ក្ពះរាជាណាច្ក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត
ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា

របាយការណ៍

បូរសរ ុបលទ្ធផលការងាររយៈពពល ០១ឆ្ន ាំ ខែរញ្ញ
ា ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤
និងទ្ិសពៅបនត ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៥

របស់ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា
I-លទ្ធផលននការអនុវតតរមមវិធីនពោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណតតិទ្ី៥ ពលើវិសយ
័ សងគមរិច្ច
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា ២០១៣-២០១៤

កនុងរយៈេពល០១ឆ្នេាំ នេះ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ) ែិតែាំអនុវតត

េោលនេោបាយរបកបេោយស្មារ តីទ ទួល ែុស រតូវ ែពស់នូវ កមមវិធីន េោបាយរបស់រាជរោាភិបាលអាណតតិ

ទី៥ ជាពិេសស ជាំរញ
ុ អនុវតតេោលនេោបាយសមធម៌សងគម េលើកតេមកើងជីវភាពរស់េៅរបស់របជាជនកនុង
សងគមបេងកើនការឧបតថមភ ោាំរទ ទាាំងសម្ភារៈ និងស្មារតី បងកលកខណៈផតលេ់ សវាសងគមកិចចេោយបេងកត
ើ ឲ្យម្ភន

េោលនេោបាយ លិែិតបទោានគតិយុតត កមមវធ
ិ នា
ី នា និងយនតការ េដើម្បផ
ី តល់េសវាសងគមកិចច ជួយដល់រកុម
ជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ ជាអាទិ៍ ជនរកីរក រងេរោេះេោយេរោេះធមមជាតិ េរោេះមហនតរាយជាយថាេហតុ

េផ្េងៗ ជនរកីរកងាយរងេរោេះេៅតាមសហគមន៍ ជនចាស់ជរាោានទីពឹង ជនអនាថា ជនពិការ កុម្ភរៃន

រគួស្មររកីរក កុម្ភរកាំរា កុម្ភររងផលបេះាល់េោយអាំេពើហិង្ា កុម្ភររបរពឹតតេលមស
ើ នឹងច្ាប់ កុម្ភរអនាថា

ជនរងេរោេះេោយស្មរធាតុេញៀន ជនរងេរោេះេោយជាំងកា
ឺ ចស្មហាវេផ្េងៗ និងេោយអាំេពើជញ
ួ ដូរមនុស្េរគប់
រូបភាព។ល។ ែិតែាំទប់ស្មាត់ទុរគតភាព និងភាពងាយរងេរោេះកនុងសងគម ការរំេោភបាំាន េលើកសទយ
ួ សិទធិជា
មូលោានរបស់របជាពលរដឋ េដើម្បីបេងកើតេឡើងនូវស្មានភាពរីកចេរមើនរពមៗោនកនុងសហគមន៍។

េរៀបចាំ និងអនុវតតេោលនេោបាយ របបសនតិសុែសងគម និងកមមវិធីនានាេដើម្បីេលើកកមពស់តួនាទី និង

សុែុម្ភលភាពរបស់អតីតមន្រនតីរាជការសុីវល
ិ និងអតីតយុទធជន។

អនុវតតកមមវិធន
ី េោបាយដ៏រតឹមរតូវរបស់រាជរោាភបា
ិ លកមពជា
ុ ែដលម្ភន “យុទស្ម
ធ ន្រសច
ត តុេកាណដាំណាក់

កាលទី៣” របស់សេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សែន នាយករដឋមន្រនតីៃនរពេះរាជាណាចរកកមពជា
ុ េធវើជា

សនូល។ រតង់មុាំទី៣ “ការអភិវឌ្ឍរបព័នធោាំារសងគម” និងមុាំទី៤ “ការជាំរុញអនុវតតេោលនេោបាយជាតិរបជាជន
និងសមភាពេយនឌ័រ” ៃនចតុេកាណទី៤ បានញាំងឲ្យរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា
បានោក់េចញនូវយុទធស្មន្រសត ០៣ ោ៉ាងគឺ៖ ទី១. បេងកើនរបសិទភា
ធ ពេសវាសុែុម្ភលភាពសងគម ទី២. ពរងឹង

ពរងីករបព័នធសនតិសុែសងគម និងទី៣. ពរងឹងសមតថភាពស្មាប័ន និងេកៀរគររបភពធនធានទាាំងែផនកបេចចកេទស
និងហិរញ្ដវតថុ។

រកសួងបានដឹកនាាំវស
ិ ័យសងគមកិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតស
ិ ម្បទា សេរមចបានសមិទធផលជាក់ែសតង

េលើកមមវិធកា
ី រងារអាទិភាពចាំនួន ០៨ ម្ភនដូចតេៅ៖

១-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ និងកិច្ចការ្គួសារ

-បានបេងកត
ើ និងអនុវតតកមមវិធីសេន្រងារេះបនាាន់ េដើម្បីជយ
ួ ដល់របជាជនរងេរោេះេោយេរោេះធមមជាតិ េរោេះ

មហនតរាយជាយថាេហតុេផ្េងៗ

េោយមិនទុកឲ្យរបជាជនណាម្ភនក់រងេរោេះេោយមិនបានជួយយកចិតតទុក

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ោក់ពីស្មាប័នម្ភនសមតថកិចចេឡើយ។ តាមរយៈកមមវិធីេនេះ បានជួយរបជាជនរកីរក ទុរគតជន របជាជនរង

េរោេះេោយេរោេះធមមជាតិ រងេរោេះេោយេរោេះមហនតរាយេផ្េងៗ។ល។ ចាំនួន ៤៧.២៧៥រគួស្មរ កនុងេនាេះ
ម្ភនេែតតកាំពង់ឆ្នាំង ៣១៥៤រគួស្មរ ៃរពែវង ៨៦០រគួស្មរ កាំពង់សពឺ ៣០៣រគួស្មរ កណាាល ១៧៤២រគួស្មរ
ស្មាយេរៀង ៩២រគួស្មរ កាំពង់ចាម ២១១០រគួស្មរ កាំពង់ធាំ ០៧រគួស្មរ រកេចេះ ០៧រគួស្មរ សទឹងែរតង ១០៧៩

រគួស្មរ កាំពត ១៦២៥រគួស្មរ ែកប ៨០រគួស្មរ បាត់ដាំបង ៣៥៥០៦រគួស្មរ បនាាយម្ភនជ័យ ៥៩៣រគួស្មរ

ឧតតរម្ភនជ័យ ៩៩រគួស្មរ និងេែតតៃបលិន ១៨រគួស្មរ រតូវបានទប់ស្មាត់ និងកាត់បនថយការេធវច
ើ ាំណាករសុក
េោយបងកលកខណសម្បតតស
ិ រម្ភប់ការស្មារជីវភាពេឡើងវិញ និងក េធវើសម្ភហរណកមមេៅកនុងសហគមន៍

-បានេរៀបចាំេោលនេោបាយ និងយនតការសរម្ភប់ជួយជនអនាថាេៅថានកជា
់ តិ និងថានក់េរកាមជាតិ

េដើម្បីជួយ េោេះរស្មយបញ្ញាជនអនាថារបកបេោយមនុស្េធម៌

និងការេោរពសិទិធជា មូលោានរបស់ជ នរង

េរោេះ។ ជនអនាថាចាំនួន ៧២៩រគួស្មរ កនុង េនាេះ ម្ភនរាជធានីភនាំេពញ ៣៣៤នាក់ េែតតកាំពង់ ធាំ ៦៨នាក់

ឧតតរ ម្ភនជ័យ ១៩នាក់ សទឹងែរតង ០៩នាក់ បនាាយម្ភនជ័យ ១៧៤នាក់ កាំពង់ឆ្នាំង ៣៦នាក់ តាែកវ ២៩នាក់

កាំពត ១៤នាក់ កាំពង់ចាម ០៩នាក់ ស្មាយេរៀង ៣៥នាក់ និងេែតតេកាេះកុង ០២នាក់ រតូវបានសេន្រងារេះ ផតល់េសវា
ស្មារនីតិសម្បទា ការែថទាាំសុែភាព អប់រផ
ំ លូវចិតត បណ្តេះបណាាលជាំនាញវិជាាជវី ៈ និងសម្ភហរណកមមេៅសហគមន៍
ចាំនួន

៣៦៤នាក់

៥០.៨៥១នាក់

និងបានផ្េពវផ្ាយឲ្យយល់ដឹងពីការេធវើចាំណាករសុករបកបេោយសុវតថិភាពបានចាំនួន

-បានផតល់េសវាែថទាាំ និងោាំរទេៅសហគមន៍ដល់ជនរងេរោេះ និងរងផលបេះាល់េោយស្មរេមេរាគ

េអដស៍ ជាំងឺេអដស៍ និងជាំងឺកាចស្មហាវេផ្េងៗបានចាំនួន ៥.៤១៧នាក់ កនង
ុ េនាេះម្ភន េែតតេសៀមរាប ១៦៩៨
នាក់ ែកប ២៧នាក់ ស្មាយេរៀង ១០៦នាក់ កាំពង់សពឺ ៨៣៩នាក់ កណាាល ៤៥នាក់ កាំពត ១៤នាក់ កាំពង់ចាម
១៥០នាក់ បនាាយម្ភនជ័យ ១២៩នាក់ កាំពង់ឆ្នាំង ១៩៦៨នាក់ និងេែតតកាំពង់ធាំ ៤៤១នាក់

-បានបេងកើត និងអនុវតតកមមវិធីសតីពីការអភិវឌ្ឍរគួស្មរ បាំផុសេលើកទឹកចិតកា
ត រកស្មងរគួស្មរលអ ទប់

ស្មាត់អាំេពើហិង្ាកនុងរគួស្មរ េរៀបចាំទិវាជាតិ និងអនតរជាតិសតីពីរគួស្មរ ១៥ ឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៤ េរកាមរបធាន
បទ “អភិវឌ្ឍរគួស្មរជារគឹេះៃនការអភិវឌ្ឍជាតិ”។ រគួស្មរជាេរចើន បានរក្ារបៃពណីទាំេនៀមទម្ភាបល
់ អរស់េៅ
របកបេោយសុភមងគ ល កនុ ង សងគ មែដលម្ភនសុែ សនតិ ភា ព និ ង អភិវ ឌ្ឍ ន៍ ។ ទនទឹ មេនេះ រាជធានី ភនាំេពញ េែតត

កណាាល កាំពត ៃរពែវង ែកប រពេះសីហនុ និងេែតតបាត់ដាំបងក៏បានរបារពវទិវាេនេះផងែដរ។ បានផ្េពវផ្ាយទស្េនា
ទានេយនឌ័រ និងអនុសញ្ញា សុី-ដ ដល់មន្រនតីបេងារលទាាំងថានកជា
់ តិ និងថានក់េរកាមជាតិបានចាំនួន ១៣៥នាក់
ទនទឹម នាេពលថមី េនេះ រកសួង និ ង មនទី រ ស.អ.យ បានសហការជាមួយ ស្មា ប័ន ាក់ ព័ នធ ចូ ល រួ ម ទទួ ល ពលករ

ចាំ ណា ករសុក ែដលបញ្ជូន ោ៉ាង គាំហុកពីរបេទសៃថរបម្ភណ ២០៧.៤៩២នាក់ រសីចន
ាំ ួន ៧៥.៤១២នាក់
កុម្ភរចាំនួន ២០.០៧៤នាក់

-បានេរៀបចាំេោលនេោបាយ បទោានអប្បបរម្ភ និងកមមវិធស
ី រម្ភប់ជយ
ួ ដល់ជនរងេរោេះេោយអាំេពើ

ជួញដូរមនុស្េ សាំេៅរបយុទធរបឆ្ាំងឧរកិដឋកមមជញ
ួ ដូរមនុសេ្ និងសេន្រងារេះជនរងេរោេះ ជាអាទិ៍ កនុងឆ្នាំ២០១៤

េនេះ បានេរៀបចាំវគគបណ្តេះបណាាលអាំពីេោលនេោបាយ និងបទោានអប្បបរម្ភដល់មន្រនតី ស.អ.យ េៅេែតត
ស្មាយេរៀង េសៀមរាប កាំពង់សពឺ និងេែតតេកាេះកុង ចាំនន
ួ ១៤៤នាក់

-បានេចញរបកាសេលែ ១២៧៤ សអយ ចុេះៃថងទ១
ី ៩ ែែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ សតីពីបទោានអប្បបរម្ភ

សរម្ភប់កា រែថទាាំជ នរងេរោេះេោយអាំេពើជួ ញ ដូ រ មនុ ស្េ និ ង អាំេពើេធវើអា ជី វ កមមផលូ វ េភទស្មនក់ េៅមណឌ ល និ ង

េសចកតីរាងេោលការណ៍ែណនាាំ សតព
ី ីការកាំណត់អតតសញ្ញាណនិងការបញ្ជល
ូ ជនរងេរោេះេោយអាំេពើជួញដូរ

មនុស្េ និងអាំេពើអាជីវកមមផលូវេភទ និងេសចកតីរាងឧបករណ៍រតួតពិនិត្យនិងវាយតៃមលការអនុវតតេោលនេោបាយ
និងបទោានអប្បបរម្ភសតីពីកិចចការារសិទជ
ធិ នរងេរោេះេោយអាំេពើជួញដូរមនុស្េ រពមទាាំងបានបណ្តេះបណាាល
អនុវតតស្មកល្បងចាំនួន ០២េលើក េៅេែតតេសៀមរាប

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បានចូលរួមកិចចរបជុាំ សិកាាស្មោេៅេរៅរបេទស កនុងតាំបន់ និងពិភពេោក េដើម្បីសិកា
្ រស្មវរជាវ

ផ្លាសប
់ តូរបទពិេស្មធន៍ាក់ព័នធនឹងអាំេពើហិងា
្ េលើន្រសតីនិងកុម្ភរ អាំេពើជញ
ួ ដូរមនុស្េនិងអាជីវកមមផលូវេភទ
-បានេធវើម្ភតុភូមិនិវតតន៍ជនរងេរោេះជាជនជាតិេវៀតណាមចាំនួន ២១ករណី
-បានសហការជាមួយអងគការៃដគូេដើម្បីជួយជនរងេរោេះ

េោយអាំេពើជញ
ួ ដូរមនុស្េចាំនួន៣២៦ករណី

កនុងេនាេះ បានេធវស
ើ ម្ភហរណកមមចាំនួន ១៤៨ករណី េឆលើយតបករណីចាំនន
ួ ១៥ករណី បញ្ជូនេៅទទួលេសវា
បនតចាំនួន ១៣៤ករណី បិទករណីចាំនួន ០២ករណី និងតាមោនបនតចាំនួន ២៧ករណី។ េោយែឡក មណឌល
សាំចតេបា៉ាយែបតបានទទួលជនរងេរោេះេោយអាំេពើជួញដូរមនុស្េចាំនួន
ទទួលេសវាបនតេៅតាមអងគការៃដគូនានា

២០៣ករណី

និងបានបញ្ជូនេៅ

-សហការជាមួយអងគការ IOM ទទួលជនរងេរោេះេោយអាំេពើជញ
ួ ដូរមនុសេ្ ចាំនួន ១៤៦ករណី កនុង

េនាេះ ឥណឌូេនសុី ០៣ករណី ម្ភ៉ាេឡសុី ៣៣ករណី ៃថ ១០៤ករណី និងរបេទសចិន ០៦ករណី េហើយជនរង
េរោេះទាាំងេនេះ បានេធវស
ើ ម្ភហរណកមមេៅរាជធានី េែតតចាំនួន ១៦

-ែិតែាំបនតអនុវតតកិចរច ពមេរពៀងេទវភាគី ពហុភាគីជាមួយរបេទសជិតខាងកនុងតាំបន់េដើម្បីបេងកើនកិចចសហ

របតិបតតិការកនង
ុ ការទប់ស្មាត់អាំេពើជួញដូរមនុស្េ និងជួយជនរងេរោេះ។ ជនរងេរោេះេោយអាំេពើជួញដូរផលូវេភទ
និងជួញដូរពលកមម រាប់រយនាក់រតូវបានសេន្រងារេះ ស្មារនីតិសម្បទា និងសម្ភហរណកមម

