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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 
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ព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ   

         អគ្គា ធិការដ្ឋា ន  ថ្ងៃ                        ខែ មគសិរ  ឆ្ន ាំ ខាល ចត្វា ស័ក្ រ.ស២៥៦៦ 
 លលែៈ _________ អ.គ.ដ/ក្.អ.ជ រាជធានីភ្នាំលរញ, ថ្ងៃទី             ខែ           ឆ្ន ាំ ២០២២ 

សូម្គោររជូន 
ឯរឧត្តម្បណ្ឌិត្សភាចារយរដ្ឋម្ន្រនតីព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

រម្មវត្ថុ ៖  របាយការណ៍បូក្សរុបលទធផលការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ របស់អគ្គា ធិការដ្ឋា ន ព្ក្សួង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

.I. គសចរតីគ្តើម្ 
អគ្គា ធិការដ្ឋា ន បាំលរញមុែងារជាលសនាធិការឱ្យព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លលីលបសក្ក្មមលធាី

អធិការកិ្ចចត្វមបណ្តា នាយក្ដ្ឋា ន និងអងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួង និងអធិការកិ្ចចខផែក្លលីក្រណីសងសយ័ 
ឬក្រណីបណាឹ ងតវា៉ាជាក់្ខសាង។ 

អគ្គា ធិការដ្ឋា ន មានភារក្ិចចត្វមដ្ឋន ព្តួតរិនិតយ ព្សាវព្ជាវលលីសក្មមភារការងារព្គប់
អងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួង និងគលព្មាងក្មមវធីិនានាខដលមានកិ្ចចសហព្បតិបតាិការក្នុងខដនសមតថកិ្ចច
របស់ព្ក្សួង លធាីការសននិដ្ឋា ន និងវាយតថ្មៃចាំល ះការងាររបស់អងាភារទាំងលនាះខដលបានអនុវតាក្នៃង
មក្ក្នុងលគ្គលបាំណងលដីមបីរព្ងឹងឱ្យមានគណលនយយភារ តមាៃ ភារ និងព្បសិទធភារការងារ លៅក្នុង
ការងារដឹក្នាាំ និងព្គប់ព្គង មានភារកិ្ចចសព្មបសព្មួល និងលដ្ឋះព្សាយ វវិាទ បណាឹ ង បញ្ហា មិនព្បព្ក្តី
លផសងៗខដលលកី្តមានល ងីជាយថាលហតុ លៅត្វមអងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួង។ 

 

II. លទធ្លសគព្ម្ចបាន  
១-ការងារព្គប់ព្គងបុគាលិក្ 

អគ្គា ធិការដ្ឋា ន មានមន្រនាីរាជការសរុបចាំនួន ៣៧រូប (ន្រសាីចាំនួន ១០រូប) និងមន្រនាីជាប់កិ្ចច
សនាចាំនួន ០១រូប ក្នុងលនាះរួមមាន៖ 

ល.រ អងាភារ 
ចាំនួនមន្រនាីរាជការ មុែងារ 

ព្បសុ ព្ស ី សរុប អគ្គា ធិការ អគ្គា ធិការរង អធិការ អធិការរង 

១ ថាន ក់្ដឹក្នាាំ ១៥ ៣ ១៨ ១ ៧ ២ ៨ 

ល.រ ថាន ក់្ការយិាលយ័ ព្បសុ ព្ស ី សរុប ព្បធានការ.ិ អនុ.ការ.ិ មន្រនាី លផសងៗ 
១ ការ.ិ កិ្ចចការទូលៅ ២ ៣ ៥ ១ ២ ២  

២ 
ការ.ិ អធិការកិ្ចច 
បលចចក្លទស ៦ ១ ៧ ១ ២ ៤  
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៣ 
ការ.ិអធិការកិ្ចច រដាបាល និង
ហរិញ្ញវតថុ 

៤ ៣ ៧ ១ ២ ២  

៤ មន្រនាីជាប់កិ្ចចសនា ១ ០ ១     
 សរុប ២៨ ១០ ៣៨     

២-ការងារព្គប់ព្គងរដាបាល  
ក្-លិែិតចូល៖ 
បានទទួលលិែិតមក្រីព្ក្សងួ សាថ ប័ន និងអងាភារលព្កាមឱ្វាទ ចាំនួន ២៣០ ចាប់រមួមាន៖ 

