ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទា
របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វ តត ប នត
េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទសា
ធ ស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងេលើក្ក្មពស់
ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាពលរដឋ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នង
ុ សងគម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធ

សាស្តសត ចតុេកាណដំណា ក្់កា លទី ៣ ែដលរបកាសដ្ឋក្់ ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ មហាេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ខសន
នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា កាលពីៃថងទ២
ី ៥ ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៣។ រតង់មុំទី៣ និងមុំទ៤
ី ៃនចតុេកាណ
ទី៤ សតីពកា
ី រអភិវឌ្ឍរបព័នស
ធ ុវតថិភាពសងគម និងការជំរញ
ុ េរលនេោបាយជាតិរបជាជន និងសមភាពេយនឌ័រ បាន
បងាាញោ៉ាងច្ាស់អំពកា
ី រយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយដល់ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់
របេភទក្នុងសងគម ជាពិេសស ក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតយុទធជន និងអតីត
មស្តនតីរាជការសុីវិល។
េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នង
ុ ការេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ ជាពិេសស ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះ
រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវិធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធ
សាស្តសត ៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកើនរបសិទធភាពេសវាសុែុមាលភាពសងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុែសងគម
និង(៣).ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធនធានទំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថុ និង(ែ).ក្មមវិធីអាទិភាព
៨ចំណុច គ្ឺ (១).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសរមាប់ជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងក្ិចចការរគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុែុមាល
ភាពក្ុមារ និងយុវនីតស
ិ ម្បទ (៣).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ (៤).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).
អភិវឌ្ឍរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវល
ិ
(៦).អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).សិក្្ា រសាវ
រជាវរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពុជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជា
ៃដគ្ូ។
ជាអាទិ៍ក្ង
នុ ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទអនុវតតសេរមច
បានលទធផលដូចខាងេរកាម៖
I-លទធ ផ លការងារ
១.ការងារអាទិ ភា ពទី ១
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ
រ-ការងារសដគងាគះបនាទន់ដល់ក្រុមជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ

-បានសហការជាមួយអាជាាធរេែតត កាក្បាទរក្ហមក្មពុជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បុរសជននានានាំយក្
អំេណាយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេររោះចំនួន ១៨៨រគ្ួសារ ក្នុងេនាោះ េែតត
ក្ំពង់សពីចំនួន ០៣រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន ១៣០រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ០៨រគ្ួសារ ក្ំពង់ធំចំនួន ០៧រគ្ួសារ ែក្ប
ចំនួន ១៧រគ្ួសារ និងេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ២៣រគ្ួសារ
-បានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជាជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះចំនួន
៨៩៦រគ្ួសារ ក្នុងេនាោះ េែតតៃរពែវងចំនួន ៨៦០រគ្ួសារ សទឹងែរតងចំនួន ១៨រគ្ួសារ និងេែតតៃប៉ៃលិនចំនួន ១៨រគ្ួសារ។
េដ្ឋយែឡក្ អងគការសុីប៊ីអិនក្មពុជាបានជីក្អណតូងសនប់ចំនួន ៣១ សរមាប់សហគ្មន៍រគ្ួសាររក្ីរក្ចំនួន ៦៥២រគ្ួសារ
និងជួយវោះកាត់មាត់ែឆបក្ុមារចំនួន ២៨នាក្់ អងគការមណឌលធនធានរគ្ួសារបានផតល់អណតូងសនប់ចំនួន ១៤ ធុងចេរមាោះ
ទឹក្ចំនួន ៧៤ និងបនទោះសូឡាចំនួន ៣៤០បនទោះ សរមាប់របជាជនរក្ីរក្ចំនួន ៤១៤រគ្ួសារ អងគការរគ្ីតភីសក្មពូជា
បានផតល់អាហារូបក្រណ៍សិស្សរក្ីរក្ចំនួន ៦៥នាក្់និងបណតតោះបណាាលវិជាាជីវៈដល់ស្តសតីរក្ីរក្ចំនួន ៨៥នាក្់ អងគការ
មលប់ាបបា៉ាងបានបេងកើតមុែរបរខានតតូចដល់ស្តសតីរក្ីរក្ចំនួន ១១នាក្់ និងអងគការេរណាេសេដើរជាមួយស្តសតក្
ី មពុជាបានទទួល
ជនរក្ីរក្ចំនួន ០៩នាក្់ ឲ្យសានក្់េៅ និងបណតតោះបណាាលវិជាាជីវៈ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុោះសួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់របជាពលរដឋរក្ីរក្
រងេររោះេដ្ឋយទឹក្ជំនន់ចំនន
ួ ៧០០រគ្ួសារ េៅរសុក្េជើងៃរព និងរសុក្បាធាយ េែតតក្ំពង់ចាម េដ្ឋយក្នុងមួយរគ្ួសារ
ទទួលបាន មី ១េក្ស មុង ១ រក្មា ១ ក្េនទល ១ តង់េឿសូ ១ រតីែ ១យួ ទឹក្សុីអវុី ១ដប និងថវិកា ៣០.០០០៛
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងេលាក្ជំទវបានចុោះសួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់
របជាពលរដឋរក្ីរក្ ទុរគ្តជន និងរងេររោះេដ្ឋយែ្យល់ព្យុោះេៅឃុំក្ក្់ រសុក្ពញាែរក្ក្ េែតតក្ំពង់ចាម េដ្ឋយរគ្ួសារ
ទុរគ្តជន ក្នុងមួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ៤០គ្.ក្ មុង ១ ភួយ ១ ក្េនទល ១ តង់េឿសូ ១ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្
និងថវិកា ៣០០.០០០៛ រគ្ួសាររលំផទោះឧបតថមថ
ភ វិកា ៥០០.០០០៛ េលើសមាារៈ រគ្ួសារសពក្ុមារែដលរតូវជនវិក្លចរិក្

