ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វ តត បនត
ឆ្នាំ ២០១៤ គឺជា ឆ្នាំដាំបូងៃៃការអៃុ វ ត្ត ក ម្មវិ ធី ៃ េោបាយរបស់ រា ជរដ្ឋា ភិបា លកម្ពុ ជា ៃិ ង យុទ្ធ

សាស្តសត ចត្ុេកាណដាំណា ក់កា លទ្ី ៣

ែដលរបកាសដ្ឋក់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេម្តច អគគ ម្ហាេសនាបត្ី េត្េជា

ហ៊ុន ខសន នាយករដឌម្ស្តៃតៃី ៃររះរាជាណាចរកកម្ពជា
ុ កាលរីៃងងទ្ី២៥ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣។ រត្ង់ម្ទ្
ុាំ ៣
ី
ៃិងម្ុាំទ្៤
ី ៃៃចត្ុេកាណទ្ី៤ សតីរកា
ី រអភិវឌ្ឍរបរ័ៃធសុវត្ថិភារសងគម្ ៃិងការជាំរញ
ុ េោលៃេោបាយជាត្ិ
របជាជៃ ៃិងសម្ភារេយៃឌ័រ បាៃបង្ហាញោ៉ាងច្ាស់អាំរីការយកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល កនង
ុ
ការជួយដល់ជៃរងេរោះ ៃិងង្ហយរងេរោះរគប់របេភទ្កនុងសងគម្ ជារិេសស កុមារកាំរា កុមារង្ហយរង
េរោះ ស្តសតី ជៃចាស់ជរា ជៃរិការ អត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃ ៃិងអត្ីត្ម្ស្តៃតីរាជការសុីវិល។
េដើម្្បរី ួម្ចាំែណកកនុងការេលើកកម្ពស់សុែុមាលភាររបស់របជារលរដឌ

ជារិេសស

ជៃរងេរោះ

ៃិងង្ហយរងេរោះ រកសួង ស.អ.យ បាៃដ្ឋក់េចញៃូវយុទ្ធសាស្តសត ៣ោ៉ាង ៃិងកម្មវិធីអាទ្ិភារចាំៃួៃ ៨
ចាំណុច ជាំហាៃទ្ី៣ គឺ (ក).យុទ្ធសាស្តសត ៣ោ៉ាង រួម្មាៃ (១). បេងកើៃរបសិទ្ភា
ធ រេសវាសុែុមាលភារ

សងគម្ (២). ររងឹងររងីករបរ័ៃស
ធ ៃតិសុែសងគម្ ៃិង(៣).ររងឹងសម្ត្ថភារសាាប័ៃ ៃិងេកៀរគររបភរធៃ
ធាៃទាំងែននកបេចចកេទ្សៃិងហិរញ្ដវត្ថុ ៃិង(ែ).កម្មវិធអា
ី ទ្ិភារ ៨ចាំណុច គឺ (១).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភារ

សរមាប់ជៃរងេរោះៃិងង្ហយរងេរោះ ៃិងកិចចការរគួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភារកុមារ ៃិងយុវៃីត្ិ
សម្្បទ (៣).អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភារជៃរិការ (៤).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភារម្ៃុស្សចាស់ (៥).អភិវឌ្ឍរបប
សៃតិសុែសងគម្សរមាប់ម្ស្តៃតីរាជការសុីវិល (៦).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភារអត្ីត្យុទ្ធជៃ (៧).បេងកើត្របរ័ៃធ

សៃតិសុែសងគម្ទ្ូលាំទ្ូលាយសរមាប់របជាជៃកម្ពុជា ៃិង(៨).អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារសាាប័ៃ ៃិងររងឹងភារជា
ៃដគូ។

ជាអាទ្ិ៍កង
នុ ែែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤េៃះ រកសួងសងគម្កិចច អត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងយុវៃីត្ស
ិ ម្្បទអៃុវត្ត

សេរម្ចបាៃលទ្ធនលដូចខាងេរកាម្៖
I-លទធ ផ លការងារ
១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសដគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ
-បាៃសហការជាម្ួយអាជាាធរេែត្ត កាកបាទ្រកហម្កម្ពុជា អងគការជាត្ិ អៃតរជាត្ិ សប្បុរសជៃ

នានានាាំយកអាំេណាយជួយដល់ជៃរងេរោះេដ្ឋយេរោះធម្មជាត្ិ ៃិងជៃរកីរកង្ហយរងេរោះេៅេែត្តកាំរត្
ចាំៃួៃ ៩៩២រគួសារ

-ម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃីភនាំេរញបាៃរសង់សថិត្ិរបជាជៃទ្ីទ្័លរក ៃិងរងេរោះម្ហៃតរាយេន្សងៗ

សរុបចាំៃួៃ ៧២នាក់។ េដ្ឋយែឡក អងគការរគួសារងមបា
ី ៃជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារចាំៃៃ
ួ ៧៣នាក់ ែដលរស់
េៅេរៅម្ណឌល

-ម្ៃទីរ ស.អ.យ េែត្តែកបនាាំយកអាំេណាយេៅែចកជូៃដល់ជៃរងេរោះេដ្ឋយេរោះធម្មជាត្ចាំៃួៃ

០១រគួសារ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា

1

ែ-ការងារជនអនាថា
-ម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃីភនាំេរញ បាៃទ្ទ្ួលជៃអនាថាចាំៃួៃ ២៦នាក់ (រសី ១០នាក់) ររម្ទាំង

បាៃេធវកា
ើ រអប់រំ រិេរោះេោបល់ ៃិងបាៃបញ្ជូៃេៅទ្ទ្ួលេសវាបៃតេៅអងគការម្ិត្តសាំឡាញ់ចាំៃួៃ ០៦នាក់
ៃិងសមាហរណកម្មេៅសហគម្ៃ៍វិញចាំៃួៃ ២០នាក់

-ម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃីភនាំេរញ បាៃរគប់រគងជៃរកីរកោាៃទ្ីរឹងចាំៃួៃ ៧២នាក់ រសី ៤០នាក់
-ម្ៃទីរ ស.អ.យ េែត្តកាំរត្បាៃរសង់សថិត្ិជៃអនាថាមាៃចាំៃួៃ ២៩នាក់

-ម្ៃទីរ ស.អ.យ េែត្តកាំរង់ចាម្បាៃន្សរវន្ាយការេធវើចណា
ាំ
ករសុកោាៃសុវត្ថិភារដល់អនករត្់ម្៉ូត្ូ

ឌុប ៃិងម្៉ូត្ូកង់បីចាំៃៃ
ួ ១៥នាក់ ៃិងបាៃចុះែសវងរក ៃិងេធវើការបា៉ាៃ់របមាណរគួសារកុមារចាំៃួៃ ០២
រគួសារ េៅរកុងកាំរង់ចាម្ ៃិងរកុងសួង។

រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍
-ម្ៃទីរ ស.អ.យ េែត្តករ
ាំ ត្បាៃសហការជាម្ួយសប្បុរសជៃនាាំយកអាំេណាយ ៃិងងវិកាម្ួយចាំៃួៃ

េៅែចកជូៃដល់កុមារនទក
ុ េម្េរាគេអដស៍ចាំៃួៃ ១៤នាក់។ េដ្ឋយែឡក អងគការសេស្តង្ហរះជៃអស់សង្ឃឹម្
បាៃជួយឧបត្ថម្ភជាេស្បៀង ៃិងៃងលេធវើដាំេណើរេៅម្ៃទីរេរទ្្យដល់អនកជាំងឺេអដស៍តាម្នទះចាំៃួៃ ០៨រគួសារ។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ

បាៃចូលរួម្កិចចរបជុាំ ៃិងសិកាាសាលាេន្សងៗ។
ង-ការងារក្បយុទធក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវើសមាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បយុទធក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស
-បាៃចូលរួម្សិកខសាលាអាសា៊ាៃេៅរបេទ្សរប៊ុយេណសតីរីការេលើកកម្ពស់ការទ្ទ្ួលបាៃយុត្តិធម្៌

សរមាប់ស្តសតីរងេរោះេដ្ឋយអាំេរើហិង្ាកនុងេរឿងកតីជួញដូរ

-បាៃចូលរួម្សិកាាសាលាត្ាំបៃ់េម្គងគេលើកទ្ី៥ សតីរយ
ី ុទ្ធសាស្តសតកនុងការការារការជួញដូរម្ៃុស្ស

ៃិងផ្លាស់បតូរបទ្រិេសាធៃ៍ជាម្ួយរបេទ្សកនុងអៃុាំបៃ់ទ្េៃលេម្គងគេៅររះរាជាណាចរកៃង។

-ម្ៃទីរ សអយ រាជធាៃីភនាំេរញបាៃទ្ទ្ួលនារីរងេរោះេដ្ឋយអាំេរើជួញដូរម្ៃុស្សចាំៃៃ
ួ
១២នាក់

ៃិងបាៃេធវើការអប់រំ រិេរោះេោបល់ ៃិងបញ្ជូៃេៅទ្ទ្ួលេសវាបៃតេៅអងគការបណាាញស្តសតីរួម្ោន។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ

ម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃីភនាំេរញ បាៃទ្ទ្ួលនារីរងេរោះេដ្ឋយអាំេរើជួញដូរម្ៃុស្សចាំៃួៃ ០៨នាក់

ៃិងបាៃេធវកា
ើ រអប់រំ ែណនាាំ រិេរោះេោបល់ បញ្ជូៃេៅសាារៃីត្ិសម្្បទ ៃិងបណ្ះត បណាាលវិជាជ
ា ីវៈ េៅ
អងគការបណាាញស្តសតីរួម្ោន ។

ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត
-បាៃេធវើសមាាសៃ៍ជាម្ួយរលករចាំណាករសុករីរបេទ្សៃង េដើម្្បីកាំណត្់អត្តសញ្ញាណជៃរងេរោះ

ៃិងង្ហយរងេរោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ ៃិងបាៃដកហូត្ជៃរងេរោះចាំៃួៃ ២៣នាក់ ររម្ជាម្ួយេនាះ

