
ទំព័រ 1 

 
របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលនៃសកិាា សាលាថ្នា ក់តំបៃ់សតពីីការផសពវផាយ 

កម្មវិធីជាតិកំណណទ្ម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 

រតនគិរ.ី ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៥ 

3 
-សូមគោរព ឯកឧតតម ពពម្រ ប ុៃធិៃ រដ្ឋមន្តនតីក្កសួងមុែងារសាធារណៈ និងជាក្រធានគណៈកម្មា ធិការខក
ទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ ជាទីគោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស់ 
-សូមគោរព ឯកឧតតម ថង សាវុៃ អភិបាលថ្នគណៈអភិបាលគែតតរតនគិរ ី
-សូមគោរព ឯកឧតតមក្រធានក្កុមក្រឹកា ឯកឧតតមអភិបាលគែតត ឯកឧតតមអភិបាលរងគែតត ថ្នគែតតរតនគិរ ី គែតត
មណឌ លគិរ ីគែតតក្កគ េះ គែតតសទឹងខក្តង និងគែតតតបូងឃាុ  ំ
-សូមគោរពឯកឧតតម គោកជទំាវ រដ្ឋគលខាធិការ អនុរដ្ឋគលខាធិការជាថ្នន ក់ដឹ្កនកំ្កសួងមុែងារសាធារណៈ 
និងអងគសិកាា សាោទាងំមូល 
 កនុងនមគណៈកម្មា ការគរៀរ ំសិកាា សាោថ្នន ក់តរំន់សតីពីការផ្សពវផ្ាយកមាវធិជីាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាល
សាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ែ្ុ ំសូមអនុញ្ញា តគធវីគស កតីរាយការណ៍អំពីលទធផ្លថ្នអងគសិកាា សាោខដ្លបាន
ក្រក្ពឹតតគៅអស់រយៈគពលមួយថ្ងៃគពញគនេះ ជូនគណៈអធរិត ីគភ្ៀវកិតតិយស និងអងគសិកាា សាោទាងំមូល ខដ្លម្មន
ែលឹមសារជារនតរនទ រ់ដូ្ ខាងគក្កាម៖ 

១-ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូពៅ៖ 

 អងគសិកាា សាោថ្នន ក់តំរន់គលីកទី៤ សតីពីការផ្សពវផ្ាយកមាវធិីជាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-
២០១៨ បានក្រក្ពឹតតគៅអស់រយៈគពលគពញ១ថ្ងៃ គោយម្មនសម្មសភាព ូលរមួពីថ្នន ក់ដ្កឹន ំនិងមន្តនតរីាជការមក
ពីគែតត ំនួន ៥ គឺ៖ គែតតរតនគិរ ី គែតតមណឌ លគិរ ី គែតតក្កគ េះ គែតតសទឹងខក្តង និងគែតតតបូងឃាុ ំសរុរ ំននួ ២៥៧ 
នក់ កនុងគនេះក្សីម្មន នំួន ២៧ នក់។ 

២-ខ្លឹម្សារសពងាបនៃបទ្បង្ហា ញរបសវ់ាគ្មិៃទងំបី 

អងគសិកាា សាោថ្នន ក់តំរន់គនេះ ម្មនការគធវីរទរងាា  នំនួ០៣ គឺ៖  

១-ឯកឧតតម សក ់ពសដ្ឋឋ  រដ្ឋគលខាធិការក្កសួងមហាថ្ផ្ទ និងជាក្រធានគលខាធិការោឋ នថ្នគណៈកម្មា ធិ
ការជាតិសក្ម្មរ់ការអភិវឌ្ឍតាមខររក្រជាធិរគតយយគៅថ្នន ក់គក្កាមជាតិ បានគធវីរទរងាា ញសតីពី “ការអភិវឌ្ឍតាម



ទំព័រ 2 

ខររក្រជាធិរគតយយគៅថ្នន ក់គក្កាមជាតិ និងការផ្ារភាា រ់ោន រវាងសកមាភាពខកទក្មងខ់ដ្លម្មនលកាណៈក្រទាក់
ក្កឡាោន និងោកំ្ទោន គៅវញិគៅមក” 

