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លទ្ធផលការងារន្ិងបញ្ហា ក្បឈម
នន្ការអន្ុវតតការងារក្តតួេនិ្ិតយន្ិងគ ាំក្ទ្ការអន្ុ
វតតកមមវិធីន្ពោបាយន្ិងយទុ្ទសាស្រសដចតុពកាណ

តាំណាក់កាលទ្ី៣ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល

2

ឧពទ្ទសនាមពដ្ឋយ៖ឯកឧតដមប ូលេីឌូរ្ាពលខាធិការ
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មាតិកា
១-សាវតារ
២-សមាសភាពក្រុមការងារ
៣-លទ្ធផលការងារ
៤- បញ្ហា ក្បឈម
៥- ចណុំចខ្ល ងំ នងិចណុំចខ្សោយ
៦-សននដិ្ឋា ន



១- អនុវត្តតាមសាា រតី្ននខ្សចរដីសខ្ក្មចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដីពីការបខ្ងកីត្ក្រុម
ការងារថ្នន រជ់ាតិ្ចុុះមូលដ្ឋា ន ខ្ ីមបកី្តួ្ត្ពិនិត្យនិងគកំ្ទ្ការអនុវត្តរមាវធីិ
នខ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ខ្កាណតំ្ណារក់ាលទី្៣របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។

២- អនុវត្តតាមខ្សចរដីណណនខំ្លស ០១ សណន. ចុុះនងៃទ្ី២៧ ណសមររា
ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសដីពីតួ្នទី្ ភាររិចច និងរខ្បៀបរបបការងារ
សក្មាបក់្រុមការងារចុុះបំខ្ពញខ្បសររមាតាមមូលដ្ឋា ន ខ្ ីមបកី្តួ្ត្ពិនិត្យនងិ
គកំ្ទ្ការអនុវត្តរមាវធិនីខ្ោបាយ នងិយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ខ្កាណត្ណំារ់ កា លទ្ី
៣របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។
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១-សាវតារ



សលឹមសារសំខ្ន់ៗ ននខ្សចរដីណណនខំ្លស០១ សណន ៖
អំពីតួ្នទី្ និងភាររិចចរបសក់្រុមការងារ
រ- តួ្នទី្៖
១- រនុងការបំខ្ពញខ្បសររមាខ្ៅមូលដ្ឋា ន ក្រុមការងារមានតួ្នទី្ខ្លីរ

រមពស់រិចចសហការ សក្មបសក្មួលរនុងការខ្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ហា នន
ខ្ ីមបបំីខ្រផីលក្បខ្ោជនជូ៍នក្បជាពលរ ាខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។

២- ក្រុមការងារពំុមានតួ្នទី្ ឬសិទ្ធិសខ្ក្មចរិចចការជំនួសក្រសួង សាា បន័
ននខ្ យី ។

៣- រ ាមស្តនតីក្រសួង ក្បធានសាា ប័ននីមួយៗខ្ៅណត្មានត្ួនទ្ី និងការទ្ទួ្ល
សុសក្ត្ូវ ក្សបតាមខ្គលការណ៍ចាប ់ណ ល។
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៤- ក្រុមការងាររ៏ពំុមានត្នួទី្ចាត់្ណចងរិចចការជំនសួរ ាបាលថ្នន រ់ខ្ក្កាមជា  តិ្ និង
អាជាា ធរមានសមត្ារិចចនន ខ្ យី។

ស-ភាររិចច៖
១- ផោភាា ប់ទំ្នរ់ទំ្នងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលជាមួយក្បជាពលរ ា តាមរយៈការផសពវផោ យ

ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយនូវរមាវធីិនខ្ោបាយ យុទ្ធសាស្តសតចតុ្ខ្កាណតំ្ណារ់កាលទី្៣ ណផន 
ការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្ ខ្គលនខ្ោបាយភូមិ ឃុមំានសុវត្ាភិាព រមាវធីិខ្គល
នខ្ោបាយតាមវស័ិយ រ៏ ូចជាសភាពការណ៍រមួរបស់ក្បខ្ទ្សជាត្ិ ខ្ដ្ឋយផោភាា ប់ជាមួ យ
សភាពការណ៍ខ្ៅមូលដ្ឋា ន។
២- ខ្លីររមពស់ការទ្ទ្លួសុសក្តូ្វរបស់ក្រសួង សាា ប័ន រ៏ ូចជារ ាបាលថ្នន រ់ខ្ក្កាម

ជាតិ្តាមរយៈការក្តួ្ត្ពិនិត្យ តាមដ្ឋន និងគកំ្ទ្ការអនុវត្តរមាវធីិ គខ្ក្មាង និងណផនការ
សរមាភា ពននខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។
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៣- សហការជំរុញ និងខ្លីររមពសគ់ណខ្នយយភាពរបស់ក្រសួង សាា ប័ន និងអាជាា
ធររ ាបាលថ្នន រ់ខ្ក្កាមជាតិ្រនុងការផដល់ខ្សវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍខ្ៅមូលដ្ឋា ន។
៤- សហការខ្រៀបចំខ្វទិ្កាសាធារណៈខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ខ្ ីមបសីាដ ប់សំណូមពរ និង

