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អាំពីអងគការមិតតរាំឡាញ់ 
ររវត្តត 
អងគការមិត្ថសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋឌ ភិបាលក្បុងស្សុក្នំមុខក្គបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ៅខខសីហាឆ្ប ំ១៩៩៤ ក្បុងក្មមវធីិកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាស រគួសារ និងសហគមន៏ 
របស់ពួក្ក្គ ។ អងគការមិត្ថសំឡាញ់រតូ្វបានចុុះបញ្ជ ីជាអងគការក្បុងស្សុក្ក្ៅរក្សួងមហាផ្ផធ ចាប់តំងពីឆ្ប ំ២០០២ ។ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ អងគការមិត្ថសំឡាញ់បានផថល់នូវ 
ក្មមវធីិក្ផេងៗ  រមួមានៈ ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ/ការអប់រ ំ ផថល់ក្លើការរបឹក្ា អាហារ ក្ខនលងសាប ក់្ក្ៅ ក្សវាសុខាភិបាល និងការបក្ងកើត្ របាក់្ចំណូល ដល់យុវវយ័ 
ខដលបាត់្បង់ឱកាសនិងរក្ុមរគួសាររបស់ពួក្ក្គចំនួន១៥,០០០ក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ ។ 
 

ទរសនៈវិរយ័ 
ក្យើងក្ធវើការរមួគ្នប  ក្ដើមផីការពារកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស និងរក្ុមពាក់្ព័ននក្ផេងក្ ៀត្ ក្ហើយតមរយៈការក្ធវើការក្នុះក្យើងអាចបក្ងកើត្ឱកាសថ្មី ខៗដលលអសរមាប់
ក្សាងអនគត្ពួក្ក្គ ។ 
 

របរកកមម 
អងគការមិត្ថសំឡាញ់ គឺជាអងគការក្រៅរដ្ឋឌ ភិបាលក្បុងស្សុក្មួយ ខដលបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ដ្ឋយអងគកាក្េហវនេអិុនធឺក្ណសិនណល និងជាសមាជិក្សីុធីអាល់ផ្ឡអិុន ខដល 
ក្ធវើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ខដលបាត់្បង់ឱកាស  រគួសារ និងសហគមន៏របស់ពួក្ក្គក្បុងក្គ្នលបំណងក្សាងសមត្ទភាពរបស់ពួក្ក្គ តមរយៈ 
 

 ការផថល់ការការពារកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាសពីការរកំ្ោភបំពានរគប់ រមង់ ដូចមានខចងក្ៅក្បុងអនុសញ្ញដ អនថរជាតិ្សថីពីសិ និកុ្មារ ។ 
 ការក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាសរត្ឡប់ក្ៅរមួរស់ក្បុងសហគមន៏វញិក្ដើមផីចូលរមួយ៉ាងសក្មមក្ៅក្បុងការអភិវឌណន៏សងគមជាតិ្របស់ពួក្ក្គ ។ 
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 ការ ប់សាក ត់្កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់ឱកាសមិនឲ្យចូលរមួក្បុងសក្មមភាព និងសាទ នភាពរបក្បក្ដ្ឋយក្រគ្នុះថ្នប ក់្ខដលនំឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់អនគត្របស់ពួក្ក្គ ។ 
 ការខក្លំអរ ខបបប ការងាររបស់អងគការតមរយៈការជំរញុឲ្យមានការផថួចក្ផថើមថ្មី ខៗដលលអក្ដ្ឋយមានការចូលរមួយ៉ាងសក្មមពីកុ្មារ និងរកុ្មយុវវ ័យ័។ 
 ការផ្ក្ខរប សងគមរគប់ស្សទាប់វណតុះទំាងអស់ ក្ដើមផីជំរញុឲ្យមានបិរយកាសអំក្ណ្តយផល និងការរបកាន់នូវឥរយិបថ្ថ្មីខដលលអរតឹ្មរត្ូវ។ 

 

គ៊ុណតមមលៈ 
 ផថល់ត្ផ្មល និងផលរបក្យជនដ៏របក្សើរដល់កុ្មារ 
 ត្មាល ភាព 
 និរនថភាព 
 ដំក្ណ្តុះស្សាយរបក្បក្ដ្ឋយវជិជមាន 

 

 

ទិដ្ឋភាពទរូ ៈ 
អងគការមិត្ថសំឡាញ់បចចុបផនបអនុវត្ថរបំាពីរក្មមវធីិដ៏សំខាន់ៈ  

  ការការពារ / តមថ្បល់ និងសហគមន៏ 
 ការពត្រឹរសិទធិអាំណាចយុវវ័យ 
 ការអប់រ ំ
  ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈនិងការងារ 
  សមាហរណក្មមរគួសារនិងការខថ្ទំាជំនួស 
  បក្ងកើត្របាក់្ចំណូលរគួសារ 
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 ធុរៈកិ្ចចសងគម 

ការងារក្នុះបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយរក្ុមឯក្ក្ ស៦នក់្ (អបក្ឯក្ ក្ សក្លើការការពារកុ្មារ, អបក្ឯក្ក្ សក្វជជសាស្រសថ, អបក្ឯក្ក្ សរគប់រគងក្រណី, អបក្ឯក្ក្ ស ក្រគឿង 
ក្ញៀន, អបក្ឯក្ក្ សបំណិនជីវតិ្, អបក្ឯក្ក្ សសុវត្ទិភាពកុ្មារ) និងរក្ុមរគប់រគង, រក្ុមហិរញ្ដវត្ទុ, រដឌបាល/ធនធានមនុសេ/ និងរក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មល។ 

 
អកសរកាត ់

 

ARV ឱសថ្របឆំ្ងក្មក្រាគក្អដស៏ 

DoSVY មនធីរសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ នជន និង យុវនីតិ្សមផទា (មនធីរស.អ.យ) 

CC មណឍ លខក្ខរប 

CCWC គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ 

FSB  គក្រមាងធុរៈកិ្ចចសងគម 

FI ក្េហវនអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

HBP   សិបផក្មមតមផធុះ 

HIV/AIDS ក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ 
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IEC  សមាា រៈអប់រ ំ

ITP  ខផនការបណថុ ុះបណ្តថ លបុគគល 

KPMG រក្ុមហ ុន KPMG ក្មពុជា 

MoU  អនុសារណៈក្យគយល់គ្នប  

MER  តមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សាវរជាវ 
MoSVY រក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុ នជន និងនិង យុវនីតិ្សមផទា (រក្សួងស.អ.យ) 
MoEYS រក្សួងអប់រ ំយុវវជន និងកី្ឡា 
MS មិត្ថសំឡាញ់ 
NACD  អាជាញ ធរជាតិ្របយុ នរបឆំ្ងក្រគឿងក្ញៀន  
NGO GPP គក្រមាងអភិបាលកិ្ចច និងរបតិ្បតិ្ថរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមន រដ្ឋឌ ភិបាល 
NFE   អប់រកំ្រៅរបព័នន 
NCHADS មជឈមណឍ លជាតិ្របយុ នជំងឺក្អដស៏ ក្សើខសផក្ និងកាមក្រាគ 
PMTCT ក្សវាបងាក រការចមលងក្មក្រាគក្អដស៏ពីមាថ យក្ៅកូ្ន 
STDs 
  

ជំងឺកាមក្រាគ 
SOP ប ដ្ឋឌ នផ្ននិតិ្វធីិ 
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TH  មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប 
VCCT 
 
 

3PC 

ក្ត្សថឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ថ និងរក្ាការសមាង ត់្ 

គក្រមាងភាពជាផ្ដគូរក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ 

សង្ខេរលទធផលសង្ប្េចបាន 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៨,៣៥៦នក់្ (ស្សី៣,១០៤នក់្) និងអាណ្តពាបាលចំនួន ៣,៤៤២ នក់្(១,៨៣៨នក់្) បាន  ួលក្សវាក្មមក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ និងបណ្តថ ក្ខត្ថ 

ននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 អងគការមិត្ថសំឡាញ់បានផថល់ក្សវាក្មមចំនួន ៧៧៥,៨១៦(ស្សី២៦២,០៥៥) ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលរបស់ពួក្ក្គក្បុងរតី្មាសក្នុះ និង២,០៥៣,៥៨១ 

(ស្សី៧០៤,០៩០) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧១០នក់្(ស្សី២២៦នក់្) បានជួយគំ្នរ ឲ្យចាក្ក្ចញពីជីវតិ្តមថ្បល់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 កុ្មារចំនួន៣៨៦នក់្ (ស្សី ១៧៣នក់្) បាន  ួលការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 កុ្មារថ្មីចំនួន ១០២នក់្(ស្សី ៤២នក់្) បានជួយគំ្នរ  និងក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 កុ្មារចំនួន ៩៧៨នក់្ (ស្សី៤៦៣នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌ តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ និងបណ្តថ ក្ខត្ថនន  ។ 

កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដឌ ចំនូន១២៤នក់្ (ស្សី៥៤នក់្)  បានឈប់  ួលការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្នរ ឲ្យក្រៀន
ក្ៅសាោរដឌ និងកុ្មារចំនួន១៩១នក់្(ស្សី៨០នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអងគការផេងៗ  និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

 យុវវយ័ចំនួន ៤៧០នក់្ (ស្សី ១២៣នក់្) បាន  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  និងគំ្នរ ហាត់្ក្រៀនការងារ ចំនួន ៧៧នក់្(៣៥នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 យុវវយ័ចំនួន ២១៨នក់្ (ស្សី៧០នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ (ជួយខសវងរក្ការងារធវី បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់ខលួន ដ្ឋក់្ការងារភាល មៗ  និងខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង 

ក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ និងបណ្តថ ក្ខត្ថននចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២៨៣នក់្(ស្សី៩០នក់្)បានសាប ក់្ក្ៅមណឍ លបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាង២របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ទិភាព រមួមានអនម័យ អាហារ ការពយបាល និងសមាា រៈក្របើរបាស់

ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ ។  
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 កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៦២នក់្(ស្សី ៥៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារវញិ (រគួសារផ្ទធ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្ រគួសារចិញ្ច ឹម  រស់ក្ៅឯក្រាជយ និងរស់ក្ៅជារកុ្ម) 
ក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ និងបណ្តថ ក្ខត្ថនន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 អាណ្តពាបាល២៤៣នក់្ បាន  ួលការគំ្នរ សក្មមភាពបក្ងកើត្របាក់្ចំណូល  (អាជីវក្មមខាប ត្តូ្ច សបផក្មមតមផធុះ)  ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៧៩៧នក់្(ស្សី៣៧៤នក់្) 
បាន  ួលផល និងការគំ្នរ ក្ៅសាោក្រៀន  ។  

 សមាជិក្បណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារចំនួន៧៩២នក់្ រមួបញ្ចូ លបណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារក្បុងសហគមន៏ចំនួន ១៩៤នក់្ក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ 
ង្េរុផល 

ននកិចច
អនតរាគេន៏ 

សូចនាករដែល អាចង្ផទៀខផ្ទទ រប់ានយ៉ា ខជាក់ដសតខ លទធផល 

 

១.ការរបតិ្បត្ថិលអៈអងគការមិត្ថសំឡាញ់រត្ូវបាន  ួលសាគ ល់ជាក្មមវធីិរបតិ្បត្ថិលអលំដ្ឋប់ថ្នប ក់្អនថរជាតិ្ 

១.១ការ
រគប់រគង
គឺជាការ
របតិ្បត្ថិលអ
ក្ហើយផថល់
ការខណនំ
ជាយុ ន
សាស្រសថនិង
ការគំ្នរ រប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ និភាព  

គណៈរគប់រគងៈ 
- កិ្ចចរពមក្រពៀងគក្រមាងការងារជាមួយសាទ ប័នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលខដលពាក់្ ព័នន 
នឹងរត្ូវបានក្ធវើ និងបនថឲ្យទាន់ក្ពលក្វោ 

- ក្រៀបចំឯក្សារក្ដើមផីដ្ឋក់្ពាក្យក្ឡើងវញិសរមាប់គក្រមាងអភិបាលកិ្ចចនិង
របតិ្បតិ្ថរបក្បក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល 

-  ំនក់្ ំនងរបស់អងគការមិត្ថសំឡាញ់ជាមួយមាច ស់មូលនិធិនិងរដ្ឋឌ  ភិ
បាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ ិនភាព និងត្មាល ភាព 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរក្ុមរបឹក្ាភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ និភាព 
- ក្រជើសក្រ ើសសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាលថ្មី 
- បញ្ច ប់លក្ខនថិក្ៈថ្មីនិងប បញ្ញជ ផ្ផធក្បុងរបស់មិត្ថសំឡាញ់សរមាប់
រក្ុមរបឹក្ាភិបាល  

គណៈរគប់រគងៈ 
- មិត្ថសំឡាញ់បានក្រៀបចំឯក្សារចុងក្រកាយក្ដើមផីចុុះហត្ទក្លខាក្ឡើងវញិក្លើអនុសេរណៈជាមួយ
នឹងរក្សួងស. អ. យ ក្ហើយបានចូលរមួរបជំុជាមួយអបក្តំ្ណ្តងពីរក្សួងស. អ. យ ក្ដើមផកី្ឆលើយ
ត្បនូវត្រមូវការឯក្សារបខនទម។ចំខណក្រក្សួងការងារនិងបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈមិត្ថសំឡាញ់បាន 
ក្រៀបចំឯក្សារក្ដ្ឋយសហការជាមួយក្រហនេអិុនក្ធើក្ណសិនណលក្ដើមផីក្ធវើអនុសេរណៈរមួគ្នប ។ 

- កំ្ពុងក្រៀបចំឯក្សារសរមាប់ដ្ឋក់្ពាក្យក្លើគក្រមាងអភិបាលកិ្ចច និងរបតិ្បតិ្ថរបក្ប
ក្ដ្ឋយវជិាជ ជីវៈរបស់អងគការមិនខមន រដ្ឋឌ ភិបាល ។ 

- មិត្ថសំឡាញ់បានផថល់វគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីរគួសារធម៌ ដល់បុគគលិក្រក្សួងស.អ.យ 
- មិត្ថសំឡាញ់បានចូលរមួ ជាមួយរក្សួងស.អ.យ  ក្ដើមផីបិ មណឍ លកុ្មារកំ្រពារក្ៅក្មពុជា 
- មិត្ថឡាញ់បានបញ្ច ប់ កិ្ចចសនាជាមួយនឹង មាច ស់ជំនួយ  Aide et Action. 
- បាន ដ្ឋក់្ក្សបើក្ឡើងវញិនូវគំក្រាងជាមួយDCA / CA, WCF និង អងគការការតីស របក្ សបារាងំ 
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 ដល់ក្មមវធីិ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
រចនសមព័នន 
- រចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកថ្មី ន្ិរការពត្រឹរការអនុ្វរត 
- ជត្រើសជរើសន្ិរ ទទួលការបណតត ុះបណាត លអនកសត្ម្បសត្ម្ួល កម្មវិធី២នាក់  
- បាន្បញ្ចប់និ្រ ត្ពម្ជត្ពៀរជលើការសារសរ់ម្ណឌ លម្ិរតសាំឡាញ់  
 
 

ការទាំនាកទ់ាំន្រ/ររ៉ៃអត្គា សត្បាក ់

- ការ ំនក់្ ំនងខាងក្បុងនិងខាងក្រៅរបស់អងគការមិត្ថសំឡាញ់នឹងមានរបសិ និ
ភាពនិងក្ធវើបចចុបផនបភាពឲ្យកាន់របក្សើរក្ឡើង 

- អនុវត្ថរពឹត្ថិការណ៍ផ្នការផ្រ ៉ាអេងាគ សរបាក់្និងសមាា រៈ ំនក់្ ំនងថ្មីជាភាសា
ខខមររត្ូវបាន បក្ងកើត្ក្ឡើង។ 

- ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងការក្សាងសមត្ទភាព រតូ្វបានផឋល់ដល់ បុគគលិក្
ក្ដើមផីក្សាង ំនក់្ ំនង  

- ក្គហ ំព័រ របស់ MS រត្ូវបាន ក្ធវើបចចុបនផភាព 

- នឹងបក្ងកើត្សមាា រៈ ំនក់្ ំនងថ្មីជាភាសាខខមរ ក្ធវើឲ្យមានសុវត្ទិភាពក្លើថ្វកិា
មាច ស់មូលនិធិ ក្ដើមផីក្ធវើឲ្យសាទ នភាពផ្នការផថល់ជំនួយមានភាពលអរបក្សើរ 

សរមាប់សំុបនថ ជំនួយ  និងមាន សំក្ណើ ថ្មីមួយក្ ៀត្បាន ដ្ឋក់្ជូនក្ៅ អងគការសីុបា៉ាសហការជាមួ 
យ ីភាប ក់្ងារអភិវឌណន៏បារាងំ។ 

- បានក្ធវើការវាយត្ផ្មល ក្ៅមណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប ក្ដ្ឋយមានការគំ្នរ  ពី អងគការការតីស  
- មិត្ថសំឡាញ់បាន  ួលសាវ គមន៏មាច ស់ជំនួយដូចជា  EU, UNICEF, Australian Embassy, Wise, 

DCA, ក្ហើយក្បុងចំក្ណ្តមក្នុះក៏្មានក្ភញៀវមក្ពីឥណឍូ ក្នសីុផងខដរ  
 

រចនសមព័នន 
- បានក្ធវើការបា៉ា ន់របមាណក្លើតំ្បន់ថ្មី និងក្រៀបចំរចនសមព័ននក្ឡើងវញិ រពមទំាងអនុសាសន៏