ឯកឧតតមរដ្ឋគលខាធិការបានគលីកគ ងីគោយសគងារពីក្រវតតិថ្នការអនុវតតការអភិវឌ្ឍតាមខររក្រជាធិរ
គតយយគៅថ្នន ក់គក្កាមជាត ិ យនតការក្រទាក់ក្កឡាោន រវាងគលខាធិការោឋ នខកទក្មង់ទាងំ៣ និងបានគលីកគ ងីអំពី
លទធផ្លតាមដ្ំណាក់កាលថ្នការខកទក្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមខររក្រជាធិរគតយយគៅថ្នន ក់គក្កាមជាតិម្មន៖  

 ផ្អ៣ទី១ បានរគងកីតនូវមូលោឋ នក្គឹេះសំខាន់ៗថ្នកំខណទក្មង់ ខដ្លធានដ្ល់ការគលីកកមពស់នូវ
សវ័យភាពការទទួលែុសក្តូវ និរនតរភាព និងការរគងកីនក្រសិទធភាពការងារជារគណតី រៗររស់រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់គក្កាមជាតិកនុងការផ្តល់គសវាសាធារណៈ និងក ិចអភិវឌ្ឍមូលោឋ នក្រករគោយតម្មល ភាព គណ
គនយយភាព និងម្មនការ ូលរមួ ំខណកពីសំណាក់ក្រជាពលរដ្ឋ  

 ផ្អ៣ទី២ បានជំរុញឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់គក្កាមជាតិផ្តល់គសវាសាធារណៈ និងអភវិឌ្ឍមូលោឋ នបានកាន់
ខតគក្ ីន កាន់ខតលអក្រគសីរ កាន់ខតម្មនលកាណៈគ្លីយតរគៅនឹងគស កតីក្តូវការររស់ក្រជាពលរដ្ឋ។ 
ផអ៣ទ្ី២ ម្មនការងារអាទិភាព ំននួ ៥ គឺ គនេះ ខដ្លរមួម្មន៖ ទ១ី-ការគផ្ទរមុែងារ និងធនធាន 
ទី២-ការពក្ងឹងការក្គរ់ក្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ទី៣-ការគធវីវមិជឍការហរិញ្ាវតថុ ទី៤-ការ
គលីកកមពស់គណគនយយភាពតាមខររក្រជាធិរគតយយ និងទី៥-ការពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងកិ ចដ្ំគណីរការ
ខកទក្មង់។  

២-ឯកឧតតម យក់ ប ុៃណា រដ្ឋគលខាធិការក្កសួងមុែងារសាធារណៈ និងជាអនុក្រធានក្រចកំារថ្នគ
ណៈកម្មា ធិការខកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈបានគធវីរទរងាា ញសតីពី “កមាវធីិជាតិកំខណទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ
២០១៥-២០១៨” គោយសងកត់គៅគលី៖  
 - កាុវស័ិយ ថ្នកមាវធិីជាតកិំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 

-គោលរំណង ថ្នកមាវធិជីាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 

-រញ្ញា ក្រឈម ថ្នកមាវធិជីាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 

ឯកឧតតមបានរញ្ញា ក់ថ្ន កមាវធិជីាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគនេះបានោក់គ ញនូវខផ្នការ
សកមាភាព ៣ គងាក មធំៗពាក់ព័នធនឹងការពក្ងឹងគុណភាពនិងក្រសិទធភាពកនុងការផ្តល់គសវាសាធារណៈ ការក្គរ់ក្គង
និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសនិងសាថ រ័ន នងិការខកទក្មង់ក្រព័នធគរៀវតសនិងក្បាក់ោភការគផ្សងៗ រមួជាមួយនឹង
យនតការោកំ្ទការអនុវតតកមាវធិីជាតិ យនតការតាមោនក្តតួពិនិតយនិងវាយតថ្មលការគោយម្មនសូ នករគោលថ្ន
សមទធិកមា ំនួន០៩ ការសហការនិងភាពការក្រទាក់ក្កឡាោន រវាងគលខាធិការោឋ នទាងំ៣ កនុងការអនុវតតការងារ
ខកទក្មង់ និងកតាត គជាគជ័យកនុងការអនុវតតកមាវធិីជាតកិំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨។ 

កនុងក្ករែ័ណឌ ថ្នការអនុវតតកមាវធិីជាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ឯកឧតតម រដ្ឋ
គលខាធិការបានគលីកគ ងីអំពីទសិគៅខដ្លក្តូវអនុវតតគៅឆ្ន ២ំ០១៦ ម្មនដូ្ ខាងគក្កាម៖ 

