ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំខែមររា ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វ តត ប នត
អនុវ ត្តយុទ្ធសា ស្ត្ត ចត្ុេោណដំណា ក់ ោ លទ្ី ២

២០០៩-២០១៣

និ ង ែផនោរយុ ទ្ធ សា ស្ត្ត អភិវ ឌ្ឍ ន៍ ជា ត្ិ បចចអ ប្បននកមម

រាជរដ្ឋាភិបាល្េរមចបាននូវ្មិទ្ធផលជាេរចើនគួរជាទ្ីេោទ្ន

ជាអាទ្ិ៍

ោររក្ាបាននូវ

្នតិភាព ្នតិ្ុខ ្ថិរភាពនេោបាយ និងសាានភាពោ៉ារកូេ្ដឌកិចចលឡរបេ្ើរ ជាកត្តាជំរុញឲ្យកមពអជាទ្ទ្ួល
បានកំេណើនេ្ដឌកិចច ៧.៦% ចំណូលមធ្យម្រោប់មនុ្្សោាក់េកើនេ
មួយឆ្ាំ

អារត្តភាពរកីរករត្ូវបានោត្់បនថយមករត្ឹម

កមព្ជា
់ លំដ្ឋប់។

១៩.៨%

េ

ើងដល់ ១.០៣៦ដុល្លារអាេមរិកកនអង

យ
ើ ្ុខុោលភាពរបជាជនរត្ូវបានេលើក

ឆ្ាំ ២០១៤ គឺជា ឆ្ាំដំបូងៃនោរអនុ វ ត្ត ក មមវិ ធី ន េោបាយរប្់ រា ជរដ្ឋា ភិបា លកមពអ ជា និ ង យុ ទ្ធ សា ស្ត្ត

ចត្ុេោណដំណា ក់ោលទ្ី ៣ ែដលរបោ្ដ្ឋក់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយ្េមតច អគគ មហាេ្នាបត្ី េត្េជា ហ៊ុន ខសន

នាយករដឌមស្តនតីៃនរពះរាជាណាចរកកមពអជា ោលពីៃងងទ្២
ី ៥ ែខកញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០១៣។ រត្ង់មុំទ្ី៣ ៃនចត្ុេោណទ្ី៤

្តីពីោរអភិវឌ្ឍរបព័នធ្ុវត្ថភា
ិ ព្ងគម បានបង្ហាញោ៉ាងច្ា្់អំពីោរយកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់រប្់រាជរដ្ឋាភិបាល កនង
អ
ោរជួយដល់ជនរងេររះ និងង្ហយរងេររះរគប់របេភទ្កនអង្ងគម ជាពិេ្្ កុោរកំរា កុោរង្ហយរងេររះ
ស្ត្តី ជនចា្់ជរា ជនពិោរ អត្ីត្យុទ្ធជន និងអត្ីត្មស្តនតរា
ី ជោរ្ុីវិល។

េដើម្បីរួមចំែណកកនអងោរេលើកកមព្់្ុខុោលភាពរប្់របជាពលរដឌ ជាពិេ្្ ជនរងេររះ និងង្ហយ

រងេររះ រក្ួង ្.អ.យ បានដ្ឋក់េចញនូវយុទ្ធសាស្ត្ត ៣ោ៉ាង និងកមមវិធីអាទ្ិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទ្ី៣

គឺ (ក).យុទ្សា
ធ ស្ត្ត ៣ោ៉ាង រួមោន (១). បេងកើនរប្ិទ្ធភាពេ្វា្ុខុោលភាព្ងគម (២). ពរងឹងពរងីក
របព័ន្
ធ នតិ្ុខ្ងគម

និង(៣).ពរងឹង្មត្ថភាពសាាប័ន

និងេកៀរគររបភពធនធានទំងែផនកបេចចកេទ្្និង

ិរញ្ដវត្ថអ និង(ខ).កមមវិធអា
ី ទ្ិភាព ៨ចំណុច គឺ (១).អភិវឌ្ឍ្ុខុោលភាព្រោប់ជនរងេររះនិងង្ហយរង

េររះ និងកិចចោររគួសារ (២).អភិវឌ្ឍ្ុខុោលភាពកុោរ និងយុវនីត្្
ិ ម្បទ (៣).អភិវឌ្ឍ្ុខុោលភាពជន
ពិោរ

(៤).អភិវឌ្ឍ្ុខោ
ុ លភាពមនុ្្សចា្់

(៥).អភិវឌ្ឍរបប្នតិ្ុខ្ងគម្រោប់មស្តនតីរាជោរ្ុវី ល
ិ

(៦).អភិវឌ្ឍ្ុខុោលភាពអត្ីត្យុទ្ធជន (៧).បេងកើត្របព័ន្
ធ នតិ្ុខ្ងគមទ្ូលំទ្ូល្លយ្រោប់របជាជនកមពអជា
និង(៨).អភិវឌ្ឍ្មត្ថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគូ។

ជាអាទ្ិ៍កង
នអ ែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤េនះ រក្ួង្ងគមកិចច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិ្ម្បទអនុវត្ត្េរមច

បានលទ្ធផលដូចខាងេរោម៖
I-លទធ ផ លការងារ

១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសដគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ
-បាន្ ោរជាមួយអាជាាធរេខត្ត ោកបាទ្រក មកមពអជា អងគោរជាត្ិ អនតរជាត្ិ ្ប្បអរ្ជននានា

នាំយកអំេណាយជួយដល់ជនរងេររះេដ្ឋយេររះធមមជាត្ិ
១.៥៣៩រគួសារ។

និងជនរកីរកង្ហយរងេររះេៅេខត្តកំពង់ឆ្ាំងចំនួន

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1

ែ-ការងារជនអនាថា
-មនទីរ ្.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានទ្ទ្ួលជនអនាថាចំនួន ២៩នាក់ (រ្ី ០៩នាក់) រពមទំងបានេធវើ

ោរអប់រំ ពិេររះេោបល់ និងបានបញ្ជឣនេៅទ្ទ្ួលេ្វាបនតេៅអងគោរមិត្ត្ំឡាញ់ចំនួន ១៣នាក់ មជ្ឈមណឌល
ទរកជាត្ិចំនួន ០១នាក់ និង្ោ

រណកមមេៅ្

គមន៍វញ
ិ ចំនួន ១៥នាក់

-មនទីរ ្.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានរគប់រគងជនរកីរករានទ្ីពឹងចំនួន ៧២នាក់ រ្ី ៤០នាក់
-រ្ង់្ថិត្ិជនអនាថាបានចំនួន ១១៥នាក់ កនអងេនាះ េខត្ត្ទឹងែរត្ងចំនួន ០៩នាក់ ឧត្តរោនជ័យចំនួន

១៩នាក់ កំពង់ឆ្ាំងចំនួន ០៩នាក់ និងេខត្តកំពង់ធំចំនន
ួ ៦៨នាក់។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍
-បាន្

ោរជាមួយអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាត្ិ អនតរជាត្ិ បេងកើត្មុខរបរខាាត្ត្ូច និងផតល្
់ ោារៈ

េផ្សងៗជូនដល់រគួសារ និងកុោរែដលរងផលប៉ះាល់េដ្ឋយជំងឺេអដ្៍

-រ្ង់្ថិត្ិកុោរផទអកេមេរាគេអដ្៍ និងរងផលប៉ះាល់េដ្ឋយជំងឺេអដ្៍បានចំនួន ៤.៥៩៥នាក់ កនអង

េនាះ េខត្តេ្ៀមរាបចំនួន ២.១៣៦នាក់ កំពង់ឆ្ាំងចំនន
ួ ១.៩៦៨នាក់ កំពង់ធំចន
ំ ួន ៤៤១នាក់ និងអងគោរ
្េស្តង្ហរះជនអ្់្ង្ឃឹមចំនន
ួ ៥០នាក់។

ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
បានចូលរួមកិចចរបជុំ និង្ិោាសាល្លេផ្សងៗ។
ង-ការងារក្បយុទធក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវើសមាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បយុទធក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស
-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងេរលោរណ៍ែណនាំ ្តីពីោរកំណត្់អត្ត្ញ្ញាណ និងោរ

បញ្ជឣនជនរងេររះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុ្្ស

និងេរៀបចំេ្ចកតីរាងសារាចរែណនាំអនុវត្តនីត្ិវិធ្
ី ោ

កមមជនរងេររះេរោមែដន្មត្ថកិចចរក្ួង ្.អ.យ

រណ

-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងរបោ្្តីពី បទ្ដ្ឋានអប្បបរោែងទំជនរងេររះេដ្ឋយ

អំេពើជួញដូរមនុ្្ស និងអាជីវកមមផលឣវេភទ្ែដលសាាក់េៅកនង
អ មណឌល និងេរៀបចំឧបករណ៍រត្ួត្ពិនិត្្យ និងវាយត្ៃមល
ោរអនុវត្តេរលនេោបាយ បទ្ដ្ឋានអប្បបរោ ្តីពីកិចោ
ច រារ្ិទ្ជ
ធិ នរងេររះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុ្្ស។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ

មនទីរ ្.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានទ្ទ្ួលនារីរងេររះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុ្្សចំនន
ួ ០៨នាក់ និងបាន

េធវោ
ើ រអប់រំ ែណនាំ ពិេររះេោបល់ បញ្ជឣនេៅសាារនីត្្
ិ ម្បទ និងបណ្តះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈ េៅអងគោរបណាាញ
ស្ត្តីរួមរា ។

ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត
-មណឌល្ំចត្េបា៉ាយែប៉ត្បានទ្ទ្ួលពលករចំណាករ្ុកពីរបេទ្្ៃងចំនន
ួ ១០២េលើក េ្មន
ើ ឹង ៤.៧៥៨

