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ជ្គ្ប់ជ្គ្ងមុខង្ហរសាធារណៈ 
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លទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៦ និងទ្ិស្ដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧ 

ក្រស្ងួមុខងារសាធារណៈ 
អគ្គនាយរដ្ឋា នក្គ្ប់ក្គ្ងមុខងារសាធារណៈ 
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១.ដសចកតីដ្តើម 

    អគ្គនាយកោា ៃជ្គ្ប់ជ្គ្ងមខុង្ហរសាធារណៈមាៃភារកចិចដកឹនាាំ ជ្គ្ប់ជ្គ្ង ៃិងសជ្មប

សជ្មួល៖ 

 កិចចការៃីតកិមម ៃិងវិវាទមុខង្ហរសាធារណៈ  

 ជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្កបខណឌ   

 ជ្តួតេិៃិតយរដាបាលៃិងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតីរារការសុីវិល  

 ជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវិទា ៃិងឯកសារមន្រៃតីរារការសុីវិល  

 ជ្េមទាំងសហជ្បតបិតតកិារកចិចការមុខង្ហរសាធារណៈអាសា៊ា ៃអៃតរជាតិ 
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អងគការដលខរបស់អគ្គនាយកោា ៃជ្គ្ប់ជ្គ្ងមុខង្ហរសាធារណៈ 
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អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្គ្ប់គ្គ្ងមុខងារសាធារណៈ 

នាយកដ្ឋា ន     

នីតិកមម និងវិវាទ

មុខងារសាធារណៈ 

នាយកដ្ឋា ន 

គ្គ្ប់គ្គ្ងគ្កបខណឌ  

មជ្ឈមណឌ ល 

ធនធានអាសា៊ា ន 

កមពជុា និងកិច្ច

សហគ្បតិបតតិការ 

អនតរជាតិ 

នាយកដ្ឋា ន 

គ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បពន័ធព័ត៌ 

មានវិទា និង 

ឯកសារមន្រនតីរាជ្ 

ការសីុវិល 

នាយកដ្ឋា ន 

គ្តួតពនិិតយរដ្ាបាល 

និងការគ្គ្ប់គ្គ្ង 

មន្រនតីរាជ្ការសីុវិល 



 ជ្េះរារជ្កឹតយៃស/រកត/០៤១៦/៣៧៣ សដីេីលកខៃតិកៈដោយឡែកសជ្មាប់បុគ្គលិករដាបាលថ្នន ក់ 

ដជ្កាមជាត ិ

 អៃុជ្កឹតយដលខ៥០ អៃជ្ក.បក សតីេីការបឡៃែមរបបសៃតិសុខសងគមសជ្មាប់អតីតមន្រៃតីរារការសីុវិល 

ៃិងអតីតយុទធរៃ 

 អៃុជ្កឹតយដលខ៥១ អៃជ្ក.បក សតីេីការ្ដល់ជ្បាក់ឧបតែមភកនងុឱកាសចូលឆ្ន ាំជ្បនេណីជាតិឆ្ន ាំវក អដា

ស័ក េុទធសករារ២៥៦០ 

 អៃុជ្កឹតយដលខ៥៦ អៃជ្ក.បក សតីេីការជ្គ្ប់ជ្គ្ងវតតមាៃមន្រៃតីរារការសីុវិលៃិងមន្រៃតីជាប់កិចចសៃា 

 អៃុជ្កឹតយដលខ៥៩ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកសជ្មួលៃិងការដាំដែើងជ្បាកប់ាំណាច់មុខង្ហររូៃមន្រៃតី េៃធ

នា គារជ្កសួងមហាន្ៃ 

 អៃុជ្កឹតយដលខ២៦ អៃជ្ក.បក សតីេីការជ្គ្ប់ជ្គ្ងៃិងការដជ្បើជ្បាស់មន្រៃតីជាបក់ិចចសៃា 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ 

   ២.១ ការង្ហរៃតិីកមម ៃិងវវិាទមុខង្ហរសាធារណៈ  
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 អៃជុ្កឹតយដលខ១៩១ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកឡជ្បតនមៃឯកតាសៃៃសសៃបដប វតសមូលោា ៃមន្រៃតីរារការ នៃជ្េះរាជាណា

ចជ្កកមពជុា 

 អៃជុ្កឹតយដលខ៣៧ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកសជ្មួលៃិងដាំដែើងជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហររូៃដោធិៃ នៃកងដោធេលដខ

មរភូមិៃៃ 

 អៃុជ្កឹតយដលខ៣៨ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកសជ្មួលៃិងដាំដែើងជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហររូៃ ៃគ្របាល ជាតិ 

 អៃុជ្កឹតយដលខ៣៩ អៃជ្ក.បក សតីេីជ្បាក់បាំណាច់ដៅជ្កមជ្េះរារអាជាា  

 អៃុជ្កឹតយដលខ៤០ អៃជ្ក.បក សតីេីការកាំណត់់ជ្បាក់ឧបតែមភជ្បចាំឡខចាំដ ះសមារិកជ្កុមជ្បឹកា រារធាៃី ដខតត ជ្កុង 

ជ្សុក ខណឌ  សង្ហា ត ់មន្រៃតីភូមិ ៃិងជ្បធាៃការិោល័យជ្បជាេលរដារបស់រដាបាលជ្កុង ជ្សុក ខណឌ  

 អៃុជ្កឹតយដលខ៤១ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកសជ្មួលមាជ្តា៤នៃអៃុជ្កឹតយដលខ៣៦ អៃជ្ក.បក ចុះនងៃទី១៨ ឡខមីនា ឆ្ន ាំ

២០១៥ សដីេីការឡកសជ្មួលជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហរមន្រៃតីរារការសុីវិល 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

   ២.១ ការង្ហរៃតិីកមម ៃិងវវិាទមុខង្ហរសាធារណៈ (ត)  

6 



 អៃុជ្កឹតយដលខ១៦២ អៃជ្ក.បក សតីេីជ្គ្ូេុទធិកសិកាៃិងមន្រៃតីបដជ្មើការង្ហរដៅអគាគ ធិការោា ៃេុទធិក

សិកាជាត ិ

 ដសចកដីរូៃដាំណឹងដលខ៥៧៣ សម.សរណ សដីេីការដាំដែើងឋាៃតរស័កតិរូៃមន្រៃតីរារការ សីុវិលឆ្ន ាំ

២០១៦ 

 បាៃដធវើការ្សេវ្ ាយចាប់ លិខិតបទោា ៃគ្តិយុតត ក់េ័ៃធៃិងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតីរារការសីុវិល

ដៅ តាមជ្កសួង សាែ ប័ៃ ៃិងរារធាៃ ីដខតតចាំៃួៃ៣៣ដលើក 

 បាៃេិៃិតយរចនាសមព័ៃធរបស់ជ្កសួង សាែ ប័ៃ 

 បាៃសហការជាមួយៃិងអគាគ ធិការោា ៃកនងុការចុះដោះជ្សាយវិវាទមុខង្ហរសាធារណៈរបស់មន្រៃតី

រារការសីុវិល តាមរារធាៃ ីដខតត 
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២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

   ២.១ ការង្ហរៃតិីកមម ៃិងវវិាទមុខង្ហរសាធារណៈ (ត)  



 បាៃដរ បចាំវគ្គបណដុ ះបណាដ ល ៃិងោក់ឲ្យអៃុវតតជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតីជាប់កិចចសៃា តាមជ្បេ័ៃធ

េ័ត៌មាៃ វិទារូៃដល់ជ្កសួងសាែ ប័ៃថ្នន ក់ជាតិ ៃិងមៃៃីរមុខង្ហរសាធារណៈ រារធាៃី ដខតត 

 បាៃចុះជ្តួតេិៃិតយការដជ្បើជ្បាស់ជ្គ្ូបដជ្ងៀៃជាប់កិចចសៃាចាំៃួៃ ៣០៩ កឡៃៃង បឡៃែមដលើ ឡ្ៃ ការ 

ជ្កបខណឌ ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ជ្កសួងអប់រំ យុវរៃ ៃិងកីឡា 

 បាៃដរ បចាំការជ្បែងដជ្រើសដរើសឲ្យចូលបដជ្មើកនងុជ្កបខណឌ  ជ្កសួងទាំនាក់ទាំៃងជាមួយរដាសភា 

ជ្េឹទធសភា ៃិងអធិការកិចច ជ្កសួងដទសចរណប ជ្កសួងនជ្បសណីយបៃិងទូរគ្មនាគ្មៃប ជ្កសួង

ធៃធាៃទឹក  ៃិងឧតុៃិយម រដាដលខាធិការោា ៃអាកាសចរណបសីុវិល សជ្មាប់ឡ្ៃការជ្កបខណឌ ឆ្ន ាំ

២០១៦ ជ្េមទាំងបាៃចូលរួមកនងុដាំដណើរការជ្បែងចូលជ្កបខណឌ ដៅតាមជ្កសួង សាែ ប័ៃ នានា  

 បាៃចូលរួមដជ្រើសដរើសជ្កបខណឌ ឡដលរាររោា ភិបាល្តល់រូៃជ្គ្ូឡខមរឥសាៃ មចាំៃួៃ ១៥០០កឡៃៃង 

(បញ្ចូលបាៃឡតចាំៃួៃ ១៤០៥កឡៃៃង) 

 

 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

   ២.២ ការង្ហរជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្កបខណឌ  

8 



 បាៃ្តល់ទិោា ការជ្កបខណឌ ងមីឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំៃួៃ ៧៦៤១ កឡៃៃង កនុងដនាះដៅថ្នន ក់ជាតិចាំៃួៃ ១៧៨១ កឡៃៃង ថ្នន ក់

ដជ្កាមជាតិចាំៃួៃ ៥៨៦០ក ឡៃៃង ដោយឡបងឡចកតាមជ្បដភទជ្កបខណឌ  កនុងដនាះជ្កបខណឌ  ក ចាំៃួៃ ៣៨៣៤

កឡៃៃង ជ្កបខណឌ  ខ ចាំៃួៃ ១៤៤៥កឡៃៃង ៃិងជ្កបខណឌ  គ្ ចាំៃួៃ ២៣៦១កឡៃៃង 

 បាៃចូលរួមដជ្រើសដរើសជ្កបខណឌ ឡដលរាររោា ភិបាល្តល់រូៃសជ្មាប់ជ្គ្ូដេទយឯកដទស ៃិងមន្រៃតីជាបក់ិចច

សៃារាំនាញសុខាភិបាល ចាំៃួៃ៤១៤៨ កឡៃៃង 

 បាៃ្តល់ទិោា ការដលើការដជ្បើជ្បាស់មន្រៃតីជាប់កិចចសៃា ៖ 

 មន្រៃតីជាប់កិចចសៃា   ចាំៃួៃ ១៧៦៥៩ កឡៃៃង 

 ឧទាៃរុកស    ចាំៃួៃ ៩៦០ កឡៃៃង 

 ជ្គ្បូដជ្ងៀៃេុទធិកជាប់កិចចសៃា  ចាំៃួៃ ១៤៦២ កឡៃៃង 

 ជ្គ្កិូចចសៃាចាំដណះដឹងទូដៅ  ចាំៃួៃ     ៦០៨៨ កឡៃៃង 

 ជ្គ្កូិចចសៃាអប់រំដជ្ៅជ្បេ័ៃធ  ចាំៃួៃ ២៤៧២ កឡៃៃង 

 បាៃ្តល់ទិោា ការជ្គ្ូេីរថ្នន ក់េីរដេល ៃិងថ្នន ក់គួ្បជ្គ្ប់កជ្មិត ចាំៃួៃ ១៦៥១៨ កឡៃៃង 

 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 
   ២.២ ការង្ហរជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្កបខណឌ  (ត)  

9 



បាៃេិៃិតយ ៃិង្ដល់ទិោា ការរូៃជ្កសួង-សាែ ប័ៃ ដូចជា៖ 

 ្ដល់ទិោា ការដលើសោកប័ជ្តេ័ត៌មាៃរបស់មន្រៃតីរារការសុីវិល នៃជ្កសួង-សាែ ប័ៃនានាចាំៃួៃ១១៩៨០ 

ករណី 

 បាៃេិៃិតយៃិង្ដល់ទិោា ការដលើសាំណុាំឯកសារនៃការផ្លៃ ស់បដូរសាែ ៃភាេរដាបាល ៃិងសាែ ៃភាេ ជ្គ្ួសារ 

របស់មន្រៃតីរារការសុីវិល នៃជ្កសួងសាែ ប័ៃនានា ចាំៃួៃ ៣៧២ សាំណុាំលិខិត (ដប វតសឡខ  មករា ដល់

ឡខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦) 

 បាៃរកដ ើញៃិងដសនើសុាំដអាយ ជ្កសួង-សាែ ប័ៃ បឡងវរជ្បាក់ឡដលបាៃដបើកដលើសចូលងវិការដាវិញ 

ចាំៃួៃ ១.០៦២.៤៦៥.២១៥ ោៃដរ ល 

 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

   ២.៣ ការង្ហរជ្តួតេិៃតិយរដាបាល ៃិងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតរីារការសីុវលិ  
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ល.រ បរិោយ 
សាំដណើសុាំការសដជ្មច េី

