ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា
របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំខែតុ លា ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វ តត ប នត
េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទសា
ធ ស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងេលើក្ក្មពស់
ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាជន ទប់សាត
ា ់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នុងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធ សា ស្តសត
ចតុេកាណដំណា ក្់កា លទី ៣ ែដលរបកាសដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ មហាេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ខសន
នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា កាលពីៃថងទ២
ី ៥ ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៣។ រតង់មុំទី៣ និងមុំទ៤
ី ៃនចតុេកាណ
ទី៤ សតីពកា
ី រអភិវឌ្ឍរបព័នស
ធ ុវតថិភាពសងគម និងការជំរញ
ុ េរលនេោបាយជាតិរបជាជន និងសមភាពេយនឌ័រ បាន

បងាាញោ៉ាងច្ាស់អំពកា
ី រយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយដល់ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់
របេភទក្នុងសងគម ជាពិេសស ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតយុទធជន និងអតីត
មស្តនតីរាជការសុីវិល។
េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នង
ុ ការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពរបស់របជាជន ជាពិេសស ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះ
រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវិធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធ
សាស្តសត ៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកើនរបសិទធភាពេសវាសុែុមាលភាពសងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុែសងគម
និង(៣).ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធនធានទំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថុ និង(ែ).ក្មមវិធីអាទិភាព
៨ចំណុច គ្ឺ (១).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសរមាប់ជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងក្ិចចការរគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុែុមាល
ភាពក្ុមារ និងយុវនីតស
ិ ម្បទ (៣).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ (៤).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).
អភិវឌ្ឍរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវល
ិ
(៦).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).សិក្្ា រសាវ
រជាវរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពុជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជា
ៃដគ្ូ។
ជាអាទិ៍ក្ង
នុ ែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ ម្បទអនុវតតសេរមចបាន
លទធផលដូចខាងេរកាម៖
I-លទធ ផ លការងារ
១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសដគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ
-បានសហការជាមួយអាជាាធរេែតត កាក្បាទរក្ហមក្មពុជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បុរសជននានានាំយក្
អំេណាយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេររោះេៅេែតតក្ណាាលចំនួន ៥៥៧រគ្ួសារ
-បានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជាជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះចំនួន
៤៦៦រគ្ួសារ ក្នុងេនាោះ េែតតក្ំពង់ចាមចំនួន ១២រគ្ួសារ ក្ំពតចំនួន ៣០១រគ្ួសារ និងេែតតែក្បចំនួន ១៥៣រគ្ួសារ។
េដ្ឋយែឡក្ អងគការរគ្ួសារថមីបានជួយឧបតថមភដល់ក្ុមារក្នុងរគ្ួសាររក្ីរក្ចំនួន ៧៩នាក្់
-បានរសង់សថិតិរបជាជនទីទល
័ រក្ និងរងេររោះមហនតរាយេផ្សងៗសរុបរបមាណចំនន
ួ ៥៥៨រគ្ួសារ ក្នុងេនាោះ
េែតតេកាោះក្ុងចំនន
ួ ៧៥រគ្ួសារ មណឌលគ្ីរីចំនន
ួ ៤៨០រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ០២នាក្់ និងេែតតេសៀមរាបចំនួន
០១នាក្់។
ែ-ការងារជនអនាថា
-បានរសង់សថិតិជនអនាថាចំនួន ១៨២នាក្់ រសី ៥០នាក្់ ក្នុងេនាោះ េែតតតាែក្វចំនន
ួ ២១នាក្់ ៃរពែវងចំនួន
៣២នាក្់ រាជធានីភនំេពញចំនន
ួ ២០នាក្់ ក្ំពតចំនួន ១៤នាក្់ និងេែតតសាាយេរៀងចំនន
ួ ៩៥នាក្់
-បានរសង់សថិតិជនវិក្លចរិក្សរុបចំនួន ១៧៦នាក្់ ក្នង
ុ េនាោះ េែតតៃរពែវងចំនួន ១១២នាក្់ ក្ំពតចំនួន ០៧
នាក្់ និងេែតតសាាយេរៀងចំនន
ួ ៥៧នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានរសង់សថិតិជនចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ៣២២នាក្់ រសី ១១៦នាក្់ ក្នុងេនាោះ េែតតក្ំពង់សពឺចំនួន ១១៧
នាក្់និងេែតតសាាយេរៀងចំនន
ួ ២០៥នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនអនាថារក្ីរក្រានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់ ឲ្យសានក្់េៅជាអចិៃស្តនតយ៍
ក្នុងមជ្ឈមណឌលេាធិ៍ែសនជ័យ
-បានសហការជាមួយអងគការ JSC និងអងគការរទរទង់សមព័នធភាពក្តីសង្ឃឹមក្មពុជា ផតល់អំេណាយដល់របជាជន
ចំនួន ៥៧៣រគ្ួសារ េៅេែតតក្ណាាល និងេែតតក្ំពត និងបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងពីការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្របក្ប
េដ្ឋយសុវតថិភាពដល់របជាជនសរុបចំនួន ៥៥៧រគ្ួសារ។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់សពឺបានរសង់សថិតិអនក្ផទុក្េមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ចំនួន ២៣២នាក្់ និងក្ុមាររងផល
បោះាល់េដ្ឋយសារេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ចំនួន ៩៧១នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានសហការជាមួយអងគការៃដគ្ូជួយឧបតថមភជាសមាារៈ និងបរិការខា មួយចំនួនដល់
ក្ុមារផទុក្េមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ចំនួន ១៥នាក្់។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីទស្សនាទន ការវិភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញើ សុ-ី ដ ដល់មស្តនតី
មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ និងេែតតក្ណាាល សរុបចំនួន ៣៩នាក្់
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាខាសាលាេផ្សងៗ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាខាសាលាេផ្សងៗ
-បានសហការជាមួយអងគការៃដគ្ូ េរៀបចំសិកាសា
ខា លា េដើម្បីពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ
សតី ពីការក្ំណ ត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ ជួញ ដូ រមនុស្ស និង អំេពើ េធវើអាជី វក្មម ផលូវេភទនិង
េសចក្តីរាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចកា
ច រារ
សិ ទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ បនាាប់ពីអនុ វ តត សា ក្ល្ប ងចំ នួ ន ០៥េលើ ក្ េៅរាជធានី ភនំេពញ េែតត េសៀមរាប
បនាាយមានជ័យ ក្ំពង់ចាម និងេែតតសាាយេរៀង។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានជួយជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនន
ួ ១១ក្រណី មក្របឹក្្ា
ពិេររោះេោបល់ អប់រំផលូវចិតត និងបានបញ្ជូនេៅទទួលេសវាបនតេៅអងគការៃដគ្ូ។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត
-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ០៤នាក្់ រសី ០៣នាក្់ និងបាន
បញ្ជួនេៅសានក្េ់ ៅបេណាាោះអាសនន េរៀនសូរតចំេណោះទូេៅ និងជំនាញ ក្នងអងគការក្មពុជាេដើម្បជ
ី ួយស្តសតីមានវិបតតិចំនួន
០៣នាក្់ និងអងគការ CMC ចំនួន ០១នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន ០១នាក្់
េដ្ឋយទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេាោះេរ ១ េខារទនាប់ ២ ែស្បក្េជើងផ្ទាត់ ១គ្ូ សាបូក្ក្់សក្់ ១ដប
ថានំដុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបេូ ម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់សមាារៈ ១

