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យស្ច្កតីយ្តើម 

ប្េបជាមួយនឹ្ងការចាប់ស្ តើមនន្ការអន្ វតតន៍្ចាប់ប្្ប់ប្្ងរដ ាបាលរាជធានី្ សខតត ប្កុ្ង ប្េុក្ ខណឌ  សៅ ផ្ខ ឧេភា 

ឆ្ែ ំ២០០៨ នឹ្ងការបសង កើតប្កុ្មប្បឹក្ាថ្នែ ក់្សប្កាមជាតិសៅឆ្ែ ំ២០០៩ សៅថ្នែ ក់្រាជធានី្ សខតត ប្កុ្ង ប្េុក្ ខណឌ  បច ចបុបន្ ែ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាាន្តំណាងរបេ់ខ លនួ្សៅប្្ប់កំ្ រិត។ 

 

ដូចបាន្សរៀបរាប់ខាងសលើ តំណាងទំងសនាឺះាន្ស ម្ ឺះថ្នប្កុ្មប្បឹក្ាថ្នែ ក់្សប្កាមជាតិនឹ្ងតំណាងសោយប្បជាពលរដ ា  

ប្ពមទំងាន្្ណសន្យយភាព និ្ងស្ លើយតបចំសាឺះប្បជាពលរដ ាមូលដ្ឋា ន្ក្ែុងផ្ដន្េមតថកិ្ច ចរបេ់ខ លនួ្សដើមបីបំសពញតួនាទី 

ក្ែុងការអន្ វតត ម ខងារបេ់ពួក្ស្។ សដើមបឱី្យប្កុ្មប្បឹក្ាថ្នែ ក់្សប្កាមជាតិអន្ វតតម ខងាររបេ់ខ លនួ្ប្បក្បសដ្ឋយ្ណសន្យយភាព 

រាល់ប្កុ្មប្បឹក្ាថ្នែ ក់្ សប្កាមជាតិទំងអេ់ប្តូវសរៀបចំកិ្ច ចប្បជ ំោ៉ា ងសហាចណាេ់១២ដងក្ែុងមួយឆ្ែ ំសដើមបីពិភាក្ាអំពីបញ្ហា នានា 

ក្ត្តត ប្បឈម និ្ងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន្។ សប្ៅពីកិ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញ ប្កុ្ម ប្បឹក្ាោចប្បជ ំ វិសាម្ ញ ក៏្ដូចជាកិ្ច ចប្បជ ំេាា ត ់

ត្តមការចាបំាច់។ អង គប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាប្តូវសធ វើស ើងជាសាធារណៈ។ 

 

ក្ែុងសោលបំណងសដើមបីោំប្ទដល់ប្កុ្មប្បឹក្ាសដើមបីសរៀបចំ និ្ងដំសណើការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ពួក្ស្ប្បក្បសដ្ឋយការស្ លើយតប 

និ្ងេក្មម ្ណៈក្ាម ធិការជាតិេប្ាប់ការអភិវឌ្ឍត្តមផ្បបប្បជាធិបសតយយសៅថ្នែ ក់្សប្កាមជាតិ សដ្ឋយាន្ការោំប្ទពីក្មមវិធី  

េេភាពអររ  បសដើមបីសលើក្កំ្ពេ់ការបំសពញការងារ្ណសន្យយភាព ន្ិងការចូលរួមរបេ់ប្បជាពលរដ ា បាន្បសង កើត ឯក្សារ 

ប្បឹក្ាសោបល់េ តីអំពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា សដើមបីសោយ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ សប្បើប្បាេ់ក្ែុង 

ការជួយោំប្ទដល់ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុងការសរៀបចំ និ្ងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

យោលរុំណង  

សោលបំណងនន្ឯក្សារប្បឹក្ាសោបល់េ តីអំពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ្រសដើមបីជួយដល់ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល ់ ក្ែុងការោំប្ទដល់ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុងការសរៀបចំ និ្ងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ ឯក្សារសន្ឺះជា 

ឯក្សារបផ្ន្ ថមសៅសលើឯក្សារបសច ចក្សទេេប្ាប់កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា សដើមបី្ តល់ការប្បឹក្ាសោបល់ដល់ប្កុ្មប្បឹក្ា 

និ្ងអែក្ាក់្ព័ន្ ធនានាប្បក្ប សដ្ឋយប្បេិទធភាព។ 

 

 

  



រច្នាស្មព័ន្ធនន្ឯកសារប្រឹកាយោរល់ 

 

ឯក្សារប្បឹក្ាសោបល់សន្ឺះប្តូវបាន្សរៀបចំជារចនាេមព័ន្ ធដូចខាងសប្កាម ៖ 

 សេចក្តផី្ណនាអំំពីសោល្ំន្ិតនន្ការប្បឹក្ាសោបល់ៈ ជួយដល់ប្កុ្មសោលសៅបាន្យល់ដឹងអពំសីោល្ំនិ្តនន្ការ 

ប្បឹក្ាសោបល។់ 

 សមសរៀន្តប្មង់ទេិៈ នឹ្ង្ តល់ដល់អែក្ចូលរួមនូ្វទិដ ាភាពទូសៅនន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងប្ពមសប្ពៀងោែ ជាមួយ 

ប្កុ្មសោលសៅសៅសលើប្បធាន្បទ និ្ងក្មមវិធីេប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់ ។ 

 ផ្្ ែក្ទី១ ៖ ការ សប្តៀមសរៀបចំក្ិច ចប្បជ រំបេប់្ក្ុមប្បឹក្ាៈ ពិពណ៌នាពី វិធីសាន្តេ ត និ្ងដំសណើរការ ក្ែុងការោំប្ទដល់ 

ប្កុ្មសោលសៅ សដ្ឋយសតត តជាេំខាន់្សៅសលើការកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់សរៀបចំសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈេប្ាប់ក្ិច ចប្បជ  ំ

និ្ងសារៈេំខាន់្នន្ការស្ ញើលិខិតអស្ជើញ ន្ិងការ្សព វ្ ាយសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិង ឯក្សារាក់្ព័ន្ ធសៅអែក្ 

ចូលរួមកិ្ច ចប្បជ ំក្ែុងរយៈសពលេមប្េបម ន្កិ្ច ចប្បជ ំ ។ ផ្្ ែក្សន្ឺះាន្បីសមសរៀន្ ៖ 

សមសរៀន្ទី១ ៖  ការកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់សរៀបចំសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈនន្កិ្ច ចប្បជ ំ ( ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំ 

របេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី១ ជំហាន្ទី១ និ្ងទី២ េប្ាប់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល) 

សមសរៀន្ទី២ ៖  ការសរៀបចំសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងឯក្សារាក់្ពន្ ធ័េប្ាបកិ់្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា 

(ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី១ ជំហាន្ទី១ និ្ងទី២ េប្ាប់ប្បធាន្ 

ប្កុ្មប្បឹក្ា ្ណៈអភិបាល និ្ងនាយក្រដ ាបាល) 

សមសរៀន្ទី៣ ៖  ការសរៀបចំលិខិតអស្ជើញ សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិង ឯក្សារស្សងៗ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពី 

កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី១ ជំហាន្ទី៣ េប្ាប់្ណៈអភិបាល ន្ិងនាយក្រដ ាបាល)  

 ផ្្ ែក្ទី២ ៖ ដំសណើរការក្ិច ចប្បជ ំរបេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាៈ ពិពណ៌នាពី វិធីសាន្តេ ត និ្ងដំសណើរការផ្ដលជួយដល់អែក្ 

ប្បឹក្ាសោបល់ក្ែុងការោំប្ទដល់ប្កុ្មសោលសៅក្ែុងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំ។ ផ្្ ែក្សន្ឺះាន្៨សមសរៀន្ ៖ 

សមសរៀន្ទី១ ៖  ការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពី 

កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៣ និ្ងទី៤ េប្ាប់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល) 

សមសរៀន្ទី២ ៖  តួនាទីរបេ់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុង ការេប្មបេប្មួលសលើការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

និ្ងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពី កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៣ និ្ងទី៤ េប្ាប់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា) 

សមសរៀន្ទី៣ ៖  ការពិភាក្ា ន្ិងការសធ វើសេចក្តីេសប្មច សលើបញ្ហា នានា (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៦ េប្ាប់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល) 

សមសរៀន្ទី៤ ៖  តួនាទីរបេ់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុង ដំសណើការពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចចិតតសលើបញ្ហា នានា 

(ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៦ 

េប្ាប់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា) 



សមសរៀន្ទី៥ ៖  ក្មមវិធីេំណរួ-ចសមលើយ ន្ិងការបស្ចញមតិសោបល់ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៧ េំរាប់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល) 

សមសរៀន្ទី៦៖  ក្មមវិធីេំណរួ-ចសមលើយ ន្ិងការបស្ចញមតិសោបល់ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៧ េប្ាប់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាល) 

សមសរៀន្ទី៧៖  បញ្ហា ស្សងៗ (ឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៨ េប្ាប់ 

ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាល) 

សមសរៀន្ទី៨៖  កិ្ច ចប្បជ ំេាា ត់ និ្ងកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ (េប្ាប់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល ន្ិងនាយក្រដ ាបាល)



យស្ច្កតីណណនាុំអុំពីយោលគុំនិ្តនន្ការប្រឹកាយោរល់ 

ប្បធាន្បទ សេចក្តីផ្ណនាពំីសោល្ំនិ្តនន្ការប្បឹក្ាសោបល ់ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារ 

សោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់សមសរៀន្សន្ឺះប្កុ្មសោលសៅនឹ្ងោចយល់ដឹងអពំសីោល្ំនិ្តនន្ការប្បឹក្ា

សោបល ់ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល ្ណៈអភិបាល និ្ងនាយក្រដ ាបាល  

រយៈសពល ១សា៉ា ង១៥នាទ ី  

ដំសណើការ  

១សា៉ា ង១៥ នាទ ី

 

 

 សេចក្តីស្ តើម (៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ួរ ពន្យលថ់្ន ាន្ វិធីសាន្តេ តនន្ការអភិវឌ្ឍ 

េមតថភាពស្សងៗ។ សោងសៅសលើផ្្ន្ការអន្ វតត៣ឆ្ែ ំ (្អ៣) នន្ក្មមវិធីជាតិ 

េប្ាប់ការអភិវឌ្ឍត្តមផ្បបប្បជាធិបសតយយសៅថ្នែ ក់្សប្កាមជាតិ   វធធីសាន្តេ តេប្ាប់ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាពេំខាន់្ៗរួមាន្ៈ ការបណតុ ឺះបណាត ល ការេប្មបេប្មួល 

ការប្បឹក្ាសោបល់ ការ្ តល់ប្បឹក្ា ការេិក្ាក្ំ រិតឧតតម ទេសន្ៈក្ិច ចេិក្ា 

េិកាា សាលាសពញអង គ ន្ិងការ្ លឺុះបញ្ហច ងំ។  

ការប្បឹក្ាសោបល ់ ្រជា វិធីសាន្តេ តមួយផ្ដលាន្សារៈេំខាន់្ក្ែុងការជួយដល់ប្កុ្ម 

សោលសៅបសង កើតជសប្មើេស្សងៗសដើមបីអភិវឌ្ឍការងារ។ 

 េំណរួបំ្ េ (១០នាទ)ី 

- មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួៈ សតើការប្បឹក្ាសោបល ់

(Coaching)ជាអវី? 

- មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ តល់ឱ្កាេដល់អែក្ចូលរួម៣សៅ៤នាក្ ់

សដើមបីផ្ចក្រំផ្លក្ នូ្វការយល់ដឹងរបេ់ពួក្ស្អពំីនិ្យមន្័យនន្ការប្បឹក្ា 

សោបល។់ 

 

  បទបងាា ញ (១សា៉ា ង) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បងាា ញពីសោល្ំនិ្តនន្ការប្បឹក្ាសោបល់ ៖ 

- និ្យមន្័យការប្បឹក្ាសោបល ់

- សោលបំណងនន្ការប្បឹក្ាសោបល ់

- ភាពខ េោែ រវាង ការ្ តល់ប្បឹក្ាបសច ចក្សទេ (Expert Advice) 

និ្ងការប្បឹក្ាសោបល ់(Coaching) 

បទបងាា ញ 

ទ១ី 

សោល្ំនិ្ត

នន្ការប្បឹក្ា 

សោបល ់ 

ចំណាៈំ សមសរៀន្សន្ឺះនឹ្ងសរៀបចំម ន្សមសរៀន្តប្មង់ទិេចាប់ស្ តើម  



យមយរៀន្តប្មង់ទិស្ ន្ិងការប្ពមយប្ពៀងយៅយលើប្រធាន្រទ និ្ងកមមវិធីស្ប្មារ់ការប្រឹកាយោរល់  

ប្បធាន្បទ ការតប្មង់ទិេ ន្ិងការប្ពមសប្ពៀងសៅសលើប្បធាន្បទ និ្ងក្មមវិធីេប្ាបក់ារប្បឹក្ាសោបល់  

 

េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះេិកាា កាមនឹ្ង ៖ 

- យល់ពីទិដ ាភាពទូសៅនន្ឯក្សារបសច ចក្សទេ 

- ប្ពមសប្ពៀងសលើប្បធាន្បទ និ្ងក្មមវិធីេប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់សដើមបីោំប្ទដល់ 

ការសប្តៀមសរៀបចំ និ្ងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា 

 

អែក្ចូលរួម េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល ្ណៈអភិបាល ន្ិងនាយក្រដ ាបាល  

រយៈសពល ៣សា៉ា ង១៥នាទ ី  

ដំសណើរការ  

៣សា៉ា ង 

 

 

ការផ្ណនា ំន្ិងមតសិាវ ្មន្៍់ (១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ាន្មតិសាវ ្មន៍្សដ្ឋ យបញ្ហជ ក់្ ថ្ន ក្ិច ចប្បជ ំរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាជារបបប្បជ ំមួយសទៀងទត់ ផ្ដលេាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងអេ់ជួ បជ ំោែ សដើមបី 

ពិភាក្ាចាត់ោទិភាព  និ្ងរក្ដំសណាឺះ សដើមបី សធ វើសេចក្តីេសប្មច សៅសលើ បញ្ហា នានាសៅក្ែុង 

ផ្ដន្េមតថកិ្ច ចរបេ់ខ លនួ្សដ្ឋយរួមាន្ការផ្បងផ្ចក្ធន្ធាន្ ផ្ដលាន្កំំ្ណត់ របេ់ខ លនួ្សដើមបី 

ស្ លើយតបសៅនឹ្ង បញ្ហា ជាោទិភាព នានា របេ់ប្បជាពលរដ ា។  

 

បទបងាា ញពីសោលបំណង ន្ិងក្មមវិធីតប្មង់ទិេ  

េំណរួបំ្  េ (១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េួរេំណរួដូចខាងសប្កាម ៖ 

- សតើាន្ជំហាន្អវីខ លឺះក្ែុងការសរៀបចំ និ្ងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េសង ាបចសមលើយរបេ់េិកាា កាមសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (១សា៉ា ង) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ បងាា ញពីទិដ ាភាពទូសៅនន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា 

សដ្ឋយបងាា ញពីតទ ងំរូបភាពទី១ និ្ងទី២ និ្ងសោងសៅ សលើឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីអំពី 

កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ បញ្ហជ ក់្ពីជំហាន្ 

នី្មួយៗសៅក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (៣០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េួរេំណរួដូចខាងសប្កាម៖ 

- សតើជំហាន្ណាខ លឺះផ្ដលសលាក្ សលាក្ប្េីោចសធ វើបាន្? 

ចាប់សរៀបចំ

អង គការ 

ាប្ត្ត៣៦ 

អន្ ប្កិ្តយ 

២១៦ 

ាប្ត្ត១៤, 

៧០, ១៣២ 

្ំរូបទបញ្ហជ  

ន្ ទក្ែុង 

សោលបំណង 

និ្ងក្មមវិធី 

តប្មង់ទិេ

ផ្ដលេរសេរ

សលើប្ក្ដ្ឋេ

តទ ងំធ ំ

 

 

 

 

 

 



- សតើជំហាន្ណាខ លឺះផ្ដលសលាក្ សលាក្ប្េីប្តូវការោំប្ទបសច ចក្សទេបផ្ន្ ថម? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េរសេរចសមលើយរបេ់េិកាា កាមសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ សេ ែើសោយេិកាា កាមកំ្ណត់ប្បធាន្បទេប្ាប់ 

ប្បឹក្ាសោបលផ់្ដលពួក្ស្ប្តូវការជំន្ួយបសច ចក្សទេបផ្ន្ ថម។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ សេ ែើសោយេិកាា កាមប្ពមសប្ពៀងសលើប្បធាន្បទ 

ផ្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់។ 

 

ការបសង កើតក្មមវិធីេប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់ (៤៥នាទ)ី 

ប្កុ្មសោលសៅពិភាក្ា និ្ងេសប្មចសលើប្បធាន្បទេប្ាប់ក្មមវិធបី្បឹក្ាសោបលេ់ តីអំពកិី្ច ច

ប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

តទ ងំរូបភាពទី

១ 

ទិដ ាភាពទូសៅ

នន្ការសរៀបចំ

កិ្ច ចប្បជ  ំ

តទ ងំរូបភាពទី

២ 

ទិដ ាភាពទូសៅ

នន្ការដំសណើរ

ការកិ្ច ចប្បជ ំ 

 

ក្មមវិធី 

េប្ាប់ការ 

ប្បឹក្ា 

សោបល ់ 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េសង ាបចំណ  ចេំខាន់្ៗផ្ដលបាន្សរៀន្េូប្ត 

និ្ងបញ្ហជ ក់្ពីកាលប រិសច េទ េប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបលស់លើក្សប្កាយ។ 

 

ក្មមវិធី 

ប្បឹក្ា 

សោបល់ 

ផ្ដលបាន្ 

ប្ពមសប្ពៀង 

 

 

 

 

 

 

 

 



ក្មមវិធីេិកាា សាលាតប្មង់ទិេអំពីឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីក្ិច ចប្បជ ំរបេប់្ក្ុមប្បឹក្ា 

  

សា៉ា ង ប្បធាន្បទ អែក្ទទួលខ េប្តូវ ស្សង  ៗ

08:00-08:15 - មតិសាវ ្មន៍្ និ្ងការផ្ណនាខំ លនួ្ 

- សោលបំណងនន្េិកាា សាលា 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  

 

08:15-08:30 េំណរួបំ្ េ 

- សតើាន្ជំហាន្អវីខ លឺះក្ែុងការសរៀបចំកិ្ច ចប្បជ  ំ

របេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  

 

08:30-09:30 បទបងាា ញទិដ ាភាពទូសៅនន្កិ្ច ចប្បជ រំបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  

 

 

09:30-09:45 េំរាក្ោហារេប្មន្ ់   

09:45-10:15 ការក្ំណត់ប្បធាន្បទ 

ពិភាក្ាសពញអង គៈ 

- សតើាន្ជំហាន្ណាខ លឺះផ្ដលសលាក្ សលាក្ប្េី 

ោចសធ វើបាន្? 

- សតើាន្ជំហាន្ណាខ លឺះផ្ដលសលាក្ សលាក្ប្េី 

ប្តូវការោំប្ទបសច ចក្សទេបផ្ន្ ថម? 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  

 

10:15-11:00 សរៀបចំក្មមវិធីេប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល ់ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  

 

 

11:00-11:15 មតិបូក្េរ ប និ្ងេន្ ែិដ្ឋា ន្ តំណាងអែក្ចូលរួម  

11:15-11:30 បិទក្មមវិធ ី ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា  



ទិដ្ឋភាពទូយៅនន្កិច្ចប្រជ ុំររស់្ប្កុមប្រឹកា 

ផ្ទ ុំងរូរភាពទី១ ៖ ការយប្តៀមយរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំររស្់ប្កុមប្រឹកា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ការយប្តៀមយរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំររស់្ប្កុមប្រឹកា 

 

ជុំហាន្ទី១  

លទធ្ល ៖ នាយករដ្ឋបាលយល់ពីកិច្ចការររស្់ខ្លនួ្កនងុ 

ការយរៀរច្ុំយស្ច្កតីប្ាងរយរៀវវារៈ យ ើយស្មាជិក 

ប្កុមប្រឹកា ប្រជាពលរដ្ឋ និ្ងអងកការស្ងគមស្ ីវិល 

បាន្យល់ពីស្ិទិធររស្់ពួកោត់កនងុការយស្នើរញ្ហា ដាក់ 

រញ្ចូលកនងុយស្ច្កតីប្ាងរយរៀរវារៈនន្កិច្ចប្រជ ុំ 

ររស្់ប្កុមប្រឹកា 

 វិធីសា្ស្ត ៖ 

- នាយក្រដ ាបាល សរៀបចំេំសណើប្ជីបញ្ហា  

ត្តមរយៈកិ្ច ចប្បជ ំជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា 

្ណៈអភិបាល ្ណៈក្ាម ធកិារនានា  

 

 

-  

 

ការពិនិ្តយស ើង វិញនូ្វកំ្ណត់សេត ប្បជ ំសលើក្ 

ម ន្ និ្ងរសបៀបវារៈផ្ដលសេ ែើសដ្ឋយេាជិក្ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាចំនួ្ន្១ភា្៣ (១/៣ )។ 

 

- េិទិធរបេ់េាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ា 

ប្បជាពលរដ ា ន្ិងអង គការេង គមេ ី វិល 

ក្ែុងការដ្ឋក្់ប្ចលូបញ្ហា សៅក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ  

(ទប្មង់ទី១ក្ ១ខ ១្ ន្ិងទី២) 

 

ជុំហាន្ទី៣ 

លទធ្ល ៖ ការណច្កលិខ្ិតអយញ្ជ ើញ យស្ច្កដីប្ាង 

រយរៀរវារៈ និ្ងឯកសារយ្េងៗដ្ល់អនកាក់ព័ន្ធនានា 

 វិធីសា្ស្ត ៖ 

 នាយក្រដ ាបាល សដ្ឋយាន្ជំន្ួយការពីទីចាត់ / 

ប្បធាន្កា រិោល័យនានាប្តូវធានាថ្ន 

សេចក្តីប្ាងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ 

លិខិតអស្ជើញ សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈនិ្ង 

ចាប់ចមលងនន្ឯក្សារាក់្ព័ន្ ធប្តូវបាន្    

 

 

 

 

 

្សព វ្ ាយដល់អែក្ចូលរួមោ៉ា ងសហាចណាេ់ 

៥នង ាការងារម ន្កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម។   

- ្ណៈអភិបាល (ផ្ដលាន្អភិបាលរង 

មួយរូបទទួលបន្ ទកុ្ផ្្ ែក្ព័ត៌ាន្ ) ប្តូវធានា 

ថ្នព័ត៌ាន្នន្កិ្ច ចប្បជ បំាន្្សព វ្ ាយទូលំទូលាយ 

ដល់សាធារណជន្ត្តមរយៈកាត រព័ត៌ាន្ វិទយុ 

ទូរទេសន៍្ ឬ មសធោបាយស្សងសទៀតជាសដើម។ 

- េាជិប្កុ្មប្បឹក្ាោចជូន្ដំណឹងដល់អែក្ជិតខាង 

ឬ ប្បជាពលរដ ាក្ែុងមូលដ្ឋា ន្របេ់ខ លនួ្ឲចូលរួម 

កិ្ច ចប្បជ ំ្ងផ្ដរ។ 

ជុំហាន្ទី២ 

លទធ្ល ៖ រញ្ហា ណាខ្លះប្តូវបាន្ដាក់រញ្ចូលយៅកនងុ 

យស្ច្កដីប្ាងរយរៀរវារៈ ឯកសារាក់ព័ន្ធ អនកណដ្ល 

ប្តូវអយញ្ជ ើញច្ូលរួមកិច្ចប្រជ ុំររស្់ប្កុមប្រឹកា 

 វិធីសា្ស្ត ៖ 

 នាយក្រដ ាបាល សរៀបចំឯក្សារាក់្ព័ន្ ធកិ្ច ច 

ប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ាដូចជាប្ជីបញ្ហា ផ្ដលបាន្

សេ ែើស ើង របាយការណ៍របេ់្ណៈអភិបាល 

របាយការណ៍របេ់្ណៈក្ាម ធិការនានា និ្ង 

ប្ជីស ម្ ឺះអែក្ចូលរួមដ្ឋក់្ជូន្ប្បធាន្ 

ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

 