នាយករដាមន្រៃតី (នាក់) 

្តល់ទិោា ការរូៃជ្កសួង-សាែ ប័ៃ 

(នាក់) 

១ ឡតងតាាំង ១៣ ៣៩០៥ 

២ តាាំងស៊ាប់ ៦៥៣៩ ៣១១០ 

៣ ចូលៃិវតតៃប ៥៨៩ ១៥៩ 

៤ លុបដ ម្ ះ   ៣៣៥ 

៥ ដាំដែើងថ្នន ក់-ឋាៃៃតរស័កតិជ្បចាំឆ្ន ាំ ១៦.៣៥៤ ១២២.៦៤៥ 

៦ ដាំដែើងថ្នន ក់-ឋាៃៃតរស័កតិ កិតតយស ៦១ ៣៧ 

៧ ដាំដែើងថ្នន ក់-ឋាៃៃតរស័កតិ តាមកជ្មិតសញ្ហា បជ្ត ៦៧ ១៣៧ 

៨ ដរ បជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហរ (រូៃមន្រៃតីជ្កបខណឌ វិស័យសុខាភិបាល)   ៤៤៤ 

៩ សែិតកនុងភាេទាំដៃរគាម ៃដប វតស ១ ៤៣២ 

១០ ចូលបដជ្មើការង្ហរសារជាងមី   ៤៧៩ 

សរុប ២៣.៦២៤ ១៣១.៦៨៣ 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 
   ២.៣ ការង្ហរជ្តួតេិៃតិយរដាបាល ៃិងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតរីារការសីុវលិ (ត)  
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 បាៃដរ បចាំឡកជ្បេ័ៃធទិៃនៃ័យជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហរមន្រៃតីរារការសីុវិល ៃិងតារាងទូទត់ដប វតស

ឲ្យជ្សប តាមអៃុជ្កឹតយដលខ៤១ អៃជ្ក.បក សតីេីការឡកសជ្មួលមាជ្តា៤នៃអៃុជ្កឹតយដលខ៣៦ 

អៃជ្ក.បក ចុះនងៃទ១ី៨ ឡខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ សដីេីការឡកសជ្មួលជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហរមន្រៃតីរារការ

សីុវិល 

 បាៃដរ បចាំជ្បាកឧ់បតែមភកនងុតារាងទូទត់ដប វតសកនងុជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវិទាឲ្យជ្សបតាម អៃុជ្កឹតយ

ដលខ៥១ អៃជ្ក.បក សតីេីការ្ដល់ជ្បាក់ឧបតែមភកនងុឱកាសចូលឆ្ន ាំជ្បនេណីជាតិឆ្ន ាំវក អដាស័ក 

េុទធសករារ២៥៦០ 

 បាៃឡកលមអជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ងទិៃនៃ័យ ៃិងតារាងទូទត់ដប វតសសជ្មាប់មន្រៃតីជាប់កិចចសៃាឲ្យកាៃ់

ឡតជ្បដសើរដែើង 

 បាៃដ្ៃើយតប ៃិងដោះជ្សាយសាំៃួររបស់មហារៃ តាមជ្បេ័ៃធទូរស័េៃ Hot Line បាៃចាំៃួៃ 

៤០០ ករណី 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 
   ២.៤ ការង្ហរជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវទិា ៃិងឯកសារមន្រៃតរីារការសីុវលិ  
 ២.៤.១ ការង្ហរបដចចកដទសជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវទិា 
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 បាៃបញ្ចូល ៃិងវិភាគ្ទិៃនៃ័យឡដលទទួលបាៃេីការចុះជ្តួតេិៃិតយដលើការ

ដជ្បើជ្បាស់ជ្កបខណឌ មន្រៃតី រារការជាជ្គ្ូបដជ្ងៀៃ ៃិងឡ្នករដាបាលជ្គ្ូកិចច

សៃាទូទាំងជ្បដទស 

 បាៃតដមៃើងកុាំេយូទ័រដមដលើបណាដ ញអុីៃធឺណិតសជ្មាប់ជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្បេ័ៃធ

ទិៃនៃ័យ ៃិងតារាងទូទត់ ដប វតសសជ្មាប់ការដជ្បើជ្បាស់មន្រៃតីជាប់កិចច

សៃា ៃិងជ្គ្ូបដជ្ងៀៃជាប់កិចចសៃា 

 បាៃកសាងជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ងចរៃតឯកសារដៅជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 
 ២.៤ ការង្ហរជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវទិា ៃិងឯកសារមន្រៃតរីារការសីុវលិ (ត)  
 ២.៤.១ ការង្ហរបដចចកដទសជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវទិា (ត) 
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រូបភាេចរៃតឯកសារដៅជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ 



15 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 
  ២.៤ ការង្ហរជ្គ្បជ់្គ្ងជ្បេៃ័ធេត័ម៌ាៃវទិា ៃិងឯកសារមន្រៃតរីារការសីុវលិ (ត)  
      ២.៤.១ ការង្ហរបដចចកដទសជ្បេ័ៃធេ័តម៌ាៃវទិា (ត) 

អតែជ្បដោរៃបរបស់ជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ងចរៃតឯកសារ 

• កាត់បៃែយការង្ហរជាៃ់គាន  (ដស វដៅចុះដលខដៅរដាបាល ដៅអគ្គនាយកោា ៃរដាបាល ៃិង

ហរិញ្ាវតែ.ុ..)   

• ជ្បេ័ៃធរំហូរេ័ត៌មាៃបាៃចាស់ោស់ ៃិងឆ្ប់រហ័សជាងមុៃ 

• ជ្បមូល្តុាំរួមដៅរាល់ឯកសារឡដលថ្នន ក់ដឹកនាាំជ្កសួងេិៃិតយ ៃិងសដជ្មច ឡដលជាដហតុបងា

ភាេង្ហយជ្សួលដល់អងគភាេ ក់េ័ៃធមកយកេ័ត៌មាៃសាំរាប់ដធវើរបាយការណប 

• នាយកោា ៃរដាបាលង្ហយជ្សួលកនងុការដធវើរបាយការណបដជ្ ះដឹងជ្បដភទឯកសារដចញចូល 

បាៃឆ្ប់រហ័ស 

• អងគភាេដ្សងៗ ឬថ្នន ក់ដឹកនាាំអាចចូលដៅកាៃ់ជ្បេ័ៃធដដើមបីឡសវងរកឯកសារដៅអងគភាេ

ណាមួយ 

• ង្ហយជ្សួលកនងុការ្តល់េ័ត៌មាៃជ្តលប់ដល់នាក់ដជ្បើជ្បាស់ដសវា ដជ្ ះនាយកោា ៃរដាបាល 

អាចដឹងថ្នការង្ហរដនាះដៅកឡៃៃងណា ដោយមិៃចាំបាច់សួរដៅកាៃ់នាយកោា ៃរាំនាញ 

• សៃស ាំសាំនចងវិការដាដលើការចាំណាយ  

 



