ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា
របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំខែររកដា 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).សិក្្ា រសាវ
រជាវរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពអជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និង
ពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ។
ជាអាទិ៍ក្ង
នអ ែែក្ក្កដ្ឋ 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 ១៧៧
រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតតក្ំពតចំនួន ១៧១រគ្ួសារ និងេែតតបាត់ដំបងចំនួន ០៦រគ្ួសារ
-មនទីរ សអយ េែតតសាាយេរៀងបានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់
របជាជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះចំនួន ៩២រគ្ួសារ។ េដ្ឋយែឡក្ អងគការេមរតីអនតរជាតិអាសុីបានផតល់
អំេណាយរួមមាន អងករ មហឣបអាហារ ថ្នំេពទ្យ េសៀវេៅសរេសរ អណតូងទឹក្សាាត ធុងចេរមាោះទឹក្ ក្សាងផលឣវ

និងផទោះ ជូនដល់របជាជនរក្ីរក្ចំនួន ១.៧៣០នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានេែតតរពោះវលហារចំនួន ៩៤នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនន
ួ
២០០នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ៧០នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៨៦៨នាក្់ សទឹងែរតងចំនួន ៧៥នាក្់ រក្េចោះចំនួន
៧៨នាក្់ សាាយេរៀងចំនួន ១១០នាក្់ និងេែតតៃរពែវងចំនួន ២៣៥នាក្់ និងអងគការេរណាេសេដើរជាមួយស្តសតី
ក្មពអជាបានជួយបណតតោះបណាាលវលជាាជីវៈដល់ជនរក្ីរក្រានផទោះសែម្បងចំនួន ០៤នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និងរងេររោះមហនតរា យេផ្សងៗសរុ បរបមាណចំ នួន ៣១៦
រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះមាន េែតតក្ំពង់សពឺចំនួន ១៧រគ្ួសារ សាាយេរៀងចំនួន ៩២រគ្ួសារ បាត់ដំបងចំនួន ០៦
រគ្ួសារ និងេែតតក្ំពតចំនួន ២០១រគ្ួសារ
-បានេរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីការពិេររោះេោបល់ដល់ជនរងេររោះមហនតរាយទឹក្ជំនន់ េដ្ឋយ
មានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់។
ែ-ការងារជនអនាថា
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាាយេរៀងបានែចក្អំេណាយដល់រគ្ួសារជនអនាថ្ ជនវលក្លចរលត និងជន
ចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ១០៤រគ្ួសារ េដ្ឋយក្នអងមួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ៥០គ្.រក្ ជីធមមជាតិ
៥០គ្.រក្ ប៊ីេចង ១គ្.រក្ ក្េនទលជ័រ ០១ និងសារុង ០១
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភេនំ ពញបានទទួលជនអនាថ្ចំនួន ៤៣នាក្់ មក្េធវើការអប់រំ ពិេររោះ
េោបល់ និងេធវើសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញ និងបានរគ្ប់រគ្ងជនអនាថ្រានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់
រសី ៤០នាក្់
-បានរសង់សថិតិជនចំណាក្រសុក្េៅតាមរាជធានី េែតតមួយចំនួន សរុបចំនន
ួ
១៣.១៧០នាក្់

រសីចំនួន ៤.៩០៥នាក្់ ក្នង
អ េនាោះ េែតតក្ណាាលចំនួន ៣.៤៥៤នាក្់ េកាោះក្ុងចំនួន ២២នាក្់ និងេែតត
ឧតតរមានជ័យចំនួន ៩.៦៩៤នាក្់
-បានសហការជាមួយអងគការជាតិ អនតរជាតិ ជួយដល់ជនអនាថ្ ក្ុមារអនាថ្ចំនួន ៩១នាក្់។
រ-ការទប់សាកត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍
មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាាយេរៀងបានចុោះរសង់សថិតិរគ្ួសារផទអក្េមេរាគ្េអដស៍បានចំនួន ៦៥រគ្ួសារ។
េដ្ឋយែឡក្ អនក្ជំងឺេអដស៍ និងក្ុមាររងផលបោះាល់េដ្ឋយជំងឺេអដស៍មួយចំនួន ក្៏បានទទួលេសវាសានក្់
េៅ ការផតលស
់ េមលៀក្បំាក្់ អាហារបំបនសុែភាព អប់រំផលឣវចិតត តរមូវការេផ្សងៗ និងការែថទំសុែភាព
និងេសាហុយេធវដ
ើ ំេណើរេៅមនទីរេពទ្យ ។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានេរៀបចំគ្េរមាងេបើក្វគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីទស្សនាទន និងការវលភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយ
អនុសញ្ញា សុីដ េៅរាជធានីភនំេពញ េែតតក្ំពង់ឆ្នំ េសៀមរាប និងេែតតរពោះសីហនុ
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស

-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ
-បានសហការជាមួយសាានទូតេវៀតណាមេដើម្បីក្ំណត់អតតសញ្ញាណស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះេដ្ឋយ
អំេពើជួញដូរមនុស្សជាជនជាតិេវៀតណាមចំនួន ០៧នាក្់ និងេរតៀមេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍េៅរបេទសេវៀតណាម
វលញ
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានសហការជាមួយអងគការៃដគ្ូេដើម្បីជួយដល់ស្តសតរី ងេររោះេដ្ឋយ
អំេពើជួញដូរមនុស្សបានចំនន
ួ ២៩នាក្់ មក្អប់រំ ែណនាំ របឹក្្ាពិេររោះេោបល់ និងបញ្ជឣនេៅទទួល
េសវាបនតេៅតាមអងគការេផ្សងៗ។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត
-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ២៧នាក្់ រសី ២២
នាក្់ និងបានបញ្ជឤនេៅសានក្់េៅបេណាាោះអាសនន េរៀនសូរតចំេណោះទូេៅ និងជំនាញ ក្នងអងគការក្មពជា
អ
េដើម្បីជួយស្តសតីមានវលបតតិចំនួន ១៥នាក្់ អងគការដំណត់ទក្
ឹ ចំនួន ០៤នាក្់ អងគការរគ្ួសារថមីេបា៉ាយែបតចំនួន
០៤នាក្់ អងគការទស្សនៈពិភពេលាក្ចំនួន ០១នាក្់ អងគការក្ុមាររីក្រាយចំនន
ួ ០៧នាក្់ និងសមាហរណ
ក្មមេៅសហគ្មន៍វលញចំនួន ០៣នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន
១៥នាក្់ េដ្ឋយក្នអងមានក្់ទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេាោះេរ ១ េខារទនាប់ ២ ែស្បក្េជើងផ្ទាត់
១គ្ូ សាបូក្ក្់សក្់ ១ដប ថ្នដ
ំ ុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបូេម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់
សមាារៈ ១
-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៥ក្រណី។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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២.ការងារអាទិភាពទី ២
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ
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 ១២េតាន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពអជា-បារាំង-ហុងរគ្ី អងករ ១២េតាន
របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាប ទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរៅពីការែថទំក្នអង
មណឌលក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភេផ្សងៗ
េទៀត េៅក្នអងសហគ្មន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅតាមវតតអារាម និងតាមក្មមវលធី
េផ្សងៗេទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា

-បានបណតតោះបណាាល សតីពន
ី ីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់
មស្តនតេី ៅថ្នក្់េរកាមជាតិ គ្.ក្.ន.ក្ ឃុំ សងាាត់ និងបុគ្ល
គ ិក្អងគការេៅេែតតៃរពែវង និងរសុក្ក្ណាាលសទឹង
េែតតក្ណាាល ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៨៧នាក្់
-បានេរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីការេរបើរបាស់ និងការរគ្ប់រគ្ងរបព័នធទិនននយ
័ ក្ុមារក្ំរា
ក្ុមាររងេររោះនិងងាយរងេររោះ ដល់មស្តនតីបេងារលៃនរាជធានីេែតតេរលេៅទំង ០៥ រួមមាន រាជធានី
ភនំេពញ េែតតក្ណាាល បាត់ដប
ំ ង េសៀមរាប និងេែតតរពោះសីហនុ
-បានេរៀបចំក្សាងែផនទីមណឌលក្ុមារក្ំរាេៅរាជធានីេែតតេរលេៅទំង ០៥
-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្
សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរង
េររោះសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ និងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច
-បានសរមបសរមួល
ចំនួន ២២នាក្់