-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៥ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ
រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ
-រហូតមក្ដល់បចចុប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា ក្ុមារពិការ
សរុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក្់ ក្នុងេនាោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារក្ំ រាចំ នួ ន ២.២៤៤
នាក្់ ។ ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងកលក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹង
ទូេៅ បណ្តោះបណាាលជំនាញវិជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅសហគ្មន៍វិញ។ មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់
រដឋចំនួន ៣ក្ែនលង បានទទួលការជូយឧបតថមប
ភ ែនថមពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន និងសេមតច
ក្ិតតិរពឹទប
ធ ណឌិត ក្នុងេនាោះមាន៖ មណឌលេគ្ៀនឃ្លំង អងករ ១២េតាន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពុជា
បារាំងហុងរគ្ី អងករ ១២េតាន របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាប ទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរឿពី
ការែថទំក្នុង មណឌលក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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េផ្សងៗ េទៀត េៅក្នុងសហគ្មន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅតាមវតតអារាម និងតាមក្មមវធ
ិ ី េផ្សងៗ
េទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុោះសំេណោះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់
ក្ុមារក្ំរាេៅបុរីទរក្ និងក្ុមារជាតិចំនួន ១០៤នាក្់ េដ្ឋយមានក្ៗ
់ ទទួលបានថវិកា ២០.០០០៛ ែមេដ្ឋោះចំនួន
៣៨នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិកា ២០.០០០៛ ែមេដ្ឋោះចំនួន ១៤នាក្់ មានក្ៗ
់ ទទួលបានថវិកា ៣០.០០០៛ ចំែណក្
មណឌលទទួលបានអងករ ៥០០គ្.រក្ សមាារៈផទោះបាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្ និងសមាារៈអនាម័យក្ុមារ
-បានសហការជាមួយអងគការមិតតក្ុមារក្មពុជាេរៀបចំបណ្ោះត បណាាល សតីពីនត
ី ិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតព
ី ី

ការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់មស្តនតី ស.អ.យ េៅថានក្េ់ រកាមជាតិ បុគ្គលិក្អងគការ និង គ្.ក្.ន.ក្ េៅរសុក្ែ្ាច់ក្ណាាល
េែតតក្ណាាល ចំនួន ០៤វគ្គ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៣០នាក្់
-បានេធវើជារគ្ូឧេទទសក្នុងសិកាខាសាលាែចក្រំែលក្បទពិេសាធន៍ាក្់ព័នធការងាររគ្ប់រគ្ងក្រណីក្ុមារ និងការងារ
សមុំក្ូនអនតររបេទស េៅសណាាររអាំងែទរក្ុងទីណង់តាល់
-បានពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរងេររោះសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈ
មណឌលរបស់រដឋ និងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ។
រ-២-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ អនតរក្បដទស
-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវិវឌ្ឍរបស់ក្ុមារចំនួន ៩៣ក្រណី ក្នុងេនាោះ ពីទីភានក្់ងារសមុំក្ូនអុីតាលីចំនួន
៨៩ក្រណី និងពីទីភានក្់ងារអូរទីសចំនួន ០៤ក្រណី

