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I.ខស្ចកតីខ្តើម្
ក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សចុងពរោយព េះ ពោយឈរពលើមូលោា  រ្រេះន ស្ថិរភាេ ពោបាយ

ស្ តិភាេ សុ្វត្តិភាេស្ងគម  ើត្ិរដ្ា ររជាធរិពត្យយពស្រ ើេហុរក្ស  ងិ ពស្ដ្ាក្ចិចទើផ្សារររពទស្ក្មពុជា បា 
អភិវឌ្ឍខ្លួ ឈា ព ើងមួយក្រមតិ្ខ្ពស់្ទាំងទដិ្ាភាេពស្ដ្ាក្ចិច ពោបាយ ិងស្ងគម។

ទ ទរមព េះ ពស្ចក្តើរ ាំេរងពលើពស្វាសាធារណៈររស់្ររជាេលរដ្ា ក៏្មា ោរអភវិឌ្ឍដូ្ចគ្នន ដដ្រ។
ពដ្ើមបើរ តជរមញុពលបឿ ន ោរផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈពោយោ ់ដត្មា ររសិ្ទធភាេ  ងិ ររសិ្ទធ

ផ្សលរាជរោា ភិបាលបា ោក់្ពចញ្ លរេះន ក្មមវធិើដក្ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈដដ្លពតោត ត្ពលើ
១-ោររេរង្ុណភាេ ិង ររសិ្ទធភាេន ោរផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈ
២-ោររ្រ់រ្ង ិងោរអភវិឌ្ឍ ធ ធា ម ុស្ស
៣-ោរដក្ទរមង់ររេ ធពរៀវត្ស ិង របាក់្ឧរត្ថមភពផ្សសង រៗរស់្មន្រ តើរាជោរ
ពដ្ើមបើដររោល យរដ្ាបាលសាធារណៈ ពោយពៅជាអនក្ផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈដ៏្មា ររសិ្ទធភាេ

ដដ្លរពរមើររជាជ ពោយោ ់ដត្ខ្ល ាំងព ើង ក្មមវធិើជាត្កិ្ាំដណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨
រត្ូវបា ទទួលោរអ ុម័ត្ដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ររស់្ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន
នាយក្រដ្ាមន្រ តើន រេេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ដដ្លមា រក្សួ្ងមុខ្ងារសាធារណៈ ជាពស្នាធិោរររស់្



រោា ភបិាល ក្នុងវស័ិ្យមុខ្ងារសាធារណៈ ងិទទួលរ ទុក្ដ្រក្នាាំ  ងិ ស្រមរស្រមួល ោរអ ុវត្តក្មម
វធិើជាត្កិ្ាំដណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈក្នុងោររមួស្ពរមចពោយបា  ូវោររបាថ្នន ររស់្រាជរោា ភិបា
ល ិង ររជាេលរដ្ា។

ពដ្ើមបើពោយោរអ ុវត្តក្មមវធិើជាត្កិ្ាំដណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ ពោយោ ់ដត្មា 
ររសិ្ទធភាេ រក្មុោរងារដក្ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈពខ្ត្តបាត់្ដ្ាំរងរត្វូបា រពងកើត្ព ើងពោយ
ដ្ើោពលខ្០០៣/១៦ដ្ក្.រក្ ចុេះនងៃទើ ១២ ដខ្ស្ើហាឆ្ន ាំ២០១៦ ររស់្អភិបាលន ្ណៈអភិបាល
ពខ្ត្តបាត់្ដ្ាំរង ក្នុងោរអ ុវត្ត ោរតាមោ  ងិ ោរវាយត្នមលោរអ ុវត្តររស់្ក្មមវធិើជាត្កិ្ាំដណ
ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨។



II.ចកខវុិស្យ័
រាជរោា ភិបាលបា ោក់្ពចញ ូវក្មមវធិើដក្ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ ពឆ្ព េះពៅស្ពរមច

ចក្ខុវស័ិ្យ៖ “ដររោល យរដ្ាបាលសាធារណៈឲ្យពៅជាអនក្ផ្សតល់ពស្វាដ៏្មា ររសិ្ទធភាេ  ិង ជានដ្្ូ
អភិវឌ្ឍដដ្លោចពជឿទុក្ចិត្តបា ស្ាំពៅរពរមើររជាេលរដ្ាឲ្យោ ់ដត្លអររពស្ើរព ើង”។

