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របាយការណ៏ប្រចាំប្រីមាសទី១   

 មករ-មីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ររៀបចាំរោយៈ រលកររី ប៊៊ុន រតនា 

រតួតពិនិតយរោយៈ រលក រផង រៅរឆង និងរលកររី មប៉ ់រម៉ូយ៉  
មិថ៊ុនា ២០១៤ 
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MITH SAMLANH WOULD LIKE TO THANK ITS SPONSORS:  

 

 

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

 
ជីវររវតត 
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងស្សុក្នំមុខក្គបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ៅខខសីហាឆ្ន ំ១៩៩៤ ក្នុងក្មមវធីិការងារកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាស រគួសារ និង
សហគមន៏របស់ពួក្ក្គ។ អងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាអងគការក្នុងស្សុក្ក្ៅរក្សួងមហាផ្ផទ ចាប់តំងពីឆ្ន ំ២០០២។ 
 

ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់នូវក្មមវធីិក្ផេងៗ  រមួមានៈ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈការអប់រ ំ ផតក្លើការរបឹក្ា អាហារ ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅ 
ក្សវាសុខាភិបាល និងការបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល ដល់កុ្មារ /យុវវយ័ ខដលបាត់្បង់ឱកាសនិងរក្ុមរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំនួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ។ 
 
 

ទរសនៈវិរយ័ 
ក្យើងក្ធវើការរមួគ្នន  ក្ដើមបកីារពារកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស និងរក្ុមពាក់្ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មី ខៗដលលអ
សរមាប់ក្សាងអនគត្ពួក្ក្គ ។ 
  

 

របរកកមម 
អងគការមិត្តសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងស្សុក្មួយ ខដលបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ដ្ឋយអងគកាក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល និងជាសមាជិក្ក្េហវនេអាល់ផ្ឡអិុន 
ខដលក្ធវើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស  រគួសារ និងសហគមន៏របស់ពួក្ក្គក្នុងក្គ្នលបំណងក្សាងសមត្ថភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ 
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 ការផតល់ការការពារកុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់ពីការរកំ្ោភបំពានរគប់ រមង់ ដូចមានខចងក្ៅក្នុងអនុសញ្ញដ អនតរជាតិ្សតីពីសិ ធិកុ្មារ ។ 
 ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់រត្ឡប់ក្ររមួរស់ក្នុងសហគមន៏វញិក្ដើមបីចូលរមួយ៉ាងសក្មមក្ៅក្នុងការអភិវឌឍន៏សងគមជាតិ្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការ ប់សាក ត់្កុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់មិនឲ្យចូលរមួក្នុងសក្មមភាព និងសាថ នភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ខដលនំឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់អនគត្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់អងគការតមរយៈការជំរញុឲ្យមានការផតួចក្ផតើមថ្មី ខៗដលលអក្ដ្ឋយមានការចូលរមួយ៉ាងសក្មមពីកុ្មារ និងរក្ុមយុវវ ័យ័។ 
 ការផ្ក្រប សងគមរគប់ស្សទាប់វណណុះទំាងអស់ ក្ដើមបីជំរញុឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយផល និងការរបកាន់នូវឥរយិបថ្ថ្មីខដលលអរតឹ្មរត្ូវ។ 

 
គ៊ុណតមមលៈ 

 ផតល់ត្ផ្មល និងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់កុ្មារ 
 ត្មាល ភាព 
 និរនតភាព 
 ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជិជមាន 

 
ទិដ្ឋភាពទរូ ៈ 
អងគការមិត្តសំឡាញ់បចចុបបននអនុវត្តរបំាពីរក្មមវធីិដ៏សំខាន់ៈ ដូចជា ការការពារ / តមថ្នល់, ការពង្រឹរសិទធិអំណាចយុវវយ័,ការអប់រ,ំ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ
និងការងារ; សមាហរណក្មមរគួសារនិងការខថ្ទំាជំនួស, បក្ងកើត្របាក់្ចំណូលរគួសារ, និងធុរៈកិ្ចចសងគម។ការងារក្នុះបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយរក្ុមឯក្ក្ ស៦នក់្ 
(អនក្ឯក្ក្ សក្លើការការពារកុ្មារ, អនក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត, អនក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿងក្ញៀន, អនក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវតិ្, 
អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិភាពកុ្មារ) និងរក្ុមរគប់រគង, រក្ុមហិរញ្ដវត្ថុ, រដាបាល/ធនធានមនុសេ/ និងរក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល។ 
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អកសរកាត ់
 

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

ជំងឺកាមក្រាគ 
SOP ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិ 
TH  មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអសនន 
VCCT ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសមាង ត់្ 
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សង្ខេរលទធផលសង្ប្េចបាន 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥,៩៤៧នក់្ (ស្សី ២,៣៣២នក់្) និងអាណ្តពាបាលចំនួន ២,៩៥៥ នក់្(១,៦៣០នក់្) បាន  ួលក្សវាក្មមក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្ត

ននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
 អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន ៣៩៨,៧៤៣(ស្សី១៣៩,៧៩២) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៩១នក់្(ស្សី ២៦នក់្) បានជួយគំ្នរ ឲ្យចាក្ក្ចញពីជីវតិ្តមថ្នល់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន១៤៤នក់្ (ស្សី ៦១នក់្) បាន  ួលការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារថ្មីចំនួន ០១នក់្ បានជួយគំ្នរ  និងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន ១,៣៨២នក់្ (ស្សី៥៩៧នក់្) បាននឹងកំ្ពង់ជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន 

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

 យុវវយ័ចំនួន ៣០៨ នក់្ (ស្សី ៨៧នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 យុវវយ័ចំនួន ៣១នក់្ (ស្សី០៧នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ (ជួយខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន ដ្ឋក់្ការងារភាល មៗ  និងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង 

ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២១៤នក់្(ស្សី៥៤នក់្)បានសាន ក់្ក្ៅមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រមួមានអនម័យ អាហារ ការពយបាល និងសមាា រៈក្របើរបាស់

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៩នក់្(ស្សី ០៨នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសារវញិ (រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ រគួសារចិញ្ច ឹម  រស់ក្ៅឯក្រាជយ និងរស់ក្ៅជារក្ុម) 

ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 អាណ្តពាបាល១៥៣នក់្ បាន  ួលការគំ្នរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច សបបក្មមតមផទុះ) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៧៣៦ នក់្(ស្សី ១៧១នក់្) រមួបញ្ចូ លបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងសហគមន៏ចំនួន ២២៨ នក់្(ស្សី ១៦៩នក់្) ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 
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 ង្េរុផលននកចិច
អនតរាគេន ៏ សចូនាករដែល អាចង្ផតៀខផ្ទា រប់ានយ៉ា ខជាក់ដសតខ លទធផល 

 

១.ការរបតិ្បត្តិលអៈអងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន  ួលសាគ ល់ជាក្មមវធីិរបតិ្បត្តិលអលំដ្ឋប់ថ្នន ក់្អនតរជាតិ្ 

១.១ការរគប់រគងគឺជា
ការរបតិ្បត្តិលអក្ហើយ
ផតល់ការខណនំជាយុ ធ
សាស្រសតនិងការគំ្នរ រប
ក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព   
ដល់ក្មមវធីិ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

គណៈរគប់រគងៈ 
- កិ្ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួយសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិបាលខដល

ពាក់្ព័នធនឹងរត្ូវបានក្ធវើ និងបនតឲ្យទាន់ក្ពលក្វោ 
-  ំនក់្ ំនងរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាមួយមាច ស់

មូលនិធិនិងរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិធភាព និងត្មាល ភាព 
-  ំនក់្ ំនងជាមួយរក្ុមរបឹក្ាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
- បញ្ច ប់លក្ខនតិក្ៈថ្មីនិងប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងរបស់មិត្តសំឡាញ់សរមាប់

រក្ុមរបឹក្ាភិបាល និងក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលថ្មី 
- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើមបីដ្ឋក់្ពាក្យក្ឡើងវញិសរមាប់គក្រមាងអភិបាល

កិ្ចចនិងរបតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋា
ភិបាល 

 
 
 
រចនសមព័នធ 
- រចនសមព័នធ របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹង ក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយ 

ខផអក្ក្រក្លើត្រមូវការ ទំាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្ហើយការផ្ទល ស់បតូរនឹង
ក្ធវើឲ្យមានរបសិ ធិភាព និងការក្ឆលើយត្ប 

គណៈរគប់រគងៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានចុុះហត្ថក្លខាក្លើអនុសេរណៈជាមួយរក្សួងអប់រ ំ យុវវជន 
និងកី្ឡាក្ដើមបីបនតការអនុវត្តរយុះក្ពល ៣ឆ្ន ំបនតក្ ៀត្នផ្ថ្ង ី២៨ ខខកុ្មាៈ 
ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មិត្តសំឡាញ់នឹងចុុះហត្ថក្លខាក្លើអនុសេរណៈជាមួយសាោរាជធានីភនំក្ពញ 
ក្ៅរតី្មាសបនទ ប់។ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  មាច ស់មូលនិធិមួយចំនួនរមួមានៈUnicef, Wise, USAID 

(Ambassador), La Chaine de L’Espoir, Riverview and Planet Wheeler  
បានមក្ សេនុះកិ្ចចក្ៅអងគការមិត្តសំឡាញ់តមរយៈក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន
ណល។ 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុរក្ុមរបឹក្ាភិបាលនខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤ ក្ដើមបីអនុមត័្ក្លើ
ល ធផលសក្រមចបានឆ្ន ំ២០១៣ ខផនការយុ ធសាស្រសត និងគំក្រាងថ្វកិាឆ្ន ំ ២០១៤ 
ខថ្មទំាងបានពិភាក្ាក្លើការក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលចំនួន ០២ 
នក់្ក្ ៀត្។ 
 

រចនសមព័នធ 
- បានក្រៀបចំរចនសមព័នធថ្មីសរមាប់រក្ុមអណតូ ង និងចារអំក្ៅ ក្ហើយកំ្ពុងខត្
ដំក្ណើ រការក្រៀបចំខផន ីសរមាប់តំ្បន់ក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ 
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- បនត និងក្ធវើបចចុបបភាពរចនសមព័នធរក្ុមទំាងមួលក្ៅជាយរក្ុង
និងក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ 

- ក្រៀបចំខផនការសរមាប់ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ 

 
ការទំនាក់ទំនរ/ររ ៉ៃអង្រ្គា សង្ាក់ 

- ការ ំនក់្ ំនងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹង
មានរបសិ ធិភាពនិងក្ធវើបចចុបបននភាពឲ្យកាន់របក្សើរក្ឡើង 

- អនុវត្តរពឹត្តិការណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្និងសមាា រៈ ំនក់្ ំនង
រមួទំាងខួបក្លើក្ ី ២០ឆ្ន ំផ្ន អងគការមិត្តសំឡាញ់ 

- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វកិាមាច ស់មូលនិធិ ក្ដើមបកី្ធវើឲ្យសាថ នភាព 
ផ្ន ការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ 

 

 

 

 

 
 

 
 

ការ ំនក់្ ំនង/ផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្ 
- ក្សៀវក្ៅព័ត៌្មានរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់បានបក្ខរបជាភាសាខខមរ។ 

- បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏សបាយសបាយ សរមាប់រគួសារ និងមិត្តភក័្ត 
ក្រកាមចំណងក្ជើង “ការញំុាក្មានតអមក្ដ្ឋយ សក្មលង ត្េនតីដ៏អសាច រយ” 
ក្ដើមបីផ្រ ៉ាអងាគ សថ្វកិាក្ៅអងគការមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី០៨ ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ
២០១៤។ 

- បានរបជំុរក្មុការងារក្ដើមបកី្រៀបចំខផនការសរមាប់ក្មមវធីិជប់ក្លៀងបុគគ
លិក្របចំាឆ្ន ំ និងខួបក្លើក្ ី ២០របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់។ 

- ធានសុវត្ថិភាពក្លើការ  ួលបានថ្វកិាពីមាច ស់មូលនិធិEvert&Giselaនិ
ងDFAT(ពីមុនជាAusAID) រពមទំាងមាច ស់មូលនិធិថ្មី រមួមានៈTesco 
និងComic Relief។ 

 

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

២.១   
ប ដ្ឋា នផ្នធនធានមនុ
សេ 
និងប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងមិត្ត

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស 

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ធនធានមនុសេជាមួយក្េហវនេអិុនក្ធើ 
ក្ណសិនណល 

- ក្ធវើបចចុបបននភាពប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងមិត្តសំឡាញ់  (អំក្ពើពុក្

រដ្ឋាលនិរធនធានមនុសស 

- ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងបានក្ធវើបចចុបបននភាព 
និងអនុវត្តក្ដ្ឋយសហការជាមួយក្េហវនេ អិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- បុគគលិក្ចំនួន  ២៤នក់្(ស្សី ០៦នក់្) បានក្រជើសក្រ ើសក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើក្គ្នលការណ៏
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សំឡាញ់ នឹងរត្វូ អនុវត្ត 
 

រលួយ/រគួសារ ជក្មាល ុះផលរបក្យជន៏ កំ្ផ្រក្ជើងសារ 
។ល។) ស្សបនឹងក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដវត្ថុថ្មី 

- បណតុ ុះបណ្តត ល  ខណនំ និង ខផនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល
ទំាងអស់ 

- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្នន ក់្ក្ណ្តត ល អភិវឌឍន៏
អាជីព និងការក្លើក្ ឹក្ចិត្តបុគគលិក្ខាងក្នុងជាមួយរក្ុមនី
មួយៗ 

 

