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មាតិកា

ជំពូកទី១៖ សេចកតសី ត្មី
ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ         

២០១៥-២០១៨
ជំពូកទី៣៖ យន្តការគមំ្ទ និ្ងការតាមដាន្ ម្តួតពិនិ្តយ 

និ្ងវាយតម្មៃការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិ
ជំពូកទី៤៖ ម្រភពថវកិា និ្ង ធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថុ
ជំពូកទី៥៖ សេចកតេីនិ្នដាឋ ន្



១.១ អវសីៅជាកមមវធីិជាតិកំណែទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ

១.២ េមិទធ្ លណដ្លេសម្មចបាន្ និ្ងទិេសៅរន្តការងារណកទម្មង់ 

១.៣ រញ្ហា ម្រឈមកនុងរដ្ឋបាលសាធារែៈរចចុរបន្ន 
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១.១ អវសីៅជាកមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ
 កមមវធិីជាតិកណំែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ ជាកមមវធិរីរេ់រាជរដាឋ ភិបាល រមួ
ជាមួយន្ឹងណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តវូអនុ្វតតពឆី្ន ២ំ០១៥-២០១៨ 

 ការពិសម្គោះសោរល់ជាមួយអនកពាក់ព័ន្ធទងំអេ់ ណ្ែកសលីមូលដាឋ ន្៖           
យុទធសាស្រេតចតុសកាែដ្ំណាក់កាលទ៣ី ណ្ន្ការយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍជាត ិ
(២០១៤-២០១៨) សគលន្សោបាយសេវាសាធារែៈ  ធន្ធាន្មនុ្េសកនុងរដ្ឋ
បាលសាធារែៈ េមិទធ្លណដ្លេសម្មចបាន្ រមួ្សជំាមួយន្ឹងរញ្ហា ម្រឈម 
ន្ិងការរន្តអនុ្វតតណ្ន្ការេកមមណកទម្មងដ់្ម្ទសទៀត

 កិចចម្រជុំអន្តរម្កេួង ម្ដ្គូអភិវឌ្ឍកនុងម្កមុការងាររសចចកសទេ គែៈកមាម ធិការណក
ទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ន្ិងបាន្ទទលួការអនុ្មត័ជា្ៃូវការពីកចិចម្រជុសំពញ
គែៈរដ្ឋមស្រន្តី កាលពីម្ថៃទ០ី៩ ណែមករា ឆ្ន ២ំ០១៥។
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• ណកលមែគុែភាពម្ន្សេវាសាធារែៈ1

•អភិវឌ្ឍេមតថភាពធន្ធាន្មនុ្េសនិ្ង
សាថ រ័ន្2

• ណកទម្មង់ម្រព័ន្ធសរៀវតស3

វសិាលភាពម្ន្កមមវធីិណកទម្មង់



១.២ េមិទធ្ លណដ្លេសម្មចបាន្ និ្ងទិេសៅរន្តការងារណកទម្មង ់

 ១៩៩៣-១៩៩៨៖ ការអនុ្វតតសគលន្សោបាយ្សោះ្ានិ្ងរម្ងួររម្ងួមជាតិ
 ១៩៩៩-២០០៣៖ ការពម្ងឹងម្គឹោះម្ន្ការម្គរ់ម្គងមុែងារសាធារែៈ
 ២០០៤-២០០៨៖ ការអនុ្វតតកំណែទម្មង់េីុជសម្ៅ
 ២០០៨-២០១២៖ ការរន្តអនុ្វតតកំណែទម្មង់េីុជសម្ៅ
 ២០១៣-២០១៨៖ ការរន្តអនុ្វតតកំណែទម្មង់េីុជសម្ៅសដី្មបមី្រេិទធភាព

 ២០១៣-២០១៤៖ េសម្មចបាន្េមិទធ្លេំខាន់្ៗជាសម្ចីន្
 ២០១៥-២០១៨៖ ទិេសៅការងារជាអាទិភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតរន្ត។
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១.៣ រញ្ហា ម្រឈមកនុងរដ្ឋបាលសាធារែៈរចចុរបន្ន 

ទ១ី. ន្ីតិវធិីមួយចនំ្នួ្កនុងការ្តល់សេវាសាធារែៈសៅមាន្ភាពេមុគសាម ញ ម្រមូល្តុ ំ 
ការោិធិរសតយយ ទន្ទឹមសន្ោះ ការសម្រីម្បាេ់ម្រព័ន្ធព័តម៌ាន្វទិាកនុងរដ្ឋបាលសាធារែៈ
សៅមាន្កម្មិត សហយីការសរៀរចំន្ិង ការដាក់ឱ្យអនុ្វតតមយួចនំ្នួ្មាន្លកខែៈដាច់
សដាយដុ្ំ មិន្មាន្លកខែៈជាម្រព័ន្ធរមួ។
ទ២ី. រហូំរការងារន្ិងទំនាក់ទំន្ងម្្ទកនុងសៅតាមម្កេួង សាថ រ័ន្ ន្ិងរវាងម្កេួង  សាថ រ័ន្ 
ន្ិងសាថ រ័ន្ សៅមិន្ទន្់ដ្ំសែីរការជារណាត ញតភាា រ់គន ម្រករសដាយម្រេិទធភាពែពេ់ 
ន្ិងមាន្ភាពរលូន្សៅស យី។
ទ៣ី.យន្តការ ន្ិងម្រព័ន្ធតាមដាន្ម្តួតពនិ្តិយន្ងិវាយតម្មៃគុែភាពម្ន្សេវាសាធារែៈ 
មិន្ទន្់បាន្ដាកឱ់្យដ្សំែីរការម្រករសដាយម្រេិទធភាព។
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១.៣ រញ្ហា ម្រឈមកនុងរដ្ឋបាលសាធារែៈរចចុរបន្ន 

