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របាយការណ៏ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤  

 មករ-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ររៀបចាំរោយៈ រលកររី ប៊៊ុន រតនា 

រតួតពិនិតយរោយៈ រលក រផង រៅរឆង និងរលកររី មប៉ ់រម៉ូយ៉  
ក៊ុមភៈ ២០១៥ 
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MITH SAMLANH WOULD LIKE TO THANK ITS SPONSORS:  

 

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

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

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

ទរសនៈវិរយ័ 
ក្យើងក្ធវើការរួមគ្នន  ក្ដើមបីការពារកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស និងរកុ្មពាក់្ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មី ខៗដលលអ
សរមាប់ក្សាងអនគត្ពួក្ក្គ ។ 
  

 

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

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

 
គ៊ុណតមមលៈ 

 ផតល់ត្ផ្មល និងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់កុ្មារ 
 ត្មាល ភាព 
 និរនតភាព 
 ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជិជមាន 

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



MS Annual Report 2014 

5 
 

អកសរកាត ់
 

ARV ឱសថ្របឆ្ំងក្មក្រាគក្អដស៏ 

DoSVY មនទីរសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និង យុវនីតិ្សមបទា (មនទីរស.អ.យ) 

CC មណឌ លខក្ខរប 

CCWC គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

FSB  គក្រមាងធុរៈកិ្ចចសងគម 

FI ក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

HBP   សិបបក្មមតមផទុះ 

HIV/AIDS ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ 

IEC  សមាា រៈអប់រ ំ

ITP  ខផនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល 

KPMG រកុ្មហ ុន KPMG ក្មពុជា 
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MoU  អនុសារណៈក្យគយល់គ្នន  

MER  តមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងស្សាវរជាវ 
MoSVY រក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ ធជន និងនិង យុវនីតិ្សមបទា (រក្សួងស.អ.យ) 
MoEYS រក្សួងអប់រ ំយុវវជន និងកី្ឡា 
MS មិត្តសំឡាញ់ 
NACD  អាជាញ ធរជាតិ្របយុ ធរបឆ្ំងក្រគឿងក្ញៀន  
NGO GPP គក្រមាងអភិបាលកិ្ចច និងរបតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមន រដ្ឋា ភិបាល 
NFE   អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
NCHADS មជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធជំងឺក្អដស៏ ក្សើខសបក្ និងកាមក្រាគ 
PMTCT ក្សវាបងាក រការចមលងក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាត យក្រកូ្ន 
STDs 
  

ជំងឺកាមក្រាគ 
SOP ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិ 
TH  មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអសនន 
VCCT 
 
 

3PC 

ក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសមាង ត់្ 

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ 
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សង្ខេរលទ្ធផលសង្ប្េចបាន 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៩,២៨៦នក់្ (ស្សី៣,៥០៦នក់្) និងអាណ្តពាបាលចំនួន ៤,៦៧៩ នក់្(២,៥៧៥នក់្) បាន  ួលក្សវាក្មមក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្ត

ននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
 អងគការមិត្តសំឡាញ់បានផតល់ក្សវាក្មមចំនួន ២,២០៤,៧៦៨(ស្សី៧៩៤,៩៤៤) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤៧៨នក់្(ស្សី១៣១នក់្) បានជួយគំ្នរ ឲ្យចាក្ក្ចញពីជីវតិ្តមថ្នល់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន៤៥៧នក់្ (ស្សី ១៨៧នក់្) បាន  ួលការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារថ្មីចំនួន ៥២៤នក់្(ស្សី ២៣៥នក់្) បានជួយគំ្នរ  និងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដា ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារចំនួន ១,៩០៥នក់្ (ស្សី៦៣៤នក់្) បាននឹងកំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនតការសិក្ាក្ៅសាោរដា តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន គំ្នរ ឲ្យបនតក្រៀន

ក្ៅសាោរដា រូមបញ្ចូ លកុ្មារចំនូន៥២៨នក់្ (ស្សី២២២នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោ
រដា និងកុ្មារចំនួន១៧៣នក់្(ស្សី៦៩នក់្) បញ្ជូ នក្រអងគការផេង និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។   ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មានកុ្មារចំនួន១,២០៤នក់្ (ស្សី៥៣៩នក់្) កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   

 យុវវយ័ចំនួន ៤៨៨ នក់្ (ស្សី ១៣១នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងគំ្នរ ហាត់្ក្រៀនការងារ ចំនួន ៤២នក់្(១៦នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 យុវវយ័ចំនួន ១២៦នក់្ (ស្សី២៧នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ (ជួយខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន ដ្ឋក់្ការងារភាល មៗ  និងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង 

ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤៣៣នក់្(ស្សី១២៥នក់្)បានសាន ក់្ក្ៅមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព រួមមានអនម័យ អាហារ ការពយបាល និងសមាា រៈក្របើរបាស់

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ ជាមធយមកុ្មារ/យុវវយ័បានសាន ក់្ក្ៅមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៩ខខក្ៅឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៨៥នក់្(ស្សី ៥៤នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសារវញិ (រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ រគួសារចិញ្ច ឹម  រស់ក្ៅឯក្រាជយ និងរស់ក្ៅជារក្ុម) 
ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ និងបណ្តត ក្ខត្តនន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 អាណ្តពាបាល២៦៣នក់្ បាន  ួលការគំ្នរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល  (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច សបបក្មមតមផទុះ)  ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៨៦៩នក់្ បាន  ួលផល 
និងការគំ្នរ ក្រសាោក្រៀន  ។ ក្នុងឆ្ន ំ២០១៤ សបបក្មមតមផទុះរក្បានចំណូលជាមធយម ១៣៦ដុោល ក្នុង១ខខ  និងអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចរក្ចំណូលបាន២០៦ ដុោល ក្នុង១ខខ 

 សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៧៤៧ នក់្ រួមបញ្ចូ លបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងសហគមន៏ចំនួន ១៩៦នក់្ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ 
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ង្េតុផល 

ននកិចច
អនតរាគេន៏ 

សចូនាករដែល អាចង្ផទៀខផ្ទទ ត់បានយ៉ា ខជាក់ដសតខ លទ្ធផល 

 

១.ការរបតិ្បត្តិលអៈអងគការមិត្តសំឡាញ់រត្ូវបាន  ួលសាគ ល់ជាក្មមវធីិរបតិ្បត្តិលអលំដ្ឋប់ថ្នន ក់្អនតរជាតិ្ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

គណៈរគប់រគងៈ 
- កិ្ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួយសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិបាលខដលពាក់្ 
ព័នធ នឹងរត្ូវបានក្ធវើ និងបនតឲ្យទាន់ក្ពលក្វោ 

-  ំនក់្ ំនងរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាមួយមាច ស់មូលនិធិនិងរដ្ឋា  
ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិធភាព និងត្មាល ភាព 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរក្មុរបឹក្ាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 
- បញ្ច ប់លក្ខនតិក្ៈថ្មីនិងប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងរបស់មិត្តសំឡាញ់សរមាប់
រក្ុមរបឹក្ាភិបាល និងក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលថ្មី 

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើមបីដ្ឋក់្ពាក្យក្ឡើងវញិសរមាប់គក្រមាងអភិបាលកិ្ចច
និងរបតិ្បតិ្តរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល 

 
 
 
 
 
 

គណៈរគប់រគងៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានចុុះហត្ថក្លខាក្លើអនុសេរណៈជាមួយសាោរាជធានីភនំក្ពញ ក្នុងការក្ធវើការជា
មួយកុ្មារ /យុវវយ័ ខដលបាត់្បង់ឱកាស   រក្ុមរគួសារ  និងសហគមន៏របស់ពួក្ក្គ និងរក្សួងអប់រ ំ
យុវវជន និងកី្ឡាក្ដើមបីបនតការអនុវត្តរយុះក្ពល ៣ឆ្ន ំបនតក្ ៀត្ ។ 

- អងគការមិត្តសំឡាញ់ បានចូលរួមអនុសេរណៈជាមួយនឹងរក្សួងការងារ និងបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវុះក្ៅក្រកាមអាជាញ ប័ណណក្រហនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ។ 

- អងគការមិត្តសំឡាញ់បានក្រៀបចំអនុសេរណៈជាមួយរក្សួងស.អ.យជាថ្មីសរមាប់ឆ្ន ំបនទ ប់ និងបាន 
បនតការសហការជាថ្មីជាមួយ NACD សតីពីមជុលសឺុងរាងំ  

-  មាច ស់មូលនិធិមួយចំនួនបានមក្ សេនុះកិ្ចចក្ៅអងគការមិត្តសំឡាញ់ តមរយៈក្េហវនេអិុនក្ធើ ក្ណ 
ណលមានៈ Unicef, Wise, USAID(Ambassador), La Chaine de L’Espoir, Riverview and 

Planet Wheeler  ។ 
- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ  មិត្តសំឡាញ់បានខចក្រខំលក្ប ពិក្សាធសតីពីកុ្មារ/យុវវយ័តមថ្នល់ ការ ប់សាក ត់្ និងការ
កាត់្បនថយការក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនដល់រក្សួងស.អ.យ   និងបានក្ធវើប បងាា ញជូនអគគនយក្ដ្ឋា ន 
ពនធនគ្នរ  សតីពីល ធផលការងារក្លើក្មមវធីិក្ធវើសមាហរណក្មមយុវវយ័ខដលក្ដ្ឋុះខលងក្ចញពនធនគ្នរ 
និងបានចូលរួមរបជំុជាមួយមេនតីរាជធានីភនំក្ពញ  ខណឌ  និងសងាក ត់្សតីពីកុ្មារក្ធវើការក្ៅតមក្ភលើងសតុប 
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រចនសមព័នធ 
- រចនសមព័នធរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹងក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយខផអក្ 
ក្រក្លើត្រមូវការ ទំាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្ហើយការផ្ទល ស់បតូរនឹងក្ធវើឲ្យ 
មាន របសិ ធិភាព និងការក្ឆលើយត្ប 

- បនត និងក្ធវើបចចុបបភាពរចនសមព័នធរក្ុមទំាងមួលក្ៅជាយរក្ុងនិង 
ក្ណ្តត លរាជធានីភនំក្ពញ 

- ក្រៀបចំខផនការសរមាប់ក្សាងអាគ្នររបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ 
 
 
 
 
 
 
 

ការទ្នំាកទ់្នំរ/ររ៉ៃអង្គា សង្ាក ់

- ការ ំនក់្ ំនងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់នឹងមាន
របសិ ធិភាពនិងក្ធវើបចចុបបននភាពឲ្យកាន់របក្សើរក្ឡើង 

- អនុវត្តរពឹត្តិការណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្និងសមាា រៈ ំនក់្ ំនង

- មិត្តសំឡាញ់បានជួបជាមួយអងគការផ្ដគូដូចជា ដំណក់្ ឹក្, កុ្មារដង ក្នល, សាោ នាយ, សីុបា៉ា  
និងមណឌ លខក្ខរប   ក្ដើមបីក្មើលក្លើកិ្ចចរពមក្រពៀងក្ឡើងវញិក្នុងការចូលរួមគក្រមាង ក្សនើសំុថ្វកិារថ្មី 

- មិត្តសំឡាញ់បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុរក្ុមរបឹក្ាភិបាលនខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤  និង បានក្ធវើប បងាា ញ
សតីពីរបាយការណ៏៩ខខសំរាប់២០១៤ ។ ពិភាក្ាក្លើការក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាល
ចំនួន០២នក់្ ។  

- មិត្តសំឡាញ់បានពរងាងប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង និងពរងាងបចចុបបននភាពក្លើលក្ខតិ្ក្ៈក្ហើយក្ផញើជូនរក្មុ
របឹក្ាភិបាលក្ដើមបីអនុម័ត្ 
 

រចនសមព័នធ 
- ខផន ីការងារផ្នតំ្បន់រាជធានីភនំក្ពញបានពិភាក្ាបញ្ច ប់សតីពី តំ្បន់ ក្គ្នលបំណង សក្មមភាព និងរក្មុ 
ក្គ្នលក្ៅ សរមាប់តំ្បន់នីមួយៗ  ។ តំ្បន់ទំាងក្នុះរត្ូវបានក្រៀបចំក្ឡើងដូចជាៈ តំ្បន់ក្ណ្តត លរក្ុងរាជ
ធានីភនំក្ពញ, តំ្បន់មានជ័យ, តំ្បន់ឬសេីខក្វ, តំ្បន់តក្មម , តំ្បន់ចារអំក្ៅ, តំ្បន់អណតូ ង និងមណឌ ល
ចល័ត្ចំនួនពីរ ។  រក្ុមការងារនឹងចាប់ក្ផតើមរបតិ្បត្តិការ ក្ៅក្នុងខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៥។ 

- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុងពរងីក្ការងារក្ៅក្នុងតំ្បន់តក្មម បនទ ប់ពី អងគការជំហានអនគត់្ បានឈប់ផតល់ 
ក្សវាក្ៅតំ្បន់ក្នុះ         ក្ហើយក្ពលក្នុះមិត្តសំឡាញ់កំ្ពុងក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណ និងវាយត្ផ្មល 

- មិត្តសំឡាញ់បានបរងួមមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួនពីរ  សំរាប់មណឌ លក្ក្មងរបុស១ 
និងមណឌ លក្ក្មងស្សី១ 

- ក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណលបានជួយគំ្នរ ក្នុងការពរងាងបលង់មណឌ លមិត្តសំឡាញ់ ក្ហើយនឹង
ក្ធវើបងាា ញដល់រក្ុមរបឹក្ាក្ៅឆ្ន ំក្រកាយ ក្ដើមបីសំក្រច ។ 

 
 

ការ ំនក់្ ំនង/ផ្រ ៉ាអងាគ សរបាក់្ 
- បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏សបាយសបាយចំនួន២ដងសរមាប់រគួសារ និងមិត្តភក័្តក្រកាម 
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រួមទំាងខួបក្លើក្ ី ២០ឆ្ន ំផ្ន អងគការមិត្តសំឡាញ់ 
- ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្លើថ្វកិាមាច ស់មូលនិធិ ក្ដើមបកី្ធវើឲ្យសាថ នភាព ផ្ន 
ការផតល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ 

ចំណងក្ជើង  “ការញំុាក្មានតអមក្ដ្ឋយសក្មលងត្េនតីដ៏អសាច រយ” ក្ដើមបីផ្រ ៉ាអងាគ សថ្វកិាក្ៅ 
អងគការមិត្តសំឡាញ់ នផ្ថ្ង  ី ០៨ ខខកុ្មាៈ  និងផ្ថ្ង ី ១៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- បានក្រៀបចំខួប២០ឆ្ន ំចំនួន២ដងសតីពីល ផលសក្រមចបាន និងផេពវផាយពីក្សវាក្មម
របស់មិត្តសំឡាញ់ ៖សរមាប់អាជាញ ធរ, មាច ស់មូនិធិ, អងគការផ្ដគូ នខខសីហា ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- សរមាប់អនក្  ួលផលពីសហគមន៏ រួមមាន ឪពុក្មាត យ, យុវវយ័, កុ្មារ និងសមាជិក្
សហគមន៏នខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ខិត្ប័ណណព័ត៌្មានរបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ជាភាសាខខមរ និងភាសាអង់ក្គលស រពមទំាង
សមាា រៈអប់រកំ្ផេងក្ ៀត្បានក្បាុះពុមា ផេពវផាយជូនសារធារណៈសំរាប់ខួប២០ឆ្ន ំ។ 