ផ្ន ការក្រជើសក្រ ើសបុគកលិក្        ក្ដើមបបំីក្ពញក្ខនលង ំក្នរក្នុងមានបុគគលិក្សមរគ័ចិត្ត
ចំនួន ០៣នក់្ (ស្សី០២នក់្)  និងតំ្ក្ឡើងតួ្ន ីចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្)     រពម 
ទំាងបានផតល់ការខណនំនិងត្រមង់ ិសដល់បុគគលិក្ចូលបំក្រ ើការងារក្នុងមាសក្នុះ
ក្រក្លើៈ 
- ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង/នីតិ្វធីិ និងរចនសមព័នធរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ 
- ក្គ្នលការណ៏សមភាពក្យនឌ័រ 
- រក្មសីលធម៌/ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ 
- នីតិ្វធីិជំក្ោុះផលរបយជន៏ 
- ក្គ្នលការណ៏ផ្នការផតល់រងាវ ន់ និងសំណូក្ 
- ក្មមវធីិមិត្តសំឡាញ់ 

 

- បុគគលិក្ចំនួន ១៣៤នក់្(ស្សី៨៧នក់្) ក្សមើ១៩៦ដង បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល 
ក្ផេងគ្នន ទំាងក្ៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ រមួមានៈ  ភាសាអង់ក្គលស ការវាយតំ្ផ្ល
ក្មមវធីិរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ ការយល់ដឹងអំពីការលួចបនលំ  ឥ ធិពលដ៏មាន 
អំណ្តចវជិជមាន ការរបមូល ិននន័យក្រគឿងក្ញៀន ចិត្តសាស្រសតសងគម និង 
ការត្រមង់ ិស  ក្រៀបចំក្ដ្ឋយអងគការមិត្តសំឡាញ់/ក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន     
ណល និងសាថ បន័ខាងក្រៅក្ផេងក្ ៀត្ដូចជា  មជឈមណឌ លអូស្រសាត លីសំរាប់ការ 
បណតុ ុះបណ្តត ល  សាថ ន ូត្អូស្រសាត លី  និងសក្លវ ិាល័យ ក្ខមរៈ ។ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ    របពន័ធរគប់រគងព័ត៌្មានបានក្ត់្រត ិននន័យបុគគលិក្រមួមានៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ២៦៤នក់្(ស្សី១១១នក់្) ក្នុងក្នុះមានបុគគលិក្សម័រគចិត្ត ០៣
នក់្(ស្សី០២នក់្)   និងបុគគលិក្ថ្មី២៤នក់្(ស្សី០៦នក់្) ។ 
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- បុគគលិក្ចំនួន ១១នក់្(ស្សី០៣នក់្) បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ ក្នុងក្នុះមាន
បុគគលិក្ ០៥នក់្ោឈប់ពីការងារ បុគគលិក្០៥នក់្បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការ
ងារ និងបុគគលិក្០១ នក់្បានក្បាុះបង់។ 

២.២  ប ដ្ឋា នផ្នហិរញ្ដវត្ថុ 
និងក្គ្នលនក្យបាយនឹង
រត្វូបានអនុវត្ត 

 

ហិរញ្ញវត្ុុៈ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិ និងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និង 
ហិរញ្ដវត្ថុ នឹងក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុងក្រណីចំាបាច់ 

- បុគគលិក្ទំាងអស់នឹង  ួលបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម
ក្គ្នលការណ៏រដាបាល និងហិរញ្ដវត្ថុ និងនីតិ្វធីិ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិនខមនជាបុគគលិក្
ហិរញ្ដវត្ថុក្ដើមបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដវត្ថុ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុខាងក្នុង និងរបាយការណ៏មាច ស់មូល
និធិ នឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់និងក្ផញើជូនរក្មុពាក់្ព័នធគណៈរគប់
រគង/មាច ស់មូលនិធិទាន់ក្ពលក្វោ 

- រាល់របាយការណ៏អាជីវក្មមខាងក្នុងនឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់និង
ក្ផញើរទាន់ក្ពលក្វោ 

- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹងបងាា ញពីរបពន័ធហិរញ្ដវត្ថុ
របក្បក្ដ្ឋយគុណភាព 

- ការរត្ួត្ពិនិត្យខផនក្ខាងក្នុងនឹងពរងឹងក្លើការអនុត្តន៏ទំាងមូលផ្ន
អងគការមិត្តសំឡាញ់ 

- បញ្ជ ីសារក្ពើភណឌ័ នឹងរត្ូវក្ធវើបចចុបបននភាព  រាប់ និងរត្ួត្ពិនិត្យ 
ក្ដ្ឋយ បុគគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រតី្មាស  និងឆមាស 

ហិរញ្ញវត្ុុៈ 

- ក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ និងក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិរត្វូបានពិនិត្យក្ឡើងវញិ
ក្ដ្ឋយជំនួយការបចចក្ក្ សផ្នអងគការក្េហវនេអិុនក្ធើណ្តសិនណល។ 

 

 

 

 

 

 

 

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនីមួយ  ៗ បុគគលិក្ ហិរញ្ដវត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ
របចំាខខជូនគណៈរគប់រគង  រក្ុមពាក់្ពន័ធ  ក្ហើយរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុសរមាប់ 
មាច ស់មូលនិធិ ក៏្បានក្រៀបចំ និងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរកិ្ចឆ កំ្ណត់្
នូវក្នុងកិ្ចចរពមក្រពៀង។ 

- របាយការណ៏អាជីវក្មមក៏្បានក្ផញើជូន រក្ុមពាក់្ពន័ធទំាងអស់និង គណៈរគប់រគង  
ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនីមួយ  ៗ ។ 

- របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ថុរបចំាឆ្ន ំ២០១៣  របាយការណ៏គក្រមាងសហភាពអឺរ ៉ាបុ
និងDCA  បានបញ្ច ប់ក្ធវើសវនក្មម និង  ួលបានល ធផលរបាយការណ៏ពីរក្មុ
ហ ុនKPMG មុនផ្ថ្ង ី៣១ ខខមីនឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- របាយការណ៍សវនក្មមរបចំាឆ្ន ំរមួខាងក្រៅបានបញ្ច ប់នផ្ថ្ង ី៣១ខខមីន 
ឆ្ន ំ ២០១៤ក្ដ្ឋយរក្មុហ ុន KPMG ក្ហើយសវនក្មមគក្រមាងបានក្ធវើខផអក្ក្រ
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- ថ្វកិារបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់ នឹងរត្ូវបានក្រៀបចំ និងក្ធវើ
បចចុបបននភាពទាន់ក្ពល ក្វោ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ នឹងក្ធវើប បងាា ញដល់បុគគលិក្ទំាងអស់ 
ក្ដ្ឋយក្បើក្ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាព
ក្រៀងរាល់កិ្ចចរបជំុរបចំារតី្មាស 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ និងរបាយការណ៏សវនក្មមរបចំាឆ្ន ំរបស់
មិត្តសំឡាញ់នឹងដ្ឋក់្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើក្គហ ំព័ររបស់មិត្ត
សំឡាញ់ 

- បុគគលិក្គណក្នយយ នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងបនត 
  ួលបានការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សពីក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

 

តមត្រមូវការរបស់មាច ស់មូលនិធិរមួមានៈ និងDCA ។ 
 

- រក្ុមគណក្នយយបានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យសមាា រៈក្ៅក្នុងឃំាំល ង រមួមានអងករ  ឹក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន 
សមាា រៈកាត់្បនថយភាពក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀន និងផលិត្ផលសិបបក្មមតម
ផទុះ បនទ ប់ពីរត្ួត្ពិនិត្យរចួជាល ធផលពំុមានភាពមិនរបរក្តី្ក្ក្ើត្ក្ឡើងក្ឡើយ  ។ 

- ការលក់្ដំុឥដា និងរបាក់្សរមាប់សិសេបានរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយបុគគលិក្គណក្នយយ 
ក្រៀងរាល់ខខក្ដើមបីឲ្យមានត្មាល ភាព និងគណក្នយយភាព   ក្លើសពីក្នុះក្រក្ ៀត្ក៏្
បានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យក្មើលក្លើបណ័ណចំណ្តយទំាងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក់្ោក់្ 
និងរតឹ្ម រត្ូវផងខដរ។ 

- អចលនរ ពយ ំងអស់ រត្ូវបានចុុះក្នុងបញ្ជ ីសារក្ពើភណ័ និងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការ
បិ សាល ក្សមាគ ល់ជារបចំា និងរត្ួត្ពិនិត្យក្រៀងរាល់ខខ។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់បនត  ួលការគំ្នរ ខផនក្ហិរវត្ថុក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិ
នណល។ 

២.៣  មិត្តសំឡាញ់ក្ធវើការ
តមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល
ក្មមវធីិរបស់ខលួនយ៉ាង
ក្ ៀត្ទាត់្ ក្ដើមបធីានថ្ន
ក្មមវធីិគឺជាក្មមវធីិរបតិ្ប
ត្តិលអរបក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភាព 
 

តាមដាន និរវាយតរមៃ 
- ក្មមវធីិរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំាក្ដើមបីធានក្លើការផតល់
ក្សវារបក្បក្ដ្ឋយការអនុវត្តលអ 

- ឧបក្រណ៍របមូល ិននន័យនិងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចុ
បបននភាពក្យងតមរចនសមព័នធនិងសក្មមភាពថ្មី 

- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ ស ក្លើ
ការរត្តួ្ពិនិត្យ ការក្ធវើរបាយការណ៏ និងការពរងឹង 
សមត្ថភាពសរមាប់ការវភិាគ ិននន័យ 

តាមដាន និរវាយតរមៃ 
- រក្មុតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល បានចុុះរបមូល ិនន័យក្ៅតមតំ្បន់យ៉ាងក្ ៀង
ទាត់្សរមាប់តមដ្ឋនរក្មុការងារ ក្ដើមបីធានថ្នពួក្គ្នត់្បាន យល់ចាស់ 
ពី រមង់ផ្នការរបមូល ិននន័យនិងការរក្ា ុក្ ិននន័យរបក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិ
ភាព។ 

-  រមង់ការក្ធវើខផនការ និងរបាយការណ៍របចំាខខក្នុងតំ្បន់ អណតូ ង 
និងចារអំក្ៅ រត្ូវបានបក្ងកើត្ក្ឡើង 
និងអនុវត្តក្រតមរចនសមព័នធថ្មីរបស់់់អងគការមិត្តសំឡាញ់។ 
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- អនុវត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចំាឆ្ន ំផ្នរបាយការណ៏ និងអនុ
សាសន៍គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើសក្រ ើស (អាជីវក្មម 
ខាន ត្តូ្ចការចូលរមួ/មិត្តអប់រមិំត្ត សមាហរណក្មម/ 
រគួសារធម៌) 

- ការវាយត្ផ្មល អនក្  ួលផល(មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ 
អាសនន ផទុះផ្បត្ង ក្លឹបក្េហវនេ) 

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូនមាច ស់មូលនិធិ និងសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល 
ឲ្យបានទាន់ក្ពលក្វោ 

- ការស្សាវរជាវ និងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតម 
ត្រមូវការមាច ស់មូលនិធិ 

- បុគគលិក្អងគការមិត្តសំឡាញ់មក្ពីគក្រមាងចំនួនចំនួន០៥ រមួមានៈ 
មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន សមាហរណក្មម ធុរៈកិ្ចចសងគមផទុះផ្ប 
ត្ង និងអប់រ ំ បាន  ួលការវគគរលឹំក្ក្ឡើងវញិ សតីពី ការរបមូល ិននន័យ 
របចំាផ្ថ្ង និងរបចំាខខ ។ 

- ការអក្ងកត្សតីពីការពារកុ្មារក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន  ការសទង់
មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនឆ្ន ំ២០១៣ និងការសទង់មតិ្រត្តួ្ពិនិត្យសមាជិក្សុវត្ថិភាព
កុ្មាររបចំារតី្មាស ី១រត្ូវបានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយ អនក្ឯក្ក្ សអងគការមិត្ត
សំឡាញ់ និងវភិាគក្ដ្ឋយរក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល ល ធផលផ្នការ
សទង់មតិ្បាន ក្ផញើដល់រក្ុមពាក់្ព័នធសរមាប់ពរងឹងរបសិ ធិភាពផ្នគក្រមាង។ 

- ក្ៅរតី្មាសក្នុះ មិត្តសំឡាញ់ មិនរតឹ្មខត្បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួនមាច ស់ 
មូលនិធិ រមួមានៈACTED/PSF,DCA/CA, European Union, Friends-

Deutschland,Give2Asia, Planet Wheeler, Smile Together Foundation , 
SIPAR/AFD, Riverview Foundation, USAID and World Childhood 

Foundationនិងខថ្មទំាងបានក្ផញើរបាយការណ៏ជូនសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលក្ផេង
ក្ ៀត្ ក្ដ្ឋយខផអក្ក្លើត្រមវូការរបស់ពួក្ក្គ។ 

- បញ្ជ ីផ្នការអក្ងកត្និងវាយត្ផ្មលគក្រមាងរត្វូបានចងរក្ងនិងក្ផញើក្រជូនរក្ុម 
ពាក់្ព័នធទំាងអស់។ 

 

៣. រក្មុការងារក្សវាសងគមៈ នឹងផតល់ការការពារដ៏លអរបក្សើរការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច  ការអប់រ ំ ការបណតុ ុះបណ្តត ល   ការងារ  និងសមាហរណក្មម ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន 
១៥,០០០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
៣.១ ក្មមវធីិតមថ្នល់ដ៏
លអរត្វូបានអនុវត្ត ក្ៅ

 
 
 
 
 
 

មណឌ លសំចត្ៈ  
ជាមណឌ លចំហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើមបផីតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្ដ្ឋយពំុមាន
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ក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ 
និង ជាយរក្ងុ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន
១៥០នក់្និងយុវវយ័២០នក់្សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ១០០នក់្ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប (ផទុះផ្បត្ង) ចំនួន ១៥០នក់្ 

- បុគគលចំនួន ៣៣០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៩០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច

ការណ្តត់្ជួប  ការចុុះក្ឈាម ុះជាផលូវការឬការបញ្ចូ ន។ ក្សវាផតល់ក្ៅមណឌ លសំចត្ 
និងក្ៅតមថ្នល់រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្  ការពាបាល  ការអប់រសំក្រៅរបព័នធ 
សក្មមភាពក្មានត។ល។ 

របធានប បំណិនជីវតិ្ៈ (សុខភាពបនតពូជ  ក្មក្ៅគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ  
ក្រគឿងក្ញៀន   អនម័យ   អាហារបូត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្   ការអប់រសុំវត្ថិភាព 
តមថ្នល់  ការខថ្ទំាកុ្មារ  សិ ធិកុ្មារ  ចំណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព  និងសារៈ សំខាន់ 
ផ្នការសិក្ា)។ 

 
 

សរបុរមួៈ 
ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ២៦៥,៤៧៤ដង (ស្សី ១០៣, ៧៦៤) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៥,៣១៣ នក់្(ស្សី ២,១៣២នក់្) ផ្នរក្មុតមថ្នល់ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២,៦៨៥nនក់្(ស្សី១,៤៦០នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បញ្ជូ នយុវវយ័ក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចំនួន
១៦នក់្(ស្សី០៧នក់្)  និងយុវវយ័ចំនួន០២នក់្សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ ។ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ៦៩នក់្(ស្សី២៨នក់្) 
- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប (ផទុះផ្បត្ង) បានចំនួន ២៦នក់្(ស្សី០២នក់្) 
- បុគគលចំនួន ១២២នក់្(ស្សី៥១នក់្)បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌). 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣១នក់្ ស្សី០៩នក់្)បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច 
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អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ 
ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
៨០០នក់្ 

 
 

អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ។ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន  ៧៣៦នក់្ (ស្សី ១៧១នក់្)រមួចញ្ចូ លសុវត្ថិភាព
កុ្មារសហគមន៏២២៨នក់្(ស្សី១៦៩នក់្) 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុសតីពីភាពជាផ្ដគូអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលខដលកំ្ពុង
ក្ធវើការក្ៅក្នុងសងាក ត់្សាវ យបា៉ាក្និងខមួញនផ្ថ្ង ី ១៧ខខមក្រាឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុបក្ចចក្ក្ ស សតីពីក្សវាគំ្នពារសងគមនិងពលក្មម
កុ្មារ ក្ៅ ីស្រសតីការគណៈរដាមេនតី នផ្ថ្ង ី ១១ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណតំ្បន់និងរក្ុមក្គ្នលក្ៅក្ៅរាជធានីភនំក្ពញក្ដើមបកី្ធវើ
បចចុបបននភាពខផន ីនិងការក្ធវើការជាមួយរក្ុមក្គ្នលក្ៅថ្មីជាពិក្សសអនក្រក្សីុផលូវ
ក្ភ ក្មមក្រសំណង់ អនក្ោងឡាន កុ្មារក្បាុះបង់ការសិក្ា  និងយុវវយ័គ្នម ន
ការងារក្ធវើ។ល។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាមួយមាច ស់មូលនិធិជាDCA/CAសតីពី រមង់របាយកា     
រណ៍របចំាឆ្ន ំក្ៅក្ភាជនីយដ្ឋា នខខមរស ូរនិ នផ្ថ្ង ី០៤ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោសតីពីការពរងឹងភាពជាផ្ដគូរវាងរដាបាលរាជធានីភនំ
ក្ពញនិងសងគមសីុវលិក្ដើមបីក្ធវើការអភិវឌឍសហគមន៍រកី្រក្ក្ៅរាជធានីភនំក្ព
ញក្ៅសាោរាជធានីភនំក្ពញនផ្ថ្ង ី១៨ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោថ្នន ក់្ជាតិ្សតីពីឪពុក្មាត យ   ក្ៅសណ្តា គ្នរអីុមក្ភើរាហាគ ដិន 
វឡិា នផ្ថ្ង ី២១ ខខមិន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

តំ្បន់មាត់្ ក្នល 
 

តំ្បន់មាត់្ ក្នលៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្មួយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយ
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ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

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

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគម
កិ្ចចអងគការ ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ 
ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
៣០០នក់្ 

 
 

 
 
 

 

បុគគលិក្ចំនួន០៩នក់្ (ស្សី០៥នក់្) មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ 
១៣៦ សងាក ត់្ផាថ្មី៣  ខណឌ ដូនក្ពញ ។ 

 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៤៨,១៥៩ ដង(ស្សី ២៦,៤៩២ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,១៥៦នក់្ (ស្សី ៥៣៦នក់្)ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៧៤នក់្ (ស្សី ២២៦នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៧១នក់្(ស្សី៣៣នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌)។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ០៩នក់្(ស្សី០៣នក់្) បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការ
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន  ២៩៦នក់្ (ស្សី៤៨នក់្) រមួបញ្ចូ ល 
សុវត្ថិភាព កុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៥៧នក់្(ស្សី៤៧នក់្)។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានក្រៀបចំពិធីសូរត្មនតសំរាប់ក្បើក្មណឌ លថ្មី ខដលមាន ីតំងសថិត្ក្ៅផទុះក្លខ 
៣៣Eo+E1ផលូវក្លខ ១៣៦ សងាក ត់្ផាថ្មី៣ ខណឌ ដូនក្ពញ នផ្ថ្ង ី០៣ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

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

- តំ្បន់អូឡំាពិក្ៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្មួយ  កំ្ពុងដំក្ណើ រការ 
ក្ដ្ឋយបុគគលិក្ចំនួន១២នក់្(ស្សី០៤នក់្)មាន ីតំងសថិត្ក្ៅក្នុងមណឌ លសំចត្
មាត់្ ក្នល ខណៈក្ពលរក្ុមការងារកំ្ពុងខសវងរក្មណឌ លសំចត្ថ្មី។ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៥០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១០០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  
ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៦០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ 
ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
២០០នក់្ 

 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ៧០,៥៧២ដង (ស្សី២៦,១៩៨ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០៤៣នក់្(ស្សី៣៧៩នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥៧នក់្(ស្សី១៤៣នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ០៦នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តញ្ញដ ណ
ប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌)។ 

- ក្ក្មងរបុសចំនួន ០២នក់្ បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ 3PCs Partner   
ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន  ២០៤នក់្ (ស្សី៣១នក់្) រមួបញ្ចូ ល 
សុវត្ថិភាព កុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៥៧នក់្(ស្សី៤៧នក់្)។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- របធានរក្ុមអូឡំាពិក្បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីភាពជាផ្ដគូកំ្ពុងក្ធវើការក្ៅក្នុង
សហគមន៍ក្ៅការយិល័យខណឌ ៧មក្រា នផ្ថ្ង ី២១ខខមក្រាឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសាមញ្ដក្លើក្ ី ៥៨ របស់រក្មុរបឹក្ារាជធានីភនំក្ពញ 
អាណត្តិ ី១សតីពីរបាយការណ៏រកី្ចំក្រ ើនរបចំាខខមិននិងខផនការសរមាប់រតី្មាស
បនទ ប់ ក្ៅសាោរាជធានីភនំក្ពញនផ្ថ្ង ី២១ខខមិន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

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

ការការពារៈការងារចុុះសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  

សហគមន៏អណតូ ងៈ 
សហគមន៏អណតូ ងមាន ីតំងសថិត្ក្ៅសងាក ត់្ ក្ពាធ៌ខសនជ័យ ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ 
១៤នក់្(ស្សី០៤នក់្) កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   
ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាពក្មានត។ 
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

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

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ 
ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
១២០នក់្ 

ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា  ១៦,៧៥៧ ដង( ស្សី ៧,៧០៨ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤៤០នក់្( ស្សី ១៧៥នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២២៣នក់្( ស្សី  ១៤០នក់្)  ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ០៤ នក់្( ស្សី ០២នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន  ១០៤នក់្(ស្សី៥៥នក់្) រមួបញ្ចូ ល 
សុវត្ថិភាព កុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៦៩នក់្(ស្សី៥៥នក់្)។ 

 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ 
ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅ  កំ្ពុងផតល់ក្សវាតមថ្នល់ ការការពារ  
ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិងការងារ។ 

 

ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

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

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ 
ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅ  មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ខណឌ មានជ័យ ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ 
១៣នក់្(ស្សី០៧នក់្) កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពា 
បាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាពក្មានត។ 
ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៣៣,៣២៩ដង( ស្សី  ១៤,៦១៦ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៨៧៧ នក់្( ស្សី ៨៣៥នក់្))  ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន១,៦២២ នក់្( ស្សី  ៨៧១នក់្)  ផ្នរក្មុតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ៣៦នក់្( ស្សី  ១៦នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌)។ 
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និងប័ណណសមធម៌) 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់
ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
១៥០នក់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្( ស្សី  ០៦នក់្) បានបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ 
ផ្ដគូ 3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន ១៣២នក់្(ស្សី៣៩នក់្) រមួបញ្ចូ ល 
សុវត្ថិភាព កុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន៤០នក់្ (ស្សី៣៨នក់្)។ 

 

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និង 
ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

 

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេង
ក្ ៀត្ជំុវញិរាជធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ២៨,៧៨៥ ដង(ស្សី១,៧៦០ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៣៨៥នក់្(ស្សី ៥៦នក់្)ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខ
មក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន       ១៧នក់្បានបញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀនចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បុគគលចំនួន ០៥នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តញ្ញដ ណ
ប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌)។ 

មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ  ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅ
ដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

 

មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ  ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេង
ក្ ៀត្ជំុវញិរាជធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ២៥,៦៤៧ដង(ស្សី៩,៧៣៥ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤១២នក់្( ស្សី១៥១នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០៩ នក់្( ស្សី ៨០នក់្ )  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏ពិក្សសក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៣ដងខដល  
មានកុ្មារ/យុវវយ័ អនក្ជិត្ខាង និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នបានចូលរមួចំនួន ៤៩៧
(ស្សី៤៦១នក់្)ក្រកាមរបធានប  " ក្យើងរត្ូវក្ចុះខថ្រក្ាសុខភាពខលួនឯង""អនក្រត្ូវខត្
ការពារខលួនឯង" និង"សិ ធិក្សមើគ្នន "។ 

គក្រមាងបខងវរ  
- ប៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីសក្ៅរាជធានីភនំក្ពញចំនួន០៥នឹងក្ធវើការសហការណ៏
ជាមួយ របព័នធបខងវរ 

- នឹង  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ពីប៉ាូលីស និងអាជាញ ធរ
តមរយៈ របព័នធបខងវរ 

 

គក្រមាងបខងវរ  
- ប៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីសក្ៅខណឌ ចំនួន ០៥ បាន  ួលព័ត៌្មានសតីពីគក្រមាងបខងវរ ក្ហើយកំ្ពុង
រង់ចំាក្សចក្តីសក្រមចក្លើកិ្ចចសហការណ៏(ការចុុះអនុសារណៈផ្នការក្យគ
យល់ជាមួយសាោរាជធានីភនំក្ពញ)។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ បានចូលរមួក្នុងវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីជក្មាល ុះកុ្មារក្លើ
ចាប់កុ្មារនិងគក្រមាងបខងវរជាមួយអងគការជំនួយផលូវចាស់សំរាប់សហគមន៏(LAC 
)នផ្ថ្ង ី២៨-២៩ខខមក្រាឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុសតីពីក្សចក្តីរពាងចាប់យុត្តិធម៌អនីតិ្ជនក្ៅរក្សួង
ស.អ.យ នផ្ថ្ង ី០៤ ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានសតីពីការសាក្លបងគក្រមាងបខងវរជាមួយអងគការលីកាដូ
និងអងគការក្ផេងក្ ៀត្ខដលកំ្ពុងក្ធវើការក្លើបញ្ញា យុត្តិធម៌អនីតិ្ជននិងផតល់ការគំ្ន
រ ដល់ស្រសតីនិងកុ្មារក្ៅក្នុងជក្មាល ុះផលូវចាប់នផ្ថ្ង ី០៦ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

៣.២ផតល់សិ ធិអំណ្តច
ដល់យុវវយ័និងចូលរមួ

សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៥៨៥នក់្ 
សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៣២៧ (ស្សី១០៨នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងចូល
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យ៉ាងសក្មមក្ៅក្នុង
សហគមន៏របស់ពួក្ក្គ 
និងសងគមជាតិ្ 

 

នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លនិងចូលរមួយ៉ាងសក្មម 
មជឈមណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល តំ្បន់អូឡំាពិក្ 
មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ 
(សហគមន៏អណតូ ង និងចារអំក្ៅ) 
- ក្សវាចំនួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 
- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

រមួយ៉ាងសក្មម (មជឈមណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល តំ្បន់អូឡំាពិក្ មណឌ ល
យុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ (សហគមន៏អណតូ ង និងចារអំក្ៅ) 
- ក្សវាចំនួន៧,៨៨៣ដង(ស្សី៣,៤២៣)ខដលបានផតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 
- កិ្ចចរបជំុយុវវយ័ចំនួន ៨ដង  បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ និងបានក្ធវើ 
សក្មមភាពក្មានតសបាយ និងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១០៦ ក្លើក្
ដល់យុវវយ័ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 

រក្មុតមថ្នល់ តំ្បន់មាត់្ ក្នល អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្
ទំាង២ និង មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

រក្មុតមថ្នល់ តំ្បន់មាត់្ ក្នល អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និង 
មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន២៥៤ នក់្(ស្សី ៨១៨នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តបានផតល់ក្សវា ៤,៤៨២ដង(ស្សី១,៨៨២)  ដល់រក្មុក្គ្នលក្ៅ 
សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តចយុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- នឹងផតល់ក្សវាចំនួន ៤០,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៥០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤០០នក់្  
 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៨នក់្ 

សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- ក្សវាចំនួន១២,៤៤៣ដង(ស្សី ៦,៨៦០)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៣០៩នក់្(ស្សី ១០២នក់្) 