 

 

 ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា ្ណៈអភិបាល និ្ង 

នាយក្រដ ាបាលជួបពិភាក្ាសលើសេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ សេើយធានាថ្នបញ្ហា េំខាន់្ៗប្តូវ 

បាន្សលើក្ស ើង។ 

 ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសធ វើការេសប្មចច ងសប្កាយ 

សលើសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ប្ជឯីក្សារ 

ាក់្ព័ន្ ធ ន្ិងស ម្ ឺះអែក្ចូលរួម និ្ងច ឺះ 

េតថសលខាសលើលិខិតអស្ជើញ។  

( ទប្មង់ទី ៣ ៤ ៥ ) 

 



ផ្ទ ុំងរូរភាពទី២ ៖ដ្ុំយណើរការកិច្ចប្រជ ុំប្កុមប្រឹកា 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជុំហាន្ទី១   

លទធ្ ល ៖ ការយរើកកិច្ច 

ប្រជ ុំ 

 វិធីសា្ស្ត ៖ ប្បធាន្អង គ 

ប្បជ សំបើក្កិ្ច ចប្បជ  ំសេើយ 

ប្តូវបញ្ហជ ក់្ថ្ន េាជិក្ 

ប្កុ្មប្បឹក្ានិ្ងអែក្ាក់្ព័ន្ ធ 

នានាបាន្ទទួលឯក្សារ 

ទំងអេ់េប្ាប់ក្ិច ចប្បជ  ំ

ជាម ន្រួចសេើយ។ 

 

ជុំហាន្ទ២ី 

លទធ្ ល ៖ ការពិនិ្តយ 

កូរ  ម 

 វិធីសា្ស្ត ៖ ប្បធាន្អង គ 

ប្បជ សំដ្ឋយាន្ជំន្ួយព ី

នាយក្រដ ាបាលប្តូវធានាថ្ន 

ាន្កូ្រ  មប្្ប់ប្ោន់្េប្ាប ់

ដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំ។ប្បេិន្ 

សបើក្ូរ  មមិន្ប្្ប់សទ សនាឺះ 

ប្តូវតា ក្កិ្ច ចប្បជ ំសៅសពល   

សប្កាយ។ (ទប្មង់ទី៦) 

 

ជុំហាន្ទ៣ី 

លទធ្ ល ៖ ការអន្ ម័តយស្ច្កដីប្ាង 

រយរៀរវារៈ 

 វិធីសា្ស្ត ៖  ប្បធាន្អង គប្បជ បំ្តូវ

េប្មបេប្មួលការពិភាក្ា និ្ងការ 

េសប្មចអន្ ម័តសលើេំសណើេ ំផ្ក្ផ្ប្ប

សេចក្ដីប្ាងរសបៀបវារៈនី្មួយៗ។ 

េាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ា ាន្េិទធិសេ ែើដ្ឋក់្

បផ្ន្ ថម ឬផ្ក្ផ្ប្បប្បធាន្បទសៅក្ែុង

សេចក្ដីប្ាងរសបៀបវារៈ។ 

(ទប្មង់ទី ៧) 

 

ជុំហាន្ទ៤ី 

លទធ្ ល ៖ ការអន្ ម័តយលើកុំណត ់

យ ត នន្កិច្ចប្រជ ុំយលើកម ន្  

 វិធីសា្ស្ត ៖ប្បធាន្អង គប្បជ  ំប្តូវ 

េប្មបេប្មួលការពិភាក្ា ន្ិង 

ការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសលើេំសណើ

េ ំផ្ក្តប្មូវកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ច 

ប្បជ ំសលើក្ម ន្ ។ 

េាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាាន្េិទធិសេ ែើ

េ ំផ្ក្តប្មូវកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ  ំ

សដ្ឋយសោងត្តមខ លឹមសារ ន្ិងការ 

ឯក្ភាពសៅក្ែុងកិ្ច ចប្បជ សំលើក្ម ន្។ 

ជុំហាន្ទ៥ី 

លទធ្ ល ៖ របាយការណ៍ររស់្ 

គណៈអភិបាល និ្ងគណៈកមាម ធ ិ

ការនានា 

 វិធីសា្ស្ត ៖ ្ណៈអភិបាល និ្ង 

្ណៈក្ាម ធិការនានារាយការណ៍

ពីការ រធក្ចសប្មើន្ ប្ពមទំងបញ្ហា

ប្បឈមក្ែុងការអន្ វតដការងារ 

សេចក្ដីេសប្មច និ្ងដីការបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

េាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាាន្េិទធិសាក្

េួរេ ំឱ្យប្សាយបំភលរ ប្ពមទំង

្ ដល់ការផ្ណនាតំប្មង់ទិេ។ 

 

ជុំហាន្ទី៦   

លទធ្ ល ៖ ការពិភាកា និ្ងការយធវើ 

យស្ច្កីតស្យប្មច្យលើរញ្ហា នានា  

 វិធីសា្ស្ត ៖ េាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាសធ វើ 

ការពិភាក្ា និ្ងេសប្មចសលើបញ្ហា នានា 

សដើមបកីារារ្លប្បសោជន៏្របេ ់

ប្បជាពលរដ ា។ ប្កុ្មប្បឹក្ាប្តូវអន្ វតត

នូ្វអំណាចប្ ញត ិ និ្ងអំណាចប្បតិបតតិ

របេ់ខ លនួ្ក្ែុងការសធ វើសេចក្តីេសប្មច។ 

ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាេប្មបេប្មួលនូ្វ 

ការពិភាក្ា និ្ងដំសណើរការនន្ការសធ វើ 

សេចក្តីេសប្មចចិតត។    (ទប្មង់ទី៨)  

 

ជុំហាន្ទី៧   

លទធ្ ល ៖ ស្ុំណរួ ច្យមលើយ និ្ងការរយាច ញ

មតិយោរល់ 

 វិធីសា្ស្ត ៖ ្ ដល់ឱ្កាេឱ្យប្បជាពលរដ ា 

ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំ េងាក ត ់ន្ិង តំណាងេង គមេ ី វិល 

ក្ែុងការេួរេំណរួ បស្ចញមតិសោបលស់ៅ 

សលើបញ្ហា ផ្ដលបាន្ពិភាក្ា និ្ងេសប្មច។ 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាោចផ្េ វងយល់ពីតប្មូវការ ន្ិង 

េំណមូពររបេ់ប្បជាពលរដ ា ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំ

េងាក ត ់និ្ងតំណាងេង គមេ ី វិល។ 

ប្បធាន្ប្ក្ុមប្បឹក្ាជាអែក្េប្មបេប្មួលសលើ 

ដំសណើរការពិភាក្ា ន្ិងបស្ចញមតិសោបល់ 

សន្ឺះ។ 

 

ជុំហាន្ទ៨ី   

លទធ្ ល ៖ រញ្ហា យ្េងៗ 

 វិធីសា្ស្ត ៖ជំហាន្សន្ឺះ្ ដល់ឱ្កាេ 

ដល់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ា អភិបាល 

្ណៈអភិបាល ឬ នាយក្រដ ាបាលជូន្ 

ដំណឹងនូ្វបញ្ហា ស្សងៗ។ 

ប្បធាន្អង គប្បជ  ំអស្ជើញអែក្ាន្

បំណងចូលរួមជូន្ដំណឹងបផ្ន្ ថមឲ 

សលើក្នដ។ 

ជុំហាន្ទ៩ី   

លទធ្ ល ៖ ការរិទអងគប្រជ ុំ 

 វិធីសា្ស្ត ៖ប្បធាន្អង គប្បជ  ំ

េសង ាបពសីេចក្ដេីសប្មចេំខាន្់ៗ 

នន្កិ្ច ចប្បជ ំ។ 

ប្បធាន្អង គប្បជ បំ្បកាេជូន្ព ី

កាលប រិសច េទេប្ាប់ក្ិច ចប្បជ ំ 

សលើក្សប្កាយ និ្ងបិទអង គប្បជ ំ។ 

 



ទប្មង់ទី១៖       ក្ម ម វិធីប្បឹក្ាសោបល់េប្ាប់ក្ិច ចប្បជ រំបេប់្ក្ុមប្បឹក្ា 

សខតតៈ.................................................... 

ប្ក្ុង/ប្េុក្ៈ............................................ 

 ប្បធាន្បទផ្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល ់ ប្ក្ុមសោលសៅ កាលប រិសច េទ សពលសវលា ទីត្តងំ ក្ំណត់េំោល ់

 

      

     

      

       

     

       

     

       

     

     

     

       

 

       

 

                                                                                                                                                              



 

 

ណ្នកទី១៖ ការយប្តៀមយរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំររស្់ប្កុមប្រឹកា 

 

 

 
  



យមយរៀន្ទី១ ៖ ការកុំណត់រញ្ហា ស្ប្មារ់យរៀរច្ុំយស្ច្កដីប្ាងរយរៀរវារៈនន្កិច្ចប្រជ ុំ 

(ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី១ ជុំហាន្ទ១ី និ្ងទី២) 

ប្បធាន្បទ ការកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់សរៀបចំសេចក្ដីប្ាងរសបៀបវារៈនន្កិ្ច ចប្បជ  ំ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង  ប្កុ្មប្បឹក្ានឹ្ងយល់អំពីេិទធិរបេ់ពួក្ោត់ និ្ងប្បភពធន្ធាន្ស្សងៗសទៀត 

េប្ាប់ប្បមូលបញ្ហា សដើមបីសេ ែើដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

 ប្កុ្មប្បឹក្ាោចកំ្ណត់ដំសណាឺះប្សាយជា្ន្ លឹឺះេប្ាប់េំសណើបញ្ហា ដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងអេ ់  

រយៈសពល ១សា៉ា ង៣០នាទ ី  

ដំសណើរការ 

(១សា៉ា ង) 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (១សា៉ា ង១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរនូ្វេំណរួដល់ប្កុ្មសោលសៅដូច 

ខាងសប្កាម (៤៥នាទ)ី ៖ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េី ធាល ប់បាន្សេ ែើបញ្ហា េប្ាប់ដ្ឋក់្ប្ចលូសៅក្ែុងសេចក្តី 

ប្ាងរសបៀបវារៈផ្ដរ ឬ សទ?  

 សបើធាល ប ់សតើសលាក្ សលាក្ប្េសីធ វើដូចសមតច? 

 សបើមិន្ធាល ប ់សតើមូលសេត អវ?ី 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េបី្បមូលបញ្ហា ទំងសនាឺះពីប្បភពណាខ លឺះ? 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមលើយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ជាមួយប្កុ្មសោលសៅថ្នពួក្ោត់   

ោចប្បមូលបញ្ហា ពីប្បភពស្សងៗសទៀតបាន្។ បញ្ហា ទំងសនាឺះាន្ដូចជាៈ  

 របាយការណ៍ប្បចាផំ្ខរបេ់្ណៈអភិបាល 

និ្ងរបាយការណ៍របេ់ប្បធាន្កា រិោល័យេិរ្ ញវតថុេ តីអំពីសាថ ន្ភាព 

េិរ្ ញវតថុ។ 

 ព័ត៌ាន្អំពីប្កុ្មប្បឹក្ាឃ ំ េងាក ត់ ប្បជាពលរដ ា អង គការេង គមេ ី វិល 

សារព័ត៌ាន្ ប្ពឹតតិប័ប្តស្សងៗ វិទយុ ទូរទេសន៍្ ហាងកាសេ វ និ្ងអែក្ជិត 

ខាងស្សងៗ។ល។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរដល់ប្កុ្មសោលសៅថ្នៈ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ 

ផ្្ ែក្ទី១ 

ជំហាន្ទី១ 

េិទធិប្កុ្ម 

ប្បឹក្ា ន្ិង 

ប្បជាពលរដ ា 

 
 
 
 



សតើសលាក្ សលាក្ប្េជីួបការលំបាក្អវីខ លឺះក្ែុងការសេ ែើបញ្ហា េប្ាប់ដ្ឋក់្ប្ចលូសៅក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ?  សេើយសតើសលាក្ សលាក្ប្េសីដ្ឋឺះប្សាយបញ្ហា លំបាក្ទំងអេ់ 

សនាឺះសដ្ឋយរសបៀបណា? (៣០នាទ)ី  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើេ ំប្កុ្មសោលសៅាែ ក់្េ ម័ប្្ចិតតក្ែុងការ 

ក្ត់ប្ត្តចសមលើយអំពឧីបេ្ គនានា និ្ងដំសណាឺះប្សាយជា្ន្ លឹឺះផ្ដលបាន្មក្ពីការពិភាក្ា 

សពញអង គ។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ ពិភាក្ាអពំេីិទធិរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ង េិទធ ិ

របេ់ប្បជាពលរដ ា ក្ែុងការសេ ែើបញ្ហា ដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

(ប្កុ្មសោលសៅពិភាក្ាអំពអីវីផ្ដលោចសធ វើបាន្ក្ែុងការសេ ែើដ្ឋក់្ប្ចលូបញ្ហា សៅក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ) 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េី ោចសធ វើអវីបាន្ខ លឺះក្ែុងការសេ ែើបញ្ហា ដ្ឋក់្ប្ចលូសៅក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ? 

