ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍

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

ក្នអងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្

និងេលើក្ក្មពស់ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាពលរដឋ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នអងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាល
បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសា ស្តសត ចតុេកាណដំណា ក្់ កា លទី ៣

ែដលរបកាសដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ

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

និងសមភាពេយនឌ័រ

បានបងាាញោ៉ាងច្ាស់អព
ំ ីការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងការជួយដល់ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់របេភទក្នង
អ សងគម ជាពិេសស
ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតយុទធជន និងអតីតមស្តនតីរាជការសុីវលល។
េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នអងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ

ជាពិេសស

ជនរងេររោះ

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

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

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

សនតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពអជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជា
ៃដគ្ូ។

ជាអាទិ៍ក្ង
នអ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ ម្បទអនុវតត

សេរមចបានលទធផលដូចខាងេរកាម៖

I-លទធ ផ លការងារ
១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសដគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ

-បានសហការជាមួយអាជាាធរេែតត កាក្បាទរក្ហមក្មពអជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បអរសជននា

នានាំយក្អំេណាយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេររោះចំនួន ១.៩៩៥

រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតតក្ំពតចំនួន ៣៤០រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្ង
នំ ចំនួន ៨០០រគ្ួសារ ក្ំពង់សពឺចំនួន ២៩៦រគ្ួសារ
បនាាយមានជ័យចំនួន ៣៨រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ៥៥រគ្ួសារ និងេែតតក្ណាាលចំនួន ៤៦៦រគ្ួសារ

-មនទីរ សអយ េែតតរក្េចោះបានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជា

ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះចំនួន ០៥រគ្ួសារ។ េដ្ឋយែឡក្ អងគការសុីប៊ីអិនបានផតល់អណតូងសនប់ចំនួន
៦០ សរមាប់របជាជនរក្ីរក្េៅេែតតក្ំពង់ធំ ត្បឣងឃមអំ ៃរពែវង និងេែតតសាាយេរៀង ជួយវោះកាត់ក្ុមារមាត់ែឆប

ចំនួន ១៨នាក្់ និងជួយឧបតថមភដល់ក្ុមាររក្ីរក្ចំនួន ៤៥នាក្់ និងអងគការេមរតីអនតរជាតិេដើម្បីអាសុីបានែចក្
អងករ និងសមាារៈេរបើរបាស់មួយចំនួនដល់របជាជនរក្ីរក្ចំនួន ១.៥៨៩នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានីភនំេពញចំនួន

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1

៩៤៤នាក្់ េែតតេាធិ៍សាត់ចន
ំ ួន ៣០៣នាក្់ បាត់ដំបងចំនួន ១២០នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនួន ១៥០នាក្់
និងេែតតេសៀមរាបចំនួន ៧២នាក្់

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និ ងរងេររោះមហនត រាយេផ្ស ងៗសរុបរបមាណចំ នួន ៥១២

រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះមាន េែតតក្ំពង់សពឺចំនួន ០១រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ២៥៣រគ្ួសារ ក្ំពតចំនួន ១៣៩រគ្ួសារ
រាជធានីភនំេពញចំនួន ៥៧២រគ្ួសារ និងេែតតក្ណាាលចំនួន ៤៧រគ្ួសារ។
ែ-ការងារជនអនាថា

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញេសចក្តីសេរមចេលែ ៩៥ សសរ ចុោះៃថងទ០
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤

សតីពីការែតងតំងសមាសភាពគ្ណៈក្មាាធិការជាតិេដ្ឋោះរសាយបញ្ញាជនអនាថា

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភេនំ ពញបានទទួលជនអនាថាចំនួន ៩៣នាក្់ មក្េធវើការអប់រំ ពិេររោះ

េោបល់ និងេធវើសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញ និងបានរគ្ប់រគ្ងជនអនាថារានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់
រសី ៤០នាក្់

-បានចុោះរសង់សថិតិជនអនាថាេៅតមេែតតមួយចំនួនសរុបចំនួន ៧១នាក្់ ក្នអងេនាោះ េែតតតែក្វ

ចំនួន ២៩នាក្់ េែតតក្ំពតចំនួន ១៥នាក្់ និងេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ២៧នាក្់

-បានសហការជាមួយអងគការជាតិ អនតរជាតិ ជួយដល់ជនអនាថា ក្ុមារអនាថាចំនួន ១៣៤នាក្់។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ចាមបាននាំក្ុមារក្ំរា និងក្ុមាររងផលបោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍

សរុបចំនួន ១៥០នាក្់ មក្សំេណោះសំណាល ពិសាអាហារ និងទស្សនាសិល្បៈសែមតងក្នអងឱកាសចូលឆ្នំថមី
េៅរាជធានីភនំេពញ

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតែក្ប មានក្ុមារផទអក្េមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ០៦នាក្់

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតៃបលិនបានរសុងសថិតិស្តសតីរក្សុីផលឣវេភទចំនួន ១០៨នាក្់ (២៣ទីតំង) និងបាន

របឹក្្ាេោបល់ដល់រសីតបេរមើេសវាក្ម្ានតសប្ាយចំនួន ៦៨នាក្់
-អងគការសាលាសុែភាពសាធារណៈ

និងសងគមក្ិចចសង់េអលីហ្ាែបតបានផតល់មណឌលសានក្់េៅ

សេមលៀក្បំាក្់ អាហារបំបនសុែភាព អប់រំផលឣវចិតត តរមូវការេផ្សងៗ និងការែថទំសុែភាពដល់ក្ុមារផទអក្េម
េរាគ្េអដស៍ចំនួន ១០១នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានីភនំេពញចំនួន ៥៨នាក្់ និងេែតតរពោះសីហនុចំនួន ៤៣នាក្់។
េដ្ឋយែឡក្

