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(គ.ជ.អ.ប) 

 

 

ឯកសារបតចេកតេស 

សតីព ី

តវេិកាផ្សពវផ្ាយ្ និងពិតម្ររោះតោបល ់

របស ់

ម្រកុម្ម្របឹការាជធានី តេតត ម្រកុង ម្រសុក េណឌ  

 

 

 

បេតុលា ឆ្ា ាំ២០១២ 

 



 

អារម្ភកថ្ន 

 

ការដាក់ចេញនូវចោលនចោបាយកំណែទម្រង់វវមរឈកាការវ និងវមសហ 

រឈកាការវ គឺជាការអនុវត្តតាររដ្ឋធរមនុញ្ ញននម្រះរាជាណាេម្កករពុជាណដ្លម្ត្វូ

បានអនុរ័ត្ចៅឆ្ន ១ំ៩៩៣។វ ចោលបំែងសខំាន់ននចោលនចោបាយចនះវ គវឺ

១)វ ការណកលំអនូវម្បរ័ន ធអភបិាលកិេ ចចៅតារថ្នន ក់រដ្ឋបាលនានាចដ្ើរបីឈំរុញដ្ល ់

លទធិម្បជាធិបចត្យយចៅរូលដាឋ នវ ២)ការឈំរុញកិេ ចអភិវឌ្ឍចសដ្ឋកិេ ចវ និង

សងគរកិេ ចចៅរលូដាឋ នវ និង៣)ការរួរេំណែកកាត្ប់នថយភារម្កីម្កចៅទូទំង 

ម្បចទសករពុជា។វ 

ណអ ែកចលើចោលនចោបាយចនះវ េាប់ចរៀបេំអងគការម្ត្វូបានអនុរ័ត្ដាក់

ឲចម្បើម្បាសច់ៅឆ្ន ំ២០០៨វណដ្លបានអតល់នូវរូលដាឋ នគត្យិុត្តសម្ាបកិ់េ ចកំណែ

ទម្រងត់ារណបបម្បជាធបិចត្យយចៅថ្នន ក់ចម្ការជាត្វិ និងបានបចងកើត្ឲាន

ម្កុរម្បឹកាវណដ្លជាអងគអភិបាលកិេ ចតារណបបម្បជាធិបចត្យយចៅថ្នន ក់រាឈធានីវ

ចេត្តវ ម្កុងវ ម្សុកវ េែឌ  តាររយៈការចបាះចឆ្ន ត្អសកលនាឆ្ន ំ២០០៩។វ

ម្កុរម្បឹកាវ គជឺាត្ំណាងនននីត្ិបុគគលនននីត្ិសាធារែៈណដ្លនីត្ិបុគគលចនះម្ត្ូវ

បចង កើត្វ ឈំរុញវ និងចធវើឲានេីរភារដ្ល់ការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជាធិបចត្យយ

ចៅថ្នន ក់ចម្ការជាត្។ិវ កនុងន័យចនះវ ម្កុរម្បឹកាម្ត្វូានគែចនយយភារជាេរបងវ

និងចដាយផ្ទា លេំ់ច ះម្បជារលរដ្ឋវ សំចៅធានាដ្ល់ការបចង កើននូវត្ាា ភារ 

ឈំរុញឲានការេូលរួររបស់ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតវី ចផ្ទត ត្ការយកេិត្ត

ទុកដាក់ជាសខំាន់ចៅចលើសចរាងវនិងត្ម្រូវការរបស់ម្បជារលរដ្ឋចៅកនុងការចធវើ    

 



 

ចសេកតីសចម្រេេិត្តវ កនុងការវវមភាឈនធធនធានវ ការអតលច់សសាសាធារែៈវ និងការ 

អភិវឌ្ឍចៅរូលដាឋ នរបស់េានួ។ 

ការចរៀបេចំវទកិាអសរវអាយវ នងិរចិម្ោះចោបលវ់ គជឺាឧបករែធ

ដ៏្ានសារៈសំខាន់រួយវ សម្ាប់ចលើកករពសគ់ែចនយយភារវ ត្ាា ភារវ និង

ការេូលរួររបស់ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតីកនុងកិេ ចដំ្ចែើរការអភិបាលកិេ ច

របស់ម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នន ក់ចម្ការជាត្ិ។វ អាម្ស័យចហត្ុចនះវ គ.ឈ.អ.បវ

បានចរៀបេំឯកសារបចេ ចកចទសសដរីីចវទិកាអសរវអាយ និងរិចម្ោះចោបល់

សម្ាប់ម្កុរម្បឹការាឈធានី ម្កុរម្បឹកាចេត្ដ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក 
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រិភាកាោ៉ា ងសករមរសីំណាក់ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវនិងស្រសតី។វ 
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ម្កុរម្បឹការាឈធានី ម្កុរម្បកឹាចេត្ដ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក 

ម្កុរម្បឹកាេែឌ វ ម្ត្វូអនុវត្តទំងម្សុងចនាះចទ។វ កនុងន័យចនះវ ចៅចរលអនុវត្តវ

រដ្ ឋបាលថ្នន ក់ចម្ការជាត្ិវ អាេចធវើការបត្់ណបនតារសាថ នភារវ និងត្ម្រូវការ

ជាក់ណសតងននរដ្ឋបាលនីរួយៗ។ 

 ឯកសារបចេ ចកចទសចនះវ បានចរៀបេំច ើងចដាយណអែកចលើបទរចិសាធនធ
ណដ្លបានអនុវត្តចៅកនុងចេត្តបាត្់ដំ្បងវ ម្កុងបាត្់ដំ្បងវ ម្សុកសណងកវ ម្សុកឯកភនវំ

និងចេត្តកំរង់ឆ្ន ំងវម្កុងកំរង់ឆ្ន ំងវម្សុកបរមបូរែ៌វម្សុកកំរង់ម្ត្ឡាេវចាប់រី   



 

ណេរិថុនាឆ្ន ំ២០១០កនាងរកវ ចដាយានការរិភាកាវ និងរចិម្ោះចោបល ់

ជារយួម្កុរម្បឹកាវអងគការសងគរសុីវមលវនិងអនក ក់រ័ន ធនានា។វ 

គ.ឈ.អ.ប សូរណថ ាងអំែរគុែោ៉ា ងម្ជាលចម្ៅេំច ះការរួរេំណែករ ី

ម្គប់ម្កសួងវសាថ ប័នវអងគភារវ និងអនក ក់រ័ន ធទំងអស់វ និងសរូសាវ គរនធោ៉ា ង

កក់ចតត េំច ះចោបលត់្ិចទៀនសាថ បនានាវ ចដ្ើរបីណកលរែឯកសារបចេ ចកចទស

ចនះឲកាន់ណត្ានលកខែៈល ែម្បចសើរ។ 

សូម្អរគុណ 

 



 

              

ម្មតិកាអតថបេ 
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សេចក្តីស្តើម 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        1 

តសចកតីតផ្តើម្ 

 

ឯកសារបចេ ចកចទសសដីរីចវទិកាអសរវអាយ និងរិចម្ោះចោបល់របស់

ម្កុរម្បឹការាឈធានីវ ម្កុរម្បឹកាចេត្តវ ម្កុរម្បឹកាម្កុងវ ម្កុរម្បឹកាម្សុកវ

ម្កុរម្បឹកាេែឌវបានម្ត្វូចរៀបេំច ើងកនុងចោលបំែងោំម្ទដ្ល់ម្កុរម្បឹកានន 

រដ្ឋបាលថ្នន ក់ចម្ការជាតិ្វ យកចៅអនុវត្ដតារត្ម្រូវការជាក់ណសដង ណត្រិនណរន 

អដល់ជាចោលការែធណែនាចំ ើយ។វ 

ចៅកនុងឯកសារបចេ ចកចទសចនះ កយថ្នវ ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ

សំចៅចលើចវទិកាអសរវអាយវ និងរិចម្ោះចោបល់របស់ម្កុរម្បឹការាឈធានីវ

ម្កុរម្បឹកាចេត្តវម្កុរម្បឹកាម្កុងវម្កុរម្បឹកាម្សុកវម្កុរម្បកឹាេែឌ។ 

ឯកសារបចេ ចកចទសចនះ បងាា ញរសីករមភាររួយេំនួនណដ្លម្កុរម្បឹកាវ

ននរដ្ឋបាលថ្នន ក់ចម្ការជាត្ិអាេអនុវត្ដតារដូ្េជា ការចរៀបេំរចបៀបសារៈ ករមវមធ ី

និងវវមធីសាស្រសដនានាកនុងការចរៀបេំចវទិការបស់េានួវ ម្បកបចដាយម្បសទិធភារេពស ់

និងអ តល់ឱ្កាសដ្ល់ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតីបានេូលរួរោ៉ា ងសករម។វ

ម្កុរម្បឹកាអាេអនុវត្ដសករមភារទំងអស់ ឬរយួេំនួនវ ណដ្លបានចលើកច ើង

ចៅកនុងឯកសារចនះវ កនុងការចរៀបេំចវទិការបស់េានួ។ ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវចធវើការ

សចម្រេចដាយេានួឯងរសីករមភារនានាវ កនុងចរលចរៀបេំចវទកិារបស់េានួវ ដូ្េជាវ

ការចម្ឈើសចរើសម្បធានបទ ដំ្ចែើរការម្បាររធចវទកិា អនកចធវើបទបងាា ញ រួរនិង

វវមធីសាស្រសដនានាជាចដ្ើរ។ 

ឯកសារបចេ ចកចទសចនះវានចោលបំែងវ៖វ 

 អដល់រ័ត្៌ានដ្ល់ម្បជារលរដ្ឋនូវសរិទធអលវ ណដ្លម្កុរម្បឹកា



សេចក្តីស្តើម 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        2 

សចម្រេបានកនាងរក និងបញ្ហា ម្បឈរនានា 

 អដលរ់័ត្៌ានដ្ល់ម្បជារលរដ្ឋអំរីអាទិភារននការងារអភិវឌ្ឍនធរបស់វ

ម្កុរម្បឹកាសម្ាប់ឆ្ន ំខាងរុេ  

 អដល់ឱ្កាសដ្ល់ម្បជារលរដ្ឋវកនុងការរិភាកាចលើរបាយការែធរបស់

ម្កុរម្បឹកា  

 ទទួលយកអនុសាសនធ និងសែំរូរររបស់ម្បជារលរដ្ឋ ចដ្ើរបី

រិភាកា និងច្ាើយត្ប។ 

ចដ្ើរបីសចម្រេចោលបំែងខាងចលើ ម្កុរម្បឹកាគួរអនុវត្ដនូវេំែេុដូ្េ

ខាងចម្ការ ៖   

 អចញ្ជើញត្ណំាងជាបុរស និងស្រសតីននម្កុរម្បឹកា ក់រ័ន ធ សាធារែៈឈន វ

សងគរសុីវមល និងវវមសយ័ឯកឈននានាឱ្យេូលរួរ 

 ម្ត្ូវធានាថ្ន រត័្៌ាន ក់រ័ន ធនឹងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្ត្វូបាន 

អដល់ឈូនម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវនិងស្រសត ីរួរនិងអនក ក់រ័ន ធ 

 កនុងករែីចាបំាេ់វ អចញ្ជើញអនកឈំនាញ ត្ំណាងរនាីរ ការមោល័យ 

និងអនក ក់រ័ន ធនានាឱ្យេូលរួរ 

 ម្កុរម្បឹកា និងគែៈអភិបាលម្ត្ូវរាយការែធឱ្យេំបញ្ហា  និងាន

ចរលចវលាកំែត្់េាសល់ាស ់

 ចម្បើម្បាស់វមធីសាស្រសដរួយេំនួន ចដ្ើរបីបងាា ញរីេាឹរសារននម្បធានបទ 

និងអ ដល់ឱ្កាសឱ្យអនកេូលរួរបានបចញ្ចញចោបល ់

 ម្គបស់ំចែើ និងសែំរូររទំងអស់ណដ្លចលើកច ើងចដាយអនកេូលរួរ 

ម្ត្ូវានអនកកត្់ម្តា និងចលើកយករករិភាកាចៅកនុងកិេ ចម្បឈុំបនាា ប ់



សេចក្តីស្តើម 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        3 

របស់ម្កុរម្បឹកាវ ចដ្ើរបីចលើកករពស់ម្បសទិធភារ ការងាររបស់េានួ 

និងអសរវអាយបនដដ្ល់អនក ក់រ័ន ធនានា ចដ្ើរបីេូលរួរកនុងការ 

ចដាះម្សាយ 

 ម្ត្ូវកំែត្់រយៈចរលនិោយឱ្យបានម្ត្ឹរម្ត្ូវ និងេាសល់ាស់

សម្ាបអ់នកេូលរួរាន ក់ៗវ ចដ្ើរបីអ ដល់លទធភារឱ្យានការេូលរួរ

ចម្េើនកនុងការរិភាកា។ 

ឯកសារបចេ ចកចទសចនះវបានចរៀបេំច ើងចដាយចផ្ទត ត្ចលើណអ នកសំខាន់ៗ 

ននចវទកិារបស់ម្កុរម្បឹកាវរួរានវ៖ 

១.វ ការចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិកា 

២.វ ការម្បាររធចវទកិា 

៣. កិេ ចការណដ្លម្ត្ូវចធវើបនាា បរ់ីចវទកិា។ 

ចលើសរចីនះវ ឯកសារបចេ ចកចទសចនះបានរំចលេនូវត្ួនាទជីាក់លាក់របស់វ

អនក ក់រ័ន ធទំងអស់វ ចៅកនុងការចរៀបេំចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ ជារិចសសវ