សេ ែើេ ំឲប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសលើចំនួ្ន្នង ាក្ែុងការប្បមូលបញ្ហា  និ្ងប្ពមសប្ពៀងសលើ 

េក្មមភាពផ្ដលប្តូវសធ វើ។ 

 

េំណមូពរៈ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល ន្ិងប្បឹក្ាសោបល់មិន្្ួរបញ្ហជ ក្់ន្ូវប្បសោ្  

ខាងសប្កាមសទប្បេិន្សបើប្ក្ុមសោលសៅយល់ប្ពមដ្ឋក្់េំណរួចសមលើយ ន្ិងការបស្ចញ 

មតិសោបល់សៅក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ ពិភាក្ាជាមួយប្កុ្មសោលសៅអំពីេិទធិរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុងការសេ ែើេ ំដ្ឋក់្ប្ចលូនូ្វក្មមវិធីេំណរូ ចសមលើយ និ្ងការបស្ចញមតិ 

សោបល់សៅក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ប្ពមទំងសធ វើការេសង ាបអំពីសារៈេំខាន់្នន្ 

ក្មមវិធីេំណរូ ចសមលើយ និ្ងការបស្ចញមតិសោបល់ និ្ងបញ្ហា ស្សងៗ សធ វើដូចសន្ឺះ 

ពូក្ោត់ោចាន្ជា្ំន្ិតខ លឺះ សដ្ឋយសេត ថ្នសមសរៀន្សន្ឺះនឹ្ងពិភាក្ាោែ លមាិតសៅក្ែុង 

សមសរៀន្ទី៥ និ្ងទី៧។ 

ក្ំណតេ់ំោល ់េំណរួ ចសមលើយ ន្ិងការបស្ចញមតិសោបល់ ន្ិងបញ្ហា ស្សងៗាន្ 

សារៈេំខាន់្ក្ែុងការដ្ឋក់្ប្ចលូសៅសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈពីសប្ាឺះ ៖ 

 េំណរួ ចសមលើយ ការបស្ចញមតិសោបល់  ្រ្ តល់ ឱ្កាេដល់ប្បជាពលរដ ា 

តំណាងអង គការេង គមេ ី វិល  ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំេងាក ត់សដើមបីេួរេំណរួ 



និ្ង្ តល់សោបល់ប្ត ប់ភាល មៗអំពីបញ្ហា ផ្ដលបាន្ពិភាក្ា ន្ិងសេចក្តីេសប្មច 

ក្ែុងសពលប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ា  វិធីសាន្តេ តសន្ឺះជាយន្ តការមួយសដើមបីភាជ ប់ទំនាក់្ទំន្ង 

និ្ងចូលរួមចំផ្ណក្សធ វើសោយប្កុ្មប្បឹក្ាាន្្ណសន្យយភាពចំសាឺះការេសប្មច 

ចិតត និ្ងធានាថ្នរាល់ការេសប្មចចិតតទំងសនាឺះប្តូវបាន្អន្ វតត។ 

 បញ្ហា ស្សងៗ ្រសដើមបី្ តលឱ់្កាេដល់ប្កុ្មប្បឹក្ា្ណៈអភិបាល និ្ងនាយក្រដ ាបាល 

សដើមបីជូន្ដំណឹងសោយោែ សៅ វិញសៅមក្អំពីបញ្ហា ស្សងៗដូចជា ៖ ទេសន្ៈកិ្ច ចេិក្ា 

ផ្្ន្ការអភិវឌ្ឍរបេ់ាច េ់ជំន្ួយ។ល។ បញ្ហា ទំងអេ់សនាឺះមិន្ប្តូវយក្មក្ជផ្ជក្ 

សៅអំ ុងសពលប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ាសទ។ 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១៥នាទ)ី 

ប្កុ្មសោលសៅសធ វើការេសង ាបចំណ  ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ សេើយមន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្នូ្វក្មមវិធបី្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។ 

 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់

 

  



យមយរៀន្ទី២៖ ការកុំណត់រញ្ហា ស្ប្មារ់យរៀរច្ុំយស្ច្កដីប្ាងរយរៀរវារៈនន្កិច្ចប្រជ ុំ  

(ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី១ ជុំហាន្ទ១ី និ្ងទី២) 

 

ប្បធាន្បទ ការកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់សរៀបចំសេចក្ដីប្ាងរសបៀបវារៈនន្កិ្ច ចប្បជ  ំ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ 

 ប្កុ្មសោលសៅោចកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់សរៀបចំសេចក្តីប្ាង រសបៀបវារៈសដើមបី 

ពិភាក្ាក្ែុងកិ្ច ចប្បជ ំរបេប់្កុ្មប្បឹក្ា 

 ប្កុ្មសោលសៅោចកំ្ណត់បាន្ធន្ធាន្មន្ េស ឯក្សារាក់្ព័ន្ ធ ន្ិងសពលសវលា 

េប្ាប់ដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា ្ណៈអភិបាល និ្ងនាយក្រដ ាបាល  

រយៈសពល ៣សា៉ា ង៣០នាទ ី

 

 

ដំសណើរការ 

(៣សា៉ា ង១០នាទ)ី 

េំណរួបំ្ េ (១សា៉ា ង) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួដូចខាងសប្កាមៈ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េីសធ វើដូចសមតចសដើមបីកំ្ណត់បញ្ហា េប្ាប់ដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ? 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េបីាន្ទទួលបាន្ព័ត៌ាន្មក្ពីប្បភពណាខ លឺះ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមលើយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ និ្ងបងាា ញ 

ឯក្សារបសច ចេសទេ ផ្្ ែក្ទី១ ជំហាន្ទី១ 

ទប្មង់ទី១េប្ាប់ឲប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាបញ្ហជ ក់្សលើទប្មង់សនាឺះ។ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្សៅប្កុ្មសោលសៅថ្នទប្មង់ទី១សន្ឺះោចផ្ក្តប្មូវបាន្។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ជាមួយប្កុ្មសោលសៅថ្នពួក្ោត់ោច 

ប្បមូលបញ្ហា ពីប្បភពស្សងៗសទៀតបាន្។ បញ្ហា ទំងសនាឺះាន្ដូចជាៈ  

 របាយការណប៍្បចាផំ្ខរបេ់្ណៈអភិបាល និ្ងរបាយការ ណ៍របេ់ប្បធាន្ 

កា រិោល័យេិរ្ ញវតថុេ តីអំពីសាថ ន្ភាពេិរ្ ញវតថុ 

 កំ្ណត់សេត ប្បជ ំសលើក្ម ន្ 

 បញ្ហា ផ្ដលសេ ែើស ើងសដ្ឋយេាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ា១ភា្៣ (១/៣) 

្ណៈក្ាម ធិការស្សងៗ មន្ ទីរ កា រិោល័យជំនាញស្សងៗ និ្ងតំណាង 

អង គការេង គមេ ី វិល។ 

 
 
 
 
 

 

 

ទប្មង់ទ១ី    

(ក្ ខ និ្ង្) 

 
 

ការប្ពមសប្ពៀង  

ទប្មង់ទ១ី    

(ក្ ខ និ្ង្) 

 
 
 

 

 

 

 



ក្ំណតេ់ំោល់ទី១ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ តល់សពលសវលាពី១សៅ 

៣នង ាេប្ាបប់្កុ្មសោលសៅក្ែុងការប្បមូលនូ្វបញ្ហា ពីប្បភពស្សងៗដូចផ្ដលបាន្ 

សរៀបរាប់ខាងសលើប្ពមទំងបំសពញទប្មង់ទី២ (មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ 

្ តល់ទប្មង់ទី២ដល់ប្កុ្មសោលសៅប្ពមទំងពន្យល់ពីរសបៀបនន្ការបំសពញ)។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ រំឭក្ដល់នាយក្រដ ាបាលឲយក្មក្ជាមួយនូ្វ 

ទប្មង់ទី២ ផ្ដលបាន្បំសពញរួចេប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ប្តូវត្តមដ្ឋន្ប្តួតពិនិ្តយជាមួយនាយក្ 

រដ ាបាល សដើមបីធានាថ្នទប្មង់ទី២ផ្ដលបាន្បំសពញប្តឹមប្តូវម ន្សពលប្បឹក្ាសោបល់ 

សលើក្សប្កាយ។ 

រយៈសពលៈ (១សា៉ា ង) 

បនាទ ប់ពី១សៅ៣នង ាមក្ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្កុ្មសោលសៅ 

ជួបោែ មតងសទៀត។  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ ួរផ្តេំសណឺះេំណាលជាមួយប្កុ្មសោលសៅ 

ម ន្នឹ្ងចាប់ស្ តើមសមសរៀន្សន្ឺះ។ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់ួរសៅកាន្់ 

នាយក្រដ ាបាលនូ្វេំណរូដូចខាងសប្កាមៈ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េីយល់ោ៉ា ងដូចសមតចផ្ដរចំសាឺះទប្មង់ទី២សន្ឺះ? 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េីជួប្លលំបាក្អវីផ្ដរ ឬសទក្ែុងការបំសពញទប្មង ់

សន្ឺះ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ជាមួយនាយក្រដ ាបាល  និ្ងប្កុ្ម 

សោលសៅស្សងសទៀតអំពីការបំសពញទប្មង់ទី២ ប្ពមទំង ទ ក្សពលសោយនាយក្ 

រដ ាបាលសធ វើការផ្ក្តប្មូវទប្មង់ទី២ ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល ន្ិងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្កុ្មសោលសៅពិភាក្ាអំពឯីក្សារ 

ាក់្ព័ន្ ធ ន្ិងសភញៀវផ្ដលប្តូវអស្ជើញចូលរួមសដ្ឋយផ្្ ាក្សលើទប្មង់ទី២។ 

បនាទ ប់មក្មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលប់ងាា ញ ន្ិងពន្យល់ទប្មង់ទី៣។  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើ ឲនាយក្រដ ាបាលបំសពញទប្មង់ទី៣ 

សដ្ឋយាន្ការចូលរួមសោបល់ពីប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ង្ណៈអភិបាល។ (ទប្មង់ទី៣ 

ឯក្សារាក់្ព័ន្ ធ ន្ិងសភញៀវប្តូវអស្ជើញចូលរួម)។ 

បនាទ ប់ពីសមសរៀន្សន្ឺះ នាយក្រដ ាបាលស្ ញើទប្មង់ទី២ និ្ងទប្មង់ទី៣ ផ្ដលបាន្បំសពញរួច 

សៅប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសដើមបីយល់ប្ពមក្ែុងការដ្ឋក់្ប្ចលូសៅក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

 

ទប្មង់ទី២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ រំលឹក្ដល់្ណៈអភិបាលក្ែុងការសរៀបចំ 

របាយការណ៍ប្បចាផំ្ខ សេើយស្ ញើសៅប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាោ៉ា ងតិច៨នង ានន្នង ាសធ វើការម ន្ 

កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម។ 

បនាទ ប់មក្្ណៈអភិបាលជួបជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសដើមបីពិភាក្ាប្បេិន្សបើាន្អវ ី

ប្តូវផ្ក្តប្មូវ។ 

 

ក្ំណតេ់ំោលទ់២ី ៖ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលជ់ួបជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសដើមបីប្ពមសប្ពៀង 