អងគការសេស្តងារោះជនអស់សង្ឃឹមបានជួយឧបតថមភជាអងករ

មហឣប

និងេសាហុយេធវដ
ើ ំេណើរេៅ

មនទីរេពទ្យដល់អនក្ជំងឺេអដស៍ចំនន
ួ ២៣រគ្ួសារ និងក្ុមារសានក្់េៅក្នអងមណឌលចំនន
ួ ៤៩នាក្់។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានេរៀបចំរបារពវទិវាអនតរជាតិ សតព
ី ីរគ្ួសារ ១៥ឧសភា េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម
វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងជារបធានគ្ណៈក្មាាធិ កា រពិ េររោះេោបល់ េរលនេោបាយ
ចំេាោះរគ្ួសា រ េរកាមរបធានបទ “អភិ វ ឌ្ឍ ន៍ រគ្ួ សា រជារគ្ឹោះ ៃនការអភវល ឌ្ឍ ជាតិ ” េដ្ឋយមានតំ ណា ង
រគ្ួសា រក្មមក្រ ក្សិ ក្រ អាជីវ ក្រ និវ តត ជន និ ង មស្តនតី រា ជការសុី វល ល សរុ បចំ នួ ន ៤៥០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗ
ទទួលបានអាវយឺ ត ១ សារុ ង ១ សាបូ ១ដុំ រចាស់ ដុ ស េធម ញ និ ង ថានំ ដុ ស េធម ញ និ ង ថវល កា ១មុឺន េរៀល
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ។

ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស
-បានេរៀបចំសិកាាសាលាពិេររោះេោបល់ថានក្់ជាតិេលើេសចក្តីរាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយ
តៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១១០នាក្់។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ
-បានេធវើមាតុភូមិនិវតតស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះចំនួន ០៦នាក្់ (អងគការ WVC ចំនួន ០៣នាក្់ និង
អងគការ AKP ចំនួន ០៣នាក្់) េៅរបេទសេវៀតណាមវលញ និងបានទទួលជនរងេររោះែដលេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍
ពីរបេទសេវៀតណាមវលញចំនន
ួ ១១នាក្់ រសីចំនួន ០៧នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន ០២នាក្់
និងបានបញ្ជឣនបនតអងគកាតំណក្់ទឹក្ និងអងគការKKEV េដើម្បីរំារ មក្អប់រំ ែណនាំ របឹក្្ាពិេររោះ
េោបល់ ព្ាបាលផលឣវកាយ ផលឣវចិតត បណតោះត បណាាលវលជាជ
ា ីវៈ និងសាារនីតស
ិ ម្បទ។
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត

-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ០១នាក្់ រសី ០១នាក្់

និងបានបញ្ជឤនេៅសានក្់េៅក្នងអងគការ CWCC

-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

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

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

-តមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៤ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ

-សិទធិជាមូលដ្ឋានទំង ៤ របស់ក្ុមាររតូវបានរជួតរជាបេៅក្នអងសហគ្មន៍ តមរយៈក្មមវលធផ
ី ្សពវ

ផ្ាយជាេរចើនរបស់រដឋ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលនានា

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្

េររោះសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

-បានទទួលររវក្ិចចដំេណើរទស្សក្ិចចអនុរដឋមស្តនតី

សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរង

និងគ្ណៈរបតិភូរក្សួងសងគមក្ិចចៃនរបេទស

មីោ៉ាន់មា៉ាមក្សិក្្ាែសវងយល់អំពីវលស័យសងគមក្ិចចៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា
ក្ុមារ េៅរាជធានីភេនំ ពញ និងេែតតេសៀមរាប

ជាពិេសសសុែុមាលភាព

-បានេធវើទស្សនក្ិចចសិក្្ាអំពីសមអំក្ូនក្នអងរបេទស និងសមក្
អំ ូនអនតររបេទសេៅរបេទសហវីលីពីន

-បានបណតតោះបណាាល សតីពន
ី ីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់

មស្តនតីរបស់អងគការការីតសែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ២៦នាក្់។

រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ

-រហូតមក្ដល់បចចអប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា

ក្ុមារពិការសរុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក្់ ក្នអងេនាោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារ

ក្ំរាចំនួន ២.២៤៤នាក្់ ។ ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងក

លក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹងទូេៅ បណតតោះបណាាលជំនាញវលជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅ
សហគ្មន៍វលញ។

មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឋចន
ំ ួន

៣ក្ែនលង

បានទទួលការជូយឧបតថមភបែនថមពី

សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន និងសេមតចក្ិតតិរពឹទធបណឌិត ក្នអងេនាោះមាន៖ មណឌល

េគ្ៀនឃ្លំង អងករ ១២េតន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពអជា-បារាំង-ហុងរគ្ី អងករ ១២េតន
របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាប ទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរៅពីការែថទំក្នអង
មណឌលក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភេផ្សងៗ

េទៀត េៅក្នអងសហគ្មន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅតមវតតអារាម និងតមក្មមវលធី
េផ្សងៗេទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍សព
តី ីសាានភាពចុោះបា៉ាន់របមាណរគ្ួសាររបស់ក្ុមារក្ំរាែដលក្ំពុងសានក្់

េៅមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្លំងេដើម្បីេធវើសមាហរណក្មម។
រ-៣-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ ចិញ្ជម
ឹ

-បានបក្រសាយ និងេឆលើយតបាក្់ព័នធនឹងសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាង សតីពីក្ិចចរពមេរពៀងសតីពីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាង សតីពីក្ិចចសន្ារវាងរដឋបាលសមំក្
អ ូនអនតររបេទសជាមួយទីភានក្់ងារសមអំក្ូន

អនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាស សតីពីការផតល់ការអនុញ្ញាតដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងគ្ំរូលិែិតមួយចំនួនេទៀតាក្់ព័នធនឹងែបបបទសមអំក្ូនអនតររបេទស

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានបញ្ចឣនមស្តនតីចំ នួន ០៤នាក្់ េៅទស្ស នក្ិ ចច សិ ក្្ា េៅរបេទសហវី លី ពី ន េដើ ម្បី ដ ក្រសង់ បទ

ពិេសាធន៍ការងារសមអំក្ូនអនតររបេទស។

ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន

មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពីការទប់សាាត់ការេរបើ

របាស់េរគ្ឿងេញៀនក្ុមារចំនន
ួ ០៨េលើក្ មានក្ុមារចូលរួមសរុបចំនួន ៨០០នាក្់។
ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

បាននិងក្ំពុ ងជំរុ ញសុំកា រឯក្ភាពពី ទី សតី កា រគ្ណៈរដឋ ម ស្តនតី េលើ េសចក្តី រាងច្ា ប់ សតី ពី យុ តតិ ធម៌

អនីតិជន។

ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន

១១នាក្់ មក្អប់រំ ែក្ែរប និងបញ្ជឣនេៅសាារនីតស
ិ ម្បទនិងបណតតោះបណាាលវលជាាជីវៈេៅមណឌលឱកាសែញអំ

-គ្ិតមក្ដល់ ែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនេៅសល់

ជាក្់ែសតងេៅក្នអងមណឌលចំនួន ៩០២នាក្់ ក្នអងេនាោះ មជ្ឈមណឌលជិវលតថមីភបា
នំ ក្់េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
១០៩នាក្់ មណឌលឱកាសែញរា
អំ ជធានីភនំេពញចំនួន ៤០៨នាក្់ មជ្ឈមណឌលពិភពថមីក្ស
តី ង្ឃឹមេែតតបាត់ដំបង
ចំនួន ៤៧នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបងចំនន
ួ ១០៧នាក្់ មជ្ឈមណឌល
បញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតេសៀមរាបចំនួន
រពោះសីហនុចន
ំ ួន ៣៥នាក្់។

៣១នាក្់

១៦៥នាក្់

មជ្ឈមណឌលសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្

និងមជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតត

ែ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ចាម បានចុោះរសង់សថិតិអនីតិជនទំនាស់នឹងច្ាប់េៅក្នអងពនធនាររចំនួន ១២

នាក្់ បានចុោះសួរសុែទុក្ន
ខ ិងរបឹក្្ាេោបល់ចំនួន ១៦ដង និងអប់រំេរៅរបព័នធដល់អនីតិជន និងនីតិជនេៅក្នអង
ពនធធនាររចំនួន ១៦នាក្់។

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

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍សាានភាពក្ុមារឆ្ន២
ំ ០១៣ និងទិសេៅឆ្ន២
ំ ០១៤
-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការចំនួន

០២

គ្ឺអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់

និងេរល

នេោបាយាក្់ព័នន
ធ ឹងការការារក្ុមារ និងអនុគ្ណៈក្មមការពិនិត្យតមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យការរចនាឯក្សារច្ាប់ េរលនេោបាយ លិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតាក្់ព័នធ

នឹងការការារក្ុមារ េដើម្បីេបាោះពុមពផ្ាយ

-បានេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពក្ុមារេលែ៣ េរកាមរបធានបទ “ការេបាោះបង់ការសិក្្ា

េៅក្រមិតមធ្យមសិក្្ាបឋមភូមិ”

-បានសរមបសរមួលជាមួយរក្ុមការងារេដើម្បីក្ុមាររក្សួងព័ត៌មាន

េដើម្បីេរៀបចំេវទិកាតុមូលតម

ទូរទស្សន៍សរមាប់អបអរសាទរទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថនា
ុ និងទិវាក្ុមារក្មពជា
អ ឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានេរៀបចំឯក្សារេរតៀមសរមាប់េរៀបចំទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ទិវាពិភពេលាក្របឆ្ំងពល

ក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពអជាឆ្នំ២០១៤

-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំ េគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh) មានអនក្ចូលទស្សនាចំនួន ៤២២

ដង មក្ពី២៥របេទស។

រ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានេរៀបចំវគ្គបណតោះត បណាាល សតីពីការក្សាងែផនការសក្មមភាព និងែផនការថវលកា េលើវលស័យ

សងគមក្ិចចដ្ឋក្់បញ្ចឣលក្នអងក្មមវលធីវលនិេោគ្ និងែផនការអភិវឌ្ឍន៍របស់រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ និងការរំរទ
ដល់ស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះនិងងាយរងេររោះដល់រក្ុមរបឹក្្ារសុក្ និងឃុំ សងាាត់ េៅេែតតេសៀមរាប
បនាាយមានជ័យ និងេែតតក្ណាាល

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានសហការជាមួយអងគការ HACC េរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីបទដ្ឋាន និងេរលការណ៍

