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ៥៤,៣៩៦.៥៤ដុោល រផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា  
ឆ្ន ំ២០១៤ រួមបញ្ចូ លរបាក់្ចំណូល  ៨៣,០៣៧.៥៥ដុោល  និងរបាក់្ខាត្៤,៦៤៩.៦៤ដុោល ក្នុងរតី្មាស
ក្នុះខដលមានរបាក់្ចំនូល ១.៦%       និងរបាក់្ខាត្១១៦%   ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិងរតី្មាស ី៣  ឆ្ន ំ២០១៣។ 

- បានផតល់វគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមមវធីិសិក្ាថ្នន ក់្ម៉ាូតូ្ ដល់សិសេ 
- បានបញ្ច ប់ពរងាងប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ថ្នន ក់្កាត់្សក់្ និងថ្នន ក់្ក្ធវើរក្ចក្ បានបញ្ច ប់ពរងាង 
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- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ) នឹងអាចរក្
ចំណូលបានចំនួន៣៦,០០០ដុោល រ ក្នុង១ឆ្ន ំ (ក្ក្ើនក្ឡើង ២%) 
និងចំក្ណញចំនួន ២៥,០០០ ដុោល រក្នុង១ឆ្ន ំ 

 

- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ)   ួលបានរបាក់្ចំណូលបាន១៧,៣៤០.១០ដុោល រ និង
របាក់្ចំក្ណញ១៧៣៣៤.១០ដុោល រ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ រមួបញ្ចូ ល របាក់្ចំណូល 
៤,៨៤០.១០ ដុោល និងរបាក់្ចំក្ណញ ៤,៨៤០.១០ ក្នុងរតី្មាសក្នុះខដលមានរបាក់្ចំនូល ២៣%  និង
របាក់្ចំក្ណញក្ក្ើនក្ឡើង ២៣%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិងរតី្មាស ី៣  ឆ្ន ំ២០១៣។ 
 

៤. រក្មុឯក្ក្ សចំនួន ៦ រក្មុកំ្ពុងផតល់ការគំ្នរ ដល់ក្មមវធីិក្នុងឆ្ន ំ ២០១៤ 
៤.១អនក្ឯ
ក្ក្ ស 
ក្លើ 
ការការ
ពារកុ្មារ 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ១០០ក្រណី នឹងរត្ូវបានបំក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោំភ
បំពាន  

 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារក្ៅក្នុងមណឌ លសំច
ត្    មជឈ មណឌ ល  អប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
និងរគប់ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- នឹងក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាស ជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័សាន ក់្
ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង និងមជឈ
មណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ (ក្ភាជនីយដ្ឋា ន)  
ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ ១០០% នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងរលឹំក្ក្ឡើង
វញិក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិធកុ្មារ 

- នឹងក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ន ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារក្រៀងរាល់ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- របាយការណ៏ផ្នការរកំ្ោភបំពានសរុបចំនួន ១០៤នក់្(ស្សី៣១នក់្) ក្រណីរួមបញ្ជួ លថ្មី២៩នក់្ 
(ស្សី០៨នក់្) រត្ូវបានបំពញក្ហើយក្រណីទំាងអស់ពាក់្ពនធ័ក្រនឹងការក្របើ អំក្ពើហឹងា។ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  បានក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាស ជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២៣នក់្(ស្សី០៦នក់្)  សាន ក់្
ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣  សតីពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការនិងបញ្ញា របឈម   
ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មតិ្បានក្ផញើរនិងរាយការណ៏ជូនរបធានគក្រមាងខដលពាក់្ព័នធក្ដើមបដី្ឋក់្បញ្ចូ ល 
ក្រ ក្នុងខផនការ សក្មមភាព និងយក្ក្រអនុវត្ត ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុសាសន៏ ។ 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៦២ដង  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណត លវជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំមណឌ លសំចត្ 
ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ក្ដើមបីពរងឹងដំក្ណើ រការផ្នការអនុវត្តន៏ក្គ្នលការណ៏ 
ការពារកុ្មារ និងធានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ។ 