III.ខោលបំែង

ដផ្សអក្ពលើចក្ខុវស័ិ្យខ្ងពលើ ពគ្នលរាំណងស្ាំខ្ ់ៗ រត្ូវបា ក្ាំណត្់ ិងរតូ្វស្ពរមចឲ្យ
បា ក្នុងពនាេះរមួមា ៖

ទើ១-ពស្វាសាធារណៈររក្រពោយ្ុណភាេ មា ភាេសាមញ្ញ ររសិ្ទធភាេ ភាេោច
ពជឿទុក្ចិត្តបា ភាេឆ្រ់រហ័ស្ ព ល្ើយត្រទ ់ពេលពវលាពៅ រងពស្ចក្តើរត្វូោរ មា ភាេងាយ
រស្ួល  ិងមា ោរចូលរមួេើអនក្ពររើរបាស់្ពស្វា។



ទើ២-ោររ្រ់រ្ង ិងោរអភិវឌ្ឍមន្រ តើរាជោរសុ្ើវលិឲ្យោ ់ដត្មា ស្មត្ថភាេ ភាេសាា
ហារ់ ររស្ទិធភាេ  ិងភាេពជឿទុក្ចិត្តក្នុងោរផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈ ពោយររោ ់ភាា រ ូ់វវរបធម៌
ពស្វាសាធារណៈ្ ទៈមាច ស្់ោរ ភក្តើភាេ  ិងម សិ្ោរវជិាា ជើវៈ។

ទើ៣-ររេ ័ធពរៀវត្សដដ្លធានាបា  ូវស្មធម៌ រពងកើ ផ្សលិត្ភាេ  ិងររសិ្ទធភាេោរងារ
រេមទាំងធានាបា  ូវ ស្ងគតិ្ភាេរវាងរក្រខ្ណឌ មន្រ តើរាជោរសុ្ើវលិ ិងរក្រខ្ណឌ ក្ងក្ាំលាាំង
ររោរ់ោវុធ។



IV.ស្ចូនាករខោលស្ម្ិទធកម្ម ននកម្មវិធីជាត្កិំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាល 
សាធារែៈឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៨

ល.រ សូចនាករ ចំនួនមនទីរ/
អង្គភាព

ចំនួនមនទីរ/អង្គភាពដែលបានអនុវត្ត

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

១
មុខងារសាធារណៈទំង្ថ្នា ក់ជាតិ្ និង្ ថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ្រតូ្វបានក្រៀបចំជាអង្គវជិាា ជីវៈ និង្ កំណត់្មុខ
តំ្ដណង្ និង្ោរពិពណ៌នាមុខតំ្ដណង្ចាស់លាស់

៤០ ៦៥.៥% ៦៨.៩% ៦៨.៩%

២ ោរកសាង្សមត្ថភាពមន្តនតីរាជោរមានរបសិទ្ធភាព
និង្មានរបព័នធវាយត្ម្មៃចាស់លាស់ ៤០ ៦៥.៥% ៦៥.៥% ៦២%

៣ របព័នធក្បៀវត្សមន្តនតីរាជោរមានសង្គតិ្ភាព សមធម៌
និង្គំរទ្ផលិត្ភាព

៤
ោរវភិាគមុខងារ និង្ោររតួ្ត្ពិនិត្យរបតិ្បត្តិោរក្ ើង្
វញិរបស់រកសួង្សាថ ប័នរតូ្វបានអនុវត្ត និង្ក្ធវើវចិារ
ណកមម

៤០ ៤៨.២% ៤៨.២% ៤៨.២%

៥ របព័នធរគប់រគង្គុណផលោរងារ និង្របព័នធក្លើកទឹ្ក
ចិត្តរតូ្វបានដាក់ក្ោយែំក្ណើ ោរ ៤០ ៥១.៧% ៥១.៧% ៥១.៧%



ល.រ សូចនាករ ចំនួនមនទីរ/
អង្គភាព

ចំនួនមនទីរ/អង្គភាពដែលបានអនុវត្ត

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

៦
របព័នធរតួ្ត្ពិនិត្យនិង្វាយត្ម្មៃគុណភាពនិង្របសិទ្ធ
ភាពម្នោរផតល់ក្សវាសាធារណៈរតូ្វដាក់ក្ោយអនុ
វត្ត

