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- លរៀរចំ ករសប្មួេ និងលធវើរចេុរបននភាពេិខិតរេដ្ឋឋ នគតិយុតតនានាពារព់ន័ធនឹងការប្គរប់្គងធនធាន 
មនុសសនិងអភិវឌ្ឍនស៍ាា រន័ លដ្ើមបើរសាងលហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធននការប្គរប់្គងធនធានមនុសសតាមកររ
វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ ប្សរតាមកែនការននរមមវធិើជាតិសប្ារក់ារ អភិវឌ្ឍ
តាមកររប្រជាធិរលតយយលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ និង NPAR។

- អភិវឌ្ឍសមតាភាពមូេធនមនុសសររស់រដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិលដ្ើមបើគបំ្េដំ្លណើ របានលែេរមុខងារនិង
ធនធានឲ្យលៅដ្េ់រដ្ឋបាេ ថ្នន រល់ប្កាមជាតិ ការអនុវតតលគេការណ៍ររយិារន័ន និងសមធមស៌ងគមប្ពម
ទងំការលធវើប្រតិភូរមមអំណាចពើថ្នន រជ់ាតិលៅរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- អភិវឌ្ឍសមតាភាពប្រុមការងារររស់ប្រសួងមុខងារសាធារណៈេេួេរនេុរអនុវតតអនុរមមវធិើេើ៣ នន
រមមវធិើជាតិ។

- លរៀរចំយនតការនានារនុងការលធវើេំលនើររមមការប្គរប់្គងធនធានមនុសសលៅថ្នន រ់លប្កាមជាតិតាម ប្រពន័ធ 
ពត័ា៌នវេិា។
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- បានសហការលរៀរចំអនុប្រឹតយសតើពើការ លធវើប្រតិភូរមមអំណាចលៅរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិរនុងការ
កតងតាងំ ការផ្លា ស់រតូរនិងការរញ្េរភ់ាររិចេមន្តនតើរាជ្ការសុើវេិកដ្េរំលពញការងារលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- អនុលោមតាមចារស់តើពើចារស់តើពើវលិសាធនរមមាប្តា២៨ ននចារស់តើពើការលរៀរចំនិងប្រប្ពឹតតលៅនន
គណៈរដ្ឋមន្តនតើ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាេបានដ្ឋរល់ចញនូវអនុប្រឹតយលេខ៤៩៧ អនប្រ.ររ ចុុះនងៃេើ០៦ កខវចិិឆកា 
ឆ្ន ២ំ០១៣ សតើពើការលធវើប្រតិភូរមមអំណាចដ្េ់រដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ រនុងការកតងតាងំ  ការផ្លា ស់រតូរ 
និងការរញ្េរភ់ាររិចេមន្តនតើរាជ្ការសុើវេិ កដ្េរំលពញការងារលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- បានលរៀរចំលសចរតើកណនាលំេខ២២០២ មស.សណន ចុុះនងៃេើ០៤ កខររកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ សតើពើនើតិវធិើ
ននការកតងតាងំ ការផ្លា ស់រតូរ និងការរញ្េរភ់ាររិចេមន្តនតើរាជ្ការសុើវេិ កដ្េរំលពញការងារលៅថ្នន រ់
លប្កាមជាតិ។
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- បានលរៀរចំលគេនលយាបាយ សតើពើការប្គរប់្គងនិងការអភិវឌ្ឈធនធានមនុសសលៅរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាម
ជាតិ និងប្តូវបានអនុមត័លដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាេលៅនងៃេើ១៨ កខលមសា ឆ្ន ២ំ០១៤ និងបានលបាុះពុមព 
លដ្ើមបើែសពវែាយដ្េ់មន្តនតើរាជ្ការថ្នន រជ់ាតិ និងថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- បានលរៀរចំ និងដ្ឋរឱ់្យអនុវតតប្ពុះរាជ្ប្រឹតយ សតើពើេរខនតិរៈលដ្ឋយកែរសប្ាររុ់គគេិររដ្ឋបាេថ្នន រ់
លប្កាមជាតិ។

- បានលរៀរចំសិកាខ សាោែសពវែាយ និងដ្ឋរឱ់្យអនុវតតប្ពុះរាជ្ប្រឹតយសតើពើេរខនតិៈលដ្ឋយកែរសប្ារ់
រុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ នឹងចុុះែសពវែាយលគេនលយាបាយប្គរប់្គងនិងការអភិវឌ្ឍធន ធាន
មនុសសលៅរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ និងេិខិតរេដ្ឋឋ នពារព់ន័ធនឹងការប្គរប់្គងមន្តនតើរាជ្ការសុើវេិ 
ដ្េ់អនរពារព់ន័ធរមួាន ប្គរប់្រសួង សាា រន័  លៅថ្នន រជ់ាតិ និងថ្នន រល់ប្កាមជាតិរនុងប្ររខណឌ េូទងំ
ប្រលេស។
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លេធផល (ត្) ៖

