ក្ពះរាជាណាចក្ររមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ក្ពះមហារសក្ត

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

ក្នអងអំឡអង មួយទស្សវត្សរ៍ចង
ុ េរោយេនេះ រពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជាបាននិងក្ំពុងេរក្បជញ្ជក្់នូវែផលផ្កាៃនសនតភា
ិ ព

ឯក្ភាពជាតិ និងសថិរភាពនេោបាយែដលជាសមិទធផលរបវតតិសាស្តសតៃនេោលនេោបាយ ឈនេះ ឈនេះ របស់សេមតច អគ្គ

មហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា។ េលើមូលដ្ឋានេនេះ ក្នអងទស្សវត្សរ៍ក្នលង
មក្ ក្មពអជាសេរមចបាននូវក្ំេណើនេសដឋក្ិចក្
ច នអងក្រមិតខ្ពស់របមាណ ៨%ក្នអងមួយឆ្នំ និងោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្ជាង
២%ក្នអងមួយឆ្នំ

ែដលជាសមិទធផលគ្ួរជាទីេមាទនៈក្នង
អ ចំេណាមបណាារបេទសែដលមានោរអភិវឌ្ឍទាបនានា

សក្លេោក្។ ក្មពអជាខ្ិតខ្ំែរបោាយឲ្យេៅជារបេទសមានចំណលលខ្ពសក្
់ រមិតមធ្យមេឆឆ្នំ២០៣០។

ក្នអង

េដើម្បីឈានេៅសេរមចទិសេៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងេលើក្ក្មពស់

ជីវភាពរស់េឆរបស់របជាពលរដឋ ទប់សាាត់ភាពងាយរងេរោេះេឆក្នអងសងគម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធ សា ស្តសត

ចតុ េោណដំណា ក្់ោលទី ៣ ែដលរបោសដ្ឋក្់ឲ្យ េរបើេដ្ឋយសេមតច អគ្គ មហាេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្
រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ោលពីៃថងទី២៥ ែខ្ក្ញ្ញា ឆ្នំ២០១៣។ រតង់មុំទ៣
ី និងមុំទ៤
ី ៃនចតុេោណទី៤ សតព
ី ី
ោរអភិវឌ្ឍរបព័នធោំពារសងគម និងោរជំរុញេោលនេោបាយជាតិរបជាជន និងសមភាពេយនឌ័រ បានបងាាញោ៉ាង
ច្ាស់អំពីោរយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នអងោរជួយដល់ជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះរគ្ប់របេភទក្នអងសងគម
ជាពិេសស ក្ុមារក្ំរពា ក្ុមារងាយរងេរោេះ ស្តសតី ជនចាស់ជរា ជនពិោរ អតីតយុទជ
ធ ន និងអតីតមស្តនតីរាជោរសុីវល
ិ ។

េដើម្បីរួមចំែណក្ក្នអងោរេលើក្ក្មពស់សុខ្ុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ ជាពិេសស ជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ

រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង និងក្មមវិធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធសាស្តសត
៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកន
ើ របសិទធភាពេសវាសុខ្ុមាលភាពសងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នស
ធ នតិសុខ្សងគម និង(៣).

ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភពធនធានទាំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថអ និង(ខ្).ក្មមវធ
ិ អា
ី ទិភាព ៨ចំណុច គ្ឺ

(១).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពសរមាប់ជនរងេរោេះនិងងាយរងេរោេះ និងក្ិចចោររគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពក្ុមារ

និងយុវនីតស
ិ ម្បទា (៣).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពជនពិោរ (៤).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).អភិវឌ្ឍរបប
សនតិសុខ្សងគមសរមាប់មស្តនតីរាជោរសុីវិល (៦).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).សិក្្ា រសាវរជាវបេងកើតរបព័នធ
សនតិសុខ្សងគមទូលំទូោយសរមាប់របជាជនក្មពអជា និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ។

ជាអាទិ៍ក្ង
នអ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ រក្សួងសងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បទាអនុវតតសេរមចបានលទធផលដូច

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

-បានរសង់ សថិតិរបជាជនទីទ័លរក្ និងរងេរោេះមហនតរា យេផ្សងៗសរុ បរបមាណ ៤២.៩១៩រគ្ួសារ ក្នអងេនាេះ

មាន រាជធានីភនំេពញចំនួន ២០៤រគ្ួសារ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៣៤រគ្ួសារ រតនគ្ិរីចំនួន ១០៣រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន

១៤.៤៩៤រគ្ួសារ េសៀមរាបចំនួន ១៩៩រគ្ួសារ ក្ំពតចំនន
ួ ១.៩៣៣រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១.៥៦៥រគ្ួសារ ក្ំពង់សពឺចំនន
ួ ៣០៥
រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ២.០៥០រគ្ួសារ ក្ំពង់ធំចំនួន ៦៨រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ១៨.៣២៨រគ្ួសារ សារយេរៀងចំនួន ៩២

រគ្ួសារ បាត់ដប
ំ ងចំនួន ៩៤រគ្ួសារ មណឌលគ្ីរីចំនន
ួ ៥៦៦រគ្ួសារ រក្េចេះចំនួន ០៨រគ្ួសារ ៃប៉ៃលិនចំនន
ួ ១៨រគ្ួសារ ៃរពែវង
ចំនួន ១.៧២០រគ្ួសារ សទឹងែរតងចំនួន ៩៧៤រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ៨៩រគ្ួសារ និងេខ្តតេោេះក្ុងចំនួន ៧៥រគ្ួសារ
និងចុេះរសង់សថិតិជនរងេរោេះែដលសាាបេ់ ដ្ឋយេរោេះទឹក្ជំនន់ចំនួន ៥២នាក្់ ក្នអងេនាេះ មានេខ្តតៃរពែវងចំនួន ១៥នាក្់
ក្ំពង់ចាមចំនួន ១២នាក្់ រក្េចេះចំនួន ០៧នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ០៤នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ០៣នាក្់ ត្បឣងឃមអំចំនួន ០១នាក្់ េខ្តត
ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ០៧នាក្់ និងេខ្តតសទឹងែរតងចំនួន ០៣នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

1

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីោរពិេរោេះេោបល់ដល់ជនរងេរោេះមហនតរាយទឹក្ជំនន់ េដ្ឋយមានអនក្
ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់
-បានសហោរជាមួយអាជាាធរេខ្តត ោក្បាទរក្ហមក្មពអជា អងគោរជាតិ អនតរជាតិ សប្បអរសជននានានាំយក្

អំេណាយជួយដល់ជនរងេរោេះេដ្ឋយេរោេះធមមជាតិ និងជនរក្ីរក្ងាយរងេរោេះចំនួន ៨.៥៨២រគ្ួសារ ក្នអងេនាេះ េខ្តត

ក្ំពតចំនួន ១.៤៩៩រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១២៧រគ្ួសារ ក្ំពង់ចាមចំនួន ១.៨៩១រគ្ួសារ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ២.៣៥០រគ្ួសារ
ក្ំពង់សពឺចំនួន ៣០៣រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ៨២រគ្ួសារ ក្ណាាលចំនួន ១.៧៤២រគ្ួសារ បាត់ដំបង ៩៤រគ្ួសារ
ក្ំពង់ធំចំនួន ០៧រគ្ួសារ មណឌលគ្ីរីចំនួន ៨៦រគ្ួសារ រក្េចេះចំនួន ០១រគ្ួសារ និងេខ្តតសទឹងែរតងចំនួន ៤០០រគ្ួសារ

-រក្សួងបានផតល់ជំនួយសេស្តងារេះបនាាន់ ជាេស្បៀង និងសមាារៈេផ្សងៗដល់របជាជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ

ចំនួន ៣.២៨៤រគ្ួសារ ក្នអងេនាេះ េខ្តតែក្បចំនួន ០១រគ្ួសារ រក្េចេះចំនួន ០៧រគ្ួសារ បនាាយមានជ័យចំនួន ០៧រគ្ួសារ
សទឹងែរតងចំនួន ៩៧៤រគ្ួសារ សារយេរៀងចំនួន ៩២រគ្ួសារ ៃរពែវងចំនួន ១.៧២០រគ្ួសារ ក្ំពតចំនួន ៣០០រគ្ួសារ

ៃប៉ៃលិនចំនួន ១៨រគ្ួសារ ែក្បចំនួន ១៥៣រគ្ួសារ និងេខ្តតក្ំពង់ចាម ១២រគ្ួសារ។ មិនែតប៉ៃុេណាណេះ ជនរងេរោេះ និង
ងាយរងេរោេះរបមាណ ១៨.៩៧៦នាក្់ បានទទួលអំេណាយជាេស្បៀង សមាារៈេផ្ស ងៗ ោរសាន ក្់េឆ ហូ បចុក្ ែថទាំ

ព្ាបាលសុខ្ភាព ោរបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈ និងោរបេងកើតមុខ្របរ តាមរយៈក្មមវិធីនានារបស់អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាល
ជាតិ និងអនតរជាតិដៃទេទៀត

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់របជាពលរដឋរក្ីរក្រង

េរោេះេដ្ឋយទឹក្ជំនន់ចំនួន ៧០០រគ្ួសារ េឆរសុក្េជើងៃរព និងរសុក្បាធាយ េខ្តតក្ំពង់ចាម េដ្ឋយក្នអងមួយរគ្ួសារ
ទទួលបាន មី ១េក្ស មុង ១ រក្មា ១ ក្េនទល ១ តង់េៅសូ ១ រតីខ្ ១យួ ទឹក្សុីអវុី ១ដប និងថវិោ ៣០.០០០៛
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងេោក្ជំទាវបាននាំនវូ ទ័យទានរបេគ្នរពេះសង្ឃចំនួន ០៧

អងគ និមនតមក្ពីវតតចំនួន ០៦ េឆឃុំជាច រសុក្ក្ំចាយមារ េខ្តតៃរពែវង េដ្ឋយក្នអង ០១វតតរបេគ្ន េទៀនវស្ា ១គ្ូ សាដក្
១ អងករ ៥០គ្.រក្ េភសជជៈ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្និងបចច័យ ២០មុឺនេរៀល និងជូនដូនជីតាជីមានក្់ៗចំនួន ១០០០០៛។
េដ្ឋយែឡក្ វតតៃរពសនឣនឧបតថមភបចច័យ ១០ោនេរៀល សរមាប់ក្សាងសមិទធផលនានាក្នអងវតត។ ទនទឹមេនេះ បានជួប
សំេណេះសំណាល សួរសុខ្ទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ពលក្រែដលេទើបរតឡប់ពីរបេទសៃថចំនួន ៦០០រគ្ួសារ េដ្ឋយ
ក្នអង០១រគ្ួសារទទួលបានសមាារៈេរបើរបាស់ េរគ្ឿងឧបេភាគ្ បរិេភាគ្ និងថវិោ ៥០០០០៛
-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងេោក្ជំទាវបានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់របជា
ពលរដឋរក្ីរក្ ទុរគ្តជន និងរងេរោេះេដ្ឋយខ្្យល់ព្យអេះេឆឃុំក្ក្់ រសុក្ពញាែរក្ក្ េខ្តតត្បឣងឃមអំ េដ្ឋយរគ្ួសារទុរគ្តជន
ក្នអងមួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ៤០គ្.ក្ មុង ១ ភួយ ១ ក្េនទល ១ តង់េៅសូ ១ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្ និងថវិោ
៣០០.០០០៛ រគ្ួសាររលំផទេះឧបតថមភថវិោ ៥០០.០០០៛ េលើសមាារៈ រគ្ួសារសពក្ុមារែដលរតូវជនវិក្លចរិក្សមាាប់
ឧបតថមភថវិោ ៦០០.០០០៛ េលើសមាារៈ និងឧបតថមរភ គ្ួសារសពរបជាជនរក្ីរក្ចំនន
ួ ០៤រគ្ួសារ េផ្សងេទៀត េដ្ឋយ ក្នង
មួយរគ្ួសារទទួលបានអងករ ២០ គ្.ក្ និងថវិោ ២០០.០០០៛ េដ្ឋយែឡក្ ដូនជី តាជីចំនួន ៧០នាក្់ ែដលបានចូលរួម
ក្នអងពិធី មានក្់ៗទទួលបានថវិោ ១០.០០០៛
-ក្នអងឆ្នំ២០១៤េនេះ ោរផតលអ
់ នតរាគ្មន៍សងគមក្ិចចេដើម្បីជយ
ួ ដល់របជាជនរក្ីរក្ងាយរងេរោេះ ជនរងេរោេះេដ្ឋយ
េរោេះមហនតរាយធមមជាតិសរុបចំនួន ៣២.២១២រគ្ួសារ
-ឯក្ឧតតម េោក្ជំទាវ េោក្ េោក្រសីជាសមាជិក្ សមាជិោរក្ុមោរងារថ្ននក្់ជាតិចុេះជួយមូលដ្ឋានបានពាំនាំ
អំេណាយសប្បអរសធម៌ផ្កាល់ខ្លឤនជាសមាារៈ ថវិោ ជួយដល់រគ្ួសារចាស់ជរា ពិោរ ចំណាក្រសុក្ និងចូលរួមេធវើេវទិោ
សាធារណៈតាមមូលដ្ឋាន។
ខ-ការងារជនអនាថា

-រសង់សថិតិជនអនាថ្នេឆតាមរាជធានី េខ្តតមួយចំនន
ួ មានជនអនាថ្នសរុប ៩៥៩នាក្់ ក្នអងេនាេះ រាជធានី

ភនំេពញចំនួន ៤២៧នាក្់ េខ្តតក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៣៣នាក្់ តាែក្វចំនួន ២៩នាក្់ រពេះសីហនុចំនួន ១៣នាក្់ សារយេរៀង
ចំនួន ៨៤នាក្់ េោេះក្ុងចំនន
ួ ០១នាក្់ ក្ំពតចំនួន ១៤នាក្់ ែក្បចំនួន ០១នាក្់ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៣២នាក្់ ក្ណាាល
ចំនួន ៧៣នាក្់ េពាធិ៍សាត់ចន
ំ ួន ១៣នាក្់ េសៀមរាបចំនន
ួ ១៦៤នាក្់ និងេខ្តតបនាាយមានជ័យចំនួន ៧៥នាក្់

-បានរសង់សថិតិជនវិក្លចរិក្សរុបចំនួន ៦៦នាក្់ ក្នអងេនាេះ មានរាជធានីភនំេពញចំនន
ួ ១០ េខ្តតក្ំពតចំនួន ០៧

នាក្់ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៤១នាក្់ ែក្បចំនួន ០១នាក្់ េពាធិ៍សាត់ចំនួន ០១នាក្់ និងអងគោរទឹក្ចិតតមាតយចំនួន ០៦នាក្់

-បានរសង់សថិតជ
ិ នចំណាក្រសុក្សរុបចំនួន ៣១១.០៩៨នាក្់ រសីចំនន
ួ ១២៣.០២៣នាក្់ ក្នង
អ េនាេះ មានេខ្តត

ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៧.៥១១នាក្់ សារយេរៀងចំនួន ៤៦.៥៧៤នាក្់ ៃរពែវងចំនួន ១៨២.០២៧នាក្់ រពេះសីហនុចំនួន ០៥

នាក្់ ក្ណាាលចំនួន ៣.៤៥៤នាក្់ េោេះក្ុងចំនួន ៤.៤៤៥នាក្់ ឧតតរមានជ័យចំនួន ៩.៦៩៤នាក្់ មណឌលគ្ីរីចំនួន
១១៧នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ៥.០២៦នាក្់ េសៀមរាបចំនន
ួ ៣៤.៦០៩នាក្់ និងេខ្តតេពាធិ៍សាត់ចំនួន ១៧.៦៣៦នាក្់
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញបានទទួលជនអនាថ្នចំនួន ៣៧៤នាក្់ មក្េធវើោរអប់រំ ពិេរោេះេោបល់និង

បញ្ជឣនេៅមជ្ឈ មណឌលបណ្េះត បណាាលវិ ជាាជីវៈេពាធិ៍ ែសនជ័យ ចំ នួន ២៨១នាក្់ អងគោ រមិ តត សំឡា ញ់ចំ នួន ២០នាក្់

អងគ ោរភាពញញឹមៃនក្ុមារចំនួន ១៧នាក្់ និងេធវើសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វិញចំនួន ៥៦នាក្់។ ទនទឹមេនេះ បាន
រគ្ប់រគ្ងជនអនាថ្នោានទីពង
ឹ ចំនួន ៧២នាក្់ រសី ៤០នាក្់

-ផ្សពវផ្ាយោរេធវើចណា
ំ
ក្រសុក្ោានសុវតថិភាពដល់របជាពលរដឋ

អនក្រត់ម៉ៃូតឌ
ូ ុប

និងម៉ៃូតូក្ង់បបា
ី នចំនន
ួ សរុប

៥.២២២នាក្់ ក្នអងេនាេះ ក្ំពង់ចាមចំនន
ួ ៨៦នាក្់ េោេះក្ុងចំនួន ៤.៤៤៦នាក្់ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនួន ៧៣នាក្់ បនាាយមានជ័យ
ចំនួន ៦០នាក្់ និងេខ្តតក្ណាាលចំនន
ួ ៥៥៧នាក្់

-បានចូលរួមសហោរទទួលពលក្រចំណាក្រសុក្មក្ពីរបេទសៃថតាមរចក្អនតរជាតិេបា៉ាយែប៉ៃតពីៃថងទ០
ី ៦-២៩ ែខ្

មិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន ២០៦.១៥១នាក្់ (រសី៦៣៥៨១នាក្់ ក្ុមារ១៦២២៣នាក្់) តាមរយៈរក្ុមោរងារសរមប
សរមួលទទួលពលក្រ និងរគ្ួសារពីរបេទសៃថ និងបានេក្ៀរគ្រោរចូលរួមឧបតថមជា
ភ សមាារៈ និងថវិោពីអងគោរៃដគ្ូជួយ
ដល់ពលក្រចំណាក្រសុក្

-បានសហោរជាមួយអងគោរជាតិ អនតរជាតិ ជាៃដគ្ូ ជួយសេស្តងារេះ ឧបតថមភ ោំរទ អប់រំ ែណនាំ សាតរនីតិសម្បទា

និងបណ្តេះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈជូនជនអនាថ្ន ក្ុមារអនាថ្ន ក្ុមារេរីសសំរាម សរុបចំនួន ៥៤៤នាក្់

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញេសចក្តីសេរមចេលខ្ ៩៥ សសរ ចុេះៃថងទ០
ី ៩ ែខ្ឧសភា ឆ្នំ២០១៤ សតព
ី ីោរែតងតាំង

សមាសភាពគ្ណៈក្មាាធិោរជាតិេដ្ឋេះរសាយបញ្ញាជនអនាថ្ន

-គ្ណៈក្មាាធិោរជាតិេដ្ឋេះរសាយបញ្ញាជនអនាថ្ន បានរបជុំបូក្សរុបលទធផលោរងាររបចាំឆ្នំ២០១៣ និងេលើក្

ទិសេៅឆ្នំ២០១៤ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៨៥នាក្់ រសី ២៥នាក្់ និងរបជុំបូក្សរុបលទធផលោរងាររបចាំឆ្នំ២០១៤
និងេលើក្ទិសេៅឆ្ន២
ំ ០១៥ មានអនក្ចូលរួមចំនួន ១០២នាក្់ រសីចំនួន ២៤នាក្់។

រ-ការទប់សាាត់ការរ ីររាលដាលដមដរារដអដស៍ និងជាំងឺដអដស៍

-បានរសង់សថិតិក្ុមាររងេរោេះ និងរងផលប៉ៃេះពាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍ចំនួន ៤.៧២៣នាក្់ ក្នអងេនាេះ េខ្តតក្ំពត

ចំនួន ៧៣នាក្់ សារយេរៀងចំនួន ៦៩៥នាក្់ ែក្បចំនួន ២៧នាក្់ ក្ំពង់សច
ពឺ ំនួន ១.៩៤៣នាក្់ ៃប៉ៃលន
ិ ចំនួន ១០៨នាក្់
ក្ំពង់ចាមចំនួន ១៥០នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនួន ២៩នាក្់ និងេខ្តតេសៀមរាបចំនន
ួ ១.៦៩៨នាក្់

-បានចុេះអប់រំ សមាាសន៍ និងផតល់របឹក្្ាេោបល់ដល់ស្តសតីបេរមើេសវាក្ំសានតសប្ាយេឆតាមរាជធានី េខ្តតមួយចំនួន

-អនក្ជំងឺេអដស៍ និងជនរងផលប៉ៃេះពាល់េដ្ឋយសារេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ចំនន
ួ ២.២៦៤នាក្់ បានទទួល

អំេណាយជាេស្បៀង សមាារៈ ថវិោ េសាហុយេធវើដេំ ណើរេៅពិនិត្យសុខ្ភាព របឹក្្ាេោបល់ ថ្ននំពន្ាជីវិត បីបាច់ែថទាំ
សុខ្ភាព ោរសានក្់េឆតាមមណឌល និងមុខ្របរខានតតូច តាមរយៈ សប្បអរសជននានា អងគោរជាតិនិងអនតរជាតិ។ េដ្ឋយ

ែឡក្ មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពង់ចាមបាននាំក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមាររងផលប៉ៃេះពាល់េដ្ឋយេមេរាគ្េអដស៍សរុបចំនួន ១៥០
នាក្់ មក្សំេណេះសំណាល ពិសាអាហារ និងទស្សនាសិល្បៈសែមតងក្នអងឱោសចូលឆ្នំថេមី ឆរាជធានីភនំេពញ

-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតសាយ
រ េរៀងបានេបើក្វគ្គបណ្តេះបណាាលផ្សពវផ្ាយបំណិនជីវិត សតីពីេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍

ជំងឺោមេរាគ្និងសុខ្ភាពផលឣវេភទ សុខ្ភាពបនតពូជដល់សិស្ស និងយុវជន មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៤១នាក្់។
ឃ-ការងាររិចកា
ច រក្រួសារ និងដយនឌ្័រ

-បានេចញរបោសេលខ្ ១៤៩៣ សអយ ចុេះៃថងទី២២ ែខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី របេងកើតគ្ណៈក្មាាធោ
ិ រ

ជាតិពិេរោេះេោបល់េោលនេោបាយចំេពាេះរគ្ួសារ

-បានេរៀបចំទិវានារីអនតរជាតិ ៨មីនា ខ្ួបេលើក្ទី១០៣ េរោមរបធានបទ “សមភាពៃនោរអប់រំមានសារសំខាន់

