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បទបងាា ញ 
សតពី ី

លទធផលការងារ បញ្ញា ក្បឈម  
និងទិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 

របសក់្កុមការងារពយនឌ័រ 
បងាា ញពោយ ឯកឧតតម ជុក មុននី  
អនុរដឋពលខាធិការ និងជាក្បធាន 

ក្កុមការងារពយនឌ័រ ថៃនក្កសងួមុែងារសាធារណៈ 
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មាតិកា 
 

១. លទធផលការងារ 
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៣. ទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
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១. លទធផលការងារ 
 ររុមការងារដយនឌ័រ ននររសួងមុខងារសាធារណៈ បាន
បាំដពញតួនាទី ភាររិច្ច និងដបសររមមការងាររបស់ខលួនរយៈដពល
ពីរឆ្ន ាំរនលះ(ខខរញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦)ទទួល
បានលទធផល ការងារសាំខាន់ៗ ដូច្ខាងដរកាម ៖ 
  ១-បានដរៀបច្ាំវគ្គបណុ្ះបណ្្តលសី្ពីការបញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័រ
រនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ ដល់មញ្ជ្នី្រាជការសីុវលិររបខ័ណឌ
ថមី ច្ាំនួនពីរដលីរ មានសិកាា កាមចូ្លរមួសរុបច្ាំនួន  ២៤២នារ់ 
រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ១៣៩នារ់ ដោយទទួលបានរិច្ចសហការពី
គ្ដរមាងភាពជានដគូ្ដដីមបសីមធម៌ដយនឌ័រររសួងរិច្ចការនារ ី និង
ការឧបតថមភគាំរទរបស់រមមវធីិអភិវឌឍន៍សហរបជាជាតិ(UNDP) ។ 
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 ២-បានដរៀបច្ាំវគ្គបណុ្ះបណ្្តលសី្ពី ការពរងឹងសមតថ
ភាពជាំនាញអនរសរមបសរមួល មានសិកាា កាមចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន 
៤៦ នារ់ រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ៣៣នារ់ និងវគ្គបណុ្ះបណ្្តលសី្ពី 
ញ្ជ្សរភីាពជាអនរដឹរនាាំរនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ មានសិកាា កាម
ចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ៤៨នារ់ រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន  ៣៥នារ់ ដោយ 
ទទួលបានរិច្ចសហការ និងការឧបតថមភគាំរទរបស់អងគការ 
UN WOMEN ។ 

១. លទធផលការងារ 
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  ៣-បានដរៀបច្ាំសិកាា សាលាច្ាំនួន ០៦ដលីរ រមួមាន ៖ 
  -ការពិដរគះដោបល់ដលីដសច្រី្រាងខផនការយុទធសាញ្ជ្ស្  
បញ្ជ្ញ្ហា បដយឌ័ររនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ ដាំ ណ្តរ់កាលទី៣ ឆ្ន ាំ
២០១៤-២០១៨ មានអនរចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ១៧០នារ់ រនុងដនាះ
ញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ៥១នារ់ ។ 
   -ការផសពវ ផាយខផនការយុទធសាញ្ជ្ស្បញ្ជ្ញ្ហា បដយឌ័ររនុងវស័ិ
យមុខងារសាធារណៈ ដាំណ្តរ់កាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ មាន
អនរចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ១១១នារ់ រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ៤៦នារ់ ។ 

១. លទធផលការងារ 
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    -ការដលីររមពស់ញ្ជ្សី្ភាពជាអនរដឹរនាាំរនុងវស័ិយមុខងារសា
ធារណៈ សមាសភាពចូ្លរមួសរបុមានច្ាំនួន ១៨៧នារ់ រនុងដនាះ
ញ្ជ្សី្មានច្ាំនួន ១៣០នារ់ ដៅសណ្តា គរហុម៉ីាវ៉រ ី។ 
    -ការពិដរគះដោបល់ដលីដសច្រី្រាងដគលនដោបាយ  
 និង យុទធសាញ្ជ្ស្ជាតិដលីររមពស់ញ្ជ្សី្ភាពជាអនរដឹរនាាំរនុងវស័ិយមុខ
ងារសាធារណៈ ជាដលីរដាំបូង មានអនរចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ៤៩
នារ់ រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ៣០នារ់ ដៅដភាជនីយោា នទដនលបាសារ់
២ ។ 
    -ការពិដរគះដោបល់ដលីដសច្រី្រាងដគលនដោបាយ   
 និងយុទធសាញ្ជ្ស្ជាតិដលីររមពស់ញ្ជ្សរីភាពជាអនរដឹរនាាំរនុងវស័ិយមុខ 

