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វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបម់្រន្តី ជករជនខ់ពស ់
 
 

្របធនបទ៖ ករែកលម្អគណុភពេស ធរណៈ 
 

 

ឧេទទសនមេ យ៖   

ឯកឧត្តម ប៉លូ ពីឌ ូរដ្ឋេលខធិករ ្រកសងួមខុងរ ធរណៈ 
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ម ក 

១. ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 

២. ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ 
 ២.១ និយមន័យេស ធរណៈ 

 ២.២ ្របេភទេស ធរណៈ  
 ២.៣ យន្តករៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 
 ២.៤ ករអនុវត្តយន្តករៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 
 ២.៥ សូចនករៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 

៣.បញ្ហ ្របឈមេនកនុងករផ្តលេ់ស ធរណៈ  

៤. កមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ២០១៥-២០១៨ 
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ម ក(ត) 

៥.ករព្រងឹងគុណភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 
 ៥.១ ចកខុវសិ័យ 
 ៥.២ េគលបំណង 
 ៥.៣ េគលេ  
 ៥.៤ យុទធ ្រស្ត 
 ៥.៥ ចេងក មសកមមភព 

៦. លទធផល 

៧. ទិសេ  

៨. តួនទីរបស់្រកសងួ ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិ

៩. សននិ ្ឋ ន 
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១. ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគ យតុ្ត 

១ - កមមវធិីនេយបយ និងយុទទ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

២ - េគលនេយបយស្តីពីករផ្តល់េស ធរណៈ  

៣ - ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈទូេទៃនសហ្រគស ធរណៈ 

៤ - ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីលកខន្តិកៈគតិយុត្តៃន្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 

៥ - ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីេគលករណ៍រមួៃនករបេងកីត និងករ កឲ់យដំេណីរ

ករទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស 

៦ - អនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់េស រដ្ឋបលេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

៧ - អនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមម ធិករជតិ យ

តៃម្លេស ធរណៈ 4 



១. ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគ យតុ្ត(ត) 

៨ - េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្តីពីករបេងកីតករយិល័យ្រចកេចញចូល

ែតមួយ និងករយិល័យ្របជពលរដ្ឋេនថន ក់្រសុក ខណ្ឌ  

៩ - ្របកសអន្តរ្រកសងួរ ង្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុជមួយ្រកសងួម ៃផទ

ស្តីពីករផ្តល់េស រដ្ឋបលេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

១០ - ្របកសអន្តរ្រកសងួរ ង្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុជមួយ្រកសងួមួយ

ចំនួនេទៀតស្តីពីករផ្តល់េស េន ម្រកសងួទងំេនះ 

១១ - ក្រមងព័ត៌មនេស ធរណៈ 

១២ - កមមវធិីជតិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨។ 
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២. ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ 
២.១ និយមនយ័េស ធរណៈ 

េស ធរណៈគឺសំេ ដល់្រគបស់កមមភពទងំ យែដលេធ្វី
េឡងីេ យ ថ បន័មនសមតថកិចច និង ថ បន័ទទួលសមតថកិចចកនុង
េគលេ បេ្រមីផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ 

ថ បន័មនសមតថកិចចសំេ ដល់ ថ បន័រដ្ឋឬភន កង់ររដ្ឋឬ  ជញ
ធរ្រគបល់ំ បថ់ន កទ់ងំអស់របស់រដ្ឋែដលបំេពញករងរ មែដន
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។  

ថ បន័ទទួលសមតថកិចចសំេ ដល់ែផនកឯកជន និងសងគមសុីវលិ
ែដលទទួលបនសិទធិ និងភរកិចចពីរដ្ឋ េហយីែដលសថិតេនេ្រកម
ករ្រគប្រគង្រតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋឬភន កង់រ រដ្ឋ។ 

េស ធរណៈមនវ ិ លភព្រគបបណ្ត បេ់លីេស រ ង ថ បន័រដ្ឋ
ជមួយ ថ បន័រដ្ឋ និងេស រ ងរដ្ឋជមួយ្របជពលរដ្ឋ។ 
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២. ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត) 
២.២ ្របេភទៃនេស ធរណៈ (៧ ្របេភទ ឬចេងក មេស ធំៗ) 

