ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា
របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វ តត ប នត
េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងេលើក្ក្មពស់

ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាពលរដឋ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នអងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធ សា ស្តសត

ចតុ េកាណដំណា ក្់កា លទី ៣ ែដលរបកាសដ្ឋក្់ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ មហាេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្

រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា កាលពីៃថងទី២៥ ែែក្ញ្ញើ ឆ្នំ២០១៣។ រតង់មុំទ៣
ី និងមុំទី៤ ៃនចតុេកាណទី៤ សតីពី
ការអភិវឌ្ឍរបព័នធសុវតថិភាពសងគម និងការជំរុញេរលនេោបាយជាតិរបជាជន និងសមភាពេយនឌ័រ បានបងាាញោ៉ាង
ច្ាស់អំពីការយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងការជួយដល់ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់របេភទក្នអងសងគម
ជាពិេសស ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតយុទជ
ធ ន និងអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ។

េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នអងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ ជាពិេសស ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះ

រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវលធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធសាស្តសត
៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកន
ើ របសិទធភាពេសវាសុែុមាលភាពសងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុែសងគម និង(៣).

ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធនធានទំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថអ និង(ែ).ក្មមវធ
ល អា
ី ទិភាព ៨ចំណុច គ្ឺ
(១).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសរមាប់ជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងក្ិចចការរគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពក្ុមារ

និងយុវនីតស
ិ ម្បទ (៣).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ (៤).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).អភិវឌ្ឍរបប

សនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវលល (៦).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).បេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគម
ទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពអជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ។

ជាអាទិ៍ក្ង
នអ ឆមាសទី១ ឆ្នំ២០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ ម្បទអនុវតតសេរមចបាន

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

-បានសហការជាមួយអាជាាធរេែតត កាក្បាទរក្ហមក្មពអជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បអរសជននានានាំយក្

អំេណាយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេររោះចំនួន ៥.៨៧៩រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតត
ក្ំពតចំនួន ១.៤៥២រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ៥៥រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៦២រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ២.៣៣៩រគ្ួសារ ក្ំពង់សពឺ
ចំនួន ៣០០រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ៥៩រគ្ួសារ និងេែតតក្ណាាលចំនួន ១.៦១២រគ្ួសារ

-រក្សួងបានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជាជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះ

ចំនួន ៩៧១រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតតែក្បចំនួន ០១រគ្ួសារ រក្េចោះចំនួន ០៧រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ០៧រគ្ួសារ និង
េែតតសទឹងែរតងចំនួន ៩៥៦រគ្ួសារ។ មិនែតបុេណាណោះ ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរបមាណ ២.៨៨៤នាក្់ បានទទួល
អំេណាយជាេស្បៀង សមាា រៈេផ្សងៗ ការសានក្់េៅ ហូប ចុ ក្ ែថទំ ព្ា បាលសុ ែភាព និ ងបណ្ោះត បណាាល វលជាាជីវៈ តាម
រយៈអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិដៃទេទៀត

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និងរងេររោះមហនតរា យេផ្សងៗសរុ បរបមាណ ២.៩៩១រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ

មាន រាជធានីភនំេពញចំនួន ៧២រគ្ួសារ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៣៤រគ្ួសារ រតនគ្ិរីចំនួន ១០៣រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន ៥១
រគ្ួសារ េសៀមរាបចំនួន ១៥៧រគ្ួសារ ក្ំពតចំនន
ួ ១៤២រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១.៤៣៧រគ្ួសារ ក្ំពង់សពឺចំនួន ០១រគ្ួសារ ក្ំពង់
ចាមចំនួន ០៤រគ្ួសារ ក្ំពង់ធំចំនួន ៦១រគ្ួសារ និងេែតតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ២២៩រគ្ួសារ។
ខ-ការងារជនអនាថា

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1

-រសង់សថិតិជនអនាថាេៅតាមរាជធានី េែតតមយ
ួ ចំនួន មានជនអនាថាសរុប ៣២៩នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៦៥នាក្់ េែតតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៣៦នាក្់ តាែក្វចំនួន ២៩នាក្់ េកាោះក្ុងចំនួន ០២នាក្់ ក្ំពតចំនួន ២៣នាក្់
និងេែតតបនាាយមានជ័យចំនន
ួ ១៧៤នាក្់

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនអនាថាចំនួន ២៣៩នាក្់ មក្េធវើការអប់រំ ពិេររោះេោបល់ និងេធវើ

សមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញ និងបានរគ្ប់រគ្ងជនអនាថារានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់ រសី ៤០នាក្់

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ព
ំ ង់ចាមបានផ្សពវផ្ាយការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្រានសុវតថិភាពដល់អនក្រត់មូតឌ
ូ ុប និងមូតូក្ង់បី

ចំនួន ៧៩នាក្់ និងបានចុោះែសវងរក្ និងេធវកា
ើ របា៉ាន់របមាណរគ្ួសារក្ុមារចំនន
ួ ០២រគ្ួសារ េៅរក្ុងក្ំពង់ចាម និងរក្ុងសួង

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតៃរពែវង បានរសង់សត
ថិ ិរបជាពលរដឋចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ១៨២.០២៧នាក្់ រសីចំនួន

៩១.៤៧៤នាក្់ ក្នអងេនាោះ ចំណាក្រសុក្ក្នអងរបេទសចំនួន ១៣២.៩១១នាក្់ និងេរឿរបេទសចំនួន ៤៩.១២៦នាក្់។
េដ្ឋយែឡក្ មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ឆ្នំងបានទទួលពលក្រចំណាក្រសុក្ពីរបេទសៃថចំនួន ២.៥០០នាក្់ និងបានចុោះ
អប់រំផ្សពវផ្ាយអំពីការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្ចំនួន ០៧េលើក្ មានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៦៧នាក្់

-បានចូលរួមសហការទទួលពលក្រចំណាក្រសុក្មក្ពីរបេទសៃថតាមរចក្អនតរជាតិេបា៉ាយែបតពីៃថងទ០
ី ៦-២៩ ែែ

មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ ចំនួន ២០៦.១៥១ (រសី៦៣៥៨១នាក្់ ក្ុមារ១៦២២៣នាក្់) តាមរយៈរក្ុមការងារសរមបសរមួល
ទទួលពលក្រ និងរគ្ួសារពីរបេទសៃថ

-គ្ណៈក្មាាធិការជាតិេដ្ឋោះរសាយបញ្ញាជនអនាថា បានរបជុំបូក្សរុបលទធផលការងាររបចាំឆ្នំ២០១៣ និងេលើក្

ទិសេៅឆ្នំ២០១៤ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៨៥នាក្់ រសី ២៥នាក្់

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញេសចក្តីសេរមចេលែ ៩៥ សសរ ចុោះៃថងទ០
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ សតព
ី ីការែតងតាំង

សមាសភាពគ្ណៈក្មាាធិការជាតិេដ្ឋោះរសាយបញ្ញាជនអនាថា

-បានសហការជាមួយអងគការជាតិ អនតរជាតិ ជួយដល់ជនអនាថា ក្ុមារអនាថាចំនួន ១៥៤នាក្់។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍

-បានរសង់សថិតិក្ុមាររងេររោះ និងរងផលបោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ៧.៤៤៥នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៦៧៩នាក្់ េែតតតាែក្វចំនួន ៤៧៩នាក្់ បាត់ដំបងចំនួន ១.២០១នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ៧៨៦នាក្់ ក្ំពង់សពឺ

ចំនួន ២៩៧នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ៧៨៧នាក្់ ក្ំពង់ឆ្ង
នំ ៥២១នាក្់ ៃរពែវងចំនួន ១.០១២នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនន
ួ
២៨៩នាក្់ េសៀមរាបចំនួន ៦៣០នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៥៤៨នាក្់ និងេែតតរក្េចោះចំនួន ២១៦នាក្់

-បានចុោះអប់រំ សមាាសន៍ និងផតល់របឹក្្ាេោបល់ដល់ស្តសតីបេរមើេសវាក្ំសានតសប្ាយេៅតាមរាជធានី េែតតមួយចំនួន

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានសហការជាមួយសប្បអរសជននាំយក្អំេណាយ និងថវលកាមួយចំនួន េៅែចក្ជូន

ដល់ក្ុមារផទអក្េមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ១៤នាក្់។ េដ្ឋយែឡក្ អងគការសេស្តងារោះជនអស់សង្ឃឹមបានជួយឧបតថមភជាេស្បៀង
និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមនទីរេពទ្យដល់អនក្ជំងឺេអដស៍តាមផទោះចំនួន ០៨រគ្ួសារ

-បានសហការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ បេងកើតមុែរបរខានតតូច និងផតលស
់ មាារៈេផ្សងៗ

ជូនដល់រគ្ួសារ និងក្ុមារែដលរងផលបោះាល់េដ្ឋយជំងេឺ អដស៍

-ក្ុមារក្ំរារងផលបោះាល់េដ្ឋយសារជំងឺេអដស៍ បានទទួលការសានក្់េៅ បីបាច់ែថទំសុែភាពេៅតាមមណឌល

របស់អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងការរបឹក្្ាេោបល់េផ្សងៗ

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ចាមបាននាំក្ុមារក្ំរា និងក្ុមាររងផលបោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍សរុបចំនួន ១៥០

នាក្់ មក្សំេណោះសំណាល ពិសាអាហារ និងទស្សនាសិល្បៈសែមតងក្នអងឱកាសចូលឆ្នថ
ំ េមី ៅរាជធានីភនំេពញ

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតែក្បបានចុោះសួរសុែទុក្ខក្ុមារផទអក្េមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ១៤ និងបានផតល់អំេណាយជាសមាារៈ

និងថវលកាមួយចំនួន។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ

-បានេរៀបចំទិវានារីអនតរជាតិ ៨មីនា ែួបេលើក្ទី១០៣ េរកាមរបធានបទ “សមភាពៃនការអប់រំមានសារសំខាន់

ក្នអងក្ិចចអភិវឌ្ឍសងគម” េៅទីសតីការរក្សួង ស.អ.យ េរកាមអធិបតីភាពដ៏ ែព ង់ ែព ស់ ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ
.យ និងេលាក្ជំទវ ហេង ហៅ វង សូត និងមានការចូលរួមពីសំណាក្់ស្តសតីែដលជាថានក្់ដឹក្នាំ និងមស្តនតរា
ី ជការរក្សួង

ស.អ.យ សរុបចំនន
ួ ៣០០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួលបានសំពត់មួយ និងថវលកាចំនួន ៥០.០០០៛។ េដ្ឋយែឡក្ មនទីរ ស.
អ.យ េែតតក្ំពង់ឆ្នំងក្៏បានរបារពវទិវាេនោះផងែដរ

-បានេរៀបចំរបារពវទិវា អនតរ ជាតិ សតីពីរគ្ួសា រ ១៥ឧសភា េរកាមអធិ បតី ភាពដ៏ ែព ង់ ែព ស់ ឯ ក្ឧតត ម វង សូត
រដឋ ម ស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងជារបធានគ្ណៈក្មាា ធិ កា រពិ េររោះេោបល់ េរលនេោបាយចំ េាោះរគ្ួ សា រ េរកាម
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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របធានបទ “អភិវឌ្ឍន៍រគ្ួសារជារគ្ឹោះៃនការអភិវឌ្ឍជាតិ” េដ្ឋយមានតំណាងរគ្ួសារក្មមក្រ ក្សិក្រ អាជីវក្រ និវតតជន និង
មស្តនតី រា ជការសុីវល លសរុ បចំ នួ ន ៤៥០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ ៗទទួ ល បានអាវយឺ ត ១ សារុ ង ១ សាបូ ១ដុំ រចាស់ ដុសេធមញ
និ ង ថានំដុសេធមញ និងថវល កា ១មុឺនេរៀល។ េដ្ឋយែឡក្ មនទី រ ស.អ.យ េែតត ក្ ណាា ល បាត់ ដំ បង រពោះសី ហ នុ ក្ំពត
ៃរពែវង និងេែតតែក្បក្៏របារពវទិវា េនោះផងែដរ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតៃបលិនបានរសង់សថិតិស្តសតីរក្សុីផលឣវេភទចំនួន ១០៨នាក្់ (២៣ទីតាំង) និងបានរបឹក្្ា

េោបល់ដល់រសីតបេរមើេសវាក្ម្ានតសប្ាយចំនួន ៦៨នាក្់

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជឣនជនរង

េររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទសក្នអងវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពយ
ី ុទធសាស្តសតរបឆ្ំងអំេពើជួញដូរមនុស្សេៅេែតតក្ំពង់សពឺ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំេសចក្តីរាងចុងេរកាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជឣន

ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

េរកាមែដនសមតថក្ិចចរក្សួង ស.អ.យ

និងេរៀបចំេសចក្តីរាងសារាចរែណនាំអនុវតតនីតិវលធីសមាហរណក្មមជនរងេររោះ

-បានេចញរបកាសេលែ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពី បទដ្ឋានអប្បបរមាែថទំជន

រងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញ ដូរ មនុស្ស និងអំេពើេធវអា
ើ ជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌល និងេរៀបចំឧបក្រណ៍រតួត
ពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

-េសចក្តីរាងអនុស្សរណៈៃនការេោគ្យល់រនសតីពីការក្សាងមជ្ឈមណឌលសំចត និងទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារ

ការជួញដូរមនុស្ស និងរក្ុមជនងាយរងេររោះេៅេែតតបនាាយមានជ័យរវាងរក្សួង ស.អ.យ និងរបេទសៃថ រតូវបានពិនិត្យ ែក្
សរមួល និងបានបញ្ជឣនេៅរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថេអ ដើម្បីផតល់េោបល់ចុងេរកាយ
-បានចូលរួមសិកាាសាលាអាសា៊ានេៅរបេទសរបុយេណ

សតីពីការេលើក្ក្មពស់ការទទួលបានយុតតិធម៌សរមាប់ស្តសតរី ង

េររោះេដ្ឋយអំេាោះហិង្ាក្នអងេរឿងក្តីជួញដូរ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣៩នាក្់ មក្ពីរបេទសជាសមាជិក្អាសា៊ាន និងបាន
ចូលរួមសិកាាសាលាអនុតំបន់េមគ្ងគេលើក្ទី០៥ សតីពីយុទសា
ធ ស្តសតក្នអងការការារការជួញដូរមនុស្ស និងផ្លាស់បតឣរបទពិេសាធន៍
ជាមួយរបេទសក្នអងអនុតំបន់េមគ្ងគ (៦របេទស) េៅរពោះរាជាណាចរក្ៃថ ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុប ៧៤នាក្់

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំ និងពិេររោះេោបល់ថានក្់ជាតិចំនន
ួ ០៥េលើក្ េលើេសចក្តែី ណនាំ សតីពីការេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍
រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្ស ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១១២នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតត អងគការជាតិ អនតរជាតិ
និងសាានទូត។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតតចំនួន ០៧ (រាជធានីភនំេពញ េែតតេាធិ៍សាត់ ក្ំពត រក្េចោះ េសៀមរាប សាាយេរៀង

និងេែតតបនាាយមានជ័យ) បានសហការជាមួយអងគការៃដគ្ូ េដើម្បីជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន

២៩៧នាក្់។ បានេធវើការអប់រំ ែណនាំ ពិេររោះេោបល់ បញ្ជឣនេៅសាារនីតិសម្បទនិងបណ្តោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈេៅតាម

មណឌលអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិជាៃដគ្ូចំនួន ១០៥នាក្់ េឆលើយតបក្រណីចំនួន ១៥នាក្់ បិទក្រណី ២
ចំនួន ០២នាក្់ សមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញចំនួន ១៤៨នាក្់ និងេធវើការតាមដ្ឋនបនតចំនួន ២៧នាក្់

-បានេធវើមាតុភូមិនិវតតស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះចំនួន ០៦នាក្់ (អងគការ WVC ចំនួន ០៣នាក្់ និងអងគការ AKP
ចំនួន ០៣នាក្់) េៅរបេទសេវៀតណាមវលញ និងទទួលចំនួន ១២៣នាក្់
-បានចុោះតាមដ្ឋនស្តសតី និងក្ុមារជាជនជាតិេវៀតណាមែដលរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន ០៣នាក្់ េៅ
េែតតចំនួន ០២ គ្ឺ េែតតសុែចាំង និងេែតតដុងខាត់ៃនរបេទសេវៀតណាម
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ បានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនន
ួ ០២នាក្់ និងបានបញ្ជន
ឣ
បនតេៅអងគកាតំណក្់ទឹក្ និងអងគការKKEV េដើម្បីរំារ អប់រំ ែណនាំ របឹក្្ាពិេររោះេោបល់ ព្ាបាលផលឣវកាយ ផលវឣ ចិតត ប
ណ្តោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈ និងសាារនីតិសម្បទ។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យសប៉ត

-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ៦៣នាក្់ (រសី ២៤នាក្់) និងបានប

ញ្ជឤនេៅសានក្េ់ ៅក្នងអងគការក្មពជា
អ េដើមប្ ជ
ី យ
ួ ស្តសតមា
ី នវលបតតច
ិ ន
ំ ន
ួ ៣១នាក្់ អងគការតំណក្់ទឹក្ចំនួន ១៣នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

អងគការ
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រគ្ួសារថមីេបា៉ាយែបតចំនួន ០៨នាក្់ អងគការទស្សនៈពិភពេលាក្ចំនួន ០២នាក្់ អងគការក្ុមាររីក្រាយចំនួន ០៧នាក្់ និង
រតឡប់េៅផទោះេដ្ឋយែលឤនឯងចំនួន ០២នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់

និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

៣៦នាក្់

េដ្ឋយក្នអងមានក្់ទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេាោះេរ ១ េខារទនាប់ ២ ែស្បក្េជើងផ្លាត់ ១គ្ូ សាបូក្ក្់សក្់ ១ដប
ថានំដុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបេូ ម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់សមាារៈ ១
-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៥ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុខមា
ុ លភាពរុមារ

-សិទធិជាមូលដ្ឋានទំង ៤ របស់ក្ុមាររតូវបានរជួតរជាបេៅក្នអងសហគ្មន៍ តាមរយៈក្មមវលធផ
ី ្សពវផ្ាយជាេរចើន

របស់រដឋ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលនានា

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្ សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរងេររោះសានក្េ់ ៅ

ក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

-បានបណ្តោះបណាាល សតីពីនត
ី ិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់គ្ណៈក្មាាធិការ

ទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ ក្នអងរសុក្តាេៀា និងរសុក្សាាងចំនួន០៨វគ្គ េសមើ ២៥ឃុំ េដ្ឋយមានអនក្ ចូល

រួ ម ចំនួន ២៨០នាក្់ និងបុគ្ល
គ ិក្អងគការភាពញញឹមៃនក្ុមារ អងគការក្ុមារក្នអងរគ្ួសារ និងអងគការការីតាសែដលមានអនក្
ចូលរួមសរុបចំនួន ៦៤នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីគ្ណ
ុ វឌ្ឍិៃនអងគការសុវតថិភាពក្ុមារដល់បុគ្គលក្
ិ អងគការ ែដលមានអនក្ចូល

រួមចំនួន ៣០០នាក្់

-បានទទួលររវក្ិចចដំេណើរទស្សក្ិចចអនុរដឋមស្តនតី

និងគ្ណៈរបតិភូរក្សួងសងគមក្ិចចៃនរបេទសមីោ៉ាន់មា៉ាមក្

សិក្្ាែសវងយល់អំពវី លស័យសងគមក្ិចចៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា
និងេែតតេសៀមរាប

ជាពិេសសសុែមា
ុ លភាពក្ុមារ

េៅរាជធានីភនំេពញ

-បានេធវើទស្សនក្ិចចសិក្្ាអំពីសមអំក្ូនក្នអងរបេទស និងសមក្
អំ ូនអនតររបេទសេៅរបេទសហវីលីពីន
រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការសថទា ាំរុមារ

-រហូតមក្ដល់បចចអប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា ក្ុមារពិការ

សរុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក្់ ក្នអងេនាោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារក្ំរាចំនួន ២.២៤៤នាក្់។
ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងកលក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹងទូេៅ បណ្តោះ

បណាាលជំនាញវលជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅសហគ្មន៍វលញ។ មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឋចន
ំ ួន ៣
ក្ែនលង បានទទួលការជូយឧបតថមប
ភ ែនថមពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន និងសេមតចក្ិតតិរពឹទធបណឌិត ក្នអង
េនាោះមាន៖ មណឌលេគ្ៀនឃ្ាង
ំ អងករ ១២េតាន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពអជា-បារាំង-ហុងរគ្ី អងករ ១២

េតាន របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាបទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរឿពីការែថទំក្នអង មណឌល
ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភេផ្សងៗេទៀត េៅក្នអងសហគ្មន៍

េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅតាមវតតអារាម និងតាមក្មមវលធី េផ្សងៗេទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ
នានា

-បានេចញរបកាសលុបេឈាាោះក្ុមារពីបញ្ជីេបើក្របាក្់េរលនេោបាយចំនួន ១០៨នាក្់ និងរបកាសបញ្ចឣលក្ុ

មារឱ្យសានក្់េៅក្នអងមណឌលរដឋ និងទទួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ៦៩នាក្់

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ។
រ-២-ការងាររិចកា
ច រដសវារុមារតាមសហរមន៍

-បានែក្សរមួលរបកាសសតីពីការបេងកើត និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើេសវាែដលផតល់

ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះនិងេរៀបចំេសចក្តរី ាងេរលនេោបាយសតីពីរក្មសីលធម៌ក្ិចកា
ច រារក្ុមារ

-អងគការក្ុគ្ឺៃសរបេទសជបន
ុ បានជួយឧបតថមភក្ង់ចំនួន ១.២០០េរគ្ឿង េដើម្បីែចក្ជូនក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារក្នអង

រគ្ួសាររក្ីរក្ក្នអងរាជធានីភនំេពញ េែតតក្ំពង់ចាម និងេែតតត្បឣងឃមអំ

-បានេរៀបចំរបកាសសតីពីការបេងកើត និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការនូវរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើេសវាែដលផតល់

ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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រ-៣-ការងារសថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច

-បានេរៀបចំេរលការណ៍ែណនាំ និងឧបក្រណ៍នានា សរមាប់អនុវតតរបកាសសតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ

សតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារ

-បានសហការជាមួយអងគការមលប់ឬស្សីចុោះេធវើអធិការក្ិចចមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំង មានក្ុមារសានក្់េៅចំនួន ១១៦

នាក្់ និងចុោះរសាវរជាវដល់លំេៅដ្ឋានផ្លាល់របស់ក្ុមារចំនួន ៤៥នាក្់ ែដលមិនែមនជាក្ុមារក្ំរាឬក្ុមាររក្ីរក្រងេររោះ
ែដលរតូវសានក្់េៅក្នអងមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំង។ បានេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពសា
ី ានភាពចុោះបា៉ាន់របមាណរគ្ួសាររបស់
ក្ុមារក្ំរាែដលក្ំពុងសានក្េ់ ៅមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំងេដើម្បីេធវើសមាហរណក្មម។
រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ អនតរក្បដទស

-បានេរៀបចំែផនការសក្មមភាពឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវលវឌ្ឍរបស់ក្ុមារចំនួន ៩៦ក្រណី ក្នអងេនាោះ ទីភានក្ងា
់ រអុីតាលីចំនួន ២៩ក្រណី

និងកាណាដ្ឋចំនួន ៦៧ក្រណី

-បានចូលរួមេធវើបទបងាាញអំពីច្ាប់

សតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទស

ក្នអងវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពី

នេោបាយែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារ សមអំក្ូនក្នអងរសុក្ និងសមអំក្ូនអនតររបេទស េៅេែតតៃរពែវង

នីតិវលធីសតីពេី រល

-បានេចញរបកាសេលែ ១៣៨ ស.អ.យ ចុោះៃថងទី២៣ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការែណនាំអនុវតតនីតិវលធីសមអំក្ូន

អនតររបេទសេដ្ឋយសាច់ញាតិ និងរបកាសេលែ ១៣៩ ចុោះៃថងទី២៣ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការែណនាំអនុវតតនត
ី ិវលធស
ី មអំ
ក្ូនអនតររបេទសចំេាោះក្ុមារែដលរតូវការនូវការែថទំពិេសស និងក្ុមារមានតរមូវការពិេសស

-បានេចញរបកាសេលែ ០០២ ចុោះៃថងទ០
ី ៣ ែែមក្រា ឆ្នំ២០១៤ សតីពីការេរបើរបាស់អក្្សរកាត់ រូបសញ្ញើ និងគ្ំរូ

ក្្ាលលិែិតរបស់អាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេចញរបកាសេលែ ០០៣ ចុោះៃថងទ០
ី ៦ ែែមក្រា ឆ្នំ២០១៤ សតីពីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិការរគ្ប់រគ្ង និង

ចាត់ែចងរបាក្់វលភាគ្ទនមនុស្សធម៌

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍ សតីអំពីដំេណើរការវលវឌ្ឍន៍ការងារសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ជូន

ឯក្ឧតតម គាត ឈន់ ឧបនាយក្រដឋមស្តនតីរបចាំការ

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាសតព
ី ីការផ្សពវផ្ាយលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតនា
ត នារបស់អាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស េរកាម

អធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ េៅសណាាររកាំបូឌីោ៉ាណា េដ្ឋយមានអនក្ចូលរួម
សរុបចំនួន ១៣០នាក្់ ែដលជាតំណាងសាានទូត ទីភាក្
ន ងា
់ រ និងរក្សួង សាាប័នាក្់

-បានេបើក្វគ្គបណ្តោះបណាាល ដល់មស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស សតីពីការែចក្រំែលក្បទពិេសាធន៍េលើការងារ

សមអំក្ូនអនតររបេទស េដ្ឋយមានរគ្ូឧេទទសមក្ពីអាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពោះរាជាណាចរក្ៃថឡង់ដ៍

-បានេបាោះពុមពេសៀវេៅែណនាំសតីពីនីតិវលធីពិនិត្យសំណុំឯក្សារសមអំក្ូនអនតររបេទសចំនួន ១០០ច្ាប់