បាន្ាះុបញ្ហច ងំអរំកីារទទលួេសុម្ត្វូរបសអ់នក ក់រ័ន ធទំងចនាះវ កនុងការច្ាើយវ

ត្បវឬអនុវត្តការចដាះម្សាយបញ្ហា តារការម្សាយបំភាឺរីអនកឈនំាញនានា។វ 

ជារួយោន ចនះវ ឯកសារបចេ ចកចទសចនះក៏បានអតល់ឱ្កាសោ៉ា ងចរញ 

ចលញដ្ល់ម្កុរម្បឹកាកនុងការបត្់ណបនដំ្ចែើរការចរៀបេំចវទកិារបស់េានួវ ចដាយ 

អាម្ស័យចៅតារលទធភារ និងសាថ នភារជាក់ណសតងរបស់រដ្ឋបាលនីរួយៗចដាយ 

ចធវើោ៉ា ងណារកាបាននូវការចរៀបេំចវទកិារបស់ម្កុរម្បឹកាវ ណដ្លានលកខែៈ 

ម្បជាធបិចត្យយវានការទទលួេុសម្ត្វូវ និងានការេូលរួរោ៉ា ងចរញចលញរ ី

សំណាក់អនក ក់រ័ន ធទំងអស់។ 



សេចក្តីស្តើម 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        4 

គ.ឈ.អ.បវ សងឃឹរោ៉ា ងរុត្ាថំ្នវ ឯកសារបចេ ចកចទសចនះនឹងកាា យ

ជាឯកសារឈំនួយសាម រត្ីោ៉ា ងសំខាន់សម្ាប់ម្កុរម្បឹកាថ្នន ក់ចម្ការជាត្ិវកនុងការ

ចរៀបេំចវទិការបស់េានួម្បកបចដាយម្បសិទធភារវនិងភារសកតិសិទធិវចដ្ើរបីច្ាើយ 

ត្បនឹងការចរៀបេំណអនការអភិវឌ្ឍនធរបសេ់ានួ និងរួរេំណែកដ្ល់ការកាត្ប់នថយ 

ភារម្កីម្ករបសម់្បជារលរដ្ឋករពុជាម្សបតារេកខុវវមសយ័របស់រាឈរដាឋ ភិបាល។ 



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        5 

១. ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃការទរៀបចំទេទិការបសក់្រមុក្រឹរា 
 

 

ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្បចាឆំ្ន ំវ ណដ្លចរៀបេំច ើងចដាយម្កុរម្បឹកា

រាឈធានី ម្កុរម្បឹកាចេត្តវ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាេែឌ 

គឺជាការអដល់នូវឱ្កាសចដ្ើរបី ៖ 

- អដល់នូវរ័ត៌្ានវ៖វម្កុរម្បឹការាយការែធអំរីសករមភាររបស់េានួវ
ចៅកនុងឆ្ន ំកនាងរក និងបងាា ញរីណអនការសម្ាប់ឆ្ន ំខាងរុេ 

- អដល់ម្បឹកាវ៖ អនកេូលរួររិភាកាអំរីលទធអលអដល់រ័ត្៌ានម្ត្ ប់វ
ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាអំរីការងារចៅកនុងឆ្ន ំកនាងរក និងចលើកជាសំចែើវ

សម្ាប់ឆ្ន ំបនាា ប់ 

- ឈំរុញឱ្យានការេូលរួរវ វ ៖វ វ អនកេូលរួរអាេរួរេំណែកចៅកនុងវវវវវ
ដំ្ចែើរការននការចធវើចសេកដីសចម្រេ ណដ្លកនុងចនាះសំចែើវ និងវវវវវវវ

ការម្រួយបាររភរបស់ម្បជារលរដ្ឋវម្តូ្វបានចលើកយករករិចារណាវ

ចៅកនុងការសចម្រេេុងចម្កាយរបសម់្កុរម្បឹកា 

- ចលើកករពស់ការសហការ វ៖វម្កុរម្បឹកាទទួលបានរ័ត្៌ានម្បចសើរវ
ជាងរុនអរំីត្ម្រូវការរបស់ម្បជារលរដ្ឋ ចហើយម្បជារលរដ្ឋយល់វ

ដឹ្ងកាន់ណត្េាស់អំរីការអភិវឌ្ឍចៅរូលដាឋ ន។ ចវទិការបស់វ

ម្កុរម្បឹកាឈំរុញ និងចលើកករពស់កិេ ចសហការោន រសាងម្កុរម្បឹកា 

និងម្បជារលរដ្ឋ។វ ចវទកិាចនះ េូលរួរេំណែកកនុងការបចង កើត្នូវវ

ដំ្ចណាះម្សាយវណដ្លអដលអ់លម្បចោឈនធដ្ល់ម្បជារលរដ្ឋ។ 



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        6 

ទិដ្ ឋភាររួរននម្កបេ័ែឌេាប់វ វ វ សម្ាប់ការចរៀបេំចវទិការបស់

ម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នន ក់ចម្ការជាត្ិរួរាន ៖ 

១-វាម្តា៩វ អនុម្កឹត្យចលេ២១៥ណេងថ្នវ កនុងអ ំុងម្ត្ីាសទី៤ននឆ្ន ំ

នីរយួ វៗម្កុរម្បឹការាឈធានី ម្ត្ូវចរៀបេំចវទិការបស់េានួចៅតារេែឌនានា។ 
វ ចវទកិារបស់ម្កុរម្បឹកាចនះវានចោលបែំងវ ៖វ អ ដលរ់ត័្ា៌នដ្ល់វវវ

ម្កុរម្បឹកាេែឌវ ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់វ វ សហគរនធម្បជារលរដ្ឋវ និងអនកវ

 ក់រ័ន ធអរំសីករមភារនានារបស់ម្កុរម្បឹការាឈធានីវវកនុងការច្ាើយត្ប

ចៅនឹងសំចែើទំងឡាយរបស់ម្កុរម្បឹកាេែឌ  ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្ ់ និងវ

សហគរនធម្បជារលរដ្ឋ ម្បរូលវ និងរភិាកាអំរសីំចែើវ និងរត្ចិោបលវ់

នានាសម្ាបស់ករមភារឆ្ន ំខាងរុេ។ 

វ អនកេូលរួរកនុងចវទិការបសម់្កុរម្បឹការាឈធានីវ ណដ្លចរៀបេំច ើងវ

ចៅកនុងេែឌ វរួរានវ៖វសាឈិកម្កុរម្បឹការាឈធានី គែៈអភិបាលវរាឈធានី 

សាឈិកម្កុរម្បឹកាេែឌ  គែៈអភិបាលេែឌ  សាឈិកម្កុរម្បកឹាសងាក ត្វ់

កនុងេែឌ  ត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 

២-វាម្តា៩វអនុម្កឹត្យចលេ២១៦ណេងថ្នវវកនុងអ ំងុម្ត្ីាសទី៤ននឆ្ន ំ

នីរួយៗវ ម្កុរម្បឹកាចេត្ដម្ត្ូវចរៀបេំចវទិការបស់េានួចៅតារម្កុងវ និង

ម្សុកនានាកនុងចេត្ដ។ 

វ ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចនះវានចោលបំែង៖ អដល់រ័ត្៌ានដ្ល់

ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុកវ ម្កុរម្បឹកាឃំុ សងាក ត្់វ សហគរនធវ

ម្បជារលរដ្ឋវនិងអនក ក់រ័ន ធអំរីសករមភារនានារបស់ម្កុរម្បឹកាចេត្ដវវ

កនុងការច្ាើយត្បចៅនឹងសំចែើទំងឡាយរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងវវ



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        7 

ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាឃំុ សងាក ត្់វ  និងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ  
ម្បរលូ និងរិភាកាអរំីសចំែើ និងរត្ចិោបលន់ានាសម្ាបស់ករមភារវ
ឆ្ន ំខាងរុេ។ 

វអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបសម់្កុរម្បឹកាចេត្ដវ ណដ្លចរៀបេំច ើងចៅ

ម្កុង ៖វ សាឈិកម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាលចេត្ដវ សាឈិកម្កុរម្បឹកា 

គែៈអភិបាលម្កុងវ សាឈិកម្កុរម្បឹកាសងាក ត់្កនុងម្កុងសារី រួរនិងវ

ត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 

វអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបសម់្កុរម្បឹកាចេត្ដវណដ្លចរៀបេំច ើងចៅ

ម្សុកវ៖វសាឈិកម្កុរម្បឹកាចេត្ដ គែៈអភិបាលចេត្ដ សាឈិកម្កុរម្បឹកាវ

ម្សុក គែៈអភបិាលម្សុកវសាឈិកម្កុរម្បឹកាឃំុសងាក ត្ក់នុងម្សុកសារ ី

ត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 

៣-វាម្តា៦៦វអនុម្កឹត្យចលេ២១៥វណេងថ្នវវកនុងអ ំងុណេរថុិនាននឆ្ន ំ

នីរួយៗម្កុរម្បឹកាេែឌម្ត្វូចរៀបេំរបស់េានួចៅតារសងាក ត្់នានាកនុងេែឌ។ 

វ ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចនះវានចោលបំែង ៖ អដល់រត័្ា៌នដ្ល់

ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្ ់ សហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធអរំវី

សករមភារនានារបសេ់ែឌវ កនុងការច្ាើយត្បចៅនឹងសំចែើនានារបស់

ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្វ់  និងម្បជារលរដ្ឋ ម្បរលូ និងរិភាកាអរំីសចំែើវ

និងរត្ចិោបល់នានាសម្ាបស់ករមភារឆ្ន ំខាងរេុ។ 

វ អនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាេែឌ  ៖វ វ សាឈិក

ម្កុរម្បឹកាេែឌ  គែៈអភិបាលេែឌ  សាឈិកម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់កនុងវ

េែឌសារ ីត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        8 

៤-វាម្តា៦៥វវអនុម្កឹត្យចលេ២១៦វណេងថ្នវវវកនុងអ ំងុណេរិថុនានន

ឆ្ន ំនីរយួ វៗ វ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្ត្វូចរៀបេំចវទិការបស់េានួចៅតារសងាក ត្ន់ានាវ

កនុងម្កុង។ 

វ ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចនះានចោលបំែងវ វ ៖ អដល់រ័ត៌្ានវ

ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់ សហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធអរំវី

សករមភារនានារបស់ម្កុងវ កនុងច្ាើយត្បចៅនឹងសំចែើនានារបស់វ

ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់វនិងម្បជារលរដ្ឋ ម្បរូលវវនិងរិភាកាអំរសីំចែើវនិងវ

រត្ិចោបល់នានាសម្ាបស់ករមភារឆ្ន ខំាងរុេ។ 
វ អនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងវ  ៖វ សាឈិកវ

ម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈអភិបាលម្កុងវ សាឈិកម្កុរម្បឹកាសងាក ត្ក់នុងវ

ម្កុងសារីវវត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 

៥-វាម្តា១២១វអនុម្កឹត្យចលេ២១៦វ ណេងថ្នវកនុងអ ំងុណេរិថុនាននវ

ឆ្ន ំនីរួយៗវ ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្ត្ូវចរៀបេំចវទិការបស់េានួចៅតារឃំុ និងវ

សងាក ត្់នានាកនុងម្សុក។ 

វ ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចនះវ ានចោលបំែង ៖អដល់រ័ត្៌ានវ

ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃំុ សងាក ត្់ សហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធ

អំរីសករមភារនានារបស់ម្សុក ច្ាើយត្បចៅនឹងសំចែើនានារបស់

ម្កុរម្បឹកាឃំុ សងាក ត្់ និងម្បជារលរដ្ឋ ម្បរូល និងរិភាកាអំរី

សំចែើ និងរត្ិចោបល់នានាសម្ាប់សករមភារឆ្ន ំខាងរុេ។ 

វ អនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្សុកវ  ៖វ សាឈិកវ

ម្កុរម្បឹកាម្សុក គែៈអភិបាលម្សុក សាឈិកម្កុរម្បឹកាឃំុសងាក ត្ក់នុង 
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វម្សុកសារ ីត្ំណាងសហគរនធម្បជារលរដ្ឋ និងអនក ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្។ 

វចដាយរិនិត្យចឃើញថ្នវានកិេ ចការជាចម្េើនណដ្លម្ត្ូវបំចរញវ និងចឈៀស

សាងបាននូវភារសមមុ្គសាម ញនននីត្ិវមធវី ណដ្លអនក ក់រ័ន ធអាេានភារេវះេចនាា ះ 

កនុងការចរៀបេំចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ ចៅកនុងឯកសារបចេ ចកចទសចនះបាន 

កំែត្់ឲចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាានបណីអ នកធំៗវ (ណដ្លនឹងានបរមោយលរែតិ្វ

ចាប់េំែេុទី២ចៅ)វដូ្េខាងចម្ការវ៖វ 

ផ្នែរទី១ ៖ “ ការទក្រៀមទរៀបចំទេទិការបសក់្រុមក្រឹរា”  
ចដ្ើរបីឲចវទិការបស់ម្កុរម្បឹការំរឹងទុកថ្នវ ម្បម្រឹត្តចៅបានចដាយរលូនវ

និងានម្បសទិធភារវចាបំាេ់ម្ត្ូវានចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទកិាឲបានម្គបម់្ឈុងចម្ជាយ។វ

ម្កុរម្បឹការាឈធានីវ ម្កុរម្បកឹាចេត្តវ ម្កុរម្បឹកាម្កុងវ ម្កុរម្បឹកាម្សុកវ

ម្កុរម្បឹកាេែឌវ ម្ត្វូរិចារណាអរំកីារចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិការបស់េានួវ ណដ្លាន

ម្បាបំឈីំហានសំខាន់ដូ្េខាងចម្ការវ៖ 

 ឈំហានទី១វវ៖វវកំែត្់ម្បធានបទវនិងចរលចវលាសម្ាប់ដាក់ 

វវវវវវវវវវវវវវវវវវបញ្ចលូចៅកនុងចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈវ 

 ឈហំានទ២ីវ៖វចរៀបេំចសេកដីម្ ងរចបៀបសារៈ និងឯកសារ ក់រ័ន ធវ 

 ឈហំានទ៣ីវ៖វកំែត្់អនកសម្របសម្រួលវនិងចម្ឈើសចរើសវវមធសីាស្រសត 

 ឈហំានទ៤ីវ៖វចរៀបេំបញ្ជចី ម្ ះអនកណដ្លម្ត្វូអចញ្ជើញេូលរួរ 

វវវវវវវវវវវវវវចម្ឈើសចរើសវវទីកណនាងវនិងចរៀបេំថវមកា 

 ឈំហានទី៥វ៖វបចង កើត្បទបញ្ហជ សម្ាប់ចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា  



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        10 

 ឈំហានទី៦វ ៖វ ចរៀបេំចសេកតីម្ ងឯកសារវ ដាក់ឈូនម្កុរម្បឹកាវ វវវវវវ

 វវវវវវវវវវវចធវើការរិនិត្យវនិងសចម្រេ 

 ឈំហានទី៧វ៖វចរៀបេំលិេិត្អចញ្ជើញវចអ ញើលិេិត្អចញ្ជើញវនិង 

វវវវវវរចបៀបសារៈចៅអនកេូលរួរ 

 ឈំហានទី៨វ៖វចម្ឈើសចរើសអនកចធវើកំែត្់ចហត្ុវនិងចរៀបេំេាឹរសារវវវវវវវវវវវវ 
វវវវវវវវវវវវវវវបទបងាា ញ។ 

ផ្នែរទី២ ៖ “ ការក្ារពធទេទិការបសក់្រុមក្រឹរា”  
ចដ្ើរបីធានាឲការម្បាររធចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្បម្រឹត្តចៅចដាយរលូន

ានម្បសទិធភារវ និងានការេូលរួរោ៉ា ងសករមរមី្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងវ

ស្រសតីវអនកសម្របសម្រលួគួរយកេិត្តទុកដាក់ចលើកតាត រយួេំនួនរួរានវ៖ 

- ចរៀបេំកណនាងអងគយុសម្ាបគ់ែៈអធបិត្វីនិងអនកេូលរួរ 

- ចរៀបេំបទបញ្ហជ សម្ាប់ចវទកិាណដ្លម្ត្ូវការឯកភារចៅកនុងចវទិកា 

- អតល់ឱ្កាសដ្ល់អនកេូលរួរទំងបុរសវនិងស្រសតីបានបចញ្ចញរត្ិ 

វវវចោបល់ 

- ឈំរុញឲានការរិភាកាោ៉ា ងសករមវជារចិសសសចំ ងរបស់ស្រសតី។ 

 
ផ្នែរទី៣ ៖ “ ការងារបន្ទា បព់ីទេទិការបសក់្រមុក្រឹរា ” 

ការងារណដ្លម្ត្ូវចធវើបនាា បរ់ីចវទិការបស់ម្កុរម្បឹការួរានវ៖ 

 ឈំហានទី១វ៖វការសចងខបសំចែើណដ្លបានចលើកច ើងចៅកនុងវ 

វវវវវវវវវវវវវវវវចវទកិា 

 



១. េិបាលភាពេូសៅដនការសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 
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 ឈំហានទី២វ៖វការរិភាកាវនិងអនុរ័ត្របស់ម្កុរម្បឹកាចលើ 

វវវវវវវវសចំែើណដ្លបានចលើកច ើងកនុងចវទកិា 

 ឈហំានទ៣ីវ ៖វ ការអសរវអាយរបាយការែធចវទកិារបសម់្កុរម្បកឹា។



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        12 

២. ការទក្រៀមទរៀបចំទេទិការបសក់្រុមក្រឹរា 
 

ចដ្ើរបីឲចវទិការបស់ម្កុរម្បឹការំរឹងទុកថ្នវ ម្បម្រតឹ្តចៅបានចដាយរលូនវ

និងានម្បសទិធភារវ ចាបំាេ់ម្ត្ូវានចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទកិារបស់េានួឲបានម្គប់

ម្ឈុងចម្ជាយ។វ ម្កុរម្បឹការាឈធានីវ ម្កុរម្បឹកាចេត្តវ ម្កុរម្បឹកាម្កុងវ

ម្កុរម្បឹកាម្សុកវ ម្កុរម្បឹកាេែឌវ ម្ត្ូវរិចារណាអរំកីារចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិកាវ

របស់េានួវណដ្លរួរានម្បាបំីឈហំានសំខាន់។ 

២.១. ជហំាៃទ១ី “ ការរណំរប់ញ្ហា  ៃងិទពលទេលា  ទដ្ើមប ី
                               ទរៀបចំទសចក្ដកី្ាងរទបៀបវារៈ ” 

ចៅកនុងឈំហានទី១ចនះវ គឺម្ត្ូវកំែត្់បញ្ហា  និងចរលចវលាសម្ាប់បញ្ចលូ

កនុងចសេកដមី្ ងរចបៀបសារៈសម្ាប់ចវទកិាណដ្លម្ត្ូវអសរវអាយ និងរិភាកាវ

ចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា។ រួរនឹងអនក ក់រ័ន ធសំខាន់ៗចធវើការកំែត្េំ់ែេុ

នានា។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 
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អាកេេួលេុសម្រតូវ៖វម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អ ំុងចរល៦សបាតហធរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 
ម្របធានម្រកុម្ម្របកឹាម្ត្វូអចញ្ជើញអភិបាលវ នាយករដ្ឋបាលវ និងចរឃុវំ ឬវ

ចៅសងាក ត្ ់ក់រ័ន ធេូលរួរម្បឈុវំ ចដ្ើរបីរួរោន រិចារណាចលើការចម្ត្ៀរចរៀបេំ

ចវទិការបសម់្កុរម្បឹកាវ ជារចិសសម្ត្ូវានការឯកភារោន ចលើបញ្ហា ចអសងៗវ

របាយការែធនានាវកាលបរមចេ េទវ ចរលចវលាវ ទីកណនាងវ អនកចធវើបទបងាា ញវ និង

ម្បធានបទបណនថររយួេំនួន។វ  

បញ្ហា សំខាន់ៗសម្ាប់ដាក់េូលកនុងចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈវម្ត្វូចលើកយកវ

រកចធវើការរចិារណារួរានវ៖ 

១-វ ចត្ើានបញ្ហា អវីេាះណដ្លទក់ទងនឹងឈីវភាររស់ចៅម្បចានំថ ៃវ ណដ្លជា

ការម្រួយបាររភរបស់ម្បជារលរដ្ឋកនុងរូលដាឋ នរបស់េានួ?វ ដូ្េជាវ សាថ នភារ

សុេាលភារវ សេុភារបនតរូឈវ សាថ នភារសិកាអប់រំវ ការទទួលបានទឹកសាែ ត្វ

បញ្ហា ចកមងទំចនើងវ បញ្ហា ចអដ្សធវ អំចរើហឹងាកនុងម្គួសារវ បទចល មើសរំចលាភចសរវ

សនថវៈវអសនតសិុេេំច ះស្រសតីវនងិកុាវរើវនិងេំណាកម្សុកោម នសុវត្ថិភារ។ល។ 

២-វ ចត្ើានេំែេុេសុោន ណដ្រឬចទេំច ះបញ្ហា រសាងបុរសវ និងស្រសតី?វ ចកមងវ

និងវរនុសសចាស់? 

៣-វចត្ើសករមភារសំខាន់ៗណាេាះវណដ្លគែៈអភិបាលវរនាីរវឬការមោល័យវ

និងអងគភារឈនំាញបានអនុវត្តកនុងរយៈចរលកនាងរកវ (េចនាា ះចរលរចីវទកិារុន

រហូត្ដ្ល់បេ ចបុបន ន)?វ ចត្ើសករមភារទំងចនះសចម្រេបានប៉ាុណាា ចហើយ?វ

ចត្ើលទធអលណដ្លសចម្រេបានចនាះសរម្សបនឹងអវីណដ្លេង់បានណដ្រឬចទ? 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        14 

វចត្ើានកតាត រំាងសាះអវីេ ាះចៅកនុងចរលអនុវត្តសករមភារកនាងរក? 

៤-វ ចត្ើានបញ្ហា អវីេាះណដ្លម្កុរម្បឹកាបានចដាះម្សាយកនាងរកវ ចទះ

បជីាបញ្ហា ទំងចនាះរិនបានរំរងឹទុកជារុនក៏ចដាយវ ដូ្េជាការចកើនច ើងនូវឈំងឺ

រាត្ត្ាត្វការចកើនច ើងនូវេំនួនបទចល មើសចអសងៗជាចដ្ើរ។វ ចត្ើម្កុរម្បឹកាបាន

ចដាះម្សាយបញ្ហា ទំងចនាះោ៉ា ងដូ្េចរតេ? 

ចៅកនុងកិេ ចម្បឈុំចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចនះណដ្រវអងគម្បឈុមំ្ត្ូវវ

រិចារណាអងណដ្រនូវវ៖ 

វកាលបរមចេ េទវវម្ត្ូវឲម្សបនឹងការកំែត្់ចដាយេាបវ់និងលេិតិ្បទដាឋ នវវវវវវ

គត្យិតុ្តនានា 

វចរលចវលាវចត្ើគួរម្បាររធច ើងចរញរយួនថ ៃវឬរយួម្រឹក?វ 

វទកីណនាងវចត្ើគួរចធវើចៅទណីារយួកនុងណដ្នសរត្ថកិេ ចរបស់េានួវចដ្ើរបី 

ធានាបាននូវេំនួនអនកេូលរួរសរម្សប? 

វអនកសម្របសម្រលួចវទកិាវចត្ើគួរម្ត្វូានលកខែសរបត្តិណបបណា? 