១-ចេងក មេស ពកព់ន័ធនឹងអធិបេតយយភពរដ្ឋ 
២-ចេងក មេស ពក់ព័នធនឹងែផនកសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិ
ភពសងគម 

៣-ចេងក មេស ពកព់ន័ធនឹងយុត្តិធម ៌និង ជញ ក ្ត ល 
៤-ចេងក មេស ពកព់ន័ធនឹងករេលីកកមពស់កិចចករពណិជជកមម  
    សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម បរ ិ ថ នវនិិេយគ និងករចូលរមួ         
    របស់ែផនកឯកជនកនុងករក ង និងករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
៥-ចេងក មេស សងគមកិចច វបបធម ៌និងកិចចករនរ ី 
៦-ចេងក មេស ពកព់ន័ធនឹងករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន័្ត 
៧-ចេងក មេស ពកព់ន័ធនឹងករ្របមូលចំណូល ករេធ្វីវចិរណកមម 
            ចំ យ និងករេបីកផ្តល់។ 

7 



២. ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត) 

 ២.៣. យន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ (មន៩យន្តករសំខន់ៗ ) 

   ១-ករែកលំអកិចចដំេណីរករករងរៃនករផ្តល់េស ធរណៈ  

  ២-្រចកេចញចូលែតមួយ 
  ៣-វសិហមជឈករេស ធរណៈ  
  ៤-វមិជឈករេស ធរណៈ  
  ៥-្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល  
  ៦-សហ្រគស ធរណៈ    
  ៧-កិចចសនយ  
  ៨-ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិករពិេសស និង  
  ៩-ឯកជនភវូបនីយកមម។ 
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២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត) 
២.៤ ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ 

២.៤.១ យន្តករ្រចកេចញចលូែតមយួ 
ក) រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (មន៤០ករយិលយ័) 
• នឆន ២ំ០០៥ មនករអនុវត្ត កលបងករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួចំននួ 
២ េនេខត្តបត់ដំបង និងេខត្តេសៀម ប 

• គិត មកដល់ េពលេនះ មនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ និងករយិល័យ
្របជពលរដ្ឋ ចំននួ៤០ ែដលសថិតកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  េគលេ  េន ទូទងំ២៥ 
ជធនី េខត្ត (្រកសួងម ៃផទកំពុងបេងកនីចនំនួបែនថមេទៀត) 

ខ)្រកសងួ ថ បន័ (មន១៥ ថ បន័ែដលបនអនុវត្ត) 
 ១)្រកុម្របឹក អភិវឌ នក៍មពុជ 
 ២)្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
 ៣)្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 
 ៤)្រកសួង វបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ 
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២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត)  
២.៤ ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ 
 ២.៤.១ យន្តករ្រចកេចញចលូែតមយួ(ត) 

 ខ)្រកសងួ ថ បន័ (ត) 
  ៥)្រកសួងបរ ិ ថ ន 
  ៦)្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម 
  ៧)្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម 
  ៨)្រកសួងយុត្តិធម៌ 
  ៩)្រកសួងព័ត៌មន 
  ១០)្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
  ១១)្រកសួងែរ ៉និងថមពល 
  ១២)្រកសួងសុខភិបល 
  ១៣)្រកសួងពណិជជកមម 
  ១៤)រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរសុីវលិ 
  ១៥) ជញ ធរអប  10 



 ២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត)  
 
២.៤.ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ(ត) 

២.៤.២ ្រ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល (អនវុត្តេន៤ ថ បន័ និង្រគបដ់
ណ្ត បេ់លី១៥អងគភព) 

   ១) ្រកសងួអបរ់៖ំ មនចំនួន៥ ( កលវទិយល័យជតិ្រគប់្រគង កលវទិយ
ល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច...) 

