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បទបង្ហា ញ
ស្តីពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារបីឆ្ន ាំ បួនខែ

(០៨-០៨-២០១៤ ដល់ ៣១-១២-២០១៧) និងទិស្ដៅការងារ
២០១៨-២០២២ នាយកដ្ឋា នស្វនកម្មផ្ទៃកនុង

បងាា ញដដ្ឋយសនួ រសមី ប្បធាននាយកដ្ឋា ន
មីនា ២០១៨
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៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧)
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១. សសចក្តីស្តើម

• នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្្ៃក្នងុ បានប្បកាសដ្ឋក្់ឱ្យដាំស ើ រ
ការជា ល្ូវការសៅផ្ងៃទី ០៨ ខែ សហីា ឆ្ន ាំ ២០១៤ សប្កាម  
អធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់ ឯក្ឧតដមក្ិតតិប ឌិ ត សពប្រ ប ុនធិ
ន រដាមន្តនតីប្ក្សងួមុែង្ហរាធារ ៈ

• នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្្ៃក្នងុ បចចុបបននមានមន្តនតីរារការ
សរបុ ចាំនួន១២នាក្(់ប្ស០ី៤នាក្)់ និងមន្តនតីជាប់ក្ិចចសនា
០២នាក្់ ដូចខាងសប្កាម៖
 ប្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ចាំនួន ០១នាក្់(ប្ស០ី០ 
នាក្)់

 អនុប្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ចាំនួន ០៥នាក្់(ប្ស០ី0នាក្)់
 ប្បធានការយិាលយ័ ចាំនួន ០៣នាក្់

(ប្ស០ី២ នាក្)់
 អនុប្បធានការយិាលយ័ ចាំនួន ០០នាក្់(ប្ស០ី០ នាក្)់
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២.តួនាទីនិងភារក្ិចចរបសន់ាយក្ដ្ឋា ន

• ប្ពះរាជប្កម្ដលែជស្/រកម្/០៣០០/១០ ចុះផ្ងៃទី៣០ ខែម្ីនា ឆ្ន ាំ២០០០ 
ខដលប្បកាស្ដោយដប្បីចាប់ស្តីពីស្វនកម្មផ្នប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា

• អនុប្កឹត្យដលែ៦២ អនប្ក/បក ចុះផ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ ស្តីពីការ
ដរៀបចាំនិងការប្បប្ពឹត្តដៅរបស្់ប្កស្ួងមុ្ែងារសាធារណៈ

• ប្បកាស្ដលែ៣១១៨ ម្ស្.នក ចុះផ្ងៃទ០ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ ស្តីពីការ
ដរៀបចាំនិងការប្បប្ពឹត្តដៅផ្នការយិាល័យចាំណុះដោយនាយកដ្ឋា ន និងអងគ
ភាពនានាផ្នអគ្គនាយកដ្ឋា ននិងអគ្គគ ធិការដ្ឋា នផ្នប្កស្ងួមុ្ែងារសាធារណៈ

• អនុប្កឹត្យដលែ៤០ អនប្ក/បក ចុះផ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ ស្តីពីការ
ដរៀបចាំនិងការប្បប្ពឹត្តដៅផ្នស្វនកម្មផ្ទៃកនុងដៅតាម្បណាត សាា បន័ ប្កស្ួង 
និងស្ហប្គ្គស្សាធារណៈ មានតួនាទីនិងភារក្ិចចដចូតស ៖ 



២.តួនាទីនិងភារក្ិចចរបសន់ាយក្ដ្ឋា ន (ត)
 អនុវត្តដគ្គលនដយាបាយ និងខទនការយុទធសាស្រស្តរបស្់ប្កស្ួង
 ដរៀបចាំខទនការយុទធសាស្រស្តស្វនកម្មផ្ទៃកនុងបីឆ្ន ាំ ខទនការស្វនកម្មនិង
កម្មវធិីស្វនកម្មផ្ទៃកនុងប្បចាំឆ្ន ាំនមួី្យៗ