ជារយួោន ចនះណដ្រវ ម្បធានបទរយួេំនួនក៏ម្ត្ូវចលើករករិចារណាសម្ាប់

ដាក់េូលកនុងចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈអងណដ្រវរួរាន៖ 

វរបាយការែធសចងខបរបស់គែៈកាម ធិការនានា 

វរបាយការែធសករមភារអាទិភារសម្ាបអ់នុវត្តនាឆ្ន ំខាងរុេ 

វរបាយការែធណអ នកហិរញ្ ញវត្ថុសតរីីសាថ នភារថវមកាជាចដ្ើរ។ 

 

 

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 
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២.២. ជហំាៃទី២ “ ការទរៀបចំទសចក្ដកី្ាងរទបៀបវារៈ ” 

ចៅកនុងឈំហានទី២ចនះវ គឺជាការចរៀបេំការកំែត្់ចរលចវលាវ សម្ាប់

រិភាកាបញ្ហា នីរយួៗវ ចដ្ើរបីធានាឲការរិភាកាចលើបញ្ហា សំខាន់ៗទំងអស់

ម្បម្រឹត្តបានចដាយរលូន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បញ្ហជ កវ់៖វ 

ចៅកនុងដំ្ចែើរការចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ គួរណត្ម្ត្វូ

អចញ្ជើញអភិបាលម្កុងវ ម្សុកវេែឌ វ និងចរឃំុវ ចៅសងាក ត្ ់ក់រ័ន ធ(សម្ាប់

ចវទិកាថ្នន ក់រាឈធានីវ ចេត្ត)វ ឬចរឃុំវ ចៅសងាក ត្់ ក់រ័ន ធវ (សម្ាប់ចវទកិា 

ថ្នន ក់ម្កុងវម្សុកវេែឌ)វេូលរួរដាក់សចំែើវឬអតលច់ោបល់វនិងការឈម្ាប 

ឲបានដឹ្ងជារុនអងណដ្រ។វ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        16 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ នាយករដ្ឋបាលវទីចាត្់ការ ក់រ័ន ធវ(សម្ាបថ់្នន ក់

រាឈធានីវចេត្ត)វឬការមោលយ័ ក់រ័ន ធ(សម្ាបថ់្នន ក់

ម្កុងវម្សុកវេែឌ)វ 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អ ំុងចរល៥សបាត ហធរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

នាយ្ករែាបាលចដាយានឈំនយួរទីីចាត្់ការ ក់រ័ន ធវ (សម្ាប់ថ្នន ក់

រាឈធានីវ ចេត្ត)វ ឬការមោលយ័ ក់រ័ន ធវ (សម្ាបថ់្នន ក់ម្កុងវ ម្សុកវ េែឌ)វ ម្ត្ូវ

ចរៀបេំចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈសម្ាប់ចវទកិាអសរវអាយវ និងរចិម្ោះចោបល់។ 

ការចរៀបេំចសេកតីម្ ងចនះវម្ត្វូណអ ែកតារអវីណដ្លបានឯកភារចៅកនុងឈំហានទ១ីវ

ខាងចលើវនិងតារអនុសាសនធរបស់ម្បធានម្កុរម្បឹកាវនិងអភបិាល។វវវចៅកនុង

ការចរៀបេំចនះណដ្រវ ម្ត្ូវកំែត្អ់នកកានក់រមវមធីវ រយៈចរលសម្ាប់ការចធវើ

បទបងាា ញវនងិការរិភាកា។ 

េំែេុសំខាន់ៗវ និងម្កបេែ័ឌ ចរលចវលាវ ណដ្លគួរបញ្ចលូចៅកនុង

ចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈកនុងការចធវើបទបងាា ញវរួរានវ៖ 

ចណំចុេ១ី៖ អពំកី្មមេធិសីបើក្សេេកិា 

១-វ រត្ិសាវ គរនធវ និងការបងាា ញរីចោលបំែងរបស់ចវទិកាចដាយវ

ម្បធានម្កុរម្បឹកាវរយៈចរលម្បាែ៥នាទ។ី 

២-វ ការណែនាចំដាយសចងខបវ (រួរានច ម្ ះវ វ តួ្នាទីវ ...)វ របស់

សាឈិកម្កុរម្បឹកាាន ក់ៗរិនគួរចលើសរី១នាទីច ើយ។ 

៣-វ ការបងាា ញរបស់ម្បធានម្កុរម្បឹការីត្ួនាទីវ ភារកិេ ចវ និងសិទធិ

អំណាេរបស់ម្កុរម្បឹកាវនិងគែៈអភិបាលវរយៈចរល១០នាទ។ី 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        17 

៤-វការបងាា ញបទបញ្ហជ សម្ាប់ម្គប់ម្គងចវទិកាចដាយអនកកាន់ករមវមធវី

រយៈចរលម្បាែ៥នាទ។ី 

ចណំចុេ២ី៖ អពំរីថ្យការណ ៍

១-វ សាថ នភារននការអនុវត្តករមវមធីវមនិចោគបីឆ្ន ំរំកិលម្បចាឆំ្ន ំវ ចដាយ

ម្បធានម្កុរម្បឹកាវរយៈចរល៥នាទ។ី 

២-វសរិទធអលសចម្រេបានវនិងបញ្ហា ម្បឈរនានាសម្ាប់ឆ្ន ំកនាងរកវ

ចដាយអភិបាលវរយៈចរល១៥នាទ។ី 

៣-វ សករមភារសំខាន់ៗវ កនុងករមវមធីវមនិចោគបីឆ្ន ំរំកិលម្បចាឆំ្ន ំវ និងវ

សករមភារជាអាទិភាររបស់ម្កុរម្បឹកានាឆ្ន ំខាងរុេវ ចដាយម្បធានវ

ម្កុរម្បឹកាវរយៈចរល១៥នាទ។ី 

៤-វ ថវមការបស់ម្កុរម្បឹកាចដាយនាយកទីចាត្់ការហិរញ្ ញវត្ថុវ (ថ្នន ក់ចេត្តវ

រាឈធានី)វឬចដាយម្បធានការមោលយ័រដ្ឋបាលវ និងហិរញ្ ញវត្ថុវ (ថ្នន ក់ម្កុងវ

ម្សុកវេែឌ)វរយៈចរល៥នាទ។ី 

៥-វម្បធានបទបណនថរវចដាយអនកកាន់ករមវមធវីរយៈចរល៨នាទ។ី 

៦-ករមវមធីសំែរួវ េចរាើយវ សម្របសម្រួលចដាយអធិបតី្ននអងគចវទកិាវ

រយៈចរល៣០នាទ។ីវវ 

ចណំចុេ៣ី៖ អពំបីាសំណើរការពសិ្រោះស់បបស 

១-វការអតល់រ័ត្៌ានម្ត្ ប់វ និងការរិចម្ោះចោបល់ជាឱ្កាសសម្ាប់

ម្បជារលរដ្ឋចលើកច ើងនូវសចំែើវ និងសែំរូររ។វ អនកសម្របសម្រួល

ម្ត្ូវធានាថ្នវ វ វ ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតីទទួលបានឱ្កាសចសមើោន វ

និងចោររោន កនុងចរលបចញ្ចញរត្ិវរយៈចរល៧០នាទ។ី 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        18 

២-វ ករមវមធីបូកសរុបវ និងបទិចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ ចដាយម្បធានវ

ម្កុរម្បឹកាវរយៈចរល៥នាទ។ី 

២.៣.  ជំហាៃទ៣ី  “   ការរំណរអ់្ែរសក្មបសក្មលួ  ៃងិ  
                                   ទក្ជើសទរើសវិធីសាស្រសត ” 

ម្បធានម្កុរម្បឹកាវ គឺជាអនកដឹ្កនាវំ និងម្គប់ម្គងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា 

ប៉ាុណន ដ ចដ្ើរបីអ ដល់លទធភារឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកាចផ្ទដ ត្ការយកេិត្ដទុកដាក់ចលើ 

បញ្ហា សំខាន់ៗបានល ែ សាឈិកម្កុរម្បឹកាដ្នទចទៀត្ម្ត្វូេូលរួរឈយួសម្រប 

សម្រលួចវទិកាចនះ។ 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អំ ុងចរល៥សបាត ហធរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

ចៅកនុងឈំហានទី៣ គឺម្តូ្វចម្ឈើសចរើសរកសាឈិកម្កុរម្បឹកាចធវើជាអនក

សម្របសម្រលួ និងម្ត្វូកំែត្់វមធសីាស្រសដនានាសម្ាបច់វទកិារបសម់្កុរម្បឹកា។  

 

 

 

 

 

 

 

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        19 

ចលើសរចីនះ បទបងាា ញរបស់ម្បធានម្កុរម្បឹកា អភិបាល និងនាយក

ទីចាត្ក់ារហិរញ្ ញវត្ថុ (រាឈធានី ចេត្ដ) ឬម្បធានការមោលយ័រដ្ឋបាលវ និង

ហិរញ្ ញវត្ថុ (ម្កុង ម្សុក េែឌ) និងអនក ក់រ័ន ធនានា ម្ត្ូវចធវើោ៉ា ងណាឱ្យាន

ភារេាសល់ាស ់និងចម្បើម្បាស់វមធីសាស្រសដសរម្សប។ 

នាយ្ករែាបាលម្ត្វូអ តលច់ោបល់ឈូនម្បធានម្កុរម្បឹកាវ និងអភិបាល

អរំីវ៖វ 

- អនកឈយួសម្របសម្រួលចវទកិាវនិងរចិម្ោះចោបលវ់ 

- វវមធីសាស្រសដណដ្លអាេចម្បើម្បាស់វវចដ្ើរបីឱ្យម្បជារលរដ្ឋទំងបុរស 

និងស្រសតីានការេូលរួរកនុងចវទកិាវ និងានឱ្កាសចសមើោន កនុងការ

បចញ្ចញរត្ិវ គឺម្ត្វូធានាថ្នវរត្ិចោបល់ទំងចនាះរិនម្ត្វូបានេំអកវ

ឬបនាេុបងាែ ក់ច ើយវរីចម្ ះទចង វើណបបចនះចធវើឲានការបាក់ទកឹេិត្ត 

ដ្ល់ការេូលរួរចលើកចម្កាយ។ 

២.៤. ជំហាៃទី៤ “  ការទរៀបចំបញ្ជ ីទ ម្ ោះអ្ែរចលូរមួ   
                                 ទក្ជើសទរើស ទីរផ្ៃែង ៃងិទរៀបចថំវិកា ” 
អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ នាយករដ្ឋបាលវ ទីចាត្ក់ារ ក់រ័ន ធវ (សម្ាបថ់្នន ក់ចេត្ត

រាឈធានី)វ ឬការមោល័យ ក់រ័ន ធ (សម្ាបថ់្នន ក់ម្កុងវ

ម្សុកវេែឌ)វ 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖អ ំុងចរល៥សបាត ហធរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

នាយ្ករែាបាលចដាយានឈំនយួរទីីចាត្់ការ ក់រ័ន ធវ (រាឈធានីវ ចេត្ត) 

ឬការមោល័យ ក់រ័ន ធវ(ម្កុងវម្សុកវេែឌ)វម្ត្ូវចរៀបេំបញ្ជចី ម្ ះអនកណដ្លម្ត្ូវ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        20 

អចញ្ជើញេូលរួរចៅកនុងចវទិការបសម់្កុរម្បឹកា។ នាយករដ្ឋបាល ម្ត្ូវេមំ្បឹង 

ណម្បងឲអស់លទធភារកនុងការចរៀបេំបញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរ ឲានត្ុលយភារ

ចយនឌ្័រតារណត្អាេចធវើចៅបាន។ 

ចៅចរលណដ្លចវទិកាានសាសភារេូលរួរេម្រុះវ និងទលូំទលូាយវ

និងានត្ុលយភារននការេូលរួររសាងបុរសវ និងស្រសតវី នឹងឈំរុញឱ្យានការចលើក

ច ើងកាន់ណត្ចម្េើនរីម្បធានបទសំខាន់ៗ ណដ្លានអលប៉ាះ ល់ជាវវមឈ ជានដ្ល់ 

ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតមី្គប់វយ័។ ចលើសរីចនះ ចៅចរលណដ្លានការ