   ២) ្រកសងួសុខភិបល៖ មនចំនួន៧ គឺប ្ត មនទរីេពទយជតិ  

         ដូចជ៖ មនទីរេពទយកល់ែម្រត ជេដីម 

   ៣)្រកសងួករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ៖ មនចំនួន២ 

   ៤)្រកសងួវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ៖ មន១ ( កលវទិយល័យភូមិនទ 

       វចិិ្រតសិលបៈ) 

 11 



២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត)  
 
២.៤. ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ(ត) 

២.៤.៣ សហ្រគស ធរណៈ  (អនវុត្តេន ម ថ បន័៥ ្រគបដ់ណ្ត ប់
េលីអងគភពចំននួ ៥ 

    ១)្រកសួង ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន៖ មនកំពង់ែផ្រកុង             

        ្រពះសីហនុ កំពង់ែផភនំេពញ 

 ២)្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ៖ ្រគឹះ ថ នេបះពុមពនិងែចកចយ 

    ៣)្រកសួងសិបបកមម និងឧស ហកមម៖ រ ្ឋ ករទឹក 

 ៤)្រកសួងែរ ៉និងថមពល៖ អគគិសនីកមពុជ 
 ៥)្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
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២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត)  
 

២.៤.ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ(ត)  
 ២.៤.៤ ទីភន កង់រ្រប ប ្តករពិេសស (អនវុត្តេន២ ថ បន័ មន៤៥ទី

ភន កង់រ្រប បត្តករពិេសស 
១) ្រកសងួសុខភិបល 
• សថិតេនកនុងេខត្តចនំនួ១៦/២៥ ជធនីេខត្ត រមួមនេខត្ត ែកវ ៃ្រពែវង កំពង់ចម 
រតនគីរ ីមណ្ឌ លគីរ ីេសៀម ប ឧត្តរ មនជ័យ ្រពះវ ិ រ េកះកុង  សទឹងែ្រតង េពធិ៍ ត់ 
បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ ្រកេចះ ៃ្រពែវង និងេខត្តកពំងធ់ ំ

• មន ៤០ ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តកិរពិេសស េ យ្រគបដណ្ត ប់ េលី៖  ១)មនទីរេពទយ បែង្អក 
េខត្តចំនួន១៤ េសមីនឹង៥៨% ៃនចំនួនសរុប២៤ ២)ករយិល័យ សុខភិបល ្រសុក 
្របតិបត្តិចនំនួ ២៦េសមីនឹង ៣៣%ៃនចនំនួ សរុប៧៩ ៣)មនទីរេពទយបែង្អក្រសុកចនំួន២០
េសមីនឹង ៣៤%  ៃនចំននួ សរុប៥៩ ៤)មណ្ឌ ល  សុខភពចំនួនសរុប ៣៥៤េសមីនងឹ៣៥%
ៃនចំនួនសរុប១០២៤ និង៥)ប៉ុស្តិ៍ សុខ ភព ចំននួ៧៩ េសមីនឹង៦៥%ៃនចនំនួ សរុប
១២១។ ម្រន្តី ជករ ម្រន្តី ជប់ កចិចសនយ និងបុគគលិកអែណ្ត តែដលបេ្រមីករងរកនុងអងគ
ភពទងំេនះមនចំននួ ៦៣០៨នក់។ 
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២.ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត) 
  

២.៤ ករអនវុត្តយន្តករៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ(ត) 
 
២.៤.៤ ទីភន កង់រ្រប ប ្តករពិេសស(ត)  

២) ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
 ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិករពិេសស មនេឈម ះថ “ទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ និង
ករងរ”។ មកដល់បចចុបបនន ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិករពិេសសេនះ្រគបដណ្ត ប់
េទេលីមជឈមណ្ឌ លករងរចំនួន៥ រមួមន៖      ជធនីភនំេពញមនចំនួន
១ េខត្តបត់ដំបងមនចំនួន១ េសៀម បមនចំនួន១ កំពតមនចំនួន១ និង
្វ យេរៀងចំនួន១។ 
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២. ទស នទនស្តីពីេស ធរណៈ(ត) 