- អាណ្តពាបាលចំនួន  ២០១នក់្(ស្សី១១៥នក់្) 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៤៦នក់្(ស្សី ១២នក់្) 
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- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ចំនួន១៥,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

- មិត្តអប់រមិំត្តបានផតល់ក្សវា  ១,៤៣៩ ដង(ស្សី ៦៥៨)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កិ្ចចរបជំុយុវវយ័ចំនួន ៦ដង  បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ និងបានក្ធវើ 
សក្មមភាពក្មានតសបាយ និងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៥៣ ក្លើក្
ដល់យុវវយ័ ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន ០៥នក់្(ស្សី ០២នក់្) បាន សេនៈកិ្ចចសិក្ា ជាមួយ អងគការ
ដំណក់្ ឹក្ ក្ៅក្ខត្តផ្រពខវង  នផ្ថ្ង ី១៣ ខខមិន ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ អនក្ជិត្ខាង និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នចំនួន១៦៧នក់្ (ស្សី៩៨នក់្) បាន
ចូលរមួរពឹត្តិការណ៏ពិក្សសក្រកាមរបធានប  " សិ ធិក្សមើគ្នន ក្ៅ រក្ុមរគួសារ 
និងសងគម" ក្ៅមណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្  នផ្ថ្ង ី១៣ ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន ១៦០,០០០នឹងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

 
 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៩នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ៣០,០០០ដល់រក្មុក្គ្នលក្ៅ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន២៩,៧៨២ដង(ស្សី១០,៣៩៥ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ
(សក្េងាគ ុះបឋម បំណិនជីវតិ្  អប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាពក្មានតសបាយ) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨៦៨នក់្(ស្សី៤២៩នក់្) 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧៦៧ នក់្(ស្សី៤៤១នក់្) 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន២៧នក់្(ស្សី១៤នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តបានផតល់ក្សវា ១,៩៦២ដង(ស្សី៨៨៣ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
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- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

- កិ្ចចរបជំុយុវវយ័ចំនួន២ដង  បានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ និងបានក្ធវើ 
សក្មមភាពក្មានតសបាយ និងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៥៣ ក្លើក្
ដល់យុវវយ័ក្នុងរតី្មាសក្នុះ។ 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- សហគមន៏ចារអំក្ៅបានក្រៀបចំពិធីសូរត្មនតក្បើក្មណឌ លថ្មី ខដលលមាន ីតំង
សថិត្ក្ៅផទុះក្លខ ១៧៧ ផលូវក្លខ ៣៧១ សងាក ត់្ចារអំក្ៅ ខណឌ មានជ័យ នផ្ថ្ង ី០២ 
ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤  ។ 

- អនក្ចូលរមួចំនួន ៦២នក់្ (ស្សី ១៨នក់្) រមួមាន យុវវយ័ អាណពាបាល និងអាជាញ
ធរមូលដ្ឋា ន បានចូលរមួកិ្ចចពិភាក្ាសតីពីសុខភាពបនតពូជ  និងជំងឺកាមក្រាគ ក្ៅ 
មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្  នផ្ថ្ង ី ២៣ ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន ២១នក់្(ស្សី ១៥នក់្) បានចូលរមួវគគរលឹំក្សតីពីសុខភាពបនតពូជ  
ក្ៅមណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្  នផ្ថ្ង ី ២៨ ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ អាណ្តពាបាល អនក្ជិត្ខាង និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នចំនួន១៥៨នក់្
(ស្សី៩៥នក់្)បានចូលរមួរពឹត្តិការណ៏ពិក្សសក្រកាមរបធានប  " យុវវយ័រត្ូវខត្មាន
ចំក្ណុះដឹងខផនក្បំណិនជីវតិ្"ក្ៅមណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ នផ្ថ្ង ី១២ ខខកុ្មាៈ 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

៣.៣ កុ្មាររត្វូបានគំ្នមាហ  រ
ណក្មមក្រសាោរដានិង
បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា
កាន់ខត្យូរកាន់ខត្លអ 
 

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មា
រ ចំនួន២៨០ មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន២៥០នក់្ នឹងចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន១៤៤នក់្(ស្សី 
៦១នក់្)  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារចំនួន១២៣នក់្(ស្សី៦៦នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ៥០០នក់្ក្រសាោ
រដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១,០០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធ
នការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៥០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងក្រត្ៀមក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយមាតបិតចំនួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមបី
ក្រត្ៀមក្ធវើការ សមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១២០នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទ ល់ក្រសាោរដា
(រក្ុមតមថ្នល់) 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរបុចំនួន   ៩០,០០០ នឹងផតល់ដល់កុ្មារ / 
យុវវយ័ ក្ៅតមថ្នល់  មណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

- បុគគលិក្ចំនួន៦០នក់្  នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
សក្មមភាព អប់រកំ្រៅរបព័នធ 

- សមាា រៈអប់រកំ្រៅរបព័នធថ្មី នឹងរត្ូវបក្ងកើត្និងក្ធវើបចចុបបននភាព 

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

- បានក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ០១នក់្ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- យុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀននឹងរបរពឹត្តក្រក្នុងរតី្មាស ី៣ 

- កុ្មារចំនួន ១,៣៨២នក់្ (ស្សី៥៩៧នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដា និងកុ្មារចំនូន៤៦០នក់្ (ស្សី១៩៧នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ 
សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដា ។ 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមាតបិតសិសេខដលមានអនក្ចំនួន១៦០នក់្(ស្សី១២៨នក់្)
ក្ដើមប ីក្រជើសរក្រ ើសតំ្ណ្តងមាតបិតសរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៤ ក្ៅក្លឹមក្េហវនេ នផ្ថ្ង ី ១៨ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ជាល ធផលមានមាតបិតត្សិសេចំនួន៣១នក់្ (ស្សី២៧នក់្)រត្ូវ 
បានក្រជើសក្រ ើសជាតំ្ណ្តងក្នុងឆ្ន ំ ២០១៤ក្នុះ។ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរបុចំនួន ៣៤,៣៦១ដង(ស្សី១៣,០០៣)បានផតល់ដល់កុ្មារ 
/ យុវវយ័ ក្ៅតមថ្នល់ មណឌ លអប់រមំជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល វជិាជ ជីវៈ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន ១៥នក់្(ស្សី០៦នក់្) 
បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីសក្មមភាពអប់រកំ្រៅរបព័នធក្ៅតមថ្នល់
និងមជឈមមណឌ លអប់រ ំ ។ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ៥៩ដង  ក្ៅ៤ តំ្បន់ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ មជឈមមណឌ លអប់រមំជឈ
មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង សាោរដា ក្ដើមបីពរងឹងក្លើវធីិសាស្រសតក្នុង
ការបក្រងៀន និងបក្ងកើត្សមាា រៈបក្រងៀន ។ 
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- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់រកំ្រៅរបព័នធ 
 

ផ្ដគូ 

- នឹងបក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្ឈាម ុះសាោរដា
ក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុមការងារទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ៣០នក់្ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល 

- ផ្ដគូសាោរដានឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងការគំ្នរ ក្នុងការ 
ក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា 

- ខលបងក្មានតផ្នឧបក្រណ៏សិក្ាថ្មីចំនួន ០៣ បានបក្ងកើត្រមួមានៈ ខលបងផគុំរបូ  
ខលបងចងចំា និងខលបងបក្ងកើនពាក្យ។ 

 

ផ្ដគូ 

- បានចងរក្ងបញ្ជ ីក្ឈាម ុះសាោរដា ក្ដើមបីមានភាពងាយស្សួលសរមាប់ការ ំនក់្
 ំនង និងតមដ្ឋនសា សារដា ។ 

- បានក្ធវើការតមដ្ឋនសាោរដាចំនួន៥ ក្លើការក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា។ 

 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
 
 
 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់
កុ្មារ ចំនួន២០០នក់្ក្នុង មួយឆ្ន ំ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ១៥០នក់្ក្រសាោ
រដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១,៣០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការ
សិក្ា ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ២៥,០០០ ដង 

 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
មជឈមណឌ លអប់រផំតល់សក្មមអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាក្ដើមបីសរមបសរមួល ក្លើការ
សមាហរណក្មមសិសេក្រសាោរដា និងផតល់ការអប់រជំាមូលដ្ឋា នដល់កុ្មារខដល
រស់ក្ៅ និងក្ធវើការតមថ្នល់/សហគមន៏  ។ 

 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន១៣០
នក់្(ស្សី ៥៥នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារក្រសាោរដានឹងក្ធវើក្ៅ ចុងរតី្មាស ី៣។ 

- កុ្មារចំនួន ៩១១ នក់្(ស្សី៤២៧នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដា និងកុ្មារចំនួន៣២៣ នក់្(ស្សី១៣៥នក់្)  ឈប់  ួលបានការគំ្នរ 
សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដា ។ 

- កុ្មារចំនួន៣២ នក់្(ស្សី១៥នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រ
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សាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤. 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន២,៥១០ ដង(ស្សី១,១៥៩) បានក្ធវើក្ឡើង 
ជាមួយសិសេកំ្ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដា។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- របធានមជឈមណឌ លអប់រ ំ បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីអប់រសំំរាប់ទំាងអស់ក្ៅភាព 
ជាផ្ដគូអប់រផំ្នអងគការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល នផ្ថ្ង ី២០ ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សហគមន៏អណតូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់
កុ្មារ ចំនួន៣០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣០នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការ
បញ្ជូ នក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ៥០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា 
ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

សហគមន៏អណតូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
 

- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន០៣ 
(ស្សី០នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៦នក់្(ស្សី១២នក់្)ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន ៧៣នក់្(ស្សី៣៨នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ១៥៥នក់្ (ស្សី៨០នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅ
សាោរដានិងកុ្មារចំនួន៣០នក់្ (ស្សី១២នក់្)  ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈ
សិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសា
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- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធ
នការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

ោរដា ។ 

 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់
កុ្មារ ចំនួន៥០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន១ ៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀន ថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 

 
 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការ
បញ្ជូ នក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១០០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២៥០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា 
ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធន
ការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ១១ 
នក់្(ស្សី០៦នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- យុវវយ័ចំនួន០៣នក់្(ស្សី០នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១៨នក់្(ស្សី១៣នក់្)បានចូក្លក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ១១៧នក់្(ស្សី៤៨នក់្) បាន  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅ
សាោរដានិងកុ្មារចំនួន ៣៦នក់្ (ស្សី១៦នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈ
សិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសា
ោរដា ។ 

ក្លឹបក្េហវនេៈ កំ្ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន 
១០០,០០០ រមួមាន បណ្តណ ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចច
សិក្ា និងរពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈ

ក្លឹបេហវនេៈ ជាមណឌ លអប់ររំបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ ខដលកុ្មារ/យុវវយ័អាច 
អនុវត្តសក្មមភាពក្មានតសបាយ និងវបបធម៌រមួមានៈ កី្ឡា គំនូរ ផ្ទត់្ពណ៌ 
បណ្តណ ល័យរា ំនិងត្េនតី។ 
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មណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារ
មក្ពីតមថ្នល់ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
 

- ក្លឹបក្េហវនេនឹងក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និង
សហគមន៏ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ ក្ដើមបផីតល់
ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ 

 

- បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន ៣៩,៣៧៣ដង 
(ស្សី១២,៥៥៤ដង) រមួមាន បណ្តណ ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា និង
រពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 

 

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និងសហគមន៏ចំនួន
២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ក្ដើមបផីតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ៦,៩៨៥ដង (ស្សី ១,៤៨៤)។ 

 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- ក្សវាចំនួន៣៨១ដង (ស្សី ២៤៧)ដង ផ្នកុ្មារ/យុវវយ័បានចូលរមួការរបកួ្ត្កី្ឡា 
ក្ៅខាងក្រៅរមួមានៈ ក្ដើររបណំ្តង ក្ោត្  រត់្ ក្ចាលដំុខដក្បាល់ក្បាុះ 
និងវាយក្ប៉ាងប៉ាុង។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥៨ នក់្(ស្សី២៧នក់្) បានចូលរមួសខមតងរបចំារតី្មាសក្រកាម 
របធានប   ខួប ី២០ ឆ្ន ំផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ ខដលមានអនក្ សេនចូលរមួចំនួន 
៤៣០នក់្ក្ៅក្លឹបេហវនេ   នផ្ថ្ង ី ២៧  ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៨០ នក់្(ស្សី ៧៦នក់្) បានចួលរមួបក្ងកើត្ ីរក្ុងរបស់ពួក្ក្គ 
ខដលជាខផនក្ផ្នពិធី ីរក្ុងក្យើង  ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ២១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣០នក់្ (ស្សី ១៨នក់្) បានចួលរមួសិកាខ សាោសតីពីសិលបៈ
និងត្េនតី ជាមួយរក្ុម Bloco Malagasy ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី ១១ ខខមីន ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានដឹក្នំកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤៥នក់្ (ស្សី ១៩នក់្) បានចួលរមួ សេនរពុះ
បរមរាជវាងំ នផ្ថ្ង ី១៧ ខខមក្រា និងផ្ថ្ង ី២១ ខខមិន ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- ក្សវាចំនួន៦៩៨ដង (ស្សី ២៦៣ដង) ផ្នកុ្មារ/យុវវយ័បានចូលរមួគូររបូក្ៅរបងទាវ រ 
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ខាងមុខអងគការមិត្តសំឡាញ់។ 

៣.៤ គំ្នរ យុវវយ័ក្នុង
ការបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈនិងការងារ 

សរបុរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈនឹងផតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈ៨
ក្ផេងៗ គ្នន  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងក្ខនលង
បណតុ ុះបណ្តត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ខដលនឹងក្បើក្ក្នុងកំ្ឡុង
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  នឹងផតល់ជំនញដល់ 
យុវវយ័ចំនួន ៦២០នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន៤០នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
 
