ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា
របាយការណ៍
បូ រ សរ ុបលទធ ផ លការងារក្បច ាំ ៩ខែ ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ ង ទិ ស ដៅអនុ វតត ប នត

េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងេលើក្ក្មពស់

ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាពលរដឋ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេររោះេៅក្នអងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធ សា ស្តសត

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

រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា កាលពីៃថងទី២៥ ែែក្ញ្ញើ ឆ្នំ២០១៣។ រតង់មុំទ៣
ី និងមុំទ៤
ី ៃ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 សអអអយ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវលធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្)អយុទធសាស្តសត
៣ោ៉ាង រួមមាន (១)អ បេងកន
ើ របសិទធភាពេសវាសុែុមាលភាពសងគម (២)អ ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុែសងគម និង(៣)អ

ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធនធានទំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថអ និង(ែ)អក្មមវធ
ល អា
ី ទិភាព ៨ចំណុច គ្ឺ

(១)អអភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសរមាប់ជនរងេររោះនិងងាយរងេររោះ និងក្ិចចការរគ្ួសារ (២)អអភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពក្ុមារ

និងយុវនីតស
ិ ម្បទ (៣)អអភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពជនពិការ (៤)អអភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥)អអភិវឌ្ឍរបប

សនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតីរាជការសុីវលល (៦)អអភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧)អបេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគម
ទូលំទូលាយសរមាប់របជាជនក្មពអជា និង(៨)អអភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ។

ជាអាទិ៍ក្ង
នអ រយៈេពល ៩ែែ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទអនុវតតសេរមច

បានលទធផលដូចខាងេរកាម៖

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

-បានសហការជាមួយអាជាាធរេែតត កាក្បាទរក្ហមក្មពអជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បអរសជននានានាំយក្

អំេណាយជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយេររោះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេររោះចំនួន ៦អ៣៦៥រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតត

ក្ំពតចំនួន ១អ៤៩៩រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១២៧រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៧៤រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ២អ៣៥០រគ្ួសារ ក្ំពង់
សពឺចំនួន ៣០៣រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ៨២រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន ១អ៧៤២រគ្ួសារ បាត់ដំបង ៩៤រគ្ួសារ ក្ំពង់
ធំចំនួន ០៧រគ្ួសារ មណឌលគ្ីរីចំនួន ៨៦រគ្ួសារ និងេែតតរក្េចោះចំនួន ០១រគ្ួសារ

-រក្សួងបានផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជាជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះ

ចំនួន ១អ៩៥៩រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ េែតតែក្បចំនួន ០១រគ្ួសារ រក្េចោះចំនួន ០៧រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ០៧រគ្ួសារ
និងេែតតសទឹងែរតងចំនួន ៩៧៤រគ្ួសារ សាាយេរៀងចំនន
ួ ៩២រគ្ួសារ ៃរពែវងចំនួន ៨៦០រគ្ួសារ និងេែតតៃប៉ៃលិនចំនួន
១៨រគ្ួសារ។ មិនែតប៉ៃុេណាណោះ ជនរងេររោះ និងងាយរងេររោះរបមាណ ៨អ៣៨៧នាក្់ បានទទួលអំេណាយជាេស្បៀង ស

មាារៈេផ្សងៗ ការសាន ក្់េៅ ហូ ប ចុក្ ែថទំ ព្ា បាលសុែ ភាព និង បណ្ោះត បណាាល វលជាា ជី វៈ តាមរយៈអងគការមិនែមនរដ្ឋា
ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិដៃទេទៀត

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និងរងេររោះមហនតរា យេផ្សងៗសរុ បរបមាណ ៣៩អ០៧៥រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ

មាន រាជធានីភនំេពញចំនួន ១៣២រគ្ួសារ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៣៤រគ្ួសារ រតនគ្ិរីចំនួន ១០៣រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន

១៤អ៤៩៤រគ្ួសារ េសៀមរាបចំនួន ១៥៧រគ្ួសារ ក្ំពតចំនន
ួ ១អ៥៩៥រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១អ៥៦៥រគ្ួសារ ក្ំពង់សពឺចំនន
ួ ៣០៤
រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៧៤រគ្ួសារ ក្ំពង់ធំចំនួន ៦៨រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ១៨អ៣២៨រគ្ួសារ សាាយេរៀងចំនួន ៩២
រគ្ួសារ សទឹងែរតងចំនួន ៩៧៤រគ្ួសារ និងេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ៨៩រគ្ួសារ និងចុោះរសង់សថិតិជនរងេររោះែដលសាាប់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា

1

េដ្ឋយេររោះទឹក្ជំនន់ចំនួន ៤៦នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានេែតតៃរពែវងចំនួន ១៥នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ១២នាក្់ រក្េចោះចំនួន ០៧
នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ០៤នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ០៣នាក្់ ត្បឣងឃមអំចំនួន ០២នាក្់ និងេែតតសទឹងែរតងចំនួន ០៣នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីការពិេររោះេោបល់ដល់ជនរងេររោះមហនតរាយទឹក្ជំនន់ េដ្ឋយមានអនក្ចូល
រួមចំនួន ៤៥នាក្់

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ បានចុោះសួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់របជាពលរដឋរក្ីរក្រង
េររោះេដ្ឋយទឹក្ជំនន់ចំនួន ៧០០រគ្ួសារ េៅរសុក្េជើងៃរព និងរសុក្បាធាយ េែតតក្ំពង់ចាម េដ្ឋយក្នអងមួយរគ្ួសារ
ទទួលបាន មី ១េក្ស មុង ១ រក្មា ១ ក្េនទល ១ តង់េឿសូ ១ រតីែ ១យួ ទឹក្សុីអវុី ១ដប និងថវលកា ៣០អ០០០៛
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ និងេលាក្ជំទវបាននាំនវូ ទ័យទនរបេគ្នរពោះសង្ឃចំនួន ០៧
អងគ និមនតមក្ពីវតតចំនួន ០៦ េៅឃុំជាច រសុក្ក្ំចាយមារ េែតតៃរពែវង េដ្ឋយក្នអង ០១វតតរបេគ្ន េទៀនវស្ា ១គ្ូ សាដក្
១ អងករ ៥០គ្អរក្ េភសជជៈ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរលេភាគ្និងបចច័យ ២០មុឺនេរៀល និងជូនដូនជីតាជីមានក្់ៗចំនួន ១០០០០៛។
េដ្ឋយែឡក្ វតតៃរពសនឣនឧបតថមភបចច័យ ១០លានេរៀល សរមាប់ក្សាងសមិទធផលនានាក្នអងវតត។ ទនទឹមេនោះ បានជួប
សំេណោះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ពលក្រែដលេទើបរតឡប់ពីរបេទសៃថចំនួន ៦០០រគ្ួសារ េដ្ឋយ
ក្នអង០១រគ្ួសារទទួលបានសមាារៈេរបើរបាស់ េរគ្ឿងឧបេភាគ្ បរលេភាគ្ និងថវលកា ៥០០០០៛
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ និងេលាក្ជំទវបានចុោះសួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់របជា
ពលរដឋរក្ីរក្ ទុរគ្តជន និងរងេររោះេដ្ឋយែ្យល់ព្យអោះេៅឃុំក្ក្់ រសុក្ពញាែរក្ក្ េែតតត្បឣងឃមអំ េដ្ឋយរគ្ួសារទុរគ្តជន
ក្នអងមួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ៤០គ្អក្ មុង ១ ភួយ ១ ក្េនទល ១ តង់េឿសូ ១ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរលេភាគ្ និងថវលកា
៣០០អ០០០៛ រគ្ួសាររលំផទោះឧបតថមភថវលកា ៥០០អ០០០៛ េលើសមាារៈ រគ្ួសារសពក្ុមារែដលរតូវជនវលក្លចរលក្សមាាប់
ឧបតថមភថវលកា ៦០០អ០០០៛ េលើសមាារៈ និងឧបតថមរភ គ្ួសារសពរបជាជនរក្ីរក្ចំនន
ួ ០៤រគ្ួសារ េផ្សងេទៀត េដ្ឋយ ក្នអង
មួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ២០ គ្អក្ និងថវលកា ២០០អ០០០៛ េដ្ឋយែឡក្ ដូនជី តាជីចំនួន ៧០នាក្់ ែដលបានចូលរួម
ក្នអងពិធី មានក្់ៗទទួលបានថវលកា ១០អ០០០៛។
ែ-ការងារជនអនាថា

-រសង់សថិតិជនអនាថាេៅតាមរាជធានី េែតតមួយចំនួន មានជនអនាថាសរុប ៧១១នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៣៧៤នាក្់ េែតតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ១៤នាក្់ រពោះសីហនុចន
ំ ួន ១៣នាក្់ សាាយេរៀងចំនួន ៨៤នាក្់ តាែក្វ
ចំនួន ២២នាក្់ េកាោះក្ុងចំនន
ួ ០១នាក្់ ក្ំពតចំនួន ០៩នាក្់ ែក្បចំនន
ួ ០១នាក្់ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៣២នាក្់ ក្ណាាល
ចំនួន ៧៣នាក្់ េាធិ៍សាត់ចន
ំ ួន ១៣នាក្់ និងេែតតបនាាយមានជ័យចំនួន ៧៥នាក្់

-បានរសង់សថិតិជនវលក្លចរលក្សរុបចំនួន ៤៤នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានរាជធានីភនំេពញចំនន
ួ ១០ េែតតក្ំពតចំនួន ០៥

នាក្់ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ២២នាក្់ ែក្បចំនួន ០១នាក្់ និងអងគការទឹក្ចិតតមាតយចំនួន ០៦នាក្់

-បានរសង់សថិតជ
ិ នចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ២១២អ៤៤៦នាក្់ រសីចំនន
ួ ១០០អ១៦៨នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានេែតត

ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៧អ៥១១នាក្់ សាាយេរៀងចំនួន ១៦៧នាក្់ ៃរពែវងចំនន
ួ ១៨២អ០២៧នាក្់ រពោះសីហនុចំនន
ួ ០៥នាក្់ ក្
ណាាលចំនួន ៣អ៤៥៤នាក្់ េកាោះក្ុងចំនួន ៤អ៤៤៥នាក្់ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៩អ៦៩៤នាក្់ មណឌលគ្ីរីចំនួន ១១៧នាក្់
និងេែតតក្ំពង់ចាមចំនួន ៥អ០២៦នាក្់

-មនទីរ សអអអយ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនអនាថាចំនួន ៣៧៤នាក្់ មក្េធវើការអប់រំ ពិេររោះេោបល់និង

បញ្ជឣនេៅមជ្ឈមណឌលបណ្ោះត បណាាលវលជាាជីវៈេាធិ៍ែសនជ័យចំនួន ២៨១នាក្់ អងគការមិតតសំឡាញ់ចន
ំ ន
ួ ២០នាក្់ អងគ
ការភាពញញឹមៃនក្ុមារចំនន
ួ ១៧នាក្់ និងេធវើសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញចំនួន ៥៦នាក្់។ ទនទឹមេនោះ បានរគ្ប់
រគ្ងជនអនាថារានទីពឹងចំនួន ៧២នាក្់ រសី ៤០នាក្់

-បានផ្សពវផ្ាយការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្រានសុវតថិភាពដល់របជាពលរដឋ អនក្រត់ម៉ៃូតឌ
ូ ុប និងម៉ៃូតូក្ង់បីេៅេែតតេកាោះក្ុង

និងេែតតក្ព
ំ ង់ចាម បានចំនួនសរុប ៤អ៦៩៩នាក្់

-បានចូលរួមសហការទទួលពលក្រចំណាក្រសុក្មក្ពីរបេទសៃថតាមរចក្អនតរជាតិេបា៉ាយែប៉ៃតពីៃថងទ០
ី ៦-២៩ ែែ

មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ ចំនួន ២០៦អ១៥១ (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 ៦៥០នាក្់។
រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលជាំងឺហុវ
ី ដអដស៍

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា

2

-បានរសង់សថិតិក្ុមាររងេររោះ និងរងផលប៉ៃោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ៧អ៤៤៥នាក្់ ក្នអងេនាោះ រាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៦៧៩នាក្់ េែតតតាែក្វចំនួន ៤៧៩នាក្់ បាត់ដំបងចំនួន ១អ២០១នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ៧៨៦នាក្់ ក្ំពង់សពឺ

ចំនួន ២៩៧នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ៧៨៧នាក្់ ក្ំពង់ឆ្ង
នំ ៥២១នាក្់ ៃរពែវងចំនួន ១អ០១២នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនន
ួ
២៨៩នាក្់ េសៀមរាបចំនួន ៦៣០នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៥៤៨នាក្់ និងេែតតរក្េចោះចំនួន ២១៦នាក្់

-បានចុោះអប់រំ សមាាសន៍ និងផតល់របឹក្្ាេោបល់ដល់ស្តសតីបេរមើេសវាក្ំសានតសប្ាយេៅតាមរាជធានី េែតតមួយចំនួន

-អនក្ជំងឺេអដស៍ និងជនរងផលប៉ៃោះាល់េដ្ឋយសារេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ចំនួន ២អ១៣៨នាក្់ បានទទួល

អំេណាយជាេស្បៀង សមាារៈ ថវលកា េសាហុយេធវើដេំ ណើរេៅពិនិត្យសុែភាព របឹក្្ាេោបល់ ថានំពន្ាជីវលត បីបាច់ែថទំ
សុែភាព ការសានក្់េៅតាមមណឌល និងមុែរបរខានតតូច តាមរយៈ សប្បអរសជននានា អងគការជាតិនិងអនតរជាតិ។ េដ្ឋយ

ែឡក្ មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពង់ចាមបាននាំក្ុមារក្ំរា និងក្ុមាររងផលប៉ៃោះាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍សរុបចំនួន ១៥០
នាក្់ មក្សំេណោះសំណាល ពិសាអាហារ និងទស្សនាសិល្បៈសែមតងក្នអងឱកាសចូលឆ្នំថេមី ៅរាជធានីភនំេពញ

-មនទីរ សអអអយ េែតតសាាយេរៀងបានេបើក្វគ្គបណ្តោះបណាាលផ្សពវផ្ាយបំណិនជីវលត សតីពីេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍

ជំងឺកាមេរាគ្និងសុែភាពផលឣវេភទ សុែភាពបនតពូជដល់សិស្ស និងយុវជន មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៤១នាក្់។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ
-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំ និងសិកាាសាលាេផ្សងៗ

-បានចូលរួមសិកាាសាលារបចាំតំបន់ សតីពីក្ិចចការារសងគម និងការវលភាគ្ថវលកាេឆលើយតបនឹងេយនឌ័រេៅរបេទស

ឥណឌូេនសុី

-បានេរៀបចំទិវានារីអនតរជាតិ ៨មីនា ែួបេលើក្ទី១០៣ េរកាមរបធានបទ “សមភាពៃនការអប់រំមានសារសំខាន់

ក្នអងក្ិចចអភិវឌ្ឍសងគម” េៅទីសតីការរក្សួង សអអអយ េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពសឯ
់ ក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ
និ ង េលាក្ជំទវ ហេង ហៅ វង សូ ត និង មានការចូ ល រួ មពី សំ ណា ក្់ ស្តសតី ែដលជាថាន ក្់ ដឹ ក្ នាំ និ ង មស្តនតី រា ជការ