ទ៤ី.ការម្គរ់ម្គងន្ិងការអភវិឌ្ឍអាជីពររេ់មស្រន្តីរាជការ មិន្ទន្់ម្តូវបាន្សរៀរចំជា
ម្រព័ន្ធម្រករសដាយម្រេិទធភាពន្ងិមនិ្ទន្់មាន្ការសរៀរចកំារពិពែ៌នាអំពីមុែតណំែង
ឱ្យបាន្ចាេ់លាេ់សៅស យី។ 
ទ៥ី.េមតថភាពធន្ធាន្មនុ្េសន្ងិសាថ រន័្សៅមាន្កម្មតិកនុងការស្ៃីយតរសៅន្ងឹ
សេចកតីម្តូវការ ររេ់ម្រជាពលរដ្ឋ ពិសេេសៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់សម្កាមជាតិ។
ទ៦ី. ម្រព័ន្ធសរៀវតសមនិ្ទន្់ស្ៃយីតរន្ឹងសគលការែ៍េមធម ៌ម្រេិទធភាព េងគតិភាព
កនុងសនាោះ គមាៃ តសរៀវតសររេ់មស្រន្តរីាជការេីុវលិសៅមាន្កម្មិតែពេ់ ម្រព័ន្ធសរៀវតសររេ់
កងកមាៃ ងំម្រដារអ់ាវុធ ន្ិងមស្រន្តីរាជការេីុវលិមិន្ទន្់មាន្េងគតភិាពន្ងឹគន ។
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ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨

២.១   ចកខុវេិយ័ 

២.២   សគលរែំង

២.៣   សគលសៅ

២.៤   យុទធសាស្រេត

២.៥   យន្តការគមំ្ទការអនុ្វតត (រញ្ចូលសៅកនុងជំពូកទី ៣) 

២.៦   ណ្ន្ការេកមមភាព 
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ចកខុវេ័ិយម្ន្កំណែទម្មង់
ណម្រកាៃ យរដ្ឋបាលសាធារែៈ ឱ្យ
សៅជាអនក ត្ល់សេវាដ៏្មាន្ម្រេិទធ
ភាព និ្ងជាម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន្ណ៍ដ្ល
អាចសជឿទុកចិតតបាន្េំសៅរសម្មី
ម្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន្ណ់តម្រសេីរ



សពលសវលាអនុ្វតត

្ន្
ទៈន្
ងកា
រម្រឹ
ងណ
ម្រ
ង

ការណកទម្មង់

រសម្មីម្រជាជន្
ឱ្យកាន្់ណត
ម្រសេីរ

ដំ្សែីរសឆ្ព ោះសៅសគលសៅ



២.១ ចកខុវេិយ័  
“ណម្រកាៃ យរដ្ឋបាលសាធារែៈឲ្យសៅជាអនក្តល់សេវាដ៏្មាន្ម្រេិទធភាព និ្ង
ជាម្ដ្គូអភិវឌ្ឍណដ្លអាចសជឿទុកចិតតបាន្ េំសៅរសម្មីម្រជាជន្ពលរដ្ឋឲ្យ
កាន់្ណតលែម្រសេីរស ងី”។

២.២ សគលរែំង 
ទី១-សេវាសាធារែៈម្រករសដាយគុែភាព មាន្ភាពសាមញ្ញ ម្រេិទធភាព
ភាពអាចសជឿទុកចិតតបាន្ ភាពឆ្រ់រហ័េ ស ៃ្ីយតរទន់្សពលសវលាសៅនឹ្ង
សេចកតមី្តូវការ មាន្ភាពងាយម្េួល និ្ង មាន្ការចូលរមួពីអនកសម្រីម្បាេ់
សេវា។
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២០១៥-២០១៨



២.២ សគលរែំង 
ទី២-ការម្គរ់ម្គងន្ងិការអភិវឌ្ឍមស្រន្តរីាជការេីុវលិ ឲ្យកាន្់ណតមាន្េមតថភាព
ភាពសាវ ហារ់ ម្រេិទធភាព និ្ងភាពសជឿទុកចិតតកនុងការ្តល់សេវាសាធារែៈ
សដាយម្រកាន់្ភាា រ់នូ្វវរបធម៌សេវាសាធារែៈ ្ន្ទៈមាច េ់ការ ភកតភីាព និ្ង
មន្េិការវជិាា ជីវៈ។

ទី៣-ម្រពន័្ធសរៀវតស ណដ្លធានាបាន្នូ្វេមធម៌ រសងកីន្្លិតភាព និ្ង 
ម្រេិទធភាពការងារ ម្ពមទងំធានាបាន្នូ្វេងគតិភាពរវាងម្ករែែឌ មស្រន្តី
រាជការេីុវលិ និ្ងម្ករែែឌ កងកមាៃ ងំម្រដារ់អាវុធ។
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ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៣ សគលសៅ
២.៣.១ សេវាសាធារែៈ
 ធានាភាពងាយម្េួលកនុងការទទួលយកសេវាសៅសម្រីម្បាេ់
 ត្ល់សេវាណដ្លសតត តសៅសលីសេចកតីម្តូវការជាក់ណេតងររេ់អនកសម្រីម្បាេ់
សេវា

 ត្ល់សេវាឲ្យចំទីកណន្ៃងណដ្លមាន្សេចកតមី្តូវការររេ់អនកសម្រីម្បាេ់សេវា
 សលីកកមពេ់តមាៃ ភាព និ្ងការទទួលែុេម្តូវកនុងការ្តល់សេវា
 ណកលំអគុែភាព និ្ងម្រេិទធភាពកនុងការ ត្ល់សេវា។