១-កំណត់រ នសមព័នធក្គរ់ក្គង និងមុែតំខណងកនុងរ នសមព័នធររស់ក្កសួង សាថ រ័នថ្នន ក់ជាតនិិងថ្នន ក់
គក្កាមជាតិ  
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២-គរៀរ ំការពិពណ៌នមុែតំខណងសក្ម្មរ់មន្តនតីរាជការក្គរ់រូរគៅតាមក្កសួង សាថ រ័នថ្នន ក់ជាតនិិងថ្នន ក់
គក្កាមជាតិ 

៣-ខកលមអនតីិវធិីថ្នការោក់មន្តនតីរាជការសីុវលិឲ្យ ូលនិវតតន៍ គោយក្កសួងមុែងារសាធារណៈ នឹងគបាេះ
ពុមពតារាងទូទាត់គរៀវតសគៅខែតុោខាងមុែគនេះ សក្ម្មរ់មន្តនតីរាជការខដ្លក្តូវ ូលនិវតតន៍គៅឆ្ន ២ំ០១៦ ។ កនុង
ន័យគនេះ និវតតជនទាងំអស់នឹងទទួលបានក្បាក់គសាធននិវតតន៍គៅខែរនទ រ់ថ្នថ្ងៃ ូលនិវតិតន៍ររស់ែលួន។ 

៤-ជាគោលការណ៍ការគក្ជីសគរសីក្ករែណឌ សក្ម្មរ់ឆ្ន ២ំ០១៦ នឹងគធវីគ ងីខតកនុង ំគណាមមន្តនតីរាជការសីុ
វលិខដ្លកំពុងរគក្មីការងារគៅតាមក្កសួង សាថ រ័នខតរ ុគណាណ េះ។ រាល់សំគណីសំុគក្ជីគរសីក្ករែណឌ ងា ីនិងសំគណីសំុ
គក្រីក្បាស់មន្តនតីជារ់កិ ចសនាក្តូវគធវីខផ្នការធនធានមនុសស ាសោ់ស់។  

ឯកឧតតមរដ្ឋគលខាធិការបានសននិោឋ នថ្នកមាវធិីជាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 
ម្មនលកាណៈក្គរ់ក្ជុងគក្ជាយ ក្បាកដ្និយម រមួជាមួយនឹងភាពជាអនកដ្ឹកន ំ ភាពម្មច ស់ការ ការគរតជ្ា ិតត ការ
សក្មរសក្មួល ការ ូលរមួពអីនកពាក់ព័នធទាងំអស់ ជាពិគសស រទពិគសាធន៍ និងសមតថភាពអនុវតតការងារររស់
ក្កសួង សាថ រ័ន និងមន្តនតរីាជការ ទាងំថ្នន ក់ជាតិ ទាងំថ្នន ក់គក្កាមជាតិ គដ្ីមបឲី្យការអនុវតតកមាវធិីជាតិគនេះសគក្ម 
បានគជាគជ័យតាមគោលគៅកំណត់។ 

៣-ឯកឧតតម មាស សខុ្ពសៃសាៃ អគគគលខាធិការរងថ្នអគគគលខាធិការោឋ នគណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំ
ការងារខកទក្មងក់ារក្គរ់ក្គងហិរញ្ាវតថុសាធារណៈបានគធវីរទរងាា ញសតីពី “ការងារកំខណទក្មងក់ារក្គរ់ក្គងហិរញ្ាវតថុ
សាធារណៈ និងការផ្ារភាា រ់ោន រវាងសកមាភាពខកទក្មងខ់ដ្លម្មនលកាណៈក្រទាក់ក្កឡាោន និងោកំ្ទោន គៅវញិ
គៅមក” 
 ឯកឧតតមអគគគលខាធិការរង បានចរ់គផ្តីមរទរងាា ញគោយបានពនយល់អំពីកមាវធិីខកទក្មង់ការក្គរ់ក្គង
ហរិញ្ាវតថុសាធារណៈ គោយបានរញ្ញា ក់ថ្នកមាវធិីគនេះជាកមាវធិីររស់រាជរោឋ ភិបាលខដ្លក្តូវការ ូលរមួសហការ
អនុវតតពីក្គរ់ក្កសួង សាថ រ័ន និងបានគលីកគ ងីនូវលទធផ្លខដ្លកមាវធិីខកទក្មង់ការក្គរ់ក្គងហរិញ្ាវតថុសាធារណៈ
ដូ្ តគៅ៖  

