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សេចក្តថី្លែងការណ៍អាស៊ា នេដពីីការជំរុញអភិបាលកិ្ចចលអ និងការពសនែឿនភាពរងឹមរំបេ់ 
មុខងារសធារណៈក្នុងសេដ្ឋកិ្ចចឌីជីលល 

ស ងី ប្បមុខមុខងារសធារណៈននប្បសេេេមជិក្េមគមប្បជាជាតិអាេុីអាសគន  ៍(តសៅមុខសៅកាត់ថា 
អាស៊ា ន) ថ្ដ្លរមួមនប្បសេេ ប្ប៊ា៊ុ សណដារូសឡមឹ ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា សធារណរដ្ឋឥណឌូ សនេុី 
សធារណរដ្ឋប្បជាធិបសត យប្បជាមនិតឡាវ ម៉ា សឡេុី សធារណរដ្ឋេហភាពមីយ៉ា ន់ម៉ា  សធារណរដ្ឋ 
ហវលីីពីន សធារណរដ្ឋេិងហបុរ ី ប្ពះរាជាណាចប្ក្នល និងសធារណរដ្ឋេងគមនិ មសវៀតណាម សៅក្នុង 
ឱកាេននកិ្ចចប្បជំុចសងអៀតប្បមុខមុខងារសធារណៈអាស៊ា ន សលីក្េី៣ សៅេីប្ក្៊ុងបាងក្ក្ ប្បសេេនល 
សៅនលៃេី ២៣ ថ្ខ េីហា ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

 

រលឹំក្សឡងីវញិ នូវសោលបំណង និងសោលការណ៍របេ់អាស៊ា ន ដូ្ចថ្ដ្លបានថ្ចងក្នុងធមមនុញ្ញអាស៊ា ន 
ថ្ដ្លជាពិសេេពាក់្ព័នធសលីការសលីក្ក្មពេ់អភិបាលកិ្ចចលអ និងការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុេសេប្មប់ការ 
ផ្តល់េិេធអំិណាចដ្ល់ប្បជាជនអាស៊ា ន និងេប្មប់ការពប្ងឹងេហគមន៍អាស៊ា ន។ 

 

រលឹំក្សឡងីវញិបថ្នែម នូវបំណងប្បាថាន ក្នុងការេសប្មចសអា បាននូវេហគមន៍អាស៊ា នម ួ ថ្ដ្លថ្ផ្អក្ 
សលវីធិាន សតត តេំខាន់សលីប្បជាជន និង ក្ប្បជាជនជាេនូល ដូ្ចថ្ដ្លបានេសប្មចក្នុងសេចក្តីប្បកាេ 
កូ្ឡាឡាពំរួេតីពី “អាស៊ា ន ២០២៥៖ េំសៅសៅមុខរមួោន ” ថ្ដ្លបានអនុម័តសៅក្នុងកិ្ចចប្បជំុកំ្ពូលអាស៊ា ន 
សលីក្េី២៧ សៅេីប្ក្៊ុងកូ្ឡាឡាពំរួ ប្បសេេម៉ា សឡេុី កាលពីនលៃេី២២ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

 

េេលួសគ ល ់ នូវសរៈប្បសយជន៍ននមុខងារសធារណៈប្បក្បសដា គុណផ្លខពេ់ និងប្បក្បសដា  
ថាមពល សដី្មបោីបំ្េការបសងកីតនូវេហគមន៍អាស៊ា នមួ ប្បក្បសដា វបុិលភាព និងភាពរងឹម ំ ដូ្ចថ្ដ្ល 
បានេេលួសគ ល់សៅក្នុងសេចក្តីប្បកាេកូ្ឡាឡាពំរួេតីពី អាស៊ា នម ួថ្ដ្លសតត តេំខាន់សលីប្បជាជន និង 
 ក្ប្បជាជនជាេនូល ថ្ដ្លបានអនុម័តសៅក្នុងកិ្ចចប្បជំុកំ្ពូលអាស៊ា នសលីក្េី២៦ ក្នុងេីប្ក្៊ុងកូ្ឡាឡាពំរួ 
ប្បសេេម៉ា សឡេុី កាលពីនលៃេី ២៧-២៨ ថ្ខសមស ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

 