សំខ្ណីរបស់ក្បជាពលរ ា  ក្ពមទងំយរចិត្តទុ្រដ្ឋរ់ខ្ដ្ឋុះក្សាយនូវរាល់សនូំមពរ និង
សំខ្ណីទងំខ្នុះ ខ្ដ្ឋយណផែរខ្លីចាប់ និងលិសិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តនន។ រនុងររណី
មិនអាចខ្ដ្ឋុះក្សាយបានក្រុមការងារក្តូ្វបូរសរុប និងខ្ធវីរបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល។
ខ្វទិ្កាសាធារណៈគមបយីរចិត្តទុ្រដ្ឋរ់អំពីសាា នភាពជីវភាពរស់ខ្ៅរបស់ក្បជាពលរ ា
ខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។
៥- សហការខ្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម និងការលំបារននរបស់ក្បជាពលរ ាខ្ៅមូលដ្ឋា   ន។
៦- ខ្រៀរគរធនធានពីក្បភពនន ខ្ ីមបចូីលរមួខ្ដ្ឋុះក្សាយជីវភាពក្បជាពលរ ា រ៏

 ូចជាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។
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២-សមាសាេក្កុមការងារ

ថ្នន រ់ ឹរនំ និងមស្តនតជីំនញណ លមានតួ្នទ្ចីាប់ពីអគគនយររង ល់រ ាមស្តនតីននក្រសងួ
មុសងារសាធារណៈណ លក្ត្វូបខំ្ពញខ្បសររមាតាមមូលដ្ឋា នខ្ ីមបកី្ត្ួត្ពនិិត្យ និងគកំ្ទ្
ការអនុវត្តរមាវធិីនខ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ខ្កាណត្ណំារ់កាលទ្៣ីរបស់រាជរដ្ឋា
ភិបាលរមពុជា មានចំនួនសរុប ៣២នរ់ រនុងខ្នុះស្តសតី ចំនួន០៤នរ់ បានចុុះបំខ្ពញ
ខ្បសររមាខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន  ូចជា៖
១- ឯរឧត្ដមរិត្តិបណឌិ ត្ ខ្ពក្ជ ប ុនធិន រ ាមស្តនតកី្រសួងមុសងារសាធារណៈ បំពញ

ខ្បសររមា ជាក្បធានក្រុមការងារថ្នន រ់ជាត្ិ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ
២- ឯរឧត្ដម យូ ស ុន ុង រ ាមស្តនតកី្បត្ភូិអមនយររ ាមស្តនតី និងជារ ាខ្លខ្ធិការ

ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពង់ចាម
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៣- ឯរឧត្ដម ខ្អៀម សារុ ំ រ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពងច់ាម
៤- ឯរឧត្ដម រស់ សុផាន់ រ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នរាជធានីភនំខ្ពញ
៥- ខ្លារជំទវ វា៉ា ន់ មា៉ា រា៉ា រ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ
៦- ឯរឧត្ដម យរ់ ប ុនណា រ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តនក្ពណវង
៧- ឯរឧត្ដម ប៉ាូល ពីឌូ្ រ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តខ្ោធិ៍សាត្់
៨- ឯរឧត្ដម ជុរ មុននី អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តសាវ យខ្រៀង
៩- ឯរឧត្ដម ខ្ថ្ន ខ្សដ្ឋាណា អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តបាត្ ំ់បង
១០- ឯរឧត្ដម ខ្សៀវ ច័នទប ុនខ្ធឿន អនុរ ាខ្លខ្ធកិារ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពង់ឆ្ន ងំ
១១- ឯរឧត្ដម ខ្ឈឿន ប ុនណារត័្ន អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរណាដ ល
១២- ខ្លារជំទវ ខ្ៅ សុគនធ រ ីអនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តមណឌ លគិរ ី
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១៣- ខ្លារជំទវ ឈឺ វជិារា៉ា អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពងស់ពឺ
១៤- ឯរឧត្ដម សុស វសិាល អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរត្នៈគិរ ី
១៥- ឯរឧត្ដម ហងស ឆ្ឆំ្ន អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តនក្ពណវង
១៦- ឯរឧត្ដម ទិ្ន សុ សឃួន អនុរ ាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តខ្កាុះរុង
១៧- ឯរឧត្ដម ឆ្យ ឆក្តាវុធ អគគខ្លខ្ធិការរង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពងធំ់
១៨- ខ្លារជំទវ នង លីណា អគគខ្លខ្ធិការរង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តតាណរវ
១៩- ឯរឧត្ដម បាន់ វណណី អគគ ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ
២០- ឯរឧត្ដម អុល រ ៉ាូ អគគនយរ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តរំពត្
២១- ឯរឧត្ដម សរ សាមុីឌ្ី ទី្ក្បឹរោក្រសួង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តត្បូងឃាុ ំ
២២- ឯរឧត្ដម សួន រា៉ា នី នយររងសាលាភូមិនទរ ាបាល ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ



២៣- ឯរឧត្ដម ឈុន សុជាតិ្ អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តបនទ យមានជ័យ
២៤- ខ្លារ ស ូម សាខ្រឿន អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ
២៥-ខ្លារ នូ សុវណាណ អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តណរប
២៦- ខ្លារ មាស ខ្ពក្ជ អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្ពុះសីហនុ