 
 

ការខសវងរក្ការងារៈ  
- យុវវយ័១៨០នក់្ នឹង សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  
និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័ ១០០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ៅភនំក្ពញ  និង

ក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័៣០នក់្នឹងជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មម

ផ្ទទ ល់ខលួន ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័៤០នក់្ នឹងសមាហរណក្មមក្រការងារភាល មៗ 

ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័ ១០នក់្ នឹងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅ

ភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 

សរបុរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុងការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន៨ជំន
ញក្ផេងគ្នន ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈផ្នអងគការមិត្ត សំឡាញ់។
គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ បានចាប់ ក្ផតើមអនុវត្ត
ក្ៅសហគមន៏ចារអំក្ៅ។ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  បានផតល់ជំនញដល់ យុវវយ័ចំនួន ៣០៨ 
នក់្(ស្សី ៨៧នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន២២ នក់្(ស្សី ០៥នក់្)បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ ខដលជាខផនក្
ផ្នគក្រមាងបណតុ ុះបណ្តត លសាក្លបង ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ការខសវងរក្ការងារៈ 
- យុវវយ័៣១នក់្ (ស្សី ០៧នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  និង
ក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
- យុវវយ័ ២១នក់្(ស្សី០៣នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
- យុវវយ័ ០៤នក់្ បានជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន ក្ៅភនំក្ពញ  

និងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
- យុវវយ័០៤នក់្(ស្សី ០៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាល មៗ 

ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
- យុវវយ័ ០២នក់្(ស្សី ០១នក់្) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅ

ភនំក្ពញ  និងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
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ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្២០នក់្ នឹង  ួលបានបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការដ្ឋក់្
ការងារ និងវគគរលឹំក្ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក់្ការរងារ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ

ងារ ការដ្ឋក់្ការងារ នឹងរត្ូវបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបននភាពជា 
ក្ ៀងទាត់្ 

 

ផ្ដគូ 

- បក្ងកើត្ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និងខចក្រខំលក្ជាមួយ
រក្ុមការងារទំាងអស់ 

 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន១៦នក់្(ស្សី ០៧នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
ការដ្ឋក់្ការងារក្ៅេហវនេអិុនក្ធើក្ណសិណល នផ្ថ្ង ី ១០ ខខមក្រា ឆ្ន ំ 
២០១៤។ 

- បានក្ធវើការសិក្ា ីផារការងារក្លើការក្បាុះពុមា។ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការដ្ឋក់្ការងារ បានបញ្ច ប់ជាភាសាអង់ក្គលស 

ក្ហើយនឹងបក្ខរបជាភាសាខខមរក្ៅរតី្មាសបនទ ប់។ 
 

ផ្ដគូ 

- បានខចក្ជូនបញ្ជ ីខដលមានក្ឈាម ុះអងគការ/ហាងចំនួន១៩៣ សរមាប់ខសវងរក្
ការងារជូនដល់យុវវយ័ដល់អនក្រគប់រគងក្រណី។ 

- បានជួបជាមួយសមាគមកុ្មារក្មពុជារបឆំ្ង ុរភិក្េ និងហិងា(សីុកាសាវ ) 
ក្ដើមបពិីភាក្ាក្លើប ពិក្សាធន៏ការហាត់្ក្រៀនការងារ។ 

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

 
 

- យុវវយ័ចំនួន៥០០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
បនទ ប់ ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ពី
មជឈមណឌ ល បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្នុង១ឆ្ន ំ 

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

- បានផតល់ការណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ក្ផេងៗ គ្នន ដល់យុវវយ័ចំនួន ៣០៧ នក់្         (ស្សី 
៨៧នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន២១នក់្(ស្សី០៥នក់្)បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បនទ ប់
ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ  ។ 
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- នឹងផតល់ក្សវាអប់រដំល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០,០០០ដង (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  និងការពាបាល  
 

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

- យុវវយ័១៣០នក់្នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ងកើត្របរ 
ក្ដ្ឋយខលួនឯងក្នុងក្នុះយុវវយ័នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យរស់
ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញ 

- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុងក្ធវើការ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង
បនទ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ 

 
 

- ក្សវាអប់រចំំនួន៥៣,៤១៩ដង (ស្សី១៦,៨៣៤) បានផតល់ដល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ ការពាបាល និងអក្េរ សាស្រសត)  

- យុវវយ័ចំនួន ១៧នក់្(ស្សី០២នក់្) ក្សមើរចំនួន ៥.៥% បានក្បាុះបង់ក្ចាលការសិក្ា
ក្ៅមជឈលមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមិនរត្ឡប់មក្ចូលក្រៀនវញិ
ក្ៅក្នុងកំ្ឡុងក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ក្នុះ ។ 

- យុវវយ័២៤នក់្(ស្សី០៤នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្របរ
ក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវយ័ចំនួន១៨នក់្(ស្សី០៣នក់្)រស់ក្ៅឯក្រាជយ
ក្ៅភនំក្ពញចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- មានយុវវយ័ ៨៥% កំ្ពុងបនតបំក្រ ើការងារ ឬរបក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទ ប់ពីការក្ធវើ
សមាហរណ ក្មមរយៈក្ពល ៦ខខ។ 

 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- សិសេចំនួន១៧នក់្(ស្សី១៣នក់្)បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏សបាយ
សបាយសរមាប់រគួសារ និងមិត្តភក័្ត ក្រកាមចំណងក្ជើង “ការញំុាក្មានតអម
ក្ដ្ឋយសក្មលងត្េនតីដ៏អសាច រយ” ក្ដើមបីផ្រ ៉ាអងាគ សថ្វកិាក្ៅអងគការមិត្តសំឡាញ់ 
នផ្ថ្ង ី០៨ ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- របធានមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុសតីពីការបក្ងកើត្អនក្បក្រងៀនក្ សចរណ៏ក្មពុជា 
និងការអនុវត្តឧបក្រណ៍សិក្ា អាសា ន១៤៤ផ្នក្សវាសណ្តា
គ្នរក្ៅរក្សួងក្ សចរណ៍នផ្ថ្ង ី ២១ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- របធានមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចូលរមួសិកាខ សាោសរមា
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ប់អាជាញ ប័ណណឧសាហក្មមក្លើការបក្ងកើត្ ំនក់្ ំនងជាតិ្និងខផនការណ៏ ី
ផារឆ្ន ំ២០១៤-២០១៦ក្រៀបចំក្ដ្ឋយរក្សួងការងារនិងបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈសហការជាមួយធនគ្នរអភិវឌឍន៍អាសីុក្ៅសណ្តា គ្នរ
កំាប៉ាូឌីយ៉ាណ្តន នផ្ថ្ង ី ០៤ ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- របធានមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចូលរមួកិ្ចចរបជំុចំនួន
០២ដងក្ៅអងគការសក្េងាគ ុះកុ្មារនខខមីនក្ដើមបពិីភាក្ាក្លើបក្ចចក្ក្ ស 
និងការអប់របំណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈក្ៅតមជាយរក្ងុ និងថ្នន ក់្ក្ខត្តក្ហើយ
បានក្ធវើប បងាា ញសតីពី``ជំនញទាន់និងជំនញរងឹ’’ ដល់អនក្ចូលរមួចំនួន
២៦នក់្ មក្ពីអងគការផ្ដគូ និងរដ្ឋា ភិបាល ។ 

សហគមន៏អណតូ ង 

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

 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  
 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 

សហគមន៏អណតូ ង 

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
យុវវយ័ចំនួន០១នក់្ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ០២ នក់្(ស្សី ០២នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រការងារ ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

 

ចារអំក្ៅ 

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

ចារអំក្ៅ 

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

 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  
 
 
 
 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ៣៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 

- ថ្នន ក់្ជួសជុលម៉ាូតូ្ថ្មី នឹងក្បើក្ដំក្ណើ រការ ក្ៅតក្មម  នរតី្មាស ី២  ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ០១ នក់្បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខ
មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ការហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ២២នក់្ (ស្សី០៥នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

៣.៥  ផតល់ក្ខនលងសាន ក់្
បក្ណ្តត ុះអាសននដ៏មាន
សុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/ 
យុវវយ័និងក្ធវើសមាហរណ
ក្មមក្រកាន់រគសួារ 

 

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣កំ្ពុងផតល់ក្ខនលង
សាន ក់្ក្ៅដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ជាអតិ្បរមារ
ហូត្ដល់ ៥០០នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

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

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៥០នក់្ មក្ពីតមថ្នល់ 
និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅ 
បក្ណ្តត ុះអាសនននឹងបានចូលរមួសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខ
ត្តកំ្ពង់សពឺ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ការចូលរមួរបស់កុ្មារ/យុវវយ័

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននៈ ជាក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននរបក្ប
ក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្នុងកំ្ឡុងក្ពលសិក្ារបស់ពួក្ក្គឬ រហូត្ដល់
សាថ នភាពរគួសាររបស់ពួក្ក្គមានក្សថរភាព។  
 

- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣ កំ្ពុងផតល់ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅដ៏ មាន
សុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ២១៤នក់្(ស្សី៥៤នក់្) ខដលមាន ីតំងក្នុងសងាក ត់្ 
 ឹក្លអ ី៣ សងាក ត់្ ំនប់ ឹក្ និងសងាក ត់្ ួលសាវ យផ្រព១ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- ក្សវាចំនួន ៥,២៣២ដង(ស្សី ៩០៧នក់្)  ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូលរមួរបស់កុ្មារ 
ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ  ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល ក្នុងក្នុះមានក្សវាពាបាល
ចំនួន២,៣៧២ (ស្សី ៣៧២)ដងបាន ផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅក្នុងមណឌ លទំាងអស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៨នក់្ (ស្សី០៣នក់្) មក្ពីតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅ 
បក្ណ្តត ុះអាសនន បានចូលរួមសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់សពឺ ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 
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នឹងរត្ូវបានធានថ្នបានចូលរួមការរបជំុ ូក្រ ក្រៀងរាល់ សបាត ហ៏ 

ការក្បាុះក្ឆ្ន ត្  និងក្របើរបាស់ របអប់សំបុរត្ សំក្ណើ រខដល 

មានក្ៅរគប់ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១៥នក់្ នឹងគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្មុក្នុង
កំ្ឡុងក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

- កុ្មារ/យុវវយ័ទំាងអស់បានចួលរមួរបជំុ ូក្រជាក្ ៀងរាល់សបាត ហ៏ និងក្បើក្របអប់
សំបុរត្ សំក្ណើ រចំនួន ២ដងក្នុងមួយខខក្ៅតមមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន 
ទំាងអស់ក្រកាយពីបានរបជំុ និងក្បើក្របអប់សំបុរត្រចួពំុមានក្រណី ឬសំក្ណើ រ
សំុពិក្សសក្ឡើយ។ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- បានដឹក្នំកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៩២នក់្(ស្សី៣០នក់្) ចួល សេនខខេភាពយនតរបវត្តិ
សាស្រសតក្ៅក្កាុះក្ពរជ នផ្ថ្ង ី ០៨-០៩ ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានផតល់សមាា រៈដល់មណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣រមួមាន   ូក្ខាអាវ និង ូ 

សរមាប់  ដ្ឋក់្សមាា រៈ។ 

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

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

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រ
កាន់រគួសាររគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 
ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្នុងក្ខត្ត
របស់ពួក្ ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្រ រាជធានីភនំក្ពញ និងក្ខត្ត 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៧០នក់្ (ស្សី១៧០នក់្) បាន  ួលក្សវា (បំណិនជីវតិ្ 
គំ្នរ  ខផនក្ចាប់ និងការបញ្ជួ ន  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ០៨នក់្ (ស្សី០២នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសាផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ១៣នក់្(ស្សី០៣នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ 
រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ 
២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ០១នក់្ (ស្សី០នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដាក្នុងក្ខត្ត
របស់ពួក្ ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
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- កុ្មារចំនួន ២៧០នក់្ ក្ៅសាោរដា នឹង  ួលបានការគំ្នរ 
ក្ដើមបបីនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្នុងក្ខត្ត 

 
 
 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្មុខ
របរក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ១០០នក់្ នឹងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់
ក្ផតើមអាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង
១ឆ្ន ំ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យ 
រត្ឡប់ក្រស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិក្នុង១ឆ្ន ំ 

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

- បុគគលចំនូន ២០នក់្នឹង  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារផលូវចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅរគួសារ   
ក្សៀវក្ៅរគួសារ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ និងប័ណណសមបធម៌) 
ក្នក្ខត្តរបស់ពួគក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌ (SoPs) នឹងក្ធវើ

- កុ្មារក្ៅសាោរដាចំនួន ១១៩ នក់្ (ស្សី៥៤នក់្) បាន  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបី
បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្ហើយមានកុ្មារ ៧១នក់្ (ស្សី
៤៣នក់្) ពំុ  ួលបានការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាក្ដ្ឋយសារខត្រគួសាររបស់ពួក្ក្គ 
មានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា។ 

- យុវវយ័ចំនួន២០នក់្ (ស្សី០៣នក់្) ក្នុងមានថ្មី០២នក់្បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ 
ឬបក្ងកើត្មុខរបរ ក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ (ស្សី០៣នក់្) បានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់ក្ផតើមអាជីវក្មម
ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
 

- រគួសារចំនួន០១ បាន  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្
តូ្ច ក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ០៣(ស្សី០៣នក់្) បាន
  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន ០១នក់្ (ស្សី០១នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្នុងការក្ធវើអត្តសញ្ញដ ណ
ប័ណណ ក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 
 
 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌ បានបញ្ច ប់៦០% ក្ដ្ឋយអនក្ឯក្ក្ ស
ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ក្ហើយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្លើការបា៉ា ន់របមាណ
រគួសារធម៌។ 
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បចចុបបននភាព បក្ខរប និងអនុវត្តន៏ក្នុងរក្ុមក្ៅ ចុងឆ្ន ំ 
២០១៤ 