− លិែិតមក្រីព្ក្សួង សាថ ប័ននានា  ចាំនួន   ៦០    ចាប់ 
− អងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ  ចាំនួន  ១៧០  ចាប់ 
ែ-លិែិតលចញ៖ 
បានចុះលលែលិែិតលចញសរុប ចាំនួន ៩៧ ចាប់រមួមាន៖ 

− លិែិតលចញទូលៅ  ចាំនួន  ៧៥ ចាប់ 
− លិែិតលចញ ក់្រ័នធនឹងការងារហរិញ្ញវតថុ  ចាំនួន  ១១  ចាប់ 
− លិែិតបញ្ហា លបសក្ក្មម   ចាំនួន  ១១  ចាប់ 
៣-ការងារអធិការកិ្ចចត្វមបណ្តា មនទីរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី លែតា 

ចុះលធាីអធិការកិ្ចចលៅត្វមមនទីរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទចាំនួន ១៦ រាជធានី លែតា រមួមាន៖ ថ្ព្រខវង 
លែសាា យលរៀង ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង ល ធិ៍សាត់ បាត់ដាំបង ថ្ប៉ាលិន ឧតារមានជ័យ ព្រះវហិារ រតនគីរ ី មណឌ លគិរ ី
ព្ក្លចះ សទឹងខព្តង លសៀមរាប បនាទ យមានជ័យ ក្ាំរង់ធាំ និងលែតាក្ាំរង់ចម 

៤-ការងារទាំនាក់្ទាំនង កិ្ចចព្បជុាំ និងសិកាា សាលា 
ក្នុងឆ្ន ាំ២០២២លនះ ថាន ក់្ដឹក្នាាំ និងមន្រនាីរាជការ ថ្នអគ្គា ធិការដ្ឋា នបានចូលរួមសក្មមភារ

ការងារលផសងៗដូចខាងលព្កាម៖ 
− ដឹក្នាាំកិ្ចចព្បជុាំបូក្សរុបរបាយការណ៍ការងារព្បចាំខែរបស់អគ្គា ធិការដ្ឋា ន បានចាំនួន ១១លលីក្ 
− ចូលរមួព្បជុាំចចរថ្ងៃ លលីគលព្មាងការងារសាថ បនាផៃូវ លូ និងសាា នចាំនួន ២២លលីក្ លៅទីសាីការ 

ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
− ចូលរមួចុះព្តួតរិនិតយ និងវាយតថ្មៃព្បគល់-ទទួល លលីការងារជួសជុល សាថ បនាផៃូវ និងលូ 

បានចាំនួន ១៦លលីក្  
− ចូលរមួព្បគល់-ទទួល ការទិញសមាា រ លព្បីព្បាស់ក្នុងឆ្ន ាំ ២០២២ ជូនបណ្តា នាយក្ដ្ឋា នថ្ន

ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍បទ បានចាំនួន ០២លលីក្ 
− ចូលរមួសិកាា សាលា លបីក្វគាបណាុ ះបណ្តា លសាីរីខផនការនិរនារភារការងារ ត្វមរយៈព្បរ័នធ

អនឡាញ ZOOM 
− ចូលរមួលបីក្-បិទ សិកាា សាលាបូក្សរុបលទធផលការងារខដលសលព្មចបានក្នុងឆ្ន ាំ ២០២១ 

និងលលីក្ទិសលៅការងារបនា លលីវសិ័យផាត់ផាង់ទឹក្ ការសាំអាត និងអនាម័យជនបទ លៅសណ្តា គ្គរ
សាន់លវ ៉ា រាជធានីភ្នាំលរញ  

− ចូលរមួរិធីព្បគល់ជ័យលាភី្ដល់សិសសព្បលងជាប់និលទទស A និងសលមាា ធសួនចារគណបក្ស
លែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង លព្កាមអធិបតីភារ សលមាចលៅហាា វា ាំង គង់ សំអុល ឧបនាយក្រដាមន្រនាី រដាមន្រនាីព្ក្សួង
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ព្រះបរមរាជវា ាំង អមដាំលណីរលដ្ឋយ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ អ ុរ រា ៉ាប ុន រដាមន្រនាីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍
ជនបទ ឯក្ឧតាមលទសរដាមន្រនាី គុយ សុ្ល ឯក្ឧតាម ជា វ ៉ាន់គដ្ត្ រដាមន្រនាីព្ក្សួងថ្ព្បសណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍ ឯក្ឧតាមអភិ្បាលថ្នគណៈអភិ្បាលលែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន  