 ដធវីស្វនកម្មតាម្ខទនការនិងកម្មវធិដីលៈី កិចចប្បត្ិបត្តិការ ហរិញ្ាវត្ាុ  
ភាពអនុដោម្ និងប្បព័នធបដចចកវទិា

 ទតល់ការធានាតាម្រយៈលទធទលស្វនកម្មជូនឯកឧត្តម្រដាម្ស្រនតី និង
ថ្នន ក់ដឹកនាាំអងគភាពដដីម្បពីប្ងឹងដលីការប្គ្បប់្គ្ងផ្ទៃកនុងប្បកបដដ្ឋយ
ភាពចាស្់ោស្់ ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ និងជប្ម្ុញដោយមានគ្ណដនយយភាព

 វាយត្ផ្ម្ៃដដ្ឋយឯករាជយដលីភាពប្គ្ប់ប្គ្គន់ និងលទធទលការងារផ្ន
ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងផ្ទៃកនុងខដលថ្នន កដ់ឹកនាាំអងគភាពបានបដងកតី្
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 ជួយថ្នន ក់ដឹកនាាំដោយប្បដស្រីដ ងីនូវបរយិាកាស្ប្គ្បប់្គ្ងអងគភាព
តាម្រយៈលទធទលស្វនកម្ម (របាយការណ៍ស្វនកម្មនិងការទតល់អនុ
សាស្ន៍ស្វនកម្ម)

 រាយការណ៍ផ្ទៃ ល់ជូនឯកឧត្តម្រដាម្ស្រនតី ដដីម្បបី្ជាបពីលទធទលស្វនកម្ម 
និងមានវធិានការខណនាាំបខនាម្ដលស់្វនដ្ឋា ន

 ចុះតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មដៅស្វនដ្ឋា នតាម្ខទនការ 
និងកម្មវធិីស្វនកម្មផ្ទៃកនុងប្បចាំឆ្ន ាំ ប្ពម្ទាំងរាយការណ៍លទធទលទាំង
ដនាះជូនឯកឧត្តម្រដាម្ស្រនតី ប្ជាប

 អនុវត្តនូវស្តង់ដ្ឋស្វនកម្មជាត្ ិអនតរជាត្ិ និងប្កម្ស្ីលធម្វវជិាជាជ ជីវៈ
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២.តួនាទីនិងភារក្ិចចរបសន់ាយក្ដ្ឋា ន (ត)



• បានដរៀបចាំខទនការយុទធសាស្រស្តស្វនកម្មផ្ទៃកនុងបីឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៧ 
និង២០១៨-២០២០ ទទួលបានហត្ាដលខាគ្គាំប្ទដដ្ឋយឯកឧត្តម្កិត្តិ
បណឌិ ត្រដាម្ស្រនតី 

• បានដរៀបចាំខទនការនិងកម្មវធិីស្វនកម្មផ្ទៃកនុងប្បចាំឆ្ន ាំនីមួ្យៗទទួលបាន
ហត្ាដលខាគ្គាំប្ទដដ្ឋយឯកឧត្តម្កិត្តិបណឌិ ត្រដាម្ស្រនតី

• បានអភិវឌ្ឍស្ម្ត្ាភាពស្វនករផ្ទៃកនុងតាម្រយៈការដបីកវគ្គបណតុ ះបណាត ល 
និងចូលរមួ្វគ្គបណតុ ះបណាត ល ជាំនាញកនុងប្ស្ុកនិងដប្ៅប្បដទស្ដូចជាៈ 

(១)ចាប់ស្តីពីស្វនកម្មនិងស្តង់ដ្ឋដស្វាសាធារណៈ 
(២)ការដធវីស្វនកម្ម ដលីកម្មវធីិបដចចកវទិាព័ត្វមាន 
(៣)ការដធវីស្វនកម្ម ដលសី្មិ្ទធកិម្ម
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៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧)