ជាច ងសប្កាយសលើទប្មង់ទី២ និ្ងទី៣ ក្ែុងសពលសវលាេមប្េបមួយ។ 

ក្ែុងក្រណីប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាោចពិនិ្តយជាច ងសប្កាយសលើទប្មង់ទី២ និ្ង៣ ក្ែុងអំ ុង 

សពលប្បឹក្ាសោបល់សមសរៀន្សន្ឺះ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់  ប្តូវបន្ ត 

អន្ វតតនូ្វជំហាន្បនាទ ប់។ 

 

ក្ែុងក្រណីផ្ដលទប្មង់ទី២ (សេចក្តីប្ាងបញ្ហា េប្ាប់ដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុងសេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ) ន្ិងទប្មង់ទី៣ (ប្ជីឯក្សារាក់្ព័ន្ ធ្ ន្ិងស ម្ ឺះអែក្ផ្ដលប្តូវអស្ជើញ 

ចូលរួម) មិន្ទន់្បាន្បំសពញចប់េព វប្្ប់សដ្ឋយនាយក្រដ ាបាល មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល ់្ួរ ទ ក្សពលសវលាឲនាយក្រដ ាបាល ្ណៈអភិបាល 

និ្ងប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាពិភាក្ា ន្ិងបំសពញទប្មង់ទំងសនាឺះ។ 

 

រយៈសពល (១សា៉ា ង១០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េួរប្កុ្មសោលសៅថ្នសតើពួក្ោត់ាន្ទប្មង់ 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈផ្ដរឬសទ? ប្បេិន្សបើាន្ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ង 

ប្បឹក្ាសោបល់ពិភាក្ាជាមួយប្កុ្មសោលសៅសលើទប្មង់សនាឺះផ្តមតង។  ប្បេិន្សបើពួក្

ោត់មិន្ាន្ទប្មង់សនាឺះសទ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បងាា ញសៅ 

ប្កុ្មសោលសៅនូ្វទប្មង់ទី៤ នន្សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើសោយប្កុ្មសោលសៅសប្ជើេស រធេបញ្ហា  

េំខាន់្ៗ ផ្ដលបាន្ប្ពមសប្ពៀងជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាពីទប្មង់ទី ៣ដ្ឋក់្ក្ែុងទប្មង់ 

ទ៤ី នន្សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ប្ពមទំងចាត់ផ្ចងសពលសវលា ន្ិងកំ្ណត់ធន្ធាន្ 

មន្ េសេប្ាប់សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈនី្មួយៗដូចជាៈ  

 

 

ទប្មង់ទី៣  

បាន្បំសពញ 

ច ងសប្កាយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទប្មង់ទី៤ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



១. សបើក្កិ្ច ចប្បជ ំ (xxនាទី) 

២.  ការពិនិ្តយក្ូរ  ម (xxនាទ)ី 

៣.  ពិនិ្តយនិ្ងអន្ ម័តរសបៀបវារៈនន្កិ្ច ចប្បជ ំ (xxនាទី) 

៤.   ការអន្ ម័តសលើកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ (xxនាទ)ី 

៥.   ពិភាក្ា ្ តល់សោបល់ េំណរួ ន្ិងចសមលើយ (xxនាទី) 

ប្បេិន្សបើចាបំាច់មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ ោចបងាា ញសេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ្ំរូដល់ប្កុ្មសោលសៅដូចខាងសប្កាមៈ 

 សបើក្កិ្ច ចប្បជ  ំ

 ការពិនិ្តយក្ូរ  ម  

 ពិនិ្តយនិ្ងអន្ ម័តរសបៀបវារៈនន្កិ្ច ចប្បជ ំ  

 ការអន្ ម័តសលើកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្  

 របាយការណ៍របេ់្ណៈអភិបាល 

 ការសប្តៀមសរៀបចំសវទិកា្សព វ្ ាយ ន្ិងពិសប្ោឺះសោបល់នាសពលខាងម ខ 

 សេចក្ដីប្ាងដីកាសដើមបីហាមឃាត់ការបង កេសមលងស្សងៗលាន់្ឮខាល ំងៗសៅ 

សប្កាយសា៉ា ង១១យប ់

 បញ្ហា ស្សងៗ 

 េំណរួសមលើយនិ្ងការបស្ចញមតិសោបល់ពីេាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ ំេងាក ត ់

ប្បជាពលរដ ា និ្ងអែក្ាក់្ព័ន្ ធនានា 

 ជូន្ព័ត៌ាន្ពីកាលប រិសច េទនិ្ងទីក្ផ្ន្ លងជាក់្លាក់្នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្សប្កាយ 

 ការបិទកិ្ច ចប្បជ  ំ

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ បញ្ហជ ក់្ជាមួយប្កុ្មសោលសៅអំពីការស្ ញើ 

លិខិតអស្ជើញ (ទប្មង់ទី៥) ន្ិង ឯក្សារាក់្ព័ន្ ធសៅសភញៀវ ផ្ដលប្តូវអស្ជើញទំងអេ់ 

ោ៉ា ងតិច៥នង ានន្នង ាសធ វើការម ន្កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម។ 

ក្ំណតេ់ំោលទ់៣ី ៖ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ួរផ្តបញ្ហជ ក់្ជាមួយ 

ប្កុ្មសោលសៅថ្នទប្មង់ទំងអេ់សន្ឺះោចសធើ វការផ្ក្ផ្ប្បបាន្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទប្មង់ទ៥ី 

 
 

េសង ាប 

ន្ិងេន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(២០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េសង ាបចំណ  ច ផ្ដលប្តូវសរៀន្េូប្ត េំខាន់្  ៗ

និ្ង (េូមសមើលដោប្កាមនន្ការសប្បើប្បាេ់ទប្មង់ខាងសប្កាម) សេើយ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ពីក្មមវិធីផ្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា

សោបល ់



ដ្ាប្កាមនន្ការយប្រើប្បាស្់ទប្មង ់

 

  
ទប្មង១់ ក 

េប្ាប់ប្កុ្មប្បឹក្ាាែ ក់្ៗ 

 

 
ទប្មង់១ ខ្ 

េប្ាប់ប្ក្ុមប្បឹក្ាជាប្ក្ុម 

 

 
ទប្មង់១ គ 

អែក្ដនទមិន្ផ្មន្ប្ក្ុមប្បឹក្ា 

បនាទ ប់ពីបញ្ហជ ក្់សដ្ឋយ 

ប្បធាន្ប្ក្ុមប្បឹក្ាសេើយ 

ស្ ញើសៅនាយក្រដ ែបាល១០

នង ាម ន្ក្ិច ចប្បជ ំ 

ទប្មង់ទ២ី 

ប្ជីបញ្ហា េប្ាប់ដ្ឋក់្ក្ែុង 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

បំសពញសដ្ឋយនាយក្រដ ាបាល ៨នង ាម ន្

កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម 

ទប្មង់ទី៣ ប្ជីឯក្សារាក់្ព័ន្ ធ 

និ្ង ស ម្ ឺះអែក្ចូលរួមក្ិច ចប្បជ  ំ

បំសពញសដ្ឋយនាយក្រដ ាបាល 

៨នង ា ម ន្កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម 

 

ទប្មង់ទី៤ សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ 

នន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេប់្កុ្មប្បឹក្ា 

បំសពញសដ្ឋយនាយក្រដ ាបាល ៨នង ា 

ម ន្កិ្ច ចប្បជ ំចាប់ស្ តើម 

 

ទប្មង់ទី៥ លិខិតអស្ជើញ 

បំសពញសដ្ឋយនាយក្រដ ាបាល ៥នង ាម ន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេប់្កុ្មប្បឹក្ាចាប់ស្ តើម 

ទប្មង់ទ១ី 

 



យមយរៀន្ទ៣ី៖ ការយ្ញើលិខ្ិតអយញ្ជ ើញ និ្ង្េពវ្ ាយយស្ច្កដីប្ាងរយរៀរវារៈ និ្ងឯកសារាក់ព័ន្ធនានា  

(ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទ១ី ជុំហាន្ទ៣ី) 

ប្បធាន្បទ ការស្ ញើជូន្លិខិតអស្ជើញ ន្ិងការ្សព វ្ ាយសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងឯក្សារ 

ាក់្ព័ន្ ធនានា 

េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះប្កុ្មសោលសៅយល់ដឹងអំពីសារៈេំខាន់្នន្ការស្ ញើជូន្ 

លិខិតអស្ជើញ ន្ិងការ្សព វ្ ាយសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងឯក្សារាក់្ព័ន្ ធនានា 

ជូន្អែក្ផ្ដលាក់្ព័ន្ ធឲបាន្ម ន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាចាប់ស្ តើម 

 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា អភិបាលរង (ទទួលបន្ ទកុ្ផ្្ ែក្្សព វ្ ាយព័ត៌ាន្) ន្ិងនាយក្ 

រដ ាបាល 

 

រយៈសពល ១សា៉ា ង១៥នាទ ី  

ដំសណើរការ 

(១សា៉ា ង) 

េំណរួបំ្ េ (១សា៉ា ង) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួដូចខាងសប្កាមៈ 

 សតើាន្សារៈេំខាន់្អវីខ លឺះក្ែុងការស្ ញើលិខិតអស្ជើញ និ្ងការ្សព វ្ ាយសេចក្ត ី

ប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងឯក្សារាក់្ព័ន្ ធនានាជូន្អែក្ាក់្ពន័្ ធឲបាន្ម ន្កិ្ច ច 

ប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាចាប់ស្ តើម? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមលើយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួបន្ តៈ 

 ត្តមបទពិសសាធន្៍ សតើសលាក្ សលាក្ប្េសី្ ញើលិខិតអស្ជើញ ន្ិងឯក្សារ 

ាក់្ព័ន្ ធនានាប៉ា នាម ន្នង ាម ន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាចាប់ស្ តើមជូន្អែក្ចូលរួម 

និ្ងអែក្ាក់្ព័ន្ ធ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមលើយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួបន្ តសទៀតៈ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េសីធ វើដូចសមតចសដើមបីស្ ញើលិខិតអស្ជើញ ន្ិងឯក្សារាក់្ព័ន្ ធ 

នានាជូន្អែក្ាក់្ព័ន្ ធ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមលើយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បងាា ញ វិធីសាន្តេ តេមប្េបក្ែុងការ 

្សព វ្ ាយព័ត៌ាន្សេើយ វិធីសន្ឺះក៏្ាន្ក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេផ្្ ែក្ទី១ 

ជំហាន្ទី៣ដូចខាងសប្កាមៈ 

 កាត រព័ត៌ាន្សាធារណៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯក្សារបសច ចក្ 

សទេផ្្ ែក្ទី១ 

ជំហាន្ទី៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 កាត រព័ត៌ាន្ឃ ំ េងាក ត ់

 សារព័ត៌ាន្មូលដ្ឋា ន្ដូចជា ( វិទយុ កាផ្េត ។ល។) 

 អង គការេង គមេ ី វិលមូលដ្ឋា ន្ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ថ្នសប្ៅពឯីក្សារបសច ចក្សទេ 

ផ្្ ែក្ទី១ជំហាន្ទី៣ ្រាន្ វិធីសាន្តេ តេមប្េបស្សងសទៀតក្ែុងការ្សព វ្ ាយ 

ព័ត៌ាន្ដូចជាពិធីប ណយស្សងៗត្តមទីសាធារណៈ ។ល។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសៅសលើ 

 វិធីសាន្តេ តេមប្េប និ្ងសពលសវលាេប្ាប់ស្ ញើជូន្អែក្ចូលរួម និ្ង្សព វ្ ាយ។ 

 

 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េសង ាបចំណ  ចប្តូវសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ ន្ិង 

បញ្ហជ ក់្ពីក្មមវិធផី្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។  

 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់



 

 

 

 

ណ្នកទី២៖ ដ្ុំយណើរការកិច្ចប្រជ ុំររស្់ប្កុមប្រឹកា 

 

 

 

 

 
  



យមយរៀន្ទ១ី ៖  ការអន្ ម័តយស្ច្កតីប្ាងរយរៀរវារៈ ន្ិងកុំណត់យ ត នន្កិច្ចប្រជ ុំយលើកម ន្  

(ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៣ី និ្ងទី៤) 

ប្បធាន្បទ ការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង  

សោលបំណង 

 

សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្កុ្មសោលសៅោចសប្បើប្បាេ់េិទធិរបេ់ខ លនួ្ក្ែុងការសេ ែើេ ំ 

ផ្ក្ផ្ប្បសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល  

រយៈសពល ១សា៉ា ង   

ដំសណើរការ 

(៤៥នាទី) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ថ្ន ត្តមបទបញ្ហជ ន្ ទក្ែុងប្កុ្មប្បឹក្ា 

ប្តូវអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ កំ្ណត់សេត កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួខាងសប្កាម ៖ 

 ត្តមបទពិសសាធន៍្សលាក្អែក្បាន្សធ វើអវីខ លឺះសៅក្ែុងដំសណើរការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ និ្ងកំ្ណត់សេត កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្? 

