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ករ្រគប់្រគងតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព 

 

 មា្រត២ ៃនច្បោប់ស�ី ពីករ្រគប់្រគងរដ�បាល  

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� (ច្បោបេ់រៀបចំអង�ករ) 

ែដលបានចូលជាធរមានេនក�ុងឆា� ២ំ០០៨ បាន 

កំណតថ់ា “រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ្រត�វ 
្រគប្់រគងតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព េដម្ប ី
បេង�ត ជំរញុ និងេធ�ឱ្យមានចីរភាពដល់ករអភវិឌ្ឍ 
តមែបប្របជាធិបេតយ្យតមរយៈនេយាបាយវមិជ្ឈករ 
និងវសិហមជ្ឈករ”។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី េយងសេង�ត 

េឃញថា រហូតមកទល់បច�ុប្បន�េនះ ករ្រគប្់រគង

តមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាពែដលេធ�េឡង

េដយរដ�បាលនីមយួៗេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ

ហក់េនពំុទន់ដំេណ រកររលូន និងពំុទនទ់ទួល

បានលទ�ផលល�្របេស រេនេឡយ។ អត�បទេនះ 

នឹងសកល្បងេធ�ករពិភាក្សោអំពីប�� េនះ ក៏ដូច

េលកេឡងនូវអនុសសនេ៍ដម្បពី្រងឹងករអនុវត�។ 

និយមន័យ 

 សនា� នុ្រកមែដលភា� ប់ជាមួយច្បោប់ស�ី ពីករ

្រគប្់រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

បានកំណតនិ់យមនយ័ៃនពក្យ រដ�បាលឯកភាព ថា 

“គឺជាករេរៀបចំឱ្យមាន្រក�ម្របឹក្សោេនរដ�បាលថា� ក់
េ្រកមជាតិ ែដលអចមា� ស់ករក�ុងករ្រគប់្រគង 
ចតែ់ចងមុខងរ និងធនធាន របទ់ំងហិរ�� វត�ុ 
បុគ�លិក ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ខ�ួន េហយ្រក�ម្របឹក្សោ
នីមយួៗមានសមត�ភាពស្រមបស្រម�ល្របកបេដយ
្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពៃនករផ�ល់េសវកម� និងករ
អភវិឌ្ឍេផ្សងៗេទៀតែដលមានេនក�ុងែដនសមត�កិច�
របស់ខ�ួន រមួទងំករផ�ល់េសវកម� និងករអភវិឌ្ឍ
ែដលេធ� េឡងេដយ្រកសួង ស� ប័ននានារបស់ 

រជរដ� ភបិាល សំេដេឆ�យតបេសចក�ី្រត�វកររបស់ 
្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន”។  

 េយាងតមនិយមនយ័ខងេល េនក�ុង រដ�បាល
ឯកភាពមានពក្យគន�ឹះ០២គឺ មា� ស់ករ និងស្រមប
ស្រម�ល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ មា� ស់ករសំេដ

េល្រក�ម្របឹក្សោមានឆនា� នុសិទ�ិេពញេលញក�ុងករ

ចតែ់ចងមុខងរ ហិរ�� វត�ុ បុគ�លិក និង្រទព្យសម្បត�ិ
របស់រដ�បាលេដយខ�ួនឯង។ ស្រមបស្រម�ល្របកប
េដយ្របសិទ�ភាព សំេដេល្រក�ម្របឹក្សោមានសមត�ភាព

្រគប្់រគាន ់ អចេកៀរគរែណនាតំ្រមងទិ់សស� បន័មាន

សមត�កិច�ទងំអស់ ជាពិេសសមន�ីរ អង�ភាពជំនាញ

េនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន េដម្បេីធ�ករពិភាក្សោ 

ពិេ្រគាះេយាបល់ និងេដះ្រសយរមួគា� អំពីករផ�ល់

េសវកម� និងករអភវិឌ្ឍនានា រមួទងំករេរៀបចំ

ែផនកររបស់ស� បន័ អង�ភាព និងករេដះ្រសយ

ប�� ្របឈមនានាេនក�ុងមូលដ� ន សំេដេលក

កម�ស់្របសិទ�ភាពករងរតមរយៈករេធ� សមាហរ-

ណកម�នូវរល់សកម�ភាព និងធនធានែដលមាន

ទងំអស់េនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោ។ 

 េយងអចនិយាយម្យោង៉េទៀតថា ករ្រគប់្រគង

តមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព គឺមនិត្រម�វ

ឱ្យែតរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិែតឯង្រត�វែតេឆ�យតប

េទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�េនាះេឡយ ក�ុង

េនាះកត៏្រម�វឱ្យករផ�ល់េសវ និងករអភវិឌ្ឍែដលេធ�
េឡងេដយមន�ីរ អង�ភាពនានាែដលបំេពញករងរ

េនក�ុងមូលដ� ន្រត�វែតេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់

្របជាពលរដ�ផងែដរ។ មាននយ័ថា មន�ីរ អង�ភាពនានា

ែដលបេ្រមេសវេនមូលដ� នមានកតព�កិច�មនិ្រតឹម
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ែតេធ�តមែផនករ ឬករែណនាំពី្រកសួង ស� ប័ន