ខដលបានផថល់ក្ដ្ឋយគណៈរគប់រគង ក្ដើមផីខក្លមអ ការងារនិង វាយត្ផ្មលក្ៅក្លើតំ្បន់
ការងារខលុះ។ 

 

 

ការ ំនក់្ ំនង/ផ្រ ៉ាអងាគ សរបាក់្ 
- មិត្ថសំឡាញ់បានក្ធវើប បងាា ញសថីពីក្សវាក្មមក្ៅមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជិវៈ

ដល់គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារមរនីថខណមួយចំនួន និងនយក្សាោ
រដឌក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ 

 

២. រដឌបាល&ធនធានមនុសេ/ហិរញ្ដវត្ទុ និងការតមដ្ឋន &វាយត្ផ្មល:គឺជាការអនុវត្ថន៍ដ៏លអបំផុត្និងផថល់ការគំ្នរ របក្បក្ដ្ឋយរបសិ និភាពខពស់ដល់ក្មមវធីិ 
 

២.១   ប ដ្ឋឌ ន
ផ្ន
ធនធាន
មនុសេ 
និង

រដ្ឋបាលន្រិធន្ធាន្ម្ន្សុស 

- ក្រៀបចំSoPsសរមាប់ធនធានមនុសេជាមួយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិន  ណល 
- ក្ធវើបចចុបផនបភាពពិពណ៌នពីការងារ ក្បុងក្រណីចំា បាច់ 
- ខក្លមអក្រគ្នងការណ៍ផលរបក្យជន៍និងក្គ្នលការសនេំសរមាប់បុគគលិក្ 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិក្ៅក្លើក្គ្នលកាផ្ថ្លក្ធវើដំក្ណើ រ និងចំណ្តយរបចំាផ្ថ្ង 

រដ្ឋបាលន្រិធន្ធាន្ម្ន្សុស 

- ប ដ្ឋឌ នសរមាប់ធនធានមនុសេកំ្ពុងពរងាង 
- ជួបជាមួយរបធានរគប់រគងគក្រមាង ក្ដើមផីពិនិត្យក្ឡើងវញិក្លើការអនុវត្ថន៏ការងារពី
ភាពខាល ំង និងភាព ន់ក្ខាយនិង ពនយល់បខនទមក្លើ រមង់ការងារថ្មី 

- ក្ធវើបចចុបផនបភាពក្លើប ពណ៌នពីការងារសរមាប់ថ្នប ក់្រគប់រគងខដលគំ្នរ ក្ដ្ឋយបក្ចចក្ក្ ស 
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ប បញ្ញជ
ផ្ផធក្បុងមិ
ត្ថសំឡា
ញ់ នឹង
រត្វូ អនុ
វត្ថ 
 

- ក្ធវើបចចុបផនបភាពប បញ្ញជ ផ្ផធក្បុងមិត្ថសំឡាញ់  (អំក្ពើពុក្រលួយ / រគួសារ 
ជក្មាល ុះផលរបក្យជន៏កំ្ផ្រក្ជើងសារ ។ល។) ស្សបនឹង ក្គ្នលនក្យបាយ 
ហិរញ្ដវត្ទុថ្មី 

- បណថុ ុះបណ្តថ ល  ខណនំ និង ខផនការបណថុ ុះបណ្តថ លបុគគល ទំាងអស់ 
- ក្សាងសមត្ទភាពអបក្រគប់រគងថ្នប ក់្ក្ណ្តថ លអភិវឌណន៏អាជីព និងការ ក្លើក្  
 ឹក្ចិត្ថបុគគលិក្ខាងក្បុងជាមួយរក្ុមនីមួយៗ  

 

ក្េហវនេ អិុនធឺក្ណសិនណល  ។ 
- បុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់មានចំនួន ២៩៦នក់្(ស្សី១៣៧នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី១៥នក់្ (ស្សី ០៥នក់្) 
និងសម័រគចិត្ថចំនួន ០៦នក់្ (ស្សី០២នក់្) ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន០៩នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានដំក្ឡើងតួ្ន ី 
- បុគគលិក្ចំនួន ០៩នក់្(ស្សី០២) បានបញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារ ក្បុងក្នុះមានបុគគលិក្ 
០៧នក់្(ស្សី០២នក់្)បញ្ច ប់កិ្ចចសនាការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង បុគគលិក្០២នក់្បានបញ្ច ប់កិ្ចច
សនាការងារ ភាល ម 

- ក្បុងរតី្មាសក្នុះមានបុគគលិក្ចំនួន ១៤០នក់្(ស្សី៧៥នក់្) បាន  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ ល
ខាងក្បុងក្ផេងគ្នប ដូចជា វគគបណថុ ុះបណ្តថ លរគូបក្ងាគ ល  សក្េងាគ ុះបឋម ក្រគឿងក្ញៀនកំ្រតិ្២  
រគប់រគងក្រណី វគគត្រមង់ ិស វគគរលឹំក្ការការពារកុ្មារ ការរគប់រគងបុគគលិក្ 
និងរក្បៀបការបក្រងៀន  ក្សៀវក្ៅរបមូល ិនប័យ  ។ល ។ 

 

២.២  
ប ដ្ឋឌ ន
ផ្នហិរញ្ដវ
ត្ទុ និង
ក្គ្នលន
ក្យបាយ
នឹង
រត្វូបាន
អនុវត្ថ 

 

ហរិញ្ញវរ្តុៈ 

- បណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិក្សថីពីក្គ្នលការណ៏រដឌបាលហិរញ្ដវត្ទុ និងនីតិ្ វធីិ 
 
 

- បណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិក្សថីពីការអភិវឌណន៏ថ្វកិារ  និងការរគប់រគង(បណថុ ុះ
បណ្តថ លក្ដ្ឋយក្េហវនេអីុនក្ធើក្ណសិនណល) 

- ក្សៀវក្ៅខណនំនីតិ្វធីិនិងក្គ្នលនក្យបាយរដឌបាល និង ហិរញ្ដវត្ទុ នឹង
ក្ធវើបចចុបផនបភាពក្បុងក្រណីចំា បាច់ 

- បុគគលិក្ទំាងអស់រត្ូវបាន  ួលការគំ្នរ ក្ដ្ឋយក្យងតមក្គ្នលការណ៏ 
និងនីតិ្វធីិរបស់ហិរញ្ដវត្ទុ និងរដឌបាល 

- ពរងឹងការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ទុក្រមិត្ខពស់, ក្ធវើ សេនកិ្ចចផ្ទល ស់បថូរ  និង ហវឹក្ហាត់្

ហរិញ្ញវរ្តុៈ 
 

- បុគគលិក្ក្ៅតំ្បន់អណថូ ង ចាអំក្ៅ និងតក្មម  បាន  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ លពីក្គ្នលការណ៏
ហិរញ្ដវត្ទុ របស់អងគការ  តមរយៈមេនថីហិរញ្ដវត្ទុមិត្ថសំឡាញ់។  

- ពំុទាន់បាន  ួល វគគបណថុ ុះបណ្តថ លពីជំនួយការបក្ចចក្ក្ សពីFIសថីពីការអភិវឌណន៏ថ្វកិារ  
និងការរគប់រគងក្ៅក្ឡើយ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសថីពី នីតិ្វធីិនិង ក្គ្នលនក្យបាយ ហិរញ្ដវត្ទុ បានក្ធវើបចចុបផនបភាពក្ដើមផីឲ្យ
មានន័យ រគប់រគ្នន់និងដ្ឋក់្អនុវត្ថ 

- បុគគលិក្ រតូ្វបានគំ្នរ  ក្ដើមផីអនុវត្ថតម ក្គ្នលនក្យបាយ និងនីតិ្វធីិហិរញ្ដវត្ទុអងគការមិត្ថ
សំឡាញ់  
 

- ពំុទាន់មានវគគបណថុ ុះបណ្តថ លនិងការផ្ទល ស់បថូរ សេនកិ្ចចក្ ក្ៅរតី្មាសក្នុះ។ 
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ការងារជាមួយអងគការផ្ដគូ។ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសរមាប់បុគគលិក្ខដលមិនខមនជាបុគគលិក្ហិរញ្ដវត្ទុក្ដើមផីក្គ្នរ
ពក្គ្នលការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុខាងក្បុង អាជីវក្មមនិង មាច ស់មូលនិធិ នឹងរត្ូវបានបញ្ច ប់
និងក្ផញើជូនរក្ុមពាក់្ព័ននគណៈរគប់រគង/មាច ស់មូលនិធិទាន់ក្ពលក្វោ 

- ការក្ធវើសវនក្មមក្ដ្ឋយអបក្ខាងក្រៅនឹងបងាា ញពីរបពន័នហិរញ្ដវត្ទុរបក្ប ក្ដ្ឋយ 
គុណភាព 

- ការរតួ្ត្ពិនិត្យខផបក្ខាងក្បុងនឹងពរងឹងក្លើការអនុត្ថន៏ទំាងមូលផ្នអងគការ 
មិត្ថសំឡាញ់ 

 

- បញ្ជ ីសារក្ពើភណឍ័ នឹងរតូ្វក្ធវើបចចុបផនបភាពរាប់ និងរត្ួត្ពិនិត្យក្ដ្ឋយបុគគលិក្
គណក្នយយក្រៀងរាល់រតី្មាស  និងឆមាស 

- បុគគលិក្គណក្នយយនិងបនថ  ួល បានការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស ពីក្េហវនេ 
អិុនក្ធើក្ណសិនណល 

- ថ្វកិារបចំាឆ្ប ំរបស់មិត្ថសំឡាញ់នឹងរត្ូវបានក្រៀបចំនិងក្ធវើបចចុបផនបភាព ទាន់
ក្ពល ក្វោ 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុ នឹងក្ធវើប បងាា ញដល់បុគគលិក្ទំាងអស់ក្ដ្ឋយ ក្បើក្
ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាពក្រៀងរាល់កិ្ចច របជំុ របចំារតី្មាស 

- របាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុ និងរបាយការណ៏សវនក្មមរបចំាឆ្ប ំរបស់មិត្ថសំឡាញ់
នឹងដ្ឋក់្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើ ក្គហ ំព័ររបស់ មិត្ថសំឡាញ់ 

- បានក្ធវើរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុ និងរបាយ ការណ៏អាជីវក្មម ជូនក្ៅគណៈរគប់រគង  រក្ុមពាក់្ពន័ន  
និង មាច ស់មូលនិធិ យ៉ាងក្ ៀងទាត់្តមបរកិ្ចឆ កំ្ណត់្នូវក្បុងកិ្ចចរពមក្រពៀង  

- ក្ៅក្បុងរតី្មាស ក្នុះអងគការមិត្ថសំឡាញ់ កំ្ពុងក្ធវើ សវនក្មម មួយ របស់គក្រមាង Aide Et Action. 
- រកុ្មគណក្នយយបានចុុះរតួ្ត្ពិនិត្យសមាា រៈក្ៅក្បុងឃំាំល ង រមួមានអងករ  ឹក្ក្ដ្ឋុះក្គ្ន    សមាា រៈកាត់្
បនទយ ភាពក្រគ្នុះថ្នប ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀន និងផលិត្ផលសិបផក្មមតមផធុះ បនធ ប់ពីរត្ួត្ពិនិត្យរចួ
ជា ល នផល ពំុមានភាពមិនរបរក្តី្ក្ក្ើត្ក្ឡើងក្ឡើយ /ក្លើសពីក្នុះក្ៅក្ ៀត្ក៏្បានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យ
ក្មើលក្លើបណ័តចំណ្តយទំាងអស់ ក្ដ្ឋយភាពជាក់្ោក់្ និងរតឹ្ម រត្ូវផងខដរ។ 

 

- អចលនរ ពយទំាងអស់ រតូ្វបានចុុះក្បុងបញ្ជ ីសារក្ពើភណ័ និងក្ធវើបចចុបផនបភាពក្លើការបិ សាល ក្
សមាគ ល់ ជា របចំា រាល់ការ ិញចូល 

- បុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់បនថ  ួលការគំ្នរ ខផបក្ហិរញ្ដវត្ទុក្ដ្ឋយក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល។ 

- គក្រមាងថ្វកិារបចំាឆ្ប ំបានក្ធវើបចចុបផនបភាពទាន់ក្ពលក្វោក្ៅក្ពលខដលមានមាច ស់មូលនិធិពីថ្មី
ក្បុង ក្គ្នល បំណង ក្ដើមផីបំក្ពញបខនទមក្ងវុះខាត្ថ្វកិារ 

- បានក្ធវើប បងាា ញសថីពីរបាយការណ៏ហិរញ្ដវត្ទុរបស់មិត្ថសំឡាញ់របចំារតី្មាស 
ជូនដល់បុគគលិក្ទំាងអស់ក្ដ្ឋយក្បើក្ចំហរ និងរបក្បក្ដ្ឋយត្មាល ភាព 

- របាយការណ៍សវនក្មមរត្ូវបានក្គខចក្រខំលក្ជាសាធារណៈក្ៅក្លើក្គហ ំព័ររបស់មិត្ថសំឡាញ់ 
បនធ ប់ពីបានអនុម័ត្ពីរក្ុមរបឹក្ាភិបាល 

២.៣  មិត្ថ
សំឡាញ់
ក្ធវើការតម

តាម្ដាន្ ន្រិវាយររម្ៃ 

- ក្មមវធីិរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំាក្ដើមផីធានក្លើការផថល់ក្សវារបក្បក្ដ្ឋយ
ការអនុវត្ថលអ 

តាម្ដាន្ ន្រិវាយររម្ៃ 

- រក្ុមតមដ្ឋននិងវាយត្ផ្មលបានចុុះរបមូល ិនប័យក្ៅតមតំ្បន់យ៉ាងក្ ៀងទាត់្ក្ដើមផី 
ធាន ថ្នពួក្គ្នត់្បានយល់ចាស់និងអនុវត្ថ រមង់ផ្នការរបមូល ិនបន័យក្ហើយរក្ា
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ដ្ឋន និង
វាយត្ផ្មល
ក្មមវធីិ
របស់ខលួន
យ៉ាងក្ ៀត្
ទាត់្ ក្ដើមផី
ធានថ្ន
ក្មមវធីិគឺជា
ក្មមវធីិរបតិ្
បត្ថិលអរប
ក្បក្ដ្ឋយ
របសិ និភា
ព 

- ឧបក្រណ៍របមូល ិនបន័យនិងក្សយវក្ៅខណនំនឹងក្ធវើបចចុបផនបភាពក្យងតម
រចនសមព័នននិងសក្មមភាពថ្មី 

- ក្សាងសមត្ទភាពរបធានគក្រមាងនិងអបក្ឯក្ក្ សក្លើ ការរត្ួត្ ពិនិត្យ 
ការក្ធវើរបាយការណ៏ និងការពរងឹង សមត្ទភាពសរមាប់ ការវភិាគ ិនបន័យ 

- អនុវត្ថក្លើការវាយត្ផ្មលរបចំាឆ្ប ំផ្នរបាយការណ៏ និង អនុសាសន៍ គក្រមាង
ក្ដ្ឋយមានការក្រជើសក្រ ើស  ពីអបក្ឯក្ក្ ស  និងយុវវយ័ 

- ការវាយត្ផ្មលអបក្  ួលផល(មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប ផធុះផ្បត្ង  
ក្លឹបក្េហវនេ) 

- ក្ផញើរបាយការណ៍ ជូនមាច ស់មូលនិធិ និងសាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលឲ្យ បាន ទាន់
ក្ពលក្វោ 

- មូលដ្ឋឌ ន ិនបន័យសុវត្ទិភាពកុ្មាររតួ្ត្ពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើបចចុបផនបភាព 
 

 ុក្ ិនបន័យក្នុះ របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ទិភាព។  បានក្រៀបចំក្ធវើប បងាា ញពីល នផល របចំា
រតី្មាសជាមួយរបធានរគប់រគងគក្រមាងក្ដើមផីដ្ឋក់្ជូន គណៈរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យ 
និងវាយតំ្ផ្ល ។ 

- ក្បុងរតី្មាស ី៣ក្នុះ រកុ្មតមដ្ឋនបានបញ្ចូ ល ិនបន័យ និងវភិាគក្ៅក្លើផ្នការសធង់មតិ្ 
សថីពីការការពារកុ្មារក្ៅមណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប/ផធុះផ្បត្ង និងការអក្ងកត្
អាហាររបូបត្ទមា/អនម័យ ។   ជាល នផលផ្នការសធង់មតិ្ទំាងក្នុះរត្ូវបានក្ផញើ ក្ៅកាន់
រក្ុមពាក់្ព័ននទំាងអស់សរមាប់ការខក្លមអរបសិ នភាពផ្នគក្រមាងក្នុះ។ 

- មិត្ថសំឡាញ់បានក្ផញើរបាយការណ៏ជូនមាច ស់មូលនិធិ  និង សាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលក្ផេងក្ ៀត្
តមកាលកំ្ណត់្យ៉ាងក្ ៀត្ទាត់្ ។ 

- មូលដ្ឋឌ ន ិនបន័យសុវត្ទិភាពកុ្មារ3PC បានក្ធវើបចចុបផនបភាពក្យងក្ៅតមរចនសមពនន័ថ្មី 

 