បាៃបញ្ជូៃេៅទ្ទ្ួលេសវារីអងគការកម្ពុជាេដើម្្បីជួយស្តសតមា
ី ៃវិបត្តិចៃ
ាំ ួៃ ១៦នាក់ អងគការត្ាំណក់ទ្ក
ឹ ចាំៃួៃ ០៤
នាក់ ៃិងអងគការរគួសារងមីេបា៉ាយែប៉ត្ចាំៃៃ
ួ ០៣នាក់

-បាៃនតល់សេម្លៀកបាំាក់ ៃិងសមាារៈេរបើរបាស់របចាាំៃងងដល់ជៃរងេរោះចាំៃួៃ ១៣នាក់ េដ្ឋយកនុង

មានកទ្
់ ទ្ួលបាៃ េខា ២ អាវយឺត្ ២ កែៃ្សងេាះេោ ១ េខារទ្នាប់ ២ ែស្បកេជើងផ្លាត្់ ១គូ សាប៊ូកក់សក់
១ដប ថានដ
ាំ ុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាប៊ូដុាំ ១ សាប៊ូេម្្ៅ ១កញ្ចប់ ៃិងងង់ដ្ឋក់សមាារៈ ១
-តាម្ដ្ឋៃអត្ិងិជៃចាំៃួៃ ០៩ករណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-បាៃបណ្តះបណាាល សតីរៃ
ី ីត្ិវិធីអៃុវត្តេោលៃេោបាយ សតីរកា
ី រែងទាំជាំៃួសចាំេាះកុមារដល់

គណៈកមាាធិការទ្ទ្ួលបៃទុកកិចចការនារី ៃិងកុមារឃុាំ សង្ហាត្់ កនុងរសុកតាេមា ៃិងរសុកសាាង ចាំៃួៃ ១១ឃុាំ
េដ្ឋយមាៃអនកចូ លរួ ម្ ចាំៃួៃ ៨៤នាក់

-បាៃេរៀបចាំវគគបណ្តះបណាាល

សង្ឃឹម្ចាំៃួៃ ៣២នាក់។

សតីរីគណ
ុ វឌ្ឍិៃៃអងគការសុវត្ថិភារកុមារដល់បគ
ុ គលិកអងគការកតី

រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ
-រហូត្ម្កដល់បចចុប្បៃនម្ណឌលកុមារកាំរាមាៃចាំៃៃ
ួ ២២៥កែៃលង បាៃទ្ទ្ួលកុមារកាំរា ទរកកាំរា

កុមាររិការសរុបចាំៃួៃ ១១.៨៥៦នាក់ កនុងេនាះម្ណឌលរបស់រដឌមាៃ ២២កែៃលង បាៃទ្ទ្ួលចិញ្ចឹម្កុមារ

កាំរាចាំៃួៃ ២.២៤៤នាក់ ។ កុមារកាំរាសុទ្ធែត្ទ្ទ្ួលៃូវេសវាសានក់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹម្បីបាច់ែងរក្ា បងក

លកខណៈឱ្យេរៀៃសូរត្ចាំេណះដឹងទ្ូេៅ បណ្តះបណាាលជាំនាញវិជាាជីវៈ ៃិងេធវស
ើ មាហរណកម្មេៅរស់េៅ
សហគម្ៃ៍វិញ។

ម្ជ្ឈម្ណឌលកុមារកាំរារបស់រដឌចៃ
ាំ ួៃ

៣កែៃលង

បាៃទ្ទ្ួលការជូយឧបត្ថម្ភបែៃថម្រី

សេម្តចអគគម្ហាេសនាបត្ីេត្េជា ហ៊ុន ខសន ៃិ ង សេម្ត ច កិ ត្តិ ររឹ ទ្ធ ប ណឌិ ត្ កនុ ង េនាះមាៃ៖ ម្ណឌ ល

េគៀៃឃ្ាាំ ង អងក រ ១២េតាៃ របាក់ ២៤.០០០.០០០ េរៀល/ឆ្នាំ ម្ណឌលកម្ពុជា-បារាាំង-ហុងរគី អងករ

១២េតាៃ របាក់ ១២លាៃេរៀល/ឆ្នាំ ៃិងម្ណឌលកូលាប ទ្ី ៤ ទ្ឹករបាក់ ១២លាៃេរៀល/ឆ្នាំ។ េរៅរីការ

ែងទាំកនុងម្ណឌល កុមារកាំរា កុមារង្ហយរងេរោះជាេរចើៃេទ្ៀត្ បាៃទ្ទ្ួលចិញ្ចឹម្ែងទាំ ៃិងនតល់េសវា
ឧបត្ថម្ភេន្សងៗេទ្ៀត្ េៅកនុងសហគម្ៃ៍េដ្ឋយសាច់ញាត្ិ រគួសារធម្៌ រគួសារចិញ្ម្
ចឹ
េៅតាម្វត្តអារាម្
ៃិងតាម្កម្មវិធីេន្សងៗេទ្ៀត្របស់អងគការជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិនានា

-បាៃចុះរត្ួត្រិៃិត្្យ វាយត្ៃម្លទ្ីតាាំងអៃុវត្តគេរមាងរបស់អងគការចាំៃួៃ ៣។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច
-បាៃៃិងកាំរុងរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យ សតីរីរបបេោលៃេោបាយចាំេាះជៃរង

េរោះសានកេ់ ៅកនុងម្ជ្ឈម្ណឌលរបស់រដឌ

-បាៃៃិងកាំរុងរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលេសចកតីរាងអៃុរកឹត្យ្ សតីរីការរគប់រគងម្ណឌលែងទាំកុមារ។
រ-៣-ការងាររិចចការដសវារុមារតាមសហរមន៍
-បាៃេរៀបចាំឯកសារេរត្ៀម្េរៀបចាំសិកាាសាលាន្សរវន្ាយរីបទ្ដ្ឋាៃ ៃិងេោលការណ៍ែណនាាំ ៃិង

របរ័ៃធរត្ួត្រិៃិត្្យ ៃិងវាយត្ៃម្លសរមាប់ការែងទាំ ការោាំរទ្ ៃិងការការារកុមារកាំរា ៃិងកុមារង្ហយរងេរោះ។
រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ ចិញ្ជម
ឹ

-បាៃទ្ទ្ួលរបាយការណ៍សតីរីការវិវឌ្ឍរបស់កុមារចាំៃួៃ ១៣ករណី តាម្រយៈទ្ីភានក់ង្ហរអុីតាលី

-បាៃេរៀបចាំសិកាាសាលាសតរ
ី ីការន្សរវន្ាយលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃនានារបស់អាជាាធរសមុាំកៃ
ូ អៃតររបេទ្ស

េរកាម្អធិបត្ីភារដ៏ែពង់ែពស់ឯកឧត្តម្ វង សូត រដឌម្ស្តៃតីរកសួង ស.អ.យ េៅសណាាោរកាាំបូឌីោណា
៉ា
ែដលមាៃអនកចូលរួម្សរុបចាំៃួៃ ១៣០នាក់
របេទ្ស

-បាៃៃឹងកាំរុងរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលែនៃការយុទ្ធសាស្តសតឆ្២
នាំ ០១៤-២០១៨ របស់រដឌបាលសមុាំកូៃអៃតរ
-េរៀបចាំបេងកើត្របរ័ៃធទ្ិៃនៃ័យរគប់រគងកុមារែដលជាកម្មវត្ថុសមុាំកូៃអៃតររបេទ្ស ៃិងកុមារែដលរត្ូវេគសុាំ

-រិៃិត្្យសាំណុាំឯកសារាក្យសុាំេធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការសមុាំកូៃអៃតររបេទ្សរបស់ទ្ីភានក់ង្ហរអុីតាលី។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា
ែ-១-ការការពារអនីតជ
ិ ន
-បាៃៃិងកាំរុងជាំរញ
ុ សុាំការឯកភាររីទ្ស
ី តីការគណៈរដឌម្ស្តៃតី

អៃីត្ិជៃ

េលើេសចកតីរាងច្ាប់សតីរីយុត្តិធម្៌

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-ម្ៃទីរ ស.អ.យ េែត្តសាាយេរៀងបាៃសហការជាម្ួយជាម្ួយអងគការជាំៃយ
ួ ែននកច្ាប់ៃៃកម្ពុជាេធវកា
ើ រ

ាក់រ័ៃធជាម្ួយអៃីត្ជ
ិ ៃកនង
ុ រៃធនាោរសរុបចាំៃៃ
ួ
ចាំៃួៃ ០១នាក់។

១៥នាក់

ៃិងបាៃេធវើសមាហរណកម្មេចញរីរៃធនាោរ

ែ-២-ការសាតរនីតិសមបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន

កនុងែែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤េៃះ ម្ជ្ឈម្ណឌលយុវៃីត្ស
ិ ម្្បទទាំង ០៧កែៃលង (ម្ណឌលជីវិត្ងមភ
ី បា
នាំ ក់

ម្ណឌលឱកាសែញរា
ុាំ ជធាៃីភនាំេរញ

ម្ណឌលរិភរៃៃកតស
ី ង្ឃឹម្បាត្់ដាំបង ម្ណឌលកងរាជអាវុធហត្ថបាត្់ដាំបង

ម្ណឌលបញ្ញាការដ្ឋាៃកងរាជអាវុធហត្ថបនាាយមាៃជ័យ

ម្ណឌលសាារៃីត្ស
ិ ម្្បទអនកេញៀៃេរគឿងេញៀៃ

េសៀម្រាប ម្ណឌលបញ្ញាការដ្ឋាៃកងរាជអាវុធហត្ថររះសីហៃុ) បាៃៃិងកាំរុងទ្ទ្ួលជៃរងេរោះេដ្ឋយសារ
ការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀៃចាំៃួៃ

១.០២៩នាក់

ជៃរងេរោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀៃែដល

សានក់េៅកនុងម្ណឌលសុទ្ធែត្ទ្ទ្ួលបាៃការអប់រំ ែកែរប សាារៃីត្ស
ិ ម្្បទ ៃិងបណ្តះបណាាលវិជាាជីវៈ។
រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ
-បាៃៃឹងកាំរុងេរៀបចាំបេងកើត្អៃុគណៈកម្មការចាំៃួៃ