៤០ ៣១% ៣១% ៣១%

៧ របព័នធពត៌្មានវទិ្ាសរមាប់ោររគប់រគង្ធនធាន
មនុសសរតូ្វបានដាក់ក្ោយអនុវត្តរគប់មនទីរ/អង្គភាព ៤០ ២៧.៥% ២៧.៥% ២៧.៥%

៨ ោរផតល់ក្សវាសាធារណៈតាមរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ារតូ្វ
បានពរងី្កជាលំដាប់ ៤០ ១៧.២% ១៧.២% ២០.៦%

៩
ោរក្កើនក្ ើង្មន្តនតីរាជោរជាស្រសតកីាុង្មុខងារសាធារ
ណៈ និង្កាុង្ករមិត្រគប់រគង្ក្ៅរែឋបាលថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ្

៤០ ២៦.១% ៣០.២% ៣២.៥%



V. លទធ្លននការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្ម្ង់២០១៥-២០១៨របស្ខ់េត្ត   
បាត្់ដ្ំបង

V.a ការ្តលខ់ស្វាសាធារែៈរបស្់ ការយិាលយ័ម្ចកខចញចូលណត្ម្ួយ
ម្កុងបាត្់ដ្ំបង

អាើពៅជាោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មយួ?
• ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មយួ្ឺជាក្ដ លងផ្សតល់ពស្វាក្មមរដ្ាបាល ដដ្លររជាេលរដ្ារត្ូវោរ
ចាំបាច់ ពោយបា ទ ់ពេលពវលាត្មាល ភាេ ិងតាម ិតិ្វធិើសាមញ្ញ។

• ជាក្ដ លងររមូលផ្សតុ ាំពស្វាក្មម  ិងពរៀរចាំ ិតិ្វធិើរដ្ាបាលមយួចាំ  ួពៅក្ដ លងដត្មយួ។
• ជាក្ដ លងដដ្លអតិ្ងិជ មក្ទទលួទរមង់ដរររទ  ិងទទលួយក្េត៌្មា រ រ់្រគ្ន ់ ចាស្់លាស្់
ស្តើេើោរផ្សតល់ ពស្វាសាធារណៈពផ្សសងៗ  ិងរតូ្វរង់ក្នរមពស្វាក្មម ឬេ ធោក្រពផ្សសងៗ ។

• ជាក្ដ លងផ្សតល់ ូវលទធផ្សលស្ពរមចជាផ្សលូវោរពលើពស្ចក្តើពស្នើសុ្ាំដ្ល់អតិ្ងិជ វញិ។



ក-ម្ោលបំណង
-ពលើក្ក្មពស់្ពគ្នលោរណ៍អភិបាលកិ្ចចលអោរដក្ទរមង់ររេ័ ធរដ្ាបាលពោយេរងើក្វសិាល

ភាេពស្វាក្មម ដដ្លផ្សតល់ពោយ រដ្ាបាលរក្ុងពោយបា ទូលាំទូលាយតាមរយៈោរររមូលផ្សតុ ាំពស្វាក្មម
ទាំងអស់្ក្នុងរក្រខ្ណឌ ស្មត្ថកិ្ចច ររស្់រក្ុងដដ្លរត្ូវផ្សតល់ជូ អតិ្ងិជ ពៅក្ដ លងដត្មយួ។

-ដក្លមអោរផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈ ោត់្រ ថយអាំពេើេុក្រលួយ  ិងរពងកើ ោរពជឿទុក្ចិត្ត េើ
ររជាេលរដ្ាពលើររេ័ ធរដ្ាបាល។

-ពលើក្មពស់្ោរចូលរមួររស់្ររជាេលរដ្ា ក្នុងោរផ្សតល់មតិ្ពោរល់  ិងោររេិ្ះ  ់សាថ រនា
ពដ្ើមបើដក្លមអោរអ ុវត្តររេ័ ធរដ្ាបាល។

-រងខិត្រដ្ាបាលពោយពៅពក្ៀក្ជិត្ររជាេលរដ្ា រងកភាេងាយរសួ្លក្នុងោរផ្សតល់ពស្វាជូ 
ររជាេលរដ្ាពោយបា ឆ្រ់រហ័ស្ររក្រពោយររសិ្ទធភាេ ្ុណភាេ ត្មាល ភាេ ព ល្ើយត្រទ ់ពេល
ពវលាពៅ រងពស្ចក្តើរតូ្វោរររស់្ររជាេលរដ្ា។