- បុគគលិក្ចំនូន២១នក់្(ស្សី១១នក់្បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
- បុគគលិក្ Global Development Group(GDG) ចំនូន៤៧នក់្(ស្សី២៣នក់្បាន  ួលវគគបណតុ ុះ បណ្តត ល  

សតីពី ក្គ្នលការណ៏ ការពារ កុ្មារក្ៅក្េហវនេអិុនក្អើក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី១៧-១៨ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 
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៦ខខ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
 
 

ឧបក្រណ៏ 
- នឹងក្ធវើបចចុបបននភាព និងអនុវត្តក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ 
- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ នឹងដ្ឋក់្បងាា ញក្ៅរគប់មណឌ ល
ទំាងអស់ 

- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការចូលរួមរបស់កុ្មារ (ក្ៅក្នុង
មណឌ ល រគួសារ សហគមន៏ និងសងគម) ក្ហើយការខណនំ
សរមាប់ក្បាុះក្ឆ្ន ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារ 

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទំាងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌ លនីមួយ  ៗ

 

 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង សមាា រៈ និងរបពន័ធរាយការណ៏ បានបិត្ក្ៅក្លើជញ្ញជ ំងក្ៅរគប់
មណឌ លទំាងអស់របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់។ 

- ការខណនំផ្នការចូលរួមរបស់កុ្មាររត្ូវបានពរងាង និងរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ ីរបឹក្ា ក្ចចក្ក្ ស។ 
 

ផ្ដគូ 
- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុសតីពីរក្មសីលធម៌ការពារកុ្មារ ក្ៅមនទីរស.អ.យ នផ្ថ្ង ី០៨ ខខក្ក្កដ្ឋ 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុសតីពីការខណនំដ្ឋក់្ពាក្យសំុការចូលរួមរបស់កុ្មារក្ៅអងគការ នផ្ថ្ង ី២៤ 
ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមសិកាខ សាោសតីពីកិ្ចចរបជំុរក្មុការងារបក្ចចក្ក្ សថ្នន ក់្ជាតិ្ការពារកុ្មារក្ៅក្ខត្តសី
ហនុ ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយមនទីស.អ.យ និងរក្មុរបឹក្ាជាតិ្ក្ដើមបីកុ្មារ នផ្ថ្ង ី២៩-៣០ ខខក្ក្កដ្ឋ 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមសិកាខ សាោសតីពីការខណនំការចូលរួមរបស់កុ្មារថ្នន ក់្ជាតិ្នផ្ថ្ង ី២៩ ខខសីហា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមសិកាខ សាោសតីពីអំក្ពើហិងា និងការផតនទ ក្ទាសសាជីវក្មមរបឆំ្ងនឹងកុ្មារ ខដល
គំ្នរ ក្ដ្ឋយអងគ សេនុះពិភពក្ោក្  នផ្ថ្ង ី ១០ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការស្សាវរជាវក្ក្ងរបវញ័្ច  ផលូវក្ភ ក្ៅភនំក្ពញ ក្ៅអងគការ 
Love 146 នផ្ថ្ង ី១៥-១៦ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

៤.២ ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ ល ធផលសក្រមចបានៈ 
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អនក្ឯក្
ក្ សក្វជជ
សាស្រសត: 
 

- ក្សវាពាបាល និងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន១០០,០០០ដង  នឹងផតល់
ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់  អនក្ក្របើរបាស់
ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន ក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន 
៣០,០០០ក្សវា 

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្រមនទីរក្ព យ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក់្
នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ 

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន
៣០នក់្នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣០០ដងនឹង  ួលការពាលជំងឺកាមក្រាគ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤០០ដងនឹង  ួលការពាលជំងឺកាម
ក្រាគ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៥០នក់្នឹងបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម រក្ក្ម
ក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសំងាត់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣០០នក់្ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះពាល់
ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹង  ួលបានក្សវាពីអងគការមិត្ត
សំឡាញ់  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានថ្នន ំពនា(ARV) 
និងការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI)  