១. លទធផលការងារ 
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ងារសាធារណៈ ជាដលីរទី២ មានអនរចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ៥៩នារ់  
រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ៣៣នារ់ ដៅសណ្តា គរសាន់ដវ ៉។ 
     -ការពិដរគះដោបល់ដលីដសច្រី្រាងដគលនដោបាយ 
និងយុទធសាញ្ជ្ស្ជាតិដលីររមពស់ញ្ជ្សរីភាពជាអនរដឹរនាាំរនុងវស័ិយមុខ
ងារសាធារណៈ ជាដលីរទី៣  មានអនរចូ្លរមួសរបុច្ាំនួន ៦៧នារ់ 
រនុងដនាះញ្ជ្សី្ច្ាំនួន ២៩នារ់ ដៅសណ្តា គរ សុខាភនាំដពញ ។ 
    
    

១. លទធផលការងារ 
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បុរស 
ញ្ជ្ស្ី 

ភាគ្រយមញ្ជ្ន្រីាជការសីុវលិខដលមានមុខតាំខណងចាប់ពថី្នន រ់ការោិល័យតាមររងុ/រសរុ/ខណឌ   
រហូតដលថ់្នន រ់អគ្គនាយរ និងថ្នន រ់ដសម ីបុរស ញ្ជ្សី្ ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៥   
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បុរស 
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ភាពជាអនរដឹរនាាំ និងភាពជាតាំណ្តងដោយដសមភីាពគន របស់ញ្ជ្សរ ី
រនុងវសិយ័មុខងារសាធារណៈ មានបញ្ហា របឈម ៖ 

- សមតថភាពជាំនាញបដច្ចរដទស និងភាពជាអនរដឹរនាាំរបស់ញ្ជ្សី្ដៅមាន
ររមិត 
-ខវះការដលីរទឹរចិ្ត្ និងគាំរទពីបុរសជាថ្នន រ់ដឹរនាាំច្ាំដាះមញ្ជ្នី្ជាញ្ជ្សី្ 
-ខវះការគាំរទ ដលីរទឹរចិ្ត្ពីរគួ្សាររបស់មញ្ជ្នី្ជាញ្ជ្សី្ 
-មានការដរសីដអីងរនុងច្ាំដណ្តមអនរដឹរនាាំជាបុរស (ផនត់គ្ាំនិតសងគម) 
-មិនមានការផ្ល់ឱកាសដពញដលញជូនដល់ញ្ជ្សី្ពីសាំណ្តរ់រគួ្សារ  និង
សហគ្មន ៍
-ការដបជាា ចិ្ត្ និងការតាាំងចិ្ត្របស់ញ្ជ្សី្មួយច្ាំនួនដៅមានររមិត 
-ដគលការណ៍ខណនាាំដៅរនុងការខតងតាាំងតាមរបូភាពដបាះដឆ្ន តជា
របាាំងដ៏រកាស់ ឃ្មរឹរបឆ្ាំងវត្មាននារ ី
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២. បញ្ញា ក្បឈម 



បញ្ហា របឈមរបស់ញ្ជ្សរខីដលជាអនរដធវដីសច្ររសីដរមច្ចិ្តរ 
រនុងវសិយ័មុខងារសាធារណៈ មានដូច្ខាងដរកាម ៖  

១-សមតថភាពរបស់ញ្ជ្សី្ដៅមានររមិត និងខវះការជាំរញុពីររសួង/សាថ ប័ន
រនុងការបណុ្ះបណ្្តល 
២-ខវះការគាំរទពីមជឈោា នជុាំវញិខលួនគត់(រគួ្សារ ថ្នន រ់ដឹរនាាំ សងគម)
និងខវះលទធភាពទទួលបានព័ត៌មាន 
៣-សដមលងរបស់ញ្ជ្សី្ដៅមានច្ាំនួនតិច្ដៅរនុងររសួង/សាថ ប័ន 
៤-ផនត់គ្ាំនិត គឺ្ឲ្យតនមលបុរសដរចី្នជាងញ្ជ្សី្ 
៥-ខវះភាពកាល ហាន(ឆនទៈ លទធភាព  សមតថភាព) និងរត្ាដសដារិច្ច 12 