-កមពុជាបានទទួលការវាយតៃមលេៅកនុងករមិតទី២ (TIR 2) ជាករមិតលអកនុងពិភពេោកកនុងការរបយុទធ

របឆ្ាំងអាំេពើជញ
ួ ដូរមនុសេ្ ។

២-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពក៊ុមារ និងយ៊ុវនីតិែមបទា

ាក់ព័នធនឹងកិចចការារកុម្ភរ ជាពិេសស កុម្ភររងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ រកសួងបានអនុវតតោង
៉ា

សកមមនូវេោលនេោបាយែថទាាំជន
ាំ ួសចាំេាេះកុម្ភរ និងបទោានអប្បបរម្ភ សតីពីការែថទាាំជាំនស
ួ ចាំេាេះកុម្ភរ

លិែិតបទោាននានា ាក់ព័នធនឹងកុម្ភរទាាំងជាតិ និងអនតរជាតិ សាំេៅអភិវឌ្ឍវិស័យសុែុម្ភលភាពកុម្ភរឲ្យបាន
លអរបេសើរ ទាាំងែផនកសុែភាព ែផនកអប់រំសិកា
្ ធិការ ែផនកទប់ស្មាត់រាល់អេាំ ពើេកងរបវ័ញ្ចរគប់រូបភាពេលើកុម្ភរ
និ ងបងកឱកាសឲ្យ កុម្ភរចូល រួមេធវើេសចកតីសេរមចរបស់ែលួន កនុង ែផនការអភិវឌ្ឍ ន៍េៅមូល ោាន េោយឈរេលើ

េោលការណ៍រ ក្ា សិទធិ ទាាំង បួន របស់កុ ម្ភ រ និ ង ែិ ត ែាំ េលើក កមពស់កា រវិ និ េោគវិ ស័យ កុ ម្ភ រកាាយ ជាមូល ធន

មនុស្េរបកបេោយសកាានុពល ែដលេផតើមេចញពីការអភិវឌ្ឍរគួស្មរនីមួយៗ ម្ភនកូនលអ សិស្េលអ មិតត លអ និង
ជាពលរដឋលអរបស់សងគមជាតិ

-បានេរៀបចាំ រ បាយការណ៍ សតីពី សិទធិ ទ ទួ ល បានយុតតិ ធ ម៌ស រម្ភប់កុ ម្ភ រ េដើម្បី េឆលើ យ តបេៅនឹ ង េសចកតី

សេរមចេលែ ២២/៣២ ែដលាក់ព័នធនឹងសិទធិទទួលបានបទោានសុែភាពែពស់បាំផុតរបស់កុម្ភរ និងបានេផញើ
ជូនរកុមរបឹកា
្ សិទធិមនុសេ្ ៃនអងគការសហរបជាជាតិ

-បានេរៀបចាំ និងចងរកងសូចនាករ សតីពស
ី ិទធិកុម្ភរ ែដលម្ភនចាំនួន ៦៦សូចនាករ និងកាំពុងេរៀបចាំ

បញ្ចូលកនុងរបព័នធ CamInfor របស់វិទា
្ ស្មានជាតិសត
ថិ ិរបស់រកសួងែផនការ

-បានេរៀបចាំ ចងរកង និងេបាេះពុមពករមងច្ាប់ េោលនេោបាយ និងមុែងារាក់ពន
័ ធនឹងការការារ

កុម្ភរ (Compendium Law) និងបានែចកជូនដល់រកសួង ស្មាប័ន និងអងគការមិនែមនរោាភបា
ិ លាក់ពន
័ ធ

-បានេរៀបចាំ និងេបាេះពុមពេសៀវេៅសិក្ា សតីពស
ី ិទក
ធិ ុម្ភរ និងបានេរៀបចាំវគគបប
ាំ នចាំនួន ០១េលើក ដល់

រកុមកាងារេដើម្បីកុម្ភរមកពីរកសួង ស្មាប័ន មន្រនតីេលខាធិការោានរកុមរបឹកា
្ ជាតិកមពជា
ុ េដើម្បីកម្ភ
ុ រ (ក.ជ.ក)
េែតតតាែកវ និងតាំណាងអងគការមិនែមនរោាភិបាលាក់ព័នធ

-បានេរៀបចាំ និងេបាេះពុមពេសចកតីសេរមចសតីពេី ោលការណ៍ែណនាាំសរម្ភប់អនុវតតការចូលរួមរបស់កុ ម្ភរ

និងផ្េពវផា
្ យទាាំងេៅថានក់ជាតិ និងថានក់េរកាមជាតិ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-រកសួងេៅែតបនតេលើកកមពស់ ជាំរញ
ុ ការផ្េពវផា
្ យ និងអនុវតតោ៉ាងទូលទ
ាំ ូោយនូវសិទជា
ធិ មូលោាន

ទាាំងបួនរបស់កុម្ភរែដលម្ភនែចងកនុងច្ាប់កាំពល
ូ របស់រពេះរាជាណាចរកកមពជា
ុ ម្ភរតា៣១ និងម្ភរតា ៤៨ និង
អនុសញ្ញាៃនអងគការសហរបជាជាតិសព
តី ីសិទធិកម្ភ
ុ រ រួមម្ភន សិទធិរស់រានម្ភនជីវិត សិទធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍ

សិទធិទទួលបានការការារ និងសិទធិចូលរួម តាមរយៈការរបជុជ
ាំ ីវភាព កស្មងរគួស្មរលអ និងទិវាកុម្ភរអនតរជាតិ

០១ មិថុនា ែួបេលើកទី១៣ ទិវាពិភពេោករបឆ្ាំងពលកមមកុម្ភរ ១២មិថនា
ុ
និងទិវាកុម្ភរកមពជា
ុ ឆ្ន២
ាំ ០១៤
េរកាមរបធានបទ “រួមោនលប
ុ បាំបាត់អេាំ ពើហង
ិ ា
្ េលើកម្ភ
ុ រ និងពរងីកកិចោ
ច ា
ាំ រសងគមេដើមប្ រី បយុទរធ បឆ្ាំងពលកមម
កុម្ភរ” េោយម្ភនអនកចូលរួមចាំនួន ២.៣៥០នាក់

-បានេរៀបចាំវគគបាំបនមន្រនតជ
ី ាំនាញចាំនន
ួ ០៧េលើក សតីពីច្ាប់ាក់ព័នធនង
ឹ ការការារសិទធិកុម្ភររងេរោេះ

េោយស្មរការជួញដូរ េៅេែតតចាំនន
ួ ០៧ រួមម្ភន េែតតកណាាល តាែកវ កាំពត ស្មាយេរៀង ៃរពែវង េកាេះកុង
និងេែតតរពេះសីហនុ ម្ភនអនកចូលរួមចាំនន
ួ ១៨២នាក់

-កនុងេោលបាំណងេរៀបចាំដេាំ ណើរការយនតការជាតិ ាក់ព័នធកុម្ភរ េដើម្បីពរងឹងរបសិទធភាព និងរបសិទធ

ផលការងាររកុមរបឹក្ាជាតិកមពុជាេដើម្បក
ី ុម្ភរ រាជរោាភិបាលបានេចញអនុរកឹត្យេលែ ៣៨២ អនរក.តត ចុេះៃថង
ទី២៥ ែែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ សតីពីការែតងតាាំងសម្ភសភាពរកុមរបឹកា
្ ជាតិកមពជា
ុ េដើម្បីកុម្ភរ

-បានេរៀបចាំវគគបណ្តេះបណាាលចាំនួន ០៦េលើក រួមម្ភន វគគបណ្តេះបណាាលសតីពីការេរៀបចាំថវិកាតាមកមម

វិធី និងកាំែណទរមង់របព័នធថវិកា វគគបណ្តេះបណាាលសតីពីការតាមោននិងវាយតៃមល វគគបណ្តេះបណាាលសតីពីការ
េរៀបចាំកមមវិធស
ី ិទធិកុម្ភរ វគគបណ្តេះបណាាលសតីពីវធ
ិ ស្ម
ី ន្រសតរស្មវរជាវសងគម វគគបណ្តេះបណាាលសតីពកា
ី រេរៀបចាំ

ែផនការថវិកាផ្ារភាាប់នឹងេោលនេោបាយជាតិសរម្ភប់កុម្ភរ និងវគគបណ្តេះបណាាលភាស្មអង់េគលសដល់មន្រនតី
រកសួង ស.អ.យ មន្រនតីអគគេលខាធិការោាន ក.ជ.ក និងមន្រនតីេលខាធិការោាន ក.ជ.ក រាជធានី េែតត

-បានេរៀបចាំកិចចរបជុាំផ្េពវផា
្ យេសចកតីរបកាសសតីពកា
ី រលុបបាំបាត់អាំេពើហិង្ាេលើន្រសតី និងការលុបបាំបាត់

អាំេពើហិង្ាេលើកម្ភ
ុ រេៅកនង
ុ អាស្ម៊ាន ែដលម្ភនអនកចូលរួមចាំនួន ៦៥នាក់

-បានអនុវតតកាតពវកិចជា
ច សម្ភជិកៃនការអនុវតតអនុសញ្ញាសិទធិកុម្ភរ បានេរៀបចាំ និងេផញើរបាយការណ៍

ជាតិេលើកទី២ និងេលើកទី៣ សតីពីការអនុវតតអនុសញ្ញាសិទធិកុម្ភរ និងរបាយការណ៍ជាតិសតីពីការអនុវតតពិធីស្មរ

ាក់ព័នធេផ្េងេទៀតជូនអងគការសហរបជាជាតិ បានទាន់េពលេវោរបកបេោយគុណភាព។ បានពរងឹងពរងីក

យនតការតាមោន និងអនុវតតសិទធិកុម្ភរ តាមរកសួង ស្មាប័ន និងរាជធានី េែតត និងបានេចញស្មរាចរែណនាាំសតី
ពីការអនុវតតអនុស្មសន៍របស់អងគការសហរបជាជាតិសតីពីការអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកម្ភ
ុ រ

-បានរួមចាំែណកោ៉ាងសកមមជាមួយស្មាប័នាក់ពន
័ ធ អាជាាធរជាតិ និងថានក់េរកាមជាតិ កនុងការអនុវតត

របកបេោយេជាគជ័យ នូវេោលេៅជាេរចើនៃនេោលេៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្េែដលាក់ពន
័ ធនឹងវិស័យកុម្ភរ ជា

អាទិ៍ េលើវស
ិ ័យសុខាភិបាល និងវិសយ
័ អប់រំ រួមម្ភន: ការកាត់បនថយអរតាមរណភាពម្ភតា និងទារក អប់រំ ការ
បេងកើនអរតាចូលេរៀនរបស់សិស្េ និងគុណភាពអប់រំ។ល។

-បានបាំេពញតួនាទីោ៉ាងសកមម ជាេសនាធិការរបស់រកសួង កនុងការេលើកកមពស់របព័នធសែ
ុ ុម្ភលភាព

កុម្ភរ តាមរយៈ េធវើបចចុប្បននភាព កស្មងលិែិតបទោាននានាាក់ព័នន
ធ ឹងកុម្ភរ ជាពិេសស កុម្ភរងាយរងេរោេះ
ដូចជា របកាសសតីពីនីតិវធ
ិ ីអនុវតតេោលនេោបាយែថទាាំជាំនស
ួ ចាំេាេះកុម្ភរ របកាសសតព
ី ីការេរៀបចាំ និងការ
របរពឹតតេៅរបស់អាជាាធរកណាាលសមក
ុាំ ូនអនតររបេទស រដឋបាលសមុាំកូនអនតររបេទស របកាសសតីពីនីតវិ ិធីអនុវតត

ច្ាប់សមុាំកូនអនតររបេទស េសចកតីរាងអនុរកឹត្យ សតព
ី ីការរគប់រគងមណឌលែថទាាំកុម្ភរ េសចកតីរាងអនុរកឹត្យ
សតីពីរបបេោលនេោបាយចាំេាេះជនរងេរោេះែដលស្មនក់េៅកនុងមណឌលរបស់រដឋ

េសចកតីរាងរកមសីលធម៌

សតីពីកិចចោា
ាំ រកុម្ភរ េសចកតីរាងេោលការណ៍ែណនាាំ សតីពកា
ី រតាមោន និងវាយតៃមលកម្ភ
ុ រកាំរា និងកុម្ភរ

ងាយរងេរោេះ របកាសសតីពីការបេញ្ចញបញ្ចល
ូ ជនរងេរោេះេោយស្មរការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន េសចកតីរាង

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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អនុរកឹត្យ សតព
ី ីវិធស្ម
ី ន្រសតព្ាបាល និងរគប់រគងវិធានការព្ាបាល និងស្មារនីតិសម្បទាអនកេញៀនេរគឿងេញៀន
េសចកតីរាងរបកាសអនតររកសួងសតីពកា
ី របន្ាប ព្ាបាលទាាំងផលូវកាយ និងផលវូ ចិតតអនកេញៀនេរគឿងេញៀន។ល។

-បានបនតសហការជាមួយៃដគូាក់ព័នធ អងគការមិនែមនរោាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ សងគមសុីវល
ិ
ជា

ពិេសស

ជាមួយអងគការយូនីេសហវ

បានជាំរញ
ុ ការអនុវតតរបកបេោយែផលផ្លានូវរបព័នស
ធ ុែុម្ភលភាពកុម្ភរ។

ទនទឹមេនេះ បានផតលកា
់ របណ្តេះបណាាលពរងឹងសមតថភាពមន្រនតីេលើនីតិវិធីអនុវតតេោលនេោបាយ សតីពកា
ី រែថទាាំ
ជាំនួសចាំេាេះកុម្ភរ នីតិវិធី សតីពីការរគប់រគងករណី ការងារសមុាំកូន និងការបរងួបបរងួមកុម្ភរេចញពីមណឌលេៅ

រគួស្មរ និងសហគមន៍វញ
ិ ដល់មន្រនតា
ី ក់ព័នេធ ៅថានករា
់ ជធានី េែតត (េែតតបាត់ដប
ាំ ង បនាាយម្ភនជ័យ ស្មាយេរៀង
េសៀមរាប ៃរពែវង រពេះសីហនុ កាំពង់សពឺ េែតតកណាាល និងរាជធានីភនាំេពញ) សរុបអនកចូលរួមចាំនួន ១.៩៣៧
នាក់ រពមទាាំងបានេចញេសចកតីសេរមចសតព
ី ីការបេងកើតគណៈកម្ភាធិការរគប់រគងករណី និងការបរងួបបរងួម
កុម្ភរេចញពីមណឌលេៅរគួស្មរ និងសហគមន៍េៅេែតតេសៀមរាប និងឈានេៅបេងកើតេែតតដៃទេទៀត។ ទនទឹម

នឹងេនេះ រកុមការងារថានកជា
់ តិពហុវិស័យសតីពីកម្ភ
ុ រកាំរា និងកុម្ភរងាយរងេរោេះ បានបនតេធវកា
ើ រផ្េពវផ្ាយ
បទោាន និងេោលការណ៍ែណនាាំ ការោាំរទ និងការោាំារចាំេាេះកុម្ភរកាំរា និងកុម្ភរងាយរងេរោេះ ដល់មន្រនតី

របស់មនទីរ អងគការាក់ពន
័ ធ អងគការសងគមសុីវល
ិ
និងគណៈកម្ភាធិការទទួលបនទុកកិចកា
ច រន្រសតី និងកុម្ភរ ថានក់

េែតត ថានក់រសុក និងគណៈកម្ភាធកា
ិ រទទួលបនទក
ុ កិចចការនារី និងកុម្ភរឃុាំ សងាាត់ េៅេែតត រកុងចាំនួន ១៤
សាំេៅេលើកកមពស់ការយល់ដឹង ចូលរួមកាំណត់អតតសញ្ញាណកុម្ភរកាំរា និងកុម្ភរងាយរងេរោេះ និងតរមូវការ

