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អាំពីអងគការមិតតរាំឡាញ់ 
ស្រវត្តត 
អង្គការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង្ស្សុក្នំមុខក្គបក្ង្កើត្ក្ ើង្ក្ៅខខសីហាឆ្ន ំ១៩៩៤ ក្នុង្ក្មមវធីិកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាស រគួសារ និង្សហគមន៏ 
របស់ពួក្ក្គ ។ អង្គការមិត្តសំឡាញ់រតូ្វបានចុុះបញ្ជ ីជាអង្គការក្នុង្ស្សុក្ក្ៅរក្សួង្មហាផ្ទៃ ចាប់តំង្ពីឆ្ន ំ២០០២ ។ ជាក្រៀង្រាល់ឆ្ន ំ អង្គការមិត្តសំឡាញ់បានទតល់នូវ 
ក្មមវធីិក្ទេង្  រមួមានៈ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ/ការអប់រ ំ ទតល់ក្លើការរបឹក្ា អាហារ ក្ខនលង្សាន ក់្ក្ៅ ក្សវាសុខាភិបាល និង្ការបក្ង្កើត្ របាក់្ចំណូល ដល់យុវវយ័ 
ខដលបាត់្បង់្ឱកាសនិង្រក្ុមរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំនួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ។ 
 

ទរសនៈវិរយ័ 
ក្យើង្ក្ធវើការរមួគ្នន  ក្ដើមបីការពារកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់្ឱកាស និង្រក្ុមពាក់្ព័នធក្ទេង្ក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើង្អាចបក្ង្កើត្ឱកាសថ្មី ខៗដលលអសរមាប់
ក្សាង្អនគត្ពួក្ក្គ ។ 
 

របរកកមម 
អង្គការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង្ស្សុក្មួយ ខដលបក្ង្កើត្ក្ ើង្ក្ដ្ឋយអង្គកាក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល និង្ជាសមាជិក្សីុធីអាល់ផ្ អិុន ខដល 
ក្ធវើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់្ឱកាស  រគួសារ និង្សហគមន៏របស់ពួក្ក្គក្នុង្ក្គ្នលបំណង្ក្សាង្សមត្ថភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ 
 

 ការទតល់ការការពារកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសពីការរកំ្ោភបំពានរគប់ រមង់្ ដូចមានខចង្ក្ៅក្នុង្អនុសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីពីសិ ធិកុ្មារ ។ 
 ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសរត្ ប់ក្ៅរមួរស់ក្នុង្សហគមន៏វញិក្ដើមបីចូលរមួយ៉ាង្សក្មមក្ៅក្នុង្ការអភិវឌ្ឍន៏សង្គមជាតិ្របស់ពួក្ក្គ ។ 
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 ការ ប់សាក ត់្កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសមិនឲ្យចូលរមួក្នុង្សក្មមភាព និង្សាថ នភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ខដលនំឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់អនគត្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់អង្គការតមរយៈការជំរញុឲ្យមានការទតួចក្ទតើមថ្មី ខៗដលលអក្ដ្ឋយមានការចូលរមួយ៉ាង្សក្មមពីកុ្មារ និង្រកុ្មយុវវ ័យ័។ 
 ការផ្ក្ខរប សង្គមរគប់ស្សទាប់វណណុះទំាង្អស់ ក្ដើមបីជំរញុឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយទល និង្ការរបកាន់នូវឥរយិបថ្ថ្មីខដលលអរតឹ្មរត្ូវ។ 

 

គ៊ុណតមមលៈ 
 ទតល់ត្ផ្មល និង្ទលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់កុ្មារ 
 ត្មាល ភាព 
 និរនតភាព 
 ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជិជមាន 

 

 

ទិដ្ឋភាពទរូ ៈ 
អង្គការមិត្តសំឡាញ់បចចុបបននអនុវត្តរបំាពីរក្មមវធីិដ៏សំខាន់ៈ  

  ការការពារ / តមថ្នល់ និង្សហគមន៏ 
 ការពប្រឹរសិទ្ធិអាំណាចយុវវ័យ 
 ការអប់រ ំ
  ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈនិង្ការងារ 
  សមាហរណក្មមរគួសារនិង្ការខថ្ទំាជំនួស 
  បក្ង្កើត្របាក់្ចំណូលរគួសារ 
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 ធុរៈកិ្ចចសង្គម 

ការងារក្នុះបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយរក្ុមឯក្ក្ ស៦នក់្ (អនក្ឯក្ ក្ សក្លើការការពារកុ្មារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគង្ក្រណី, អនក្ឯក្ក្ ស ក្រគឿង្ 
ក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវតិ្, អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិភាពកុ្មារ) និង្រក្ុមរគប់រគង្, រក្ុមហិរញ្ាវត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និង្រក្ុមតមដ្ឋននិង្វាយត្ផ្មល។ 

 
អកសរកាត ់

 

ARV ឱសថ្របឆំ្ង្ក្មក្រាគក្អដស៏ 

DoSVY មនៃីរសង្គមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និង្ យុវនីតិ្សមបទា (មនៃីរស.អ.យ) 

CC មណឌ លខក្ខរប 

CCWC គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 

FSB  គក្រមាង្ធុរៈកិ្ចចសង្គម 

FI ក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

HBP   សិបបក្មមតមទៃុះ 

HIV/AIDS ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ 
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IEC  សមាា រៈអប់រ ំ

ITP  ខទនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល 

KPMG រក្ុមហ ុន KPMG ក្មពុជា 

MoU  អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន  

MER  តមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្យ និង្ស្សាវរជាវ 
MoSVY រក្សួង្សង្គមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និង្និង្ យុវនីតិ្សមបទា (រក្សួង្ស.អ.យ) 
MoEYS រក្សួង្អប់រ ំយុវវជន និង្កី្ឡា 
MS មិត្តសំឡាញ់ 
NACD  អាជាា ធរជាតិ្របយុ ធរបឆំ្ង្ក្រគឿង្ក្ញៀន  
NGO GPP គក្រមាង្អភិបាលកិ្ចច និង្របតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អង្គការមិនខមន រដ្ឋា ភិបាល 
NFE   អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
NCHADS មជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធជំងឺ្ក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និង្កាមក្រាគ 
PMTCT ក្សវាបងាក រការចមលង្ក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាត យក្ៅកូ្ន 
STDs 
  

ជំងឺ្កាមក្រាគ 
SOP ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិ 
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TH  មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន 
VCCT 
 
 

3PC 

ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និង្រក្ាការសមាង ត់្ 

គក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូរក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ 

សង្ខេរលទ្ធផលសង្ប្េចបាន 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៩,៧៥៣នក់្ (ស្សី៣,៥៨៧នក់្) និង្អាណ្តពាបាលចំនួន ៤,៦៥០ នក់្(២,៤៨២នក់្) បាន  ួលក្សវាក្មមក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និង្បណ្តត ក្ខត្ត 

ននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 អង្គការមិត្តសំឡាញ់បានទតល់ក្សវាក្មមចំនួន ២,៨០៦,៣៨៣(ស្សី៩២៣,៩៨២) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១,០៨៤នក់្(ស្សី៣៤២នក់្) បានជួយគំ្នរ ឲ្យចាក្ក្ចញពីជីវតិ្តមថ្នល់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 កុ្មារចំនួន៤២៣នក់្ (ស្សី ១៩០នក់្) បាន  ួលការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 កុ្មារថ្មីចំនួន ៨៦២នក់្(ស្សី ៤១៩នក់្) បានជួយគំ្នរ  និង្ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 កុ្មារចំនួន ១,៦៧៤នក់្ (ស្សី៨០៥នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និង្បណ្តត ក្ខត្តនន  ។ 

កុ្មារកំ្ពុង្ក្រៀនក្ៅសាោរដា ចំនូន១៦៣នក់្ (ស្សី៧៥នក់្)  បានឈប់  ួលការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការគំ្នរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដា និង្កុ្មារចំនួន២១៦នក់្(ស្សី៩៤នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអង្គការទេង្  និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

 កុ្មារចំនួន ៩៣% ផ្នកុ្មារខដលបានក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា កំ្ពុង្បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា  មានកុ្មារខដលបានបញ្ជូ នក្ៅអង្គការទេង្  និង្បាត់្ព័ត៌្មាន 
ចំនួន៤.៥%  ។ 

 យុវវយ័ចំនួន ៥៤៨នក់្ (ស្សី ១៥៣នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និង្គំ្នរ ហាត់្ក្រៀនការងារ ចំនួន ៩១នក់្(៣៧នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 យុវវយ័ចំនួន ២២៩នក់្ (ស្សី៧៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ (ជួយខសវង្រក្ការងារធវី បក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់ខលួន ដ្ឋក់្ការងារភាល មៗ  និង្ខសវង្រក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្ 

ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និង្បណ្តត ក្ខត្តននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៤៣នក់្(ស្សី១០៦នក់្)បានសាន ក់្ក្ៅមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្២របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រមួមានអនម័យ អាហារ ការពយបាល និង្សមាា រៈក្របើរបាស់
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ ។  

 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២៨៦នក់្(ស្សី ៩៥នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារវញិ (រគួសារផ្ទៃ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ រគួសារចិញ្ច ឹម  រស់ក្ៅឯក្រាជយ និង្រស់ក្ៅជារកុ្ម) 
ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និង្បណ្តត ក្ខត្តនន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 អាណ្តពាបាល៣១៦នក់្ បាន  ួលការគំ្នរ សក្មមភាពបក្ង្កើត្របាក់្ចំណូល  (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច សបបក្មមតមទៃុះ និង្ការងារ)  ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន 
៧៩៧នក់្(ស្សី៣៧៤នក់្) បាន  ួលទល និង្ការគំ្នរ ក្ៅសាោក្រៀន  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។  

 សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៧៧៣នក់្ រមួបញ្ចូ លបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុង្សហគមន៏ចំនួន ១៨៩នក់្ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
ង្េតុផល 

ននកិចច
អនតរាគេន៏ 

សូចនាករដែល អាចង្ផទៀខផ្ទទ តប់ានយ៉ា ខជាក់ដសតខ លទ្ធផល 

 

១.ការរបតិ្បត្តិលអៈអង្គការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន  ួលសាគ ល់ជាក្មមវធីិរបតិ្បត្តិលអលំដ្ឋប់ថ្នន ក់្អនតរជាតិ្ 

១.១ការ
រគប់រគង្
គឺជាការ
របតិ្បត្តិលអ
ក្ហើយទតល់
ការខណនំ
ជាយុ ធ
សាស្រសតនិង្
ការគំ្នរ រប

គណៈរគប់រគង្ៈ 
- កិ្ចចរពមក្រពៀង្គក្រមាង្ការងារជាមួយសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិបាលខដលពាក់្ ព័នធ 
នឹង្រត្ូវបានក្ធវើ និង្បនតឲ្យទាន់ក្ពលក្វោ 

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើមបីដ្ឋក់្ពាក្យក្ ើង្វញិសរមាប់គក្រមាង្អភិបាលកិ្ចចនិង្
របតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល 

-  ំនក់្ ំនង្របស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ជាមួយមាច ស់មូលនិធិនិង្រដ្ឋា  ភិ
បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិធភាព និង្ត្មាល ភាព 

-  ំនក់្ ំនង្ជាមួយរក្ុមរបឹក្ាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
- ក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលថ្មី 

គណៈរគប់រគង្ៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានហត្ថក្លខាក្ ើង្វញិក្លើអនុសេរណៈជាមួយនឹង្រក្សួង្ស. អ. យ  
- មិត្តសំឡាញ់បានដ្ឋក់្ដ្ឋក់្ពាក្យក្ ើង្វញិក្លើគក្រមាង្អភិបាលកិ្ចច និង្របតិ្បតិ្តរបក្ប
ក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អង្គការមិនខមន រដ្ឋា ភិបាល ក្ហើយកំ្ពុង្រង់្ចំាការវាយតំ្ផ្ល។ 

- មិត្តសំឡាញ់បានទតល់វគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីរគួសារធម៌ដល់បុគគលិក្រក្សួង្ស.អ.យ
ខដលជាខទនក្មួយផ្នការអនុវត្តន៏របស់គក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូរក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារអាណ
តិ្ត ី២ ក្ហើយបានក្ធវើការយ៉ាង្ជិត្សនិ ធជាមួយនឹង្ រក្សួង្ស.អ.យ  ក្ដើមបីបិ  មណឌ លកុ្មារកំ្រពា 
ខដលមិន បានរបតិ្បត្តិតមប ដ្ឋា នផ្នការខថ្ទំាអបបបរមារបស់រដ្ឋា ភិបាល  ។ 

- មិត្តសំឡាញ់ាបានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាជាមួយមាច ស់ជំនួយ AEA ខដលជាគក្រមាង្សរមាប់
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ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភាព  
 ដល់ក្មមវធីិ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- បញ្ច ប់លក្ខនតិក្ៈថ្មីនិង្ប បញ្ញជ ផ្ទៃក្នុង្របស់មិត្តសំឡាញ់សរមាប់
រក្ុមរបឹក្ាភិបាល  

 
រចនសមព័នធ 
- រចនាសម្ព័ន្ធរុគ្គលិកថ្មី ន្ិរការពប្រឹរការអនុ្វត្ត 
- ជប្រើសជរើសន្ិរ ទ្ទួ្លការរណតត ុះរណាត លអនកសប្ម្រសប្ម្ួល កម្មវិធី២នាក់  
- បាន្រញ្ចរ់និ្រ ប្ពម្ជប្ពៀរជលើការសារសរ់ម្ណឌ លម្ិត្តសាំឡាញ់  
 
 

ការទ្ាំនាកទ់្ាំន្រ/ររ៉ៃអប្គា សប្បាក ់

- ការ ំនក់្ ំនង្ខាង្ក្នុង្និង្ខាង្ក្រៅរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់នឹង្មានរបសិ ធិ
ភាពនិង្ក្ធវើបចចុបបននភាពឲ្យកាន់របក្សើរក្ ើង្ 

- អនុវត្តរពឹត្តិការណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្និង្សមាា រៈ ំនក់្ ំនង្ថ្មីជាភាសា
ខខមររត្ូវបាន បក្ង្កើត្ក្ ើង្។ 

- ការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្ការក្សាង្សមត្ថភាព រតូ្វបានទដល់ដល់ បុគគលិក្
ក្ដើមបីក្សាង្ ំនក់្ ំនង្  

- ក្គហ ំព័រ របស់ MS រត្ូវបាន ក្ធវើបចចុបបននភាព 

- នឹង្បក្ង្កើត្សមាា រៈ ំនក់្ ំនង្ថ្មីជាភាសាខខមរ ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វកិា
មាច ស់មូលនិធិ ក្ដើមបីក្ធវើឲ្យសាថ នភាពផ្នការទតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ 

កុ្មារខដលបានមិនចូលក្រៀនក្ៅសាោរដា ។ 
ការបញ្ច ប់កិ្ចចសនាក្នុះក្ដ្ឋយខទនក្ក្ៅនឹង្ត្រមូវការពីតមដ្ឋន
និង្វាយត្ផ្មលមិនសមក្ហតុ្ទល, ការផ្ទល ស់បតូរក្រចើនក្ៅក្នុង្ រមង់្របាយការណ៏ក្ដ្ឋយ
គ្នម នវកិ្សាធនក្មមជាទលូវការ និង្មានភាពបត់្ខបនតិ្ចតួ្ចបំទុត្ក្នុង្ការសហការណ៏
របស់ AEA ក្ដើមបីខសវង្រក្ដំក្ណ្តុះស្សាយ និង្បញ្ញា របឈម ខដលបានជួបរប ុះ ។ 

- មិត្តសំឡាញ់ក្ៅខត្បនតដំក្ណើ រការក្នុង្ការក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាចំនួន២នក់្
គំ្នរ ខទនក្ហិរញ្ាវត្ថុ និង្ការផ្រអងាគ សរបាក់្ 
 