២.៥ សចូនករៃនគណុភពេស  

ឯក រែណនសំ្តីពីស្តង់ េស ធរណៈ បនកំណត់នូវសូចនករេគល
ចំនួន៥ រមួមន៖ 

១ - គុណភពព័ត៌មន 

២ - ភពងយ្រសួលកនុងករទទួលយកេស  

៣ - ភពយកចិត្តទុក ក់កនុងករទទួលអនកេ្របី្របស់េស  

៤ - េស ផ្តល់ មេគលករណ៍កំណត់ និងមនអភិបលកិចចល្អ 

៥ - យន្តករព័ត៌មន្រតឡប់ និងបណ្តឹ ងត ៉ របស់អនកេ្របី្របស់េស  
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៣. បញ្ហ ្របឈមកនុងករផ្តលេ់ស ធរណៈ 

  ១.ករទទួលយកេស  (ទី ងំ និងភន ក់ងរផ្តល់េស មិនទន់ 
            មនករកំណត់ចយស់ ឯក រត្រមូវេ្រចីន...)  
 ២. តៃម្លេស  (េស ខ្លះៃថ្ល ខ្លះមិនសូវចបស់ ស់) 
 ៣. រយៈេពល (េស ខ្លះយូរ  និងមិនសូវេទៀងេពល) 
 ៤. បដិស ្ឋ រកិចច (ម្រន្តីមិនសូវរសួ យ ក់ទក់ ឬមិនសូវយកចិត្ត
ទុក ក់)  

 ៥. មេធយបយេដីមបទីទួលបនេស េនមនក្រមិត (េស មួយ  
        ចំនួនផ្តល់េនថន ក់ជតិ...) 
    ៦.យន្តករផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់និងបណ្តឹ ងត ៉ េនមនកំរតិ។ 
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៣. បញ្ហ ្របឈមកនុងករផ្តលេ់ស ធរណៈ(ត) 

៧.នីតិវធិីមួយចំនួនកនុងករផ្តល់េស ធរណៈេនមនភពសមុគ ម ញ 
្របមូលផ្តុ ំ និងករយិធិបេតយយ។ ទនទឹមនឹងេនះ ករេ្របី្របស់្របព័នធ
ព័ត៌មនវទិយកនុងករផ្តល់េស ធរណៈេនមនក្រមិត េហយីករ
េរៀបចំនិង ក់ឲយអនុវត្តមួយចំនួនមនលកខណៈ ច់េ យដុំ មិនមន
លកខណៈជ្របព័នធ។ 

៨. លំហូរករងរនិងទំនក់ទំនងៃផទកនុងេន ម្រកសួង ថ ប័ននិងអន្តរ
្រកសួង ថ ប័នេនមិនទន់ដំេណីរករជប ្ត ញតភជ ប់គន ្របកបេ យ
្របសិទធភពខពស់ និងមនភពរលូនេនេឡយី។ 

៩. យន្តករនិង្របព័នធ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លគុណភពៃនេស
ធរណៈមិនទន់បន ក់ឲយដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
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៤. កមម ធីជ កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ២០១៥-
២០១៨ 



៤. កមម ធីជ កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ២០១៥-
២០១៨ (ត) 

កមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ បនេផ្ត
តេលីយុទធ ្រស្តសំខន់ៗ ចំនួន៣៖      

 ១) ករព្រងឹងគុណភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស  

        ធរណៈ  

 ២) ករ្រគប្រគង និងករអភិវឌ ធនធនមនុស    

 ៣) ករែកទ្រមង្របពន័ធេបៀវត និង្របកឧ់បតថមភេផ ងៗ។ 



៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស  
   ធរណៈ 

៥.១ ចកខុ សយ័  

ចកខុវសិ័យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលគឺ  

“ ែ្របក្ល យរដ្ឋបល ធរណៈឲយេទជអនកផ្តល់េស ដម៏ន្របសិទធ
ភព និងជៃដគូអភវិឌ ែដល ចេជឿទុកចិត្តបន សំេ បេ្រមើ្របជ
ពលរដ្ឋឱយបនកនែ់តល្អ្របេសើរេឡើង “។ 
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 ៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស  
    ធរណៈ(ត)  
 
