ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍

បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំខែមមសា ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស មៅអនុ វ តត ប នត
េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្

និងេលើក្ក្មពស់ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាពលរដឌ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នុងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាល
បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសា ស្តសត ចតុេកាណដំណា ក្់ កា លទី ៣

ែដលរបកាសដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ

មហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន នាយក្រដឌមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពជា
ុ កាលពីៃថងទី២៥ ែែក្ញ្ញា
ឆ្ន២
ំ ០១៣។ រតង់មុំទី៣ និងមុំទី៤ ៃនចតុេកាណទី៤ សតីពីការអភិវឌ្ឍរបព័នធសុវតថភា
ិ ពសងគម និងការជំរុញ
េរលនេោបាយជាតិរបជាជន

និងសមភាពេយនឌ័រ

បានបងាាញោ៉ាងច្ាស់អព
ំ ីការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយដល់ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់របេភទក្នង
ុ សងគម ជាពិេសស
ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតយុទធជន និងអតីតមស្តនតីរាជការសុីវិល។
េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នុងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពរបស់របជាពលរដឌ

ជាពិេសស

ជនរងេររោះ

និងងាយរងេររោះ រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវិធីអាទិភាពចំនួន ៨
ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកើនរបសិទភា
ធ ពេសវាសុែុមាលភាព

សងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុែសងគម និង(៣).ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធន
ធានទំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថុ និង(ែ).ក្មមវិធអា
ី ទិភាព ៨ចំណុច គ្ឺ (១).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាព

សរមាប់ជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងក្ិចចការរគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពក្ុមារ និងយុវនីតិ
សម្បទ (៣).អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ (៤).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).អភិវឌ្ឍរបប
សនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវិល (៦).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).បេងកើតរបព័នធ

សនតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពុជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជា
ៃដគ្ូ។

ជាអាទិ៍ក្ង
នុ ែែេមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ ម្បទអនុវតត

សេរមចបានលទធផលដូចខាងេរកាម៖
I-លទធ ផ លការងារ

១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងមក្រះនិងងាយរងមក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសមគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងមក្រះ និងងាយរងមក្រះ

-ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរបមាណ ១៣២នាក្់ បានទទួលការឧបតថមភរំរទ និងបណ្តោះ

បណាាលវិជាាជីវៈ តាមរយៈអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និ ងរងេររោះមហនត រាយេផ្ស ងៗសរុ បរបមាណចំ នួន ៦៦៨

រគ្ួសារ ក្នុងេនាោះ េែតតែក្បចំនួន ៦៥៦រគ្ួសារ េសៀមរាបចំនួន ០៦រគ្ួសារ និងេែតតក្ំពតចំនួន ០៦រគ្ួសារ។
ែ-ការងារជនអនាថា

-បានទទួលជនអនាថាចំនួន ២០នាក្់ ក្នុងេនាោះ រាជធានីភនំេពញចំនួន ១១នាក្់ និងេែតតក្ំពតចំនួន

០៩នាក្់

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាយ
ា េរៀងបានទទួលរបជាពលរដឌចំណាក្រសុក្ពីរបេទសេវៀតណាមចំនួន

០៣េលើក្ សរុបចំនួន ១០២នាក្់ រសីចំនួន ៦៥នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា

1

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានរគ្ប់រគ្ងជនរក្ីរក្រានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់ រសី ៤០នាក្់។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី មអដស៍

-បានជួយឧបតថមភរំរទដល់ក្ុមាររងេររោះ និងរងផលបោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ១.៧៥៧

នាក្់ ក្នុងេនាោះ េែតតែក្បចំនន
ួ ២៧នាក្់ សាាយេរៀងចំនួន ៣២នាក្់ និងេែតតេសៀមរាបចំនួន ១.៦៩៨នាក្់។
េដ្ឋយែឡក្

អងគការសេស្តងារោះជនអស់សង្ឃឹមបានជួយឧបតថមភជាអងករ

មនទីរេពទ្យដល់អនក្ជំងឺេអដស៍តាមផទោះចំនួន ០៨រគ្ួសារ។

មហូប

និងេសាហុយេធវដ
ើ ំេណើរេៅ

ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងមយនឌ្័រ

រគ្ួសារ

-បានេធវើបចចុប្បនន ភាពសមាសភាពគ្ណៈក្មមកា រជាតិ ពិ េររោះេោបល់ េរលនេោបាយចំ េាោះ
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការមធវស
ើ មាហរណរមមជនរងមក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស

-បានពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ

បញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញាណ

និងការ

-បានពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ

បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស។

ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងមក្រះ

អប់រំ

-បានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនន
ួ
០១នាក្់ ពីអងគការរតនៈអនតរជាតិ មក្

ែណនាំ

ពិេររោះេោបល់

អងគការទឹក្ចិតតមាាយ។

បញ្ជូនេៅសាារនីតិសម្បទនិងបណ្ោះត បណាាលវិជាជ
ា ីវៈេៅតាមមណឌល

ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតមបា៉យខប៉ត

-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ២០នាក្់ រសី ០២នាក្់

និងបានបញ្ជួនេៅសានក្់េៅក្នងអងគការក្ុមាររីក្រាយចំនន
ួ

០៧នាក្់

អងគការតំណក្់ទឹក្ចំនួន

០៦នាក្់

និងអងគការរគ្ួសារថមេី បា៉ាយែបតចំនួន ០៥នាក្់ និងសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៌វញ
ិ ចំនួន ០២នាក្់