 បាៃចុះយកេ័ត៌មាៃេីសកមមភាេរបស់ឯកឧតតមកិតតិបណឌ ិតរដាមន្រៃតី ៃិងសកមមភាេថ្នន ក់ដឹកនាាំ 

ជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ 

 បាៃោក់្សេវ្ ាយជ្េះរារជ្កឹតយ អៃុជ្កឹតយ សារាចរឡណនាាំ ៃិងលិខិតបទោា ៃគ្តតិយុតតដ្សងៗដៅ

ដលើ ដគ្ហទាំេ័ររបស់ជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ 

 បាៃ្ាយេ័ត៌មាៃសដីេី ដសចកដីសដជ្មចសដីេីការឡតងតាាំងជ្បធាៃ អៃុជ្បធាៃជ្កុមការង្ហរថ្នន ក់

ជាត ិ ចុះមូលោា ៃដដើមបីេិៃិតយ ៃិងគាាំជ្ទការអៃុវតតកមមវិធីៃដោបាយ ៃិងយុទធសាន្រសតចតុដកាណ

ដាំណាក់កាលទ៣ី របស់រាររោា ភិបាលកមពជុា 

 បាៃដធវើរបាយការណបជ្បចាំសបាដ ហប ជ្បចាំឡខ សដីេីការជ្សង់សាំណួរ-ចដមៃើយដៅដលើទាំេ័រFacebook 

ជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ ៃិងFacebook សដមដចអគ្គមហាដសនាបតដីតដជា ហ៊ាៃុ ឡសៃ រូៃថ្នន ក់

ដឹកនាាំជ្កសួង 

  

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ 
   ២.៤ ការង្ហរជ្គ្ប់ជ្គ្ងជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវទិា ៃិងឯកសារមន្រៃតរីារការសីុវលិ (ត)  
 ២.៤.២ ឡ្នកជ្គ្ប់ជ្គ្ងដគ្ហទាំេ័រ ៃិងបណាត ញសងគម 
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២.៤.៣ ឡ្នកឯកសារ ៃិងបណណសារ 

 
 បាៃបញ្ចូលទិៃនៃ័យមន្រៃតីរារការសីុវិលកនងុជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវិទាចាំៃួៃ៨.៣១៩នាក់ 

 សរដសរេ័ត៌មាៃេីសោកប័ជ្តរបស់មន្រៃតីរារការសីុ វិល ៃិងដរ បដែើងដធនើបាៃចាំៃួៃ៥៦.២៣៦នាក់ 
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២.៤.៤ ឡ្នកតារាងទូទត់ដប វតសតាមជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវិទា 

ការដធវើបឡជ្មបជ្មួលកនុងជ្បេ័ៃធេ័ត៌មាៃវិទា ៃិងដបាះេុមភតារាងទូទត់ដប វតសបាៃ ចាំៃួៃ ៣២ ជ្កសួង-សាែ ប័ៃ ៃិង 

២៥ រារធាៃីដខតត   (ឡខមករា ដល ់ឡខធនូ) 

ការឡកសជ្មួលសាែ ៃភាេរដាបាលៃិងសាែ ៃភាេជ្គ្ួសាររូៃមន្រៃតីរារការ៖ 

ថ្នន ក់កណាត ល 

មន្រៃតីសែិតដៅកនុងភាេទាំដៃរគាម ៃដប វតស ចាំៃួៃ ៤៣២ ករណី 

មន្រៃតីចូលបដជ្មើការង្ហរដែើងវិញដជ្កាយេទីាំដៃរគាម ៃដប វតស ចាំៃួៃ ៤៧៩ ករណី 

មន្រៃតីជ្កបខណឌ ងមី ចាំៃួៃ ៣.៥៤០ ករណី 

តាាំងស៊ាប់ ចាំៃួៃ ១.៥១៥ ករណី 

បតរូជ្បដភទជ្កបខណឌ  ចាំៃួៃ ២២១ ករណី 

ឡតងតាាំង ចាំៃួៃ ៣.៩០៥ ករណី 

ទីជ្បឹកា ៃិងរាំៃួយការ ចាំៃួៃ ២០៤ ករណី 

ដល់អាយុចូលៃិវតតៃប ចាំៃួៃ ៧៥៣ ករណ ី

ោឈប់េីការង្ហរ ចាំៃួៃ ៣១០ ករណី 

មរណៈភាេ ចាំៃួៃ ២៥ ករណី 

ដែើងថ្នន ក់ជ្បចាំឆ្ន ាំ ចាំៃួៃ ៤.៧២៤ ករណី 

ដែើងឋាៃៃតរស័កតិ ចាំៃួៃ ៣៤០ ករណី 

ដ្ៃរដចញ ចាំៃួៃ ៤៨៣ ករណី 

ដ្ៃរចូល ចាំៃួៃ ៦៧៧ ករណ ី

សុាំជ្បាក់មុខង្ហរ ចាំៃួៃ ១២៨ ករណី 

ដក់ជ្បាក់មុខង្ហរ ចាំៃួៃ ១៦ ករណី 

បញ្ចូលកូៃ ចាំៃួៃ ១.៧៤២ ករណី 

បញ្ជូលជ្បេៃធ ចាំៃួៃ ៤៩៨ ករណី 

សរុបសាែ ៃភាេឡដលឡជ្បជ្បលួ ចាំៃួៃ ១៩.៩៩២ ករណី 
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ថ្នន ក់ដជ្កាមជាត ិ