-បាន និងក្ំពុងពិនត
ិ ្យ ែក្សរមួលទរមង់របស់ ក្ុមារ អនក្សុំ ទីភានក្់ងារ របាយការណ៍េរកាយសមុំក្ូន និងនីតិវិធី
សមុំក្ូនអនតររបេទស
-បានចូលរួមក្នុងក្មមវិធីភាពជាអនក្ដឹក្នាំសរមាប់អនក្ទស្សនក្ិចចអនតរជាតិ សតីពីការងារសមំក្
ុ ូនអនតររបេទសសរមាប់
រពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាេៅសហរដឋអាេមរិក្ រយៈេពល ១២ៃថង
-បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពី សុែុមាលភាពក្ុ មារ និង សមំុក្ូន អនតរ របេទសេៅសាធារណៈរដឋ ក្ូេរ៉េ
រយៈេពល ០៨ៃថង។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា
ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងនិងការទប់សាាត់ការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន និងេមេរាគ្
េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ចំនួន ៣០េលើក្ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣០០០នាក្់
-បាន និងក្ំពុង ពិនិ ត្យ ែក្សរមួលេសចក្តី រាងរបកាសអនត រ រក្សួ ង រវាងរក្សួ ង ស.អ.យ និងរក្សួង
សុខាភិបាល សតីពកា
ី របន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលូវកាយ និងផលូវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បាន និងក្ំពុងពិនិត្យេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីនីតិវិធី និងវិធានការរគ្ប់រគ្ងការព្ាបាល និងការសាារនីតិ
សម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន។
ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន
-បាននិងក្ំពុងជំរុញសុំការឯក្ភាពពីទីសតីការគ្ណៈរដឋមស្តនតី េលើេសចក្តរី ាងច្ាប់សព
តី ីយុតតិធម៌អនីតិជន។
ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន
-បានែក្សរមួលទរមង់បញ្ជូន និងឯក្សារបា៉ាន់របមាណរគ្ួសារសរមាប់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ១០៦នាក្់ មក្
អប់រំ ែក្ែរប និងបញ្ជូនេៅសាារនីតស
ិ ម្បទនិងបណ្តោះបណាាលវិជាាជីវៈេៅមណឌលឱកាសែញុំរាជធានីភនំេពញ
-បានចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពរស់េៅ និងការសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនែដលក្ំពុងសានក្េ់ ៅក្នុង
មជ្ឈមណឌលសាារនីតិសម្បទរបស់រដឋទំង ៧
-ែែតុលា ឆ្នំ២០១៤ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនេៅសល់ជាក្់ែសតងេៅក្នុងមណឌល
ចំនួន ១០០៩នាក្់ ក្នុងេនាោះ មជ្ឈមណឌលជិវិតថមីភបា
នំ ក្់េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ១៥៤នាក្់ មណឌលឱកាសែញុំរាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៤១២នាក្់ មជ្ឈមណឌលពិភពថមីក្តីសង្ឃឹមេែតតបាត់ដំបងចំនួន ៨៥នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជ
អាវុធហតថេែតតបាត់ដំបងចំនន
ួ
១០៧នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
១៦៣នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាារនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតេសៀមរាបចំនួន ៤៧នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលបញ្ញា
ការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតរពោះសីហនុចំនួន ៤១នាក្់។
ែ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានសហការជាមួយអងគការអុីណូដូចុោះសួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ក្ុមារតាមមាាយេៅក្នុងពនធនាររ
ចំនួន ៤២នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាយ
ា េរៀងបានរគ្ប់រគ្ងក្រណីអនីតិជនរបរពឹតតបទេលមើសចំនួន ២៤នាក្់ និងបានេធវើ
សមាហរណក្មមេចញពីពនធនាររចំនួន ០៧នាក្់។
រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តរី ាងរបាយការណ៍េឆលើយតបេៅនឹងក្រមងសំណួររបស់គ្ណៈក្មាាធិការសិទធិក្ុមារ
ៃនអងគការសហរបជាជាតិសព
តី ីការជួញដូរក្ុមារ ការេធវើេពស្ាក្មមក្ុមារ និងរូបភាពអាសអាភាសក្ុមារ និងសតព
ី ីការ
ចូលរួមរបស់ក្ុមារក្នុងជេមាលោះរបដ្ឋប់អាវុធ
-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំរពឹតតិបរតរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពុជាេដើមប្ ីក្ុមារឆមាសទី២ ឆ្ន២
ំ ០១៤
-បានេរៀបចំសិកាខាសាលាពិេររោះេោបល់ថានក្់តំបន់សតីពកា
ី រពិនិត្យ និងផតល់េោបល់េលើេសចក្តីរាងែផនការ
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមារ ២០១៤-២០១៨ េៅេែតតេសៀមរាប និងេែតតរតនគ្ីរី
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលសតីពីការពរងឹងសមតថភាពមស្តនតី សតីពីការេរៀបចំែផនការសក្មមភាព និងែផនការ
ថវិការបស់រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពុជាេដើម្បីក្ុមារេៅេែតតែក្ប
-េធវើបចចុប្បននភាពជារបចាំ េគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh)។
ឃ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាង សតីពីរក្មសីលធម៌សតីពីក្ិចចការារក្ុមារ
-បានេធវើបចចុប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុវិស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយ
រងេររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣
អភិ វ ឌ្ឍសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវិធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ សតីពីការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ
-បានសហការជាមួយអងគការ CDMD ចុោះរតួតពិនិតយ្ និងវាយតៃមលេដើម្បីែសវងយល់ពសា
ី ានភាពជនពិការេៅេែតត
តាែក្វ
-បានសហការជាមួយអងគការ CIOMAI ចុោះវាយតៃមលការអនុវតតគ្េរមាងផ្សពវផា
្ យអំពជ
ី ំងឃ្
ឺ លងេ់ ៅតាមេរាងចរក្ក្នុង
រសុក្ក្ំចាយមារ េែតតៃរពែវង
-បានេរៀបចំទិវាមនុស្សគ្ថលង់ ០២ តុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េរកាមរបធានបទ “ពរងឹងភាពពិការេផ្សងរនៃនសងគមជាតិ”
េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពសឯ
់ ក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤០០នាក្់ ក្នុង
េនាោះ អនក្គ្ថលង់ចំនួន ៣០០នាក្់ មានក្ៗ
់ ទទួលបានថវិកា ៣០០០០៛ និងរគ្ូចន
ំ ួន ២៧នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិកា
ចំនួន ៥០០០០៛។
ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈ និងមុែរបរ

