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របាយការណ៏ប្រច ាំឆ្ន ាំ២០១៤
មករ-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

ររៀបចាំរោយៈ រលកររី ប៊ន
៊ុ រតនា
រតួតពិនិតយរោយៈ រលក រផង រៅរឆង និងរលកររី ម៉ប់ រ ូម៉យ៉
ក៊ុមៈភ ២០១៥
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MITH SAMLANH WOULD LIKE TO THANK ITS SPONSORS:

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

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
ការផ្ក្ខរប 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 (អនក្ឯក្

ក្ សក្លើ ការការពារក្ុ មារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿងក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវ ិត្, អនក្ឯក្ក្ សសុ វត្ថិភាពក្ុ មារ)
និងរក្ុមរគប់រគង, រក្ុមហិរញ្ដ វត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និ ងរក្ុមតមដ្ឋននិ 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
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MoU

អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន

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 បត្ិត របក្បក្ដ្ឋយវ ិ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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សង្ខេរលទ្ធផលសង្ប្េចបាន


័ ចំ នួន ៩,២៨៦នក្់
ក្ុ មារ/យុវវយ

(ស្សី៣,៥០៦នក្់ ) និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៤,៦៧៩ នក្់ (២,៥៧៥នក្់ ) បាន

ួ លក្សវាក្មមក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ និ ងបណ្ត
ត ក្ខត្ត

ននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



័ និ ងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងឆ្នំក្នុះ
អងគការមិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន២,២០៤,៧៦៨(ស្សី៧៩៤,៩៤៤) ដល់ក្ុមារ/យុវវយ
័ ចំ នួន៤៧៨នក្់ (ស្សី១៣១នក្់ ) បានជួ យគ្នំរ ឲ្យចាក្ក្ចញពី ជីវ ិត្តមថ្នល់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
ក្ុ មារ/យុវវយ



ក្ុ មារចំ នួន៤៥៧នក្់ (ស្សី ១៨៧នក្់ ) បាន

ួ លការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារថ្មីចំនួន៥២៤នក្់ (ស្សី ២៣៥នក្់ )បានជួ យគ្នំរ និ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



ក្ុ មារចំ នួន១,៩០៥នក្់ (ស្សី៦៣៤នក្់ )បាននឹ ងក្ំ ពុងជួ យគ្នំរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុ ុះសួរសុខ ុ ក្ខក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តននគ្នំរ ឲ្យបនតក្រៀន
ក្ៅសាោរដា រូមបញ្ូច លក្ុ មារចំ នូន៥២៨នក្់ (ស្សី២២២នក្់ )ឈប់




ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោ

រដា និ ងក្ុ មារចំ នួន១៧៣នក្់ (ស្សី៦៩នក្់ )បញ្ូជ នក្រអងគការផេងនិ ងបាត្់ ព័ត្៌មាន។ល។ ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤,មានក្ុ មារចំ នួន១,២០៤នក្់ (ស្សី៥៣៩នក្់ )ក្ំ ពុង
័ ចំ នួន៤៨៨នក្់ (ស្សី ១៣១នក្់ )បាន
យុវវយ

ួ លការគ្នំរ

ិ ជ ជី វៈ និ ងគ្នំរ ហាត្់ ក្រៀនការងារចំ នួន៤២នក្់ (១៦នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

័ ចំ នួន ១២៦នក្់ (ស្សី២៧នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ (ជួ យខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
យុវវយ
ល ដ្ឋក្់ ការងារភាលមៗ និ ងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤



័ ចំ នួន៤៣៣នក្់ (ស្សី១២៥នក្់ )បានសានក្់ ក្ៅមណឌលបក្ណ្ត
ក្ុ មារ/យុវវយ
ត ុះអាសននទាំង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រួមមានអនម័ យ អាហារ ការពយបាល និ ងសមាារៈក្របើរបាស់
័ បានសានក្់ ក្ៅមណឌលបក្ណ្ត
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។ជាមធយមក្ុ មារ/យុវវយ
ត ុះអាសននចំនួន៩ខខក្ៅឆ្នំ២០១៤។



័ ចំ នួន១៨៥នក្់ (ស្សី ៥៤នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារវញ
ិ (រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ រគួសារចិ ញ្ចឹម រស់ក្ៅឯក្រាជយ និ ងរស់ក្ៅជារក្ុម)
ក្ុ មារ/យុវវយ
ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញនិ ងបណ្ត
ត ក្ខត្តនន ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤





អាណ្តពាបាល២៦៣នក្់ បាន

ួ លការគ្នំរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល

(អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ច សបបក្មមតមផទុះ)

ក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៨៦៩នក្់ បាន

ួ លផល

និ ងការគ្នំរ ក្រសាោក្រៀន ។ក្នុងឆ្ន២
ំ ០១៤សបបក្មមតមផទុះរក្បានចំ ណូលជាមធយម ១៣៦ដុ ោលក្នុង១ខខ និ ងអាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចរក្ចំ ណូលបាន២០៦ដុ ោលក្នុង១ខខ
សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៧៤៧នក្់ រួមបញ្ូច លបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងសហគមន៏ ចំនួន១៩៦នក្់ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញ
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ង្េតុផល
ននកិចច

សូចនាករដែល អាចង្ផទៀខផ្ទទត់បានយ៉ាខជាក់ដសតខ

លទ្ធផល

អនតរាគេន៏
១.ការរបត្ិបត្តិលៈអ អងគការមិ ត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន

ួ លសាគល់ជាក្មមវ ិធី របត្ិ បត្តិលល
អ ំដ្ឋប់ ថ្ននក្់ អនតរជាត្ិ

១.១ការ

គណៈរគប់រគងៈ

រគប់រគងគឺជា

- ក្ិ ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួ យសាថប័ នរាជរដ្ឋាភិ បាលខដលពាក្់

ការរបត្ិ បត្តិ
លអក្ហើយ

ព័ នធ នឹ ងរត្ូវបានក្ធវើ និ ងបនតឲ្យទាន់ ក្ពលក្វោ
-

ផតលកា
់ រខណ

ំ នក្់ ំ នងរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាមួ យមាចស់មូលនិ ធិនិងរដ្ឋា
ភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាពនិ ងត្មាលភាព

- មិ ត្តសំឡាញ់បានចុ ុះហត្ថក្លខាក្លើអនុ សេរណៈជាមួ យសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

ក្នុងការក្ធវើការជា

័ ខដលបាត្់ បង់ ឱកាស រក្ុមរគួសារ និ ងសហគមន៏ របស់ពួក្ក្គ និ ងរក្សួងអប់ រ ំ
មួ យក្ុ មារ /យុវវយ
យុវវជននិ ងក្ី ឡាក្ដើ មបីបនតការអនុ វត្តរយុះក្ពល៣ឆ្នំបនតក្ ៀត្។

- អងគការមិ ត្តសំឡាញ់ បានចូ លរួមអនុ សេរណៈជាមួ យនឹ ងរក្សួងការងារ និ ងបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វុះក្ៅក្រកាមអាជាញប័ ណណក្រហនេអុិនក្ធើ ក្ណសិនណល ។

នំជាយុ ធ

-

សាស្រសតនិង

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

- អងគការមិ ត្តសំឡាញ់បានក្រៀបចំអនុ សេរណៈជាមួយរក្សួងស.អ.យជាថ្មីសរមាប់ ឆ្នំបនទប់

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើ មបីដ្ឋក្់ ពាក្យក្ឡើងវ ិញសរមាប់ គក្រមាងអភិ បាលក្ិ ចច

- មាចស់មូលនិ ធិមួយចំ នួនបានមក្ សេនុះក្ិ ចចក្ៅអងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់ តមរយៈក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណ

ការគ្នំរ រប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ិភា
ធ ព
ដល់ក្មមវ ិធី

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរក្ុមរបឹក្ាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ធភាព

គណៈរគប់រគងៈ

រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលនិ ងក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹក្ាភិ បាលថ្មី
និ ងរបត្ិ បត្ិរត បក្បក្ដ្ឋយវ ិជាជជី វៈរបស់អងគការមិ នខមនរដ្ឋាភិ បាល

និ ងបាន

បនតការសហការជាថ្មីជាមួ យ NACD សតីពីមុលសុ
ជ
ឺងរាំង

ណលមានៈ Unicef, Wise, USAID(Ambassador), La Chaine de L’Espoir, Riverview and

Planet Wheeler ។

- ក្នុងឆ្នំក្នុះ មិត្តសំឡាញ់បានខចក្រ ំខលក្ប ពិ ក្សាធសតីពីក្ុមារ/យុវវ ័យតមថ្នល់ ការ ប់ សាកត្់ និងការ

កាត្់ បនថយការក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនដល់រក្សួងស.អ.យ
ពនធនគ្នរ

និ ងបានក្ធវើប បងាាញជូ នអគគនយក្ដ្ឋាន

សតីពីល ធផលការងារក្លើក្មមវ ិធី ក្ធវើសមាហរណក្មមយុវវ ័យខដលក្ដ្ឋុះខលងក្ចញពនធនគ្នរ

និ ងបានចូ លរួមរបជុំ ជាមួ យមេនតីរាជធានីភំ ក្ន ពញ ខណឌ និ ងសងាកត្់ សីព
ត ី ក្ុមារក្ធវើការក្ៅតមក្ភលើងសតប
ុ
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- មិ ត្តសំឡាញ់បានជួ បជាមួ យអងគការផ្ដគូដូចជា ដំ ណក្់ ឹ ក្, ក្ុ មារដង ក្នល, សាោ នាយ, សុីបា៉ា
និ ងមណឌលខក្ខរប ក្ដើ មបីក្មើ លក្លើក្ិចចរពមក្រពៀងក្ឡើងវ ិញក្នុងការចូ លរួមគក្រមាងក្សនើសុំថ្វ ិការថ្មី

- មិ ត្តសំឡាញ់បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ រក្ុមរបឹ ក្ាភិ បាលនខខមី ន ឆ្នំ ២០១៤

សតីពីរបាយការណ៏៩ខខសំរាប់ ២០១៤

និ ង បានក្ធវើប បងាាញ

។

ពិ ភាក្ាក្លើការក្រជើ សក្រ ើសសមាជិ ក្រក្ុមរបឹក្ាភិ បាល

- មិ ត្តសំឡាញ់បានពរងាងប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុង
ន

និ ងពរងាងបចចបបនន
ភាពក្លើលក្ខត្ិក្ៈក្ហើយក្ផញើជូនរក្ុម
ុ

ចំ នួន០២នក្់ ។
រចនសមព័នធ
- រចនសមព័នធរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹងក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយខផអក្
ក្រក្លើត្រមូវការ

ទាំងក្នុងនិ ងខាងក្រៅក្ហើយការផ្ទលស់បូរនឹ
ត ងក្ធវើឲ្យ រចនសមព័នធ

មានរបសិ ិ ធភាពនិ ងការក្ឆលើយត្ប
- បនត

របឹ ក្ាភិ បាលក្ដើ មបីអនុ ម័ត្

និ ងក្ធវើបចចបបភាពរចនសមព
័ នរធ ក្ុមទាំងមួលក្ៅជាយរក្ុងនិង
ុ

ក្ណ្ត
ត លរាជធានី ភំ ក្ន ពញ

- ក្រៀបចំ ខផនការសរមាប់ ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិត្ស
ត ំឡាញ់

- ខផន ី ការងារផ្នត្ំ បន់រាជធានីភំ ក្ន ពញបានពិ ភាក្ាបញ្ចប់ សីព
ត ី ត្ំ បន់ ក្គ្នលបំ ណង សក្មមភាព និ ងរក្ុម
ក្គ្នលក្ៅ សរមាប់ ត្ំបន់ នីមួយៗ ។ ត្ំ បន់ ទាំងក្នុះរត្ូវបានក្រៀបចំ ក្ឡើងដូចជាៈ ត្ំ បន់ ក្ណ្ត
ត លរក្ុងរាជ
ធានី ភំ ក្ន ពញ, ត្ំ បន់ មានជ័ យ, ត្ំ បន់ ឬសេីខក្វ, ត្ំ បន់ តក្មម, ត្ំ បន់ ចារអំក្ៅ, ត្ំ បន់ អណូត ង និ ងមណឌល
ចល័ត្ចំ នួនពី រ។ រក្ុមការងារនឹ ងចាប់ ក្ផតើមរបត្ិ បត្តិការក្ៅក្នុងខខមក្រាឆ្នំ ២០១៥។

- មិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុងពរងី ក្ការងារក្ៅក្នុងត្ំបន់ តក្មមបនទប់ ពី អងគការជំ ហានអនគត្់ បានឈប់ ផល
ត ់
ក្សវាក្ៅត្ំ បន់ ក្នុះ ក្ហើយក្ពលក្នុះមិត្តសំឡាញ់ក្ំពុងក្ធវើការបា៉ា ន់ របមាណនិ ងវាយត្ផ្មល

- មិ ត្តសំឡាញ់បានបរងួមមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួនពី រ

សំរាប់ មណឌលក្ក្មងរបុស១

និ ងមណឌលក្ក្មងស្សី១
- ក្េហវនអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលបានជួ យគ្នំរ ក្នុងការពរងាងបលង់មណឌលមិ ត្តសំឡាញ់
ការទ្ំនាក់ទ្នំ រ/ររ៉ៃអង្គាសង្ាក់
- ការ ំ នក្់ ំ នងខាងក្នងនិ
ុ ងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹងមាន
របសិ ិ ធភាពនិ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពឲ្យកាន់ របក្សើរក្ឡើង
ុ

- អនុ វត្តរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគសរបាក្់ និងសមាារៈ ំ នក្់ ំ នង

ក្ហើយនឹ ង

ក្ធវើបងាាញដល់រក្ុមរបឹក្ាក្ៅឆ្នំក្រកាយក្ដើ មបីសក្ំ រច។

ការ ំនក្់ ំនង/ផ្រ ៉ាអងាគសរបាក្់

- បានក្រៀបចំ រពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏សបាយសបាយចំ នួន២ដងសរមាប់ រគួសារ

និ ងមិត្តភក្័ តក្រកាម
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រួមទាំងខួ បក្លើក្ ី ២០ឆ្នំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់

- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វ ិកាមាចស់មូលនិ ធិ ក្ដើមបីក្ធវើឲ្យសាថនភាពផ្ន
ការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ

ចំ ណងក្ជើ ង

“ការញា
ុ ំក្មានតអមក្ដ្ឋយសក្មលងត្េនតីដ៏អសាចរយ” ក្ដើ មបីផ្រ ៉ាអងាគសថ្វ ិកាក្ៅ

អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់ នផ្ថ្ង

ី ០៨ ខខក្ុ មាៈ និងផ្ថ្ង ី ១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤។

- បានក្រៀបចំខួប២០ឆ្នំចំនួន២ដងសតីពីល ផលសក្រមចបាន

និ ងផេពវផាយពី ក្សវាក្មម

របស់មិត្តសំឡាញ់ ៖សរមាប់ អាជាញធរ, មាចស់មូនិធិ, អងគការផ្ដគូ នខខសីហា ឆ្នំ ២០១៤

- សរមាប់ អនក្

ួ លផលពី សហគមន៏ រួមមាន ឪពុ ក្មាតយ, យុវវ ័យ, ក្ុ មារ និ ងសមាជិ ក្

សហគមន៏ នខខធនូ ឆ្នំ២០១៤

- ខិ ត្ប័ ណណព័ត្៌មានរបស់អងគការមិ ត្តសំឡាញ់ជាភាសាខខមរ និ ងភាសាអង់ ក្គលស រពមទាំង
សមាារៈអប់ រ ំក្ផេងក្ ៀត្បានក្បាុះពុ មា ផេពវផាយជូ នសារធារណៈសំរាប់ ខួប២០ឆ្នំ។
- បានខចក្ខិត្ប័ ណណព័ត្៌មានសតីពីក្មក្រាគក្អដស៍ /ជំ ងឺក្អដស៏ ,ក្រគឿងក្ញៀន, ការក្ធវើចំណ្តក្ស្សុក្
ក្សវាក្មមមជឈមណឌលអប់ រ ំវ ិជាជជី វៈនិ ងថ្ង់ រក្ដ្ឋសខចក្ជូ នដល់អនក្

ួ លផលនិ ងអាជាញធរមូ លដ្ឋាន

ក្ៅផ្ថ្ងខួប២០ឆ្នំសរមាប់ សហគមន៏ នផ្ថ្ង ី ៣០ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤។

- បានចុ ុះហត្ថក្លខាក្លើក្ិចចរពមក្រពៀងថ្មីមួយក្ ៀត្ជាមួ យមាចស់មូលនិ ធិមានដូ ចជាៈ AEA

(ក្មមវ ិធី អប់ រ ំ) Sailing/DCA (បក្ងកើត្របាក្់ ចំណូល) Juniclair (សាងសង់ ក្ឹ ប
ល ក្េហវនេក្ឡើងវ ិញ) Planet
Wheeler Foundation (ក្មមវ ិធី អប់ រ ំក្រៅរបពនធ័) Tesco (ក្មមមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត អាសនន),Comic
Relief (មណឌលបក្ណ្ត
ត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ) Wise Foundation (ក្មមវ ិធី អាហារបំ ប៉ាន) និ ងWCF
(ក្មមវ ិធី តមថ្នល់)សរមាប់ ឆ្នំបនទប់

២. រដាបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ដវត្ថុ និងការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺ ជាការអនុ វត្តន៍ដ៏លប
អ ំផុត្និ ងផតល់ការគ្នំរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ពខពស់ដល់ក្មមវ ិធី
២.១ ប ដ្ឋានផ្ន
ធនធាន

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ ធនធានមនុ សេជាមួ យក្េហវនេអុិនក្ធើ ក្ណសិន ណល

- ប ដ្ឋានសរមាប់ធនធានមនុសេក្ំពុងពរងាង

- ក្ធវើបចចបបនន
ភាពប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងមិ
ន ត្តសំឡាញ់ (អំ ក្ពើពុក្រលួយ / រគួសារ
ុ

- ប បញ្ញ
ជ ផ្ផទក្ុងបានក្ធវ
ន
ើ បចចបបនន
ភាពក្ដ្ឋយសហការជាមួ យក្េហវនេអុិ នធឺ ក្ណសិនណល
ុ
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មនុសេ និង

ជក្មាលុះផលរបក្យជន៏ ក្ំផ្រក្ជើងសារ ។ល។) ស្សបនឹ ង ក្គ្នលនក្យបាយ

ប បញ្ញ
ជ ផ្ផទ

ហិរញ្ដ វត្ថុថ្មី

ក្នងមិ
ត ំ
ុ ត្ស

ឡាញ់ នឹង
រត្ូវ អនុវត្ត

- បណុត ុះបណ្ត
ត ល ខណនំ និ ងខផនការបណុត ុះបណ្ត
ត លបុ គគលទាំងអស់

- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្ននក្់ក្ណ្ត
ត លអភិវឌឍន៏ អាជី ព

និ ងការ

ក្លើក្ ឹ ក្ចិ ត្ប
ត ុ គគលិក្ខាងក្នុងជាមួ យរក្ុមនីមួយៗ

ក្ហើយបានដ្ឋក្់ ឲ្យក្របើ របាស់។

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់មានចំ នួន ២៨៥នក្់ (ស្សី១២៥នក្់ ) ក្នុងចុ ងខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ រួមបញ្ូច លថ្មី
៧៤នក្់ (ស្សី ៣៤នក្់ ) និ ងសម័រគចិ ត្តចំនួន០៣នក្់ (ស្សី០៣នក្់ )។

