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របាយការណ៍ 

សដពីី 
លទធផលការងារ និងបញ្ញា របឈមថ្នការអនុវតត
ការងាររតួតពិនិតយ និងគាំរទការអនុវតតកមមវិធី

នពោបាយ និងយទុធសាស្រសតចតុពកាណតាំណាក់កាលទី៣ 
របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 

 
 

ឧពទេសនាមពដ្ឋយ៖ ឯកឧតដម ប៉ូល ពីឌូ រដាពលខាធិការ 
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មាតិកា 
១- សាវតារ  
២- សមាសភាពររុមការងារ 
៣- សរមមភាព និងលទធផលការងារ 
៤- បញ្ហា របឈម 
៥- ចំណុចខ្ល ងំ និង ចំណុចខ្សោយ 
៦- សំណូមពរ 
៧- សននិដ្ឋា ន 
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១-សាវតារ 

 
 ១- ខ្សចរដណីណនខំ្លស ០១ សណន. ចុុះថ្ថៃទី២៧ ណសមររា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដីពី តួនទី ភាររិចច និងរខ្បៀបរបបការងារសរមាប់ររុម
ការងារចុុះបំខ្ពញខ្បសររមមតាមមូលដ្ឋា នខ្ដីមបរីតួតពិនិយ និងគរំទការអនុវតត
រមមវធីិនខ្ោបាយ និងយុទធសាស្រសតចតុខ្កាណតំណារ់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា
ភិបាល។ 
២- ខ្សចរដសីខ្រមចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដីពីការបខ្ងកីតររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ
ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ដីមបរីតួតពិនិយ និងគរំទការអនុវតតរមមវធីិ នខ្ោ បាយ និងយុទធ
សាស្រសតចតុខ្កាណតំណារ់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
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១-សាវតារ (ត) 
សលឹមសារសំខ្ន់ៗ ថ្នខ្សចរដណីណនខំ្លស ០១ សណន 
- អំពីតួនទី និងភាររិចច របសរ់រុមការងារចុុះបំខ្ពញខ្បសររមមតាមមូលដ្ឋា នខ្ដីមបី
រតួតពិនិយ និងគរំទការអនុវតតរមមវធីិនខ្ោបាយ និងយុទធសាស្រសតចតុខ្កាណតំណារ់
កាលទី៣ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល៖ 
    រនុងការបំខ្ពញខ្បសររមមខ្ៅមូលដ្ឋា ន ររុមការងារមានតួនទីខ្លីររមពសរិ់ចច 
សហការ សរមបសរមួលរនុងការខ្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នន ខ្ដីមបបំីខ្រផីលរប ខ្ោជ ន៍ 
ជូនរបជាពលរដាខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។ ររុមការងារពំុមានតួនទី ឬសិទធិសខ្រមចរិចច
ការជំនួសររសួង សាថ ប័នននខ្ឡយី។ រដាមស្រនតីររសួង របធានសាថ បន័នីមួយៗខ្ៅ
ណតមានតួនទី និងការទទួលសុសរតូវរសបតាមខ្គលការណ៍ចាបដ់ណដល។ ទនទឹម
ខ្នុះ ររុមការងាររពំុ៏មានតួនទីចាតណ់ចងរិចចការជំនួសរដាបាលថ្នន រខ់្រកាមជាតិ និង
អាជាា ធរមានសមតថរិចចននខ្ឡយី។ ររុមការងារមានភាររិចចសំខ្ន់ៗ  ដូចខ្ង
ខ្រកាម៖ 
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១-សាវតារ (ត) 
 