-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

០៣នាក្់ េដ្ឋយក្នុងមានក្់ទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេាោះេរ ១ េខារទនាប់ ២ ែស្បក្េជើងផ្ទាត់

១គ្ូ សាបូក្ក្់សក្់ ១ដប ថានដ
ំ ុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបូេម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់
សមាារៈ ១

-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៤ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២

ពក្ងឹង ពក្ងីរមសវាសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ

-សិទធិជាមូលដ្ឋានទំង ៤ របស់ក្ុមាររតូវបានរជួតរជាបេៅក្នុងសហគ្មន៍ តាមរយៈក្មមវិធផ
ី ្សពវ

ផ្ាយជាេរចើនរបស់រដឌ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលនានា

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្

េររោះសានក្េ់ ៅក្នុងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឌ

សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរង

-បានបណ្តោះបណាាល សតីពន
ី ីតិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់

គ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទុក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ និងមស្តនតី ស.អ.យ រសុក្ េៅេែតតេាធិ៍សាត់
េដ្ឋយមានអនក្ចូ លរួ ម ចំនួន ៣៤នាក្់
-បានពិនិត្យ

ែក្សរមួល

និងេធវើបចចុប្បននភាពព័តមា
៌ នេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុ

វិស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh។
រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ

-រហូតមក្ដល់បចចុប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា

ក្ុមារពិការសរុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក្់ ក្នុងេនាោះមណឌលរបស់រដឌមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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ក្ំរាចំនួន ២.២៤៤នាក្់ ។ ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងក

លក្ខណៈឱ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹងទូេៅ បណ្តោះបណាាលជំនាញវិជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅ
សហគ្មន៍វិញ។

មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឌចន
ំ ួន

៣ក្ែនលង

បានទទួលការជូយឧបតថមភបែនថមពី

សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន និងសេមតចក្ិតតិរពឹទធបណឌិត ក្នុងេនាោះមាន៖ មណឌល

េគ្ៀនឃ្លំង អងករ ១២េតាន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពុជា-បារាំង-ហុងរគ្ី អងករ ១២េតាន
របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាប ទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរៅពីការែថទំក្នុង
មណឌលក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភេផ្សងៗ

េទៀត េៅក្នុងសហគ្មន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅតាមវតតអារាម និងតាមក្មមវិធី
េផ្សងៗេទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា

-បានេចញរបកាសលុបេឈាាោះក្ុមារពីបញ្ជីេបើក្របាក្់េរលនេោបាយចំនួន ៣០នាក្់ និងរបកាស

បញ្ចូលក្ុមារឱ្យសានក្់េៅក្នុងមណឌលរដឌ និងទទួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ២៩នាក្់

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំមពាះរុមារ និងអធិការរិចច
-បានេរៀបចំេរលការណ៍ែណនាំ

និងឧបក្រណ៍នានា

េរលនេោបាយសតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារ
-បានេរៀបចំរបាយការណ៍

ក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្លំង។

សរមាប់អនុវតតរបកាសសតព
ី ីនីតិវិធីអនុវតត

សតីពីការចុោះបា៉ាន់របមាណរគ្ួសារក្ុមារក្ំរាែដលរស់េៅក្នុងមណឌល

រ-៣-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ ចិញ្ជម
ឹ

-បានេរៀបចំែផនការសក្មមភាពរបស់រដឌបាលសមុំក្ូនអនតររបេទសឆ្នំ២០១៤

-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវិវឌ្ឍរបស់ក្ុមារចំនួន ០២ក្រណី ពីរបេទសកាណាដ្ឋ

-បានេចញរបកាសេលែ ១២៣០ ស.អ.យ សតីពកា
ី រេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់រដឌបាលសមុំក្ូន

អនតររបេទស

-បានបេងកើត និងែក្សរមួលទរមង់នានាៃនដំេណើរការសមក្
ុំ ូនអនតររបេទស ដូចជា ក្ិចចរពមេរពៀង

សតីពីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្ងា
់ រសមុំក្ូនអនតររបេទស ក្ិចស
ច ន្ារវាងរដឌបាលសមុំក្ូនអនតររបេទសនិងទីភានក្់ងារ

សមុំក្ូនអនតររបេទស ទរមង់េរបើរបាស់ជាមួយទីភានក្់ងារសមុំក្ូនអនតររបេទស ទរមង់េរបើរបាស់ជាមួយឳពុក្
មាាយចិញ្ចឹម ទរមង់េរបើរបាស់ជាមួយក្ុមារ និងទរមង់លិែិតនានារបស់រដឌបាលសមក្
ុំ ូនអនតររបេទស។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទមលមស
ើ និងមសពមក្រឿងមញៀន

-ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីនីតិវិធី និងវិធានការៃនការព្ាបាល ការរគ្ប់រគ្ង និងការ

សាារនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីនត
ី ិវិធីសរមាប់វិធីសាស្តសតសាារនីតិសម្បទ និងការរគ្ប់

រគ្ងវិធានការព្ាបាល និងសាារនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពកា
ី រេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិ

សរមាប់ការរបយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវធ
ិ ីៃនការទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការ

េរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន។

ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

-បាននិងក្ំពុងជំរញ
ុ សុំការឯក្ភាពពីទស
ី តីការគ្ណៈរដឌមស្តនតី

អនីតិជន

េលើេសចក្តីរាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌

ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរមញៀនមក្រឿងមញៀន

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន

៤២នាក្់ មក្សានក្់េៅ អប់រំ ែក្ែរប សាារនីតស
ិ ម្បទ និងបណ្តោះបណាាលវិជាាជីវៈ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-គ្ិតមក្ដល់ ែែេមសា

ឆ្នំ ២០១៤

ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនេៅសល់

ជាក្់ែសតងេៅក្នុងមណឌលចំនួន ៩០២នាក្់ ក្នុងេនាោះ មជ្ឈមណឌលជិវិតថមីភបា
នំ ក្់េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
១០៩នាក្់ មណ្លឱកាសែញរា
ុំ ជធានីភនំេពញចំនួន ៤០៨នាក្់ មជ្ឈមណឌលពិភពថមីក្ស
តី ង្ឃឹមេែតតបាត់ដំបង
ចំនួន ៤៧នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបងចំនន
ួ ១០៧នាក្់ មជ្ឈមណឌល
បញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតេសៀមរាបចំនួន
រពោះសីហនុចន
ំ ួន ៣៥នាក្់។

៣១នាក្់

១៦៥នាក្់

មជ្ឈមណឌលសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្

និងមជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតត

រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាមដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ

-បានបញ្ចបទ
់ ស្សនាទន និងគ្េរមាងថវិកាសរមាប់ការសិក្្ា រសាវរជាវេរកាមរបធានបទ “ការ

េបាោះបង់ការសិក្្ាេៅក្រមិតមធ្យមសិក្្ាបឋមភូមិ”
របស់ ក្.ជ.ក្

និងេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពក្ុមារេលែ៣

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការចំនួន

០២

គ្ឺអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់

និងេរល

នេោបាយាក្់ព័នន
ធ ឹងការការារក្ុមារ និងអនុគ្ណៈក្មមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍
-បានពិនិត្យែក្សរមួលេសៀវេៅសិក្្ាសតីពីសិទធិក្មា
ុ រ-

បានេរៀបចំឯក្សារេរតៀមសរមាប់េរៀបចំទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ទិវាពិភពេលាក្របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ
១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពជា
ុ ឆ្នំ២០១៤

-េធវើបចចុប្បននភាពជារបចាំ េគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh)

-បានសរមបសរមួលជាមួយរក្ុមការងារេដើម្បីក្ុមាររក្សួងព័ត៌មានេដើម្បីេរៀបចំេវទិកាតុមូលតាម

ទូរទស្សន៍សរមាប់អបអរសាទរទិវក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពុជាឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលសតីពីការយល់ដឹងអំពីសត
ថិ ិ និងការតាមដ្ឋន វាយតៃមល រយៈេពល ៤ៃថង

ែដលមានអនក្ចូលរួមជាមស្តនតរី ក្សួង ស.អ.យ និងមស្តនតីអគ្គេលខាធិការដ្ឋាន ក្.ជ.ក្ សរុបចំនួន ៣៥នាក្់

-រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានេចញអនុរក្ឹត្យេលែ ៣៨២ អនរក្.តត ចុោះៃថងទី២៥ ែែមីនា ឆ្នំ២០១៤ សតីពកា
ី រ

ែតងតាំងសមាសភពរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពុជាេដើម្បក្
ី ុមារ

-បានេរៀបចំែផនការយុទសា
ធ ស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ ក្.ជ.ក្។
រ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងមក្រះ

-បានផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋានេរលការណ៍ែណនាំ របព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើេសវាមូលដ្ឋាន

ែដលផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះដល់មស្តនតី ស.អ.យ រសុក្ និង គ្.ក្.ន.ក្ ក្នង
ុ េែតត
េាធិ៍សាត់ និងេែតតតាែក្វ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៨០នាក្់។

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសសតីពីរក្ុមការងារមូលនិធិសក្លៃនរក្សួង ស.អ.យ។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣

ពក្ងឹ ង ពក្ងី រ មសវាសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ និ ង សាត រលទធភាពពលរមម
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-បានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិកាាសាលាសតីពីការដ្ឋក្់បញ្ចល
ូ បញ្ញាពិការភាពក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ជន

ពិការជនបទរបស់អងគការ CDMD េៅេែតតតាែក្វ

-បានចូលរួមសននិសីទែផនការ សតីពីអាសា៊ានេដើម្បីវាយតៃមលជនពិការ ពីៃថងទ១
ី -៥ ែែេមសា ឆ្នំ

២០១៤ េៅទីរក្ុងមានីឡា សាធារណៈរដឌហវីលីពីន

-េរៀបចំនីតិវិធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឌបាលសិទធិជនពិការ

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការែដល

សានក្់េៅក្នុងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឌ

-េរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ សតីពកា
ី រេរជើសេរីសជនពិការចូល

បេរមើការងារ។

ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាជជីវៈ និងមុែរបរ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ

និងបនាាយរាបបានបណ្តោះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់

ជនពិការបានចំនួន ១៦៣នាក្់ រសី ៣៨នាក្់ េលើ ៧មុែជំនាញ ក្នុងេនាោះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២២
នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន ៤២នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនន
ួ ៣២នាក្់ កាត់េដរសេមលៀក្បំាក្់ចំនួន ៣២នាក្់

ជួសជុលមូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាលក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុល
ទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទម
ឹ េនោះ បានេដ្ឋោះរសាយការងារជូនជនពិការបានចំនួន ២៨នាក្់