- បុ គគលិក្ចំ នួន១៥នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )បានដំ ក្ឡើងត្ួ ន ី
- បុ គគលិក្ចំ នួន ៦៩នក្់ (ស្សី២៣) បានបញ្ចប់ ក្ិចចសនាការងារ ក្នុងក្នុះមានបុ គគលិក្ ១៩នក្់ ោ
ឈប់ ពីការងារបុ គគលិក្១៤នក្់ បានបញ្ចប់ ក្ិចស
ច នាការងារនិ ងបុ គគលិក្០៨នក្់ បានក្បាុះបង់

- បុ គគលិក្ចំ នួន ២៣០នក្់ (ស្សី១០០នក្់ ) បាន
វាយត្ំ ផ្ល ការរបមូ ល ិ ននន័យក្រគឿងក្ញៀន
២.២ ប ដ្ឋាន
ផ្នហិរញ្ដ វត្ថុ
និងក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹងរត្ូវបាន
អនុវត្ត

ចិ ត្តសាស្រសតសងគម

ការខណនំ រគប់ រគងក្រណី

ការខសវងរក្ការងារ ។ល។
ហិរញ្ញវត្ថុៈ

ហិរញ្ញវត្ថុៈ
- ក្សៀវក្ៅខណនំនីត្ិវ ិធីនិងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និ ង ហិរញ្ដ វត្ថុ នឹ ង
ក្ធវើបចចបបនន
ភាពក្នុងក្រណីចាំ បាច់
ុ

- បុ គគលិក្ទាំងអស់នឹង

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្ផេងគ្ននដូ ចជាក្មមវ ិធី

ួ លបានគ្នំរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម

ការណ៏រដាបាលនិ ងហិរញ្ដ វត្ថុ និ ងនី ត្ិ វ ិធី

ក្គ្នល

- ក្េហវនេអុី នក្ធើ ក្ណសិនណលបានក្ធវើប បងាាញសតីពី ហិរញ្ដ វត្ថុថ្មី ក្គ្នលការណ៏រគប់ រគង និ ង

ក្សៀវក្ៅខណនំ ក្គ្នលការណ៏បានខចក្រ ំខលក្ ជាមួ យបុ គគលិក្ មិ ត្តសំឡាញ់ ប៉ាុ ខនតមិនទាន់ បាន
ផតល់វគគ បណុត ុះបណ្ត
ត លក្ ។

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់ បុគគលិក្ខដលមិ នខមនជាបុ គគលិក្ហិរញ្ដ វត្ថុក្ដើ

មបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដ វត្ថុ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុខាងក្នុង និ ងរបាយការណ៏ មាចស់មូលនិ ធិ នឹង

រត្ូវបានបញ្ចប់និងក្ផញើជូនរក្ុមពាក្់ ព័ នធគណៈរគប់ រគង/មាចស់ មូ លនិ ធិ
ទាន់ ក្ពលក្វោ

- រាល់របាយការណ៏អាជី វក្មមខាងក្នុងនឹ ងរត្ូវបានបញ្ចប់ និងក្ផញើរទាន់ក្ពលក្វ

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី ១០ផ្នខខនី មួយៗ បុ គគលិក្ហិរញ្ដ វត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុខាងក្នុងនិ ង

របាយការណ៏អាជី វក្មម របចាំខខជូ នគណៈរគប់ រគង រក្ុមពាក្់ ពន័ ធ ក្ហើយរបាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

សរមាប់ មាចស់មូលនិ ធិ ក្៏ បានក្រៀបចំ និ ងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរ ិក្ចឆ ក្ំ ណត្់នូវក្នុងក្ិ ចរច ពមក្រពៀង

ោ
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- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹ ងបងាាញពី របពន័ ធហិរញ្ដ វត្ថរបក្ប
ុ

- មិ ត្តសំឡាញ់បានក្ធវើសវនក្មមរបចាំឆ្នំរបស់ខួន,
ល គក្រមាងសហពន័ ធអុឺរប
៉ាុ និ ងជំ នួយរពុះ

ក្ដ្ឋយគុ ណភាព

វ ិហាណ្តដឺ មា៉ាក្ក្ដ្ឋយរក្ុមហុនKPMG នផ្ថ្ង ី ៣១ខខមី នឆ្នំ២០១៤។

- ការរត្ួត្ពិ និត្យខផនក្ខាងក្នងនឹ
ត ៏ ទាំងមូ លផ្នអងគការ
ុ ងពរងឹងក្លើការអនុ ត្ន

មិ ត្តសំឡាញ់

- បញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ឌ នឹ ងរត្ូវក្ធវើបចចបបនន
ភាព រាប់ និងរត្ួត្ ពិ និត្យ ក្ដ្ឋយ
ុ

- រក្ុមគណក្នយយបានចុ ុះរត្ួត្ពិ និត្យសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំំលងរួមមានអងករ ឹ ក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន សមាារៈកាត្់

បុ គគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រត្ី មាស និ ងឆមាស

បនថយភាពក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀននិ ងផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះបនទប់ ពី រត្ួត្ពិនិត្យរួច

- ថ្វ ិការបចាំឆ្នំរបស់មិត្តសំឡាញ់នឹងរត្ូវបានក្រៀបចំ និងក្ធវើបចចុបបននភាព

ជាល ធផលពុំ មានភាពមិ នរបរក្ត្ី ក្ក្ើ ត្ក្ឡើងក្ឡើយក្លើសពី ក្នុះក្រក្ ៀត្ក្៏ បាន

ទាន់ ក្ពលក្វោ

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

ចុ ុះរត្ួត្ពិ និត្យក្មើ លក្លើបណ័ណចំណ្តយទាំងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក្់ ោក្់ និ ងរត្ឹ មរត្ូវផងខដរ។

នឹ ងក្ធវើប បងាាញដល់បុគគលិក្ទាំងអស់ក្ដ្ឋយ

- អចលនរ ពយទាំងអស់ រត្ូវបានចុ ុះក្នុងបញ្ជីសារក្ពើ ភណ័ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការ

ក្បើ ក្ចំ ហរនិងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាលភាពក្រៀងរាល់ក្ិចច របជុំ របចាំរត្ី មាស

- របាយការណ៏ហិរញ្ដ វត្ថុ

បិ សាលក្សមាគល់ ជារបចាំ រាល់ការ ិ ញចូ ល

និ ងរបាយការណ៏សវនក្មមរបចាំឆ្នំរបស់មិត្ត

- បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់បនត

សំឡាញ់នឹងដ្ឋក្់ ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ ក្គហ ំ ព័ររបស់ មិ ត្តសំឡាញ់

- បុ គគលិក្គណក្នយយ

២.៣ មិត្ត
សំឡាញ់ក្ធវើ
ការតមដ្ឋន
និងវាយត្ផ្មល
ក្មមវ ិធីរបស់
ខលនយ៉ា
ង
ួ

ក្ ៀត្ទាត្់

នឹង

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងបនត

ិ របចាំឆ្នំបានក្ធវើបចចុបបននភាពទាន់ ក្ពលក្វោក្ៅក្ពលខដលមានមាចស់មូលនិ ធិពីថ្ី ក្
- គក្រមាងថ្វកា
ម ុន

ួល

បានការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សពី ក្េហវនេអុិនក្ធើក្ណសិនណល
តាមដាន និរវាយតរមៃ

- ក្មមវ ិធី រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចាំក្ដើមបីធានក្លើការផតល់ក្សវារបក្ប

ិ រ
ងក្គ្នលបំ ណងក្ដើ មបីបំក្ពញបខនថមក្ងវុះខាត្ថ្វកា

តាមដាន និរវាយតរមៃ

- រក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មលបានចុ ុះរបមូ ល ិន័ យ
ន ក្ៅតមត្ំ បន់ យ៉ាងក្ ៀងទាត្់ ក្ដើ មបីធាន

ក្ដ្ឋយការអនុ វត្តលអ

- ឧបក្រណ៍របមូ ល ិ នន
ន ័ យនិ ងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចបបនន
ភាពក្យង
ុ
តមរចនសមព័នធនិងសក្មមភាពថ្មី

ថ្នពួ ក្គ្នត្់ បានយល់ចាស់និងអនុ វត្ត រមង់ ផ្នការរបមូ ល ិ ននន័យក្ហើយរក្ា ុ ក្

ិ នន

ន័ យក្នុះ របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព។
- បនតការគ្នំរ រក្ុមការងារសតីពី រមង់ របមូ ល ិននន័យ,

- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ សក្លើ ការរត្ួត្ ពិ និត្យ
ការក្ធវើរបាយការណ៏ និ ងការពរងឹងសមត្ថភាពសរមាប់ ការវ ិភាគ ិ ននន័យ

ួ លការគ្នំរ ខផនក្ហិរវត្ថុក្ដ្ឋយក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល។

ិ ននន័យសុវត្ថិភាពក្ុ មារផ្នគំ ក្រាង

3PC និ ងក្ធវើរបាយការណ៍
-

រមង់ របាយការណ៍របចាំខខរត្ូវបានខក្ត្រមូវក្យងតមរចនសមព័នធថ្ី រម បស់អងគការ
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ក្ដើមបីធាន
ថ្នក្មមវ ិធី

គឺជាក្មមវ ិធី
របត្ិបត្តិលអ
របក្បក្ដ្ឋយ

- អនុ វត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចាំឆ្នំផ្នរបាយការណ៏
គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើ សក្រ ើស

(អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ច

និ ងអនុសាសន៍

សំឡាញ់ និ ងផតល់វគគរ ំលឹក្ សតីពីការរបមូ ល ិ ននន័យរបចាំផ្ថ្ង របចាំខខ របចាំរត្ី មាសនិ ង

ការចូ លរួម/មិ ត្ត

ិ ននន័យសុវត្ថិភាពក្ុ មារ3PC, ក្លខក្ូ ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដណ)UIC) អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿង

អប់ រ ំមិត្ត សមាហរណក្មម/រគួសារធម៌)

- ការវាយត្ផ្មលអនក្

ក្ញៀនក្ដ្ឋយ(PWID) ដល់បុគគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់។

ួ លផល(មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង - ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការរបមូ ល ិ ននន័យបានបញ្ចប់ ទាំង ភាសាខខមរ និ ងអង់ ក្គលស។

ក្លឹបក្េហវនេ)

របសិ ិភា
ធ ព - ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូ នមាចស់មូលនិ ធិ និ ងសាថប័ នរដ្ឋាភិ បាលឲ្យ បាន ទាន់

- រក្ុមតមដ្ឋនបានបញ្ូច ល ិ ននន័យ

និងវ ិភាគក្រក្លើផ្នការសទង់មត្ិ ចំនួន៤ដងសតីពីការ

ការពារក្ុ មារក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនននិងផទុះផ្បត្ង

ក្ពលក្វោ

ក្ញៀនឆ្នំ២០១៤ ។

- ការស្សាវរជាវនិ ងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតមត្រមូវការមាចស់

ព័ នធទាំងអស់សរមាប់ ការខក្លមអរបសិ ធភាពផ្នគក្រមាងក្នុះ។

មូ លនិ ធិ

ជាល ធផលផ្នការសទង់មត្ិ ទាំងក្នុះរត្ូវបានក្ផញើ ក្រកាន់ រក្ុមពាក្់

- មិ ត្តសំឡាញ់បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួ នមាចស់មូលនិ ធិ និ ង សាថប័ នរដ្ឋាភិ បាលក្ផេងក្ ៀត្

៣. រក្ុមការងារក្សវាសងគមៈ នឹ ងផតល់ការការពារដ៏ លរអ បក្សើរការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តច ការអប់ រ ំ ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល
១៥,០០០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

និ ងការអក្ងកត្ក្រគឿង

័ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន
ការងារ និ ងសមាហរណក្មម ដល់ក្ុមារ/យុវវយ

៣.១ ក្មមវ ិធី

មណឌលសំចត្ៈ

តមថ្នលដ
់ ៏

ជាមណឌលចំ ហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើ មបីផតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅខដលពុំ មានការណ្តត្់ ជួប ការចុ ុះ
ក្ឈាមុះជាផលូវការឬការបញ្ូច ន។ ក្សវាផតល់ក្ៅមណឌលសំចត្ និ ងក្ៅតមថ្នល់រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្ ការ

លអរត្ូវបាន
អនុ វត្ត

ក្ៅ

ពាបាលការអប់ រ ំសក្រៅរបព័ នធ សក្មមភាពក្មានត។ល។

ក្ណ្ត
ត លរាជ

របធានប បំណិនជីវ ិត្ៈ (សុខភាពបនតពូជ ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ ក្រគឿងក្ញៀន អនម័យ

ធានីភំក្ន ពញ

អាហារូបត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្ ការអប់ រ ំសុវត្ថិភាពតមថ្នល់ ការខថ្ទាំក្ុមារ សិ ិ ក្
ធ ុ មារ ចំ ណ្តក្ស្សុក្

និង

មានសុវត្ថិភាព និ ងសារៈសំខាន់ ផ្នការសិក្ា)។

រក្ុង

ជាយ
សរុបរួមៈ
ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

សរុបរួមៈ
ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១,០០៥,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា១,៧២០,៤២៨ដង(ស្សី ៦៦៦,២២៨)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤,៨០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- អាណ្តពាបាលតមថ្នល់ចំនួន៤,៣០៣នក្់ (ស្សី២,៣៣៥នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

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

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៨,១៣០នក្់ (ស្សី ៣,១៣៨នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤
n

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំ នួន១៥០នក្់
័ ២០នក្់ សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ
យុវវយ

និ ង - បញ្ូជ នយុវវ ័យក្រមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈបានចំ នួន១៥២នក្់ (ស្សី៧៩នក្់ ) និ ង

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំបានចំ នួន១០០នក្់

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប(ផទុះផ្បត្ង)ចំ នួន១៥០នក្់
- បុ គគលចំ នួន

៣៣០នក្់

នឹ ង

យុវវ ័យចំ នួន០៧នក្់ (ស្សី០២)សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលអប់រ ំបានចំ នួន២០៧នក្់ (ស្សី៧៥នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- បញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាបបានចំនួន១១៩នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ួ លឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៤២១នក្់ (ស្សី១៦៣នក្់ )បាន

ក្ំ ក្ណើត្ អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ក្សៀវក្ៅរគួសារ

និ ងប័ ណណសមធម៌ )

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្សៀវក្ៅរគួសារ និ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន១៩០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចអ
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ច ងគការផ្ដ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១៧៤នក្់ ស្សី៦០នក្់ ) បានបញ្ូច ន មក្ពី មនទីរសងគមក្ិចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាព
គូ 3PCs Partner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី&ក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន
៨០០នក្់

ជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិ ចចការពារក្ុ មារ ប៉ាូ លីស និងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ
- បានចូ លក្ិ ចចរបជុំ ៣ដងក្លើក្ខសវងរក្ដំ ក្ណ្តុះស្សាយសតីពីបញ្ញ
ា ក្ុ មារតមចិ ក្ញ្ចើមផលូវក្ៅរាជធានីភំ ក្ន ពញ
- បានសហការ ជាមួ យបណ្ត
ត លCSCN ក្ដើ មបីសង
ទ ់ មត្ិ ក្ុមារ ខដលមានចំនួន ២,០៨៣នក្់ (ស្សី៧៧០នក្់ )
របចាំឆ្នំ២០១៤ខដលរស់ ក្ៅតមថ្នល់ នខខវ ិចឆិកាឆ្នំ២០១៤។
- បានសហការជាមួ យរក្សួងខផនការសតីពី ក្មមវ ិធីក្ំណត្់ អត្តសញ្ញដណភាពរក្ី រក្ក្ៅជាយរក្ុង។
- បនតក្ធវើការ និងពរងឹ ងក្ិ ចចសហការជាមួ យនយក្ដ្ឋានប៉ាូ លីស និ ងចូ លរួមក្ិ ចរច បជុំ សីព
ត ី

គក្រមាង

ផ្ដគួ សហការប៉ាូ លីសនិ ងសហគមន៏ ក្ៅសងាកត្់ ក្រជាយចងាវនខខវ ិចឆិកានិ ងមេនតីប៉ាូលីសចំ នួន១៦នក្់
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(ស្សី០១នក្់ )

បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីចាប់

និ ងសិ ិក្
ធ ុ មារ

ក្ដ្ឋយសហការជាមួ យ

អងគការជំ នួយខផនក្ចាប់ ផ្នក្មពុជា ។ ក្លើសពី ក្នុះក្ ៀត្ក្ិចចរបជុំ ក្រៅផលូវការជាក្រចើនបានក្ក្ើ ត្ក្ឡើងខដល
ជាខផនក្មួ យផ្នគក្រមាងបខងវរ។
ត្ំបន់ មាត្់ ក្នល

ត្ំបន់មាត្់ ក្នលៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្មួ យក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ ចំនួន
០៩នក្់ (ស្សី០៥នក្់ ) មាន ី តំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ ១៣៦ សងាកត្់ ផាថ្មី៣ ខណឌ

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ដូ នក្ពញ

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៧៥០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

័ ក្ៅតមថ្នល់ ចំ នួន ១,៦១៨នក្់ (ស្សី ៦៩៥នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រា ឆ្ន២
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ំ ០១៤

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

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា២៨១,៣៩៧ដង(ស្សី ១៣១,៤៤១ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ - អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៨៤៩នក្់ (ស្សី ៤៤៨នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ក្សៀវក្ៅរគួសារ

និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៧០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ
3PCsPartner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន៣០០នក្់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ២៦៩នក្់ (ស្សី១១៣នក្់ )បាន
ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្សៀវក្ៅរគួសារ និ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- បាន

ួ លក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៦១នក្់ (ស្សី១៧នក្់ ) ខដលបញ្ូច នមក្ពី មនទីរសងគមក្ិ ចច អងគការផ្ដគូ

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិចចការពារក្ុ មារ ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារចាប់ ពី
ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មម និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៣០៤នក្់
ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ

ត្ំបន់អូឡាព
ំ ិក្ៈ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្មួ យ ក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការ ក្ដ្ឋយបុ គគលិក្ចំ នួន

ការការពារៈ តមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

១២នក្់ (ស្សី០៤នក្់ ) មាន ី តំងសថិត្ក្ៅផទុះក្លខ៦៧ផលូវក្លខ៩៩សងាកត្់ ផាក្ដើ មថ្កូវ ខណឌចំ ការមន

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌលសំចត្និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារ
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- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ១,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា៤៤៩,៤៧៥ដង(ស្សី១៥៦,២៥៦ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ ចំ នួន ១,៦៧៨នក្់ (ស្សី៦២៣នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- បុ គគលចំ នួន ១០០នក្់ នឹង
អត្តញ្ញដណប័ ណណ

ួ លឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្ ក្ំ ក្ណើត្ - អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៥៧៦នក្់ (ស្សី២៩៧នក្់ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ក្សៀវក្ៅ

រគួសារ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ១៥នក្់ បាន

និ ងប័ ណណសមធម៌ )

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៦០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នមក្ពី មនទីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ
3PCsPartner ប៉ាូ លីស និ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន២០០នក្់

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ អត្ត

ញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២០នក្់ (ស្សី០៥នក្់ ) បានបញ្ូច ន មក្ពីមនទីរសងគមក្ិ ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជា
ផ្ដគូ រក្នុងក្ិចចការពារក្ុ មារ