ខ-អំពីេនួាទីភារកិចច របសក់ារិយាលយ័ច្ចកម្ចញចលូសេតយួ
• ្ឺផ្សតល់ពស្វាក្មមដ្ល់អតិ្ងិជ  េលរដ្ា ស្ហរគ្នស្  ិង អងគោរទាំងឡាយដដ្លក្ាំេុងពធាើ
ស្ក្មមភាេ ក្នុងមូលោា   រកុ្ង/រស្ុក្។

• ផ្សតល់េ័ត៌្មា េិសាត រ  ិងេ័ត៌្មា ទូពៅជូ ររជាេលរដ្ា  ិងអតិ្ងិជ នានាក្នុងរស្ុក្អាំេើ
កិ្ចចោរ រដ្ាបាលពៅថ្នន ក្់ពខ្ត្ត រស្ុក្ ឃុាំ ពោយតោទ លម់ាត្់ឫតាមទូរស្័េទឫតាមពស្ៀវពៅ
េ័ត្៌មា នានាដដ្លមា ពបាេះេុមភផ្សាយ។

• ផ្សតល់េ័ត៌្មា អាំេើ ិតិ្វធិើរដ្ាបាល ដដ្លស្មត្ថកិ្ចចររស់្ថ្នន ក់្ជាតិ្  ិងនងលពស្វាក្មមស្រមារ់ ិ
តិ្វធិើទាំងព េះ។

គ្-អំពីការម្រៀបចំការិយាលយ័ច្ចកម្ចញ ចលូសេតយួ
-រតូ្វពរៀរចាំពោយស្ថិត្ពៅក្ដ លងណាដដ្លជាសាធារណៈជ ោចរបារស្័យទក្់ទងបា 

ងាយរស្ួល។
-រតូ្វពរៀរចាំពោយមា ររោិោស្ ិងស្ាំភារៈឧរក្រណ៍ស្មរស្រស្រមារ់សាធារណៈជ ។
-រតូ្វមា ធ ធា មន្រ តើ រស្រតាមទាំហាំររតិ្ភូក្មមមុខ្ងារ។



ឃ-រចនាសតពន័ធរបសក់ារិយាលយ័ច្ចកម្ចញ ចលូសេតយួៈ
ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ មា ដផ្សនក្ស្ាំខ្ ់េើរ្ៈឺ ដផ្សនក្ជួរមុខ្  ិង ដផ្សនក្ជួរពរោយៈ

• ដផ្សនក្ជួរមុខ្ៈ រត្ូវបា ចត់្ទុក្ថ្នៈ ជាដផ្សនក្ស្នូលន ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ ជាក្ដ លងដដ្ល 
ររជាេលរដ្ាមក្របារស័្យទក់្ទងពោយតោទ ល់ ពដ្ើមបើទទួលពស្វាក្មមេើរដ្ាបាលរក្ងុ។

• ដផ្សនក្ជួរពរោយៈ ជាដផ្សនក្ដដ្លទទួលរា៉ា រ់រងពស្វា មា ទាំងក្រណើ ធមមតា  ិង ស្មុ្សាម ញសាាំញុាំ ឬ ិត្ិ
វធិើរដ្ាបាលដដ្លរត្ូវោរពេលពវលាពដ្ើមបើេ ិតិ្យរពចចក្ពទស្  ិងរត្ូវស្ពរមចរញ្ច រ់ពោយស្ហោរេើ 
រ្រ់ដផ្សនក្(ោរោិល័យរចក្ អងគភាេ ោរោិល័យជាំនាញនានាជាដខ្សរពណាត យ  ិងរដ្ាបាលរក្ុង។ 
ជាមន្រ តើភាន ក់្ងារមា ស្មត្ថក្ចិច ក្នុងររត្ភូិក្មមអាំណាចចាំ ួ  ១២ពស្វាពលើវស័ិ្យដដ្លស្ថិត្ពៅពរោម 
ថ្នន ក់្ដ្រក្នាាំ  រងចត់្ដចងពោយតោទ ល់េើររធា ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ ។

