
េដ យ  េល ខ ធិ ក រ ដ� ន ៃន
គ ណៈ ក មា� ធិ ក រ ែក ទ ្រម ង់ រ ដ� បា ល ស ធា រ ណៈ

្រក សួង មុ ខ ង រ ស ធា រ ណៈ
គ ណៈ ក មា� ធិ ក រ ែក ទ ្រម ង់ រ ដ� បា ល ស ធា រ ណៈ
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មាតិក

ជពូំកទ១ី៖ េសចក�េីផ�មី

ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ         
២០១៥-២០១៨

ជពូំកទ៣ី៖ យន�ករគា្ំរទ នងិករតមដន ្រត�តពនិតិ្យ 
នងិវយតៃម�ករអនុវត�កម�វធិជីាតិ

ជពូំកទ៤ី៖ ្របភពថវកិ នងិ ធនធានហរិ��វត�ុ

ជពូំកទ៥ី៖ េសចក�សីនិ�ដ� ន



១.១ អ�េីទជាកម�វធីិជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ

១.២ សមិទ�ផលែដលសេ្រមចបាន និងទិសេដបន�ករងរែកទ្រមង ់

១.៣ ប�� ្របឈមក�ុងរដ�បាលសធារណៈបច�ុប្បន� 
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១.១ អ�េីទជាកម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ

 កម�វធីិជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ជាកម�វធីិរបស់រជរដ� ភិបាល រមួ
ជាមយួនឹងែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១៥-២០១៨ 

 ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ ែផ�កេលីមូលដ� ន៖           
យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជាតិ 
(២០១៤-២០១៨) េគាលនេយាបាយេសវសធារណៈ  ធនធានមនុស្សក�ុងរដ�
បាលសធារណៈ សមិទ�ផលែដលសេ្រមចបាន រមួផ្សជំាមយួនឹងប�� ្របឈម 
និងករបន�អនុវត�ែផនករសកម�ែកទ្រមង់ដៃទេទៀត

 កិច�្របជំុអន�រ្រកសួង ៃដគូអភិវឌ្ឍក�ុង្រក�មករងរបេច�កេទស គណៈកមា� ធិករែក
ទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និងបានទទលួករអនុម័តជាផ�ូវករពីកិច�្របជំុេពញ
គណៈរដ�ម�ន�ី កលពីៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥។
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• ែកលម�គុណភាពៃនេសវសធារណៈ1

• អភិវឌ្ឍសមត�ភាពធនធានមនុស្សនងិ
ស� ប័ន2

• ែកទ្រមង់្របព័ន�េបៀវត្ស3

វសិលភាពៃនកម�វធីិែកទ្រមង់

Presenter
Presentation Notes
This is another option for an overview slide. 



១.២ សមទិ�ផលែដលសេ្រមចបាន នងិទសិេដបន�ករងរែកទ្រមង់ 

 ១៩៩៣-១៩៩៨៖ ករអនុវត�េគាលនេយាបាយផ្សះផ្សោនិងប្រង�បប្រង�មជាតិ

 ១៩៩៩-២០០៣៖ ករព្រងឹង្រគឹះៃនករ្រគប្់រគងមុខងរសធារណៈ

 ២០០៤-២០០៨៖ ករអនុវត�កំែណទ្រមងសុ់ីជេ្រម

 ២០០៨-២០១២៖ ករបន�អនុវត�កំែណទ្រមងសុ់ីជេ្រម

 ២០១៣-២០១៨៖ ករបន�អនុវត�កំែណទ្រមងសុ់ីជេ្រមេដីម្ប្ីរបសិទ�ភាព

 ២០១៣-២០១៤៖ សេ្រមចបានសមិទ�ផលសំខន់ៗ ជាេ្រចីន

 ២០១៥-២០១៨៖ ទិសេដករងរជាអទិភាពែដល្រត�វអនុវត�បន�។
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១.៣ ប�� ្របឈមក�ុងរដ�បាលសធារណៈបច�ុប្បន� 

ទី១. នីតិវធីិមយួចំននួក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈេនមានភាពស�ុគស� ញ ្របមូលផ�ុ ំ 
ករយិាធិបេតយ្យ ទន�ឹមេនះ ករេ្របី្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោក�ុងរដ�បាលសធារណៈ
េនមានក្រមិត េហយីករេរៀបចំនិង ករដក់ឱ្យអនុវត�មយួចំននួមានលក�ណៈដច់
េដយដំុ មិនមានលក�ណៈជា្របព័ន�រមួ។