រចនសមព័នធ 
- បានក្រៀបចំរចនសមព័នធថ្មី និង្ចាប់ក្ទតើមអនុវត្តន៏។ 
- បានក្រជើសក្រ ើសអនក្សរមបសរមួលក្មមវធីិ និង្ទតល់វគគបណតុ ុះបណ្តត ល 
- រក្ុមរបឹក្ាភិបាល បានអនុម័ត្ក្លើខទនការក្នុង្ការពរងាង្បលង់្សាង្សង់្ក្ៅក្លើដីមិត្តសំឡាញ់ 

 

 

ការ ំនក់្ ំនង្/ផ្រ ៉ាអងាគ សរបាក់្ 
- មិត្តសំឡាញ់បានក្ធវើប បងាា ញសតីពីក្សវាក្មមក្ៅមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជិវៈ

ដល់គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតីនិង្កុ្មារ មរនីតខណឌ័ មួយចំនួន និង្នយក្សាោ
រដាក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 

- នមប័ណណបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានក្បាុះពុមា  និង្ខចក្ជូនដល់សមាជិក្
សហគមន៍សំខាន់ៗ 

- បាន្ផ្តល់វគ្គរណតត ុះរណាត លសតពីីរជរៀរថ្ត្រូរសប្ារ់គ្ជប្ារកម្មវិធ ី 

- មូលនិធិខដលមានសុវត្ថិភាពពីអង្គការ Wise Foundation, Fossil Foundation, Mercury 

Phoenix Trust, Global Fund, Weyerhaeuser Family Foundation, Gisela Foundation, 
UNICEF, WCF, DCA/CA  

- បាន ក្ធវើបចចុបបននភាពក្គហ ំព័រ របស់មិត្តសំឡាញ់ 
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២. រដាបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ាវត្ថុ និង្ការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺជាការអនុវត្តន៍ដ៏លអបំទុត្និង្ទតល់ការគំ្នរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាពខពស់ដល់ក្មមវធីិ 
 

២.១   ប ដ្ឋា ន
ផ្ន
ធនធាន
មនុសេ 
និង្
ប បញ្ញជ
ផ្ទៃក្នុង្មិ
ត្តសំឡា
ញ់ នឹង្
រត្វូ អនុ
វត្ត 
 

រដ្ឋបាលន្រិធន្ធាន្ម្ន្សុស 

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ធនធានមនុសេជាមួយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន  ណល 
- ក្ធវើបចចុបបននភាពពិពណ៌នពីការងារ ក្នុង្ក្រណីចំា បាច់ 
- ខក្លមអក្រគ្នង្ការណ៍ទលរបក្យជន៍និង្ក្គ្នលការសនេំសរមាប់បុគគលិក្ 
- ពិនិត្យក្ ើង្វញិក្ៅក្លើក្គ្នលកាផ្ថ្លក្ធវើដំក្ណើ រ និង្ចំណ្តយរបចំាផ្ថ្ង 
- ក្ធវើបចចុបបននភាពប បញ្ញជ ផ្ទៃក្នុង្មិត្តសំឡាញ់  (អំក្ពើពុក្រលួយ / រគួសារ 
ជក្មាល ុះទលរបក្យជន៏កំ្ផ្រក្ជើង្សារ ។ល។) ស្សបនឹង្ ក្គ្នលនក្យបាយ 
ហិរញ្ាវត្ថុថ្មី 

- បណតុ ុះបណ្តត ល  ខណនំ និង្ ខទនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្ ទំាង្អស់ 
- ក្សាង្សមត្ថភាពអនក្រគប់រគង្ថ្នន ក់្ក្ណ្តត លអភិវឌ្ឍន៏អាជីព និង្ការ ក្លើក្  
 ឹក្ចិត្តបុគគលិក្ខាង្ក្នុង្ជាមួយរក្ុមនីមួយៗ  

 

រដ្ឋបាលន្រិធន្ធាន្ម្ន្សុស 

- ប ដ្ឋា នសរមាប់ធនធានមនុសេកំ្ពុង្ពរងាង្ 
- ក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើប ពណ៌នពីការងារសរមាប់ថ្នន ក់្រគប់រគង្   អនក្សរមបសរមួលរគួសារវជិជមាន   
អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគង្ក្រណី  និង្បុគគលិក្មួយចំនួនខដលកំ្ពុង្ខត្ដំក្ណើ រការ ខដលគំ្នរ ក្ដ្ឋយ
បក្ចចក្ក្ ស ក្េហវនេ អិុនធឺក្ណសិនណល  ។ 

- ក្រគ្នង្ការណ៍ទលរបក្យជន៍និង្ក្គ្នលការសនេំកំ្ពុង្ដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយមានការពិភាក្ារវាង្អនក្ស
រមបសរមួលធនធានមនុសេ  និង្អនក្ឯក្ក្ សក្ៅក្េហវនេអិនក្ធើក្ណសិនណល ។ 

- កំ្ពុង្ពិនិត្យក្ ើង្វញិក្ៅក្លើក្គ្នលការណ៏ផ្ថ្លក្ធវើដំក្ណើ រ និង្ចំណ្តយរបចំាផ្ថ្ង 
-  របធានគក្រមាង្ក្មមវធីិ និង្អនក្ជំនួយការក្មមវធីិបាន  ួល វគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការរគប់រគង្  
ការក្រៀបចំរក្ុម  ក្រៀបចំការងារ  និង្បងាា ញពី រមង់្វាយត្ផ្មលថ្មី 

- ខទនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្ខដលរតូ្វបានខណនំក្នុង្ រមង់្ការវាយត្ផ្មល ក្ៅឆ្ន ំក្នុះគឺមាន 
២ រមង់្៖     រមង់្ខាង្ក្នុង្    និង្ រមង់្ខាង្ក្រៅ។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់មានចំនួន ២៨២នក់្(ស្សី១៣០នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី៦៥នក់្ និង្សម័រគចិត្ត
ចំនួន ២៥នក់្ក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៥  ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន២៣នក់្បានដំក្ ើង្តួ្ន ី និង្ផ្ទល ស់បតូរតួ្ន ី 
- បុគគលិក្ចំនួន ០៩នក់្(ស្សី០២) បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ ក្នុង្ក្នុះមានបុគគលិក្ 
៤០នក់្បញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្   បុគគលិក្០២នក់្បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ 
ភាល ម និង្១នក់្បានចូលនិវត្តន៏ 
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២.២  
ប ដ្ឋា ន
ផ្នហិរញ្ាវ
ត្ថុ និង្
ក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹង្
រត្វូបាន
អនុវត្ត 

 

ហរិញ្ញវត្្តុៈ 

- បណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្សតីពីក្គ្នលការណ៏រដាបាលហិរញ្ាវត្ថុ និង្នីតិ្ វធីិ 
 
 

- បណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្សតីពីការអភិវឌ្ឍន៏ថ្វកិារ  និង្ការរគប់រគង្(បណតុ ុះ
បណ្តត លក្ដ្ឋយក្េហវនេអីុនក្ធើក្ណសិនណល) 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិនិង្ក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និង្ ហិរញ្ាវត្ថុ នឹង្
ក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុង្ក្រណីចំា បាច់ 

- បុគគលិក្ទំាង្អស់រត្ូវបាន  ួលការគំ្នរ ក្ដ្ឋយក្យង្តមក្គ្នលការណ៏ 
និង្នីតិ្វធីិរបស់ហិរញ្ាវត្ថុ និង្រដាបាល 

- ពរងឹ្ង្ការរគប់រគង្ហិរញ្ាវត្ថុក្រមិត្ខពស់, ក្ធវើ សេនកិ្ចចផ្ទល ស់បតូរ  និង្ ហវឹក្ហាត់្
ការងារជាមួយអង្គការផ្ដគូ។ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិនខមនជាបុគគលិក្ហិរញ្ាវត្ថុក្ដើមបីក្គ្នរ
ពក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុខាង្ក្នុង្ អាជីវក្មមនិង្ មាច ស់មូលនិធិ នឹង្រត្ូវបានបញ្ច ប់
និង្ក្ទាើជូនរក្ុមពាក់្ព័នធគណៈរគប់រគង្/មាច ស់មូលនិធិទាន់ក្ពលក្វោ 

- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាង្ក្រៅនឹង្បងាា ញពីរបពន័ធហិរញ្ាវត្ថុរបក្ប ក្ដ្ឋយ 
គុណភាព 

- ការរតួ្ត្ពិនិត្យខទនក្ខាង្ក្នុង្នឹង្ពរងឹ្ង្ក្លើការអនុត្តន៏ទំាង្មូលផ្នអង្គការ 
មិត្តសំឡាញ់ 

 

- បញ្ជ ីសារក្ពើភណឌ័ នឹង្រតូ្វក្ធវើបចចុបបននភាពរាប់ និង្រត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយបុគគលិក្
គណក្នយយក្រៀង្រាល់រតី្មាស  និង្ឆមាស 

ហរិញ្ញវត្្តុៈ 
 

- បុគគលិក្ក្ៅតំ្បន់អណតូ ង្ ចាអំក្ៅ  តក្មម  មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង្អប់រកំ្រៅ
របពន័ធ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លពីក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុ របស់អង្គការ  តមរយៈមេនតី
ហិរញ្ាវត្ថុមិត្តសំឡាញ់។  

- ពំុបាន  ួល 
វគគបណតុ ុះបណ្តត លពីជំនួយការបក្ចចក្ក្ សពីក្េហវនេអិនក្ធើក្ណសិនណលសតីពីការអភិវឌ្ឍន៏ថ្វ ិ
ការ  និង្ការរគប់រគង្ក្ៅក្ ើយ 

- គនលឹុះទំាង្៧របស់ហិរញ្ាវត្ថុជិត្បានបញ្ច ប់៖ ការរគប់រគង្ហិរញ្ាវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍន៏ថិ្ការ  
ការរគប់រគង្ថិ្វកិារ   ។ 

- បុគគលិក្ ហិរញ្ាវត្ថុបានអនុវត្តការ រតួ្ត្ពិនិត្យក្ៅក្លើ ប័ណណចំណ្តយ។ 
- អនក្សរមបសរមួលហិរញ្ាវត្ថុបាន សេនុះកិ្ចចសិក្ាក្ៅក្លាណមិត្តក្សៀមរាប 
- បានក្ធវើរបាយការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុ និង្របាយ ការណ៏អាជីវក្មម ជូនក្ៅគណៈរគប់រគង្  រក្ុមពាក់្ពន័ធ  
និង្ មាច ស់មូលនិធិ យ៉ាង្ក្ ៀង្ទាត់្តមកាលបរកិ្ចេ កំ្ណត់្នូវក្នុង្កិ្ចចរពមក្រពៀង្  

- បានក្រៀបចំថ្វកិាររបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់បានក្រៀបចំ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពបានទាន់ក្ពលក្វោ 
- បានក្ធវើប បងាា ញសតីពីរបាយការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុរបស់មិត្តសំឡាញ់របចំារតី្មាស 

- របាយការណ៍សវនក្មមរត្ូវបានក្គខចក្រខំលក្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើក្គហ ំព័ររបស់មិត្តសំឡាញ់ 
បនៃ ប់ពីបានអនុម័ត្ពីរក្ុមរបឹក្ាភិបាល 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់បនត  ួលការគំ្នរ ខទនក្ហិរញ្ាវត្ថុក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- បានចាប់ក្ទតើមក្ធវើរពរងាង្ថ្វកិាររបចំា២០១៦ ក្លើក្ ី១   
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- បុគគលិក្គណក្នយយនិង្បនត  ួល បានការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស ពីក្េហវនេ 
អិុនក្ធើក្ណសិនណល 

- ថ្វកិារបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់នឹង្រត្ូវបានក្រៀបចំនិង្ក្ធវើបចចុបបននភាព ទាន់
ក្ពល ក្វោ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុ នឹង្ក្ធវើប បងាា ញដល់បុគគលិក្ទំាង្អស់ក្ដ្ឋយ ក្បើក្
ចំហរ និង្របក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាពក្រៀង្រាល់កិ្ចច របជំុ របចំារតី្មាស 

- របាយការណ៏ហិរញ្ាវត្ថុ និង្របាយការណ៏សវនក្មមរបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់
នឹង្ដ្ឋក់្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ ក្គហ ំព័ររបស់ មិត្តសំឡាញ់ 

២.៣  មិត្ត
សំឡាញ់
ក្ធវើការតម
ដ្ឋន និង្
វាយត្ផ្មល
ក្មមវធីិ
របស់ខលួន
យ៉ាង្ក្ ៀត្
ទាត់្ ក្ដើមបី
ធានថ្ន
ក្មមវធីិគឺជា
ក្មមវធីិរបតិ្
បត្តិលអរប

តាម្ដាន្ ន្រិវាយត្រម្ៃ 

- ក្មមវធីិរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំាក្ដើមបីធានក្លើការទតល់ក្សវារបក្បក្ដ្ឋយ
ការអនុវត្តលអ 

- ឧបក្រណ៍របមូល ិននន័យនិង្ក្សយវក្ៅខណនំនឹង្ក្ធវើបចចុបបននភាពក្យង្តម
រចនសមព័នធនិង្សក្មមភាពថ្មី 

- ក្សាង្សមត្ថភាពរបធានគក្រមាង្និង្អនក្ឯក្ក្ សក្លើ ការរត្ួត្ ពិនិត្យ 
ការក្ធវើរបាយការណ៏ និង្ការពរងឹ្ង្ សមត្ថភាពសរមាប់ ការវភិាគ ិននន័យ 

- អនុវត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចំាឆ្ន ំផ្នរបាយការណ៏ និង្ អនុសាសន៍ គក្រមាង្
ក្ដ្ឋយមានការក្រជើសក្រ ើស  ពីអនក្ឯក្ក្ ស  និង្យុវវយ័ 

- ការវាយត្ផ្មលអនក្  ួលទល(មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ទៃុះផ្បត្ង្  
ក្លឹបក្េហវនេ) 

- ក្ទាើរបាយការណ៍ ជូនមាច ស់មូលនិធិ និង្សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលឲ្យ បាន ទាន់
ក្ពលក្វោ 

- មូលដ្ឋា ន ិននន័យសុវត្ថិភាពកុ្មាររតួ្ត្ពិនិត្យក្ ើង្វញិ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាព 

តាម្ដាន្ ន្រិវាយត្រម្ៃ 

- រក្ុមតមដ្ឋននិង្វាយត្ផ្មលបានចុុះរបមូល ិនន័យក្ៅតមតំ្បន់យ៉ាង្ក្ ៀង្ទាត់្ក្ដើមបី 
ធាន ថ្នពួក្គ្នត់្បានយល់ចាស់និង្អនុវត្ត រមង់្ផ្នការរបមូល ិននន័យក្ហើយរក្ា
 ុក្ ិននន័យក្នុះ របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព។  បានក្រៀបចំក្ធវើប បងាា ញពីល ធទល របចំា
រតី្មាសជាមួយរបធានរគប់រគង្គក្រមាង្ក្ដើមបីដ្ឋក់្ជូន គណៈរគប់រគង្រត្ួត្ពិនិត្យ 
និង្វាយតំ្ផ្ល ។ 

- បានក្ធវើប បងាា ញសតីពីរបាយការណ៏របចំារតី្មាសដល់របធានគក្រមាង្និង្ថ្នន ក់្ដឹក្នំ 

- មិត្តសំឡាញ់បានចុុះក្ធវើអក្ង្កត្របចំាឆ្ន ំ២០១៥ក្លើក្រគឿង្ក្ញៀន និង្កុ្មារក្ៅតមថ្នល់ 
ក្ដើមបីបញ្ចូ ល ិននន័យ និង្វភិាគក្ៅក្លើផ្នការសៃង់្មតិ្ សតីពីការការពារ
កុ្មារក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន/ទៃុះផ្បត្ង្ និង្ការអក្ង្កត្
អាហាររបូបត្ថមា/អនម័យ ។   ជាល ធទលផ្នការសៃង់្មតិ្ទំាង្ក្នុះរត្ូវបានក្ទាើ ក្ៅកាន់
រក្ុមពាក់្ព័នធទំាង្អស់សរមាប់ការខក្លមអរបសិ ធភាពផ្នគក្រមាង្ក្នុះ។ 