នាក់ រ្ី ៤.៦៥៨នាក់ កុោរចំនួន ៣៦៧នាក់ (កុោរី ១៣៦នាក់)

-បានេធវើ្ោា្ន៍ជាមួយពលករចំណាករ្ុកពីរបេទ្្ៃង េដើម្បីកំណត្់អត្ត្ញ្ញាណជនរងេររះ និង

ង្ហយរងេររះេដ្ឋយសារោរជួញដូរ និងបានដក

ូត្ជនរងេររះចំនួន ១០នាក់ រពមជាមួយេនាះ បានបញ្ជឣន

េៅទ្ទ្ួលេ្វាពីអងគោរកមពជា
អ េដើម្បីជួយស្ត្តីោនវិបត្តិចំនន
ួ ០៦នាក់ អងគោរត្ំណក់ទ្ក
ឹ ចំនួន ០២នាក់ និងអងគោរ
កុោរទ្្្សនៈពិភពេល្លកចំនន
ួ ០២នាក់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានផតល់្េមលៀកបំាក់ និង្ោារៈេរបើរបា្់របចាំៃងងដល់ជនរងេររះចំនួន ១០នាក់ េដ្ឋយកនអងោាក់

ទ្ទ្ួលបាន េខា ២ អាវយឺត្ ២ កែន្សងេាះេរ ១ េខារទ្នាប់ ២ ែ្្បកេជើងផ្ទាត្់ ១គូ សាប៊ូកក់្ក់ ១ដប ថាាំ
ដុ្េធមញ ១ រចា្ដុ្េធមញ ១ សាប៊ូដុំ ១ សាប៊ូេម្ៅ ១កញ្ចប់ និងងង់ដ្ឋក់្ោារៈ ១
-ត្តមដ្ឋនអត្ិងិជនចំនួន ០៩ករណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ
-បានចុះេធវើបចចអប្បននភាពកុោរកំរាែដលរ្់េៅកនអងមជ្ឈមណឌលកុោរកំរាេគៀនឃ្ាង
ំ ោនកុោរកំរា

ចំនួន ១១៦នាក់
្

-បាន្

គមន៍វញ
ិ

ោរជាមួយ អងគ ោរមលប់ឬ្្សី កនអ ង ោរេធវើ ្ ោ

រណកមមកុ ោ រចំ នួ ន ៤៤នាក់ េៅរ្់េៅ

-បានេរៀបចំពធ
ិ ី្េោោធដ្ឋក់ឲ្យេរបើរបា្់ជាផលឣវោរភូមិកោ
ុ រេអ្អូេអ្េរោមអធិបត្ីភាពដ៏ខពងខ
់ ព្់

្េមតចអគគមហាេ្នាបត្ីេត្េជា ហ៊ុន ខសន នាយករដឌមស្តនតីៃនរពះរាជាណាចរកកមពអជា ែដលោនអនកចូលរួម
្រុបរបោណចំនួន ៣.៥០០នាក់ េៅេខត្តរកេចះ។

រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ
-រ

ូត្មកដល់បចចអប្បននមណឌលកុោរកំរាោនចំនន
ួ ២២៥កែនលង បានទ្ទ្ួលកុោរកំរា ទរកកំរា កុោរ

ពិោរ្រុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក់ កនអងេនាះមណឌលរប្់រដឌោន ២២កែនលង បានទ្ទ្ួលចិញ្ចឹមកុោរកំ រាចំនួន

២.២៤៤នាក់ ។ កុោរកំរា្ុទ្ធែត្ទ្ទ្ួលនូវេ្វាសាាក់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែងរក្ា បងកលកខណៈឱ្យេរៀន្ូរត្
ចំេណះដឹងទ្ូេៅ

បណ្តះបណាាលជំនាញវិជាាជីវៈ

និងេធវ្
ើ ោ

រណកមមេៅរ្់េៅ្

គមន៍វិញ។

មជ្ឈ

មណឌលកុោរកំរារប្់រដឌចំនួន ៣កែនលង បានទ្ទ្ួលោរជូយឧបត្ថមប
ភ ែនថមពី្េមតចអគគមហាេ្នាបត្ីេត្េជា
ហ៊ុន ខសន និ ង ្េមត ច កិ ត្តិ រពឹ ទ្ធ ប ណឌិ ត្ កនអ ង េនាះោន៖ មណឌ ល េគៀនឃ្ាំ ង អងក រ ១២េត្តន របាក់
២៤.០០០.០០០ េរៀល/ឆ្ាំ មណឌលកមពអជា-បារាំង-

ុងរគី អងករ ១២េត្តន របាក់ ១២ល្លនេរៀល/ឆ្ាំ និងមណឌល

កូល្លប ទ្ី ៤ ទ្ឹករបាក់ ១២ល្លនេរៀល/ឆ្ាំ។ េរៅពីោរែងទំកនអងមណឌល កុោរកំរា កុោរង្ហយរងេររះជាេរចើន
េទ្ៀត្ បានទ្ទ្ួលចិញ្ចឹមែងទំ និងផតល់េ្វាឧបត្ថមភេផ្សងៗេទ្ៀត្ េៅកនអង្

គមន៍េដ្ឋយសាច់ញាត្ិ រគួសារធម៌

រគួសារចិញ្ចឹម េៅត្តមវត្តអារាម និងត្តមកមមវិធីេផ្សងៗេទ្ៀត្រប្់អងគោរជាត្ិ និងអនតរជាត្ិនានា
-បានេចញរបោ្លុបេ្ាះកុោរពីបញ្ជីេបើករបាក់េរលនេោបាយចំនួន

៤៧នាក់

បញ្ចឣលកុោរឱ្យសាាក់េៅកនអងមណឌលរដឌ និងទ្ទ្ួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ០៣នាក់

និងរបោ្

-បានចុះរត្ួត្ពិនិត្្យ វាយត្ៃមលទ្ីត្តំងអនុវត្តគេរោងរប្់អងគោរចំនួន ៥។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច
-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ ្តីពីរបបេរលនេោបាយចំេាះជនរងេររះ

សាាក់េៅកនអងមជ្ឈមណឌលរប្់រដឌ

-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្យ្ ្តីពីោររគប់រគងមណឌលែងទំកុោរ។
រ-៣-ការងាររិចចការដសវារុមារតាមសហរមន៍
-បានេរៀបចំេ្ចកតីរាងេ្ចកតី្េរមច

្តីពីោរបេងកើត្រកុមោរង្ហរបេចចកេទ្្រប្់គណៈកមមោររត្ួត្

ពិនិត្្យ និងវាយត្ៃមលេលើេ្វាមូលដ្ឋានកុោររងេររះ និងង្ហយរងេររះ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ ចិញ្ជម
ឹ
-បានទ្ទ្ួលរបាយោរណ៍្តីពីោរវិវឌ្ឍរប្់កុោរចំនួន ៦៥ករណី
-បានេចញរបោ្្តីពីោរេរៀបចំ

និងោររបរពឹត្តេៅរប្់អាជាាធរកណាាល្មអំកូនអនតររបេទ្្

និង

របោ្ ្តីពីោរែត្ងត្តំង្ោ្ភាពអាជាាធរកណាាល្មអំកូនអនតររបេទ្្

-បានេចញរបោ្្តីពីោរែណនាំោរអនុវត្តនីត្ិវិធី្មអំកូនអនតររបេទ្្េដ្ឋយសាច់ញាត្ិ

កូនអនតររបេទ្្ចំេាះកុោរែដលរត្ូវោរនូវោរែងទំពិេ្្ និងកុោរោនត្រមូវោរពិេ្្

និងនីត្ិវិធ្
ី មអំ

-បានេបាះពុមពេ្ៀវេៅែណនាំ ្តីពីនីត្ិវិធីពិនត្
ិ ្យ្ំណឯ
ុំ កសារ្មអំកូនអនតររបេទ្្
-បញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ០៤នាក់ េៅចូលរួមវគគបណ្តះបណាាល្តីពី្មអំកូនអនតររបេទ្្ចំនួន ១០ៃងង េៅ

សាធារណរដឌកូេរ៉េ

-ពិនិត្្យ្ំណុំឯកសារាក្យ្ុំេធវើកិច្
ច

របត្ិបត្តិោរ្មអំកូនអនតររបេទ្្រប្់ទ្ីភាាក់ង្ហរអាេមរិក

American World Adoption និង American Adopt Abroad។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន
មជ្ឈមណឌលយុវនីត្្
ិ ម្បទទំង ០៧កែនលង (មណឌលជីវិត្ងមភ
ី បា
នំ ក់ មណឌលឱោ្ខញអំរាជធានីភនំេពញ

មណឌលពិភពៃនកត្
ី ង្ឃឹមបាត្់ដំបង

មណឌលកងរាជអាវុធ ត្ថបាត្់ដំបង

មណឌលបញ្ញាោរដ្ឋានកងរាជអាវុធ ត្ថ

បនាាយោនជ័យ មណឌលសាារនីត្្
ិ ម្បទអនកេញៀនេរគឿងេញៀនេ្ៀមរាប មណឌលបញ្ញាោរដ្ឋានកងរាជអាវុធ
ត្ថរពះ្ី

នុ) បាននិងកំពុងទ្ទ្ួលជនរងេររះេដ្ឋយសារោរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀនចំនួន ១.០២៩នាក់

ជនរងេររះេដ្ឋយសារោរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀនែដលសាាក់េៅកនអងមណឌល្ុទ្ធែត្ទ្ទ្ួលបានោរអប់រំ
សាារនីត្្
ិ ម្បទ និងបណ្តះបណាាលវិជាាជីវៈ
-បាន្

