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របាយការណ៏ប្រច ាំប្រីមាសទី៣
កកកដា-កញ្ញ
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ររៀបចាំរដាយៈ រោកររី ប៊ន
៊ុ រតនា
រតួតពិនិតយរដាយៈ រោក រផង រៅរឆង និងរោកររី ម៉ប់ រ ូម៉យ៉
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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, Comic Relief, Deutsche Bank, Dan Church Aid/ChristianAid, European
Union, EZECOM, Gisela Stichting Foundation, Inditex/Friends-Deutschland, FriendsInternational, 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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អាំពីអងគការមិតរ
ត ាំឡាញ់

ររវត្តត
័ បាត្់ បង់ ឱកាស រគួសារ និ ង
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលក្នុងស្សុក្នំមុខក្គបក្ងកើត្ក្ឡើ ងក្ៅខខសីហាឆ្នំ១៩៩៤ ក្នុងក្មមវ ិធី ការងារក្ុ មារ/យុវវយ
សហគមន៏ របស់ពួក្ក្គ។ អងគការមិ ត្តសំឡាញ់រត្ូវបានចុ ុះបញ្ជីជាអងគការក្នុងស្សុក្ក្ៅរក្សួងមហាផ្ផទ ចាប់ តំងពីឆ្នំ២០០២។

ិ ីក្ផេងៗ រួមមានៈ ការបណុត ុះបណ្ត
ិ ជ ជីវៈការអប់រ ំ ផតល់ក្លើការរបឹ ក្ា អាហារ ក្ខនលងសានក្់ក្ៅ
ជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់នូវក្មមវធ
ត លវជា
ក្សវាសុ ខាភិ បាល និ ងការបក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល ដល់ ក្ុមារ /យុ វវ ័យ ខដលបាត្់ បង់ ឱកាសនិ ងរក្ុមរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំ នួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភំក្ន ពញ ។

ទរសនៈវិរ័យ

័ ខដលបាត្់ បង់ឱកាស និ ងរក្ុមពាក្់ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើ យតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើ ងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មីៗខដលលអ
ក្យើងក្ធវើការរួមគ្នន ក្ដើ មបីការពារក្ុមារ/យុវវយ
សរមាប់ ក្សាងអនគត្ពួ ក្ក្គ ។

របរកកមម
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលក្នុងស្សុក្មួយ ខដលបក្ងកើត្ក្ឡើ ងក្ដ្ឋយអងគកាក្េហវនេអុិ នធឺក្ណសិ នណល និ ងជាសមាជិ ក្ក្េហវនេអាល់ផ្ឡអុិ ន
័ ខដលបាត្់ បង់ឱកាស រគួសារ និ ងសហគមន៏របស់ ពួក្ក្គក្នុងក្គ្នលបំណងក្សាងសមត្ថភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ
ខដលក្ធវើការជាមួ យក្ុ មារ/យុ វវយ


័ តមថ្នល់ពីការរក្ំ ោភបំ ពានរគប់ រមង់ ដូ ចមានខចងក្ៅក្នុងអនុ សញ្ញដអនតរជាត្ិសី ព
ការផតល់ការការពារក្ុមារ/យុវវយ
ត ីសិ ិធក្ុមារ ។
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ការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារ/យុវវ ័យតមថ្នល់រត្ឡប់ក្ររួមរស់ក្ុនងសហគមន៏វ ិញក្ដើ មបីចូលរួមយ៉ា ងសក្មមក្ៅក្នុងការអភិវឌឍន៏ សងគមជាត្ិរបស់ ពួក្ក្គ ។
ការ ប់សាកត្់ ក្ុមារ/យុវវ ័យតមថ្នល់មិនឲ្យចូ លរួមក្នុងសក្មមភាព និងសាថនភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្ននក្់ខដលនំឲ្យប៉ា ុះពាល់ ដល់ អនគត្របស់ ពួក្ក្គ ។
័ ។
ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់ អងគការតមរយៈការជំរុញឲ្យមានការផតួចក្ផតើមថ្មីៗខដលលអក្ដ្ឋយមានការចូ លរួមយ៉ា ងសក្មមពីក្ុមារ និ ងរក្ុមយុ វវយ
ការផ្ក្រប សងគមរគប់ស្សទាប់វណណ ុះទាំងអស់ ក្ដើមបីជំរុញឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយផល និងការរបកាន់នូវឥរ ិយបថ្ថ្មីខដលលអរត្ឹ មរត្ូវ។

គ៊ុណតមមលៈ



ផតល់ត្ផ្មល និ ងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់ក្ុមារ



ត្មាលភាព



និរនតភាព



ិ ជមាន
ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជ

ទិដ្ភា
ឋ ពទ ូរ

ៈ

អងគការមិត្តសំឡាញ់បចចុបបននអនុវត្តរបាំពីរក្មមវ ិធីដ៏សំខាន់ៈ ដូ ចជា ការការពារ / តមថ្នល់, ការពង្រឹរសិទ្ធិអំណាចយុវវ័យ,ការអប់រ,ំ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈនិងការងារ;
សមាហរណក្មមរគួសារនិ ងការខថ្ទាំជំនួស, បក្ងកើត្របាក្់ចំណូលរគួសារ, និ ងធុរៈក្ិចចសងគម។ការងារក្នុះបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយរក្ុមឯក្ក្ ស៦នក្់
ិ ,
(អនក្ឯក្ក្ សក្លើការការពារក្ុមារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿងក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវត្
អនក្ឯក្ក្ សសុ វត្ថិភាពក្ុ មារ) និ ងរក្ុមរគប់រគង, រក្ុមហិ រញ្ដ វត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និងរក្ុមតមដ្ឋននិ ងវាយត្ផ្មល។
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អកសរកាត់
ARV

ឱសថ្របឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏

DoSVY

មនទីរសងគមក្ិចច អត្ីត្យុ ធជន និ ង យុវនី ត្ិសមបទា (មនទីរស.អ.យ)

CC

មណឌលខក្ខរប

CCWC

គណៈក្មាមការឃុំសរមាប់ស្រសតី និងក្ុមារ

FSB

គក្រមាងធុរៈក្ិចចសងគម

FI

ក្េហវនអុិនក្ធើក្ណសិនណល

HBP

សិបបក្មមតមផទុះ

HIV/AIDS

ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏

IEC

សមាារៈអប់រ ំ

ITP

ខផនការបណុត ុះបណ្ត
ត លបុគគល

KPMG

រក្ុមហុន KPMG ក្មពុជា

MoU

អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន
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MER

តមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សាវរជាវ

MoSVY

រក្សួងសងគមក្ិចច អត្ីត្យុ ធជន និងនិ ង យុវនីត្ិសមបទា (រក្សួងស.អ.យ)

MoEYS

រក្សួងអប់រ ំ យុវវជន និងក្ីឡា

MS

មិត្តសំឡាញ់

NACD

អាជាញធរជាត្ិរបយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀន

NGO GPP

គក្រមាងអភិបាលក្ិចច និ ងរបត្ិ បត្ិតរបក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជីវៈរបស់អងគការមិ នខមន រដ្ឋាភិ បាល

NFE

អប់រក្ំ រៅរបព័នធ

NCHADS

មជឈមណឌលជាត្ិរបយុ ធជំងឺក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ

PMTCT

ក្សវាបងាករការចមលងក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាតយក្រក្ូន

STDs

ជំងឺកាមក្រាគ

SOP

ប ដ្ឋានផ្ននិត្ិវ ិធី

TH

មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអសនន

VCCT

ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសមាងត្់

3PC

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុមារ
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សង្ខេរលទធផលសង្ប្េចបាន


័ ចំ នួន ៨,១៦០នក្់
ក្ុ មារ/យុវវយ

(ស្សី៣,១១៩នក្់ ) និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៤,០១៣ នក្់ (២,២០៤នក្់ ) បាន

ួ លក្សវាក្មមក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ និ ងបណ្ត
ត ក្ខត្ត

ននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



័ និ ងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
អងគការមិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន៥៨៨,៧៥៤(ស្សី២១៦,៨២៩) ដល់ក្ុមារ/យុវវយ
័ ចំ នួន៣៦១នក្់ (ស្សី៩៦នក្់ ) បានជួ យគ្នំរ ឲ្យចាក្ក្ចញពី ជីវ ិត្តមថ្នល់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
ក្ុ មារ/យុវវយ



ក្ុ មារចំ នួន៣៤៦នក្់ (ស្សី ១៤២នក្់ )បាន

ួ លការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារថ្មីចំនួន២៦នក្់ (ស្សី ១៥នក្់ ) បានជួ យគ្នំរ និ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារចំ នួន ១,៤០៧នក្់ (ស្សី៦១២នក្់ ) 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 ។
័ ចំ នួន៤១៩នក្់ (ស្សី ១១២នក្់ )បាន
យុវវយ

ិ ជ ជី វៈចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

័ ចំ នួន ៩៧នក្់ (ស្សី២១នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ (ជួ យខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
យុវវយ
ល ដ្ឋក្់ ការងារភាលមៗ និ ងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



័ ចំ នួន៣៧៧នក្់ (ស្សី១០៦នក្់ )បានសានក្់ ក្ៅមណឌលបក្ណ្ត
ក្ុ មារ/យុវវយ
ត ុះអាសននទាំង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រួមមានអនម័ យ អាហារ ការពយបាល និ ងសមាារៈក្របើរបាស់
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



័ ចំ នួន៩៧នក្់ (ស្សី ២១នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារវញ
ិ (រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ រគួសារចិ ញ្ចឹម រស់ក្ៅឯក្រាជយ និ ងរស់ក្ៅជារក្ុម)
ក្ុ មារ/យុវវយ
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តនន ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



អាណ្តពាបាល២២៥នក្់ បាន

ួ លការគ្នំរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល (អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចសបបក្មមតមផទុះ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៧៥៧នក្់ រួមបញ្ូច លបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងសហគមន៏ ចំនួន១៩៥នក្់ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

7

MS 3rd Quarterly Report 2014
ង្េរុ
ផលននកិ

សូចនាករដែល

ចច

លទធផល

អាចង្ផតៀខផ្ទារ់បានយ៉ាខជាក់ដសតខ

អនតរាគេ
ន៏

១.ការរបត្ិបត្តិលៈអ អងគការមិ ត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន
១.១ការ

ួ លសាគល់ជាក្មមវ ិធី របត្ិ បត្តិលល
អ ំដ្ឋប់ ថ្ននក្់ អនតរជាត្ិ

គណៈរគប់រគងៈ

គណៈរគប់រគងៈ

រគប់រគងគឺជា - ក្ិ ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួ យសាថប័ នរាជរដ្ឋាភិ បាល

- អងគការមិ ត្តសំឡាញ់ បានក្រៀបចំអនុ សេរណៈជាមួយរក្សួងស.អ.យជាថ្មីសរមាប់ ឆ្នំបនទប់

ការរបត្ិ បត្តិ

- មិ ត្តសំឡាញ់បានរបារពធពិធីខួបក្លើក្

លអក្ហើយ

ខដលពាក្់ ព័នធនឹងរត្ូវបានក្ធវើ និ ងបនតឲ្យទាន់ ក្ពលក្វោ
-

ផតលកា
់ រខណ

ំ នក្់ ំ នងរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាមួ យមាចស់មូលនិ ធិ
និ ងរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាពនិ ងត្មាលភាព

នំជាយុ ធ

-

សាស្រសតនិង

- បញ្ចប់ លក្ខនិ ក្
ត ៈថ្មីនិងប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងរបស់
ន
មិត្តសឡា
ំ ញ់

ការគ្នំរ រប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ិភា
ធ ព
ដល់ក្មមវ ិធី

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរក្ុមរបឹក្ាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាព
សរមាប់ រក្ុមរបឹក្ាភិ បាល

និ ងក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹ

ក្ាភិ បាលថ្មី

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើ មបីដ្ឋក្់ ពាក្យក្ឡើងវ ិញសរមាប់ គក្រមាងអភិ បា

លក្ិ ចចនិងរបត្ិ បត្ិរត បក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជី វៈរបស់អងគការមិ នខមនរដ្ឋា
ភិ បាល

នផ្ថ្ង ី ២៨ ខខសីហា ខដលអភិ បាលរងរាជធានី ភំក្ន ពញ

ចូ លរួមជាអធិ ក្ត្យយភាព រពមទាំង បានអក្ញ្ជើញ មាចស់មូនិធិ មេនតីរដ្ឋាភិ បាលក្ផេងក្ ៀត្ និ ងអងគការផ្ដគូ
ក្ដ្ឋយមានការសហការណ៏ជាមួ យក្េហវនេអុិ នធឺក្ណសិនណល់
- រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលបានផតល់ក្យបល់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុង
ន

- មិ ត្តសំឡាញ់ក្ៅខត្បនតក្លើការក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹ ក្ាភិ បាលចំ នួន ០២នក្់ ខដលមានជំ នញ
ខផនក្ផ្រ ៉ាអងាគសរបាក្់ និ ងហិរញ្ដ វត្ថុ។

រចនសមព័នធ
- ខផន ី

ក្ណ្ត
ត លរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

ក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្រៀបចំ រក្ុម

របស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់នឹង ក្ធវើបចចុបបននភាព

ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើត្រមូវការ

ទាំងក្នុងនិ ងខាងក្រៅក្ហើយការ

ក្រៀបចំ ខផនការយុ ធសាស្រសតសរមាប់

ត្ំ បន់ និមួយៗនិ ងបក្ងកើត្សក្មមភាពថ្មីជាមួ យរក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- មិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុងពរងី ក្ការងាររបស់ខួនក្ៅក្ន
ល
ុងត្ំ បន់ តក្មមបនទប់ ពី

រចនសមព័នធ
- រចនសមព័នធ

ី ២០

អងគការជំ ហានអនគត្់

បាន

បញ្ឈប់ ផតល់ក្សវាក្ៅត្ំ បន់ក្នុះ ក្ហើយមិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុងក្ធវើការបា៉ា ន់ របមាណ និ ងវាយត្ផ្មល ក្ៅក្ពល
ក្នុះ។
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ផ្ទលស់បូរនឹ
ត ងក្ធវើឲ្យមានរបសិ ិ ធភាពនិងការក្ឆលើយត្ប

- បនត និ ងក្ធវើបចចបបភាពរចនសមព
័ នធរក្ុមទាំងមួ លក្ៅជាយរក្ុង
ុ
និ ងក្ណ្ត
ត លរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

- ក្រៀបចំ ខផនការសរមាប់ ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិត្ស
ត ំឡាញ់
ការទ្ំនាក់ទ្នំ រ/ររ៉ៃអង្គាសង្ាក់
- ការ ំ នក្់ ំ នងខាងក្នងនិ
ុ ងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់
នឹ ងមានរបសិ ិភា
ធ ពនិ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពឲ្យកាន់ របក្សើរក្ឡើង
ុ

- អនុ វត្តរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគសរបាក្់ និងសមាារៈ ំ នក្់ ំ ន
ងរួមទាំងខួបក្លើក្ ី ២០ឆ្នំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់

- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វ ិកាមាចស់មូលនិ ធិ

ការ ំនក្់ ំនង/ផ្រ ៉ាអងាគសរបាក្់
- គក្រមាងថ្វ ិការផ្ទទល់របស់មិត្តសំឡាញ់បានថ្យចុ ុះក្ៅ១៥%
- បាន ដ្ឋក្់ ជូនសំក្ណើថ្មីក្រ USAID (អនក្ក្របើ របាស់ ថ្ននំក្ញៀន,រក្សុីផូវក្ភ
ល
, ពាណិជជក្មម) យូនីក្សហវ
ិ ជ ជី វៈ/ពរងឹ ងសិ ធអំណ្តចខផនក្ក្សដាក្ិចច (the Virginia
(3PC), សហភាពអឺ រប
៉ាុ (ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

Gildersleeve International Foundation (ធុ រៈក្ិ ចចសងគម) Fondation Tiberiade(various), និ ង BNP
Paribus (ថ្ននក្់ សំអាង)ក្ំ ពុងរង់ ចាំល ធផល ។ បានចុ ុះហត្ថក្លខាក្លើក្ិចចរពមក្រពៀងថ្មីមួយក្ ៀត្
ជាមួ យ AEA, Sailing/DCA (បក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល) និ ង Juniclair (សាងសង់ ក្ឹ ប
ល ក្េហវនេក្ឡើងវ ិញ)

ក្ហើយបានដ្ឋក្់ សំក្ណើក្រមាចស់មូនិធិ Planet Wheeler Foundation (ការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័) សរមាប់

ក្ដើ មបីក្ធវើឲ្យសាថនភាពផ្នការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ

ឆ្នំបនទប់ ។
- បានក្រៀបចំ ដ្ឋក្់ បញ្ូច លជាថ្មីសីព
ត ី យុ ធនការឥដា ជាមួ យរក្ុម Skoll Challenge

២. រដាបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ដវត្ថុ និងការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺ ជាការអនុ វត្តន៍ដ៏លប
អ ំផុត្និ ងផតល់ការគ្នំរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ពខពស់ដល់ក្មមវ ិធី
២.១ ប ដ្ឋានផ្ន
ធនធាន
មនុសេ និង
ប បញ្ញ
ជ
ផ្ផទក្ងមិ
ុន ត្ត
សំឡាញ់

នឹងរត្ូវ អនុ

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ ធនធានមនុ សេជាមួ យក្េហវនេអុិនក្ធើ ក្ណសិន
ណល
- ក្ធវើបចចបបនន
ភាពប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងមិ
ន ត្តសំឡាញ់
ុ