28-Sep-15 15

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨

២.៣ សគលសៅ
២.៣.២ ការម្គរម់្គង និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្េស
 សរៀរចំតួនាទី ភារកិចច រសរៀរម្គរ់ម្គង ន្ិងចាត់ណចងការងារឱ្យមាន្ភាព
ចាេ់លាេ់ 

 ម្គរ់ម្គងជនំាញន្ិងចនំ្នួ្មស្រន្តឱី្យស្ៃយីតរសៅន្ងឹសេចកតមី្តវូការ
 សលីកកមពេ់គុែ្លន្ងិការទទួលែុេម្តវូររេ់មស្រន្តរីាជការេីុវលិ
 អភិវឌ្ឍេមតថភាពការងារររេ់មស្រន្តរីាជការេីុវលិ
 ពម្ងឹងេីលធមន៌្ងិវនិ្យ័មស្រន្តរីាជការេីុវលិ។
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២.៣ សគលសៅ
២.៣.៣ ម្រពន័្ធសរៀវតស
 សរៀរចំម្រព័ន្ធសរៀវតសណដ្លធានានូ្វេមធម៌សដាយរម្ងួមគមាៃ តសរៀវតសអតរិបរមា 
ន្ិង អរបររមា

 ធានាសរីក្តល់ម្បាក់សរៀវតសជូន្មស្រន្តីរាជការទន្់សពលសវលា ដ្ល់ម្ដ្ ន្ិងម្គរច់នំ្នួ្
 ម្រព័ន្ធសរៀវតសណដ្ល្តល់ការសលីកទកឹចតិតណ្ែកសលីេមទិធកិមម ម្ពមទងំគមំ្ទដ្ល់
វេ័ិយអាទិភាពររេ់រាជរដាឋ ភិបាល ដូ្ចជា វេ័ិយអរ់រ ំន្ិងេុខាភិបាល

 ណកលំអរចនាេមព័ន្ធម្ន្សរៀវតស សដ្ីមបធីានាេងគតិភាព រវាងសរៀវតសមស្រន្តរីាជការេីុវលិ
ន្ិង សរៀវតសកងកមាៃ ងំម្រដារ់អាវុធ

 រសងកីន្សរៀវតស ម្រករសដាយចីរភាព ណ្ែកសលីសាថ ន្ភាពម្ន្កំសែីន្សេដ្ឋកចិច ន្ិង
លទធភាពម្ទម្ទងប់ាន្ម្ន្ថវកិា។ 
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ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទធសាស្រេត
២.៤.១  សេវាសាធារែៈ
 ជំរញុឲ្យមាន្ការតៃ េ់រតូរទេសនាទន្កនុងម្ករែ័ែឌ ម្ន្ការ ត្ល់សេវាសា
ធារែៈររេ់មស្រន្តីរាជការពីអនកម្គរ់ម្គងសៅជាអនក្តល់សេវា ម្ពមទងំ
ត្ល់តម្មៃដ្ល់អនកសម្រីម្បាេ់សេវា។

 ជំរញុការណកទម្មង់រសរៀររររការងារពីរចនាេមព័ន្ធការងារ សៅជារចនា
េមព័ន្ធម្រតិរតតកិារសដាយសលីកកមពេ់គុែភាពសេវាណ្នកជរួមុែ ម្ពមទងំ
រសងកីន្េមតថភាពណ ន្កម្ទម្ទង់។

28-Sep-15 18

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទធសាស្រេត
២.៤.២  ការម្គរ់ម្គង និ្ង អភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្េស  
 សធវីឲ្យម្រសេីរស ងីនូ្វម្រព័ន្ធការងារកនុងអងគភាព និ្ងការម្គង់ម្គងមស្រន្តី
 ពម្ងឹងម្រេិទធភាពម្ន្ដំ្សែីរការអនុ្វតតការម្គរ់ម្គងធន្ធាន្មនុ្េស
 អនុ្វតតម្រព័ន្ធម្គរ់ម្គងគុែ្ល
 សម្រីម្បាេ់ឲ្យកាន់្ណតម្រសេីស ងីនូ្ វេមតថភាពការងារណដ្លមាន្ម្សារ់ និ្ង
អភិវឌ្ឍេមតថភាព ការងារថមី

 ត្ល់ការរែតុ ោះរណាត ល និ្ងសលីកកមពេ់គុែភាពរែតុ ោះរណាត ល។

28-Sep-15 19

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៤ យុទធសាស្រេត
២.៤.៣  ការណកទម្មងម់្រពន័្ធសរៀវតស ន្ងិម្បាករ់ណន្ថមស្សងៗ
 សរៀរចមំ្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នន ក់ ន្ិងតារាងេន្ទេសន៍្សរៀវតសថមី ម្ពមទងំម្បាក់រំណាច់  
មុែងារន្ិងម្បាក់ឧរតថមភស្សងៗ សដ្ីមបគីមំ្ទដ្ល់ការរសំពញការងារររេម់ស្រន្តរីាជការ

 កាត់រន្ថយគមាៃ តសរៀវតសរវាងសរៀវតសអតិររមា និ្ងអរបររមាឲ្យមកសៅម្តឹមពី ៣ 
សៅ ៣.៥ ដ្ង 

 សរៀរចំេន្ទេសន្៍សរៀវតសមូលដាឋ ន្ ន្ិងម្បាក់រំណាច់មុែងារររេ់ន្គរបាលជាតិ 
សោធិន្ ឲ្យមាន្េងគតភិាពសៅន្ឹងម្រព័ន្ធសរៀវតសររេ់មស្រន្តរីាជការេុវីលិ 