ែខ្សបេណា� យរបស់ខ�ួនប៉ុេណា� ះេទ គឺ្រត�វគិតគូរផង

ែដរអំពីករបេ្រមេសវ ែដលមានលក�ណៈេឆ�យតប

េទនឹងត្រម�វករជាក់ែស�ងរបស់្របជាពលរដ�េន

មូលដ� ន។ 

 សរុបមក ករ្រគប់្រគងតមេគាលករណ៍ៃន

រដ�បាលឯកភាព គឺជា្របពន័� និងកិច�ដំេណ រករែដល

្រក�ម្របឹក្សោមានសមត�ភាពេធ�ករេកៀរគរ ្របមូលផ�ុ ំ 

និងេ្រប្របាស់ធនធានពី្រគប់មជ្ឈដ� នេនក�ុងែដន

សមត�កិច�របស់ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ក�ុង

េគាលបំណងេលកកម�ស់ករផ�ល់េសវ និងកិច�

អភិវឌ្ឍន៍មូលដ� ន េដម្បបីេ្រម្របជាពលរដ�ឱ្យកន់

ែត្របេសរេឡង។ រេបៀបរបប្រគប្់រគងេនះ នឹងនាំ

មកនូវអត�្របេយាជនជ៍ាេ្រចនស្រមាបក់រ្រគប់្រគង

េនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងេនាះមានដូចជា 

ករបេ�� �សបាននូវករេធ�ែផនករជានគ់ា�  ករេ្រប
្របាស់ធនធានមនុស្ស និងហិរ�� វត�ុកន់ែតមាន

្របសិទ�ភាព ករេលកកម�ស់កិច�សហករ និងករ

ផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានគា� បានល�្របេសរ ្រពមទងំករដក

ពិេសធនពី៍គា� េទវញិេទមក ជាេដម។ 

ទន�ឹមេនះ គរួចបអ់រម�ណ៍និងកតសំ់គាល់ថាេន

ក�ុងករពន្យល់ខងេលេនះ េយងេ្របពក្យ “្រក�ម្របឹក្សោ”។ 

ករេ្របពក្យេនះ កអ៏ចជាករឆ�ុះប�� ំងនូវ្របព័ន�

្រគប់្រគងថ�ីមួយ ែដលខុសែប�កពីេពលមិនមាន

្រក�ម្របឹក្សោែដលេកតេចញពីករេបាះេឆា� ត។ ក�ុង

្របព័ន�ថ�ីេនះ ្រក�ម្របឹក្សោគឺជាអ�កេធ�េសចក�ីសេ្រមច

េនក�ុងកិច�្របជំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោ ពកព់ន័�ករ្រគប្់រគង 

ចត់ែចងកិច�ករនានាេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់

ខ�ួន។ ចំែណកគណៈអភបិាល គឺជាអ�កទទលួខុស

្រត�វក�ុងករ្រគប់្រគង ចត់ែចងអនុវត�រល់េសចក�ី
សេ្រមចទងំេនាះ ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោ។ 

វឌ��ន�ព និងប���បឈម 

 បនា� ប់ពីករេធ�សមាហរណកម�ៃនម�ន�ីសល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  េទក�ុងរចនាសម�ន័�

ថ�ីៃនរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ក�ុងឆា� ំ

២០០៩្រសបតមច្បោប់េរៀបចំអង�ករ រេបៀបរបប

្រគប្់រគងថ�ីតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព និង

ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកម

ជាតិ ្រត�វបានដក់ឱ្យដំេណ រករេនតមរដ�បាល

នីមួយៗៃនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ។ គិតមកទល់

េពលេនះ ្របព័ន�ថ�ីេនះបានដំេណ រករ្របមាណជា 

០៧ឆា� ំកន�ងមកេហយ។ េនក�ុងរយៈេពលេនះ 

លិខិតបទដ� នពក់ព័ន�ជាេ្រចន េ្រកពីច្បោប់ស�ី ពី

ករ្រគប់្រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  ្រត�វបានេរៀបចំេឡងក�ុងេគាលេដគាំ្រទដល់