ខ្ដ្ឋយណ រ ឯរឧត្ដម ក្បារ់ វកី្កា ឯរឧត្ដម គង់ សុភី ឯរឧត្ដម
ខ្ពក្ជ វជិាា គនធី ឯរឧត្ដម អ ុយ ភាររស ឯរឧត្ដម វន សុវណាណ រ ី និងឯរឧត្ដម
អ ុរ សុភាព គឺជាក្រុមជំនួយការរបស់ឯរឧត្ដមរិត្តិបណឌិ ត្រ ាមស្តនតីក្បធានក្រុម
ការងារថ្នន រជ់ាតិ្ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សត្តក្រខ្ចុះ។
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អនុវត្តតាមខ្សចរដីសខ្ក្មចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសដីពីការបខ្ងកតី្ក្រុមការងារថ្នន រ់ជាត្ិ
ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ មីបកី្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងគកំ្ទ្ការអនុវត្តរមាវធិនីខ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្តសត
ចតុ្ខ្កាណត្ណំារ់កាលទ្ី៣របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា នងិខ្សចរដីណណនខំ្លស០ ១
សណន.ចុុះនងៃទ្ី២៧ ណសមររា ឆ្ន ២ំ០១៤របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលសដីពីតួ្នទ្ីភាររចិច
និងរខ្បៀបរបបការងារសក្មាបក់្រុមការងារចុុះបំខ្ពញខ្បសររមាតាមមូលដ្ឋា ន
ខ្ ីមបកី្ត្ួត្ពនិិត្យនិងគកំ្ទ្ការអនុវត្តរមាវធិីនខ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ខ្កាណ
ត្ំណារ់កាលទ្៣ីរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា ថ្នន រ់ ឹរនំ និងមស្តនតីជំនញ នន
ក្រសួងមុសងារសាធារណៈ ទងំ៣២នរ់ បានចុុះបំខ្ពញខ្បសររមាោ៉ា ងសរមា
និងជាក្បចាខំ្ៅតាមរាជធានី ខ្សត្ត តាមការចាត្់តាងំរបស់រាជដ្ឋា ភិបាល។

12

៣-លទ្ធផលការងារ



ក្គប់ខ្វទិ្កាសាធារណៈណ លថ្នន រ់ ឹរនំ និងមស្តនតីជំនញរបស់ក្រសួងមុសងារសាធារណៈ
បា នខ្ធវីខ្ ងីខ្ៅតាមខ្គលខ្ៅនីមួយៗមានការចូលរមួខ្ដ្ឋយសា័ក្គចិត្តពីសំណារ់ក្ប ជាពល
រ  ាទូ្ខ្ៅ នងិមស្តនតីរាជការក្គប់ក្បខ្ភទ្ខ្ដ្ឋយមនិក្បកាន់និនន ការនខ្ោបាយ សាសន ឬវណណៈ
រនុងសងគមខ្ យី។ ក្គប់ខ្វទិ្កាណ លបានខ្ធវីខ្ ណីត្ងណត្បានទ្ទួ្លសំណួរ និងសំណូមពរ
ោ៉ា ង ខ្ក្ចីនពីអនរចូលរមួខ្វទិ្កាោរ់ព័នធនឹងបញ្ហា សងគម និងជីវភាពរស់ខ្ៅរបស់ក្បជាពល
រ ា ូចជា ទំ្នស់ ីធលី បលង់រមាសិទ្ធិ ីធលី ការបខ្ក្មីខ្សវាសាធារណៈ បទ្ខ្លាីសនក្ពខ្ឈី បទ្
ខ្លាីសបរសិាា ន បទ្ខ្លាីសខ្នសាទ្ បញ្ហា  ូខ្នសាទ្សហគមន៍ ខ្សវារមាទ្ឹរសាែ ត្ អាជីវរមា
បូមសោច់ អាជីវរមា ឹរសោច់ អាជីរមារំពង់ រ អាជីវរមាសត្តឃា ត្ ត្នមលទំ្និញរសិផល
ទី្ផោររសិផល សណាដ  ប់ធាន ប់ សនតិសុស និងសុវត្ាិភាពសាធារណៈ ការសវុះការងារខ្ធវី
ការចំណារក្សុររបស់ក្បជាពលរ ា ការ ំខ្ ងីក្បារ់ណសរមាររខ្រាងច ក្រ ការខ្ធវីលិសិត្ឆលង
ណ ន បទ្ខ្លាីសខ្ចាររមា បទ្ខ្លាីសខ្ក្គឿងខ្ញៀន  ីសងគមរិចច បណាដ ញអគគិសនី និងត្នមល
អគគិសនី ការបារ់ក្ចាងំទ្ខ្នល ជនអខ្នត ក្បខ្វសន៍សុសចាប់ បញ្ហា តុ្លាការ ការសិរោខ្សោយ
របស់សិសស ការខ្ធវីអត្តសញ្ហា ណប័ណណសញ្ហា តិ្ណសារ និងការរំនត្់ត្នមលខ្សវាអក្តានុរូលដ្ឋា ន
ជាខ្ ីម។ល។
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(ត្)