- បានខចក្ខិត្ប័ណណព័ត៌្មានសតីពីក្មក្រាគក្អដស៍  /ជំងឺក្អដស៏ , ក្រគឿងក្ញៀន , ការក្ធវើចំណ្តក្ស្សុក្ 
ក្សវាក្មមមជឈមណឌ លអប់រវំជិាជ ជីវៈនិងថ្ង់រក្ដ្ឋសខចក្ជូនដល់អនក្  ួលផល និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន
ក្ៅផ្ថ្ងខួប២០ឆ្ន ំសរមាប់សហគមន៏នផ្ថ្ង ី ៣០ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានចុុះហត្ថក្លខាក្លើកិ្ចចរពមក្រពៀងថ្មីមួយក្ ៀត្ជាមួយមាច ស់មូលនិធិមានដូចជាៈ   AEA  
(ក្មមវធីិអប់រ)ំ  Sailing/DCA ( បក្ងកើត្របាក់្ចំណូល)    Juniclair  (សាង សង់ក្លឹបក្េហវនេក្ឡើង វញិ )  Planet 

Wheeler Foundation (ក្មមវធីិអប់រកំ្រៅរបពនធ័)  Tesco (ក្មមមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត អាសនន), Comic 

Relief (មណឌ លបក្ណ្តត ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ)  Wise Foundation (ក្មមវធីិអាហារបំប៉ាន)  និងWCF 

(ក្មមវធីិតមថ្នល់)សរមាប់ឆ្ន ំបនទ ប់ 

 

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

២.១   ប ដ្ឋា នផ្ន
ធនធាន

រដ្ឋាលនរិធនធានមនសុស 

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ធនធានមនុសេជាមួយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន  ណល 
- ក្ធវើបចចុបបននភាពប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងមិត្តសំឡាញ់  (អំក្ពើពុក្រលួយ / រគួសារ 

រដ្ឋាលនរិធនធានមនសុស 

- ប ដ្ឋា នសរមាប់ធនធានមនុសេកំ្ពុងពរងាង 
- ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុងបានក្ធវើបចចុបបននភាពក្ដ្ឋយសហការជាមួយក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល 
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មនុសេ និង
ប បញ្ញជ ផ្ផទ
ក្នុងមិត្តសំ
ឡាញ់ នឹង
រត្ូវ អនុវត្ត 
 

ជក្មាល ុះផលរបក្យជន៏កំ្ផ្រក្ជើងសារ ។ល។) ស្សបនឹង ក្គ្នលនក្យបាយ 
ហិរញ្ដវត្ថុថ្មី 

- បណតុ ុះបណ្តត ល  ខណនំ និង ខផនការបណតុ ុះបណ្តត លបុគគល ទំាងអស់ 
- ក្សាងសមត្ថភាពអនក្រគប់រគងថ្នន ក់្ក្ណ្តត លអភិវឌឍន៏អាជីព និងការ 
ក្លើក្   ឹក្ចិត្តបុគគលិក្ខាងក្នុងជាមួយរក្ុមនីមួយៗ  

 

ក្ហើយ បានដ្ឋក់្ឲ្យក្របើរបាស់។ 
- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់មានចំនួន ២៨៥នក់្(ស្សី១២៥នក់្)  ក្នុងចុងខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ រួមបញ្ចូ លថ្មី

៧៤នក់្ (ស្សី ៣៤នក់្) និងសម័រគចិត្តចំនួន ០៣នក់្ (ស្សី០៣នក់្) ។ 
- បុគគលិក្ចំនួន១៥នក់្(ស្សី០៧នក់្) បានដំក្ឡើងតួ្ន ី 
- បុគគលិក្ចំនួន ៦៩នក់្(ស្សី២៣) បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ ក្នុងក្នុះមានបុគគលិក្ ១៩នក់្ ោ
ឈប់ពីការងារ បុគគលិក្១៤នក់្បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ និងបុគគលិក្០៨នក់្ បាន ក្បាុះបង់ 

- បុគគលិក្ចំនួន ២៣០នក់្(ស្សី១០០នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លក្ផេងគ្នន ដូចជាក្មមវធីិ
វាយតំ្ផ្ល  ការរបមូល ិននន័យក្រគឿងក្ញៀន   ចិត្តសាស្រសតសងគម   ការខណនំ  រគប់រគងក្រណី
ការខសវងរក្ការងារ  ។ល។ 

២.២  ប ដ្ឋា ន
ផ្នហិរញ្ដវត្ថុ 
និងក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹងរត្ូវបាន
អនុវត្ត 

 

ហិរញ្ញវត្ថុៈ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិនិងក្គ្នលនក្យបាយរដាបាល និង ហិរញ្ដវត្ថុ នឹង
ក្ធវើបចចុបបននភាពក្នុងក្រណីចំា បាច់ 

- បុគគលិក្ទំាងអស់នឹង  ួលបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយក្យងក្រតម ក្គ្នល 
ការណ៏រដាបាល និងហិរញ្ដវត្ថុ និងនីតិ្ វធីិ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិនខមនជាបុគគលិក្ហិរញ្ដវត្ថុក្ដើ
មបីក្គ្នរពក្គ្នលនក្យបាយហិរញ្ដវត្ថុ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុខាងក្នុង និងរបាយការណ៏ មាច ស់មូលនិធិ នឹង 
រត្ូវបានបញ្ច ប់និងក្ផញើជូនរក្ុមពាក់្ ព័នធគណៈរគប់រគង/មាច ស់ មូលនិធិ 
ទាន់ក្ពលក្វោ 

- រាល់របាយការណ៏អាជីវក្មមខាងក្នុងនឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់និងក្ផញើរទាន់ក្ពលក្វ
ោ 

ហិរញ្ញវត្ថុៈ 

- ក្េហវនេអីុនក្ធើក្ណសិនណលបានក្ធវើប បងាា ញសតីពី ហិរញ្ដវត្ថុថ្មី ក្គ្នលការណ៏រគប់រគង និង 
ក្សៀវក្ៅខណនំ ក្គ្នលការណ៏បានខចក្រខំលក្ ជាមួយបុគគលិក្ មិត្តសំឡាញ់ ប៉ាុខនតមិនទាន់បាន
ផតល់វគគ បណតុ ុះបណ្តត លក្ ។ 

 
 
 
 

- ក្រៀងរាល់ផ្ថ្ង ី១០ផ្នខខនីមួយ  ៗ បុគគលិក្ ហិរញ្ដវត្ថុបានក្ផញើរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុខាងក្នុង និង
របាយ ការណ៏អាជីវក្មម របចំាខខជូនគណៈរគប់រគង  រក្ុមពាក់្ពន័ធ  ក្ហើយ របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ
សរមាប់ មាច ស់មូលនិធិ ក៏្បានក្រៀបចំ និងក្ផញើជូនក្រតមកាលបរកិ្ចឆ កំ្ណត់្នូវក្នុងកិ្ចចរពម ក្រពៀង 
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- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអនក្ខាងក្រៅនឹងបងាា ញពីរបពន័ធហិរញ្ដវត្ថរុបក្ប 
ក្ដ្ឋយ គុណភាព 

- ការរត្ួត្ពិនិត្យខផនក្ខាងក្នុងនឹងពរងឹងក្លើការអនុត្តន៏ទំាងមូលផ្នអងគការ 
មិត្តសំឡាញ់ 

- បញ្ជ ីសារក្ពើភណឌ័ នឹងរត្ូវក្ធវើបចចុបបននភាព រាប់ និងរត្ួត្ ពិនិត្យ ក្ដ្ឋយ 
បុគគលិក្គណក្នយយក្រៀងរាល់រតី្មាស  និងឆមាស 

- ថ្វកិារបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្តសំឡាញ់នឹងរត្ូវបានក្រៀបចំនិងក្ធវើបចចុបបននភាព 
ទាន់ក្ពល ក្វោ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ នឹងក្ធវើប បងាា ញដល់បុគគលិក្ទំាងអស់ក្ដ្ឋយ 
ក្បើក្ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាពក្រៀងរាល់កិ្ចច របជំុ របចំារតី្មាស 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ថុ និងរបាយការណ៏សវនក្មមរបចំាឆ្ន ំរបស់មិត្ត 
សំឡាញ់នឹងដ្ឋក់្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ ក្គហ ំព័ររបស់ មិត្តសំឡាញ់ 

- បុគគលិក្គណក្នយយ នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងបនត  ួល 
បានការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សពីក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

 
- មិត្តសំឡាញ់បានក្ធវើសវនក្មមរបចំាឆ្ន ំរបស់ខលួន,  គក្រមាងសហពន័ធអឺុរ ៉ាុប   និងជំនួយរពុះ
វហិាណ្តដឺមា៉ាក្ក្ដ្ឋយរក្ុមហ ុន KPMG នផ្ថ្ង ី៣១ ខខមីន ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 
 
 
 
 

 

 
 

- រក្ុមគណក្នយយបានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យសមាា រៈក្ៅក្នុងឃំាំល ង រួមមានអងករ  ឹក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន    សមាា រៈកាត់្
បនថយ ភាពក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀន និងផលិត្ផលសិបបក្មមតមផទុះ បនទ ប់ពីរត្ួត្ពិនិត្យរួច
ជា ល ធផល ពំុមានភាពមិនរបរក្តី្ក្ក្ើត្ក្ឡើងក្ឡើយ ក្លើសពីក្នុះក្រក្ ៀត្ក៏្បាន
ចុុះរត្ួត្ពិនិត្យក្មើលក្លើបណ័ណចំណ្តយទំាងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក់្ោក់្ និងរតឹ្ម រត្ូវផងខដរ។ 

- អចលនរ ពយទំាងអស់ រត្ូវបានចុុះក្នុងបញ្ជ ីសារក្ពើភណ័ និងក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើការ
បិ សាល ក្សមាគ ល់ ជា របចំា រាល់ការ ិញចូល 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់បនត  ួលការគំ្នរ ខផនក្ហិរវត្ថុក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- គក្រមាងថ្វកិារបចំាឆ្ន ំបានក្ធវើបចចុបបននភាពទាន់ក្ពលក្វោក្ៅក្ពលខដលមានមាច ស់មូលនិធិពីថ្មីក្នុ
ង ក្គ្នល បំណង ក្ដើមបីបំក្ពញបខនថមក្ងវុះខាត្ថ្វកិារ 

២.៣  មិត្ត
សំឡាញ់ក្ធវើ
ការតមដ្ឋន 

និងវាយត្ផ្មល
ក្មមវធីិរបស់
ខលួនយ៉ាង
ក្ ៀត្ទាត់្ 

តាមដាន នរិវាយតរមៃ 

- ក្មមវធីិរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំាក្ដើមបីធានក្លើការផតល់ក្សវារបក្ប
ក្ដ្ឋយការអនុវត្តលអ 

- ឧបក្រណ៍របមូល ិននន័យនិងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចុបបននភាពក្យង
តមរចនសមព័នធនិងសក្មមភាពថ្មី 

- ក្សាងសមត្ថភាពរបធានគក្រមាងនិងអនក្ឯក្ក្ សក្លើ ការរត្ួត្ ពិនិត្យ 
ការក្ធវើរបាយការណ៏ និងការពរងឹង សមត្ថភាពសរមាប់ ការវភិាគ ិននន័យ 

តាមដាន នរិវាយតរមៃ 

- រក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មលបានចុុះរបមូល ិនន័យក្ៅតមតំ្បន់យ៉ាងក្ ៀងទាត់្ក្ដើមបីធាន 
ថ្នពួក្គ្នត់្បានយល់ចាស់និងអនុវត្ត រមង់ផ្នការរបមូល ិននន័យក្ហើយរក្ា ុក្  ិនន
ន័យក្នុះ របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាព។ 

- បនតការគំ្នរ រក្មុការងារសតីពី រមង់របមូល ិននន័យ,  ិននន័យសុវត្ថិភាពកុ្មារផ្នគំក្រាង 
3PC និងក្ធវើរបាយការណ៍ 

-  រមង់របាយការណ៍របចំាខខរត្វូបានខក្ត្រមូវក្យងតមរចនសមព័នធថ្មីរបស់អងគការ មិត្ត 
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ក្ដើមបធីាន
ថ្នក្មមវធីិ
គឺជាក្មមវធីិ
របតិ្បត្តិលអ
របក្បក្ដ្ឋយ
របសិ ធិភាព 
 

- អនុវត្តក្លើការវាយត្ផ្មលរបចំាឆ្ន ំផ្នរបាយការណ៏ និងអនុសាសន៍ 
គក្រមាងក្ដ្ឋយមានការក្រជើសក្រ ើស (អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច ការចូលរួម/មិត្ត
អប់រមិំត្ត សមាហរណក្មម/ រគួសារធម៌) 

- ការវាយត្ផ្មលអនក្  ួលផល(មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ផទុះផ្បត្ង  
ក្លឹបក្េហវនេ) 

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូនមាច ស់មូលនិធិ និងសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលឲ្យ បាន ទាន់
ក្ពលក្វោ 
- ការស្សាវរជាវ និងវាយត្ផ្មលគក្រមាងនឹងរត្ូវក្ធវើក្ឡើងតម ត្រមូវការ មាច ស់ 
មូលនិធិ 

សំឡាញ់ និងផតល់វគគរលឹំក្ សតីពីការរបមូល ិននន័យរបចំាផ្ថ្ង របចំាខខ របចំារតី្មាសនិង 
 ិននន័យសុវត្ថិភាពកុ្មារ3PC, ក្លខកូ្ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដ ណ)UIC) អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង
ក្ញៀនក្ដ្ឋយ(PWID) ដល់បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់។ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពី ការរបមូល ិននន័យបានបញ្ច ប់ទំាង ភាសាខខមរ និងអង់ក្គលស។ 
- រក្ុមតមដ្ឋនបានបញ្ចូ ល ិននន័យ និងវភិាគក្រក្លើផ្នការសទង់មតិ្ចំនួន៤ដងសតីពីការ 
ការពារកុ្មារក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនននិងផទុះផ្បត្ង និងការអក្ងកត្ក្រគឿង
ក្ញៀនឆ្ន ំ២០១៤ ។   ជាល ធផលផ្នការសទង់មតិ្ទំាងក្នុះរត្ូវបានក្ផញើ ក្រកាន់រក្ុមពាក់្
ព័នធទំាងអស់សរមាប់ការខក្លមអរបសិ ធភាពផ្នគក្រមាងក្នុះ។ 

- មិត្តសំឡាញ់បានក្ផញើរបាយការណ៏ជួនមាច ស់មូលនិធិ  និង សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលក្ផេងក្ ៀត្ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សរុបរមួៈ 
ការការពារៈតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 

មណឌ លសំចត្ៈ  
ជាមណឌ លចំហខដលមានសុវត្ថិភាពក្ដើមបីផតល់ក្សវាដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅខដលពំុមានការណ្តត់្ជួប  ការចុុះ 

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

របធានប បំណិនជីវតិ្ៈ (សុខភាពបនតពូជ  ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ  ក្រគឿងក្ញៀន   អនម័យ   
អាហារូបត្ថមា ខផនការណ៏អនគត្   ការអប់រសុំវត្ថិភាព តមថ្នល់  ការខថ្ទំាកុ្មារ  សិ ធិកុ្មារ  ចំណ្តក្ស្សុក្
មានសុវត្ថិភាព  និងសារៈ សំខាន់ ផ្នការសិក្ា)។ 

សរុបរមួៈ 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
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- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១,០០៥,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០នក់្ និង
យុវវយ័២០នក់្សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ១០០នក់្ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប (ផទុះផ្បត្ង) ចំនួន ១៥០នក់្ 

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

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៩០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ ផ្ដ 

