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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
របាយការណ៍ 

ព្រជុុំរមួ្ព្រច ុំខែ ររកដា ឆ្ន ុំ ២០១៤ 
 

 នៅថ្ងៃទី០៤ ខែ សហីា ឆ្ន ាំ២០១៤  នវលាន ៉ោង០៩:០០នាទីរពឹក នៅអគ្គនលខាធិការដ្ឋា ន 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺនអដស ៍បាននរៀបចំកិចចរបជុំមន្រនតីរាជ ការ បុគ្គលកិទំងអសរ់បចំខែ 
កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ ខដលដឹកនំាការរបជុំនដ្ឋយ ឯកឧតតមនវជជ. ខតង គ្នធី  អគ្គនលខាធិការ 
អាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយទុធនឹងជំងឺនអដស។៍ 

ស សភាពចូលរមួកនុងកិចចរបជុាំននេះ មាន៖ អគ្គនលខាធិការរង របធាននាយកដាា ន 
អនុរបធាននាយកដាា ន របធានការយិាលយ័ អនុរបធានការយិាលយ័ និង មន្រនតីរាជការ 
បុគ្គលកិទាំងអស ់ចាំនួន ៥៥ នាក់ ។ 

អវត្តមាន 
១-ឯកឧត្តមនវជជ.  នហា ប ុននឡង អគ្គនលខាធិការរង  (ចាប)់ 
២-នោកនវជជ.  រស ់សលីវ៉ាត្់ អគ្គនលខាធិការរង  (ចាប)់ 
៣-នោករសនីវជជ. ងិន លណីា របធាននាយកដាា ន PMER  (ចាប)់ 
៤-ឯកឧត្តមនវជជ. សុមឹ គ្ឹមសាន របធាននាយកដាា ន CRM (ឥតចាប)់ 
៥-នោក  នាង នៅវធុី របធានការយិាលយ័បុគ្គលកិ  (ឥតចាប)់ 
៦-នោក   នចង ថា របធានការយិាលយ័ខផនការ  (ឥតចាប)់ 
៧-នោកនវជជ.  ទុយ អមរទិធ មន្រនតី PMER   (ឥតចាប)់ 

  
នោលបាំណងថ្នកិចចរបជុាំននេះ មាន៖  

1. ការការងាររដាបាល 
 សាា នភាពបុគ្គលកិ 
 ពរងឹងរនបៀបរបបនធវើការងាររដាបាលកនលងមក 
 ផសពវផាយអនុរកតឹយ សតពីីថវកិាចុុះនបសកកមមកនុង និង នរៅរបនទស 

2. ការងារនផេងៗ 
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ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ មានមត្ិសាវ គ្មន៍ និង នកាត្សរនសើរដលម់ន្រនតី  
ខដលបានែិត្ែាំបាំនពញការងារ និង ជាំរញុនលើកទឹកចិត្តដលម់ន្រនតី បុគ្គលកិទាំងអស ់ឲ្យរបឹង
ខរបងនធវើការងារ បនតនៅនទៀត្ ។ 

ការងាររដាបាល 

នោក ឈឹម ឃិនដារ ៉ាត្ របធាននាយកដាា នរដាបាល និង ហរិញ្ញវត្ាុ  បាននលើកនឡើងថា៖ 

 បងាា ញពីវតត នអគ្គនលខាធិការរងថម ី
 ចាំន េះ POC  នសនើឲ្យមន្រនតីទាំងអស ់ទក់ទងជាមួយ នោក នឆង វណាា  

របធានការយិាលយ័គ្ណននយយ នដើមបីបាំនពញទាំរង់ខបបបទរបាយការណ៍ងមី ទាំង
ឆ្ន ាំ ២០១៣ និង ២០១៤  ។ របាយការណ៍ននេះ នសនើរបមូលឲ្យបាន នៅ ពុធ 
សបាត ហន៍នុះ ។ 

 មន្រនតី បុគ្គលកិទំងអស ់រតវូនោរពន ៉ោងនធវើការងារ  ទំងមន្រនតី TA និង មន្រនតី 
រដា ខដលទទួលបាន ថវកិា POC  នររុះមន្រនតី GF ចុុះរតតួពិនិតយមន្រនតីនយើង ២ ដង 
កនុងសបាត ហ ៍គ្ឺ ថ្ថៃ អងាគ រ ិ៍ និង ថ្ថៃរពហសបតិ៍ នរៀងរាលស់បាត ហ ៍។ 

 ឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតី នឹងវញិរត្ឡម់មកពចីូលរមួសននិបាត្អនតរជាត្ិ សតពីី
ជាំងឺនអដស ៍ នៅរបនទសអូន្រសាត ល ី នៅថ្ថៃទី ០៤ ខែ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤ នវលា
ន ៉ោង ០២: ៤០នាទីរនសៀល ។ ដូចននុះ នសនើអន ជ្ ើញ មន្រនតី បុគ្គលកិទំងអស ់
ចូលរមួទទួលឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតី នដ្ឋយជួបជុំោន នៅអាជ្ញា ធរ ជ្ញតិរបយទុធ
នឹងជំងឺនអដស ៍នៅនវលាន ៉ោង ០១: ៣០នាទីរនសៀល ។ 