០២

គឺអៃុគណៈកម្មការច្ាប់

ៃិងេោល

ៃេោបាយាក់រ័ៃៃ
ធ ឹងការការារកុមារ ៃិងអៃុគណៈកម្មការរិៃិត្្យតាម្ដ្ឋៃ ៃិងេធវើរបាយការណ៍

-បាៃេរៀបចាំបញ្ចបទ្
់ ស្សនាទៃ ៃិងគេរមាងងវិកាសរមាប់ការសិក្ា រសាវរជាវេរកាម្របធាៃបទ្

“ការេបាះបង់ការសិក្ាេៅករម្ិត្ម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិ” ៃិងេរៀបចាំររឹត្តិបរត្រ័ត្៌មាៃសាាៃភារកុមារេលែ
៣ របស់ ក.ជ.ក

-បាៃេរៀបចាំឯកសារេរត្ៀម្សរមាប់េរៀបចាំទ្ិវាកុមារអៃតរជាត្ិ ១ម្ិងុនា ទ្ិវារិភរេលាករបឆ្ាំងរល

កម្មកមា
ុ រ ១២ម្ិងុនា ៃិងទ្ិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤

-េធវើបចចុប្បៃនភារជារបចាាំ េគហទ្ាំរ័រ ក.ជ.ក (www.cncc.gov.kh)

-បាៃេរៀបចាំកិចចរបជុាំន្សរវនា
្ យេសចកតីរបកាសសតរ
ី ីការលុបបាំបាត្់អាំេរើហង
ិ ្ាេលើស្តសតី

បាំបាត្់អាំេរើហិងា
្ េលើកមា
ុ រេៅកនុងអាសា៊ាៃ

ែដលមាៃអនកចូលរួម្សរុបច

សាាប័ៃ អងគកាម្ិៃែម្ៃរដ្ឋាភបា
ិ ល ៃិងត្ាំណាងកុមារ

៦៥នាក់

ៃិងការលុប

អេញ្ជើញម្ករីរកសួង

-បាៃេរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យសតីរីសមាសភាររកុម្របឹក្ាជាត្ិកម្ពុជាេដើម្្បក
ី ុមារ
-បាៃរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលែនៃការឆ្នាំ២០១៤ របស់ ក.ជ.ក។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-បាៃេរៀបចាំម្ហាសៃនិបាត្បញ្ចប់អាណត្តិទ្ី២ ឆ្ន២
ាំ ០១០-២០១៣ ៃិងបៃតអាណត្តិទ្៣
ី ឆ្ន២
ាំ ០១៤

-២០១៧ របស់គណៈកម្ម កា រជាត្ិេស្ប៉ស្ា ល់ អូឡាាំ រិ ក កម្ពុជា េរកាម្អធិ បត្ី ភា រដ៏ ែព ង់ ែព ស់ ឯ កឧត្ត ម្
វង សូត រដឌម្ស្តៃតីរកសួង ស.អ.យ េៅទ្ីសតីការរកសួង ស.អ.យ

-េរៀបចាំៃីត្ិវិធី ៃិងលិែិត្សានម្េន្សងៗែដលាក់រ័ៃធៃឹងរដឌបាលសិទ្ធិជៃរិការ

-េរៀបចាំៃីត្ិវិធីសរមាប់េធវើអធិការកិចចតាម្រកសួង សាាប័ៃាក់រ័ៃធ សតីរកា
ី រេរជើសេរីសជៃរិការចូល

បេរម្ើការង្ហរ។

ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាជជីវៈ និងមុែរបរ
-ម្ជ្ឈម្ណឌលអភិវឌ្ឍៃ៍សងគម្េាធិ៍ែសៃជ័យ

ៃិងបនាាយរាបបាៃបណ្តះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់

ជៃរិការបាៃចាំៃួៃ ១១០នាក់ រសី ២៥នាក់ េលើ ៧ម្ុែជាំនាញ កនុងេនាះ មាៃជាំនាញកសិកម្មចាំៃួៃ ១៨នាក់

េអឡិចរត្ូៃិចចាំៃួៃ ២៥នាក់ ជួសជុលមា៉ាសុីៃចាំៃួៃ ២៨នាក់ កាត្់េដរសេម្លៀកបាំាក់ចាំៃួៃ ២១នាក់

កាត្់េដរែស្បកេជើងចាំៃួៃ ០៧នាក់ ចមាាក់ចាំៃៃ
ួ ០៤នាក់ ៃិងែននកជួសជុលទ្ូរស័រទចាំៃួៃ ០៧នាក់។ ទ្ៃទឹម្
េៃះ បាៃេដ្ឋះរសាយការង្ហរជូៃជៃរិការបាៃចាំៃួៃ ១៩នាក់។

-អៃុវត្តតាម្អៃុរកឹត្្យេលែ ១០៨ អៃរក.បក ចុះៃងងទ្៣
ី ០ ែែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១០ សតីរីការកាំណត្់

អរតា ៃិងែបបបទ្ៃៃការេរជើសេរីសជៃរិការចូលបេរម្ើការង្ហរ (២%សរមាប់រកសួងសាាប័ៃរដឌ ៃិង១%
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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សរមាប់វិស័យឯកជៃ) គិត្ម្កដល់ឆ្នាំ២០១៣េៃះ រកសួង សាាប័ៃរដឌចៃ
ាំ ួៃ ៣៣ បាៃទ្ទ្ួលជៃរិការ
ចាំៃួៃ ១.៦៣៣នាក់ េសមើ ០.៤៣%ៃៃែនៃការ ចូលបេរម្ើការង្ហរ
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ
-េរៀបចាំេសចកតីសេរម្ចសតីរកា
ី របេងកើត្អៃុគណៈកម្មការ

ៃិងរកុម្ការង្ហររគប់រគងរបបេោល

ៃេោបាយចាំេាះជៃរិការរកីរកេៅតាម្សហគម្ៃ៍សរមាប់ថានក់រកុង រសុក ៃិងឃុាំ សង្ហាត្់

-េធវើបចចុប្បៃនភារេគហទ្ាំរ័រម្ូលៃិធិជៃរិការ ែដលមាៃេ្ាះថា www.pwdf.gov.kh

-េធវើបចចុប្បៃនភាររ័ត្៌មាៃរបស់ម្ូលៃិធិជៃរិការចូលកនុងបណាាញទ្ាំនាក់ទ្ៃ
ាំ ងសងគម្ Facebook
-បាៃេរៀបចាំ ៃិងែកសរម្ួលរបាយការណ៍ងតា
មី ម្របរ័ៃធ PMS4

-បាៃទ្ទ្ូលចាំណូលរីការដ្ឋក់ហិបជៃរិការទ្ទ្ួលបាៃងវិកាសរុប របាក់េរៀលចាំៃៃ
ួ ២.៣៣៦.៥០០៛

របាក់ដុលាារអាេម្រិកចាំៃៃ
ួ ៧៨$ របាក់េវៀត្ណាម្ចាំៃៃ
ួ ២១៨.០០០ដុង របាក់មា៉ាេឡសុច
ី ាំៃួៃ ៨រីងហគីត្
របាក់ៃងចាំៃួៃ ៣០០បាត្ របាក់រប៊ុយេណចាំៃៃ
ួ ២ដុលាា ៃិងរបាក់ចិៃចាំៃៃ
ួ ៥០យ៉ៃ
-បាៃចុះអធិការកិចច

អវយវៈសិប្បៃិម្មិត្

េដើម្្បរ
ី ិៃិត្្យ

ៃិងរណប

ៃិងេនទៀងផ្លាត្់បញ្ជវី ត្ថុធាត្ុេដើម្េៅេរាងចរកនលិត្ឧបករណ៍

ៃិងអធិការកិចស
ច មាារៈរ្ាបាលេដ្ឋយចលនាែដលម្ូលៃិធិហាៃ់ដ្ឋបាៃ

របគល់ជូៃអងគការអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃអៃតរជាត្ិកម្ពុជា។

រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ
ម្ជ្ឈម្ណឌលសាារលទ្ធភាររលកម្ម ៃិងេរាងជាងទាំង ១៥កែៃលង បាៃនតល់េសវាសាារលទ្ធភាររគប់

របេភទ្ជូៃជៃរិការបាៃចាំៃៃ
ួ ៧.៣៨១នាក់ កនុងេនាះ រសីចាំៃួៃ ២.៨២១នាក់ ៃិងជៃរិការេដ្ឋយសារម្ីៃ

សាំណល់ជាត្ិនទុះសល់រស
ី ស្តង្ហរម្ចាំៃួៃ ១.៦៤៨នាក់។ េរៅរី ការទ្ទ្ួលេសវាេដ្ឋយឥត្គិត្ៃងលរីម្ជ្ឈម្ណឌល
សាារលទ្ធភាររលកម្មជៃរិការក៏បាៃទ្ទ្ួលការឧបត្ថម្ភ ជារបាក់អាហារ ៃិងៃងលេធវើដេាំ ណើរេៅម្កនងែដរ។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា
បាៃបាំាក់ៃដសិប្បៃិម្មិត្ចាំៃួៃ ២៥នាក់ េជើងសិប្បៃិម្មិត្ចាំៃួៃ ៣៦៥នាក់ នតល់ែស្បកេជើងរិេសស

៤៧នាក់ រណបេជើង ២៧៦នាក់ រណបៃដ ១០នាក់ រណបដងែលួៃ ១០នាក់ នតលរ់ េទ្ះរុញ ១០៩េរគឿង រុំ
កាំេបារៃដេជើង ១៨៥នាក់ នតល់េឈើរចត្់កាំភួៃៃដ ២៦៥នាក់ នតល់េឈើរចត្់ែរជងេកលៀក ១៩៨នាក់ ឧបករណ៍

