
ឯកឧត្តម យក់ ប ៊ុនណា រដ្ឋលេខាធកិារក្កសងួម៊ុខងារសាធារណៈ
និងជាក្រធានគណៈកម្មា ធកិារកកទក្មងរ់ដ្ឋបាេសាធារណៈ

រាជធានីភ្នលំេញ ថ្ងៃទី ២៦-២៧ កខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩

កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់
រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៩-២០៣០



មាតិកា
1. ភាពចាំបាចន់ៃការអៃុវត្តការកែទម្រងអ់ភបិាលែិចចរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល
2. បញ្ហា ម្បឈរៃិងត្ម្រូវការនៃការកែទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ
3. អភមិ្ែរនៃការររៀបចាំៃិងការអៃុវត្តែរមវធីិជាតិ្ែាំកណទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ
4. ែរមវធីិជាតិ្ែាំកណទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ២០១៩-២០៣០

 ចែខុវស័ិយ
 រោលបាំណង
 រោលរៅ
 យុទធសាស្រសត
 ម្ែបខណឌ រពលរវលានៃការររៀបចាំ ៃិងការអៃុវត្តែរមវធិីជាត្ិ
យៃតការសាា បៃ័សម្ាបក់ារអៃុវត្ត
ការតារដ្ឋៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងការវាយត្នរៃការអៃុវត្តែរមវធិជីាតិ្
 ម្បភពធៃធាៃៃិងរោលការណ៍រលើែទឹែចិត្ត 2



រោលរៅជាយុទធសាស្រសតនៃអភបិាលែិចច៖
 ការរធវើទាំរៃើបែរមសាា បៃ័រដ្ា
 ការធានាៃិរៃតរភាពនៃតួ្នាទី ៃិងដ្ាំរណើ រការ
រដ្ាបាលសាធារណៈ
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ភាពចបំាច់នៃការអៃុវតតការណកទម្ម្ង់អភិបាលកិចចរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល

ចែខុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលែរពុជាកម្បកាៃ យ
ែរពុជាឱ្យរៅជាម្បរទសាៃចាំណូលរធយរ
ែម្រតិ្ខពស់រៅឆ្ន ាំ២០៣០ ៃិងរៅជាម្បរទស
ាៃចាំណូលខពស់រៅឆ្ន ាំ២០៥០



 រសវាសាធារណៈរៃិទាៃទ់ទួលបាៃទាំៃុែចតិ្តរពញរលញពសីាធារណៈជៃ

 ម្ែបខណឌ បទដ្ឋា ៃលិខតិ្បទដ្ឋា ៃគត្យុិត្ត សម្ាបក់ារផ្តល់រសវាសាធារណៈរៃិទាៃា់ៃលែខណៈម្គបម់្ោៃ ់ៃិងម្បសិទធភាព

 សរត្ាភាពរបស់រស្រៃតីសាធារណៈរដ្ើរបអីៃុវត្តចាបគ់សឺាិត្រៅរម្ការែម្រតិ្កដ្លម្តូ្វការ

 ម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តការងារពាែព់ៃ័ធៃងឹសរត្ាភាពរបស់សាា បៃ័ ៃិងការសម្របសម្រលួលែខណៈអៃតរសាា បៃ័រៅាៃែម្រតិ្

 សែរមភាពអៃុវត្តការងារជាម្បចាំរៃិម្សបជារយួៃឹងរោលរៅ ៃិងរោលៃរោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល

 ការររៀបចាំរចនាសរពៃ័ធ ៃិងការរផ្េររុខងារៃងិធៃធាៃរៅរដ្ាបាលថ្នន ែរ់ម្ការជាត្រិៅរៃិទាៃរ់ ៃ្ើយត្បរៅៃងឹត្ម្រូវការនៃការ
អភវិឌ្ឍតារកបបម្បជាធបិរត្យយថ្នន ែរ់ម្ការជាត្ិ

 បញ្ហា ម្បឈររៅែនុងបរបិទបដ្ិវត្តៃឧ៍សាហែរមជាំនាៃទ់៤ី

 ការជាំរញុឲ្យាៃការម្បែួត្ម្បកជងរៅែរពុជារដ្ើរបរី ៃ្ើយត្បរៅៃងឹបញ្ហា កដ្លែាំពុងរែើត្ាៃរ ើងៃងិត្ម្រវូការរបស់ម្បជា
ពលរដ្ារៅែនុងដ្ាំណាែក់ាលនៃការអភវិឌ្ឍថ្មី
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បញ្ហា ម្បឈម្ៃិងតម្ម្ូវការនៃការណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ



ការររៀបចំៃិងអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ

ជាំហាៃទី១៖ ការ
ររៀបចាំរសចែតីម្ពាង

ជាំហាៃទី២៖ ការ
ពិរម្ោោះរោបល់

ជាំហាៃទី៣៖ ការ
អៃុរត័្ែរមវធិីជាត្ិ

ជាំហាៃទ៤ី៖ ការ
អៃុវត្តែរមវធិជីាត្ិ

5

អភិម្កម្នៃការររៀបចំៃិងការអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ
កំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
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រដ្ឋបាល

សាធារែៈ

ម្បជា
ជៃជា
សនលូ

ឆ្លា តនវ

ខ្ា ងំ

សាា តសាំ

កម្មវិធីជាតកិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០

 ចក្ខុវស័ិយក្ម្មវធីិជាតិកំ្ណែទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាល
សាធារែៈ២០១៩-២០២៣ គឺដដ្ើម្បធីានា
ឱ្យបាននូវរដ្ឋបាលសាធារែៈ សាា តសាំ 
ឆ្លា តវវ ខ្ា ងំ និងដតោ តដលើម្រជាជនជាសនូល 
សំដៅគមំ្ទដ្ល់ការអភវិឌ្ឍសងគម្
ម្រក្រដោយររយិារន័ន សម្ធម្ ៌និង 
យុតោិធម្៌



យុទធសាស្រសត
1. ការជាំរញុការរម្បើម្បាស់បរចចែវទិាពត័្ា៌ៃវទិាែនុងរដ្ាបាលសាធារណៈ
2. ការជាំរញុៃិងការររៀបចាំដ្ឋែឱ់្យអៃុវត្តម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរម
3. ការផ្ារភាា បស់ែរមភាពកែទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈជារយួការដ្ឋា ៃកែទម្រងរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល 7

ដ្ាំណាែក់ាលទី១ 
២០១៩-២០២៣

• ការពម្ងឹងសរទិធែរមែនុងរដ្ាបាល
សាធារណៈ

ដ្ាំណាែក់ាលទី២ 
២០២៣-២០២៧

• ការអៃុវត្តៃិងការម្តួ្ត្ពៃិិត្យវាយត្នរៃ
ម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរមែនុង
រដ្ាបាលសាធារណៈ

ដ្ាំណាែក់ាលទី៣ 
២០២៧-២០៣០

• គណរៃយយភាពសរទិធែរម
ចាំរពាោះរសវាសាធារណៈ

រោលរៅ៖ អៃុវត្តជា៣ដ្ាំណាែក់ាលៗ

កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
រោលបាំណង៖ ការអៃុវត្តម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរមែនុងរដ្ាបាលសាធារណៈ



 ជាំរុញររៀបចាំលិខិត្បទដ្ឋា ៃគតិ្យុត្តសម្ាបក់ារបរងកើត្រសដ្ាែិចចឌី្ជីថ្ល ៃិងការអៃុវត្តរដ្ាបាលឌី្ជីថ្ល
 រម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធបរចចែវទិាពត័្ា៌ៃវទិារដ្ើរបទីទួលយែរោបល់ម្ត្ ប ់ៃិងបណតឹ ងត្វា៉ា របស់អនែរម្បើ
ម្បាស់រសវាសាធារណៈពម្ងឹងការកចែរ ាំកលែពត័្ា៌ៃរៅរដ្ាបាលសាធាណៈម្គបែ់ម្រតិ្

 ពម្ងឹង ៃិងពម្ងីែការរធវើបចចុបបៃនភាពពត័្ា៌ៃរសវាសាធារណៈ
 ពម្ងឹងការម្គបម់្គងទិៃនៃយ័ៃិងពត័្ា៌ៃរស្រៃតីរាជការ
 ជាំរុញ ៃិងរលើែទឹែចិត្តឲ្យាៃការនចនម្បឌិ្ត្ែនុងការផ្តល់រសវាសាធារណៈ
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យទុធសាស្រសតទី១៖ ការជំរញុការរម្បើម្បាសប់រចចកវិទាព័តមមាៃវិទា
កនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ



 បរងកើត្លិខិត្បទដ្ឋា ៃគត្ិយុត្តសតីពីម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរម
 ររៀបចាំ ៃិងរម្បើម្បាស់សូចនាែររោលសម្ាបក់ារផ្តល់រសវាសាធារណៈរៅតារ
ម្ែសួងសាា បៃ័ថ្នន ែជ់ាត្ិ ៃិងរដ្ាបាលថ្នន ែរ់ម្ការជាត្ិ

សាែលបងអៃុវត្តម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរម
 បរងកើត្យៃតការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នរៃ

9

យទុធសាស្រសតទី២៖ ការជំរញុៃិងការររៀបចំដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតម្បព័ៃធម្រប់ម្រង
ណអាករលើសម្ិទធកម្ម



 ែរមវធិីថ្វកិា ៃិងម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរម
ការរធវើម្បត្ិភូែរមសិទធអាំណាច ៃិងការរផ្េររុខងារៃិងធៃធាៃ
ការររួបញ្ចូ លរសវាសាធារណៈឲ្យាៃលែខណៈជាម្បពៃ័ធ
ការផ្ារភាា បស់ែរមភាពកែទម្រង ់ៃិងរោលៃរោបាយ
ការពម្ងឹងយៃតការសម្របសម្រួលសាា បៃ័
ភាពជាអនែដ្ឹែនាាំ ៃិងការម្គបម់្គងការផ្លៃ ស់បតូរ

10

យទុធសាស្រសតទី៣៖ ការអារភាា ប់សកម្មភាពណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈជាម្ួយ
ការដ្ឋឋ ៃណកទម្ម្ង់របសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល
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ដ្ំណាក់កាលទី១ (២០១៩-២០២៣) 
ការពម្ងឹងសម្ិទធកម្មកនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ

ចរងាក រសែរមភាព១៖ ការកែ
ទម្រងៃ់ិងរលើែែរពស់សរត្ា
ភាពសាា បៃ័សាធារណៈ

ចរងាក រសែរមភាព២៖ ការ
ពម្ងឹងភាពសាែ ត្សែាំែនុងរដ្ា  
បាលសាធារណៈ

ចរងាក រសែរមភាព៣៖ ការ
ពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការ  
អៃុវត្តការងារ

ម្កបខែឌ រពលរវលានៃការររៀបចំ ៃិងការអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ

កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
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ចរងាក រសែរមភាព ១៖ ការកែទម្រងៃិ់ងការរលើែែរពស់សរត្ាភាពសាា បៃ័សាធារណៈ

•សែរមភាព ១.១ ការរធវើវចិរណែរមរុខងារ ភារែិចច រចនាសរពៃ័ធម្គបម់្គងសាា បៃ័ ៃិងការសម្របសម្រួលអៃតរសាា បៃ័
រដ្ឋយរផ្លត ត្ជាសាំខាៃរ់លើការពម្ងឹងភាពជាាច ស់ ការទទួលខុសម្តូ្វ ៃិងបនាេ ត្គ់ណរៃយយភាព
ចាស់លាស់របស់ម្ែសួងសាា បៃ័ៃរីយួៗ

•សែរមភាព ១.២ ពម្ងឹងភាពជាអនែដ្ឹែនាាំ សាម រត្ាីច ស់ការម្បែបរដ្ឋយការទទួលខុសម្តូ្វ ៃិងសារគគីភាពនផ្េែនុងសាា បៃ័ 
ការររៀបចាំ ៃិងអៃុវត្តហមត្ច់ត្ៃូ់វម្ែរម្បត្បិត្តសិម្ាបប់ាំរពញការងារ ៃិងការសម្រតិ្សម្ាាំងរែរស្រៃតីាៃ
សរត្ាភាពខពស់ ៃិងគុណវឌុ្ឍលែម្បរសើរសម្ាបក់ារកត្ងតាាំងរុខត្ាំកណងដ្ឹែនាាំែនុងរដ្ាបាលសាធារណៈ  
ម្ពរទាាំងការរលើែរពស់សរត្ាភាពៃិងតួ្នាទីរបស់ស្រសតីែនុងវស័ិយរខុងារសាធារណៈ