េសវាចាាំបាច់ េដើម្បោ
ី ក់បញ្ចូលកនង
ុ កមមវិធីវិនិេោគ និងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុាំ សងាាត់ រសបតាមេោលនេោបាយ
គណៈកម្ភាធកា
ិ រជាតិោាំរទឃុាំ សងាាត់ ែផនកសកមមភាពឃុាំសងាាត់េៅកនុងកិចកា
ច រារកុម្ភរ និងពរងឹងការកស្មង
ែផនការរបតិបតតិរបចាាំឆ្នាំ េោយេរបើរបាស់កញ្ចប់ថវិការបស់ឃុាំ សងាាត់ រសបតាមេសចកតីែណនាាំ សតីពកា
ី រអនុវតត
មុែងាររបស់គណៈកម្ភាធកា
ិ រទទួលបនទុកកិចកា
ច រនារី និងកុម្ភរឃុាំ សងាាត់ កនុងការអនុវតតែផនកសងគមាក់ព័នធ

នឹងសុែភាពម្ភតា មេតតយ្យសិកា
្ េលែ ០៥១ ក.ណ.ន/គ.ជ.អ.ប ចុេះៃថងទី១៤ ែែកកកោ ឆ្នាំ២០១០ របស់

រកសួងមហាៃផទ។ េរៅពីេនេះ បានសហការជាមួយអងគការមិនែមនរោាភិបាលជាសម្ភជិករកុមការងារថានក់ជាតិ
ពហុវិ ស័យ សតីពី កុ ម្ភ រកាំ រា និ ង កុ ម្ភ រងាយរងេរោេះ (ក.ជ.ក.រ) និ ង អាជាាធ រេែតត រកុង ជាពិ េសស េែតត
បនាាយ ម្ភនជ័យរួមោនេកៀរគរថវិកាទិញសម្ភារៈ

េដើម្បីឧបតថមភជូនរគួស្មរពលករចាំណាករសុកែដលរតឡប់ពី

របេទសៃថវិញ េោយយកចិតតទុកោក់ចាំេាេះន្រសតម្ភ
ី នៃផទេាេះ និងរគួស្មរម្ភនកូនេរចើន បងកលកខណៈងាយ
រសួលកនុងការេធវដ
ើ ាំេណើរឲ្យេៅដល់លាំេៅននរបស់ពក
ួ េគវិញ
-បានបនត េលើក កមពស់

ែមនរោា ភិបាល

និ ង ពរងឹង គុ ណ ភាពៃនការែថទាាំកុ ម្ភ រេៅតាមមណឌ ល រដឋ

តាមរយៈការេធវើអធិការកិចច

និ ង អងគ កា រមិន

ការកាត់បនថយចាំនួនមណឌលែដលអនុវតតមិនរសបតាមេោល

នេោបាយ សតីពីការែថទាាំជាំនួសចាំេាេះកុម្ភរ ជាក់ែសតង ចាប់ពីែែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
រកសួងបានរកេឃើញមណឌលែដលអនុវតតមិនសមរសបតាមេោលនេោបាយ សតីពីការែថទាាំជាំនស
ួ ចាំេាេះកុម្ភរ

េោយបានបិទមណឌលកមមវិធីចិញ្ចឹមកុម្ភរចាំនួន ០១មណឌល របស់អងគការសម្ភគមកតស
ី ង្ឃឹមពលរដឋែែមរ (CHHA)
ែដលចុេះកិចចរពមេរពៀងជាមួយរកសួង ស.អ.យ និងមណឌលចាំនួន ០៨ ែដលមិនបានចុេះកិចចរពមេរពៀងជាមួយ

រកសួង ស.អ.យ រួមម្ភន - Love In Action – Hope transaction- សុខាស្មកុម្ភរកមពុជា- ផទេះរបស់េកមងៃនកមពុជា

- អភិវឌ្ឍន៍កុម្ភរសហគមន៍ - ផទេះកុម្ភរេៅេសៀមរាបរបស់េោក េវ ហាឡុង - Asia Home (2 Centers) - មលប់ឆ័រត
និងបានបែងវរកុម្ភរទាាំងអស់ចាំនួន ១៥៦នាក់ េៅរស់េៅកនុងមណឌលរដឋ អងគការមលប់សស្េី អាេសពកា អងគការ
ភាពញញឹមៃនកុម្ភរ (PSE)។ រពមជាមួយោនេនេះ បានជាំរញ
ុ ការបរងួបបរងួមរគួស្មរកុម្ភរតាមេោលការណ៍ផតល់
អាទិភាពឲ្យកុម្ភរទទួលបានការអភិវឌ្ឍកនុងរកបែ័ណឌរគួស្មរ។ ទនទឹមេនាេះ ែិតែាំែសវងរករគួស្មរធម៌ សរគួស្មរ

ចិញ្ចឹមកនុងរបេទសឲ្យអស់លទធភាពមុននឹងឈានេៅដល់ដាំេណើរការសមុាំកូនអនតររបេទស។ កនុងស្មារតីេនេះ កុម្ភរ
រតូវែតម្ភនផទេះេៅ កុម្ភររស់េៅជាមួយម្ភាយ កុម្ភររតូវែតម្ភនបងបអូន និងកុម្ភររតូវែតរស់េៅកនុងសហគមន៍
របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ដូចកុម្ភរដៃទេទៀតែដរ។ បានជាំរុញការេធវើបចចុប្បននភាពកុម្ភរ និងកុម្ភរជាំទង់រស់េៅកនុងមណឌលរដឋ និងអងគការ

មិនែមនរោាភបា
ិ ល សាំេៅកាត់បនថយការរស់េៅកនុងមណឌល េោយេលើកទឺកចិតតឲ្យេៅរស់េៅជាមួយឪពុកម្ភាយ
ស្មច់ ញតិេៅតាមសហគមន៍វិញ។ បានបណ្តេះបណាាលមន្រនតីរ ដឋបាលសមាំុកូ នអនតរ របេទសកនុង របេទសចាំនួន

០៥េលើក និងេរៅរបេទសចាំនួន ០៣េលើក ដូចជា ការរបជុេាំ រៀនសូរត ដកពិេស្មធន៍ ការេធវស
ើ ិកាាស្មោជាបនត

បនាាប់ និងបានបញ្ជូនមន្រនតីេៅេធវើទស្េនកិចច សិកា
្ េៅេរៅរបេទស។ េរៅពីេនេះ េៅបានេលើកទឹកចិតតដល់
ជនបរេទសែដលមកស្មនក់េៅ និងម្ភនេបសកកមមបាំេពញការងាររយៈេពលយូរេៅកនង
ុ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា
កនុងបុពវេហតុមនុស្េធម៌ និងម្ភនមេនាសេញ្ចតនារសឡាញ់កុម្ភរកាំរា កុម្ភររតូវបានេបាេះបង់េចាល សកុម្ភរ

ោានទីពឹង អនុញ្ញាតឲ្យសុាំយកកុម្ភរទាាំងេនាេះ េធវើជាកូនធម៌រស់េៅជាមួយរសបតាមេោលការណ៍ និងបទប្បញ្ដតិត
ជាធរម្ភនរបស់រាជរោាភបា
ិ ល។ ទនទឹមនឹងការងារខាងេលើ បានបេងកើនកិចស
ច ហការោ៉ាងលអជាមួយភាគីៃដគូ
ស្មាប័នរាជរោាភិបាល ជាពិេសស រកសួងមហាៃផទ រកសួងយុតតិធម៌ រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រកសួងការ
បរេទសនិ ង សហរបតិប តតិ កា រអនត រ ជាតិ ។ល។ និ ង អងគ កា រមិន ែមនរោាភិ បា ល សងគ មសុីវិ ល និ ង ៃដគូ ជា តិ

អនត រ ជាតិ កនុងកិចចការារជួយកុម្ភររងេរោេះ ទប់ស្មាត់អាំេពើហិង្ា ការរំេោភបាំានេលើរគប់រូបភាព ជាពិេសស
ការរំេោភផលូវេភទ និងបានេធវើការផតនាាេទាសជនេលមស
ើ ទាាំងជនជាតិែែមរ និងបរេទសជាបនតបនាាប់

-បានជាំរុញការអនុវតតការងារយុវនីតិសម្បទា េោយបេងកើត និងអនុវតតនូវកមមវិធីយុតតិធម៌សរម្ភប់អនីតិជន

ផត ល់នូ វ េសវាការារសិទធិ កុ ម្ភ រតាមផលូ វ ច្ា ប់ និង ទប់ស្មាត់ អាំេពើេលមើស ច្ា ប់ែដលរបរពឹតត េោយអនី តិ ជ ន និ ង

យុវ ជនេៅតាមសហគមន៍ និងបានបនតពិភាក្ា តាមរយៈសិកាាស្មោជាេរចើនេលើក ជាមួយរកសួង ស្មាប័ន

ាក់ព័នធ ជាពិេសស រកសួងយុតតិធម៌ រកសួងមហាៃផទ និងអងគការៃដគូរាក់ព័នធេដើមប្ ីបញ្ចប់េសចកតីរាងច្ាប់
សតី ពី យុ តតិ ធ ម៌ អ នី តិ ជ ន េដើ ម្បី កា រារសិ ទធិ និ ង ឧតត ម របេោជន៍ កុ ម្ភ រេៅកនុ ង របព័ នធ យុ តតិ ធ ម៌ និ ង ទប់ ស្មា ត់

បាតុ ភាពអសកមមរបស់អនីតិជន ឲ្យបានរួចរាល់ និងឈានយកេសចកតីរាងច្ាប់េនេះេៅោក់ឆលងកនង
ុ កិចចរបជុាំ
អនតររកសួង

-បានេរៀបចាំេោលនេោបាយសរម្ភប់អនកស្មនក់េៅមជ្ឈមណឌលព្ាបាលស្មារនីតិសម្បទាសរម្ភប់ជួយ

ជនរងេរោេះែដលេរបើរបាស់បាំានស្មរធាតុេញៀន រពមជាមួយេនាេះ បានជាំរញ
ុ អនុវតតេោលនេោបាយេលើក
ទឹ កចិ តតកា រព្ាបាល និងស្មារ នីតិស ម្បទាជនរងេរោេះែដលេរបើរបាស់បាំា នស្មរធាតុេញៀនតាមសហគមន៍

េោយែផអកេលើបទពិេស្មធន៍កមមវិធីពា
្ បាលេៅរសុកម្ភ៉ាៃឡៃនេែតតបនាាយម្ភនជ័យ និងឈានេៅអនុវតតការ
ព្ាបាលេនេះេៅរាជធានីភនាំេពញ

-រតូវបានបេងកើតកិចចសហការជាមួយអងគការាក់ពន
័ ធជាៃដគូ និងរកុមរគួស្មរជនរងេរោេះេោយស្មរការ

េរបើរបាស់េរគឿងេញៀន េដើម្បីែកលមអ និងពរងឹងគុណភាពមណឌលរដឋទាាំង ០៧ និងរបស់អងគការទាាំង ០៤
សាំេៅេលើកកមពសក
់ មមវិធព
ី ្ាបាល ស្មារនីតស
ិ ម្បទា និងសម្ភហរណកមមេៅសហគមន៍វិញឲ្យបានលអរបេសើរ។

ទនទឹមេនេះ បានដាំេណើរការរគប់រគងមជ្ឈមណឌលជាតិព្ាបាល និងស្មារនីតស
ិ ម្បទាអនកេញៀនេរគឿងេញៀនេៅ
ភូមិេោករការ សងាាតរ់ កាាំងធនង់ ែណឌែសនសុែ រាជធានីភនាំេពញ េដើម្បីឈានេៅទទួលព្ាបាលជនរងេរោេះ
េោយស្មរការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន

-បានសហការជាមួយអាជាាធរជាតិរបយុទធរបឆ្ាំងេរគឿងេញៀន រកសួងសុខាភិបាល និងៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍

ាក់ព័នធ េរៀបចាំេសចកតីរាងអនុរកឹតយ្ សតីពីនីតិវធ
ិ ី និងវិធានការរគប់រគងស្មារនីតិសម្បទា និងសម្ភហរណកមម

អនកេញៀនេរគឿងេញៀន និងរបកាសអនតររកសួង សតព
ី ីការបន្ាប និងការព្ាបាលទាាំងផលូវកាយ និងផលូវចិតតអនក
េញៀនេរគឿងេញៀន។ បានបេងកើតគណៈកម្ភាធកា
ិ ររតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលមជ្ឈមណឌលព្ាបាល បន្ាប និង

ស្មារនីតិសម្បទាអនកេញៀនេរគឿងេញៀនបេណាាេះអាសននរបស់រដឋទាាំង ០៧ េដើម្បីេរជើសេរីសមជ្ឈមណឌលមួយេធវើ
ជាគាំរូជាលកខណៈសតង់ោ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បានបញ្ជូនមន្រនតីចន
ាំ ួន ០៧នាក់ េៅេធវកា
ើ របណ្តេះបណាាល និងសិក្ាដកពិេស្មធន៍អាំពីការស្មារនីតិ

សម្បទា អនកេញៀនេរគឿងេញៀនជាមួយអងគការៃដគូកនុងរបេទស និងេរៅរបេទស (េវៀតណាម និងៃថ)។
៣-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពជនពិការ

-បានជាំរុញអនុវតតច្ាប់សព
តី ីកិចចការារ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិការ រសបតាមេោលនេោបាយជាតិ

សតីពីជនពិការ។ តាមរយៈច្ាប់េនេះ េោលនេោបាយការារ េលើកកមពសស
់ ិទធិជនពិការ និងលុបបាំបាត់ការ

េរីសេអើងចាំេាេះជនពិការ រតូវបានអនុវតតោ៉ាងទូលទ
ាំ ូោយ និងរបកបេោយែផលផ្លា រពមទាាំងបានបងកឱកាសឲ្យ
ជនពិការបានចូលរួមរគប់សកមមភាពរបស់សងគម

-បានបនតជាំរុញអនុវតតអនុសញ្ញាអងគការសហរបជាជាតិ សតីពស
ី ិទធិជនពិការ និងទសវត្េរ៍ជនពិការរបចាាំ

តាំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហវិកឆ្នាំ២០១៣-២០២២ យុទស្ម
ធ ន្រសតអុីនឈាន់ “េធវឲ
ើ យ្ សិទកា
ធិ យ
ា ជាការពិត” បែនថមេលើ
បទោានជាតិែដលម្ភនរស្មប់

-បានេរៀបចាំទិវាជនពិការកមពុជាេលើកទី១៥ និងទិវាជនពិការអនតរជាតិេលើកទី៣១ ឆ្នាំ២០១៣ និងទិវា

េផ្េងៗេទៀត សរម្ភប់ជនពិការ

-បានេរៀបចាំ និងោក់ឲ្យេរបើរបាស់ជាផលូវការែផនការយុទធស្មន្រសតជាតិសតីពីពកា
ិ រភាព ២០១៤- ២០១៨

-បានោក់ឲ្យេរបើរបាស់ែផនការយុទធស្មន្រសតរបស់មល
ូ និធិជនពិការ ២០១៤-២០១៨ សរម្ភប់កណ
ាំ ត់នវូ

ការអនុវតត ការបនតនិរនតរភាពការផតល់េសវាស្មារលទធភាពពលកមមកាយសម្បទារបកបេោយគុណភាព និងការ
ែកែរបស្មាប័នឲ្យកាាយជារគឹេះស្មានស្មធារណរដឋបាលេពញេលញ

-មូលនិធិជនពិការបានផតល់េសវាស្មារលទធភាពពលកមមកាយសម្បទាជូនជនពិការចាំនួន ២៣.៩៣៥នាក់

កនុងេនាេះ បានផតល់េសវាព្ាបាលេោយចលនាចាំនន
ួ ៣៩.១៥៩ដង និងផតល់េរគឿងអវយវៈសិប្បនិមត
មិ និង

រណបេោយឥតគិតៃថល រពមទាាំងការផតល់របាក់េស្មហុយេធវើដាំេណើរ និងរបាក់សរម្ភប់អាហារ។ ទនទឹមេនេះ េរកាម
កិចចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការៃដគូ បានផតល់េសវាស្មារលទធភាពពលកមមេវជជស្មន្រសតរបម្ភណ ២៨.៩១៧នាក់
-បានជាំរុញោក់ឲ្យអនុវតតការផតល់របបេោលនេោបាយចាំេាេះជនពិការរកីរកេៅតាមសហគមន៍