ទី២. រហូំរករងរនិងទំនាក់ទំនងៃផ�ក�ុងេនតម្រកសួង ស� ប័ន និងរវង្រកសួង  ស� ប័ន 
និងស� ប័ន េនមិនទន់ដំេណីរករជាបណា� ញតភា� ប់គា� ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់ 
និងមានភាពរលូនេនេឡយី។

ទី៣. យន�ករ និង្របព័ន�តមដន្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម�គុណភាពៃនេសវសធារណៈ 
មិនទន់បានដក់ឱ្យដំេណីរករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។
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១.៣ ប�� ្របឈមក�ុងរដ�បាលសធារណៈបច�ុប្បន� 

ទី៤. ករ្រគប់្រគងនិងករអភិវឌ្ឍអជីពរបស់ម�ន�រីជករ មិនទន់្រត�វបានេរៀបចំជា
្របព័ន�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនិងមិនទន់មានករេរៀបចំករពិពណ៌នាអំពីមុខតំែណង
ឱ្យបានច្បោស់លស់េនេឡយី។ 

ទី៥. សមត�ភាពធនធានមនុស្សនិងស� ប័នេនមានក្រមិតក�ុងករេឆ�ីយតបេទនឹង
េសចក�ី្រត�វករ របស់្របជាពលរដ� ពិេសសេនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ។

ទី៦. ្របព័ន�េបៀវត្សមិនទន់េឆ�យីតបនឹងេគាលករណ៍សមធម៌ ្របសិទ�ភាព សង�តិភាព
ក�ុងេនាះ គមា� តេបៀវត្សរបស់ម�ន�ីរជករសីុវលិេនមានក្រមិតខ�ស់ ្របព័ន�េបៀវត្សរបស់
កងកមា� ងំ្របដប់អវុធ និងម�ន�ីរជករសីុវលិមិនទន់មានសង�តិភាពនឹងគា� ។
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨

២.១   ចក�ុវស័ិយ 

២.២   េគាលបណំង

២.៣   េគាលេដ

២.៤   យុទ�ស�ស�

២.៥   យន�ករគា្ំរទករអនុវត� (ប��ូ លេទក�ុងជពូំកទ ី៣) 

២.៦   ែផនករសកម�ភាព 
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ចក�ុវសិ័យៃនកំែណទ្រមង់
ែ្របក� យរដ�បាលសធារណៈ ឱ្យ
េទជាអ�កផ�ល់េសវដ៏មាន្របសិទ�
ភាព និងជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ែដល
អចេជឿទុកចិត�បានសំេដបេ្រមី
្របជាពលរដ�ឱ្យកន់ែត្របេសីរ

Presenter
Presentation Notes
Add a case study or class simulation to encourage discussion and apply lessons. 



េពលេវលអនុវត�

ឆន
�ៈន

ិងក
រ្រប

ងឹែ
្រប

ង

ករែកទ្រមង់

បេ្រមី្របជាជន
ឱ្យកនែ់ត
្របេសីរ

ដំេណីរេឆា� ះេទេគាលេដ



២.១ ចក�ុវស័ិយ  
“ែ្របក� យរដ�បាលសធារណៈឲ្យេទជាអ�កផ�ល់េសវដម៏ាន្របសិទ�ភាព និង
ជាៃដគូអភិវឌ្ឍែដលអចេជឿទុកចិត�បាន សំេដបេ្រមី្របជាជនពលរដ�ឲ្យ
កនែ់តល�្របេសីរេឡងី”។

២.២ េគាលបណំង 
ទី១-េសវសធារណៈ្របកបេដយគុណភាព មានភាពសម�� ្របសិទ�ភាព
ភាពអចេជឿទុកចិត�បាន ភាពឆាបរ់ហ័ស េឆ�ីយតបទនេ់ពលេវលេទនឹង
េសចក�ី្រត�វករ មានភាពងយ្រស�ល និង មានករចូលរមួពីអ�កេ្របី្របាស់
េសវ។
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.២ េគាលបណំង 
ទី២-ករ្រគប្់រគងនិងករអភិវឌ្ឍម�ន�រីជករសុវីលិ ឲ្យកន់ែតមានសមត�ភាព
ភាពស� ហប់ ្របសិទ�ភាព និងភាពេជឿទុកចិត�ក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ
េដយ្របកន់ភា� បនូ់វវប្បធម៌េសវសធារណៈ ឆន�ៈមា� ស់ករ ភក�ីភាព និង
មនសិករវជិា� ជីវៈ។

ទី៣-្របពន័�េបៀវត្ស ែដលធានាបាននូវសមធម ៌បេង�ីនផលិតភាព និង 
្របសិទ�ភាពករងរ ្រពមទងំធានាបាននូវសង�តិភាពរវង្រកបខណ� ម�ន�ី
រជករសុីវលិ និង្រកបខណ� កងកមា� ងំ្របដបអ់វុធ។
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២០១៥-២០១៨