 ដ្ំស ងីម្បាក់សរៀវតសសដាយណ្ែកសលី្ លតិភាព កំសែីន្សេដ្ឋកចិច ន្ិងេថិរភាពមា៉ា ម្កូ
សេដ្ឋកិចច។

28-Sep-15 20

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨
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២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨
២.៦.១ ការពម្ងងឹគុែភាព និ្ងម្រេិទធភាពកនុងការ ត្លស់េវាសាធារែៈ
១. សរៀរចំរសងកីត ន្ិងដាក់ឲ្យអនុ្វតតម្រពន័្ធម្តតួពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្មៃគុែភាព ន្ិង
ម្រេិទធភាពម្ន្ការ្តល់សេវាសាធារែៈកនុងវេ័ិយន្ីមួយៗ
២. សធវីរចចុរបន្នភាពពត័ម៌ាន្សេវាសាធារែៈ ម្ពមទងំជំរុញការរែតុ ោះរណាត ល 
ន្ិង្សពវ្ាយអំពីសេវាសាធារែៈ ជាពិសេេ តាមម្រព័ន្ធសអ ចិម្តនូ្ចិ
៣. ណកលមែន្ីតិវធិ ីន្ិងយន្តការកនុងការ្តល់សេវាេំខាន្់ៗ ណដ្លពាក់ព័ន្ធតទ ល់សៅ
ន្ឹងជីវភាពរេ់សៅររេ់ម្រជាពលរដ្ឋ ដូ្ចជា វេ័ិយេុខាភិបាល អរ់រ ំពាែិជាកមម 
សាធារែៈការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ការចុោះរញ្ា ីដ្ីធៃី ន្ិងេំែង់ ការលក់េំរុម្ត 
អម្តានុ្កូលដាឋ ន្ លិែិត្ៃងណដ្ន្ ន្ិងអតតេញ្ហញ ែរ័ែណជាសដ្ីម
៤ .សធវកីារវភិាគមុែងារ ន្ិងលំហូរការងារេម្មារ់សេវាសាធារែៈ ណដ្លមាន្្ល
រ៉ាោះពាល់តទ ល់ សលីមស្រន្តីរាជការ ដូ្ចជាការសរីក្តល់ម្បាក់សរេកកមម ម្បាក់ឧរតថមភ
ន្ិងសសាធន្ិវតតន្ដ៍្ល់ន្វិតតជន្ ជាសដ្ីម
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ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨
២.៦.១ ការពម្ងឹងគុែភាព និ្ង ម្រេិទធភាពកនុងការ ត្ល ់សេវាសាធារែៈ

៥. ណកលមែន្ីតិវធិ ីន្ិងយន្តការ្តល់សេវាសាធារែៈ ណដ្លអនុ្វតតសដាយសាថ រ័ន្មាន្
េមតថកិចច ឬ សាថ រ័ន្ទទួលេមតថកចិច តាមរយៈយន្តការស្សងៗ ដូ្ចជា ម្គឹោះសាថ ន្
សាធារែៈរដ្ឋបាល េហម្គេសាធារែៈ ទីភាន ក់ងារម្រតិរតតកិារពិសេេ ន្ិង
ការោិល័យម្ចកសចញចូលណតមួយជាសដ្ីម
៦. សរៀរចំដាក់ឲ្យដ្ំសែីរការនូ្វយន្តការ្តល់ព័តម៌ាន្ម្ត រ ់ន្ិងរែតឹ ងតវា៉ា ររេ់
អនកសម្រមី្បាេ់សេវាសាធារែៈ សៅតាមយន្តការ្តល់សេវាសាធារែៈទងំអេ់ 
ទងំថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សម្កាមជាតិ
៧.េិកា ន្ិងជំរុញការ្តល់សេវាសាធារែៈតាមម្រព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា។

28-Sep-15 23

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.២ការម្គរ់ម្គង ន្ងិ ការអភវិឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្េសន្ងិសាថ រន័្
១. សរៀរចំ ន្ិងដាក់ឲ្យអនុ្វតតម្ករែែ័ឌ គតយុិតតម្ន្ការរែតុ ោះរណាត លជាកាតពវកចិច
េម្មារម់ស្រន្តរីាការេីុវលិ ន្ិងណកលមែកមមវធិរីែតុ ោះរណាត ល ន្ិងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្
មនុ្េសសៅតាមម្កេួងសាថ រ័ន្ ថ្នន ក់ជាតិន្ិងថ្នន ក់សម្កាមជាត ិ
២. សរៀរចំអងគមស្រន្តរីាជការេីុវលិ មុែតំណែងន្ិងការពិពែ៌នាមុែតណំែងកនុង
មុែងារសាធារែៈ 
៣. សរៀរចំ ន្ិងដាក់ឲ្យអនុ្វតតម្រពន័្ធម្គរម់្គងគុែ្ល ន្ិងម្រពន័្ធសលីកទកឹចតិតសៅ
តាមម្កេួង សាថ រ័ន្ ថ្នន ក់ជាតិន្ិងថ្នន ក់សម្កាមជាតិ 
៤. ណកលមែរចនាេមព័ន្ធម្គរម់្គង ណរររទការងារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍេមតថភាពររេ់
នាយកដាឋ ន្ ឬអងគភាពធន្ធាន្មនុ្េស សៅតាមម្កេួង   សាថ រ័ន្ ថ្នន ក់ជាតិន្ិង
ថ្នន ក់សម្កាមជាតិ

28-Sep-15 24

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.២ការម្គរ់ម្គង ន្ងិ ការអភវិឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្េសន្ងិសាថ រន័្