 ភាពទុក ិតតបានថ្នងវកិា (២០០៥-២០០៨)៖ ការក្រមូល ំណូលនិងការក្គរ់ក្គង ំណាយក្តូវ
បានពក្ងឹង លំហូរ ំណូល និងការទូទាត់រលូនជាងមុន 

 គណគនយយភាពហរិញ្ាវតថុ (២០០៩-២០១៥)៖ ការកត់ក្តា និងការគធវីរបាយការណ៍ហរិញ្ាវតថុបាន
នឹងកំពុងក្តូវបានពក្ងឹងក្តឹមក្តូវ  ាស់ោស ់ទាន់គពលគវោ និងសុក្កឹតយ 

 ការផ្ារភាា រ់ងវកិានិងគោលនគោបាយ (២០០៨-២០២០)៖ ការអនុវតតខផ្នការយុទធសាន្តសតងវកិា 
ងវកិាកមាវធិី និងអងគភាពងវកិា បាននិងកំពុងរគងកីនការផ្ារភាា រ់ងវកិាគៅនឹងគោលនគោបាយ 
ក្ពមទាងំ ជាមូលោឋ នសក្ម្មរ់គធវីការវភិាជន៍ នងិគក្រីក្បាស់ងវកិាកាន់ខតម្មនស័កដិសិទធភាព នងិ
ក្រសិទធភាព។ 

ឯកឧតតមអគគគលខាធិការរងក៏បានរញ្ញា ក់ក្បារ់ពីខផ្នការសកមាភាព ខដ្លកមាវធិីខកទក្មង់ការក្គរ់ក្គង
ហរិញ្ាវតថុសាធារណៈគក្ោងនឹងអនុវតតសក្ម្មរ់ឆ្ន  ំ២០១៥-២០២៥ ដូ្ តគៅ៖ 



ទំព័រ 4 

 រញ្ច រ់ដ្ំណាក់កាលទី២ ថ្នការអនុវតត PFM គោយសគក្ម ឱ្យបានជាសារវនតគណគនយយភាពហរិញ្ា
វតថុ និងរនតពក្ងឹងនិងពក្ងីកការផ្ាភាា រ់ងវកិានិងគោនគោបាយ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

 ចរ់គផ្តីមដ្ំណាក់កាលទី៣ គោយគតត តគលីការកសាងក្រព័នធងវកិាគតត តគលីលទធផ្ល នងិវមិជឈការ
ឱ្យបានគពញគលញ និងជារគណតី រៗចរ់គផ្តីមសាកលបងក្រព័នធក្គរ់ក្គងគោយសមិទទកមា គៅឆ្ន ំ
២០១៦-២០២០ 

 ចរ់គផ្តីមដ្ំណាក់កាលទី៤ គឺគណគនយយភាពសមិទធកមា គោយគតត តគលីការកសាង ក្រព័នធក្គរ់ក្គង
គោយសមិទធកមាគពញគលញ គៅឆ្ន  ំ២០២១-២០២៥។ 

ឯកឧតតមអគគគលខាធិការរងក៏បានរញ្ញា ក់ខដ្រថ្ន ការខកលមអក្រព័នធក្គរ់ក្គងហរិញ្ាវតថុសាធារណៈអា នឹង
តក្មូវឲ្យក្កសួង សាថ រ័នខកលមអយនតការ និងក្ករែណឌ គតិយុតត ិ ក្ពមទាងំគលីកកមពស់សមតថភាពសាថ រ័នររស់ែលួន 
គដ្ីមបធីានអនុវតតក្រព័នធងាីគនេះក្រករគោយស័កតិសិទធភាព ក្រសិទធភាព និងនិរនតរភាព។ 

ឯកឧតតមបានសននិោឋ នថ្ន រាល់ការខកទក្មង់ ពិគសសការខកទក្មង់ខដ្លម្មនលកាណៈជាក្រព័នធ ក្តូវខត
ធាន មិនក្តឹមខតទិសគៅក្សរោន គនេះគទ ខតកនុងគលបននដូ្ ោន គទៀត គទីរអា ធានការរំគពញឱ្យោន គៅវញិគៅមក
បាន។ មា ងវញិគទៀត ភាពជាម្មច ស ់ និងការទទួលែុសក្តូវតទ ល់ ររស់ក្កសួង សាថ រ័ននីមួយៗ គឺជាកតាត សំខាន់
និងចបំា ់រផុំ្ត កនុងការធានដ្ល់ការអនុវតតក្រព័នធងាីក្រករគោយស័កតិសិទធភាព ក្រសិទធភាព និងនិរនតភាព គឺមិន
ខមនគណៈកម្មា ធិការកំខណទក្មង់នីមយួៗគនេះគទ។ 