• រក្ុមស្រមរស្រមួលរដ្ាបាលៈ ជារក្ុមចរមេុះស្រមារ់រា៉ា រ់រ ៉ាងដរងដចក្ស្ាំពណើ ឬសុ្ាំលិខ្ិត្ ររស់្ររជា
េលរដ្ា ដដ្លមា លក្ខណៈស្មុ្សាម ញ  ិងមា ោរពាក់្េ័ ធពរចើ វស័ិ្យ េិបាក្ក្នុងោរក្ាំណត់្ស្មត្ថ
ក្ិចច ពដ្ើមបើពោយចាំស្មត្ថក្ចិច។   
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រចចុរប នរក្សួ្ងសាថ រ័ ដដ្លបា ពធាើររត្ភូិក្មមអាំណាច មក្ពោយរកុ្ងបាត់្ដ្ាំរងរមួមា ៖

១-រក្សួ្ងឧស្ាហក្មម  ិងសិ្របក្មម ១០-សុ្រពិោដ្ើ

២-រក្សួ្ងវរបធម៌  ិងវចិិរត្សិ្លបៈ ១១-ោរងាររដ្ាបាល (ោរចក់្រាំពេញោចម៌ដ្ើ)

៣-រក្សួ្ងពាណិជាក្មម ១២-ោរងារ ើត្ា ុកូ្លក្មម

៤-រក្សួ្ងពទស្ចរណ៍ ១៣-ោរងារអរតា ុកូ្លោា  

៥-រក្សួ្ងសាធារណោរ  ិងដ្រក្ជញ្ាូ   ( ពររើរបាស់្តាមររេ័ ធ online ចរ់េើដខ្វចិឆិិោ ឆ្ន ាំ២០១៧)

៦-រក្សួ្ងអរ់រ ាំ យុវជ   ិងក្ើឡា

៧-រក្សួ្ងសុ្ខ្ភិបាល

៨-រក្សួ្ងក្សិ្ក្មមរុោខ ររមាញ់  ិងព សាទ

៩-រក្សួ្ងពរៀរចាំដដ្ ដ្ើ ្រូរ ើយក្មម  ិងស្ាំណង់



និត្ិវិធីននការបំខពញ ទម្ម្ង់ណបបបទ និង ការបង់នលៃខស្វា

• រនាទ រ់េើទទួលពាក្យពស្នើសុ្ាំររស់្អត្ងិជិ រមួពហើយ រក្មុទទួលឯក្សារជួរមុខ្ រត្ូវរញ្ាូ  ឯក្សារ
ពៅររ្ល់ឲ្យមន្រ តើស្មត្ថក្ចិចជួរពរោយ តាមរយៈររធា ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយម ិ
ពោយពលើស្េើ៤ពមា៉ា ង។

• ដផ្សនក្ជួរមុខ្ ោចរញ្ាូ  អត្ងិជិ ពៅជួរមន្រ តើជួរពរោយបា ដត្ក្នុងក្រណើ ចាំបាច់ ពដ្ើមបើឲ្យអត្ងិជិ 
ពនាេះពធាើោរោរពារ ជាេិពស្ស្ ូវទិ ន ័យឯក្ជ ររស់្ខ្លួ ដត្រ៉ាុពណាណ េះ។

• ដផ្សនក្ជួរពរោយ រត្ូវេិ ិត្យស្ពរមចក្នុងរយៈពេលមួយតាមោរក្ាំណត់្។

• ពៅពេលរុ្គលិក្បា ររ្ល់ទរមង់ដរររទ រ ឺ ឯក្សារស្ពរមចជូ អត្ងិជិ រចួពហើយ អត្ងិជិ រត្ូវ
រង់នងលពស្វាក្មមពោយខ្លួ ឯងតោទ ល់ ពៅរញ្ា រទទួលរបាក្់  ងិទទួលបា វញិ ូវវក័ិ្យររត្មួយ
ស្ លរក្ ឬេើរស្ លរក្។

• ក្នុងរញ្ច រទទួលរបាក់្ មា តោទ ាំងេ័ត៌្មា អាំេើនងលពស្វា ដដ្លនងលពស្វាព េះ រត្ូវបា ររោស្ជា
សាធារណៈតាមោររិទផ្សាយជាររចាំរ្រ់ពេល ពៅទើក្ដ លងររជាេលរដ្ាងាយរស្ួលពចញចូល។



យនតការ្សពវ្ាយនិង្តលព់័ត្៌មានរបស្ក់ារយិាលយ័ម្ចកខចញចូលណត្ម្ួយ

ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ មា ោរផ្សសេាផ្សាយបា ទូលាំទូលាយក្នុងស្ងាក ត្ទ់ាំង១០ក្នុង
រក្ុងដូ្ចជាៈ