៥. ណកលមែន្ីតវិធិ ីន្ិងណរររទ ម្ន្ការម្គរ់ម្គងធន្ធាន្មនុ្េស សៅថ្នន ក់ជាតិ ន្ិង
ថ្នន ក់សម្កាមជាតិ
៦. សធវីការវភិាគមុែងារ ន្ិងម្តួតពនិ្តិយម្រតរិតតកិារស ងីវញិ សៅតាមម្កេួង
សាថ រ័ន្ ថ្នន ក់ជាតិ ន្ិង ថ្នន ក់សម្កាមជាតិ 
៧. អភិវឌ្ឍ ន្ិងពម្ងីកការសម្រីម្បាេ់ម្រពន័្ធពត័ម៌ាន្វទិា េម្មារ់ការម្គរ់ម្គង
ធន្ធាន្មនុ្េស សៅតាមម្កេួង សាថ រ័ន្ ថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សម្កាមជាតិ
៨. រស្រញ្ហា រសយន្ឌ្័រកនុងវេ័ិយមុែងារសាធារែៈ។

28-Sep-15 25

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.៣ ការណកទម្មង់ម្រព័ន្ធសរៀវតស និ្ងម្បាក់លាភការស្សងៗ
១. សរៀរចំ ន្ិងដាក់ឲ្យអនុ្វតតការសរីក្តល់ម្បាក់សរៀវតសជូន្មស្រន្តរីាជការតាមធនាគរ 
សដាយ សម្រីម្បាេ់ម្រព័ន្ធសអ ចិម្តូន្ចិ
២. សរៀរចំដាក់រញ្ចូ លម្បាក់សរៀវតសមស្រន្តីជារក់ចិចេន្ា សៅកនុងម្រព័ន្ធទនិ្នន្យ័រមួ
ររេ់មស្រន្តីរាជការ ន្ិងដាក់ឲ្យសរកីម្បាក់តាមម្រពន័្ធធនាគរ
៣. សរៀរចំ ន្ិងណកេម្មួលម្រពន័្ធសរៀវតសមស្រន្តរីាជការេីុវលិ សដាយសតត តសលីការណក
េម្មួលសរៀវតសមូលដាឋ ន្ ម្បាក់រំណាច់មុែងារ ន្ិងម្បាក់ឧរតថមភស្សងៗ េម្មារ់
មស្រន្តីរាជការេីុវលិទងំអេឲ់្យមាន្េងគតភិាព េមធម៌ន្ងិស្ៃយីតរន្ងឹអាទភិាព
ររេ់រាជរដាឋ ភិបាល ម្ពមទងំគមំ្ទដ្ល់្លិតភាព ន្ិងការ្តល់សេវា

28-Sep-15 26

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



២.៦ ណ្ន្ការេកមមភាពណដ្លម្តូវអនុ្វតតពីឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨
២.៦.៣ ការណកទម្មង់ម្រព័ន្ធសរៀវតស ន្ងិ ម្បាក់លាភការស្សងៗ
៤. សរៀរចំណកេម្មួលេន្ទេសន្៍សរៀវតសមូលដាឋ ន្ ន្ិងម្បាករ់ំណាច់មុែងារ      អតិ
ររមា ន្ិងអរបររមាររេន់្គរបាលជាតិ ន្ិង សោធិន្ ឲ្យម្េរជាមួយន្ឹងមស្រន្តរីាជ
ការេីុវលិ 
៥. សរៀរចំ ន្ិងដាក់ឲ្យដ្សំែីរការម្រព័ន្ធពាករែ៍ថវកិាេម្មារ់រន្ទុករុគគលិក។

28-Sep-15 27

ជំពូកទី២៖ កមមវធីិជាតិកំណែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
២០១៥-២០១៨



៣.១ យន្តការគមំ្ទ ន្ងិការអនុ្វតតកមមវធិជីាតិ
៣.២ ការតាមដាន្  ម្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្មៃការអនុ្វតត
៣.៣ េូចនាការសគលម្ន្េមទិធកមមររេ់កមមវធិជីាតិ

28-Sep-15 28

ជំពូកទី៣៖ យន្តការគមំ្ទ និ្ងការតាមដាន្ ម្តួតពិនិ្តយ 
និ្ងវាយតម្មៃការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិ



៣.១ យន្តការគមំ្ទ និ្ងការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិ
១. ម្កេួងមុែងារសាធារែៈ ន្ងិគែៈកមាម ធកិារណកទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 

អនកដ្ឹកនា ំេម្មរេម្មួល ន្ិង តាមដាន្ម្តួតពិន្តិយ ន្ិងវាយតម្មៃការអនុ្វតត
២. ម្កេងួ សាថ រន័្ថ្នន កជ់ាត ិន្ងិថ្នន កស់ម្កាមជាត ិ

 ភាពជាមាច េ់ គែសន្យយភាព ន្ិងការទទួលែុេម្តូវសលីការងារណកទម្មង ់      
រដ្ឋបាលសាធារែៈ កនុងណដ្ន្េមតថកចិច ន្ិងជំនាញររេ់ែៃួន្

 អគគនាយកដាឋ ន្រដ្ឋបាលន្ងិហរិញ្ញវតថុ ឬ អគគសលខាធិការដាឋ ន្ ឬ អងគភាពទទួលរន្ទុករដ្ឋបាលន្ងិធន្ធាន្មនុ្េស ន្ិងគែៈអភិបាលរាជធាន្ី សែតត
៣. កចិចេហការោ៉ា ងជតិេនទិធររេ់សលខាធកិារដាឋ ន្កណំែទម្មងទ់ងំ៣