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៨០នក់្ ខដល  ួលរងផលប៉ាុះពាល់
ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង  ួលបានការគំ្នរ សងគម 

- ក្សវាពាបាលនិងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន២៦,៧៦២ដង(ស្សី១០,៤៣៨)បានផតល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ 
ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន៧,៧០៩
ដង(ស្សី១,៨៨៧ដង) 

- ផតល់ក្សវាបញ្ជួ នក្រមនទីរក្ព យចំនួន១៥៥ដង(ស្សី៦៤ដង)ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន១២នក់្(ស្សី០៧នក់្)បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនទីរ
ក្ព យចាប់ពីផ្ថ្ង  ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣៦នក់្(ស្សី១៩នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី០៧នក់្
(ស្សី០៤នក់្)បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ខខមក្រាឆ្ន ំ២០១៤។ 

- ផតល់ការពាបាលជំងឺកាមក្រាគដល់យុវវយ័ចំនួន៩៥ដង(ស្សី៤២ដង)និងអាណ្តពាបាលចំនួន១១០ដង
(ស្សី៦៦ដង)  ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១១២នក់្(ស្សី៤៦នក់្) បានបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត 
និងរក្ាការសំងាត់្។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៩៤នក់្(ស្សី១៣៩នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី១៤នក់្(ស្សី៩នក់្) ខដលឆលងនិងរងផលប៉ាុះពាល់
ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏បាន  ួលបានក្សវាសងគមពីអងគការមិត្តសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤៨នក់្(ស្សី២៥នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី០៤នក់្(ស្សី០២នក់្)   ួលបានថ្នន ំពនា (ARV) និងការ
ពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៤៨នក់្ (ស្សី១០០នក់្) រួមបញ្ចូ លថ្មី០៥នក់្(ស្សី០៥នក់្)ខដល  ួលរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និង
ពាបាលជំងឺឱកាសនិយម(OI)តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- តមរយៈការចុុះមូលដ្ឋា ន យ៉ាងក្ ៀត្ទាត់្ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត រគប់គលីនិក្ទំាងអស់មានអនម័យលអ 
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និង  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និងពាបាលជំងឺ
ឱកាសនិយម(OI)តម រយៈមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទំាងអស់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសតទំាងអស់ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះ
បណ្តត លយ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពី 
ខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញ និង សក្េងាគ ុះបឋម 

- ពរងឹងកិ្ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យ និងអនក្រគប់រគងក្រណី 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ តមដ្ឋននិងការបញ្ញជ  ិញសមាា រៈក្ព យ
ក្រតមត្រមូវការរបស់រក្ុមការងារ 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបននភាព
ក្ ៀងទាត់្ 

 
 

បនទប់សាអ ត្  រមង់អក្ងកត្របស់កុ្មាររត្ូវបានបំក្ពញនិងក្ខនលង ុក្ថ្នន ំរត្ូវបានក្រៀបចំ ុក្ដ្ឋក់្យ៉ាងក្រៀបរយ ។ 
- បានរត្ួត្ពិនិត្យសុខភាពកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្(ស្សី ២៤នក់្) មុនក្ពលចូលក្រៀនក្ៅអងគការមិត្ត
សំឡាញ់ និងក្ពលបញ្ជួ នក្ររគួសារ ឬរបក្បមុខរបរ ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ១០៩នក់្(ស្សី២៧នក់្) បាន  ួលការពាបាលមាត់្ក្ធមញ
ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- មានក្រណីចំនួន ០៤(ស្សី០២នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្លើការពាបាល  គំ្នរ ផលូវចិត្ត និងក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា  
ក្ដ្ឋយ អនក្រគប់រគងក្រណី របធានរក្ុមតំ្បន់នីមួយៗ  និងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ៣២ដង ក្នុះមាន៣តំ្បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនន 
ផទុះផ្បត្ង និងមណឌ លសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមបជួីយ អនក្ រគប់រគងក្រណី និងរបធានតំ្បន់ក្នុងការគំ្នរ ខផនក្សុខ
ភាពដល់កុ្មារ /យុវវយ័ និងរគួសារតមតំ្បន់ក្គ្នលក្ៅ ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន១៣នក់្(ស្សី០៣)បាន  ួលវា៉ាក់្សំាងក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី២ 
 