− ចូលរមួព្បជុាំ សាីរីការចុះព្បមូលរ័ត៌មាន លដីមបលីរៀបចាំខផនការសវនក្មម និងលធាីសវនក្មមលលី
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និងលធាីសវនក្មមលលីកិ្ចចព្បតិបតាិការ លព្កាមព្បធានបទ “លលីក្ក្មាស់អនាម័យលៅ
ជនបទ” របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ សព្មាប់ការយិបរលិចេទ២០២១ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាម 
ប ុន ច័នទវណណៈ រដាលលខាធិការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅសាលព្បជុាំជាន់ទី៣ ទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរមួជាគណៈអធិបតីក្នុងរិធីលបីក្-បិទ អងាវបិសសនារបស់ព្កុ្មការងារផាត់ផាង់ទឹក្ ការសាំអាត 
និងអនាម័យជនបទ (WATSAN RETREAT) លៅរមណីយដ្ឋា ន លម៉ាម៉ាូរយីា៉ា  ផាល ស លែតាថ្ប៉ាលិន 

− ចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងរិធីបិទសននិបាត បូក្សរុបលទធផលការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
និងលលីក្ទិសលៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ របស់រដាបាលលែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាមបណឌិ ត
សភាចរយ រដាមន្រនាី លៅសាលព្បជុាំសាលាលែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង 

− ចូលរមួសននិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងលលីក្ទិសលៅការងារព្បចាំ
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅជាន់ទី៨ ទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរមួសិកាា សាលាត្វមដ្ឋនវគាបណាុ ះបណ្តា លសាីរី ខផនការនិរនារភារការងារ (Business 
Continuity Plan E-Course Follow Up workshop) ត្វមរយៈព្បរ័នធអនឡាញ Zoom 

− ជួបសាំលណះសាំណ្តលជាមួយថាន ក់្ដឹក្នាាំ និងមន្រនាីរាជការជាន្រសាី របស់អគ្គា ធិការដ្ឋា ន លដីមបី
ចូលរមួអបអរសាទរទិវានារអីនារជាតិ ៨ មីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

− ចូលរមួរិធីព្បកាសទទួលសាា ល់ផៃូវការលែតាសាា យលរៀង ក្ាំរង់ឆ្ន ាំ និងលែតាថ្ព្រខវង ខដលទទួល
បានលជាគជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការបលនាទ បង់ សវាល សកាល លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ 
រដាមន្រនា ីលៅលែតាសាា យលរៀង 

− អមដាំលណីរ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី ចុះព្តួតរិនិតយការងារសាថ បនាផៃូវរបសគ់លព្មាង
ខក្លមែផៃូវជនបទជាំហានទី៣ លៅលែតាសាា យលរៀង 

− ចូលរមួលបសក្ក្មម ខដលដឹក្នាាំលដ្ឋយ ឯក្ឧតាម ជា សុផារា៉ា  ឧបនាយក្រដាមន្រនាី រដាមន្រនាី
ព្ក្សួងលរៀបចាំខដនដីនគរូបនីយក្មម និងសាំណង់ និងគណៈព្បតិភូ្អនារព្ក្សួងចុះព្តួតរិនិតយទីត្វាំងដីលសនី
សុាំខក្សព្មួលព្រាំព្បទល់តាំបន់២ និងតាំបន់៣ថ្នតាំបន់បឹងទលនៃសាបក្នុងឃុាំសាំលរាងខសន ឃុាំផៃូវទូក្ និងឃុាំ
ព្បឡាយមាស ព្សុក្ក្ាំរង់ខលង លែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង 

− ចូលរួមកិ្ចចព្បជុាំការងារ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី លៅសាល
ព្បជុាំជាន់ទី៨ ទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរួមកិ្ចចព្បជុាំ សាីរីការរព្ងឹងការព្គប់ព្គងការងារបុគាលិក្ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាម
សាន វសិាល រដាលលខាធិការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ត្វមព្បរ័នធ ZOOM 