-បាននឹងក្ំពុងពិនិត្យ និងែក្សរមួលែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យ ក្ុមារែដលជាក្មមវតថអសមអំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បានពិនិត្យសំណុំឯក្សារាក្្យសុំេធវើក្ិចចសហរបតិបតតិការសមអំក្ូនអនតររបេទសរបស់ទីភានក្់ងារអុីតាលី
-បានបក្រសាយ និងេឆលើយតបាក្់ព័នធនឹងសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាង សតីពីក្ិចចរពមេរពៀងសតីពីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាង សតីពីក្ិចចសន្ារវាងរដឋបាលសមំក្
អ ូនអនតររបេទសជាមួយទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាស សតីពីការផតល់ការអនុញ្ញើតដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងគ្ំរូលិែិតមួយចំនួនេទៀតាក្់ព័នធនឹងែបបបទសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានបេងាាោះសាក្ល្បងេគ្ហទំព៍ររបស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានបញ្ចឣនមស្តនតីចំ នួន

០៤នាក្់

េៅទស្ស នក្ិ ចច សិ ក្្ា េៅរបេទសហវី លី ពី ន េដើ ម្បីដ ក្រសង់ ប ទពិេសាធន៍

ការងារសមអំក្ូនអនតររបេទស រយៈេពល ១សបាាហ៍

-បានេរៀបចំវ គ្គបណ្តោះបណាាល ែលីៗ េដើម្បីព រងឹងសមតថភាពមស្តនតីរ ដឋ បាលសមំអក្ូន អនតរ របេទសចំ នួន ៥វគ្គ ក្នអង

េនាោះមាន វគ្គ បណ្តោះបណាាលសតីពីសិទធិក្ុមារ ឧតតមរបេោជន៍របស់ក្ុមារ ការេធវើរបាយការណ៍សិក្្ាអំពក្
ី ុមារ ជំនាញ
ទំនាក្់ទំនង និងវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីការបា៉ាន់របមាណរគ្ួសារ។
ខ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ខ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីនីតិវលធី និងវលធានការៃនការព្ាបាល ការរគ្ប់រគ្ង និងការសាារនីតស
ិ ម្បទ

អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានសហការជាមួយអគ្គេលខាធិការដ្ឋានអាជាាធររបយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន

ផ្សពវផ្ាយអំពីផលបោះាល់ៃន

េរគ្ឿងេញៀន និងច្ាប់សតីពកា
ី ររតួតពិនិត្យេរគ្ឿងេញៀនេៅសក្លវលទ្ាល័យបាត់ដំបង េែតតបាត់ដំបង សក្លវលទា
្ ល័យ
មានជ័យ េែតតបនាាយមានជ័យ និងសក្លវលទ្ាល័យអងគរ េែតតេសៀមរាប មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៨៤៧នាក្់
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ

សតីពន
ី ីតិវលធីសរមាប់វលធីសាស្តសតសាារនីតស
ិ ម្បទ

ព្ាបាល និងសាារនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការេរៀបចំ

េរគ្ឿងេញៀន

និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការ

និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការរបយុទធរបឆ្ំង

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួងរវាងរក្សួង ស.អ.យ និងរក្សួងសុខាភិបាល សតីពកា
ី របន្ាប និង

ការព្ាបាលទំងផលវឣ កាយ និងផលឣវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទស សតីពកា
ី រសាារនីតិសម្បទទំងផលឣវកាយ និងផលឣវចិតតរបស់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់

េរគ្ឿងេញៀនក្នអងសននិសទ
ី ភាពជាៃដគ្ូក្នអងការអភិវឌ្ឍសុែភាពផលឣវចិតត ៃថងទី ០៤-០៥ ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េៅសណាាររ
កាំបូឌីោ៉ាណា

-បានចូលរួមសននិសីទអាសា៊ានឆ្នំ២០១៤ សតីពកា
ី រព្ាបាលេញៀនេរគ្ឿងេញៀន បញ្ហរបឈម និងឱកាសនាេពល

អនាគ្ត ៃថងទ១
ី ១-១៣ ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េៅរបេទសៃថ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវលធីៃនការទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន
មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពកា
ី រទប់សាាត់ការេរបើរបាស់េរគ្ឿង

េញៀនដល់ក្ុមារចំនួន ០៨េលើក្ មានក្ុមារចូលរួមសរុបចំនួន ៨០០នាក្់។
ខ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

-បាននិងក្ំពុងជំរុញសុំការឯក្ភាពពីទីសតីការគ្ណៈរដឋមស្តនតី េលើេសចក្តីរាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌ អនីតិជន
-បានសហការជាមួយអងគការជំនួយែផនក្ច្ាប់ៃនក្មពអជា

េធវកា
ើ រាក្់ព័នជា
ធ មួយអនីតិជនក្នង
អ ពនធនាររសរុបចំនួន

១៧នាក្់ ក្នអងេនាោះ េែតតសាយ
ា េរៀងចំនន
ួ ១៥នាក្់ និងៃរពែវងចំនួន ០២នាក្់។
ខ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន

-បានេចញរបកាសបញ្ចឣលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ៩៤២នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវលតថមីភនំ

បាក្់បនាាយមានជ័យ ៩០នាក្់ មជ្ឈមណឌលឱកាសែញរា
អំ ជធានីភនំេពញ ៤៦៧នាក្់ មណឌលពិភពៃនក្តីសង្ឃឹមេែតតបាត់

ដំបង ៦៣នាក្់ មណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបង ៥៩នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតត

បនាាយមានជ័យ ១៦១នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាារនីតិសម្បទេែតតេសៀមរាប ៨៨នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតត
រពោះសីហនុ ១៤នាក្់) និងេចញរបកាសបេញ្ចញជនរងេររោះចំនួន ៩៥២នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវលតថមីភនំបាក្់បនាាយមាន
ជ័យចំនួន ៩៩នាក្់ មជ្ឈមណឌលឱកាសែញរា
អំ ជធានីភនំេពញ ៤៨២នាក្់ មណឌ លពិ ភ ពៃនក្តី ស ង្ឃឹ មេែតត បា ត់ ដំ ប ង ៤២

នាក្់ មណឌ ល បញ្ញា កា រដ្ឋា ន ក្ងរាជអាវុ ធហតថេែតត បាត់ដំបង ៦៤នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមាន

ជ័យ ១៧៥នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាារនីតស
ិ ម្បទេែតតេសៀមរាប ៧៦នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតតរពោះសីហនុ
១៤នាក្់)។ គ្ិតមក្ដល់ែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទទំង ០៧ក្ែនលង បានទទួលជនរងេររោះ
េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ១.៩១១នាក្់។ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនែដលសានក្់
េៅក្នអងមណឌលសុទធែតទទួលបានការអប់រំ ែក្ែរប សាារនីតស
ិ ម្បទ និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈ
-បានេធវើសមាហរណក្មមជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់ េរគ្ឿងេញៀន

នាក្់ េៅសល់ជាក្់ែសតងចំនន
ួ ៩៥៩នាក្់។

េៅសហគ្មន៍វលញចំនួន

៩៥២

ខ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

-បានរសង់សថិតិអនីតជ
ិ នទំនាស់នឹងច្ាប់ក្ង
នអ ពនធនាររសរុបចំនួន ៧៣នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានពនធនាររេែតតៃរពែវង

ចំនួន ០៦នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ១២នាក្់ និងពនធនាររេែតតេសៀមរាបចំនួន ៥៥នាក្់
-បានផតល់េសវាអប់រំេរឿរបព័នធដល់អនីតិជនទំនាស់នឹងច្ាប់ក្នអងពនធនាររ

២៣នាក្់ មានជួសជុលមូតូ ១៥នាក្់ និងជួសជុលេរគ្ឿងអគ្គិសនី ០៨នាក្់

និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈចំនួន

-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ចាម បានចុោះសួរសុែទុក្ខនិងរបឹក្ា
្ េោបល់ចំនួន ១៦ដង និងអប់រំេរឿរបព័នធដល់អនីតិជន

និងនីតិជនេៅក្នអងពនធធនាររចំនួន ១៦នាក្់។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

6

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

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាពិេររោះេោបល់ថានក្់ជាតិ សតព
ី ីការពរងឹងយនតការការារក្ុមារ ែដលមានអនក្ចូលរួម

ចំនួន ៨០នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងតំណាងក្ុមារ

-បានេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពក្ុមារេលែ៣ េរកាមរបធានបទ “ការេបាោះបង់ការសិក្្ាេៅក្រមិតមធ្យម

សិក្្ាបឋមភូម”ិ

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការចំនួន ០២ គ្ឺអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់ និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធ

នឹងការការារក្ុមារ និងអនុគ្ណៈក្មមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យការរចនាឯក្សារច្ាប់ េរលនេោបាយ លិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតាក្់ព័នន
ធ ឹងការការារ

ក្ុមារ េដើម្បីេបាោះពុមពផ្ាយ

-បានេរៀបចំពិធីមិទទិញអបអរសាទរែួបេលើក្ទី៦៥ ទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ែួបេលើក្ទី១៣ ទិវាពិភពេលាក្

របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពអជាឆ្ន២
ំ ០១៤ េរកាមរបធានបទ “រួមគ្ននលុបបំបាត់អំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ

និងពរងីក្ក្ិចចរំារសងគមេដើម្បីរបយុទធរបឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ” េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពងែ
់ ពស់េលាក្ជំទវ ម ៉ែន សំអន
ឧបនាយក្រដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីរក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា រពឹទធសភា និងអធិការក្ិចច តំណាងដ៏ែពង់ែពស់សេមតចអគ្គ

មហាេសនាបតីេតេជា េន
៊ុ មសន នាយក្រដឋមស្តនតៃី នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា េៅមជ្ឈមណឌលសននបា
ិ ត និងពិពណ៌េកាោះ
េពរជ ែដលមានការអេញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក្់ឯក្ឧតតម េលាក្ជំទវ េលាក្ េលាក្រសី ៃនរដឋសភា រពឹទស
ធ ភា រក្សួង
សាាប័ន អងគទូត អងគការជាតិ អនតរជាតិ េលាក្រគ្ូ អនក្រគ្ូ បុគ្គលិក្ែថទំក្ុមារ សិសា
្ នុសិស្ស យុវជនសហភាពសហព័នធ
យុ វ ជនក្មពអ ជា យុវ ជនកាក្បាទរក្ហមក្មពអ ជា យុ វ ជនកាយរល ទធិ ក្ុ មា រពិ កា រ ក្ុ មា រអនាថា ក្ុ មារក្ំ រា ក្ុ មាររក្ីរក្តាម
សហគ្មន៍ និងក្ូនមស្តនតីរាជការសរុបចំនួន ២.៣៥០នាក្់

-បានសរមបសរមួលជាមួយរក្ុមការងារេដើម្បីក្ុមាររក្សួងព័ត៌មាន

សរមាប់អបអរសាទរទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពជា
អ ឆ្ន២
ំ ០១៤

េដើម្បីេរៀបចំេវទិកាតុមល
ូ តាមទូរទស្សន៍

-បានេរៀបចំវគ្គបំបនសមតថភាពេលើេសចក្តីរាងេសៀវេៅសិក្្ាសតីពីសិទធិក្ុមារ មានអនក្ចូលរួមចំនួន ២៨នាក្់

និងបានេរៀបចំក្ិចចរបជុំគ្ណៈក្មមការេដើម្បីពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងេនោះ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៩នាក្់
-បានេរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយគ្េរមាងសតីពីការេលើក្ក្មពសស
់ ហគ្មន៍ក្ុមារេមរតី

ការារក្ុមារថានក្់ជាតិេៅរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៤នាក្់

តាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបព័នធការ

-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំេគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh) មានអន ក្ ចូលទស្សនាចំ នួន ១.៦៣២ដង

មក្ពី ២៥របេទស

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញអនុរក្ឹត្យេលែ ៣៨២ អនរក្.តត សតីពីែតងតាំងសមាសភាពរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារ
-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំពិេររោះេោបល់

សតព
ី ីការអនុវតតអនុសាសន៍របស់គ្ណៈក្មាាធកា
ិ រសិទធិក្មា
ុ រៃនអងគការសហ

របជាជាតិ េដើម្បីពិនិត្យ និងផតល់េោបល់ក្នអងការែបងែចក្អនុសាសន៍េៅតាមរក្សួង សាាប័ននិងអងគការាក្់ព័នធ ែដល
មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១០៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការាក្់ព័នធ និងតំណាងក្ុមារ

-បានសហការជាមួយរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថសា
អ ធារណៈ

និងការេរៀបចំថវលកាក្មមវធ
ល ី ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៨៥នាក្់

-បានេរៀបចំសិកាាសាលា សតព
ី ីការចាប់េផតើមេរៀបចំែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥

ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១១៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការាក្់ព័នធ ក្.ជ.ក្ ថានក្រា
់ ជធានី េែតត និងតំណាង
ក្ុមារ

-បាននិងក្ំពុងពិនិតយ្ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងចុងេរកាយៃនែផនការយុទធសាស្តសតឆ្២
នំ ០១៤-២០១៨ របស់ ក្.ជ.ក្
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលភាសារអង់េគ្លស សតីពជ
ី ំនាញក្នអងការសរេសរដល់មស្តនតអ
ី គ្គេលខាធិការដ្ឋាន ក្.ជ.ក្