ឧបក្រណ៏ 
- បានបញ្ច ប់ក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅ និងថ្ត្របូសតីពីសុខភាព អាហាររូបឧត្ថមា និងអនម័យរបស់អងគការ
ក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និងអងគការសីុបា៉ា។ 

- បានពរងាងក្សៀវក្ៅសតីពីអប់រផំលូវក្ភ របស់អងគការក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និងអងគការសីុបា៉ា។ 
ផ្ដគូ 
- បនតការសហការជាមួយក្វជជបណឌិ ត្ ក្ៅមជឈមណឌ លសាថ នីតិ្សមបទាក្គៀនឃាំល ំង មនទីរក្ព យកាល់ខម៉ាត្ 
គុនធ បុបាជ  មិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្  បខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធ និងជំងឺក្អដស៏ក្សើខសបក្និងកាម
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ក្រាគ និងមនទីរក្ព យជ័យជំនុះ ក្ដើមបីគំ្នរ  និងពាបាលដល់កុ្មារ/យុវវយ័។ 
- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុរបចំាខខជាមួយអងគការក្ម៉ាឌីខំា និងសមាជិក្អងគការផ្ដគូ ក្ដើមបីខចក្ចាយព័ត៌្មានសុខ
ភាព និងការក្ងវុះខាត្ថ្វកិា ។ 

- កុ្មារក្ៅមជឈមណឌ លអប់រផំ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ចំនួន ៨៨នក់្(ស្សី ២៨នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការពាបាល
និងខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញពីអងគការ one 2 one ក្ៅមនទីររពុះកិ្តុ្មាោ។ 

 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ចុ ុះត្ផ្មល ២០% និងមនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុងចំនួន១០% 
សរមាប់ការពាបាលអតិ្ថិ្ជនរបស់អងគមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយខឡក្កិ្ចចរពមក្រពៀងរវាងមិត្តសំឡាញ់និងមនទីរ
ក្ព យបខងអក្ជ័យជំនុះតក្មម កំ្ពុងខត្ដំក្ណើ រការ។ 

៤.៣អនក្
ឯក្ក្ ស
រគប់
រគងក្រ
ណី 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ៥,០០០ក្រណីបុគគល 
- ៥៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២១ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៧០០ក្រណីបុគគល 
- ១២០ក្រណីរគួសារ 
- ៤ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៣០០ក្រណីបុគគល 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ១,៤៧៣ក្រណីបុគគល 
- ២៤៦ក្រណីរគួសារ 
- ២៧ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៨៦ក្រណីបុគគល 
- ៦៩ក្រណីរគួសារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៧៦២ក្រណីបុគគល 
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- ៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- របព័នធផ្នការតមដ្ឋន និងរបមូល ិននន័យគឺស្សបក្រនឹង
សូចនក្រលក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវធីិក្េហវនអិុនធឺណ្តសិន
ណល សរមាប់ការរគប់រគងក្រណី 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់រគងក្រណី នឹងក្ធវើក្ឡើងរយៈ
ក្ពល១ដង ក្នុង១ឆ្ន  ំ

- គំ្នរ  និងចាប់ក្ផតើមរបព័នធ ិនធន័យរគប់រគងក្រណី 
ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតី
ពីរបព័នធរគប់រគងក្រណី និងចិត្តសាស្រសតសងគម 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី 
- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណី នឹងក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់
សបាត ហ៏ជាមួយអនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយៗ  និង
របជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់  

ឧបក្រណ៏ 
- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើង និងមានការផ្ទល ស់បតូរខផនក្ខលុះផ្ន ការរបជំុរគប់
រគងក្រណី 