ករេរៀបចំ្របពន័� និងកិច�ដំេណ រករៃន ្រគប្់រគង្របពន័�

ថ�ីេនះ ក�ុងេនាះលិខិតបទដ� នសំខន់ៗរមួមាន៖ 

- អនុ្រកឹត្យេលខ២១៥ និង២១៦ ពកព់ន័�តនួាទី  

ភារកិច�និងទំនាកទំ់នងករងររបស់្រក�ម្របឹក្សោ 

គណៈអភបិាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

 - អនុ្រកឹត្យេលខ២១៧ និង២១៨ និងេសចក�ី  

  ែណនាេំលខ០៣៥ និង០៣៦ ពកព់ន័�ករបេង�ត 

  ករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃន គណៈកមា� ធិករ  

  ស្រមបស្រម�លបេច�កេទសរបស់្រក�ម្របឹក្សោ  

  រជធានី ្រក�ម ្របឹក្សោ េខត�  ្រក�ម ្របឹក្សោ ្រក�ង   

  ្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក ្រក�ម្របឹក្សោខណ�  

- អនុ្រកឹត្យេលខ២១៩ និង្របកសអន�រ្រកសួង 

 េលខ២៤១៧និង៣៥១៤ពក់ព័ន�ករកសង  

ែផនករអភវិឌ្ឍន្របាំឆា�  ំនិងកម�វធីិវនិិេយាគបី 

ឆា� រំកិំលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

 -អនុ្រកឹត្យេលខ៤៩៧ ពកព់ន័�ករេធ�្របតិភូកម� 

   អំណាចដល់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិក�ុងករ 
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 ែតងតំង ករផា� ស់ប�ូ រ និងករប�� ប់ភារកិច�  

 ម�ន�ីរជករសីុវលិែដលបំេពញករងរេនថា� ក ់

 េ្រកមជាតិ….ជាេដម។ 

  ែផ�កតមច្បោប ់និងលិខិតបទដ� នពកព់ន័�ខងេល 

េយងពិនិត្យេឃញថា អភបិាលមានសិទ�ិអំណាច 

្រសបតមករ្រគប្់រគង តមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាល

ឯកភាព តមរយៈករផ�ល់តនួាទីដល់អភបិាលេធ�
ជាតំណាង ្រកសួង ស� បន័េនក�ុងែដនសមត�កិច�

របស់្រក�ម្របឹក្សោ និងជា្របធានគណៈកមា� ធិករ

ស្រមបស្រម�លបេច�កេទសរបស់្រក�ម្របឹក្សោនីមយួៗ។ 

  ក�ុងនាមជាតំណាង្រកសួង ស� ប័ន អភបិាល 

មានសិទ�ិក�ុងករែណនាំ ស្រមបស្រម�ល ត្រមង ់

ទិសមន�ី រ អង�ភាព ែខ្សបេណា� យរបស់្រកសួង 

ស� បន័នានា និងទីភា� កង់រនានារបស់រជរដ� ភបិាល 

ែដលេធ�សកម�ភាពក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោ 

(មា្រត១៥៤ ៃនច្បោប់េរៀបចំអង�ករ)។ ម្យោង៉េទៀត 

អភបិាលកម៏ានសិទ�ិក�ុងករពិនិត្យ និងផ�ល់េយាបល់ 

ជាមុន េទេលរបាយករណ៍្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស 

និង្របចឆំា� រំបស់មន�ីរ អង�ភាពរបស់្រកសួងស� បន័ 

្របចំេនរជធានី េខត� មុន្របធានមន�ីរ អង�ភាព 

ប��ូ នេទរដ�ម�ន�ី ឬ្របធានស� ប័នសមី (មា្រត

៣៥ ៃនអនុ្រកឹត្យ២១៥ និង២១៦)។ 

េលសពីេនះេទៀត ក�ុងករណី្របធាន

មន�ីរ អង�ភាពណាមួយមនិអនុវត�

តមករែណនា ំឬត្រមងទិ់សអភបិាល

រជធានី េខត� មានសិទ�ិេលកសំេណ
េទរដ�ម�ន�ី ឬ្របធានស� បន័សម ី

េដម្បផីា� ស់ប�ូរ ឬប�� បភ់ារកិច�របស់

្របធានមន�ីរ អង�ភាពេនាះបាន(មា្រត

១១ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៩៧)។ ទន�ឹម

េនះ អភបិាលរជធានី េខត� កប៏ាន

ទទួល្របតិភូកម�អំណាចក�ុងករេចញដីក េដម្ប ី
ែតងតំង ផា� ស់ប�ូ រ  និងប�� ប់ភារកិច�ម�ន�ីរជ