-បានសរមបសរមួលការអនុវតតកមមវិធីស្មារលទធភាពពលកមមេៅសហគមន៍ជូនជនពិការ និងការបេងកត
ើ

រកុមជួយែលួនឯងៃនជនពិការចាំនួន ២៥រកុម។ គិតពីឆ្នាំ១៩៩២ រហូតដល់បចចុប្បនន រកុមជួយែលួនឯងៃនជន
ពិការម្ភនចាំនួន ១.៩៥០រកុម

-បានបណ្តេះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈជនពិការចាំនន
ួ ១៥៥នាក់ និងបានអភិវឌ្ឍមុែរបបខានតតូចជូនជនពិការ

េៅតាមសហគមន៍

-បានជាំរុញរកសួង ស្មាបន
័ រដឋ កនុងការេរជើសេរីសជនពិការចូលរបេរមើការងារតាមអរតាកាំណត់ ២%

បចចុប្បនន ជនពិការចាំនួន ១.២៦% ៃនមន្រនតីរាជការសរុបទទួលបានការងារេធវតា
ើ មរកសួង ស្មាប័នរដឋ និងបាន
ជាំរុញឲ្យវិស័យឯកជនេរជើសេរីសជនពិការចូលបេរមើការងារកនង
ុ អរតាកាំណត់ ១%

-បានពរងឹង ពរងីកកមមវិធផ
ី តល់េសវាជូនកុម្ភរពិការែភនក កុម្ភរគរថលង់ និងកុម្ភរេែ្ាយសតិបញ្ញា តាមរយៈ

ការបេងកើតឲ្យម្ភនមណឌលផតល់នូវេសវាពិេសសជូនដល់របេភទកុម្ភរពិការនីមួយៗ និងេធវើសម្ភហរណកមមកុម្ភរ
ពិការេៅកនុងសហគមន៍េោយមិនម្ភនការេរីសេអើង

-បានេលើកទឹកចិតតចលនាកីឡា សិល្បៈរបស់ជនពិការ ការងារផ្េពវផ្ាយព័ត៌ម្ភនជាភាស្មសញ្ញា និង

ការអភិវឌ្ឍេសវាអក្េរស្មាប និងភាស្មសញ្ញា។ ថមីៗេនេះកីឡាជនពិការបានចូលរួមរបកួតកីឡាអាស្ម៊ានបា៉ារា៉ាេហគម
េលើកទី៧េៅរបេទសភូម្ភ ទទួលេមោយសរុបចាំនន
ួ ៣២េរគឿង កនុងេនាេះ េមោយម្ភស ០៤ េមោយរបាក់
១១ និងេមោយសាំរិទធិ ១៧

-បានសរមបសរមួលបញ្ជូនជនពិការេៅចូលរួមវគគបណ្តេះបណាាល និងរពឹតតិការណ៍នានាជាលកខណៈជាតិ

និងអនតរជាតិ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បានសហការជាមួយមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការរបចាាំតាំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហវិក អនុវតតគេរម្ភង

ស្មកល្បង សតព
ី ីបរិស្មានោានពិការភាព តាមរយៈការេរៀបចាំែកសរមួលេហោារចនាសមព័នធ និងទីកែនលងស្មធារណៈ
េៅឃុាំេឈើទាល រសុកេគៀនស្មាយ េែតតកណាាល េដើម្បីបងកលកខណៈងាយេរបើរបាស់សរម្ភប់ជនពិការ។
៤-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពមន៊ុែសចាែ់

-េដើម្បីសែមតងនូវការដឹងគុណចាំេាេះគុណូបការៈដ៏ៃថលថាារបស់មនុស្េចាស់

ែដលបានបន្េល់ទុកនូវ

សមិទធផល និងមរតកជាេរចើនេនាេះ រាជរោាភិបាលបានកស្មងលិែិតបទោានគតិយុតត និងេោលនេោបាយ

ជាតិជាបនតបនាាប់ ចាប់តាាំងពី េរកាយៃថងរំេោេះ ៧មករា ១៩៧៩មក សាំេៅេលើកសទួយសុែុម្ភលភាពរបស់
មនុសេ្ ចាស់ឲយ្ បានលអរបេសើរេឡើង

-អរតាមនុស្េចាស់ែដលម្ភនអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំេឡើងេៅម្ភន ៦,៣%ៃនរបជាជនសរុប។ អរតាេនេះ

អាចម្ភននិនាកា
ន រេកើនេឡើងជាបនតបនាាប់រសបតាមការរីកចេរមើនៃនវិស័យសុែុម្ភលភាពសងគម និងការអភិវឌ្ឍ
េសដឋកិចជា
ច តិ

-បានបេងកើតគណៈកម្ភាធកា
ិ រជាតិកមពជា
ុ េដើម្បីមនុស្េចាស់ និងយនតការថានក់េរកាមជាតិសរម្ភប់អនុវតត

េោលនេោបាយចាំេាេះមនុស្េចាស់ ។ ជាេរៀងរាល់ឆ្នាំរសបតាមេសចកតីសេរមចរបស់អងគការសហរបជាជាតិ
រកសួង ស.អ.យ បានេរៀបចាំទិវាមនុស្េចាស់ ១តុោ េដើម្បីជាបុពេវ ហតុកនុងការេោរពដឹងគុណមនុស្េចាស់
និងេលើកកមពស់មនសិការរបស់បងបអូនជនរួមជាតិេយើងទាាំងអស់

ឲ្យចូលរួមកាន់ែតសកមមេដើម្បឲ
ី ្យកូនេៅ

ជាំនាន់េរកាយៗេទៀតេមើល េឃើញ ពី ត ៃមល ឥ តគណនារបស់មនុ ស្េ ចាស់។

ជារួ ម

របវតតិ ស្មន្រសត

និ ង បទ

ពិ េស្មធន៍ ៃនសងគមនីមួយៗ បានបងាាញឲ្យេឃើញថា ការអភិវឌ្ឍេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវប្បធម៌ៃនរបជាជាតិ
មួយ អាចរបរពឹតតេៅបានរបកបេោយចីរភាព និងសីលធម៌ ទាមទារឲ្យម្ភនការអភិវឌ្ឍែផនកអប់រស
ំ ីលធម៌

គុណធម៌ និងវប្បធម៌អហិង្ា។ ផទុយេៅវិញ កនុងសងគមជាតិមួយែដលម្ភនគុណធម៌ និងសីលធម៌ធាាក់ចុេះ

សងគមជាតិេនាេះ នឹងរតូវទទួលរងនូវវិបតតិ និងមហនតរាយ។ រពេះរាជាណាចរកកមពុជាេយើងម្ភនរបៃពណី ទាំេនៀម
ទម្ភាប់ដ៏លអ េករតិ៍មរតកសម្បតតិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរែបប និងសមិទធផលទាាំងឡាយ េហើយរតូវបានរក្ាគង់វង់រហូត
មកដល់សពវៃថងេនេះ។ មរតកទាាំងអស់េនេះេកើតេចញពីស្មនៃដ

គុណូបការៈ និងការអប់រំេរបៀនរបេៅរបកប

េោយគតិបណឌត
ិ ៃនបុពវបរុ ស និងចាស់រពឹទាាចារ្យរបស់េយើង ែដលអាចជាក្េរត រាន្រសត មន្រនតីរាជការ យុទធជន

បពវជិត រគហសថ អនកអក្េរស្មន្រសត ភាស្មវិទូ េសដឋកច
ិ ចវិទូ អនករស្មវរជាវ សិល្បករ អនកច្ាប់ និងអនកវិទ្ាស្មន្រសត

ជាេដើម។ ជាក់ែសតង េៅឆ្នាំ២០១៣ រកសួងបានរបារពវទិវាមនុស្េចាស់េរកាមរបធានបទ “េោរពដឹងគុណ
មនុសេ្ ចាស់ គឺជា កតញ្ដតា
ុ ធម៌ រគួស្មរម្ភនសុភមងគល សងគមរីកចេរមើន”
-ការរបារពវទិវាមនុស្េចាស់បានជាំរញ
ុ ឲ្យរគប់រកសួង

ស្មាប័ន

រពមទាាំងអាជាាធរម្ភនសមតថកិចរច គប់

លាំោប់ថានក់ ឲ្យបេងកើនការយកចិតតទុកោក់ និងោាំរទរគប់មេធ្ាបាយ េៅេពលចុេះបាំេពញការងារតាមមូលោាន
សូមេឆលៀតសួរសុែទុកខ ជួយឧបតថមភដល់ជនចាស់ជរា ជាពិេសស ជនចាស់ជរាពិការែដលម្ភនការលាំបាកេៅ
កនុងសហគមន៍។ អាំេពើលអ និងកាយវិការដ៏លអរបៃពែដលែលួនេយើងបានេធវើេៅេលើអនកដៃទ គឺេរបៀបដូចជាការជួយ

ែលួនឯង ពីេរាេះ កាយវិការដ៏លអេនេះបានេធវើចេាំ ាេះមនុស្េជាំនាន់មុន គឺពិតជាបានបន្េល់ទុកឲ្យកូនេៅជាំនាន់
េរកាយរបស់េយើងបានេរៀនសូរត និងរតងរតាប់តាម ែដលេយើងនឹងទទួលបាននូវភាពកក់េៅា េារេពញេោយ

កតីសង្ឃឹម និងេជឿជាក់ថា កូនេៅជាំនាន់េរកាយរបស់េយើងនឹងជួយទាំនុកបរមុងដល់េយើងបានលអ ដូចែដលេយើង
បានទាំ នុ ក បរមុ ង ដល់ មនុ ស្េ ចាស់ជាំ នា ន់ មុន ែដរ។ កនុ ង ឱកាសៃនទិ វាេនេះែដរ បានអាំា វនាវឲ្យ មនុសុ្េ ចាស់

ស្មន្រសតចារ្យ េោករគូ អនករគូ េៅតាមរគឹេះស្មានឧតតមសិក្ា និងស្មោចាំេណេះដឹងទូេៅទាាំងអស់សូមបនតយក

ចិតតទុកោក់ផតល់ការអប់រស
ំ ីលធម៌ ចរិោធម៌ សុជវី ធម៌ គុណធម៌ និងរបៃពណីទាំេនៀមទម្ភាបល
់ អៗដល់និស្េិត
និងសិសា
្ នុសស
ិ ្េរគប់រប
ូ ឲ្យេចេះេោរពចាស់រពឹទាាចារ្យេៅកមពុជា ជាអនកម្ភនពិេស្មធន៍ជីវិត និងែហលឆលងនូវ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ទុកខលាំបាក េកើតេចញពីជេម្ភាេះែបកបាក់ និងសន្រងារម ែដលកមពុជាែហលឆលងអស់ជាេរចើនទសវត្េ េហើយសូមកុាំ
ឲ្យេកមងៗជាំនាន់េរកាយេដើរធាាក់េៅកនង
ុ គនលងៃនការែបកបាក់េនេះបនតេៅេទៀត។

-បាននិងកាំពុងអនុវតតនូវកមមវិធីពីរជាសាំខាន់គឺ: ទី១-ក មមវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្េចាស់តាមសហគមន៍ និងទី

២-កមមវិធីែថទាាំមនុស្េចាស់តាមរគួស្មរ និងសហគមន៍។ កមមវិធីេនេះបានជួយមនុស្េចាស់ឲ្យម្ភនសុែភាពលអ
េដើម្បីរួមចាំែណកកនុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ែដលពួកោត់រស់េៅ

-បានបេងកើតសម្ភគមមនុស្េចាស់េៅតាមឃុាំ សងាាត់េដើម្បីែថរក្ាឧតតមរបេោជន៍ និងោាំរទដល់ស្មន
ា

ភាពជីវភាពរស់េៅរបស់មនុស្េចាស់។ មនុស្េចាស់ និងទុរគតជនបានទទួលនូវការឧបតថមភ ោាំរទេោយ
រកសួង ស្មាប័ន ម្ភនសមតថកិចច អាជាាធររដឋបាលថានក់េរកាមជាតិ កាកបាទរកហមកមពុជា សម្បុរសជននានា
អងគការមិនែមនរោាភិបាលកនុងសកមមភាពរបកបេោយសប្បរុ សធម៌

េហើយបានឆលុេះបញ្ញចាំងឲ្យេឃើញនូវវប្បធម៌

ជួយឧបតថមភ ោាំរទោន និងការរួបរួមោនជួយេរជាមែរជងេោេះរស្មយនូវទុកខលបា
ាំ ករបស់ជនរួមជាតិ ជាពិេសស

ជនចាស់ជរា ជនពិការ និងទុរគតជន េៅកនុងសងគមជាតិេយើង។ ជាមួយោនេនេះ ស្មានីយវ៍ ិទ្យុ និងទូរទស្េន៍
បាយ័ន បានបេងកើត កមមវិ ធី ផទេះេទវតា េដើម្បី ស្មងសង់ ផទេះជូ ន ជនចាស់ជ រាបានរាប់រ យែន ង នាេពលកនល ង មក។

បចចុ ប្ប នន សម្ភគមមនុស្េ ចាស់ម្ភ នចាំ នួ ន ៥៦៩សម្ភគម (េកើន ៦៩) ែដលម្ភនសម្ភជិ ក សរុ បរបម្ភណ
១៨៣.៤៣១នាក់

ែដលតាមរយៈសកមមភាពសម្ភគមបានបេងកើតឲ្យម្ភនកមមវិធីែថទាាំសុែភាព

ធនាោររសូវ

េបឡាមរណសេន្រងារេះ និងការស្មមគគីជួយោនេៅវិញេៅមករវាងមនុស្េចាស់ដច
ូ ោនេៅកនុងសហគមន៍

-បានអនុវតត និងពរងីកកមមវិធីែថទាាំមនុស្េចាស់តាមរគួស្មរ និងតាមសហគមន៍ រសបតាមរបៃពណី

ទាំេនៀមទម្ភាប់លអរបស់រគួស្មរែែមរ កនុងការេោរពដឹងគុណចាំេាេះមនុស្េចាស់រួមម្ភន ឪពុក ម្ភាយ ជីដន
ូ ជីតា
និងជនចាស់ជរាោានទីពង
ឹ

-បានេលើកទឹកចិតតដល់សហគមន៍ អារាមស្មសនា ជាពិេសសរពេះពុទធស្មសនា និងស្មសនាដៃទេទៀត

កនុងការជួយដល់ស្មសនិកែដលជាជនចាស់ជរាបានរជកេកានេៅតាមទីអារាម

-បានទទួលការោាំរទពីរាជរោាភិបាល ឥស្េរជន និងសប្បុរសជននានា កនុងការេរៀបចាំនូវកមមវិធីមនុស្េ

ធម៌េដើម្បីផតល់អាំេណាយជា សម្ភារៈ និងថវិកាជួយដល់ជនចាស់ជរាេៅតាមសហគមន៍ជាេរចើន។
៥-អភិវឌ្ឍរបបែនតែ
ិ ៊ុខែងគមែ្មាប់មន្រនតីរាជការែ៊ុីវិល

-បានអនុ វ តត េោលនេោបាយជាតិ ចាំ េាេះអតី ត មន្រនតី រា ជការសុីវិ ល

ជាការដឹ ង គុ ណ ចាំ េាេះគុ ណ

បាំណាច់របស់អតីតមន្រនតីរាជការសុីវល
ិ
ែដលបានរួមចាំែណកកនុងបុពវេហតុ ៃនការអភិវឌ្ឍរបេទសជាតិ េហើយ
បានបន្េល់ទុកនូវស្មនៃដ និងបទពិេស្មធន៍លអៗ សរម្ភប់មនុសេ្ ជាំនាន់េរកាយៗេទៀត េោយបានផតល់នូវការ

េលើកទឹកចិតត តាមរយៈការផតល់នូវកិតតិយស េសចកតីៃថលថនូរ និងការផតល់នូវរបបសនតិសុែសងគម ែដលម្ភនការែក
សរមួលជាបនតបនាាប់រសបតាមលទធភាពៃនេសដឋកច
ិ ចជាតិ

