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ជាំពូកទី១ 

ទរសនទានផ្នកាំខែទគ្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិរហម្ជឈការនៅកម្ពជុា 

១.១. សាវតារ 

បនាៃ ប់ពីក្បគរសជាតិ្ររួលបានសនតិភាព គសថរភាពនគោបាយ ឯរភាពជាតិ្ និងឯរភាពរឹរដី្
គពញគលញ តាមរយៈោរអន វត្ត“នគោបាយឈាុះ-ឈាុះ” ខ្ដ្លផ្តួច្បគផ្តីមគំនិត្ និងដឹ្រនាំអន វត្តគោយ
សគមតច្បអគគមហាគសនាបតី្គត្គជា ហ  ន ខ្សន នាយររដ្ឋមន្រនតីផ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមព ជា នាច្ប ងឆ្ា ១ំ៩៩៨
រាជរោឋ ភិបាលរមព ជានីតិ្ោលរី២ផ្នរដ្ឋសភាបានសគក្មច្បចិ្បត្តអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ 
គៅថ្នា រ់ឃ  ំសងាា ត់្ តាមរយៈោរោរ់គច្បញច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ ច្បាប់សតីពីោរគរៀបចំ្ប
ោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្គៅឆ្ា ២ំ០០១ និងបានគរៀបចំ្បគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរា
ឃ  ំសងាា ត់្អាណ្ត្តិរី០១ គៅឆ្ា ២ំ០០២។  

គោយម្មនបរពិគសាធន៍គជាគជ័យផ្នោរអន វត្តនគោបាយវមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរគៅថ្នា រ់ឃ  ំ
សងាា ត់្ រាជរោឋ ភិបាលបានសគក្មច្បពក្ងីរវសិាលភាពផ្នោរអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ
គៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ទងំមូល គោយបានោរ់គច្បញនូវច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង 
ក្សុរ ខណ្ឌ  និងច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង 
ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  គៅឆ្ា ២ំ០០៨។ 

ក្របខ័ណ្ឌ យ រធសាន្រសតសីតពីរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ បានរំណ្ត់្គោលគៅយ រធសាន្រសត
ផ្នរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរគៅរមព ជាដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ពក្ងឹង និងពក្ងីរលរធិក្បជាធិបគត្យយគៅមូលោឋ ន 
− ជំរ ញោរអភិវឌ្ឍគៅមូលោឋ ន និងោរោត់្បនថយភាពក្រីក្រ។  

១.២. អតថន័យ្ 

សនាៃ ន ក្រមគៅរា ងច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ បានរំណ្ត់្
និយមន័យផ្ន រយ វមិជឈោរ និង វសិហមជឈោរ ដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

វមិជឈោរ ម្មនន័យថ្ន រាជរោឋ ភិបាលក្បគល់ភាពជាម្មច ស់គលីម ខងារ សិរធិអំណាច្ប និងធនធាន
(ប គគលិរ ហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិ) ឱ្យគៅក្រុមក្បឹរាផ្នរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ គដី្មបគី ល្ីយត្បគៅនឹង
គសច្បរតីក្តូ្វោរគៅមូលោឋ ន។ ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វម្មនគណ្គនយយភាពចំ្បគ ុះក្បជាពលរដ្ឋមូលោឋ នគលីបញ្ជា
ទងំគនុះ។ 

វសិហមជឈោរ ម្មនន័យថ្ន រាជរោឋ ភិបាល ឬក្រសួង សាថ ប័នគធវីក្បតិ្ភូរមាម ខងារ សិរធអំណាច្ប និង
ធនធាន(ប គគលិរ ហរិញ្ញវត្ថ  ក្រពយសមបត្តិ) គៅឱ្យអងគភាពគក្ោមបងាគ ប់ ឬគៅឱ្យក្រុមក្បឹរាក្បគភរណា
មួយ គដី្មបអីន វត្តរា ងនាមរាជរោឋ ភិបាល ឬក្រសួង សាថ ប័នគនាុះ។ រា ងន័យគនុះ ភាពជាម្មច ស់មិនបានផ្តល់
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គៅឱ្យអងគភាពគក្ោមបងាគ ប់ ឬក្រុមក្បឹរាគ ីយ។ អងគភាព ឬក្រុមក្បឹរាគនាុះក្តូ្វម្មនគណ្គនយយភាព
ចំ្បគ ុះរាជរោឋ ភិបាល ឬក្រសួង សាថ ប័នក្សបគៅតាមត្ក្មូវោរផ្នោរគធវីក្បតិ្ភូរមាគនាុះ។ 

១.៣. គ្កបែ័ែឌ នោលននោបាយ្ និងចាប់ 

គោលនគោបាយ និងច្បាប់សំខាន់ៗសក្ម្មប់ោកំ្រដ្ល់ដំ្គណី្រោរផ្នោរអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ 
និងវសិហមជឈោរគៅរមព ជា រមួម្មន៖ 

 យ រធសាន្រសតច្បត្ គោណ្ដំ្ណារ់ោលរី១ រី២ រី៣ និងរី៤ 
 ក្របខ័ណ្ឌ យ រធសាន្រសតសតីពីរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ 
 ច្បាប់សីតពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្  
 ច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្ 
 ច្បាប់សីតពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ   
 ច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង 
ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  

រនៃឹមនឹងោរោរ់គច្បញក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ខាងគលីគនុះ រាជរោឋ ភិបាល
រមព ជារ៏បានគរៀបចំ្បនូវរមាវធីិជាតិ្រយៈគពល១០ឆ្ា  ំសក្ម្មប់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅថ្នា រ់
គក្ោមជាតិ្។ រមាវធីិជាតិ្គនុះ គឺជាខ្ផ្នរីបងាា ញផ្លូវសក្ម្មប់ោរអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ 
ខ្ដ្លោរអន វត្តរមាវធីិជាតិ្គនុះ ក្តូ្វបានខ្ច្បរគច្បញជាបីដំ្ណារ់ោលតាមរយៈោរគរៀបចំ្បឱ្យម្មនខ្ផ្នោរ
អន វត្តន៍តាមដំ្ណារ់ោលនីមួយៗ។ ខ្ផ្នោរអន វត្តន៍៣ឆ្ា ដំំ្ណារ់ោលរី១(ផ្អ៣រី១) ខ្ដ្លម្មន
រយៈគពល០៣ឆ្ា +ំ០១ឆ្ា (ំ២០១១-២០១៤) និងខ្ផ្នោរអន វត្តន៍រយៈគពល៣ឆ្ា ដំំ្ណារ់ោលរី២
(ផ្អ៣រី២) (២០១៥-២០១៧) បានបញ្ច ប់។ បច្បច បបនា រាជរោឋ ភិបាលរមព ជារំព ងអន វត្តខ្ផ្នោរអន វត្តន៍
រយៈគពល៣ឆ្ា (ំ២០១៨-២០២០) គោយគតត ត្ោរយររ រោរ់គលីោរពក្ងឹងសមត្ថភាព និងលរធភាព
របស់រដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

ខាងគក្ោមគនុះ គឺជាខ្ខែគពលគវលាផ្នដំ្គណី្រោរអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរគៅ
រមព ជា។ 
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១.៣.១. យ្ុទធសាស្ររតចតុនកាែដ្ាំណាក់កាលទី១ ទ២ី ទី៣ និងទី៤ 

រា ងោរអន វត្តរមាវធីិនគោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលរមព ជាសក្ម្មប់នីតិ្ោលរី៣ រី៤ រី៥ និងរី៦
ផ្នរដ្ឋសភា រាជរោឋ ភិបាលរមព ជាបានោរ់គច្បញនូវយ រធសាន្រសតច្បត្ គោណ្ដំ្ណារ់ោលរី១ រី២ រី៣ និងរី
៤ គោយគតោ ត្ោរយរចិ្បត្ោរ រោរ់គលរំីខ្ណ្រក្មង់បួន រមួម្មន៖  

 រំខ្ណ្រក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
 រំខ្ណ្រក្មង់ច្បាប់ និងក្បព័នធយ ត្ោិធម៌ 
 រំខ្ណ្រក្មង់រងរម្មល ងំក្បោប់អាវ ធ 
 ោរក្បយ រធក្បឆ្ងំអំគពីព ររលួយ ។  

រំខ្ណ្រក្មង់ទងំបួនគនុះ ក្តូ្វបានពក្ងឹងពក្ងីរ និងយរចិ្បត្តរ រោរ់អន វត្តោន់ខ្ត្ស ីជគក្ៅពីដំ្ណារ់
ោលមួយ គៅដំ្ណារ់ោលមួយ។ ជាពិគសស  រ់ព័នធរំខ្ណ្រក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រាជរោឋ ភិបាលរមព ជា
បានចត់្រ ររំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ ជារំខ្ណ្រក្មង់ដ៏្ម្មនសារៈសំខាន់បំផ្ ត្ រា ងោរ
គលីររមពស់គ ណ្ភាព និងក្បសិរធភាពផ្នោរបគក្មីគសវាសាធារណ្ៈ និងោរអភិវឌ្ឍមូលោឋ នក្បរបគោយ
គ ណ្ភាព ម្មនោរចូ្បលរមួ គណ្គនយយភាព សមធម៌ និងបរោិប័នា។ 

១.៣.២. គ្កបែ័ែឌ យ្ុទធសាស្រររររីពីកាំខែទគ្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិរហម្ជឈការ 

គៅរា ងឆ្ា ២ំ០០៥ រាជរោឋ ភិបាលរមព ជាបានគរៀបចំ្បឱ្យម្មនក្របខ័ណ្ឌ យ រធសាន្រសោសោីពីរំខ្ណ្រក្មង់
វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ រា ងគោលបំណ្ងរំណ្ត់្អំពី៖ 

 ច្បរខ វសិ័យរបស់រាជរោឋ ភិបាលរមព ជា  រ់ព័នធនឹងរំខ្ណ្រក្មង់អភិបាលរិច្បចគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 
 គោលគៅយ រធសាន្រសោរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ  
 វសិាលភាពផ្នោរអន វត្ោរំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ  
 រគបៀបគរៀបចំ្បរច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គងគៅតាមរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្នីមួយៗ  
 ោរខ្ណ្នាដំ្ល់ោរងាររំខ្ណ្រក្មង់ទងំអស់ ខ្ដ្លម្មនផ្លប ុះ ល់ដ្ល់ក្បព័នធក្គប់ក្គង
គៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្នីមួយៗ។ 

ក្របខ័ណ្ឌ យ រធសាន្រសតគនុះ គរៀបចំ្បគ ីងគោយឈរគលីមូលោឋ នផ្នគមគរៀន និងបរពិគសាធន៍ខ្ដ្ល
ររួលបានពីោរអន វត្តរំខ្ណ្រក្មង់គៅថ្នា រ់ឃ  ំសងាា ត់្តាមរយៈោរោរ់ឱ្យគក្បីច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល
ឃ ំ សងាា ត់្ និងច្បាប់សតីពីោរគក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាឃ ំ សងាា ត់្គៅរា ងឆ្ា ២ំ០០១។ ខ្ផ្ែរតាមក្របខ័ណ្ឌ
យ រធសាន្រសតគនុះ ច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  និងច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្
គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  ក្តូ្វបាន
គរៀបចំ្ប និងោរ់ឱ្យគក្បីគៅរា ងឆ្ា ២ំ០០៨។  
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រា ងោរោរ់ឱ្យដំ្គណី្រោរនូវរច្បនាសមព័នធ និងក្បព័នធក្គប់ក្គងថ្ាីគៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ខ្ផ្ែរតាម
សាា រតី្ផ្នច្បាប់គរៀបចំ្បអងគោរខាងគលី រាជរោឋ ភិបាលរមព ជា និងក្រសួង សាថ ប័ន រ់ព័នធបានោរ់គច្បញនូវ
ក្ពុះរាជក្រឹត្យ អន ក្រឹត្យ ក្បោស និងលិខិត្បរោឋ ន រ់ព័នធដ្ផ្រគរៀត្ជាគក្ចី្បន គដី្មបីធានាឱ្យក្បព័នធ
អភិបាលរិច្បចមូលោឋ នអាច្បដំ្គណី្រោរគៅបានក្បរបគោយភាពរលូន ម្មនក្បសិរធភាព និងស័រតិសិរធភាព។ 

១.៣.៣. ចាប់នរៀបចាំអងគការ 

ច្បាប់គរៀបចំ្បអងគោរសំគៅគលីច្បាប់សតីពីោរក្គបក្គងរដ្ឋបាលឃ ំ សងាា ត់្ ច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្
គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាឃ ំ សងាា ត់្ ច្បាប់ក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ច្បាប់សតីពីោរ
គបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ។ 
ច្បាប់ទងំគនុះម្មនគោលបំណ្ងរំណ្ត់្អំពីោរគរៀបចំ្បក្បព័នធក្គប់ក្គងគៅរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ 
ខណ្ឌ  និងឃ ំ សងាា ត្់ រួមទងំោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង 
ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  និងក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្។ 

១.៤. គ្បព័នធអភិបាលកិចចនៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់នគ្កាម្ជាតិ 

១.៤.១. នោលការែ៍ 

គោងម្មក្តា២ ផ្នច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  រដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត 
ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ក្តូ្វក្គប់ក្គងតាមគោលោរណ៍្ផ្នរដ្ឋបាលឯរភាព គដី្មបបីគងាីត្ ជំរ ញ និងគធវីឱ្យម្មនចី្បរភាព
ដ្ល់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយតាមរយៈនគោបាយវមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ។ 

រដ្ឋបាលឯរភាព គឺជាោរគរៀបចំ្បឲ្យម្មនក្រុមក្បឹរាគៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ ខ្ដ្លអាច្បម្មច ស់ោរ
រា ងោរក្គប់ក្គង ចត់្ខ្ច្បងម ខងារ និងធនធាន គហយីក្រុមក្បឹរានីមួយៗម្មនសមត្ថភាពសក្មបសក្មួល
ក្បរបគោយក្បសិរធភាពនូវសរមាភាពផ្នោរផ្តល់គសវារមា និងោរអភិវឌ្ឍខ្ដ្លគធវីគ ងីគោយក្រសួង សាថ ប័ន
គៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ក្រុមក្បឹរា សំគៅគ ល្ីយត្បគសច្បរតីក្តូ្វោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋគៅមូលោឋ ន។  

ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយ រមួម្មនសម្មសភាពដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 
 ភាពជាតំ្ណាងសាធារណ្ៈ 
 សវ័យភាពរបស់មូលោឋ ន 
 ោរពិគក្ោុះគោបល់ និងោរចូ្បលរមួ 
 ោរគ ល្ីយត្ប និងគណ្គនយយភាព 
 ោរគលីររមពស់គ ណ្ភាពជីវតិ្របស់ក្បជាជនគៅមូលោឋ ន 
 ោរគលីរសៃួយសមធម៌ 
 ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាព 
 វធិានោរក្បឆ្ងំអំគពីព ររលួយ និងោររគំលាភអំណាច្ប។ 
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គោលោរណ៍្ទំង៨ខាងគលី គឺជាោររំណ្ត់្អំពីមូលោឋ នក្គឹុះខ្ដ្លក្តូ្វោរ់បញ្ចូ លគៅរា ងរិច្បច
ដំ្គណី្រោរផ្នក្បព័នធអភិបាលរិច្បចគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ តាមរយៈោរគរៀបចំ្បរច្បនាសមព័នធ ក្បព័នធ ខ្បបបរ នីតិ្វធីិ
បំគពញោរងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ រ៏ដូ្ច្បជាោរគរៀបចំ្បច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ ននានា។ ខលឹមសារ
សំខាន់ៗផ្នគោលោរណ៍្ទងំ៨ ម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

រី១៖ ភាពជាតំ្ណាងសាធារណ្ៈ 

ោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាក្គប់ថ្នា រ់គៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ តាមគោលោរណ៍្ផ្នោរគបាុះគឆ្ា ត្
តាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយ គសរពីហ បរែ គឺជាោរផ្តល់ភាពជាតំ្ណាងសាធារណ្ៈ ដ្ល់ក្រុមក្បឹរាជាប់គឆ្ា ត្
ក្គប់លំោប់ថ្នា រ់ផ្នរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ ក្រុមក្បឹរានីមួយៗក្តូ្វគធវីសរមាភាពនានា រា ងនាមផ្ល
ក្បគោជន៍ និងគសច្បរតីក្តូ្វោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋទងំអស់រា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន គោយមិនម្មនោរគរសីគអីង
ខាងនគោបាយ ពណ៌្សមប រ ជំគនឿ សាសនា ជនជាតិ្ និងក្រពយធនគនាុះគ យី។ 

រី២៖ សវ័យភាពរបស់មូលោឋ ន 

សវ័យភាពមូលោឋ ន ម្មនន័យថ្ន រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ម្មនសិរធិគធវីគសច្បរតីសគក្មច្ប និងអន វត្តគសច្បរតី
សគក្មច្បរបស់ខលួន គដី្មបីបគក្មីផ្លក្បគោជន៍ និងគសច្បរតីក្តូ្វោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋទងំអស់រា ងមូលោឋ ន
របស់ខលួនរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចខ្ដ្លច្បាប់បានរំណ្ត់្។  

រី៣៖ ោរពិគក្ោុះគោបល់ និងោរចូ្បលរមួ 

ោរពិគក្ោុះគោបល់ និងោរចូ្បលរមួ គឺជារិច្បចដំ្គណី្រោរដ៏្សំខាន់សក្ម្មប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្
ខ្សវងយល់អំពីបំណ្ងក្បាថ្នា  និងគសច្បរតីក្តូ្វោររបសស់ហគមន៍គផ្ែងៗោា រា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន គដី្មបរីដ្ឋបាល
ថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ោរ់បញ្ចូ លនូវផ្លក្បគោជន៍ និងគសច្បរតីក្តូ្វោរខ្ដ្លម្មនលរខណ្ៈគផ្ែងៗោា រា ងមូលោឋ ន
ខលួន (ឧទហរណ៍្ ត្ក្មូវោររបស់ន្រសតី រ ម្មរ យ វជន មន សែចស់ជរា ជនជាតិ្ ជនក្រីក្រ ... ជាគដី្ម) សំគៅ
គធវីគសច្បរតីសគក្មច្បគ ល្ីយត្បបានោន់ខ្ត្ក្បគសីរគៅនឹងផ្លក្បគោជន៍ និងគសច្បរតីក្តូ្វោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
ទងំអស់គៅរា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន។ 

រី៤៖ ោរគ ល្ីយត្ប និងគណ្គនយយភាព 

រា ងនាមជាត្ំណាងក្បជាពលរដ្ឋ ក្រុមក្បឹរាក្ត្ូវគ ល្ីយត្បច្បំគ ុះក្បជាពលរដ្ឋរបស់ខលួនរា ងោរគធវី
គោលនគោបាយ គសច្បរតីសគក្មច្បចិ្បត្ត សរមាភាព និងោរបំគពញោរងាររបស់ខលួនក្បរបគោយោរររួល
ខ សក្តូ្វនូវអវីខ្ដ្លខលួនបានអន វត្ត។ ក្រុមក្បឹរារ៏ររួលខ សក្តូ្វផ្ងខ្ដ្រ ចំ្បគ ុះរាជរោឋ ភិបាលរា ងោរ
ក្បតិ្បត្តិតាមរដ្ឋធមាន ញ្ញ និងច្បាប់នានា។ 

រី៥៖ ោរគលីររមពស់គ ណ្ភាពជីវតិ្របស់ក្បជាពលរដ្ឋគៅមូលោឋ ន 

គឺជារិច្បចខិត្ខំក្បឹងខ្ក្បង គដី្មបបីគងាីត្ និងគធវីឲ្យម្មននិរនតរភាពនូវបរោិោសមួយក្បរបគោយសនតិភាព 
ស វត្ថិភាព និងស ខ ម្មលភាព គលីររមពស់ោរអភិវឌ្ឍសងគមនិងគសដ្ឋរិច្បច និងគលីររមពស់តស រភាព
និងគ ណ្ភាពជីវតិ្ផ្នក្បជាពលរដ្ឋរា ងមូលោឋ ន។ ត្ក្មូវោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋម្មនលរខណ្ៈគផ្ែងៗោា គៅ
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តាមសហគមន៍ និងក្រុមក្បជាពលរដ្ឋខ្ដ្លម្មនដូ្ច្បជាយ វជន ន្រសតី រ ម្មរ ជនពិោរ ចស់ជរា ជនជាតិ្គដី្ម
ភាគតិ្ច្ប ក្រុមជនក្រីក្រ ជាគដី្ម គហត្ គនុះក្រុមក្បឹរាក្តូ្វខិត្ខំខ្សវងយល់ឲ្យបានក្គប់ក្ជុងគក្ជាយ ពីត្ក្មូវោរ
គផ្ែងៗោា របស់អារទងំគនាុះ តាមរយៈោរគលីររមពស់ោរពិគក្ោុះគោបល់ និងោរចូ្បលរមួ។ រនៃឹមគនុះ 
ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វខិត្ខំគក្បីក្បាស់ធនធានដ្៏ម្មនរក្មិត្របស់ខលួនឲ្យម្មនក្បសិរធភាព គដ្ីមបីគ ល្ីយត្បគៅនឹង
ត្ក្មូវោរទងំគនាុះ។ 

រី៦៖ ោរគលីរសៃួយសមធម៌ 

ជាគោលោរណ៍្ រនៃឹមនឹងោរគលីររមពស់ោរគ ល្ីយត្ប គណ្គនយយភាព និងោរគលីររមពស់គ ណ្ភាព
ជីវតិ្របស់ក្បជាជន រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្នីមួយៗក្តូ្វគលីរសៃួយសមធម៌សងគមរា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន
ផ្ងខ្ដ្រ។ ោរគលីរសៃួយសមធម៌សងគម គឺជារិច្បចដំ្គណី្រោរខ្ដ្លត្ក្មូវឲ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ក្បឹងខ្ក្បង
ធានាឲ្យម្មនោរពិគក្ោុះគោបល់ ោរចូ្បលរួមោន់ខ្ត្ស ីជគក្ៅជាមួយន្រសតី រ ម្មរ ក្រុមជនងាយរងគក្ោុះ 
សហគមន៍ក្រីក្រ ជនជាតិ្ភាគតិ្ច្ប។ល។ សំគៅគធវីោរផ្តល់គសវា និងោរអភិវឌ្ឍឲ្យបានសមក្សបបំផ្ ត្
ចំ្បគ ុះក្រុមជនទងំគនាុះ។ រា ងន័យគនុះ ោរផ្តល់គសវា និងោរអភិវឌ្ឍក្តូ្វខ្ត្គតត ត្ោរយរចិ្បត្តរ រោរ់ជា
ច្បមបងដ្ល់ក្រុមជនខាងគលីគនុះ គដី្មបឲី្យក្រុមជនទងំគនុះររួលបាននូវឱ្ោសោន់ខ្ត្គក្ចី្បន អត្ថក្បគោជន៍
ោន់ខ្ត្គក្ចី្បន ពីោរផ្តល់គសវា និងោរអភិវឌ្ឍរា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន។ 

រី៧៖ ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាព 

ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាព គឺជាគោលោរណ៍្សាូលផ្នអភិបាលរិច្បចលែ។ រំខ្ណ្រក្មង់វមិជឈោរ និង
វសិហមជឈោរតាមគោលោរណ៍្ផ្នោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ ក្តូ្វធានាគរៀបចំ្ប
សាថ ប័នរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ក្គប់ថ្នា រ់ ជាសាថ ប័នក្បរបគោយត្ម្មល ភាព និងម្មនស ច្បរតិ្ភាព។ ជាក្រឹត្យក្រម 
ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាពមិនអាច្បគរីត្គ ងីគោយឯរឯងបានគ យី។ ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាពទមទរ
ក្តូ្វគរៀបចំ្បឲ្យម្មនរច្បនាសមព័នធ ក្បព័នធ និងនីតិ្វធីិច្បាស់លាស់សក្ម្មប់សាថ ប័ននីមួយៗ គហយីថ្នា រ់ដឹ្រនាផំ្ន
សាថ ប័នគនាុះ ក្តូ្វម្មនោរគបតជាា ចិ្បត្តរា ងោររសាងសាថ ប័នរបស់ខលួនក្បរបគោយត្ម្មល ភាព និងម្មនស ច្បរតិ្ភាព។ 
រា ងន័យគនុះ ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាលក្តូ្វម្មនោរគបតជាា ចិ្បត្តរសាងរដ្ឋបាលរបស់ខលួនឲ្យោល យជារដ្ឋបាល
ខ្ដ្លម្មនលរខណ្ៈគបីរចំ្បហ ម្មនត្ម្មល ភាព គោយក្តូ្វធានាឲ្យបានថ្ន សម្មជិរក្រុមក្បឹរាក្គប់ៗរូប 
អភិបាល អភិបាលរង មន្រនតី ប គគលិរទងំអស់ក្តូ្វបំគពញោរងារក្បរបគោយត្ម្មល ភាព និងក្តូ្វក្បោន់យរ
គោលោរណ៍្ស ច្បរតិ្ភាពរា ងោរបំគពញោរងារ ោរផ្តលគ់សវា និងោរអភិវឌ្ឍរា ងមូលោឋ នរបស់ខលួន។ រិច្បចក្បជ ំ
ជាសាធារណ្ៈរបស់ក្រុមក្បឹរា ោរក្បជ ំគណ្ៈអភិបាល ោររសាងរគបៀបគធវីោរជាក្រុមរា ងក្រុមក្បឹរា 
គណ្ៈអភិបាល និងមន្រនតីផ្នរដ្ឋបាលរបស់ខលួន ោរគរៀបចំ្ប និងោរ់ឲ្យអន វត្តក្បព័នធក្តួ្ត្ពិនិត្យោរងារផ្ផ្ៃរា ង
សក្ម្មប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្នីមួយៗ ោរគរៀបចំ្ប និងោរ់ឲ្យអន វត្តនូវក្បព័នធសវនរមាផ្ផ្ៃរា ង ផ្ផ្ៃគក្ៅ និង
ក្បព័នធ នីតិ្វធីិនានាជាគក្ចី្បនខ្ដ្លបានោរ់ឲ្យគក្បីក្បាស់រនលងមរគនុះ គឺម្មនគោលបំណ្ងោកំ្រដ្ល់ោរ
គលីររមពស់ត្ម្មល ភាព និងស ច្បរតិ្ភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 



NASLA

ជពូំកទី១ ៖ ទស្សនទានននកណំែទម្រង់វរិជឈការ និងវសិ្ហរជឈការនៅករពុជា  
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រី៨៖ វធិានោរក្បឆ្ងំអំគពីព ររលួយ និងោររគំលាភអំណាច្ប 

ោរក្បយ រធក្បឆ្ងំអំគពីព ររលួយ និងោររគំលាភអំណាច្ប គឺជាោត្ពវរិច្បចរបស់សាថ ប័នសាធារណ្ៈ
ក្គប់ថ្នា រ់ ខ្ផ្ារឯរជន សងគមស ីវលិ និងក្បជាពលរដ្ឋក្គប់ៗរូប សំគៅរសាងសងគមមួយក្បរបគោយ
ភាពសាែ ត្សែំ និងយ ត្តិធម៌ គដី្មបធីានាឲ្យម្មនោរអភិវឌ្ឍសងគមក្បរបគោយចី្បរភាព និងសមធម៌។ 

១.៤.២.ការនរៀបចាំគ្បព័នធអភិបាលកិចចនៅថ្នន ក់នគ្កាម្ជាតិ 

ក.ឋានៈផ្លូ វច្បាប់ 
ម្មក្តា ៩ ផ្នច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  និងម្មក្តា ២ ផ្នច្បាប់សតីពី

ោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ បានរំណ្ត់្ឱ្យរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  និងឃ  ំសងាា ត់្ គឺជានីតិ្
ប គគលផ្ននីតិ្សាធារណ្ៈ។ នីតិ្ប គគលនីមួយៗ រមួម្មនខ្ដ្នដី្ និងក្បជាពលរដ្ឋគៅរា ងខ្ដ្នដី្គនាុះ និងម្មន
ក្រុមក្បឹរាមួយជាតំ្ណាងខ្ដ្លគរីត្គ ីងពីោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសី ក្សបតាមច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្
គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ និងក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  និង
ច្បាប់សតីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្។  

ោរផ្តល់ភាពជានីតិ្ប គគល ចំ្បគ ុះរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  និងឃ ំ សងាា ត់្ គឺរា ង
គោលបំណ្ងផ្តល់សិរធិអំណាច្ប ម ខងារ ធនធាន និងក្រពយសមបត្តិឱ្យដ្ល់ក្រុមក្បឹរា គដី្មបីក្រុមក្បឹរា
អាច្បក្គប់ក្គង ចត់្ខ្ច្បងរិច្បចោរនានាគៅមូលោឋ ន សំគៅគ ល្ីយត្បគៅនឹងត្ក្មូវោររបស់ក្បជាពលរដ្ឋខ្ដ្ល
ជាម្មច ស់គឆ្ា ត្ និងអភិវឌ្ឍមូលោឋ នក្បរបគោយចី្បរភាព ក្បសិរធភាព សមធម៌ និងបរោិប័នា។ 

ខ. ម្ករុម្បឹកា 
ក្រុមក្បឹរាគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្រមួម្មន ក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរា

ក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  ក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្។ ក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្ ក្តូ្វបានគក្ជីសគរសីគ ងីតាមរយៈោរ
គបាុះគឆ្ា ត្ជាសរល និងក្រុមក្បឹរារាជធានី ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរា
ខណ្ឌ  ក្តូ្វបានគក្ជីសគរសីគ ងីតាមរយៈោរគបាុះគឆ្ា ត្ជាអសរល។ ក្រុមក្បឹរាផ្នរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្
ម្មនអាណ្ត្តិ៥ឆ្ា  ំនិងក្តូ្វផ្ ត្រំណ្ត់្គៅគពលក្រុមក្បឹរាថ្ាីចូ្បលោន់តំ្ខ្ណ្ង។  

ក្រុមក្បឹរាម្មនសិរធិអំណាច្បគធវីគសច្បរតីសគក្មច្បខាងបញ្ញត្តិ និងគសច្បរតីសគក្មច្បខាងក្បតិ្បត្តិ។ ក្រុមក្បឹរា
គក្បីក្បាស់សិរធិអំណាច្បខាងបញ្ញត្តិតាមរយៈោរគច្បញដី្ោ និងសិរធិអំណាច្បខាងក្បតិ្បត្តិតាមរយៈោរគធវី
គសច្បរតីសគក្មច្បចិ្បត្តគៅរា ងរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា។ 

គ.បុគគលិក 
ក្រុមក្បឹរានីមួយៗម្មនប គគលិររបស់ខលួន ខ្ដ្លរមួម្មនបីក្បគភរដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 ប គគលិរខ្ដ្លបានខ្ត្ងតាងំគោយក្រុមក្បឹរា 
 ប គគលិរខ្ដ្លបានខ្ត្ងតាងំឱ្យគៅបំគពញោរងារជាមួយក្រុមក្បឹរា 
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 ប គគលិរខ្ដ្លបានគរៀបចំ្បគ ងីវញិឱ្យគៅបំគពញោរងារជាមួយក្រុមក្បឹរា។ 

ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វសគក្មច្បអំពីោរខ្ត្ងតាងំ ោរបគណ្ត ញគចល ោររក្មឹត្ក្បារ់គបៀវត្ែ និងអត្ថក្បគោជន៍
គផ្ែងៗគរៀត្ សក្ម្មប់ម ខតំ្ខ្ណ្ងប គគលិររបស់ខលួន ក្សបតាម ក្ពុះរាជក្រឹត្យគលខ នស/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ 
ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០៤ ខ្ខគមសា ឆ្ា ២ំ០១៦ សតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

ប គគលិររបស់ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វសថិត្គៅគក្ោមោរក្គប់ក្គង និងោរក្តួ្ត្ពិនិត្យគោយតៃ ល់ របស់គណ្ៈ-
អភិបាលរា ងនាមក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន 

ឃ. រុខងារ 
ច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្ម ខងាររបស់ក្រុមក្បឹរា

ផ្នម្មនម ខងារពីរក្បគភរគឺម ខងារជាោត្ពវរិច្បច និងម ខងារជាជគក្មីស។ 

ម ខងារជាោត្ពវរិច្បច គឺជាម ខងារខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ ឬក្ពុះរាជក្រឹត្យ ឬអន ក្រឹត្យ ឬ ក្បោស
តាមសំគណី្របស់គណ្ៈរម្មា ធិោរជាតិ្សក្ម្មប់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ ក្រសួង 
សាថ ប័នរបស់ រាជរោឋ ភិបាល។ 

ម ខងារជាជគក្មីស គឺជាម ខងារខ្ដ្លមិនម្មនលរខណ្ៈជាោត្ពវរិច្បច។ ម ខងារជាជគក្មីសម្មនពីរ
ក្បគភរគឺម ខងារជាជគក្មីសខ្ដ្លក្រសួង សាថ ប័ន គផ្ៃរគៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ និងម ខងារជាជគក្មីស
ខ្ដ្លម្មនលរខណ្ៈជាអាណ្ត្តិរូគៅ។ ម ខងារជាជគក្មីសខ្ដ្លម្មនលរខណ្ៈជាអាណ្ត្តិរូគៅក្តូ្វបានក្បគល់
គៅឱ្យក្រុមក្បឹរាក្គប់លំោប់ថ្នា រ់ម នោរគធវីក្បតិ្ភូរមា ឬោរក្បគល់ម ខងារជារ់លារ់ណាមួយ គដី្មបីជា
មូលោឋ នរា ងោរគលីររមពស់សមត្ថភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្រា ងោរអន វត្តម ខងារគផ្ែងៗោា ជាគក្ចី្បន 
ខ្ដ្លបានគក្ជីសគរសីយរជាអារិភាពតាមមូលោឋ ននីមួយៗ។ បច្បច បបនា រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្រំព ងបំគពញ
ោរងារក្បចផំ្ថ្ៃ គោយខ្ផ្ែរគលីអាណ្ត្តិរូគៅទងំគនុះ។ 

ង.ហិរញ្ញវតថុ  
ច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្ឲ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោម

ជាតិ្ម្មនធនធានហរិញ្ញវត្ថ សមក្សប គដី្មបបំីគពញតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ខលួន និងក្តូ្វក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ របស់
ខលួន រា ងលរខណ្ៈក្បរបគោយក្បសិរធភាព ម្មនត្ម្មល ភាព និងម្មនគណ្គនយយភាព។ ម្មក្តា ២៤៤ ផ្នច្បាប់
សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្អំពីក្បគភរចំ្បណូ្លរបស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់
គក្ោមជាតិ្ដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ក្បភពគៅមូលោឋ ន 
− ក្បភពពីថ្នា រ់ជាតិ្ និង 
− ក្បភពគផ្ែងៗគរៀត្ 
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ចំ្បណូ្លពីក្បភពគៅមូលោឋ ន រមួម្មន៖ 

− ពនធគៅមូលោឋ ន 
− ឈាួល រផ្ក្ម និងចំ្បណូ្លមិនខ្មនសារគពីពនធគផ្ែងគរៀត្ 
− ចំ្បណូ្លរបស់ក្រុមក្បឹរា បានមរពីពនធ ឈាួល និងរផ្ក្មខ្ដ្លក្ត្ូវខ្ច្បររខំ្លររវាងក្រុម
ក្បឹរាជាមួយក្រុមក្បឹរាឃ  ំនិងក្រុមក្បឹរាសងាា ត់្រា ងក្សុរ 

− អំគណាយសា័ក្គចិ្បត្ត 
− ក្បភពគផ្ែងគរៀត្ខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ ឬអន ក្រឹត្យ។ 

ចំ្បណូ្លពីថ្នា រ់ជាតិ្ រមួម្មន៖ 

− ចំ្បណូ្លខ្ច្បររខំ្លរ 
− មូលនិធិគផ្ៃរពីថ្វោិរដ្ឋ និង 
− ផ្ថ្លគសវាបានមរពីម ខងារជាភាា រ់ងារ ខ្ដ្លអន វត្តគោយក្រុមក្បឹរារា ងនាមក្រសួង សាថ ប័ន។ 

ច្ប. ម្ទពយស្របតត ិ
ក្រពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្រមួម្មន ក្រពយសមបត្តិខ្ដ្លរដ្ឋគផ្ៃរគៅឱ្យ និងក្រពយសមបត្តិ

ខ្ដ្លររបានគោយខលួនឯង។  

ក្រពយសមបត្តិខ្ដ្លរដ្ឋគផ្ៃរឱ្យ រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្អាច្បក្គប់ក្គង គក្បីក្បាស់ និងអាច្បទញយរផ្ល
ចំ្បណូ្លពីក្រពយសមបត្តិទងំគនាុះ គហយីរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ក្តូ្វខ្ថ្ររា ោរ រឱ្យបានគង់វងែ និងោា ន
សិរធិលរ់ដូ្រ ជួល គផ្ៃររមាសិរធិ ឬគផ្ៃរោរគក្បីក្បាស់ គោយោា នោរយល់ក្ពមពីរដ្ឋមន្រនតីក្រសួងគសដ្ឋរិច្បច និង
ហរិញ្ញវត្ថ  បនាៃ ប់ពីម្មនោរឯរភាពពីរដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃគ យី។ 

ក្រពយសមបត្តិខ្ដ្លរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ររបានគោយខលួនឯង ជារមាសិរធិ ខ្ដ្លរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោម
ជាតិ្ម្មនសិរធិសវ័យសគក្មច្បរា ងោរក្គប់ក្គង និងោរគក្បីក្បាស់ គដី្មបទីញយរផ្លចំ្បណូ្លពីក្រពយសមបត្តិ
ទងំគនាុះគក្ោមក្របខ័ណ្ឌ ខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ ឬលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តដ្ផ្រគរៀត្។ 

រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ក្តូ្វគធវីបញ្ា ីសារគពីភណ្ឌ ក្រពយសមបត្តិទងំអស់របស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 
និងក្តូ្វគធវីបច្បច បបន ាភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ា  ំ គហយីក្តូ្វបញ្ាូ នគៅក្រសួងគសដ្ឋរិច្បច និងហរិញ្ញវត្ថ  គដី្មបបីញ្ចូ លគៅ
រា ងបញ្ា ីសារគពីភណ្ឌ រមួផ្នក្រពយសមបត្តិរដ្ឋក្សបតាមនីតិ្វធីិរំណ្ត់្ជាធរម្មន៕ 
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ជាំពូកទី២ 

រចនារម្ព័នធ តនួាទី ភារកិចច 

២.១. រចនារម្ព័នធ 

អន ក្រឹត្យគលខ១៨៤ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាល
ក្សុរ បានរំណ្ត់្រច្បនាសមព័នធផ្នរដ្ឋបាលក្សុររូគៅ និងរដ្ឋបាលក្សុររា ងគខត្តបាត់្ដំ្បងដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

រចនារម្ពន័ធរដ្ឋបាលគ្រុក 

 
 

  

គ្កុម្គ្បឹកា 

ការយិាេ័យសរៀបចាំខដ្ន្ដ្ី ន្គ្រូបន្ីយក្េម េាំណង់ ន្ិងភូេិបាេ 

ការយិាេ័យក្េិក្េម ធន្ធាន្ធេមជារិ ន្ិងបរសិ្ថា ន្ 

ការយិាេ័យន្ីរិក្េម ន្ិងេរេុុះេរេួេវវិាទេូេដ្ឋឋ ន្ 

ការយិាេ័យសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍េហគ្េន្៍  

ការយិាេ័យរចក្សចញចូេខរេួយ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េរេបេរេួេ
បសចចក្សទេ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
ពិសរោុះសយាបេ់ក្ិចចការ 
ស្ដេរី ន្ិងកុ្ារ 

ការយិាេ័យរបជា
ពេរដ្ឋ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េទធក្េម 

អងគភាពេទធក្េម 

ការយិាេ័យរគ្ប់រគ្ងធន្ធាន្េនុ្េស 

ការយិាេ័យសេខាធិការរក្ុេរបឹក្ា 

រែៈអភិបាល 

ការយិាេ័យររួរពិន្ិរយថ្ទទក្នុង 

នាយ្ករដ្ឋបាល 

ការយិាេ័យខទន្ការ ន្ិងោាំរទឃុាំ េងាក រ់ 

ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ ន្ិងហរិញ្ញវរាុ   

ការយិាេ័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា  

ការយិាេ័យេងគេក្ិចច ន្ិងេុខុាេភាពេងគេ  
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រចនារម្ពន័ធរដ្ឋបាលគ្រុកផ្ននែតតបាត់ដ្ាំបង 

គ្កុម្គ្បឹកា 

ការយិាេ័យសរៀបចាំខដ្ន្ដ្ី ន្គ្រូបន្ីយក្េម េាំណង់ ន្ិងភូេិបាេ 

ការយិាេ័យក្េិក្េម ធន្ធាន្ធេមជារិ ន្ិងបរសិ្ថា ន្ 
 

ការយិាេ័យន្ីរិក្េម ន្ិងេរេុុះេរេួេវវិាទេូេដ្ឋឋ ន្ 

ការយិាេ័យសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍េហគ្េន្៍  
 

ការយិាេ័យរចក្សចញចូេខរេួយ 
 

អងគភាពេទធក្េម 
 
ការយិាេ័យរគ្ប់រគ្ងធន្ធាន្េនុ្េស 
 

ការយិាេ័យសេខាធិការរក្ុេរបឹក្ា 
 

រែៈអភិបាល 

ការយិាេ័យររួរពិន្ិរយថ្ទទក្នុង  

ការយិាេ័យខទន្ការ ន្ិងោាំរទឃុាំ េងាក រ់ 
 

ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ ន្ិងហរិញ្ញវរាុ   

ការយិាេ័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា  
 

នាយ្ករដ្ឋបាល 

ការយិាេ័យេងគេក្ិចច ន្ិងេុខុាេភាពេងគេ  
 

រគ្ឹុះស្ថា ន្េសរតយយេិក្ាស្ថធារណៈ 

រគ្ឹុះស្ថា ន្បឋេេិក្ាស្ថធារណៈ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េរេបេរេួេ
បសចចក្សទេ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
ពិសរោុះសយាបេ់ក្ិចចការ 
ស្ដេរី ន្ិងកុ្ារ 

ការយិាេ័យរបជា
ពេរដ្ឋ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េទធក្េម 
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២.២. គ្កុម្គ្បឹកា 

ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វបានគក្ជីសគរសីគ ីងតាមោរគបាុះគឆ្ា ត្អសរល ខ្ដ្លម្មនអាណ្ត្តិ៥ឆ្ា គំហយីក្តូ្វ
ផ្ ត្រំណ្ត់្គៅគពលខ្ដ្លក្រុមក្បឹរាថ្ាីចូ្បលោន់តំ្ខ្ណ្ង។ រា ងគពលរង់ចកំ្រុមក្បឹរាថ្ាីចូ្បលោន់ម ខតំ្ខ្ណ្ង 
ក្រុមក្បឹរាខ្ដ្លច្បប់អាណ្ត្តិម្មនសិរធិអន វត្តខ្ត្រិច្បចោររដ្ឋបាលក្បចផំ្ថ្ៃខ្ត្ប  គណាណ ុះ។ 

សម្មជិរក្រុមក្បឹរាម្មនចំ្បនួនចប់ពី១១រូប រហូត្ដ្ល់២១រូប។ ក្រុមក្បឹរាម្មនក្បធាន០១រូបខ្ដ្លជា
គបរខជនឈរគ ា្ ុះគលខគរៀងរី១ គលីបញ្ា ីគបរខជនផ្នគណ្បរែនគោបាយខ្ដ្លររួលបានសគមលងោកំ្រ
គក្ចី្បនជាងគគ។  

ក្រុមក្បឹរា គឺជាតំ្ណាងសាធារណ្ៈ ជាអារោរ រ និងជាអារបគក្មីឱ្យផ្លក្បគោជន៍របស់ក្បជា
ពលរដ្ឋទងំអស់រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន។ 

២.២.១. រិទធិអាំណាច 

ក្រុមក្បឹរាម្មនសិរធិអំណាច្បគធវីគសច្បរតីសគក្មច្បខាងបញ្ញត្តិ និងគសច្បរតីសគក្មច្បខាងក្បតិ្បត្តិ។ ក្រុមក្បឹរា
គក្បីក្បាស់អំណាច្បបញ្ញត្តិរបស់ខលួនតាមរយៈោរគធវីដី្ោ និងគក្បីក្បាស់អំណាច្បក្បតិ្បត្តិតាមរយៈោរគធវីគសច្បរតី
សគក្មច្បគៅរា ងអងគក្បជ ំរបស់ក្រុមក្បឹរា ក្សបតាមក្របខ័ណ្ឌ ខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ ន
គតិ្យ ត្តនានា។  

រនៃឹមគនុះ ក្រុមក្បឹរាអាច្បគសាីជាលាយលរខណ៍្អរែរគៅរដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ គដ្ីមបីដ្រហូត្
អភិបាល អភិបាលរងគច្បញពីម ខតំ្ខ្ណ្ង រា ងររណី្អភិបាល អភិបាលរងគនាុះម្មនររណី្ណាមួយដូ្ច្ប
ខាងគក្ោម៖ 

 បាត់្បង់លរខណ្សមបត្តិជាអភិបាល ឬ អភិបាលរង 
 អសមត្ថភាព 
 បំគពញោរងារមិនបានលែ 
 ម្មនបញ្ជា ស ខភាព ឬបាត់្បង់សមបទវជីាា ជីវៈ គោយម្មនលិខិត្បញ្ជា រ់ពីសាថ ប័នម្មន
សមត្ថរិច្បច 