ក្នអងក្ិចចអភិវឌ្ឍសងគម” េឆទីសតីោររក្សួង ស.អ.យ េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសឯ
់ ក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ
និ ង េោក្ជំទាវ ហេង ហៅ វង សូ ត និង មានោរចូ ល រួ មពី សំ ណា ក្់ ស្តសតី ែដលជាថ្នន ក្់ ដឹ ក្ នាំ និ ង មស្តនតី រា ជោរ

រក្សួង ស.អ.យ សរុបចំនន
ួ ៣០០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួលបានសំពត់មួយ និងថវិោចំនួន ៥០.០០០៛។ េដ្ឋយែឡក្
មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពង់ឆ្ង
នំ ក្៏បានរបារពធទិវាេនេះផងែដរ

-បានេរៀបចំរបារពធ ទិវា អនតរ ជាតិ សតីពីរគ្ួសា រ ១៥ឧសភា េរោមអធិ បតី ភាពដ៏ ខ្ព ង់ ខ្ព ស់ ឯ ក្ឧតត ម វង សូត
រដឋ ម ស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងជារបធានគ្ណៈក្មាា ធិ ោ រពិ េរោេះេោបល់ េោលនេោបាយចំ េពាេះរគ្ួ សា រ េរោម
របធានបទ “អភិវឌ្ឍន៍រគ្ួសារជារគ្ឹេះៃនោរអភិវឌ្ឍជាតិ” េដ្ឋយមានតំណាងរគ្ួសារក្មមក្រ ក្សិក្រ អាជីវក្រ និវតតជន និង
មស្តនតី រា ជោរសុីវិ លសរុ បចំ នួ ន ៤៥០នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ ៗ ទទួ ល បានអាវយឺ ត ១ សារុ ង ១ សាបូ ១ដុំ រចាស់ ដុសេធមញ
និ ង ថ្ននំដុសេធមញ និងថវិ ោ ១មុឺនេរៀល។ េដ្ឋយែឡក្ មនទី រ ស.អ.យ េខ្តត ក្ ណាាល បាត់ ដំ ប ង ក្ំ ព ត ៃរពែវង និង
េខ្តត ែក្បក្៏របារពធ ទិវា េនេះផងែដរ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីទស្សនាទាន ោរវិភាគ្េយនឌ័រ និងផ្សពវផ្ាយអនុសញ្ញា សុ-ី ដ ដល់មស្តនតី មនទីរ
ស.អ.យ េខ្តតក្ណាាល ក្ំពង់ឆ្នំង េពាធិ៍សាត់ េសៀមរាប រពេះវិហារ ឧតតរមានជ័យ ក្ំពង់សពឺ េោេះក្ុង និងេខ្តតរពេះសីហនុ
មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១១២នាក្់
-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយោរយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពោ
ី រទប់សាាត់អំេពើហិង្ាក្នអងរគ្ួសារ
បានចំនួន ០៨េលើក្ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៨០០នាក្់។
ង-ការងារក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស និងការដធវស
ើ មាហរណរមមជនរងដក្រះ
ង-១-ការក្បឆ្ ាំងការជួញដូរមនុសស

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទសក្នអងវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីយុទធសាស្តសតរបឆ្ំងអំេពើជួញដូរមនុស្សេឆេខ្តតក្ំពង់សពឺ សារយ

េរៀង េោេះក្ុង និងេខ្តតេសៀមរាប មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៤៤នាក្់

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងចុងេរោយេោលោរណ៍ែណនាំ សតីពីោរក្ំណត់អតតសញ្ញាណ និង

ោរបញ្ជឣនជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងេរៀបចំេសចក្តីរពាងសារាចរែណនាំអនុវតតនីតិវិធស
ី មាហរណក្មមជន
រងេរោេះេរោមែដនសមតថក្ច
ិ ចរក្សួង ស.អ.យ
-បានេរៀបចំសិោាសាោផ្សពវផ្ាយ

និងរបោសដ្ឋក្់ឲ្យេរបើរបាស់បទដ្ឋានអប្បបរមាសរមាប់ោរែថទាំជនរង

េរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េឆក្នអងមជ្ឈមណឌល េឆសណាាោរសាន់េវ៉េ មាន
អនក្ចូលរួមចំនួន ១៣៧នាក្់

-បានេចញរបោសេលខ្ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុេះៃថងទ១
ី ៩ ែខ្ឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពី បទដ្ឋានអប្បបរមាែថទាំជន

រងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញ ដូរ មនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េឆក្នអងមជ្ឈមណឌល និងេរៀបចំឧបក្រណ៍រតួត
ពិនិត្យ និងវាយតៃមលោរអនុវតតេោលនេោបាយ បទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចោរពារសិទធិជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

-បានសហោរជាមួយអងគោរ Winrock international និងអងគោរ UN-Ac េបាេះពុមពេសៀវេៅបទដ្ឋានអប្បបរមា

សរមាប់ោរែថទាំជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអាជីវក្មមផលឣវេភទែដលសានក្់េឆក្នអងមជ្ឈមណឌលចំនួន ៥០០០
ក្្ាល និងបានែចក្ជូនដល់រក្សួង សាាប័ន និងអនក្ពាក្់ព័នធចំនួន ១០០០ច្ាប់

-េសចក្តីរពាងអនុស្សរណៈៃនោរេោគ្យល់ោនសតីពីោរក្សាងមជ្ឈមណឌលសំចត និងទទួលជនរងេរោេះេដ្ឋយសារ

ោរជួញដូរមនុស្ស និងរក្ុមជនងាយរងេរោេះេឆេខ្តតបនាាយមានជ័យរវាងរក្សួង ស.អ.យ និងរបេទសៃថ រតូវបានពិនិត្យ ែក្
សរមួល និងបានបញ្ជឣនេៅរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថេអ ដើម្បីផតល់េោបល់ចុងេរោយ

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំ និងពិេរោេះេោបល់ថ្ននក្់ជាតិចំនន
ួ ០៥េលើក្ េលើេសចក្តីែណនាំ សតីពីោរេរបើរបាស់ឧបក្រណ៍
រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលោរអនុវតតេោលនេោបាយបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចចោរពារសិទធិជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្ស ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១១២នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័នពាក្់ព័នធ មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េខ្តត អងគោរជាតិ អនតរជាតិ
និងសាានទូត
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាលសាក្ល្បង េលើេសចក្តីរពាងេោលោរណ៍ែណនាំ សតីពីោរក្ំណត់អតតសញ្ញាណ
និងោរបញ្ជឣនជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេធវើអាជីវក្មមផលឣវេភទ និងេសចក្តរី ពាងឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ
និងវាយតៃមលោរអនុវតតេោលនេោបាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមា សតីពីក្ិចោ
ច រពារសិទធិជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរ
មនុស្សចំនួន ០២េលើក្ េឆេខ្តតេសៀមរាប ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣៣នាក្់
-បានសហោរជាមួយអងាររ IJM (International Justice Mission) េរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាលរគ្ូបេងារល សតីពី
អនតរាគ្មន៍មានវិបតតិ ដល់មស្តនតីរក្សួង និងមនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េខ្តត ចំនួន ២៨នាក្់ រសីចំនួន ០៨នាក្់
-បានចុេះអនុវតតសាក្ល្បងេលើទរមង់សមាាសន៍ ឧបក្រណ៍រតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើោរអនុវតតេោលនេោ
បាយ និងបទដ្ឋានអប្បបរមាសតីពីក្ិចចោរពារសិទធិជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សេឆរាជធានីេខ្តតចំនួន ០៦ ក្នអង
េនាេះមាន រាធានីភនំេពញញ េសៀមរាប បនាាយមានជ័យ បាត់ដំបង ក្ំពង់ចាម និងេខ្តតសារយេរៀង
-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតៃប៉ៃលិនបានរសង់សថិតិស្តសតីរក្សុីផលឣវេភទចំនួន ១០៨នាក្់ (២៣ទីតាង
ំ ) និងបានរបឹក្្ា

េោបល់ដល់រសីតបេរមើេសវាក្ម្ានតសប្ាយចំនួន ៦៨នាក្់

-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ណាាលបានសហោរជាមួយសនងោរដ្ឋាននគ្របាលេខ្តតក្ណាាល ចុេះបស្តងាាបទីតាំងរបក្ប

អាជីវក្មមផលឣវេភទ ០២ក្ែនលង ជូនស្តសតីរងេរោេះបានចំនួន ១១ មក្អប់រំ ពិេរោេះេោបល់ បណ្តេះបណាាលវិជាាជី វៈ និងេធវើ
សមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វិញ។
ង-២-ការងារសមាហរណរមម និងរិចកា
ច រពារជនរងដក្រះ

-មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េខ្តតចំនួន ០៧ (រាជធានីភនំេពញ េខ្តតេពាធិ៍សាត់ ក្ំពត រក្េចេះ េសៀមរាប សារយេរៀង

និងេខ្តតបនាាយមានជ័យ) បានសហោរជាមួយអងគោរៃដគ្ូ េដើម្បីជួយដល់ជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៣៤៦ក្រណី។ បានេធវើោរអប់រំ ែណនាំ ពិេរោេះេោបល់ បញ្ជឣនេៅសាតរនីតស
ិ ម្បទានិងបណ្តេះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈេឆតាម
មណឌលអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអនតរជាតិជាៃដគ្ូចំនន
ួ ១៥៤ក្រណី េឆលើយតបក្រណីចំនួន ១៥ក្រណី បិទក្រណី
២ក្រណី សមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វិញចំនួន ១៤៨ក្រណី និងេធវើោរតាមដ្ឋនបនតចំនួន ២៧ក្រណី

-បានេធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ស្តសតី និងក្ុមាររងេរោេះចំនួន ១៣នាក្់ េៅរបេទសេវៀតណាមវិញ និងទទួលចំនួន ១២៣នាក្់

-បានចុេះតាមដ្ឋនស្តសតី និងក្ុមារជាជនជាតិេវៀតណាមែដលរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្សចំនួន ០៣នាក្់ េឆ
េខ្តតចំនួន ០២ គ្ឺ េខ្តតសុខ្ចាំង និងេខ្តតដុងខាត់ៃនរបេទសេវៀតណាម

-បានសហោរជាមួយអងគោរ IOM និងអងគោរពាក្់ព័នធ ទទួល និងសមាហរណក្មមជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញ
ដូរមនុស្សចំនួន ១៤៦នាក្់ ក្នអងេនាេះ ពីរបេទសឥណឌូេនសុីចំនួន ០៣នាក្់ មា៉ាេឡសុច
ី ំនួន ៣៣នាក្់ ៃថចំនួន ១០៤នាក្់
និងរបេទសចិនចំនួន ០៦នាក្់។
ង-៣-ការងារមណឌលសាំចតដបា៉យសប៉ត

-ទទួលជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរជួញដូរ តាមរយៈោរេធវមា
ើ តុភូមិនិវតតន៍ចំនន
ួ ១២២នាក្់ (រសី ៥៣នាក្់) និងបាន

បញ្ជឣនេៅសានក្េ់ ឆក្នងអងគោរក្មពជា
អ េដើមប្ ជ
ី យ
ួ ស្តសតមា
ី នវិបតតច
ិ ន
ំ ន
ួ ៦៤នាក្់ អងគោរតំណក្់ទឹក្ចំនួន ២៤នាក្់

អងគោរ

រគ្ួសារថមីេបា៉ាយែប៉ៃតចំនួន ១៣នាក្់ អងគោរទស្សនៈពិភពេោក្ចំនួន ០៣នាក្់ អងគោរក្ុមាររីក្រាយចំនួន ១០នាក្់ អងគោរ
ពនធក្ិចចអប់រំក្មពអជាចំនួន ០១នាក្់ និងរតឡប់េៅផទេះេដ្ឋយខ្លឤនឯងចំនួន ០៧នាក្់
-បានផតល់សេមលៀក្បំពាក្់

និងសមាារៈេរបើរបាស់របចាំៃថងដល់ជនរងេរោេះនិរេទសពីរបេទសៃថចំនួន

៦៩នាក្់

េដ្ឋយក្នអងមានក្់ទទួលបាន េខា ២ អាវយឺត ២ ក្ែន្សងេពាេះេោ ១ េខាខ្លី ២ ែស្បក្េជើងផ្កាត់ ១គ្ូ សាបូក្ក្់សក្់ ១ដប ថ្ននំ
ដុសេធមញ ១ រចាសដុសេធមញ ១ សាបូដុំ ១ សាបូេម្ៅ ១ក្ញ្ចប់ និងថង់ដ្ឋក្់សមាារៈ ១
-តាមដ្ឋនអតិថិជនចំនួន ០៩ក្រណី។
២.ការងារអាទិភាពទី ២

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរុមារ និងយុវនីតស
ិ មបទា
រ-ការងារសុខមា
ុ លភាពរុមារ

-សិទធិជាមូលដ្ឋានទាំង ៤ របស់ក្ុមាររតូវបានរជួតរជាបេៅក្នអងសហគ្មន៍ តាមរយៈក្មមវិធផ
ី ្សពវផ្ាយជាេរចើន

របស់រដឋ និងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលនានា

-បានសហោរជាមួយអងគោរយូនីេសហវ អងគោរមិតតក្មា
ុ រក្មពអជា អងគោរភាពញញឹមៃនក្ុមារ អងគោរក្ុមារក្នអង

រគ្ួសារ និងអងគោរោរីតាស េរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីនីតិវិធីអនុវតតេោលនេោបាយ សតីពោ
ី រែថទាំជំនស
ួ ចំេពាេះ
ក្ុមារដល់គ្ណៈក្មាាធិោរទទួលបនទអក្ក្ិចចោរនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ មស្តនតី ស.អ.យ េខ្តត រក្ុង រសុក្ និងបុគ្ល
គ ិក្អងគ

ោរ េឆេខ្តតក្ណាាល ៃរពែវង សារយេរៀង ក្ំពង់សពឺ រពេះសីហនុ ក្ំពង់ចាម រក្េចេះ បាត់ដំបង ក្ំពង់ឆ្នំង េពាធិ៍សាត់ និង
េខ្តតតាែក្វ ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ២.១៧៤នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីោរេរបើរបាស់ និងោររគ្ប់រគ្ងរបព័នធទិននន័យក្ុមារក្ំរពា ក្ុមាររងេរោេះនិង
ងាយរងេរោេះ ដល់មស្តនតីបេងារលៃនរាជធានីេខ្តតេោលេៅទាំង ០៥ រួមមាន រាជធានីភនំេពញ េខ្តតក្ណាាល បាត់ដំបង
េសៀមរាប និងេខ្តតរពេះសីហនុ
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពីោរេរៀបចំែផនទីមណឌលែថទាំជំនស
ួ ចំេពាេះក្ុមារជូនដល់មស្តនតីបេងារល េឆ
រាជធានីេខ្តតេោលេៅទាំង ០៥ មានរាជធានីភនំេពញ ក្ណាាល រពេះសីហនុ បាត់ដំបង និងេខ្តតេសៀមរាប

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាល សតីពីគ្ណ
ុ វឌ្ឍិៃនអងគោរសុវតថិភាពក្ុមារដល់បុគ្គលក្
ិ អងគោរចំនួន ០៧អងគោរ ែដល

មានអនក្ចូលរួមចំនួន ២០០នាក្់

-បានចាត់តាំងរដឋេលខាធិោរមួយរូប រួមទាំងថ្ននក្់ដឹក្នាំ និងមស្តនតីរក្សួង ទទួលោរវក្ិចចដំេណើរទស្សក្ិចចអនុ

រដឋមស្តនតី និងគ្ណៈរបតិភូរក្សួងសងគមក្ិចចៃនរបេទសមីោ៉ាន់មា៉ាមក្សិក្្ាែសវងយល់អំពីវិស័យសងគមក្ិចចៃនរពេះរាជាណា
ចរក្ក្មពអជា ជាពិេសសសុខ្មា
ុ លភាពក្ុមារ េឆរាជធានីភនំេពញ និងេខ្តតេសៀមរាប

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានជួបសំេណេះសំណាល និងពិភាក្្ាោរងារជាមួយេោក្រសី

Marta Santos Pais តំណាងពិេសសអគ្គេលខាធិោរអងគោរសហរបជាជាតិ។
រ-១-ការងារមជឈមណឌលរុមាររាំក្ពា និងការសថទា ាំរុមារ

-រហូតមក្ដល់បចចអប្បននមណឌលក្ុមារក្ំរពាមានចំនន
ួ ២០៨ក្ែនលង បានទទួលក្ុមារក្ំរពា ទារក្ក្ំរពា ក្ុមារពិោរ

សរុបចំនួន ១០.៤១៦នាក្់ ក្នអងេនាេះមណឌលរបស់រដឋមាន ២២ក្ែនលង បានទទួលចិញ្ចឹមក្ុមារក្ំរពាចំនួន ២.០៧០នាក្់។
ក្ុមារក្ំរពាសុទធែតទទួលនូវេសវាសានក្់េឆ អប់រំ ចិញ្ចឹមបីបាច់ែថរក្្ា បងកលក្ខណៈឲ្យេរៀនសូរតចំេណេះដឹងទូេៅ បណ្តេះ

បណាាលជំនាញវិជាាជីវៈ និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅរស់េឆសហគ្មន៍វិញ។ មជ្ឈមណឌលក្ុមារក្ំរពារបស់រដឋចន
ំ ួន ៣
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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ក្ែនលង បានទទួលោរជួយឧបតថមភបែនថមពីសេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន និងសេមតចក្ិតតិរពឹទធបណឌិត ក្នអង
េនាេះមាន៖ មណឌលេគ្ៀនឃ្ាង
ំ អងករ ១២េតាន របាក្់ ២៤.០០០.០០០េរៀល/ឆ្នំ មណឌលក្មពអជា-បារាំង-ហុងរគ្ី អងករ ១២

េតាន របាក្់ ១២ោនេរៀល/ឆ្នំ និងមណឌលក្ូោបទី ៤ ទឹក្របាក្់ ១២ោនេរៀល/ឆ្នំ។ េរៅពីោរែថទាំក្នអង មណឌល
ក្ុមារក្ំរពា ក្ុមារងាយរងេរោេះជាេរចើនេទៀត បានទទួលចិញ្ចឹមែថទាំ និងផតល់េសវាឧបតថមភេផ្សងៗេទៀត េឆក្នអងសហគ្មន៍

េដ្ឋយសាច់ញាតិ រគ្ួសារធម៌ រគ្ួសារចិញ្ចឹម េឆតាមវតតអារាម និងតាមក្មមវិធី េផ្សងៗេទៀតរបស់អងគោរជាតិ និងអនតរជាតិ
នានា

-បានសេមាោធដ្ឋក្់ឲ្យេរបើរបាស់ជាផលឣវោរភូមិក្ុមារេអសអូេអស រក្ុងរក្េចេះ េខ្តតរក្េចេះ េរោមអធិបតីភាពដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ែដលមានអនក្ចូលរួម
សរុបចំនួន ៣.០០០នាក្់

-អងគោរក្ុមារអាសុីអាេសពោបានសហោរជាមួយរក្សួង ស.អ.យ ជួយដល់មណឌលក្ុមារក្ំរពារបស់រដឋចន
ំ ួន

១៦មណឌល េឆ ១៥េខ្តត និងមានមណឌលផ្កាល់របស់អងគោរចំនួន ៧មណឌល ជួយេលើសក្មមភាពក្ុមារ និងសិស្ស
និស្សិតរក្ីរក្

-បានេចញរបោសលុបេឈាាេះក្ុមារពីបញ្ជីេបើក្របាក្់េោលនេោបាយចំនួន ៧២១នាក្់ និងរបោសបញ្ចឣលនិង

ទទួលសារលក្
់ មា
ុ រឱ្យសានក្់េឆក្នអងមណឌលរដឋ និងទទួលរបបេោលនេោបាយចំនួន ៤៤២នាក្់

-បានេចញរបោសបិទមណឌលែថទាំក្ុមារចំនួន ១១មណឌល ែដលមិនអនុវតតតាមេោលនេោបាយ និងបទដ្ឋាន

អប្បបរមាសតីពីោរែថទាំជំនស
ួ ចំេពាេះក្ុមារ

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យែក្សរមួលេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹតយ្ សតីពីរបបេោលនេោបាយចំេពាេះជនរងេរោេះសានក្េ់ ឆ

ក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ និងេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីោររគ្ប់រគ្ងមណឌលែថទាំក្ុមារ

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុេះសំេណេះសំណាល សួរសុខ្ទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់
ក្ុមារក្ំរពាេឆបុរីក្ុមារមិតតភាពក្មពអជាបារាំងហុងរគ្ី និងមណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងចំនួន ១៣៩នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួល
បាន េខាអាវសិស្ស ១ក្ំេបល សមាារៈសិក្្ា សមាារៈេរបើរបាស់ និងថវិោ ១០.០០០៛ េោក្រគ្ូ អនក្រគ្ួចំនួន ១៥នាក្់ មានក្ៗ
់
ទទួលបានថវិោ ៣០.០០០៛ រក្ុមរបឹក្្ាឃុំ ៣នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិោ ១០០.០០០៛ ចំែណក្ មណឌលបុរីក្ុមារ
មិតត ភាពក្មពអ ជាបារាំ ងហុ ងរគ្ីទទួលបាន អងករ ៣០០គ្.ក្ សមាារៈផទេះ បាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិ េភាគ្ និងថវិ ោ
៣.០០០.០០០៛ មណឌលក្ុមារេគ្ៀនឃ្ាំងទទួលបានអងករ ២០០គ្.ក្ សមាារៈផទេះបាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្ និងថវិោ
២.០០០.០០០៛ និងបុរីទារក្ និងក្ុមារជាតិចំនួន ១០៤នាក្់ េដ្ឋយមានក្់ៗទទួលបានថវិោ ២០.០០០៛ ែម៉ៃេដ្ឋេះចំនួន
៣៨នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិោ ២០.០០០៛ ែម៉ៃេដ្ឋេះចំនួន ១៤នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិោ ៣០.០០០៛ ចំែណក្
មណឌលទទួលបានអងករ ៥០០គ្.រក្ សមាារៈផទេះបាយ េរគ្ឿងឧបេភាគ្បរិេភាគ្ និងសមាារៈអនាម័យក្ុមារ។
រ-២-ការងារដសវារុមារតាមសហរមន៍
-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងេោលនេោបាយសតីពីរក្មសីលធម៌ក្ិចោ
ច រពារក្ុមារ

-អងគោរក្ុគ្ឺៃសរបេទសជប៉ៃន
ុ បានជួយឧបតថមភក្ង់ចំនួន ១.៦០០េរគ្ឿង តាមរយៈអងគោរអាសុីអាេសពោ េដើមប្ ី

ែចក្ជូនក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារក្នអងរគ្ួសាររក្ីរក្ក្នអងរាជធានីភនំេពញ េខ្តតក្ំពង់ចាម និងេខ្តតត្បឣងឃមអំ