-បានេរៀបចាំ និងជាំរុញោក់ឲ្យដាំេណើរការនូវរបបសនតិសុែសងគមសរម្ភប់មន្រនតរា
ី ជការសុីវិល េោយរគប

ដណ្ប់េលើតាវកាលិកចាំនន
ួ ៦ រួមម្ភន ការចូលនិវតតន៍ ការបាត់បង់សម្បទាវិជាជ
ា ីវៈ ម្ភតុភាព េរោេះថានកកា
់ រងារ
មរណៈភាព និងអនកេៅកនង
ុ បនទុក ៃនជនទាាំងេនេះ

-បានេរៀបចាំ និងអនុវ តតម្ភ តិកាគណនី ៃនបលង់គណេនយ្យ របស់ ប.ជ.ស. រសបតាមរបកាសេលែ

១៥០២ សហវ.របក ចុេះៃថងទី២៥ ែែធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៣ របស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញ្ដវតថុ។ ជាពិេសសេលើការ

រគប់រគងហិរញ្ដវតថុសរម្ភប់ដាំេណើរការរគប់យនតការ ៃន ប.ជ.ស. ឲ្យម្ភនគណេនយ្យភាព ប.ជ.ស. បានសុាំការ
អនុញ្ញាត េៅរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញ្ដវតថុ េដើមប្ ីឲ្យសវនករឯករាជ្យេធវកា
ើ ររតួតពិនិត្យ និងផតល់ទិោកា
ា រេលើ
របាយការណ៍ ហិរញ្ដវតថុរបចាាំឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្២
នាំ ០១៣តេៅ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បានេធវើបចចុប្បននភាពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ ែដលជាអតីតមន្រនតីរាជការសុីវល
ិ និងអនក

េៅកនុងបនទុកចាស់-ថមី ជាបនតបនាាប់ រគប់រកុង រសុក ែណឌ េៅរាជធានី េែតត េដើម្បីោក់ឲ្យដាំេណើរការបេរមើេសវា
េបើកផតល់របបសនតិសុែសងគមតាមរបព័នធធនាោរេៅទូទាាំងរបេទស ចាប់ពីែែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១៤ តេៅ

-េដើម្បីអនុវតតរសបតាមស្មារតីៃនស្មរាចររបស់រាជរោាភិបាលេលែ ០៤ សរ. ចុេះៃថងទី០៥ ែែមិថុនា ឆ្នាំ

២០១៤ ប.ជ.ស. បានបេរមើេសវាេបើកផតល់របបសនតស
ិ ុែសងគមរបចាាំែែតាមរបព័នធធនាោរ ចាប់ពីែែសីហា ឆ្នាំ
២០១៤ បានទាន់េពលេវោេៅរគប់រាជធានី េែតត

-របបសនតិសុែសងគមសរម្ភប់មន្រនតីរាជការសុីវិល រតូ វបានដាំេឡើងជាេរៀងរាល់ឆ្ាំនរសបតាមការដាំ េឡើង

េបៀវត្េមន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ គិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤ េកើនេឡើងដល់ ២៣៥% ៃនរបាក់េបៀវត្េមូលោាន។ បចចុប្បនន
ម្ភននិវតតជន ចាំនួន ៤១.០៦៨នាក់ និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ ចាំនួន ២.៩៦២នាក់ និងអនកេៅកនុងបនទុក

ចាំនួន ៤៥.៦៧០នាក់កាំពង
ុ ទទួលរបបសនតិសុែសងគម។ េៅឆ្ន២
ាំ ០១៤េនេះ រាជរោាភបា
ិ លបានេចញអនុរកឹត្យ
េលែ ២២១ អនរក.បក ចុេះៃថងទី៣១ ែែកកកោ ឆ្ន២
ាំ ០១៤ សតីពីការបែនថមរបាក់េស្មធនរបចាាំែែជូននិវតតជន

និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ ែដលជាអតីតមន្រនតរា
ី ជការសុីវិលតាមរបេភទរកបែ័ណឌ រួមម្ភន របេភទ “ក”

ចាំនួន ២០.០០០េរៀល -របេភទ “ែ” ចាំនួន ២០.០០០េរៀល -របេភទ “គ” ចាំនួន ៤០.០០០េរៀល -របេភទ
“ឃ” ចំនួន ៦០.០០០េរៀល អនុវតតចាប់ពីៃថងទ០
ី ១ ែែេមស្ម ឆ្នាំ២០១៤េនេះ តេៅ

-បានពរងឹង និងអភិវឌ្ឍរគឹេះស្មាន ប.ជ.ស. េដើម្បប
ី េរមើេសវាជូនសិទធិវនតៃន ប.ជ.ស. េោយបានេរៀបចាំ

រចនាសមព័នរធ ដឋបាល និងការរបរពឹតេត ៅ របស់ ប.ជ.ស. តាមេសចកតស
ី េរមចេលែ ១០៧ រក/ប.ជ.ស. ចុេះថងទី

១៨ ែែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ របស់រកុមរបឹកា
្ ភិបាលៃន ប.ជ.ស. សរម្ភប់បេរមើការងារ របចាាំៃថងរគប់យនតការេៅ
ថានក់កណាាល ថានក់ស្មខារគប់រកុង រសុក ែណឌ េៅរាជធានី េែតតទូទាាំងរបេទស ឲ្យទទួលបានលទធផលរបកប
េោយរបសិទធភាព

-រាជរោាភិបាលេរកាមការងារដឹកនាាំរបស់សេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សែន នាយករដឋ

មន្រនតី ៃនរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បានសេរមចផត ល់របាក់ភាគទាន ៦ ភាគរយ ជាំនួស មន្រនតីរាជការសុីវិលរហូត

ដល់ឆ្ាំន២០១៨ កនុងករណី ែដលសេមតច េតេជា ហ៊ុន សែន ជានាយករដឋមន្រនតី។ េោយែឡក រាជរោាភិបាល
បានសេរមចជាេោលការណ៍ របគល់ភារកិចចជន
ូ រដឋមន្រនតីរកសួងមុែងារស្មធារណៈ និងរដឋមន្រនតីរកសួងេសដឋ

កិចច និងហិរញ្ដវតថុ េធវជា
ើ សហរបធានដឹកនាាំេរៀបចាំរបកាសអនតររកសួងអាណាព្ាបាលៃន ប.ជ.ស. សតព
ី កា
ី រអនុវតត
អរតាភាគទានសរម្ភប់ជាមូលនិធិរទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុែសងគមមន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ
េដើម្បីអនុវតតរសបតាម
ស្មារតីៃនអនុរកឹត្យេលែ ៧៣ អនរក.បក ចុេះៃថងទ២
ី ៩ ែែេមស្ម ឆ្នាំ២០១១។
៦-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពអតីតយ៊ុទ្ធជន
-ការងារអតីតយុទធជន

និងរគួស្មរអតីតយុទធជន

រតូវបានយកចិតទ
ត ុកោក់អនុវតតរសបតាមេោល

នេោបាយជាតិ េោយការេោរពដឹងគុណចាំេាេះគុណូបការៈដ៏ៃថលថារា បស់អតីតយុទធជន និងរគួស្មរ ែដល
បានេធវើពលីកមម បូជាស្មច់រសស់ ឈាមរសស់ េដើម្បប
ី ុពវេហតុជាតិម្ភតុភូមិ និងរបជាជន
តេៅ៖

-ជាក់ែសតង រកសួង ស.អ.យ បានយកចិតតទក
ុ ោក់ចេាំ ាេះស្មានភាពរបស់អតីតយុទធជន និងរគួស្មរ ដូច
o បានអនុវតតរបបសនតិសែ
ុ សងគមជូនអតីតយុទធជនរគប់ដណ្ប់េលើតាវការលិកចាំនួន ៩ រូមម្ភន
ការចូលនិតតន៍ ការបាត់បង់សមតថភាពការងារ ម្ភតុភាព អាាហ៍ពិាហ៍រោដាំបូង ពលី មរណៈ
ពិការភាព ជាំងឺ និងរគួស្មរទាាំងេនាេះ

o ែកសរមួលបែនថបរបបឧបតថមភជូនអតីតយុទធជនជាបនតបនាាប់ រសបតាមសភាពការណ៍ជាក់ែសតង
ៃនស្មាន ភាពេសដឋកិចចជាតិ

គិត រតឹមឆ្នាំ ២០១៣

២៣៥%ៃនរបាក់េបៀវត្េនននតរស័កតិ

របាក់បេងកើន ភាគរយបានេកើន េឡើងដល់

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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o ែកសរមួលបេងកើនរបាក់ឧបតថមភរបចាាំែែជូនឪពុក ម្ភាយ អាណាព្ាបាលរបស់ជនពលី មរណៈ
ពី៣.២០០៛ េៅ ៨.០០០៛ កនុង ១ែែ

o ែកសរមួលរបាក់េបៀវត្េមូលោាន និងរបាក់មហូបអាហារជូនជនពិការ និវតតជន និងជនបាត់បង់
សមតថភាពការងារ ែដលបានេផទរមករកសួង ស.អ.យ មុន និងេរកាយឆ្នាំ២០០៧ ឲ្យម្ភនតុល្យ
ភាពោន

o ការេធវើបចចុប្បននភាពអតីតយុទធជន និងរគួស្មរេដើម្បរី គប់រគងតាមរបព័នធព័តម្ភ
៌ នវិទ្ាបានបញ្ចប់
ទាាំងរសុងកនុងែែមិថនា
ុ ឆ្នាំ២០១៤ េោយបានលុបអតីតយុទធជន និងអនកេៅកនង
ុ បនទុកែដលផុត
េចញពីបញ្ជេី បើករបាក់

-គិតមកដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤េនេះ អតីតយុទធជនែដលកាំពុងទទួលរបបសនតិសុែសងគមម្ភនចាំនន
ួ

៩១.៥៥៩នាក់ និងអនកេៅកនុងបនទុកចាំនួន ១៧៥.៨៦៣នាក់ េហើយដាំេណើរការេបើកផតល់របបតាមរបព័នធធនាោរ
បានទាាំងរសុងេៅទូទាាំងរាជធានី េែតតទាាំង ២៥ សាំេៅបេងកើនរបសិទធភាព តម្ភាភាព និងទាន់េពលេវោ

-បានអនុវ តតេោលការណ៍ សតីពីការកាំណ ត់អតតសញ្ញាណ កងកម្ភាាំង របោប់អា វុធ ចូល និវ តតន៍ ចូលបាត់

បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគួស្មរយុទធជនពលី មរណៈ ែដលរតូវទទួលសម្បទានដីសងគមកិចច

-បានបនតអនុវតតគេរម្ភងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍អតីតយុទធជនេៅតាមឃុាំ សងាាត់ ែដលកនុងេនាេះ ម្ភនចាំនន
ួ

៦២ឃុាំ សងាាត់ េៅកនុងរាជធានី េែតតចន
ាំ ួន ២៥ ែកលមអជីវភាពរស់េៅរបស់អតីតយុទធជន និងរគួស្មរ ឲ្យ
កាន់ែតរបេសើរេឡើងជាបនតបនាាប់

-រកសួង ស.អ.យ សហការជាមួយសម្ភគមអតីតយុទធជនកមពុជា (ស.អ.ក) បានេរៀបចាំរបារពធែួបេលើក

ទី៧ ទិវាអតីតយុទជ
ធ នកមពជា
ុ ២១ មិថុនា ឆ្ន២
ាំ ០១៤ ែដលម្ភនសម្ភសភាពចូលរួមពីថានកដ
់ ឹកនាាំ មន្រនតរា
ី ជការ
រកសួង ស.អ.យ និងអតីតយុទធជនែដលបានអេញ្ជញ
ើ មកពីរាជធានី េែតតទាាំង ២៥ ចាំនួនរបម្ភណ ៣០០នាក់

-សេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជា ហន
៊ុ សែន និងសេមតចកិតរតិ ពឹទធបណឌិតបានកស្មងតាំបន់អភិវឌ្ឍន៍

េោធិនពិការតាែកនេកាេះស្មា រសុកឈូក េែតតកាំពត មណឌលអភិវឌ្ឍន៍េោធិនពិការ ៣១៧ រសុកគូែលន េែតត
េសៀមរាប និងមណឌលអភិវឌ្ឍន៍េោធិនពិការភនាំឆ័រត េែតតបនាាយម្ភនជ័យ និងឈានេៅកស្មងេៅតាំបន់ដៃទ
មួយចាំនួនេទៀត

-សម្ភគមអតីតយុទធជនកមពុជា និងសប្បុរសជនបានស្មងសង់ផទេះជូនអតីតយុទធជន និងរគួស្មរ កនង
ុ

នាមសេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សែន និងសេមតចកិតតិរពឹទធបណឌិត េៅតាមសហគមន៍បានចាំនួន
២០១ែនង (េកើនកនង
ុ ឆ្នាំ២០១៣ ចាំនួន ១៧ែនង) និងបនតស្មងសង់ជាបនតបនាាប់េទៀតតាមលទធភាពជាក់ែសតង។
៧-ែិកា្សាវ្ាវ្បព័នធែនតិែ៊ុខែងគមទ្ូលំទ្ូលាយែ្មាប់្បាជនកមពុា

រកសួងបាន និងកាំពុងសិកា
្ រស្មវរជាវឯកស្មរនានា េដើម្បីេរៀបចាំបេងកើតរបព័នស
ធ នតិសុែសងគមទូលាំទូោយ

សរម្ភប់របជាជនទូេៅ។

៨-អភិវឌ្ឍែមតថភាពសាថាប័ន និងព្ងឹងភាពាដៃគូ
-រកសួងបានពរងឹង

និងពរងីកសកមម ភាពវិទ្យ ស្មានជាតិស ងគមកិ ចច

សាំេៅបណ្តេះបណាាលធនធាន

មនុស្េសរម្ភប់ស្មាប័នរដឋ វិសយ
័ ឯកជន និងអងគការមិនែមនរោាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ ែដលាក់ព័នធនឹង

ការងារសងគមកិចច។ បចចុបប្ នន វិទ្ាស្មានកាំពង
ុ បណ្តេះបណាាលនិសេិ្ តករមិតឧតតមសិក្ាចាំនន
ួ ១៧៩នាក់ ែដល
សិក្ាេលើជាំនាញសងគមកិចច សងគមវិទា
្ វិសវកមមសិបប្ និមមិតនិងរណប និងកិចោ
ច ាំារសងគម
-ការរគប់រគងឯកស្មរ និងការតមកល់ឯកស្មរគតិយុតតបានលអរតឹមរតូវ

-េរៀបចាំការែបងែចកភារកិចចថានក់ដឹកនាាំ និងរេបៀបរបបការងាររបស់រកសួង និងរបកាសសតីពីការពរងឹង

ការអនុវតតនីតិវិធីកុនងការែតងតាាំង ការេផទរ និងការរបគល់ភារកិចចមន្រនតីរាជការរកសួង

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បានែតងតាាំង និងរបគល់ភារកិចច ជូនមន្រនតីរាជការចាំនួន ១០២នាក់ និងោក់ឲ្យចូលនិវតតន៍ចាំនួន ៣៧

នាក់។ េរៀបចាំេបៀវត្េមូលោានជូនមន្រនតីរកបែ័ណឌរបេភទ គ ឃ តាមេោលការណ៍ចាំនួន ១៥៩នាក់។ េរៀបចាំ
បតូររកបែ័ណឌ ដាំេឡើងនននតរស័កតិ និងថានក់ចាំនួន ១.០៣១នាក់ និងនិយតកមមេបៀវត្េរ៍ចាំនួន ២៥៧នាក់

-រកបែ័ណឌមន្រនតីរាជការសរុបចាំនួន ១.៥៨៥នាក់ កនុងេនាេះ េៅថានក់ជាតិចាំនួន ៥៩៥នាក់ និងថានក់