- មិត្តសំឡាញ់បានក្ទាើរបាយការណ៏ជូនមាច ស់មូលនិធិ  និង្ សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលក្ទេង្ក្ ៀត្
តមកាលកំ្ណត់្យ៉ាង្ក្ ៀត្ទាត់្ ។ 
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ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភា
ព 

 
- មូលដ្ឋា ន ិននន័យសុវត្ថិភាពកុ្មារគក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូរក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារបានក្ធវើបចចុ
បបននភាព និង្ពិនិត្យតមដ្ឋនក្លើបញ្ជ ីរគប់រគង្ក្រណី ក្ដ្ឋយរក្ុមតមដ្ឋន 
និង្វាយត្ផ្មល 

- ការវាយត្ផ្មលខាង្ក្រៅបានក្ធវើក្ ើង្សរមាប់ក្មមវធីិអប់រ ំ ក្ដ្ឋយមានការគំ្នរ ពីអង្គការ 
DCA និង្មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននខដលគំ្នរ ក្ដ្ឋយអង្គការការតីស  

 

៣. រក្មុការងារក្សវាសង្គមៈ នឹង្ទតល់ការការពារដ៏លអរបក្សើរការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តច  ការអប់រ ំ  ការបណតុ ុះបណ្តត ល   ការងារ  និង្សមាហរណក្មម ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន 
១៥,០០០នក់្ ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 
៣.១ 
ក្មមវធីិ
តម
ថ្នល់ដ៏
លអរត្វូ
បានអនុវត្ត 
ក្ៅ
ក្ណ្តត ល
រាជ
ធានីភនំក្ព
ញ និង្ 
ជាយរក្ងុ្ 
 

សរបុរមួៈ 
ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ១,៣៤០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨,៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤,៣០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០នក់្ និង្
យុវវយ័២០នក់្សមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 

- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ១០០នក់្ 

- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឌ លបនាប (ទៃុះផ្បត្ង្) ចំនួន ១០០នក់្ 

- បុគគលចំនួន ៤៨០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ   និង្ប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៩៥នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចចអង្គការ ផ្ដ 

គូ3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី&កុ្មារ 
សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

សរបុរមួៈ 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារf 
- រក្ុមតមថ្នល់បានទតល់ក្សវា ២,២៨៦,៥៥០ ដង្ (ស្សី ៨០៣,៣៥៧) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៧,៦០១នក់្(ស្សី២,៨២៣នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលតមថ្នល់ចំនួន៤,២៨៧នក់្(ស្សី២,២៥៨នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នយុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ចំនួន៣៦៦នក់្(ស្សី១១១នក់្)   ចាប់ពី 
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នកុ្មារក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំចំនួន ២០២នក់្(ស្សី៩៤នក់្)ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នកុ្មារ  /   យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបនាប ក្រគឿង្ក្ញៀនចំនួន ១៩៣នក់្(ស្សី២១នក់្)ចាប់ពី 
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន៤៨៨នក់្(ស្សី១៩៧នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញា ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៣៣នក់្ (ស្សី១១៦នក់្)   បានបញ្ជូ ន មក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច     អង្គការផ្ដគូ គក្រមាង្   
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សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុង្
សហគមន៏ចំនួន៨០០នក់្ រមួបញ្ចូ ល ថ្មីចំនួន៥០នក់្ 

- ក្សវាចំនួន២,០០០ដង្ នឹង្ក្ធវើក្ ើយក្ដ្ឋយសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ដើមបីការពារ
កុ្មារ 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្  នឹង្  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមូលដ្ឋា ន
សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

- វាយត្ផ្មលសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារជារបចំា 
 

ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

កុ្មារ/យុវវវយ័ចំនួន១៨៤១ បាន  ួលក្សវារបក្យលពីមិត្តសំឡាញ់  

សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
 

- មិត្តសំឡាញ់មានសមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅក្នុង្រាជធានីភនំក្ពញ ចំនួន៧៧៣នក់្ 
រមួបញ្ចូ ល ទំាង្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុង្សហគមន៏ទង្ ក្នុង្ក្នុះមានថ្មីចំនួន១០៥នក់្ និង្មាន
៥៣នក់្ លប់ក្ចញពីបញ្ជ ីក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារបានទតល់ក្សវាចំនួន២,២៦៥ដង្ ក្ដើមបីការពារកុ្មាររមួមានៈ ការបញ្ជូ នមក្ 
អង្គការមិត្តសំឡាញ់ និង្ខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានពីគក្រមាង្សុវត្ថិភាពកុ្មារដល់អតិ្ថិ្ជន/ក្ភាៀវក្ សចរណ៏ 
ទតល់ព័ត៌្មានអំពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ សុវត្ថិភាពកុ្មារ បញ្ជូ នក្ៅមនៃីរក្ព យ និង្ ូរសពៃ័បនៃ ន់ ឬប៉ាូលីស  

- ពំុមានការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្ ក្ ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- បានក្ធវើការវាយតំ្ផ្លសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារជារបចំាក្ៅតមមូលដ្ឋា នក្នុង្រាជធានីភនំក្ពញ 

 

តំ្បន់ក្ណ្តត លភនំក្ពញ 
 

 
 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ២៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៥០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ២០០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

តំ្បន់ក្ណ្តត លភនំក្ពញ   រក្ុមការងារតមថ្នល់ និង្មណឌ លសំចត្មួយកំ្ពុង្ដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយបុគគលិក្ 
ចំនួន ១៣នក់្ (ស្សី០៣នក់្) មាន ីតំង្សថិត្ក្ៅ ទៃុះក្លខ ៣៣Eo+E1  ទលូវក្លខ ១៣៦  សងាក ត់្ទាថ្មី៣  
ខណឌ  ដូនក្ពញ  
 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានទតល់ក្សវា ៥៦២,០៦៨ដង្(ស្សី ១៤៤,២៣៧ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ៨៥៥នក់្ (ស្សី២៥៩នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៥២០នក់្ (ស្សី ១៨៤នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន  ៦៧នក់្(ស្សី១៨នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ៤០០នក់្ 

 

កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញា ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៧៥នក់្(ស្សី៥៦នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច អង្គការផ្ដគូ 
គក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ     ប៉ាូលីស   និង្គណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៣៨០នក់្ 
   

តំ្បន់ឬសេខីក្វ 
 

 
 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១៥០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន៦០នក់្ 

តំ្បន់ឬសេខីក្វ រក្ុមការងារតមថ្នល់ និង្មណឌ លសំចត្មួយកំ្ពុង្ដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយបុគគលិក្ ចំនួន 
០៨នក់្ (ស្សី០៤នក់្)  និង្បុគគលិក្សមរគ័ចិត្តចំនួន ០២នក់្(ស្សី០១នក់្) មាន ីតំង្សថិត្ក្ៅ ទៃុះក្លខ 
៣៣Eo+E1  ទលូវក្លខ ១៣៦ សងាក ត់្ទាថ្មី៣  ខណឌ  ដូនក្ពញ  ដ្ឋក់្ ីតំង្ជាមួយតំ្បន់ក្ណ្តត លភនំក្ពញ    
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ២១១,២៧៨ដង្(ស្សី១០៦,០០១ដង្)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១,០៣៨នក់្(ស្សី៤៦២នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៩០៨នក់្(ស្សី៤៨៨នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន ១១៨នក់្(ស្សី៥០នក់្)   ួលឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌)ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤៤នក់្(ស្សី១៩នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs    
ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៦០នក់្ 

 

តំ្បន់មានជ័យ 
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

តំ្បន់មានជ័យៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និង្មណឌ លសំចត្មួយ  កំ្ពុង្ដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្ចំនួន
០៨នក់្(ស្សី០៥នក់្ )និង្បុគគលិក្សមរគ័ចិត្តចំនួន០១នក់្ មាន ីតំង្សថិត្ក្ៅ ទៃុះក្លខ ៦៧ទលូវក្លខ 



របាយការណប៏្រចាំ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ៣០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ៣០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុ សរមាប់ ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ៥០នក់្ 

 

៩៩សងាក ត់្ទាក្ដើមថ្កូវ  ខណឌ ចំការមន 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា៤៧៣,២៧៦ដង្ (ស្សី១៦០,២១៨ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ១,០៤៩នក់្(ស្សី៤០១នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៦៣៣នក់្(ស្សី៣៦០នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន  ៤០នក់្(ស្សី២១នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់ 
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៨នក់្(ស្សី០៧នក់្) ខដលបានមក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច អង្គការផ្ដគូ 
គក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៤៤នក់្ ។ 

 

សហគមន៏អណតូ ង្ៈ  កំ្ពុង្ទតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ  ការពរងឹ្ង្
សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិង្ការងារ។ 

ការការពារៈការងារចុុះសហគមន៏ និង្មណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ៨០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៦០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៤០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

សហគមន៏អណតូ ង្ៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏អណតូ ង្មាន ីតំង្សថិត្ក្ៅទៃុះក្លខ ៣៣៤/៣៣៥,  ទលូវ៤៦៤K    
អណតូ ង្៥ សងាក ត់្ក្គ្នក្រការ  ខណ័ឌ ខរពក្ក្ៅន ៥  ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ២០នក់្(ស្សី០៨នក់្)  ជាបុគគលិក្
ក្ពញសិ ធិ និង្ ១នក់្ បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ កំ្ពុង្ទតល់ ក្សវាការពារ ក្ទេង្  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   
ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ ក្មមភាពក្មានត ហាង្ហវឹក្ហាត់្ការងារ  ជំនញ និង្មណឌ លសិបបក្មម 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុង្សហគមន៏ និង្មណឌ លសំចត្  
- រក្ុមការងារតមសហគមន៏បានទតល់ក្សវា ៧៨,២០១ដង្( ស្សី ២៩,៣២៣ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅសហគមន៏ចំនួន ១,១០៨នក់្( ស្សី ៤៧២នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៥០៧នក់្( ស្សី  ៣២០នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១២០នក់្ 

- ៦៥នក់្( ស្សី ៣៩នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅ
សាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគសួារ និង្ប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ ។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១២នក់្(ស្សី០៦នក់្) ខដលបានមក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច អង្គការផ្ដគូ 
គក្រមាង្ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតីនិង្កុ្មារ  
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១១៩នក់្ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅ  កំ្ពុង្ទតល់ក្សវាតម
ថ្នល់ ការការពារ  ការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិង្ការងារ។ 

 

ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្នល់ និង្មណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ២,០០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១,២០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៥០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ាណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១៥០នក់្ 

 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏ចាអំក្ៅមាន ីតំង្សថិត្ក្ៅទៃុះក្លខ ១៣៣,  ទលូវ៣៦៩ភូមិរបា     
សងាក ត់្ចារអំក្ៅ  ខណ័ឌ ចារអំក្ៅ  ភនំក្ពញ  ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ១៥នក់្(ស្សី០៨នក់្) ជាបុគគលិក្
ក្ពញសិ ធ និង្ ០១នក់្(ស្សី០១នក់្) ជាបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ កំ្ពុង្ទតល់ក្សវាការពារក្ទេង្  រមួមានៈ 
បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ ក្មមភាពក្មានតការហវឹក្ហាត់្ជំនញ   និង្សិបបក្មម 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុង្សហគមន៏ និង្មណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់បានទតល់ក្សវា ២៧០,៥០១ដង្( ស្សី ១១២,៥៧៩ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ១,៥១២នក់្( ស្សី ៦២២នក់្))   ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន៩៩៨នក់្( ស្សី  ៤៥៩នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន  ៩២នក់្( ស្សី  ៣៨នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ     ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៨នក់្( ស្សី  ០៦នក់្)   មក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច     អង្គការ ផ្ដគូ គក្រមាង្ 
ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ  ចាប់ពី  ផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៥០នក់្  
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តំ្បន់តក្មម  
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៥០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹង្បញ្ចូ នមក្ពីមនៃីរស.អ.យ អង្គការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុ សរមាប់ ស្រសតី និង្កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិង្សុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ២០នក់្ 

 

តំ្បន់តក្មម ៈ ក្មមវធីិតំ្បន់តក្មម  មាន ីតំង្សថិត្ក្ៅទលូវជាតិ្ក្លខ២ ភូមិតក្មម  សងាក ត់្តក្មម  
រក្ុង្តក្មម   ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ០៦នក់្(ស្សី០២នក់្)  ជាបុគគលិក្ក្ពញសិ ធិ និង្ ០១នក់្ 
ជាបុគគលិក្ពាក់្ ក្ណ្តត លក្ពល  កំ្ពុង្ទតល់ក្សវាការពារក្ទេង្  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  
ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និង្សក្មមភាពក្មានត។ 
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា៦៣,៤១៨ដង្ (ស្សី២០,០៣១ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧២៦នក់្(ស្សី១៩៤នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  
- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៤៥៥នក់្( ស្សី ២៤៨នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៩នក់្( ស្សី ២១នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ     ក្សៀវក្ៅរគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤១នក់្(ស្សី២១នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពីមនៃីរសង្គមកិ្ចច  អង្គការផ្ដគូ 
គក្រមាង្ ភាពជាផ្ដគូក្នុង្កិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និង្គណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និង្កុ្មារ  ចាប់ពី  
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ និង្សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន២០នក់្ 

មណឌ លក្រគឿង្ក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុង្ទតល់ក្សវាក្នុង្តំ្បន់ទំាង្៣ និង្ 
ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ទេង្ក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ១៣០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤០នក់្ នឹង្បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឌ លបនាប 

- បុគគលចំនួន ៣០នក់្ នឹង្  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 

មណឌ លក្រគឿង្ក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុង្ទតល់ក្សវាក្នុង្តំ្បន់ទំាង្៣ និង្ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ទេង្ក្ ៀត្ជំុវញិរាជ
ធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានទតល់ក្សវា ១៧២,០២០ ដង្(ស្សី៣៥,៨១១ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥៩៣នក់្(ស្សី ៩៨នក់្) ផ្នរក្មុតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

- ក្សវាយុវវយ័ចំនួន       ៣៨ដង្(ស្សី០២ដង្) បានបញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឌ លបនាបក្រគឿង្ក្ញៀន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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អត្តញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និង្ប័ណណសមធម៌ 

 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ចំនួន ៣៤នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់ អត្តញ្ញា ណបរត័្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

មណឌ លបក្េឆី្ល ត្ៈ  ទតល់ក្សវាក្នុង្តំ្បន់ទំាង្៣ និង្ក្គ្នលក្ៅដផ្  ក្ទេង្ក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹង្ទតល់ក្សវា ១៣០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥០នក់្នឹង្  ួលបានក្សវាទំាង្ក្នុះ 

មណឌ លបក្េឆី្ល ត្ៈ  ទតល់ក្សវាក្នុង្តំ្បន់ទំាង្៣ និង្ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ទេង្ក្ ៀត្ជំុវញិ រាជធានី ភនំក្ពញ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានទតល់ក្សវា ១៣៣,០៦៣ដង្(ស្សី៥៥,៥៤១ដង្) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៧២០នក់្(ស្សី៣១៥នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៦២នក់្( ស្សី ១៩៦នក់្ )  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

គក្រមាង្បខង្វរ  
- ប៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីសក្ៅរាជធានីភនំក្ពញចំនួន០២នឹង្ក្ធវើការសហការណ៏ជាមួយ 
របព័នធបខង្វរ(៧មក្រា និង្ ដូនក្ពញ) 

- នឹង្  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ពីប៉ាូលីស និង្អាជាា ធរតមរយៈ 
របព័នធបខង្វរ 