ករសីុវលិក�ុង្រកបខ័ណ� ្រកសួង ស� ប័ននានាែដល

កំពុងបំេពញករងរេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន 

ក�ុងមុខតំែណងចប់ពីថា� ក់េ្រកម្របធានមន�ីរ ឬ

អង�ភាពថា� ក់្របហក់្របែហលេនថា� ក់រជធានី 

េខត� និងចបពី់ថា� ក្់របធានករយិាល័យជំនាញ ឬ

ថា� ក្់របហក្់របែហលចុះេ្រកមេនថា� ក្់រក�ង ្រស�ក 

ខណ� (មា្រត១២ និង១៣ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៩៧)។ 

  េដយែឡកក�ុងតនួាទីជា្របធានគណៈកមា� ធិករ 

ស្រមបស្រម�លបេច�កេទស អភបិាល អចេ្រប្របាស់ 

យន�ករៃនគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស 

េនះ េដម្បេីធ�ករពិភាក្សោ ពិេ្រគាះេយាបល់ ផា� ស់ប�ូរ

បទពិេសធន ៍កដូ៏ចែណនា ំស្រមបស្រម�ល ត្រមងទិ់ស 

ឬេដះ្រសយប�� ្របឈមនានា ែដលេកតមានេឡង

េនក�ុ ងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន ពីេ្រពះេនក�ុង

សមាសភាពៃនគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�ល

បេច�កេទស ្របធានមន�ីរ អង�ភាពជំនាញទងំអស់េន

ក�ុងែដនសមត�កិច�គឺជាសមាជិក េហយគណៈកមា� ធិករ

េនះមានរបប្របជំុយ៉ាងតិចពីរែខម�ង និងអចេកះ្របជំុ

តមករចបំាច។់ ទន�ឹមេនះ ក�ុងដំេណ រករៃនករ

សមាសភាពគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស 

- អភិបាលេខត�                                      ្របធាន 

- អភិបាលរងេខត�០១រូប                                 អនុ្របធាន 

- នាយករដ�បាលសលេខត�                                              សមាជិកអចិៃ�ន�យ ៍

- សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោេខត�យ៉ាងតិច០២រូប                            សមាជិក 

- ្របធានមន�ីរ អង�ភាពជុំវញិេខត�                              សមាជិក 

- នាយកទីចត់ករសលេខត�                              សមាជិក 

- អភិបាល្រក�ង ្រស�កក�ុងេខត�                             សមាជិក 

- តំណាងសមាគម្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 

   ្របចេំខត�០២រូប                                       សមាជិក 

- តំណាងគណៈកមា� ធិករពិេ្រគាះេយាបល់ 

  �ស�ីនិងកុមារ០១រូប                                      សមាជិក 
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កសងែផនករអភវិឌ្ឍន្៍របាឆំា�  ំ និងកម�វធីិវនិិេយាគ

បីឆា� រំកិំលរបស់រដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

្រកបខ័ណ� ច្បោប់បានត្រម�វឱ្យដក់ឆ�ងឯកសរទំង

េនះជូនគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស

ពិនិត្យជាមុនសិន មុននឹងដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោពិនិត្យ

សេ្រមច ែដលតមរយៈេនះ អភបិាល ក�ុងនាមជា

្របធានគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស

អចេធ�ករែណនា ំស្រមបស្រម�ល និងត្រមងទិ់សដល់

មន�ី រ អង�ភាពនានាេនក�ុងែដនសមត�កិច� េដម្ប ី
េរៀបចំែផនករឱ្យមានសង�តិភាព និងបំេពញឱ្យគា�

េទវញិេទមកជាមយួនឹងែផនកររបស់រដ�បាលេខត�។ 

  សរបុមក េបពិនិត្យេទេលយន�ករែដលមាន

បច�ុប្បន� េយងេឃញថា អភបិាលរជធានី េខត�មាន

សិទ�អំណាច និងឥទ�ិពលក�ុងករស្រមបស្រម�ល ឬ

ែណនាតំ្រមងទិ់សមន�ីរអង�ភាពេនក�ុងែដន សមត�កិច�

របស់្រក�ម្របឹក្សោបាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

  េហតុេនះ េយងអចនិយាយបានថា ្របព័ន�ៃន

ករ្រគប្់រគងែដលបានេរៀបចំេឡងវញិមានលក�ណៈ

េឆ�យតបេទនឹងរេបៀបរបបៃនករ្រគប់្រគងតម

េគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព។ 

  េទះជាយ៉ាងេនះក�ី េនក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង

កន�ងមក លទ�ផលទទលួបានហកេ់នមានក្រមតិ 

និងពំុទនេ់ឆ�យតបេពញេលញេទនឹងស� រតីៃនច្បោប់

េរៀបចំអង�ករេនេឡយ។  

  េនតមរដ�បាលនីមយួៗ ៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកម

ជាតិមាន្រក�ម្របឹក្សោេកតេឡងពីករេបាះេឆា� តជា

តំណាង្របជាពលរដ�េនក�ុងែដនសមត�កិច�ប៉ុ ែន�

្រក�ម្របឹក្សោទងំេនាះេនពំុទនម់ានស�័យភាពធនធាន 

និងមុខងរសម្រសប ែដលអច្រគប្់រគង ចតែ់ចង

កិច�ករេនមូលដ� ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង

គណេនយ្យភាព េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាក់

ែស�ងរបស់្របជាពលរដ� និងកិច�អភវិឌ្ឍនេ៍នមូលដ� ន

េនេឡយ។ បច�ុប្បន� ធនធានថវកិេនរដ�បាលថា� ក ់

េ្រកមជាតិេនមានគមា� តឆា� យពីត្រម�វករែដលមាន

្របមាណែត ៩%(ឆា� ២ំ០១៣)ៃន 

ថវកិចរន�របស់ជាតិប៉ុេណា� ះ 

េហយមុខងរេនរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិបច�ុប្បន� ក៏ពំុទន់