គូ3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី&កុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន 
៨០០នក់្ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ១,៧២០,៤២៨ដង (ស្សី ៦៦៦,២២៨) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន  ៨,១៣០នក់្(ស្សី ៣,១៣៨នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- អាណ្តពាបាលតមថ្នល់ចំនួន ៤,៣០៣nនក់្(ស្សី២,៣៣៥នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បញ្ជូ នយុវវយ័ក្រមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចំនួន១៥២នក់្(ស្សី៧៩នក់្)  និង
យុវវយ័ចំនួន០៧នក់្(ស្សី០២) សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លអប់របំានចំនួន ២០៧នក់្(ស្សី៧៥នក់្)ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប បានចំនួន ១១៩នក់្(ស្សី០៥នក់្)ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ៤២១នក់្(ស្សី១៦៣នក់្)បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៧៤នក់្ ស្សី៦០នក់្) បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាព
ជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានចូលកិ្ចចរបជំុ៣ដងក្លើក្ខសវងរក្ដំក្ណ្តុះស្សាយសតីពីបញ្ញា កុ្មារតមចិក្ញ្ច ើមផលូវក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  
- បានសហការ ជាមួយបណ្តត លCSCN ក្ដើមបីសទង់មតិ្កុ្មារ ខដលមានចំនួន ២,០៨៣នក់្ (ស្សី៧៧០នក់្) 
របចំាឆ្ន ំ២០១៤ ខដលរស់ ក្ៅតមថ្នល់ ន  ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- បានសហការជាមួយ រក្សួងខផនការ សតីពី ក្មមវធីិកំ្ណត់្អត្តសញ្ញដ ណភាពរកី្រក្ក្ៅជាយរក្ុង  ។ 

- បនតក្ធវើការ និងពរងឹងកិ្ចចសហការជាមួយនយក្ដ្ឋា នប៉ាូលីស និងចូលរួមកិ្ចចរបជំុសតីពី គក្រមាង 
ផ្ដគួសហការប៉ាូលីស និងសហគមន៏ ក្ៅសងាក ត់្ក្រជាយចងាវ នខខវចិឆិកា និងមេនតីប៉ាូលីស ចំនួន ១៦នក់្ 
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(ស្សី០១នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីចាប់ និងសិ ធិកុ្មារ ក្ដ្ឋយសហការជាមួយ 
អងគការជំនួយខផនក្ចាប់ផ្នក្មពុជា ។ ក្លើសពីក្នុះក្ ៀត្កិ្ចចរបជំុក្រៅផលូវការជាក្រចើនបានក្ក្ើត្ក្ឡើងខដល
ជាខផនក្មួយ ផ្នគក្រមាង បខងវរ ។ 

តំ្បន់មាត់្ ក្នល 
 
 
 
 

ការការពារៈ     តមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

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

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 
3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ៣០០នក់្ 

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

 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ២៨១,៣៩៧ដង(ស្សី ១៣១,៤៤១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ១,៦១៨នក់្ (ស្សី ៦៩៥នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ៨៤៩នក់្ (ស្សី ៤៤៨នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ២៦៩នក់្(ស្សី១១៣នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្តញ្ញដ ណប័ណណក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៦១នក់្(ស្សី១៧នក់្) ខដលបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ 
គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៣០៤នក់្ 
   

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

តំ្បន់អូឡំាពិក្ៈ  រក្ុមការងារតមថ្នល់ និងមណឌ លសំចត្មួយ  កំ្ពុងដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្ចំនួន
១២នក់្(ស្សី០៤នក់្) មាន ីតំងសថិត្ក្ៅ ផទុះក្លខ ៦៧ផលូវក្លខ ៩៩សងាក ត់្ផាក្ដើមថ្កូវ  ខណឌ ចំការមន 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្នល់ មណឌ លសំចត្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,៥០០នក់្ ផ្នរក្មុតមថ្នល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ 

- បុគគលចំនួន ១០០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

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

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ២០០នក់្ 
 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ៤៤៩,៤៧៥ដង (ស្សី១៥៦,២៥៦ដង) ដល់រក្មុក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ ចំនួន  ១,៦៧៨នក់្(ស្សី៦២៣នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្នល់ចំនួន៥៧៦នក់្(ស្សី២៩៧នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ១៥នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្ត
ញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានបញ្ចូ ន មក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជា
ផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ១៧៧នក់្ ។ 

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

ការការពារៈការងារចុុះសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

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

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

សហគមន៏អណតូ ងៈ 
សហគមន៏អណតូ ងមាន ីតំងសថិត្ក្ៅសងាក ត់្ ក្ពាធ៌ខសនជ័យ ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ១៧នក់្(ស្សី០៥នក់្) 
កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រួមមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាព
ក្មានត 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុងសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមការងារតមសហគមន៏បានផតល់ក្សវា  ៧៨,៦៥៤ ដង( ស្សី ៣២,១១៩ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន  ំ

- កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៨១៨នក់្( ស្សី ៣៤០នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៥៨៤នក់្( ស្សី  ៣៧៥នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ៤៤ នក់្( ស្សី ២៤នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១២៤នក់្ 
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- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១២០នក់្  

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 (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ត ញ្ដ  ណ ប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ 
និងប័ណណសមធម៌) 

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

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារនិងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១៥០នក់្ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ 
ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅមាន ីតំងសថិត្ក្ៅខណឌ មានជ័យក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ១៤នក់្(ស្សី០៦នក់្) 
កំ្ពុងផតល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រួមមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នធ និងសក្មមភាព
ក្មានត។ 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្នុងសហគមន៏ និងមណឌ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ៣០៧,៥៨៣ដង( ស្សី  ១២៥,៨៨៦ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅសហគមន៏យចំនួន  ២,១១៤ នក់្( ស្សី ៩៣៨នក់្))   ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន២,០៣៤ នក់្( ស្សី  ១,០៣០នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ៧១នក់្( ស្សី  ២២នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ     ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៩៣នក់្( ស្សី  ៣៨នក់្)ខដលបញ្ចូ នមក្ពីមនទីរសងគមកិ្ចចអងគការ ផ្ដគូ 
គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្នុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារ  ចាប់ពី  
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៤២នក់្  
 

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និង 
ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់  

មណឌ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិរាជ
ធានីភនំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ១៦៨,៦៣៨ ដង(ស្សី៤៥,៩៨១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៧២៧នក់្(ស្សី ១៤៨នក់្)ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹងបញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាប 

 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន       ៣២នក់្បានបញ្ជូ នក្រមជឈមណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ២២នក់្(ស្សី ០២នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្តញ្ញដ ណប័ណណ ក្សៀវក្ៅសាន ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណណសមធម៌) ចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ  ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្  ក្ផេង
ក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្នល់នឹងផតល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ៈ ផតល់ក្សវាក្នុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិ រាជធានី ភនំក្ពញ 

- រក្ុមតមថ្នល់បានផតល់ក្សវា ១៣១,១៧០ដង(ស្សី៥១,៣៣០ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨៣៤នក់្(ស្សី៣២៦នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៦០ នក់្( ស្សី ១៨៤នក់្ )  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

គក្រមាងបខងវរ  
- ប៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីសក្ៅរាជធានីភនំក្ពញចំនួន០៥នឹងក្ធវើការសហការណ៏
ជាមួយ របព័នធបខងវរ 

- នឹង  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ពីប៉ាូលីស និងអាជាញ ធរតមរយៈ 
របព័នធបខងវរ 

  

គក្រមាងបខងវរ  
- ក្រកាយពីបានចុុះអនុសារណៈផ្នការក្យគយល់ជាមួយសាោរាជធានីភនំក្ពញមិត្តសំឡាញ់បាន
សហការជាមួយប៉ាូលីសរគប់ខ័ណឌ ក្លើគក្រមាងបខងវរ  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៤នក់្(ស្សី០៧នក់្)   ួលបានពីប៉ាូលីសនិងតុ្ោការរក្ុងភនំក្ពញ (បញ្ជូ នក្រ
បនាប ក្រគឿនក្ញៀន២នក់្ សមាហរណក្មមក្ររគួសារ២២នក់្(ស្សី០៧នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- សហការជាមួយគណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសតី និងកុ្មារខ័ណដូនក្ពញក្ដើមបបីញ្ចូ លក្នុងខផនការសក្មម
ភាពរបស់ពួក្ក្គ ន ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 

៣.២ផតល់
សិ ធិអំណ្ត

សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៥៨៥នក់្ នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និង 

សរបុរមួ 

មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៣៥៣ (ស្សី១១៧នក់្) បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងចូលរួមយ៉ាងសក្មម (មជឈ
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ចដល់យុវ
វយ័និងចូ
លរមួយ៉ាង
សក្មមក្ៅ
ក្នុងសហ
គមន៏របស់
ពួក្ក្គ និង
សងគមជាតិ្ 
 

ចូលរួមយ៉ាងសក្មម មជឈមណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល តំ្បន់ 

អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ 
(សហគមន៏ អណតូ ង និងចារអំក្ៅ) 
- ក្សវាចំនួន១៧៥,០០០ខដលផតល់ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្ត 
- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

មណឌ លវជិាជ ជីវៈ តំ្បន់មាត់្ ក្នល តំ្បន់អូឡំាពិក្ មណឌ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និងសហគមន៏ 
(សហគមន៏អណតូ ង និងចារអំក្ៅ) 
- បានផតល់ក្សវាចំនួន ២៨,៧៨០ដង(ស្សី១២,៩៣៥)ក្ដ្ឋយមិត្តអប់រមិំត្តក្នុងឆ្ន ំក្នុះ  
- បុគគលិក្ហវឹក្ ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន ៣២ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាព 

ក្មានតសបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៣៥០ ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ, មិត្តអប់មិត្តចំនួន២៧០នក់្(ស្សី៩៩នក់្) បានចូលរួមវគគរលឹំក្ចំនួន១១ដង សតីពី
សុខភាពបនតពូជ ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ កាមក្រាគ និងក្រគឿងក្ញៀន ។ 

- បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏ពិក្សសចំនួន៣ដងក្រៀបចំក្ឡើងក្ៅមណឌ លយុវវយ័ ក្ៅសហគមន៍ 
ខដលមានអនក្ចូលរួម ៤៩៧នក់្ ( ស្សី៤៦១នក់្ ) ចូលរួមសតីពី សុខភាព,  ការរបឆំ្ងនឹង 
ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ និងសមាភាពក្យនឌឺ។ 

- យុវវយ័, មិត្តអប់រមិំត្ត, បុគគលិក្ក្ៅអណតូ ងបានចូលរួមជាមួយរបជំាជនក្នុងសហគមន៏ 
ក្ដើមបីក្រៀបចំយុ ធនការអនម័យនខខមិថុ្ន ឆ្ន ំ២០១៤ ខដលមានចំនួន៤៨នក់្(ស្សី២៣នក់្) ។ 

- បានក្រៀបចំសិកាខ សាោយុវវយ័ក្ដើមបីពិភាក្ាសតីពីអំក្ពើហិងារបឆំ្ង នឹងកុ្មារ និងរក្បៀបខដល 
យុវវយ័អាចជួយកាត់្បនថយបាន ។ 

- មិត្តអប់រមិំត្តបានក្រៀបចំ សេនកិ្ចចចំនួនបីដងក្ៅ ខខមីន ខខក្មសានិង ខខឧសភា ជាមួយអប់រមិំត្ត
មក្ពីអងគការដំណក់្ ឹក្ក្ៅក្ខត្តផ្រពខវង និងអងគការជំនួយខផនក្ចាប់ផ្នក្មពុជា ក្ៅក្ខត្តក្សៀមរាប។  

- មិត្តអប់រមិំត្តចំនួន៤០នក់្(ស្សី១៦នក់្) ចូលរួមកិ្ចចរបជំុមួយ ក្ដើមបីផ្ទល ស់បតូរ  និងខចក្រខំលក្ 
ប ពិក្សាធន៏, ការលំបាក្ និងវាយត្ផ្មលចំក្ណុះដឹងពួក្ក្គ ។ 

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

មិត្តអប់រមិំត្ត 

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

មិត្តអប់រមិំត្ត 
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- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៤៦៨នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ១៣០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន២៦៩ នក់្(ស្សី ៨៣នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា ៩,៧០៩ដង(ស្សី៤,១៣៩)  ដល់មិត្តភក្ត័ក្គ 
សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តចយុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- នឹងផតល់ក្សវាចំនួន ៤០,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៥០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤០០នក់្  
 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៨នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ចំនួន១៥,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

សហគមន៏អណតូ ង 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ខញុំ និងអនក្ៈ 
- ក្សវាចំនួន៦៦,៨២៣ដង(ស្សី៣០,៦៩៩)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨២៤នក់្(ស្សី ៣១៣នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ៧១៨នក់្(ស្សី៤៥៥នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួ៥២នក់្(ស្សី ១៥នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា  ១១,៨៣២ដង(ស្សី ៥,៣០០) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន២៧ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៨៩ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន ១៦០,០០០នឹងផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ ធិអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឌ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន២៣៣,៦៣៤ដង(ស្សី៩១,៧៧០ដង)បានផតល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ១,០៨៨នក់្(ស្សី៥៣៩នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ៩៥២នក់្(ស្សី៥៣០នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

មិត្តអប់រមិំត្ត 
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- មិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៥៩នក់្ 

- មិត្តអប់រមិំត្តនឹងផតល់ក្សវា ៣០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្តិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះមានមិត្តអប់រមិំត្តសក្មមចំនួន៣២នក់្(ស្សី១៩នក់្) 

- មិត្តអប់រមិំត្តទំាងក្នុះបានផតល់ក្សវា៧,២៣៩ដង(ស្សី ៣,៤៩៦)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុង ឆ្ន ំក្នុះ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន៥ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានត
សបាយ រួមទំាងផតល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៦១ ក្លើក្ដល់យុវវយ័ ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

 

៣.៣ កុ្មារ
រត្ូវ បានគំ្ន
មាហ  រណ
ក្មមក្រ 

សាោរដា
និងបនតការ
សិក្ា ក្ៅ
សាោរដា
ឲ្យបានយូរ
ខដលអាចក្ធវើ
បាន 
 

ក្មមវធីិអប់រសំរុបរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់កំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន២៨០ មួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន២៥០នក់្ នឹងចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ានបនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រ 

សាោ             រដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ៥០០នក់្ក្រ សាោ
រដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១,០០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធន
ការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៥០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅ 

សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- នឹងក្រត្ៀមក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយមាតបិតចំនួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមបកី្រត្ៀមក្ធវើ 
ការ សមាហរណក្មមក្រក្ាោរដាក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១២០នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទ ល់ក្រសាោរដា
(រក្ុមតមថ្នល់) 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

ក្មមវធីិអប់រសំរុបរមួៈ 
- មិត្តសំឡាញ់បានផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៤៥៧នក់្(ស្សី ១៨៧នក់្)  ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារចំនួន២៥៩នក់្(ស្សី១២៦នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដាចាប់ ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

- បានក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារ ចំនួន៥២៤នក់្(ស្សី២៣៥នក់្) ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារចំនួន៨២៩នក់្(ស្សី៤០៣)  បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន១,៩០៥នក់្ (ស្សី៦៣៤នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដា រួមបញ្ចូល
កុ្មារចំនូន7៥២៨នក់្ (ស្សី២២២នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់
ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង១៧៣នក់្(ស្សី៦៩នក់្) ឧទាហរណ៏ 
បញ្ជូ នក្រអងគការក្ផេងៗ  បាត់្ព័ត៌្មាន  ។ល។) ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មានកុ្មារចំនួន១,២០៤នក់្ 
(ស្សី៥៣៩នក់្) កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមាតបិតសិសេចំនួន៣ដង ខដលមានចំនួន ១៦០នក់្(ស្សី១២៨នក់្) ក្ៅ 

មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ, ចារអំក្ៅ និង អណតូ ង ក្នុងខខ កុ្មាៈ ឧសភា សីហា សតីពីការ
ក្រជើសរក្រ ើសតំ្ណ្តងមាតបិតសរមាប់ឆ្ន ំ២០១៤ ក្ដើមបកី្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងមាតបិត និងការក្ធវើ
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- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរុបចំនួន   ៩០,០០០ នឹងផតល់ដល់ កុ្មារ / 
យុវវយ័ ក្ៅតមថ្នល់  មណឌ លអប់រ ំ មជឈមណឌ ល បណតុ ុះ  បណ្តត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

- បុគគលិក្ចំនួន៦០នក់្  នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីសក្មម
ភាព អប់រកំ្រៅរបព័នធ 