-បានេរៀបចំរបោសសតីពីោរបេងកើត និងដ្ឋក្់ឲ្យដំេណើរោរនូវរបព័នធរតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេលើេសវាែដលផតល់

ឲ្យក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរងេរោេះ។

រ-៣-ការងារសថទា ាំជាំនស
ួ ចាំដពាះរុមារ និងអធិការរិចច

-បានេរៀបចំេោលោរណ៍ែណនាំ និងឧបក្រណ៍នានា សរមាប់អនុវតតរបោសសតីពីនីតិវិធីអនុវតតេោលនេោបាយ

សតីពីោរែថទាំជំនួសចំេពាេះក្ុមារ

-បានសហោរជាមួយអងគោរមលប់ឬស្សីចុេះេធវើអធិោរក្ិចចមណឌលក្ុមារក្ំរពាេគ្ៀនឃ្ាំង មានក្ុមារសានក្់េឆចំនួន ១១៦

នាក្់ និងចុេះរសាវរជាវដល់លំេឆដ្ឋានផ្កាល់របស់ក្ុមារចំនួន ៤៥នាក្់ ែដលមិនែមនជាក្ុមារក្ំរពាឬក្ុមាររក្ីរក្រងេរោេះ
ែដលរតូវសានក្់េឆក្នអងមណឌលក្ុមារក្ំរពាេគ្ៀនឃ្ាំង។ បានេរៀបចំរបាយោរណ៍សតីពសា
ី ានភាពចុេះបា៉ាន់របមាណរគ្ួសាររបស់
ក្ុមារក្ំរពាែដលក្ំពុងសានក្េ់ ឆមណឌលក្ុមារក្ំរពាេគ្ៀនឃ្ាំងេដើម្បីេធវើសមាហរណក្មម

-បានសរមបសរមួល និងបរងួបបរងួមក្ុមារឲ្យេៅរស់េឆក្នអងរគ្ួសារវិញចំនួន ២២នាក្់

-បានចុេះពិនិត្យ និងេដ្ឋេះរសាយក្រណីដីសម្បទានរបស់មណឌលអងគោររទរទង់សមព័នធភាពក្តីសង្ឃឹមក្មពអជា ែដល

រតូវែបងែចក្ឲ្យេៅមនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពត

-បានេធវើអធិោរក្ិចម
ច ណឌលែថទាំក្ុមារេឆរាជធានី េខ្តតទាំង ២៥។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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រ-៤-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ រនងក្បដទស
ុ
-បានសរមបសរមួលឲ្យជនបរេទសេធវើជាឪពុក្មាតយធម៌ក្ុមារក្មពអជា និងអនតរាគ្មន៍ជូនឪពុក្មាតយធម៌ែដលមាន
បំណងនាំក្ូនធម៌ក្មពអជាេៅក្ំសានត និងសរមាក្ព្ាបាលជំងឺេឆេរៅរបេទស
-បានេចញរបោសសតីពីោរបេងកើតរក្ុមោរងារេរៀបចំ និងអនុវតតនីតិវិធីសមអំក្ូនក្នអងរបេទស

-បានក្ំណត់អតតសញ្ញាណក្ុមារក្ំរពាចំនួន ២០នាក្់ ែដលមានតរមូវោរពិេសស និងបានបញ្ជឣនបញ្ជីេឈាាេះេៅ

រដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

រ-៥-ការងារសមរ
ាំ ុ ន
ូ អនតរក្បដទស

-បានទទួលរបាយោរណ៍សតីពសា
ី ានភាពវិវឌ្ឍរបស់ក្ុមារចំនួន

២២៨ក្រណី

ក្នអងេនាេះ

២២០ក្រណី ោណាដ្ឋចំនួន ០២ក្រណី អូរទីសចំនួន ០៤ក្រណី និងមា៉ាល់តាចំនួន ០២ក្រណី
-បានចូលរួមេធវើបទបងាាញអំពីច្ាប់

សតីពីសមអំក្ូនអនតររបេទស

ទីភានក្់ងារអុីតាលីចំនួន

ក្នអងវគ្គបណ្តេះបណាាលសតីពី

នេោបាយែថទាំជំនួសចំេពាេះក្ុមារ សមអំក្ូនក្នអងរសុក្ និងសមអំក្ូនអនតររបេទស េឆេខ្តតៃរពែវង

នីតិវិធីសតីពេី ោល

-បានេចញរបោសេលខ្ ១៣៨ ស.អ.យ ចុេះៃថងទី២៣ ែខ្មក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីោរែណនាំអនុវតតនីតិវិធីសមអំក្ូន

អនតររបេទសេដ្ឋយសាច់ញាតិ និងរបោសេលខ្ ១៣៩ ចុេះៃថងទ២
ី ៣ ែខ្មក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីោរែណនាំអនុវតតនត
ី ិវិធស
ី មអំ
ក្ូនអនតររបេទសចំេពាេះក្ុមារែដលរតូវោរនូវោរែថទាំពិេសស និងក្ុមារមានតរមូវោរពិេសស

-បានេចញរបោសេលខ្ ០០២ ស.អ.យ ចុេះៃថងទ០
ី ៣ ែខ្មក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី រេរបើរបាស់អក្្សរោត់ រូបសញ្ញា

និងគ្ំរូក្្ាលលិខ្ិតរបស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេចញរបោសេលខ្ ០០៣ ស.អ.យ ចុេះៃថងទ០
ី ៦ ែខ្មក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតព
ី ីោរបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិោរ

រគ្ប់រគ្ង និងចាត់ែចងរបាក្់វភា
ិ គ្ទានមនុស្សធម៌

-បានេចញរបោសេលខ្ ១២៣០ ស.អ.យ ចុេះៃថងទី៣០ ែខ្េមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី រេរៀបចំ និងោររបរពឹតតេៅ

របស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ន
ូ អនតររបេទស

-បានេរៀបចំរបាយោរណ៍ សតីអំពីដំេណើរោរវិវឌ្ឍន៍ោរងារសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ជូន

ឯក្ឧតតម គាត ឈន់ ឧបនាយក្រដឋមស្តនតីរបចាំោរ

-បានេបាេះពុមពេសៀវេៅែណនាំសតីពីនីតិវិធីពិនិត្យសំណុំឯក្សារសមអំក្ូនអនតររបេទសចំនួន ១០០ច្ាប់
-បានេរៀបចំសិោាសាោ

សតីពីោរផ្សពវផ្ាយលិខ្ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតនា
ត នា

របស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ូនអនតរ

របេទស េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ េឆសណាាោរោំបូឌោ
ី ៉ាណា េដ្ឋយ
មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១៣០នាក្់ ែដលជាតំណាងសាានទូត ទីភានក្់ងារ និងរក្សួង សាាប័នពាក្់ព័នធ

-បានេបើក្វគ្គបណ្តេះបណាាល ដល់មស្តនតីរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទស សតីពីោរែចក្រំែលក្បទពិេសាធន៍េលើោរងារ

សមអំក្ូនអនតររបេទស េដ្ឋយមានរគ្ូឧេទទសមក្ពីអាជាាធរសមអំក្ូនអនតររបេទស ៃនរពេះរាជាណាចរក្ៃថឡង់ដ៍

-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំបេងកើតរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យ ក្ុមារែដលជាក្មមវតថអសមអំក្ូនអនតររបេទស និងក្ុមារែដលរតូវេគ្សុំ
-បានបក្រសាយ និងេឆលើយតបពាក្់ព័នធនឹងោរងារសមអំក្ូនអនតររបេទស

-បានេរៀបចំក្ិចចសន្ារវាងរដឋបាលសមអំក្ូនអនតររបេទសជាមួយទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បាននឹងក្ំពុងបេងាាេះសាក្ល្បងេគ្ហទំពរ័ របស់អាជាាធរក្ណាាលសមអំក្ូនអនតររបេទស

របេទស

-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលរបោសសតីពីនីតិវិធីផតល់ោរអនុញ្ញាតដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលក្ិចចរពមេរពៀងសតីពីោរក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលទរមង់របស់ ក្ុមារ អនក្សុំ ទីភាក្
ន ់ងារ របាយោរណ៍េរោយសមអំក្ូន និងនីតិវិធស
ី មអំក្ូនអនតរ
-បានេរៀបចំេសចក្តីរបោសជូនដំណឹងដល់ទីភានក្់ងារសមអំក្ូនអនតររបេទស

បំណងេធវើរបតិបតតិោរសមអំក្ូនពីក្មពអជា

សតីពីក្ិចចរពមេរពៀងេទវភាគ្ីែដលមាន

-បានេរៀបចំវ គ្គបណ្តេះបណាាល ខ្លីៗ េដើម្បីព រងឹងសមតថភាពមស្តនតីរ ដឋ បាលសមំអក្ូន អនតរ របេទសចំ នួន ៥វគ្គ ក្នអង

េនាេះមាន វគ្គ បណ្តេះបណាាលសតីពីសិទធិក្ុមារ ឧតតមរបេោជន៍របស់ក្ុមារ ោរេធវើរបាយោរណ៍សិក្្ាអំពក្
ី ុមារ ជំនាញ
ទំនាក្់ទំនង និងវគ្គបណ្តេះបណាាលសតីពីោរបា៉ាន់របមាណរគ្ួសារ

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានដឹក្នាំគ្ណៈរបតិភូេៅរបេទសអុីតាលី េដើម្បីទស្សនក្ិចច និង

ចុេះក្ិចចរពមេរពៀងេទវភាគ្ី ក្មពអជាអុីតាលី សតព
ី ីោរក្ំណត់ចំនួនទីភានក្់ងារែដលេធវរើ បតិបតតិោរសមអំក្ូនេឆរពេះរាជាណាចរក្
ក្មពអជាចំនួន ០៨ទីភានក្់ងារ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

7

ខ-ការងារយុវនីតស
ិ មបទា

ខ-១-ការអប់រ ាំ ទប់សាាត់រមា
ុ រ យុវជនក្បក្ពឹតតបទដលមស
ើ និងដសពដក្រឿងដញៀន

-ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យសតីពីនីតិវិធី និងវិធានោរៃនោរព្ាបាល ោររគ្ប់រគ្ង និងោរសាតរនីតស
ិ ម្បទា

អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានេរៀបចំសិោសា
ា ោពិេរោេះេោបល់ េដើមប្ ីពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យ សតព
ី ីនីតិវិធីសរមាប់វិធី

សាស្តសតសារត នីតស
ិ ម្បទា និងោររគ្ប់រគ្ងវិធានោរព្ាបាល និងសាតរនីតិសម្បទាអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន
-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យសតីពីោរេរៀបចំ

េរគ្ឿងេញៀន

និងោររបរពឹតតេៅៃនមូលនិធិជាតិសរមាប់ោររបយុទធរបឆ្ំង

-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងរបោសអនតររក្សួងរវាងរក្សួង ស.អ.យ និងរក្សួងសុខាភិបាល សតីពោ
ី របន្ាប និង

ោរព្ាបាលទាំងផលវឣ ោយ និងផលឣវចិតតដល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន

-បានបញ្ជឣនមស្តនតច
ី ំនួន ០៧នាក្់ េៅបណ្េះត បណាាលសតព
ី ីោរងារព្ាបាល និងសាតរនីតិសម្បទាអនក្េញៀនេរគ្ឿង

េញៀន េឆរបេទសេវៀតណាមចំនួន ០៦នាក្់ និងរបេទសៃថចំនួន ០១នាក្់

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំេោលោរណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវិធីៃនោរទទួលជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀន
-បានសហោរជាមួយអគ្គេលខាធិោរដ្ឋានអាជាាធររបយុទធរបឆ្ំងេរគ្ឿងេញៀន

ផ្សពវផ្ាយអំពីផលប៉ៃេះពាល់ៃន

េរគ្ឿងេញៀន និងច្ាប់សតីពោ
ី ររតួតពិនិត្យេរគ្ឿងេញៀនេឆសក្លវិទ្ាល័យបាត់ដំបង េខ្តតបាត់ដំបង សក្លវិទា
្ ល័យ
មានជ័យ េខ្តតបនាាយមានជ័យ និងសក្លវិទ្ាល័យអងគរ េខ្តតេសៀមរាប មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៨៤៧នាក្់

-បានេធវើជារគ្ូឧេទទស សតីពោ
ី រសាតរនីតិសម្បទាទាំងផលឣវោយ និងផលឣវចិតតរបស់ជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់

េរគ្ឿងេញៀនក្នអងសននិសទ
ី ភាពជាៃដគ្ូក្នអងោរអភិវឌ្ឍសុខ្ភាពផលឣវចិតត ៃថងទី ០៤-០៥ ែខ្មិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េឆសណាាោរ
ោំបូឌីោ៉ាណា

-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពតបានផ្សពវផ្ាយោរយល់ដឹងដល់សហគ្មន៍ សតីពោ
ី រទប់សាាត់ោរេរបើរបាស់េរគ្ឿង

េញៀនដល់ក្ុមារចំនួន ៣៨េលើក្ មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៣៨០០នាក្់
-បានសហោរជាមួយគ្េរមាងយុតតិធម៌សហគ្មន៍

េរៀបចំសិោាសាោ

សតព
ី ីោរអនុវតតគ្េរមាងភាពជាៃដគ្ូៃន

ជំនួយែផនក្យុតតិធម៌សហគ្មន៍េឆក្មពអជាចំនួន ៣េលើក្ េឆទីសតីោររក្សួង ស.អ.យ មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតេសៀមរាប និង
េខ្តតក្ំពង់ចាម ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ២២១នាក្់។
ខ-២-ការការពារអនីតជ
ិ ន

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំរតួតពិនិត្យ ែក្សរមួលបនតនូវេសចក្តីរពាងច្ាប់សតីពីយុតតិធម៌អនីតិជន

-បានសហោរជាមួយអងគោរជំនួយែផនក្ច្ាប់ៃនក្មពអជា និងអងគោរលីោដូ ចុេះតាមដ្ឋនអនីតិជនក្នង
អ ពនធនាោរសរុប

ចំនួន ៣៩នាក្់ ក្នង
អ េនាេះ េខ្តតសារយេរៀងចំនន
ួ ២២នាក្់ ក្ំពង់ឆ្នំងចំនន
ួ ១៥នាក្់ និងៃរពែវងចំនួន ០២នាក្់

-បានសហោរជាមួយអងគោរអុីណលដូចេះុ សួរសុខ្ទុក្ខ និងែចក្អំេណាយដល់ក្មា
ុ រតាមមាតយ ស្តសតីមានៃផទេពាេះ េឆ
ក្នអងពនធនាោរេខ្តតេសៀមរាប។
ខ-៣-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនរដញៀនដក្រឿងដញៀន

-បានេចញរបោសបញ្ចឣលជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ១.៨៤៦នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវិតថមី

ភនបា
ំ ក្់បនាាយមានជ័យ ២១៣នាក្់ មជ្ឈ មណឌលឱោសខ្ញអំ រាជធានី ភំនេពញ ៩១៣នាក្់ មណឌលពិ ភពៃនក្តី សង្ឃឹមេខ្តត

បាត់ ដំបង ១១០នាក្់ មណឌលបញ្ញាោរដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេខ្តតបាត់ដំបង ១០១នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថ
េខ្តតបនាាយមានជ័យ ៣១២នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាតរនីតស
ិ ម្បទាេខ្តតេសៀមរាប ១៥៥នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធ
ហតថេខ្តតរពេះសីហនុ ៤២នាក្់) និងេចញរបោសបេញ្ចញជនរងេរោេះចំនួន ១.៨៥៥នាក្់ (មជ្ឈមណឌលជីវិតថមីភនំបាក្់
បនាាយមានជ័យចំនួន ១៧២នាក្់ មជ្ឈមណឌលឱោសខ្ញអំរាជធានីភនំេពញ ៩៤៧នាក្់ មណឌ ល ពិ ភពៃនក្តី ស ង្ឃឹ មេខ្តត

បាត់ ដំបង ១៤៥នាក្់ មណឌ ល បញ្ញា ោរដ្ឋាន ក្ងរាជអាវុ ធ ហតថ េខ្តត បាត់ដំបង ៩៩នាក្់ មជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធហតថ
េខ្តតបនាាយមានជ័យ ៣១៨នាក្់ មជ្ឈមណឌលសាតរនីតស
ិ ម្បទាេខ្តតេសៀមរាប ១៤២នាក្់ និងមជ្ឈមណឌលក្ងរាជអាវុធ

ហតថេខ្តតរពេះសីហនុ ៣២នាក្់)។ គ្ិតមក្ដល់ចុងឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ មជ្ឈមណឌលយុវនីតិសម្បទាទាំង ០៧ក្ែនលង បាន
ទទួលជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន

២.៨៧៥នាក្់។

ជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់

េរគ្ឿងេញៀនែដលសានក្់េឆក្នអងមណឌលសុទធែតទទួលបានោរអប់រំ ែក្ែរប សាតរនីតស
ិ ម្បទា និងបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈ
-បានេធវើសមាហរណក្មមជនរងេរោេះេដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់ េរគ្ឿងេញៀនេៅសហគ្មន៍វិ ញចំនួន

នាក្់ េឆសល់ជាក្់ែសតងចំនន
ួ ១.០២០នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

១.៨៥៥
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-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខ និងសំេណេះសំណាលជាមួយជនរងេរោេះ

េដ្ឋយសារោរេរបើរបាស់េរគ្ឿងេញៀនចំនួន ៥៤៥នាក្់ េឆមជ្ឈមណឌលជីវិតថមីភនំបាក្់ មជ្ឈមណឌលបញ្ញាោរដ្ឋានក្ងរាជ

អាវុធហតថ េខ្តតបនាាយមានជ័យ មជ្ឈមណឌលពិភពៃនក្តស
ី ង្ឃឹម មជ្ឈមណឌលបញ្ញាោរដ្ឋានក្ងរាជអាវុធហតថេខ្តតបាត់ដំបង។
ខ-៤-ការសាតរនីតស
ិ មបទាអនីតិជនទាំនាស់នង
ឹ ចាប់

-បានរសង់សថិតិអនីតជ
ិ នទំនាស់នឹងច្ាប់ក្ង
នអ ពនធនាោរសរុបចំនួន ៧៣នាក្់ ក្នអងេនាេះ មានពនធនាោរេខ្តតៃរពែវង

ចំនួន ០៦នាក្់ ក្ំពង់ចាមចំនួន ១២នាក្់ និងពនធនាោរេខ្តតេសៀមរាបចំនួន ៥៥នាក្់
-បានផតល់េសវាអប់រំេរៅរបព័នធដល់អនីតិជនទំនាស់នឹងច្ាប់ក្នអងពនធនាោរ

២៣នាក្់ មានជួសជុលម៉ៃូតូ ១៥នាក្់ និងជួសជុលេរគ្ឿងអគ្គិសនី ០៨នាក្់

និងបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈចំនួន

-មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពង់ចាម បានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខនិងរបឹក្ា
្ េោបល់ចំនួន ១៦ដង និងអប់រំេរៅរបព័នធដល់អនីតិជន

និងនីតិជនេឆក្នអងពនធធនាោរចំនួន ១៦នាក្់។

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

-បានេរៀបចំសិោាសាោពិេរោេះេោបល់ថ្ននក្់ជាតិ សតព
ី ីោរពរងឹងយនតោរោរពារក្ុមារ ែដលមានអនក្ចូលរួម

ចំនួន ៨០នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងតំណាងក្ុមារ
-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំពិេរោេះេោបល់

សតព
ី ីោរអនុវតតអនុសាសន៍របស់គ្ណៈក្មាាធោ
ិ រសិទធិក្មា
ុ រៃនអងគោរសហ

របជាជាតិ េដើម្បីពិនិត្យ និងផតល់េោបល់ក្នអងោរែបងែចក្អនុសាសន៍េៅតាមរក្សួង សាាប័ននិងអងគោរពាក្់ព័នធ ែដល
មានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១១៤នាក្់ មក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគោរពាក្់ព័នធ និងតំណាងក្ុមារ

-បានបេងកើតអនុគ្ណៈក្មមោរចំនួន ០២ គ្ឺអនុគ្ណៈក្មមោរច្ាប់ និងេោលនេោបាយពាក្់ព័នធនឹងោរោរពារ
ក្ុមារ និងអនុគ្ណៈក្មមោរពិនិត្យតាមដ្ឋន និងេធវើរបាយោរណ៍ជាតិ។ អនុគ្ណៈក្មមោរបានេរៀបចំក្ិចចរបជុច
ំ ន
ំ ួន ០៣
េលើក្ និងសិោាសាោចំនន
ួ ០៥េលើក្ េដើម្បីេរៀបចំ ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងែផនោរជាតិេដើម្បីក្ុមារ ២០១៤២០១៨
-ពិនិត្យ ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងរបាយោរណ៍េឆលើយតបេៅនឹងក្រមងសំណរួ របស់គ្ណៈក្មាាធិោរសិទធិក្ុមារៃន
អងគោរសហរបជាជាតិពាក្់ព័នធរបាយោរណ៍ជាតិេលើក្ទី១ និងទី២ សតីពីោរជួញដូរក្ុមារ ោរេធវើេពស្ាក្មមក្ុមារ និងរូប
ភាពអាសអាភាសក្ុមារ និងសតីពីោរចូលរួមរបស់ក្ុមារក្នង
អ ជេមាាេះរបដ្ឋប់អាវុធ
-បានចុេះ រសាវរជាវ និងរបមូលទិននន័យសតីពីក្ុមារេបាេះបង់ ោរសិ ក្្ាេឆក្រមិត មធ្យមសិ ក្ា
្ បឋមភូមិ េឆេខ្តត
ក្ំពង់សពឺ ៃរពែវង ក្ំពង់ធំ និងេខ្តតបនាាយមានជ័យ េដើម្បីេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានសាានភាពក្ុមារេលខ្៣
-បានពិនិត្យោររចនាឯក្សារច្ាប់

េដើម្បីេបាេះពុមពផ្ាយ

េោលនេោបាយ

លិខ្ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតពា
ត ក្់ព័នន
ធ ឹងោរោរពារក្ុមារ

-េរៀបចំដ្ឋក្់បញ្ចឣលសូចនាក្រសិទធិក្ុមារថ្ននក្់ជាតិ េៅក្នអង CamInfor របស់រក្សួងែផនោរ
-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាលសតីពីោរពរងឹងសមតថភាពមស្តនតី សតីពីោរេរៀបចំែផនោរសក្មមភាព
ថវិោរបស់រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារេឆេខ្តតែក្ប
-បានេរៀបចំសិោាសាោផ្សពវផ្ាយ សតីពស
ី ូចនាក្រសិទក្
ិធ ុមារ