េូលរួរចម្េើនរបីុរសវ និងស្រសតវី កនុងការរិភាកាបញ្ហា ណដ្លម្បជារលរដ្ឋកំរុងឈបួ 

ម្បទះចនាះវនាឲំការសចម្រេនានារបស់ម្កុរម្បឹកានឹងទទួលបានការោំម្ទកាន ់

ណត្ចម្េើនច ើង។  

បនាា ប់រកវ គឺម្ត្ូវរកទតីាងំសរម្សបសម្ាប់ម្បាររធចវទិកាអសរវអាយ 

និងរចិម្ោះចោបល់។ ចៅចរលចម្ឈើសចរើសទតីាងំម្ត្ូវធានាថ្ន ានកណនាងសរ 

ម្សបសម្ាប់ការរិភាកាម្កុរត្ូេ ចដ្ើរបីឱ្យានអនកេូលរួរចម្េើនវ និងាន 

ឱ្កាសរិភាកាបានោ៉ា ងសករម។ 

កិេ ចការសំខាន់រយួចទៀត្វ ចៅកនុងឈំហានចនះគឺម្ត្ូវចរៀបេំណអនការថវមកា

សម្ាបោំ់ម្ទវ និងធានាឲការចរៀបេំចវទកិាទទួលបានលទធអលតារការរំរឹង

ទុក។ 

ការចរៀបេំបញ្ជីច ម្ ះចនះគួរបា៉ា ន់ម្បាែេំនួនម្ត្ូវអនកេូលរួរវ ចដាយ

ម្ត្ូវគិត្រីសាថ នភារជាក់ណសតងននទីកណនាងណដ្លម្ត្ូវម្បាររធចធវើរួរានវ៖ 

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        21 

 បញ្ជចី ម្ ះអនកេលូររួចៅកនុងចវទកិារបសម់្ករុម្បកឹារាឈធានវី វ ណដ្ល

ចរៀបេចំ ើងចៅតារេែឌនានាវ(ាម្តា៩វននអនមុ្កមឹ្ត្ចលេ២១៥)វ៖ 

 សាឈិកម្កុរម្បឹការាឈធានី គែៈអភបិាលរាឈធានី ម្កុរម្បកឹាេែឌ វ

គែៈអភិបាលេែឌ  សាឈិកម្កុរម្បឹកាសងាក ត់្ទំងអស់ កនុងេែឌ  

សារ ី

 រស្រនដីទទលួបនាកុរត័្៌ានរាឈធានី 

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអតុ្ានត្ំណាង ២រូប (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប) រករីសងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 ត្ំណាងម្កុរសាសនា ៖ គែៈករមការវត្ដ និងត្ំណាងសាសនាចអសងៗវ

(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការ វ ៖វ វ គែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលវវវវ

សុេភារ និងគែៈកាម ធកិារ ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្វវ(ោ៉ា ងចហាេណាស់ 

ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 

 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ) -៥០%ជាស្រសត។ី 

 

 បញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចេត្ដ ណដ្ល 

ចរៀបេំច ើងចៅតារម្កុងនានាវ(ាម្តា៩អនុម្កឹត្យចលេ២១៦) ៖ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        22 

 សាឈិកម្កុរម្បឹកាចេត្ដ គែៈអភិបាលចេត្ដ សាឈិកម្កុរម្បឹកាវវវវ   

គែៈអភិបាលម្កុង ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់ទំងអស់របស់ម្កុងសារី 

 រស្រនដីទទលួបនាកុរត័្៌ានចេត្ដ 

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអតុ្ានត្ំណាង ២រូប (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប) រករីសងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 ត្ំណាងម្កុរសាសនា ៖ គែៈករមការវត្ដ  និងតំ្ណាងសាសនាវវវវ

ចអសងៗវ(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការ ៖ គែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលសុេភារវ

គែៈកាម ធិការ ក់រ័ន ធដ្នទចទៀត្វ(ោ៉ា ងចហាេណាសា់នបុរសាន ក់វ

និងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 

 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ)វ-វ៥០%ជាស្រសតី។ 

 

 វបញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាចេត្ដ ណដ្ល 

ចរៀបេំច ើងចៅតារម្សុកនានាវ(ាម្តា៩អនុម្កឹត្យចលេ២១៦) ៖ 

 សាឈិកម្កុរម្បឹកាចេត្ដ វគែៈអភិបាលចេត្ដ សាឈិកម្កុរម្បឹកាម្សុក វ

គែៈអភិបាលម្សុក ម្កុរម្បឹកាឃំុ សងាក ត្់ទំងអសរ់បស់ម្សកុសារី 

 រស្រនដីទទលួបនាកុរត័្៌ានចេត្ដ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        23 

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអតុ្ានត្ំណាង ២រូបវ (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប)វរករីសងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 ត្ំណាងម្កុរសាសនា ៖ គែៈករមការវត្ដ ត្ំណាងសាសនាចអសងៗវ

(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការ វ៖វវគែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលសុេភារវ

និងគែៈកាម ធិការ ក់រ័ន ធនានាវ (ោ៉ា ងចហាេណាសា់នបុរសវាន ក់វ

និងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 

 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ)វ-វ៥០%ជាស្រសតី។ 

 

 បញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងវ ណដ្លវ

ចរៀបេំច ើងចៅតារសងាក ត់្នានាវ(ាម្តា៦៥វអនុម្កឹត្យ២១៦) ៖ 

 សាឈិកម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈអភិបាលម្កុង សាឈកិម្កុរម្បឹកាវ

សងាក ត់្សារី 

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអុត្ានត្ំណាង ២រូបវ (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប)វរករីសងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 វត្ំណាងម្កុរសាសនាវ៖វគែៈករមការវត្ដវនិងត្ំណាងសាសនាចអសងៗវ 

(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        24 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការវ៖វគែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលសុេភារវ

និងគែៈកាម ធិការ ក់រ័ន ធនានាវ (ោ៉ា ងចហាេណាសា់នបុរសាន ក់វ

និងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 

 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ)វ-វ៥០%ជាស្រសតី។ 

 

 បញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរចៅកនុងចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្សុក ណដ្ល

ចរៀបេំច ើងចៅតារឃំុ សងាក ត្ន់ានាវ(ាម្តា១២១វអនមុ្កតឹ្យ២១៦) ៖ 

 សាឈិកម្កុរម្បឹកាម្សុក គែៈអភិបាលម្សុក ម្កុរម្បកឹាឃំុវ

សងាក ត្ស់ារី 

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអុត្ានត្ំណាង ២រូបវ (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប)វរករីសងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 ត្ំណាងម្កុរសាសនា ៖ គែៈករមការវត្ដវនិងត្ំណាងសាសនាចអសងៗវ

(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការវ៖វគែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលសុេភារវ

និងគែៈកាម ធិការ ក់រ័ន ធនានាវ (ោ៉ា ងចហាេណាសា់នបុរសាន ក់វ

និងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 
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 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ)វ-វ៥០%ជាស្រសតី។ 

 

 បញ្ជចី ម្ ះអនកេលូររួចៅកនុងចវទកិារបសម់្ករុម្បកឹាេែឌ ណដ្លវ

ចរៀបេចំ ើងចៅតារសងាក ត្ន់ានាវ(ាម្តា៦៦វអនមុ្កតឹ្យ២១៥)វ៖ 

 សាឈិកម្កុរម្បឹកាេែឌ  គែៈអភបិាលេែឌ  សាឈិកម្កុរម្បឹកាវ

សងាក ត្ទំ់ងអស ់

 សងគរសុីវមល ៖ ចម្េើនបំអុត្ានត្ំណាង ២រូបវ (ណដ្លកនុងចនាះានវវវវ

ស្រសដីរយួរូប)រករសីងគរសុីវមលនីរួយៗ  

 ត្ំណាងម្កុរសាសនាវ៖វគែៈករមការវត្ដវ និងត្ំណាងសាសនាចអសងៗវ

(ោ៉ា ងចហាេណាស់ានបុរសាន ក់វនិងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈកាម ធិការវ៖វគែៈកាម ធិការម្គប់ម្គងរែឌលសុេភារវ

និងគែៈកាម ធិការ ក់រ័ន ធនានាវ(ោ៉ា ងចហាេណាសា់នបុរសាន ក់វ

និងស្រសតីាន ក់) 

 ត្ំណាងគែៈករមការាតាបតិាសិសស ម្គូបចម្ងៀន 

 ត្ំណាងម្បជារលរដ្ឋវ(ចរភូរិវ...)វ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងវវមសយ័ឯកឈនវ-៥០%ជាស្រសត ី

 ត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរលូដាឋ នវ-វ៥០%ជាស្រសត ី

 អនក ក់រ័ន ធចអសងចទៀត្ (អាម្សយ័ចលើរចបៀបសារៈ)វ-វ៥០%ជាស្រសតី។ 
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អនុសាសន៍ ៖ 

 ចដ្ើរបីឈំរុញឱ្យានអនកេូលរួរបានចម្េើនជារិចសសបុរសវ និងស្រសតី 

កណនាងម្បាររធចវទកិាម្ត្ូវសថតិ្ចៅកនុងរលូដាឋ ន។វ ឧទហរែធៈ ម្កុរម្បឹកាចេត្ដ 

អាេម្បាររធចវទកិារបស់េានួចៅតារម្សុកនានាកនុងចេត្ដវ ឬម្កុរម្បឹកាម្កុង 

អាេម្បាររធចវទកិារបស់េានួចៅតារសងាក ត្់នានាកនុងម្កុង។ ច លគចឺវទកិាវ

សម្ាបម់្សុកណាម្ត្ូវចរៀបេំចៅតារឃុំសងាក ត្់នានាកនុងម្សុកចនាះ។ ចវទិកាវ

របស់ម្កុរម្បឹកាវ រិនម្ត្ូវម្បាររធចធវើចៅកនុងបរមចវែសាន ក់ការគែបកសវ

នចោបាយណារួយច ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
២.៥. ជំហាៃទី៥ “ការបទងកីរបទបញ្ហជ សក្ាបទ់េទិកានសពវនាយ  
                               ៃិងពិទក្រោះទោបល”់ 

ចៅកនុងឈំហានទី៥វ គឺម្តូ្វចរៀបេំចសេកតីម្ ងបទបញ្ហជ សម្ាប់ចវទិកាវ

របស់ម្កុរម្បឹកាវ ចដ្ើរបីធានាថ្នវ អនកេូលរួរទំងអស់ានសិទធ ិ និងានឱ្កាស

ចសមើៗោន ។ បទបញ្ហជ ចនះ ម្ត្ូវបងាា ញចៅកាន់អនកេូលរួរទំងអស់វ ចៅចរល

ចាប់ចអ ដើរដំ្ចែើរការចវទិកា។វ បនាា បរ់កអនកសម្របសម្រលួចវទកិាានត្ួនាទវី

ធានាឱ្យានការអនុវត្ដតារបទបញ្ហជ ចនះចៅកនុងចរលម្បាររធចវទិកា។ 
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អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ នាយករដ្ឋបាលវទីចាត្់ការ ក់រ័ន ធវ(សម្ាបថ់្នន ក់ចេត្ត

រាឈធានី)វឬការមោល័យ ក់រន័ ធវ(សម្ាបថ់្នន ក់ម្កុងវ

ម្សុកវេែឌ)វ 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អ ំុងចរល៥សបាត ហធរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

នាយ្ករែាបាលចដាយានឈំនួយរីទីចាត្់ការ ក់រ័ន ធវ (សម្ាប់ថ្នន ក់

រាឈធានីវ ចេត្ត)វ ឬការមោលយ័ ក់រ័ន ធវ (សម្ាបថ់្នន ក់ម្កុងវ ម្សុកវ េែឌ)វ

ម្ត្ូវចរៀបេំចសេកតីម្ ងបទបញ្ហជ សម្ាបដ់ាក់សុកំាររិភាកាចៅកនុងចវទកិា។វ

េំែេុសំខាន់ៗណដ្លគួរម្ត្ូវដាក់េូលកនុងបទបញ្ហជ វរួរានវ៖ 

 អនកេូលរួរទំងអស ់ានឱ្កាសេូលរួរណេករំណលកគំនិត្ចោបល ់និង

ការយលច់ឃើញរបស់េានួ 

 អនកេូលរួរេង់ានចោបល់ម្ត្វូចលើកនដ្ 
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ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        28 

 អនកេូលរួរណដ្លបានអនុញ្ហញ ត្ចដាយអនកសម្របសម្រួលវ ចដ្ើរបាីន

រតិ្ចោបល់វានចរលចវលា ៥ នាទ ី

 អនកេូលរួររុនចរលានចោបល់ម្ត្ូវណែនាេំានួវ (ម្បាប់ច ម្ ះ 

ត្ួនាទី)វ និងេំែេុណដ្លេង់ចលើកយករករិភាកាអនកសម្របសម្រួល

ធានាោ៉ា ងណាឱ្យអនកេូលរួរានចោបល់ចោររចរលចវលាវ ណដ្លវ

បានកំែត់្វនិងានរត្ិម្សបនឹងម្បធានបទននចវទិកា 

 អនកសម្របសម្រួលម្ត្វូធានាថ្នវ ម្បជារលរដ្ឋទំងបុរសវ និងស្រសតទីទួលវ

បានឱ្កាសចសមើោន កនុងការបចញ្ចញរត្ិវ ចហើយរត្ិចោបលទំ់ងចនាះ

រិនម្ត្វូបានចគេំអកវ ឬបនាេុបងាែ ក់ច ើយវ ចម្ ះទចង វើណបបចនះចធវើឲវ

ានការបាក់ទឹកេិត្តដ្ល់ការេូលរួរចលើកចម្កាយ។វ ជារិចសសវ តារវ

បទរចិសាធនធវ វចគសចងកត្ចឃើញថ្នវស្រសតីជាញឹកញាបម់្ត្ូវបានចគរិនយកវ

េិត្តទុកដាក់វឬេអំកដាក់ចៅចរលនិោយ 

 អនកេូលរួរនិោយម្ត្រឹណត្េំែេុ ក់រ័ន ធនឹងរចបៀបសារៈ រិនអនុញ្ហញ ត្ឲ

និោយ ក់រ័ន ធនឹងការងារនចោបាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បញ្ជា ក់ ៖ 