ប៉ាូ លីស និងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មម និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៧៧នក្់ ។
សហគមន៏អណូត ងៈ
សហគមន៏អណូត ង

ក្ំពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ

សិ ិ ធអំណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំនិ ងការងារ។

សហគមន៏អណូត ងៈ

ការពរងឹ ង សហគមន៏អណូត ងមាន ី តំងសថិត្ក្ៅសងាកត្់ ក្ពាធ៌ ខសនជ័ យក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្១៧នក្់ (ស្សី០៥នក្់ )
ិ ការពាបាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និ ងសក្មមភាព
ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ រួមមានៈ បំ ណិនជី វត្

ការការពារៈការងារចុ ុះសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

ក្មានត

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

ការការពារៈ មានសក្មមភាពក្ៅក្នុងសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

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

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

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណ
សមធម៌ )

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

- រក្ុមការងារតមសហគមន៏ បានផតល់ក្សវា ៧៨,៦៥៤ដង(ស្សី ៣២,១១៩ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យក្ៅសហគមន៏ ចំនួន៨១៨នក្់(ស្សី ៣៤០នក្់)ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ ចំនួន៥៨៤នក្់(ស្សី ៣៧៥នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៤៤នក្់(ស្សី ២៤នក្់ ) បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

ក្ំ ក្ណើត្អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅក្សៀវក្ៅរគួសារនិ ងប័ ណណសមធម៌ )ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី ០១
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមនិងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន១២៤នក្់
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- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន១២០នក្់
សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យការអប់ រ ំ និ ងការងារ។

ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ រួមមានៈ បំ ណិនជី វ ិត្

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្ៅ ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ

ក្មមវ ិធី សហគមន៏ ចារអំ ក្ៅមាន ី តំងសថិត្ក្ៅខណឌមានជ័ យក្ដ្ឋយមានបុ គគលិក្ ១៤នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )
ក្មានត។

ការការពារៈ សហគមន៏ តមថ្នល់ និ ងមណឌលសំចត្

ការការពារៈ មានសក្មមភាពក្ៅក្នុងសហគមន៏ និ ងមណឌលសំចត្

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា៣០៧,៥៨៣ដង(ស្សី ១២៥,៨៨៦ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២,៥០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យក្ៅសហគមន៏ យចំ នួន ២,១១៤នក្់ (ស្សី ៩៣៨នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤

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

ញ្ដ

ណ ប័ ណណ

)

ួ លឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្
ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ

ការពាបាល ការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ និ ងសក្មមភាព

ក្សៀវក្ៅរគួសារ

និ ងប័ ណណសមធម៌ )

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

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន១៥០នក្់

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ ចំនួន២,០៣៤នក្់ (ស្សី ១,០៣០នក្់ ) ចាប់ ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ៧១នក្់(ស្សី ២២នក្់ )បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្

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

ួ លក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៩៣នក្់(ស្សី ៣៨នក្់ )ខដលបញ្ូច នមក្ពីមនទីរសងគមក្ិចអ
ច ងគការផ្ដគូ

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូ រក្នុងក្ិចចការពារក្ុ មារ ប៉ាូ លីសនិ ងគណៈក្មាមធិ ការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារ ចាប់ ពី
ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារនិ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅសហគមន៏ ចំនួន១៤២នក្់
មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣
ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
័ ចំ នួន ៧០០នក្់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

និ ង មណឌលក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈក្ំពុងផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣

និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជុំ វ ិញរាជ

ធានី ភំ ក្ន ពញ។

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា១៦៨,៦៣៨ដង(ស្សី៤៥,៩៨១ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

័ ចំ នួន៧២៧នក្់ (ស្សី ១៤៨នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
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័ ចំ នួន៥០នក្់ នឹ ងបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាប
- ក្ុ មារ/យុវវយ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន
ឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ

៣២នក្់ បានបញ្ូជ នក្រមជឈមណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា

និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន

(សំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្

២២នក្់ (ស្សី

០២នក្់ )

បាន

ួ លឯក្សារស្សបចាប់

អត្តញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅ ក្សៀវក្ៅរគួសារ និ ងប័ ណណសមធម៌ ) ចាប់

ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤
មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈ ផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេង មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ៈផតល់ក្សវាក្នុងត្ំ បន់ ទាំង៣និ ងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជុំវ ិញរាជធានីភនំក្ពញ
ក្ ៀត្

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

័ ចំ នួន៨៣៤នក្់ (ស្សី៣២៦នក្់ )ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ុ មារ/យុវវយ
- អាណ្តពាបាលចំ នួន២៦០ នក្់ ( ស្សី ១៨៤នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ួ លបានក្សវាទាំងក្នុះ

គក្រមាងបខងវរ

- ប៉ាុ សិ៍ប
ត ៉ាូ លីសក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញចំ នួន០៥នឹ ងក្ធវើការសហការណ៏
ជាមួ យរបព័ នធបខងវរ

- នឹ ង

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា១៣១,១៧០ដង(ស្សី៥១,៣៣០ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

គក្រមាងបខងវរ

- ក្រកាយពី បានចុ ុះអនុ សារណៈផ្នការក្យគយល់ជាមួ យសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញមិ ត្តសំឡាញ់បាន
សហការជាមួ យប៉ាូ លីសរគប់ ខ័ណឌក្លើគក្រមាងបខងវរ

័ ចំ នួន ២០នក្់ ពីប៉ាូលីស និ ងអាជាញធរតមរយៈ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ២៤នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )
ួ លក្ុ មារ/យុវវយ

របព័ នធបខងវរ

ួ លបានពី ប៉ាូលីសនិ ងត្ុ ោការរក្ុងភនំក្ពញ (បញ្ូជ នក្រ

បនាប ក្រគឿនក្ញៀន២នក្់ សមាហរណក្មមក្ររគួសារ២២នក្់ (ស្សី០៧នក្់ ) ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤

- សហការជាមួ យគណៈក្មាមការឃុំសរមាប់ ស្រសតី និ ងក្ុ មារខ័ ណដូ នក្ពញក្ដើ មបីបញ្ូច លក្នុងខផនការសក្មម
ភាពរបស់ពួក្ក្គនខខសីហាឆ្នំ២០១៤

៣.២ផតល់

សរុបរួម

សិ ិអ
ធ ំណ្ត

មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្ច
ត ំ នួន៥៨៥នក្់

សរុបរួម
នឹ ង

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ង មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តចំនួន៣៥៣ (ស្សី១១៧នក្់ ) បាន

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមយ៉ា ងសក្មម (មជឈ
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ចដល់យុវ
វ ័យនិងចូ

លរួមយ៉ា ង
សក្មមក្ៅ
ក្នងសហ
ុ

ិ ជ ជី វៈ ត្ំ បន់ មាត្់ ក្នល
ចូ លរួមយ៉ា ងសក្មម មជឈមណឌលវ ិជាជជី វៈ ត្ំ បន់មាត្់ ក្នល ត្ំ បន់ មណឌលវជា
អូ ឡាំពិក្

មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២

(សហគមន៏ អណូត ង និ ងចារអំ ក្ៅ)

និ ងសហគមន៏ (សហគមន៏ អណូត ងនិ ងចារអំ ក្ៅ)

- ក្សវាចំ នួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិត្ត

- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

គមន៏របស់

ត្ំ បន់ អូឡាំពិក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២ និ ងសហគមន៏

- បានផតល់ក្សវាចំ នួន២៨,៧៨០ដង(ស្សី១២,៩៣៥)ក្ដ្ឋយមិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

័ ចំ នួន៣២ដង និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាព
- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវយ
័ ក្នុងឆ្នំក្នុះ
ក្មានតសបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៣៥០ក្លើក្ដល់យុវវយ

- ក្នុងឆ្នំក្នុះ, មិ ត្តអប់ មិត្ច
ត ំ នួន២៧០នក្់ (ស្សី៩៩នក្់ ) បានចូ លរួមវគគរ ំលឹក្ចំ នួន១១ដង សតីពី

ពួក្ក្គ និង

សុខភាពបនតពូជក្មក្រាគក្អដស៏/ជំ ងឺក្អដស៏ កាមក្រាគនិ ងក្រគឿងក្ញៀន ។

័
- បានក្រៀបចំ រពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសចំ នួន៣ដងក្រៀបចំ ក្ឡើងក្ៅមណឌលយុវវយ

សងគមជាត្ិ

ខដលមានអនក្ចូ លរួម ៤៩៧នក្់ ( ស្សី៤៦១នក្់ ) ចូ លរួមសតីពី សុខភាព,

ក្ៅសហគមន៍
ការរបឆ្ំងនឹ ង

ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំ ងឺក្អដស៏ និ ងសមាភាពក្យនឌឺ ។
័ ,
- យុវវយ

មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្ត,

បុ គគលិក្ក្ៅអណូត ងបានចូ លរួមជាមួ យរបជាំជនក្នុងសហគមន៏

ក្ដើ មបីក្រៀបចំ យុ ធនការអនម័ យនខខមិ ថ្ុនឆ្នំ២០១៤ខដលមានចំ នួន៤៨នក្់ (ស្សី២៣នក្់ )។

័ ក្ដើ មបីពិភាក្ាសតីពីអំក្ពើ ហិងារបឆ្ំង នឹ ងក្ុ មារ និ ងរក្បៀបខដល
- បានក្រៀបចំ សិកាខសាោយុវវយ
័ អាចជួ យកាត្់ បនថយបាន។
យុវវយ

- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្បា
ត នក្រៀបចំ សេនក្ិ ចចចំនួនបីដងក្ៅ ខខមី ន ខខក្មសានិង ខខឧសភា ជាមួ យអប់ រ ំមិត្ត
មក្ពី អងគការដំ ណក្់ ឹ ក្ក្ៅក្ខត្តផ្រពខវងនិងអងគការជំ នួយខផនក្ចាប់ផ្នក្មពុជាក្ៅក្ខត្តក្សៀមរាប។

- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្ច
ត ំ នួន៤០នក្់ (ស្សី១៦នក្់ ) ចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំមួយ ក្ដើ មបីផ្ទលស់បូរត

និ ងខចក្រ ំខលក្

ប ពិ ក្សាធន៏ , ការលំបាក្និ ងវាយត្ផ្មលចំក្ណុះដឹ ងពួ ក្ក្គ។

រក្ុមតមថ្នល់ ត្ំបន់មាត្់ ក្នល អូឡាព
ំ ិក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ រក្ុមតមថ្នល់ ត្ំបន់មាត្់ ក្នល អូឡាព
ំ ិក្ មណឌលយុវវ ័យចល័ត្ទាំង២ និង មជឈមណឌល
ទាំង២ និង មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
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- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក្់
- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវា ១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- ក្នុងឆ្នំក្នុះមានមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន២៦៩ នក្់ (ស្សី ៨៣នក្់ )

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា៩,៧០៩ដង(ស្សី៤,១៣៩) ដល់មិត្តភក្ត័ក្គ

សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

មណឌលយុវវ ័យខញំុ និងអនក្ៈ

័
ការពរងឹ ងសិ ិ ធអំណ្តចយុវវយ
- នឹ ងផតល់ក្សវាចំ នួន៤០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
័ ចំ នួន ៥០០នក្់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០នក្់
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៥៨នក្់
- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវាចំ នួន១៥,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- ក្សវាចំ នួន៦៦,៨២៣ដង(ស្សី៣០,៦៩៩)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

័ ចំ នួន ៨២៤នក្់ (ស្សី ៣១៣នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- បានជួ បក្ុ មារ/យុវវយ
- បានជួ បអាណ្តពាបាលចំ នួន៧១៨នក្់ (ស្សី៤៥៥នក្់)ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
- ក្នុងឆ្នំក្នុះមានមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួ៥២នក្់ (ស្សី ១៥នក្់ )

- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា ១១,៨៣២ដង(ស្សី ៥,៣០០)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវ ័យចំ នួន២៧ដង និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន១៨៩ក្លើក្ដល់យុវវ ័យក្នុងឆ្នំក្នុះ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

មណឌលយុវវ ័យឆ្លត្

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- ក្សវាចំ នួន១៦០,០០០នឹ ងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
័ ចំ នួន ១,០០០នក្់
- ក្ុ មារ/យុវវយ

ការពរងឹ ងសិ ិ អ
ធ ំ ណ្តចយុវវ ័យ
- ក្សវាចំ នួន២៣៣,៦៣៤ដង(ស្សី៩១,៧៧០ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

័ ចំ នួន ១,០៨៨នក្់ (ស្សី៥៣៩នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- បានជួ បក្ុ មារ/យុវវយ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៥០០នក្់

- បានជួ បអាណ្តពាបាលចំ នួន៩៥២នក្់ (ស្សី៥៣០នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត

មិត្អ
ត ប់រ ំមិត្ត
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- មិ ត្តអប់រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៥៩នក្់

- ក្នុងឆ្នំក្នុះមានមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិ ត្តសក្មមចំនួន៣២នក្់ (ស្សី១៩នក្់ )

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តនឹងផតល់ក្សវា ៣០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ

- មិ ត្តអប់ រ ំមិ ត្តទាំងក្នុះបានផតល់ក្សវា៧,២៣៩ដង(ស្សី ៣,៤៩៦)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ

- ចំ នួនសក្មមភាព និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ដឹ ក្នំក្ដ្ឋយយុវវ ័យ

័ ចំ នួន៥ដង និ ងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
- បុ គគលិក្ហវឹក្ហាត្់ ការងារបានក្ធវើការរបជុំ ជាមួ យយុវវយ
សបាយរួមទាំងផតល់ការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន១៦១ក្លើក្ដល់យុវវ ័យក្នុងឆ្នំក្នុះ

៣.៣ក្ុមារ

ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

ក្មមវ ិធីអប់រ ំសរុបរួមៈ

រត្ូវបានគ្នំ

- មិ ត្តសំឡាញ់ក្ំពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារ

- មិ ត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន៤៥៧នក្់(ស្សី ១៨៧នក្់ ) ចាប់ ពី

មាហ រណ
ក្មមក្រ
សាោរដា
និងបនតការ
សិក្ាក្ៅ

ចំ នួន២៨០មួ យឆ្នំ
- ក្ុ មារចំ នួន២៥០នក្់
សាោរដាក្ងមួ
ុន យឆ្នំ
រដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ១,០០០នក្់

ឲ្យបានយូរ

ការចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន

បាន

នឹ ងចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រ - ក្ុ មារចំ នួន២៥៩នក្់(ស្សី១២៦នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដាចាប់ ពី ផ្ថ្ង
ី ០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន

សាោរដា
ខដលអាចក្ធវើ

ផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារចំ នួន១,៥០០នក្់ នឹ ង

៥០០នក្់ ក្រ

សាោ - បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារ ចំ នួន៥២៤នក្់ (ស្សី២៣៥នក្់ ) ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា
ឆ្នំ២០១៤

នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធន - ក្ុ មារចំ នួន៨២៩នក្់ (ស្សី៤០៣)បានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន
- ក្ុ មារចំ នួន១,៩០៥នក្់ (ស្សី៦៣៤នក្់ ) បាន
ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅ

ក្ុ មារចំ នូន៥២៨នក្់ (ស្សី២២២នក្់ ) ឈប់
7

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា រួមបញ្ូច ល
ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់

សាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ពួ ក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ង១៧៣នក្់ (ស្សី៦៩នក្់ ) ឧទាហរណ៏

ការសមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្ុង១ឆ្
ន
នំ

(ស្សី៥៣៩នក្់ )ក្ំ ពុង

- នឹ ងក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ិចចរបជុំ ជាមួ យមាតបិ តចំ នួន ៤ក្លើក្ ក្ដើ មបីក្រត្ៀមក្ធវើ
- ក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទល់ក្រសាោរដា
(រក្ុមតមថ្នល់)
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

បញ្ូជ នក្រអងគការក្ផេងៗ បាត្់ ព័ត្៌មាន

។ល។) ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤, មានក្ុ មារចំ នួន១,២០៤នក្់

ួ លការគ្នំរ

- បានក្រៀបចំក្ិចចរបជុំ មាតបិ តសិសេចំ នួន៣ដង

ខដលមានចំ នួន

១៦០នក្់ (ស្សី១២៨នក្់ )

ក្ៅ

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ, ចារអំ ក្ៅ និ ង អណូត ង ក្នុងខខ ក្ុ មៈា ឧសភា សីហា សតីពីការ
ក្រជើ សរក្រ ើសត្ំ ណ្តងមាតបិ តសរមាប់ ឆ្នំ២០១៤

ក្ដើ មបីក្រជើ សក្រ ើសត្ំ ណ្តងមាតបិ ត និ ងការក្ធវើ
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- ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន ៩០,០០០នឹ ងផតល់ដល់ក្ុ មារ/
យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល
វ ិជាជជី វៈ

- បុ គគលិក្ចំ នួន៦០នក្់
ភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ

នឹ ង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីសក្មម

- សមាារៈអប់ រ ំក្រៅរបព័នធថ្ី ម នឹងរត្ូវបក្ងកើត្និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាព
ុ

សមាហរណក្មមក្ុមារក្រសាោរដា។

- បានក្រជើ សក្រ ើសត្ំ ណ្តងមាតបិ តចំ នួន៣១នក្់ (ស្សី២៧នក្់ )ត្ួ ន ី ពួក្គ្នត្់

គឺ ខចក្រ ំខលក្ពត្៌ មាន

អំ ពីល ធផលការងាររបស់ខួនទាក្់
ល
ងក្រនឹ ងការក្លើក្ ឹ ក្ចិ ត្ដ
ត ល់ក្ុមារឲ្យក្រក្រៀនក្ ៀងទាត្់ ទាំងក្ៅ
មជឈមណឌលអប់ រ ំ និ ងសាោរដា ក្ធវើសំបុរត្ក្ំ ក្ណើត្ បងាាញល ធផលការសិសក្ា, រក្បៀបចុ ុះចូលក្រៀន
ក្ៅសាោរដា និ ងការ

ួ លក្សវាក្ៅមនទីរក្ព យបខងអក្។

- ក្ុ មារចំ នួន៣៦៨នក្់ (ស្សី២៧០នក្់ )បានក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទល់ក្រសាោរដា(រក្ុមតមថ្នល់)

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធ ក្ៅតមថ្នល់ ក្នុងមណឌល

និ ងសមាហរណក្មមក្រសាោរដា នឹ ងបក្ងកើត្អនុវត្ត និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាព ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
ុ

- ក្យើងបានផតល់ក្សវាការអប់ រ ំក្រៅរបពនធ័សរុបចំ នួន ១២៦,៩៣៣ដង(ស្សី៤៩,៩៧១) បានផតល់ដល់

យ៉ា ងក្ ៀងទាត្់

ក្ុ មារ/យុវវ ័យ ក្ៅតមថ្នល់ មណឌលអប់ រ ំមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្នុងឆ្នំក្នុះ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់រ ំក្រៅរបព័នធ
ផ្ដគូ
- នឹ ងបក្ងកើត្ ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្ឈាមុះសា ោ រដា
ក្រៀងរាល់ឆ្នំ និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមការងារទាំងអស់

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

- ផ្ដគូ សាោរដានឹង

បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ង សាោរដា ក្ដើ មបីពរងឹ ងក្លើវ ិធី សាស្រសតក្ុងការបក្រងៀន
ន
និ ងបក្ងកើត្សមាារៈ
បក្រងៀន។