- សមាា រៈអប់រកំ្រៅរបព័នធថ្មី នឹងរត្ូវបក្ងកើត្និងក្ធវើបចចុបបននភាព 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សតីពីការអប់រកំ្រៅរបព័នធ ក្ៅតមថ្នល់ ក្នុងមណឌ ល 
និងសមាហរណក្មមក្រសាោរដា នឹងបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបននភាព
យ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពអប់រកំ្រៅរបព័នធ 
 

ផ្ដគូ 

- នឹងបក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្ឈាម ុះសា ោ រដា
ក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុមការងារ ទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ ៣០នក់្ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង   ួល ការ
បណតុ ុះបណ្តត ល 

- ផ្ដគូសាោរដានឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងការគំ្ន រ  ក្នុង ការ  ក្របើ
របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា 

សមាហរណក្មមកុ្មារក្រសាោរដា។  
- បានក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងមាតបិតចំនួន៣១នក់្(ស្សី២៧នក់្)តួ្ន ីពួក្គ្នត់្ គឺខចក្រខំលក្ពត៌្មាន
អំពីល ធផលការងាររបស់ខលួនទាក់្ ងក្រនឹងការក្លើក្ ឹក្ចិត្តដល់កុ្មារឲ្យក្រក្រៀនក្ ៀងទាត់្ ទំាងក្ៅ
មជឈមណឌ លអប់រ ំនិងសាោរដា ក្ធវើសំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ បងាា ញល ធផលការសិសក្ា,   រក្បៀបចុុះចូលក្រៀន
ក្ៅសាោរដា និងការ  ួលក្សវាក្ៅមនទីរក្ព យបខងអក្ ។ 

- កុ្មារចំនួន ៣៦៨នក់្(ស្សី២៧០នក់្)បានក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទទ ល់ក្រសាោរដា(រក្ុមតមថ្នល់) 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្យើងបានផតល់ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនធ័សរុបចំនួន ១២៦,៩៣៣ដង(ស្សី៤៩,៩៧១) បានផតល់ដល់
កុ្មារ/យុវវយ័  ក្ៅតមថ្នល់ មណឌ លអប់រមំជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល វជិាជ ជីវៈក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ២៣៨ដងក្ៅ៤តំ្បន់ផ្នរក្មុតមថ្នល់មជឈមមណឌ លអប់រមំជឈមណឌ ល បណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និង សាោរដា ក្ដើមបីពរងឹងក្លើវធីិសាស្រសតក្នុងការបក្រងៀន និងបក្ងកើត្សមាា រៈ 

បក្រងៀន ។ 

- បុគគលិក្មិត្តសំឡាញ់ចំនួន៦២នក់្(ស្សី៣៦នក់្)   ួលបានវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីឧបក្រណ៏
សិក្ា,   សក្មមភាព អប់រកំ្រៅរបព័នធនិងបក្ចចក្ក្ សបក្រងៀន  

- ខលបងក្មានតផ្នឧបក្រណ៏សិក្ាថ្មីចំនួន ០៨ បានបក្ងកើត្ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ  
- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីអប់រកំ្រៅរបពនធ័បានខចក្រខំលក្ដល់រក្ុម 

 

ផ្ដគូ 

- បុគគលិក្វ ិាសាថ នសហរបតិ្តការអនតរជាតិ្  និងមូលនិធិយុវជនកុ្មារពិការក្ដើមបីការអប់រ ំនិងមុខរបរ 
ចំនួន១៤នក់្(ស្សី០៦នក់្)  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីឧបក្រណ៏នខខសីហា។ 
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- បុគគលិក្ក្លាណមិត្តចំនួន៣នក់្បាន សេនុះកិ្ចចសិក្ាក្ៅមិត្តសំឡាញ់សតីពីការអប់រ ំ ន 
ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- បានក្ធវើការតមដ្ឋនសាោរដាចំនួន១២ក្លើការក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា។ 

- រគូសាោរដាចំនួន ១៦នក់្(ស្សី១៣នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីឧបក្រណ៏សិក្ា 
នខខមិថុ្ន ឆ្ន ំ២០១៤ 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន២០០នក់្ក្នុង មួយឆ្ន ំ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ១៥០នក់្ក្រ សាោ
រដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ១,៣០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនត ការសិក្ា 
ក្ៅសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រ
សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដាចំនួន ២៥,០០០ ដង 

 

មជឈមណឌ លអប់រៈំ 
មជឈមណឌ លអប់រផំតល់សក្មមភាពអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាក្ដើមបីសរមបសរមួលក្លើការសមាហរណ 

ក្មមសិសេក្រសាោរដា និងផតល់ការអប់រជំាមូលដ្ឋា នដល់កុ្មារខដលរស់ក្ៅ និងក្ធវើការ តមថ្នល់/
សហគមន៏   
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុងផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ៣០៧នក់្ (ស្សី១២៤នក់្)  
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន២៦៤នក់្(ស្សី ១០៤នក់្)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ២៦០នក់្(ស្សី១០៨នក់្)បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១០៨៧នក់្ (ស្សី៤៧៨នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដារាប់
បញ្ចូ លកុ្មារចំនូន៣៤៤នក់្ (ស្សី១៥៤នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសារ
រគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង ១០៦នក់្(ស្សី៤៤នក់្) 
បញ្ជូ នក្រអងគការក្ផេងៗ ,  បាត់្ព័ត៌្មាន  ។ល។    ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មាន កុ្មារចំនួន៦៣៧នក់្
(ស្សី២៨០នក់្)កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   

- កុ្មារចំនួន៦៨ នក់្(ស្សី៣០នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដាចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤. 
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- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនសិសេក្ៅសាោរដាចំនួន ៩,១៣៩ដង(ស្សី៣,៣០២) បានក្ធវើក្ឡើងជាមួយសិសេ
កំ្ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដាក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

 
 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- កុ្មារចំនួន២១៥(( ស្សី៩៣)   បាន  ួលសមាា រៈ សិក្ាក្រកាមអធិបតី្ភាពក្ោក្ស្សី ក្អៀម ហា  
អនុរបធាននយក្ដ្ឋា នអប់រយុំវជននិងកី្ឡារាជធានីភនំក្ពញក្ៅអងគកាមិត្តសំឡាញ់នផ្ថ្ង ី ២១ 
ខខតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១៤ 

សហគមន៏អណតូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៣០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣០នក់្ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 

 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ៥០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

សហគមន៏អណតូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុងផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៤៤ (ស្សី១៤នក់្)ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៣នក់្(ស្សី១៨នក់្)ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
- ក្ៅសហគមន៏អណតូ ងពំុមានយុវវយ័ចូលក្រៀនអក្ខរក្មមក្រពាុះពួក្ក្គអានបាន 

ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន ១៤៤នក់្(ស្សី៦៩នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ នក្រសាោរដា
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារថ្មីចំនួន១១១នក់្(ស្សី៥៥)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ៣២៩នក់្ (ស្សី១៤៣នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដារាប់
បញ្ចូ លកុ្មារចំនូន៦៣នក់្ (ស្សី២១នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររ
បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង ១៧នក់្(ស្សី០៦នក់្) 
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- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

បញ្ជូ នក្រអងគការក្ផេងៗ ,  បាត់្ព័ត៌្មាន  ។ល។    ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មាន កុ្មារចំនួន២៤៩នក់្
(ស្សី១៦៦នក់្)កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   

- កុ្មារចំនួន៣៣៩នក់្ (ស្សី១៥៦) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូល ក្រៀន 

 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៥០នក់្ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន១ ៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀន ថ្នន ក់្អក្ខរក្មម 
ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១០០នក់្ក្រសាោរដា 
- កុ្មារចំនួន ២៥០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបបីនតការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដាក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នធ 
- មជឈមណឌ លអប់រកំំ្ពុង់ផតល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ ចំនួន១០៦នក់្(ស្សី៤៩) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- យុវវយ័ចំនួន១០នក់្(ស្សី០៤នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៤នក់្(ស្សី០៤)ចូលក្រៀនថ្នន ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤  
ថ្នន ក់្បំប៉ាន 

- មានកុ្មារចំនួន៤៧នក់្(ស្សី២៧នក់្)បានចូលក្រៀនថ្នន ក់្បំប៉ាន បនទ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

សមាហរណក្មមក្រសាោរដា 
- កុ្មារថ្មីចំនួន ៩៧នក់្(ស្សី ៥២)បានក្ធវើសមារណក្មមក្រសាោរដាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- កុ្មារចំនួន ២៥២នក់្ (ស្សី១០៥នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដារាប់
បញ្ចូ លកុ្មារចំនូន៧៥នក់្ (ស្សី២២នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររ
បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង ២៥នក់្(ស្សី១០នក់្) 
បញ្ជូ នក្រអងគការក្ផេងៗ ,  បាត់្ព័ត៌្មាន  ។ល។    ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មាន កុ្មារចំនួន១៥២នក់្
(ស្សី៧៣នក់្)កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   

- កុ្មារចំនួន៣១១នក់្ (ស្សី១៨៨នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ធនការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 
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ក្លឹបក្េហវនេៈ កំ្ពុងផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន 
១០០,០០០ រួមមាន បណ្តណ ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា 
និងរពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈមណឌ លអប់រ ំមជឈ
មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុង១ឆ្ន ំ 
 

- ក្លឹបក្េហវនេនឹងក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និងសហគមន៏
ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ ក្ដើមបីផតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន 
២០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ 

 

ក្លឹបេហវនេៈ ជាមណឌ លអប់ររំបស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ ខដលកុ្មារ/យុវវយ័អាច អនុវត្តសក្មមភាពក្មានត
សបាយ និងវបបធម៌រមួមានៈ កី្ឡា គំនូរ ផ្ទត់្ពណ៌ បណ្តណ ល័យរា ំនិងត្េនតី។ 

- បានផតល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ចំនួន១៣៣,៩២២ដង (ស្សី៤២,៦៨៣ដង) រួមមាន បណ្តណ
ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា និងរពឹត្តិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈម
ណឌ លអប់រ ំមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្នល់ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្នល់ និងសហគមន៏ចំនួន២ដងក្នុងមួយសបាត ស៏ក្ដើមបី
ផតល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤៤,១២៤ដង (ស្សី ១៣,២១៧)។ 

- សក្មមភាពក្ពលក្នុះកំ្ពុងអនុវត្តន៏ ក្ៅ ីធាល អប់រកំ្រៅរបពន័ធ ក្ខនលងអាហារដ្ឋា ន និង ីធាល មិត្តសំឡាញ់  
រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨០ នក់្(ស្សី ៧៦នក់្) បានចួលរួមបក្ងកើត្ ីរក្ុងរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយក្របើសមាា រៈ 
ខដលជាខផនក្មួយផ្នពិធី ីរក្ុងក្យើង  ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ ន ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានក្រៀបចំរពឹត្តិការណ៏ពិក្សសចំនួន៤ដងក្នុងឆ្ន ំ២០១៤ ខដលមានកុ្មារ/យុវវយ័ចូលរួមសំខដង
ចំនួន២៥៨នក់្ (ស្សី១២១នក់្)  និងអនក្ចូលរួម សេន៤២០នក់្,  រពឹត្តិការណ៏ពិក្សសមានៈ 

- ក្មមវធីិខួបក្លើក្ ី២០របស់មិត្តសំឡាញ់ សំរាប់កុ្មារ/យុវវយ័   ក្ៅខខមីន 

- ក្មមវធីិ ិវាកុ្មារអនតរជាតិ្ ក្ៅខខឧសភា 

- ក្មមវធីិខួបក្លើក្ ី២០របស់មិត្តសំឡាញ់ សំរាប់សហគមន៏ និង អាជាញ ធរ ក្ៅខខសីហា 

- ក្មមវធីិ ិវាជំងឺក្អដស៏ពិភពក្ោក្ ក្ៅខខធនូ 
  

៣.៤ គំ្នរ 
យុវវយ័ក្នុង
ការបណតុ ុះ

សរុបរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈនឹងផតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈ៨ក្ផេងៗ
គ្នន  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងក្ខនលងបណតុ ុះ

សរុបរមួ  មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុងការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈចំនួន៨ជំនញក្ផេងគ្នន ក្ៅម
ជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈផ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់។ គក្រមាងសាក្លបងផ្នការដ្ឋក់្
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បណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈនិង
ការងារ 

បណ្តត ល២ថ្មីក្ ៀត្ក្ៅសហគមន៏ខដលនឹងក្បើក្ក្នុងកំ្ឡុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  នឹងផតល់ជំនញដល់ យុវវយ័
ចំនួន ៦២០នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន៤០នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
 

ការខសវងរក្ការងារៈ  
- យុវវយ័១៨០នក់្ នឹង សមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  
និងក្ខត្តក្នុងមួយឆ្ន ំ 
- យុវវយ័១០០នក់្នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ៅភនំក្ពញនិងក្ខត្ត
ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័៣០នក់្នឹងជួយគំ្នរ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន 
ក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុង១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័៤០នក់្ នឹងសមាហរណក្មមក្រការងារភាល ម  ៗ ក្ៅភនំ
ក្ពញ  និងក្ខត្តក្នុង១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ ១០នក់្ នឹងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ក្ៅភនំក្ពញ  
និងក្ខត្តក្នុង១ឆ្ន ំ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្២០នក់្ នឹង  ួលបានបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការ ដ្ឋក់្ការងារ 
និងវគគរលឹំក្ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក់្ការរងារ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 

ការដ្ឋក់្ការងារ នឹងរត្ូវបក្ងកើត្ អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបននភាពជា ក្ ៀង

ហាត់្ក្រៀនក្ធវើ ការងារ បានចាប់ក្ផតើមអនុវត្តក្ៅសហគមន៏ចារអំក្ៅ  និងអណតូ ង។ 
- មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  បានផតល់ជំនញដល់ យុវវយ័ចំនួន ៤៨៨នក់្(ស្សី ១៣១នក់្)
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន៤២នក់្(ស្សី ១៦នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការខសវងរក្ការងារៈ 
- យុវវយ័១២៦នក់្ (ស្សី ២៧នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្តចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ ៦០នក់្(ស្សី១៥នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
-  យុវវយ័   ១៥នក់្(ស្សី០៤នក់្) បានជួយគំ្នរ ក្ដើមបបីក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន ក្ៅភនំក្ពញនិងក្ខត្ត 
- យុវវយ័២០នក់្(ស្សី ០៥នក់្) បានសមាហរណក្មមក្រការងារភាល ម  ៗក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
- យុវវយ័ ១៥នក់្(ស្សី ០១នក់្) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅភនំក្ពញ  និងក្ខត្ត 
- យុវវ័យ១៦នាក់(ង្សី ០២នាក់) ានជួយស្សែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់ររៀនរធែើការ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន ៣០នក់្ស្សី១២នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីក្សៀវក្ៅខណនំសតីពី
ការដ្ឋក់្ការងារ  

- ក្ៅបនតខចក្រខំលក្ប ពិក្សាធសតីពីរក្បៀបដ្ឋក់្ការងារដល់យុវវយ័របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ថិភាពដល់អនក្រគប់
រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់ក្ផេងៗ និងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការដ្ឋក់្ងារ បានបញ្ច ប់, ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីការហាត់្ក្រៀនការងារ ជិត្បញ្ច ប់ 
និង ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុងដំក្ណើ រការ 
 

ផ្ដគូ 
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ទាត់្ 

ផ្ដគូ 

- បក្ងកើត្ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុម
ការងារទំាងអស់ 

- បុគគលិក្ក្លាលមិត្ត, មលប់តបា៉ាង ចំនួន៧នក់្( ស្សី ២នក់្) បានក្រ សេនៈកិ្ចចសិសេក្ចញ
ក្ធវើការងារ និងសិសេកំ្ពុងសហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ។ 

- បញ្ជ ីក្ឈាម ុះអងគការ/ហាងបានក្ធវើបចចុបបននភាពជាក្រៀងរាល់ខខក្ដ្ឋយអនក្សរមបសរមួលការដ្ឋក់្ការងារ 
ក្ហើយបានខចក្ជូនដល់រក្ុមពាក់្ព័នធ បញ្ជ ីក្នុះមានចំនួន២៧១អងគការ/ហាង ។ 

មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នន ក់្ជំនញ និងអាជីវក្មម) កំ្ពុង
ផតល់ជំនញវជិាជ ជីវៈក្ផេងៗ គ្នន ដល់យុវវយ័ចំនួន ៦០០នក់្ ក្នុង១ឆ្ន ំ
(ក្ដ្ឋយមានយុវវយ័ជាស្សី៣០%) ក្ហើយនឹងជួយគំ្នរ  ពួក្ក្គឲ្យមានការ
ងារក្ធវើ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯង 

 

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

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

- ក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ នឹងមានការថ្យចុុះមក្រតឹ្ម ១០% (ខផអក្ក្លើរបាយ
ការណ៏ ឆ្ន ំ២០១២ =១៨%) 

- យុវវយ័១៣០នក់្នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ងកើត្របរ ក្ដ្ឋយ
ខលួនឯងក្នុងក្នុះយុវវយ័នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយ
ក្ៅភនំក្ពញ 

- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុងក្ធវើការ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងបនទ ប់

មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ   ផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លដ៏មានគុណភាព នំមុខក្គក្លើជក្រមើស
ការងារដ៏ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់យុវវយ័ ។ អងគការមិត្តសំឡាញ់មាន ០៨ជំនញក្ផេងៗ គ្នន   
- បានផតល់ការណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ក្ផេងៗ គ្នន ដល់យុវវយ័ចំនួន ៤៧៥នក់្(ស្សី ១៣១នក់្) 
រួមបញ្ចូ លថ្មី២១៧នក់្ (ស្សី៥៧នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- យុវវយ័ចំនួន២៤០នក់្(ស្សី៥០នក់្)បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បនទ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការ
សិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

- បានផតល់ក្សវាអប់រចំំនួន១៩៧,៤៩៣ដង (ស្សី៦២,០៩៨) ដល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ
ជីវៈ (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ ការពាបាល និងអក្េរ សាស្រសត) ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- យុវវយ័ចំនួន៧៩នក់្(ស្សី១៩នក់្)ក្សមើចំនួន ១៦.៦%បានក្បាុះបង់ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឌ ល
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមិនបានរត្ឡប់មក្ចូលក្រៀនវញិក្ៅក្នុងកំ្ឡុងក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ 

- យុវវយ័៨៥នក់្(ស្សី២០នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ បក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងនិងយុវវយ័ចំនួន
៤០នក់្(ស្សី០៥នក់្)រស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅភនំក្ពញចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- មានយុវវយ័ ៨១%កំ្ពុងបនតបំក្រ ើការងាររបក្បរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង បនទ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមរយៈក្ពល 
៦ខខ  ខដលមានយុវវយ័ចំនួន៥៧នក់្(ស្សី០៨នក់្) កំ្ពុងក្ធវើការនិង១១នក់្(ស្សី០១នក់្)បានក្បាុះបង់  
 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
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ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ - សិសេចំនួន ៩៥នក់្(ស្សី១៥នក់្) បាន  ួលវញិ្ញដ ប័នបញ្ញជ ក់្ការសិក្ាសតីពីបណតុ ុះ បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
និងសិសេចំនួន៤០នក់្(ស្សី០៩នក់្) បាន  ួលវញិ្ញដ ប័នបញ្ញជ ក់្ការសិក្ាសតីពីបំណិនជីវតិ្ក្ៅមិត្ត
សំឡាញ់ នផ្ថ្ង ី១៥ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ចាប់តំងពី ខខមក្រាឆ្ន ំ ២០១៤ .  របធានមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ (VT) បានខចក្រខំលក្ 
ព័ត៌្មានសតីពី ក្សវាក្មមVT របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់ ដល់នយក្សាោរដាចំនួន២៩នក់្, 
បុគគលិក្អងគការ ក្ផេងៗ  និងមេនតីរដ្ឋា ភិបាល ចំនួន២៦នក់្។  

- ក្ៅក្នុង ខខក្ញ្ញដ   និសេិត្មក្ពី អងគការការតីស ចំនួន១៥នក់្ និងយុវវយ័ / សមាជិក្សហគមន៏ 
ក្ៅឡកំ្ក្បារ ចំនួន៣១នក់្(ស្សី១៤នក់្) បានក្រ សេន មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  
របស់មិត្តសំឡាញ់ ។ 

សហគមន៏អណតូ ង 

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

 
 
 
 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  

 

ការហវតឺ្ហាត់្ការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 

សហគមន៏អណតូ ង 

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

 

ការសមាហរណក្មមក្រការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៩ នក់្(ស្សី ០១នក់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រការងារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

ការហវតឺ្ហាត់្ការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ០៩នក់្(ស្សី០៦នក់្) នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 

ចារអំក្ៅ ចារអំក្ៅ 



MS Annual Report 2014 

30 
 

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

 
 
 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ការងារ  

 
 
 
 
 

ការហវតឺ្ហាត់្ការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ៣៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 

ការដ្ឋក់្ការងារ 
ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
- យុវវយ័ ១៤នក់្ រួមបញ្ចូ លយុវវយ័០៤នក់្មក្ពីមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បាន  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ថ្នន ក់្ជួសជុលម៉ាូតូ្ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ដ្ឋក់្ការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ២១នក់្(ស្សី ០៣នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្រការងារ រួមបញ្ចូ លថ្មីចំនួន ១៦នាក់

(ង្សី ០២នាក់) ានជួយស្សែររកការគរឲ្យតាមរយុៈការហាត់ររៀនរធែើការចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ការហវតឺ្ហាត់្ការងារ 
- យុវវយ័ចំនួន ៣០នក់្ (ស្សី០៩នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារតមហាងននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

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

មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន/ការរស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣កំ្ពុងផតល់ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅ
ដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្ដល់៥០០នក់្
ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- ក្សវាចំនួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានត ការចូលរួមរបស់កុ្មារ 
ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល ក្នុងក្នុះ
ក្សវាពាបាលចំនួន៩០០០ នឹងផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅក្នុងសាន ក់្
ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៥០នក់្ មក្ពីតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅ 
បក្ណ្តត ុះអាសនននឹងបានចូលរួមសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្
ពង់សពឺ ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

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

- មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននចំនួន៣ កំ្ពុងផតល់ក្ខនលងសាន ក់្ក្ៅដ៏ មានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ ៤៣៣នក់្(ស្សី១២៥នក់្) ខដលមាន ីតំងក្នុងសងាក ត់្  ឹក្លអ ី៣ សងាក ត់្ ំនប់ ឹក្ និង
សងាក ត់្ ួលសាវ យផ្រព១ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

- បានផតល់ក្សវាចំនួន ២០,៣៨៩ដង(ស្សី ៣,២៨៣នក់្)  ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងក្នុះមានសក្មមភាពក្មានត 
ការចូលរួមរបស់កុ្មារ ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ  ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល រួមទំាងក្សវាពាបាល
ចំនួន ១៣,២៩៨ (ស្សី ២,១៩៩)ផងខដរ   ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១០១នក់្(ស្សី២៤នក់្) ផ្នមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន បានចូលរួមសក្មម
ភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្តកំ្ពង់សពឺ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 
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សារ 
 

- ការចូលរួមរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹងរត្ូវបានធានថ្នបានចូលរួមការរបជំុ
 ូក្រក្រៀងរាលសបាត ហការក្បាុះក្ឆ្ន ត្ និងក្របើរបាស់របអប់សំបុរត្សំ
ក្ណើ រខដល មានក្ៅរគប់ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាងអស់ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១៥នក់្ នឹងគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុងកំ្ឡុង
ក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

 

- កុ្មារ/យុវវយ័ទំាងអស់បានចួលរួមរបជំុ ូក្រជាក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ និងក្បើក្របអប់សំបុរត្សំក្ណើ រ
ចំនួន ២ដងក្នុងមួយខខក្ៅតមមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ទំាងអស់ក្រកាយពីបានរបជំុ និង
ក្បើក្របអប់សំបុរត្រួចពំុមានក្រណី ឬសំក្ណើ រសំុពិក្សសក្ឡើយ។ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១៨នក់្(ស្សី០៤នក់្)គំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្នុងកំ្ឡុងក្ពល ខដលសិសេ
កំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្តសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានក្ធវើ ការ វាយត្ផ្មលមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននតមសតង់ដ្ឋអបបរមាផ្នការខថ្ទំាជំនួសរបស់
រក្សួងស.អ.យ   

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

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់
ពួក្ក្គ ក្នុង១ឆ្ន  ំ

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់
រគួសាររគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ៨០នក់្ នឹងក្ធវើសមារហក្មមក្រសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ 
ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

- កុ្មារចំនួន ២៧០នក់្ ក្ៅសាោរដា នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមបី
បនតការសិក្ាក្ៅសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុងក្ខត្ត 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្រ រាជធានីភនំក្ពញ និងក្ខត្ត ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៧៦នក់្ (ស្សី២៣៦នក់្) បាន  ួលក្សវា (បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  ខផនក្ចាប់ 
និងការបញ្ជួ ន   

- កុ្មារចំនួន ៤៦នក់្ (ស្សី១៥នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់រគួសាផ្ទទ ល់ រគួសារ
សាច់ញាតិ្  និងរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ  

- កុ្មារចំនួន ៤៩នក់្(ស្សី១៤នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្រកាន់ រគួសារផ្ទទ ល់ រគួសារ 
សាច់ញាតិ្ ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ  

- កុ្មារចំនួន ៥១នក់្ (ស្សី២៤នក់្) បានក្ធវើសមាហរណក្មមក្រសាោរដាក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ ក្គ 
- កុ្មារចំនួន ២៣៧នក់្ (ស្សី១០៤នក់្) បាន  ួលការគំ្នរ ក្ដើមបីបនតការសិក្ា ក្ៅសាោរដារាប់
បញ្ចូ លកុ្មារចំនូន ៤៦នក់្ (ស្សី២៥នក់្) ឈប់  ួលបានការគំ្នរ សមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររ
បស់ពួក្ក្គអាចមានល ធភាពក្នុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀនក្ៅសាោរដា និង ២៥នក់្(ស្សី០៩នក់្) 
បញ្ជូ នក្រអងគការក្ផេងៗ ,  បាត់្ព័ត៌្មាន  ។ល។    ក្ៅចុងឆ្ន ំ២០១៤, មាន កុ្មារចំនួន១៦៦នក់្
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- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្មុខរបរ
ក្ដ្ឋយខលួនឯក្ៅក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ១០០នក់្ នឹងរត្ូវបានតមដ្ឋនក្លើការងារឬការចាប់ក្ផតើម
អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួក្ក្គក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គក្នុង១ឆ្ន ំ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យ 
រត្ឡប់ក្រស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិក្នុង១ឆ្ន ំ 

- រគួសារចំនួន ១០ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ 
សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចក្ៅក្នុងក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារ
ចំនួន ៤០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

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

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

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

ផ្ដគូ 
- កិ្ចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការផ្ដគូ នឹងរត្ូវចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការរបជំុ និងការបណតុ ុះបណ្តត ល 
 

(ស្សី៧០នក់្)កំ្ពុង  ួលការគំ្នរ   
- យុវវយ័ចំនួន២៦នក់្ (ស្សី០៤នក់្) បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ និងបក្ងកើត្មុខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯង 
និងកំ្ពុងក្ធវើការតមដ្ឋនការងារការចាប់ក្ផតើមអាជីវក្មម របស់ពួក្ក្គ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្នល់ចំនួន ១០រគួសារក្ដ្ឋយមានកូ្ន ២៥នក់្(ស្សី១៥នក់្)   ួលបានគំ្នរ ឲ្យ 
រត្ឡប់ក្រស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិ 

- រគួសារចំនួន០៥បាន  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ សរមាប់អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច ក្ៅក្នុង
ក្ខត្តរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ១១(ស្សី០៧នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ  

- យុវវយ័ចំនួន ០៦នក់្ (ស្សី០៤នក់្)បាន  ួលការគំ្នរ ក្នុងការក្ធវើអត្តសញ្ញដ ណប័ណណ ក្ៅក្ខត្ត
របស់ពួក្ក្គ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 
- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌បានបញ្ច ប់ ក្ហើយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្សៀវក្ៅខណនំ 
រគួសារធម៌ 
 

ផ្ដគូ 
- បនតកិ្ចចសហការជាមួយគណៈក្មាម ធិការស្រសតីនិងកុ្មារ មេនតីសងគមកិ្ចចរាជធានី/ក្ខត្ត  និងអងគការផ្ដគូ 

ក្លើការងារសមាហរណក្មម ក្នុងការខសវងរក្រគួសារ ការបា៉ា ន់របមាណ ក្ធវើខផនការរគួសារ  សមាហរណ
ក្មម និងការតមដ្ឋនសួរសុខ ុក្ខក្ៅ ក្ខត្ត/រក្ងុ។ 

- បានជួបពិភាក្ាជាមួយអងគការដំណក់្ ឹក្ក្ដើក្មបើបញ្ជូ នកុ្មារពិការចំនួន៣នក់្ពីមិត្តសំឡាញ់ ។ 
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- ក្មមវធីីសមាហរណក្មមបានរវាយត្ផ្មលក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល អនុសាសន៍ នឹងរត្ូវបាន 
អនុវត្ត បនទ ប់ពី បាន ខចក្រខំលក្។ល ធផល ។ 

 រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន១០នក់្ថ្មី នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណ
ក្មមក្រកាន់រគួសារធម៌ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- នឹងក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន ៤ដងក្នុងមួយឆ្ន ំ 

រគសួារធម៌ 
- ក្ដ្ឋយមិត្តសំឡាញ់បានក្ផ្ទត ត្ក្លើ ការការពារ និងការកាត់្បនថយ ការក្បាុះបង់ក្ចាល កុ្មារ 
និងគំ្នរ ដល់រគួសារ មានកុ្មារចំនួន៣១នក់្(ស្សី១៦នក់្) ចាស់ខដលបានដ្ឋក់្ឲ្យខថ្រក្ាក្នុង
រគួសារធម៌បានក្ធវើការតមដ្ឋននិងសួរសុខ ុក្ខជំារបចំាចាប់តំងពីផ្ថ្ង ី១មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤
ក្នុងមានថ្មីខត្ ១នក់្  ដូក្ចនុះចំនួនផ្ន ការដ្ឋក់្រគួសារធម៌មានការថ្យចុុះ។ 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន៤ដងក្ៅរក្សួងស.អ.យ សតីពីខផនការយុ ធ
សាស្រសត ឆ្ន ំ២០១៤ និងពរងាងលក្ខ័ណការងារសរមាប់គណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ នផ្ថ្ង ី
២៧ខខកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០១៤,   គណៈក្មាម ធិការខថ្ទំានិងចិញ្ច ឹមនផ្ថ្ង ី០៤ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤,   
ការខថ្ទំារយៈក្ពលខលី និងរយៈក្ពលខវង នផ្ថ្ង ី ០២ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ និង ការយក្តំ្ផ្លក្រការ
ខថ្ទំារយៈក្ពលខលី និងរយៈក្ពលខវងនផ្ថ្ង ី០៣ ខខតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១៤ 
 

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

-  ណឌិ ត្ចំនួន ២០០នក់្នឹង  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុន
ក្ពលក្ដ្ឋុះខលង 

សមាហរណក្មមពីមណឌ លខក្ខរប 
- ក្សវាបំណិនជីវតិ្ ចំនួន៣,០៥៤ដង( ស្សី ៧៤៦)បានផតល់ដល់ ណឌិ ត្ក្ៅមណឌ លខក្ខរប  ី១ និង ី 
២ក្ៅរាជ ធានីភនំក្ពញក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន  ២៣៧នក់្(ស្សី  ៦៤នក់្) បាន  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