េរកាមជាតិចាំនួន ៩៩០នាក់

-បញ្ជូនមន្រនតីរាជការេៅបណ្តេះបណាាលជាំនាញបេងកើនសមតថភាពកនុងរបេទសចាំនួន ២៨នាក់ និងេរៅ

របេទសចាំនួន ០១នាក់

-បានអនុ វ តត ក មមវិ ធី កាំ ែណទរមង់ រ បស់រា ជរោាភិបា លោ៉ាង សកមម

កនុ ង េនាេះម្ភនកមមវិធី កាំ ែណទរមង់

វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ េោយបានសិក្ារស្មវរជាវកាំណត់នូវមុែងារ និងធនធានរបស់រកសួង ស.អ.យ
សរម្ភប់េផទរេៅឲ្យរដឋបាលថានក់េរកាមជាតិជាជាំហានៗស្មកល្បងចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤េនេះ ។ កមមវធ
ិ ីកាំែណទរមង់

ការរគប់រគងហិរញ្ដវតថុស្មធារណៈ ការអនុវតតេោលនេោបាយេបៀវត្េរ៍សរម្ភប់មន្រនតីរាជការ និងរបាក់បណា
ាំ
ច់
េផ្េងៗបានេបើកផតល់េោយរតឹមរតូវ និងទាន់េពលេវោេៅតាមរបព័នធធនាោរ

-បានេរៀបចាំ និងរបកាសោក់ឲយ្ អនុវតតែផនការយុទធស្មន្រសត ២០១៤-២០១៨ របស់រកសួង ស.អ.យ

-រកសួងបានេលើកទឹកចិតត និងសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការមិនែមនរោាភបា
ិ លជាតិ អនតរជាតិ និង

ៃដគូអភិវឌ្ឍនានា កនុងស្មារតីស្មមគគីធម៌ និងេកៀរគររបភពធនធានទាាំងសម្ភារៈ ថវិកា និងបេចចកេទស បេរមើឲ្យ
សាំណូមពររបស់ជ
់ នរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះរគប់របេភទកនុងសងគម។ ទនទម
ឹ េនេះ ក៏បានេធវើសហរបតិបតតិការ

ោ៉ាងជិតសនិទធទាាំងកនុងរកបែ័ណឌតាំបន់ អាស្ម៊ាន និងពិភពេោកាក់ព័នន
ធ ឹងវិស័យសុែម្ភ
ុ លភាពសងគម និងការ
អភិវឌ្ឍ

-បានេចញេសចកតីជូនដាំណឹងដល់អងគការមិនែមនរោាភិបាលជាតិ អនតរជាតិ ែដលម្ភនបាំណងេធវើ កិចច

សហរបតិបតតិការជាមួយរកសួង ស.អ.យ កនុងការបាំេពញែបបបទ ឯកស្មរ និងនីតិវិធី។ បានរបជុាំពិភាក្ា

េលើែលឹមស្មរៃនកិចរច ពមេរពៀងែដលអងគការបានបនតកិចចសហរបតិបតតិការជាថមបា
ី នចាំនួន ៣១អងគការ េលើចាំនួន
អងគការសរុបចាំនួន ១៤១អងគការ ែដលកាំពុងេធវើកិចចសហរបតិបតតិការជាមួយរកសួង ស.អ.យ

-បានចុេះអធិការកិចេច ដើម្បព
ី ិនិត្យ ែកលមអការបាំេពញមុែងារ តួនាទី រេបៀបរបបការងារេៅមនទីរ ស.អ.យ

េែតតកាំពត ែកប រពេះសីហនុ កាំពង់សពឺ កាំពង់ឆ្នាំង បាត់ដាំបង ៃបលិន ៃរពែវង ស្មាយេរៀង េកាេះកុង និងេែតត
េាធិ៍ស្មត់ និងេោេះរស្មយវិវាទៃផទកនុងចាំនួន ០១ករណី

-រកុមការងារអនកនាាំាក្យ និងរបតិកមមរហ័សរបស់រកសួង ស.អ.យ រតូវបានបេងកើតេឡើងេដើម្បីពិនិតយ្

តាមោន និងបករស្មយបាំភលឺរាល់ព័ត៌ម្ភនទាាំងឡាយណាែដលាក់ព័នធការងារសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុ វ នី តិ ស ម្ប ទា។ រកុ ម ការងារេនេះបានេឆលើ យ បាំ ភលឺេៅវិ ទ្យុ ABC ចាំ នួ ន ០៧ករណី េឆលើ យ តបជាមួ យ កាែសត
េែមបូឌាោលី ០១ករណី។ ទនទឹមេនេះ រកុមការងារេនេះ បានេោេះរស្មយបញ្ញាសងគមមួយចាំនួន ដូចជា បាន

ចាត់ែចងេោេះរស្មយបញ្ញារសីតរកីរកម្ភនកូន ៥នាក់ ែដលផទេះបាក់ចូលទេនលេហើយមកស្មនក់េៅេចតិយកនុងវតត
េៅរសុកស្មាង េែតតកណាាល រសីតម្ភនវិបតតិផលូវចិតតយកកូនោក់េចាលេៅវតតកនុងរកុងរកេចេះ េែតតរកេចេះ កុម្ភរ
រតូវម្ភាយោក់រចវាក់េជើងេៅេែតតេកាេះកុង
មណឌលអងគការេៅេែតតៃបលិន
េែតតៃរពែវង

ជនវិកលចរិតេៅតាមផលូវស្មធារណៈេៅរាជធានីភាំនេពញ

បញ្ញា

និងបញ្ញាេកមង រតូវេគេធវើទារុណកមមចាប់រជមុជទឹកកនុងាងេៅរសុការាាំង

-បានេរៀបចាំេសចកតីរាងែផនការយុទធស្មន្រសតសវនកមម និងែផនការសកមមភាពរបចាាំឆ្ាំន

-បានពរងឹងសមតថភាពសវនករៃផទកនុង តាមរយៈ ការបញ្ជូនសវនករចូលរួមកនុងកមមវិធីបណ្តេះបណាាល

និងសិកាាស្មោនានា

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-អនុវតតតាមេសចកតីសេរមចសតីពីការបេងកើតរកុមការងារថានកជា
់ តិចុេះមូលោាន េដើម្បីរតួតពិនត
ិ ្យ និងោាំរទ

ការអនុវតតកមមវិធីនេោបាយ និងយុទធស្មន្រសតចតុេកាណដាំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរោាភិបាលកមពជា
ុ
ឯក

ឧតតម វង ែូត រដឋមន្រនតីរកសួង ស.អ.យ បានដឹកនាាំ និងចូលរួមេវទិកាស្មធារណៈចាំនួន ៥េវទិកា េៅវតតជីនីក
និងឃុាំរទាៃនរសុករកូចឆ្ា វតតវិហារលួងសងាាត់សង
ួ រកុងសួង វតតរកាពររបាាំនិងវតតក្ាលបឹងេសេះរសុកត្បូងឃមុាំ
ៃនេែតតត្បង
ូ ឃមុាំ។ ទនទឹមេនេះ ឯកឧតតម េោកជាំទាវថានក់ដឹកនាាំ និងមន្រនតរី កសួងក៏បានចូលរួមេវទិកាស្មធារណៈ

តាមេែតតេោលេៅេរៀងៗែលួនផងែដរ។ កនុងេវទិកាេនេះ ឯកឧតតមរដឋមន្រនតីក៏ដូចឯកឧតតម េោកជាំទាវថានក់ដឹកនាាំ
រកសួងបានរស្មយបាំភលឺនូវចមលល់

េោយកតីរក
ី រាយ និងេម្ភទនភាព។

និងទទួលយកនូវសាំណូមពររបស់បងបអន
ូ របជាជនែដលបានចូលរួមរបកប

៩-គែច្កតីែននិដ្ឋាន

សមិទធផលៃនវិសយ
័ សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខាងេលើេនេះ បានរួមចាំែណកកនង
ុ ការ

អនុវតតកមមវិធីនេោបាយរបស់រោាភិបាល និងយុទស្ម
ធ ន្រសតចតុេកាណដាំណាក់កាលទី៣ របស់សេមតចអគគមហា

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សែន នាយករដឋមន្រនតីៃនរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ តាមរយៈសមិទធផលេនេះ សុែុម្ភល
ភាពរបស់របជាជន ជាពិ េសស ជនរងេរោេះ និ ង ជនរកីរកងាយរងេរោេះរតូវ បានអនត រា គមន៍ ជួយ ទាន់ េពល
េវោ

និងបានេលើកកមពស់ជីវភាពរសបតាមការអភិវឌ្ឍៃនេសដឋកិចជា
ច តិ។

របព័នធសនតស
ិ ុែសងគមក៏រតូវបាន

េរៀបចាំ និងចាប់េផតើមដាំេណើរការផតល់េសវារបកបេោយរបសិទធភាព និងសុទិដឋិនិយម។ េសវាសងគមកិចចរតូវបាន
ពរងឹងពរងីកតាមរយៈការកស្មងលិែិតបទោានគតិយុតត
អភិបាលកិចល
ច អ។

ការបណ្តេះបណាាលធនធានមនុស្េ

និងការពរងឹង

ការពរងឹងពរងីកភាពជាៃដគូជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍ សងគមសុីវល
ិ អងគការមិនែមនរោាភិបាល សប្បុរសជន

សហគមន៍បានេកៀរគររបភពធនធានទាាំងបេចចកេទស និងហិរញ្ដវតថុ បានោ៉ាងធាំេធងរួមចាំែណកកនុងការេោេះ
រស្មយបញ្ញាជីវភាពរស់េៅរបស់របជាជនេៅកនុងសងគម ជាពិេសសការងារមនុស្េធម៌

ទនទឹមនឹងសមិទផ
ធ លសាំខាន់ៗែដលសេរមចបានេឡើងខាងេលើ េយើងម្ភនបញ្ញារបឈមមួយចាំនួន រួម

ម្ភន ភាពរកីរក គាំោតកនុងចាំេណាមរបជាជនរវាងអនកម្ភន និងអនករក រវាងជនបទ និងទីរកុង ការែរបរបួល

អាកាសធាតុ ជាំងរា
ឺ តត្ាតចែមលកៗ បញ្ញាជនអនាថា ការជួញដូរមនុស្េ ការេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន ការធាាក់ចុេះ

ៃនសីលធម៌ សុជីវធម៌។ល។ េោយែឡកសរម្ភប់រកបែ័ណឌរកសួង ក៏ម្ភនកកាាមួយចាំនួន ជាអាទិ៍ កកាាធនធាន
មនុស្េទាាំងបរិម្ភណ និងគុណភាពេៅម្ភនករមិត ការិោល័យ ស.អ.យ រសុកមួយចាំនន
ួ មិនទាន់ម្ភនមន្រនតី
បេរមើការងារ។ សមតថភាពមន្រនតីទាាំងថានក់ជាតិ និងថានក់េរកាមជាតិេៅម្ភនករមិត មន្រនតីែដលម្ភនសមតថភាព

មួយចាំនួនេចញេៅេធវើការខាងេរៅ។ កញ្ចប់ថវិការួមរបស់រកសួងចាំនួន ៩៣%ជារបាក់េបៀវត្េរ៍របស់មន្រនតីរាជ
ការ និងរបាក់េស្មធនរបស់អតីតមន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ
និងអតីតយុទធជន។ រពមជាមួយេនេះ រកសួងមិនម្ភន
មេធ្ាបាយរគប់រោន់សរម្ភប់បាំេពញការងារ។

II-ទ្ិែគៅបនតឆ្ាំ២០១៤-២០១៥ ដនវិែ័យែងគមកិច្ច អតីតយ៊ុទ្ជ
ធ ន និងយ៊ុវនីតិែមបទា
ក-ច្កខុវិែ័យ

“បងខិតេសវាសុែុម្ភលភាពសងគមឲ្យជិតេកៀកជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ និងពរងឹងពរងីករបព័នធ

សនតិសុែសងគម” េលើេោលការណ៍ អវីៗេដើម្បីរបសិទធភាពៃនេសវាសងគមកិចច។

ខ-គរលនគោបាយរួមដនវិែ័យែងគមកិច្ច អតីតយ៊ុទ្ធជន និងយ៊ុវនីតិែមបទា និង
វិធានការអន៊ុវតត

យកចិតតទុកោក់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតស
ិ ម្បទា ឲ្យកាន់ែតទូលាំ

ទូោយែថមេទៀត េដើម្បេី ធវើឲ្យសុែម្ភ
ុ លភាពរបស់របជាជនបានកាន់ែតលអរបេសើរ ម្ភនេសវាសងគមកិចចរគប់
រោន់សរម្ភប់ជួយដល់ជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះរគប់របេភទ ម្ភនរបព័នធសនតិសែ
ុ សងគមរឹងម្ភាំ និងទូលាំ
របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ទូ ោយសរម្ភប់ធា នារា៉ាប់ រ ងដល់ហានិ ភ័យ សងគ ម ជាយថាេហតុ រ បស់របជាជនរគប់មជ្ឈ ោាន

និ ង ធានានូ វ

ការបេងកើតេសវាសងគមកិចច េៅេកៀកនឹងរបជាជន និងេោយម្ភនការចូលរួមពីរបជាជន។ ែិតែាំេកៀរគររបមូល

ធនធានជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសប្បរុ សជននានា េដើម្បីបេងកន
ើ ធនធានបេចចកេទស និងហិរញ្ដវតថស
ុ រម្ភប់វិស័យ
សងគមកិចច អតីតយុទធជន យុវនីតិសម្បទា។

េដើម្បីសេរមចទិសេៅេនេះ រកសួងកាំណត់យុទធស្មន្រសត ៣ គឺ ១-បេងកើនរបសិទធភាពេសវាសងគមកិចច

២-ជាំរុញដាំេណើរការរបព័នស
ធ នតិសុែសងគម និង៣-េកៀរគររបភពធនធានទាាំងែផនកបេចចកេទសនិងហិរញ្ដវតថុ និង
កមមវិធីអាទិភាព ៨ ចាំណច ដូចខាងេរកាម៖

១-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពែងគម

-បេងកើនអនតរាគមន៍សងគមកិចច េដើម្បីជយ
ួ ដល់របជាជនរកីរកងាយរងេរោេះ ជនរងេរោេះេោយេរោេះ

មហនតរាយធមមជាតិ េោយមិនទុកឲ្យរបជាជនណាម្ភនក់ស្មាប់េោយអត់បាយែដលេយើងមិនបានដឹង េហើយមិន
បានេោេះរស្មយ

-បនតពរងីកកមមវិធស
ី េន្រងារេះបនាាន់សរម្ភប់របជាជនរកីរកងាយរងេរោេះ ទប់ស្មាត់ភាពងាយរងេរោេះ

របស់របជាជនរកីរកេៅតាមសហគមន៍ ទប់ស្មាតទ
់ ុរគតភាព ការេធវច
ើ ាំណាករសុកេោយរបថុយរបថាន។
-បនតពរងឹងកមមវិធីេោេះរស្មយបញ្ញាជនអនាថា

ចាត់ទុកជនអនាថាជាជនរងេរោេះែដលរតូវទទួល

បាននូវការោាំារែផនកសងគមកិចច ការផតលេ់ សវាជូនជនអនាថា េោយឈរេលើេោលការណ៍េោរពសិទធិមនុស្េ
និងការបងកឱកាសឲ្យស្មារជីវភាពេឡើងវិញ និងេធវស
ើ ម្ភហរណកមមេៅកនុងសងគម

-បនតអភិវឌ្ឍចលនារគួស្មរលអ ទប់ស្មាត់អាំេពើហិងា
្ កនង
ុ រគួស្មរ។ េលើកកមពសត
់ នា
ួ ទីរបស់រគួស្មរ ជា

េកាសិការបស់សងគម ជាកែនលងផតលភា
់ ពកក់េៅា និងសុភមងគលសរម្ភប់របជាជនរគប់រូប រួមចាំែណកកនុងការ

អភិវឌ្ឍសងគម។ បនតចាត់តាាំងទិវាអនតរជាតិសតីពីរគួស្មរ ១៥ ឧសភា និងបនតផ្េពវផ្ាយទស្េនាទានេយនឌ័រ
និងអនុសញ្ញា សុ-ី ដ