- ប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងបានក្ធវ
ន
ើ បចចបបនន
ភាពក្ដ្ឋយសហការជាមួ យក្េហវនេអុិ នធឺ ក្ណសិនណលក្ហើយ
ុ
បានដ្ឋក្់ ឲ្យក្របើ របាស់។

(អំ ក្ពើពុក្រលួយ

- បុ គគលិក្ចំ នួន ២៨នក្់ (ស្សី ១២នក្់ ) បានក្រជើ សក្រ ើសក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើក្គ្នលការណ៏ផ្ន ការក្រជើ សក្រ ើស

/រគួសារ ជក្មាលុះផលរបក្យជន៏ក្ំផ្រក្ជើ ងសារ ។ល។) ស្សបនឹ ង

បុ គកលិក្

ក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដ វត្ថុថ្មី

និ ងត្ំ ក្ឡើងត្ួន ី ចំនួន ០៥នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )

- បណុត ុះបណ្ត
ត ល ខណនំ និ ង ខផនការបណុត ុះបណ្ត
ត លបុ គគល

ក្ដើ មបីបំក្ពញក្ខនលង ំ ក្នរក្នុងមានបុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារចំ នួន ០១នក្់ (ស្សី០១នក្់ )
រពម ទាំងបានផតល់ការខណនំនិងត្រមង់ ិ សដល់

បុ គគលិក្ចូ លបំ ក្រ ើការងារក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
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វត្ត

ទាំងអស់

- បុ គគលិក្ចំ នួន ១៣៣នក្់ (ស្សី៦៧នក្់ )ក្សមើ៤៧១ដង បាន

- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្ននក្់ក្ណ្ត
ត ល

អភិ វឌឍន៏ អាជីព

និ ងការក្លើក្ ឹ ក្ចិ ត្តបុគគលិក្ខាងក្នុងជាមួ យរក្ុមនី មួយៗ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្ផេងគ្ននទាំងក្ៅ

ខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅ រួមមានៈ ការរគប់ រគង និ ងរបធានប ជាក្រចើ នក្ ៀត្របស់អងគការ ខដលក្រៀបចំ
ក្ដ្ឋយអងគការមិ ត្តសំឡាញ់/ក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល

និ ងសាថបន័ ខាងក្រៅក្ផេងក្ ៀត្ដូ ចជា

មជឈមណឌលអូ ស្រសាតលីសំរាប់ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លសាថន ូ ត្អូ ស្រសាតលី,
របយុ ធនឹងជំ ងឺក្អដស៏ និ ងវ ិ ាសាថនអភិ វឌឍន៏ វ ិស័យអប់ រ ំ ។

គណៈក្មាមការសំរបសំរួល

- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ របពន័ ធរគប់ រគងព័ ត្៌មានបានក្ត្់ រត ិ ននន័យបុ គគលិក្រួមមានៈ

- បុ គគលិក្ចំ នួន ២៧៩នក្់ (ស្សី១១១នក្់ ) ក្នុងក្នុះមានបុ គគលិក្សម័រគចិ ត្ត ០២នក្់ (ស្សី០២នក្់ )
និ ងបុ គគលិក្ថ្មី២៨នក្់ (ស្សី១២នក្់ )។

- បុ គគលិក្ចំ នួន ១៧នក្់ (ស្សី០៦នក្់ ) បានបញ្ចប់ ក្ិចចសនាការងារ ក្នុងក្នុះមានបុ គគលិក្ ០៧នក្់
ោឈប់ ពីការងារបុ គគលិក្០៨នក្់ បានបញ្ចប់ ក្ិចចសនាការងារនិ ងបុ គគលិក្០២នក្់ បានក្បាុះបង់

២.២ ប ដ្ឋាន
ផ្នហិរញ្ដ វត្ថុ
និងក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹងរត្ូវបាន
អនុវត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុៈ

ហិរញ្ញវត្ថុៈ

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីត្ិវ ិធីនិងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល

និ ង

ហិរញ្ដ វត្ថុ នឹ ងក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុងក្រណីចាំ បាច់

- បុ គគលិក្ទាំងអស់នឹង

ួ លបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម

ក្គ្នលការណ៏រដាបាលនិ ងហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងនី ត្ិ វ ិធី

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់ បុគគលិក្ខដលមិ នខមនជាបុ គគលិក្ហិរ

- ក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងក្សៀវក្ៅខណនំនីត្ិវ ិធី រត្ូវបានពិ និត្យក្ឡើងវ ិញក្ដ្ឋយជំ នួយការបចចក្

ក្ សផ្នអងគការក្េហវនេអុិ នធឹ ណ្តសិនណល។

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្រៅផលូវការក្ដើ មបីយល់ពីក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

របស់អងគការ តមរយៈមេនតីហិរញ្ដ វត្ថុមិ ត្តសំឡាញ់។

ញ្ដ វត្ថុក្ដើ មបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដ វត្ថុ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុខាងក្នុង និ ងរបាយការណ៏ មាចស់មូលនិ ធិ

នឹ ងរត្ូវបានបញ្ចប់និងក្ផញើជូនរក្ុមពាក្់

ព័ នធគណៈរគប់រគង/

មាចស់ មូ លនិ ធិទាន់ ក្ពលក្វោ
- រាល់របាយការណ៏អាជី វក្មមខាងក្នុងនឹ ងរត្ូវបានបញ្ចប់ និងក្ផញើរទា

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី ១០ផ្នខខនី មួយៗ បុ គគលិក្ហិរញ្ដ វត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុខាងក្នុងនិ ងរបាយ

ការណ៏អាជី វក្មម របចាំខខជូ នគណៈរគប់ រគង រក្ុមពាក្់ ពន័ ធ ក្ហើយ របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុសរមាប់
មាចស់មូលនិ ធិ ក្៏ បានក្រៀបចំ និ ងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរ ិក្ចឆ ក្ំ ណត្់នូវក្នុងក្ិ ចរច ពមក្រពៀង។

10

MS 3rd Quarterly Report 2014
ន់ ក្ពលក្វោ
- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹ ងបងាាញពី របពន័ ធហិរញ្ដ វត្ថុ

របក្បក្ដ្ឋយគុ ណភាព

- ការរត្ួត្ពិ និត្យខផនក្ខាងក្នងនឹ
ត ៏ ទាំងមូ ល
ុ ងពរងឹងក្លើការអនុ ត្ន

ផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់

- បញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ឌ នឹ ងរត្ូវក្ធវើបចចបបនន
ភាព រាប់ និងរត្ួត្ ពិ និត្យ
ុ

ក្ដ្ឋយបុ គគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រត្ី មាស និ ងឆមាស

- ថ្វ ិការបចាំឆ្នំរបស់មិត្តសំឡាញ់

នឹ ងរត្ូវបានក្រៀបចំ

និ ងក្ធវើ

បចចុបបននភាពទាន់ ក្ពលក្វោ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

នឹ ងក្ធវើប បងាាញដល់បុគគលិក្ ទាំង

អស់ ក្ដ្ឋយក្បើ ក្ចំ ហរ និ ងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាលភាពក្រៀងរាល់ក្ិចច
របជុំ របចាំរត្ី មាស

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងរបាយការណ៏សវនក្មម របចាំ ឆ្នំ របស់

មិ ត្តសំឡាញ់នឹងដ្ឋក្់ ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ

ក្គហ ំ ព័ររបស់

មិ ត្តសំឡាញ់
- បុ គគលិក្គណក្នយយ

២.៣ មិត្ត
សំឡាញ់
ក្ធវើការតម
ដ្ឋន និង

នឹង

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងបនត

ួ លបានការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សពី ក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល
តាមដាន និរវាយតរមៃ

- រក្ុមគណក្នយយបានចុ ុះរត្ួត្ពិ និត្យសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំំលងរួមមានអងករ ឹ ក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន សមាារៈកាត្់ បនថយ

ភាពក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀននិ ងផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះបនទប់ ពីរត្ួត្ពិ និត្យរួចជាល ធផល
ពុំ មានភាពមិ នរបរក្ត្ី ក្ក្ើ ត្ក្ឡើងក្ឡើយ ។

- ការលក្់ ដុំឥដា និ ងរបាក្់ សរមាប់ សិសេបានរត្ួត្ពិ និត្យក្ដ្ឋយបុ គគលិក្គណក្នយយ ក្រៀងរាល់ខខក្ដើ មបី

ឲ្យមានត្មាលភាព និ ងគណក្នយយភាព

ក្លើសពី ក្នុះក្រក្ ៀត្ក្៏ បានចុ ុះរត្ួត្ពិ និត្យក្មើ លក្លើបណ័ណ

ចំ ណ្តយទាំងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក្់ ោក្់ និ ងរត្ឹ មរត្ូវផងខដរ។
- អចលនរ ពយទាំងអស់ រត្ូវបានចុ ុះក្នុងបញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការបិ សាលក្សមាគល់

ជារបចាំ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យក្រៀងរាល់ខខ។

ិ របចាំឆ្នំបានក្ធវើបចចុបបននភាពទាន់ ក្ពលក្វោក្ៅក្ពលខដលមានមាចស់មូលនិ ធិពីថ្ី ក្
- គក្រមាងថ្វកា
ម ុង
ន
ក្គ្នលបំ ណងក្ដើ មបីបំក្ពញបខនថមក្ងវុះខាត្ថ្វ ិកា

- បានក្ធវើប បងាាញសតីពីរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុរបស់មិត្តសំឡាញ់របចាំរត្ី មាសជូ នដល់បុគគលិក្ទាំង

អស់ក្ដ្ឋយក្បើ ក្ចំ ហរនិ ងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាលភាព

តាមដាន និរវាយតរមៃ

- ក្មមវ ិធី រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចាំក្ដើមបីធានក្លើការផតល់ក្សវា - រក្ុមតមដ្ឋន និ ងវាយត្ផ្មល បានចុ ុះរបមូ ល ិ ន័ យ
ន ក្ៅតមត្ំ បន់ យ៉ាងក្ ៀងទាត្់ ក្ដើ មបីធានថ្ន
របក្បក្ដ្ឋយការអនុ វត្តលអ

- ឧបក្រណ៍របមូ ល ិ នន
ន ័ យនិ ងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចបបនន
ភា
ុ

ពួ ក្គ្នត្់ បានយល់ចាស់និងអនុ វត្ត រមង់ផ្នការរបមូ ល ិ ននន័យក្ហើយរក្ា ុ ក្

ិ ននន័យក្នុះ

របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព។
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វាយត្ផ្មល
ក្មមវ ិធី

ពក្យងតមរចនសមព័នធនិងសក្មមភាពថ្មី

- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ សក្លើ

របស់ខន
ួល

យ៉ា ងក្ ៀត្
ទាត្់ ក្ដើមបី
ធានថ្ន

ក្មមវ ិធីគឺជា
ក្មមវ ិធីរបត្ិ
បត្តិលរអ ប
ក្បក្ដ្ឋយ

ការរត្ួត្

ពិ និត្យ ការក្ធវើរបាយការណ៏ និ ងការពរងឹ ង សមត្ថភាពសរមាប់
ការវ ិភាគ ិ ននន័យ

- អនុ វត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចាំឆ្នំផ្នរបាយការណ៏ និ ងអនុសាសន៍
គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើ សក្រ ើស (អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចការ ចូ ល
រួម/មិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិត្ត សមាហរណក្មម/រគួសារធម៌)

- ការវាយត្ផ្មលអនក្

ួ លផល(មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ អាសនន

ផទុះផ្បត្ងក្លឹបក្េហវនេ)

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូ នមាចស់មូលនិ ធិ និ ងសាថប័នរដ្ឋាភិ បា ល

របសិ ិភា
ធ

ឲ្យបានទាន់ ក្ពលក្វោ

ព

- ការស្សាវរជាវនិ ងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតម

ត្រមូវការមាចស់មូលនិ ធិ

រមង់ របមូ ល ិននន័យរបចាំផ្ថ្ងសរមាប់ មណឌលអប់ រ ំបានក្ធវើបចចុបបភាពក្ដ្ឋយភាជប់ បញ្ជី

សិសេក្ៅមណឌលអប់ រ ំ ជាមួ យនិ ងបញ្ជីសិសេសមាហរណក្មមក្រសាោរដា

- បនតការគ្នំរ ក្នុងការរបមូ ល ិ នន
ន ័ យ 3PC សុវត្ថិភាពក្ុ មារ និ ងរាយការណ៍ រពមទាំងជួ យ
របធានក្មមវ ិធី ក្ងការបញ្
ច ប់ ការចុ ុះបញ្ជីរបស់ HACC ។
ុន

- ការអក្ងកត្ការការពារក្ុ មារក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន និ ងផទុះផ្ប៉ា ត្ងក្នុងរត្ី មាស ី ៣
និ ងការរត្ួត្ពិ និត្យសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មាររត្ី មាស ី ៣ បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ ស និ ង
វ ិភាគ ិ ននន័យក្ដ្ឋយរក្ុមតមដ្ឋននិ ងវាយត្ំ ផ្ល ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មត្ិ បានក្ផញើរនិ ងរាយ

ការណ៏ជូ នរបធានគក្រមាងខដលពាក្់ ព័នធ ក្ដើ មបីក្ធវើការខក្លំអរឲ្យរបក្សើរក្ឡើងរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

- ក្ៅរត្ី មាសក្នុះ មិ ត្តសំឡាញ់ មិ នរត្ឹ មខត្បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួ នមាចស់មូលនិ ធិ 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

និ ងខថ្មទាំងបានក្ផញើរបាយការណ៏ជូ នសាថប័ នរដ្ឋាភិ បាលក្ផេងក្ ៀត្ក្ដ្ឋយខផអក្

ក្លើត្រមូវការរបស់ពួក្ក្គ។

- បានក្ធវើបចចបបនន
ភាពរបត្ិ ិនសំរាប់ របាយការណ៏មាចស់មូលនិ ធិឆ្នំ២០១៥
ុ

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន
៣. រក្ុមការងារក្សវាសងគមៈ នឹ ងផតល់ការការពារដ៏ លរអ បក្សើរការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តច ការអប់ រ ំ ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល ការងារ និ ងសមាហរណក្មម ដល់ក្ុមារ/យុវវយ
១៥,០០០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ
៣.១ ក្មមវ ិធី

មណឌលសំចត្ៈ

តមថ្នលដ
់ ៏

ជាមណឌលចំ ហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើ មបីផតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅខដលពុំ មានការណ្តត្់ ជួប ការចុ ុះ

លអរត្ូវបាន

ក្ឈាមុះជាផលូវការឬការបញ្ូច ន។ ក្សវាផតល់ក្ៅមណឌលសំចត្ និ ងក្ៅតមថ្នល់រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្ ការ

អនុ វត្ត

ក្ៅ

ក្ណ្ត
ត លរាជ

ពាបាល ការអប់ រស
ំ ក្រៅរបព័ នធ សក្មមភាពក្មានត។ល។

របធានប បំណិនជីវ ិត្ៈ (សុខភាពបនតពូជ ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំ ងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ ក្រគឿងក្ញៀន អនម័ យ
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ធានីភំក្ន ពញ

អាហារូបត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្ ការអប់ រ ំសុវត្ថិភាព តមថ្នល់ ការខថ្ទាំក្ុមារ សិ ិ ក្
ធ ុ មារ ចំ ណ្តក្ស្សុក្

និង

មានសុវត្ថិភាព និ ងសារៈសំខាន់ ផ្នការសិក្ា)។

រក្ុង

ជាយ

សរុបរួមៈ

សរុបរួមៈ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១,០០៥,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៤៧១,១៦១ដង(ស្សី ១៨៦,២០៧)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤,៨០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលតមថ្នល់ចំនួន៣,៦៧៦នក្់ (ស្សី១,៩៩២នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន ៨,២០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

័ ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៦,៩៩៤នក្់ (ស្សី ២,៧៧១នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
n

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំ នួន១៥០នក្់

័ ក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
- បញ្ូជ នយុវវយ
ត លវ ិជាជជី វៈបានចំ នួន៤៨នក្់ (ស្សី១៣នក្់ ) និ ង

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំបានចំ នួន១០០នក្់

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំបានចំ នួន៧៧នក្់ (ស្សីនក្់ )ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

និ ងយុវវ ័យ២០នក្់ សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ

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

័ ចំ នួន០២នក្់ សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
យុវវយ

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប(ផទុះផ្បត្ង)បានចំ នួន ៣១នក្់ (ស្សី០១នក្់ )ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន២៧៤នក្់ (ស្សី១២០នក្់ )បាន
ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ - ក្ុ មារ/យុវវយ

ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ក្សៀវក្ៅ

រគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្សៀវក្ៅរគួសារ និ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន ១៤០នក្់ ស្សី៤៩នក្់ ) បានបញ្ូច ន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាព
័ ចំ នួន ១៩០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច - ក្ុ មារ/យុវវយ
- ក្ុ មារ/យុវវយ
អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner

ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ

ឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន
៨០០នក្់

ជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុ មារ

ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានចូ លរួមរបជុំ សីព
ត ី កាត្់បនថយភាពរក្ី រក្ និ ងជនខដលងាយរងក្រគ្នុះឱយរស់ក្ៅក្នុងជី វភាព
របក្សើរក្ឡើងក្ៅខ័ ណដូ នក្ពញ នផ្ថ្ង ី ០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤
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- បានក្រៀបចំក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នូន៤៥នក្់ (ស្សី១៣នក្់ )និ ងអាណ្តពាបាល១២នក្់ ស្សី០៦នក្់ )
ក្រជំ រុ ំសបាយ សបាយ ក្ខត្តក្ំពង់ សឺព ក្ំ ឡងក្ពលបុ
ណយនផ្ថ្ង ី ០៥-១៦ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤
ុ