 

៣-លទ្ធផលនៃម្កុម្ពិភាកា៖ 

 សិកាា កាមទាងំអស់ក្តូវបានខរងខ កជា៤ក្កុម គហយីលទធផ្លថ្នក្កុមពិភាកានមីួយៗម្មនដូ្ ខាងគក្កាម៖ 

 ១.ការផ្តលគ់សវាសាធារណៈ ៖ បានពភិាកាគលីរញ្ញា សំខាន់ៗដូ្ ខាងគក្កាម៖  

 ខកសក្មួលលិែិតរទោឋ នគតិយុតត ថ្នការផ្តល់គសវា 

 គធវីការខកលមអ រនតការងារ 

 ខកសក្មួលឥរោិរង មន្តនតីផ្តល់គសវា 

 ខកសក្មួលការកំណត់តថ្មលគសវា 

 គធវីការខកសក្មួល និងកាត់រនថយនីតិវធិ ីឲ្យម្មនលកាណៈែល ីនិងសាមញ្ាជាងមុន 

 គធវីការខកលមអររសិាថ ន និងទីតាងំផ្តល់គសវា 

 គលីកកមពស់សមធម៌កនុងការផ្តល់គសវា 

 ពគនលននរយៈគពលថ្នការផ្តល់គសវា 

 រគងកីន ំណូលងវកិារដ្ឋកនុងការផ្តល់គសវាសាធារណៈ 



ទំព័រ 5 

 ពាកយគពជន៍ កនុងកមាវធិីជាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ម្មនលកាណៈ រគ ចកគទសគពក 

២.ការក្គរ់ក្គងនងិការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស៖ បានពភិាកាគលីរញ្ញា សំខាន់ៗដូ្ ខាងគក្កាម៖ 
ក. ការខរងខ កភារកិ ច បានអនុវតតតាមរទរញ្ាតិជាធរម្មន 
- រញ្ញា ក្រឈម 

o សមតថភាពមន្តនតីគៅម្មនកក្មិត 
o ការងារគក្ ីន ែវេះមន្តនតី 
o មន្តនតីមួយ ំនួនោា នការទទួលែុសក្តូវ 
o រកសពួកនិយម 

ែ. បានគិតគូរអំពីការអភិវឌ្ឍសមតថភាពររស់មន្តនតី 
- រញ្ញា ក្រឈម 

o ោា នងវកិា ខផ្អកគលីថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ 
o ោា នក្រពន័ធតាមោន វាយតថ្មលពីការរណតុ េះរណាត ល 

គ. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
- រញ្ញា ក្រឈម 

o ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសគៅថ្នន ក់គក្កាមជាតិគៅម្មនភាពយតឺោ វ 
o សមតថភាពម្មនកក្មិត 
o ការោកំ្ទពី RGC កនុងការអភិវឌ្ឍសមតថភាពមន្តនតីរាជការគៅថ្នន ក់គក្កាមជាតិគៅម្មនកក្មិត 

- សំណូមពរ 
o រគងកីនការរណតុ េះរណាត លឲ្យបានគក្ ីន 
o សិកាា សាោឱ្យបានគក្ ីន 

៣.ការខកទក្មង់ក្រព័នធគរៀវតស៖ បានពភិាកាគលីរញ្ញា សំខាន់ៗដូ្ ខាងគក្កាម៖ 
 ពំុទានស់មក្សរគៅនឹងទំហកំារងារនិងការទទួលែុសក្តូវគៅគ យី។  

 គរៀវតសអនករាជការមិនតុលយភាពគៅនឹងទំនិញ ទីផ្ារ និង ំណាយគផ្សងៗ កនុងរនទុកក្គួសារ 

 នីតិវធីិម្មនភាពលអក្រគសីរ អា ទទួលយកបាន។ រ ុខនតការគរីកក្បាកគ់ៅធនោរពំុទាន់បានលអក្រគសីរគៅគ យី 
គក្ពាេះក្សុក មួយ ំនួនគៅឆ្ៃ យ មិនទានម់្មនគសវាធនោរគៅដ្ល់គៅគ យី។ 