រក្សួង សអអអយ សរុបចំនន
ួ ៣០០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួលបានសំពត់មួយ និងថវលកាចំនួន ៥០អ០០០៛។ េដ្ឋយែឡក្
មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពង់ឆ្ង
នំ ក្៏បានរបារពធទិវាេនោះផងែដរ

-បានេរៀបចំរបារពធ ទិវា អនតរ ជាតិ សតីពីរគ្ួសា រ ១៥ឧសភា េរកាមអធិ បតី ភាពដ៏ ែព ង់ ែព ស់ ឯ ក្ឧតត ម វង សូត
រដឋ ម ស្តនតីរក្សួង សអអអយ និងជារបធានគ្ណៈក្មាា ធិ កា រពិ េររោះេោបល់ េរលនេោបាយចំ េាោះរគ្ួ សា រ េរកាម
របធានបទ “អភិវឌ្ឍន៍រគ្ួសារជារគ្ឹោះៃនការអភិវឌ្ឍជាតិ” េដ្ឋយមានតំណាងរគ្ួសារក្មមក្រ ក្សិក្រ អាជីវក្រ និវតតជន និង
មស្តនតី រា ជការសុីវល លសរុ បចំ នួ ន ៤៥០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ ៗ ទទួ ល បានអាវយឺ ត ១ សារុ ង ១ សាបូ ១ដុំ រចាស់ ដុសេធមញ
និ ង ថានំដុសេធមញ និងថវល កា ១មុឺនេរៀល។ េដ្ឋយែឡក្ មនទី រ សអអអយ េែតត ក្ ណាា ល បាត់ ដំ បង រពោះសី ហ នុ ក្ំ ព ត
ៃរពែវង និងេែតត ែក្បក្៏របារពធ ទិវា េនោះផងែដរ។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទសក្នអងវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពយ
ី ុទធសាស្តសតរបឆ្ំងអំេពើជួញដូរមនុស្សេៅេែតតក្ំពង់សពឺ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំេសចក្តីរាងចុងេរកាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជឣន

ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

េរកាមែដនសមតថក្ិចចរក្សួង សអអអយ

និងេរៀបចំេសចក្តីរាងសារាចរែណនាំអនុវតតនីតិវលធស
ី មាហរណក្មមជនរងេររោះ

-បានេចញរបកាសេលែ ១២៧៤ សអអអយ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពី បទដ្ឋានអប្បបរមាែថទំជន

រងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញ ដូរ មនុស្ស និងអំេពើេធវអា
ើ ជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌល និងេរៀបចំឧបក្រណ៍រតួត
ពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

-បានសហការជាមួយអងគការ Winrock international និងអងគការ UN-Ac េបាោះពុមពេសៀវេៅបទដ្ឋានអប្បបរមា

សរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌលចំនួន ៥០០០
ក្្ាល និងបានែចក្ជូនដល់រក្សួង សាាប័ន និងអនក្ាក្់ព័នធចំនួន ១០០០ច្ាប់
-បានេរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយ

និងរបកាសដ្ឋក្់ឲ្យេរបើរបាស់បទដ្ឋានអប្បបរមាសរមាប់ការែថទំជនរង

េររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌល េៅសណាាររសាន់េវ៉េ មាន
អនក្ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-េសចក្តីរាងអនុស្សរណៈៃនការេោគ្យល់រនសតីពីការក្សាងមជ្ឈមណឌលសំចត និងទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារ

ការជួញដូរមនុស្ស និងរក្ុមជនងាយរងេររោះេៅេែតតបនាាយមានជ័យរវាងរក្សួង សអអអយ និងរបេទសៃថ រតូវបានពិនិត្យ ែក្
សរមួល និងបានបញ្ជឣនេៅរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថេអ ដើម្បីផតល់េោបល់ចុងេរកាយ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-មនទីរ សអអអយ េែតតៃប៉ៃលិនបានរសង់សថិតិស្តសតីរក្សុីផលឣវេភទចំនួន ១០៨នាក្់ (២៣ទីតាំង) និងបានរបឹក្្ា

េោបល់ដល់រសីតបេរមើេសវាក្ម្ានតសប្ាយចំនួន ៦៨នាក្់

-បានចូលរួមសិកាាសាលាអាសា៊ានេៅរបេទសរបុយេណ

សតីពីការេលើក្ក្មពស់ការទទួលបានយុតតិធម៌សរមាប់ស្តសតរី ង

េររោះេដ្ឋយអំេពើហិងា
្ ក្នអងេរឿងក្តីជួញដូរ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣៩នាក្់ មក្ពីរបេទសជាសមាជិក្អាសា៊ាន និងបានចូល
រួមសិកាាសាលាអនុតំបន់េមគ្ងគេលើក្ទី០៥

សតីពីយទ
ុ សា
ធ ស្តសតក្នអងការការារការជួញដូរមនុស្ស

និងផ្លាស់បតឣរបទពិេសាធន៍

ជាមួយរបេទសក្នអងអនុតំបន់េមគ្ងគ (៦របេទស) េៅរពោះរាជាណាចរក្ៃថ ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុប ៧៤នាក្់

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំ និងពិេររោះេោបល់ថានក្់ជាតិចំនន
ួ ០៥េលើក្ េលើេសចក្តីែណនាំ សតីពីការេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍

រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចការារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្ស ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១១២នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ មនទីរ សអអអយ រាជធានី េែតត អងគការជាតិ អនតរជាតិ
និងសាានទូត
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាលសាក្ល្បង េលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ
និងការបញ្ជឣនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទនិងេសចក្តរី ាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ
និងវាយតៃមលការអនុវតតេរលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចកា
ច រារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្សចំនួន ០២េលើក្ េៅេែតតេសៀមរាប ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣៣នាក្់។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ

-មនទីរ សអអអយ រាជធានី េែតតចំនួន ០៧ (រាជធានីភនំេពញ េែតតេាធិ៍សាត់ ក្ំពត រក្េចោះ េសៀមរាប សាាយេរៀង

និងេែតតបនាាយមានជ័យ) បានសហការជាមួយអងគការៃដគ្ូ េដើម្បីជួយដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន

៣២០ក្រណី។ បានេធវើការអប់រំ ែណនាំ ពិេររោះេោបល់ បញ្ជន
ឣ េៅសាតរនីតស
ិ ម្បទនិងបណ្តោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈេៅតាម
មណឌលអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិជាៃដគ្ូចំនន
ួ ១២៥ក្រណី េឆលើយតបក្រណីចំនួន ១៥ក្រណី បិទក្រណី
២ក្រណី សមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វលញចំនួន ១៥១ក្រណី និងេធវើការតាមដ្ឋនបនតចំនួន ២៧ក្រណី

-បានេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ស្តសតី និងក្ុមាររងេររោះចំនួន ១៣នាក្់ េៅរបេទសេវៀតណាមវលញ និងទទួលចំនួន ១២៣នាក្់
-បានចុោះតាមដ្ឋនស្តសតី និងក្ុមារជាជនជាតិេវៀតណាមែដលរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន ០៣នាក្់ េៅ
េែតតចំនួន ០២ គ្ឺ េែតតសុែចាំង និងេែតតដុងខាត់ៃនរបេទសេវៀតណាម
-បានសហការជាមួយអងគការ IOM និងអងគការាក្់ព័នធ ទទួល និងសមាហរណក្មមជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញ
ដូរមនុស្សចំនួន ១៤៦នាក្់ ក្នអងេនាោះ ពីរបេទសឥណឌូេនសុីចំនួន ០៣នាក្់ មា៉ាេឡសុច
ី ំនួន ៣៣នាក្់ ៃថចំនួន ១០៤នាក្់
និងរបេទសចិនចំនួន ០៦នាក្់។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យខប៉ត

-ទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរ តាមរយៈការេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ១១១នាក្់ (រសី ៥៣នាក្់) និងបាន

បញ្ជឣនេៅសានក្េ់ ៅក្នងអងគការក្មពជា
អ េដើមប្ ជ
ី យ
ួ ស្តសតមា
ី នវលបតតច
ិ ន
ំ ន
ួ ៥៥នាក្់ អងគការតំណក្់ទឹក្ចំនួន ២៤នាក្់

អងគការ

រគ្ួសារថមីេបា៉ាយែប៉ៃតចំនួន ១៣នាក្់ អងគការទស្សនៈពិភពេលាក្ចំនួន ០៣នាក្់ អងគការក្ុមាររីក្រាយចំនួន ១០នាក្់ និង
រតឡប់េៅផទោះេដ្ឋយែលឤនឯងចំនួន ០៦នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំាក្់

និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេររោះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

៦១នាក្់

េ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 ០៩ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុែមា
ុ លភាពរុមារ

-សិទធិជាមូលដ្ឋានទំង ៤ របស់ក្ុមាររតូវបានរជួតរជាបេៅក្នអងសហគ្មន៍ តាមរយៈក្មមវលធផ
ី ្សពវផ្ាយជាេរចើន

របស់រដឋ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលនានា

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹតយ្ សតីពីរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនរងេររោះសានក្េ់ ៅ

ក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

-បានសហការជាមួយអងគការយូនីេសហវ អងគការមិតតក្មា
ុ រក្មពអជា អងគការភាពញញឹមៃនក្ុមារ អងគការក្ុមារក្នអង

រគ្ួសារ និងអងគការការីតាស េរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនស
ួ ចំេាោះ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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ក្ុមារដល់គ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ មស្តនតី សអអអយ េែតត រក្ុង រសុក្ និងបុគ្ល
គ ិក្អងគ
ការ េៅេែតតក្ណាាល ៃរពែវង សាាយេរៀង ក្ំពង់សពឺ ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៥៥៨នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីការេរបើរបាស់ និងការរគ្ប់រគ្ងរបព័នធទិននន័យក្ុមារក្ំរា ក្ុមាររងេររោះនិង
ងាយរងេររោះ ដល់មស្តនតីបេងារលៃនរាជធានីេែតតេរលេៅទំង ០៥ រួមមាន រាជធានីភនំេពញ េែតតក្ណាាល បាត់ដំបង
េសៀមរាប និងេែតតរពោះសីហនុ
-បានេរៀបចំក្សាងែផនទីមណឌលក្ុមារក្ំរាេៅរាជធានីេែតតេរលេៅទំង ០៥

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីគ្ណ
ុ វឌ្ឍិៃនអងគការសុវតថិភាពក្ុមារដល់បុគ្គលក្
ិ អងគការ ែដលមានអនក្ចូល

រួមចំនួន ៣០០នាក្់

-បានទទួលររវក្ិចចដំេណើរទស្សក្ិចចអនុរដឋមស្តនតី

និងគ្ណៈរបតិភូរក្សួងសងគមក្ិចចៃនរបេទសមីោ៉ាន់មា៉ាមក្

សិក្្ាែសវងយល់អំពវី លស័យសងគមក្ិចចៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា
និងេែតតេសៀមរាប

ជាពិេសសសុែមា
ុ លភាពក្ុមារ

េៅរាជធានីភនំេពញ

-បានេធវើទស្សនក្ិចចសិក្្ាអំពីសមអំក្ូនក្នអងរបេទស និងសមក្
អំ ូនអនតររបេទសេៅរបេទសហវីលីពីន ពីៃថងទ១
ី ៨-២៤ ែែ

ឧសភា ឆ្នំ២០១៤

រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការខថទា ាំរុមារ

-រហូតមក្ដល់បចចអប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរាមានចំនន
ួ ២២៥ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរា ទរក្ក្ំរា ក្ុមារពិការ

សរុបចំនួន ១១អ៨៥៦នាក្់ ក្នអងេនាោះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារក្ំរាចំនួន ២.២៤៤នាក្់។
ក្ុមារក្ំរាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េៅ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងកលក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណោះដឹងទូេៅ បណ្តោះ

បណាាលជំនាញវលជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េៅសហគ្មន៍វលញ។ មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរារបស់រដឋចន
ំ ួន ៣
ក្ែនលង បានទទួលការជួយឧបតថមភបែនថមពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ខសន 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 ១២១នាក្់ និងរបកាសបញ្ចឣលក្ុមារ

ឱ្យសានក្់េៅក្នអងមណឌលរដឋ និងទទួលរបបេរលនេោបាយចំនួន ៧៣នាក្់

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ បានចុោះសំេណោះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់
ក្ុមារក្ំរាេៅបុរីក្ុមារមិតតភាពក្មពអជាបារាំងហុងរគ្ី និងមណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងចំនួន ១៣៩នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួល
បាន េខាអាវសិស្ស ១ក្ំេបល សមាារៈសិក្្ា សមាារៈេរបើរបាស់ និងថវលកា ១០អ០០០៛ េលាក្រគ្ូ អនក្រគ្ួចំនួន ១៥នាក្់ មានក្ៗ
់
ទទួលបានថវលកា ៣០អ០០០៛ រក្ុមរបឹក្្ាឃុំ ៣នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវលកា ១០០អ០០០៛ ចំែណក្ មណឌលបុរីក្ុមារ
មិតត ភាពក្មពអ ជាបារាំ ងហុ ងរគ្ីទទួលបាន អងករ ៣០០គ្អក្ សមាារៈផទោះ បាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរល េភាគ្ និងថវល កា
៣អ០០០អ០០០៛ និងមណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងទទួលបានអងករ ២០០គ្អក្ សមាារៈផទោះបាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរលេភាគ្ និង
ថវលកា ២អ០០០អ០០០៛។
រ-២-ការងាររិចកា
ច រដសវារុមារតាមសហរមន៍
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងេរលនេោបាយសតីពីរក្មសីលធម៌ក្ិចកា
ច រារក្ុមារ

-អងគការក្ុគ្ឺៃសរបេទសជប៉ៃន
ុ បានជួយឧបតថមភក្ង់ចំនួន ១អ២០០េរគ្ឿង េដើម្បីែចក្ជូនក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារក្នអង

រគ្ួសាររក្ីរក្ក្នអងរាជធានីភនំេពញ េែតតក្ំពង់ចាម និងេែតតត្បឣងឃមអំ

-បានេរៀបចំរបកាសសតីពីការបេងកើត និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរការនូវរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើេសវាែដលផតល់

ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ។

រ-៣-ការងារខថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច

-បានេរៀបចំេរលការណ៍ែណនាំ និងឧបក្រណ៍នានា សរមាប់អនុវតតរបកាសសតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ

សតីពីការែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារ

-បានសហការជាមួយអងគការមលប់ឬស្សីចុោះេធវើអធិការក្ិចចមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំង មានក្ុមារសានក្់េៅចំនួន ១១៦

នាក្់ និងចុោះរសាវរជាវដល់លំេៅដ្ឋានផ្លាល់របស់ក្ុមារចំនួន ៤៥នាក្់ ែដលមិនែមនជាក្ុមារក្ំរាឬក្ុមាររក្ីរក្រងេររោះ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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ែដលរតូវសានក្់េៅក្នអងមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំង។ បានេរៀបចំរបាយការណ៍សតីពសា
ី ានភាពចុោះបា៉ាន់របមាណរគ្ួសាររបស់
ក្ុមារក្ំរាែដលក្ំពុងសានក្េ់ ៅមណឌលក្ុមារក្ំរាេគ្ៀនឃ្ាំងេដើម្បីេធវើសមាហរណក្មម