បានេផ�រជាដំុកំភួនេនេឡយ 

េដយភាគេ្រចនគឺមានែតមុខ

ងរែដលជាអណត�ិទូេទែត

ប៉ុេណា� ះ។  

  ម្យោង៉េទៀត ករេកៀរគរធនធាន

ែដលមានេនក�ុងែដនសមត�កិច� 

ក�ុងេគាលបំណងរួមគា� េដះ

្រសយប�� ជាអទិភាពេនមូលដ� ន កេ៏នពំុទន់

ទទួលបានលទ�ផលល�េនេឡយ េដយសរម្យោង៉ 

សមត�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លក�ុងចំេណាមមន�ីរ 

អង�ភាពជំនាញ  េនក�ុ ងែដនសមត�កិច� េដយ   

រដ�បាលនីមយួ េៗនពំុទនប់ានល�្របេសរ។ ម្យោង៉េទៀត 

អចេដយសរមន�ីរ អង�ភាពជំនាញ ្រពមទំង

កិច�្របជុំគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កទសៃន្រក�ម្របឹក្សោេខត�បាតដ់ំបង 
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្រកសួង ស� បន័មយួចំននួេនពំុទនយ់ល់ច្បោស់អំពី

កំែណទ្រមងក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេន

ថា� ក់េ្រកមជាតិ ែដលេធ�ឱ្យករចូលរមួ និងករ

សហករអនុវត�េនមានក្រមតិ។ 

អនុ�សន៍ 

 ែផ�កេលធនធានមនុស្ស និងហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំសិទ�ិ
អំណាចែដលរដ�បាលនីមយួៗមានបច�ុប្បន� វធិានករ

ចំេពះមុខេដម្បេីលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប ់

្រគងតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព គឺតមរយៈ

ករព្រងឹងសមត�ភាពស្រមបស្រម�លរបស់្រក�ម
្របឹក្សោេទេលសកម�ភាពៃនករផ�ល់េសវកម� និង
ករអភិវឌ្ឍេផ្សងៗេទៀតែដល
េធ�េឡងេដយមន�រី អង�ភាព
ជំនាញេនក�ុងែដនសមត�កិច�
េដម្ប េីកៀ រគរ និងេ្រប ្របាស់
ធនធានែដលមានឱ្យចំេគាលេដ 
និងមាន្របសិទ�ភាព សំេដរមួ
គា� េឆ�យតបេសចក�ី ្រត� វករ
របស់្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន
ឱ្យបានជាអតិបរមា ។ 

 ខងេ្រកមេនះ ជាអនុ-

សសន៍មួយចំនួនេដម្បពី្រងឹងសមត�ភាពស្រមប

ស្រម�លរបស់រដ�បាលនីមួយៗេនរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ៖ 

 េឈ�ងយល់អំពីត្រម�វករជាអទិភាពរបស់

្របជាពលរដ�។ ក�ុងេពលែដលធនធានរបស់រដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិមានក្រមិត មិនអចេឆ�យតបេទ

នឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ងេនមូលដ� នែដលមានទំហំ

ធំ ករេកៀរគរ និងេ្រប្របាស់ធនធានឱ្យចំេគាលេដ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងភាពស័ក�ិសិទ�ិគឺជាកត�

គន�ឹះដ្៏របេសរបំផុត ក�ុងករេលកកម�ស់គណេនយ្យ

ភាពរបស់្រក�ម្របឹក្សោចំេពះ្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន។ 

ក�ុងនយ័េនះ គណៈអភបិាល ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វ

ខិតខំេឈ�ងយល់ឱ្យបានច្បោស់លស់ និងសីុជេ្រម 

អំពីត្រម�វករជាអទិភាពជាកែ់ស�ងរបស់្របជាពលរដ�

េនក�ុងែដនសមត�កិច� េដម្ប្ីរបមូលេហតុផល និង

សក�ីកម�ឱ្យបានជាកល់ក ់ និងសម្រសបស្រមាប់

េធ�ករប��ុ ះប��ូ ល ក៏ដូចែណនាំនិងត្រមង់ទិស

ដល់អ�កពកព់ន័�ទងំអស់ ែដលបេ្រមេសវេនក�ុង

មូលដ� ន។ បច�ុប្បន�េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិមាន

យន�ករជាេ្រចនែដលគណៈអភបិាលអចេ្រប្របាស់

េដម្បជីបួ្របា្រស័យ និងេឈ�ងយល់ពីេសចក�ី្រត�វករ

របស់្របជាពលរដ� ក�ុងេនាះមានដូចជា េវទិក

ផ្សព�ផ្សោយ និងពិេ្រគាះេយាបល់ែដលេធ� េឡងជា

េរៀងរល់ឆា� ំេនតមមូលដ� ន េវទិកភូមិ-ឃុំមាន

សុវត�ិភាព ដំេណ រករេរៀបចំែផនករអភវិឌ្ឍន្៍របាឆំា� ំ

និងកម� វ ធីិ វ និិ េយាគបីឆា� ំរ កិំលរបស់្រក�ម្របឹក្សោ  

ជាេដម។ល។ េ្រកពីយន�ករទំងេនះ រដ�បាល

នីមយួៗ ក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកប់ែន�មេទៀត ក�ុងករ

សកម�ភាពចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេវទិកសធារណៈ 
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េរៀបចំមេធ្យោបាយេផ្សងៗេទៀត េដម្បងីយ្រស�ល