ួ ល ការ - បុ គគលិក្មិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន៦២នក្់ (ស្សី៣៦នក្់ )

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងការគ្នំ រ ក្នុងការ ក្របើ

របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា

- បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន ២៣៨ដងក្ៅ៤ត្ំ បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មជឈមមណឌលអប់ រ ំមជឈមណឌល បណុត ុះ

សិក្ា, សក្មមភាពអប់ រ ំក្រៅរបព័ នធនិងបក្ចចក្ក្ សបក្រងៀន

ួ លបានវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីឧបក្រណ៏

- ខលបងក្មានតផ្នឧបក្រណ៏សិក្ាថ្មីចំនួន០៨បានបក្ងកើត្ក្នុងឆ្នំក្នុះ
- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី អប់ រ ំក្រៅរបពនធ័បានខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុម
ផ្ដគូ

- បុ គគលិក្វ ិ ាសាថនសហរបត្ិ តការអនតរជាត្ិ និ ងមូ លនិ ធិយុវជនក្ុ មារពិ ការក្ដើ មបីការអប់ រ ំ និ ងមុ ខរបរ
ចំ នួន១៤នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីឧបក្រណ៏នខខសីហា។
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- បុ គគលិក្ក្លាណមិ ត្តចំនួន៣នក្់ បាន សេនុះក្ិ ចចសិក្ាក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់សីព
ត ី ការអប់ រ ំ

ន

ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤
- បានក្ធវើការតមដ្ឋនសាោរដាចំនួន១២ក្លើការក្របើ របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា។
- រគូសាោរដាចំនួន

១៦នក្់ (ស្សី១៣នក្់ )

បាន

នខខមិ ថ្ុនឆ្នំ២០១៤

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីឧបក្រណ៏សិក្ា

មជឈមណឌលអប់ រ ំៈ

មជឈមណឌលអប់ រ ំៈ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ ក្ុមារ

មជឈមណឌលអប់ រ ំផតល់សក្មមភាពអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាក្ដើ មបីសរមបសរមួលក្លើ ការសមាហរណ

ចំ នួន២០០នក្់ ក្ុង
ន មួ យឆ្នំ

ក្មមសិសេក្រសាោរដា និ ងផតល់ការអប់ រ ំជាមូ លដ្ឋានដល់ក្ុមារខដលរស់ក្ៅ និ ងក្ធវើការ តមថ្នល់/

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំ ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ុមារចំ នួន
រដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ១,៣០០នក្់ នឹ ង

១៥០នក្់ ក្រ សាោ សហគមន៏
- មជឈមណឌលអប់រ ំក្ំ ពុងផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន ៣០៧នក្់ (ស្សី១២៤នក្់ )

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនត ការសិក្ា

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ក្ៅសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារថ្មីចំនួន២៦៤នក្់ (ស្សី

សាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន២៦០នក្់ (ស្សី១០៨នក្់ )បានចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន

- ក្ុ មារចំ នួន៥០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រ
- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនក្ុ មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន២៥,០០០ដង

១០៤នក្់ )បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១

ខខមក្រា

ឆ្នំ២០១៤។
- ក្ុ មារចំ នួន១០៨៧នក្់ (ស្សី៤៧៨នក្់ ) បាន

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដារាប់

បញ្ូច លក្ុ មារចំ នូន៣៤៤នក្់ (ស្សី១៥៤នក្់ )ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសារ

រគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ង១០៦នក្់ (ស្សី៤៤នក្់ )
បញ្ូជ នក្រអងគការក្ផេងៗ, បាត្់ ព័ត្៌មាន ។ល។ ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤, មានក្ុ មារចំ នួន៦៣៧នក្់
(ស្សី២៨០នក្់ )ក្ំ ពុង

ួ លការគ្នំរ

- ក្ុ មារចំ នួន៦៨ នក្់ (ស្សី៣០នក្់ ) បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដាចាប់
ពី ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
.
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- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន ៩,១៣៩ដង(ស្សី៣,៣០២) បានក្ធវើក្ឡើងជាមួ យសិសេ
ក្ំ ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដាក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ
រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ
- ក្ុ មារចំ នួន២១៥( ស្សី៩៣)
(

បាន

ួ លសមាារៈ សិក្ាក្រកាមអធិ បត្ី ភាពក្ោក្ស្សី ក្អៀម ហា

អនុ របធាននយក្ដ្ឋានអប់ រ ំយុវជននិ ងក្ី ឡារាជធានី ភំ ក្ន ពញក្ៅអងគកាមិ ត្តសំឡាញ់នផ្ថ្ង ី

២១

ខខត្ុ ោឆ្នំ២០១៤
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ ក្ុមារ

- មជឈមណឌលអប់រ ំក្ំ ពុងផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារចំ នួន៤៤

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

ចំ នួន៣០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

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

- ក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពី ការបញ្ូជ ន
ក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២៣នក្់ (ស្សី១៨នក្់)ចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- ក្ៅសហគមន៏ អណូត ងពុំ មានយុវវ ័យចូ លក្រៀនអក្ខរក្មមក្រពាុះពួក្ក្គអានបាន

- ក្ុ មារចំ នួន ១៤៤នក្់(ស្សី៦៩នក្់) បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ នក្រសាោរដា
ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤។

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា
- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន៥០នក្់ ក្រសាោរដា
សាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ថ្ននក្់បំប៉ាន

ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន ២០០នក្់ នឹ ង

(ស្សី១៤នក្់)ចាប់ ពី

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅ

- ក្ុ មារថ្មីចំនួន១១១នក្់ (ស្សី៥៥)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។
- ក្ុ មារចំ នួន៣២៩នក្់ (ស្សី១៤៣នក្់ ) បាន

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដារាប់

បញ្ូច លក្ុ មារចំ នូន៦៣នក្់ (ស្សី២១នក្់ ) ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសាររគួសាររ

បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ង១៧នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )
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- ក្ុ មារចំ នួន ៤០០នក្់ នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ
ចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

បញ្ូជ នក្រអងគការក្ផេងៗ, បាត្់ ព័ត្៌មាន ។ល។ ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤, មានក្ុ មារចំ នួន២៤៩នក្់
(ស្សី១៦៦នក្់ )ក្ំ ពុង

ួ លការគ្នំរ

- ក្ុ មារចំ នួន៣៣៩នក្់ (ស្សី១៥៦)បានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន
សហគមន៏ចាអំ ក្ៅ

សហគមន៏ចាអំ ក្ៅ

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

អប់ រ ំក្រៅរបព័នធ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ ក្ុមារ

- មជឈមណឌលអប់ រ ំក្ំ ពុង់ផតល់ការអប់ រ ំបំ ប៉ានក្ំ រ ិត្បឋមសិក្ាដល់ក្ុមារ ចំ នួន១០៦នក្់(ស្សី៤៩)

ចំ នួន៥០នក្់ ក្នុងមួ យឆ្នំ

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម
- យុវវយ

័ ចំ នួន១០នក្់(ស្សី០៤នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
- យុវវយ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥នក្់ នឹងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មម

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០៤នក្់ (ស្សី០៤)ចូ លក្រៀនថ្ននក្់ អក្ខរក្មមចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

ថ្ននក្់បំប៉ាន

ថ្ននក្់បំប៉ាន

- ក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់ នឹ ងបានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ាន បនទប់ ពីការបញ្ូជ ន - មានក្ុ មារចំ នួន៤៧នក្់ (ស្សី២៧នក្់ )បានចូ លក្រៀនថ្ននក្់ បំប៉ានបនទប់ ពីការបញ្ូជ ន
ក្រសាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា

- សមាហរណក្មមក្ុមារថ្មីចំនួន១០០នក្់ ក្រសាោរដា

- ក្ុ មារថ្មីចំនួន៩៧នក្់ (ស្សី ៥២)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។

- ក្ុ មារចំ នួន ២៥០នក្់ នឹ ង

- ក្ុ មារចំ នួន២៥២នក្់ (ស្សី១០៥នក្់ )បាន

ួ លបានការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅ

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដារាប់

សាោរដាក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

បញ្ូច លក្ុ មារចំ នូន៧៥នក្់ (ស្សី២២នក្់ )ឈប់

ចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀន

បញ្ូជ នក្រអងគការក្ផេងៗ, បាត្់ ព័ត្៌មាន ។ល។ ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤, មានក្ុ មារចំ នួន១៥២នក្់

- ក្ុ មារចំ នួន៤០០នក្់ នឹ ងបានចុ ុះក្ឈាមុះចូ លក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសាររគួសាររ

បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ង២៥នក្់ (ស្សី១០នក្់ )
(ស្សី៧៣នក្់ )ក្ំ ពុង

ួ លការគ្នំរ

- ក្ុ មារចំ នួន៣១១នក្់ (ស្សី១៨៨នក្់ )បានចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុ ុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន
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ក្លឹបក្េហវនេៈ ក្ំ ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និ ងខាងក្រៅ ចំ នួន ក្លឹបេហវនេៈ ជាមណឌលអប់ រ ំរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ ខដលក្ុ មារ/យុវវ ័យអាច អនុ វត្តសក្មមភាពក្មានត
១០០,០០០ រួមមាន បណ្តណល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សេនក្ិ ចស
ច ិក្ា សបាយនិ ងវបបធម៌ រម
ួ មានៈក្ី ឡាគំ នូរផ្ទត្់ ពណ៌ បណ្តណល័យរាំ និ ងត្េនតី។

និ ងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សស ដល់ក្ុមារទាំងអស់ក្ៅមជឈមណឌលអប់ រ ំ មជឈ - បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន១៣៣,៩២២ដង (ស្សី៤២,៦៨៣ដង) រួមមាន បណ្តណ
មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈរពមទាំងក្ុ មារមក្ពី តមថ្នល់ក្ុង១ឆ្
ន
នំ

័ ក្ៅតមថ្នល់ និ ងសហគមន៏
- ក្លឹបក្េហវនេនឹ ងក្បើ ក្សរមាប់ ក្ុមារ/យុវវយ
ចំ នួន២ដងក្នុងមួ យសបាតស៏

ក្ដើ មបីផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន

២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ

ល័យ រាំ ក្ី ឡា ក្ោខន គំ នូរ សេនក្ិ ចស
ច ិក្ា និងរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សស ដល់ក្ុមារទាំងអស់ក្ៅមជឈម
ណឌលអប់ រ មជឈមណ
ំ
ឌ លបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈរពមទាំងក្ុ មារមក្ពីតមថ្នល់ក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់ ក្ុមារ/យុវវ ័យក្ៅតមថ្នល់ និ ងសហគមន៏ ចំនួន២ដងក្នុងមួ យសបាតស៏ក្ដើ មបី
ផតល់ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៤៤,១២៤ដង(ស្សី ១៣,២១៧)។

- សក្មមភាពក្ពលក្នុះក្ំពុងអនុ វត្តន៏ ក្ៅ ី ធាលអប់ រ ំក្រៅរបពន័ ធ ក្ខនលងអាហារដ្ឋាននិ ង ី ធាលមិ ត្ស
ត ំឡាញ់
រពឹត្ិ កា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់ សមាគល់ពិក្សសៈ

័ ចំ នួន៨០ នក្់ (ស្សី ៧៦នក្់ ) បានចួ លរួមបក្ងកើត្ ី រក្ុងរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយក្របើ សមាារៈ
- ក្ុ មារ/យុវវយ
ខដលជាខផនក្មួ យផ្នពិ ធី ី រក្ុងក្យើង ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ នខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។
- បានក្រៀបចំ រពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសចំ នួន៤ដងក្នុងឆ្នំ២០១៤

័ ចូ លរួមសំខដង
ខដលមានក្ុ មារ/យុវវយ

ចំ នួន២៥៨នក្់ (ស្សី១២១នក្់ ) និ ងអនក្ចូ លរួម សេន៤២០នក្់ , រពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ពិ ក្សសមានៈ
័ ក្ៅខខមី ន
- ក្មមវ ិធី ខួបក្លើក្ ី ២០របស់មិត្តសំឡាញ់ សំរាប់ ក្ុមារ/យុវវយ

- ក្មមវ ិធី ិ វាក្ុ មារអនតរជាត្ិ ក្ៅខខឧសភា

- ក្មមវ ិធី ខួបក្លើក្ ី ២០របស់មិត្តសំឡាញ់ សំរាប់ សហគមន៏ និ ង អាជាញធរក្ៅខខសីហា
- ក្មមវ ិធី ិ វាជំងឺក្អដស៏ពិភពក្ោក្ក្ៅខខធនូ
៣.៤ គ្នំរ

យុវវ ័យក្នង
ុ
ការបណុត ុះ

សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈនឹងផតល់ជំនញវ ិជាជជី វៈ៨ក្ផេងៗ
គ្នន

ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

និ ងក្ខនលងបណុត ុះ

សរុបរួម មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ និងរក្ការងារឲ្យយុវវ ័យ

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈក្ំពុងការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈចំ នួន៨ជំ នញក្ផេងគ្ននក្ៅម
ិ ជ ជី វៈផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់។
ជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា

គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក្់
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បណ្ត
ត ល

វ ិជាជជីវៈនិង
ការងារ

បណ្ត
ត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ ខដលនឹ ងក្បើក្ក្នុងក្ំ ឡងឆ្
ំ ០១៤
ុ ន២

ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើ ការងារ បានចាប់ ក្ផតើមអនុ វត្តក្ៅសហគមន៏ ចារអំ ក្ៅ និ ងអណូត ង។

ចំ នួន៦២០នក្់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

័ ចំ នួន ៤៨៨នក្់ (ស្សី ១៣១នក្់ )
នឹ ងផតល់ជំនញដល់ យុវវ ័យ - មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ បានផតល់ជំនញដល់ យុវវយ

- យុវវ ័យចំ នួន៤០នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ

- យុវវ ័យចំ នួន៤២នក្់ (ស្សី ១៦នក្់ )បានដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
ការខសវងរក្ការងារៈ

ការខសវងរក្ការងារៈ

័ ១៨០នក្់ នឹ ង សមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅភនំក្ពញ
- យុវវយ
និ ងក្ខត្តក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

័ ១០០នក្់ នឹងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ៅភនំក្ពញនិ ងក្ខត្ត
- យុវវយ

័ ១២៦នក្់ (ស្សី ២៧នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តចាប់ ពីផ្ថ្ង ី
- យុវវយ
០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យ ៦០នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្ត

ក្នុង១ឆ្នំ

- យុវវ ័យ ១៥នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )បានជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល ក្ៅភនំក្ពញនិ ងក្ខត្ត

ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុង១ឆ្
ន
នំ

- យុវវ ័យ ១៥នក្់ (ស្សី ០១នក្់ ) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅភនំក្ពញ និងក្ខត្ត

័ ៣០នក្់ នឹងជួ យគ្នំរ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
- យុវវយ
ល
័ ៤០នក្់ នឹ ងសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ ក្ៅភនំ
- យុវវយ
ក្ពញ និ ងក្ខត្តក្ុង១ឆ្
ន
នំ

័ ១០នក្់ នឹ ងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ក្ៅភនំក្ពញ
- យុវវយ
និ ងក្ខត្តក្ុង១ឆ្
ន
នំ

និ ងវគគរ ំលឹក្

- យុវវ័យ១៦នាក់(ង្សី ០២នាក់) ានជួយស្សែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់ររៀនរធែើការ
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បុ គគលិក្ចំ នួន ៣០នក្់ ស្សី១២នក្់ ) បាន
ការដ្ឋក្់ ការងារ

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត ល សតីពីក្សៀវក្ៅខណនំសីតពី

- ក្ៅបនតខចក្រ ំខលក្ប ពិ ក្សាធសតីពីរក្បៀបដ្ឋក្់ ការងារដល់យុវវ ័យរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់អនក្រគប់

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បុ គគលិក្២០នក្់ នឹ ង

- យុវវ ័យ២០នក្់ (ស្សី ០៥នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាលមៗ ក្ៅភនំក្ពញ និ ងក្ខត្ត

ួ លបានបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការដ្ឋក្់ ការងារ

រគងក្រណីក្ៅតមត្ំបន់ ក្ផេងៗនិ ងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការដ្ឋក្់ ងារ បានបញ្ចប់ , ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការហាត្់ ក្រៀនការងារ ជិ ត្បញ្ចប់
និ ងក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្ំ ពុងដំក្ណើរការ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក្់ ការរងារ

- ក្សៀវក្ៅខណនំបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ ការហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
ការដ្ឋក្់ ការងារនឹ ងរត្ូវបក្ងកើត្អនុ វត្ត និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពជាក្ ៀង

ផ្ដគូ
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ទាត្់

- បុ គគលិក្ក្លាលមិ ត្ត, មលប់តបា៉ា ង ចំ នួន៧នក្់( ស្សី ២នក្់ ) បានក្រ សេនៈក្ិ ចចសិសេក្ចញ

ផ្ដគូ

ក្ធវើការងារនិ ងសិសេក្ំ ពុងសហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ។

- បក្ងកើត្ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីក្សវាក្មម និ ងខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុម
ការងារទាំងអស់

- បញ្ជីក្ឈាមុះអងគការ/ហាងបានក្ធវើបចចបបនន
ភាពជាក្រៀងរាល់ខខក្ដ្ឋយអនក្សរមបសរមួលការដ្ឋក្់ ការងារ
ុ
ក្ហើយបានខចក្ជូ នដល់រក្ុមពាក្់ ព័នធ បញ្ជីក្នុះមានចំ នួន២៧១អងគការ/ហាង។

មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ (ថ្ននក្់ ជំនញ និ ងអាជី វក្មម) ក្ំ ពុង មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ
ផតល់ជំនញវ ិជាជជី វៈក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវ ័យចំ នួន ៦០០នក្់
័ ជាស្សី៣០%) ក្ហើយនឹ ងជួ យគ្នំរ
(ក្ដ្ឋយមានយុវវយ
ងារក្ធវើ និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង
័ ចំ នួន៥០០នក្់ នឹង
- យុវវយ

ក្នុង១ឆ្នំ ការងារដ៏ ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់ យុវវ ័យ។អងគការមិ ត្តសំឡាញ់មាន០៨ជំ នញក្ផេងៗគ្នន

ពួ ក្ក្គឲ្យមានការ - បានផតល់ការណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

បនទប់ ពីបានបញ្ចប់ ការសិក្ាយ៉ា ងក្ហាចណ្តស់ក្ំរ ិត្ ី ១ពី
មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្នុង១ឆ្នំ

- នឹ ងផតល់ក្សវាអប់ រ ំដល់យុវវ ័យក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត ល

វ ិជាជជី វៈចំ នួន១៥០,០០០ដង (បំ ណិនជី វ ិត្ក្ុំ ពយូ ័ រ និ ងការពាបាល

- ក្ៅឆ្នំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់ ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះ

បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ នឹ ងមានការថ្យចុ ុះមក្រត្ឹ ម ១០% (ខផអក្ក្លើរបាយ
ការណ៏ ឆ្នំ២០១២ =១៨%)

័ ១៣០នក្់ នឹងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ រប
- យុវវយ
ឺ ក្ងកើត្របរ ក្ដ្ឋយ
ខលួនឯងក្នុងក្នុះយុវវ ័យនឹ ង

ផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លដ៏ មានគុ ណភាព នំមុខក្គក្លើជក្រមើ ស

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយ

ក្ៅភនំក្ពញ

័ ក្ំ ពុងក្ធវើការ និ ងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងបនទប់
- ៨៥% ផ្នយុវវយ

ក្ផេងៗគ្ននដល់យុវវ ័យចំ នួន

រួមបញ្ូច លថ្មី២១៧នក្់ (ស្សី៥៧នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

- យុវវ ័យចំ នួន២៤០នក្់(ស្សី៥០នក្់ )បាន

៤៧៥នក្់ (ស្សី

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

១៣១នក្់ )

បនទប់ ពីបានបញ្ចប់ការ

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

- បានផតល់ក្សវាអប់ រ ំចំនួន១៩៧,៤៩៣ដង(ស្សី៦២,០៩៨)ដល់យុវវ ័យក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជ
ជី វៈ(បំ ណិនជី វ ិត្ក្ុំ ពយូ ័ រការពាបាលនិ ងអក្េរសាស្រសត)ក្នុងឆ្នំក្នុះ

- យុវវ ័យចំ នួន៧៩នក្់ (ស្សី១៩នក្់ )ក្សមើចំនួន ១៦.៦%បានក្បាុះបង់ ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឌល
បណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈក្ហើយមិ នបានរត្ឡប់ មក្ចូ លក្រៀនវ ិញក្ៅក្នុងក្ំ ឡងក្ពល
ក្ធវើរបាយការណ៏
ុ

- យុវវ ័យ៨៥នក្់ (ស្សី២០នក្់ )បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ

បក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវ ័យចំ នួន

៤០នក្់(ស្សី០៥នក្់ )រស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។

- មានយុវវ ័យ ៨១%ក្ំ ពុងបនតបំក្រ ើការងាររបក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទប់ ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមរយៈក្ពល
៦ខខខដលមានយុវវ ័យចំ នួន៥៧នក្់ (ស្សី០៨នក្់ )ក្ំពុងក្ធវើការនិង១១នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានក្បាុះបង់

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
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ពី ការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ

ួ លវ ិញ្ញដប័ នបញ្ញ
ជ ក្់ ការសិក្ាសតីពីបណុត ុះ បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

- សិសេចំ នួន ៩៥នក្់ (ស្សី១៥នក្់ ) បាន

និ ងសិសេចំ នួន៤០នក្់ (ស្សី០៩នក្់ ) បាន

ួ លវ ិញ្ញដប័ នបញ្ញ
ជ ក្់ ការសិក្ាសតីពីបំណិនជី វ ិត្ក្ៅមិ ត្ត

សំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ១៥ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤

- ចាប់ តំងពី ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤ .
ព័ ត្៌មានសតីពី

ក្សវាក្មមVT

របធានមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ (VT) បានខចក្រ ំខលក្

របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់

ដល់នយក្សាោរដាចំនួន២៩នក្់ ,

បុ គគលិក្អងគការក្ផេងៗនិ ងមេនតីរដ្ឋាភិ បាលចំ នួន២៦នក្់ ។

- ក្ៅក្នុង ខខក្ញ្ញដ
ក្ៅឡក្ំ ក្បារ

និ សេិត្មក្ពី អងគការការ ីតស ចំ នួន១៥នក្់ និ ងយុវវ ័យ / សមាជិ ក្សហគមន៏

ចំ នួន៣១នក្់ (ស្សី១៤នក្់ )

របស់មិត្តសំឡាញ់ ។
សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

ការដ្ឋក្់ ការងារ

័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ង
- យុវវយ

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ការដ្ឋក្់ ការងារ
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ
- យុវវយ

ការហវត្
ឺ ហាត្់ ការងារ
័ ចំ នួន០៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការ
- យុវវយ
ចារអំក្ៅ

បានក្រ សេន

័ ចំ នួន០៣នក្់ បាន
- យុវវយ
ឆ្នំ២០១៤។

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

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ

័ ចំ នួន០៩នក្់ (ស្សី ០១នក្់ ) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រការងារចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រា
- យុវវយ
ឆ្នំ២០១៤។

ការហវត្
ឺ ហាត្់ ការងារ

័ ចំ នួន០៩នក្់ (ស្សី០៦នក្់ )នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
- យុវវយ

ចារអំក្ៅ
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ការដ្ឋក្់ ការងារ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹ ង
- យុវវយ

ការដ្ឋក្់ ការងារ
ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

ដ្ឋក្់ការងារៈ

័ ចំ នួន១៥នក្់ នឹ ងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ ការងារ
- យុវវយ

ការបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជីវៈ

័ ១៤នក្់ រួមបញ្ូច លយុវវយ័០៤នក្់ មក្ពី មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ិ ជ ជី វៈបាន
- យុវវយ
ត លវជា

ួ លការ

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

ដ្ឋក្់ការងារៈ

័ ចំ នួន២១នក្់ (ស្សី ០៣នក្់ ) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាលមៗក្រការងាររួមបញ្ូច លថ្មីចំនួន១៦នាក់
- យុវវយ
(ង្សី ០២នាក់) ានជួយស្សែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់ររៀនរធែើការចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។

ការហវត្
ឺ ហាត្់ ការងារ
័ ចំ នួន៣៥នក្់ នឹ ងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារ
- យុវវយ
៣.៥

ផតល់ មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ

ក្ខនលងសានក្់ - មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣ក្ំ ពុងផតល់ក្ខនលងសានក្់ ក្ៅ
បក្ណ្ត
ត ុះ

័ ជាអត្ិ បរមារហូត្ដល់៥០០នក្់
ដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/យុវវយ

អាសននដ៏

ក្នុង១ឆ្នំ

មានសុវត្ថិ
ភាពដល់
ក្ុ មារ/
យុវវ ័យ

- ក្សវាចំ នួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ

ការហវត្
ឺ ហាត្់ ការងារ

័ ចំ នួន៣០នក្់ (ស្សី០៩នក្់ ) បានដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារតមហាងននចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១
- យុវវយ
ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤។
មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននៈ ជាក្ខនលងសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ
/យុវវ ័យក្នុងក្ំ ឡងក្ពលសិ
ក្ារបស់ពួក្ក្គឬរហូត្ដល់សាថនភាពរគួសាររបស់ពួក្ក្គមានក្សថរភាព។
ុ

- មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននចំនួន៣ ក្ំ ពុងផតល់ក្ខនលងសានក្់ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ/
យុវវ ័យ ៤៣៣នក្់ (ស្សី១២៥នក្់ ) ខដលមាន ី តំងក្នុងសងាកត្់

ឹ ក្លអ ី ៣ សងាកត្់ ំ នប់ ឹ ក្ និ ង

សងាកត្់ ួ លសាវយផ្រព១ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។

ការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ ការការពារក្ុ មារ និ ងការពាបាល ក្នុងក្នុះ - បានផតល់ក្សវាចំ នួន២០,៣៨៩ដង(ស្សី ៣,២៨៣នក្់ ) ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នងក្នុះមានសក្មមភាពក្មានត
ុ
័ ក្ៅក្នុងសានក្់
ក្សវាពាបាលចំ នួន៩០០០ នឹ ងផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវយ
ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

័ ចំ នួន៣៥០នក្់ មក្ពី តមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅ
និងក្ធវើសមា - ក្ុ មារ/យុវវយ
ហរណក្មម

បក្ណ្ត
ត ុះអាសនននឹងបានចូ លរួមសក្មមភាពក្ៅជំ រុ ំសបាយក្ៅក្ខត្តក្ំ

ក្រកាន់រគួ

ពង់ សឺព ក្នុងមួ យឆ្នំ

ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារការសួរសុខ ុ ក្ខរគួសារ ការការពារក្ុ មារនិ ងការពាបាលរួមទាំងក្សវាពាបាល
ចំ នួន១៣,២៩៨(ស្សី ២,១៩៩)ផងខដរ ។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១០១នក្់ (ស្សី២៤នក្់ ) ផ្នមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន បានចូ លរួមសក្មម
ភាពក្ៅជំ រុ ំសបាយក្ៅក្ខត្តក្ំពង់ សឺព ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤។
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សារ

័ នឹ ងរត្ូវបានធានថ្នបានចូ លរួមការរបជុំ
- ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ/យុវវយ
ូ ក្រក្រៀងរាលសបាតហការក្បាុះក្ឆ្នត្ និ ងក្របើ របាស់របអប់ សំបុរត្សំ

ក្ណើរខដលមានក្ៅរគប់ មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

័ ថ្មីចំនួន១៥នក្់ នឹ ងគ្នំរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុងក្ំ ឡង
- យុវវយ
ុ
ក្ពលខដលសិសេក្ំ ពង់ ក្រៀនក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យទាំងអស់បានចួ លរួមរបជុំ ូ ក្រជាក្រៀងរាល់សបាតហ៏

និ ងក្បើ ក្របអប់សំបុរត្សំក្ណើរ

ចំ នួន ២ដងក្នុងមួ យខខក្ៅតមមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ទាំងអស់ក្រកាយពី បានរបជុំ និង
ក្បើ ក្របអប់សំបុរត្រួចពុំ មានក្រណី ឬសំក្ណើរសុំពិក្សសក្ឡើយ។

័ ថ្មីចំនួន១៨នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )គ្នំរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុងក្ំ ឡងក្ពល
- យុវវយ
ខដលសិសេ
ុ
ក្ំ ពង់ក្រៀនក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ
- បានក្ធវើ ការ វាយត្ផ្មលមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននតមសតង់ដ្ឋអបបរមាផ្នការខថ្ទាំជំនួសរបស់
រក្សួងស.អ.យ
ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំ ន និងក្ខត្ត

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៨០០នក្់ នឹង

ការសមាហរណក្មមរគួសារក្ររាជធានីភំក្ន ពញនិងក្ខត្ត ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ខខមក្រាឆ្នំ ២០១៤

ួ លក្សវា(បំ ណិនជី វ ិត្ គ្នំរ

ខផនក្ចាប់ និងការបញ្ួជ ន)ក្នុង១ឆ្នំ

- ក្ុ មារចំ នួន ៨០នក្់ នឹងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ
ពួ ក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់

- ក្ុ មារចំ នួន ៨០នក្់ នឹងបានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសាររគួសារផ្ទទល់ រគួសារសាច់ ញាត្ិ ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញក្នង១ឆ្
នំ
ុ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣៧៦នក្់ (ស្សី២៣៦នក្់ ) បាន

- ក្ុ មារចំ នួន ២៧០នក្់ ក្ៅសាោរដា នឹ ង

ួលបានការគ្នំរ ក្ដើ មបី

បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គក្នងក្ខត្ត
ុ

ខផនក្ចាប់

និ ងការបញ្ួជ ន

- ក្ុ មារចំ នួន ៤៦នក្់ (ស្សី១៥នក្់ ) បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសាផ្ទទល់ រគួសារ
សាច់ ញាត្ិ និ ងរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ

- ក្ុ មារចំ នួន ៤៩នក្់ (ស្សី១៤នក្់ ) បានគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារផ្ទទល់ រគួសារ
សាច់ ញាត្ិ ក្ៅរាជធានីភំ ក្ន ពញ

- ក្ុ មារចំ នួន៥១នក្់ (ស្សី២៤នក្់ )បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ក្គ

- ក្ុ មារចំ នួន ៨០នក្់ នឹ ងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្ុងក្ខត្ត
ន
របស់ពួក្ - ក្ុ មារចំ នួន២៣៧នក្់ (ស្សី១០៤នក្់ ) បាន
ក្គក្នុង១ឆ្នំ

ួ លក្សវា (បំ ណិនជី វ ិត្ គ្នំរ

ួ លការគ្នំរ ក្ដើ មបីបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដារាប់

បញ្ូច លក្ុ មារចំ នូន៤៦នក្់ (ស្សី២៥នក្់ ) ឈប់

ួ លបានការគ្នំរ សមាារៈសិក្ាក្ដ្ឋយសាររគួសាររ

បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគ្នំរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និ ង២៥នក្់ (ស្សី០៩នក្់ )

បញ្ូជ នក្រអងគការក្ផេងៗ, បាត្់ ព័ត្៌មាន ។ល។ ក្ៅចុ ងឆ្នំ២០១៤, មានក្ុ មារចំ នួន១៦៦នក្់
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- យុវវ ័យថ្មីចំនួន ១០នក្់ នឹ ងជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្មុ ខរបរ

(ស្សី៧០នក្់ )ក្ំ ពុង

ួ លការគ្នំរ

ក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្នំ

- យុវវ ័យចំ នួន២៦នក្់

អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នង១ឆ្
នំ
ុ

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១០រគួសារក្ដ្ឋយមានក្ូ ន ២៥នក្់ (ស្សី១៥នក្់ )

រត្ឡប់ ក្រស្សុក្ក្ំ ក្ណើត្វ ិញក្នង១ឆ្
នំ
ុ

- រគួសារចំ នួន០៥បាន

- យុវវ ័យចំ នួន ១០០នក្់ នឹ ងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់ ក្ផតើម
- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន
- រគួសារចំ នួន

១០

នឹង

១៥រគួសារ

នឹង

និ ងគ្នំរ

របស់ពួក្ក្គ

និ ងបក្ងកើត្មុ ខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង
ួ លបានគ្នំរ ឲ្យ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ច ក្ៅក្នុង

ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន១១(ស្សី០៧នក្់ )បាន

ួ លបានផលពីអាជី វក្មមក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

- បុ គគលចំ នូន ២០នក្់ នឹង
ក្ំ ក្ណើត្

រត្ឡប់ ក្រស្សុក្ក្ំ ក្ណើត្វ ិញ

័ ចំ នួន ០៦នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )បាន
ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារ - យុវវយ

សរមាប់ អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចក្ៅក្នងក្ខត្ត
របស់ពួក្ក្គ
ុ
ចំ នួន៤០នក្់ នឹង

និ ងក្ំ ពុងក្ធវើការតមដ្ឋនការងារការចាប់ ក្ផតើមអាជី វក្មម របស់ពួក្ក្គ

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

(ស្សី០៤នក្់ ) បានជួ យខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ួ លការគ្នំរ ក្នុងការក្ធវើអត្តសញ្ញដណប័ ណណ ក្ៅក្ខត្ត

ួ លបានការគ្នំរ ឯក្សារផលូវចាប់(សំបុរត្

អត្តសញ្ញដណប័ ណណ ក្សៀវក្ៅរគួសារ

ក្សៀវក្ៅរគួសារ

ក្សៀវក្ៅសានក្់ ក្ៅនិ ងប័ ណណសមបធម៌ )ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នង១ឆ្
នំ
ុ
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌

(SoPs)

នឹងក្ធវើ

បចចុបបននភាពបក្ខរបនិងអនុវត្តន៏ក្ុនងរក្ុមក្ៅចុងឆ្នំ ២០១៤
ផ្ដគូ

- ក្ិ ចចសហការជាមួ យរាជរដ្ឋាភិ បាល

និ ងអងគការផ្ដគូ

នឹងរត្ូវចាប់

- ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធី សមាហរណក្មមរគួសារធម៌ បានបញ្ចប់

ក្ហើយក្ំ ពុងដំ ក្ណើរការក្សៀវក្ៅខណនំ

រគួសារធម៌
ផ្ដគូ

-

បនតក្ិចចសហការជាមួ យគណៈក្មាមធិ ការស្រសតីនិងក្ុមារ មេនតីសងគមក្ិចរា
ច ជធានី /ក្ខត្ត និ ងអងគការផ្ដគូ
ក្លើការងារសមាហរណក្មម ក្នុងការខសវងរក្រគួសារ ការបា៉ា ន់ របមាណ ក្ធវើខផនការរគួសារ សមាហរណ

បក្ងកើត្តមរយៈការរបជុំ និ ងការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ក្មម និ ងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុ ក្ក្ខ ៅក្ខត្ត/រក្ុង។

-

បានជួ បពិ ភាក្ាជាមួ យអងគការដំ ណក្់ ឹក្ក្ដើ ក្មបើបញ្ូជ នក្ុ មារពិ ការចំ នួន៣នក្់ ពីមិត្តសំឡាញ់ ។
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-

ក្មមវ ីធី សមាហរណក្មមបានរវាយត្ផ្មលក្ដ្ឋយក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណល អនុ សាសន៍ នឹងរត្ូវបាន
អនុ វត្ត បនទប់ ពី បានខចក្រ ំខលក្។ល ផ
ធ ល។

រគួសារធម៌

រគួសារធម៌

- ក្ុ មារចំ នួន១០នក្់ ថ្ី ម នឹ ង

ួ លបានការគ្នំរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណ - ក្ដ្ឋយមិ ត្តសំឡាញ់បានក្ផ្ទតត្ក្លើ

ក្មមក្រកាន់ រគួសារធម៌ ក្ុង១ឆ្
ន
នំ

និ ងគ្នំរ ដល់រគួសារ

- នឹ ងក្រៀបចំ របជុំ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌ ចំនួន៤ដងក្នុងមួ យឆ្នំ

ការការពារ

និ ងការកាត្់ បនថយ

មានក្ុ មារចំ នួន៣១នក្់ (ស្សី១៦នក្់ )

ការក្បាុះបង់ ក្ចាល

ចាស់ខដលបានដ្ឋក្់ ឲ្យខថ្រក្ាក្នុង

រគួសារធម៌ បានក្ធវើការតមដ្ឋននិ ងសួរសុខ ុ ក្ខជាំរបចាំចាប់ តំងពី ផ្ថ្ង ី ១មក្រា
ក្នុងមានថ្មីខត្១នក្់ ដូ ក្ចនុះចំ នួនផ្នការដ្ឋក្់ រគួសារធម៌ មានការថ្យចុ ុះ។

- បានក្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌ ចំនួន៤ដងក្ៅរក្សួងស.អ.យ
សាស្រសត

ឆ្នំ២០១៤

ឆ្នំ២០១៤

សតីពីខផនការយុ ធ

និ ងពរងាងលក្ខ័ណការងារសរមាប់ គណៈក្មាមធិ ការរគួសារធម៌

២៧ខខក្ុ មាៈ ឆ្នំ២០១៤,

ក្ុ មារ

នផ្ថ្ង ី

គណៈក្មាមធិ ការខថ្ទាំនិងចិ ញ្ចឹមនផ្ថ្ង ី ០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤,

ការខថ្ទាំរយៈក្ពលខលី និ ងរយៈក្ពលខវង នផ្ថ្ង ី ០២ ខខក្ញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ និ ង ការយក្ត្ំ ផ្លក្រការ
ខថ្ទាំរយៈក្ពលខលី និ ងរយៈក្ពលខវងនផ្ថ្ង ី ០៣ខខត្ុ ោឆ្នំ២០១៤
សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

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

ណិឌ ត្ចំ នួន

២០០នក្់ នឹង

សមាហរណក្មមពីមណឌលខក្ខរប

- ក្សវាបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៣,០៥៤ដង(ស្សី ៧៤៦)បានផតល់ដល់ ណិឌ ត្ក្ៅមណឌលខក្ខរប ី ១និ ង ី

ួ លការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្មុ ន -

ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង

២ក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញក្នុងឆ្នំក្នុះ

ណិឌ ត្ចំ នួន ២៣៧នក្់ (ស្សី ៦៤នក្់ )បាន

ួ លការអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្មុ នក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់

ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្នំ២០១៤
-

ណិឌ ត្ចំ នួន ៤៦នក្់ ( ស្សី ០៥នក្់ ) បានក្ដ្ឋុះខលងសមាហរណក្មមក្រកាន់ មជឈមណឌលបណុត ុះ

បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈនិ ងរគួសារ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤
៣.៦រគួសារ

សរុបរួមៈ

ឯក្រាជយអាច សិបបក្មមតមផទុះ

សរុបរួមៈ
សិបបក្មមតមផទុះ

33

MS Annual Report 2014
រក្របាក្់ចំ
ណូល
និងគ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន - អាណ្តពាបាលចំ នួន១៣២នក្់ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៦នក្់ បាន
៦៩នឹ ង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

ក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន៥៤០នក្់ បាន

រ ដល់ក្ូន

និ ងចូលរួមសិបបក្មមតមផទុះ

ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះក្នុង១ឆ្នំ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួម

សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៤១៤នក្់(ស្សី២០៣នក្់ ) បាន
ឆ្នំ ២០១៤

ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករា

- អាណាពាាលចំនួន១១នាក់ានបតូរពីសិបបកមមតាមផ្ទះរៅអជីវកមមខ្ននតតូចកនថរឆ្នំ២០១៤របើរធៀបនឹរឆ្នំ២០១៣មានចំនួនស្ត៧នាក់

- ការវាយត្ផ្មល ក្មមវ ិធី សិបបក្មមតមផទុះបាន ក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្នុង ខខធនូ ឆ្នំ២០១៣

ៗរបស់

និ ងបានខចក្រ ំខលក្

ក្ៅឆ្នំ២០១៤។ ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មលក្នុះបានរក្ក្ឃើញថ្ន៤០% ផ្នអនក្ចូ លរួមក្មមវ ិធី សិបបក្មមតមផទុះ

ពួក្ក្គ

សបាយចិ ត្តនឹងការបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គនិ ង៨៤%ពួក្គ្នត្់ សបាយខដលក្មមវ ិធី សិបបក្មម
តមផទុះក្ធវើឲ្យក្ូ នៗរបស់គ្នត្់ បានក្រក្រៀន ។ ក្ៅក្នងឆ្
ុ ន ំ២០១៤ ក្នុះ របាក្់ ចំណូល ជាមធយមរ ខដល
បានក្មមវ ិធី សិបបក្មមតមផទុះរក្បាន១៣៦ដុ ោលរក្នុងមួ យខខ។

- រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច
- រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំ ពុងផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អា
ណ្តពាបាលចំ នួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មម

ផ្ទទល់ខួន
ល និ ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន
៥៦០នក្់ នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

ក្នុងក្នុះមានថ្មី៥៦នក្់

ក្ំ ពុងផតល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំ នួន១៣១នក្់

ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួននិ
ល ងបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយ

មានក្ុ មារចំ នួន៤៥៥នក្់ (ស្សី២០៥នក្់ )បាន

ួលផលពី អាជី វក្មមក្នុះចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤

- ការវាយត្ផ្មល ក្មមវ ិធី អាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចបានក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្នុង ខខធនូ ឆ្នំ២០១៣
ក្ៅឆ្នំ២០១៤។

ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មលក្នុះបានរក្ក្ឃើញថ្ន៨២%

និ ងបានខចក្រ ំខលក្

ផ្នអនក្ចូ លរួមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច

សបាយចិ ត្តនឹងការបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ និ ង ៦៧% ពួ ក្គ្នត្់ សបាយចិត្តខដលក្មមវ ិធី
អាជី វក្មមខានត្ត្ូចក្ធវើឲ្យក្ូ នៗរបស់គ្នត្់ បានក្រក្រៀន ។ ព័ ត្៌មានបខនថម, ៥៤%ពួ ក្គ្នត្់គិត្ថ្នក្មមវ ិធី

អាជី វក្មមខានត្ត្ូចគឺ លអណ្តស់, ៣០% ពួ ក្គ្នត្់ គិត្ថ្នក្មមវ ិធីអាជី វក្មមខានត្ត្ូ ចគឺ លអបងគួរ និ ង៧%
ពួ ក្គ្នត្់ គិត្ថ្នក្មមវ ិធីអាជី វក្មមខានត្ត្ូចគឺ មិនលអ។ ក្ៅក្នុងឆ្នំ២០១៤ក្នុះរបាក្់ ចំណូលជាមធយមរខដល
បានក្មមវ ិធីអាជី វក្មមខានត្ត្ូចរក្បាន២០៦ដុ ោលរក្នងមួ
ុ យខខ។
មជឈមណឌលផលិត្ក្មម
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- អាណ្តពាបាលចំ នួន០៧នក្់

ជឈមណឌលផលិត្ក្មម

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៥នក្់ នឹង
ក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មាសហគមន៏ អណូត ង

ួ លបានគ្នំរ ឲ្យមានការងារ
និ ងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអុិ ន

ក្ធើ ក្ណសិនណល

បាន

ួ លគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុ មស
ា ហគមន៏ អណូត ង

និ ងសិបបក្មមក្ៅក្េហវនេអុិ នក្ធើ ក្ណសិនណលចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤
ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន២១នក្់ (ស្សី១៨នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្ធវើជាសនតិសុខ និ ងក្រាងចរក្
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ង

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

- បញ្ចប់ /ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សិបបក្មមតមផទុះនិ ងអាជី វក្មម
ខានត្ត្ូ ច

បានក្ធវើការវាយត្ផ្មលដល់អនក្

ក្រាងក្បាុះពុ មាបានបញ្ចប់

គក្រមាងសិបបក្មមតមផទុះ

ួ លផល ក្ហើយក្ំ ពុងខត្រងចាំអនុ សាសន៏ ពីរបធាន។

- ការវាយត្ផ្មលរបស់សហរគ្នសខានត្ត្ូ ច

រត្ូវបានក្ធវើក្ឡើង

ក្ហើយល ធផល

នឹ ងរត្ូវបងាាញ

ិ គ។
ក្នុងក្ពលឆ្ប់ ៗបនទប់ ពីបានបញ្ចប់ ការវភា
រដ្គូ

- ផលិត្ផលសបបក្មមតមផទុះបានតំងពិ ពណ៌ និ ងលក្់ ចំនួន១០ដង ក្ៅក្កាុះក្ពរជ, សាោអនតរជាត្ិ

រដ្គូ

- ក្ិ ចចសហការជាមួ យអងគការផ្ដគូ និងសាថប័ នឯក្ជន
បក្ងកើត្តមរយៈការបណុត ុះបណ្ត
ត ល
ពិ ព័រណ៏ឬរពឹ ត្ិ កា
ត រណ៏ក្ផេងៗ

នឹ ងរត្ូវចាប់

ការលក្់ ផលិត្ផល

ការតំង

ភនំក្ពញ, មលប់តបា៉ា ង,

សណ្ត
ា គ្នេហគីនខភក្លស, PATA fair, Cafe Sejour, CKCC (RuPP),

និ ងក្មមវ ិធី សបាយសបាយក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

- បុ គគលិក្ដំ ណក្់ ឹ ក្២នក្់

បានមក្ សេនុះក្ិ ចចសិក្ាសតីពីអជី វក្មមខានត្ត្ូ ច

ខខឧសភា

ឆ្នំ២០១៤

- ក្េហវនេ ក្អន សាតសផលូវក្លខ ១៣ បានលក្់ ផលិត្ផលបញ្ុច ុះត្ំ ផ្លពី ៣០% ក្រ៥០%
ក្ៅផ្ថ្ងបុណយផ្នក្តី ស្សឡាញ់, ផ្ថ្ងបុណយហាឡវូ ិន និ ងផ្ថ្ងបុណយេគគឹសសា
ត មស។

- អនក្សរមបសរមួលធុ រៈសងគម បានចូ លរួម ក្វ ិ កាសហរគ្នសសងគម ឆ្នំ ២០១៤ ក្ៅ
របក្ សក្ូ ក្រ ៉ាខាងត្បូង ពី ផ្ថ្ង ី១៤ដល់១៦ ខខត្ុ ោ ឆ្នំ២០១៤ ។

- បានចូ លរួមសននិសិ សតីពីសហរគ្នសសងគមថ្ននក្់ ជាត្ិ ផ្នរបក្ សក្មពុជាក្ៅឯ

មជឈ
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មណឌលសហរបត្ិ បត្តិការក្មពុជា ក្ូ ក្រ ៉ា ។

សហគមន៏អណូត ង

សហគមន៏អណូត ង

សិបបក្មមតមផទុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន
២០នក្់ នឹង

សិបបក្មមតមផទុះ
៤៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មមតម

ផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១៨០នក្់

បាន

ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះ

ក្នុង១ឆ្នំ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន

៣៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី ១០នក្់ បាន

ួ លការបណុត ុះ

បណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ១១៧នក្់ (ស្សី៤៥នក្់ )បាន

ួល

ផលពី គក្រមាងចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤។

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០៥នក្់ បានបំ ក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុ មាក្ៅមណឌលផលិត្ក្មមចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤។

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១០នក្់ នឹ ងបំ ក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុ មាក្ៅ រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច
មណឌលផលិត្ក្មម

រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អាណ្ត
ពាបាលចំ នួន២៥នក្់ ក្ុងក្នុះ
ន
មានថ្មីចំនួន

១៨នក្់

ក្ដើមបី

ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល

១៥នក្់ ក្ុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្ម
ន
ី ០៦នក្់

និ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំ នួន

ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

ចំ ណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន៥៣នក្់ (ស្សី២២នក្់ )បាន

និ ងបក្ងកើនរបាក្់

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ។

បក្ងកើត្អាជី វក្មម ផ្ទទល់ខួន
ល និងបក្ងកើនរបាក្់ ចំ ណូល របស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយ ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ
មានក្ុ មារចំ នួន១០០នក្់នឹង

ួ លបានផលពី អាជី វក្មមក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៥នក្់ នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្នំ

- មិ នមានអាណ្តពាបាលដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្ ក្នុងឆ្នំក្នុះ

សបបក្មមតមផទុះ

សបបក្មមតមផទុះ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ៣៦នក្់
២៦នក្់ នឹង

ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល ថ្មី

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងចូលរួមសិបបក្មមតមផទុះ

ក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន១៤០នក្់ បាន

ួ លផលពី គក្រមាងក្នុះក្នង១ឆ្
នំ
ុ

សហគមន៏ចារអំក្ៅ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន

២៥នក្់

ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី១៦នក្់ បាន

ួ លការបណុត ុះ

បណ្ត
ត ល និ ងចូ លរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានក្ុ មារចំ នួន ៨២នក្់ (ស្សី៤៣នក្់ ) បាន

ួល

ផលពី គក្រមាងចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤។

រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច ក្ំពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងគ្នំរ អាណ្ត រក្ុមអាជី វក្មមខានត្ត្ូច

ក្ំ ពុងផតល់កាបណុត ុះបណ្ត
ត ល

និ ងគ្នំរ អាណ្តពាបាលចំ នួន១៧នក្់
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ពាបាលចំ នួន២៨នក្់ក្ុងក្នុះ
ន
មានថ្មីចំនួន

២០នក្់

ក្ដើ មបី ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៦នក្់

ក្ដើ មបីបក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល

បក្ងកើត្អាជី វក្មមផ្ទទល់ខួន
ល
និ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយ ចំ ណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយមានក្ុ មារចំ នួន៦០នក្់ (ស្សី២៩នក្់ )បាន
មានក្ុ មារចំ នួន១២០នក្់ នឹង

ួ លបានផលពី អាជីវក្មមក្នុះ

ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១០នក្់នឹងដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្នំ

និ ងបក្ងកើន

របាក្់

ួ លផលពី អាជី វក្មមក្នុះ។

ដ្ឋក្់ការងារសរមាប់រគួសារ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន០២នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានគ្នំរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទ្ី០១ស្ែមករាឆ្នំ ២០១៤។
ការហាត្់ក្រៀនក្ធវើការងារ

- មិ នមានអាណ្តពាបាលដ្ឋក្់ ហាត្់ ក្រៀនក្ធវើការងារក្
៣.៧ ការគ្នំ និ រនតភាពនឹងមានរហូត្ដល់ ៦០%
រ ពីធុរៈក្ិចច
សងគមក្ធវើមិ
ត្តសឡា
ំ ញ់

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

ក្នងរត្ី
មាសក្នុះ និ រនតភាពមាន ៥៦% ចុងខខក្ញ្ញដ ឆ្ន២
ំ ០១៤
ុ

- ១០០% ផ្នជំ នញវ ិជាជជី វៈទាំង៨ក្នុងមជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ បានបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូល
៥៥,៩៧៨ដុ ោលរ របាក្់ ចំក្ណញក្ក្ើ នក្ឡើង៣% (១,៥២៨ដុ ោលរ)

- ក្ភាជនី យដ្ឋានចំ នួន២នឹ ងបក្ងកើនរបាក្់ចំណូល១,៣៣៧,២៦១ដុ ោលរជា - ក្ភាជនី យដ្ឋានចំ នួន២បានបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូល១,៤៣៩,៧៦៧ដុ ោលរ

មាននិ រនតភា

មួ យរបាក្់ ចំក្ណញ២១០,៩៥២ដុ ោលរក្ដ្ឋយបក្ងកើនរបាក្់ ចំណូល១០%

ព៦០%

- ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈ

៧៥០,៨១៨ដុ ោលររបាក្់ ចំណូល

- ក្ភាជនីយដ្ឋានក្េហវនេៈ របាក្់ ចំណូល ៨១៩,៧៩៤ដុ ោលរនិងរបាក្់ ចំក្ណញ១៥២,២៤៤ ដុ ោលរ
ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈរបាក្់ចំណូល៦១៩,៩៧៣ដុោលរនិ ងរបាក្់ ចំក្ណញ៥៣,៥៩៨ដុ ោលរ

១៥៥,១៣០ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ភាជនីយដ្ឋានរ ំក្ដងៈ ៥៨៦,៤៤៣ដុ ោលររបាក្់ ចំណូល ៥៥,៨២២
ដុ ោលររបាក្់ ចំក្ណញ

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្ សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងក្េហវនេក្អនសាតហវ ក្ៅក្លើផូវល - ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្
១៤,០៤២ដុ ោលរក្ក្ើ នក្ឡើង៥%ក្នុង១ឆ្នំ

ក្េហវនេ

សថិត្ក្ៅខាងក្នង
ល
ត្ក្ភាជនី យដ្ឋាន
ុ ហាងេហវនេក្អនសាតហវ ក្ៅក្លើផូវក្លខ១៣ជិ

ួ លបានរបាក្់ ចំណូល១៣,៩២៣ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ ចំក្ណញ២,៣២៩ដុ ោលរ

ន
ំ និញេហវនេក្អនសាតហវ ូ ល ំ ពូង
- ការលក្់ ផលិត្ផលពី សិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក្់ ំ និញេហវនេក្អន - ការលក្់ ផលិត្ផលពី សិបបក្មមតមផទុះក្ុងហាងលក្់
សាតហវ

ូ ល ំ ពូង

និ ងហាងរ ំក្ដងនឹ ង

ួ លបានរបាក្់ ចំណូល

និ ងហាងរ ំក្ដង

ួ លបានរបាក្់ ចំណូល៣៧៤,១៣៩ដុ ោលរនិ ងរបាក្់ ចំក្ណញ៧៤,០៧២ដុ ោលរ
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៣០៧,០០០ដុ ោលរ

- បទ្ដាឋនរននិតិវិធីសង្មាប់រសវាអតិងិជន បៃរ់ហារ ទ្ំនិញសង្មាប់ហារនិរបទ្ដាឋនរននិតិវិធីរនរសវាសង្មាប់រោជនីយដាឋនង្តូវានស្កសង្មួលពីរង្ហនសអុិនរធើណាសិនណល - ក្ំ ពុងពរងាងប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធីសរមាប់ ថ្ននក្់ កាត្់ សក្់ និងថ្ននក្់ ក្ធវើរក្ចក្បានបញ្ចប់
- ផលិត្ផលមិ ត្តសំឡាញ់
(ក្សៀវក្ៅក្ធវើមបេហវ
ា
នេ)
នឹ ងអាចរក្ - ប ដ្ឋានផ្ននិ ត្ិវ ិធីសរមាប់ ក្សវាអត្ិ ថ្ិជននិងក្រក្បៀបក្បើ ក្ហាង នឹ ងបញ្ចប់ ក្ៅខខមក្រាឆ្នំ២០១៥
ចំ ណូលបានចំ នួន៣៦,០០០ដុ ោលរ

ូ

ក្នុង១ឆ្នំ

(ក្ក្ើ នក្ឡើង

និ ងចំ ក្ណញចំ នួន ២៥,០០០ដុ ោលរក្នុង១ឆ្នំ

ា
នេ)
២%) - ផលិត្ផលមិ ត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមូបេហវ

ួ លបានរបាក្់ ចំណូលបាន២២,៦៤៨ដុ ោលរ និ ង

របាក្់ ចំក្ណញ១២,៥៦៤ដុ ោលរ។ផលិត្ផលថ្យចុ ុះ៣០%ក្បើ ក្ធៀបនឹ ងឆ្នំ២០១៣។

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

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- ១០០ក្រណី នឹ ងរត្ូវបានបំ ក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោ
ំ ភបំ ពាន

ក្រណីទាំងអស់ពាក្់ ពនធ័ក្រនឹ ងការក្របើ អំ ក្ពើ ហឹងា។

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារក្ៅក្នុងមណឌលសំចត្ មជឈ
ិ ជ ជី វៈនិ ងរគប់ មណឌល
មណឌល អប់ រ ំ មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវជា
សានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំងអស់

- នឹ ងក្ធវើការសទង់មត្ិ របចាំរត្ី មាសជាមួ យក្ុ មារ/យុវវ ័យសានក្់ ក្ៅផទុះផ្ប
ត្ង មណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
បណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ (ក្ភាជនី យដ្ឋាន)

និ ងមជឈមណឌល បណុត ុះ

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្១០០%នឹ ង

- របាយការណ៏ផ្នការរ ំក្ោភបំ ពានសរុបចំ នួន១០៤នក្់ (ស្សី៣១នក្់ )ក្រណី រត្ូវបានបំ ពញក្ហើយ

ួ លការបណុត ុះបណ្ត
ត លនិ ងរ ំលឹក្ក្ឡើងវ ិញ

ក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិ ធក្ុមារ

- នឹ ងក្រៀបចំ ការក្បាុះក្ឆ្នត្ក្រជើ សក្រស
ើ ត្ំ ណ្តងក្ុ មារក្រៀងរាល់ ៦ខខ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ក្នុងឆ្នំក្នុះ

បានក្ធវើការសទង់មត្ិ របចាំរត្ី មាស

ចំ នួន៤ដងជាមួ យ

ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៨៧នក្់

(ស្សី២៣នក្់ ) សានក្់ ក្ៅមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣ សតីពីក្សវាមិ ត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការ
និ ងបញ្ញ
ា របឈម

ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មត្ិ បានក្ផញើរនិ ងរាយការណ៏ជូ នរបធានគក្រមាងខដលពាក្់