-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ និងបនាាយរាបបានបណ្តោះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិការបាន
ចំនួន ១៦៣នាក្់ រសី ៣៨នាក្់ េលើ ៧មុែជំនាញ ក្នុងេនាោះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២២នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន
៤២នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនួន ៣២នាក្់ កាត់េដរសេមលៀក្បំាក្់ចំនួន ៣២នាក្់ ជួសជុលមូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរ
ែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាលក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុលទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទឹមេនោះ បានេដ្ឋោះរសាយ
ការងារជូនជនពិការបានចំនន
ួ ២៨នាក្់។
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ

-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលេលើក្ទី ៥ អាណតតិទី២
-េធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងឈុតអប់រំែលី “ការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ”
-បានេចញរបកាសែតងតាំងសមាសភាពគ្ណៈក្មមការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការរក្ីរក្
េៅតាមសហគ្មន៍េៅេែតតបាត់ដំបង ក្ំពង់ធំ ក្ំពត សទង
ឹ ែរតង ឧតតរមានជ័យ ក្ំពង់ឆ្នំង និងេែតតេកាោះក្ុង
-បានចុោះរបមូលរបាក្់ពហ
ី ិបរបាក្់វិភាគ្ទនសប្បរុ សធម៌មល
ូ និធិជនពិការេៅរាជធានីភនំេពញ និងេែតតសាយ
ា េរៀង
ទទួលបានថវិកា របាក្់ែែមរចំនួន ១០.០១៥.៥០០៛ របាក្់េវៀតណាមចំនួន ១៤.០០០ដុង របាក្់អាេមរិក្ចំនន
ួ ១ដុលាលរ ។
រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ក្នុងែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បានផតល់េសវាសាារ
លទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនន
ួ ៦.៣២៤នាក់ ក្នុងេនាោះ រសីចំនន
ួ ២.៩២៩នាក្់។ ទនទឹ មេនោះ ជនពិការែដល
មក្ទទួលេសវាពី មជ្ឈមណឌ លសាា រ លទធភាពពលក្មម ក្៏ បា នទទួ ល ការឧបតថ មភ ជា របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដេំ ណើរេៅ
មក្ផងែដរ។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា
បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ១.៦៣៦នាក្់ រសីចំនួន ៤៥៦នាក្់ និងជនពិការេដ្ឋយ
សារមីនចំនួន ៧១៥នាក្់។
រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជាសាគសត

បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៤.៦៨៨នាក្់ រសីចំនួន ២.៤៧៣នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្សរុបចំនួន
១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី េែតតទំង ២៤ សំេៅជួយរនេៅវិញេៅមក្េៅតាមសហគ្មន៍
សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ស
ខ មាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំបុណ្យសព
សុែុមាលភាព
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេរលនេោបាយជាតិ សតីពីមនុស្សចាស់

និងការេលើក្ក្មពស់

-េរៀបចំេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំសព
តី ីការែថទំមនុស្សចាស់េៅតាមលំេៅឋានេៅក្មពុជា
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីការបេងកត
ើ គ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពជា
ុ េដើម្បីមនុស្សចាស់
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់េលខាធិការដ្ឋានៃនគ្ណៈ
ក្មាាធិការជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បានេរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់អនតរជាតិ ០១ តុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េរកាមរបធានបទ “សមាគ្មមនុស្សចាស់ជា
យនតការដ៏សំខាន់ជយ
ួ អភិវឌ្ឍសហគ្មន៍ និងសងគមជាតិ” េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែស
ព ់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតី
រក្សួង ស.អ.យ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣០០នាក្់ ក្នុងេនាោះ ចាស់រពឹទាចារ្យមានក្់ៗទទួលបានឃ្ីត ០១ក្ញ្ចប់
(ក្ែន្សងេាោះេរ ០១ សាបូ ០២ដុំ ែតក្នលោះគ្ីឡូរកាម សកសរ ០១គ្ីឡូរកាម អាវស ០១ រចាស់ដោះុ េធមញ ០១ ថានំដុោះ
េធមញ ០១ និងថវិកាចំនន
ួ ២០០០០៛។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥
អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមមគនតរា
ី ជការសុវ
ី ល
ិ
-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតចំនួន ២៣៧នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទេផទរការរគ្ប់រគ្ងនិវតតជនចំនួន ២៣៧នាក្់ និងអនក្េៅក្នុងបនទុក្ចំនន
ួ ២២២នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នុងបនទុក្និវតតជន និងអនក្េៅក្នុងបនទុក្សព
និវតតជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈសរុបចំនន
ួ ៤៣នាក្់
-បានលុបេឈាាោះជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ០១នាក្់ និងលុបេឈាាោះក្ូនអនក្េៅក្នុងបនទុក្ចំនួន ០១នាក្់
-បានែក្តរមូវកាំរបាក្់ និងរបាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជនសរុបចំនួន ០៤នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទលុបសពនិវតតជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ៧៧នាក្់
-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចូលក្នង
ុ របព័នធព័តមា
៌ នវិទា
្ សរុបចំនួន ៣៤២នាក្់ ក្នង
ុ េនាោះ និវតតជនចំនួន ៣៤១
នាក្់ និងអនក្េៅក្នង
ុ បនទុក្សរុបចំនួន ៣២២នាក្់
-បានពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ និងេធវើបចចុប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរតជូនសិទធិវនត
ែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍
-េបើក្ របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវិ ជាា ជី វៈចំ នួ ន ២៦៤នាក្់
-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋាន
ចំនួន ១៦៤នាក្់
-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺសុំេផទរសិទធិបានចំនួន ៣៨នាក្់
-បានេធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។
៦.ការងារអាទិភាពទី៦
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន
រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ជារបចាំ
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-បានេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ
-បានេបើក្ផតល់របាក្់របបរបចាំែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ជូនអតីតយុទធជន
-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទចំនួន ៦៣នាក្់
-បានផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនេៅតាមរាជធានី េែតត
ចំនួន ១៨៨នាក្់ គ្ិតជាទឹក្របាក្់សរុប ៤៦២.៥០០.៤២៤៛
តារាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពលី

ជនមរណៈ

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

៧០

១

១២

៦៨

-

៣៥

-

១១៦

៨៣២.០០០៛

៩២

៩

១៧

១០៣

-

៥២

-

១៨១

១.២៤២.០០០៛

៣

-

-

៣

-

៣

-

៦

១.៩៤១.២១០៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១៦៥

១០

២៩

-

៩០

-

៣០៣

៤.០១៥.២១០៛

ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ឳពុក

១៧៤

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ច្ាំនួន

ឳពុក

២៧

ជនមរណៈ
និវតាជន

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

៦២

៥៩

២៨

-

៦៦

-

២១៥

២២

៤

៦

១២

-

៥៩

-

៨១

២៨០.០០០៛

៦

-

-

២

-

-

-

២

១.៩៨៣.៧២៤៛

១៤

-

-

៤

-

១

-

៥

៦.១៦៣.២១៩៛

ជនបាត់បង់
សរុប

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

១.១៩៤.៤០០៛

២

-

-

-

-

-

-

-

១.០៤៤.២២០៛

៧១

៦៦

៦៥

៤៦

-

១២៦

-

៣០៣

១០.៦៦៥.៥៦៣៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ និងទទួលសារលជា
់ ជនពលី និងមរណៈវិញ:
ល.រ
១

២

៣

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពិការ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៧៤

-

-

៧១

-

៦០

៦

១៣៧

២៥.៥៩២.០៨៧៛

៩៧

-

-

៩១

-

៥៧

-

១៤៨

៤០.៧៣០.៨១៤៛

៣

-

-

៣

-

៥

-

៨

១.០៥៨.៨៩០៛

១៧៤

-

-

១៦៥

-

១២២

៦

២៩៣

៦៧.៣៨៣.៧៩១៛

និវតាជន

ជនបាត់បង់

សរុប

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំខែ

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

សថត
ិ អ
ិ តីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ ែដលក្ំពង
ុ ទទួលរបាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមក្នង
ុ ែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤:
ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា
ជនពលី

ជនមរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

សរុប

ច្ាំនួន

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

៣២.៤០៣

១០.២៨៨

១៧.១៧៤

២១.៩២២

៤៨៥

៥.២២៨

៩៨៦

១.៧២៨

៤.២០៤

៤៩

កូន

២០.៣០៤
៥.៥៥២

២៧.០៨០

២៣.៧៤៤

២២.៨៩៧

២៣.៨៤៤

២០.៩៥៣

១៧.០៣៨

១.៦៩០

១.៣៦០

៩០.២៤៥

១១.២៧៤

១៨.៩០២

៧២.១៨៣

អនកបមប្មើ

១.៣៤៣
៥៣៤

៦៧.១៣៤

១.២៤០

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៧០.១៧៣

៥១៦.៧១៦.០០០៛

១២.៥១៩

៩១.៧៥៤.០០០៛

៤៧.៨៨១

១០.២៤៦.២៦៣.៦៩២៛

៣៧.៩៩១

១០.៧០២.៨៦០.៦២៦៛

១៣

២.៧១៧

៥៩៤.៣៦៦.២០០៛

១.២៥៣

១៧១.២៨០

២២.១៥១.៩៦០.៥១៨៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ែ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នុងែែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួលសំណុំែបបបទេសនើ
សុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាប័នចំនន
ួ ១៩សព
-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណុំែបបបទេសនើសុំរបាក្់ ប.ម.ស សរុបចំនួន ៥.៩៨៤
សព និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពីការរបគ្ល់ថវិកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៤.៥៧៣សព េៅសល់
១.៤១១សព

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្ទាត់េលើសំណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត
និងេរៀបចំេសចក្តីជូនដំណឹងសតីពីមរណភាពសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៦០សព។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧
សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
រក្សួងបាន

និងក្ំពុងសិក្្ារសាវរជាវឯក្សារនានា

េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគមទូលំទូលាយ

សរមាប់មជ្ឈដ្ឋាននានា និងរបជាជនទូេៅ។
៨.ការងារអាទិ ភា ពទី ៨
អភិ វ ឌ្ឍសមតថ ភា ពសាថ ប័ ន និ ង ពក្ងឹ ង ភាពជាដដរូ
១.ការងាររដឋបាល និងបុរល
គ រ
ិ
រ.ការងាររដឋបាល
សមាាត់