 គបាុះបង់គចលោរងារ 
 ក្បក្ពឹត្តខ ស គ្ងពីក្រមសីលធម៌វជិាា ជីវៈ។ 

២.២.២. តួនាទី ភារកិចច 

ក្រុមក្បឹរាម្មនតួ្នារីចត់្ខ្ច្បងរិច្បចោរចបំាច់្បនានា គដី្មបសីគក្មច្បនូវគោលបំណ្ងរា ងោរបគងាីត្ ជំរ ញ 
និងគធវីឱ្យម្មនចី្បរភាពដ្ល់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយ ក្ពមទំងគដី្មបីបំគពញម ខងារ ខ្ដ្លបាន
ក្បគល់ និងឬ ខ្ដ្លបានគធវីក្បតិ្ភូរមា គោយម្មនភាររិច្បចសំខាន់ៗដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 
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ក.ការងារនរៀបច្បកិំច្បចម្បជុមំ្ករុម្បឹកា 
ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វក្បជ ំសាមញ្ញោ ងតិ្ច្បចំ្បនួន១២ដ្ងរា ងមួយឆ្ា  ំគៅតាមក្បតិ្រិនខ្ដ្លបានអន ម័ត្គោយ

ក្រុមក្បឹរា។ គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញ ក្រុមក្បឹរាអាច្បក្បជ ំវសិាមញ្ញ គៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួនបាន
តាមោរចបំាច់្ប។  

ខ.ការងារនរៀបច្បបំទបញ្ជា នផ្ៃកនុង 
គក្ោយក្បោសចូ្បលោន់តំ្ខ្ណ្ងក្រុមក្បឹរាក្តូ្វគរៀបចំ្បបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ង គដី្មបរំីណ្ត់្វធិានទងំឡាយ

សក្ម្មប់រិច្បចក្បជ ំ និងរគបៀបរបបគធវីោរងាររបស់ខលួន។ បរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងរបស់ក្រុមក្បឹរា ក្តូ្វគធវីគ ីងតាម
រក្មង់ជាដី្ោ និងក្តូ្វអន ម័ត្រា ងរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញគលីររី២ ខ្ដ្លក្បក្ពឹត្តគៅមិនឱ្យម ន២៥ផ្ថ្ៃ ឬគលីសពី
៣៥ផ្ថ្ៃ បនាៃ ប់ពីរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញគលីររី១។ 

គ.ការងារនរៀបច្បវំធិានម្គប់ម្គងនផ្ៃកនុង 
ក្រុមក្បឹរាផ្នអាណ្ត្តិនីមួយៗ ក្តូ្វគរៀបចំ្ប និងអន ម័ត្ដី្ោសតីពីវធិានក្គប់ក្គងផ្ផ្ៃរា ង គដី្មបធីានានូវោរ

គលីររមពស់ោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរបស់ខលួនក្បរបគោយក្បសិរធភាព និងស័រតិសិរធភាពក្សបតាមគោលោរណ៍្
ផ្នោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយ។ 

ឃ.ការងារដ្ឋក់នច្បញដី្កា និងនស្ច្បកតីស្នម្រច្ប 
ក្រុមក្បឹរាអាច្បោរ់គច្បញដី្ោ គដី្មបរំីណ្ត់្ ហាមឃាត់្ ឬក្តួ្ត្ពិនិត្យគលីសរមាភាព នីតិ្វធីិ ឬរិច្បចោរ

ណាមួយខ្ដ្លសថិត្គៅរា ងវសិាលភាពផ្នម ខងារ និងធនធានរបស់ខលួន គោយខ្ផ្ែរតាមត្ក្មូវោរផ្នច្បាប់ 
និងលិខិត្បរោឋ នគត្ិយ ត្តនានាជាធរម្មន និងឬត្ក្មូវោររា ងមូលោឋ ន។ រនៃឹមគនុះ ក្រុមក្បឹរារ៏អាច្ប
ោរ់គច្បញគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរាម្មនពីរក្បគភរ គឺគសច្បរតីសគក្មច្បជាលាយលរខណ៍្អរែរ និង/ឬ 
គោយតៃ ល់ម្មត្រ់ា ងអងគក្បជ ំក្រុមក្បឹរាគោយក្តូ្វរត់្ក្តាគៅរា ងរំណ្ត់្គហត្ ផ្នរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា។ 

ង.ការងារនរៀបច្បនំវទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិនម្រោះនោបល់ 
ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វគរៀបចំ្បគវរិោផ្ែពវផ្ាយ និងពិគក្ោុះគោបល់របស់ខលួន រា ងអំ  ងខ្ខមិថ្ នាផ្នឆ្ា នីំមួយៗ 

គោយក្តូ្វគធវីគ ងីគៅតាមឃ  ំនិងសងាា ត់្នានារា ងក្សុរ រា ងគោលបំណ្ងទតេ់ឱកាេឱយរកុ្េរបឹក្ាសដី្េប៖ី 

 ទតល់នូវព័ត៌្ម្មន៖ ក្រុមក្បឹរារាយោរណ៍្អំពីសរមាភាពរបស់ខលួនគៅរា ងឆ្ា រំនលងមរ និង
បងាា ញពីខ្ផ្នោរសក្ម្មប់ឆ្ា ខំាងម ខ 

 ផ្តល់ក្បឹរា៖ អារចូ្បលរមួពិភារាអំពីលរធផ្ល ផ្តល់ព័ត៌្ម្មនក្ត្ ប់ដ្ល់ក្រុមក្បឹរាអំពីោរងារ
គៅរា ងឆ្ា រំនលងមរ និងគលីរជាសំគណី្សក្ម្មប់ឆ្ា បំនាៃ ប់ 

 ជំរ ញឱ្យម្មនោរចូ្បលរមួ៖ អារចូ្បលរួមអាច្បរួមចំ្បខ្ណ្រគៅរា ងដំ្គណី្រោរផ្នោរគធវីគសច្បរតី
សគក្មច្បចិ្បត្ត ខ្ដ្លរា ងគនាុះសំគណី្ និងោរក្ពួបារមភរបស់ក្បជាពលរដ្ឋក្តូ្វបានគលីរយរមរ
ពិចរណាគៅរា ងោរសគក្មច្បច្ប ងគក្ោយរបស់ក្រុមក្បឹរា 
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 គលីរក្េពេ់ការេហការ៖ រកុ្េរបឹក្ាទទួេបាន្ព័រ៌ាន្របសេីរជាងេុន្អាំពីររេូវការរបេ់
របជាពេរដ្ឋ សហយីរបជាពេរដ្ឋយេ់ដឹ្ងកាន់្ខរចាេ់អាំពីការអភិវឌ្ឍសៅេូេដ្ឋឋ ន្។ សវទិកា
របេ់រកុ្េរបឹក្ាជាំរុញ និ្ងសេីក្ក្េពេ់កិ្ចចេហការោន រវាង រកុ្េរបឹក្ា និ្ងរបជាពេរដ្ឋ។ 
សវទិកាសន្ុះ ចូេរួេចាំខណក្ក្នុងការបសងកីរនូ្វដ្ាំសណ្តុះរស្ថយ ខដ្េទតេ់ទេរបសយាជន៍្
ដ្េ់របជាពេរដ្ឋ។ 

ច្ប.ការងារណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន  ំនិងករមវធីិវនិិនោគបីឆ្ន រំកិំល 
គក្ោយក្បោសចូ្បលោន់តំ្ខ្ណ្ង ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វគរៀបចំ្ប និងអន ម័ត្ខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលក្បាំ

(៥)ឆ្ា  ំោ ងយូរក្តឹ្មឆ្ា រីំ២ ផ្នអាណ្ត្តិរបស់ក្រុមក្បឹរា។ ខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលក្បា(ំ៥)ឆ្ា កំ្តូ្វគធវី
បច្បច បបនាភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ា  ំ តាមរយៈោរគរៀបចំ្បរមាវធីិវនិិគោគបី(៣)ឆ្ា រំរិំលក្បចឆំ្ា ។ំ រា ងោរគរៀបចំ្ប
ខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលក្បា(ំ៥)ឆ្ា  ំ និងរមាវធីិវនិិគោគបី(៣)ឆ្ា រំរិំលក្បចឆំ្ា  ំ ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វពិគក្ោុះ
គោបល់ជាមួយក្បជាពលរដ្ឋ ក្បគភរក្រុមក្បឹរាគផ្ែង និងអារ រ់ព័នធនានាគោយក្តូ្វគោរពតាមគោល
ោរណ៍្ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

 ោរខ្ច្បររខំ្លរព័ត៌្ម្មន  
 ត្ម្មល ភាព 
 សងគតិ្ភាព និងស ខដ្ មនីយរមា 
 ោរចូ្បលរមួពិគក្ោុះគោបល់ជារូគៅ 
 ោរគ ល្ីយត្បនឹងត្ក្មូវោរ 
 គណ្គនយយភាពតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយ 
 ក្បសិរធភាព និងស ក្រឹត្ភាពគសដ្ឋរិច្បច និងសងគម 
 ោរធានាចី្បរភាពធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ ន 
 ោរធានាសមធម៌។ 

ឆ.ការអនុវតតរុខងារ 
ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វចត់្វធិានោរចបំាច់្បនានាគដី្មបីធានាថ្ន រាល់ម ខងារខ្ដ្លគផ្ៃរគៅឱ្យក្រុមក្បឹរារួម

ទងំម ខងារជាអាណ្ត្តិរូគៅខ្ដ្លក្រុមក្បឹរាបានសគក្មច្បគក្ជីសគរសីយរមរអន វត្ត ក្តូ្វបានយរគៅអន វត្ត
ោ ងគពញគលញក្បរបគោយក្បសិរធភាព ត្ម្មល ភាព គណ្គនយយភាព និងបរោិប័នា។ រនៃឹមគនុះ ក្រុមក្បឹរា
រ៏ក្តូ្វគធវីោរតាមោនក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងផ្ោល់គោបល់ោរអន វត្តម ខងារទងំគនាុះ តាមរយៈោរពិនិត្យ ពិភារា
គៅរា ងរិច្បចក្បជ ំរបស់ក្រុមក្បឹរា គោយម្មនគណ្ៈអភិបាលជាអារគធវីគសច្បរោីរាយោរណ៍្ពីវឌ្ឍនភាព និង
បញ្ជា ក្បឈមនានារា ងោរអន វត្តម ខងារទងំគនាុះ។ 
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ជ.ការងារម្គប់ម្គងបុគគលិក 
រា ងោរក្គប់ក្គងប គគលិររបស់ខលួនគៅរដ្ឋបាលក្សុរ ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វពិនិត្យ និងអន ម័ត្គលីោរងារ

សំខាន់ៗមួយចំ្បនួន ដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរប គគលិរ 
 ោរខ្ត្ងតាងំ និងោរបញ្ច ប់ម ខតំ្ខ្ណ្ងនាយររងរដ្ឋបាល និងក្បធានោរោិល័យ ឬ

ក្បធានអងគភាពខ្ដ្លម្មនថ្នា រ់ក្បហារ់ក្បខ្ហល និង 
 ោររំណ្ត់្ក្បារ់ឧបត្ថមភរបស់ប គគលិរ។  

ឈ.ការងារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ  និងម្ទពយស្របតតិ 
ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិរបស់ខលួនក្បរបគោយក្បសិរធភាព ត្ម្មល ភាព និង

គណ្គនយយភាពចំ្បគ ុះក្បជាពលរដ្ឋ និងចំ្បគ ុះរាជរោឋ ភិបាល គោយរា ងគនាុះោរងារសំខាន់ៗរមួម្មន៖  

 ោរពិនិត្យ និងអន ម័ត្ក្របខ័ណ្ឌ ចំ្បណាយរយៈមធយម 
 ោរពិនិត្យ និងអន ម័ត្គគក្ម្មងថ្វោិក្បចឆំ្ា  ំ
 តាមោនក្តួ្ត្ពិនិត្យោរអន វត្តថ្វោិគោយគណ្ៈអភិបាល  
 ោរពិនិត្យ និង អន ម័ត្របាយោរណ៍្ហរិញ្ញវត្ថ ក្បចឆំ្ា  ំ
 ោរពិនិត្យ និង អន ម័ត្ោរជក្មុះបញ្ា ីក្រពយសមបត្តិជាគដី្ម។ 

ព័ត៌្ម្មនបខ្នថម សូមគមីលគសៀវគៅសតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលតាមខ្បបវមិជឈោរ (សក្ម្មប់ក្រុមក្បឹរា
ក្សុរ) ខ្ដ្លគរៀបចំ្បគ ងីរា ងឆ្ា ២ំ០១៩ គោយសាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូលោឋ ន ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 
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២.៣. រែៈកមាា ធិការ និងការិោល័យ្គ្បជាពលរដ្ឋ 

ច្បាប់សតីពីោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្ឱ្យក្រុមក្បឹរាម្មន
គណ្ៈរម្មា ធិោរោត្ពវរិច្បចចំ្បនួនបីគឺ៖ 

 គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស 
 គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរ 
 គណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមា 

គក្ៅពីគណ្ៈរម្មា ធិោរជាោត្ពវរិច្បចទងំបីខាងគលី ក្រុមក្បឹរាអាច្បបគងាីត្គណ្ៈរម្មា ធិោរ អន គណ្ៈ-
រម្មា ធិោរ ឬក្រុមោរងារបខ្នថមគផ្ែងគរៀត្តាមោរចបំាច់្ប ប  ខ្នតមិនក្តូ្វម្មនតួ្នារី និងភាររិច្បចក្តួ្ត្ោា ជាមួយ
តួ្នារី ភាររិច្បចរបស់គណ្ៈរម្មា ធិោរទងំបី ឬតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់គណ្ៈអភិបាលគ យី។  

២.៣.១. រែៈកមាា ធិការរគ្ម្បរគ្ម្ួលបនចចកនទរ 

គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស(គ.ស.ប)ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ដឹ្រនាគំោយអភិបាល និង
ម្មនតួ្នារី ភាររិច្បចផ្ោល់គោបល់ដ្ល់ក្រុមក្បឹរា និងគណ្ៈអភិបាលគលីរិច្បចោរសំខាន់ៗ ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 

 ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ និងថ្វោិ  
 ោរសក្មបសក្មួលរិច្បចោររបស់ក្រុមក្បឹរាជាមួយោរោិល័យ អងគភាពរបស់ក្រសួង សាថ ប័ន 
 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលគៅរា ងរដ្ឋបាលឯរភាពក្សុរ 
 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលរវាងក្រុមក្បឹរាក្សុរជាមួយក្រុមក្បឹរា
ឃ  ំសងាា ត់្គៅរា ងក្សុរ 

 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលរវាងក្រុមក្បឹរាក្សុរជាមួយក្រុមក្បឹរា
 រ់ព័នធគផ្ែងគរៀត្ 

 ោរងារក្គប់ក្គង និងចត់្ខ្ច្បងម ខងារ និងធនធាន។ 

ចំ្បគ ុះោរបគងាីត្ និងរគបៀបរបោរងារបស់គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស សូមគមីល
អន ក្រឹត្យគលខ២១៨ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី១៤ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០០៩ សតីពីោរបគងាីត្ ោរគរៀបចំ្ប និងោរក្បក្ពឹត្តគៅ
ផ្នគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសក្រុមក្បឹរាគខត្ត គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស
ក្រុមក្បឹរាក្រុង គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសក្រុមក្បឹរាក្សុរ។ 

២.៣.២. រែៈកមាា ធិការពិនគ្ោោះនោបល់កិចចការស្ររតី និងកុមារ 

គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសតី និងរ ម្មរ (គ.រ.ស.រ) ផ្នរដ្ឋបាលក្សុរដឹ្រនាំគោយ
សម្មជិរក្រុមក្បឹរា០១រូបជាន្រសតី ឬអភិបាលរង០១រូបជាន្រសតី និងម្មនតួ្នារី ភាររិច្បចផ្តល់គោបល់
ដ្ល់ក្រុមក្បឹរា និងគណ្ៈអភិបាល រ់ព័នធោរងារគយនឌ័្រ ន្រសតី យ វវយ័ និងរ ម្មរ។  

ចំ្បគ ុះោរបគងាីត្ រគបៀបរបបោរងារ និងភាររិច្បចជារ់លារ់របស់គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់
រិច្បចោរន្រសតី និងរ ម្មរ សូមគមីល ក្បោសគលខ៤២៧៥ ក្បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី៣០ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០០៩ សតីពីោរគរៀបចំ្ប 
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និងោរក្បក្ពឹត្តគៅផ្នគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសតី និងរ ម្មរ គៅរា ងក្រុមក្បឹរារាជធានី 
ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ។ 

២.៣.៣. រែៈកមាា ធិការលទធកម្ា  

គណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមាដឹ្រនាគំោយអភិបាល និងម្មនតួ្នារី ភាររិច្បច រា ងោរពិនិត្យ និងផ្តល់
គោបល់គលីគសច្បរតីក្ ងខ្ផ្នោរលរធរមាក្បចឆំ្ា  ំោរក្បជ ំគបីរសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល និងោរក្បជ ំវាយត្ផ្មលក្បគល់
រិច្បចសនាជាគដី្ម។ 

ចំ្បគ ុះោរបគងាីត្ និងរគបៀបរបបោរងាររបស់គណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមា សូមគមីល ក្បោសអនតរក្រសួង
គលខ៣២៤ សហវ ក្បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០១ ខ្ខគមសា ឆ្ា ២ំ០១៣ សតីពីនីតិ្វធីិផ្នោរបគងាីត្ ោរគរៀបចំ្ប និងោរក្បក្ពឹត្ត
គៅផ្នគណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមា និងអងគភាពលរធរមារបស់រដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

២.៣.៤. ការិោល័យ្គ្បជាពលរដ្ឋ 

គោងអន ក្រឹត្យគលខ១៩ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០៨ ខ្ខរ មភៈ ឆ្ា ២ំ០១៧ សតីពីោរបគងាីត្ោរោិល័យ
ក្បជាពលរដ្ឋគៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋ គឺជាយនតោរអពាក្រឹត្មួយខ្ដ្លក្តូ្វបគងាីត្
គ ីងគៅរដ្ឋបាលក្សុរនីមួយៗសក្ម្មប់ររួល និងសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយបណ្តឹ ងគក្ៅក្បព័នធត្ លាោរ 
 រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ និងោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលគៅថ្នា រ់ក្សុរ និងឃ  ំសងាា ត់្។ 

ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋដឹ្រនាគំោយក្បធានមួយ(១)រូបខ្ដ្លគរីត្គ ងីពីោរគបាុះគឆ្ា ត្ និងម្មន
ប គគលិរមួយចំ្បនួនជាជំនួយោរ។ ក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋម្មនអាណ្ត្តិោរងារក្បា(ំ៥)ឆ្ា ។ំ  

ខ្បបបរ នីតិ្វធីិ ផ្នោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋ សូមគមីល គសច្បរោីខ្ណ្នាំ
គលខ០៣៧ សណ្ន សោីពីនីតិ្វធីិផ្នោរគបាុះគឆ្ា ត្គក្ជីសគរសីក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

ក.ស្រតថកិច្បច 
ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋម្មនសមត្ថរិច្បចសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយ គស ីបអគងាត្ រាយោរណ៍្ និងផ្តល់

អន សាសន៍គៅគលីបណ្តឹ ងរដ្ឋបាល ខ្ដ្លសថិត្រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន រ់ព័នធនឹង៖ 

 គសច្បរតីសគក្មច្បរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ រដ្ឋបាលឃ  ំ សងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាពជំនាញ
គៅថ្នា រ់ក្សុរ ខ្ដ្លផ្ៃ យនឹងគោលោរណ៍្ ច្បាប់ លិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តនានា ឬខ្ដ្ល
ប ុះ ល់ដ្ល់ផ្លក្បគោជន៍របស់ប គគល ឬសហគមន៍ 

 ោរបំគពញោរងារ  និងអារបបរិរោិរបស់ប គគលិរក្រុមក្បឹរាក្សុរ រដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្  និង
ោរោិល័យ អងគភាពជំនាញគៅថ្នា រ់ក្សុរ និងភាា រ់ងារររួលសមត្ថរិច្បច។ ភាា រ់ងារររលួ
សមត្ថរិច្បច សំគៅដ្ល់ខ្ផ្ារឯរជន និងសងគមស ីវលិខ្ដ្លររួលបានសិរធិ និងភាររិច្បចពីរដ្ឋ 
គហីយខ្ដ្លសថិត្គៅគក្ោមោរក្គប់ក្គងក្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់រដ្ឋ ឬភាា រ់ងាររដ្ឋ។ 

 ោរក្គប់ក្គង និងោរគក្បីក្បាស់ហរិញ្ញវត្ថ និងក្រពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ រដ្ឋបាលឃ  ំ
សងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាពជំនាញគៅថ្នា រ់ក្សុរ  
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 ោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ រដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាព
ជំនាញគៅថ្នា រ់ក្សុរ និងភាា រ់ងារររួលសមត្ថរិច្បច។ 

សមត្ថរិច្បចខាងគលីគនុះ មិនរាប់បញ្ចូ លបណ្តឹ ងខ្ដ្ល រ់ព័នធនឹងរងរម្មល ងំនគរបាល រងរាជអាវ ធហត្ថ 
រងគោធពលគខមរភូមិនៃ  អងគភាពគយ ពនធោរ ោរំ ងក្តូ្ល ធនាោរជាតិ្ រត្នាោរ ក្គឹុះសាថ នសាធារណ្ៈ 
សហក្ោសសាធារណ្ៈ និងមន្រនតីរាជោរខ្ដ្លសថិត្គៅគក្ោមបរបបញ្ញតិ្តគោយខ្ ររបស់រាជរោឋ ភិបាលគ យី។ 

ខ.តួនាទី ភារកិច្បច 
ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋម្មនតួ្នារី ភាររិច្បចដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ររួល និងក្បមូល រយបណ្តឹ ងនានាគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន  
− សក្ម្មងំ និងវាយត្ផ្មល រយបណ្តឹ ងខ្ដ្លររួលបាន 
− បញ្ាូ ន រយបណ្តឹ ងទងំឡាយណា ខ្ដ្លមិនសថិត្គៅរា ងសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួនគៅអងគភាព
ម្មនសមត្ថរិច្បច រ់ព័នធ និងតាមោនោរគោុះក្សាយគដី្មបជូីនព័ត៌្ម្មនគៅម្មច ស់បណ្តឹ ង  

− ចត់្វធិានោរគស ីបអគងាត្បណ្តឹ ងរដ្ឋបាល គលីរអន សាសន៍អំពីវធិានោរគោុះក្សាយបណ្តឹ ង 
និងតាមោនោរអន វត្តវធិានោរគោុះក្សាយបណ្តឹ ងខ្ដ្លសថិត្រា ងសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន 

− ផ្តល់ព័ត៌្ម្មនក្ត្ ប់ដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋអំពីលរធផ្លផ្នោរ គោុះក្សាយបណ្តឹ ង 
− ផ្ែពវផ្ាយឱ្យបានរូលំរូលាយអំពីយនតោរសក្មុុះសក្មួល គោុះក្សាយបណ្តឹ ងរដ្ឋបាលគៅ
រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន 

− គរៀបចំ្បយនតោរចបំាច់្បនានា រ់ព័នធគៅនឹងដំ្គណី្រោរររួលនិងសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយ
បណ្តឹ ងរដ្ឋបាលគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន 

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរសរមាភាព និងថ្វោិក្បចឆំ្ា រំបស់ខលួន 
− រាយោរណ៍្ជាក្បចអំំពីលរធផ្លផ្នោរអន វត្តោរងារ និងោរគោុះក្សាយបណ្តឹ ង។ 

ខ្បបបរ នីតិ្វធីិលមែិត្ផ្នោរររួល និងោរសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយបណ្តឹ ងរបសោ់រោិលយ័ក្បជា
ពលរដ្ឋក្សុរ សូមអានគសៀវគៅខ្ណ្នាសំោីពីខ្បបបរ និងនីតិ្វធីិផ្នោរររួល និងោរសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយ
បណ្តឹ ងរបស់ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាសគ់ោយគសច្បរតីសគក្មច្បគលខ
៧១៨១ សសរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០៩ ខ្ខសីហា ឆ្ា ២ំ០១៩ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

គ.សិ្ទធិអណំាច្ប 
ោរោិលយ័ក្បជាពលរដ្ឋ ម្មនសិរធិអំណាច្បដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− គក្បីក្បាស់ប គគលិរ ថ្វោិ សម្មភ រ និងមគធាបាយនានារបស់អងគភាពខលួនសក្ម្មប់អន វត្ត
សរមាភាព ខ្ផ្ែរតាមខ្ផ្នោរសរមាភាពនិងថ្វោិរបស់ខលួន ខ្ដ្លររួលបានោរអន ម័ត្ពី
ក្រុមក្បឹរា 

− គស ីបអគងាត្បណ្តឹ ងខ្ដ្លសថិត្គៅរា ងសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន តាមោរចបំាច់្ប ក្ពមទងំគលីរ
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គ ងីនូវអន សាសន៍អំពីវធិានោរគោុះក្សាយ ប  ខ្នតព ំម្មនសិរធិគច្បញគសច្បរតីសគក្មច្បគដី្មបី
ចត់្វធិានោរគោុះក្សាយ ឬោរ់រណ្ឌ រមាគ យី 

− គសាីស ំរិច្បចសហោរ ឬោរចូ្បលរមួពីប គគលិរផ្នអងគភាពនានាផ្នរដ្ឋបាលក្សុរ រដ្ឋបាលឃ  ំ
សងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាពជំនាញតាមោរចបំាច់្ប 

− គោុះអគញ្ា ីញប គគល ឬក្បធានអងគភាព ខ្ដ្ល រ់ព័នធនឹង រយបណ្តឹ ងឱ្យចូ្បលមរបំភលឺតាម
ោរចបំាច់្ប 

− ពិនិត្យគមីលឯរសារ និងវត្ថ តាងគផ្ែងៗខ្ដ្ល រ់ព័នធនឹងបណ្តឹ ងគៅតាមអងគភាព រ់ព័នធ
នានា គោយព ំចបំាច់្បជូនដំ្ណឹ្ងជាម ន និងអាច្បដ្រហូត្យរឯរសារ និងវត្ថ តាងទងំគនាុះ 
មរររារ រជាបគណាត ុះអាសនាតាមោរចបំាច់្ប 

គក្ៅពីសិរធិអំណាច្បខាងគលី ក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋអាច្បជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់អភិបាលក្សុរ 
ឬគមឃ  ំគៅសងាា ត់្ អំពីោរមិនសហោររា ងោរគស ីបអគងាត្របស់ក្បធានអងគភាព និងឬប គគលខ្ដ្ល រ់ព័នធ
នឹងបណ្តឹ ង និងោរមិនចត់្វធិានោរគោុះក្សាយ ឬោរចត់្វធិានោរគោុះក្សាយមិនសមក្សបរបស់
ក្បធានអងគភាពចំ្បគ ុះ រយបណ្តឹ ងនានា ខ្ដ្ល រ់ព័នធនឹងអងគភាពគនាុះ។ រា ងររណី្ខ្ដ្លអភិបាលក្សុរ 
ឬគមឃ  ំគៅសងាា ត់្មិនបានចត់្វធិានោរគោុះក្សាយឱ្យបានសមក្សប ក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋអាច្ប
រាយោរណ៍្ជូនក្បធានក្រុមក្បឹរាក្សុរ ឬក្រុមក្បឹរាឃ ំ សងាា ត់្ គដី្មបគីោុះក្សាយ និងអាច្បរាយោរណ៍្ជូន
រដ្ឋមន្រនតកី្រសួងមហាផ្ផ្ៃគដី្មបសីក្មបសក្មួលគោុះក្សាយ ក្បសិនគបីក្រុមក្បឹរាមិនអាច្បគោុះក្សាយបាន។
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២.៤. រែៈអភិបាល  

គណ្ៈអភិបាលរមួម្មន អភិបាល០១រូប និងអភិបាលរងចំ្បនួន០៤រូប1។ អភិបាល និងអភិបាលរង 
ម្មនអាណ្ត្តិោរងារមិនគលីសពីបួន(៤)ឆ្ា  ំនិងអាច្បក្តូ្វបានខ្ត្ងតាងំបានបួន(៤)ឆ្ា គំរៀត្សក្ម្មប់អាណ្ត្តិ
រី២របស់ខលួនគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចដ្ខ្ដ្ល។  

អភិបាល ក្តូ្វខ្ត្ងតាងំគោយអន ក្រឹត្យតាមសំគណី្របស់រដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ គោយក្តូ្វគក្ជីសគរសី
ពីរា ងចំ្បគណាមមន្រនតីរាជោរស ីវលិទងំពីរគភរខ្ដ្លសថិត្រា ងក្របខ័ណ្ឌ មន្រនតីរដ្ឋបាលជាន់ខពស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ
ឬ គក្ៅក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ និងក្តូ្វម្មនលរខណ្សមបត្តិដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ម្មនឋាននតរសរតិចប់ពីអន មន្រនតីគ ងី 
− ម្មនអាយ ចប់ពីសាមសិប (៣០) ឆ្ា គំ ងី គិត្ដ្ល់ផ្ថ្ៃខ្ត្ងតាងំ 
− ម្មនបរពិគសាធន៍ោរងារខ្ផ្ាររដ្ឋបាលសាធារណ្ៈោ ងតិ្ច្បក្បា(ំ៥)ឆ្ា  ំ ឬ/និងម្មនសញ្ជញ បក្ត្
បរញិ្ញបក្ត្ ខ្ដ្លររួលសាគ ល់គោយក្រសួងអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− ម្មនគ ា្ ុះរា ងបញ្ា ីគ ា្ ុះគបាុះគឆ្ា ត្ផ្លូវោររា ងរយៈគពលផ្នោរខ្ត្ងតាងំ 
− មិនធាល ប់ម្មនគទសឧក្រិដ្ឋ ឬ មជឈមិណាមួយ។  

គោយខ្ រ អភិបាលរង ក្តូ្វខ្ត្ងតាងំគោយក្បោសរបស់រដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ គោយក្តូ្វគក្ជីស
គរសីពីរា ងចំ្បគណាមមន្រនតីរាជោរស ីវលិទងំពីរគភរខ្ដ្លសថិត្រា ងក្របខ័ណ្ឌ មន្រនតីក្រមោរក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ ឬ 
គក្ៅក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ និងក្តូ្វម្មនលរខណ្សមបត្តិដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ម្មនឋាននតរសរតិចប់ពីនាយក្រមោរគ ងី 
− ម្មនអាយ ចប់ពីផ្មភក្បា ំ(២៥) ឆ្ា គំ ងី គិត្ដ្ល់ផ្ថ្ៃខ្ត្ងតាងំ 
− ម្មនបរពិគសាដ្ធន៍ោរងារខ្ផ្ាររដ្ឋបាលសាធារណ្ៈោ ងតិ្ច្បបី(៣)ឆ្ា  ំឬ/និងម្មនសញ្ជញ បក្ត្
បរញិ្ញបក្ត្រង ខ្ដ្លររួលសាគ ល់គោយក្រសួងអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− ម្មនគ ា្ ុះរា ងបញ្ា ីគ ា្ ុះគបាុះគឆ្ា ត្ផ្លូវោររា ងរយៈគពលផ្នោរខ្ត្ងតាងំ 
− មិនធាល ប់ម្មនគទសឧក្រិដ្ឋ ឬ មជឈមិណាមួយ។  

២.៤.១. រិទធិអាំណាច 

គណ្ៈអភិបាលម្មនសិរធិអំណាច្បដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− បគញ្ចញមតិ្គោបល់រា ងរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា ប  ខ្នតមិនអាច្បគធវីោរគបាុះគឆ្ា ត្បានគ យី 
− ច្ប ុះហត្ថគលខាគលីលិខិត្បរោឋ ន និងលិខិត្រដ្ឋបាលនានាសក្ម្មប់ចត់្ខ្ច្បងោរងារក្បចផំ្ថ្ៃ 
និងោរងារចបំាច់្បគផ្ែងៗគរៀត្ គដី្មបអីន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា គលីរខ្លងខ្ត្
លិខិត្បរោឋ នទងំឡាយណាខ្ដ្លត្ក្មូវឱ្យក្បធានក្រុមក្បឹរាច្ប ុះហត្ថគលខារា ងនាមក្រុមក្បឹរា 

 
1 គោងតាមអន ក្រឹត្យគលខ ១០៨០ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរ១ី៧ ខ្ខររាោ ឆ្ា ២ំ០១៤ សតីពីោរខ្រសក្មួលច្បំនួនគណ្ៈអភិបាលគខត្ត  
   គណ្ៈអភិបាលក្រុង គណ្ៈអភិបាលក្សុរ, ម្មក្តា២ 
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− ផ្ោួច្បគផ្ោីមគលីរសំគណី្ សំណូ្មពរជូនក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន គដី្មបោីរ់គច្បញនូវគសច្បរតីសគក្មច្ប
ខាងបញ្ញត្តិ ឬគសច្បរតីសគក្មច្បខាងក្បតិ្បត្ោិ 

− គលីរសំគណី្បគងាីត្គណ្ៈរម្មា ធិោរ ឬអន គណ្ៈរម្មា ធិោរ ឬក្រុមោរងារនានា 
− សិរធិអំណាច្បមួយចំ្បនួន រ់ព័នធោរងារក្គប់ក្គងប គគលិរខ្ដ្លមិនត្ក្មូវឱ្យម្មនោរអន ម័ត្
គោយក្រុមក្បឹរា។ 

ោរសគក្មច្ប ឬោរអន វត្តរិច្បចោរណាមួយរបស់គណ្ៈអភិបាល ខ្ដ្លសថិត្គៅរា ងសមត្ថរិច្បចរបស់
ក្រុមក្បឹរា គហយីព ំររួលបានោរសគក្មច្បពីក្រុមក្បឹរា ោរសគក្មច្ប ឬោរអន វត្តរិច្បចោរគនាុះព ំម្មនស ពល
ភាពគ យី។ រា ងររណី្គនុះ គណ្ៈអភិបាល ឬ អភិបាល ឬ អភិបាលរងក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វចំ្បគ ុះម ខច្បាប់ 
អំពីោរសគក្មច្ប ឬសរមាភាពទងំគនាុះ។  

គណ្ៈអភិបាលអាច្បសគក្មច្ប ឬអន វត្តរិច្បចោរណាមួយខ្ដ្លសថិត្គៅរា ងសមត្ថរិច្បចរបស់ក្រុមក្បឹរា 
គោយព ំចបំាច់្បម្មនោរអន ញ្ជញ ត្ជាម នពីក្រុមក្បឹរាបាន រា ងក្របខ័ណ្ឌ ផ្នអំណាច្បខ្ដ្លខលួនររួលបានពី
ោរគធវីក្បតិ្ភូរមាពីក្រុមក្បឹរា ឬ រា ងររណី្ក្បធានស័រតិ។ រា ងររណី្គនុះ គណ្ៈអភិបាលក្តូ្វគធវី គសច្បរតី
រាយោរណ៍្ជូនក្រុមក្បឹរាអំពីរិច្បចោរទងំគនាុះ។  

២.៤.២. តួនាទី ភារកិចច 

គណ្ៈអភិបាលម្មនតួ្នារីជាអារអន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា។ គក្ៅពីគនុះ អភិបាលរ៏
ម្មនតួ្នារីជាតំ្ណាងរាជរោឋ ភិបាល និងក្រសួង សាថ ប័នរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ក្សុរផ្ងខ្ដ្រ។ 

 រា ងនាមជាអារអន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាលម្មនភាររិច្បចសំខាន់ៗដូ្ច្បជា៖ 

 អន វត្ោគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា 
 គលីរគោបល់ជូនក្រុមក្បឹរា  រ់ព័នធរិច្បចោរនានាខ្ដ្លក្រុមក្បឹរាក្តូ្វពិនិត្យ និងអន ម័ត្ 
 ផ្តួច្បគផ្តីម គរៀបចំ្ប និងោរ់ជូនក្រុមក្បឹរានូវគសច្បរតីក្ ងដី្ោ គសច្បរតីសគក្មច្ប និង/ឬ បរបញ្ជា
នានា គដី្មបកី្រុមក្បឹរាពិនិត្យ និងអន ម័ត្ 

 គធវីរបាយោរណ៍្ជូនក្រុមក្បឹរាអំពីោរអន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា ោរអន វត្ត
ខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលក្បាឆំ្ា  ំរមាវធីិវនិិគោគបីឆ្ា រំរិំល ថ្វោិ និងសរមាភាពផ្តល់គសវា
រមានានារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ ក្ពមទងំោរអន វត្តគគក្ម្មង ឬរមាវធីិនានា។  

រា ងតួ្នារីជាតំ្ណាងរាជរោឋ ភិបាល តំ្ណាងក្រសួង សាថ ប័នផ្នរាជរោឋ ភិបាលគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បច
របស់ខលួន អភិបាលក្តូ្វ៖ 

 ម្មនគណ្គនយយភាពចំ្បគ ុះរាជរោឋ ភិបាល ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ និងក្រសួង សាថ ប័ននានា និង
គធវីគសច្បរតីរាយោរណ៍្ជូនរាជរោឋ ភិបាល និងក្រសួង សាថ ប័ននានា 

 ដឹ្រនា ំសក្មបសក្មួលោរោិល័យ អងគភាព រ់ព័នធ និងរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ គដី្មបធីានា
ររាសនតិស ខ សណាត ប់ធាា ប់ និងរគបៀបគរៀបរយសាធារណ្ៈ ោរអន វត្តច្បាប់ និងោរោរ រ
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សិរធិមន សែ រា ងនាមជាក្បធានគណ្ៈបញ្ជា ោរឯរភាព 
 ខ្ណ្នា ំ សក្មបសក្មួល ត្ក្មង់រិសដ្ល់ោរោិល័យ អងគភាព និងរីភាា រ់ងារនានារបស់
ក្រសួង សាថ ប័នខ្ដ្លក្បតិ្បត្តិោរគៅរា ងក្សុរ រា ងោរអន វត្តតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ខលួន គដី្មបី
គ ល្ីយត្បគៅនឹងត្ក្មូវោរជាអារិភាពគៅមូលោឋ ន 

 ោរខ្ត្ងតាងំ តល ស់បតូរ និងបញ្ច ប់ភាររិច្បចមន្រនតីរាជោរស ីវលិគៅរា ងរដ្ឋបាលក្សុរ។
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២.៥.នាយ្ករដ្ឋបាល 

រដ្ឋបាលក្សុរនីមួយៗម្មននាយររដ្ឋបាល០១រូប និងនាយររងរដ្ឋបាលោ ងគក្ចី្បន០២រូបជាជំនួយោរ។ 

នាយររដ្ឋបាល គឺជាប គគលិរម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរគដី្មខ្ខែ (ក្របខ័ណ្ឌ  ខ២) ខ្ដ្ល
ខ្ត្ងតាងំឱ្យគៅបំគពញោរងារជាមួយក្រុមក្បឹរាតាមរយៈក្បោសរបសរ់ដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

នាយររដ្ឋបាលម្មនតួ្នារី ភាររិច្បចដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 ជាជំនួយោរដ្ល់ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល និងអភិបាលរា ងោរចត់្ខ្ច្បងរិច្បចោររដ្ឋបាល 
និងោរធានានិរនោរភាពរិច្បចោររដ្ឋបាលក្បចផំ្ថ្ៃរា ងសាលាក្សុរ។ រា ងោរអន វត្ោតួ្នារីគនុះ 
នាយររដ្ឋបាលក្តូ្វ៖  

o គធវីរបាយោរណ៍្ និងក្តូ្វម្មនគណ្គនយយភាពចំ្បគ ុះគណ្ៈអភិបាល អភិបាល និង
ក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន 

o គរៀបចំ្ប និងោរ់ជូនគណ្ៈអភិបាលពិនិត្យ សគក្មច្បនូវរិច្បចោររដ្ឋបាលក្បចផំ្ថ្ៃរា ង
សាលាក្សុរ រា ងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថរិច្បចរបស់គណ្ៈអភិបាល គហយីក្តូ្វធានាថ្ន រិច្បចោរ
ទងំគនាុះក្តូ្វបានគរៀបចំ្បគ ីងក្សបតាមច្បាប់ លិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ោ និងរក្មង់
ខ្បបបរផ្នលិខិត្សាា មរដ្ឋបាល 

o គរៀបចំ្ប និងោរ់ជូនគណ្ៈអភិបាលនូវវធិានោរ និងគោលោរណ៍្រា ងោរអន វត្ោ ដី្ោ 
និងគសច្បរោីសគក្មច្បនានារបស់ក្រុមក្បឹរាក្សុរ 

o គធវីជាគសនាធិោរជូនអភិបាល និងក្បធានក្រុមក្បឹរា រា ងោរគក្ត្ៀមគរៀបចំ្បគសច្បរោី
ក្ ងរគបៀបវារៈផ្នរិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់ក្រុមក្បឹរា រមួទងំោរសក្មបសក្មួលរា ង
ោរគរៀបចំ្បឯរសារ និងខលឹមសារសក្ម្មប់រគបៀបវារៈនីមួយៗផ្នរិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់
ក្រុមក្បឹរា ក្សបតាមបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន។ គសច្បរោីក្ ងរគបៀបវារៈ 
ឯរសារ និងខលឹមសារទងំអស់ ខ្ដ្លនាយររដ្ឋបាលសាលាក្សុរបានគរៀបចំ្ប សក្ម្មប់
ោរ់ជូនរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា ក្តូ្វោរ់ជូនគណ្ៈអភិបាល គដី្មប ី ពិនិត្យ និងផ្ោល់
គោបល់ជាម ន គលីរខ្លងខ្ត្ម្មនោររំណ្ត់្គផ្ែងគោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ ន
គតិ្យ ត្ោនានា  

o គធវីជាគសនាធិោរជូនក្រុមក្បឹរារា ងោរគរៀបចំ្ប និងខ្បងខ្ច្បរលិខិត្អគញ្ា ីញក្បជ ំ ោរ
គរៀបចំ្បរីរខ្នលងក្បជ ំ និងរំណ្ត់្គហត្ ក្គប់រិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់ក្រុមក្បឹរា 

o គក្ត្ៀមគរៀបចំ្បរិច្បចោរនានា សក្ម្មប់បគក្មីឱ្យរិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់គណ្ៈអភិបាល 
តាមោរខ្ណ្នារំបស់អភិបាល 

o ធានារា ងោរររួល និងខ្បងខ្ច្បរលិខិត្សាា ម ឯរសារនានាឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វដ្ល់សម្មជិរ
ក្រុមក្បឹរា អភិបាល និងអភិបាលរង ក្ពមទងំក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរ អងគភាព ោរោិ
ល័យ និងអារ រ់ព័នធនានា 
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o ក្គប់ក្គង និងគក្បីក្បាស់ក្តារដ្ឋបាលឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វតាមោររំណ្ត់្  
o ធានាររារ រោរ់ឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វ និងគង់វងែនូវឯរសារ លិខិត្បរោឋ នទងំអស់
របស់ក្រុមក្បឹរា និងគណ្ៈអភិបាល និងរដ្ឋបាលរបស់ខលួន 

o បំគពញភាររិច្បចគផ្ែងគរៀត្ តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចពីក្រុមក្បឹរាក្សុរ គណ្ៈអភិបាល 
អភិបាល ឬខ្ដ្លត្ក្មូវគោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ោនានា។ 

 ម្មនសិរធិចូ្បលរមួ និងបគញ្ចញគោបល់រា ងក្គប់រិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរ 
អន គណ្ៈរម្មា ធិោរ និងក្រុមោរងារនានារបស់ក្រុមក្បឹរា និងរា ងរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈអភិបាល 
ប  ខ្នោព ំម្មនសិរធិគបាុះគឆ្ា ត្អន ម័ត្គ យី គលីរខ្លងខ្ត្នាយររដ្ឋបាលជាសម្មជិរគណ្ៈ-
រម្មា ធិោរ ឬអន គណ្ៈរម្មា ធិោរ ឬ ក្រុមោរងារណាមួយគនាុះ 

 រា ងោរចូ្បលរមួរា ងរិច្បចក្បជ ំ និងោរអន វត្ោោរងារក្បចផំ្ថ្ៃ នាយររដ្ឋបាលអាច្បផ្ោល់គោបល់
ដ្ល់ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈរម្មា ធិោរ អន គណ្ៈរម្មា ធិោរ និងក្រុមោរងារនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
និងគណ្ៈអភិបាលរបស់ខលួន អំពីបញ្ជា ច្បាប់ និងបគច្បចរគរស គដី្មបធីានាថ្នគសច្បរោីសគក្មច្ប 
និងសរមាភាពនានារបស់ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល និងអភិបាលម្មនលរខណ្ៈសមក្សប
តាមរដ្ឋធមាន ញ្ញ ច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ោ ក្ពមទងំបរោឋ នជាតិ្ សក្ម្មប់ស វត្ថិភាព 
និងគ ណ្ភាពខ្ដ្លបានរំណ្ត់្ ក្ពមទងំោរគលីររមពស់ក្បសិរធភាពោរងាររា ងសាលាក្សុរ 

 ក្តូ្វធានាឱ្យោរោិល័យ មន្រនោី ប គគលិរទំងអស់អន វត្ោោរងារបានក្តឹ្មក្តូ្វគៅតាម
ច្បាប់ លិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ោ នីតិ្វធីិនានា និងតាមោរសគក្មច្បរបស់ក្រុមក្បឹរា និង
គណ្ៈអភិបាលរបសខ់លួន។ 

គណ្ៈអភិបាល និងអភិបាល អាច្បគធវីក្បតិ្ភូរមាដ្ល់ នាយររដ្ឋបាលឱ្យគលីរគោបល់គលីរិច្បចោរ
ណាមួយ ខ្ដ្លសថិត្រា ងវសិាលភាពផ្នតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ខលួន គដី្មបីគណ្ៈអភិបាល ឬអភិបាល ពិនិត្យ 
សគក្មច្បតាមោរចបំាច់្ប។
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២.៦. ការិោល័យ្ និងអងគភាពចាំែោុះ 