២.៣ េគាលេដ
២.៣.១ េសវសធារណៈ

 ធានាភាពងយ្រស�លក�ុងករទទួលយកេសវេទេ្របី្របាស់
 ផ�ល់េសវែដលេផា� តេទេលីេសចក�ី្រត�វករជាកែ់ស�ងរបស់អ�កេ្របី្របាស់

េសវ
 ផ�ល់េសវឲ្យចំទីកែន�ងែដលមានេសចក�ី្រត�វកររបស់អ�កេ្របី្របាស់េសវ
 េលីកកម�ស់តមា� ភាព និងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករផ�ល់េសវ
 ែកលំអគុណភាព និង្របសិទ�ភាពក�ុងករផ�ល់េសវ។
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨

២.៣ េគាលេដ
២.៣.២ ករ្រគប្់រគង និងករអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស

 េរៀបចំតនួាទី ភារកិច� រេបៀប្រគប់្រគង និងចត់ែចងករងរឱ្យមានភាព
ច្បោស់លស់ 

 ្រគប់្រគងជំនាញនិងចំននួម�ន�ឱី្យេឆ�ីយតបេទនឹងេសចក�ី្រត�វករ
 េលីកកម�ស់គុណផលនិងករទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីរជករសីុវលិ
 អភិវឌ្ឍសមត�ភាពករងររបស់ម�ន�ីរជករសីុវលិ
 ព្រងឹងសីលធម៌និងវន័ិយម�ន�រីជករសីុវលិ។
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២.៣ េគាលេដ
២.៣.៣ ្របពន័�េបៀវត្ស

 េរៀបចំ្របព័ន�េបៀវត្សែដលធានានូវសមធម៌េដយប្រង�មគមា� តេបៀវត្សអតិប្បរមា 
និង អប្បបរមា

 ធានាេបីកផ�ល់្របាក់េបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករទន់េពលេវល ដល់ៃដ និង្រគប់ចំននួ
 ្របព័ន�េបៀវត្សែដលផ�ល់ករេលីកទឹកចិត�ែផ�កេលីសមិទ�កិម� ្រពមទងំគា្ំរទដល់

វស័ិយអទិភាពរបស់រជរដ� ភិបាល ដូចជា វស័ិយអប់រ ំនិងសុខភិបាល
 ែកលំអរចនាសម�័ន�ៃនេបៀវត្ស េដីម្បធីានាសង�តិភាព រវងេបៀវត្សម�ន�ីរជករសីុវលិ

និង េបៀវត្សកងកមា� ងំ្របដប់អវុធ
 បេង�ីនេបៀវត្ស ្របកបេដយចីរភាព ែផ�កេលីស� នភាពៃនកំេណីនេសដ�កិច� និង

លទ�ភាព្រទ្រទង់បានៃនថវកិ។ 
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទ�ស�ស�
២.៤.១  េសវសធារណៈ

 ជំរុញឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរទស្សនាទនក�ុង្រកបខណ័� ៃនករផ�ល់េសវស
ធារណៈរបស់ម�ន�ីរជករពីអ�ក្រគប្់រគងេទជាអ�កផ�ល់េសវ ្រពមទងំ
ផ�ល់តៃម�ដល់អ�កេ្របី្របាស់េសវ។

 ជំរុញករែកទ្រមងរ់េបៀបរបបករងរពីរចនាសម�ន័�ករងរ េទជារចនា
សម�ន័�្របតិបត�ិករេដយេលីកកម�ស់គុណភាពេសវែផ�កជួរមុខ ្រពមទងំ
បេង�ីនសមត�ភាពែផ�ក្រទ្រទង។់

12/29/2015 18

ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទ�ស�ស�
២.៤.២  ករ្រគប្់រគង និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស  
 េធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវ្របពន័�ករងរក�ុងអង�ភាព និងករ្រគង្់រគងម�ន�ី

 ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនដំេណីរករអនុវត�ករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស

 អនុវត�្របពន័�្រគប្់រគងគុណផល

 េ្របី្របាស់ឲ្យកនែ់ត្របេសីេឡងីនូ វសមត�ភាពករងរែដលមាន្រសប ់និង
អភិវឌ្ឍសមត�ភាព ករងរថ�ី

 ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងេលីកកម�ស់គុណភាពបណ�ុ ះបណា� ល។
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទ�ស�ស�
២.៤.៣  ករែកទ្រមង្់របព័ន�េបៀវត្ស នងិ្របាក់បែន�មេផ្សងៗ
 េរៀបចំ្របព័ន�ចំណាត់ថា� ក់ និងតរងសន�ស្សន៍េបៀវត្សថ�ី ្រពមទងំ្របាក់បំណាច់  