− ចូលរួមសិកាា សាលាសាីរី ការលរៀបចាំខផនការយុទធសាន្រសាងវកិា ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ និង
ងវកិាសមិទធក្មម ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាមបណឌិ ត សួស គង់ 
រដាលលខាធិការព្បចាំការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅសណ្តា គ្គរលននរសុខា លែតាព្រះសីហនុ 
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− ចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ាសាីរី ការចុះអធិការកិ្ចចហិរញ្ញវតថុ  ខផែក្ត្វម
អនុលលាមភារលលីការព្គប់ព្គងអនុវតាចាំណូល-ចាំណ្តយងវកិារដា កាព្គប់ព្គងព្ទរយសមបតាិរដាក្នុងការយិបរលិចេទ 
២០២១ និងឆ្ន ាំ ក់្រ័នធ លៅព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបណ្តា អងាភារងវកិាលព្កាមចាំណុះ លព្កាម
អធិបតីភារ លលាក្ជាំទវ ហូ សុវណណិ កា រដាលលខាធិការ ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅសាលព្បជុាំជាន់ទី៧ 
ទីសាីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ  

− ចូលរួមសិកាា សាលាសាីរី រដ្ឋា ភិ្បាលឌី្ជីងល (Virtual Symposium on Digital 
Government) លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាម ព្រុាំ សុខា រដាមន្រនាីព្ក្សួងមុែងារសាធារណៈ ត្វមព្បរ័នធ 
អនឡាញ ZOOM 

− ចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ា ក្ព្មិតបលចចក្លទសលលីគលព្មាងខផនការចាំណូល-ចាំណ្តយងវកិាឆ្ន ាំ 
២០២៣ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាម ហួត សារមឹ អនុរដាលលខាធិការ ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅ
សាលព្បជុាំជាន់ទី៣ ទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរមួសិកាា សាលាសាីរី ការផសរាផាយលទធផល ថ្នការអនុវតាងវកិាក្មមវធីិ លព្កាមអធិបតីភារ 
ឯក្ឧតាម ហួត សារមឹ អនុរដាលលខាធិការ ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅសណ្តា គ្គរ លែមរាអងារ លែតាលសៀមរាប 

− ចូលរមួជាគណៈព្បតិភូ្ក្នុងរិធីព្រខលងព្តីអបអរសាទរទិវាមចេ ជាតិ ១ ក្ក្កដ្ឋ លៅអាង
ទឹក្ឈ្ា ាំង សថិតលៅភូ្មិថ្ព្រខែមរ ឃុាំរលាលបែៀរ ព្សុក្រលាលបែៀរ លែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង និង ជួបសាំលណះសាំណ្តល 
រិភាក្ាការងារជាមួយលមឃុាំទាំង១៤ ក្នុងព្សុក្រលាលបែៀរ 

− ចូលរមួជាគណៈព្បតិភូ្ ក្នុងរិធីលបីក្ការដ្ឋា នសាងសង់ផៃូវព្កាលលៅស ូ ចាំនូន ០២លលីក្ សថិត 
លៅលែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង និងលែតាថ្ព្រខវង 

− ចូលរួមកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ាលលីគលព្មាងខផនការងវកិាព្ក្សួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
លៅទីសាីការព្ក្សួងលសដាកិ្ចច និង ហរិញ្ញវតថុ  

− ចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ាអាំរីធាតុចូល (Input) លដីមបលីរៀបចាំខផនការលមសាីរីការងារអភិ្វឌ្ឍន៍
អាសា នឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៦ 

− ចត់បញ្ាូ នមន្រនាីរាជការចាំនួន ០២រូប ចូលរមួវគាបណាុ ះបណ្តា លជាំនាញវជិាា ជីវៈអធិការកិ្ចច 
លៅវទិាសាថ នជាតិអធិកាកិ្ចច ទីសាីការព្ក្សួងទាំនាក់្ទាំនងជាមួយរដាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិ្ចច 

− ចូលរមួជាគណៈព្បតិភូ្ក្នុងរិធីជួបសាំលណ្តះសាំណ្តល និងសួរសុែទុក្ានាយទហាន នាយ
ទហានរង ក្នុងឱ្កាសរិធីបុណយភ្ាុ ាំបិណឌ ព្បថ្រណីជាតិខែមរ លៅក្ងរលតូចលងមីរលជីងលលែ ៥២ 

− ចូលរមួវគាបណាុ ះបណ្តា លថ្នក្មមវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ភារជាអនក្ដឹក្នាាំនលយាបាយ “វគាព្គ្គប់រូជលែ” 
ចប់រីថ្ងៃទី១២-១៦ ខែក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២២ លៅអគ្គរលែមរានី រាជធានីភ្នាំលរញ 

− ចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងទិវាអនារជាតិជនជាតិលដីមភាគតិចរិភ្រលលាក្លលីក្ទី២៨ 
លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី លៅសាលមលហាព្សរ លែតាព្ក្លចះ 