 សតើប្កុ្មប្បឹក្ាាែ ក់្ៗាន្េិទធិអវីខ លឺះក្ែុងដំសណើរការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀប 

វារៈ និ្ងកំ្ណត់សេត កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយសៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

សដ្ឋយផ្ចក្សចញជាពីរផ្្ ែក្ៈ ផ្្ ែក្ទី១ ៖ ការអន្ ម័តរសបៀបវារៈ និ្ងផ្្ ែក្ទី២ ៖ 

អន្ ម័តកំ្ណត់សេត កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ លឺុះបញ្ហច ងំជាមួយប្កុ្មសោលសៅនូ្វចសមលើយ 

េ តីពីេិទធរិបេ់ពួក្ោត ់បញ្ហា ប្បឈម និ្ងដំសណាឺះប្សាយ សេើយោន្ឯក្សារបសច ចក្សទេ 

ជំហាន្ទី៣ និ្ង៤ (ផ្្ ែក្ទី២ េិទធិរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងដំសណើរការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ និ្ងកំ្ណត់សេត កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្)។ 

ក្ំណត់េំោល ់៖ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ួរសតត តសៅសលើេិទធិរបេ ់

ប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្ដលាន្ផ្ចងសៅក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេជាជាងបញ្ហា ប្បឈម និ្ងដំសណាឺះ 

ប្សាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ 

ជំហាន្ទី៣ 

និ្ងទី៤ 

(ផ្្ ែក្ទី២) 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

 (១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់សង ាបចំណ  ចប្តូវសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ ន្ិងបញ្ហជ ក់្ 

ពីក្មមវិធ ីផ្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់

  



យមយរៀន្ទ២ី៖ តួនាទីររស់្ប្រធាន្ប្កុមប្រឹកាកនងុការអន្ ម័តយស្ច្កតីប្ាងរយរៀរវារៈ និ្ងកុំណត់យ ត នន្កិច្ចប្រជ ុំយលើកម ន្ 

 (ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៣ី និ្ងទី៤) 

ប្បធាន្បទ តួនាទីរបេ់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុងការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងកំ្ណត់សេត  

នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ 

េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង 

 

សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាោចេប្មបេប្មួលដំសណើរការអន្ ម័ត 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្កាន្់ផ្តប្បសេើរ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា  

រយៈសពល ១សា៉ា ង១៥នាទ ី  

ដំសណើរការ 

(១សា៉ា ង) 

េំណរួបំ្ េ (៤០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួដល់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាៈ 

 សតើសលាក្អែក្ាន្តួនាទីអវីខ លឺះក្ែុងការេប្មបេប្មួលដំសណើរការអន្ ម័ត 

សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្ ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

និ្ងពិភាក្ា។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់រំឭក្ពីតួនាទីរបេ់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសៅក្ែុង 

ឯក្សារបសច ចក្សទេ ផ្្ ែក្ទី២  ជំហាន្ទី៣ និ្ងទី៤ ។ 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (២០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាៈ 

 សតើអែក្ណាោចជួយោំប្ទសលាក្ សលាក្ប្េីក្ែុងការេប្មបេប្មួល 

ដំសណើរការអន្ ម័តសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ ន្ិងកំ្ណត់សេត នន្កិ្ច ចប្បជ  ំ

សលើក្ម ន្ ? 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េី្ ិតថ្នោត់្ួរាន្តួនាទីអវីខ លឺះក្ែុងការជួយ 

េប្មបេប្មួល? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

និ្ងបញ្ហជ ក់្ពីអែក្ ផ្ដលាន្តួនាទីក្ែុងការជួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាសដ្ឋយសោងសៅសលើ 

ឯក្សារបច ចក្សទេផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៣ និ្ងទី៤ ។ 

 

 

 

 

 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ 

ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៣ 

និ្ងទី៤ 

 

 

 

 

 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

 (១៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់សង ាបចំណ  ចប្តូវសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ ន្ិង បញ្ហជ ក់្ 

ពីក្មមវិធផី្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយជាមួយប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់



យមយរៀន្ទ៣ី ៖  ការពិភាកា ន្ិងការយធវើយស្ច្កតីស្យប្មច្ចិ្តត (ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៦ី) 

ប្បធាន្បទ ការពិភាក្ា ន្ិងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសលើបញ្ហា នានា េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង 

 

សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្កុ្មសោលសៅយល់ដឹងកាន់្ផ្តប្បសេើរអំពីដំសណើរការ 

ពិភាក្ា ន្ិងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសលើបញ្ហា នានា 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល 

 

 

រយៈសពល ២សា៉ា ង  

ដំសណើរការ 

(១សា៉ា ង 

៤៥នាទ)ី 

សេចក្តីស្ តើម (១០នាទ)ី 

សោងសៅសលើបទបញ្ហជ ន្ ទក្ែុង ប្បការ៩ តប្មូវឲប្កុ្មប្បឹក្ាដ្ឋក់្ប្ចលូនូ្វក្មមវិធី 

ពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសៅក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ។ 

 

េំណរួបំ្ េ (២៥នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួខាងសប្កាមៈ 

 ត្តមបទពិសសាធន្ ៍សតើសលាក្ សលាក្ប្េីសធ វើោ៉ា ងដូចសមតចក្ែុងដំសណើរការពិភាក្ា 

និ្ងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសលើបញ្ហា នានាក្ែុងកិ្ច ចប្ក្ជ រំបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា? 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េជីួប្លលំបាក្អវីខ លឺះក្ែុងដំសណើរការពិភាក្ា ន្ិងការសធ វើ 

សេចក្តីេសប្មចក្ែុងកិ្ច ចប្បជ រំបេប់្កុ្មប្បឹក្ា?  

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េបីាន្សដ្ឋឺះប្សាយបញ្ហា ទំងសនាឺះសដ្ឋយរសបៀបណា? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

សេើយអែក្េប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បងាា ញពចំីណ  ច្ួរពិចារណារសៅក្ែុង 

ដំសណើរការពិភាក្ា ន្ិងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចសដ្ឋយសោងសៅសលើឯក្សារបសច ចក្សទេ 

ផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៦ ។ 

ការេផ្មតងតួ (៥០នាទ)ី 

(េំណមូពរៈ ប្បេិន្សបើប្ក្ុមសោលសៅយល់ប្ពមេំផ្ដងត ួមន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

ន្ិងប្បឹក្ាសោបល់ប្តូវេប្មបេប្មួលដំសណើរការសន្ឺះ) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើេ ំសោយប្កុ្មសោលសៅសប្ជើេស រធេ 

ប្បធាន្បទពីកិ្ច ចប្បជ ំសលើក្ម ន្សដើមបីេផ្មតងតួ ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សប្ជើេស រធេអែក្េផ្មតង៨នាក្់ 

(ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា១នាក់្ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ា២នាក្់ តំណាង្ណៈក្ាម ធិការស្សងៗ 

 

បទបញ្ហជ ន្ ទក្ែុង 

ប្បការ៩ 

 

 

 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ  

ផ្្ ែក្ទី២  

ជំហាន្ទី៦ 

 

  

 

 

 

 



២នាក្់ ្ណៈអភិបាល២នាក្់ និ្ងនាយក្រដ ាបាល១នាក្)់ ន្ិងអែក្ផ្ដលសៅេល់ជាអែក្ 

េសង កតការណ៍។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើេ ំសោយប្កុ្មសោលសៅអន្ វតតត្តមឯក្សារ 

បសច ចក្សទេផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៦ ។ 

ក្ំណតេ់ំោល ់៖ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើេ ំសោយប្កុ្មសោលសៅ 

បងាា ញប្បធាន្បទផ្ដលប្តូវសធ វើការពិភាក្ាសដ្ឋយៈ 

 ពន្យល់ពីបញ្ហា ផ្ដលប្តូវសលើក្ស ើង 

 បងាា ញពីឯក្សារាក់្ព័ន្ ធសៅនឹ្ងបញ្ហា សនាឺះ 

 ពន្យល់ន្ូវអវីផ្ដលចាបំាច់ប្តូវសធ វើាក់្ព័ន្ ធសៅនឹ្ងបញ្ហា ទំងសនាឺះ។ 

 

ការ្ លឺុះបញ្ហច ងំ ន្ិងសោបល់ប្ត ប់ (២០នាទ)ី 

បនាទ ប់ពីការេផ្មតងតួ មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើេ ំសោយប្កុ្មសោលសៅ 

(អែក្េផ្មតង ន្ិងអែក្េសង កតការណ៍) ្ លឺុះបញ្ហច ងំ ន្ិង្ តល់សោបលប់្ត ប់សដ្ឋយស្ លើយ 

នឹ្ងេំណរួខាងសប្កាម ៖ 

 សតើអវីខ លឺះផ្ដលសធ វើបាន្ល ា ? 

 សតើអវីខ លឺះផ្ដលប្តូវការផ្ក្លមា ? 

 េូមសោយតេួផ្មតងបស្ចញចំណាប់ោរមមណ ៍

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េំសោ្លទធ្លពីអែក្េសង កតការណ។៍ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើឲប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសលើេក្មមភាព 

ផ្ដលប្តូវអន្ វតត សេើយមន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ នឹ្ងចូលរួមេសង កតការណ៍ 

សៅក្ែុងកិ្ច ចប្បជ រំបេប់្កុ្មប្បឹក្ាសលើក្សប្កាយ។  

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១៥នាទ)ី  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េសង ាបចំណ  ចនានាផ្ដលប្តូវសរៀន្េូប្តេ តីអំពី 

ការពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្តីេសប្មចចិតត ន្ិងបញ្ហជ ក់្ពកី្មមវិធីប្បឹក្ាសោបល់សលើក្ 

សប្កាយ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល់  

 

 

  



យមយរៀន្ទ៤ី៖ តួនាទីររស់្ប្រធាន្ប្កុមប្រឹកាកនងុដ្ុំយណើរការពិភាកា និ្ងការយធវើយស្ច្កដីស្យប្មច្យលើរញ្ហា នានា   

(ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៦ី) 

      

ប្បធាន្បទ តួនាទីរបេ់ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាក្ែុងដំសណើការពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្ដីេសប្មចសលើ 

បញ្ហា នានា  

េាា រៈ ន្ិង  

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ានឹ្ងោចកំ្ណត់បាន្នូ្វតួនាទីបផ្ន្ ថម 

ផ្ដលោត់្ួរសធើ វក្ែុងដំសណើរការពិភាក្ានិ្ងការសធ វើសេចក្ដីេសប្មចសលើបញ្ហា នានា    

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា  

រយៈសពល ៤០នាទ ី  

ដំសណើរការ 

(៣០នាទ)ី 

ក្ំណត់េំោល់ៈ សមសរៀន្សន្ឺះ្ួរផ្តសធើ វស ើងបនាទ ប់ពីសមសរៀន្ទី៣ 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (៣០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សេ ែើឱ្យប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាផ្ចក្រំផ្លក្្ំន្ិត 

សោបល់េ តីពីដំសណើរការេប្មបេប្មួលការពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្ដីេសប្មច 

សលើបញ្ហា នានាក្ែុងកិ្ច ចប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ាសលើក្ម ន្ និ្ងការេផ្មតងតួសៅក្ែុង 

សមសរៀន្ទី៣។ 

(សបើេិន្ជាការេំផ្ដងតួមិន្ោចសធ វើបាន្ សៅក្ែុងសមសរៀន្ទី៣េូមរំលងចំណ  ចសន្ឺះ) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាៈ សតើសលាក្ 