២. បញ្ញា ក្បឈម 
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៣. ទិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
របការសាំខាន់បាំផុត និងច្ាំដាះមុខ ររុមការងារដយនឌ័រ ននររសួង
មុខងារសាធារណៈ រតូវបាំដពញដបសររមមការងាររបស់ខលួន ដដីមបី
បន្អនុវត្ខផនការយុទធសាញ្ជ្ស្បញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័ររនុងវស័ិយមុខងារសា
ធារណៈ ដាំណ្តរ់កាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ដោយមានទិស
ដៅការងារសាំខាន់ៗ ដូច្តដៅ ៖  
 -ដរតៀមដបីរសិកាា សាលាពិដរគះដោបល់ជាមួយនដគូ្អភិ- 
 វឌឍន៍អន្រជាតិ ដលី ដសច្រី្រាង ដគលនដោបាយ និងយុទធសាញ្ជ្ស្
ជាតិដលីររមពស់ញ្ជ្សី្ភាពជាអនរដឹរនាាំ រនុងវស័ិយ មុខងារសាធារណៈ 
ដដីមបរីបមូល ធាតុចូ្លសាំខាន់ៗដូច្ជា មតិ ដោបល់ រងវល់ ទសសនៈ
បញ្ហា របឈមរបស់មញ្ជ្នី្រាជការសីុវលិ ជាញ្ជ្សី្ និងខសវងររដាំដណ្តះ
រសាយ ។ 
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 -ដរតៀមចុ្ះផសពវផាយខផនការយុទធសាញ្ជ្ស្បញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័រ
រនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ ដាំណ្តរ់កាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៨ ដៅថ្នន រ់ដរកាមជាតិ ។ 
 -ចុ្ះបណុ្ះបណ្្តលការបញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័ររនុងវស័ិយមុខងារ
សាធារណៈ និងផសពវផាយ ដគលការណ៍ ច្ាប់ លិខិតបទោា ន
គ្តិយុត្នានា ខដលារ់ព័នធនឹងការដលីររមពស់ញ្ជ្សី្ ដដីមបទីទួល
បានការដធវីដសច្រី្សដរមច្ចិ្ត្ដល់រគ្ប់ររសួង-សាថ ប័ន និងមនទីរ-
អងគភាព រាជធានី ដខត្ របសិនដបីមាននដគូ្អភិវឌឍន៍ ។  
 -ចុ្ះសិរារសាវរជាវអាំពីសាថ នភាពពិត និងតរមូវការរបស់
មញ្ជ្នី្រាជការសីុវលិជាញ្ជ្សី្ខដល មានមុខតាំខណង ដដីមបខីសវងយល់ពី 
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បញ្ហា របឈម និងររដាំដណ្តះរសាយ ។ 
 -ជាំរញុការងារបណុ្ះបណ្្តលការបញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័ររនុងវស័ិ
យមុខងារសាធារណៈឲ្យមាន របសិទធភាព រគ្ប់ររសួង-សាថ ប័ន 
និងរាជធានី/ដខត្ដផសងដទៀត ។ 
 -តាមោនការអនុវត្អាំពី ការបញ្ជ្ញ្ហា បដយនឌ័ររនុងវស័ិយ
មុខងារសាធារណៈ ដៅតាម ររសួង-សាថ ប័ន ។ 
 -បន្ខសវងររនដគូ្អភិវឌឍន៍ជាមួយអងគការជាតិ និងអងគការ
អន្រជាតិ ដដីមបកីារងារ ទទួលបានលទធផលលអរបដសីរ ។ 
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សមូអរគុណ!  

 

ពយើងរមួគ្នន គ្ន ាំក្ទការពលើកកមពសស់មភាពពយនឌ័រ 
កនងុវិសយ័មុែងារសាធារណៈ ! 

ជួយមន្តនតីរាជការសុវីិលជាន្តសត ីគឺជួយែលួនឯង  
និងសងគមជាតិ ! 