 

ផ្ដគូ 

- ៦៩ក្រណីរគួសារ 
- ០១ក្រណីសហគមន៍ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៦៣ដង ក្នុងតំ្បន់ទំាង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ សហគមន៏មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ អាសនន ក្ដើមបីពរងឹងការងាររគប់រគងក្រណី 
ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និងវាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។ 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណីចំនួន២៣ដង ក្ដ្ឋយបានក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ ជាមួយអនក្រគប់រគង
ក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយៗ  និងរបជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ដើមបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី
របស់កុ្មារ/យុវវយ័  

- បុគគលិក្ចំនួន១៧នក់្ (ស្សី០៧នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីក្គ្នលការរគប់រគងក្រណី ក្ៅក្េហវនេអិុនធឺក្ណ
សិនណល និងផទុះផ្បត្ង 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៣០ នក់្(ស្សី១៦នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំ
ការរគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់របស់ពួក្ក្គ 

- បុគគលិក្ថ្មីចំនួន ០៦នក់្(ស្សី០១នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្គ្នលការរគប់រគងក្រណីក្ៅ
ក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល 

 
 

ផ្ដគូ 
- បុគគលិក្ភូមិកិ្ត្តសព័ទកុ្មារក្មពុជាចំនួន ១៩នក់្(ស្សី១២នក់្) បាន  ួលបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការរគប់ រគង 
ក្រណី ក្ៅក្ខត្តក្សៀមរាប នផ្ថ្ង ី០៦-០៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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- បក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម ជាក្រៀង
រាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ដល់រក្ុមទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូចំនួន២០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង
  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

- បុគគលិក្អងគការ កុ្មារដ្ឋា នមលប់,  គំ្នពារកុ្មារខដលងាយរងក្រគ្នុះ និងជំហានអនគត់្ ចំនួន១០នក់្ (សី០៣នក់្) 
បានមក្  ួលបណតុ ុះបណ្តត លសតពីីការរគប់ រគង ក្រណីក្ៅក្េហវនេក្ធើក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី ១២-១៤ 
ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

៤.៤ អនក្
ឯក្ក្ ស
ក្រគឿង
ក្ញៀន 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន២០០,០០០ នឹងខចក្ចាយដល់យុវវយ័ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿង 
ក្ញៀនចំនួន ១២០,០០០ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ១៥០នក់្ នឹង  ួលបានក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀន
និងសាត រនីតិ្សមបទា  

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក់្ ងជាមួយក្រគឿង ក្ញៀន 

(បំណិនជីវតិ្ ការកាត់្បនថយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ផ្នថ្នន ំក្ញៀន ការបនា
បក្រគឿងក្ញៀន) 

- ក្ធវើការសទង់មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនរបចំាឆ្ន ំជាមួយអនក្ក្របើ 
របាស់ ក្រគឿងក្ញៀនក្ៅរាជធានីភនំក្ពញក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 

 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្៣០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លក្លើ 
ចំក្ណុះដឹងក្រគឿងក្ញៀនជាមូលដ្ឋា ន 

 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន៧០,៨៨៩ បានខចក្ចាយដល់យុវវយ័ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ៩០,៨៨១ដងបានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ២៦នក់្បាន  ួលក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិងសាត រនីតិ្សមបទាក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៧០ដង ក្នុង៤តំ្បន់មណឌ លសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ
អាសនន មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងមជឈមណឌ លអប់រកំ្ដើមបផីតល់ការគំ្នរ  ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស 

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណរបចំាខខក្លើក្មមវធីិមជុល/សឺុរាងំ ជាមួយអនក្ចាក់្ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៤០នក់្ក្ៅ
តំ្បនទំាងអស់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ក្ដ្ឋយមានកិ្ចចសហការពីអងគការក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល 
ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មល ក្នុះរត្វូបាន ចងរក្ងក្ដ្ឋយក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល និង បានបញ្ជូ នក្រ HAARP 
ក្នុងអំឡុងក្ពល របាយការណ៍ ៦ខខ។ 

