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កំណត់េហតុ 
្របជំុករងរបេចចកេទស្របចសំប្ដ ហ ៍

ៃថង ច័នទ ទី ៣ ែខ កមុភះ ឆន  ំ២០១៤ េន ល្របជំុ អ.ជ.ប.ជ.អ  
 

 

 

 

 

េនេវ េម៉ង ៩:០០ ្រពឹក ៃថងចន័ទ ទី០៣ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ  

ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនេរៀបចំកិចច្របជំុករងរបេចចកេទស្របចសំប្ដ ហ៍ របស់ខ្លួនេ្រកម 

ករដឹកនកិំចច្របជុំេ យ ឯកឧត្ដម េវជជបណ្ឌិ ត ែតង គនធ ី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង 

ជំងឺេអដស៍ េ យមនករចូលរមួពីអគគេលខធិកររង ្របធន និងអនុ្របធន នយក ្ឋ នេ្រកម 

ឱ ទអគគេលខធិករ ្ឋ ន។ 
 

 

1> សមសភពចូលរមួៈ 
 

សមសភពចូលរមួកនុងកិចច្របជំុៃថងេនះ មនអគគេលខធិកររង្របធននយក ្ឋ នអនុ្របធន 

នយក ្ឋ ន សរបុទងំអស់ ចំនួន ១០រូប (មនភជ បជូ់នបញជ ីវត្ដមនអនកចូលរមួេនកនុងឧបសមពន័ធ)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2> ្របធនបទៃនកិចច្របជុំ ៖  
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  ៣.១.ពិនិតយ និង ម នសកមមភពករងរ មរយៈកំណតេ់ហតុកិចច្របជុំេលើកមុន 

  ៣.២.េលើកែផនករសកមមភពរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ នែផនករសកមមភពែដល    

          ្រតូវអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍បនទ បរ់បស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន 

   ៣.៣. េវទិកពិភក េលើបញ្ហ សំណូមពរ និងអនុ សន ៍

  ៣.៤. ្របធនបទេផ ងៗ 
 

 

3>  ដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករ្របជំុ៖ 
 

 

 ជកិចចចបេ់ផ្ដើម ឯកឧត្ដមេវជជ. ែតង គនធ ីអគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

មនមតិ ្វ គមនចំ៍េពះ ឯកឧត្ដម េ ក េ ក្រសី អគគេលខធិកររង  ្របធន និងអនុ្របធន 
នយក ្ឋ នទងំអស់ ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុន្រពឹកេនះ។ ឯកឧត្តមកប៏នែថ្លងអំណរគុណ 

ដល់ឯកឧត្តមេ កេ ក្រសីទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជុំបេចចកេទស្របចសំប្ត ហ៍ ម

េពលេវ បនកំណត។់   

 

ឆ្លងចូលដល់្របធនបទទី១ ឯកឧត្ដម្របធន្របធនអងគ្របជំុបនពិនិតយេមើល េលើកំណត ់

េហតុកិចច្របជុំេលើកមុន និងេលើកេឡើងពីែផនករសកមមភពែដល្រតវូេធ្វើេនសប្ត ហ៍បនទ បេ់ទៀត។ 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុបនេសនើេ កេវជជ យង ់ សុវឌ ន ពិចរ ជមយួ េ កេវជជ អ៊ុក ម៉រឌី 

ថគតអ់ងគុយេន NAA or MoSVY ្រតូវបញជ កេ់ យបនចបស់។ ទកទ់ងជមយួនយ ្ឋ ន PCS 

េនះែដរឯកឧត្តមកេ៏សនើេ ក សុវឌ ន ែបងែចកភរកិចចសំ ប ់េ ក េទព វុធ និង េ ក ឆឹង 

សុវ ្ណ រទិធ ទទលួបនទុកខងករងរអ្វី។ 
 

បនទ បម់កេទៀត ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ កប៏នេលើកេឡើងពីែផនករែដល្រតូវអនុវត្តេន 