េេលួសគ លប់ថ្នែម ចំសពាះសរៈេំខាន់ននមុខងារសធារណៈ ជាឆ្អឹងខនងននអភិបាលកិ្ចចលអ ក៏្ដូ្ចជា 
ការអភិវឌឍន៍ជាតិ និងេមហរណក្មមតំបន់ ប្ពមទងំការសបតជាា ចិតតក្នុងការបនតជំរុញតនួាេីរបេ់មុខងារ 
សធារណៈ ដូ្ចថ្ដ្លបានថ្ចងក្នុងសេចក្តីប្បកាេអាស៊ា នេតីពី តនួាេីននមុខងារសធារណៈ ជាកាតាលីក្រ 
សដី្មបឈីានសៅេសប្មចបាននូវចក្ខុវេ័ិ អាស៊ា ន ឆ្ន ២ំ០២៥ ថ្ដ្លបានអនុម័តសៅក្នុងកិ្ចចប្បជំុកំ្ពូល 
អាស៊ា ន សលីក្េី៣០ ក្នុងេីប្ក្៊ុងម៉ា នីឡា ប្បសេេហវលីីពីន កាលពីនលៃេី២៩ ថ្ខសមស ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
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សបតជាា ចតិត ក្នុងការជំរុញវបបធម៌ននអភិបាលកិ្ចចលអសៅប្គប់ក្ប្មិតទងំអេ់ ថ្ដ្លជាេេរេតមភម ួក្នុង 
ចំសណាមេេរេតមភនានា ក្នុងការសលីក្ក្មពេ់វបបធម៌ននការការពារ ដូ្ចមនថ្ចងក្នុងសេចក្តីប្បកាេអាស៊ា ន 
េតីពី វបបធម៌ននការការពារេប្មប់េងគមម ួថ្ដ្លប្បក្បសដា េនតិភាព បរយិប័នន រងឹម ំ រេ់រសវកី្ 
េុខុមលភាព និងេុខដុ្មរមនា ថ្ដ្លបានអនុម័តសៅក្នុងកិ្ចចប្បជំុកំ្ពូលអាស៊ា នសលីក្េី៣១ ក្នុងេីប្ក្៊ុង 
ម៉ា នីឡា ប្បសេេហវលីីពីន កាលពីនលៃេី១៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 

សដា សហតុផ្ល ចក្ខុវេ័ិ របេ់ប្បមុខអាស៊ា ន ក្នុងការក្សងអាស៊ា នម ួថ្ដ្លប្បក្បសដា ភាពរងឹម ំ
រេ់រសវកី្ និងនវានុវតតន៍ ថ្ដ្លបានអនុម័តសៅក្នុងកិ្ចចប្បជំុកំ្ពូលអាស៊ា នសលីក្េី៣២ ក្នុងប្បសេេេិងហបុរ ី
កាលពីនលៃេី២៨ ថ្ខសមស ឆ្ន ២ំ០១៨ សដី្មបកី្សងអាស៊ា នម ួថ្ដ្លរងឹមរំេ់រសវកី្ និងនវានុវតតន៍ ថ្ដ្លអាច 
ចាប់ ក្កាលានុវតតភាពនានា ថ្ដ្លបសងកីតសឡងីសដា បសចចក្វេិាលមី និងនវានុវតតន៍ 
ប្េបសពលនឹងការក្សង ភាពរងឹមរំេ់រសវកី្ សឆ្ែី តបសៅនឹងផ្លប៉ាះពាល់ននេំសនីបក្មមបសចចក្វេិា 
ប្បក្បសដា ថាមពល។ 

 

 លដ់្ងឹព ី បាតុភូតសក្លសលាក្ននការតែ េ់បតូរយ៉ា ងឆ្ប់រហ័េននប្បព័នធឌីជីលល និងេំសនីបក្មម 
បសចចក្វេិា ថ្ដ្លអាចនាមំក្នូវកាលានុវតតភាព ប្ពមទងំបញ្ហហ ប្បឈមនានាក្នុងជីវភាពរេ់សៅរបេ់មនុេស 
និងវមិប្តននការអភិវឌឍន៍ជាតិក្នុងវេ័ិ នសយបា   េនតិេុខ សេដ្ឋកិ្ចច និងេងគមវបបធម៌។ 

 