គោងអន ក្រឹត្យគលខ១៨៤ អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធ
រដ្ឋបាលក្សុរ បានរំណ្ត់្ឱ្យម្មនោរោិល័យចំ្បណ្ ុះចំ្បនួន១២ និងអងគភាពចំ្បណ្ ុះចំ្បនួន១ ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

 ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  
 អងគភាពលរធរមា 
 ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ 
 ោរោិល័យខ្ផ្នោរ និងោកំ្រឃ  ំសងាា ត់្ 
 ោរោិល័យក្តួ្ត្ពិនិត្យផ្ផ្ៃរា ង 
 ោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា 
 ោរោិល័យអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 
 ោរោិល័យគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង់ និងភូមិបាល 
 ោរោិល័យនីតិ្រមា និងសក្មុុះសក្មួលវវិារមូលោឋ ន 
 ោរោិល័យរសិរមា ធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ ន 
 ោរោិល័យគសដ្ឋរិច្បច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 
 ោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគម  
 ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ។ 

ោរោិល័យ  និងអងគភាពនីមួយៗ ក្តូ្វដឹ្រនាគំោយក្បធានមួយ(០១)រូប និងម្មនអន ក្បធានោ ង
គក្ចី្បនពីរ(០២)រូបជាជំនួយោរ។ ក្បធានោរោិល័យម្មនម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរគដី្មខ្ខែ 
(ក្របខ័ណ្ឌ  ខ២)  និងក្តូ្វខ្ត្ងតាងំគោយដី្ោរបស់រដ្ឋបាលក្សុរគក្ោយម្មនោរអន ម័ត្ពីក្រុមក្បឹរា។ 
អន ក្បធានោរោិល័យម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរ (ក្របខ័ណ្ឌ  ខ៣) និងក្តូ្វខ្ត្ងតាងំគោយដី្ោ
របស់រដ្ឋបាលក្សុរគោយព ំចបំាច់្បម្មនោរអន ម័ត្ពីក្រុមក្បឹរាគ យី។ គោយខ្ រចំ្បគ ុះក្បធានោរោិល័យ
រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្បធានអងគភាពលរធរមា ម នគច្បញដី្ោខ្ត្ងតាងំ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមពីរដ្ឋមន្រនតី
ក្រសួងគសដ្ឋរិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ថ  តាមសំគណី្របស់រដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

២.៦.១. ការិោល័យ្រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតថ ុ

ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថ  ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងាររដ្ឋបាល 
និងហរិញ្ញវត្ថ  និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 

 ោរងាររដ្ឋបាល លិខិត្សាា មគផ្ែងៗ ព័ត៌្ម្មន ពិធីោរ រំនារ់រំនងសាធារណ្ៈ និងសហ-
ក្បតិ្បត្តិោរអនតរជាតិ្ 

 ោរងារអក្តាន រូលោឋ ន  
 ោរក្គប់ក្គង និងោរខ្ថ្ររាក្តា ឯរសារ លិខិត្បរោឋ ននានារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 
 ោរពិនិត្យ និងោរខ្រសក្មួលរច្បនាសមព័នធរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ  
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 ោរគរៀបចំ្បនីតិ្វធីិរដ្ឋបាល និងនីតិ្វធីិហរិញ្ញវត្ថ សក្ម្មប់អងគភាពរបស់រដ្ឋបាលក្សុរខ្ផ្ែរតាម
គោលោរណ៍្ និងបរបបញ្ញត្តិជាធរម្មន 

 ោរងារហរិញ្ញវត្ថ  ថ្វោិ និងក្រពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 
 ោរងារសណាោ ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈ 
 ោរងាររបាយោរណ៍្ក្បចខំ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា  ំ និងរបាយោរណ៍្
ហរិញ្ញវត្ថ របស់រដ្ឋបាលក្សរុ 

 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 

នីតិ្វធីិរដ្ឋបាលក្តូ្វអន វត្តតាម គសៀវគៅខ្ណ្នារិំច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  រមួ
ទងំោររងារជំនាញខ្ដ្លពីម នធាល ប់គធវីគ ងីគោយក្បធានោរោិលយ័ជំនាញគៅក្បធានមនៃីរ អងគភាពជំនាញ
ថ្នា រ់គខត្ត ក្តូ្វគធវីតាមនីតិ្វធីិរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ ខ្ដ្លបានក្បគល់ តាមរយៈ អន ក្រឹត្យគលខ១៨៤
អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ រមួម្មន៖ 

 ោរងារនីត្ាន រូលរមា 
 ោរងាររដ្ឋបាល 
 ោរងារអក្តាន រូលោឋ ន 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី១។ 

ោរងាររបាយោរណ៍្គៅរដ្ឋបាលក្សុរ សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៥.៣ និង ៥.៤ ផ្នជំពូររី៥ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

ោរងារហរិញ្ញវត្ថ  សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៣.៣ ផ្នជំពូររី៣ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

២.៦.២. អងគភាពលទធកម្ា 

អងគភាពលរធរមាក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងារលរធរមាសាធារណ្ៈ និង
ម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរលរធរមាក្បចឆំ្ា  ំ
 ោរគរៀបចំ្បឯរសារគដ្ញផ្ថ្ល ោរគរៀបចំ្ប និងោរផ្ែពវផ្ាយអំពីរិច្បចលរធរមា ោរផ្តល់ឯរសារ
គដ្ញផ្ថ្ល ោរររួលសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល ោរគរៀបចំ្បរ រោរ់ឯរសារសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល ោរគរៀបច្បំ
រីរខ្នលង និងោរគរៀបចំ្បគបីរសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល  

 ោរគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ និងរំណ្ត់្គហត្ សតីពីោរគបីរសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល 
 ោរគរៀបចំ្ប និងោរសក្មបសក្មួលរា ងោរវាយត្ផ្មលគលីបគច្បចរគរសផ្នសំគណី្គដ្ញផ្ថ្ល 
 ោរគរៀបចំ្បរិច្បចសនា និងលិខិត្ជូនដំ្ណឹ្ងអំពីោរក្បគល់រិច្បចសនា 
 ោរផ្ែពវផ្ាយលរធផ្លផ្នោរគដ្ញផ្ថ្ល 
 ោរតាមោនោរអន វត្តរិច្បចសនា និងោរគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តរិច្បចលរធរមា 
 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 
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ចំ្បគ ុះវធីិសាន្រសត និងនីតិ្វធីិលរធរមារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ សូមគមីល គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ០០២ សហវ
.អលស ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២៨ ខ្ខមររា ឆ្ា ២ំ០១៤ សតីពីវធីិសាន្រសត និងនីតិ្វធីិលរធរមារបស់រដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  
និងលិខិត្បរោឋ នជាធរម្មនដ្ផ្រគរៀត្។ 

២.៦.៣. ការិោល័យ្គ្រប់គ្រងធនធានម្នុរស 

ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងារ
ក្គប់ក្គងធនធានមន សែ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោរក្គប់ក្គង ោរចត់្ខ្ច្បង និងោរគក្បីក្បាស់ប គគលិររបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 
 ោរបណ្ត ុះបណាត ល និងោរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប គគលិររបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 
 ោរក្គប់ក្គងប គគលិរគផ្ែងគរៀត្តាមោរគផ្ៃរសិរធិអំណាច្បពីរាជរោឋ ភិបាល ឬក្រសួង សាថ ប័ន 
 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 

ោរងារប គគលិរ សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៣.២ ផ្នជំពូររី៣ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

២.៦.៤. ការិោល័យ្ខទនការ និងោាំគ្ទឃុាំ រងាា ត់ 

ោរោិល័យខ្ផ្នោរ និងោកំ្រឃ ំ សងាា ត្់ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលី
ោរងារខ្ផ្នោរ និងោកំ្រឃ  ំសងាា ត់្រា ងក្សុរ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោរគរៀបចំ្ប និងអន វត្តខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្បាំឆ្ា និំងរមាវធីិវនិិគោគបីឆ្ា រំរិំល ខ្ផ្នោរ
សរមាភាពនិងថ្វោិក្បចឆំ្ា  ំនិងគគក្ម្មងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ  

 ោរតាមោន ោរក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងោរវាយត្ផ្មលគលីោរអន វត្តខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្បា(ំ០៥)ឆ្ា  ំ
រមាវធីិវនិិគោគប(០៣)ឆ្ា រំរិំល ខ្ផ្នោរសរមាភាពនិងថ្វោិក្បចឆំ្ា  ំ និងគគក្ម្មងអភិវឌ្ឍន៍
នានារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ  

 ោរងារសថិតិ្ក្បជាជន  
 ោរោកំ្រ ោរសក្មបសក្មួល និងោរតាមោន ក្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្ផ្មលរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្រា ង
ក្សុរគលីោរគរៀបចំ្ប និងោរអន វត្តខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្បា(ំ០៥)ឆ្ា  ំរមាវធីិវនិិគោគបី(០៣)
ឆ្ា រំរិំល និងគគក្ម្មងនានារបស់រដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្រា ងក្សុរ 

 ោរខ្ណ្នា ំ និងោរជំរ ញោរក្បមូលរិនាន័យមូលោឋ នឃ  ំ សងាា ត់្ និងរិនាន័យថ្នា រ់ក្សុរ
តាមោររំណ្ត់្ 

 ោរក្គប់ក្គង និងោរខ្សវងររោរោកំ្រោរខ្រផ្ច្បារិនាន័យមូលោឋ នឃ  ំ សងាា ត់្ និងរិនាន័យ
ថ្នា រ់ក្សុរ  

 ោរបណ្ត ុះបណាត ល និងោរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប គគលិរ និងក្រុមក្បឹរាឃ  ំសងាា ត់្តាមត្ក្មូវ
ោរចបំាច់្ប 

 ោរោកំ្របគច្បចរគរសគលីោរងាររដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ ដ្ល់រដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ 
 ោរគោុះក្សាយសំគណី្ សំណូ្មពរ និងបញ្ជា ក្បឈមនានារបស់រដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្ 
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 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

នីតិ្វធីិផ្នោរគរៀបចំ្បនិងោររសាងខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្សុរ និងរមាវធីិវនិិគោគ សូមគមីល ក្បោស
អនតរក្រសួងគលខ ០៨២ ផ្រ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខមីនា ឆ្ា ២ំ០១៧ សតីពីោរោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គសច្បរតីខ្ណ្នាំ
បគច្បចរគរសសតីពីោរគរៀបចំ្ប និងោររសាងខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្សុរ និង ក្បោសអនតរក្រសួងគលខ ០៧៦ ផ្រ 
ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខមីនា ឆ្ា ២ំ០១៧ សតីពីោរោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គសច្បរតីខ្ណ្នាបំគច្បចរគរសសតីពីោរគរៀបចំ្ប និង
ោររសាងរមាវធីិវនិិគោគបីឆ្ា រំរិំលក្សុរ ។ 

២.៦.៥. ការិោល័យ្គ្តួតពិនិតយផ្ទៃកនងុ 

ោរោិល័យក្តួ្ត្ពិនិត្យផ្ផ្ៃរា ង ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរក្តួ្ត្ពិនិត្យ
ោរបំគពញោរងាររបស់ោរោិល័យ និងអងគភាពនានាចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលី
ោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោរក្តួ្ត្ពិនិត្យគលីោរអន វត្តតាមច្បាប់ ដី្ោ លិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ត និងសតង់ោគសវានានា
ខ្ដ្លបានរំណ្ត់្ជាធរម្មន 

 ោរក្តួ្ត្ពិនិត្យគលីោរងាររដ្ឋបាល ោរងារប គគលិរ ោរងារហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិរបស់
រដ្ឋបាលក្សុរ 

 ោរក្តួ្ត្ពិនិត្យោរអន វត្តវន័ិយ បរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ង ក្រមសីលធម៌ និងគម្ម ងបំគពញោរងារ
របស់ប គគលិររដ្ឋបាលក្សុរ 

 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

២.៦.៦. ការិោល័យ្នលខាធិការគ្កុម្គ្បឹកា 

ោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងារ 
គលខាធិោរោឋ នជូនក្រុមក្បឹរា និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញ និងវសិាមញ្ញរបស់ក្រុមក្បឹរា 
 ោរគរៀបចំ្បរំណ្ត់្គហត្ ផ្នរិច្បចក្បជ ំនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
 ោរគរៀបចំ្បគវរិោផ្ែពវផ្ាយ និងពិគក្ោុះគោបល់នានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
 ោរក្គប់ក្គង ោរខ្ថ្ររា និងោររ រោរ់ឯរសារនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
 ោរបិរផ្ាយ និងោរផ្ែពវផ្ាយនូវគសច្បរតីសគក្មច្ប និងឯរសារនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់ក្បធានក្រុមក្បឹរា និងអភិបាលក្សុរ។ 

ោរងារគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំរបស់ក្រុមក្បឹរា និងគវរិោផ្ែពវផ្ាយ និងពិគក្ោុះគោបល់ សូមគមីល ឯរសារ
បគច្បចរគរសសតីពីរិច្បចក្បជ កំ្រុមក្បឹរារាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  និងឯរសារបគច្បចរគរសសតីពីឯរសារ
បគច្បចរគរសសតីពីគវរិោផ្ែពវផ្ាយ និងពិគក្ោុះគោបល់របស់ក្រុមក្បឹរារាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ។ 

ោរងារក្គប់ក្គងឯរសារ សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។  
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២.៦.៧. ការិោល័យ្អប់រំ យ្ុវជន និងកីឡា 

ោរោិល័យអប់រ ំយ វជន និងរីឡា ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងារអប់រ ំ
យ វជន និងរីឡា និងម្មនភាររិច្បចក្គប់ក្គង ោំក្រ សក្មបសក្មួល និងតាមោន ក្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្ផ្មល
គលីម ខងារមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖   

 ោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្ប 
 ោរអប់របំឋមសិរា 
 ោរងាររដ្ឋបាលោកំ្រក្គឹុះសាថ នមធយមសិរាចំ្បគណ្ុះរូគៅ 
 ោរអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
 ោរអភិវឌ្ឍយ វជន  
 ោរអប់រោំយ និងរីឡា 
 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យអប់រ ំ យ វជន និងរីឡាខ្ដ្លបានក្បតិ្ភូរមាគៅឱ្យរដ្ឋបាលក្សុររូទងំ
ក្បគរសគលីរខ្លងក្សុររា ងគខត្តបាត់្ដំ្បង តាមរយៈ អន ក្រឹត្យគលខ១៨៤ អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  
ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ រមួម្មន៖ 

 ោរក្គប់ក្គងោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្ប 
 ោរក្គប់ក្គងោរអប់របំឋមសិរា 
 ោរក្គប់ក្គងោរអប់រគំក្ៅក្បព័នធ  
 ោរងាររដ្ឋបាលោកំ្រក្គឹុះសាថ នមធយមសិរាចំ្បគណ្ុះរូគៅ 
 ោរអភិវឌ្ឍយ វជន 
 ោរងារអប់រោំយ និងរីឡា 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី២។ 

រដ្ឋបាលម្សុ្កនននខតតបាត់ដ្បំង 
ចំ្បគ ុះរដ្ឋបាលក្សុរផ្នគខត្តបាត់្ដំ្បង ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យអប់រ ំយ វជន និងរីឡា ខ្ដ្លបាន

គផ្ៃរតាមរយៈ អន ក្រឹត្យគលខ១៨៤អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធ
រដ្ឋបាលក្សុរ រមួម្មនម ខងារខ្ដ្លបានក្បគល់ច្បំនួន ០៣ម ខងារ និងម ខងារខ្ដ្លក្តូ្វបានគធវីក្បតិ្ភូរមាចំ្បនួន 
០៣ម ខងារ។ 

ម ខងារខ្ដ្លបានក្បគល់រមួម្មន៖ 

− ោរក្គប់ក្គងោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្ប 
− ោរអប់របំឋមសិរា និង 
− ោរអប់រគំក្ៅក្បព័នធ។ 
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ម ខងារខ្ដ្លបានក្បតិ្ភូរមារមួម្មន៖ 

− ោរងាររដ្ឋបាលោកំ្រក្គឹុះសាថ នមធយមសិរាចំ្បគណ្ុះរូគៅ 
− ោរអភិវឌ្ឍយ វជន និង 
− ោរងារអប់រោំយ និងរីឡា។ 

ម ខងាររង និងសរមាភាពផ្នម ខងារ ខ្ដ្លក្តូ្វបានក្បគល់ និងគធវីក្បតិ្ភូរមាខាងគលី សូមគមីលរា ង
ឧបសមព័នធរី២រ។ 

គក្ៅពីម ខងារខាងគលីក្គឹុះសាថ នបឋមសិរាសាធារណ្ៈ ក្គឹុះសាថ នមគត្តយយសិរាសាធារណ្ៈ និង
មជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍ រ៏ក្តូ្វបានគធវីសម្មហរណ្រមាមរសថិត្គក្ោមោរក្គប់ក្គងរបស់ោរោិល័យ
អប់រ ំយ វជន និងរីឡា ផ្នរដ្ឋបាលក្សុរផ្នគខត្តបាត់្ដំ្បង ដូ្ច្បម្មនរា ងគំនូសបំក្ពួញផ្នរច្បនាសមព័នធផ្ន
រដ្ឋបាលក្សុរផ្នគខត្តបាត់្ដំ្បង។ 

២.៦.៨. ការិោល័យ្នរៀបចាំខដ្នដ្ី នររូបនីយ្កម្ា រាំែង់ និងភូម្ិបាល 

 ោរោិល័យគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង ់និងភូមិបាល ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាល
ក្សុរគលីោរងារគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង់ និងភូមិបាល និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខងារ
មួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− សំណ្ង់ 
− ោរងារគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ និងនគរូបនីយរមា 
− ោរងារភូមិបាល 
− ោរងារោរងារលំគៅឋាន  
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

ម ខងាររង រ់ព័នធោរងារខាងគលខី្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈអន ក្រឹត្យគលខ ១៨៤ អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី
០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី៣។ 

២.៦.៩. ការិោល័យ្នីតិកម្ា និងរគ្ម្ុោះរគ្ម្លួវិវាទម្ូលដ្ឋឋ ន 

ោរោិល័យនីតិ្រមា និងសក្មុុះសក្មួលវវិារមូលោឋ ន ម្មនតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរ គលី
ោរងារនីតិ្រមា និងោរសក្មុុះសក្មួលវវិារមូលោឋ នគក្ៅក្បព័នធត្ លាោរ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារ
មួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរសិរាក្សាវក្ជាវ ោរគរៀបចំ្ប និងោរផ្តល់គោបល់គលីោរគរៀបចំ្បលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ត
នានារបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 

− ោរផ្ែពវផ្ាយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តនានាដ្ល់មន្រនតី ប គគលិរ និងក្បជាពលរដ្ឋ
គៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 

− ោរផ្តល់ក្បឹរាគោបល់ផ្លូវច្បាប់ដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ 
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− ោរគរៀបចំ្បោរបណ្ត ុះបណាត លជំនាញសក្មុុះសក្មួល និងច្បាប់ដ្ល់រដ្ឋបាលឃ ំ សងាា ត់្
រា ងក្សុរ 

− ោរររួល រយបណ្តឹ ង និងោរសក្មុុះសក្មួលវវិារគៅមូលោឋ នខ្ដ្លសថិត្រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បច
របស់រដ្ឋបាលក្សុរក្សបតាមច្បាប់រំណ្ត់្ 

− ោរពិនិត្យនីត្ាន រូលភាពគលីដី្ោ និងគសច្បរោីសគក្មច្បនានារបស់រដ្ឋបាលឃ  ំ សងាា ត់្រា ង
ក្សុរតាមគោលោរណ៍្រំណ្ត់្ 

− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

២.៦.១០. ការិោល័យ្ករិកម្ា ធនធានធម្ាជាតិ និងបរិសាថ ន 

ោរោិល័យរសិរមា ធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ ន ម្មនតួ្នារីគធវីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលី
ោរងាររសិរមា ធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ ន និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខងារមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរងាររសិរមា រ រខក្បម្មញ់ និងគនសារ 
− ោរងារធនធានរឹរ 
− ោរក្គប់ក្គងក្បព័នធតំ្បន់ោរ រធមាជាតិ្ 
− ោរក្គប់ក្គងសំរាម សំណ្ល់រងឹរីក្បជ ំជន 
− ោរក្គប់ក្គងក្បព័នធលូ និងក្បព័នធក្បក្ពឹត្តរមារឹររខវរ់ 
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យរសិរមា ធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ នខ្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈ អន ក្រឹត្យ
គលខ១៨៤អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ  រមួម្មន៖ 

រ.វស័ិយរសិរមា រ ោខ ក្បម្មញ់ និងគនសារ  

− ោរងាររសិរមា 
− ោរងារស ខភាពសត្វ និងផ្លិត្រមាសត្វ 
− ោរងារផ្ក្ពគឈ ី
− ោរងារជលផ្ល 
− ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

ខ.វស័ិយធនធានរឺរ 
− ោរងារធារាសាន្រសត 
− ោរងារក្គប់ក្គងដី្ចំ្បណី្រគនល សៃឹង ខ្ក្ពរ ក្បឡាយ រំនប់រឹរ 
− ោរងារក្គប់ក្គងសាថ នីយបូ៍មរឹរ 
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គ.វស័ិយបរសិាថ ន  និងធនធានធមាជាតិ្ 
− ោរក្គប់ក្គងក្បព័នធតំ្បន់ោរ រធមាជាតិ្  
− ោរក្គប់ក្គងសហគមន៍ តំ្បន់ោរ រធមាជាតិ្ 
− ោរងារោ ំរបរសិាថ ន 
− ោរងារផ្ែពវផ្ាយ 
− ោរងារអភិវឌ្ឍគោយចី្បរភាព 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលឧបសមព័នធរី៤។ 

២.៦.១១. ការិោល័យ្នរដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍រហរម្ន៍ 

ោរោិល័យគសដ្ឋរិច្បច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលី
ោរអភិវឌ្ឍគសដ្ឋរិច្បច ោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ និងោរអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងម ខងារ
មួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរងារសាធារណ្ោរ និងដឹ្រជញ្ាូ ន 
− ោរងារឧសាហរមា និងសិបបរមា 
− ោរងារខ្រ   និងថ្នមពល 
− ោរងារគរសច្បរណ៍្ 
− ោរងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបរ 
− ោរងារ ណិ្ជារមា 
− ោរងារផ្ក្បសណី្យ ៍និងរូរគមនាគមន៍ 
− ោរងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យគសដ្ឋរិច្បច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ខ្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈអន ក្រឹត្យ
គលខ១៨៤អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតពីីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ រមួម្មន៖ 

រ.វស័ិយសាធារណ្ោរ និងដឹ្រជញ្ាូ ន 
– ោរងារផ្លូវថ្ាល់ 
– ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

ខ.វស័ិយឧសាហរមា និងសិបបរមា 
– ោរងារផ្គត់្ផ្គង់រឹរសាែ ត្ 
– ោរងារផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

គ.វស័ិយខ្រ   និងថ្នមពល 
– ោរងារធនធានខ្រ   
– ោរងារថ្នមពល 
– ោរងារគក្បងោត្  
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ឃ.វស័ិយ ណិ្ជារមា 
– ោរងារអាជីវរមា គសវារមា និង ណិ្ជារមា 
– ោរងារបិរសាល រផ្ថ្លគលីម ខរំនិញ 
– ោរងាររីផ្ារ 

ង.វស័ិយគរសច្បរណ៍្ 
– តំ្បន់គរសច្បរណ៍្ធមាជាតិ្ និងតំ្បន់រមនីយោឋ នគរសច្បរណ៍្ 
– ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

ច្ប.វស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនបរ 
– ោរអភិវឌ្ឍផ្លូវជនបរ 
– ោរក្គប់ក្គង និងផ្តល់គសវាផ្គត់្ផ្គង់រឹរសាែ ត្ 
– ោរក្គប់ក្គង និងោរផ្តល់  គសវាអនាម័យជនបរ 
– ោរក្គប់ក្គងផ្ារសហគមន៍ 

្.វស័ិយ ណិ្ជារមា 
– ោរងារអាជីវរមា គសវារមា និង ណិ្ជារមា 
– ោរងារបិរសាល រផ្ថ្លគលីម ខរំនិញ 
– ោរងាររីផ្ារ 

ជ.វស័ិយផ្ក្បសណី្យ ៍និងរូរគមនាគមន៍ 
– ោរងារផ្ក្បណី្យ ៍និងរូរគមនាគមន៍ 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលឧបសមព័នធរី៥។ 

២.៦.១២. ការិោល័យ្រងគម្កិចច និងរុែុមាលភាពរងគម្ 

ោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគម ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលី
ោរងារសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគម និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខងារមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

– ោរងារសងគមរិច្បច អតី្ត្យ រធជន និងយ វនីតិ្សមបទ 
– ោរងារស ខាភិបាល 
– ោរងាររិច្បចោរនារ ី
– ោរងារធមាោរ និងសាសនា 

– ោរងារ និងោរបណ្ត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
– ោរងារវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
– ោរងារគក្ោុះមហនតរាយ 
– ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 
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ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគមខ្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈអន ក្រឹត្យ
គលខ១៨៤អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុររមួម្មន៖ 

វស័ិយសងគមរិច្បច អតី្ត្យ រធជន និងយ វនីតិ្សមបទ 
− ោរងាររ ម្មររំក្  និងរ ម្មរងាយរងគក្ោុះ 
− ោរងារជនរងគក្ោុះ និងជនងាយរងគក្ោុះ 
− ោរងារជនពិោរ 
− ជាតិ្អតី្ត្ យ រធជន និងគបឡាជាតិ្សនតិស ខសងគម 
− ោរងារអតី្ត្យ រធជន និងក្គួសារ 
− ោរងារមណ្ឌ លសាត រនីតិ្សមបទ 
− ោរងារសម្មគមមន សែវយ័ចស់ 
− ោរងារក្តួ្ត្ពិនិត្យមណ្ឌ លខ្ថ្ទរំ ម្មររបស់អងគោរមិនខ្មន 

វស័ិយស ខាភិបាល 
−  ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

វស័ិយរិច្បចោរនារ ី
− ោរងារក្សីត និងរ ម្មរ 

វស័ិយធមាោរ និងសាសនា 
− ោរងារធមាោរ និងសាសនា 

វស័ិយោរងារ និងបណ្ត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
− គសវាោរងារ និងរីផ្ារោរងារ 
− ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
− ោរងារវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
− ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល    

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី៦។ 

២.៦.១៣. ការិោល័យ្គ្ចកនចញចូលខតម្ួយ្ 

ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ ជារខ្នលងក្បមូលផ្ោ ំោរផ្ោល់គសវារដ្ឋបាលគៅរខ្នលងខ្ត្មួយតាម
នីតិ្វធីិសាមញ្ញ ក្បរបគោយគ ណ្ភាព ក្បសិរធភាព ត្ម្មល ភាព និងគណ្គនយយភាព។ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញ
ចូ្បលខ្ត្មួយក្តូ្វបានគរៀបចំ្បជាពីរខ្ផ្ារគឺ ខ្ផ្ារជួរម ខ និងខ្ផ្ារជួរគក្ោយ។ 
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ខ្ផ្ារជរួម ខ៖ គឺជារខ្នលងសក្ម្មប់ក្បជាពលរដ្ឋក្បាក្ស័យទរ់រងគោយតៃ ល់ គដី្មបរីរួលព័ត៌្ម្មន
នានាអំពីោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល ររួលរក្មង់ខ្បបបរ ោរ់ រយគសាីស ំ បង់ក្បារ់រផ្ក្ម និងររួលលរធផ្ល
សគក្មច្បជាផ្លូវោរផ្នគសវារដ្ឋបាលខ្ដ្លបានគសាីស ំ។ 

ខ្ផ្ារជរួគក្ោយ៖ គឺជាខ្ផ្ារខ្ដ្លក្រក្រង់ដ៏្សំខាន់គលីោរងារបគច្បចរគរស។ ខ្ផ្ារជួរគក្ោយម្មនតួ្នារី
ពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់ខ្ផ្ារបគច្បចរគរសគលីោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាលតាមវសិ័យជំនាញ។ 

ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលក្សុរគលីោរងារផ្តល់
គសវារដ្ឋបាលនានា និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរររួល និងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាលនានាជូនក្បជាពលរដ្ឋរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 
− ោរក្បមូល និងោរបង់រផ្ក្មគសវារដ្ឋបាលតាមគោលោរណ៍្ និងនីតិ្វធីីរំណ្ត់្  
− ោរផ្តល់ព័ត៌្ម្មននានា និងោរផ្ែពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 
− ោររ រោរ់ ោរខ្ថ្ររា និងោរក្គប់ក្គងឯរសារនានា រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលក្សុរ។ 
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ជាំពូកទ៣ី 

ម្ុែងារ នងិធនធាន 

៣.១.ម្ុែងារ 

ម ខងារ គឺជាអំគពី ឬសរមាភាពខ្ដ្លរាប់បញ្ចូ លទងំោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ គហោឋ រច្បនាសមព័នធ និង
មគធាបាយគផ្ែងៗគរៀត្។  

រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វរា ងោរក្គប់ក្គង ចត់្ខ្ច្បង និងអន វត្តម ខងារខលួនគដី្មប ី បគងាីត្ជំរ ញ 
និងគធវីឱ្យម្មនចី្បរភាពដ្ល់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន។ 

ម ខងាររបស់រដ្ឋបាលក្សុររមួម្មន ម ខងារជាជគក្មីស និងម ខងារជាោត្ពវរិច្បច ខ្ដ្លបានក្បគល់ និង
ឬក្បតិ្ភូរមាគោយក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរ អងគភាពនិងអាជាា ធរក្គប់លំោប់ថ្នា រ់។ 

៣.១.១. ម្ុែងារជាជនគ្ម្ើរ  

ម ខងារជាជគក្មីស គឺជាម ខងារទងំឡាយខ្ដ្លផ្តួច្បគផ្តីមគក្ជីសគរសីគោយក្រុមក្បឹរាក្សុរ ខ្ដ្លម ខងារ
ទងំគនាុះ មិនសថិត្គៅគក្ោមអាណ្ត្តិផ្នក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរអងគភាពនានារបស់រាជរោឋ ភិបាល ឬសថិត្គៅ
គក្ោមអាណ្ត្តិរបស់ក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរអងគភាពនានារបស់រាជរោឋ ភិបាល ប  ខ្នតក្រសួងសាថ ប័ន មនៃរីអងគភាព
 រ់ព័នធព ំជំទស់ចំ្បគ ុះរដ្ឋបាលក្សុររា ងោរគក្ជីសគរសី និងោរអន វត្តនូវម ខងារទងំគនាុះ។ 

រដ្ឋបាេរេុក្េសរេចសរបីរបាេ់ធន្ធាន្ឆនាទ នុ្េិទធិរបេ់ខលួន្ ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេ។  

រដ្ឋបាេរេុក្សរជីេសរេីអនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេរបេ់ខលួន្ក្នុងសោេបាំណង៖ 

− គ ល្ីយត្បគៅនឹងគសច្បរតីក្តូ្វោរជាអារិភាពរបស់ក្បជាពលរដ្ឋគៅមូលោឋ ន 
− ខ្រលមែគ ណ្ភាព និងពក្ងីរវសិាលភាពផ្នគសវាសាធារណ្ៈគៅមូលោឋ ន  
− ោរ របរសិាថ ន និងសគក្មច្បឱ្យបាននូវោរក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ្ក្បរបគោយនិរនតរភាព  
− ជំរ ញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ្ចចេូេដ្ឋឋ ន្។ 

េូេសេីេឯក្ស្ថរបសចចក្សទេេតីពីការសរជីេសរេី ការរគ្ប់រគ្ង ការចារ់ខចង និ្ងការអនុ្វរត េុខងារជា
ជសរេីេសដ្ឋយរកុ្េរបឹក្ាថ្ន្រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ សបាុះពុេពសៅសេខាធិការរដ្ឋឋ ន្ គ្.ជ.អ.ប ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

៣.១.២. ម្ុែងារជាកាតពវកិចច 

េុខងារជាការពវកិ្ចចគឺ្ជាេុខងារទាំងឡាយណ្តខដ្េបាន្របគ្េ់ ឬរបរិភូក្េមឱយសៅរកុ្េរបឹក្ាសដ្ឋយ
រក្េួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងអាជាា ធររគ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់្ក្នុងរបសភទជា “េុខងារជាការពវកិ្ចច” សដ្ឋយភាា ប់េក្ជាេួយនូ្វ
ធន្ធាន្(បុគ្គេិក្ ហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ) េរាប់អនុ្វរតេុខងារទាំងសនាុះ។ 
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ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាការពវកិ្ចចខដ្េបាន្របគ្េ់ ឬរបរិភូក្េម រដ្ឋបាេរេុក្ររូវ៖ 
− អន វត្តម ខងារទងំឡាយណាខ្ដ្លបានក្បគល់ ខ្ផ្ែរតាមធនធានខ្ដ្លបានគផ្ៃរសក្ម្មប់
អន វត្តម ខងារទងំគនាុះ គោយធានាឱ្យបាននូវរក្មិត្សោង់ោអបបបរម្ម ខ្ដ្លបានរំណ្ត់្
គោយក្រសួងសាថ ប័ន និងអាជាា ធរសាមី។ រដ្ឋបាលក្សុរម្មនភាពជាម្មច ស់ និងក្តូ្វររួលខ ស
ក្តូ្វគពញគលញរា ងោរក្គប់ក្គង ោរចត់្ខ្ច្បង និងអន វត្តម ខងារខ្ដ្លបានក្បគល់ទងំគនាុះ។  
គលីសពីគនុះ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វខិត្ខំក្បឹងខ្ក្បងគរៀរគរធនធានគៅមូលោឋ ន គដី្មបីបគងាីន 
គ ណ្ភាពផ្នោរផ្តល់គសវាឱ្យគលសីពីរក្មិត្សតង់ោអបបបរម្ម រា ងោរគ ល្ីយត្បគៅនឹងត្ក្មូវ-
ោររបស់មូលោឋ ន និងអន គលាមគៅតាមខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ និងរមាវធីិវនិិគោគរបស់ខលួន។ 

− អន វត្តម ខងារទងំឡាយណាខ្ដ្លបានគធវីក្បតិ្ភូរមាគៅតាមលរខខណ្ឌ  និងសតង់ោនានា
ខ្ដ្លបានរំណ្ត់្គៅរា ងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តផ្នោរគធវីក្បតិ្ភូរមា និងតាមធនធានខ្ដ្ល 
បានគផ្ៃរ គោយធានាឱ្យបាននូវរក្មិត្សោង់ោជាអបបបរម្ម ខ្ដ្លបានរំណ្ត់្គោយក្រសួង 
សាថ ប័ន និងអាជាា ធរសាមី។ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វរា ងោរក្គប់ក្គង ោរចត់្ខ្ច្បង 
និង អន វត្តម ខងារខ្ដ្លបានគធវីក្បតិ្ភូរមាទងំគនាុះ រា ងនាមក្រសួង សាថ ប័ន និងអាជាា ធរខ្ដ្ល 
បានគធវីក្បតិ្ភូរមា។ រា ងន័យគនុះ ក្រសួង សាថ ប័ន និងអាជាា ធរខ្ដ្លគធវីក្បតិ្ភូរមាគៅខ្ត្ម្មន
ភាពជាម្មច ស់គលីម ខងារទងំគនាុះ និងអាច្បគធវីអនតរាគមន៍ជាក្បចគំដី្មបជំីរ ញ និងោកំ្រ ដ្ល់
ោរគធវីក្បតិ្ភូរមាទងំគនាុះ។ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វខិត្ខំក្បឹងខ្ក្បងគរៀរគរធនធានគៅមូលោឋ ន 
គដី្មបបីគងាីនគ ណ្ភាពផ្នោរផ្តល់គសវាឱ្យហួសពីរក្មិត្សតង់ោអបបបរាខដ្េក្ាំណរ់សដ្ឋយ
រក្េួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងអាជាា ធរស្ថេី។ 

៣.១.៣. ខបបខទនផ្នការអនុវតតម្ុែងារ 

ខបបខទន្ថ្ន្ការអនុ្វរតេុខងាររបេ់រដ្ឋបាេរេុក្រេួាន្៖  

១)ការអនុ្វរតផ្ទទ េ់សដ្ឋយការយិាេ័យ អងគភាពនានាចាំណុុះរដ្ឋបាេរេុក្សៅតាេធន្ធាន្
ខដ្េាន្  

២)ការអនុ្វរតសដ្ឋយេហការជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ ឬរក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាព 
ជាំនាញពាក់្ព័ន្ធនានា  

៣)ការចុុះកិ្ចចេន្ាជាេួយខទនក្ឯក្ជន្ ឬអងគការេងគេេុីវេិ  
៤)ការសេនីេុាំឱយេន្ទីរ អងគភាពជាំនាញ ឬរដ្ឋបាេសខរតអនុ្វរត  
៥)ការសទទរឱយសៅរដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់នី្េួយៗ សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្ សដ្ឋយភាា ប់ជា
េួយនូ្វធន្ធាន្េរាប់អនុ្វរតេុខងារខដ្េបាន្សទទរទាំងសនាុះ រេបតាេេិខិរបទដ្ឋឋ ន្
គ្រិយុរតជាធរាន្  

៦)ការរបគ្េ់សៅឱយេហរោេស្ថធារណៈជាក់្លាក់្ណ្តេួយថ្ន្រដ្ឋបាេរបេ់ខលួន្ ខដ្េាន្
េវ័យភាពក្នុងការរគ្ប់រគ្ង និ្ងចារ់ខចងហរិញ្ញវរាុខដ្េហរិញ្ញវរាុសន្ុះជារបេ់រដ្ឋបាេខលួន្
ទាំងរេុង ឬភាគ្សរចីន្។ 
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៣.១.៤. ការនគ្ជើរនរើរខបបខទនផ្នការអនុវតតម្ុែងារ 

ក្នុងការអនុ្វរតេុខងាររបេ់ខលួន្ រដ្ឋបាេរេុក្ររូវេសរេចសរជីេសរេីយក្ខបបខទន្ណ្តេួយ ឬខបប
ខទន្េួយចាំនួ្ន្រួេោន  ដូ្ចបាន្បរយិាយខាងសេី សដី្េបីធានាបាន្នូ្វរបេិទធភាព និ្ងេ័ក្តិេិទធិភាព។ ការ
សរជីេសរេីសន្ុះ ររូវបាន្សេីក្ខេងចាំសពាុះេុខងារទាំងឡាយណ្តខដ្េបាន្សទទរឱយសៅរដ្ឋបាេរេុក្ សហយី
បាន្ក្ាំណរ់ចាេ់លាេ់អាំពីខបបខទន្ថ្ន្ការអនុ្វរតេុខងារទាំងសនាុះ សៅក្នុងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតថ្ន្ការសទទរ។
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៣.២.បុរគលិក 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវាន្បុគ្គេិក្រគ្ប់រោន់្ទាំងបរាិណ និ្ងគុ្ណភាព សដ្ឋយខទែក្តាេស្ថា ន្ភាព
ភូេិស្ថស្ដេត របជាស្ថស្ដេត ទាំហាំការងារ និ្ងធន្ធាន្របេរ់ដ្ឋបាេខលួន្ និ្ងររូវរគ្ប់រគ្ង ចារ់ខចង និ្ងសរបីរបាេ់
បុគ្គេិក្ទាំងសនាុះ របក្បសដ្ឋយទេិរភាព របេិទធភាព និ្ងរបេិទធទេ រេបតាេសោេន្សយាបាយ ចាប់ និ្ង
េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងបុគ្គេិក្រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវាន្ចាំនួ្ន្បុគ្គេិក្ជាស្ដេតីេេរេប ខទែក្តាេររេូវការរបេរ់ដ្ឋបាេរេុក្នី្េួយៗ និ្ង
ខទែក្តាេសោេន្សយាបាយជារិេតីពីេេភាពសយន្ឌ័្រ រពេទាំងសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់ជន្ពិការ។ 

៣.២.១. និយ្ម្ន័យ្  

បុគ្គេិក្របេ់រកុ្េរបឹក្ា គឺ្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិនិ្ងជាបុគ្គេិក្ខដ្េេិន្ខេន្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិ ក្នុង
សនាុះរេួាន្៖  

១)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរជីេសរេី និ្ងខរងតាាំងសដ្ឋយរកុ្េរបឹក្ា សៅសពេាន្ររេូវការ 
ធន្ធាន្េនុ្េស ។ 

២)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរៀបចាំស ងីវញិនិ្ងសទទរសៅឱយរកុ្េរបឹក្ា ក្នុងសនាុះរេួាន្ ៖ 
− បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរៀបចាំស ងីវញិតាេការសធវីេាហរណក្េមរចនាេេព័ន្ធ និ្ងេស្ដន្តី 
ោជការខដ្េាន្បចចុបបន្នសៅក្នុងរចនាេេព័ន្ធងមីរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ និ្ង 

− បុគ្គេិក្ខដ្េបាន្សទទរពីរក្េួងស្ថា ប័ន្សៅឱយរកុ្េរបឹក្ា តាេរយៈកិ្ចចដ្ាំសណីរការថ្ន្ការ
សទទរេុខងារនិ្ងធន្ធាន្។ 

៣)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្ខរងតាាំងសដ្ឋយោជរដ្ឋឋ ភិបាេ រក្េួង ស្ថា ប័ន្ថ្នន ក់្ជារិឱយសៅបាំសពញ
ការងារជាេួយរកុ្េរបឹក្ា រេបតាេេិខិរបទដ្ឋឋ ន្ជាធរាន្ ។ 

បុគ្គេិក្ខដ្េេិន្ខេន្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិរេួាន្ េស្ដន្តជីាប់កិ្ចចេន្ា បុគ្គេិក្អខណរ រ និ្ងទីរបឹក្ា
បសចចក្សទេខដ្េសរជីេសរេី និ្ងចុុះកិ្ចចេន្ាជាេួយរដ្ឋបាេរេុក្ េរាប់ជួយការងារដ្េ់ការយិាេ័យ 
អងគភាពនានាថ្ន្រដ្ឋបាេរេុក្។ បុគ្គេិក្របសភទសន្ុះ េាិរក្នុងបុគ្គេិក្របសភទទី១ខាងសេី។ 

េាជិក្រកុ្េរបឹក្ាេិន្ខេន្ជាបុគ្គេិក្របេ់រកុ្េរបឹក្ាស យី។ 

បុគ្គេិក្រកុ្េរបឹក្ា េិន្ោប់បញ្ចូ េេស្ដន្រីថ្ន្រក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរអងគភាពនានារបេ់ោជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
េស្ដន្រីដ្ថ្ទសទៀរខដ្េអនុ្វររភារកិ្ចចពាក់្ព័ន្ធេន្រិេុខ េណ្តរ ប់ធាន ប់រសបៀបសរៀបរយស្ថធារណៈ ចាប់ និ្ងេិទធិ
េនុ្េស និ្ងបុគ្គេិក្របេ់គ្សរាងក្េមវធីិនានា ខដ្េបញ្ាូ ន្ឱយេក្បាំសពញការងារសៅរដ្ឋបាេរេុក្ស យី។ 

៣.២.២. ការគ្រប់គ្រងបុរគលិក 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្របេ់ខលួន្ រេបតាេេក្ខន្តិក្ៈសដ្ឋយខ ក្េរាប់បុគ្គេិក្រដ្ឋបាេ 
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងបុគ្គេិក្រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ។ 
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បុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ររូវេាិរសរកាេការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការររួរពិនិ្រយរបេ់គ្ណៈអភិបាេក្នុង
នាេរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខលួន្។ 

បុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ររូវបាំសពញកិ្ចចការរបចាាំថ្ងៃសរកាេការដឹ្ក្នាាំផ្ទទ េ់របេ់របធាន្ការយិាេ័យ 
អងគភាពរបេ់ខលួន្ សដី្េបអីនុ្វររសេចក្រីេសរេចរបេ់រកុ្េរបឹក្ា និ្ងគ្ណៈអភិបាេ។ 

ឯក្ស្ថរេាំខាន់្ៗពាក់្ព័ន្ធសោេការណ៍ ខបបបទ និ្ងនី្រិវធីិថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្សៅរដ្ឋបាេរេុក្ 
ម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ក្ពុះរាជក្រឹត្យគលខនស/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០៤ ខ្ខគមសា ឆ្ា ២ំ០១៦ សតីពី
លរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្  

 អន ក្រឹត្យគលខ ២៤០ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២៧ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ សតីពីោរគធវីក្បតិ្ភូរមាសិរធិ
អំណាច្បគៅឱ្យគណ្ៈអភិបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុររា ងោរក្គប់ក្គងប គគលិរបំគពញ
ោរងារគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្  

 គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ ៧៨៩ មស.សណ្ន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២២ ខ្ខរ មភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨ របស់ក្រសួង
ម ខងារសាធារណ្ៈ សតីពីគោលោរណ៍្ ខ្បបបរ និងនីតិ្វធីិ ផ្នោរក្គប់ក្គងប គគលិររដ្ឋបាល
ថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្  

 គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ១២៣២ មស.សណ្នច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២០ ខ្ខមីនា ឆ្ា ២ំ០១៨ របស់ក្រសួង
ម ខងារសាធារណ្ៈសតីពីោរខ្រសក្មួលខលឹមសារផ្នគសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ៧៨៩ មស.សណ្ន 
ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២២ ខ្ខរ មភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨ សតីពីគោលោរណ៍្ ខ្បបបរ និងនីតិ្វធីិផ្នោរក្គប់ក្គង
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

 ក្បោសគលខ៦៦០៦ ក្បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២៦ ខ្ខត្ លា ឆ្ា ២ំ០១៨ សតីពីោរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
របស់មន្រនតីរាជោរស ីវលិក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ និងគៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្  

 គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីោរអភិវឌ្ឍសាថ ប័នសក្ម្មប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ គបាុះព មភគលីររី២ 
គោយគណ្ៈរម្មា ធិោរជាតិ្សក្ម្មប់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

៣.២.៣. ការអភិវឌ្ឍរម្តថភាព 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវអភិវឌ្ឍេេរាភាពបុគ្គេិក្របេ់ខលួន្ ឱយាន្េេរាភាពរគ្ប់រោន់្ក្នុងការអនុ្វរតរួនាទី 
ភារកិ្ចចរបេ់ខលួន្របក្បសដ្ឋយេីេធេ៌ េន្េិការវជិាា ជីវៈ រាល ភាព គ្ណសន្យយភាព របេិទធភាព និ្ង
េ័ក្តិេិទធភាព។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវចារ់ខចងឱយបុគ្គេិក្រគ្ប់រូបខដ្េជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិថ្ន្រដ្ឋបាេរបេ់ខលួន្បាន្ចូេរេួ
ក្េមវធីិអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពជាការពវកិ្ចច ខដ្េសរៀបចាំស ងីសដ្ឋយរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងចារ់ខចងឱយេស្ដន្តីខដ្េ
ាន្េុខរាំខណងសៅក្នុងរដ្ឋបាេរបេ់ខលួន្ បាន្ចូេរេួក្េមវធីិអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពដ្ថ្ទសទៀរយា៉ា ងរិចចាំនួ្ន្
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៣០សា៉ា ងក្នុង១ឆ្ន ាំ ខដ្េសរៀបចាំស ងីសដ្ឋយរក្េួងេហាថ្ទទ រដ្ឋបាេរេុក្ស្ថេី និ្ងឬុអងគភាព ស្ថា ប័ន្ដ្ថ្ទ។2 

ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពបុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ ររូវសផ្ទត រជាចេបងសៅសេីររេូវការចាាំបាច់របេ់
បុគ្គេិក្ ខទែក្តាេធន្ធាន្របេ់ខលួន្ និ្ងធន្ធាន្ពីខាងសរៅ សដី្េបីឱយាន្ការផ្ទល េ់បតូរជាវជិាាន្សៅសេី
េេរាភាពបុគ្គេិក្ ខដ្េរេួាន្ចាំសណុះដឹ្ង ជាំនាញ បទពិសស្ថធន៍្ អាក្បបកិ្រយិា និ្ងឥរយិាបងរបេ់
បុគ្គេិក្សៅក្នុងរដ្ឋបាេរេុក្។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវសរៀបចាំឱយាន្កិ្ចចដ្ាំសណីរការថ្ន្ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរដ្ឋបាេរបេ់ខលួន្តាេជាំហាន្
េាំខាន្់ៗដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

១).សធវីការបា៉ា ន់្របាណររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព សដី្េបកី្ាំណរ់អាំពីចាំណុចខាល ាំង និ្ងចាំណុច
សខាយរបេ់បុគ្គេ និ្ងស្ថា ប័ន្ថ្ន្រដ្ឋបាេរេុក្ 

២).សរៀបចាំខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ ខទែក្តាេេទធទេថ្ន្ការបា៉ា ន់្របាណ
ររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព 

៣).សរៀបចាំតាក់្ខរង និ្ងទតេ់កិ្ចចអន្តោគ្េន៍្អភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព ខទែក្តាេខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្
េេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ 

៤).វាយរថ្េលេទធទេថ្ន្ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ សដ្ឋយសផ្ទត រសេីការសរបីរបាេ់
ចាំសណុះដឹ្ងខដ្េទទួេបាន្ពីការសរៀន្េូររ និ្ងការផ្ទល េប់តូររសបៀបរបបការងាររបេរ់ដ្ឋបាេរេុក្។ 

េូេសេីេរបកាេសេខ ៦៦០៦ របក្ ចុុះថ្ងៃទី២៦ ខខរុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ េតីពីការអភិវឌ្ឍេេរាភាព
របេ់េស្ដន្តីោជការេីុវេិរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងសៅរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ ខទន្ការយុទធស្ថស្ដេតរយៈសពេ៥ឆ្ន ាំ 
(២០១៩-២០២៣) េតីពីពីការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរបេ់េស្ដន្តីោជការេីុវេិរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងសៅរដ្ឋបាេ
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ និ្ង សេៀវសៅខណនាាំេតីពីការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន្េរាប់រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ សបាុះពុេភសេីក្
ទី២ សដ្ឋយគ្ណៈក្ាម ធិការជារិេរាប់ការអភិវឌ្ឍតាេខបបរបជាធិបសរយយសៅថ្នន ក់្សរកាេជារិ។

 
2ក្បកាស្នលខ៦៦០៦ ម្បក ចុ្បោះនងៃទី២៦ ណខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្រតថភាពរបស់្រន្តនតីរាជការសីុ្វលិនៅទី
ស្តីការម្កសួ្ងរហានផ្ៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់នម្ការជាតិ។ 



NASLA

ជពូំកទី៣៖ រុខងារ និងធនធាន 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)  42 

៣.៣.ហិរញ្ញវតថ ុ 

រកុ្េរបឹក្ាររូវរគ្ប់រគ្ង និ្ងចារ់ខចងហរិញ្ញវរាុរបេ់ខលួន្ សដី្េបធីានាដ្េ់ការបសងកីរ ការជាំរុញ និ្ងការ
សធវីឱយាន្ចីរភាពដ្េ់ការអភិវឌ្ឍតាេខបបរបជាធិបសរយយ សដ្ឋយសផ្ទរ រសេីររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េាំខាន់្ៗបាំទុរ
ដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

 ររេូវការរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ក្នុងការសរៀបចាំេរាប់ទទួេេុខងារភារកិ្ចចនិ្ងធន្ធាន្ងមីៗ 
 សេវា េសធាបាយ េាភ រ និ្ងសហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធស្ថធារណៈជាេូេដ្ឋឋ ន្និ្ងចាាំបាច់ 
 ការការ់បន្ាយភាពរកី្រក្ និ្ង 
 ររេូវការសទសងៗរបេ់ស្ដេរីបុរេយុវវយ័កុ្ារជន្ពិការ ជន្ចាេ់ជោ ជន្រកី្រក្ជន្ជារិសដី្េ
ភាគ្រិច និ្ងរកុ្េជន្ងាយរងសរោុះសទសងសទៀរ។ 

រកុ្េរបឹក្ាររូវរគ្ប់រគ្ង និ្ងចារ់ខចងហិរញ្ញវរាុ របេ់ខលួន្របក្បសដ្ឋយរបេិទធភាព រាល ភាព ន្ិង
គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋរបេ់ខលួន្ និ្ងចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ សដ្ឋយអនុ្វរតតាេបទដ្ឋឋ ន្ វធិាន្ របព័ន្ធ 
និ្ងនី្រិវធីិហរិញ្ញវរាុខដ្េបាន្ក្ាំណរ់ជាធរាន្។  

រកុ្េរបឹក្ាោម ន្េិទធិខចីរបាក់្សបាុះទាយេញ្ញញ ប័ណណ និ្ងឬេូេប័ររធានារគ្ប់កិ្ចចេន្ានិ្ងសរបីរបាេ់
ឧបក្រណ៍ហរិញ្ញវរាុណ្តេួយខដ្េនាាំឱយសកី្រជាបាំណុេ។ 

រកុ្េរបឹក្ាាន្េិទធិទទួេបាន្ចាំណូេពីរបភពសៅេូេដ្ឋឋ ន្ ពីរបភពសៅថ្នន ក់្ជារិ និ្ងពីរបភព
សទសងៗសទៀរ សដ្ឋយអនុ្សលាេសៅតាេចាប់េរីពីរបបហរិញ្ញវរាុ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរទពយេេបររិរបេ់រដ្ឋបាេ
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ និ្ងចាប់េរីពីរបព័ន្ធហរិញ្ញវរាុស្ថធារណៈ។ 

៣.៣.១. ចាំែលូពីគ្បភពនៅម្ូលដ្ឋឋ ន 

ចាំណូេពីរបភពសៅេូេដ្ឋឋ ន្របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ រេួាន្៖ 

១) ចាំណូេស្ថរសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្ខដ្េជាចាំណូេពន្ធ និ្ងអាក្រ សដី្េបជីាគុ្ណរបសយាជន៍្ទាំង
រេុងដ្េ់ងវកិារបេរ់ដ្ឋបាេរេុក្  

២) ចាំណូេេិន្ខេន្ស្ថរសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្ រេួាន្ចាំណូេខដ្េបាន្េក្ពី ៖  
 ការជួេរទពយេេបរតិ ក្ថ្រេសេវា និ្ងចាំណូេសទសងៗរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្   
 ការខបងខចក្ចាំណូេេិន្ខេន្ស្ថរសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្រវាងរដ្ឋបាេរេុក្ ជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្
សរកាេជារិសទសងៗ  

 អាំសណ្តយខដ្េបាន្េក្ពីរបភពខាងក្នុង និ្ងខាងសរៅខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ 
 ចាំណូេពីរបភពសទសងៗខដ្េក្ាំណរ់សដ្ឋយចាប់ ឬេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត។ 
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៣.៣.២. ចាំែលូពីថ្នន ក់ជាតិ 

ចាំណូេពីថ្នន ក់្ជារិរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ រេួាន្៖ 

ក្.េូេនិ្ធិរក្ុង រេកុ្ 

េូេនិ្ធិរកុ្ង រេុក្ជាេូេនិ្ធិសទទរោម ន្ភាា ប់េក្ខខណឌ ។ រដ្ឋបាេរេុក្សរបីរបាេ់ធន្ធាន្ខដ្េបាន្
េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់ ៖  

 បាំសពញភារកិ្ចចតាេទលូវចាប់  
 បាំសពញេុខងារ ភារកិ្ចចក្នុងការបសងកីរ ការជាំរុញ និ្ងការសធវីឱយាន្ចីរភាពដ្េ់ការអភិវឌ្ឍតាេ
ខបបរបជាធិបសរយយ  

 ចាំណ្តយរបរិបរតិការរដ្ឋបាេ និ្ង 
 អនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេ។  

សេីេពីសន្ុះសទៀរ រដ្ឋបាេរេុក្អាចពិចារណ្តក្នុងការសរបីរបាេ់ធន្ធាន្េូេនិ្ធិសន្ុះេរាប់ចូេរេួ
ចាំខណក្ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាការពវកិ្ចច។ 

រូលនិធិម្កងុ ម្សុ្ក3 គឺជារូលនិធិណដ្លបានរកពីការនផ្ៃរធនធានពីងវកិារដ្ឋ និងការ 
ចូ្បលរួរច្បណំែកពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ រូលនិធិម្កុង ម្សុ្កណច្បកនច្បញជា២ស្មាស្ភាគ គឺ
ស្មាស្ភាគម្បតិបតតិការរដ្ឋបាលទូនៅ និងស្មាស្ភាគអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ ន។ 

ការវភិាជធនធានននស្មាស្ភាគម្បតិបតតិការរដ្ឋបាលនៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុងម្សុ្កនីរួយៗ 
អនុនលារតារនិោរដូ្ច្បខាងនម្ការ៖ 

 ច្បណំាយម្បាក់ឧបតថរភស្ម្មាប់ស្មាជិកម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុ្ក 
 ច្បណំាយម្បាក់នបៀវតសរបស់្អភិបាល អភិបាលរងម្កុង ម្សុ្ក 
 ច្បណំាយម្បាក់នបៀវតសរបស់្បុគគលិកននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្ក  
 ធនធានស្ម្មាប់ច្បណំាយម្បតិបតតិការរដ្ឋបាលនផ្សងៗម្តូវណបងណច្បកនៅរដ្ឋបា
លម្កុងម្សុ្កនីរួយៗតារការគែនានដ្ឋយណផ្ែកនលើស្នៃស្សន៍ដូ្ច្បខាង
នម្ការ៖ 

o ច្បណំែកនស្មើរន ៖ ៤០% ម្តូវបានណបងណច្បកកនុងទហំំច្បនួំននស្មើៗរន ស្ម្មាប់
រដ្ឋបាល ម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ 

o ស្មាជិកម្កុរម្បឹកា និងគែៈអភិបាល៖៣០%ម្តូវណបងណច្បកនៅតារ

 
3អនុម្កឹតយនលខ ៣៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនងៃទី០៧ ណខរីនា ឆ្ន ២ំ០១២ ស្តីពីការនរៀបច្ប ំនិងការម្បម្ពឹតតនៅននរូលនិធិម្កងុ ម្សុ្ក។ 
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ស្មាមាម្ត ននច្បនួំនស្មាជិកម្កុរម្បឹកា និងគែៈអភិបាលននរដ្ឋបា
លម្កុង ម្សុ្ក នីរួយៗ 

o ច្បនួំនបុគគលិក៖ ៣០% ម្តូវបានណបងណច្បកនៅតារស្មាមាម្តននច្បំនួន
រន្តនតី បុគគលិកននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ។ 

ការវភិាជធនធានននស្មាស្ភាគអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ ននៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្ក
នីរួយៗ តារការគែនានដ្ឋយណផ្ែកនលើស្នៃស្សន៍ដូ្ច្បខាងនម្ការ៖ 

 ច្បណំែកនស្មើរន  ៖ ៤០% ម្តូវបានណបងណច្បកកនុងទហំំច្បនួំននស្មើៗរន  ស្ម្មាប់រដ្ឋបា
ល ម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ 

 ច្បនួំនម្បជាជន ៖ ២០% ម្តូវបានណបងណច្បកនៅតារស្មាមាម្តននច្បនួំនម្បជាជន
នន រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ  

 ស្នៃស្សន៍ភាពម្កីម្ក ៖ ៤០% ម្តូវបានណបងណច្បកនៅតារស្មាមាម្តននស្នៃស្សន៍ 
ភាពម្កីម្កននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ  

កម្រិតននការនផ្ៃរពីងវកិាជាតិនៅកនុងគែនីរូលនិធិម្កុង ម្សុ្ក4 ស្ម្មាប់នងរនវលា៥
ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២៣) ម្តូវបានកែំត់ដូ្ច្បខាងនម្ការ៖ 

 ២០១៩៖ ១,១% ននច្បែូំលច្បរនតងវកិាជាតិណដ្លបានអនុរ័តឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ២០២០៖ ១,២% ននច្បែូំលច្បរនតងវកិាជាតិណដ្លបានអនុរ័តឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ២០២១៖ ១,៣% ននច្បែូំលច្បរនតងវកិាជាតិណដ្លបានអនុរ័តឆ្ន ២ំ០២០ 
 ២០២២៖ ១,៤% ននច្បែូំលច្បរនតងវកិាជាតិណដ្លបានអនុរ័តឆ្ន ២ំ០២១ 
 ២០២៣៖ ១,៥% ននច្បែូំលច្បរនតងវកិាជាតិណដ្លបានអនុរ័តឆ្ន ២ំ០២២។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០២០ននោះ រូលនិធិម្កុង ម្សុ្កមានធនធានស្រុប ២៣៥.១១៧លាននរៀល
(ម្បមាែ ៥៨.០៥៣.៥៨០ដុ្លាល អានររកិ)។ គិតជារធយររដ្ឋបាលម្កុង ម្សុ្កនីរួយៗ ទទួល
បានងវកិាស្រុប១.២៤៤លាននរៀល (ម្បមាែ ៣០៧.១៦២ដុ្លាល ស្ហរដ្ឋអានររកិ)។ អម្តា
បតូ រម្បាក ់៖ ៤០៥០នរៀលកនុ ង១ដុ្លាល ស្ហរដ្ឋអានររកិ។ 

 

 
4 អនុម្កឹតយនលខ ៥០ អនម្ក.បក ចុ្បោះនងៃទី១១ ណខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្តីពីការនផ្ៃរធនធានងវកិារដ្ឋជូនរូលនិធិម្កុង ម្សុ្ក។ 
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ខ.េូេនិ្ធិសទទរាន្ភាា ប់េក្ខខណឌ   

េូេនិ្ធិសទទរាន្ភាា ប់េក្ខខណឌ  ជាេូេនិ្ធិសទទរភាា ប់េក្ជាេួយេុខងារខដ្េបាន្សទទរ េូេនិ្ធិវនិិ្សយាគ្
េរាប់រដ្ឋបាេថ្នន ក់្ សរកាេជារិ និ្ងេូេនិ្ធិសទសងៗសទៀរខដ្េក្ាំណរ់សោេសៅជាក់្លាក់្។ រដ្ឋបាេរេុក្
សរបីរបាេធ់ន្ធាន្ ខដ្េបាន្េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់អនុ្វរតេុខងារជាក់្លាក់្ខដ្េបាន្សទទរពី
រក្េួង ស្ថា ប័ន្ថ្នន ក់្ជារិ និ្ងគ្សរាងជាក់្លាក់្នានាសៅតាេេក្ខខណឌ ថ្ន្ការសទទរេូេនិ្ធិទាំងសនាុះ។  

គ្.ចាំណូេខចក្រ ាំខេក្  

ចាំណូេខចក្រ ាំខេក្ គឺ្ជាចាំណូេខដ្េររូវខចក្រ ាំខេក្រវាងថ្នន ក់្ជារិជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ
ពាក់្ព័ន្ធ។  

ឃ.ថ្ងលសេវាខដ្េបាន្េក្ពីការបាំសពញេុខងារជាភាន ក់្ងារ 
រដ្ឋបាេរេុក្សរបីរបាេ់ធន្ធាន្ខដ្េបាន្េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់បាំសពញេុខងារជាភាន ក់្ងារ

របេ់រក្េួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាេសខរត េន្ទីរ និ្ងអងគភាពនានា តាេការក្ាំណរ់របេ់េិខិរដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជា
ធាន្ ឬតាេកិ្ចចរពេសរពៀងរវាងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាេសខរត េន្ទីរ និ្ងអងគភាពនានាជាេួយរដ្ឋបាេរេុក្ 
ខដ្េក្នុងសនាុះបាន្ក្ាំណរ់ចាេ់លាេ់អាំពីកិ្ចចការខដ្េររូវសធវី សពេសវលាខដ្េររូវអនុ្វរត និ្ងេទធទេ
ខដ្េររូវេសរេច។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ទទួេ និ្ងឬរបេូេចាំណូេពីរបភពនានាខាងសេីសន្ុះ សៅតាេខបបបទ នី្រិវធីិ និ្ងបទ
បបញ្ញរតិនានាជាធរាន្។ 
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៣.៤.គ្ទពយរម្បតតិ  

រទពយេេបរតិរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្រេួាន្ពីររបសភទ៖ 

 រទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋសទទរឱយ និ្ង 
 រទពយេេបរតិខដ្េរក្បាន្សដ្ឋយខលួន្ឯង រេួទាំងអាំសណ្តយសទសងៗ។ 

៣.៤.១. គ្ទពយរម្បតតិខដ្លរដ្ឋនទៃរឱ្យ 

រដ្ឋបាេរេុក្ាន្េិទធិរគ្ប់រគ្ង សរបីរបាេ់ និ្ងទញយក្ទេចាំណូេពីរទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋសទទរឱយ 
េរាប់ការទតេ់សេវាស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្ សហយីររូវខងរក្ា 
ការពារឱយបាន្គ្ង់វងស និ្ងោម ន្េិទធិេក់្ដូ្រ ជួេ សទទរក្េមេិទធិ ឬសទទរការសរបីរបាេ់សដ្ឋយោម ន្ការយេ់រពេ
ជាេុន្ពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងសេដ្ឋកិ្ចចនិ្ងហរិញ្ញវរាុ បនាទ ប់ពីាន្ការឯក្ភាពពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងេហាថ្ទទបាន្ស យី។ 

រកុ្េរបឹក្ាអាចសេនីេុាំការអនុ្ញ្ញញ រិពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងសេដ្ឋកិ្ចចនិ្ងហរិញ្ញវរាុ តាេរយៈរដ្ឋេស្ដន្តីរក្េួង
េហាថ្ទទ សដី្េបកីារ់សចញពីបញ្ា ីស្ថរសពីភ័ណឌ នូ្វរទពយេេបររិទាំងឡាយណ្តខដ្េរដ្ឋបាន្សទទរឱយ សហយីខេង
អាចសរបីរបាេ់បាន្។ សៅសពេទទួេបាន្ការអនុ្ញ្ញញ រិ ការការ់សចញសន្ុះររូវសធវីស ងីជាស្ថធារណៈរបក្ប
សដ្ឋយរាល ភាព យុរតិធេ៌ និ្ងការរបកួ្ររបខជង។ 

៣.៤.២. គ្ទពយរម្បតតិខដ្លរកបាននដ្ឋយ្ែលនួឯង 

រទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋបាេរេុក្រក្បាន្សដ្ឋយខលួន្ឯង គឺ្ជាក្េមេិទធិផ្ទទ េ់របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ខដ្េរដ្ឋបាេ
រេុក្ាន្េិទធិេវ័យេសរេចក្នុងការរគ្ប់រគ្ងន្ិងសរបីរបាេ់ សដី្េបីទញយក្ទេចាំណូេពីរទពយេេបរតិ
ទាំងសនាុះ េរាប់ការទតេ់សេវាស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្ សៅ
ក្នុងរក្បខ័ណឌ ខដ្េររូវបាន្ក្ាំណរ់សដ្ឋយចាប់ ឬេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ាន្េិទធិេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទធិ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិខដ្េរក្បាន្សដ្ឋយខលួន្
ឯង សដ្ឋយររូវអនុ្វរតតាេសោេការណ៍ដូ្ចខាងសរកាេ ៖ 

 រកុ្េរបឹក្ារេុក្ររូវបសងកីរគ្ណៈក្េមការេួយសដី្េបដី្ាំសណីរការេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរ
ការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិ 

 ដ្ាំសណីរការេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិររូវធានាឱយាន្រាល ភាព 
និ្ងសបីក្ទូលាយដ្េ់ការរបកួ្ររបខជងោន ជាស្ថធារណៈ 

 ក្នុងការេក់្ដូ្រឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិ អភិបាេរេុក្ររូវេសរេច
សដ្ឋយខទែក្តាេអនុ្ស្ថេន៍្របេ់គ្ណៈក្េមការក្នុងនាេរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខលួន្។ 

ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ខដ្េបាន្េក្ពី
អាំសណ្តយររូវសោរពសៅតាេេក្ខខណឌ ខដ្េបាន្រពេសរពៀងរវាងាច េ់អាំសណ្តយ និ្ងរដ្ឋបាេរេុក្។ ក្នុង
ក្រណីអាំសណ្តយោម ន្េក្ខខណឌ ពីាច េ់អាំសណ្តយ ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់ររូវ
អនុ្វរតតាេនី្រិវធីិថ្ន្ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋបាេរេុក្
រក្បាន្សដ្ឋយខលួន្ឯង។ 
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៣.៤.៣. ការនរៀបចាំបញ្ជសីារនពើភែឌ  

រដ្ឋបាេរេុក្ សដ្ឋយាន្ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុ  ជាសេនាធិការ ររូវសធវីបញ្ា ីស្ថរសពីភណឌ
រទពយេេបរតិទាំងអេ់ និ្ងររូវសធវីបចចុបបន្នក្េមជាសរៀងោេ់ឆ្ន ាំ សហយីររូវបញ្ាូ ន្សៅេន្ទីរសេដ្ឋកិ្ចច និ្ងហរិញ្ញវរាុ
សខរត សដី្េបបីញ្ចូ េក្នុងបញ្ា ីស្ថរសពីភណឌ រេួថ្ន្រទពយេេបរតិរដ្ឋតាេនី្រិវធីិជាធរាន្។ 
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ជាំពូកទ៤ី 

ទាំនាកទ់ាំនងការងារ នងិខែសរែននយ្យភាព 
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ជពូំកទី៤ ៖ ទនំាក់ទនំងការងារ និងណខសគែននយយភាព   
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ជាំពូកទី៤ 

ទាំនាក់ទាំនងការងារ និងខែសរែននយ្យភាព 

៤.១.ទាំនាក់ទាំនងការងារ 

សដី្េបសីេីក្ក្េពេ់កិ្ចចេហការ និ្ងរបេិទធភាពការងាររបេ់ខលួន្ រដ្ឋបាេរេុក្អាចាន្ទាំនាក់្ទាំន្ង
ការងារជាេួយអនក្ពាក់្ព័ន្ធដូ្ចខាងសរកាេ៖  

– រក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាព 
– រដ្ឋបាេសខរត 
– រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ក្នុងរេុក្ 
– រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរ 
– វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិ។ 

៤.១.១.ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលគ្រុកជាម្ួយ្គ្ករួង សាថ ប័ន ម្នៃីរ អងគភាព 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេរេុក្ជាេួយរក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាពនានារេួាន្៖ 

– រក្េួង ស្ថា ប័ន្ាន្រួនាទីររួរពិនិ្រយនី្រានុ្កូ្េភាពសេីដី្កា និ្ងសេចក្តីេសរេចនានា
របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ រេបតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ 

– រក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាពនានាាន្រួនាទីទតេ់ការោាំរទបសចចក្សទេ ការខណនាាំ ការសធវី
អន្តោគ្េន៍្ និ្ងការអភិវឌ្ឍេេរាភាពដ្េ់រដ្ឋបាេរេុក្តាេការចាាំបាច់ 

– រក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាពនានាាន្រួនាទីតាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េល សធវីអធិការកិ្ចច 
និ្ងសធវីេវន្ក្េមសេីការបាំសពញការងាររបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ ពាក់្ព័ន្ធខរនឹ្ងវេិ័យរបេ់រក្េួង 
ស្ថា ប័ន្ស្ថេីនី្េួយៗរេបតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្  

– រក្េួង ស្ថា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាពនានាអាចពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងសធវីកិ្ចចេហរបរិបរតិការរេួោន
សេីកិ្ចចការចាាំបាច់េួយចាំនួ្ន្ជាេួយរដ្ឋបាេរេុក្ សដី្េបធីានាសេីក្ក្េពេ់របេិទធភាពថ្ន្ការ
ទតេ់សេវាស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីសធវីសេចក្តីោយការណ៍ជាសទៀងទរ់ជូន្រក្េួង ស្ថា ប័ន្តាេការ
ក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្  

– កិ្ចចការទាំនាក្់ទាំន្ងសទសងៗសទៀរតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជា
ធរាន្ និ្ងតាេររេូវការចាាំបាច់។ 

រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីរបរិបរតិេុខងាររបេ់ខលួន្ឱយាន្របេិទធភាព និ្ងេ័ក្កិេិទធភាពរេបតាេ
សោេន្សយាបាយ ខទន្ការយុទធស្ថស្ដេត និ្ងបទដ្ឋឋ ន្បសចចក្សទេ ខទែក្តាេស្ថា ន្ភាពជាក់្ខេតងរបេ់រេុក្
នី្េួយៗ សដី្េបចូីេរេួេសរេចបាន្នូ្វចក្ខុវេិ័យ សោេបាំណង និ្ងសោេសៅថ្ន្វេិ័យនី្េួយៗ ខដ្េ
ក្ាំណរ់សដ្ឋយរក្េួង ស្ថា ប័ន្ជាំនាញ។ 
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៤.១.២. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលគ្រុកជាម្យួ្រដ្ឋបាលនែតត 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេរេុក្ជាេួយរដ្ឋបាេសខរតរេួាន្៖ 

– រដ្ឋបាេសខរតាន្រួនាទីររួរពិនិ្រយនី្រានុ្កូ្េភាពោេ់ដី្កា និ្ងសេចក្តីេសរេចនានារបេ់
រដ្ឋបាេរេុក្ តាេការសធវីរបរិភូក្េមអាំណ្តចពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ 

– រដ្ឋបាេសខរតាន្រួនាទីទតេ់អនុ្សលាេភាពសៅសេីកិ្ចចការជាក់្លាក់្េួយចាំនួ្ន្ របេ់រដ្ឋបាេ
រេុក្តាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ 

– រដ្ឋបាេសខរតាន្រួនាទីទតេ់ការោាំរទបសចចក្សទេ ការសធវីអន្តោគ្េន៍្ និ្ងការអភិវឌ្ឍ
េេរាភាពដ្េ់រដ្ឋបាេរេុក្ តាេការសេនីេុាំរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ និ្ងតាេការចាាំបាច់ 

– រដ្ឋបាេសខរតាន្រួនាទីតាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េល និ្ងសធវីអធិការកិ្ចចសេីការអនុ្វរត
េុខងាររបេរ់ដ្ឋបាេរេុក្តាេការសធវីរបរិភូក្េមអាំណ្តចពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េងួ ស្ថា ប័ន្ 

– គ្ណៈអភិបាេសខរតររូវសធវីការដឹ្ក្នាាំ ខណនាាំ េរេបេរេួេដ្េ់គ្ណៈអភិបាេរេុក្
សដី្េបធីានារក្ាេណ្តត ប់ធាន ប់ េន្តិេុខស្ថធារណៈ ការសោរពេិទធិេនុ្េស ការសោរពចាប់
សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់រេុក្នី្េួយៗ 

– រដ្ឋបាេសខរតអាចពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងសធវីកិ្ចចេហរបរិបរតិការរេួោន សេីកិ្ចចការចាាំបាច់េួយ
ចាំនួ្ន្ជាេួយរដ្ឋបាេរេុក្ សដី្េបធីានាសេីក្ក្េពេ់របេិទធភាពថ្ន្ការទតេ់សេវាស្ថធារណៈ 
និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីសធវីរបាយការណ៍ជាសទៀងទរ់ជូន្រដ្ឋបាេសខរតសដី្េបបូីក្េរុប និ្ង
ោយការណ៍ជូន្រក្េួង ស្ថា ប័ន្ តាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្  

– កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសងៗសទៀរតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរ
ាន្ និ្ងតាេររេូវការចាាំបាច់។ 

ក្រណីេិន្ចុុះេរេុងោន រវាងរដ្ឋបាេសខរតជាេួយរដ្ឋបាេរេុក្ រក្េួងេហាថ្ទទររូវេរេបេរេួេ
សដ្ឋុះរស្ថយខទែក្តាេចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្។ 

៤.១.៣. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលគ្រុកជាម្យួ្រដ្ឋបាលឃុាំ រងាា ត់កនងុគ្រុក  

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេរេុក្ជាេួយរដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ក្នុងរេុក្រេួាន្៖ 
– រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីររួរពិនិ្រយនី្រានុ្កូ្េភាពោេ់ដី្កា និ្ងសេចក្តីេសរេចនានារបេ់
រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ តាេការសធវីរបរិភូក្េមអាំណ្តចពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីទតេ់ការោាំរទបសចចក្សទេ ការខណនាាំ ការសធវីអន្តោគ្េន៍្ និ្ងការ
អភិវឌ្ឍេេរាភាពដ្េ់រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់តាេការសេនីេុាំរបេ់រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ និ្ងតាេ
ការចាាំបាច់ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ាន្រួនាទីតាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េល និ្ងសធវីអធិការកិ្ចចសេីការអនុ្វរតេុខងារ
របេ់រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់តាេការសធវីរបរិភូក្េមអាំណ្តចពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ 
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– រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ាន្រួនាទីសធវីរបាយការណ៍ជាសទៀងទរ់ជូន្រដ្ឋបាេរេុក្ តាេការ
ក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្  

– រដ្ឋបាេរេុក្អាចពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងសធវីកិ្ចចេហរបរិបរតិការរេួោន សេីកិ្ចចការចាាំបាច់េួយ
ចាំនួ្ន្ជាេួយរដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ សដី្េបីធានាសេីក្ក្េពេ់របេិទធភាពថ្ន្ការទតេ់សេវា
ស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្ 

– គ្ណៈអភិបាេរេុក្ររូវសធវីការដឹ្ក្នាាំ និ្ងខណនាាំដ្េ់សៅេងាក រ់ និ្ងសេឃុាំក្នុងរេុក្ សដី្េបី
ធានារក្ាេន្តិេុខ េណ្តត ប់ធាន ប់ និ្ងរសបៀបសរៀបរយស្ថធារណៈ 

– កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសង សៗទៀរតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ 
និ្ងតាេររេូវការចាាំបាច់ 

ក្នុងការអនុ្វរតការងារខាងសេីសន្ុះ រដ្ឋបាេរេុក្ររូវធានានូ្វេិទធិអាំណ្តចរបេ់រដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ដូ្ច
ាន្ខចងក្នុងចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្។  

ក្នុងក្រណីេិន្ចុុះេរេុងោន រវាងរដ្ឋបាេរេុក្ ជាេួយរដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ក្នុងរេុក្ រក្េួងេហាថ្ទទររូវ
េរេបេរេួេសដ្ឋុះរស្ថយ។ 

៤.១.៤. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលគ្រុកជាម្យួ្រដ្ឋបាលថ្នន ក់នគ្កាម្ជាតិដ្ផ្ទនទៀត 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេរេុក្ជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀររេួាន្៖ 
– រដ្ឋបាេរេុក្អាចសធវីការេរេបេរេួេ ការពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងកិ្ចចេហការរេួោន ជាេួយ
រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរក្នុងការអនុ្វរតេុខងារ គ្សរាង ក្េមវធីិនានា និ្ងការសដ្ឋុះ
រស្ថយររេូវការ និ្ងបញ្ញា របឈេនានាខដ្េាន្ការពាក់្ព័ន្ធោន តាេរយៈការសរៀបចាំយន្ត
ការរគ្ប់រគ្ងរេួោន  ឬការដ្ឋក់្សចញនូ្វដី្កា ឬសេចក្តីេសរេចរេួោន   

– រដ្ឋបាេរេុក្អាចសធវីទាំនាក់្ទាំន្ងការងារជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរក្នុងការខចក្
រ ាំខេក្ពីោន សៅវញិសៅេក្នូ្វព័រ៌ាន្ ចាំសណុះដឹ្ង ជាំនាញ និ្ងសេសរៀន្បទពិសស្ថធន៍្នានា 

– កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសងៗសទៀរតាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធ
រាន្ និ្ងតាេររេូវការចាាំបាច់។ 

ក្នុងក្រណីេិន្ចុុះេរេុងោន រវាងរដ្ឋបាេរេុក្ ជាេួយរដ្ឋបាេឃុាំ េងាក រ់ក្នុងរេុក្ រក្េួងេហាថ្ទទ
ររូវេរេបេរេួេសដ្ឋុះរស្ថយខទែក្តាេចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្។ 

៤.១.៥. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលគ្រុកជាម្យួ្វិរ័យ្ឯកជន និងរងគម្រុីវិល 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេរេុក្ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានាខដ្េក្ាំពុងរបរិប
រតិការសៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្ រួេាន្៖ 

– រដ្ឋបាេរេុក្អាចសធវីការេរេបេរេួេ និ្ងទតេ់ការសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ង
េងគេេុីវេិនានាក្នុងការចូេរេួសរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពេរបាាំ(០៥)ឆ្ន ាំ 
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ក្េមវធីិវនិិ្សយាគ្បី(០៣)ឆ្ន ាំរ ាំកិ្េ ខទន្ការ គ្សរាង ឬក្េមវធីិនានារបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ 
– រដ្ឋបាេរេុក្អាចេរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរស ងីនូ្វភាពជាថ្ដ្គូ្ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ 
និ្ងេងគេេុីវេិ សដី្េបរីេួោន សេីក្ក្េពេ់ការទតេ់សេវាស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្
សដី្េបសីឆលីយរបសៅនឹ្ងររេូវការជាអាទិភាពរបេ់របជាពេរដ្ឋ  

– រដ្ឋបាេរេុក្អាចទតេ់ការោាំរទដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានាក្នុងការទតេ់សេវា  
ស្ថធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅតាេេទធភាពធន្ធាន្របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ទតេ់ការសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានាក្នុងការទតួចសទតីេ
សេីក្ស ងីនូ្វររេូវការ និ្ងេាំសណីេាំណូេពរនានារបេ់របជាពេរដ្ឋ សដី្េបឱីយរដ្ឋបាេ
រេុក្ដ្ឋក់្សចញនូ្វដី្កា ឬសេចក្តីេសរេច ឬទតេ់កិ្ចចអន្តោគ្េន៍្សដ្ឋុះរស្ថយ 

– រដ្ឋបាេរេុក្ររូវសរៀបចាំកិ្ចចរបជុាំជាសទៀងទរ់ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិសដី្េបី
ចូេរេួចាំខណក្ក្នុងការសដ្ឋុះរស្ថយបញ្ញា របឈេនានា។
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៤.២. ខែសរែននយ្យភាព 

សៅក្នុងការបាំសពញរួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់ខលួន្ រដ្ឋបាេរេុក្ាន្ខខសគ្ណសន្យយភាពដូ្ចខាងសរកាេ៖  
– គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋ 
– គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ 
– គ្ណសន្យយភាពថ្ទទក្នុង 

៤.២.១. រែននយ្យភាពចាំន ោះគ្បជាពលរដ្ឋ 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋ ក្នុងការបាំសពញរួនាទី ភារកិ្ចចក្នុង
ខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្រេបតាេរដ្ឋធេមនុ្ញ្ញ ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានា។ 

ក្នុងការសធវីគ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្ រដ្ឋបាេរេុក្
ររូវសរៀបចាំឱយាន្យន្តការ េសធាបាយ និ្ងនី្រិវធីិថ្ន្ការទតេ់ព័រ៌ាន្ជូន្របជាពេរដ្ឋ ការទទួេព័រ៌ាន្ររ
 ប់ពីរបជាពេរដ្ឋ និ្ងការពិសរោុះសយាបេ់ជាេួយរបជាពេរដ្ឋ សដី្េបធីានាថ្ន ោេ់សេចក្រីេសរេចនានា 
និ្ងោេ់េក្េមភាព ឬទសងវីរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ររូវសឆលីយរបសៅនឹ្ងររេូវការរបេ់របជាពេរដ្ឋក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចច
របេ់ខលួន្របក្បសដ្ឋយរបេិទធភាព រាល ភាព បរយិាប័ន្ន និ្ងេេធេ៌េងគេ។ 

៤.២.២. រែននយ្យភាពចាំន ោះរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងគ្ករួង សាថ ប័ន 

រដ្ឋបាេរេុក្ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ក្នុងការបាំសពញរួនាទី 
ភារកិ្ចចក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខលួន្។ 

ក្នុងការសធវីគ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាេរេុក្ររូវធានាថ្នោេ់
សេចក្រីេសរេចនានា និ្ងោេ់េក្េមភាព ឬទសងវីរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ររូវអនុ្សលាេសៅតាេសោេន្សយាបាយ 
ចាប់ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ងេតង់ដ្ឋសេវារបេ់ថ្នន ក់្ជារិ។ 

សេចក្តីេសរេចទាំងឡាយណ្តខដ្េសធវីស ងីេិន្រេបតាេសោេន្សយាបាយចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្
គ្រិយុរត សេចក្តីេសរេចសនាុះពុាំាន្េុពេភាពស យី។ ក្នុងក្រណីចាាំបាច់ រក្េួងេហាថ្ទទ ររូវខណនាាំ ឬ
សធវីអន្តោគ្េន៍្ សដី្េបឱីយរដ្ឋបាេរេុក្ខក្ររេូវ ឬេុបសចាេនូ្វសេចក្តីេសរេចខដ្េសធវីស ងីេិន្រេបចាប់សនាុះ។ 

អភិបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្នានាក្នុងការ
អនុ្វរតេុខងារខដ្េទទួេបាន្ការសធវីរបរិភូក្េមពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង ស្ថា ប័ន្។ 

៤.២.៣. រែននយ្យភាពផ្ទៃកនងុ 

គ្ណសន្យយភាពថ្ទទក្នុង គឺ្ជាគ្ណសន្យយភាពសៅក្នុងអងគការសេខ (រចនាេេព័ន្ធ) ខដ្េរេួាន្ដូ្ច
ខាងសរកាេ៖ 

– អភិបាេ និ្ងគ្ណៈអភិបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ារបេ់
ខលួន្អាំពីការអនុ្វររដី្កា និ្ងសេចក្រីេសរេចនានារបេ់រកុ្េរបឹក្ា 
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– គ្ណៈក្ាម ធិការនានារបេ់រកុ្េរបឹក្ា និ្ងការយិាេ័យរបជាពេរដ្ឋររូវាន្គ្ណសន្យយ
ភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខលួន្ 

– នាយក្រដ្ឋបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ា អភិបាេ និ្ងគ្ណៈ-
អភិបាេរបេ់ខលួន្ 

– របធាន្ការយិាេ័យ និ្ងរបធាន្អងគភាពនី្េួយៗររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះ
នាយក្រដ្ឋបាេ 

– បុគ្គេិក្ទាំងអេ់របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបធាន្
ការយិាេ័យ និ្ងរបធាន្អងគភាពផ្ទទ េ់របេ់ខលួន្ និ្ងររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយរបសយាេ
ចាំសពាុះនាយក្រដ្ឋបាេ អភិបាេ គ្ណៈអភិបាេ និ្ងរកុ្េរបឹក្ាតាេឋានានុ្រក្េ។ 
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ជាំពូកទី៥ 

រនបៀបរបបការងារ 

៥.១.ការងាររនបៀប   

៥.១.១. ការចរាចរលិែតិ 

ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុថ្ន្រដ្ឋបាេរេុក្ គឺ្ជារចក្ខរេួយេរាប់ការចោចរនូ្វោេ់េិខិរ
ទាំងអេ់(ទាំងេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ)របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ សេីក្ខេងខរាន្ការក្ាំណរ់សដ្ឋយខ ក្។  

សៅក្នុងការងាររសបៀប ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុាន្ភារកិ្ចចេាំខាន់្ៗដូ្ចខាងសរកាេ ៖ 
 ចោចរេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ  
 សបាុះរតា ចុុះសេខ និ្ងចុុះកាេបរសិចេទេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ  
 ក្រ់រតាចូេសេៀវសៅេិខិរចូេ និ្ងសេៀវសៅេិខិរសចញ 
 រក្ាទុក្េិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ 
 រក្ាទុក្ និ្ងរគ្ប់រគ្ងរតា សេៀវសៅេិខិរចូេ និ្ងសេៀវសៅេិខិរសចញ។ 

៥.១.២. ការតាក់ខតងលិែិតរបរ់រដ្ឋបាលគ្រុក 
ការនរៀបច្បនំស្ច្បកតីម្ាងលិខិត៖ ការយិាេ័យ អងគភាពស្ថេីនី្េួយៗចាំណុុះរដ្ឋបាេរេុក្ររូវ

ទតួចសទតីេសរៀបចាំសេចក្តីរពាងេិខិរសៅតាេទរេង់ខដ្េបាន្ក្ាំណរ់ សដ្ឋយបរយិាយខលឹេស្ថរេិខិរឱយបាន្
ចាេ់លាេ់ និ្ងាន្អរាន័្យរគ្ប់រោន់្។  

ការម្តតួពិនិតយនដ្ឋយនាយករដ្ឋបាល៖  តាេរយៈការយិាេ័យរដ្ឋបាេនិ្ងហរិញ្ញវរាុ ការយិាេ័យ 
អងគភាពស្ថេីររូវដ្ឋក់្ជូន្នាយក្រដ្ឋបាេនូ្វសេចក្តីរពាងេិខិររបេ់ខលួន្ សដី្េបរីរួរពិនិ្រយ។ នាយក្រដ្ឋបាេ 
គឺ្ជាអនក្ទទួេខុេររូវររួរពិន្ិរយនូ្វោេ់េិខិរទាំងអេ់ សដី្េបីធានាភាពររឹេររូវនូ្វទរេង់ ខលឹេស្ថរ 
នី្រានុ្កូ្េភាព អក្ខោវរិុទធ និ្ងភាពាន្រសបៀបសរៀបរយថ្ន្េិខិរ េុន្នឹ្ងដ្ឋក់្ជូន្ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំពិនិ្រយ និ្ងេសរេច។  

ការចុ្បោះហតថនលខាស្នងេប៖ េុន្ដ្ឋក់្ជូន្ហរាសេខីចុុះហរាសេខា េិខិរររូវចុុះហរាសេខាេសងខប
សដ្ឋយហរាសេខីេសងខបខដ្េាន្ភារកិ្ចច តាេេាំដ្ឋប់េាំសដ្ឋយ។ 

ការចុ្បោះហតថនលខា៖ តាេរយៈការយិាេ័យរដ្ឋបាេនិ្ងហរិញ្ញវរាុ ការយិាេ័យ អងគភាពស្ថេីររូវ
ដ្ឋក់្ជូន្េិខិរខដ្េបាន្ចុុះហរាសេខាេសងខបរចួ សៅហរាសេខីខដ្េររូវចុុះហរាសេខាសេីេិខិរសនាុះ។  

នីតិវធិលីរែតិននការងាររនបៀប សូ្រអាននស្ៀវនៅណែនាសំ្តីពីកិច្បចការរដ្ឋបាលរាជធានី នខតត ម្កងុ 
ម្សុ្ក ខែឌ  ណដ្លដ្ឋក់ឱ្យនម្បើម្បាស់្នដ្ឋយនស្ច្បកតីស្នម្រច្បនលខ១០០២៩ ស្ស្រ ចុ្បោះនងៃទី០១ ណខធនូ  ឆ្ន ំ
២០១៥ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ។ 
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៥.២.របបគ្បជុាំ  

របបក្បជ ំ គឺជារិច្បចក្បជ ំជាគរៀងទត់្ គៅតាមគពលគវលារំណ្ត់្ជារ់លារ់ណាមួយ ដូ្ច្បជារិច្បចក្បជ ំ
ក្បចសំបាត ហ៍ ក្បចអំឌ្ឍម្មស ក្បចខំ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា ជំាគដី្ម។  

គៅរដ្ឋបាលក្សុររមួម្មនរិច្បចក្បជ ំដូ្ច្បជា៖ 
 រិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា  
 រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរនានា  
 រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈអភិបាល  
 រិច្បចក្បជ ំអនោរោរោិល័យ អងគភាព និង 
 រិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាព 

គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំខាងគលីគនុះ គៅរដ្ឋបាលក្សុរអាច្បម្មនរិច្បចក្បជ ំមួយចំ្បនួនគរៀត្ ដូ្ច្បជារិច្បចក្បជ ំជា
មួយប គគលិរគក្ោមឱ្វារទងំអស់ផ្នរដ្ឋបាលក្សុរ ខ្ដ្លអភិបាលក្សុរជាអធិបតី្អងគក្បជ ំ និងរិច្បចក្បជ ំគផ្ែងៗ
គរៀត្ខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តនានាជាគដី្ម។  

៥.២.១.កិចចគ្បជុាំគ្កុម្គ្បឹកា  

រិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរារមួម្មនរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញ និងរិច្បចក្បជ ំវសិាមញ្ញ5 ខ្ដ្លក្តូ្វគធវីគ ងីជាសាធារណ្ៈគៅ
រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន គលីរខ្លងខ្ត្រគបៀបវារៈណាមួយខ្ដ្លត្ក្មូវឱ្យម្មនោរក្បជ ំពិភារាគោយសម្មៃ ត់្។  

ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វក្បជ ំសាមញ្ញោ ងគហាច្បណាស់ចំ្បនួន១២ដ្ងរា ងមួយឆ្ា  ំ គៅតាមក្បតិ្រិនក្បជ ំខ្ដ្ល
បានអន ម័ត្គោយក្រុមក្បឹរា។ រិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញក្រុមក្បឹរាក្តូ្វក្បារឰគ ងីមិនឱ្យម ន២៥ផ្ថ្ៃ ឬគលីសពី
៣៥ផ្ថ្ៃ បនាៃ ប់ពីរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញគលីរម នគ យី។ 

ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វអន ម័ត្ក្បតិ្រិនផ្នរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញរបស់ខលួនសក្ម្មប់រយៈគពល១២ខ្ខ មិនឱ្យហួសពី
រិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញគលីររី២ និងសក្ម្មប់រយៈគពលជាបនោបនាៃ ប់គរៀត្ រា ងរយៈគពល១២ខ្ខមោងៗ គោយបញ្ជា រ់
អំពីោលបរគិច្បេរ និងរីរខ្នលងជារ់លារ់ គហយីក្តូ្វផ្ែពវផ្ាយក្បតិ្រិនក្បជ ំសាមញ្ញគនុះជាសាធារណ្ៈ គដី្មបី
ក្បជាពលរដ្ឋ និងអារ រ់ព័នធនានាខ្ដ្លម្មនបំណ្ងចូ្បលរមួ អាច្បម្មនឱ្ោសចូ្បលរមួរិច្បចក្បជ ំបាន។ 

គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញ ក្រុមក្បឹរាអាច្បក្បជ ំវសិាមញ្ញគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួនបានតាមោរ
ចបំាច់្ប គដី្មបីគោុះក្សាយបញ្ជា បនាៃ ន់ ឬពិគសសណាមួយ តាមោរគសាីគ ងីរបស់ក្បធានក្រុមក្បឹរា ឬ
សម្មជិរក្រុមក្បឹរាមួយភាគបីផ្នសម្មជិរក្រុមក្បឹរាទងំមូល អភិបាល ឬគណ្ៈអភិបាល។ 

 រិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាក្តូ្វគធវីគ ងីក្សបតាមបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងរបស់ក្រុមក្បឹរា។ 

 

 
5មាម្តា៧៤ និងមាម្តា៧៧ ននច្បាប់ស្តីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជធានី នខតត ម្កុង ម្សុ្ក ខែឌ  
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សគងខបដំ្គណី្រោរផ្នរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

របបក្បជ  ំ ក្បចខំ្ខ 

អារគោុះក្បជ  ំ ក្បធានក្រុមក្បឹរា 

អធិបតី្ក្បជ  ំ ក្បធានក្រុមក្បឹរា 

រូរ   មក្បជ  ំ ម្មនវត្តម្មនសម្មជិរក្រុមក្បឹរាគលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរក្រុម
ក្បឹរាទងំមូល 

សំគ ងអន ម័ត្ គលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរក្រុមក្បឹរាទងំមូល។ រា ងររណី្សំគ ង
គឆ្ា ត្គសាីោា  សំគ ងរបស់អធិបតី្អងគក្បជ ំម្មនឧត្តម្មន ភាព។ 

ោរគរៀបចំ្បក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា 

រំណ្ត់្គហត្ ក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា 

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរា សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោរ
រដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.២.កិចចគ្បជុាំរែៈកមាា ធិការនានា  

រដ្ឋបាលក្សុរម្មនគណ្ៈរម្មា ធិោរជាោត្ពវរិច្បចចំ្បនួន៣6 គឺគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស 
គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោីនិងរ ម្មរ និងគណ្ៈរមាធិោរលរធរមា។ គណ្ៈរម្មា ធិោរទងំ
គនុះម្មនរបបក្បជ ំខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តជាធរម្មន។  

ក.កិច្បចម្បជុគំែៈកមាម ធិការស្ម្របស្ម្រួលបនច្បចកនទស្ 
គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស ក្តូ្វគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញរបស់ខលួនឱ្យបានគរៀងទត់្ោ ង

តិ្ច្ប០២ខ្ខមតង7 និងអាច្បគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំវសិាមញ្ញគៅតាមោរចបំាច់្ប។  

រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសក្តូ្វគធវីគ ងីជាសាធារណ្ៈ គលីរខ្លងខ្ត្រគបៀបវារៈ
ណាមួយខ្ដ្លត្ក្មូវឱ្យម្មនោរក្បជ ំពិភារាគោយសម្មៃ ត់្។  

 

 

 
6 មាម្តា១១៤ ននច្បាប់ស្តីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជធានី នខតត ម្កុង ម្សុ្ក ខែឌ ។ 
7 មាម្តា២៣ ននអនុម្កឹតយនលខ២១៨ អនម្ក.បក ចុ្បោះនងៃទី១៤  ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩  ស្តីពីការបនងកើត ការនរៀបច្ប ំនិងការម្បម្ពឹតតនៅននគែៈកមាម
ធិការស្ម្របស្ម្រួលបនច្បចកនទស្ម្កុរម្បឹកានខតត គែៈកមាម ធិការស្ម្របស្ម្រួលបនច្បចកនទស្ម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈកមាម ធិការស្ម្រប
ស្ម្រួលបនច្បចកនទស្ម្កុរម្បឹកាម្សុ្ក ។ 
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សគងខបដំ្គណី្រោរផ្នរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

របបក្បជ  ំ ០២ខ្ខ 

អារគោុះក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស 

អធិបតី្ក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស 

រូរ   មក្បជ  ំ ម្មនវត្តម្មនសម្មជិរគលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរម្មា ធិោរ
សក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសទងំមូល 

សំគ ងអន ម័ត្ គលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស
ទងំមូល។ រា ងររណី្សគំ ងគឆ្ា ត្គសាីោា  សំគ ងរបស់អធិបតី្អងគក្បជ ំម្មនឧត្ត
ម្មន ភាព។ 

ោរគរៀបចំ្បក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  

រំណ្ត់្គហត្ ក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស សូមគមីល 
គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

ខ.កិច្បចម្បជុគំែៈកមាម ធិការពិនម្រោះនោបល់កិច្បចការន្តស្រី និងកុមារម្តូវ 
គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរក្តូ្វគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញរបស់ខលួនជាក្បចំ

ខ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា 8ំ។ រា ងររណី្ចបំាច់្ប គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរ
ន្រសោ ី និងរ ម្មរអាច្បគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំវសិាមញ្ញបាន តាមោរគោុះអគញ្ា ីញរបស់ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះ
គោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរា ឬតាមសំគណី្របស់ក្រុមក្បឹរា ឬតាមសំគណី្របស់គណ្ៈអភិបាល ឬតាម
សំគណី្របស់សម្មជិរមួយភាគបី(១/៣)ផ្នចំ្បនួនសម្មជិរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរទងំមូល។  

រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរ ក្តូ្វគធវីគ ងីជាសាធារណ្ៈ គលីរខ្លង
ខ្ត្រគបៀបវារៈណាមួយខ្ដ្លត្ក្មូវឱ្យម្មនោរក្បជ ំពិភារាគោយសម្មៃ ត់្។  

សគងខបដំ្គណី្រោរផ្នរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

របបក្បជ  ំ ក្បចខំ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា  ំ

អារគោុះក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរ 

អធិបតី្ក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរ 

 
8 ម្បការ១៧ ននម្បកាស្នលខ៤២៧៥ ម្បក ចុ្បោះនងៃទី៣០  ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩  ស្តីពីការការនរៀបច្ប ំនិងការម្បម្ពឹតតនៅននគែៈកមាម ធិការពិនម្រោះ
នោបល់កិច្បចការន្តស្រី និងកុមារនៅកនុងម្កុរម្បឹការាជធានី ម្កុរម្បឹកានខតត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុ្ក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ។  
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រូរ   មក្បជ  ំ ម្មនវត្តម្មនសម្មជិរគលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរម្មា ធិោរ
ពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរទងំមូល 

សំគ ងអន ម័ត្ គលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរ
ន្រសោី និងរ ម្មរទងំមូល។ រា ងររណី្សំគ ងគឆ្ា ត្គសាីោា  សំគ ងរបស់អធិបតី្អងគ
ក្បជ ំម្មនឧត្តម្មន ភាព។ 

ោរគរៀបចំ្បក្បជ  ំ អន ក្បធានអចិ្បផ្ន្រនតយផ៍្នគណ្ៈរម្មា ធិោរ គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល 
និងហរិញ្ញវត្ថ  

រំណ្ត់្គហត្ ក្បជ  ំ អន ក្បធានអចិ្បផ្ន្រនតយផ៍្នគណ្ៈរម្មា ធិោរ គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល 
និងហរិញ្ញវត្ថ  

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និង
រ ម្មរ សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

គ.កិច្បចម្បជុគំែៈកមាម ធិការលទធករម 
គណ្ៈរមាធិោរលរធរមាក្តូ្វគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំរបស់ខលួន គៅតាមត្ក្មូវោរជារ់ខ្សតងផ្នរដ្ឋបាលក្សុរ

 រ់ព័នធនឹងោរងារលរធរមា9។ 

សគងខបដំ្គណី្រោរផ្នរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរមាធិោរលរធរមាម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

របបក្បជ  ំ ព ំម្មន (ម្មនខ្ត្ោរក្បជ ំគៅតាមត្ក្មូវោរជារ់ខ្សតង រ់ព័នធនឹងោរងារលរធរមា) 

អារគោុះក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរមាធិោរលរធរមា 

អធិបតី្ក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរមាធិោរលរធរមា 

រូរ   មក្បជ  ំ ម្មនវត្តម្មនសម្មជិរគលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរមាធិោរលរធ
រមាទងំមូល 

សំគ ងអន ម័ត្ គលីសពី រ់រណាោ លផ្នចំ្បនួនសម្មជិរគណ្ៈរមាធិោរលរធរមាទងំមូល។ រា ង
ររណី្សំគ ងគឆ្ា ត្គសាីោា  សំគ ងរបស់អធិបតី្អងគក្បជ ំម្មនឧត្តម្មន ភាព។ 

ោរគរៀបចំ្បក្បជ  ំ ោរោិល័យលរធរមា  

រំណ្ត់្គហត្ ក្បជ  ំ ោរោិល័យលរធរមា  

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមា សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាំ
 

9 ម្បកាស្អនតរម្កសួ្ងនលខ ៣២៤ ស្ហវ.ម្បក ចុ្បោះនងៃទី០១ ណខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់្ម្កសួ្ងនស្ដ្ឋកិច្បច និងហិរញ្ញវតថុ  និងម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តី
ពីនីតិវធីិននការបនងកើត ការនរៀបច្ប ំនិងការម្បម្ពឹតតនៅននគែៈកមាម ធិការលទធករម និងអងគភាពលទធករមរបស់្រដ្ឋបាលរាជធានី នខតត ម្កុង ម្សុ្ក 
ខែឌ ។ 
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សតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៣.កិចចគ្បជុាំរែៈអភិបាល 

រិច្បចក្បជ ំរបស់គណ្ៈអភិបាល គឹជារិច្បចក្បជ ំរវាងអភិបាល និងអភិបាលរងគៅរា ងគណ្ៈអភិបាល
របស់ខលួន។ 

គណ្ៈអភិបាលក្តូ្វជួយក្បជ ំជាគរៀងទត់្ក្បចអំឌ្ឍម្មស។ ោរក្បជ ំអឌ្ឍម្មសរី២ផ្នខ្ខនីមួយៗ គឺ
ជាោរក្បជ ំក្បចខំ្ខ។ គក្ៅពីោរក្បជ ំក្បចអំឌ្ឍម្មស និងោរក្បជ ំក្បចខំ្ខ គណ្ៈអភិបាលអាច្បជួយក្បជ ំ
តាមោរចបំាច់្ប គៅតាមសំគណី្របស់អភិបាល។   

សគងខបដំ្គណី្រោរផ្នរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈអភិបាលម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

របបក្បជ  ំ ក្បចអំឌ្ឍម្មស(០២សបាត ហ៍) 

អារគោុះក្បជ  ំ អភិបាល  

អធិបតី្ក្បជ  ំ អភិបាល 

រូរ   មក្បជ  ំ ម្មនវត្តម្មនអភិបាល អភិបាលរងគលីសពី រ់រណាត លផ្នសម្មសភាពគណ្ៈ
អភិបាល 

សំគ ងអន ម័ត្ គលីសពី រ់រណាត លផ្នសម្មសភាពគណ្ៈអភិបាលទងំមូល។ រា ងររណី្ម្មន
ចំ្បនួនសំគ ងគសាីោា  សំគ ងរបស់អធិបតី្អងគក្បជ ំម្មនឧត្តម្មន ភាព។ 

ោរគរៀបចំ្បក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  

រំណ្ត់្គហត្ ក្បជ  ំ នាយររដ្ឋបាល គោយម្មនជំនួយពីោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈអភិបាល សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពី
រិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៤.កិចចគ្បជុាំអនតរការិោល័យ្ អងគភាពចាំែោុះរដ្ឋបាលគ្រុក 

រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យ អងគភាពគឺជារិច្បចក្បជ ំរវាងនាយររដ្ឋបាល នាយររងរដ្ឋបាល និងក្បធាន 
អន ក្បធានោរោិល័យ អងគភាពទងំអស់ចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ។ 

រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យក្តូ្វគរៀបចំ្បជាគរៀងទត់្ក្បចខំ្ខ។ គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំក្បចខំ្ខ នាយររដ្ឋបាល
អាច្បគោុះក្បជ ំអនតរអងគភាពតាមោរចបំាច់្ប។ នាយររដ្ឋបាលក្តូ្វរំណ្ត់្ោលវភិាគ និងគពលគវលាផ្នរិច្បច
ក្បជ ំក្បចខំ្ខសក្ម្មប់ឆ្ា នីំមួយៗ។ 

នាយររដ្ឋបាល គឺជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ រា ងររណី្នាយររដ្ឋបាលអវត្តម្មន
នាយររដ្ឋនបាលសតីរីជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ ក្គប់រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យក្តូ្វម្មន
រំណ្ត់្គហត្  ខ្ដ្លគរៀ់បចំ្បគ ងីគោយគលខារត់្ក្តា និងក្តូ្វច្ប ុះហត្ថគលខាគោយអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ 
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គោលបំណ្ងផ្នរិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យ អងគភាព គដី្មប៖ី 

 ចត់្ខ្ច្បងោរអន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្ប និងអន សាសន៍របស់ក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល 
គណ្ៈរម្មា ធិោរនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 

 ពិនិត្យលរធផ្ល និងបញ្ជា ក្បឈមនានារា ងោរអន វត្តោរងារ 
 ពិភារា និងគោុះក្សាយបញ្ជា ក្បឈមនានាខ្ដ្លគរីត្គ ងីរា ងោរអន វត្តោរងារ 
 គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរោរងារ ឬរិសគៅោរងារសក្ម្មប់ោរោិល័យនីមួយៗ 
 គលីរគោបល់ និងអន សាសន៍ជូនថ្នា រ់ដឹ្រនាតំាមឋានាន ក្រមពិនិត្យ និងគោុះក្សាយ។ 

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យ អងគភាពចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ សូមគមីល 
គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៥.កិចចគ្បជុាំផ្ទៃកនងុការិោល័យ្ ឬអងគភាពចាំែោុះរដ្ឋបាលគ្រុក 

រិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាព គឺជារិច្បចក្បជ គំៅរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពនីមួយៗចំ្បណ្ ុះ
រដ្ឋបាលក្សុរ។ 

រិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពក្តូ្វគរៀបចំ្បគ ងីជាគរៀងទត់្ក្បចខំ្ខ។ ក្បធានោរោិល័យ 
ឬអងគភាពនីមួយៗក្តូ្វរំណ្ត់្ោលវភិាគ និងគពលគវលាផ្នរិច្បចក្បជ ំក្បចខំ្ខសក្ម្មប់ឆ្ា នីំមួយៗ គដី្មបឱី្យ
មន្រនតីគក្ោមឱ្វារទងំអស់អាច្បគក្ត្ៀមលរខណ្ៈចូ្បលរមួក្បជ ំបានក្គប់ៗោា ។ 

ក្បធានោរោិល័យ ឬអងគភាព គឺជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ រា ងររណី្ក្បធាន
ោរោិល័យ ឬអងគភាពអវត្តម្មន ក្បធានោរោិល័យ ឬអងគភាពសតីរីជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគ
ក្បជ ំ។ ក្គប់រិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពក្តូ្វម្មនរំណ្ត់្គហត្  ខ្ដ្លគរៀបចំ្បគ ងីគោយគលខារត់្
ក្តា និងក្តូ្វច្ប ុះហត្ថគលខាគោយអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ 

គោលបំណ្ងផ្នរិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាព គដី្មប៖ី 

 ចត់្ខ្ច្បង និងខ្ណ្នាអំំពីោរអន វត្តគសច្បរតីសគក្មច្ប និងអន សាសន៍ផ្នរិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យ 
អងគភាព 

 ពិនិត្យលរធផ្ល និងបញ្ជា ក្បឈមនានារា ងោរអន វត្តោរងារ 
 ពិភារា និងគោុះក្សាយបញ្ជា ក្បឈមនានាខ្ដ្លគរីត្ម្មនគ ងីរា ងោរអន វត្តោរងារ 
 គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរោរងារ ឬរិសគៅោរងារសក្ម្មប់អងគភាពរបស់ខលួន 
 គលីរគោបល់ និងអន សាសន៍ជូនថ្នា រ់ដឹ្រនាតំាមឋានាន ក្រមពិនិត្យ និងគោុះក្សាយ។ 

ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ
សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 
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៥.២.៦. រនលឹោះកនងុការនលើកកម្ពរ់គ្បរិទធភាពផ្នកិចចគ្បជុាំ 

គដី្មបធីានាឱ្យរិច្បចក្បជ ំម្មនក្បសិរធភាព និងដំ្គណី្រោរគៅគោយរលូន ក្បធានអងគក្បជ ំក្តូ្វយរចិ្បត្ត
រ រោរ់គលីចំ្បណ្ ច្បមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 រំណ្ត់្វន័ិយ ដូ្ច្បជាហាមជខ្ជរោា  និងបិរសំគលងរូរស័ពៃជាគដី្ម 
 ពនយល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីគោលបំណ្ងផ្នរិច្បចក្បជ ំ 
 ក្គប់ក្គងោរពិភារារ ំឱ្យចរក្បធានបរ 
 ខិត្ខំបំផ្ សគំនិត្ និងជំរ ញឱ្យសម្មជិរអងគក្បជ ំក្គប់រូបចូ្បលរមួមតិ្គោបល់ គច្បៀសវាងបរោិ
ោសផ្នោរពិភារាខ្ដ្លក្គបដ្ណ្ោ ប់គោយអារចូ្បលរមួមួយចំ្បនួនតូ្ច្ប 

 ក្គប់ក្គងគពលគវលាផ្នោរពិភារាគលីរគបៀបវារៈនីមួយៗតាមគពលគវលាខ្ដ្លបានរំណ្ត់្ 
 ច្ប ងគក្ោយក្តូ្វគធវីោរបូរសរ បគ ងីវញិអំពីចំ្បណ្ ច្បសំខាន់ៗខ្ដ្លជាលរធផ្លផ្នរិច្បចក្បជ ំ។ 

នីតិ្វធីិលមែិត្ផ្នោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំ សូមអានគសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង 
ក្សុរ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គោយគសច្បរតីសគក្មច្បគលខ១០០២៩ សសរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ំ
២០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

៥.៣.របាយ្ការែ៍រតីពីការអនុវតតការងាររបរ់រដ្ឋបាលគ្រុក  

រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តោរងាររបស់រដ្ឋបាលខលួន ជាក្បចខំ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស 
ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា  ំគៅតាមរក្មង់ និងគពលគវលាខ្ដ្លបានរំណ្ត់្10។  

រិច្បចដំ្គណី្រោរគរៀបចំ្ប និងអន ម័ត្របាយោរណ៍្ ម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 
 ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ  ក្បមូលរបាយោរណ៍្ពីគណ្ៈរម្មា ធិោរនានារបស់ក្រុម
ក្បឹរា ោរោិល័យ អងគភាពចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ ោរោិល័យជំនាញខ្ដ្លគធវីសរមាភាពរា ង
ខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចក្សុរ និងពីរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់្រា ងក្សុរ គដី្មបគីរៀបចំ្បគសច្បរតីក្ ងរបាយោរណ៍្។ 

 គណ្ៈអភិបាលក្សុរក្បជ ំពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់គៅគលីគសច្បរតីក្ ងរបាយោរណ៍្ ម ននឹង
ោរ់ជូនរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាក្សុរពិនិត្យ និងអន ម័ត្។  

 ក្រុមក្បឹរាក្សុរក្បជ ំពិនិត្យ និងអន ម័ត្របាយោរណ៍្។ 
 អភិបាលក្សុរច្ប ុះហត្ថគលខាគលីរបាយោរណ៍្ បនាៃ ប់ពីក្រុមក្បឹរាអន ម័ត្រចួ្ប គហយីគផ្ាីរបាយ
ោរណ៍្គនុះ០១(មួយ)ច្បាប់ជូនរដ្ឋបាលគខត្ត។  

រយៈគពលផ្នោរគរៀបចំ្ប និងោលបរគិច្បេរផ្នោរគផ្ាីរបាយោរណ៍្ ក្តូ្វអន វត្តដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 របាយោរណ៍្ក្បចខំ្ខ៖ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចខំ្ខនីមួយៗរា ងឆ្ា (ំ១២ខ្ខ)
ោ ងគហាច្បណាស់សក្ម្មប់រយៈគពលច្បំនួន២៥ផ្ថ្ៃ គោយចប់ពីផ្ថ្ៃរី១ដ្ល់ផ្ថ្ៃរី២៥ ផ្នខ្ខ

 
10 នស្ច្បកតីណែនានំលខ ០៣៥ ស្.ែ.ន ចុ្បោះនងៃទី១៦ ណខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តីពីការនរៀបច្បំ

របាយការែ៍របស់្រដ្ឋបាលថ្នន ក់នម្ការជាតិ។  
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នីមួយៗ គហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលគខត្តឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី៥ផ្នខ្ខបនាៃ ប់។ 
 របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មស៖ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្តី្ម្មសរី១ ចប់ពីខ្ខ
មររា ដ្ល់ខ្ខមីនា និងរបាយោរណ៍្ក្តី្ម្មសរី៣ ចប់ពីខ្ខររតោ ដ្ល់ខ្ខរញ្ជញ  គហយីក្តូ្វគផ្ាី
ជូនរដ្ឋបាលគខត្តឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ផ្នខ្ខគមសា សក្ម្មប់របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី១ 
និងឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ផ្នខ្ខត្ លា សក្ម្មប់របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី៣។ ចំ្បគ ុះរបាយ
ោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី២ និងក្តី្ម្មសរី៤ ព ំចបំាច់្បគរៀបចំ្បគ យី។ 

 របាយោរណ៍្្ម្មស៖ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចំ្ ម្មសរី១ចប់ពីខ្ខមរ
រាដ្ល់ខ្ខមិថ្ នា គហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលគខត្តឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ផ្នខ្ខររាោ។ ចំ្បគ ុះ
របាយោរណ៍្្ម្មសរី២ ព ំចបំាច់្បគរៀបចំ្បគ យី។   

 របាយោរណ៍្ក្បចឆំ្ា  ំ៖ រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចឆំ្ា  ំចប់ពីខ្ខមររាដ្ល់
ខ្ខធាូផ្នឆ្ា នីំមួយៗ គហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលគខត្តឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ខ្ខរ មភៈផ្នឆ្ា បំនាៃ ប់។ 

នីតិ្វធីិ និងរក្មង់របាយោរណ៍្ សូមគមីល គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ០៣៥ ស.ណ្.ន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី១៦ ខ្ខត្ លា 
ឆ្ា ២ំ០១៣ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ សតីពីោរគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្របស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

៥.៤.របាយ្ការែ៍រតីពីការអនុវតតការងាររបរ់បុរគលកិរដ្ឋបាលគ្រុក  

អភិបាលក្សុរក្តូ្វខ្ណ្នាដំ្ល់ប គគលិររបស់រដ្ឋបាលក្សរុ ឱ្យគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតពីីោរអន វត្តោរងារ
របស់ខលួន គៅតាមរក្មង់ និងគពលគវលាខ្ដ្លបានរំណ្ត់្11។  

របាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តោរងាររបស់ប គគលិរ ក្តូ្វសរគសរអំពីលរធផ្លផ្នោរអន វត្តោរងាររបស់
ប គគលិរម្មា រ់ៗ គៅគរៀងរាល់ដំ្ណាច់្បខ្ខនីមួយៗ  គហយីក្តូ្វអន វត្តដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

 នាយររដ្ឋបាលក្សុរ ោរ់ជូនអភិបាលក្សុរ គដី្មបពិីនិត្យ និងផ្តល់គោបល់ 
 នាយររងរដ្ឋបាលក្សុរ ក្បធាន អន ក្បធានោរោិល័យនិងអងគភាពនានា និងប គគលិរ
ោរ់ជូននាយររដ្ឋបាលក្សុរ គដី្មបពិីនិត្យ និងផ្តល់គោបល់។  

របាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តោរងារបស់ប គគលិរ ក្តូ្វបានគក្បីក្បាស់ជាមូលោឋ នរា ងោរវាយត្ផ្មលោរ
បំគពញោរងាររបស់ប គគលិរ។ 

នីតិ្វធីិ និងរក្មង់របាយោរណ៍្ សូមគមីល គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ០៣៥ ស.ណ្.ន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី១៦ ខ្ខត្ លា 
ឆ្ា ២ំ០១៣ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ សតីពីោរគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្របស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

៥.៥.លកខែែឌ ការងារ  

ប គគលិរក្គប់រូបផ្នរច្បនាសម័ពនធរដ្ឋបាលក្សុរ ខ្ដ្លម្មនម ខតំ្ខ្ណ្ងចប់ពីនាយររដ្ឋបាលច្ប ុះគក្ោម 
ក្តូ្វម្មនលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ខលួន។ 

 
11 នស្ច្បកតីណែនានំលខ ០៣៥ ស្.ែ.ន ចុ្បោះនងៃទី១៦ ណខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តីពីការនរៀបច្បរំបាយការែ៍របស់្រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់នម្ការជាតិ។ 
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ោរគរៀបចំ្បឱ្យម្មនលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ប គគលិរម្មា រ់ គឺគដី្មបពីក្ងឹងគ ណ្ភាព ក្បសិរធភាពោរងារ និង
ោរររួលខ សក្តូ្វរបស់ប គគលិរ។   

លរខខណ្ឌ ោរងារក្តូ្វគក្បីក្បាស់ជាមូលោឋ នសក្ម្មប់៖  

 ោរបំគពញតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ប គគលិរ  
 ោរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប គគលិរ និង 
 ោរវាយត្ផ្មលោរបំគពញោរងាររបស់ប គគលិរ។ 

រិច្បចដំ្គណី្រោរគរៀបចំ្បលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ប គគលិរ ម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 ក្បធានោរោិល័យ អងគភាពនីមួយៗ ក្តូ្វគរៀបចំ្បលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ប គគលិរគៅរា ង
ោរោិល័យ អងគភាពរបស់ខលួន  

 ក្បធានោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់គលីគសច្បរតីក្ ង
លរខខណ្ឌ ោរងារ 

 នាយររដ្ឋបាលក្តូ្វគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំមួយគដី្មបពិីនិត្យ និងផ្តល់គោបល់គលីគសច្បរតីក្ ងលរខ
ខណ្ឌ ោរងារ 

 គណ្ៈអភិបាលក្បជ ំពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់គលីគសច្បរតីក្ ងលរខខណ្ឌ ោរងារ 
 ក្រុមក្បឹរាក្បជ ំពិនិត្យ និងអន ម័ត្គលីគសច្បរតីក្ ងលរខខណ្ឌ ោរងារ 
 អភិបាលច្ប ុះហត្ថគលខាគលីលរខខណ្ឌ ោរងារ ខ្ដ្លបានអន ម័ត្គោយក្រុមក្បឹរា។ 

លរខខណ្ឌ ោរងារខ្ដ្លបានច្ប ុះហត្ថគលខារចួ្ប មួយច្បាប់ក្តូ្វក្បគល់ឱ្យសាមីខលួន មួយច្បាប់ក្តូ្វត្មាល់
រ រជាឯរសារគៅរដ្ឋបាលក្សុរ និងមួយច្បាប់គផ្ាីជូនក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

លរខខណ្ឌ ោរងារក្តូ្វគធវីបច្បច បបនាភាព ឬខ្រសក្មួលជាក្បចឱំ្យោន់ខ្ត្ម្មនភាពសមក្សបគៅនឹង
សាថ នភាពជារ់ខ្សតងផ្នោរងារ ភាររិច្បច ោរររួលខ សក្តូ្វ និងប គគលិររបស់អងគភាពនីមួយៗ។  

នីតិ្វធីិលមែិត្រា ងោរគរៀបចំ្បលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ប គគលិរ សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោរ
រដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គោយគសច្បរតីសគក្មច្បគលខ១០០២៩ សសរ 
ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

៥.៦.ការគ្រប់គ្រងវតតមានរបរ់បុរគលិក  

ប គគលិររបស់រដ្ឋបាលក្សុរ ក្តូ្វអន វត្តោត្ពវរិច្បចោរងាររយៈគពល០៨(ក្បាបីំ)គម្ម ងរា ងមួយផ្ថ្ៃ និង
០៥(ក្បា)ំផ្ថ្ៃរា ងមួយសបាត ហ៍ ចប់ពីផ្ថ្ៃច្បនៃ ដ្ល់ផ្ថ្ៃស ក្រ និងឈប់សក្ម្មរគៅផ្ថ្ៃគៅរ ៍ ផ្ថ្ៃអារិត្យ និងផ្ថ្ៃ
ឈប់សក្ម្មរផ្លូវោរខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយរាជរោឋ ភិបាលតាមរយៈអន ក្រឹត្យ12។  

 
12 អនុម្កឹតយនលខ ៥៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនងៃទី០១ ណខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តីពីការម្គប់ម្គងរន្តនតីរាជការសីុ្វលិ និងរន្តនតីកិច្បចស្នា។  
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ជារូគៅ គម្ម ងគធវីោរក្តូ្វបានរំណ្ត់្ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 

 គពលក្ពឹរ ចប់ពីគម្ម ង០៧:០០ ដ្ល់គម្ម ង១១:៣០ 
 គពលរគសៀល ចប់ពីគម្ម ង១៤:០០ ដ្ល់គម្ម ង១៧:៣០ 

គទុះជាោ ងគនុះរតី ក្រុមក្បឹរាអាច្បរំណ្ត់្គពលគម្ម ងចប់គផ្តីម និងបញ្ច ប់ោរងារផ្នរដ្ឋបាលរបស់ខលួន
គៅតាមសាថ នភាពជារ់ខ្សតង គោយគោរពតាមគោលោរណ៍្៨គម្ម ងរា ងមួយផ្ថ្ៃ គដី្មបធីានាបាននូវនិរនតភាព 
និងក្បសិរធភាពផ្នោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ។ 

រា ងររណី្ម្មនត្ក្មូវោរឱ្យប គគលិរបំគពញោរងារគលីសគម្ម ងរំណ្ត់្រា ងមួយផ្ថ្ៃ ឬឱ្យបំពញោរងារ
រា ងផ្ថ្ៃឈប់សក្ម្មរផ្លូវោរតាមក្បតិ្រិនរបស់រាជរោឋ ភិបាល គដី្មបធីានានិរនតរភាពោរងារ ប គគលិរគនាុះក្តូ្វ
បានអន ញ្ជញ ត្ឱ្យឈប់សក្ម្មរសងគៅតាមរយៈគពលខ្ដ្លបំគពញោរងារគលីសគម្ម ងរំណ្ត់្គនាុះ គៅផ្ថ្ៃ
បនាៃ ប់ណាមួយ។ 

រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បឱ្យម្មនបញ្ា ីសក្មង់វត្តម្មនក្បចផំ្ថ្ៃ ទងំក្ពឹរ និងទងំរគសៀលផ្នផ្ថ្ៃគធវីោរ
សក្ម្មប់ប គគលិរច្ប ុះវត្តម្មន។  

ប គគលិរក្តូ្វច្ប ុះវត្តម្មនគៅគរៀងរាល់គពលចូ្បលគធវីោរ និងគពលគច្បញពីគធវីោរ។ ប គគលិរខ្ដ្លបានច្ប ុះ
វត្តម្មនរចួ្បគហយី ប  ខ្នតមិនគៅបំគពញោរងារ ក្តូ្វចត់្រ រថ្ន អវត្តម្មនោា នច្បាប់អន ញ្ជញ ត្។  

៥.៧.ការឈប់រគ្មាកទលវូការ ចាប់ឈប់គ្បចាំឆ្ន ាំ និងចាប់ឈប់រយ្ៈនពលែលី 

៥.៧.១.ការឈប់រគ្មាកទលវូការ  

ប គគលិរម្មនសិរធិររួលបាននូវោរឈប់សក្ម្មរជាផ្លូ វោរ(ប ណ្យជាតិ្) គៅតាមក្បតិ្រិនឈប់
សក្ម្មរផ្លូវោររបស់រាជរោឋ ភិបាលរមព ជា។  

៥.៧.២.ចាប់ឈប់គ្បច ាំឆ្ន ាំ  

ប គគលិរម្មនសិរធិររួលបានច្បាប់ឈប់សក្ម្មរក្បចឆំ្ា មំ្មនក្បារ់គបៀវត្ែ ចំ្បនួន១៥ផ្ថ្ៃផ្នផ្ថ្ៃគធវីោរ 
រា ង០១ឆ្ា ។ំ ប គគលិរអាច្បររួលបានច្បាប់ឈប់ក្បចឆំ្ា ចំំ្បនួន៣០ផ្ថ្ៃផ្នផ្ថ្ៃគធវីោរ ក្បសិនគបីប គគលិរគនាុះ
បានបគក្មីោរងារចំ្បនួន០២ឆ្ា ជំាប់ោា ។ 

ប គគលិរខ្ដ្លម្មនបំណ្ងឈប់សក្ម្មរក្បចឆំ្ា  ំក្តូ្វោរ់ រយស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរឱ្យបានោ ងតិ្ច្ប
០៥ផ្ថ្ៃម ន គលីរខ្លងខ្ត្រា ងររណី្ពិគសស។ ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរក្បចឆំ្ា  ំ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយ
គច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 

 អភិបាលក្សុរក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលគខត្ត 
 អភិបាលរងក្សុរ និងមន្រនតីបគក្មីោរងាររា ងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ ក្តូ្វម្មនោរយល់
ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលក្សុរ។ 
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៥.៧.៣.ចាប់ឈប់រយ្ៈនពលែលី 

មន្រនតីរាជោរស ីវលិម្មនសិរធិគសាីស ំច្បាប់ឈប់រយៈគពលខលីសរ បចំ្បនួន១៥ផ្ថ្ៃផ្នផ្ថ្ៃគធវីោររា ង០១ឆ្ា ។ំ  

រា ងររណី្ចបំាច់្ប មន្រនតីរាជោរស ីវលិអាច្បររួលបានោរអន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឈប់គលីសពី១៥ផ្ថ្ៃ ប  ខ្នតចំ្បនួន
ផ្ថ្ៃខ្ដ្លគលីសគនាុះ ក្តូ្វយរគៅោត់្គច្បញពីចំ្បនួនផ្ថ្ៃផ្នច្បាប់ឈប់ក្បចឆំ្ា ។ំ  

មន្រនតីរាជោរស ីវលិខ្ដ្លម្មនបំណ្ងឈប់សក្ម្មររយៈគពលខលី ក្តូ្វោរ់ រយស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរ ឱ្យ
បានោ ងតិ្ច្ប០៥ផ្ថ្ៃម ន គលីរខ្លងខ្ត្រា ងររណី្ពិគសស។ 

ច្បាប់ឈប់រយៈគពលខលីក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពម គោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

ក.ច្បនំាោះច្បាប់ឈប់ស្ម្មាករយៈនពលខលី ពី០១នងៃ ដ្ល់០៥នងៃ 
 អភិបាលក្សុរក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលគខត្ត 

 អភិបាលរង នាយររដ្ឋបាល នាយររងរដ្ឋបាល និងក្បធានោរោិល័យ អងគភាពចំ្បណ្ ុះ
រដ្ឋបាល ក្សុរ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាល
ក្សុរ  

 អន ក្បធានោរោិល័យ អងគភាព និងប គគលិរខ្ដ្លបគក្មីោររា ងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ 
ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ ពីក្បធានោរោិល័យ 
អងគភាពរបស់ខលួន។  

ខ.ច្បនំាោះច្បាប់ឈប់ស្ម្មាករយៈនពលខលីចាប់ពី០៦នងៃន ើងនៅ  
 អភិបាលក្សុរក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលគខត្ត 

 អភិបាលរង នាយរ-នាយររងរដ្ឋបាល ក្បធាន-អន ក្បធានោរោិល័យ អងគភាព និង
ប គគលិរទងំអស់ខ្ដ្លបគក្មីោររា ងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលក្សុរ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយ
គច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ ពីអភិបាលក្សុរ។ 

គក្ៅពីោរឈប់សក្ម្មរទងំបីខាងគលីគនុះ ប គគលិរម្មនសិរធិគសាីស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរលំខ្ហម្មត្ ភាព
(សក្ម្មប់ប គគលិរជាន្រសតី) ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរពាបាលជំងឺ ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរគោយម្មនភាររិច្បចតៃ ល់ខលួន 
ោរស ំអន ញ្ជញ ត្សថិត្គៅគក្ៅក្របខ័ណ្ឌ គដី្ម និងោរស ំអន ញ្ជញ ត្សថិត្រា ងភាពរំគនរោា នគបៀវត្ែ។ 

នីតិ្វធីិលមែិត្រា ងោរស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរទងំគនុះ សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាល
រាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គោយគសច្បរតីសគក្មច្បគលខ១០០២៩ សសរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី
០១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 
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៥.៨.ការបាំនពញនបរកកម្ា 

រា ងោរបំគពញតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ខលួន សម្មជិរក្រុមក្បឹរា អភិបាល អភិបាលរង និងប គគលិររបស់
ក្រុមក្បឹរាទងំអស់ អាច្បក្តូ្វគៅបំគពញគបសររមាជាផ្លូវោរ។ រា ងោរបំគពញគបសររមាជាផ្លូវោរគនុះ អារ
បំគពញគបសររមានឹងររួលបានក្បារ់គបសររមាគៅតាមោររំណ្ត់្គៅរា ងអន ក្រឹត្យគលខ២១៦ អនក្រ.បរ 
ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២២ ខ្ខររាោ ឆ្ា ២ំ០១៤ សតីពីក្បារ់គបសររមាគៅរា ង និងគក្ៅក្បគរសសក្ម្មប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ជាតិ្ 
និងថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្។ 

រាល់ោរបំគពញគបសររមាជាផ្លូវោរ អារបំគពញគបសររមាក្តូ្វម្មនលិខិត្បញ្ជា គបសររមា ខ្ដ្លក្តូ្វ
ច្ប ុះហត្ថគលខាគោយ៖  

 អភិបាលក្សុរ ចំ្បគ ុះលិខិត្បញ្ជា គបសររមារបស់សម្មជិរក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល 
និងប គគលិរផ្នរដ្ឋបាលក្សុរ រា ងោរបំគពញគបសររមាគៅរា ងក្បគរស 

 រដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ ចំ្បគ ុះលិខិត្បញ្ជា គបសររមារបស់សម្មជិរក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល 
និងប គគលិរផ្នរដ្ឋបាលក្សុរ រា ងោរបំគពញគបសររមាគៅគក្ៅក្បគរស គលីរខ្លងខ្ត្រា ង
ររណី្ម្មនោររំណ្ត់្គផ្ែងពីគនុះ។ 

៥.៩.ការអនុវតតទែឌ កម្ាខាងវិន័យ្ចាំន ោះម្ស្រនតីរាជការ   

មន្រនតីរាជោរបំគពញោរងារគៅរដ្ឋបាលក្សុរ ក្តូ្វគោរពោត្ពវរិច្បច និងអន វត្តច្បាប់ ដី្ោ បរបញ្ជា  និង
ោរខ្ណ្នាថំ្នា រ់គលីរបស់ខលួន។ 

មន្រនតីរាជោរក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វចំ្បគ ុះថ្នា រ់គលីអំពីរិច្បចោរខ្ដ្លក្តូ្វបំគពញរា ងម ខតំ្ខ្ណ្ងរបស់ខលួន 
និងអំគពីខ្ដ្លអាច្បគធវីឲ្យប ុះ ល់គៅគលីគសច្បរតីផ្ថ្លថ្ាូរ និងរិត្តិយសរបស់ខលួន ក្ពមទងំអងគភាព។ 

មន្រនតីរាជោរខ្ដ្លក្បក្ពឹត្តផ្ៃ យពីម្មក្តា៣៣ ម្មក្តា៣៤ ម្មក្តា៣៥ ម្មក្តា៣៧ ម្មក្តា៣៨ និង
ម្មក្តា៣៩ ផ្នច្បាប់សហលរខនតិរៈមន្រនតីរាជោរស ីវលិផ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមព ជា ក្តូ្វចត់្រ រជារំហ ស និង
ោរឆ្គ ំ្ គងរា ងវជិាា ជីវៈ។  

រំហ ស និងោរឆ្គ ំ្ គងរា ងវជិាា ជីវៈ ក្តូ្វយររណ្ឌ រមាខាងវន័ិយគៅអន វត្ត។ 

រណ្ឌ រមាខាងវន័ិយខ្បងខ្ច្បរជា០២ថ្នា រ់ ៖ 

ក. ទែឌ ករមថ្នន ក់ទី១ 
 សតីបគនាៃ ស  
 សតីបគនាៃ សគោយម្មនចំ្បណាររា ងសំណ្ ំ លិខិត្តៃ ល់ខលួន 
 តល ស់គោយបងខំតាមវធិានោរខាងវន័ិយ 
 ល បគ ា្ ុះគច្បញពីតារាងគ ងីឋាននតរស័រតិ ឬថ្នា រ់។ 
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ខ.ទែឌ ករមថ្នន ក់ទី២ 
 សតីបគនាៃ សជារមៃន់បណាត លឱ្យល បគ ា្ ុះគច្បញពីតារាងគ ងីឋាននតរស័រតិ ឬថ្នា រ់ ក្បសិន
គបីម្មនច្ប ុះគ ា្ ុះគហយី ឬគធវីឱ្យយតឺ្រា ងោរដំ្គ ងីឋាននតរស័រាិ ឬថ្នា រ់រា ងថិ្រគវលាមួយ
ម្មនរំណ្ត់្ ខ្ត្មិនក្តូ្វឱ្យគលីសពី០២ឆ្ា  ំរា ងោរដំ្គ ងីឋាននតរស័រាិ ឬថ្នា រ់តាមគវនគក្ជីស
គរសី ឬតាមគវនអតី្ត្ភាពគ យី 

 ោរ់ឱ្យរំគនរោា នគបៀវត្ែមិនឱ្យគលីសពី០១ឆ្ា  ំ 
 បនថយឋាននតរស័រតិ ឬថ្នា រ់មួយថ្នា រ់ ឬគក្ចី្បនថ្នា រ់  
 ោរ់ឱ្យចូ្បលនិវត្តន៍ម នរំណ្ត់្ ឬបញ្ឈប់ពីោរងាររាជោរគោយបងខំ  
 បគណ្ត ញគច្បញពីម ខតំ្ខ្ណ្ងមន្រនតីរាជោរ។ 

គៅគពលខ្ដ្លម្មនោរគចរក្បោន់ មន្រនតីរាជោរម្មនសិរធិបតឹងត្វា ចំ្បគ ុះោរោរ់វន័ិយ គោយអាច្ប
ទមទរររមូលគហត្ ផ្នោរោរ់វន័ិយដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖ 

 សិរធិរា ងោរពិនិត្យសំណ្ ំ ឯរសាររបស់ខលួន 
 សិរធិសំអាងសារែ ី
 សិរធិរា ងោរគក្ជីសគរសីអារោរ រខលួន 
 សិរធិរា ងោរពនយល់ជាលាយលរខណ៍្អរែរ ឬតៃ ល់ម្មត់្។ 

សាមីខលួនខ្ដ្លក្តូ្វបានគចរក្បោន់ អាច្បពិនិត្យសំណ្ ំ ឯរសាររបស់ខលួនបាន រា ងរយៈគពល១៥ផ្ថ្ៃ 
បនាៃ ប់ពីបានររួលោរជូនដំ្ណឹ្ងពីអភិបាល។ 