-តាមរងយ តផ្សសេាផ្សាយ ដហរជាក្បួ  ដចក្ខិ្ត្រណ័ណតារាងត្នមលពស្វាក្មម វទិយុ ទូរទស្ស  ៍ោដស្ត្...។

-ោរពធាើពវទិោរររចា្ំ មាស្  ិងឆ្ន ាំ(ដចក្ខិ្ត្តរណ័ណតារាងត្នមលពស្វាររស្ោ់រោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ)។

-ោរពធាើពវទិោរេិពរគ្នេះពោរល់  ិងោរផ្សតល់ពស្វាក្មមរដ្ាបាលពលើរ្រវ់សិ្័យររស្់រកុ្មរររក្ារកុ្ង (ដចក្
ខិ្ត្តរណ័ណ)។

-ោរចូលរមួក្នុងេិធើពផ្សសងៗររស្់្ ណៈអភិបាលរកុ្ង។

-ោរចុេះដចក្លិខិ្ត្អពញ្ា ើញោជើវក្រមក្ពធាើចារោ់ជើវក្មមររស្់វសិ្យ័ជាំនាញ។

-ពធាើរទស្ ទនាមតិ្ អាំេើ ិតិ្វធិើររស្់ោរោិល័យរចក្ពចញចូលដត្មួយ តាមវទិយុ FM91  ិង FM92.70 ចាំោរ
ពចក្ ពខ្ត្តបាត្ដ់្ាំរង។