ព័ នធក្ដើមបីដ្ឋក្់ បញ្ូច លក្រក្នុងខផនការសក្មមភាពនិងយក្ក្រអនុ វត្តក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុសាសន៏ ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ិ ជ ជី វៈ មជឈមណឌលអប់ រ ំ មណឌល
- បានចុ ុះមូ លដ្ឋានចំ នួន២៧៧ដង ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះបណតលវជា
សំចត្ ក្ៅតមថ្នល់ និ ងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះអាសនន ក្ដើ មបីពរងឹ ងដំ ក្ណើរការផ្នការអនុ វត្តន៏
ក្គ្នលការណ៏ ការពារក្ុ មារនិ ងធានសុវត្ថិភាពដល់ក្ុមារ។
- បុ គគលិក្ចំ នូន២០៩នក្់ (ស្សី៩៤)បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់
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ក្នុងមួ យឆ្នំ

- ឆ្នំក្នុះ បានក្បាុះក្ឆ្នត្ត្ំ ណ្តងក្ុ មារចំ នួន២ដង:

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១៨១នក្់ (ស្សី៤៥នក្់ ) បានចូ លរួមក្បាុះក្ឆ្នត្ត្ំ ណ្តងក្ុ មារ នផ្ថ្ង ី ២៣ ខខមិ ថ្ុន

ឧបក្រណ៏

ឆ្នំ ២១០៤ក្ហើយជាល ធផល៥នក្់ (ស្សី៤នក្់ )បានជាប់ ជាត្ំ ណ្តងក្ុ មារ

- នឹ ងក្ធវើបចចុបបននភាពនិ ងអនុ វត្តក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារ

- ក្គ្នលការណ៏ការពារក្ុ មារនឹ ងដ្ឋក្់ បងាាញក្ៅរគប់ មណឌលទាំងអស់
- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី ការចូ លរួមរបស់ក្ុមារ(ក្ៅក្នុងមណឌល

រគួសារសហគមន៏ និ ងសងគម)ក្ហើយការខណនំសរមាប់ ក្បាុះក្ឆ្នត្
ក្រជើ សក្រ ើសត្ំ ណ្តងក្ុ មារ

អនក្ឯក្
ក្ សក្វជជ
សាស្រសត:

២១០៤ក្ហើយជាល ធផល៥នក្់ (ស្សី៤នក្់ )បានជាប់ ជាត្ំ ណ្តងក្ុ មារ

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

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទាំងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌលនី មួយៗ
៤.២

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១៤២នក្់ (ស្សី៥៩នក្់ ) បានចូលរួមក្បាុះក្ឆ្នត្ត្ំ ណ្តងក្ុ មារ នផ្ថ្ង ី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ

- ការខណនំផ្នការចូ លរួមរបស់ក្ុមាររត្ូវបានពរងាងនិ ងរត្ួត្ពិ និត្យក្ដ្ឋយ ី របឹ ក្ាក្ចចក្ក្ ស។

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- ក្សវាពាបាល និ ងសក្េងាគុះបឋមចំ នួន១០០,០០០ដង នឹ ងផតល់ជូនក្ុ មារ - ក្សវាពាបាលនិ ងសក្េងាគុះបឋមចំ នួន ១២០,៥៦២ដង(ស្សី៤៨,៣០៨) បានផតល់ជូនក្ុ មារ/យុវវ ័យក្នុងក្នុះ
/យុវវ ័យ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់

អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្

ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក្់ ចំនួន៣០,០០០ក្សវា

- ក្សវាចំ នួន៨០០ផ្នការបញ្ូច នក្ុ មារ/យុវវ ័យក្រមនទីរក្ព យ

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និ ងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក្់នឹង
បានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ

មានក្សវាសរមាប់ អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក្់ ចំនួន៣៥,១៣៥ដង
(ស្សី៩,០២៩)

- ផតល់ក្សវាបញ្ួជ នក្រមនទីរក្ព យចំ នួន៦៨០ដង(ស្សី២៨២ដង)ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នុងឆ្នំក្នុះ

ួ ល - ក្ុ មារ/យុវវ ័យផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏ ចំ នួន១៤នក្់(ស្សី០៩នក្់ ) បាន
មនទីរក្ព យក្នុងឆ្នំក្នុះ

ួ លការពាបាលក្ៅ

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និ ងជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣០នក្់

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ ចំ នួន៤០នក្់(ស្សី២៣នក្់ ) បាន

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣០០ដងនឹ ង

- ផតល់ការពាបាលជំ ងឺកាមក្រាគដល់យុវវ ័យចំ នួន៣៨៧ដង(ស្សី១៣៧ដង)និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន

នឹ ង

ួ លបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០ដងនឹ ង

ួ លការពាលជំងឺកាមក្រាគ
ួ លការពាលជំ ងឺកាមក្រាគ

ួ លការពាបាល

ក្ៅមនទីរក្ព យក្នងឆ្
ុ ន ំក្នុះ

៥៥០ដង(ស្សី៣៦៧ដង) ក្នុងឆ្នំក្នុះ

39

MS Annual Report 2014
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣៥០នក្់ នឹងបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម
ក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិ ត្ត និ ងរក្ាការសំងាត្់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៣០០នក្់ ខដលឆលង
ក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹ ង

រក្ក្មក្រាគ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៣៩៩នក្់ (ស្សី១៣៧នក្់ ) បានបញ្ូច នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគ
ចិ ត្ត និ ងរក្ាការសំងាត្់ រួមបញ្ូច លយុវវ ័យចំ នួន១១នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )ខដលផទុក្ក្មក្រាគក្ដអស៏ឆ្នំក្នុះ។

និងរងផលប៉ា ុះពាល់ក្មក្រាគ - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន

ួ លបានក្សវាពីអងគការមិ ត្តសំឡាញ់

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៥០នក្់នឹង

ក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង

ួ លបានក្សវាសងគមពី អងគការមិ ត្ស
ត ំឡាញ់ក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

ួ លបានថ្ននំពនា(ARV) និ ងការពាបាល - ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៤៨នក្់ (ស្សី២៥នក្់ )បាន

ជមងឺឱកាសនិ យម(OI)

- អាណ្តពាបាលចំ នួន១៨០នក្់

បាន

២៩៥នក្់ (ស្សី១៣៩នក្់ )ខដលឆលងនិ ងរងផលប៉ា ុះពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏

ខដល

ួ លរងផលប៉ា ុះពាល់ក្ដ្ឋយក្ម

ួ លបានការគ្នំរ សងគម និ ង

ួ លថ្ននំពា

បាលជី វ ិត្(ARV)និ ងពាបាលជំ ងឺឱកាសនិ យម(OI)តមរយៈមិ ត្តសំឡាញ់

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

ួលថ្ននំពនា(ARV)និ ងការពាបាលជមងឺឱកាសនិ យម(OI)

- អាណ្តពាបាលចំ នួន ១៤៩នក្់ (ស្សី១០១នក្់ ) រួមបញ្ូច លថ្មី០៥នក្់(ស្សី០៥នក្់ )ខដល
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន

ួ លបានការគ្នំរ សងគម និ ង

ួ លរងផលប៉ា ុះ

ួ លថ្ននំពាបាលជី វ ិត្ (ARV)

និ ងពាបាលជំ ងឺឱកាសនិ យម (OI) តមរយៈមិ ត្តសំឡាញ់ក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- តមរយៈការចុ ុះមូលដ្ឋានយ៉ា ងក្ ៀត្ទាត្់ ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសតរគប់ គី ន
ល ិ ក្ទាំងអស់មានអនម័ យលអបនទប់

- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទាំងអស់

សាអត្ រមង់អក្ងកត្របស់ក្ុមាររត្ូវបានបំ ក្ពញនិ ងក្ខនលង ុ ក្ថ្ននំរត្ូវបានក្រៀបចំ ុ ក្ដ្ឋក្់ យ៉ាងក្រៀបរយ

- បានរត្ួត្ពិនិត្យសុខភាពក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន ៤៣០នក្់ (ស្សី ១០៩នក្់ ) មុនក្ពលចូ លក្រៀនក្ៅអងគការមិ ត្ត
សំឡាញ់ និ ងក្ពលបញ្ួជ នក្ររគួសារឬរបក្បមុ ខរបរ។

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ និ ងអាណ្តពាបាលចំ នួន ១៩៦នក្់ (ស្សី៥៦នក្់ ) បាន

ួ លការពាបាលមាត្់ ក្ធមញ

ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្ក្វជជសាស្រសតទាំងអស់ នឹ ង
ក្ ៀងទាត្់

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លយ៉ា ង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

សតីពីខថ្ទាំ

- មានក្រណីចំ នួន ២១ បាន

ួ លការគ្នំរ ក្លើការពាបាល គ្នំរ ផលូវចិ ត្ត និ ងក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា ក្ដ្ឋយ

អនក្រគប់ រគងក្រណី របធានរក្ុមត្ំ បន់នីមួយៗនិងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។

- បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន ១០២ដង ក្នុះមាន៣ត្ំ បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌលសានក្់ ក្ៅ បក្ណ្ត
ត ុះអាសនន
ផទុះផ្បត្ង និ ងមណឌលសំចត្ចល័ត្ ក្ដើ មបីជួយ អនក្ រគប់ រគងក្រណី និ ងរបធានត្ំ បន់ ក្ុងការគ្នំ
ន
រ ខផនក្
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សុខ ភាពមាត្់ ក្ធមញនិ ងសក្េងាគុះបឋម

- ពរងឹ ងក្ិ ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យនិ ងអនក្រគប់រគងក្រណី

សុខភាពដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យនិ ងរគួសារតមត្ំ បន់ ក្គ្នលក្ៅ។

- បុ គគលិក្ចំ នួន៤៣នក្់ (ស្សី១១)បាន

ួ លបញ្ចប់វា៉ាក្់សាំងក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្នងឆ្
ុ ន ំក្នុះ

- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ តមដ្ឋននិ ងការបញ្ញ
ជ ិ ញសមាារៈក្ព យក្រតមត្រមូវ - បុ គគលិក្ចំ នួន៥៧នក្់ (ស្សី២៦)បានក្ធវើក្ត្សតឈាម និ ង៣១នក្់ (ស្សី០៤នក្់ )បាន
ការរបស់រក្ុមការងារ

ក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី ១នខខធនូ ឆ្នំ២០១៤

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន៩៩នក្់ (ស្សី៧៤នក្់ ) បាន

ួ លចាក្់ វា៉ាក្់សាំង

ួលវ ីតមី ន ក្អ, ការចាក្់ ថ្ននំបងាករ ជមងឺក្ត្តណូស និ ង

Desparacitose ពី ក្មមវ ិធី ចាក្់ ថ្ននំបងាករថ្ននក្់ ជាត្ិ ។

ឧបក្រណ៏
ឧបក្រណ៏
- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្អនុ វត្តនិងក្ធវើបចចុបបននភាពក្ ៀងទាត្់

- បានបញ្ចប់ ក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅ និ ងថ្ត្រូបសតីពីសុខភាព អាហាររូបឧត្ថមា និ ងអនម័ 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 និងជំ ងឺក្អដស៏ក្សើខសបក្
និ ងកាមក្រាគនិ ងមនទីរក្ព យជ័ យជំ នុះក្ដើមបីគ្នំរ និងពាបាលដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ។

- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ របចាំខខជាមួ យអងគការក្ម៉ាឌីខាំ និ ងសមាជិ ក្អងគការផ្ដគូ ក្ដើ មបីខចក្ចាយព័ ត្៌មាន
សុខភាពនិ ងការក្ងវុះខាត្ថ្វ ិកា។

- ក្ុ មារក្ៅមជឈមណឌលអប់ រ ំផ្នអងគការមិ ត្តសំឡាញ់ចំនួន ៣២៨នក្់ (ស្សី ១២១នក្់ ) បានគ្នំរ ក្លើ
ការពាបាលនិ ងខថ្ទាំសុខភាពមាត្់ ក្ធមញពី អងគការone2oneក្ៅមនទីររពុះក្ិត្ុមាោ។
រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- ក្នុងរត្ី មាសក្នុះ

មនទីរក្ព យមិ ត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ុច ុះត្ផ្មល

២០%

និ ងមនទីរក្ព យបខងអក្
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រក្ុងចំនួន១០% សរមាប់ ការពាបាលអត្ិ ថ្ិជនរបស់អងគមិត្ស
ត ំឡាញ់ ក្ដ្ឋយខឡក្ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងរវាង
មិ ត្តសំឡាញ់និងមនទីរក្ព យបខងអក្ជ័ យជំ នុះតក្មមក្ំ ពុងខត្ដំ ក្ណើរការ។
៤.៣អនក្
ឯក្ក្ ស
រគប់
រគងក្រ
ណី

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

ក្រណីសក្មម:

ក្រណីសក្មម:

- ៥,០០០ក្រណីបុ គគល

- ១,០៤៥ក្រណីបុ គគល

- ៥៥០ក្រណីរគួសារ

- ២៣៤ក្រណីរគួសារ

- ២១ក្រណីសហគមន៍

- ២៧ក្រណីសហគមន៍

ក្រណីថ្មី:

ក្រណីថ្មី:

- ៧០០ក្រណីបុគគល

- ៥៣៨ក្រណីបុ គគល

- ១២០ក្រណីរគួសារ

- ១៣៣ក្រណីរគួសារ

- ៤ក្រណីសហគមន៍

- ៥ក្រណីសហគមន៍

ក្រណីបិ :

ក្រណីបិ :

- ៣០០ក្រណីបុ គគល

- ១,៨១៨ក្រណីបុ គគល

- ៥០ក្រណីរគួសារ

- ២៦៩ក្រណីរគួសារ

- ២ក្រណីសហគមន៍

- ០១ក្រណីសហគមន៍

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- របព័ នធផ្នការតមដ្ឋន

និ ងរបមូ ល ិ ននន័យគឺស្សបក្រនឹ ងសូចនក្រ - បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន២៥០ដង ក្នងត្ំ បន់ ទាំង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ សហគមន៏មជឈមណឌលបណតុះបណ្ត
ត ល
ុ
ុ

លក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវ ិធី ក្េហវនអុិ នធឺ ណ្តសិនណល
រគប់ រគងក្រណី

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

សរមាប់ ការ

វ ិជាជជី វៈ មជឈមណឌលអប់ រ ំ និងមណឌលសានក្់ ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ អាសនន ក្ដើ មបីពរងឹងការងាររគប់រគងក្រណី
ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និ ងវាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់ រគងក្រណី នឹ ងក្ធវើក្ឡើងរយៈក្ពល១ដងក្នង
ុ - របព័ នធរបមូ ល ិននន័យរគប់រគងក្រណីរត្ូវបានផ្ទអក្ក្ដ្ឋយក្េហវនេអុិ នក្ធើក្ណសិនណលសិន។
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ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

១ឆ្នំ

- គ្នំរ និ ងចាប់ ក្ផតើមរបព័ នធ ិនធន័យរគប់ រគងក្រណី

- បុ គគលិក្ចំ នួន៦៩នក្់ (ស្សី៣៤នក្់ )បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំរគប់ រគងក្រណី

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ ក្ំពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី
- បុ គគលិក្ចំ នួន១៧នក្់ (ស្សី៣៤នក្់ )បាន
- បុ គគលិក្ចំ នួន១១៤នក្់ (ស្សី៤៩នក្់ )

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីក្សៀវក្ៅខណនំរគប់ រគងក្រណី
បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំក្ផទរក្រណី,

រមង់បខនថម, ចិ ត្តសាស្រសតសងគម និ ងការរបឹក្ាក្យបល់

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ក្ំពុងក្ធវើជាអនក្រគប់ រគងក្រណី
- បុ គគលិក្ថ្មីចំនួន

១១៤នក្់ (ស្សី៤៩នក្់ )

បាន

រមង់បខនថម, ការរគប់ រគងក្រណី,ចិ ត្តសាស្រសតសងគម។

- ក្ិ ចចរបជុំ រគប់ រគងក្រណីចំ នួន ១០៧ដង បាក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាតហ៏ជា មួ យអនក្រគប់ រគង

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្ចំ នួន៨០នក្់ នឹង

ក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ នីមួយៗ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត ល

សតីពីរបព័ នធ

រគប់រគងក្រណី និងចិត្តសាស្រសតសងគម

- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ក្ំពុងក្ធវើជាអនក្រគប់ រគងក្រណី
- ក្ិ ចចរបជុំ រគប់ រគងក្រណី នឹ ងក្រៀបចំ និ ងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាតហ៏ជា
មួ យអនក្រគប់ រគងក្រណីក្ៅតមត្ំ បន់ នីមួយៗ និ ងរបជុំ របចាំខខជាមួ យ
របធានរក្ុមទាំងអស់ ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

ឧបក្រណ៏
- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើងនិ ងមានការផ្ទលស់បូរខផន
ត ក្ខលុះផ្នការរបជុំរគប់រគងក្រណី
ផ្ដគូ

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្គ្នលការក្ផទក្រណី

និ ងរបជុំ របចាំខខជាមួ យរបធានរក្ុមទាំងអស់

័ ។
ក្ដើ មបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់ក្ុមារ/យុវវយ

ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់

ឧបក្រណ៏
- មានការផ្ទលស់បូរត ការរបជុំ រគប់ រគងក្រណី ខដលឥឡវក្នុះ
របធានរក្ុមរត្ូវបានក្រៀបចំ របារពធក្ឡើង
ូ

ជាក្រៀងរាល់ពីរ ក្ពលមួ យ ខខ ជំ នួស ជាក្រៀងរាល់ខខ។ ក្ិ ចចរបជុំ ការរគប់ រគង ក្រណីត្ំ បន់ បនត របជុំ ក្ៅ
នឹ ងក្ខនលងជាក្រៀងរាល់ សបាតហ៍។

ផ្ដគូ
- បុ គគលិក្ហត្ឡាញនិ ងក្លាណមិ ត្តក្ចាមក្ៅ ចំ នួន០៣នក្់ (ស្សី០២នក្់ ) បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតី

ពី ចិត្តសាស្រសតសងគម

- បានក្ធវើបចចបបនន
ភាពក្លើក្សៀវក្ៅខណនំក្សវាក្ដ្ឋយក្េហវនេអុិ នក្ធើក្ណសិនណលក្ហើយបានខចក្ក្រ
ុ
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- បក្ងកើត្ ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពបញ្ជីក្សវាក្មម ជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ
ុ
និ ងខចក្រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ចំនួន២០នក្់នឹងរត្ូវបានខសវងរក្
-

និង

ួ លការ

បណុត ុះបណ្ត
ត ល

ដល់រក្ុមមិត្តសំឡាញ់

- បានបណុត ុះបណ្ត
ត លបុ គគលិក្អងគការក្ុ មាររ ីក្រាយ,ក្េហវនេអុិ នធឺ ក្ណសិនណល, ភូ មិក្ិត្តសព័ ទក្ុមារ

ក្មពុជា, ក្ុ មារដ្ឋានមលប់,គ្នំពារក្ុ មារខដលងាយរងក្រគ្នុះនិ ងជំ ហានអនគត្់ ចំនួន៦៣នក្់ (សី៣៤នក្់ ) សតី
ពី ការរគប់ រគងក្រណី។

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

- បានក្រៀបចំចុុះហត្ថក្លខាក្លើក្ិចចរពមក្រពៀងជាមួយ អងគការក្ុ មាររដង ក្នលក្ដើមបីបញ្ូជ នយុវវ ័យមក្សិក្ា
ក្ៅមិ ត្តសំឡាញ់ ។

៤.៤ អនក្ ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ
ឯក្ក្ ស
ក្រគឿង
ក្ញៀន

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន២០០,០០០នឹ ងខចក្ចាយដល់យុវវ ័យ