 យន្តការសាថ រ័ន្រមួកនុងកម្មតិរសចចកសទេ
 ្ារភាា រ់គន រវាងេកមមភាពណកទម្មងអ់ន្តរវេ័ិយ ន្ិងគមំ្ទគន សៅវញិសៅមក
 ម្ករែែ័ឌ ម្ន្ការសកៀរគរន្ិងសម្រមី្បាេ់ហរិញ្ញវតថុន្ិងរសចចកសទេ។

28-Sep-15 29

ជំពូកទី៣៖ យន្តការអនុ្វតត និ្ងការតាមដាន្ ម្តួតពិនិ្តយ 
និ្ងវាយតម្មៃ



៣.១ យន្តការគមំ្ទ និ្ងការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិ
៤. យុទធវធីិកនុងការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិ

 ការចូលរមួររេ់អនកពាកព់ន័្ធកនុងកម្មិតរសចចកសទេ តាងំពីដ្ំរូងរហូតដ្ល់
សពលអនុ្វតត (ពសីម្កាមស ងីសៅសលី) => កម្មិតន្សោបាយគមំ្ទ

 ម្កុមការងាររសចចកសទេររេ់រាជរដាឋ ភិបាល ឬ ម្កុមការងាររសចចកសទេអន្តរ
ម្កេួង សដ្ីមបអីនុ្វតតការងារ ឬ សដាោះម្សាយរញ្ហា ន្ីមយួៗ តាមការចាបំាច់

 ចសងាក មេកមមភាពម្តូវអនុ្វតតជាគសម្មាងតូចៗណដ្លមាន្ការកំែត់អពំី
េកមមភាពការងារលមែិត សពលសវលាណដ្លម្តូវអនុ្វតត ចំន្ួន្អនកអនុ្វតត
គសម្មាង ការពិពែ៌នាអំពីមុែតណំែង លទធ្ល រពំឹងទុក ការបា៉ា ន្់ម្រមាែ
តម្មៃ ម្រភពធន្ធាន្ េូចនាករគន្ៃឹោះ ន្ិង យន្តការតាមដាន្ម្តួតពិន្តិយ ន្ិង
វាយតម្មៃ។

 (១) ម្គរ់ម្គង (២) ពិន្ិតយ វភិាគន្ិងណកតម្មវូអភមិ្កមន្មីួយៗ (៣)
្សពវ្ាយអភិម្កមណដ្លណកតម្មវូរចួ ន្ិង(៤)រសចចកវទិាព័ត៌មាន្ន្យីកមម។
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៣.២ ការតាមដាន្  ម្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតម្មៃការអនុ្វតត
១. យន្តការតាមដាន្ ម្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្មៃ ៖ ម្កេួង ម.េ ន្ិង គ.ក.រ

 ម្តូវតាមដាន្ ម្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតម្មៃការអនុ្វតត សដាយណ្ែកសលីេូចនាករ
សគលម្ន្េមទិធកមមររេ់កមមវធិីជាតិ

 ម្តូវម្តួតពិន្តិយន្ិងវាយតម្មៃរាល់ដ្ណំាចឆ់្ន ំ អពំវីឌ្ឍន្ភាព រញ្ហា ម្រឈម
ន្ងិរកដ្សំណាោះម្សាយ ម្ពមទងំកំែត់អាទិភាពន្ងិទេិសៅអនុ្វតតរន្ត 

២. យន្តការ ន្ងិម្រពន័្ធរាយការែ៍
 ម្កេួង សាថ រន័្ថ្នន ក់ជាតិន្ិងថ្នន កស់ម្កាមជាតិ ម្តូវរាយការែ៏ម្រចាមំ្តមីាេ
អំពវីឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអនុ្វតតកមមវធិជីាតិកណំែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
កនុងវេ័ិយន្ិងណដ្ន្េមតថកចិចសរៀងៗែៃួន្

 ម្កេួង ម.េ ន្ិង គ.ក.រ ម្តូវរាយការែ៍ម្រចាឆំ្ន  ំជូន្រាជរដាឋ ភបិាល សដ្ីមបី
ពិន្ិតយ ន្ិងអនុ្មត័មុន្ន្ងឹ្សពវ្ាយជាសាធារែៈ
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៣.៣ េូចនាការសគលម្ន្េមិទធកមមររេ់កមមវធីិជាតិ

១. មុែងារសាធារែៈទងំថ្នន កជ់ាតិ ទងំថ្នន ក់សម្កាមជាតិ  ម្តូវបាន្សរៀរចំជាអងគ
វជិាា ជីវៈ ន្ិងមាន្ការកំែត់មុែតំណែង ន្ិងការពិពែ៌នាតណំែងចាេ់លាេ់
២.ការកសាងេមតថភាពមស្រន្តីរាជការមាន្ម្រេិទធភាព ន្ិងមាន្ម្រពន័្ធវាយតម្មៃ
ចាេ់លាេ់ 
៣. ម្រព័ន្ធសរៀវតសមស្រន្តរីាជការមាន្េងគតភិាព េមធម៌ ន្ិងគមំ្ទ្លិតភាព
៤.ការវភិាគមុែងារ ន្ិងការម្តួតពិន្តិយម្រតិរតតកិារស ងីវញិររេ់ម្កេួង សាថ រ័ន្ 
ម្តូវបាន្អនុ្វតត ន្ិងសធវីវចិារែកមម
៥. ម្រព័ន្ធម្គរម់្គងគុែ្លការងារ ន្ិងម្រព័ន្ធសលីកទកឹចតិត ម្តូវបាន្ដាក់ឲ្យដ្ំសែីរ
ការ
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៣.៣ េូចនាការសគលម្ន្េមិទធកមមររេ់កមមវធីិជាតិ