•សែរមភាព ១.៣ ការរលើែែរពស់គុណាធិបរត្យយែនុងការរម្ជើសររ ើស ការកត្ងតាាំង ការត្ររៃើងថ្នន ែ ់ៃិងានៃៃតរស័ែតិ ម្ពរ
ទាាំងការរលើែទឹែចិត្ត ៃិងការផ្តល់អត្ាម្បរោជៃរ៍ផ្េងរទៀត្

•សែរមភាព ១.៤ ការពម្ងឹងសរត្ាភាពម្គបម់្គងវស័ិយសាធារណៈ តាររយៈការររៀបចាំលិខតិ្បទដ្ឋា ៃ រហដ្ឋា រចនាសរពៃ័ធ
ការងារ ម្ែបខណឌ អភវិឌ្ឍរូលធៃរៃុសេកដ្លទាែទ់ាញសរត្ាភាពជាំនាញៃិងរទពរកាសលយ ៃិងការ
ជាំរញុការរម្បើម្បាស់ បរចចែវទិាពត័្ា៌ៃ រដ្ើរបរីលើែែរពស់ការម្គបម់្គងពត័្ា៌ៃ ៃិងទិៃនៃយ័សាធារណៈ

ដ្ំណាក់កាលទី១ (២០១៩-២០២៣)៖ ការពម្ងឹងសម្ិទធកម្មកនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ
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ចរងាក រសែរមភាព ២៖ ការពម្ងឹងភាពសាែ ត្សែាំែនុងរដ្ាបាលសាធារណៈ

•សែរមភាព ២.១ ការពម្ងឹងៃិងពម្ងីែការផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈៃូវពត័្ា៌ៃបចចុបបៃនភាពសតីពរីសវាសាធារណៈ 
លិខតិ្បទដ្ឋា ៃគត្យុិត្ត ៃិងឯែសាររោលៃរោបាយជាត្ិ

•សែរមភាព ២.២ ការជាំរញុការអៃវតុ្តយៃតការទទួលពត័្ា៌ៃម្ត្ បៃ់ិងរដ្ឋោះម្សាយបណតឹ ងត្វា៉ា របស់អនែរម្បើម្បាស់រសវា 
ររួបញ្ាូ លទាាំងការពៃិិត្យលទធភាពរម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធបរចចែវទិាពត័្ា៌ៃរដ្ើរបោីាំម្ទការអៃុវត្ត

•សែរមភាព ២.៣ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្តយៃតការអធិការែិចចៃិងសវៃែរមែនុងវស័ិយសាធារណៈ
•សែរមភាព ២.៤ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពររៀបចាំ ៃិងអៃុវត្តម្ែរសីលធរក៌ារងារ ម្ពរទាាំងរោលការណ៍វសិរត្ភាពរុខ

ងារ ៃិងទាំនាស់ផ្លម្បរោជៃរ៍ៅែនុងការបាំរពញការងាររបស់រស្រៃតីសាធារណៈ

ដ្ំណាក់កាលទី១ (២០១៩-២០២៣) 
ការពម្ងឹងសម្ិទធកម្មកនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ
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ចរងាក រសែរមភាព ៣៖ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពការងារនៃការអៃុវត្តការងារ
• សែរមភាព ៣.១ ការបៃតដ្ាំរ ើងរបៀវត្េជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំជូៃរស្រៃតីរាជការសីុវលិ ៃិងែងែាៃ ាំងម្បដ្ឋបអ់ាវធុម្គបម់្បរភទ ម្ពរទាាំងម្បាែ ់

រសាធៃជូៃៃិវត្តជៃៃិងអត្ីត្យុទធជៃ រដ្ឋយររៀបចាំរបើែផ្តល់តារម្បពៃ័ធធនាោរែនុងរយៈរពល២សបាត ហ៍រតង
• សែរមភាព ៣.២ ការរធវើម្បត្ិភូែរមអាំណាច ការរផ្េររុខងារ ការរផ្េរធៃធាៃ ៃិងកចែរ ាំកលែបរចចែរទស តាររយៈយៃតការវរិជឈការ ៃិង

វសិហរជឈការ
• សែរមភាព ៣.៣ ការជាំរញុៃវាៃុវត្តៃ ៍ៃិងរដ្ាបាលឯែភាពែនុងែម្រតិ្ម្ែុង ម្សុែ ខណឌ  រខត្ត រាជធាៃី រដ្ើរបធីានាម្បសិទធភាពទាាំងែនុងការ