 ក្តូវតត  ត់ារាងទូទាតគ់រៀវតសតាមក្រពន័ធព័ត៌ម្មនវទិាគអាយោ ់ពីោន រវាងសាោគែតត និងរដ្ឋបាលក្កុង/ក្សុក 

 គរៀវតសបានលអគហយី និងសងឍមឹថ្នអនុវតតម្មនក្រសិទធែពស់ 

 ការអនុវតតកមាវធីិជាតិខកទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ម្មនផ្លរ េះពាល់ជាវជិាា ម្មនគលីការខក
ទក្មង់គរៀវតស 

៤.សំណូមពរនងិមតគិោរល់គដ្មីបជីរុំញការអនុវតតកមាវធិជីាតកិខំណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-
២០១៨ ឲ្យកាន់ខតម្មនក្រសិទធភាព 

• ថ្នន ក់ជាតិក្តូវគធវីក្រតិភូកមាជូនថ្នន ក់គក្កាមជាតិពិតក្បាកដ្ទាងំអំណា  ទាងំធនធាន ទាងំងវកិា 
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• គួរខតផ្ដល់ងវកិាោកំ្ទឱ្យទូលំទូោយកនុងការរណដុ េះរណាដ លនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស 
• រណដុ េះរណាដ លមន្តនតីឱ្យក្តូវជំនញ 
• គួរម្មនវគគរណដុ េះរណាដ លឱ្យបានគក្ ីន 
• ក្តូវតល ស់រដូរផ្នត់គំនិតរស់មន្តនតីរាជការ 
• គួរគិតគូរតំគ ងីក្បាក់ឧរតថមភដ្ល់ក្រពនធ និងកូនររស់មន្តនតី 
• សំណូមពរឱ្យម្មនការផ្សពវផ្ាយគោលនគោបាយ កមាវធិីជាតិ  ារ់ លិែិតរទោឋ នឱ្យបានទូលំទូោយ
ដ្ល់មន្តនតី 

• ក្បាក់ឧរតថមភគសាធននិវតតន៍ គួរយកគរៀវតសសរុរគុណនឹង០៨ខែ 
• ផ្ដល់នូវររសិាថ នការងារលអ 
• តំគ ងីគរៀវតសឱ្យបានសមរមយ 
• ពក្ងឹងការអនុវតតនិងរនតផ្សពវផ្ាយ  ារ់សហលកានតិកៈមន្តនតីរាជការសីុវលិ 
• រគងកីតក្ កគ ញ ូលខតមួយគៅតាមមូលោឋ នខដ្លម្មនក្រភពគសដ្ឋកិ ច និងម្មនមន្តនតីជួរគក្កាយ  
• ផ្សពវផ្ាយគសវាគៅក្ កគ ញ ូលខតមួយដ្ល់ក្រជាពលរដ្ឋ 
• ក្បាក់គសាធននិវតតន៍គួរគលីសពី៨០%សក្ម្មរ់អនកគធវីការគលីសព៣ី០ឆ្ន  ំ
• ផ្ដល់ក្បាក់រងាវ ន់គលីកទឹក តិតដ្ល់មន្តនតីសកមា (តំគ ងីឋាននតរស័កតិ លិែិតសរគសីរ....) 
• ពក្ងឹងនិងគលីកកមពស់គុណភាពវស័ិយសុខាភិបាល 
• រនតផ្សពវផ្ាយកមាវធិីជាតិកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលដ្ល់មន្តនតី 
• ពិនិតយខកសក្មួលក្ករែណឌ ក្រគភទ “គ” 
• ផ្តលវ់គគរណដុ េះរណាដ លមន្តនតីជំនញ និងក្បាក់ឧរតថមភ 
• ក្បាក់មុែងារឱ្យម្មនសមភាពោន រវាងក្រធាន អនុក្រធាន និងមន្តនត ី
• ខរងខ កការងារឱ្យមន្តនតីគៅក្គរ់អងគភាព (ថ្នន ក់គែតត ក្កុង ក្សុក មនទីរ...) 
• ការពក្ងាយមន្តនតី “រខនថមក្បាក់តំរន់២ដ្ងឬ៣ដ្ង 
• ផ្តល់ក្បាក់ធានរា រ់រងគសវាសុែភាពដ្ល់មន្តនតីរាជការ 
• ក្បាក់គរៀវតសតំគ ងីឱ្យម្មនសមតុលយនិងទំនិញទីផ្ារ 
• គួរម្មនផ្ទេះមុែងារសក្ម្មរ់មន្តនតីខដ្លម្មនរំណងមកគធវីការងារគៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់គក្កាមជាតិ 
• រគងកីត OWSO ក្គរក់្សុក 
• រណតុ េះរណាត លមន្តនតីជំនញ 
• រុគគលិកមិនក្គរក់្ោន់ 
• M&E យនតការថ្នការផ្តល់គសវាសាធារណៈ 

