ក្ពះរាជាណាច្ក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍

បូ រ សរ ុបលទ្ធ ផ លការងារក្តី មា សទ្ី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទ្ិ ស ដៅអនុវ តត ប នត
I-លទ្ធ ផ លការងារ
១.ការងារអាទ្ិ ភា ពទ្ី ១
អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិច្កា
ច រក្រួសារ
-ររសួងបានផតល់ជំនួយសេគ្រោះបន្ទាន់ដល់របជាជនរងេររោះ និង្យរងេររោះរបមាណ១.៤៧៦

ររួសារ រនង
ុ េន្ទោះ តាមរយៈររសួងចំនួន ៩៦៦ររួសារ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិ
ចំនួន ៥១០ន្ទរ់

-បានសហការជាមួយអាជាាធរេេតត ការបាទររហមរមពុជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បុរសជនន្ទ

ន្ទន្ទំយរអំេោយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនររីររ្យរងេររោះចំនួន ២.៨១៨
ររួសារ

-រសង់សថិតិជនអន្ទថាេៅតាមរាជធានី េេតតមយ
ួ ចំនួន មានជនអន្ទថាសរុប ៣០២

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានររប់ររងជនររីរររានទីពឹងចំនួន ៧២ន្ទរ់ រសី ៤០ន្ទរ់

-មនទីរ ស.អ.យ េេតតៃរពែវង បានរសង់សថិតិរបជាពលរដឋចំោររសុរសរុបចំនួន ១៨២.០២៧

ន្ទរ់ រសីចំនួន ៩១.៤៧៤ន្ទរ់ រនុងេន្ទោះ ចំោររសុររនុងរបេទសចំនួន ១៣២.៩១១ន្ទរ់ និងេរៅ
របេទសចំនួន ៤៩.១២៦ន្ទរ់

-បានរសង់សថិតិរុមាររងេររោះ និងរងផលបោះពាល់េដ្ឋយេមេរារេអដស៍ចំនួន ៧.៧៤៤ន្ទរ់
-បានចុោះអប់រំ

រាជធានី េេតតមួយចំនួន

សមាាសន៍

និងផតល់របឹរ្ាេោបល់ដល់គសតីបេរមើេសវារំសានតសប្ាយេៅតាម

-បានសហការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ រនុងការទទួលឲ្យសាារ់េៅ បីបាច់

ែថទំសុេភាព បេងកើតមុេរបរខ្នាតតូច និងផតលស
់ មាារៈេផ្េងៗជូនដល់ររួសារ និងរុមារែដលរងផលបោះ
ពាល់េដ្ឋយជំងឺេអដស៍ ការរំេោភផលូវេភទ អំេពើហិង្ារនង
ុ ររួសារ

-បានេរៀបចំទិវាន្ទរីអនតរជាតិ ៨មីន្ទ េួបេលើរទី១០៣ េរកាមរបធានបទ “សមភាពៃនការអប់រំមាន

សារសំខ្នន់រង
ុន រិចអ
ច ភិវឌ្ឍសងគម” េៅទីសតីការររសួង ស.អ.យ េរកាមអធិបតីភាពឯរឧតតម វង សូត

រដឋមគនតីររសួង ស.អ.យ និងមានការចូលរួមពីសោ
ំ
រ់គសតីែដលជាថាារ់ដឹរន្ទំ និងមគនតីរាជការររសួង
ស.អ.យ សរុបចំនន
ួ ៣០០ន្ទរ់ េដ្ឋយមាារៗ
់ ទទួលបានសំពត់មួយ និងថវិកាចំនួន ៥០.០០០៛

-បាននិងរំពុងេរៀបចំេសចរតីរពាងេរលការណ៍ែណន្ទំ សតព
ី ីការរំណត់អតតសញ្ញាណ និងការបញ្ជូន

ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្េ និងេរៀបចំេសចរតរី ពាងសារាចរែណន្ទំអនុវតតនីតិវិធស
ី មាហរណរមម
ជនរងេររោះេរកាមែដនសមតថរិចចររសួង ស.អ.យ

-បាននិងរំពុងេរៀបចំេសចរតរី ពាងរបកាសសតីពី

បទដ្ឋានអប្បបរមាែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ

ជួញ ដូរ មនុស្េ និងអាជីវរមមផលូវេភទែដលសាារ់េៅរនុងមណឌល។ និងេរៀបចំឧបររណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយ
តៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីរិចចការពារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្េ

-បានរបជុំពិនិត្យ ែរសរមួលេសចរតីរពាងអនុស្េរណៈៃនការេោរយល់រាសតីពីការរសាងមជ្ឈមណឌល

សំចត និងទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរមនុស្េ និងររុមជន្យរងេររោះេៅេេតតបន្ទាយមានជ័យ
រវាងររសួង ស.អ.យ និងរបេទសៃថ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា

1

-បានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្េ េរងរបវ័ញ្ចរមាលំងពលរមមចំនួន ១៨៣ន្ទរ់ និង

បានេធវកា
ើ រអប់រំ ែណន្ទំ ពិេររោះេោបល់ បញ្ជូនេៅសាារនីតិសម្បទនិងបណ្តោះបោាលវិជាជ
ា ីវៈេៅតាម
មណឌលអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិជាៃដរូ

និងសមាហរណរមមេៅសហរមន៍វិញ

ទំងេធវើការតាមដ្ឋនបនត
(រសី

រពម

-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរពីរបេទសៃថ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចន
ំ ួន ៣៧ន្ទរ់

១៥ន្ទរ់)

និងបានបញ្ជួនេៅសាារេ់ ៅរនងអងគការរមពុជាេដើម្បីជួយគសតមា
ី នវិបតតិចំនួន

២៥ន្ទរ់

អងគការតំណរ់ទឹរចំនួន ០៧ន្ទរ់ អងគការររួសារថមេី បា៉ោយែបតចំនួន ០៣ន្ទរ់ អងគការទស្េនៈពិភពេោរ
ចំនួន ០២ន្ទរ់

-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៩ររណី

-បានផតល់សេមលៀរបំពារ់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចំៃថៃដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

១៧ន្ទរ់ េដ្ឋយរនុងមាារ់ទទួលបាន េខ្ន ២ អាវយឺត ២ រែន្េងេពាោះេរ ១ េខ្នរទន្ទប់ ២ ែស្បរេជើងផ្ទាត់

១រូ សាបូររ់សរ់ ១ដប ថាាដ
ំ ុសេធមញ ១ រចសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបូេម្ៅ ១រញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋរ់
សមាារៈ ១។

២.ការងារអាទ្ិភាពទ្ី ២

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុខមា
ុ លភាពរុមារ

-បាននិងរំពុងពិនិត្យែរសរមួលេសចរតីរពាងអនុររឹតយ្

េររោះសាារេ់ ៅរនុងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេពាោះជនរង

-បានបណ្តោះបោាល សតីពន
ី ីតិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនួសចំេពាោះរុមារដល់

រណៈរមាាធិការទទួលបនទុររិចចការន្ទរី និងរុមារឃុំ ស្ាត់ រនុងរសុរតាេមា និងរសុរសាាងចំនួន០៨វរគ
េសមើ ២៥ឃុំ និងបុរគលិរអងគការភាពញញឹមៃនរុមារនិងអងគការរុមាររនុងររួសារ

-បានេរៀបចំវរគបណ្តោះបោាល សតីពីរណ
ុ វឌ្ឍិៃនអងគការសុវតថិភាពរុមារដល់បុរគលរ
ិ អងគការ

-រហូតមរដល់បចចុប្បននមណឌលរុមាររំរពាមានចំនន
ួ ២២៥រែនលង បានទទួលរុមាររំរពា ទរររំរពា

រុមារពិការសរុបចំនួន ១១.៨៥៦ន្ទរ់ រនុងេន្ទោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២រែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមរុមារ

រំរពាចំនួន ២.២៤៤ន្ទរ់ ។ រុមាររំរពាសុទធែតទទួលនូវេសវាសាារ់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថររ្ា បងក

លរខណៈឱ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹងទូេៅ បណ្តោះបោាលជំន្ទញវិជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណរមមេៅរស់េៅ
សហរមន៍វិញ។

មជ្ឈមណឌលរុមាររំរពារបស់រដឋចន
ំ ួន

៣រែនលង

បានទទួលការជូយឧបតថមភបែនថមពី

សេមតចអរគមហាេសន្ទបតីេតេជា ហុន សសន និងសេមតចរិតតិរពឹទធបណឌិត រនុងេន្ទោះមាន៖ មណឌល
េរៀនឃ្លំង អងករ ១២េតាន របារ់ ២៤.០០០.០០០ េរៀល/ឆ្ាំ មណឌលរមពុជា-បារាំង-ហុងររី អងករ

១២េតាន របារ់ ១២ោនេរៀល/ឆ្ាំ និងមណឌលរូោប ទី ៤ ទឹររបារ់ ១២ោនេរៀល/ឆ្ាំ។ េរៅពីការ

ែថទំរនុងមណឌល រុមាររំរពា រុមារ្យរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវា
ឧបតថមភេផ្េងៗេទៀត េៅរនុងសហរមន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ ររួសារធម៌ ររួសារចិញ្ម
ចឹ
េៅតាមវតតអារាម
និងតាមរមមវិធីេផ្េងៗេទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិន្ទន្ទ