ក�ុងករ្របា្រស័យទកទ់ងជាមយួ្របជាពលរដ� កដូ៏ច

ជាងយ្រស�លឱ្យ្របជាពលរដ�ទកទ់ងមករដ�បាល 

េនេពលមានសំេណ  សំណូមពរផងែដរ។ 

 ព្យោយាមេ្រប្របាស់យន�ករគណៈកមា� ធិករ
ស្រមបស្រម�លបេច�កេទស េនក�ុងករបំេពញករងរ ។ 

អនុ្រកឹត្យេលខ២១៧ និង២១៨ បានកំណត់អំពី

រេបៀបរបបករងររបស់គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�ល

បេច�កេទស ែដលក�ុងេនាះគណៈកមា� ធិករេនះ្រត�វ

ជួប្របជំុយ៉ាងតិចពីរែខម�ង និងអចេកះ្របជំុតម

ករចបំាច។់ ែផ�កតមរេបៀបរបបករងរែដលបាន

កំណតេ់នក�ុងអនុ្រកឹត្យទងំេនះ អភបិាលក�ុងនាម

ជា្របធានគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស 

មានតនួាទី និងសិទ�ិអំណាច្រគប្់រគានក់�ុងករេរៀបចំ

យន�ករ កដូ៏ចចតែ់ចងករងរជាកែ់ស�ងនានាបែន�ម

េទៀត េដម្បធីានាឱ្យគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�ល

បេច�កេទស អចដំេណ រករេទេដយរលូន និង

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ក�ុងេនាះដំបូងបង�ស់ គឺ

្រត�វេធ�ករផ្សព�ផ្សោយដល់សមាជិកទំងអស់ ៃន

គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស េដម្ប ី
ឱ្យបាន្រជ�ត្រជាបអំពីតនួាទី ភារកិច�របស់សមាជិក

មា� ក់ៗ  កដូ៏ចជាករព្រងីកនូវតនួាទី ភារកិច� រេបៀប

របបករងរ និងសរសំខនៃ់នគណៈកមា� ធិករេនះ។  

 គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស

មានសមាសភាពមកពី្រគប់មន�ីរ អង�ភាពជំនាញ

េនក�ុងែដនសមត�កិច�។ េហតុេនះ ករេ្រប្របាស់

យន�ករេនះ េដម្បរីមួគា� េដះ្រសយប�� ្របឈម

េនក�ុងមូលដ� ន គឺមានលក�ណៈសមេហតុផល 

និងមាន្របសិទ�ភាពបំផុត។ េ្រកពីកលនុវត�ែដល

ច្បោប ់និងលិខិតបទដ� នបានកំណត ់មានកលនុវត�

ជាេ្រចនេទៀត ែដលេយងអចេ្រប្របាស់គណៈកមា� ធិករ

ស្រមបស្រម�លបេច�កេទស េដម្បជីាយន�ករក�ុងករ

បំេពញករងរ។ ឧទហរណ៍ ករណីជបួ្របទះេ្រគាះ

រងំស�ួតេនមូលដ� ន អភបិាល ក�ុងនាមជា្របធាន

គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស អច

េរៀបចំេកះ្របជំុគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�ល

បេច�កេទស េដម្បរីមួគា� រះិរកមេធ្យោបាយសរបុ កមា� ងំ

សរបុ ក�ុងករេដះ្រសយប�� រងំស�ួតេនះ ក�ុង

េនាះមានដូចជា ករេរៀបចំ្រក�មករងរចំេពះកិច�

ែដលមានសមាសភាពមកពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកម

ជាតិ និងមន�ីរ អង�ភាពជំនាញពក់ព័ន�ជាេដម។ 

ម្យោង៉េទៀត ក�ុងករេរៀបចំប�� ត�ិនានាស្រមាបក់រ

្រគប់្រគងេនមូលដ� ន អភិបាលកអ៏ចេ្រប្របាស់

យន�ករេនះ េដម្បជីា្របភពធនធាន ឬជាធាតុចូល

ស្រមាបក់រសិក្សោ ផ�ល់េយាបល់េទេលករេរៀបចំ

េនាះែដរ ជាពិេសសពកព់ន័�ករងរជំនាញែដលជា

សមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោ។ 

 េធ�ករែណនាំ ស្រមបស្រម�ល និងតមដន 
្រត�តពិនិត្យរល់សកម�ភាពៃនករផ�ល់េសវកម� និង
ករអភវិឌ្ឍនានាេនមូលដ� នែដលេធ�េឡងេដយ
មន�ី រ  អង�ភាពជំនាញេនក�ុ ងែដនសមត�កិច�។  