សប្ត ហ៍បនទ បដូ់ចខងេ្រកម៖  
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 ៃថងទី៣ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ េរៀបចំកិចច្របជំុេលខធិករ ្ឋ ន GDJ-TWG េវ េម៉ង២:៣០នទី 

រេសៀលេន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

 ៃថងទី៥ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ េរៀបចំកិចច្របជុំេយនឌរ័េវ េម៉ង២:៣០នទីរេសៀល េន ល្របជំុ 

ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ ឯកឧត្តមេសនើរដ្ឋបលេរៀបចំបនទប្់របជុំ និងពិនិតយេមើល 

microphone តុ េកអី េ យបនេរៀបរយេចៀស ងមនភពរ ករ់អលួរខំនេពល្របជំុ។ 

 ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍បនេ្រគងេធ្វើ Retreat េនៃថងទី១១-១២ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ 

ែតេ យ រមនខងអងគករមយួចំននួជប្់របជំុ្រតូវេលើកេទៃថងទី១៦-១៧ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ 

េនេខត្ត្រពះសីហនុ។ 

 ៃថងទី២៦-២៨ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ ឯកឧត្តម្របធនេ្រគងចុះេបសកកមមេទ េខត្តឧត្តរមនជយ័ 

េខត្ត្រពះវ ិ រនិងេខត្តសទឹងែ្រតង។ ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ េសនើរដ្ឋបលេរៀបចំសំភរៈអ្វីខ្លះ 

ែដល្រតូវ កេ់ទជមយួ និងេសនើនយក ្ឋ ន CRM េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជំុ សំ បេ់ខត្តទងំបី 

េនះេដើមបរីដ្ឋបលភជ បជ់មយួលិខិត។ 

 ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុបនេលើកេឡើងថឯកឧត្តមបនទទលួែផនករេបសកកមមពីនយក ្ឋ ន

PCS & PMER និងបន កជូ់នឯកឧត្តម្របធនរចួ ល់េហើយ ែតពំុទនប់នទទួលពីនយក 

្ឋ ន CRM & A&F េទ។ 

 នយក ្ឋ នែផនករ្រតូវេរៀបចំែផនករ៥ឆន រំកិំល េផញើេទ្រកសួងែផនករេ្រពះ ៃថងកំណតក់ល 

បរេិចឆទេនៃថងទី២៨ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤។ 
 

4> ៤.១. នយក ្ឋ ន ទក់ទង និងចលន្របភពធនធន (CRM Dept) ៖ 

5> ៤.១.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហក៍ន្លងមកៈ  
 

 



4 

៤.១.២-អនុ សន៍ ៖  
 

 

 

ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ នទកទ់ង និងចលន្របភពធនធន ឯកឧត្ដម្របធនអងគ 

្របជំុបនជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 

 ៃថងទី២៦-២៨ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤ ឯកឧត្តម្របធនេ្រគងចុះេបសកកមមេទ េខត្តឧត្តរមនជយ័ 

េខត្ត្រពះវ ិ រនិងេខត្តសទឹងែ្រតង។ ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ េសនើរដ្ឋបលេរៀបចំសំភរៈអ្វីខ្លះ 

ែដល្រតូវ កេ់ទជមយួ និងេសនើនយក ្ឋ ន CRM េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជំុ សំ បេ់ខត្តទងំបី 

េនះេដើមបរីដ្ឋបលភជ បជ់មយួលិខិត។ 
 

 

 

៤.២- នយក ្ឋ ន ែផនករ ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល និង្រ វ្រជវ (PMER Dept) ៖ 
    ៤.២.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហក៍ន្លងមក និងសប្ត ហប៍នទ ប់ 
 ៤.២.៣-អនុ សន៍៖ 

 

ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ ន ែផនករ ម ន យតំៃល និង្រ វ្រជវ ឯកឧត្ដម 
្របធនអងគ្របជំុបនជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 