៦. ម្រព័ន្ធម្តតួពិន្តិយ ន្ិងវាយតម្មៃគុែភាព ន្ិងម្រេិទធភាពម្ន្ការ្តល់សេវាសា
ធារែៈ  ម្តូវបាន្ដាក់ឲ្យអនុ្វតត
៧. ម្រព័ន្ធពត័ម៌ាន្វទិាេម្មារ់ការម្គរ់ម្គងធន្ធាមនុ្េស ម្តូវបាន្ដាក់ឲ្យអនុ្វតតសៅ
ម្គរ់ម្កេួង សាថ រ័ន្
៨.ការ្តល់សេវាសាធារែៈតាមម្រព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា ម្តូវបាន្ពម្ងីកជាលំដារ់
៩.ការសកីន្ស ងីម្ន្មស្រន្តីរាជការជាស្រេតីកនុងមុែងារសាធារែៈ ន្ិងកនុងកម្មតិ
ម្គរ់ម្គងសៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ជាតនិ្ងិថ្នន ក់សម្កាមជាតិ
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េមិទធ្លម្ន្ការអនុ្វតតការងារណកទម្មង់
សតីលទធ្លម្ន្កំណែទម្មង់ពិតជា
បាន្ណម្រកាៃ យរដ្ឋបាលឱ្យរសម្មី
ម្រជាជន្កាន់្ណតម្រសេីរពិតណមន្?

ជារមួ ការណកទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារ
ែៈេសម្មចបាន្នូ្វលទធ្លជាក់
ណេតងជាសម្ចីន្



• ចារ់ចំន្ួន្ ១
• ម្ពោះរាជម្កឹតយ ចំន្ួន្ ៤
• អនុ្ម្កឹតយនិ្ងសារាចររាជរដាឋ ភិបាលចំន្ួន្ ១៨
• ម្រកាេនិ្ងសារាចរអន្តរម្កេួង
• កមមវធីិជាតិកំណែទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ
២០១៥-២០១៨

ការកសាងនូ្វលិែិតរទដាឋ ន្គតិយុតត៖



កំសែីន្សរៀវតសអរបររមា
ល.រ ម្រសភទមស្រន្តរីាជការ មុន្ឆ្ន ំ

២០១៤
រចចុរបន្ន

១ មស្រន្តីរាជការេីុវលិ
ទូសៅ

៣២០ ០០០ ៥៥២ ៨០០

២ ម្គូរសម្ងៀន្ ៤០២ ៨០០ ៦៥២ ៨០០

៣ ម្គូសពទយ ៣៦០ ០០០ ៦៥២ ៨០០

៤ ន្គរបាលជាតិ ៤៦០ ៨០០ ៦២៨ ៣០០

៥ សោធិន្ ៣៩៧ ០០០ ៥៨២ ៤០០



 ណកលមែរចនាេមព័ន្ធមុែងារសាធារែៈររេ់រដ្ឋ
 ណកលមែការសរីក ត្ល់សរៀវតសជូន្មស្រន្តីរាជការនិ្ងការសរីក ត្
ល់តាមម្រព័ន្ធធនាគរ

ការកាត់ពន្ធសលីសរៀវតសសដាយេវ័យម្រវតតិតាមម្រព័ន្ធ
ព័ត៌មាន្វទិា

ពម្ងឹងការម្គរម់្គងមស្រន្តីរាជការន្ិងការសធវីេមាហរែកមម
មស្រន្តីរាជការសៅកនុងរចនាេមពន័្ធថមី

ការសធវីនិ្យត័ភាពថ្នន ក់និ្ងឋាន្ន្តរេ័កតជូិន្មស្រន្តរីាជការ
អនុ្វតតការងារគមំ្ទដ្ល់វេ័ិយអាទិភាព អរ់រេុំខាភិបាល
េងគមកិចច

ពម្ងឹងការកសាងេមតថភាពមស្រន្តីរាជការ
ការណកលមែម្រពន័្ធព័តម៌ាន្វទិាម្គរម់្គងមស្រន្តីរាជការ។



សមសរៀន្ទទួលបាន្កនុងម្ករែែឌ ម្ន្ការអនុ្វតតការងារណក
ទម្មង់

• ភាពជាមាច េ់និ្ងរុសរេកមមចំសពាោះការងារ
ណកទម្មង់

• ការម្រមូល ត្ុ ំនិ្ងសម្រីម្បាេ់ធន្ធាន្ ណដ្ល
មាន្ម្សារ់

• ការេម្មរេម្មួលនិ្ងការគមំ្ទគន សៅវញិ
សៅមកសៅម្ ទ្កនុងម្កេួង និ្ងរវាងម្កេួង
សាថ រ័ន្



សមសរៀន្ទទួលបាន្កនុងម្ករែែឌ ម្ន្ការអនុ្វតតការងារណក
ទម្មង់

 ការពិសម្គោះសោរល់ដ្ទូ៏លំទូលាយ
 ការទទួលយកគំនិ្ត ត្ួចស ត្ីមថមីៗនិ្ងការ
ហា៊ា ន្ម្រឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យ

 ការសដាោះម្សាយរញ្ហា ណ ែ្កសលីការយល់ដឹ្ង
រញ្ហា ជារមួ

 ការសដាោះម្សាយរញ្ហា ម្រឈមរចចុរបន្ន ម្តូវ
្ារជាមួយនឹ្ងការបា៉ា ន់្ម្រមាែទុកជា
សម្េចពី្លវបិាកនាអនាគត



សមសរៀន្ទទួលបាន្កនុងម្ករែែឌ ម្ន្ការអនុ្វតតការងារណក
ទម្មង់

 ការអនុ្វតតការងារស ត្ីមសចញពីចំែុច
សាមញ្ញ ងាយទទួលយក និ្ងការគិតគូរ
ម្តឹមម្តូវពីសដី្មទី