- បានចូ លរួមវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី ការផតល់របឹ ក្ាដល់រគួសាររងផលប៉ា ុះពាល់ក្ដ្ឋយ

ឹ ក្

ជំ នន់និង ក្រគ្នុះមហនតរាយក្ៅរក្សួងសងគមក្ិ ចច នផ្ថ្ង ី១៧ ខខមិថ្ុន ឆ្នំ២០១៤

- ចូ លរួមក្នុងរក្ុមការងារសតីពីការកាត្់ បនថយភាពរក្ី រក្ក្ៅជាយរក្ុងផ្នរាជធានី ភំ ក្ន ពញ ក្ៅអងគ
ការយូនីខសស៏ក្លើ នផ្ថ្ង ី ០៤ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ ។

- ក្ធវើប បងាាញដល់ថ្ននក្់ រគប់ រគង សតីពីការបា៉ា ន់ របមាណ និ ងខផន ី ភនំក្ពញ ក្ណ្ត
ត លនផ្ថ្ង ី
១៧ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ និ ងបញ្ចប់ ក្ៅរត្ីបនទប់

- ចូ លរួមសិកាខសាោថ្ននក្់ ជាត្ិ សីព
ត ី ការផេពវផាយ ិ ននន័យ ក្លខសមាគល់ ប័ ណណរក្ី រក្ នផ្ថ្ង ី
៣០ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ ២០១៤ ។
ត្ំបន់ មាត្់ ក្នល

ត្ំបន់មាត្់ ក្នលៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌលសំចត្មួ យក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ចំ នួន០៩នក្់
(ស្សី០៥នក្់ )មាន ី តំងសថិត្ក្ៅផទុះក្លខ៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ១៣៦សងាកត្់ ផាថ្មី៣ ខណឌ ដូ នក្ពញ

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៦០,៣៤៥ដង(ស្សី ២៨,៣២៧ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៧៥០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៥៥៥នក្់ (ស្សី ២៧១នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន ១,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- បុ គគលចំ នួន ១៥០នក្់ នឹ ង

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ១៧២នក្់ (ស្សី៨០នក្់ ) បាន
ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ - ក្ុ មារ/យុវវយ

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ ណណសមធម៌ )

័ ក្ៅតមថ្នល់ ចំ នួន ១,៦០៨នក្់ (ស្សី ៦៩៥នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៧០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរស.អ.យ អងគការ - បាន

័ ចំ នួន ៤៤នក្់ (ស្សី១២នក្់ ) ខដលបញ្ូច ន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច អងគការផ្ដគូ
ួ លក្ុ មារ/យុវវយ
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ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ ឃុំសរមាប់ ស្រសតី
និ ងក្ុ មារ

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុ មារ

ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន
៣០០នក្់

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មម និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន ៣១២នក្់
រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានក្បើ ក្មណឌលមាត្់ ក្នលក្ពលយប់

័ ចំ នួន៣៤នក្់ (ស្សី១០នក្់ ) ក្នុងក្ំ ឡងក្ពល
ួ លក្ុ មារ/យុវវយ
ុ

បុ ណយដខងាររពុះអដិ ាធាត្ុ រពុះនក្រាត្តមសីហនុ និ ងសក្មាាធសាពនអាកាសសទឹងមានជ័ យ។

- បានគ្នំរ ដល់រគួសារលិច ឹ ក្ចំ នួន៣៦រគួសារ ខដលមានក្ុ មារចំ នួន១១៧នក្់ (ស្សី ៥១នក្់ ) ក្ៅវត្ត
ចិ នដំ ខដក្នផ្ថ្ង ី ១៤ ខខសីហាឆ្នំ២០១៤។
ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ

ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្មួ យ ក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការ ក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ចំនួន១២

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

នក្់ (ស្សី០៤នក្់ ) មាន ី តំងសថិត្ក្ៅផទុះក្លខ ៦៧ផលូវក្លខ៩៩សងាកត្់ ផាក្ដើ មថ្កូវ ខណឌចំ ការមន

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំ នួន ១០០នក្់ នឹ ង

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៦០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ ឃុំ សរមាប់ ស្រសតី
និ ងក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន

ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១១៣,៨៥៤ដង(ស្សី៤២,២៤៥ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
័ ក្ៅតមថ្នល់ ចំ នួន ១,៣៩៥នក្់ (ស្សី៥០៥នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៤៤៤នក្់ (ស្សី២៥៨នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ១២នក្់ បាន
- ក្ុ មារ/យុវវយ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ អត្ត

ញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- ក្ក្មងរបុសចំ នួន ១១នក្់ (ស្សី០២នក្់ )បានបញ្ូច ន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជាផ្ដគូ រ
ក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុ មារ ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មម និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន ១៨៩នក្់ ។
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២០០នក្់
សហគមន៏អណូត ងៈ

សហគមន៏អណូត ងៈ

សិ ិ ធអំណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំនិ ងការងារ។

ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្

ការការពារៈការងារចុ ុះសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

ក្មានត

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពក្ៅក្នុងសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

សហគមន៏អណូត ង ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ ការពរងឹ ង សហគមន៏អណូត ងមាន ី តំងសថិត្ក្ៅសងាកត្់ ក្ពាធ៌ ខសនជ័ យ ក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្ ១៥នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំ នួន៣០នក្់ នឹ ង

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ
និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ ឃុំសរមាប់ ស្រសតី
និ ងក្ុ មារ

ការពាបាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និ ងសក្មមភាព

- រក្ុមការងារតមសហគមន៏ បានផតល់ក្សវា៤០,៥៤៩ដង(ស្សី ១៥,៧៥៤ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

័ ក្ៅសហគមន៏ ចំនួន៧៣១នក្់ ( ស្សី ៣១០នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ ចំនួន៥០១នក្់ (ស្សី ៣១៩នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ២៧នក្់ ( ស្សី ១៤នក្់ ) បាន
- ក្ុ មារ/យុវវយ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )ចាប់ ពី
ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមនិងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន១១៧នក្់

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន
១២០នក្់
សហគមន៏ចារអំក្

ៈ

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្

សហគមន៏ចារអំក្
ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំ និ ងការងារ។

ការការពារៈ សហគមន៏ តមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្

ៈ

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្

មាន ី តំងសថិត្ក្ៅ ខណឌមានជ័ យ ក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្ ១៣នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )

ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្

ការពាបាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និ ងសក្មមភាព

ក្មានត។

16

MS 3rd Quarterly Report 2014
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២,០០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំ នួន ៥០នក្់ នឹ ង

ការការពារៈ មានសក្មមភាពក្ៅក្នុងសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា១៧៦,៨២០ដង( ស្សី ៦៩,៦៥០ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

័ ក្ៅសហគមន៏ យចំ នួន ១,៩៦០នក្់ (ស្សី ៨៦៧នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
)

ួ លឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្ - អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ ចំនួន២,០០៨ នក្់ (ស្សី ១,០៣១នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៧៣នក្់ (ស្សី ២៤នក្់ )បាន
ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ - ក្ុ មារ/យុវវយ
និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៥០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការ ឃុំសរមាប់ ស្រសតី
និ ងក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន
១៥០នក្់

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
- បាន

័ ចំ នួន៨៥នក្់ (ស្សី ៣៥នក្់ )ខដលបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចចអងគការផ្ដគូ
ួ លក្ុ មារ/យុវវយ

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុ មារ ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ
ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន១៣៩នក្់

មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣ និ ង មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣

និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជុំ វ ិញរាជ

ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្

ធានី ភំ ក្ន ពញ។

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៤៩,១៩៩ដង(ស្សី១៩,០៤១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

័ ចំ នួន៥០នក្់ នឹ ងបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប
- ក្ុ មារ/យុវវយ

័ ចំ នួន២៥នក្់ បានបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀនចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា
- ក្ុ មារ/យុវវយ

័ ចំ នួន ៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

័ ចំ នួន ៦២៣នក្់ (ស្សី ១៤៤នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ឆ្នំ២០១៤

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ១៤នក្់ បាន
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ អត្ត

ក្សៀវក្ៅរគួសារ និ ងប័ ណណសមធម៌ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤។
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មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈ ផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣ និ ងក្គ្នលក្ៅ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈ ផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជុំ វ ិញរាជធានី ភំ ក្ន ពញ។
ដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
័ ចំ នួន ៨០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣៥០នក្់ នឹង

ួ លបានក្សវាទាំងក្នុះ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៤៩,១៩៩ដង(ស្សី១៩,០៤១ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាស

័ ចំ នួន៦៧៣នក្់ (ស្សី២៦១នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥៨នក្់ (ស្សី ១១៣នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

័ និ ងអាណពាបាលចំ នួន
- យុវវយ

៥០នក្់ (ស្សី២៤នក្់ )

បានចូ លរួមរបជុំ សីព
ត ី ក្សវាមណឌលបណុត ុះ

បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វុះក្ៅសហគមន៏ ឡក្ំ ក្បារ នផ្ថ្ង ី ២៩ ខខក្ក្កដ្ឋនិ ងផ្ថ្ង ី ៥ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

គក្រមាងបខងវរ

- ប៉ាុ សិ៍ប
ត ៉ាូ លីសក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញចំ នួន០៥នឹ ងក្ធវើការសហ
ការណ៏ជាមួ យរបព័ នធបខងវរ

- នឹ ង

័ ចំ នួន ២០នក្់ ពីប៉ាូលីស និ ងអាជាញធរ
ួ លក្ុ មារ/យុវវយ

តមរយៈរបព័ នធបខងវរ

គក្រមាងបខងវរ

- សហការជាមួ យគណៈក្មាមការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារខ័ ណដូ នក្ពញក្ដើ មបីបញ្ូច លក្នុងខផនការសក្មម
ភាពរបស់ពួក្ក្គនផ្ថ្ង ី ២៦ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ )
- ក្ុ មារ/យុវវយ

ួ លបានពី ប៉ាូលីស (សមាហរណក្មមក្ររគួសារពួ ក្ក្គ)

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- ពរងាងសមាារៈអប់ រ ំសតីពីក្ុមារ ំ នស់ផូវចាប់
ល
៣.២ផតល់

សរុបរួម

សិ ិអ
ធ ំណ្ត

មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្ច
ត ំ នួន៥៨៥នក្់ នឹ ង

សរុបរួម
ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តចំនួន៣៥៥ (ស្សី១០៨នក្់ ) បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមយ៉ា ងសក្មម (មជឈ

ចដល់យុវ

ិ ជ ជី វៈ ត្ំ បន់ មាត្់ ក្នល ត្ំ បន់ អូឡាំពិក្ មណឌលយុវវយ
័ ចល័ត្ទាំង២ និ ងសហគមន៏ (សហគមន៏
និ ងចូ លរួមយ៉ា ងសក្មម មជឈមណឌលវ ិជាជជី វៈ ត្ំ បន់មាត្់ ក្នល មណឌលវជា

វ ័យនិងចូ

ត្ំ បន់ អូឡាព
ំ ិ ក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២ និ ងសហគមន៏ អណូត ងនិ ងចារអំ ក្

លរួមយ៉ា ង
សក្មមក្ៅ
ក្នងសហ
ុ

(សហគមន៏ អណូត ង និ ងចារអំក្

)

- ក្សវាចំ នួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិត្ត
- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

)

- បានផតល់ក្សវាចំ នួន៦,២៤១ដង(ស្សី២,៧១១)ក្ដ្ឋយមិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ
័ ចំ នួន ៤ដង
- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវយ

និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត

សបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៦០ក្លើក្ដល់យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
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គមន៏របស់

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

ពួក្ក្គ និង

ិ នការ ក្ដើ មបី ប់ សាកត្់ ក្ុ មារពី ការ ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន
- បានក្រៀបចំ មិត្តអប់ រ ំមិ ត្ត១នក្់ ចូ លរួមក្លើវធា

សងគមជាត្ិ

ក្ៅវ ិ យុ FM១០៣ នផ្ថ្ង ី ១៩ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤

័ ក្នុងការក្របើ របាស់ក្រគឿង
- បានក្រៀបចំ មិត្តអប់ រ ំមិ ត្ច
ត ំ នួន៥នក្់ ចូលរួមរបជុំ សីព
ត ី ការចូ លរួមរបស់យុវវយ
ស្សវ ឹងក្ៅមជឈមណឌលរបជាពលរដាក្ដើ មបីអភិ វឌឍន៏ និ ងសនតិភាពនផ្ថ្ង ី ២៦ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្ត/យុវវ ័យ
សុវត្ថិភាព

និ ងរគួបងវឹក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារបាន

ក្វបសាយ/វ ិ យុសក្មលងព័ ត្៌មាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីចំណ្តក្ស្សុក្មាន

ខដលគ្នំរ ក្ដ្ឋយអងគការអប់ រ ំពិ ភពក្ោក្ នផ្ថ្ង១៤-១៥

សីហាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន៦០នក្់ បានចូ លរួមសិកាខសាោសតីពីសិ ធក្ុមារនិ ងរបឆ្ំងអំ ក្ពើ ហឹងាខដលគ្នំរ
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ក្ដ្ឋយយូនីក្សហវនផ្ថ្ង ី ១២,១៩,២០ខខសីហា ឆ្នំ២០១៤ ។
រក្ុមតមថ្នល់ ត្ំបន់មាត្់ ក្នល អូឡាព
ំ ិក្ មណឌលយុវវ ័យ រក្ុមតមថ្នល់

ត្ំបន់មាត្់ ក្នល

អូឡាព
ំ ិក្

មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២

និង

មជឈមណឌល

ចល័ត្ទាំង២ និង មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក្់

- រត្ី មាសក្នុះមានមិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន២៦០ នក្់ (ស្សី ៧៥នក្់ )

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវា ១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា១,៦៣៨ដង(ស្សី៧២០) ដល់មិត្តភក្ត័ក្គ

សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

័ ចំ នួន ៥០០នក្់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

័ ចំ នួន ៧៥៨នក្់ (ស្សី ២៨៣នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- បានជួ បក្ុ មារ/យុវវយ

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

័
ការពរងឹ ងសិ ិ ធអំណ្តចយុវវយ
- នឹ ងផតល់ក្សវាចំ នួន៤០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- ក្សវាចំ នួន១៨,៩៦០ដង(ស្សី៧,៨៤៨)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
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- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០នក្់
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៥៨នក្់
- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវាចំ នួន១៥,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅ

- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

- បានជួ បអាណ្តពាបាលចំ នួន៦០៧នក្់ (ស្សី៣៦៧នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- រត្ី មាសក្នុះក្យើងមានមិ ត្តអប់ រ ំមិត្តសក្មមចំនួន៦២នក្់ (ស្សី ១៧នក្់ )
- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា ៣,៩៣៩ដង(ស្សី ១,៦៧៦)ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

័ ចំ នួន៣ដង
- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវយ

និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត

័ ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។
សបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២៥ក្លើក្ដល់យុវវយ

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- កុមារ/យុវវ័យ អាណាពាាល អាជ្ញាធចំនួន២០៩នាក់(ង្សី១០១នាក់) ានចូលរួមង្ពឹតតិការណ៏ពិសសសសតីពី សៅមណឌ លខាថំ និរអនក នារងៃទ្ី១០ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤
សហគមន៏ចារអំក្

សហគមន៏ចារអំក្

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ

- ក្សវាចំ នួន១៦០,០០០នឹ ងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ក្សវាចំ នួន៦៧,៨០៣ដង(ស្សី២៧,៥៣៩ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៥០០នក្់

- បានជួ បអាណ្តពាបាលចំ នួន៩៣៩នក្់ (ស្សី៥២៤នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៥៩នក្់

- ក្យើងមានមិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៣៣នក្់ (ស្សី១៦នក្់ )គិ ត្ដល់រត្ី មាសក្នុះ

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវា ៣០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា៦៦២ដង(ស្សី៣៣៣ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

័ ចំ នួន ១,០០០នក្់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

័ ចំ នួន ១,០៤៨នក្់ (ស្សី៥២០នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- បានជួ បក្ុ មារ/យុវវយ

័ ចំ នួន១ដង
- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវយ

និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត

័ ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។
សបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៣៥ក្លើក្ដល់យុវវយ
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រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

័ អាណពាបាល និ ងអាជាញធរមូ លដ្ឋាន បាន
- មានអនក្ចូ លរួមចំ នួន ៧៥នក្់ (ស្សី៤៣នក្់ ) រួមមាន យុវវយ
ក្បើ ក្ក្ិ ចព
ច ិ ភាក្ាសតីពីសុខភាពបនតពូជ

័ ឆ្លត្
និ ងជំ ងឺកាមក្រាគ ក្ៅ មណឌលយុវវយ

នផ្ថ្ង ី ០៨

ខខសីហា ឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន ២២នក្់ (ស្សី១២នក្់ )បានចូ លរួមជាមួ យនិ សិត្េបញ្ញដសាស្រសតសីព
- យុវវយ
ត ី ខយនឌ័ រ ក្ៅមណឌល
័ ឆ្លត្នផ្ថ្ង ី ២២ខខមិ ថ្ុនឆ្នំ ២០១៤
យុវវយ

៣.៣ក្ុមាររត្ូវ ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

បានគ្នំមាហ រ - មិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុ

- មិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន៣៤៦នក្់ (ស្សី ១៤២នក្់ ) ចាប់ ពី

ណក្មមក្រ

មារចំ នួន២៨០មួ យឆ្នំ

ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

សាោរដានិង - ក្ុ មារចំ នួន២៥០នក្់ នឹងចូ លក្រៀនថ្ននក្់បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ ន - ក្ុ មារចំ នួន២០៩នក្់ (ស្សី១០៦នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង
បនតការសិក្ា

ក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ក្ៅសាោរដា - ក្រត្ៀមក្រៀបចំ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន
ឲ្យបានយូរខដ