េេួលសគ ល់ថា បាតុភូតថ្បបសនះ នាសំៅកាន់ការសកី្នសឡីងរពឹំងេុក្ជាសធារណៈេប្មប់មុខងារ 
សធារណៈ ថ្ដ្លកាន់ថ្តមនតមែ ភាព ការសឆ្ែី តប អាចេុក្ចិតតបាន មនប្បេិេធភាព ថ្ផ្អក្សលីវធិាន 
មនការចូលរមួ និងបរយិប័នន។ 

 

េេលួសគ ល ់ ពីភាពចាបំាច់េប្មប់រដ្ឋជាេមជិក្អាស៊ា នក្នុងការបនតពប្ងឹងេមតែភាព និងលេធភាព 
របេ់មុខងារសធារណៈរបេ់ខែួន សដី្មបបីសងកីនជាអតិបរមនូវការសធវីេំសនីបក្មមបសចចក្វេិា េប្មប់ការ 
សលីក្ក្មពេ់អភិបាលកិ្ចចលអ និងមុខងារសធារណៈប្បក្បសដា ភាពរងឹម។ំ 

 

េេលួសគ លប់ថ្នែម ពីអាេិភាពនានារបេ់អាស៊ា ន សប្កាមភាពជាប្បធានននប្ពះរាជាណាចប្ក្នល ក្នុងឆ្ន  ំ
២០១៩ ជាម ួនឹងប្បធានបេ “ភាពជានដ្គូកាន់ថ្តេុជីសប្ៅសដី្មបនិីរនតរភាព” សដា ការទញ ក្ 
ផ្លប្បសយជន៍ពីការវវិតតន៍បសចចក្វេិា ពប្ងឹងភាពប្បក្តួប្បថ្ជង ជំរុញភាពជានដ្គូជាម ួនឹងប្បសេេនដ្គូ 
េនទនា និងេហគមន៍ពិភពសលាក្ ប្ពមទងំការោបំ្េនិរនតរភាពក្នុងប្គប់វមិប្ត។ 

 

បានប្ពមសប្ពៀងដូ្ចខាងសប្កាម ៖ 

 

 ១. ពសនែឿនការពប្ងឹងលេធភាពរបេ់មុខងារសធារណៈឱយមនភាពរងឹម ំ សដី្មបសីឆ្ែី តបប្បក្ប 
សដា ប្បេិេធភាពក្នុង ុគេម័ ននេំសនីបក្មមបចចក្វេិា តាមរ ៈការសធវីសអា ប្បសេីរសឡីងនូវសោល 
នសយបា របេ់សែ ប័ន ប្បព័នធ ដំ្សណីរការ និងផ្នត់គំនិត។ 
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 ២. សធវីការយ៉ា ងជិតេនិេធក្នុងប្គប់េិដ្ឋភាពទងំអេ់ ក្នុងចំសណាមមុខងារសធារណៈអាស៊ា ន សដី្មប ី
ោបំ្េការសឆ្ែី តបចំសពាះឥេធិពលននឌីជីលលនី ក្មម និងការតែ េ់បដូរបសចចក្វេិាេក្ល តាមរ ៈ នតការ 
និងសវេិកាជាសប្ចីន រមួមន ៖ 

   ២.១. សរៀបចំបណាត ញននេហប្បតិបតតិការ ការថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណះដឹ្ង និងការជ ួោន  
សៅវញិសៅមក្ ក្នុងចំសណាមរដ្ឋជាេមជិក្អាស៊ា ន តាមរ ៈគំនិតផ្តួចសផ្តីមននមជឈមណឌ លធនធានអាស៊ា ន 
(ARCs) និងបណាត ញអាស៊ា នននវេិាសែ នបណតុ ះបណាត លមុខងារសធារណៈ (PSTIs) ថ្ដ្លសលីក្ក្មពេ់ 
ការបសងកីនជំនាញ និងការសរៀនជំនាញលមីរបេ់មន្តនតីរាជការេុីវលិ និងផ្តល់ឱយពកួ្សគនូវឱកាេការងារអេ់ម ួ 
ជីវតិ។ 