សរមាប់ឈរ ៃិងេដើរ ៥៣នាក់ នតលេ់ ឈើរចត្់ ១២នាក់ ជួសជុលឧបករណ៍សិប្បៃិម្មិត្ ១.៧៣៧នាក់
សរុបការនតលេ់ សវាសាារលទ្ធភាររលកម្មកាយសម្្បទចាំៃួៃ ៣.១៧៧នាក់។
រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជជសាគសត
បាៃនតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូៃជៃរិការចាំៃួៃ ៤.២០៤នាក់ កនុងេនាះ មាៃរ្ាបាលេដ្ឋយ

ចលនា ១.១៦៨នាក់ រិេរោះ ៃិងរ្ាបាលែភនក ១.៦៨៩នាក់ វះកាត្់ែភនក ៨២៦នាក់ ដ្ឋក់ែកវែភនកសិប្ប
ៃិម្មិត្ ០៥នាក់ ដ្ឋក់កញ្ចក់ែកវកនុងែភនក ១០៥នាក់ នតលែ់ វ៉ែៃតា ៣៦នាក់ វះកាត្់រកា
ិ រេលើៃនទម្ុែ ៃិងៃដេជើង
១៣៧នាក់ រិេរោះជៃរិការេដ្ឋយជាំងឺឃលង់ ១៨៨នាក់ ៃិងរ្ាបាលជាំងឺឃលង់ ៥០នាក់។
ឃ-ការសាតរលទធភាពពលរមមដៅតាមសហរមន៍

-បាៃអៃុវត្តកម្មវិធីសាារលទ្ធភាររលកម្មេៅតាម្សហគម្ៃ៍េៅតាម្រាជធាៃីេែត្តចាំៃៃ
ួ ២១

-បាៃេលើកទ្ឹកចិត្តឲ្យជៃរិការបេងកើត្រកុម្ជួយែលួៃឯងៃៃជៃរិការបាៃចាំៃួៃ ១.៩៥០រកុម្។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចាស់
-គិត្ម្កដល់ែែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤េៃះ សមាគម្ម្ៃុស្សចាស់សរុបចាំៃួៃ ៥៦៩សមាគម្ ៃិងសមាជិក

សរុបចាំៃួៃ ១៨៣.៤៣១នាក់ រត្ូវបាៃបេងកើត្េៅតាម្រាជធាៃី េែត្តទាំង ២៤ សាំេៅជួយោនេៅវិញេៅម្ក

េៅតាម្សហគម្ៃ៍ សកម្មភារសាំខាៃ់ៗរបស់សមាគម្គឺការចុះសួរសុែទ្ុកខសមាជិកមាៃជាំងឺ ការេរៀបចាំ
បុណ្យសរ ៃិងការេលើកកម្ពស់សុែុមាលភារ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-បាៃចុះរត្ួត្រិៃិត្្យលទ្ធនលៃៃការអៃុវត្តគេរមាង

អៃុវត្តេៅេែត្តបាត្់ដាំបង ៃិងេែត្តបនាាយមាៃជ័យ
-សិក្ារសាវរជាវ

របស់អងគការជួយជៃចាស់ជរាកម្ពុជាែដល

េរៀបចាំែកសរម្ួលេោលៃេោបាយជាត្ិសរមាប់ម្ៃុស្សចាស់េៅកម្ពុជា

លិែិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្ា
ត ក់រ័ៃធ េដើម្្បីអភិវឌ្ឍៃ៍សហគម្ៃ៍ ៃិងសមាគម្ម្ៃុស្សចាស់

ៃិង

-េរៀបចាំេសចកតីរាងេោលការណ៍ែណនាាំសរ
តី ីការែងទាំម្ៃុស្សចាស់េៅតាម្លាំេៅឋាៃេៅកម្ពុជា

-បាៃរិៃិត្្យ ែកសរម្ួ ល េសចកតីរាងរបកាសសតី រី កា រេរៀបចាំ ៃិ ង ការរបររឹ ត្ត េៅរបស់ េលខា-

ធិការដ្ឋាៃៃៃគណៈកមាាធិការជាត្ិកម្ពុជាេដើម្្បីម្ៃុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥

អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ

-បាៃបាំេរញែបបបទ្េលើកិចស
ច ៃ្ាេនទរសិទ្ធិសរមាប់ៃិវត្តជៃ ឬជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈ ែដល

មាៃជាំងម្
ឺ ិៃអាចេធវើដាំេណើរម្កេបើករបាក់េោលៃេោបាយរបចាាំែែេៅតាម្របរ័ៃធ
ធ នាោរចាំៃួៃ ៥៥នាក់

-បាៃេចញេសចកតីសេរម្ចសតីរីការែត្ងតាាំងសមាសភារអងគភារលទ្ធកម្ម ៃិងេសចកតីសេរម្ចសតីរី

ការែត្ងតាាំងសមាសភារគណៈកមាាធិការលទ្ធកម្មៃៃ ប.ជ.ស

-បាៃេបើកនតល់របបសៃតិសុែសងគម្ជូៃរគួសាររបស់សរៃិវត្តជៃ ៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈ

ចាំៃួៃ ៩១នាក់

-ចុះេបើករបាក់េសាធៃរបចាាំែែជូៃៃិវត្តជៃ

េគហដ្ឋាៃចាំៃួៃ ០៦នាក់

ៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈែដលមាៃជាំងឺដល់

-េបើកនតល់របាក់េសាធៃតាម្របរ័ៃធធនាោេរអសុីលដ្ឋ
ី ភីអិលសុី ជូៃសិទ្វធិ ៃតងមីចាំៃួៃ ១៧៥នាក់
-េបើកនតល់របាក់រំលឹកេសាធៃតាម្របរ័ៃធធនាោរជូៃសិទ្ធិវៃតចាំៃួៃ ១៦៣នាក់

-បាៃេធវើបចចុប្បៃន ភារសិទ្ធិវ ៃតចូលកនុ ង របរ័ ៃធ រ័ ត្៌ មាៃវិ ទ្្ា បាៃចាំ ៃួ ៃ ១.៧៥៨នាក់ (ៃិ វ ត្ត ជ ៃ

ចាំៃួៃ ១.៦៤៤នាក់ ៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈចាំៃៃ
ួ ១១៤នាក់) ៃិងអនកេៅកនង
ុ បៃទុកចាំៃួៃ ១.៥៩០

នាក់ (របរៃធេៅកនុងបៃទុកៃិវត្តជៃៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈចាំៃួៃ ១.១៨៤នាក់ កូៃេៅកនុងបៃទុក
ៃិវត្តជៃៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈចាំៃួៃ ១៧៨នាក់ របរៃធេៅកនុងបៃទក
ុ សរៃិវត្តជៃៃិងជៃបាត្់បង់

សម្្បទវិជាាជីវៈចាំៃួៃ ២១០នាក់ កូៃេៅកនុងបៃទុកសរៃិវត្តជៃចាំៃួៃ ១៧នាក់ ៃិងកូៃកាំរាសរម្ស្តៃតី
រាជការសុីវិលចាំៃួៃ ០១នាក់)

-បាៃេនទៀងផ្លាត្តា
់ រាងេបើករបាក់េសាធៃេែត្តរកេចះ សទង
ឹ ែរត្ងរត្ៃគិរី ម្ណឌលគិរី ៃិងេែត្តររះវិហារ

-េរៀបចាំតារាងេបើករបាក់របចាាំែែម្ករា ឆ្ន២
ាំ ០១៤ សរមាប់រាជធាៃីភនាំេរញ េែត្តកណាាល កាំរង់ចាម្

ៃររែវង កាំរង់ធាំ សាាយេរៀង េសៀម្រាប បាត្់ដាំបង បនាាយមាៃជ័យ េាធិ៍សាត្់ ែកប ររះសីហៃុ កាំរង់សពឺ
កាំរត្ ៃិងេែត្តតាែកវ

-បាៃរិៃិត្្យេនទៀងផ្លាត្់ ៃិងេធវើបចចុប្បៃនភារជូៃសិទ្ធិវៃតៃៃ ប.ជ.ស ជារបចាាំ ៃិងនតលសា
់ លាកបរត្

ជូៃសិទ្វធិ ៃតែដលេទ្ើបៃឹងចូលៃិវត្ត

-បាៃែកសរម្ួលទ្រម្ង់ ៃិងេធវើបចចុប្បៃនភាររ័ត្៌មាៃេគហទ្ាំរ័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមាៃេ្ាះថា
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-បាៃេរៀបចាំែបបបទ្ដ្ឋក់ម្ស្តៃតីឲ្យចូលៃិវត្តចាំៃួៃ ០១នាក់

-បាៃេរៀបចាំែបបបទ្ឧបត្ថម្ភរបាក់េោលៃេោបាយរបចាាំែែជូៃរបរៃធេៅកនុងបៃទុកចាំៃៃ
ួ ៩៦នាក់ ៃិង

កូៃេៅកនុងបៃទុកចាំៃួៃ ០២នាក់

-លុបេ្ាះសរៃិវត្តជៃ ៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាជ
ា ីវៈចាំៃួៃ ១៦៣សរ
-លុបេ្ាះកូៃៃិវត្តជៃ

៤៧នាក់

កូៃជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាជ
ា ីវៈ

ៃិងកូៃកាំរារបស់សរៃិវត្តជៃចាំៃួៃ

-បាៃែកសរម្ួលកាាំរបាក់ជូៃៃិវត្តជៃចាំៃួៃ ០៣នាក់

-បាៃែកសរម្ួលរបាក់េសាធៃរបចាាំែែជូៃៃិវត្តជៃចាំៃួៃ ៣០៣នាក់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-បាៃេធវើបចចុប្បៃនភារសិទ្ធិវៃតរបស់

ប.ជ.ស

ៃិងបាៃដ្ឋក់ឲ្យដាំេណើរការេបើកនតល់របបសៃតិសុែ

សងគម្តាម្របរ័ៃធធនាោរចាំៃួៃ ១៧រាជធាៃី េែត្ត កនុងេនាះមាៃ រាជធាៃីភនាំេរញ េែត្តកណាាល សាាយេរៀង
ៃររែវង កាំរង់ចាម្ ត្្បូងឃមុាំ កាំរង់ធាំ េសៀម្រាប បនាាយមាៃជ័យ បាត្់ដាំបង េាធិ៍សាត្់ កាំរង់ឆ្នាំង កាំរង់សពឺ
ររះសីហៃុ កាំរត្ ែកប ៃិងេែត្តតាែកវ