សលាក្ប្េាីន្ផ្្ ែក្ណាខ លឺះ ផ្ដលមិន្ទន់្សពញចិតតសេើយចង់ផ្ក្លមា?  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ាប្ពមសប្ពៀង 

សលើកិ្ច ចការផ្ដលប្តូវប្បឹក្ាសោបល់អំពីការពិភាក្ា ន្ិងដំសណើរការនន្ការសធ វើ 

សេចក្តីេសប្មចចិតតសដ្ឋយផ្្ ាក្សលើចសមើលយផ្ដលបាន្ក្ត់ប្ត្តសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់នឹ្ងចូលរួមេសង កតការណ៍សៅក្ែុងកិ្ច ច 

ប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាសលើក្សប្កាយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់សង ាបចំណ  ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗេ តីពី 

ដំសណើរការេប្មបេប្មលួការពិភាក្ា និ្ងការសធ វើសេចក្ដីេសប្មចសលើបញ្ហា នានា 

និ្ងបញ្ហជ ក់្ពីក្មមវិធបី្បឹក្ាសោបលស់លើក្សប្កាយ។  

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់

 



យមយរៀន្ទ៥ី៖ ស្ុំណរួច្យមលើយ និ្ងការរយញ្ចញមតិយោរល់ (ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៧ី) 

 

ប្បធាន្បទ េំណរួ-ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ េាា រៈ ន្ិង  

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងអេយ់ល់ដឹងកាន់្ផ្តប្បសេើរ 

អំពីសារៈេំខាន់្នន្េំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់

 

ប្ក្ុមសោលសៅ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល  

រយៈសពល ៤០នាទ ី  

ដំសណើរការ 

(៣០នាទ)ី 

 

េំណរួបំ្ េ (៣០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់ួរប្កុ្មសោលសៅ ៖ 

 សេត អីវបាន្ជាប្កុ្មប្បឹក្ាប្តូវដ្ឋក់្ប្ចលូក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ និ្ងការ 

បសាច ញមតិសោបលក់្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធ ំនិ្ងបញ្ហជ ក់្ 

បផ្ន្ ថមជាមួយប្កុ្មសោលសៅនូ្វចំណ  ចខាងសប្កាម ៖  

 ក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ ន្ិងការបសាច ញមតិសោបល ់ ជាការ្ ដល់ឱ្កាេឱ្យ 

ប្បជាពលរដ ា តំណាងេង គមេ ី វិល  និ្ងប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំ េងាក តក់្ែុងការេួរ 

េំណរួ និ្ង្ តល់សោបល់ប្ត បភ់ាល មៗសៅសលើបញ្ហា ផ្ដលបាន្ពិភាក្ា ន្ិង  

េសប្មចសៅក្ែុងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

 ក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ ន្ិងការបសាច ញមតិសោបល ់ ជាយន្ ដការនន្ការចូល 

រួមផ្ដលនាឱំ្យាន្្ណសន្យយភាពសលើសេចក្ដីេសប្មច និ្ងការអន្ វតដសេចក្ដ ី

េសប្មចសនាឺះ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់ួរប្កុ្មសោលសៅៈ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េីសធើ វដូចសមតចសដើមបី្សព វ្ ាយក្មមវិធីេំណរួ-ចសមើលយ ន្ិង  

ការបសាច ញមតិសោបល់សន្ឺះសៅដល់ប្បជាពលរដ ា េង គមេ ី វិល និ្ងប្កុ្ម 

ប្បឹក្ាឃ  ំេងាក ត?់ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលក់្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ បញ្ហជ ក់្ថ្នេំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញ 

មតិសោបលស់ន្ឺះ ោច្សព វ្ ាយដល់ ប្បជាពលរដ ា តំណាងេង គមេ ី វិល និ្ង 

 

 

សេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ 

 
  
 
 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ 

ពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ ់

ប្កុ្មប្បឹក្ា 

(ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៧) 

 
 
 
 
 
 



ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ ំ េងាក តត់្តមរយៈ 

 កាដ រព័ត៌ាន្ 

 កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ ំ េងាក ត ់

 កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាសខតត ប្កុ្ង ប្េុក្  

 សវទិកាសាធារណៈ 

 កិ្ច ចប្បជ ំប្បឹក្ាសោបល ់

 អែក្ជិតខាងរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា...។ ល ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសលើេក្មមភាព 

ផ្ដលប្តូវអន្ វតតបន្ ត។ 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១០នាទ)ី  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ េសង ាបចំន្ ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ និ្ងបាច ក់្ពី 

ក្មមវិធេីប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបលស់លើក្សប្កាយ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា 

សោបល ់

 

  



យមយរៀន្ទ៦ី៖ ស្ុំណរួ ច្យមលើយ និ្ងការរយញ្ជញមតិយោរល់ (ឯកសាររយច្ចកយទស្ ណ្នកទី២ ជុំហាន្ទ៧ី) 

ប្បធាន្បទ េំណរួ-ចសមលើយនិ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាលាន្ការយល់ដឹង 

កាន់្ផ្តប្បសេើរក្ែុងដំសណើរការេប្មបេប្មួលក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមត ិ

សោបល។់ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាល   

រយៈសពល ១សា៉ា ង  

ដំសណើរការ 

(៥០នាទ)ី 

 

សេចក្តីស្ើ តម (១០នាទ)ី  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់ួរប្កុ្មសោលសៅៈ 

សេត អវីបាន្ជាក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបលា់ន្សារៈេំខាន់្? 

ប្កុ្មសោលសៅផ្ចក្រំផ្លក្ការយល់ដឹង។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលប់ងាា ញនូ្វចំណ  ចដូចខាងសប្កាម ៖ 

 េំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់្រមិន្តប្មូវសដ្ឋយចាប់សទ 

ផ្តប្កុ្មប្បឹក្ាោចសប្ជើេស រធេសដើមបីដ្ឋក់្ប្ចលូក្ែុងសេចក្តីប្ាងរសបៀប 

វារៈនន្កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

 េំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ ជាការ្ ដល់ឱ្កាេឱ្យ 

ប្បជាពលរដ ា តំណាងេង គមេ ី វិល និ្ងប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំ េងាក តក់្ែុងការេួរ 

េំណរួ ន្ិង្ តល់ សោបល់ប្ត បភ់ាល មៗសៅសលើបាា ផ្ដលបាន្ពិភាក្ា ន្ិង  

េសប្មចសៅក្ែុងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

 េំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ ជាយន្ ដការនន្ការចូលរួម 

ផ្ដលនាឱំ្យាន្្ណសន្យយភាពសលើសេចក្ដីេសប្មច និ្ងការអន្ វតដសេចក្ដ ី

េសប្មចសនាឺះ។ 
 

េំណរួបំ្ េ  (៤០នាទី) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបលេ់ួរប្កុ្មសោលសៅនូ្វេំណរួខាងសប្កាមៈ 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េីដំសណើរការក្មមវិធីេំណរួ ចសមើលយ និ្ងការ 

បសាច ញមតិសោបល់ោ៉ា ងដូចសមតច? 

 សតើសលាក្ សលាក្ប្េី សធើ វដូចសមតចសដើមបីសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ប្បជាពលរដ ា 

 
 
 

 

 

 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេេ ត ី

ពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ 

ប្កុ្មប្បឹក្ា 

(ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៧) 

 
 
 

សេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ 

(ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៧) 

 
 
 
 



េង គមេ ី វិល ប្កុ្មប្បឹក្ាឃ  ំ េងាក ត់ឱ្យសលើក្បញ្ហា នានារបេ់ពួក្ស្ក្ែុង 

ក្មមវិធីេំណរួ ចសមើលយ ន្ិងការបសាច ញមតិសោបល?់ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ ក្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ សេើយ ឲ 

ប្កុ្មសោលសៅោន្ និ្ងពិភាក្ាសលើដំសណើរការក្មមវិធីេំណរួ ចសមើលយ និ្ងការបសាច ញ 

មតិសោបល់ ក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា  (ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៧) សដ្ឋយយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក់្សលើតួនាទី ន្ិងការទទួលខ េប្តូវរបេ់ប្បធាន្ 

ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាល។ 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរប្កុ្មសោលសៅថ្នៈ   សប្ៅពីចំន្ ចផ្ដលបាន្ 

សលើក្ស ើងសៅក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ា សតើាន្េក្មមភាពអីវ 

ស្សងសទៀតផ្ដលសលាក្ សលាក្ប្េីោចសធើ វបាន្សដើមបីេប្មបេប្មួលដំសណើរការក្មមវិធី 

េំណរួ ចសមើលយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល់? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ និ្ងប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសលើេក្មមភាព 

ផ្ដលប្តូវអន្ វតតបន្ ត។ 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េសង ាបចំណ  ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ និ្ងបញ្ហច ក់្ 

ពីក្មមវិធេីប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា

សោបល ់

 

  



យមយរៀន្ទ៧ី ៖ រញ្ហា យ្េងៗ  (ណ្នកទ២ី ជុំហាន្ទ៨ី) 

ប្បធាន្បទ បញ្ហា ស្សង  ៗ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្កុ្មសោលសៅាន្ការយល់ដឹងជារួមសលើសមសរៀន្ 

េ តីពីបញ្ហា ស្សងៗ និ្ងភាពខ េោែ រវាងបញ្ហា ស្សងៗសៅនឹ្ងក្មមវិធី េំណរួ ចសមលើយ 

និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា និ្ងនាយក្រដ ាបាល  

រយៈសពល ១សា៉ា ង  

ដំសណើរការ 

(៥០នាទ)ី 

 

េំណរួបំ្ េ   (១០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរប្កុ្មសោលសៅនូ្វេំណរួខាងសប្កាមៈ 

 

 ត្តមការយល់សឃើញរបេ់អែក្ សតើបញ្ហា អីវខ លឺះផ្ដលនឹ្ងប្តូវយក្មក្ជប្ាប 

ជូន្ក្ែុងជំហាន្សន្ឺះ ?  (ឯក្សារបសច ចក្សទេផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៨)  

 សតើាន្ភាពខ េោែ អីវខ លឺះរវាងក្មមវិធេីំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញ 

មតិសោបល ់និ្ងបញ្ហា ស្សងៗ ?  
មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់ក្ត់ប្ត្តចសមើលយសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ។ 

 

ការពិភាក្ាសពញអង គ (៤០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់សោយប្កុ្មសោលសៅោន្ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំប្កុ្មប្បឹក្ា (ផ្្ ែក្ទី២ ជំហាន្ទី៨) 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហច ក់្ពីភាពខ េោែ រវាងេំណរួ ចសមលើយ 

និ្ងការបសាច ញមត ិសោបល ់និ្ងបញ្ហា ស្សងៗ សដ្ឋយប រិោយលំអិតនូ្វឃាល  

ខាងសប្កាម ៖ 

 បញ្ហា ស្សងៗ ្រជាការ្ ដល់ឱ្កាេដល់ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល ្ណៈអភិបាល 

អភិបាល ឬ នាយក្រដ ាបាលសដើមបជីូន្ដំណឹងអំពីបញ្ហា ស្សង ។ៗ បញ្ហា  

ស្សងៗទំងសនាឺះោចាន្ដូចជា េក្មមភាពផ្ដលកំ្ព ងសក្ើតាន្ស ើងសៅ 

ក្ែុងមូលដ្ឋា ន្ ឬ បញ្ហា  ផ្ដលទក់្ទងសៅនឹ្ងព័ត៌ាន្ង មី សៗេើយមិន្ទន់្បាន្ 

សលើក្យក្មក្ពិភាក្ាសៅក្ែុងរសបៀបនន្កិ្ច ចប្បជ ំ ឧទេរណ៍ៈ ដំសណើរ 

ទេសន្ៈកិ្ច ច្ លវូការរបេ់្ ណៈប្បតិភ ូឬ ក្មមវិធីអភិវឌ្ឍរបេ់ាច េ់ជំន្ួយ។ 

 ក្មមវិធីេំណរួ ចសមលើយ និ្ងការបសាច ញមតិសោបល ់ ្ ដល់ឱ្កាេឱ្យ 

 

 

 