-បានរក្្ាទុក្ និងតមកល់លែ
ិ ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតត មានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយ រតឹមរតូវ និងលាក្់ការណ៍
-បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ៣៩២ច្ាប់ និងបញ្ជូនលិែត
ិ េចញចំនួន ៤២០ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៣៩ដង។
ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៦៦៨នាក្់ រសី ៥១៤នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៦៦៩នាក្់ និងេរកាមជាតិ ១០០៧នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៨០៦នាក្់ រសី ៣២៧នាក្់(ថានក្់ជាតិ ២៦១នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៥៤៥នាក្់)
-ែតងតាំង និងសរមួលភារក្ិចចចំនួន ០១នាក្់
-ផ្ទលស់បតូររក្បែ័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ និងថានក្់ចំនួន ៤០នាក្់
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា
-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ទីរបឹក្្ារក្សួងចំនួន ០១នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បណា
ំ
ច់ក្រមិតមុែងារចំនួន ០៨នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បំណាច់ែតងតាំងសប់ចំនួន ០៤នាក្់
-បតូររបេភទរក្បែ័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងនិយ័តក្មមចំនួន ១០៩នាក្់
-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេផទរចូលចំនួន ០១នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍ជន
ូ មស្តនតីរាជការបនាាប់ពីដ្ឋក្់ឲ្យសថត
ិ ក្នុងភាពទំេនររានេបៀវត្សរ៍ចំនួន ០១នាក្់
-បញ្ចូលអនក្ក្នុងបនទុក្ជារបពនធ និងក្ូនចំនួន ០៥នាក្់
-លុបេឈាាោះមស្តនតីរាជការចំនន
ួ ០២នាក្់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពី កា រ ផតល់អាហារូ បក្រណ៍ និ ង ការេរជើ ស េរី ស មស្តនតី ចូ ល បេរមើកា រតាមរក្សួង
សាាប័ននានា
-បានបញ្ជូនមស្តនតីរាជការចំនន
ួ ៣៦នាក្់ ចូលរួមសននិសីទ សិកាខាសាលា វគ្គបណ្តោះបណាាលេផ្សងៗ
-បានបញ្ជូនមស្តនតច
ី ំនួន ០២នាក្់ េៅបណ្ោះត បណាាលេៅសាលាភូមិនទរដឋបាល និងមស្តនតី ១នាក្់ េៅសិក្្ា សតីពី
ការងារសងគមក្ិចច េៅរបេទសញូេសែឡន រយៈេពល ០១ឆ្ន។
ំ
២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប
-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង ស.អ.យ ែដលមានេឈាាោះ www.mosvy.gov.kh មានលិែិត
បទដ្ឋានគ្តិយុតត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្់ដឹក្នាំ
-បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទធផលការងាររយៈេពល ០៩ែែ ឆ្ន២
ំ ០១៤ និងទិសេៅអនុវតតបនត
-របាយការណ៍លទធផលការងាររយៈេពល ១ឆ្នំ ពីែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នំ២០១៤ របស់រក្សួង។
៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់
-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ
-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នុង និងេរឿរបេទស របាក្់ចូលរួមរបជុំថានក្់ជាតិ អនតរជាតិ
ជូនថានក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជការ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិចស
ច ន្ា ផតល់របាក្់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យជាតិ អនតរជាតិ ពិធស
ី េមាោធ
េផ្សងៗ ផតល់របាក្់ឧបតថមភជន
ូ មជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង និងអងគការៃដគ្ូ
តារាងសាានភាពថវិកាគ្ិតមក្ដល់ែែតុលា ឆ្នំ២០១៤
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ជំព ូក

អត្ថនយ
័ ចំណាយ
សរ ុបរ ួម

60

ការទញ
ិ

ភាររយ

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថឆ្
ុ ន ំ២០១៤

ស្ថថនភាពឥណទានថ្មី

អនុវតតជារ់ខសតង

ថវិកាដៅសល់

006,006,446444

0060006,446444

0164,160106000

116011601,6,,0

0600164446444

06111602,6401

061406,016004

01161006,,1

00.2,%

,0261446444

,0261446444

,00610,6,44

0,6,006044

2,.24%

%
00.01%

61

សេវាខាងសរៅ

62

សេវាខាងសរៅសផេងៗ

064,061446444

0611,60106444

161,0620061,0

2,4604,610,

,0.,4%

64

បនទុកបុគ្គលិក

0600462446444

0600462446444

,60,06,1,6,40

0601160106020

04.00%

0461,264446444

0161,06,126202

0610060006202

0,.01%

0464446444

0464446444

0464446444

44%

65
63

ឧបត្ថម្ភកធន

នង
ួ េងគម្
ិ ជំនយ
ពនធ និងអាករ

016000610,6444
-

(របភព៖ នាយក្ដ្ឋានហិរញ្ដវតថុ និងផគតផ
់ គង)
់

ែ.ការងារលទធរមម ជួសជុល សាងសង់ ផគតផ
់ គងស
់ មាារៈ បរ ិកាារ សងាារ ឹម និងដក្បងឥនធនៈ
-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរិកាខារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាពេរកាមឱវាទ
រក្សួង។
៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ
-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នង
ុ រសុក្ និងអនតរជាតិ ចំនួន

០៤គ្េរមាង។ បចចុបប្ នន រក្សួងសហការជាមួយអងគការចំនួន ១២៧ ែដលមានថវិកាសរុបចំនួន ១៤៣.៦៨៧.៥១៨
ដុលាលរសហរដឋអាេមរិក្ ក្នង
ុ េនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នុងរសុក្ចំនួន ៤៨អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុប
ចំនួន ៥៧.១២៨.៥៧១,៦៨ដុលាលរសហរដឋអាេមរិក្ និងអងគការចំនួន ៩៣ បានផុតសុពលភាពក្ិចចរពមេរពៀង
-បានរំរទក្នុងការសរមបសរមួល េដើម្បីនាំចល
ូ សមាារៈ ឧបក្រណ៍ែដលការបង់ពនធជាបនទុក្របស់រដឋជូនអងគការ
ចំ នួន ០២ក្រណី
-បានសរមបសរមួលេសនើសុំេៅរក្សួងការបរេទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិេដើម្បីេសនើសអ
ុំ នុស្សរណៈបនត
ជូនអងគការចំនួន ០២ក្រណី
-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នុងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ០៩ដង
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានអនុញ្ញើតឲ្យេលាក្រសី Marta Santos Pais តំណាង
អងគការសហរបជាតិ ចូលជួបសែមតងការគ្ួរសម និងពិភាក្្ាការងារ។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ
-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េែតតឧតតរមានជ័យ និងេែតតបនាាយមានជ័យ េដើម្បី
ពិនិត្យ ែក្លមអការអនុវតតតួនាទី ភារក្ិចច របស់មនទីរ។
II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ និងរិចចការក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងផតល់ជន
ំ ួយសេស្តងារោះបនាាន់
-បនតេដ្ឋោះរសាយបញ្ញាជនអនាថា