១- ផោភាា បទំ់នរទំ់នងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល ជាមួយរបជាពលរដា តាមរយៈការ
ផសពវផោយខ្អាយបានទូលំទូលាយនូវរមមវធីិនខ្ោបាយ យុទធសាស្រសតចតុខ្កាណ
ដំណារក់ាលទី៣ ណផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ខ្គលនខ្ោបាយ ភូមិ ឃុ ំ
មានសុវតថិភាព រមមវធីិខ្គលនខ្ោបាយតាមវសិ័យ រដូ៏ចជាសភាពការណ៍រមួរបស់
របខ្ទសជាតិ ខ្ដ្ឋយផោរភាា បជ់ាមួយសភាពការណ៍ខ្ៅមូលដ្ឋា ន។ 
២- ខ្លីររមពសក់ារទទួលសុសរតូវរបសរ់រសួងសាថ បន័ រដូ៏ចជារដាបាលថ្នន រខ់្រកាម
ជាតិ តាមរយៈការរតួតពិនិតយ តាមដ្ឋន និងគរំទការអនុវតតរមមវធីិ គខ្រមាង និង
ណផនការសរមមភាពននខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។ 
៣- សហការជំរុញ និងខ្លីររមពសគ់ណខ្នយយភាពរបសរ់រសួង សាថ បន័ និង អាជាា
ធររដាបាលថ្នន រខ់្រកាមជាតិរនុងការផដលខ់្សវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍនខ៏្ៅមូល
ដ្ឋា នខ្អាយមានរបសិទធភាព។ 
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១-សាវតារ (ត) 
 
៤- សហការខ្រៀបចខំ្វទកិាសាធារណៈខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ខ្ដីមបសីាដ ប់សំណូមពរ 
និងសំខ្ណីរបស់របជាពលរដា រពមទងំយរចិតតទុរដ្ឋរ់ខ្ដ្ឋុះរសាយនូវរាល់
សំណូមពរ នងិសំខ្ណីទងំខ្នុះខ្ដ្ឋយណផែរខ្លីចាប់ និងលិសិតបទដ្ឋា នគតិ
យុតតនន។ រនុងររណីមិនអាចខ្ដ្ឋុះរសាយបាន ររុមការងាររតវូបូរសរុប និង
ខ្ធវរីបាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល។ ខ្វទិកាសាធារណៈខ្នុះគបបយីរចិតកទុរ 
ដ្ឋរ់អំពីសាថ នភាពជីវភាពរស់ខ្ៅរបស់របជាពលរដាខ្ៅមូលដ្ឋា ន។ 
៥- សហការខ្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម នងិការលំបារននរបស់របជាពលរដា 
ខ្ៅមូលដ្ឋា ន។ 
៦- ខ្រៀគរធនធានពីរបភពនន ខ្ដមីបចូីលរមួខ្ដ្ឋុះរសាយជវីភាពរបជាពលរដា 
រ៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។ 
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២- សមាសភាពរកុមការងារ 
     ថ្នន រ់ដឹរន ំ និងមស្រនតីជំនញណដលមានតនួទីចាប់ពីអគគនយររង ដល់រដាមស្រនតីថ្នររសួង  
មុសងារសាធារណៈ ណដលរតូវចុុះបំខ្ពញខ្បសររមមតាមមូលដ្ឋា នខ្ដីមបរីតួតពិនិតយ និងគរំទ
ការអនុវតតរមមវធីិនខ្ោបាយ   និងយុទធសាស្រសតចតុខ្កាណដំណារ់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិ 
បាលរមពុជា មានចំននួសរុប ៣០នរ់ រនុងខ្នុះស្រសត ី ចំននួ ០៥នរ់។ ចំខ្ ុះខ្គលខ្ៅថ្ន
ការចុុះបំខ្ពញខ្បសររមមខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន មានដូចជា៖ 
១- ឯរឧតដម ខ្ពរជ ប ុនធិន រដាមស្រនតីររសួងមុសងារសាធារណៈ បំខ្ពញខ្បសររមមជាអនុ
របធានររុមការ ងារ ថ្នន រ់ជាតិចុុះមូលដ្ឋា នខ្សតតររខ្ចុះ និងទទលួបនទុរជារបធានររុមការងារ
ថ្នន រ់ជាតិរបចារំសុរសនួល ខ្សតតររខ្ចុះ 
២- ឯរឧតដម យូ ស ុនឡុង  រដាមស្រនតីរបតិភូអមនយររដាមស្រនតី និងជារដាខ្លខ្ធិការ  
ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅរសុររងមាស ខ្សតតរំពង់ចាម 
៣- ឯរឧតដម ខ្អៀម សារុ ំ រដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរំពង់ចាម 
៤- ឯរឧតដម រស់ សុផាន់  រដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅសណឌ ណរពរខ្នន  រាជធានីភនំខ្ពញ 
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៥- ខ្លារជំទវ វា៉ា ន ់មា៉ា រា៉ា  រដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតខ្សៀមរាប 
៦- ឯរឧតដម យរ ់ប ុនណា  រដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតថ្រពណវង 
៧- សាុ ំបាទ ប៉ាូល ពីឌូ្  រដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតខ្ ធិ៍សាត ់ 
៨- ឯរឧតដម ជុរ មុនន ី អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតសាវ យខ្រៀង  
៩- ឯរឧតដម ខ្ថ្ន ខ្សដ្ឋាណា  អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតបាត់ដំបង  
១០-ឯរឧតដម ខ្សៀវ ច័នទប ុនខ្ធឿន អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរំពង់ឆ្ន ងំ  
១១-ឯរឧតដម ខ្ឈឿន ប ុនណារត័ន អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរណាដ ល 
១២-ខ្លារជំទវ ខ្ៅ សុគនធ រ ី អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតមណឌ លគីរ ី
១៣-ខ្លារជំទវ ឈ ីវជិារា៉ា   អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរំពងស់ព ឺ
១៤-ឯរឧតដម សុស វសិាល  អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្សតតរតនៈគិរ ី
១៥-ឯរឧតដម ហងស ឆ្ឆំ្ន  អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតថ្រពណវង 
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២- សមាសភាពរកុមការងារ (ត) 