មុខងរនិង្របាក់ឧបត�ម�េផ្សងៗ េដីម្បគីា្ំរទដល់ករបំេពញករងររបស់ម�ន�ីរជករ

 កត់បន�យគមា� តេបៀវត្សរវងេបៀវត្សអតិបរមា និងអប្បបរមាឲ្យមកេន្រតឹមពី ៣ 
េទ ៣.៥ ដង 

 េរៀបចំសន�ស្សន៍េបៀវត្សមូលដ� ន និង្របាក់បំណាច់មុខងររបស់នគរបាលជាតិ 
េយាធិន ឲ្យមានសង�តិភាពេទនឹង្របព័ន�េបៀវត្សរបស់ម�ន�ីរជករសីុវលិ 

 ដំេឡងី្របាក់េបៀវត្សេដយែផ�កេលីផលិតភាព កំេណីនេសដ�កិច� និងស�ិរភាពម៉ា្រក�
េសដ�កិច�។
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
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២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៥-២០១៨
២.៦.១ ករព្រងឹងគុណភាព និង្របសទិ�ភាពក�ុងករផ�លេ់សវសធារណៈ

១. េរៀបចំបេង�ីត និងដក់ឲ្យអនុវត�្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�គុណភាព និង
្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈក�ុងវស័ិយនីមយួៗ
២. េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានេសវសធារណៈ ្រពមទងំជំរុញករបណ�ុ ះបណា� ល 
និងផ្សព�ផ្សោយអំពីេសវសធារណៈ ជាពិេសស តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និច
៣. ែកលម�នីតិវធីិ និងយន�ករក�ុងករផ�ល់េសវសំខន់ៗ ែដលពក់ព័ន�ផា� ល់េទ
នឹងជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ� ដូចជា វស័ិយសុខភិបាល អប់រ ំពណិជ�កម� 
សធារណៈករ និងដឹកជ��ូ ន ករចុះប�� ីដីធ�ី និងសំណង់ ករលក់សំបុ្រត 
អ្រតនុកូលដ� ន លិខិតឆ�ងែដន និងអត�ស�� ណប័ណ�ជាេដីម
៤ .េធ�ីករវភិាគមុខងរ និងលំហូរករងរស្រមាប់េសវសធារណៈ ែដលមានផល
ប៉ះពល់ផា� ល់ េលីម�ន�ីរជករ ដូចជាករេបីកផ�ល់្របាក់េបសកកម� ្របាក់ឧបត�ម�
និងេសធនិវត�ន៍ដល់និវត�ជន ជាេដីម
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ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៥-២០១៨
២.៦.១ ករព្រងឹងគុណភាព និង ្របសទិ�ភាពក�ុងករផ�ល ់េសវសធារណៈ

៥. ែកលម�នីតិវធីិ និងយន�ករផ�ល់េសវសធារណៈ ែដលអនុវត�េដយស� ប័នមាន
សមត�កិច� ឬ ស� ប័នទទលួសមត�កិច� តមរយៈយន�ករេផ្សងៗ ដូចជា ្រគឹះស� ន
សធារណៈរដ�បាល សហ្រគាសសធារណៈ ទីភា� ក់ងរ្របតិបត�ិករពិេសស និង
ករយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមយួជាេដីម
៦. េរៀបចំដក់ឲ្យដំេណីរករនូវយន�ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ និងបណ�ឹ ងតវ៉របស់
អ�កេ្របី្របាស់េសវសធារណៈ េនតមយន�ករផ�ល់េសវសធារណៈទងំអស់ 
ទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ
៧.សិក្សោ និងជំរុញករផ�ល់េសវសធារណៈតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ។

12/29/2015 23

ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.២ ករ្រគប្់រគង និង ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងស� បន័
១. េរៀបចំ និងដក់ឲ្យអនុវត�្រកបខ័ណ� គតិយុត�ៃនករបណ�ុ ះបណា� លជាកតព�កិច�
ស្រមាប់ម�ន�ីរករសីុវលិ និងែកលម�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល និងករអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្សេនតម្រកសួងស� ប័ន ថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
២. េរៀបចំអង�ម�ន�ីរជករសីុវលិ មុខតំែណងនិងករពិពណ៌នាមុខតំែណងក�ុង
មុខងរសធារណៈ 
៣. េរៀបចំ និងដក់ឲ្យអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងគុណផល និង្របព័ន�េលីកទឹកចិត�េន
តម្រកសួង ស� ប័ន ថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
៤. ែកលម�រចនាសម�័ន�្រគប់្រគង ែបបបទករងរ និងករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពរបស់
នាយកដ� ន ឬអង�ភាពធនធានមនុស្ស េនតម្រកសួង   ស� ប័ន ថា� ក់ជាតិនិង
ថា� ក់េ្រកមជាតិ
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២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.២ ករ្រគប្់រគង និង ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងស� បន័