 ចំែណកនយក ្ឋ នែផនករេ្រត មេធ្វើបទបង្ហ ញស្តីពី ្របពន័ធរបយករណ៍។ 
 

 

 

 

 

៤.៣. នយក ្ឋ ន បងក រ ែថទ ំនិងគ្ំរទ (PCS Dept) ៖ 
 
៤.៣.២.អនុ សន៍ៈ   

ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ នបងក រ ែថទ ំ និងគ្ំរទ ឯកឧត្ដម្របធនអងគ្របជំុ បន 

ជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុបនេសនើេ កេវជជ យង ់ សុវឌ ន ពិចរ ជមយួ 

េ កេវជជ អ៊ុក ម៉រឌី ថគតអ់ងគុយេន NAA or MoSVY ្រតូវបញជ កេ់ យ 
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បនចបស់។ ទកទ់ងជមយួនយ ្ឋ ន PCS េនះែដរឯកឧត្តមកេ៏សនើេ ក សុវឌ ន 

ែបងែចកភរកិចចសំ ប ់េ ក េទព វុធ និង េ ក ឆឹង សុវ ្ណ រទិធ ទទួលបនទុក 

ខងករងរអ្វី។ 

 

 

 

៤.៤. នយក ្ឋ ន រដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ (Admin & Finance Dept) ៖ 
  ៤.៤.១-អនុ សន៍ៈ  
  

ទកទ់ងនឹងករងររបស់ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ ឯកឧត្ដម្របធនអងគ្របជំុបន
ជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 
 ឯកឧត្តមេសនើ េ ក ឈុន ៉ នធ់ី យករណ៍េទ្របធននយក ្ឋ ននូវករងរមយួចំននួដូច 

ខងេ្រកម៖ 

១-េសនើេរៀបចំលិខិតអេញជ ើញេទ្រកសួង-េខត្ត េដើមបចូីលរមួ្របជុំស្តីពីករេ្របើ្របស់ថវកិជតិ 

សំ បេ់រៀបចំកិចច្របជំុផ ព្វផ យស្តីពីករងរេអដស៍េន ម្រកសួង-េខត្ត។ កនុងេនះនយក 

្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុេ្រត ម េធ្វើបទបង្ហ ញស្តីពីករេ្របើ្របស់ថវកិជតិ និងេរៀបច ំ

របយករណ៍សំ បទូ់ទតឯ់ក រ។ ចំែណកនយក ្ឋ នែផនករេ្រត មេធ្វើបទបង្ហ ញស្តីពី 

្របពន័ធរបយករណ៍។ ចំែណកនយក ្ឋ ន CRM េ្រត មេធ្វើបទបង្ហ ញស្តីពីករស្រមប 

ស្រមួលករេរៀបចំកិចច្របជំុេន មប ្ត េខត្ត។ 

២-េសនើរដ្ឋបលេរៀបចំកំណតប់ង្ហ ញ្រតូវបញជ កេ់ យបនចបស់ថឯក រ ្រតូវ 

ឯកឧត្តមចុះហតថេលខ ឯក រ ្រតូវេ កេធ្វើគំនូសបំ្រពួញខ្លី (griss) ។ 

៣-េសនើេ ក្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលនិងហិរញញ វតថុពិនិតយករយិល័យផគតផ់គង ់ េតើករេបើក 

សំភរៈ្របចែំខ បនេទៀងទតេ់ហើយេបើក មអ្វីែដលជត្រមូវករឬេទ? 
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សណូំមពរ និង្របធនបទេផ ងៗ: 
 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនេលើកេឡើងថឯកឧត្តម្រតូវចត់ ងំេ យេធ្វើជ្របធន្រកុម 