-ពរងឹងការផតល់េសវាែថទាាំ និងោាំរទដល់ជនរងេរោេះ និងរងផលបេះាល់េោយស្មរេមេរាគេអដស៍

ជាំងឺេអដស៍ និងជាំងកា
ឺ ចស្មហាវេផ្េងៗ

-េរៀបចាំ និងអនុវតតេោលនេោបាយសតព
ី ីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របជាជនរកីរកេៅតាមសហគមន៍

េដើម្បីទទួលនូវកាោនុវតតភាពសរម្ភប់ែកែរបជីវភាព

-ជាំរុញការរបយុទធរបឆ្ាំងអាំេពើជួញដូរមនុស្េ និងការជួយដល់ជនរងេរោេះ តាមរយៈការស្មារនីតិ

សម្បទា ការបណ្តេះបណាាលវិជាាជវី ៈ និងេធវើសម្ភហរណកមមជនរងេរោេះេៅសហគមន៍វិញេោយោានការេរីសេអើង
-បនត អនុ វ តត េោលនេោបាយ

ជួ ញ ដូរមនុស្េ។

បទោាន អប្ប បរម្ភសតីពី កិ ចច កា រារសិទធិ ជ នរងេរោេះេោយអាំ េពើ

២-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពក៊ុមារ និងយ៊ុវនីតិែមបទា

-ផតល់អាទិភាព កនុងការអភិវឌ្ឍសុែុម្ភលភាពកុម្ភរែដលជាទាំាាំងសនងសស្េី អនកបនតេវនសរម្ភប់

អនាគតរបស់របេទសជាតិ េោយឈរេលើមល
ូ ោាន ការអភិវឌ្ឍេលើរគប់វស
ិ ័យទាាំងអស់ែដលកាំពុងេធវើសពវៃថង
ជាពិេសស វិសយ
័ សុែុម្ភលភាពកុម្ភរ គឺេដើម្បីអនាគតរបស់កុម្ភរ

-បនតជាំរុញផ្េពវផា
្ យ និងអនុវតតច្ាប់ េោលនេោបាយ បទោាន េោលការណ៍ែណនាាំែដលាក់

ព័នធនឹងកិចកា
ច រារកុម្ភរ រួមនឹងអនុសញ្ញាអនតរជាតិសតីពីសិទធិកម្ភ
ុ រ ជាពិេសសសិទធិជាមូលោានទាាំងបួនរបស់
កុម្ភរ គឺ “សិទធិរស់រានម្ភនជីវិត សិទធិទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ សិទទ
ធិ ទួលបាននូវការការារ និងសិទច
ធិ ូលរួម
របស់កុម្ភរ” ឲ្យបានទូលាំទោ
ូ យទាាំងេៅថានក់ជាតិ និងថានក់េរកាមជាតិ

-បនតែសវងរកការោាំរទ េកៀរគរធនធាន និងបេងកើន កិចចស ហការអនុវ តត របកបេោយេជាគជ័យ នូវ

េោលេៅអភិវឌ្ឍសហសវត្េែដលាក់ព័នធនង
ឹ វិសយ
័ កុម្ភរ ជាអាទិ៍ េលើវស
ិ ័យសុខាភិបាល ការកាកត់បនថយ
របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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អរតាមរណភាពម្ភតា និងទារក អប់រំ ការបេងកើនអរតាចូលេរៀនរបស់សស
ិ ្េ និងគុណភាពអប់រំ។ល។ ជា
ពិេសស េៅតាំបន់ោច់រសោល និងតាំបន់ជនជាតិភាគិចរស់េៅ

-បនតអនុវតតរបព័នធសុែុម្ភលភាពកុម្ភរ េោលនេោបាយែថទាាំជាំនួសចាំេាេះកុម្ភរ បទោានអប្បបរម្ភ

សរម្ភប់ការែថទាាំកុម្ភរេៅកនុងមណឌល និងបទោានអប្បបរម្ភសរម្ភប់ែថទាាំកុម្ភរេៅតាមសហគមន៍។ ជាំរុញការ
អនុវតតរបកាស សតីពីនីតិវធ
ិ ីអនុវតតេោលនេោបាយែថទាាំជាំនស
ួ ចាំេាេះកុម្ភរេោយរកសួង ស.អ.យ េធវើរបតិភូ
កមមជូនរកុមរបឹកា
្ រាជធានី េែតត រកុមរបឹក្ារកុង រសុក ែណឌ និងរកុមរបឹកា
្ ឃុាំ សងាាត់នវូ ភារកិចក
ច ង
នុ វិស័យ
ែថទាាំចាំេាេះកុម្ភរ។

េរជើសេរីសឲ្យម្ភនបុគល
គ ិកវិជាាជីវៈសងគមកិចច

សាំេៅជាំរុញការអនុវតតេោលនេោបាយ

ែថទាាំជាំនស
ួ ការរគប់រគងករណី និងការេធវស
ើ ម្ភហរណកមមកុម្ភរ និងបេងកើតឲ្យម្ភនយនតការ គណៈកមមការរគប់
រគងករណី និងការបរងួបបរងួមរគួស្មរកុម្ភរេចញពីមណឌលេៅរគួស្មរ និងសហគមន៍
បាល

-បនតពរងឹងគុណភាពៃនការែថទាាំកុម្ភរេៅតាមមណឌល ទាាំងមណឌលរដឋ និងអងគការមិនែមនរោាភិ

តាមរយៈការេធវើអធិការកិចច

ការកស្មងែផនទីមណឌលែថទាាំកុម្ភរជារបព័នធ

សាំេៅកាត់បនថយចាំនួនមណឌលែដលអនុវ តតរសបតាមេោលនេោបាយ
និ ងបទោានអប្បបរម្ភ

សតីពីកា រែថទាាំជាំនស
ួ ចាំេាេះកុម្ភរ

ការេធវើបចចុប្បននភាពកុម្ភរ

សតីពីការែថទាាំជាំ នួសចាំ េាេះកុម្ភ រ

េលើកទឹកចិតតការបរងួបបរងួមរគួស្មរកុម្ភរ

តាម

េោលការណ៍ផតលអា
់ ទិភាពឲ្យកុម្ភរទទួលបានការអភិវឌ្ឍកនុងរកបែ័ណឌរគួស្មរ តាមេោលការណ៍ពរងឹងគុណ
ភាព កាត់បនថយបរិម្ភណមណឌល

-បនតជាំរុញការផ្េពវផា
្ យ និងអនុវតតចា
្ ប់ សតីពីសមុាំកន
ូ អនតររបេទស និងលិែត
ិ បទោានគតិយុតតនានា

េដើម្បីរួមចាំែណកកនុងការអនុវតតេោលនេោបាយរបស់រាជរោាភិបាល សតីពកា
ី រេលើកកមពស់សុែុម្ភលភាពកុម្ភរ
ឲ្យលអរបេសើរ

េោយយកចិតតទុកោក់កនុងការទុកោក់កុម្ភរេៅកនុងរសុកឲ្យអស់លទធភាព

មុននឹងឈានដល់

ដាំណាក់កាលអនុវតតការងារសមុាំកូនអនតររបេទសរសបតាមអនុសញ្ញារកុងឡាេអ សតីពកា
ី រការារកុម្ភរ និងសហ
របតិបតតិការទាក់ទងសមុាំកន
ូ អនតររបេទស កនុងេោលេៅមនុស្េធម៌សទ
ុ ធស្មធ េដើម្បីរករគួស្មរលអឲ្យកុម្ភរ និង
ធានាឧតតមរបេោជន៍របស់កុម្ភរ

-បនតពរងឹង ពរងីកកិចស
ច ហរបតិបតតិការ ចុេះកិចចរពមេរពៀងសតីពីការកាំណត់ចាំនួនទីភានកងា
់ រសមុាំកន
ូ

អនតររបេទសជាមួយរបេទសែដលជាភាកីអនុសញ្ញារកុងឡាេអ និងរបេទសែដលម្ភនកិចស
ច ហរបតិបតតិការសមុាំ
កូនអនតររបេទសជាមួយរពេះរាជាណាចរកកមពុជា េដើម្បីទប់ស្មាត់ការជួញដូរកុម្ភរ តាមរូបភាពសមុាំកូនអនតររបេទស

-ជាំរុញការអនុវតតការងារយុវនីតិសម្បទា និងអនុវតតកមមវិធីយុតតិធម៌អនីតជ
ិ ន បនតផតល់នូវេសវាការារ

សិទធិកុម្ភរតាមផលូវច្ាប់ ចាំេាេះអនីតិជនែដលរបរពឹតតេលមើសនឹងច្ាប់តាមសហគមន៍ តាមពនធនាោរ។ ជាំរញ
ុ

ការអនុម័តេសចកតីរាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌អនីតិជន េដើម្បីការារសិទធិកុម្ភរេៅកនុងរបព័នធយុតតិធម៌ និងទប់ស្មាត់
បាតុភាពអសកមមរបស់អនីតិជន

-បនតអនុវតតេោលនេោបាយ សតីពីមជ្ឈមណឌលព្ាបាល ស្មារនីតិសម្បទាសរម្ភប់ជួយជនរងេរោេះ

ែដលេរបើបាស់បាំានស្មរធាតុេញៀន រពមជាមួយេនាេះជាំរុញេោលនេោបាយេលើកទឹកចិតត ការព្ាបាល និង
ស្មារនីតិសម្បទាជនរងេរោេះែដលេរបើរបាស់បា
ាំ នស្មរធាតុេញៀនតាមសហគមន៍
បទពិេស្មធន៍ជាំហានដាំបង
ូ
របេទស

កមមវិធីពា
្ បាលេៅរាជធានីភនាំេពញ

េោយេផតើមេចញពីការដក

មុននឹងឈានពរងីកកមមវធ
ិ ីេនេះេៅទូទាាំង

-បនតបញ្ចប់រាល់េសចកតីរាងច្ាប់ អនុរកឹត្យ របកាស េោលការណ៍ែណនាាំាក់ព័នធេៅេសសសល់

ាក់ព័នធនឹងសុែុម្ភលភាពកុម្ភរ

-បនតអនុវតតកាតពវកិចចជាសម្ភជិកៃនការអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិកុម្ភរ េរៀបចាំ និងេផញើរបាយការណ៍

ជាតិេលើកទី៤ ដល់េលើកទី៦ សតីពីការអនុវតតអនុសញ្ញាសិទធិកុម្ភរ និងរបាយការណ៍ជាតិសតីពីការអនុវតតពិធីស្មរ
ាក់ព័នធេផ្េងេទៀត ជូនអងគការសហរបជាជាតិបានទាន់េពលេវោរបកបេោយគុណភាព។

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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៣-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពជនពិការ

-បនតជាំរុញការអនុវតតច្ាប់សតីពីកិចចការារ និងេលើកកមពស់សិទជ
ធិ នពិការ និងែផនការយុទធស្មន្រសត

ជាតិ សតីពីពកា
ិ រភាព ២០១៤-២០១៨ េដើម្បីេលើកកមពស់សិទធិ និងលុបបាំបាត់ការេរីសេអើងចាំេាេះជនពិការ រពម
ទាាំងបងកឱកាសឲ្យជនពិការបានចូលរួមរគប់សកមមភាពរបស់សងគម

-បនតជាំរុញអនុវតតអនុសញ្ញាអងគការសហរបជាជាតិ សតីពីសទ
ិ ធិជនពិការ និងទសវត្េរ៍ជនពិការរបចាាំ

តាំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហវិកឆ្នាំ២០១៣-២០២២ យុទស្ម
ធ ន្រសតអុីនឈាន់ “េធវើឲ្យសិទធិកាាយជាការពិត”

-េរៀបចាំទិវាជនពិការកមពុជា ទិវាជនពិការអនតរជាតិ និងទិវាេផ្េងៗេទៀត សរម្ភប់ជនពិការ

-បនតអនុវតតែផនការយុទស្ម
ធ ន្រសត ២០១៤-២០១៨ របស់មូលនិធិជនពិការ និងេកៀរគររបភពធន

ធានេដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលនិធជ
ិ នពិការ

-បនតផតល់េសវាស្មារលទធភាពពលកមមកាយសម្បទាជូនជនពិការ េសវាព្ាបាលេោយចលនា េសវា

ស្មារលទធភាពពលកមមេវជជស្មន្រសត
ថវិកាជាតិ

-បនតជាំរុញការផតល់របបេោលនេោបាយចាំេាេះជនពិការរកីរកតាមសហគមន៍ រសបតាមលទធភាព
-បនតសរមបសរមួលអនុវតតកមមវិធីស្មារលទធភាពពលកមមេៅសហគមន៍ជូនជនពិការ និងបេងកើតរកុម

ជួយែលួនឯងៃនជនពិការ

-បនតបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈជនពិការ និងអភិវឌ្ឍមុែរបរខានតតូចជូនជនពិការេៅតាមសហគមន៍

-បនតជាំរុញការផតល់ឱកាសជូនជនពិការចូលបេរមើការងារតាមរកសួង ស្មាប័នរដឋ និងវិស័យឯកជន

តាមអរតាកាំណត់

-បនត ព រងឹង កមមវិ ធី ផត ល់េសវាជូ ន កុ ម្ភ រពិ កា រែភនក កុ ម្ភ រគរថល ង់ និ ង កុ ម្ភ រេែ្ា យសតិ បញ្ញា និ ង េធវើ

សម្ភហរណកមមកុម្ភរពិការេៅកនង
ុ សហគមន៍

-បនតេលើកទឹកចិតច
ត លនាកីឡា សិល្បៈរបស់ជនពិការ ការងារព័ត៌ម្ភនជាភាស្មសញ្ញា និងការ

អភិវឌ្ឍេសវាអក្េរស្មាប និងភាស្មសញ្ញា

-បនតសហការជាមួយមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការរបចាាំតាំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហវិក អនុវតតគេរម្ភង

ស្មកល្បង សតីពីបរិស្មានោានពិការភាព។

៤-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពមន៊ុែសចាែ់

-េរៀបចាំែកសរមួលអនុរកឹតយ្ េលែ ១៥៨ អនរក.បក ចុេះៃថងទី២៥ ែែកកកោ ឆ្នាំ២០១១ សតីពីការ

បេងកើតគណៈកម្ភាធិការជាតិកមពុជាេដើម្បីមនុស្េចាស់េៅជារពេះរាជរកឹត្យសតព
ី ីការបេងកើតគណៈកម្ភាធកា
ិ រជាតិ
កមពុជាេដើម្បីមនុស្េចាស់វញ
ិ

-បនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិសរម្ភប់មនុសេ្ ចាស់

ែដលេៅែវេះចេនាាេះ ឲ្យរសបតាមស្មានភាពេសដឋកិចជា
ច តិ

និងេរៀបចាំែកសរមួលបែនថមេលើចាំណច

-បនតបេងកើតគណៈកម្ភាធកា
ិ រជាតិកមពជា
ុ េដើម្បម
ី នុសេ្ ចាស់ និងយនតការថានកេ់ រកាមជាតិសរម្ភប់អនុវតត

េោលនេោបាយចាំេាេះមនុស្េចាស់ និង េរៀបចាំទិ វាមនុសេ្ ចាស់ ១ តុោ េរកាមរបធានបទ “សម្ភគម
មនុសេ្ ចាស់ជាយនតការដ៏សខា
ាំ ន់ជយ
ួ អភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងសងគមជាតិ”

-អនុវតតនូវកមមវិធីពរី ជាសាំខាន់គឺ: ទី១-កមមវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្េចាស់តាមសហគមន៍ និងទី២-កមមវិធី

ែថទាាំមនុសេ្ ចាស់តាមរគួស្មរ

-បនតោាំរទ និងេលើកទឹកចិតតកនុងការបេងកើត រគប់រគង និងពរងីកសម្ភគមមនុស្េចាស់តាមភូមិ ឃុាំ

សងាាត់ រកុង រសុក ែណឌ េៅរគប់រាជធានី េែតត

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-បនតោាំរទ និងេលើកទឹកចិតតដល់សហគមន៍ អារាមស្មសនា ជាពិេសសរពេះពុទធស្មសនា និង