ផ្ដគូ 
- កិ្ចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការផ្ដគូ នឹងរត្ូវចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការរបជំុ និងការបណតុ ុះបណ្តត ល 
 

ផ្ដគូ 
- បនតកិ្ចចសហការជាមួយគណៈក្មាម ធិការស្សាប់ស្រសតីនិងកុ្មារ មេនតីសងគមកិ្ចចរាជ
ធានី/ក្ខត្ត  និងអងគការផ្ដគូ ក្លើការងារសមាហរណក្មម រួមមានការខសវងរក្រគួសារ 
ការបា៉ា ន់ ក្ធវើខផនការរគួសារ  សមាហរណក្មម និងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុក្ខក្ៅ២៤ 
ក្ខត្ត/រក្ុង។ 

 រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន១០នក់្ 
នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មម
ក្រកាន់រគួសារធម៌ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- នឹងក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន ៤ដងក្នុងមួយឆ្ន ំ 
 
 

រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន១០នក់្បានក្ធវើការតមដ្ឋននិងសួរសុខ ុក្ខ ប៉ាុខនតក្នុងរតី្មាសក្នុះពំុមាន 
កុ្មារថ្មី សរមាប់ក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសារធម៌ក្ ។ 

- នយក្ដ្ឋា នសុខុមាលភាពសងគមផ្នរក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុវជន និងយុវនីតិ្ 
សមបទា បានជួយគំ្នរ អងគការមិត្តសំឡាញ់ក្លើក្មមវធីិរគសួារធម៌។ 

- បានរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគសួារធម៌ចំនួន១ដងសតីពីខផនការយុ ធសាស្រសត ឆ្ន ំ ២០១៤ 
និង ពរងាងTORសរមាប់គណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌និងដំក្ណ្តុះស្សាយ
ក្រក្លើការផគត់្ផគង់សមាា រៈក្នុងគណៈក្មាម ធិការ ក្ៅរក្សួងសងគមកិ្ចចនផ្ថ្ង ី
២៧ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

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

-  ណឌិ ត្ចំនួន ២០០នក់្នឹង  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុន
ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង 

សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ក្សវាបំណិនជីវតិ្ ចំនួន៨៦៩ដង( ស្សី ១៩៧)បានផតល់ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប 
 ី១ និង ី ២ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន  ១៣៣នក់្(ស្សី  ៤១នក់្)បាន  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុន
ក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន ២៤នក់្( ស្សី ០៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ មជឈមណឌ ល 
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បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និងរគួសារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

៣.៦រគសួារឯក្រាជយអាច
រក្របាក់្ចំណូល និងគំ្ន
រ ដល់កូ្នៗ  របស់ពួក្ក្គ 

សរបុរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី
ចំនួន៦៩នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួសិបបក្មម
តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៥៤០នក់្ បាន  ួលផលពី
គក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អា
ណ្តពាបាលចំនួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវ
ក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមាន
កុ្មារចំនួន ៥៦០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
 

មជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥នក់្នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យមានការងារ
ក្ៅក្រាងក្បាុះពុមាសហគមន៏អណតូ ង និងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអិុន
ក្ធើក្ណសិនណល  

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បញ្ច ប់/ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិងអាជីវក្មម
ខាន ត្តូ្ច 
 

 
 

សរបុរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៧៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន០៩ បាន  ួល 
ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួសិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ២៤៦នក់្
(ស្សី ១០៦នក់្) បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះចាប់ពីរថៃទី០១ ខែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 
 

- រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាល
ចំនួន ៧៨ ក្នុងក្នុះមានថ្មី០៣ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្
ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ២៧១នក់្ (ស្សី១២០នក់្) បាន  ួល
ផលពីអាជីវក្មមក្នុះចាប់ពីរថៃទី០១ ខែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

 

មជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
- អាណ្តពាបាលចំនួន០៤នក់្ បាន  ួលគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុមា
សហគមន៏អណតូ ង និងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ចាប់ពីរថៃទី០១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិងអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងពរងាង
ក្ហើយការវាយត្ផ្មល គក្រមាងសិបបក្មមតមផទុះជាមួយរក្ុមក្គ្នលក្ៅបានក្ធវើរចួ
ក្ហើយក៏្ប៉ាុខនតរបាយការណ៏ផ្នការវាយត្ផ្មលកំ្ពុងពរងាងក្ៅក្ឡើយ។ 

- យុទាធ ការ ីផារបានក្ធវើក្ៅផ្ថ្ងបុណយផ្នក្តីស្សឡាញ់ និងបុណយចូលឆ្ន ំរបផ្ពណីខខមរ   
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រដ្គូ 

- កិ្ចចសហការជាមួយអងគការផ្ដគូនិងសាថ ប័នឯក្ជន នឹងរត្វូចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការបណតុ ុះបណ្តត ល  ការលក់្ផលិត្ផល  ការតំង
ពិព័រណ៏ឬរពឹត្តិការណ៏ក្ផេងៗ  

 

-  រមង់ថ្មីរត្ូវបានបក្ងកើត្សរមាប់បញ្ញជ  ិញផលិត្ផលរបចំាខខនិងមានភាពងាយ
ស្សួលក្នុងការរគប់រគងផលិត្ផលសរមាប់ការលក់្។ 

- បានបញ្ញជ  ិញផលិត្ផលថ្មីពីរក្ុមក្គ្នលក្ៅសរមាប់ដ្ឋក់្លក់្ក្ៅហាងរកំ្ដង 
និងហាងក្េហវនេក្អនសាត ហវ ួល ំពូង។ 

- ដំក្ណើ រការផ្នការបក្ងកើត្ផលិត្ផលរត្ូវបានពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើប បងាា ញ
ដល់រក្ុមការងារ។ 

រដ្គូ 

- រក្ុមការងារធុរៈកិ្ចចសងគមបានចូលរមួការតំងពិព័រណ៏ចំនួន៣ក្លើក្សរមាប់លក់្
ផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះក្ៅរពឹត្តិការណ៏ក្ផេងៗ ក្ៅ ក្កាុះក្ពរជ  សាោអនតរជាតិ្
ភនំក្ពញ និងហាងកាក្ហវ Sejour។ 

សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៥នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល
ថ្មី២០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួ
សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៨០នក់្ បាន  ួល
ផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០ នក់្ 
នឹងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌ លផលិត្ក្មម 

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ 
អណ្តពាបាលចំនួន២៥នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ១៨នក់្ ក្ដើមបី

សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៦នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០១នក់្
បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន 
៩១នក់្ (ស្សី៣៥នក់្)បាន  ួលផលពីគក្រមាង ក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ  

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៤នក់្ បានបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌ លផលិត្
ក្មមចាប់ពីរថៃទី០១ ខែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
 
 

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អណ្តពាបាលចំនួន០៩
នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន០២នក់្ ក្ដើមបបីក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន 



MS 1st Quarterly Report 2014 

39 
 

បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ 
ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ១០០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៥នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង 
១ឆ្ន ំ 

និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៣៨នក់្(ស្សី១៨នក់្) បាន
  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ។ 
 
 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៦នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល
ថ្មី២៦នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួ
សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៤០នក់្ បាន  ួល
ផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ  

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ 
អណ្តពាបាលចំនួន២៨នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ២០នក់្ ក្ដើមបី
បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ 
ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ១២០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង 
១ឆ្ន ំ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៤នក់្
បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរមួសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន 
៤៤នក់្ (ស្សី២៤នក់្) បាន  ួលផលពីគក្រមាង ក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ ។ 

 
រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន
០៨នក់្ ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន០នក់្ ក្ដើមបបីក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើន 
របាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ២៨ នក់្(ស្សី១៥នក់្)បាន  ួល
ផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ។ 

 

៣.៧ ការគំ្នរ ពីធុរៈកិ្ចច
សងគមក្ធវើមិត្តសំឡាញ់
មាននិរនតភាព ៦០% 

និរនតភាព នឹងមានរហូត្ដល់ ៦០% 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង ៨ក្នុងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរ៥៥,០០០ដុោល រ ចុងឆ្ន ំ ២០១៤  

ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  និរនតភាព មាន   ៤៤% 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង៨ក្នុងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១៣,៥៧៦.២០ដុោល រ។ 
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 - ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២ នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,៣៣៧,២៦១ 
ដុោល រជាមួយ របាក់្ចំក្ណញ២១០,៩៥២ដុោល រ ក្ដ្ឋយបក្ងកើន
របាក់្ចំណូល១០% 

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

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

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

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេ
ក្អនសាត ហវ  ូល ំពូង និងហាងរកំ្ដងនឹង  ួលបានរបាក់្
ចំណូល ៣០៧,០០០ដុោល រ 

- បទដាឋ នរននិតិវធីិសង្ាប់សសវាអតិថិជន  បៃរ់ហារ  ទំនិញ 
សង្ាប់ហារ និរបទដាឋ នរននិតិវធីិរនសសវាសង្ាប់សោជនីយ
ដាឋ ន ង្តូវានខកសង្មួលពីសង្ហនសអិុនសធើណាសិនណល 

 

- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ ) នឹងអាចរក្
ចំណូលបានចំនួន៣៦,០០០ដុោល រ ក្នុង១ឆ្ន ំ (ក្ក្ើនក្ឡើង ២%) 
និងចំក្ណញចំនួន ២៥,០០០ ដុោល រក្នុង១ឆ្ន ំ 
 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ៤៩៨,១៦៨.២៦ ដុោល រជាមួយ 
របាក់្ចំក្ណញ១២៥,៦៨១.១៧ដុោល រ 

 
- ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈរបាក់្ចំណូល ២៨៤,៦២០.៧៥ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ
៨៣,៨០៣.២៧ ដុោល រ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដងៈរបាក់្ចំណូល ២១៣,៥៤៧.៥១ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ
៤១,៨៧៧.៩០ ដុោល រ 

 

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងេហវនេក្អនសាត ហវ ក្ៅក្លើផលូវ   ួលបាន
របាក់្ចំណូល ៣,៨៨៤.៦០ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ៣៨៥.៥៩ដុោល រ។  

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេក្អនសាត ហវ ូល
 ំពូង និងហាងរកំ្ដង   ួលបានរបាក់្ចំណូល ១២៥,៥៦៩.៨៦ដុោល រ និងរបាក់្
ចំក្ណញ៥៩,៨១២.១៥ ដុោល រ។ 

- ខក្សរមួលកាលវភិាគ និងក្មមវធីិសិក្ាបដិសណ្តា រកិ្ចចក្រមិត្១របស់ 
សិសេសរមាប់សិក្ារយៈក្ពល២ខខ ។ 

- ក្មមវធីិសិក្ាថ្នន ក់្ម៉ាូតូ្ បានក្ធវើបចចុបបននភាពនិងបក្ខរបជាភាសាខខមរ ។ 
- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ថ្នន ក់្កាត់្សក់្និងថ្នន ក់្ក្ធវើរក្ចក្ កំ្ពុងពរងាងនូវ
ក្ឡើយ។ 

- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ថ្នន ក់្ម៉ាូតូ្និងសិកាខ សាោសតីពីសុវត្ថិភាពនិង 
សុខភាព/ របួសរត្ូវបានអនុម័ត្និងអនុវត្តក្ដ្ឋយរក្មុការងារ។ 

- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ)   ួលបានរបាក់្ចំណូលបាន
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៧,៧៦៧.២០ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ៧,៧៦៧.២០ដុោល រ។ 

៤. រក្មុឯក្ក្ សចំនួន ៦ រក្មុកំ្ពុងផតល់ការគំ្នរ ដល់ក្មមវធីិក្នុងឆ្ន ំ ២០១៤ 
៤.១អនក្ឯក្ក្ សក្លើ 
ការការពារកុ្មារ 

 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ១០០ក្រណី នឹងរត្ូវបានបំក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោំភបំពាន  
 
 

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

- នឹងក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាស ជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័សាន ក់្ក្ៅ
មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង និងមជឈមណឌ ល 
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ (ក្ភាជនីយដ្ឋា ន)  
ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ ១០០% នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងរលឹំក្ក្ឡើងវញិ
ក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិធកុ្មារ 

- នឹងក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ន ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារក្រៀងរាល់ ៦ខខ 
ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 
 

ឧបក្រណ៏ 
- នឹងក្ធវើបចចុបបននភាព និងអនុវត្តក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- របាយការណ៏ផ្នការរកំ្ោភបំពានសរបុចំនួន ៥១ (ស្សី១៦នក់្) ក្រណីរត្ូវបានបំពញ
ក្ហើយក្រណីទំាងអស់ពាក់្ពនធ័ក្រនឹងការក្របើ អំក្ពើហឹងា។ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  បានក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាស ជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២២
នក់្(ស្សី០៦នក់្)  សាន ក់្ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣  សតីពីក្សវា
មិត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការនិងបញ្ញា របឈម   ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មតិ្បានក្ផញើរ
និងរាយការណ៏ជូនរបធានគក្រមាងខដលពាក់្ព័នធក្ដើមបីដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្រ ក្នុងខផនការ 
សក្មមភាព និងយក្ក្រអនុវត្ត ក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុសាសន៏ ។ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៨២ដង  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណត លវជិាជ ជីវៈ  មជឈម
ណឌ លអប់រ ំ មណឌ លសំចត្ ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន 
ក្ដើមបីពរងឹង ដំក្ណើ រការផ្នការអនុវត្តន៏ក្គ្នលការណ៏ ការពារកុ្មារ និងធាន
សុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ។ 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង សមាា រៈ និងរបពន័ធរាយការណ៏ បានបិត្
ក្ៅក្លើជញ្ញជ ំងក្ៅរគប់មណឌ លទំាងអស់របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់។ 
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- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ នឹងដ្ឋក់្បងាា ញក្ៅរគប់មណឌ ល
ទំាងអស់ 

- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការចូលរមួរបស់កុ្មារ (ក្ៅក្នុងមណឌ ល 
រគួសារ សហគមន៏ និងសងគម) ក្ហើយការខណនំសរមាប់ក្បាុះក្ឆ្ន ត្
ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារ 

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទំាងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌ លនីមួយ  ៗ

 

ផ្ដគូ 
- បានដឹក្នំកុ្មារចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្) ក្ដើមបីចូលរមួក្នុងសិកាខ សា
ោសតីពីការពរងឹងសិ ធិកុ្មារនិងការចូលរមួរបស់កុ្មារក្ៅក្នុងសហគមន៍
អាសា នក្ៅសមពនធអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាលក្ដើមបសិី ធិកុ្មារ នផ្ថ្ង ី១០
ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុសតីពីការក្រៀបចំ ិវាកុ្មារអនតជាតិ្និងក្រជើសក្រ ើសរប
ធានប សរមាប់រពឹត្តិការណ៍ក្នុះក្ៅរក្សួង ស.អ.យ នផ្ថ្ង ី ២៥ខខកុ្មាៈ
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីរក្បៀបក្រៀបចំ ិវាកុ្មារអនតជាតិ្ និងពិនិត្យក្ឡើង
វញិនូវតួ្ន ី ផ្នសមពនធអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាលក្ដើមបីសិ ធិកុ្មារក្ៅ
សមពនធអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាលក្ដើមបីសិ ធិកុ្មារនផ្ថ្ង ី ២០ខខមីន
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោសតីពីក្សចក្តីរពាងក្គ្នលការណ៍ផ្នការបញ្ជូ នជន 
រងក្រគ្នុះ ផ្នការជួញដូរមនុសេ និងក្ក្ងរបវញ័្ច ផលូវក្ភ  ក្ៅសណ្តា គ្នរ
សាន់ក្វ ៉ា ផ្ថ្ង ី២៨ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

៤.២ អនក្ឯក្ក្ សក្វជជ
សាស្រសត: 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាពាបាល និងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន ១០០,០០០ដង  
នឹងផតល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់  អនក្
ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន ក្ដ្ឋយ
ចាក់្ចំនួន ៣០,០០០ក្សវា 

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្រមនទីរក្ព យ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាពាបាលនិងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន៣៣,៧៣៣ដង(ស្សី១៣,៣៥៦)បាន
ផតល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង
ក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន១០,៣៧៨ដង
(ស្សី២,៦៤០ដង)។ 

- ក្សវាចំនួន២០៦ដង(ស្សី៩២ដង) ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្រមនទីរក្ព យ 



MS 1st Quarterly Report 2014 

43 
 

- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ 
នក់្នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ 

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និងជមងឺក្អដស៏ 
ចំនួន ៣០នក់្ នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ  
 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣០០ដង
នឹង  ួលការពាលជំងឺកាមក្រាគ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤០០ដងនឹង  ួលការពាលជំងឺ 
កាមក្រាគ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៣៥០នក់្នឹងបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម
រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសំងាត់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣០០នក់្ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹង  ួលបានក្សវា ពីអងគ
ការមិត្តសំឡាញ់  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្  នឹង  ួលបានថ្នន ំពនា (ARV) 
និងការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI)  

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៨០នក់្ ខដល  ួលរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង  ួលបានការ
គំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និង
ពាបាលជំងឺឱកាសនិយម(OI)តម រយៈមិត្តសំឡាញ់ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន០៥នក់្
(ស្សី០១នក់្)បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យចាប់ពីផ្ថ្ង  ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១៥នក់្ (ស្សី០៦
នក់្) បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ
២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨២ដង(ស្សី ៦ដង)បាន  ួលការពាលជំងឺកាមក្រាគ។ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១២៦ដង(ស្សី៩៥ដង)បាន  ួលការពាលជំងឺ 
កាមក្រាគ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១១៦នក់្(ស្សី៣៦នក់្) បានបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម
រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសំងាត់្។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៧៥នក់្(ស្សី១២៧នក់្) ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន  ួលបានក្សវាសងគមពីអងគការមិត្ត
សំឡាញ់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៤នក់្(ស្សី២០នក់្)    ួលបានថ្នន ំពនា (ARV) និង
ការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣២នក់្ (ស្សី៨៧នក់្)  ខដល  ួលរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង
  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និងពាបាលជំងឺឱកាសនិយម
(OI)តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
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- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទំាង
អស់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសតទំាងអស់ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះ
បណ្តត លយ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតី
ពី ខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញ និង សក្េងាគ ុះបឋម 

- ពរងឹងកិ្ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យ និងអនក្រគប់រគង
ក្រណី 

- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ តមដ្ឋននិងការបញ្ញជ  ិញសមាា រៈក្ព យ
ក្រតមត្រមវូការរបស់រក្មុការងារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- តមរយៈការចុុះមូលដ្ឋា ន យ៉ាងក្ ៀត្ទាត់្ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត រគប់គលីនិក្
ទំាងអស់ មានអនម័យលអ បនទប់សាអ ត្  រមង់អក្ងកត្របស់កុ្មាររត្ូវបាន
បំក្ពញនិងក្ខនលង ុក្ថ្នន ំរត្វូបានក្រៀបចំ ុក្ដ្ឋក់្យ៉ាងក្រៀបរយ ។ 

- បានរត្តួ្ពិនិត្យសុខភាពកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១២៧ (ស្សី ៣៣នក់្) 
មុនក្ពលចូលក្រៀនក្ៅអងគការមិត្តសំឡាញ់ និងក្ពលបញ្ជួ នក្ររគួសារ 
ឬរបក្បមុខរបរ ។ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្រណីចំនួន ០៣ បាន  ួលការគំ្នរ ក្លើការពាបាល  គំ្នរ ផលូវចិត្ត និង
ក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា  ក្ដ្ឋយ អនក្រគប់រគងក្រណី របធានរក្មុតំ្បន់នីមួយៗ 
និងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ២៤ដង ក្នុង៣តំ្បន់ ផ្នរក្មុតមថ្នល់មណឌ លសាន ក់្ 
ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង និងមណឌ លសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមបីជួយ អនក្ 
រគប់រគងក្រណី និងរបធានតំ្បន់ក្នុងការគំ្នរ ខផនក្សុខភាពដល់កុ្មារ 
/យុវវយ័ និងរគសួារតមតំ្បន់ក្គ្នលក្ៅ ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន៣០នក់្(ស្សី០៨)បាន  ួលវា៉ាក់្សំាងក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី
២។ 

- បុគគលិក្មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ និងអាណ្តពាបាលឋ
សិបបក្មមតមផទុះក្ៅសហគមន៏អណតូ ងចំនួន ៣៥នក់្(ស្សី១៨នក់្)បាន
  ួលការពនយល់ពីការខណនំសតីពីសក្េងាគ ុះបឋម ។ 

ឧបក្រណ៏ 
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ឧបក្រណ៏ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន
ភាពក្ ៀងទាត់្ 

 
 

- បានពិនិត្យក្ឡើងវញិក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅសតីពីសុខភាព អាហាររបូឧត្ថមា 
និងអនម័យរបស់អងគការក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និងអងគការសីុបា៉ា។ 

ផ្ដគូ 
- បនតការសហការជាមួយក្វជជបណឌិ ត្ ក្ៅមជឈមណឌ លសាថ នីតិ្សមបទាក្គៀន
ឃាំល ំង មនទីរ ក្ព យកាល់ខម៉ាត្ មនទីរក្ព យគុនធ បុបាជ  មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-
សូក្វៀត្  មនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធ និងជំងឺក្អដស៏
ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ និងមនទីរជ័យជំនុះ ក្ដើមបគំី្នរ  និងពាបាលដល់
កុ្មារ/យុវវយ័។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុរបចំាខខជាមួយអងគការក្ម៉ាឌីខំា និងមនទីរសុខាភិបាល
រាជធានីភនំក្ពញ សតីពីការសហការ ជាមួយអងគការផ្ដគូ ។ 

- បានចូលរមួសននីសី សតីពីការរគប់រគងអាហារក្នុងមនទីរក្ព យ ក្ៅមនទីរក្ព យ
កុ្មារជាតិ្នផ្ថ្ង ី២០ ខខមីនឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារក្ៅមជឈមណឌ លអប់រផំ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ចំនួន ១២១នក់្(ស្សី 
៣៩នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការពយបាលនិងខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញពីអងគការ 
one 2 one ក្ៅមនទីររពុះកិ្តុ្មាោ។ 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ចុ ុះត្ផ្មល ២០% 
និងមនទីរក្ព យបខងអក្រក្ុងចំនួន១០% សរមាប់ការពាបាលអតិ្ថិ្ជនរបស់
អងគមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយខឡក្កិ្ចចរពមក្រពៀងរវាងមិត្តសំឡាញ់និងមនទីរ
ក្ព យបខងអក្ជ័យជំនុះតក្មម កំ្ពុងខត្ដំក្ណើ រការ។ 
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៤.៣អនក្ឯក្ក្ សរគប់
រគងក្រណី 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ៥,០០០ក្រណីបុគគល 
- ៥៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២១ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៧០០ក្រណីបុគគល 
- ១២០ក្រណីរគសួារ 
- ៤ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៣០០ក្រណីបុគគល 
- ៥០ក្រណីរគសួារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- របព័នធផ្នការតមដ្ឋន និងរបមូល ិននន័យគឺស្សបក្រនឹង
សូចនក្រលក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវធីិក្េហវនអិុនធឺណ្តសិន
ណល សរមាប់ការរគប់រគងក្រណី 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់រគងក្រណី នឹងក្ធវើក្ឡើងរយៈ
ក្ពល១ដង ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- គំ្នរ  និងចាប់ក្ផតើមរបព័នធ ិនធន័យរគប់រគងក្រណី 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ២,២៣៣ក្រណីបុគគល 
- ២៩៨ក្រណីរគសួារ 
- ២៣ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ២០៩ក្រណីបុគគល 
- ២០ក្រណីរគួសារ 

 
ក្រណីបិ : 

- ២៧៥ក្រណីបុគគល 
- ៨៦ក្រណីរគសួារ 

 
ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៥៥ដង ក្នុងតំ្បន់ទំាង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ សហគមន៏មជឈ
មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំនិងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ 
អាសនន ក្ដើមបីពរងឹងការងាររគប់រគងក្រណី ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និងវាយត្ផ្មលបិ 
ក្រណី ។ 
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ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន ៨០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតី
ពីរបព័នធរគប់រគងក្រណី និងចិត្តសាស្រសតសងគម 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី 
- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណី នឹងក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាត ហ៏
ជាមួយអនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗនិងរបជំុរបចំាខខ
ជាមួយរបធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់  

 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើង និងមានការផ្ទល ស់បតូរខផនក្ខលុះផ្ន ការរបជំុ
រគប់រគងក្រណី 

 

ផ្ដគូ 
- បក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម ជាក្រៀង
រាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ដល់រក្ុមទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូចំនួន២០នក់្នឹងរត្វូបានខសវងរក្ និង
  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណីចំនួន ៣៤ដង បាក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ជា 
មួយអនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗ និងរបជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុម
ទំាងអស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ ក្ដើមបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់កុ្មារ/យុវវយ័ ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន០៧ នក់្ (ស្សី០៣នក់្)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្គ្នល
ការណ៏ក្ផទរក្រណីក្ៅចារអំក្ៅ នផ្ថ្ង ី ១៨ ខខមីន ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៥៦ នក់្(ស្សី២៥នក់្) បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីចិត្ត
សាស្រសតសងគម ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល នផ្ថ្ង ី២៥ ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

 
 
 

ផ្ដគូ 
- បញ្ជ ីក្សវាក្មមបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយក្េហវនេអ ុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- បុគគលិក្ហត់្ឡាញ និងលក្ាណមិត្តចំនួន ០៣(ស្សី០៣នក់្) បាន  ួលវគគ
រលឹំក្សតីពីចិត្តសាស្រសតសងគម ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល នផ្ថ្ង ី២៥ 
ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 
 

៤.៤ អនក្ឯក្ក្ សក្រគឿង
ក្ញៀន 

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

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន៦៥,៤៩៤ បានខចក្ចាយដល់យុវវយ័ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន 
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ក្ញៀនចំនួន ១២០,០០០ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ១៥០នក់្ នឹង  ួលបានក្សវាបនាបក្រគឿង
ក្ញៀននិងសាត រនីតិ្សមបទា  
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក់្ ងជាមួយក្រគឿង 
ក្ញៀន (បំណិនជីវតិ្ ការកាត់្បនថយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ផ្នថ្នន ំក្ញៀន 
ការបនាបក្រគឿងក្ញៀន) 

- ក្ធវើការសទង់មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនរបចំាឆ្ន ំជាមួយអនក្ក្របើរបាស់
ក្រគឿងក្ញៀនក្ៅរាជធានីភនំក្ពញក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្៣០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លក្លើ 
ចំក្ណុះដឹងក្រគឿងក្ញៀនជាមូលដ្ឋា ន 

៣៤,៦៣៥បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ៣២នក់្(ស្សី០២នក់្) បាន  ួលក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀន
និងសាត រនីតិ្សមបទា  
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ៨៥ដង ក្នុង៤តំ្បន់មណឌ លសំចត្ចល័ត្ 
សហគមន៏ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 និងមជឈ មណឌ លអប់រកំ្ដើមបផីតល់ការគំ្នរ  ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស ។ 

- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណរបចំាខខក្លើក្មមវធីិមជុល/សឺុរាងំ ជាមួយអនក្ចាក់្
ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៤៥នក់្ក្ៅតំ្បន់ទំាងអស់ផ្នរក្មុតមថ្នល់ក្ដ្ឋយមាន
កិ្ចចសហការពីអងគការក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- ការសទង់មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនរបចំាឆ្ន ំ២០១៣ បានក្ធវើ និងវភិាគក្ដ្ឋយរក្ុមតម
ដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល ក្ហើយល ធផលបានក្ផញើជូនជំនួយការបក្ចចក្ក្ សក្េហវន
អិុនក្ធើក្ណសិនណលក្ដើមបីរត្តួ្ពិនិត្យ។ 