   ២.២. សរៀបចំឯក្សរប្ក្បខណឌ េប្មប់ភាពជានដ្គូ ុេធសន្តេត ជាម ួអងគភាពតាម 
វេ័ិ របេ់អាស៊ា នថ្ដ្លពាក្់ព័នធ នដ្គូេនទនាអាស៊ា ន អងគការអនតរជាតិ និងភាគីពាក់្ព័នធនានា សដី្មប ី
ជំរុញអភិបាលកិ្ចចលអ និង មុខងារសធារណៈប្បក្បសដា ភាពរងឹមកំ្នុង ុគេម័ ឌីជីលល។ 

 ៣. សលីក្ក្មពេ់វបបធម៌អភិបាលកិ្ចចលអ សៅក្នុងចំសណាមមន្តនតីរាជការេុីវលិប្គប់លំដាប់ថាន ក់្ និង 
ក្នុងេីភាន ក់្ងារសធារណៈទងំអេ់ សដី្មបវីបុិលភាព និងការអភិវឌឍន៍ននេហគមន៍អាស៊ា ន និងរដ្ឋជា 
េមជិក្ប្បក្បសដា ចីរភាព។ 

 
ស ងី ប្បគល់ភារកិ្ចចដ្ល់ កិ្ចចេហប្បតិបតតិការអាស៊ា នេដីពីកិ្ចចការមុខងារសធារណៈ (ACCSM) សដី្មប ី
ចាត់វធិានការចាបំាច់នានា សដី្មបអីនុវតតសេចក្តីថ្លែងការណ៍សនះ។ 

 
 

បានអនុម័តសៅេីប្ក្៊ុងបាងក្ក្ ប្បសេេនល នលៃេី២៣ ថ្ខេីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ សដា មនេំសៅសដី្មថ្តម ួគត់ 
ជាភាសអង់សគែេ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

េប្មប់ប្បសេេប្ប៊ា៊ុ សណដារូសឡមឹ ៖ 

…………………………………………… 

DR. NORFARIZAL BIN OTHMAN 

អគគនា ក្េតីេី នននា ក្ដាឋ នមុខងារសធារណៈ  
ការយិល័ នា ក្រដ្ឋមន្តនត ី
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េប្មប់ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ៖ 

…………………………………………… 

លោកជំទាវ ឈ ីវិជជរ៉ា  
អនុរដ្ឋសលខាធិការ  

ប្ក្េួងមុខងារសធារណៈ 
 

េប្មប់សធារណរដ្ឋឥណឌូ សនេុី ៖ 

…………………………………………… 

BIMA HARIA WIBISANA 

ប្បធានេីភាន ក់្ងារមុខងារសធារណៈជាតិ 

 

េប្មប់សធារណរដ្ឋប្បជាមនិតឡាវ ៖ 

…………………………………………… 

SOUVANNY RATTANAVONG 

អគគនា ក្ 
ប្ក្េួងមហានផ្ទ 

 

េប្មប់ប្បសេេម៉ា សឡេុី ៖ 

…………………………………………… 

DATUK SERI BORHAN BIN DOLAH 

អគគនា ក្មុខងារសធារណៈ 
នា ក្ដាឋ នមុខងារសធារណៈ 

 

េប្មប់សធារណរដ្ឋេហភាពមីយ៉ា ន់ម៉ា  ៖ 

…………………………………………… 

WIN THEIN 

ប្បធានប្ក្៊ុមប្បឹក្ាេហភាពមុខងារសធារណៈ 
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េប្មប់សធារណរដ្ឋហវលីីពីន ៖ 

…………………………………………… 

ALICIA dela ROSA-BALA 

ប្បធានគណៈក្មមការមុខងារសធារណៈ 
 

 
េប្មប់សធារណរដ្ឋេិងហបុរ ី៖ 

…………………………………………… 

LOH KHUM YEAN 

សលខាធិការអចិនន្តនត  ៍
ថ្ផ្នក្មុខងារសធារណៈ 

 

េប្មប់ប្ពះរាជាណាចប្ក្នល ៖ 

…………………………………………… 

METHINI THEPMANI 

អគគសលខាធិការ 
ការយិល័ គណៈក្មមការមុខងារសធារណៈ 

 

េប្មប់សធារណរដ្ឋេងគមនិ មសវៀតណាម ៖ 

…………………………………………… 

PHAM THU HANG 

អគគនា ក្រង 
ប្ក្េួងមហានផ្ទ 

 
