 
 
១៦- ឯរឧតដម ទិន  សុសឃនួ  អនុរដាខ្លខ្ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតខ្កាុះរុង 
១៧- ឯរឧតដម របារ ់វរីកា អនុរដាខ្លខ្ធិការចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅរសុរសនួលខ្សតតររខ្ចុះ 
១៨- ឯរឧតដម ឆ្យ ឆរតាវុធ  អគគខ្លខ្ធិការរង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរំពងធំ់ 
១៩- ខ្លារជំទវ នង លីណា  អគគខ្លខ្ធិការរង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតតាណរវ 
២០- ឯរឧតដម បាន ់វណណី   អគគ ធិការ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរពុះវហិារ 
២១- ឯរឧតដម គង ់សុភី  អគគនយរ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅរសុរសនួល ខ្សតតររខ្ចុះ 
២២- ខ្លារ អុល រ ៉ាូ  អគគនយរ ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរំពត 
២៣- ឯរឧតដម សរ សាមីុឌី្  ទីរបឹរោររសួង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតតបូងឃមុ ំ
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២- សមាសភាពរកុមការងារ (ត) 



២- សមាសភាពរកុមការងារ (ត) 
 
២៤- ឯរឧតដម សួន រា៉ា នី នយររងសាលាភូមិនទរដាបាល ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតត 
        សទឹងណរតង 
២៥- ខ្លារ អ ុយ ភាររស អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅរសុរសនួល ខ្សតតររខ្ចុះ 
២៦- ខ្លារ នូ សុវណាណ   អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតណរប 
២៧- ខ្លារ ស ូម សាខ្រឿន  អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតឧតដរមានជ័យ 
២៨-ខ្លារ ឈុន សុជាត ិ អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតបនទ យមានជ័យ 
២៩- ខ្លាររសី ឆ្យ គីមសុទធ ី អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតថ្ប៉ាលិន 
៣០- ខ្លារ មាស ខ្ពរជ  អគគនយររង ចុុះមូលដ្ឋា នខ្ៅខ្សតតរពុះសីហនុ 
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៣- សកមមភាព និងលទធផលការងារ 
 