-បានសរមបសរមួល និងបរងួបបរងួមក្ុមារឲ្យេៅរស់េៅក្នអងរគ្ួសារវលញចំនួន ២២នាក្់

-បានចុោះពិនិត្យ និងេដ្ឋោះរសាយក្រណីដីសម្បទនរបស់មណឌលអងគការរទរទង់សមព័នធភាពក្តីសង្ឃឹមក្មពអជា ែដល

រតូវែបងែចក្ឲ្យេៅមនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពត

-បានេធវើអធិការក្ិចចមណឌលែថទំក្ុមារេៅរាជធានីភនំេពញ េែតតេសៀមរាប ក្ណាាល និងេែតតបាត់ដំបង។
រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ រនងក្បដទស
ុ
-បានសរមបសរមួលឲ្យជនបរេទសេធវើជាឪពុក្មាតយធម៌ក្ុមារក្មពអជា
-បានសរមបសរមួល និងអនតរាគ្មន៍ជូនឪពុក្មាតយធម៌ែដលមានបំណងនាំក្ូនធម៌ក្មពអជាេៅក្ំសានត និងសរមាក្
ព្ាបាលជំងឺេៅេរឿរបេទស។
រ-៥-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ អនតរក្បដទស

-បានេរៀបចំែផនការសក្មមភាពឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានទទួលរបាយការណ៍សតីពីការវលវឌ្ឍរបស់ក្ុមារចំនួន ៩៩ក្រណី ក្នអងេនាោះ ទីភានក្ងា
់ រអុីតាលីចំនួន ៩៧ក្រណី

និងកាណាដ្ឋចំនួន ០២ក្រណី

-បានចូលរួមេធវើបទបងាាញអំពីច្ាប់

សតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទស

ក្នអងវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពី

នេោបាយែថទំជំនួសចំេាោះក្ុមារ សមអំក្ូនក្នអងរសុក្ និងសមអំក្ូនអនតររបេទស េៅេែតតៃរពែវង

នីតិវលធីសតីពេី រល

-បានេចញរបកាសេលែ ១៣៨ សអអអយ ចុោះៃថងទី២៣ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការែណនាំអនុវតតនីតិវលធីសមអំក្ូន

អនតររបេទសេដ្ឋយសាច់ញាតិ និងរបកាសេលែ ១៣៩ ចុោះៃថងទ២
ី ៣ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការែណនាំអនុវតតនត
ី ិវលធស
ី មអំ
ក្ូនអនតររបេទសចំេាោះក្ុមារែដលរតូវការនូវការែថទំពិេសស និងក្ុមារមានតរមូវការពិេសស

-បានេចញរបកាសេលែ ០០២ សអអអយ ចុោះៃថងទ០
ី ៣ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពកា
ី រេរបើរបាស់អក្្សរកាត់ រូបសញ្ញើ

និងគ្ំរូក្្ាលលិែិតរបស់អាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេចញរបកាសេលែ ០០៣ សអអអយ ចុោះៃថងទ០
ី ៦ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតព
ី ីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិការ

រគ្ប់រគ្ង និងចាត់ែចងរបាក្់វភា
ល គ្ទនមនុស្សធម៌

-បានេចញរបកាសេលែ ១២៣០ សអអអយ ចុោះៃថងទី៣០ ែែេមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពកា
ី រេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅ

របស់អាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍ សតីអំពីដំេណើរការវលវឌ្ឍន៍ការងារសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ជូន

ឯក្ឧតតម គាត ឈន់ ឧបនាយក្រដឋមស្តនតីរបចាំការ

-បានេបាោះពុមពេសៀវេៅែណនាំសតីពីនីតិវលធីពិនិត្យសំណុំឯក្សារសមអំក្ូនអនតររបេទសចំនួន ១០០ច្ាប់

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាសតព
ី ីការផ្សពវផ្ាយលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតនា
ត នារបស់អាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស េរកាម

អធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ េៅសណាាររកាំបូឌីោ៉ាណា េដ្ឋយមានអនក្ចូលរួម
សរុបចំនួន ១៣០នាក្់ ែដលជាតំណាងសាានទូត ទីភាក្
ន ងា
់ រ និងរក្សួង សាាប័នាក្់

-បានេបើក្វគ្គបណ្តោះបណាាល ដល់មស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស សតីពីការែចក្រំែលក្បទពិេសាធន៍េលើការងារ

សមអំក្ូនអនតររបេទស េដ្ឋយមានរគ្ូឧេទទសមក្ពីអាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពោះរាជាណាចរក្ៃថឡង់ដ៍

-បាននឹងក្ំពុងពិនិត្យ និងែក្សរមួលែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យ ក្ុមារែដលជាក្មមវតថអសមអំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បានបក្រសាយ និងេឆលើយតបាក្់ព័នធនឹងសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាង សតីពីក្ិចចសន្ារវាងរដឋបាលសមំក្
អ ូនអនតររបេទសជាមួយទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានបេងាាោះសាក្ល្បងេគ្ហទំព៍ររបស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

របេទស

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលរបកាសសតីពីនីតិវលធីផតល់ការអនុញ្ញើតដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលក្ិចចរពមេរពៀងសតីពីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលទរមង់របស់ ក្ុមារ អនក្សុំ ទីភាក្
ន ់ងារ របាយការណ៍េរកាយសមអំក្ូន និងនីតិវលធស
ី មអំក្ូនអនតរ

-បានេរៀបចំេសចក្តីរបកាសជូនដំណឹងដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
សតីពីក្ិចចរពមេរពៀងេទវភាគ្ីែដលមាន
បំណងេធវើរបតិបតតិការសមអំក្ូនពីក្មពអជា និងក្ំពុងេសនើសុំេរលការណ៍ឯក្ភាពដ៏ែពង់ែពស់ពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា
េ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-បានបញ្ចឣនមស្តនតីចំ នួន

០៤នាក្់

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

ការងារសមអំក្ូនអនតររបេទស រយៈេពល ១សបាតហ៍

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

េនាោះមាន វគ្គ បណ្តោះបណាាលសតីពីសិទធិក្ុមារ ឧតតមរបេោជន៍របស់ក្ុមារ ការេធវើរបាយការណ៍សិក្្ាអំពក្
ី ុមារ ជំនាញ
ទំនាក្់ទំនង និងវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីការបា៉ាន់របមាណរគ្ួសារ

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ បានដឹក្នាំគ្ណៈរបតិភូេៅរបេទសអុីតាលី េដើម្បីទស្សនក្ិចច និង

ចុោះក្ិចចរពមេរពៀងេទវភាគ្ី ក្មពអជាអុីតាលី សតព
ី ីការក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារែដលេធវរើ បតិបតតិការសមអំក្ូនេៅរពោះរាជាណាចរក្
ក្មពអជា។

ែ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ែ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន

-ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីនីតិវលធី និងវលធានការៃនការព្ាបាល ការរគ្ប់រគ្ង និងការសាតរនីតស
ិ ម្បទ

អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានេរៀបចំសិក្ខសាលាពិេររោះេោបល់ េដើម្បីពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីនីតិវលធស
ី រមាប់វលធី

សាស្តសតសារត នីតស
ិ ម្បទ និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការព្ាបាល និងសាតរនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការេរៀបចំ

េរគ្ឿងេញៀន

និងការរបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ការរបយុទធរបឆ្ំង

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួងរវាងរក្សួង សអអអយ និងរក្សួងសុខាភិបាល សតីពកា
ី របន្ាប និង

ការព្ាបាលទំងផលវឣ កាយ និងផលឣវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានបញ្ជឣនមស្តនតច
ី ំនួន ០៧នាក្់ េៅបណ្ោះត បណាាលសតព
ី ីការងារព្ាបាល និងសាតរនីតិសម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿង

េញៀន េៅរបេទសេវៀតណាមចំនួន ០៦នាក្់ និងរបេទសៃថចំនួន ០១នាក្់

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវលធីៃនការទទួលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន
-បានសហការជាមួយអគ្គេលខាធិការដ្ឋានអាជាាធររបយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន

ផ្សពវផ្ាយអំពីផលប៉ៃោះាល់ៃន

េរគ្ឿងេញៀន និងច្ាប់សតីពកា
ី ររតួតពិនិត្យេរគ្ឿងេញៀនេៅសក្លវលទ្ាល័យបាត់ដំបង េែតតបាត់ដំបង សក្លវលទា
្ ល័យ
មានជ័យ េែតតបនាាយមានជ័យ និងសក្លវលទ្ាល័យអងគរ េែតតេសៀមរាប មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនន
ួ ៨៤៧នាក្់

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទស សតីពកា
ី រសាតរនីតិសម្បទទំងផលឣវកាយ និងផលឣវចិតតរបស់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់

េរគ្ឿងេញៀនក្នអងសននិសទ
ី ភាពជាៃដគ្ូក្នអងការអភិវឌ្ឍសុែភាពផលឣវចិតត ៃថងទី ០៤-០៥ ែែមិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េៅសណាាររ
កាំបូឌីោ៉ាណា

-បានចូលរួមសននិសីទអាសា៊ានឆ្នំ២០១៤ សតីពកា
ី រព្ាបាលេញៀនេរគ្ឿងេញៀន បញ្ហរបឈម និងឱកាសនាេពល

អនាគ្ត ៃថងទ១
ី ១-១៣ ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េៅរបេទសៃថ

-មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពកា
ី រទប់សាាត់ការេរបើរបាស់េរគ្ឿង

េញៀនដល់ក្ុមារចំនួន ២២េលើក្ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ២២០០នាក្់

-បានសហការជាមួយគ្េរមាងយុតតិធម៌សហគ្មន៍ េរៀបចំសិកាាសាលាថានក្់ជាតិ សតព
ី ីការអនុវតតគ្េរមាងភាពជា

ៃដគ្ូៃនជំនួយែផនក្យុតធ
តិ ម៌សហគ្មន៍េៅក្មពអជា។
ែ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

-បាននិងក្ំពុងជំរុញសុំការឯក្ភាពពីទីសតីការគ្ណៈរដឋមស្តនតី េលើេសចក្តីរាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌អនីតិជន
-បានសហការជាមួយអងគការជំនួយែផនក្ច្ាប់ៃនក្មពអជា

េធវកា
ើ រាក្់ព័នជា
ធ មួយអនីតិជនក្នង
អ ពនធនាររសរុបចំនួន

១២៤នាក្់ ក្នអងេនាោះ េែតតសាយ
ា េរៀងចំនួន ២២នាក្់ និងៃរពែវងចំនួន ០២នាក្់

-បានសហការជាមួយអងគការអុីណូដូចោះុ សួរសុែទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ក្មា
ុ រតាមមាតយ ស្តសតីមានៃផទេាោះ េៅ
ក្នអងពនធនាររេែតតេសៀមរាប។
ែ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន

-បានេចញរបកាសបញ្ចឣលជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ១៤២៣នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវលតថមី

ភនបា
ំ ក្់បនាាយមានជ័យ ១៤០នាក្់ មជ្ឈមណឌ លឱកាសែញអំ រាជធានី ភំនេពញ ៦៩៧នាក្់ មណឌ លពិភពៃនក្តី សង្ឃឹមេែតត

បាត់ ដំបង ៨៤នាក្់ មណឌលបញ្ញាការដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបាត់ដំបង ៨២នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតត

បនាាយមានជ័យ ២៦៥នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាតរនីតិសម្បទេែតតេសៀមរាប ១២៧នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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េែតតរពោះសីហនុ ២៨នាក្់) និងេចញរបកាសបេញ្ចញជនរងេររោះចំនួន ១៤៤៣នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវលតថមីភនំបាក្់បនាាយ
មានជ័យចំនួន ១១៤នាក្់ មជ្ឈមណឌលឱកាសែញរា
អំ ជធានីភនំេពញ ៧១៣នាក្់ មណឌល ពិ ភពៃនក្តី ស ង្ឃឹ មេែតត បា ត់ដំបង

១១៩នាក្់ មណឌ ល បញ្ញា កា រដ្ឋាន ក្ងរាជអាវុ ធហតថ េែតត បាត់ដំបង ៨៤នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតតបនាាយ

មានជ័យ ២៧៥នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាតរនីតិសម្បទេែតតេសៀមរាប ១១៦នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថេែតតរពោះ
សីហនុ ២២នាក្់)។ គ្ិតមក្ដល់ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលយុវនីតិសម្បទទំង ០៧ក្ែនលង បានទទួលជនរង
េររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ២៤៥២នាក្់។ ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនែដល
សានក្់េៅក្នអងមណឌលសុទធែតទទួលបានការអប់រំ ែក្ែរប សាតរនីតស
ិ ម្បទ និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈ

-បានេធវើសមាហរណក្មមជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់ េរគ្ឿងេញៀនេៅសហគ្មន៍វល ញចំនួន

នាក្់ េៅសល់ជាក្់ែសតងចំនន
ួ ១០០៩នាក្់

១៤៤៣

-បានចុោះរតួតពិនិត្យសថិតិ សាានភាពរស់េៅ ការរគ្ប់រគ្ង ការសាតរនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនែដលក្ំពុង

សានក្េ់ ៅក្នង
អ មជ្ឈមណឌលសាតរនីតស
ិ ម្បទរបស់រដឋទង
ំ ៧។

ែ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

-បានរសង់សថិតិអនីតជ
ិ នទំនាស់នឹងច្ាប់ក្ង
នអ ពនធនាររសរុបចំនួន ៧៣នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានពនធនាររេែតតៃរពែវង

ចំនួន ០៦នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ១២នាក្់ និងពនធនាររេែតតេសៀមរាបចំនួន ៥៥នាក្់
-បានផតល់េសវាអប់រំេរឿរបព័នធដល់អនីតិជនទំនាស់នឹងច្ាប់ក្នអងពនធនាររ

២៣នាក្់ មានជួសជុលម៉ៃូតូ ១៥នាក្់ និងជួសជុលេរគ្ឿងអគ្គិសនី ០៨នាក្់

និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈចំនួន

-មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពង់ចាម បានចុោះសួរសុែទុក្ខនិងរបឹក្ា
្ េោបល់ចំនួន ១៦ដង និងអប់រំេរឿរបព័នធដល់អនីតិជន

និងនីតិជនេៅក្នអងពនធធនាររចំនួន ១៦នាក្់

-មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពីការទប់សាាត់ការជួញដូរស្តសតី និង

ក្ុមារចំនួន ០៨េលើក្ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៨០០នាក្់។

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

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាពិេររោះេោបល់ថានក្់ជាតិ សតព
ី ីការពរងឹងយនតការការារក្ុមារ ែដលមានអនក្ចូលរួម

ចំនួន ៨០នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងតំណាងក្ុមារ

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមការចំនួន ០២ គ្ឺអនុគ្ណៈក្មមការច្ាប់ និងេរលនេោបាយាក្់ព័នធ

នឹងការការារក្ុមារ និងអនុគ្ណៈក្មមការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយការណ៍
-បានពិនិត្យការរចនាឯក្សារច្ាប់

េដើម្បីេបាោះពុមពផ្ាយ

េរលនេោបាយ

លិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតា
ត ក្់ព័នន
ធ ឹងការការារក្ុមារ

-រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារេែតតតាែក្វបានេរៀបចំសននិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤

និងទិសេៅអនុវតតបនត

-បានេរៀបចំពិធីមិទទិញអបអរសាទរែួបេលើក្ទី៦៥ ទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ែួបេលើក្ទី១៣ ទិវាពិភពេលាក្

របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពអជាឆ្ន២
ំ ០១៤ េរកាមរបធានបទ “រួមគ្ននលុបបំបាត់អំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ

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

មហាេសនាបតីេតេជា េន
៊ុ សសន 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 មារពិ កា រ ក្ុ មា រអនាថា ក្ុ មារក្ំ រា ក្ុ មាររក្ីរក្តាម
សហគ្មន៍ និងក្ូនមស្តនតីរាជការសរុបចំនួន ២អ៣៥០នាក្់

-បានសរមបសរមួលជាមួយរក្ុមការងារេដើម្បីក្ុមាររក្សួងព័ត៌មាន

សរមាប់អបអរសាទរទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពជា
អ ឆ្ន២
ំ ០១៤

េដើម្បីេរៀបចំេវទិកាតុមូលតាមទូរទស្សន៍

-បានេរៀបចំវគ្គបំប៉ៃនសមតថភាពេលើេសចក្តីរាងេសៀវេៅសិក្្ាសតីពីសិទធិក្ុមារ មានអនក្ចូលរួមចំនួន ២៨នាក្់

និងបានេរៀបចំក្ិចចរបជុំគ្ណៈក្មមការេដើម្បីពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរាងេនោះ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៩នាក្់
-បានេរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយគ្េរមាងសតីពីការេលើក្ក្មពសស
់ ហគ្មន៍ក្ុមារេមរតី

ការារក្ុមារថានក្់ជាតិេៅរពោះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៤នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា

តាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបព័នធការ
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-េរៀបចំដ្ឋក្់បញ្ចឣលសូចនាក្រសិទធិក្ុមារេៅក្នអង CamInfor របស់រក្សួងែផនការ
-េរៀបចំទស្សនាទនេដើម្បប
ី េងកើតរបព័នធការការារក្ុមារេៅថានក្់ជាតិ
-បានចុោះ រសាវរជាវ និងរបមូលទិននន័យសតីពី ក្ុមារេបាោះបង់ ការសិ ក្្ាេៅក្រមិត មធ្យមសិ ក្ា
្ បឋមភូមិ េៅេែតត
ក្ំពង់សពឺ ៃរពែវង ក្ំពង់ធំ និងេែតតបនាាយមានជ័យ េដើម្បីេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពក្ុមារេលែ៣
-បានេរៀបចំសិកាសា
ា លាផ្សពវផ្ាយេសចក្តស
ី េរមចសតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូលរួមរបស់ក្ុមារ
ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៥នាក្់
-បានេរៀបចំ និងេបាោះពុមពេសៀវេៅសិក្ា
្ សតីពីសិទក្
ធិ ុមារ

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីការរគ្ប់រគ្ងគ្េរមាងដល់មស្តនតីៃនអគ្គេលខាធិការដ្ឋាន ក្អជអក្ និងមស្តនតីេលខា
ធិការដ្ឋាន ក្អជអក្ េែតតែក្ប ែដលមានសិកាកា
ា មសរុបចំនន
ួ ៤០នាក្់
-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំេគ្ហទំព័រ ក្អជអក្ (www.cncc.gov.kh) មានអន ក្ ចូល ទស្សនាមក្ពី ២៥របេទស
-បានពិនិតយ្ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងចុងេរកាយៃនែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ ក្អជអក្

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំគ្ណៈក្មមការែផនការ និងរបាយការណ៍ជាតិ សតីពីក្ុមារ េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងផតល់េោបល់េលើ
េសចក្តីរាងែផនការជាតិេដើម្បីក្ុមារ េៅសាលាេែតតបាត់ដំបង ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន
ាក្់ព័នធ
-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញអនុរក្ឹត្យេលែ ៣៨២ អនរក្អតត សតីពីែតងតាំងសមាសភាពរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារ

-បានសហការជាមួយរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ

និងការេរៀបចំថវលកាក្មមវធ
ល ី ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៨៥នាក្់

-បានសហការជាមួយរក្សួងែផនការ េរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតព
ី ីការតាមដ្ឋន និងវាយតៃមល ែដលមានអនក្

ចូលរួមចំនួន ៤៧នាក្់

-បានេរៀបចំសិកាាសាលា សតព
ី ីការចាប់េផតើមេរៀបចំែផនការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ១០ឆ្នំ ២០១៥-២០២៥

ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១១៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការាក្់ព័នធ ក្អជអក្ ថានក្រា
់ ជធានី េែតត និងតំណាង
ក្ុមារ

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលភាសារអង់េគ្លស សតីពជ
ី ំនាញក្នអងការសរេសរដល់មស្តនតអ
ី គ្គេលខាធិការដ្ឋាន ក្អជអក្

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុផ
ំ ្សពវផា
្ យេសចក្តីរបកាសសតព
ី ីការលុបបំបាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើស្តសតី និងការលុបបំបាត់អំេពើហិងា
្

េលើក្ុមារេៅក្នអងអាសា៊ាន ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៦៥នាក្់ អេញ្ជើញមក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគកាមិនែមនរដ្ឋាភិបាល
និងតំណាងក្ុមារ

-បានេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការពរងឹងការអនុវតតតនា
ួ ទី និងការទទួលែុសរតូវរបស់រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជា
េដើម្បីក្ុមារថានក្់េែតតចំនួន ០២េលើក្ េៅេែតតក្ំពង់ចាម និងេែតតេសៀមរាប ែដលមានសិកាាកាមចូលរួមចំនួន ៩៤នាក្់
-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំពិេររោះេោបល់

សតព
ី ីការអនុវតតអនុសាសន៍របស់គ្ណៈក្មាាធកា
ិ រសិទធិក្មា
ុ រៃនអងគការសហ

របជាជាតិ េដើម្បីពិនិត្យ និងផតល់េោបល់ក្នអងការែបងែចក្អនុសាសន៍េៅតាមរក្សួង សាាប័ននិងអងគការាក្់ព័នធ ែដល
មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១១៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគការាក្់ព័នធ និងតំណាងក្ុមារ
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលែផនការយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ ក្អជអក្
-បានេរៀបចំរបាយការណ៍សាានភាពក្ុមារឆ្ន២
ំ ០១៣ និងទិសេៅឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានចាត់គ្ណៈរបតិភូចំនួន ០៥នាក្់ ដឹក្នាំេដ្ឋយេលាក្ជំទវ េែៀវ បូរី រដឋេលខាធិការរក្សួង សអអអយ និងជា

អនុរបធាន ក្អជអក្ េៅទស្សនក្ិចចសិក្្ាេៅទីរក្ុងកាមា៉ាន់ឌូ របេទសេនបា៉ាល់ កាលពីៃថងទី២១-២៤ ែែឧសភា ឆ្នំ
២០១៤

េដើម្បីែសវងយល់ពីការសរមបេដ្ឋយសមតថភាព

និងរបសិទធភាពៃនការអនុវតតការងារទប់សាាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើ

ក្ុមារ េៅក្នអងរបេទសអាសុខា
ី ងត្បឣង ការេធវើអនតរាគ្មរបស់អនតរសាាប័នេឆលើយតបេៅនឹងអំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ និងបេងកើន
ក្ិចចសហរបតិបតតិការនិងផ្ារភាាប់ទំនាក្់ទំនងរវាង ក្អជអក្ និង SAIEVAC េដើម្បរី បយុទធរបឆ្ំងអំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ។
ឃ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានេរៀបចំសិកាាសាលាពរងឹងការអនុវតតរបព័នធរតួតពិនត
ិ ្យនិងវាយតៃមលេលើេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និង

ក្ុមារងាយរងេររោះ ដល់គ្ណៈក្មាាធិការពិេររោះេោបល់ក្ិចចការស្តសតី និងក្ុមារ (គ្អក្អសអក្) េែតត រក្ុង រសុក្ មស្តនតី សអអអយ

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

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-បានេចញរបកាសេលែ ៦០០ សអអអយ ចុោះៃថងទី២៨ ែែក្ុមភៈ ឆ្នំ២០១៤ សតីពីការែក្សរមួលសមាសភាព និងតួ

នាទីភារក្ិចចរបស់រក្ុមការងារ ក្អជអក្អរ និងរបកាសេលែ ១២៦៧ សអអអយ ចុោះៃថងទ០
ី ៧ ែែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពកា
ី រ
បេងកើតរក្ុមការងារមូលនិធស
ិ ក្លដំណាក្់កាលទី២ ៃនរក្សួង សអអអយ

-បានេចញេសចក្តីសេរមចេលែ ០០១ សអអអយ/ក្អជអក្អរ ចុោះៃថងទី១៣ ែែមីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពកា
ី រែក្សរមួល

េលខាធិការដ្ឋាន ក្អជអក្អរ និងេសចក្តីសេរមចេលែ ០០២ សអអអយ/ក្អជអក្អរ ចុោះៃថងទី១៤ ែែមីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតព
ី កា
ី រែក្
សរមួលសមាសភាពរក្ុមការងាររតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ

-បានេរៀបចំែផនការសក្មមភាព និងែផនការថវលកាឆ្នំ២០១៤ របស់រក្ុមការងារថានក្ជា
់ តិ និងថានក្េ់ ែតតទំង ៨

ទំង ៦

-បានេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយរបតិទិនឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន ២០០ច្ាប់ ដល់សមាជិក្ថានក្់ជាតិ និងេែតតេរលេៅ
-បានសហការជាមួយរក្សួងែផនការ សរមបសរមួលរបមូលទិននន័យក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរងេររោះ ក្នអងប័ណណ

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 (គ្អក្អសអក្) េែតត

រក្ុង រសុក្ មស្តនតី សអអអយ រសុក្ បុគ្គលិក្អងគការ និងគ្ណៈក្មាាធិការទទួលបនទអក្ក្ិចចការនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ (គ្អក្អនអក្)
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 សអអអយ ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានសរមបសរមួលេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីការបញ្ចល
ឣ ទិននន័យសានក្់េៅក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគការ ក្នអង Data

Entry ដល់មស្តនតី សអអអយ េែតតចំនួន ០៥

-បានេធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមការងារថានក្់ជាតិពហុវលស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរា និងក្ុមារងាយរង

េររោះ (ក្អជអក្អរ) ែដលមានេឈាាោះថា www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣

អភិ វ ឌ្ឍសុែុ មា លភាពជនពិ កា រ

រ-ការងារក្រុមក្បឹរាសរមមភាពជនពិការ

-េរៀបចំវីេដអូែលី សតីពីពកា
ិ រភាព េដ្ឋយេផ្លតតេលើរបធានបទចំនួន ០៨ គ្ឺ ១អការេរីសេអើងចំេាោះជនពិការ ២អការ

អប់រំសរមាប់ជនពិការ ៣អជីវភាពរស់េៅសរមាប់ជនពិការ ៤អការសេរមចចិតតេដ្ឋយេសរីរបស់ជនពិការ ៥អសមភាព

េយនឌ័រចំេាោះជនពិការ និងក្ុមារ ៦អេរលនេោបាយ និងការសាតរលទធភាពពលក្មមជូនជនពិការ ៧អការងារសរមាប់
ជនពិការ និង៨អការេចញចូលតាមទីក្ែនលងសាធារណៈសរមាប់ជនពិការ

-បានសហការជាមួយមូលនិធិជនពិការអងគការ JICA និងសមាគ្មអតីតក្មមសិក្្ាការី (JICA-AC) ចុោះពិនិត្យ

និងវាយតៃមលេៅេលើគ្េរមាងរេទោះរុញែដលបានែបងែចក្ដល់មណឌលសាតរលទធភាពពលក្មមទំង
ចំនួន ៧

៩ក្ែនលង

និងអងគការ

-ចុោះរសង់សថិតិជនពិការែដលក្ំពុងបេរមើការងារេៅរក្សួងេសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ដវតថអ និងរក្សួងព័ត៌មាន

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

របេទសែបលសុិក្ សតីពី របាយការណ៍សតីពកា
ី រអនុវតតអនុសញ្ញើ សតីពីសិទជ
ធិ នពិការេៅក្មពអជា

-សហការជាមួយគ្ណៈក្មមការគ្េរមាង APCD/JAIF េដើម្បីអនុវតតគ្េរមាងបរលសាានរានពិការភាពេៅឃុំេឈើទល

រសុក្េគ្ៀនសាាយ េែតតក្ណាាល

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-បានេរៀបចំរបកាសេលែ ០០២ ក្សជអរបក្ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាពជន

ពិការថានក្់រាជធានី េែតត និងរបកាសេលែ ០០១ ក្សជអរបក្ សតីពកា
ី រេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាព
ជនពិការេៅតាមរក្សួង សាាប័ន

-បានេរៀបចំទរមង់សំណួរេដើម្បីវាយតៃមលេៅេលើការអនុវតត សតីពីការងារជនពិការេៅតាមសហជីព េៅតាមសហ

ររស និងេរាងចរក្នានា និងក្រមងសំណួរសតីពកា
ី រអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទធិជនពិការ 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 និងអនក្ែថទំ ០១រូប េដើម្បីចូលរួមមេហា

រសពតស្តនតជ
ី នពិការេែ្ាយសតិបញ្ញើ េៅសាធារណៈរដឋក្ូេរ៉េ

-បានេរៀបចំ េបាោះពុមព និងែចក្ផ្ាយែផនការយុទសា
ធ ស្តសតជាតិសតីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨

-បានេរៀបចំពិធីរបកាសជាផលវឣ ការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតជាតិ សតីពីពកា
ិ រភាពឆ្នំ២០១៤-២០១៨ និងពិធី
គ្រមប់ែួប ៥ឆ្នំៃនច្ាប់សព
តី ីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិការ េរកាមអធិបតីយភាពដ៏ែពង់ែពស់សេមតចអគ្គមហា
េសនាបតីេតេជា េន
៊ុ សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពោះរាជាណាចរក្ក្មពជា
អ េៅសាលពិពណ៌ និងសននបា
ិ តេកាោះេពរជ
ែ-ការងារសុែមា
ុ លភាពជនពិការ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំបទប្បញ្ដតតិ និងេរលការណ៍សរមាប់អនុវតតការងាររដឋបាលសិទធិជនពិការ
-េរៀបចំនីតិវលធី និងលិែិតសានមេផ្សងៗែដលាក្់ព័នធនឹងរដឋបាលសិទធិជនពិការ
-បានពិនិត្យ

មជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ

សតព
ី រី បបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការែដលសានក្េ់ ៅក្នង
អ

-បានេរៀបចំមហាសននិបាតបញ្ចប់អាណតតិទី២ ឆ្ន២
ំ ០១០-២០១៣ និងបនតអាណតតិទ៣
ី
ឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៧

របស់គ្ ណៈក្មមកា រជាតិេស្ប៉ៃ ស្ាល់អូឡាំ ពិក្ក្មពអ ជា
រក្សួង សអអអយ េៅទីសតីការរក្សួង សអអអយ

េ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

-បានចូលរួមសននិសិទអាសា៊ានេលើក្ទី១ សតីពីការងារសាតរលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍ ពីៃថងទ១
ី ៧-១៩ ែែក្ញ្ញើ

ឆ្ន២
ំ ០១៤ េៅទីរក្ុងក្ូឡាឡាំពួ របេទសមា៉ាេឡសុី
-បានេរៀបចំសិកាសា
ា លាថានក្ជា
់ តិ

និងទិសេៅអនុវតតបនត។

សតីពីការបូក្សរុបលទធផលការងារសាតរលទធភាពេៅសហគ្មន៍របចាំឆ្នំ២០១៤

រ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈ និងមុែរបរ
-បានចុោះអប់រំ ផ្សពវផា
្ យ សតីពីជំងឺឃលង់ និងហង់សិនដល់ក្មមក្រ ក្មមការលនីេៅតាមេរាងចរក្សហររសចំនួន