៣. រក្មុការងារក្សវាសងគមៈ នឹងផថល់ការការពារដ៏លអរបក្សើរការពរងឹងសិ និអំណ្តច  ការអប់រ ំ  ការបណថុ ុះបណ្តថ ល   ការងារ  និងសមាហរណក្មម ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន 
១៥,០០០នក់្ ក្បុងមួយឆ្ប ំ 
៣.១ 
ក្មមវធីិ
តម
ថ្បល់ដ៏
លអរត្វូ
បានអនុវត្ថ 

សរបុរមួៈ 
ការការពារៈតមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ១,៣៤០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈចំនួន១៥០នក់្ និង

សរបុរមួៈ 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារf 
- រក្ុមតមថ្បល់បានផថល់ក្សវា ៦៣៦,៦២៦ ដង (ស្សី ២២៨,០៧៩) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្បល់ចំនួន ៦,៥៣៧នក់្(ស្សី២,៤៦៨នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា  ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលតមថ្បល់ចំនួន៣,១៥៣នក់្(ស្សី១,៦៦១នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នយុវវយ័ក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ចំនួន២៥៧នក់្(ស្សី៧៨នក់្)   ចាប់ពី 
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ក្ៅ
ក្ណ្តថ ល
រាជ
ធានីភបំក្ព
ញ និង 
ជាយរក្ងុ 
 

យុវវយ័២០នក់្សមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 
- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឍ លអប់របំានចំនួន ១០០នក់្ 

- បញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឍ លបនាប (ផធុះផ្បត្ង) ចំនួន ១០០នក់្ 

- បុគគលចំនួន ៤៨០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ   និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៩៥នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចចអងគការ ផ្ដ 

គូ3PCs Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី&កុ្មារ 
សុវត្ទិភាពកុ្មារ 
សមាជិក្បណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារនិងបណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារក្បុង
សហគមន៏ចំនួន៨០០នក់្ រមួបញ្ចូ ល ថ្មីចំនួន៥០នក់្ 

- ក្សវាចំនួន២,០០០ដង នឹងក្ធវើក្ឡើយក្ដ្ឋយសមាជិក្សុវត្ទិភាពក្ដើមផីការពារ
កុ្មារ 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្  នឹង  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីមូលដ្ឋឌ ន
សុវត្ទិភាពកុ្មារ 

- វាយត្ផ្មលសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារជារបចំា 
 

ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នកុ្មារក្ៅមជឈមណឍ លអប់រ ំចំនួន ១៧៤នក់្(ស្សី៨៣នក់្)ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានបញ្ជូ នកុ្មារ  /   យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឍ លបនាប ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ១៤៤នក់្(ស្សី១៥នក់្)ចាប់ពី 
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន៣៤៣នក់្(ស្សី១៣៣នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្អត្ថញ្ញដ ណប័ណតក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគសួារ និងប័ណតសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៩៦នក់្ (ស្សី១០៩នក់្)   បានបញ្ជូ ន មក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច     អងគការផ្ដគូ គក្រមាង   
ភាពជាផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា  ឆ្ប ំ២០១៥ 

សុវត្ទិភាពកុ្មារ 
 

- មិត្ថសំឡាញ់មានសមាជិក្បណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅក្បុងរាជធានីភបំក្ពញ ចំនួន៧៩២នក់្ រមួបញ្ចូ ល 
ទំាងបណ្តថ ញសុវត្ទិភាពកុ្មារក្បុងសហគមន៏ផង ក្បុងក្នុះមានថ្មីចំនួន៣៣នក់្ និងមាន១៧នក់្ 
លប់ក្ចញពីបញ្ជ ីក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- ក្បុងរតី្មាសក្នុះសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារបានផថល់ក្សវាចំនួន៦៥២ដង ក្ដើមផីការពារកុ្មាររមួមានៈ 
ការបញ្ជូ នមក្ អងគការមិត្ថសំឡាញ់ និងខចក្រខំលក្ព័ត៌្មានពីគក្រមាងសុវត្ទិភាពកុ្មារដល់អតិ្ថិ្ជន/ក្ភញៀវ
ក្ សចរណ៏ ផថល់ព័ត៌្មានអំពីក្សវាមិត្ថសំឡាញ់ សុវត្ទិភាពកុ្មារ បញ្ជូ នក្ៅមនធីរក្ព យ និង
 ូរសពធ័បនធ ន់ ឬប៉ាូលីស  

- ពំុមានការបណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិក្ ក្ ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- បានក្ធវើការវាយតំ្ផ្លសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារជារបចំាក្ៅតមមូលដ្ឋឌ នក្បុងរាជធានីភបំក្ពញ 

 

តំ្បន់ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ 
 

តំ្បន់ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ   រក្ុមការងារតមថ្បល់ និងមណឍ លសំចត្មួយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយបុគគលិក្ 
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ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ២៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ២០០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៧០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ៤០០នក់្ 

 

ចំនួន ១៣នក់្ (ស្សី០៣នក់្) មាន ីតំងសទិត្ក្ៅ ផធុះក្លខ ៣៣Eo+E1  ផលូវក្លខ ១៣៦  សងាក ត់្ផាថ្មី៣  
ខណឍ  ដូនក្ពញ  
 

ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់បានផថល់ក្សវា ១៣៦,៣១៦ដង(ស្សី ៣៦,២៥៤ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្បល់ ចំនួន  ៧៦០នក់្ (ស្សី២៣១នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្បល់ចំនួន ៤០៤នក់្ (ស្សី ១៤៧នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ៥៤នក់្(ស្សី១៣នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្អត្ថញ្ញដ ណប័ណតក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៦៣នក់្(ស្សី៥៦នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ 
គក្រមាងភាពជាផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ     ប៉ាូលីស   និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ ចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  

- មានសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៣៩៥នក់្ 
   

តំ្បន់ឬសេខីក្វ 
 

 
 

ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ១៥០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ១៥០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

តំ្បន់ឬសេខីក្វ រក្ុមការងារតមថ្បល់ និងមណឍ លសំចត្មួយកំ្ពុងដំក្ណើ រការក្ដ្ឋយបុគគលិក្ ចំនួន 
០៨នក់្ (ស្សី០៤នក់្)  និងបុគគលិក្សមរគ័ចិត្ថចំនួន ០២នក់្(ស្សី០១នក់្) មាន ីតំងសទិត្ក្ៅ ផធុះក្លខ 
៣៣Eo+E1  ផលូវក្លខ ១៣៦ សងាក ត់្ផាថ្មី៣  ខណឍ  ដូនក្ពញ  ដ្ឋក់្ ីតំងជាមួយតំ្បន់ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ    
ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ៦២,៩៤២ដង(ស្សី៣១,១៨៣ដង)ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៩៧៩នក់្(ស្សី៤៣៨នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្បល់ ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៨៩០នក់្(ស្សី៤៨០នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្បល់ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បុគគលចំនួន ៦៩នក់្(ស្សី២៧នក់្)   ួលឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ អត្ថញ្ញដ ណប័ណត 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន៦០នក់្ 

ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤០នក់្(ស្សី១៧នក់្) បានបញ្ជូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs  Partner   
ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន៦០នក់្ 

តំ្បន់មានជ័យ 
ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ៣០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ៣០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៣០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុ សរមាប់ ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ៥០នក់្ 

 

តំ្បន់មានជ័យៈ  រក្ុមការងារតមថ្បល់ និងមណឍ លសំចត្មួយ  កំ្ពុងដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយបុគគលិក្ចំនួន
០៨នក់្(ស្សី០៥នក់្ )និងបុគគលិក្សមរគ័ចិត្ថចំនួន០១នក់្ មាន ីតំងសទិត្ក្ៅ ផធុះក្លខ ៦៧ផលូវក្លខ 
៩៩សងាក ត់្ផាក្ដើមថ្កូវ  ខណឍ ចំការមន 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាពតមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា១៤៧,៦៧៦ដង (ស្សី៥២,៧៣៦ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្បល់ ចំនួន  ៨៦៣នក់្(ស្សី៣៦៧នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅតមថ្បល់ចំនួន៥០៣នក់្(ស្សី១៤៧នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ២១នក់្(ស្សី០៩នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់ 
(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២៣នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានបញ្ជូ នមក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជា
ផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា  ឆ្ប ំ២០១៥ 

- មានសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារសក្មម និងសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ៤៤នក់្ ។ 

សហគមន៏អណថូ ងៈ  កំ្ពុងផថល់ក្សវាតមថ្បល់ ការការពារ  ការពរងឹង
សិ និអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិងការងារ។ 

ការការពារៈការងារចុុះសហគមន៏ និងមណឍ លសំចត្  

សហគមន៏អណថូ ងៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏អណថូ ងមាន ីតំងសទិត្ក្ៅផធុះក្លខ ៣៣៤/៣៣៥,  ផលូវ៤៦៤K    
អណថូ ង៥ សងាក ត់្ក្គ្នក្រការ  ខណ័ឍ ខរពក្ក្ៅប ៥  ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ២០នក់្(ស្សី០៨នក់្)  ជាបុគគលិក្
ក្ពញសិ និ និង ១នក់្ បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ កំ្ពុងផថល់ ក្សវាការពារ ក្ផេងៗ  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   
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- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ៨០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្បល់  
 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៦០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្បល់ 

- បុគគលចំនួន ៤០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១២០នក់្ 

ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នន ក្មមភាពក្មានថ ហាងហវឹក្ហាត់្ការងារ  ជំនញ និងមណឍ លសិបផក្មម 
 

ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្បុងសហគមន៏ និងមណឍ លសំចត្  
- រក្ុមការងារតមសហគមន៏បានផថល់ក្សវា ១៣,៩៣៧ដង( ស្សី ៥,៦៥៦ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នល
ក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៩៧៨នក់្( ស្សី ៤៣២នក់្) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៤៦៨នក់្( ស្សី  ២៩៦នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- ៥៧នក់្( ស្សី ៣៣នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅ
សាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគសួារ និងប័ណតសមធម៌) ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ ។ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១១នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានបញ្ជូ នមក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច អងគការផ្ដគូ គក្រមាងភាពជា
ផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ    ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការឃំុសរមាប់ស្រសថីនិងកុ្មារ  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- មានសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារសក្មមនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៣១នក់្ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅ  កំ្ពុងផថល់ក្សវាតម
ថ្បល់ ការការពារ  ការពរងឹងសិ និអំណ្តច យុវវយ័ ការ អប់រ ំនិងការងារ។ 

 

ការការពារៈ     សហគមន៏ តមថ្បល់ និងមណឍ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ២០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ៥០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់ (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ដណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៥០នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

សហគមន៏ចារអំក្ៅៈ  ក្មមវធីិសហគមន៏ចារអំក្ៅមាន ីតំងសទិត្ក្ៅខណឍ មានជ័យក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ 
១៥នក់្(ស្សី០៨នក់្) ជាបុគគលិក្ក្ពញសិ ន និង ០១នក់្(ស្សី០១នក់្) ជាបុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ កំ្ពុងផថល់
ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  ការអប់រកំ្រៅរបព័នន ក្មមភាពក្មានថ 
ការហវឹក្ហាត់្ជំនញ   និងសិបផក្មម 
ការការពារៈ     មានសក្មមភាព ក្ៅក្បុងសហគមន៏ និងមណឍ លសំចត្  
- រក្ុមតមថ្បល់បានផថល់ក្សវា ៧២,៨៤៧ដង( ស្សី  ៣០,៣២៦ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅសហគមន៏ចំនួន  ១,៣៦៩នក់្( ស្សី ៥៦១នក់្))   ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន៥៥៣នក់្( ស្សី  ២០៥នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន  ៦៩នក់្( ស្សី  ៣០នក់្) បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
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Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ១៥០នក់្ 

 

កំ្ក្ណើ ត្ អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ     ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៣នក់្( ស្សី  ០៤នក់្) 0,មក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច     អងគការ ផ្ដគូ គក្រមាង 
ភាពជាផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ  ចាប់ពី  ផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៤៧នក់្  
តំ្បន់តក្មម  
ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ១០០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

- បុគគលចំនួន ១០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និងប័ណតសមធម៌) 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងបញ្ចូ នមក្ពីមនធីរស.អ.យ អងគការ ផ្ដគូ 3PCs 

Partner   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុ សរមាប់ ស្រសថី និងកុ្មារ 
- សមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារនិងសុវត្ទិភាពកុ្មារសហគមន៏ចំនួន ២០នក់្ 

 

តំ្បន់តក្មម ៈ ក្មមវធីិតំ្បន់តក្មម  មាន ីតំងសទិត្ក្ៅផលូវជាតិ្ក្លខ២ ភូមិតក្មម  សងាក ត់្តក្មម  
រក្ុងតក្មម   ក្ដ្ឋយមានបុគគលិក្ ០៦នក់្(ស្សី០២នក់្)  ជាបុគគលិក្ក្ពញសិ និ និង ០១នក់្ 
ជាបុគគលិក្ពាក់្ ក្ណ្តថ លក្ពល  កំ្ពុងផថល់ក្សវាការពារក្ផេងៗ  រមួមានៈ បំណិនជីវតិ្   ការពាបាល  
ការអប់រកំ្រៅរបព័នន និងសក្មមភាពក្មានថ។ 
ការការពារៈ     តមថ្បល់ មណឍ លសំចត្ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារ 
- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ២២,៤៣០ដង (ស្សី៦,២៩២ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ២៤៧នក់្(ស្សី៨១នក់្) ផ្នរក្មុតមថ្បល់ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  
- អាណ្តពាបាលក្ៅសហគមន៏ចំនួន ៨០នក់្( ស្សី ៥៦នក់្)  ចាប់ពី ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលចំនួន ៤៧នក់្( ស្សី ២១នក់្)  បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្
កំ្ក្ណើ ត្ អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ     ក្សៀវក្ៅរគួសារ និងប័ណតសមធម៌) ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤១នក់្(ស្សី២១នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពីមនធីរសងគមកិ្ចច  អងគការផ្ដគូ 
គក្រមាង ភាពជាផ្ដគូក្បុងកិ្ចចការពារកុ្មារ   ប៉ាូលីស  និងគណៈក្មាម ធិការ ឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ  ចាប់ពី  
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- មានសមាជិក្សុវត្ទិភាពកុ្មារ និងសុវត្ទិភាពកុ្មារក្ៅសហគមន៏ចំនួន១៥នក់្ 

មណឍ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផថល់ក្សវាក្បុងតំ្បន់ទំាង៣ និង មណឍ លក្រគឿងក្ញៀនចល័ត្ៈកំ្ពុងផថល់ក្សវាក្បុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិរាជ
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ក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ១៣០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៧០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្បល់  
- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤០នក់្ នឹងបញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឍ លបនាប 

- បុគគលចំនួន ៣០នក់្ នឹង  ួលឯក្សារស្សបចាប់(សំបុរត្ កំ្ក្ណើ ត្ 
អត្ថញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ  ក្សៀវក្ៅ រគួសារ និងប័ណតសមធម៌ 

 

ធានីភបំក្ពញ។ 

- រក្ុមតមថ្បល់បានផថល់ក្សវា ៥១,០៥៧ ដង(ស្សី៨,៦៣១ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៥២៥នក់្(ស្សី ៦៥នក់្) ផ្នរក្មុតមថ្បល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ប ំ២០១៥ 

- ក្សវាយុវវយ័ចំនួន       ៣០ដង(ស្សី០២ដង) បានបញ្ជូ នក្ៅមជឈមណឍ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ចំនួន ២៦នក់្ បាន  ួលឯក្សារស្សបចាប់ អត្ថញ្ញដ ណបរត័្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា  ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បាន  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន០៥នក់្(ស្សី០១នក់្) ខដលបញ្ជូ នមក្ពី អងគការ ផ្ដគូ ចាប់ពី  ផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

មណឍ លបក្េឆី្ល ត្ៈ  ផថល់ក្សវាក្បុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្  ក្ផេងក្ ៀត្ 

- រក្ុមតមថ្បល់នឹងផថល់ក្សវា ១៣០,០០០ ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្ ផ្នរក្ុមតមថ្បល់  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥០នក់្នឹង  ួលបានក្សវាទំាងក្នុះ 

មណឍ លបក្េឆី្ល ត្ៈ  ផថល់ក្សវាក្បុងតំ្បន់ទំាង៣ និងក្គ្នលក្ៅដផ្ ក្ផេងក្ ៀត្ជំុវញិ រាជធានី ភបំក្ពញ 

- រក្ុមតមថ្បល់បានផថល់ក្សវា ៣៧,២៤៣ដង(ស្សី១៥,០៩៥ដង) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៦៤៨នក់្(ស្សី២៩៣នក់្) ផ្នរក្ុមតមថ្បល់ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៥២នក់្( ស្សី ១៨៧នក់្ )  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 

គក្រមាងបខងវរ  
- ប៉ាុសថិ៍ប៉ាូលីសក្ៅរាជធានីភបំក្ពញចំនួន០២នឹងក្ធវើការសហការណ៏ជាមួយ 
របព័ននបខងវរ(៧មក្រា និង ដូនក្ពញ) 

- នឹង  ួលកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ពីប៉ាូលីស និងអាជាញ ធរតមរយៈ 
របព័ននបខងវរ 

គក្រមាងបខងវរ  
- គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសថី និងកុ្មារ ចំនួន៣០នក់្(ស្សី២៥នក់្)  បាន  ួលវគគបណថុ ុះ
បណ្តថ លសថីពីគក្រមាងបខងវរ  ក្ៅខណឍ ឫសេីខក្វនផ្ថ្ង ី២៤ ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ០២នក់្  ួលពីប៉ាូលីស និងអាជាញ ធរតមរយៈ របព័នន  
 