-បានេចញរបកាសលុបេ្ាោះរុមារពីបញ្ជីេបើររបារ់េរលនេោបាយចំនួន ៤៧ន្ទរ់ និងរបកាស

បញ្ចូលរុមារឱ្យសាារ់េៅរនុងមណឌលរដឋ និងទទួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ០៦ន្ទរ់

-បាននិងរំពុងេរៀបចំេសចរតរី ពាងអនុររឹត្យ សតីពីការររប់ររងមណឌលែថទំរុមារ

-បានែរសរមួលរបកាសសតីពីការបេងកើត និងដ្ឋរ់ឲ្យដំេណើរការរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើ

េសវាែដលផតល់ឲ្យរុមាររំរពា
សីលធម៌រិចកា
ច រពាររុមារ

និងរុមារ្យរងេររោះនិងេរៀបចំេសចរតីរពាងេរលនេោបាយសតីពីររម

-អងគការរុរឺៃសរបេទសជបន
ុ បានជួយឧបតថមភរង់ចំនួន ៨០០េររឿង េដើម្បីែចរជូនរុមាររំរពា និង

រុមាររនុងររួសារររីរររនុងរាជធានីភនំេពញ និងេេតតរំពង់ចម

-បានេរៀបចំរបកាសសតីពីការបេងកើត និងដ្ឋរ់ឲ្យដំេណើរការនូវរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើ

េសវាែដលផតល់ឲ្យរុមាររំរពា និងរុមារ្យរងេររោះ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-បានេរៀបចំេរលការណ៍ែណន្ទំ

និងឧបររណ៍ន្ទន្ទ

េរលនេោបាយសតីពីការែថទំជំនួសចំេពាោះរុមារ
-បានសហការជាមួយអងគការមលប់ឬស្េី

សរមាប់អនុវតតរបកាសសតព
ី ីនីតិវិធីអនុវតត

ចុោះរសាវរជាវដល់លំេៅដ្ឋានផ្ទាល់របស់រមា
ុ រ

ែមនជារុមាររំរពាឬរុមារររីរររងេររោះែដលរតូវសាារ់េៅរនុងមណឌលរុមាររំរពាេរៀនឃ្លំង

ែដលមិន

-បានេរៀបចំសិកាាសាោសតព
ី ីការផ្េពវផ្ាយលិេិតបទដ្ឋានន្ទន្ទរបស់អាជាាធរសមុំរន
ូ អនតររបេទស

និងវរគបណ្តោះបោាលសតីពកា
ី រែចររំែលរបទពិេសាធន៍េលើការ្រសមុំរូនអនតររបេទស

-បាននឹងរំពុងពិនិត្យ ែរសរមួលែផនការយុទធសាគសតឆ្២
ាំ ០១៤-២០១៨ របស់រដឋបាលសមុំរូនអនតរ

របេទស និងបាននិងរំពុងេរៀបចំែផនការសរមមភាពរបស់រដឋបាលសមុំរូនអនតររបេទសឆ្ាំ២០១៤
-បានេចញរបកាស

សតព
ី កា
ី របេងកើតរណៈរមាាធិការររប់ររងរបារ់វិភារទនមនុស្េធម៌

របកាសសតីពីការែតងតាំងសមាសភាពអាជាាធររោាលសមុំរូនអនតររបេទស

និង

-បានេចញរបកាស សតីពកា
ី រែណន្ទំអនុវតតនីតិវិធីសមុំរូនអនតររបេទសេដ្ឋយសាច់ញាតិ និងនីតិវិធីសមុំ

រូនអនតររបេទសចំេពាោះរុមារែដលរតូវការនូវការែថទំពិេសស និងរុមារមានតរមូវការពិេសស

-បានេចញរបកាស សតព
ី ីការេរបើរបាស់អរ្េរកាត់ រូបសញ្ញា និងរំរូរ្ាលលិេិតរបស់អាជាាធរសមុំរូន

អនតររបេទស

-បានេបាោះពុមពេសៀវេៅែណន្ទំសតីពីនីតិវិធីពិនិត្យសំណំឯរសារសមុំរូនអនតររបេទស

-េរៀបចំបេងកើតរបព័នធទិននន័យររប់ររងរុមារែដលជារមមវតថុសមុំរូនអនតររបេទស និងរុមារែដលរតូវេរសុំ
-ពិនិត្យសំណំឯរសារពារ្យសុំេធវើរិចចសហរបតិបតតិការសមុំរូនអនតររបេទស

-បញ្ជូនមគនតីចំនួន ០៤ន្ទរ់ េៅចូលរួមវរគបណ្តោះបោាលសតីពីសមុំរូនអនតររបេទសចំនន
ួ ១០ៃថៃ េៅ

សាធារណរដឋរូេរ៉េ

-បានេរៀបចំសិកាាសាោ ផ្េពវផ្ាយបទដ្ឋាននិងេរលការណ៍ែណន្ទំ និងរបព័នធរតួតពិនិត្យនិង

វាយតៃមលេលើេសវាផតល់ឲ្យរុមាររំរពា និងរុមារ្យរងេររោះ ដល់រណៈរមាាធិការពិេររោះេោបល់រិចចការ

គសតី និងរុមារ (រ.រ.ស.រ) េេតត ររុង រសុរ មគនតី ស.អ.យ រសុរ និងរណៈរមាាធកា
ិ រទទួលបនទុររិចចការ
ន្ទរី និងរុមារឃុំ ស្ាត់ (រ.រ.ន.រ) រនុងេេតតររេចោះ

-បានេរៀបចំសិកាាសាោពរងឹងការអនុវតតរបព័នធរតួតពិនត
ិ ្យនិងវាយតៃមលេលើេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យ

រុមាររំរពា និងរុមារ្យរងេររោះ ដល់រណៈរមាាធិការពិេររោះេោបល់រិចចការគសតី និងរុមារ (រ.រ.ស.រ)
េេតត ររុង រសុរ មគនតី ស.អ.យ រសុរ រនុងេេតតចំនួន ០៤ រួមមានេេតត េពាធិ៍សាត់ បាត់ដំបង រំពង់ឆ្ាំង
និងេេតតតាែរវ ែដលមានអនរចូលរួមចំនួន ១៥៨ន្ទរ់ រសី ៥៩ន្ទរ់

-បានេរៀបចំរបកាសសតីពីការែរសរមួលសមាសភាព និងតួន្ទទីភាររិចចរបស់ររុមការ្រ រ.ជ.រ.រ

និងរបកាសសតីពីការែរសរមួលររុមការ្រមូលនិធស
ិ រលៃនររសួង ស.អ.យ

-បានេរៀបចំេសចរតីសេរមច សតីពីការែរសរមួលេលខ្នធិការដ្ឋាន រ.ជ.រ.រ និងេសចរតីសេរមចសតីពី

ការែរសរមួលសមាសភាពររុមការ្ររតួតពិនិត្យ
រុមារ្យរងេររោះ

និងវាយតៃមលេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យរុមាររំរពា

និង

-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងែផនការសរមមភាព និងែផនការថវិកាឆ្ាំ២០១៤ របស់ររុមការ្រថាារ់

ជាតិ និងថាារេ់ េតតទំង ៨

-បានេបាោះពុមព និងែចរផ្ាយរបតិទិនឆ្ាំ២០១៤ ចំនួន ២០០ច្ាប់ ដល់សមាជិរថាារ់ជាតិ និង

េេតតេរលេៅទំង ៦

-បានសហការជាមួយររសួងែផនការ សរមបសរមួលរបមូលទិននន័យរុមាររំរពា និងរុមារ្យ

រងេររោះ រនុងប័ណស
ណ មធម៌ររីររររមិត១ និងររីររររមិត ២ េដើមប្ ីបា៉ោន់របមាណពីតរមូវការេសវាចំបាច់។
ខ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

-ែរសរមួលេសចរតីរពាងអនុររឹត្យសតីពីនីតិវិធី និងវិធានការៃនការព្ាបាល ការររប់ររង និងការ

សាារនីតស
ិ ម្បទអនរេញៀនេររឿងេញៀន

-បានសហការជាមួយអរគេលខ្នធិការដ្ឋានអាជាាធររបយុទធរបឆ្ំងេររឿងេញៀន ផ្េពវផ្ាយអំពីផល

បោះពាល់ៃនេររឿងេញៀន

និងច្ាប់សតីពីការរតួតពិនត
ិ ្យេររឿងេញៀនេៅសរលវិទ្ាល័យបាត់ដំបង

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា

េេតត
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បាត់ដំបង សរលវិទ្ាល័យមានជ័យ េេតតបន្ទាយមានជ័យ និងសរលវិទ្ាល័យអងគរ េេតតេសៀមរាប មាន
អនរចូលរួមសរុបចំនួន ៨៤៧ន្ទរ់