សេចក្តីប្ាង 

រសបៀបវារៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេេ ត ី

ពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ ់

ប្កុ្មប្បឹក្ា 

 (ផ្្ ែក្ទី២ 

ជំហាន្ទី៨) 

 



ប្បជាពលរដ ា តំណាងេង គមេ ី វិល និ្ងប្កុ្មប្បឹក្ាឃ ំ េងាក តក់្ែុងការេួរ 

េំណរួ និ្ង្ តល់សោបល់ប្ត បភ់ាល មៗសៅសលើបញ្ហា  ផ្ដលបាន្ពិភាក្ា 

និ្ងេសប្មចសៅក្ែុងដំសណើរការកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល ់និ្ងប្កុ្មសោលសៅប្ពមសប្ពៀងសលើ 

េក្មមភាពផ្ដលប្តូវអន្ វតត សៅក្ែុងកិ្ច ចប្បជ ំសលើក្សប្កាយ។ 

េសង ាប ន្ិង 

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េសង ាបចំណ  ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗ និ្ងបញ្ហជ ក់្ 

ពីក្មមវិធេីប្ាប់ការប្បឹក្ាសោបល់សលើក្សប្កាយ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា

សោបល ់

 

  



យមយរៀន្ទ៨ី៖  កិច្ចប្រជ ុំស្មាា ត់ ន្ិងកិច្ចប្រជ ុំវិសាមញ្ញ 

ប្បធាន្បទ កិ្ច ចប្បជ ំេាា ត់ និ្ងកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ េាា រៈ ន្ិង 

ឯក្សារសោង 

សោលបំណង សៅច ងប្ចប់នន្សមសរៀន្សន្ឺះ ប្កុ្មសោលសៅយល់ដឹងកាន់្ផ្តប្បសេើរអំពកិី្ច ចប្បជ ំេាា ត ់

និ្ងកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ 

 

ប្ក្ុមសោលសៅ េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងមូល និ្ងនាយក្រដ ាបាល  

រយៈសពល  ១សា៉ា ង៣០នាទី  

ដំសណើរការ 

(១សា៉ា ង 

១៥នាទ)ី 

សេចក្តីស្ តើម (១០នាទ)ី 

កិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ាាន្២ប្បសភទ្រ កិ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញ និ្ងកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ។ 

កិ្ច ចប្បជ ំទំងសន្ឺះប្តូវសធ វើស ើងជាសាធារណៈ ប៉ា ផ្ន្ តប្កុ្មប្បឹក្ាោចប្បជ ំេាា ត់ក្ែុងផ្្ ែក្ 

ណាមួយនន្កិ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញ ឬ  កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញបាន្។ កិ្ច ចប្បជ ំេាា ត់មិន្ប្តូវបាន្ 

អន្ ញ្ហញ តឱ្យសាធារណជន្ចូលរួមស ើយ។ 

 

ក្ិច ចប្បជ ំេាា ត ់៖ 

េំណរួបំ្ េ (២៥នាទី) 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួៈ 

 សេត អវីបាន្ជាប្កុ្មប្បឹក្ាប្តូវប្បជ ំជាេាា ត់? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

និ្ងបញ្ហជ ក់្ពចំីណ  ចនានាផ្ដលាន្ផ្ចងសៅក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេ (ផ្្ ែក្ទ២ី)។ 

 

ក្ិច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ ៖ 

េំណរួបំ្ េ (៤០នាទ)ី 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួៈ 

 សតើកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញជាអវី ?  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

និ្ងពន្យល់ថ្ន កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ្ ្រជាកិ្ច ចប្បជ ំ ផ្ដលមិន្បាន្សប្ោងទ ក្ជាម ន្ សេើយាន្ 

សោលបំណងមួយ ឬ សប្ចើន្។ 

កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញោចាន្សោលបំណងសដើមបីពិភាក្ាពីបញ្ហា បនាទ ន់្ស្សងៗ (ឧទេរណ៍ៈ 

បញ្ហា ទឹក្ជំន្ន់្ ជមាររាតាត ក្ង វឺះសេបៀងោហារ...។ល។) 

ចាប់សរៀបចំ 

អង គការ 

ាប្ត្ត៦៨, 

៧៧, ១៥៧ 

អន្ ប្កិ្តយ២១៦ 

ាប្ត្ត៧១, 

៧៣, ៨៦, 

១៣៣, 

១៣៥, ១៤៧,  

បទបញ្ហជ  

ន្ ទក្ែុង 

ប្បការ១, ៤, 

២៤, ២៥, 

៣០,  

 

ឯក្សារ 

បសច ចក្សទេ 

 (ផ្្ ែក្ទី២) 

 

 

 

 



ឬ ោចាន្សោលបំណងសដើមបីពិភាក្ាពីបញ្ហា ពិសេេណាមួយ (ឧទេរណ៍ៈ 

្សប្ាងង វិកាប្បចាឆំ្ែ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា បញ្ហា េិរ្ ញវតថុ ឬ ផ្្ន្ការរយៈសពល៥ឆ្ែ ំ 

ការសធ វើដីកា...។ល។) 

 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េួរេំណរួៈ 

 សតើសលាក្អែក្សរៀបចំកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញោ៉ា ងដូចសមតច? 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េរសេរចសមលើយទំងអេ់សៅសលើប្ក្ដ្ឋេតទ ងំធំ 

និ្ងេសង ាបចំណ  ចេំខាន់្ផ្ដលាន្ផ្ចងសៅក្ែុងឯក្សារបសច ចក្សទេ។ 

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់បញ្ហជ ក់្ជាមួយប្កុ្មសោលសៅ សដើមបីធានាថ្ន 

ពួក្ោត់យល់បាន្ចាេ់ពីខ លឹមសារនន្ផ្្ ែក្សន្ឺះ។ 

 

ក្ំណត់េំោល ់៖ សដើមបីធានានូ្វ្ ណភាពនន្ការប្បឹក្ាសោបល ់មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល 

និ្ងប្បឹក្ាសោបល់្ួរផ្ចក្ប្កុ្មប្បឹក្ាជាប្កុ្មតូចៗ។ 

 

 

 

 

សេចក្តីេសង ាប

េ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំ 

 វិសាម្ ញ  

 

េង ាប ន្ិង  

េន្ ែិដ្ឋា ន្ 

(១៥នាទ)ី  

មន្តន្ តីេប្មបេប្មួល និ្ងប្បឹក្ាសោបល់េសង ាបចំណ  ចសរៀន្េូប្តេំខាន់្ៗអំពកិី្ច ចប្បជ  ំ

េាា ត ់និ្ងកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ។ 

ក្មមវិធីប្បឹក្ា

សោបល់  

 

  



យស្ច្កដីស្យងេរនន្កិច្ចប្រជ ុំ វិសាមញ្ញររស់្ប្កុមប្រឹកា 

 កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា្រជាកិ្ច ចប្បជ ំមួយសដ្ឋយមិន្ាន្កាល វិភា្ចាេ់លាេ់សទ សេើយការប្បជ ំសន្ឺះាន្ 

សោលបំណងពីរេំខាន់្ៗ ។ កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញោចាន្សោលបំណងសដើមបីពិភាក្ាបញ្ហា បនាទ ន់្ ឬ ាន្សោលបំណង 

សដើមបីពិភាក្ាបញ្ហា េំខាន់្ណាមួយ។ 

សតើក្ិច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញប្តូវបាន្សកាឺះប្បជ ំោ៉ា ងដូចសមដច? 

 កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញប្តូវបាន្សកាឺះប្បជ ំសដ្ឋយ ៖ 

o ប្បធាន្ប្កុ្មប្បឹក្ា ឬ 

o ចំនួ្ន្មួយភា្ប ី(១/៣)នន្េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងអេ ់

 សលើេពីសន្ឺះសទៀតសោងត្តមបទបញ្ហច ន្ ទក្ែុង អភិបាល ឬ្ណៈអភិបាលោចសេ ែើសកាឺះប្បជ ំ វិសាម្ ញរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា 

បាន្សដើមបីពិភាក្ាសលើបញ្ហា បនាទ ន់្ណាមួយ។ 

ក្ិច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញោចសធើ វស ើងជាសាធារណៈ 

 ដូចកិ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញផ្ដរ កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញប្តូវសធើ វស ើងជាសាធារណៈ ប៉ា ផ្ន្ ដោចសធ វើជាេាា ត់បាន្ល ឺះប្ត្តផ្ត 

ាន្សេត ្លេមប្េប។ 

 សលើេពីសន្ឺះសទៀតប្តូវរក្ប្្ប់មសធោបាយក្ែុងការ្សព វ្ ាយព័ត៌ាន្ជាសាធារណៈេ ដីពីកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញ សដើមបីឱ្យសាធារណជន្ 

ោចចូលរួមេសង កត ន្ងិពិភាក្ារាល់ការេសប្មចចិតតសលើបញ្ហា នានា។ 

 ក្ែុងក្រណីាន្បញ្ហា បនាទ ន់្ណាមួយេំណមូពររាល់លិខិតអស្ជើញ សេចក្តីប្ាងរសបៀបវារៈ និ្ងឯក្សារាក់្ព័ន្ ធប្តូវផ្ចក្ជូន្ 

ឲបាន្ ២-៥ នង ាម ន្កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញចាប់ស្ តើម។ 

ក្ិច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញេប្ាប់បញ្ហា បនាទ ន្ណ់ាមួយ 

 បញ្ហា បនាទ ន្ ់្រជាបញ្ហា ផ្ដលតប្មូវឲាន្សេចក្ដីេសប្មចភាល មៗពីប្កុ្មប្បឹក្ា ផ្ដលមិន្ោចរង់ចាកិំ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញបនាទ ប់របេ ់

ប្កុ្មប្បឹក្ាបាន្ ដូចជាបញ្ហា សប្ោឺះធម មជាតិ។ 

 េប្ាប់កិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញទក់្ទងសៅនឹ្ងបញ្ហា បនាទ ន់្នានា ការស្ ញើជូន្លិខិតអស្ជើញដល់េាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្ាទំងអេ់ព ំោច 

សធ វើសៅបាន្ក្ែុងរយៈសពលពីរនង ាដូចផ្ដលបាន្ផ្ចងសៅក្ែុង្រូំបទបញ្ហជ ន្ ទក្ែុង ដូចសន្ឺះការ្ តល់ព័ត៌ាន្ោចសធ វើស ើងត្តមរយៈ

ទូរេ័ព ទ និ្ងមសធោបាយស្សងៗ ផ្ដលាន្រយៈសពលតិចជាងពីរនង ា។  

ក្ិច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញសដើមបីពិភាក្ាសលើបញ្ហា េំខាន្់ៗណាមួយ 

 

 បញ្ហា េំខាន់្ៗ្រជាបញ្ហា  ផ្ដលោចសប្បើសពលសវលាសប្ចើន្ក្ែុងកិ្ច ចប្បជ ំសាម្ ញាន្ដូចជាៈ 

o ការសរៀបចំផ្្ន្ការយ ទាសាន្តេ ត ន្ិងយន្ តការសលើក្ក្មពេ់ការអភិវឌ្ឍសេដ ាកិ្ច ចមូលដ្ឋា ន្ 

o ការផ្ក្េប្មួលសលើការទទួលខ េប្តូវ និ្ងប្ក្បខ័ណឌ ការងាររបេ់ប ្ កលិក្ទីចាត់ការ ឬកា រិោល័យណាមួយសដ្ឋយ

សោងត្តមឯក្សារ្ លវូចាប់ផ្ដលាន្ជាធរាន្។ 



o ការពិនិ្តយ និ្ងអន្ ម័តសលើផ្្ន្ការអភិវឌ្ឍ និ្ងង វិការបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា ។ 

 

រសបៀបវារៈ្ំរូេ តីពីកិ្ច ចប្បជ ំ វិសាម្ ញសដើមបីពិភាក្ាសលើបញ្ហា េំខាន់្ណាមួយ ឬ បញ្ហា បនាទ ន់្ េូមសមើលសៅក្ែុងឯក្សារ 

បសច ចក្សទេពីកិ្ច ចប្បជ ំរបេ់ប្កុ្មប្បឹក្ា េូមសមើលឯក្សារបសច ចក្សទេទំព័រទី៤៥ ដល់ទំព័រ៤៨។ 


