
បង្ហាញដោយ៖…………………………………..
ថ្ងៃទី ខែ ឆ្ាាំ ២០២២

1

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
នាយរោឋានសវនរម្មថ្ទៃរនុង

ក្រះរាជាណាចក្ររម្ពជុា
ជាតិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត

3
គាំរូបទបង្ហាញ



មាតិកា

2

1. តួនាទី ភាររិចចរបស់នាយរោឋានសវនរម្មថ្ទៃរនុង
2. គដក្មាងងវិកាឆ្ាាំ ២០២២ ( មាតិកាងវិកាឆ្ាាំ២០២២)
3. ខទនការសរម្មភារសក្មាប់អនុវតតឆ្ាាំ ២០២២ និងការអនុវតតខទនការសរម្មភារ
4. អនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០២២ សម្រម្ចបានតាម្ត្ាំបន់
5. រិចចសហក្បតិបតតិការជាម្ួយថ្ៃគូ និងអងគការដទសងៗ
6. បញ្ហា
7. ការក្បឈម្
8. កាលានុវតតភារ
9. សាំណូម្ររ
10.សននិោឋាន វាយតថ្ម្ៃការអនុវតតឆ្ាាំ ២០២២
11. ទិសដៅបនត ឆ្ាាំ ២០២៣
• គដក្មាងងវិកាឆ្ាាំ២០២៣
• ខទនការសរម្មភារលម្អិតឆ្ាាំ២០២៣



Add a footer

3

១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) 

1. ពិនិត្យយ ើងវញិយេើមុខងារ សរមមភាពរិច្ចក្បត្ិបត្តកិារ និងរមមវធិើរបស់អងគភាពរនុងការយិបរយិច្េទ 
សមក្សបរបស់ថ្នន រ់ដឹរនាំ រនុងការអនុវត្តឱ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវយេើការបយងកើត្ផែនការ ការត្ក្មង់ទិសការ
ចាត់្ផច្ង និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យ យោយផែែរតាមយោេការណ៍ផណនាំ យោេនយោបាយ និងនើត្ិវធិើនន 
ការក្រប់ក្រងឱ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមយោេយៅរបស់អងគភាព។

2. រាំណត់្នូវភាពសមក្សបក្រប់ក្ោន់ និងការែតេ់េទធែេេែ យេើក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យនែៃរនុង ផែនរ
រណយនយយ រដឋបាេ និងរិច្ចក្បត្ិបត្តកិាររបស់អងគភាព។

3. ពិនិត្យយ ើងវញិនូវភាពផដេអាច្យ ឿទុរច្ិត្តបាន ភាពទាន់យពេយវលា និងភាពច្ាស់លាស់នន 
ព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ និងរិច្ចក្បត្ិបត្តកិារ ក្ពមទាាំងវធិើសាស្តសតផដេយក្បើក្បាស់ យដើមបើរាំណត់្
អត្តសញ្ញញ ណ វាស់ផវង ច្ាំណាត់្ថ្នន រ់ និងរាយការណ៍អាំពើព័ត៌្មានទាាំងយនោះ។
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4. ពិនិត្យយ ើងវញិយេើក្បព័នធផដេបានបយងកើត្ យដើមបើធានបានតាមយោេនយោបាយ ផែនការ  
នើត្ិវធិើច្ាប់ បទបញ្ញញ ទាាំងឡាយផដេមានឥទធពិេសាំខាន់យេើរិច្ចក្បត្ិបត្តិការ និងរបាយការ
ណ៍។រនុងររណើ អងគភាពអនុវត្តពុាំបានសមក្សបដូច្បានយរៀបរាប់ខាងយេើ ចាាំបាច់្សាំណូមពរឲ្យ
មានការផ្លា ស់បតូរ និងផរេមែ។

5. ពិនតិ្យយ ើងវញិយេើការក្រប់ក្រង ផែទាាំ ការពារ និងយែៃៀងផ្លៃ ត់្ក្ទពយសមបត្តិផដេមានឲ្យបាន
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ។

6. វាយត្នមាភាពសនសាំសាំនច្ និងក្បសិទធិភាពយេើការយក្បើក្បាស់ធនធាន និងរាំណត់្ការផរេមែ 
យេើការអនុវត្តន៍ រិច្ចក្បត្ិបត្តិការ និងែតេ់អនុសាសន៍។