គក្រមាង្បខង្វរ  
- បុគគលិក្ឬសេីខក្វបានក្ធវើប បងាា ញសតីពីគក្រមាង្បខង្វរដល់មេនតីក្.គ.ន.ក្ខណឌ ៧មក្រា 
និង្ដូនក្ពញចំនួន៦៥នក់្(ស្សី ៥៥)នផ្ថ្ង ី២៤ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ០២នក់្  ួលពីប៉ាូលីស និង្អាជាា ធរតមរយៈ របព័នធ 
- បានក្រៀបចំកិ្ចចក្របជំុយ៉ាង្ក្ ៀង្ទាត់្ជាមួយប៉ាូលិសប៉ាុសត ៧មក្រានិង្ដូនក្ពញ 

- ប៉ាូលីស និង្មេនតីក្.គ.ន.ក្ ចំនួន២៥នក់្(ស្សី០៨)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីគក្រមាង្បខង្វរ
ក្ៅក្េហវនេអិនក្ធើក្ណសិនណល នផ្ថ្ង ី២៥ ខខ មិថុ្ន ឆ្ន ំ២០១៥ ។ 

 

៣.២ទតល់
សិ ធិអំ
ណ្តច
ដល់យុវ
វយ័និង្ចូ
លរមួយ៉ា
ង្សក្មម
ក្ៅក្នុង្

ទតល់សិ ធិអំណ្តចដល់យុវវយ័ 

សរបុរមួ 

- មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៤១០នក់្រមួបញ្ចូ ល២៨០នក់្ នឹង្  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល និង្ ចូលរមួយ៉ាង្សក្មម  
ក្សវាចំនួន៧៥,០០០ខដលទតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 

- ចំនួនសក្មមភាព និង្រពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 
  

ទតល់សិ ធិអំណ្តចដល់យុវវយ័ 

សរបុរមួ 

- មិត្តអប់រថំ្មីចំនួន២៦៩នក់្(ស្សី៩៤នក់្)បានបណតុ ុះបណ្តត លចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៣៨៤(ស្សី១៤២នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្ចូលរមួយ៉ាង្សក្មម  
- បានទតល់ក្សវាចំនួន១៨,៤៧១ដង្(ស្សី ៨,១៦៦ដង្)ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 
- បុគគលិក្ហវឹក្ ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន ១៥ដង្  និង្បានក្ធវើ សក្មមភាព 

ក្មានតសបាយ រមួទំាង្ទតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤៥១ក្លើក្ដល់យុវវយ័  
បានក្រៀបចំមិត្តអប់មិត្តចំនួន២០នក់្(ស្សី៥នក់្) ក្ៅ សេនុះកិ្ចចក្ៅភនំឧដុង្គ 
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សហ
គមន៏រប
ស់ពួក្ក្គ 
និង្
សង្គមជា
តិ្ 
 

រក្មុតមថ្នល់ តំ្បន់ក្ណ្តត លភនំក្ពញ, មានជ័យ, ឬសេខីក្វ តក្មម   
មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង្២ និង្ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៣០០នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹង្ទតល់ក្សវា ១០,០០០ដង្ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

រកុ្មតមថ្នល់ តំ្បន់ក្ណ្តត លភនំក្ពញ, មានជ័យ, ឬសេខីក្វ តក្មម   មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្
ទំាង្២ និង្ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រថំ្មីចំនួន២១៨នក់្(ស្សី៧១នក់្)បានបណតុ ុះបណ្តត លចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៣០១នក់្(ស្សី ១០៥នក់្)  ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- មិត្តអប់រមិំត្តទំាង្ក្នុះបានទតល់ក្សវា ៥,៥៥៤(ស្សី២,៣៨៧)ដង្ ដល់មិត្តភក្ត័ក្គ 

សហគមន៏អណតូ ង្ 

ការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តចយុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខាុំ និង្អនក្ៈ 
- នឹង្ទតល់ក្សវាចំនួន ៦០,០០០ដង្ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្  
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៦០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី២៥នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹង្ទតល់ក្សវា ចំនួន១៥,០០០ដង្ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និង្រពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

សហគមន៏អណតូ ង្ 

ការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខាុំ និង្អនក្ៈ 
- ក្សវាចំនួន១៦៥,៣៦៧ដង្(ស្សី២៩,៥១៩)បានទតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧៤៨នក់្(ស្សី ៣២៥នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ៣២៤នក់្(ស្សី២៣១នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រថំ្មីចំនួន២៥នក់្(ស្សី១២នក់្)បានបណតុ ុះបណ្តត លចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៣៩នក់្(ស្សី ១៣នក់្)  ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- មិត្តអប់រមិំត្តទំាង្ក្នុះបានទតល់ក្សវា ៧,៥៣២ដង្(ស្សី ២,៨៤៧) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន៩ដង្  និង្បានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រមួទំាង្ទតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ២៥៦ក្លើក្ដល់យុវវយ័  

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹ្ង្សិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 
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- ក្សវាចំនួន ២០០,០០០នឹង្ទតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៨០០នក់្  
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី២៥នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹង្ទតល់ក្សវា ១០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និង្រពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

- ក្សវាចំនួន២៥៧,៣៥៨ដង្(ស្សី១១០,០៩៧ដង្)បានទតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧០៩នក់្(ស្សី៣៤៥នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន  ៦៩១នក់្(ស្សី៣៩៩នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រថំ្មីចំនួន២៦នក់្(ស្សី១១នក់្)បានបណតុ ុះបណ្តត លចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៤៤នក់្(ស្សី២៤នក់្)ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាង្ក្នុះបានទតល់ក្សវា៥,៣៨៥ដង្(ស្សី២,៩៣២)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន៦ដង្  និង្បានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រមួទំាង្ទតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៩៥ក្លើក្ដល់យុវវយ័  
 

៣.៣ កុ្មារ
រត្វូ 
បានគំ្ន
មាហ  រណ
ក្មមក្ៅ 

សាោរដា
និង្បនតការ
សិក្ា ក្ៅ
សាោរដា
ឲ្យបានយូរ
ខដលអាច

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុង់្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ ចំនួន
៣៣០ មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន២៣០នក់្ នឹង្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ានបនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅ សាោ             

រដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 
- នឹង្ក្រត្ៀមក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយមាតបិតចំនួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមបីក្រត្ៀមក្ធវើ ការ 
សមាហរណក្មមក្ៅក្ាោរដាក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- អនុវត្តន៏ថ្នន ក់្ចូលក្រៀនក្ ើង្វញិក្ៅក្នុង្សហគន៏សមាហរណ៏ក្មមក្ៅ  
សាោរដាៈ 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដាៈ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន៦៩០នក់្ក្ៅសាោរដា/១ឆ្ន ំ 

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ៤២៣នក់្(ស្សី ១៩០នក់្)  ចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន២៥៨នក់្(ស្សី១៣៩នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- បានក្រៀបចំរបជំុចំនួន៣ដង្ 

- បានក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តង្មាតបិតរបចំាឆ្ន ំ២០១៥  ចំនួយ២៨នក់្(ស្សី២៥) 
- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមួយ ខដលមានតំ្ណ្តង្មាតបិត  និង្នយក្សាោចំនួន ៦៩នក់្(ស្សី៦០នក់្) 015 

ក្នុង្ក្គ្នលបំណង្ក្ដើមបីបងាា ញជូនអំពីដំក្ណើ រការផ្នការចុុះក្ឈាម ុះកូ្នក្ៅក្រៀនក្ៅសាោរដា 
ការពិនិត្យ ក្មើលក្សៀវក្ៅតមដ្ឋន   ក្សៀវក្ៅ ំនក់្ ំនង្     និង្ ក្សៀវក្ៅសិកាខ គ្នរកិ្ 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមួយ ខដលមានមាតបិតចំនួន ១២៥នក់្(ស្សី១០២នក់្)  ក្នុង្ក្គ្នលបំណង្ 
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ក្ធវើបាន 
 

- កុ្មារចំនួន ១,២៥០នក់្ នឹង្បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ ចុុះ 
ក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៨៩៤នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ 

សាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 
- កុ្មារចំនួន ៣៤០នក់្ នឹង្ក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទៃ ល់ក្ៅសាោរដា(រកុ្មតមថ្នល់) 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ក្សវាផ្នការតមដ្ឋន 
កុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ១០,០០០ ដង្ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរបុចំនួន   ១៣០,០០០ នឹង្ទតល់ដល់ កុ្មារ / យុវវយ័ 
ក្ៅតមថ្នល់  មណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ ល បណតុ ុះ  បណ្តត ល វជិាជ ជីវៈ 

- សមាា រៈអប់រកំ្រៅរបព័នធថ្មី នឹង្រតូ្វបក្ង្កើត្និង្ក្ធវើបចចុបបននភាព 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់រកំ្រៅរបព័នធ ក្ៅតមថ្នល់ក្នុង្មណឌ ល និង្ 
សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា នឹង្បក្ង្កើត្ អនុវត្ត និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ាង្ 
ក្ ៀង្ទាត់្ 
 

ផ្ដគូ 

- បុគគលិក្អង្គការផ្ដគូនិង្មិត្តសំឡាញ់ ៥០នក់្ នឹង្រត្ូវបានខសវង្រក្ និង្ 

  ួល ការបណតុ ុះបណ្តត ល 

- ផ្ដគូសាោរដា៧៥នឹង្  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្ការគំ្ន រ  ក្នុង្ ការ  ក្របើ
របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា 

- តមដ្ឋនរគូសាោរដាចំនួន៧០ អនុវត្តន៏ក្លើឧបក្រណ៏សិក្ាក្របើរបាស់ 

 

ក្ដើមបី បងាា ញជូនពីការក្ធវើសមាហរណក្មមសិសេក្ៅសាោរដា នផ្ថ្ង ី២៥ ខខ ក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដាៈ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន៨៦២នក់្(ស្សី៤១៩នក់្) បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៥  

- កុ្មារចំនួន១,៣០៩(ស្សី៦១៨នក់្)ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៦៧៤នក់្(ស្សី៨០៥នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈការចុុះ
សួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង្ក្រៀន ក្ៅ
សាោរដាចំនួន ១៦៣នក់្(ស្សី៧៥នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការគំ្ន
រ ខលួនឯង្ និង្កុ្មារចំនួន   ២១៦នក់្(ស្សី៩៤នក់្)   បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន ៩៣ % ផ្នកុ្មារខដលបានក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា កំ្ពុង្ បនតការ សិក្ា 
ក្ៅសាោរដា  មានកុ្មារខដលបានបញ្ជូ នក្ៅអង្គការទេង្  និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ចំនួន៤ .៥%  ។  

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាមានចំនួន១២,០៥៥(ស្សី៥,៣៧៥)ដង្ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្យើង្បានទតល់ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរបុចំនួន ១២១,០៩០ដង្បានទតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័  ក្ៅ
តមថ្នល់ មណឌ លអប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល វជិាជ ជីវៈក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- ខលបង្ក្មានតផ្នឧបក្រណ៏សិក្ាថ្មីចំនួន ០៣ បានបក្ង្កើត្(ខលបង្ពយញ្ជ នុះទេិត្,   ស្សុះក្មអំក្ៅ  
និង្ស្សុះរក្ ុះក្ភលើង្) 

- អប់រកំ្រៅរបពន័ធបានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណក្ៅខខសីហាជាមួយនិង្គក្រមាង្ក្មមវធីិអប់រ ំ ក្ដើមបី
ពិនិត្យក្ ើង្វញិ  និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើក្គ្នលការណ៍ខណនំអប់រកំ្រៅរបពន័ធ និង្សមាា រៈ
បណតុ ុះបណ្តត ល 
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ផ្ដគូ 

- ការបណតុ ុះបណ្តត លខាង្ក្រកាមរត្ូវបានក្ធវើដល់បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ និង្អង្គការផ្ដគូ ក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៥ 

- អង្គការរពុះពុ ធសាសនក្ដើមបីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ចំនួន ០៤នក់្(ស្សី០៤នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះ
បណ្តត លសតីពីឧបក្រណ៏សិក្ា 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន១៩នក់្(ស្សី១៤)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីឧបក្រណសិក្ា 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន១៤នក់្(ស្សី១០)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីឧបក្រណសិក្ា 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន២៤នក់្(ស្សី១១)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីគរកុ្កាសលយក្នុង្ការប
ក្រង្ៀន 

- រគូសាោរដាចំនួន៥១នក់្(ស្សី៤៤)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីឧបក្រណសិក្ា 

- បានក្ធវើប បងាា ញសតីពីសក្សវាក្មមមណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្ៅមិត្តសំឡាញ់ដល់នយក្សាោ
ចំនួន ២១នក់្(ស្សី០៦នក់្)  ក្ៅមិត្តសំឡាញ់។ 

- បានក្ធវើការតមដ្ឋនរគូសាោរដាចំនួន៤៦៦រគូសតីពីការក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
មជឈមណឌ លអប់រ,ំ  ឬសេខីក្វ,  ក្ណ្តត លភនំក្ពញ 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន២០០នក់្ក្នុង្ មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹង្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅ
សាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដាៈ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ២៨០នក់្ក្ៅ សាោរដាក្នុង្

មជឈមណឌ លអប់រ,ំ  ឬសេខីក្វ,  ក្ណ្តត លភនំក្ពញ 

មជឈមណឌ លអប់រទំតល់សក្មមភាពអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាក្ដើមបីសរមបសរមួលក្លើការសមាហរណ 

ក្មមសិសេក្ៅសាោរដា និង្ទតល់ការអប់រជំាមូលដ្ឋា នដល់កុ្មារខដលរស់ក្ៅ និង្ក្ធវើការ តមថ្នល់/
សហគមន៏ ខដលមក្ពីតំ្បន់ឫសេីខក្វ និង្ ក្ណ្តត លភនំក្ពញ ។ 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ២៩៧នក់្ (ស្សី១២៩នក់្)  
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន៧៥នក់្(ស្សី៤២នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដាចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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មួយឆ្ន ំ 
- កុ្មារចំនួន ៦៨៤នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនត ការសិក្ា 
ក្ៅសាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹង្បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធន
ការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដាៈ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន ៣៥៩នក់្(ស្សី១៧០នក់្) បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន ៦៩០នក់្(ស្សី៣២៨នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈការចុុះ
សួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង្ 

ក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ១៩នក់្(ស្សី០៦នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការ
គំ្នរ ខលួនឯង្ និង្កុ្មារចំនួន   ៥៩នក់្(ស្សី២៨នក់្)   បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន ៤៤៤នក់្(ស្សី២០១នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះ 
សហគមន៏អណតូ ង្ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៣០នក់្ ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹង្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្ៅសាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១០០នក់្ក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ៣៤៩នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹង្បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះ
ក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

សហគមន៏អណតូ ង្ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៣៨នក់្(ស្សី២០នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន ៣៦នក់្(ស្សី១៥នក់្)  ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  
- កុ្មារចំនួន ៩៧នក់្(ស្សី៥៤នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដា
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារថ្មីចំនួន១២៩នក់្(ស្សី៧៥)បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ២១៤នក់្(ស្សី៩៩នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង្ក្រៀនក្ៅ
សាោរដាចំនួន  ៤៦នក់្(ស្សី២៧នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការគំ្ន
រ ខលួនឯង្ និង្កុ្មារចំនួន៦១នក់្(ស្សី២៥នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 
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- កុ្មារចំនួន៣៣៦នក់្(ស្សី១៦៥នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះ 