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុផ
ំ ្សពវផា
្ យេសចក្តីរបកាសសតព
ី ីការលុបបំបាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើស្តសតី និងការលុបបំបាត់អំេពើហិងា
្

េលើក្ុមារេៅក្នអងអាសា៊ាន ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៦៥នាក្់ អេញ្ជើញមក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគកាមិនែមនរដ្ឋាភិបាល
និងតំណាងក្ុមារ

-បានេរៀបចំែផនការសក្មមភាពឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់ ក្.ជ.ក្

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍សាានភាពក្ុមារឆ្នំ២០១៣ និងទិសេៅឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានចាត់គ្ណៈរបតិភូចំនួន ០៥នាក្់ ដឹក្នាំេដ្ឋយេលាក្ជំទវ េែៀវ បូរី រដឋេលខាធិការរក្សួង ស.អ.យ និងជា

អនុរបធាន ក្.ជ.ក្ េៅទស្សនក្ិចចសិក្្ាេៅទីរក្ុងកាមា៉ាន់ឌូ របេទសេនបា៉ាល់ កាលពីៃថងទី២១-២៤ ែែឧសភា ឆ្នំ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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២០១៤

េដើម្បីែសវងយល់ពីការសរមបេដ្ឋយសមតថភាព

និងរបសិទធភាពៃនការអនុវតតការងារទប់សាាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើ

ក្ុមារ េៅក្នអងរបេទសអាសុខា
ី ងត្បឣង ការេធវើអនតរាគ្មរបស់អនតរសាាប័នេឆលើយតបេៅនឹងអំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ និងបេងកើន
ក្ិចចសហរបតិបតតិការនិងផ្ារភាាប់ទំនាក្់ទំនងរវាង ក្.ជ.ក្ និង SAIEVAC េដើម្បីរបយុទធរបឆ្ំងអំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ។
រ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាពរងឹងការអនុវតតរបព័នធរតួតពិនត
ិ ្យនិងវាយតៃមលេលើេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និង

ក្ុមារងាយរងេររោះ ដល់គ្ណៈក្មាាធិការពិេររោះេោបល់ក្ិចចការស្តសតី និងក្ុមារ (គ្.ក្.ស.ក្) េែតត រក្ុង រសុក្ មស្តនតី ស.អ.យ

រសុក្ ក្នអងេែតតចំនួន ០៤ រួមមានេែតត េាធិ៍សាត់ បាត់ដប
ំ ង ក្ំពង់ឆ្ង
នំ និងេែតតតាែក្វ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនន
ួ ១៥៨
នាក្់ រសី ៥៩នាក្់

-បានេចញរបកាសេលែ ៦០០ ស.អ.យ ចុោះៃថងទី២៨ ែែក្ុមភៈ ឆ្នំ២០១៤ សតីពីការែក្សរមួលសមាសភាព និងតួ

នាទីភារក្ិចចរបស់រក្ុមការងារ ក្.ជ.ក្.រ និងរបកាសេលែ ១២៦៧ ស.អ.យ ចុោះៃថងទ០
ី ៧ ែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ សតីពកា
ី រ
បេងកើតរក្ុមការងារមូលនិធស
ិ ក្លដំណាក្់កាលទី២ ៃនរក្សួង ស.អ.យ

-បានេចញេសចក្តីសេរមចេលែ ០០១ ស.អ.យ/ក្.ជ.ក្.រ ចុោះៃថងទី១៣ ែែមីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពកា
ី រែក្សរមួល

េលខាធិការដ្ឋាន ក្.ជ.ក្.រ និងេសចក្តីសេរមចេលែ ០០២ ស.អ.យ/ក្.ជ.ក្.រ ចុោះៃថងទ១
ី ៤ ែែមីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតព
ី កា
ី រែក្
សរមួលសមាសភាពរក្ុមការងាររតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការសក្មមភាព និងែផនការថវលកាឆ្នំ២០១៤ របស់រក្ុមការងារថានក្ជា
់ តិ និងថានក្់

េែតតទំង ៨
ទំង ៦

-បានេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយរបតិទិនឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន ២០០ច្ាប់ ដល់សមាជិក្ថានក្់ជាតិ និងេែតតេរលេៅ
-បានសហការជាមួយរក្សួងែផនការ សរមបសរមួលរបមូលទិននន័យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ ក្នង
អ ប័ណណ

សមធម៌រក្ីរក្ក្រមិត១ និងរក្ីរក្ក្រមិត ២ េដើម្បីបា៉ាន់របមាណពីតរមូវការេសវាចាំបាច់

-បានេរៀបចំសិកាាសា លា ផ្ស ពវផ្ាយបទដ្ឋា ន និ ង េរលការណ៍ ែណនាំ និ ង របព័ នធ រតួ ត ពិ និ ត្យ និ ង វាយតៃមលេលើ

េសវាផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ ដល់គ្ណៈក្មាាធិការពិេររោះេោបល់ក្ច
ិ ចការស្តសតី និងក្ុមារ (គ្.ក្.ស.ក្) េែតត

រក្ុង រសុក្ មស្តនតី ស.អ.យ រសុក្ បុគ្គលិក្អងគការ និងគ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ (គ្.ក្.ន.ក្)
ក្នអងេែតតរក្េចោះ បាត់ដំបង និងេែតតក្ំពង់ឆ្នំង ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៧៩នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីការក្សាងែផនការសក្មមភាព និងែផនការថវលកា េលើវលស័យសងគមក្ិចចដ្ឋក្់

បញ្ចឣលក្នអងក្មមវលធីវលនិេោគ្ និងែផនការអភិវឌ្ឍន៍របស់រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ និងការរំរទដល់ស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះនិង

ងាយរងេររោះដល់រក្ុមរបឹក្ា
្ រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ េៅេែតតេសៀមរាប បនាាយមានជ័យ ក្ំពង់ធំ បាត់ដំបង េាធិ៍សាត់
ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់សពឺ ក្ំពង់ចាម និងេែតតក្ណាាល

-បានសហការជាមួយអងគការ HACC េរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីបទដ្ឋាន និងេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់

ការែថទំ ការរំរទ និងការការារចំេាោះក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ េៅសណាាររណាហាាេវុីល ែដលមានអនក្
ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានសហការជាមួយអាជាាធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺ េអដស៍េរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការេធវើបចចអបប្ នន ភាពការតាម

ដ្ឋន និងវាយតៃមលរបចាំឆ្នំ េដើម្បីបេងកើនរបសិទភា
ធ ពការអនុវតតរបព័នធតាមដ្ឋន និងវាយតៃមលេឆ្ពោះេៅសេរមចេរលេៅ
សូន្យបី ែដលមានមស្តនតី ស.អ.យ ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានេធវើជាវាគ្មិនក្នអងេវទិការតុមូលេដើម្បីអបអរសាទរែួបេលើក្ទី៦៥ ទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ែួបេលើក្ទី១៣

ទិវាពិភពេលាក្របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពអជា េរកាមរបធានបទ “េតើរក្សួងបានផតល់េសវាអវីែលោះ
ដល់ក្ុមាររងេររោះេដ្ឋយអំេពើហិង្ា?

-បានសរមបសរមួលេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការបញ្ចល
ឣ ទិននន័យសានក្់េៅក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគការ ក្នអង Data

Entry ដល់មស្តនតី ស.អ.យ េែតតចំនួន ០៥

-បានេចញលិែិតបងាាប់ការេលែ ០០៨ ស.អ.យ ចុោះៃថងទី២៣ ែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការបេងកើតរក្ុមការងារ

សរមបសរមួលទទួលពលក្រ និងរគ្ួសារបញ្ជឣនមក្ពីរបេទសៃថ

-បានេធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុវលស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរង

េររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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អភិ វ ឌ្ឍសុខុ មា លភាពជនពិ កា រ

រ-ការងារក្រុមក្បឹរាសរមមភាពជនពិការ

-េរៀបចំវីេដអូែលី សតីពីពកា
ិ រភាព េដ្ឋយេផ្លាតេលើរបធានបទចំនួន ០៨ គ្ឺ ១.ការេរីសេអើងចំេាោះជនពិការ ២.ការ

អប់រំសរមាប់ជនពិការ ៣.ជីវភាពរស់េៅសរមាប់ជនពិការ ៤.ការសេរមចចិតតេដ្ឋយេសរីរបស់ជនពិការ ៥.សមភាព

េយនឌ័រចំេាោះជនពិការ និងក្ុមារ ៦.េរលនេោបាយ និងការសាារលទធភាពពលក្មមជូនជនពិការ ៧.ការងារសរមាប់
ជនពិការ និង៨.ការេចញចូលតាមទីក្ែនលងសាធារណៈសរមាប់ជនពិការ

-បានសហការជាមួយមូលនិធិជនពិការអងគការ JICA និងសមាគ្មអតីតក្មមសិក្្ាការី (JICA-AC) ចុោះពិនិត្យ

និងវាយតៃមលេៅេលើគ្េរមាងរេទោះរុញែដលបានែបងែចក្ដល់មណឌលសាារលទធភាពពលក្មមទំង
ចំនួន ៧

៩ក្ែនលង

និងអងគការ

-ចុោះរសង់សថិតិជនពិការែដលក្ំពុងបេរមើការងារេៅរក្សួងេសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ដវតថអ និងរក្សួងព័ត៌មាន

-បានេរៀបចំបទបងាាញក្នអង ក្ិចចរបជុំគ្ណៈក្មាាធិ កា រចំ រុោះ ក្មពអជា សភាអឺរុ បេលើ ក្ ទី ៨ េៅទី រក្ុ ង របុយែសល ៃន

របេទសែបលសុិក្ សតីពី របាយការណ៍សតីពកា
ី រអនុវតតអនុសញ្ញើ សតីពីសិទជ
ធិ នពិការេៅក្មពអជា

-បានេរៀបចំរបកាសេលែ ០០២ ក្សជ.របក្ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាពជន

ពិការថានក្់រាជធានី េែតត និងរបកាសេលែ ០០១ ក្សជ.របក្ សតីពកា
ី រេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាព
ជនពិការេៅតាមរក្សួង សាាប័ន

-បានេរៀបចំទរមង់សំណួរេដើម្បីវាយតៃមលេៅេលើការអនុវតត សតីពីការងារជនពិការេៅតាមសហជីព េៅតាមសហ

ររស និងេរាងចរក្នានា និងក្រមងសំណួរសតីពកា
ី រអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ នឹងការ
អនុវតតអនុសញ្ញើសតីពីសទ
ិ ធិជនពិការ េៅក្នអងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងេៅតាមរក្សួងនានា

-បានេរៀបចំពធ
ិ ីសេមាពធគ្េរមាង “ការក្សាងគ្ំរូអាជីវក្មម សរមាប់ការងាររបស់ជនពិការ” របស់មជ្ឈមណឌល

ជីវលតរស់េៅេដ្ឋយឯក្រាជ្យៃនជនពិការភនំេពញ(PPCIL) េៅសណាាររអាំងែទក្ង់ទណ
ី ង់តាល់

-បានេរៀបចំពិធីសំេណោះសំណាល េដើម្បីអបអរសាទរទិវាជនពិការេដ្ឋនសាំងរដូម និងជនពិការអូទស
ី ុឹម េៅ

បរលេវណមនទីរេពទ្យជ័យជំនោះ រក្ុងតាេៀា េែតតក្ណាាល េរកាមអធិបតីភាព ឯក្ឧតតម ហេង តតគ្រី រដឋេលខាធិការរក្សួង

សុខាភិបាល និងជាអនុរបធានរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាពជនពិការ ែដលមានការចូលរួមពីសមាជិក្រក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាព
ជនពិការ តំណាងអងគការជាតិ អនតរជាតិ និងបងបឡន
ឣ ជនពិការ សរុបរបមាណ ៤០០នាក្់។ ក្នអងទិវាេនាោះ ក្៏មានការេរៀបចំ
ការរបក្ួតក្ីឡា េដើម្បីបងាាញពីសមតថភាពរបស់បងបឡឣនជនពិការេែ្ាយសតិបញ្ញើផងែដរ
-បានសរមបសរមួលបញ្ជឣនជនពិការេែ្ាយសតិបញ្ញើ ចំនួន ០២រូប

មេហារសព តស្តនតជ
ី នពិការេែ្ាយសតិបញ្ញើ េៅសាធារណៈរដឋក្ូេរ

និងអនក្ែថទំ

០១រូប េដើម្បីចូលរួម

-សហការជាមួយគ្ណៈក្មមការគ្េរមាង APCD/JAIF េដើម្បីអនុវតតគ្េរមាងបរលសាានរានពិការភាពេៅឃុំេឈើទល

រសុក្េគ្ៀនសាាយ េែតតក្ណាាល

-បានេរៀបចំ េបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយែផនការយុទសា
ធ ស្តសតជាតិសតីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨

-បានេរៀបចំឯក្សារសរមាប់េរតៀមេរៀបចំពិធីរបកាសជាផលវឣ ការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតជាតិសតីពីពិការភាព

២០១៤-២០១៨ និងពិធីអបអរសាទរែួបេលើក្ទី៥ ៃនច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ។
ខ-ការងារសុខមា
ុ លភាពជនពិការ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំបទប្បញ្ដតតិ និងេរលការណ៍សរមាប់អនុវតតការងាររដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវលធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-បានពិនិត្យ

មជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ

សតព
ី រី បបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការែដលសានក្េ់ ៅក្នង
អ

-បានេរៀបចំមហាសននិបាតបញ្ចប់អាណតតិទី២ ឆ្ន២
ំ ០១០-២០១៣ និងបនតអាណតតិទ៣
ី
ឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៧

របស់គ្ ណៈក្មមកា រជាតិេស្ប ស្ាល់អូឡាំ ពិក្ក្មពអ ជា
រក្សួង ស.អ.យ េៅទីសតីការរក្សួង ស.អ.យ

េរកាមអធិ បតី ភាពដ៏ ែព ង់ ែព ស់ ឯ ក្ឧតត ម

វង

សូត រដឋមស្តនតី

-ក្ីឡាក្រជនពិការក្មពអជាបានចូលរួមរបក្ួតក្ីឡាអាសា៊ានបារា៉ាេហគមេៅរបេទសភូមា េដ្ឋយទទួលេជាគ្ជ័យោ៉ាង

រតចោះរតង់ េដ្ឋយក្នអងេនាោះ ទទួលបានេមដ្ឋយមាសចំនួន ០៤ របាក្់ចំនួន ១១ និងសំរលទធិចំនួន ១៧

-េរៀបចំនីតិវលធស
ី រមាប់េធវើអធិការក្ិចតា
ច មរក្សួង សាាបន
័ ាក្់ព័នធ សតីពកា
ី រេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ។
រ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈ និងមុខរបរ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានចុោះអប់រំ ផ្សពវផា
្ យ សតព
ី ីជំងឺឃលង់ និងហង់សិនដល់ក្មមក្រ ក្មមការលនីេៅតាមេរាងចរក្សហររស ក្នអងេនាោះ

បានបណ្តោះបណាាលសិកាាកាមចំនួន ១៨០នាក្់ ែចក្ែិតប័ណណចំនួន ២២.០០០សនលឹក្
-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ

និងបនាាយរាបបានបណ្តោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិការបាន

ចំនួន ១៦៣នាក្់ រសី ៣៨នាក្់ េលើ ៧មុែជំនាញ ក្នអងេនាោះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២២នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន ៤២
នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនួន ៣២នាក្់ កាត់េដរសេមលៀក្បំាក្់ចំនួន ៣២នាក្់

ជួសជុលមូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរ

ែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាាក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុលទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទឹមេនោះ បានេដ្ឋោះរសាយ
ការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការបានចំនួន ៨៣នាក្់

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរតា

េរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ

និងែបបបទៃនការេរជើស

-អនុវតតតាមអនុរក្ឹត្យេលែ ១០៨ អនរក្.បក្ ចុោះៃថងទី៣០ ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១០ សតព
ី ីការក្ំណត់អរតា និងែបប

បទៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ (២%សរមាប់រក្សួងសាាប័នរដឋ និង១%សរមាប់វលស័យឯក្ជន) គ្ិតមក្

ដល់ឆ្នំ២០១៣េនោះ រក្សួង សាាប័នរដឋចំនួន ៣៣ បានទទួលជនពិការចំនួន ១.៦៣៣នាក្់ េសមើ ២៥% ៃនែផនការចូល
បេរមើការងារ។
ឃ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ (ម.ជ.ព)
-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលចំនួន ០៧េលើក្

-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh

-េចញរបកាសសតីពីការែតងតាំងមស្តនតីរាជការៃន ម.ជ.ព ចំនួន ១៥នាក្់ និងលុបចំនន
ួ ០៣នាក្់

-បានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពីការបេងកើតរក្ុមការងារអនក្នាំាក្្យមូលនិធិជនពិការ និងេសចក្តីសេរមច សតីពីការ

បេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការ

និងរក្ុមការងាររគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការរក្ីរក្េៅតាមសហគ្មន៍

សរមាប់ថានក្់រក្ុង រសុក្ និងឃុំ សងាាត់

-បានែក្ទរមង់ែផនការសក្មមភាព និងែផនការលទធក្មមឆ្នំ២០១៤

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងែផនការយុទសា
ធ ស្តសតរបស់មូលនិធិជនពិការ
-បានចុោះសិក្្ារសាវរជាវពីនត
ី ិវលធីៃនការផតល់េសវាសាារេៅក្នអងមជ្ឈមណឌល

ក្ំពង់សពឺ និងឃុំក្េណាាល ឃុអ
ំ ណ្ូងទឹក្ ឃុំថមស ក្នអងរសុក្បុទុមសាគ្រ េែតតេកាោះក្ុង

និងេៅតាមសហគ្មន៍

េៅេែតត

-បានចុោះអធិការក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់ចណ
ំ ូលចំណាយេៅមជ្ឈមណឌលជាតិសាារលទធភាពពលក្មមជន

ពិការេគ្ៀនឃ្ាំង សាលាបណ្តោះបណាាលបេចចក្េទសអវយវៈសិប្បនិមមិត និងរណបក្មពអជាភនំេពញ និងមជ្ឈមណឌលសាារលទធ
ភាពពលក្មមកាយសម្បទេែតតតាែក្វ

-បានចុោះអធិការក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់បញ្ជីវតថធា
អ តុេដើមេៅេរាងចរក្ផលិតឧបក្រណ៍អវយវៈសិប្បនិមមិត

និងរណប និងអធិការក្ិចស
ច មាារៈព្ាបាលេដ្ឋយចលនាែដលមូលនិធិហាន់ដ្ឋបានរបគ្ល់ជូនអងគការអតីតយុទធជនអនតរ
ជាតិក្មពអជា

-បានេរៀបចំ េសចក្តីរាងរបកាស

សតីពី ែផនការែណនាំ ៃនការដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើ របាស់ សាា ក្ សញ្ញើ មជ្ឈ មណឌលសាារ

លទធភាពពលក្មមកាយសម្បទ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរបកាស សតី ពី កា រអនុ វ តត រ បបេរលនេោបាយចំ េាោះជនពិការរក្ីរក្េៅ

តាមសហគ្មន៍
-បានដ្ឋក្់ហិបរបាក្់វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មូលនិធិជនពិការបានចំនួន ១៣៩ហិប ក្នអងេនាោះ រាជធានីភេនំ ពញ
ចំនួន ៥៤ េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ៥០ េសៀមរាបចំនួន ៣០ និងេែតតតាែក្វចំនន
ួ ០៥
-បានរបមូលរបាក្់ពីហិបរបាក្់វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មល
ូ និធិជនពិការពី ៦៤ទីតាង
ំ េៅតាមទីតាំងនានា ក្នង
អ
រាជធានីភនំេពញ េែតតបនាាយមានជ័យ និងេែតតេសៀមរាប ែដលមានរបាក្់ក្មពអជាចំនួន ១២.៧២០.៨០០៛ របាក្់េវៀតណា
មចំនួន ១.៩៣៣.៥០០ដុង របាក្់ចិនចំនួន ៤៧៧យន់ របាក្់ៃថចំនួន ៥.៨២០បាត របាក្់មា៉ាេឡសុីចំនួន ១១៩រីងហគី
ត របាក្់សឹងហបុរីចំនួន ២២ដុលាារ របាក្់របុយេណចំនួន ៥ដុលាារ របាក្់អូស្តសតលីចន
ំ ួន ៥ដុលាារ របាក្់ហវីលីពីនចំនន
ួ ១០០
េបសូ របាក្់ក្ូេរចំនួន ១៦.០០០វន
ុ និងរបាក្់អាេមរលក្ចំនន
ួ ៨៩១ដុលាារអាេមរលក្។
ឃ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជូនជនពិការ

-ក្នអងឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បានផតលេ់ សវាសាារ

លទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនន
ួ ៣៩.០២៧នាក់ ក្នអងេនាោះ រសី ១៥.៦៩៨នាក្់ និងជនពិការេដ្ឋយសារមីន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ចំនួន ៦.០៩៧នាក្់។ ទនទឹមេនោះ ជនពិការែដលមក្ទទួលេសវាពីមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មមេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល រពម
ទំងបានទទួលការឧបតថមជា
ភ របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដេំ ណើរេៅមក្ផងែដរ

-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និងរណបចំនួន ៥.៤៧៧េរគ្ឿង និងែបងែចក្េៅតាមមជ្ឈមណឌលសាារចំនន
ួ

៥.៨៩៥េរគ្ឿង។
ឃ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា

បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ១៣.៩៣៩នាក្់ រសីចំនួន ៣.៣៩៨នាក្់ និងជនពិការ

េដ្ឋយសារមីនចំនួន ៦.០៩៧នាក្់

-បានេរៀបចំ និងដំេណើរការរបព័នធរគ្ប់រគ្ងសននិធិ (Stock Management System - SMS) រគ្ប់មជ្ឈមណឌលសាារ លទធ

ភាពពលក្មមកាយសម្បទរាជធានី េែតត និងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យជនពិការទទួលេសវាសាារលទធភាពពលក្មម (Patient
Management System - PMS4) ពីមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទបាត់ដប
ំ ង ក្ំពង់សពឺ េសៀមរាប តាែក្វ និង
ក្ំពង់ចាម។

ឃ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជាសាគសត

បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ២៥.០៨៨នាក្់ រសីចន
ំ ួន ១២.៣០០នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្សរុបចំនួន

១៨៣.៤៣១នាក្់

រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី

េែតតទំង

២៥

សំេៅជួយរនេៅវលញេៅមក្េៅតាមសហគ្មន៍

សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ស
ខ មាជិក្មានជំងឺ
សុែុមាលភាព

ការេរៀបចំបុណ្យសព

និងការេលើក្ក្មពស់

-បានចុោះផ្សពវផា
្ យ ែណនាំ សតីពីការបេងកើត និងរគ្ប់រគ្ងសមាគ្មមនុសស្ ចាស់េៅតាមរាជធានី េែតត

-បានចុោះសួរ សុែទុ ក្ខ និងសំេណោះសំណាលជាមួយ មនុ ស្សចាស់ រពឹ ទាចា រ្យ េៅតាមរាជធានី េែតត រពមទំ ង

បានផត ល់អំេណាយជាវតថអអនុស្ាវរីយ៍ និងថិវកាមួយចំនន
ួ

-សិក្្ារសាវរជាវ េរៀបចំែក្សរមួលេរលនេោបាយជាតិសរមាប់មនុស្សចាស់េៅក្មពអជា និងលិែិតបទដ្ឋាន

គ្តិយុតតាក្់ព័នធ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ និងសមាគ្មមនុស្សចាស់

-បានេចញេរលការណ៍ែណនាំសតីពីការែថទំមនុស្សចាស់េៅតាមលំេៅឋានេៅក្មពអជា

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់េលខាធិការដ្ឋានៃនគ្ណៈក្មាាធិការ

ជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរពោះរាជរក្ឹតយ្ សតីពកា
ី របេងកត
ើ គ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥

អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ខ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ

-បានចូលរួមរបជុែំ ក្សរមួលដំេឡើងរបបឧបតថមភេរលនេោបាយជូនអតីតមស្តនតរា
ី ជការសុីវលលចំនួន ០៣េលើក្

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញសារាចរេលែ ០៤ ស.រ ចុោះៃថងទី០៥ ែែមិថុនា ឆ្ន០
ំ ២១៤ សតព
ី ីការអនុវតតនីតវិ លធី

សរមាប់ការេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនសិទធិវនត និងជូនអតីតយុទធជននិងរគ្ួសារអតីតយុទធជន និងបានេរៀបចំ
ពិធីផ្សពវផ្ាយកាលពីៃថងទី២៤ ែែមិថនា
ុ ឆ្ន២
ំ ០១៤

-េបើក្ របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវល ជាា ជី វៈចំ នួ ន ៧៥៧នាក្់
-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន

ចំនួន ១៨៥នាក្់

និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជវី ៈែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋាន

-ចុោះេបើក្របាក្់ជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្សពនិវតតជន សពជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈ និងក្ូនក្ំរារបស់សពមស្តនតី

រាជការសុីវលលចំនួន ១១៤នាក្់

-េបើក្ផតល់របាក្់េសាធនតាមរបព័នធធនាររជូនសិទធិវនតថច
មី ំនួន ២.០៧៧នាក្់
-េបើក្ផតល់របាក្់រំលឹក្េសាធនជូនសិទធិវនតចំនួន ៦៧៨នាក្់

-េបើក្ ផតល់របាក្់រំ លឹ ក្សនទ ស្សន៍ជូនសិទធិវ នត ចំ នួ ន ០៣នាក្់ និ ង របាក្់ រំ លឹ ក្ េរលនេោបាយេសាធនរបចាំែែ

លេមឡៀងចំនួន ១១០នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចឣលក្នង
អ របព័នធព័តមា
៌ នវលទា
្ សរុបចំនួន

៤.៤១៣នាក្់

ក្នអងេនាោះ

៤.២១១នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនន
ួ ២០២នាក្់ និងអនក្េៅក្នង
អ បនទអក្សរុបចំនួន ៣.៩២៩នាក្់

និវតតជនចំនន
ួ

-បានពិនិត្យេផទៀងផ្លាត់ និងេធវើបចចអប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរតជូនសិទធិវនត

ែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍

-បានេរៀបចំតារាងេបើក្របាក្់េរលនេោបាយេសាធនរបចាំែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ជូនសិទធិវនត ទំង ២៥ រាជធានី េែតត
-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតនច
៍ ំនួន ៦៨០នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទផ្លាក្ការឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបបសនតិសុែសងគមរបចាំែែជូននិវតតជនចំនួន

េៅរាជធានីភនំេពញ េែតតសាយ
ា េរៀង ក្ំពង់សពឺ និងេែតតក្ំពត

០៦នាក្់

-េរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនក្ូនក្ំរារបស់សពមស្តនតរា
ី ជការសុីវលលចំនួន ០៥នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្ចំនួន ៦១០នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទលុបសពមស្តនតីរាជការចំនួន ១១នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាោះ និវ តតជនចំ នួ ន ០១នាក្់ និ ង របពនធ េៅក្នអ ង បនទអ ក្ ចំ នួ ន ០១នាក្់ េចញពីបញ្ជី

េបើក្របាក្់េរលនេោបាយរបបសនតិសុែសងគមរបចាំែែ

-េផទររបបេសាធនរបចាំែែជូននិវតតជនចំនួន ០១នាក្់ ពីេែតតបាត់ដំបង េៅេែតតក្ណាាល
-លុបេឈាាោះសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈចំនួន ១៦១នាក្់
-លុបក្ូននិវតតជន និងក្ូនជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ១៤៦នាក្់

-លុបក្ូនសពនិវតតជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈចំនួន ០៤នាក្់

-លុបរបពនធេៅក្នអងបនទអក្សពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ០៩នាក្់
-លុបក្ូនក្ំរារបស់សពមស្តនតីរាជការសុីវលលចំនន
ួ ១៦នាក្់
-ែក្តរមូវកាំរបាក្់ជូននិវតតជនចំនួន ១១នាក្់

-ែក្តរមូវរបាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជនចំនួន ៣០៦នាក្់

-លុបេឈាាោះសពនិវតតជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ៧៩៩នាក្់
-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន

នាក្់ េៅរាជធានី េែតត

និងជនបាត់បងសម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងឺសុំេផទរសិទធិបានចំនួន

៣៩៧

-បានេរៀបចំក្ិចចសន្ាសតីពកា
ី រេផទរសិទធិសរមាប់និវតតជន ឬជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈ េដើម្បីេផទរសិទធិេបើក្របាក្់

េរលនេោបាយេសាធនេៅេពលមានជំងឺេៅរាជធានី េែតតចំនួន ១៥៧នាក្់

-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។

៦.ការងារអាទិភាពទី៦

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន

រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)

-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលចំនួន ១០េលើក្

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ជារបចាំ
-បានេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជន

២៥រាជធានី េែតត

និងបានអនុវតតការេបើក្របាក្់របបសនតិសែ
ុ សងគមតាមរបព័នធធនាររទំង

-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចច ទទួលាក្្យបណ្ឹង និងេដ្ឋោះរសាយបានទន់េពលេវលា

-បានចុោះរតួតពិនិត្យការេបើក្របាក្់រំលឹក្ជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារចំនួន ៩៥៩នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានេែតតក្ព
ំ ង់ឆ្ង
នំ

៩៧នាក្់ េសៀមរាប ៨៣៣នាក្់ និងេែតតៃរពែវង ២៩នាក្់

-េផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេែតតចំនួន ៥៦៣រគ្ួសារ

-បញ្ចឣលបនទអក្អតីតយុទធជនចំនួន ៩៨នាក្់ សរុបជាថវលកាចំនួន ៧១៨.៨០០៛

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទចំនួន ១.៣៥៦នាក្់

-ផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ៦២៤នាក្់ សរុបជា

ថវលកាចំនួន ២០.៩៨៦.៦៨៥.៥១០.០៤៥៛

-បានែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជនចំនួន ៩០.៧០១នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានរបគ្ល់សិទធិកាន់េសៀវេៅេបើក្របាក្់ឧបតថមភរបចាំែែជូនរគ្ួសារពលី មរណៈចំនន
ួ
១២រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ

មានេែតតក្ំពង់សពឺចំនួន ១១នាក្់ និងេែតតសាាយេរៀងចំនន
ួ ០១នាក្់

-បានចូលរួមសិកាាសាលាសតព
ី ីសាាប័នេបឡាក្នអងតំបន់អាសុីឆ្នំ២០១៤ េៅទីរក្ុងហុងក្ុង
តារាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ

មុខសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២

ច្ាំនួន

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប
-

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

១៧២

៤០៧

៩

៥៨៤

៤១០

៥៤

៩២

៤០៤

៤

២៩៧

-

៨៩១

៦.៣៣៥.៦០០៛

៦១

-

-

៥៩

-

១១៧

៣

១៧៩

៥៥.៤៩៣.៩០៣៛

៥៣៥

-

-

៤៧៩

-

២៤៥

-

៧២៤

៣៣៨.៨៧៦.៨៧៥៛

៨

-

-

៦

-

៧

-

១៣

២.៧១៨.៧៧៦៛

១.២០៤

១៨១

២៦៤

១.៣៩៥

១៣

១.២៥០

៣

៣.១០៦

៤១២.៧៣៧.១៥៤៛

ជនបាត់បង់
សរុប

ប្បពនធ

១២៧

និវតាជន

៥

មាាយ

១៩០

ជនមរណៈ

៤

ឳពុក

បនទុកដែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

១.២៩៩

៩.៥១២.០០០៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុខសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពលី

ឳពុក

៣៧៧

ជនមរណៈ
និវតាជន

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៥៣៦

៤៤៥

១

១.៦៤១

-

៣.១០៨

១៩.៩៨១.២០០៛

១៩

១៦

៣១

១

១៤៩

-

២១៦

១.៥២៦.៨០០៛

១.៤៣

៤

១.៦៧១

២៩.២៨៤.២៩២៛

-

៤.០២៨

២៩.៤៦៧.៩៤៥៛

១០៦

-

-

២៣០

-

២៩

-

-

២៦៧

-

៧
៣.៧៦១

៣

-

-

១៨

-

១៥៥

-

១៧៣

១.៦៩៤.១៦៦៛

៥៧២

៥០៤

៥៥២

៩៩១

២

៧.១៤៣

៤

៩.១៩៦

៨១.៩៥៤.៤០៣៛

ជនបាត់បង់
សរុប

មាាយ

៤៨៥

៥៧

ជនពិការ

បនទុកដែលប្តូវកាត់មច្ញ

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ និងទទួលសារលជា
់ ជនពលី និងមរណៈវលញ:
ល.រ

មុខសញ្ញា

១

ជនពិការ

៣

ជនបាត់បង់

២

ច្ាំនួន

និវតាជន
សរុប

បនទុកដែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំដខ

ឳពុក

មាាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

១៩៦

-

-

១៧៦

-

១៥៣

៣៤៧

-

-

៣២៣

-

២០

-

-

១៨

-

៥៦៣

-

-

៥១៧

-

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៤

៣៣៣

៤៥.១៤៦.២៥៩៛

២៩២

-

៦១៥

១៣០.៥៥៣.៣៨១៛

២៧

១

៤៦

៥.៤៦១.១៩០៛

៤៧២

៥

៩៩៤

១៨១.១៦០.៨៣០៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

មុខសញ្ញា

ច្ាំនួន

បនទុកដែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

មាាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

២៣.០១៧

១៩៦

៣.៩៣៦

៥០

កូន

១

ជនពលី

៣៣.៤៥១

១០.៧៥៣

១៧.៨២៩

៤.៩៩៣

៩៦៣

១.៦៦៥

៣

ជនពិការ

២៧.២៧៣

២៤.១០៨

២៣.៣៣២

២៣.៦៤៧

២០.៨០៨

១៧.៥៧១

២
៤
៥

ជនមរណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

១.៧០០
៩១.០៦៤

១.៣៧៦
១១.៧១៦

១៩.៤៩៤

៧៣.២៤៥

អនកបមប្មើ

២០.៩៩៩

៧២.៧៩៤

៥.៥២៧

១.៣៧៦
២៤៦

៦៨.៨០៥

សរុប

១.៣១៥

ទ្ឹកប្បាក់សរុប
៥៣៥.៥១២.៨៤០៛

១២.១៤១

៨៩.២៦៤.០០០៛

៤៨.៧៥៥

១០.២៩០.១៣៩.៥៤៩៛

៣៨.៣៧៩

១០.៤៤៧.២២៩.៨៥៧៛

១៣

២.៧៦៥

៥៩៦.៩០២.៥៨៥៛

១.៣២៨

១៧៤.៨៣៤

២១.៩៥៩.០៤៨.៨៣១៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ខ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នអងឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួលសំណុំែបបបទេសនើ

សុរំ បាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាប័នចំនួន ៨០១សព និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពី
ការរបគ្ល់ថវលកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៦០០សព

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណុំែបបបទេសនើសុំរបាក្់ ប.ម.ស សរុបចំនួន ៥.៥៦៨

សព និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពីការរបគ្ល់ថវលកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៤.១៧៣សព េៅសល់
១.៣៩៥សព

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្លាត់េលើសំណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត

និងបានពិនិត្យ ែក្សរមួលលក្ខនតិក្ៈេបឡាមរណសេស្តងារោះសមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាេលែ ០០៤ សអក្ (របការ ១៦
ថមី ១៧ថមី) សតីពីការរបមូលរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះរបចាំែែ ពី ៣៥សព េៅ ៧៥សព
-បានេរៀបចំេសចក្តស
ី េរមច

សតព
ី ីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិការអនតររក្សួងសរមាប់ក្ំណត់អតតសញ្ញើណក្ងក្មាាំង

របដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគ្ួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទន
ដីសងគមក្ិចច

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០១០ ដល់ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤ បានទទួលសំណុំលិែិតអនក្ដ្ឋក្់ាក្្យេសនើសុំសម្បទនដីសងគមក្ិចច

សរុបចំនួន ១៥.១៩០រគ្ួសារ និងបានបញ្ជឣនេៅគ្ណៈក្មាាធិការសម្បទនដីសងគមក្ិចចថានក្់ជាតិចំនួន ១៣.២៦៥រគ្ួសារ

-ក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារបានទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចចពីគ្ណៈក្មាាធិការសម្បទនដីថានក្់ជាតិចំនួន

២.៩៩៣រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ មានេែតតបាត់ដំបង េាធិ៍សាត់ ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពត ក្ំពង់សពឺ រក្េចោះ រពោះសីហនុ និងេែតតេសៀមរាប

-បានេរៀបចំែួបេលើក្ទី ៧ ទិវាអតីតយុទធជនក្មពអជា ២១ មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េៅទីសីតការរក្សួង ស.អ.យ

េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣0០នាក្់ េដ្ឋយ

ែឡក្ អតីតយុទធជនចំនួន ១៧០នាក្់ ជាតំណាងអតីតយុទធជនអេញ្ជើញមក្ពីរាជធានីេែតតទំង ២៥ ែដលបានចូលរួមក្នអង
ទិវាេនោះ មានក្់ៗទទួលបាន អាវ ០១ េធៀបមួយក្ញ្ចប់ (ទឹក្េដ្ឋោះេរ ០១ក្ំបង
ុ រចាសដុោះេធមញ ០១ ថានំដុោះេធមញ ០១ ក្ែន្សង
េាោះេរ ០១ មី ០១េក្ស សកសរ ០១គ្ីឡឣរកាម ែត ០១គ្ីឡឣរកាម ែស្បក្េជើងផ្លាត់ ១គ្ូ) និងថវលកា ៨០.០០០៛។ េដ្ឋយ
ែឡក្ មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតតចំនួន ១៩ ក្៏បានរបាពវទិវាេនោះផងែដរ ក្នអងេនាោះ មានមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ
េែតតក្ណាាល បាត់ដំបង េសៀមរាប ក្ំពង់ធំ តាែក្វ សាាយេរៀង ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់សពឺ ក្ំពត រពោះសីហនុ រក្េចោះ មណឌលគ្ិរី
បនាាយមានជ័យ សទឹងែរតង ែក្ប ៃបលិន ឧតតរមានជ័យ និងេែតតត្បឣងឃមអំ។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧

សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសខ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្ា
្
រសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលទ
ំ ូលាយ

សរមាប់មជ្ឈដ្ឋាននានា និងរបជាជនទូេៅ។
៨.ការងារអាទិ ភា ពទី ៨

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

-បានរក្្ាទុក្ និងតមកលល
់ ិែត
ិ បទដ្ឋានគ្តិយុតតមានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយរតឹមរតូវ និងលាក្់ការណ៍សមាាត់
-បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ៣.៣៨០ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិែិតេចញចំនួន ៤.០១៦ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៣៩២ដង

-បានេរៀបចំេសចក្តីែណនាំ សតីពីការពរងឹងនីតិវលធីៃនការែតងតាំង ការេផទរភារក្ិចចមស្តនតរា
ី ជការក្នអងរក្បែ័ណឌរក្សួង

ស.អ.យ។

ខ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៥៣១នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៥៣៥នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៩៩៦នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៦៧៨នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ២១៨នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៤៦០នាក្់)
-ែតងតាំង និងរបគ្ល់ភារក្ិចចជូនមស្តនតីរាជការចំនួន ២៨នាក្់

-ែតងតាំងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ៣៣នាក្់ (រសីចំនន
ួ ០៣នាក្់) និងែបងែចក្ភារក្ិចចជូនទីរបឹក្ា
្ អមរក្សួង

ចំនួន ១៤នាក្់

-េផទរ និងសរមួលភារក្ិចចជន
ូ មស្តនតីចំនួន ០២នាក្់

-េផទរចូលចំនួន ០៣នាក្់ និងេផទរេចញចំនួន ៥០នាក្់

-ទទួលរក្បែ័ណឌថមីសិស្សមស្តនតីជាន់ែពស់មក្ពីសាលាភូមន
ិ ទរដឋបាលចំនួន ០២នាក្់
-លុបេឈាាោះមស្តនតីរាជការេចញពីរក្បែ័ណឌចំនួន ០៥នាក្់
-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការឲ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន ១៦នាក្់

-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការឲ្យសថិតក្នង
អ ភាពទំេនររានេបៀវត្សរ៍ចំនន
ួ ០៧នាក្់ និងបញ្ចល
ឣ មស្តនតរា
ី ជការចូលក្នអងតារាងេបៀវត្សរ៍

វលញចំនួន ០៣នាក្់។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា

-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ជំនួយការឯក្ឧតតមរដឋមស្តនតី មស្តនតីេផទរចូលថមី និងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ១០២នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បណា
ំ
ច់មុែងារជូនមស្តនតរា
ី ជការែតងតាំងសប់ចំនួន ១៣នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់គ្រុេកាសល្យជូនមស្តនតីរាជការចំនួន ០១នាក្់

-េរៀបចំបតឣររក្បែ័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ចំនួន ០៥នាក្់
-េរៀបចំដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិជូនមស្តនតីចំនួន ០៣នាក្់

-េផទរេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេចញរក្សួង ស.អ.យ េៅរក្សួងការងារ និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈចំនួន ៤៩នាក្់
-ផ្លាច់េបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតរា
ី ជការេចញពីតារាងេបៀវត្សចំនួន ០៧នាក្់

-បញ្ចឣលអនក្ក្នអងបនទអក្ជា ក្ូនចំនួន ២៥នាក្់ និងរបពនធចន
ំ ួន ០៤នាក្់ និងលុបក្ូនចំនួន ០១នាក្់
-បានដំេណើរការេបើក្របាក្់េបៀវត្សរ៍មស្តនតីរាជការរក្សួង ស.អ.យ តាមរបព័នធ
ធ នាររ។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

-បានផ្សពវផ្ាយសារាចរ សតព
ី ីការអនុវតតេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវលធី និងវលធានៃនការតាក្់ែតងេសចក្តរី ាង

ច្ាប់ និងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេផ្សងៗ

-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពីការផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើការតាមរក្សួង សាាប័ននានា
-បានបញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ១៨នាក្់ ចូលរួមវគ្គបណ្តោះបណាាល និងសិកាសា
ា លាេផ្សងៗ

-បានបញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ០១នាក្់ េៅសិក្ា
្ វគ្គែលឺេៅរបេទសញឣែហ្សែលន រយៈេពល ៦ែែ ចាប់ពីែែក្ក្កដ្ឋដល់ែែ

ធនឣ ឆ្នំ២០១៤

-បានសហការជាមួយសហភាពសហព័នធយុវជនក្មពអជា ក្នអងការេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាលដល់មស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ

ចំនួន ៤៥នាក្់ សតីពីសវុ តថភា
ិ ពចរាចរ និងការេបើក្បរេរកាមឥទធិពលៃនេរគ្ឿងរសវឹង េដ្ឋយសិកាាកាមទទួលបានជាេធៀប
មួយក្ញ្ចប់ និងថវលកាចំនួន ១៥ដុលាារអាេមរលក្

-បញ្ជឣនមស្តនតេី ៅចូលរួមវគ្គបណ្តោះបណាាលេៅសាលាភូមន
ិ ទរដឋបាលចំនួន ០២នាក្់។
២.ការងារសផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

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

បទដ្ឋានគ្តិយុតត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្់ដឹក្នាំ

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍របចាំែែមក្រា ែែក្ុមភៈ រតីមាសទី១ ែែេមសា ែែឧសភា និងឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤
-បានចូលរួមេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការយុទសា
ធ ស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ចំនួន ២េលើក្

-េរៀបចំក្មមវលធីវលនិេោគ្ ០៣ឆ្នំរំក្ិល ២០១៤-២០១៦ ចំនួន ១៣គ្េរមាង ក្នអងេនាោះ គ្េរមាងក្ំពុងដំេណើរការ

ចំនួន ២គ្េរមាង

-បានបញ្ជន
ឣ របាយការណ៍ សតព
ី ីការពិនិតយ្ េមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង ស.អ.យ េៅ គ្.ជ.អ.ប េដើម្បីពិនិត្យ

និងផតល់អនុសាសន៍

-បានេបាោះពុមពផ្ាយែផនការយុទធសា ស្តសត ៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ របស់ រក្សួ ង សងគ មក្ិ ចច អតី ត យុ ទធ ជន និង

យុ វ នីតស
ិ ម្បទ។

៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់

-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទន់េពលេវលា ក្នអងសាារតីទទួលែុសរតូវែពស់

-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នអង និងេរឿរបេទស របាក្់ចូលរួមរបជុំថានក្់ជាតិ អនតរជាតិ

ជូនថានក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជការ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិចស
ច ន្ា ផតលរ់ បាក្់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យជាតិ អនតរជាតិ ពិធីសេមាពធ
េផ្សងៗ ផតល់របាក្់ឧបតថមភជន
ូ មជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង និងអងគការៃដគ្ូ

-េរៀបចំែផនការថវលកា ០៣ឆ្នំ របស់រក្សួង ស.អ.យ និងែផនការសក្មមភាពក្ំែណទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអ

សាធារណៈឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៥។

-បានចូលរួមសិកាាសាលា សតីពីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថសា
អ ធារណៈ កាលពីៃថងទ០
ី ៩-១៣ ែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤

េៅទីរក្ុងេសៀងៃហ របេទសចិន

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ជំពូក្

តារាងសាានភាពថវលកា
អតថន័យចំណាយ
សរ ុបរ ួម

ច្ាប់ហិរញ្ដវតថអឆ្នំ

សាានភាពឥណ

២០១៤

ទនថមី

អនុវតតជាក្់ែសតង

ថវលកាេៅសល់

ភាគ្រយ
%

3767275007000

2727275007000

16768978467189

25758276537811

39.48

2734870007000

2734870007000

90174587500

1744675417500

38.39

64978007000

64978007000

17275417600

47772587400

26.55

60

ការទិញ

61

សេវាខាងសរៅ

62

សេវាខាងសរៅសផេងៗ

2705478007000

2705478007000

53072417215

1752475587785

25.81

64

បនទុកបុគ្គលិក

7774079007000

7774079007000

3701672767674

4772476237326

38.97

65

ឧបត្ថម្ភធន និងជំនួយេងគម្

30.859.000.000

9745970007000

12706973287200

17738976717800

40.97

63

ពនធ និងអាករ

2070007000

2070007000

-

2070007000

0.00

ខ.ការងារលទធរមម ជួសជុល សាងសង់ ផគតផ
់ គងស
់ មាារៈ បរ ិកាារ សងាារ ឹម និងដក្បងឥនធនៈ

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរលកាារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាពេរកាមឱវាទ បាន

ទន់េពលេវលា និងរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ
-បានបញ្ជន
ឣ មស្តនតីេៅចូលរួមសិកាាសាលាថានក្់តប
ំ ន់សតីពកា
ី រសិក្ា
្

េរបៀបេធៀបេលើរបាក្់េសាធនសងគមក្នអងបណាា

របេទសសមាជិក្អាសា៊ាន េៅទីរក្ុងមា៉ានីល របេទសហវល
ី ីពីន ពីៃថងទ១
ី ០-១៤ ែែមីនា ឆ្នំ២០១៤

-បានចូលរួមេវទិកា សតីពីការេលើក្ក្មពស់ និងការអភិវឌ្ឍសរមាប់ជនផ្លាស់ទីលេំ ៅ ែដលបងកេឡើងេដ្ឋយេររោះ

មហនតរាយធមមជាតិ និងជេរមាោះៃផទក្នអង េៅក្នអងរបេទសជាសមាជិក្អាសា៊ាន ពីៃថងទី ២១-២៥ ែែេមសា ឆ្នំ ២០១៤ េៅ
ទីរក្ុងមា៉ានីល របេទសហវល
ី ព
ី ីន

-ចូលរួមរបជុំគ្ណៈក្មមការអនតរជាតិអាសា៊ានទទួលបនទអក្សិទធិមនុស្ស (AICHR) ជាមួយឧតតមមស្តនតីទទួលបនទអក្

សុែុមាលភាពសងគម និងអភិវឌ្ឍន៍ (SOWSWD) ពីៃថងទ២
ី ៣-២៥ ែែេមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េៅទីរក្ុងហ្ាកាតា របេទស
ឥណឌូេនសុី

-បានេរៀបចំ ែក្សរមួ ល េសចក្តី ជូ ន ដំ ណឹ ង សរមាប់ អ ងគ កា រមិ ន ែមនរដ្ឋា ភិ បា លក្នអ ង រសុ ក្ និ ង អងគ កា រមិ ន ែមន

រដ្ឋាភិបាលអនតរជាតិែដលេសនើសុំចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងជាមួយរក្សួង ស.អ.យ

-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ និងអនតរជាតិ ចំនួន

១៦គ្េរមាង។

បចចអប្ប នន

រក្សួងសហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន

១៤៩.០២៥.៣១៤7៨៥ដុលាារសហរដឋអាេមរលក្

១៤៣

ែដលមានថវល កា សរុ បចំនួន

ក្នង
អ េនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ចំនួន ៥០អងគការ

មាន

គ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន ៤៨.៩៤៤.៥៩៧7៥៣ដុលាារសហរដឋអាេមរលក្។ អងគការចំនួន ៧៦ បានផុតសុពលភាព
(អងគការក្នអងរសុក្ចំនួន ៤១ និងអងគការអនតរជាតិចំនួន ៣៥)

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បស
ី ុំទិដ្ឋកា
ា រចូល និងពន្ារទិដ្ឋកា
ា រជូនអងគការចំនួន ០៨ក្រណី មានមនុស្ស

ចំនួន ១៨នាក្់

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បស
ី សា
ុំ ាក្េលែរបេភទអងគការ និងរដឋជូនអងគការចំនួន ០៧ក្រណី មានរថ

យនតសរុបចំនួន ០៧េរគ្ឿង

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បនា
ី ំ ចូលសមាារៈ ឧបក្រណ៍ ែដលការបង់ព នធជា បនទអក្របស់រ ដឋ ជូន អងគការ

ចំ នួន ១៤ក្រណី

-បានសរមបសរមួលេសនើសុំេៅរក្សួងការបរេទស

ជូនអងគការចំនួន ១៥ក្រណី និងបដិេសធចំនួន ០១ក្រណី

និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិេដើម្បីេសនើសអ
ុំ នុស្សរណៈបនត

-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នអងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ១០៩ដង។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពត ែក្ប រពោះសីហនុ េកាោះក្ុង និងេែតតក្ំពង់សពឺ

េដើម្បីពិនិត្យ ែក្លមឡការអនុវតតតួនាទី ភារក្ិចច របស់មនទីរ

-បានេចញរបកាសេលែ ស.អ.យ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅការលោល័យចំណោះុ អររធិការដ្ឋាន
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងចុងេរកាយែផនការសវនក្មមៃផទក្នអងឆ្នំ២០១៥-២០១៧។
៦.ការងារវិទាសាថនជាតិសងគមរិចច

-គ្ិតមក្ដល់ែែមិថុនាឆ្នំ២០១៤េនោះ វលទ្ាសាានមាននិសិ្សតចំនួន ១៧៩នាក្់ ក្នង
អ េនាោះ មានថានក្់បរលញ្ញើបរត

សងគមក្ិចចចំនួន ៧៦នាក្់ (ឆ្នំទី១ចំនួន ៥៣នាក្់ និងឆ្នទ
ំ ២
ី ចំនួន ២៣នាក្់) បរលញ្ញើបរតសងគមវលទ្ាឆ្នំទី១ចំនួន ១៩នាក្់

និងបរលញ្ញើបរតក្ិចរ
ច ា
ំ រសងគមឆ្នំទី១ចំនួន ៤៥នាក្់ និងថានក្់សញ្ញើបរតបេចចក្េទសអវៈយវៈសិប្បនិមមិត និងរណបចំនួន
៣៩នាក្់(ឆ្នំទ១
ី ចំនួន ១៩នាក្់ ឆ្នំទី២ ចំនួន ០៧នាក្់ និងឆ្នំទី៣ ចំនួន ១៣នាក្់)

-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់វលទ្ាសាាន ែដលមានេឈាាោះថា “www.nisa.edu.gov.kh”

-បានសហការជាមួយអងគការ UNICEF ក្នអងការសិក្្ារសាវរជាវពីការរតួតពិនិត្យេឡើងវលញ េលើការអនុវតតការងារ