បាំរពញរុខងារ ៃិងទាាំងែនុងការរម្បើម្បាស់ធៃធាៃ
• សែរមភាព ៣.៤ ការដ្ឋែឱ់្យអៃុវត្តម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើសរទិធែរមរដ្ឋយរម្បើម្បាស់សូចនាែរសរទិធែរមគៃៃឹោះ ពិរសសសម្ាបរ់ស្រៃតីែនុង

ែម្រតិ្ដ្ឹែនាាំៃិងម្គបម់្គងសាា បៃ័សាធារណៈ
• សែរមភាព ៣.៥ ការដ្ឋែឱ់្យអៃុវត្តយៃតការតារដ្ឋៃ ម្តួ្ត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នរៃ រដ្ើរបជីាំរញុការអៃុវត្តកែលរែវធិាៃការត្ម្រងទិ់ស 

យុទធសាស្រសត ៃិងពម្ងឹងែិចចសហម្បត្ិបត្តិការអៃតរម្ែសួងសម្ាបក់ារែសាង ររៀបចាំៃិងអៃុវត្តរោលៃរោបាយរបស់
រាជរដ្ឋា ភបិាល

• សែរមភាព ៣.៦ ការពម្ងឹងយៃតការកចែរ ាំកលែៃិងការផ្លៃ ស់បតូរពត័្ា៌ៃែនុងរដ្ាបាលសាធារណៈរៅម្គបែ់ម្រតិ្រៅទូទាាំងម្បរទសរដ្ើរបី
រលើែែរពស់ម្បសិទធភាពនៃការម្គបម់្គងៃិងរ ៃ្ើយត្បរៅៃឹងរសចែតីម្តូ្វរបស់អនែរម្បើម្បាស់រសវាសាធារណៈរៅែនុងការ
វវិត្តៃឆ៍្បរ់ហ័សនៃបរកិារណ៍ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ

ដ្ំណាក់កាលទី១ (២០១៩-២០២៣)៖ ការពម្ងឹងសម្ិទធកម្មកនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ
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ដ្ំណាក់កាលទី២ (២០២៣-២០២៧) ការអៃុវតតៃិងការម្តួតពៃិិតយ
វាយតនម្ាម្បព័ៃធម្រប់ម្រងណអាករលើសម្ិទធកម្មកនងុរដ្ឋបាលសាធារែៈ

ចរងាក រសែរមភាព១៖ ការ
បៃតសែរមភាពកដ្លបាៃអៃុ
វត្តៃិងរៃិទាៃអ់ៃុវត្តរពញ
រលញែនុងដ្ាំណាែក់ាលទី១

ចរងាក រសែរមភាព២៖ ការ
ដ្ឋែឱ់្យអៃុវត្តម្បពៃ័ធម្គបម់្គង
កផ្ែែរលើសរទិធែរម

ចរងាក រសែរមភាព៣៖ ការ
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នរៃ
ម្បពៃ័ធម្គបម់្គងកផ្ែែរលើ
សរទិធែរម

ម្កបខែឌ រពលរវលានៃការររៀបចំ ៃិងការអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ

កម្មវិធីជាតកិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
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ដ្ំណាក់កាលទី៣ (២០២៧-២០៣០) 
រែរៃយយភាពសម្ិទធកម្មចំរ ោះរសវាសាធារែៈ

ចរងាក រសែរមភាព១៖ ការ
បៃតអៃុវត្តសែរមភាពកដ្ល
បាៃអៃុវត្តៃិងរៃិទាៃអ់ៃុវត្ត
បាៃរពញរលញែនុងដ្ាំណាែ់
កាលទ២ី

ចរងាក រសែរមភាព២៖ រសវា
សាធារណៈម្បែបរដ្ឋយ  
ឧត្តរភាព

ចរងាក រសែរមភាព៣៖ ការ
ម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងវាយត្នរៃ
គណរៃយយភាពសរទិធែរម 
ចាំរពាោះរសវាសាធារណៈ

ម្កបខែឌ រពលរវលានៃការររៀបចំ ៃិងការអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ

កម្មវិធីជាតកិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០



• ក្រសងួមុខងារសាធារណៈ
• គណៈរម្មា ធិការករទក្មង់
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