និងែផនោរ

-បានេរៀបចំពិធីមិទទិញអបអរសាទរខ្ួបេលើក្ទី៦៥ ទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា ខ្ួបេលើក្ទី១៣ ទិវាពិភពេោក្

របឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ ១២មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពអជាឆ្ន២
ំ ០១៤ េរោមរបធានបទ “រួមគ្ននលុបបំបាត់អំេពើហិង្ាេលើក្ុមារ

និងពរងីក្ក្ិចចោំពារសងគមេដើម្បីរបយុទធរបឆ្ំងពលក្មមក្ុមារ” េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពងខ្
់ ពស់េោក្ជំទាវ ម ៉ែន សំអន
ឧបនាយក្រដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីរក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា រពឹទធសភា និងអធិោរក្ិចច តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សេមតចអគ្គ

មហាេសនាបតីេតេជា េន
៊ុ មសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា េឆមជ្ឈមណឌលសននបា
ិ ត និងពិពណ៌េោេះ
េពរជ ែដលមានោរអេញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក្់ឯក្ឧតតម េោក្ជំទាវ េោក្ េោក្រសី ៃនរដឋសភា រពឹទស
ធ ភា រក្សួង
សាាប័ន អងគទូត អងគោរជាតិ អនតរជាតិ េោក្រគ្ូ អនក្រគ្ូ បុគ្គលិក្ែថទាំក្ុមារ សិសា
្ នុសិស្ស យុវជនសហភាពសហព័នធ
យុ វ ជនក្មពអ ជា យុវ ជនោក្បាទរក្ហមក្មពអ ជា យុ វ ជនោយរិ ទធិ ក្ុ មារពិ ោ រ ក្ុ មា រអនាថ្ន ក្ុ មារក្ំ រពា ក្ុ មាររក្ីរក្តាម
សហគ្មន៍ និងក្ូនមស្តនតីរាជោរសរុបចំនួន ២.៣៥០នាក្់

-បានេរៀបចំេវទិោក្ុមារ និងអនក្េធវើេោលនេោបាយ ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៥០នាក្់
-បានសរមបសរមួលជាមួយរក្ុមោរងារេដើម្បីក្ុមាររក្សួងព័ត៌មាន

សរមាប់អបអរសាទរទិវាក្ុមារអនតរជាតិ ១មិថុនា និងទិវាក្ុមារក្មពជា
អ ឆ្ន២
ំ ០១៤

េដើម្បីេរៀបចំេវទិោតុមូលតាមទូរទស្សន៍

-បានេរៀបចំ និងេបាេះពុមពេសៀវេៅសិក្្ាសតីពស
ី ិទធិក្ុមារ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយគ្េរមាងសតីពីោរេលើក្ក្មពសស
់ ហគ្មន៍ក្ុមារេមរតី

ោរពារក្ុមារថ្ននក្់ជាតិេឆរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៤នាក្់

តាមរយៈោរអភិវឌ្ឍរបព័នធោរ

-បានេរៀបចំសិោសា
ា ោផ្សពវផ្ាយេសចក្តស
ី េរមច សតព
ី ីេោលោរណ៍ែណនាំសរមាប់អនុវតតោរចូលរួមរបស់ក្ុមារ
ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៧៥នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាលសតីពីោររគ្ប់រគ្ងគ្េរមាង ោរេរៀបចំែផនោរសក្មមភាព ដល់មស្តនតីៃនអគ្គេលខាធិោរ
ដ្ឋាន ក្.ជ.ក្ និងមស្តនតីេលខាធិោរដ្ឋាន ក្.ជ.ក្ េខ្តតែក្ប ែដលមានសិោោ
ា មសរុបចំនន
ួ ៤០នាក្់
-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំរពឹតតិបរតព័ត៌មានរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារ ឆ្ន២
ំ ០១៤
-េធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំេគ្ហទំព័រ ក្.ជ.ក្ (www.cncc.gov.kh) មានអនក្ ចូល ទស្សនាចំនួន ៧២០ដង

មក្ពី ២៥របេទស

-បានេរៀបចំពិធីអបអរសាទរខ្ួបេលើក្ទី២៥ អនុសញ្ញាអងគោរសហរបជាជាតិ សតីពស
ី ិទធិក្ុមារ េរោមអធិបតីភាព
េោក្ជំទាវ សម៉ន សាំអន ឧបនាយក្រដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីរក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា រពឹទធសភា និងអធិោរក្ិចច ែដល
មានអនក្ចូលរួមចំនួន ៦០០នាក្់

-រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារេខ្តតតាែក្វបានេរៀបចំសននិបាតបូក្សរុបលទធផលោរងារឆមាសទី១ ឆ្ន២
ំ ០១៤

និងទិសេៅអនុវតតបនត

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញអនុរក្ឹត្យេលខ្ ៣៨២ អនរក្.តត សតីពីែតងតាំងសមាសភាពរក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជាេដើម្បីក្ុមារ

-បានសហោរជាមួយរក្សួងេសដឋក្ិចច និងហិរញ្ដវតថអ េរៀបចំសិោាសាោ សតីពីោររគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ

និងោរេរៀបចំថវិោក្មមវធ
ិ ី ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៨៥នាក្់

-បានសហោរជាមួយរក្សួងែផនោរ េរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាល សតព
ី ីោរតាមដ្ឋន និងវាយតៃមល ែដលមានអនក្

ចូលរួមចំនួន ៤៧នាក្់

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាលភាសារអង់េគ្លស សតីពជ
ី ំនាញក្នអងោរសរេសរដល់មស្តនតអ
ី គ្គេលខាធិោរដ្ឋាន ក្.ជ.ក្

-បានេរៀបចំក្ិចចរបជុំផ្សពវផា
្ យេសចក្តីរបោសសតព
ី ីោរលុបបំបាត់អំេពើហង
ិ ្ាេលើស្តសតី និងោរលុបបំបាត់អំេពើហិងា
្

េលើក្ុមារេឆក្នអងអាសា៊ាន ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ៦៥នាក្់ អេញ្ជើញមក្ពីរក្សួង សាាប័ន អងគោមិនែមនរដ្ឋាភិបាល
និងតំណាងក្ុមារ

-បានេរៀបចំសិោាសាោ សតីពីោរពរងឹងោរអនុវតតតនា
ួ ទី និងោរទទួលខ្ុសរតូវរបស់រក្ុមរបឹក្្ាជាតិក្មពអជា
េដើម្បីក្ុមារថ្ននក្់េខ្តតចំនួន ០២េលើក្ េឆេខ្តតក្ំពង់ចាម និងេខ្តតេសៀមរាប ែដលមានសិោាោមចូលរួមចំនួន ៩៤នាក្់
-បានពិនិត្យ ែក្សរមួលែផនោរយុទធសាស្តសតឆ្នំ២០១៤-២០១៨ របស់ ក្.ជ.ក្

-បានេរៀបចំរបាយោរណ៍សាានភាពក្ុមារឆ្ន២
ំ ០១៣ និងទិសេៅឆ្ន២
ំ ០១៤។
ឃ-ការងារពហុវស
ិ យ
័ សតព
ី រ
ី មា
ុ ររាំក្ពា និងរុមារងាយរងដក្រះ

-បានេរៀបចំសិោាសា ោ ផ្ស ពវផ្ាយបទដ្ឋា ន និ ង េោលោរណ៍ ែណនាំ និ ង របព័ នធ រតួ ត ពិ និ ត្យ និ ង វាយតៃមលេលើ

េសវាផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរងេរោេះ ដល់គ្ណៈក្មាាធិោរពិេរោេះេោបល់ក្ច
ិ ចោរស្តសតី និងក្ុមារ (គ្.ក្.ស.ក្) េខ្តត

រក្ុង រសុក្ មស្តនតី ស.អ.យ រសុក្ បុគ្គលិក្អងគោរ និងគ្ណៈក្មាាធិោរទទួលបនទអក្ក្ិចចោរនារី និងក្ុមារឃុំ សងាាត់ (គ្.ក្.ន.ក្)
ក្នអងេខ្តតរក្េចេះ េពាធិ៍សាត់ ក្ំពត ក្ណាាល តាែក្វ បាត់ដំបង និងេខ្តតក្ំពង់ឆ្នំង ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤៤១នាក្់
រសីចំនួន ២៥៥

-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាល សតីពីោរក្សាងែផនោរសក្មមភាព និងែផនោរថវិោ េលើវិស័យសងគមក្ិចចដ្ឋក្់

បញ្ចឣលក្នអងក្មមវិធីវិនិេោគ្ និងែផនោរអភិវឌ្ឍន៍របស់រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ និងោរោំរទដល់ស្តសតី និងក្ុមាររងេរោេះនិង
ងាយរងេរោេះដល់រក្ុមរបឹក្ា
្ រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ ចំនន
ួ ១១ដង េឆេខ្តតេសៀមរាប តាែក្វ បនាាយមានជ័យ ក្ំពង់ធំ

បាត់ដំបង េពាធិ៍សាត់ ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់សពឺ ក្ំពង់ចាម និងេខ្តតក្ណាាល ែដលមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១.៤១៤នាក្់
រសី ៥៤៦នាក្់

-បានេរៀបចំសិោាសាោពិេរោេះេោបល់េលើោរេរៀបចំេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យ

រក្មសីលធម៌ក្ិចចោរពារក្ុមារ

សតីពេី ោលោរណ៍ែណនាំ

និង

-បានសហោរជាមួយអាជាាធរជាតិរបយុទធនឹងជំងេឺ អដស៍េរៀបចំសិោាសាោ សតីពីោរេធវើបចចអប្បននភាពោរតាមដ្ឋន

និងវាយតៃមលរបចាំឆ្នំ េដើម្បប
ី េងកើនរបសិទភា
ធ ពោរអនុវតតរបព័នធតាមដ្ឋន និងវាយតៃមលេឆ្ោេះេៅសេរមចេោលេៅសូន្យបី

(១.ោានោរឆលងថមីេមេរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ២.ោានោរសាាប់ និងទី៣.ោានោរេរីសេអើង) ែដលមានមស្តនតី ស.អ.យ ចូល
រួមចំនួន ៤៥នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានសរមបសរមួលេរៀបចំសិោាសាោ សតីពីោរបញ្ចល
ឣ ទិននន័យសានក្់េឆក្នអងមណឌលរដឋ និងអងគោរ ក្នអង Data

Entry ដល់មស្តនតី ស.អ.យ េខ្តតចំនួន ០៥

-បានេចញរបោសេលខ្ ៦០០ ស.អ.យ ចុេះៃថងទី២៨ ែខ្ក្ុមភៈ ឆ្នំ២០១៤ សតីពីោរែក្សរមួលសមាសភាព និងតួ

នាទីភារក្ិចចរបស់រក្ុមោរងារ ក្.ជ.ក្.រ និងរបោសេលខ្ ១២៦៧ ស.អ.យ ចុេះៃថងទ០
ី ៧ ែខ្ឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី រ
បេងកើតរក្ុមោរងារមូលនិធស
ិ ក្លដំណាក្់ោលទី២ ៃនរក្សួង ស.អ.យ

-បានេចញេសចក្តីសេរមចេលខ្ ០០១ ស.អ.យ/ក្.ជ.ក្.រ ចុេះៃថងទី១៣ ែខ្មីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី រែក្សរមួល

េលខាធិោរដ្ឋាន ក្.ជ.ក្.រ និងេសចក្តីសេរមចេលខ្ ០០២ ស.អ.យ/ក្.ជ.ក្.រ ចុេះៃថងទី១៤ ែខ្មីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតព
ី ោ
ី រែក្
សរមួលសមាសភាពរក្ុមោរងាររតួតពិនិត្យ និងវាយតៃមលេសវាមូលដ្ឋានផតល់ឲ្យក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរងេរោេះ
ទាំង ៦

-បានេបាេះពុមព និងែចក្ផ្ាយរបតិទិនឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន ២០០ច្ាប់ ដល់សមាជិក្ថ្ននក្់ជាតិ និងេខ្តតេោលេៅ
-បានសហោរជាមួយរក្សួងែផនោរ សរមបសរមួលរបមូលទិននន័យក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរងេរោេះ ក្នអងប័ណណ

សមធម៌រក្ីរក្ក្រមិត១ និងរក្ីរក្ក្រមិត ២ េដើម្បីបា៉ាន់របមាណពីតរមូវោរេសវាចាំបាច់

-បានសហោរជាមួយអងគោរ HACC (Hiv/Aids Committee in Cambodia) េរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាល សតីពី

បទដ្ឋាន និងេោលោរណ៍ែណនាំសរមាប់ោរែថទាំ ោរោំរទ និងោរោរពារចំេពាេះក្ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរងេរោេះ
េឆសណាាោរណាហារេវុីល ែដលមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤៥នាក្់

-បានេធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានេគ្ហទំព័ររបស់រក្ុមោរងារថ្ននក្់ជាតិពហុវិស័យ សតីពក្
ី ុមារក្ំរពា និងក្ុមារងាយរង

េរោេះ (ក្.ជ.ក្.រ) ែដលមានេឈាាេះថ្ន www.novctf.gov.kh។
៣.ការងារអាទិ ភា ពទី ៣

អភិ វ ឌ្ឍសុខុ មា លភាពជនពិ កា រ

រ-ការងារក្រុមក្បឹរាសរមមភាពជនពិការ

-េរៀបចំវីេដអូខ្លី សតីពីពោ
ិ រភាព េដ្ឋយេផ្កតតេលើរបធានបទចំនួន ១០ គ្ឺ ១.ោរេរីសេអើងចំេពាេះជនពិោរ ២.ោរ

អប់រំសរមាប់ជនពិោរ ៣.ជីវភាពរស់េឆសរមាប់ជនពិោរ ៤.ោរសេរមចចិតតេដ្ឋយេសរីរបស់ជនពិោរ ៥.សមភាព

េយនឌ័រចំេពាេះជនពិោរ និងក្ុមារ ៦.េោលនេោបាយ និងោរសាតរលទធភាពពលក្មមជូនជនពិោរ ៧.ោរងារសរមាប់
ជនពិោរ និង៨.ោរេចញចូលតាមទីក្ែនលងសាធារណៈសរមាប់ជនពិោរ

-បានសហោរជាមួយមូលនិធិជនពិោរអងគោរ JICA និងសមាគ្មអតីតក្មមសិក្្ាោរី (JICA-AC) ចុេះពិនិត្យ

និងវាយតៃមលេៅេលើគ្េរមាងរេទេះរុញែដលបានែបងែចក្ដល់មណឌលសាតរលទធភាពពលក្មមទាំង
ចំនួន ៧

៩ក្ែនលង

និងអងគោរ

-បានេរៀបចំបទបងាាញក្នអង ក្ិចចរបជុំគ្ណៈក្មាាធិ ោ រចំ រុេះ ក្មពអជា សភាអឺរ៉េុ បេលើ ក្ ទី ៨ េឆទី រក្ុ ង របុយែសល ៃន

របេទសែបលសុិក្ សតីពី របាយោរណ៍សតីពោ
ី រអនុវតតអនុសញ្ញា សតីពីសិទជ
ធិ នពិោរេឆក្មពអជា

-សហោរជាមួយគ្ណៈក្មមោរគ្េរមាង APCD/JAIF េដើម្បីអនុវតតគ្េរមាងបរិសាានោានពិោរភាពេឆឃុំេឈើទាល

រសុក្េគ្ៀនសារយ េខ្តតក្ណាាល

-បានេចញរបោសេលខ្ ០០២ ក្សជ.របក្ សតីពោ
ី រេរៀបចំ និងោររបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាពជន

ពិោរថ្ននក្់រាជធានី េខ្តត និងរបោសេលខ្ ០០១ ក្សជ.របក្ សតីពោ
ី រេរៀបចំ និងោររបរពឹតតេៅៃនរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាព
ជនពិោរេឆតាមរក្សួង សាាប័ន

-បានេរៀបចំទរមង់សំណួរេដើម្បីវាយតៃមលេៅេលើោរអនុវតត សតីពីោរងារជនពិោរេឆតាមសហជីព េឆតាមសហ

រោស និងេរាងចរក្នានា និងក្រមងសំណួរសតីពោ
ី រអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចចោរពារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិោរ នឹងោរ
អនុវតតអនុសញ្ញាសតីពីសទ
ិ ធិជនពិោរ េឆក្នអងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងេឆតាមរក្សួងនានា

-បានេរៀបចំពិធីសេមាោធគ្េរមាង “ោរក្សាងគ្ំរូអាជីវក្មម សរមាប់ោរងាររបស់ជនពិោរ” របស់មជ្ឈមណឌល

ជីវិតរស់េឆេដ្ឋយឯក្រាជ្យៃនជនពិោរភនំេពញ(PPCIL) េឆសណាាោរអាំងែទក្ង់ទណ
ី ង់តាល់

-បានេរៀបចំពិធីសំេណេះសំណាល េដើម្បីអបអរសាទរទិវាជនពិោរេដ្ឋនសាំងរដូម និងជនពិោរអូទស
ី ុឹម េឆ

បរិេវណមនទីរេពទ្យជ័យជំនេះ រក្ុងតាេមា េខ្តតក្ណាាល េរោមអធិបតីភាព ឯក្ឧតតម ហេង តតគ្រី រដឋេលខាធិោររក្សួង

សុខាភិបាល និងជាអនុរបធានរក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាពជនពិោរ ែដលមានោរចូលរួមពីសមាជិក្រក្ុមរបឹក្្ាសក្មមភាព
ជនពិោរ តំណាងអងគោរជាតិ អនតរជាតិ និងបងបឡន
ឣ ជនពិោរ សរុបរបមាណ ៤០០នាក្់។ ក្នអងទិវាេនាេះ ក្៏មានោរេរៀបចំ
ោររបក្ួតក្ីឡា េដើម្បីបងាាញពីសមតថភាពរបស់បងបឡឣនជនពិោរេខ្្ាយសតិបញ្ញាផងែដរ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានសរមបសរមួលបញ្ជឣនជនពិោរេខ្្ាយសតិបញ្ញា ចំនួន ០២រូប និងអនក្ែថទាំ ០១រូប េដើម្បីចូលរួមមេហា

រសពតស្តនតជ
ី នពិោរេខ្្ាយសតិបញ្ញា េឆសាធារណៈរដឋក្ូេរ៉េ

-បានេរៀបចំ េបាេះពុមព និងែចក្ផ្ាយែផនោរយុទសា
ធ ស្តសតជាតិសតីពីពិោរភាព ២០១៤-២០១៨

-បានេរៀបចំពិធីរបោសជាផលវឣ ោរដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនោរយុទធសាស្តសតជាតិ សតីពីពោ
ិ រភាពឆ្នំ២០១៤-២០១៨ និងពិធី

គ្រមប់ខ្ួប ៥ឆ្នំៃនច្ាប់សព
តី ីក្ិចចោរពារ និងេលើក្ក្មពស់សិទធិជនពិោរ េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សេមតចអគ្គមហា
េសនាបតីេតេជា េ៊ុន មសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពជា
អ េឆសាលពិពណ៌ និងសននិបាតេោេះេពរជ ែដល
មានអនក្ចូលរួមចំនន
ួ ៣.០០០នាក្់
-បានេរៀបចំទិវាមនុស្សគ្ថលង់ ០២ តុោ ឆ្ន២
ំ ០១៤ េរោមរបធានបទ “ពរងឹងភាពពិោរេផ្សងោនៃនសងគមជាតិ”
េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសឯ
់ ក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៤០០នាក្់ ក្នអង
េនាេះ អនក្គ្ថលង់ចំនួន ៣០០នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិោ ៣០០០០៛ និងរគ្ូចំនួន ២៧នាក្់ មានក្់ៗទទួលបានថវិោចំនន
ួ
៥០០០០៛
-យុវជនពិោរក្មពអជាបានេៅចូលរួមរបក្ួតែផនក្ព័ត៌មានវិទ្ាថ្ននក្់អនតរជាតិេឆទីរក្ុងបូសាន
សាធារណរដឋក្ូេរ៉េ
េដ្ឋយទទួលបានេមដ្ឋយមាស របាក្់ និងេមដ្ឋយសំរិទស
ធិ រុបចំនួន ១៥េមដ្ឋយ
-បានេរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាជនពិោរក្មពអជាេលើក្ទី១៦ និងទិវាជនពិោរអនតរជាតិេលើក្ទី៣២ េរោមរបធាន
បទ “ផតល់លទធភាពអាចេរបើរបាស់បាន រួមបញ្ចឣលមុខ្របរ ោរងារ និងបេចចក្វិទ្ា េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍របក្បេដ្ឋយនិរនតរភាព”
េរោមអធិបតីភាពេោក្ជំទាវ ម ៉ែន សំអន ឧបនាយក្រដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីរក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា រពឹទស
ធ ភា
និងអធិោរក្ិចច និងមានអនក្ចូលរួមសរុបចំនួន ១.៥០០នាក្់។
ខ-ការងារសុខមា
ុ លភាពជនពិការ

-បាននិងក្ំពុងេរៀបចំបទប្បញ្ដតតិ និងេោលោរណ៍សរមាប់អនុវតតោរងាររដឋបាលសិទធិជនពិោរ
-បានេរៀបចំនីតិវិធី និងលិខ្ត
ិ សានមេផ្សងៗែដលពាក្់ព័នន
ធ ឹងរដឋបាលសិទធិជនពិោរ
-បានពិនិត្យ

មជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ

ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យ

-បានេរៀបចំសិោាសាោថ្ននក្់ជាតិ

សតព
ី រី បបេោលនេោបាយចំេពាេះជនពិោរែដលសានក្េ់ ឆក្នង
អ

សតព
ី ីោរពរងឹងគ្ុណភាពោររគ្ប់រគ្ងមជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មម

ោយសម្បទាេឆេខ្តតៃរពែវង មានអនក្ចូលរួមចំនន
ួ ៥៤នាក្់

-សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា និងសេមតចគ្តិរពឹទធ

បណឌិត ប៊ន
ុ រា៉នី ហ៊ុន សសន បានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខ និងសំេណេះសំណាលជាមួយក្ុមារពិោរ គ្ ថលង់ របស់អងគោរ

រគ្ួសារថមី។ ក្នអងឱោសេនាេះ សេមតចេតេជា និងសេមតចគ្តិរពឹទធបណឌិតបានផតល់អំេណាយ និងេរៀបចំអាហារសាមគ្គីជូន
ក្ុមារពិោរ គ្ ថលង់ ផងែដរ