 ការកំែត់អាទិភាពម្ន្ការងារនិ្ងជំហាន្
ម្តូវសដី្រសដាយម្តឹមម្តូវ

 ការអនុ្វតតការងារឈរសលីទេសន្ៈសដី្មបី
ម្រេិទធភាព



សមសរៀន្ទទួលបាន្កនុងម្ករែែឌ ម្ន្ការអនុ្វតតការងារណក
ទម្មង់

 ការសម្ជីេសរេីនិ្ងសម្រីម្បាេ់អភិម្កមការ
ងារសដាយម្តឹមម្តូវ

 ការថៃឹងណថៃងរវាងមហចិឆតានិ្ងសាថ ន្ភាព
ការងារជាក់ណេតង

 ភាពទន់្ភៃន់្និ្ងការម្រមូល ត្ុ ំការគមំ្ទ
 ការតាមដាន្និ្ងម្តួតពិនិ្តយជាម្រចាំ



រញ្ហា គួរមាន្ការយកចិតតទុកដាក់រណន្ថម
 ការ្ារភាា រ់កំណែទម្មង់រដ្ឋបាលជាមួយកំណែទម្មង់តាមវេ័ិ
យ និ្ងសដី្មបគីមំ្ទកំណែទម្មង់តាមវេ័ិយ

 ការម្តួតពិនិ្តយស ងីវញ្ិ និ្ងសធវីការវាយតម្មៃរមួគន រវាងកមមវធីិ
កំណែទម្មង់ទងំរីសដី្មបកីំែត់េកមមភាពរមួគន និ្ងម្រទក់
ម្កឡាគន



រញ្ហា គួរមាន្ការយកចិតតទុកដាក់រណន្ថម
 ជំរុញការចូលរមួររេ់រដ្ឋបាលថ្នន កស់ម្កាមជាតិកនុងការអនុ្វតតកមម
វធីិកំណែទម្មង់៖ គែៈអភិបាលនិ្ងម្កុមម្រឹកា

 ការសរៀរចំរចនាេមព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នន ក់សម្កាមជាតិ និ្ង្ល វបិាកសលី
ការសម្រីម្បាេ់ធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថុនិ្ងធន្ធាន្មនុ្េស



រញ្ហា គួរមាន្ការយកចិតតទុកដាក់រណន្ថម
 សរៀរចំឱ្យមាន្ម្រពន័្ធតាមដាន្និ្ងវាយតម្មៃរមួកនុងរាជរដាឋ ភិបាល
េម្មារ់ការងារណកទម្មងទ់ងំរី និ្ងកមមវធីិណកទម្មងត់ាមវេិយ័
សដាយ្ារភាា រជ់ាមួយយន្តការសលីក ទឹកចិតតនិ្ងការណកលមែ

 សរៀរចំឱ្យមាន្កញ្ចរថ់វកិាជាកល់ាកេ់ម្មារគ់មំ្ទដ្ល់េកមមភាពណក
ទម្មងនិ់្ងការកសាងេមតថភាពមស្រន្តីរាជការសៅតាមម្កេួង សាថ រ័ន្

 ការពម្ងឹងភាពជាអនកដឹ្កនាំ ភាពជាមាច េ់ និ្ងេមតថភាពសាថ រ័ន្
និ្ងធន្ធាន្មនុ្េសសដី្មបធីានាម្រេិទធភាពនិ្ងនិ្រន្តរភាពសលីការងារ
ណកទម្មង។់



ម្រភពថវកិា និ្ងធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថុ
១. ថវកិាជាតិ 
២. ហរិញ្ញរបទន្ពីម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន្ ៍ឬ
៣. ម្រភពថវកិាម្េរចារ់ដ្ម្ទសទៀត។
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ជំពូកទី៤៖ ម្រភពថវកិា និ្ងធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថុ



 កមមវធិជីាតិកណំែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨ មាន្លកខែៈម្គរ់
ម្ជុងសម្ជាយ ម្បាកដ្ន្ិយម រមួជាមួយន្ឹងភាពជាអនកដ្កឹនា ំភាពមាច េ់ការ ការសរតជាា
ចិតត ការេម្មរេម្មួល ការចូលរមួពីអនកពាកព់ន័្ធទងំអេ់ ជាពិសេេ រទពិសសាធន្ ៍
ន្ិងេមតថភាពអនុ្វតតការងារររេ់ម្កេួង សាថ រ័ន្ ន្ិងមស្រន្តីរាជការ ទងំថ្នន ក់ជាតិ
ទងំថ្នន ក់សម្កាមជាតិ 

 យន្តការសាថ រ័ន្ទទួលែុេម្តវូចាេ់លាេ់ សលីអនុ្វតតការងារណកទម្មងរ់ដ្ឋបាល 
សាធារែៈ ន្ិងយន្តការេម្មរេម្មលួជាមយួការដាឋ ន្ណកទម្មងដ់្ម្ទសទៀត

 រាជរដាឋ ភិបាល េងឃមឹន្ឹងអនុ្វតតបាន្េសម្មចសជាគជយ័តាមសគលសៅ  ន្ិង
យុទធសាស្រេតម្ន្កមមវធិីជាតកិណំែទម្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៥-២០១៨
ក៏ដូ្ចជាយុទធសាស្រេតចតុសកាែដ្ំណាក់កាលទី៣ររេរ់ាជរដាឋ ភិបាល។   

េូមអរគុែ! 
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ជំពូកទី៥៖ សេចកតេីន្នដិាឋ ន្