បណនាមខ្លីខ្នុះ តាមរយៈខ្វទ្ិកាសាធាណៈក្បជាពលរ ា រ៏ ូចជាមស្តនតីរាជការបាខ្លីរ
ខ្ ងីជាសំណូមពរ នងិបានខ្សនីសុំឱ្យមានការជួយអភវិឌ្ឍនខ៍្ៅតាមមូលដ្ឋា ននន
 ូចជា៖ ការរសាងងាី និងសាដ រខ្ ងីវញិនូវខ្ហដ្ឋា រចនសមព័នធរូបវន័ត ជាសាលាខ្រៀន
មណឌ លសុសភាព វត្តអារាម ផលូវលំជនបទ្ សាព ន ក្សុះទ្ឹរ អណដូ ងទ្ឹរ ក្បឡាយទ្ឹរ
ទ្ំនប់ទ្ឹរ បងគនអ់នម័យ បណាដ ញអគគិសនី បណាដ ញទ្ឹរសាែ ត្។ល។ ក្គប់សំណួរ
ឬ  សំណូមពរណ លបានខ្លរីខ្ ងី ក្រុមការងារចុុះមូលដ្ឋា នណ លមានសមាសភាព
ទងំថ្នន រ់ជាត្ិ និងថ្នន រ់ខ្ក្កាមជាត្ិ បានខ្ធវីការខ្ឆលីយបំភលឺ ពនយល់ និងបរក្សាយជូន
ក្បជាពលរ ាចាស់លាស់ទងំខ្លីទ្ិ ាភាពចាប់ នខ្ោបាយ បខ្ចចរខ្ទ្សនិងជំនញ
ក្ពមទងំបានខ្ដ្ឋុះក្សាយសំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ាបានខ្ក្ចីនគរួឱ្យគត្់សមាគ ល។់
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(ត្)



សំណូមពរមយួចំននួណ លបានខ្លីរខ្ ងីរនុងខ្វទិ្កាសាធារណៈ ក្រុមការងារបានខ្សនី
ឱ្យបញ្ចូ លខ្ៅរនុងរមាវធិីវនិិខ្ោគក្បចាឆំ្ន ំ នងិរមាវធិីវនិិខ្ោគបីឆ្ន រំរំិលណ លមានរនុង
គខ្ក្មាងឃុ-ំសងាក ត្់ របស់ក្រុង ក្សុរ ឬអនតរឃុ-ំសងាក ត្់ណ លមានងវកិាខ្ៅរនុងរញ្ច ប់រមួ
របស់ក្រុង ក្សុរ រចួខ្ហយី។
ចំខ្ោុះសណួំរ ឬសំណូមពរណ លខ្ៅណសសសល់ ក្រមុការងារបានសហការសក្មប

សក្មួល និងបនតខ្ដ្ឋុះក្សាយរនុងក្របសណឌ សមត្ារិចចរបស់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ភូមិ ឃុំ
សងាក ត្់ គណៈបញ្ហា ការឯរភាពក្រុង ក្សរុ សណឌ គណៈបញ្ហា ការឯរភាពរាជធានី ខ្សត្ត
ក្រុមការងារថ្នន រខ់្សត្ត និងក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ ឬខ្សនីសំុខ្គលការណ៍ខ្ៅរាជរដ្ឋា ភិបាល 
តាមរយៈក្បធានក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ក្បចារំាជធានី ខ្សត្ត។
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(ត្)



ជារ់ណសដងរនុងឆ្ន ២ំ០១៧រនលងមរខ្នុះ ឯរឧត្ដមរតិ្តបិណឌិ ត្រ ាមស្តនតីបាន  
 ឹរនផំាទ ល់ និងបានសក្មបសក្មួលរនុងការ ឹនខំ្ធវីខ្វ ទ្ិកាសាធារណៈ
ចំនួន ៥៥ ខ្លីរ ខ្ៅក្រុង ក្សុរ ទងំ៦រនុងខ្សត្តក្រខ្ចុះ។
ជាលទ្ធផល ខ្វ ទ្ិកាសាធារណៈទ្ទ្ួលបានសំណូមពរ នងិសំណួរពី

ក្បជាពលរ ាសរុបចំនួន១៧០ររ ណី រនុងខ្នុះក្រុមការងារបានខ្ដ្ឋុះក្សា យ
បញ្ហា  ណ លជាសំណួរ ឬជាសំណូមពររបសក់្បជាពលរ ាចំនួន១៥១  ររ ណី
និងខ្ៅខ្ស សសលប់ញ្ហា ឬសំណូមពរចំននួ១៩ ររណីខ្ទ្ៀត្រំពុងបនត
សក្មបសក្មួលខ្ដ្ឋុះក្សាយជាបនតបនទ ប់។

16

(ត្)