សាោរដាក្ងមួ
ុន យឆ្នំ

លអាចក្ធវើបាន - ក្ុ មារចំ នួន ១,០០០នក្់

៥០០នក្់ ក្រ - បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន

ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤
នឹងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀនតមរយៈ - ក្ុ មារចំ នួន៨២០នក្់ (ស្សី៤៣៥នក្់ )បានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

យុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន
- ក្ុ មារចំ នួន១,៥០០នក្់ នឹ ង

២៦នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើមបីបនតការ

- ក្ុ មារចំ នួន១,៤០៧នក្់ (ស្សី៦១២នក្់ ) បាន
ចំ នូន៤៦០នក្់ (ស្សី១៩៧នក្់ ) ឈប់

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា និ ងក្ុ មារ

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាពី មិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសារ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

រគួសារអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង

ក្រត្ៀមក្ធវើការសមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្ុង១ឆ្
ន
នំ

សាោរដា បងាាញល ធផលការសិសក្ា រក្បៀបចុ ុះចូ លក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ងផតល់ព័ត្៌មានមក្យក្

- នឹ ងក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ិចចរបជុំ ជាមួ យមាតបិ តចំ នួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមបី - បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ មាតបិ តសិសេចំ នួន ៩៥នក្់ (ស្សី ៨២នក្់ ) សតីពីការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារក្រ
- ក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទល់ក្រសាោ

សមាារៈក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ២២ ខខឧសភាឆ្នំ២០១៤

រដា(រក្ុមតមថ្នល់)

21

MS 3rd Quarterly Report 2014
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន ៩០,០០០នឹ ងផតល់ដល់ក្ុ មារ/
យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វៈ

- បុ គគលិក្ចំ នួន៦០នក្់ នឹង
សក្មមភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

- ក្យើងបានផតល់ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន ៣៤,៣៩៩ដង(ស្សី១៣,៥៤៤) បានផតល់ដល់ក្ុមារ/
័ ក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
យុវវយ
ត លវ ិជាជជី វៈក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន ១២នក្់ (ស្សី០៨នក្់ )បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីឧបក្រណសិក្ាក្ៅក្េហវនេ

អុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី ០២ ខខសីហាឆ្នំ ២០១៤
- បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន ៦២ដង ក្ៅ៤ ត្ំ បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ មជឈមមណឌលអប់ រ ំមជឈមណឌលបណុត ុះ
បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈនិ ងសាោរដា ក្ដើ មបីពរងឹ ងក្លើវ ិធី សាស្រសតក្ុងការបក្រងៀន
ន
និ ងបក្ងកើត្សមាារៈបក្រងៀន។

- សមាារៈអប់ រ ំក្រៅរបព័នធថ្ី ម នឹងរត្ូវបក្ងកើត្និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាព
ុ

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់ រ ំក្រៅរបព័នធ ក្ៅតមថ្នល់ ក្នុង ផ្ដគូ

មណឌលនិ ងសមាហរណក្មមក្រសាោរដា នឹ ងបក្ងកើត្អនុ វត្ត និ ង - បានចងរក្ងបញ្ជីក្ឈាមុះសាោរដាចំនួន៨៦សាោ ក្ដើ មបីមានភាពងាយស្សួលសរមាប់ ការ ំ នក្់ ំ នង
ក្ធវើបចចបបនន
ភាពយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់
ុ

និ ងតមដ្ឋនសាសារដា ។

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់រ ំក្រៅរបព័នធ

- បុ គគលិក្វ ិ ាសាថនសហរបត្ិ តការអនតរជាត្ិ

ផ្ដគូ

ចំ នួន១៤នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )

- នឹ ងបក្ងកើត្ ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្ឈាមុះសា ោ

ណលនផ្ថ្ង ី ២០-២១ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

រដាក្រៀងរាល់ឆ្នំ និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមការងារទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ៣០នក្់ នឹ ងរត្ូវបានខសវងរក្ និ ង
ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

- ផ្ដគូ សាោរដានឹង

ួល

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងការគ្នំ រ ក្នុង

ការ ក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា

និ ងមូ លនិ ធិយុវជនក្ុ មារពិ ការក្ដើ មបីការអប់ រ ំ និ ងមុ ខរបរ

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីឧបក្រណ៏សិក្ាក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិន

- បុ គគលិក្ក្លាណមិ ត្តបាន សេនុះក្ិ ចចសិក្ាក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់សីព
ត ី ការអប់ រ ំ នផ្ថ្ង ី ១៥-១៦ ខខក្ញ្ញដ
ឆ្នំ២០១៤

- របធានក្មមវ ិធី អប់ រ ំបានចូ លរួមក្នុងរពឹ ត្ិ កា
ត រណដូ ចខាងក្រកាមៈ

- សិកាខសាោសតីពីក្មមសិក្ាថ្ននក្់ បថ្មនផ្ថ្ង ី ១៧ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤
- ក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី ិ វាអក្ខរក្មមអនតជាត្ិ ក្ៅភាពជាផ្ដគូ រអប់ រ ំផ្នអងាគការក្រៅរដ្ឋាភិ បាលនផ្ថ្ង ី ១៥ ខខ
សីហាឆ្នំ២០១៤
- ក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី ការត្រមូវការពិ ក្សសផ្នសិសេគថ្លង់

ក្ៅក្នុងរបក្ សក្មពុជា

ក្ៅ

Development
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Innovation Organization នផ្ថ្ង ី ១៩ខខសីហា ឆ្នំ២០១៤។
- សិកាខសាោសតីពីការងាររួមរបស់យុវជនក្ៅត្ំ បន់ អាសុីបា៉ាសុីហិច
វ នផ្ថ្ង ី ៨ និ ង ី ១០ ខខ ក្ញ្ញដ ឆ្នំ
២០១៤ក្ៅរបក្ សឥណ្ត
ឌ ី រក្ុងញ៉ាូខដលី។

- របធានរក្ុមត្ំ បន់ អូ ឡាំពិក្បានចូ លរួមក្នុងក្ិ ចចរបជុំ សតីពី បញ្ញ
ា របឈមនិ ងដំ ក្ណ្តុះស្សាយផ្នការ
ក្បាុះបង់ សាោក្ៅសមថភាពខញំុ នផ្ថ្ង ី ២២ខខសីហាឆ្នំ២០១៤។

មជឈមណឌលអប់ រ ំៈ

មជឈមណឌលអប់ រ ំៈ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដ

មជឈមណឌលអប់ រ ំផតល់សក្មមភាពអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាក្ដើ មបីសរមបសរមួល ក្លើ ការសមាហរណក្មម

ល់ក្ុមារចំ នួន២០០នក្់ ក្ុង
ន មួ យឆ្នំ

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន
សាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ១,៣០០នក្់ នឹ ង

សិសេក្រសាោរដា និ ងផតល់ការអប់ រជា
ំ មូ លដ្ឋានដល់ក្ុមារខដលរស់ក្ៅនិ ងក្ធវើការតមថ្នល់/សហគមន៏
១៥០នក្់ ក្រ

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនត ការ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន៥០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការ
បញ្ូជ នក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនក្ុ មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន២៥,០០០ដង

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុងផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន២៥២នក្់

(ស្សី

៩៩នក្់ )

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារក្រសាោរដានឹងក្ធវើក្ៅចុ ងរត្ី មាស ី ៤។
- ក្ុ មារចំ នួន ៩៩៤នក្់ (ស្សី៤២៨នក្់ ) បាន
ចំ នូន៣២៣នក្់ (ស្សី១៣៥នក្់ ) ឈប់

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដានិងក្ុ មារ
ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាពី មិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសារ

រគួសារអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង

- ក្ុ មារចំ នួន៦៦ នក្់ (ស្សី២៨នក្់ ) បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី
០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
.

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន១,៦២២ ដង(ស្សី៧៣២) បានក្ធវើក្ឡើង ជាមួ យសិសេក្ំ ពុង
ក្រៀនក្ៅសាោរដាក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ។
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង
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អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុងផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន១៣ (ស្សី០៣នក្់ )ចាប់ ពី

ល់ក្ុមារចំ នួន៣០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

័ ចំ នួន០៥នក្់ ចូលក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
- យុវវយ
- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣០នក្់ ចូលក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
ថ្ននក្់បំប៉ាន

ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
- អាណ្តពាបាលចំ នួន២២នក្់ (ស្សី១៧នក្់ )ចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤
ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពី ការ - ក្ុ មារចំ នួន ១១៣នក្់ (ស្សី៥៦នក្់ ) បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដា
បញ្ូជ នក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា
- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន៥០នក្់ ក្រសាោរដា
- ក្ុ មារចំ នួន ២០០នក្់ នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ៤០០នក្់

នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈ

យុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា
- ក្ុ មារចំ នួន១៥៥នក្់ (ស្សី៦៨នក្់ ) បាន
៣០នក្់ (ស្សី១២នក្់ ) ឈប់

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា និ ងក្ុ មារចំ នូន

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាពី មិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសាររគួសារអាច

មានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង

- ក្ុ មារចំ នួន២៧៥នក្់ (ស្សី១២០នក្់ ) បានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

សហគមន៏ចាអំ ក្

សហគមន៏ចាអំ ក្

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន

ល់ក្ុមារចំ នួន៥០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

៨១នក្់ (ស្សី៤០នក្់ )

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
- យុវវយ

័ ចំ នួន០៨នក្់(ស្សី០៤នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- យុវវយ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០៤នក្់ (ស្សី០៤នក្់)ចូលក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
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ថ្ននក្់បំប៉ាន

ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការ - មានក្ុ មារចំ នួន៣០នក្់ (ស្សី២២នក្់ )រួមបញ្ូច លថ្មី ក្ក្មងរបុស០១នក្់បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន
បញ្ូជ នក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

បនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន១០០នក្់ ក្រសាោរដា

- ក្ុ មារថ្មីចំនួន១២នក្់ (ស្សី ០៩នក្់ )បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- ក្ុ មារចំ នួន ២៥០នក្់ នឹ ង

- ក្ុ មារចំ នួន ១២៩នក្់ (ស្សី៥៧នក្់ ) បាន

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការ

សិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ចំ នូន៣៦នក្់ (ស្សី១៦នក្់ ) ឈប់

- ក្ុ មារចំ នួន៤០០នក្់ នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធ
នការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា និ ងក្ុ មារ

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាពី មិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយសាររគួសារ

អាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង

- ក្ុ មារចំ នួន២៨០នក្់ (ស្សី១៩៨នក្់ )បានចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន

័ អាច អនុ វត្តសក្មមភាពក្មានត
ក្លឹបក្េហវនេៈ ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅ ក្លឹបេហវនេៈ ជាមណឌលអប់ រ ំរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់ ខដលក្ុ មារ/យុវវយ
ចំ នួន ១០០,០០០ រួមមាន បណ្តណល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សបាយនិ ងវបបធម៌ រួមមានៈក្ី ឡាគំ នូរ ផ្ទត្់ ពណ៌ បណ្តណល័យរាំ និ ងត្េនតី។
សេនក្ិ ចស
ច ិក្ា និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សស ដល់ក្ុមារទាំងអស់
ក្ៅមជឈមណឌលអប់ រ ំ

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

រពមទាំងក្ុ មារមក្ពីតមថ្នល់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

័ ក្ៅតមថ្នល់
- ក្លឹបក្េហវនេនឹ ងក្បើ ក្សរមាប់ ក្ុមារ/យុវវយ
សហគមន៏ ចំនួន២ដងក្នុងមួ យសបាតស៏

បំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ

និ ង

ក្ដើ មបីផតល់ក្សវា

- បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅ ចំ នួន៣១,៣៦៩ដង (ស្សី១០,២៣៩ដង) រួមមាន បណ្តណ

ល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សេនក្ិ ចស
ច ិក្ា និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សស ដល់ក្ុមារទាំងអស់ក្ៅមជឈម
ណឌលអប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ រពមទាំងក្ុ មារមក្ពី តមថ្នល់ក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ

័ ក្ៅតមថ្នល់ និ ងសហគមន៏ ចំនួន២ដងក្នុងមួ យសបាតស៏ក្ដើ មបី
- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើ ក្សរមាប់ ក្ុមារ/យុវវយ
ផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២៥,៨២៤ដង(ស្សី ៨,៨១៦)។

- សក្មមភាពក្ពលក្នុះក្ំ ពុងអនុ វត្តន៏ ក្ៅ ី ធាលអប់ រ ំក្រៅរបពន័ ធ ក្ខនលងអាហារដ្ឋាននិ ង ី ធាលមិ ត្តសំឡាញ់
រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- ក្ុ មារចំ នួន២៥នក្់ (ស្សី០៦នក្់ ) បានចូ លរួមការរបក្ួ ត្ក្ី ឡាបាល់ក្អាបក្ៅក្មពុជាបាល់ក្អាប នផ្ថ្ង ី
១៣ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤
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័ ចំ នួន ៨០នក្់ (ស្សី៤៣នក្់ ) បានចូ លរួមសខមតង ខួ បមិ ត្តសំឡាញ់ ២០ឆ្នំខដលមាន អនក្
- ក្ុ មារ/យុវវយ
សេនចូ លរួមចំ នួន៤២០នក្់ ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ២៨ខខសីហាឆ្នំ២០១៤។

័ ចំ នួន៦០នក្់ (ស្សី២១នក្់ )
- ក្ុ មារ/យុវវយ

បានចូ លរួមរបក្ួ ត្ក្ី ឡាក្ៅក្នុងមិ ត្ស
ត ំឡាញ់

ដូ ចជា

បាល់ទាត្់ និ ងបាល់ក្បាុះនផ្ថ្ង ី ១១ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

័ ឲ្យចូ លរួម សេនៈខាងក្រៅ រួម មានវ ិ ាសាថន
- បានផតល់ក្សវាចំ នួន១៤១ (ស្សី ៤៨ដង) ដល់ក្ុមារ/យុវវយ
វបបធម៌ បារាំង, ក្រាងក្ុ នចត្ុ មុខនិ ងមណឌលបូ ផ្ទណ្ត។
៣.៤ គ្នំរ

សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការបណុត ុះ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈនឹងផតល់ជំនញវ ិជាជជី វៈ៨

យុវវ ័យក្នង
និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ
ុ
បណ្ត
ត ល

វ ិជាជជីវៈនិង
ការងារ

ក្ផេងៗគ្នន ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ងក្ខនលង
បណុត ុះបណ្ត
ត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ ខដលនឹ ងក្បើ ក្ក្នុង
ក្ំ ឡងឆ្
ុ ន ំ២០១៤

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
យុវវ ័យចំ នួន៦២០នក្់ ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

នឹងផតល់ជំនញដល់

- យុវវ ័យចំ នួន៤០នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
ការខសវងរក្ការងារៈ
័ ១៨០នក្់ នឹ ង សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅ
- យុវវយ
ភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

័
- យុវវយ
១០០នក្់ នឹ ងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ៅភនំ
ក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈក្ំពុងការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំ នួន៨ជំ នញក្ផេងគ្ននក្ៅមជឈម
ិ ជ ជី វៈផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់។
ណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា
ការងារបានចាប់ ក្ផតើមអនុ វត្តក្ៅសហគមន៏ ចារអំ ក្

គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើ

និ ងអណូត ង។

័ ចំ នួន ៤១៩នក្់ (ស្សី ១១២នក្់ )
- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ បានផតល់ជំនញដល់ យុវវយ
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

័ ចំ នួន៣៦នក្់ (ស្សី ១១នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី៧នក្់ (ស្សី០៥នក្់ ) បានដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
- យុវវយ
ខដលជាខផនក្ផ្នគក្រមាងបណុត ុះបណ្ត
ត លសាក្លបងចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការខសវងរក្ការងារៈ

័ ៩៧នក្់ (ស្សី ២១នក្់ )រួមបញ្ូច លថ្មី៣៥នក្់ (ស្សី១០នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅ
- យុវវយ
ភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ ៤៦នក្់ (ស្សី១២នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្ត
- យុវវ ័យ១២នក្់ (ស្សី០៣នក្់ ) បានជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល
ក្ៅភនំក្ពញនិ ងក្ខត្ត
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័ ៣០នក្់ នឹងជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មម
- យុវវយ
ផ្ទទល់ខួន
ល ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

័ ៤០នក្់
- យុវវយ

នឹ ងសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ

ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

័ ១០នក្់ នឹ ងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ក្ៅ
- យុវវយ
ភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បុ គគលិក្២០នក្់ នឹ ង
ដ្ឋក្់ ការងារនិ ងវគគរ ំលឹក្

ួ លបានបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក្់ ការរងារ
- ក្សៀវក្ៅខណនំបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ការហាត្់ ក្រៀនក្ធវើ
ការងារការដ្ឋក្់ ការងារនឹ ងរត្ូវបក្ងកើត្អនុ វត្ត និ ងក្ធវើ

ផ្ដគូ

បចចុបបននភាពជាក្ ៀងទាត្់

- បក្ងកើត្ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មម និ ងខចក្រ ំខលក្ជា
មួ យរក្ុមការងារទាំងអស់

- យុវវ ័យ១៣នក្់ (ស្សី ០៣នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្ត
- យុវវ ័យ ១២នក្់ (ស្សី ០១នក្់ ) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅភនំក្ពញ និងក្ខត្ត
- យុវវ័យ១៤នាក់(ង្សី ០២នាក់) ានជួយខសែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់សរៀនសធែើការ
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្ៅបនតខចក្រ ំខលក្ប ពិ ក្សាធសតីពីរក្បៀបដ្ឋក្់ ការងារដល់យុវវ ័យរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព
ដល់អនក្រគប់ រគងក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ ក្ផេងៗនិ ងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