-ពធាើរទរងាា ញពៅតាមសាក្លវទិាលយ័នានាក្នុងរកុ្ងបាត្ដ់្ាំរង (ដចក្ខិ្ត្តរណ័ណ)។

-ោរផ្សតល់េត័្ម៌ា ជាររចាំនងៃ (ទាំងក្នុងរងាងរ់រតិ្ភូក្មម  ិងពរៅ)។



សកម្មភាពច ុះផ្សពវផ្ាយអំពីការយិាល័យច្ចកចចញចូលតែមួ្យ



សន្ទនាម្ែិសដ ីពីភាពទនំាក់ទំន្ងរវាងការយិាល័យច្ចកចចញចូលតែ

មួ្យ ន្ិង ការយិាល័យច្រជាពលរដ្ឋ ច្កងុបាែ់ដ្ំរង

សន្ទនាម្ែសិត ីពីន្ែិិវធិនីន្ការរំចរ ើចសវា

តាម្រយុះការយាល័យច្ចកចចញចូលតែមួ្យ

ផ្តល់សន្ទនាតាម្វទិយុ សត ីពីន្ែិិវធិនីន្ការរំចរ ើចសវា

តាម្រយុះការយាល័យច្ចកចចញចូលតែមួ្យ

ផ្តល់រទសំភាសន្៍តាម្ទូរទសសហងមាសសត ីពីដ្ំច ើរការ

ន្ិងការផ្តល់ចសវាររស់ការយិាល័យច្ចកចចញចូលតែមួ្យ



សកម្មភាពទទួល-រំចរ ើចសវាកន ុងការយិាល័យច្ចកចចញចូលតែមួ្យ



សកមមភាពផតល់ក្សវារបឹកាក្បបល់



ដាក់តំាង្ផាយតាមទី្កដនៃង្សាធារណៈ



លទធ្លននការ្តលខ់ស្វា របស្ក់ារយិាលយ័ម្ចកខចញចូលណត្ម្ួយ ៖

ល.រ រណាត វស័ិ្យ
ចាំ ួ ពស្វាដដ្លអ ុវត្ត

ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆ្ន ាំ២០១៧ ៥ដខ្ន ឆ្ន ាំ២០១៨
១ ស្ាំណង់ ៧២ ៩៥ ៩៥ ២០
២ សុ្រពិោដ្ើ ៤ ២៣ ៩ ៦
៣ ពាណិជាក្មម ៦២១ ៦៨៣ ៨៣៤ ៣៧៥
៤ វរបធម៌ ១៤៩ ១៣៨ ១៧៥ ៧៦
៥ ពទស្ចរណ៍ ៩៨ ១២០ ១២២ ៥៥
៦ ឧស្ាហក្មម ១៣ ២០ ២២ ១
៧ ក្ស្ិក្មម ៣៣ ៣១ ២៦ ១៣
៨ សុ្ខ្ភិបាល ៧៧ ៤២ ៤៥ ២១
៩ អរ់រ ាំ ២ ២ ១ ០
១០  ិត្ា ុកូ្លក្មម ២២,៤៤៥ ២៩,០៦៧ ២៨,២០១ ៨,៥៩៩
១១ អរតា ុកូ្លោា  ៦,២២៥ ៦,៩៩៤ ១០,៥០៩ ៤,៨០០
១២ សាធារណៈោរ ៥,៤៩៦ ៦,៣២៨ ៤,៣៦០ ១,០៦៩
១៣ ោរងាររដ្ាបាល N/A N/A ១ ០

ស្រុររមួ ៣៥,២៣៥ ៤៣,៥៤៣ ៤៤,៤០០ ១៥,០៣៥



ចរ់េើនងៃទើ១០ ដខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៧
-វស័ិ្យ ិត្ា ុកូ្លក្មម ចាំ ួ ១៣,៨១១ ពស្វា
-អរតា ុកូ្លោា  ម ិរង់របាក់្ ចាំ ួ ៩,៩៩៩ ពស្វា
-រ័ណណរក្ើរក្ម ិរង់របាក់្ ចាំ ួ ០៨ ពស្វា

 ចរ់េើនងៃទើ១៨ ដខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូត្ដ្ល់នងៃទើ ១៨ ដខ្ឧស្ភាឆ្ន ាំ២០១៨
-វស័ិ្យ ិត្ា ុកូ្លក្មមម ិរង់របាក់្ ចាំ ួ ៥,០០០ ពស្វា
-អរតា ុកូ្លោា  ម ិរង់របាក់្ ចាំ ួ ៤៨០០ ពស្វា



*** ពផ្សតើមពចញេើោរអ ុវត្តក្នុងោរផ្សតល់ពស្វាសាធារណៈដដ្លបា ពរៀររារ់េើខ្ងពលើ ពយើងោច្លុេះ
រញ្ច ាំង ពោយពឃើញថ្នៈ រចក្បា  រងក្ាំេុងរមួចាំដណក្ក្នុងោរអ ុវត្តក្មមវធិើជាត្កិ្ាំដណទរមង់ពស្វាសា
ធារណៈពោយ ស្ពរមចពគ្នលពៅ ពោយោរអ ុវត្ត ូវស្ក្មមភាេមួយចាំ ួ ដូ្ចខ្ងពរោម៖

-រចក្រត្ូវបា ពធាើោរររជុាំជាពទៀងទត់្ររចាំដខ្ ស្តើេើោរផ្សតល់ពស្វាររស់្ខ្លួ  ងិ រត្វូរាយ
ោរណ៍ជូ ្ណៈអភិបាល  ិង រក្ុមរររក្ា ពដ្ើមបើេិ តិ្យពលើ្ុណភាេ  ិង ររសិ្ទធភាេក្នុងោរផ្សតល់។

-ពស្វាសាធារណៈមួយចាំ ួ ដងមពទៀត្រត្ូវបា ពធាើររត្ភូិក្មមមក្ពោយរចក្ ពដ្ើមបើពោយ រចក្
មា លទធភាេក្នុងោររាំពេញត្រមូវោរររស់្អត្ងិជិ ។ ពលើស្េើព េះរចក្ក៏្បា ពធាើោរដក្លមអពៅពលើ ិត្ិ
វធិើ ពេលពវលាន ោរផ្សតល់ពស្វា ត្នមល ដដ្លោចផ្សតល់ជូ ពោយអនក្ពររើរបាស់្ ូវោរ ចាំណាយត្ចិជាងមុ 
ឆ្រ់រហ័ស្  ងិឯក្សារត្រមូវមា ភាេងាយរសួ្ល រដ ថមពលើស្េើព េះថ្នន ក់្ដ្រក្នាាំ រចក្ក៏្ដូ្ចជា ្ណៈ
អភិបាលរក្ងុដត្ងដត្្តិ្្ូរ ក្នុងោរផ្សតល់ោរពលើក្ទរក្ចតិ្តដ្ល់រុ្គលិក្ដដ្លរពរមើោរងារពៅក្នុងរចក្
ដងមពទៀត្ដូ្ចោរទទួលបា របាក់្រងាា  ់ រ័ណណស្ពស្ើរ ោរព ើងតួ្នាទើ ព ើងថ្នន ក់្ ជាពដ្ើម។