បទបញ្ហជ សម្ាប់ចវទិកាម្ត្ូវកត្់ម្តាចៅកនុងម្កដាសផ្ទា ងំធំវ និងបិទ

ចៅទតីាងំណារយួកនុងបរមចវែម្បាររធចវទកិាចដ្ើរបីឲអនកេូលរួរអាេរិនិត្យ

ចរើលវ និងអានបានចដាយងាយម្សួលវ កនុងន័យធានានូវការចម្បើសទិធរិបស់

េានួឲបានសរម្សប។វ 
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២.៦. ជំហាៃទី៦ “  ការទរៀបចំទសចក្ដតក្ាងឯរសារ  ទដ្ើមបីដារជ់ៃូ 
                                ក្រុមក្រឹរាទធវីការពិៃិរយ ៃិងសទក្មច ” 

ចៅកនុងឈំហានទ៦ី ម្ត្ូវចរៀបេំចសេកតីម្ ងឯកសារ ក់រ័ន ធនឹងចវទិកាវ

ចដ្ើរបីដាក់ឈូនម្បធានម្កុរម្បឹការិនិត្យណកសម្រួលវឬសុកំារឯកភារចលើឯកសារ

ទំងចនាះណត្រតង។វវវចសេកដីម្ ងឯកសារទំងចនាះអាេរួរានវសុន ារកថ្នរបស់

ម្បធានម្កុរម្បឹកា និងអនុសាសនធសដរីសីករមភារអាទិភារសម្ាប់ឆ្ន ខំាងរេុវ

ណដ្លចសនើច ើងចដាយម្បធានម្កុរម្បឹកា និងអភិបាល។វ ចសេកដីម្ ងឯកសារវ

ណដ្លទទួលបានការឯកភាររីម្បធានម្កុរម្បឹការួេវ ម្ត្ូវចអ ញើឈូនសាឈិកម្កុរម្បឹកាវ

រុនកិេ ចម្បឈុមំ្កុរម្បឹកា។  

 

 

 

វ 

 

 

 

 

 

 

 

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        30 

 

 

 

 

 

 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖  អ ំងុចរល២-៥សបាត ហធរុនចរលម្បាររធចវទកិា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

ចដ្ើរបីសចម្រេបាននូវចសេកតីម្ ងឯកសារនានាវ អនក ក់រ័ន ធកនុងការ 

ចរៀបេំានភារកិេ ចចរៀងេានួៗដូ្េខាងចម្ការវ៖ 

១-វ ម្របធានម្រកុម្ម្របកឹា ម្ត្ូវចាត្់ណេងឲានការចរៀបេំរបាយការែធ

សករមភារណដ្លបានអនុវត្ដកនាងរក និងបងាា ញអំរីណអនការសករមភាររបស់

ម្កុរម្បឹកានាចរលខាងរុេ។វ ដូ្េចនះវ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវអចញ្ជើញអភិបាល 

និងនាយករដ្ឋបាលេូលរួរកនុងកិេ ចម្បឈុ ំ ចដ្ើរបរីិនិត្យជាេុងចម្កាយចលើចសេកតី 

ម្ ងរចបៀបសារៈវ ចរលចវលាវអនកសម្របសម្រួលវវវមធីសាស្រសដ បទបញ្ហជ  ទីកណនាង 

ថវមកា និងបញ្ជីច ម្ ះអនកេូលរួរកនុងចវទិកា។វ 

(កេិ ចការចនះគរួចរៀបេកំនុងអ ំងុចរល៥សបាតហធរនុការម្បាររធចវទកិា) 

២-វនាយ្ករែាបាលម្ត្ូវចធវើបេ ចបុបន នភារឯកសារសម្ាប់ចវទិកាវចដ្ើរបី

ដាក់ឈូនម្បធានម្កុរម្បឹការិនិត្យវ និងសចម្រេ។វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវបញ្ចលូ 

បញ្ជា ក់ ៖ 

វវវវវវវចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ គឺជាម្រឹត្ដិការែធសំខាន់រួយកនុងេំចណារ

ម្រតឹ្ដិការែធនានារបស់ម្កុរម្បឹកា ដូ្េចនះម្កុរម្បឹកាគឺជាអនកសចម្រេ

េុងចម្កាយចលើចសេកដីម្ ងឯកសារម្សបតារបទបញ្ហជ នអាកនុងរបស់េានួ។ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        31 

ម្បធានបទណដ្លបានម្ររចម្រៀងបឋរវ ចៅកនុងចសេកតីម្ ងរចបៀបសារៈននកិេ ចម្បឈុវំ

បនាា ប់របសម់្កុរម្បឹកា។វ 

(កេិ ចការចនះគរួចរៀបេកំនុងអ ំងុចរល៤សបាតហធរនុការម្បាររធចវទកិា) 

៣-នាយ្ករែាបាលម្ត្ូវចរៀបេំណេកឈូនឯកសារសម្ាប់កិេ ចម្បឈុំបនាា ប់វ

របស់ម្កុរម្បឹកាដ្លស់ាឈិកម្កុរម្បឹកាឲបានវ ០៣នថ ៃវ រនុកិេ ចម្បឈុំម្បាររធវ

ច ើង។ 

៤-ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវរិភាកាអដល់ចោបល់វរិនិត្យ និងសចម្រេចលើណអនការវ

សករមភារនាចរលខាងរុេ និងចសេកដីម្ ងឯកសារនានាសម្ាប់ចវទិកា។វ

(កិេ ចការចនះគួរចរៀបេំកនុងអំ ុងចរល២សបាត ហធរុនការម្បាររធចវទិកា) 

២.៧. ជំហាៃទី៧ “  ការទរៀបចំ  ៃិងការទនញើលិខិរអ្ទញ្ជ ីញជៃូ 
                                   អ្ែរចលូរមួ ” 

ចៅកនុងឈំហានទី៧វ គឺជាឈំហានណដ្លម្តូ្វចរៀបេំលិេិត្អចញ្ជើញដាក់ឈូន

ម្បធានម្កុរម្បឹការិនិត្យវ និងេុះហត្ថចលខា។វ ចដ្ើរបធីានាឱ្យានអនកេូលរួរ

ចម្េើនទទួលបាននូវរ័ត្៌ានវ និងលទធអលរីចវទិការបស់េានួ ម្កុរម្បឹកាអាេ

អចញ្ជើញត្ំណាងម្បរ័ន ធអសរវអាយឱ្យេូលរួរចៅកនុងចវទិកាចនះ។ 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អ ំុងចរល៧-១០នថ ៃវរុនចរលម្បាររធចវទិកា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

ចដ្ើរបីធានាបាននូវលិេិត្អចញ្ជើញណដ្លសរម្សបចៅនឹងសាសភារអនក

េូលរួរតារការចម្ោងទុកវអនក ក់រ័ន ធនឹងការចរៀបេំានភារកិេ ចចរៀងេានួៗដូ្េ 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        32 

ខាងចម្ការវ៖ 

១-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវអចញ្ជើញអភិបាល និងនាយករដ្ឋបាលវ

រិនិត្យចរើលកិេ ចការវ ណដ្លម្តូ្វចធវើបនាា ប់រីកិេ ចម្បឈុំម្កុរម្បឹកាភាា រៗ និងណបង

ណេកការងារដ្ល់អនក ក់រ័ន ធនានាសម្ាប់ចរៀបេំចវទិកា។ 

២-វ នាយករដ្ឋបាលម្ត្ូវចរៀបេំម្ ងលិេិត្អចញ្ជើញវ ចដាយបញ្ហជ ក់រី

ករមវត្ថុវ កាលបរមចេ េទ ចរលចវលា ទីកណនាងវ និងឯកសារឈូនភាជ ប់វ (ម្បសិនាន)វវ
និងដាក់លិេិត្អចញ្ជើញម្ ងចនះឈូនម្បធានម្កុរម្បឹការិនិត្យ និងេុះហត្ថចលខាវ

កនុងរយៈចរលម្បាែ១០នថៃរនុការម្បាររធចវទកិា។ 

៣-វនាយករដ្ឋបាលម្ត្ូវចអ ញើលិេិត្អចញ្ជើញចដាយភាជ ប់ជារួយនឹងរចបៀបសារៈវ

ននចវទកិាចៅអនកេូលរួរ និងត្ណំាងម្បរ័ន ធអសរវអាយចៅកនុងរូលដាឋ ន និងម្ត្ូវវ

បិទអាយទម្រងល់ិេតិ្អចញ្ជើញវ និងរចបៀបសារៈចៅចលើកាដ ររត័្ា៌ននានាវ ោ៉ា ងវ

ចហាេណាសក់រ៏យួសបាតហធវ រុនការម្បាររធចវទកិា។វ ចដ្ើរបីធានាថ្នវ អនកេូលរួរវ

សំខាន់ៗបានដឹ្ងវ និងទទួលបានលិេិត្អចញ្ជើញវ នាយករដ្ឋបាលម្ត្ូវានការវ

តារដានអរំីកិេ ចការចនះវកនុងអ ំងុចរលបនីថ ៃរុនចវទកិា។ 

២.៨. ជហំាៃទី៨ “ ការទរៀបចំបទបងាា ញ  ៃិងទក្ជើសទរើស 
                              អ្ែរទធវីរំណរទ់េរ ុ” 

ចៅកនុងឈំហានទី៨វ ជាឈំហានេុងចម្កាយននការចម្ត្ៀរចរៀបេំចវទិកា

របស់ម្កុរម្បឹកាវ និងជាឱ្កាសរយួវ ចដ្ើរបីណែនាអំនកឈំនាញរករអីងគភារវ

ចអសងៗរបសម់្កុរម្បឹកា រនាីរវមសយ័ និងការមោល័យឈំនាញ ក់រ័ន ធនានាឲវ

េូលរួរចវទកិា។  

 



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ អភិបាល និងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖  អ ំងុចរលវ៣-៧នថ ៃវរុនចរលម្បាររធចវទកិា 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

គែៈអភិបាលវ និងនាយករដ្ឋបាលចាត្ត់ាងំអនកចធវើកំែត្ច់ហត្ុវ អនក

ចធវើបទបងាា ញវនិងអចញ្ជើញម្បធានអងគភារវឬការមោល័យរបស់ម្កុរម្បឹកាវនិង

រនាីរវ ការមោល័យ ក់រ័ន ធវ ចដ្ើរបឈីួយម្បធានម្កុរម្បឹកាកនុងការច្ាើយសំែរួ

របស់អនកេូលរួរវណដ្លបានចលើកច ើងកនុងចវទិកាទក់ទងនឹងឈំនាញរបស់េានួ។វ 

ចដ្ើរបីធានាសចម្រេបានការងារចនះតារការចម្ោងទុកវ អនក ក់រ័ន ធនឹង

ការចរៀបេំានភារកិេ ចចរៀងេានួៗដូ្េខាងចម្ការវ៖ 

១-វ កនុងអំ ុងចរលរួយសបាត ហធរុនចវទិកាចាប់ចអ តើរវ អភិបាលម្តូ្វ

ចរៀបេំម្បឈុំជារយួម្បធានរនាីរវ វ ឬការមោល័យឈំនាញ ក់រ័ន ធវ ចដ្ើរបីចម្ត្ៀរ



២. ការស្ ៀមសរៀបចំសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        34 