១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)
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១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)

7. ពិនិត្យយ ើងវញិយេើរិច្ចក្បត្ិបត្តិការរមមវធិើ និងរយក្មាងច្ាំណាយមូេធន យេើេទធែេការងារ
វ ិជមាន ឬអវ ិជមានតាមយោេបាំណង យោេយៅផដេបានោរ់យច្ញ និងតាមផែនការផដេបាន
រាំណត់្។

8. ចូ្េរមួបយងកើត្ផែនការ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវត្តន៍ និងរិច្ចក្បត្ិបត្តកិារយេើក្បព័នធរុាំពយូទ័រសាំខាន់ៗ 
យដើមបើធានឲ្យៈ
រ- ត្ក្មូវការរបស់អនរយក្បើក្បាស់ក្ត្ូវបានរាំណត់្ច្ាស់លាស់
ខ- ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនែៃរនុងសមក្សបក្ត្ូវបានបញ្ចូ េយៅរនុងក្បព័នធរុាំពយូទ័រ
រ-ការសារេបងននក្បព័នធរុាំពយូទ័រ ក្ត្ូវបានក្បក្ពឹត្តយៅរនុង ាំហ៊ាន នសមក្សប
ឃ-ការរត់្ក្តាពើក្បព័នធរុាំពយូទ័រ ក្ត្ូវបានយធវើយពញយេញ និងមានភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវ។
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១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)

9. យធវើសវនរមមយេើក្បព័នធរុាំពយូទ័រតាមការយិបរយិច្េទ និងយធវើការវាយត្នមាយេើក្បព័នធដាំយណើ ការ
ទិននន័យសាំខាន់ៗយក្កាយយពេត្ាំយ ើងរចួ្ យដើមបើរាំណត់្ក្បព័នធទាាំងយនោះយ្ាើយត្បតាមយោេ
បាំណង និងយោេយៅផដេបានយក្ោងទុរ យហើយទទួេបានេទធែេមានសុវត្ថិភាព និង
ក្បសិទធិភាពខពស់។

10. ពិនិត្យយ ើងវញិយេើនើត្ិវធិើ និងការអនុវត្តន៍យដើមបើធានថ្ន វធិានការក្ត្ូវបានោរ់យច្ញរនុង
យោេបាំណងការពារការយរងបនាាំ ។ ក្បសិនយបើមានការយរងបនាាំយរើត្យ ើង ក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យ
នែៃរនុងអាច្ររយឃើញបានទាន់យពេយវលា។
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១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)

11. ពិនិត្យយ ើងវញិយេើការអនុវត្តន៍តាមយោេការណ៍ផណនាំ និងការក្រប់ក្រងរបស់រោឋ ភិបាេ
សតើពើឥរោិបែ និងក្រមសើេធម៌ច្ាំយពាោះមស្តនតើរា ការ។

12. សក្មបសក្មួេការងារសវនរមមនែៃរនុងជាមួយអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ យដើមបើធានទាំហាំការងារ
ឱ្យបានក្រប់ក្ោន់ និងកាត់្បនថយការងារសៃួនោន ។

13. យធវើរបាយការណ៍យៅរដឋមស្តនតើក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍ នបទ យហើយក្ត្ូវយែាើរបាយការណ៍ និងយសច្រតើ
សននិោឋ នននការយធវើសវនរមមយនោះយៅឱ្យអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសតើពើៈ
រ- សរមមភាពផរេាំអតាមអនុសាសន៍សាំខាន់ៗ របស់សវនរមមនែៃរនុង
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ខ. សរមមភាពសវនរមមក្ត្ូវបានយផ្លត ត្យេើហ៊ានិភ័យ និងបយងកើត្ភាពសនសាំសាំនច្ក្បសិទធិភាព និង  
ការែតេ់េទធែេេែរនុងរិច្ចក្បត្ិបត្តិការ

រ-សវនរមមនែៃរនុង ក្ត្ូវការយធវើការសក្មបសក្មួេការងារជាមួយអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ យដើមបើយច្ៀស
វាងការយធវើសវនរមមសៃួនោន ។ រនុងររណើ មានភាពមិនច្ាស់លាស់ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិអាច្យធវើ
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងយធវើសវនរមមសារយ ើងវញិ