ទប់សាាត់ការហូរចូលៃនជនអនាថាមក្ទីរក្ុង ទីរបជុំជន

របេទសជិតខាង និងការេធវច
ើ ំណាក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព

ឬឆលងែដនេៅ

-របមូលទិននន័យជនរងេររោះ រងផលបោះាល់េដ្ឋយសារេមេរាគ្េអដស៍ ជំងេឺ អដស៍ និងជំងឺកាចសហាវេផ្សងៗ

បេងារល

-េរតៀមេបើក្វគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពី ទស្សនាទន ការវិភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញើស-ុី ដ ដល់មស្តនតី
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បអ
ី ប់រំ បងាារ

ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជញ
ួ ដូរមនុស្ស

-បនតរបយុទធរបឆ្ំងអំេពើជួញដូរមនុស្ស ជំរញ
ុ ការសាារនីតិសម្បទ ទទួល េធវស
ើ មាហរណក្មម បា៉ានរ់ បមាណ

រគ្ួសារ និងតាមដ្ឋន

-បនតការេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរមនុស្សមក្ពីរបេទសៃថ របេទសេវៀតណាម និង
របេទសេផ្សងៗេទៀត
-េបាោះពុមព និងផ្សពវផា
្ យរបកាសេលែ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពប
ី ទដ្ឋាន
អប្បបរមាសរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផវលូ េភទែដលសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈមណឌល
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ពិនិត្យ ែក្សរមួល និងជំរញ
ុ អនុម័តេលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតព
ី ីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និង
ការបញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សេៅគ្ណៈក្មាាធិការជាតិដឹក្នាំការបស្តងាាបអំេពើជួញដូរ ការរត់ពនធ ការ
េធវើអាជីវក្មមផលូវេភទ េលើស្តសតី និងក្ុមារ (ប.ជ.រ.ព.ភ)
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋានគ្តិយុតតាក្់ព័នធការងារជួញដូរមនុស្សដល់អនក្ផតល់េសវា និងរក្ុមរបឹក្្ាឃ្ុំ សងាាត់
-បនតពិនិតយ្ ែក្សរមួ លេសចក្តីរាងឧបក្រណ៍ ស រមាប់វា ស់ ែវងេរលនេោបាយ និ ងបទដ្ឋាន អប្បបរមា
សតីពីក្ិចកា
ច រារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅក្នុងមណឌល។
២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា

-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលក្ុមារក្ំរាពីមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឋ និងអងគការ និងផ្សពវផ្ាយអំពទ
ី រមង់

ក្នុងការបេញ្ចញបញ្ចូលក្ុមារក្នុងមណឌលរដឋ និងអងគការ

-បនតេរៀបចំវ គ្គ បណ្តោះ បណាា ល សតីពីនីតិ វិ ធី អនុ វ តត េរលនេោបាយ សតី ពី កា រែថទំ ជំ នួ ស ចំ េាោះក្ុ មារដល់

សមាជិក្គ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទុក្ក្ិចចនារី និងក្ុមារទូទំងឃ្ុំ សងាាត់ ៃនេែតតក្ណាាល

-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋាន េរលការណ៍ែណនាំសរមាប់ការែថទំ ការរំរទ និងការការារក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារ
ងាយរងេររោះដល់េែតតេផ្សងេទៀត
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមុំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េរៀបចំរបព័នធ រគ្ប់រគ្ងទិននន័យក្ុមារ ែដលក្មមវតថុសមុំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតតនានារបស់រដឋបាលសមុំក្ូនអនតររបេទស

-បនតបក្ែរប ពិនិត្យ ែក្សរមួល និងេបាោះពុមពេសៀវេៅមគ្គេុ ទសក្៍អនុវតតលអេលែ ២
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលបោះាល់ និងការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារទំនាស់នឹង
ច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េែតត និងតាមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈ
មណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតប
ត ទេលមើសេៅ
មណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវិធីសាស្តសត ពា
្ បាល និង ការរគ្ប់រគ្ងវិធា នការព្ាបាល និ ង សាារ នី តិ
សម្បទភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតាមមាាយេៅក្នុងមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
ែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការរបយុទរធ បឆ្ំង
េរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការបន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលូវកាយ និងផលូវចិតតដល់អនក្
េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរតៀមេរៀបចំក្មមវិធីបណ្ោះត បណាាលមស្តនតីរបស់មជ្ឈមណឌលជាតិព្ាបាល និងសាារនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿង
េញៀន
-បនតផតល់េសវាបញ្ជូនអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេៅរក្េសវាសុែភាព និងសាារនីតិសម្បទ
-បនតបណ្តោះបណាាលអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនឲ្យេចោះេៅរក្េសវាសុែភាព និងសាារនីតស
ិ ម្បទ
-េរៀបចំអបអរសាទរែួបេលើក្ទី២៥ ៃនការផតលស
់ ចាាប័នេលើអនុសញ្ញើសតីពីសទ
ិ ធិក្ុមារ
-េរៀបចំរបាយការណ៍េឆលើយតបេៅនឹងក្រមងសំណួររបស់គ្ណៈក្មាាធិការសិទធិក្ុមារៃនអងគការសហរបជាជាតិ
សតីពីការអនុវតតពិធីសារបែនថមៃនអនុសញ្ញើសិទធិក្ុមារ សតិពីការជួញដូរក្ុមារ ការេធវើេពស្ាក្មមក្ុមារ និងរូបភាពអាស
អាភាសក្ុមារ និងសតីពីការចូលរួមរបស់ក្ុមារក្នុងជេមាលោះរបដ្ឋប់អាវុធ