ែណនាំសរមាប់ការែថទំ ការរំរទ និងការការារចំេាោះក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ េៅសណាាររ
ណាហាាេវុល
ី ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានសហការជាមួយអាជាាធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺ េអដស៍េរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការេធវើបចចអបប្ នន

ភាពការតមដ្ឋន និងវាយតៃមលរបចាំឆ្នំ េដើម្បីបេងកើនរបសិទភា
ធ ពការអនុវតតរបព័នត
ធ មដ្ឋន និងវាយតៃមល
េឆ្ពោះេៅសេរមចេរលេៅសូន្យបី ែដលមានមស្តនតី ស.អ.យ ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានេធវើជាវាគ្មិនក្នអងេវទិការតុមូលេដើម្បីអបអរសាទរែួបេលើក្ទី៦៥ ទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា

ែួបេលើក្ទី១៣ ទិវាពិភពេលាក្របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពជា
អ
េរកាមរបធានបទ
“េតើរក្សួងបានផតល់េសវាអវែ
ី លោះដល់ក្ុមាររងេររោះេដ្ឋយអំេពើហិង្ា?

-បានេធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុវលស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និង

ក្ុមារងាយរងេររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh

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

អភិ វ ឌ្ឍសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ

រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-េរៀបចំនីតិវលធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្ សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការែដល

សានក្េ់ ៅក្នង
អ មជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

-េរៀបចំនីតិវលធីសរមាប់េធវើអធិការក្ិចចតមរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ សតីពកា
ី រេរជើសេរីសជនពិការចូល

បេរមើការងារ។

ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាជជីវៈ និងមុែរបរ
-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ
និងបនាាយរាបបានបណតតោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈដល់

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

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

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរត និងែបបបទ

ៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ។
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ

-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh
-បានេរៀបចំ េសចក្តីរាងរបកាស សតី ពី ែផនការែណនាំ ៃនការដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើរបាស់ សាល ក្ សញ្ញា មជ្ឈ

មណឌលសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងែផនការយុទសា
ធ ស្តសតរបស់មូលនិធិជនពិការ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរបកាស សតី ពី កា រអនុ វ តត រ បបេរលនេោបាយចំ េាោះជន
ពិការរក្ីរក្េៅតមសហគ្មន៍
-បានរបមូលរបាក្់ពីហិបរបាក្់វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មល
ូ និធិជនពិការ ពីទីតំងនានាក្នអងរាជធានី

ភនេំ ពញ ែដលមានរបាក្់ក្មពជា
អ ចំនួន ៤.៧៤១.៨០០៛ របាក្់េវៀតណាមចំនួន ១.៣១៥.៥០០ដុង របាក្់ចិន
ចំនួន ១៥៣យ័ន របាក្់ៃថចំនួន ៤០បាត របាក្់មា៉ាេឡសុីចំនួន ៣៣រីងហគីត និងរបាក្់អាេមរលក្ចំនួន ៦០
ដុលាលរអាេមរលក្
-បានចុោះរតួតពិនិត្យការរបគ្ល់ ទទួលរបាក្់ ែដលរបមូលបានពីហិបរបាក្់វភា
ល គ្ទនសប្បអរសធម៌
ចំនួន ៣២ទីតំង។
រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ

-ក្នអងែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បាន
ផតលេ់ សវាសាារលទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនួន ៩.៣០៣នាក់ ក្នង
អ េនាោះ រសីចំនួន ៣.២៤៦នាក្់។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ទនទឹមេនោះ ជនពិកា រែដលមក្ទទួលេសវាពី មជ្ឈ មណឌ ល សាា រ លទធ ភាពពលក្មម ក្៏ បា នទទួ ល ការឧបតថមភ
ជារបាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមក្ផងែដរ
-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិតនិងរណប និងែបងែចក្េៅតមមជ្ឈមណឌលសាារចំនួន ៥.៣០០
េរគ្ឿង។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា

បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ៤.៧៨៣នាក្់ រសីចំនួន ១.១៧៤នាក្់ និងជន

ពិការេដ្ឋយសារមីនចំនួន ១.៨១៤នាក្់

រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជជសាគសត

បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៤.៥២០នាក្់ រសីចំនួន ២.០៧២នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែែេមសា ឆ្នំ២០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្

សរុបចំនួន ១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅតមរាជធានី េែតតទំង ២៤ សំេៅជួយរនេៅវលញេៅមក្

េៅតមសហគ្មន៍ សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ខសមាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំ
បុណ្យសព និងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាព

-េរៀបចំេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំសព
តី ីការែថទំមនុស្សចាស់េៅតមលំេៅឋានេៅក្មពអជា

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតី ពី កា រេរៀបចំ និ ង ការរបរពឹ តត េៅរបស់ េលខាធិ កា រដ្ឋា ន ៃន

គ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥

អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមមគនតរា
ី ជការសុវ
ី ល
ិ

-បានែក្សរមួលដំេឡើងរបបឧបតថមភេរលនេោបាយជូនអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល

-េបើក្របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូន រគ្ួ សា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវល ជាា ជី វៈចំ នួន

១៤៤នាក្់

-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់

េគ្ហដ្ឋានចំនួន ០៧នាក្់

-េបើក្ផតល់របាក្់េសាធនតមរបព័នធធនាររជូនសិទធិវនតថច
មី ំនួន ៣៧៧នាក្់
-េបើក្ផតល់របាក្់រំលឹក្េសាធនជូនសិទធិវនតចំនន
ួ ១០នាក្់
-េបើក្ផតល់របាក្់រំ លឹ ក្សនទ ស្សន៍ជូន សិ ទធិ វ នត ចំ នួ ន