៥. ែកលម�នីតិវធីិ និងែបបបទ ៃនករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េនថា� ក់ជាតិ និង
ថា� ក់េ្រកមជាតិ
៦. េធ�ីករវភិាគមុខងរ និង្រត�តពិនិត្យ្របតិបត�ិករេឡងីវញិ េនតម្រកសួង
ស� ប័ន ថា� ក់ជាតិ និង ថា� ក់េ្រកមជាតិ 
៧. អភិវឌ្ឍ និងព្រងីកករេ្របី្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង
ធនធានមនុស្ស េនតម្រកសួង ស� ប័ន ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ
៨. ប��� បេយនឌ័រក�ុងវស័ិយមុខងរសធារណៈ។

12/29/2015 25

ជពូំកទ២ី៖ កម�វធិជីាតកិែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.៣ ករែកទ្រមង្់របពន័�េបៀវត្ស និង្របាកល់ភករេផ្សងៗ

១. េរៀបចំ និងដក់ឲ្យអនុវត�ករេបីកផ�ល់្របាក់េបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករតមធនាគារ 
េដយ េ្របី្របាស់្របព័ន�េអឡចិ្រត�និច
២. េរៀបចំដក់ប��ូ ល្របាក់េបៀវត្សម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ េទក�ុង្របព័ន�ទិន�ន័យរមួ
របស់ម�ន�ីរជករ និងដក់ឲ្យេបីក្របាក់តម្របព័ន�ធនាគារ
៣. េរៀបចំ និងែកស្រម�ល្របព័ន�េបៀវត្សម�ន�ីរជករសីុវលិ េដយេផា� តេលីករែក
ស្រម�លេបៀវត្សមូលដ� ន ្របាក់បំណាច់មុខងរ និង្របាក់ឧបត�ម�េផ្សងៗ ស្រមាប់
ម�ន�ីរជករសីុវលិទងំអស់ឲ្យមានសង�តិភាព សមធម៌និងេឆ�ីយតបនឹងអទិភាព
របស់រជរដ� ភិបាល ្រពមទងំគា្ំរទដល់ផលិតភាព និងករផ�ល់េសវ
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២.៦ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�ពឆីា�  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.៣ ករែកទ្រមង្់របពន័�េបៀវត្ស និង ្របាកល់ភករេផ្សងៗ

៤. េរៀបចំែកស្រម�លសន�ស្សន៍េបៀវត្សមូលដ� ន និង្របាក់បំណាច់មុខងរ      អតិ
បរមា និងអប្បបរមារបស់នគរបាលជាតិ និង េយាធិន ឲ្យ្រសបជាមយួនឹងម�ន�ីរជ
ករសីុវលិ 
៥. េរៀបចំ និងដក់ឲ្យដំេណីរករ្របព័ន�ព្យោករណ៍ថវកិស្រមាប់បន�ុកបុគ�លិក។
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២០១៥-២០១៨



៣.១ យន�ករគា្ំរទ និងករអនុវត�កម�វធីិជាតិ

៣.២ ករតមដន  ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�

៣.៣ សូចនាករេគាលៃនសមិទ�កម�របសក់ម�វធីិជាតិ
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៣.១ យន�ករគា្ំរទ និងករអនុវត�កម�វធីិជាតិ
១. ្រកសួងមុខងរសធារណៈ និងគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

អ�កដឹកនា ំស្រមបស្រម�ល និង តមដន្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�
២. ្រកសួង ស� ប័នថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ 

 ភាពជាមា� ស់ គណេនយ្យភាព និងករទទលួខុស្រត�វេលីករងរែកទ្រមង ់      
រដ�បាលសធារណៈ ក�ុងែដនសមត�កិច� និងជំនាញរបស់ខ�ួន

 អគ�នាយកដ� នរដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ ឬ អគ�េលខធិករដ� ន ឬ អង�ភាព
ទទលួបន�ុករដ�បាលនិងធនធានមនុស្ស និងគណៈអភិបាលរជធានី េខត�

៣. កិច�សហករយ៉ាងជិតស�ទិ�របស់េលខធិករដ� នកំែណទ្រមង់ទងំ៣
 យន�ករស� ប័នរមួក�ុងក្រមិតបេច�កេទស
 ផ្សោរភា� ប់គា� រវងសកម�ភាពែកទ្រមង់អន�រវស័ិយ និងគា្ំរទគា� េទវញិេទមក
 ្រកបខ័ណ� ៃនករេកៀរគរនិងេ្របី្របាស់ហរិ��វត�ុនិងបេច�កេទស។
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៣.១ យន�ករគា្ំរទ និងករអនុវត�កម�វធីិជាតិ
៤. យុទ�វធីិក�ុងករអនុវត�កម�វធីិជាតិ

 ករចូលរមួរបស់អ�កពក់ព័ន�ក�ុងក្រមិតបេច�កេទស តងំពីដំបូងរហូតដល់
េពលអនុវត� (ពីេ្រកមេឡងីេទេលី) => ក្រមិតនេយាបាយគា្ំរទ

 ្រក�មករងរបេច�កេទសរបស់រជរដ� ភិបាល ឬ ្រក�មករងរបេច�កេទសអន�រ
្រកសួង េដីម្បអីនុវត�ករងរ ឬ េដះ្រសយប�� នីមយួៗ តមករចបំាច់

 ចេង� មសកម�ភាព្រត�វអនុវត�ជាគេ្រមាងតូចៗែដលមានករកំណត់អំពី
សកម�ភាពករងរលម�តិ េពលេវលែដល្រត�វអនុវត� ចំននួអ�កអនុវត�
គេ្រមាង ករពិពណ៌នាអំពីមុខតំែណង លទ�ផល រពឹំងទុក ករប៉ាន់្របមាណ
តៃម� ្របភពធនធាន សូចនាករគន�ឹះ និង យន�ករតមដន្រត�តពិនិត្យ និង
វយតៃម�។

 (១) ្រគប់្រគង (២) ពិនិត្យ វភិាគនិងែកត្រម�វអភិ្រកមនីមយួៗ (៣)
ផ្សព�ផ្សោយអភិ្រកមែដលែកត្រម�វរចួ និង(៤)បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាននីយកម�។
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៣.២ ករតមដន  ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�
១. យន�ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� ៖ ្រកសួង ម.ស និង គ.ក.រ

 ្រត�វតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត� េដយែផ�កេលីសូចនាករ
េគាលៃនសមិទ�កម�របស់កម�វធីិជាតិ

 ្រត�វ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម�រល់ដំណាច់ឆា� ំ អំពីវឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម
និងរកដំេណាះ្រសយ ្រពមទងំកំណត់អទិភាពនិងទិសេដអនុវត�បន� 

២. យន�ករ និង្របព័ន�រយករណ៍

 ្រកសួង ស� ប័នថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ ្រត�វរយករណ៏្របច្ំរតីមាស
អំពីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធីិជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 
ក�ុងវស័ិយនិងែដនសមត�កិច�េរៀងៗខ�ួន

 ្រកសួង ម.ស និង គ.ក.រ ្រត�វរយករណ៍្របចឆំា�  ំជូនរជរដ� ភិបាល េដីម្បី
ពិនិត្យ និងអនុម័តមុននឹងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ
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៣.៣ សូចនាករេគាលៃនសមិទ�កម�របសក់ម�វធីិជាតិ

១. មុខងរសធារណៈទងំថា� ក់ជាតិ ទងំថា� ក់េ្រកមជាតិ  ្រត�វបានេរៀបចំជាអង�
វជិា� ជីវៈ និងមានករកំណត់មុខតំែណង និងករពិពណ៌នាតំែណងច្បោស់លស់
២. ករកសងសមត�ភាពម�ន�ីរជករមាន្របសិទ�ភាព និងមាន្របព័ន�វយតៃម�
ច្បោស់លស់ 
៣. ្របព័ន�េបៀវត្សម�ន�ីរជករមានសង�តិភាព សមធម៌ និងគា្ំរទផលិតភាព
៤. ករវភិាគមុខងរ និងករ្រត�តពិនិត្យ្របតិបត�ិករេឡងីវញិរបស់្រកសួង ស� ប័ន 
្រត�វបានអនុវត� និងេធ�ីវចិរណកម�
៥. ្របព័ន�្រគប់្រគងគុណផលករងរ និង្របព័ន�េលីកទឹកចិត� ្រត�វបានដក់ឲ្យដំេណីរ
ករ
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៣.៣ សូចនាករេគាលៃនសមិទ�កម�របសក់ម�វធីិជាតិ

៦. ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�គុណភាព និង្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវស
ធារណៈ  ្រត�វបានដក់ឲ្យអនុវត�
៧. ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោស្រមាប់ករ្រគប់្រគងធនធាមនុស្ស ្រត�វបានដក់ឲ្យអនុវត�េន
្រគប់្រកសួង ស� ប័ន
៨. ករផ�ល់េសវសធារណៈតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ ្រត�វបានព្រងីកជាលំដប់
៩. ករេកីនេឡងីៃនម�ន�ីរជករជា�ស�ីក�ុងមុខងរសធារណៈ និងក�ុងក្រមិត
្រគប់្រគងេនរដ�បាលថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ
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សមិទ�ផលៃនករអនុវត�ករងរែកទ្រមង់

េតីលទ�ផលៃនកំែណទ្រមង់ពិតជា
បានែ្របក� យរដ�បាលឱ្យបេ្រមី
្របជាជនកន់ែត្របេសីរពិតែមន?