-បាៃចុះេធវើអធិការកិចចការេបើកនតល់របបសៃតិសុែសងគម្ជូៃរគួសារសរៃិវត្តជៃ

ៃិងជៃបាត្់បង់

សម្្បទវិជាាជីវៈេៅតាម្រាជធាៃីេែត្តចាំៃួៃ ៥២នាក់ ៃិងបាៃេបើករបាក់េោលៃេោបាយជូៃអនកេៅកនង
ុ

បៃទុករបស់សរៃិវត្តជៃ សរជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈ ៃិងសរម្ស្តៃតីរាជការសុីវល
ិ ចាំៃួៃ ០៩នាក់ េៅ
េែត្តសាាយេរៀង

-បាៃចុះរិៃិត្្យៃិវត្តជៃ ៃិងជៃបាត្់បង់សម្្បទវិជាាជីវៈែដលមាៃជាំងឺសុាំេនទរសិទ្ធិេៅតាម្រាជធាៃី

េែត្តចាំៃួៃ ៣១នាក់។

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

ជារបចាាំ

-បាៃែកសរម្ួល ៃិងដាំេឡើងរបាក់េសាធៃ ៃិងរបាក់ឧបត្ថម្ភេន្សងៗជូៃអត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារ
-បាៃេធវើបចចុប្បៃនភារអត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារេៅេែត្តកាំរត្ គិត្ម្កដល់េរលេៃះ អត្ីត្យុទ្ធជៃ

ៃិងរគួសារទាំង ២៥ រាជធាៃី េែត្ត បាៃេធវើបចចុប្បៃនភាររួចេហើយ ៃិងបាៃអៃុវត្តការេបើករបាក់របប
សៃតិសុែសងគម្តាម្របរ័ៃធធនាោរចាំៃួៃ ១៩រាជធាៃី េែត្ត

-េនទរអត្ីត្យុទ្ធជៃតាម្ម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃីេែត្តចៃ
ាំ ួៃ ៥៥រគួសារ ៃិងបញ្ចល
ូ បៃទុក (កូៃ

ជៃរិការ ៃិងរបរៃធ) ចាំៃួៃ ០២នាក់

-នតល់របាក់បូជាសរ ម្ួយេលើកដាំបូង ៃិងរបាក់ធានារា៉ាប់រងសងគម្ដល់អត្ីត្យុទ្ធជៃចាំៃួៃ ៨២នាក់

សរុបជាងវិកាចាំៃួៃ ២៦៧.១៨៤.៦៩៨៛

-របគល់សិទ្ធកាៃ់កាប់េសៀវេៅេបើករបាក់ឧបត្ថម្ភរបចាាំែែជូៃរគួសាររលីចាំៃួៃ ០១នាក់
តារាងកាំណត្់របាក់របបសៃតស
ិ ែ
ុ សងគម្ជូៃអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃ ៃិងរគួសារ:

ល.រ

ម្ុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ជនម្រណៈ

ច្ាំនួន

បនទុកខែលក្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ក្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមក្ម្ើ

ទ្ឹកក្បាក់សរុប

សរុប

៤៨

១

៧

៤៥

-

៣៣

-

៨៦

៥៩៤.០០០៛

៣១

២

៥

២៧

-
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៣៣៦.០០០៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៣

-

-

៣

-

៨

-

១១

១.២៥៦.៣៧២៛

-

-

-

-

-

-

-

-

៨២

៣

១២

-

៥៦

-

១៤៦

២.១៨៦.៣៧២

និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ឳពុក

៧៥

(របភរ៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជៃ)

តារាងលុបេ្ាះអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃ ៃិងរគួសារេចញរីបញ្ជេី បើករបាក់របចាាំែែ:
ល.រ

ម្ុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ជនម្រណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ច្ាំនួន

ឳពុក

បនទុកខែលក្តូវកាត់មច្ញ

ម្តាយ

ក្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមក្ម្ើ

ទ្ឹកក្បាក់សរុប

សរុប

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១៤

-

-

១២

-

៩

១

២២

១.៧៩៣.៦៥៨៛

៦

-

-

១៣

-

៧២

-

៨៥

១.៦៦៩.៥៧៥៛

-

-

-

៦

-

១៥

-

២១

១១១.០០០៛

២០

-

-

៣១

-

៩៦

១

១២៨

៣.៥៧៤.២៣៣៛

(របភរ៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជៃ)

តារាងលុបេ្ាះអត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃ ៃិងរគួសារ ៃិងទ្ទ្ួលសារលជា
់ ជៃរលី ៃិងម្រណៈវិញ:
ល.រ
១

ម្ុែសញ្ញា
ជនពិការ

ច្ាំនួន
៤៨

បនទុកខែលទ្ទ្ួលក្បាក់ឧបតថម្ក្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ
-

-

ក្បពនធ

អា.ពា

៤៤

-

កូន

អនកបមក្ម្ើ

៣១

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា

សរុប
-

៧៥

ទ្ឹកក្បាក់សរុប
៨.៤៤៦.២៣២៛
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២

៣

និវតាជន

៣០

-

-

១

-

សរុប

៧៩

-

ជនបាត់បង់

២៩

-

៤៣

-

-

១

-

៧៤

៧២

១០.៣៣៨.៣៥៦៛

-

១

-

២

១៧៦.៩១៦៛

-

៧៥

-

១៤៩

១៨.៩៦១.៥០៤៛

(របភរ៖េបឡាជាត្ិអត្ីត្យុទ្ធជៃ)

ែ-ការងារសមារមអតីតយុទជ
ធ ន (ស.អ.រ)

-បាៃទ្ទ្ួលសាំណុាំែបបបទ្េសនស
ើ ុាំរបាក់េបឡាម្រណសេស្តង្ហរះរី ស.អ.ក រាជធាៃីេែត្តចាំៃួៃ ៩៨សរ

-គិត្រីឆ្២
នាំ ០០៨ ម្កដល់ែែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤េៃះ សាំណុាំែបបបទ្េសនើសុាំរបាក់ ប.ម្.ស សរុបចាំៃួៃ

៤.៩៦៧សរ ៃិងបាៃេចញេសចកតីសេរម្ចសតីរីការរបគល់ងវិកា ប.ម្.ស ជូៃសមាជិក ស.អ.ក ចាំៃួៃ
៣.៦៧៣សរ េៅសល់ ១.២៩៤សរ

-បាៃរិៃិត្្យេនទៀងផ្លាត្់សាំណុាំែបបបទ្េសនើសុាំរបាក់េបឡាម្រណសេស្តង្ហរះរបស់ ស.អ.ក រាជធាៃី េែត្ត

រកសួង សាាប័ៃ
រគួសារ

-បាៃទ្ទ្ួ ល

ៃិ ងរិៃិត្្យសាំណាំុែបបបទ្អនក េសនើសុាំ សម្្បទៃដីសងគម្កិចចសរុបចាំៃៃ
ួ

១.២៦២

-គិត្រីឆ្២
នាំ ០១០ ដល់ែែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤ បាៃទ្ទ្ួល ៃិងរិៃិត្្យសាំណល
ុាំ ិែិត្អនកដ្ឋក់ាក្យេសនើសុាំ

សម្្បទៃដីសងគម្កិចចសរុបចាំៃួៃ ១៤.៥៦៨រគួសារ
-បាៃរិៃិត្្យ

ែកសរម្ួលអៃតររកសួងសរមាប់កាំណត្់អត្តសញ្ញាណកងកមាាាំងរបដ្ឋប់អាវុធចូល

ៃិវត្តៃ៍ ចូលបាត្់បង់សម្ត្ថភារការង្ហរ រិការ ៃិងរគួសារយុទ្ធជៃរលី ម្រណៈ ែដលរត្ូវទ្ទ្ួលសម្្បទៃ
ដីសងគម្កិចច។

៧.ការងារអាទិភាពទី៧
បដងាើតក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

រកសួងបាៃ ៃិងកាំរុងសិក្ារសាវរជាវឯកសារនានា េដើម្្បីេរៀបចាំបេងកើត្របរ័ៃធសៃតស
ិ ុែសងគម្ទ្ូលាំ

ទ្ូលាយសរមាប់ម្ជ្ឈដ្ឋាៃនានា ៃិងរបជាជៃទ្ូេៅ។
៨.ការងារអាទិ ភា ពទី ៨

អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
១.ការងាររដឋបាល និងបុរល
គ រ
ិ
រ.ការងាររដឋបាល

-បាៃរក្ាទ្ុក ៃិងត្ម្កលល
់ ែ
ិ ិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្ត មាៃសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយ រត្ឹម្រត្ូវ ៃិង

លាក់ការណ៍សមាាត្់

-បាៃទ្ទ្ួលលិែិត្ចូលចាំៃួៃ ៤៦២ច្ាប់ ៃិងបញ្ជូៃលិែត្
ិ េចញចាំៃួៃ ៤៥១ច្ាប់
-បាៃេចញលិែិត្េបសកកម្មចាំៃួៃ ៤០ដង។
ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រកបែ័ណឌម្ស្តៃតីរាជការសរុប ១.៥៣៤នាក់ (ថានក់ជាត្ិ ៥៣៤នាក់ ៃិងេរកាម្ជាត្ិ ១.០០០នាក់)
-បុគគលិកជាប់កិចចសៃ្ាសរុប ៦៧៨នាក់ (ថានក់ជាត្ិ ១៦៨នាក់ ៃិងេរកាម្ជាត្ិ ៥១០នាក់)
-ែត្ងតាាំង ៃិងរបគល់ភារកិចចជូៃម្ស្តៃតីរាជការចាំៃួៃ ០៣នាក់