ករងរបេចចកេទសយុទធ ្រស្តទី៣◌ៈកតប់នថយផលបះ៉ពល់។ ដូចេនះឯកឧត្តមេសនើ េវជជ វុងឹ យ៉ 

ត េផញើ បញជ ីេឈម ះសមជិក និងToR ជូនឯកឧត្តមពិនិតយ។ 
 

េ កេវជជរស់សីល ៉ ត ់ បនេលើកេឡើងថ េ កបនទំនកទំ់នងជមយួ PR ថករងរ 

េនេសសសល់េនកនុងជំ ន១និងពិភក េនេពលេ្រកយ។ករងរសំខនែ់ដល្រតូវេធ្វើបន្តេទៀតគឺ

្រតូវេរៀបចំចុះហតថេលខ MoA។ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុេសនើ េវជជ រស់ សីល ៉ ត ់ជយួ ជំរុញករងរ 

េនះេ យបនេចញទនេ់ពលេវ ។ េ កេវជជ រស់ សីល ៉ ត ់ កជំ៏ បឯកឧត្តមអគគេលខធិករ 

ជយួ ស្រមបស្រមួលជមយួខងហិរញញ វតថុ្រតវូ review detail assumption កនុងែផនករគំេ ងមូល 

និធិ កលេ្រពះ្រតូវេផញើ្រតឡបេ់ទ PR វញិ។ 

 

េ ក្រសីេវជជ ងិន លី  បនេលើកេឡើងថ ែផនករបណ្តុ ះប ្ត លជំ ន២សំ បឆ់ន ២ំ-

១៤-២០១៥ បនេរៀបចំរចួ ល់េហើយបនេផញើេចញេទនយក ្ឋ នេផ ងៗ Comment ប៉ែុន្តពុំទន ់

េឃើញមននយក ្ឋ ន េផញើ ្រតឡបម់កវញិេនេឡើយេទ។េ ក្រសីបនបែនថមថចង ់ េ យ 

នយក ្ឋ នទទួលខុស្រតូវពិនតិយេមើលេឡើងវញិ ជពិេសសទកទ់ងកលបរេិចឆទសំ បេ់រៀបចំវគគ 

បណ្តុ ះប ្ត លឬកិចច្របជំុេ្រពះ ចមនករ្រចលំបះ៉ចំៃថងឈបសំ់ ក។ ដូចេនះេ ក្រសីថេបើបន 

ពិនិតយេហើយេផញើ្រតលបម់កវញិេនសប្ត ហ៍េ្រកយជករល្អ។ 

េ កេវជជ យង ់ សុវឌ ន បនេលើកេឡើងថ សូមេ យនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ 

ែកសំរលួ្របពន័ធករងររដ្ឋបលហិរញញ វតថុេ្រពះកន្លងមកនយក ្ឋ នេ កបនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប

្ត លេនេខត្តបនេរៀបចំករងរបេចចកេទសរចួ ល់េហើយេ្រត មេចញដំេណើ រេទេខត្តេទះបីមនឬ
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គម នថវកិគួរែតខងហិរញញ វតថុជូនដំណឹងមនុេចៀស ងករេចញដំេណើ រេទដល់េខត្តេហើយថពំុមន

ថវកិេរៀបចំេទវញិ។ 
 

 

កិចច្របជំុបនបញចបេ់នេវ េម៉ង ១០:៣០នទី្រពឹក  ៃថង ែខ ឆន  ំដែដល ្របកបេ យ
បរយិកសរកី យ និងសនិទធ ន ល ជទីបំផុត។  

                                                                        
                                             ៃថងទី៤ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៤             
បនេឃើញ និងឯកភព        បនេឃើញ និងពនិិតយ               របយករណ៍េរៀបចំេ យ                    
   អគគេលខធិករ           ្របធននយក ្ឋ ន   
                                                                                                                              
                                                   េសៀក   សុភ្័រក្ដ      
ឯកឧត្ដមេវជជ. ែតង គនធី    េ ក្រសីេវជជ. ងិន លី                                        