 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៥០នក់្ ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន១ ៥នក់្នឹង្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០នក់្នឹង្បានចូលក្រៀន ថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹង្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្ៅសាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១៥០នក់្ក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ៣០០នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៣០០នក់្ នឹង្បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៦២នក់្(ស្សី២៦នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន ០១នក់្(ស្សី០១នក់្)  ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្(ស្សី០៥នក់្) ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  
- កុ្មារចំនួន ៦០នក់្(ស្សី៣៣នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដា
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារថ្មីចំនួន៦២នក់្(ស្សី២៧)បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ២៤៣នក់្(ស្សី១៣៣នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈ
ការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង្
ក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន០៩នក់្(ស្សី០៥នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការ
គំ្នរ ខលួនឯង្   និង្កុ្មារចំនួន២០នក់្(ស្សី០៧នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន៣២១នក់្(ស្សី១៥៤នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះ 
តំ្បន់មានជ័យ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៥០នក់្ ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន៣០នក់្ នឹង្បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ ន

តំ្បន់មានជ័យ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង្ទតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន២៦នក់្(ស្សី១៥នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខ ក្មសា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ២៦នក់្(ស្សី១០នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនៃ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដា
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ក្ៅសាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 
 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ៦០នក់្ក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២៩០នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដាក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១៥០នក់្ នឹង្បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខ   ក្មសា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដា 
- កុ្មារថ្មី៩៦នក់្( ស្សី៤៥នក់្) ក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខ   ក្មសា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ២០៨នក់្(ស្សី៩២នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង្ក្រៀនក្ៅ 
សាោរដាចំនួន ២៧នក់្(ស្សី១២នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុង្ការគំ្ន
រ ខលួនឯង្   និង្កុ្មារចំនួន៧២នក់្(ស្សី៣៤នក់្)  បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន២០៨នក់្(ស្សី៩៨នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះ 
ក្លឹបក្េហវនេៈ កំ្ពុង្ទតល់ក្សវាសក្មមភាពខាង្ក្នុង្ និង្ខាង្ក្រៅ ចំនួន 
១២០,០០០ រមួមាន បណ្តណ ល័យ រា ំ កី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា 
និង្រពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាង្អស់ក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំ មជឈ
មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាង្កុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុង្១ឆ្ន ំ 
 

- ក្លឹបក្េហវនេនឹង្ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និង្សហគមន៏
ចំនួន២ដង្ក្នុង្មួយសបាត ស៏ ក្ដើមបីទតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន 
៥០,០០០ដង្ដល់ពួក្ក្គ 

 

ក្លឹបេហវនេៈ   ជាមណឌ លអប់ររំបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ខដលកុ្មារ/យុវវយ័អាច អនុវត្តសក្មមភាពក្មានត
សបាយ និង្វបបធម៌រមួមានៈ កី្ឡា គំនូរ ផ្ទត់្ពណ៌ បណ្តណ ល័យរា ំនិង្ត្េនតី។ 

- បានទតល់ក្សវា ខាង្ក្នុង្ និង្សក្មមភាពខាង្ក្រៅ ចំនួន ១១៩,១៧៣ដង្ (ស្សី ៣៨,១៣២)ដង្ រមួមាន បណ្តណ
ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា និង្រពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាង្អស់ក្ៅមជឈម
ណឌ លអប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាង្កុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុង្រតី្មាសក្នុះ 

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និង្សហគមន៏ចំនួន២ដង្ក្នុង្មួយសបាត ស៏ក្ដើមបី
ទតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៩,៣៨១(ស្សី ៤,១៦០)ដង្  

- សក្មមភាពបានអនុវត្តន៏ជាធមមតក្ ើង្វញិ  ក្ៅក្លិបក្េហវនេចាប់ពីខខក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ ក្រកាយពីពីបិ 
មួយរយៈក្ដើមបីជួសជុល ។ 

 

៣.៤ គំ្ន
រ យុវវយ័
ក្នុង្ការ

សរបុរមួ  ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និង្រក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

 

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ នឹង្ទតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈ៧ក្ទេង្ គ្នន  
ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ, តក្មម  និង្សហគមន៏អណតូ ង្ 

សរបុរមួ  ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និង្រក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

 

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុង្ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន៧ជំនញក្ទេង្គ្នន ក្ៅមជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង្ ក្រាង្ថ្មី២ ក្ៅតំ្បន់តក្មម  និង្សហគមន៏អណតូ ង្ 
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បណតុ ុះ
បណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ
និង្
ការងារ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  នឹង្ទតល់ជំនញដល់ យុវវយ័
ចំនួន៥០០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី៣០០នក់្ 

- យុវវយ័ចំនួន១០០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី៦២នក់្ នឹង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
- ពរងឹ្ង្ថ្នន ក់្កាត់្ក្ដរថ្មី និង្បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ថ្មីក្ៅតំ្បន់អណតួ ង្ 

 

ការខសវង្រក្ការងារៈ  
- យុវវយ័២០០នក់្ នឹង្ សមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  និង្
ក្ខត្តក្នុង្មួយឆ្ន ំជួយគំ្នរ ក្ដើមបី ដ្ឋក់្ការងារ, បក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់
ខលួន, ការងារភាល ម ,ៗ ខសវង្រក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្, និង្ការគរឲ្យតាម្រយុៈការហាត្់ជរៀន្
ជធវើការ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក់្ការរងារ 
- ក្មមវធីិសិក្ាបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈរតូ្វបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដើមបីធាន
ថ្នវានឹង្សាក្សមសមថភាព  ការវាយតំ្ផ្លសិសេគឺវាខទអក្ក្ៅក្លើក្មមវធីិ 
សិក្ានិង្សមថភាព 

- ក្រៀនពីគក្រមាង្ការហាត់្ក្រៀនការងារ  បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្ៅក្នុង្ 

សហគមន៏  
ផ្ដគូ 

- បក្ង្កើត្ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និង្ខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុម
ការងារទំាង្អស់ 

- ពរងី្ក្ការ ំនក់្ ំនង្ជាមួយរក្ុមហ ុនសរមាប់ការ ហាត់្ក្រៀន ការងារ  
ក្មមសិក្ា និង្ការ រក្ការងារ ។ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  បានទតល់ជំនញដល់យុវវយ័ចំនួន ៥៤៨នក់្(ស្សី ១៥៣នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន៩១នក់្(ស្សី ៣៧នក់្)បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- ហាង្កាត់្ក្ដរថ្មីក្ឈាម ុះខខេខម៉ារត្ក្ៅតំ្បន់អណតូ ង្កំ្ពុង្ដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយមានសិសេចូលមក្ក្រៀនចំនួន 
២៨នក់្ (ស្សី១២នក់្)   និង្ហាង្សំអាង្កាយមានសិសេ៧នក់្។  

 

ការខសវង្រក្ការងារៈ 
- យុវវយ័២២៩នក់្ (ស្សី ៧៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  និង្ក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ ៧៣នក់្(ស្សី២១នក់្)បានជួយខសវង្រក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភនំក្ពញ  និង្ក្ខត្ត 
-  យុវវយ័  ១២នក់្(ស្សី០២នក់្)  បានជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់ខលួន ក្ៅភនំក្ពញនិង្ក្ខត្ត 
- យុវវយ័៨៨នក់្(ស្សី ២៦នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅការងារភាល ម  ៗក្ៅភនំក្ពញ  និង្ក្ខត្ត 
- យុវវយ័ ៣៣នក់្(ស្សី ១៣នក់្) បានខសវង្រក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្ក្ៅភនំក្ពញ  និង្ក្ខត្ត 
- យុវវ័យ២៣នាក់(ប្ស ី១១នាក់) បាន្រួយស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហាត្់ជរៀន្ជធវើការ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះបានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណ សតីពីការដ្ឋក់្ការងារ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីវគគបណតុ ុះបណ្តត លសហរគ្នសមូលដ្ឋា ន/ការហវឹក្ហាត់្កូ្នជាង្បានបញ្ច ប់ 
បក្ខរបជាភាសាខខមរ ។ 

- បានក្ធវើបចចុបបននភាពក្មក្រៀនខលុះសរមាប់បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- សិកាខ សាោសតីពីបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង្ការងាររត្ូវបានក្ធវើក្ ើង្ជាមួយ អង្គការផ្ដគូ និង្ 
អង្គការសង្គមសីុវលិ ក្ទេង្ក្ ៀត្។ 

- បានពរងាង្ក្សៀវក្ៅខណនំ ពីការបក្រង្ៀន ម៉ាូតូ្ក្មកានិច ។   មានការពិនិត្យក្ ើង្វញិក្នុង្ ការរប ង្
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ទំាង្៣ក្រមិត្   ឲ្យស្សបតមនីតិ្វធីិរបតិ្បត្តិសតង់្ដ្ឋ ថ្មី ក្ដើមបីបក្ង្កើនក្ៅក្លើការខថ្ទំា ម៉ាូតូ្ និង្សុវត្ថិភាព  
។  ការបក្ង្កើត្គំនិត្ថ្មីក្ៅក្លើការគូសរក្ចក្រតូ្វបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្ៅក្នុង្បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ។  
នីតិ្វធីិសរមាប់ហាង្ក្ធវើរក្ចក្និង្ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ ើង្ ក្ៅក្លើក្សវាក្មមបក្រមើអតិ្ថិ្ជន និង្ក្ផ្ទត ត្
ក្ៅក្លើជំនញ ន់ ។   ក្មក្រៀនសរមាប់ភាសាអង់្ក្គលសក៏្បានពិនិត្យក្ ើង្វញិ ក្ដ្ឋយទតួត្ក្ៅក្លើ
វាក្យសពៃនិង្ ការសនៃន ។ 

- ការស្សាវរជាវ ីទារបានចាប់ក្ទតើមក្នុង្ក្គ្នលបំណង្ ក្ដើមបីក្ធវើបចចុបបននភាព ក្មមវធីិសិក្ា ថ្នន ក់្អគគិសនី  )
ខខតុ្ោ   ដល់ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៥) ។ 

 

ផ្ដគូ 

- ហាង្ឯក្ជន / អង្គការផ្ដគូ ចំនួន៣៥៣ គឺមានក្ៅក្នុង្បញ្ជ ី  ក្ហើយបានខចក្រខំលក្ដល់អនក្រគប់រគង្ក្រណី 
តមតំ្បន់នីមួយអាចបក្ង្កើត្ការ ំនក់្ ំនង្ខដលមានសកាត នុពលតមរក្ុមហ ុន ហាង្ឯក្ជនក្នុង្
ការដ្ឋក់្ការហវឹក្ហវីនកូ្នជាង្ដល់យុវវយ័   ។ កិ្ចចរបជំុរត្ូវបានក្ធវើក្ ើង្ ជាក្ ៀង្ទាត់្ ជាមួយរក្ុម
ហ ុន/ហាង្ឯក្ជនក្ដើមបីពនយល់ពីសក្មមភាព ការបក្រង្ៀន និង្ក្មមវធីិសិក្ា ។ 

មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នន ក់្ជំនញ )  
ទតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈដល់យុវវយ័ខដលមានគុណភាពនិង្ទតល់
ការងារឋិត្ក្ឋរ។ 

 

- យុវវយ័ចំនួន៤៤០នក់្នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
បនៃ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាង្ក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ពីមជឈ
មណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្ នឹង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
- នឹង្ទតល់ក្សវាអប់រដំល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន១៩០,០០០ដង្ (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  និង្ការពាបាល  

មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នន ក់្ជំនញ) ទតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លដ៏មានគុណភាព 
នំមុខក្គក្លើជក្រមើសការងារដ៏ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់យុវវយ័ ។ អង្គការមិត្តសំឡាញ់មាន ០៧ជំនញក្ទេង្ គ្នន   
 

- យុវវយ័ចំនួន៤៨២នក់្(ស្សី១៣៤នក់្)បានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បនៃ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ា 

យ៉ាង្ក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- យុវវយ័ចំនួន៤៨នក់្(ស្សី១៨នក់្)  ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

- ទតល់ក្សវាអប់រ(ំបំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  និង្ការពាបាល) ដល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន១៧៥,២១១(ស្សី៤៧,២៧៤)ដង្   

- យុវវយ័ចំនួន៤២នក់្(ស្សី១០នក់្)ក្សមើចំនួន ៨.៧១% បានក្បាុះបង់្ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមិនបានរត្ ប់មក្ចូលក្រៀនវញិក្ៅក្នុង្កំ្ ុង្ក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ 
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- ក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់្ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៧ នឹង្មានការថ្យចុុះមក្រតឹ្ម ១០% 
(ខទអក្ក្លើរបាយការណ៏ ឆ្ន ំ២០១២ =១៨%) 

 

ការដ្ឋក់្ការងារៈ  (មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ , ចារអំក្ៅ,  ឬសេីខក្វ,  មានជ័យ, និង្ 
ក្ណ្តត លភនំក្ពញ,) 
- យុវវយ័១៥៥នក់្នឹង្ជួយខសវង្រក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ង្កើត្របរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង្  
- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុង្ក្ធវើការ និង្បក្ង្កើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង្បនៃ ប់
ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ 

 

ការដ្ឋក់្ការងារៈ  (មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ , ចារអំក្ៅ,  ឬសេីខក្វ,  មានជ័យ, និង្ ក្ណ្តត លភនំក្ពញ,) 
 

- យុវវយ័១៥៨នក់្(ស្សី៤៤នក់្) ជួយខសវង្រក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ង្កើត្របរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង្ចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥  

- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុង្ក្ធវើការ និង្បក្ង្កើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង្បនៃ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មម
អស់រយៈក្ពល ៦ខខ 

 

សហគមន៏អណតូ ង្ 

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី និង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣០នក់្ នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 
 
 
 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹង្ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 

 

សហគមន៏អណតូ ង្ 

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី និង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣៥នក់្(ស្សី១៩នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 

- យុវវយ័ចំនួន ២២នក់្(ស្សី១១នក់្)  ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៤២នក់្(ស្សី២៣នក់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្ៅការងារ បក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់
ខលួន  ខសវង្រក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្ ស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហាត្់ជរៀន្ជធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

សហគមន៏តក្មម  

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី និង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣០នក់្ នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ៣០នក់្ នឹង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 
 
 
 

សហគមន៏តក្មម  

ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី និង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣១នក់្ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន ២១នក់្(ស្សី០៨នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី ៣នក់្(ស្សី០២នក់្) ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
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ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ នឹង្ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 

 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
យុវវយ័ចំនួន ១៦នក់្(ស្សី០២នក់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្ៅការងារ បក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់ខលួន  
ខសវង្រក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង្ ស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហាត្់ជរៀន្ជធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

 

សរបុរមួការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ការងារ របស់អាណ្តពាបាលៈ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្នុង្ក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន
៥០នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ចូលរមួសិបបក្មមតមទៃុះ
ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ក្នុះ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

ការងារៈ 
- កំ្ពុង្ទតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្គំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥០ 
ក្នុង្ក្នុះមានថ្មី៨០ ក្ដើមបីបក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់ខលួន  និង្ការដ្ឋក់្ការងារ 
បក្ង្កើនរបាក់្ចំណូលសរមាប់រក្ុមរគួសារពួក្ក្គ  

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- នឹង្បញ្ច ប់ការបក្ខរបនិង្អនុវត្តន៏ក្មក្រៀនសិបបក្មមតមទៃុះនិង្ក្រាង្ក្បាុះពុមព 
- បញ្ច ប់វគគបណតុ ុះបណ្តត លសហរគ្នសខាន ត្តូ្ចសរមាប់យុវវយ័ និង្
អាណ្តពាបាល 

- អនុវត្តអនុសាសន៍របស់ក្មមវធីិសហរគ្នសខាន ត្តូ្ចក្ដើមបីបក្ង្កើននូវភាពក្ជា
គជ័យផ្នអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច ការរត្ួត្ពិនិត្យនិង្មានជក្រមើសក្លើអាជី
វក្មមខាន ត្តូ្ច 

- បក្ង្កើនការបតូររគួសារពីសិបបក្មមតមទៃុះ  ក្ៅជាសហរគ្នសខាន ត្តូ្ច និង្

សរបុរមួការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ការងារ របស់អាណ្តពាបាលៈ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៤២ក្នុង្ក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន០៤  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លនិង្
ចូលរមួសិបបក្មមតមទៃុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤៣១នក់្(ស្សី ២០២នក់្) បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ក្នុះ  