 រកសងួនសដាកិចច និង ហរិ ញ្វតថុ  បាននចញអនុរកតឹយ សតពីីការខកទំរង់ថវកិាចុុះ 
នបសកកមមកនុងរបនទស និង នរៅរបនទស នដ្ឋយ នការតំនឡើងទឹករបាក់ចុុះ 
នបសកកមម និង ខថមទំងបុគ្គលកិកិចចសនា និង ទីរបកឹា កច៏ុុះនបសកកមម
បានខដរ ខតមន្រនតី ន ក ់ឲ្យចុុះបានខត ១០ ថ្ថៃគ្ត់កនុងមួយខែ ។ អនុរកតឹយននុះ 
បានថតចមលងជូន រគ្ប់នាយកដ្ឋា ន និង ថ្នន កដ់ឹកនំារជ្ញប ។ 

ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ មានអនុសាសន៍ 
 នាយកដាា នរដាបាល និង ហរិញ្ញវត្ាុ  រត្ូវនរៀបចាំ និង នសនើមន្រនតីទាំងអសច់ូលរមួ

ទទួលដាំនណើ រ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី វញិរត្ឡម់មកពចីូលរមួសននិបាត្អនតរជាត្ិ 
សតពីីជាំងឺនអដស ៍នៅរបនទសអូន្រសាត ល ីខដលនឹងមកដលន់ៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ សហីា 
ឆ្ន ាំ ២០១៤ នវោនមា៉ាង ០២: ៤០នាទីរនសៀល ។ 
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 ចាំន េះអនុរកតឹយ សតពីីការខកទំរង់ថវកិាចុុះ នបសកកមមកនុងរបនទស និង នរៅ
របនទស រតវូរង់ចំសុនំោលការណ៍អនុញ្ញញ តពី ឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតីសនិ ។ 

 បុគ្គលកិ TA រតវូខកសរំលួនូវរបាយការណ៍របសែ់លួននឡើងវញិ នដ្ឋយសរនសរ 
នៅតាម TOR របសែ់លួន ខដលបានបនងកើតនឡើង ។ 

 បុគ្កលកិ TA ទំងអស ់រតវូនោរពន ៉ោងនធវើការងារ កុំនមើលតាមមន្រនតីរា ជការ 
បុគ្កលកិទូនៅ ។ 

 នសនើឲ្យមន្រនតីរាជការទាំងអស ់រកានូវវនិ័យ សាមគ្គីភាព និង រត្ូវខសវង យលព់ីោន
នៅវញិនៅមក នដើមបីនធវើការងាររមួោន  ។  

ជាចុងនរកាយ ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ បាននសនើឲ្យមន្រនតី បុគ្គលកិទាំងអស ់ែិត្ែាំអនុវត្ត 
ការងារ របកបនដាយសាមគ្គីភាព នចេះជួយោន នៅវញិនៅមក ពរងឹងការផតលព់័ត្៌មានឲ្យបាន
ចាស ់ទន់នពលនវោ និង មានវនិ័យកនុងការងារ ការរបជុាំជាមួយថាន ក់ដឹកនាាំជានដើម ។ ជាំរេះឲ្យ 
បាននូវការនមើលបាំណាាំោន  ឬ កច៏ាប់កាំហសុោន នៅវញិនៅមក ។ ននេះជាការខចករ ាំខលក នទេះបី
ជាមានត្ិចត្ួចកន៏ដាយ ននាេះជានោលការណ៍រគ្ឹេះថ្នការសាមគ្គីភាពថ្ផៃកនុង ។ រត្ូវផតលម់ត្ិ
នយាបលោ់ន  កនុងនាមជារគ្ួសារមិត្តភ័កតរមួការងារ ។ បញ្ហា  ឬ ចាំងលន់ានា អាចជួប
របារសយ័ទក់ទងនដាយផ្ទៃ លជ់ាមួយ ឯកឧត្តម អគ្គនលខាធិការរគ្ប់នពលនវោ ។ 

អងគរបជុំបានបញ្ច ប់ នៅនវលាន ៉ោង ១១:០០នាទី នាថ្ថៃខែឆ្ន ំដខដល របកបនដ្ឋយ
បរយិាកាស រកីរាយថ្រកខលង៕ 
 
                                                                                       អនកនធវើរបាយការណ៍ 
       បាននឃើញ និង ឯកភាព 
           របធានអងគរបជុាំ 
                                                                                       
                                                                                                 ហ ុន ស 
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ររូភារនៃរចិចព្រជុុំ 
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