មន្រៃតីសែិតដៅកនងុភាេទាំដៃរគាម ៃដប វតស ចាំៃួៃ ៦៦៣ ករណ ី

មន្រៃតីចូលបដជ្មើការង្ហរដែើងវិញ ចាំៃួៃ ១.០១៨ ករណ ី

មន្រៃតីជ្កបខណឌ ងម ី ចាំៃួៃ ១០.៤៤៣ ករណ ី

ឡតងតាាំង ចាំៃួៃ ៥.២៥២ ករណ ី

ដល់អាយុចូលៃិវតតៃប ចាំៃួៃ ២.៨០៧ ករណ ី

ោឈប់េីការង្ហរ ចាំៃួៃ ៥៣៨ ករណ ី

មរណៈភាេ ចាំៃួៃ ១៤៤ ករណ ី

ដែើងឋាៃៃតរស័កត ិ ចាំៃួៃ ១៩៥ ករណ ី

តាាំងស៊ាប ់ ចាំៃួៃ ៥.៤២៣ ករណ ី

បតរូជ្បដភទជ្កបខណឌ  ចាំៃួៃ ២.៥៤១ ករណ ី

ដែើងថ្នន ក់ជ្បចាំឆ្ន ាំ ចាំៃួៃ ៦.៥៥២ ករណ ី

ដ្ៃរដចញ ចាំៃួៃ ២.០១២ ករណ ី

ដ្ៃរចូល ចាំៃួៃ ១.៨៦៥ ករណ ី

សុាំជ្បាក់មុខង្ហរ ចាំៃួៃ ២.១៦២ ករណ ី

បញ្ចូលជ្បាក់តាំបៃ ់ ចាំៃួៃ ១២.៤០១ ករណ ី

បញ្ជូលជ្បាក់េីរដវៃគ្ួប ចាំៃួៃ ១៦.៣៧៦ ករណ ី

បញ្ចូលកូៃ ចាំៃួៃ ៩.១៩៨ ករណ ី

បញ្ជូលជ្បេៃធ ចាំៃួៃ ២.០៣៧ ករណ ី

សរុបសាែ ៃភាេឡដលឡជ្បជ្បួល ចាំៃួៃ ៨១.៦២៧ ករណ ី

២.៤.៤ ឡ្នកតារាងទទូតដ់ប វតសតាមជ្បេៃ័ធេត័ម៌ាៃ វទិា (ត) 
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បាៃរកដ ើញជ្បាក់ឡដលជ្តូវបឡងវរចូលងវិការដាវិញចាំៃួៃ ៤.៨៥៤.៩១០.៧៥៤ ោៃដរ ល 

សរុបរួមទាំងថ្នន ក់កណាត ល ៃិងថ្នន ក់រារធាៃី ដខតត ចាំៃួៃ ៥.៩១៧.៣៧៥.៩៦៩ ោៃដរ ល 

បាៃកាត់េៃធដលើជ្បាក់ដប វតសមន្រៃតីរារការសីុវិលសរុបចាំៃួៃ ១២.៧៤៧.៩៨៦.០៧០ ោៃដរ ល  



 បាៃអភិវឌ្ឍសមតែភាេថ្នន ក់ដឹកនាាំ  ៃិងមន្រៃតីរារការនៃជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ ៃិងជ្កសួងសាែ ប័ៃ

មួយចាំៃួៃដលើរាំនាញ ឡដល ក់េ័ៃធៃឹងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមុខង្ហរសាធារណៈ រដាបាលសាធា រណៈ អភិបាល

កិចចលអ ៃិងភាសាអង់ដគ្ៃស ដដើមបីគាាំជ្ទដល់ការដលើកកមពស់ជ្បសិទធិភាេការង្ហរ ការដរ បចាំៃិងៃវាៃុវតតៃប

លិខិតបទោា ៃគ្តិយុតត សជ្មាប់ជ្គ្ប់ជ្គ្ងវិស័យមុខង្ហរសាធារណៈកមពជុា ៃិងអាសា៊ា ៃ ការដលើក

កមពស់ការអៃុវតតកមមវិធីជាតិកាំឡណទជ្មង់រដាបាលសាធារណៈ ការកសាងសហគ្មៃបមុខង្ហរសាធារ

ណៈអាសា៊ា ៃ ៃិងការបជ្ងួមគ្មាៃ តកនងុការអភិវឌ្ឍ  រវាងជ្បដទសសមារិកអាសា៊ា ៃចស់ៃិងជ្បដទស 

CLMV តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណតុ ះបណាត ល សិកាខ សាោ ទសសៃកិចចសិកា កិចចជ្បរុាំ សៃនិសីទ 

ដវទិកា ៃិងការឡចករំឡលកេ័ត៌មាៃេីគាន ដៅវិញដៅមកតាម រយៈ Focal Point នៃជ្បដទសមារិកអា

សា៊ា ៃ ជ្េមទាំងការចូលរួមកនងុកមមវិធីបណតុ ះបណាត ល សិកាខ សាោ ៃិងកចិចជ្បរុាំ កនងុជ្សុក ឡដលមាៃ

មន្រៃតីចូលរួមសរុប ១៧៧នាក់ ៃិង ៧៦ដលើក (ដជ្ៅជ្បដទសចាំៃួៃសរុប ១០៤ នាក់)។ (កនងុដនាះមាៃន្រសតី

ចាំៃួៃ ១៤ នាក់ ៃិង ចាំៃួៃកមមវើធី ៣២ ដលើក)។  

 

 

២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

២.៥ អាំេីកិចចការអាសា៊ា ៃកមពជុា ៃិងកិចចសហជ្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ 

២.៥.១ ការង្ហរបណតុ ះបណាត ល ៃិងសិកាខ សាោ ទសសៃកិចចសិកា ៃិងកិចចជ្បរុាំ  

20 
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២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

 ២.៥ អាំេីកិចចការអាសា៊ា ៃកមពជុា ៃិងកិចចសហជ្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ (ត) 

 ២.៥.១ ការង្ហរបណតុ ះបណាត ល ៃិងសិកាខ សាោ ទសសៃកិចចសិកា ៃិងកិចចជ្បរុាំ (ត) 
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 ជ្កាបនៃមន្រៃតីឡដលបាៃចូលរួមកនងុកមមវិធីបណតុ ះបណាត លដជ្ៅជ្បដទស 
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២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

២.៥ អាំេីកិចចការអាសា៊ា ៃកមពជុា ៃិងកិចចសហជ្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ (ត) 

២.៥.១ ការង្ហរបណតុ ះបណាត ល ៃិងសិកាខ សាោ ទសសៃកិចចសិកា ៃិងកិចចជ្បរុាំ (ត)  

 

 ទសសៃៈកិចចសិកាដជ្ៅជ្បដទស 

 ជ្កាបនៃថ្នន ក់ដឹកនាាំ ៃិងមន្រៃតីបាៃចូលរួមកិចចជ្បរុាំដជ្ៅជ្បដទស 
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២.លទធ្លការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ (ត) 

២.៥ អាំេីកិចចការអាសា៊ា ៃកមពជុា ៃិងកិចចសហជ្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ (ត) 

២.៥.២ ការង្ហរសជ្មបសជ្មួល ្តល់ដោបល់ ៃិងការង្ហរកិចចសហជ្បតិបតតកិារ

អៃតរជាតិ  

 
 បាៃ្តល់ដោបល់៖ ១៧ករណី 

 បាៃដរ បចាំ ៃិងសជ្មបសជ្មួលដធវើលិខិត ៃ្ងឡដៃរូៃមន្រៃតីចាំៃួៃ១៥រូប កនងុដនាះន្រសតី០៥រូប ។ េៃា