-ែត្ងតាាំងទ្ីរបឹក្ាអម្រកសួងចាំៃួៃ ១៦នាក់ ៃិងជាំៃួយការឯកឧត្តម្រដឌម្ស្តៃតីចាំៃួៃ ០៥នាក់
-ទ្ទ្ួលរកបែ័ណឌងមីសិស្សម្ស្តៃតីជាៃ់ែពស់ម្ករីសាលាភូម្ៃ
ិ ទរដឌបាល

ស.អ.យ ចាំៃួៃ ០២នាក់

បញ្ចូលកនុងរកបែ័ណឌរកសួង

-េនទរ ៃិងសរម្ួលភារកិចចជៃ
ូ ម្ស្តៃតីរាជការចាំៃួៃ ០១នាក់

-េនទររកបែ័ណឌម្ស្តៃតីរាជការផ្លាច់េចញរកសួង ស.អ.យ េៅរកសួងការង្ហរចាំៃួៃ ០១នាក់

-ដ្ឋក់ម្ស្តៃតីរាជការឲ្យចូលៃិវត្តចាំៃួៃ ០៣នាក់ ឲ្យសថិត្កនុងភារទ្ាំេៃរោាៃេបៀវត្្សចាំៃួៃ ០១នាក់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចាំរបាក់េបៀវត្្សរ៍របចាាំែែជូៃម្ស្តៃតីរាជការ បាៃទៃ់េរលេវលា
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-េរៀបចាំរបាក់េបៀវត្្សរ៍ជូៃម្ស្តៃតីែត្ងតាាំងងមីចាំៃួៃ ០១នាក់

-ផ្លាច់េបៀវត្្សម្ស្តៃតីរាជការេចញរីតារាងេបៀវត្្សចាំៃួៃ ០២នាក់
-េរៀបចាំរបាក់េបៀវត្្សរ៍ជូៃទ្ីរបឹក្ារកសួងចាំៃួៃ ១៩នាក់

-បញ្ចូលេ្ាះម្ស្តៃតីរាជការកនុងតារាងេបៀវត្្សបនាាប់រីដ្ឋក់ឲយ្ សថិត្កនុងភារទ្ាំេៃរោាៃេបៀវត្្សចាំៃួៃ ០១នាក់
-បញ្ចូលបៃទុកកូៃចាំៃួៃ ០៣នាក់។

ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
-បាៃបញ្ជូៃម្ស្តៃតីេៅចូលរួម្សិកាាសាលា

ៃិងវគគបណ្តះបណាាលេន្សងៗ

ៃិងបាៃន្សរវន្ាយរ័ត្៌

មាៃសតីរកា
ី រនតលអា
់ ហារូបករណ៍ ៃិងការេរជើសេរីសម្ស្តៃតច
ី ូលបេរម្ើការតាម្រកសួង សាាប័ៃនានា

-បាៃន្សរវន្ាយសារាចរ សតរ
ី ីការអៃុវត្តេោលការណ៍ែណនាាំ សតីរីៃីត្ិវិធី ៃិងវិធាៃៃៃការតាក់ែត្ង

េសចកតរី ាងច្ាប់ ៃិងលិែត្
ិ បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្តេន្សងៗ
២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

-បាៃេធវើបចចប
ុ ប្ ៃនភារជារបចាាំេគហទ្ាំររ័ របស់រកសួង ស.អ.យ ែដលមាៃេ្ាះ www.mosvy.gov.kh

មាៃលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយត្
ុ ត របាយការណ៍ ៃិងសកម្មភារេន្សងៗរបស់ថានកដ
់ ឹកនាាំ

-បាៃៃិងកាំរុងរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលេសចកតីរាងែនៃការយុទ្ធសាស្តសត ៥ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ របស់

រកសួងសងគម្កិចច អត្ីត្យុទ្ជ
ធ ៃ ៃិងយុវៃីត្ស
ិ ម្្បទ

-បាៃរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលេសចកតីរាងរបាយការណ៍ សតីរីការរិៃិត្្យេម្ើលម្ុែង្ហរេឡើងវិញរបស់រកសួង

ស.អ.យ។

៣.ការងារក្រប់ក្រងថវិកា និងសមាភរៈ

-បាៃនគត្់នគង់សមាារៈ បរិកាារ សង្ហារឹម្ ការជួសជុល ៃិងេរបងឥៃទៃៈ ជូៃថានក់ដឹកនាាំ ៃិងអងគភារ

េរកាម្ឱវាទ្បាៃទៃ់េរលេវលា

-ការរគប់រគង ៃិងការេបើកនតល់បាៃអៃុវត្តរត្ឹម្រត្ូវ ៃិងទៃ់េរលេវលា កនុងសាារត្ីទ្ទ្ួលែុសរត្ូវ

ែពស់ មាៃរបសិទ្ធភារ ត្មាាភារ។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ

-បាៃចុះកិចចររម្េររៀងគេរមាងសហរបត្ិបត្តិការជាម្ួយអងគការម្ិៃែម្ៃរដ្ឋាភិបាលកនុងរសុក

ៃិង

អៃតរជាត្ិ ចាំៃួៃ ០៤គេរមាង។ បចចុប្បៃន រកសួ ង សហការជាម្ួយ អងគ កា រចាំ ៃួ ៃ ១៦៣ ែដលមាៃងវិ កា

សរុ បចាំៃួៃ ១៦៣.១៥៤.៨០៤,២៦ដុលាារសហរដឌអាេម្រិក កនុងេនាះអងគការកនុងរសុកចាំៃួៃ ៥៨អងគការ
មាៃគេរមាងទ្ឹករបាក់សរុបចាំៃួៃ ៥១.៨៣៤.១០៧,៦៩ដុលាារសហរដឌអាេម្រិក

-បាៃសរម្បសរម្ួល ៃិងេចញលិែិត្ោាំរទ្ជូៃអងគការេៅរកសួងការបរេទ្ស ៃិងសហរបត្ិបត្តិ

ការអៃតរជាត្ិ

េលើការេសនើសុាំរៃ្ាទ្ិដ្ឋាការសានក់េៅជូៃបុគគលិកបរេទ្សែដលបេរម្ើការង្ហរកនុងអងគការចាំៃួៃ

០២ករណី សរុប ០២នាក់ េសនើសុាំសាាកេលែោៃយៃឋរបេភទ្អងគការចាំៃួៃ ០១ករណី សរុប ០១េរគឿង

-បាៃសរម្បសរម្ួលការនាាំចូលសមាា រៈ ឧបករណ៍ ែដលការបង់រ ៃធជា បៃទុក របស់រ ដឌ ជូៃ អងគការ

ចាំៃួៃ ០១ករណី

-រកសួង ស.អ.យ បាៃេចញលិែិត្ោាំរទ្អងគការចាំៃួៃ ០២

-បាៃេរៀបចាំសាលរបជុាំ ៃិងសរម្បសរម្ួលកនុងកិចចរបជុាំ ៃិងរិធីេន្សងៗចាំៃួៃ ១៣ដង។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បាៃេចញរបកាស សតរ
ី ីការេរៀបចាំ ៃិងការរបររឹត្តរបស់អោរធិការដ្ឋាៃ

-បាៃរិៃិត្្យ ៃិងែកសរម្ួលែនៃការសវៃកម្មៃនទកនុងបីឆ្នាំរក
ំ ិល ២០១៤-២០១៦ ៃិងែនៃការសកម្ម

ភារនានា។

II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិត្ិរបជាជៃរងេរោះ ៃិងនតល់ជាំៃួយសេស្តង្ហរះបនាាៃ់

-េរត្ៀម្េរៀបចាំទ្ិវានារីអៃតរជាត្ិ ៨ម្ីនា ែួបេលើកទ្ី១០៣ េរកាម្របធាៃបទ្ “សម្ភារៃៃការអប់រំ

មាៃសារសាំខាៃ់កនុងកិចចអភិវឌ្ឍសងគម្”

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-កាាប់សថិត្ិជៃអនាថា េៅតាម្រាជធាៃី ទ្ីរកុង ទ្ីរបជុាំជៃនានា ៃិងទ្ប់សាាត្់ការហូរចូលម្កទ្ីរកុង

ៃិងទ្ីរបជុាំជៃ ឬឆលងែដៃេៅកាៃ់របេទ្សជិត្ខាងៃិងការេធវើចាំណាករសុកេដ្ឋយោាៃសុវត្ថិភារ

-បៃតសហការជាម្ួយរកសួង សាាប័ៃាក់រ័ៃធ ៃិងអងគការម្ិៃែម្ៃរដ្ឋាភិបាលជាត្ិ អៃតរជាត្ិ េដើម្្បី

អប់រំ បង្ហារ ទ្ប់សាាត្់ សាារៃីត្ិសម្្បទ សមាហរណកម្ម បា៉ាៃ់របមាណ ៃិងតាម្ដ្ឋៃជៃរងេរោះេដ្ឋយអាំេរើ
ជួញដូរម្ៃុស្ស

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងឧបករណ៍សរមាប់វាស់ែវងេោលៃេោបាយ ៃិងបទ្ដ្ឋាៃអប្បបរមា សតីរី

កិចកា
ច រារជៃរងេរោះ ៃិងការែងទាំជៃរងេរោះេៅកនុងម្ណឌល។

២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បៃតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលកុមារកាំរារីម្ណឌលកុមារកាំរារបស់រដឌៃិងអងគការ

ន្ាយអាំរីទ្រម្ង់កនុងការបេញ្ចញបញ្ចូលកុមារកនុងម្ណឌលរដឌ ៃិងអងគការ
-បៃតេរៀបចាំវគគបណ្តះបណាាល

សតីរីៃីត្ិវិធីអៃុវត្តេោលៃេោបាយ

ៃិងន្សរវ

សតីរីការែងទាំជាំៃួសចាំេាះ

កុមារដល់របធាៃម្ៃទីរ ស.អ.យ ជៃបេង្ហរលកិចចការនារី ៃិងកុមារឃុាំ សង្ហាត្់ ៃិងសមាជិកគណៈកមាាធិការ
ទ្ទ្ួលបៃទុកកិចចការនារី ៃិងកុមារឃុាំ សង្ហាត្់ េៅេែត្តកណាាល