- ថ្នន រ់ដរឹន ំ និងមស្រនតជីំនញថ្នររសួងមុសងារសាធារណុះបានចុុះបខំ្ពញខ្បសររមមោ៉ា ងសរមម និង
ជារបចាខំ្ៅតាមរាជធាន ីខ្សតត  តាមការចាត់តាងំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 
- រគប់ខ្វទិកាសាធារណៈណដលថ្នន រ់ដរឹន ំ នងិមស្រនតីជំនញរបស់ររសួងមុសងារសាធារណៈបានខ្ធវី
ខ្ឡងីខ្ៅតាមខ្គលខ្ៅនមីួយៗមានការ ចូលរមួខ្ដ្ឋយសម័រគចតិតពីសំណារ់របជាពលរដាទូខ្ៅ និងមស្រនតី
រាជការរគប់របខ្ភទ ខ្ដ្ឋយ មនិរបកាន់និនន  ការនខ្ោបាយ សាសន ឬវណណៈរនុងសងគមខ្ឡយី រពម
ទងំបានទទួលសំណួរ នងិសំណូមពរពអីនរចូលរមួខ្វទិកាខ្នុះោ៉ា ងខ្រចនី រព់័នធនងឹបញ្ហា សងគម នងិ
ជីវភាពរស់ខ្ៅរបស់របជាពលរដាដូចជា ទំនស់ដីធលី បលង់រមមសិទធិដធីល ី ការបខ្រមខី្សវាសាធារណៈ បទ
ខ្លមីសថ្រពខ្ឈ ីបទខ្លមីសបរសិាថ ន បទខ្លមីសខ្នសាទ បញ្ហា ឡូដ៍ខ្នសាទសហគមន៍ ខ្សវារមមទរឹសាែ ត 
អាជីវរមមបូមសោច ់អាជីវរមមដរឹសោច ់អាជីវរមមរំពង់ដរ  អាជីវរមមសតតឃាត  តថ្មលទំនិញរសិផល  
ទីផោររសិផល សណាដ ប់ធាន បន់ិងសនតិសុស សុវតថិភាពសាធារណៈ ការសវុះការងារខ្ធវ ីការចណំាររសុរ 
របស់របជាពលរដា ការដំខ្ឡងីរបារ់ណសរមមររខ្រាងចររ ការខ្ធវីលិសតិឆលងណដន បទខ្លមីសខ្ចាររមម បទ
ខ្លមីសខ្រគឿងខ្ញៀន ដីសងគមរចិច បណាដ ញអគគិសន ីនងិតថ្មលអគគិសនី ការបារ់រចាងំទខ្នល ជនអខ្នត របខ្វ
សន៍ សុស ចាប់ បញ្ហា តុលាការ  និងការសិរោខ្សោយរបស់សិសស ជាខ្ដីម។  
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៣-សកមមភាពនិងលទធផលការងារ (ត)  
 

ខ្ដ្ឋយណឡរ ចំខ្ ុះ សំណួរ ឬសំណូម ពរណដលបានខ្លរីខ្ឡងីរនុងខ្វទិការសាធារណៈ  រ់ព័នធ
ខ្ៅនឹងវស័ិយសាធារណៈ ឬមុសងារសាធារណៈ មានដូចជា៖ របារ់ខ្បៀវតស មូល ដ្ឋា ន របារ់
បំណាច់មុសងារ ឬរបារ់ឧបតថមភខ្ផសងៗរបស់មស្រនត ី របារ់ឧបតថមភ សហព័ទធ និងរូនរនុងបនទុរ គ
មាល តគន  រវាងរបារ់ខ្សាធននិវតតន៍របស់និវតតន៍ជនជាអតីតមស្រនតីរាជការសុីវលិ ឬអតីតរង រមាល ងំ
របដ្ឋប់អាវុធ ការខ្បីររបារ់ខ្បៀវតសតាមរបព័នធធនគរណដលជបួការលំបារ ខ្ដ្ឋយសារមានទី
តាងំខ្ៅឆ្ៃ យពីមូលដ្ឋា នរស់ខ្ៅរបស់មស្រនតីរាជការ ភាពសុសគន រវាង ខ្សាធននិវតតន៍របស់ និវតតន៍
ជនណដលមានររបសណឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រ់ដូចគន  ណតកាលបរខិ្ចេទថ្នការចូលនិវតតន៍សុសគន  
ការខ្ឡងីថ្នន រ់ និងឋាននតរ ស័រតិរបស់មស្រនតី រាជការ មានភាពសុស គន  របារ់ខ្បៀវតសមស្រនតីរាជការខ្ៅ
មានររមិត ការកាត់ពនធ ខ្លីរបារ់ខ្បៀវតសរបស់មស្រនតីរាជការ ការ ដំ ខ្ឡងីរបារ់ឧបតថមភដល់រគូ
បខ្រងៀនជាប់រិចចសនា ការសវុះរគូ បខ្រងៀន ខ្ៅររមិតអនុវទិាល័យ វទិាល័យខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន 
មស្រនតីអប់រមំយួចំននួខ្ៅមូលដ្ឋា នមិនទន់ ទទលួបានការ ណតង តាងំរនុងមុសតំណណង តាមរចនស
មព័នធណដលមានរសាប់ សិទធិអំណាចមស្រនតីខ្សមៀនឃុខំ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ការខ្ធវី អតត សញ្ហា ណប័ណណ 
សញ្ហា តិណសមរ និងការរំណត់តថ្មលខ្សវាអរតានុរូលដ្ឋា ន។  
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៣-សកមមភាពនិងលទធផលការងារ (ត) 
 