ស្មសនាដៃទេទៀត កនង
ុ ការជួយដល់ស្មសនិកែដលជាមនុស្េចាស់ជរាបានរជកេកានេៅតាមទីអារាម

-បនតោាំរទ និងេលើកទឹកចិតតដល់ឥស្េរជន និងសប្បុរសជននានាកនុងការេរៀបចាំនូវកមមវធ
ិ ីមនុស្េ

ធម៌ េដើម្បីផល
ត ់អាំេណាយជាសម្ភារៈ និងថវិកាជួយដល់ជនចាស់ជរាេៅតាមសហគមន៍
-ជាំរុញឲ្យម្ភនការេរៀបចាំមជ្ឈមណឌលេសវាជនចាស់ជរាកមពុជា

-ជាំរុញការបណ្តេះបណាាលបុគគលិក ភានកងា
់ រសងគមកិចច េដើម្បផ
ី តល់េសវាែថទាាំជនចាស់ជរា

-េលើកទឹកចិតតអងគការមិនែមនរោាភិបាល ែផនកឯកជនបេងកើតេសវាែថទាាំសុែភាពជនចាស់ជរា។

៥-អភិវឌ្ឍរបបែនតែ
ិ ៊ុខែងគមែ្មាប់មន្រនតីរាជការែ៊ុីវិល
-បនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិចាំេាេះអតីតមន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ

ជាការដឹងគុណចាំេាេះគុណ

បាំណាច់របស់អតីតមន្រនតីរាជការសុីវល
ិ
ែដលបានរួមចាំែណកកនុងបុពវេហតុ ៃនការអភិវឌ្ឍរបេទសជាតិ េហើយ
បានបន្េល់ទុកនូវស្មនៃដ និងបទបិេស្មធន៍លអៗ សរម្ភប់មនុសេ្ ជាំនាន់េរកាយៗេទៀត េោយបនតផតល់នូវការ

េលើកទឹកចិតត តាមរយៈការផតល់នូវកិតតិយស េសចកតីៃថលថនូរ និងការផតល់នូវរបបសនតិសុែសងគម ែដលម្ភនការែក
សរមួលជាបនតបនាាប់រសបតាមលទធភាពៃនេសដឋកច
ិ ចជាតិ

-បនតេរៀបចាំ និងជាំរញ
ុ ោក់ឲ្យដាំេណើរការនូវរបបសនតស
ិ ុែសងគមសរម្ភប់មន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ ែដលរួម

ម្ភនតាវកាលិក ៦មុែ រួមម្ភន ការចូលនិវតតន៍ ការបាត់បង់សម្បទាវិជាជ
ា ីវៈ ម្ភតុភាព េរោេះថានកកា
់ រងារ មរណ
ភាព និងអនកេៅកនុងបនទក
ុ ៃនជនទាាំងេនេះ

-បនតអនុវតតម្ភតិកាគណនី ៃនបលង់គណេនយ្យរបស់ ប.ជ.ស. រសបតាមរបកាសេលែ ១៥០២

សហវ.របក ចុេះៃថងទី២៥ ែែធនូ ឆ្នាំ២០១៣ របស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញ្ដវតថុ។ ជាពិេសសេលើការរគប់រគង

ហិរញ្ដវតថុ សរម្ភប់ដាំេណើរការរគប់យនតការ ៃន ប.ជ.ស. ឲ្យម្ភនគណេនយ្យភាព ប.ជ.ស. បនតសកា
ុាំ រអនុញ្ញាត
េៅរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញ្ដវតថុ េដើម្បីឲយ្ សវនករឯករាជ្យ េធវើការរតួត ពិ និត្យ និងផត ល់ទិោាកា រេលើរបាយ
ការណ៍ ហិរ ញ្ដវតថុ របចាាំឆ្ាំន ចាប់ពីឆ្ាំន២ ០១៣តេៅ

-បនតេធវើបចចុប្បននភាពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ ែដលជាអតីតមន្រនតីរាជការសុីវល
ិ និង

អនក េៅកនុ ង បនទុ ក ចាស់ - ថមី ជាបនត បនាាប់ រគប់ រកុង រសុក ែណឌ េៅរាជធានី េែតត េដើម្បី ោ ក់ ឲ្យ ដាំ េណើ រ ការ
បេរមើេសវាេបើ ក ផត ល់រ បបសនតិ សុែ សងគ មតាមរបព័ នធ ធនាោរ េៅទូទាាំងរបេទស

-េដើម្បីអនុវតតរសបតាមស្មារតី ៃនស្មរាចររបស់រាជរោាភិបាលេលែ ០៤ សរ. ចុេះៃថងទី០៥ ែែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៤ ប.ជ.ស. បនតបេរមើេសវាេបើក ផតល់របបសនតិសុែសងគមរបចាាំែែតាមរបព័នធធនាោរជូន សិទធិ វនត ៃន
ប.ជ.ស. េៅរគប់រាជធានី េែតត ឲ្យបានទាន់េពលេវោ

-បនតពិនិត្យ និងសុាំេោលការណ៍ែកសរមួលរបបសនតិសុែសងកមសរម្ភប់មន្រនតរា
ី ជការសុីវិល រសប

តាមលទធភាពថវិកាជាតិ

-ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍរគឹេះស្មាន ប.ជ.ស. េដើម្បីបេរមើេសវារបបសនតិសែ
ុ សងគមសរម្ភប់សិទវធិ នត ៃន ប.

ជ.ស.. េោយបនតអនុវតតរចនាសមព័នធរដឋបាល និងការរបរពឹតេត ៅរបស់ ប.ជ.ស. តាមេសចកតស
ី េរមចេលែ

១០៧/ប.ជ.ស. ចុេះៃថងទី១៨ ែែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ របស់រកុមរបឹកា
្ ភិបាល ៃន ប.ជ.ស. សរម្ភប់បេរមើការងារ
របចាាំៃថងរគប់យនតការេៅថានក់កណាាល ថានក់ស្មខារគប់រកុង រសុក ែណឌ េៅរាជធានី េែតត ទូទាាំងរបេទស ឲ្យ
ទទួលបានលទធផលរបកបេោយរបសិទធភាព

-បនតតាមោនការអនុវតតេោលការណ៍ ែដលបានសេរមចេោយរាជរោាភិបាលរបគល់ភារកិចចជូនរដឋ

មន្រនតីរកសួងមុែងារស្មធារណៈ

និងរដឋមន្រនតីរកសួងេសដឋកិចច

និងហិរញ្ដវតថុ េធវើជាសហរបធានដឹកនាាំេរៀបចាំ

របកាសអនតររកសួងអាណាព្ាបាល ៃន ប.ជ.ស. សតីពកា
ី រអនុវតតអរតាភាគទានសរម្ភប់ជាមូលនិធិរទរទង់
េបឡាជាតិសនតិសែ
ុ សងគមសរម្ភប់មន្រនតរា
ី ជការសុីវល
ិ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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-រាជរោាភិបាលេរកាមការដឹកនាាំរបស់សេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជា ហន
៊ុ
សែន នាយករដឋ

មន្រនតី ៃនរពេះរាជាណាចរកកមពុជានឹងបនតផតល់របាក់ភាគទាន ៦ភាគរយ ជាំនួសឲ្យមន្រនតីរាជការសុីវិលរហូតដល់ឆ្នាំ
២០១៨

និងសរម្ភប់អណតតិបនតបនាាប់េទៀត

កនុងករណីរាជរោាភិបាល

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សែន ជានាយករដឋមន្រនតី។

ែដលដឹកនាាំេោយសេមតចអគគមហា

៦-អភិវឌ្ឍែ៊ុខ៊ុមាលភាពអតីតយ៊ុទ្ធជន

-បនតយកចិតតទុកោក់េរៀបចាំរបកាសផតល់របបសនតស
ិ ុែសងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគួស្មរថមីែដល

េផទរមកពីរកសួងាក់ព័នឲ
ធ ្យបានទាន់េពលេវោ តម្ភាភាព និងការទទួលែុសរតូវ

-េបើកវគគបណ្តេះបណាាលកស្មងសមតថភាពមន្រនតថា
ី នកក
់ ណាាល រាជធានី េែតត និងរកុង រសុក ែណឌ
-បនតេរៀបចាំេសចកតីរាងអនុរកឹត្យ សតីពីការកាំណត់អរតាភាគទានសរម្ភប់រទរទង់ ប.ជ.អ
-បនតពរងឹងការេផទៀងផ្លាត់

និងតាមោន

រតួតពិនិត្យការេបើកផតល់របបសនតិសុែសងគមរបស់អតីត

យុទធជននិងរគួស្មរ និងរគប់រគងថវិកាេៅតាមរបព័នធធនាោរ

-បនតែកសរមួលរបាក់របបសនតិសុែសងគមជូនអតីតយុទធជន

២០១៣ ឲ្យម្ភនតុល្យភាពជាមួយអនកេរកាយឆ្នាំ២០១៣

និងរគួស្មរអតីតយុទធជន

មុែឆ្នាំ

-បនត អនុ វ តត េោលការណ៍ សតីពី កា រកាំ ណ ត់ អតត ស ញ្ញា ណ កងកម្ភាាំ ង របោប់អា វុ ធ ចូ ល និ វ តត ន៍ ចូ ល

បាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគួស្មរយុទធជនពលី មរណៈ ែដលរតូវទទួលសម្បទានដីសងគមកិចច

-សហការជាមួយរកសួង ស្មាប័នាក់ព័នធ កនុងការផតល់សម្បទានដីសងគមកិចច ជូនអតីតកងកម្ភាាំង

របោប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពការងារ ពិការ និងរគួស្មរយុទធជនពលី មរណៈ ែដលមិនទាន់
បានទទួល

-អភិវឌ្ឍសម្ភគមអតីតយុទធជនកមពជា
ុ សាំេៅបនតជយ
ួ ដល់អតីតយុទជ
ធ នកនុងការកស្មងជីវភាពរគួស្មរ

ចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការបនតសកមមភាពេបឡាមរណសេន្រងារេះ ការស្មងសង់ផទេះ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍
អតីតយុទធជន។ បងកលកខណៈដល់អតីតយុទធជនឲ្យទទួលបាននូវេសវាស្មធារណៈេផ្េងៗដូចជា ការបណ្តេះ

បណាា លវិជាាជីវៈ ការស្មារលទធភាពពលកមមកាយសម្បទា ការទទួលជាំនយ
ួ សេន្រងារេះបនាាន់ ការចូលរួមសកមម
ភាពសិល្បៈ កីឡា។ល។

-បនតនិរនតរភាពតាំបន់អភិវឌ្ឍ េោធិនពិការ ែដលជាអាំេណាយដ៏ៃថលថាារបស់សេមតចអគគមហាេសនា

បតីេតេជា ហ៊ុន សែន និងសេមតចកិតតិរពឹទធបណឌត
ិ េៅបណាាភូមិអភិវឌ្ឍន៍េោធិនពិការតាែកនេកាេះស្មា រសុក
ឈូក េែតតកាំពត មណឌលអភិវឌ្ឍន៍េោធិនពិការ ៣១៧ រសុកគូែលន េែតតេសៀមរាប និងមណឌលអភិវឌ្ឍន៍
េោធិនពិការភនាំឆ័រត េែតតបនាាយម្ភនជ័យ និងតាំបន់ដៃទមួយចាំនន
ួ េទៀត។

៧-ែិកា្សាវ្ាវ្បព័នធែនតិែ៊ុខែងគមទ្ូលំទ្ូលាយ ែ្មាប់្បាជនកមពុា

-ជាំរុញឲ្យម្ភនសិក្ារស្មវរជាវឯកស្មរនានា េដើម្បីេរៀបចាំបេងកើតរបព័នធសនតិសែ
ុ សងគមទូលាំទូោយ

សរម្ភប់របជាជនទូេៅ។

៨-អភិវឌ្ឍែមតថភាពសាថាប័ន និងព្ងឹងភាពាដៃគូ

-បនតែិតែាំកស្មងសមតថភាពស្មាប័ន ពរងឹងស្មារតីទទួលែុសរតូវមនសិការវិជាាជីវៈរបស់មន្រនតស
ី ងគម

កិចច រគប់លោ
ាំ ប់ថានកេ់ ដើម្បេី ឆលើយតបេៅនឹងភារកិចចកង
នុ ដាំណាក់កាលថមីេនេះ

-បេងកើនការោាំរទដាំេណើរការវិទ្ាស្មានជាតិសងគមកិចច សាំេៅបណ្តេះបណាាលធនធានមនុស្េសរម្ភប់

ស្មាប័នរដឋ វិសយ
័ ឯកជន និងអងគការមិនែមនរោាភបា
ិ លែដលាក់ពន
័ ធនឹងការផតល់េសវាសងគមកិចច បេងកន
ើ ការ

សិក្ារស្មវរជាវ និងពរងីកកមមវិធីសិកា
្ េផ្េងៗេទៀត ទាាំងករមិតឧតតមសិក្ា និងករមិតវិញ្ញាបនបរត រួមម្ភន

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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ជាំនាញគណេនយ្យ ធនាោរនិងហិរញ្ដវតថុ រគប់រគងទីផ្ារ ភាស្មអង់េគលស េោលនេោបាយស្មធារណៈ
េោលនេោបាយសងគម រគប់រគងស្មធារណៈ និងរដឋបាលស្មធារណៈ

-បនតអនុវ តតនូវកមមវិ ធីកាំែណទរមង់េលើរគប់ែផនក រសបតាមេោលនេោបាយរបស់រាជរោាភិបាល

េដើម្បីបេងកើនរបសិទធិភាពៃនការផតល់េសវាសងគមកិចច។ បនតអនុវតតកមមវិធីកាំែណទរមង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
តាមរយៈការេផទរមុែងារ និងធនធានេៅរដឋបាលថានកេ់ រកាមជាតិ

-អនុ វ តត កា រេធវើ ស ម្ភហរណកមម រកបែ័ ណឌ ម ន្រនតី រា ជការ តាមេោលការណ៍ ៃនការេរៀបចាំ មុ ែ ងារ

ស្មធារណៈថមី

-េរៀបចាំរបកាសសតីពីកា រេរៀបចាំ និងការរបរពឹតត េៅរបស់មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េែតត និង

ការិោល័យ ស.អ.យ រកុង រសុក ែណឌ

-បនតពរងឹងភាពជាៃដគូជាមួយអងគការមិនែមនរោាភបា
ិ លជាតិ និងអនតរជាតិ េដើម្បីពរងីកនូវស្មារតី

ស្មមគគីធម៌េៅកនុងសងគម េកៀរគររបភពធនធាន ថវិកា សម្ភារៈ បេចចកេទសសរម្ភប់បេរមើឲ្យសាំណម
ូ ពរៃន

ការងារសងគមកិចច ការជួយដល់ជនរកីរកងាយរងេរោេះតាមរយៈការកស្មងយនតការនានា េលើកទឹកចិតតដល់អងគ
ការ និងៃដគូអភិវឌ្ឍនានា

-បនតចុេះេធវើអធិការកិចចតាមអងគការេរកាមឱវាទរកសួង េដើម្បីពរងឹងការបាំេពញមុែងារ តួនាទី ភារកិចច

របកបេោយរបសិទធភាព គណេនយ្យភាព និងតម្ភាភាព

-បនតពិនិត្យ តាមោន និងបករស្មយបាំភលឺរាល់ព័តម្ភ
៌ នទាាំងឡាយណាែដលាក់ព័នធការងារសងគម

កិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា

-េលើកកមពស់របសិទធភាពការងារ តាមរយៈការអនុវតតែផនការសវនកមម និងបនតពរងឹងសមតថភាព

សវនកមមៃផទកនុង៕

រាជធានីភនាំេពញ,.ៃថងទី ០៨

ែែ

រៃឋមន្រនតី

-

ឆ្នាំ២០១៤

ជូនភានប់តារាងសូចនាករ និងចាំណចេៅ

របាយការណ៍បូកសរុបលទធផលការងាររយៈេពល ០១ឆ្នាំ ែែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ែែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសេៅបនត ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥
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