-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីនីតិវិធីសរមាប់វិធសា
ី គសតសាារនីតស
ិ ម្បទ និងការររប់ររង

វិធានការព្ាបាល និងសាារនីតិសម្បទអនរេញៀនេររឿងេញៀន
-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យសតីពីការេរៀបចំ

របយុទធរបឆ្ំងេររឿងេញៀន

និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការ

-បាននិងរំពុងេរៀបចំេរលការណ៍ែណន្ទំ សតីពន
ី ីតិវិធីៃនការទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើ

របាស់េររឿងេញៀន

-បាននិងរំពុងជំរញ
ុ សុំការឯរភាពពីទស
ី តីការរណៈរដឋមគនតី

េលើេសចរតីរពាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌

-បានសហការជាមួយជាមួយអងគការជំនួយែផនរច្ាប់ៃនរមពុជា

េធវកា
ើ រពារ់ព័នជា
ធ មួយអនីតិជនរនុង

អនីតិជន

ពនធន្ទររសរុបចំនន
ួ ១៧ន្ទរ់ រនុងេន្ទោះ េេតតសាយ
ា េរៀងចំនួន ១៥ន្ទរ់ និងៃរពែវងចំនន
ួ ០២ន្ទរ់។

-បានេចញរបកាសបញ្ចូលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េររឿងេញៀនចំនួន ៥១០ន្ទរ់ និងេចញ

របកាសបេញ្ចញជនរងេររោះចំនួន ៦១៤។ រិតមរដល់ែេមីន្ទ ឆ្ាំ២០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលយុវនីតិ
សម្បទទំង ០៧រែនលង បានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េររឿងេញៀនចំនួន ១.៥១៦ន្ទរ់
-បានេធវើសមាហរណរមមជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់ េររឿងេញៀន

ចំនួន ៦១៤ន្ទរ់ េៅសល់ជារ់ែសតងចំនួន ៩០២ន្ទរ់

េៅសហរមន៍វិញ

-បានរសង់សថិតិអនីតជ
ិ នទំន្ទស់នឹងច្ាប់រង
នុ ពនធន្ទររសរុបចំនួន ៦១ន្ទរ់

-បានផតល់េសវាអប់រំ េរៅរបព័នធដល់ អនី តិ ជ នទំ ន្ទ ស់ នឹ ង ច្ា ប់រនុ ង ពនធ ន្ទ ររ

និ ង បណ្តោះ

បោាលវិជាាជីវៈចំនួន ២៣ន្ទរ់ មានជួសជុលមូតូ ១៥ន្ទរ់ និងជួសជុលេររឿងអរគស
ិ នី ០៨ន្ទរ់។
ើមប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដ
ុ

-បានេរៀបចំសិកាាសាោចំនន
ួ ០៣ និងវរគបណ្តោះបោាលចំនួន ០៣វរគ

-បានេរៀបចំទស្េន្ទទន និងរេរមាងថវិកាសរមាប់ការសិរ្ា រសាវរជាវេរកាមរបធានបទ “ការ

េបាោះបង់ការសិរ្ាេៅររមិតមធ្យមសិរ្ាបឋមភូមិ”
របស់ រ.ជ.រ

-បានេរៀបចំរិចចរបជុំពិេររោះេោបល់

និងេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពរុមារេលេ៣

សតីពីការអនុវតតអនុសាសន៍របស់រណៈរមាាធកា
ិ រសិទធិរមា
ុ រ

ៃនអងគការសហរបជាជាតិ េដើម្បីពិនិត្យ និងផតល់េោបល់រនុងការែបងែចងអនុសាសន៍េៅតាមររសួង សាាប័ន
និងអងគការពារ់ព័នធ

-បាននិងរំពុងពិនិត្យ ែរសរមួលែផនការយុទសា
ធ គសតឆ្២
ាំ ០១៤-២០១៨ និងែរសរមួលែផនការ

ឆ្ា២
ំ ០១៤ របស់ រ.ជ.រ

-បានេរៀបចំបេងកើតអនុរណៈរមមការចំនួន ០២ រឺអនុរណៈរមមការច្ាប់ និងេរលនេោបាយ

ពារ់ព័នធនឹងការការពាររុមារ និងអនុរណៈរមមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍

-បានេរៀបចំឯរសារេរតៀមសរមាប់េរៀបចំទិវារុមារអនតរជាតិ ១មិថុន្ទ ទិវាពិភពេោររបឆ្ំងពល

រមមរុមារ ១២មិថុន្ទ និងទិវារុមាររមពុជាឆ្ាំ២០១៤

-បានេរៀបចំរិចចរបជុំផ្េពវផា
្ យេសចរតីរបកាសសតព
ី ីការលុបបំបាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើគសតី

បំបាត់អំេពើហិងា
្ េលើរមា
ុ រេៅរនុងអាសា៊ាន

និងការលុប

-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យសតីពីសមាសភាពររុមរបឹរ្ាជាតិរមពុជាេដើម្បរ
ី ុមារ
៣.ការងារអាទ្ិ ភា ពទ្ី ៣

អភិ វ ឌ្ឍសុខុ មា លភាពជនពិ កា រ

-បានេរៀបចំរបកាស សតីពកា
ី របេងកើតររុមការ្ររបស់ររុមរបឹរ្ាសរមមភាពជនពិការថាារ់រាជធានី

េេតត និងររសួង សាាប័ន

-េរៀបចំវីេដអូេលី សតីពីពិការភាព េដ្ឋយេផ្ទាតេលើរបធានបទចំនួន ០៨ រឺ ១.ការេរីសេអើងចំេពាោះជន

ពិការ ២.ការអប់រំសរមាប់ជនពិការ ៣.ជីវភាពរស់េៅសរមាប់ជនពិការ ៤.ការសេរមចចិតតេដ្ឋយេសរីរបស់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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ជនពិការ ៥.សមភាពេយនឌ័រចំេពាោះជនពិការ និងរុមារ ៦.េរលនេោយ និងការសាារលទធភាពពលរមម
ជូនជនពិការ ៧.ការ្រសរមាប់ជនពិការ និង៨.ការេចញចូលតាមទីរែនលងសាធារណៈសរមាប់ជនពិការ

-បានសហការជាមួយមូលនិធិជនពិការអងគការ JICA និងសមារមអតីតរមមសិរ្ាការី (JICA-

AC) ចុោះពិនិត្យ និងវាយតៃមលេៅេលើរេរមាងរេទោះរុញែដលបានែបងែចរដល់មណឌលសាារលទធភាពពលរមម
ទំង ៩រែនលង និងអងគការចំនួន ៧

-បានពិនិត្យ ែរសរមួលេសចរតីរពាងែផនការយុទសា
ធ គសតជាតិសតីពីពិការភាពឆ្ាំ២០១៤-២០១៨
-បានេរៀបចំបទប្ាញ រនុង រិចចរបជុំ រ ណៈរមាាធិ កា រចំ រុោះ រមពុ ជា សភាអឺរ៉េុ បេលើ រ ទី ៨

េៅទី ររុង

របុយែសល ៃនរបេទសែបលសុិរ សតីពី របាយការណ៍សតីពកា
ី រអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពស
ី ទ
ិ ធិជនពិការេៅរមពជា
ុ
-បាននិងរំពុងេរៀបចំបទប្បញ្ញតតិ និងេរលការណ៍សរមាប់អនុវតតការ្ររដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវិធី និងលិេិតសាាមេផ្េងៗែដលពារ់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ

-បានពិនិត្យ ែរសរមួលេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេពាោះជនពិការែដល

សាារេ់ ៅរនង
ុ មជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

-បានេរៀបចំមហាសននិបាតបញ្ចប់អាណតតិទី២ ឆ្ា២
ំ ០១០-២០១៣ និងបនតអាណតតិទ៣
ី ឆ្ា២
ំ ០១៤

-២០១៧ របស់រណៈរមម កា រជាតិេស្បស្ា ល់ អូឡំ ពិ រ រមពុ
-េរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េធវើអធិការរិចចតាមររសួង

ចូលបេរមើការ្រ។

-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេពាធិ៍ែសនជ័យ

សាាប័នពារ់ព័នធ

សតីពកា
ី រេរជើសេរីសជនពិការ

និងបន្ទាយរពាបបានបណ្តោះបោាលវិជាជ
ា ីវៈដល់

ជនពិការបានចំនួន ១៦៣ន្ទរ់ រសី ៣៨ន្ទរ់ េលើ ៧មុេជំន្ទញ រនុងេន្ទោះ មានជំន្ទញរសិរមមចំនួន ២២
ន្ទរ់ េអឡិចរតូនិចចំនួន ៤២ន្ទរ់ ជួសជុលមា៉ោសុីនចំនន
ួ ៣២ន្ទរ់ កាត់េដរសេមលៀរបំពារ់ចំនួន ៣២ន្ទរ់

ជួសជុលមូតូចំនួន ១៥ន្ទរ់ កាត់េដរែស្បរេជើងចំនួន ០៧ន្ទរ់ ចមាលរ់ចំនួន ០៤ន្ទរ់ និងែផនរជួសជុល
ទូរស័ពទចំនួន ០៩ន្ទរ់។ ទនទម
ឹ េនោះ បានេដ្ឋោះរសាយការ្រជូនជនពិការបានចំនួន ៧៥ន្ទរ់