េនះជាកិច�ករសំខន ់ ែដលធានាឱ្យមានរដ�បាល

ឯកភាពេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ អនុ្រកឹត្យេលខ២១៧

និង២១៨ បានកំណត់អំពីតួនាទីសំខន់របស់

គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស ក�ុង

ករផ�ល់េយាបល់ដល់្រក�ម្របឹក្សោ និងគណៈអភបិាល 

េលកិច�ករសំខន់ៗមយួចំនួន ែដលក�ុងចំេណាម

កិច�ករទងំេនាះ កិច�ករពកព់ន័�ជាមយួមន�ីរ អង�ភាព

របស់្រកសួង ស� ប័ននានាេនក�ុងែដនសមត�កិច� 

មានដូចខងេ្រកម៖ 
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- ករដកប់��ូ លែផនករអភវិឌ្ឍន ៍និងថវកិរបស់ 

 មន�ីរអង�ភាពជំនាញេទក�ុងែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

្របាំឆា� ំនិងកម�វ ធីិ វនិិ េយាគបីឆា� ំរកំិលរបស់

្រក�ម្របឹក្សោ 

 - ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករអភវិឌ្ឍន្៍របាឆំា�  ំ 

  និងកម�វធីិវនិិេយាគបីឆា� រំកិំលរបស់្រក�ម្របឹក្សោ 

 - ករេរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាព និង  

  ថវកិ្របចឆំា� រំបស់្រក�ម្របឹក្សោ 

 - កិច�សហ្របតិបត�ិករ ករពិេ្រគាះេយាបល់ និង  

  ករស្រមបស្រម�លកិច�ករនានារបស់្រក�ម្របឹក្សោ 

  ជាមយួមន�ីរ អង�ភាពរបស់្រកសួង ស� បន័ 

 -ករស្រមបស្រម�លករផ�ល់េសវនិងករអភវិឌ្ឍ  

  ែដលផ�ល់េដយ្រកសួង ស� បន័ ឬេដយមន�ីរ  

  អង�ភាព របស់្រកសួង ស� បន័ េដម្បេីឆ�យតប 

  ត្រម�វកររបស់មូលដ� ន 

 - ករស្រមបស្រម�លភាពមនិចុះស្រម�ងគា� រវង  

  កិច�កររបស់្រក�ម្របឹក្សោ ជាមយួ្រកសួង ស� បន័  

  មន�ីរ អង�ភាពជំនាញនានា 

 - ករផ�ល់អនុសសនដ៍ល់្រកសួង ស� បន័នានា  

  េដម្បែីកលម�ករផ�ល់េសវ និងករអភិវឌ្ឍ 

  ្រសបតមត្រម�វកររបស់មូលដ� ន 

  ដូចមានប�� កេ់នខងេល េដម្បធីានាឱ្យមាន 

ករ្រគប្់រគងតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព

េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ច្បោបប់ានកំណតឱ់្យមាន

ទំនាក់ទំនងដ៏ចំបាច់រវងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ

និងមន�ីរ អង�ភាពជំនាញ េនាះគឺករដក់ប��ូ ល

ែផនករអភវិឌ្ឍន ៍និងថវកិ្របចឆំា� រំបស់មន�ីរ អង�ភាព

ជំនាញ េទក�ុងែផនករអភវិឌ្ឍន្៍របាំឆា�  ំ និងកម�វធីិ

វនិិេយាគបីឆា� រំកិំលរបស់្រក�ម្របឹក្សោ េហយ្រត�វឆ�ុះ

ប�� ំងេនក�ុងែផនករសកម�ភាពនិងថវកិ្របចឆំា� ំ

របស់្រក�ម្របឹក្សោ។ តមរយៈករេធ�សមាហរណកម�

េនះ ្រក�ម្របឹក្សោអចេធ�ករេកៀរគរ កដូ៏ចត្រមងទិ់ស

ដល់មន�ីរ អង�ភាពជំនាញក�ុងករេ្រប្របាស់ធនធាន

ឱ្យចំេគាលេដ ែដលេឆ�យតបេទនឹងេសចក�ី្រត�វ

ករជាអទិភាព និងចំបាច់របស់្របជាពលរដ�េន

មូលដ� ន។ ក�ុងនយ័េនះ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃន

ករេធ�សមាហរណកម� អភបិាល ក�ុងនាមជា្របធាន

គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទស ្រត�វយក

ចិត�ទុកដកេ់លេពលេវលនិងករេ្រត�មលក�ណៈ
ឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយស្រមាបេ់កះ្របជំុគណៈកមា� -

ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទសឱ្យទនេ់ពលេវល 

េដម្បែីណនា ំ និងត្រមងទិ់សអំពីករេរៀបចំែផនករ

អភិវឌ្ឍន៍ និងថវកិ្របចំឆា� រំបស់មន�ីរ អង�ភាព

ជំនាញ េដយធានាឱ្យមានសង�តិភាពជាមួយ

េគាលនេយាបាយេសវសធារណៈ និងែផនករ

អភវិឌ្ឍនរ៍បស់្រក�ម្របឹក្សោ ជាពិេសសកម�វធីិវនិិេយាគ

បីឆា� រំកិំលរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ ម្យោង៉េទៀត អភបិាល