-  ណឌិ ត្ចំនួន ៤៦នក់្( ស្សី ០៥នក់្) បានក្ដ្ឋុះខលងសមាហរណក្មមក្រកាន់ មជឈមណឌ លបណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និងរគួសារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 

៣.៦រគសួារ
ឯក្រាជយអាច

សរុបរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 

សរុបរមួៈ 
សិបបក្មមតមផទុះ 
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រក្របាក់្ចំ
ណូល 
និងគំ្ន
រ ដល់កូ្ន
 ៗរបស់

ពួក្ក្គ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន
៦៩នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរួមសិបបក្មមតមផទុះ
ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៥៤០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អា
ណ្តពាបាលចំនួន ១៤០ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៥ ក្ដើមបបីក្ងកើត្អាជីវក្មម
ផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន 
៥៦០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
 

 
 
 
 
 
 
 

- អាណ្តពាបាលចំនួន១៣២នក់្ ក្នុងក្នុះមានថ្មី៦៦នក់្ បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរួម
សិបបក្មមតមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤១៤នក់្(ស្សី២០៣នក់្) បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា 
ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- អាណាពាាលចំនួន១១នាក់ានបតូរពីសិបបកមមតាមផ្ទះរៅអជីវកមមខ្នន តតូច កនថរឆ្ន ំ២០១៤ របើរធៀប នឹរឆ្ន ំ២០១៣ មានចំនួនស្ត៧នាក់ 

-  ការវាយត្ផ្មល ក្មមវធីិសិបបក្មមតមផទុះបាន ក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្នុង ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៣  និងបានខចក្រខំលក្ 
ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤។ ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មលក្នុះបានរក្ក្ឃើញថ្ន៤០% ផ្នអនក្ចូលរួមក្មមវធីិសិបបក្មមតមផទុះ 
សបាយចិត្តនឹង ការបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ និង ៨៤% ពួក្គ្នត់្សបាយ ខដលក្មមវធីិសិបបក្មម
តមផទុះក្ធវើឲ្យកូ្នៗ របស់គ្នត់្បានក្រក្រៀន ។ ក្ៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៤ ក្នុះ របាក់្ចំណូល ជាមធយមរ ខដល 
បានក្មមវធីិសិបបក្មមតមផទុះរក្បាន១៣៦ ដុោល រក្នុងមួយ ខខ។ 
 

- រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត លនិងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន១៣១នក់្ 
ក្នុងក្នុះមានថ្មី៥៦នក់្ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួននិងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយ
មានកុ្មារ ចំនួន ៤៥៥នក់្ (ស្សី២០៥នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

- ការវាយត្ផ្មល ក្មមវធីិអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចបានក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្នុង ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៣  និងបានខចក្រខំលក្ 
ក្ៅឆ្ន ំ២០១៤។ ល ធផលផ្នការវាយត្ផ្មលក្នុះបានរក្ក្ឃើញថ្ន៨២% ផ្នអនក្ចូលរួមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច
សបាយចិត្តនឹងការបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ និង ៦៧% ពួក្គ្នត់្សបាយចិត្តខដលក្មមវធីិ
អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចក្ធវើឲ្យកូ្នៗ របស់គ្នត់្បានក្រក្រៀន ។ ព័ត៌្មានបខនថម, ៥៤%ពួក្គ្នត់្គិត្ថ្នក្មមវធីិ
អាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចគឺ លអណ្តស់, ៣០% ពួក្គ្នត់្គិត្ថ្នក្មមវធីិអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចគឺ លអបងគួរ និង៧% 
ពួក្គ្នត់្គិត្ថ្នក្មមវធីិអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចគឺ មិនលអ។  ក្ៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៤ ក្នុះ របាក់្ចំណូល ជាមធយមរ ខដល 
បានក្មមវធីិអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ចរក្បាន២០៦ ដុោល រក្នុងមួយ ខខ។ 

 

មជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
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ជឈមណឌ លផលិត្ក្មម  
- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥នក់្នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យមានការងារ
ក្ៅក្រាងក្បាុះពុមាសហគមន៏អណតូ ង និងក្រាងចរក្ក្ៅក្េហវនេអិុន
ក្ធើក្ណសិនណល  
 

 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បញ្ច ប់/ខក្ផ្របក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិងអាជីវក្មម
ខាន ត្តូ្ច 

 
 
 
 
 
រដ្គ ូ

- កិ្ចចសហការជាមួយអងគការផ្ដគូនិងសាថ ប័នឯក្ជន នឹងរត្ូវចាប់
បក្ងកើត្តមរយៈការបណតុ ុះបណ្តត ល  ការលក់្ផលិត្ផល  ការតំង
ពិព័រណ៏ឬរពឹត្តិការណ៏ក្ផេងៗ  

- អាណ្តពាបាលចំនួន០៧នក់្ បាន  ួលគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្ៅក្រាងក្បាុះពុមាសហគមន៏អណតូ ង 
និងសិបបក្មមក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន២១នក់្(ស្សី១៨នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្ធវើជាសនតិសុខ និងក្រាងចរក្ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសិបបក្មមតមផទុះនិង ក្រាងក្បាុះពុមាបានបញ្ច ប់ គក្រមាងសិបបក្មមតមផទុះ
បានក្ធវើការវាយត្ផ្មលដល់អនក្  ួលផល  ក្ហើយកំ្ពុងខត្រងចំាអនុសាសន៏ពីរបធាន ។ 

- ការវាយត្ផ្មលរបស់សហរគ្នសខាន ត្តូ្ច រត្ូវបានក្ធវើក្ឡើង ក្ហើយល ធផល នឹងរត្ូវបងាា ញ 
ក្នុងក្ពលឆ្ប់ បៗនទ ប់ពីបានបញ្ច ប់ ការវភិាគ ។ 
 

រដ្គ ូ

- ផលិត្ផលសបបក្មមតមផទុះបានតំងពិពណ៌ និងលក់្ចំនួន១០ដង ក្ៅក្កាុះក្ពរជ, សាោអនតរជាតិ្
ភនំក្ពញ, មលប់តបា៉ាង,  សណ្តា គ្នេហគីនខភក្លស, PATA fair, Cafe Sejour, CKCC (RuPP), 

និងក្មមវធីិសបាយ សបាយក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
- បុគគលិក្ដំណក់្ ឹក្២នក់្ បានមក្ សេនុះកិ្ចចសិក្ាសតីពីអជីវក្មមខាន ត្តូ្ច ខខឧសភា 
ឆ្ន ំ២០១៤ 

- ក្េហវនេ ក្អន សាត សផលូវក្លខ ១៣ បានលក់្ផលិត្ផលបញ្ចុ ុះតំ្ផ្លពី៣០% ក្រ៥០% 
ក្ៅផ្ថ្ងបុណយផ្នក្តី ស្សឡាញ់, ផ្ថ្ងបុណយហាឡូវនិ និងផ្ថ្ងបុណយេគគឹសតសាម ស ។ 

- អនក្សរមបសរមួលធុរៈសងគម បានចូលរួម ក្វ ិកាសហរគ្នសសងគម ឆ្ន ំ ២០១៤ ក្ៅ 
របក្ សកូ្ក្រ ៉ាខាងត្បូង ពីផ្ថ្ង ី១៤ដល់១៦ ខខតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

- បានចូលរួមសននិសិ សតីពីសហរគ្នសសងគមថ្នន ក់្ជាតិ្ផ្នរបក្ សក្មពុជាក្ៅឯ មជឈ
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មណឌ លសហរបតិ្បត្តិការក្មពុជា កូ្ក្រ ៉ា ។ 
សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៥នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី
២០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និងចូលរួមសិបបក្មមតម
ផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៨០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ 
ក្នុង១ឆ្ន ំ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០នក់្ នឹងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅ
មណឌ លផលិត្ក្មម 

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្ត 
ពាបាលចំនួន២៥នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ១៨នក់្ ក្ដើមបី
បក្ងកើត្អាជីវក្មម ផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ ចំណូល របស់ពួក្ក្គក្ដ្ឋយ
មានកុ្មារចំនួន ១០០នក់្នឹង   ួលបាន ផលពីអាជីវក្មមក្នុះ  
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៥នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្ន ំ 

សហគមន៏អណតូ ង    
សិបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៥នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី១០នក់្បាន  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល  និងចូលរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១១៧នក់្ (ស្សី៤៥នក់្)បាន  ួល
ផលពីគក្រមាង ចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ បានបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឌ លផលិត្ក្មមចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
 

រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន
១៥នក់្ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៦នក់្ ក្ដើមបបីក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្
ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៥៣នក់្(ស្សី២២នក់្) បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ។ 
 
 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- មិនមានអាណ្តពាបាលដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្  ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣៦នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាល ថ្មី 
២៦នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល  និង ចូលរួមសិបបក្មមតមផទុះ
ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៤០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្នុង១ឆ្ន ំ  

រក្មុអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្ត

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

សបបក្មមតមផទុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥នក់្ ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី១៦នក់្បាន  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល  និងចូលរួមសិបបក្មម តមផទុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៨២នក់្ (ស្សី៤៣នក់្) បាន  ួល
ផលពីគក្រមាង ចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

 

រក្ុមអាជីវក្មមខាន ត្តូ្ច កំ្ពុងផតល់កាបណតុ ុះបណ្តត ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន១៧នក់្
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ពាបាលចំនួន២៨នក់្ក្នុងក្នុះមានថ្មីចំនួន ២០នក់្ ក្ដើមបី
បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយ
មានកុ្មារចំនួន ១២០នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ 
ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន១០នក់្នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្នុង១ឆ្ន  ំ

ក្នុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៦នក់្ ក្ដើមបីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទទ ល់ខលួន និងបក្ងកើន របាក់្
ចំណូលរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៦០នក់្(ស្សី២៩នក់្)បាន  ួលផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ។ 
 

 
 

 

 

ដ្ឋក់្ការងារសរមាប់រគសួារ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន០២នក់្(ស្សី០១នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យមានការងារក្មមក្រក្រាងចរក្ចាប់ពីរងៃទី្០១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

 

ការហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
- មិនមានអាណ្តពាបាលដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារក្  

 

៣.៧ ការគំ្ន
រ ពីធុរៈកិ្ចច
សងគមក្ធវើមិ
ត្តសំឡាញ់
មាននិរនតភា
ព ៦០% 

 

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

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,៣៣៧,២៦១ដុោល រជា
មួយ របាក់្ចំក្ណញ ២១០,៩៥២ដុោល រ ក្ដ្ឋយបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល១០% 

- 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 ំនិញេហវនេក្អន
សាត ហវ  ូល ំពូង និងហាងរកំ្ដងនឹង  ួលបានរបាក់្ចំណូល 

ក្នុងរតី្មាសក្នុះ  និរនតភាព មាន   ៥៦%   ចុងខខក្ញ្ញដ   ឆ្ន ២ំ០១៤ 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង៨ក្នុងមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល 
៥៥,៩៧៨ដុោល រ  របាក់្ចំក្ណញក្ក្ើនក្ឡើង៣%   (១,៥២៨ ដុោល រ) 

- ក្ភាជនីយដ្ឋា នចំនួន ២ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,៤៣៩,៧៦៧ ដុោល រ 
- ក្ភាជនីយដ្ឋា នក្េហវនេៈ របាក់្ចំណូល ៨១៩,៧៩៤ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ១៥២,២៤៤ ដុោល រ 
ក្ភាជនីយដ្ឋា នរកំ្ដងៈរបាក់្ចំណូល ៦១៩,៩៧៣ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ៥៣,៥៩៨ដុោល រ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សថិត្ក្ៅខាងក្នុង ហាងេហវនេក្អនសាត ហវ ក្ៅក្លើផលូវក្លខ១៣ជិត្ក្ភាជនីយដ្ឋា ន
ក្េហវនេ    ួលបានរបាក់្ចំណូល ១៣,៩២៣ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ ២,៣២៩ដុោល រ   
 

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបបក្មមតមផទុះក្នុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេក្អនសាត ហវ ូល ំពូង 
និងហាងរកំ្ដង   ួលបានរបាក់្ចំណូល ៣៧៤,១៣៩ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ៧៤,០៧២ដុោល រ  
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៣០៧,០០០ដុោល រ 
 

- បទ្ដាឋ នរននិតិវិធីសង្មាប់រសវាអតិងិជន  បៃរ់ហារ  ទំ្និញ សង្មាប់ហារ និរបទ្ដាឋ នរននិតិវិធីរនរសវាសង្មាប់រោជនីយដាឋ ន ង្តូវានស្កសង្មួលពីរង្ហនសអិុនរធើណាសិនណល 

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

 

 
- កំ្ពុងពរងាងប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ថ្នន ក់្កាត់្សក់្និងថ្នន ក់្ក្ធវើរក្ចក្ បានបញ្ច ប់ 
- ប ដ្ឋា នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ក្សវាអតិ្ថិ្ជន និងក្រក្បៀបក្បើក្ហាង  នឹងបញ្ច ប់ក្ៅខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ 
- ផលិត្ផលមិត្តសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ)   ួលបានរបាក់្ចំណូលបាន២២,៦៤៨ដុោល រ និង
របាក់្ចំក្ណញ១២,៥៦៤ដុោល រ។ ផលិត្ផលថ្យចុុះ៣០% ក្បើក្ធៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៣។  

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

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ១០០ក្រណី នឹងរត្ូវបានបំក្ពញរបាយការណ៏សតីពីការរោំភបំពាន  

 
 

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

- នឹងក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាសជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័សាន ក់្ក្ៅផទុះផ្ប
ត្ង មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន និងមជឈមណឌ ល បណតុ ុះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ (ក្ភាជនីយដ្ឋា ន)  
ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ ១០០% នឹង  ួលការបណតុ ុះបណ្តត ល និងរលឹំក្ក្ឡើងវញិ
ក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិធកុ្មារ 

- នឹងក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ន ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារក្រៀងរាល់ ៦ខខ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- របាយការណ៏ផ្នការរកំ្ោភបំពានសរុបចំនួន ១០៤នក់្(ស្សី៣១នក់្) ក្រណី រត្ូវបានបំពញក្ហើយ
ក្រណីទំាងអស់ពាក់្ពនធ័ក្រនឹងការក្របើ អំក្ពើហឹងា។ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ  បានក្ធវើការសទង់មតិ្របចំារតី្មាស ចំនួន៤ដងជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨៧នក់្
(ស្សី២៣នក់្)  សាន ក់្ក្ៅមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣  សតីពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ត្រមូវការ
និងបញ្ញា របឈម   ក្ហើយល ធផលផ្នការសទង់មតិ្បានក្ផញើរនិងរាយការណ៏ជូនរបធានគក្រមាងខដលពាក់្
ព័នធក្ដើមបដី្ឋក់្បញ្ចូ លក្រក្នុងខផនការសក្មមភាព និងយក្ក្រអនុវត្តក្ដ្ឋយខផអក្ក្រក្លើអនុសាសន៏ ។ 

 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន២៧៧ដង  ក្ៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណត លវជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំមណឌ ល
សំចត្ ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះអាសនន ក្ដើមបីពរងឹងដំក្ណើ រការផ្នការអនុវត្តន៏
ក្គ្នលការណ៏ ការពារកុ្មារ និងធានសុវត្ថិភាពដល់កុ្មារ។ 

- បុគគលិក្ចំនូន២០៩នក់្(ស្សី៩៤)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
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ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
 
 

ឧបក្រណ៏ 
- នឹងក្ធវើបចចុបបននភាព និងអនុវត្តក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ 
- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ នឹងដ្ឋក់្បងាា ញក្ៅរគប់មណឌ លទំាងអស់ 

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

- ធានថ្នឧបក្រណ៏ទំាងអស់មានក្ៅក្នុងមណឌ លនីមួយ  ៗ

 