-បាននិងរំពុងេរៀបចំលិេិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុររឹត្យសតីពីការរំណត់អរតា និងែបបបទ

ៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការ្រ

-អនុវតតតាមអនុររឹត្យេលេ ១០៨ អនររ.បរ ចុោះៃថៃទ៣
ី ០ ែេសីហា ឆ្ា២
ំ ០១០ សតីពីការរំណត់

អរតា និងែបបបទៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការ្រ (២%សរមាប់ររសួងសាាប័នរដឋ និង១%

សរមាប់វិស័យឯរជន) រិតមរដល់ឆ្ាំ២០១៣េនោះ ររសួង សាាប័នរដឋចន
ំ ួន ៣៣ បានទទួលជនពិការ
ចំនួន ១.៦៣៣ន្ទរ់ េសមើ ០.៤៣%ៃនែផនការ ចូលបេរមើការ្រ។

-បានទទូលចំណូលពីការដ្ឋរ់ហិបជនពិការទទួលបានថវិកាសរុប៖ របារ់រមពជា
ុ ៥,១១០,៥០០េរៀល

របារ់ៃថ ៧២០បាត របារ់េវៀតោម ៦១៨,០០០ដុង របារ់មា៉ោេឡសុី ៨៦រីងហគីត របារ់សឹងហបុរី ១០ ដុោល
របារ់អាេមរិរ ២២៤ដុោលរ របារ់របុយេណ ៥ដុោរល របារ់ចិន ៣២៥យន់ របារ់អូគសាាលី ៥ដុោល

-បានចុោះអធិការរិចច េដើម្បព
ី ិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់ចំណល
ូ ចំោយេៅមជ្ឈមណឌលជាតិសាារលទធ

ភាពពលរមមជនពិការេរៀនឃ្លំង
រមពុជាភនំេពញ

និងសាោបណ្តោះបោាលបេចចរេទសអវយវៈសិប្បនិមមិត

និងរណប

-បានេរៀបចំ និងែរសរមួលរបាយការណ៍ថមីតាមរបព័នធ (patient management system 4 – PMS4)
-េរៀបចំេសចរតីសេរមចសតីពកា
ី របេងកើតអនុរណៈរមមការ

និងររុមការ្រររប់ររងរបបេរល

នេោបាយចំេពាោះជនពិការររីររេៅតាមសហរមន៍សរមាប់ថាារ់ររុង រសុរ និងឃុំ ស្ាត់

-បានចុោះអធិការរិចច េដើម្បព
ី ិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់បញ្ជីវតថុធាតុេដើមេៅេរាងចររផលិតឧបររណ៍អវ

យវៈសិប្បនិមមិតនិងរណប និងអធិការរិចចសមាារៈព្ាបាលេដ្ឋយចលន្ទែដលមូលនិធិហាន់ដ្ឋបានរបរល់
ជូនអងគការអតីតយុទធជនអនតរជាតិរមពុជា

-បានែរទរមង់ែផនការសរមមភាពឆ្ាំ២០១៤

-បានែរសរមួលែផនការយុទធសាគសតឆ្២
ាំ ០១៤-២០១៨ របស់មល
ូ និធិជនពិការ។
-រនុងរតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលរមម និងេរាងជាងទំង ១៥រែនលង

បានផតលេ់ សវាសាារលទធភាពររប់របេភទជូនជនពិការបានចំនួន ១៦.៦២០នាក់ រនុងេន្ទោះ រសីចំនន
ួ ៦.៥៩៥
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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ន្ទរ់។

ទនទឹមេនោះ

ជនពិការែដលមរទទួលេសវាពីមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលរមមរ៏បានទទួលការ

ឧបតថមជា
ភ របារ់អាហារ និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមរផងែដរ
-បានផលិតឧបររណ៍សិប្បនិមមិត

មណឌលសាារចំនន
ួ ៣.៨៨១េររឿង។

និងរណបចំនន
ួ

៣.៤៤៦េររឿង

និងែបងែចរេៅតាមមជ្ឈ

បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលរមមកាយសម្បទចំនួន ៥.៨៤១ន្ទរ់ រសីចំនួន ១.២៣៣ន្ទរ់ និងជន

ពិការេដ្ឋយសារមីនចំនួន ៣.០០៤ន្ទរ់

បានផតល់េសវាសាារេវជជសាគសតជូនជនពិការចំនួន ១០.៧៧៩ន្ទរ់ រសីចំនួន ៥.៣៦៣ន្ទរ់។
៤.ការងារអាទ្ិភាពទ្ី៤

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុសសចាស់

-រិតមរដល់ែេមីន្ទ ឆ្ា២
ំ ០១៤េនោះ សមារមមនុស្េចស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមារម និងសមាជិរ

សរុបចំនួន ១៨៣.៤៣១ន្ទរ់ រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី េេតតទំង ២៤ សំេៅជួយរាេៅវិញេៅមរ

េៅតាមសហរមន៍ សរមមភាពសំខ្នន់ៗរបស់សមារមរឺការចុោះសួរសុេទុរខសមាជិរមានជំងឺ ការេរៀបចំ
បុណ្យសព និងការេលើររមពស់សុេុមាលភាព

-បានចុោះផ្េពវផា
្ យ ែណន្ទំ សតីពីការបេងកើត និងររប់ររងសមារមមនុសេ្ ចស់េៅតាមរាជធានី េេតត

-បានចុោះសួរសុេទុរខ និងសំេណោះសំោលជាមួយមនុស្េចស់រពឹទាចរ្យេៅតាមរាជធានី េេតត

រពមទំងបានផតល់អំេោយជាវតថុអនុស្ាវរីយ៍ និងថិវកាមួយចំនួន
-សិរ្ារសាវរជាវ

េរៀបចំែរសរមួលេរលនេោបាយជាតិសរមាប់មនុស្េចស់េៅរមពុជា

លិេិតបទដ្ឋានរតិយុតពា
ត រ់ព័នធ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ និងសមារមមនុស្េចស់

និង

-េរៀបចំេសចរតីរពាងេរលការណ៍ែណន្ទំសព
តី ីការែថទំមនុស្េចស់េៅតាមលំេៅឋានេៅរមពុជា
-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ

សតី ពី កា រេរៀបចំ

ៃនរណៈរមាាធិការជាតិរមពុជាេដើម្បីមនុស្េចស់

និ ង ការរបរពឹ តត េៅរបស់ េលខ្នធិ កា រដ្ឋាន

-បានេរៀបចំេសចរតីរពាងរពោះរាជររឹតយ្ សតីពកា
ី របេងកត
ើ រណៈរមាាធិការជាតិរមពុជាេដើម្បីមនុស្េចស់
-សិរ្ារសាវរជាវ

េរៀបចំែរសរមួលេរលនេោបាយជាតិសរមាប់មនុស្េចស់េៅរមពុជា

លិេិតបទដ្ឋានរតិយុតពា
ត រ់ព័នធ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ និងសមារមមនុស្េចស់

និង

-េរៀបចំេសចរតីរពាងេរលការណ៍ែណន្ទំសព
តី ីការែថទំមនុស្េចស់េៅតាមលំេៅឋានេៅរមពុជា

-បានពិនិត្យ ែរសរមួ ល េសចរតីរពាងរបកាសសតី ពី កា រេរៀបចំ និ ង ការរបរពឹ តត េៅរបស់ េលខ្ន-

ធិការដ្ឋានៃនរណៈរមាាធិការជាតិរមពុជាេដើម្បីមនុស្េចស់។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ខ
ុ សងគមសក្មាប់មន្រនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល

-បានែរសរមួលដំេឡើងរបបឧបតថមភេរលនេោបាយជូនអតីតមគនតីរាជការសុីវល
ិ
-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋរ់មគនតីឲ្យចូលនិវតតចំនួន ៣៧៥ន្ទរ់

-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបារ់េរលនេោបាយរបចំែេជូនរបពនធេៅរនុងបនទុរចំនន
ួ

និងរូនេៅរនុងបនទុរចំនួន ០២ន្ទរ់

៣២៥ន្ទរ់

-លុបេ្ាោះសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈចំនួន ៣៧១ន្ទរ់

-លុ ប េ្ាោះ រូ ន និ វ តត ជ ននិ ង រូ ន ជនបាត់ ប ង់ ស ម្ប ទវិ ជាា ជី វៈ រូ ន សពនិ វ តត ជ ននិ ង ជនបាត់ ប ង់

សម្ប ទវិ ជាា ជី វៈ និ ង រូ ន រំ រពារបស់ ស ពមគនតី រា ជការសុីវិលចំនួន ១៦៦ន្ទរ់

-បានលុបរបពនធេៅរនុងបនទរ
ុ សពនិវតតជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈសរុបចំនួន ៩ន្ទរ់
-ែរតរមូវកាំរបារ់ជូននិវតតជនចំនួន ០៣ន្ទរ់