ោរជាមួយអគគេលខាធិោរដ្ឋានអាជាាធររបយុទ្ធរបឆ្ំងេរគឿងេញៀន

ែកែរប

ផ្សពវផ្ាយអំពីផលប៉ះ

ាល់ៃនេរគឿងេញៀន និងច្ាប់្តីពីោររត្ួត្ពិនិត្្យេរគឿងេញៀនេៅ្កលវិទ្្ាល្័យបាត្់ដំបង េខត្តបាត្់ដប
ំ ង

្កលវិទ្្ាល័យោនជ័យ េខត្តបនាាយោនជ័យ និង្កលវិទ្្ាល័យអងគរ េខត្តេ្ៀមរាប ោនអនកចូលរួម្រុប
ចំនួន ៨៤៧នាក់។

ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន
-បាននិងកំពុងជំរញ
ុ ្ុំោរឯកភាពពីទ្្
ី តីោរគណៈរដឌមស្តនតី េលើេ្ចកតរី ាងច្ាប់្តីពយ
ី ុត្តិធម៌អនីត្ិជន។
ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន
-កនអងែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤េនះ មជ្ឈមណឌលយុវនីត្ិ្ម្បទទំង ០៧កែនលង េៅ្ល់ជនរងេររះេដ្ឋយ

សារោរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀនជាក់ែ្តងចំនួន ១.០២៩នាក់។ េដ្ឋយែ

ក អងគោរមលប់ត្តបា៉ាងេខត្តរពះ្ី

បានទ្ទ្ួល និងរគប់រគងអនកេរបើរបា្់េរគឿងេញៀនចំនួន ១៨៥នាក់ រ្ីចំនួន ២៣នាក់។

នុ

រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ
-បានេរៀបចំ្ិោាសាល្លពិេររះេោបល់ថាាក់ជាត្ិ ្តីពោ
ី រពរងឹងយនតោរោរារកុោរ ែដលោនអនក

ចូលរួមចំនួន ៨០នាក់ មកពីរក្ួង សាាប័ន អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងត្ំណាងកុោរ

-បានេរៀបចំទ្្្សនាទន និងគេរោងងវិោ្រោប់ោរ្ិក្ា រសាវរជាវេរោមរបធានបទ្ “ោរេបាះបង់

ោរ្ិក្ាេៅករមិត្មធ្យម្ិក្ាបឋមភូម”ិ និងេរៀបចំរពឹត្តិបរត្ព័ត្៌ោនសាានភាពកុោរេលខ៣ រប្់ ក.ជ.ក

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេរៀបចំវគគបំប៉ន្មត្ថភាពេលើេ្ចកតីរាងេ្ៀវេៅ្ិក្ា្តីពី្ិទ្ធិកុោរ អនកោនអនកចូលរួមចំនួន

២៨នាក់

-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំ េគ ទ្ំព័រ ក.ជ.ក (www.cncc.gov.kh)។ ្រោប់ែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤េនះ ោន

អនកចូលទ្្្សនាចំនួន ២៨៧នាក់ មកពី ២៥របេទ្្

-បានេរៀបចំកិចចរបជុំពិេររះេោបល់ ្តព
ី ីោរអនុវត្តអនុសា្ន៍រប្់គណៈកោាធោ
ិ រ្ិទ្ធិកុោរៃនអងគោរ

្ របជាជាត្ិ េដើម្បីពិនិត្្យ និងផតល់េោបល់កនអងោរែបងែចងអនុសា្ន៍េៅត្តមរក្ួង សាាប័ននិងអងគោរាក់
ព័នធ ែដលោនអនកចូលរួម្រុបចំនួន ១០៤នាក់ មកពីរក្ួង សាាប័ន អងគោរាក់ព័នធ និងត្ំណាងកុោរ

-បានេរៀបចំ្ិោាសាល្ល ្តព
ី ីោរចាប់េផតើមេរៀបចំែផនោរជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍កុោររយៈេពល ១០ឆ្ាំ ២០១៥-

២០២៥ សាាប័ននិងអងគោរាក់ព័នធ ែដលោនអនកចូលរួម្រុបចំនួន ១១៤នាក់ មកពីរក្ួង សាាប័ន អងគោរ
ាក់ព័នធ ក.ជ.ក ថាាក់រាជធានី េខត្ត និងត្ំណាងកុោរ

-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលែផនោរយុទ្ធសាស្ត្តឆ្២
ាំ ០១៤-២០១៨ រប្់ ក.ជ.ក
-បានេរៀបចំវគគបណ្ះត បណាាលភាសារអង់េគល្

ក.ជ.ក។

្តីពីជនា
ំ ញកនង
អ ោរ្រេ្រដល់មស្តនតីអគគេលខាធិោរដ្ឋាន

៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-អនុវត្តត្តមអនុរកឹត្្យេលខ ១០៨ អនរក.បក ចុះៃងងទ្៣
ី ០ ែខ្ីហា ឆ្ា២
ំ ០១០ ្តីពីោរកំណត្់អរត្ត

និងែបបបទ្ៃនោរេរជើ្េរី្ជនពិោរចូលបេរមើោរង្ហរ (២%្រោប់រក្ួងសាាប័នរដឌ និង១%្រោប់វិ្័យ

ឯកជន) គិត្មកដល់ឆ្២
ាំ ០១៣េនះ រក្ួង សាាប័នរដឌចំនួន ៣៣ បានទ្ទ្ួលជនពិោរចំនួន ១.៦៣៣នាក់ េ្មើ
០.៤៣%ៃនែផនោរ ចូលបេរមើោរង្ហរ

-បាននិងកំពុងេរៀបចំលិខិត្បទ្ដ្ឋាន្រោប់ោរអនុវត្តអនុរកឹត្្យ្តីពីោរកំណត្់អរត្ត និងែបបបទ្ៃនោរ

េរជើ្េរី្ជនពិោរចូលបេរមើោរង្ហរ

-បាននិងកំពុងេរៀបចំបទ្ប្បញ្ដត្តិ និងេរលោរណ៍្រោប់អនុវត្តោរង្ហររដឌបាល្ិទ្ធិជនពិោរ។
ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាជជីវៈ និងមុែរបរ
-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍្ងគមេាធិ៍ែ្នជ័យ និងបនាាយរាបបានបណ្តះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិោរ

បានចំនួន ១១០នាក់ រ្ី ២៥នាក់ េលើ ៧មុខជំនាញ កនង
អ េនាះ ោនជំនាញក្ិកមមចំនួន ១៨នាក់ េអ

ិចរត្ូនច
ិ

ចំនួន ២៥នាក់ ជួ្ជុលោ៉ា្ុីនចំនួន ២៨នាក់ ោត្់េដរ្េមលៀកបំាក់ចំនួន ២១នាក់ ោត្់េដរែ្្បកេជើងចំនួន
០៧នាក់ ចោាក់ចន
ំ ួន ០៤នាក់ និងែផនកជួ្ជុលទ្ូរ្័ពទចំនួន ០៧នាក់។ ទ្នទឹមេនះ បានេដ្ឋះរសាយោរង្ហរ
ជូនជនពិោរបានចំនួន ១៩នាក់។

រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ
-េធវើបចចអប្បននភាពេគ

ទ្ំព័រមូលនិធិជនពិោរ ែដលោនេ្ាះថា www.pwdf.gov.kh

-េធវើបចចអប្បននភាពព័ត្៌ោនរប្់មូលនិធិជនពិោរចូលកនអងបណាាញទ្ំនាក់ទ្ន
ំ ង្ងគម Facebook
-បានទ្ទ្ូលចំណូលពីោរដ្ឋក់

ិបជនពិោរទ្ទ្ួលបានងវិោ្រុប៖ របាក់េរៀលចំនន
ួ ៣.១១៦.៦០០៛របាក់

ដុល្លារអាេមរិកចំនួន ១៥១$ របាក់្ិងហបុរច
ី ំនួន ១០ដុល្លារ របាក់េវៀត្ណាមចំនន
ួ
៤០០.០០០ដុង របាក់
ោ៉ាេ

្ុច
ី ំនួន ៧៨រីង

គីត្ របាក់ៃងចំនួន ៤២០បាត្ របាក់រប៊ុយេណចំនន
ួ ៣ដុល្លា របាក់ចន
ិ ចំនួន ២៧៥យ៉ន

និងរបាក់អូស្តសាាលច
ី ំនន
ួ ៥ដុល្លារ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានចុះអធិោរកិចច

េដើម្បព
ី ិនិត្្យ

និងេផទៀងផ្ទាត្់ចណ
ំ ល
ូ ចំណាយេៅមជ្ឈមណឌលជាត្ិសាារលទ្ធភាព

ពលកមមជនពិោរេគៀនឃ្ាំង និងសាល្លបណ្តះបណាាលបេចចកេទ្្អវយវៈ្ិប្បនិមត្
មិ និងរណបកមពអជាភនំេពញ
-បានេរៀបចំ និងែក្រមួលរបាយោរណ៍ងត្ត
មី មរបព័នធ PMS4។
រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ

មជ្ឈមណឌលសាារលទ្ធភាពពលកមម និងេរាងជាងទំង ១៥កែនលង បានផតលេ់ ្វាសាារលទ្ធភាពរគប់របេភទ្

ជូនជនពិោរបានចំនួន ៨.០៧៨នាក់ កនអងេនាះ រ្ីចំនួន ៣.១៦៩នាក់ និងជនពិោរេដ្ឋយសារមីន ្ំណល់ជាត្ិ

ផទអះ្ល់ព្
ី ស្តង្ហរមចំនន
ួ ៧១៥នាក់។ េរៅពី ោរទ្ទ្ួលេ្វាេដ្ឋយឥត្គិត្ៃងលពីមជ្ឈមណឌលសាារលទ្ធភាពពលកមម
ជនពិោរក៏បានទ្ទ្ួលោរឧបត្ថមភ ជារបាក់អាហារ និងៃងលេធវើដំេណើរេៅមកផងែដរ។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា
បានបំាក់ៃដ្ិប្បនិមមិត្ចំនួន ១៤នាក់ េជើង្ិប្បនិមមិត្ចំនួន ២៣៦នាក់ ផតល់ែ្្បកេជើងពិេ្្ ៧៣