សមាាប់ឧបតថមថ
ភ វិកា ៦០០.០០០៛ េលើសមាារៈ និងឧបតថមភរគ្ួសារសពរបជាជនរក្ីរក្ចំនួន ០៤រគ្ួសារ េផ្សងេទៀត
េដ្ឋយ ក្នុងមួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ២០ គ្.ក្ និងថវិកា ២០០.០០០៛ េដ្ឋយែឡក្ ដូនជី ាបជីចំនួន ៧០នាក្់ ែដល
បានចូលរួមក្នុងពិធី មានក្់ៗទទួលបានថវិកា ១០.០០០៛
-បានរសង់សថិតិរបជាជនទីទល
័ រក្ និងរងេររោះមហនតរាយេផ្សងៗសរុបរបមាណចំនន
ួ ២៧.៨០៩រគ្ួសារ ក្នុង
េនាោះមាន េែតតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ១៥.០៧៨រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន ១២.៧០១រគ្ួសារ និងេែតតក្ំពតចំនួន ៣០រគ្ួសារ។
ែ-ការងារជនអនាថា
-បានរសង់សថិតិជនអនាថា និងជនវិក្លចរិក្សរុបចំនួន ១៩០នាក្់ ក្នង
ុ េនាោះ េែតតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៥៤នាក្់
រពោះសីហនុចន
ំ ួន ១៣នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ៧១នាក្់ និងេែតតឧតតរមានជ័យចំនួន ៣២នាក្់
-បានរសង់សថិតិជនចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ៦.៣១០នាក្់ ក្នុងេនាោះ េែតតមណឌលគ្ីរច
ី ំនួន ១១៧នាក្់ និងេែតត
ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៦.១៩៣នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនអនាថាចំនន
ួ ២១នាក្់ មក្អប់រំ ពិេររោះេោបល់ និងបញ្ជូនេៅ
មជ្ឈមណឌលបណតតោះបណាាលវិជាាជីវៈេាធិ៍ែសនជ័យ និងបានទទួលជនរក្ីរក្រានទីពង
ឹ ចំនួន ៧២នាក្់ ឲ្យសានក្់េៅជា

អចិៃស្តនតយ៍ក្នុងមជ្ឈមណឌលេាធិ៍ែសនជ័យ
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ណាាលបានសហការជាមួយអងគការ JSC ផតល់ទុនឲ្យរបជាជនរក្ីរក្ែចីរបក្បរបររបចាំៃថង
សរុបចំនួន ១៣០រគ្ួសារ និងផតល់អំេណាយដល់រគ្ួសារជនអនាថា និងជនចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ៩៤រគ្ួសារ
េដ្ឋយក្នង
ុ មួយរគ្ួសារទទួលបានសារុង ប៊ីេចង ែទឹម សាបូ ចាន ចានែដក្ និងបងគន់
-បានផ្សពវផ្ាយ ការយល់ដង
ឹ ពីការេធវើចំណាក្រសុក្របក្បេដ្ឋយសុវតថិភាពដល់របជាជនសរុបចំនួន ៤.៤៥៣
នាក្់ ក្នុងេនាោះ េែតតក្ំពង់ចាមចំនួន ០៧នាក្់ និងេែតតេកាោះក្ុងចំនួន ៤.៤៤៦នាក្់
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍
អងគការេរណាេសេដើរជាមួយស្តសតីក្មពុជាបានទទួលស្តសតីផទុក្េមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ០៤នាក្់ឲ្យសានក្់េៅ ការផតល់
សេមលៀក្បំាក្់ អាហារបំប៉ៃនសុែភាព សាបូ ថានំដុោះេធមញ មុង ភួយ ក្េនទល េែនើយ និងអងគការទឹក្ចិតតមាាយបានផតល់
ថានំពន្ា និងការែថទំពិេសស ។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានចូលរួមសិកាាសាលារបចាំតំបន់
សតីពីក្ិចចរំារសងគម
និងការវិភាគ្ថវិកាែដលេឆលើយតបនឹងេយនឌ័រ
សរមាប់របេទសជាសមាជិក្អាសា៊ានេៅទីរក្ុងហ្ាកាាបរបេទសឥណឌូេនសុី

-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ
-បានេរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាលសាក្ល្បង េលើេសចក្តរី ាងេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អនតសញ្ញើណ
និងការបញ្ជូនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលូវេភទនិងេសចក្តរី ាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ

និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតព
ី ីក្ិចកា
ច រារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្សចំនួន ០២េលើក្ េៅេែតតេសៀមរាប។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំសតីពីការរបឆ្ំងអំេពើហិង្ាេលើស្តសតី និងក្ុមារក្នុងតំបន់អាសា៊ាន េៅទីរក្ុងបាលី របេទស
ឥណឌូេនសុី។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត
-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ ាបមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ១៧នាក្់ រសី ០៤នាក្់ និងបាន
បញ្ជួនេៅសានក្េ់ ៅបេណាាោះអាសនន េរៀនសូរតចំេណោះទូេៅ និងជំនាញ ក្នងអងគការក្មពុជាេដើម្បជ
ី ួយស្តសតីមានវិបតតិចំនួន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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០៦នាក្់ អងគការដំណត់ទឹក្ចំនួន ០៧នាក្់ អងគការរគ្ួសារថមីេបា៉ាយែប៉ៃតចំនួន ០១នាក្់ និងអងគការក្ុមាររីក្រាយចំនួន
០៣នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់ និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន ០៦នាក្់
េដ្ឋយក្នុងមានក្់ទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេាោះេរ ១ េខារទនាប់ ២ ែស្បក្េជើងផ្ទាត់ ១គ្ូ សាបក្
ូ ក្់សក្់
១ដប ថានដ
ំ ុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបូេម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់សមាារៈ ១
-ាបមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៥ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ
រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ
-រហូតមក្ដល់បចចុប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា ក្ុមារពិការ

សរុបចំនួន ១១.៨៥៦នាក្់ ក្នុងេនាោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារក្ំ រាចំ នួ ន ២.២៤៤
នាក្់ ។ ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងកលក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹង

ទូេៅ បណតតោះបណាាលជំនាញវិជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅសហគ្មន៍វិញ។ មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់
រដឋចំនួន ៣ក្ែនលង បានទទួលការជូយឧបតថមប
ភ ែនថមពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន និងសេមតច
ក្ិតតិរពឹទប
ធ ណឌិត ក្នុងេនាោះមាន៖ មណឌលេគ្ៀនឃ្ាំង អងករ ១២េាបន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពុជា
បារាំងហុងរគ្ី អងករ ១២េាបន របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូលាប ទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២លានេរៀល/ឆ្នំ។ េរឿពី
ការែថទំក្នុង មណឌលក្ុមារក្ំរា ក្ុមារងាយរងេររោះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទំ និងផតល់េសវាឧបតថមភ
េផ្សងៗ េទៀត េៅក្នុងសហគ្មន៍េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េៅាបមវតតអារាម និងាបមក្មមវធ
ិ ី េផ្សងៗ
េទៀតរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា
-បានេចញរបកាសលុបេឈាាោះក្ុមារេចញពីេបើក្របាក្់េរលនេោបាយចំនួន ១៣នាក្់ និងបញ្ចូលក្ុមារឲ្យ
សានក្េ់ ៅក្នុងមណឌលរដឋនិងទទួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ០៤នាក្់
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុោះសំេណោះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់