− ចូលរួមព្បជុាំរិភាក្ា ការងារលរៀបចាំលសចក្ាីព្ ងវលិសាធនក្មមលលីអនុព្កឹ្តយសាីរីការលរៀបចាំ
ព្បព្រឹតាលៅរបស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ខដលដឹក្នាាំលដ្ឋយ ឯក្ឧតាម ភួ្ង លសាភា រដាលលខាធិការ 
លៅសាលព្បជុាំជានទី១ ទីសាីការព្ក្សួង 
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− ចូលរមួលបីក្ឯក្សារលដញថ្ងៃ សាីរីការខងទាំជួសជុលអគ្គរទីសាីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
និងមជឈមណឌ លអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទក្មាុជា-កូ្លរ ៉ា សព្មាប់លព្បីព្បាស់ក្នុងឆ្ន ាំ២០២២ លព្កាមអធិបតីភារ 
ឯក្ឧតាម សាន វសិាល រដាលលខាធិការ លៅសាលព្បជុាំជាន់ទី៣ ទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរមួជាគណៈអធិបតី ក្នុងរិធីលបីក្សិកាា សាលា សាីរីការចប់លផាីមគលព្មាងក្មមវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ 
និងលធាីឱ្យព្បលសីរល ងីលលីវសិ័យផាត់ផាង់ទឹក្សាែ ត និងអនាម័យជនបទព្បក្បលដ្ឋយនិរនារភារ ជាំហានទី ៤ 
លៅសណ្តា គ្គរសូហាខីតល ភ្នាំលរញ 

− ចត់មន្រនាីរាជការចូលរមួក្នុងរិធីព្បទនលភ្ៃីងជ័យ និងរិធីរនៃត់លភ្ៃីងជ័យ លៅវមិានឯក្រាជយ 
− ចត់មន្រនាីរាជការចូលរួមទទួលគណៈព្បតិភូ្ជាន់ែាស់ ដឹក្នាាំលដ្ឋយព្រះលៅស ុលតង់ 

HAJI HASSANAL BOLKIAH ព្រះមហាក្សព្ត និងជាព្រះព្បមុែរដា ថ្នព្បលទសព្រុយលណ លៅមុែ
ព្រះបរមរាជវា ាំង 

− ចូលរមួព្បជុាំរិនិតយលសចក្ាីព្ ងវលិសាធនក្មមអនុព្កឹ្តយលលែ ៧៨ និង ៥១ សាីរីដាំលណីការ 
និងព្បព្រឹតាលៅរបស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតាម ភួ្ង លសាភា រដាលលខាធិការ 
លៅទីសាីការព្ក្សួង 

− ចូលរមួអមដាំលណីរ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី អលញ្ា ីញជាអធិបតីក្នុងរិធីសលមាា ធដ្ឋក់្
ឱ្យលព្បីព្បាស់ផៃូវជនបទព្កាលលៅស ូ និងផៃូវលបតុង លៅភូ្មិសារា៉ាយអខណា ត ឃុាំលព្ជស ព្សុក្ក្ាំរង់ព្តឡាច 
លែតាក្ាំរង់ឆ្ន ាំង  

− ចូលរមួអមដាំលណីរ ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី អលញ្ា ីញជាអធិបតីក្នុងរិធីលបីក្ការដ្ឋា ន
សាា រល ងីវញិផៃូវជនបទព្កាលលបតុង ០១ខែស លៅភូ្មិក្ាុលលលី ឃុាំព្ទ ព្សុក្ព្កូ្ចឆ្ម រ លែតាតបូងឃមុ ាំ 

− ចត់មន្រនាីរាជការចូលរួមក្នុងរិធីលបីក្ និងបិទ កី្ឡាជាតិលលីក្ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ លព្កាម
អធិបតីភារ សលមាចអគាមហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន ខសន នាយក្រដាមន្រនាី ថ្នព្រះរាជាណ្តព្ចក្ក្មាុជា 
លៅរហុកី្ឡាដ្ឋា នជាតិមរតក្លតលជា។ 

 