សាមីខលួនអាច្បគធវីលិខិត្ត្វា ចំ្បគ ុះគសច្បរតីសគក្មច្បគនាុះ គៅអភិបាលរា ងរយៈគពល១៥ផ្ថ្ៃ គក្ោយពី
បានពិនិត្យគមីលសំណ្ ំ គរឿងរួច្ប។ ោរគស ីបអគងាត្ក្តូ្វគធវីគ ីងមិនឱ្យយឺត្ជាង០២ខ្ខ បនាៃ ប់ពីររួលបាន
ោរត្វា ។ 

៥.១០.ការនរៀបចាំបទបញ្ជជ ផ្ទៃកនងុរគ្មាប់ការបាំនពញការងាររបរ់បុរគលិក 

រដ្ឋបាលក្សុរក្តូ្វគរៀបចំ្បបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងសក្ម្មប់ក្គប់ក្គងោរបំគពញោរងាររបស់ប គគលិរខលួន គដី្មបី
ធានាសណាត ប់ធាា ប់ វន័ិយ និងក្បសិរធភាពោរងារ។  

ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វផ្តួច្បគផ្តីមគរៀបចំ្បបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងគនុះ គោយពិគក្ោុះពិភារា
ជាមួយោរោិល័យ អងគភាពនានាចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលក្សុរ គហយីោរ់ជូន៖  

 នាយររដ្ឋបាលពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់ 
 គណ្ៈអភិបាលពិនិត្យ និងឯរភាព 
 ក្រុមក្បឹរាពិនិត្យ និងអន ម័ត្ 
 អភិបាលច្ប ុះហត្ថគលខា បនាៃ ប់ពីររួលបានោរអន ម័ត្ពីក្រុមក្បឹរា។ 

ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វខ្ច្បរជូនក្គប់ប គគលិរទងំអស់ និងបិរគៅោត រព័ត៌្ម្មន និង
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អងគភាពនីមួយៗផ្នរដ្ឋបាលក្សុរនូវបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងសក្ម្មប់ក្គប់ក្គងោរបំគពញោរងាររបស់ប គគលិរខ្ដ្ល
បានច្ប ុះហត្ថគលខាគោយអភិបាល។   

៥.១១.កាតពវកិចចម្ស្រនតីរាជការ 

ប គគលិរក្រុមក្បឹរាខ្ដ្លជាមន្រនតីរាជោរក្តូ្វក្បោន់ខាា ប់នូវោត្ពវរិច្បចរបស់ខលួនខ្ដ្លបានរំណ្ត់្គៅ
រា ងច្បាប់សតីពីសហលរខនតិរៈមន្រនតីរាជោរស ីវលិផ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមព ជា ទងំគៅគពលគម្ម ងបំគពញោរងារ 
ឬគៅគក្ៅគពលគម្ម ងបំគពញោរងារ។ 

គណ្ៈអភិបាលក្តូ្វចត់្ខ្ច្បងគធវីោរផ្ែពវផ្ាយឱ្យបានរូលំរូលាយគៅរា ងចំ្បគណាមប គគលិរទងំអស់
អំពីោត្ពវរិច្បចមួយចំ្បនួនរបស់មន្រនតីរាជោរ ខ្ដ្លម្មនខលឹមសារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោត្ពវរិច្បចក្បតិ្បត្តិោរងារ៖ មន្រនតីរាជោរក្គប់រូបក្តូ្វក្បតិ្បត្តិគោយសាា រតី្ររួលខ សក្តូ្វខពស់
ចំ្បគ ុះោរងារ ម្មនគំនិត្ផ្ច្បាក្បឌិ្ត្ គដី្មបឱី្យោរងារររីច្បគក្មីន និងក្បរបគោយគ ណ្ភាព 
គ លគឺមិនខ្មនក្ោន់ខ្ត្គធវីោរងារគដី្មបីរួច្បខលួន គោយមិនម្មនោរររួលខ សក្តូ្វចំ្បគ ុះ
ោរងារគនាុះគរ។ 

 ោត្ពវរិច្បចគោរពតាមឋានាន ក្រម៖ មន្រនតីរាជោរក្គប់រូបក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វចំ្បគ ុះថ្នា រ់គលីអំពី
រិច្បចោររបស់ខលួន គហយីក្តូ្វគោរពបញ្ជា របស់ថ្នា រ់គលីតាមឋានាន ក្រម។ មន្រនតីក្គប់រូបម្មនសិរធិ
គលីរសំគណី្ ឬផ្តល់គោបល់គៅថ្នា រ់គលីរបស់ខលួន ប  ខ្នតោរសគក្មច្បគឺជាសិរធិរបស់ថ្នា រ់គលី។ 

 ោត្ពវរិច្បចអពាក្រឹត្ភាព៖ ក្តូ្វម្មនអពាក្រឹត្ភាពរា ងោរបំគពញោរងារ គោយមិនក្តូ្វ
ម្មនភាពលគមែៀងចំ្បគ ុះប គគល ឬក្រុមណាមួយគ យី និងហាមោច់្បខាត្នូវោរគក្បីក្បាស់
ម ខងាររបស់ខលួន និងសម្មភ រៈរបស់រដ្ឋ គដី្មបបីគក្មីសរមាភាពនគោបាយ។ 

 ោត្ពវរិច្បចររាោរសម្មៃ ត់្វជិាា ជីវៈ៖ គៅរា ងោរបំគពញោរងារ ម្មនោរងារខលុះទមទរឱ្យ
មន្រនតីរាជោរក្តូ្វររាោរសម្មៃ ត់្ គោយក្តូ្វគោរពគៅតាមលិខិត្បរោឋ ន រ់ព័នធជាធរម្មន។ 

 ោត្ពវរិច្បចគិត្គូរក្បគោជន៍រូគៅ៖ មិនក្តូ្វយរគពលគវលាគធវីោររដ្ឋ ឬគក្បីក្បាស់សម្មភ រ
របស់រដ្ឋ សក្ម្មប់ទញយរក្បគោជន៍តៃ ល់ខលួនជាោច់្បខាត្។ 

 ោត្ពវរិច្បចគោរពលរខខណ្ឌ ោរងារ៖ មិនក្តូ្វបំគពញោរងារគោយរគំលាភបំ នដ្ល់តួ្នារី 
ភាររិច្បចរបស់មន្រនតី ឬសាថ ប័នម្មនសមត្ថរិច្បចគផ្ែងៗគ យី។ 

 ោត្ពវរិច្បចក្បោន់ខាា ប់នូវឥរោិបរវជិាម្មន៖ មិនក្តូ្វបំ របំ នគោយ រយសំដី្ ោយវោិរ 
និងសរមាភាព ខ្ដ្លនាឱំ្យប ុះ ល់ដ្ល់អារមាណ៍្ រិត្តិយស គសច្បរតីផ្ថ្លថ្ាូររបស់ប គគលណា
ម្មា រ់គ យី ជាពិគសសន្រសតី ជនពិោរ ជនជាតិ្គដី្មភាគតិ្ច្ប និងក្រុមងាយរងគក្ោុះគផ្ែង គៗរៀត្។ 
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ឧបរម្ព័នធ 

ឧបរម្ព័នធទី១ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតថ ុ

ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

១. ការងារនី្រានុ្កូ្េក្េម ១. ការបញ្ញា ក់្ភាពររឹេររូវតាេចាប់សដី្េសេីឯក្ស្ថរនានាដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

− វញិ្ញញ បន្បររបញ្ញា ក់្ការេិក្ា 
− វញិ្ញញ បន្បររបសណ្តត ុះអាេន្នេធយេេិក្ាក្រេិរ១ ឬេធយេេិក្ា
បឋេភូេិ វញិ្ញញ បន្បររបសណ្តត ុះអាេន្នេធយេេិក្ាក្រេិរ២ ឬ
េធយេេិក្ាទុរិយភូេិ និ្ងវញិ្ញញ បន្បររបញ្ញា ក់្ការេិក្ាថ្នន ក់្ទី១២ 

− វញិ្ញញ បន្បររចុុះបញ្ា ីអាក្រសេីរថ្េលបខន្ាេ វញិ្ញញ បន្បរររបក្បអាជីវក្េម 
និ្ងប័ណណបា៉ា រង់ 

− េិខិរសទទរេិទធិកាន់្កាប់អចេន្រទពយខដ្េេិន្ទន់្ចុុះបញ្ា ី 
− េិខិរបញ្ញា ក់្េទធទេថ្ន្ការរបេងេញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ១ 
− េញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ២ )បាំសពញវជិាា (េញ្ញញ បររេធយេ

េេិក្ាគ្រុសកាេេយ េញ្ញញ បររេិក្ាទុរិយភូេិ េញ្ញញ បររេធយ
េធយេេិក្ាបឋេភូេិ និ្ងេញ្ញញ បរររគូ្បសរងៀន្ក្រេិរឧរតេ 

− រពឹរតិបររេទធទេរបេងេញ្ញញ បររេធយេេិក្ាទុរិយភូេិ 
− េញ្ញញ បររបរញិ្ញញ បររ និ្ងបរញិ្ញញ បរររង 
− វញិ្ញញ បន្បររបសណ្តត ុះអាេន្នថ្នន ក់្បរញិ្ញញ បររ និ្ងថ្នន ក់្បរញិ្ញញ បរររង 
− េិខិរបញ្ញា ក់្ការេិក្ា 
− អរតេញ្ញញ ណប័ណណ សេៀវសៅស្ថន ក់្សៅ និ្ងសេៀវសៅរគួ្ស្ថរ 
− ប័ណណេាំោេ់យាន្យន្ត និ្ងប័ណណសបីក្បររងយន្ត 
− រពឹរតិបររពិន្ទុ 
− ពាក្យេុាំបញ្ញា ក់្េញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ២ ចាំសណុះដឹ្ងទូសៅ។ 

២. ការងាររដ្ឋបាេ ១. ការសចញេិខិរអនុ្ញ្ញញ របាំសពញអាចេ៍ដី្ក្េមេិទធិឯក្ជន្សរកាេ 
១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា។ 

៣. ការងារអរតានុ្កូ្េដ្ឋឋ ន្ 

 

១. សេចក្តីចេលងេាំបុររក្ាំសណីរ ឬេាំបុររបញ្ញា ក់្ក្ាំសណីរ 

២. សេចក្តីចេលងេាំបុររអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬេាំបុររបញ្ញា ក់្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

៣. សេចក្តីចេលងេាំបុររេរណភាព ឬេាំបុររបញ្ញា ក់្េរណភាព។ 
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ឧបរម្ព័នធទី២ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្អប់រំ យ្ុវជន និងកីឡា 

                    (នលើកខលងគ្រុកកនងុនែតតបាត់ដ្ាំបង) 

ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

១. ការរគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំ
កុ្ាររូច 

១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្េសរតយយេិក្ា 
− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការសទទររគូ្េសរតយយេិក្ាក្នុងសខរត និ្ង
ឆលងសខរត ររេូវការរគូ្េសរតយយេិក្ា ការដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ និ្ងឋាន្ន្តរ
េ័ក្តិ ការទតេ់សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្ចិរតសទសង
សទៀរដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការផ្ទល េ់បតូររគូ្េសរតយយេិក្ាសៅក្នុងរេុក្  
− សេីក្េាំសណីខរងតាាំង ផ្ទល េ់បតូរ និ្ងបញ្ច ប់ភារកិ្ចចេុខរាំខណងគ្
ណៈរគ្ប់រគ្ងស្ថលា 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្ េាំខហារុ
ភាព និ្ងការេរាក្ពាបាេជាំងឺដ្េ់គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងស្ថលា និ្ង
បុគ្គេិក្អប់រ ាំតាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− តាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយសេីការបសរងៀន្របេ់រគូ្េសរតយយេិក្ា និ្ង
ការរគ្ប់រគ្ងស្ថលាេសរតយយេិក្ា 

− រគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំតាេរបព័ន្ធព័រ៌ាន្វទិា 
− ទសពវទាយេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានាពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការរគ្ប់រគ្ង
ការអប់រ ាំកុ្ាររូចសៅតាេស្ថលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងវរតាន្ និ្ងេសរេចដ្ឋក់្ទណឌ ក្េម
ខាងវន័ិ្យថ្នន ក់្ទី១ 

− ពិនិ្រយ ទតេ់សយាបេ់ និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យ
ថ្នន ក់្ទី២សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ងេិេសេសរតយយេិក្ា 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងការសធវីយុទធនាការរបេូេេិេសចូេសរៀន្    ការសរៀបចាំរេង់េាិ
រិេិេស ការសរៀបចាំខទន្ទីខនងទទុះ និ្ងការតាេដ្ឋន្វរតាន្េិេស 

− ខណនាាំសេីការសរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្តាេថ្នន ក់្រេបតាេនិ្យាេ 
− សរៀបចាំ បូក្េរុប និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេិេសជាប់ ធាល ក់្ េិេស
សបាុះបង់ េិេសរកី្រក្ េិេសជួបការេាំបាក្ េិេសពិការភាព និ្ង
េិេសឆលងភូេិេិក្ាក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចច។ 
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៣. ការសរៀបចាំខទន្ការ 

− ពិនិ្រយ និ្ងឯក្ភាពសេីខទន្ការយុទធស្ថស្ដេតអភិវឌ្ឍស្ថលាសរៀន្ 
)៥ឆ្ន ាំ  (និ្ងខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់ស្ថលាសរៀន្នី្េួយៗ 
រចួបញ្ាូ ន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េលសេីការអនុ្វរតខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំ
ឆ្ន ាំរបេ់ស្ថលាសរៀន្នី្េួយៗ។ 

៤. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការ
ងវកិារបេ់ស្ថលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតងវកិារបេ់ស្ថលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ បូក្េរុបរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុរបេ់ស្ថលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ាូ ន្បញ្ា ីស្ថរសពីភ័ណឌ របេ់ស្ថលាសរៀន្
សៅេន្ទីរអប់រ ាំ  យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 

− សរៀបចាំបញ្ា ីេរេង់ស ម្ ុះស្ថលាេសរតយយេិក្ា 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ា ីររេូវការស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេស្ថលា
សរៀន្ 

− សេីក្េាំសណីស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេធាំ ខទែក្តាេររេូវការរបេ់
ស្ថលាសរៀន្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ    សហដ្ឋឋ
រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានាថ្ន្ការអប់រ ាំេសរតយយេិក្ា។ 

៦. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ  

− សេីក្េាំសណីេុាំពរងីក្ស្ថលា/ថ្នន ក់្េសរតយយេិក្ា 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ 
− សរៀបចាំបូក្េរុបរបាយការណ៍េតីពីក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ។ 

៧. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិេសរតយយេិក្ា
ឯក្ជន្ 
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− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការ
បន្តេុពេភាព ការផ្ទែ ក្ជាបសណ្តត ុះអាេន្ន និ្ងការដ្ក្ហូរ
អាជាា ប័ណណស្ថលា ឬថ្នន ក់្េសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ក្េមវធីិេិក្ាជារិ 
និ្ងក្េមវធីិេិក្ាអន្តរជារិ 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ វាយរថ្េលសេីការអនុ្វរត រក្បខ័ណឌ ចាប់របេ់
ស្ថលាេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ 

− សរៀបចាំបូក្េរុបរបាយការណ៍េតីពីក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្។ 
៨ . ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំបញ្ចូ េោន  និ្ងក្េមវធីិពហុភាស្ថ (េរាប់រដ្ឋបា
េរេុក្ខដ្េាន្ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច) 

− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិពហុភាស្ថ និ្ងខេវង
រក្រគូ្បសរងៀន្េរាប់ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច 

− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិអប់រ ាំបញ្ចូ េោន ក្រេិរ
េសរតយយេិក្ា 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិពហុភាស្ថ និ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំ
បញ្ចូ េោន ។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអាហារូបរាេភ 

− របេូេ និ្ងបូក្េរុបេាំសណីេុាំសេបៀងេរាប់ក្េមវធីិអាហារូបរាេភ
តាេស្ថលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ និ្ងតាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតក្េមវធីិអាហារូបរាេភតាេស្ថលាសរៀន្ 
− សក្ៀរគ្រអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានាសដី្េបោីាំរទក្េមវធីិអាហារូបរាេភតាេ
ស្ថលាសរៀន្។ 

១០. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិជួយកុ្ាររកី្រក្តាេស្ថលា 

− េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិជួយកុ្ាររកី្រក្តាេ
ស្ថលាសរៀន្ 

− របេូេទិន្នន័្យ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីការអនុ្វរតក្េមវធីិ
ជួយកុ្ាររកី្រក្តាេស្ថលាសរៀន្ 

− សក្ៀរគ្រការោាំរទពីអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា ក្នុងការអនុ្វរតក្េមវធីិជួយកុ្ារ
រកី្រក្តាេស្ថលាសរៀន្។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំាតា បិតាទារភាា ប់នឹ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ា
រដ្ឋ និ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាេហគ្េន៍្ 
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− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិអប់រ ាំាតា បិតាទារភាា ប់
នឹ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ និ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាេហគ្េន៍្។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំ
បឋេេិក្ា 

− ១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំបឋេេិក្ា 
− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការសទទរបុគ្គេិក្បឋេេិក្ាក្នុងសខរត 
និ្ងឆលងសខរត ររេូវការរគូ្បឋេេិក្ា ការដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ និ្ងឋាន្ន្តរ
េ័ក្តិ ការទតេ់សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្ចិរតសទសង
សទៀរដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំ 

− ពិនិ្រយេសរេចសេីការផ្ទល េ់បតូររគូ្បឋេេិក្ាសៅក្នុងរេុក្  
− សេីក្េាំសណីខរងតាាំង ផ្ទល េ់បតូរ និ្ងបញ្ច ប់ភារកិ្ចចេុខរាំខណងគ្
ណៈរគ្ប់រគ្ងស្ថលា  

− ពិនិ្រយ េសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទតាេ
សោេការណ៍ក្ាំណរ់ ដ្េ់គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងស្ថលា និ្ងបុគ្គេិក្
អប់រ ាំ  

− រគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំតាេរបព័ន្ធព័រ៌ាន្វទិា 
− ទសពវទាយេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានាខដ្េពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការ
រគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំបឋេេិក្ាសៅតាេស្ថលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងវរតាន្ និ្ងេសរេចដ្ឋក់្ទណឌ ក្េម
ខាងវន័ិ្យថ្នន ក់្ទី១  

− ពិនិ្រយ ទតេ់សយាបេ់ និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យ
ថ្នន ក់្ទី២សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ងរគូ្បសរងៀន្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា  

− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីររេូវការរគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចច
េន្ា និ្ងេាំសណីេុាំរក្បខ័ណឌ រគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា 

− សរៀបចាំ និ្ងេសរេចសេីការសរជីេសរេី និ្ងការបញ្ច ប់កិ្ចចេន្ារគូ្
បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទ
តាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− សរៀបចាំ តាេដ្ឋន្ ោាំរទ និ្ងបាំប៉ាន្រគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា។ 
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៣. ការរគ្ប់រគ្ងេិេស 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងការសធវីយុទធនាការរបេូេកុ្ារចូេសរៀន្     ការសរៀបចាំរេង់េាិ
រិេិេស ការសរៀបចាំខទន្ទីខនងទទុះ និ្ងការតាេដ្ឋន្វរតាន្េិេស 

− ខណនាាំសេីការសរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្តាេថ្នន ក់្រេបតាេនិ្យាេ 
− សរៀបចាំ បូក្េរុប និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេិេសជាប់េធយេភាគ្ ធាល ក់្
េធយេភាគ្ េិេសសបាុះបង់ការេិក្ា េិេសរកី្រក្ េិេសជួបការ
េាំបាក្ េិេសាន្ពិការភាព និ្ងេិេសឆលងភូេិេិក្ាក្នុងខដ្ន្
េេរាកិ្ចច។ 

៤ .ការសរៀបចាំខទន្ការ 

− ពិនិ្រយ និ្ងឯក្ភាពសេីខទន្ការយុទធស្ថស្ដេតអភិវឌ្ឍស្ថលាសរៀន្ 
)០៥ឆ្ន ាំ ( និ្ងខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់ស្ថលាសរៀន្នី្េួយៗ 

រចួបញ្ចូ ន្សៅ េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 
− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េលសេីការអនុ្វរតខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំ
ឆ្ន ាំរបេ់ស្ថលាសរៀន្នី្េួយៗ។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរិត 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការ
ងវកិារបេ់ស្ថលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតងវកិារបេ់ស្ថលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុរបេ់ស្ថលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ាូ ន្បញ្ា ីស្ថរសពីភណឌ ស្ថលាសរៀន្សៅេន្ទីរ
អប់រ ាំ  យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៦. ការទគរ់ទគង់សេៀវសៅេកិ្ាសោេ 

− របេូេ បូក្េរុប និ្ងបញ្ាូ ន្ររេូវការសេៀវសៅេិក្ាសោេរបេ់
ស្ថលាសរៀន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− េរេបេរេួេខបងខចក្សេៀវសៅេិក្ាសោេសៅស្ថលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយសេីការសរបីរបាេ់ និ្ងការខងទាំសេៀវសៅេិក្ាសោេតាេ
ស្ថលាសរៀន្។ 

៧. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 

− សរៀបចាំបញ្ា ីេរេង់ស ម្ ុះស្ថលាសរៀន្បឋេេិក្ា 
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− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ា ីររេូវការស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេស្ថលា
សរៀន្ 

− សេីក្េាំសណីស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេធាំ ខទែក្តាេររេូវការរបេ់
ស្ថលាសរៀន្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ     សហដ្ឋឋ
រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានាថ្ន្ការអប់រ ាំបឋេេិក្ា។ 

៨. ការរគ្ប់រគ្ងដ្ាំសណីរការគ្ណៈក្េមការរគ្ប់រគ្ងស្ថលាសរៀន្ 
− ជាំរុញ ោាំរទ និ្ងពិនិ្រយ េសរេចសេីការបសងកីរគ្ណៈក្េមការ
រគ្ប់រគ្ងស្ថលាសរៀន្ 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទកិ្ចចដ្ាំសណីរការរបេ់គ្ណៈក្េមការរគ្ប់រគ្ង
ស្ថលាសរៀន្។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងគ្ណៈក្េមការអភិវឌ្ឍក្រេងស្ថលាសរៀន្ 
− ដឹ្ក្នាាំ េរេបេរេួេការសរៀបចាំបសងកីរ និ្ងេុបក្រេងស្ថលា
សរៀន្ 

− ដឹ្ក្នាាំការសរៀបចាំ និ្ងសបាុះសឆ្ន រសរជីេសរេីរបធាន្ក្រេង 
− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទសេីការអនុ្វរតរួនាទីរបេ់គ្ណៈក្េមការ
អភិវឌ្ឍក្រេងស្ថលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េលេទធទេេិក្ាក្នុងក្រេងស្ថលាសរៀន្ 
− សរៀបចាំ និ្ងររួរពិនិ្រយការរប ងរបណ្តាំង រវាងក្រេង និ្ងក្រេង 
និ្ងរវាងស្ថលាសរៀន្ និ្ងស្ថលាសរៀន្។ 

១០. ការទតេ់អាជាា ប័ណណ 
− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ 
ការបន្តេុពេភាព ការផ្ទែ ក្ជាបសណ្តត ុះអាេន្ន និ្ងការដ្ក្ហូរ
អាជាា ប័ណណស្ថលាបឋេេិក្ាឯក្ជន្ 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ វាយរថ្េលសេីការអនុ្វរតរក្បខ័ណឌ ចាប់ និ្ងកិ្ចច
ដ្ាំសណីរការរបេ់ស្ថលាបឋេេិក្ាឯក្ជន្។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិស្ថលាកុ្ារសេររី 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់ស្ថលាសរៀន្ក្នុងការអនុ្វរតក្េម
វធីិស្ថលាកុ្ារសេររី 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងោាំរទរកុ្េបាំប៉ាន្ និ្ងពិនិ្រយតាេដ្ឋន្ថ្នន ក់្រេុក្។ 
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១២. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិពហុភាស្ថ  (េរាប់រេុក្ខដ្េាន្ជន្ជារិ
សដី្េ ភាគ្រិច) 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិពហុភាស្ថ និ្ងការ
ខេវងរក្រគូ្បសរងៀន្េរាប់ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិពហុភាស្ថ។ 
១៣. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិពសន្លឿន្ការេិក្ា 

− េរេបេរេួេជាេួយស្ថលាសរៀន្ សដី្េបរីបេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិ
រិេិេស ឬកុ្ារឱយចូេសរៀន្ និ្ងការសរៀបចាំថ្នន ក់្េរាប់េិេស 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិពសន្លឿន្ការេិក្ា។ 
១៤. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិសេបៀងអាហារតាេស្ថលាសរៀន្ 

− របេូេ និ្ងបូក្េរុបេាំសណីេុាំសេបៀងេរាប់ក្េមវធីិសេបៀង
អាហារតាេស្ថលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ និ្ងតាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតក្េមវធីិសេបៀងអាហារតាេស្ថលា
សរៀន្ 

− សក្ៀរគ្រអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា សដី្េបោីាំរទក្េមវធីិសេបៀងអាហារតាេ
ស្ថលាសរៀន្។ 

១៥. ការគ្របគ់្រងកម្មវធីិអបរ់ពិំសេេ 
− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទកិ្ចចដ្ាំសណីរការអនុ្វរតក្េមវធីិអប់រ ាំពិសេេ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអប់រ ាំពិសេេ។ 

១៦. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍េិេសរកី្រក្ 
− ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណេិេសរកី្រក្ និ្ងសេីក្េាំសណីេុាំអាហារូបក្រ
ណ៍សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍េិេស
រកី្រក្ 

− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍
េិេសរកី្រក្។ 

១៧. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំេុខភាព និ្ងអនាេ័យ 
− េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិអប់រ ាំេុខភាព 
អនាេ័យ និ្ងេុវរាិភាព 

− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអប់រ ាំេុខភាព  អនា
េ័យ និ្ងេុវរាិភាព។ 
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៣. ការរគ្ប់រគ្ងការ 

អប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ  

១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្ 
− សរជីេសរេី និ្ងចារ់តាាំងរគូ្បសងាគ េ (រគូ្បសងាគ េ០១នាក់្ក្នុងេួយ
ឃុាំ េងាក រ់ ជារគូ្រក្បខ័ណឌ ខដ្េសរជីេសរេីសចញពីរក្បខ័ណឌ រគូ្
បឋេេិក្ា ឬរគូ្អនុ្វទិាេ័យ)  

− េរេបេរេួេ និ្ងជាំរុញសេីការងារអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ។ 
២. ការសរជីេសរេី និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរគូ្បសរងៀន្ជាប់កិ្ចចេន្ា 

− សេីក្េាំសណីអាំពីររេូវការរគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ាជូន្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ 
និ្ងកី្ឡា 

− សរៀបចាំ និ្ងេសរេចសេីការសរជីេសរេី និ្ងបញ្ច ប់កិ្ចចេន្ារគូ្ជាប់
កិ្ចចេន្ា (អក្ខរក្េម ក្េមវធីិចូេសរៀន្ស ងីវញិ និ្ងរគូ្
េជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ រគូ្ក្េមវធីិេេេូេបឋេ) 

− សធវីេាំសណីសរបីរបាេ់រគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ា សដ្ឋយភាា ប់េក្ជាេួយនូ្វ
េវ័យរបកាេ របវរតិរូបរគូ្កិ្ចចេន្ា សេខគ្ណនី្ធនាោរ រេប
តាេសោេការណ៍ខណនាាំ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទ
តាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់  

− សរៀបចាំ តាេដ្ឋន្ ោាំរទ និ្ងបាំប៉ាន្ដ្េ់រគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ា។ 
៣. ការរបេូេ ការរគ្ប់រគ្ងេិេស អនក្េិក្ា និ្ងអនក្ចូេរេួ 

− បូក្េរុបេាិរិអន្ក្ខរជន្ និ្ងេិេសសបាុះបង់សចាេការេិក្ា
បញ្ាូ ន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
ការសធវីយុទធនាការរបេូេេិេសចូេសរៀន្ក្េមវធីិអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ 

− សរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្តាេថ្នន ក់្រេបតាេនិ្យាេ 
− សចញវញិ្ញញ បន្បររបញ្ញា ក់្ការេិក្ា៖ ក្េមវធីិអក្ខរក្េម  ក្េមវធីិចូេ
សរៀន្ស ងីវញិ និ្ងក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 

− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបបញ្ា ីវរតាន្ េទធទេសធវីសរេត េទធទេ
រប ង និ្ងសរៀបចាំរបាយការណ៍ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងក្េមវធីិការអប់រ ាំសរៅ
របព័ន្ធតាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់។ 

៤. ការសរៀបចាំខទន្ការេក្េមភាព 
− សរៀបចាំ និ្ង/ឬពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីខទន្ការេរាប់អភិវឌ្ឍន៍្ការ
អប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ (៥ឆ្ន ាំ) រចួបញ្ាូ ន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ      យុវជន្ និ្ង
កី្ឡា សដី្េបទីតេ់ការោាំរទងវកិា និ្ងបសចចក្សទេ 
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− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសរៀបចាំខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់
ក្េមវធីិអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការ
ងវកិាេរាប់ដ្ាំសណីរការេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 

− ពិនិ្រយសទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ាូ ន្បញ្ា ីស្ថរសពីភណឌ របេ់េជឈេណឌ េ
េិក្ាេហគ្េន៍្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សរៀបចាំ រគ្ប់រគ្ង និ្ងសក្ៀរគ្រេូេនិ្ធិេរាប់ដ្ាំសណីរការក្េមវធីិ
អប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ  

− សរៀបចាំេរេបេរេួេបសងកីរ និ្ងោាំរទេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េ
ន៍្។ 

៦  .ការទតេ់អាជាា ប័ណណ  

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការបន្ត
េុពេភាព ការផ្ទែ ក្ជាបសណ្តត ុះអាេន្ន និ្ងការដ្ក្ហូរអាជាា ប័ណណ
ថ្នន ក់្បណតុ ុះបណ្តត េជាំនាញ េុខរបរ និ្ងភាស្ថបរសទេរយៈសពេរិច
ជាង០១ឆ្ន ាំ 

− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េលសេីការអនុ្វរតរក្បខ័ណឌ ចាប់។ 
៧. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 
− សរៀបចាំបញ្ា ីេរេង់ស ម្ ុះេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ា ីររេូវការស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេ
េជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 

− សេីក្េាំសណីស្ថងេង់ និ្ងជួេជុេធាំេរាប់េជឈេណឌ េេិក្ា
េហគ្េន៍្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ    សហដ្ឋឋ
រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា។ 

៨. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាា ជីវៈ 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាា ជីវៈ និ្ងខេវងរក្រគូ្
បសរងៀន្ 
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− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាា ជីវៈពិនិ្រយ និ្ងបូក្
េរុបរបាយការណ៍ក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាា ជីវៈ។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិសរកាយអក្ខរក្េម 
− េរេបេរេួេ តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការបសងកីរបណ្តណ េ័យ និ្ង
េណឌ េអាន្។ 

១០. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេេេូេបឋេេិក្ា និ្ងបាំសពញវជិាា  
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិេេេូេបឋេេិក្ា និ្ង
បាំសពញវជិាា  

− តាេដ្ឋន្ បូក្េរុប និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិេេេូេបឋេ
េិក្ា និ្ងបាំសពញវជិាា ។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 
− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ។ 

១២. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិចូេសរៀន្ស ងីវញិ 
− របេូេទិន្នន័្យ េរេបេរេួេ និ្ងបសងកីរថ្នន ក់្ចូេសរៀន្ស ងីវញិ
សៅតាេស្ថលាបឋេេិក្ា និ្ងសធវីេាហរណក្េមេិេសខដ្េ
សរៀន្ចប់សដ្ឋយសជាគ្ជ័យចូេសៅក្នុងរបព័ន្ធអប់រ ាំចាំសណុះទូសៅ 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិចូេសរៀន្ស ងីវញិសៅតាេ
ស្ថលាឋេេិក្ា។ 

៤. ការងាររដ្ឋបាេោាំរទ
រគឹ្ុះស្ថា ន្េធយេេិក្ា
ចាំសណុះទូសៅ 

១. ការងាររដ្ឋបាេ 
− ទសពវទាយសោេការណ៍ខណនាាំ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ង
សោេន្សយាបាយដ្េ់ស្ថលាសរៀន្ 

− ខណនាាំស្ថលាសរៀន្ក្នុងការសរៀបចាំ និ្ងរគ្ប់រគ្ងសេៀវសៅក្រ់រតា
េិខិរសចញ ចូេ វរតាន្បុគ្គេិក្ និ្ងសេៀវសៅ    រដ្ឋបាេសទសងៗ
សទៀរ 

− ទតេ់សយាបេ់ និ្ងោាំរទការសរៀបចាំការងារបរសិ្ថា ន្ បលង់ស្ថលាសរៀន្ 
ការងារអនាេ័យសៅតាេស្ថលាសរៀន្ 

− រគ្ប់រគ្ងេាិរិរគូ្ និ្ងេិេសតាេស្ថលាេធយេេិក្ា 
− ជាំរុញការរប ងរបណ្តាំងស្ថលាសរៀន្ស្ថែ រ នាយក្េែ រគូ្បសរងៀន្
េែ 
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− សរៀបចាំេិខិរចារ់តាាំង និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការចារ់តាាំងរគូ្សចញងមី 
រគូ្សទទរចូេសៅបសរេីការងារសៅស្ថលាសរៀន្ខទែក្តាេេិខិរឧសទទេ
នាេរបេ់េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយតាេដ្ឋន្ការបាំសពញការងាររបេ់រគូ្បសរងៀន្ 
− បូក្េរុបរបាយការណ៍សៅតាេស្ថលាេធយេេិក្ាតាេសោេ
ការណ៍ក្ាំណរ់ 

− ររួរពិនិ្រយសេីេការងាររប ងឆាេ 
− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់ស្ថលាេធយេេិក្ា។ 
− ២. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្ 
− សេីក្េាំសណីខរងតាាំង និ្ងបញ្ច ប់េុខរាំខណងគ្ណៈរគ្ប់រគ្ង
ស្ថលា 

− ពិនិ្រយ វាយរថ្េល និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ និ្ងឋាន្ន្តរេ័ក្តិ ទត
េ់សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្ចិរតសទសងសទៀរ រគូ្េែ 
នាយក្េែ េក្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ និ្ងបញ្ាូ ន្េាំសណីេាំខហារុភាព ចូេនិ្វរតន៍្ ឈប់ពី
ការងារ ផ្ទល េ់បតូរទីក្ខន្លងបសរេីការងារ េរាក្ពាបាេជាំងឺ ទាំសន្រ
ោម ន្សបៀវរស សរោុះថ្នន ក់្ក្នុងសពេបសរេីការងារ  េរណភាព េុាំ
ចាប់ឈប់េរាក្ចាប់ពី៧(របាាំពីរ)ថ្ងៃសៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ង
កី្ឡា 

− ពិនិ្រយ និ្ងអនុ្ញ្ញញ រចាប់ឈប់េរាក្សរកាេ៧ថ្ងៃ   
− របេូេបូក្េរុបររេូវការរគូ្ និ្ងសធវីេាំសណីេក្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ 
និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយេាំសណី និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យរដ្ឋ
បាេដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំេធយេេិក្ា 

− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យបុគ្គេិក្េធយេេិក្ា និ្ងសធវីរបាយការណ៍អាំពី
ស្ថា ន្ភាពបុគ្គេិក្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយតាេដ្ឋន្ការបាំសពញការងាររបេ់រគូ្បសរងៀន្ 
− ពិនិ្រយ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់សេីតាោងរបាក់្សបៀវរសេូេដ្ឋឋ ន្ របាក់្
បនាទ ប់បន្សាំថ្ន្សបៀវរស និ្ងរបាក់្ឧបរាេភសទសងៗ។ 

៣. ការងារខទន្ការ ហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 
− ខណនាាំស្ថលាសរៀន្សធវីខទន្ការអភិវឌ្ឍស្ថលាសរៀន្ និ្ងខទន្ការ
ងវកិា 
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− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបខទន្ការរបរិបរតិរបេ់ស្ថលាសរៀន្ទូទាំងរេុក្
ជូន្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ខណនាាំអាំពីនី្រិវធីិ ឬសោេការណ៍ថ្ន្ការសរបីរបាេ់ងវកិា (ារិកា
ចាំណ្តយ កិ្ចចបញ្ា ិកា នី្រិវធីិទូទរ់... ) 

− ពិនិ្រយតាេដ្ឋន្ការសរបីរបាេ់ងវកិាដ្ាំសណីរការស្ថលាសរៀន្ 
− របេូេ និ្ងសធវីរបាយការណ៍េេិទធក្េមតាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 
− ខបងខចក្ និ្ងរបជុាំទសពវទាយតាោងងវកិាតាេជាំហាន្នី្េួយៗ
ខទែក្សេីតាោងងវកិារបេ់េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សរៀបចាំេាំសណីេុាំរបាក់្អាហារូបក្រណ៍េិេសរកី្រក្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុ
វជន្ និ្ងកី្ឡា 

− បូក្េរុបរបាយការណ៍ចាំណូេ-ចាំណ្តយរបេ់ស្ថលាសរៀន្ជូន្
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ាូ ន្បញ្ា ីស្ថរសពីភណឌ ស្ថលាសរៀន្ជូន្សៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៥. ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ ១. ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

− ទសពវទាយសោេការណ៍ខណនាាំ ចាប់ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

− ររួរពិនិ្រយ ខណនាាំ និ្ងជាំរុញស្ថលាសរៀន្ឱយសរៀបចាំបសងកីរ និ្ង
ដ្ាំសណីរការរកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ងរកុ្េរបឹក្ា    យុវជន្ក្េពុ
ជា  

− ទតេ់ការខណនាាំអាំពីរួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់នាយក្ស្ថលា រគូ្បសរងៀន្ 
និ្ងេិេសខដ្េទទួេបន្ទុក្ការងាររកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ង
រកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− សក្ៀរគ្រ េរេបេរេួេ និ្ងេហការជាេួយថ្ដ្គូ្សដី្េបបីណតុ ុះប
ណ្តត េជាំនាញ និ្ងបាំណិន្សទសងៗដ្េ់េាជិក្រកុ្េរបឹក្ាកុ្ារ
ក្េពុជា និ្ងរកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− សដ្ឋុះរស្ថយបញ្ញា នានាពាក់្ព័ន្ធយុវជន្ កុ្ារតាេស្ថលាសរៀន្ដូ្ច
ជា៖ ការសបាុះបង់ អវរតាន្ ការពាក់្ព័ន្ធសរគ្ឿងសញៀន្ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យរកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ងរកុ្េ
របឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា សដី្េបបូីក្េរុបការងារ និ្ងចងរក្ងឯក្ស្ថរ
របាយការណ៍តាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− េរេបេរេួេ និ្ងដឹ្ក្នាាំេិេសចូេរួេេក្េមភាពផ្ទល េ់បតូរ 
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បទពិសស្ថធន៍្ ទាំងក្រេិរជារិ និ្ងអន្តរជារិ  
− ជាំរុញស្ថលាសរៀន្ឱយបសងកីរក្លឹបេិក្ាេរាប់រកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុ
ជា និ្ងរកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− របេូេររេូវការអភិវឌ្ឍយុវជន្ក្នុងេហគ្េន៍្ និ្ងសធវីេាំសណីសៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៦. ការងារអប់រ ាំកាយ និ្ង
កី្ឡា 

១ .ការងារអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា 

− ជាំរុញការអនុ្វរតការងារអប់រ ាំកាយក្នុងសា៉ា ងេិក្ា និ្ងការងារកី្ឡា
សរៅសា៉ា ងេិក្ាតាេរគឹ្ុះស្ថា ន្េិក្ា 

− សរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតការហារ់របាណ និ្ងសេងកី្ឡាសដី្េបេុីខភាព
របេ់េហាជន្តាេេហគ្េន៍្ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ និ្ងេហការសរៀបចាំេាភ រ ជួេជុេទីលាន្
កី្ឡាតាេស្ថលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្ 

− ជាំរុញ និ្ងេហការឱយយុវជន្សេងកី្ឡាេួយរបសភទយា៉ា ងរិចក្នុង
ស្ថលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្ 

− ទសពវទាយ និ្ងខណនាាំអាំពីសោេការណ៍ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត 
និ្ងបសចចក្សទេពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការងារអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា 

− របេូេ និ្ងសរៀបចាំេាិរិទីលាន្កី្ឡា ក្លឹបកី្ឡា េស្ដន្តីជាំនាញ កី្ឡា
ក្រ កី្ឡាការនីិ្ េហាជន្ហារ់របាណ និ្ងសេងកី្ឡាសដី្េបេុីខ
ភាព កី្ឡាពាក់្ក្ណ្តត េអាជីព និ្ងកី្ឡាអាជីព 

− ជាំរុញ និ្ងេហការសរៀបចាំរបកួ្រកី្ឡាសៅតាេស្ថលាសរៀន្ថ្នន ក់្
រេុក្ និ្ងចូេរេួរបកួ្រថ្នន ក់្សខរត និ្ងថ្នន ក់្ជារិ 

− របេូេររេូវការរគូ្អប់រ ាំកាយ និ្ងរគូ្កី្ឡាជាំនាញ និ្ងសធវីេាំសណី
សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សក្ៀរគ្រខេវងរក្េូេនិ្ធិអភិវឌ្ឍកី្ឡាពីអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា  
− តាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េល និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍ការងារ
អប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡាសៅតាេស្ថលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្តាេ
សោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការ
បន្តេុពេភាព ក្លឹបហារ់របាណ និ្ងអាជីវក្េមេក់្េាភ រកី្ឡា។ 
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ឧបរម្ព័នធទី២ក ៖ ម្ុែងារ និងម្ុែងាររង ក់ព័នធការោិល័យ្អប់រំ យ្ុវជន និងកីឡាខដ្លគ្បរល់ និងនធវើ 

                       គ្បតិភូកម្ានៅឱ្យរដ្ឋបាលគ្រុកផ្ននែតតបាត់ដ្ាំបង  

 

ម ខងារ ម ខងាររង/សរមាភាព 

ម ខងារខ្ដ្លក្បគល់ 

១. ោរក្គប់ក្គងោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្ប 
 
 

១. ោរក្គប់ក្គងប គគលិរអប់រ ំ
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

២. ោរក្គប់ក្គងក្គូបគក្ងៀនជាប់រិច្បចសនា 
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

៣. ោរក្គប់ក្គងសិសែ 
− ក្គប់ក្គងរិនាន័យរ ម្មរអាយ ០៣ឆ្ា ដំ្ល់គក្ោម០៦ឆ្ា  ំ
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នរីសិរាសក្ម្មប់ោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្ប 
− គរៀបចំ្បសិសែគៅតាមនិោម និងតាមរក្មិត្អាយ  
− ពិនិត្យស ខភាព និងអនាម័យក្សបតាមសតង់ោអបបបរម្ម
ខ្ផ្ារស ខភាពសិរា 

− តាមោន និងរំនារ់រំនងជាមួយឳព រម្មត យ អារអាណា
ពាបាលរ ម្មរ 

− តាមោនលរធផ្លោរអភិវឌ្ឍរ ម្មរតូ្ច្ប 
៤. ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរ 

− ោរ់បញ្ចូ លខ្ផ្នោរអប់ររំ ម្មរតូ្ច្បគៅរា ងខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ 
និងរមាវធីិវនិិគោគបីឆ្ា រំរិំលរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរខ្ផ្ែរគលីលរធផ្លសតីពីោរោ ំរ និងអភិវឌ្ឍ
រ ម្មរតូ្ច្ប 

៥. ោរក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិ 
− គលីរគគក្ម្មងខ្ផ្នោរយ រធសាន្រសតរយៈគពលខលី មធយម និងរ
យៈគពលខ្វង 

− គលីរគគក្ម្មងខ្ផ្នោរថ្វោិក្បចឆំ្ា  ំ
− ក្គប់ក្គងរិច្បចបញ្ា ិោរគណ្គនយយ 
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសារគពីភ័ណ្ឌ ក្បចឆំ្ា រំបស់សាលាគរៀន 
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− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសារគពីភ័ណ្ឌ គោលសក្ម្មប់រយៈគពល៥ឆ្ា រំបស់
រដ្ឋបាលក្សុរ  

− គរៀបចំ្បបញ្ា ីតាមោនសម្មភ រ បរោិខ ររា ងអងគភាពឱ្យបានចំ្បនួន
២ដ្ងរា ងមួយឆ្ា  ំ

− គរៀបចំ្បតារាងតាមោនោរគរីនគ ងី ថ្យច្ប ុះក្រពយសមបត្តិរដ្ឋ
ក្បចឆំ្ា  ំ

− គរៀបចំ្បរិច្បចបញ្ា ិោសម្មភ រតាមនីតិ្វធីិឃាល ងំ 
− គលីរគគក្ម្មងត្ក្មូវោរសម្មភ រក្បចឆំ្ា  ំ 

៦. ោរក្គប់ក្គងរំនិញ សំណ្ង់ អោរ ោរសាងសង់ ោរជួសជ ល 
ោរខ្ថ្ទគំហោឋ រច្បនាសមព័នធ និងគសវារមានានា 
− គធវីខ្ផ្នោរលរធរមាក្បចឆំ្ា  ំ
− គធវីខ្ផ្នោរខ្រត្ក្មូវក្បចឆំ្ា  ំ
− គធវីរបាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មស ្ម្មស និងក្បចឆំ្ា  ំនិង
បញ្ាូ នមរតាមម ខសញ្ជញ  រ់ព័នធ 