៣.២ផថល់
សិ និអំ
ណ្តច
ដល់យុវ

ផថល់សិ និអំណ្តចដល់យុវវយ័ 

សរបុរមួ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថចំនួន៤១០នក់្រមួបញ្ចូ ល២៨០នក់្ នឹង  ួលការ
បណថុ ុះបណ្តថ ល និង ចូលរមួយ៉ាងសក្មម  

ផថល់សិ និអំណ្តចដល់យុវវយ័ 

សរបុរមួ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថចំនួន៤៤២(ស្សី១៦០នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី២០នក់្(ស្សី ០៧នក់្)បាន  ួលការបណថុ ុះ
បណ្តថ ល និងចូលរមួយ៉ាងសក្មម  
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វយ័និងចូ
លរមួយ៉ា
ងសក្មម
ក្ៅក្បុង
សហ
គមន៏រប
ស់ពួក្ក្គ 
និង
សងគមជា
តិ្ 
 

ក្សវាចំនួន៧៥,០០០ខដលផថល់ក្ដ្ឋយមិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្ថិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 
  

- បានផថល់ក្សវាចំនួន៣,៩៥៥ដង(ស្សី ១,៥៥៥ដង)ក្ដ្ឋយមិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- បុគគលិក្ហវឹក្ ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន ៣ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាព 

ក្មានថសបាយ រមួទំាងផថល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៦១ ក្លើក្ដល់យុវវយ័  

រក្មុតមថ្បល់ តំ្បន់ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ, មានជ័យ, ឬសេខីក្វ តក្មម   
មណឍ លយុវវយ័ចល័ត្ទំាង២ និង មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៣០០នក់្ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថនឹងផថល់ក្សវា ១០,០០០ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

រកុ្មតមថ្បល់ តំ្បន់ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ, មានជ័យ, ឬសេខីក្វ តក្មម   មណឍ លយុវវយ័ចល័ត្
ទំាង២ និង មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
 

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៣២៣នក់្(ស្សី ១០៩នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី២០នក់្(ស្សី០៧នក់្) 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថទំាងក្នុះបានផថល់ក្សវា ១,៩៤៦ដង ដល់មិត្ថភក្ថ័ក្គ 

- មណឍ លខញុំ និងអបក្ បានក្រៀបចំក្មមវធីិពិក្សសសថីពីចូរក្ធវើឲ្យជីវតិ្ និងសហគមន៏ក្យើហគ្នម នក្រគឿងក្ញៀន  
រមួគ្នប គំ្នរ  និងក្ធវើឲ្យកាន់ខត្របក្សើរក្ឡើង ខដលមានអបក្ចូលរមួ២៩៥នក់្(ស្សី១៦៥នក់្) នផ្ថ្ង ី ០៩ ខខ 
ក្ក្កដ្ឋ  ឆ្ប ំ២០១៥ 

- យុវវយ័  និងបុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់ចំនួន ២៨(ស្សី០៧នក់្) បានចូលោបថ្នប ំមណឍ លខញុំ និងអបក្ 
សហគមន៏អណថូ ង 

ការពរងឹងសិ និអំណ្តចយុវវយ័ 

មណឍ លយុវវយ័ខញុំ និងអបក្ៈ 
- នឹងផថល់ក្សវាចំនួន ៦០,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៨០០នក់្  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៧០០នក់្  
 

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៦០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី២៥នក់្ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថនឹងផថល់ក្សវា ចំនួន១៥,០០០ដង ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

សហគមន៏អណថូ ង 

ការពរងឹងសិ និអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឍ លយុវវយ័ខញុំ និងអបក្ៈ 
- ក្សវាចំនួន១៦,២៤៦ដង(ស្សី៨,១១២)បានផថល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៦៨៤នក់្(ស្សី ៣៣៥នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន ២៩៥នក់្(ស្សី២១២នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
 

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៧៧នក់្(ស្សី ២៧នក់្)  ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថទំាងក្នុះបានផថល់ក្សវា ១,២៦៩ដង(ស្សី ២៧៨) ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 
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- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្ថិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 
- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន១ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានថ
សបាយ រមួទំាងផថល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១០១ក្លើក្ដល់យុវវយ័  

- មិត្ថអប់រមិំត្ថចំនួន១៥នក់្(ស្សី០៦នក់្)  បាន  ួលវគគរលឹំក្សថីពីបំណិនជីវតិ្  ក្ៅមណឍ លខញុំ និងអបក្ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ និអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឍ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន ២០០,០០០នឹងផថល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

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

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៥០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី២៥នក់្ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថនឹងផថល់ក្សវា ១០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- ចំនួនសក្មមភាព និងរពឹត្ថិការណ៏ដឹក្នំក្ដ្ឋយយុវវយ័ 

 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ 

ការពរងឹងសិ និអំណ្តច យុវវយ័ 

មណឍ លយុវវយ័ឆ្ល ត្ 

- ក្សវាចំនួន៧៥,៩៣២ដង(ស្សី៣៣,៧៩៤ដង)បានផថល់ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- បានជួបកុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន  ៦៥៩នក់្(ស្សី២៩៤នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានជួបអាណ្តពាបាលចំនួន  ៥៩៥នក់្(ស្សី៣៦២នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 

មិត្ថអប់រមិំត្ថ 
- មិត្ថអប់រមិំត្ថសក្មមចំនួន៤២នក់្(ស្សី២៤នក់្)ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- មិត្ថអប់រមិំត្ថទំាងក្នុះបានផថល់ក្សវា១,៣២៥ដងដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

- បុគគលិក្ហវឹក្ហាត់្ការងារបានក្ធវើការរបជំុជាមួយយុវវយ័ចំនួន២ដង  និងបានក្ធវើ សក្មមភាពក្មានថ
សបាយ រមួទំាងផថល់ការអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៦០ក្លើក្ដល់យុវវយ័  

៣.៣ កុ្មារ
រត្វូ 
បានគំ្ន
មាហ  រណ
ក្មមក្ៅ 

សាោរដឌ
និងបនថការ

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្ថសំឡាញ់កំ្ពុង់ផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ ចំនួន
៣៣០ មួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន២៣០នក់្ នឹងចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ានបនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅ សាោ             

រដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 
- នឹងក្រត្ៀមក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយមាតបិតចំនួន ៤ក្លើក្ ក្ដើមផីក្រត្ៀមក្ធវើ ការ 
សមាហរណក្មមក្ៅក្ាោរដឌក្បុង១ឆ្ប ំ 

ក្មមវធីិអប់រសំរបុរមួៈ 
- មិត្ថសំឡាញ់បានផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ៣៨៦នក់្(ស្សី ១៧៣នក់្)  
រមួបញ្ចូ លថ្មី៨៥នក់្(ស្សី៣១នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន២២៤នក់្(ស្សី១២១នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី៣១នក់្(ស្សី១៧នក់្) បានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន 
បនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដឌចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- បានក្រៀបចំកិ្ចចរបជំុមួយ ខដលមានមាតបិតចំនួន ១២៥នក់្(ស្សី១០២នក់្)  ក្បុងក្គ្នលបំណង 

ក្ដើមផី បងាា ញជូនពីការក្ធវើសមាហរណក្មមសិសេក្ៅសាោរដឌ នផ្ថ្ង ី២៥ ខខ ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ំ២០១៥ 
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សិក្ា ក្ៅ
សាោរដឌ
ឲ្យបានយូរ
ខដលអាច
ក្ធវើបាន 
 

- អនុវត្ថន៏ថ្នប ក់្ចូលក្រៀនក្ឡើងវញិក្ៅក្បុងសហគន៏សមាហរណ៏ក្មមក្ៅ  
សាោរដឌៈ 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដឌៈ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន៦៩០នក់្ក្ៅសាោរដឌ/១ឆ្ប ំ 
- កុ្មារចំនួន ១,២៥០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការ ចុុះ 
ក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ១,៨៩៤នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថការសិក្ា ក្ៅ 

សាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 
- កុ្មារចំនួន ៣៤០នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមផ្ទធ ល់ក្ៅសាោរដឌ(រកុ្មតមថ្បល់) 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដឌចំនួន ក្សវាផ្នការតមដ្ឋន 
កុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដឌចំនួន ១០,០០០ ដង 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនន័សរបុចំនួន   ១៣០,០០០ នឹងផថល់ដល់ កុ្មារ / យុវវយ័ 
ក្ៅតមថ្បល់  មណឍ លអប់រ ំ មជឈមណឍ ល បណថុ ុះ  បណ្តថ ល វជិាជ ជីវៈ 

- សមាា រៈអប់រកំ្រៅរបព័ននថ្មី នឹងរតូ្វបក្ងកើត្និងក្ធវើបចចុបផនបភាព 

- ក្សៀវក្ៅខណនំ សថីពីការអប់រកំ្រៅរបព័នន ក្ៅតមថ្បល់ក្បុងមណឍ ល និង 
សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ នឹងបក្ងកើត្ អនុវត្ថ និងក្ធវើបចចុបផនបភាពយ៉ាង 
ក្ ៀងទាត់្ 
 

ផ្ដគូ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូនិងមិត្ថសំឡាញ់ ៥០នក់្ នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង 

  ួល ការបណថុ ុះបណ្តថ ល 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដឌៈ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន១០២នក់្(ស្សី៤២នក់្) បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា 
ឆ្ប ំ២០១៥  

- កុ្មារចំនួន១,៣០៩(ស្សី៦១៨នក់្)ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- កុ្មារចំនួន ៩៧៨នក់្ )ស្សី៤៦៣នក់្  (កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌ 
តមរយៈការចុុះសួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ និងបណ្តថក្ខត្ថនន  ។ កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដឌ 

ចំនូន១២៤នក់្ )ស្សី៥៤នក់្  (បានឈប់  ួលការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ា ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់
ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្នរ ឲ្ក្ យក្រៀនក្ៅសាោរដឌ និងកុ្មារចំនួន១៩១នក់្ )ស្សី៨០ នក់្ (

បញ្ជូ នក្ៅអងគការផេងៗ  និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- ក្សវាផ្នការតមដ្ឋនកុ្មារក្រៀនក្ៅសាោរដឌមានចំនួន៣,០៥២ដង 
 
 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្យើងបានផថល់ក្សវាការអប់រកំ្រៅរបពនន័សរបុចំនួន ៣៧,៦១៤ (ស្សី ១,៤៨៧)ដងបានផថល់ដល់កុ្មារ/
យុវវយ័  ក្ៅតមថ្បល់ មណឍ លអប់រ ំមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ ល វជិាជ ជីវៈក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផ្ដគូ 

- រគូសាោរដឌនិងអងគការរពុះពុ នសាសនក្ដើមផីអភិវឌណន៍សងគម ចំនួន ១៨នក់្(ស្សី១៧នក់្) បាន
  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីឧបក្រណ៏សិក្ា  
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- ផ្ដគូសាោរដឌ៧៥នឹង  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងការគំ្ន រ  ក្បុង ការ  ក្របើ
របាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា 

- តមដ្ឋនរគូសាោរដឌចំនួន៧០ អនុវត្ថន៏ក្លើឧបក្រណ៏សិក្ាក្របើរបាស់ 

 

- បានក្ធវើប បងាា ញសថីពីសក្សវាក្មមមណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ដល់នយក្សាោ
ចំនួន ២១នក់្(ស្សី០៦នក់្)  ក្ៅមិត្ថសំឡាញ់។ 

- បានក្ធវើការតមដ្ឋនរគសូាោរដឌចំនួន១៥៨រគូសថីពីការក្របើរបាស់ឧបក្រណ៏សិក្ា ក្បុងរតី្មាសក្នុះ។ 

មជឈមណឍ លអប់រ,ំ  ឬសេខីក្វ,  ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ 

មជឈមណឍ លអប់រៈំ 
 

- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុង់ផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន២០០នក់្ក្បុង មួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅ
សាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដឌៈ 

- ក្រត្ៀមក្រៀបចំក្ធវើសមាហរណក្មមកុ្មារចំនួន ២៨០នក់្ក្ៅ សាោរដឌក្បុង
មួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ៦៨៤នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថ ការសិក្ា 
ក្ៅសាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ នន
ការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

មជឈមណឍ លអប់រ,ំ  ឬសេខីក្វ,  ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ 

មជឈមណឍ លអប់រផំថល់សក្មមភាពអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាក្ដើមផីសរមបសរមួលក្លើការសមាហរណ 

ក្មមសិសេក្ៅសាោរដឌ និងផថល់ការអប់រជំាមូលដ្ឋឌ នដល់កុ្មារខដលរស់ក្ៅ និងក្ធវើការ តមថ្បល់/
សហគមន៏ ខដលមក្ពីតំ្បន់ឫសេីខក្វ និង ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ ។ 

- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុងផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន ២៧០នក់្ (ស្សី១១៦នក់្) រមួ
បញ្ចូ លថ្មី៥៨នក់្(ស្សី១៩នក់្)  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន៥១នក់្(ស្សី២៩នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី២០នក់្(ស្សី១០នក់្)   បានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់
ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

សមាហរណ៏ក្មមក្ៅសាោរដឌៈ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន ៩២នក់្(ស្សី៣៨នក់្) រមួបញ្ចូ ល៦៧នក់្(ស្សី២៧នក់្)ថ្មីបានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅ
សាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន ៤៣៤នក់្(ស្សី២០៤នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌតមរយៈការចុុះ
សួរសុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុង 

ក្រៀនក្ៅសាោរដឌចំនួន ១៥នក់្(ស្សី០៦នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការ
គំ្នរ ខលួនឯង និងកុ្មារចំនួន   ៥២នក់្(ស្សី២០នក់្)   បញ្ជូ នក្ៅអងគការក្ផេង ៗ និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន ៤៤៤នក់្(ស្សី២០១នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះក្ឈាម ុះ 
សហគមន៏អណថូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
សហគមន៏អណថូ ង 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
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- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុង់ផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៣០នក់្ ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្ចូលក្រៀនថ្នប ក់្អក្ខរក្មម 
- កុ្មារចំនួន១០០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្ៅសាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១០០នក់្ក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារចំនួន ៣៤៩នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះ
ក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុងផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៣៥នក់្(ស្សី១៩នក់្) 
រមួបញ្ចូ លថ្មី ១១នក់្(ស្សី០៤នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន ៣៣នក់្(ស្សី១៣នក់្)  ចូលក្រៀនថ្នប ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  
- កុ្មារចំនួន ៩០នក់្(ស្សី៤៩នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី ០៥នក់្(ស្សី០៤នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន 
បនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារថ្មីចំនួន០៨នក់្(ស្សី០៣)បានក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ១៩៧នក់្(ស្សី៩៦នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅ
សាោរដឌចំនួន  ១១នក់្(ស្សី០៦នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្ន
រ ខលួនឯង និងកុ្មារចំនួន២នក់្(ស្សី២៨នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអងគការក្ផេង ៗ និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន៣៣៦នក់្(ស្សី១៦៥នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះក្ឈាម ុះ 

 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុង់ផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៥០នក់្ ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- យុវវយ័ចំនួន១ ៥នក់្នឹងបានចូលក្រៀនថ្នប ក់្អក្ខរក្មម 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១០នក់្នឹងបានចូលក្រៀន ថ្នប ក់្អក្ខរក្មម 
- កុ្មារចំនួន៥០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្ៅសាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 

សហគមន៏ចាអំក្ៅ 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុងផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន៥៧នក់្(ស្សី២៤នក់្) 
រមួបញ្ចូ លថ្មី០៨នក់្(ស្សី០៥នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន ០១នក់្(ស្សី០១នក់្)  ចូលក្រៀនថ្នប ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  
- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្(ស្សី០៥នក់្) ចូលក្រៀនថ្នប ក់្អក្ខរក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  
- កុ្មារចំនួន ៦០នក់្(ស្សី៣៣នក់្) រមួបញ្ចូ ល០៣នក់្(ស្សី០១នក់្)ថ្មី បាន ចូល    ក្រៀនថ្នប ក់្
បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដឌចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 
 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
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- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ១៥០នក់្ក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារចំនួន ៣០០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ៣០០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

 

- មិនមានកុ្មារថ្មីក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដឌក្ ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារចំនួន ១២៩នក់្(ស្សី៦៤នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅ
សាោរដឌចំនួន០៩នក់្(ស្សី០៥នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្នរ 
ខលួនឯង   និងកុ្មារចំនួន១៤នក់្(ស្សី៥នក់្) បញ្ជូ នក្ៅអងគការក្ផេង ៗ និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន៣២១នក់្(ស្សី១៥៤នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះក្ឈាម ុះ 
តំ្បន់មានជ័យ 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុង់ផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារ 
ចំនួន៥០នក់្ ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន៣០នក់្ នឹងបានចូលក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ ន
ក្ៅសាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
- សមាហរណក្មមកុ្មារថ្មីចំនួន ៦០នក់្ក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារចំនួន ២៩០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថការសិក្ា ក្ៅ
សាោរដឌក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ១៥០នក់្ នឹងបានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការ
ចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន 