     

           តាមរយៈខ្វទិការសាធារណៈ របជា ពលរដារ៏ដូចជាមស្រនតីរាជការបានខ្លីរខ្ឡងីជាសំណូម
ពរ និងខ្សនីសុំខ្អាយមានការជយួអភិវឌ្ឍន៍ខ្ៅតាមមូល ដ្ឋា ននន ដូចជា៖ ការរសាងថម ី និង
ការសាដ រខ្ឡងីវញិនូវ ខ្ហដ្ឋា រចនសមព័នធរូបវនត ដូច ជាសាលាខ្រៀន មណឌ លសុសភាព វតតអារាម ផលូវ
លំជនបទ ផលូវជាតិ សាព ន រសុះទឹរ អណដូ ងទឹរ លូទឹរ របឡាយទឹរ ទំនប់ទឹរ បងគន់អនម័យ 
បណាដ ញអគគិសនី បណាដ ញទឹរសាែ ត។  
    សំណួរ  ឬ សំណូមពរ ណដលបានខ្លីរខ្ឡងី ររុមការងារចុុះមូល ដ្ឋា នណដលមានសមាសភាព
ទងំថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ខ្រកាមជាតិ បានខ្ធវីការខ្ឆលីយបំភល ឺ ពនយល់ និង បររសាយជូនរបជា
ពលរដា និង មស្រនតីរាជការណដលបានចូលរមួ ទងំខ្លីទិដាភាពចាប់ នខ្ោ បាយ បខ្ចចរខ្ទស និង
ជំនញ រពមទងំបានខ្ដ្ឋុះរសាយនូវ សំណូមពរ របស់ របជាពលរដាបានខ្រចីនគរួខ្អាយរត់ស
មាគ ល់។  
    ចំខ្ ុះសំណួរ ឬសំណូមពរ ណដលខ្ៅខ្សសសល់ ររុមការងារ រំពុងពាោមសហការ 
សរមបសរមួល និងបនតខ្ដ្ឋុះរសាយ រនុងររបសណឌ សមតថរិចច របស់អាជាា ធរ មូលដ្ឋា នភូមិ ឃុ ំ
សងាក ត់ គណៈបញ្ហា ការឯរភាព ររុង រសុរ សណឌ  គណៈ បញ្ហា ការ ឯរភាពរាជធានី ខ្សតត ររុម
ការងារថ្នន រ់ខ្សតត និងររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ ឬខ្សនីសុំខ្គលការណ៍ខ្ៅរាជ រដ្ឋា ភិ បាល តាមរយៈ
របធានររុមការងារថ្នន រ់ជាតិរបចារំាជធានី ខ្សតត។  
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៤- បញ្ញា របឈម 

 

        ខ្ទុះបីជាររុមការងារថ្នន រ់ជាតិចុុះមូលដ្ឋា នបានសរមម និងទទលួលទធផល គរួ ឲ្យរត់
សមាគ ល់រដ ី រ៏ប៉ាុណនតខ្ៅមានបញ្ហា របឈមសលុះៗណដលជាររុមការងារបាន និងរំពុងជបួរបទុះដូច
ជា៖ 
១- រមមវធីិការងាររបស់ររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ខ្រកាមជាតិ មមាញឹរខ្រចីនខ្ពរជាខ្ហតុ 
     ន ំខ្អាយ មានការពិបាររនុងការចុុះខ្ធវីខ្វទិការសាធារណៈខ្រ ុះររុមការងារមិនបានចូល រមួ 
     ជំុគន រគប់សមតថរិចចជំនញ ។ 
២- មខ្ធាបាយសរមាប់គរំទដល់ការចុុះបំខ្ពញការងារខ្ៅមានររមិត  ។ 
៣-សំណួរ ឬសំណូមពរពីរបជាពលរដា និងមស្រនតីរាជការមយួចំននួមិនទន់បានខ្ដ្ឋុះរសាយចប់ 
៤- កាផដល់ខ្សវាសាធារណៈ រ់ព័នធខ្ៅនឹងការផដល់រមមសិទធិលំខ្ៅសាថ ន រមមសិទធិដីធល ីការផដល់ 
     អតត សញ្ហា ណប័ណណ ខ្សៀវខ្ៅរគួសារ សំបុរតរំខ្ណីត ខ្ៅមានការយតឺោ៉ា វ 
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៤- បញ្ញា របឈម (ត) 