- ក្សវាក្លើការកាត្់ បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន

- ក្សវាក្លើការកាត្់ បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្ននក្់ ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន៣០១,៥១៣ដងក្នុងឆ្នំក្នុះ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ១២៤នក្់ (ស្សី៧នក្់ )បាន

១២០,០០០

- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ១៥០នក្់ នឹ ង

- មជុល/សុឺរាង
ំ ចំ នួន២៥៣,២២១បានខចក្ចាយដល់យុវវ ័យក្នុងឆ្នំក្នុះ

ួ លបានក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិ ងសាតរ

ួ លក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិ ងសាតរនី ត្ិសមបទាក្នុងឆ្នក្ំ នុះ

នី ត្ិសមបទា

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន៣១៦ដង ក្នុង៤ត្ំ បន់ មណឌលសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឌលសានក្់ក្ៅបក្ណ្ត
ត ុះ
អាសនន មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ និ ងមជឈមណឌលអប់ រ ំក្ដើ មបីផតល់ការគ្នំរ ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក្់ ងជាមួ យក្រគឿងក្ញៀន (បំ ណិន
ជី វ ិត្ការកាត្់ បនថយក្រគ្នុះថ្ននក្់ ផ្នថ្ននំក្ញៀនការបនាបក្រគឿងក្ញៀន)

- ក្ធវើការសទង់មត្ិ ក្រគឿងក្ញៀនរបចាំឆ្នំជាមួ យអនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿង

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់ របមាណរបចាំខខក្លើក្មមវ ិធី មុល/
ជ សុឺរាង
ំ ជាមួ យអនក្ចាក្់ ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៤០នក្់ក្ៅ
ត្ំ បនទាំងអស់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ក្ដ្ឋយមានក្ិ ចចសហការពី អងគការក្េហវនអុិ នក្ធើក្ណសិនណល

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

- បនតដំក្ណើរការរបមូ លក្លខក្ូ ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដណជាមួ យអនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក្់
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ក្ញៀនក្ៅរាជធានី ភំ ក្ន ពញក្រៀងរាល់ឆ្នំ

ក្ដើ មបីក្ឆលើយត្បក្រនឹ ងត្រមូវការរបស់រក្សួងសុខាភិ បាល ខដលចាប់ ក្ផតើមក្របើ កាលពី ខខក្ក្កដ្ឋឆ្នំ២០១៤

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ ស
- បុ គគលិក្៣០នក្់ នឹង

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លក្លើ

ចំ ក្ណុះដឹង - បុ គគលិក្ចំ នួន៧៨នក្់ (ស្សី២៧នក្់ )បាន

ក្រគឿងក្ញៀនជាមូ លដ្ឋាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីមូលដ្ឋានក្រគឿងក្ញៀនការបងាករ

ោប់ ក្រគឿងក្ញៀនក្ឡើងវ ិញនិ ងការក្ធវើក្ត្សត ឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៍

ឧបក្រណ៏

ឧបក្រណ៏

- សមាារៈអប់ រ ំក្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន និ ងរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងក្ធវើបចចុបបននភាព - ក្លខក្ូ ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដណរបស់អនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ដ្ឋយចាក្់
របមូ ល ិ នន
ន ័យ

ជារបចាំ

- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងចាប់ ក្ផតើមអនុ វត្តនិងក្ធវើបចចបបនន
ភាពយ៉ា ងក្ ៀងទាត្់
ុ
ផ្ដគូ
- ពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពបញ្ចីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ និ ង
ុ
ខចក្រ ំខលក្ជាមួ យរក្ុមទាំងអស់

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ២០នក្់ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្និង
បណ្ត
ត ល

-

ួ លការបណុត ុះ

បានដ្ឋក្់ បញ្ូច លក្នុងរបពន័ ធ

ផ្ដគូ
- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ ពិ ក្រគ្នុះក្យបល់ ជាមួ យរក្សួងសុខាភិ បាល រក្សួងសងគមក្ិ ចច , NACD,
សាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញ,

ប៉ាូ លីសសាោរាជធានី ភំ ក្ន ពញ,

សតីពីការពាបាលក្រគឿងក្ញៀន

និ ត្ិសមបទា, ការកាត្់ បនថយថ្ននក្់ និ ងការក្រៀបចំ របព័ នធរបមូ ល

ការសាតរ

ិ ននន័យសរមាប់ ខផនក្ការយុ ធ

សាស្រសតឆ្នំ២០១៧

ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ នឹ ង

ួល អនក្ជមងឺចំនួន ១៥០ មណឌលបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន

នក្់ ក្ុងមួ
ន យឆ្នំ

ខខមក្រាឆ្នំ២០១៤

- នឹ ងផតល់ក្សវាចំនួន៩០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១៥០នក្់នឹង

ួ លអនក្ជមងឺចំនួន១២៦នក្់(ស្សី ០៧នក្់ )ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១

ួ លការពាបាលបនាបក្រគឿង

ក្ញៀន
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យ ១២០នក្់ នឹ ងបញ្ូច នក្រមជឈមណឌលអប់ រ ំ និ ងមជឈ

- បានផតល់ក្សវាចំ នួន៩៣,៥៤៨ដង(ស្សី៦២៦ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្នំក្នុះ
- ក្ុ មារ/យុវវ ័យចំ នួន១២៤នក្់ (ស្សី០៧នក្់ )បាន

ួលការពាបាលបនាបក្រគឿងក្ញៀន

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន៧៥នក្់(ស្សី០៥នក្់ )

បានបញ្ចប់ ការពាបាលក្ៅសាតនី ត្ិសមបទា

ក្ដ្ឋយក្ជាគជ័ យក្នុងក្នុះមាន ៥៨នក្់ (ស្សី ០២នក្់ )បានបញ្ូជ នមក្មជឈមណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ
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ក្ហើយមានយុវវ ័យចំ នួន១០នក្់់ (ស្សី០២នក្់ ) បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គ និង០៧នក្់

មណឌលបណុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាជជី វៈ

(ស្សី០១នក្់ )សមាហរណក្មមក្រភាពញញឹមផ្នក្ុ មារក្នុងឆ្នំក្នុះ

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន៣៧នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បានក្បាុះបង់ ក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

- ក្ៅចុ ងរត្ី មាសក្នុះមានអនក្ក្របើ របាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំ នួន១២នក្់ (ស្សី០១នក្់ )បនតសានក្់ ក្ៅផទុះផ្បត្ង
៤.៥
អនក្ឯក្
ក្ ស
បំណិន
ជីវ ិត្

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យ

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន៥៦៧,១០៤បានផតល់ដល់ក្ុមារ/យុវវ ័យក្នុងឆ្នំក្នុះ

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្តពាបាល
- ក្ស្សាមអនម័ យចំ នួន៣៥០,០០០នឹ ងខចក្ជូ នយុវវ ័យ
ពាបាល

និ ងអាណ្ត - ក្ស្សាមអនម័ យចំ នួន៣០១,១៦៨បានខចក្ជូ នយុវវ ័យនិ ងអាណ្តពាបាលក្នុងឆ្នំក្នុះ

- ក្សវាអប់ រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន១២៥,០០០
- ក្សវាអប់ រ ំសុខភាពបនតពូជចំ នួន១២៥,០០០
- ក្សវាអប់ រ ំសិ ិ ក្
ធ ុ មារចំនួន៤៥,០០០
- អាណ្តពាបាលចំ នួន៤០០នក្់ នឹងបានចូ លរួមក្នុងរក្ុមគ្នំរ ផលូវចិ ត្ត
(EGS)គិ ត្ជាចំ នួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុង១ឆ្នំ

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំ ណិនជីវ ិត្
ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
- បុ គគលិក្ចំ នួន៥០នក្់ នឹង

- ក្សវាអប់ រ ំបំ ណិនជី វ ិត្ចំ នួន២៧៧,៩៥៣បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាលក្នុងឆ្នំក្នុះ

ួ លបានការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីចំក្ណុះ

- ក្សវាអប់ រ ំក្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន១៣៣,២៩៦ក្នុងឆ្នំក្នុះ
- ក្សវាអប់ រ ំសុខភាពបនតពូជចំ នួន១២០,២៥០ក្នងឆ្
ុ ន ំក្នុះ
- ក្សវាអប់ រ ំសិ ិ ក្
ធ ុ មារចំនួន៤៥,៩០០ក្នុងឆ្នំក្នុះ

- អាណ្តពាបាលចំ នួន៣៥៩នក្់(ស្សី២០៧នក្់ ) បានចូ លរួមសក្មមភាពក្នុងរក្ុមគ្នំរ ផលូវចិ ត្(ត EGS)ចាប់
ពី ផ្ថ្ង ី ០១មក្រាឆ្នំ២០១៤គិ ត្ជាចំ នួនក្សវាក្សមើ៤,៥៣២ដង(ស្សី២,៤៩៨)

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ
- បានក្ធវើ ក្ត្សត មុ ន និងក្រកាយ ការបក្រងៀនសតីពី ក្មក្រាគក្អដស៍ ជំ ងឺក្អដស៍ ក្ដ្ឋយមាន /
យុវវ ័យ២៣១នក្់ ម(ស្សី ១០១នក្់) ក្ៅមជឈមណឌលបណុត ុះវ ិជាជជី វៈ, តមថ្នល់ និ ងសហគមន៍ ។

- បានក្ធវើការវាយត្ផ្មលដល់មិត្តអប់ រ ំមិ ត្ត នឹ ងខចក្រ ំខលក្រ ំខលក្ល ធផលបនទប់ ពីបញ្ចប់ ការរវ ិភាគ

ដឹ ងបំ ណិនជី វ ិត្និ ងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏(ថ្ននរំ បឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏ ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
ការបងាករការឆលងពីមាតក្រទារក្ការក្ធវើក្ត្សតឈាម

- បុ គគលិក្ចំ នួន៤៧នក្់ (ស្សី២១នក្់ )បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីរក្បៀបក្រជើ សក្រ ើសមិ ត្អ
ត ប់ រ ំមិត្ត,
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រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការសងាងត្់ ។ល។

សមាារៈអប់ រ ំ,សុខភាពបនតពូជ,ជំងឺកាមក្រាគនិ ងក្មក្រាគក្អដស៏/ជំ ងឺក្អដស៏

- រក្ុមគ្នំរ ផលវចិ
ា របឈម និ ងដំ ក្ណ្តុះស្សាយរួចខចក្រ ំខលក្ព័ ត្៌មាន និ ង
ូ ត្តទាំង៤ត្ំ បន់ ខសវងរក្បញ្ញ

ប ពិ ក្សាធន៏ ខថ្មទាំងបានពិ ភាក្ារក្របធានប សរមាប់ ក្ិចចរបជុំក្លើក្ក្រកាយ ជាល ធផលអនក្សរមប
សរមួលអាចសិក្ាពី គ្ននក្រវ ិញ

ក្រមក្ក្ដើ មបីក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើងក្លើការអនុ វត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះ

ស្សាយបញ្ញ
ា ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ ក្ពលក្វោ។

ផ្ដគូ
- បុ គគលិក្អងគការក្ុ មាររ ីក្រាយរបត្ិ បត្តិការក្ុ មារក្មពជា
ុ , ហាវពនលឺសិលបៈ , ជំនួយខផនក្ចាប់ ផ្នក្មពុជានិ ង
ដំ ណក្់ ឹ ក្ចំ នួន៥៥នក្់ (ស្សី២៤នក្់ )បាន
រក្បៀបក្របើរបាស់សមាារៈអប់ រ ំ

- មេនតីសសងាកត្់ ចំនួន១៨នក្់ (ស្សី១៣នក្់ )បាន

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពី ចំ ណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព
ួលការបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីការរគប់ រគង ក្រគ្នុះមហនត

រាយ,ការការពារក្ុ មារសុវត្ថិភាពក្ុ មារគនលឹុះ៧និ ងរក្បៀបក្របើ សមាារៈអប់ រ ំ

- រពឹត្ិកា
ត រណ៏ និងក្ំណត្់សមាគល់ពិក្សសៈ

- បានចូ លរួម ក្នុងការជខជក្សតីពីលក្ខណៈពិ ក្សសនិ ង អត្ថរបក្យជន៍ ផ្ន ក្សៀវក្ៅ បំ ណិនជី វ ិត្ជា

៤.៦
អនក្ឯក្
ក្ សសុវ
ត្ថិភាព
ក្ុមារ

មួ យសុីបា៉ា ក្ៅវ ិ យុក្អសហវ អុឹ ម១០២នផ្ថ្ង ី ១៥ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤

ល ធផលរ ំពឹង ុក្ៈ

ល ធផលសក្រមចបានៈ

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

ួលការបណុត ុះ

- នឹ ងមានសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមចំនួន៨០០នក្់
១,៥០០ដង

សុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ដើ មបីការពារក្ុ មារ

សហគមន៍ ថ្ី ច
ម ំ នួន២៧នក្់ ក្ុងឆ្
ន ន ំក្នុះ

ក្នុងក្នុះមាន - មានសមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសក្មមចំនួន ៧៤៧នក្់ (ម៉ាូ ត្ូ២១៤នក្់ ម៉ាូ ត្ូរ ឺម៉ា ក្៣៣៧នក្់ (ស្សី

បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៍ ក្ៅរាជធានីភំ ក្ន ពញចុ ងឆ្នំ២០១៤

- ក្សវាចំ នួន

- សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារថ្មីមានចំ នួន១២០នក្់ ក្ុងក្នុះ
ន
មានបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារ

២នក្់ )តក្់ សុី០៥នក្់ និ ងសុវត្ថិភាពក្ុ មារសហគមន៏ ចំនួន១៩៦នក្់ ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី ០១ខខមក្រាឆ្ន២
ំ ០១៤។

ខដលនឹ ងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិ ក្ - ក្នុងរត្ី មាសក្នុះក្សវាចំនួន២,៣១៤ដង

បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ដើ មបីការពារក្ុ មាររួម

មានៈ ការបញ្ូជ នមក្មជឈមមណឌលអងគការមិ ត្តសំឡាញ់ខចក្រ ំខលក្ព័ត្៌មានពីគក្រមាងសុវត្ថិភាពក្ុ មារដល់
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ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

អត្ិថ្ិជន/

- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងរាជធានី ភំ នក្ពញ

សុវត្ថិភាពក្ុ មារបញ្ូច នក្រមនទីរក្ព យនិង ូ រសពទ័ហត្ឡាញឬប៉ាូ លីស

នឹ ងក្ធវើក្ឡើងជារបចាំ

- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្នុងឆ្នំក្នុះ

ការណ៍សរមាប់ សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ផតល់នមប័ ណណហត្ឡាញ

បានក្ធវើក្ឡើងជាមួ យសមាជិ ក្សុវត្ថិភាព

ក្ុ មារចំ នួន៥៣៤នក្់ ក្ដ្ឋយបុ គល
គ ិក្តមថ្នល់ក្ុងរាជធានី
ន
ភំ ក្ន ពញ។

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ
ដឹ ងសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ

ផតល់ព័ត្៌មានអំពីក្សវាមិ ត្តសំឡាញ់

ការតមដ្ឋនវាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ

- បក្ងកើត្និ ងអនុ វត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិ ងក្ធវើរបាយ

- បុ គគលិក្ចំ នួន ៨០នក្់ នឹងបាន

ក្ភញៀវក្ សចរណ៏

ួ លវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីចំក្ណុះ

- សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន១៥៦នក្់ បាន

ួ លវគគរ ំលឹក្សតីពីសុវត្ថិភាពក្ុ មារក្ៅតមត្ំ បន់

ការគ្នំរ បក្ចចក្ក្ សៈ

- ពិ និត្យក្មើ លសមាារៈក្ៅក្នុងឃាំលំង និ ងបញ្ញ
ជ ិ ញសមាារៈថ្មីៗ សរមាប់

- បុ គគលិក្ចំ នួន

ឧបក្រណ៏

- បានចុ ុះមូលដ្ឋានចំ នួន១៧០ដង ក្ដើមបីជួបរបជុំ ជាមួ យបណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាពក្ុ មារ និ ងគ្នំរ ដល់បុគល
គ ិក្

សមាជិ ក្បណ្ត
ត ញសុវត្ថិភាព

- សមាារៈអប់ រ ំសុវត្ថិភាពក្ុ មារនឹ ងរត្ូវក្ធវើការរត្ួត្ពិ និត្យ និងក្ធវើបចចុបបនន
ភាពជារបចាំ

៩១នក្់ (ស្សី៤៥នក្់ )បាន

ក្ុ មារ គនលឹុះ៧យ៉ា ង ,ចំ ណ្តក្ស្សុក្សុវត្ថិភាព និ ងសុវត្ថិភាពតមថ្នល់
ក្ៅតមថ្នល់ និ ងមណឌលបក្ណ្ត
ត ុះអាសននទាំង៣ក្ៅក្នុងក្នុះ។

ឧបក្រណ៏

- អាវសមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារចំ នួន៧៥៩,
- ក្សៀវក្ៅខណនំសីព
ត ី សមាជិ ក្សុវត្ថិភាពក្ុ មារ នឹងរត្ូវពិ និត្យក្ឡើងវ ិញ

សុវត្ថិភាពចំ នួន៦៣របអប់ , សាលក្ព័ ត្៌មានសរមាប់ ម៉ាូត្ូរ ឺម៉ាក្ចំ នួន២៤៣,

ផ្ដគូ

- ក្របើ របាស់ និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពបញ្ជីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្នំ និ ងខចក្
ុ
រ ំខលក្ដល់រក្ុមទាំងអស់
បណ្ត
ត ល

បណ័ណសំគ្នល់ចំនួន៥៦៤,

សញ្ញដបរត្័ ចំនួន៣២,

សមាារៈអប់ រ ំចំ នួន១៤របអប់ ,17 display cards, អាវក្ភលៀងចំ នួន៤៥អាវ, កាត្ហត្ឡាញ/ចំ ណ្តក្ស្សុក្មាន

អនុ វត្ត និ ងក្ធវើបចចបបនន
ភាពជាក្ ៀងទាត្់
ុ

- បុ គគលិក្អងគការផ្ដគូ ៤០នក្់ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និ ង

ួលវគគបណុត ុះបណ្ត
ត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំសុវត្ថិភាព

ួ លការបណុត ុះ

និ ង និ ងសរមាប់សហគមន៏

ចំ នួន៣បានខចក្ចាយដល់រក្ុមការងារតមថ្នល់ ។

ផ្ដគូ
- សមាជិ ក្សុត្ិ ភា
ថ ពក្ុ មារចំ នួន២៦៦នក្់ (ស្សី៦៨នក្់ )
ចារអំ ក្ៅ,និ ងមិ ត្តសំឡាញ់។

បានចូ លរួមរបជុំ របចាំឆ្នំ ក្ៅត្ំ បន់អណូត ង,

- បានចូ លរួមក្ិ ចចរបជុំ សីព
ត ី សុវត្ថិភាពក្ុ មាររបចាំឆ្នំ ក្ៅ អនក្ក្លឿងខដលក្រៀចំ ដ្ឋយអងគការត្ំ ណក្់ ឹក្
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ំ នក្់ ំ នងជាមួ យរដ្ឋាភិ បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិ ភា
ធ ព

នខខធនូ ឆ្នំ២០១៤

បានក្ឃើញនិងឯក្ភាព

រត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ

ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ

ម៉ាប់សូមា៉ាយ៉ា

ក្ផងក្ៅក្ឆង

បុនរត្ន

របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

មេនតីតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល

នយិកាក្មមវ ិធី
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