៤-ការព្លើយតបរបសវ់ាគ្មិៃ៖ 

ក-ពាក់ព័នធគសវាសាធារណៈ 
• គតីគសវាខដ្លគយងីផ្តល់ឱ្យគគ ម្មនការគពញ ិតតឬអត់? 
• ក្គរអ់ងគភាព គួរពិនិតយគមីលពីរយៈគពលថ្នការផ្តល់គសវា (ម្មនការខកលមអឬគទ បានលអក្រគសីរកក្មិតណា?) ខររ

រទ ឯកសារ 
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• ក្ករែណឌ ថ្នន ក់ឃុសំងាក ត់ ថ្នន កក់្សុក កំពុងគរៀរ ំរដ្ឋបាលឯកភាព គឺក្រមូលផ្តុ ំ ការោិល័យឱ្យមកក្រមូលផ្តុ ំគៅ
ក្សុកខតមួយ 

• កក្មិតរាជធានី គែតត រដ្ឋបាលឯកភាព ការរនសុោីន រវាងអងគភាពមនទីររាជធានីគែតត ក្តូវគិតគូរគ ងីវញិពីរ នសមព័នធ
រដ្ឋបាល គដី្មបមី្មនងវកិាក្គរ់ក្ោនគ់ដី្មប ីដំ្គណីរការអងគភាពររស់ែលួន 

• គួរម្មនការគិតគូរកនុងកក្មិតខដ្លលទធភាពគយងីម្មន គៅកនុងក្ករែណឌ គសវា សាធារណៈ (ឧ.អនមយ័ កនុងអងគ
ភាពសាធារណៈររស់ែលួន) 

ែ. ការក្គរក់្គងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស៖ 

• សូមឱ្យម្មនការទទួលែុសក្តូវគៅកនុងការខរងខ កការងារ វនិយ័ រកសពួកនិយម 
• មន្តនតីអសកមាគក្ ីន នឱំ្យ ំណាយគក្ ីន មិនម្មនផ្លសក្ម្មររ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ 
• ក្តូវពក្ងឹងសមតថភាពមន្តនតីរាជការ និងវនិយ័ការងារ 
• CPAR បានគរៀរ ំនិងោកគ់ ញអនុក្កឹតយសតីពីការក្គរក់្គងវតតម្មនររស់មន្តនតី 
• ក្តូវពក្ងឹងក្រសិទធភាពថ្នការក្គរក់្គង 
• ការគធវីក្រតិភូកមា ក្តូវផ្ាភាា រ់ជាមួយនឹងការទទួលែុសក្តូវ និងពក្ងឹងអធិការកិ ច (នឹងទទួលបានក្បាករ់ងាវ ន់គៅ

គពលរកគឃញីការោក់កំបាងំមន្តនតីអសកមា, បារមភពីការគក្រីក្បាស់អំណា រំពាន, ក្តូវម្មនគណគនយយភាពថ្នការ
ទទួល ែុសក្តូវ) 

• នឹងរគងកីនវគគរណតុ េះរណាត លរយៈគពលែលីឱ្យបានគក្ ីនសក្ម្មររ់ណតុ េះរណាត ល មន្តនតីរាជការ ជាពិគសសសក្ម្មរ់
មន្តនតីថ្នន កគ់ក្កាមជាតិឱ្យបានគក្ ីន (យនតការ សាោភូមិនទរដ្ឋបាល ឬករ៍ញ្ាូ នក្គូរគងាគ លមកពីERA រគក្ងៀនតាម
គែតត ឬការ រគក្ងៀនតាម SMART PHONE OR VIDEO CONFERENCE កនុងក្ករែណឌ  ផ្សពវផ្ាយ) ឱ្យគលីសពី
១០០០នក ់ 