៧. ោរផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណសក្ម្មប់គបីរ បនតស ពលភាព  តែ រជាប
គណាត ុះអាសនា និងដ្រហូត្អាជាា ប័ណ្ណ សាលា ឬថ្នា រ់មគត្តយយ
សិរាឯរជន រមាវធីិសិរាជាតិ្ និងរមាវធីិសិរាអនតរជាតិ្ 
− អន គលាមគសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ១៩ អយរ.សសន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី១៤ 
ខ្ខមិថ្ នា ឆ្ា ២ំ០១២ របស់ក្រសួងអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

៨. ោរក្គប់ក្គងរមាវធីិមគត្តយយសិរារដ្ឋ  
− ក្សង់រិនាន័យរ ម្មរពីអាយ ០៣ឆ្ា ដំ្ល់គក្ោម០៦ឆ្ា (ំររ
រ ម្មរខ្ដ្លបានចូ្បលគរៀន និងរ ម្មរខ្ដ្លមិនបានចូ្បលគរៀន
គៅតាមភូមិ) 

− សាងសង់អោរ ជួសជ លអោរតាមសតង់ោ 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀនក្បចឆំ្ា  ំ
− គរៀបចំ្ប និងោកំ្រដំ្គណី្រោរគណ្ៈរមាោរក្រក្រង់សាលា និង
ក្រុមគផ្ែងៗក្បចសំាលា  

− គរៀបចំ្បរីធាល  និងខ្លបងគក្ៅថ្នា រ់តាមសតង់ោ 
− គរៀបចំ្បក្បជ ំផ្ថ្ៃក្ពហសបត្ិ៍ឱ្យបានគរៀងទត់្តាមោររំណ្ត់្ 
− ផ្លិត្សម្មភ រឧបគរសតាមរមាវធីិក្បចខំ្ខ 
− រំនារ់រំនង និងជំរ ញឪព រម្មត យរ ម្មរខ្ដ្លម្មនរូនដ្ល់
អាយ ចូ្បលគរៀន គដី្មបឱី្យបញ្ាូ នរូនមរសាលាគរៀន និងគរៀន
ឱ្យបានគរៀងទត់្ និងឧបត្ថមភោកំ្រសាលាតាមលរធភាព 
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− ោរច្ប ុះពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ផ្មលោរអន វត្តោរងាររបស់
ក្គូបគក្ងៀន 

− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីវឌ្ឍនភាព និងសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថ  
តាមោររំណ្ត់្ 

៩. រមាវធីិមគត្តយយសិរាឯរជន 
− គធវីខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ន៍សាលាគរៀនក្បចឆំ្ា សំក្ម្មប់មគត្ត
យយសិរា 

− ក្គប់ក្គងរិនាន័យសិសែមគត្តយយសិរាក្បចឆំ្ា  ំ
− គក្ជីសគរសីក្គូបគក្ងៀនខ្ដ្លម្មនសមត្ថភាពគរ គោសលយសម
ក្សបគោយមិនម្មនោរគរសីគអីង 

− គក្ជីសគរសីសិសែឱ្យចូ្បលគរៀនតាមលរខណ្ៈវនិិច្បេ័យនិងគោល
ោរណ៍្របស់សាលាគរៀន 

− ធានាដំ្គណី្រោរបគក្ងៀននិងគរៀនឱ្យក្បរបគោយគ ណ្ភាព 
និងក្បសិរធភាព 

− គោរព និងអន វត្តសារាច្បរ គសច្បរតីខ្ណ្នារំបស់ក្រសួងអប់រ ំ
យ វជន និងរីឡា 

− ធានាសណាត ប់ធាា ប់សងគម និងស វត្ថិភាពផ្លូវោយ និងផ្លូវចិ្បត្ត
ចំ្បគ ុះសិសែ 

− ច្ប ុះពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ផ្មលគលីោរអន វត្តរបស់សាលា
គរៀន 

− គធវីរបាយោរណ៍្សតីពីវឌ្ឍនភាពជូនក្រសួងអប់រ ំយ វជន និង
រីឡា  

១០. រមាវធីិអប់របំញ្ចូ លោា  និងរមាវធីិពហ ភាសា 
− ក្សង់រិនាន័យរ ម្មរពិោរក្សាលៗ និងរ ម្មរជនជាតិ្គដី្ម
ភាគតិ្ច្ប 

− រំណ្ត់្គក្ជីសគរសីរ ម្មរ និងគក្ជីសគរសីសាលា/ថ្នា រ់គដី្មបី
អន វត្ត 

− ផ្លិត្សម្មភ រឧបគរសត្ក្មូវគៅតាមរ ម្មរពិោរ រ ម្មរជន
ជាតិ្គដី្មភាគតិ្ច្ប 

− ច្ប ុះពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ផ្មលោរអន វត្តរបស់ក្គូបគក្ងៀន 
− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីវឌ្ឍន៍ភាពតាមោររំណ្ត់្ 

១១. រមាវធីិអាហារូបត្ថមភ 
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− រំនារ់រំនងជាមួយអងគោរផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ រ់ព័នធ និងអារ រ់
ព័នធគដី្មបគីរៀរគរធនធាន 

− រំណ្ត់្ចំ្បនួនរ ម្មរខ្ដ្លក្តូ្វររួលអាហារូបត្ថមភ 
− ជំរ ញសហគមន៍ និងឪព រម្មត យរ ម្មរឱ្យចូ្បលរមួោដំំ្ណា ំ
ចិ្បញ្ច ឹមសត្វ ចូ្បលរមួជាថ្វោិ សម្មភ រនិងចំ្បណាយគពលជួយ
ច្បមែិនអាហារ 

− រំនារ់រំនងជាមួយមនៃីរគពរយបខ្ងែរ/មណ្ឌ លស ខភាព 
គដី្មបខី្សវងយលពី់របួនគធវីអាហារូបត្ថមភ 

១២. រមាវធីិជួយរ ម្មរក្រីក្រតាមសាលា 
− ច្បងក្រងរិនាន័យរ ម្មរក្រីក្រតាមសាលា 
− រំណ្ត់្គក្ជីសគរសីរ ម្មរក្រីក្រតាមសាលា 
− រំនារ់រំនងអារ រ់ព័នធ គដី្មបកី្បមូលធនធាន(អងគោរផ្ដ្គូ 
សបប រសជន សហគមន៍ ក្ពុះសងឃ សាថ ប័ននានា) 

− រំណ្ត់្គពលគវលាក្តូ្វផ្តល់ធនធានឱ្យរ ម្មរក្រីក្រ (អាច្ប១ឆ្ា ំ
ផ្តល់ឱ្យ១ដ្ង ឬ១ឆ្ា ផំ្តល់ឱ្យ២ដ្ង តាមលរធភាពខ្ដ្លម្មន) 

− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីលរធផ្លោរជួយរ ម្មរក្រីក្រ 
១៣. រមាវធីិអប់រមំ្មតាបិតា ផ្ារភាា ប់នឹងរមាវធីិមគត្តយយសិរារដ្ឋ 
និងរមាវធីិមគត្តយយសិរាសហគមន៍ 

− រំណ្ត់្និងគក្ជីសគរសីសាលាខ្ដ្លក្តូ្វអន វត្ត 
− គរៀបចំ្បច្បងក្រងក្រុមម្មតាបិតាគៅតាមសាលា/ថ្នា រ់គោលគៅ 
− គរៀបចំ្បោរក្បជ ំតាមោរខ្ណ្នា(ំ១ខ្ខក្បជ ំមតង) 
− ច្ប ុះពិនិត្យតាមោនោរអន វត្តរបស់ម្មតាបិតាបគងាគ ល 
ក្បធានក្រុមម្មត យ និងម្មតាបិតារ ម្មរ 

− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីវឌ្ឍនភាពផ្នោរអន វត្តរមាវធីិម្មតា
បិតាផ្ារភាា ប់នឹងរមាវធីិមគត្តយយសិរារដ្ឋ និងមគត្តយយសិរា
សហគមន៍(ោរខ្ក្បក្បួល)ផ្តល់ឱ្យអារ រ់ព័នធ។ 

២. ោរអប់របំឋមសិរា ១. ោរក្គប់ក្គងប គគលិរអប់រ ំ
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

២. ោរក្គប់ក្គងក្គូបគក្ងៀនបឋមសិរាជាប់រិច្បចសនា 
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

៣. ោរក្គប់ក្គងសិសែ 



NASLA

ឧបស្រព័នធ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)   87 

− យ រធនាោរក្បមូលសិសែចូ្បលគរៀន 
− គរៀបចំ្បក្សង់សថិតិ្ 
− ខ្ផ្នរីខាងផ្ៃុះ (គរៀបចំ្ប និងគធវីបច្បច បបនាភាព) 
− គរៀបចំ្បសិសែ និងក្គូតាមថ្នា រ់តាមនិោម 
− តាមោនវត្តម្មនសិសែ 

៤. ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរ 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន  
− ខ្បងខ្ច្បរតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់មន្រនតីអប់រ ំ 
− បញ្ចូ លខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀនគៅរា ងខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍ
ន៍ និងរមាវធីិវនិគោគបីឆ្ា រំរិំលរបស់រដ្ឋបាលក្សុរ 

− ខ្បងខ្ច្បររមាវធីិសិរាតាមរក្មិត្ថ្នា រ់  
− គលីរគគក្ម្មងថ្វោិគៅតាមត្ក្មូវោរខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ 

៥. ោរក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបតិ្ត 
− គរៀបចំ្បតារាងត្ម្មល ភាព  
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីតាមោនថ្វោិ  
− ខ្បងខ្ច្បរថ្វោិតាមខៃង់គណ្នី  
− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ហរិញ្ញវត្ថ  
− គរៀបចំ្បបញ្ា ី និងជក្មុះបញ្ា ីសារគពីភណ្ឌ តាមឆ្ា  ំ 
− បិរសាល រគលីសម្មភ រតាមក្បភពថ្វោិ  
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីររួល និងខ្បងខ្ច្បរសម្មភ រ 

៦. ោរផ្គត់្ផ្គង់គសៀវគៅសរិាគោល 
− គលីរត្ក្មូវោរគសៀវគៅសិរាតាមឆ្ា សំិរា 
− គសាីស ំថ្វោិសក្ម្មប់រិញគសៀវគៅសិរា 
− ខ្បងខ្ច្បរដ្ល់សិសែ ក្គូតាមត្ក្មូវោរ 
− គរៀបចំ្បសថិតិ្ក្គប់ក្គង ខ្ថ្ររាគសៀវគៅសិរា 
− គធវីរបាយោរណ៍្បូរសរ ប រ់ព័នធនឹងគសៀវគៅសិរា 

៧. ោរក្គប់ក្គងរំនិញ សំណ្ង់អោរ ោរសាងសង់ ោរជួសជ ល 
ោរខ្ថ្ទគំហោឋ រច្បនាសមព័នធ និងគសវារមានានា 
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសក្មង់គ ា្ ុះសាលាគរៀនបឋមសិរា   
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីត្ក្មូវោរសាងសង់ និងជួសជ ល  
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរថ្វោិសក្ម្មប់ោរសាងសង់ និងជួសជ ល  
− គរៀបចំ្បបលង់សាងសង់ បលង់ជួសជ លលមែិត្បគច្បចរគរស បញ្ា ី
បា ន់ត្ផ្មល ក្បតិ្រិនោរងារសាងសង់ និងជួសជ ល 
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− គរៀបចំ្បបលង់រីតាងំ (បលង់សាងសង់តាមសតង់ោរបស់ក្រសួង
អប់រ ំយ វជន និងរីឡា) 

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរសក្ម្មប់តាមោន និងក្តួ្ត្ពិនិត្យោរសាង
សង់ និងោរជួសជ ល 

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរលរធរមា  
− គធវីខ្ផ្នោរខ្រត្ក្មូវ  
− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ ក្បចកំ្តី្ម្មស ្ម្មស និងឆ្ា គំដី្មបគីផ្ាី
គៅអងគភាពខ្ដ្ល រ់ព័នធ 

៨. ោរក្គប់ក្គងដំ្គណី្រោរគណ្ៈរមាោរក្គប់ក្គងសាលាគរៀន 
− គក្ជីសគរសីគណ្ៈរមាោរក្រក្រង់សាលាគរៀន  
− សក្មបសក្មួលោរក្បជ ំ (៣ដ្ងរា ង១ឆ្ា )ំ 
− ចូ្បលរមួរសាង និងអន វត្តខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន  
− ក្បមូល និងជំរ ញរ ម្មរឱ្យចូ្បលគរៀន  
− តាមោនោរគរៀនរបស់សិសែ និងោរបគក្ងៀនរបស់ក្គូ  
− គរៀរគរថ្វោិគដី្មបអីភិវឌ្ឍសាលាគរៀន  
− ចូ្បលរមួរសាង ខ្ថ្ទ ំជួសជ លគហោឋ រច្បនាសមព័នធសាលា
គរៀន  

− ចូ្បលរមួរប់សាា ត់្រាល់បាត្ ភាពមិនក្បក្រតី្ទងំរា ង និងគក្ៅ
សាលា 

− វាយត្ផ្មលោរអន វត្តខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន   
៩. គណ្ៈរម្មា ោរអភិវឌ្ឍន៍រក្មងសាលាគរៀន 

− បគងាីត្ ល បរក្មងសាលាគរៀន  
− សក្មបសក្មួលយនតោររក្មងសាលាគរៀន  
− សក្មបសក្មួលោរក្បជ ំបគច្បចរគរសរា ងរក្មងសាលាគរៀន  
− សក្មបសក្មួលោរខ្ច្បររខំ្លរធនធាន សម្មភ ររវាងរក្មង
មួយគៅរក្មងមួយ និងរវាងសាលាមួយគៅសាលាមួយ
គរៀត្  

− ពិនិត្យតាមោនោរអន វត្តតួ្នារីភាររិច្បចរបស់គណ្ៈរមាោរ 
និងក្រុមក្បឹរារក្មងសាលាគរៀន  

− តាមោនលរធផ្លសិរារា ងរក្មង 
− ោរក្ប ងក្បណាងំ រវាងរក្មងនិងរក្មង និងរវាងសាលា 
និងសាលា 

១០. ោរផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណសក្ម្មប់ោរគបីរ ោរបនតស ពលភាព ោរ
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តែ រជាបគណាត ុះ អាសនា និងោរដ្រហូត្អាជាា ប័ណ្ណ សាលា
បឋមសិរាឯរជនរមាវធីិសិរាជាតិ្ 

− អន គលាមគសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ១០ អយរ.សណ្ន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី
២៩ ខ្ខមររា ឆ្ា ២ំ០១៤ 

១១. រមាវធីិពហ ភាសា 
− គរៀបចំ្បថ្នា រ់គរៀនខ្ដ្លសថិត្គៅតំ្បន់ជនជាតិ្គដី្មភាគតិ្ច្ប  
− ក្បមូលសិសែជនជាតិ្គដី្មភាគតិ្ច្បខ្ដ្លម្មនត្ក្មូវោរ  
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរគដី្មបបីណ្ត ុះបណាត លគណ្ៈរមាោរក្គប់ក្គង 
និងក្គូ សក្ម្មប់ោរបគក្ងៀនពហ ភាសា  

− ជំរ ញោរអន វត្តរមាវធីិសិរាថ្នា រ់ពហ ភាសា 
− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្បូរសរ បោរអន វត្តដំ្គណី្រោរបគក្ងៀនព
ហ ភាសា   

១២. រមាវធីិពគនលឿនោរសិរា 
− ក្បមូល និងក្គប់ក្គងសថិតិ្សិសែ ឬរ ម្មរគលីសអាយ   
− គរៀបចំ្បថ្នា រ់ និងក្គូសក្ម្មប់ោរបគក្ងៀនរមាវធីិពគនលឿនោរ
សិរា  

− ជំរ ញោរអន វត្ត និងគធវីរបាយោរណ៍្លរធផ្ល 
១៣. រមាវធីិគសបៀងអាហារតាមសាលាគរៀន 

− គរៀបចំ្បរខ្នលងច្បមែិនអាហារ(ផ្ៃុះបាយតាមសាលាគរៀន) និង
ច្ប ងគៅគោយគរៀរគរធនធានពីសហគមន៍  

− គរៀបចំ្បតារាងបញ្ា ីគ ា្ ុះសិសែតាមគវន ខ្ដ្លក្តូ្វររួល
អាហារ 

− គធវីសំគណី្ស ំគសបៀងគដី្មបគីក្បីក្បាស់គៅតាមក្តី្ម្មស ខ្ដ្ល
ខ្ផ្ែរគលចំី្បនួនសិសែខ្ដ្លបានបា ន់សាា ន  

− គរៀបចំ្បរ រោរ់គសបៀងអាហារឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វតាម
បគច្បចរគរស 

− ខ្បងខ្ច្បរគសបៀង និងច្បមែិនអាហារឱ្យសិសែហូប  
− គរៀរគរធនធានពីសហគមន៍គដី្មបឧីបត្ថមភច្ប ងគៅ  
− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ 

១៤. រមាវធីិអប់រពិំគសស 
− រំណ្ត់្អត្តសញ្ជញ ណ្សិសែពិោរ  
− សក្មបសក្មួល និងផ្តល់នូវោរោកំ្រដ្ល់សិសែពិោរ 
− គរៀបចំ្បសិសែពិោរឱ្យចូ្បលគរៀនជាមួយសិសែធមាតា  
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− អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្គូគលីោរអប់របំរោិប័នា  
១៥. រមាវធីិអាហារូបររណ៍្សិសែក្រីក្រ 

− បគងាីត្គណ្ៈរមាោរ 
− គក្ជីសគរសីសិសែអាហាររូបររណ៍្(ខ្ផ្ែរតាមោរខ្ណ្នាំ
របស់ក្រសួង)  

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរថ្វោិ និងសំគណី្ស ំអាហារូបររណ៍្ 
− ខ្បងខ្ច្បរថ្វោិដ្ល់សិសែអាហារូបររណ៍្ខ្ដ្លបានគក្ជីស
គរសី  

− តាមោនោរសិរារបស់សិសែខ្ដ្លររួលបានអាហារូបររ
ណ៍្  

− គរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្បូរសរ ប។ 
១៦. រមាវធីិអប់រសំ ខភាព និងអនាម័យ 

− សាលារ ៀនសុវត្ថិភាព បំប នក្រុមបំប ន និងពិនិត្យតាមោន
រដ្ឋបាលក្សុរ  ក្គូបគក្ងៀនសហគមន៍ និងអារ រ់ព័នធអំពី
ោរបងាា រគក្ោុះថ្នា រ់គផ្ែងៗ គក្ោុះថ្នា រ់គោយធមាជាតិ្ និង
គោយសារក្ោប់សំណ្ល់ពីសក្ងាគ ម គធវីរបងព័រធជ ំវញិក្សុះ
រឹរ អណ្តូ ងរឹរគៅរា ងសាលាគរៀន 

− បគងាីត្គណ្ៈរមាោរស ខភាពសិរាតាមសាលាគរៀន 
− ត្តួ្ត្ពិនិត្យរមើលសុខភាព បស់កុមា មុនចាប់រ ដ្ើមចូលរ ៀន 
(ពិនិត្យស ខភាព និងោយសមបទរ ម្មរថ្នា រ់រី១ គៅគពល
ចប់គផ្ោីមឆ្ា សំិរាដំ្បូង។ ផ្តល់វា រ់សាងំថ្នា បំងាា រ ផ្ោល់
វតីាមីន ផ្ោល់ថ្នា រំម្មល រ់ក្ពូនពីរដ្ង រា ងមួយឆ្ា ដំ្ល់ប គគលិរ
អប់រ ំនិងអារសិរា) 

− ោរពិនិត្យចំ្បណី្អាហារគៅរា ងសាលាគរៀន កា បំពាក់សមាា  
 ូបវន័ត ផ្ ែ្កអនាម័យតាមសាលារ ៀន (ផ្គត់្ផ្គង់រឹរសាែ ត្ 
បងគន់អនាម័យ រខ្នលងលាងសម្មែ ត្ផ្ដ្ ផ្ោល់ក្បអប់សគក្ងាគ ុះ
បឋម និងសម្មភ រៈបក្មុង ក្គប់ក្គងោរសំណ្ល់រងឹ រាវ និង
គរៀបចំ្ប និងររារ រព័ត៌្ម្មនស ខភាពរបស់សិសែគៅក្គប់ភូមិ
សិរា) 

− កា អប់ សុំខភាព(ផ្ោល់ោរអប់រអំំពីស ខភាពបនតពូជ ស ខ
ភាពផ្លូវគភរ រមួបញ្ចូ លទងំោរអប់រ ំបងាា រជំងឺគអដ្ស៍ គក្គឿង
គញៀន ោរអប់រសំ ខភាព អនាម័យ ស វត្ថិភាពចំ្បណី្អាហារ  
អាហាររូបត្ថមភ វធីិសគក្ងាគ ុះបឋម គក្គឿងក្សវងឹ បារ ីស ខភាព
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ខ្ភារ ស ខភាពម្មត់្គធាញ ក្ពមទងំោរអប់របំងាា រជំងឺមិន ល្ង 
និងជំងឺ ល្ងនានា) 

− កា អប់ អំំពើសង្គម និង្ប សិាថ ន(បំប នក្គូបគក្ងៀន សិសែ 
និងអារ រ់ព័នឋអំពីវធិានោរបងាា ររប់សាា ត់្ គក្ោុះមហនត
រាយ គក្ោុះថ្នា រ់គផ្ែងៗ បខ្ក្មបក្មួលអាោសធាត្  ោរោំ
គដី្មគឈគី ងីវញិ និងោរខ្ថ្ររាបរសិាថ ន ។ 

១៧. ោរងារក្រុមក្បឹរារ ម្មរ 
− គរៀបចំ្បយនតោរ ោរក្គប់ក្គង និងោរគក្ជីសគរសីក្រុមក្បឹរា
រ ម្មរ 

− ោកំ្រដ្ល់ដំ្គណី្រោររបស់ក្រុមក្បឹរារ ម្មរ 
− គលីររឹរចិ្បត្តដ្លក់្រុមក្បឹរារ ម្មរគតត ត្គលីច្បលនាបីលែ 

១៨. ោរអប់រោំយ និងរីឡា 
− ជំរ ញ និងតាមោនសរមាភាពោយសិរាគៅតាមសាលា
បឋមសិរាសាធារណ្ៈ និងឯរជន 

− អភិវឌ្ឍគហោឋ រច្បនាសមព័នធរីឡាគៅតាមសាលាបឋមសិរា
សាធារណ្ៈ និងឯរជន 

៣. ោរអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
 
 

១. ោរក្គប់ក្គងប គគលិរ 
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

២. ោរគក្ជីសគរសីនិងោរក្គប់ក្គងក្គូបគក្ងៀនជាប់រិច្បចសនា 
− អន គលាមក្ពុះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈគោយខ្ រសក្ម្មប់
ប គគលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់គក្ោមជាតិ្ 

៣. ោរក្បមូល ោរក្គប់ក្គងសិសែ អារសិរា និងអារចូ្បលរមួ 
− ផ្ែពវផ្ាយរមាវធីិអប់រគំក្ៅក្បព័នធដ្ល់អារ រ់ព័នធ 
− ពិនិត្យ ក្សង់សថិតិ្ និងក្បមូលក្រុមម ខសញ្ជញ  
− គរៀបចំ្បឯរសារ និងសម្មភ រសក្ម្មប់ដំ្គណី្រោរគរៀន 
− ពិនិត្យតាមោនោរគរៀនរបស់សិសែ 
− គរៀបចំ្បោរក្ប ង និងបញ្ាូ នសិសែ 
− គច្បញប័ណ្ណអរខររមា វញិ្ជញ បនបក្ត្បញ្ជា រ់ោរសិរាតាមរមា
វធីិ 

៤. ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរសរមាភាព  
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នរីសិរា រ់ព័នធរមាវធីិអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរត្ក្មូវោរក្គូបគក្ងៀនជាប់រិច្បចសនាតាមឆ្ា  ំ
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− សិរាត្ក្មូវោរឱ្យគ ល្ីយត្បគៅនឹងគសច្បរតីក្តូ្វោររបស់ក្រុម
ម ខសញ្ជញ  

− ចូ្បលរមួវគគបំប នទរ់រងនឹងោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរសរមាភាព 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរោរងារលមែិត្តាមខ្ខ 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរោរងារក្បចឆំ្ា  ំ

៥. ោរក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិ 
− បគងាីត្គណ្ៈរមាោរក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិរដ្ឋ 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរច្បំណាយក្បចឆំ្ា  ំក្បចខំ្ខ 
− គរៀបចំ្បោរខ្បងខ្ច្បរថ្វោិគៅរមាវធីិអប់រគំក្ៅក្បព័នធ 
− រាល់ោរចំ្បណាយក្ត្ូវម្មនោរឯរភាពតាមគណ្ៈរមាោរ
នីមួយៗ និងត្ម្មល ភាព 

− គរៀបចំ្បរិច្បចបញ្ា ិោគណ្គនយយ 
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសារគពីភ័ណ្ឌ ក្បចឆំ្ា រំបស់សាលា 
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសារគពីភ័ណ្ឌ គោល 
− តាមោនោរគរីនគ ងី ោរថ្យច្ប ុះក្រពយសមបត្តិរដ្ឋក្បចឆំ្ា  ំ
− គធវីោរពិនិត្យតាមោនសម្មភ របរោិខ ររបស់ខលួន 
− គរៀបចំ្បរិច្បចបញ្ា ិោសម្មភ រ 
− គលីរគគក្ម្មងត្ក្មូវោរសម្មភ រក្បចឆំ្ា  ំ
− គរៀបចំ្បគសៀវគៅបញ្ា ីតាមោនោរគក្បីក្បាស់សម្មភ រ 

៦. ោរផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណសក្ម្មប់ោរគបីរ ោរបនតស ពលភាព ោរតែ រ
ជាបគណាត ុះអាសនា និងោរដ្រហូត្អាជាា ប័ណ្ណមជឈមណ្ឌ លប
ណ្ត ុះបណាត លជំនាញម ខរបរ និងភាសាបរគរសរយៈគពលតិ្ច្ប
ជាង០១(មួយ)ឆ្ា  ំ
− អន គលាមគសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ១៩ អយរ.សសន ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី
១៤ ខ្ខមិថ្ នា ឆ្ា ២ំ០១២ 

៧. ោរក្គប់ក្គងរំនិញ សំណ្ង់អោរ ោរសាងសង់ ោរជួសជ ល 
ោរខ្ថ្ទគំហោឋ រច្បនាសមព័នធ និងគសវារមានានា 
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីសក្មង់គ ា្ ុះមជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍  
− គរៀបចំ្បបញ្ា ីត្ក្មូវោរសាងសង់ និងជួសជ ល  
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរថ្វោិសក្ម្មប់ោរសាងសង់ ោរជួសជ ល  
− គរៀបចំ្បបលង់សាងសង់ បលង់ជួសជ លលមែិត្បគច្បចរគរស បញ្ា ី
បា ន់ត្ផ្មល ក្បតិ្រិនោរងារសាងសង់ និងជួសជ ល 

− គរៀបចំ្បបលង់រីតាងំ (បលង់សាងសង់រំណ្ត់្តាមសតង់ោរបស់
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ក្រសួងអប់រ ំយ វជន និងរីឡា) 
− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរសក្ម្មប់តាមោន និងក្តួ្ត្ពិនិត្យោរសាង
សង់ និងជួសជ ល 

− គរៀបចំ្បខ្ផ្នោរលរធរមា  
− គធវីខ្ផ្នោរខ្រត្ក្មូវ  
− របាយោរណ៍្ ក្បចកំ្តី្ម្មស ្ម្មស និងឆ្ា គំដី្មបគីផ្ាីគៅអងគ
ភាព រ់ព័នធ 

៨. រមាវធីិអរខររមាវជិាា ជីវៈ 
− គបីរថ្នា រ់អរខររមាតាមភូមិឬមជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍ 
តាមគរាងច្បក្រសហក្ោស 

− ផ្គត់្ផ្គង់សម្មភ រក្រក្រង់ដំ្គណី្រោរថ្នា រ់ 
− ពក្ងឹងរិច្បចសហោរជាមួយផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា 
− ផ្តល់អាហារូបរណ៍្ដ្ល់សិសែអរខររមា 
− ផ្តល់ោរអប់រអំរខររមាពីរភាសាសក្ម្មប់ជនជាតិ្គដី្មភាគតិ្ច្ប 
− ផ្តល់រងាវ ន់គលីររឹរចិ្បត្តដ្ល់សិសែអរខររមាខ្ដ្លសិរាបាន
លែ 

− ពិនិត្យតាមោន និងខ្រលមែឱ្យបានជាក្បច ំ
− ក្បារពវរិវាអរខររមាជាតិ្ អនតរជាតិ្៨រញ្ជញ  

៩. រមាវធីិគក្ោយអរខររមា 
− ផ្តល់ថ្វោិដំ្គណី្រោរបណាណ ល័យ និងមណ្ឌ លអាន 
− សារលបងគត្សតថ្នា រ់គក្ោយអរខររមាសក្ម្មប់អារខ្ដ្លបាន
បញ្ច ប់ោរសិរា 

− ពិនិត្យតាមោនដំ្គណី្រោរបណាណ ល័យ និងមណ្ឌ លអាន 
១០. រមាវធីិសមមូលបឋមសិរា និងបំគពញវជិាា  

− ផ្ែពវផ្ាយរមាវធីិសមមូលបឋមសិរា និងបំគពញវជិាា  
− ផ្តល់សម្មភ រដំ្គណី្រោរ 
− ចូ្បលរមួវគគបំប នក្គូបគក្ងៀនជាប់រិច្បចសនា 
− ពិនិត្យតាមោនគលីោរអន វត្តរមាវធីិ 
− គរៀបចំ្បោរក្ប ង និងបញ្ា ីគ ា្ ុះសិសែ 
− គច្បញវញិ្ជញ បនបក្ត្បញ្ជា រ់ោរសិរា 

១១. រមាវធីិបគងាីនក្បារ់ចំ្បណូ្ល 
− ផ្ែពវផ្ាយពីសារៈក្បគោជន៍ផ្នមជឈមណ្ឌ លសិរាសហគម
ន៍ និងរមាវធីិបំណិ្នជីវតិ្ 
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− ពក្ងឹងសរមាភាពមជឈមណ្ឌ លសហគមន៍តាមត្ក្មូវោរជារ់
ខ្សតង 

− ក្បជ ំក្បចខំ្ខ ក្តី្ម្មស ្ម្មស ឆ្ា  ំនិងគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ 
− រំណ្ត់្អារិភាពបណ្ត ុះបណាត លជំនាញម ខរបរឱ្យគ ល្ីយត្ប
គៅនឹងត្ក្មូវោររីផ្ារ 

− ផ្តល់រ ន ឬក្បារ់រមចី ឬសម្មភ រដ្ល់អារគរៀនគៅគពលបញ្ច ប់
ោរសិរា 

− ពិនិត្យតាមោនខ្រលមែជាក្បចពីំអារ រ់ព័នធនានា  
− គបីរថ្នា រ់បគក្ងៀនថ្នា រ់ជំនាញម ខរបរគៅតាមមជឈមណ្ឌ ល
សហគមន៍ 

− ជំរ ញោរអន វត្តរមាវធីិអប់រគំក្ៅក្បព័នធគផ្ែងៗរា ង
មជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍ 

− គក្បីក្បាស់សតង់ោវាយត្ផ្មលក្គប់សរមាភាព សាថ នភាព
មជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍ 

− ចូ្បលរមួរសែនរិច្បចសិរាគដី្មបតីល ស់បតូរបរពិគសាធន៍ 
− សហោរជាមួយសហគមន៍ពិនិត្យរីតាងំសមក្សបសក្ម្មប់
រសាងមជឈមណ្ឌ លសិរាសហគមន៍ 

១២. រមាវធីិចូ្បលគរៀនគ ងីវញិ 
− ផ្តល់ោរោកំ្រគណ្ៈរមាោរក្បមូលសិសែ 
− ផ្តល់សម្មភ រសក្ម្មប់ដំ្គណី្រោរថ្នា រ់ 
− ចូ្បលរមួវគគបំប ន 

ម ខងារខ្ដ្លក្ត្វូបានគធវីក្បតិ្ភូរមា 
១. ោរងាររដ្ឋបាលោកំ្រក្គឹុះសាថ ន
មធយមសិរាចំ្បគណ្ុះរូគៅ 

១. ោរងាររដ្ឋបាល 
 ផ្ែពវផ្ាយគោលោរណ៍្ខ្ណ្នា ំលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ត 
និងគោលនគោបាយដ្ល់សាលាគរៀន 

 ខ្ណ្នាសំាលាគរៀនរា ងោរគរៀបចំ្ប និងក្គប់ក្គងគសៀវគៅរត់្
ក្តាលិខិត្គច្បញ ចូ្បល វត្តម្មនប គគលិរ និងគសៀវគៅរដ្ឋបាល
គផ្ែងៗគរៀត្ 

 ផ្តល់គោបល់ និងោកំ្រោរគរៀបចំ្បោរងារបរសិាថ ន បលង់
សាលាគរៀន ោរងារអនាម័យគៅតាមសាលាគរៀន 

 ក្គប់ក្គងសថិតិ្ក្គូ និងសិសែតាមសាលាមធយមសិរា 
 ជំរ ញោរក្ប ងក្បណាងំសាលាគរៀនសាែ ត្ នាយរលែ ក្គូ
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បគក្ងៀនលែ 
 គរៀបចំ្បលិខិត្ចត់្តាងំ និងក្តួ្ត្ពិនិត្យគលីោរចត់្តាងំក្គូ
គច្បញថ្ាី ក្គូគផ្ៃរចូ្បលគៅបគក្មីោរងារគៅសាលាគរៀនខ្ផ្ែរតាម
លិខិត្ឧគរៃសនាមរបស់មនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

 ពិនិត្យតាមោនោរបំគពញោរងាររបស់ក្គូបគក្ងៀន  
 បូរសរ បរបាយោរណ៍្គៅតាមសាលាមធយមសិរាតាម
គោលោរណ៍្រំណ្ត់្ 

 ក្តួ្ត្ពិនិត្យគមីលោរងារក្ប ង្ម្មស 
− សក្មបសក្មួល និងោកំ្រដ្ល់សាលាមធយមសិរា។ 

 ២. ោរក្គប់ក្គងប គគលិរ 
 គលីរសំគណី្ខ្ត្ងតាងំ និងបញ្ច ប់ម ខតំ្ខ្ណ្ងគណ្ៈ
ក្គប់ក្គងសាលា 

 ពិនិត្យ វាយត្ផ្មល និងគលីរសំគណី្ដំ្គ ងីថ្នា រ់ និងឋាននតរ
ស័រតិ ផ្តល់គមោយ ប័ណ្ណសរគសីរ និងោរគលីររឹរចិ្បត្តគផ្ែង
គរៀត្ ក្គូលែ នាយរលែ មរមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

 ពិនិត្យ និងបញ្ាូ នសំគណី្លំខ្ហម្មត្ ភាព ចូ្បលនិវត្តន៍ ឈប់
ពីោរងារ តល ស់បតូររីរខ្នលងបគក្មីោរងារ សក្ម្មរពាបាល
ជំងឺ រំគនរោា នគបៀវត្ែ គក្ោុះថ្នា រ់រា ងគពលបគក្មីោរងារ 
មរណ្ភាព ស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរចប់ពី៧(ក្បាពីំរ)ផ្ថ្ៃគៅ
មនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

 ពិនិត្យ និងអន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរគក្ោម៧ផ្ថ្ៃ   
 ក្បមូលបូរសរ បត្ក្មូវោរក្គូ និងគធវីសំគណី្មរមនៃីរអប់រ ំយ 
វជន និងរីឡា 

 ពិនិត្យសំគណី្ និងផ្តល់គោបល់គលីោរោរ់រណ្ឌ រមាខាងវ ិ
ន័យរដ្ឋបាលដ្ល់ប គគលិរអប់រមំធយមសិរា 

 ក្គប់ក្គងរិនាន័យប គគលិរមធយមសិរា និងគធវីរបាយោរណ៍្
អំពីសាថ នភាពប គគលិរគៅមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

 ពិនិត្យតាមោនោរបំគពញោរងាររបស់ក្គូបគក្ងៀន 
− ពិនិត្យ និងគផ្ៃៀងតៃ ត់្គលីតារាងក្បារ់គបៀវត្ែមូលោឋ ន ក្បារ់
បនាៃ ប់បនែផំ្នគបៀវត្ែ និងក្បារ់ឧបត្ថមភគផ្ែងៗ។ 

 ៣.ោរងារខ្ផ្នោរ ហរិញ្ញវត្ថ  និងក្រពយសមបត្តិ 
− ខ្ណ្នាសំាលាគរៀនគធវីខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍សាលាគរៀន និង
ខ្ផ្នោរថ្វោិ 
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− ពិនិត្យ និងបូរសរ បខ្ផ្នោរក្បតិ្បត្តិរបស់សាលាគរៀនរូ
ទងំក្សុរជូនមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− ខ្ណ្នាអំំពីនីតិ្វធីិ ឬគោលោរណ៍្ផ្នោរគក្បីក្បាស់ថ្វោិ
(ម្មតិ្ោចំ្បណាយ រិច្បចបញ្ា ិោ នីតិ្វធីិរូទត់្... ) 

− ពិនិត្យតាមោនោរគក្បីក្បាស់ថ្វោិដំ្គណី្រោរសាលាគរៀន 
− ក្បមូល និងគធវីរបាយោរណ៍្សមិរធរមាតាមគោលោរណ៍្
រំណ្ត់្ 

− ខ្បងខ្ច្បរ និងក្បជ ំផ្ែពវផ្ាយតារាងថ្វោិតាមជំហាន
នីមួយៗខ្ផ្ែរគលីតារាងថ្វោិរបស់មនៃីរអប់រ ំយ វជន និង
រីឡា 

− គរៀបចំ្បសំគណី្ស ំក្បារ់អាហារូបររណ៍្សិសែក្រីក្រគៅមនៃីរ
អប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− បូរសរ បរបាយោរណ៍្ចំ្បណូ្ល-ចំ្បណាយរបស់សាលាគរៀន
ជូនមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− ពិនិត្យ គផ្ៃៀងតៃ ត់្ និងបញ្ាូ នបញ្ា ីសារគពីភណ្ឌ សាលាគរៀន
ជូនគៅមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា។  

២. ោរអភិវឌ្ឍយ វជន 

 

១. ោរអភិវឌ្ឍយ វជន 
− ផ្ែពវផ្ាយគោលោរណ៍្ខ្ណ្នា ំច្បាប់ លិខិត្បរោឋ ន រ់
ព័នធនឹងោរអភិវឌ្ឍយ វជន 

− ក្តួ្ត្ពិនិត្យ ខ្ណ្នា ំនិងជំរ ញសាលាគរៀនឱ្យគរៀបចំ្បបគងាីត្ 
និងដំ្គណី្រោរក្រុមក្បឹរារ ម្មររមព ជា និងក្រុមក្បឹរាយ វ
ជនរមព ជា  

− ផ្តល់ោរខ្ណ្នាអំំពីតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់នាយរសាលា ក្គូ
បគក្ងៀន និងសិសែខ្ដ្លររួលបនៃ រោរងារក្រុមក្បឹរារ ម្មរ
រមព ជា និងក្រុមក្បឹរាយ វជនរមព ជា 

− គរៀរគរ សក្មបសក្មួល និងសហោរជាមួយផ្ដ្គូគដី្មបបី
ណ្ត ុះបណាត លជំនាញ និងបំណិ្នគផ្ែងៗដ្ល់សម្មជិរក្រុម
ក្បឹរារ ម្មររមព ជា និងក្រុមក្បឹរាយ វជនរមព ជា 

− គោុះក្សាយបញ្ជា នានា រ់ព័នធយ វជន រ ម្មរតាមសាលាគរៀន
ដូ្ច្បជា៖ ោរគបាុះបង់ អវត្តម្មន ោរ រ់ព័នធគក្គឿងគញៀន 

− ក្បមូល និងក្គប់ក្គងរិនាន័យក្រុមក្បឹរារ ម្មររមព ជា និង
ក្រុមក្បឹរាយ វជនរមព ជា គដី្មបបូីរសរ បោរងារ និងច្បង
ក្រងឯរសាររបាយោរណ៍្តាមគោលោរណ៍្រំណ្ត់្ 
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− សក្មបសក្មួល និងដឹ្រនាសំិសែចូ្បលរមួសរមាភាពតល ស់បតូ
របរពិគសាធន៍ ទងំរក្មិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្  

− ជំរ ញសាលាគរៀនឱ្យបគងាីត្រលឹបសិរាសក្ម្មប់ក្រុមក្បឹរា
រ ម្មររមព ជា និងក្រុមក្បឹរាយ វជនរមព ជា 

− ក្បមូលត្ក្មូវោរអភិវឌ្ឍយ វជនរា ងសហគមន៍ និងគធវី
សំគណី្គៅមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា។ 

៣. ោរងារអប់រោំយ និងរីឡា ១. ោរងារអប់រោំយ និងរីឡា 
− ជំរ ញោរអន វត្តោរងារអប់រោំយរា ងគម្ម ងសិរា និង
ោរងាររីឡាគក្ៅគម្ម ងសិរាតាមក្គឹុះសាថ នសិរា 

− គរៀបចំ្ប និងអន វត្តោរហាត់្ក្បាណ្ និងគលងរីឡាគដី្មបសី ខ
ភាពរបស់មហាជនតាមសហគមន៍ 

− ជំរ ញ សក្មបសក្មួល និងសហោរគរៀបចំ្បសម្មភ រ ជួសជ លរី
លានរីឡាតាមសាលាគរៀន និងសហគមន៍ 

− ជំរ ញ និងសហោរឱ្យយ វជនគលងរីឡាមួយក្បគភរោ ង
តិ្ច្បរា ងសាលាគរៀន និងសហគមន៍ 

− ផ្ែពវផ្ាយ និងខ្ណ្នាអំំពីគោលោរណ៍្ លិខិត្បរោឋ នគតិ្
យ ត្ត និងបគច្បចរគរស រ់ព័នធនឹងោរងារអប់រោំយ និងរីឡា 

− ក្បមូល និងគរៀបចំ្បសថិតិ្រីលានរីឡា រលឹបរីឡា មន្រនតីជំនាញ 
រីឡាររ រីឡាោរនីិ មហាជនហាត់្ក្បាណ្ និងគលងរីឡា
គដី្មបសី ខភាព រីឡា រ់រណាត លអាជីព និងរីឡាអាជីព 

− ជំរ ញ និងសហោរគរៀបចំ្បក្បរួត្រីឡាគៅតាមសាលាគរៀន 
ថ្នា រ់ក្សុរ និងចូ្បលរមួក្បរួត្ថ្នា រ់គខត្ត និងថ្នា រ់ជាតិ្ 

− ក្បមូលត្ក្មូវោរក្គូអប់រោំយ និងក្គូរីឡាជំនាញ និងគធវី
សំគណី្គៅមនៃីរអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 

− គរៀរគរខ្សវងររមូលនិធិអភិវឌ្ឍរីឡាពីអារ រ់ព័នធនានា  
− តាមោន ក្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្ផ្មល និងបូរសរ បរបាយោរណ៍្
ោរងារអប់រោំយ និងរីឡាគៅតាមសាលាគរៀន និងសហ
គមន៍តាមគោលោរណ៍្រំណ្ត់្ 

− ពិនិត្យ និងសគក្មច្បគលីោរគសាីស ំអាជាា ប័ណ្ណសក្ម្មប់ោរគបីរ 
ោរបនតស ពលភាព រលឹបហាត់្ក្បាណ្ និងអាជីវរមាលរ់
សម្មភ ររីឡា។ 
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ឧបរម្ព័នធទី៣ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្នរៀបចាំខដ្នដ្ី នររូបនយី្កម្ា រាំែង់ និង

ភូម្ិបាល 

ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

១. ការងារសរៀបចាំខដ្ន្ដី្ 
និ្ងន្គ្រូបនី្យក្េម 

១. ការសរៀបចាំបលង់សោេសរបីរបាេ់ដី្ថ្នន ក់្រេុក្ បលង់សោេសរបីរបាេ់ដី្ទីរបជុាំ
ជន្ ខទន្ការសរបីរបាេ់ដី្ទីរបជុាំជន្ និ្ងបលង់េេែិរ  ន្គ្រូបនី្យក្េមថ្ន្
រាំបន់្ណ្តេួយសៅក្នុងរេុក្។ 

២. ការងារភូេិបាេ ១. ការសទទរេិទធិកាន់្កាប់អចេន្វរាុខដ្េេិន្ទន់្ចុុះបញ្ា ី 

២. កិ្ចចការពារដី្ស្ថធារណៈ និ្ងដី្ឯក្ជន្របេ់រដ្ឋ សដ្ឋយចារ់វធិាន្ការទប់
ស្ថក រ់ការបាំពាន្ ឬការចូេទស្ដនាទ ន្កាន់្កាប់ដី្រដ្ឋ។ 

៣. ការងារេាំណង់ ១. ការទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រស្ថងេង់ ជួេជុេ រុុះសរ ីឬសបីក្ការដ្ឋឋ ន្ និ្ងទតេ់
វញិ្ញញ បន្បររសរបីរបាេ់េាំណង់ ចាំសពាុះបណ្តត េាំណង់េាំសៅឋាន្ខដ្េ
ាន្ថ្ទទរក្ឡាក្រាេេាំណង់េរុបេិន្សេីេពី ៥០០ ខេ៉ារររក្ឡា និ្ង
ាន្ក្េពេ់េិន្សេីេពី៤ ជាន់្ រេួទាំងជាន់្ផ្ទទ េ់ដី្ (Eo E1 E2 E3)  