និងបរងួបបរងួមក្ុមារេៅមណឌលេគ្ៀនឃ្លំងឲ្យេៅរស់េៅក្នអងរគ្ួសារវលញ

-រក្សួងបានផតល់ក្ង់ចំនួន ៤០០េរគ្ឿងដល់ក្ុមារក្ំរា ក្ុមាររក្ីរក្េៅឃុំជាច រសុក្ក្ំចាយមារ
េែតតៃរពែវង ែដលជាអំេណាយរបស់អងគការក្ុគ្ឺៃសេែេជអូរបេទសជបុន តាមរយៈអងគការក្ុមារអាសុី
ASPECA ។
រ-៣-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ ចិញ្ជម
ឹ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលរបកាសសតីពន
ី ីតិវលធីផតល់ការអនុញ្ញាតដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលទរមង់ាក្់សុំរបស់ឳពុក្មាាយ និងទរមង់េឆលើយតបសរមាប់សក្
មអំ ន
ូ អនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលក្ិចចរពមេរពៀងសតីពីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវលវឌ្ឍរបស់ក្ុមារពីទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអុីតាលីចំនួន ៥០ក្រណី។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា
ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាកត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន
បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរបកាសអនត រ រក្សួ ង រវាងរក្សួ ង ស.អ.យ និ ង រក្សួង
សុខាភិបាល សតីពកា
ី របន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលឣវកាយ និងផលឣវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន
បាននិងក្ំពុ ងជំរុ ញសុំកា រឯក្ភាពពី ទី សតី កា រគ្ណៈរដឋ ម ស្តនតី េលើ េសចក្តី រាងច្ា ប់ សតី ពី យុ តតិ ធម៌

អនីតិជន
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាាយេរៀងបានសហការជាមួយអងគការជំនួយែផនក្ច្ាប់ៃនក្មពជា
អ េធវើការាក្់ព័នធ

ជាមួយអនីតិជនក្នអងពនធនាររសរុបចំនួន ២២នាក្់។
ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន
០៦នាក្់ មក្អប់រំ ែក្ែរប និងបញ្ជឣនេៅសាារនីតស
ិ ម្បទនិងបណតតោះបណាាលវលជាាជីវៈេៅមណឌលឱកាសែញអំ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពរស់េៅ និងការសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនែដលក្ំពុង
សានក្េ់ ៅក្នង
អ មជ្ឈមណឌលសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតរពោះសីហនុ។
-គ្ិតមក្ដល់ ែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនេៅសល់
ជាក្់ែសតងេៅក្នអងមណឌលចំនួន ៩៥៩នាក្់ ក្នអងេនាោះ មជ្ឈមណឌលជិវលតថមីភបា
នំ ក្់េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
១១៩នាក្់ មណឌលឱកាសែញរា
អំ ជធានីភនំេពញចំនួន ៤១៣នាក្់ មជ្ឈមណឌលពិភពថមក្
ី ស
តី ង្ឃឹមេែតតបាត់ដំបង
ចំនួន ៨១នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបងចំនន
ួ ១០៤នាក្់ មជ្ឈមណឌល
បញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ១៥៩នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្
េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតេសៀមរាបចំនួន ៤៨នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតត
រពោះសីហនុចន
ំ ួន ៣៥នាក្់។
ែ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់
មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយដល់សហគ្មន៍ អំពីេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងការទប់
សាាត់ការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ២២េលើក្ មានចូលរួមសរុបចំនួន ២.២០០នាក្់។
រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ

-េរៀបចំដ្ឋក្់បញ្ចឣលសូចនាក្រសិទធិក្ុមារេៅក្នអង CamInfor របស់រក្សួងែផនការ
-េរៀបចំទស្សនាទនេដើម្បីបេងកើតរបព័នធការការារក្ុមារេៅថ្នក្់ជាតិ
-បានចុោះ រសាវរជាវ និងរបមូលទិ នន ន័យ សតីពីកា រក្ុមារេបាោះបង់ការសិ ក្ា
្ េៅក្រមិតមធ្យមសិ ក្ា
្
បឋមភូមិ េៅេែតតក្ំពង់សពឺ ៃរពែវង ក្ំពង់ធំ និងេែតតបនាាយមានជ័យ េដើម្បីេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាាន
ភាពក្ុមារេលែ៣
-បានេរៀបចំសិកាសា
ា លាផ្សពវផ្ាយេសចក្តស
ី េរមចសតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូល
រួមរបស់ក្មា
ុ រ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនន
ួ ៧៥នាក្់
-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំ េគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh) មានអនក្ចូលទស្សនាចំនួន ៣៧៥
ដង មក្ពី២៥របេទស
-បានេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការពរងឹងការអនុវតតតនា
ួ ទី និងការទទួលែុសរតូវរបស់រក្ុមរបឹក្្ា

ជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារថ្នក្់េែតតចំនួន ០២េលើក្ េៅេែតតក្ំពង់ចាម និងេែតតេសៀមរាប ែដលមានសិកាាកាម
ចូលរួមចំនួន ៩៤នាក្់។
រ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរក្មសីលធម៌ សតីពីក្ិចចការារក្ុមារ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរងេររោះ
សានក្េ់ ៅក្នង
អ មណឌលរបស់រដឋ និងអនុរក្ឹតយ្ សតព
ី កា
ី ររគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្មា
ុ រ
-បានេធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថ្នក្់ជាតិពហុវលស័យ សតីពក្
ី មា
ុ រក្ំរា និង
ក្ុមារងាយរងេររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថ្ www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣
អភិ វ ឌ្ឍសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវលធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវលធីសរមាប់េធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ សតីពកា
ី រេរជើសេរីសជនពិការចូល
បេរមើការងារ
-បានសហការជាមួយអងគការ CIOMAL ចុោះផ្សពវផ្ាយអំពីជង
ំ ឺឃលង់េៅរសុក្េជើងៃរពេែតតក្ំពង់ចាម
-បានេរៀបចំពិធីរបកាសជាផលវឣ ការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតជាតិ សតីពព
ី ិការភាពឆ្ន២
ំ ០១៤-

២០១៨ និងពិធីគ្រមប់ែប
ួ ៥ឆ្នំៃនច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទជ
ធិ នពិការ េរកាមអធិបតីយភាពដ៏
ែពង់ែពស់សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុន ែសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពជា
អ
េៅសាល
ពិពណ៌ និងសននបា
ិ តេកាោះេពរជ
-បានេរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយគ្េរមាងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការេៅក្មពអជាេៅទីសកា
តី ររក្សួង ស.អ.យ ។
ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាជជីវៈ និងមុែរបរ
-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ
និងបនាាយរាបបានបណតតោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈដល់

ជនពិការបានចំនួន ១៦៣នាក្់ រសី ៣៨នាក្់ េលើ ៧មុែជំនាញ ក្នអងេនាោះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២២
នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន ៤២នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនន
ួ ៣២នាក្់ កាត់េដរសេមលៀក្បំាក្់ចំនួន ៣២នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ជួសជុលមូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាលក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុល
ទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទម
ឹ េនោះ បានេដ្ឋោះរសាយការងារជូនជនពិការបានចំនួន ២៨នាក្់
-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរតា និងែបបបទ
ៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ។
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ
-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលអាណតតិទី២ ចំនួន ០១េលើក្
-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថ្ www.pwdf.gov.kh
-បានេរៀបចំសិកាាសាលា
សតីពីពិធីរបកាសជាផលឣវការៃនការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ

២០១៤-២០១៨ ពិធីរបគ្ល់រតាដល់សាខា ម.ជ.ព រាជធានី េែតត និងសននិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារ
អាណតិតទ១
ី និងទិសេៅអនុវតតបនត របស់ ម.ជ.ព
-បានទស្សនក្ិចចសិក្្ាេៅរបេទសហវីលីពីន សតីពីការបេងកើនលទធភាពក្នអងការទទួលបានគ្ុណភាព
ៃនេសវាសាារេៅក្នអងបណាារបេទសអាសុីបា៉ាសុីហច
វិ
-បានចុោះរបមូលរបាក្់ពហ
ី ិបរបាក្់វលភាគ្ទនសប្បរអ សធម៌មល
ូ និធិជនពិការបានចំនួន ១៥.០០០េរៀល

-បានេរៀបចំសមាសភាពគ្ណៈក្មមការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការរក្ីរក្ េៅ
តាមសហគ្មន៍េៅតាមរាជធានី េែតតចំនួន ០៧ រួមមាន រាជធានីភនំេពញ ក្ំពង់ចាម បនាាយមានជ័យ
េសៀមរាប ៃរពែវង រក្េចោះ និងេែតតក្ណាាល។
រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ
-ក្នអងែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បាន
ផតលេ់ សវាសាារលទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនួន ១០.៤៤៧នាក់ ក្នអងេនាោះ រសីចំនួន ៤៩៩នាក្់។
ទនទឹមេនោះ ជនពិកា រែដលមក្ទទួលេសវាពី មជ្ឈ មណឌ ល សាា រ លទធ ភាពពលក្មម ក្៏ បា នទទួ ល ការឧបតថមភ
ជារបាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមក្ផងែដរ
-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិតនិងរណបចំនួន
១.៦៦០េរគ្ឿង
និងែបងែចក្េៅតាមមជ្ឈ
មណឌលសាារចំនន
ួ ១.៧៦៧េរគ្ឿង។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា

បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ១.៩៩៩នាក្់ រសីចំនួន ៤៩៩នាក្់ និងជន
ពិការេដ្ឋយសារមីនចំនួន ៧៦៨នាក្់។
រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជជសាគសត
បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៨.៤៤៨នាក្់ រសីចំនួន ៤.៤៩៨នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-គ្ិតមក្ដល់ែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្
សរុបចំនួន ១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី េែតតទំង ២៤ សំេៅជួយរនេៅវលញេៅមក្
េៅតាមសហគ្មន៍ សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ខសមាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំ
បុណ្យសព និងការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាព
-េរៀបចំេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំសព
តី ីការែថទំមនុស្សចាស់េៅតាមលំេៅឋានេៅក្មពអជា
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់េលខាធិការដ្ឋាន
ៃនគ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពជា
អ េដើម្បីមនុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥
អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមមគនតរា
ី ជការសុវ
ី ល
ិ
-បានជួបសំេណោះសំណាលជាមួយអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល អតីតយុទធជន និងជនរក្ីរក្េៅឃុំជាច
រសុក្ក្ំចាយមារ េែតតៃរពែវង េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែស
ព ់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ
-បានែក្សរមួលដំេឡើងរបបឧបតថមភេរលនេោបាយជូនអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល
-េបើក្របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូន រគ្ួ សា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវល ជាា ជី វៈចំ នួន
១៤៥នាក្់
-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់
េគ្ហដ្ឋានចំនួន ១៤៩នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចឣលក្នង
អ របព័នធព័តមា
៌ នវលទា
្ សរុបចំនួន ២៩៥នាក្់ ក្នង
អ េនាោះ និវតតជន
ចំនួន ២៨៩នាក្់ និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្សរុបចំនួន ៤៣៦នាក្់
-បានពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ និងេធវើបចចអប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរត
ជូនសិទធិវនតែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍
-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតចំនួន ៦៤៧នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្ចំនួន ៨២១នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាោះសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនន
ួ ១៤១នាក្់
-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន
ចំនួន ១៣២នាក្់

និងជនបាត់បងសម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងស
ឺ ុំេផទរសិទធិបាន

-បានពិនិត្យការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន និងរគ្ួសារសពជនបាត់បង់
សម្បទវលជាាជីវៈេៅេែតតតាែក្វចំនួន ៤៤នាក្់
-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថ្ www.nssfc.gov.kh។
៦.ការងារអាទិភាពទី៦
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន
រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
ជារបចាំ

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ

-បានេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារនិងបានអនុវតតការេបើក្របាក្់របបសនតិសុែសងគម
តាមរបព័នធធនាររទំង ២៥រាជធានី េែតត
-បានេផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេែតត
-បញ្ចឣលបនទអក្អតីតយុទធជនេៅតាមរាជធានី េែតត
-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទ
-បានផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនេៅតាម
រាជធានី េែតតមយ
ួ ចំនួន

-បានេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារបានទន់េពលេវលា
-បានលុបេឈាាោះអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជីេបើក្របាក្់របចាំែែ។
-ការងារអតីតយុទធជន
-ក្នអងែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួល
សំណុំែបបបទេសនស
ើ រុំ បាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាបន
័ ចំនួន ៩៥សព
-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណុំែបបបទេសនើសរុំ បាក្់ ប.ម.ស សរុប
ចំនួន ៥.៦៦៣សព និងបានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពកា
ី ររបគ្ល់ថវលកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្
ចំនួន ៤.៣៧៣សព េៅសល់ ១.២៩០សព
-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្ទាត់ េលើសំ ណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ ស.អ.ក្

រាជធានី េែតត និងេរៀបចំេសចក្តីជូនដំណឹងសតីពីមរណភាពសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៦០សព។
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 ៥០៦ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិែត
ិ េចញចំនួន ៧១៨ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ១១៣ដង។
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៥៣១នាក្់ (ថ្នក្់ជាតិ ៥៣៥នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៩៩៦នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៦៧៨នាក្់ (ថ្នក្់ជាតិ ២១៨នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៤៦០នាក្់)