- នឹ ងផតល់វគគបណុត ុះបណ្ត
ត ដល់អនក្រគប់ រគងក្រណីក្ៅរត្ី មាសក្រកាយសតីពីក្សៀវក្ៅខណ
នំសីតពីការដ្ឋក្់ ការងារជាភាសាខខមរ

ផ្ដគូ

- បញ្ជីក្ឈាមុះអងគការ/ហាងបានក្ធវើបចចុបបននភាពជាក្រៀងរាល់ខខក្ដ្ឋយអនក្សរមបសរមួលការដ្ឋក្់
ការងារ ក្ហើយបានខចក្ជូ នដល់រក្ុមពាក្់ ព័នធ បញ្ជីក្នុះមានចំ នួន២៧១អងគការ/ហាង ។

- បានចូ លរួមពិ ភាចំ នួន២ដងសតីពីការហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការក្ៅ មជឈមណឌលបណុត ុះ បណ្ត
ត លក្ជ វ ី
សុី និ ងសាោចំ បី

- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ ចំនួន៣ដងសតីពីការក្រជើសក្រ ើសបុ គគលខដលសតតនុ ពលខពស់ក្ៅសណ្ត
ា គ្ន
សុខាសណ្ត
ា គ្នសូហីខវ ត្លនិ ងសុី បី ក្អម ខូផឺក្រសិន

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ (ថ្ននក្់ ជំនញ និ ងអាជី វក្មម) មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លដ៏ មានគុ ណភាព នំមុខក្គក្លើជក្រមើ ស

ក្ំ ពុងផតល់ជំនញវ ិជាជជី វៈក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវ ័យចំ នួន ៦០០នក្់

័ ។អងគការមិ ត្តសំឡាញ់មាន០៨ជំ នញក្ផេងៗគ្នន
ការងារដ៏ ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់ យុវវយ

័ ជាស្សី៣០%) ក្ហើយនឹ ងជួ យគ្នំរ
ក្នុងមួ យឆ្នំ(ក្ដ្ឋយមានយុវវយ

ិ ជ ជី វៈ ក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវយ
័ ចំ នួន ៤០៩ នក្់ (ស្សី ១១២នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី
- បានផតល់ការណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

ពួ ក្ក្គឲ្យមានការងារក្ធវើ និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង

០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
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័ ចំ នួន៥០០នក្់ នឹង
- យុវវយ
ជី វៈ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជ

បនទប់ ពីបានបញ្ចប់ ការសិក្ាយ៉ា ងក្ហាចណ្តស់

ក្ំ រ ិត្ ី ១ពីមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្នុង១ឆ្នំ

័ ចំ នួន១៤០នក្់ (ស្សី៣០នក្់ )បាន
- យុវវយ

ិ ជ ជី វៈ បនទប់ ពីបានបញ្ចប់ ការ
ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

សិក្ាយ៉ា ងក្ហាចណ្តស់ក្ំរ ិត្ ី ១ ពី មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤។

័ ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
- នឹ ងផតល់ក្សវាអប់ រ ំដល់យុវវ ័យក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល - បានផតល់ក្សវាអប់ រ ំចំ នួន៤៦,៣២៥ដង (ស្សី១៤,៣៥២) ដល់យុវវយ
ត លវ ិជាជ
វ ិជាជជី វៈចំ នួន១៥០,០០០ដង (បំ ណិនជី វ ិត្ក្ុំ ពយូ ័ រ

ជី វៈ(បំ ណិនជី វ ិត្ក្ុំ ពយូ ័ រការពាបាលនិ ងអក្េរសាស្រសត)ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

័ ចំ នួន ៥៣នក្់ (ស្សី១១នក្់ ) ក្សមើចំនួន ១៣% បានក្បាុះបង់ ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឌល
- យុវវយ

និ ងការពាបាល

- ក្ៅឆ្នំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់ ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌល
បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

នឹ ងមានការថ្យចុ ុះមក្រត្ឹ ម

១០%

(ខផអក្ក្លើរបាយការណ៏ ឆ្នំ២០១២=១៨%)

័ ១៣០នក្់ នឹងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ
- យុវវយ
ក្ដ្ឋយខលួនឯងក្នងក្នុះយុ
វវ ័យនឹ ង
ុ

រ ឺបក្ងកើត្របរ

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យរស់

ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញ

- ៨៥% ផ្នយុវវ ័យក្ំ ពុងក្ធវើការ និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង
បនទប់ ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ក្ហើយមិ នបានរត្ឡប់ មក្ចូ លក្រៀនវ ិញក្ៅក្នុងក្ំ ឡងក្ពលក្ធវ
ើ របាយការណ៏ក្នុះ
ុ

័ ៥៩នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ បក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវ ័យចំ នួន
- យុវវយ
២៩នក្់ (ស្សី០៣នក្់ )រស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានយុវវ ័យ ៨៥% ក្ំ ពុងបនតបំក្រកា
ើ រងារ របក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទប់ ពីការក្ធវើសមាហរណ ក្មមរយៈក្ពល
៦ខខ។

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

- របធានមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈបានចូ លរួមសក្មាពធផ្នគក្រមាងសបាតហ៏គថ្លង់ ក្ៅ
អងគការមា៉ា រ ីណុល នផ្ថ្ង ី ០១ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- សិសេចំ នួន៩៥នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )បាន
វ ិជាជជី វៈ

ួ លវ ិញ្ញដប័ នបញ្ញ
ជ ក្់ ការសិក្ាសតីពីបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងសិសេចំ នួន៤០នក្់ (ស្សី០៩នក្់ )បាន

ួ លវ ិញ្ញដប័ នបញ្ញ
ជ ក្់ ការសិក្ាសតីពី

បំ ណិនជី វ ិត្ក្ៅមិ ត្ស
ត ំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ១៥ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- សិសេការ ីតស់ចំនួន១៥នក្់ បានមក្ សេនុះក្ិ ចចក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់សីព
ត ី ក្សវាមណឌលបណុត ុះ
បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ នផ្ថ្ង ី ២២ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- បានក្រៀបចំ យុវវ ័យចំ នួន ៣១នក្់ (ស្សី១៤នក្់ )ក្ៅសហគមន៏ ឡក្ំ ក្បា មក្ សេនុះក្ិ ចចក្ៅមណឌលវ ិជាជ
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ជី វុះមិ ត្តសំឡាញ់នផ្ថ្ង ី ០៥ខខសីហានិ ងផ្ថ្ង ី ១០ខខក្ញ្ញដ ២០១៤
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការដ្ឋក្់ ការងារ

័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ង
- យុវវយ

ការដ្ឋក្់ ការងារ

័ ចំ នួន០៣នក្់ បាន
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ - យុវវយ
ឆ្នំ២០១៤។

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ
- យុវវយ

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការ
- យុវវយ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ថ្ននក្់ ក្បាុះពុ មពចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

័ ចំ នួន០៧ នក្់ (ស្សី ០២នក្់ )រួមបញ្ូជ ល០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ ) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រ
- យុវវយ
ការងារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

័ ចំ នួន០៧នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
- យុវវយ

ចារអំក្

ចារអំក្

ការដ្ឋក្់ ការងារ

ការដ្ឋក្់ ការងារ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹ ង
- យុវវយ

័ ១០នក្់ រួមបញ្ូច លយុវវយ័០៣នក្់ មក្ពី មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ិ ជ ជី វៈបាន
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ - យុវវយ
ត លវជា

ដ្ឋក្់ការងារៈ
័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ
- យុវវយ

ការហាត្់ក្រៀនការងារ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈថ្ននក្់ ជួសជុ លម៉ាូ ត្ូចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ួ លការ

ដ្ឋក្់ការងារៈ

័ ចំ នួន១៨នក្់ (ស្សី ០៣នក្់ ) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រការងាររួមបញ្ូច លថ្មីយុវវ័យ១៣នាក់(ង្សី
- យុវវយ
០២នាក់) ានជួយខសែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់សរៀនសធែើការចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការហាត្់ក្រៀនការងារ
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័ ចំ នួន៣៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
- យុវវយ

័ ចំ នួន២៨នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )បានដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារតមហាងននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រា
- យុវវយ
ឆ្នំ២០១៤។

៣.៥

ផតល់ មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ

ក្ខនលងសានក្់ - មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣ក្ំ ពុងផតល់ក្ខនលង
បក្ណ្ត
ត ុះ

សានក្់ ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យជាអត្ិ បរមារហូត្

អាសននដ៏

ដល់ ៥០០នក្់ ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

មានសុវត្ថិ
ភាពដល់
ក្ុ មារ/

យុវវ ័យ

- ក្សវាចំ នួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូ លរួមរបស់

មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននៈ

ជាក្ខនលងសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ

/យុវវ ័យក្នុងក្ំ ឡងក្ពលសិ
ក្ារបស់ពួក្ក្គឬរហូត្ដល់សាថនភាពរគួសាររបស់ពួក្ក្គមានក្សថរភាព។
ុ

- មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣ ក្ំ ពុងផតល់ក្ខនលងសានក្់ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ
៣៧៧នក្់ (ស្សី១០៦នក្់ ) ខដលមាន ី តំងក្នុងសងាកត្់

ឹ ក្លអ ី ៣ សងាកត្់ ំ នប់ ឹ ក្ និងសងាកត្់ ួ ល

សាវយផ្រព១ចាប់ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

ក្ុ មារ ការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ ការការពារក្ុ មារ និ ងការពាបាល - បានផតល់ក្សវាចំ នួន៥,៣១៥ដង(ស្សី ៧៩៣នក្់ ) ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នងក្នុះមានសក្មមភាពក្មានត ការចូ ល
ុ
ក្នុងក្នុះក្សវាពាបាលចំ នួន៩០០០

នឹ ងផតល់ដល់ក្ុមារ/

័ ក្ៅក្នុងសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
យុវវយ
ត ុះអាសននទាំងអស់

រួមរបស់ក្ុមារការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ ការការពារក្ុមារនិ ងការពាបាលរួមទាំងក្សវាពាបាលចំ នួន២,២៦៨
(ស្សី ៣៦៧)ផងខដរ ។

័ ចំ នួន៣៥០នក្់ មក្ពី តមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៧៧នក្់ (ស្សី១៦នក្់ )រួមបញ្ចលថ្មី២២នក្់ (ស្សី១២នក្់ )ផ្នមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
និងក្ធវើសមា - ក្ុ មារ/យុវវយ
ត ុះ
ូ
ហរណក្មម

ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនននឹងបានចូ លរួមសក្មមភាពក្ៅជំ រុ ំសបាយ

ក្រកាន់រគួ

ក្ៅក្ខត្តក្ំពង់ សឺព ក្នុងមួ យឆ្នំ

សារ

័ នឹ ងរត្ូវបានធានថ្នបានចូ លរួម
- ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ/យុវវយ
ការរបជុំ ូ ក្រ ក្រៀងរាល់ សបាតហ៏ ការក្បាុះក្ឆ្នត្ និ ងក្របើ របាស់

របអប់ សំបុរត្ សំក្ណើរខដល មានក្ៅរគប់ មណឌលសានក្់ ក្ៅ
បក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់
័ ថ្មីចំនួន១៥នក្់ នឹ ងគ្នំរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុង
- យុវវយ

ក្ំ ឡងក្ពល
ខដលសិសេក្ំ ពង់ ក្រៀនក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ
ុ

អាសនន បានចូ លរួមសក្មមភាពក្ៅជំ រុ ំសបាយក្ៅក្ខត្តក្ំពង់ សឺព ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យទាំងអស់បានចួ លរួមរបជុំ ូ ក្រជាក្រៀងរាល់សបាតហ៏ និ ងក្បើ ក្របអប់សំបុរត្ សំក្ណើរចំ នួន
២ដងក្នុងមួ យខខក្ៅតមមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ទាំងអស់ក្រកាយពី បានរបជុំ និ ងក្បើ ក្របអប់
សំបុរត្រួចពុំ មានក្រណី ឬសំក្ណើរសុំពិក្សសក្ឡើយ។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៤១នក្់ (ស្សី០៨)បានក្រក្លងផទុះក្ំឡង
ុ ក្ពលបុ ណយភជំប
ុ ិ ណឌ នផ្ថ្ង ី ១៧ខខក្ញ្ញដ
ឆ្នំ២០១៤

- បានដឹ ក្នំក្ុមារ/យុវវ ័យចំ នួន៣៨នក្់(ស្សី០៨នក្់ )ក្រវត្តមហាមេនតី និ ងសទឹងមានជ័ យក្ពលបុ ណយភជំុ
បិ ណឌ នផ្ថ្ង ី ២៣ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ និ ងក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១២០នក្់(ស្សី៣១នក្់ )ក្រក្លងភនំតក្

៉ា
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និ ង ក្នលបា ី ក្ំឡង
ុ ក្ពលភជំុបិណឌ នផ្ថ្ង ី ១៩-២១ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៦៩នក្់ (ស្សី២៥នក្់ )ក្នុងការក្ធវើប បងាាញសតីពីសារៈសំខាន់ និ ងផលរបក្យជន៍ ផ្ន
ការអភិ រក្េសត្វផ្រពក្នុងរបក្ សក្មពុជាខដលក្រៀបចំ ក្ដ្ឋយមរនី តអភិ រក្េសត្វផ្រពក្ៅមណឌលសានក្់ក្ៅ
បក្ណ្ត
ត ុះអាសនននផ្ថ្ង ី ១៨ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤
ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំ ន និងក្ខត្ត

- អាណ្តពាបាលចំ នួន

៨០០នក្់ នឹង

ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំក្ន ពញនិងក្ខត្ត

ួ លក្សវា(បំ ណិនជី វ ិត្ - អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣៣៧នក្់ (ស្សី២១២នក្់ ) បាន

គ្នំរ ខផនក្ចាប់ និងការបញ្ួជ ន)ក្នុង១ឆ្នំ

បញ្ួជ ន ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

កាន់ រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុង

ក្រកាន់ រគួសាផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ

ួ លក្សវា (បំ ណិនជី វ ិត្ គ្នំរ ខផនក្ចាប់ និងការ

- ក្ុ មារចំ នួន៨០នក្់ នឹ ងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ - ក្ុ មារចំ នួន២៤នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )រួមបញ្ូច លថ្មី ១២នក្់ (ស្សី០៤នក្់់ )បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម
ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

និ ងរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

- ក្ុ មារចំ នួន៨០នក្់ នឹ ងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ - ក្ុ មារចំ នួន ៣៤នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )រួមបញ្ូច លថ្មី ០២នក្់ (ស្សី០១នក្់់ ) បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម
កាន់ រគួសាររគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ

ក្ៅរាជធានី

ក្រកាន់ រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

ភនំក្ពញក្នុង១ឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ១១នក្់ (ស្សី០៥នក្់ ) ) រួមបញ្ូច លថ្មី ០៤នក្់ (ស្សី០២នក្់់ ) បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ

របស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

- ក្ុ មារក្ៅសាោរដាចំនួន ១២៩នក្់ (ស្សី៥៩នក្់ ) បាន

- ក្ុ មារចំ នួន ៨០នក្់ នឹ ងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
- ក្ុ មារចំ នួន ២៧០នក្់ ក្ៅសាោរដា នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ

ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្នងក្ខត្ត
ុ

សាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោ

រដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្ហើយមានក្ុ មារ ៧១នក្់ (ស្សី៣៤នក្់ ) ពុំ

ួ លបានការគ្នំរ ក្លើសមាារៈសិក្ា

ក្ដ្ឋយសារខត្រគួសាររបស់ពួក្ក្គមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា។

័ ចំ នួន២៥នក្់ (ស្សី០៤នក្់ ) ក្នុងក្នុះមានថ្មី០៣នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ
- យុវវ ័យថ្មីចំនួន ១០នក្់ នឹងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្ - យុវវយ
មុ ខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នង១ឆ្
នំ
ុ

- យុវវ ័យចំ នួន ១០០នក្់ នឹ ងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការ
ចាប់ ក្ផតើមអាជី វក្មមផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួក្ក្គក្ៅក្នងក្ខត្ត
របស់ពួក្
ុ

និ ងបក្ងកើត្មុ ខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង និ ងក្ំ ពុងក្ធវើការតមដ្ឋនការងារការចាប់ ក្ផតើមអាជី វក្មម របស់ពួក្ក្គចាប់
ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

- បានតមដ្ឋន ក្លើ ពួ ក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។
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ក្គក្នុង១ឆ្នំ

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន

១៥រគួសារ

គ្នំរ ឲ្យរត្ឡប់ ក្រស្សុក្ក្ំ ក្ណើត្វ ិញក្នុង១ឆ្នំ

- រគួសារចំ នួន ១០ នឹង

នឹ ង

ក្ុ មារចំ នួន៤០នក្់ នឹង

ួ លបានផលពីអាជី វក្មមក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

២០នក្់ នឹង

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

ក្ដ្ឋយមាន

ួ លបានការគ្នំរ ឯក្សារផលូវចាប់

២២នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )

រត្ឡប់ ក្រស្សុក្ក្ំ ក្ណើត្វ ិញចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

- រគួសារចំ នួន០៣បាន

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ

សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចក្ៅក្នងក្ខត្ត
របស់ពួក្ក្គ
ុ

- បុ គគលចំ នូន

ួ លបាន

០៨រគួសារក្ដ្ឋយមានក្ូ ន

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ច ក្ៅក្នុងក្ខត្ត

របស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ០៣(ស្សី០៣នក្់ ) បាន

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

័ ចំ នួន ០៦នក្់ (ស្សី០៤នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី ០១នក្់ (ស្សី០១នក្់់ ) បាន
- យុវវយ
អត្តសញ្ញដណប័ ណណ ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