១២េរាងចរក្ េដ្ឋយបានបណ្តោះបណាាលសិកាកា
ា មចំនន
ួ ៣៥៦នាក្់ ែចក្ែិតប័ណច
ណ ំនួន ៣៩អ៥២០សនលក្
ឹ និងែចក្េៅ
តាមសហគ្មន៍បានចំនន
ួ ២អ៥០០សនលឹក្

-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេាធិ៍ែសនជ័យ

និងបនាាយរាបបានបណ្តោះបណាាលវលជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិការបាន

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

ជួសជុលម៉ៃូតូចំនួន ១៥នាក្់ កាត់េដរ

ែស្បក្េជើងចំនួន ០៧នាក្់ ចមាាក្់ចំនួន ០៤នាក្់ និងែផនក្ជួសជុលទូរស័ពទចំនួន ០៩នាក្់។ ទនទឹមេនោះ បានេដ្ឋោះរសាយ
ការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការបានចំនួន ៩១នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានសរមាប់ការអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីការក្ំណត់អរតា

េរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ

និងែបបបទៃនការេរជើស

-អនុវតតតាមអនុរក្ឹត្យេលែ ១០៨ អនរក្អបក្ ចុោះៃថងទី៣០ ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១០ សតព
ី ីការក្ំណត់អរតា និងែបប

បទៃនការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ (២%សរមាប់រក្សួងសាាប័នរដឋ និង១%សរមាប់វលស័យឯក្ជន) គ្ិតមក្

ដល់ឆ្នំ២០១៣េនោះ រក្សួង សាាប័នរដឋចំនួន ៣៣ បានទទួលជនពិការចំនួន ២៤៦០នាក្់ េសមើ ១អ២៦% ៃនែផនការចូល
បេរមើការងារ។
ឃ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ (ម.ជ.ព)
-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលចំនួន ០៩េលើក្

-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិការ ែដលមានេឈាាោះថា www.pwdf.gov.kh

-េចញរបកាសសតីពីការែតងតាំងមស្តនតីរាជការៃន មអជអព ចំនួន ១៥នាក្់ និងលុបចំនន
ួ ០៣នាក្់

-បានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពីការបេងកើតរក្ុមការងារអនក្នាំាក្្យមូលនិធិជនពិការ និងេសចក្តីសេរមច សតីពីការ

បេងកើតអនុ គ្ណៈក្មម ការ

និ ងរក្ុ មការងាររគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំ េាោះជនពិកា ររក្ី រក្េៅតាមសហគ្មន៍

សរមាប់ថានក្់រក្ុង រសុក្ និងឃុំ សងាាត់

-បានែក្ទរមង់ែផនការសក្មមភាព និងែផនការលទធក្មមឆ្នំ២០១៤

-បានេរៀបចំសិកាាសាលា សតីពីពិធីរបកាសជាផលឣវការៃនការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនការយុទធសាស្តសតឆ្២
នំ ០១៤-២០១៨
ពិធីរបគ្ល់រតាដល់សាខា មអជអព រាជធានី េែតត និងសននិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារអាណតិតទ១
ី និងទិសេៅអនុវតត
បនត របស់ មអជអព
-បានទស្សនក្ិចស
ច ិក្្ាេៅរបេទសហវីលីពីន សតីពីការបេងកើនលទធភាពក្នអងការទទួលបានគ្ុណភាពៃនេសវាសាតរ
េៅក្នអងបណាារបេទសអាសុបា
ី ៉ាសុីហវិច
-បានេរៀបចំសមាសភាពគ្ណៈក្មមការរគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយចំេាោះជនពិការរក្ីរក្ េៅតាមសហគ្មន៍

េៅតាមរាជធានី េែតតចំនួន ១២ រួមមាន រាជធានីភនំេពញ ក្ំពង់ចាម បនាាយមានជ័យ េសៀមរាប ៃរពែវង រក្េចោះ ក្ណាាល
េាធិ៍សាត់ មណឌលគ្ីរី ៃប៉ៃលន
ិ រពោះវលហារ និងេែតតសាាយេរៀង

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងឈុតអប់រំែលី “ការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ”
-បានចុោះសិក្្ារសាវរជាវពីនត
ី ិវលធីៃនការផតល់េសវាសាតរេៅក្នអងមជ្ឈមណឌល

ក្ំពង់សពឺ និងឃុំក្េណាាល ឃុអ
ំ ណ្ូងទឹក្ ឃុំថមស ក្នអងរសុក្បុទុមសាគ្រ េែតតេកាោះក្ុង

និងេៅតាមសហគ្មន៍

េៅេែតត

-បានចុោះអធិការក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់ចណ
ំ ូលចំណាយេៅមជ្ឈមណឌលជាតិសាតរលទធភាពពលក្មមជន

ពិការេគ្ៀនឃ្ាំង សាលាបណ្តោះបណាាលបេចចក្េទសអវយវៈសិប្បនិមមិត និងរណបក្មពអជាភនំេពញ និងមជ្ឈមណឌលសាតរលទធ
ភាពពលក្មមកាយសម្បទេែតតតាែក្វ

-បានចុោះអធិការក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់បញ្ជីវតថធា
អ តុេដើមេៅេរាងចរក្ផលិតឧបក្រណ៍អវយវៈសិប្បនិមមិត

និងរណប និងអធិការក្ិចស
ច មាារៈព្ាបាលេដ្ឋយចលនាែដលមូលនិធិហាន់ដ្ឋបានរបគ្ល់ជូនអងគការអតីតយុទធជនអនតរ
ជាតិក្មពអជា

-បានរបមូលរបាក្់ពីហិបរបាក្់វលភាគ្ទនសប្បអរសធម៌មល
ូ និធិជនពិការពី ១៣៩ទីតាំង េសមើ ១៤៧ហិប េៅតាម
ទីតាំងនានា ក្នអងរាជធានីភនំេពញ េែតតបនាាយមានជ័យ និងេែតតេសៀមរាប ែដលមានរបាក្់ក្មពជា
អ ចំនួន ២៣អ៩៧៩អ៩០០៛
របាក្់េវៀតណាមចំនួន ២អ៥៣១អ៥០០ដុង របាក្់ចិនចំនួន ៥៥៩យ៉ៃន់ របាក្់ៃថចំនួន ៥អ៨៤០បាត របាក្់មា៉ាេឡសុីចំនួន
១៦៤រីងហគីត របាក្់សឹងហបុរច
ី ន
ំ ួន ២២ដុលារា របាក្់របុយេណចំនន
ួ ៥ដុលារា របាក្់អូស្តសតលីចំនួន ៥ដុលាារ របាក្់ហវីលីពីន
ចំនួន ១០០េប៉ៃសូ របាក្់ក្ូេរ៉េចំនួន ១៦អ០០០វ៉េន
ុ និងរបាក្់អាេមរលក្ចំនួន ១អ០៦៩ដុលាារអាេមរលក្។
ឃ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមជូនជនពិការ
-ក្នអងរយៈេពល ៩ែែ ឆ្នំ២០១៤េនោះ មជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មម និងេរាងជាងទំង ១៥ក្ែនលង បានផតលេ់ សវា

សាតរលទធភាពរគ្ប់របេភទជូនជនពិការបានចំនន
ួ ៥៩.២៨៦នាក់ ក្នអងេនាោះ រសី ២៤អ៥៣៦នាក្់ និងជនពិការេដ្ឋយសារមីន

ចំនួន ៨អ៨៨០នាក្់។ ទនទឹមេនោះ ជនពិការែដលមក្ទទួលេសវាពីមជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មមេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល រពម
ទំងបានទទួលការឧបតថមជា
ភ របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដេំ ណើរេៅមក្ផងែដរ

-បានផលិតឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និងរណបចំនួន ៩អ៣៥៣េរគ្ឿង និងែបងែចក្េៅតាមមជ្ឈមណឌលសាតរចំនន
ួ

៩អ៩៤២េរគ្ឿង។
ឃ-១-១-ការសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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បានផតល់េសវាសាតរលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទចំនួន ២០អ៦៣៦នាក្់ រសីចំនួន ៥អ១៤៦នាក្់ និងជនពិការ

េដ្ឋយសារមីនចំនួន ៨អ៨៨០នាក្់

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

ភាពពលក្មមកាយសម្បទរាជធានី េែតត និងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យជនពិការទទួលេសវាសាតរលទធភាពពលក្មម (Patient
Management System - PMS4) ។

ឃ-១-២-ការសាតរលទធភាពពលរមមដវជាសាគសត

បានផតល់េសវាសាតរេវជជសាស្តសតជូនជនពិការចំនួន ៣៨អ៦៥០នាក្់ រសីចន
ំ ួន ១៩អ៣៩០នាក្់។
៤.ការងារអាទិភាពទី៤

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្សរុបចំនួន

១៨៣អ៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេៅតាមរាជធានី េែតតទំង ២៥ សំេៅជួយរនេៅវលញេៅមក្េៅតាមសហគ្មន៍ សក្មម
ភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺការចុោះសួរសុែទុក្ខសមាជិក្មានជំងឺ ការេរៀបចំបុណ្យសព និងការេលើក្ក្មពស់សែ
ុ ុមាល
ភាព

-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

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពីការបេងកត
ើ គ្ណៈក្មាាធិការជាតិក្មពជា
អ េដើម្បីមនុស្សចាស់។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥

អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញសារាចរេលែ ០៤ សអរ ចុោះៃថងទី០៥ ែែមិថុនា ឆ្ន០
ំ ២១៤ សតព
ី ីការអនុវតតនីតវិ លធី

សរមាប់ការេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនសិទធិវនត និងជូនអតីតយុទធជននិងរគ្ួសារអតីតយុទធជន និងបានេរៀបចំ
ពិធីផ្សពវផ្ាយកាលពីៃថងទី២៤ ែែមិថនា
ុ ឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការសុីវលលឲ្យចូលនិវតតន៍ចន
ំ ួន ១អ៦៥២នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទេផទរការរគ្ប់រគ្ងនិវតតជនចំនួន ១អ៦៥២នាក្់ និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្ចំនន
ួ ១អ៦៥៨នាក្់ េៅតាមរាជ

ធានី េែតត ទំង ២៥

-បានេរៀបចំែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្និវតតជន

និវតតជន និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្សពជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈចំនួន ២អ២៧៤នាក្់

និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្សព

-បានេរៀបចំែបបបទផតល់េរលការណ៍េបើក្របបសនតិសុែសងគមរបស់សពមស្តនតីរាជការសុីវលលចំនួន ២៦នាក្់ េៅតាម

រក្សួង សាាប័នចំនួន ០៨

-េរៀបចំែបបបទេផទរការរគ្ប់រគ្ងក្ូនក្ំរា និងែបបបទឧបតថមភរបាក្់េរលនេោបាយរបចាំែែជូនក្ូនក្ំរារបស់សព

មស្តនតីរាជការសុីវលលចំនន
ួ ១៦នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាោះ និវ តតជនចំ នួ ន ១០នាក្់ និ ង េឈាាោះ អនក្ េៅក្នអ ង បនទអ ក្ ចំ នួ ន ០៨នាក្់ េចញពី

បញ្ជីេបើក្របាក្់េរលនេោបាយរបបសនតិសុែសងគមរបចាំែែ

-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាោះ អនក្េៅក្នអ ង បនទអ ក្ ចំ នួ ន ១៩៥នាក្់

-បានែក្តរមូវ កាំរបាក្់ និ ងរបាក្់េសាធនរបចាំ ែែជូ ន និ វ តត ជ នសរុ បចំ នួ ន ៣៣៧នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទលុបសពនិវតតជនចំនួន ១អ០១៥នាក្់ និងសពជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ១៥៥នាក្់

-បានេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនតបញ្ចឣលក្នអងរបព័នធព័ត៌មានវលទា
្ សរុបចំនួន ៥អ១២៥នាក្់ ក្នអងេនាោះ និវតតជនចំនួន

៤អ៩១៨នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈចំនួន ២០៧នាក្់ និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្សរុបចំនួន ៤អ៩០០នាក្់។ គ្ិតមក្ដល់
ែែក្ញ្ញើ ឆ្នំ២០១៤េនោះ មានអតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ចំនួន ៤៤អ២២៨នាក្់ ក្ំពង
ុ ទទួលរបបសនតិសុែសងគមតាមរបព័នធ
ធនាររ ក្នអងេនាោះ មាននិវតតជនចំនួន ៤១អ២៦៤នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈចំនួន ២៩៦៤នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-បានពិនិត្យេផទៀងផ្លាត់ និងេធវើបចចអប្បននភាពជូនសិទធិវនតៃន បអជអស ជារបចាំៃថង និងផតល់សលាក្បរតជូនសិទធិវនត

ែដលេទើបនឹងចូលនិវតតន៍

-បានេរៀបចំតារាងេបើក្របាក្់េរលនេោបាយេសាធនរបចាំែែក្ក្កដ្ឋ ដល់ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៤ ជូនសិទធិវនត ទំង ២៥

រាជធានី េែតត

-េបើក្ របាក្់រ បបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសា រសពនិ វ តត ជ ន និ ង ជនបាត់ បង់ ស ម្បទវល ជាា ជី វៈចំ នួ ន ១១៨៦នាក្់
-ចុោះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែែជូននិវតតជន

ចំនួន ៦១៨នាក្់

និងជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជវី ៈែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋាន

-ចុោះេបើក្របាក្់ជូនអនក្េៅក្នអងបនទអក្សពនិវតតជន សពជនបាត់បង់សម្បទវលជាាជីវៈ និងក្ូនក្ំរារបស់សពមស្តនតី

រាជការសុីវលលចំនួន ១១៤នាក្់

-េបើក្ផតល់របាក្់េសាធនតាមរបព័នធធនាររជូនសិទធិវនតថច
មី ំនួន ២អ៦៩៥នាក្់
-េបើក្ផតល់របាក្់រំលឹក្េសាធនជូនសិទធិវនតចំនួន ៧១៩នាក្់

-េបើក្ ផតល់របាក្់រំ លឹ ក្សនទ ស្សន៍ជូនសិទធិវ នត ចំ នួ ន ១៨នាក្់ និ ង របាក្់ រំ លឹ ក្ េរលនេោបាយេសាធនរបចាំែែ

លេមឡៀងចំនួន ២១២នាក្់

-បញ្ចឣលរបាក្់រំលឹក្េរលនេោបាយជូនអនក្េៅក្នង
អ បនទក្
អ និវតតជនេៅេែតតៃរពែវង ក្ំពង់ចាម ត្បឣងឃមអំ និងេែតត

ក្ំពត សរុបចំនួន ៥៤នាក្់

-ចុោះរតួតពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន និងជនបាត់បងសម្បទវលជាាជីវៈែដលមានជំងស
ឺ ុំេផទរសិទធិបានចំនួន ៤៥៨នាក្់

េៅរាជធានី េែតត

-ចុោះពិនិត្យការេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន

វលជាាជីវៈេៅតាមរាជធានី េែតតបានចំនួន ៤៩៥នាក្់

និងរគ្ួសារសពជនបាត់បង់សម្បទ

-បានេរៀបចំក្ិចចសន្ាសតីពកា
ី រេផទរសិទធិសរមាប់និវតតជន ឬជនបាត់បង់សម្បទវលជាជ
ា ីវៈ េដើម្បីេផទរសិទធិេបើក្របាក្់