ឃ-ផែនការសវនរមមនែៃរនុង ក្ត្ូវមានភាពសមក្សបច្ាស់លាស់ក្រប់ក្ោន់
ង- បញ្ញា រារា ាំងយេើព័ត៌្មាន និងបញ្ជ ើ។

១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)
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914. ផែនការសវនរមមនែៃរនុងក្បចាាំឆ្ន ាំក្ត្ូវបានោរ់ ូនថ្នន រ់ដរឹនាំសាថ ប័ន ក្រសួង និងសហក្ោស
សាធារណពិនិត្យ  និងសយក្មច្

15. វាយត្នមាផែនការ ឬ សរមមភាពផរេមែច្ាំណុច្ររយឃើញរបស់សវនរមមនែៃរនុង។ ក្បសិនយបើ
សរមមភាព  ផរេមែយនោះមិនមានេរខណៈសមក្សបយទយនោះ ក្ត្ូវយេើរយរពិភារាបនតយដើមបើ
ឲ្យសយក្មច្បានតាមសាំណូមពរផដេអាច្ទទួេយរបាន។

16. ែតេ់េទធភាពសមក្សប ក្រប់ក្ោន់រនុងការតាមោនសរមមភាពផរេមែយេើអនុសាសន៍។
17. ក្បធាននយរោឋ នសវនរមមនែៃរនុង ក្ត្ូវរាយការណ៍យោយផ្លៃ េ់ ូនថ្នន រ់ដឹរនាំក្រសួង។

១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្)
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18. យធវើរបាយការណ៍ និងយសច្រតើសននិោឋ នននសវនរមម យែាើ ូនដេ់អងគភាពនើមួយៗយក្កាម    
ឱ្វាទក្រសួងផដេ ទទួេបនៃុរផរេមែតាមអនុសាសន៍។ សវនរមមនែៃរនុង ក្ត្ូវបញ្ជូ នរាេ់
របាយការណ៍ និងយសច្រតើសននិោឋ នយៅថ្នន រ់ដឹរនាំអងគភាពរបស់ខាួន។

19. អនុវត្តរាេ់ការងារ និងភាររិច្ចយែសងៗផដេក្បធានសាថ ប័នក្បរេ់ ូន។

១. ត្ួនាទីភារកិចចរបសន់ាយកដ្ឋា ន (យោងអនុក្រឹត្យយេខ៤០ អនក្រ.បរ) (ត្ចប់)
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២.គម្រោងថវិកាឆ្ន ាំ២០២២ ( ោត្ិកាថវិកាឆ្ន ាំ២០២២)

ចម្កោ ម្សកម្មភាព-សកម្មភាព ចាំណាយចរនត
សរបុ ជាំពូក៦០ ជាំពូក៦១

រមមវធិើទើ៤៖ ពក្ងឹងយសវាោាំក្ទរដឋបាេ និងរិច្ចការទូយៅ

អនុរមមវធិើទើ៤.៣៖ បយងកើនក្បសិទធភាពសវនរមម និងអធិការរិច្ច 60.00 3.90 55.10 

សរមមភាពទើ៤.៣.១៖ ក្បត្ិបត្តកិារសវនរមមនែៃរនុង 55.00 3.90 51.10 

សរមមភាពទើ៤.៣.២៖ តាមោនការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនរមម 4.00 - 4.00 

សរមមភាពទើ៤.៣.៣៖ សិកាខ សាលាែសពវែាយសវនរមមនែៃរនុង និងក្បព័នធក្ត្តួ្
ពិនិត្យនែៃរនុង 1.00 
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៣.ផែនការសកម្មភាពសរោប់អនុវត្តឆ្ន ាំ ២០២២ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

យ ម្ ោះ រមមវធិើ/អនុរមមវធិើ
%

ច្ាំណាយ
ឥណទាន
ច្រនត

យោេយៅ
ក្បចាាំឆ្ន ាំ ផែនការសរមមភាព សូច្នររ ទើតាាំងភូមិសាស្តសត

េទធែេ
សយក្មច្បាន
មរទេ់
បច្ចុបបនន

% ននយោេយៅ
សយក្មច្បាន យែសងៗ

រមមវធិើទើ៤៖ ពក្ងងឹយសវាោាំក្ទរដឋបាេ និងរចិ្ចការទូយៅ
អនុរមមវធិើទើ៤.៣៖ បយងកើនក្បសិទធភាពសវនរមម