ទ្នទឹមនឹងខ្នុះ ខ្វទិ្កាសាធារណៈរនុងក្របសណឌ ននវស័ិយមុសងារសាធារណៈរ៏ក្ត្ូវបាន
ខ្រៀបចំផងណ រខ្ៅតាមភូមិសាស្តសត មយួចំន ួនជាម ួយមស្តនតីរាជការសីុវលិ  ូចជា មស្តនតីអប់រ ំ
មស្តនតីសុខ្ភិបាល ក្ពមទងំម ស្តនតីឯរខ្ទ្សខ្ផសងៗខ្ទ្ៀត្។ តាមរយៈខ្វទិ្កាខ្នុះខ្យងី
សខ្ងកត្ខ្ឃញីថ្ន មស្តនតីរាជការមានការខ្ពញចិត្ត និងអបអរសាទ្រចំខ្ោុះសមិទ្ធិផលធំៗ
ណ លរាជរដ្ឋា ភិបាលសខ្ក្មចបាននខ្ពលរនលងមរ និងបានគកំ្ទ្ោ៉ា ងខ្ពញទំ្ហងឹចំ ខ្ោុះ
ខ្គលនខ្ោបាយណរទ្ក្មង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរនុងនីតិ្កាលទី្៥ ននរ ាសភា ជាពិខ្សស
ការណរទ្ក្មង់រនុងវស័ិយមុសងារសាធារណៈតាមរយៈការដ្ឋរ់ខ្ចញនូវរមាវធីិជាតិ្ណរទ្ក្មង់រ ា
បាលសាធារណៈ។ ប៉ាុណនតរនុងខ្វទិ្កាសាធារណៈ មស្តនតីរាជការមយួចំននួរ៏បានខ្លីរខ្ ងី
ជាសំណូមពរ និងរងវល់ោរ់ព័នធ ល់សាា នភាពជារ់ណសដងមយួចនំ ួន ូចជា ការបខ្ក្មី
ខ្សវាផលក្បខ្ោជន៍ ល់មស្តនតរីាជការខ្ៅមានការយតឺ្យូរ រមួមាន៖ កាខ្ ងីថ្នន រ់និង
ឋាននតរសរដិ ការផាល ស់បដូរ ក្បខ្ភទ្ក្របសណឌ ការខ្ផទរក្របសណឌ ការបញ្ចូ លខ្បៀវត្ស ការខ្បីរ
ក្បារ់ខ្បៀវត្សតាមក្បព័នធធនគរ ការចូលនិវត្តន៍ និងការខ្បីរក្បារ់ខ្សាធននិវត្តន៍។ល ។
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(ត្)



ខ្ឆលីយត្បខ្ៅនឹងរងវល់ និងសំណូមពរទងំខ្នុះ ថ្នន រ់ រឹនំ និងមស្តនតី
ជំនញរបស់ក្រសួងមុសងារសាធារណៈណ លបាន ឹរនំ និងចូលរមួ
ខ្វទិ្កាសាធារណៈបានខ្ធវីការខ្ឆលីយបំភលឺជូន ល់មស្តនតីទងំខ្លីទិ្ ាភាពចា ប់
ខ្គលនខ្ោបាយ បខ្ចចរខ្ទ្ស និងជំនញ ក្ពមទងំបានទ្ទ្ួលយរ
សំណូមពរសំខ្ន់ៗនិងចាបំាច់មរខ្ធវីការខ្ដ្ឋុះក្សាយបណនាមតាមរយៈកា រ
រសាង នងិដ្ឋរ់ឱ្យអនុវត្តនូវលិសិត្បទ្ដ្ឋា នជាបនតបនទ ប់ក្បរបខ្ដ្ឋយ
ក្បសិទ្ធភាព។
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(ត្)



ជាទូ្ខ្ៅ ការចុុះខ្ធវីខ្វទិ្កាសាធារណៈខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ខ្យងីទ្ទ្លួបានលទ្ធផល
លែក្បខ្សីរ ខ្ដ្ឋយកាដ ប់បាននូវការលំបារ សំណូមពរ និងត្ក្មូវការជារ់ណសតងរបសក់្បជា
ពលរ ាខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ខ្ហយីក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ និងក្រុមការងារថ្នន រ់ខ្សត្ត ក្សុរ-
ក្រុង បានក្សាយបំភលឺ និងខ្ឆលីយត្បតាមសំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ាបានមួយរក្មតិ្ធ។ំ
ចំខ្ោុះសណូំមពរធំៗណ លហួសសមត្ាភាព និងសមត្ារិចចថ្នន រ់ខ្ក្កាមជាត្ិ ខ្នុះ

ក្រុមការងាររប៏ានជក្មាបជូនក្បជាពលរ ាសំុការខ្ោគយល់ និងបានសិរោដ្ឋរ់ជូន
ក្រសួង សាា បន័ថ្នន រជ់ាតិ្ជយួពិនិត្យលទ្ធភាពរនុងការខ្ដ្ឋុះក្សាយ។ បងបែូនក្បជាពល រ ា
ខ្ៅតា មមូលដ្ឋា នមានការយល់ ឹងខ្ក្ចីនពីខ្គលបំណងននការចុុះខ្ធវីខ្វទិ្កាសាធារណៈ
ខ្ហយីទ្ទ្លួយរបាននូវ ំខ្ណាុះក្សាយ និងការបំភលឺរបស់ក្រុមការងារ។
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(ត្)