េរលនេោបាយេសាធនេៅេពលមានជំងឺេៅរាជធានី េែតតចំនួន ៨១៥នាក្់

-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ បអជអស ែដលមានេឈាាោះថា www.nssfc.gov.kh។

៦.ការងារអាទិភាពទី៦

អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន

រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)

-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលចំនួន ១៧េលើក្

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ជារបចាំ
-បានេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជន

២៥រាជធានី េែតត

និងបានអនុវតតការេបើក្របាក្់របបសនតិសុែសងគមតាមរបព័នធធនាររទំង

-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចច ទទួលាក្្យបណ្ឹង និងេដ្ឋោះរសាយបានទន់េពលេវលា

-បានចុោះរតួតពិនិត្យការេបើក្របាក្់រំលឹក្ជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារចំនួន ៩៥៩នាក្់ ក្នអងេនាោះ មានេែតតក្ព
ំ ង់ឆ្ង
នំ

៩៧នាក្់ េសៀមរាប ៨៣៣នាក្់ និងេែតតៃរពែវង ២៩នាក្់

-េផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ សអអអយ រាជធានីេែតតចំនួន ៧២១រគ្ួសារ

-បញ្ចឣលបនទក្
អ អតីតយុទធជនចំនួន ១៦១នាក្់ សរុបជាថវលកាចំនួន ១អ១៤៤អ០០០៛

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទចំនួន ១អ៧៦៥នាក្់

-ផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ៨៥៣នាក្់ សរុបជា

ថវលកាចំនួន ២០អ៩៨៧អ៧៣១អ៦៩៧អ០៧៥៛

-បានែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជនចំនួន ៩០អ៧០១នាក្់

-បានរបគ្ល់សិទធិកាន់េសៀវេៅេបើក្របាក្់ឧបតថមភរបចាំែែជូនរគ្ួសារពលី មរណៈចំនន
ួ ១៩០រគ្ួសារ ក្នង
អ េនាោះ

មានេែតតក្ំពង់សពឺចំនួន ១៤នាក្់ សាាយេរៀងចំនួន ០៣នាក្់ បាត់ដំបងចំនួន ៧៦នាក្់ េសៀមរាបចំនួន ១៦នាក្់ ឧតតរមានជ័យ
ចំនួន ៣៩នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនួន ០១នាក្់ រតនគ្ីរច
ី ំនួន ០៦នាក្់ ក្ំពតចំនួន ០២នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ២៦នាក្់ ក្ំពង់
ចាមចំនួន ០៣នាក្់ និងេែតតៃរពែវងចំនួន ០៤នាក្់

-បានចូលរួមសិកាាសាលាសតព
ី ីសាាប័នេបឡាក្នអងតំបន់អាសុីឆ្នំ២០១៤ េៅទីរក្ុងហុងក្ុង

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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តារាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ច្ាំនួន

ជនពលី

២

៣
៥

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

២៩៧

១៥១

២០៨

៥២០

១១

៦៥៨

-

១.៥៤៨

១១.២៧៨.០០០៛

ជនមរណៈ

៥៦៥

១០៥

១៧៥

៦៦២

៦

៥៣១

-

១.៤៧៩

១០.៦៧០.៨០០៛

៦៣

-

-

៦១

-

១២០

៤

១៨៥

៥៦.៧២៧.០៤៣៛

និវតាជន

៨៧៤

-

-

៧៦៤

-

៣៩៣

-

១.១៥៧

៥៨៧.៧៧៨.៤១៨៛

១២

-

-

៩

-

៧

-

១៦

៤.២៥៧.៧៦៤៛

១.៨១១

២៥៦

៣៨៣

២.០១៦

១៧

១.៧០៩

៤

៤.៣៨៥

៦៧០.៧១២.០២៥៛

ជនពិការ

៤

ឳពុក

ជនបាត់បង់
សរុប

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាោះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែែ:
ល.រ

មុែសញ្ញា

១

ជនពលី

៣

ជនពិការ

២
៤
៥

ច្ាំនួន

ឳពុក

៦៨៣

ប្បពនធ

អា.ពា

៦៨៩

៤

កូន

អនកបមប្មើ

១២២

៣៥

៣៦

៦៩

២

២៨៨

-

៤៣០

៣.១៦២.៨០០៛

១៨៥

-

-

៦៥៣

-

២.២០០

៧

២.៨៦០

៥៤.០២៣.៣៣១៛

៥៤

-

-

៤០៩

-

៤.៤១៧

១

៤.៨២៧

៤៣.៤៩៣.៩៣៨៛

៧

-

-

៣៩

-

១៧៩

-

២១៨

៣.០៨៩.៦៦២៛

១.០៥១

៧៣២

៨០៣

១.៨៥៩

៦

៩.០៦០

៨

១២.៤៦៨

១៣១.៤០១.៣៣១៛

ជនបាត់បង់

-

៤.១៣៣

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៧៦៧

និវតាជន

១.៩៧៦

សរុប

៦៩៧

ជនមរណៈ

សរុប

បនទុកខែលប្តូវកាត់មច្ញ

ម្តាយ

២៧.៦៣១.៦០០៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣

មុែសញ្ញា

ច្ាំនួន

ជនពិការ

បនទុកខែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំខែ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៣០៧

-

-

២៧៧

-

២៦៧

១៤

៥៥៨

៨០.០៥៩.៤៣៨៛

និវតាជន

៤៥៥

-

-

៤២៣

-

៣៩៣

-

៨១៦

១៧៧.៧០៧.៧១៨៛

២២

-

-

២០

-

៣១

១

៥២

៦.១៨៨.៦៩៦៛

សរុប

៧៨៤

-

-

៧២០

-

៦៩១

១៥

១.៤២៦

២៦៣.៩៥៥.៨៥២៛

ជនបាត់បង់

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣
៤
៥

មុែសញ្ញា
ជនពលី

ជនមរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់
សរុប

ច្ាំនួន

បនទុកខែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

៣៣.៦២៤

១០.៧៣៤

១៧.៧៩២

២៣.១៧២

២០៦

៥.២៦៤

៩៩៣

១.៧៣២

៤.១៩៥

៥០

កូន

២១.១៦៨
៥.៦៨០

២៧.១៣៤

២៣.៩៨៦

២៣.២៣១

២៣.៨៥៧

២០.៩៦៥

១៧.៤០៨

១.៦៩៤

១.៣៦៤

៩១.៥៧៣

១១.៧២៧

១៩.៥២៤

៧៣.៦៨២

១.៣៥៧
២៥៦

អនកបមប្មើ

៦៨.៨៤៤

១.២៤៣

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៧៣.០៧២

៥៣៨.២៨៤.០០០៛

១២.៦៥០

៩៣.០៨០.០០០៛

៤៨.៤៦០

១០.២៦៧.១៥៤.៧០១៛

៣៨.៣៧៣

១០.៦៣៣.៨៧៦.៨៩៩៛

១៣

២.៧៣៤

៥៩៤.៤៨៦.៣៥៣៛

១.២៥៦

១៧៥.២៨៩

២២.១២៦.៨៨១.៩៥៣៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ែ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នអងរយៈេពល ៩ែែ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធិការក្ណាាល សអអអក្ បានទទួលសំណុំែបប

បទេសនស
ើ រុំ បាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះពី សអអអក្ រាជធានី េែតត រក្សួង សាាបន
័ ចំនួន ១អ១៨៨សព និងបានេចញេសចក្តី
សេរមចសតីពីការរបគ្ល់ថវលកា បអមអស ជូនសមាជិក្ សអអអក្ ចំនួន ១អ០០០សព

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ សំណែុំ បបបទេសនើសុំរបាក្់ បអមអស សរុបចំនួន ៥អ៩៥៥សព

និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពីការរបគ្ល់ថវលកា បអមអស ជូនសមាជិក្ សអអអក្ ចំនួន ៤អ៥៧៣សព េៅសល់
១អ៣៨២សព

-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្លាត់េលើសំណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារោះ របស់ សអអអក្ រាជធានី េែតត

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

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា

15

-បានេរៀបចំេសចក្តស
ី េរមច

សតព
ី ីការបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិការអនតររក្សួងសរមាប់ក្ំណត់អតតសញ្ញើណក្ងក្មាាំង

របដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគ្ួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទន
ដីសងគមក្ិចច

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០១០ ដល់ែែមិថុនា ឆ្នំ២០១៤ បានទទួលសំណុំលិែិតអនក្ដ្ឋក្់ាក្្យេសនើសុំសម្បទនដីសងគមក្ិចច

សរុបចំនួន ១៥អ៥៦០រគ្ួសារ និងបានបញ្ជឣនេៅគ្ណៈក្មាាធិការសម្បទនដីសងគមក្ិចចថានក្់ជាតិចំនួន ១៣អ២៦៥រគ្ួសារ

-ក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារបានទទួលសម្បទនដីសងគមក្ិចចពីគ្ណៈក្មាាធិការសម្បទនដីថានក្់ជាតិចំនួន

២អ៩៩៣រគ្ួសារ ក្នអងេនាោះ មានេែតតបាត់ដំបង េាធិ៍សាត់ ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពត ក្ំពង់សពឺ រក្េចោះ រពោះសីហនុ និងេែតតេសៀមរាប

-បានេរៀបចំែួបេលើក្ទី ៧ ទិវាអតីតយុទធជនក្មពអជា ២១ មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េៅទីសីតការរក្សួង សអអអយ

េរកាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣0០នាក្់ េដ្ឋយ

ែឡក្ អតីតយុទធជនចំនួន ១៧០នាក្់ ជាតំណាងអតីតយុទធជនអេញ្ជើញមក្ពីរាជធានីេែតតទំង ២៥ ែដលបានចូលរួមក្នអង
ទិវាេនោះ មានក្់ៗទទួលបាន អាវ ០១ េធៀបមួយក្ញ្ចប់ (ទឹក្េដ្ឋោះេរ ០១ក្ំប៉ៃុង រចាសដុោះេធមញ ០១ ថានំដុោះេធមញ ០១ ក្ែន្សង
េាោះេរ ០១ មី ០១េក្ស សកសរ ០១គ្ីឡឣរកាម ែត ០១គ្ីឡឣរកាម ែស្បក្េជើងផ្លាត់ ១គ្ូ) និងថវលកា ៨០អ០០០៛។ េដ្ឋយ
ែឡក្ មនទីរ សអអអយ រាជធានី េែតតចំនួន ១៩ ក្៏បានរបាពវទិវាេនោះផងែដរ ក្នអងេនាោះ មានមនទីរ សអអអយ រាជធានីភនំេពញ
េែតតក្ណាាល បាត់ដំបង េសៀមរាប ក្ំពង់ធំ តាែក្វ សាាយេរៀង ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់សពឺ ក្ំពត រពោះសីហនុ រក្េចោះ មណឌលគ្ិរី
បនាាយមានជ័យ សទឹងែរតង ែក្ប ៃប៉ៃលិន ឧតតរមានជ័យ និងេែតតត្បឣងឃមអំ។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧

សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ

រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្ា
្
រសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលំទូលាយ

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 ៤អ៥៩៩ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិែិតេចញចំនួន ៥អ៨៥៧ច្ាប់
-បានេចញលិែិតេបសក្ក្មមចំនួន ៦៤១ដង

-បានេរៀបចំេសចក្តីែណនាំ សតីពីការពរងឹងនីតិវលធីៃនការែតងតាំង ការេផទរភារក្ិចចមស្តនតរា
ី ជការក្នអងរក្បែ័ណឌរក្សួង

សអអអយ។

ែ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការសរុប ១អ៦៦៨នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ៦៦៩នាក្់ និងេរកាមជាតិ ១០០៧នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៨០៦នាក្់ (ថានក្់ជាតិ ២៦១នាក្់ និងេរកាមជាតិ ៥៤៥នាក្់)
-ែតងតាំង និងរបគ្ល់ភារក្ិចចជូនមស្តនតីរាជការចំនួន ៧៧នាក្់
-េផទរ និងសរមួលភារក្ិចចជន
ូ មស្តនតីចំនួន ០២នាក្់

-េផទរចូលចំនួន ០៣នាក្់ និងេផទរេចញចំនួន ៥០នាក្់

-ទទួលរក្បែ័ណឌថមីសិស្សមស្តនតីជាន់ែពស់មក្ពីសាលាភូមន
ិ ទរដឋបាលចំនួន

រក្បែ័ណឌថមីចំនួន ៥៥នាក្់

០២នាក្់

និងេរជើសេរីសមស្តនតីរាជការ

-របឡងផ្លាស់បតឣររក្បែ័ណឌមស្តនតីរាជការចំនួន ៧៧នាក្់

-លុបេឈាាោះមស្តនតីរាជការេចញពីរក្បែ័ណឌចំនួន ០៥នាក្់
-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជការឲ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន ១៦នាក្់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែែជូនមស្តនតីរាជការ បានទន់េពលេវលា

-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ជំនួយការឯក្ឧតតមរដឋមស្តនតី មស្តនតីេផទរចូលថមី និងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ១០៨នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បណា
ំ
ច់មុែងារជូនមស្តនតរា
ី ជការែតងតាំងសប់ចំនួន ២២នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សជូនមស្តនតរា
ី ជការសុីវល
ល រក្បែ័ណឌថច
មី ំនន
ួ ៦៤នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-េរៀបចំរបាក្់គ្រុេកាសល្យជូនមស្តនតីរាជការចំនួន ០១នាក្់

-េរៀបចំបតឣររក្បែ័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ចំនន
ួ ១៧៨នាក្់

-េផទរេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេចញរក្សួង សអអអយ េៅរក្សួងការងារ និងបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈចំនួន ៤៩នាក្់
-ផ្លតច់េបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជការេចញពីតារាងេបៀវត្សរ៍ចំនួន ១០នាក្់
-បញ្ចឣលអនក្ក្នអងបនទអក្ជា របពនធ និងក្ូនចំនួន ៥៣នាក្់

-បានដំេណើរការេបើក្របាក្់េបៀវត្សរ៍មស្តនតីរាជការរក្សួង សអអអយ តាមរបព័នធ
ធ នាររ។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

-បានផ្សពវផ្ាយសារាចរ សតព
ី ីការអនុវតតេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវលធី និងវលធានៃនការតាក្់ែតងេសចក្តរី ាង

ច្ាប់ និងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេផ្សងៗ

-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពកា
ី រផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងការេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើការតាមរក្សួង សាាប័ននានា
-បានបញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ៣០នាក្់ ចូលរួមវគ្គបណ្តោះបណាាល និងសិកាសា
ា លាេផ្សងៗ

-បានបញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ០១នាក្់ េៅសិក្ា
្ វគ្គែលឺេៅរបេទសញឣែហ្សែលន រយៈេពល ៦ែែ ចាប់ពីែែក្ក្កដ្ឋដល់ែែ

ធនឣ ឆ្នំ២០១៤

-បានសហការជាមួយសហភាពសហព័នធយុវជនក្មពអជា ក្នអងការេរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាលដល់មស្តនតីរក្សួង សអអអយ

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

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

-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង សអអអយ ែដលមានេឈាាោះ www.mosvy.gov.kh មានលិែិត