-េរៀបចាំេសៀវេៅននត្់សតីរីរ័ត្មា
៌ ៃសមុាំកូៃអៃតររបេទ្ស ជាភាសាែែមរ ៃិងអង់េគលស
-េរៀបចាំរបរ័ៃធរគប់រគងទ្ិៃនៃយ
័ របស់កុមារែដលជាកម្មវត្ថុសមុាំកូៃអៃតររបេទ្ស

បាៃេគសុាំ ៃិងបេងកើត្េគហទ្ាំរ័ររបស់រដឌបាលសមុាំកូៃអៃតររបេទ្ស
-េរៀបចាំសិកាាសាលាន្សរវន្ាយលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្ត

រកសួង សាាប័ៃាក់រ័ៃធ សាាៃទ្ូត្ ទ្ីភានក់ង្ហរសមុាំកូៃអៃតររបេទ្ស

ៃិងកុមារែដលរត្ូវ

របស់រដឌបាលសមុាំកូៃអៃតររបេទ្សដល់

-បៃតសហការជាម្ួយសាាប័ៃមាៃសម្ត្ថកិចច អាណារ្ាបាល េដើម្្បីបញ្ជូៃ ទ្ទ្ួលម្កែងទាំ អប់រំ

ៃិងបណ្តះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជៃរងេរោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀៃ

-បៃតែសវងរកៃដគូេដើម្្បីអភិវឌ្ឍវិស័យយុវៃីត្ិសម្្បទ ៃិងររងឹងេសវាសាារៃីត្ិសម្្បទជៃរងេរោះ

េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀៃសានក់េៅកនុងម្ជ្ឈម្ណឌលបេណាាះអាសៃនរបស់រដឌ

-បៃតន្សរវន្ាយអាំរី នលប៉ះ ាល់ ៃិ ង ការបងក េរោះថាន ក់ េដ្ឋយសារេរគឿងេញៀៃ ៃិ ង សិ ទ្ធិ កុ មារ

ទ្ាំនាស់ៃឹងច្ាប់ េៅតាម្រាជធាៃី េែត្ត ៃិងតាម្សហគម្ៃ៍

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យ សតីរីរបបេោលៃេោបាយជៃរងេរោះេដ្ឋយេរគឿងេញៀៃសានក់

េៅកនុងម្ជ្ឈម្ណឌលរដឌ

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យ សតីរីការសាារៃីត្ិសម្្បទ ៃិងសមាហរណកម្មអៃីត្ិជៃរបររឹត្ត

បទ្េលមើសេៅម្ណឌលអប់រំែកែរប ៃិងរៃធនាោរ

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យ សតីរីវិធីសាស្តសតរ្ាបាល ៃិងរគប់រគងវិធាៃការរ្ាបាល ៃិងសាារ

ៃីត្ស
ិ ម្្បទភារេញៀៃេរគឿងេញៀៃ

-េរៀបចាំរបកាសអៃតររកសួង សតីរីការចិញ្ចឹម្បីបាច់ែងរក្ាកូៃតាម្មាាយេៅកនុងម្ណឌលអប់រំែកែរប

ៃិងរៃធនាោរែដលមាៃអាយុចាប់រី ៣ (បី)ឆ្នេាំ ឡើងេៅ
េញៀៃ

-បៃតេចញរបកាសបេញ្ចញ បញ្ចូល ជៃរងេរោះ រី ម្ជ្ឈ ម្ណឌ ល យុ វ ៃី ត្ិ ស ម្្ប ទអនក េញៀៃេរគឿង
-បៃតសហការជាម្ួយរកសួងសុខាភិបាល

ម្ជ្ឈម្ណឌលជាត្ិរ្ាបាល

ៃិងសាារៃីត្ស
ិ ម្្បទអនក

េញៀៃេរគឿងេញៀៃ េរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យសតរ
ី ីការរ្ាបាល ៃិងសាារៃីត្ិសម្្បទអនកេញៀៃេរគឿង
េញៀៃសានកេ់ ៅកនុងម្ណឌល

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងែនៃការជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍កុមាររយៈេរល ១០ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-េរៀបចាំបេងកើត្អៃុគណៈកម្មការច្ាប់ៃិងេោលៃេោបាយាក់រ័ៃធៃឹងការការារ ៃិងអៃុគណៈ

កម្មការរិៃិត្្យតាម្ដ្ឋៃ ៃិងេធវើរបាយការណ៍

-េរៀបចាំេបាះរុម្ព ៃិងែចកន្ាយររឹ ត្តិ បរត្សាា ៃ ភារកុ មារេលែទ្ី ៣ របស់ ក.ជ.ក ដល់រកសួង

សាាប័ៃ អងគការាក់រ័ៃធ។

៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-ជាំរុញការេរៀបចាំលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្តសរមាប់អៃុវត្តច្ាប់សតីរីកិចចការារ

ជៃរិការរសបតាម្េោលៃេោបាយជាត្ិ សតីរីជៃរិការ

ៃិងេលើកកម្ពសស
់ ិទ្ធិ

-បៃតអៃុវត្តកម្មវិធីសរម្បសរម្ួលថានក់ជាត្ិេលើេសវាសាារលទ្ធភាររលកម្មេៅសហគម្ៃ៍
-បៃតៃិរៃតរភារកម្មវិធីសាារលទ្ធភាររលកម្មកាយសម្្បទជូៃជៃរិការ
-ជាំរុញការនតល់អត្តសញ្ញាណប័ណណសមារល់របេភទ្ ៃិងករម្ិត្រិការភារជូៃជៃរិការ
-ជាំរុញការនតល់របបេោលៃេោបាយជួយឧបត្ថម្ភជៃរិការរកីរកតាម្សហគម្ៃ៍
-ជាំរុញការដ្ឋក់បញ្ចូលបញ្ញារិការភារេៅកនុងែនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍នានា
-បៃតេរៀបចាំៃីត្ិវិធីសរមាប់េសវារ្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-បៃតនលិត្ នគត្់នគង់ឧបករណ៍សិប្បៃិម្មិត្ េដើម្្បីសាារកាយសម្្បទជូៃជៃរិការេដ្ឋយឥត្គិត្ៃងល
-បៃតការង្ហរបណ្តះបណាាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋះរសាយការង្ហរ ៃិងម្ុែរបរជូៃជៃរិការ
-ជាំរុញការេរៀបចាំៃីត្ិវិធីៃៃការេធវើអធិការកិចច

វិធាៃការររមាៃដ្ឋក់កាំហិត្

ៃិងផ្លករិៃ័យេន្សងៗ

ចាំេាះរកសួង សាាប័ៃ ៃិងរកុម្ហ៊ុៃឯកជៃែដលម្ិៃបាៃច្ាប់សតីរីកិចចការារ ៃិងេលើកកម្ពស់សិទ្ធិជៃរិការ
-ចុះេធវើអធិការកិចេច ៅម្ជ្ឈម្ណឌលសាារលទ្ធភាបរលកម្មកាយសម្្បទេែត្តតាែកវ ៃិងេែត្តេសៀម្រាប
-បៃតររងីកការដ្ឋក់ហិបម្ូលៃិធិជៃរិការេៅតាម្ទ្ីតាាំងេន្សងៗេទ្ៀត្ េៅតាម្រាជធាៃី េែត្ត។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចាស់
-ជាំរុញេធវើបចចុប្បៃនភារទ្ិៃនៃយ
័ សមាគម្ម្ៃុស្សចាស់
-ររងឹងសកម្មភារសមាគម្ម្ៃុស្សចាស់ែដលមាៃរសាប់

ចាស់េៅតាម្រាជធាៃី េែត្ត

ៃិងជាំរុញការបេងកើត្សមាគម្ម្ៃុស្ស

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងងមី សតីរីេោលៃេោបាយជាត្ិកម្ពុជាេដើម្្បីម្ៃុស្សចាស់
-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងេោលការណ៍ែណនាាំ សតីរីការែងទាំម្ៃុស្សចាស់តាម្លាំេៅឋាៃេៅកម្ពុជា
-បៃតរកសួង សាាប័ៃាក់រៃ
័ ធ អងគការជាត្ិ អៃតរជាត្ិ េដើម្្បីេលើកកម្ពស់សុែុមាលភារម្ៃុស្សឲ្យ

កាៃ់ែត្របេសើរេឡើង។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បៃតេចញរបកាសទ្ទ្ួលសារល់អត្ីត្ម្ស្តៃតីរាជការសុីវល
ិ ែដលេនទរម្ករកសួង ស.អ.យ
-បៃតេធវើបចចុប្បៃនភារសិទ្ធិវ័ៃត ប.ជ.ស េៅេែត្តែដលេៅេសសសល់ ៃិងជាំរុញការេបើកនតល់របប

សៃតិសុែសងគម្តាម្របរ័ៃធធនាោរ

-បៃតរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលរបាក់របបសៃតិសុែសងគម្ជូៃដល់អត្ីត្ម្ស្តៃតីរាជការសុីវល
ិ
-ជាំរុញការរគប់រគងទ្ិៃនៃ័យម្ស្តៃតីរាជការសុីវិលជាម្ួយរកសួងម្ុែង្ហរសាធារណៈ

រាជការសុវី ិលចូលៃិវត្តៃ៍ឲ្យទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធនលរបកបេដ្ឋយរបសិទ្ធភារ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា

េដើម្្បីដ្ឋក់ម្ស្តៃតី
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-ជាំរុញេរៀបចាំ ៃិងដ្ឋក់ឲយ្ ដាំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រកុង រសុក ែណឌ េៅរាជធាៃី េែត្ត
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បៃតេចញរបកាសទ្ទ្ួលសារល់ អត្ីត្យុទ្ធជៃែដលេនទររីរកសួងការារជាត្ិ ៃិងរកសួងម្ហាៃនទ