ជារមួ មស្តនតីរាជការ នងិក្បជាពលរ ាខ្ៅតាមរាជធានី ខ្សត្ត បានសណំ ងនូវ
ខ្សច រដី ខ្ក្ត្រអរ និងបានណងលងនូវអំណរគុណោ៉ា ងក្ជាលខ្ក្ៅបំផុត្ចខំ្ោុះ សខ្មដច
អគគមហាខ្ស នបត្ខី្ត្ខ្ជា ហ ុន្ ខសន្ នយររ ាមស្តនតនីនក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា
ណ ល   សខ្មតចបានចំណាយខ្ពលខ្វលា និងរមាល ងំកាយចិត្តខ្ក្ចីនបំផុត្រនុងការចុុះជួប
ផាទ ល់ជាមួយមស្តនតីរាជកា រ និងក្បជាពលរ ាខ្ៅតាមរាជធានី ខ្សត្ត ខ្ ីមបណីសវងយល់ពី
សុសទុ្រខ និងជីវភាពជារ់ណសដងរបស់ម ស្តនតីរាជការ រ៏ ូចជាក្បជាពលរ ាខ្ៅតាម
មូលដ្ឋា ន ក្ពមទងំបានជួយសាដ  រ និងរសាងខ្ហដ្ឋា រចនសមព័នធននខ្ៅតាមមូល ្
ឋានណ លទ្ទួ្ល រងការសូចខ្ត្ ឬសវុះខ្ត្។
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(ត្)
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សរមាភាពឯរឧត្ដមរិត្តិបណឌិ ត្ ពេក្ជប ុន្ធិន្ រ ាមស្តនតីក្រសួងមុសងារសាធារណៈ 
 ឹរនខំ្វទិ្កាសាធារណៈខ្ៅរនុ ងក្សុរសនួល ខ្សត្តក្រខ្ចុះ



ខ្ទុះបីជាក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ចុុះមូលដ្ឋា នតាមការចាត់្តាងំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
បានបំខ្ពញការងារជាកាត្ពវរិចចខ្ៅតាមខ្គលខ្ៅនីមួយៗោ៉ា ងសរមា និ ងទ្ទួ្ លបាន
លទ្ធផលគួរឱ្យគត្ស់មាគ ល់រដី រប៏៉ាុណនតខ្ៅមានបញ្ហា ក្បឈមសលុះៗណ លក្រុ មការងបាន
ជួបក្បទ្ុះ  ូចជា៖
១- រមាវធិីការងាររបស់ក្រុមការងារថ្នន រ់ជាត្ិ និងថ្នន រខ់្ក្កាមជាត្ិមមាញឹរខ្ក្ចី នខ្ពរ
ជាខ្ហតុ្នឱំ្យមានការលំបាររនុងការចុុះខ្ធវីខ្វទ្ិកាសាធារណៈ ។

២- មខ្ធោបាយសក្មាបគ់កំ្ទ្ ល់ការចុុះបំខ្ពញការងារខ្ៅមានរក្មិត្។
៣- សំណួរ ឬសំណូមពរពីក្បជាពលរ ា និងមស្តនតីរាជការមួយចនួំនមិនទនប់ាន
ខ្ដ្ឋុះក្សាយចប់ ។

22

៤- បញ្ហា ក្បឈម



៤-ការផដល់ខ្សវាសាធារណៈោរព់ន័ធខ្ៅនឹងការផដល់រមាសិទ្ធិលំខ្ៅសាា ន រមាសិទ្ធិ
 ីធលី ការផដល់អត្តសញ្ហា ណបណ័ណ លិសិត្ឆលងណ ន បណ័ណការងារក្សបចាប់
ខ្សៀវខ្ៅក្គួសារ សំបុក្ត្រំខ្ណីត្។ល។ ខ្ៅមានការយតឺ្ោ៉ា វ ។

៥- ធនធានមនុសសជាមស្តនតីជំនញរនុងក្រុមការងារខ្ៅមានរក្មិត្។
៦- បទ្ខ្លាីសក្គបក់្បខ្ភទ្ខ្ៅខ្រីត្មានខ្ក្ចីនខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។
៧- រាល់ខ្ពលចុុះបំខ្ពញការងារមូលដ្ឋា នរបស់ក្រុមការងារថ្នន រជ់ាតិ្ សមាជិរ ក្រុម
ការងារទងំអស់ណត្ងណត្ក្បមូលងវកិាផាទ ល់សលួនខ្ ីមបចំីណាយខ្លីការខ្រៀបចំ
ខ្វទ្ិកាសាធារណៈ។

៨-ការខ្ធវីខ្វទ្ិកាសាធារណៈខ្ៅរណនលងសលុះ ខ្ពលសលុះពំុមានការចូលរមួពីមនទីរ ឬមស្តនតី
ជំនញមួយចំនួនខ្ៅថ្នន ររ់ាជធានី ខ្សត្ត ណ លបញ្ហា ខ្នុះមានការលំបារនុងការ
ខ្ដ្ឋុះក្សាយ ខ្ហយីក្តូ្វអូសបនល យខ្ពលខ្វលា។
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(ត្)



ក.ចាំណុចខាល ាំង៖
១- ក្បជាពលរ ាកាន់ណត្មានការយល់ ឹង អំពីសលឹមសារននរមាវធីិនខ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្តសត
ចតុ្ខ្កា ណត្ំណារ់កាលទ្ី៣របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល រ៏ ូចជាការងារអភិវឌ្ឍន៍មានការររី
ចខ្ក្មី នខ្លីក្គប់វស័ិយ និងខ្ឆលីយត្បកាន់ណត្ក្បខ្សីរខ្ ងីខ្ៅនឹងត្ក្មូវការជារ់ណសដងរបស់
ក្បជាពល រ  ាខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ។
២- ការផដល់ខ្សវាសាធារណៈ មានភាពកាន់ណត្ក្បខ្សីរខ្ ងី មានទ្នុំរចិត្តពីក្បជាពលរ ា
ខ្ដ្ឋយមានការបិទ្ផោយជាសាធារណៈនូវតារាងត្នមលខ្សវា ខ្ធវឱី្យមានត្មាល ភាព និងទ្ប់
សាក ត្់បាននូវបញ្ហា អសរមាខ្ផសងៗ។
៣- ក្រុមការងារថ្នន រជ់ាតិ្ ថ្នន ររ់ាជធានី ខ្សត្ត និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា នបានសហការគន អនុវ ត្ត
បានលែទងំការចុុះខ្រៀបចំខ្វទិ្កា រ៏ ូចជាការក្បជំុបូរសរបុ របទ្ពិខ្សាធន៍ និងការក្បជំុ
ខ្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ហា រងវល់ និងសំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ា។
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៥-ចាំណុចខាល ាំងន្ិងចាំណុចពខោយ