-ែរតរមូវរបារ់េសាធនរបចំែេជូននិវតតជនចំនួន ៣០៦ន្ទរ់

-េរៀបចំែបបបទសតីពីការផតលរ់ បបសនតិសុេសងគមរបស់សពមគនតីរាជការសុីវិលចំនួន ០៧ន្ទរ់

-េបើររបារ់របបសនតិសុេសងគមជូនររួសារសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ២៥៨ន្ទរ់

-ចុោះេបើរផតល់របារ់េសាធនរបចំែេជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់

េរហដ្ឋានចំនួន ២២ន្ទរ់

-េបើរផតល់របារ់េសាធនតាមរបព័នធធន្ទររជូនសិទធិវនតថច
មី ំនួន ៧៩៤ន្ទរ់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-េបើរផតល់របារ់រំលឹរេសាធនជូនសិទធិវនតចំនួន ៣១១ន្ទរ់
-ចុោះេបើររបារ់ជូនអនរេៅរនុងបនទុរសពនិវតតជន

របស់សពមគនតីរាជការសុីវិលចំនួន ១១៤ន្ទរ់

សពជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈ

និងរូនរំរពា

-បានេរៀបចំរិចចសន្ាសតីពកា
ី រេផទរសិទធិសរមាប់និវតតជន ឬជនបាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈ េដើម្បីេផទរ

សិទធិេបើររបារ់េរលនេោបាយេសាធនេៅេពលមានជំងឺ និងបានចុោះពិនិត្យជារ់ែសតងនិវតតជន និងជន
បាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈែដលមានជំងឺសុំេផទរសិទធិេៅតាមរាជធានី េេតតចន
ំ ួន ២៥៥ន្ទរ់
-បានចុោះពិនិត្យការេបើរផតល់របបសនតិសុេសងគមជូនររួសាររបស់សពនិវតតជន

និងជនបាត់បង់

សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ១៩០ន្ទរ់ និងរបារ់េរលនេោបាយរបចំែេជូនអនរេៅរនុងបនទុររបស់សពនិវតត

ជន ជនបាត់បង់វិជាាជីវៈ និងរូនរំរពារបស់សពមគនតរា
ី ជការសុីវិលចំនួន ២៤៨ន្ទរ់ េៅេេតតសាយ
ា េរៀង
រោាល េសៀមរាប រំពង់ធំ និងេេតតៃរពែវង

-បានចុោះរតួតពិនិត្យការេបើរេរលនេោបាយេសាធនរបចំែេជូននិវតតជនចំនួន ០៣ន្ទរ់ ែដល

មានជំងឺដល់េរហដ្ឋានេៅេេតតសាាយេរៀង និងេេតតរោាល

-រតួតពិនិត្យនីតិវិធីេសនើសុំរបបសនតិសុេសងគមជូនររួសារសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាា

ជីវៈេៅតាមរាជធានី េេតតបានចំនួន ២៨៧ន្ទរ់

-បានេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនតបញ្ចូលរនុងរបព័នធព័ត៌មានវិទា
្ សរុបចំនួន

៣.៦៥១ន្ទរ់

រនុងេន្ទោះ

និវតតជនចំនួន ៣.៤៦៤ន្ទរ់ និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ១៨៧ន្ទរ់ និងអនរេៅរនុងបនទុរសរុប
ចំនួន ៣.២៦៨ន្ទរ់

-បានេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនតរបស់

ប.ជ.ស

េៅេេតតររេចោះ

សទឹងែរតង

មណឌលរិរី

រតនរិរី

ឧតតរមានជ័យ រពោះវិហារ ៃបលិន និងេេតតេកាោះរុង។ រិតមរដល់េពលេនោះ បានេធវើបចចុប្បននភាព និងបាន
ដ្ឋរ់ឲ្យដំេណើរការេបើរផតល់របបសនតិសុេសងគមតាមរបព័នធធន្ទររចំនួន ២៥រាជធានី េេតត
-បានេរៀបចំ និងអនុវតតមាតិការណនីៃនបលង់រណេនយ្យសរមាប់ ប.ជ.ស។

៦.ការងារអាទ្ិភាពទ្ី៥

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទ្ជ
ធ ន

-រនុងរតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៣េនោះ រណៈអចិៃគនតយ៍ៃនរណៈរមាាធិការរោាល ស.អ.រ បានទទួល

សំណំែបបបទេសនស
ើ រុំ បារ់េបឡមរណសេគ្រោះពី ស.អ.រ រាជធានី េេតត ររសួង សាាបន
័ ចំនួន ៤៣២សព

-រិតពីឆ្២
ាំ ០០៨ មរដល់ែេរតីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៤េនោះ សំណំែបបបទេសនើសុំរបារ់ ប.ម.ស

សរុបចំនួន

៥.១៩៩សព

និងបានេចញេសចរតីសេរមចសតីពីការរបរល់ថវិកា

ស.អ.រ ចំនួន ៣.៧៧៣សព េៅសល់ ១.៤២៦សព

ប.ម.ស

ជូនសមាជិរ

-រនុងរតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៤េនោះ រណៈរមាាធិការអនតរររសួងបានទទួលបញ្ជីេ្ាោះ និងសំណំ

ែបបបទអនរេសនស
ើ ុំសម្បទនដីសងគមរិចចសរុបចំនួន ១.៨២៧ររួសារ រនុងេន្ទោះ មានមនទីរ ស.អ.យ រាជធានី
េេតតចំនួន ១.១៨០ររួសារ ររសួងការពារជាតិចន
ំ ួន ៤៤៣ររួសារ និងររសួងមហាៃផទចំនួន ២០៤ររួសារ

-រិតពីឆ្២
ាំ ០១០ មរដល់រតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៤េនោះ រណៈរមាាធិកា រអនតរ ររសួ ង បានទទួល

បញ្ជីេ្ាោះ និ ងសំណំ ែបបបទអនរេសនើសំុស ម្បទនដី សងគមរិចចសរុបចំនួន ១៥.០៩២ររួសារ និងបាន

បញ្ជូនបញ្ជេី ្ាោះ និងសំណំែបបបទេសនើសស
ុំ ម្បទនដីសងគមរិចច េៅរណៈរមាាធិការសម្បទនដីសងគម
រិចថា
ច ារជា
់ តិចំនួន ១៣.២៦៥ររួសារ

-បាននិងរំពុងេរៀបចំែរសរមួលសមាសភាពៃនេសចរតីសេរមច

សតីពីការបេងកើតរណៈរមាាធិការអនតរ

ររសួងសរមាប់រំណត់អតតសញ្ញាណរងរមាលំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការ្រ ពិការ
និងររួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទនដីសងគមរិច។
ច
រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទ្ជ
ធ ន (ប.ជ.អ)

ជារបចំ

-បានែរសរមួល និងដំេឡើងរបារ់េសាធន និងរបារ់ឧបតថមភេផ្េងៗជូនអតីតយុទធជន និងររួសារ
-បានេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជន និងររួសារេៅេេតតរំពត រិតមរដល់េពលេនោះ អតីតយុទធជន

និងររួសារទំង

២៥រាជធានី

េេតត

បានេធវើបចចុប្បននភាពរួចេហើយ

សនតិសេ
ុ សងគមតាមរបព័នធធន្ទររចំនួន ២០រាជធានី េេតត

និងបានអនុវតតការេបើររបារ់របប

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-េផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេេតតចំនន
ួ ៣១៧ររួសារ និងបញ្ចល
ូ បនទុរ (រូន

ជនពិការ និងរបពនធ) ចំនួន ៣៧ន្ទរ់

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីររសួងការពារជាតិ និងររសួមហាៃផទចំនួន ៩៥៥ន្ទរ់

-ផតល់របារ់បូជាសព មួយេលើរដំបូង និងរបារ់ធាន្ទរា៉ោប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ២៤១

ន្ទរ់ សរុបជាថវិកាចំនួន ៧៩៧.៤៨០.៥៨០៛

-របរល់សិទធកាន់កាប់េសៀវេៅេបើររបារ់ឧបតថមភរបចំែេជូនររួសារពលី មរណៈចំនន
ួ ១២ន្ទរ់
-ែរសរមួលរបារ់ឧបតថមភេរលនេោបាយរបចំែេជូនអតីតយុទធជនចំនួន ១.៧៥៤ន្ទរ់

-ចុោះរតួតពិនិត្យការេបើររបារ់រល
ំ ឹរជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងររួសារចំនន
ួ ៩៣០ន្ទរ់ េៅេេតតេសៀមរាប

ចំនួន ៨៣៣ន្ទរ់ និងេេតតរព
ំ ង់ឆ្ាំងចំនន
ួ ៩៧ន្ទរ់

-េរៀបចំរបារ់របបសនតិសុេសងគមជូនអតីតយុទធជន និងររួសារចំនួន ១.០៧៧

-លុបេ្ាោះអតីតយុទធជន និងររួសារេចញពីបញ្ជីេបើររបារ់របចំែេចំនួន ៣.២០០ររួសារ
-លុបេ្ាោះអតីតយុទធជន