-បានេរៀបចំមហាសននិបាតបញ្ចប់អាណតតិទី២ ឆ្ន២
ំ ០១០-២០១៣ និងបនតអាណតតិទ៣
ី
ឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៧

របស់គ្ ណៈក្មមោ រជាតិេស្ប៉ៃ ស្ាល់អូឡាំ ពិក្ក្មពអ ជា
រក្សួង ស.អ.យ េឆទីសតីោររក្សួង ស.អ.យ

េរោមអធិ បតី ភាពដ៏ ខ្ព ង់ ខ្ព ស់ ឯ ក្ឧតត ម

វង

សូត រដឋមស្តនតី

-ក្ីឡាក្រជនពិោរក្មពអជាបានចូលរួមរបក្ួតក្ីឡាអាសា៊ានបារា៉ាេហគមេឆរបេទសភូមា េដ្ឋយទទួលេជាគ្ជ័យោ៉ាង

រតចេះរតង់ េដ្ឋយក្នអងេនាេះ ទទួលបានេមដ្ឋយមាសចំនួន ០៤ របាក្់ចំនួន ១១ និងសំរិទធិចំនួន ១៧

-បានេរៀបចំនីតិវិធីសរមាប់េធវអ
ើ ធិោរក្ិចចតាមរក្សួង សាាបន
័ ពាក្់ព័នធ សតីពោ
ី រេរជើសេរីសជនពិោរចូលបេរមើោរងារ

-បានេរៀបចំសិោសា
ា ោថ្ននក្ជា
់ តិ សតីពោ
ី របូក្សរុបលទធផលោរងារសាតរលទធភាពពលក្មមេឆតាមសហគ្មន៍របចាំ

ឆ្ន២
ំ ០១៤ និងទិសេៅអនុវតតបនត។

រ-ការងារបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈ និងមុខរបរ
-បានចុេះអប់រំ ផ្សពវផា
្ យ សតីពីជំងឺឃលង់ និងហង់សិនដល់ក្មមក្រ ក្មមោរិនីេឆតាមេរាងចរក្សហរោសចំនួន

១២េរាងចរក្ េដ្ឋយបានបណ្តេះបណាាលសិោោ
ា មចំនន
ួ ៣៥៦នាក្់ ែចក្ខ្ិតប័ណច
ណ ំនួន ៣៩.៥២០សនលក្
ឹ និងែចក្េឆ
តាមសហគ្មន៍បានចំនន
ួ ២.៥០០សនលឹក្

-មជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍សងគមេពាធិ៍ែសនជ័យ

និងបនាាយរពាបបានបណ្តេះបណាាលវិជាជ
ា ីវៈដល់ជនពិោរបាន

ចំនួន ១៥៨នាក្់ រសី ៣៦នាក្់ េលើ ៧មុខ្ជំនាញ ក្នង
អ េនាេះ មានជំនាញក្សិក្មមចំនួន ២១នាក្់ េអឡិចរតូនិចចំនួន ៣៨
នាក្់ ជួសជុលមា៉ាសុីនចំនួន ២៤នាក្់ ោត់េដរសេមលៀក្បំពាក្់ចំនួន ២៩នាក្់

ជួសជុលម៉ៃូតូចំនួន ១៥នាក្់ ោត់េដរ

ែស្បក្េជើងចំនួន ១១នាក្់ ចមាាក្់ចំនួន ១០នាក្់ និងែផនក្ជួសជុលទូរស័ពទចំនួន ០៥នាក្់។ ទនទឹមេនេះ បានេដ្ឋេះរសាយ
ោរងារ និងមុខ្របរជូនជនពិោរបានចំនួន ៩២នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បាននឹងក្ំពុងេរៀបចំលិខ្ិតបទដ្ឋានសរមាប់ោរអនុវតតអនុរក្ឹត្យសតីពីោរក្ំណត់អរតា

េរីសជនពិោរចូលបេរមើោរងារក្នអងសាាប័នរដឋ និងឯក្ជន

និងែបបបទៃនោរេរជើស

-អនុវតតតាមអនុរក្ឹត្យេលខ្ ១០៨ អនរក្.បក្ ចុេះៃថងទី៣០ ែខ្សីហា ឆ្ន២
ំ ០១០ សតព
ី ីោរក្ំណត់អរតា និងែបប

បទៃនោរេរជើសេរីសជនពិោរចូលបេរមើោរងារ (២%សរមាប់រក្សួងសាាប័នរដឋ និង១%សរមាប់វិស័យឯក្ជន) គ្ិតមក្

ដល់ឆ្នំ២០១៤េនេះ រក្សួង សាាប័នរដឋចំនួន ៣៣ បានទទួលជនពិោរចំនួន ២.៤៦០នាក្់ េសមើ ១.២៦% ៃនែផនោរចូល
បេរមើោរងារ។
ឃ-ការងារមូលនិធជ
ិ នពិការ (ម.ជ.ព)

-េធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័រមូលនិធិជនពិោរ ែដលមានេឈាាេះថ្ន www.pwdf.gov.kh

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

-បានេចញេសចក្តីសេរមចសតីពីោរបេងកើតរក្ុមោរងារអនក្នាំពាក្្យមូលនិធិជនពិោរ និងេសចក្តីសេរមច សតីពីោរ

បេងកើតអនុ គ្ណៈក្មម ោរ

និ ងរក្ុ មោរងាររគ្ប់រគ្ងរបបេោលនេោបាយចំ េពាេះជនពិោ ររក្ី រក្េឆតាមសហគ្មន៍

សរមាប់ថ្ននក្់រក្ុង រសុក្ និងឃុំ សងាាត់ េឆតាមរាជធានី េខ្តតចំនួន ១២ រួមមាន រាជធានីភនំេពញ ក្ំពង់ចាម បនាាយមាន
ជ័យ េសៀមរាប ៃរពែវង រក្េចេះ ក្ណាាល េពាធិ៍សាត់ មណឌលគ្ីរី ៃប៉ៃលិន រពេះវិហារ និងេខ្តតសារយេរៀង

-បានេរៀបចំសិោាសាោ សតីពីពិធីរបោសជាផលឣវោរៃនោរដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតែផនោរយុទធសាស្តសតឆ្២
នំ ០១៤-២០១៨

ពិធីរបគ្ល់រតាដល់សាខា ម.ជ.ព រាជធានី េខ្តត និងសននិបាតបូក្សរុបលទធផលោរងារអាណតិតទ១
ី និងទិសេៅអនុវតត
បនត របស់ ម.ជ.ព
-បានេរៀបចំ និងផ្សពវផ្ាយឈុតអប់រំខ្លី “ោរេរជើសេរីសជនពិោរចូលបេរមើោរងារ និងោរក្ំណត់អរតាជន
ពិោរចូលបេរមើោរងារ” តាមសាានីយ៍វិទ្យអ និងទូរទស្សន៍
-បានចុេះអធិោរក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្កាត់ចណ
ំ លលចំណាយេឆមជ្ឈមណឌលជាតិសាតរលទធភាពពលក្មមជន

ពិោរេគ្ៀនឃ្ាំង សាោបណ្តេះបណាាលបេចចក្េទសអវយវៈសិប្បនិមមិត និងរណបក្មពអជាភនំេពញ និងមជ្ឈមណឌលសាតរលទធ
ភាពពលក្មមោយសម្បទាេខ្តតតាែក្វ

-បានចុេះអធិោរក្ិចច េដើម្បីពន
ិ ិត្យ និងេផទៀងផ្កាត់បញ្ជីវតថធា
អ តុេដើមេឆេរាងចរក្ផលិតឧបក្រណ៍អវយវៈសិប្បនិមមិត

និងរណប និងអធិោរក្ិចស
ច មាារៈព្ាបាលេដ្ឋយចលនាែដលមូលនិធិហាន់ដ្ឋបានរបគ្ល់ជូនអងគោរអតីតយុទធជនអនតរ
ជាតិក្មពអជា

-បានរបមូលរបាក្់ពីហិបរបាក្់វិភាគ្ទានសប្បអរសធម៌មល
ូ និធិជនពិោរចំនួន ១៩៧ហិប េឆតាមទីតាំងនានា

ក្នអងរាជធានីភនំេពញ េខ្តតបនាាយមានជ័យ រពេះសីហនុ តាែក្វ សារយេរៀង និងេខ្តតេសៀមរាប ែដលមានរបាក្់៖ របាក្់ក្មពអជា
ចំនួន ៤៣.០៧៣.១០០៛ របាក្់េវៀតណាមចំនួន ២.៥៣១.៥០០ដុង របាក្់ចិនចំនួន ៥៦៩យ៉ៃន់ របាក្់ៃថចំនួន ៥៥.៨៨០
បាត របាក្់មា៉ាេឡសុីចំនួន ១៧៦រីងហគត
ី របាក្់សឹងហបុរីចំនន
ួ ២២ដុោរា របាក្់របុយេណចំនួន ៥ដុោរា របាក្់អូស្តសតលច
ី ំនួន
៥ដុោរា របាក្់ហវីលីពន
ី ចំនួន ១០០េប៉ៃសូ របាក្់ក្ូេរ៉េចំនន
ួ ១៦.០០០វ៉េន
ុ របាក្់ឥណាឌចំនួន ៥០រ៉េូពី របាក្់ឥណឌូេនសុីចំនួន
១.០០០រូេពៀ របាក្់ឡាវចំនន
ួ ២.០០០គ្ីប របាក្់មីោន
៉ា ់មា៉ាចំនួន ៥.០០០ោត និងរបាក្់អាេម៉ៃរិក្ចំនួន ១.៣៥៩ដុោារ
អាេម៉ៃរក្
ិ ។
ឃ-១-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមកាយសមបទា
-ក្នអងឆ្នំ២០១៤េនេះ មជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មមោយសម្បទា ថ្ននក្់ជាតិ និងថ្ននក្់េរោមជាតិ េរោមោរ

សហោរ ជួយឧបតថមភរបស់អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលអនតរជាតិ ដូចជា អងគោរក្មពជា
អ រតាសត គ្ណៈក្មាាធិោរោក្បាទ
រក្ហមអនតរជាតិ អងគោរជនពិោរអនតរជាតិ និងអងគោរអតីតយុទធជនអនតរជាតិក្មពអជា និងេរាងជាងសរុប១៥ក្ែនលង បាន

ផតល់េសវាសាតរលទធភាពពលក្មមរគ្ប់របេភទជូនជនពិោរ បានចំនួន២៥,៤៨៥នាក្់ ក្នអងេនាេះស្តសតីចំនន
ួ ៤,១៤៦នាក្់ ជន

ពិោរេដ្ឋយសារមីន ចំនួន១០,១៨៦នាក្់។ ទនទឹមេនេះ ជនពិោរែដលមក្ទទួលេសវាពីមជ្ឈមណឌលសាតរលទធភាពពលក្មម
េដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល រពមទាំងបានទទួលោរឧបតថមជា
ភ របាក្់អាហារ និងៃថលេធវើដំេណើរេៅមក្ផងែដរ។

-បានផតល់ឧបក្រណ៍អវយវៈសិប្បនិមមិត រណប និងឧបក្រណ៍ជំនួយរាងោយចំនួន ២៦,៧៦៣េរគ្ឿង និងផតល់

ោរព្ាបាលេដ្ឋយចលនាចំនួន៤២,៧៤០ដង។
ឃ-២-ការផតលដ់ សវាសាតរលទធភាពពលរមមដវជាសាគសត

េដ្ឋយមានក្ិចចសហោររវាងអងគោរែដលបានផតល់េសវាសាតរេវជជសាស្តសត េឆក្នអងមជ្ឈមណឌលជាតិសាតរលទធភាព

ពលក្មមជនពិោរេគ្ៀនឃ្ាំង បានពិនិត្យ និងព្ាបាល វេះោត់ែភនក្ វេះោត់ៃដេជើង និងមុខ្មាត់ ជមងឺហង់សិន បានចំនួន
សរុប ៣៥,២៧៩ នាក្់ រសីចំនួន ២០.៣១៩នាក្់ ។

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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៤.ការងារអាទិភាពទី៤

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុសសចស់

-គ្ិតមក្ដល់ែខ្ធនឣ ឆ្នំ២០១៤េនេះ សមាគ្មមនុស្សចាស់សរុបចំនួន ៥៦៩សមាគ្ម និងសមាជិក្សរុបចំនួន

១៨៣.៤៣១នាក្់ រតូវបានបេងកើតេឆតាមរាជធានី េខ្តតទាំង ២៥ សំេៅជួយោនេៅវិញេៅមក្េឆតាមសហគ្មន៍ សក្មម
ភាពសំខាន់ៗរបស់សមាគ្មគ្ឺោរចុេះសួរសុខ្ទុក្ខសមាជិក្មានជំងឺ ោរេរៀបចំបុណ្យសព និងោរេលើក្ក្មពស់សខ្
ុ ុមាល
ភាព

-បានចុេះផ្សពវផា
្ យ ែណនាំ សតីពីោរបេងកើត និងរគ្ប់រគ្ងសមាគ្មមនុសស្ ចាស់េឆតាមរាជធានី េខ្តត

-បានចុេះសួរ សុខ្ទុ ក្ខ និងសំេណេះសំណាលជាមួយ មនុ ស្សចាស់ រពឹ ទាាចា រ្យ េឆតាមរាជធានី េខ្តត រពមទាំ ង

បានផត ល់អំេណាយជាវតថអអនុស្ាវរីយ៍ និងថវិោមួយចំនន
ួ

-សិក្្ារសាវរជាវ េរៀបចំែក្សរមួលេោលនេោបាយជាតិសរមាប់មនុស្សចាស់េឆក្មពអជា និងលិខ្ិតបទដ្ឋាន

គ្តិយុតតពាក្់ព័នធ េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ និងសមាគ្មមនុស្សចាស់

-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងរបោសសតីពីោរេរៀបចំ និ ង ោររបរពឹ តត េៅៃនេលខាធិ ោ រដ្ឋា ន គ្ណៈក្មាាធិ ោរជាតិ

ក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់

-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យសតីពីោររបរពឹតតេៅៃនគ្ណៈក្មាាធិោរជាតិក្មពអជាេដើម្បីមនុស្សចាស់

-បានេរៀបចំេសចក្តីរពាងរបោសសតីពោ
ី របេងកើតអនុគ្ណៈក្មាាធិោរេដើម្បីមនុស្សចាស់េឆតាមរាជធានី េខ្តត

-បានេរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់អនតរជាតិ ០១ តុោ ឆ្នំ២០១៤ េរោមរបធានបទ “សមាគ្មមនុស្សចាស់ជាយនត
ោរដ៏សំខាន់ជួយអភិវឌ្ឍសហគ្មន៍ និងសងគមជាតិ” េរោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសឯ
់ ក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតរី ក្សួង
ស.អ.យ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ៣០០នាក្់ ក្នអងេនាេះ ចាស់រពឹទាាចារ្យមានក្់ៗទទួលបានឃីត ០១ក្ញ្ចប់ (ក្ែន្សងេពាេះ
េោ ០១ សាបូ ០២ដុំ ែតក្នលេះគ្ីឡឣរោម សកសរ ០១គ្ីឡឣរោម អាវស ០១ រចាស់ដុេះេធមញ ០១ ថ្ននំដុេះេធមញ ០១ និងថវិោ
ចំនួន ២០០០០៛។ ទនទឹមេនេះ មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េខ្តតមួយចំនួន ក្៏របាពវទិវាេនេះផងែដរ
-មូលនិធិបាយ័នបានជួយក្សាងផទេះេទវតាជូនជនចាស់ជរាបានរាប់រយខ្នង។
៥.ការងារអាទិភាពទី៥

អភិវឌ្ឍរបបសនតស
ិ ខ
ុ សងគមសក្មាប់មគនតីរាជការសុវ
ី ល
ិ (ប.ជ.ស.)

-រាជរដ្ឋាភិបាលបានេចញសារាចរេលខ្ ០៤ សរ ចុេះៃថងទី០៥ ែខ្មិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីោរក្ំណត់នីតិវធ
ិ ី

សរមាប់ោរេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុខ្សងគមជូនសិទធិវនត និងជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារអតីតយុទធជន និងបានចូល
រួមពិធីផ្សពវផ្ាយោលពីៃថងទ២
ី ៤ ែខ្មិថុនា ឆ្ន២
ំ ០១៤

-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលៃន ប.ជ.ស. ចំនួន ០៧េលើក្

-បានេរៀបចំែបបបទដ្ឋក្់មស្តនតីរាជោរឲ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន ២.៦៨៥នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទេផទរោររគ្ប់រគ្ងនិវតតជនចំនួន ២.៦៨៥នាក្់ និងអនក្េឆក្នអងបនទក្
អ ចំនួន ២.៨៤១នាក្់ េៅ

តាមរាជធានី េខ្តតទាំង ២៥

-បានេរៀបចំែបបបទលុបនិវតតជនចំនួន ១.២៣៥នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាជ
ា ីវៈចំនួន ១៧៩នាក្់ ែដល

ទទួលមរណភាព និងបនតេបើក្របាក្់ឧបតថមភេោលនេោបាយរបចាំែខ្ជូនអនក្េឆក្នអងបនទអក្ចំនួន ៧៣៩នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទលុបនិវតតជនចំនួន ១០នាក្់ និងអនក្េឆក្នអងបនទអក្ចំនួន ០៨នាក្់ េចញពីបញ្ជីេបើក្របាក្់

េោលនេោបាយរបបសនតស
ិ ុខ្សងគមរបចាំែខ្ែដលទទួលរបបពីរក្ែនលង និងតាមសំេណើរបស់សាមីខ្លឤន
-បានេរៀបចំែបបបទលុបេឈាាេះអនក្េឆក្នង
អ បនទអក្ចំនួប ១៩៥នាក្់

-បានេរៀបចំែបបបទផតល់េោលោរណ៍េបើក្របបសនតិសុខ្សងគមរបស់សពមស្តនតីរាជោរសុីវិលចំនួន ២៧នាក្់ េឆ

តាមរក្សួង សាាប័នចំនួន ០៨ និងបានេផទរោររគ្ប់រគ្ង និងឧបតថមភរបាក្់េោលនេោបាយរបចាំែខ្ជូនក្ូនក្ំរពារបស់
សពមស្តនតីរាជោរសុវី ល
ិ ចំនួន ១៦នាក្់

-បានែក្តរមូវោំរបាក្់ និងរបាក្់េសាធនរបចាំែខ្ជូននិវតតជនសរុបចំនួន ៣៣៧នាក្់

-បានពិនិត្យ េផទៀងផ្កាត់ េធវើបចចអប្បននភាព និងផតលសា
់ ោក្បរតជូនសិទធិវនតែដលេទើបចូលនិវតតន៍
-បានេរៀបចំេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនតាមរបព័នធធនាោរជូនសិទធិវនតថមីចំនួន ២.៩៨៨នាក្់

-បានេបើក្របាក្់របបសនតិសខ្
ុ សងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈចំនួន ១.៥៨៧នាក្់

-បានចុេះេបើក្ផតល់របាក្់េសាធនរបចាំែខ្ជូននិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈែដលមានជំងឺដល់េគ្ហដ្ឋាន

ចំនួន ៨៨៨នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានចុេះេបើក្របាក្់េោលនេោបាយរបចាំែខ្ជូនអនក្េឆក្នអងបនទអក្សពនិវតតជន សពជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជវី ៈ

និងក្ូនក្ំរពារបស់សពមស្តនតរា
ី ជោរសុីវិលចំនួន ៣.៨៨៦នាក្់

-បានេបើក្ផតល់របាក្់រំលឹក្េសាធនរបចាំែខ្ជូនសិទធិវនតចន
ំ ួន ៧២០នាក្់ និងរបាក្់រល
ំ ឹក្លេមឡៀងរបចាំែខ្ជូនសិទធិ

វនតចនួន ២៣៣នាក្់

-បញ្ចឣលរបាក្់រំលឹក្េោលនេោបាយជូនអនក្េឆក្នង
អ បនទក្
អ និវតតជនេឆេខ្តតៃរពែវង សារយេរៀង ក្ំពង់ចាម ត្បឣងឃមអំ

និងេខ្តតក្ំពតសរុបចំនួន ៩១នាក្់

-បានចុេះពិនិត្យសាានភាពនិវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈែដលមានជំងស
ឺ ុំេផទរសិទធិចំនួន ៩៦៩នាក្់ េឆ

េឆទូទាំង ២៥រាជធានី េខ្តត ក្នអងេនាេះ និវតតជនចំនួន ៨៤៥នាក្់ និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជជជីវៈចំនួន ១២៤នាក្់
-ចុេះពិនិត្យោរេបើក្ផតល់របាក្់របបសនតិសុខ្សងគមជូនរគ្ួសារសពនិវតតជន

និងរគ្ួសារសពជនបាត់បង់សម្បទា

វិជាាជីវៈេឆតាមរាជធានី េខ្តតបានចំនួន ៤៩៥នាក្់ និងេបើក្របាក្់េោលនេោបាយជូនអនក្េឆក្នអងបនទអក្របស់សពនិវតត
ជន អនក្េឆក្នអងបនទអក្របស់សពជនបាត់បង់សម្បទាវិជាជ
ា ីវៈ និងអនក្េឆក្នអងបនទអក្របស់សពមស្តនតីរាជោរសុីវិលសរុបចំនួន
៧៩៣នាក្់
ៃប៉ៃលិន

-បានចុេះរតួតពិនិត្យ និងេដ្ឋេះរសាយក្រណីទិញលក្់របបចំនួន ០៣នាក្់ េឆេខ្តតៃរពែវង សទឹងែរតង និងេខ្តត
-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់ ប.ជ.ស. ែដលមានេឈាាេះថ្ន www.nssfc.gov.kh
តារាងទិនន
ន យ
័ សិទវធិ នតៃន ប.ជ.ស. ឆ្ន២
ំ ០១៤

ល.រ

សិទធិវនត

ចំនួន

អនក្េឆក្នអងបនទអក្
របពនធ

ក្ូន

របពនធសព

ក្ូនសព

១

និវតតជន

៤៤.៤៦៩

២៨.០៧៣

៥.៦៧៨

៤.៩៦៧

២៤២

៣

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

៤២.០៤៦

២៩.៦៨៨

៥.៧២៨

៥.៨៤៨

២៦១

២

ជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ
សរុបរួម

២.៩០៦

៨៩.៤២១

១.៦១៥

៥០

តារាងទិនន
ន យ
័ លុបសិទវធិ នតៃន ប.ជ.ស. ឆ្ន២
ំ ០១៤
ល.រ

សិទធិវនត

១

និវតតជន

៣

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

២

ជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ
សរុបរួម

ចំនួន

របពនធ

ក្ូន

របពនធសព

សិទធិវនត

ក្ូនសព

១.២៤៩

៦៨០

១៦៩

៣

៤

៩៤៨

៧៥៥

១៧០

៣

៤

១៧៩

២.៣៧៦

៧៥

១

ចំនួន

០

ក្ូន

របពនធសព

ក្ូនសព

១

និវតតជន

២.៦៨៥

១.៨៤០

១.០០១

៦៦៥

៦

៣

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

៣.៦០២

១.៨៤០

១.០០១

៧៣៩

៦

២

ជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ
សរុបរួម

០

៦.២៨៧

០

០

៧៤

ល.រ

សិទធិវនត

ចំនួន

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

របពនធ

ក្ូន

របពនធសព

ក្ូនសព

១

និវតតជន

៥.៥៩០

៣.៧៧៥

៨៣៧

៦១៤

៧៤

៣

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

៥.៥៥៦

៣.៩០៣

៨៣៨

៧២៥

៨២

២

ជនបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ

២០៨

១២៨

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

១

១១១

០

(របភព ប.ជ.ស.)