េសាធនរបចាំែែលេមឡៀងចំនន
ួ ០៨នាក្់

០២នាក្់

និ ង របាក្់ រំ លឹ ក្ េរលនេោបាយ

-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចឣលក្នង
អ របព័នធព័តមា
៌ នវលទា
្ សរុបចំនួន ១៤២នាក្់ ក្នង
អ េនាោះ និវតតជន

ចំនួន ១៣៩នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ០៣នាក្់ និងអនក្េៅក្នង
អ បនទក្
អ សរុបចំនួន ១០៥នាក្់

-បានពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ និងេធវើបចចអប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរត

ជូនសិទធិវនតែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍

-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតចំនន
ួ ៨៣នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្ចំនួន ០៣នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទលុបសពមស្តនតីរាជការចំនួន ០៤នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាោះ និវ តត ជ នចំ នួ ន ០១នាក្់ និ ង របពនធ េៅក្នអ ង បនទអ ក្ ចំ នួ ន ០១នាក្់

េចញពីបញ្ជីេបើក្របាក្់េរលនេោបាយរបបសនតស
ិ ុែសងគមរបចាំែែ

-លុបេឈាាោះសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈចំនួន ១៦១នាក្់
-ែក្តរមូវកាំរបាក្់ជូននិវតតជនចំនួន ០៥នាក្់
-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន

និងជនបាត់បងសម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងស
ឺ ុំេផទរសិទធិបាន

ចំនួន ២០នាក្់ េៅរាជធានីភនំេពញ េែតតតែក្វ ក្ំពត េាធិ៍សាត់ និងេែតតរពោះវលហារ

-បានេរៀបចំក្ិចចសន្ាសតីពកា
ី រេផទរសិទធិសរមាប់និវតតជន ឬជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈ េដើម្បីេផទរ

សិទធិេបើក្របាក្់េរលនេោបាយេសាធនេៅេពលមានជំងឺេៅរាជធានី េែតតចំនួន ២៦នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។

៦.ការងារអាទិភាពទី៦

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន

រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
ជារបចាំ

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បានេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារទំង ២៥រាជធានី េែតតរួចេហើយ និងបានអនុវតត

ការេបើក្របាក្់របបសនតិសុែសងគមតមរបព័នធធនាររចំនួន ២៤រាជធានី េែតត េៅសល់េែតតៃរពែវង
-េផទរអតីតយុទធជនតមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេែតតចំនួន ១៤០រគ្ួសារ

-បញ្ចឣលបនទអក្អតីតយុទធជនចំនួន ៥៩នាក្់ សរុបជាថវលកាចំនួន ៤៦៦.៦០០៛

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទចំនួន ៧៤នាក្់

-ផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ១៧

នាក្់ សរុបជាថវលកាចំនួន ៧៤.៨៣២.២៣៧៛

តរាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ច្ាំនួន

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

១១

៣២

៤៨

៧៣

៣

៨

-

-

៨

១

-

-

១

-

-

-

-

-

-

២០

៣២

៤៨

ជនមរណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ឳពុក

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប
កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

១៣៧

-

២៩៣

២.២០៦.០០០៛

-

-

-

៨

៤៨.០០០៛

-

១

-

២

៣៦៥.៣៦០៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៨២

៣

១៣៨

-

៣០៣

២.៦១៩.៣៦០៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តរាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពលី

ឳពុក

១២៦

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

៥៨

៨៩

១

៦៦១

៣១៥

-

៨៩០

៦.៨១៨.៨០០៛

៩

៣

២

៣

-

៦៨

-

៧៦

៥៨៧.៦០០៛

៧

-

-

៨

-

៣០៥

-

៣១៣

២.៨៩៦.៤៨០៛

៧

-

-

១០៣

-

២.០៩៣

-

២.១៩៦

១៣.២៩៥.០៧៤៛

-

-

-

៤

-

៥១

-

៥៥

២៧៩.០០០៛

២២៤

៦១

៩១

១៩៩

១

៣.១៧៨

-

៣.៥៣០

២៣.៨៧៦.៩៥៤៛

ជនមរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តរាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ និងទទួលសារលជា
់ ជនពលី និងមរណៈវលញ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពិការ

៣

ជនបាត់បង់

២

ច្ាំនួន

និវតាជន
សរុប

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

១១

-

-

៩

-

២១

-

៣០

២.៩០៨.៤៨១៛

៨

-

-

៨

-

៣

-

១១

៣.១០៧.៧៩៧៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១៩

-

-

១៧

-

-

៤១

៦.០៦១.២៧៨៛

២៤

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

២៣.០៩៥

១៩៩

៣.៩០៦

៥០

កូន

១

ជនពលី

៣៣.៦១៧

១០.៨៨៩

១៧.៩៩៥

៤.៩៩០

៩៦៩

១.៦៧១

៣

ជនពិការ

២៦.២៨៣

២៤.២៥០

២៤.០៨៧

២៣.៦២៨

២០.៨៨៩

១៨.៣៤២

១.៧០៣

១.៣៨១

២
៤
៥

ជនមរណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

អនកបមប្មើ

២១.៤៦០

៧៣.៦៣៨

៥.៦៤២

១.៤១១

សរុប

១.៣២៨
១៥

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

ទ្ឹកប្បាក់សរុប
៥៥៣.៧៧១.៤៤០៛

១២.២៣៨

៩១.០០១.៣០០៛

៤៩.៦៦៥

១០.៣៤៨.៨៨០.៩២៧៛

៣៩.២៣១

១០.៤៣៣.៥៩៤.៩០៣៛

២.៨០៧

៦០៧.១៥៧.៦៥២៛
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សរុប

៩០.២២១

១១.៨៥៨

១៩.៦៦៦

៧៣.៥២១

២៤៩

៧០.៩៤២

១.៣៤៣

១៧៧.៥៧៩

២២.០៣៤.៤០៦.២២២៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ែ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នអងែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួល

សំណុំែបបបទេសនស
ើ រុំ បាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាបន
័ ចំនួន ២១២សព

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

ចំនួន ៥.៤៤០សព និងបានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពកា
ី ររបគ្ល់ថវលកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្
ចំនួន ៣.៩៧៣សព េៅសល់ ១.៤៦៧សព

-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្ទាត់ េលើសំ ណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ ស.អ.ក្

រាជធានី េែតត និងេរៀបចំេសចក្តីជូនដំណឹងសតីពីមរណភាពសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៦០សព

-បានេរៀបចំេសចក្តស
ី េរមច សតីពីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធកា
ិ រអនតររក្សួងសរមាប់ក្ំណត់អតតសញ្ញាណ

ក្ងក្មាលំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគ្ួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈ
ែដលរតូវទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចច។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧

សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្្ារសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតស
ិ ុែសងគមទូលំ

ទូលាយសរមាប់មជ្ឈដ្ឋាននានា និងរបជាជនទូេៅ។
៨.ការងារអាទិ ភា ពទី ៨

អភិ វ ឌ្ឍសមតថ ភា ពសាថ ប័ ន និ ង ពក្ងឹ ង ភាពជាដដរូ
១.ការងាររដឋបាល និងបុរល
គ រ
ិ
រ.ការងាររដឋបាល

-បានរក្្ាទុក្ និងតមកលល
់ ែ
ិ ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតត មានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយ រតឹមរតូវ និង

លាក្់ការណ៍សមាាត់

-បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ៤៣២ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិែត
ិ េចញចំនួន ៦១៨ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៤៤ដង

-បានេរៀបចំេសចក្តីែណនាំ សតីពីការពរងឹងនីតិវលធីៃនការែតងតំង ការេផទរភារក្ិចចមស្តនតីរាជការក្នអង

រក្បែ័ណឌរក្សួង ស.អ.យ។

ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៥៣២នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៥៣៥នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៩៩៧នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៦៧៨នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ២១៨នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៤៦០នាក្់)
-េផទរេចញចំនួន ០១នាក្់

-ដ្ឋក្់មស្តនតីរាជការឲ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន ០៧នាក្់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា

-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតំងថមី ជំនួយការឯក្ឧតតមរដឋមស្តនតី និងទីរបឹក្ា
្ អមរក្សួងចំនួន ១៤នាក្់
-េរៀបចំបតឣររក្បែ័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ចំនួន ០៥នាក្់

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍ជូមស្តនតរា
ី ជការែដលេទើបេផទរចូលថមច
ី ំនួន ០១នាក្់
-ផ្ទាច់េបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេចញពីតរាងេបៀវត្សចំនួន ០៤នាក្់

-បញ្ចឣលអនក្ក្នអងបនទអក្ជា ក្ូនចំនួន ០៩នាក្់ និងរបពនធចន
ំ ួន ០១នាក្់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពកា
ី រ ផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើការតម

រក្សួង សាាប័ននានា

-បានបញ្ជឣនមស្តនតីរាជការចំនន
ួ ០២នាក្់ ចូលរួមសិកាសា
ា លាសតីពី Leadership and Management

for Institute Reform and Innovation។

២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

8

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

មានលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយត
ុ ត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្ដ
់ ឹក្នាំ

-បានពិនិតយ្ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងទី៣ របាយការណ៍ សតីពីការពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់

រក្សួង ស.អ.យ

-បានេរៀបចំែផនការយុទសា
ធ ស្តសត ៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ របស់រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន

និងយុវនីតិសម្បទ។

៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់

-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទន់េពលេវលា ក្នអងសាារតីទទួលែុសរតូវែពស់

-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នអង និងេរៅរបេទស របាក្់ចល
ូ រួមរបជុំថានក្់

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

-េរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការថវលកា ០៣ឆ្នំ របស់រក្សួង ស.អ.យ និងេសចក្តីរាងែផនការសក្មម

ភាពក្ំែណទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអសាធារណៈឆ្នំ២០១៤-២០១៥។

ូ
ជំពក្

តរាងសាានភាពថវលកា

អតថនយ
័ ចំណាយ

សរុបរួម

ភាគ្រយ

ច្ាប់ហរិ ញ្ដវតថឆ្
អ ២
នំ ០១៤

សាានភាពឥណទនថមី

អនុវតតជាក្់ែសតង

ថវលកាេៅសល់

43667265006000

42627265006000

11683168156833

30644066846167

%27.99

2634860006000

2634860006000

85365556100

1649464446900

%36.35

64968006000

64968006000

14662586400

50365416600

%22.51

%

60

ការទិញ

61

េសវាខាងេរៅ

62

េសវាខាងេរៅេផ្សងៗ

2605468006000

2605468006000

43964826100

1661563176900

%21.39

64

បនទអក្បុគ្គលិក្

7674069006000

7674069006000

2644563106133

5629565896867

%31.59

30685960006000

29645960006000

7694762106100

21651167896900

%26.98

2060006000

2060006000

-

2060006000

%0.00

65
63

ឧបតថមភក្ធន
និងជំនួយសងគម
ពនធ និងអាក្រ

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

ឥនធនៈ

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរលកាារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាព

េរកាមឱវាទ បានទន់េពលេវលា និងរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ

-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្

និង

អនតរជាតិ ចំនួន ០២គ្េរមាង។ បចចអប្បនន រក្សួ ង សហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន ១៥១ ែដលមានថវល កា

សរុ បចំនួន ១៥៦.៥៣៩.៦២២6១០ដុលារល សហរដឋអាេមរលក្ ក្នអងេនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្
ចំនួន ៥២អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន ៤៩.៤១០.៨៧០6៥៣ដុលាលរសហរដឋអាេមរលក្

-បានសរមបសរមួល និងសុទ
ំ ិដ្ឋាការចូល និងពន្ារទិដ្ឋកា
ា រជូនមស្តនតីអងគការចំនួន ០៣នាក្់

-បានសរមបសរមួលការនាំចូលសមាា រ ឧបក្រណ៍ ែដលការបង់ព នធជា បនទអក្ របស់រ ដឋ ជូន អងគការ

ចំនួន ០៤ក្រណី

-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នអងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ០៥ដង។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពត និងេែតតែក្ប េដើម្បីពិនិត្យ ែក្

លមឡការអនុវតតតួនាទី ភារក្ិចច របស់មនទីរ។

II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់
-កាាប់សថិតិជនអនាថា េៅតមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុំជននានា និងទប់សាាត់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង
និងទីរបជុំជន ឬឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចំណាក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បី
អប់រំ បងាារ ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងតមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ
ជួញដូរមនុស្ស
-បនតេរៀបចំឯក្សារក្ំណត់អតតសញ្ញាណ និងការបញ្ជឣនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើ
អាជីវក្មមផលឣវេភទ
-បនត ពិនិតយ្ ែក្សរមួ ល េសចក្តីរាងឧបក្រណ៍ស រមាប់វា ស់ ែវងេរលនេោបាយ និង បទដ្ឋា ន
អប្បបរមា សតីពក្
ី ិចកា
ច រារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅក្នអងមណឌល។
២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បនតេចញរបកាសបេញ្ច ញបញ្ចឣលក្ុ មារក្ំ រាពី មណឌល ក្ុមារក្ំ រារបស់ រ ដឋ និងអងគ ការ និ ង ផ្សពវ
ផ្ាយអំពីទរមង់ក្នអងការបេញ្ចញបញ្ចឣលក្ុមារក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគការ
-បនត េរៀបចំវ គ្គបណតោះត បណាាល សតីពីនី តិវល ធីអនុ វតត េរលនេោបាយ សតីពីការែថទំ ជំ នួស ចំ េាោះ
ក្ុមារដល់របធានមនទីរ ស.អ.យ ជនបេងារលក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ និងសមាជិក្គ្ណៈក្មាាធិការ
ទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់
-េរៀបចំ េសចក្តីរាងដីកា បេងកើតរក្ុ មការងារថាន ក្់ េែតត េលើ ការងាររគ្ប់រគ្ងក្រណី និ ងការែណនាំ
សតីពីនីតិវលធីបរងូបបរងួមរគ្ួសារក្ុមារក្ំរាេៅក្នអងមណឌល
-េរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីការរគ្ប់រគ្ងទិនននយ
័ ក្ុមារក្ំរា ក្ុមាររងេររោះ និងងាយរងេររោះ
េៅថានក្់េរកាមជាតិដល់មស្តនតថា
ី នក្់ជាតិ និងមស្តនតីបេងារលក្នង
អ េែតតេរលេៅ
-េរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពីការែថទំជំនស
ួ
ការរគ្ប់រគ្ង
ក្រណី និងច្ាប់សមអំក្ូនអនតររបេទស ដល់អនក្ាក្់ព័នធ និងមស្តនតីមនទីរ ស.អ.យ េែតតៃរពែវង
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលក្ុមារក្ំរា
-េរៀបចំរបព័នធ Database របស់ក្ុមារែដលក្មមវតថអសមអំក្ន
ូ អនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតរត បស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពរងឹងសមតថភាពមស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួល បក្ែរប និងេបាោះពុមពេសៀវេៅមគ្គអេទសន៍អនុវតតន៍លឡេលែ ២
-បនតសហការជាមួយសាាបន
័ មានសមតថក្ិចច អាណាព្ាបាល េដើម្បីបញ្ជឣន ទទួលមក្ែថទំ អប់រំ
និងបណតតោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន

-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវលស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះ
េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឋ
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលបោះាល់ និ ង ការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារ
ទំនាស់នឹងច្ាប់ េៅតមរាជធានី េែតត និងតមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្់

េៅក្នអងមជ្ឈមណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតត
បទេលមើសេៅមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវលធសា
ី ស្តសតព្ាបាល និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការព្ាបាល និង
សាារនីតិសម្បទភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតមមាាយេៅក្នអងមណឌលអប់រំែក្ែរប
និងពនធនាររែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចឣលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតី ពី ការេរៀបចំ និងការរបរពឹ តត េៅៃនមូល និធិជា តិស រមាប់ការ
របយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥
-េរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធនឹងការការារ និងអនុគ្ណៈ
ក្មមការពិនិត្យតមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍
-េរតៀមេរៀបចំទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា

-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយរពឹ តតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់ ក្.ជ.ក្ ដល់រក្សួង
សាាប័ន អងគការាក្់ព័ន។
ធ
៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ

និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទធិ

ជនពិការរសបតមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ
-បនតអនុវតតក្មមវលធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវលធីសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ

-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញាណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្តមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចឣលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នអងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា
-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-ជំរុញអនុវតតនីតិវលធីេធវើអធិការក្ិចចតមរក្សួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វស
ល យ
័ ឯក្ជន ក្នអង
ការទទួលជនពិការចូលបេរមើការងារ (រដឋ ២% ឯក្ជន ១%)
-បនតេរៀបចំនីតិវលធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណតតោះបណាាលវលជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវលធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច វលធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត និងផ្ទក្ពិន័យេផ្សងៗ
ចំេាោះរក្សួង សាាប័ន និងរក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិ
ជនពិការ
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចេច ៅមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាបពលក្មមកាយសម្បទ
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅតមទីតំងេផ្សងៗេទៀត េៅតមរាជធានី េែតត
-េរតៀមេរៀបចំវ គ្គ បណតោះត បណាាលអំពី វលធីសា ស្តសតនា នា និង នី តិវលធី ៃនការដ្ឋក្់ហិប ដក្ហិ បរបាក្់

វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មូលនិធិជនពិការ។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់

-ជំរុញេធវើបចចអប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់
-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់

និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្ស

ចាស់េៅតមរាជធានី េែតត
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តមលំេៅឋានេៅក្មពអជា
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាល
ភាពមនុស្សឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង។
៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និអនក្េៅក្នអងបនទអក្ថមី និងជំរុញការេបើក្
ផតលរ់ បបសនតិសុែសងគមតមរបព័នធធនាររ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនដល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បនតសហការជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េដើម្បីដំេឡើង
របាក្់េសាធននិវតតន៍ជន
ូ អតីតមស្តនតីរាជការសុីវលល
-ជំរុញការរគ្ប់រគ្ងទិននន័យមស្តនតីរាជការសុីវលលជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ េដើម្បីដ្ឋក្់មស្តនតី
រាជការសុីវលលចូលនិវតតន៍
-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲយ្ ដំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រក្ុង រសុក្ ែណឌ េៅតមរាជធានី េែតត។
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន

-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់ អតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
លុបមុែសញ្ញាែដលផុតសុពលភាព

យុទធជន

-បនតេរៀបចំែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-ពរងឹងការេបើក្ផតល់របាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញាអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ
សតីពីការក្ំណត់អរតភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិអតីត
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ

-េរៀបចំរបកាសសតីពីការេផទរការរគ្ប់រគ្ង និងេផទរការអនុវតតរបបសនតិសុែសងគមរបស់អតីតយុទធជន
មនទី ស.អ.យ រាជធានី េែតត មក្ ប.ជ.អ
-បនតេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការការលោល័យ និងសាខា ប.ជ.អ េៅរាជធានី េែតត និងរក្ុង រសុក្ ែណឌ
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នអងការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន
និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-េរៀបចំរបកាស សតីពីការេផទរការរគ្ប់រគ្ង និងេផទរការអនុវតតរបបសនតិសុែសងគមរបស់អតីតយុទធជន
េែតតៃរពែវង មក្សថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់ ប.ជ.អ
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញាែដលមិនមក្េធវើបចចអប្បននភាព និងមុែសញ្ដែដលេធវើបចចអប្បននភាពេហើយ
មិនមក្េបើក្របាក្់ពីធនាររ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបតមេរលការណ៍ៃនលក្ខនក្
តិ ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យ
បានទន់េពលេវលា និងមានរបសិទធភាព
-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នអងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញាណអតីតក្ងក្មាលំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដល
រតូវទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌
-ជំរុញសក្មមភាពការងាររបស់គ្ណៈក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍អតីតយុទធជនឃុំ សងាាត់
-េរៀបចំទិវាអតីតយុទធជនក្មពជា
អ ២១ មិថុនា។
៧.បដងាត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យមានការសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពអជា

-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវលល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណឌ
មស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បំណាច់េផ្សងៗ
ជូនមស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ តមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវលល បទ
បញ្ញាៃផទក្នអង និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-បញ្ចប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិតយ្ េមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង ស.អ.យ
-េរៀបចំបក្ែរប េបាោះពុមព និងផ្សពវផ្ាយដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតនវូ ែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨
របស់ រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចអប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដក្
ឹ នាំរបស់រក្សួង េៅក្នអង
េគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
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-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព
និងតមាលភាព
-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវលការដឋ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យ
បញ្ជគ្
ី ណេនយ្យ និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតរិ ដឋ
-ជំរុញអនុវតតក្មមវលធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ
-ពរងឹងក្ិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនិរនតរភាព
ការងាររបស់អងគការ

-ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិការេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍
អាសា៊ាន និងសហគ្មន៍អនតរជាតិ
-បនតចុោះ េធវើអធិកា រក្ិ ចចមនទី រ ស.អ.យ េែតត រពោះសី ហ នុ េកាោះក្ុ ង និ ង េែតត ក្ំ ព ង់ សពឺ េដើ ម្បីព រងឹង
របសិទធភាពការងារ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ១១ ែែ មិថុនា
ឆ្នំ ២០១៤
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