(៤)ការពប្ងឹងការអនុវត្តស្វនកម្មជាក់ខស្តងដៅស្វនដ្ឋា ន
(៥)ស្តង់ដ្ឋផ្នការដរៀបចាំរបាយការណ៍ស្វនកម្មបឋម្និងរបាយការណ៍
ដពញដលញ 

(៦)ចូលរមួ្ កិចចប្បជុាំ ស្ិកាា សាោ និង វគ្គបណតុ ះបណាត លនានាតាម្
ការចត់្បញ្ជាជូ នរបស់្ប្កសួ្ងនិងតាម្ការអដញ្ជាជ ីញ ។

•បានដរៀបចាំចងប្កងខទនការស្កម្មភាពការងារ ចដងាក ម្ស្កម្មភាពនិងងវកិា
កម្មវធិីរបស្់ការយិាល័យនមួី្យៗ និងនាយកដ្ឋា ន និងបានដរៀបចាំរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពការងារនិងវាស្ខវងស្ម្ិទធកម្មលទធទលការងារប្បចាំខែ ប្ត្ីមាស្ 
ឆមាស្ ឆ្ន ាំ ជូនអងគភាពពាក់ព័នធ និងប្កស្ួង
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៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧) (ត)



• ថ្នន ក់ដឹកនាាំនាយកដ្ឋា នបានចូលរមួ្ជាវាគ្មិនកនុងកម្មវធិីស្កិាា សាោ និងវគ្គ
បណតុ ះបណាត លតាម្ការអដញ្ជាជ ីញ និងការចត្់តាាំងរបស្់ប្កស្ួង

• បានដរៀបចាំដស្ចកតីស្ដប្ម្ច និងដគ្គលការណ៍ខណនាាំនានាដដមី្បពីប្ងឹង
ប្បស្ិទធភាពការងារ និងស្ម្ត្ាភាពអនុវត្តដល់ម្ស្រនតី ស្វនករ   ដូចជា៖ 

(១)ដស្ចកតីស្ដប្ម្ចបដងកីត្ប្កុម្ការងារស្វនកម្មនិងបាំខណងខចកភារកិចច
ជូន ថ្នន ក់ដឹកនាាំ នាយកដ្ឋា ន និងការយិាល័យនីម្យួៗ  

(២)នីតិ្វធីិផ្នការចុះដធវីស្វនកម្មនិងតាម្ដ្ឋនអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មដៅ   
តាម្អងគភាពថ្នន ក់ជាតិ្និងដប្កាម្ជាតិ្ចាំណុះប្កស្ួង

9

៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧) (ត)



(៣)នីតិ្វធីិផ្នការដធវីរបាយការណ៍ស្ដងាប របាយការណ៍ស្វនកម្មដពញ
ដលញដដីម្ប ីរាយការណ៍ ផ្ទៃ ល់ជូ នឯកឧត្តម្ កិត្តបិណឌិ ត្រដាម្ស្រនត ី
ោជាា ធរស្វនកម្មជាតិ្ និងស្វនដ្ឋា នដដីម្បអីនុវត្តអនុសាស្ន៍ 

(៤)នីតិ្វធីិផ្នការដរៀបចាំ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ ស្ប្មាប ់ប្បធាន -
អនុប្បធាននាយកដ្ឋា ន ប្បធាន-អនុប្បធានការយិាលយ័ ប្បចាំ(ខែ  
ប្តី្មាស្ ឆមាស្ ឆ្ន ាំ) និងទិស្ដៅការងារ

(៥)បដងកីត្ប្កុម្ការងារប្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្ផ្ម្ៃលទធទលវឌ្ឍនភាពការងារ
របស្់ នាយកដ្ឋា ន  របាយការណ៍ស្វនកម្មស្ដងាប  និងរបាយការណ៍
ស្វនកម្មដពលដលញ ។ 
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៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧) (ត)



• ទតល់អនុសាស្ន៍ខកលម្អការងារដៅអងគភាពថ្នន កជ់ាត្ិនិងដប្កាម្ជាត្ិចាំណុះ
ប្កស្ួង តាម្  រយៈការ ចុះដធវីស្វនកម្មប្ស្បតាម្ខទនការនិងកម្មវធិីស្វនកម្ម 
ផ្ទៃកនុងរយៈដពលបីឆ្ន ាំនិងបួនខែបានចាំនួន៤៨ដលីក និងបានដរៀបចាំរបាយ
ការណ៍ ស្ដងាបការចុះដធវីស្វនកម្មជូនឯកឧត្តម្កិត្តិបណឌិ ត្រដាម្ស្រនតីប្ជាប 

• បានដរៀបចាំ របាយការណ៍  ស្វនកម្ម  ដពញដលញប្បចាំឆ្ន ាំនីមួ្យៗ ជូនៈ 
១.  ឯកឧត្តម្កិត្តិបណឌិ ត្រដាម្ស្រនតី(រកាទុកដៅែុទៃកាល័យ) 
២. ដោកជាំទវអគ្គស្វនករ ផ្នោជាា ធរ ស្វនកម្ម ជាតិ្ 
៣. អងគភាពថ្នន ក់ជាតិ្និងដប្កាម្ជាតិ្ចាំណុះប្កស្ងួ(ស្វនដ្ឋា ន) ដដីម្បី
អនុវត្តអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មខកលម្អចាំណុចែវះខាត្។
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៣.វឌ្ឍនភាពការង្ហរបីឆ្ន ាំ បួនខែ
(០៨-០៨-២០១៤ ដល ់៣១-១២-២០១៧) (ត)
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ក្ប្មងរបូភាព និងសក្មមភាព
ចុះដធវីស្វនកម្មនងិតាម្ដ្ឋនអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មតាម្ខទនការនងិកម្មវធិសី្វនកម្មប្បចាំ 
ឆ្ន ាំនីមួ្យៗ របស់្ប្បត្ិភូស្វនកម្មប្កសួ្ងមុ្ែងារសាធារណៈ ដៅអងគភាពថ្នន ក់ជាត្និិង
ដប្កាម្ជាត្ិចាំណុះប្កសួ្ង(ស្វនដ្ឋា ន) និងចូលរមួ្សិ្កាា សាោ វគ្គបណតុ ះបណាត លនានា
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ក្ប្មងរបូភាព និងសក្មមភាព
ចុះដធវីស្វនកម្មនងិតាម្ដ្ឋនអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មតាម្ខទនការនងិកម្មវធិសី្វនកម្មប្បចាំ 
ឆ្ន ាំនីមួ្យៗ របស់្ប្បត្ិភូស្វនកម្មប្កសួ្ងមុ្ែងារសាធារណៈ ដៅអងគភាពថ្នន ក់ជាត្និិង
ដប្កាម្ជាត្ិចាំណុះប្កសួ្ង(ស្វនដ្ឋា ន) និងចូលរមួ្សិ្កាា សាោ វគ្គបណតុ ះបណាត លនានា
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ក្ប្មងរបូភាព និងសក្មមភាព
ចុះដធវីស្វនកម្មនងិតាម្ដ្ឋនអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មតាម្ខទនការនងិកម្មវធិសី្វនកម្មប្បចាំ 
ឆ្ន ាំនីមួ្យៗ របស់្ប្បត្ិភូស្វនកម្មប្កសួ្ងមុ្ែងារសាធារណៈ ដៅអងគភាពថ្នន ក់ជាត្និិង
ដប្កាម្ជាត្ិចាំណុះប្កសួ្ង(ស្វនដ្ឋា ន) និងចូលរមួ្សិ្កាា សាោ វគ្គបណតុ ះបណាត លនានា



15

បញ្ហា ប្បឈម ដាំស ោះប្ាយ

១.ស្ម្ត្ាភាពស្វនករដៅមានកប្មិ្ត្ ១.ដស្នីសុ្ាំបញ្ជាជូ នស្វនករចូលរមួ្វគ្គបណតុ ះ
បណាត លជាំនាញវជិាជាជ ជីវៈស្វនកម្មកនុង
ប្សុ្កនិងដប្ៅប្សុ្ក