 
 
៥- ធនធានមនុសសថ្នមស្រនតីជំនញខ្ៅរនុងររុមការងារខ្ៅមានររមិត 
៦- បទខ្លមីសរគប់របខ្ភទខ្ៅមានខ្រចីនខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន 
៧- រាលខ់្ពលចុុះបំខ្ពញការងារមូលដ្ឋា នរបស់ររុមការងារថ្នន រ់ជាត ិ  
     សមាជិរររុមការងារទងំអស់ណតង ណតរបមូលថវកិាផាទ ល់សលួនខ្ដីមប ី 
     ចំណាយខ្លីការខ្រៀបចំខ្វទិកាសាធារណៈ 
៨-ការខ្ធវីខ្វទិកាសាធារណៈខ្ៅរណនលងសលុះ ខ្ពលសលុះ ពុំណដលមានកាចូល 
     រមួពីមនទីរ ឬមស្រនតីមស្រនតីជំនញថ្នន រ់ រាជធាន ីខ្សតតខ្ទ ណដលបញ្ហា ខ្នុះ 
     មានការលំបាររនុងការខ្ដ្ឋុះរសាយ និងរតូវអូសបនល យខ្ពលខ្វលា។ 
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៥- ចាំណុចខាល ាំង និងចាំណុចពែោយ 
ចាំណុចខាល ាំង 
- របជាពលរដាកាន់ណតបានយល់ដឹងអំពីរមមវធីិនខ្ោបាយ និងយុទធសាស្រសតចតុខ្កាណដំណារ់
កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រ៏ដូចជាការងារអភិវឌ្ឍន៍មានការររីចខ្រមីនខ្លីរគប់វស័ិយ និង
ខ្ឆលីយតបកាន់ណតរបខ្សីរខ្ឡងីចំខ្ ុះតរមូវការជារ់ណសដងរបស់របជាពលរដា។  
- ការផដល់ខ្សវាសាធារណៈមានភាពកាន់ណតរបខ្សីរខ្ឡងី មានទំនុរចិតតពីរបជាពលរដា ខ្ដ្ឋយ
មានការបិទ ផោយជាសាធារណៈនូវតារាងតថ្មលខ្សវា ខ្ធវីខ្អាយមានតមាល ភាព និងទប់សាក ត់បាន
នូវបញ្ហា អសរមម។ 
- ររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់រាជធានី ខ្សតត និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន បានសហការគន អនុវតតបាន
លែ ទងំការងារចុុះខ្រៀបចំខ្វទិកា ការពនយល់ ការបររសាយ បំភលឺ រ៏ដូចជាការរបជំុបូរសរុបដរ
ពិខ្សាធន៍ និងការរបជំុខ្ដ្ឋុះរសាយរងវល់ និង សំណូមពររបស់របជាពលរដា។ 
- ការខ្រៀបចំខ្វទិកាសាធារណៈ បានខ្ធវីខ្អាយរបជាពលរដាមានឱកាសខ្លីរខ្ឡងីនូវបញ្ហា ណដល
ជាទុរខ រងវល់ពិតរបារដរបស់ពរួគត់។ 
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ចាំណុចពែោយ 
- សវុះមខ្ធាបាយសរមាបចុ់ុះបំខ្ពញខ្បសររមម 
- សវុះថវកិាសរមាបខ់្រៀបចំខ្វទិកាសាធារណៈ 
-ការបររសាយបំភលឺរបសស់ាថ បន័ជំនញ រព់ន័ធមួយចំនួនខ្ៅមិនទនខ់្ឆលីយតបចាស ់
  លាសខ់្ៅនឹង សំណួរ និងសំណូមពររបសរ់បជាពលរដា 
- សំណូមពរមួយចំនួនរបសរ់បជាពលរដាមានទំហធំំ ហួសសមតថរិចចរបសរ់រុមការងារ 
- សំណូមពររបសរ់បជាពលរដាណដលបានបញ្ាូ នខ្ៅជំនញ រព់ន័ធ ខ្ដ្ឋុះរសាយបាន
មួយចំនួន ខ្ៅ ខ្សស សលមួ់យចំនួនខ្ទៀត រងច់ាជំំនញ រព់ន័ធខ្ដ្ឋុះរសាយបនត 
-ការផសពវផោយពីខ្គលបំណងរបសខ់្វទិកា មិនទនប់ានទូលំទូលាយ ខ្ៅមុនខ្ពល 
   របជាជនចូលរមួ។ 
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៦- សាំណូមពរ 
- ខ្សនសំុីខ្អាយមានមខ្ធាបាយ និងរញ្ចបថ់វកិារដាសរមាបខ់្រៀបចំខ្វទិកាសាធារណៈ   
  និងរិចចរបជំុខ្ផសងៗ របសរ់រុមការងារ 