ក្ុមារក្ំរាេៅបុរីក្ុមារមិតតភាពក្មពុជាបារាំងហុងរគ្ី និងមណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងចំនួន ១៣៩នាក្់ េដ្ឋយមានក្ៗ
់ ទទួល
បាន េខាអាវសិសស្ ១ក្ំេបល សមាារៈសិក្្ា សមាារៈេរបើរបាស់ និងថវិកា ១០.០០០៛ េលាក្រគ្ូ អនក្រគ្ួចំនន
ួ ១៥នាក្់
មានក្់ៗទទួលបានថវិកា ៣០.០០០៛ រក្ុមរបឹក្្ាឃុំ ៣នាក្់ មានក្ៗ
់ ទទួលបានថវិកា ១០០.០០០៛ ចំែណក្ មណឌល
បុរីក្ុមារមិតតភាពក្មពុជាបារាំងហុងរគ្ីទទួលបាន អងករ ៣០០គ្.ក្ សមាារៈផទោះបាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្ និងថវិកា
៣.០០០.០០០៛ និងមណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងទទួលបានអងករ ២០០គ្.ក្ សមាារៈផទោះបានយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្
និងថវិកា ២.០០០.០០០៛
-បានបណតតោះបណាាល សតីពន
ី ីតិវិធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារដល់មស្តនតេី ៅថានក្់
េរកាមជាតិ បុគ្គលិក្អងគការ និង គ្.ក្.ន.ក្ េៅេែតតសាាយេរៀង េែតតក្ំពង់សពី េៅរសុក្ពញាឮ េែតតក្ណាាល ែដល
មានអនក្ចូលរួមចំនួន ២៧១នាក្់
-បានសហការជាមួយជនបេងារលរាជធានីភនំេពញ ចុោះេសុប
ើ អេងកត និងបិទមណឌលអងគការសុខាសាក្ុមារក្មពជា
ុ
េរកាយពីរក្េឃើញភាពមិនរបរក្តី
-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្
សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរងេររោះសានក្់
េៅក្នុងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ និងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្មា
ុ រ។
រ-២-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច
-បានសរមបសរមួល និងបរងួបបរងួមក្ុមារឲ្យេៅរស់េៅក្នុងរគ្ួសារវិញចំនួន ២២នាក្់

-បានចុោះពិនិត្យ និងេដ្ឋោះរសាយក្រណីដីសម្បទនរបស់មណឌលអងគការរទរទង់សមព័នធភាពក្តីសង្ឃឹមក្មពុជា ែដល
រតូវែបងែចក្ឲ្យេៅមនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពត។
រ-៣-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ រនងក្បដទស
ុ
-បានសរមបសរមួលឲ្យជនបរេទសេធវើជាឪពុក្មាាយធម៌ក្ុមារក្មពុជា
-បានសរមបសរមួល និងអនតរាគ្មន៍ជូនឪពុក្មាាយធម៌ែដលមានបំណងនាំក្ូនធម៌ក្មពុជាេៅក្ំសានត
និង
សរមាក្ព្ាបាលជំងឺេៅេរឿរបេទស
-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវិវឌ្ឍរបស់ក្ុមារពីទីភានក្់ងារសមុំក្ូនអុីាបលីចំនួន ៥០ក្រណី។
រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ អនតរក្បដទស
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលទរមង់របស់ ក្ុមារ អនក្សុំ ទីភានក្់ងារ របាយការណ៍េរកាយសមុំក្ូន និងនីតិវិធីសមុំក្ូន
អនតររបេទស
-បានេរៀបចំេសចក្តីរបកាសជូនដំណឹងដល់ទីភានក្់ងារសមុំក្ូនអនតររបេទស
សតីពីក្ិចចរពមរពមេទវភាគ្ីែដលមាន
បំណងេធវើរបតិបតតិការសមុំក្ូនពីក្មពុជា និងក្ំពុងេសនើសុំេរលការណ៍ឯក្ភាពដ៏ែពង់ែពស់ពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា
ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា
-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវិវឌ្ឍរបស់ក្ុមារពីទី ភានក្់ងារសមុំក្ូនអុីាបលីចំនួន ៣២ក្រណី។
ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា
ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន

បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងរបកាសអនត រ រក្សួ ង រវាងរក្សួ ង ស.អ.យ និ ង រក្សួ ង សុខាភិបាល
សតីពីការបន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលូវកាយ និងផលូវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានសហការជាមួយគ្េរមាងយុតតិធម៌សហគ្មន៍ េរៀបចំសិកាាសាលាថានក្ជា
់ តិ សតព
ី ីការអនុវតតគ្េរមាងភាពជា
ៃដគ្ូៃនជំនួយែផនក្យុតធ
តិ ម៌សហគ្មន៍េៅក្មពុជា។
ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

-បាននិងក្ំពុងជំរុញសុំការឯក្ភាពពីទីសតីការគ្ណៈរដឋមស្តនតី េលើេសចក្តរី ាងច្ាប់សព
តី ីយុតតិធម៌អនីតិជន
-បានសហការជាមួយអងគការអុីណូដូចោះុ សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ក្មា
ុ រាបមមាាយ ស្តសតីមានៃផទេាោះ េៅ
ក្នុងពនធនាររេែតតេសៀមរាប
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពត បានបញ្ជូនក្ុមារីរងេររោះេដ្ឋយអំេពើរំេលាភផលូវេភទមានក្់េៅទទួលេសវាបនតេៅអងគការ
េមរតីអនតរជាតិេដើម្បអា
ី សុី និងបានសហការជាមួយអជាាធរមានសមតថក្ិចចា
ច ប់ជនេលមស
ើ បញ្ជន
ូ េៅតុលាការ។
ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន
-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ០៨នាក្់ មក្
អប់រំ ែក្ែរប និងបញ្ជូនេៅសាារនីតស
ិ ម្បទនិងបណតតោះបណាាលវិជាាជីវៈេៅមណឌលឱកាសែញុំ
-បានចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពរស់េៅ និងការសាារនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនែដលក្ំពុងសានក្េ់ ៅក្នុង
មជ្ឈមណឌលសាារនីតិសម្បទរបស់រដឋទំង ៧
-ែែសីហា ឆ្នំ២០១៤ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនេៅសល់ជាក្់ែសតងេៅក្នុងមណឌល
ចំនួន ៩៥៩នាក្់ ក្នុងេនាោះ មជ្ឈមណឌលជិវិតថមីភបា
នំ ក្់េែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ១១៩នាក្់ មណឌលឱកាសែញុំរាជធានី
ភនំេពញចំនួន ៤១៣នាក្់ មជ្ឈមណឌលពិភពថមក្
ី ស
តី ង្ឃឹមេែតតបាត់ដំបងចំនួន ៨១នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ង
រាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបងចំនួន ១០៤នាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន
១៥៩នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាារនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេែតតេសៀមរាបចំនួន ៤៨នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលបញ្ញាការ
ដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតរពោះសីហនុចំនន
ួ ៣៥នាក្់។
ែ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

-បានពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តរី ាងរក្មសីលធម៌សតីពីក្ិចកា
ច រារក្ុមារ
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយដល់សហគ្មន៍ សតព
ី ីការទប់សាាត់ការជួញដូរស្តសតី និងក្ុមារចំនួន ០៨េលើក្
មានចូលរួមសរុបចំនួន ៨០០នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ េែតតសាាយេរៀងបានសហការជាមួយអងគការជំនួយែផនក្ច្ាប់ៃនក្មពុជា េធវើការអប់រំវិន័យ សីលធម៌
រស់េៅចំនួន ០២េលើក្ ដល់ពរិ ុទធជន និងបានចុោះសួរសុែទុក្ក្
ខ ុមារក្នុងពនធនាររចំនួន ១៨នាក្់។
រ-ការងារក្រុមក្បឹរាជាតិរមពជាដដើ
មប ីរុមារ (រ.ជ.រ)
ុ
-េរៀបចំទស្សនាទនេដើម្បីបេងកើតរបព័នធការការារក្ុមារេៅថានក្់ជាតិ
-េរៀបចំេសចក្តីរាងេសចក្តស
ី េរមច សតីពកា
ី របេងកើតគ្ណៈក្មមការការារក្ុមារថានក្់ជាតិ
-បានេរៀបចំនិងេបាោះពុមពេសៀវេៅសិក្្ាសតីពីសិទធិក្ុមារ
-បានេរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាល សតព
ី ីការរគ្ប់រគ្ងគ្េរមាងដល់មស្តនតីៃនអគ្គេលខាធិការដ្ឋាន ក្.ជ.ក្ និងមស្តនតី
េលខាធិការដ្ឋាន ក្.ជ.ក្ េែតតែក្ប ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤០នាក្់
-បានេធវើបទបងាាញអំពីេសចក្តីសេរមច
សតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូលរួមរបស់ក្ុមារដល់
មស្តនតីនាយក្ដ្ឋានចំនួន ៥ ៃនរក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា និងមស្តនតីមនទីរអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាេែតតត្បូងឃមុំ និង
េែតតេសៀមរាប
-េធវើបចចុប្បននភាពជារបចាំ េគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh) មានអនក្ចូលទស្សនាចំនួន ៤៤៨ដង មក្
ពី២៥របេទស
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានក្ំពុងពិនិត្យ ែក្សរមួលែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ ក្.ជ.ក្។
ឃ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋាន និងេរលការណ៍ែណនាំ និងេរលនេោបាយែថទំជំនួសចំេាោះ
ក្ុមារេៅេែតតក្ំពត និងេែតតក្ណាាល ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ២០១នាក្់
-បានេរៀបចំសិកាាសាលាសតព
ី ីការេធវើែផនការ និងការបញ្ជូនក្ុមារេៅេែតតបនាាយមានជ័យ ែដលមានអនក្ចូលរួម
ចំនួន ១៦៩នាក្់

-បានេធវើបចចុប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុវិស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយ
រងេររោះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣
អភិ វ ឌ្ឍសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវិធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េធវើអធិការក្ិចចាបមរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ សតីពីការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ

-បានសហការជាមួយអងគការ CIOMAL ចុោះផ្សពវផ្ាយអំពីជង
ំ ឺឃលង់េៅាបមេរាងចរក្ចំនន
ួ ០៦។
ែ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈ និងមុែរបរ
-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ និងបនាាយរាបបានបណតតោះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិការបាន
ចំនួន ១៦៣នាក្់ រសី ៣៨នាក្់ េលើ ៧មុែជំនាញ ក្នុងេនាោះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២២នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន
៤២នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនួន ៣២នាក្់ កាត់េដរសេមលៀក្បំាក្់ចំនួន ៣២នាក្់ ជួសជុលម៉ៃូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរ
ែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាាក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុលទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទឹមេនោះ បានេដ្ឋោះរសាយ
ការងារជូនជនពិការបានចំនន
ួ ២៨នាក្់
-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរាប និងែបបបទៃនការេរជើស
េរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ។
រ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ
-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលេលើក្ទី ៥ អាណតតិទ២
ី
-េធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងឈុតអប់រំែលី “ការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ”

-បានចុោះរបមូលរបាក្់ពហ
ី ិបរបាក្់វិភាគ្ទនសប្បរុ សធម៌មល
ូ និធិជនពិការបានពី ១៦ទីាបំង េៅរាជធានីភនំេពញ
ទទួលបានថវិកា របាក្់ែែមរចំនួន ២.៨៦៧.១០០៛ របាក្់ៃថចំនួន ២០បាត របាក្់េវៀតណាមចំនួន ៥៩៨.០០០ដុង របាក្់
មា៉ាេឡសុីចំនន
ួ ៤៥រីងហគត
ី របាក្់អាេមរិក្ចំនន
ួ ១៧២ដុលាារ និងរបាក្់ចិនចំនួន ៨២យ៉ៃន់
-បានេចញរបកាសែតងាបំងសមាសភាពគ្ណៈក្មមការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការរក្ីរក្
េៅាបមសហគ្មន៍េៅេែតតេាធិ៍សាត់ មណឌលគ្ីរី ៃប៉ៃលន
ិ រពោះវិហារ និងេែតតសាាយេរៀង។
រ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជន
ូ ជនពិការ
-ក្នុងែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាារលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បានផតលេ់ សវាសាារ
លទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនន
ួ ៣.៣៩៨នាក់ ក្នង
ុ េនាោះ រសីចន
ំ ួន ៨៣៥នាក្់។ ទនទឹ មេនោះ ជនពិការែដល
មក្ទទួលេសវាពី មជ្ឈមណឌ លសាា រ លទធភាពពលក្មម ក្៏ បា នទទួ ល ការឧបតថ មភ ជា របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដេំ ណើរេៅ
មក្ផងែដរ