សុេលភាេលិខិត្ៃងឡដៃរូៃមន្រៃតីចាំៃួៃ១៩ រូប កនងុដនាះន្រសតី ០៤នាក់។ 

 ចូលរួមកិចចជ្បរុាំជាមួយនដគ្ូរអៃតរជាតិចាំៃួៃ០៦ករណី 

 បាៃបកឡជ្បឯកសារចាំៃួៃ០៤ករណី 

 បាៃសរដសរឯកសារៃិងគ្ដជ្មាងជាភាសាអង់ដគ្ៃសចាំៃួៃ០៤ករណី 

 

 

 

  

 

២.៥.៣  បាៃជ្សាវជ្ជាវ ៃិង  ចងជ្កងឯកសារ ៃិងការ្សេវ្ ាយឯកសារ កេ់ៃ័ធមុខង្ហរសាធារណៈអាសា៊ា ៃ ៃិៃ

ចាំដណះដឹងអាសា៊ា ៃដល់មន្រៃតរីារការ 

 



៣.បញ្ហា ជ្បឈម 

ទៃៃឹមៃឹងដៃះអគ្គនាយកោា ៃជ្គ្បជ់្គ្ងមខុង្ហរសាធារណៈក៏របួជ្បទះបញ្ហា ជ្បឈមមួយចាំៃៃួដូចខាងដជ្កាម៖ 

 ការទទួលខុសជ្តូវ ្ៃៃៈមាច សក់ារ មៃសិការវិជាជ រីវៈ  វិៃយ័ការង្ហរ ៃងិការអភិវឌ្ឍសមតែភាេមន្រៃតីរារ

ការចាំៃួៃដៅមាៃកជ្មិត (ភាសាបរដទស ៃិងរាំនាញ) 

 ខវះមដធាបាយកនុងការដធវើដាំដណើរដដើមបី្សេវ្ ាយលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតត 

 ទាំហាំការង្ហរ ដេលដវោ ៃិងចាំៃួៃមន្រៃតមីិៃសមមាជ្តគាន  

 ការដលើកទឹកចិតតដៅមាៃកជ្មិត  

 មាៃការលាំបាកកនុងការជ្តួតេៃិិតយ ការដាំដែើងថ្នន ក ់ឋាៃៃតរស័កត ិការឡតងតាាំង ការោក់ឲ្យចូលៃិវតតៃប ការ

ោក់ឲ្យចូលៃិវតតៃបមុៃកាលកាំណត ់ 

 ដបាះេុមពសោកប័ជ្តមន្រៃតរីារការឡដលជ្តូវចូលៃវិតតៃបឆ្ន ាំ២០១៧ មាៃការយឺតោ៉វ 

 សមាភ រៈដជ្បើជ្បាស ់ៃិងបដចចកវទិាមិៃទៃដ់្ៃើយតបដៅៃងឹទាំហាំការង្ហរ 

 ការសហការរបសប់ណាត ជ្បដទសសមារិកអាសា៊ា ៃ ៃិងជ្បដទសបូក ៣ ដលខាធិការោា ៃអាសា៊ា ៃ កនុងការ 

ឡចករំឡលកេ័ត៌មាៃ ក់េៃ័ធវិសយ័មុខង្ហរសាធារណៈដៅមាៃកជ្មិត 
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៤.ទិសដៅការង្ហរបៃតឆ្ន ាំ ២០១៧ 

 ដជ្តៀមដរ បចាំចុះ្សេវ្ ាយលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតតងមីៗ ក់េ័ៃធៃឹងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតីរារការ ដៅបណាត អងគភាេ ថ្នន ក់

ជាតិៃិងថ្នន ក់ដជ្កាមជាតិនានាបឡៃែមដទ ត 

 បៃតសហការចូលរួមដរ បចាំដសចកតីជ្ ងលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតតរួមមាៃ៖ 

 ចាប់សតីេីដសវាសាធារណៈ 

 ជ្េះរារជ្កឹតយសតីេីដគាលការណបរួមនៃការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមុខង្ហរសាធារណៈរបស់រដា 

 ជ្េះរារជ្កឹតយសតីេីលកខៃតិកៈដោយឡែកនៃអងគរដាបាលសជ្មាប់មន្រៃតីរារការសុីវិល 

 អៃុជ្កឹតយសតីេីការកជ្មិតរបបដម៉ាងកាំណត់ ដម៉ាងបឡៃែម ៃិងជ្បាក់ដម៉ាងបឡៃែម (បាៃដធវើរួចជាសាែ េរ) 

 អៃុជ្កឹតយសតីេីការដរ បចាំៃិងការជ្បជ្េឹតតដៅរបស់ខុទៃកាល័យនាយករដាមន្រៃតី ឧបនាយករដាមន្រៃតី ដទសរដា មន្រៃតី ៃិង

ជ្បធាៃសាែ ប័ៃចាំណះុរាររោា ភិបាល (បាៃដធវើរួចជាសាែ េរ) 

 អៃុជ្កឹតយសតីេីការជ្គ្ប់ជ្គ្ងៃិងការកាំណត់ដប វតសជ្បចាំឡខៃិងការឧបតែមភដ្សងៗ សជ្មាប់មន្រៃតីរារការ បាំដេញ 

ភារកិចចដៅដជ្ៅជ្បដទស (បាៃដធវើរួចជាសាែ េរ) 

 សារាចរសតីេីការដជ្រើសដរើសៃិងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតីរារការ មន្រៃតីជាប់កិចចសៃា នៃជ្កសួងអប់រំ យុវរៃ ៃិងកីឡា 
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 ដសចកតីជ្ ងលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតត ក់េ័ៃធៃឹងការដាំដែើងជ្បាក់ដប វតសមូលោា ៃ ជ្បាក់បាំណាច់មុខង្ហរ

ៃិងជ្បាក់វិភារៃបជ្គ្ួសាររបស់មន្រៃតីរារការ 

 បៃតសហការដរ បចាំដគាលការណបរួមនៃការ្តល់ដសវាសាធារណៈតាមយៃតការ ការិោល័យជ្ចកដចញ

ចូលឡតមួយ 

 បៃតសហការដរ បចាំៃិងឡកសជ្មួលចាប់ ៃិងលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតតនានា ក់េ័ៃធៃឹងការជ្គ្ប់ជ្គ្ងមន្រៃតី