៤៥៧ន្ទរ់

និងររួសារ

និងទទួលសារល់ជាជនពលី

និងមរណៈវិញចំនួន

ខ-ការងារអតីតយុទ្ជ
ធ ន

-រនុងរតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៣េនោះ រណៈអចិៃគនតយ៍ៃនរណៈរមាាធិការរោាល ស.អ.រ បានទទួល

សំណំែបបបទេសនស
ើ រុំ បារ់េបឡមរណសេគ្រោះពី ស.អ.រ រាជធានី េេតត ររសួង សាាបន
័ ចំនួន ៤៣២សព

-រិតពីឆ្២
ាំ ០០៨ មរដល់ែេរតីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៤េនោះ សំណំែបបបទេសនើសុំរបារ់ ប.ម.ស

សរុបចំនួន

៥.១៩៩សព

និងបានេចញេសចរតីសេរមចសតីពីការរបរល់ថវិកា

ស.អ.រ ចំនួន ៣.៧៧៣សព េៅសល់ ១.៤២៦សព
-រនុង រតី មាសទី១

ឆ្ាំ២០១៤េនោះ

ប.ម.ស

ជូនសមាជិរ

រណៈរមាា ធិការអនតរ ររសួង បានទទួល បញ្ជីេ្ាោះ

និង

សំណំ ែបបបទអនរេសនើសុំសម្បទនដីសងគមរិចចសរុបចំនន
ួ ១.៨២៧ររួសារ រនុងេន្ទោះ មានមនទីរ ស.អ.យ

រាជធានីេេតតចំនួន ១.១៨០ររួសារ ររសួងការពារជាតិចំនួន ៤៤៣ររួសារ និងររសួងមហាៃផទចំនួន
២០៤ររួសារ

-រិតពីឆ្២
ាំ ០១០ មរដល់រតីមាសទី១ ឆ្ា២
ំ ០១៤េនោះ រណៈរមាាធិកា រអនតរ ររសួ ង បានទទួល

បញ្ជីេ្ាោះ និ ងសំណំ ែបបបទអនរេសនើសំុស ម្បទនដី សងគមរិចចសរុបចំនួន ១៥.០៩២ររួសារ និងបាន

បញ្ជូនបញ្ជេី ្ាោះ និងសំណំែបបបទេសនើសស
ុំ ម្បទនដីសងគមរិចច េៅរណៈរមាាធិការសម្បទនដីសងគម
រិចថា
ច ារជា
់ តិចំនួន ១៣.២៦៥ររួសារ

-បាននិងរំពុងេរៀបចំែរសរមួលសមាសភាពៃនេសចរតីសេរមច

សតីពីការបេងកើតរណៈរមាាធិការអនតរ

ររសួងសរមាប់រំណត់អតតសញ្ញាណរងរមាលំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការ្រ ពិការ
និងររួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទនដីសងគមរិច។
ច

៧.បដងកត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ខ
ុ សងគមទ្ូលទ្
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

ររសួងបាន និងរំពុងសិរ្ារសាវរជាវឯរសារន្ទន្ទ េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតស
ិ ុេសងគមទូលំ

ទូោយសរមាប់មជ្ឈដ្ឋានន្ទន្ទ និងរបជាជនទូេៅ។

៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដ រូ
១.ការងាររ បា
ឋ ល និងបុរល
គ រ
ិ

-បានររ្ាទុរ និងតមកលល
់ េ
ិ ិតបទដ្ឋានរតិយុតត មានសោាប់ធាាប់ រេបៀបេរៀបរយ រតឹមរតូវ និង

ោរ់ការណ៍សមាាត់

-ររបេ័ណឌមគនតីរាជការសរុប ១.៥៣៤ន្ទរ់ (ថាារ់ជាតិ ៥៣៥ន្ទរ់ និងេរកាមជាតិ ៩៩៩ន្ទរ់)
-បុរគលិរជាប់រិចចសន្ាសរុប ៦៧៨ន្ទរ់ (ថាារ់ជាតិ ១៦៨ន្ទរ់ និងេរកាមជាតិ ៥១០ន្ទរ់)
-ែតងតាំង និងរបរល់ភាររិចច ៥៣ន្ទរ់
-េផទរេចញ ៥០ន្ទរ់

-បានរបកាសលទធផលសិសេ្ និស្េិតជ័យោភី ែដលបានរបឡងជាប់ជាសាាពរចំនួន ៧០ន្ទរ់។
-េរៀបចំរបារ់េបៀវត្េរ៍របចំែេជូនមគនតីរាជការ បានទន់េពលេវោ

-ដ្ឋរ់មគនតីរាជការសុីវិលឲ្យចូលនិវតតន៍ និងផ្ទាច់េចញពីតារាងេបៀវត្េរ៍ចំនួន ០៣ន្ទរ់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-េរៀបចំរបារ់បំោច់មុេ្រជូនមគនតីែដលេទើបែតងតាំងថមីចំនួន

ចំនួន ០៧ន្ទរ់

២២ន្ទរ់

និងមគនតីែតងតាំងសប់

-េរៀបចំ ែរសរមួលឋាននតរស័រតិ ថាារ់ និងរបារ់បោ
ំ
ច់មុេ្រជូនមគនតីរាជការជារបចំ
-បញ្ចូលអនររនុងបនទុរជា របពនធ និងរូន ជារបចំ

-េរៀបចំេបៀវត្េជូនទីរបឹរ្ាររសួងចំនួន ២១ន្ទរ់

-បានបញ្ជូនមគនតីចំនួន ១៤ន្ទរ់ ចូលរួមវរគបណ្តោះបោាល និងសិកាសា
ា ោេផ្េងៗ

-បញ្ជូនមគនតេី ៅចូលរួមវរគបណ្តោះបោាលេៅសាោភូមន
ិ ទរដឋបាលចំនួន ០២ន្ទរ់។
២.ការងារសផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

-េរៀបចំរបាយការណ៍លទធផលការ្ររបចំែេមររា និងែេរុមភៈ ឆ្ា២
ំ ០១៤

-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពជារបចំេរហទំពរ័ របស់ររសួង ស.អ.យ ែដលមានេ្ាោះ www.mosvy.gov.kh

មានលិេិតបទដ្ឋានរតិយត
ុ ត របាយការណ៍ និងសរមមភាពេផ្េងៗរបស់ថាារដ
់ ឹរន្ទំ

-េរៀបចំរមមវិធីវិនិេោរ ០៣ឆ្ាំរំរិល ២០១៤-២០១៦ ចំនួន ១៣រេរមាង រនុងេន្ទោះ រេរមាងរំពុង

ដំេណើរការចំនួន ២រេរមាង
ស.អ.យ

-បានពិនិតយ្ ែរសរមួលេសចរតីរពាងរបាយការណ៍ សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុេ្រេឡើងវិញរបស់ររសួង
-បានចូលរួមេរៀបចំេសចរតីរពាងែផនការយុទសា
ធ គសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៤ ចំនួន ២េលើរ

-បានពិនិត្យ ែរសរមួលេសចរតីរពាងែផនការយុទសា
ធ គសត ៥ឆ្ាំ ២០១៤-២០១៨ របស់ររសួង

សងគមរិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បទ។

៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់

-ការររប់ររង និងការេបើរផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទន់េពលេវោ រនុងសាារតីទទួលេុសរតូវ

េពស់ មានរបសិទធភាព តមាលភាព

-បានេបើរផតល់របារ់េបៀវត្េ របារ់ឧបតថមភេបសររមមរនុង និងេរៅរបេទស របារ់ចល
ូ រួមរបជុំថាារ់

ជាតិ អនតរជាតិ ជូនថាារ់ដឹរន្ទំ មគនតីរាជការ និងភាារ់្រជាតិជាប់រិចចសន្ា ផតល់របារ់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យ
ជាតិ អនតរជាតិ ពិធីសេមាោធេផ្េងៗ ផតល់របារ់ឧបតថមភជូនមជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការររប់ររងរបស់ររសួង
និងអងគការៃដរូ

-បានផតល់របារ់ឧបតថមភជូនការបាទររហមរមពុជាចំនួន ៦ពាន់ោនេរៀល

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរិកាារ ស្ារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថាារ់ដឹរន្ទំ និងអងគភាព

េរកាមឱវាទ បានទន់េពលេវោ និងរបរបេដ្ឋយរបសិទធភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសាន និងពិធីការ
-បានបញ្ជូនមន្តនរីទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់សរីពីក្រសិកាា

កនុង្បណ្តា្បទេសសមាជិកអាសាាន ទៅេី្កុង្មាន
ា ីឡា ្បទេសហ្វីលីពីន

ទ្បៀបទធៀបទលើ្បាក់ទសាធនសង្គម

-បានចុោះរិចចរពមេរពៀងរេរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលរនុងរសុរ

និង

អនតរជាតិ ចំនួន ០៧រេរមាង។ បចចុប្បនន ររសួ ង សហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន ១៦១ ែដលមានថវិ កា