ក្ូនសពមស្តនតីរាជ
ោរសុីវិល

៨

០
០

១៦

(របភព ប.ជ.ស.)

ក្ូនសពមស្តនតីរាជ
ោរសុីវិល

០

តារាងទិនន
ន យ
័ េធវប
ើ ចចប
អ ប្ ននភាពសិទវធិ នតចាស់ ថមី របស់ ប.ជ.ស. ឆ្ន២
ំ ០១៤

០
០

០

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

របពនធ

ោរសុីវិល

១៩

អនក្េឆក្នអងបនទអក្

តារាងទិនន
ន យ
័ សិទវធិ នតថៃមី ន ប.ជ.ស. ឆ្ន២
ំ ០១៤
ល.រ

៨៨១

ក្ូនសពមស្តនតីរាជ

០
០

១៦

(របភព ប.ជ.ស.)

ក្ូនសពមស្តនតីរាជ
ោរសុីវិល

០
០
៨
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សរុបរួម

១១.៣៥៤

(របភព ប.ជ.ស.)

៦.ការងារអាទិភាពទី៦

អភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទជ
ធ ន

រ-ដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (ប.ជ.អ)

-បានរបជុំរក្ុមរបឹក្្ាភិបាលចំនួន ២០េលើក្

-បានែក្សរមួល និងដំេឡើងរបាក្់េសាធន និងរបាក្់ឧបតថមភេផ្សងៗជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ជារបចាំ
-បានេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជន

និងបានអនុវតតោរេបើក្របាក្់របបសនតិសុខ្សងគមតាមរបព័នធធនាោរទាំង

២៥រាជធានី េខ្តត

-បានចុេះេធវើអធិោរក្ិចច ទទួលពាក្្យបណ្ឹង និងេដ្ឋេះរសាយរបក្បេដ្ឋយរបសិទភា
ធ ព

-បានចុេះេធវើបចចអប្បននភាពអតីតយុទធជនេឆេខ្តតែដលេឆេសសសល់ចំនួន ០៥េខ្តត ដូចជា េខ្តតៃរពែវង បនាាយ

មានជ័យ ក្ំពត ឧតតរមានជ័យ និងេខ្តតតាែក្វ

-េផទរអតីតយុទធជនតាមមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីេខ្តតចំនួន ៧៤៧រគ្ួសារ

-បញ្ចឣលបនទក្
អ អតីតយុទធជនចំនួន ២៥៦នាក្់ សរុបជាថវិោចំនួន ១.៨១៥.០០០៛

-ទទួលអតីតយុទធជនែដលេផទរពីរក្សួងោរពារជាតិ និងរក្សួងមហាៃផទចំនួន ២.៣៥៧នាក្់

-ផតល់របាក្់បូជាសព មួយេលើក្ដំបូង និងរបាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមដល់អតីតយុទធជនចំនួន ៨៧២នាក្់ សរុបជា

ថវិោចំនួន ៣.៦២០.១៧៣.១១១៛

-បានែក្សរមួលរបាក្់របបសនតិសុខ្សងគមជូនអតីតយុទធជនចំនួន ៩០.៧១៦នាក្់

-បានរបគ្ល់សិទធិោន់េសៀវេៅេបើក្របាក្់ឧបតថមភរបចាំែខ្ជូនរគ្ួសារពលី មរណៈចំនន
ួ ១៩០រគ្ួសារ ក្នង
អ េនាេះ

មានេខ្តតក្ំពង់សពឺចំនួន ១៤នាក្់ សារយេរៀងចំនួន ០៣នាក្់ បាត់ដំបងចំនួន ៧៦នាក្់ េសៀមរាបចំនួន ១៦នាក្់ ឧតតរមានជ័យ
ចំនួន ៣៩នាក្់ បនាាយមានជ័យចំនួន ០១នាក្់ រតនគ្ីរច
ី ំនួន ០៦នាក្់ ក្ំពតចំនួន ០២នាក្់ ក្ំពង់ធំចំនួន ២៦នាក្់ ក្ំពង់
ចាមចំនួន ០៣នាក្់ និងេខ្តតៃរពែវងចំនួន ០៤នាក្់

តារាងក្ំណត់របាក្់របបសនតស
ិ ខ្
ុ សងគមជូនអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារ:

ល.រ

មុខសញ្ញា

១

ជនពលី

២

៣
៥

ឳពុក

បនទុកដែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៣៨៥

១៥៤

២២៥

៦០៩

១១

៧១១

-

១.៧១០

១២.៤៣៦.០០០៛

ជនមរណៈ

៦៩១

១១៥

១៩៦

៨០២

៦

៥៩៣

-

១.៧១២

១២.២៥៤.៨០០៛

៦៧

-

-

៦៥

-

១២៤

៤

១៩៣

៥៩.៦៤៩.១៩៣៛

និវតាជន

៩៨៤

-

-

៨៥៦

-

៤៤៨

-

១.៣០៤

៦៥៨.៩៦៦.៨០៧៛

ជនពិការ

៤

ច្ាំនួន

ជនបាត់បង់
សរុប

១២

-

-

៩

-

៧

-

១៦

៤.២៥៧.៧៦៤៛

២.១៣៩

២៦៩

៤២១

២.៣៤១

១៧

១.៨៨៣

៤

៤.៩៣៥

៧៤៧.៥៦៤.៥៦៤៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាេះអតីតយុទជ
ធ ន និងរគ្ួសារេចញពីបញ្ជេី បើក្របាក្់របចាំែខ្:
ល.រ
១

២

៣
៤
៥

មុខសញ្ញា
ជនពលី

ជនមរណៈ
ជនពិការ
និវតាជន

ច្ាំនួន
៧៣៩

បនទុកដែលប្តូវកាត់មច្ញ

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៧៨៤

៨៧១

៧២៥

៤

២.០៦០

-

៤.៤៤៤

២៩.១១៧.២០០៛

១៤៥

៤២

៤២

៨១

២

៣៥៤

-

៥២១

៣.៨៦៦.៨០០៛

២១៩

-

-

៦៦២

-

២.២១៨

៧

២.៨៨៧

៦០.៥២៥.២២១៛

៧០

-

-

៤១៣

-

៤.៤១៨

១

៤.៨៣២

៥០.៤២៩.៩១៧៛

៩

-

-

៣៩

-

១៧៩

-

២១៨

៤.១៣៣.៨៨២៛

១.១៨២

៨២៦

៩១៣

១.៩២០

៦

៩.២២៩

៨

១២.៩០២

១៤៨.០៧៣.០២០៛

ជនបាត់បង់
សរុប

ឳពុក

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

តារាងលុបេឈាាេះអតីតយុទជ
ធ នែដលទទួលមរណភាព និងទទួលសារលជា
់ ជនពលី និងមរណៈវិញ:
ល.រ
១

២

៣

មុខសញ្ញា
ជនពិការ
និវតាជន

ជនបាត់បង់

ច្ាំនួន

បនទុកដែលទ្ទ្ួលប្បាក់ឧបតថមប្ភ បចាំដខ

ឳពុក

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

កូន

៣៣៧

-

-

៣០៨

-

៣០៧

៤៣៥

-

-

៤១២

-

២២

-

-

២១

-

អនកបមប្មើ

សរុប

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

១៧

៦៣២

៩៣.៥០០.៩៩៦៛

៣៨២

-

៧៩៤

១៧០.៦៥៩.៦៨០៛

៣៤

១

៥៦

៦.៧០៩.១៣៩៛

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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សរុប

៧៩៤

-

-

៧៤១

-

៧២៣

១៨

១.៤៨២

២៧០.៨៦៩.៨១៥៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

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

២

៣
៤
៥

មុខសញ្ញា
ជនពលី

ជនមរណៈ
ជនពិការ

ច្ាំនួន

ឳពុក

បនទុកដែលប្តូវទ្ទ្ួលរបប

ម្តាយ

ប្បពនធ

អា.ពា

២៩.៩៤៣

៩.៣៣៥

១៥.៧៩០

២០.១៦០

៤៧៨

៥.០១៧

៩៣៩

១.៦៥៩

៤.១២៣

៤៥

កូន

៤៦១.២២២.០០០៛

៥.១៦០

១១.៩២៦

៨៧.១៣២.០០០៛

២៦.៩៦២

២៣.៦៣១

២២.៦៩៤

២០.៩៧១

១៦.៩២១

សរុប

៨៧.៤៨៤

១.៣៤៥
១០.២៧៤

១៧.៤៤៩

៧០.២៣០

១.២២៩

១.៣២១
៥២៣

ទ្ឹកប្បាក់សរុប

៦២.៨៣១

២៣.៨៨៨
១.៦៧៤

សរុប

១៧.០៦៨

និវតាជន

ជនបាត់បង់

អនកបមប្មើ

៦៣.១៦៤

៤៧.៥៥៤

១០.១៧៥.០៣៨.០១៩៛

៣៧.៨៩២

១០.៧៣៧.៨៨៦.៨៤៦៛

១២

២.៦៧៨

៥៨៨.៥៩៧.៦៨៨៛

១.២៤១

១៦២.៨៨១

២២.០៤៩.៨៧៦.៥៥៣៛

(របភព៖េបឡាជាតិអតីតយុទធជន)

ខ-ការងារអតីតយុទជ
ធ ន

-ក្នអងឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ គ្ណៈអចិៃស្តនតយ៍ៃនគ្ណៈក្មាាធោ
ិ រក្ណាាល ស.អ.ក្ បានទទួលសំណុំែបបបទេសនស
ើ រុំ បាក្់

េបឡាមរណសេស្តងារេះពី ស.អ.ក្ រាជធានី េខ្តត រក្សួង សាាប័នចំនួន ១.៤៨៣សព និងបានេចញេសចក្តស
ី េរមចសតីពីោរ
របគ្ល់ថវិោ ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ១.២០០សព

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០០៨ មក្ដល់ចង
ុ ឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ សំណុំែបបបទេសនើសុំរបាក្់ ប.ម.ស សរុបចំនួន ៦.២៥០សព និង

បានេចញេសចក្តីសេរមចសតព
ី ីោររបគ្ល់ថវិោ ប.ម.ស ជូនសមាជិក្ ស.អ.ក្ ចំនួន ៤.៧៧៣សព េឆសល់ ១.៤៧៧
សព

-បានពិនិត្យ និងេផទៀ ងផ្កាត់េលើសំណុំ ែបបបទេសនើ សុំ របាក្់ េបឡាមរណសេស្តងារេះ របស់ ស.អ.ក្ រាជធានី េខ្តត

និងបានពិនិត្យ ែក្សរមួលលក្ខនតិក្ៈេបឡាមរណសេស្តងារេះសមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជាេលខ្ ០០៤ សអក្ (របោរ ១៦
ថមី ១៧ថមី) សតីពីោររបមូលរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារេះរបចាំែខ្ ពី ៣៥សព េៅ ៧៥សព

-បានេចញេសចក្តីជូនដំណង
ឹ សតីពីោររបមូលរបាក្់េបឡាមរណសេស្តងារេះពីចំនួន ៦០សព េៅ ៦៥សព េដ្ឋយ

អនុវតតចាប់ពីែខ្ធនឣ ឆ្ន២
ំ ០១៤តេៅ ជូនដល់គ្ណៈក្មមោរសមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពជា
អ រាជធានី េខ្តត និងរក្សួង សាាប័ន

-បានេរៀបចំខ្ួបេលើក្ទី ៧ ទិវាអតីតយុទធជនក្មពអជា ២១ មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ េឆទីសីតោររក្សួង ស.អ.យ

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

ែឡក្ អតីតយុទធជនចំនួន ១៧០នាក្់ ជាតំណាងអតីតយុទធជនអេញ្ជើញមក្ពីរាជធានីេខ្តតទាំង ២៥ ែដលបានចូលរួមក្នអង
ទិវាេនេះ មានក្់ៗទទួលបាន អាវ ០១ េធៀបមួយក្ញ្ចប់ (ទឹក្េដ្ឋេះេោ ០១ក្ំប៉ៃុង រចាសដុេះេធមញ ០១ ថ្ននំដុេះេធមញ ០១ ក្ែន្សង
េពាេះេោ ០១ មី ០១េក្ស សកសរ ០១គ្ីឡឣរោម ែត ០១គ្ីឡឣរោម ែស្បក្េជើងផ្កាត់ ១គ្ូ) និងថវិោ ៨០.០០០៛។ េដ្ឋយ
ែឡក្ មនទីរ ស.អ.យ រាជធានី េខ្តតចំនួន ១៩ ក្៏បានរបាពវទិវាេនេះផងែដរ ក្នអងេនាេះ មានមនទីរ ស.អ.យ រាជធានីភនំេពញ
េខ្តតក្ណាាល បាត់ដំបង េសៀមរាប ក្ំពង់ធំ តាែក្វ សារយេរៀង ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់សពឺ ក្ំពត រពេះសីហនុ រក្េចេះ មណឌលគ្ិរី
បនាាយមានជ័យ សទឹងែរតង ែក្ប ៃប៉ៃលិន ឧតតរមានជ័យ និងេខ្តតត្បឣងឃមអំ
-បានេរៀបចំេសចក្តស
ី េរមច

សតព
ី ីោរបេងកើតគ្ណៈក្មាាធិោរអនតររក្សួងសរមាប់ក្ំណត់អតតសញ្ញាណក្ងក្មាាំង

របដ្ឋប់អាវុធចូលនិវតតន៍ ចូលបាត់បង់សមតថភាពោរងារ ពិោរ និងរគ្ួសារយុទជ
ធ នពលី មរណៈែដលរតូវទទួលសម្បទាន
ដីសងគមក្ិចច

-គ្ិតពីឆ្២
នំ ០១០ ដល់ែខ្មិថុនា ឆ្នំ២០១៤ បានទទួលសំណុំលិខ្ិតអនក្ដ្ឋក្់ពាក្្យេសនើសុំសម្បទានដីសងគមក្ិចច និង

បានបញ្ជឣនេៅគ្ណៈក្មាាធិោរសម្បទានដីសងគមក្ិចចថ្ននក្់ជាតិចំនួន ១៣.២៦៥រគ្ួសារ

-ក្នអងឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ ក្ងក្មាាង
ំ របដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារបានទទួលសម្បទានដីសងគមក្ិចព
ច ីគ្ណៈក្មាាធិោរសម្បទាន

ដីថ្ននក្់ជាតិចំនួន ៤៤៨រគ្ួសារ េឆេខ្តតរពេះសីហនុ និងេខ្តតេសៀមរាប

-សមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពជា
អ និងសប្បអរសជនបានសាងសង់ផទេះជូនអតីតយុទធជន និងរគ្ួសារ ក្នអងនាមសេមតចអគ្គ

មហាេសនាបតីេតេជា េន
៊ុ មសន និងសេមតចក្ិតតិរពឹទធបណឌិត េឆតាមសហគ្មន៍បានចំនួន ២០១ខ្នង និងបនតសាងសង់
ជាបនតបនាាប់េទៀតតាមលទធភាពជាក្់ែសតង

-ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ បានចុេះសួរសុខ្ទុក្ខ និងសំណាលជាមួយអតីតយុទធជន និង

េោធិនពិោរេឆមជ្ឈមណឌលេោធិនពិោរេតេជា ៣១៧ ភនំឆ័រត េខ្តតបនាាយមានជ័យ។
៧.ការងារអាទិ ភា ពទី ៧

សិរាក្សាវក្ជាវក្បព័នធសនតិសខ
ុ សងគមទូលទ
ាំ លា
ូ យសក្មាប់ក្បជាជនរមពជា
ុ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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រក្សួងបាន និងក្ំពុងសិក្ា
្
រសាវរជាវឯក្សារនានា េដើម្បីេរៀបចំបេងកើតរបព័នស
ធ នតិសុខ្សងគមទូលំទូោយ

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
់ ិខ្ត
ិ បទដ្ឋានគ្តិយុតតមានសណាាប់ធានប់ រេបៀបេរៀបរយរតឹមរតូវ និងោក្់ោរណ៍សមាាត់
-បានទទួលលិខ្ិតចូលចំនួន ៥.៤៧៩ច្ាប់ និងបញ្ជឣនលិខ្ិតេចញចំនួន ៦.៧៩៨ច្ាប់
-បានេចញលិខ្ិតេបសក្ក្មមចំនួន ៧៥៤ដង

-បានេរៀបចំេសចក្តីែណនាំ សតីពីោរពរងឹងនីតិវិធីៃនោរែតងតាំង ោរេផទរភារក្ិចចមស្តនតរា
ី ជោរក្នអងរក្បខ្័ណឌរក្សួង

ស.អ.យ

-បានេចញរបោសេលខ្ ២៧៩៦ សអយ ចុេះៃថងទី១១ ែខ្វិចឆិោ ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពោ
ី រែក្សរមួលោរែបងែចក្ភារ
ក្ិចជ
ច ូនថ្ននក្់ដឹក្នាំ និងរេបៀបរបបោរងាររបស់រក្សួង ស.អ.យ។
ខ.ការងារបុរល
គ រ
ិ

-រក្បខ្័ណឌមស្តនតីរាជោរសរុប ១.៦៧៦នាក្់ (ថ្ននក្់ជាតិ ៦៦៩នាក្់ និងេរោមជាតិ ១០០៧នាក្់)
-បុគ្គលិក្ជាប់ក្ិចចសន្ាសរុប ៨០៦នាក្់ (ថ្ននក្់ជាតិ ២៦១នាក្់ និងេរោមជាតិ ៥៤៥នាក្់)
-ែតងតាំង និងរបគ្ល់ភារក្ិចចជូនមស្តនតីរាជោរចំនួន ៧៨នាក្់

-ផ្កាស់បតឣររបេភទរក្បខ្័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ និងថ្ននក្ជ
់ ូនមស្តនតីចំនួន ២១៨នាក្់

-េរជើសេរីសមស្តនតីរាជោររក្បខ្័ណឌថមីសរមាប់ឆ្២
នំ ០១៣ ឆ្ន២
ំ ០១៤ និងពិេសសសរុបចំនួន ១២៥នាក្់
-េផទរចូលចំនួន ០៣នាក្់ និងេផទរេចញចំនួន ៥០នាក្់

-របឡងផ្កាស់បតឣររក្បខ្័ណឌមស្តនតីរាជោរចំនន
ួ ៧៧នាក្់

-លុបេឈាាេះមស្តនតីរាជោរេចញពីរក្បខ្័ណឌចំនួន ០៥នាក្់
-ដ្ឋក្់មស្តនតរា
ី ជោរឲ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន ១៦នាក្់។
រ.ការងារដបៀវតសរ ៍

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សរ៍របចាំែខ្ជូនមស្តនតីរាជោរ បានទាន់េពលេវោ

-េរៀបចំេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីែតងតាំងថមី ជំនួយោរឯក្ឧតតមរដឋមស្តនតី មស្តនតីេផទរចូលថមី និងទីរបឹក្្ាអមរក្សួងចំនួន ១០៩នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់បណា
ំ
ច់ក្រមិតមុខ្ងារ និងែតងតាំងសប់ចំនួន ៥៤នាក្់

-េរៀបចំរបាក្់េបៀវត្សជូនមស្តនតរា
ី ជោរសុីវល
ិ រក្បខ្័ណឌថច
មី ំនន
ួ ៧៣នាក្់
-េរៀបចំរបាក្់គ្រុេោសល្យជូនមស្តនតីរាជោរចំនួន ០១នាក្់

-េរៀបចំបតឣររក្បខ្័ណឌ ដំេឡើងឋាននតរស័ក្តិ ថ្ននក្់ចំនួន ២៨៧នាក្់

-េផទរេបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជោរេចញរក្សួង ស.អ.យ េៅរក្សួងោរងារ និងបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈចំនួន ៤៩នាក្់
-ផ្កតច់េបៀវត្សរ៍ជូនមស្តនតីរាជោរេចញពីតារាងេបៀវត្សរ៍ចំនួន ១១នាក្់
-បញ្ចឣលអនក្ក្នអងបនទអក្ជា របពនធ និងក្ូនចំនួន ៥៨នាក្់

-បានដំេណើរោរេបើក្របាក្់េបៀវត្សរ៍មស្តនតីរាជោររក្សួង ស.អ.យ តាមរបព័នធ
ធ នាោរ។
ឃ.ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

-បានផ្សពវផ្ាយសារាចរ សតព
ី ីោរអនុវតតេោលោរណ៍ែណនាំ សតីពីនីតិវិធី និងវិធានៃនោរតាក្់ែតងេសចក្តរី ពាង

ច្ាប់ និងលិខ្ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតេផ្សងៗ

-បានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសតីពោ
ី រផតលអា
់ ហារូបក្រណ៍ និងោរេរជើសេរីសមស្តនតីចល
ូ បេរមើោរតាមរក្សួង សាាប័ននានា
-បានបញ្ជឣនមស្តនតច
ី ំនួន ៣៨នាក្់ ចូលរួមវគ្គបណ្តេះបណាាល និងសិោសា
ា ោេផ្សងៗ

-បានបញ្ជឣនមស្តនតីចំនួន ០១នាក្់ េៅសិក្ា
្ វគ្គខ្លឺេឆរបេទសញឣែហ្សែលន រយៈេពល ៦ែខ្ ចាប់ពីែខ្ក្ក្កដ្ឋដល់ែខ្

ធនឣ ឆ្នំ២០១៤

-បានសហោរជាមួយសហភាពសហព័នធយុវជនក្មពអជា ក្នអងោរេរៀបចំវគ្គបណ្តេះបណាាលដល់មស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ

ចំនួន ៤៥នាក្់ សតីពីសវុ តថភា
ិ ពចរាចរ និងោរេបើក្បរេរោមឥទធិពលៃនេរគ្ឿងរសវឹង េដ្ឋយសិោាោមទទួលបានជាេធៀប
មួយក្ញ្ចប់ និងថវិោចំនួន ១៥ដុោារអាេម៉ៃរក្
ិ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បញ្ជឣនមស្តនតីេៅចូលរួមវគ្គបណ្តេះបណាាលេឆសាោភូមន
ិ ទរដឋបាលចំនួន ០២នាក្់។
២.ការងារសផនការ សថត
ិ ិ និងសរ ុប

-បានេធវើបចចអបប្ ននភាពជារបចាំេគ្ហទំពរ័ របស់រក្សួង ស.អ.យ ែដលមានេឈាាេះ www.mosvy.gov.kh មានលិខ្ិត

បទដ្ឋានគ្តិយុតត របាយោរណ៍ និងសក្មមភាពេផ្សងៗរបស់ថ្ននក្់ដឹក្នាំ

-បានេរៀបចំរបាយោរណ៍របចាំែខ្មក្រា ែខ្ក្ុមភៈ រតីមាសទី១ ែខ្េមសា ែខ្ឧសភា ឆមាសទី១ ែខ្ក្ក្កដ្ឋ ែខ្

សីហា ៩ែខ្ ែខ្តុោ ែខ្វិ ចិឆោ ឆ្នំ២០១៤ និងរបាយោរណ៍ល ទធ ផលោរងាររបចាំ ែខ្ក្ក្ក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៤ និងទិសេៅ
អនុ វតតបនត និងរបាយោរណ៍លទធផលោរងាររយៈេពល ១ឆ្នំ ែខ្ក្ញ្ញា ឆ្នំ២០១៣ ដល់ែខ្សីហា ឆ្ន២
ំ ០១៤ របស់
រក្សួង
២០១៨

-បានេរៀបចំរបាយោរណ៍វឌ្ឍនភាពរបចាំឆ្នំ២០១៤ ៃនោរអនុវតតែផនោរយុទសា
ធ ស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-

-េរៀបចំក្មមវិធីវិនិេោគ្ ០៣ឆ្នំរំក្ិល ២០១៤-២០១៦ ចំនួន ១៣គ្េរមាង ក្នអងេនាេះ គ្េរមាងក្ំពុងដំេណើរោរ

ចំនួន ២គ្េរមាង

-បានបញ្ជន
ឣ របាយោរណ៍ សតព
ី ីោរពិនិតយ្ េមើលមុខ្ងារេឡើងវិញរបស់រក្សួង ស.អ.យ េៅ គ្.ជ.អ.ប េដើម្បីពិនិត្យ

និងផតល់អនុសាសន៍

-បានរបជុច
ំ ង រក្ងសូចនាក្រសមិទធក្មមរបស់រក្សួង

-បានេបាេះពុមព និងេរៀបចំពិធរី បោសដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតតជាផលឣវោរែផនោរយុទសា
ធ ស្តសត ២០១៤-២០១៨ របស់រក្សួង
សងគមក្ិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បទា។
៣.ការងារហិរញ្ញ វតថុ និងផគតផ
់ តង់
រ.ការងារដបើរផតល ់

-ោររគ្ប់រគ្ង និងោរេបើក្ផតល់បានអនុវតតរតឹមរតូវ និងទាន់េពលេវោ ក្នអងសាារតីទទួលខ្ុសរតូវខ្ពស់

-បានេបើក្ផតល់របាក្់េបៀវត្សរ៍ របាក្់ឧបតថមភេបសក្ក្មមក្នអង និងេរៅរបេទស របាក្់ចូលរួមរបជុំថ្ននក្ជា
់ តិ អនតរជាតិ

ជូនថ្ននក្់ដឹក្នាំ មស្តនតីរាជោរ និងភានក្់ងារជាតិជាប់ក្ិ ចចសន្ា របាក្់េរៀបចំរបារពធពិធីបុណយ្ ជាតិ អនតរជាតិ ពិធីសេមាោធ
េផ្សងៗ របាក្់ឧបតថមភជូនមជ្ឈមណឌលសថិតេរោមោររគ្ប់រគ្ងរបស់រក្សួង និងអងគោរៃដគ្ូ

-េរៀបចំែផនោរថវិោ ០៣ឆ្នំ របស់រក្សួង ស.អ.យ និងែផនោរសក្មមភាពក្ំែណទរមង់ោររគ្ប់រគ្ងហិរញ្ដវតថអ

សាធារណៈឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៥។

តារាងសាានភាពថវិោថ្ននក្ជា
់ តិ

បរិោយ

ឥណទានេដើមឆ្នំ

ឥណទានចុងឆ្នំ

អនុវតតក្នអងឆ្នំ

%

សមតុល្យ

ជំពូក្ ៦០

2.348.000.000

2.997.897.000

2.847.255.970

150.641.030

94,98%

ជំពូក្ ៦១

649.800.000

730.300.000

638.671.600

91.628.400

87,45%

ជំពូក្ ៦២

2.054.800.000

2.146.383.000

1.881.693.724

264.689.276

87,67%

ជំពូក្ ៦៤

7.740.900.000

7.740.900.000

6.554.683.464

1.186.216.536

84,68%

ជំពូក្ ៦៥

30.859.000.000

29.032.620.000

25.323.878.600

3.708.741.400

87,23%

ជំពូក្ ៦៣

20.000.000

20.000.000

9.900.000

10.100.000

49,50%

43.672.500.000

42.668.100.000

37.256.083.358

5.412.016.642

87,32%

សរុប

តារាងសាានភាពថវិោថ្ននក្េ់ រោមជាតិ
អងគភាព

ឥណទានេដើមឆ្នំ

ឥណទានចុងឆ្នំ

អនុវតតក្នអងឆ្នំ

សមតុល្យ

ការច្ាំណាយ
(%)

រាជធានីភនំេពញ

94.689.100.000

97.259.800.000

93.461.507.327

3.798.292.673

96.09%

េខ្តតក្ំពង់ចាម

32.352.100.000

32.352.100.000

27.043.532.306

5.308.567.694

83.59%

32.574.000.000

32.574.000.000

30.598.715.875

1.975.284.125

93.94%

57.682.000.000

57.682.000.000

53.742.576.534

3.939.423.466

93.17%

21.433.000.000

21.433.000.000

20.903.591.996

529.408.004

97.53%

37.373.000.000

37.373.000.000

32.575.863.974

4.797.136.026

87.16%

េខ្តតក្ណាាល

េខ្តតបាត់ដំបង
េខ្តតៃរពែវង

េខ្តតេសៀមរាប

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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េខ្តតក្ំពង់ធំ

18.440.000.000

18.740.000.000

17.985.568.990

754.431.010

95.97%

22.256.800.000

24.756.800.000

22.187.932.245

2.568.867.755

89.62%

េខ្តតេពាធិ៍សាត់

14.501.900.000

14.501.900.000

13.435.145.662

1.066.754.338

92.64%

20.230.000.000

20.230.000.000

17.293.261.346

2.936.738.654

85.48%

េខ្តតក្ំពង់សពឺ

16.033.200.000

16.478.200.000

15.145.185.140

1.333.014.860

91.91%

24.364.000.000

24.364.000.000

22.079.569.000

2.284.431.000

90.62%

22.472.000.000

22.472.000.000

19.551.691.220

2.920.308.780

87.00%

10.759.000.000

10.759.000.000

6.509.271.522

4.249.728.478

60.50%

េខ្តតតាែក្វ

េខ្តតសារយេរៀង
េខ្តតក្ំពង់ឆ្នំង
េខ្តតក្ំពត

េខ្តតរពេះសីហនុ
េខ្តតេោេះក្ុង

េខ្តតរពេះវិហារ
េខ្តតរក្េចេះ

េខ្តតរតនគ្ិរី

េខ្តតមណឌលគ្ិរី

េខ្តតបនាាយមានជ័យ
េខ្តតសទឹងែរតង
េខ្តតែក្ប

េខ្តតៃប៉ៃលិន

េខ្តតឧតតរមានជ័យ
េខ្តតត្បឣងឃមអំ

សរុប

5.548.000.000

5.548.000.000

4.080.038.521

1.467.961.479

73.54%

10.795.000.000

10.795.000.000

8.658.117.426

2.136.882.574

80.20%

8.373.000.000

8.373.000.0000

7.827.352.285

545.647.714

93.48%

4.059.000.000

4.059.000.000

3.677.924.733

381.075.267

90.61%

3.787.000.000

3.787.000.000

2.668.933.369

1.118.066.631

70.48%

30.122.000.000

30.122.000.000

26.748.968.633

3.373.031.367

88.80%

5.937.800.000

5.937.800.000

5.653.383.084

284.416.916

95.21%

2.639.000.000

2.639.000.000

1.594.188.335

1.044.811.665

60.41%

8.135.200.000

8.135.200.000

7.332.974.695

802.225.305

90.14%

17.029.800.000

17.029.800.000

14.984.752.349

2.045.047.651

87.99%

521.585.900.000

527.401.600.000

475.740.046.567

51.661.553.433

90.20%

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

-បានផគត់ផគង់សមាារៈ បរិោារ សងាារឹម ោរជួសជុល និងេរបងឥនទនៈ ជូនថ្ននក្់ដឹក្នាំ និងអងគភាពេរោមឱវាទ បាន

ទាន់េពលេវោ និងរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព។

៤.ការងារសហក្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ អាសា៊ន និងពិធីការ

-ចូលរួមរបជុំគ្ណៈក្មមោរអនតរជាតិអាសា៊ានទទួលបនទអក្សិទធិមនុស្ស (AICHR) ជាមួយឧតតមមស្តនតីទទួលបនទអក្

សុខ្ុមាលភាពសងគម និងអភិវឌ្ឍន៍ (SOMSWD) ពីៃថងទី២៣-២៥ ែខ្េមសា ឆ្ន២
ំ ០១៤ េឆទីរក្ុងហ្ាោតា របេទស
ឥណឌូេនសុី

-បានចូលរួមក្ិចចរបជុំឧតតមមស្តនតីអាសា៊ានទទួលបនទអក្សុខ្ុមាលភាពសងគម និងអភិវឌ្ឍន៍េលើក្ទី១០ (10th SOMSWD)

េឆទីរក្ុងេវៀងច័នទ របេទសឡាវ ែដលរួមមានេវទិោរដ្ឋាភិបាល-អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភបា
ិ លេលើក្ទី៩ (9th GO-NGO Forum)
ក្ិចចរបជុំឧតតមមស្តនតីអាសា៊ានទទួលបនទអក្សុខ្ុមាលភាពសងគម និងអភិវឌ្ឍន៍េលើក្ទី១០ (10th SOMSWD) ក្ិចចរបជុំឧតតម
មស្តនតីអាសា៊ា នទទួលបនទអក្សុខ្ុមាលភាពសងគម និ ងអភិវ ឌ្ឍ ន៍ បូក្ បី េលើក្ ទី៩ (9 th SOMSWD+3) េរោមរបធានបទ
“េសវាសងគមក្ិចស
ច រមាប់ោរអភិវឌ្ឍរបក្បេដ្ឋយនិរនតរភាពេឆក្នអងអាសា៊ានបនាាប់ពឆ្
ី ២
នំ ០១៥

-បានចូលរួមរបជុំគ្ណៈក្មាាធិោរអាសា៊ាន សតីពីោរេលើក្ក្មពស់ និងោរោរពារសិទធិស្តសតី និងក្ុមារេលើក្ទី៨ េឆ

ទីរក្ុងហ្ាោតារបេទសឥណឌូេនសុី និងេលើក្ទី៩ េឆទីរក្ុងោំងហគន់ របេទសមីោ៉ាន់មា៉ា

-បាននិងក្ំពុងបំេពញតួនាទីជារបធានរដឋមស្តនតីទទួលបនទក្
អ ក្ិចចោរអាសា៊ាន សរមាប់អាណតតរិ យៈេពល ៣ឆ្នំ

-សរមបសរមួល និងចូលរួមក្ិចចរបជុំពិេរោេះេោបល់អនតរវិស័យ សតីពីោរេរៀបចំបេងកើតែផនោរសក្មមភាពសរមាប់

េសចក្តីែថល ងោរណ៍ អាសា៊ាន សតីពីោរពរងឹ ងោរោំពារសងគម ” ែដលេរៀបចំ េឡើ ង េដ្ឋយរក្ុមរបឹក្ា
្ សាត រអភិវ ឌ្ឍ ន៍ វិ ស័យ
ក្សិក្មម និងជនបទ

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

រដ្ឋាភិបាលអនតរជាតិែដលេសនើសុំចុេះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងជាមួយរក្សួង ស.អ.យ
-បានរបជុព
ំ ិភាក្្ាេលើឯក្សារក្ិចចរពមេរពៀង

សរមាប់េធវើក្ិចចសហរបតិបតតិោរចុេះក្ិចចរពមេរពៀងគ្េរមាងជាមួយ

អងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ និងអនតរជាតិចំនួន ១៩អងគោរ មានថវិោគ្េរមាងសរុបចំនួន ២១.៦៩៣.៩៩៦,៦៨
ដុោារអាេម៉ៃរក្
ិ ។ បចចអប្បនន រក្សួងសហោរជាមួយអងគោរចំនួន ១២៦ ែដលមានថវិោសរុបចំនួន ១៣៧.៤៣៦.៧៩៥,៩១
ដុោារសហរដឋអាេម៉ៃរិក្ ក្នង
អ េនាេះអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលក្នអងរសុក្ចំនួន ៤៧អងគោរ មានគ្េរមាងទឹក្របាក្់សរុបចំនួន

៥៦.៥១៧.១៧៨,៥៩ដុោារសហរដឋអាេម៉ៃរក្
ិ ។ អងគោរចំនួន ៩៦ បានផុតសុពលភាព (អងគោរក្នអងរសុក្ចំនួន ៤៥ និង
អងគោរអនតរជាតិចំនួន ៥១)

-បានសរមបសរមួល េដើម្បស
ី ទ
ុំ ិដ្ឋាោរចូល និងពន្ារទិដ្ឋោ
ា រជូនអងគោរចំនួន ១០ក្រណី មានមនុស្សចំនួន ២១នាក្់

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានសរមបសរមួល េដើម្បី សុំសាា ក្េលខ្របេភទអងគ ោ រ និ ង រដឋ ជូ ន អងគ ោ រចំ នួ ន ១០ក្រណី មានរថយនត

សរុបចំនួន ១១េរគ្ឿង

-បានសរមបសរមួល េដើម្បនា
ី ំចូលសមាារៈ ឧបក្រណ៍ ែដលោរបង់ ព នធ និ ងអាក្រជាបនទអក្របស់រ ដឋ ជូន អងគោរ

ចំ នួន ២៩ក្រណី

-បានសរមបសរមួលផតល់លខ្
ិ ិតោំរទសរមាប់អងគោរេសនស
ើ ប
ុំ នតក្ិចចសហរបតិបតតិោរជាមួយរក្សួងោរបរេទស

និងសហរបតិបតតិោរអនតរជាតិជូនអងគោរចំនួន ២៣ក្រណី និងបដិេសធចំនួន ០១ក្រណី

-បានេរៀបចំសាលរបជុំ និងសរមបសរមួលក្នអងក្ិចចរបជុំ និងពិធីេផ្សងៗចំនួន ១៦៥េលើក្។
៥.ការងារអធិការរិចច និងសវនរមមដផទរង
នុ

-បានេចញរបោសេលខ្ ០៥៦ ស.អ.យ ចុេះៃថងទី១៥ ែខ្មក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៤ សតីពីោរេរៀបចំ និងោររបរពឹតតេៅរបស់

អោរធិោរដ្ឋាន និងអងគភាពចំណុេះអោរធិោរដ្ឋាន

-បានចុេះេធវើអធិោរក្ិចចោរអនុវតតោរងាររបស់មនទីរ ស.អ.យ េខ្តតក្ំពត ែក្ប រពេះសីហនុ េោេះក្ុង េខ្តតក្ំពង់សពឺ

ក្ំពង់ឆ្នំង េពាធិ៍សាត់ ៃប៉ៃលិន បាត់ដំបង សារយេរៀង ៃរពែវង ឧតតរមានជ័យ បនាាយមានជ័យ ក្ណាាល តាែក្វ ក្ំពង់ចាម
និងរាជធានីភនំេពញ

េដើម្បីពិនិត្យ ែក្លមឡោរបំេពញមុខ្ងារ តួនាទី ភារក្ិចច រេបៀបរបបោរងារ សំេៅេលើក្ក្មពស់

គ្ណេនយ្យភាព តមាាភាព របសិទធភាពៃនោរផតល់េសវាសងគមក្ិចចជូនជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះរគ្ប់របេភទ។ ទនទឹម
េនេះ បានេដ្ឋេះរសាយវិវាទៃផទក្នអង ០១ក្រណី

-រក្ុមោរងារអនក្នាំពាក្្យ និងរបតិក្មមរហ័សរបស់រក្សួង ស.អ.យ រតូវបានបេងកើតេឡើងេដើម្បីពិនិត្យ តាមដ្ឋន និង

បក្រសាយ បំភលឺរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាែដលពាក្់ព័នធនិងោរងារសងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា ជាអាទិ៍

បានេឆលើយបំភលឺេៅវិទ្យអ ABC ០៧ក្រណី េឆលើយតបេៅសារព័ត៌មានេខ្មបូឌាេដលី ០១ក្រណី េគ្ហទំព័រេដើមអំពិល ០១
ក្រណី ពាក្់ព័នធោរងារសម្បទានដីសងគមក្ិចច ោរងារជនអនាថ្ន ក្ុមារក្ំរពា និងជនវិក្លចរិក្។ ទនទឹមេនេះ រក្ុមោរងារ

េនេះ បានេដ្ឋេះរសាយបញ្ញាសងគមមួយចំនួន ដូចជា បានចាត់ែចងេដ្ឋេះរសាយបញ្ញារសីតរក្ីរក្មានក្ូន ៥នាក្់ ែដលផទេះ

បាក្់ចូលទេនលេហើយមក្សានក្់េឆេចតិយក្នអងវតតេឆរសុក្សាាង េខ្តតក្ណាាល រសីមា
ត នវិបតតិផលឣវចិតតយក្ក្ូនដ្ឋក្់េចាលេឆ
វតតក្នអងរក្ុងរក្េចេះ េខ្តតរក្េចេះ ក្ុមាររតូវមាតយដ្ឋក្់រចវាក្់េជើងេឆេខ្តតេោេះក្ុង ជនវិក្លចរិតេឆតាមផលឣវសាធារណៈ

េឆរាជធានីភនំេពញ បញ្ញាមណឌលអងគោរេឆេខ្តតៃប៉ៃលិន និងបញ្ញាេក្មងរតូ វេគ្េធវើទារុណក្មមចាប់រជមុជទឹក្ក្នអងពាងេឆ
រសុក្ពារាំង េខ្តតៃរពែវង

-បានចូលរួមេវទិោរសាធារណៈេឆវតតជីនីតនិងឃុំរទាៃនរសុក្រក្ូចឆ្ារ េឆវតតវិហារលួងសងាាត់សួងរក្ុង សួង

វតតរោរពររបាំ និងវតតក្ា
្ លបឹងេសេះៃនេខ្តតត្បឣងឃមអំ េដើម្បីពិនិតយ្ និងោំរទោរអនុវតត ក្មមវិធីនេោបាយ និងយុទធសាស្តសត
ចតុេោណដំណាក្់ោលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពអជា ។ ទនទឹមេនេះ ថ្ននក្់ដឹក្នាំរបស់រក្សួងក្៏បានចូលរួមក្នអងេវទិោ
សាធារណផងែដរ

-បាននិងក្ំពុងពិនិត្យ

ែក្សរមួលេសចក្តីរពាងចុងេរោយៃនែផនោរសវនក្មមៃផទក្នអងឆ្ន២
ំ ០១៥-២០១៧

ែផនោរសក្មមភាពសនវក្មមៃផទក្នអងឆ្នំ២០១៥។

និង

៦.ការងារវិទាសាថនជាតិសងគមរិចច

-គ្ិតមក្ដល់ចុងឆ្ន២
ំ ០១៤េនេះ វិទ្ាសាានមាននិសិ្សតចំនួន ២៣២នាក្់ ក្នអងេនាេះ មានថ្ននក្់បរិញ្ញាបរតសងគមក្ិចច

ចំនួន ៩៤នាក្់ (ឆ្នំទ១
ី ចំនន
ួ ៣៧នាក្់ ឆ្នំទ២
ី ចំនួន ៣៧នាក្់ និងឆ្នំទី៣ចំនួន ២០នាក្់) បរិញ្ញាបរតសងគមវិទ្ាឆ្នំទី២
ចំនួន ១៩នាក្់ បរិញ្ញាបរតក្ិចោ
ច ំពារសងគមចំនួន ៧៩នាក្់ (ឆ្នំទ១
ី ចំនួន ៤២នាក្់ និងឆ្នំទី២ចំនួន ៣៧នាក្់) និងថ្ននក្់

បរិញ្ញាបរតនិងសញ្ញាបរតវិសវក្មមឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និងរណបចំនួន ៣៧នាក្់(ឆ្នំទី១ ចំនន
ួ ១៥នាក្់ ឆ្នំទ២
ី ចំនួន
១៥នាក្់ និងឆ្នទ
ំ ី៣ ចំនួន ០៧នាក្់)

-បានេធវើបចចអប្បននភាពេគ្ហទំព័ររបស់វិទ្ាសាាន ែដលមានេឈាាេះថ្ន “www.nisa.edu.gov.kh”
-េដ្ឋយមានោរសហោរជាមួយអងគោរ

UNICEF

វិទ្ាសាានសងគមក្ិចចបានសិក្ា
្ រសាវរជាវពីោររតួតពិនិត្យ

េឡើងវិញ េលើោរអនុវតតោរងារសងគមក្ិចច េដ្ឋយេផ្កតតេលើសុខ្ុមាលភាពសងគម និងសុខ្ុមាលភាពក្ុមារជាសាធារណៈ។
បានេបាេះពុមពរបាយោរណ៍របក្គ្ំេហើញេនេះចំនួន ៥០០ច្ាប់ រពមទាំងបានេរៀបចំសិោាសាោផ្សពវផ្ាយេរោមអធិបតី
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯក្ឧតតម វង សូត រដឋមស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងមានអនក្ចូលរួមចំនួន ១៦៩នាក្់

-បានេរៀបចំពិធីរបគ្ល់សញ្ញាបរតមធ្យមសិក្្ាែផនក្វិសវក្មមឧបក្រណ៍សិប្បនិមមិត និងរណបដល់និស្សិតៃនមហា

វិ ទ្ាល័យវិសវក្ មមឧបក្រណ៍សិប្បនិ មមិត និងរណបចំ នួន ១៣នាក្់ េរោមអធិបតីភាពដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ឯក្ឧតតម វង សូត
រដឋមស្តនតីរក្សួ ង ស.អ.យ

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-បានេរៀបចំវគ្គបណ្េះត បណាាលរយៈេពល ០២ៃថង សតីពីោររសាវរជាវ និងោរសរសេរគ្េរមាងរសាវរជាវ” ដល់

មស្តនតីរក្សួង ស.អ.យ និងបុគ្គលិក្វិទ្ាសាានចំនន
ួ ៥៣នាក្់។
II-ទិសដៅអនុវតតបនត

េដើម្បីអនុវតតយុទធសាស្តសតចតុេោណដំណាក្់ោលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពអជា ែដលរបោសឲ្យ េរបើេដ្ឋយ

សេមតចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន សសន នាយក្រដឋមស្តនតីៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា ោលពីៃថងទ២
ី ៥ ែខ្ក្ញ្ញា ឆ្នំ
២០១៣ និងែផនោរយុទសា
ធ ស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨

រក្សួង ស.អ.យ បានដ្ឋក្់េចញនូវយុទធសាស្តសត ៣

ោ៉ាង និងក្មមវិធីអាទិភាពចំនួន ៨ចំណុច ជំហានទី៣ គ្ឺ (ក្).យុទធសាស្តសត ៣ោ៉ាង រួមមាន (១). បេងកើនរបសិទធភាពេសវា
សុខ្ុមាលភាពសងគម (២). ពរងឹងពរងីក្របព័នធសនតិសខ្
ុ សងគម និង(៣).ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន និងេក្ៀរគ្ររបភព

ធនធានទាំងែផនក្បេចចក្េទសនិងហិរញ្ដវតថអ និង(ខ្).ក្មមវិធីអាទិភាព ៨ចំណុច គ្ឺ (១).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពសរមាប់ជន

រងេរោេះនិងងាយរងេរោេះ និងក្ិចចោររគ្ួសារ (២).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពក្ុមារ និងយុវនីតិសម្បទា (៣).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាល
ភាពជនពិោរ (៤).អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពមនុស្សចាស់ (៥).អភិវឌ្ឍរបបសនតិ សុខ្សងគមសរមាប់ មស្តនតីរាជោរសុីវិល (៦).