 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្លខកូ្ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដ ណរបស់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ដ្ឋយចាក់្ បានដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្នុងរបពន័ធរបមូល
 ិននន័យ 
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ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រកំ្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន និងរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើ 
បចចុបបននភាពជារបចំា 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹងចាប់ក្ផតើមអនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ាង
ក្ ៀងទាត់្ 

 

ផ្ដគូ 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ច ីក្សវាក្មមជាក្រៀង
រាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ២០នក់្នឹងរត្វូបានខសវងរក្ និង  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

ផ្ដគូ 
- បានចូលរួមក្នុងការក្ធវើខផនការថ្នន ក់្ជាតិ្និងផតល់គំនិត្ក្នុងការកាត់្បនថយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅក្មពុជា
ឆ្ន ំ(២០១៥-២០១៧) ក្ដើមបីដ្ឋក់្សំក្ណើ រក្រមូលនិធិសក្ល ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយ NACD និងរក្សួងសុខាភិបាល 
នផ្ថ្ង ី២៥ ខខក្ក្កដ្ឋនិងផ្ថ្ង ី១៨ ខខសីហាឆ្ន ំ២០១៤ ក្ៅរក្សួងខាភិបាល  

-  បានចូលរួមក្នុងកិ្ចចរបជំុពិក្រគ្នុះក្យបល់សតីពី អនតររដាមេនតីរបកាសរបស់រក្សួងសុខាភិបាល និង 
រក្សួងស.អ.យ ខដលទាក់្ ងក្រនឹង ការពាបាល និងការសាត រនីតិ្សមបទា ក្ៅ រក្សួងស.អ.យ នផ្ថ្ង ី២៣ ខខ 
ក្ក្កដ្ឋឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានចូលរួមក្នុងកិ្ចចរបជំុផ្នការក្បើក្ការពាបាលសហគមន៍ ក្ៅសាោរាជធានីភនំក្ពញ នផ្ថ្ង ី ១៦ ខខក្ញ្ញដ  
ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- បានចូលរួមក្នុងកិ្ចចរបជំុសតីពីការរបមូល ិននន័យ ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅវគគចុងក្រកាយ ក្ៅឯ NACD ផ្ថ្ង ី ១០ 
ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ នឹង  ួល  អនក្ជមងឺចំនួន 
១៥០ នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងផតល់ក្សវាចំនួន ៩០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៥០នក់្ នឹង  ួលការពាបាល បនា
បក្រគឿងក្ញៀន 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ១២០នក់្ នឹងបញ្ចូ នក្រមជឈមណឌ លអប់រ ំ
និងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

 

មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន  ួលអនក្ជមងឺចំនួន៩២នក់្(ស្សី ០៣នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 
- បានផតល់ក្សវាចំនួន២១,៧២៧ដង(ស្សី៥២៧ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៦នក់្(ស្សី០១នក់្)បាន  ួលការពាបាលបនាប ក្រគឿងក្ញៀន 
- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន១៩នក់្(ស្សី០១នក់្) បានបញ្ច ប់ការពាបាលក្ៅសាត នីតិ្សមបទាក្ដ្ឋយ
ក្ជាគជ័យក្នុងក្នុះមាន១៦នក់្បានបញ្ជូ នមក្មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមានយុវវយ័ចំនួន
០១នក់់្បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គ និង០១នក់្ សមាហរណក្មមក្រសហគមន៏ក្នុងរតី្មាស
ក្នុះ 

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ០៥នក់្បានក្បាុះបង់ចាប់ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
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- ក្ៅចុងរតី្មាសក្នុះ មានអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន០២នក់្ បនតសាន ក់្ក្ៅផទុះផ្បត្ង 
៤.៥ 
អនក្ឯក្
ក្ ស 
បំណិន
ជីវតិ្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ 

- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្ត 
ពាបាល 

- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣៥០,០០០នឹងខចក្ជូនយុវវយ័ និង
អាណ្តពាបាល 

- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ៤៥,០០០ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៤០០នក់្នឹងបានចូលរួមក្នុងរក្ុម
គំ្នរ ផលូវចិត្ត(EGS)គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុង១ឆ្ន ំ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំណិនជីវតិ្ 
ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
ចំក្ណុះដឹងបំណិនជីវតិ្និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏
(ថ្នន រំបឆំ្ងក្មក្រាគក្អដស៏  ការបងាក រការឆលងពីមាតក្រទារក្ការ
ក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការសងាង ត់្។ល។ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១២៨,៣០៦បានផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៥៥,៤៨១បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាលក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៧៧,៧៦០បានខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ២៨,៦៩៦ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ២៦,៥៤៤ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ១០,៧៨៣ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៣៥០នក់្(ស្សី២០២នក់្) បានចូលរួមសក្មមភាពក្នុងរក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្ត(EGS)ចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ១,០៨១ ដង(ស្សី៦០៤) 

 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- រក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្តក្ៅតំ្បន់អូឡំាពិក្ក្ដើមបីខសវងរក្បញ្ញា របឈម ដំក្ណ្តុះស្សាយខចក្រខំលក្ព័ត៌្មាន និង
ប ពិក្សាធន៏ខថ្មទំាងបានពិភាក្ារក្របធានប សរមាប់កិ្ចចរបជំុក្លើក្ក្រកាយ ជាល ធផលអនក្សរមប
សរមួលអាចសិក្ាពីគ្នន ក្រវញិ ក្រមក្ក្ដើមបកី្ធវើឲ្យរបក្សើក្ឡើងក្លើការអនុវត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ញា
ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ក្ពលក្វោ។ 

 

ផ្ដគូ 
- បុគគលិក្អងគការកុ្មាររកី្រាយ របតិ្បត្តិការក្មពុជា ហាវ ពនលឺសិលបៈ ជំនួយខផនក្ចាប់ផ្នក្មពុជា និងដំណក់្ ឹក្
ចំនួន ៥៥នក់្(ស្សី២៤នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី ចំណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព  រក្បៀបក្របើ
របាស់សមាា រៈអប់រ ំ ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ សយបំណិនជីវតិ្មិត្តសំឡាញ់ និងបុគគលិក្ក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន
ណល  ក្ៅបាត់្ដំបង និងបនទ យមានជ័យនផ្ថ្ង ី២-៨ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 
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៤.៦ 
អនក្ឯក្
ក្ សសុវ
ត្ថិភាព
កុ្មារ 

 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីចំនួន១២០នក់្នឹង  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត លនិងវញិ្ញដ ប័ណណបរត្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងមានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន៨០០នក់្ ក្នុង
ក្នុះមានបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៍ ក្ៅរាជធានី
ភនំក្ពញ ចុងឆ្ន ំ២០១៤ 

- ក្សវាចំនួន ១,៥០០ដង ខដលនឹងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិក្ 
សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ដើមបីការពារកុ្មារ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ
នឹងក្ធវើក្ឡើងជារបចំា 

- បក្ងកើត្និងអនុវត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិងក្ធវើរបាយ
ការណ៍សរមាប់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ៨០នក់្នឹងបាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
ចំក្ណុះដឹងសមាជិក្សុវ ត្ថិភាពកុ្មារ 

- ពិនិត្យក្មើលសមាា រៈក្ៅក្នុងឃាំល ំង និងបញ្ញជ  ិញសមាា រៈថ្មី  ៗ
សរមាប់ សមាជិក្ បណ្តត ញសុវត្ថិភាព 

 
 

ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រសុំវត្ថិភាពកុ្មារនឹងរត្ូវក្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីមានចំនួន៣០នក់្ ក្នុងក្នុះមានបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារ សហគមន៍
ថ្មីចំនួន០២នក់្ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

- មានសមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន៧៥៧នក់្ (ម៉ាូតូ្២១៦នក់្ ម៉ាូតូ្រមឺ៉ាក្៣៤១នក់្ តក់្សីុ
០៥នក់្ ក្នុងក្នុះមានសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១៩៥នក់្ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៣៩នក់្បានលប់ក្ចាលក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្នុងរតី្មាសក្នុះក្សវាចំនួន៦២២ដង បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ដើមបកីារពារកុ្មាររួមមានៈ 
ការបញ្ជូ នមក្មជឈមមណឌ លអងគការមិត្តសំឡាញ់  ខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានពីគក្រមាង
សុវត្ថិភាពកុ្មារដល់អតិ្ថិ្ជន/ក្ភញៀវក្ សចរណ៏ ផតល់ព័ត៌្មានអំពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ផតល់នមប័ណណហត្
ឡាញសុវត្ថិភាពកុ្មារ បញ្ចូ នក្រមនទីរក្ព យ និង ូរសពទ័ហត្ឡាញ ឬប៉ាូលីស  
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មាររបចំារតី្មាស ី៣ បានក្ធវើក្ឡើងជាមួយសមាជិក្សុវត្ថិភាព
កុ្មារចំនួន១១១នក់្ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្តមថ្នល់ក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ។ 

- សមាជិក្សុវត្ថភាពកុ្មារចំនួន៤៧នក់្បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅតមតំ្បន់នផ្ថ្ង ី២៦ 
ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- មេនតីសសងាក ត់្ចំនួន១៨នក់្(ស្សី១៣នក់្)បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការរគប់រគង 
ក្រគ្នុះមហនតរាយ, ការការពារកុ្មារ /សុវត្ថិភាពកុ្មារ គនលឹុះ៧ និង រក្បៀបក្របើសមាា រៈអប់រ ំ ក្ៅ Fi នផ្ថ្ង ី១៨ 
ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- បុគគលិក្មិត្តសំុឡាញ់ចំនួន ២៧នក់្(ស្សី១៤នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីចំណ្តក់្ស្សុក្
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បចចុបបននភាពជារបចំា 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ នឹងរត្ូវពិនិត្យ
ក្ឡើងវញិអនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន ភាពជាក្ ៀងទាត់្ 

ផ្ដគូ 
- ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 
និងខចក្រខំលក្ដល់រក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ៤០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

សុវត្ថិភាព គនលឹុះ៧ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៣៦ដង ក្ដើមបីជួបរបជំុជាមួយបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារ និងគំ្នរ ដល់បុគគលិក្ក្ៅ
តមថ្នល់ និងមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣ក្ៅរតី្មាសក្នុះ ។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន ១៤នក់្(ស្សី ០៦នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមូលដ្ឋា ន ិននន័យ
សុវត្ថិភាពកុ្មារ 3PC ក្ៅក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល់ នផ្ថ្ង ី០៣ ខខក្មសា ឆ្ន ំ២០១៤ 

ឧបក្រណ៏ 
- បណ័ណសំគ្នល់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៤៨ ផ្ទល ក្ព័ត៌្មានចំនួន២៩ ប័ណណបញ្ញជ ក់្ចំនួន ៣២ សាល ក្
ព័ត៌្មានសរមាប់ម៉ាូតូ្រមឺ៉ាក្ចំនួន៧០ និងសរមាប់សហគមន៏ចំនួន៣ បានខចក្ចាយដល់រក្ុមការងារតមថ្នល់  

- បានផតល់សមាា រៈអប់រចំំនួន ១៤របអប់ និងកាត្ហត្ឡាញ/ចំណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាពចំនួន៥០របអប់
ដល់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ នផ្ថ្ង ី១៨ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

 

 

 

បានក្ឃើញ និងឯក្ភាព      រត្តួ្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ       ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ  
      
 
 
                                                                                                                                                                    

ម៉ាប់សូមា៉ាយ៉ា         ក្ផង ក្ៅក្ឆង         ប ុន រត្ន 
នយិកាក្មមវធីិ       របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល      មេនតីតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល  

     

                

                 

 

          

 