(ត្)

៤- ការខ្រៀបចខំ្វទ្ិកាសាធារណៈ បានខ្ធវីឱ្យក្បជាពលរ ាមានឱ្កាសខ្លរីខ្ ងីនូវ
បញ្ហា ណ លជាទុ្រខរងវល់របស់ពួរគត្់។
៥- តាមការពិនិត្យជារណ់សដង ការខ្ធវខី្វទ្ិកាមានក្បសិទ្ធភាពសពស់ ខ្ក្ោុះក្បជាពរ ា
បាននិោយផាទ ល់ សំណូមពរផាទ ល់ ហា នខ្លីរខ្ ងីចំៗបញ្ហា ខ្ដ្ឋយមិនខ្ល ចរអា
ណ លខ្នុះជាការគិត្គូរ ៏ក្ត្ឹមក្ត្វូរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។
៦- កាដ ប់បាននូវសភាពការណ៍ និងបញ្ហា ក្បឈមពិត្ក្បារ ខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន
ក្ពមទងំត្ក្មូវការជារ់ណសដងរបស់ក្បជាពលរ ា ខ្ហយីខ្ធវកីារខ្ឆលីយបំភលឺ និងខ្ដ្ឋុះ
ក្សាយបានជាបនតបនទ ប់ ខ្ហយីក្បជាពលរ ាអាចទ្ទួ្លយរបាន។
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ខ.ចាំណុចពខោយ៖
១- សវុះមខ្ធោបាយសក្មាប់ចុុះបំខ្ពញខ្បសររមា
២- សវុះងវកិាសក្មាប់ខ្រៀបចំខ្វទិ្កាសាធារណៈ
៣-ការបរក្សាយបំភលឺរបស់សាា ប័ន ឬជំនញោរ់ព័នធមយួចំននួខ្ៅមិទន់ខ្ឆលីយត្ប
ចាស់ លា ស់ខ្ៅនឹងសំណួរ ឬសំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ា

៤-សំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ាសលុះមានទំ្ហធំំហសួសមត្ារិចចរបស់ក្រមុការ ងា រ
៥-សំណូមពររបស់ក្បជាពលរ ាណ លបានបញ្ាូ នខ្ៅជំនញោរ់ព័នធ បានខ្ដ្ឋុះក្សាយ
មយួចំននួ ខ្ៅខ្សសសល់មយួចំននួខ្ទ្ៀត្រង់ចាជំំនញោរ់ព័នធខ្ដ្ឋុះក្សាយបនត

៦- សំណូមពរមួយចំនួនរបស់ក្បជាពលរ ាខ្លីសពីគខ្ក្មាងងវកិា ណផនកាអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំ
សងាក  ត្់  ក្រុង ក្សុរ និងរាជធានី ខ្សត្ត ខ្ហយីសលុះខ្ទ្ៀខ្ៅខ្ក្ៅគខ្ក្មាងណត្មដង

៧- ក្រុមការងារបានខ្ដ្ឋុះក្សាយសណូំមពររបស់ក្បជាពលរ ាបានភាល មៗ ប៉ាុណនតក្តូ្វរងច់ាំ
ខ្ពលខ្វលាអនុវត្ត (សាិត្រនុងគខ្ក្មាងអភិវឌ្ឍន៍របសឃុ់ំ សងាក ត្់ ក្រុង ក្សុរ ឬរាជធានី
ខ្សត្តខ្ៅឆ្ន បំនទ ប)់។
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ជាទូ្ខ្ៅ  ំខ្ណីការក្គប់ខ្វទិ្កាសាធារណៈបានក្បក្ពឹត្តខ្ៅខ្ដ្ឋយរលូន មានលរខណៈ 
សមរមយ និងមានការចូលរមួខ្ក្ចីនពីក្បជាពលរ ាក្គប់ក្សទប់វណណៈ ខ្ដ្ឋយមិនគិត្ពី
និនន កានខ្ោបាយ។ អងគខ្វទិ្កាខ្ធវីខ្ ងីខ្ដ្ឋយខ្បីរចំហរ ខ្ហយីក្បជាពលរ ាបានបងាា ញ
ពីភាពកាល ហាន និងការចូលរមួរបស់សលួនតាមរយៈការខ្លីរខ្ ងីនូវមតិ្ខ្ោបល់ននរនុង
លរខណៈជាការរុិះគន់ក្ត្ង់ៗ និងចំៗបញ្ហា ផង ជាសំណូមពរផង ជាការរុិះគន់រនុងន័យ
សាា បនផង និងជាការផដល់ព័ត៌្ មានក្ត្ ប់ជារ់ណសដងផង។ ការផដល់ព័ត្៌មានក្ត្ ប់ ឬ
ការផដល់ខ្ោបល់របស់ក្បជាពលរ ារនុងខ្វទិ្កាសាធារណៈខ្ក្បៀបបានជារញ្ច រ់ឆលុុះបញ្ហច ងំ
នូវរាល់ការបំខ្ពញការងាររបស់រ ាបាល ថ្នន រ់ជាត្ិ និងថ្នន រខ់្ក្កាមជាត្ិ។ ទងំខ្នុះគឺជា
ព័ត្៌មានលែសក្មាប់មស្តនតកី្គបល់ំដ្ឋប់ថ្នន រ់រនុងការណរលមែសលួនឱ្យបានសមក្សបតាមអនុ
សាសន៍ណណនរំបស់ សខ្មដចអគគមហាខ្សនបត្ខី្ត្ខ្ជា ហ ុន ណសន នយររ ាមស្តនតី នន
ក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា គឺ ឆលុុះរញ្ចរ់ ងូត្ទ្ឹរ  ុសណរែល ពោបាល និងវុះកាត្់ ។
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៦-សន្និដ្ឋា ន្