ច្យងាក មសរមមភាពទើ១៖ ក្បត្ិបត្តិ
ការសវនរមមនែៃរនុង

២៧ អងគ
ភាព យធវើសវនរមមនែៃរនុង

២៧
អងគភាព

២នយរោឋ ន និង
២៥មនៃើរ

២៧
អងគភាព ១០០%

ច្យងាក មសរមមភាពទើ២៖ តាមោន
ការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនរមម
នែៃរនុង

១០០% ១៧ សវន
ោឋ ន

តាោនអអនុ
សាសន៍

១៧
សវនោឋ ន ១៧ សវនោឋ ន ១៧

សវនោឋ ន ១០០%

ច្យងាក មសរមមភាពទើ៣៖          
សិកាខ សាលាែសពវែាយសវនរមមនែៃ
រនុងតាមអនឡាញ

១០០% ១ សិកាខ សាលាតាម
អនឡាញ

២៥រូប ២៥រា ធានើយខត្ត ១ យេើរ ១០០%
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យ ម្ ោះផែនការសរមមភាព ទើតាាំង

ភូមិសាស្តសត

េទធែេ
សយក្មច្
បានមរ
ទេ់
បច្ចុបបនន 

ក្រ
សួង

ត្ាំបន់១ ត្ាំបន់២ ត្ាំបន់៣ ត្ាំបន់៤ ត្ាំបន់៥

ភ.ព រ.ណ ត្.រ ព.វ សវ.រ រ.ស រ.ព ខ.រ ក្ព.ហ រ.រ រ.្ រ.ច្ រ.ធ ត្.ឃ ក្រ.ច្ ព.ស ប.ប ស.រ ប. ប.េ ព.ហ ម.រ ស.ត្ ឧ. រ.រ

ច្យងាក មសរមមភាពទើ១៖ 
ក្បត្ិបត្តិការសវនរមមនែៃរនុង

ក្រសួង និង
២៥មនៃើរ

២៧
អងគភាព ២ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១

ច្យងាក មសរមមភាពទើ២៖ តាម
ោនការអនុវត្តតាមអនុ
សាសន៍សវនរមមនែៃរនុង

១៧
សវនោឋ ន ១៧ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១

ច្យងាក មសរមមភាពទើ៣៖ 
សិកាខ សាលាែសពវែាយសវន
រមមនែៃរនុងតាមអនឡាញ

១យេើរ ១ ១

៤.អនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០២២ សម្រម្ចបានតាម្ត្ាំបន់
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៥.កិចចសហរបត្ិបត្តិការជាម្ួយដៃគូ អងគការម្ែេងៗ និងសម្ិទធែល

េ.រ យ ម្ ោះរយក្មាង/
អងគការ ក្បភពែវកិា ផែនការសរមមភាព សូច្

នររ ទើតាាំងភូមសិាស្តសត េទធែេសយក្មច្បាន មរទេ់បច្ចុបបនន

% នន
យោេ
យៅ

សយក្មច្
បាន

យែស
ងៗ

១
ក្រប់ក្រងយក្ោោះមហនត
រាយយៅរមពុជា និង
អាសុើអាយរនយ៍

ធនោរពិភព
យលារ

ពក្ងឹងសមត្ថភាពសវររនែៃ
រនុង/សិកាខ សាលាសដើពើ “នើត្ិវធិើ 
ននការយធវើសវនរមមនែៃរនុង និង
ការក្រប់ក្រងហ៊ានិភ័យរបស់
រយក្មាង “

សវនររ ១៥រូប បាន
ទទួេការបណដុ ោះបណាដ េ
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៦.បញ្ហា

• សមត្ថភាពយេ់ដឹង រនុង ការយធវើ សវនរមម យេើ  ាំនញ មយួ ច្ាំននួ  និងតាម
ក្បពន័ធ បយច្ចរវទិាពត័្ម៌ានយៅមានរក្មិត្

• មស្តនតើសវនររ ែមើមយួច្ាំននួមិនទាន់យេ់ដឹងទូេាំទូលាយយេើផែនរ សវនរមម  
• ពុាំមានែវកិាក្រប់ក្ោនស់ក្មាបក់ារចុ្ោះយធវើសវនរមម និងការចុ្ោះតាមោន

ការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនរមម
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៧.ការរបឈម្

• ការវវិឌ្ឍនែ៍មើៗននរមមវធិើផរទក្មង ់បយច្ចរវទិា វធិើសាស្តសតែមើៗននការបាំយពញ
ការងារ

• ការរាត្ត្ាត្នន មងឺCovid-19 និងែេប ោះពាេ់ពើសស្តងាគ មននក្បយទសននយេើ
ពិភពយលារ។
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៨.កាលានុវត្តភាព

• ការយរចិ្ត្តទុរោរ់ខពស់រនុងការ ួយោាំក្ទបផនថមទាាំងសមាា រៈ និងសាម រត្ើពើក្បធាន
សាថ ប័ន

• មស្តនតើសវនររភារយក្ច្ើនយៅវយ័យរមង និងបានបញ្ចប់ថ្នន រស់រេវទិាេ័យផដេ
អាច្មានឱ្កាសរនុងការទទេួបាននូវការពក្ងឹងសមត្ថភាពបផនថមយទៀត្យដើមបើបនត
យបសររមមដម៏ានសារៈសាំខានយ់នោះយៅតាមការអភិវឌ្ឍ និងវវិត្តនប៍យច្ចរវទិា វទិា
សាស្តសតននយុរគសមយ័ឌ្ើ ើែេ

• មានក្រសួង សាថ ប័ន និងនដរូអភិវឌ្ឍនផ៍ដេធាា បប់ាន និងរាំពុងសហអនុវត្ត
ការងារជាមយួនយរោឋ នសវនរមមនែៃរនុង ដូច្ជា៖ MEF, NAA, WB, ADB…

• មានរយក្មាងននយៅរនុងក្រសួង ដូច្ជា៖ CSADRMP, CSLEP, CASDP…
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៩.សាំណូម្ពរ

• បនតែដេ់វរគបណដុ ោះបណាដ េបផនថមយទៀត្ សតើពើសវនរមមសមិទធរមម សវនរមម
បយច្ចរវទិាពត័្ម៌ាន ការពិនិត្យយនតការក្របក់្រងនែៃរនុង ការយរងបនាាំ ។េ។

•  យួែតេ់រមមវធិើសវ័យក្បវត្តិសវនរមមយោយយក្បើក្បាស់តាមក្បព័នធរុាំពយូទរ័
• បយងកើនែវកិាសក្មាបក់ារយធវើសវនរមមសមិទធរមម ការតាមោនអនុសាសន៍

សវនរមម និងសរមមភាពយែសងយទៀត្ផដេពារព់័នធនឹងការងារសវនរមម
• ែដេ់រុាំពយូទរ័មួយច្ាំនួនយទៀត្។
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១០.សននិដ្ឋា ន វាយត្ដម្ៃការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០២២

នយរោឋ នសវនរមមនែៃរនុងបានខិត្ខាំយរចិ្ត្តទុរោរ់អនុវត្តផែនការឆ្ន ាំ
២០២២ សយក្មច្បាន១០០%ជាបរមិាណ ប ុផនតរនុងយនោះសរមមភាពមយួច្ាំននួមិន
ទានធ់ានបាននូវរុណភាព និងក្បសិទធភាពយពញយេញយោយសាររងវោះែវកិា។
យទាោះជាោ ងណា យោយមានការោាំក្ទពើឯរឧត្តមបណឌិ ត្សភាចារយ រដឋមស្តនតើ និងថ្នន រ់
ដឹរនាំរយក្មាង នយរោឋ នមានឱ្កាសយធវើសវនរមមសមិទធរមម យៅយេើរយក្មាង នដរូ
អភិវឌ្ឍន៍ច្ាំននួ ០២ រយក្មាង ក្បរបយោយយជារ យ័ ផដេយនោះជាសរមមភាពមយួ
យ ា្ើយត្បយៅនឹងត្ក្មូវការននរមមវធិើផរទក្មង់ការក្របក់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈយៅ
ត្ាំណារក់ាេទើ ៤ រឺ “រណយនយយភាពច្ាំយពាោះសមិទធរមមរបស់អនរក្របក់្រងែវកិា “។
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១១.ទិសម្ៅបនតឆ្ន ាំ២០២៣
១.រយក្មាងែវកិាឆ្ន ាំ២០២៣