-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិតនិងរណបចំនួន ១.០១៧េរគ្ឿង និងែបងែចក្េៅាបមមជ្ឈមណឌលសាារចំនន
ួ
១.០៩៣េរគ្ឿង។
រ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា
បានផតល់េសវាសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ២.៧០៧នាក្់ រសីចំនន
ួ ៦៤៧នាក្់ និងជនពិការេដ្ឋយ
សារមីនចំនួន ១.២៨៩នាក្់។
រ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជាសាគសត
បានផតល់េសវាសាារេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៦៩១នាក្់ រសីចំនួន ១៨៨នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-គ្ិតមក្ដល់ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្សរុបចំនួន
១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅាបមរាជធានី េែតតទំង ២៤ សំេៅជួយរនេៅវិញេៅមក្េៅាបមសហគ្មន៍
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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សក្មមភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ស
ខ មាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំបុណ្យសព និងការេលើក្ក្មពស់
សុែុមាលភាព
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេរលនេោបាយជាតិ សតីពីមនុស្សចាស់
-េរៀបចំេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំសព
តី ីការែថទំមនុស្សចាស់េៅាបមលំេៅឋានេៅក្មពុជា
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីការបេងកត
ើ គ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពជា
ុ េដើម្បីមនុស្សចាស់

-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់េលខាធិការដ្ឋានៃនគ្ណៈ
ក្មាាធិការជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥
អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមមគនតរា
ី ជការសុវ
ី ល
ិ
-េបើក្ របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវិ ជាា ជី វៈចំ នួ ន ២៥៩នាក្់

-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋាន
ចំនួន ១៨៩នាក្់
-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពសិទធិវនតបញ្ចូលក្នង
ុ របព័នធព័តមា
៌ នវិទា
្ សរុបចំនួន ៣១៣នាក្់ ក្នង
ុ េនាោះ និវតតជនចំនន
ួ ៣១៣
នាក្់ និងអនក្េៅក្នង
ុ បនទុក្សរុបចំនួន ៣៤៣នាក្់
-បានពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ និងេធវើបចចុប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរតជូនសិទធិវនត
ែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍
-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីឲ្យចូលនិវតតចំនួន ២៣៧នាក្់
-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នុងបនទុក្សពនិវតតជន ៥៧នាក្់

-េផទរការរគ្ប់រគ្ង
និងេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនក្ូនក្ំរារបស់សពមស្តនតីរាជការ
សុីវិលចំនួន ០៧នាក្់
-លុបេឈាាោះនិវតតជនចំនន
ួ ០៣នាក្់ និងលុបេឈាាោះក្ូនអនក្េៅក្នុងបនទុក្ចំនួន ០៨នាក្់
-បានែក្តរមូវកាំរបាក្់ និងរបាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជនសរុបចំនួន ១៨នាក្់
-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺសុំេផទរសិទធិបានចំនួន ១៧៨នាក្់
-បានចុោះពិនិត្យការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន និងរគ្ួសារសពជនបាត់បង់សម្បទ
វិជាាជីវៈចំនួន ៦៨នាក្់
-បានេធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។
៦.ការងារអាទិភាពទី៦
អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន
រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)
-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ជារបចាំ
-បានេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ
-បានេបើក្ផតល់របាក្់របបរបចាំែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ជូនអតីតយុទធជន
-បានេផទរអតីតយុទធជនាបមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេែតតចំនួន ៦៧រគ្ួសារ

-បញ្ចូលបនទុក្អតីតយុទធជនេៅាបមរាជធានី េែតត ចំនួន ១២នាក្់
-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួមហាៃផទចំនួន ១៨៩នាក្់
-បានផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនេៅាបមរាជធានី េែតត
ចំនួន ២៧នាក្់ គ្ិតជាទឹក្របាក្់សរុប ១២២.៣៤២.១៦៦៛
-បានេរៀបចំសននិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារឆ្ន២
ំ ០១៣ និងឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤ និងទិសេៅអនុវតតបនត េៅ
ទីសតីការរក្សួង ស.អ.យ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣០០នាក្់

ាបរាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា
ជនពលី

ជនមរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

ច្ាំនួន

ឳពុក

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

សរុប

១៣

១

១

១១

-

៦

-

១៩

១៣០.០០០៛

៦២

២៣

៣៣

៥៥

-

៩៤

-

២០៥

៦.៣៣៥.៦០០៛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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សរុប

៧៥

២៤

៣៤

៦៦

-

១០០

-

២២៤

១.៦៦០.០០០៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ាបរាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពលី

ឳពុក

៥

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

២

៤៥

-

១១

-

៦៥

៣៨៦.៨០០៛

២

-

-

១

-

-

-

១

៦.០០០៛

៣០

-

-

១៧០

-

៥៥៩

-

៧២៩

៩.៣៦៣.៧៩០៛

៧

-

-

១០២

-

៥៥៥

-

៦៥៧

៦.១៤៤.៦៣៨៛

និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ម្តាយ

៧

ជនមរណៈ
ជនពិការ

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

-

-

-

៣

-

១០

-

១៣

៦៨.០០០០៛

៤៤

៧

២

៣២១

-

១.១៣៥

-

១.៤៦៥

១៥.៩៦៩.២២៨៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

សរុប

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

១៣

-

-

១៣

-

១០

-

២៣

៤.៣១៣.៤៤៨៛

១២

-

-

១២

-

៦

-

១៨

៤.៧៨២.៥០១៛

១

-

-

១

-

៣

-

៤

៣៨១.៣៤៦៛

២៦

-

-

២៦

-

១៩

-

៤៥

៩.៤៧៧.២៩៥៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

២៣.១៦២

២០៥

៤.១៦២

៥០

កូន

១

ជនពលី

៣៣.៦០២

១០.៧៣៤

១៧.៧៩២

៥.២៣០

៩៨៦

១.៧១៩

៣

ជនពិការ

២៧.២០៥

២៤.០៤៣

២៣.១៦២

២៣.៨៦១

២០.៩៩៣

១៧.៤២៦

១.៧០១

១.៣៨៥

២
៤
៥

ជនមរណៈ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

សរុប

៩១.៥៩៩

១១.៧២០

១៩.៥១១

៧៣.៧៤៥

អនកបមប្មើ

២១.១៥៤

២៥៥

៧៣.០៤៧

៥.៦៦០

១.៣៧១
៦៨.៧៧៣

សរុប

១.២៤៦

ទ្ឹកប្បាក់សរុប
៥៣៨.៩១៧.៦០០៛

១២.៥៧៧

៩២.៦៨០.០០០៛

៤៨.៤៥១

១០.២៧៩.៦០៨.៤២៧៛

៣៨.៤១៩

១០.៦៣៨.២៤០.៨៣៩៛

១៣

២.៧៦៩

៥៩៧.០៦២.៤២៩៛

១.២៥៩

១៧៥.២៦៣

២២.១៤៦.៥០៩.២៩៥៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ែ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន
-ក្នុងែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួលសំណុំែបបបទេសនើ
សុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាប័នចំនន
ួ ២០០សព
-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណុំែបបបទេសនើសុំរបាក្់ ប.ម.ស សរុបចំនួន ៥.៨៦៣
សព និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពីការរបគ្ល់ថវិកា ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៤.៣៧៣សព េៅសល់
១.៤៩០សព
-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្ទាត់េលើសំណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ ស.អ.ក្ រាជធានី េែតត

និងេរៀបចំេសចក្តីជូនដំណឹងសតីពីមរណភាពសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៦០សព
-បានទទួលសំណុំែបបបទអនក្ដ្ឋក្់ាក្្យេសនើសស
ុំ ម្បទនដីសងគមក្ិចចរបស់មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ
ចំនួន ៣០៤រគ្ួសារ។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧
សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពុជា
រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្្ារសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគមទូលទ
ំ ូ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
សមាាត់

-បានរក្្ាទុក្ និងតមកល់លែ
ិ ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតត មានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយ រតឹមរតូវ និងលាក្់ការណ៍

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ៣៩១ច្ាប់ និងបញ្ជូនលិែត
ិ េចញចំនួន ៦១២ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៩៣ដង។
ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ
-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១.៥៨៥នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៥៩៥នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៩៩០នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៨០៦នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ២៦១នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៥៤៥នាក្់)
-េផទរេចញចំនួន ០២នាក្់
-ែតងាបំងចំនួន ០៧នាក្់ និងេផទរភារក្ិចចចំនួន ០១នាក្់
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា
-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងាបំងថមច
ី ំនួន ០៩នាក្់
-ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ចំនួន ០៤នាក្់
-បញ្ចូលរក្បែ័ណឌថមីចំនួន ៥៩នាក្់
-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការឲ្យចូលនិវនតន៍ចំនួន ០១នាក្់

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍ជន
ូ មស្តនតីរាជការបនាាប់ពីដ្ឋក្់ឲ្យសថត
ិ ក្នុងភាពទំេនររានេបៀវត្សរ៍ចំនួន ០១នាក្់
-បញ្ចូលអនក្ក្នុងបនទុក្ជា ក្ូនចំនួន ០៣នាក្់ និងរបពនធចន
ំ ន
ួ ០៥នាក្់។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស
-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពកា
ី រ
ផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍
និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចូលបេរមើការាបមរក្សួង

សាាប័ននានា
-បានបញ្ជូនមស្តនតីរាជការចំនន
ួ ០៩នាក្់ ចូលរួមសននស
ិ ីទ សិកាាសាលា វគ្គបណតតោះបណាាលេផ្សងៗ
-បានបញ្ជូនមស្តនតច
ី ំនួន ០២នាក្់ េៅបណតោះត បណាាលេៅសាលាភូមិនទរដឋបាល និងមស្តនតី ១នាក្់ េៅសិក្្ា
សតីពីការងារសងគមក្ិចច េៅរបេទសញូេសែឡន រយៈេពល ០១ឆ្នំ ។
២.ការងារខផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប
-បានេធវើបចចុបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង ស.អ.យ ែដលមានេឈាាោះ www.mosvy.gov.kh មាន
លិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្់ដឹក្នាំ
-បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទធផលការងាររបចាំែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ និងទិសេៅអនុវតតបនត និងរបាយការណ៍
លទធផលការងាររយៈេពល ១ឆ្នំ ែែក្ញ្ញើ ឆ្នំ២០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់រក្សួង
-បានរបជុច
ំ ង រក្ងសូចនាក្រសមិទធក្មមរបស់រក្សួង
-បានេបាោះពុមព និងេរៀបចំពធ
ិ ីរបកាសដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតជាផលវូ ការែផនការយុទសា
ធ ស្តសត ២០១៤-២០១៨ របស់
រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតស
ិ ម្បទ។
៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់
-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ
-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្ស របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នុង និងេរឿរបេទស របាក្់ចូលរួមរបជុំថានក្់ជាតិ អនតរជាតិ
ជូនថានក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជការ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិចស
ច ន្ា ផតល់របាក្់េរៀបចំរបារពវពិធប
ី ុណ្យជាតិ អនតរជាតិ ពិធស
ី េមាោធ

ជំពូក្

េផ្សងៗ ផតល់របាក្់ឧបតថមភជន
ូ មជ្ឈមណឌលសថិតេរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង និងអងគការៃដគ្ូ
ាបរាងសាានភាពថវិកាគ្ិតមក្ដល់ែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤
អតថន័យចំណាយ

ច្ាប់ហិរញ្ដវតថុឆ្នំ
២០១៤

សាានភាព
ឥណទនថមី

សរ ុបរ ួម

006,006,446444

0060006,446444

0064,4600,6000

0600264446444

0600264446444

06,406,,06004

20460006,04

,0.00%

,0062446444

,0062446444

0006,,06,44

0,2600,6044

00.20%

អនុវតតជាក្់ែសតង

ថវិកាេៅសល់
04600064206,,0

ភាគ្រយ
,0.0,%

60

ការទិញ

61

េសវាខាងេរឿ

62

េសវាខាងេរឿេផ្សងៗ

064,062446444

064,062446444

20062,,6000

060206000622,

00.02%

64

បនទុក្បុគ្គលិក្

0600460446444

0600460446444

06000620,60,0

06,,,64406000

,0.00%
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ឧបតថមភក្ធន
និងជំនួយសងគម

63

ពនធ និងអាក្រ

0462,064446444

0060,064446444

0,60406,026044

0060,,60006044

,0.,0%

0464446444

0464446444

-

0464446444

4.44%

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

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរិកាារ សងាារឹម ការជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថានក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាពេរកាមឱវាទ
រក្សួង។
៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ
-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នង
ុ រសុក្ និងអនតរជាតិ ចំនួន