អភិវ ឌ្ឍ សុ ខ្ុមាលភាពអតីតយុទធជន (៧).សិ ក្ា
្ រសាវរជាវរបព័ នធសនតិសុខ្សងគមទូលំទូោយសរមាប់របជាជនក្មពអជា
និង(៨).អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ េដ្ឋយរបមូលផតអំេៅេលើសក្មមភាពសំខាន់ដូចតេៅ៖

-អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពសងគម េដ្ឋយបេងកើនអនតរាគ្មន៍ែផនក្សងគមក្ិចចេដើម្បីជួយដល់ជនរក្ីរក្ងាយរងេរោេះ ជន

ចំណាក្រសុក្ ជនអនាថ្ន ជនវិក្លចរិត និងជនរងេរោេះេដ្ឋយេរោេះមហនតរាយធមមជាតិ។ បនតពរងីក្ក្មមវិធីសេស្តងារេះ
បនាាន់សរមាប់ជនរក្ីរក្ងាយរងេរោេះ
េឡើងវិញ

ពរងឹងយនតោរេដ្ឋេះរសាយបញ្ញាជនអនាថ្ន

និងេធវស
ើ មាហរណក្មមេៅក្នអងសងគម។

និងោរបងកឱោសឲ្យសាតរជីវភាព

បេងកើនោរផតល់េសវាែថទាំោំរទដល់ជនរងផលប៉ៃៈពាល់េដ្ឋយសារេម

េរាគ្េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងជំងឺោចសាហាវេផ្សងៗ។ បនតេលើក្ក្មពស់តនា
ួ ទីរបស់ស្តសតី និងរគ្ួសារក្នអងសងគមឲ្យរបេសើរ
េឡើង តាមរយៈោរផ្សពវផា
្ យទស្សនទាន ោរវិភាគ្េយនឌ័រ និងអនុសញ្ញាសុីដ។ ជំរុញោររបយុទរធ បឆ្ំងអំេពើជួញដូរ

មនុស្ស និងជួយដល់ជនរងេរោេះតាមរយៈោរេរៀបចំយនតោរេឆរក្សួង ថ្ននក្់រាជធានី េខ្តត ជំរុញអនុវតតេោលនេោបាយ
បទដ្ឋានអប្បបរមាសតីពីក្ិចោ
ច រពារសិទជ
ធិ នរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស

និងេោលោរណ៍ែណនាំសតីពោ
ី រក្ំណត់

សញ្ញាណ និងោរបញ្ជឣនជនរងេរោេះេដ្ឋយអំេពើជួញដូរមនុស្ស បនតផតល់េសវាសាតរនីតស
ិ ម្បទា ោរបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈ
និងេធវើសមាហរណក្មមេៅសហគ្មន៍វិញ េដ្ឋយោានោរេរីសេអើង

-បនតអនុវតតេោលនេោបាយែថទាំជំនួសចំេពាេះក្ុមារ បទដ្ឋានអប្បបរមាសរមាប់ោរែថទាំក្ុមារេឆក្នអងមណឌល

និងបទដ្ឋានអប្បរមាសរមាប់ែថទាំក្ុមារេឆតាមសហគ្មន៍។ បនតពរងឹងគ្ុណភាពៃនោរែថទាំក្ុមារេឆតាមមណឌលទាំង
មណឌលរដឋ និងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈោរេធវើអធិោរក្ិចច ោរេរៀបចំេសចក្តីរពាងអនុរក្ឹត្យ សតីពីោររគ្ប់រគ្ង

មណឌលែថទាំក្ុមារ អនុរក្ឹតយ្ សតីពីេោលោរណ៍ែណនាំនិងរក្មសីលធម៌ក្ិចចោរពារក្ុមារ និងជំរុញេធវើវិេសាធនក្មមអនុ

រក្ឹត្យសតីពីរបបេោលនេោបាយចំេពាេះជនរងេរោេះសានក្់េឆក្នអងមជ្ឈមណឌលរបស់រដឋ។ បនតផ្សពវផ្ាយ និងអនុវតតអនុ
សញ្ញារក្ុងឡាេអ

សតីពីក្ច
ិ ចោរពារក្ុមារនិងសហរបតិបតតិោរទាក្់ទងនឹងសមអំក្ូនអនតររបេទស

ច្ាប់សតីពីសក្
មអំ ូនអនតរ

របេទស លិខ្ិតបទដ្ឋានគ្តិយុតតនានា េដើម្បែី សវងរក្រគ្ួសារលឡឲ្យក្ុមារ និងធានាឧតតមរបេោជន៍របស់ក្ុមារ។ បនតពរងឹង

ពរងីក្ក្ិចចសហរបតិបតតោ
ិ រជាមួយរបេទសែដលជាភាគ្ីអនុសញ្ញារក្ុងឡាេអ សតីពីក្ច
ិ ចោរពារក្ុមារនិងសហរបតិបតតិោរ

ទាក្់ទងនឹងសមអំក្ូនអនតររបេទស និងបនតេរៀបចំចេមលើយសរមាប់ក្រមងសំណួរែដលពាក្់ព័នធនឹងោរងារសមអំក្ូនអនតររបេទស
(Country Profile) ៃនរបេទសជាសមាជិក្ៃនអនុសញ្ញារក្ុងឡាេអ សតីពក្
ី ិចចោរពារនិងសហរបតិបតតោ
ិ រទាក្់ទងនឹងសមអំ

ក្ូនអនតររបេទស។ អនុវតតក្មមវិធីរគ្ួសារធម៌សរមាប់ក្ុមារេឆតាមមណឌលនានា និងសហគ្មន៍ េដើម្បជ
ី ួយដល់ក្ុមារែដល
រក្ីរក្ និងងាយរងេរោេះ។ ជំរុញោរអនុវតតោរងារយុវនីតិសម្បទា និងអនុវតតនូវក្មមវធ
ិ ីយុតតិធម៌អនីតិជន បនតផល
ត ់នូវេសវា

ោរពារសិទធិក្ុមារតាមផលឣវច្ាប់ចំេពាេះអនីតិជនែដលរបរពឹតតេលមើសនឹងច្ាប់េឆតាមសហគ្មន៍និងពនធធនាោរ។ ជំរុញោរ
អនុម័តេសចក្តីរពាងច្ាប់សព
តី ីយុតតិធម៌អនីតជ
ិ នេដើម្បីោរពារសិទធិក្ុមារេឆក្នអងរបព័នយ
ធ ុតតិធម៌

និងទប់សាាតបា
់ តុភាពអ

សក្មមរបស់អនីតិជន។ បនតេរៀបចំេសចក្តីរពាងរបោសអនតររក្សួងរវាងរក្សួង ស.អ.យ និងរក្សួងសុខាភិបាល សតីពី

ោរបន្ាប និងោរព្ាបាលទាំងផលឣវោយ និងផលឣវចិតដ
ត ល់អនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន។ ជំរុញដំេណើរោរមជ្ឈមណឌលជាតិ

ព្ាបាល បន្ាប និងសាតនត
ី ិសម្បទាអនក្េញៀនេរគ្ឿងេញៀន។ បនតអនុវតតអនុសញ្ញាអនតរជាតិសតីពស
ី ិទក្
ធិ ុមារ ជាពិេសស
សិទិធជាមូលដ្ឋានទាំងបួនរបស់ក្ុមារគ្ឺ
ោរពារ

និងសិទធិចល
ូ រួមរបស់ក្ុមារ”។

“សិទធិរស់រានមានជីវត

សិទធិទទួលបាននូវោរអភិវឌ្ឍ

សិទធិទទួលបាននូវោរ

េរៀបចំរបាយោរណ៍េឆលើយតបេៅនឹងក្រមងសំណួររបស់គ្ណៈក្មាាធោ
ិ រសិទធិ

ក្ុមារ របស់អងគោរសហរបជាជាតិពាក្់ព័នធនឹងរបាយោរណ៍ជាតិេលើក្ទី១ និងទី២ សតីពោ
ី រចូលរួមរបស់ក្ុមារក្នង
អ ជេមាាេះ
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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របដ្ឋប់អាវុធ ោរជួញដូរ ោរេធវើេពស្ាក្មមក្ុមារនិងរូបភាពអាសអាភាសក្ុមារ។ ជំរុញ អនុ ម័តែផនោរជាតិ អភិវ ឌ្ឍ
ក្ុ មារ ២០១៥-២០១៨

-អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពជនពិោរ េដ្ឋយរបមូលផតអំជំរញ
ុ ោរអនុវតតច្ាប់សតីពីក្ិចោ
ច រពារ និងេលើក្ក្មពស់សិទជ
ធិ ន

ពិោរ រសបតាមេោលនេោបាយជាតិសតីពជ
ី នពិោរ ែផនោរយុទធសាស្តសតជាតិ សតព
ី ីពិោរភាព ២០១៤-២០១៨ និងយុទធ
សាស្តសតអុីនឈន់ “េធវើឲ្យសិទោ
ធិ ាយជាោរពិត” ២០១៣-២០២២ និងែផនោរយុទធសាស្តសតរបស់មូលនិធិជនពិោរ ២០១៤២០១៨ រួមទាំងជនពិោរេដ្ឋយសារមីន និងសំណល់ជាតិផេះទអ ។ លុបបំបាត់ោរេរីសេអើងចំេពាេះជនពិោរ រពមទាំងបងក
ឱោសឲ្យជនពិោរបានចូលរួមរគ្ប់សក្មមភាពរបស់សងគម។

បនតនិរនតរភាពក្មមវិធសា
ី តរលទធភាពពលក្មមជន
ូ ជនពិោរ

េដ្ឋយឥតគ្ិតៃថល រួមទាំងោរផតល់េសាហុយេធវើដំេណើរ និងោរសានក្់េឆ។ ជំរុញោរអនុវតតផតល់របបេោលនេោបាយ សតីពី

ោរជួយឧបតថមភជនពិោររក្ីរក្បំផុតតាមសហគ្មន៍រសបតាមលទធភាពថវិោ។ បនតអនុវតតក្មមវិធីេសវាសហគ្មន៍សរមាប់
ជនពិោរ ោរបេងកើតរក្ុមជួយខ្លឤនឯង ោរអភិវឌ្ឍមុខ្របរខានតតូច។ ជំរញ
ុ អនុវតតអនុរក្ឹត្យ សតីពីោរក្ំណត់អរតាចូលបេរមើ

ោរងារតាមសាាប័នរដឋ ២% និងរគ្ឹេះសាានឯក្ជន ១%។ បនតក្មមវិធីផតល់េសវាជូនក្ុមារពិោរែភនក្ ក្ុមារគ្រថលង់ និងក្ុមារ
ពិោរេខ្្ាយសតិបញ្ញា តាមរយៈោរអប់រំ និងេសវាពិេសសជូនដល់របេភទក្ុមារពិោរនីមួយៗ។ េលើក្ទឹក្ចិតច
ត លនា
ក្ីឡា សិលប្ ៈរបស់ជនពិោរ ោរងារព័ត៌មានជាភាសាសញ្ញា និងោរអភិវឌ្ឈេសវាអក្្សរសាាប និងភាសាសញ្ញា

-អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពមនុស្សចាស់ េដ្ឋយរបមូលផតអំ បនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិសរមាប់មនុស្សចាស់ និង

បនតែក្សរមួលេោលនេោបាយេនេះឲ្យរសបតាមសាានភាពេសដឋក្ិចចជាតិ។ ជំរុញសក្មមភាពគ្ណៈក្មាាធិោរជាតិ និង
យនតោរថ្ននក្់េរោមជាតិសរមាប់អនុវតតេោលនេោបាយចំេពាេះមនុស្សចាស់។ បនតអនុវតតនូវក្មមវិធីែថទាំមនុស្សចាស់តាម
រគ្ួសារ សហគ្មន៍ និងតាមវតតអារាម។ បនតពរងឹងសក្មមភាពសមាគ្មមនុស្សចាស់េឆតាមឃុំ សងាាត់ែដលមានរសាប់
េឆតាមសហគ្មន៍

និងជំរុញបេងកើតសមាគ្មមនុស្សចាស់បែនថមេទៀត។

បនត េរៀបចំ លិ ខ្ិ ត បទដ្ឋា ន គ្តិ យុ តត រួ មមាន

របោសសតីពីោរបេងកើតេលខាធិោរដ្ឋានគ្ណៈក្មាា ធិ ោ រជាតិ ក្ មពអជា េដើ ម្បីមនុ ស្ស ចាស់ េសចក្តី រពាងលក្ខ និត ក្ៈ រចនា
សមព័នធ និងសាា ក្ សញ្ញា សមាគ្មមនុស្សចាស់

និ ង េោលោរណ៍ ែណនាំ សតី ពី ោ របេងកើ ត និ ង ោររគ្ប់រគ្ងសមាគ្ម

មនុ ស្សចាស់តាមឃុំ សងាា ត់ េដើម្បីេលើក្ក្មពស់សុ ខ្ុ មាលភាពមនុ ស្ស ចាស់ ។ បនតេលើក្ទឹក្ចិតតសប្បអរសជនឲ្យបេងកើត
នូវក្មមវិធម
ី នុស្សធម៌េដើម្បជ
ី ួយដល់ជនចាស់ជរា ដូចជាោរជួយសាងសង់ផេះទ ជូនដល់ជនចាស់ជរារក្ីរក្េឆតាមសហគ្មន៍

-អភិវឌ្ឍរបបសនតិសុខ្សងគមសរមាប់មស្តនតីរាជោរសុីវល
ិ េដ្ឋយបនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិសរមាប់មស្តនតរា
ី ជ

ោរសុីវិល ក្នអងោរផតល់នូវរបបសនតិសុខ្សងគមែដលរគ្បដណ្ប់េលើតាវោលិក្ចំនន
ួ
៦ រួមមាន ោរចូលនិវតតន៍ ោរ
បាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ មាតុភាព េរោេះថ្ននក្់ោរងារ មរណភាព និងអនក្េឆក្នអងបនទអក្ េដ្ឋយេធវើោរែក្សរមួលជាបនត

បនាាប់នូវរបបសនតិសុខ្សងគមេដើម្បីឲ្យរសបតាមលទធភាពៃនេសដឋក្ិចចជាតិ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបនតអនុវតតបង់របាក្់ភាគ្ទាន
៦% ជំនស
ួ មស្តនតីរាជោរសុីវល
ិ ។ ជំរុញេរៀបចំ និងអនុវតតរបោសអនតររក្សួងអាណាព្ាបាល សតីពីអរតាភាគ្ទានសរមាប់
មូលនិធិរទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុខ្សងគមសរមាប់មស្តនតីរាជោរសុីវិល។ បនតេធវើបចចអប្បននភាពសិទធិវនតចាស់ ថមី របស់ ប.ជ.ស.

និងបនតោរេបើក្ផតល់របបសនតិសុខ្សងគមតាមរបព័នធធនាោរ។ ជំរុញក្ិចស
ច ហោរជាមួយរក្សួងមុខ្ងារសាធារណៈេដើម្បី
ដ្ឋក្់មស្តនតីរាជោរសុីវល
ិ ចូលនិវតតន៍ឲ្យទាន់េពលេវោ និងទទួលបានលទធផលរបក្បេដ្ឋយរបសិទធភាព។ ពរងឹង ពរងីក្
និងអភិវឌ្ឍរគ្ឹេះសាាន
េដ្ឋយរបសិទធភាព

ប.ជ.ស.

ពីថ្ននក្់ជាតិដល់ថ្ននក្់េរោមជាតិ

េដើម្បីបេរមើេសវារបបសនតិសុខ្សរមាប់សិទធិវនតរបក្ប

-អភិវឌ្ឍសុខ្ុមាលភាពអតីតយុទធជន េដ្ឋយបនតយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់ែក្សរមួលបែនថមរបបសនតិសុខ្សងគមជូនអតីត

យុទធជនជាបនតបនាាបឲ
់ ្យរសបតាមសាានភាពៃនេសដឋក្ច
ិ ជា
ច តិ។ អនុវតតោរេបើក្ផតល់របបសនតិសុខ្សងគមជូនអតីតយុទធជន
និងរគ្ួសារ

របក្បេដ្ឋយរបសិទធភាពេលើតាវោលិក្៩៖

ោរចូលនិវតតន៍

ោរបាត់បង់សមតថភាពោរងារ

មាតុភាព

អាពាហ៍ពិពាហ៍រោដំបូង ពលី មរណៈ ពិោរភាព ជំងឺ និងរគ្ួសាររបស់ជនទាំងេនាេះ។ េរៀបចំអនុរក្ឹត្យ សតីពោ
ី រក្ំណត់

អរតាភាគ្ទានេដើម្បីរទរទង់េបឡាជាតិអតីតយុទធជន។ បនតអនុវតតនូវេោលនេោបាយផតល់សម្បទានដីសងគមក្ិចច និង
ោរសាងសង់ផេះទ ជូនអតីតក្ងក្មាាំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងរគ្ួសារ។ បនតអភិវឌ្ឍសមាគ្មអតីតយុទធជនក្មពអជា សំេៅជួយដល់
អតីតយុទធជន ក្នអងោរក្សាងជីវភាពរគ្ួសារេដើម្បច
ី ូលរួមអភិវឌ្ឍន៍េឆតាមមូលដ្ឋាន តាមសក្មមភាពេបឡាមរណសេស្តងារេះ
ោរសាងសង់ផេះទ និងោរអភិវឌ្ឍសហគ្មន៍អតីតយុទធជន

-បនតសិក្្ា រសាវរជាវរបព័នស
ធ នតិសុខ្សងគមទូលំទោ
ូ យសរមាប់របជាជនក្មពអជា េដ្ឋយជំ រុ ញ ឲ្យ មានោរសិក្្ា

េរៀបចំ េសចក្តរី ពាងច្ាប់សព
តី ីរបបសនតិសុខ្សងគមសរមាប់របជាជនៃនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពអជា
របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា
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-អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័ន និងពរងឹងភាពជាៃដគ្ូ េដ្ឋយបនតក្សាងសមតថភាពសាាប័ន ពរងឹងសាារតីទទួលខ្ុស

រតូវមនសិោរវិជាាជីវៈ និងបេងកើនសមតថភាពរបស់មស្តនតស
ី ងគមក្ិចចរគ្ប់លំដ្ឋប់។ ពរងឹង ដំ េណើ រ ោរវិ ទ្ា សាា ន ជាតិ សងគម

ក្ិ ចច សំេៅបណ្តេះ បណាា លធនធានមនុស្សសរមាប់សាាប័នរដឋ វិសយ
័ ឯក្ជន និងអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាលែដលពាក្់
ព័នធនឹងោរផតល់េសវាសងគមក្ិចច ពរងីក្ក្មមវិធីសិក្្ាេផ្សងៗេទៀត ទាំងមុនក្រមិតឧតតមសិក្្ា និងឧតតមសិក្្ា។ បនតអនុវតត

នូវក្មមវិធីក្ំែណទរមង់េលើរគ្ប់ែផនក្រសបតាមេោលនេោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ដូចជាក្មមវិធីក្ំែណទរមង់វិមជ្ឈោរ

និងវិសហមជ្ឈោរ និងក្មមវិធីក្ំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ។ បនតពរងឹងភាពជាៃដគ្ូជាមួយអងគោរមិនែមនរដ្ឋាភិបាល
ជាតិ និងអនតរជាតិ េក្ៀរគ្ររបភពធនធាន ថវិោ សមាារៈ និងបេចចក្េទសសរមាប់បេរមើឱ្យសំណលមពរៃនោរងារសុខ្ុមាល

ភាពសងគមជួយដល់ជនរងេរោេះងាយរងេរោេះ និងរក្ីរក្។ ពរងឹងពរងីក្ទំនាក្់ទំនងសហរបតិបតតិោរេទវភាគ្ី ពហុភាគ្ី
ជាមួយបណាារបេទសនានា សហគ្មន៍អាសា៊ាន និងសហគ្មន៍អនតរជាតិ។ ជំរញ
ុ ោរចុេះេធវើអធិោរក្ិចច និងសវនក្មមៃផទក្នអង
េដ្ឋយេផ្កតតេៅេលើោររតួតពិនិត្យរេបៀបរបបោរងារ និងោររគ្ប់រគ្ងថវិោ សំេៅែក្លមឡ និងពរងឹងរបសិទធភាពៃន
ោរផតល់េសវាជូនដល់ជនរងេរោេះ និងងាយរងេរោេះ៕

រាជធានីភនំេពញ,ៃថងទី ៣១

របាយការណ៍បូ កសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្កសួ ងសងគមកិ ច្ច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសមបទា

ែខ្

ឆ្នំ ២០១៤

24