២. េិខិរអនុ្ញ្ញញ រស្ថងេង់ ជួេជុេ ឬរុុះសរ ី របងខដ្េាន្ក្េពេ់េិន្
សេីេពី៣ខេ៉ាររគិ្រពីក្រេិរក្េពេ់ដី្សៅសជីងរបង 

៣. ការបន្តេុពេភាពេិខិរអនុ្ញ្ញញ រស្ថងេង់ រុុះសរ ីជួេជុេ េិខិរ
អនុ្ញ្ញញ រសបីក្ការដ្ឋឋ ន្ និ្ងវញិ្ញញ បន្បររសរបីរបាេ់េាំណង់ េរាប់
េាំណង់ាន្ថ្ទទរក្ឡាេិន្សេីេពី៥០០ ខេ៉ារររក្ឡា និ្ងាន្ក្េពេ់េិន្
សេីេពី៤ ជាន់្ រេួទាំងជាន់្ផ្ទទ េ់ដី្ (Eo E1 E2 E3) 

៤. េិខិរផ្ទែ ក្ការស្ថងេង់ចាំសពាុះោេ់េក្េមភាពស្ថងេង់ខដ្េេិន្សោរព
តាេបទបបញ្ញរតិជាធរាន្។ 

៤. ការងារេាំសៅឋាន្ ១. ពិនិ្រយទតេ់សយាបេ់សេីខទន្ការេេបទន្ដី្េងគេកិ្ចចថ្នន ក់្េូេដ្ឋឋ ន្ 

២. ការបងាក រ និ្ងទប់ស្ថក រ់េាំណង់បសណ្តត ុះអាេន្នសេីដី្របេ់រដ្ឋខដ្េររូវ
បាន្ទស្ដនាទ ន្កាន់្កាប់សដ្ឋយខុេចាប់សៅក្នុងរេុក្។ 
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ឧបរម្ព័នធទី៤ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្ករិកម្ា ធនធានធម្ាជាតិ និងបរិសាថ ន 
ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

 វិរ័យ្ករិកម្ា រុកាខ គ្បមាញ់ និងននសាទ 

១.ការងារក្េិក្េម ១. ការងារទសពវទាយបសចចក្សទេក្េិក្េម(រេូវ ដ្ាំណ្តាំ បខន្ល)  

− ទសពវទាយបសចចក្សទេដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំខដ្េបាន្សរៀបចាំ និ្ងទទួេ
ស្ថគ េ់សដ្ឋយអងគភាពជាំនាញថ្នន ក់្ជារិ 

− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់ការសរៀបចាំរកុ្េ និ្ងេហគ្េន៍្ក្េិក្េម។ 
 ២. ការអនុ្វរតការងារសក្សររស្ថស្ដេត និ្ងការរគ្ប់រគ្ងដី្េរាប់ការដ្ឋាំដុ្ុះ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិរិដី្ដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំរគ្ប់របសភទ 
− វាយរថ្េលថ្ទទដី្ដ្ឋាំដុ្ុះខដ្េប៉ាុះពាេ់ និ្ងខូចខាចសដ្ឋយសរោុះធេមជារិ 
− តាេដ្ឋន្ អសងករ និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្េតីពីបញ្ញា ថ្ន្ការបាំផ្ទល ញរបេ់
េាេភាពចថ្រងសេីដ្ាំណ្តាំ។ 

 
៣. ការអនុ្វរតការងារដ្ាំណ្តាំក្េិ-ឧេាហក្េម 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិរិថ្ទទដី្ដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំក្េិ -ឧេាហក្េម។  
២. ការងារេុខភាព
េរវ និ្ងទេិរក្េម
េរវ 

១. ការអនុ្វរតការងារេុខភាពេរវ និ្ងទេិរក្េមេរវ 
− តាេដ្ឋន្េុខភាពេរវ សដី្េបកី្ាំណរ់វធិាន្ការអន្តោគ្េន៍្ ការពារ 
ទប់ស្ថក រ់ និ្ងជួយេសស្ដងាគ ុះសពេាន្សរោុះធេមជារិ 

− តាេដ្ឋន្ និ្ងជាំរុញេក្េមភាពទេិរក្េមេរវ និ្ងបេុពាបាេ 
− របេូេ និ្ងសធវីបចចុបបន្នភាពេាិរិេរវ េាិរិក្េិដ្ឋឋ ន្ចិញ្ច ឹេេរវ សដ្
ប៉ាូេក់្ចាំណីេរវ បេុឱេង េរតឃារដ្ឋឋ ន្ និ្ងភាន ក់្ងារេុខភាព
េរវភូេិ និ្ងអសងករទិន្នន័្យេាិរិេរវរគ្ប់របសភទ 

− ទសពវទាយបសចចក្សទេទេិរក្េម និ្ងបេុពាបាេចាំណីេរវ  ជីវ
ឧេម័ន្ដ្េ់អនក្ចិញ្ច ឹេេរវ 

− តាេដ្ឋន្ការសធវីអាជីវក្េមេរវ ចាំណីេរវ បេុឱេង និ្ងទេិរទេ
ាន្សដី្េក្ាំសណីរពីេរវតាេេរតឃារដ្ឋឋ ន្      ទីក្ខន្លងខក្ថ្ចន
ទេិរទេាន្សដី្េក្ាំសណីរពីេរវ និ្ងក្េិដ្ឋឋ ន្ចិញ្ច ឹេេរវ 

− រគ្ប់រគ្ងគ្លីនី្ក្េរវ 
− រគ្ប់រគ្ងព័រ៌ាន្ជាំងឺេរវ និ្ងការអនុ្វរតវធិាន្េុវរាិភាពបឋេ។ 

៣. ការងារថ្រពសឈ ី ១. ការអនុ្វរតការងារថ្រពសឈ ី
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− អប់រ ាំទសពវទាយសេីក្ក្េពេ់ការយេ់ដឹ្ងរបេ់របជាពេរដ្ឋអាំពីស្ថរៈ
េាំខាន់្ថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ង ការខងរក្ា ការពារ និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្
ថ្រពសឈ ី

− បសងកីរ រគ្ប់រគ្ង និ្ងោាំរទេហគ្េន៍្ថ្រពសឈ ី
− រគ្ប់រគ្ងសេីការរបក្បរបរចាក រពសន្ចរាន្េក្ខណៈរបថ្ពណីរបេ់
េហគ្េន៍្េូេដ្ឋឋ ន្សេីដី្ក្េមេិទធិេេូហភាពរបេ់េហគ្េន៍្ជន្
ជារិសដី្េភាគ្រិចខដ្េបាន្ចុុះបញ្ា ិកា 

− បងាក រ ទប់ស្ថក រ់ និ្ងបស្ដងាក បបទសេមីេថ្រពសឈ។ី 
៤. ការងារជេទេ ១. ការអនុ្វរតការងារជេទេ 

− បងាក រ ទប់ស្ថក រ់ និ្ងបស្ដងាក បបទសេមីេជេទេ 
− អប់រ ាំទសពវទាយដ្េ់របជាពេរដ្ឋអាំពីស្ថរៈេាំខាន់្ថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ង 
ការអភិរក្ស និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ជេទេរបក្បសដ្ឋយនិ្រន្តរភាព 

− បសងកីរ ោាំរទ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេហគ្េន៍្ជេទេ។ 
៥. ការទតេ់សេវា 

រដ្ឋបាេ 

១. ខទនក្ក្េិក្េម 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធវីអាជីវក្េមេក់្ដុ្ាំ ោយេាភ រក្
េិក្េម។ 

២. ខទនក្អនាេ័យេរវ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់វញិ្ញញ បន្បររអនាេ័យេរវ និ្ងទេិរទេាន្
សដី្េក្ាំសណីរពីេរវ។ 

៣. ខទនក្ទឹក្ស្ថប 
− សធវីវារវីបបក្េមក្នុងរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ៥,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់
១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ១៥ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមក្នុងេ៊ងាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ២,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់
៥,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី 
២០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា  

− សធវីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងេ៊ងាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី 
១០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ១៥
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១៥០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 
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− សធវីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រពី ៥,០០០ក្ាេ ដ្េ់១០,០០០
ក្ាេ។ 
 

៤. ខទនក្េេុរទ 
− សធវីវារវីបបក្េមក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ២០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមខរេបងាគ  ឬរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ៥,០០០ខេ៉ាររ
កាសរ ៉ា ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមវាររីុក្ខជារិរគ្ប់របសភទាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ៥,០០០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធវីវារវីបបក្េមវារេីរវរគ្ប់របសភទាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី ៣,៥០០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររការ ៉ា។ 

 វិរ័យ្ធនធានទកក 

១. ការងារធាោស្ថស្ដេត ១. ការរគ្ប់រគ្ង ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំរបឡាយសជីងខក្ែប 

២. ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំរបព័ន្ធធាោស្ថស្ដេតខាន ររូច 

៣. ការបសងកីរ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងេហគ្េន៍្ក្េិក្រអនក្សរបីរបាេ់ទឹក្ក្នុងរបព័ន្ធធា
ោស្ថស្ដេតខាន ររូច។ 

២. ការងាររគ្ប់រគ្ងដី្
ចាំណីទសន្ល េទឹង ខរពក្ 
របឡាយ ទាំន្ប់ទឹក្ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង ការការពារដី្ចាំណីទសន្ល េទឹង ខរពក្ របឡាយ ទាំន្ប់ទឹក្។ 

៣. ការងាររគ្ប់រគ្ង
ស្ថា នី្យបូ៍េទឹក្ 

១. ការបសងកីរ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងស្ថា នី្យបូ៍េទឹក្សរស្ថចរេព។ 

 វិរ័យ្បរិសាថ ន  និងធនធានធម្ាជាត ិ

១. រគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធ
រាំបន្ការពារ     
ធេមជារិ 

១  .ការរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធរាំបន់្ការពារធេមជារិ  

− សរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតខទន្ការេក្េមភាពរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធរាំបន់្ការពារ
ធេមជារិ 
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− ចារ់វធិាន្ការ សដី្េបរីរួរពិនិ្រយ ទប់ស្ថក រ់ រស្ថវរជាវ និ្ងបស្ដងាក បបទ
សេមីេធន្ធាន្ធេមជារិ េក្េមភាពសធវីឱយខូច ឬប៉ាុះពាេ់អវជិាាន្ 
និ្ងសភលីងសឆុះថ្រពក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− ររួរពិនិ្រយោេ់ការនាាំសចញ ការនាាំចូេនូ្វរបសភទេរវ រុក្ខជារិ រោប់
រុក្ខជារិ និ្ងេាំណ្តក្ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− របេូេ និ្ងទតេ់ទិន្នន័្យទក់្ទងនឹ្ងវេិ័យសេដ្ឋកិ្ចច េងគេ និ្ងប
រសិ្ថា ន្ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ងរសបៀងអភិរក្សជីវៈចរេុុះេរាប់
សរៀបចាំខទន្ទីសរបីរបាេ់ដី្ធលី  

− ចូេរេួក្ាំណរ់រពាំរបទេ់ សបាុះបសងាគ េរពាំ ខងទាំបសងាគ េរពាំ ក្ាំណរ់
ខបងខចក្រាំបន់្រគ្ប់រគ្ង និ្ងសរៀបចាំអនុ្វរតខទន្ការរគ្ប់រគ្ងរាំបន់្
ការពារធេមជារិក្នុងភូេិស្ថស្ដេតរេុក្ 

− ចូេរេួេិក្ារស្ថវរជាវ និ្ងក្ាំណរ់ពីេកាត នុ្ពេ និ្ងសេនីេុាំបសងកីរ
រាំបន់្ការពារធេមជារិងមី 

− សក្ៀរគ្រធន្ធាន្ និ្ងសធវីកិ្ចចេហរបរិបរតិការជាេួយអនក្ពាក់្ព័ន្ធ
នានាសដី្េបោីាំរទដ្េ់ការការពារ ការអភិរក្ស និ្ងការស្ថត រជីវៈចរេុុះ 
រពេទាំងការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរគ្ប់រគ្ង អភិរក្ស និ្ងអភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្ធេមជារិ។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ង 

    េហគ្េន៍្  រាំបន់្    

    ការពារធេមជារិ 

២. ការបសងកីរ ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការោាំរទេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ  

− េិក្ាេកាត នុ្ពេសដី្េបសីរៀបចាំេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ ទតេ់
សោេការណ៍អនុ្ញ្ញញ រ និ្ងទទួេស្ថគ េ់សេីការបសងកីរេហគ្េន៍្
រាំបន់្ការពារធេមជារិក្នុងរាំបន់្សរបីរបាេ់សដ្ឋយចីរភាព និ្ងរាំបន់្
េហគ្េន៍្ខដ្េទទួេបាន្ការ   ឯក្ភាពពីរក្េួងបរសិ្ថា ន្ រពេ
ទាំងេរេបេរេួេសរៀបចាំរចនាេេព័ន្ធ និ្ងេក្ខន្តិក្ៈេហគ្េន៍្
រាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងអភិវឌ្ឍេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ង
សទេចរណ៍ធេមជារិ 

− ោាំរទ តាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េល និ្ងសធវីបចចុបបន្នភាពេហគ្េ
ន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− េិក្ា វាយរថ្េល និ្ងក្ាំណរ់រាំបន់្ខដ្េាន្េកាត នុ្ពេក្នុងការ
សរៀបចាំេហគ្េន៍្សទេចរណ៍ធេមជារិ  

− ការពារ និ្ងអភិរក្សសបរិក្ភណឌ វបបធេ៌ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 
− ពិនិ្រយ តាេដ្ឋន្ និ្ងោយការណ៍អាំពីស្ថា ន្ភាពរាំបន់្សបរិក្ភណឌ ធេមជារិ 



NASLA

ឧបស្រព័នធ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)   103 

− ជាំរុញ និ្ងបសងកីន្ការចូេរេួខងរក្ារបថ្ពណី ទាំសន្ៀេទាល ប់ និ្ងរេួ
ចាំខណក្សេីក្ក្េពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េហគ្េន៍្ជន្ជារិសដី្េ
ភាគ្រិចខដ្េរេ់សៅក្នុង និ្ងខក្បររាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− សធវីបចចុបបន្នភាព រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យ និ្ងតាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយការអនុ្
វរតេក្េមភាពគ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍ធេមជារិ 

− ទសពវទាយចាប់ សោេការណ៍ខណនាាំ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត
ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងគ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍ធេមជារិដ្េ់អនក្ពាក់្ព័ន្ធ 

− េហការជាំរុញឱយាន្ការោាំរទ និ្ងសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់េហគ្េន៍្េូេ
ដ្ឋឋ ន្ក្នុងការសរៀបចាំគ្សរាងអភិវឌ្ឍន៍្េហគ្េន៍្សទេចរណ៍ធេមជារិ 

− េហការេិក្ា និ្ងសរៀបចាំការក្ាំណរ់រពាំរបទេ់ េរេបេរេួេសបាុះ
បសងាគ េរពាំដី្ថ្ន្គ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍   ធេមជារិ។ 

៣. ការងារោាំពារ 

     បរសិ្ថា ន្ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធេូ និ្ងរបព័ន្ធរបរពឹរតក្េមទឹក្ក្ខវក់្  

២. ការរគ្ប់រគ្ងេាំោេ េាំណេ់រងឹទីរបជុាំជន្។ 

៤ .ការងារទសពវទាយ ១. ការទសពវទាយចាប់ និ្ងការបសងកីន្ចាំសណុះដឹ្ងបរសិ្ថា ន្  

− ទសពវទាយចាប់ សោេការណ៍ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ងព័រ៌ាន្
នានាពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងរាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ង       បរសិ្ថា ន្ដ្េ់របជា
ពេរដ្ឋ និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា 

− េរេបេរេួេ និ្ងចេនាអនុ្វរតេក្េមភាពសេររីភាពបរសិ្ថា ន្សៅ
តាេរគឹ្ុះស្ថា ន្េិក្ា អងគភាព និ្ងអាជាា ធរ   េូេដ្ឋឋ ន្ ដូ្ចជាស្ថលា
សេររីបរសិ្ថា ន្ អាោេសេររីបរសិ្ថា ន្ ឃុាំេងាក រ់សេររីបរសិ្ថា ន្ េន្ទីរ
សពទយសេររីបរសិ្ថា ន្ 

− េរេួបេរេួេ និ្ងដឹ្ក្នាាំការសរៀបចាំរពឹរតិការណ៍បរសិ្ថា ន្នានា។ 
៥. ការងារអភិវឌ្ឍ
សដ្ឋយចីរភាព 

១. ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយចីរភាព  
− បស្ដញ្ញា បភាពធន់្នឹ្ងអាកាេធារុ 
− បស្ដញ្ញា បការងារអភិវឌ្ឍន៍្ទីរកុ្ងនិ្រន្តរភាព និ្ងទេសន្ទន្ការអភិវឌ្ឍ
ថ្បរងសៅក្នុងដ្ាំសណីរការសរៀបចាំខទន្ការទីរបជុាំជន្  

− ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េលសេីការងារអភិវឌ្ឍន៍្រេុក្និ្រន្តរភាព និ្ងការ
អភិវឌ្ឍថ្បរង និ្ងចូេរេួក្នុងក្េមវធីិរប ងរបណ្តាំងរេុក្ស្ថែ រ និ្ង
រេុក្និ្រន្តរភាព 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជីវៈចរេុុះ របព័ន្ធសអកូ្ ូេុី និ្ងជីវេុវរាិភាព 
− បស្ដញ្ញា បការយេ់ដឹ្ង និ្ងពរងឹងការអនុ្វរតេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត 
សោេន្សយាបាយ សដី្េបធីានាេុខងារ សេវាក្េម និ្ងរថ្េលជីវៈចរេុុះ 
និ្ងរបព័ន្ធសអកូ្ ូេុី។ 
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ឧបរម្ព័នធទី៥ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្នរដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍រហរម្ន ៍

ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

 វិរ័យ្សាធារែការ និងដ្កឹជញ្ជូន 

១. ការងារទលូវងនេ ់ ១. ការរគ្ប់រគ្ងដី្ចាំណីទលូវជារិ និ្ងទលូវសខរតខដ្េេាិរសៅក្នុងទីរបជុាំជន្ 

២. ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំទលូវរេុក្ និ្ងទលូវទីរបជុាំជន្នានា
ក្នុងរេុក្។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ការរគ្ប់រគ្ង ការចុុះបញ្ា ី និ្ងការទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធវីអាជីវក្េម 

យាន្ដ្ឋឋ ន្ជួេជុេ ខក្ថ្ចន ដ្ាំស ងីសទចរក្យាន្យន្ត 

២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រដ្រចេលង 

៣. សេវាក្េមេ៉ាូរូ (ចុុះបញ្ា ី បតូរ ទុរិយតា និ្ងររិយតាបណណេាគ េ់ បតូរ ទុរិយតា 
និ្ងររិយតាផ្ទល ក្សេខ) 

៤. សេវាក្េមររីចរក្យាន្យន្ត និ្ងរុេឺ៉ាក្សទចរក្យាន្យន្ត (ចុុះបញ្ា ីររីចរក្
យាន្យន្ត ចុុះបញ្ា ីរុេឺ៉ាក្ សទចរក្យាន្យន្ត បតូរ ទុរិយតា និ្ងររិយតាប
ណណេាគ េ់ររីចរក្យាន្យន្ត បតូរ ទុរិយតា ររិយតាផ្ទល ក្សេខររីចរក្
យាន្យន្ត និ្ងរុេឺ៉ាក្សទចរក្យាន្យន្ត) 

៥. ការររួរពិនិ្រយេក្ខណៈបសចចក្សទេររីចរក្យាន្យន្ត និ្ងសទចរក្យាន្
យន្តេសណ្តត ងរុេឺ៉ាក្ (របគ្េ់ ទុរិយតា និ្ងររិយតាវញិ្ញញ បន្បររររួរពិនិ្រយ
េក្ខណៈបសចចក្សទេ)។ 

 វិរ័យ្ឧរាហកម្ា និងរបិបកម្ា 

១. ការងារទគរ់ទគង់ទឹក្
ស្ថែ រ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងអាជីវក្េមទគរ់ទគង់ទឹក្ស្ថែ រតាេទុសយា (បន្តពីាន្អាជាា ប័ណណ
ពីរក្េួងឧេាហក្េម និ្ងេិបបក្េម)។ 

២.ការងារទតេ់សេវា 

រដ្ឋបាេ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការចុុះបញ្ា ីេិបបក្េម េហរោេធុន្រូចខដ្េោម ន្ហានិ្ភ័យ 
និ្ងាន្ទុន្វនិិ្សយាគ្េេេូេ៨០លាន្សរៀេចុុះសរកាេ (ការបសងកីរឬការ
ចុុះបញ្ា ី ការសចញវញិ្ញញ បន្បររអនុ្ញ្ញញ រដ្ាំសណីរការ ការបខន្ាេេុខទេិរទេ
ងមី ការពរងីក្ទេិរក្េម ការបតូរទីតាាំងេិបបក្េម ការបតូរាច េ់េិបបក្េម(ការសទទរ
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េិទធិ) ការបតូរស ម្ ុះេិបបក្េម និ្ងការសេនីេុាំេិខិរទុរិយតា) 

២. សេវាក្េមសបីក្ក្ខន្លងជួេជុេសរគ្ឿងអគ្គិេនី្សអ ចិររូនិ្ក្ លាងរងយន្ត 
និ្ងលាងេ៉ាូរូ។ 

 វិរ័យ្ខរ៉ែ និងថ្នម្ពល 

១. ការងារធន្ធាន្ខរ ៉ា ១. ការទតេ់ និ្ងការចុុះបញ្ា ីអាជាា បណណេិបបក្េមធន្ធាន្ខរ ៉ាេរាប់សេវាក្េម
ជីក្អាចេ៍ដី្-រសតត ដី្ចេ័រខដ្េាន្រក្ឡាថ្ទទេិន្សេីេពី០,៥ហកិ្តា 
និ្ងជសរៅេិន្សេីេពី០៣ខេ៉ាររ ឬរបរិបរតិការបក្យក្អាចេ៍ដី្រក្ឡាថ្ទទ
េិន្សេីេពី០១ហិក្តា និ្ងជសរៅេិន្សេីេពី០១ខរេ៉ារ 

២. ការចុុះបញ្ា ីទីតាាំងសដ្ប៉ាូពាណិជាក្េមទេិរទេខរ ៉ាខាច់ រគួ្េ និ្ងងមេាំណង់។ 

២.ការងារថ្នេពេ ១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការអនុ្ញ្ញញ រការរសេលីងា៉ា េុីន្អគ្គិេនី្េរាប់សធវីសេវា
ក្េមបញ្ចូ េអាគុ្យខដ្េាន្ក្ាល ាំងេិន្សេីេពី២៥គី្ ូវា៉ា រ់។ 

៣.ការងារសរបងការ ១ . ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអនុ្ញ្ញញ រអាជីក្េមេក់្ឧេម័ន្ឥន្ធន្ៈក្នុងក្ាំប៉ាុង ឬក្នុងធុង
ខដ្េាន្ចាំណុុះចាប់ពី៤៥ គី្ ូរកាេចុុះសរកាេ 

២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអនុ្ញ្ញញ រអាជីវក្េមេក់្ និ្ងបតូរសរបងា៉ា េុីន្។ 

 វិរ័យ្នទរចរែ ៍

១. ការរគ្ប់រគ្ងរាំបន់្         
សទេចរណ៍ធេមជារិ និ្ង
រាំបន់្រេនី្យដ្ឋឋ ន្
សទេចរណ៍ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអភិវឌ្ឍរាំបន់្សទេចរណ៍ធេមជារិ និ្ងរាំបន់្រេណីយដ្ឋឋ ន្
សទេចរណ៍។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ទទុះេាំណ្តក់្ចាំណុុះររឹេ០៨បន្ទប់ចុុះសរកាេ 

២. បន្ទប់ជួេ 

៣. ទទុះាន្បន្ទប់ជួេ 

៤. អាហារដ្ឋឋ ន្ និ្ងសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្សទេចរណ៍ចាប់ពី៥០នាក់្/សៅអី ចុុះសរកាេ 
(សេីក្ខេងខរាន្េក្ខណៈេតង់ដ្ឋ ឬរគ្ប់រគ្ងសដ្ឋយជន្បរសទេ) 

៥. អាហារដ្ឋឋ ន្ និ្ងសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្ក្នុងរេុក្ចាប់ពី៥០នាក់្/សៅអី ចុុះសរកាេ 
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(រួេាន្រូបេក់្អាហារ ហាងេក់្គុ្យទវ   កាសហវ និ្ងហាងេក់្
ស្ថច់អាាំងធេមតា) 

៦. េសធាបាយដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្សទេចរណ៍រេួាន្ រងយន្តដឹ្ក្សទេចរណ៍ចាប់ពី
០៥សៅអីចុុះសរកាេ េ៉ាូរូឌុ្បសទេចរណ៍ េ៉ាូរូជួេសទេចរណ៍ ឬរុេឺ៉ាក្េ៉ាូរូដឹ្ក្
សទេចរណ៍ 

៧. ខាោ៉ា អូសខចាប់ពី០៥បន្ទប់ចុុះសរកាេ 

៨. ា៉ា េាេុខភាពចាំណុុះពី០៥ខរគ្ ឬ០៥សៅអីចុុះសរកាេ 

៩. េនូក្ឃរ័ចាប់ពី០៥រុចុុះសរកាេ។ 

 វិរ័យ្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

១. ការអភិវឌ្ឍទលូវជន្បទ ១. ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំទលូវជន្បទ ស្ថព ន្ េូ។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់
សេវាទគរ់ទគង់ទឹក្ស្ថែ រ 

១. ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំទលូវជន្បទ ស្ថព ន្ េូ។ 

៣. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ង 

ការទតេ់ សេវាអនាេ័យ 
ជន្បទ 

១. ការស្ថងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំបងគន់្អនាេ័យស្ថធារណៈ  

២. ការអប់រ ាំ ទសពវទាយអាំពីការសេីក្ក្េពេ់អនាេ័យជន្បទ 

៣. ការឧបរាេភធន្សេីការស្ថងេង់បងគន់្រគួ្ស្ថររកី្រក្។ 

៤. ការរគ្ប់រគ្ងទារ 

េហគ្េន៍្ 

១. ការបសងកីរ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងទារេហគ្េន៍្។ 

 វិរ័យ្ ែិជជកម្ា 

១. ការងារអាជីវក្េម  

     សេវាក្េម និ្ង 

     ពាណិជាក្េម 

១. ការសចញេិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធវីអាជីវក្េម សេវាក្េម ពាណិជាក្េម  

២. ការសចញេិខិរអនុ្ញ្ញញ ររបក្បអាជីវក្េមសលាហធារុរបូងងមាន្រថ្េលជា
សរគ្ឿងអេងាក ររគ្ប់របសភទ។ 

២. ការងារបិទស្ថល ក្ថ្ងល
សេីេុខទាំនិ្ញ 

១. ការររួរពិនិ្រយសេីការបិទស្ថល ក្ថ្ងលសេីេុខទាំនិ្ញ និ្ងសេវារគ្ប់របសភទ និ្ង
ការរេង់េន្ទេសន៍្ថ្ងលទាំនិ្ញចាាំបាច់របចាាំជីវភាពរបចាាំថ្ងៃ។ 
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៣  .ការងារទីទារ ១. ការខេវងរក្ទីទារេរាប់ទេិរទេរបេ់របជាពេរដ្ឋ។ 

 វិរ័យ្ផ្គ្បរែីយ្៍ និងទរូរម្នារម្ន៍ 

១. ការងារថ្របណីយ ៍និ្ង
ទូរគ្េនាគ្េន៍្ 

១. ររួរពិនិ្រយ និ្ងោយការណ៍អាំពីបទសេមីេពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការសរបីរបាេ់
ឧបក្រណ៍ េាភ របរកិាខ រទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងការសធវីអាជីវក្េមសដ្ឋយខុេចាប់  

២. តាេដ្ឋន្ររួរពិនិ្រយោេ់េក្េមភាពថ្ន្ការស្ថងេង់សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ
ថ្របេណីយ ៍និ្ងទូរគ្េនាគ្េន៍្ក្នុងភូេិស្ថស្ដេតរេុក្សដ្ឋយាន្ការេហ
ការជាេួយរបរិបរតិក្រទូរគ្េនាគ្េន៍្ 

៣. ោយការណ៍អាំពីក្រេិរគុ្ណភាព និ្ងរាំបន់្ពុាំាន្សេវាក្េមថ្របេណីយ ៍
និ្ងទូរគ្េនាគ្េន៍្  

៤. របេូេទិន្នន័្យចាំនួ្ន្បសងាគ េអង់ខរន្ទូរេ័ពទចេ័រ វទិយុា៉ា យរកូ្សវ ៉ាវ ទីតាាំង
ជួេជុេ េក់្បរកិាខ រទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងស្ថេបសរេីអីុន្សធីខណរកាសហវ 

៥. រេង់ទិន្នន័្យចាំនួ្ន្របរិបរតិក្រ ឬស្ថខាថ្របេណីយ ៍និ្ងរបរិបរតិក្រ
ទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងរកុ្េហុ៊ន្ទតេ់សេវាអីុន្សធីសណរ 

៦. ទសពវទាយ និ្ងជាំរុញការសរបីរបាេ់បសចចក្វទិាគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងព័រ៌ាន្ក្នុង
អងគភាពស្ថធារណៈ និ្ងេហគ្េន៍្។ 
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ឧបរម្ព័នធទី៦ ៖ ម្ុែងារ នងិម្ុែងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្រងគម្កិចច និងរុែុមាលភាពរងគម្ 

ម្ុែងារ ម្ុែងាររង ឬរកម្ាភាព 

 វិរ័យ្រងគម្កិចច អតតីយ្ទុធជន និងយ្ុវនតីិរម្បទា 

១. ការងារកុ្ារក្ាំរពា 
និ្ងកុ្ារងាយរងសរោុះ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងក្រណីកុ្ារក្ាំរពា និ្ងងាយរងសរោុះ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណជន្រងសរោុះសដ្ឋយអាំសពីជួញដូ្រ
េនុ្េស អាំសពីសធវីអាជីវក្េមទលូវសភទ និ្ងរ ាំសលាភបាំពាន្ទលូវសភទសេីកុ្ារ 

− រគ្ប់រគ្ង ខេវងរក្ និ្ងបា៉ា ន់្របាណរគួ្ស្ថរងាយរងសរោុះ 
− រគ្ប់រគ្ង តាេដ្ឋន្ និ្ងបិទក្រណីកុ្ាររងសរោុះខដ្េបាន្ 
េាហរណក្េមសៅេហគ្េន៍្ 

− ទសពវទាយសោេន្សយាបាយ និ្ងបទដ្ឋឋ ន្អបបបរាេតីពីកិ្ចចការពារ
េិទធិជន្រងសរោុះសដ្ឋយអាំសពីជួញដូ្រេនុ្េស អាំសពីសធវីអាជីវក្េមទលូវសភទ 
និ្ងរ ាំសលាភបាំពាន្ទលូវសភទសេីកុ្ារ។ 

២. ការងារជន្រងសរោុះ 
និ្ងជន្ងាយរងសរោុះ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណជន្រងសរោុះ និ្ងងាយរងសរោុះ 
− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្ងាយរងសរោុះសដ្ឋយសរោុះេហន្ត
ោយ ជន្រកី្រក្ និ្ងរគួ្ស្ថរសៅេហគ្េន៍្ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្អនាថ្ន 
− រគ្ប់រគ្ង ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណ និ្ងតាេដ្ឋន្ជន្ទទុក្សេសោគ្សអដ្េ៍ 
ជាំងឺសអដ្េ៍ 

− រគ្ប់រគ្ង ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណ និ្ងតាេដ្ឋន្ស្ដេតីាន្ថ្ទទសពាុះរកី្រក្ 
និ្ងកុ្ារសរកាេ២ឆ្ន ាំេាិរសៅរគួ្ស្ថររកី្រក្។ 

៣. ការងារជន្ពិការ ១. ការរគ្ប់រគ្ងជន្ពិការ និ្ងការទតេ់ព័រ៌ាន្សេវាស្ថត រេទធភាពពេក្េម 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងចងរក្ងទិន្នន័្យជន្ពិការរកី្រក្ ជន្ពិការភាពទូសៅ 
ស្ដេតីពិការ កុ្ារពិការ និ្ងកី្ឡាក្រជន្ពិការ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្អាំពីសេវាក្េមេរាប់ជន្ាន្ពិការភាព 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្ការសេនីេុាំទតេ់សេវាស្ថត រេទធភាពពេក្េម
ដ្េ់ជន្ពិការ។ 

៤. ការងារសបឡាជារិ
អរីរយុទធជន្ និ្ង 

សបឡាជារិេន្តិេុខ
េងគេ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណសេីេុខេញ្ញញ សបឡាជារិអរីរ 
យុទធជន្ និ្ងសបឡាជារិេន្តិេុខេងគេេរាប់ េស្ដន្តីោជការេុីវេិ 

− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យនិ្វរតជន្ (និ្វរតជន្ចាេ់ ងមី ផ្ទល េ់បតូរទីេាំសៅ 
ទទួេេរណភាព ឬនិ្វរតជន្ររូវបាន្េុបស ម្ ុះ) 
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− រគ្ប់រគ្ងេាិរិ តាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយស្ថា ន្ភាពអរីរយុទធជន្រគ្ប់
របសភទ និ្ងរគួ្ស្ថរ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំសទទរេាំសៅដ្ឋឋ ន្របេ់អរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរ  
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ខដ្េទទួេេរណភាព 
− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្បារ់បង់េេបទវជិាា ជីវៈ  
− រគ្ប់រគ្ងអនក្សៅក្នុងបន្ទុក្របេ់និ្វរតជន្ និ្ងជន្បារ់បង់េេបទវជិាា
ជីវៈ ឬអនក្សៅក្នុងបន្ទុក្របេ់េពនិ្វរតជន្ និ្ងេពជន្បារ់បង់េេប
ទវជិាា ជីវៈ ាន្របពន្ធ កូ្ន្  

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរ ខដ្េទុរ
េុពេភាពទទួេរបបេន្តិេុខេងគេ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរ ខដ្េេិន្
បាន្សបីក្របាក់្របបេន្តិេុខេងគេរបេ់ខលួន្សដ្ឋយោម ន្េូេសហរុ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំបញ្ចូ េ ឬេុបអនក្ក្នុងបន្ទុក្អរីរយុទធជន្ និ្ង
រគួ្ស្ថរ សដី្េបបីាន្ទទួេរបបឧបរាេភរបចាាំខខ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទទួេេាំសណីអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរ ខដ្េបាន្
សបាុះបង់របបេន្តិេុខេងគេ 

− េហការជាេួយេាគ្េអរីរយុទធជន្ក្េពុជាក្នុងការបញ្ចូ េ ឬេុប
អរីរយុទធជន្ពីេាជិក្េាគ្េអរីរយុទធជន្ក្េពុជា 

− រគ្ប់រគ្ងព័រ៌ាន្អរីរយុទធជន្េរាប់ទទួេសេវាេុខភាព ឬសេវា
នានាពីរដ្ឋ 

− េហការជាេួយធនាោរថ្ដ្គូ្ក្នុងការរគ្ប់រគ្ង សបីក្ទតេ់របបេន្តិ
េុខេងគេ។ 

៥. ការងារអរីរយុទធជន្ 
និ្ងរគួ្ស្ថរ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរ 
− របេូេទិន្នន័្យពីស្ថា ន្ភាពជីវភាព និ្ងររេូវការរបេ់អរីរយុទធជន្ 
និ្ងរគួ្ស្ថរជន្ពេីេរណៈ 

− ទតេ់សេវាសឆលីយរបនឹ្ងររេូវការជាក់្ខេតងរបេ់អរីរយុទធជន្ និ្ង
រគួ្ស្ថរជន្ពេីេរណៈ 

− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្ស្ថរខដ្េទទួេទទុះ។ 
៦. ការងារេណឌ េស្ថត រ          
នី្រិេេបទ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងេហការជាេួយេណឌ េស្ថត រនី្រិេេបទសខរត 
− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យអនី្រិជន្ទាំនាេ់នឹ្ងចាប់ 
− រគ្ប់រគ្ង តាេដ្ឋន្អនី្រិជន្ខដ្េបាន្ស្ថត រនី្រិេេបទសដ្ឋយស្ថរ
សញៀន្សរគ្ឿងសញៀន្សរកាយេាហរណក្េមសៅ  េហគ្េន៍្។ 
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៧. ការងារេាគ្េ         
េនុ្េសវយ័ចាេ់ 

− ១. ការរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេនុ្េសវយ័ចាេ់ក្នុងេហគ្េន៍្ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងរេង់ទិន្នន័្យ េាជិក្ េាជិកាេាគ្េេនុ្េស 
វយ័ចាេ់ 

− ទសពវទាយេក្ខន្តិក្ៈេាគ្េេនុ្េសវយ័ចាេ់ 
− តាេដ្ឋន្ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េលការសរបីរបាេ់ងវកិាវភិាគ្ទន្របេ់
េាគ្េេនុ្េសវយ័ចាេ់។ 

៨. ការងារររួរពិនិ្រយ
េណឌ េខងទាំកុ្ារ
របេ់អងគការេិន្ខេន្ 

    រដ្ឋឋ ភិបាេ 

១. ការររួរពិនិ្រយេណឌ េខងទាំកុ្ាររបេ់អងគការេិន្ខេន្រដ្ឋឋ ភិបាេ។ 

 វិរ័យ្រុខាភិបាល 

១.ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១.ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីតាាំងបន្ទប់ពិនិ្រយ
ស្ដេតីាន្ថ្ទទសពាុះេុន្ និ្ងសរកាយេរាេ 

២.ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីតាាំងបន្ទប់
ពាបាេសដ្ឋយចេនា  

៣.ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីតាាំងបន្ទប់ខងទាំជាំងឺ  

៤. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរស ម្ ុះឱេងការ ីឬ
បតូរាច េ់ទុន្ថ្ន្ឱេងស្ថា ន្រង “ក្”  

៥. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ របន្តេុពេភាពឱេងស្ថា ន្រង “ខ” 

៦. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីតាាំងបន្ទប់
ពាបាេជាំងឺារ់សធមញ 

៧. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីតាាំងបន្ទប់
ពាបាេជាំងឺទូសៅ  

៨. ទតេ់វញិ្ញញ បន្បររបញ្ញា ក់្អនាេ័យចាំណីអាហារតាេសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្ និ្ង
អាហារដ្ឋឋ ន្ក្នុងរេុក្ ឬអាហារដ្ឋឋ ន្សទេចរណ៍ខដ្េាន្ចាំណុុះររឹេ៥០នាក់្។ 
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 វិរ័យ្កិចចការនារើ 

១.ការងាររេីត និ្ងកុ្ារ ១.ការេរេបេរេួេ ទប់ស្ថក រ់ និ្ងសដ្ឋុះរស្ថយអាំសពីហងិាសេីស្ដេតី និ្ងកុ្ារ 
និ្ងការជួញដូ្រស្ដេតី និ្ងកុ្ារ 

២.ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងរបេូេទិន្នន័្យស្ដេតី និ្ងកុ្ារសៅតាេេូេដ្ឋឋ ន្ 

៣.ការអប់រ ាំទសពវទាយអាំពីេិទធិស្ដេតី និ្ងកុ្ារ សដី្េបសីេីក្ក្េពេ់េីេធេ៌េងគេ 
និ្ងេេធេ៌សយន្ឌ័្រ។ 

 វិរ័យ្ធម្ាការ និងសារនា 

១. ការងារធេមការ និ្ង
ស្ថេនា 

១. ការពិនិ្រយ និ្ងទរេ់ទិដ្ឋឋ ការេាំសណីេុាំបួេ 

២. ការសរៀបចាំបសងកីរគ្ណៈក្េមការអាចារយ និ្ងគ្ណៈក្េមការវរត 

៣. ការេហការសងរេភាេងឃសដ្ឋុះរស្ថយអធិក្រណ៍សទសងៗតាេវរត 

៤. ការសេីក្ក្េពេ់ការងារពុទធស្ថេនា និ្ងស្ថេនាសទសងៗសទៀរ 

៥. ការេរេបេរេួេេក្េមភាព និ្ងក្េមវធីិស្ថេនាសទសងៗ 

៦. ការទប់ស្ថក រ់ការថ្រអងាគ េអាណ្តធិបសរយយ។ 

  វិរ័យ្ការងារ និងបែតុ ោះបណាត លវិជាជ ជីវៈ 

១. សេវាការងារ និ្ងទី
ទារការងារ 

១. ទសពវទាយសេវាការងារ និ្ងព័រ៌ាន្ទីទារការងារ។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ការចុុះបញ្ា ិកាសេៀវសៅរបចាាំរគឹ្ុះស្ថា ន្(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 

២. ការចុុះបញ្ា ិកាសេៀវសៅសបីក្របាក់្(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 

៣. ការចុុះបញ្ា ិកាសេៀវសៅចុុះនាេសក្មងអាយុ ១២ឆ្ន ាំ ដ្េ់សរកាេ ១៥ឆ្ន ាំ (ក្េម
ក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 

៤. ការចុុះបញ្ា ិកាសេៀវសៅចុុះនាេសក្មងអាយុ ១៥ឆ្ន ាំ ដ្េ់សរកាេ ១៨ឆ្ន ាំ (ក្េម
ក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 

៥. ការទតេ់ទិដ្ឋឋ ការជូន្រកុ្េហុ៊ន្ខដ្េសេនីេុាំសរបីរបាេក់្េមក្រនិ្សយាជិរវយ័សក្មង 
(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្)។ 
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 វិរ័យ្វបបធម្  និងវិចគិ្តរិលបៈ 

១. ការងារវបបធេ៌ និ្ង
វចិិររេិេបៈ 

១. ការការពារ និ្ងអភិរក្សទីទួេបុោណខដ្េាន្េក្ខណៈជារបវរតិស្ថស្ដេតក្នុ
េូេដ្ឋឋ ន្ 

២. ការខងរក្ាការពារ និ្ងសេីក្ក្េពេ់េេបរតិវបបធេ៌ក្នុងេូេដ្ឋឋ ន្ 

៣. ការទប់ស្ថក រ់ោេ់េក្េមភាពបាំផ្ទល ញេេបរតិវបបធេ៌ េក្េមភាពទសពវទាយ
ភាពយន្រវសីដ្អូខដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ទាំសន្ៀេទាល ប់ និ្ងរបថ្ពណីជារិ 

៤. ការបាំទុេរបជាជន្ េហាជន្ក្នុងេូេដ្ឋឋ ន្ចូេរេួក្នុងេក្េមភាពវបបធេ៌ 
និ្ងការសរៀបចាំពិធីបុណយរបថ្ពណីជារិ 

៥. ការទប់ស្ថក រ់ជារបចាាំចាំសពាុះការបាំទលិចបាំផ្ទល ញ ការេួច និ្ងការសធវីចោចរណ៍
ជួញដូ្រទេិរទេវបបធេ៌ខុេចាប់ 

៦. ការពរងឹង និ្ងពរងីក្វបបធេ៌សៅតាេវរតអាោេ។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ក្េមវធីិេខេតងសទសងៗ (សរៅទលូវការ) 

− ការរបគ្ាំរស្ដន្តីសៅទីស្ថធារណៈេក្ខណៈជារិ 
− ការេខេតងទេសនី្យភាពសលាខ ន្ េក់្េាំបុររ 
− ការេខេតងសលាខ ន្រគ្ប់ទរេង់ 
− អាជីវក្េមោ ាំក្ាំស្ថន្ត េក់្េាំបុររ។ 

២. ការបញ្ញច ាំងភាពយន្ត វសីដ្អូ (ទាយពាណិជាក្េម ក្ាំដ្រពិធីបុណយសទសងៗ និ្ង
ក្ាំដ្រសភាៀវ) 

៣. អាជីវក្េមេក់្ ជួេស្ថន ថ្ដ្ភាពយន្ត វសីដ្អូ 

− ហាងេក់្ ជួេេុីឌី្ វេុីីឌី្ ឌី្វឌីី្ 
− អោរេក់្េុីឌី្ វេុីីឌី្ ឌី្វឌីី្។ 

៤. ស្ថល ក្េញ្ញញ អាជីវក្េម 

− ផ្ទទ ាំងយសីហារគ្ប់របសភទ ទាំហាំចាប់ពី៤ខេ៉ាររកាសរ ៉ាចុុះសរកាេ 
− ប័ណណរបកាេទាយពាណិជាក្េម(Poster) 
− ផ្ទទ ាំងរូបភាព និ្េិរតេញ្ញញ សទសងៗចាប់ពីទាំហាំ៤ខេ៉ាររកាសរ ៉ាចុុះសរកាេ 
− បដ្ឋទាយពាណិជាក្េម។ 

 



NASLA

ឧបស្រព័នធ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)   113 

៥. ការទតេ់អាជាា ប័ណណ (ទេិរស្ថល ក្េញ្ញញ  ផ្ទទ ាំងេញ្ញញ  ផ្ទទ ាំងទាយពាណិជាក្េម) 

៦. អាជីវក្េមសរគ្ឿងបាំពងេសេលង (ជួេធុងបាេ់ និ្ងឧសគ្ោេន្េពទ) 

៧. អាជីវក្េមេក់្សេៀវសៅ (បណ្តណ ោរខដ្េាន្ថ្ទទរក្ឡាសរកាេ៥០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា) 

៨. អាជីវក្េមេិេបៈេូន្រូប 

− ទីតាាំងទេិរ និ្ងេក់្ចាល ក់្ ពុេពេុីេ៉ាងរ៍ 
− ទីតាាំងទេិរ េក់្ចាល ក់្ាន ងេិលា 
− ជាងគ្ាំនូ្រ។ 

៩. អាជីវក្េមងររូប (ទទុះ ឬអោរទតិររូប ងររូប ងរវសីដ្អូ) 

១០. អាជីវក្េមការ់េក់្ អុ៊រេក់្ េេែរក្ចក្ និ្ងេាែ ងការ (ហាង)។ 
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