០៤គ្េរមាង។ បចចុប្បនន រក្សួងសហការជាមួយអងគការចំនួន ១៤១ ែដលមានថវិកាសរុបចំនន
ួ ១៦៣.៧៤៨.៥៦៥,៥៣
ដុលាារសហរដឋអាេមរិក្ ក្នុងេនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នុងរសុក្ចំនួន ៥២អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុប
ចំនួន ៦៣.៨២៩.៥១១,២១ដុលាារសហរដឋអាេមរិក្
-បានរំរទក្នុងការសរមបសរមួល េដើម្បីសុំទិដ្ឋាការចូល និងពន្ាទិដ្ឋាការជូនអងគការចំនួន ០១ក្រណី មាន
មនុស្សចំនួន ០២នាក្់
-បានរំរទក្នុងការសរមបសរមួល េដើម្បីនាំចល
ូ សមាារៈ ឧបក្រណ៍ែដលការបង់ពនធជាបនទុក្របស់រដឋជូនអងគការ
ចំ នួន ០៨ក្រណី
-បានសរមបសរមួលេសនើសុំេៅរក្សួងការបរេទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិេដើម្បីេសនើសអ
ុំ នុស្សរណៈបនត
ជូនអងគការចំនួន ០២ក្រណី
-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នុងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ០៩ដង។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ
-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េែតតក្ំពង់ឆ្នំង និងេែតតេាធិ៍សាត់ េដើម្បីពិនិត្យ ែក្
លមអការអនុវតតតួនាទី ភារក្ិចច របស់មនទីរ។
II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះនិងងាយរងដក្រះ និងរិចកា
ច រក្រួសារ

-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់
-កាាប់សថិតិជនអនាថា េៅាបមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុជ
ំ ននានា និងទប់សាត
ា ់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង និងទីរបជុំជន

ឬឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណតោះត បណាាល សតីពី ទស្សនទន និងការវិភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញើស-ុី ដ
េផ្សងៗ

-េរៀបចំរបមូលទិននន័យជនរងេររោះ រងផលប៉ៃោះាល់េដ្ឋយសារេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងជំងកា
ឺ ចសាហាវ

-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បអ
ី ប់រំ បងាារ
ទប់សាាត់ សាារនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងាបមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-េបាោះពុមព និងផ្សពវផ្ាយរបកាសេលែ ១២៧៤ សអយ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពប
ី ទដ្ឋាន

អប្បបរមាសរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើអាជីវក្មមផលូវេភទែដលសានក្េ់ ៅក្នង
ុ មណឌល
-អនុវតតសាក្ល្បងេលើេសចក្តីែណនាំ សតីពីការេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតបទដ្ឋាន
អប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-ជំរុញអនុម័តេលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតព
ី ីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជូនជនរងេររោះ
េដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលូវេភទពីគ្ណៈក្មាាធិការជាតិដឹក្នាំការបស្តងាាបអំេពើជួញដូរ ការរត់ពនធ ការេធវើ
អាជីវក្មមផលូវេភទេលើស្តសតី និងក្ុមារ
-បនតផ្សពវផ្ាយលិែិតបទដ្ឋានគ្ិតិយុតតាក្់ព័នធការងារជួញដូរមនុស្សដល់អនក្ផតលេ់ សវា
និងរក្ុមរបឹក្្ាឃុំ
សងាាត។
់
២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បនតេចញរបកាសបេញ្ច ញបញ្ចូលក្ុ មារក្ំ រាពី មណឌល ក្ុមារក្ំ រារបស់ រ ដឋ និងអងគ ការ និ ង ផ្ស ពវផ្ាយអំពី
ទរមង់ក្នុងការបេញ្ចញបញ្ចល
ូ ក្ុមារក្នុងមណឌលរដឋ និងអងគការ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បនត េរៀបចំវ គ្គបណតោះត បណាាល សតីពីនីតិវិ ធីអនុវ តត េរលនេោបាយ សតីពីការែថទំ ជំ នួស ចំ េាោះក្ុមារដល់
របធានមនទីរ ស.អ.យ ជនបេងារលក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ និងសមាជិក្គ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទុក្ក្ិចចការ
នារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ េៅេែតតក្ណាាល
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមុំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េធវើបចចុប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់រដឋបាលសមុំក្ូនអនតររបេទស
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតរត បស់រដឋបាលសមុំក្ូនអនតររបេទស

-បនតពរងឹងសមតថភាពមស្តនតីរដឋបាលសមុំក្ូនអនតររបេទស
-បនតសហការជាមួយសាា ប័ នមានសមតថ ក្ិ ចច អាណាព្ា បាល េដើ ម្បីបញ្ជូ ន ទទួ ល មក្ែថទំ អប់ រំ និង
បណតតោះ បណាាលវិជាាជីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន
-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាារនីតិសម្បទជនរងេររោះេដ្ឋយសារ
ការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឋ
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលប៉ៃោះ ាល់ និងការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារទំនាស់នឹង
ច្ាប់ េៅាបមរាជធានី េែតត និងាបមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្់េៅក្នុងមជ្ឈ

មណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាារនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតប
ត ទេលមើសេៅ
មណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវិធសា
ី ស្តសតពា
្ បាល និងការរគ្ប់រគ្ងវិធានការព្ាបាល និងសាារនីតិ
សម្បទភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួងសតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនាបមមាាយេៅក្នុងមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
ែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចូលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការេរៀបចំ
និង ការរបរពឹ តតេៅៃនមូ លនិ ធិជា តិស រមាប់ការរបយុទធ
របឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការបន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលូវកាយនិងផលូវចិតតដល់អនក្
េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥
-េរតៀមេរៀបចំអបអរសាទរែួបេលើក្ទី២៥ ៃនអនុសញ្ញើសតីពីសិទធិក្ុមារ និងែួបេលើក្ទី២២ ៃនការផតលស
់ ចាាប័ន
េលើអនុសញ្ញើ សតីពីសិទធិក្ុមារៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពជា
ុ
-េរៀបចំរបាយការណ៍េឆលើយតបនឹងក្រមងសំណួររបស់គ្ណៈក្មាាធិការសិទក្
ធិ ុមារៃនអងគការសហរបជាជាតិ
សតីពីការអនុវតតពិធីសារបែនថមៃនអនុសញ្ញើ សតិពីសិទធិក្មា
ុ រ សតីពកា
ី រចូលរួមរបស់ក្មា
ុ រក្នុងជេមាាោះរបដ្ឋប់អាវុធ និងសតីពី
ការជួញដូរក្ុមារ ការេធវើេពស្ាក្មម និងរូបភាពអាសអាភាសក្ុមារ
-េរៀបចំេបាោះពុមព
អងគការាក្់ព័នធ