6

- បានសហការលរៀរចំអនុប្រឹតយលេខ២៤០ អនប្រ.ររ ចុុះនងៃេើ២៧ កខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតើពើការលធវើប្រតិភូ
រមមសិេធិអំណាចលៅឱ្យគណៈអភិបាេរាជ្ធានើ លខតត ប្រុង ប្សុរ រនុងការប្គរប់្គងរុគគេិររំលពញ
ការងារលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- អនុលោមប្ពុះរាជ្ប្រឹតយសតើពើេរខនតិរៈលដ្ឋយកែរសប្ាររុ់គគេិររដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ និងកែែរលេើ
អនុប្រឹតយលេខ២៤០ ខាងលេើ បានលរៀរច៖ំ

- លសចរតើកណនាលំេខ៧៨៨ មស.សណន ចុុះនងៃេើ២៣ កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតើពើលគេការណ៍ និងនើតិវធិើននការ
កតងតាងំ និងរញ្េ រ់មុខតំកណងប្គរ់ប្គងររស់មន្តនតើរាជ្ការសុើវេិ ននមនេើរអងគភាព និងការយិាេ័យជំ្នាញនានា
ននប្រសួងកដ្េរំលពញការងារថ្នន រ់លប្កាមជាតិ លដ្ឋយកចងេមែិតអំពើលគេការណ៍ នើតិវធិើតាមរប្មិតមុខតំកណង
ប្គរ់ប្គងនើមួយៗ។

- លសចរតើកណនាលំេខ៧៨៩ មស.សណន ចុុះនងៃេើ២៣ កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតើពើលគេការណ៍ ករររេនិងនើតិវធិើ 
ននការប្គរ់ប្គងរុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រ់លប្កាមជាតិ។
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- បានចូេរមួរនុងការរសាងេិខិតរេដ្ឋឋ នគតិយុតតនានា ពារព់ន័ធនឹងការលែេរមុខងារ និងធនធានលៅឱ្យ
រដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ តាមវសិ័យនានា លដ្ឋយសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.រ. ប្រសួង
មហានែេ ប្រសួងលសដ្ឋរិចេ និងហរិញ្ញវតាុ និងប្រសួងសាមើ ប្ពមទងំរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ លដ្ើមបើជំ្រុញ
លៅអនុវតតរនុងដំ្លណើ រការលែេរមុខងារលៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។

- បានសហការចុុះសិរាអំពើមុខងារ រចនាសមពន័ធ និងនើតិវធិើរំលពញការងារររស់អងគភាពធនធានមនុសស
លៅថ្នន រល់ប្កាមជាតិលៅលខតតចំនួន ៥ ប្រុងចំនួន ៥ និងប្សុរចំនួន ១០ កដ្េេេធែេវភិាគលយើង បាន
ររល ើញលេើការអនុវតតរចេុរបនន ពិលសសលយើងររល ើញរញ្ហា ប្រឈមកដ្េរដ្ឋបាេលខតត ប្រុង ប្សុរ 
រនុងលខតតទងំ៥ជ្ួរប្រេុះ។
 ឈរលេើមូេដ្ឋឋ នលនុះ លយើងានអនុសាសន៍សប្ារ់ការពិចារណាលដ្ើមបើពិនិតយ ករសប្មួេរំលពញ រកនាមសប្ារ់
រិចេដំ្លណើ រការ ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសសលៅថ្នន រ់លប្កាមជាតិរនតលេៀតឱ្យបានេែប្រលសើរ។
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បញ្ហា ក្បឈម ៖
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 រនុងការអនុវតតកែនការសរមមភាពងវកិាររស់ ែអ៣ តាមឆ្ន នំើមយួៗ លដ្ឋយសារការអនុវតតនើតិវធិើែតេ់ងវកិាររស់
នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ានលប្ចើនលធវើឲ្យ អូសរនាា យលពេរនុងការអនុវតតកែនការសរមមភាព កដ្េលធវើឲ្យការលប្រើប្បាស់ងវកិា
ពំុបានសលប្មចបានតាមការ លប្គងេុរ។

 ប្រុមការងារពំុានប្បារ់ឧរតាមភលែសងលប្ៅពើលរសររមម។ មលធាបាយ ងវកិាលៅពំុទន់ល ា្ើយតរលៅ នឹងតប្មូវការ
ប្ររខណឌ លពេលវោ និងសរមមភាព កដ្េលធវើឲ្យរិចេការលនុះពំុសូវប្រមូេែតុបំានេែរនុងរប្មិត ការងារជាប្រុម។