- អងគការមិត្តសំឡាញ់កំ្ពុងក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណ និងការបក្ងកើត្សក្មមភាព 
និងកាលវភិាគថ្មី ក្ដើមបីខសវងរក្យុវវយ័ងាយរងក្រគ្នុះនិងអនក្ក្របើរបាស់ 
ក្រគឿងក្ញៀនោក់្មុខ។ 

 
ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន ៤១នក់្(ស្សី២០នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះ
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ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រកំ្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន និងរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើ 
បចចុបបននភាពជារបចំា 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ នឹងចាប់ក្ផតើមអនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន
ភាពយ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 
 

 
 
 

ផ្ដគូ 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ច ីក្សវាក្មមជាក្រៀង
រាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ២០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង
  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
 
 
 

 

បណ្តត លសតីពីការរបមូល ិនន័យក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅមិត្តសំឡាញ់នផ្ថ្ង ី ២៨ 
ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ឧបក្រណ៏ 
- បនតការតមដ្ឋនក្លើការអនុវត្តន៏ផ្នសំភារៈអប់រសំតីពីការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន
ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀននិងសមាា រៈអប់រកំ្លើការបងាក  ប់សាក ត់្ការក្របើរបាស់ក្រគឿង
ក្ញៀនជាមួយនឹងរក្ុមតមថ្នល់ក្នុងក្គ្នលបំណងក្ដើមបីក្ធវើការខក្លំអក្នុងក្រណីចំា
បាច់។ 

- ឧបក្រណ៏ផ្នការរបមូល ិនន័យក្រគឿងក្ញៀន បានបញ្ច ប់ បណតុ ុះបណ្តត ល និង
កំ្ពុងអនុវត្តក្ដ្ឋយរក្ុមការងារពាក់្ពនធ័ទំាងអស់។ 
ផ្ដគូ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីការពិនិត្យក្ឡើងវញិនូវសមិ ធិផលផ្នការកាត់្បនថយ
ក្រគឿងក្ញៀន ក្មមវធីិមជុលសឺុរាងំក្មតដូនឆ្ន ំ២០១៣ និងខផនការអនគត្ 
នផ្ថ្ង ី២៦ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុ ក្ដើមបីបក្ងកើត្ រមង់ថ្មីផ្នការរបមូល ិននន័យក្រគឿងក្ញៀន
របចំារតី្មាសក្ៅអាជាញ ធរជាតិ្របយុ ធរបឆំ្ងក្រគឿងក្ញៀនផ្ថ្ង ី២៧ខខកុ្មាៈ
ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាជាមួយមូលនិធិ GF, LFA, NCHADS និងFI 
សតីពីរក្បៀបការក្ធវើឱយរបក្សើរក្ឡើងនូវការរបមូល ិននន័យ និងរបាយការណ៍
ក្រគឿងក្ញៀន ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី១៣ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីការរគប់រគងក្រគឿងក្ញៀនឆ្ន ំ២០១៣ក្ៅអាជាញ ធរ
ជាតិ្របយុ ធរបឆំ្ងក្រគឿងក្ញៀននផ្ថ្ង ី២៥-២៦ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 
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មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ នឹង  ួល  
អនក្ជមងឺចំនួន ១៥០ នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

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

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

 

មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន  ួលអនក្ជមងឺចំនួន៣២នក់្
(ស្សី ០២នក់្)ក្នុងរតី្មាសក្នុះ 
- បានផតល់ក្សវាចំនួន២៥,០១៤ដង(១,៤៧៥ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងរតី្
មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣២នក់្(ស្សី០២នក់្)បាន  ួលការពាបាលបនាប 
ក្រគឿងក្ញៀន 

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន២០នក់្(ស្សី០១នក់្) បានបញ្ច ប់ការពា
បាល
ក្ៅសាត នីតិ្សមបទាក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យក្នុងក្នុះមាន០៩នក់្បានបញ្ជូ នមក្
មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមានយុវវយ័ចំនួន០៦(ស្សី០១
នក់្)បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គនិង០៥នក់្ 
សមាហរណក្មមអងគការភាពញញឹមចំនួន០៥នក់្ ក្ដ្ឋយរក្ុមសមាហ
រណក្មម ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ០១៤។ 

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ០១នក់្ (ស្សី០១នក់្)បានក្បាុះបង់ចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- ក្ៅចុងរតី្មាសក្នុះ មានអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន០៤នក់្ កំ្ពុង
សាន ក់្ក្ៅផទុះផ្បត្ង។ 

៤.៥ អនក្ឯក្ក្ ស 
បំណិនជីវតិ្ 
 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ 

- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្ត 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៣៨,៤០៤បានផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៦១,៧៦៨បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាល 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៧២,៩០០បានខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្តពាបាល 
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ពាបាល 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣៥០,០០០នឹងខចក្ជូនយុវវយ័ និង
អាណ្តពាបាល 

- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ៤៥,០០០ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៤០០នក់្ នឹងបានចូលរមួក្នុងរក្មុគំ្ន 
រ ផលូវចិត្ត(EGS) គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំណិនជីវតិ្ 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល
សតីពីចំក្ណុះដឹងបំណិនជីវតិ្និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏(
ថ្នម ំរបឆំ្ងក្មក្រាគក្អដស៏  ការបងាក រការឆលងពីមាតក្រ
ទារក្ការក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការ
សងាង ត់្...។ល។ 

 
 

- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ៣៤,៨២៧ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ២៨,០៣៨ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ១០,៩១០ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន២៨៣នក់្(ស្សី១៥៦នក់្) បានចូលរមួសក្មមភាព
ក្នុងរក្មុគំ្នរ ផលូវចិត្ត(EGS) គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦៨៧ ដង(ស្សី៣៧៤) 
 
 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការក្ធវើក្ត្សតមុនការបក្រងៀន សតីពីក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ជាមួយកុ្មារ/
យុវវយ័ចំនួន២៣១នក់្(ស្សី១០១នក់្)ខដលកំ្ពុងក្រៀនក្ៅមជឈមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ តមថ្នល់ និងសហគមន៏។ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ០៦នក់្(ស្សី០២នក់្) បាន  ួលវគគរលឹំក្ សតីពីការបក្ងកើត្
មិត្តអប់រមិំត្ត ក្ៅសហគមន៏អណតូ ង នផ្ថ្ង ី២៥ ខខមីនឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុរបចំាខខជាមួយបុគគលិក្សងគម និងមួយអនក្សរមប
សរមួលរក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្តក្ៅតំ្បន់អូឡំាពិក្ក្ដើមបីខសវងរក្បញ្ញា របឈម 
ដំក្ណ្តុះស្សាយខចក្រខំលក្ព័ត៌្មាន និងប ពិក្សាធន៏ខថ្មទំាងបាន
ពិភាក្ារក្របធានប សរមាប់កិ្ចចរបជំុក្លើក្ក្រកាយ។ ជាល ធផលអនក្
សរមបសរមួលអាចសិក្ាពីគ្នន ក្រវញិ ក្រមក្ក្ដើមបកី្ធវើឲ្យរបក្សើក្ឡើងក្លើ
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ការអនុវត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ញា ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ក្ពល
ក្វោ។ 

 

ផ្ដគូ 
- បានចូលរមួក្នុងសិកាខ សាោសតីពីរបាយការណ៍រកី្ចំក្រ ើនក្លើការក្ឆលើយត្ប
ក្រនឹងជំងឺក្អដស៏ជាសក្លឆ្ន ំ២០១៤របស់របក្ សក្មពុជា ក្ៅសណ្តា គ្នរ 
កាបូឌីយ៉ាណ្ត រាជធានីភនំក្ពញនផ្ថ្ង ី២១ខខមីនឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោពិក្រគ្នុះក្យបល់សតីពីការអនុវត្តវធីិសាស្រសតនិងខសវ
ងរក្វធីិសាស្រសតក្ដើមបីផតល់សិ ធិអំណ្តចដល់យុវវយ័ខដលងាយរងក្រគ្នុះក្ៅ
ក្មពុជាក្ៅអងគការSave the Children នផ្ថ្ង ី២៧ខខមីនឆ្ន ំ២០១៤។ 

៤.៦ អនក្ឯក្ក្ សសុវត្ថិ
ភាពកុ្មារ 

 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីចំនួន១២០នក់្នឹង  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត លនិងវញិ្ញដ ប័ណណបរត្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងមានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន៨០០នក់្ ក្នុង
ក្នុះមានបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៍ ក្ៅរាជធានី
ភនំក្ពញ ចុងឆ្ន ំ២០១៤ 

- ក្សវាចំនួន ១,៥០០ដង ខដលនឹងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិក្ 
សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ដើមបីការពារកុ្មារ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីមានចំនួន ៥៤នក់្(ស្សី១៣នក់្)ក្នុង
ក្នុះមានបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៍ថ្មីចំនួន១៦នក់្(ស្សី១២នក់្)
ក្នុងរតី្មាស ី១ 

- មានសមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន ៧៣៦នក់្(ស្សី១៧១
នក់្) ម៉ាូតូ្១៨៩នក់្ តក់្សីុ០២នក់្ ម៉ាូតូ្រមឺ៉ាក្ ៣១៧នក់្(ស្សី០២នក់្ 
)ក្នុងក្នុះមានសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ២២៨នក់្ (ស្សី១៦៩នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ ក្សវាចំនួន៦៤៦ដង បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិក្
សុវត្ថិភាព ក្ដើមបកីារពារកុ្មារ រមួមានៈ ការបញ្ជូ នមក្មជឈមមណឌ លអងគការ
មិត្តសំឡាញ់  ខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានពីគក្រមាងសុវត្ថិភាពកុ្មារដល់អតិ្ថិ្ជន/
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ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ
នឹងក្ធវើក្ឡើងជារបចំា 

- បក្ងកើត្និងអនុវត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិងក្ធវើរបាយ
ការណ៍សរមាប់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបក្រណ៏ 

ក្ភញៀវក្ សចរណ៏ ផតល់ព័ត៌្មានអំពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ផតល់នមប័ណណហត្
ឡាញសុវត្ថិភាពកុ្មារ បញ្ចូ នក្រមនទីរក្ព យ និង ូរសពទ័ហត្ឡាញ ឬប៉ាូលីស  
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មាររបចំារតី្មាស ី១ បានក្ធវើក្ឡើង
ជាមួយសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន២០៨នក់្ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្តមថ្នល់
ក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ។ 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន៤៧នក់្(ស្សី២១នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី
ក្សៀវក្ៅខណនំសុវត្ថិភាពកុ្មារ និងគនលឹុះ៧ការក្ធវើចំណ្តក្ស្សុក្ក្ដ្ឋយ
សុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្ៅតំ្បន់៤។ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៥២ដង ក្ដើមបីជួបរបជំុជាមួយបណ្តត ញសុវត្ថិភាព
កុ្មារ និងគំ្នរ ដល់បុគគលិក្ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង
៣ក្ៅរតី្មាសក្នុះ ។ 

- បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីចំនួន២៩នក់្ (ស្សី០៨នក់្)បាន  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីសមាា រៈអប់រសុំវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅមូលដ្ឋា ននផ្ថ្ង ី២០ 
ខខមក្រា និង១០/២៦ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន២៥៧នក់្ (ស្សី៣២នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្
សតីពីសិ ធិកុ្មារ និងការការពារកុ្មារ ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

 

ឧបក្រណ៏ 
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- សមាា រៈអប់រសុំវត្ថិភាពកុ្មារនឹងរត្វូក្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើ 
បចចុបបននភាពជារបចំា 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ នឹងរត្ូវ
ពិនិត្យក្ឡើងវញិ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន ភាពជាក្ ៀងទាត់្ 
 
 

ផ្ដគូ 
- ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 
និងខចក្រខំលក្ដល់រក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ៤០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួល
ការបណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
 

 
 
 

 

- អាវចំនួន២០០ នក់្ បានក្បាុះពុមាក្ដ្ឋយរក្ុមសិបបក្មមតមផទុះ នផ្ថ្ង ី២០ 
ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាវចំនួន៤២០ បណ័ណសំគ្នល់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន២៣១ ផ្ទល ក្ព័ត៌្
មានចំនួន៦៨ បានខចក្ចាយដល់រក្មុការងារតមថ្នល់ នផ្ថ្ង ី១២/១៩ 
ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ផ្ដគូ 
- បានចូលរមួសិកាខ សាោសតីពីការការពារកុ្មារថ្នន ក់្តំ្បន់អាសីុអាក្គនយ៏ និង
អាសីុខាងត្បូងក្ៅសណ្តា គ្នរអីុនធឺខនក្រៀបចំក្ឡើងក្ដ្ឋយ ីភាន ក់្ងារ
ប ក្លមើសជាតិ្ នផ្ថ្ង ី៣-៤ខខមីនឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសតីពីការរកី្ចំក្រ ើនរបស់អងគការផ្ដគូ ខដលក្រៀបចំក្ដ្ឋយ 
អងគការក្មាម ធិការលប់បំបាត់្ក្ពសាចារ ការរកំ្ោភ និងជួញដូរកុ្មារ
ក្ៅក្មពុជា(ECPAT) នផ្ថ្ង ី២៨ ខខកុ្មាៈឆ្ន ំ២០១៤។ 

 
 

 

 
បានក្ឃើញ និងឯក្ភាព      រត្តួ្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ       ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ  
 
  
 
   

ម៉ាប់សូមា៉ាយ៉ា         ក្ផង ក្ៅក្ឆង         ប ុន រត្ន 
នយិកាក្មមវធីិ       របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល      មេនតីតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល  

     

                

                 