ចម្កោ ម្សកម្មភាព-សកម្មភាព
ចាំណាយចរនត

សរបុ ជាំពូក៦០ ជាំពូក៦១

រមមវធិើទើ៤៖ ពក្ងឹងយសវាោាំក្ទរដឋបាេ និងរិច្ចការទូយៅ

អនុរមមវធិើទើ៤.៣៖ បយងកើនក្បសិទធភាពសវនរមម 65.00 3.90 61.10 

ស.រ.៤.៣.១៖ ក្បត្ិបត្តកិារសវនរមមនែៃរនុង 56.00 3.90 52.10 
ស.រ.៤.៣.២៖ តាមោនការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនរមម 3.40 - 3.40 
ស.រ.៤.៣.៣៖ សិកាខ សាលាែសពវែាយការងារសវនរមមនែៃរនុង និងពក្ងងឹក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងនែៃរនុង 5.60 - 5.60 
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១១.ទិសម្ៅបនតឆ្ន ាំ២០២៣ (ត្ចប)់
២.ផែនការេមែតិ្ឆ្ន ាំ២០២៣

ម្ ម្ ោះ កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី/
សកម្មភាព ឯកតា ផែនការសកម្មភាព សចូនា

ករ ទីតា ាំងភូម្ិសាស្រសត

រមមវធិើទើ៤៖ ពក្ងងឹយសវាោាំក្ទរដឋបាេ និងរចិ្ចការទូយៅ
អនុរមមវធិើទើ៤.៣៖ បយងកើនក្បសទិធភាពសវនរមម
ពក្ងឹងក្បសិទធិភាព រណយនយយភាព
ត្មាា ភាព និងភាពសនសាំសាំផច្ននការ
យក្បើក្បាស់ធនធានសាធារណៈ

៣១
យេើរ

ស.រ.៤.៣.១៖ក្បត្ិបត្តិ
ការសវនរមមនែៃរនុង

៣១
អងគភាព
ែវកិា

ន.ែគត់្ែគង់ទឹរ នបទ, ន.ផែនការ និងទាំនរ់ទាំនងសាធារណៈ
,មនៃើរ ម.អ. ទាាំង២៥, រយក្មាងក្រប់ក្រងយក្ោោះមហនតរាយយៅ
រមពុជា និងអាសុើអាយរនយ,៍រយក្មាងនិរនតរភាពត្ាំបន់យទសភា និង 
យទសច្រណ៍ធមមជាត្ិរមពុជា,រយក្មាងពិពិធរមមវស័ិយរសិរមម
យៅរមពុជា, រយក្មាងផរេមែការត្ភាជ ប់ែនេ់។

យធវើឲ្យក្បារដថ្នអនុសាសន៍សវន
រមមនែៃរនុងក្ត្ូវបានអនុវត្ត ផរេមែ

២៥
យេើរ

ស.រ.៤.៣.២៖ តាម
ោនការអនុវត្តតាមអនុ
សាសន៍សវនរមម

២៥
សវនោឋ ន

រណាត េ , ផរប, រាំពង់ចាម, រាំពង់ឆ្ន ាំង, រាំពង់ធាំ,រាំពង់សពឺ, 
រាំពត្,យកាោះរុង,ក្រយច្ោះ,តាផរវ, បនៃ យមាន ័យ,បាត់្ដាំបង, 
នប េិន,យពាធិ៍សាត់្,នក្ពផវង,ក្ពោះវហិ៊ារ,ក្ពោះសើហនុ, ភនាំយពញ, 
មណឌ េរើរ ើ,រត្នរើរ ើ,យសៀមរាប, សៃឹងផក្ត្ង, សាវ យយរៀង, ឧត្តរ
មាន ័យ,ត្បូឃមុ ាំ។

បយងកើនការយេ់ដឹងដេ់សវនោឋ ន
ពើសវនរមមនែៃរនុង និងក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងនែៃរនុង

១វរគ

ស.រ.៤.៣.៣៖ សិកាខ
សាលាែសពវែាយ
ការងារសវនរមមនែៃរនុង 
និងពក្ងឹងក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងនែៃរនុង

២០ រូប យសៀមរាប



សូម្អរគុណ
ចាំដ ះការយរចិតតទុរោរ់សាាាប់ !
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