 សប្ារ់ឆ្ន ២ំ០១៨ ប្រុមការងារប្តូវលប្រើប្បាស់ងវកិាររស់ប្រសួងវញិ កដ្េទមទរឲ្យានការជំ្រុញ កែនរ
រលចេរលេសែតេ់ងវកិា លដ្ើមបើធានាមិនឲ្យគងំសេុះដ្េ់ដំ្លណើ រការននការអនុវតតរមមវធិើរំកណេប្មង់វមិជ្ឈការ និង
វសិហមជ្ឈការតាមការលប្គងេុរ មា៉ាងលេៀតឆ្ន ២ំ០១៨ ទងំថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់លប្កាមជាតិានរិចេការ មាញឹរ
លប្ចើនកដ្េអាចនឹងរ៉ាុះពាេ់លពេលវោខាុះរនុងកែនការចុុះែសពវែាយរនុងប្ររខណឌ េូទងំប្រលេស។27/03/18
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 ដ្ឋរឲ់្យអនុវតតនូវេិខិតរេដ្ឋឋ នគតិយុតត ករររេនិងនើតិវធិើនានាពារព់ន័ធនឹងការប្គរប់្គង
ធនធាន មនុសស លដ្ើមបើឲ្យរដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិានេេធភាពរនុងការប្គរប់្គងចាតក់ចងរុគគេិរ
ររស់ខាួនរមួាន៖
 ប្ពុះរាជ្ប្រឹតយសតើពើេរខនតិរៈលដ្ឋយកែរសប្ារប់្គរប់្គងរុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ
 អនុប្រឹតយលេខ២៤០ អនប្រ.ររ ចុុះនងៃេើ២៧ កខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតើពើការលធវើប្រតិភូរមមលៅឲ្យ 
គណៈអភិបាេរាជ្ធានើ លខតត ប្រុង ប្សុរ រនុងការប្គរប់្គងរុគគេិររំលពញការងារលៅថ្នន រ ់
លប្កាមជាតិ

 លសចរតើកណនាលំេខ៩៨៨ មស.សណន ចុុះនងៃេើ២៣ កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតើពើលគេការណ៍ 
និងនើតិវធិើននការកតងតាងំ និងការរញ្េរមុ់ខតំកណងប្គរប់្គងររស់មន្តនតើរាជ្ការសុើវេិននមនេើរ
អងគភាព និងការយិាេ័យជំ្នាញនានាននប្រសួងកដ្េរំលពញការងារលៅថ្នន រ់លប្កាមជាតិ។

 លសចរតើកណនាលំេខ៩៨៩ មស.សណន ចុុះនងៃេើ២៣ កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតើពើលគេការណ៍ 
ករររេ និងនើតិវធិើននការប្គរប់្គងរុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រល់ប្កាមជាតិ។27/03/18



េិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ (ត្) ៖

10

 ដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតនូវប្រព័នធវាយតនមាគុណែេ ររស់រុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រ់លប្កាមជាតិ សប្ារ់ការ
វាយ តនមាលេើការរំលពញការងាររុគគេិរ កែែរលេើការពិពណ៌នាការងារតាមមុខតំកណងនើមួយៗ
រមួរញ្េូ េទងំការ លេើររមពស់សមភាពលយនឌ័្ររនុងរដ្ឋបាេសាធារណៈ និងលេើររមពស់ររយិា
រ័នននិងសមធម៌សងគម។

 លែេររុគគេិរពើប្រសួង សាា រ័ននានាលៅរដ្ឋបាេថ្នន រ់លប្កាមជាតិ លៅលពេកដ្េមុខងារនានាបាន
លែេរ លដ្ឋយធានាបាននូវអតាប្រលយាជ្ន៍កដ្េានមុនលពេលែេរ។

 លរៀរចំប្រព័នធេិននន័យប្គរ់ប្គងរុគគេិរតាមប្រព័នធព័ត៌ានវេិា។
 លរៀរចំមន្តនតើឲ្យានចំនួនសមប្សរលៅនឹងេំហកំារងារររស់រដ្ឋបាេថ្នន រ់នើមួយៗ និងពិនិតយ
លែើង វញិ អំពើរប្មិតមុខតំកណង  ប្ពមទងំការរលងកើតនូវប្រព័នធលេើរេឹរចិតតដ្េ់មន្តនតើលៅរដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់លប្កាមជាតិ។

 ប្តួតពិនិតយ ពប្ងឹងការអនុវតតេិខិតរេដ្ឋឋ នគតិយុតតនានាពារ់ព័នធនឹងការប្គរ់ប្គងរុគគេិររដ្ឋ
បាេ ថ្នន រ់ លប្កាមជាតិ និងពិនិតយករសប្មួេរំលពញរកនាមេិខិតរេដ្ឋឋ នគតិយុតតទងំលនាុះលដ្ើមបើ
ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍតាម កររប្រជាធិរលតយយលៅថ្នន រ់លប្កាមជាតិឲ្យកាន់កតប្រលសើរលែើង។27/03/18
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