- ខ្សនខី្អាយសមាជិរររុមការងារថ្នន ររ់ាជធានី ខ្សតត មនទីរជំនញ និងអាជាា ធរមូល 
  ដ្ឋា នចូលរមួរគបខ់្វទិកា សាធារណៈ 
- ខ្សនខី្អាយមានយនតការខ្ដ្ឋុះរសាយសំណូមពររបសរ់បជាពលរដាមានភាព  
  ចាសល់ាស ់ខ្ចៀសវាងទទួល សំណូមពរខ្ហយីពំុមានការខ្ដ្ឋុះរសាយ 
- សូមខ្អាយមានការផសពវផោយពីខ្គលបំណងរបសខ់្វទិកាសាធារណៈបានទូលំ 
  ទូលាយ ខ្ៅមុនខ្ពលខ្ធវ ីខ្វទិកា មដងៗ 
- ខ្ពលខ្រៀបចំរមមវធីិខ្វទិកាសាធារណៈនីមួយៗ ររុមការងារថ្នន រជ់ាតិ ណដលចុុះតាម 
  រាជធានី ខ្សតត ររុង រសុរ សណឌ  រតូវជូនពត័ម៌ានជាមុនដលអ់ាជាា ធររាជធានី ខ្សតត  
  និងររុមជំនួយការរបសរ់រុមការងារថ្នន រជ់ាតិ។ 
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៧- សននិដ្ឋា ន 
          ជាទូខ្ៅខ្យងីសខ្ងកតខ្ឃញីថ្ន ដំខ្ណីរការរគប់ខ្វទិកាសាធារណៈបានរបរពឹតតខ្ៅខ្ដ្ឋយ
រលូន មាន លរខណៈសមរមយ និងមានការចូលរមួពីរបជាពលរដារគប់រសទប់វណណៈ និងនិនន ការ
នខ្ោបាយ ។ 
      អងគខ្វទិកាខ្ធវីខ្ឡងីខ្ដ្ឋយ ខ្បីរចំហ ខ្ហយីរបជាជនបានបងាា ញពីភាពកាល ហាន និងការចូល
រមួរបស់សលួនតាមរយៈការខ្លីរខ្ឡងីនូវមតិ ខ្ោបល់ននរនុងលរខណៈ ជាការរុិះគន់រតង់ៗផង ជា
សំណូមពរផង ជាការរុិះគន់រនុងន័យសាថ បនផងរពមទងំ ការផដល់ព័ត៌មានរតឡប់ជារ់ណសដងផង។  
      ការផដល់ព័ត៌មានរតឡប់ ឬការផដល់ខ្ោបល់របស់របជាជន រនុងខ្វទិកា សាធារណៈ ខ្របៀប
បានជារញ្ច រ់ឆលុុះបញ្ហច ងំនូវរាល់ការបំខ្ពញការងាររបស់រដាបាលថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ខ្រកាម ជាតិ។    
      ព័ត៌មានទងំខ្នុះជារមួ គឺជាព័ត៌មានលែសរមាប់មស្រនតីរគប់លំដ្ឋប់ថ្នន រ់ រនុងការណរលមែសលួន              
ខ្អាយបានសម រសបតាម អនុសាសន៍ណណនរំបស់សខ្មដចអគគមហាខ្សនបតីខ្តខ្ជា ហ ុន ណសន 
នយររដាមស្រនត ីថ្នរពុះរាជាណាចរររមពុជា គឺ “ឆលុុះរញ្ច រ់ ងូតទឹរ ដុសណរែល ពាបាល និងវុះកាត់” 
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      មត ិខ្ោបល ់ឬ សំនួរណដលមានលរខណៈជាសំណូមពររសបខ្ៅនឹង    ជី
វភា ព ជារណ់សដងរបស់របជាជន រតូវបានខ្ដ្ឋុះរសាយជូនរបជាពលរដា ខ្ធវីខ្អា
យរបជាពលរដាមានការសបាយចិតត ដូចជាការងារ រព់័នធនឹងការររោ
សណាដ ប់ ធាន បស់នតិសុសសងគម និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាខ្ដីម។  
    តាមរយៈសរមមភាព និងលទធផលការងាររបស់ររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ ថ្ន
ររសួង មុសងារ សាធា រណៈ រនលង មរខ្នុះ ខ្យងីអាចវាយតថ្មលបានថ្ន សរមម 
ភាពខ្នុះជាយនតការដម៏ានរបសិទធភាពមួយរនុង ការជួយ  ខ្ដ្ឋុះរសាយនូវបញ្ហា  
សំណួរ និងសំណូមពររបស់របជាពលរដា និងមស្រនតីរាជការខ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន ។  
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៧- សននិដ្ឋា ន 