សរុ បចំនួន ១៦៧.៣៣៦.៩២០,២៦ដុោលរសហរដឋអាេមរិរ រនុងេន្ទោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលរនុងរសុរ
ចំនួន ៥៦អងគការ មានរេរមាងទឹររបារ់សរុបចំនួន ៥១.០៩៣.៤៦៣,៦៩ដុោលរសហរដឋអាេមរិរ

-បានសរមបសរមួល និងេចញលិេិតរំរទជូនអងគការេៅររសួងការបរេទស និងសហរបតិបតតិ

ការអនតរជាតិ

េលើការេសនើសុំពន្ាទិដ្ឋាការសាារ់េៅជូនបុរគលិរបរេទសែដលបេរមើការ្ររនុងអងគការចំនួន

០៦ររណី សរុប ១១ន្ទរ់ េសនើសុំសាលរេលេោនយនដរបេភទអងគការចំនួន ០៦ររណី សរុប ០៦េររឿង

-បានសរមបសរមួលការន្ទំចូលសមាា រ ឧបររណ៍ ែដលការបង់ព នធជា បនទុរ របស់រ ដឋ ជូន អងគការ

ចំនួន ០៨ររណី

-បានេរៀបចំែរសរមួលេសចរតីជូនដំណឹងសរមាប់អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលរនុងរសុរ និងអងគការ

មិនែមនរដ្ឋាភិបាលអនតរជាតិែដលេសនើសុំចោះុ រិចចរពមេរពៀងរេរមាងជាមួយររសួង ស.អ.យ
-ររសួង ស.អ.យ បានេចញលិេិតរំរទអងគការចំនួន ១៣

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលរនុងរិចចរបជុំ និងពិធីេផ្េងៗចំនួន ៨៧ដង។
៥.ការងារអធិការរិច្ច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បានចុោះរតួតពិនិត្យភាពរបររតីៃនការេរបើរបាស់ថវិកាេៅមនទីរ ស.អ.យ េេតតតាែរវ
-បានេរៀបចំែផនការសវនរមមៃផទរនុងបីឆ្ាំរំរិល ២០១៥-២០១៧។

II-ទ្ិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិច្កា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេគ្រោះបន្ទាន់

-កាាប់សថិតិជនអន្ទថា េៅតាមរាជធានី ទីររុង ទីរបជុំជនន្ទន្ទ និងទប់សាាត់ការហូរចូលមរទីររុង

និងទីរបជុំជន ឬឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខ្នងនិងការេធវើចំោររសុរេដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-េរតៀមេរៀបចំទិវាអនតរជាតិសតីពីររួសារ ១៥ឧសភា

-បនតសហការជាមួយររសួង សាាប័នពារ់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បី

អប់រំ ប្ារ ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណរមម បា៉ោន់របមាណ និងតាមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ
ជួញដូរមនុស្េ

-បនតេរៀបចំឯរសាររំណត់អតតសញ្ញាណ

អាជីវរមមផលូវេភទ

និងការបញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ

និងអំេពើ

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងឧបររណ៍សរមាប់វាស់ែវងេរលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពី

រិចកា
ច រពារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅរនុងមណឌល។

២.អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា

-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលរុមាររំរពាពីមណឌលរុមាររំរពារបស់រដឋនិងអងគការ

ផ្ាយអំពីទរមង់រនុងការបេញ្ចញបញ្ចូលរុមាររនុងមណឌលរដឋ និងអងគការ
-បនតេរៀបចំវរគបណ្តោះបោាល

សតីពីនីតិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ

និងផ្េពវ

សតីពីការែថទំជំនួសចំេពាោះ

រុមារដល់របធានមនទីរ ស.អ.យ ជនបេ្រលរិចចការន្ទរី និងរុមារឃុំ ស្ាត់ និងសមាជិររណៈរមាាធិការ
ទទួលបនទុររិចចការន្ទរី និងរុមារឃុំ ស្ាត់

-បនតពិនិត្យ ែរសរមួលេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីការររប់ររងមណឌលរុមាររំរពា
-េរៀបចំរបព័នធររប់ររងទិនននយ
័ របស់រុមារែដលជារមមវតថុសមុំរូនអនតររបេទស

បានេរសុំ និងបេងកើតេរហទំព័ររបស់រដឋបាលសមុំរូនអនតររបេទស

និងរុមារែដលរតូវ

-េរៀបចំទរមង់ែបបបទសរមាប់ដំេណើរការសមុំរូនអនតររបេទស

-េរៀបចំចងររង េបាោះពុមពររមងឯរសាររបស់រដឋបាលសមុំរូនអនតររបេទស

-បនតែសវងររការរំរទពីអងគការៃដរូន្ទន្ទ េដើម្បីពរងឹងសមតថភាពមគនតីរដឋបាលសមុំរូនអនតររបេទស

-បនតសហការជាមួយសាាប័នមានសមតថរិចច អាោព្ាបាល េដើម្បីបញ្ជូន ទទួលមរែថទំ អប់រំ

និងបណ្តោះបោាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េររឿងេញៀន

-បនតែសវងររៃដរូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះ

េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េររឿងេញៀនសាារ់េៅរនុងមជ្ឈមណឌលបេោាោះអាសននរបស់រដឋ

-បនតផ្េពវផ្ាយអំពី ផលបោះពាល់ និ ង ការបងក េររោះថាា រ់ េដ្ឋយសារេររឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ រុ មារ

ទំន្ទស់នឹងច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េេតត និងតាមសហរមន៍

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេររឿងេញៀនសាារ់

េៅរនុងមជ្ឈមណឌលរដឋ

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណរមមអនីតិជនរបរពឹតត

បទេលមើសេៅមណឌលអប់រំែរែរប និងពនធន្ទររ

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ សតីពីវិធីសាគសតព្ាបាល និងររប់ររងវិធានការព្ាបាល និងសាារ

នីតស
ិ ម្បទភាពេញៀនេររឿងេញៀន

-េរៀបចំរបកាសអនតរររសួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថររ្ារូនតាមមាាយេៅរនុងមណឌលអប់រំែរែរប

និងពនធន្ទររែដលមានអាយុចប់ពី ៣ (បី)ឆ្ាំេឡើងេៅ

-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនរេញៀនេររឿងេញៀន

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា
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-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យសតីពីការេរៀបចំ

របយុទធរបឆ្ំងេររឿងេញៀន

និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការ

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍រុមាររយៈេពល ១០ឆ្ាំ ២០១៥-២០២៥

-េរៀបចំបេងកើតអនុរណៈរមមការច្ាប់និងេរលនេោបាយពារ់ព័នធនឹងការការពារ និងអនុរណៈ

រមមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍

-េរតៀមេរៀបចំទិវារុមារអនតរជាតិ ១មិថុន្ទ

-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចរផ្ាយរពឹ តតិ បរតសាា ន ភាពរុ មារេលេទី ៣ របស់ រ.ជ.រ ដល់ររសួង

សាាប័ន អងគការពារ់ព័ន។
ធ

៣-អភិវឌ្ឍសុខមា
ុ លភាពជនពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិេិតបទដ្ឋានរតិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីរិចចការពារ

ជនពិការរសបតាមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ

និងេលើររមពសស
់ ិទធិ

-បនតអនុវតតរមមវិធីសរមបសរមួលថាារ់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលរមមេៅសហរមន៍
-បនតនិរនតរភាពរមមវិធីសាារលទធភាពពលរមមកាយសម្បទជូនជនពិការ

-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញាណប័ណណសមារល់របេភទ និងររមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការររីររតាមសហរមន៍
-ជំរុញការដ្ឋរ់បញ្ចូលបញ្ញាពិការភាពេៅរនុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ

-ជំរុញការេរៀបចំលិេិតបទដ្ឋានរតិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឋបាលសិទធិជនពិការ

-ជំរុញអនុវតតនីតិវិធីេធវើអធិការរិចចតាមររសួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្េពវផ្ាយដល់វស
ិ យ
័ ឯរជន រនុង

ការទទួលជនពិការចូលបេរមើការ្រ (រដឋ ២% ឯរជន ១%)

-បនតេរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលន្ទ

-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបររណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតរិតៃថល
-បនតការ្របណ្តោះបោាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការ្រ និងមុេរបរជូនជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវិធីៃនការេធវើអធិការរិចច

វិធានការរពមានដ្ឋរ់រំហិត

និងផ្ទរពិន័យេផ្េងៗ

ចំេពាោះររសួង សាាប័ន និងររុមហុនឯរជនែដលមិនបានច្ាប់សតីពីរិចចការពារ និងេលើររមពស់សិទធិជនពិការ
-ចុោះេធវើអធិការរិចេច ៅមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាបពលរមមកាយសម្បទ

-បនតពរងីរការដ្ឋរ់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្េងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េេតត

-េរតៀមេរៀបចំពិធីរបកាស ផ្េពវផ្ាយែផនការយុទធសាគសតជាតិ សតីពីពកា
ិ រភាព ២០១៤-២០១៨
-េរៀបចំររុមការ្រសរមាប់េរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិជនពិការ។
៤-អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុសសចាស់