-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមារ ២០១៤-២០១៨
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរក្មសីលធម៌ សតីពីក្ច
ិ ចការារក្ុមារ។
៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទជ
ធិ នពិការរសប

តាមេរលនេោបាយជាតិសតីពីជនពិការ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បនតអនុវតតក្មមវិធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍

-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណ្តោះបណាាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ

-ពរងឹងេសវាភាសាសញ្ញើ និងអក្្សរសាាប តាមរបព័នធព័តមា
៌ នវិទ្ា និងពរងឹងពរងីក្ចលនាក្ីឡា សិល្បៈជនពិការ
-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញើណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ

-បនតជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចូលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា ពិេសសេៅថានក្់េរកាមជាតិ
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្សងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េែតត
-បនតេរៀបចំឈុតអប់រំែលីាក្់ព័នធនឹងពិការភាព

-ជំរុញអនុវតតរបបេរលនេោបាយឧបតថមភជនពិការធងន់ធងរ និងរក្ីរក្េៅតាមសហគ្មន៍

-បនតេចញរបកាសែតងតាំងសមាសភាពគ្ណៈក្មាាការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយ េៅតាមបណាាេែតត

េផ្សងេទៀត។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-ជំរុញេធវើបចចុប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់
-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់ និង ជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់េៅតាម
រាជធានី េែតត
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តាមលំេៅឋានេៅក្មពុជា

-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង។
៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបកាសដ្ឋក្់ឲ្យចូលនិវតតន៍មស្តនតីរាជការសុីវិលែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងអនក្េៅក្នុងបនទុក្ថមី េដើមប្ ីបេរមើេសវាេបើក្ផតលរ់ បប
សនតិសុែសងគមតាមរបព័នធធនាររ
-បនតសហការេរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង រវាងរក្សួងអាណាព្ាបាលៃន ប.ជ.ស សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទន
សរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតរា
ី ជការសុីវល
ិ
ែដលដឹក្នាំេរៀបចំេដ្ឋយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ
និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ
-េរៀបចំសាខា ប.ជ.ស រគ្ប់រក្ុង រសុក្ ែណឌ
-បនតេសវាេបើក្ផតល់របបសនតស
ិ ុែសងគមរបចាំែែតាមរបព័នធធនាររជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស េៅរគ្ប់រាជធានី
េែតត ឲ្យបានទន់េពលេវលា
-ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍរគ្ឹោះសាាន ប.ជ.ស េដើម្បីបេរមើេសវារបបសនតិសុែសងគមសរមាប់សិទធិវនតៃន ប.ជ.ស េដ្ឋយ
បនតអនុវតតរចនាសមព័នធរដឋបាល និងការរបរពឹតតេៅរបស់ ប.ជ.ស។
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបកាសផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-បនតែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-ពរងឹងការេបើក្ផតល់របាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញើអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នុងការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
អតីតយុទធជន
-ចុោះ េធវើអធិកា រក្ិ ចចមុែសញ្ញើែដលមិ នមក្េធវើបចចុ បប្ ននភាព និង មុែសញ្ដ ែដលេធវើបចចុ ប្បនន ភាពេហើ យមិនមក្
េបើក្របាក្់ពីធនាររ
-បនតេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេៅេសសសល់ និងអតីតយុទធជនថមី ែដលេទើបេផទរមក្ពីរក្សួងការារ
ជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ េដើម្បីេបើក្ផតល់របបេរលនេោបាយតាមរបព័នធធនាររ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់ ប.ជ.អ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលក្ខនតិក្ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យបានទន់
េពលេវលា និងមានរបសិទភា
ធ ព
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែតុ លា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពុជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នុងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញើណអតីតក្ងក្មាលំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដលរតូវទទួល
សម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌។
៧.សិរា ក្សាវក្ជាវក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យមានការសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពុជា
-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ

សុីវិល

-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវិល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណម
ឌ ស្តនតរា
ី ជការ

-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ របាក្់បណា
ំ
ច់មុែងារ និងរបាក្់បណា
ំ
ច់េផ្សងៗជូនមស្តនតរា
ី ជការសុីវិល
-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ តាមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវិល បទបញ្ញាៃផទក្នុង
និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-ជំរុញសុំការពិនិត្យ និងឯក្ភាពេលើរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវិញរបស់រក្សួង ស.អ.យ
ពី គ្.ជ.អ.ប

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដឹក្នាំរបស់រក្សួង េៅក្នង
ុ េគ្ហទំពរ័ របស់
រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព និងតមាលភាព

-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវិការដឋ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យបញ្ជីគ្ណេនយ្យ
និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតិរដឋ
-បនតអនុវតតក្មមវិធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថុសាធារណៈ
-ពរងឹងក្ិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនរិ នតរភាពការងាររបស់អងគការ
-ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិការេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍អាសា៊ាន និង
សហគ្មន៍អនតរជាតិ
-បនតចុោះេធវើអធិការក្ិចចតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតត េដើម្បីពរងឹងរបសិទធភាពការងារ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ១៤ ែែ
ឆ្នំ ២០១៤
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