 
ការងារៈ 
- កំ្ពុង្ទតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្គំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន ១៧៤  រមួបញ្ចូ ល ថ្មី១០៥ក្ដើមបី
បក្ង្កើត្អាជីវក្មមផ្ទៃ ល់ខលួន  និង្ការដ្ឋក់្ការងារ បក្ង្កើនរបាក់្ចំណូលសរមាប់រក្ុមរគួសារពួក្ក្គ 
ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤២១នក់្(ស្សី ១៩៥នក់្) បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ក្នុះ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្មក្រៀនសិបបក្មមតមទៃុះនិង្ ក្បាុះពុមពបានបញ្ច ប់ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ សក្ៅក្េហវនអិនក្ធើក្ណសិនណ្តល  
- កំ្ពុង្ខត្ដំក្ណើ រការវគគបណតុ ុះបណ្តត លសហរគ្នសខាន ត្តូ្ចសរមាប់យុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាល 
- រគួសារចំនួន ១៨រគួសារ រមួបញ្ចូ លថ្មី០៤ រគួសារបានបតូរ ពីសិបបក្មមតមទៃុះ  ក្ៅជាសហរគ្នស
ខាន ត្តូ្ច ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 

 
 
 
រដ្គ្ ូ
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ដ្ឋក់្ការងារ 
រដ្គ្ ូ

- កិ្ចចសហការជាមួយអង្គការផ្ដគូនិង្សាថ ប័នឯក្ជន នឹង្រត្ូវចាប់បក្ង្កើត្តម
រយៈការបណតុ ុះបណ្តត ល  ការលក់្ទលិត្ទល  ការតំង្ពិព័រណ៏ឬរពឹត្តិការណ៏ 

- ទលិត្ទលសិបបក្មមតមទៃុះបានខចក្រខំលក្ពីរក្បៀបក្ធវើរគ្នប់អងាគ ំជាមួយសិសេជប៉ាុន និង្បានលក់្
ទលិត្ទលមួយចំនួន ក្ៅក្រហនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

- ទលិត្ទលសិបបក្មមតមទៃុះបានចូលរមួដ្ឋក់្តំង្ពិពណ៌ និង្លក់្ចំនួន ៦ដង្ដូចជាៈ សាថ ន ូត្ 
អាក្មរកិ្   អិុនក្ធើក្ង់្ ីណង់្តល់  ស ូប ក់្ ក្បក្ក្ឃើរ ីកាហវ និង្សាោភនំក្ពញអនតជាតិ្ 

 

សហគមន៏អណតូ ង្    
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៥នក់្ក្នុង្ក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី១៥នក់្
នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ចូលរមួសិបបក្មមតមទៃុះក្ហើយ
មានកុ្មារចំនួន ១៤០នក់្ បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ក្នុះ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ នឹង្បំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅ
មណឌ លទលិត្ក្មម 

សហគមន៏អណតូ ង្    
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៣នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី១៤នក់្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ចូលរមួ
សិបបក្មមតមទៃុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៣៥នក់្(ស្សី៥៩នក់្) បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ នឹង្បំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌ លទលិត្ក្មម 
 

 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ   
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣០នក់្ក្នុង្ក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៥នក់្
នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ចូលរមួសិបបក្មមតមទៃុះក្ហើយមាន
កុ្មារចំនួន ១០០នក់្ បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ក្នុះ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ    
ការបណតុ ុះបណ្តត លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន  ១៨នក់្ រមួបញ្ចូ លថ្មី ៦នក់្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង្ចូលរមួសិបប
ក្មមតមទៃុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១១១នក់្(ស្សី៥១នក់្) បាន  ួលទលពីគក្រមាង្ 
 

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន 
- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន២កំ្ពុង្ទតល់ក្ខនលង្សាន ក់្ក្ៅដ៏
មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្ដល់៥០០នក់្ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- ក្សវាចំនួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូលរមួរបស់កុ្មារ 
ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ ការការពារកុ្មារ និង្ការពាបាល ក្នុង្ក្នុះក្សវា

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន 
- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន២កំ្ពុង្ទតល់ក្ខនលង្សាន ក់្ក្ៅដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្ដល់ ៣៤៣នក់្(ស្សី១០៦នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- ក្សវាចំនួន ១៣,៦៣៩(ស្សី៣,៤២១)ដង្ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូលរមួរបស់កុ្មារ ការសួរសុខ ុក្ខ
រគួសារ ការការពារកុ្មារ និង្ការពាបាល ក្នុង្ក្នុះក្សវាពាបាលចំនួន៧,៤៥៦ (ស្សី២,០៤៣)ដង្ 
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ពាបាលចំនួន១០,០០០ នឹង្ទតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅក្នុង្សាន ក់្ក្ៅ
បក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្អស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០០នក់្ មក្ពីតមថ្នល់ និង្មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ 
បក្ណ្តត ុះអាសនននឹង្បានចូលរមួសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់្សពឺ 
ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- ការចូលរមួរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹង្រត្ូវបានធានថ្នបានចូលរមួការរបជំុ ូក្ៅ
ក្រៀង្រាលសបាត ហការក្បាុះក្ឆ្ន ត្ និង្ក្របើរបាស់របអប់សំបុរត្សំក្ណើ រខដល 

មានក្ៅរគប់ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្អស់ 

 

រស់ក្ៅជារក្មុ និង្រស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៥០នក់្ នឹង្គំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុង្កំ្ ុង្
ក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់្ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ២៥នក់្ នឹង្គំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយក្នុង្កំ្ ុង្ក្ពល 
ខដលសិសេកំ្ពង់្ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 
 

ទតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅក្នុង្សាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្អស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៣៥នក់្(ស្សី៧៤នក់្)  មក្ពីតមថ្នល់ និង្មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនន
នឹង្បានចូលរមួសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់្សពឺ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- ការចូលរមួរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹង្រត្ូវបានធានថ្នបានចូលរមួការរបជំុ ូក្ៅក្រៀង្រាល់សបាត ហ៏,ការ
ក្បាុះក្ឆ្ន ត្ និង្ក្របើរបាស់របអប់សំបុរត្សំរាប់ដ្ឋក់្នូវរាល់សំក្ណើ រខដលមានក្ៅរគប់មណឌ ល
សាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្អស់ 

 

រស់ក្ៅជារក្មុ និង្រស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៥៤នក់្(ស្សី១២នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្មុក្នុង្កំ្ ុង្ក្ពល ខដល
សិសេកំ្ពង់្ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៥០នក់្(ស្សី១៥នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយក្នុង្កំ្ ុង្ក្ពល ខដលសិសេ
ក្ចញក្ធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

 

 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្ៅ រាជធានីភនំ និង្ក្ខត្ត 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៥០០នក់្នឹង្  ួលក្សវា(បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  
ខទនក្ចាប់ និង្ការបញ្ជួ ន ) ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១០០នក់្ នឹង្បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់
រគួសារផ្ទៃ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុង្ក្ខត្ត និង្រាជធានី
ភនំក្ពញ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន ៦០នក់្ នឹង្ក្ធវើសមារហក្មមក្ៅសាោរដាក្នុង្ក្ខត្តរបស់ពួក្ 
ក្គក្នុង្១ឆ្ន ំ 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្ៅ រាជធានីភនំក្ពញ និង្ក្ខត្ត 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៨១នក់្(ស្សី ២២៤នក់្)  ួលក្សវា (បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  និង្ខទនក្ចាប់)  
ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារចំនួន ១៧០នក់្(ស្សី៦២នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារផ្ទៃ ល់ 
រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុង្ក្ខត្ត និង្រាជធានីភនំក្ពញ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ 
២០១៥ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន២១៦នក់្(ស្សី១០២នក់្)បានក្ធវើសមារហក្មមក្ៅសាោរដាក្នុង្ក្ខត្តរបស់ពួក្ ក្គក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារចំនួន ៣១៩នក់្(ស្សី១៥៣នក់្) កំ្ពុង្ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាតមរយៈការ
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- កុ្មារចំនួន ២២៩នក់្ ក្ៅសាោរដា នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការ
សិក្ាក្ៅសាោរដាក្នុង្ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ 

- យុវវយ័៥នក់្ នឹង្ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១០នក់្ នឹង្ជួយខសវង្រក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ង្កើត្មុខរបរក្ដ្ឋយ
ខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- រគួសារចំនួន ១០ នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្គំ្នរ សរមាប់
អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចក្ៅក្នុង្ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៤០នក់្
នឹង្  ួលបានទលពីអាជីវក្មមក្នុះ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង្  ួលបានគំ្នរ ឲ្យ រត្ ប់
ក្ៅស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- អាណ្តពាបាល/យុវវយ័ចំនូន ២០នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារទលូវ
ចាប់ (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅរគួសារ   ក្សៀវក្ៅ
រគួសារ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ និង្ប័ណណសមបធម៌) ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង្
១ឆ្ន ំ 

រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន៣៤នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី០៥នក់្ នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ក្លើការ
ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារធម៌ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ទតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្៥,០០០ ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប  ី១ និង្ ី 
២ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន ២០០នក់្នឹង្  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលង្ 

ចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និង្ក្ខត្តរបស់ក្គ       កុ្មារកំ្ពុង្ក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន៦២នក់្
(ស្សី២៥នក់្) បានឈប់  ួលការគំ្នរ ក្លើសិក្ាសមាា រៈក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធ
ភាពក្នុង្ការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង្កុ្មារចំនួន០៤នក់្(ស្សី០) បញ្ជូ នក្ៅអង្គការក្ទេង្ ៗ និង្បាត់្
ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- យុវវយ័០២នក់្ បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនការងារចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ០២នក់្ថ្មីបានបក្ង្កើត្មុខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង្ក្ៅក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 
- រគួសារចំនួន ០៦   ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និង្គំ្នរ សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចក្ៅក្នុង្ក្ខត្ត
របស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ០៧នក់្នឹង្  ួលបានទលពីអាជីវក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ 
២០១៥ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន២២រគួសារ   ួលបានគំ្នរ ឲ្យ រត្ ប់ក្ៅស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាល/យុវវយ័ចំនូន ២៣នក់្(ស្សី១០នក់្) នឹង្  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារទលូវចាប់  
(អត្តសញ្ញា ណប័ណណ)   ក្ៅ ក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង្១ឆ្ន ំ 

 

 

រគសួារធម៌ 
- ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ មាន កុ្មារថ្មី១២នក់្(ស្សី៦នក់្)   ួលបានការគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់
រគួសារធម៌ ។ បខនថមពីក្នុះ កុ្មារចំនួន៤១នក់្(ស្សី១២នក់្) កំ្ពុង្គំ្នរ ក្ៅក្លើរគសួារធម៌តំង្ពី 
ឆ្ន ំមុន ។ 

 

សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ក្សវាបំណិនជីវតិ្ ចំនួន២,៣០៧(ស្សី ៦៦៥)ដង្បានទតល់ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប  ី១ និង្ ី 
២ក្ៅរាជ ធានីភនំក្ពញក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
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- ក្បើក្ក្រណីយុវវយ័ចំនួន២០នក់្ 

- យុវវយ័ចំនួន១០នក់្នឹង្បានចូលក្រៀនក្ៅមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្នុ
ង្ង្១ឆ្ន ំ 

- តមដ្ឋនចំនួន១០០ដង្ ក្នុង្១ឆ្ន ំ 
 
 
 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌ (SoPs) នឹង្ក្ធវើបចចុបបននភាព 
បក្ខរប និង្អនុវត្តន៏ក្នុង្រកុ្មក្ៅ ចុង្ឆ្ន ំ ២០១៥ 
 

ផ្ដគូ 
កិ្ចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និង្អង្គការផ្ដគូ នឹង្រត្ូវចាប់បក្ង្កើត្តម
រយៈការរបជំុ និង្ការបណតុ ុះបណ្តត ល 
នឹង្ក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន ៤ដង្ក្នុង្មួយឆ្ន ំ  
 

-  ណឌិ ត្ចំនួន  ១២៩នក់្(ស្សី ៤៨នក់្) បាន  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលង្ចាប់ 
ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- ក្បើក្ក្រណីយុវវយ័ចំនួន១៤នក់្ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
- បានបញ្ជូ នយុវវយ័ចំនួន០៥នក់្ចូលក្រៀនក្ៅមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- បានតមដ្ឋនចំនួន ១៣១ដង្ 

 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 
- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារ រគសួារធម៌ និង្រស់ក្ៅឯក្រាជយ បានខក្សរមួលបក្ខរប 
និង្អនុវត្តន៏ក្ៅចុង្ឆ្ន ំ២០១៥ក្នុះ  
 
 

ផ្ដគូ 
- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាមួយអង្គការ កុ្មារដ្ឋា នមលប់សតីពីការរគប់រគង្ក្រណី ក្ៅការយិល័យ
កុ្មារដ្ឋា នមលប់ 

- បានចូលរបជំុសតីពីដំក្ណើ រការបិត្ក្រណី និង្បិត្អង្គការមជឈមណឌ លក្មពុជាក្ដើមបីការពារសិ ធកុ្មារ 
ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយមនៃីរសង្គមកិ្ចច និង្ យូនីក្សស៏ ក្ៅមនៃីរសង្គមកិ្ចច ។ 

- បានក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន២ដង្ 
- សតីពី រពាង្លក្ខណៈ វនិិចេ័យផ្នគណៈក្មាម ធិការគំ្នពារចិញ្ច ឹមក្ៅរបក្ សក្មពុជាន  
- សតីពីបញ្ច ប់ លក្ខណៈវនិិចេ័យផ្នគណៈក្មាម ធិការគំ្នពារចិញ្ច ឹមក្ៅរបក្ សក្មពុជា  

 

៣.៥ 
ការគំ្ន
រ ពីធុរៈកិ្
ចច

និរនតភាព នឹង្មានរហូត្ដល់ ៦០% 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង្ ៧ក្នុង្មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ
ជីវៈ នឹង្បក្ង្កើនរបាក់្ចំណូលរ៦១,៥៧៦ដុោល រ ចុង្ឆ្ន ំ ២០១៥  

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២នឹង្បក្ង្កើនរបាក់្ចំណូល ១,៦១៤,៧៤២ដុោល រជា

សតង់្ដ្ឋ និរនតភាព មាន ៥១%    
និរនតភាពក្មមវធីិសង្គម ១៤% 
- ជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង្៧ក្នុង្មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានបក្ង្កើនរបាក់្ចំណូល 
រមួបញ្ចូ លហាង្ក្ធវើរក្ចក្  
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សង្គមក្ធវើ
មិត្តសំឡា
ញ់
មាននិរនត
ភាព ៦០% 

 

មួយ របាក់្ចំក្ណញ ២៥១,៦៥២ដុោល រ  
- ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈ  ៩០១,៧៣៣ដុោល ររបាក់្ចំណូល ១៨០,៣៥៥ 
ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដង្ៈ  ៧១២,៩៦៩ដុោល ររបាក់្ចំណូល ៧១,២៩៧ 
ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

- ក្ខនលង្ក្ធវើរក្ចក្  សថិត្ក្ៅខាង្ក្នុង្ ហាង្ក្េហវនេក្អនសាត ហវ ក្ៅក្លើទលូវ 
១៤,០៤២ដុោល រ ក្ក្ើនក្ ើង្៥%ក្នុង្១ឆ្ន ំ 

- ការលក់្ទលិត្ទលពីសិបបក្មមតមទៃុះក្នុង្ហាង្លក់្ ំនិញេហវនេក្អន
សាត ហវ  ូល ំពូង្ និង្ហាង្រកំ្ដង្នឹង្  ួលបានរបាក់្ចំណូល 
៤២៩,០២៩ដុោល រ 

 