-បានេរៀបចំរបឡងេរជើសេរីសមស្តនតីរក្បែ័ណឌថស
មី រមាប់ឆ្នំ២០១៤ ចំនួន ៤៥នាក្់ ឲ្យចូលបេរមើ
ការងារេៅទីសតីការរក្សួង និងមនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតត ែដលមានេបក្ខជនចូលរួមចំនួន ៤១២នាក្់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា
-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ជំនួយការ និងទីរបឹក្ា
្ អមរក្សួងចំនួន ០៩នាក្់
-ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថ្នក្់ចំនួន ០២នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍ជន
ូ មស្តនតីរាជការែដលេទើបេផទរចូលថមីចំនួន ០១នាក្់

-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការឲ្យចូលនិវនតន៍ចំនួន ០១នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍ជន
ូ មស្តនតីរាជការបនាាប់ពីដ្ឋក្់ឲ្យសថត
ិ ក្នអងភាពទំេនររានេបៀវត្សរ៍ចំនួន ០១នាក្់

-បញ្ចឣលអនក្ក្នអងបនទអក្ជា ក្ូនចំនួន ០៤នាក្់ និងរបពនធចន
ំ ួន ០២នាក្់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពកា
ី រ ផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើការតាម
រក្សួង សាាប័ននានា
-បានបញ្ជឣនមស្តនតីរាជការចំនន
ួ ០៣នាក្់ ចូលរួមសិកាសា
ា លាសតីពី ការរគ្ប់រគ្ងរបសិទធភាពការងារ
ការរគ្ប់រគ្ងរបសិទធភាពសាាប័ន និងការរគ្ប់រគ្ងនិងេដ្ឋោះរសាយវលវាទ
-បានបញ្ជឣនមស្តនតច
ី ំនួន ០២នាក្់ េៅបណតតោះបណាាលេៅសាលាភូមិនទរដឋបាល និងមស្តនតី ១នាក្់
េៅសិក្្ា សតីពីការងារសងគមក្ិចច េៅរបេទសញឣេសែឡន រយៈេពល ០១ឆ្នំ ។
២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប
-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង ស.អ.យ ែដលមានេឈាាោះ www.mosvy.gov.kh
មានលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយត
ុ ត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថ្នក្ដ
់ ឹក្នាំ

ូ
ជំពក្

-បានរបជុច
ំ ង រក្ងសូចនាក្រសមិទធក្មមរបស់រក្សួង
-បានេបាោះពុមែព ផនការយុទសា
ធ ស្តសត ៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ របស់រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន
និងយុវនីតិសម្បទ និងេរៀបចំឯក្សារេផ្សងៗសរមាប់េធវព
ើ ិធីផ្សពវផ្ាយដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតជាផលឣវការ ។
៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់
-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ
-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នអង និងេរៅរបេទស របាក្់ចល
ូ រួមរបជុំថ្នក្់
ជាតិ អនតរជាតិ ជូនថ្នក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជការ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិចចសន្ា ផតល់របាក្់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យ
ជាតិ អនតរជាតិ ពិធីសេមាោធេផ្សងៗ ផតល់របាក្់ឧបតថមភជូនមជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង
និងអងគការៃដគ្ូ
តារាងសាានភាពថវលកាគ្ិតមក្ដល់ែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤
អតថនយ
័ ចំណាយ
សរុបរួម

60

ការទិញ

62

េសវាខាងេរៅេផ្សងៗ

61

64

65
63

េសវាខាងេរៅ
បនទអក្បុគ្គលិក្
ឧបតថមភក្ធន

និងជំនួយសងគម
ពនធ និងអាក្រ

ច្ាប់ហរិ ញ្ដវតថឆ្
អ ២
នំ ០១៤

សាានភាពឥណទនថមី

អនុវតតជាក្់ែសតង

43667265006000

42627265006000

196,5,6553653,

2634860006000

ភាគ្រយ
%

ថវលកាេៅសល់
22691569916417

95.54%

2634860006000

1609266086900

2605468006000

2605468006000
7674069006000

78363326315

3651960016068

4622168986932

45.46%

30685960006000

29645960006000

13668262526800

15677667476200

46.45%

2060006000

2060006000

-

2060006000

64968006000

7674069006000

64968006000

27963136500

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1625563916100

46.53%

1627164676685

38.12%

37064866500

42.98%
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ែ.ការងារលទធរមម ជួសជុល សាងសង់ ផគតផ
់ គងស
់ មាារៈ បរ ិកាារ សងាារ ឹម និងដក្បង
ឥនធនៈ