កត្់ម្តារត្ចិោបលវ់ សែំរួ និងច្ាើយសំែរួ ក់រ័ន ធនឹងឈនំាញណដ្លានចៅ

កនុងចវទកិា។  

២-វ កនុងអ ំងុចរលរយួសបាតហធរនុចវទិកាវ នាយករដ្ឋបាលម្ត្ូវអ ដល់

ការណែនាដំ្ល់នាយកទីចាត្់ការវ ឬម្បធានការមោលយ័នានាឱ្យេូលរួរចៅកនុងវ

ចវទិកា និងចម្ត្ៀរកត្់ម្តាកំែត្់ចហត្ុ។ 

៣-វ កនុងអ ំងុបនីថ ៃរុនចវទកិាវ នាយករដ្ឋបាលម្ត្វូចាត្ត់ាងំបគុគលិក

ចរៀបេំបទបងាា ញចលើសាភ រៈឈំនួយដូ្េជាវម្កដាសផ្ទា ងំធវំឯកសារ ក់រ័ន ធវហ វតឺ្វ

សរចសរ។វជារយួោន ចនះណដ្រវ វ វកនុងចរលដំ្ចែើរការម្បាររធចវទកិាគួរចរៀបេំម្បអបវ់

សំបុម្ត្សម្ាប់ម្បជារលរដ្ឋដាក់សំែរួបណនថរវ វ ចហើយម្ត្ូវដាក់ចៅទតីាងំណាវ

រយួសរម្សប។ 

៤-វកនុងអំ ុងរីរនថ ៃរុនចវទិកាវម្បធានម្កុរម្បឹកាគួរចកាះអចញ្ជើញអនក

 ក់រ័ន ធសំខាន់ៗវ ចដ្ើរបីចធវើចវទកិាសាកលបងវ (Dry-run)វ កនុងចោលបំែងធានាវ

ឲអនក ក់រ័ន ធទំងចនាះបានដឹ្ងជារុនរីត្នួាទវីភារកិេ ចវ វ និងការទទួលេុសម្ត្ូវវ

របស់េានួអំ ុងចរលដំ្ចែើរការម្បាររធចវទកិា។



៣. ការ្ថ្រពធសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        35 

៣. ការក្ារពធទេទិការបសក់្រុមក្រឹរា 
 

ការម្បាររធចវទកិារបស់ម្កុរម្បកឹាម្ត្ូវណត្ម្បម្រតឹ្តចៅតារកាលបរមចេ េទវ

ចរលចវលាវ ទីកណនាងវ និងរចបៀបសារៈវ ណដ្លបានកំែត្់វ និងចម្បើម្បាសវ់វមធីសាស្រសត

សរម្សប។វវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចដ្ើរបីឲចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្បម្រតឹ្តចៅចដាយរលូនវ អនកសម្រប

សម្រលួគួរយកេិត្តទុកដាក់ចលើកតាត រយួេំនួនរួរានវ៖ 

- ចរៀបេំកណនាងអងគយុសម្ាបគ់ែៈអធបិត្វីនិងអនកេូលរួរ 

- អនកេូលរួរយកេិត្តទុកដាក់ចលើបទបញ្ហជ ណដ្លបានឯកភារចៅកនុង 

វវវវចវទិកា 

- អនកសម្របសម្រួលអតល់ឱ្កាសដ្ល់អនកេូលរួរបានបចញ្ចញរត្ិវ

ចោបល់ 



៣. ការ្ថ្រពធសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        36 

- អនកសម្របសម្រួលឈំរុញឲានការរិភាកាោ៉ា ងសករមវ ជារិចសសវវវវ

អនកេូលរួរជាស្រសត ី

- អនកសម្របសម្រួលម្ត្ូវធានាថ្នវ អនកេូលរួរទំងអស់ទទួលបានវវវវ

ឱ្កាសចសមើកនុងការបចញ្ចញរតិ្ចោបល់វ និងានការចោររេំច ះវវវ

រតិ្ចោបល់ទំងចនាះវចៅចរលរួកចគេូលរួររិភាកា។ 

េំែេុរួយេំនួនដូ្េខាងចម្ការចនះវ អាេជាឧទហរែធសករមភារគំរូ

សម្ាបដំ់្ចែើរការម្បាររធចវទកិារបស់ម្កុរម្បឹកាវ និងការចម្បើវវមធីសាស្រសដនានាវ

ចដ្ើរបីឱ្យការេូលរួររំរឹងទុកថ្នានម្បសិទធភារ។ 

១-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាានរត្ិសាវ គរនធសំចែះសំណាលចៅកាន់អងគ

ចវទិកាវនិងម្បកាសចបើកចវទកិាវ(រយៈចរលម្បាែ៥នាទ)ី។ 

២-វ អនកសម្របសម្រួលម្តូ្វបងាា ញនូវបទបញ្ហជ សម្ាប់ចវទិការបស់

ម្កុរម្បឹកាវ ណដ្លបានម្ ងរួេជាបឋរវ ចៅកនុងម្កដាសផ្ទា ងំធវំ ឬនសាយធចៅចលើ

ផ្ទា ងំសរំត្ស់វ(រយៈចរល៥នាទី)។ 

៣-វ អនកសម្របសម្រលួបងាា ញរចបៀបសារៈសម្ាប់ចវទកិាវ ណដ្លបានណេង

ចៅកនុងម្កដាសផ្ទា ងំធំវឬនសាយធចៅចលើផ្ទា ងំសំរត្់សវ(រយៈចរល៥នាទ)ី។ 

៤-វសាឈិកម្កុរម្បឹកា អភិបាល អភិបាលរងវណដ្លានវត្តានចៅកនុងវ

កណនាងម្បាររធរិធី ម្ត្ូវចធវើការណែនាេំានួាន ក់រតងៗចដាយសចងខបកនុងរយៈចរលវ

១នាទវី ចដាយម្ោន់ណត្បងាា ញច ម្ ះ និងត្ួនាទជីាអវចីៅកនុងម្កុរម្បឹកា ឬវ

គែៈអភិបាល។ 



៣. ការ្ថ្រពធសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        37 

៥-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញរនយល់នូវសិទធិអំណាេវ និងរុេងាររបស់

ម្កុរម្បឹកា។វ ចហត្ុអវបីានជាានម្កុរម្បឹកាថ្នន ក់ចម្ការជាត្?ិវ ចត្ើម្កុរម្បឹកា និង

គែៈអភិបាលានទំនាក់ទំនងោន ោ៉ា ងដូ្េចរដេ?វ(រយៈចរល១០នាទី)។ 

៦-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញរនយល់នូវទិដ្ ឋភាររួរននការអភិវឌ្ឍចៅ

កនុងណដ្នសរត្ថកិេ ចរបស់េានួ ជារចិសស ក់រ័ន ធនឹងភារចជាគឈ័យ និងបញ្ហា

ម្បឈរនានាវ(រយៈចរល១០នាទវី)។ 

៧-វអភិបាលវឬត្ំណាងបងាា ញរីសរទិធអល និងបញ្ហា ម្បឈរចៅកនុងឆ្ន ំ

កនាងរកវរាយការែធបណនថរអំរីសរិទធអល និងឧបសគគចៅកនុងវវមស័យសំខាន់ៗវ

ជារិចសសបញ្ហា ទក់ទងជារួយស្រសតីវ កុារវយុវឈនវនិងម្កុរឈនងាយរងចម្ោះវ

(រយៈចរល១០នាទ)ី។ 

៨-វ នាយកទីចាត្់ការហិរញ្ ញវត្ថុ ឬម្បធានការមោល័យរដ្ឋបាលវ និង

ហិរញ្ ញវត្ថុវ បងាា ញរីរបាយការែធហិរញ្ ញវត្ថុរបស់ម្កុរម្បឹកាចៅចលើម្កដាសផ្ទា ងំវ

ធវំឬនសាយធចៅចលើផ្ទា ងំសរំត្ស់វ(រយៈចរល៥នាទ)ី។ 

៩-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញរីសករមភារអាទិភារ ករមវមធីវវមនិចោគវ

របស់ម្កុរម្បឹកាចៅកនុងឆ្ន ំបនាា ប់។វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាចលើករីចហត្ុអលននវ

ចសេកតចីម្រេចលើសករមភារជាអាទិភារទំងចនាះឈូនអនកេូលរួរវ (ជារិចសសវវ

ចបើសករមភារទំងចនាះានអលប៉ាះ ល់ជាវមឈ ជានដ្ល់ស្រសតវី និងកុារវ យុវឈនវ

និងឈនងាយរងចម្ោះវ ណត្រិនម្ត្ូវបានបញ្ចលូចៅបញ្ជសីករមភារអាទិភារវ

(រយៈចរល១០នាទ)ី។ 



៣. ការ្ថ្រពធសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        38 

១០-វ អនកសម្របសម្រួលចវទិកាម្ត្ូវម្បកាសឈូនអនកេូលរួររីករមវមធី

សំែរួ និងេចរាើយវ(រយៈចរល៣០នាទ)ី។វចៅកនុងករមវមធីចនះវអនកេូលរួរណដ្លវ

ានេរៃលអ់ាេចលើកនដ្សុំការអនុញ្ហញ ត្សិនរុននឹងចាប់ចអ តើរសួរវ ឬអាេសរចសរវ

សំែរួដាក់កនុងម្បអប់សែំរួ។ 

១១-បនាា បរ់សីម្ាករយៈចរលម្បាែ២០នាទរួីេវអនកសម្របសម្រួលវ

ម្ត្ូវម្បកាសរីដំ្ចែើរការរិចម្ោះចោបលអ់រំីសករមភារអាទិភាររបស់ម្កុរម្បឹកាវ

ចៅឆ្ន ំខាងរុេវចដាយចម្បើម្បាស់វមធីសាស្រសតម្បរូលរត័្៌ានតាររយៈកិេ ចរិភាកា

ជាម្កុរត្ូេៗ។វ 

ចៅកនុងដំ្ចែើរការរីចម្ោះចោបល់ចនះវ អនកសម្របសម្រួលអាេណបងវ

ណេកជាវ៣វឬវ៤ម្កុររិភាកា តារវមធីដូ្េខាងចម្ការ ៖ 
 អនកេូលរួរាន ក់ៗចលើកច ើងរីម្បធានបទវ វអនកដ្នទចទៀត្អាេេូលវ

រួរជារយួម្កុរទំងចនះ 

 ណេកអនកេូលរួរតារវមធីរាប់ចលេតារេំនួនម្កុរសរម្សប 

 ណេកម្កុរតារវមសយ័ដូ្េជាវ ៖វ សុខាភិបាល កសិករម បរមសាថ នវ អប់រំវ

សងគរកិេ ចជាចដ្ើរ។វ អនកេូលរួរអាេចម្ឈើសចរើសម្កុរណដ្លេានួចាប់

អាររមែធ។ 

 ម្កុរការងារននម្កុររិភាកាទទួលបានម្កដាសផ្ទា ងំធំ និងហ វឺត្វ

ចដ្ើរបីសរចសរលទធអលសំខាន់ៗននការរិភាកា។ 
 ចៅកនុងដំ្ចែើរការរិភាកាវរយៈចរលម្បាែ៤០នាទវីអភិបាលវនិងវ

នាយករដ្ឋបាលណែនាដំ្ល់ម្បធានអងគភារវរនាីរវឬវការមោល័យឈំនាញ 



៣. ការ្ថ្រពធសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        39 

 ក់រ័ន ធចធវើការកត្់ម្តាការរិភាកាវ វ ជារិចសសសចំែើណដ្លបានចលើក

ច ើងចដាយអនកេូលរួរ។វ 

 ម្កុរការងារម្ត្ូវចម្ឈើសចរើសអនកកត្់ម្តា និងអនកសម័ម្គេិត្ដបងាា ញវ

លទធអលននការរិភាកា ចៅកនុងម្កុរធំននចវទកិា។ 

១២-វ អនកសម័ម្គេិត្ដតារម្កុរម្ត្ូវបងាា ញនូវលទធអលននការរិភាការបស់

ម្កុរេានួវ កនុងរយៈចរល៥នាទវី បនាា បរ់កអនកសម្របសម្រលួសួរថ្នវ ចត្ើអនកេូលវ

រួរម្ត្ូវការបំភាឺចលើបញ្ហា ណារយួ ឬអវីេងប់ណនថរណដ្រឬចទ? 