២.ចាំននួស្វនករមានតិ្ច មិ្នទន់ដឆៃីយ 
ត្បនឹងការអនុវត្តខទនការនិងកម្មវធីិ
ស្វនកម្មប្បចាំឆ្ន ាំទនដ់ពលដវោ

២.ដស្នីសុ្ាំចាំននួម្ស្រនតី(ស្វនករ)ប្បចាំឆ្ន ាំ
ចាំននួបីនាក់

៤.បញ្ហា ប្បឈមនិងដាំស ោះប្ាយ
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៥.ទិសសៅការង្ហរ ២០១៨-២០២២

• ដប្គ្គងដលីកស្ាំដណីជូនឯកឧត្តម្កិត្តិបណឌិ ត្រដាម្ស្រនត ីដដីម្បសុី្ាំគ្គាំប្ទខទនការ
យុទធសាស្រស្តស្វនកម្មផ្ទៃកនុងបីឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ប្ពម្ទាំងខទនការនិង
កម្មវធិីស្វនកម្មផ្ទៃកនុងប្បចាំឆ្ន ាំនមួី្យៗ

• ដប្គ្គងដរៀបចាំខទនការស្កម្មភាពការងារ ចដងាក ម្ស្កម្មភាព និងកម្មវធិីងវកិា
របស្់នាយកដ្ឋា នស្ប្មាប់អនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៨-២០២២

• ដប្គ្គងដធវីស្វនកម្មតាម្ខទនការយុទធសាស្រស្តស្វនកម្មផ្ទៃកនុង ខទនការនិងកម្ម
វធិីស្វនកម្មផ្ទៃកនុងប្បចាំឆ្ន ាំនីមួ្យៗដៅអងគភាពថ្នន ក់ជាត្ិ និងដប្កាម្ជាត្ិ
ចាំណុះប្កស្ួង
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៥.ទិសសៅការង្ហរ ២០១៨-២០២២

• ដប្គ្គងដរៀបចាំ របាយការណ៍  ស្វនកម្ម  ដពញដលញប្បចាំឆ្ន ាំនីមួ្យៗ ដប្កាយ
បញ្ចប់កិចចការស្វនកម្ម ជូនៈ 

១.  ឯកឧត្តម្កិត្តិបណឌិ ត្រដាម្ស្រនតី(រកាទុកដៅែុទៃកាល័យ) 
២. ដោកជាំទវអគ្គស្វនករ ផ្នោជាា ធរ ស្វនកម្ម ជាតិ្ 
៣. អងគភាពថ្នន ក់ជាតិ្និងដប្កាម្ជាតិ្ចាំណុះប្កស្ងួ(ស្វនដ្ឋា ន) ដដីម្បី
អនុវត្តអនុសាស្ន៍ស្វនកម្មខកលម្អចាំណុចែវះខាត្។
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៥.ទិសសៅការង្ហរ ២០១៨-២០២២

• ដប្គ្គងដរៀបចាំចងប្កងខទនការស្កម្មភាពការងារ ចដងាក ម្ស្កម្មភាព និង
ងវកិាកម្មវធិីរបស់្ការយិាល័យនមួី្យៗ និងនាយកដ្ឋា ន និងដរៀបចាំរបាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារនិងវាស្ខវងស្ម្ិទធកម្មលទធទលការងារប្បចាំខែ ប្ត្ី
មាស្ ឆមាស្ ឆ្ន ាំ ជូនអងគភាពពាក់ព័នធ និងប្កសួ្ង

• ដប្គ្គងដរៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត ល ស្ិកាា សាោ កិចចប្បជុាំ និងកម្មវធិីនានា 
ដដីម្បបីដងកីនស្ម្ត្ាភាពនិងអភិវឌ្ឍធនធានស្វនករ ...។ល។...

សមូអរគុ !