តំ្បន់មានជ័យ 

អប់រកំ្រៅរបព័នន 
- មជឈមណឍ លអប់រកំំ្ពុងផថល់ការអប់របំំប៉ានកំ្រតិ្បឋមសិក្ាដល់កុ្មារចំនួន២៤នក់្(ស្សី១៤នក់្) 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខ ក្មសា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- កុ្មារចំនួន ២៣នក់្(ស្សី១០នក់្) បាន ចូល    ក្រៀនថ្នប ក់្បំប៉ាន បនធ ប់ពីការបញ្ជូ នក្ៅសាោរដឌ
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខ   ក្មសា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

សមាហរណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារថ្មី០១នក់្( ស្សី០១នក់្) ក្ធវើសមារណក្មមក្ៅសាោរដឌ 
- កុ្មារចំនួន ១១៥នក់្(ស្សី៤៩នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ  ។ ក្រត្ៀមបញ្ឈប់ការគំ្នរ ក្លើសមាា រៈសិក្ាដល់កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅ 
សាោរដឌចំនួន ២៧នក់្(ស្សី១២នក់្) ក្ដ្ឋយសាររគសួាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្ន
រ ខលួនឯង   និងកុ្មារចំនួន៧០នក់្(ស្សី៣៣នក់្)  បញ្ជូ នក្ៅអងគការក្ផេង ៗ និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- កុ្មារចំនួន២០៨នក់្(ស្សី៩៨នក់្) បានចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀនតមរយៈយុ ននការចុុះក្ឈាម ុះ 
ក្លឹបក្េហវនេៈ កំ្ពុងផថល់ក្សវាសក្មមភាពខាងក្បុង និងខាងក្រៅ ចំនួន 
១២០,០០០ រមួមាន បណ្តត ល័យ រា ំ កី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា 
និងរពឹត្ថិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈមណឍ លអប់រ ំ មជឈ

ក្លឹបេហវនេៈ   ជាមណឍ លអប់ររំបស់អងគការមិត្ថសំឡាញ់ ខដលកុ្មារ/យុវវយ័អាច អនុវត្ថសក្មមភាពក្មានថ
សបាយ និងវបផធម៌រមួមានៈ កី្ឡា គំនូរ ផ្ទត់្ពណ៌ បណ្តត ល័យរា ំនិងត្េនថី។ 

- បានផថល់ក្សវា ខាងក្បុង និងសក្មមភាពខាងក្រៅ ចំនួន ៣៣,២០៨ដង (ស្សី ១១,២១៥)ដង   រមួមាន បណ្តត



របាយការណត៏្រមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្បល់ក្បុង១ឆ្ប ំ 
 

- ក្លឹបក្េហវនេនឹងក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្បល់ និងសហគមន៏
ចំនួន២ដងក្បុងមួយសបាថ ស៏ ក្ដើមផីផថល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន 
៥០,០០០ដងដល់ពួក្ក្គ 

 

ល័យ រា ំកី្ឡា ក្ោខ ន គំនូរ  សេនកិ្ចចសិក្ា និងរពឹត្ថិការណ៏ពិក្សស ដល់កុ្មារទំាងអស់ក្ៅមជឈម
ណឍ លអប់រ ំមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ រពមទំាងកុ្មារមក្ពីតមថ្បល់ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- ក្លឹបក្េហវនេ ក្បើក្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅតមថ្បល់ និងសហគមន៏ចំនួន២ដងក្បុងមួយសបាថ ស៏ក្ដើមផី
ផថល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្ចំនួន ៤,៩៦៨(ស្សី ៨៤៦)ដង  

- ក្បុងរតី្មាស ី៣ក្នុះ សក្មមភាពបានអនុវត្ថន៏ ក្ៅក្លិបក្រហនេចាប់ពីខខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ំ២០១៥ 

 

៣.៤ គំ្ន
រ យុវវយ័
ក្បុងការ
បណថុ ុះ
បណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ
និង
ការងារ 

សរបុរមួ  ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

 

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ នឹងផថល់ជំនញវជិាជ ជីវៈ៧ក្ផេងៗ គ្នប  
ក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ, តក្មម  និងសហគមន៏អណថូ ង 

- មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  នឹងផថល់ជំនញដល់ យុវវយ័
ចំនួន៥០០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី៣០០នក់្ 

- យុវវយ័ចំនួន១០០នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី៦២នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
- ពរងឹងថ្នប ក់្កាត់្ក្ដរថ្មី និងបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ថ្មីក្ៅតំ្បន់អណថួ ង 

 

ការខសវងរក្ការងារៈ  
- យុវវយ័២០០នក់្ នឹង សមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារក្ៅភបំក្ពញ  និង
ក្ខត្ថក្បុងមួយឆ្ប ំជួយគំ្នរ ក្ដើមផី ដ្ឋក់្ការងារ, បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់
ខលួន, ការងារភាល ម ,ៗ ខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង, និងការគរឲ្យតាម្រយុៈការហារ់ជរៀន្
ជធវើការ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពផ្នការដ្ឋក់្ការរងារ 
- ក្មមវធីិសិក្ាបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈរតូ្វបានក្ធវើបចចុបផនបភាពក្ដើមផីធាន
ថ្នវានឹងសាក្សមសមទភាព  ការវាយតំ្ផ្លសិសេគឺវាខផអក្ក្ៅក្លើក្មមវធីិ 

សរបុរមួ  ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  និងរក្ការងារឲ្យយុវវយ័ 

 

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈកំ្ពុងការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈចំនួន៧ជំនញក្ផេងគ្នប ក្ៅមជឈមណឍ ល
បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ និង ក្រាងថ្មី២ ក្ៅតំ្បន់តក្មម  និងសហគមន៏អណថូ ង 

- មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  បានផថល់ជំនញដល់យុវវយ័ចំនួន ៤៧០នក់្(ស្សី ១២៣នក់្) 
រមួបញ្ចូ លថ្មី៨៩នក់្ (ស្សី១៩នក់្) ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ចំនួន៧៧នក់្(ស្សី ៣៥នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី១០នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ 
ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- ហាងកាត់្ក្ដរថ្មីក្ឈាម ុះខខេខម៉ារត្ក្ៅអណថូ ងកំ្ពុងដំក្ណើ រការ ក្ដ្ឋយមានសិសេចូលមក្ក្រៀនចំនួន ១៥
នក់្ (ស្សី០៥នក់្)   ហាងសំអាងកាយក៏្បានដំក្ណើ រការផងខដរ។  

 

ការខសវងរក្ការងារៈ 
- យុវវយ័១៤៤នក់្ (ស្សី ៤៦នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារក្ៅភបំក្ពញ  និងក្ខត្ថចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

- យុវវយ័ ៥៥នក់្(ស្សី១៥នក់្)បានជួយខសវងរក្ការងារឲ្យ ក្ធវើក្ៅភបំក្ពញ  និងក្ខត្ថ 
-  យុវវយ័   ០៦នក់្(ស្សី០២នក់្)  បានជួយគំ្នរ ក្ដើមផីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់ខលួន ក្ៅភបំក្ពញនិងក្ខត្ថ 
- យុវវយ័៤៨នក់្(ស្សី ១៣នក់្) បានសមាហរណក្មមក្ៅការងារភាល ម  ៗក្ៅភបំក្ពញ  និងក្ខត្ថ 
- យុវវយ័ ២៦នក់្(ស្សី ០៨នក់្) បានខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅភបំក្ពញ  និងក្ខត្ថ 
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សិក្ានិងសមទភាព 

- ក្រៀនពីគក្រមាងការហាត់្ក្រៀនការងារ  បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈក្ៅក្បុង 

សហគមន៏  
ផ្ដគូ 

- បក្ងកើត្ និងក្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និងខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុម
ការងារទំាងអស់ 

- ពរងីក្ការ ំនក់្ ំនងជាមួយរក្ុមហ ុនសរមាប់ការ ហាត់្ក្រៀន ការងារ  
ក្មមសិក្ា និងការ រក្ការងារ ។ 

- យុវវ័យ០៩នាក់(ត្សី ០៨នាក់) បាន្រយួស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហារជ់រៀន្ជធវើការ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្ៅបនថខចក្រខំលក្ប ពិក្សាធន៏សថីពីរក្បៀបដ្ឋក់្ការងារដល់យុវវយ័របក្បក្ដ្ឋយសុវត្ទិភាពដល់អបក្រគប់
រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់ក្ផេងៗ និងមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- ក្សៀវក្ៅខណនំសថីពីការហាត់្ក្រៀនការងារបានបញ្ច ប់ បក្ខរបជាភាសាខខមរ ក្ៅរតី្មាស ី៣  ក្នុះ។ 
 

ផ្ដគូ 

- បានក្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីក្ឈាម ុះអងគការ/ហាងជាក្រៀងរាល់ខខក្ដ្ឋយអបក្សរមបសរមួលការដ្ឋក់្ការងារ 
ក្ហើយបានខចក្ជូនដល់រក្ុមពាក់្ព័ននក្បុង បញ្ជ ីក្នុះមានចំនួន៣៤០អងគការ/ហាង ។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសថីពីការហាត់្ក្រៀនការងារ  ក្ៅ  SCI និងណ្តហាគ ក្វ ើល 
- បានចូលរមួ សេនុះកិ្ចចសិក្ាជាមួយក្លាណមិត្ថសថីពីគក្រមាងការហាត់្ក្រៀនការងារ   
- បានក្ធវើប បងាា សថីពីការដ្ឋក់្ការងារ  និងការហាត់្ក្រៀនការងារ  ដល់គណៈក្មាម ការឃំុសរមាប់ស្រសថី 
និងកុ្មារ   ប៉ាូលីស    និងមរនីថខណឫសេីខក្វ 

មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នប ក់្ជំនញ )  
ផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈដល់យុវវយ័ខដលមានគុណភាពនិងផថល់
ការងារឋិត្ក្ឋរ។ 

 

- យុវវយ័ចំនួន៤៤០នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
បនធ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ពីមជឈ
មណឍ ល បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈក្បុង១ឆ្ប ំ 

- យុវវយ័ចំនួន៥០នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
- នឹងផថល់ក្សវាអប់រដំល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន១៩០,០០០ដង (បំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  និងការពាបាល  

មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  (ថ្នប ក់្ជំនញ) ផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ លដ៏មានគុណភាព 
នំមុខក្គក្លើជក្រមើសការងារដ៏ឋិត្ក្ថ្រសរមាប់យុវវយ័ ។ អងគការមិត្ថសំឡាញ់មាន ០៧ជំនញក្ផេងៗ គ្នប   
 

- យុវវយ័ចំនួន៤២២នក់្(ស្សី១១៥នក់្)រមួបញ្ចូ លថ្មី៧៧នក់្(ស្សី១៦នក់្)  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ បនធ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិក្ាយ៉ាងក្ហាចណ្តស់កំ្រតិ្ ី១ពីមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ
ជីវៈចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

- យុវវយ័ចំនួន៤២នក់្(ស្សី១៧នក់្)រមួបញ្ចូ លថ្មី០៤នក់្(ស្សី០២នក់្)  ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការងារ  
- ផថល់ក្សវាអប់រ(ំបំណិនជីវតិ្ កំុ្ពយូ ័រ  និងការពាបាល) ដល់យុវវយ័ក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈចំនួន៤៤,៧០៦(ស្សី១១,៣៩៨)ដង   

- យុវវយ័ចំនួន១៦នក់្(ស្សី០២នក់្)ក្សមើចំនួន ៣. ៨% បានក្បាុះបង់ក្ចាលការសិក្ាក្ៅមជឈលមណឍ ល
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- ក្ៅឆ្ប ំ២០១៧ អរតផ្នការក្បាុះបង់ការសិក្ាក្ៅមជឈមណឍ លបណថុ ុះ
បណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ក្បុងឆ្ប ំ២០១៧ នឹងមានការថ្យចុុះមក្រតឹ្ម ១០% 
(ខផអក្ក្លើរបាយការណ៏ ឆ្ប ំ២០១២ =១៨%) 

 

ការដ្ឋក់្ការងារៈ  (មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ , ចារអំក្ៅ,  ឬសេីខក្វ,  មានជ័យ, និង 
ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ,) 
- យុវវយ័១៥៥នក់្នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ងកើត្របរ ក្ដ្ឋយខលួនឯង  
- ៨៥% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុងក្ធវើការ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងបនធ ប់
ពីការក្ធវើសមាហរណក្មមអស់រយៈក្ពល ៦ខខ 

បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ក្ហើយមិនបានរត្ឡប់មក្ចូលក្រៀនវញិក្ៅក្បុងកំ្ឡុងក្ពលក្ធវើរបាយការណ៏ 

 

ការដ្ឋក់្ការងារៈ  (មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ , ចារអំក្ៅ,  ឬសេីខក្វ,  មានជ័យ, និង ក្ណ្តថ លភបំក្ពញ,) 
 

- យុវវយ័១៣៩នក់្(ស្សី៤៦នក់្) ជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ របឺក្ងកើត្របរ ក្ដ្ឋយខលួនឯងចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥  

- ៩៣% ផ្នយុវវយ័កំ្ពុងក្ធវើការ និងបក្ងកើត្របរក្ដ្ឋយខលួនឯងបនធ ប់ពីការក្ធវើសមាហរណក្មម
អស់រយៈក្ពល ៦ខខ 
 

 

សហគមន៏អណថូ ង 

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជី និងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣០នក់្ នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 
 
 
 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 

 

សហគមន៏អណថូ ង 

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជី និងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន២១នក់្(ស្សី០៨នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី០៩នក់្(ស្សី០៣នក់្) បាន  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ  ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 

 

- យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្(ស្សី១១នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី ០៣នក់្(ស្សី០១នក់្) ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពី
ផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ១០នក់្(ស្សី០៧នក់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្ៅការងារ បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់
ខលួន  ខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហារ់ជរៀន្ជធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

សហគមន៏តក្មម  

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជី និងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន៣០នក់្ នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- យុវវយ័ចំនួន ៣០នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការ 
 

សហគមន៏តក្មម  

ការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជី និងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការៈ 
- យុវវយ័ចំនួន២៧នក់្រមួបញ្ចូ ល០៣ថ្មី  បាន  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  ចាប់ ពីផ្ថ្ង ី០១ 
ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥។ 
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ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
- យុវវយ័ចំនួន ២០នក់្ នឹងក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់ការងារ 

- យុវវយ័ចំនួន ១៥នក់្(ស្សី០៧នក់្)  រមួបញ្ចូ លថ្មី ៣នក់្(ស្សី០២នក់្) ដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនក្ធវើការចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 

ការសមាហរណក្មមក្ៅការងារៈ 
យុវវយ័ចំនួន ១៦នក់្(ស្សី០២នក់្)  បានក្ធវើសមាហរណក្មមភាល មៗ ក្ៅការងារ បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់ខលួន  
ខសវងរក្ការងារក្ដ្ឋយខលួនឯង ស្សវររកការគរឲ្យតាម្រយុៈការហារ់ជរៀន្ជធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

សរបុរមួការបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងការងារ របស់អាណ្តពាបាលៈ 
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៥ ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន
៥០នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះ
ក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤០០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្បុង១ឆ្ប ំ 

ការងារៈ 
- កំ្ពុងផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន ១៥០ 
ក្បុងក្នុះមានថ្មី៨០ ក្ដើមផីបក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់ខលួន  និងការដ្ឋក់្ការងារ 
បក្ងកើនរបាក់្ចំណូលសរមាប់រក្ុមរគួសារពួក្ក្គ  

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- នឹងបញ្ច ប់ការបក្ខរបនិងអនុវត្ថន៏ក្មក្រៀនសិបផក្មមតមផធុះនិងក្រាងក្បាុះពុមព 
- បញ្ច ប់វគគបណថុ ុះបណ្តថ លសហរគ្នសខាប ត្តូ្ចសរមាប់យុវវយ័ និង
អាណ្តពាបាល 

- អនុវត្ថអនុសាសន៍របស់ក្មមវធីិសហរគ្នសខាប ត្តូ្ចក្ដើមផីបក្ងកើននូវភាពក្ជា
គជ័យផ្នអាជីវក្មមខាប ត្តូ្ច ការរត្ួត្ពិនិត្យនិងមានជក្រមើសក្លើអាជី
វក្មមខាប ត្តូ្ច 

សរបុរមួការបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងការងារ របស់អាណ្តពាបាលៈ 
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ១៣៩ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មីចំនួន០៤  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លនិង
ចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ៤៣០នក់្(ស្សី ២០១នក់្) បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ  

 
ការងារៈ 
- កំ្ពុងផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងគំ្នរ អាណ្តពាបាលចំនួន ១០៤ ក្បុងក្នុះមានថ្មី១២ក្ដើមផី
បក្ងកើត្អាជីវក្មមផ្ទធ ល់ខលួន  និងការដ្ឋក់្ការងារ បក្ងកើនរបាក់្ចំណូលសរមាប់រក្ុមរគួសារពួក្ក្គ  

 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ក្មក្រៀនសិបផក្មមតមផធុះនិង ក្បាុះពុមាមិនទាន់បានបញ្ច ប់ ។ 
- កំ្ពុងខត្ដំក្ណើ រការវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសហរគ្នសខាប ត្តូ្ចសរមាប់យុវវយ័ និងអាណ្តពាបាល 
- រគួសារចំនួន ១៥រគួសារ រមួបញ្ចូ លថ្មី០៤ រគួសារបានបថូរ ពីសិបផក្មមតមផធុះ  
ក្ៅជាសហរគ្នសខាប ត្តូ្ច ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 

 
 