រារការ សីុវិលឱយដ្ៃើយតបៃឹង៖ 

 យុទធសាន្រសតចតុដកាណដាំណាក់កាលទី៣នៃរាររោា ភិបាលអាណតតិទី៥នៃរដាសភា 

 កមម វិធីៃដោបាយរបស់រោា ភិបាល 

 កមម វិធីកាំឡណទជ្មង់រដាបាលសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨ 

 កមម វិធីជាតិអភិវឌ្ឍតាមឡបបជ្បជាធិបដតយយដៅថ្នន ក់ដជ្កាមជាតិឆ្ន ាំ២០១០-២០១៩ 

 ដគាលៃដោបាយដសដាកិចចៃិងហិរញ្ាវតែរុបស់រាររោា ភិបាល 

 

៤.ទិសដៅការង្ហរបៃតឆ្ន ាំ ២០១៧ (ត) 
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 បៃតទទួលៃិងេិៃិតយដលើ កយបណត ឹងរបសម់ន្រៃតីរារការសុីវិលៃិងអដងាតជ្សាវជ្ជាវ ក់េ័ៃធ  ៃឹងវិវាទមុខង្ហរ  

សាធារណៈ 

 បៃត វិភាគ្មុខង្ហរ ៃិងរចនាសមព័ៃធ ជ្េមទាំងការដជ្បើជ្បាស់ធៃធាៃមៃុសស របស់ជ្កសួង សាែ ប័ៃ 

 សហការណបជាមួយជ្កសួង សាែ ប័ៃដដើមបចីូលរួមកនុងគ្ណៈកមមការជ្បែងន្ៃកនុងេីចាំដណាមមន្រៃតីរារការ កនុង

ជ្កសួង សាែ ប័ៃសាមី។ 

 សហការណបជាមួយជ្កសួង សាែ ប័ៃដដើមបីចូលរួមកនុងគ្ណៈកមមការជ្បែងជ្បឡរងដជ្រើសដរើសមន្រៃតីរារការ 

សិសស ៃិសសិតចូលបដជ្មើការង្ហរកនុងជ្កបខណឌ មន្រៃតីរារសុីវិល។ 

 បៃតការចុះជ្តួតេិៃិតយការដជ្បើជ្បាស់មន្រៃតីជាប់កិចចសៃា ជ្គ្ូបដជ្ងៀៃេុទធិកជាប់កិចចសៃា ៃិងជ្គ្ូបដជ្ងៀៃ 

ចាំដណះដឹងទូដៅតាមជ្កសួង សាែ ប័ៃ 

 បាៃកសាងជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ងទិៃនៃ័យ ដជ្បើជ្បាស់ជ្បាក់ដម៉ាងបឡៃែមសជ្មាប់សាន្រសាត ចរយ មន្រៃតីរារការ ៃិងមន្រៃតី

បដចចកដទស 

 

 

៤.ទិសដៅការង្ហរបៃតឆ្ន ាំ ២០១៧ (ត) 
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 បៃតេៃិតិយ ៃិង្តលទ់ិោា ការដលើសាំណុាំឯកសារ នៃការផ្លៃ សប់តរូសាែ ៃភាេរដាបាល ៃិងសាែ ៃភាេជ្គ្សួារ

របស់មន្រៃតីរារការសុីវលិជ្គ្ប់ជ្កសួង សាែ ប័ៃឱយបាៃឆ្ប់រហ័ស។ 

 បៃតេៃិតិយ ៃិង្តល់ទិោា ការដលើសោកបជ្តេត័៌មាៃមន្រៃតីរារការសុីវិល នៃជ្កសួង សាែ ប័ៃនានាឱយទៃ់

ដេលដវោ។ 

 បៃតេៃិតិយ ៃិង្តល់ទិោា ការតដមៃើងថ្នន ក់ ឋាៃៃតរស័កតិរបស់មន្រៃតីរារការសុីវិល នៃជ្កសងួ សាែ បៃ័នានាឱយ

ទៃ់ដេលដវោ។ 

 បៃតេៃិតិយ ៃងិ្តល់ទិោា ការដលើៃីតាៃុកូលភាេ ការឡតងតាាំងរបស់មន្រៃតីរារការសុីវិល នៃជ្កសួង  

សាែ ប័ៃនានាឱយបាៃឆ្ប់រហ័ស។ 

 បៃតេជ្ងឹង ៃិងអភវិឌ្ឍៃបសមតែភាេមន្រៃតីរារការតាមរយៈការចូលរួមកិចចជ្បរុាំ/សិកាខ សាោ/វគ្គបណតុ ះ 

បណាត លទាំងកនុង ៃិងដជ្ៅជ្បដទស។ 

 

៤.ទិសដៅការង្ហរបៃតឆ្ន ាំ ២០១៧ (ត) 
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 បៃតដរ បចាំសោកបជ័្តេ័តម៌ាៃមន្រៃតីោកដ់លើដធនើកនងុសាលដាំកលឯ់កសារ 

 បៃតជ្គ្ប់ជ្គ្ងទៃិនៃ័យមន្រៃតីរារការសុីវិល ៃិងទៃិនៃ័យសជ្មាប់ការចលូៃិវតតៃប 

 បៃតជ្គ្ប់ជ្គ្ងតារាងទទូត់ដប វតសតាមជ្បេ័ៃធេ័តម៌ាៃវិទា 

 បៃតឡកសជ្មលួ ៃិងដរ បចាំអភិវឌ្ឍៃបជ្បេ័ៃធេ័តម៌ាៃវិទាដដើមបគីាាំជ្ទដលក់ារដធវើទាំដៃើបកមម

មុខង្ហរសាធារណៈ 

 បៃតបណតុ ះបណាត លការដជ្បើជ្បាសជ់្បេ័ៃធេ័តម៌ាៃវទិា ឡដលបដងាើតដោយជ្កសងួមខុង្ហរ

សាធារណៈ 
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 បៃតដរ បចាំឡ្ៃការ ៃិងអៃុវតតសកមមភាេនានា ក់េ័ៃធវគ្គបណតុ ះ បណាត លសជ្មាប់សមា រិក  អាសា៊ា ៃឆ្ន ាំ

២០១៧សតីេីសដីអាំេីជ្បេ័ៃធជ្គ្ប់ជ្គ្ង គ្ុណ្លសជ្មាប់ការដលើកកមពស់សមតែការង្ហរមន្រៃតី សតង់ោ ៃិង

គ្ដជ្មាងរបស់ឥណឌូ ដៃសីុ សតីេីការកសាងបណាត ញ ទាំនាក់ទាំៃង ៃិងកមមវិធីសមតែភាេការង្ហរកនងុវិស័យ

មុខង្ហរសាធារណៈអាសា៊ា ៃ (Performance Management System to Enhance Workforce 

Competencies and standard and Building ASEAN Civil Service Competency 

Platform and Network” ឡដលដជ្គាងដធវើដែើងដៅ ឡខដមសា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ដៅដខតតដស មរាប ។ 