ួ លការគ្នំរ ក្នុងការក្ធវើ

អត្តសញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅរគួសារ

ក្សៀវក្ៅរគួសារ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ និ ងប័ ណណសមបធម៌ ) ក្ៅ
ក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង១ឆ្នំ

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌ (SoPs) នឹងក្ធវើ
បចចុបបននភាព បក្ខរប និងអនុវត្តន៏ក្ុងរក្ុ
ន
មក្ៅ ចុងឆ្នំ
២០១៤

- ក្ិ ចចសហការជាមួ យរាជរដ្ឋាភិ បាល និ ងអងគការផ្ដគូ នឹ ងរត្ូវចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការរបជុំ និ ងការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

- ក្ុ មារចំ នួន១០នក្់ ថ្ី ម នឹ ង

ក្ហើយក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្លើការបា៉ា ន់ របមាណរគួសារធម៌ ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ សក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិន
ណល

ផ្ដគូ

ផ្ដគូ

រគួសារធម៌

- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌ បានបញ្ចប់ និងផតលវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លក្ៅរត្ី មាសក្រកាយ

- បនតក្ិចចសហការជាមួ យគណៈក្មាមធិ ការស្រសតីនិងក្ុ មារ មេនតីសងគមក្ិ ចចរាជធានី /ក្ខត្ត

និ ងអងគការផ្ដគូ

ក្លើការងារសមាហរណក្មម ក្នុងការខសវងរក្រគួសារ ការបា៉ា ន់ របមាណ ក្ធវើខផនការរគួសារ សមាហរណ
ក្មម និ ងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុ ក្ខក្ៅក្ខត្ត/រក្ុង។
រគួសារធម៌

ួ លបានការគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមា - ក្ុ មារចំ នួន៣០នក្់ (ស្សី១៦នក្់ ) ចាស់បានក្ធវើការតមដ្ឋននិ ងសួរសុខ ុ ក្ខ ប៉ាុ ខនតក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះពុំ មាន

32

MS 3rd Quarterly Report 2014
ហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារធម៌ ក្ុង១ឆ្
ន
នំ

ក្ុ មារថ្មី សរមាប់ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារធម៌ ក្ ។

- នឹ ងក្រៀបចំ របជុំ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌ ចំនួន

- បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌ ចំនួន២ដងក្ៅរក្សួង ស.អ.យ សតីពីគណៈក្មាមធិ ការខថ្

៤ដងក្នុងមួ យឆ្នំ

ទាំនិងចិ ញ្ចឹមនផ្ថ្ង ី ០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ និ ង ការខថ្ទាំរយៈក្ពលខលី និ ងរយៈក្ពលខវង នផ្ថ្ង ី ០២
ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

- ផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្៥,០០០ដល់ ណិឌ ត្ក្ៅមណឌលខក្ខរប
ី ១និ ង ី ២ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ
-

ណិឌ ត្ចំ នួន

២០០នក្់ នឹង

សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

- ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៧៦៣ដង( ស្សី ១២១)បានផតល់ដល់ ណិឌ ត្ក្ៅមណឌលខក្ខរប ី ១និ ង ី

ួ លការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្មុ ន -

ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង

២ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ណិឌ ត្ចំ នួន ២១៣នក្់ (ស្សី ៥៤នក្់ )បាន

ួ លការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្មុ នក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់ ពីផ្ថ្ង ី

០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
-

ណិឌ ត្ចំ នួន ៣៤នក្់ ( ស្សី ០៦នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី០៧នក្់ (ស្សី០២នក្់ )បានក្ដ្ឋុះខលងសមាហរណក្មម

ក្រកាន់ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈនិ ងរគួសារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

៣.៦រគួសារ សរុបរួមៈ

សរុបរួមៈ

ឯក្រាជយអាច សិបបក្មមតមផទុះ

សិបបក្មមតមផទុះ

រក្របាក្់ចំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១១៤នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី ចំនួន២០នក្់ បាន

ណូល

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី
ចំ នួន៦៩នឹ ង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងចូ លរួម

និងគ្នំ

សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៥៤០នក្់ បាន

រ ដល់ក្ូន

ផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

ៗរបស់
ពួក្ក្គ

ួល

- រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំ ពុងផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំ

រ អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្
អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយ
មានក្ុ មារចំ នួន៥៦០នក្់ នឹង

បណ្ត
ត ល

ួ លការបណុត ុះ

និ ងចូ លរួមសិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៣៥៣នក្់ (ស្សី១៦៨នក្់ ) បាន

ួល

ផលពី គក្រមាងក្នុះចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤

- រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច

ក្ំ ពុងផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំ នួន១១១នក្់ ក្ុង
ន

ក្នុះមានថ្មី១៤នក្់ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួននិ
ល ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយមាន
ក្ុ មារចំ នួន៣៧៨នក្់ (ស្សី១៦៦នក្់ ) បាន

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ
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មជឈមណឌលផលិត្ក្មម

មជឈមណឌលផលិត្ក្មម

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥នក្់ នឹង

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យមានការ

ងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មាសហគមន៏ អណូត ង

និ ងក្រាងចរក្ក្ៅ

ក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០៧នក្់ បាន

ួ លគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មាសហគមន៏ អណូត ង និ ង

សិបបក្មមក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤
ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៩នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្ធវើជាសនតិសុខ និ ងក្រាងចរក្

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បញ្ចប់ /ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ងអាជី វ
ក្មមខានត្ត្ូ ច

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ងអាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចក្ំ ពុងពរងាង ក្ហើយ ការវាយត្ផ្មលគក្រមាង
សិបបក្មមតមផទុះជាមួ យរក្ុមក្គ្នលក្ៅបានក្ធវើរួចក្ហើយក្៏ ប៉ាុខនត

រដ្គូ

របាយការណ៏ផ្នការវាយ ត្ផ្មលក្ំពុង

ពរងាងក្ៅក្ឡើយ។

- ក្ិ ចចសហការជាមួ យអងគការផ្ដគូ និងសាថប័ នឯក្ជន

- បានដ្ឋក្់ ក្លខក្ូ ដក្រក្លើផលិត្ផលទាំងបី ហាង

នឹ ងរត្ូវចាប់ បក្ងកើត្តមរយៈការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ការលក្់ ផលិត្ផល ការតំងពិ ព័រណ៏ឬរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ក្ផេងៗ

- ផលិត្ផលសបបក្មមតមផទុះបានតំងពិ ពណ៌

និ ងលក្់ ចំនួនពី រដង

ក្ៅសាោអនតជាត្ិ ភំ ក្ន ពញ

នផ្ថ្ង ី ០៨ខខសីហាឆ្នំ២០១៤និ ងPATA fair នផ្ថ្ង ី ១៧-១៩ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៤៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣២នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី ០២នក្់ បាន

សិបបក្មមតមផទុះ
២០នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

សិបបក្មមតមផទុះ
និ ងចូ លរួមសិបប

ក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១៨០នក្់ បាន

ួ លផលពី

គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១០នក្់ នឹ ងបំ ក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុ មា
ក្ៅមណឌលផលិត្ក្មម
រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំ រ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១០៣នក្់ (ស្សី៣៩នក្់ )បាន
ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤។

ួ លផលពី គក្រមាង

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ០៥នក្់ រួមបញ្ូច លថ្មី ០១បានបំ ក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុ មាក្ៅមណឌលផលិត្ក្មម
ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤។

រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច

ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងគ្នំរ អណ្តពាបាលចំ នួន០១៥នក្់

ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន០២នក្់ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយ
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អណ្តពាបាលចំ នួន២៥នក្់ ក្ុងក្នុះ
ន
មានថ្មីចំនួន ១៨នក្់ ក្ដើមបី មានក្ុ មារចំ នួន៥៣នក្់ (ស្សី២២នក្់ )បាន
បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំ ណូល របស់ពួក្ក្គ
ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៥នក្់ នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្នំ

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ។

ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤

សហគមន៏ចារអំក្

សហគមន៏ចារអំក្

សបបក្មមតមផទុះ

សបបក្មមតមផទុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣៦នក្់ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពា បាល

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ២១នក្់ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០២នក្់ បាន

ថ្មី២៦នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ង ចូ លរួមសិបប

ក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១៤០នក្់ បាន

ួ លផលពី

គក្រមាងក្នុះក្នង១ឆ្
នំ
ុ

រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ

អណ្តពាបាលចំ នួន២៨នក្់ក្ុងក្នុះ
ន
មានថ្មីចំនួន ២០នក្់ ក្ដើ មបី
បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

និ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ

ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៦៨នក្់ (ស្សី៣៦នក្់ ) បាន
ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤។

ួ លផលពី គក្រមាង

រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំ នួន១៧នក្់ ក្ុងក្នុះ
ន
មានថ្មីចំនួន០៤នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៤នក្់ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល
និ ងបក្ងកើន របាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន ៥៨នក្់ (ស្សី២៥នក្់ )បាន

ួ លផលពី អាជី វ

ក្មមក្នុះ។
ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១០នក្់នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ - អាណ្តពាបាលចំ នួន០១នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ខខមករាឆ្នំ ២០១៤។
ឆ្នំ

៣.៧ ការគ្នំ និ រនតភាពនឹងមានរហូត្ដល់ ៦០%
រ ពីធុរៈក្ិចច
សងគមក្ធវើមិ

- ១០០%

ផ្នជំ នញវ ិជាជជី វៈទាំង

បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ក្នងរត្ី
មាសក្នុះ និ រនតភាពមាន ៥៦% ចុងខខក្ញ្ញដ ឆ្ន២
ំ ០១៤
ុ

៨ក្នុងមជឈមណឌលបណុត ុះ - ១០០%

នឹ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរ៥៥,០០០ដុ ោលរ

ផ្នជំ នញវ ិជាជជី វៈទាំង៨ក្នុងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បានបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូល

៣៣,៨៦៣.៤០ដុ ោលរចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤រួមបញ្ូច ល៨,៤២៦.៣០ដុ ោល ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ។
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ត្តសឡា
ំ ញ់
មាននិ រនតភា
ព៦០%

ចុ ងឆ្នំ ២០១៤

- ក្ភាជនី យដ្ឋានចំ នួន ២ បានបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល ១,០៣២,៦៧៣.៣៨ ដុ ោលរជាមួ យ របាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ភាជនី យដ្ឋានចំ នួន ២នឹ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល ១,៣៣៧,២៦១
ដុ ោលរជាមួ យ របាក្់ ចំក្ណញ ២១០,៩៥២ដុ ោលរ ក្ដ្ឋយបក្ងកើន
របាក្់ ចំណូល១០%

១៣០,៩៧២.០៦ដុ ោលរ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច ល របាក្់ ចំណូល ៣២៣,០៥៦.៧១ដុ ោល

និ ងរបាក្់ ២៧,៧៦២.៩១ដុ ោល ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ ខដលមានរបាក្់ ចំនូល ៧% និ ងរបាក្់ ចំក្ណញក្ក្ើ នក្ឡើង
១៤%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិ ងរត្ី មាស ី ៣ ឆ្ន២
ំ ០១៣។

- ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈ

៧៥០,៨១៨ដុ ោលររបាក្់ ចំណូល - ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈ របាក្់ ចំណូល ៦០៧,២១០.០៣ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ចំក្ណញ១១៣,២៩៧.៦៦ ដុោលរ

១៥៥,១៣០ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច លរបាក្់ ចំណូល ១៨៨,៩៤៧.៥៩ដុ ោល និ ងរបាក្់ចំក្ណញ
២៩,០៦៣.៣៦ដុ ោលរក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈ

៥៨៦,៤៤៣ដុ ោលររបាក្់ ចំណូល

៥៥,៨២២ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្

- ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈរបាក្់ចំណូល
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា

៤២៥,៤៦៣.៣៥ដុ ោលរ

និ ងរបាក្់ ចំក្ណញ១៧,៦៧៤.៤០ដុោលរ

ឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច ល របាក្់ ចំណូល ១៣៤,១០៩.១២ដុ ោល និងរបាក្់ខាត្

(១,៣០០.៤៥ដុ ោល)ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងក្េហវនេក្អនសាតហវ

ក្ៅក្លើផូវល ១៤,០៤២ដុ ោលរក្ក្ើ នក្ឡើង៥%ក្នុង១ឆ្នំ

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្ សថិត្ក្ៅខាងក្នង
ល
ត្ក្ភាជនី យដ្ឋានក្េហវនេ
ុ ហាងេហវនេក្អនសាតហវ ក្ៅក្លើផូវ១៣ជិ
បានរបាក្់ ចំណូល ១០,២២១.២៥ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ចំក្ណញ ៣,៤៤៥.០៥ដុ ោលរ
ឆ្នំ២០១៤

រួមបញ្ូច ល

របាក្់ ចំណូល

២,០៤៥.៩៣ដុ ោល

ួល

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រា

និងរបាក្់ចំក្ណញ១,៦០២.៥០ដុ ោល

ក្នុងរត្ី មាសក្នុះខដលមានរបាក្់ ចំនូលក្ក្ើ ន ១.៩% និ ងរបាក្់ ចំក្ណញក្ក្ើ នក្ឡើង ៨៦%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិ ង
រត្ី មាស ី ៣ ឆ្នំ២០១៣។

- ការលក្់ ផលិត្ផលពី សិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក្់ ំ និញ
េហវនេក្អនសាតហវ

ូ ល ំ ពូង និ ងហាងរ ំក្ដងនឹ ង

របាក្់ ចំណូល ៣០៧,០០០ដុ ោលរ

- បទ្ដាឋនរននិតិវិធីសង្មាប់សសវាអតិងិជន
ង្តូវានខកសង្មួលពីសង្ហនសអុិនសធើណាសិនណល

បៃរ់ហារ

ួ លបាន

- ការលក្់ ផលិត្ផលពី សិបបក្មមតមផទុះក្ុងហាងលក្់
ន
ំ និញេហវនេក្អនសាតហវ ូ ល ំ ពូង

និងហាងរ ំក្ដង

ួ លបានរបាក្់ ចំណូល ២៦៥,៤៩៧.៩៦ដុ ោលរ និ ងរបាក្់ចំក្ណញ៥៤,៣៩៦.៥៤ដុ ោលរផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច លរបាក្់ ចំណូល

៨៣,០៣៧.៥៥ដុ ោល និ ងរបាក្់ ខាត្៤,៦៤៩.៦៤ដុ ោលក្នុងរត្ីមាស

ក្នុះខដលមានរបាក្់ ចំនូល១.៦% និ ងរបាក្់ ខាត្១១៦% ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិ ងរត្ី មាស ី ៣ ឆ្នំ២០១៣។

ទ្ំនិញ សង្មាប់ហារ និរបទ្ដាឋនរននិតិវិធីរនសសវាសង្មាប់សោជនីយដាឋន - បានផតល់វគគបណតុះបណ្ត
ត លសតីពីមមវ ិធី សិក្ាថ្ននក្់ម៉ាូត្ូ ដល់សិសេ
ុ

- បានបញ្ចប់ ពរងាងប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធីសរមាប់ ថ្ននក្់ កាត្់ សក្់ និ ងថ្ននក្់ ក្ធវើរក្ចក្បានបញ្ចប់ ពរងាង
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- ផលិត្ផលមិ ត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមូបេហវ
ា
នេ) នឹ ងអាចរក្ - ផលិត្ផលមិ ត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមូបេហវ
ា
នេ)
ចំ ណូលបានចំ នួន៣៦,០០០ដុ ោលរ ក្នុង១ឆ្នំ (ក្ក្ើ នក្ឡើង ២%)
និ ងចំ ក្ណញចំ នួន ២៥,០០០ដុ ោលរក្នុង១ឆ្នំ

ួ លបានរបាក្់ ចំណូលបាន១៧,៣៤០.១០ដុ ោលរ និ ង

របាក្់ ចំក្ណញ១៧៣៣៤.១០ដុ ោលរ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច ល របាក្់ ចំណូល

៤,៨៤០.១០ ដុ ោលនិងរបាក្់ ចំក្ណញ ៤,៨៤០.១០ ក្នុងរត្ី មាសក្នុះខដលមានរបាក្់ ចំនូល ២៣%

និ ង

របាក្់ ចំក្ណញក្ក្ើ នក្ឡើង២៣%ក្ដ្ឋយក្ធៀបនិងរត្ីមាស ី ៣ ឆ្នំ២០១៣។

៤.រក្ុមឯក្ក្ សចំនួន៦រក្ុមក្ំពុងផតល់ការគ្នំរ ដល់ក្មមវ ិធីក្ុងឆ្
ន ន ំ ២០១៤
៤.១អនក្ឯ ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ
ក្ក្ ស
ក្លើ
ការការ
ពារក្ុមារ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- ១០០ក្រណី នឹ ងរត្ូវបានបំ ក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោ
ំ ភ
បំ ពាន

- របាយការណ៏ផ្នការរ ំក្ោភបំ ពានសរុបចំ នួន១០៤នក្់ (ស្សី៣១នក្់ )ក្រណីរួមបញ្ួជ លថ្មី២៩នក្់
(ស្សី០៨នក្់ )រត្ូវបានបំ ពញក្ហើយក្រណីទាំងអស់ពាក្់ ពនធ័ក្រនឹ ងការក្របើ អំ ក្ពើ ហឹងា។

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារក្ៅក្នុងមណឌលសំច
ត្ មជឈមណឌល អប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
និ ងរគប់ មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

័ សានក្់
- នឹ ងក្ធវើការសទង់មត្ិ របចាំរត្ី មាស ជាមួ យ ក្ុ មារ/យុវវយ
ក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន

ផទុះផ្បត្ង

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ (ក្ភាជនី យដ្ឋាន)