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរតា និងែបបបទ

ៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ។
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ

-េធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh
-បានេរៀបចំរបកាសសតីពីការែតងតាំង

េែតតបាត់ដំបង់ចំនួន ១៤រូប

និងរបគ្ល់ភារក្ិចចមស្តនតីរាជការៃនសាខាមូលនិធិជនពិការ

-បានេរៀបចំេសចក្តីសេរមចែតងតាំងបុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចស
ច ន្ាចំនួន ១៨រូប ៃនមូលនិធជ
ិ នពិការថានក្់

ក្ណាាល និងសាខាមូលនិធជ
ិ នពិការេែតតតាែក្វ និងេែតតបាត់ដំបង
-បានពិនិត្យ

ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរបកាស

ពិការរក្ីរក្េៅតាមសហគ្មន៍។

សតីពកា
ី រអនុវតតរបបេរលនេោបាយចំេាោះជន

រ-១-ការផតលម់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ

-ក្នុងែែេមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បាន

ផតលេ់ សវាសាារលទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនួន ៨.២៩៩នាក់ ក្នុងេនាោះ រសីចំនួន ៣.៨៨៩នាក្់។
ទនទឹមេនោះ

ជនពិការែដលមក្ទទួលេសវាពីមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មមក្បា
៏ នទទួលការឧបតថមជា
ភ

របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមក្ផងែដរ
-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត

មណឌលសាារចំនន
ួ ១.០៧៣េរគ្ឿង។

និងរណបចំនួន

១.៤៤៦េរគ្ឿង

និងែបងែចក្េៅតាមមជ្ឈ

រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា

បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ២.០៨២នាក្់ រសីចំនួន ៥៩៦នាក្់ និងជន

ពិការេដ្ឋយសារមីនចំនួន ៥៥១នាក្់

រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមមវជជសាគសត

បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៦.៥២៤នាក្់ រសីចំនួន ៣.២៩៣នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤

ពក្ងឹង ពក្ងីររបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគម សុែុមាលភាពមនុសសចស់ មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ

និងក្បជាជនទូមៅ

រ-ការងារមបឡាជាតិសនតិសែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ិល (ប.ជ.ស)
-បានែក្សរមួលដំេឡើងរបបឧបតថមភេរលនេោបាយជូនអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ិ
-េបើក្របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន

២៥៣នាក្់

និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន

-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់

េគ្ហដ្ឋានចំនួន ០៧នាក្់

-េបើក្ផតល់របាក្់េសាធនតាមរបព័នធធនាររជូនសិទធិវនតថច
មី ំនួន ៨៣៣នាក្់
-េបើក្ផតល់របាក្់រំលឹក្េសាធនជូនសិទធិវនតចំនួន ២៨២នាក្់

-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចូលក្នង
ុ របព័នធព័តមា
៌ នវិទា
្ សរុបចំនួន ៣៤១នាក្់ ក្នុងេនាោះ និវតតជន

ចំនួន ៣៣៨នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈចំនួន ០៣នាក្់ និងអនក្េៅក្នង
ុ បនទក្
ុ សរុបចំនួន ៣១៤នាក្់

-បានពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ និងេធវើបចចុប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរត

ជូនសិទធិវនតែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍

-បានរបគ្ល់េសៀវេៅធនាររជូនសិទធិវនតចំនួន ៤៦នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតចំនួន ១២៧នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនរបពនធេៅក្នុងបនទុក្ចំនន
ួ ៨៨នាក្់ និង

ក្ូនេៅក្នុងបនទុក្ចំនួន ៣៥នាក្់

-លុបេឈាាោះសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈចំនួន ១៣១នាក្់
-ែក្តរមូវកាំរបាក្់ជូននិវតតជនចំនួន ០៣នាក្់

-េផទរការរគ្ប់រគ្ងនិវតតជនពីេែតតបាត់ដំបងេៅេែតតក្ណាាលចំនួន ០១នាក្់

-រតួតពិនិត្យឯក្សារ និងបំេពញទរមង់ែបបបទេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតត

ជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈេៅរាជធានី េែតតបានចំនួន ៩៣នាក្់

-ចុោះរតួតពិនិត្យការេបើក្របាក្់េរលនេោបាយរបបសនតស
ិ ុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន សព

ជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជវី ៈេៅរាជធានីភនំេពញចំនន
ួ ១៦៣រគ្ួសារ

-បានេរៀបចំក្ិចចសន្ាសតីពកា
ី រេផទរសិទធិសរមាប់និវតតជន ឬជនបាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈ េដើម្បីេផទរ

សិទធិេបើក្របាក្់េរលនេោបាយេសាធនេៅេពលមានជំងឺ និងបានចុោះពិនិត្យជាក្់ែសតងនិវតតជន និងជន
បាត់បង់សម្បទវិជាជ
ា ីវៈែដលមានជំងឺសុំេផទរសិទធិេៅតាមរាជធានី េែតតចន
ំ ួន ១២២នាក្់
-បានចុោះរតួតពិនិត្យការេបើក្េរលនេោបាយេសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន

និងជនបាត់បង់សម្បទ

វិជាាជីវៈចំនួន ០៥នាក្់ ែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋានេៅរាជធានីភនំេពញ េែតតក្ំពង់សពឺ េែតតសាាយេរៀង និង
េែតតៃរពែវង

-បានបេងកើតេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។
ែ-ការងារក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនទូមៅ

រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្្ារសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតស
ិ ុែសងគមទូលំ

ទូលាយសរមាប់មជ្ឈដ្ឋាននានា និងរបជាជនទូេៅ

រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែែេមសា ឆ្នំ២០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្

សរុបចំនួន ១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី េែតតទំង ២៤ សំេៅជួយរនេៅវិញេៅមក្

េៅតាមសហគ្មន៍ សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ខសមាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំ
បុណ្យសព និងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាព

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតែក្ប បាននាំយក្ថវិកាមរណៈសេស្តងារោះជួយឧបតថមភរគ្ួសារសពចំនន
ួ ០៦រគ្ួសារ

េដ្ឋយ ០១រគ្ួសារទទួលបានថវិកាចំនន
ួ ១.៦០៥.០០០៛

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតបនាាយមានជ័យបានសហការជាមួយអងគការជួយជនចាស់ជរាក្មពុជា និង

អងគការធមមោរតាបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់បានចំនន
ួ ៥៣សមាគ្ម មានសមាជិក្សរុបចំនួន ២.៥៨៩
នាក្់

-េរៀបចំេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំសព
តី ីការែថទំមនុស្សចាស់េៅតាមលំេៅឋានេៅក្មពុជា
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ

សតី ពី កា រេរៀបចំ

ៃនគ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់។

និ ង ការរបរពឹ តត េៅរបស់ េលខាធិ កា រដ្ឋាន

៥.ការងារអាទិភាពទី៥

ពក្ងឹង ពក្ងីររបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគម និងសុែុមាលភាពននអតីតយុទធជន
រ-មបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
ជារបចាំ

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បានេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារទំង ២៥រាជធានី េែតត រួចេហើយ និងបានអនុវតត

ការេបើក្របាក្់របបសនតិសុែសងគមតាមរបព័នធធនាររចំនួន
និងេែតតក្ំពត

២២រាជធានី

េែតត

េៅសល់េែតតៃរពែវង

-េផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេែតតចំនួន ១៤០រគ្ួសារ

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទចំនួន ២៦៩នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-ផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ៩២នាក្់

សរុបជាថវិកាចំនួន ៣១៧.៥២៨.៨១៦៛

តារាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ
១

២

៣
៤
៥

េុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពលី

ជនេរណៈ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្េើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

៦

៦

១០

៩

១

៦

-

៣២

២២៣.៦០០៛

២

៤

៣៧

២

១២

-

៥៧

៣៨២.០០០៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១០០

-

-

៩៦

-

២៥

-

១២១

៦៥.៩២៧.៣៨៩៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១៤៥

៨

១៤

១៤២

៣

៤៣

-

២១០

៦៦.៥៣២.៩៨៩៛

ជនបាត់បង់
សរុប

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

៣៩

ជនពិការ
និវតាជន

ឳពុក

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ

េុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ច្ាំនួន

ឳពុក

៨០

ជនេរណៈ

ម្តាយ

១៤៩

១៩២

ប្បពនធ

អា.ពា

២១២

-

កូន

អនកបមប្េើ

៣១៥

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប
-

៨៦៨

៤.៨៨៣.២០០៛

៦

៣

២

៥

-

១៥

-

២៥

១៦៦.០០០៛

២៣

-

-

៨៥

-

៤៩៤

១

៥៨០

៨.៥១៦.៧៥៤៛

៣

-

-

១

-

-

-

១

១.៣៧៥.២៣០៛

និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

២២៤

១៥២

១៩៤

៣០៣

-

៨២៤

១

១.៤៧៤

១៤.៩៤១.១៨៤៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣

េុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពិការ

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថេប្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្េើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៦

-

-

៥

-

៦

១

១២

១.៣៦០.៨២៥៛

និវតាជន

៣៥

-

-

៣៤

-

៣៧

-

៧១

១២.៩៨២.៤៤៦៛

៤

-

-

៤

-

៤

១

៩

១.៣៩២.៨៩៣៛

សរុប

៤៥

-

-

៤៣

-

៤៧

២

៩២

១៥.៧៣៦.១៦៤៛

ជនបាត់បង់

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣
៤
៥

េុែសញ្ញា
ជនពលី

ជនេរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

សរុប

ច្ាំនួន

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

៣៣.៥៩០

១០.៨៨១

១៧.៩៥៦

២៣.០៥៧

១៩៧

៤.៩០៩

៩៦៣

១.៩៧៨

៣.៨២៩

៤៩

កូន

៧៣.៦៧១

៥៤១.១០៣.៨៤០៛

១២.៣៣៤

៨៩.៤៥០.៩០០៛

៤៩.៣០៨

១០.០១០.១០៤.១៨២៛

២៣.៨៥២

២៣.៥៨២

២០.៨៥០

១៧.៩៩៥

១.៧០៨

១.៣៨៥
១៩.៩៣៤

៧៣.២៦២

១.៤១៣
២៤៦

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

២១.៥៨០

២៤.១៤១

១១.៨៤៤

សរុប

៥.៥១៥

២៧.២៤៩

៩១.០៣៨

អនកបមប្េើ

៧០.៣៥៥

១.៣១៥

៣៨.៨៤៥

១០.៣៦០.៨៦៥.៦៧៨៛

១៥

២.៨១៣

៦០០.៦១៧.៧១៤៛

១.៣៣០

១៧៦.៩៧១

២១.៦០២.១៤២.៣១៤៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ែ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នុងែែេមសា ឆ្នំ២០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួល

សំណុំែបបបទេសនស
ើ រុំ បាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាបន
័ ចំនួន ២៩សព

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែេមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណុំែបបបទេសនើសរុំ បាក្់ ប.ម.ស សរុប

ចំនួន ៥.២២៨សព និងបានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពកា
ី ររបគ្ល់ថវិកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្
ចំនួន ៣.៩៧៣សព េៅសល់ ១.២៥៥សព

-ស.អ.ក្ បានរបគ្ល់ផទោះចំនន
ួ ០៣ែនង ជូនរគ្ួសារជនពិការរក្ីរក្េៅេែតតក្ំពង់ឆ្នំង េរកាមអធិប

តីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឌមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ។ គ្ិតមក្ដល់េពលេនោះ ស.អ.ក្ បានសាង
សង់ផទោះជូនអតីតយុទធជនសរុបចំនួន ២១២ែនង

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា

7

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០១០

មក្ដល់មីនា

ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ

គ្ណៈក្មាាធិកា រអនតរ រក្សួង បានទទួ លបញ្ជី

េឈាាោះ និងសំណំុែបបបទអនក្េសនើសំុសម្បទនដីសងគមក្ិចចសរុបចំនួន ១៥.០៩២រគ្ួសារ និងបានបញ្ជូន

បញ្ជេី ឈាាោះ និងសំណុំែបបបទេសនើសស
ុំ ម្បទនដីសងគមក្ិចច េៅគ្ណៈក្មាាធិការសម្បទនដីសងគមក្ិចថា
ច នក្់
ជាតិចំនួន ១៣.២៦៥រគ្ួសារ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំែក្សរមួលសមាសភាពៃនេសចក្តីសេរមច

សតីពីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិការអនតរ

រក្សួងសរមាប់ក្ំណត់អតតសញ្ញាណក្ងក្មាលំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ
និងរគ្ួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិច។
ច
៦.ការងារអាទិ ភា ពទី ៦

ពក្ងឹ ង ពក្ងី រ សមតថ ភាពសាថ ប័ ន

ក្បសិទភា
ធ ពននមសវាសងគមរិចច

ភាពជានដរូ

មរៀរររក្បភពធនធាន

បមងាើន

១.ការងាររដឋបាល និងបុរល
គ រ
ិ
រ.ការងាររដឋបាល

-បានរក្្ាទុក្ និងតមកលល
់ ែ
ិ ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតត មានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយ រតឹមរតូវ និង

លាក្់ការណ៍សមាាត់

-បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ៣៨៨ច្ាប់ និងបញ្ជូនលិែត
ិ េចញចំនួន ៤៧៩ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៥៦ដង។
ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៥៣២នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៥៣៥នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៩៩៧នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៦៧៨នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ២១៨នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៤៦០នាក្់)
-ែតងតាំង និងរបគ្ល់ភារក្ិចច ០៤នាក្់

-ែតងតាំងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ០៤នាក្់

-លុបេឈាាោះមស្តនតីរាជការេចញពីរក្បែ័ណឌចំនួន ០៣នាក្់ (លាឈប់ចំនួន និងមរណភាពចំនួន

០២នាក្់)។

រ.ការងារមបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា

-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ជំនួយឯក្ឧតតមរដឌមស្តនតី និងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ១៤នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បំណាច់មុែងារជូនមស្តនតតា
ី ង
ំ សប់ចំនួន ០៦នាក្់

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សជូមស្តនតីរាជការែដលេទើបេផទរចូលថមីចន
ំ ួន ០៤នាក្់
-ផ្ទាច់បផវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេចញពីតារាងេបៀវត្សចំនួន ០១នាក្់
-បញ្ចូលអនក្ក្នុងបនទុក្ជា ក្ូនចំនួន ០៥នាក្់

-េរៀបចំេបៀវត្សជូនទីរបឹក្្ារក្សួងចំនួន ២១នាក្់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពកា
ី រ ផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើការតាម

រក្សួង សាាប័ននានា។

២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង ស.អ.យ ែដលមានេឈាាោះ www.mosvy.gov.kh

មានលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយត
ុ ត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្ដ
់ ឹក្នាំ

-បានពិនិតយ្ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងទី២ របាយការណ៍ សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវិញរបស់

រក្សួង ស.អ.យ

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងែផនការយុទសា
ធ ស្តសត ៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ របស់រក្សួង

សងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បទ។

៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារមបើរផតល ់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទន់េពលេវលា ក្នុងសាារតីទទួលែុសរតូវ

ែពស់ មានរបសិទធភាព តមាលភាព

-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នុង និងេរៅរបេទស របាក្់ចល
ូ រួមរបជុំថានក្់

ជាតិ អនតរជាតិ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជការ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិចចសន្ា ផតល់របាក្់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យ
ជាតិ អនតរជាតិ ពិធីសេមាោធេផ្សងៗ ផតល់របាក្់ឧបតថមភជូនមជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង
និងអងគការៃដគ្ូ

ែ.ការងារលទធរមម ជួសជុល សាងសង់ ផគតផ
់ គងស
់ មាារៈ បរ ិកាារ សងាារ ឹម និងមក្បង

ឥនធនៈ

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរិកាារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាព

េរកាមឱវាទ បានទន់េពលេវលា និងរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ

-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នុងរសុក្

និង

អនតរជាតិ ចំនួន ០២គ្េរមាង។ បចចុប្បនន រក្សួ ង សហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន ១៥៩ ែដលមានថវិ កា

សរុ បចំនួន ១៦៦.២៤៦.៩៣៧,២៦ដុលាលរសហរដឌអាេមរិក្ ក្នុងេនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នុងរសុក្
ចំនួន ៥៥អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន ៥០.៩១៩.៥២៤,៦៩ដុលាលរសហរដឌអាេមរិក្

-បានសរមបសរមួល េសនស
ើ សា
ុំ លក្េលែោនយនឋរបេភទអងគការចំនួន ០១ក្រណី សរុប ០១េរគ្ឿង

-បានសរមបសរមួលការនាំចូលសមាា រ ឧបក្រណ៍ ែដលការបង់ព នធជា បនទុក្ របស់រ ដឌ ជូន អងគការ

ចំនួន ០១ក្រណី

-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នុងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ០៥ដង។

II-ទិសមៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងមក្រះនិងងាយរងមក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់

-កាាប់សថិតិជនអនាថា េៅតាមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុំជននានា និងទប់សាាត់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង

និងទីរបជុំជន ឬឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចំណាក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-េរតៀមេរៀបចំទិវាអនតរជាតិសតីពីរគ្ួសារ ១៥ឧសភា

-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បី

អប់រំ បងាារ ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងតាមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ
ជួញដូរមនុស្ស

-បនតេរៀបចំឯក្សារក្ំណត់អតតសញ្ញាណ

អាជីវក្មមផលូវេភទ

និងការបញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ

និងអំេពើ

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងឧបក្រណ៍សរមាប់វាស់ែវងេរលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពី

ក្ិចកា
ច រារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅក្នុងមណឌល។

២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា

-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលក្ុមារក្ំរាពីមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឌនិងអងគការ

ផ្ាយអំពីទរមង់ក្នុងការបេញ្ចញបញ្ចូលក្ុមារក្នុងមណឌលរដឌ និងអងគការ
-បនតេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល

សតីពីនីតិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ

និងផ្សពវ

សតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះ

ក្ុមារដល់របធានមនទីរ ស.អ.យ ជនបេងារលក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ និងសមាជិក្គ្ណៈក្មាាធិការ
ទទួលបនទុក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់

-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលក្ុមារក្ំរា
-េរៀបចំរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិនននយ
័ របស់ក្ុមារែដលជាក្មមវតថុសមុំក្ូនអនតររបេទស

បានេគ្សុំ និងេធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់រដឌបាលសមក្
ុំ ូនអនតររបេទស

និងក្ុមារែដលរតូវ

-េរៀបចំទរមង់ែបបបទសរមាប់ដំេណើរការសមុំក្ូនអនតររបេទស

-េរៀបចំចងរក្ង េបាោះពុមពក្រមងឯក្សាររបស់រដឌបាលសមុំក្ូនអនតររបេទស
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា
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-បញ្ជូនមស្តនតីរដឌបាលសមុំក្ូនអនតររបេទសេៅចូលរួមវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីសមុំក្ូនអនតររបេទសេៅ

របេទសហវីលីពីន

-បនតសហការជាមួយសាាប័នមានសមតថក្ិចច អាណាព្ាបាល េដើម្បីបញ្ជូន ទទួលមក្ែថទំ អប់រំ

និងបណ្តោះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន

-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះ

េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឌ

-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលបោះាល់ និ ង ការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារ

ទំនាស់នឹងច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េែតត និងតាមសហគ្មន៍

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្់

េៅក្នុងមជ្ឈមណឌលរដឌ

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតត

បទេលមើសេៅមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវិធីសាស្តសតព្ាបាល និងរគ្ប់រគ្ងវិធានការព្ាបាល និងសាារ

នីតស
ិ ម្បទភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតាមមាាយេៅក្នុងមណឌលអប់រំែក្ែរប

និងពនធនាររែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នេំ ឡើងេៅ

-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការេរៀបចំ

របយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន

និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការ

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥

-េរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធនឹងការការារ និងអនុគ្ណៈ

ក្មមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍

-េរតៀមេរៀបចំទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា

-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយរពឹ តតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់ ក្.ជ.ក្ ដល់រក្សួង

សាាប័ន អងគការាក្់ព័ន។
ធ

៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ

ជនពិការរសបតាមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ

និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទធិ

-បនតអនុវតតក្មមវិធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវិធីសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ

-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញាណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្តាមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចូលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឌបាលសិទធិជនពិការ

-ជំរុញអនុវតតនីតិវិធីេធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នរដឌ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វស
ិ យ
័ ឯក្ជន ក្នុង

ការទទួលជនពិការចូលបេរមើការងារ (រដឌ ២% ឯក្ជន ១%)

-បនតេរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា

-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណ្តោះបណាាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវិធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច

វិធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត

និងផ្ទក្ពិន័យេផ្សងៗ

ចំេាោះរក្សួង សាាប័ន និងរក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចេច ៅមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាបពលក្មមកាយសម្បទ

-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្សងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េែតត

-េរតៀមេរៀបចំពិធីរបកាស ផ្សពវផ្ាយែផនការយុទធសាស្តសតជាតិ សតីពីពកា
ិ រភាព ២០១៤-២០១៨
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា

10

-េរៀបចំរក្ុមការងារសរមាប់េរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិជនពិការ។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់

-ជំរុញេធវើបចចុប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់

-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់

ចាស់េៅតាមរាជធានី េែតត

និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្ស

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់

-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តាមលំេៅឋានេៅក្មពុជា

-បនតរក្សួង សាាប័នាក្់ពន
័ ធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពមនុស្សឲ្យ

កាន់ែតរបេសើរេឡើង។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល

-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ិ ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងជំរញ
ុ ការេបើក្ផតលរ់ បបសនតិសុែ

សងគមតាមរបព័នធធនាររ

-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនដល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ិ
-ជំរុញការរគ្ប់រគ្ងទិននន័យមស្តនតីរាជការសុីវិលជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ

រាជការសុីវិលចូលនិវតតន៍ឲ្យទទួលបានលទធផលរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព

េដើម្បីដ្ឋក្់មស្តនតី

-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲយ្ ដំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រក្ុង រសុក្ ែណឌ េៅតាមរាជធានី េែតត
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន

-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់ អតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ

លុបមុែសញ្ញាែដលផុតសុពលភាព បនទុក្ផុតសុពលភាព

-បនតេរៀបចំែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ

-ពរងឹងការេបើក្ផតល់របាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញាអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
យុទធជន

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ

សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិអតីត

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋាន និងនីតិវិធីេផ្សងៗសរមាប់ដំេណើរការ ប.ជ.អ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ

-េរៀបចំរបកាសសតីពីការេផទរការរគ្ប់រគ្ង និងេផទរការអនុវតតរបបសនតិសុែសងគមរបស់អតីតយុទធជន

មនទី ស.អ.យ រាជធានី េែតត មក្ ប.ជ.អ

-បនតេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការការិោល័យ និងសាខា ប.ជ.អ េៅរាជធានី េែតត និងរក្ុង រសុក្ ែណឌ
-ជំរុញេរៀបចំអនុរក្ឹត្យ សតីពកា
ី រក្ំណត់អរតាភាគ្ទនេដើម្បីរទរទង់េបឡាជាតិអតីតយុទធជន
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ

និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន

ក្នុងការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន

-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ តាមរយៈរបព័នធធនាររ

ៃនេែតតែដលបានេធវើបចចុប្បននភាពរួច

-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញាែដលមិនមក្េធវើបចចុប្បននភាព និងមុែសញ្ដែដលេធវើបចចុប្បននភាពេហើយ

មិនមក្េបើក្របាក្់ពីធនាររ

-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ

-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលក្ខនក្
តិ ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យ

បានទន់េពលេវលា និងមានរបសិទធភាព

-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពុជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នុងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន

-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញាណអតីតក្ងក្មាលង
ំ របដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដល

រតូវទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា

11

-ជំរុញសក្មមភាពការងាររបស់គ្ណៈក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍អតីតយុទធជនឃុំ សងាាត់

-បនតផ្សពវផ្ាយដល់មស្តនតីរាជការសុីវិលក្នុងរក្សួង ស.អ.យ ឲ្យដ្ឋក្់ាក្្យចូលជាសមាជិក្ ស.អ.ក្

េៅតាមនាយក្ដ្ឋាន និងអងគភាពេរកាមឱវាទរក្សួង។

៧.បមងាត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

-ជំរុញឲ្យមានសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពុជា
-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជានដរូ

-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវិល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណឌ

មស្តនតរា
ី ជការសុីវិល

-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បំណាច់េផ្សងៗ

ជូនមស្តនតរា
ី ជការសុវី ិល

-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ

តាមរយៈការអនុវតតចា
្ ប់សតីពីសហលក្ខនក្
តិ ៈមស្តនតរា
ី ជការសុីវិល

បទបញ្ញាៃផទក្នុង និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់

-តាមដ្ឋនដំេណើរការេរៀបចំេបើក្របាក្់េបៀវត្សរ៍មស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ តាមរយៈរបព័នធ
ធ នាររ
-បញ្ចប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិតយ្ េមើលមុែងារេឡើងវិញរបស់រក្សួង ស.អ.យ
-បញ្ចប់កា រេរៀបចំ ែផនការយុទធសា ស្តសត ឆ្នំ ២ ០១៤-២០១៨ របស់ រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដក្
ឹ នាំរបស់រក្សួង េៅក្នុង

េគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)

-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព

និងតមាលភាព

-េរៀបចំែផនការថវិកា ០៣ឆ្នរំ ំក្ិល ២០១៥-២០១៧

-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវិការដឌ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យ

បញ្ជគ្
ី ណេនយ្យ និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតរិ ដឌ

-ជំរុញអនុវតតក្មមវិធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថុសាធារណៈ

-ពរងឹងក្ិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនិរនតរភាព

ការងាររបស់អងគការ

-ពរងឹ ង ពរងី ក្ ទំ នា ក្់ ទំ ន ងសហរបតិ ប តតិ កា រេទវ ភា គ្ី ពហុ ភា គ្ី ជាមួ យ បណាា របេទសនានា

សហគ្មន៍អាសា៊ាន និងសហគ្មន៍អនតរជាតិ

-តាមដ្ឋនរបាយការណ៍តាមអងគភាពចំណុោះរក្សួង េដើម្បព
ី រងឹងរបសិទធភាពការងារ៕

រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ២០ ែែ េមសា ឆ្នំ ២០១៤

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគេកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសេបទា

12