 បៃតដធវើកិចចសហជ្បតិបតតិការជាមួយបណាត ជ្បដទសសមារិកអាសា៊ា ៃបូក៣ ជ្បដទសដ៏នទដទ ត ជ្េមទាំង   

អងគការអៃតរ ជាតិនានា ដដើមបីបញ្ជូៃមន្រៃតីរារការដៅចូលរួមវគ្គបណតុ ះបណាត ល កិចចជ្បរុាំ ទសសៃកិចច

សិកា ដដើមបីេជ្ងឹងសមតែភាេមន្រៃតី ៃិងសាែ ប័ៃ ជ្េមទាំងកិចចសហជ្បតិបតតិការអៃតរជាតិ។ 

 បៃតសជ្មបសជ្មួល ៃឹងចូលរួមកិចចជ្បរុាំមន្រៃតីជាៃ់ខពស់ ACCSM (SOM-ACCSM) ដលើកទី១៩ ដៅ

ជ្បដទស Singapore ។ 
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 បៃតសជ្មបសជ្មួល ៃិងដរ បចាំឯកសារ ដដើមបីដាំដណើរការគ្ដជ្មាង សតីេីដគាការណបឡណនាាំអាសា៊ា ៃ 

សតីេីការ ្តល់ដសវាសាធារណៈ (ASEAN Guideline on Public Service Delivery) ដដើមបី

ទទួលការអៃុម័តេីអាសា៊ា ៃ ៃិងបូក៣ ជ្េមទាំងដរ បចាំសកមមភាេនានា ដដើមបីអៃុវតតៃបគ្ដជ្មាង

ដៃះ ។ 

 បៃតសជ្មបសជ្មួលជាមួយដលខាធិការោា ៃACCSM 19th ៃិងដលខាធិការោា ៃអាសា៊ា ៃ ៃិងភាគ្ី

 ក់េ័ៃធដលើគ្ដជ្មាង សតីេីមរឈមណឌ លអាសា៊ា ៃបូក៣ សជ្មាប់ការដធវើៃវាៃុវតត ៃិងការសិកា

ជ្សាវជ្ជាវដលើវិស័យមុខង្ហរ សាធារណៈ (ASEAN+3Center for Civil Service Research 

and Innovation) ដដើមបីទទួលបាៃការអៃុម័ត ៃិងអៃុវតតៃប។ 

 បៃតសជ្មបសជ្មួលៃិង្តល់ដោបល់ដលើឯកសារ ដសចកតីជ្បកាសអាសា៊ា ៃ សតីេីតួនាតីរបស់វិស័

យមុខង្ហរ សាធារណៈជាកាតាលីករ សជ្មាប់សដជ្មចបាៃទសសៃវិស័យអាសា៊ា ៃ២០២៥ 

(ASEAN Declaration on the role of the Civil Serviceas a Catalyst for 

Achieving ASEAN Vision 2025) ។ 
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 បៃតសជ្មបសជ្មួលការង្ហរ ក់េ័ៃធ  ៃឹងកិចចជ្បរុាំរបស់គ្ណៈជ្បតិភូជ្បមុខមុខង្ហរសាធារណៈកមពជុា 

កនងុ កិចច ជ្បរុាំកាំេូលអាសា៊ា ៃដលើកទី៣០ ដៅ ជ្បដទសហវីលីេីៃ កនងុេិធីចុះហតែដលខាដលើ ដសចកតីជ្បកាស

អាសា៊ា ៃ សតីេីតួនាតីរបស់វិស័យមុខង្ហរសាធារណៈជាកាតាលីករ សជ្មាប់សដជ្មចបាៃទសសៃវិស័យ

អាសា៊ា ៃ២០២៥ (ASEAN Declaration on the role of the Civil Service as a Catalyst for 

Achieving ASEAN Vision 2025)។ 

 បៃតសជ្មបសជ្មួល ៃិងដរ បចាំឯកសារលកខខណឌ ការង្ហរ (TOR) ដជ្រើសដរើសទីជ្បឹកាថ្នន ក់តាំបៃ់ 

(Regional Consultants) សជ្មាប់អៃុវតតគ្ដជ្មាងសតីេីដគាការណបឡណនាាំអាសា៊ា ៃ សតីេីការ ្តល់ដស

វាសាធារណៈ (ASEAN Guideline on Public Service Delivery)។ 

 បៃតដរ បចាំគ្ដជ្មាង ៃិងសកមមភាេនានា សជ្មាប់អៃុវតតងវិកាកមមវិធីសជ្មាប់ ឆ្ន ាំ២០១៧  របស់

មរឈមណឌ លធៃធាៃ អាសា៊ា ៃ ៃិងកិចចសហជ្បតិបតតិការអៃតរជាតិ។ 

 បៃតសជ្មបសជ្មួល ៃិងដរ បចាំឯកសារសជ្មាប់អៃុវតតៃបសកមមភាេគ្ដជ្មាងនានា នៃឡ្ៃការង្ហរ

ACCSM ៃិងACCSM +3 2016-2020។ 
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 បៃតសជ្មបសជ្មួល ៃិងដរ បចាំឯកសារ ្តល់ដោបល់ដលើសាំដណើនានារបស់ ASCC ថ្នន ក់ជាតិ 

សាែ ប័ៃ ក់េ័ៃធ កនងុជ្សុក ៃិងបណាត ជ្បដទសនានា ឡដល ក់េ័ៃធកិចចសហជ្បតិបតតិការកនងុ វិស័យ

មុខង្ហរសាធារណៈ។ 

 បៃតជ្សាវជ្ជាវដរ បចាំឯកសារ ក់េ័ៃធអាសា៊ា ៃ ៃិងACCSM ដដើមបីដធវើការ្សេវ្ ាយ ៃិងបណតុ ះប

ណាត ល  កនងុការ ដលើកកមពស់ការយល់ដឹងដល់មន្រៃតីរារការទាំងអស់ ក់េ័ៃធអាសា៊ា ៃជាេិដសស

ACCSM ។ 

 បៃតចូលរួម កនងុជ្កុមការង្ហរតាក់ឡតងលិខិតបទោា ៃគ្តិយុតត ក់េ័ៃធ  វិស័យមុខង្ហរសាធារណៈ 

ៃិងកមមវិធី ជាតិ កាំឡណទជ្មង់រដាបាលសាធារណៈ ។ 

 បៃតដរ បចាំឯកសារៃិងសជ្មបសជ្មួលដធវើលិខិត្ៃងឡដៃ្ៃូវការ ៃិងេៃាលិខិត្ៃងឡដៃ្ៃូវ ការរូៃ

មន្រៃតីរារការ នៃជ្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ។ 
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សូមអរគ្ុណ ! 
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