១៣-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាចធវើការបូកសរុបលទធអលរបស់ចវទិកាវ និង

បងាា ញរីេំណាត្់ការរបស់ម្កុរម្បឹកាចលើសំចែើវ ណដ្លបានចលើកច ើងចៅកនុង

ចវទិកាចនះ។វ ទនាឹរនឹងចនះណដ្រវ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវសំចែះសំណាលបណនថរវ

និងម្បកាសបិទចវទកិារបស់ម្កុរម្បឹកា។ 



៤. ការងារដបាប្ ូេសធវើបន្ទា បសពីសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        40 

៤. ការងារផ្ដ្លក្រូេទធវបីន្ទា បពី់ទេទិការបសក់្រុមក្រឹរា 
 

ចដ្ើរបីជារូលដាឋ នកនុងការសាយត្នរារត្ិចោបល់វ និងលទធអលននចវទកិា

របស់េានួវ ម្កុរម្បឹកាគួរចធវើការបូកសរុបសចំែើទំងអស់វណដ្លបានចលើកច ើង។ 

សំចែើទំងចនះអាេានម្បចោឈនធដ្ល់ម្កុរម្បឹកា រនាីរ ការមោល័យឈំនាញវ

 ក់រ័ន ធនានាសម្ាប់ការរិភាកា និងការអនុវត្ដចៅចរលខាងរុេ។វ កនុងការវ

រិចារណាចធវើការបូកសរុប សាយត្នរាអរំសីំចែើវ និងលទធអលននចវទិការបស់េានួវ

ម្កុរម្បឹកាគួរអនុវត្តតារឈំហានសំខាន់ដូ្េខាងចម្ការវ៖ 

៤.១. ជំហាៃទី១ “ ការសទងេបសំទណីផ្ដ្លបាៃទលីរទ ីងរែុង 

                             ទេទិកា” 
អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាលវនិងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ អ ំុងចរល១សបាតហធបនាា បរ់មី្បាររធចវទិការូេ 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

បនាា បរ់កីារម្បាររធចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាវ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវ

ធានាឲានការបូកសរុបនូវរាល់រត្ិចោបល់ទំងអស់ណដ្លបានចលើកច ើងវ

កនុងចវទកិា។វរាល់រត្ិចោបលទំ់ងអស់អាេានម្បចោឈនធចៅកនុងការរិភាកាវ

ចបើចទះបីរតិ្ចោបល់ទំងចនះរុំសូវសរចហតុ្សរអលក៏ចដាយ។ ម្កុរម្បឹកាវ

នឹងចធវើការសចម្រេអំរីេំណាត់្ការបនដបនាា ប់ សម្ាប់ចោបល់ណដ្លបានចលើកវ

ច ើងចៅកនុងចវទកិា។ បនាា បរ់ាីនការរិភាកាកនុងម្កុរម្បឹការួេចហើយវ រត្វិ



៤. ការងារដបាប្ ូេសធវើបន្ទា បសពីសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        41 

ចោបល់ណដ្លរិនសថិត្ចៅកនុងណដ្នសរត្ថកិេ ចរបសេ់ានួវ ម្កុរម្បកឹានឹងបញ្ជនូចៅវ

កាន់ម្កសួង រនាីរ និងការមោល័យឈំនាញ ក់រ័ន ធ។វ 

ចៅកនុងដំ្ចែើរការបូកសរុបសំចែើនានាននចវទិកាវ អនក ក់រ័ន ធាន

ភារកិេ ចដូ្េខាងចម្ការវ៖ 

១-វ នាយកទីចាត្់ការននរដ្ឋបាលសាលាចេត្តវ ម្បធានការមោលយ័នន

រដ្ឋបាលម្កុងវម្សុកវេែឌ វម្បធានរនាីរ ម្បធានការមោល័យឈនំាញ ក់រ័ន ធនានា

ចធវើការបូកសរុប និងសចងខបសំចែើទំងអស់វ ចហើយចអញើចសេកដីសចង ខបសំចែើ

ទំងអស់រកនាយករដ្ឋបាលកនុងរយៈចរលរយួសបាតហធវ បនាា បរ់ចីវទិកាម្បាររធរួេ។វ

េំច ះសំចែើវ និងរត្ិរបស់បុរសវ និងស្រសតីវ គួរម្ត្ូវរាយការែធចដាយណ ករីោន វ

ចម្ ះជាទូចៅត្ម្រវូការរបស់រកួចគរុំដូ្េោន ច ើយ។ 

២-វ នាយករដ្ឋបាលម្តូ្វចរៀបេំ និងដាក់ចសេកដីសចង ខបសំចែើទំងចនះ

ឈូនគែៈអភិបាលភាា រៗវ។ 

៣-វ ណអ ែកតារសាម រត្ីាម្តា៩វ ននអនុម្កឹត្យចលេ២១៥វ និង២១៦កនុង

រយៈចរល១៥នថ ៃវ បនាា បរ់ីចវទកិាវ គែៈអភិបាលម្ត្ូវសាយត្នរាសំចែើ និង

សចងខបលទធអលរបសច់វទកិា។ របាយការែធរបស់គែៈអភបិាលវ ណដ្លបាន

រករីចវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវដាក់បញ្ចលូនូវចោលការែធវ វវមធានការវ និង

អនុសាសនធសម្ាប់ចលើកករពសក់ារច្ាើយត្បចៅនឹងត្ម្រវូការរបស់ម្បជារលរដ្ឋវ

ចៅកនុងរូលដាឋ នវ ចដាយណបងណេកការច្ាើយត្បទំងចនាះចៅតារត្ម្រវូការវ

ចអសងៗោន របសប់ុរសវ និងស្រសត។ីវ គែៈអភិបាលម្ត្ូវបញ្ជនូរបាយការែធចនះឈូនវ

ម្បធានម្កុរម្បឹកា។វរាល់សំចែើណដ្លបានចលើកច ើងចៅកនុងចវទិកា ក់រ័ន ធ 



៤. ការងារដបាប្ ូេសធវើបន្ទា បសពីសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        42 

ជារយួណដ្នសរត្ថកិេ ចរបសម់្កុរម្បឹកាណាវនឹងម្ត្ូវចអ ញើចៅឱ្យម្កុរម្បឹកាចនាះ។  

ឧទហរែធ ៖ ម្កុរម្បឹកាសងាក ត្ច់ៅកនុងម្កុងជាចដ្ើរ។ ចៅកនុងករែី

ណបបចនះចគរំរឹងថ្នវ រដ្ឋបាលម្កុងអាេទក់ទងជារួយម្កុរម្បឹកាសងាក ត្់ចដ្ើរបីវ

រិភាកាបញ្ហា ណដ្លបានចលើកច ើងចៅកនុងអងគចវទិកា។ 

៤-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាចរៀបេំដាក់បញ្ចលូនូវរបាយការែធចវទកិាចនះចៅវ

កនុងរចបៀបសារៈននកិេ ចម្បឈុំបនាា ប់របស់ម្កុរម្បឹកា។ 

៥-វ នាយករដ្ឋបាលម្ត្វូចអ ញើលេិិត្អចញ្ជើញវ និងរបាយការែធចវទិកាឈូន

សាឈិកម្កុរម្បឹការុនកិេ ចម្បឈុំបនាា ប់វ តារកាលកំែត់្ដូ្េានណេងកនុង

បទបញ្ហជ នអ ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៤. ការងារដបាប្ ូេសធវើបន្ទា បសពីសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        43 

៤.២. ជំហាៃទី២ “ ការពិភារា ៃិងអ្ៃមុរ័ទលីសំទណីផ្ដ្លបាៃ 
    ទលីរទ ីងរែុងទេទិកា ” 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាលវនិងនាយករដ្ឋបាល 

ម្រកបេណឌ តពលតវលា៖ 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

ម្កុរម្បឹកាម្ត្វូចធវើការរិភាកាឲបានលរែិត្វ ចលើរបាយការែធចវទកិាវ

ចោលការែធវ វវមធានការវ និងអនុសាសនធរបស់គែៈអភិបាលវ ចដ្ើរបីច្ាើយត្ប

ចៅនឹងរត្ចិោបលណ់ដ្លបានចលើកច ើងកនុងចវទិកា។ ម្កុរម្បកឹាានសិទធអិ ដល់

នូវអនុសាសនធបណនថរ ឬអនុសាសនធចអសងៗចទៀត្ ក់រ័ន ធជារួយនឹងរបាយ-

ការែធខាងចលើ។ ម្កុរម្បឹកាអាេអដល់អនុសាសនធចលើបញ្ហា ណដ្លរិនសថិត្ចម្ការ 

ការទទួលេុសម្ត្ូវរបស់េានួអងណដ្រ។ អនុសាសនធចនះម្ត្ូវចអ ញើចៅឱ្យអនក ក់រន័ ធវ

តាររយៈគែៈអភិបាល។វ ម្កុរម្បឹកាម្ត្វូណត្អនុរត័្ចលើរបាយការែធណដ្លវ

បានរិភាការួេ។ 

គែៈអភិបាលម្ត្ូវណកសម្រួលរបាយការែធចវទិកាចនះវ ណអ ែកតារ

អនុសាសនធរបស់ម្កុរម្បឹកា។វ គែៈអភិបាលដាក់ឈូនរបាយការែធេុងចម្កាយ

ចៅឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកាវវមញវ កនុងរយៈចរលរយួសបាតហធវ បនាា បរ់កិីេ ចម្បឈុំ

ម្កុរម្បឹកា។ 
ម្បធានម្កុរម្បឹកាចធវើការរិនិត្យថ្នវចត្ើការផ្ទា សប់ដរូនានាណដ្លចលើកច ើង

ចដាយម្កុរម្បកឹាម្ត្វូបានដាក់បញ្ចលូចៅកនុងរបាយការែធណដ្រឬចទ។ 
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ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        44 

៤.៣. ជហំាៃទ៣ី “ ការនសពវនាយរបាយការណទ៍េទកិា ” 
បនាា បរ់ចីវទកិារបសេ់ានួវ ម្កុរម្បឹកាម្ត្វូរិភាកាចលើកិេ ចសហការោន

រសាងគែៈអភិបាល ម្កុរម្បឹកា និងម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងការចលើកករពសក់ារ

ចឈឿជាក់រសាងោន ចៅវមញចៅរករសាងម្បជារលរដ្ឋ និងសាថ ប័ន ក់រ័នធ។ ដូ្ចេ នះ

ការអសរវអាយរបាយការែធណដ្លានភាជ ប់នូវចោលការែធវ វវមធានការវ និង

អនុសាសនធជាេំែេុដ៏្សំខាន់រយួវ ចដ្ើរបីបចង កើនត្ាា ភារ និងគែចនយយភារ។វ

របាយការែធចនះនឹងម្ត្វូចអ ញើចៅឱ្យម្គប់ភាគទំីងអសវ់ ណដ្លបានេូលរួរចៅកនុង

ចវទកិារបសម់្កុរម្បឹកា និងចធវើការអសរវអាយចៅឱ្យសាធារែឈនតាររយៈ

ម្បរ័ន ធអសរវអាយ ឬកាដ ររ័ត្ា៌នរបស់ម្កុរម្បឹកា ក់រ័ន ធវ និងការមោល័យ

រត័្៌ាន។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៤. ការងារដបាប្ ូេសធវើបន្ទា បសពីសេេិការបេស្ក្ម្្បសក្ា 

 

ឯក្សារបសចេក្សេេេតីពីសេេិកា្សពវ្ាយ និងពិស្រោះស់បបសរបេស្ក្ម្្បសក្ាដនរបាលថ្បាក់ក ក្សស្កាមិ ិ        45 

អាកេេួលេុសម្រតូវ៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាលវនិងនាយករដ្ឋបាល 

កិចេការបែលម្រតូវអនុវតត៖ 

ចដ្ើរបីធានាដ្ល់ម្បសិទធភារចលើការអសរវអាយរបាយការែធននចវទិកា 

របស់ម្កុរម្បឹកាវ បនាា បរ់ីបានណកសម្រួលរួេវ អនក ក់រ័ន ធានភារកិេ ចដូ្េខាង

ចម្ការវ៖ 

១-វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាវ ណែនាឱំ្យនាយករដ្ឋបាលចអញើរបាយការែធ

ចៅឲម្គប់អនកេូលរួរទំងអសច់ៅកនុងចវទិកា។វ ម្បធានម្កុរម្បឹកាធានាថ្ន

របាយការែធេុងចម្កាយចនះ នឹងម្ត្ូវចអ ញើចៅម្គបស់ាឈិកម្កុរម្បឹកា។ 

២-វ អភិបាលរងណដ្លទទលួបនាកុរ័ត្៌ានធានាោ៉ា ងណាឱ្យានការ

សចងខបេាឹរសារសំខាន់ៗ ចដ្ើរបីបិទអាយចលើកាដ ររ័ត្៌ានវ និងម្ត្ូវធានាថ្នវ ាន

របាយការែធចវទកិាចៅតារការមោល័យទំនាកទ់ំនងសាធារែៈ និងសហម្បត្-ិ 

បត្ដកិារអនដរជាត្ិននសាលារាឈធានី សាលាចេត្ដ ឬការមោលយ័រដ្ឋបាល និង 

ហិរញ្ញវត្ថុរបសស់ាលាម្កុង ម្សកុ េែឌ។វជារយួោន ចនះណដ្រវអភិបាលរងរូបចនះ 

ម្ត្ូវធានាណបងណេករបាយការែធចនះដ្ល់ម្បរ័ន ធអសរវអាយកនុងរូលដាឋ ន។ 

៣-វ គែៈអភិបាល ម្ត្ូវធានាឱ្យានការចអញើអនុសាសនធនានារបស់

ម្កុរម្បឹកាចៅដ្ល់រនាីរ ការមោលយ័ឈំនាញ ក់រ័ន ធ។ 
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