នាក់ រណបេជើង ២១២នាក់ រណបៃដ ១៤នាក់ រណបដងខលឤន ១១នាក់ ផតលរ់ េទ្ះរុញ ១៣៦េរគឿង រុក
ំ ំេបារៃដ
េជើង ១៣៧នាក់ ផតលេ់ ឈើរចត្់កំភួនៃដ ៣១២នាក់ ផតល់េឈើរចត្់ែរជងេកលៀក ១០៤នាក់ ឧបករណ៍្រោប់ឈរ

និងេដើរ ៣១នាក់ ផតលេ់ ឈើរចត្់ ០៤នាក់ ជួ្ជុលឧបករណ៍្ិប្បនិមមិត្ ៤៩៣នាក់ ជួ្ជុលរណប ២១៨នាក់
ជួ្ជុលរេទ្ះរុញ ៧១េរគឿង ្រុបោរផតលេ់ ្វាសាារលទ្ធភាពពលកមមោយ្ម្បទចំនួន ១.៧៣៦នាក់។
រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជជសាគសត
បានផតល់េ្វាសាារេវជជសាស្ត្តជូនជនពិោរចំនួន ៦.៣៤២នាក់ កនអងេនាះ ោនព្ាបាលេដ្ឋយចលនា

១.០៦២នាក់ ពិេររះ និងព្ាបាលែភនក ៣.០៥១នាក់ វះោត្់ែភនក ១.៤៣៣នាក់ ដ្ឋក់ែកវែភនក្ិប្បនិមមិត្ ០៥
នាក់ ដ្ឋក់កញ្ចក់ែកវកនង
អ ែភនក ២៣៩នាក់ ផតលែ់ វ៉េនត្ត ១០៧នាក់ វះោត្់ពិោរេលើៃផទមុខ និងៃដេជើង ១៥៥នាក់
ពិេររះជនពិោរេដ្ឋយជំងឺឃលង់ ២១៦នាក់ និងព្ាបាលជំងឺឃលង់ ៧៤នាក់។
ឃ-ការសាតរលទធភាពពលរមមដៅតាមសហរមន៍
-បានអនុវត្តកមមវិធីសាារលទ្ធភាពពលកមមេៅត្តម្

គមន៍េៅត្តមរាជធានីេខត្តចំនន
ួ ២១

-បានចុះពិនិត្្យ វាយត្ៃមល និងែ្វងយល់ពីសាានភាពជនពិោរេៅេខត្តេាធិ៍សាត្់ និងេខត្តកំពត្
-បានេលើកទ្ឹកចិត្តឲ្យជនពិោរបេងកើត្រកុមជួយខលឤនឯងៃនជនពិោរបានចំនួន ១.៩៥០រកុម។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-គិត្មកដល់ែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤េនះ ្ោគមមនុ្្សចា្់្រុបចំនួន ៥៦៩្ោគម និង្ោជិក្រុប

ចំនួន ១៨៣.៤៣១នាក់ រត្ូវបានបេងកើត្េៅត្តមរាជធានី េខត្តទំង ២៤ ្ំេៅជួយរាេៅវិញេៅមកេៅត្តម
្

គមន៍ ្កមមភាព្ំខាន់ៗរប្់្ោគមគឺោរចុះ្ួរ្ុខទ្ុកខ្ោជិកោនជំងឺ ោរេរៀបចំបុណ្យ្ព និង

ោរេលើកកមព្់្ុខុោលភាព

-បានចុះ្ួរ្ុខទ្ុកខ និង្ំេណះ្ំណាលជាមួយមនុ្ស្ ចា្់រពឹទាចារ្យេៅឃុំរល្លំងចក េខត្តកំពង់្ពឺ

ចំនួន ៣៨៥នាក់ និងបានផតល់អំេណាយជាវត្ថអអនុ្្ាវរីយ៍ និងងិវោមួយចំនួន

-្ិក្ារសាវរជាវ េរៀបចំែក្រមួលេរលនេោបាយជាត្ិ្រោប់មនុ្្សចា្់េៅកមពអជា និងលិខិត្

បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្តាក់ព័នធ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍្

គមន៍ និង្ោគមមនុ្្សចា្់

-េរៀបចំេ្ចកតីរាងេរលោរណ៍ែណនាំ្ព
តី ីោរែងទំមនុ្្សចា្់េៅត្តមលំេៅឋានេៅកមពអជា
-បានេរៀបចំេ្ចកតីរាងរបោ្្តី ពី ោ រេរៀបចំ

កោាធិោរជាត្ិកមពអជាេដើម្បីមនុ្្សចា្់។

និ ង ោររបរពឹ ត្ត េៅរប្់ េលខាធិ ោ រដ្ឋា ន ៃនគណៈ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៥.ការងារអាទិភាពទី៥
អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ
-បានេរៀបចំ និងផ្សពវផា
្ យេ្ចកតីជូនដំណឹង្តីពីោរេធវើបចចអប្បននភាពចំេាះនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់

្ម្បទវិជាាជីវៈែដលជាអត្ីត្មស្តនតីរាជោរ្ុីវិល

និងអនកេៅកនអងបនទអកេៅេខត្តរកេចះ

្ទឹងែរត្ង

រត្នគិរី ឧត្តរោនជ័យ រពះវិហារ ៃប៉លិន និងេខត្តេោះកុង ត្តមសារព័ត្ោ
៌ ន វិទ្្យអ និងទ្ូរទ្្្សន៍

មណឌលគិរី

-បានបំេពញែបបបទ្េលើកិច្
ច ន្ាេផទរ្ិទ្ធិ្រោប់និវត្តជន ឬជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈ ែដលោន

ជំងម
ឺ ិនអាចេធវើដំេណើរមកេបើករបាក់េរលនេោបាយរបចាំែខេៅត្តមរបព័នធធនាររចំនួន ៣០នាក់
-បានេបើកផតល់របប្នតិ្ុខ្ងគមជូនរគួសាររប្់្ពនិវត្តជន

និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈចំនួន

៨៧នាក់ និងរបាក់េរលនេោបាយរបចាំែខជូនអនកេៅកនអងបនទអករប្់្ពនិវត្តជន ជនបាត្់បង់វិជាាជីវៈ និងកូន
កំរារប្់្ពមស្តនតីរាជោរ្ុីវិលចំនួន ១១៤នាក់

-ចុះេបើករបាក់េសាធនរបចាំែខជូននិវត្តជន និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈែដលោនជំងឺដល់េគ

ចំនួន ១០នាក់

ដ្ឋាន

-េបើកផតល់របាក់េសាធនត្តមរបព័នធធនារេរអ្ុីលដ្ឋ
ី ភីអិល្ុី ជូន្ិទ្វធិ នតងមីចំនួន ១៣នាក់
-េបើកផតល់របាក់រំលឹកេសាធនត្តមរបព័នធធនាររជូន្ិទ្ធិវនតងមីចំនួន ២៤នាក់
-បានេធវើបចចអប្បនន ភាព្ិទ្ធិវ នតចូលកនអ ង របព័ នធ ព័ ត្៌ ោនវិ ទ្្ា បានចំ នួ ន ១.៣១៤នាក់ (និ វ ត្ត ជនចំនួ ន

១.២៥០នាក់ និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ៦៤នាក់) និងអនកេៅកនអងបនទអកចំនួន ១.០៩៤នាក់ (របពនធ
េៅកនអងបនទអកនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ៨១៥នាក់ កូនេៅកនអងបនទអកនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់

្ម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ១១៥នាក់ របពនធេៅកនអងបនទអក្ពនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ១៦៣
នាក់ និងកូនេៅកនអងបនទអក្ពនិវត្តជនចំនួន ០១នាក់)
រពះ្ី

-បានេផទៀ ងផ្ទាត្់ត្តរាងេបើ ករបាក់េសាធនេខត្ត បា ត្់ ដំ បង បនាា យ ោនជ័ យ េាធិ៍ សា ត្់ ែកប កំពត្
នុ កំពង់្ពឺ និងេខត្តត្តែកវ

-បានពិនិត្្យេផទៀងផ្ទាត្់ និងេធវើបចចអប្បននភាពជូន្ិទ្ធិវនតៃន ប.ជ.្ ជារបចាំ និងផតល់សាល្លកបរត្ជូន

្ិទ្វធិ នតែដលេទ្ើបនឹងចូលនិវត្ត

-របគល់េ្ៀវេៅធនាររជូន្ិទ្ធិវនតចំនួន ៣៨២នាក់
-បានែក្រមួលទ្រមង់

www.nssfc.gov.kh

និងេធវើបចចអប្បននភាពព័ត្៌ោនេគ

ទ្ំព័ររប្់

ប.ជ.្

ែដលោនេ្ាះថា

-បានេរៀបចំែបបបទ្ដ្ឋក់មស្តនតីឲ្យចូលនិវត្តចំនួន ៨១នាក់
-បានេរៀបចំែបបបទ្ឧបត្ថមភរបាក់េរលនេោបាយរបចាំែខជូនរបពនធេៅកនអងបនទអកចំនន
ួ ១១២នាក់ និងកូន