អចេធ�ករពិភាក្សោ និងពិេ្រគាះេយាបល់ឱ្យបាន

សីុជេ្រមេនក�ុងគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�ល

បេច�កេទស អំពី រ េបៀបរបប ក៏ដូចវធិានៃនកិច�

សហ្របតិបត�ិករ និងករស្រមបស្រម�ល ជាមយួមន�ីរ 

អង�ភាពជំនាញេនក�ុងែដនសមត�កិច� េដម្បធីានាបាន

នូវករេធ�ែផនករ ក៏ដូចកិច�សហករជា្របចំមួយ

ែដលមានលក�ណៈសមាហរណកម� េហយេឆ�យតប

េទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន។ 

 ព្រងឹងគណេនយ្យភាពរបស់ម�ន�ីរជករៃនមន�ីរ 
អង�ភាពជំនាញេនក�ុងែដនសមត�កិច� ចំេពះ
អភបិាល ក�ុងនាមជាតំណាង្រកសួង ស� បន័េន
ក�ុងែដនសមត�កិច�។  ែផ� ក ត ម អ នុ ្រកឹ ត្យ េល ខ

៤ ៩ ៧  រជរដ� ភបិាលបានេធ�្របតិភូកម�អំណាចដល់

អភបិាលរជធានី េខត� ក�ុងករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ 

និងករប�� បភ់ារកិច�ម�ន�ីរជករសីុវលិែដលកំពុង
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បំេពញករងរេនថា� កេ់្រកមជាតិ រមួទងំម�ន�ីរជករ

សីុវលិកំពុងបំេពញករងរេនតមមន�ីរ អង�ភាព

ជំនាញនានាេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោ 

ែដលមានតនួាទីចបពី់ថា� កអ់នុ្របធានមន�ីរ អង�ភាព

ចុះ ្រពមទងំអចេស�ប�� បភ់ារកិច� ឬេស�ែតងតងំ

្របធានមន�ីរ អង�ភាពជំនាញជំុវញិរជធានី េខត�

ផងែដរ។ តមរយៈករេធ� ្របតិភូកម�អំណាចេនះ 

អភិបាលរជធានី េខត� អចមានលទ�ភាពកន់ែត

្របេសរែថមេទៀត ក�ុងករជំរញុមន�ីរ អង�ភាពជំនាញ

ឱ្យកន់ែតមានគណេនយ្យភាពចំេពះអភិបាល

រជធានី េខត� ក៏ដូចរដ�បាលនីមយួៗៃនរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ ពីេ្រពះ្របសិនេបមន�ីរ អង�ភាពមនិ

អនុវត�តមករែណនាំ និងត្រមង់ទិសពីអភិបាល

រជធានី េខត� េដយគា� នេហតុផលសម្រសបេទ 

អភបិាលរជធានី េខត�អចចតវ់ធិានករបន�េទៀត 

េដម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាពករងររបស់ខ�ួន។ ម្យោង៉

េទៀត េនក�ុងឱកសៃនករពិនិត្យ និងផ�ល់េយាបល់

េទេល របាយករណ៍របស់្របធានមន�ី រ អង�ភាព

ជំនាញមុនប��ូ នេទរដ�ម�ន�ី ឬ្របធានស� បន័ជំនាញ 

អភបិាលរជធានី េខត�អចេធ�ករែណនា ំ ឬត្រមង់

ទិស្របធានមន�ី រ អង�ភាពជំនាញ ឬេធ�សំេណ

សំណូមពរេទ្រកសួង ស� បន័ជំនាញផងែដរ េដម្ប ី
េធ�យ៉ាងណាឱ្យករបេ្រមេសវរបស់្រកសួង ស� បន័

េនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោ មានលក�ណៈ

េឆ�យតបេទនឹងេសចក�ី ្រត� វករជាក់ែស�ងរបស់

្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន។ 

 សរបុមកវញិ េបេទះបីបច�ុប្បន� មន�ីរ អង�ភាព

ជំនាញេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោស�ិត

េនជាែខ្សបេណា� យរបស់្រកសួង ស� ប័នជំនាញ

យ៉ាងណាក�ី ្រកបខណ័� ច្បោប ់និងលិខិតបទដ� នែដល

មានបច�ុប្បន� បានផ�ល់ឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោនីមួយៗៃន

រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិនូវសិទ�ិអំណាច និងយន�ករ

ចំបាច់មយួចំនួន ែដល្រក�ម្របឹក្សោអចេ្រប្របាស់

េដម្បេីលកកម�ស់ករ្រគប្់រគងរដ�បាលរបស់ខ�ួនតម

េគាលករណ៍ៃនរដ�បាលឯកភាព សំេដរមួចំែណក 

ក�ុងករជំរញុ និងេធ�ឱ្យចីរភាពដល់ករអភវិឌ្ឍតមែបប

្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ េទះជាយ៉ាងេនះ

ក�ី រដ�បាលនីមយួៗេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិអច

បំេពញភារកិច�េដយទទលួេជាគជយ័បាន គឺអ្រស័យ

េទេលភាពបិុន្របសប ់ ករៃច�្របឌិត និងគំនិតផ�ួច

េផ�មបែន�មេទៀតរបស់្រក�ម្របឹក្សោនីមយួៗផងែដរ៕ 
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