មតិ្ខ្ោបល់មួយចំនួនណ លមានលរខណៈជាសំណូមពរក្សបខ្ៅនឹងជីវាភាពជារ់ណសដ ងរបស់
ក្បជាពលរ ា ក្ត្ូវបានខ្ដ្ឋុះក្សាយជូនក្បជាពលរ ា ណ លខ្ធវីឱ្យពរួគត់្មានការសបាយចិត្ត
 ូចជាោរ់ព័នធនឹងវស័ិយអប់រ ំ សុខ្ភិបាល  ីធលី ការររោសណាដ ប់ធាន បស់ងគម និងការអភិវឌ្ឍ
ជនបទ្ជាខ្ ីម។ តាមរយៈសរមាភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ក្រសួង
មុសងារសាធារណៈរនលងមរខ្នុះ ខ្យងីអាចវាយត្នមលបានថ្ន សរមាភាពខ្នុះជាយនតការ ៏
មានក្បសិទ្ធភាពមយួរនុងការខ្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ហា ណ លជាសំណួរ និងសំណូមពររបស់ក្បជា
ពលរ ា និងមស្តនតីរាជការខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។
ពិនិត្យជារមួ ក្គប់ខ្វទិ្កាសាធារណៈរបស់ក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្ចុុះមូលដ្ឋា នបាន ំខ្ណីរការលែ

ក្បខ្សីតាមរមាវធីិណ លបានខ្ក្គងទុ្រ ខ្ហយីក្រុមការងារមិនបានប ិខ្សធមតិ្ ខ្ោបល់របស់
ក្បជាពលរ ាណាមាន រ់ណ លបានខ្លីរខ្ ងីរនុងខ្វទិ្កាខ្ យី ក្ពមទ ំងបា នរត្់ក្តានូវសំណួរ
សំណូមពរ ឬបញ្ហា ននសក្មាប់ខ្ធវីការខ្ដ្ឋុះក្សាយតាមក្របសណឌ ជំនញរបស់សលួន និងរាយ
ការណ៍ខ្ៅខ្ពលសខ្ក្មចលទ្ធផលបានខ្ជាគជ័យជូនក្បធា នក្រុមការងារថ្នន រ់ជាតិ្។
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(ត្)



(ត្)

សមាសភាពក្បជាពលរ ាបានចូលរមួមរពីក្គបនិ់នន កានរខ្ោបាយ ហា ន
ខ្លីរខ្ ងីបញ្ហា ហា នបខ្ញ្ចញមតិ្ខ្ោបល់ខ្លីរសរខ្សីរ និងរុិះគនក់្ត្ង់ៗ  ចំៗ
ខ្ដ្ឋយភាពកាល ហាន និងខ្លីរសំណូមពរជូនអាជាា ធរណ ន ី សមត្ារិចចក្រសួង
ជំនញ និងរាជរដ្ឋា ភិបាល ខ្ ីមបជួីយខ្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមននណ លពួរ
គត្ជួ់បការលំបាររនុងជីវភាពរស់ខ្ៅក្បចានំងៃ។

ក្គបស់មាសភាពននក្រុមការងារទងំក្រុមការងារថ្នន រ់ជាត្ិ និងក្រុមការងារ
ថ្នន រខ់្សត្ត-ក្រុង-ក្សុរ-ឃុសំងាក ត្ប់ានសហការគន លែក្បខ្សីរ ពិខ្សសខ្លីការចូល
រមួជាវាគាិន ការខ្រៀបចំទី្រណនលងខ្ធវីខ្វទិ្កា និងការចាត្អ់ខ្ញ្ា ីញក្បជាពលរ ាឱ្យ
ចូលរមួ។ មនទ បពី់ខ្ធវីខ្វទិ្កាក្បចាណំសនីមួយៗក្រុមការងារថ្នន រជ់ាតិ្ណត្ងណត្ខ្ធវីការ
ក្បជំុបូរសរុបក្រុមធំទងំមូល ខ្ ីមបឆីលុុះបញ្ហច ងំ វាយត្នមលអំពីលទ្ធផលននអងគ
ខ្វទិ្កា ការដ្ឋរខ់្ចញនូវចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចខ្សោយ និងខ្លីរទិ្សខ្ៅបនត។
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សមូអរគុណ!
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