-ពៅក្នុងរចក្ក៏្មា ោរោិល័យររជាេលរដ្ា ដដ្លរងចាំពោេះរសាយរញ្ា ពផ្សសងៗដដ្ល ពាក់្
េ័ ធពៅ រងោរផ្សតល់ពស្វាររស់្មន្រ តើពៅក្នុងរចក្ ពហើយដត្ងដត្ពោេះរសាយជូ បា ទ ់ពេលពវលា

-រចក្ក៏្បា ទទួលោរពធាើររត្ភូិក្មមអាំនាចេើរក្សួ្ងសាធារណៈោរ  ងិ ដ្រក្ជញ្ាូ  ក្នុងោរ
ចុេះរញ្ា ើពទចរក្ោ យ តងមើតាមររេ័ ធអ ឡាញ េើដខ្វចិាិោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ។

-មន្រ តើដដ្លរពរមើោរងារទាំងដផ្សនក្ជួរមុខ្  ងិ ជួរពរោយដត្ងដត្រត្ូវបា ពធាើោររណតុ េះរណាត ល
ស្តើេើពស្វាសាធារណៈរេមទាំងបា ចូលរមួសិ្ោខ សាលាផ្សសេាផ្សាយស្តើេើ ក្មមវធិើជាត្កិ្ាំដណទរមង់ ដដ្ល
ពរៀរចាំពោយ ពលខ្ធិោរោា  ន ្ណៈក្មាម ធិោរដក្ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ នាយក្ោា  ធ ធា 
 ិងមុខ្ងារររស់្រក្សួ្ងមហានផ្សទ ពោយមា ោរគ្នាំរទេើ GIZ ស្តើេើ៖

ោរពធាើដផ្ស ោរោរងារររចាំឆ្ន ាំ
ោរេិេណ៌នាមុខ្ត្ាំដណង
លក្ខខ្ណឌ ោរងារ
ោរពធាើរបាយោរណ៍



VI. បញ្ហា ម្បឈម្
ទ ទរម រង្ុណស្មបត្តិ ដដ្លបា រងាា ញេើរចក្ពចញចូលដត្មួយ ក៏្មា រញ្ា ររឈមមួយ

ចាំ ួ ផ្សងដដ្រ៖
-រចក្េុាំទ ់មា ររេ័ ធរត្ួត្េ ិតិ្យ ្ុណភាេ  ិង ររសិ្ទធភាេ ពស្វាជាលក្ខណៈស្តង់ោ
-ោរពធាើររិត្ភូក្មមពៅមា ក្រមតិ្
-មន្រ តើដដ្លជាអនក្ផ្សតល់ពស្វា ទទួលបា ោររណតុ េះរណាត លមា ក្រមតិ្
-រចក្មា ដផ្ស ោរធ ធា ម ុស្ស រ៉ាុដ តេុាំទទួលបា ដូ្ចអាើដដ្លបា ពរគ្នងទុក្
-ភាេស្ហោរររស់្ម ទើរពាក់្េ័ ធមួយចាំ ួ េុាំទ ់បា លអ



VII.  ទិស្ខៅបនត
-េរងើក្ពោយបា  ូវោរពធាើររត្ភូិក្មមពស្វាេើអងគភាេពាក់្េ័ ធរដ ថមពទៀត្ទាំងទាំហាំ  ងិ សិ្ទធ

ស្ពរមច ។
-រ តរពងកើ ក្ចិចស្ហររត្រិត្តិោរជាមួយ ពលខ្ធោិរោា  ក្ាំដណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ

ក្នុងោរពរៀរចាំឲ្យបា ពៅស្តង់ោរមួ ស្តើេើោរពធាើដផ្ស ោរោរងារ ោរេេិណ៌នាមុខ្ត្ាំដណង លក្ខខ្ណឌ
ោរងារ  ិង ោរពធាើរបាយោរណ៍ ។

-ជាំរុញពោយមា ោររត្ួត្េ ិតិ្យ្ុណភាេ  ិង ររសិ្ទធភាេន ោរផ្សតល់ពស្វា



ស្មូ្អរគុែ!
ណដ្លបានយកចិត្តទុកដាក់សាត ប់