 
៧- សននិដ្ឋា ន(ត ) 

 
         តាមរយៈសរមមភាពចុុះមូលដ្ឋា នខ្នុះផងណដរ ររុមការងារថ្នររសួងមុសងារ
សាធារណៈ បាន ខ្ធវីការបំភលឺ បររសាយ និងពនយលត់បខ្ៅនឹងការខ្លីរខ្ឡងីរបស់
របជាពលរដា និងមស្រនតីរាជការ  ខ្ៅនឹងរណនលងឲ្យអសពី់លទធភាព ខ្ហយីរនុងររណីណដល
បញ្ហា ខ្ៅខ្សសសល់ ររុមការងាររំពុង ពាោមបនតខ្ដ្ឋុះរសាយខ្ដ្ឋយសហការ 
ជាមួយនិង អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ររុមការងារថ្នន រខ់្សតត និង ររុមការងារថ្នន រជ់ាតិ ឬខ្សនី
សំុ ខ្គលការណ៍ខ្ៅរាជរដ្ឋា ភិបាល តាម រយៈរបធានររុមការងារ ថ្នន រ់ជាតិរបចារំាជ
ធានី ខ្សតតនីមួយៗ ណតោ៉ា ងណារតី ររុមការងាររខ៏្ៅជួបនូវបញ្ហា របឈម មួយចំនួន
រនុងការ អនុវតតសរមមភាពការងារខ្នុះ ដូចបានខ្លីរខ្ឡងីខ្ងខ្ដីម។ 
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៧- សននិដ្ឋា ន(ត ) 
 
         ជារមួ រិចចសិតសំរបឹងរបឹង និងលទធផលការងារណដលររុមការងារបាន
សខ្រមចរនុងការចុុះបំខ្ពញខ្បសររមម ខ្ៅតាមមូលដ្ឋា នរយៈខ្ពលជាងពីរឆ្ន ំ
ខ្នុះ គឺបានរមួចំណណររនុងការណថររោពរងឹងសនតិភាព សថិរភាពនខ្ោបាយ 
សនតិសុស សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងជាពិខ្សសបានរំពុង ជំរញុអនុវតត
ោ៉ា ងសរមមនូវរមម វធិីរំណណទរមង់ រ់ព័នធ នឹងវស័ិយមុសងារសាធារណៈ
ឲ្យកាន់ណតមានលរខណៈទូលំទូលាយនិងសីុជខ្រៅណថមខ្ទៀត ខ្ដីមបីណរបកាល យ
រដាបាល សាធារណៈ ឲ្យខ្ៅជាអនរផតល់ខ្សវាដ៏មានរបសិទធភាពនិងជាថ្ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ណដលអាចខ្ជឿទុរចិតតបាន សំខ្ៅបខ្រមីរបជាជនឲ្យបានកាន់ណតលែ
របខ្សីរខ្ឡងី។ 
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សមូអរគុណ 
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