- រទ្ដាឋ ន្រន្ន្តិ្ិវិធីសប្ារ់ជសវាអត្ិថ្រិន្  រៃរ់ហារ  ទ្ាំន្ញិ សប្ារហ់ារ ន្ិររទ្ដាឋ ន្រន្ន្ិត្ិវិធីរន្ជសវាសប្ារ់ជោរន្ីយដាឋ ន្ ប្ត្ូវបាន្ស្កសប្ម្ួលពីជប្ហន្សអុនិ្ជធើណាសិន្ណល 

- ទលិត្ទលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ) នឹង្អាចរក្
ចំណូលបានចំនួន២៧,១៧៨ដុោល រ ក្នុង្១ឆ្ន ំ (ក្ក្ើនក្ ើង្ ២%) 
និង្ចំក្ណញចំនួន ២៥,០០០ ដុោល រក្នុង្១ឆ្ន ំ 

 

- ១.៨%លក់្ក្ក្ើនក្ ើង្ 
- ៥៧,០១៣.៦៧   ឆ្ន ំ២០១៥ 
- ៥៥,៩៧៨.៤២ - ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ២៤៥% ក្ក្ើនក្ ើង្ក្លើរបាក់្ចំក្ណញ 
- ៥,២៧២.៧៧  ឆ្ន ំ២០១៥ 
- ១,៥២៨.៣៩   ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នទំាង្ពីរបានបក្ង្កើនរបាក់្ចំណូល ៣២១,១៨៩.៨៧ដុោល រ និង្របាក់្ចំក្ណញ 
១១,៤៤៥.៥២ ដុោល រ 

ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈ 
-    ការលក់្ថ្យចុុះ១២.២៩%   

- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៥  បាន ៧៣០,០៣៨.៩១ដុោល រ    
- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៤ បាន ៨១៩,៧៩៣.៨៨ ដុោល រ   

- កាថ្យចុុះក្លើរបាក់្ចំក្ណញ ១០៨%   
- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៥  បាន  ៧៣,៩១៩.៦១ ដុោល រ 
- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៤  បាន  ១៥២,២៤៤.៧៤ ដុោល  

 

ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដង្ៈ 

- លក់្ក្ក្ើនក្ ើង្០.៨៨%   
- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៥  បាន  ៦២៥,៤៨៥.៤៩ ដុោល រ    
- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៤  បាន  ៦១៩,៩៧២.៨៩ ដុោល រ   

-  កាថ្យចុុះក្លើរបាក់្ចំក្ណញ៤៥%   
- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៥  បាន  ២៩,៦១៨.៦៨ ដុោល រ 
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- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៤  បាន  ៥៣,៥៩៨.៦៨ ដុោល  
  

- ហាង្សក្េហវនេទំាង្អស់បានបក្ង្កើត្របាក់្ចំណូល ៤១៤,១៨៩.៣០ដុោល រ នឹង្  ួលរបាក់្
ចំក្ណញ១៧២,៨៣៥.២៨ដុោល រ 

សិបបក្មមមិត្តសំឡាញ់៖ 
- ការលក់្ថ្យចុុះ១.៥%   

- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៥  បាន ២២,៣០៧.២២ដុោល រ    
- របាក់្ចំណូលក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៤  បាន  ២២,៦៤៨.៣៥ ដុោល រ   

- ក្ក្ើនរបាក់្ចំក្ណញ៣៤% 

- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៥  បាន  ១៦,៨៥៤.៦២ ដុោល រ 
- របាក់្ចំក្ណញក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៤  បាន  ១២,៥៦៤ ដុោល  

៤. រក្មុឯក្ក្ សចំនួន ៤ រកុ្មកំ្ពុង្ទតល់ការគំ្នរ ដល់ក្មមវធីិក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៥ 
៤.១ 
អនក្ឯក្
ក្ សក្វ
ជជ
សាស្រសត: 
 

ល ធទលរពឹំង្ ុក្ៈ 
- ក្សវាពាបាល និង្សក្េងាគ ុះបឋមចំនួន១៤០,០០០ដង្  នឹង្ទតល់ជូនកុ្មារ

/យុវវយ័ ក្នុង្ក្នុះមានក្សវាសរមាប់  អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀន/អនក្
ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀន ក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន ៤០,០០០ក្សវា 

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅមនៃីរក្ព យ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ទៃុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និង្ជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក់្នឹង្  ួល
បានការពាបាលក្ៅមនៃីរក្ព យ 

- អាណ្តពាបាលខដលទៃុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និង្ជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣០នក់្នឹង្
  ួលបានការពាបាលក្ៅមនៃីរក្ព យ  

ល ធទលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាពាបាលនិង្សក្េងាគ ុះបឋមចំនួន ១៣៩,១០៥ដង្ (ស្សី៥៩,៥៥៧ដង្) បានទតល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័
ក្នុង្ក្នុះមានក្សវាសរមាប់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន
៤៦,៨០៣ដង្(ស្សី១៤,១៧០) 

- ទតល់ក្សវាបញ្ជួ នក្ៅមនៃីរក្ព យចំនួន៧៧៨ដង្(ស្សី៣៣១ដង្)ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ទៃុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និង្ជមងឺក្អដស៏ ចំនួន១៤នក់្(ស្សី០៨នក់្)បាន  ួលការពាបាលក្ៅ
មនៃីរក្ព យក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- អាណ្តពាបាលទៃុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និង្ជមងឺក្អដស៏ ចំនួន៨២នក់្(ស្សី៥៣នក់្) បាន  ួលការពាបាល
ក្ៅមនៃីរក្ព យក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤០០ដង្ និង្ អាណ្តពាបាលចំនួន៥០០ដង្នឹង្  ួលការ
ពាលជំងឺ្កាមក្រាគ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨០០នក់្នឹង្បញ្ចូ នក្ៅក្ធវើក្ត្សតឈាម រក្ក្មក្រាគក្អដ
ស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និង្រក្ាការសំងាត់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣០០នក់្ខដលឆលង្ និង្រង្ទលប៉ាុះពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏
/ជមងឺក្អដស៏ នឹង្  ួលបានក្សវាពីអង្គការមិត្តសំឡាញ់  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្នឹង្  ួលបានថ្នន ំពនា(ARV) និង្ការពាបាល
ជមងឺឱកាសនិយម(OI)  

- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥០នក់្ ខដល  ួលរង្ទលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគ
ក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង្  ួលបានការគំ្នរ សង្គម និង្  ួលថ្នន ំពាបាល
ជីវតិ្(ARV)និង្ពាបាលជំងឺ្ឱកាសនិយម(OI)តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសតទំាង្អស់ នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លយ៉ាង្
ក្ ៀង្ទាត់្ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីខថ្ទំាសុខ  
ភាពមាត់្ក្ធមញ និង្ សក្េងាគ ុះបឋម 

- ពរងឹ្ង្កិ្ចចសហការរវាង្បុគគលិក្ក្ព យ និង្អនក្រគប់រគង្ក្រណី 
- ពិនិត្យក្ ើង្វញិ តមដ្ឋននិង្ការបញ្ញជ  ិញសមាា រៈក្ព យក្ៅតមត្រមូវការ
របស់រក្ុមការងារ 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹង្រត្ូវបានបក្ង្កើត្អនុវត្តនិង្ក្ធវើបចចុបបននភាពក្ ៀង្ទាត់្ 

- ទតល់ការពាបាលជំងឺ្កាមក្រាគដល់យុវវយ័ចំនួន៣២៥ដង្(ស្សី១០៧ដង្) និង្អាណ្តពាបាលចំនួន
៣៤៧ដង្(ស្សី២៥៧ដង្)  ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៦៤០នក់្(ស្សី២១៥នក់្) បានបញ្ចូ នក្ៅក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ៅក្លើ
រមាមផ្ដមាន០៩នក់្ (ស្សី០៥នក់្) ខដលទៃុក្ក្មក្រាគក្ដអស៏ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២៣១នក់្(ស្សី១០៤នក់្)ខដលឆលង្និង្រង្ទលប៉ាុះពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺ្ក្អដស៏
បាន  ួលបានក្សវាសង្គមពីអង្គការមិត្តសំឡាញ់ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥៥នក់្(ស្សី២៧នក់្) បាន  ួលថ្នន ំពនា (ARV) និង្ការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI)  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១១៤នក់្ (ស្សី៧៣នក់្) ខដល  ួលរង្ទលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺ្
ក្អដស៏ បាន  ួលបានការគំ្នរ សង្គម និង្  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និង្ពាបាលជំងឺ្
ឱកាសនិយម  (OI)  តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ១៧៤ដង្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនន ទៃុះផ្បត្ង្ 
និង្មណឌ លសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមបីជួយ អនក្ រគប់រគង្ក្រណី និង្របធានតំ្បន់ក្នុង្ការគំ្នរ ខទនក្សុខភាព
ដល់កុ្មារ /យុវវយ័ និង្រគួសារតមតំ្បន់ក្គ្នលក្ៅ ។ 

- បុគគលិក្ថ្មីចំនួន៦៩នក់្(ស្សី៣៦នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីការសក្េងាគ ុះបឋម  រគុនឈាម និង្ការ 
សំអាត្មាត់្ក្ធមញ  ក្ៅក្រហនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

- បុគគលិក្ចំនួន៦៣នក់្ ក្នុង្ក្នុះមានបុគគលិក្ថ្មី ៣១នក់្(ស្សី១៤នក់្)  បាន  ួលបញ្ច ប់វា៉ាក់្សំាង្ 
ក្ថ្លើមរបក្ភ ក្ប   

- កុ្មារ/យុវវយ័ និង្បុគគលិក្ចំនួន១៩២ បាន  ួលវា៉ាសំាង្ក្ត្តណូស និង្វតីមីន ក្អ ពីក្មមវធីិ
ថ្នន ក់្ជាតិ្ 
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- អក្ង្កត្ក្លើអាហាររបូត្ថមា និង្អនម័យ សំរាប់គក្រមាង្អាហាររបូត្ថមា 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសុខភាព,  អនម័យ និង្សុវត្ថភាព ក្ៅមណឌ លសាន ក់្
ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន និង្ទៃុះផ្បត្ង្ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹង្រត្ូវបានបក្ង្កើត្ការគំ្នរ រក្ុម 
 
 

- ពិនិត្យ អនុសេរណៈក្យគយល់គ្នន  ជាមួយ មនៃីរក្ព យ មិត្តភាពខខមរ សូក្វៀត្និង្ មជឈមណឌ លជាតិ្
របយុ ធជំងឺ្ក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និង្កាមក្រាគ  ក្ដើមបី បញ្ចុ ុះត្ផ្មលក្នុង្ការពាបាល  
 

ឧបក្រណ៏ 
- សតង់្ដ្ឋនីតិ្វធីិ  (SOP ) សតីពីសុខភាព ទៃុះបាយនឹង្សុវត្ថិភាព និង្អនម័យចំអិនមាូប សរមាប់មណឌ ល
សាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន និង្ទៃុះផ្បត្ង្ បានបញ្ច ប់ ក្ហើយក្ទាើជូននយិកាអង្គការ  និង្បានទតល់វគគ
បណតុ ុះបណ្តត ល ដល់ចុង្ក្ៅ៣នក់្។ 

- បានក្រៀបចំសមាា រៈសក្េងាគ ុះបឋមសរមាប់ហាង្ក្ធវើរក្ចក្ក្ចាមក្ៅ  និង្ហាង្កាត់្ក្ដរខខេខម៉ារត្ 
- បានបញ្ច ប់ក្សៀវក្ៅសតីពីអប់រទំលូវក្ភ របស់អង្គការក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និង្អង្គការសីុបា៉ា។ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការគំ្នរ រក្ុមអនក្រស់ជាមួយក្មក្រាគក្អដស៏បានក្ទាើក្ៅក្េហវនេអិនក្ធើក្ណសិ
នណលក្ដើមបីបក្ខរប 

- បានបញ្ច ប់ក្សៀវក្ៅសតីពីអប់រទំលូវក្ភ របស់អង្គការក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និង្អង្គការសីុបា៉ា។ 
 

ផ្ដគូ 
- បនតការសហការជាមួយក្វជជបណឌិ ត្ ក្ៅមជឈមណឌ លសាថ នីតិ្សមបទាក្គៀនឃ្ល ំង្ មនៃីរក្ព យកាល់ខម៉ាត្ 
គុនធ បុបាជ  មិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្  បខង្អក្រក្ុង្ និង្មជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធ និង្ជំងឺ្ក្អដស៏ក្សើខសបក្
និង្កាមក្រាគ និង្មនៃីរក្ព យជ័យជំនុះ ក្ដើមបីគំ្នរ  និង្ពាបាលដល់កុ្មារ/យុវវយ័។ 

- កុ្មារក្ៅមជឈមណឌ លអប់រផំ្នអង្គការមិត្តសំឡាញ់ចំនួន ១៩៧នក់្(ស្សី ៧៩នក់្) បានគំ្នរ ក្លើ
ការពាបាលនិង្ខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញពីអង្គការ one 2 one ក្ៅមនៃីររពុះកិ្តុ្មាោ។ 

- បានចូលរមួវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្មក្រាគក្ថ្លើមរបក្ភ សីុ និង្ការពាបាល ក្ៅណ្តហាគ ក្វ ើល 
នផ្ថ្ង ី១៥-១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ 

៤.២អន ល ធទលរពឹំង្ ុក្ៈ ល ធទលសក្រមចបានៈ 
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ក្ឯក្
ក្ ស
រគប់
រគង្ក្រ
ណី 

ក្រណីសក្មម: 
- ១,៥០០ក្រណីបុគគល 
- ៣០០ក្រណីរគួសារ 
- ៣០ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៦០០ក្រណីបុគគល 
- ១២០ក្រណីរគួសារ 
- ៤ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៣០០ក្រណីបុគគល 
- ៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

 

- ១០០ក្រណី នឹង្រត្ូវបានបំក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោំភបំពាន  
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និង្ស្សាវរជាវ 
- របព័នធផ្នការតមដ្ឋន និង្របមូល ិននន័យគឺស្សបក្ៅនឹង្សូចនក្រលក្ខណៈ
សតង់្ដ្ឋផ្នក្មមវធីិក្េហវនអិុនធឺណ្តសិនណល សរមាប់ការរគប់រគង្ក្រណី 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់រគង្ក្រណី នឹង្ក្ធវើក្ ើង្ ១ដង្ក្នុង្១ឆ្ន ំ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារក្ៅក្នុង្មណឌ លសំចត្    មជឈ មណឌ ល  
អប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង្រគប់ មណឌ ល
សាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្អស់ 

- នឹង្ក្ធវើការសៃង់្មតិ្របចំារតី្មាសជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័សាន ក់្ក្ៅ ទៃុះផ្បត្ង្ 

ក្រណីសក្មម: 
- ១,១៤២(ស្សី៣២២)ក្រណីបុគគល 
- ៣២៩ក្រណីរគសួារ 
- ២៧ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៤៣៧(ស្សី២៤៧)ក្រណីបុគគល 
- ១៩៥ក្រណីរគួសារ 
- ១ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៤៨០ស្សី១៨៣)ក្រណីបុគគល 
- ២៣ក្រណីរគួសារ 
- ៣ក្រណីសហគមន៍ 

- ៧៣(ស្សី២០)ក្រណី បានបំក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោំភបំពាន ចាប់ពី១មក្រាឆ្ន ំ២០១៥,៧២នក់្ 
ក្លើរាង្កាយ និង្១នក់្ទលូវអារមមណ៏ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និង្ស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន២៦៩ដង្ ក្នុង្តំ្បន់ទំាង្៦ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ សហគមន៏មជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំនិង្មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ អាសនន ក្ដើមបីពរងឹ្ង្ការងាររគប់
រគង្ក្រណី ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និង្វាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។ 

- ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ  បានក្ធវើការសៃង់្មតិ្របចំារតី្មាស ចំនួន៣ដង្ជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥៤នក់្
(ស្សី១៧នក់្)  សាន ក់្ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង្២  និង្ទៃុះផ្បត្ង្ សតីពីក្សវា
មិត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការនិង្បញ្ញា របឈម   ក្ហើយល ធទលផ្នការសៃង់្មតិ្បានក្ទាើរនិង្រាយការណ៏ជូន
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មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន និង្មជឈមណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
(ក្ភាជនីយដ្ឋា ន)  

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីរបព័នធរគប់
រគង្ក្រណី និង្ចិត្តសាស្រសតសង្គម 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុង្ក្ធវើជាអនក្រគប់រគង្ក្រណី 
- កិ្ចចរបជំុរគប់រគង្ក្រណី នឹង្ក្រៀបចំ និង្ក្ធវើក្ ើង្ក្រៀង្រាល់សបាត ហ៏ជា
មួយអនក្រគប់រគង្ក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗ និង្របជំុរបចំាខខជាមួយ
របធានរក្ុមទំាង្អស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់  

- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ នឹង្ដ្ឋក់្បងាា ញក្ៅរគប់មណឌ លទំាង្អស់ 
 

ផ្ដគូ 
- បក្ង្កើត្ ក្របើរបាស់ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និង្ខចក្រខំលក្ដល់រក្ុម 
- បុគគលិក្អង្គការផ្ដគូចំនួន២០នក់្នឹង្រត្ូវបានខសវង្រក្ និង្  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនង្ជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

របធានគក្រមាង្ខដលពាក់្ព័នធក្ដើមបីដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្ៅក្នុង្ខទនការសក្មមភាព 
និង្យក្ក្ៅអនុវត្តក្ដ្ឋយខទអក្ក្ៅក្លើអនុសាសន៏ ។ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៤៤នក់្(ស្សី២៦នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី រគប់រគង្ក្រណី 
ការបា៉ា ន់របមាណ និង្ការក្ឆលើយត្ប ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥១នក់្(ស្សី២៥នក់្) កំ្ពុង្ក្ធវើជាអនក្រគប់រគង្ក្រណី 

- ក្បើក្កិ្ចចរបជំុរគប់រគង្ក្រណីចំនួន ១០៦ដង្ បានក្រៀបចំនិង្ក្ធវើក្ ើង្ក្រៀង្រាល់សបាត ហ៏ជាមួយអនក្រគប់ 
រគង្ក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗ និង្របជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុមទំាង្អស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
ក្ដើមបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់កុ្មារ/យុវវយ័ ។  

- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ ប បញ្ញជ ផ្ទៃក្នុង្ សមាា រៈ និង្របពន័ធរាយការណ៏ បានបិត្ក្ៅក្លើជញ្ញជ ំង្ក្ៅ
រគប់មណឌ លទំាង្អស់របស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់។ 
ផ្ដគូ 

- ក្សៀវក្ៅរាយក្ឈាម ុះក្សវាក្មមអង្គការមិនបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- បុគគលិក្រគួសារថ្មី, កុ្មារដ្ឋា នកុ្មារ, មលប់តបា៉ាង្  និង្ក្េហវនេអិនក្ធើក្ណសិនណលចំនួន 
៣០នក់្(ស្សី០៧) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីរបព័នរគប់រគង្ក្រណី ការបា៉ា ន់
របមាណ និង្ការក្ឆលើយត្ប 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោពិក្រគ្នុះក្យបល់ សតីពី សិ ធិ  ួលបានព័ត៌្មានក្ៅក្មពុជា 
- បានចូលរមួ កិ្ចចរបជំុភាពជាផ្ដគូបូក្សរបុល ធទលឆ្ន ំ២០១៥ និង្ក្ធវើខទនការឆ្ន ំ២០១៦-
២០១៧ រវាង្រក្សួង្ពាក់្ពនធ័ និង្អង្គការយូក្សសន៏ខទនក្កុ្ចចការពារកុ្មារ 
 

៤.៣ 
អនក្

ល ធទលរពឹំង្ ុក្ៈ 
- មជុល/សឺុរាងំ្ចំនួន២៥០,០០០នឹង្ខចក្ចាយដល់យុវវយ័ 

ល ធទលសក្រមចបានៈ 
- មជុល/សឺុរាងំ្ចំនួន៣៦៣,២៥២ បានខចក្ចាយដល់យុវវយ័ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
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ឯក្ក្ 
ស
ក្រគឿង្
ក្ញៀន 

- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿង្ក្ញៀនចំនួន 
៣០០,០០០ 

- កុ្មារ/យុវវយ័១៥០នក់្ នឹង្  ួលបានក្សវាបនាបក្រគឿង្ក្ញៀននិង្សាត រ 
នីតិ្សមបទា  

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និង្ស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក់្ ង្ជាមួយក្រគឿង្ក្ញៀន (បំណិនជីវតិ្ 
ការកាត់្បនថយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ផ្នថ្នន ំក្ញៀន ការបនាបក្រគឿង្ក្ញៀន) 

- ក្ធវើការសៃង់្មតិ្ក្រគឿង្ក្ញៀនរបចំាឆ្ន ំជាមួយអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀនក្ៅ
រាជធានីភនំក្ពញក្រៀង្រាល់ឆ្ន ំ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្៣០នក់្នឹង្  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លក្លើ ចំក្ណុះដឹង្
ក្រគឿង្ក្ញៀនជាមូលដ្ឋា ន 

 

ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រកំ្ៅក្លើក្រគឿង្ក្ញៀន និង្រតួ្ត្ពិនិត្យ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពជារបចំា 

 

ផ្ដគូ 
- ពិនិត្យក្ ើង្វញិ និង្ក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ច ីក្សវាក្មមជាក្រៀង្រាល់ឆ្ន ំ និង្
ខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុមទំាង្អស់ 

- បុគគលិក្អង្គការផ្ដគូ២០នក់្នឹង្រត្ូវបានខសវង្រក្និង្  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនង្ជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿង្ក្ញៀនចំនួន ៣៦៣,២៨២ដង្ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ៨៦នក់្(ស្សី១០ នក់្)បាន  ួលក្សវាបនាបក្រគឿង្ក្ញៀននិង្សាត រនីតិ្សមបទាក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និង្ស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៣០៩ដង្ ក្នុង្៦តំ្បន់មណឌ លសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ
អាសនន មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និង្មជឈមណឌ លអប់រកំ្ដើមបីទតល់ការគំ្នរ  ខទនក្បក្ចចក្ក្ ស 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៦៧នក់្(ស្សី៣៥នក់្)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមូលដ្ឋា ន
ក្រគឿង្ក្ញៀន  

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៣៤នក់្(ស្សី១៣នក់្)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្រគឿង្ក្ញៀន
ជំហាន ីពីរ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន២៣នក់្(ស្សី១០) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការោប់ក្ ើង្វញិ
ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៤៥នក់្(ស្សី១៤) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្មតដូន 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៣៤នក់្(ស្សី១៣) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីកាត់្បនថយ
ក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្រគឿង្ក្ញៀន 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន២៦នក់្(ស្សី១២) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការក្ធវើក្ត្សត
ចុង្រមាបផ្ដ 

- បានបក្ង្កើត្រក្ុមគំ្នរ រក្ុមក្ញៀនស្សា ក្ៅតំ្បន់ឫសេីខក្វ  និង្តក្មម  
ឧបក្រណ៏ 
- បានក្ធវើបចចុបបននភាព  ខិត្ប័ណណសតីពីការចាក់្ក្រគឿង្ក្ញៀន និង្ការរមួក្ភ មានសុវត្ថិភាពសរមាប់អនក្ក្របើ
របាស់ក្រគឿង្ក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ 
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ផ្ដគូ 
- ឆ្ន ំក្នុះមិនបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើបញ្ច ីក្សវាក្មម និង្ពិនិត្យក្ ើង្វញិ ក្ ។ 

- បុគគលិក្សមថភាពខាុំចំនួន១០នក់្(ស្សី០៣)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមូលដ្ឋា នក្រគឿង្ក្ញៀន 

- បុគគលិក្មលប់តបា៉ាង្ចំនួន០២នក់្របុសបាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្រគឿង្ក្ញៀនជំហាន ីពីរ 
- បុគគលិក្ចំនួន០៤នក់្(ស្សី០១)បាន ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្ត្សតឈាមក្ៅក្លើរមាបផ្ដខដលក្រៀប
ចំក្ដ្ឋយមជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធជំងឺ្ក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និង្កាមក្រាគ 

- នយិកាក្មមវធីិ និង្អនក្សរមបសរមួលសក្េងាគ ុះជីវតិ្ បានចូលរមួក្ធវើសននិសិ ធថ្នន ក់្ជាតិ្សតីពី 
សាថ នភាពក្ៅតមថ្នល់ ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយរក្សួង្ស.អ.យ  និង្ UNCHR 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោ សតីពីការ ក្រ ើសក្អើង្ ក្គ្នលគំនិត្ សតីពីការកាត់្បនថយ ភាពរកី្រក្និង្ 
ការ ិននន័យថ្មី របស់សហគមន៍ ក្នុង្រាជធានីភនំក្ពញ ។ 

 

មណឌ លបនាបក្រគឿង្ក្ញៀន(ទៃុះផ្បត្ង្) ៖ នឹង្  ួល  អនក្ជមងឺចំនួន ១៥០ 
នក់្ក្នុង្មួយឆ្ន ំ 

- នឹង្ទតល់ក្សវាចំនួន ១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៥០នក់្នឹង្  ួលការពាបាលបនាបក្រគឿង្ក្ញៀន 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ១២០នក់្ នឹង្បញ្ចូ នក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំ និង្មជឈ
មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មណឌ លបនាបក្រគឿង្ក្ញៀន(ទៃុះផ្បត្ង្) ៖ បាន  ួលអនក្ជមងឺចំនួន ១៩៣នក់្(ស្សី ២១នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
- បានទតល់ក្សវាចំនួន១៦៩,៣២៣ដង្(ស្សី១២,៤៥៣ដង្) ដល់រកុ្មក្គ្នលក្ៅក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៩៣នក់្(ស្សី២១នក់្)បាន  ួលការពាបាលបនាប ក្រគឿង្ក្ញៀនក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង្ក្ញៀនចំនួន១៧៩នក់្(ស្សី១៣នក់្) បានបញ្ច ប់ការពាបាលក្ៅសាត នីតិ្សមបទា
ក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យ ១៣៤នក់្(ស្សី១០)  ក្នុង្ក្នុះមាន យុវវយ័ចំនួន៦០នក់្(ស្សី០៤នក់្)   បានបញ្ជូ នមក្
មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ   ៥៦នក់់្(ស្សី០៣) បានសមាហរណក្មមក្ៅរគួសាររបស់ពួក្ក្គ និង្
១៧នក់្ (ស្សី០៣)  សមាហរណក្មមក្ៅភាពញញឹមផ្នកុ្មារ ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 

៤.៤ 
អនក្ឯក្

- T ល ធទលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១,២៩៨,៤៧៣បានទតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
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ក្ ស 
បំណិន
ជីវតិ្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន២៦៣,៩៦៧បានទតល់ដល់អាណ្តពាបាលក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៨៤៩,៥៧០បានខចក្ជូនយុវវយ័ និង្អាណ្តពាបាលក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១១៨,៧០៩ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ១៣៣,៨៦២ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ៥៣,៤០៩ក្នុង្ឆ្ន ំក្នុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៣៣៤នក់្(ស្សី១៩៦នក់្) បានចូលរមួសក្មមភាពក្នុង្រកុ្មគំ្នរ ទលូវចិត្ត(EGS)
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៣,៨៤៤(ស្សី២,១២៧) 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន១៣៤នក់្(ស្សី៦០នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីសិ ធកុ្មារ  
- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន១៨នក់្(ស្សី០៧នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីជក្មាល ុះកុ្មារ 
និង្ចាប់ និង្រក្បៀបក្របើរបាស់ សមាា រៈសិក្ា  

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៥៩នក់្(ស្សី២៩នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីបំណិនជីវតិ្  
- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៤៧នក់្(ស្សី២៤នក់្) បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីរក្បៀបក្របើរបាស់សមាា រៈ
សិក្ា 

- បានក្រៀបចំក្បាុះក្ឆ្ន ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តង្កុ្មារចំនួន២ដង្ក្ៅឆ្ន ំក្នុះ 
ឧបក្រណ៏ 
- បានពរងាង្សមាា រៈអប់រសំតីពីសុវត្ថិភាព និង្អនម័យសរមាប់មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជិវៈ កំ្ពុង្
រង្ចំារបធានបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈពិនិត្យ  

- សមាា រៈអប់រសំតីពីជក្មាល ុះកុ្មារ និង្ចាប់បានក្បាុះពុមា និង្ទតល់វគគបណតុ ុះបណ្តត ល 

 
 

 

បានក្ឃើញ និង្ឯក្ភាព      រតួ្ត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ       ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ  
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ត្ាំរន្ស់្ដ្លម្តិ្តសាំឡាញជ់ធវើការជាម្យួ 

ល.រ ជលខកដូ្ ខណ័ឌ  ជ្មុះករណ ី

1 KH/MS/C/011111/1 ៧ម្ករា រុរើកីឡា 

2 KH/MS/C/190712/2 ចារអាំជៅ វាលសបូវ 
3 KH/MS/C/220310/3 ចារអាំជៅ ជដ្ើម្ស្សៃរ 

4 KH/MS/C/020811/10 ចាំការម្ន្ ណាហាគ  
5 KH/MS/C/170714/7 ចាំការម្ន្ សតតរផ្ារជដ្ើម្គ្រ 
6 KH/MS/C/180811/4 ចាំការម្ន្ វត្តថាន្ ់

7 KH/MS/C/190213/9 ចាំការម្ន្ ត្ាំរន្់សួន្វឌ្ឍន្ុៈ 
8 KH/MS/C/220714/1 ចាំការម្ន្ សតរ់អារទ្ឹកអូឡាាំពិក 

9 KH/MS/C/230210/7 ចាំការម្ន្ រឹរប្ត្ស្រក 

10 KH/MS/C/250811/1 ជប្ជាយចគវ រ វត្តចស ់

11 KH/MS/C/030112/2 ដ្ូន្ជពញ វត្តភ្នាំ 
12 KH/MS/C/081211/1 ដ្ូន្ជពញ រប្រសន្ីយ ៍

13 KH/MS/C/191011/2 ដ្ូន្ជពញ វត្តជកាុះ 
14 KH/MS/C/191211/1 ដ្ូន្ជពញ វត្តចិន្ដ្ាំស្ដ្ក 

15 KH/MS/C/170111/11 ទ្ួលជោក ផ្ៃូវរថ្ជភ្ៃើរនាគ្វន្ត ័
16 KH/MS/C/191111/2 ទ្ួលជោក ភ្ូម្ិ២៤រឹរកក ់

17 KH/MS/C/160712/1 ជោធ៌ស្សន្រ័យ អណតូ រ 

18 
 

KH/MS/C/230514/5 ជោធ៌ស្សន្រ័យ ភ្ូម្ិរប្ពសាលា 

19 KH/MS/C/240309/3 ជោធ៌ស្សន្រ័យ រឹរឈូក 

20 KH/MS/C/220310/2 ាន្រ័យ ភ្ូម្ិស្ប្ពក 

21 KH/MS/C/260712/1 ាន្រ័យ ស្ប្ពកតាន្ ូ

22 KH/MS/C/260712/1 ាន្រ័យ សហគ្ម្ន្៏ស្ប្ពកតាន្ូ១ 

23 KH/MS/C/260712/2 ាន្រ័យ ស្ប្ពកតាគ្រ ់

24 KH/MS/C/290915/7 ាន្រ័យ ស្ប្ពកហូរ 
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25 KH/MS/C/080713/1 ឬសសីស្កវ ភ្ូម្ិ១៣ស្សន្រយ័ 

26 KH/MS/C/108013/1 ឬសសីស្កវ ផ្ារត្ូច 

27 KH/MS/C/230514/9 ស្សន្សុខ ភ្ូម្ិប្កាាំរអប្ររ២ 