លុបម្ុែសញ្ញាែដលនុត្សុរលភារ បៃទុកនុត្សុរលភារ

-បៃតេរៀបចាំែកសរម្ួលរបាក់របបសៃតិសុែសងគម្សរមាប់អត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារ
-ររងឹងការេបើកនតល់របាក់របបេោលៃេោបាយដល់ម្ុែសញ្ញាអត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារ
យុទ្ធជៃ

-បៃតេរៀបចាំេសចកតីរាងអៃុរកឹត្្យ

សតីរីការកាំណត្់អរតាភាគទៃសរមាប់រទ្រទ្ង់េបឡាជាត្ិអត្ីត្

-ជាំរុញការេរៀបចាំលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃ ៃិងៃីត្ិវិធីេន្សងៗសរមាប់ដាំេណើរការ ប.ជ.អ
-បៃតេធវើបចចុប្បៃនភារអត្ីត្យុទ្ធជៃេៅេែត្តៃររែវង តាែកវេលើកទ្ី ៣ ៃិងអត្ីត្យុទ្ធជៃែដលេនទររី

រកសួងការារជាត្ិ ៃិងរកសួងម្ហាៃនទ

-េរៀបចាំរបកាសសតីរីការេនទរការរគប់រគង ៃិងេនទរការអៃុវត្តរបបសៃតិសុែសងគម្របស់អត្ីត្យុទ្ធជៃ

ម្ៃទី ស.អ.យ េែត្តតាែកវ ឧត្តរមាៃជ័យ កាំរត្ បនាាយមាៃជ័យ ៃិងេែត្តៃររែវង ម្ក ប.ជ.អ

-េបើកវគគបណ្តះបណាាលជាំនាញការអៃុវត្តរបបសៃតិសុែ ការរគប់រគងទ្ិៃនៃ័យ ៃិងការេរបើរបាស់

របរ័ៃធរត្៌មាៃវិទ្្ាជូៃម្ស្តៃតថា
ី នក់កណាាល ៃិងរាជធាៃី េែត្ត
-ររងឹងកិចចសហការជាម្ួយធនាោរៃដគូ

ៃិងរគួសារអត្ីត្យុទ្ធជៃ

កនុងការេបើកនតល់របបសៃតិសុែសងគម្ជូៃអត្ីត្យុទ្ធជៃ

-ជាំរុញការេបើកនតល់របាក់របបសៃតិសុែសងគម្ជូៃអត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារ តាម្រយៈរបរ័ៃធធនាោរ

ៃៃេែត្តែដលបាៃេធវើបចចុប្បៃនភាររួច

-ចុះេធវើអធិការកិចចម្ុែសញ្ញាែដលម្ិៃម្កេធវើបចចុប្បៃនភារ ៃិងម្ុែសញ្ដែដលេធវើបចចុប្បៃនភារេហើយ

ម្ិៃម្កេបើរបាក់រីធនាោរ

-បៃតទ្ទ្ួល រិៃិត្្យ ៃិងេនទៀងផ្លាត្់េលើសាំណែុាំ បបបទ្េសនស
ើ ុាំរបាក់េបឡាម្រណសេស្តង្ហរះ
-ររងឹងការអៃុវត្តេបឡាម្រណសេស្តង្ហរះ ស.អ.ក រសបតាម្េោលការណ៍ៃៃលកខៃក
តិ ៈ ស.អ.ក ឲ្យ

បាៃទៃ់េរលេវលា ៃិងមាៃរបសិទ្ធភារ

-េចញេសចកតីជូៃដាំណឹងសតរ
ី ីម្រណភារសមាជិកសមាគម្អត្ីត្យុទ្ធជៃកម្ពុជាចាំៃៃ
ួ ៦០សរ/ែែ
-បាំនុសចលនា ៣រូែក កនុងអត្ីត្យុទ្ធជៃ ៃិងរគួសារអត្ីត្យុទ្ធជៃ
-ររងឹងការអៃុវត្តេោលការណ៍កាំណត្់អត្តសញ្ញាណអត្ីត្កងកមាាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ ៃិងរគួសារ ែដល

រត្ូវទ្ទ្ួលសម្្បទៃដីសងគម្កិចច េដ្ឋយឈរេលើេោលការណ៍សម្ធម្៌

-ជាំរុញសកម្មភារការង្ហររបស់គណៈកមាាធិការអភិវឌ្ឍៃ៍សហគម្ៃ៍អត្ីត្យុទ្ធជៃឃុាំ សង្ហាត្់
-បៃតន្សរវន្ាយដល់ម្ស្តៃតីរាជការសុីវិល កនុងរកសួង ស.អ.យ ឲ្យដ្ឋក់ាក្យចូលជាសមាជិក ស.អ.ក

េៅតាម្នាយកដ្ឋាៃ ៃិងអងគភារេរកាម្ឱវាទ្រកសួង។

៧.បដងាត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជាំរុញឲ្យមាៃសិក្ាបែៃថម្េលើេសចកតីរាងច្ាប់ សតីរីរបបសៃតិសុែសងគម្សរមាប់របជាជៃកម្ពុជា
-េរៀបចាំចងរកងលិែិត្បទ្ដ្ឋាៃគត្ិយុត្តោាំរទ្នានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា
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-បៃតអៃុវត្តេោលការណ៍ររងឹងសម្ត្ថភារសាាប័ៃ ម្ស្តៃតរា
ី ជការសុីវិល ៃិងការរគប់រគងរកបែ័ណឌ

ម្ស្តៃតរា
ី ជការសុីវិល

-បៃតេរៀបចាំឯកសារដាំេឡើងឋាៃៃតរស័កតិ ថានក់ ៃិងរបាក់បាំណាច់ម្ុែង្ហរ ៃិងរបាក់បាំណាច់េន្សងៗ

ជូៃម្ស្តៃតរា
ី ជការសុីវិល

-ររងឹងការរគប់រគងម្ស្តៃតីរាជការ

តាម្រយៈការអៃុវត្តចា
្ ប់សតីរីសហលកខៃក
តិ ៈម្ស្តៃតរា
ី ជការសុីវិល

បទ្បញ្ញាៃនទកនុង ៃិងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបាៃហមឺងមា៉ាត្់

-េរៀបចាំែនៃការរកបែ័ណឌម្ស្តៃតីរាជការឆ្នាំ២០១៤ សរមាប់ថានក់រាជធាៃី េែត្ត រកុង រសុក ែណឌ
-បៃតរិៃិត្្យ ែកសរម្ួលរបាយការណ៍សតីរកា
ី ររិៃិត្្យេម្ើលម្ុែង្ហរេឡើងវិញ របស់រកសួង ស.អ.យ
-បៃតរិៃិត្្យ ែកសរម្ួ លេសចកតីរាងចុ ង េរកាយែនៃការយុ ទ្ធ សា ស្តសត ឆ្នាំ ២ ០១៤-២០១៨ របស់

រកសួង ស.អ.យ

-បៃតេធវើបចចុប្បៃនភាររ័ត្មា
៌ ៃសតីរីលទ្ធនលការង្ហរ ៃិងសកម្មភារថានក់ដក
ឹ នាាំរបស់រកសួង េៅកនុង

េគហទ្ាំររ័ របស់រកសួង (www.mosvy.gov.kh)

-ជាំរុញការេបើកនតល់របាក់េបៀវត្្សរ៍ ៃិងការនគត្់នគង់េន្សងៗ ឲ្យបាៃទៃ់េរលេវលា មាៃរបសិទ្ធភារ

ៃិងត្មាាភារ

-េធវើការែណនាាំបាំេរញបែៃថម្ៃូវបេចចកេទ្សរគប់រគងងវិការដឌ យកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់ដល់ការរត្ួត្រិៃិត្្យ

បញ្ជគ
ី ណេៃយ្យ ៃិងររងឹងការរគប់រគងរទ្រ្យសម្្បត្តរិ ដឌ

-ជាំរុញអៃុវត្តកម្មវិធីកាំែណទ្រម្ង់ហិរញ្ដវត្ថុសាធារណៈ
-ររងឹងកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាម្ួយអងគការម្ិៃែម្ៃរដ្ឋាភបា
ិ លជាត្ិ អៃតរជាត្ិ ៃិងបៃតៃិរៃតរភារ

ការង្ហររបស់អងគការ

-ររងឹងររងីកទ្ាំនាក់ទ្ាំៃងសហរបត្ិបត្តិការេទ្វភាគី

សហគម្ៃ៍អាសា៊ាៃ ៃិងសហគម្ៃ៍អៃតរជាត្ិ

-បេងកើៃការោាំរទ្ដាំេណើ រ ការវិ ទ្្ាសាា ៃ ជាត្ិ ស ងគ ម្កិ ចច

រហុភាគី

ជាម្ួយបណាារបេទ្សនានា

សាំ េៅបណ្តះបណាា ល ធៃធាៃម្ៃុ ស្ស

សរមាប់ សាាប័ៃរដឌ វិស័យឯកជៃ ៃិងអងគការម្ិៃែម្ៃរដ្ឋាភិបាលែដលាក់រៃ
័ ធៃឹងការនតល់េសវាសងគម្កិចច

-បេងកើៃការសិក្ារសាវរជាវ ៃិងររងីកកម្មវិធីសិក្ាេលើជនា
ាំ ញេន្សងៗេទ្ៀត្ ទាំងករម្ិត្ឧត្តម្សិក្ា

ៃិងករម្ិត្វិញ្ញាបៃបរត្

-ន្សរវន្ាយរបកាសសតីរីការេរៀបចាំ

ៃិងការរបរឹត្តេៅរបស់អោរធិការដ្ឋាៃ

នាយកដ្ឋាៃ អងគភារជាំនាញ ៃិងម្ៃទីរ ស.អ.យ រាជធាៃី េែត្ត

ៃិងចុះេធវើអធិការកិចច

-សរម្បសរម្ួល េដ្ឋះរសាយជេមាាះ វិវាទ្ការង្ហរ កនុងករណីមាៃការបឋឹងបឋល៕
់
រាជធាៃីភនាំេរញ,ៃងងទ្០
ី ៧ ែែម្ីនា

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ក្កសួងសងគម្កិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បទា

ឆ្នាំ ២០១៤
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