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្១០០%នឹ ង

័ ចំ នួន២៣នក្់ (ស្សី០៦នក្់ ) សានក្់
- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ បានក្ធវើការសទង់មត្ិ របចាំរត្ី មាស ជាមួ យក្ុ មារ/យុវវយ
ក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣ សតីពីក្សវាមិ ត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការនិ ងបញ្ញ
ា របឈម

ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មត្ិ បានក្ផញើរនិ ងរាយការណ៏ជូ នរបធានគក្រមាងខដលពាក្់ ព័នធក្ដើ មបីដ្ឋក្់ បញ្ូច ល
ក្រក្នុងខផនការ សក្មមភាពនិ ងយក្ក្រអនុ វត្ត ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុ សាសន៏ ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ិ ជ ជី វៈ មជឈមណឌលអប់ រ ំ មណឌលសំចត្
និ ងមជឈ - បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន៦២ដង ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណតលវជា
ក្ៅតមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ក្ដើ មបីពរងឹ ងដំ ក្ណើរការផ្នការអនុ វត្តន៏ក្គ្នលការណ៏
ការពារក្ុ មារនិ ងធានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ។

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងរ ំលឹក្ក្ឡើង - បុ គគលិក្ចំ នូន២១នក្់ (ស្សី១១នក្់ បាន

វ ិញក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិ ធក្ុមារ

- នឹ ងក្រៀបចំ ការក្បាុះក្ឆ្នត្ក្រជើ សក្រស
ើ ត្ំ ណ្តងក្ុ មារក្រៀងរាល់

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

- បុ គគលិក្ Global Development Group(GDG) ចំ នូន៤៧នក្់ (ស្សី២៣នក្់ បាន

ួ លវគគបណុត ុះ បណ្ត
ត ល

សតីពី ក្គ្នលការណ៏ ការពារក្ុ មារក្ៅក្េហវនេអុិ នក្អើក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី ១៧-១៨ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤
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៦ខខក្នុងមួ យឆ្នំ

ឧបក្រណ៏
- នឹ ងក្ធវើបចចុបបននភាពនិ ងអនុ វត្តក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារ

- ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារ នឹ ងដ្ឋក្់ បងាាញក្ៅរគប់ មណឌល
ទាំងអស់
- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ(ក្ៅក្នុង
មណឌលរគួសារ សហគមន៏ និ ងសងគម)ក្ហើយការខណនំ
សរមាប់ ក្បាុះក្ឆ្នត្ក្រជើ សក្រ ើសត្ំ ណ្តងក្ុ មារ

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទាំងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌលនី មួយៗ

ឧបក្រណ៏
- ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុង
ន សមាារៈនិ ងរបពន័ ធរាយការណ៏ បានបិ ត្ក្ៅក្លើជញ្ញ
ជ ំងក្ៅរគប់
មណឌលទាំងអស់របស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់។

- ការខណនំផ្នការចូ លរួមរបស់ក្ុមាររត្ូវបានពរងាងនិ ងរត្ួត្ពិ និត្យក្ដ្ឋយ ី របឹ ក្ាក្ចចក្ក្ ស។

ផ្ដគូ
- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី រក្មសីលធម៌ ការពារក្ុ មារ ក្ៅមនទីរស.អ.យ នផ្ថ្ង ី ០៨ ខខក្ក្កដ្ឋ
ឆ្នំ២០១៤

- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី ការខណនំដ្ឋក្់ ពាក្យសុំការចូ លរួមរបស់ក្ុមារក្ៅអងគការ

នផ្ថ្ង ី ២៤

ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤

- បានចូ លរួមសិកាខសាោសតីពីក្ិចចរបជុំ រក្ុមការងារបក្ចចក្ក្ សថ្ននក្់ ជាត្ិ ការពារក្ុ មារក្ៅក្ខត្តសី
ហនុ ខដលក្រៀបចំ ក្ដ្ឋយមនទីស.អ.យ និ ងរក្ុមរបឹ ក្ាជាត្ិ ក្ដើមបីក្ុមារ នផ្ថ្ង ី ២៩-៣០ ខខក្ក្កដ្ឋ
ឆ្នំ២០១៤

- បានចូ លរួមសិកាខសាោសតីពីការខណនំការចូ លរួមរបស់ក្ុមារថ្ននក្់ ជាត្ិ នផ្ថ្ង ី ២៩

ខខសីហា

ឆ្នំ២០១៤

- បានចូ លរួមសិកាខសាោសតីពីអំក្ពើ ហិងា និងការផតនទក្ទាសសាជី វក្មមរបឆ្ំងនឹងក្ុ មារ ខដល
គ្នំរ ក្ដ្ឋយអងគ សេនុះពិ ភពក្ោក្ នផ្ថ្ង ី ១០ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- បានចូ លរួមវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការស្សាវរជាវក្ក្ងរបវ ័ញ្ច
Love 146 នផ្ថ្ង ី ១៥-១៦ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

៤.២

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ផលូវក្ភ ក្ៅភនំក្ពញ

ក្ៅអងគការ

ល ធផលសក្រមចបានៈ
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អនក្ឯក្
ក្ សក្វជជ
សាស្រសត:

- ក្សវាពាបាល និ ងសក្េងាគុះបឋមចំ នួន១០០,០០០ដង នឹងផតល់
ជូ នក្ុ មារ/យុវវ ័យ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់
ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន

អនក្ក្របើ របាស់
ក្ដ្ឋយចាក្់ ចំនួន

៣០,០០០ក្សវា

- ក្សវាចំ នួន៨០០ផ្នការបញ្ូច នក្ុ មារ/យុវវ ័យក្រមនទីរក្ព យ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និ ងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក្់
នឹ ង

ួ លបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និ ងជមងឺក្អដស៏ចំនួន
៣០នក្់ នឹង

ួ លបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣០០ដងនឹ ង
- អាណ្តពាបាលចំ នួន

ួ លការពាលជំងឺកាមក្រាគ

- ក្សវាពាបាលនិ ងសក្េងាគុះបឋមចំ នួន២៦,៧៦២ដង(ស្សី១០,៤៣៨)បានផតល់ជូនក្ុ មារ/យុវវ ័យ
ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់ អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក្់ ចំនួន៧,៧០៩
ដង(ស្សី១,៨៨៧ដង)

- ផតល់ក្សវាបញ្ួជ នក្រមនទីរក្ព យចំ នួន១៥៥ដង(ស្សី៦៤ដង)ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏

ចំ នួន១២នក្់(ស្សី០៧នក្់ )បាន

ួ លការពាបាលក្ៅមនទីរ

ក្ព យចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣៦នក្់(ស្សី១៩នក្់ )
(ស្សី០៤នក្់ )បាន

ួ លការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យចាប់ ពីផ្ថ្ង ី១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

រួមបញ្ូច លថ្មី០៧នក្់

- ផតល់ការពាបាលជំ ងឺកាមក្រាគដល់យុវវ ័យចំ នួន៩៥ដង(ស្សី៤២ដង)និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន១១០ដង
(ស្សី៦៦ដង) ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ួ លការពាលជំ ងឺកាម - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១១២នក្់ (ស្សី៤៦នក្់ ) បានបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិ ត្ត

៤០០ដងនឹ ង

ក្រាគ

និ ងរក្ាការសំងាត្់ ។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣៥០នក្់ នឹងបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម រក្ក្ម - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២៩៤នក្់ (ស្សី១៣៩នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី១៤នក្់(ស្សី៩នក្់ ) ខដលឆលងនិ ងរងផលប៉ា ុះពាល់
ក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិ ត្ត និ ងរក្ាការសំងាត្់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣០០នក្់ ខដលឆលង
ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏

នឹង

និងរងផលប៉ា ុះពាល់

ួ លបានក្សវាពី អងគការមិ ត្ត

សំឡាញ់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៥០នក្់នឹង

ួ លបានថ្ននំពនា(ARV)

និ ងការពាបាលជមងឺឱកាសនិ យម(OI)

ួ លបានក្សវាសងគមពី អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៤៨នក្់ (ស្សី២៥នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី០៤នក្់(ស្សី០២នក្់ )

ួ លបានថ្ននំពនា (ARV) និ ងការ

ពាបាលជមងឺឱកាសនិ យម(OI)ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៤៨នក្់ (ស្សី១០០នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី០៥នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )ខដល
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន

ួ លបានការគ្នំរ សងគម និ ង

ួ លរងផលប៉ា ុះ

ួ លថ្ននំពាបាលជី វ ិត្ (ARV) និ ង

ពាបាលជំ ងឺឱកាសនិ យម(OI)តមរយៈមិ ត្តសំឡាញ់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៨០នក្់ ខដល
ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង

ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏បាន

ួ លរងផលប៉ា ុះពាល់ ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ួ លបានការគ្នំរ សងគម

- តមរយៈការចុ ុះមូលដ្ឋាន

យ៉ា ងក្ ៀត្ទាត្់ ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត

រគប់ គី ន
ល ិ ក្ទាំងអស់មានអនម័ យលអ
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និ ង

ួ លថ្ននំពាបាលជី វ ិត្

(ARV)

និ ងពាបាលជំ ងឺ

ឱកាសនិ យម(OI)តមរយៈមិ ត្តសំឡាញ់

បនទប់សាអត្ រមង់អក្ងកត្របស់ក្ុមាររត្ូវបានបំ ក្ពញនិ ងក្ខនលង ុក្ថ្ននំរត្ូវបានក្រៀបចំ ុ ក្ដ្ឋក្់ យ៉ាងក្រៀបរយ។

- បានរត្ួត្ពិនិត្យសុខភាពក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៧០នក្់ (ស្សី
សំឡាញ់ និ ងក្ពលបញ្ួជ នក្ររគួសារឬរបក្បមុខរបរ។

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទាំងអស់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ

និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន

២៤នក្់ )

១០៩នក្់ (ស្សី២៧នក្់ )

មុ នក្ពលចូ លក្រៀនក្ៅអងគការមិ ត្ត
បាន

ួ លការពាបាលមាត្់ ក្ធមញ

ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- មានក្រណីចំ នួន ០៤(ស្សី០២នក្់ ) បាន

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្ក្វជជសាស្រសតទាំងអស់

នឹង

បណ្ត
ត លយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល សតីពី

ខថ្ទាំសុខភាពមាត្់ ក្ធមញនិ ងសក្េងាគុះបឋម

- ពរងឹ ងក្ិ ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យនិ ងអនក្រគប់រគងក្រណី
- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

តមដ្ឋននិ ងការបញ្ញ
ជ ិ ញសមាារៈក្ព យ

ក្រតមត្រមូវការរបស់រក្ុមការងារ

ឧបក្រណ៏
- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹ ងរត្ូវបានបក្ងកើត្ អនុ វត្ត និ ងក្ធវើបចចុបបននភាព
ក្ ៀងទាត្់

ួ លការគ្នំរ ក្លើការពាបាល គ្នំរ ផលូវចិត្ត និ ងក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា

ក្ដ្ឋយអនក្រគប់ រគងក្រណី របធានរក្ុមត្ំ បន់ នីមួយៗនិ ងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។

- បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន ៣២ដង ក្នុះមាន៣ត្ំ បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌលសានក្់ ក្ៅ បក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
ផទុះផ្បត្ង និ ងមណឌលសំចត្ចល័ត្ ក្ដើ មបីជួយ អនក្ រគប់ រគងក្រណី និ ងរបធានត្ំ បន់ ក្ុងការគ្នំ
ន
រ ខផនក្សុខ
ភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យនិ ងរគួសារតមត្ំ បន់ ក្គ្នលក្ៅ។

- បុ គគលិក្ចំ នួន១៣នក្់ (ស្សី០៣)បាន

ួ លវា៉ា ក្់សាង
ំ ក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី ២

ឧបក្រណ៏
- បានបញ្ចប់ ក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅ និ ងថ្ត្រូបសតីពីសុខភាព អាហាររូបឧត្ថមា

និងអនម័ យរបស់អងគការ

ក្េហវនេអិ នក្ធើ ណ្តសិនណលនិ ងអងគការសុីបា៉ា។

- បានពរងាងក្សៀវក្ៅសតីពីអប់ រ ំផលូវក្ភ របស់អងគការក្េហវនេអិ នក្ធើ ណ្តសិនណលនិ ងអងគការសុីបា៉ា។

ផ្ដគូ

- បនតការសហការជាមួ យក្វជជបណិឌ ត្

ក្ៅមជឈមណឌលសាថនី ត្ិសមបទាក្គៀនឃាំលំង

មនទីរក្ព យកាល់ខម៉ា ត្

គុ នធបុ បាជ មិ ត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ បខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឌលជាត្ិ របយុ ធ និ ងជំ ងឺក្អដស៏ក្សើខសបក្និ ងកាម
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ក្រាគនិ ងមនទីរក្ព យជ័ យជំ នុះក្ដើ មបីគ្នំរ និ ងពាបាលដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ។

- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ របចាំខខជាមួ យអងគការក្ម៉ាឌីខាំ និ ងសមាជិ ក្អងគការផ្ដគូ ក្ដើ មបីខចក្ចាយព័ ត្៌មានសុខ
ភាពនិ ងការក្ងវុះខាត្ថ្វ ិកា។

- ក្ុ មារក្ៅមជឈមណឌលអប់ រ ំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន ៨៨នក្់ (ស្សី ២៨នក្់ ) បានគ្នំរ ក្លើការពាបាល
និ ងខថ្ទាំសុខភាពមាត្់ក្ធមញពី អងគការone2oneក្ៅមនទីររពុះក្ិត្ុមាោ។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ុច ុះត្ផ្មល ២០% និងមនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុងចំនួន១០%
សរមាប់ ការពាបាលអត្ិ ថ្ិជនរបស់អងគមិត្ស
ត ំឡាញ់

ក្ដ្ឋយខឡក្ក្ិ ចចរពមក្រពៀងរវាងមិ ត្តសំឡាញ់និងមនទីរ

ក្ព យបខងអក្ជ័ យជំ នុះតក្មមក្ំ ពុងខត្ដំ ក្ណើរការ។
៤.៣អនក្
ឯក្ក្ ស
រគប់
រគងក្រ
ណី

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

ក្រណីសក្មម:

ក្រណីសក្មម:

- ៥,០០០ក្រណីបុ គគល

- ១,៤៧៣ក្រណីបុ គគល

- ៥៥០ក្រណីរគួសារ

- ២៤៦ក្រណីរគួសារ

- ២១ក្រណីសហគមន៍

- ២៧ក្រណីសហគមន៍

ក្រណីថ្មី:

ក្រណីថ្មី:

- ៧០០ក្រណីបុគគល

- ៨៦ក្រណីបុគគល

- ១២០ក្រណីរគួសារ

- ៦៩ក្រណីរគួសារ

- ៤ក្រណីសហគមន៍

- ២ក្រណីសហគមន៍

ក្រណីបិ :

- ៣០០ក្រណីបុ គគល

ក្រណីបិ :

- ៧៦២ក្រណីបុ គគល
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- ៥០ក្រណីរគួសារ

- ៦៩ក្រណីរគួសារ

- ២ក្រណីសហគមន៍

- ០១ក្រណីសហគមន៍

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- របព័ នធផ្នការតមដ្ឋន

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

និ ងរបមូ ល ិននន័យគឺស្សបក្រនឹ ង - បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន៦៣ដង

សូចនក្រលក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវ ិធី ក្េហវនអុិ នធឺណ្តសិន

វ ិជាជជី វៈ

ណលសរមាប់ ការរគប់ រគងក្រណី

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់ រគងក្រណី
ក្ពល១ដងក្នុង១ឆ្នំ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ពី របព័នធរគប់ រគងក្រណី និ ងចិ ត្តសាស្រសតសងគម

- ក្ិ ចចរបជុំ រគប់ រគងក្រណីចំនួន២៣ដង ក្ដ្ឋយបានក្រៀបចំ និ ងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាតហ៏ ជាមួ យអនក្រគប់រគង
ក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ នីមួយៗ

និ ងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់

ឧបក្រណ៏

ក្ដើ មបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី

របស់ក្ុមារ/យុវវ ័យ

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីក្គ្នលការរគប់ រគងក្រណី ក្ៅក្េហវនេអុិ នធឺ ក្ណ

សិនណលនិ ងផទុះផ្បត្ង

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន៣០

នក្់(ស្សី១៦នក្់ )

បាន

ការរគប់ រគងក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ របស់ពួក្ក្គ

សបាតហ៏ជាមួ យអនក្រគប់ រគងក្រណីក្ៅតមត្ំបន់នីមួយៗ និង - បុ គគលិក្ថ្មីចំនួន
របជុំ របចាំខខជាមួ យរបធានរក្ុមទាំងអស់ ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

និងរបជុំ របចាំខខជាមួ យរបធានរក្ុមទាំងអស់

សតី - បុ គគលិក្ចំ នួន១៧នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )បាន

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ក្ំពុងក្ធវើជាអនក្រគប់ រគងក្រណី
នឹ ងក្រៀបចំ

មជឈមណឌលអប់ រ ំ និងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ អាសនន ក្ដើ មបីពរងឹ ងការងាររគប់ រគងក្រណី

នឹ ងក្ធវើក្ឡើងរយៈ ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្ិ ចចរបជុំ រគប់ រគងក្រណី

សហគមន៏ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និ ងវាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។

- គ្នំរ និ ងចាប់ ក្ផតើមរបព័ នធ ិនធន័យរគប់ រគងក្រណី
- បុ គគលិក្ចំ នួន៨០នក្់ នឹង

ក្នុងត្ំបន់ ទាំង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

០៦នក្់ (ស្សី០១នក្់ )