រដ្គ្ ូ

- ផលិត្ផលសិបផក្មមតមផធុះបានខចក្រខំលក្ពីរក្បៀបក្ធវើរគ្នប់អងាគ ំជាមួយសិសេជប៉ាុន និងបានលក់្
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- បក្ងកើនការបថូររគួសារពីសិបផក្មមតមផធុះ  ក្ៅជាសហរគ្នសខាប ត្តូ្ច និង
ដ្ឋក់្ការងារ 

រដ្គ្ ូ

- កិ្ចចសហការជាមួយអងគការផ្ដគូនិងសាទ ប័នឯក្ជន នឹងរត្ូវចាប់បក្ងកើត្តម
រយៈការបណថុ ុះបណ្តថ ល  ការលក់្ផលិត្ផល  ការតំងពិព័រណ៏ឬរពឹត្ថិការណ៏ 

ផលិត្ផលមួយចំនួន ក្ៅក្រហនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 
- ផលិត្ផលសិបផក្មមតមផធុះបានចូលរមួដ្ឋក់្តំងពិពណ៌ និងលក់្ចំនួន១ ដងក្ៅសាោភបំក្ពញ
អនថជាតិ្ 

សហគមន៏អណថូ ង    
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤៥នក់្ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី១៥នក់្
នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះក្ហើយ
មានកុ្មារចំនួន ១៤០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ នឹងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅ
មណឍ លផលិត្ក្មម 

សហគមន៏អណថូ ង    
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៤២នក់្ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៣នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះ
បណ្តថ ល  និងចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១៣៥នក់្(ស្សី៥៩នក់្) បាន  ួល
ផលពីគក្រមាង 

- អាណ្តពាបាលចំនួន ០៥នក់្ នឹងបំក្រ ើការងារក្លើការក្បាុះពុមាក្ៅមណឍ លផលិត្ក្មម 
 

 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ   
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៣០នក់្ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៥នក់្
នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះក្ហើយមាន
កុ្មារចំនួន ១០០នក់្ បាន  ួលផលពីគក្រមាងក្នុះ ក្បុង១ឆ្ប ំ 

សហគមន៏ចារអំក្ៅ    
ការបណថុ ុះបណ្តថ លៈ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន  ៣៨នក់្ក្បុងក្នុះមានអាណ្តពាបាលថ្មី០៣នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះ
បណ្តថ ល  និងចូលរមួសិបផក្មមតមផធុះក្ហើយមានកុ្មារចំនួន ១១១នក់្(ស្សី៥១នក់្) បាន  ួលផលពី
គក្រមាង 
 

មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប 
- មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបចំនួន២កំ្ពុងផថល់ក្ខនលងសាប ក់្ក្ៅដ៏
មានសុវត្ទិភាពដល់កុ្មារ/យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្ដល់៥០០នក់្ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- ក្សវាចំនួន ២៤,០០០ ផ្នសក្មមភាពក្មានថ ការចូលរមួរបស់កុ្មារ 
ការសួរសុខ ុក្ខរគួសារ ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល ក្បុងក្នុះក្សវា

មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប 
- មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបចំនួន២កំ្ពុងផថល់ក្ខនលងសាប ក់្ក្ៅដ៏មានសុវត្ទិភាពដល់កុ្មារ/
យុវវយ័ជាអតិ្បរមារហូត្ដល់២៨៣នក់្(ស្សី៩០នក់្)ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- ក្សវាចំនួន ៣,៤៤៦(ស្សី៨៨៨)ដង ផ្នសក្មមភាពក្មានថ ការចូលរមួរបស់កុ្មារ ការសួរសុខ ុក្ខ
រគួសារ ការការពារកុ្មារ និងការពាបាល ក្បុងក្នុះក្សវាពាបាលចំនួន២,០៥៧ នឹងផថល់ដល់កុ្មារ/
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ពាបាលចំនួន១០,០០០ នឹងផថល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ ក្ៅក្បុងសាប ក់្ក្ៅ
បក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាងអស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១០០នក់្ មក្ពីតមថ្បល់ និងមណឍ លសាប ក់្ក្ៅ 
បក្ណ្តថ ុះអាសនបនឹងបានចូលរមួសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្ថកំ្ពង់សពឺ 
ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- ការចូលរមួរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹងរត្ូវបានធានថ្នបានចូលរមួការរបជំុ ូក្ៅ
ក្រៀងរាលសបាថ ហការក្បាុះក្ឆ្ប ត្ និងក្របើរបាស់របអប់សំបុរត្សំក្ណើ រខដល 

មានក្ៅរគប់ មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាងអស់ 

 

រស់ក្ៅជារក្មុ និងរស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៥០នក់្ នឹងគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុមក្បុងកំ្ឡុង
ក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ២៥នក់្ នឹងគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយក្បុងកំ្ឡុងក្ពល 
ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ក្បុងមួយឆ្ប ំ 
 

យុវវយ័ ក្ៅក្បុងសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាងអស់ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ២១៧នក់្(ស្សី៧២នក់្)  មក្ពីតមថ្បល់ និងមណឍ លសាប ក់្ក្ៅ បក្ណ្តថ ុះអាសនប
នឹងបានចូលរមួសក្មមភាពក្ៅជំរុសំបាយក្ៅក្ខត្ថកំ្ពង់សពឺ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- ការចូលរមួរបស់កុ្មារ/យុវវយ័នឹងរត្ូវបានធានថ្នបានចូលរមួការរបជំុ ូក្ៅក្រៀងរាល់សបាថ ហ៏,ការ
ក្បាុះក្ឆ្ប ត្ និងក្របើរបាស់របអប់សំបុរត្សំរាប់ដ្ឋក់្នូវរាល់សំក្ណើ រខដលមានក្ៅរគប់មណឍ ល
សាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាងអស់ 

 
 
 

រស់ក្ៅជារក្មុ និងរស់ក្ៅឯក្រាជយ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ២៥នក់្(ស្សី៥នក់្)រមួបញ្ចូ ល១១នក់្(ស្សី០១)ថ្មីបានគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយជារក្ុម
ក្បុងកំ្ឡុងក្ពល ខដលសិសេកំ្ពង់ក្រៀនក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ៣៧នក់្(ស្សី១០នក់្) បានគំ្នរ ឲ្យរស់ក្ៅឯក្រាជយក្បុងកំ្ឡុងក្ពល ខដលសិសេ
ក្ចញក្ធវើការ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

 

 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្ៅ រាជធានីភបំ និងក្ខត្ថ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ៥០០នក់្នឹង  ួលក្សវា(បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  
ខផបក្ចាប់ និងការបញ្ជួ ន ) ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- កុ្មារចំនួន ១០០នក់្ នឹងបានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់
រគួសារផ្ទធ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្បុងក្ខត្ថ និងរាជធានី
ភបំក្ពញ ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- កុ្មារថ្មីចំនួន ៦០នក់្ នឹងក្ធវើសមារហក្មមក្ៅសាោរដឌក្បុងក្ខត្ថរបស់ពួក្ 
ក្គក្បុង១ឆ្ប ំ 

ការសមាហរណក្មមរគសួារក្ៅ រាជធានីភបំក្ពញ និងក្ខត្ថ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន ២៨៩នក់្(ស្សី១៧៧នក់្)  ួលក្សវា (បំណិនជីវតិ្ គំ្នរ  និងខផបក្ចាប់)  
ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារចំនួន ៩៥នក់្(ស្សី៣០នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី ២៦ស្សី០៩) បានគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅ
កាន់រគួសារផ្ទធ ល់ រគួសារសាច់ញាតិ្  ឬរស់ក្ៅឯក្រាជយក្ៅក្បុងក្ខត្ថ និងរាជធានីភបំក្ពញ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី
០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- កុ្មារចំនួន ១០៣នក់្(ស្សី៥១នក់្) កំ្ពុងជួយគំ្នរ ឲ្យបនថការសិក្ាក្ៅសាោរដឌតមរយៈការចុុះសួរ
សុខ ុក្ខក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ  ។ កុ្មារកំ្ពុងក្រៀនក្ៅសាោរដឌចំនួន៦២នក់្(ស្សី២៥នក់្) បានឈប់
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- កុ្មារចំនួន ២២៩នក់្ ក្ៅសាោរដឌ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្ដើមផីបនថការ
សិក្ាក្ៅសាោរដឌក្បុងក្ខត្ថរបស់ពួក្ក្គក្បុងក្ខត្ថ 

- យុវវយ័៥នក់្ នឹងដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនការងារ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ១០នក់្ នឹងជួយខសវងរក្ការងារឲ្យក្ធវើ ឬបក្ងកើត្មុខរបរក្ដ្ឋយ
ខលួនឯក្ៅក្ខត្ថរបស់ពួក្ក្គក្បុង១ឆ្ប ំ 

- រគួសារចំនួន ១០ នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងគំ្នរ សរមាប់
អាជីវក្មមខាប ត្តូ្ចក្ៅក្បុងក្ខត្ថរបស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ៤០នក់្
នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមក្នុះ ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្បល់ចំនួន ១៥រគួសារ នឹង  ួលបានគំ្នរ ឲ្យ រត្ឡប់
ក្ៅស្សុក្កំ្ក្ណើ ត្វញិក្បុង១ឆ្ប ំ 

- អាណ្តពាបាល/យុវវយ័ចំនូន ២០នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារផលូវ
ចាប់ (សំបុរត្កំ្ក្ណើ ត្   អត្ថសញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅរគួសារ   ក្សៀវក្ៅ
រគួសារ ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ និងប័ណតសមផធម៌) ក្ៅក្ខត្ថរបស់ពួគក្គក្បុង
១ឆ្ប ំ 

រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន៣៤នក់្រមួបញ្ចូ លថ្មី០៥នក់្ នឹង  ួលបានការគំ្នរ ក្លើការ
ក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារធម៌ក្បុង១ឆ្ប ំ 

សមាហរណក្មមពីមណឍ លខក្ខរប 
- ផថល់ក្សវាបំណិនជីវតិ្៥,០០០ ដល់ ណឍិ ត្ក្ៅមណឍ លខក្ខរប  ី១ និង ី 
២ក្ៅរាជធានីភបំក្ពញ 

-  ណឍិ ត្ចំនួន ២០០នក់្នឹង  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលង 

- ក្បើក្ក្រណីយុវវយ័ចំនួន២០នក់្ 

  ួលការគំ្នរ ក្លើសិក្ាសមាា រៈក្ដ្ឋយសាររគួសាររបស់ពួក្ក្គអាចមានល នភាពក្បុងការគំ្នរ ឲ្យ
ក្រៀនក្ៅសាោរដឌ និងកុ្មារចំនួន០៤នក់្(ស្សី០) បញ្ជូ នក្ៅអងគការក្ផេង ៗ និងបាត់្ព័ត៌្មាន ។ល។ 

- យុវវយ័០១នក់្ បានដ្ឋក់្ហាត់្ក្រៀនការងារចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 
- យុវវយ័ថ្មីចំនួន ០១នក់្ថ្មីបានបក្ងកើត្មុខរបរក្ដ្ឋយខលួនឯងក្ៅក្ខត្ថចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 
- រគួសារចំនួន ០៣   ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងគំ្នរ សរមាប់អាជីវក្មមខាប ត្តូ្ចក្ៅក្បុងក្ខត្ថ
របស់ពួក្ក្គ ក្ដ្ឋយមានកុ្មារចំនួន ០៧នក់្នឹង  ួលបានផលពីអាជីវក្មមចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ 
២០១៥ 

- រគួសាររស់ក្ៅតមថ្បល់ចំនួន១១រគួសាររមួបញ្ចូ ល០៥ថ្មី   ួលបានគំ្នរ ឲ្យ រត្ឡប់ក្ៅស្សុក្
កំ្ក្ណើ ត្វញិចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

- អាណ្តពាបាល/យុវវយ័ចំនូន ១៨នក់្(ស្សី ០៨នក់្) នឹង  ួលបានការគំ្នរ ឯក្សារផលូវចាប់ (សំបុរត្ 

កំ្ក្ណើ ត្   អត្ថសញ្ញដ ណប័ណត ក្សៀវក្ៅរគួសារ   ក្សៀវក្ៅរគួសារ ក្សៀវក្ៅសាប ក់្ក្ៅ និងប័ណត
សមផធម៌) ក្ៅ ក្ខត្ថរបស់ពួគក្គក្បុង១ឆ្ប ំ 

 

 

រគសួារធម៌ 
- កុ្មារចំនួន៣៧នក់្(ស្សី០៩នក់្)   ួលបានការគំ្នរ ក្លើការក្ធវើសមាហរណក្មមក្ៅកាន់រគួសារ
ធម៌ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

 

សមាហរណក្មមពីមណឍ លខក្ខរប 
- ក្សវាបំណិនជីវតិ្ ចំនួន៦១០ដងបានផថល់ដល់ ណឍិ ត្ក្ៅមណឍ លខក្ខរប  ី១ និង ី ២ក្ៅរាជ 
ធានីភបំក្ពញក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

-  ណឍិ ត្ចំនួន  ១២៩នក់្(ស្សី ៤៨នក់្) បាន  ួលការអប់របំំណិនជីវតិ្មុនក្ពលក្ដ្ឋុះខលងចាប់
រមួបញ្ជូ លថ្មី ៥៦នក់្(ស្សី២៥នក់្)ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ពំុមានថ្មីក្បុងរតី្មាសក្នុះក្  ។ 

- ក្បើក្ក្រណីយុវវយ័ចំនួន១៤នក់្ ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១  ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
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- យុវវយ័ចំនួន១០នក់្នឹងបានចូលក្រៀនក្ៅមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈក្បុ
ងង១ឆ្ប ំ 

- តមដ្ឋនចំនួន១០០ដង ក្បុង១ឆ្ប ំ 
 
 
 
 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- ប ដ្ឋឌ នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារធម៌ (SoPs) នឹងក្ធវើបចចុបផនបភាព 
បក្ខរប និងអនុវត្ថន៏ក្បុងរកុ្មក្ៅ ចុងឆ្ប ំ ២០១៥ 
 

ផ្ដគូ 
កិ្ចចសហការជាមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល និងអងគការផ្ដគូ នឹងរត្ូវចាប់បក្ងកើត្តម
រយៈការរបជំុ និងការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
នឹងក្រៀបចំរបជំុគណៈក្មាម ធិការរគួសារធម៌ចំនួន ៤ដងក្បុងមួយឆ្ប ំ  
 

- បានបញ្ជូ នយុវវយ័ចំនួន០៥នក់្ចូលក្រៀនក្ៅមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
- បានតមដ្ឋនចំនួន ៣៥ដង 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 
- ប ដ្ឋឌ នផ្ននិតិ្វធីិសមាហរណក្មមរគួសារ រគសួារធម៌ និងរស់ក្ៅឯក្រាជយ បានខក្សរមួលបក្ខរប 
នឹងអនុវត្ថន៏ក្ៅចុងឆ្ប ំ២០១៥ក្នុះ  
 
 

ផ្ដគូ 
- បានខចក្រខំលក្ប សថីពីដំក្ណើ រក្បុងការក្ធវើសមារហណក្មមដល់បុគគលិក្កាខសត្ភបំក្ពញ  
- បុគគលិក្ចំនួន៣នក់្បានចូលរមួវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីការងារសងគម ក្ៅរក្សួងស.អ.យ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាមួយអងគការ កុ្មារដ្ឋឌ នមលប់សថីពីការរគប់រគងក្រណី ក្ៅការយិល័យ
កុ្មារដ្ឋឌ នមលប់ 

- បានចូលរបជំុសថីពីដំក្ណើ រការបិត្ក្រណី និងបិត្មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប ខដលក្រៀបចំ
ក្ដ្ឋយមនធីរសងគមកិ្ចច និង យូនីក្សស៏ ក្ៅមនធីរសងគមកិ្ចច ។ 

៣.៥ 
ការគំ្ន
រ ពីធុរៈកិ្
ចច
សងគមក្ធវើ
មិត្ថសំឡា
ញ់
មាននិរនថ
ភាព ៦០% 

 

និរនថភាព នឹងមានរហូត្ដល់ ៦០% 
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង ៧ក្បុងមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ
ជីវៈ នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូលរ៦១,៥៧៦ដុោល រ ចុងឆ្ប ំ ២០១៥  

- ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នចំនួន ២នឹងបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល ១,៦១៤,៧៤២ដុោល រជា
មួយ របាក់្ចំក្ណញ ២៥១,៦៥២ដុោល រ  
- ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នក្េហវនេៈ  ៩០១,៧៣៣ដុោល ររបាក់្ចំណូល ១៨០,៣៥៥ 
ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នរកំ្ដងៈ  ៧១២,៩៦៩ដុោល ររបាក់្ចំណូល ៧១,២៩៧ 
ដុោល ររបាក់្ចំក្ណញ 

ក្បុងរតី្មាសក្នុះ  និរនថភាព មាន ៥២%    
- ១០០% ផ្នជំនញវជិាជ ជីវៈទំាង៧ក្បុងមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល 
៨,៤១៩.៥៦ដុោល រ   

- ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នចំនួន២បានបក្ងកើនរបាក់្ចំណូល១៩២,១៥៦.១៤ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ
(៤៩,២១៥.៨៦)ដុោល រ 

- ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នក្េហវនេៈ របាក់្ចំណូល ១០៨,៥១៦.១៧ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ (១៧,៨៤១.៩២) ដុោល រ 
ក្ភាជនីយដ្ឋឌ នរកំ្ដងៈរបាក់្ចំណូល ៨៣,៦៣៩.៩៧ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ(៣១,៣៧៣.៩៤)ដុោល រ   
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- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សទិត្ក្ៅខាងក្បុង ហាងក្េហវនេក្អនសាថ ហវ ក្ៅក្លើផលូវ 
១៤,០៤២ដុោល រ ក្ក្ើនក្ឡើង៥%ក្បុង១ឆ្ប ំ 

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបផក្មមតមផធុះក្បុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេក្អន
សាថ ហវ  ូល ំពូង និងហាងរកំ្ដងនឹង  ួលបានរបាក់្ចំណូល 
៤២៩,០២៩ដុោល រ 

 

- បទដាឋ ន្រន្ន្រិិវិធីសត្មាប់ជសវាអរិថ្រិន្  បៃរ់ហារ  ទាំន្ញិ សត្មាបហ់ារ ន្ិរបទដាឋ ន្រន្ន្ិរិវិធីរន្ជសវាសត្មាប់ជោរន្ីយដាឋ ន្ ត្រូវបាន្ស្កសត្ម្ួលពីជត្ហន្សអុនិ្ជធើណាសិន្ណល 

- ផលិត្ផលមិត្ថសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ) នឹងអាចរក្
ចំណូលបានចំនួន២៧,១៧៨ដុោល រ ក្បុង១ឆ្ប ំ (ក្ក្ើនក្ឡើង ២%) 
និងចំក្ណញចំនួន ២៥,០០០ ដុោល រក្បុង១ឆ្ប ំ 

 

- ក្ខនលងក្ធវើរក្ចក្  សទិត្ក្ៅខាងក្បុង ហាងេហវនេក្អនសាថ ហវ ក្ៅក្លើផលូវក្លខ១៣ជិត្ក្ភាជនីយដ្ឋឌ ន
ក្េហវនេ    ួលបានរបាក់្ចំណូល ២,២៣៧ដុោល រនិងរបាក់្ចំក្ណញ (១,០៩១.៩៨)ដុោល រ   
 

- ការលក់្ផលិត្ផលពីសិបផក្មមតមផធុះក្បុងហាងលក់្ ំនិញេហវនេក្អនសាថ ហវ ូល ំពូង 
និងហាងរកំ្ដង   ួលបានរបាក់្ចំណូល ៨៤,៦៦៧.៣៧ដុោល រ និងរបាក់្ចំក្ណញ៣១,៣២៩.៩៦ដុោល រ  

 

 

- ប ដ្ឋឌ នផ្ននិតិ្វធីិសរមាប់ក្សវាអតិ្ថិ្ជន និងរក្បៀបក្បើក្ហាង  កំ្ពុងខត្ដំក្ណើ រការ 
- ផលិត្ផលមិត្ថសំឡាញ់ (ក្សៀវក្ៅក្ធវើមាូបេហវនេ)   ួលបានរបាក់្ចំណូលបាន៥,៤៥២.១៨ដុោល រ និង
របាក់្ចំក្ណញ៤,១១៧.០៦ដុោល រ។  

 
 

៤. រក្មុឯក្ក្ សចំនួន ៤ រកុ្មកំ្ពុងផថល់ការគំ្នរ ដល់ក្មមវធីិក្បុងឆ្ប ំ ២០១៥ 
៤.១ 
អបក្ឯក្
ក្ សក្វ
ជជ
សាស្រសថ: 
 

ល នផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាពាបាល និងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន១៤០,០០០ដង  នឹងផថល់ជូនកុ្មារ

/យុវវយ័ ក្បុងក្នុះមានក្សវាសរមាប់  អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អបក្
ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន ក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន ៤០,០០០ក្សវា 

- ក្សវាចំនួន៨០០ផ្នការបញ្ចូ នកុ្មារ/យុវវយ័ក្ៅមនធីរក្ព យ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផធុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន១០ នក់្នឹង  ួល
បានការពាបាលក្ៅមនធីរក្ព យ 

- អាណ្តពាបាលខដលផធុក្ក្មក្រាគក្អដស៏ និងជមងឺក្អដស៏ចំនួន៣០នក់្
នឹង  ួលបានការពាបាលក្ៅមនធីរក្ព យ  

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ៤០០ដង និង អាណ្តពាបាលចំនួន៥០០ដងនឹង
  ួលការពាលជំងឺកាមក្រាគ 

ល នផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាពាបាលនិងសក្េងាគ ុះបឋមចំនួន៣៨,៧៦៧ដង(ស្សី១៦,៦១១ដង) បានផថល់ជូនកុ្មារ/យុវវយ័ក្បុងក្នុះ
មានក្សវាសរមាប់អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀន/អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ចំនួន១៣,៨៦៤ដង
(ស្សី៤,៣៥៧) 

- ផថល់ក្សវាបញ្ជួ នក្ៅមនធីរក្ព យចំនួន១៧៤ដង(ស្សី៧៩ដង)ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ផធុក្ក្មក្រាគក្អដស៍និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន១២នក់្(ស្សី០៧នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី០៣នក់្ 
(ស្សី០១នក់្) បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនធីរក្ព យក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- អាណ្តពាបាលផធុក្ក្មក្រាគក្អដស៏និងជមងឺក្អដស៏ ចំនួន៥៧នក់្(ស្សី៣៦នក់្) រមូបញ្ចូ លថ្មី 
១៣នក់្(ស្សី០៦នក់្) បាន  ួលការពាបាលក្ៅមនធីរក្ព យក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- ផថល់ការពាបាលជំងឺកាមក្រាគដល់យុវវយ័ចំនួន១០៩ដង(ស្សី២៧ដង)និងអាណ្តពាបាលចំនួន៧៧ដង
(ស្សី៥៧ដង)  ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៨០០នក់្នឹងបញ្ចូ នក្ៅក្ធវើក្ត្សថឈាម រក្ក្មក្រាគក្អដ
ស៏ក្ដ្ឋយសម័រគចិត្ថ និងរក្ាការសំងាត់្ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៣០០នក់្ខដលឆលង និងរងផលប៉ាុះពាល់ក្មក្រាគ
ក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏ នឹង  ួលបានក្សវាពីអងគការមិត្ថសំឡាញ់  

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

- អាណ្តពាបាលចំនួន១៥០នក់្ ខដល  ួលរងផលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយក្ម
ក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏នឹង  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នប ំពា
បាលជីវតិ្(ARV)និងពាបាលជំងឺឱកាសនិយម(OI)តមរយៈមិត្ថសំឡាញ់ 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ក្វជជសាស្រសថទំាងអស់ នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លយ៉ាង
ក្ ៀងទាត់្ 

- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល សថីពីខថ្ទំា
សុខ  ភាពមាត់្ក្ធមញ និង សក្េងាគ ុះបឋម 

- ពរងឹងកិ្ចចសហការរវាងបុគគលិក្ក្ព យ និងអបក្រគប់រគងក្រណី 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ តមដ្ឋននិងការបញ្ញជ  ិញសមាា រៈក្ព យក្ៅតមត្រមូវ
ការរបស់រក្ុមការងារ 

ឧបក្រណ៏ 
- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្អនុវត្ថនិងក្ធវើបចចុបផនបភាពក្ ៀងទាត់្ 
- អក្ងកត្ក្លើអាហាររបូត្ទមា និងអនម័យ សំរាប់គក្រមាងអាហាររបូត្ទមា 
- ក្សៀវក្ៅខណនំសុខភាព,  អនម័យ និងសុវត្ទភាព ក្ៅមណឍ លសាប ក់្

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន ១៤៤នក់្(ស្សី៤៥នក់្) បានបញ្ចូ នក្ៅក្ធវើក្ត្សថឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏ក្ៅក្លើរមាមផ្ដ
មាន០២នក់្ (ស្សី០២នក់្) ខដលផធុក្ក្មក្រាគក្ដអស៏រតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៩៦នក់្(ស្សី៨៥នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី០៥នក់្(ស្សី០១នក់្)ខដលឆលងនិងរងផលប៉ាុះពាល់
ក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏បាន  ួលបានក្សវាសងគមពីអងគការមិត្ថសំឡាញ់ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៤៣នក់្(ស្សី២១នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី ០៥នក់្(ស្សី០១នក់្)បាន  ួលថ្នប ំពនា (ARV) និង
ការពាបាលជមងឺឱកាសនិយម(OI)  

- អាណ្តពាបាលចំនួន ៩៥នក់្ (ស្សី៦៣នក់្) ខដល  ួលរងផលប៉ាុះពាល់ក្ដ្ឋយក្មក្រាគក្អដស៏/ជំងឺក្អដស៏ 
បាន  ួលបានការគំ្នរ សងគម និង  ួលថ្នប ំពាបាលជីវតិ្ (ARV) និងពាបាលជំងឺឱកាសនិយម  (OI)  
តមរយៈមិត្ថសំឡាញ់ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បានចុុះមូលដ្ឋឌ នចំនួន ៤៣ដង ផ្នរក្ុមតមថ្បល់មណឍ លសាប ក់្ក្ៅ បក្ណ្តថ ុះអាសនប ផធុះផ្បត្ង 
និងមណឍ លសំចត្ចល័ត្ ក្ដើមផីជួយ អបក្ រគប់រគងក្រណី និងរបធានតំ្បន់ក្បុងការគំ្នរ ខផបក្សុខភាព
ដល់កុ្មារ /យុវវយ័ និងរគួសារតមតំ្បន់ក្គ្នលក្ៅ ។ 

ឧបក្រណ៏ 
- សថង់ដ្ឋនីតិ្វធីិ  (SOP ) សថីពីសុខភាព ផធុះបាយនឹងសុវត្ទិភាព និងអនម័យចំអិនមាូប សរមាប់មណឍ ល
សាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប និងផធុះផ្បត្ង បានបញ្ច ប់ ក្ហើយក្ផញើជូននយិកាអងគការ  និងបានផថល់វគគ
បណថុ ុះបណ្តថ ល ដល់ចុងក្ៅ៣នក់្។ 

- បានក្រៀបចំសមាា រៈសក្េងាគ ុះបឋមសរមាប់មណឍ លក្ចាមក្ៅ 
 

ផ្ដគូ 
- បនថការសហការជាមួយក្វជជបណឍិ ត្ ក្ៅមជឈមណឍ លសាទ នីតិ្សមផទាក្គៀនឃាំល ំង មនធីរក្ព យកាល់ខម៉ាត្ 
គុនន បុបាជ  មិត្ថភាពខខមរ-សូក្វៀត្  បខងអក្រក្ុង និងមជឈមណឍ លជាតិ្របយុ ន និងជំងឺក្អដស៏ក្សើខសផក្និងកាម
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ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប និងផធុះផ្បត្ង 
- ក្សៀវក្ៅខណនំនឹងរត្ូវបានបក្ងកើត្ការគំ្នរ រក្ុម 
 
 

ក្រាគ និងមនធីរក្ព យជ័យជំនុះ ក្ដើមផីគំ្នរ  និងពាបាលដល់កុ្មារ/យុវវយ័។ 
- កុ្មារក្ៅមជឈមណឍ លអប់រផំ្នអងគការមិត្ថសំឡាញ់ចំនួន ៧៣នក់្(ស្សី ២៥នក់្) បានគំ្នរ ក្លើការពាបាល
និងខថ្ទំាសុខភាពមាត់្ក្ធមញពីអងគការ one 2 one ក្ៅមនធីររពុះកិ្តុ្មាោ។ 

- បានចូលរមួ ក្បុងកិ្ចចរបជំុការងារ បក្ចចក្ក្ សសថីពីការគំ្នរ សក្មមភាពរបស់ មជឈមណឍ ល របស់កុ្មារ វុះកាត់្ 
គណៈក្មាម ធិការ សុខភាព ក្មពុជា មា៉ា រសីថុប រា៉ា ក់្  និង មនធីរសុខាភិបាលរាជធានី ផ្នក្សវាក្មម របស់មាត 
កុ្មារនិង សុខភាព ទារក្ក្ ើបនឹងក្ក្ើត្ ក្ៅ មនធីរសុខាភិបាលរាជធានី ។ 

- បានចូលរមួក្បុងកិ្ចចរបជំុសថីពីក្គ្នលក្ៅអភិវឌណន៍របក្បក្ដ្ឋយនិរនថរភាពនិងសុខភាពសក្ល ខដលក្រៀប
ចំក្ដ្ឋយបណ្តថ ញ របជាពលរដឌ ក្មពុជាខដលរស់ក្ៅជាមួយ ជំងឺក្អដស៍ និង អងគការខាណ្ត ។ 

៤.២អប
ក្ឯក្
ក្ ស
រគប់
រគងក្រ
ណី 

ល នផលរពឹំង ុក្ៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ១,៥០០ក្រណីបុគគល 
- ៣០០ក្រណីរគួសារ 
- ៣០ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ៦០០ក្រណីបុគគល 
- ១២០ក្រណីរគួសារ 
- ៤ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ៣០០ក្រណីបុគគល 
- ៥០ក្រណីរគួសារ 
- ២ក្រណីសហគមន៍ 

 

- ១០០ក្រណី នឹងរត្ូវបានបំក្ពញរបាយការណ៏សថីពីការរោំភបំពាន  

ល នផលសក្រមចបានៈ 
ក្រណីសក្មម: 

- ១,១៥១ (ស្សី៣០៩)ក្រណីបុគគល 
- ៣៣៦ក្រណីរគសួារ 
- ២៧ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីថ្មី: 
- ១៦៥(ស្សី៤៧)ក្រណីបុគគល 
- ៥៥ក្រណីរគួសារ 
- មិនមានក្បើក្ក្រណីសហគមន៍ 

ក្រណីបិ : 
- ១៥៦(ស្សី៧៤)ក្រណីបុគគល 
- ៧ក្រណីរគួសារ 
- ០១ក្រណីសហគមន៍ 

- ៥២(ស្សី១៧)ក្រណី រមួបញ្ចូ លថ្មី០៥(០២) បានបំក្ពញរបាយការណ៏សថីពីការរោំភបំពាន ចាប់ពី១មក្រា
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ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- របព័ននផ្នការតមដ្ឋន និងរបមូល ិនបន័យគឺស្សបក្ៅនឹងសូចនក្រ
លក្ខណៈសថង់ដ្ឋផ្នក្មមវធីិក្េហវនអិុនធឺណ្តសិនណល សរមាប់ការ
រគប់រគងក្រណី 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពន័នរគប់រគងក្រណី នឹងក្ធវើក្ឡើង ១ដងក្បុង១ឆ្ប ំ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារក្ៅក្បុងមណឍ លសំចត្    មជឈ 
មណឍ ល  អប់រ ំមជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ និងរគប់ មណឍ ល
សាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាងអស់ 

- នឹងក្ធវើការសធង់មតិ្របចំារតី្មាសជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័សាប ក់្ក្ៅ ផធុះផ្ប
ត្ង មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនប និងមជឈមណឍ ល បណថុ ុះ
បណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ (ក្ភាជនីយដ្ឋឌ ន)  

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន៨០នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល សថីពីរបព័នន
រគប់រគងក្រណី និងចិត្ថសាស្រសថសងគម 

- បុគគលិក្ចំនួន ៥០នក់្កំ្ពុងក្ធវើជាអបក្រគប់រគងក្រណី 
- កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណី នឹងក្រៀបចំ និងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាថ ហ៏ជា
មួយអបក្រគប់រគងក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗនិងរបជំុរបចំាខខជាមួយ
របធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្ថសំឡាញ់  

- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ នឹងដ្ឋក់្បងាា ញក្ៅរគប់មណឍ លទំាងអស់ 
 

ផ្ដគូ 
- បក្ងកើត្ ក្របើរបាស់ និងក្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីក្សវាក្មម និងខចក្រខំលក្

ឆ្ប ំ២០១៥ 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋឌ នចំនួន៨០ដង ក្បុងតំ្បន់ទំាង៦ផ្នរក្ុមតមថ្បល់ សហគមន៏មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ  មជឈមណឍ លអប់រ ំ និងមណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះ អាសនប ក្ដើមផីពរងឹងការងាររគប់រគងក្រណី 
ក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណី និងវាយត្ផ្មលបិ ក្រណី ។ 

- ការវាយត្ផ្មលក្លើរបពន័នរគប់រគងក្រណី នឹងក្ធវើក្ឡើងក្ៅរតី្មាស ី៤ 

- ក្បុងរតី្មាសក្នុះ  បានក្ធវើការសធង់មតិ្របចំារតី្មាស ចំនួន១ដងជាមួយ កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន២២នក់្
(ស្សី០៨នក់្)  សាប ក់្ក្ៅមណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះអាសនបទំាង២  និងផធុះផ្បត្ង សថីពីក្សវាមិត្ថសំឡាញ់ 
ត្រមូវការនិងបញ្ញា របឈម   ក្ហើយល នផលផ្នការសធង់មតិ្បានក្ផញើរនិងរាយការណ៏ជូនរបធានគក្រមាងខដល
ពាក់្ព័ននក្ដើមផីដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្ៅក្បុងខផនការសក្មមភាព និងយក្ក្ៅអនុវត្ថក្ដ្ឋយខផអក្ក្ៅក្លើអនុសាសន៏ ។ 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្ចំនួន១៥នក់្(ស្សី០៧នក់្) បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពី រគប់រគងក្រណី ការបា៉ា ន់របមាណ 
និងការក្ឆលើយត្ប ។ 

- បុគគលិក្ចំនួន១៨នក់្(ស្សី០៨នក់្)បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីកិ្ចចសងគម 