 
៥.២ េគលបំណង 

 េស ធរណៈ ្របកបេ យគុណភព មនភព មញញ ្របសិទធ
ភព ភព ចេជឿទុកចិត្តបន ភពឆបរ់ហ័ស     េឆ្លីយតបទនេ់ពល
េវ េទនឹងេសចក្តី្រតូវករ មនភពងយ្រសួល និងមនករចូលរមួ
ពីអនកេ្របី្របស់េស ។ 
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 ៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស     
     ធរណៈ(ត)  
 
៥.៣ េគលេ  

- ធនភពងយ្រសួលកនុងករទទួលយកេស េទេ្របី្របស់ 

- ផ្តល់េស ែដលេផ្ត តេទេលីេសចក្តី្រតូវករជកែ់ស្តងរបស់អនកេ្របី
្របស់េស  (េស ត្រមូវករនិងេស សំណូមពរ) 

- ផ្តល់េស ឲយចំទីកែន្លងែដលមនេសចក្តី្រតូវកររបស់អនកេ្របី្របស់េស
 

- េលីកកមពស់តម្ល ភព និងករទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់េស  

- ែកលម្អគុណភព និង្របសិទធភពកនុងករផ្តល់េស  
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 ៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស     
     ធរណៈ(ត)  
 
៥.៤ យទុធ ្រស្ត-    

- ជំរុញឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរទស នទន កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករ ផ្តល់េស
ធរណៈរបស់ម្រន្តី ជករពីអនក្រគប្រគងេទជ  អនកផ្តល់េស  ្រពម
ទងំផ្តល់តៃម្លដល់អនកេ្របី្របស់េស ។ 

-   ជំរុញករែកទ្រមងរ់េបៀបរបបករងរពីរចនសមពន័ធករងរេទជរចន
សមពន័ធ្របតិបត្តិករេ យ េលីកកមពស់គុណភពេស ែផនកជួរមុខ ្រពម
ទងំបេងកីនសមតថភពែផនក្រទ្រទង។់ 
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៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស    
    ធរណៈ 
៥.៥ ចេងក មសកមមភព 
េដីមបពី្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ មន
ចេងក មសកមមភពចំនួន៧្រតូវបនេសនីេឡងីស្រមប់អនុវត្តពីឆន ២ំ០១៥ 
ដល់ឆន  ំ២០១៨ 

1. េរៀបចំបេងកីត និង កឲ់យអនុវត្ត្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លគុណ
ភព និង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈកនុង វសិ័យនីមួយៗ 

2. េធ្វីបចចុបបននកមមក្រមងពត័ម៌នេស ធរណៈ ្រពមទងំជំរុញ ករប
ណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យអំពីេស ធរណៈ          ជពិេសស ម
្របពន័ធេអឡចិ្រតូនិច 
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៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស    
    ធរណៈ 
៥.៥ ចេងក មសកមមភព(ត) 

3. ែកលម្អនីតិវធិី និងយន្តករកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ           សំខន់ៗ
ែដលពកព់ន័ធផទ ល់េទនឹងជីវភពរស់េនរបស់    ្របជពលរដ្ឋ ដូចជ វ ិ
ស័យសុខភិបល អបរ់ ំពណិជជកមម ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ករ
ចុះបញជ ីដីធ្លី និងសំណង ់អ្រ នុកូល ្ឋ ន លិខិតឆ្លងែដន និងអត្ត
សញញ ណបណ័្ណ ជេដីម 

4. េធ្វីករវភិគមុខងរ និងលំហូរករងរស្រមបេ់ស ធរណៈ ែដល
មនផលប៉ះពល់ផទ ល់េលីម្រន្តី ជករ ដូចជ ករេបីក   ផ្តល់្របក់
េបសកកមម ្របកឧ់បតថមភ និង្របកេ់ ធននិវត្តន ៍ 

  25 



 
៥.ករព្រងឹងគណុភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តលេ់ស    
    ធរណៈ 
 ៥.៥ ចេងក មសកមមភព(ត)  
5. ែកលម្អនីតិវធិី និងយន្តករផ្តល់េស ធរណៈ ែដលអនុវត្តេ យ