េៅកនអងបនទអកចំនួន ១៨នាក់

-លុបេ្ាះ្ពនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាជ
ា ីវៈចំនួន ១០៧្ព
-លុបេ្ាះកូននិវត្តជន កូនជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជវី ៈ និងកូនកំរារប្់្ពនិវត្តជនចំនួន ២៤នាក់
-េរៀបចំេរលោរណ៍េបើករបាក់របប្នតិ្ុខ្ងគមជូន្ពមស្តនតីរាជោរ្ុីវល
ិ ចំនួន ០៤នាក់
-បានែក្រមួលោំរបាក់ជូននិវត្តជនចំនួន ០៣នាក់
-បានេធវើបចចអប្បននភាព្ិទ្ធិវនតរប្់ ប.ជ.្ និងបានដ្ឋក់ឲ្យដំេណើរោរេបើកផតល់របប្នតិ្ុខ្ងគមត្តម

របព័នធធនាររចំនួន ១៦រាជធានី េខត្ត កនអងេនាះោន រាជធានីភនំេពញ េខត្តកណាាល សាាយេរៀងៃរពែវង កំពង់ចាម
កំពង់ធំ េ្ៀមរាប បនាាយោនជ័យ បាត្់ដំបង េាធិ៍សាត្់ កំពង់ឆ្ាំង កំពង់្ពឺ រពះ្ី
ត្តែកវ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានចុះេធវើអធិោរកិចចោរេបើកផតល់របប្នតិ្ុខ្ងគមជូនរគួសារ្ពនិវត្តជន និងជនបាត្់បង់្ម្បទ

វិជាាជីវៈេៅត្តមរាជធានីេខត្តចំនួន ៤៧នាក់ និងបានេបើករបាក់េរលនេោបាយជូនអនកេៅកនអងបនទអករប្់្ព

និវត្តជន ្ពជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈ និង្ពមស្តនតីរាជោរ្ុីវិលចំនួន ១១៥នាក់ េៅេខត្តកំពង់ធំ និងេខត្ត
េ្ៀមរាប

-បានចុះពិនិត្្យនិវត្តជន

និងជនបាត្់បង់្ម្បទវិជាាជីវៈែដលោនជំងឺ្ុំេផទរ្ិទ្ធិេៅត្តមរាជធានីេខត្ត

ចំនួន ៣១នាក់។

៦.ការងារអាទិភាពទី៦
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន
រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
-បានែក្រមួល និងដំេ

ើងរបាក់េសាធន និងរបាក់ឧបត្ថមភេផ្សងៗជូនអត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារ ជារបចាំ

-បានេធវើបចចអប្បននភាពអត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារ េៅេខត្តបនាាយោនជ័យ និងអនុវត្តោរេបើករបាក់របប

្នតិ្ខ
ុ ្ងគមត្តមរបព័នធធនាររចំនួន ១៩រាជធានី េខត្ត

-េផទរអត្ីត្យុទ្ធជនត្តមមនទីរ ្.អ.យ រាជធានីេខត្តចំនួន ១១៧រគួសារ និងបញ្ចល
ឣ បនទអក (កូនជនពិោរ

និងរបពនធ) ចំនួន ២៧នាក់

-ទ្ទ្ួលអត្ីត្យុទ្ធជនែដលេផទរពីរក្ួងោរារជាត្ិ និងរក្ួមហាៃផទចំនួន ៣៤៤នាក់
-ផតល់របាក់បូជា្ព

មួយេលើកដំបូង

និងរបាក់ធានារា៉ាប់រង្ងគមដល់អត្ីត្យុទ្ជ
ធ នចំនួន

្រុបជាងវិោចំនួន ២៨២.៥១៧.០៨៩៛

៨៣នាក់

-របគល់្ិទ្ធោន់ោប់េ្ៀវេៅេបើករបាក់ឧបត្ថមភរបចាំែខជូនរគួសារពលី មរណៈចំនន
ួ ១១នាក់
-ែក្រមួលរបាក់ឧបត្ថមភេរលនេោបាយរបចាំែខជូនអត្ីត្យុទ្ធជនចំនួន ១.៧៥៤នាក់
-ចុះរត្ួត្ពិនិត្្យោរេបើករបាក់រល
ំ ឹកជូនអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងរគួសារចំនន
ួ ៨៣៣នាក់ េៅេខត្តេ្ៀមរាប

ត្តរាងកំណត្់របាក់របប្នត្
ិ ខ
ុ ្ងគមជូនអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងរគួសារ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

២
៤
៥

ច្ាំនួន

ឳពុក

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

២២

៤

៨

២២

៧២

៥

១២

៦៦

ជនពិការ

២

-

-

២

-

-

-

ជនបាត់បង់

៧

-

-

១០៣

៩

២០

ជនមរណៈ
និវតាជន
សរុប

៥
៩៥

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

២៤

-

៥៨

៣៦២.៤០០៛

២

៥០

-

១៣៥

៨៦១.៦០០៛

-

-

-

២

២៤៣.៦៤០៛

-

-

-

-

-

-

៦

-

១១

-

២

៨០

-

២០៦

៣.៣៨៥.៨៥៦៛

(របភព៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជន)

ត្តរាងលុបេ្ាះអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងរគួសារេចញពីបញ្ជេី បើករបាក់របចាំែខ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ជនមរណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ច្ាំនួន
១០៧

២៣

ម្តាយ

២៣៤

១៩២

-

-

១

១១

៣
១៤៥

១

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

ឳពុក

១

២៣៥

-

ប្បពនធ

១៩៣

-

អា.ពា

១១០

កូន

៥៥១

៦

-

៧២

-

៧២៧

-

១.៧០០

៧១

២៦៤

អនកបមប្មើ

៥

-

៣២

៣៤២

៤៨

សរុប

-

១.០៨៧

-

៤១៣

-

៤០

-

៧៩៩

-

២.៣៩២

-

៥៣

ទ្ឹកប្បាក់សរុប
៦.៤៣១.២០០៛

២៩៨.៤០០៛

៥.១០៧.៣៦៧

៥.១៧៣.៥៩៦៛

៤០៦.២០៦៛

១៧.៤១៦.៧៦៩៛

(របភព៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជន)

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ត្តរាងលុបេ្ាះអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងរគួសារ និងទ្ទ្ួលសារលជា
់ ជនពលី និងមរណៈវិញ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពិការ

៣

ជនបាត់បង់

២

ច្ាំនួន

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

២២

-

-

២០

-

១៣

១

៣៤

៤.៥១៣.៣៣០៛

និវតាជន

៥៥

-

-

៥១

-

៧៥

-

១២៦

១៨.៩១៤.៧២៦៛

៦

-

-

៥

-

១១

-

១៦

១.៦២០.៦៦៤

សរុប

៨៣

-

-

៧៦

-

៩៩

១

១៧៦

២៥.០៤៨.៧២០៛

(របភព៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជន)

ត្តរាងអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងរគួសារ ែដលកំពង
ុ ទ្ទ្ួលរបប្នត្
ិ ខ
ុ ្ងគម កនង
អ មករា ឆ្ា២
ំ ០១៤:
ល.រ

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

អនកមៅកនុងបនទុក

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

២៤.៤០៦

២១៧

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

១

ជនពលី

៣៥.៥៣២

១១.៩៦១

១៩.៣៥៣

៤.៧១៩

៩៥៥

១.៦៣១

៣.៦៣២

៥២

៥.៥៨២

-

១១.៨៥២

៨៣.៩៥០.៤០០៛

០
៣

ជនពិការ

២៧.៦៨០

-

-

២៤.៦៥១

-

២៦.០៣៦

១.៣៣៨

៥២.០២៥

៦.៨០៦.៩៤០.៥០០៛

និវតាជន

២៣.០៧១

-

-

២០.៥៨១

-

២១.០០៤

-

៤១.៥៨៥

៩.១៨៣.៧៨៨.៩២៨៛

១.៧២០

-

-

១.៣៩៦

-

១.៥៥៩

១៥

២.៩៧០

៤៥០.៧៤៨.២២៣៛

សរុប

៩២.៧២២

១២.៩១៦

២០.៩៨៤

៧៤.៦៦៦

២៦៩

៧៨.៥០៣

១.៣៥៣

១៨៨.៦៩១

១៧.០០៥.១៨០.៨៥១៛

៤០
៤
៥

ជនមរណៈ

ជនបាត់បង់

២៤.៣២២

-

៨០.២៥៩

៤៨០.៧៦២.៨០០៛

(របភព៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជន)

ែ-ការងារសមារមអតីតយុទជ
ធ ន (ស.អ.រ)
-បានទ្ទ្ួល្ំណុំែបបបទ្េ្ន្
ើ ុំរបាក់េបឡាមរណ្េស្តង្ហរះពី ្.អ.ក រាជធានីេខត្តចំនួន ១០២្ព
-គិត្ពីឆ្២
ាំ ០០៨ មកដល់ែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤េនះ ្ំណុំែបបបទ្េ្នើ្ុំរបាក់ ប.ម.្ ្រុបចំនួន

៤.៨៦៩្ព និងបានេចញេ្ចកតី្េរមច្តីពីោររបគល់ងវិោ ប.ម.្ ជូន្ោជិក ្.អ.ក ចំនួន ៣.៦៧៣
្ព េៅ្ល់ ១.១៩៦្ព

-បានេរៀបចំេ្ចកតី្េរមច្តីពីោររបគល់ងវិោ ប.ម.្ ជូន្ោជិក្ោគមអត្ីត្យុទ្ធជនកមពអជា

រាជធានី េខត្ត រក្ួង សាាបន
័ វគគ ២៦ ចំនួន ១០០្ព
សាាប័ន

-បានពិនិត្្យេផទៀងផ្ទាត្់្ំណុំែបបបទ្េ្នើ្ុំរបាក់េបឡាមរណ្េស្តង្ហរះរប្់ ្.អ.ក រាជធានី េខត្ត រក្ួង
-បានទ្ទ្ួ ល និ ងពិនិត្្យ្ំណុំ ែបបបទ្អនក េ្នើ្ុំ្ ម្បទនដី្ងគមកិចច្រុបចំនួន ៤១រគួសារ
-បានេរៀបចំេ្ចកតីរាងេ្ចកតី្េរមច