ក្េហវនេអុិ នធឺ ក្ណសិនណល

បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំ

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្គ្នលការរគប់ រគងក្រណីក្ៅ

- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើងនិ ងមានការផ្ទលស់បូរខផន
ត ក្ខលុះផ្នការរបជុំរគប់
ផ្ដគូ
រគងក្រណី

ផ្ដគូ

- បុ គគលិក្ភូ មិក្ិត្តសព័ ទក្ុមារក្មពុជាចំ នួន១៩នក្់ (ស្សី១២នក្់ )បាន
ក្រណី ក្ៅក្ខត្តក្សៀមរាបនផ្ថ្ង ី០៦-០៨ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

ួ លបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការរគប់ រគង
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- បក្ងកើត្ ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពបញ្ជីក្សវាក្មម ជាក្រៀង - បុ គគលិក្អងគការក្ុ មារដ្ឋានមលប់, គ្នំពារក្ុ មារខដលងាយរងក្រគ្នុះនិ ងជំ ហានអនគត្់ ចំនួន១០នក្់ (សី០៣នក្់ )
ុ
រាល់ឆ្នំ និ ងខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ចំនួន២០នក្់នឹងរត្ូវបានខសវងរក្
-

បានមក្

និ ង

ក្រគឿង
ក្ញៀន

ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

៤.៤ អនក្ ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ
ឯក្ក្ ស

ួ លបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការរគប់ រគងក្រណីក្ៅក្េហវនេក្ធើ ក្ណសិនណលនផ្ថ្ង ី ១២-១៤

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន២០០,០០០នឹ ងខចក្ចាយដល់យុវវ ័យ

- ក្សវាក្លើការកាត្់ បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿង
ក្ញៀនចំ នួន១២០,០០០

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ១៥០នក្់ នឹ ង

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន៧០,៨៨៩បានខចក្ចាយដល់យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- ក្សវាក្លើការកាត្់ បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន ៩០,៨៨១ដងបានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ួ លបានក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀន - ក្ុ មារ/យុវវ ័យ២៦នក្់ បាន

និ ងសាតរនី ត្ិសមបទា

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក្់ ងជាមួ យក្រគឿង ក្ញៀន

ួ លក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិ ងសាតរនី ត្ិសមបទាក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

- បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន៧០ដង ក្នង៤ត្ំ
បន់មណឌលសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ
ុ
អាសនន មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ងមជឈមណឌលអប់ រ ំក្ដើ មបីផតល់ការគ្នំរ ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស

(បំ ណិនជី វ ិត្ ការកាត្់ បនថយក្រគ្នុះថ្ននក្់ ផ្នថ្ននំក្ញៀន ការបនា - បានក្ធវើការបា៉ា ន់ របមាណរបចាំខខក្លើក្មមវ ិធី មុល/សុ
ជ
ឺរាង
ំ
បក្រគឿងក្ញៀន)

ត្ំ បនទាំងអស់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ក្ដ្ឋយមានក្ិ ចចសហការពី អងគការក្េហវនអុិ នក្ធើក្ណសិនណល

- ក្ធវើការសទង់មត្ិ ក្រគឿងក្ញៀនរបចាំឆ្នំជាមួ យអនក្ក្របើ
របាស់ ក្រគឿងក្ញៀនក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញក្រៀងរាល់ឆ្នំ

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្៣០នក្់ នឹង

ជាមួ យអនក្ចាក្់ ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន៤០នក្់ ក្ៅ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្លើ

ចំ ក្ណុះដឹងក្រគឿងក្ញៀនជាមូ លដ្ឋាន

ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មល ក្នុះរត្ូវបាន ចងរក្ងក្ដ្ឋយក្េហវនអុិ នក្ធើក្ណសិនណល និ ង បានបញ្ូជ នក្រ HAARP
ក្នុងអំ ឡងក្ពល
របាយការណ៍ ៦ខខ។
ុ

ឧបក្រណ៏
- ក្លខក្ូ ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដណរបស់អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ដ្ឋយចាក្់
ិ ននន័យ

បានដ្ឋក្់ បញ្ូច លក្នុងរបពន័ ធរបមូ ល
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ឧបក្រណ៏

ផ្ដគូ

- សមាារៈអប់ រ ំក្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន

និ ងរត្ួត្ពិនិត្យ

និ ងក្ធវើ

បចចុបបននភាពជារបចាំ

ឆ្នំ(២០១៥-២០១៧) ក្ដើ មបីដ្ឋក្់ សំក្ណើរក្រមូ លនិ ធិសក្លខដលក្រៀបចំ ក្ដ្ឋយNACDនិ ងរក្សួងសុខាភិ បាល

- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹ ងចាប់ ក្ផតើមអនុ វត្ត និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ា ង
ក្ ៀងទាត្់

នផ្ថ្ង ី ២៥ខខក្ក្កដ្ឋនិ ងផ្ថ្ង ី ១៨ខខសីហាឆ្នំ២០១៤ក្ៅរក្សួងខាភិ បាល

- បានចូ លរួមក្នុងក្ិចចរបជុំ ពិក្រគ្នុះក្យបល់សីព
ត ី

អនតររដាមេនតីរបកាសរបស់រក្សួងសុខាភិ បាល

និ ង

រក្សួងស.អ.យខដលទាក្់ ងក្រនឹ ងការពាបាលនិ ងការសាតរនី ត្ិសមបទាក្ៅរក្សួងស.អ.យនផ្ថ្ង ី ២៣ខខ

ផ្ដគូ
- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ចីក្សវាក្មមជាក្រៀង

រាល់ឆ្នំ និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ២០នក្់ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និ ង
-

- បានចូ លរួមក្នុងការក្ធវើខផនការថ្ននក្់ ជាត្ិ និងផតល់គំនិត្ក្នុងការកាត្់បនថយក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅក្មពុជា

ួ លការ

បណុត ុះបណ្ត
ត ល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ នឹ ង

- បានចូ លរួមក្នុងក្ិ ចចរបជុំ ផ្នការក្បើ ក្ការពាបាលសហគមន៍ ក្ៅសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញ នផ្ថ្ង ី ១៦ ខខក្ញ្ញដ
ឆ្នំ ២០១៤។

- បានចូ លរួមក្នុងក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី ការរបមូ ល ិននន័យ ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅវគគចុងក្រកាយ ក្ៅឯ NACD ផ្ថ្ង ី ១០
ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤។

ួ ល អនក្ជមងឺចំនួន មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន

១៥០នក្់ ក្ងមួ
ុន យឆ្នំ

ួ លអនក្ជមងឺចំនួន៩២នក្់(ស្សី ០៣នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤

- នឹ ងផតល់ក្សវាចំនួន៩០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១៥០នក្់ នឹ ង

- បានផតល់ក្សវាចំ នួន២១,៧២៧ដង(ស្សី៥២៧ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ួ លការពាបាល បនា - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន២៦នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បាន

បក្រគឿងក្ញៀន
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ ១២០នក្់

ក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤

ួលការពាបាលបនាបក្រគឿងក្ញៀន

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន១៩នក្់(ស្សី០១នក្់ )
នឹ ងបញ្ូច នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំ

និ ងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បានបញ្ចប់ ការពាបាលក្ៅសាតនី ត្ិសមបទាក្ដ្ឋយ

ក្ជាគជ័ យក្នុងក្នុះមាន១៦នក្់ បានបញ្ូជ នមក្មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ក្ហើយមានយុវវ ័យចំ នួន
០១នក្់់បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គ និ ង០១នក្់ សមាហរណក្មមក្រសហគមន៏ ក្ុងរត្ី
ន
មាស
ក្នុះ

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន០៥នក្់បានក្បាុះបង់ចាប់ ក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ
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- ក្ៅចុ ងរត្ី មាសក្នុះមានអនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន០២នក្់ បនតសានក្់ ក្ៅផទុះផ្បត្ង
៤.៥
អនក្ឯក្
ក្ ស
បំណិន
ជីវ ិត្

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ
- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន
យុវវ ័យ

ល ធផលសក្រមចបានៈ
៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់ក្ុមារ/ - ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន១២៨,៣០៦បានផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្ត
ពាបាល

- ក្ស្សាមអនម័ យចំ នួន៣៥០,០០០នឹ ងខចក្ជូ នយុវវ ័យ
អាណ្តពាបាល

- ក្សវាអប់ រ ំសុខភាពបនតពូជចំ នួន១២៥,០០០
- ក្សវាអប់ រ ំសិ ិ ក្
ធ ុ មារចំនួន៤៥,០០០
- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០នក្់ នឹងបានចូ លរួមក្នុងរក្ុម
គ្នំរ ផលូវចិ ត្(ត EGS)គិ ត្ជាចំ នួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុង១ឆ្នំ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំ ណិនជីវ ិត្
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

ចំ ក្ណុះដឹងបំ ណិនជី វ ិត្និ ងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏
(ថ្ននរំ បឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏

- ក្ស្សាមអនម័ យចំ នួន៧៧,៧៦០បានខចក្ជូនយុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលក្នុងរត្ី មាសក្នុះ
- ក្សវាអប់ រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន២៨,៦៩៦ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

និ ង - ក្សវាអប់ រ ំសុខភាពបនតពូជចំ នួន២៦,៥៤៤ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- ក្សវាអប់ រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន១២៥,០០០

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ នឹង

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៥៥,៤៨១បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាលក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ការបងាករការឆលងពីមាតក្រទារក្ការ

ក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការសងាងត្់ ។ល។

- ក្សវាអប់ រ ំសិ ិ ក្
ធ ុ មារចំនួន១០,៧៨៣ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៣៥០នក្់(ស្សី២០២នក្់ ) បានចូ លរួមសក្មមភាពក្នុងរក្ុមគ្នំរ ផលូវចិ ត្(ត EGS)ចាប់ ពីផ្ថ្ង
ី ០១មក្រាឆ្នំ២០១៤គិ ត្ជាចំ នួនក្សវាក្សមើ១,០៨១ដង(ស្សី៦០៤)

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
- រក្ុមគ្នំរ ផលវចិ
ា របឈម ដំក្ណ្តុះស្សាយខចក្រ ំខលក្ព័ ត្៌មាន និ ង
ូ ត្ក្ត ៅត្ំ បន់អូឡាំពិក្ក្ដើ មបីខសវងរក្បញ្ញ
ប ពិ ក្សាធន៏ ខថ្មទាំងបានពិ ភាក្ារក្របធានប សរមាប់ ក្ិចចរបជុំ ក្លើក្ក្រកាយ

ជាល ធផលអនក្សរមប

សរមួលអាចសិក្ាពី គ្ននក្រវ ិញ ក្រមក្ក្ដើ មបីក្ធវើឲ្យរបក្សើក្ឡើងក្លើការអនុ វត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ញ
ា
ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ ក្ពលក្វោ។

ផ្ដគូ
- បុ គគលិក្អងគការក្ុ មាររ ីក្រាយ របត្ិបត្តិការក្មពុជា ហាវពនលឺសិលបៈ ជំ នួយខផនក្ចាប់ ផ្នក្មពុជា និ ងដំណក្់ ឹ ក្
ចំ នួន ៥៥នក្់ (ស្សី២៤នក្់ ) បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី ចំ ណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព រក្បៀបក្របើ

របាស់សមាារៈអប់ រ ំ ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ សយបំ ណិនជី វ ិត្មិត្តសំឡាញ់ និ ងបុ គគលិក្ក្េហវនេអុិ នក្ធើក្ណសិន
ណល ក្ៅបាត្់ ដំបងនិងបនទយមានជ័ យនផ្ថ្ង ី ២-៨ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤
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៤.៦
អនក្ឯក្
ក្ សសុវ
ត្ថិភាព
ក្ុមារ

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារថ្មីចំនួន១២០នក្់ នឹង
បណ្ត
ត លនិ ងវ ិញ្ញដប័ ណណបរត្ក្នុងមួ យឆ្នំ

ួលការបណុត ុះ

- នឹ ងមានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមចំនួន៨០០នក្់
ក្នុះមានបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៍
១,៥០០ដង

ថ្មីចំនួន០២នក្់ ក្ុងរត្ី
ន
មាសក្នុះ

ក្នុង - មានសមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមចំនួន៧៥៧នក្់ (ម៉ាូ ត្ូ២១៦នក្់ ម៉ាូ ត្ូរ ឺម៉ាក្៣៤១នក្់ តក្់ សុី

ក្ៅរាជធានី

ភនំក្ពញចុ ងឆ្នំ២០១៤

- ក្សវាចំ នួន

- សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារថ្មីមានចំ នួន៣០នក្់ ក្នុងក្នុះមានបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារ សហគមន៍

០៥នក្់ ក្នុងក្នុះមានសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន១៩៥នក្់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។

- សុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៣៩នក្់ បានលប់ ក្ចាលក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

ខដលនឹ ងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិ ក្ - ក្នុងរត្ី មាសក្នុះក្សវាចំនួន៦២២ដង បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ដើ មបីការពារក្ុ មាររួមមានៈ

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ដើ មបីការពារក្ុ មារ

ការបញ្ូជ នមក្មជឈមមណឌលអងគការមិ ត្តសំឡាញ់

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

សុវត្ថិភាពក្ុ មារដល់អត្ិ ថ្ិជន/ក្ភញៀវក្ សចរណ៏ ផតល់ព័ត្៌មានអំ ពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ផតល់នមប័ណណហត្

- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងរាជធានី ភំ នក្ពញ
នឹ ងក្ធវើក្ឡើងជារបចាំ

- បក្ងកើត្និ ងអនុ វត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិ ងក្ធវើរបាយ
ការណ៍សរមាប់ សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ

- បុ គគលិក្ចំ នួន ៨០នក្់នឹងបាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី

ចំ ក្ណុះដឹងសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ

- ពិ និត្យក្មើ លសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំលំង

ខចក្រ ំខលក្ព័ ត្៌មានពីគក្រមាង

និ ងបញ្ញ
ជ ិញសមាារៈថ្មីៗ

សរមាប់ សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាព

ឧបក្រណ៏
- សមាារៈអប់ រ ំសុវត្ថិភាពក្ុ មារនឹ ងរត្ូវក្ធវើការរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងក្ធវើ

ឡាញសុវត្ថិភាពក្ុ មារបញ្ូច នក្រមនទីរក្ព យនិ ង ូ រសពទ័ហត្ឡាញឬប៉ាូ លីស
ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មាររបចាំរត្ីមាស ី ៣

បានក្ធវើក្ឡើងជាមួ យសមាជិ ក្សុវត្ថិភាព

ក្ុ មារចំ នួន១១១នក្់ ក្ដ្ឋយបុ គល
គ ិក្តមថ្នល់ក្ុងរាជធានី
ន
ភំ ក្ន ពញ។

- សមាជិ ក្សុវត្ថភាពក្ុ មារចំ នួន៤៧នក្់ បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅតមត្ំ បន់ នផ្ថ្ង ី ២៦

ខខសីហាឆ្នំ២០១៤
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ

- មេនតីសសងាកត្់ ចំនួន១៨នក្់ (ស្សី១៣នក្់ )បាន

ួលការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការរគប់ រគង

ក្រគ្នុះមហនតរាយ, ការការពារក្ុ មារសុវត្ថិភាពក្ុ មារ គនលឹុះ/៧ និ ង រក្បៀបក្របើ សមាារៈអប់ រ ំ ក្ៅ Fi នផ្ថ្ង ី ១៨
ខខសីហាឆ្នំ ២០១៤

- បុ គគលិក្មិ ត្តសុំឡាញ់ចំនួន

២៧នក្់ (ស្សី១៤នក្់ )

បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីចំណ្តក្់ ស្សុក្
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សុវត្ថិភាពគនលឹុះ៧

ក្ឡើងវ ិញអនុ វត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន ភាពជាក្ ៀងទាត្់

តមថ្នល់ និ ងមណឌលបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣ក្ៅរត្ី មាសក្នុះ។

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ នឹងរត្ូវពិ និត្យ - បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន៣៦ដង ក្ដើមបីជួបរបជុំ ជាមួ យបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារ និ ងគ្នំរ ដល់បុគគលក្
ិ ក្ៅ
ផ្ដគូ

- ក្របើ របាស់

និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ

និ ងខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ៤០នក្់ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និ ង
-

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន ១៤នក្់ (ស្សី ០៦នក្់ ) បាន

បណុត ុះបណ្ត
ត ល

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីមូលដ្ឋាន ិ ននន័យ

សុវត្ថិភាពក្ុ មារ3PCក្ៅក្េហវនេអុិ នធឺក្ណសិនណល់ នផ្ថ្ង ី ០៣ខខក្មសាឆ្នំ២០១៤

ឧបក្រណ៏

ួ លការ - បណ័ណសំគ្នល់សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៤៨ ផ្ទលក្ព័ ត្៌មានចំ នួន២៩ ប័ ណណបញ្ញ
ជ ក្់ ចំនួន ៣២ សាលក្
ព័ ត្៌មានសរមាប់ ម៉ាូត្ូរ ឺម៉ា ក្ចំនួន៧០និ ងសរមាប់ សហគមន៏ ចំនួន៣បានខចក្ចាយដល់រក្ុមការងារតមថ្នល់

- បានផតល់សមាារៈអប់ រ ំចំ នួន

១៤របអប់

និ ងកាត្ហត្ឡាញ/ចំ ណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាពចំ នួន៥០របអប់

ដល់សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនផ្ថ្ង ី ១៨ខខសីហាឆ្នំ២០១៤

បានក្ឃើញនិងឯក្ភាព

រត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ

ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ

ម៉ាប់សូមា៉ាយ៉ា

ក្ផងក្ៅក្ឆង

បុនរត្ន

នយិកាក្មមវ ិធី

របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

មេនតីតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

47