ថ បន័មនសមតថកិចចឬ ថ បន័ ទទួលសមតថកិចច       មរយៈយន្ត
ករេផ ងៗដូចជ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល សហ្រគស ធរ
ណៈ ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស និងករយិល័យ្រចកេចញចូលែត
មួយជេដីម 

6. េរៀបចំ កឲ់យដំេណីរករនូវយន្តករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់និង បណ្តឹ ង
ត ៉ របស់អនកេ្របី្របស់េស ធរណៈ េន ម  យន្តករផ្តល់េស
ធរណៈទងំអស់ទងំថន កជ់តិ ទងំថន កេ់្រកមជតិ 

7. សិក  និងជំរុញករផ្តល់េស ធរណៈ ម្របព័នធពត័ម៌នវទិយ។ 
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៦. លទធផល (កនុងឆន ំ២០១៥-២០១៦) 

• បចចុបបននកមមក្រមងព័ត៌មនេស ធរណៈ៖ មកដល់េពលេនះមន
្រកសួង ថ ប័នចំនួន២៦ បនេផញីក្រមងព័ត៌មនេស ធរណៈែដល
បនេធ្វីបចចុបបននកមមរចួ មក្រកសួងមុខងរ ធរណៈ។  

    កនុងចំេ ម្រកសួង ថ ប័នចំនួន២៦េនះមន ្រកសួង ថ ប័នចំនួន២០ 
ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មនេពញេលញ។ ចំែណក្រកសួង ថ ប័នចំនួន៦
េទៀតកំពុងពិនិតយនិងែកស្រមួល។ 

• បនសហករជមួយ្រកសួងៃ្របណីយន៍ិងទូរគមនគមន៍ កនុងករ
បេងកីតនិង កឲ់យដំេណីរករករ  ផ្តល់ពត័ម៌នេស        ធរណៈ
មទូរស័ពទ ម តហ្វូន ែដលករងរេនះេ្រគងនឹង កឲ់យដំេណីរករ

េនចុងឆន ២ំ០១៦។ 
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៦.លទធផល(ត) 

• បនផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេស  ធរណៈដល់ម្រន្តី ជករ
្របមណ១០០០នក់។ 

• មន្រកសងួ ថ ប័នចំនួន២៥ បនេផញី េស ទិភពែដល្រតូវេធ្វីករែកលម្អ 
ែដលមនេស សរបុចំនួន ១៣៤ 

• បនចុះពិនិតយេទេលីករផ្តល់េស របស់្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
្រកសងួយុត្តិធម៌ (េស ្រពឹត្តិប្រតេថក លេទស)  ្រកសងួេរៀបចំែដនដី   នគរបូនី
យកមម និងសំណង់ និង្រកសងួពណិជជកមម 

• បនេរៀបចំអនុ្រកតឹយស្តីពីករបេងកតី និង ក់ឲយអនុវត្តទីភន ក់ងរ្របតបិត្តកិរ
ពិេសស េន្រកសងួសុខភិបលចំនួន៤ បែនថមេទៀត (េខត្តកំពង់ធំ….) 

• បនេរៀបចំេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីេស ធរណៈ 
• បននិងកំពុងេរៀបចំេសចក្ត្រពង្របកសស្តីពីករបេងកីតនិង ក់ ឲយដំេណីរករ
យន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយេន្រកសួងមុងរ ធរណៈ 
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៦. លទធផល(ត) 

• បន្រសង់ទិននន័យអំពី្រកសងួ ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតែិដលបន
អនុវត្តយន្តករៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 

• បនចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកតឹយស្តីពីយន្តករ្រចកេចញចូល
ែតមួយស្រមប់ករផ្តល់េស រដ្ឋបលេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិ

• បន និងកំពុងេរៀបចំេសចក្ត្រពងចបប់ស្តីពីេស ធរណៈ 

• បនចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកតឹយស្តីពីករបេងកតីករយិល័យ
្របជពលរដ្ឋេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិ

• បន្រសង់ទិននន័យអំពី្រកសងួ ថ ប័នែដលបនអនុវត្តយន្តករផ្តល់ព័ត៌មន ្រត
ឡប់ និងបណ្តឹ ងត ៉ របស់អនកេ្របី្របស់េស ។ 
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៧. ទិសេ  