និងែចក្ផ្ាយរពឹតតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់

ក្.ជ.ក្

ដល់រក្សួង

សាាបន
័

-េរៀបចំវគ្គបណតតោះបណាាលរគ្ូបេងារលសិទធិក្ុមារ
-េរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផា
្ យ សតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូលរួមរបស់ក្ុមារដល់រក្ុមរបឹក្្ា
ឃុំ សងាាត។
់
៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ
និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទជ
ធិ នពិការ
រសបាបមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ
-បនតអនុវតតក្មមវិធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាារលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវិធីសាារលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញើណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្ាបមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចូលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេដើម្បីជំរុញដំេណើរការរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-ជំរុញអនុវតតនីតិវិធីេធវើអធិការក្ិចចាបមរក្សួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វិសយ
័ ឯក្ជន ក្នុងការទទួល
ជនពិការចូលបេរមើការងារ (រដឋ ២% ឯក្ជន ១%)
-បនតេរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េសវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា
-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាារកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល

-បនតការងារបណតតោះបណាាលវិជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ
-ជំរុញការេរៀបចំនីតិវិធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច វិធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត និងផ្ទក្ពិនយ
័ េផ្សងៗ ចំេាោះរក្សួង

សាាប័ន និងរក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ
-េរៀបចំឈុតអប់រំែលី “ការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ” េដើម្បីចាក្់ផ្ាយាបមសាានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ
-ជំរុញការេរៀបចំែតងាបំងសមាសភាពគ្ណៈក្មមការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយេៅាបមបណាាេែតតមួយ
ចំនួនេទៀត
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបមូលនិធិជនពិការេៅាបមទីាបំងេផ្សងៗេទៀត េៅាបមរាជធានី េែតត។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-ជំរុញេធវើបចចុប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់
-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់
រាជធានី េែតត

និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់េៅាបម

-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពុជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់ាបមលំេៅឋានេៅក្មពុជា
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពមនុស្ស

ចាស់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង។
៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការសុីវិលឲ្យចូលនិវតតន៍ ាបមសំេណើរបស់រក្សួង សាាប័នសាមី
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ិ ែដលេផទរមក្រក្សួង ស.អ.យ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពសិទធិវនត ប.ជ.ស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងអនក្េៅក្នុងបនទុក្ថមី និងបេរមើេសវាការេបើក្ផតល់
របបសនតិសុែសងគមាបមរបព័នធធនាររ
-បនតសហការជាមួយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថុ េដើម្បីបែនថមរបាក្់េសាធន
ជូនអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ិ
-បនតជំរុញេរៀបចំរបកាសអនតររក្សួងរវាងរក្សួងអាណាព្ាបាលៃន ប.ជ.ស សតីពកា
ី រក្ំណត់អរាបភាគ្ទន
សរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតរា
ី ជការសុីវិល
-ជំរុញេរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឲយ្ ដំេណើរការសាខា ប.ជ.ស រក្ុង រសុក្ ែណឌ េៅាបមរាជធានី េែតត។
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់ អតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ លុបមុែ
សញ្ញើែដលផុតសុពលភាព
-ពរងឹងការេបើក្ផតល់របាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញើអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការក្ំណត់អរាបភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិអតីតយុទធជន

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេៅេសសសល់ និងអតីតយុទធជនថមែី ដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និង
រក្សួងមហាៃផទ

-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នុងការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
អតីតយុទធជន
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញើែដលមិនមក្េធវើបចចុប្បននភាព និងមុែសញ្ដែដលេធវើបចចុប្បននភាពេហើយមិនមក្េបើក្
របាក្់ពីធនាររ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្ទាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ ស.អ.ក្ រសបាបមេរលការណ៍ៃនលក្ខនតិក្ៈ ស.អ.ក្ ឲ្យបានទន់
េពលេវលា និងមានរបសិទភា
ធ ព
-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពុជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នុងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញើណអតីតក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដលរតូវទទួល
សម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌
-ជំរុញសក្មមភាពការងាររបស់គ្ណៈក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍អតីតយុទធជនឃុំ សងាាត់។
៧.សិរា ក្សាវក្ជាវក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

-ជំរុញឲ្យមានសិក្្ារសាវរជាវឯក្សារនានា
េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគមទូលំទូលាយសរមាប់
មជ្ឈដ្ឋាន និងរបជាជនទូេៅ។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ
-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវិល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណម
ឌ ស្តនតរា
ី ជការ
សុីវិល
សុីវិល

-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បំណាច់េផ្សងៗជូនមស្តនតរា
ី ជការ

-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ ាបមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវិល បទបញ្ញាៃផទក្នុង
និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-េរៀបចំដ្ឋក្់មស្តនតីរាជការឲ្យចូលនិវតតន៍េៅេពលដល់អាយុចូលនិវតតន៍
-េរៀបចំការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ ាបមរយៈរបព័នធព័ត៌មានវិទ្ា

-េរៀបចំែផនការរក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរមាប់ឆ្២
នំ ០១៥
-ជំរុញសុំការឯក្ភាពេលើរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវិញរបស់រក្សួង ស.អ.យ
-ជំរុញេរៀបចំរបព័នធរតួតពិនត
ិ ្យ និងវាយតៃមល

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដឹក្នាំរបស់រក្សួង េៅក្នង
ុ េគ្ហទំពរ័ របស់
រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព និងតមាាភាព
-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវិការដឋ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យបញ្ជគ្
ី ណេនយ្យ
និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតិរដឋ

អងគការ

-ជំរុញអនុវតតក្មមវិធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថុសាធារណៈ
-ពរងឹងក្ិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនិរនតរភាពការងាររបស់

-ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិការេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍អាសា៊ាន
និងសហគ្មន៍អនតរជាតិ
-បនតចុោះ េធវើអធិកា រក្ិ ចចមនទី រ ស.អ.យ េែតត ៃប៉ៃលិ ន បាត់ ដំ បង និ ង ក្ំ ព ង់ ធំ េដើ ម្បី ព រងឹ ង របសិទធភាពការងារ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ០៨ ែែ
ឆ្នំ ២០១៤
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