- ឆ្ន ំក្នុះ បានក្បាុះក្ឆ្ន ត្តំ្ណ្តងកុ្មារចំនួន២ដង: 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៨១នក់្ (ស្សី៤៥នក់្) បានចូលរួមក្បាុះក្ឆ្ន ត្តំ្ណ្តងកុ្មារ នផ្ថ្ង ី២៣ ខខមិថុ្ន 
ឆ្ន ំ ២១០៤ ក្ហើយជាល ធផល៥នក់្ ( ស្សី៤នក់្ )បានជាប់ជាតំ្ណ្តងកុ្មារ  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៤២នក់្ (ស្សី៥៩នក់្) បានចូលរួមក្បាុះក្ឆ្ន ត្តំ្ណ្តងកុ្មារ នផ្ថ្ង ី២៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 
២១០៤ ក្ហើយជាល ធផល៥នក់្ ( ស្សី៤នក់្ )បានជាប់ជាតំ្ណ្តងកុ្មារ  

ឧបក្រណ៏ 
- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ ប បញ្ញជ ផ្ផទក្នុង សមាា រៈ និងរបពន័ធរាយការណ៏ បានបិត្ក្ៅក្លើជញ្ញជ ំងក្ៅ
រគប់មណឌ លទំាងអស់របស់អងគការមិត្តសំឡាញ់។ 

- ការខណនំផ្នការចូលរួមរបស់កុ្មាររត្ូវបានពរងាង និងរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ ីរបឹក្ា ក្ចចក្ក្ ស។ 
៤.២ 
អនក្ឯក្
ក្ សក្វជជ
សាស្រសត: 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាពាបាល និងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន១០០,០០០ដង  នឹងផតល់ជូនកុ្មារ

/យុវវយ័ ក្នុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់  អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្
ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន ក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន ៣០,០០០ក្សវា 

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្រមនទីរក្ព យ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក់្នឹង  ួល
បានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ 

- អាណ្តពាបាលខដលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣០នក់្
នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនទីរក្ព យ  

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

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាពាបាលនិងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន ១២០,៥៦២ដង(ស្សី៤៨,៣០៨) បានផតល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងក្នុះ
មានក្សវាសរមាប់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន៣៥,១៣៥ដង
(ស្សី៩,០២៩) 

- ផតល់ក្សវាបញ្ជួ នក្រមនទីរក្ព យចំនួន៦៨០ដង(ស្សី២៨២ដង)ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន១៤នក់្(ស្សី០៩នក់្) បាន  ួលការពាបាលក្ៅ
មនទីរក្ព យក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- អាណ្តពាបាលផទុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន៤០នក់្(ស្សី២៣នក់្) បាន  ួលការពាបាល
ក្ៅមនទីរក្ព យក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- ផតល់ការពាបាលជំងឺកាមក្រាគដល់យុវវយ័ចំនួន៣៨៧ដង(ស្សី១៣៧ដង)និងអាណ្តពាបាលចំនួន
៥៥០ដង(ស្សី៣៦៧ដង)  ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣៥០នក់្នឹងបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាម រក្ក្មក្រាគ
ក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ត និងរក្ាការសំងាត់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣០០នក់្ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះពាល់ក្មក្រាគ
ក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹង  ួលបានក្សវាពីអងគការមិត្តសំឡាញ់  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានថ្នន ំពនា(ARV) និងការពាបាល
ជមងឺឱកាសនិយម(OI)  

- អាណ្តពាបាលចំនួន១៨០នក់្ ខដល  ួលរងផលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយក្ម
ក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នន ំពា
បាលជីវតិ្(ARV)និងពាបាលជំងឺឱកាសនិយម(OI)តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើការខថ្រក្ាសុខភាពក្ៅក្នុងគក្រមាងទំាងអស់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសតទំាងអស់ នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លយ៉ាង
ក្ ៀងទាត់្ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីខថ្ទំា

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣៩៩នក់្(ស្សី១៣៧នក់្) បានបញ្ចូ នក្រក្ធវើក្ត្សតឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគ
ចិត្ត និងរក្ាការសំងាត់្រួមបញ្ចូ លយុវវយ័ចំនួន១១នក់្ (ស្សី០៤នក់្) ខដលផទុក្ក្មក្រាគក្ដអស៏ឆ្ន ំក្នុះ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៩៥នក់្(ស្សី១៣៩នក់្)ខដលឆលងនិងរងផលប៉ាុះពាល់ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏
បាន  ួលបានក្សវាសងគមពីអងគការមិត្តសំឡាញ់ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤៨នក់្(ស្សី២៥នក់្) បាន  ួលថ្នន ំពនា (ARV) និងការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI)  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៤៩នក់្ (ស្សី១០១នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី០៥នក់្(ស្សី០៥នក់្)ខដល  ួលរងផលប៉ាុះ
ពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ បាន  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នន ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) 
និងពាបាលជំងឺឱកាសនិយម  (OI)  តមរយៈមិត្តសំឡាញ់ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- តមរយៈការចុុះមូលដ្ឋា នយ៉ាងក្ ៀត្ទាត់្ពីឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសតរគប់គលីនិក្ទំាងអស់មានអនម័យលអបនទប់
សាអ ត្ រមង់អក្ងកត្របស់កុ្មាររត្ូវបានបំក្ពញនិងក្ខនលង ុក្ថ្នន ំរត្ូវបានក្រៀបចំ ុក្ដ្ឋក់្យ៉ាងក្រៀបរយ  

- បានរត្ួត្ពិនិត្យសុខភាពកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤៣០នក់្(ស្សី ១០៩នក់្) មុនក្ពលចូលក្រៀនក្ៅអងគការមិត្ត
សំឡាញ់ និងក្ពលបញ្ជួ នក្ររគួសារ ឬរបក្បមុខរបរ ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ១៩៦នក់្(ស្សី៥៦នក់្) បាន  ួលការពាបាលមាត់្ក្ធមញ
ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- មានក្រណីចំនួន ២១ បាន  ួលការគំ្នរ ក្លើការពាបាល  គំ្នរ ផលូវចិត្ត និងក្ដ្ឋុះស្សាយបញ្ា  ក្ដ្ឋយ 
អនក្រគប់រគងក្រណី របធានរក្ុមតំ្បន់នីមួយៗ  និងឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសត ។ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន ១០២ដង ក្នុះមាន៣តំ្បន់ ផ្នរក្ុមតមថ្នល់មណឌ លសាន ក់្ក្ៅ បក្ណ្តត ុះអាសនន 
ផទុះផ្បត្ង និងមណឌ លសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមបជួីយ អនក្ រគប់រគងក្រណី និងរបធានតំ្បន់ក្នុងការគំ្នរ ខផនក្
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សុខ  ភាពមាត់្ក្ធមញ និង សក្េងាគ ុះបឋម 
- ពរងឹងកិ្ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យ និងអនក្រគប់រគងក្រណី 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ តមដ្ឋននិងការបញ្ញជ  ិញសមាា រៈក្ព យក្រតមត្រមូវ
ការរបស់រក្ុមការងារ 

 
 
 
ឧបក្រណ៏ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្អនុវត្តនិងក្ធវើបចចុបបននភាពក្ ៀងទាត់្ 
 
 

សុខភាពដល់កុ្មារ /យុវវយ័ និងរគួសារតមតំ្បន់ក្គ្នលក្ៅ ។ 
- បុគគលិក្ចំនួន៤៣នក់្(ស្សី១១)បាន  ួលបញ្ច ប់វា៉ាក់្សំាងក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- បុគគលិក្ចំនួន៥៧នក់្(ស្សី២៦)បានក្ធវើក្ត្សតឈាម និង៣១នក់្(ស្សី០៤នក់្)បាន  ួលចាក់្វា៉ាក់្សំាង
ក្ថ្លើមរបក្ភ ក្បក្លើក្ ី១នខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៩៩នក់្(ស្សី៧៤នក់្) បាន  ួលវតីម ីន ក្អ,   ការចាក់្ថ្នន ំបងាក រ ជមងឺក្ត្តណូស និង 
Desparacitose ពីក្មមវធីិ ចាក់្ថ្នន ំបងាក រថ្នន ក់្ ជាតិ្។ 

ឧបក្រណ៏ 
- បានបញ្ច ប់ក្លើការពរងាងក្សៀវក្ៅ និងថ្ត្របូសតីពីសុខភាព អាហាររូបឧត្ថមា និងអនម័យរបស់អងគការ
ក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និងអងគការសីុបា៉ា។ 

- បានពរងាងក្សៀវក្ៅសតីពីអប់រផំលូវក្ភ របស់អងគការក្េហវនេអិនក្ធើណ្តសិនណល និងអងគការសីុបា៉ា។ 
 

ផ្ដគូ 
- បនតការសហការជាមួយក្វជជបណឌិ ត្ ក្ៅមជឈមណឌ លសាថ នីតិ្សមបទាក្គៀនឃាំល ំង មនទីរក្ព យកាល់ខម៉ាត្ 
គុនធ បុបាជ  មិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្  បខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឌ លជាតិ្របយុ ធ និងជំងឺក្អដស៏ក្សើខសបក្
និងកាមក្រាគ និងមនទីរក្ព យជ័យជំនុះ ក្ដើមបីគំ្នរ  និងពាបាលដល់កុ្មារ/យុវវយ័។ 

- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុរបចំាខខជាមួយអងគការក្ម៉ាឌីខំា និងសមាជិក្អងគការផ្ដគូ ក្ដើមបីខចក្ចាយព័ត៌្មាន
សុខភាព និងការក្ងវុះខាត្ថ្វកិា ។ 

- កុ្មារក្ៅមជឈមណឌ លអប់រផំ្នអងគការមិត្តសំឡាញ់ចំនួន ៣២៨នក់្(ស្សី ១២១នក់្) បានគំ្នរ ក្លើ
ការពាបាលនិងខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញពីអងគការ one 2 one ក្ៅមនទីររពុះកិ្តុ្មាោ។ 

 

 

រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- ក្នុងរតី្មាសក្នុះ មនទីរក្ព យមិត្តភាពខខមរ-សូក្វៀត្ក្ៅបនតបញ្ចុ ុះត្ផ្មល ២០% និងមនទីរក្ព យបខងអក្
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រក្ុងចំនួន១០% សរមាប់ការពាបាលអតិ្ថិ្ជនរបស់អងគមិត្តសំឡាញ់ ក្ដ្ឋយខឡក្កិ្ចចរពមក្រពៀងរវាង
មិត្តសំឡាញ់និងមនទីរក្ព យបខងអក្ជ័យជំនុះតក្មម កំ្ពុងខត្ដំក្ណើ រការ។ 

៤.៣អនក្
ឯក្ក្ ស
រគប់
រគងក្រ
ណី 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ៥,០០០ក្រណីបុគគល 
- ៥៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២១ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៧០០ក្រណីបុគគល 
- ១២០ក្រណីរគួសារ 
- ៤ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៣០០ក្រណីបុគគល 
- ៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- របព័នធផ្នការតមដ្ឋន និងរបមូល ិននន័យគឺស្សបក្រនឹងសូចនក្រ
លក្ខណៈសតង់ដ្ឋផ្នក្មមវធីិក្េហវនអិុនធឺណ្តសិនណល សរមាប់ការ
រគប់រគងក្រណី 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពធ័នរគប់រគងក្រណី នឹងក្ធវើក្ឡើងរយៈក្ពល១ដងក្នុង

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ១,០៤៥ក្រណីបុគគល 
- ២៣៤ក្រណីរគួសារ 
- ២៧ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៥៣៨ក្រណីបុគគល 
- ១៣៣ក្រណីរគួសារ 
- ៥ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ១,៨១៨ក្រណីបុគគល 
- ២៦៩ក្រណីរគួសារ 
- ០១ក្រណីសហគមន៍ 

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន២៥០ដង ក្នុងតំ្បន់ទំាង៤ផ្នរក្ុមតមថ្នល់ សហគមន៏មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត ល
វជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឌ លអប់រ ំ និងមណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ អាសនន ក្ដើមបីពរងឹងការងាររគប់រគងក្រណី 
ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និងវាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។ 

- របព័នធរបមូល ិននន័យរគប់រគងក្រណីរត្ូវបានផ្ទអ ក្ក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណលសិន ។ 
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១ឆ្ន  ំ
- គំ្នរ  និងចាប់ក្ផតើមរបព័នធ ិនធន័យរគប់រគងក្រណី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល សតីពីរបព័នធ
រគប់រគងក្រណី និងចិត្តសាស្រសតសងគម 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី 
- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណី នឹងក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ជា
មួយអនក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយៗ  និងរបជំុរបចំាខខជាមួយ
របធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់  

ឧបក្រណ៏ 
- ក្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើងនិងមានការផ្ទល ស់បតូរខផនក្ខលុះផ្នការរបជំុរគប់រគងក្រណី 

 

ផ្ដគូ 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៦៩នក់្(ស្សី៣៤នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំរគប់រគងក្រណី 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី 
- បុគគលិក្ចំនួន១៧នក់្(ស្សី៣៤នក់្) បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីក្សៀវក្ៅខណនំរគប់រគងក្រណី 

- បុគគលិក្ចំនួន១១៤នក់្(ស្សី៤៩នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំក្ផទរក្រណី, 
 រមង់បខនថម,  ចិត្តសាស្រសតសងគម  និងការរបឹក្ាក្យបល់ 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអនក្រគប់រគងក្រណី 
- បុគគលិក្ថ្មីចំនួន ១១៤នក់្(ស្សី៤៩នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្គ្នលការក្ផទក្រណី 
 រមង់បខនថម ,  ការរគប់រគងក្រណី, ចិត្តសាស្រសតសងគម ។ 

- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណីចំនួន ១០៧ដង បាក្រៀបចំនិងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាត ហ៏ជា មួយអនក្រគប់រគង
ក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗ និងរបជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្តសំឡាញ់ 
ក្ដើមបីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់កុ្មារ/យុវវយ័ ។  

ឧបក្រណ៏ 
- មានការផ្ទល ស់បតូរ ការរបជំុ រគប់រគងក្រណី ខដលឥឡូវក្នុះ របធានរក្ុមរត្ូវបានក្រៀបចំរបារពធក្ឡើង 
ជាក្រៀងរាល់ពីរ ក្ពលមួយ ខខ ជំនួស ជាក្រៀងរាល់ខខ។ កិ្ចចរបជំុ ការរគប់រគង ក្រណីតំ្បន់បនត របជំុក្ៅ 
នឹងក្ខនលងជាក្រៀងរាល់ សបាត ហ៍។ 
 

ផ្ដគូ 
- បុគគលិក្ ហត្ឡាញ និងក្លាណមិត្តក្ចាមក្ៅ  ចំនួន ០៣នក់្(ស្សី០២នក់្)  បាន  ួលវគគរលឹំក្សតី
ពីចិត្តសាស្រសតសងគម 

- បានក្ធវើបចចុបបននភាពក្លើក្សៀវក្ៅខណនំក្សវាក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល ក្ហើយបានខចក្ក្រ
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- បក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 
និងខចក្រខំលក្ដល់រក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូចំនួន២០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួលការ
បណតុ ុះបណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

ដល់រក្ុមមិត្តសំឡាញ់ 
- បានបណតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក្អងគការ កុ្មាររកី្រាយ, ក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល,     ភូមិកិ្ត្តសព័ទកុ្មារ
ក្មពុជា,  កុ្មារដ្ឋា នមលប់, គំ្នពារកុ្មារខដលងាយរងក្រគ្នុះ និងជំហានអនគត់្ ចំនួន៦៣នក់្ (សី៣៤នក់្)  សតី
ពីការរគប់ រគង ក្រណី។ 

- បាន ក្រៀបចំចុុះហត្ថក្លខា ក្លើកិ្ចចរពមក្រពៀង ជាមួយ  អងគការកុ្មាររដង ក្នលក្ដើមបីបញ្ជូ ន យុវវយ័មក្សិក្ា
ក្ៅ មិត្តសំឡាញ់ ។ 
 

៤.៤ អនក្
ឯក្ក្ ស
ក្រគឿង
ក្ញៀន 

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

- កុ្មារ/យុវវយ័១៥០នក់្ នឹង  ួលបានក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិងសាត រ 
នីតិ្សមបទា  