- បន្តករេធ្វីបចចុបបននកមមក្រមងពត័ម៌នេស ធរណៈរបស់្រកសួង 
ថ បន័ែដលមិនទនប់នេធ្វីបចចុបបននកមម 

- បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីេស ធរណៈ និងបទ ្ឋ នគតិ

យុត្តេផ ងៗេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេស ធរណៈ 

- ព្រងឹង និងព្រងីកករ កឲ់យដំេណីរករេនប ្ត យន្តករៃនករផ្តល់
េស  ដូចជ្រចកេចញចូលែតមួយ ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស 

- ចុះពិនិតយនិងែកលម្អគុណភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈេន ម
្រកសួង ថ បន័ និងអងគភពផ្តល់េស ធរណៈ  
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៧.ទិសេ  (ត) 

- បេងកីត និង កឲ់យដំេណីរករមជឈមណ្ឌ លទូរស័ពទេស           
ធរណៈ (Call Centre) 

- បេងកីត និង កឲ់យដំេណីរករ្រចកទ្វ រេអឡកិ្រតូនិចផ្តល់ពត័ម៌នេស
ធរណៈ(Public Service GATEWAY) 

- ព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត្តយន្តករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់និងបណ្តឹ ង
ត ៉ របស់អនកេ្របី្របស់េស  

- ជំរុញ និងេលីកទឹកចិត្តករផ្តល់េស ម្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ។ 
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៨. តនួទីរបស្រកសងួ  ថ បន័ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជ  

េដីមបអីនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈឲយទទួលបន
េជគជ័យ ្រកសួង  ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិមនតួនទីដូចខង
េ្រកម៖ 

• ចតទ់ុកកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបលជកមមវធិីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
និង្រតូវចូលរមួអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនិង្របសិទធផល 

• េរៀបចំែផនករករងរ ថវកិ និងធនធនមនុស  

• េរៀបចំកមមវធិីែកលម្អករផ្តល់េស ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន 
មរយៈករេ្រជីសេរសីយកយន្តករៃនករផ្តល់េស ែដលមនលកខណៈ

សម្រសប មួយមកអនុវត្ត ែកលម្អនីតិវធិី កតប់នថយឯក រត្រមូវ 
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៨. តនួទីរបស្រកសងួ  ថ បន័ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជ  (ត) 

• ស្រមបស្រមួលអន្តរ ថ បន័ 
• ពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករេ្របី្របស់្របករ់ង្វ ន ់េលីកទឹកចិត្តនិងគុណ
ផលករងរ 

• ជំរុញករេ្របី្របស់្របពន័ធពត័ម៌នវទិយេនកនុងករផ្តល់េស   ធរណៈ 
• បេងកីតឲយមនយន្តករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបន់ិងបណ្តឹ ងត ៉ របស់អនកេ្របី
្របស់េស  

• ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករផ្តល់េស ធរណៈ េ យ
បេងកីតឲយមនយន្តករផ្តល់ពនរង្វ ន(់េម យ ្របករ់ង្វ ន់េលីកទឹកចិត្ត) 
ដល់អងគភព ែដលផ្តល់េស ធរណៈបនល្អជងេគ។  
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៩. សននិ ្ឋ ន 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ងំចិត្តខពស់កនុងករេលីកកមពស់គុណភពេស
ធរណៈ កនុងេគលបំណងបេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយបនកនែ់តល្អ

្របេសីរេឡងី។ ជលទធផល៖   
• ទទួលបនករេជឿទុកចិត្ត និងករគ្រទពី្របជពលរដ្ឋ 
• វនិិេយគទុនមនករេកីនេឡងី 
• មនកំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ។ 
ជមួយគន ែដរ កេ៏នមនចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនែដលទមទរឲយមនករ
ែកលម្អ ករេ ះ្រ យ និងករេ្រតៀមទុកជមុន េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
េសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងសមយ័ កលភវូបនីយកមម។ 
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សមូអរគណុ! 
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