-ជំរុញេធវើបចចុប្បននភាពទិនននយ
័ សមារមមនុស្េចស់

-ពរងឹងសរមមភាពសមារមមនុស្េចស់ែដលមានរសាប់

ចស់េៅតាមរាជធានី េេតត

និងជំរុញការបេងកើតសមារមមនុស្េ

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិរមពុជាេដើម្បីមនុស្េចស់

-បនតេរៀបចំផ្េពវផ្ាយេរលការណ៍ែណន្ទំ សតីពីការែថទំមនុស្េចស់តាមលំេៅឋានេៅរមពុជា

-បនតររសួង សាាប័នពារ់ពន
័ ធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើររមពស់សុេុមាលភាពមនុស្េឲ្យ

កាន់ែតរបេសើរេឡើង។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ខ
ុ សងគមសក្មាប់មន្រនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល

-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមគនតីរាជការសុីវល
ិ ែដលេផទរមរររសួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងជំរញ
ុ ការេបើរផតលរ់ បបសនតិសុេ

សងគមតាមរបព័នធធន្ទររ

-បនតពិនិត្យ ែរសរមួលរបារ់របបសនតិសុេសងគមជូនដល់អតីតមគនតីរាជការសុីវល
ិ
-ជំរុញការររប់ររងទិននន័យមគនតីរាជការសុីវិលជាមួយររសួងមុេ្រសាធារណៈ

រាជការសុីវិលចូលនិវតតន៍ឲ្យទទួលបានលទធផលរបរបេដ្ឋយរបសិទធភាព

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា

េដើម្បីដ្ឋរ់មគនតី
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-ជំរុញការេរៀបចំរបកាសអនតរររសួងរវាងររសួងអាោព្ាបាលៃន ប.ជ.ស សតីពីអនុវតតអរតាភារ

ទនជាមូលនិធិសរមាប់រទរទង់ ប.ជ.ស

-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋរ់ឲយ្ ដំេណើរការសាខ្ន ប.ជ.ស ររុង រសុរ េណឌ េៅតាមរាជធានី េេតត
៦-អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទ្ធជន

-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់ អតីតយុទធជនែដលេផទរពីររសួងការពារជាតិ និងររសួងមហាៃផទ

លុបមុេសញ្ញាែដលផុតសុពលភាព បនទុរផុតសុពលភាព

-បនតេរៀបចំែរសរមួលរបារ់របបសនតិសុេសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងររួសារ

-ពរងឹងការេបើរផតល់របារ់របបេរលនេោបាយដល់មុេសញ្ញាអតីតយុទធជន និងររួសារ
យុទធជន

-បនតេរៀបចំេសចរតីរពាងអនុររឹត្យ

សតីពីការរំណត់អរតាភារទនសរមាប់រទរទង់េបឡជាតិអតីត

-ជំរុញការេរៀបចំលិេិតបទដ្ឋាន និងនីតិវិធីេផ្េងៗសរមាប់ដំេណើរការ ប.ជ.អ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីររសួងការពារជាតិ និងររសួងមហាៃផទ

-េរៀបចំរបកាសសតីពីការេផទរការររប់ររង និងេផទរការអនុវតតរបបសនតិសុេសងគមរបស់អតីតយុទធជន

មនទី ស.អ.យ រាជធានី េេតត មរ ប.ជ.អ

-បនតេរៀបចំ និងដ្ឋរ់ឲ្យដំេណើរការការិោល័យ និងសាខ្ន ប.ជ.អ េៅរាជធានី េេតត និងររុង រសុរ េណឌ
-ជំរុញេរៀបចំអនុររឹត្យ សតីពកា
ី ររំណត់អរតាភារទនេដើម្បីរទរទង់េបឡជាតិអតីតយុទធជន
-ពរងឹងរិចចសហការជាមួយធន្ទររៃដរូ

និងររួសារអតីតយុទធជន

រនុងការេបើរផតល់របបសនតិសុេសងគមជូនអតីតយុទធជន

-ជំរុញការេបើរផតល់របារ់របបសនតិសុេសងគមជូនអតីតយុទធជន និងររួសារ តាមរយៈរបព័នធ
ធ ន្ទររ

ៃនេេតតែដលបានេធវើបចចុប្បននភាពរួច

-ចុោះេធវើអធិការរិចចមុេសញ្ញាែដលមិនមរេធវើបចចុប្បននភាព និងមុេសញ្ញែដលេធវើបចចុប្បននភាពេហើយ

មិនមរេបើររបារ់ពីធន្ទររ

-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែំ បបបទេសនស
ើ ុំរបារ់េបឡមរណសេគ្រោះ

-ពរងឹងការអនុវតតេបឡមរណសេគ្រោះ ស.អ.រ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលរខនរ
តិ ៈ ស.អ.រ ឲ្យ

បានទន់េពលេវោ និងមានរបសិទធភាព

-េចញេសចរតីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិរសមារមអតីតយុទធជនរមពុជាចំនន
ួ ៦០សព/ែេ
-បំផុសចលន្ទ ៣ពូែរ រនុងអតីតយុទធជន និងររួសារអតីតយុទធជន

-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍រំណត់អតតសញ្ញាណអតីតរងរមាលំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងររួសារ ែដល

រតូវទទួលសម្បទនដីសងគមរិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌

-ជំរុញសរមមភាពការ្ររបស់រណៈរមាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍អតីតយុទធជនឃុំ ស្ាត់

-បនតផ្េពវផ្ាយដល់មគនតីរាជការសុីវិលរនុងររសួង ស.អ.យ ឲ្យដ្ឋរ់ពារ្យចូលជាសមាជិរ ស.អ.រ

េៅតាមន្ទយរដ្ឋាន និងអងគភាពេរកាមឱវាទររសួង

-េរៀបចំទិវាអតីតយុទធជនរមពជា
ុ ២១មិថុន្ទ។

៧.បដងកត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ខ
ុ សងគមទ្ូលទ្
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

-ជំរុញឲ្យមានសិរ្ាបែនថមេលើេសចរតីរពាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុេសងគមសរមាប់របជាជនរមពុជា
-េរៀបចំចងររងលិេិតបទដ្ឋានរតិយុតតរំរទន្ទន្ទ។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដ រូ

-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មគនតរា
ី ជការសុីវិល និងការររប់ររងររបេ័ណឌ

មគនតរា
ី ជការសុីវិល

-បនតេរៀបចំឯរសារដំេឡើងឋាននតរស័រតិ ថាារ់ និងរបារ់បំោច់មុេ្រ និងរបារ់បំោច់េផ្េងៗ

ជូនមគនតរា
ី ជការសុីវិល

-ពរងឹងការររប់ររងមគនតីរាជការ

តាមរយៈការអនុវតតចា
្ ប់សតីពីសហលរខនរ
តិ ៈមគនតរា
ី ជការសុីវិល

បទបញ្ញាៃផទរនុង និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ោត់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារត្រី មាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងសងគមកិ ច្ច អរី រយុទ្ធជន និ ងយុវនី រិសមបទា

12

-តាមដ្ឋនដំេណើរការេរៀបចំេបើររបារ់េបៀវត្េរ៍មគនតីររសួង ស.អ.យ តាមរយៈរបព័នធ
ធ ន្ទររ
-បញ្ចប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិតយ្ េមើលមុេ្រេឡើងវិញរបស់ររសួង ស.អ.យ
-បញ្ចប់កា រេរៀបចំ ែផនការយុទធសា គសត ឆ្ាំ ២ ០១៤-២០១៨ របស់ ររសួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការ្រ និងសរមមភាពថាារ់ដរ
ឹ ន្ទំរបស់ររសួង េៅរនុង

េរហទំពរ័ របស់ររសួង (www.mosvy.gov.kh)

-ជំរុញការេបើរផតល់របារ់េបៀវត្េរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្េងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវោ មានរបសិទធភាព

និងតមាលភាព

-េរៀបចំែផនការថវិកា ០៣ឆ្ារំ ំរិល ២០១៥-២០១៧

-េធវើការែណន្ទំបំេពញបែនថមនូវបេចចរេទសររប់ររងថវិការដឋ យរចិតតទុរដ្ឋរ់ដល់ការរតួតពិនិត្យ

បញ្ជរ
ី ណេនយ្យ និងពរងឹងការររប់ររងរទព្យសម្បតតរិ ដឋ

-ជំរុញអនុវតតរមមវិធីរំែណទរមង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

-ពរងឹងរិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនិរនតរភាព

ការ្ររបស់អងគការ

-ពរងឹ ង ពរងី រ ទំ ន្ទ រ់ ទំ ន ងសហរបតិ ប តតិ កា រេទវ ភា រី ពហុ ភា រី ជាមួ យ បោា របេទសន្ទន្ទ

សហរមន៍អាសា៊ាន និងសហរមន៍អនតរជាតិ

-តាមដ្ឋនរបាយការណ៍តាមអងគភាពចំណោះររសួង េដើម្បព
ី រងឹងរបសិទធភាពការ្រ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថៃទី ១០ ែេ
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ឆ្ាំ ២០១៤
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