បទដ្ឋានគ្តិយុតត របាយការណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថានក្់ដឹក្នាំ

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍របចាំែែមក្រា ែែក្ុមភៈ រតីមាសទី១ ែែេមសា ែែឧសភា ឆមាសទី១ ែែក្ក្កដ្ឋ ែែ

សីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤

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

ចំនួន ២គ្េរមាង

-បានបញ្ជន
ឣ របាយការណ៍ សតព
ី ីការពិនិតយ្ េមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង សអអអយ េៅ គ្អជអអអប េដើម្បីពិនិត្យ

និងផតល់អនុសាសន៍

-បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទធផលការងាររបចាំែែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ និងទិសេៅអនុវតតបនត និងរបាយការណ៍
លទធផលការងាររយៈេពល ១ឆ្នំ ែែក្ញ្ញើ ឆ្នំ២០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់រក្សួង
-បានរបជុច
ំ ង រក្ងសូចនាក្រសមិទធក្មមរបស់រក្សួង
-បានេបាោះពុមព និងេរៀបចំពិធរី បកាសដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតជាផលឣវការែផនការយុទសា
ធ ស្តសត ២០១៤-២០១៨ របស់រក្សួង
សងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បទ។
៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់

-ការរគ្ប់រគ្ង និងការេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទន់េពលេវលា ក្នអងសាារតីទទួលែុសរតូវែពស់

-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នអង និងេរឿរបេទស របាក្់ចូលរួមរបជុំថានក្ជា
់ តិ អនតរជាតិ

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

-េរៀបចំែផនការថវលកា ០៣ឆ្នំ របស់រក្សួង សអអអយ និងែផនការសក្មមភាពក្ំែណទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអ

សាធារណៈឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៥។

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

េៅទីរក្ុងេសៀងៃហ របេទសចិន

ជំពូក្

តារាងសាានភាពថវលកា

អតថន័យចំណាយ

ច្ាប់ហិរញ្ដវតថអឆ្នំ

សាានភាពឥណទន

២០១៤

ថមី

អនុវតតជាក្់ែសតង

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា

ថវលកាេៅសល់

ភាគ្រយ
%
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សរ ុបរ ួម
60

ការទញ
ិ

43,672,500,000

0020002,442444

0,2,52200,2022

7,2,55200020,0

,2អ70

0220524442444

0220524442444

72,9920992004

00520442,24

,5អ77

,0925442444

,0925442444

,02270,2,44

0,2,022044

9,អ94

61

សេវាខាងសរៅ

62

សេវាខាងសរៅសផេងៗ

024,025442444

024,025442444

5052,0029,0

7270,2700242,

00អ0,

64

បនទុកបុគ្គលិក

0200429442444

0200429442444

0257029,,2499

0290,29002947

,0.04

2425,924442444

0920,924442444

7520,0207,2744

742,9720522944

,2អ07

0424442444

0424442444

-

0424442444

4អ44

65
63

ឧបត្ថម្ភធន នង
ិ
ជំនួយេងគម្

ពនធ និងអាករ

ែ.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 ឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានចូលរួមេវទិកា សតីពីការេលើក្ក្មពស់ និងការអភិវឌ្ឍសរមាប់ជនផ្លាស់ទីលេំ ៅ ែដលបងកេឡើងេដ្ឋយេររោះ

មហនតរាយធមមជាតិ និងជេរមាោះៃផទក្នអង េៅក្នអងរបេទសជាសមាជិក្អាសា៊ាន ពី ៃថងទី២១-២៥ ែែេមសា ឆ្នំ ២០១៤ េៅ
ទីរក្ុងមា៉ានីល របេទសហវល
ី ព
ី ីន

-ចូលរួមរបជុំគ្ណៈក្មមការអនតរជាតិអាសា៊ានទទួលបនទអក្សិទធិមនុស្ស (AICHR) ជាមួយឧតតមមស្តនតីទទួលបនទអក្

សុែុមាលភាពសងគម និងអភិវឌ្ឍន៍ (SOWSWD) ពីៃថងទី២៣-២៥ ែែេ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 សអអអយ

-បានចុោះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ និងអនតរជាតិ ចំនួន

២០គ្េរមាង។ បចចអប្បនន រក្សួងសហការជាមួយ អងគ កា រចំ នួ ន ១២៧ ែដលមានថវល កា សរុ បចំ នួ ន ១៤៣អ៦៨៧អ៥១៨
ដុលាារសហរដឋអាេមរលក្ ក្នអងេនាោះអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ចំនួន ៤៨អងគការ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន
៥៧អ១២៨អ៥៧១2៦៨ដុលារា សហរដឋអាេមរលក្។ អងគការចំនួន ៩៣ បានផុតសុពលភាព (អងគការក្នអងរសុក្ចំនួន ៤៤ និង
អងគការអនតរជាតិចំនួន ៤៩)

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បស
ី ុំទិដ្ឋកា
ា រចូល និងពន្ារទិដ្ឋកា
ា រជូនអងគការចំនួន ១០ក្រណី មានមនុស្ស

ចំនួន ២១នាក្់

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បី សុំ សាា ក្ េលែរបេភទអងគ កា រ និ ង រដឋ ជូ ន អងគ កា រចំ នួ ន ១០ក្រណី

មានរថយនតសរុបចំនួន ១១េរគ្ឿង

-បានរំរទក្នអងការសរមបសរមួល េដើម្បនា
ី ំ ចូលសមាា រៈ ឧបក្រណ៍ ែដលការបង់ព នធ និ ងអាក្រជាបនទអក្របស់រ ដឋ

ជូ នអងគការចំនួន ២៧ក្រណី

-បានសរមបសរមួលេសនើសុំេៅរក្សួងការបរេទស

ជូនអងគការចំនួន ២១ក្រណី និងបដិេសធចំនួន ០១ក្រណី

និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិេដើម្បីេសនើសអ
ុំ នុស្សរណៈបនត

-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នអងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ១៤៦េលើក្។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បានេចញរបកាសេលែ ០៥៦ សអអអយ ចុោះៃថងទី១៥ ែែមក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីការេរៀបចំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់

អររធិការដ្ឋាន និងអងគភាពចំណុោះអររធិការដ្ឋាន

-បានចុោះេធវើអធិការក្ិចចការអនុវតតការងាររបស់មនទីរ សអអអយ េែតតក្ំពត ែក្ប រពោះសីហនុ េកាោះក្ុង េែតតក្ំពង់សពឺ

ក្ំពង់ឆ្នំង េាធិ៍សាត់ ៃប៉ៃលិន បាត់ដំបង សាាយេរៀង និងេែតតៃរពែវង េដើម្បីពិនិត្យ ែក្លមឡការបំេពញមុែងារ តួនាទី ភារ
ក្ិចច រេបៀបរបបការងារ សំេៅេលើក្ក្មពស់គ្ណេនយ្យភាព តមាាភាព របសិទធភាពៃនការផតល់េសវាសងគមក្ិចចជូនជនរង
េររោះ និងងាយរងេររោះរគ្ប់របេភទ។ ទនទឹមេនោះ បានេដ្ឋោះរសាយវលវាទៃផទក្នអង ០១ក្រណី
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-រក្ុមការងារអនក្នាំាក្្យ និងរបតិក្មមរហ័សរបស់រក្សួង សអអអយ រតូវបានបេងកើតេឡើងេដើម្បីពិនិត្យ តាមដ្ឋន និង

បក្រសាយ បំភលឺរាល់ព័ត៌មានទំងឡាយណាែដលាក្់ព័នធនិងការងារសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទ ជាអាទិ៍

បានេឆលើយបំភលឺេៅវលទ្យអ ABC ០៧ក្រណី េឆលើយតបេៅសារព័ត៌មានេែមបូឌាេដលី ០១ក្រណី េគ្ហទំព័រេដើមអំពិល ០១
ក្រណី ាក្់ព័នធការងារសម្បទនដីសងគមក្ិចច ការងារជនអនាថា ក្ុមារក្ំរា និងជនវលក្លចរលក្។ ទនទឹមេនោះ រក្ុមការងារ

េនោះ បានេដ្ឋោះរសាយបញ្ញាសងគមមួយចំនួន ដូចជា បានចាត់ែចងេដ្ឋោះរសាយបញ្ញារសីតរក្ីរក្មានក្ូន ៥នាក្់ ែដលផទោះ

បាក្់ចូលទេនលេហើយមក្សានក្់េៅេចតិយក្នអងវតតេៅរសុក្សាាង េែតតក្ណាាល រសីមា
ត នវលបតតិផលឣវចិតតយក្ក្ូនដ្ឋក្់េចាលេៅ
វតតក្នអងរក្ុងរក្េចោះ េែតតរក្េចោះ ក្ុមាររតូវមាតយដ្ឋក្់រចវាក្់េជើងេៅេែតតេកាោះក្ុង ជនវលក្លចរលតេៅតាមផលឣវសាធារណៈ

េៅរាជធានីភនំេពញ បញ្ញាមណឌលអងគការេៅេែតតៃប៉ៃលិន និងបញ្ញាេក្មងរតូវេគ្េធវើទរុណក្មមចាប់រជមុជទឹក្ក្នអងាងេៅ
រសុក្ារាំង េែតតៃរពែវង

-បានេរៀបចំេសចក្តីរាងែផនការសវនក្មមៃផទក្នអងឆ្ន២
ំ ០១៥-២០១៧។
៦.ការងារវិទាសាថនជាតិសងគមរិចច

-គ្ិតមក្ដល់ែែក្ញ្ញើ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនោះ វលទា
្ សាានមាននិសិ្សតចំនួន ១៧៩នាក្់ ក្នង
អ េនាោះ មានថានក្់បរលញ្ញើបរត

សងគមក្ិចចចំនួន ៧៦នាក្់ (ឆ្នំទី១ចំនួន ៥៣នាក្់ និងឆ្នទ
ំ ី២ចំនួន ២៣នាក្់) បរលញ្ញើបរតសងគមវលទ្ាឆ្នំទ១
ី ចំនួន ១៩នាក្់

និងបរលញ្ញើបរតក្ិចរ
ច ា
ំ រសងគមឆ្នំទី១ចំនួន ៤៥នាក្់ និងថានក្់បរលញ្ញើបរតនិងសញ្ញើបរតវលសវក្មមឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និង
រណបចំនួន ៣៩នាក្់(ឆ្នំទ១
ី ចំនួន ១៩នាក្់ ឆ្នំទ២
ី ចំនួន ០៧នាក្់ និងឆ្នំទី៣ ចំនួន ១៣នាក្់)

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

UNICEF

វលទ្ាសាានសងគមក្ិចចបានសិក្ា
្ រសាវរជាវពីការរតួតពិនិត្យ

េឡើងវលញ េលើការអនុវតតការងារសងគមក្ិចច េដ្ឋយេផ្លតតេលើសុែុមាលភាពសងគម និងសុែុមាលភាពក្ុមារជាសាធារណៈ។
បានេបាោះពុមពរបាយការណ៍របក្គ្ំេហើញេនោះចំនួន ៥០០ច្ាប់ រពមទំងបានេរៀបចំសិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយេរកាមអធិបតី
ភាពដ៏ែពង់ែពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង សអអអយ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៦៩នាក្់

-បានេរៀបចំពិធីរបគ្ល់សញ្ញើបរតមធ្យមសិក្្ាែផនក្វលសវក្មមឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និងរណបដល់និស្សិតៃនមហា

វល ទ្ាល័យវលសវក្ មមឧបក្រណ៍សិប្បនិ មមិត និងរណប េរកាមអធិ បតី ភាពដ៏ ែពង់ែព ស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋ មស្តនតីរក្សួង
សអអអយ។

II-ទិសដៅអនុវតតបនត
១.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពសក្មាប់ជនរងដក្រះ និងងាយរងដក្រះ និងរិចចការក្រួសារ
-រសង់សថិតិរបជាជនរងេររោះ និងផតល់ជំនួយសេស្តងារោះបនាាន់
-កាតប់សថិតិជនអនាថា េៅតាមរាជធានី ទីរក្ុង ទីរបជុំជននានា និងទប់សាាត់ការហូរចូលមក្ទីរក្ុង និងទីរបជុំជន
ឆលងែដនេៅកាន់របេទសជិតខាងនិងការេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្េដ្ឋយរានសុវតថិភាព
-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីការពិេររោះេោបល់ដល់ជនរងេររោះមហនតរាយទឹក្ជំនន់
-េរតៀមេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាល សតីពីទស្សនទន ការវលភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញើសុីដ

-បនតការេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការជួញដូរមនុស្សមក្ពីរបេទសៃថ របេទសេវៀតណាម និង
របេទសេផ្សងៗេទៀត
-េបាោះពុមព និងផ្សពវផ្ាយរបកាសេលែ ១២៧៤ សអអអយ ចុោះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ សតីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសរមាប់ការែថទំជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េៅក្នអងមជ្ឈមណឌល
-េធវើការសាក្ល្បង និងអនុវតតេលើេសចក្តីែណនាំ សតីពកា
ី រេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលការអនុវតត
បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពក្
ី ិចកា
ច រារសិទធិជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-ជំរុញសុំការអនុម័តេលើេសចក្តីរាងេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជឣនជនរង
េររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សេៅគ្ណៈក្មាាធិការជាតិដឹក្នាំការបស្តងាាបអំេពើជួញដូរ ការរត់ពនធ ការេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទ
េលើស្តសតី និងក្ុមារ (បអជអរអពអភ)
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋានគ្តិយុតតាក្់ព័នធការងារជួញដូរមនុស្សដល់អនក្ផតល់េសវា និងរក្ុមរបឹក្្ាឃុំ សងាាត់
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បអ
ី ប់រំ បងាារ ទប់
សាាត់ សាតរនីតិសម្បទ សមាហរណក្មម បា៉ាន់របមាណ និងតាមដ្ឋនជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស
-បនតេរៀបចំឯក្សារក្ំណត់អតតសញ្ញើណ និងការបញ្ជន
ឣ ជនរងេររោះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ និងអំេពើអាជីវក្មមផលឣវេភទ
-បនត ពិនិតយ្ ែក្សរមួល េសចក្តីរាងឧបក្រណ៍ស រមាប់វា ស់ ែវងេរលនេោបាយ និ ងបទដ្ឋាន អប្បបរមា សតីពី
ក្ិចកា
ច រារជនរងេររោះ និងការែថទំជនរងេររោះេៅក្នអងមណឌល។
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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២.អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតិសមបទា
-បនតេចញរបកាសបេញ្ច ញបញ្ចឣលក្ុ មារក្ំ រាពី មណឌល ក្ុមារក្ំ រារបស់ រ ដឋ និងអងគ ការ
និង ផ្ស ពវផ្ាយអំពី
ទរមង់ក្នអងការបេញ្ចញបញ្ចល
ឣ ក្ុមារក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគការ
-បនតពរងឹងការរបមូលទិនននយ
័ ក្ុមារក្ំរា ក្ុមាររងេររោះ និងងាយរងេររោះេៅទូទំងរបេទស
-េរៀបចំវគ្គបណ្តោះបណាាល សតីពីនីតិវលធីអនុវតតេរលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទំជំនស
ួ
ការរគ្ប់រគ្ងក្រណី និង
ច្ាប់សមអំក្ូនអនតររបេទស ដល់អនក្ាក្់ព័នធ