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរលកាារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថ្នក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាព
េរកាមឱវាទរក្សួង។
៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ

-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ និង
អនតរជាតិ ចំនួន ០៤គ្េរមាង។ បចចអប្បនន រក្សួ ង សហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន ១៤១ ែដលមានថវល កា
សរុ បចំនួន ១៦៣.៧៤៨.៥៦៥6៥៣ដុលាលរសហរដឋអាេមរលក្ ក្នអងេនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្
ចំនួន ៥២អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន ៦៣.៨២៩.៥១១6២១ដុលាលរសហរដឋអាេមរលក្

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បស
ី ុំទិដ្ឋកា
ា រចូល និងពន្ាទិដ្ឋកា
ា រជូនអងគការចំនន
ួ
០១
ក្រណី មានមនុស្សចំនួន ០២នាក្់
-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បនា
ី ំ ចូលសមាា រៈ ឧបក្រណ៍ ែដលការបង់ព នធជា បនទអក្របស់
រដឋជូនអងគការចំនួន ០៨ក្រណី
-បានសរមបសរមួលេសនើសុំេៅរក្សួងការបរេទស
និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិេដើម្បីេសនើសុំ
អនុស្សរណៈបនតជូនអងគការចំនួន ០២ក្រណី
-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នអងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ០៩ដង។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ
-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ឆ្នំង និងេែតតេាធិ៍សាត់
េដើម្បីពិនិត្យ ែក្លមឡការអនុវតតតួនាទី ភារក្ិចច របស់មនទីរ។
II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់
-កាាប់សថិតិជនអនាថ្ េៅតាមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុំជននានា និងទប់សាាត់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង

និងទីរបជុំជន ឬឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចំណាក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បី
អប់រំ បងាារ ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងតាមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើ
ជួញដូរមនុស្ស
-េបាោះពុមព និងផ្សពវផ្ាយរបកាសេលែ ១២៧៤ សអយ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពី
បទដ្ឋានអប្បបរមាសរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដល
សានក្េ់ ៅក្នង
អ មណឌល
-អនុវតតសាក្ល្បងេលើេសចក្តីែណនាំ សតីពីការេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការ
អនុវតតបទដ្ឋានអប្បបរមា សតព
ី ីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-ជំរុញអនុម័តេលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតព
ី ីការក្ំណត់អតតសញ្ញាណ និងការបញ្ជឣន
ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទពីគ្ណៈក្មាាធិការជាតិដឹក្នាំការបស្តងាាបអំេពើជួញ
ដូរ ការរត់ពនធ ការេធវអា
ើ ជីវក្មមផលឣវេភទេលើស្តសតី និងក្ុមារ។
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
-េរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតីពីការក្សាងសមតថភាពមស្តនតីាក្់ព័នធថ្នក្់េរកាមជាតិ សតីពីនីតិវលធី
អនុវតតេរលនេោបាយ សតព
ី ីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារេៅេែតតសាាយេរៀង និងេែតតក្ំពង់សពឺ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ
-េរៀបចំ សិកាាសាលាផ្ស ពវផា
្ យបទដ្ឋាន និ ង េរលការណ៍ ែណនាំ ស រមាប់ការែថទំ និ ងការរំ

រទចំេាោះក្ុមារក្ំ រា និងក្ុមារងាយរងេររោះេៅេែតតក្ណាាល

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-េរតៀមេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីកា រពរងឹ ងការក្សាងែផនការរបតិបតតិ របចាំ ឆ្នំ ដ ល់ រក្ុ មរបឹក្ា
្
គ្.ក្.ស.ក្ និង គ្.ក្.ន.ក្ េៅតាមេែតតេរលេៅ
-េរៀបចំរបព័នធ Database របស់ក្ុមារែដលក្មមវតថអសមអំក្ន
ូ អនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតរត បស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពរងឹងសមតថភាពមស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតសហការជាមួយសាា ប័ នមានសមតថ ក្ិ ចច អាណាព្ា បាល េដើ ម្បីបញ្ជឣ ន ទទួ ល មក្ែថទំ
អប់រំ និង បណតតោះ បណាាលវលជាាជីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន

-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវលស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះ
េដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឋ
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលបោះាល់ និ ង ការបងក េររោះថ្ន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារ
ទំនាស់នឹងច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េែតត និងតាមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្់
េៅក្នអងមជ្ឈមណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតត
បទេលមើសេៅមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពវី លធីសាស្តសតព្ាបាល និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការព្ាបាល និង
សាារនីតស
ិ ម្បទភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតាមមាាយេៅក្នអងមណឌលអប់រំែក្ែរប
និងពនធនាររែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចឣលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតី ពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹ តត េៅៃនមូល និធិជា តិស រមាប់ការ
របយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួង សតីពកា
ី របន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលឣវកាយនិងផលឣវ
ចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥
-េរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធនឹងការការារ និងអនុគ្ណៈ
ក្មមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍
-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយរពឹ តតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់ ក្.ជ.ក្ ដល់រក្សួង
សាាប័ន អងគការាក្់ព័ន។
ធ

៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទធិ
ជនពិការរសបតាមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ
-បនតអនុវតតក្មមវលធីសរមបសរមួលថ្នក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវលធីសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញាណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្តាមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចឣលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នអងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា
-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-ជំរុញអនុវតតនីតិវលធីេធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វស
ល យ
័ ឯក្ជន ក្នអង
ការទទួលជនពិការចូលបេរមើការងារ (រដឋ ២% ឯក្ជន ១%)
-បនតេរៀបចំនីតិវលធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណតតោះបណាាលវលជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវលធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច វលធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត និងផ្ទក្ពិន័យេផ្សងៗ
ចំេាោះរក្សួង សាាប័ន និងរក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិ
ជនពិការ
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្សងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េែតត
-េរតៀមេរៀបចំវ គ្គ បណតោះត បណាាលអំពី វលធីសា ស្តសតនា នា និង នី តិវលធី ៃនការដ្ឋក្់ហិប ដក្ហិ បរបាក្់
វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មូលនិធិជនពិការ។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-ជំរុញេធវើបចចអប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់

-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់
និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្ស
ចាស់េៅតាមរាជធានី េែតត
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់

-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តាមលំេៅឋានេៅក្មពអជា
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាល

ភាពមនុស្សឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង។

៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងអនក្េៅក្នង
អ បនទអក្ថមី និងជំរុញការ
េបើក្ផតលរ់ បបសនតិសុែសងគមតាមរបព័នធធនាររ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនដល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល
-បនតសហការជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េដើម្បីដំេឡើង
របាក្់េសាធននិវតតន៍ជន
ូ អតីតមស្តនតីរាជការសុីវលល
-ជំរុញការរគ្ប់រគ្ងទិននន័យមស្តនតីរាជការសុីវលលជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ េដើម្បីដ្ឋក្់មស្តនតី
រាជការសុីវលលចូលនិវតតន៍
-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲយ្ ដំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រក្ុង រសុក្ ែណឌ េៅតាមរាជធានី េែតត។

៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់ អតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
លុបមុែសញ្ញាែដលផុតសុពលភាព
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-ពរងឹងការេបើក្ផតល់របាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញាអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ
សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិអតីត
យុទធជន
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នអងការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន
និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញាែដលមិនមក្េធវើបចចអប្បននភាព និងមុែសញ្ដែដលេធវើបចចអប្បននភាពេហើយ
មិនមក្េបើក្របាក្់ពីធនាររ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលក្ខនក្
តិ ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យ
បានទន់េពលេវលា និងមានរបសិទធភាព
-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នអងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញាណអតីតក្ងក្មាលំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដល
រតូវទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌
-ជំរុញសក្មមភាពការងាររបស់គ្ណៈក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍អតីតយុទធជនឃុំ សងាាត់។
៧.បដងកត
ើ ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យមានការសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពអជា
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-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវលល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណឌ

មស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថ្នក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បំណាច់េផ្សងៗ
ជូនមស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ តាមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវលល បទ
បញ្ញាៃផទក្នអង និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-ជំរុញសុំការឯក្ភាពេលើរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង ស.អ.យ
-េរៀបចំេបាោះពុមព និងផ្សពវផា
្ យដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតនូវែផនការយុទធសាស្តសតឆ្២
នំ ០១៤-២០១៨ របស់
រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចអប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថ្នក្់ដក្
ឹ នាំរបស់រក្សួង េៅក្នអង
េគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
-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 េដើ ម្បីព រងឹ ង របសិទធភាពការងារ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ១២ ែែ សីហា ឆ្នំ ២០១៤
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