ជារមួ ករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារ
ណៈសេ្រមចបាននូវលទ�ផលជាក់
ែស�ងជាេ្រចីន

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



• ច្បោប់ចំនួន ១
• ្រពះរជ្រកឹត្យ ចំនួន ៤
• អនុ្រកឹត្យនងិសរចររជរដ� ភបិាលចំនួន ១៨
• ្របកសនិងសរចរអន�រ្រកសួង
• កម�វធិីជាតកិំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ

២០១៥-២០១៨

ករកសងនូវលិខិតបទដ� នគតិយុត�៖



កំេណីនេបៀវត្សអប្បបរមា
ល.រ ្របេភទម�ន�រីជករ មុនឆា� ំ

២០១៤
បច�ុប្បន�

១ ម�ន�ីរជករសុីវលិ
ទូេទ

៣២០ ០០០ ៥៥២ ៨០០

២ ្រគ�បេ្រងៀន ៤០២ ៨០០ ៦៥២ ៨០០

៣ ្រគ�េពទ្យ ៣៦០ ០០០ ៦៥២ ៨០០

៤ នគរបាលជាតិ ៤៦០ ៨០០ ៦២៨ ៣០០

៥ េយាធិន ៣៩៧ ០០០ ៥៨២ ៤០០



 ែកលម�រចនាសម�័ន�មុខងរសធារណៈរបស់រដ�
 ែកលម�ករេបីកផ�ល់េបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករនិងករេបីកផ�

ល់តម្របព័ន�ធនាគារ
ករកត់ពន�េលីេបៀវត្សេដយស�័យ្របវត�ិតម្របព័ន�

ព័ត៌មានវទិ្យោ
ព្រងឹងករ្រគប់្រគងម�ន�ីរជករនិងករេធ�ីសមាហរណកម�

ម�ន�ីរជករេទក�ុងរចនាសម�័ន�ថ�ី
ករេធ�ីនិយត័ភាពថា� ក់និងឋនន�រស័ក�ិជូនម�ន�ីរជករ
អនុវត�ករងរគា្ំរទដល់វស័ិយអទិភាព អប់រសុំខភិបាល

សង�មកិច�
ព្រងឹងករកសងសមត�ភាពម�ន�ីរជករ
ករែកលម�្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ្រគប់្រគងម�ន�ីរជករ។

Presenter
Presentation Notes
What will the audience be able to do after this training is complete? Briefly describe each objective and how the audience will benefit from this presentation.



េមេរៀនទទួលបានក�ុង្រកបខណ� ៃនករអនុវត�ករងរែក
ទ្រមង់

• ភាពជាមា� ស់និងបុេរសកម�ចំេពះករងរ
ែកទ្រមង់

• ករ្របមូលផ�ុ ំនិងេ្របី្របាស់ធនធាន ែដល
មាន្រសប់

• ករស្រមបស្រម�លនិងករគា្ំរទគា� េទវញិ
េទមកេនៃផ�ក�ុង្រកសួង និងរវង្រកសួង
ស� ប័ន

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



េមេរៀនទទួលបានក�ុង្រកបខណ� ៃនករអនុវត�ករងរែក
ទ្រមង់

 ករពិេ្រគាះេយាបលដ៏់ទូលទូំលយ

 ករទទួលយកគំនិតផ�ួចេផ�ីមថ�ីៗនិងករ
ហ៊ន្របឈមនឹងហនិភ័យ

 ករេដះ្រសយប�� ែផ�កេលីករយល់ដឹង
ប�� ជារមួ

 ករេដះ្រសយប�� ្របឈមបច�ុប្បន� ្រត�វ
ផ្សោរជាមួយនឹងករប៉ាន់្របមាណទុកជា
េ្រសចពីផលវបិាកនាអនាគត