-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការរគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទំក្ុមារ
-បនតផ្សពវផ្ាយបទដ្ឋាន េរលការណ៍ែណនាំសរមាប់ការែថទំ ការរំរទ និងការការារក្ុមារក្ំរា និងក្ុមារ
ងាយរងេររោះដល់េែតតេផ្សងេទៀត
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេលើរក្មសីលធម៌ក្ិចចការារក្ុមារ
-បនតេរៀបចំែក្សរមួលេសៀវេៅផនត់ព័ត៌មានសតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទសជាភាសាែែមរ និងអង់េគ្លស
-េរៀបចំរបព័នធ រគ្ប់រគ្ងទិននន័យក្ុមារ ែដលក្មមវតថអសមអំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-េរៀបចំេបាោះពុមពក្រមងឯក្សារ បទដ្ឋានគ្តិយុតនា
ត នារបស់រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតពរងឹងសមតថភាពមស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បនតសហការជាមួយសាា ប័ នមានសមតថក្ិ ចច អាណាព្ា បាល េដើ ម្បីបញ្ជឣ ន ទទួ ល មក្ែថទំ អប់រំ និង បណ្តោះ
បណាាលវលជាាជីវៈដល់ជនរងេររោះេដ្ឋយសារការេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន

-បនតែសវងរក្ៃដគ្ូេដើម្បីអភិវឌ្ឍវលស័យយុវនីតិសម្បទ និងពរងឹងេសវាសាតរនីតិសម្បទជនរងេររោះេដ្ឋយសារការ
េរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈមណឌលបេណាាោះអាសននរបស់រដឋ
-បនតផ្សពវផ្ាយអំពី ផលប៉ៃោះ ាល់ និងការបងក េររោះថាន ក្់ េដ្ឋយសារេរគ្ឿងេញៀន និ ង សិ ទធិ ក្ុ មារទំនាស់នឹង

ច្ាប់ េៅតាមរាជធានី េែតត និងតាមសហគ្មន៍
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីរបបេរលនេោបាយជនរងេររោះេដ្ឋយេរគ្ឿងេញៀនសានក្េ់ ៅក្នអងមជ្ឈ
មណឌលរដឋ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការសាតរនីតិសម្បទ និងសមាហរណក្មមអនីតិជនរបរពឹតប
ត ទេលមើសេៅ
មណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីវលធសា
ី ស្តសតព្ាបាល និងការរគ្ប់រគ្ងវលធានការព្ាបាល និងសាតរនីតិសម្បទ
ភាពេញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង សតីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ាក្ូនតាមមាតយេៅក្នអងមណឌលអប់រំែក្ែរប និងពនធនាររ
ែដលមានអាយុចាប់ពី ៣ (បី)ឆ្នំេឡើងេៅ
-បនតេចញរបកាសបេញ្ចញបញ្ចឣលជនរងេររោះ ពីមជ្ឈមណឌលយុវនីតស
ិ ម្បទអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យសតីពី ការេរៀបចំ និងការរបរពឹ តត េៅៃនមូល និ ធិជា តិស រមាប់កា ររបយុទធរបឆ្ំង
េរគ្ឿងេញៀន
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងរបកាសអនតររក្សួង សតីពកា
ី របន្ាប និងការព្ាបាលទំងផលឣវកាយ និងផលឣវចិតតដល់អនក្
េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បនតផតល់េសវាបញ្ជឣនអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនេៅរក្េសវាសុែភាព និងសាតរនីតិសម្បទ
-បនតបណ្តោះបណាាលអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀនឲ្យេចោះេៅរក្េសវាសុែភាព និងសាតរនីតស
ិ ម្បទ
-េរៀបចំសិកាាសាលាពិេររោះេោបល់ថានក្់តំបន់សតីពីការពិនិត្យ និងផតល់េោបល់េលើេសចក្តីរាងែផនការជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍ក្ុមាររយៈេពល ០៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ េៅេែតតេសៀមរាប និងេែតតរតនគ្ីរី
-េរៀបចំរពឹតតិបរតព័តមា
៌ នរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្មា
ុ រឆមាសទី២ ឆ្ន២
ំ ០១៤
-េរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយេសចក្តីសេរមច សតីពីេរលការណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតការចូលរួមរបស់ក្ុមារ

-េរៀបចំេបាោះពុមព និងែចក្ផ្ា យរពឹតតិ បរតសាា ន ភាពក្ុ មារេលែទី ៣ របស់ ក្អជអក្ ដល់រក្សួង សាាប័ន អងគការ
ាក្់ព័ន។
ធ
៣-អភិវឌ្ឍសុែមា
ុ លភាពជនពិការ
-េរៀបចំរបកាសអនតររក្សួងសតីពី ការចល័តេចញចូល ការផតល់ប័ណណេបើក្បរសរមាប់ជនពិការ និងសតីពីការបញ្ចោះអ

តៃមលការសិក្្ាដល់ជនពិការ

-ជំរុញការេរៀបចំលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតសរមាប់អនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពសស
់ ិទជ
ធិ នពិការរសប

តាមេរលនេោបាយជាតិ សតីពីជនពិការ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-េរតៀមេរៀបចំទិវាជនពិការអនតរជាតិ និងទិវាជនពិការក្មពជា
អ ០៣ ធនឣ ២០១៤
-បនតអនុវតតក្មមវលធីសរមបសរមួលថានក្់ជាតិេលើេសវាសាតរលទធភាពពលក្មមេៅសហគ្មន៍
-បនតនិរនតរភាពក្មមវលធីសាតរលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់អតតសញ្ញើណប័ណណសមារល់របេភទ និងក្រមិតពិការភាពជូនជនពិការ
-ជំរុញការផតល់របបេរលនេោបាយជួយឧបតថមភជនពិការរក្ីរក្តាមសហគ្មន៍
-ជំរុញការដ្ឋក្់បញ្ចឣលបញ្ញាពិការភាពេៅក្នអងែផនការអភិវឌ្ឍន៍នានា
-បនតសរមបសរមួលរក្ការងារេធវើដល់សិស្សពិការេៅេពលបញ្ចប់វគ្គបណ្ោះត បណាាល

-ជំរុញអនុវតតនីតិវលធីេធវើអធិការក្ិចចតាមរក្សួង សាាប័នរដឋ និងបនតផ្សពវផ្ាយដល់វស
ល យ
័ ឯក្ជន ក្នអងការទទួលជន
ពិការចូលបេរមើការងារ (រដឋ ២% ឯក្ជន ១%)
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេរឿងអប់រំែលី សតីពីការេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារ
-បនតផតលេ់ សវាព្ាបាលេដ្ឋយចលនា ជូនជនពិការ
-បនតផលិត ផគត់ផគង់ឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត េដើម្បីសាតរកាយសម្បទជូនជនពិការេដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល
-បនតការងារបណ្តោះបណាាលវលជាាជីវៈ េដ្ឋោះរសាយការងារ និងមុែរបរជូនជនពិការ
-េរៀបចំែតងតាំងសមាសភាពគ្ណៈក្មមការ រគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយជនពិការរក្ីរក្េៅតាមសហគ្មន៍
េៅតាមេែតតេផ្សងៗេទៀត

-េរៀបចំគ្េរមាងថវលកា សរមាប់វគ្គបណ្តោះបណាាលរក្ុមការងាររគ្ប់រគ្ងរបបេរលនេោបាយជនពិការរក្ីរក្េៅ
សហគ្មន៍
-េរៀបចំនីតិវលធីៃនការេធវើអធិការក្ិចច វលធានការរពមានដ្ឋក្់ក្ំហិត និងផ្លក្ពិន័យេផ្សងៗ ចំេាោះរក្សួង សាាប័ន និង
រក្ុមហុនឯក្ជនែដលមិនបានអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចការារ និងេលើក្ក្មពស់សិទជ
ធិ នពិការ
-ចុោះេធវើអធិការក្ិចេច ៅមជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មមកាយសម្បទ
-បនតពរងីក្ការដ្ឋក្់ហិបសប្បអរសធម៌មូលនិធិជនពិការេៅតាមទីតាំងេផ្សងៗេទៀត េៅតាមរាជធានី េែតត។
៤-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពមនុសសចស់
-ជំរុញេធវើបចចអប្បននភាពទិនននយ
័ សមាគ្មមនុស្សចាស់
-ពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់ែដលមានរសាប់ និងជំរុញការបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់េៅតាមរាជ
ធានី េែតត
-បនតេរៀបចំេសចក្តីរាងថមី សតីពីេរលនេោបាយជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់
-បនតេរៀបចំផ្សពវផ្ាយេរលការណ៍ែណនាំ សតីពីការែថទំមនុស្សចាស់តាមលំេៅឋានេៅក្មពអជា
-បនតសហការជាមួយរក្សួង សាាប័នាក្់ព័នធ អងគការជាតិ អនតរជាតិ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុែុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើង
-េរតៀមេរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់អនតរជាតិ ១តុលា។
៥-អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ែ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតរា
ី ជការសុវ
ី ិល
-បនតេចញរបកាសទទួលសារល់អតីតមស្តនតីរាជការសុីវល
ល ែដលេផទរមក្រក្សួង សអអអយ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនត បអជអស ែដលេទើបចូលនិវតតន៍ និងអនក្េៅក្នអងបនទអក្ថមី េដើម្បប
ី េរមើេសវាេបើក្ផតល់របបសនតិ
សុែសងគមតាមរបព័នធធនាររ
-បនតសហការេរៀបចំរបកាសអនតររក្សួង រវាងរក្សួងអាណាព្ាបាលៃន បអជអស សតព
ី ីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទន
សរមាប់រទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុែសងគមសរមាប់មស្តនតរា
ី ជការសុីវល
ល
ែដលដឹក្នាំេរៀបចំេដ្ឋយរក្សួងមុែងារសាធារណៈ
និងរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ។
៦-អភិវឌ្ឍសុែុមាលភាពអតីតយុទធជន
-បនតេចញរបកាសផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-បនតែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុែសងគមសរមាប់អតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ មុនឆ្ន២
ំ ០១៤ និងេរកាយឆ្នំ
២០១៤ ឲ្យមានតុល្យភាពរន
-ពរងឹងការេបើក្ផតលរ់ បាក្់របបេរលនេោបាយដល់មុែសញ្ញើអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងការារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ
-ពរងឹងក្ិចចសហការជាមួយធនាររៃដគ្ូ ក្នង
អ ការេបើក្ផតល់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន
អតីតយុទធជន

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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-ចុោះេធវើអធិការក្ិចចមុែសញ្ញើែដលមិនមក្េធវើបចចអប្បននភាព និងមុែសញ្ដ ែដលេធវើបចចប
អ ្បននភាពេហើយមិនមក្េបើក្
របាក្់ពីធនាររ
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនែដលេៅេសសសល់ និងអតីតយុទធជនថមី ែដលេទើបេផទរមក្ពីរក្សួងការារ
ជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទ េដើម្បីេបើក្ផតល់របបេរលនេោបាយតាមរបព័នធធនាររ
-បនតពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីការក្ំណត់អរតាភាគ្ទនសរមាប់រទរទង់ បអជអអ
-បនតទទួល ពិនិត្យ និងេផទៀងផ្លាត់េលើសំណែុំ បបបទេសនស
ើ ុំរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារោះ
-ពរងឹងការអនុវតតេបឡាមរណសេស្តងារោះ សអអអក្ រសបតាមេរលការណ៍ៃនលក្ខនក្
តិ ៈ សអអអក្ ឲ្យបានទន់េពល

េវលា និងមានរបសិទធភាព
-េចញេសចក្តីជូនដំណឹងសតព
ី ីមរណភាពសមាជិក្សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាចំនន
ួ ៦០សព/ែែ
-បំផុសចលនា ៣ពូែក្ ក្នអងអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន
-ពរងឹងការអនុវតតេរលការណ៍ក្ំណត់អតតសញ្ញើណអតីតក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ ែដលរតូវទទួល
សម្បទនដីសងគមក្ិចច េដ្ឋយឈរេលើេរលការណ៍សមធម៌។
៧.សិរា ក្សាវក្ជាវក្បព័នស
ធ នតស
ិ ែ
ុ សងគមទូលទ
ាំ ូលាយសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
-ជំរុញឲ្យមានការសិក្្ាបែនថមេលើេសចក្តីរាងច្ាប់ សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរមាប់របជាជនក្មពអជា
-េរៀបចំចងរក្ងលិែិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតរំរទនានា។
៨.អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថប័ន និងពក្ងឹងភាពជាដដរូ

សុីវលល

-បនតអនុវតតេរលការណ៍ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន មស្តនតរា
ី ជការសុីវល
ល និងការរគ្ប់រគ្ងរក្បែ័ណម
ឌ ស្តនតរា
ី ជការសុីវលល
-បនតេរៀបចំឯក្សារដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថានក្់ និងរបាក្់បំណាច់មុែងារ និងរបាក្់បណា
ំ
ច់េផ្សងៗជូនមស្តនតីរាជការ

-ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងមស្តនតីរាជការ តាមរយៈការអនុវតតច្ាប់សតីពីសហលក្ខនតិក្ៈមស្តនតីរាជការសុីវលល បទបញ្ញាៃផទក្នអង
និងរេបៀបរបបេធវើការឲ្យបានហមឺងមា៉ាត់
-ជំរុញសុំការពិនិត្យ និងឯក្ភាពេលើរបាយការណ៍សតីពកា
ី រពិនិត្យេមើលមុែងារេឡើងវលញរបស់រក្សួង សអអអយ ពី
គ្អជអអអប
-បនតេធវើបចចអប្បននភាពព័តមា
៌ នសតីពីលទធផលការងារ និងសក្មមភាពថានក្់ដឹក្នាំរបស់រក្សួង េៅក្នអងេគ្ហទំព័ររបស់
រក្សួង (www.mosvy.gov.kh)
-ជំរុញការេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ និងការផគត់ផគង់េផ្សងៗ ឲ្យបានទន់េពលេវលា មានរបសិទធភាព និងតមាាភាព

-េធវើការែណនាំបំេពញបែនថមនូវបេចចក្េទសរគ្ប់រគ្ងថវលការដឋ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ដល់ការរតួតពិនិត្យបញ្ជគ្
ី ណេនយ្យ
និងពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងរទព្យសម្បតតិរដឋ
-បនតអនុវតតក្មមវលធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ
-ពរងឹងក្ិចស
ច ហរបតិបតតកា
ិ រជាមួយអងគការមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និងបនតនរិ នតរភាពការងាររបស់អងគការ
-ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិការេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍អាសា៊ាន និង
សហគ្មន៍អនតរជាតិ
-បនតចុោះេធវើអធិការក្ិចចតាមមនទីរ សអអអយ រាជធានី-េែតត េដើម្បីពរងឹងរបសិទធភាពការងារ
-េរតៀមេរៀបចំ វគ្គបណ្តោះបណាាលសតីពីការងារចុោះអធិការក្ិចច
-ជំរុញសក្មមភាពវលទ្ាសាានជាតិសងគមក្ិចច តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ និងការរបឡងេរជើសេរីសនិស្សិតសរមាប់ឆ្នំ
សិក្្ា២០១៤-២០១៥
-បនតអភិវឌ្ឍក្មមវលធីសិក្្ា និងេរៀបចំវគ្គបណ្ោះត បណាាលែលៗ
ី ៕
រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ២៤ ែែ តុលា ឆ្នំ ២០១៤

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុ វនី តិសមបទា
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