ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

ព្រជុរុំ ួម្ព្រច ុំខែ ររកដា ឆ្ន ុំ ២០១៤
នៅថ្ងៃទី០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤ នវលាន ៉ោ ង០៩:០០នាទីរពឹក នៅអគ្គនលខាធិការដ្ឋាន

អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺនអដស៍ បាននរៀបចំកិចចរបជុំមន្រនតីរាជ ការ បុគ្គលក
ិ ទំងអស់របចំខែ
កកកដា

ខដលដឹកនាំការរបជុំនដ្ឋយ ឯកឧតតម នវជជ.

ឆ្ន២
ំ ០១៤

អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទន
ធ ឹងជំងឺនអដស៍។
ស

សភាពចូលរួមកនុងកិចចរបជុាំននេះ

ខតង គ្នធី

អគ្គនលខាធិការ

មាន៖ អគ្គនលខាធិការរង របធាននាយកដាាន

អនុរបធាននាយកដាាន របធានការិយាល័យ អនុរបធានការិយាល័យ និង មន្រនតីរាជការ
បុគ្គលក
ិ ទាំងអស់ ចាំនួន ៥៥ នាក់ ។
អវត្តមាន

១-ឯកឧត្តមនវជជ.

នហា បុននឡង អគ្គនលខាធិការរង

៣-នោករសីនវជជ.

ងិន លីណា របធាននាយកដាាន

២-នោកនវជជ.

៤-ឯកឧត្តមនវជជ.

រស់ សីលវ៉ា ត្់ អគ្គនលខាធិការរង

(ចាប់)
PMER

សុម
ឹ គ្ឹមសាន របធាននាយកដាាន CRM

៥-នោក នាង នៅវុធី របធានការិយាល័យបុគ្គលក
ិ
៦-នោក នចង ថា របធានការិយាល័យខផនការ
៧-នោកនវជជ.

ទុយ អមរិទធ មន្រនតី

PMER

(ចាប់)
(ចាប់)

(ឥតចាប់)
(ឥតចាប់)
(ឥតចាប់)
(ឥតចាប់)

នោលបាំណងថ្នកិចចរបជុាំននេះ មាន៖
1. ការការងាររដាបាល




សាានភាពបុគ្គលក
ិ

ពរងឹងរនបៀបរបបនធវើការងាររដាបាលកនលងមក

ិ
ផសពវផាយអនុរកឹតយ សតព
ី ីថវកាចុ
ុះនបសកកមមកុ នង និង នរៅរបនទស

2. ការងារនផេងៗ

1

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ មានមត្ិសាវគ្មន៍ និង នកាត្សរនសើរដល់មន្រនតី

ខដលបានែិត្ែាំបាំនពញការងារ និង ជាំរញ
ុ នលើកទឹកចិត្តដល់មន្រនតី បុគ្គលក
ិ ទាំងអស់ ឲ្យរបឹង
ខរបងនធវើការងារ បនតនៅនទៀត្ ។
ការងាររដាបាល

នោក ឈឹម ឃិនដារ៉ាត្របធាននាយកដាានរដាបាល និង ហិរញ្ញវត្ាុ បាននលើកនឡើងថា៖



បងាាញពីវតត
ចាំន

នអគ្គនលខាធិការរងថមី

េះ POC នសនឲ្
ើ យមន្រនតីទាំងអស់ ទក់ទងជាមួយ នោក នឆង វណាា

របធានការ ិយាល័យគ្ណននយយ នដើមបីបាំនពញទាំរង់ខបបបទរបាយការណ៍ងមី ទាំង
ឆ្នាំ ២០១៣ និង ២០១៤ ។ របាយការណ៍ននេះ នសនរើ បមូលឲ្យបាន នៅ
សបាតហ៍ននុះ ។


មន្រនតី បុគ្គលក
ិ ទំងអស់ រតូវនោរពន ៉ោ ងនធវើការងារ

ពុធ

ទំងមន្រនតី TA និង មន្រនតី

ិ POC នររុះមន្រនតី GF ចុុះរតួតពិនិតយមន្រនតីនយើង ២ ដង
រដា ខដលទទួលបាន ថវកា


កនុងសបាតហ៍ គ្ឺ ថ្ថៃ អងាគរ ិ៍ និង ថ្ថៃរពហសបតិ៍ នរៀងរាល់សបាតហ៍ ។
ឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតី

នឹងវ ិញរត្ឡម់មកពីចូលរួមសននិបាត្អនតរជាត្ិ សតព
ី ី

ជាំងឺនអដស៍ នៅរបនទសអូន្រសាតលី នៅថ្ថៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នំ

២០១៤ នវលា

ចូលរួមទទួលឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតី នដ្ឋយជួបជុំោននៅអាជ្ញាធរ