សងគមក្ិចច េដ្ឋយេផ្លាតេលើសុែុមាលភាពសងគម និងសុែុមាលភាពក្ុមារជាសាធារណៈ។

II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់
-កាាប់សថិតិជនអនាថា េៅតាមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុំជននានា និងទប់សាាត់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង និងទីរបជុំជន
ឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីការពិេររោះេោបល់ដល់ជនរងេររោះមហនតរាយទឹក្ជំនន់
-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីទស្សនទន ការវលភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញើសុីដ
-បនតការេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរមនុស្សមក្ពីរបេទសៃថ របេទសេវៀតណាម និង
របេទសេផ្សងៗេទៀត
-េបាោះពុមព និងផ្សពវផ្ាយរបកាសេលែ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុោះៃថងទី១៩ ែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ សតីពីបទដ្ឋានអប្ប
បរមាសរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌល
-េធវើការសាក្ល្បង និងអនុវតតេលើេសចក្តីែណនាំ សតីពកា
ី រេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតត
បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពក្
ី ិចកា
ច រារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-ជំរុញសុំការអនុម័តេលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជឣនជនរង
េររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សេៅគ្ណៈក្មាាធិការជាតិដឹក្នាំការបស្តងាាបអំេពើជួញដូរ ការរត់ពនធ ការេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទ
េលើស្តសតី និងក្ុមារ (ប.ជ.រ.ព.ភ)
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋានគ្តិយុតតាក្់ព័នធការងារជួញដូរមនុស្សដល់អនក្ផតល់េសវា និងរក្ុមរបឹក្្ាឃុំ សងាាត់
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បអ
ី ប់រំ បងាារ ទប់
សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងតាមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-បនតេរៀបចំឯក្សារក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជន
ឣ ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទ
-បនត ពិនិតយ្ ែក្សរមួល េសចក្តីរាងឧបក្រណ៍ស រមាប់វា ស់ ែវងេរលនេោបាយ និ ងបទដ្ឋាន អប្បបរមា សតីពី
ក្ិចកា
ច រារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅក្នអងមណឌល។
២.អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បនតេចញរបកាសបេញ្ច ញបញ្ចឣលក្ុ មារក្ំ រាពី មណឌល ក្ុមារក្ំ រារបស់ រ ដឋ និងអងគ ការ
និង ផ្ស ពវផ្ាយអំពី
ទរមង់ក្នអងការបេញ្ចញបញ្ចល
ឣ ក្ុមារក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគការ
-បនត េរៀបចំវ គ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីនីតិ វលធីអនុ វ តត េរលនេោបាយ សតីពីកា រែថទំ ជំនួស ចំ េាោះក្ុមារដល់
របធានមនទីរ ស.អ.យ ជនបេងារលក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ និងសមាជិក្គ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី
និងក្ុមារឃុំ សងាាត់
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងដីកាបេងកើតរក្ុមការងារថានក្់េែតតេលើការងាររគ្ប់រគ្ងក្រណី និងការែណនាំ សតី
ពីនីតិវលធីបរងូបបរងួមរគ្ួសារក្ុមារក្ំរាេៅក្នអងមណឌល
-េរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីការរគ្ប់រគ្ងទិនននយ
័ ក្ុមារក្ំរា ក្ុមាររងេររោះ និងងាយរងេររោះេៅថានក្់េរកាម
ជាតិដល់មស្តនតីថាក្
ន ់ជាតិ និងមស្តនតីបេងារលក្នអងេែតតេរលេៅ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-េរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនស
ួ
ការរគ្ប់រគ្ងក្រណី និង
ច្ាប់សមអំក្ូនអនតររបេទស ដល់អនក្ាក្់ព័នធ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលក្ុមារក្ំរា
-បនតពរងីក្រក្ុមការងារថានក្់េែតត សតីពីក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ េៅេែតត ០២េផ្សងេទៀត គ្ឺេែតតក្ំពត
និងសាាយេរៀង
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋាន េរលការណ៍ែណនាំសរមាប់ការែថទំ ការរំរទ និងការការារក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារ
ងាយរងេររោះដល់េែតតេផ្សងេទៀត
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេលើរក្មសីលធម៌ក្ិចចការារក្ុមារ
-េរៀបចំរបព័នធ រគ្ប់រគ្ងទិននន័យក្ុមារ ែដលក្មមវតថអសមអំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតនា
ត នារបស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពរងឹងសមតថភាពមស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួល បក្ែរប និងេបាោះពុមពេសៀវេៅមគ្គអេទសន៍អនុវតតន៍លឡេលែ ២
-បនតសហការជាមួយសាា ប័ នមានសមតថក្ិ ចច អាណាព្ា បាល េដើ ម្បីបញ្ជឣ ន ទទួ ល មក្ែថទំ អប់ រំ និង បណ្តោះ

បណាាលវលជាាជីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន
-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវលស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះេដ្ឋយសារការ
េរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឋ
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលបោះាល់ និងការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារទំនាស់នឹង
ច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េែតត និងតាមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈ
មណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតប
ត ទេលមើសេៅ

មណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវលធសា
ី ស្តសតព្ាបាល និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការព្ាបាល និងសាារនីតិសម្បទ
ភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតាមមាាយេៅក្នអងមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
ែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចឣលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពី ការេរៀបចំ និងការរបរពឹ តត េៅៃនមូល និ ធិជា តិស រមាប់កា ររបយុទធរបឆ្ំង
េរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការបន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលឣវកាយនិងផលឣវចិតតដល់អនក្
េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំែផនការបណ្ោះត បណាាលដល់មស្តនតីបេរមើការងារក្នអងមជ្ឈមណឌលជាតិពា
្ បាល
េញៀនេរគ្ឿងេញៀន ជាមួយភារគ្ីរបេទសៃថ

និងសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥
-េរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធនឹងការការារ និងអនុគ្ណៈក្មមការពិនិត្យ
តាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍
-េរតៀមេរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយេសចក្តីសេរមច សតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូលរួមរបស់ក្ុមារ
-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ា យរពឹតតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់ ក្.ជ.ក្ ដល់រក្សួង សាាប័ន អងគការ

ាក្់ព័ន។
ធ

៣-អភិវឌ្ឍសុខមា
ុ លភាពជនពិការ
-េរតៀមេរៀបចំពិធីរបកាសជាផលឣវការដ្ឋក្់ឲយ្ អនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតជាតិ សតីពព
ី ិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងពិធី
អបអរសាទរែួបេលើក្ទី៥ ៃនច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ
-បេងកើតគ្ណៈក្មមការថានក្់ជាត់សរមាប់េរៀបចំសរេសររបាយការណ៍ ជូនេៅអងគការសហរបជាជាតិ សតីពីការអនុវតត

អនុសញ្ញើសតីពីសិទធិជនពិការ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួងសតីពី ការចល័តេចញចូល ការផតល់ប័ណណេបើក្បរសរមាប់ជនពិការ និងសតីពីការបញ្ចោះអ

តៃមលការសិក្្ាដល់ជនពិការ

-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីបាល់ទត់េសពសា
្ ល់អូឡាំពិច ដល់រគ្ូបងវិក្ចំនួន ២០ េៅេែតតក្ំពត
-េរតៀមេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីសុែភាពអាណាព្ាបាលជនពិការេៅេែតតក្ព
ំ ង់ធំ

-េរៀបចំទិវាជនពិការជាតិ និងអនតរជាតិដូចជា ទិវាអូទីសម
ុឹ េដ្ឋនសាំងរដូម ទិវាគ្ ថលង់

-ផ្សពវផ្ាយពីវីេដអូពិភាក្្ាតុមូលសតីពីពិការភាព េលើរបធានបទចំនួន១០ ទក្់ទងនឹងការអប់រំ ការសាារលទធ

ភាពពលក្មម ការបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈ ស្តសតី និងក្ុមារពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទជ
ធិ នពិការរសប
តាមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ
-បនតអនុវតតក្មមវលធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវលធីសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញើណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្តាមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចឣលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នអងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា
-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-ជំរុញអនុវតតនីតិវលធីេធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វស
ល យ
័ ឯក្ជន ក្នអងការទទួលជន
ពិការចូលបេរមើការងារ (រដឋ ២% ឯក្ជន ១%)

-បនតេរៀបចំនីតិវលធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-េរតៀមេរៀបចំទិវាជនពិការអនតរជាតិ និងទិវាជនពិការក្មពជា
អ ០៣ ធនឣ ២០១៤
-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវលធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច វលធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត និងផ្លក្ពិន័យេផ្សងៗ ចំេាោះរក្សួង
សាាប័ន និងរក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទជ
ធិ នពិការ
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចេច ៅមជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទ
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបសប្បអរសធម៌មូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្សងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េែតត
-េរតៀមេរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយ សតព
ី ីការក្ំណត់អរតាជនពិការចូលបេរមើការងារតាមរក្សួង សាាប័ន។
៤-អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុសសចស់
-ជំរុញេធវើបចចអប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់
-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់ និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់េៅតាមរាជ
ធានី េែតត
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តាមលំេៅឋានេៅក្មពអជា
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង
-េរតៀមេរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់អនតរជាតិ ១តុលា។
៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ខ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និអនក្េៅក្នអងបនទអក្ថមី និងជំរញ
ុ ការេបើក្ផតលរ់ បបសនតិសុែ
សងគមតាមរបព័នធធនាររ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនដល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល
-បនតសហការជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េដើម្បីដំេឡើងរបាក្់េសាធន
និវតតន៍ជូនអតីតមស្តនតីរាជការសុីវលល
-ជំរុញការរគ្ប់រគ្ងទិននន័យមស្តនតីរាជការសុីវលលជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ

េដើម្បីដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការសុីវលល

ចូលនិវតតន៍
-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲយ្ ដំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រក្ុង រសុក្ ែណឌ េៅតាមរាជធានី េែតត។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៦-អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបកាសផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
លុបមុែសញ្ញើែដលផុតសុពលភាព
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-ពរងឹងការេបើក្ផតលរ់ បាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញើអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិអតីតយុទធជន

-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-បនតេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការការលោល័យ និងសាខា ប.ជ.អ េៅរាជធានី េែតត និងរក្ុង រសុក្ ែណឌ
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នង
អ ការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
អតីតយុទធជន
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញើែដលមិនមក្េធវើបចចអប្បននភាព និងមុែសញ្ដែដលេធវើបចចប
អ ្បននភាពេហើយមិនមក្េបើក្
របាក្់ពីធនាររ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលក្ខនក្
តិ ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យបានទន់េពល
េវលា និងមានរបសិទធភាព
-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នអងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញើណអតីតក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ
សម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌

សុីវលល

និងរគ្ួសារ

ែដលរតូវទទួល

-ជំរុញសក្មមភាពការងាររបស់គ្ណៈក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍អតីតយុទធជនឃុំ សងាាត់។
៧.សិរា ក្សាវក្ជាវក្បព័នស
ធ នតស
ិ ខ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យមានការសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពអជា
-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវល
ល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណម
ឌ ស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បណា
ំ
ច់េផ្សងៗជូនមស្តនតរា
ី ជការ

-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ តាមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវលល បទបញ្ញាៃផទក្នអង
និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-បញ្ចប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការពិនិតយ្ េមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង ស.អ.យ

-េរតៀមេរៀបចំពិធផ
ី ្សពវផ្ាយដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតនូវែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ រក្សួង ស.អ.យ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដឹក្នាំរបស់រក្សួង េៅក្នអងេគ្ហទំព័ររបស់

រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំចំនួន ០២េលើក្ េដើម្បីក្ណ
ំ ត់សច
ូ នាក្រក្រមិត Input និង Output និងលក្ខណវលនិចយ
ឆ័ របស់សូចនាក្រ
-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព និងតមាាភាព

-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវលការដឋ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យបញ្ជគ្
ី ណេនយ្យ
និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតិរដឋ
-ជំរុញអនុវតតក្មមវលធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ
-បនតេរៀបចំែផនការថវលកាឆ្ន២
ំ ០១៥ របស់រក្សួង ស.អ.យ
-ពរងឹងក្ិចស
ច ហរបតិបតតកា
ិ រជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនរិ នតរភាពការងាររបស់អងគការ
-ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិការេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍អាសា៊ាន និង
សហគ្មន៍អនតរជាតិ

-បនតចុោះេធវើអធិការក្ិចចតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានី-េែតត េដើម្បីពរងឹងរបសិទធភាពការងារ
-េរតៀមេរៀបចំ វគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីការងារចុោះអធិការក្ិចច
-ជំរុញសក្មមភាពវលទ្ាសាានជាតិសងគមក្ិចច តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ និងការរបឡងេរជើសេរីសនិស្សិតសរមាប់ឆ្នំ
សិក្្ា២០១៤-២០១៥
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បនតអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវលធីសិក្្ា និងេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលែលីៗ

-េរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផា
្ យរបាយការណ៍ សតីពីការសិក្្ារសាវរជាវពីការរតួតពិនិត្យេឡើងវលញ េលើការអនុវតត

ការងារសងគមក្ិចច េដ្ឋយេផ្លាតេលើសុែុមាលភាពសងគម និងសុែុមាលភាពក្ុមារជាសាធារណៈ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ០៨

ែែ ក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៤

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆមាសទ្ី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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