II. បញ្ហ៉ាព្បឈម្ 
ទនទឹមនឹងលទធផលខដលសលព្មចបានខាងលលី ក៏្អងាភារអគ្គា ធិការដ្ឋា នលៅមានបញ្ហា ព្បឈម 

មួយចាំនួនដូចជា៖ 
− សមតថភារជាំនាញរបស់មន្រនាីលៅមានក្ព្មិត 
− ែាះខាតលិែិតបទដ្ឋា នគតិយុតាិ ក់្រ័នធ និងការងារអធិការកិ្ចច 
− ែាះមលធាបាយលធាីដាំលណីររបស់រដា និងសមាា របលចចក្វទិាសមព្សបសព្មាប់ចុះលបសក្ក្មម។  
 

III. ទិសគៅការងារបនត 
– បនាចុះលធាីអធិការកិ្ចចជាព្បចាំលៅលលីអងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
– បនាចុះរិនិតយ និងព្សាវព្ជាវ រាល់បណាឹ ងតវា៉ា  បណាឹ ងបរហិាររបស់អងាភារ មន្រនាីរាជការ លដីមបី

សិក្ាព្សាវព្ជាវ ផាល់លយាបល់ ឬលធាីរបាយការណ៍ជាលាយលក្ាណ៍អក្សរជូន ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ 
រដាមន្រនាី លដីមបសុីាំវធិានការលដ្ឋះព្សាយ ឬខក្លមែ។ 

– ព្បតិបតាភិារកិ្ចចខដល ឯក្ឧតាមបណឌិ តសភាចរយ រដាមន្រនាី ព្បគល់ជូន។ 
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IV. គសចរតសីននិដ្ឋ៉ាន 
ត្វមរយៈការអនុវតាខផនការសក្មមភារក្នុង ឆ្ន ាំ២០២២  ក្នៃងមក្ ថាន ក់្ដឹក្នាាំ និងមន្រនាីរាជការ 

ថ្នអគ្គា ធិការដ្ឋា ន បានែិតែាំយក្ចិតាទុក្ដ្ឋក់្បាំលរញភារកិ្ចចព្បចាំថ្ងៃត្វមតួនាទីយា៉ា ងសក្មម ក្នុងលគ្គល
បាំណងរព្ងឹងព្បសិទធភារការងារ និងចូលរួមចាំខណក្ទប់សាក ត់ ក៏្ដូចជាកាត់បនថយរាល់បាតុភារមិន
ព្បព្ក្តីលផសងៗខដលអាចលកី្តមានល ងី លដីមបទីទួលបាននូវអភិ្បាលកិ្ចចលែក្នុងការព្គប់ព្គងដឹក្នាាំថ្ផទក្នុង
លៅត្វមបណ្តា មនទីរ អងាភារលព្កាមឱ្វាទព្ក្សួង។ 
 លសចក្ាីដូចបានលគ្គររជព្មាបជូនខាងលលីសូម ឯរឧត្តម្បណ្ឌិត្សភាចារយ រដ្ឋម្ន្រនតី 
លមត្វា ព្ជាបជារបាយការណ៍លដ្ឋយលសចក្ាីអនុលព្គ្គះ។ 

 សូម ឯរឧត្តម្បណ្ឌិត្សភាចារយ រដ្ឋម្ន្រនតី លមត្វា ទទួលនូវលសចក្ាីលគ្គររដ៏ែាង់ែាស់រី
ែាុ ាំបាទ។ 
 

                                                      
 
 
    

        

អោគ៉ាធិការ 

បានគ ើញ និងសូម្គោររជូន 
ឯរឧត្តម្បណ្ឌិត្សភាចារយ រដ្ឋម្ន្រនតី លមត្វា ព្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ែាង់ែាស់។ 

រាជធានីភ្នាំលរញ, ថ្ងៃទី             ខែ             ឆ្ន ាំ ២០២២ 
រដ្ឋគលខាធិការ 

 

ចមៃងជូន៖ 
− លលាក្ជាំទវរដាលលខាធិការទទួលបនទុក្ 
− ឯក្ឧតាមអនុរដាលលខាធិការទទួលបនទុក្ 
− នាយក្ដ្ឋា នខផនការ និងទាំនាក់្ទាំនងសាធារណៈ 
         ”លគ្គររជូនព្ជាប” 

− ឯក្សារ កាលបបវតាិ 
 

បានលឃញី និងសូមលគ្គររជូន 
គោរជំទាវរដ្ឋគលខាធិការ ទទួលបនទុរ  

លមត្វា ព្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ែាង់ែាស់។ 
រាជធានីភ្នាំលរញ, ថ្ងៃទី             ខែ             ឆ្ន ាំ ២០២២ 

អនុរដ្ឋគលខាធិការ 
 