 
 
 
 
 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក់្ ងជាមួយក្រគឿងក្ញៀន (បំណិន
ជីវតិ្ ការកាត់្បនថយក្រគ្នុះថ្នន ក់្ផ្នថ្នន ំក្ញៀន ការបនាបក្រគឿងក្ញៀន) 

- ក្ធវើការសទង់មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនរបចំាឆ្ន ំជាមួយអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន២៥៣,២២១ បានខចក្ចាយដល់យុវវយ័ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនថយភាពមានក្រគ្នុះថ្នន ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ៣០១,៥១៣ដងក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ១២៤នក់្(ស្សី៧ នក់្)បាន  ួលក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិងសាត រនីតិ្សមបទាក្នុងឆ្ន កំ្នុះ 

 
 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន៣១៦ដង ក្នុង៤តំ្បន់មណឌ លសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឌ លសាន ក់្ក្ៅបក្ណ្តត ុះ
អាសនន មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  និងមជឈមណឌ លអប់រកំ្ដើមបផីតល់ការគំ្នរ  ខផនក្បក្ចចក្ក្ ស 

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

- បនតដំក្ណើ រការរបមូលក្លខកូ្ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដ ណជាមួយអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ 
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ក្ញៀនក្ៅរាជធានីភនំក្ពញក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ 
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្៣០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លក្លើ ចំក្ណុះដឹង
ក្រគឿងក្ញៀនជាមូលដ្ឋា ន 

 

ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រកំ្រក្លើក្រគឿងក្ញៀន និងរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើបចចុបបននភាព
ជារបចំា 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងចាប់ក្ផតើមអនុវត្តនិងក្ធវើបចចុបបននភាពយ៉ាងក្ ៀងទាត់្ 
 

ផ្ដគូ 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ច ីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ និង
ខចក្រខំលក្ជាមួយរក្មុទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ២០នក់្នឹងរត្វូបានខសវងរក្និង  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព 

ក្ដើមបីក្ឆលើយត្បក្រនឹងត្រមវូការរបស់រក្សួងសុខាភិបាល  ខដលចាប់ក្ផតើមក្របើកាលពីខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៧៨នក់្(ស្សី២៧នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីមូលដ្ឋា នក្រគឿងក្ញៀន ការបងាក រ 
ោប់ ក្រគឿងក្ញៀន ក្ឡើង វញិ និងការក្ធវើក្ត្សត ឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៍   

ឧបក្រណ៏ 
- ក្លខកូ្ដសំគ្នល់អត្តសញ្ញដ ណរបស់អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ដ្ឋយចាក់្ បានដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្នុងរបពន័ធ
របមូល ិននន័យ 
 
 

ផ្ដគូ 
-   បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុ ពិក្រគ្នុះក្យបល់ ជាមួយរក្សួងសុខាភិបាល រក្សួងសងគមកិ្ចច , NACD,  
សាោរាជធានីភនំក្ពញ, ប៉ាូលីសសាោរាជធានីភនំក្ពញ, សតីពីការពាបាលក្រគឿងក្ញៀន ការសាត រ
និតិ្សមបទា, ការកាត់្បនថយថ្នន ក់្ និងការក្រៀបចំ របព័នធរបមូល  ិននន័យសរមាប់ ខផនក្ការយុ ធ
សាស្រសតឆ្ន ំ២០១៧ 

 

មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ នឹង  ួល  អនក្ជមងឺចំនួន ១៥០ 
នក់្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងផតល់ក្សវាចំនួន ៩០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៥០នក់្នឹង  ួលការពាបាលបនាបក្រគឿង
ក្ញៀន 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ១២០នក់្ នឹងបញ្ចូ នក្រមជឈមណឌ លអប់រ ំ និងមជឈ

មណឌ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផទុះផ្បត្ង) ៖ បាន  ួលអនក្ជមងឺចំនួន១២៦នក់្(ស្សី ០៧នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ 
- បានផតល់ក្សវាចំនួន៩៣,៥៤៨ដង(ស្សី៦២៦ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១២៤នក់្(ស្សី០៧នក់្)បាន  ួលការពាបាលបនាប ក្រគឿងក្ញៀន 
- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៧៥នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានបញ្ច ប់ការពាបាលក្ៅសាត នីតិ្សមបទា
ក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យក្នុងក្នុះមាន ៥៨នក់្(ស្សី ០២នក់្)បានបញ្ជូ នមក្មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
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មណឌ លបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
 

ក្ហើយមានយុវវយ័ចំនួន១០នក់់្(ស្សី០២នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ររគួសាររបស់ពួក្ក្គ និង០៧នក់្ 
(ស្សី០១នក់្) សមាហរណក្មមក្រភាពញញឹមផ្នកុ្មារ ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- អនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ៣៧នក់្(ស្សី០១នក់្) បានក្បាុះបង់ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្ៅចុងរតី្មាសក្នុះ មានអនក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន១២នក់្(ស្សី០១នក់្) បនតសាន ក់្ក្ៅផទុះផ្បត្ង 

៤.៥ 
អនក្ឯក្
ក្ ស 
បំណិន
ជីវតិ្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤២៥,០០០នឹងផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន២០៥,០០០នឹងផតល់ដល់អាណ្ត ពាបាល 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣៥០,០០០នឹងខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្ត
ពាបាល 

- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ១២៥,០០០ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ៤៥,០០០ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៤០០នក់្នឹងបានចូលរួមក្នុងរក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្ត

(EGS)គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៦,០០០ក្នុង១ឆ្ន ំ 
ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពបំណិនជីវតិ្ 
ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីចំក្ណុះ
ដឹងបំណិនជីវតិ្និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏(ថ្នន រំបឆំ្ងក្មក្រាគក្អដស៏  
ការបងាក រការឆលងពីមាតក្រទារក្ការក្ធវើក្ត្សតឈាម

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៥៦៧,១០៤បានផតល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្នុងឆ្ន កំ្នុះ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន២៧៧,៩៥៣បានផតល់ដល់អាណ្តពាបាលក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣០១,១៦៨បានខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១៣៣,២៩៦ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនតពូជចំនួន ១២០,២៥០ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសិំ ធិកុ្មារចំនួន ៤៥,៩០០ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៣៥៩នក់្(ស្សី២០៧នក់្) បានចូលរួមសក្មមភាពក្នុងរក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្ត(EGS)ចាប់
ពីផ្ថ្ង ី០១មក្រា ឆ្ន ំ២០១៤ គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៤,៥៣២ដង(ស្សី២,៤៩៨) 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវៈ 
- បានក្ធវើ ក្ត្សត មុន និងក្រកាយ ការបក្រងៀនសតីពី ក្មក្រាគក្អដស៍  /ជំងឺក្អដស៍ ក្ដ្ឋយមាន
យុវវយ័២៣១នក់្ម ( ស្សី ១០១នក់្)  ក្ៅមជឈមណឌ ល បណតុ ុះវជិាជ ជីវៈ ,  តមថ្នល់ និងសហគមន៍។ 

- បានក្ធវើការវាយត្ផ្មលដល់មិត្តអប់រមិំត្ត នឹងខចក្រខំលក្រខំលក្ល ធផលបនទ ប់ពីបញ្ច ប់ការរវភិាគ  
 

ការគ្នរំ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន៤៧នក់្(ស្សី២១នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីរក្បៀបក្រជើសក្រ ើសមិត្តអប់រមិំត្ត,  
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 រក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយរក្ាការសងាង ត់្។ល។ សមាា រៈអប់រ,ំ សុខភាពបនតពូជ , ជំងឺកាមក្រាគ និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ 
- រក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្តទំាង៤តំ្បន់ខសវងរក្បញ្ញា របឈម និងដំក្ណ្តុះស្សាយរួចខចក្រខំលក្ព័ត៌្មាន និង
ប ពិក្សាធន៏ខថ្មទំាងបានពិភាក្ារក្របធានប សរមាប់កិ្ចចរបជំុក្លើក្ក្រកាយ ជាល ធផលអនក្សរមប
សរមួលអាចសិក្ាពីគ្នន ក្រវញិ ក្រមក្ក្ដើមបកី្ធវើឲ្យរបក្សើរក្ឡើងក្លើការអនុវត្តន៏និងអាចក្ដ្ឋុះ
ស្សាយបញ្ញា ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅបានទាន់ក្ពលក្វោ។ 

ផ្ដគូ 
- បុគគលិក្អងគការកុ្មាររកី្រាយ របតិ្បត្តិការកុ្មារក្មពុជា ,   ហាវ ពនលឺសិលបៈ ,   ជំនួយខផនក្ចាប់ផ្នក្មពុជា និង
ដំណក់្ ឹក្ចំនួន ៥៥នក់្(ស្សី២៤នក់្) បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពី ចំណ្តក្ស្សុក្មានសុវត្ថិភាព  
រក្បៀបក្របើរបាស់សមាា រៈអប់រ ំ 

- មេនតីសសងាក ត់្ចំនួន១៨នក់្(ស្សី១៣នក់្)បាន  ួលការបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីការរគប់រគង ក្រគ្នុះមហនត
រាយ, ការការពារកុ្មារសុវត្ថិភាពកុ្មារ គនលឹុះ៧ និង រក្បៀបក្របើសមាា រៈអប់រ ំ 

- រពឹត្តិការណ៏ និងកំ្ណត់្សមាគ ល់ពិក្សសៈ 
- បានចូលរួម ក្នុងការជខជក្សតីពីលក្ខណៈពិក្សសនិង អត្ថរបក្យជន៍ផ្ន ក្សៀវក្ៅ បំណិនជីវតិ្ជា
មួយសីុបា៉ា  ក្ៅវ ិយុក្អសហវ អឹុម ១០២ នផ្ថ្ង ី ១៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

៤.៦ 
អនក្ឯក្
ក្ សសុវ
ត្ថិភាព
កុ្មារ 

 

ល ធផលរពឹំង ុក្ៈ 
- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីចំនួន១២០នក់្នឹង  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត លនិងវញិ្ញដ ប័ណណបរត្ក្នុងមួយឆ្ន ំ 

- នឹងមានសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន៨០០នក់្ ក្នុងក្នុះមាន
បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៍ ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ ចុងឆ្ន ំ២០១៤ 

- ក្សវាចំនួន ១,៥០០ដង ខដលនឹងក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយសមាជិក្ 
សុវត្ថិភាពកុ្មារក្ដើមបីការពារកុ្មារ 

ល ធផលសក្រមចបានៈ 
- សមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារថ្មីមានចំនួន១២០នក់្ក្នុងក្នុះមានបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារ
សហគមន៍ថ្មីចំនួន២៧នក់្ក្នុងឆ្ន ំក្នុះ 

- មានសមាជិក្បណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារសក្មមចំនួន ៧៤៧នក់្ (ម៉ាូតូ្២១៤នក់្ ម៉ាូតូ្រមឺ៉ាក្៣៣៧នក់្(ស្សី
២នក់្) តក់្សីុ០៥នក់្ និងសុវត្ថិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១៩៦នក់្ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- ក្នុងរតី្មាសក្នុះក្សវាចំនួន២,៣១៤ដង បានក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិក្សុវត្ថិភាពក្ដើមបកីារពារកុ្មាររួម
មានៈ ការបញ្ជូ នមក្មជឈមមណឌ លអងគការមិត្តសំឡាញ់ខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានពីគក្រមាងសុវត្ថិភាពកុ្មារដល់
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ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ
នឹងក្ធវើក្ឡើងជារបចំា 

- បក្ងកើត្និងអនុវត្តក្លើឧបក្រណ៏ផ្នការតមដ្ឋននិងក្ធវើរបាយ
ការណ៍សរមាប់សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ៨០នក់្នឹងបាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីចំក្ណុះ
ដឹងសមាជិក្សុវ ត្ថិភាពកុ្មារ 

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

 
 

ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រសុំវត្ថិភាពកុ្មារនឹងរត្ូវក្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ និងក្ធវើបចចុបបនន
ភាពជារបចំា 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសតីពីសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារ នឹងរត្ូវពិនិត្យក្ឡើងវញិ
អនុវត្ត និងក្ធវើបចចុបបនន ភាពជាក្ ៀងទាត់្ 

ផ្ដគូ 
- ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ំ និងខចក្
រខំលក្ដល់រក្ុមទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ៤០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួលការបណតុ ុះ
បណ្តត ល 

អតិ្ថិ្ជន/ ក្ភញៀវក្ សចរណ៏ ផតល់ព័ត៌្មានអំពីក្សវាមិត្តសំឡាញ់ ផតល់នមប័ណណហត្ឡាញ
សុវត្ថិភាពកុ្មារ បញ្ចូ ន ក្រមនទីរក្ព យ និង ូរសពទ័ហត្ឡាញ ឬប៉ាូលីស  

 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារក្នុងឆ្ន ំក្នុះ បានក្ធវើក្ឡើងជាមួយសមាជិក្សុវត្ថិភាព
កុ្មារចំនួន៥៣៤នក់្ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្តមថ្នល់ក្នុងរាជធានីភនំក្ពញ។ 

- សមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន១៥៦នក់្បាន  ួលវគគរលឹំក្សតីពីសុវត្ថិភាពកុ្មារក្ៅតមតំ្បន់ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន ៩១នក់្(ស្សី៤៥នក់្)បាន  ួលវគគបណតុ ុះបណ្តត លសតីពីក្សៀវក្ៅខណនំសុវត្ថិភាព
កុ្មារ  គនលឹុះ៧យ៉ាង  , ចំណ្តក្ស្សុក្សុវត្ថិភាព  និងសុវត្ថិភាពតមថ្នល់ 

- បានចុុះមូលដ្ឋា នចំនួន១៧០ដង ក្ដើមបីជួបរបជំុជាមួយបណ្តត ញសុវត្ថិភាពកុ្មារ និងគំ្នរ ដល់បុគគលិក្
ក្ៅតមថ្នល់ និងមណឌ លបក្ណ្តត ុះអាសននទំាង៣ក្ៅក្នុងក្នុះ។ 

ឧបក្រណ៏ 
- អាវសមាជិក្សុវត្ថិភាពកុ្មារចំនួន៧៥៩, បណ័ណសំគ្នល់ចំនួន៥៦៤, សញ្ញដ បរត័្ចំនួន៣២,  
សមាា រៈអប់រចំំនួន១៤របអប់, 17 display cards, អាវក្ភលៀង ចំនួន៤៥អាវ,  កាត្ហត្ឡាញ/ចំណ្តក្ស្សុក្មាន
សុវត្ថិភាពចំនួន៦៣របអប់, សាល ក្ព័ត៌្មានសរមាប់ម៉ាូតូ្រមឺ៉ាក្ចំនួន២៤៣,  និង និងសរមាប់សហគមន៏
ចំនួន៣ បានខចក្ចាយដល់រក្ុមការងារតមថ្នល់ ។ 

ផ្ដគូ 
- សមាជិក្សុត្ថិភាពកុ្មារចំនួន២៦៦នក់្(ស្សី៦៨នក់្)  បានចូលរួមរបជំុរបចំាឆ្ន ំ ក្ៅតំ្បន់អណតូ ង,
ចារអំក្ៅ, និងមិត្តសំឡាញ់។ 

- បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុសតីពីសុវត្ថិភាពកុ្មាររបចំាឆ្ន ំ ក្ៅ អនក្ក្លឿងខដលក្រៀចំដ្ឋយអងគការតំ្ណក់្ ឹក្ 
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-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ធិភាព នខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

 

បានក្ឃើញ និងឯក្ភាព      រត្តួ្ពិនិត្យក្ដ្ឋយ       ក្រៀបចំក្ដ្ឋយ  
      
 
 
                                                                                                                                                                    

ម៉ាប់សូមា៉ាយ៉ា         ក្ផង ក្ៅក្ឆង         ប ុន រត្ន 
នយិកាក្មមវធីិ       របធានតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល      មេនតីតមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មល  

     

                

                 

 

          

 

 

 