្តីពីោរបេងកើត្គណៈកោាធិោរអនតររក្ួង្រោប់កំណត្់

អត្ត្ញ្ញាណកងកោាំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលនិវត្តន៍ ចូលបាត្់បង់្មត្ថភាពោរង្ហរ ពិោរ និងរគួសារយុទ្ធជនពលី
មរណៈ ែដលរត្ូវទ្ទ្ួល្ម្បទនដី្ងគមកិចច។
៧.ការងារអាទិភាពទី៧
បដងាើតក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
រក្ួងបាន

និងកំពុង្ិក្ារសាវរជាវឯកសារនានា

ទ្ូល្លយ្រោប់មជ្ឈដ្ឋាននានា និងរបជាជនទ្ូេៅ។

េដើម្បីេរៀបចំបេងកើត្របព័ន្
ធ នតិ្ុខ្ងគមទ្ូលំ

៨.ការងារអាទិ ភា ពទី ៨
អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
១.ការងាររដឋបាល និងបុរល
គ រ
ិ
រ.ការងាររដឋបាល

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានរក្ាទ្ុក និងត្មកល់លខ
ិ ិត្បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្ត ោន្ណាាប់ធាាប់ រេបៀបេរៀបរយ រត្ឹមរត្ូវ និងល្លក់

ោរណ៍្ោាត្់

-បានទ្ទ្ួលលិខិត្ចូលចំនួន ១.០២៣ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិខិត្េចញចំនួន ១.១៥៨ច្ាប់
-បានេចញលិខិត្េប្កកមមចំនួន ១២៥ដង។
ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ
-រកបខ័ណឌមស្តនតីរាជោរ្រុប ១.៥៤៥នាក់ (ថាាក់ជាត្ិ ៥៣៦នាក់ និងេរោមជាត្ិ ១.០០៩នាក់)
-បុគគលិកជាប់កិចច្ន្ា្រុប ៦៧៨នាក់ (ថាាក់ជាត្ិ ១៦៨នាក់ និងេរោមជាត្ិ ៥១០នាក់)
-ែត្ងត្តំង និងរបគល់ភារកិចចជូនមស្តនតីរាជោរចំនួន ០៦នាក់
-ែត្ងត្តំងទ្ីរបឹក្ាអមរក្ួងចំនួន ០៧នាក់ និងែបងែចកភារកិចចជូនទ្ីរបឹក្ាអមរក្ួងចំនួន ១៤នាក់
-េផទរ និង្រមួលភារកិចចជន
ូ មស្តនតីរាជោរចំនួន ០២នាក់
-េផទររកបខ័ណឌមស្តនតីរាជោរផ្ទាច់េចញរក្ួងចំនួន ៤៩នាក់
-លុបេ្ាះមស្តនតីរាជោរេចញពីរកបខ័ណឌ (ទ្ទ្ួលមរណភាព) ចំនួន ០១នាក់
-ដ្ឋក់មស្តនតីរាជោរឲ្យចូលនិវត្តចំនួន ០២នាក់ ឲ្យ្ថិត្កនអងភាពទ្ំេនររានេបៀវត្្សចំនួន ០១នាក់
-េផទរចូលចំនួន ០១នាក់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍
-េរៀបចំរបាក់េបៀវត្្សរ៍របចាំែខជូនមស្តនតីរាជោរ បានទន់េពលេវល្ល
-េរៀបចំរបាក់េបៀវត្្សរ៍ជូនមស្តនតីែត្ងត្តំងងមច
ី ំនួន ១៤នាក់
-េរៀបចំរបាក់បំណាច់មុខង្ហរជូនមស្តនតីរាជោរចំនួន ០១នាក់
-េរៀបចំរបាក់គរុេោ្ល្យជូនមស្តនតីរាជោរចំនួន ០១នាក់
-េរៀបចំរបាក់េបៀវត្្សរ៍ជូនមស្តនតីេទ្ើបេផទរចូលចំនួន ០៧នាក់
-េផទររបាក់េបៀវត្្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជោរ ផ្ទាច់េចញពីត្តរាងេបៀវត្្សរប្់រក្ួងចំនួន ៤៨នាក់
-បញ្ចឣលបនទអករបពនធចំនួន ០១នាក់ និងបនទអកកូនចំនួន ០៣នាក់
-លុបេ្ាះបនទអកកូនចំនួន ០១នាក់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
-បានបញ្ជឣនមស្តនតេី ៅចូលរួម្ិោាសាល្ល និងវគគបណ្ះត បណាាលេផ្សងៗ និងបានផ្សពវផ្ាយព័ត្ោ
៌ ន្តីពី

ោរផតលអា
់ ហារូបករណ៍ និងោរេរជើ្េរី្មស្តនតីចល
ូ បេរមើោរត្តមរក្ួង សាាប័ននានា
-បានផ្សពវផ្ាយសារាចរ

្តីពីោរអនុវត្តេរលោរណ៍ែណនាំ

េ្ចកតរី ាងច្ាប់ និងលិខត្
ិ បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្តេផ្សងៗ

្តីពីនីត្ិវិធី

និងវិធានៃនោរត្តក់ែត្ង

២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប
-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពជារបចាំេគ ទ្ំពរ័ រប្់រក្ួង ្.អ.យ ែដលោនេ្ាះ www.mosvy.gov.kh ោន

លិខិត្បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្ត របាយោរណ៍ និង្កមមភាពេផ្សងៗរប្់ថាាក់ដឹកនាំ

-បាននិងកំពុងពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងែផនោរយុទ្ធសាស្ត្ត ៥ឆ្ាំ ២០១៤-២០១៨ រប្់រក្ួង

្ងគមកិចច អត្ីត្យុទ្ជ
ធ ន និងយុវនីត្ិ្ម្បទ

-បាននិងកំពុងេរៀបចំេ្ចកតីរាងរបាយោរណ៍ ្តីពីោរពិនិត្្យេមើលមុខង្ហរេ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

ើងវិញរប្់រក្ួង ្.អ.យ។
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៣.ការងារក្រប់ក្រងថវិកា និងសមាារៈ
-បានផគត្់ផគង់្ោារៈ បរិោារ ្ង្ហារឹម ោរជួ្ជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថាាក់ដឹកនាំ និងអងគភាពេរោម

ឱវាទ្បានទន់េពលេវល្ល

-ោររគប់រគង និងោរេបើកផតល់បានអនុវត្តរត្ឹមរត្ូវ និងទន់េពលេវល្ល កនអងសាារត្ីទ្ទ្ួលខុ្រត្ូវខព្់

ោនរប្ិទ្ធភាព ត្ោាភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ
-បានចុះកិចចរពមេរពៀងគេរោង្ របត្ិបត្តិោរជាមួយអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលកនអងរ្ុក និងអនតរជាត្ិ

ចំនួន ០១គេរោង។ បចចអ ប្បនន រក្ួង្
១៥៧.១៣៨.៥៤៥,៨៨ដុល្លារ្

រដឌអាេមរិក កនអងេនាះអងគោរកនអងរ្ុកចំនួន ៥៨អងគោរ ោនគេរោងទ្ឹក

របាក់្រុបចំនួន ៥១.៨៣៤.១០៧,៦៩ដុល្លារ្
-បាន្រមប្រមួល

ោរជាមួ យ អងគ ោ រចំ នួ ន ១៥៩ ែដលោនងវិ ោ ្រុ បចំនួ ន
រដឌអាេមរិក

និងេចញលិខិត្រំរទ្ជូនអងគោរេៅរក្ួងោរបរេទ្្

និង្

របត្ិបត្តោ
ិ រ

អនតរជាត្ិ េលើោរេ្នើ្ុំពន្ាទ្ិដ្ឋាោរសាាក់េៅជូនបុគគលិកបរេទ្្ែដលបេរមើោរង្ហរកនអងអងគោរចំនួន ០២ករណី

្រុប ០៥នាក់ េ្ន្
ើ ុំសាាកេលខោនយនឋរបេភទ្អងគោរចំនួន ០៣ករណី ្រុប ០៣េរគឿង និងរំរទ្គេរោង
កមមវិធីអងគោរចំនួន ០២

-បាន្រមប្រមួលោរនាំចូល្ោា រៈ ឧបករណ៍ ែដលោរបង់ព នធជា បនទអក រប្់រ ដឌ ជូន អងគោរចំនួន

០២ករណី

-រក្ួង ្.អ.យ បានេចញលិខិត្រំរទ្អងគោរចំនួន ០២
-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និង្រមប្រមួលកនអងកិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ២៩ដង។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ
-បានេចញរបោ្ ្តព
ី ីោរេរៀបចំ និងោររបរពឹត្តរប្់អររធិោរដ្ឋាន
នានា។

-បានពិនិត្្យ និងែក្រមួលែផនោរ្វនកមមៃផទកនអងបីឆ្ាំរក
ំ ិល ២០១៤-២០១៦ និងែផនោរ្កមមភាព

II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រ្ង់្ថិត្ិរបជាជនរងេររះ និងផតល់ជំនួយ្េស្តង្ហរះបនាាន់
-បនតេដ្ឋះរសាយបញ្ញាជនអនាថា ទ្ប់សាាត្់ោរ

ូរចូលៃនជនអនាថាមកទ្ីរកុង ទ្ីរបជុំជន ឬឆលងែដន

េៅរបេទ្្ជិត្ខាង និងោរេធវើចំណាករ្ុកេដ្ឋយរាន្ុវត្ថិភាព
-បនត្

ោរជាមួយរក្ួង សាាប័នាក់ព័នធ និងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាត្ិ អនតរជាត្ិ េដើម្បអ
ី ប់រំ