ជ្ញតិរបយុទធ

ន ៉ោ ង ០២: ៤០នាទីរនសៀល ។ ដូចននុះ នសនអ
ើ ន្ជញ
ើ មន្រនតី បុគ្គលក
ិ ទំងអស់
នឹងជំងឺនអដស៍ នៅនវលាន ៉ោ ង ០១: ៣០នាទីរនសៀល ។


ិ
រកសួងនសដាកិចច និង ហិរ្ញ វតថុ បាននចញអនុរកឹតយ សតព
ី ីការខកទំរង់ថវកាចុ
ុះ
នបសកកមមកុ នងរបនទស និង នរៅរបនទស នដ្ឋយ
នបសកកមម និង ខថមទំងបុគ្គលក
ិ កិចចសនា
បានខដរ ខតមន្រនតី ន ក់ ឲ្យចុុះបានខត

នការតំនឡើងទឹករបាក់ចុុះ

និង ទីរបឹកា

ក៏ចុុះនបសកកមម

១០ ថ្ថៃគ្ត់កុ នងមួយខែ ។ អនុរកឹតយននុះ

បានថតចមលងជូន រគ្ប់នាយកដ្ឋាន និង ថ្ននក់ដឹកនាំរជ្ញប ។
ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ មានអនុសាសន៍


នាយកដាានរដាបាល និង ហិរញ្ញវត្ាុ រត្ូវនរៀបចាំ និង នសនម
ើ ន្រនតីទាំងអស់ចូលរួម

ទទួលដាំនណើរ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី វ ិញរត្ឡម់មកពីចូលរួមសននិបាត្អនតរជាត្ិ
សតព
ី ីជាំងឺនអដស៍ នៅរបនទសអូន្រសាតលី ខដលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា
ឆ្នាំ ២០១៤ នវោនមា៉ា ង ០២: ៤០នាទីរនសៀល ។
2



ចាំន

ិ
េះអនុរកឹតយ សតព
ី ីការខកទំរង់ថវកាចុ
ុះ នបសកកមមកុ នងរបនទស និង នរៅ

របនទស រតូវរង់ចំសនុំ ោលការណ៍អនុញ្ញញតពី ឯកឧតតមនទសរដាមន្រនតីសន
ិ ។




ិ នដ្ឋយសរនសរ
បុគ្គលក
ិ
TA រតូវខកសំរល
ួ នូវរបាយការណ៍របស់ែួ លននឡើងវញ
នៅតាម TOR របស់ែួ លន ខដលបានបនងកត
ើ នឡើង ។
បុគ្កលក
ិ
TA

ទំងអស់ រតូវនោរពន ៉ោ ងនធវកា
ើ រងារ កុំនមើលតាមមន្រនតីរា

បុគ្កលក
ិ ទូនៅ ។


ជការ

នសនឲ្
ើ យមន្រនតីរាជការទាំងអស់ រកានូវវ ិន័យ សាមគ្គីភាព និង រត្ូវខសវង យល់ពីោន
នៅវ ិញនៅមក នដើមបីនធវើការងាររួមោន ។

ជាចុងនរកាយ ឯកឧត្តមអគ្គនលខាធិការ បាននសនឲ្
ើ យមន្រនតី បុគ្គលក
ិ ទាំងអស់ ែិត្ែាំអនុវត្ត

ការងារ របកបនដាយសាមគ្គីភាព នចេះជួយោននៅវ ិញនៅមក ពរងឹងការផតលព
់ ័ត្៌មានឲ្យបាន

ចាស់ ទន់នពលនវោ និង មានវ ិន័យកនុងការងារ ការរបជុាំជាមួយថានក់ដឹកនាាំជានដើម ។ ជាំរេះឲ្យ
បាននូវការនមើលបាំណាាំោន ឬ ក៏ចាប់កាំហស
ុ ោននៅវ ិញនៅមក ។ ននេះជាការខចករ ាំខលក នទេះបី
ជាមានត្ិចត្ួចក៏នដាយ ននាេះជានោលការណ៍រគ្ឹេះថ្នការសាមគ្គីភាពថ្ផៃកុ ង
ន ។ រត្ូវផតលម
់ ត្ិ
នយាបល់ោន កនុងនាមជារគ្ួសារមិត្តភ័កតរម
ួ ការងារ ។ បញ្ហ
ា ឬ ចាំងល់នានា អាចជួប

របារស័យទក់ទងនដាយផ្ទៃល់ជាមួយ ឯកឧត្តម អគ្គនលខាធិការរគ្ប់នពលនវោ ។
អងគរបជុំបានបញ្ច ប់ នៅនវលាន ៉ោ ង ១១:០០នាទី នាថ្ថៃខែឆ្នំដខដល របកបនដ្ឋយ

បរ ិយាកាស រ ីករាយថ្រកខលង៕

អនកនធវើរបាយការណ៍

បាននឃើញ និង ឯកភាព
របធានអងគរបជុាំ

ហ ុន ស

3

រ ូរភារនៃរិចចព្រជុុំ
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