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



េមេរៀនទទួលបានក�ុង្រកបខណ� ៃនករអនុវត�ករងរែក
ទ្រមង់

 ករអនុវត�ករងរេផ�ីមេចញពីចំណុច
សម�� ងយទទួលយក និងករគិតគូរ
្រតឹម្រត�វពីេដីមទី

 ករកំណត់អទិភាពៃនករងរនិងជំហន
្រត�វេដីរេដយ្រតឹម្រត�វ

 ករអនុវត�ករងរឈរេលីទស្សនៈេដីម្បី
្របសិទ�ភាព

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



េមេរៀនទទួលបានក�ុង្រកបខណ� ៃនករអនុវត�ករងរែក
ទ្រមង់

 ករេ្រជីសេរសីនិងេ្របី្របាស់អភិ្រកមករ
ងរេដយ្រតឹម្រត�វ

 ករថ�ឹងែថ�ងរវងមហចិ�តនិងស� នភាព
ករងរជាក់ែស�ង

 ភាពទន់ភ�ន់និងករ្របមូលផ�ុ ំករគា្ំរទ

 ករតមដននិង្រត�តពិនិត្យជា្របចំ

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



ប�� គួរមានករយកចិត�ទុកដកប់ែន�ម
 ករផ្សោរភា� ប់កំែណទ្រមង់រដ�បាលជាមួយកំែណទ្រមង់តមវស័ិ

យ និងេដីម្បគីា្ំរទកំែណទ្រមង់តមវសិយ័

 ករ្រត�តពិនិត្យេឡងីវញ្ិ និងេធ�ីករវយតៃម�រមួគា� រវងកម�វធីិ
កំែណទ្រមង់ទងំបីេដីម្បកំីណត់សកម�ភាពរមួគា� និង្របទក់
្រកឡាគា�

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



ប�� គួរមានករយកចិត�ទុកដកប់ែន�ម
 ជំរុញករចូលរមួរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិក�ុងករអនុវត�កម�

វធីិកំែណទ្រមង់៖ គណៈអភិបាលនិង្រក�ម្របឹក្សោ

 ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងផល វបិាកេលី
ករេ្របី្របាស់ធនធានហរិ��វត�ុនិងធនធានមនុស្ស

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



ប�� គួរមានករយកចិត�ទុកដកប់ែន�ម
 េរៀបចំឱ្យមាន្របព័ន�តមដននិងវយតៃម�រមួក�ុងរជរដ� ភិបាល

ស្រមាប់ករងរែកទ្រមង់ទងំបី និងកម�វធីិែកទ្រមង់តមវស័ិយ
េដយផ្សោរភា� ប់ជាមយួយន�ករេលីក ទឹកចិត�និងករែកលម�

 េរៀបចំឱ្យមានក�� ប់ថវកិជាក់លក់ស្រមាប់គា្ំរទដល់សកម�ភាពែក
ទ្រមង់និងករកសងសមត�ភាពម�ន�ីរជករេនតម្រកសួង ស� ប័ន

 ករព្រងឹងភាពជាអ�កដឹកនាំ ភាពជាមា� ស់ និងសមត�ភាពស� ប័ន
និងធនធានមនុស្សេដីម្បធីានា្របសិទ�ភាពនិងនិរន�រភាពេលីករងរ
ែកទ្រមង់។

Presenter
Presentation Notes
If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well. 



្របភពថវកិ និងធនធានហរិ��វត�ុ

១. ថវកិជាតិ 
២. ហរិ��ប្បទនពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ
៣. ្របភពថវកិ្រសបច្បោប់ដៃទេទៀត។
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 កម�វធីិជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ មានលក�ណៈ្រគប់
្រជ�ងេ្រជាយ ្របាកដនិយម រមួជាមយួនឹងភាពជាអ�កដឹកនា ំភាពមា� ស់ករ ករេប�ជា�
ចិត� ករស្រមបស្រម�ល ករចូលរមួពីអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ ជាពិេសស បទពិេសធន៍ 
និងសមត�ភាពអនុវត�ករងររបស់្រកសួង ស� ប័ន និងម�ន�ីរជករ ទងំថា� ក់ជាតិ
ទងំថា� ក់េ្រកមជាតិ 

 យន�ករស� ប័នទទលួខុស្រត�វច្បោស់លស់ េលីអនុវត�ករងរែកទ្រមង់រដ�បាល 
សធារណៈ និងយន�ករស្រមបស្រម�លជាមយួករដ� នែកទ្រមង់ដៃទេទៀត

 រជរដ� ភិបាល សង្ឃមឹនឹងអនុវត�បានសេ្រមចេជាគជ័យតមេគាលេដ  និង
យុទ�ស�ស�ៃនកម�វធីិជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ២០១៥-២០១៨
ក៏ដូចជាយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣របស់រជរដ� ភិបាល។   

សូមអរគុណ! 
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