• គម្មល តថ្នការយល់ដឹ្ង និងការផ្សពវផ្ាយថ្នលិែិតរទោឋ នគតិយុតតគៅម្មន កក្មិត (ក្តូវម្មនការរណតុ េះរណាត ល
រខនថមគក្ ីនជាងគនេះ) 

• មុែតំខណងខដ្លទំគនរ គឺគរសីគ ញពីមន្តនតីខដ្លម្មនក្សារ់ និងគក្ជីសគរសីគៅនឹងកខនលង 

៣. ការខកទក្មងក់្រពន័ធគរៀវតស៖ 

• ជំរុញការគរីកក្បាកត់ាមក្រព័នធធនោរ (កាតរ់នថយការគលីសទំហសំា ក់្បាក់គៅ គលីទីផ្ារ) 
• CPAR គិតគូរ កនុងការដំ្គ ងីក្បាកគ់រៀវតសជាដំ្ណាកក់ាលៗ និងតាមក្រពន័ធ ធនោរ (ទាមទារឱ្យម្មនការសិកា

រខនថមរវាងតថ្មលទំនិញទីផ្ារ និងក្បាក់ គរៀវតស ក្តូវម្មនការសហការជាមួយ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ និង
Stakeholder) 

• គរៀវតសមិនសមក្សរគៅនឹងទំហកំារងារ ទាមទារឱ្យម្មនការគិតគូរក្បាកគ់លីក ទឹក ិតតដ្ល់មន្តនតីសកមាការងារ 
• ការគរីកក្បាកគ់រៀវតសតាម ATM ម្មនរញ្ញា គក្ពាេះ ATM មិនម្មនជាកខនលងគរីក គរៀវតស 
• ក្រធានអងគភាពអា គផ្ទរសិទធិ-នីតិវធីិកនុងការគផ្ទរសិទធិកនុងការគរីកក្បាក់ កនុងករណី អងគភាពគនេះសថិតគៅ ឆ្ៃ យ (សុ

ខាភិបាល អរ់រ ំកសិកមា)  
•  តារាងគរៀវតសគោយខ កពីោន រវាងក្សុក និងគែតត(និងគលីកយកមកពិភាកា) 
• ការតំគ ងីក្បាកក់្រពនធកូន (បានជួយសក្មួលដ្ល់ក្បាក់ឧរតថមភកូន អា គរីក ក្បាកឧ់រតថមភដ្ល់អាយុ ២១ឆ្ន )ំ 
• ក្បាកគ់សាធននិវតតន ៍គិតគលីក្បាកស់រុរ និងគលីសពី៨០% និងក្បាកសុ់ែភាព រររសនតិសុែសងគមសក្ម្មរម់ន្តនតី

រាជការ (និងគធវី ារ់មួយឱ្យម្មនការឯកភាព សក្ម្មរម់ន្តនតីរាជការសាធារណៈ រមួទាងំកងកម្មល ងំក្រោរអ់ាវុធ)  
• ក្បាករ់ំណា ់មុែងារររស់អនកក្គរ់ក្គង (នឹងអគញ្ា ីញភាគីពាកព់័នធ ូលរមួផ្តល់គោរល់) 
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• ក្បាកត់ំរន់ រគងកីន ២ ឬ ៣ដ្ង សក្ម្មរវ់សិ័យអររ់ ំនិងវសិ័យសុខាភិបាលខតរ ុគណាណ េះ 
 

 ជាទីរញ្ច រ់ ែ្ុ ំសូមគោរពខងលងអំណរគុណោ ងក្ជាលគក្ៅរំផុ្ត ំគពាេះគណៈអធិរត ី គភ្ៀវកិតតិយស និង
អងគសិកាា សាោទាងំមូល ខដ្លបាន ំណាយគពលគវោ ូលរមួោ ងសកមាកនុងសិកាា សាោថ្នន ក់តំរន់នថ្ងៃគនេះ។ 

 សូមគោរពជូនពរ គណៈអធិរត ី  គភ្ៀវកិតតិយស និងអងគសិកាា សាោទាងំមូល សូមម្មនសុែភាពលអ
រររូិរណ៍ ម្មនកម្មល ងំពលខំាល ងំកាល  ក្បាជ្ាវាងថ្វ និងសគក្ម បានគជាគជ័យក្គរ់ភារកិ ច។ 

 

សូមអរគុណ! 