បង្ហារ ទ្ប់សាាត្់ សាារនីត្្
ិ ម្បទ និង្ោ

រណកមមជនរងេររះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុ្្ស

-បនតរបយុទ្ធរបឆ្ំងអំេពើជួញដូរមនុ្្ស ជំរុញោរសាារនីត្ិ្ម្បទ ទ្ទ្ួល េធវ្
ើ ោ

របោណរគួសារ និងត្តមដ្ឋន

រណកមម បា៉ាន់

-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងឧបករណ៍្រោប់វា្់ែវងេរលនេោបាយ និងបទ្ដ្ឋានអប្បបរោ ្តីពក
ី ិចច

ោរារជនរងេររះ និងោរែងទំជនរងេររះេៅកនអងមណឌល។

២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បនតេចញរបោ្បេញ្ចញបញ្ចឣលកុោរកំរាពីមណឌលកុោរកំរារប្់រដឌនិងអងគោរ

អំពីទ្រមង់កនអងោរបេញ្ចញបញ្ចឣលកុោរកនអងមណឌលរដឌ និងអងគោរ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

និងផ្សពវផ្ាយ
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-េរត្ៀមេរៀបចំវគគបណ្ះត បណាាល ្តព
ី ីនីត្ិវិធីអនុវត្តេរលនេោបាយ ្តីពីោរែងទំជំនួ្ចំេាះកុោរ

ដល់របធានមនទីរ ្.អ.យ ជនបេង្ហរលកិចចោរនារី និងកុោរឃុំ ្ង្ហាត្់ និង្ោជិកគណៈកោាធិោរទ្ទ្ួល
បនទអកកិចចោរនារី និងកុោរេៅកនអង្ង្ហាត្់ៃនេខត្តកណាាល

-បនតពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងរបោ្្តីពោ
ី រ្មអំកន
ូ កនអងរ្ុក
-បនតពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងរបោ្្តីពីទ្រមង់ែបបបទ្ និងលិខិត្បទ្ដ្ឋាន្រោប់អនុវត្តនីត្ិវិធី

្មក
អំ ូនអនតររបេទ្្ និង្មអំកន
ូ កនអងរ្ុក

-េរៀបចំេ្ៀវេៅផនត្់្តីពីព័ត្ោ
៌ ន្មអំកូនអនតររបេទ្្ ជាភាសាែខមរ និងអង់េគល្
-េរៀបចំរបព័នធរគប់រគងទ្ិនននយ
័ រប្់កុោរែដលជាកមមវត្ថអ្មអំកូនអនតររបេទ្្

្ុំ និងបេងកើត្េគ

ទ្ំព័ររប្់រដឌបាល្មអំកូនអនតររបេទ្្

-េរៀបចំ្ិោាសាល្លផ្សពវផ្ាយលិខិត្បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្ត

សាាប័នាក់ព័នធ សាានទ្ូត្ ទ្ីភាាក់ង្ហរ្មអំកូនអនតររបេទ្្

និងកុោរែដលរត្ូវបានេគ

រប្់រដឌបាល្មអំកូនអនតររបេទ្្ដល់រក្ួង

-េរៀបចំវគគបណ្តះបណាាល្តព
ី ីោរង្ហរ្មអំកូនអនតររបេទ្្ដល់មស្តនតីរដឌបាល្មអំកន
ូ អនតររបេទ្្
-បនត្

ោរជាមួយសាាប័នោន្មត្ថកិចច អាណាព្ាបាល េដើម្បីបញ្ជន
ឣ ទ្ទ្ួលមកែងទំ អប់រំ និង

បណ្តះបណាាលវិជាាជីវៈដល់ជនរងេររះេដ្ឋយសារោរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀន

-បនតែ្វងរកៃដគូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវិ្័យយុវនីត្ិ្ម្បទ និងពរងឹងេ្វាសាារនីត្ិ្ម្បទជនរងេររះេដ្ឋយ

សារោរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀនសាាក់េៅកនអងមជ្ឈមណឌលបេណាាះអា្ននរប្់រដឌ

-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលប៉ះ ាល់ និ ង ោរបងក េររះថាា ក់ េដ្ឋយសារេរគឿងេញៀន និ ង ្ិ ទ្ធិ កុ ោរទ្ំនា្់

នឹងច្ាប់ េៅត្តមរាជធានី េខត្ត និងត្តម្

គមន៍

-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ

្តីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររះេដ្ឋយេរគឿងេញៀនសាាកេ់ ៅ

-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ

្តីពោ
ី រសាារនីត្្
ិ ម្បទ

កនអងមជ្ឈមណឌលរដឌ

េលមើ្េៅមណឌលអប់រំែកែរប និងពនធនាររ

និង្ោ

រណកមមអនីត្ិជនរបរពឹត្ប
ត ទ្

-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ ្តីពីវិធីសាស្ត្តព្ាបាល និងរគប់រគងវិធានោរព្ាបាល និងសាារនីត្ិ

្ម្បទភាពេញៀនេរគឿងេញៀន

-េរៀបចំរបោ្អនតររក្ួង ្តីពីោរចិញ្ចឹមបីបាច់ែងរក្ាកូនត្តមោាយេៅកនអងមណឌលអប់រំែកែរប និង

ពនធនាររែដលោនអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្ាំេ

ើងេៅ

-បនតេចញរបោ្បេញ្ចញ បញ្ចឣល ជនរងេររះ ពី មជ្ឈ មណឌ ល យុ វ នី ត្ិ ្ ម្ប ទអនក េញៀនេរគឿងេញៀន
-បនត្

ោរជាមួយរក្ួង្ុខាភិបាល

មជ្ឈមណឌលជាត្ិព្ាបាល

និងសាារនីត្្
ិ ម្បទអនកេញៀន

េរគឿងេញៀន េរៀបចំេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ្តីពីោរព្ាបាល និងសាារនីត្ិ្ម្បទអនកេញៀនេរគឿងេញៀនសាាកេ់ ៅ
កនអងមណឌល

-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងែផនោរជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍កុោររយៈេពល ១០ឆ្ា ២០១៥-២០២៥
-េរៀបចំ េបាះពុមព និងែចកផ្ា យរពឹ ត្តិ បរត្សាា ន ភាពកុ ោរេលខទ្ី ៣ រប្់ ក.ជ.ក ដល់រក្ួង សាាប័ន

អងគោរាក់ព័នធ។

៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-ជំរុញោរេរៀបចំលិខិត្បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្ត្រោប់អនុវត្តច្ាប់្តីពីកិចចោរារ

ពិោររ្បត្តមេរលនេោបាយជាត្ិ ្តីពីជនពិោរ

-បនតអនុវត្តកមមវិធី្រមប្រមួលថាាក់ជាត្ិេលើេ្វាសាារលទ្ធភាពពលកមមេៅ្
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

និងេលើកកមព្្
់ ិទ្ជ
ធិ ន
គមន៍
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-បនតនិរនតរភាពកមមវិធីសាារលទ្ធភាពពលកមមោយ្ម្បទជូនជនពិោរ
-ជំរុញោរផតល់អត្ត្ញ្ញាណប័ណណ្ោរល់របេភទ្ និងករមិត្ពិោរភាពជូនជនពិោរ
-ជំរុញោរផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបត្ថមភជនពិោររកីរកត្តម្

គមន៍

-ជំរុញោរដ្ឋក់បញ្ចឣលបញ្ញាពិោរភាពេៅកនអងែផនោរអភិវឌ្ឍន៍នានា
-បនតេរៀបចំនីត្ិវិធី្រោប់េ្វាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-បនតផលិត្ ផគត្់ផគង់ឧបករណ៍្ិប្បនិមមិត្ េដើម្បីសាារោយ្ម្បទជូនជនពិោរេដ្ឋយឥត្គិត្ៃងល
-បនតោរង្ហរបណ្តះបណាាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋះរសាយោរង្ហរ និងមុខរបរជូនជនពិោរ
-ជំរុញោរេរៀបចំនីត្ិវិធីៃនោរេធវើអធិោរកិចច វិធានោររពោនដ្ឋក់កំ

រក្ួង សាាប័ន និងរកុម

ិត្ និងផ្ទកពិន័យេផ្សងៗ ចំេាះ

៊ុនឯកជនែដលមិនបានច្ាប់្តីពីកិចចោរារ និងេលើកកមព្់្ិទ្ធិជនពិោរ

-បនតពរងីកោរដ្ឋក់

ិបមូលនិធិជនពិោរេៅត្តមទ្ីត្តំងេផ្សងៗេទ្ៀត្ េៅត្តមរាជធានី េខត្ត។

៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងងមី ្តីពីេរលនេោបាយជាត្ិកមពអជាេដើម្បីមនុ្្សចា្់
-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងេរលោរណ៍ែណនាំ ្តីពោ
ី រែងទំមនុ្្សចា្់ត្តមលំេៅឋានេៅកមពអជា និង

ជំរុញោរបេងកើត្្ោគមមនុ្្សចា្់េៅត្តមរាជធានី េខត្ត
របេ្ើរេ

-បនតរក្ួង សាាប័នាក់ព័នធ អងគោរជាត្ិ អនតរជាត្ិ េដើម្បីេលើកកមព្់្ុខុោលភាពមនុ្្សឲ្យោន់ែត្
ើង។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបោ្ទ្ទ្ួលសារល់អត្ីត្មស្តនតីរាជោរ្ុីវល
ិ ែដលេផទរមករក្ួង ្.អ.យ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាព្ិទ្ធិវ័នត ប.ជ.្ េៅេខត្តែដលេៅេ្្្ល់ និងជំរុញោរេបើកផតល់របប្នតិ្ុខ