- បុគគលិក្ចំនួន៥១នក់្(ស្សី២៥នក់្) កំ្ពុងក្ធវើជាអបក្រគប់រគងក្រណី 

- ក្បើក្កិ្ចចរបជំុរគប់រគងក្រណីចំនួន ២៩ដង បានក្រៀបចំនិងក្ធវើក្ឡើងក្រៀងរាល់សបាថ ហ៏ជាមួយអបក្រគប់ រគង
ក្រណីក្ៅតមតំ្បន់នីមួយ  ៗ និងរបជំុរបចំាខខជាមួយរបធានរក្ុមទំាងអស់ ក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ 
ក្ដើមផីក្ដ្ឋុះស្សាយក្រណីរបស់កុ្មារ/យុវវយ័ ។  

- ក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ ប បញ្ញជ ផ្ផធក្បុង សមាា រៈ និងរបពន័នរាយការណ៏ បានបិត្ក្ៅក្លើជញ្ញជ ំងក្ៅរគប់
មណឍ លទំាងអស់របស់អងគការមិត្ថសំឡាញ់។ 
ផ្ដគូ 
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ដល់រក្ុម 
- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូចំនួន២០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្ និង  ួលការ
បណថុ ុះបណ្តថ ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋឌ ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ និភាព 

- អងគការយល់ពីក្មពុជា បានចុុះកិ្ចចរពមក្រពៀងសថីពីការបញ្ជូ នយុវវយ័មក្ក្រៀនវជិាជ ជីវៈក្ៅអងគការ
មិត្ថសំឡាញ់ 

- បានចូលរមួ សិកាខ សាោ ពិក្រគ្នុះក្យបល់ សថីពីសិ និ និងការ ព ចាប់ នឹង វស័ិយ សិ និមនុសេ 
របស់របក្ សក្មពុជា។ 

- បានចូលរមួសិកាខ សាោសថីពី ការបក្ងកើត្ គណៈក្មាម ធិ ការជាតិ្ សរមាប់ការ ការពារកុ្មារ 
ក្មពុជាខដល រត្ូវបានគំ្នរ ក្ដ្ឋយ ខផនការ អងគការ 

 

៤.៣ 
អបក្
ឯក្ក្ 
ស
ក្រគឿង
ក្ញៀន 

ល នផលរពឹំង ុក្ៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន២៥០,០០០នឹងខចក្ចាយដល់យុវវយ័ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនទយភាពមានក្រគ្នុះថ្នប ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន 
៣០០,០០០ 

- កុ្មារ/យុវវយ័១៥០នក់្ នឹង  ួលបានក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀននិងសាថ រ 
នីតិ្សមផទា  

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- ការវាយត្ផ្មលក្លើសក្មមភាពខដលទាក់្ ងជាមួយក្រគឿងក្ញៀន (បំណិន
ជីវតិ្ ការកាត់្បនទយក្រគ្នុះថ្នប ក់្ផ្នថ្នប ំក្ញៀន ការបនាបក្រគឿងក្ញៀន) 

- ក្ធវើការសធង់មតិ្ក្រគឿងក្ញៀនរបចំាឆ្ប ំជាមួយអបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿង
ក្ញៀនក្ៅរាជធានីភបំក្ពញក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្៣០នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លក្លើ ចំក្ណុះដឹង
ក្រគឿងក្ញៀនជាមូលដ្ឋឌ ន 

 

ល នផលសក្រមចបានៈ 
- មជុល/សឺុរាងំចំនួន១១០,១៤៩ បានខចក្ចាយដល់យុវវយ័ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាក្លើការកាត់្បនទយភាពមានក្រគ្នុះថ្នប ក់្ក្ដ្ឋយក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ១០៤,១៨២ដងក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- កុ្មារ/យុវវយ័ ៧៩នក់្(ស្សី១០ នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី ៣៩នក់្(ស្សី០៧នក់្)បាន  ួលក្សវាបនាបក្រគឿងក្ញៀន
និងសាថ រនីតិ្សមផទាក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
 

ការតមដ្ឋន វាយត្ផ្មល និងស្សាវរជាវ 
- បានចុុះមូលដ្ឋឌ នចំនួន៨៧ដង ក្បុង៦តំ្បន់មណឍ លសំចត្ចល័ត្ សហគមន៏ មណឍ លសាប ក់្ក្ៅបក្ណ្តថ ុះ
អាសនប មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ  និងមជឈមណឍ លអប់រកំ្ដើមផីផថល់ការគំ្នរ  ខផបក្បក្ចចក្ក្ ស 

 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ ស 

- បុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់ និងសមទភាពខញុំចំនួន២៣នក់្(ស្សី១០នក់្)  បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពី
មូលដ្ឋឌ នក្រគឿងក្ញៀន 

-  បុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់ចំនួន២៣នក់្(ស្សី១០) បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីការោប់ក្ឡើងវញិ
ក្ៅក្េហវនេអិុនក្ធើក្ណសិនណល 

ឧបក្រណ៏ 
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ឧបក្រណ៏ 
- សមាា រៈអប់រកំ្ៅក្លើក្រគឿងក្ញៀន និងរតួ្ត្ពិនិត្យ និងក្ធវើបចចុបផនបភាព
ជារបចំា 

 

ផ្ដគូ 
- ពិនិត្យក្ឡើងវញិ និងក្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ច ីក្សវាក្មមជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ំ និង
ខចក្រខំលក្ជាមួយរក្ុមទំាងអស់ 

- បុគគលិក្អងគការផ្ដគូ២០នក់្នឹងរត្ូវបានខសវងរក្និង  ួលការបណថុ ុះ
បណ្តថ ល 

-  ំនក់្ ំនងជាមួយរដ្ឋឌ ភិបាលរបក្បក្ដ្ឋយរបសិ និភាព 

- បានក្ធវើបចចុបផនបភាព  ខិត្ប័ណតសថីពីការចាក់្ក្រគឿងក្ញៀន និងការរមួក្ភ មានសុវត្ទិភាពសរមាប់អបក្ក្របើ
របាស់ក្រគឿងក្ញៀនក្ដ្ឋយចាក់្ 

 

ផ្ដគូ 
- ក្ៅផ្ថ្ង ី ២៨ ខខសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥ ជាអបក្សរមបសរមួលក្មមវធីិការសក្េងាគ ុះជីវតិ្ បានចូលរមួ ក្ៅក្បុង
កិ្ចចរបជំុ សថីពីការបក្ងកើត្រក្ុមការងារបក្ចចក្ក្ សចំក្ពាុះអបក្ខដលគ្នម នលំក្ៅ និងក្ក្មងរស់ក្ៅតមផលូវខដល
បានក្រៀបចំក្ដ្ឋយរក្សួងស.អ.យ ក្ៅរក្សួងស.អ.យ ក្ហើយនឹងរត្ូវបាន ដ្ឋក់្ជូនក្ៅ រដឌមេនឋីរក្សួង 
សួងស.អ.យ ការខត្ងតំង ជាផលូវការ។ 

- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាក្ ៀងទាត់្ក្លើការអភិវឌណ ៤ចំណុច :ខផនការយុ នសាស្រសឋថ្នប ក់្ជាតិ្ក្រគឿងក្ញៀន  )
២០១៥ -២០១៧ ), ក្គ្នលការណ៍ខណនំក្មមវធីិ មជុលសឺុរាងំ, ក្គ្នលការណ៍ខណនំការពាបាលក្មតណូន   )
MMT) ក្គ្នលការណ៍គលីនិក្ក្មតណូន ខដលដឹក្នំក្ដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិ្របយុ នរបឆំ្ងក្រគឿងក្ញៀន និង 
រក្សួងសុខាភិបាល ក្ដ្ឋយមានការគំ្នរ ពីអងគការសហរបជាជាតិ្ ក្ហើយឯក្សារទំាងអស់ក្រគ្នងនឹង 
ក្បើក្ដំក្ណើ រការ ក្ៅខខតុ្ោ ឆ្ប ំ ២០១៥។ 
រពឹត្ថិការណ៏ពិក្សស 

- អបក្សរមបសរមួលគក្រមាង ក្រគឿងក្ញៀន រត្ូវបានអក្ញ្ជ ើញមក្ ក្ធវើជាវាគមិន សថីពីក្មមវធីិក្រគឿងក្ញៀន 
ឲ្យបានក្ជាគជ័យ ជាមួយអគគក្លខាធិការ NACD ក្បុង វ ិយុអាសីុ ក្សរ ី(RFA) ក្ៅផ្ថ្ង ី ១៨ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ំ ២០១៥។ 

- អបក្សរមបសរមួលគក្រមាង ក្រគឿងក្ញៀន រតូ្វបានអក្ញ្ជ ើញមក្ ក្ធវើជាវាគមិន សថីពីក្មមវធីិ ក្រគឿងក្ញៀន
ក្ៅមិត្ថសំឡាញ់ ការអនុវត្ថ ការកាត់្បនទយក្រគ្នុះថ្នប ក់្ក្ដ្ឋយសារក្រគឿងក្ញៀនខដលមានរបសិ និភាពក្ៅ 
ក្មពុជា  ក្ៅ ូរ សេន៍ សីុធីអិន ក្ៅផ្ថ្ង ី ១៨ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ំ ២០១៥ 

មណឍ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផធុះផ្បត្ង) ៖ នឹង  ួល  អបក្ជមងឺចំនួន ១៥០ 
នក់្ក្បុងមួយឆ្ប ំ 

- នឹងផថល់ក្សវាចំនួន ១០០,០០០ដល់រក្ុមក្គ្នលក្ៅ 

មណឍ លបនាបក្រគឿងក្ញៀន(ផធុះផ្បត្ង) ៖ បាន  ួលអបក្ជមងឺចំនួន ១៤៨នក់្(ស្សី ១៥នក់្) រមួបញ្ចូ លថ្មី 
៥៣នក់្(ស្សី០៩នក់្)  ចាប់ពីផ្ថ្ង ី០១ ខខមក្រា ឆ្ប ំ២០១៥ 
- បានផថល់ក្សវាចំនួន៤៤,៥៧៣ដង(ស្សី៤,៥៥០ដង) ដល់រកុ្មក្គ្នលក្ៅក្បុងរតី្មសក្នុះ 
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- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន១៥០នក់្នឹង  ួលការពាបាលបនាបក្រគឿង
ក្ញៀន 

- កុ្មារ/យុវវយ័ ១២០នក់្ នឹងបញ្ចូ នក្ៅមជឈមណឍ លអប់រ ំ និងមជឈ
មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 
 

- កុ្មារ/យុវវយ័ចំនួន៦៤នក់្(ស្សី០៩នក់្)បាន  ួលការពាបាលបនាប ក្រគឿងក្ញៀនក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន៥១នក់្(ស្សី០៥នក់្) បានបញ្ច ប់ការពាបាលក្ៅសាថ នីតិ្សមផទាក្ដ្ឋយ
ក្ជាគជ័យ ៣៨នក់្(ស្សី ០៤)  ក្បុងក្នុះមាន យុវវយ័ចំនួន១៤នក់្(ស្សី០នក់្)   បានបញ្ជូ នមក្មជឈមណឍ ល
បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ   ២០នក់់្(ស្សី០២) បានសមាហរណក្មមក្ៅរគសួាររបស់ពួក្ក្គ និង០៤នក់្ (ស្សី០២)  
សមាហរណក្មមក្ៅភាពញញឹមផ្នកុ្មារ ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ១៧នក់្(ស្សី០៣នក់្) បានក្បាុះបង់ក្ពលកំ្ពុងពាបាលបនាប 
ក្រគឿងក្ញៀន  និង៥នក់្បានក្បាុះបង់កំ្ពុងពាបាលក្ៅសាថ នីតិ្សមផទាក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

- អបក្ក្របើរបាស់ក្រគឿងក្ញៀនចំនួន ០៧នក់្(ស្សី០នក់្) កំ្ពុងបនថពាបាលការបនាប ក្រគឿងក្ញៀននិង
១៤នក់្(ស្សី០៣នក់្) កំ្ពុងបនថពាបាលការសាថ នីតិ្សមផទាក្បុងរតី្មាសក្នុះ 

៤.៤ 
អបក្ឯក្
ក្ ស 
បំណិន
ជីវតិ្ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ល នផលរពឹំង ុក្ៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ៥៨០,០០០នឹងផថល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៣០០,០០០នឹងផថល់ដល់អាណ្ត ពាបាល 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន៣៥០,០០០នឹងខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្ត
ពាបាល 

- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ១៤០,០០០ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនថពូជចំនួន ១៤០,០០០ 
- ក្សវាអប់រសិំ និកុ្មារចំនួន ៤៥,០០០ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៤០០នក់្នឹងបានចូលរមួក្បុងរក្ុមគំ្នរ ផលូវចិត្ថ

(EGS)គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៥,០០០ក្បុង១ឆ្ប ំ 
ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន៥០នក់្នឹង  ួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីចំក្ណុះ
ដឹងបំណិនជីវតិ្និងក្មក្រាគក្អដស៏/ជមងឺក្អដស៏(ថ្នប ំរបឆំ្ងក្មក្រាគក្អដស៏  

ល នផលសក្រមចបានៈ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន ១៥៩,១២៨បានផថល់ដល់កុ្មារ/យុវវយ័ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់របំំណិនជីវតិ្ចំនួន៧២,៨៦០បានផថល់ដល់អាណ្តពាបាលក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្ស្សាមអនម័យចំនួន២៤៧,៥០០បានខចក្ជូនយុវវយ័ និងអាណ្តពាបាលក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រកំ្មក្រាគក្អដស៍/ជមងឺក្អដស៍ចំនួន ៣២,១១៩ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសុំខភាពបនថពូជចំនួន ៣៦,៥៩៨ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- ក្សវាអប់រសិំ និកុ្មារចំនួន ១៦,០៥២ក្បុងរតី្មាសក្នុះ 
- អាណ្តពាបាលចំនួន៣២៥នក់្(ស្សី១៩១នក់្) បានចូលរមួសក្មមភាពក្បុងរកុ្មគំ្នរ ផលូវចិត្ថ(EGS)ចាប់ពីផ្ថ្ង
 ី០១មក្រា ឆ្ប ំ២០១៤ គិត្ជាចំនួនក្សវាក្សមើ៨៤០(ស្សី៤៦៧) 
 

ការគំ្នរ បក្ចចក្ក្ សៈ 
- បុគគលិក្ចំនួន២៣នក់្(ស្សី១៦នក់្)បាន  ួលវគគរលឹំក្សថីពីសិ នកុ្មារ  
- បុគគលិក្ថ្មីចំនួន ១៨នក់្(ស្សី០៨នក់្) បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីសិ និកុ្មារ 
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ការបងាក រការឆលងពីមាតក្ៅទារក្ការក្ធវើក្ត្សថឈាមរក្ក្មក្រាគក្អដស៏
ក្ដ្ឋយរក្ាការសងាង ត់្។ល។ 

- បុគគលិក្ ១០០% នឹង  ួលការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងរលឹំក្ក្ឡើងវញិក្លើ
ក្គ្នលការណ៏ការពារសិ ិនកុ្មារ 

- នឹងក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ប ត្ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារក្រៀងរាល់ ៦ខខ ក្បុង១ឆ្ប ំ 
ឧបក្រណ៏ 
- នឹងក្ធវើបចចុបផនបភាព និងអនុវត្ថក្គ្នលការណ៏ការពារកុ្មារ 
- បក្ងកើត្ក្សៀវក្ៅខណនំសថីពីការចូលរមួរបស់កុ្មារ (ក្ៅក្បុងមណឍ ល 
រគួសារ សហគមន៏ និងសងគម) ក្ហើយការខណនំសរមាប់ក្បាុះក្ឆ្ប ត្
ក្រជើសក្រ ើសតំ្ណ្តងកុ្មារ 

- បុគគលិក្មិត្ថសំឡាញ់ចំនួន១៨នក់្(ស្សី០៧នក់្) បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីជក្មាល ុះកុ្មារ 
និងចាប់ និងរក្បៀបក្របើរបាស់ សមាា រៈសិក្ា  

ឧបក្រណ៏ 
- បានពរងាងសមាា រៈអប់រសំថីពីសុវត្ទិភាព និងអនម័យសរមាប់មណឍ លបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជិវៈ 
កំ្ពុងរងចំារបធានបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជិវៈពិនិត្យ  
 

ផ្ដគូ 
- បុគគលិក្ដំណក់្ ឹក្ចំនួន១៨នក់្(ស្សី០៦នក់្) បាន  ួលវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីសិ និកុ្មារ  ក្ៅ
ការយិល័យដំណក់្ ឹក្ 

- បានចូលរមួវគគបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីការសក្េងាគ ុះកុ្មារនផ្ថ្ង ី ២៧ ខខឧសភា ឆ្ប ំ២០១៥ ក្ៅរក្សួងស.អ.យ  
- បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុសថីពីការសរមបសរមួល ក្បុងការរតំ្រង់ ិស ក្សវា របអប់ឧបក្រណ៍ ចាប់ ក្ៅក្បុងបរបិ ផ្ន 
ក្មក្រាគក្អដស៍  /ជំងឺក្អដស៍និង អបក្ផធុក្ក្មក្រាគក្អដស៍ និង KPs កិ្ចចសនធន ជាមួយអបក្ផថល់ក្សវា 
ខផបក្ចាប់និង ផ្ដគូខដលពាក់្ព័នន ខដលក្រៀបចំ ក្ដ្ឋយ សាម ត្ហវូន 
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