យៃតការសាា ប័ៃសម្មាប់
ការអៃុវតត

តួនាទីនិងភាររចិ្ច៖
 ដ្ឹរនាាំ សក្មបសក្មួល ជាំរុញការអនុវតត
 តាមដានក្តតួពនិតិយនងិវាយតម្មៃការអនុវតតរមាវធិីជាតរិាំកណទក្មង់រដ្ឋ
បាលសាធារណៈ

រលខាធិការដ្ឋា ៃ ៃិងម្ែុរការងារបរចចែរទសនៃគណៈែាម ធកិារកែទម្រងរ់ដ្ា
បាលសាធារណៈ ម្តូ្វផ្តល់ជាំៃួយបរចចែរទសែនុងការររៀបចាំ ៃិងអៃុវត្តកផ្ៃការ
សែរមភាព
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គណៈែាម ធិការកែទម្រងន់ៃម្ែសួងសាា បៃ័ ៃិងរដ្ាបាលថ្នន ែរ់ម្ការជាត្ ិម្តូ្វចូលររួ៖
 អៃុវត្តែរមវធិីជាត្ែិាំកណទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈរដ្ឋយផ្ាភាា បស់ែរមភាពកែទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ
ជារយួៃឹងកផ្ៃការយុទធសាស្រសតថ្វកិារបស់ម្ែសួងសាា បៃ័ ៃិងរដ្ាបាលថ្នន ែរ់ម្ការជាត្ិ

 រាយការណ៍អាំពវីឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តែរមវធិែីាំកណទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈជាម្បចាំម្ត្ាីស ្ាស ៃិង
ឆ្ន ាំរែគណៈែាម ធកិារកែទម្រងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ

កម្មវិធីជាតកិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
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ការតាម្ដ្ឋៃម្តួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្ាការអៃុវតតកម្មវិធីជាតិ

ររៀបចាំៃិងដ្ឋែឱ់្យអៃុវត្តម្បពៃ័ធ
តារដ្ឋៃម្តួ្ត្ពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នរៃ

ការអៃុវត្តែរមវធីិជាតិ្

រធវើការតារដ្ឋៃម្តួ្ត្ពៃិិត្យ
ៃិងវាយត្នរៃការអៃុវត្តជាម្បចាំម្ត្ាីស 
្ាស ឆ្ន ាំ កផ្ែែរលើសូចនាែរសរទិធែរម

ររៀបចាំឱ្យាៃការវាយត្នរៃរលើវឌ្ឍៃភាពនៃ
ការអៃវុត្តររៀងរាល់ពរីឆ្ន ាំរតង រធវើរ ើងរដ្ឋយ
សាា បៃ័ ឬអនែជាំនាញបរចចែរទសពខីាងរម្ៅ

លទធផ្លនៃការវាយត្នរៃកដ្លរធវើរ ើង
រដ្ឋយសាា បៃ័ ឬអនែជាំនាញបរចចែរទសពី
ខាងរម្ៅ គឺសម្ាបក់ត្ការរម្បើម្បាស់នផ្េែនុង

ម្ែសួងរខុងារសាធារណៈ
ៃិងគណៈែាម ធិការកែទម្រង់
រដ្ាបាលសាធារណៈ

កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០
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ម្បភពធៃធាៃ ៃិងរោលការែ៍រលើកទឹកចិតត

• ទទលួបាៃពីម្បភពថ្វកិាជាតិ្
• ហិរញ្ញបបទាៃៃិងជាំៃយួបរចចែរទសពីនដ្គូអភវិឌ្ឍនានាប្រភពធនធាន

• ទាាំងកផ្នែហិរញ្ញ វត្ាុ ៃិង/ឬរៃិករៃហិរញ្ញ វត្ាុ
• រស្រៃតី ម្ែុរការងារ អងគភាព ម្ែសួងសាា បៃ័ថ្នន ែជ់ាតិ្ ៃិង
រដ្ាបាលថ្នន ែរ់ម្ការជាតិ្

• ែនុងម្ែបខណឌ នៃការផ្តួចរផ្តើរ ដឹ្ែនាាំ ម្គបម់្គង សម្រប
សម្រួល ោាំម្ទ ៃិងជាំរញុការអៃវតុ្តែរមវធីិជាតិ្

ការល ើកទឹកចិត្ត

កម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៩-២០៣០



សូមអរគុណ!
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