្ងគមត្តមរបព័នធធនាររ

-បនតពិនិត្្យ ែក្រមួលរបាក់របប្នតិ្ុខ្ងគមជូនដល់អត្ីត្មស្តនតីរាជោរ្ុីវល
ិ
-ជំរុញេរៀបចំរបោ្អនតររក្ួងរវាងរក្ួងអាណាព្ាបាលៃន ប.ជ.្ េដើមប្ ីអនុវត្តអរត្តភាគទនជា

មូលនិធិ្រោប់រទ្រទ្ង់ ប.ជ.្

-ជំរុញោររគប់រគងទ្ិននន័យមស្តនតីរាជោរ្ុីវិលជាមួយរក្ួងមុខង្ហរសាធារណៈ េដើម្បដ្ឋ
ី ក់មស្តនតីរាជោរ

្ុីវិលចូលនិវត្តន៍ឲ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលរបកបេដ្ឋយរប្ិទ្ធភាព

-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក់ឲយ្ ដំេណើរោរសាខា ប.ជ.្ រកុង រ្ុក ខណឌ េៅរាជធានី េខត្ត
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបោ្ទ្ទ្ួលសារល់អត្ីត្យុទ្ធជនែដលេផទរពីរក្ួងោរារជាត្ិ និងរក្ួងមហាៃផទ
-បនតេរៀបចំែក្រមួលរបាក់របប្នតិ្ុខ្ងគម្រោប់អត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារ
-ពរងឹងោរេបើកផតល់របាក់របបេរលនេោបាយដល់មុខ្ញ្ញាអត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារ
-បនតេរៀបចំេ្ចកតីរាងអនុរកឹត្្យ ្តីពីោរកំណត្់អរត្តភាគទន្រោប់រទ្រទ្ង់េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជន
-េរៀបចំរបោ្ ្តីពោ
ី រេផទរោររគប់រគង និងោរអនុវត្តរបប្នតិ្ុខ្ងគមរប្់អត្ីត្យុទ្ធជនពីមនទីរ

្.អ.យ េខត្តត្តែកវ ឧត្តរោនជ័យ កំពត្ បនាាយោនជ័យ និងេខត្តៃរពែវង មក ប.ជ.អ េដើម្បីអនុវត្តោរេបើក
ផតល់ត្តមរបព័នធធនាររ

-ជំរុញោរេរៀបចំលិខិត្បទ្ដ្ឋាន និងនីត្ិវិធីេផ្សងៗ្រោប់ដំេណើរោរ ប.ជ.អ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអត្ីត្យុទ្ធជនេៅេខត្តៃរពែវង ឧត្តរោនជ័យេលើកទ្ី២ កំពត្េលើកទ្ី២ ត្តែកវេលើកទ្ី

៣ និងអត្ីត្យុទ្ធជនែដលេផទរពីរក្ួងោរារជាត្ិ និងរក្ួងមហាៃផទ
-ពរងឹងកិចច្

រគួសារអត្ីត្យុទ្ធជន

ោរជាមួយ ធនាររៃដគូ កនអ ង ោរេបើក ផត ល់ រ បប្នតិ ្ុ ខ ្ងគ មជូ ន អត្ី ត្ យុ ទ្ធ ជ ន និង

-ជំរុញោរេបើកផតល់របាក់របប្នតិ្ុខ្ងគមជូនអត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារ ត្តមរយៈរបព័នធ
ធ នាររៃន

េខត្តែដលបានេធវើបចចអប្បននភាពរួច

-បនតទ្ទ្ួល ពិនិត្្យ និងេផទៀងផ្ទាត្់េលើ្ំណែុំ បបបទ្េ្ន្
ើ ុំរបាក់េបឡាមរណ្េស្តង្ហរះ
-ពរងឹងោរអនុវត្តេបឡាមរណ្េស្តង្ហរះ ្.អ.ក រ្បត្តមេរលោរណ៍ៃនលកខនក
តិ ៈ ្.អ.ក ឲ្យបាន

ទន់េពលេវល្ល និងោនរប្ិទ្ធភាព

-បំផុ្ចលនា ៣ពូែក កនអងអត្ីត្យុទ្ធជន និងរគួសារអត្ីត្យុទ្ធជន
-ពរងឹងោរអនុវត្តេរលោរណ៍កំណត្់អត្ត្ញ្ញាណអត្ីត្កងកោាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគួសារ ែដលរត្ូវ

ទ្ទ្ួល្ម្បទនដី្ងគមកិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលោរណ៍្មធម៌

-ជំរុញ្កមមភាពោរង្ហររប្់គណៈកោាធិោរអភិវឌ្ឍន៍្

គមន៍អត្ីត្យុទ្ធជនឃុំ ្ង្ហាត្់

-បនតផ្សពវផ្ាយដល់មស្តនតីរាជោរ្ុីវិល កនអងរក្ួង ្.អ.យ ឲ្យដ្ឋក់ាក្យចូលជា្ោជិក ្.អ.ក េៅ

ត្តមនាយកដ្ឋាន និងអងគភាពេរោមឱវាទ្រក្ួង។

៧.បដងាត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យោន្ិក្ាបែនថមេលើេ្ចកតីរាងច្ាប់ ្តីពីរបប្នតិ្ុខ្ងគម្រោប់របជាជនកមពអជា
-េរៀបចំចងរកងលិខិត្បទ្ដ្ឋានគត្ិយុត្តរំរទ្នានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
-បនតអនុវត្តេរលោរណ៍ពរងឹង្មត្ថភាពសាាប័ន មស្តនតីរាជោរ្ុីវិល និងោររគប់រគងរកបខ័ណម
ឌ ស្តនតី

រាជោរ្ុីវិល

-បនតេរៀបចំឯកសារដំេ

រាជោរ្ុីវិល

ើងឋាននតរ្័កតិ ថាាក់ និងរបាក់បំណាច់មុខង្ហរ និងរបាក់បណា
ំ
ច់េផ្សងៗជូនមស្តនតី

-ពរងឹងោររគប់រគងមស្តនតីរាជោរ

បញ្ញាៃផទកនអង និងរេបៀបរបបេធវើោរឲ្យបាន

ត្តមរយៈោរអនុវត្តចា
្ ប់្តីពី្
មឺងោ៉ាត្់

លកខនក
តិ ៈមស្តនតរា
ី ជោរ្ុីវិល

បទ្

-េរៀបចំែផនោររកបខ័ណឌមស្តនតីរាជោរឆ្ាំ២០១៤ ្រោប់ថាាក់រាជធានី េខត្ត រកុង រ្ុក ខណឌ
-បនតេរៀបចំរបាយោរណ៍្ព
តី ីោរពិនិត្្យេមើលមុខង្ហរេ

ង
ើ វិញ រប្់រក្ួង ្.អ.យ

-េរត្ៀមេរៀបចំ្ននិបាត្បូក្រុបលទ្ធផលោរង្ហរឆ្ា២
ំ ០១៣ និងទ្ិ្េៅភារកិចចឆ្២
ាំ ០១៤
្.អ.យ

-បនតពិនិត្្យ ែក្រមួលេ្ចកតីរាងចុ ង េរោយែផនោរយុ ទ្ធ សា ស្ត្ត ឆ្ាំ ២ ០១៤-២០១៨ រប្់រក្ួង
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពព័ត្ោ
៌ ន្តីពីលទ្ធផលោរង្ហរ និង្កមមភាពថាាក់ដក
ឹ នាំរប្់រក្ួង េៅកនង
អ េគ ទ្ំពរ័

រប្់រក្ួង (www.mosvy.gov.kh)

-ជំរុញោរេបើកផតល់របាក់េបៀវត្្សរ៍ និងោរផគត្់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវល្ល ោនរប្ិទ្ធភាព និង

ត្ោាភាព

-េធវើោរែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចកេទ្្រគប់រគងងវិោរដឌ

គណេនយ្យ និងពរងឹងោររគប់រគងរទ្ព្យ្ម្បត្តិរដឌ
-ជំរុញអនុវត្តកមមវិធីកំែណទ្រមង់

យកចិត្តទ្ក
ុ ដ្ឋក់ដល់ោររត្ួត្ពិនិត្្យបញ្ជី

ិរញ្ដវត្ថអសាធារណៈ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ពរងឹងកិចច្

រប្់អងគោរ

របត្ិបត្តិោរជាមួយអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាត្ិ អនតរជាត្ិ និងបនតនិរនតរភាពោរង្ហរ

-ពរងឹងពរងីកទ្ំនាក់ទ្ំនង្

អាសា៊ាន និង្

គមន៍អនតរជាត្ិ

របត្ិបត្តិោរេទ្វភាគី ព

ភា
ុ គី ជាមួយបណាារបេទ្្នានា ្

គមន៍

-បេងកើនោររំរទ្ដំេណើ រ ោរវិ ទ្្ាសាា ន ជាត្ិ ្ ងគ មកិ ចច ្ំ េៅបណ្តះ បណាា ល ធនធានមនុ ្្ស ្រោប់

សាាប័នរដឌ វិ្យ
័ ឯកជន និងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលែដលាក់ព័នធនឹងោរផតល់េ្វា្ងគមកិចច

-បេងកើនោរ្ិក្ារសាវរជាវ និងពរងីកកមមវិធី្ិក្ាេលើជនា
ំ ញេផ្សងៗេទ្ៀត្ ទំងករមិត្ឧត្តម្ិក្ា និង

ករមិត្វិញ្ញាបនបរត្

-ផ្សពវផ្ាយរបោ្្តីពីោរេរៀបចំ និងោររបពឹត្តេៅរប្់អររធិោរដ្ឋាន៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃងងទ្០
ី ៧

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

ែខមីនា

ឆ្ាំ ២០១៤
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